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 ايـُكدَــ١

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 يــؿؼدمـاف

واًمّمكةة واًمالكةم قمكغم ٟمبٞمٜمك٤م  ،احلٛمد هلل اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٞمٕمبدوه، وأؾمبغ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمف ًمٞمِمكٙمروه

 : أُم٤م سمٕمد. وضم٤مهدوا ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف اًمذيـ اىمتٗمقا أصمره وؾم٤مروا قمغم هنجف، حمٛمد

ويـ  ذـذه إمـي مـن مؾـوك ج،ـويرة  ـقـ  ): ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل: ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ طمذيٗم٦م 

يؼتؾون وخيقػون ادطقعغ إٓ من أطفر ضوظتفم  ؾودممن افتؼي يصوكعفم يؾسوكه  ويػر مــفم يؼؾ،ـه  ؾـن ا 

أن يعقد اإلشالم ظزيزًا  ؿصم ـل ج،ور )ظـقد(  وذو افؼودر ظذ مو يشوء أن يصؾ  أمـي أراد اهلل ظز وجل 

)يو حذيػي فو مل ي،ق من افدكقو إٓ يوم واحد  فطول اهلل  فك افقوم حتى يؿؾـك : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل صمؿ (. يعد ؾسودذو

يع شــررجل من أذـل يقتـي  يـري ادالحـم ظـذ يديـه  ويظفـر اإلشـالم  ٓ خيؾـ  اهلل وظـده وذـو 

 . (1)ب(احلسو

)اًمرسمٞمكع اًمٕمكر ( وؾمك٘مقط سمٕمكض احلٙمك٤مم  ةاعمالكا كه2543م/3122إن أطمداث وُمٔم٤مهرات قم٤مم 

هل أيمؼم ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر ىمّمكؿ اهلل ًمٚمجبك٤مريـ وإذٟمك٤ًم  ؾمكل٤مالكٞمواضٓمراب اًمِمٕمقب وطمّمقل اًمٗمراغ اًم

 ؛اع دامٍ صككرو ٦مىمّمػمة وقمبثٞمك٦م وـم٤مهمقشمٞمك اٟمت٘م٤مًمٞم٦مسمزوال ُمرطمٚم٦م احلٙمؿ اجلؼمي، ودظمقل اًمٜم٤مس ذم ُمرطمٚم٦م 

اًم٘مدري٦م إلصةح إُم٦م سمٕمد ومالك٤مده٤م ُمكـ أضمكؾ اضمكتاع شمت٘مٓمع اًمٓمرق واًمتج٤مرات سمالببف، ًمٙمٜمٝم٤م إرادة اهلل 

 ُد ْظـافوَ  َب َسَ اْؿـ)وَ وىمٞم٤مم اخلةوم٦م قمكغم ُمٜمٝمك٤مج اًمٜمبكقة قمكغم يكده،  â اًمٜم٤مس إن ؿم٤مء اهلل قمغم اإلُم٤مم اعمٝمدي

 يع احلال٤مب. ؾمكر، وقمد اهلل ٓ خيٚمػ اهلل وقمده، وهق (2)(ق  احَل 

                                                 

 ( أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين، ذم صٗم٦م اعمٝمدي. وُمثٚمف ذم اًمٕمرف اًمقردي ًمٚمالكٞمقـمل. واًمؼمه٤من ًمٚمٝمٜمدي.1)

 [8:: إٟمبٞم٤مء]( 2)
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 دــؿفقـت

 ٦م، ًمئة يٜمّمدم سمف وًمَٞمحاُلـ اؾمت٘مب٤مًمف. الكٞمهتٞمئ٦م ٟمٗميمٚما يمؼُم وظمُٓمر إُمر يم٤من ٓ سمد ًمف ُمـ 

واًمالجقد ًمكف صمكةث ُمكرات طمتكك  âي٦م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم اعمةئٙم٦م سمٜمب٠م ظمٚمؼ أسمٞمٜم٤م آدم ِمكرومٗمل ظمٚمؼ اًمب

 :  ٤ًم ًمتٜمٗمٞمذ إُمرالكٞميتٝمٞم١موا ٟمٗم

َك  َؿوَل  )َوإِ ْ : ىم٤مل شمٕم٤ممم .2 َْرضِ  ِف  َجوِظٌل  إِِّن  فِْؾَؿاَلئَِؽيِ  َري  ْٕ  .(1)(َخؾِقَػيً  ا

َك  َؿوَل  )َوإِ ْ : ويمّرر إُمر أظمرى ًمٞمٙمقن آؾمتٕمداد أشمّؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم .3  اشــريَ  َخوفٌِق  إِِّن  فِْؾَؿاَلئَِؽيِ  َري 

ــنْ  ــولٍ  ِم ــنْ  َصْؾَص ــنٍ  ِم ـــُونٍ  ََحَ ــنَِ ا( <8) َمْس ــْوْيُتهُ  َؾ ًُ  َش ــ ــهِ  َوَكَػْخ ــنْ  ؾِق ــي ِم ــوا ُروِح ــهُ  َؾَؼُع  َف

 .(2)((?8َشوِجِديَن)

 )إِ ْ قمغم أمتّف وذم أطمالـ أطمقاًمف، وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم  الكلصم٤مًمث٦م طمتك يٙمقن آؾمتٕمداد اًمٜمٗمصمؿ يمّرر إُمر  .4

َك  َؿوَل  ًُ  َشْوْيُتهُ  َؾنَِ ا( 7=) ضِغٍ  ِمنْ  اشـريَ  َخوفٌِق  إِِّن  فِْؾَؿاَلئَِؽيِ  َري   َفـهُ  َؾَؼُعوا ُروِحي ِمنْ  ؾِقهِ  َوَكَػْخ

 .  (3)((8=َشوِجِديَن)

ُتٝمؿ ٓ شم٘مبؾ إٓ اًمٓم٤مقم٦م وآؾمتج٤مسم٦م، ومٖمػم اعمةئٙمك٦م ُمكـ سمك٤مب أومم الكٞموٟمٗموم٢مذا يم٤من ذًمؽ ُمع اعمةئٙم٦م 

 وأطمرى. 

ُمّٝمد ًمف ىمراسم٦م أًمكػ وؾمكتائ٦م ؾمكٜم٦م، ًمٞمالكٝمؾ قمكغم اًمٜمٗمكقس اشمب٤مقمكف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىمبؾ أن يبٕم٨م اهلل ٟمبٞمٜم٤م حمٛمداً 

شمف، وم٘مد دّون اؾمٛمف ووصٗمف ذم اًمتقراة، صمؿ أيمد قمغم ذًمؽ ذم اإلٟمجٞمؾ طمتك قمرومقه سمٛمةحمف وأظمةىمف ّمكروٟم

َم  ـَ ُِميْ  افـْ،ِيْ  افْرُشوَل  َيْت،ُِعونَ  )اْفِذينَ : ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم(4)(َأْيـَوَءُذمْ  َيْعِرُؾونَ  ) ْٕ  ِف  ِظـْـَدُذمْ  وً َمْؽُتويـ ََيُِدوَكهُ  اْفِذي ا

ْكِجقِل( افْتْوَراةِ   .(5)َواإْلِ

 ُرََحَـوءُ  اْفُؽْػـورِ  َظـَذ  َأِصْداءُ  َمَعهُ  َواْفِذينَ  اهللِْ َرُشوُل  )ُُمَْؿٌد : وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصٗمف هق وأشمب٤مقمف وصحبف

ع َتَراُذمْ  َيْقـَُفمْ  ـْ ـُجودِ  َأَثـرِ  ِمـنْ  ُوُجـوِذِفمْ  ِف  َمُذمْ شــق وً َوِرْضَواك اهللِْ ِمنَ  َؾْضالً  َيْ،َتُغونَ  اً ُشْجد وً ُر  َ فِـَك  افس 

                                                 

 [41: اًمب٘مرة]( 1)

 [:3-39: احلجر]( 2)

 [83-82: ص]( 3)

 [257: اًمب٘مرة]( 4)

 [268: إقمراف]( 5)
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ْكِجقلِ  ِف  َوَمَثُؾُفمْ  افْتْوَراةِ  ِف  َمَثُؾُفمْ  َزْرعٍ  اإْلِ ؛ وهذا شمرهمٞم٥م وطم٨ّم طمثٞم٨م ًمٚمح٤مق سم٘مقم يٛمدطمقن ىمبؾ (1).(.. ـَ

 ظمٚم٘مٝمؿ سم٠مطم٘م٤مب ُمـ اًمت٤مريخ.

ُد  اْشُؿهُ  َيْعِدي ِمنْ  َيْلِت  يَِرُشولٍ  اشـر)ُم،َ  :أٟمف âدٟم٤م قمٞمالك ؾمكٞموذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمٝم٤مم   .(2)(َأَْحَ

  ومٚمتٝمٞمئكك٦م اًمٜمٗمككقس أ ّٞمكك٦م سم٤مًمٖمكك٦م طمتككك وإن يمكك٤مٟمقا اعمةئٙمكك٦م أو اًمّمككح٤مسم٦م اًمككذيـ صككحبقا اًمٜمبككل

 ورأوا قمةُم٤مت اًمٜمبقة وأٟمقار اًمرؾم٤مًم٦م ومٛمع همػمهؿ ُمـ سم٤مب أومم.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ُمـ همػم أي شمالكب٥م ُمٜمٝمك٤م وشمٙمكرر وىمد ىمّص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ىمّم٦م ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمالةم وم٠مظمؼم أٟمف يم٤من يرزىمٝم٤م 

ْؾَم : هذا إُمر ؾمٜملم ـمقيٚم٦م وهل شمرزق قمغم هذا اًمٜمحق ـُ ِرْيو َظَؾْقَفو َدَخَل  ) ـَ  وً ِرْزؿـ ِظـْـَدَذو َوَجـَد  اْدِْحَراَب  َز

ًْ  َذَذا َفِك  َأْكى َمْرَيمُ  َيو َؿوَل  ؛ ومل يٙمـ اًمرزق قمكغم (3)(ِحَسوٍب  يَِغْرِ  َيَشوءُ  َمنْ  َيْرُزُق  اهللَْ إِنْ  اهللِْ ِظـْدِ  ِمنْ  ُذوَ  َؿوَف

 âدٟم٤م زيمريك٤م ؾمككٞمتٝم٤م ًمئة شمّمدم سمرزىمٝم٤م وًمدًا ُمـ همػم أب، صمؿ دقمك٤م الكٞمهذا اًمٜمحق إٓ متٝمٞمدًا وشمٓمقيٕم٤ًم ًمٜمٗم
ًِ  ُؽاَلمٌ  ِل  َيُؽونُ  َأْكى )َرِب : سمف شمٗم٤مضم٠م وىم٤مل ِمكرؾم٤مئًة اًمقًمد ومٚما سمُ  وَك ـَ ًُ  َوَؿْد  اً َظوؿِر اْمَرَأِت  َو  اْفؽِـَزِ  ِمـنَ  َيَؾْغ

َذفَِك  َؿوَل ( <) وً ِظتِقّ  َك  َؿوَل  ـَ ) َظَعْ  ُذوَ  َري  ؛ يمؾ هذا شمقـمئ٦م عمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمالةم، ًمٙمٜمٝم٤م وسمٕمد متٝمٞمكد (4)((?َذِغٌ

ْ  ُؽـاَلمٌ  ِل  َيُؽـونُ  )َأْكـى: وشمقـمئ٦م اًمالٜملم اعمديدة عم٤م ُرزىم٧م اًمقًمد ُمكـ همكػم أب ىم٤مًمك٧م ُمتٕمجبك٦م ُمٜمدهِمك٦م  َومَل

ْ  شـريَ  َيْؿَسْسـِي  ؛ هذا ُمع اًمتٛمٝمٞمد واًمتقـمئ٦م ومٙمٞمػ سمدوهنا؟!. ومت٠مُّمؾ ُمٚمّٞم٤ًم.(5)(وً َيِغقّ  َأكُ  َومَل

ونَ  يَِؿْؽيَ  اً َحَجر َْٕظِرُف  إِِّن ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىم٤مل اًمٜمبل ٌَ  َأنْ  َؿْ،َل  َظَعْ  ُيَسِؾمُ  ـَ  إٟمف: ىمٞمؾ ،(6)(أنَ  َْٕظِرُؾهُ  إِِّن  ُأْيَع

وشمالٚمٞمؿ احلجكر واجلكاد . وظمٚمٗم٤مً  ؾمٚمٗم٤مً  ُمٙم٦م أهؾ وقمٚمٞمف اعمرومؼ سمزىم٤مق هق طمجر سم٤مرز: إؾمقد، وىمٞمؾ احلجر

؛ (7)(ســيكػ ظذ خشقً )فؼد: سم٤مًمقطمل ىم٤مل âقمٚمٞمف ًمٞمالٝمؾ قمغم ٟمٗمالف ُمِم٤مومٝم٦م اعمةئٙم٦م، ومٚما ضم٤مءه ضمؼميؾ 

 ومٙمٞمػ سمدون متٝمٞمد شمالٚمٞمؿ اجلاد قمٚمٞمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م. 

                                                 

 [:3: اًمٗمتح]( 1)

 [7: اًمّمػ]( 2)

 [48: قمٛمرانآل ]( 3)

 [:-9: ُمريؿ]( 4)

 [31: ُمريؿ]( 5)

 ( رواه ُمالٚمؿ.6)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.7)
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 آَيـيٍ  ِمـنْ  َكـَْسْخ  )َمو: محٚم٦م ؿمٕمقاء قمغم اًمٞمٝمقد، صمؿ ذيمر اًمٜمالخاًمٙمٕمب٦م ؿمـ إمم  وعّم٤م أراد اهلل حتقيؾ اًم٘مبٚم٦م

 )َوإِ ْ : دٟم٤م إسمراهٞمؿ وإؾماقمٞمؾ قمٚمٞمٝما اًمالكةم ًمٚمبٞمك٧مؾمكٞم، صمؿ ذيّمر سمبٜم٤مء (1)ِمْثؾَِفو( َأوْ  ِمـَْفو يَِخْرٍ  َكْلِت  ُكـِْسَفو َأوْ 

ًِ  ِمنَ  اْفَؼَواِظَد  إِْيَراِذقمُ  َيْرَؾعُ  اًمٙمٕمبك٦م، إمم  . صمؿ سمٕمد هذا يمٚمف أُمكرهؿ سم٤مًمتقضمكف ذم صكةهتؿ(2)(َوإِْشَمِظقُل  اْفَ،ْق

َى  َكَرى )َؿْد : وم٘م٤مل َرامِ  اْدَْسِجدِ  َصْطرَ  َوْجَفَك  َؾَوِل  َتْرَضوَذو ؿِْ،َؾيً  َؾَؾـَُوِفَقـَْك  افْسَمءِ  ِف  َوْجِفَك  َتَؼؾ  ٌُ  احْلَ  َوَحْقـ

ـُْتمْ  َمو  ئمٝمر ذًمؽ ُمٓمقًٓ ذم ؾمقرة اًمب٘مرة.؛ يما (3)َصْطَرُه( ُوُجوَذُؽمْ  َؾَوف وا ـُ

اًمّمكح٤مسم٦م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؛ وم٘مد ُمٝمد اًمٜمبل(4)(ملسو هيلع هللا ىلص ُمؿد)وخر اهلدي ذدي  ،وهديف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ويم٤من هذا ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمبل

 يعورضــي ــون جزيـل )إناسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م إمم  ؾمكروم٠م: ٓؾمت٘مب٤مل ظمؼم ُمقشمف وٟمب٠م ووم٤مشمف طمٞم٨م ضم٤مء ذم احلدي٨م

 افسؾ  ؾـعم واصزي اهلل ؾوتؼي أجع ضـرح إٓ أراه مرتغ  وٓ افعوم ظورضـي وإكه مّرة شـي ـل افؼرآن

: يغ يـدي افسـوظي )اظدد شتوً : . وىم٤مل(6))فعع ٓ أفؼوـم يعد ظومي ذذا(: . وىم٤مل ذم طمج٦م اًمقداع(5)(فك أكو

. (8)وؿـزي( يؿسجدي مترّ  أن وفعؾك ذذا ظومي يعد تؾؼوّن ٓ أن ظسى إكك معو  )يو: . وىم٤مل عمٕم٤مذ(7)موت(

 يغ وخرت اجلـّي ثم ؾقفو واخلؾد افدكقو خزائن مػوتق  أوتقً ؿد إّن موهي،ي أيو )يو: وىم٤مل عمقٓه أ  ُمقهيب٦م

 اجلٜمّك٦م. صمكؿ ومٞمٝمك٤م واخلٚمد اًمدٟمٞم٤م ُمٗم٤مشمٞمح ومخذ وأُمل! سم٠م : ىمٚم٧م: ىم٤مل ،واجلـّي( ظز وجل ريب فؼوء ويغ  فك

 خـره ظ،داً  )إن: . وىم٤مم ذم اًمٜم٤مس وىم٤مل(9)واجلـّي( وجل ظز ريب فؼوء اخست فؼد موهي،ي أيو يو واهلل )ٓ: ىم٤مل

 يآيوئــو ؾـديـوك وؿـول يؽـر أيو ؾ،ؽى ظـده مو ؾوختور ظـده مو ويغ صوء مو افدكقو زذرة من يمتقه أن يغ اهلل

ْٓ  ُُمَْؿٌد  )َوَمو: حي٤ًم وم٘م٤مل شمٕم٤مممصكر. وضم٤مء اًم٘مرآن ىمبؾ ذًمؽ (10)وأمفوتـو( ًْ  َؿْد  َرُشوٌل  إِ ُشـُل  َؿْ،ؾِـهِ  ِمنْ  َخَؾ  افر 

                                                 

 [217: اًمب٘مرة]( 1)

 [238: اًمب٘مرة]( 2)

 [255: اًمب٘مرة]( 3)

 ( رواه ُمالٚمؿ.4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.5)

 ( رواه اًمبٞمٝم٘مل.6)

 ( رواه اًمبخ٤مري.7)

 ( رواه أمحد.8)

 ( رواه أمحد.9)

 ( رواه اًمبخ٤مري.10)
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ْؾـَد  َؿْ،ؾِـَك  ِمـنْ  شــرفِ،َ  َجَعْؾـَـو )َوَمو: ، وىم٤مل(1)َأْظَؼويُِؽْم( َظَذ  اْكَؼَؾْ،ُتمْ  ُؿتَِل  َأوْ  َموَت  َأَؾنِنْ  ًْ  َأَؾـنِنْ  اخْلُ  َؾُفـمُ  ِمـ

وفُِدونَ  ًٌ  )إِْكَك : ، وىم٤مل(2)(اخْلَ ، ومْمًة قمـ أي٤مت اًمٙمثػمة ذم قمٛمقم ُمّمك٤مب اعمكقت قمكغم (3)(َمِقُتونَ  َوإَِّْنُمْ  َمِق

ل  : يمؾ طمل يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ـُ ـاَللِ  ُ و َرِيـَك  َوْجـهُ  َوَيْ،َؼى( >8) َؾونٍ  َظَؾْقَفو َمنْ  ) ـَراِم ) اجْلَ ـْ وُمكع  .(4)((=8َواإْلِ

ُمقشمكف، ومل يٛمكتّص هكذه هنع هللا يضر ص٤مقم٘م٦م ُُب٧م هل٤م اًمّمح٤مسم٦م طمتك أٟمٙمر قمٛمر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذًمؽ يم٤من ُمقشمف سم٠م  هق وأُمل

. هذا ُمع اًمتٛمٝمٞمكد واعم٘مكدُم٤مت واًمتٚمقحيك٤مت (5))إكم افصز ظـد افصدمي إوػ(وهنع هللا يضر اًمّمدُم٦م إٓ اًمّمديؼ 

 ٙمقن وىمع اعمّمٞمب٦م قمغم ىمٚمقُبؿ!. ؾمكٞمحي٤مت، ومت٠مُّمؾ ًمق ظمة إُمر ُمـ ذًمؽ يمٞمػ ّمكرواًمت

وًمٞمس أدل قمغم أ ٞم٦م اًمتٕمرف اعمالبؼ قمغم أُم٤مرات اًمال٤مقم٦م ُمـ أهن٤م شمٕمتؼم إطمدى ُمراشمك٥م اًمكديـ ُمثٚمٝمك٤م 

اعمِمٝمقر اعمتٗمؼ قمٚمٞمكف؛ ؾمك٠مل  ذم احلدي٨م âُمثؾ ُمرشمب٦م اإلؾمةم وُمرشمب٦م اإليان وُمرشمب٦م اإلطمال٤من، ومجؼميؾ 

ن، صمؿ قمـ اإلطمال٤من، صمؿ ىمرن ُب٤م اًمالك١مال قمـ ُمراشم٥م اًمديـ، ومال٠مل قمـ اإلؾمةم، صمؿ قمـ اإليا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رؾمقَل 

٤مقَم٦مِ  قمـ ـْ ، اًمالَّ َأَُم٤مَراهِت٤َم، دًمٞمًة قمغم أ ٞمتٝم٤م أيْم٤ًم، وأهن٤م ذم ٟمٗمس اعمٜمزًم٦م. وأضم٤مسمف اًمرؾمقل صكغم اهلل قمٚمٞمكف  وقَم

َػوةَ  َتَرى َوَأنْ   َرْيَتَفو إََميُ  َتؾَِد  )َأنْ : وقمغم آًمف وؾمٚمؿ و ك٤م  (اْفُ،ـَْقـونِ  ِف  َيَتَطوَوُفونَ  افْشوءِ  ِرَظوءَ  اْفَعوَفيَ  اْفُعَراةَ  احْلُ

صكدىم٧م، سمكؾ : أُم٤مرشم٤من ىمد دم٤موزٟم٤م ٤م، ومل يٙمـ ضمؼميؾ جيٝمؾ اإلضم٤مسم٦م قمـ شمٚمؽ اًمتال٤مؤٓت؛ ومٙمك٤من ي٘مكقل

يُل  َؾنِْكهُ ): سمف احلدي٨م سم٘مقًمف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واظمتتؿ اًمٜمبل مْ  ِجْزِ ـُ يح قمغم أن ُمكـ صكروهذا دًمٞمؾ  .(ِديـَُؽمْ  ُيَعِؾُؿُؽمْ  َأَتو

شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ أُم٤مرات اًمال٤مقم٦م، ومٝمل شمقازي اعمرشمب٦م اًمراسمٕم٦م ُمكـ ُمراشمك٥م اًمكديـ. وسمٕمكض أهكؾ اًمٕمٚمكؿ أدرج 

 اط اًمال٤مقم٦م ضٛمـ ريمٜمٞم٦م اإليان سم٤مًمٞمقم أظمر وسمٕمْمٝمؿ ضمٕمٚمٝم٤م ريمٜمٞم٦م راسمٕم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م. ومتٜمّبف!. ؿمكرريمٜمٞم٦م أ

ـَم : وم٘م٤مل ؾمبح٤مٟمف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىمد قملّم اهلل وفمٞمٗم٦م ٟمبّٞمف ـَ  آَيوتِـَـو َظَؾـْقُؽمْ  َيْتُؾـو ِمــُْؽمْ  َرُشـوًٓ  ؾِـقُؽمْ  َأْرَشـْؾـَو )

قُؽمْ  ـِ ْؽَؿيَ  اْفؽَِتوَب  َوُيَعِؾُؿُؽمُ  َوُيَز ْ  َمو َوُيَعِؾُؿُؽمْ  َواحْلِ  .  (6)(َتْعَؾُؿونَ  َتُؽوُكوا مَل

اهلل اًمقفمٞمٗم٦م اًمراسمٕم٦م وهل شمٕمٚمٞمؿ  ومبٕمد شمةوة أي٤مت، وشمزيمٞم٦م إٟمٗمس، وشمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، ذيمر

مْ  )َفَؼْد : اعمٖمٞمب٤مت اًمتل حُيت٤مج إًمٞمٝم٤م. وىم٤مل شمٕم٤ممم ـُ  َحـِريٌص  َظـِـت مْ  َمـو َظَؾْقـهِ  َظِزيـزٌ  َأْكُػِسـُؽمْ  ِمنْ  َرُشوٌل  َجوَء

                                                 

 [255: آل قمٛمران]( 1)

 [45: إٟمبٞم٤مء]( 2)

 [41: اًمزُمر]( 3)

 [38-37: اًمرمحـ]( 4)

 ( رواه اًمبخ٤مري.5)

 [262: اًمب٘مرة]( 6)
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، ومٛمـ طمرصف ورأومتف ورمحتف إظمبك٤مره سم٤معمٖمٞمبك٤مت اًمتكل حُيتك٤مج إًمٞمٝمك٤م أيك٤مم (1)(َرِحقمٌ  َرُءوٌف  يِوْدُْمِمـِغَ  َظَؾْقُؽمْ 

 اًمٗمتـ. 

وإذا يم٤مٟم٧م أـمقل آي٦م ذم اًم٘مرآن شمٜم٤موًم٧م ُمقضقع شمقصمٞمؼ اًمديـ ًمئة يٗمقشمؽ ٟمّمٞمبؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٞمف، وم٢مذا 

 يم٤من هذا اهتاُمف سمَدْيٜمؽ، ومٙمٞمػ سمِديٜمؽ؟!. 

ومكتـ شمٕمكرض هلكؿ ذم طمٞمك٤مهتؿ، ًمكئة يْمكٚمقا ومٞمٝمك٤م، وهكؿ أهكؾ  أظمؼم صحبف قمـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وإذا يم٤من اًمٜمبل

إؿم٤مرات ودٓٓت وُمٕم٤ممل ًمٚمٓمريكؼ. إمم  اًمّمةح واًمٗمٝمؿ واًمٕمٚمؿ، ومٝمؾ ٟمٙمقن أومْمؾ ُمٜمٝمؿ طم٤مًٓ ومة ٟمحت٤مج

حكر وأن ، هق اًمب٤مب اعمٖمٚمؼ اًمذي يٛمٜمع دظمقل اًمٗمتـ اًمتل متقج يمٛمكقج اًمبهنع هللا يضرأن قمٛمر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىمد أظمؼم اًمٜمبل

 . (2)وأن قمٛمر ي٘متؾ ويم٤من قمٛمر يٕمٚمؿ أٟمف اًمب٤مب يما يٕمٚمؿ أن دون همد اًمٚمٞمٚم٦م الكراًمب٤مب يٙم

 - ختؾعه خؾعه  ؾال ظذ أرادوك ؿؿقصًو  ؾنن يؼؿصك فعؾه اهلل إن ظثمن! يو): ًمٕمثان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىم٤مل اًمٜمبل

 .  (3)ثالثًو(

 .  (4)اعمالتٕم٤من. اهلل: ىم٤مل صمؿ اهلل، ، ومحٛمدتصق،ه( يؾوى ظذ يوجلـّي هشـروي فه )ائذن: وىم٤مل ذم قمثان أيْم٤مً 

ُرُج : ويمذًمؽ ذم ؿم٠من قمكم أظمؼمه أٟمف  ؿِـَراَءِهِمْ إػ  ؿِـَراَءُتُؽمْ  َفـْقَس  اْفُؼـْرآنَ  َيْؼـَرُءونَ  ُأْمتِـى ِمنْ  َؿْومٌ  )خَيْ

مْ  َأْكهُ  ََيِْسُ،ونَ  اْفُؼْرآنَ  َيْؼَرُءونَ  ْيءٍ ـيَِش  ِصَقوِمِفمْ إػ  ِصَقوُمُؽمْ  َوَٓ  ْيءٍ ـيَِش  َصاَلِهِمْ إػ  َصاَلُتُؽمْ  َوَٓ  ْيءٍ ـيَِش   هَلُ

وِوزُ  َٓ  َظَؾْقِفمْ  َوُذوَ  مْ  ُيَ َم  اإِلْشاَلمِ  ِمنَ  َيْؿُرُؿونَ  َتَراؿَِقُفمْ  َصاَلُهُ ـْقُش  َيْعَؾـمُ  افْرِمْقِي  َفـوْ  ِمنَ  افْسْفمُ  َيْؿُرُق  ـَ  اجْلَ

مْ  ُؿِهَ  َمو ُيِصقُ،وََّنُمْ  اْفِذينَ   َظُضـٌد  َفـهُ  َرُجـالً  ؾِـقِفمْ  َأنْ  َ فَِك  َوآَييُ  اْفَعَؿلِ  َظنِ  َْٓتَؽُؾوا ملسو هيلع هللا ىلص َك،ِِقِفمْ  فَِسونِ  َظَذ  هَلُ

وْفَ،ْضـَعيِ  (5)يِـقٌض( َصـَعَراٌت  َظَؾْقـهِ  افْثْدِي  َحَؾَؿيِ  ِمْثُل  َظُضِدهِ  َرْأسِ  َظَذ  ِ َراعٌ  َفهُ  َوَفْقَس  ـَ شمرضمكرج  َتـَدْرَدُر( )

 ، يمؾ هذا اًمتدىمٞمؼ سم٤مًمقصػ طمتك ٓ يٚمتبس اًم٘مت٤مل اًمّمحٞمح سمٖمػمه. صوة( )ـُطْ،ي

                                                 

 [239: اًمتقسم٦م]( 1)

 ( رواه ُمالٚمؿ.2)

 ( أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م.3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)

 ( رواه ُمالٚمؿ وأسمق داود وقمٜمد اًمٜمال٤مئل.5)
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، وهكق ضكقء (1)ظظقؿتـغ( ؾئتـغ يـغ يـه يصـؾ  أن اهلل وفعل دشـق ذذا إن ايـي): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىم٤مل اًمٜمبل

٦م ًمف ذم صكٖمره ًمٞمالكٝمؾ الكٞموهتٞمئ٦م ٟمٗمف اًمذي قمقرض قمٚمٞمف يمثػمًا، ّمكرًمٚمحالـ وُمب٤مريم٦م ًمف هذا اًمت ْمكرأظم

 قمٚمٞمف اخت٤مذ هذا اًم٘مرار ذم يمؼمه.

ًُ : وىمد يم٤من ذم ضمٕمب٦م أ  هريرة أطم٤مدي٨م يمثػمة قمـ اًمٗمتـ وم٘م٤مل ِوَظـوَءْيِن   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِْ َرُشـولِ  ِمـنْ  )َحِػْظ

و َؾَلْمو . سمؾ وسمت٤مرخيٝم٤م وشمقىمٞمتٝم٤م، وم٘مد يمك٤من ُمكـ دقمك٤مء (2)اْفُ،ْؾُعوُم( َذَذا ُؿطِعَ  َيَثْثُتهُ  َؾَؾوْ  أَخرُ  َوَأْمو  َؾَ،َثْثُتهُ  َأَحُدُُهَ

، وُمك٤مت ىمبكؾ ذًمكؽ ومٚمكؿ يِمكٝمد (3)اًمّمبٞم٤من( إُم٤مرة شمدريمٜمل . ٓ..اًمالتلم ؾمٜم٦م شمدريمٜمل ٓ أ  هريرة )اًمٚمٝمؿ

  وطمرق اًمٙمٕمب٦م اًمذي طمدث سمٕمد اًمالتلم سمتقزم يزيد. الكلمُم٠مؾم٤مة اؾمتِمٝم٤مد احل

إظمبك٤مر ُمالكبؼ إمم  سمّمػمة ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمك٤م، وحتتك٤مجإمم  حتت٤مجوًمذا وم٠مُم٤مرات اًمال٤مقم٦م هل أطمداث قمٔم٤مم 

 ًمتٝمٞمئ٦م اًمٜمٗمقس ٓؾمت٘مب٤مهل٤م واًمتٕم٤مـمل ُمٕمٝم٤م شمٕم٤مـمٞم٤ًم صحٞمح٤ًم. 

٦م ًمٚمدول، وم٢مذا أرادت اًمدول أن متّرر ىمرارًا ُم٤م، أو ومٙمكرة ُمك٤م، ؾمكٞم٤مؾمكٞم٦م الكٞمهذا وىمد همدت اًمتٝمٞمئ٦م اًمٜمٗم

ٖمف اًمٕم٤مُّمك٦م الككٞموصحٗمٞمٞمٝم٤م، طمتك يٜمٗمؼ وشمالت روضم٧م هل٤م قمؼم ىمٜمقاهت٤م، ووؾم٤مئؾ إقمةُمٝم٤م، وضمٞمِم٧م ًمف يمّت٤مُب٤م

 ذًمؽ يما ُم٣م. إمم  ع ؾم٤مسمؼِمكرصمؿ شمٔمٝمره سمٕمد ذًمؽ يمٚمف، واًم

ٕمرض ٟمٗمالكف ًمٚم٘متكؾ ؾمككٞموأطمداث اًمال٤مقم٦م ظمٓمرة هتدد قمروش يمثػٍم ُمـ اًمٓمٖم٤مة، وم٢مذا يم٤من أسمق هريكرة 

وسُمٕمكد ، ومٙمٞمكػ سمتٓمك٤مول اًمزُمك٤من -وُمك٤م سم٤مًمٕمٝمكد ُمكـ ىمكدم -طم٤مل اًمبقح ُب٤م، وهق صح٤م  واًمٕمٝمد ىمري٥م 

 اًمٕمٝمد؟!.

ًا ومب٘مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمب٤مطم٨م احلكريص قمكغم ديٜمكف أن شمِمكقسمف ؾمكرًمذا يم٤مٟم٧م شمداول إطم٤مدي٨م 

 ًمقصم٤مت اًمٗمتـ، وإن ضٕمٗم٧م أؾم٤مٟمٞمده٤م ٟمٔمرًا ًمٚمٔمروف اًمتل أطم٤مـم٧م سم٤مًمرواة ُمـ اخلقف واًمؽمهٞم٥م. 

يػ ِمكربحثقن قمـ طمّؾ ذم ىمقًمف اًمؾمكٞماًمٗمتـ وحت٤مرون ـمقيًة أُم٤مم ؾمكٞمسم٠من اًمٜم٤مس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىمد شمٜمب٠م اًمٜمبل

 مـفـو فؽـم  ــر ك،ـقؽم ــون ذـل يقـؽم وتّسوءفون أكػسؽم ف صلَّنو يتػوؿم أموراً  تروا حتى): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل

 . (4)مرات،فو( ظذ ج،ول تزول وحتى  ـرًا؟ 

ًْ  َؿْد  ؾَِتنٌ  )إَِّْنَو: طمذيٗم٦م ىم٤مل ِجَ،وهِ  َأَطْؾ ؾُِك  اْفَ،َؼرِ  ـَ َثرُ  ؾِقَفو هَيْ ـْ ونَ  َمنْ  إِْٓ  افـْوسِ  َأ  .  (1)َ فَِك( َؿْ،َل  َيْعِرُؾَفو ـَ

                                                 

 ( رواه اًمبخ٤مري.1)

 ( رواه اًمبخ٤مري.2)

 رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة. (3)

 ( رواه أمحد واًمبٞمٝم٘مل واسمـ طمب٤من واسمـ ظمزيٛم٦م واحل٤ميمؿ.4)
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 تـُٗٝــد

احلدي٨م قمـ اًمٗمتـ وسملّم صٗم٤مهت٤م اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞمك٦م وؿمخّمكٞم٤مهت٤م وُمٜمٝمك٤م اإلُمك٤مم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىمد أؿمبع اًمٜمبل

 .  âاعمٝمدي 
وشم٘مٓمع ًمٚمٓمرق واًمتج٤مرات، يمٚمٝم٤م ُم٘مدُمك٦م وإن اإلره٤مص٤مت وإطمداث اًمقاىمٕم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ صمقرات 

 :  ع ًمبٞم٤مهن٤م، وذًمؽ ُٕمقر أ ٤مِمكرًمٔمٝمقر اعمٝمدي. وىمد ؾمبؼ اًم

  أن يٕمرف اًمٜم٤مس صٗم٤مت وشمقىمٞم٧م وُمٙم٤من ظمروج اعمٝمدي ومٞمٕمٛمٚمقن قمغم اإلقمداد ًمبٞمٕمتكف ومٞمتبٕمقٟمكف

 .ِمكرسمف ظمػم اًمب ِمكرة احلؼ اًمذي سمّمكرشمف، وٟمّمكردون همػمه، ويٕمٛمٚمقا قمغم ٟم

  ح اًمدضم٤مل اًمذي خيرج ذم زُمـ اعمٝمدي. الكٞمأدقمٞم٤مء اًمْمةًم٦م وُمٜمٝمؿ اعمأن يٕمرف اًمٜم٤مس 

 ٤مق ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سما ومٞمف، آُملم. الكٞموًمذا ضم٤مء هذا اًمٙمت٤مب ذم هذا اًم

  

                                                                                                                                 

 ( رواه اسمـ أ  ؿمٞمب٦م.1)
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 ادتــــــص٤ األٍٚ

  ولزء إــــــاجل

 ؿفد إػ افؾحدـمن افافسالم  ظؾقهدي ـاإلموم ادف

 

 

  

 ٍٚص٤ األــــــادت

 â اإلَاّ 
 ُٗد إىل ايًخدـَٔ اي
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 ادفدي ف افؼرآن افؽريم 

)ومن أطؾم ممن مـع مسوجد اهلل أن يذـر ؾقفـو اشـؿه : ٘مقًمف شمٕم٤مممًمه الكػمىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗم

وشعى ف خراهبو أوفئك مو ـون هلم أن يدخؾوذو إٓ خوئػغ هلم ف افدكقو خـزٌي وهلـم ف أخـرة ظـذاب 

هؿ وؾمكب٤مهؿ ؾمككرىم٤مم اعمٝمدي وومتح٧م اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمتٚمٝمؿ وأ)أُم٤م ظمزهيؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف إذا : ، ىم٤مل(1)ظظقم(

)اخلزي هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٞمك٤مم اعمٝمكدي وومكتح قمٛمقريك٦م : واًمالدي ةيمذًمؽ اخلزي(، وطمٙمك اًم٘مرـمبل قمـ ىمت٤مد

)أُمكك٤م ظمككزهيؿ ذم اًمككدٟمٞم٤م وم٢مٟمككف إذا ىمكك٤مم اعمٝمككدي وومتحكك٧م : وروُمٞمكك٦م واًم٘مالككٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م(، وىمكك٤مل اًمِمككقيم٤مين

)ذاك قمٜمكد : ؛ ىمك٤مل(2))فقظفره ظذ افدين ـؾه(: دي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م(، وطمٙمك اًم٘مرـمبل، قمـ اًمال

: ظمروج اعمٝمدي، ٓ يب٘مك أطمد إٓ دظمؾ ذم اإلؾمةم أو أدى اجلزي٦م(، وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمان ذم ىمقًمف شمٕمك٤ممم

)هق اعمٝمدي ذم آظمر اًمزُمك٤من وسمٕمكد : ىم٤مل ،(3)اط مستؼقم(صـر)وإكه فعؾم فؾسوظي ؾال متسن هبو وات،عون ذذا 

)ؾن ا جوء وظد أخرة : ه ذم ىمقًمف شمٕم٤مممالكػمظمروضمف يٙمقن أُم٤مرات اًمال٤مقم٦م وىمٞم٤مُمٝم٤م(، وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗم

هك١مٓء اخلكزي ُمكـ اًمكدٟمٞم٤م، سمخكروج  الكرأي٦م، )ووم )هلم خزي ف افدكقو(ىم٤مل أي  ،(4)فقسوؤوا وجوذؽم(

 .  أهكاعمٝمدي، قمٜمد اًمالدي، وقمٙمرُم٦م، ووائؾ سمـ داود( 

 

 افـ،ويي ادفدي ف افسـي 

حي٦م ُمـ يمت٥م ّمكرًمٙمل ٟمٙمقن قمغم قمٚمؿ ُم٘مدُم٤ًم سم٤معمٝمدي وسم٤مٕطم٤مدي٨م، ٟم٘مٚم٧ُم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م واًم

ومٞمف إؿم٤مرة إًمٞمف، وؾُمْ٘م٧ُم إطمداث اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل شم٘مع ذم زُم٤مٟمف، وؾُمكْ٘م٧ُم  احلدي٨م، وٟم٘مٚم٧ُم ُمـ اًمّمحٞمحلم ُم٤م

 وطمريم٦م فمٝمقره ورددت قمغم اًمِمبٝم٤مت. اًمّمٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م 

 :  وم٠مىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،ٌد ُمقضمز ٕهؿ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم ذًمؽؾمكر و ومٞما يكم

                                                 

 [225: اًمب٘مرة]( 1)

 [44: اًمتقسم٦م] (2)

 [72: اًمزظمرف] (3)

 [8: اإلؾمكراء] (4)
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أجـذ اجل،فـي  أؿــى إكـ   يؿـ   ؛)ادفدي مــي: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، ىم٤مل رؾمقل اهللهنع هللا يضرخلدري اقمـ أ  ؾمٕمٞمد  .2

 .  (1)إرض ؿسطًو وظدًٓ  ـم مؾئً طؾًم وجورًا  ويؿؾك ش،ع شـغ(

)خيرج ف آخر أمتي ادفدي؛ يسـؼقه اهلل افغقـٌ  : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل ،هنع هللا يضرقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري  .3

 (2)(ثمكقـوً خترج إرض ك،وهو  ويعطى ادول َصَحوحًو  وتؽثر ادوصـقي وتعظـم إمـي  يعـقش شـ،عًو أو 

 .طِمَجج٤مً : يٕمٜمل

ي،عـٌ ظـذ اخـتالف مـن افــوس وزٓزل   ـم يودفديشـرأي): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهللىم٤مل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمٜمف  .4

  يـر  ظــه شـوـن افسـمء وشـوـن إرض  ـم مؾئً جورًا وطؾـمً   ؾقؿ  إرض ؿسطًو وظدًٓ 

ويؿ  اهلل ؿؾـوب ): ىم٤مل ،يوفسويي يغ افـوس(: ىم٤مل؟ ُم٤م صح٤مطم٤مً : رضمؾوم٘م٤مل ًمف   يؼسم ادول صحوحوً 

ؾـم يؼـوم مـن افــوس إٓ ؟ حوجـي من فه ف مولٍ : حتى يلمر مـوديًو ؾقـودي ؾقؼول  ظدفه ملسو هيلع هللا ىلص ُمؿدأمي 

: ؾقؼـول فـه  إن ادفدي يلمرك أن تعطقــي مـوًٓ : ؾؼل فه -يعـي اخلوزن  -ائً افسّدان : رجل ؾقؼول

ٌُ  حتى إ ا حجزه وأيرزه أجشع أمي ُمؿد كػسًو أو ظجز ظـي مـو وشـعفم؟! ــً : كدم ؾقؼول  اْح

ؾقؽون ـذفك ش،ع شـغ أو ثـمن شــغ   إكو ٓ كلخذ صقئًو أظطقـوه: ؾقؼول فه  ؾرده ؾال يؼ،ل مـه: ؿول

 .  (3)ثم ٓ خر ف احلقوة يعده(: أو ىم٤مل ثم ٓ خر ف افعقش يعده(  أو تسع شـغ

 . (4))ادفدي مـو أذل اف،قً  يصؾحه اهلل ف فقؾي(: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ قمكم  .5

 . (5)(ي)ادفدي من ظست  من وفد ؾوضؿ: ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل: ، ىم٤مًم٧ماهنع هللا يضرقمـ أم ؾمٚمٛم٦م  .6

تعـول صـل : ؾقؼول أمرذم ادفـدي  ظقسى اين مريم)يـزل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ ضم٤مسمر  .7

  .(6)ٓ إن يعضفم أمر يعض؛ تؽرمي اهلل ذذه إمي(: يـو  ؾقؼول

 . (1))مـو افذي يصع ظقسى اين مريم خؾػه(: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري  .8

                                                 

 رواه أسمق داود وإؾمٜم٤مده طمالـ. (1)

 ُمالتدرك احل٤ميمؿ وىم٤مل هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه وواوم٘مف اًمذهبل. (2)

 ُمالٜمد أمحد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، واٟمٔمر جمٛمع اًمزوائد. (3)

 ُمالٜمد أمحد سمالٜمد صحٞمح وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م سمزي٤مدة )ذم يقُملم(. (4)

 داود سمالٜمد صحٞمح. رواه أسمق (5)

 رواه احل٤مرث سمـ أ  أؾم٤مُم٦م ذم ُمالٜمده وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ ؾمٜمده ضمٞمد وًمف ؿمقاهد ُمـ اًمّمحٞمح. (6)
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ْكَقو إِٓ َيـْومٌ : أٟمف ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمبلهنع هللا يضر قمـ اسمـ ُمالٕمقد  .9 يٕمٜمكل ُمكـ أيك٤مم اًمكرب - )َفْو مَلْ َيْ،ـَق ِمـَن افـد 

َفَطْوَل اهللُْ َ فَِك اْفَقْوَم  -(2)()وإن يومًو ظـد ريك ـلف  شـي ممو تعدون: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٤مؾمبح٤مٟمف اعمِم٤مر إًمٞمٝم

 ٌَ - ِمـِي َأْو ِمْن َأْذِل َيْقتِي ُيَواضُِئ اْشُؿُه اْشـِؿي َواْشـُم َأيِقـِه اْشـُم َأيِب  ؾِقِه َرُجالً  -أي ئمٝمر-َحْتى َيْ،َع

 -إٟمف حمٛمد سمـ احلالـ اًمٕمالكٙمري: حمٛمد سمـ قمبداهلل، وومٞمف رد قمغم اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: ومٞمٙمقن اؾمٛمف

َْرَض ؿِْسط ْٕ ًْ ُطْؾـمً  َوَظْدًٓ  وً َيْؿَ ُ ا ـَم ُمؾَِئـ ٓ : أو- )ٓ تـذذى: روايك٦م ًمٚمؽمُمكذي. وذم (3)(اً َوَجـْور ـَ

  وىمقًمككف .(4)رجــل مــن أذــل يقتــي يــواضئ اشــؿه اشــؿي( َب رَ افــدكقو حتــى يؿؾــك افَعــ -تـؼضـــي

وُمـ شمبٕمٝمؿ ُمـ أهكؾ اإلؾمكةم، ومك٢من ُمكـ أؾمكٚمؿ ومٝمكق )أي : ىم٤مل اًم٘م٤مري (َب رَ )حتى يؿؾك افعَ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

أيْم٤ًم، ٕٟمكف إذا ُمٚمكؽ اًمٕمكرب، واشمٗم٘مك٧م يمٚمٛمكتٝمؿ  )مل يذيمر اًمٕمجؿ، وهق ُمراد: وىم٤مل اًمٓمٞمبل(. قمر 

ذيمر اًمٕمكرب ًمٖمٚمبكتٝمؿ ذم زُمٜمكف، أو ًمٙمكقهنؿ : ويم٤مٟمقا يدًا واطمدة، ىمٝمروا ؾم٤مئر إُمؿ. ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل

، (5)(ايقل تؼـقؽم احلـرشـر): اًمٕمرب واًمٕمجؿ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ف أو هق ُمـ سم٤مب آيمتٗم٤مء، وُمرادهؿمكرأ

قمغم ذيمر اًمٕمرب ٕهنؿ يمٚمٝمؿ يٓمٞمٕمقٟمف سمخةف اًمٕمجؿ، وم٢مٟمف ىمد ي٘مكع  ّمكرواًمؼْمد، وإفمٝمر أٟمف اىمت: أي

ظمكرى أٟمكف يٗمكتح اًمكديٚمؿ أ. ُمع اًمٕمٚمؿ أٟمكف وَرد ذم روايك٤مت (6)(ُمٜمٝمؿ ظمةف ذم ـم٤مقمتف واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

 واًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُم٤م واهلٜمد ويمؾ هذه ُمـ سمةد اًمٕمجؿ. 

)ٓ تؼوم افسوظي حتى يـع رجـل مـن : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمبل ،هنع هللا يضراهلل ـ قمبدقمُم٤مم أمحد قمـ زر روى اإل .:

 .  (7)أذل يقتي يواضئ اشؿه اشؿي(

                                                                                                                                 

رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين ذم )ُمٜم٤مىم٥م اعمٝمدي( وأظمرضمف اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير وىم٤مل ومٞمف ضٕمػ وىم٤مل أسمق همده ذم شمٕمٚمٞم٘مكف  (1)

 ُم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم ؿمقاهده ومْمٕمٗمف ُمٜمجؼم ىمٓمٕم٤ًم.قمغم )اًمتّمكريح( ىمٚم٧م ضٕمٗمف سم٤مًمٜمٔمر إمم ظمّمقص ُمالٜمده، أ

 [58: ]احل٩م (2)

 أظمرضمف مج٤مقم٦م ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ُمٜمٝمؿ اًمؽمُمذي وأسمق داود واًمٜمال٤مئل واًمبٞمٝم٘مل واًمداين. (3)

 رواه أسمق داود وهق طمدي٨م طمالـ صحٞمح. (4)

 [92: اًمٜمحؾ( ]5)

 ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح. (6)

 رواه أمحد ذم ُمالٜمده سمالٜمد صحٞمح. (7)
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)فو مل َيْ،َق من افدذر إٓ يوم ف،عـٌ اهلل رجـاًل مـن أذـل يقتـي : سمٚمٗمظهنع هللا يضر ورواه اإلُم٤مم أمحد قمـ قمكم  .21

افدكقو إٓ يوم ف،عٌ اهلل ظز وجل رجاًل مــو )فو مل َيْ،َق من : ، وذم ًمٗمظيؿؾمذو ظدًٓ  ـم مؾئً جورًا(

 . (1)يؿؾمذو ظدًٓ ـم مؾئً جورًا(

 

 مجؾي من أحوديٌ افصحقحغ َيتؿل ـوَّنو ف صلن ادفدي

)يقؿمؽ أن أهؾ اًمٕمراق ٓ جيلء إًمٞمٝمؿ ىَمِٗمٞمٌز : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل رؾمقل اهللقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد .2

صمكؿ ، يٛمٜمٕمقن ذًمؽ(، )ُمـ ىمبؾ اًمٕمجؿ: ىمٚمٜم٤م ُمـ أيـ ذًمؽ؟ ىم٤مل، وٓ درهؿ( -ُمٙمٞم٤مل ٕهؾ اًمٕمراق  -

ُمكـ أيكـ : ىمٚمٜمك٤م، (-ُمٙمٞم٤مل ٕهؾ اًمِم٤مم  -)يقؿمؽ أهؾ اًمِم٤مم أن ٓ جيلء إًمٞمٝمؿ ديٜم٤مر وٓ ُُمْدي: ىم٤مل

)يٙمكقن ذم آظمكر أُمتكل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: صمؿ ىم٤مل، صمؿ ؾمٙم٧م هٜمٞمٝم٦م، )ُِمـ ىِمبؾ اًمروم(: ذًمؽ؟ ىم٤مل

يٕمٜمكل  -سمكدًمٞمؾ احلكدي٨م أ  هنع هللا يضر هكذا هكق اعمٝمكدي : ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمت٤مج اجل٤مُمع ًمألصقل -ظمٚمٞمٗم٦م 

سمذًمف اخلكػم و ،اًمٗمتقطم٤مت ُمع ؾمخ٤مء ٟمٗمالفو ذًمؽ ًمٙمثرة اًمٖمٜم٤مئؿو -( 4طمدي٨م أ  ؾمٕمٞمد اعمت٘مدم رىمؿ )

ه قَمّدًا( وًمف، )حيثل اعم٤مل طمثٞم٤مً  -ًمٙمؾ اًمٜم٤مس  اسمكـ و، واًمؽمُمذي وطمالكٜمف، ؿم٤مهد قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ٓ َيُٕمدُّ

ويٙمكقن )): ىم٤مل ذم ذيمر اعمٝمدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل: هنع هللا يضرواحل٤ميمؿ سمٜمحقه قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري ، ُم٤مضم٦م

ومٞمحثل ًمف ذم صمقسمكف : ىم٤مل .(أقمٓمٜمل، ي٤م ُمٝمدي! أقمٓمٜمل: ومٞم٘مقل، جيلء اًمرضمؾ إًمٞمف): . ىم٤مل(٤مً اعم٤مل يمدوؾم

 ؟اًمٕمزيزأشمري٤من أٟمف قمٛمر سمكـ قمبكد: ة وأ  اًمٕمةءْمكرىمٚم٧م ٕ  ٟم: ىم٤مل اجلريري (.فاؾمتٓم٤مع أن حيٛمٚمُم٤م 

  .(2)ٓ(: وم٘م٤مًمقا

يك٤م رؾمكقل اهلل! : وم٘مٚمٜم٤م، ذم ُمٜم٤مُمف ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل -ي حترك أ -قَمب٨ِم : ىم٤مًم٧ماهنع هللا يضر  قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم .3

ـون: وم٘م٤مل، شمٗمٕمٚمفصٜمٕم٧َم ؿمٞمئ٤ًم ذم ُمٜم٤مُمؽ مل شمٙمـ   -أي ي٘مِّمكدون  - )افعَجُى أن كوشًو مـن أمتـي َيُمم 

َل يوف،قً اعمٗم٤مزة وهل إرض اًمقاؾمٕم٦م اًم٘مٗمكر  - حتى إ ا ـوكوا يوف،قداء  اف،قً فرجل من ؿريش ؿد جَلَ

 - صــر)كعـم ؾـقفم ادْسَت،ْ : ىمك٤مل، إن اًمٓمريؼ ىمد دمٛمكع اًمٜمك٤مس !ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘مٚمٜم٤م، (ُخِس  هبم -

 هَيؾِؽـون َمْفؾِؽـًو واحـداً   وايـن افسـ،قل -اعُمْٙمكَره واعمْ٘مٝمكقر  - وادج،ور -اعمالتبلم ًمألُمر اًم٘م٤مصد ًمف 

إٓ أهنكؿ ، اعم٘مّمقد أن َُمٝمٚمَِؽ هذا اجلٞمش َُمْٝمٚمٌِؽ واطمٌد خُيْالػ ُبكؿ مجٞمٕمك٤مً  - يصُدُرون َمصوِدر صْتىو

                                                 

 رواه أمحد ذم ُمالٜمده سمالٜمد صحٞمح. (1)

 ( رواه ُمالٚمؿ.2)
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 -(1)ٟمِٞمك٤مهتؿو ىمكدر أقماهلكؿ اًمٜمك٤مر قمكغمإمم  آظمراجلٜم٦م وإمم  ومقاطمد، يّمدرون قمـ اهلََٚمَٙم٦م َُمَّم٤مِدر ُُمتٗمرىم٦م

 .(2))ي،عثفم اهلل ظذ كقوهم(

 .(3)إموُمؽم مـؽم(و  )ـق  أكتم إ ا كزل اين مريم ؾقؽم: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهللهنع هللا يضر قمـ أ  هريرة  .4

)ٓ تـزال ضوئػـي مـن أمتـي : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل: قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل .5

  َتَعـوَل َصـِل فــو: ؾقـزل ظقسى اين مريم ؾقؼـول أمـرذم  يوم افؼقوميإػ  يؼوتؾون ظذ احلق طوذرين

عقسـى ايـن )ؾـن ا ذـم ي: وذم ًمٗمظ، (4)تؽرمي اهلل ذذه إمي(  إن يعضؽم ظذ يعض أمراء  ٓ: ؾقؼول

وىمكد أورد  فقتؼـْدْم إمـوُمؽم ؾؾُقَصـِل يؽـم(: ؾقؼـول  تؼْدم يو روح اهلل: ؾتؼوم افصالة ؾقؼول فه  مريم

ضمٕمؾ آظمره٤م طمدي٨م ضم٤مسمر اعمذيمقر ، مجٚم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٝمدي (اإلذاقم٦م)اًمِمٞمخ صديؼ طمالـ ظم٤من ذم 

وًمٙمـ ٓ حمؾ ًمف وُٕمث٤مًمكف ُمكـ إطم٤مديك٨م إٓ اعمٝمكدي ، وًمٞمس ومٞمف ذيمر اعمٝمدي): صمؿ ىم٤مل، قمٜمد ُمالٚمؿ

 .(وأصم٤مر اًمٙمثػمة، قمغم ذًمؽ إظمب٤مر اعمت٘مدُم٦ميما دًم٧م ، اعمٜمتٔمر

ـُ َأِ  َرسمِٞمَٕم٦َم َوقَمْبدُ  َدظَمَؾ احْل٤َمِرُث  .6 ـُ َصْٗمَقانَ سْم ـِ و اهللَِّ سْم َأَٟم٤م َُمَٕمُٝمَا قَمكغَم ُأم  ؾَمكَٚمَٛم٦َم ُأم  اعْمُك١ْمُِمٜملَِم وَماَلك٠َمَٓه٤م قَمك

ـِ  ٤مِم اسْم ِذي خُيْاَلُػ سمِِف َويَم٤مَن َذًمَِؽ ذِم َأيَّ سَمػْمِ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اجْلَْٞمِش اًمَّ ًِ  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :اًمزُّ )َيُعوُ  َظوئٌِذ يِوْفَ،ْق

َْرِض ُخِسَ  هِبِْم( ْٕ وُكوا يَِ،ْقَداَء ِمَن ا ـَ ٌٌ َؾنَِ ا  ٌُ إَِفْقِه َيْع ـْ يَمك٤مَن  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  َؾُقْ،َع َيك٤م َرؾُمكقَل اهللَِّ وَمَٙمْٞمكَػ سمَِٛمك

ٌُ َيْوَم اْفِؼَقوَمِي َظَذ كِْقتِهِ  :ىَم٤مَل  ؟٤مً يَم٤مِره ِهَل سَمْٞمكَداُء اعْمَِديٜمَك٦ِم : َوىَم٤مَل َأسُمق ضَمْٕمَٗمرٍ  ()خُيَْسُ  يِِه َمَعُفْم َوَفؽِـُْه ُيْ،َع

صمَ  ـُ ُيقُٟمَس طَمدَّ صَمٜم٤َمه َأمْحَُد سْم صَمٜم٤َم قَمْبدُ طَمدَّ ـُ ُروَمْٞمعٍ ٜم٤َم ُزَهػْمٌ طَمدَّ ؾْمٜم٤َمِد َوذِم  اًْمَٕمِزيِز سْم َذا اإْلِ طَمِديثِِف ىَم٤مَل وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم َأسَمك٤م  ُِبَ

َْرضِ ): ضَمْٕمَٗمٍر وَمُ٘مْٚم٧ُم  ْٕ ًْ يَِ،ْقَداَء ِمَن ا َك٤م ًَمَبْٞمكَداُء اعْمَِديٜمَك٦مِ )ضَمْٕمَٗمٍر  وَمَ٘م٤مَل َأسُمق، (إَِّْنَو إِْكَم َؿوَف ، (5)(يَمكةَّ َواهللَِّ إهِنَّ

 .أي يؾجل ويعتصم()يعو  

ًَ َجْقٌش  .7 ـْم )َفَقُمْمْن َذَذا اْفَ،ْق َْرِض خُيَْسُ  يَِلْوَشـطِِفْم َوُيـَـوِدي َأْوهُلُ ْٕ وُكوا يَِ،ْقَداَء ِمَن ا ـَ َيْغُزوَكُه َحْتى إَِ ا 

ْٓ اف ِزُ َظـُْفْم(شـرآِخَرُذْم ُثْم خُيَْسُ  هِبِْم َؾاَل َيْ،َؼى إِ   .(6)يُد اْفِذي خُيْ

                                                 

 .ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، ٓسمـ إصمػم ( ضم٤مُمع إصقل1)

 ( رواه اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ.2)

 رواه اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ. (3)

 رواه أمحد وُمالٚمؿ. (4)

 أظمرضمف ُمالٚمؿ. (5)

 ( أظمرضمف ُمالٚمؿ.6)
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وَم َؾَقْػَتُحَفـو اهللُْ ُثـْم َتْغـُزوَن َتْغُزوَن َجِزيَرَة اْفَعَرِب َؾَقْػَتُحَفو اهللُْ ) .8 ُثْم َؾوِرَس َؾَقْػَتُحَفو اهللُْ ُثْم َتْغُزوَن افـر 

ومُ . افْدْجوَل َؾَقْػَتُحُه اهللْ ُرُج َحْتى ُتْػَتَ  افر  َٓ َكَرى افْدْجوَل خَيْ ومٞمف دًٓم٦م قمكغم . (1)(َؿوَل َؾَؼوَل َكوؾٌِع َيو َجويُِر 

ٓ ومك٤مرس إهمزو ضمزيرة اًمٕمرب ومٞمٗمتحٝم٤م اهلل ويمذًمؽ اًمروم شمٗمتح سم٤مًمٖمزو ويمذًمؽ اًمكدضم٤مل ومٞمٗمتحكف اهلل 

وُمٜم٤مؾمب٦م إيراد هذا احلدي٨م أن هذه اًمٖمزوات اًمتل شمالبؼ اًمدضم٤مل شمٙمقن ذم أيك٤مم . هن٤م شمٗمتح دون همزو٢موم

ومٞمٜمكزل  âدضم٤مل هكق قمٞمالكك ٕن اًمذي ي٘متؾ اًم، اعمٝمدي سم٘مريٜم٦م أن اًمدضم٤مل ئمٝمر ذم آظمر أي٤مم اعمٝمدي

قمٜمد ٟمزوًمف يمكا ُمكّر ىمريبك٤ًم ذم ، ًمٚمّمةة âإُم٤مم اعمالٚمٛملم وظمٚمٞمٗمتٝمؿ ومٞم٘مدُمف قمٞمالك واعمٝمدي هق طمٞمٜمٝم٤م 

  .طمدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وذم طمدي٨م آظمر قمٜمد ُمالٚمؿ

 

 ظؾقه افسالم افتعري  يوإلموم ادفدي

 ظؾقه افسالماهلل ي افراصد ادفدي ُمؿد ين ظ،داخلؾقػ

أو  ٤مً يٛمٚمؽ ؾمبع ؾمكٜملم أو صماٟمٞمكو ي١ميد اهلل سمف اًمديـ (2)ظمٚمٞمٗم٦م راؿمد ُمـ أهؾ اًمبٞم٧مذم آظمر اًمزُم٤من خيرج 

شمٜمٕمؿ إُم٦م ذم قمٝمده ٟمٕمٛم٦م مل شمٜمٕمٛمٝم٤م ىمكط؛ ختكرج  (3)ضمقراً و يٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ يما ُمٚمئ٧م فمٚماً ، شمالٕم٤مً 

  .(5)يٕمٓمك اعم٤مل سمٖمػم قمددو (4)متٓمر اًمالاء ىمٓمره٤مو إرض ٟمب٤مهت٤م

                                                 

 .( أظمرضمف ُمالٚمؿ1)

يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من ظمٚمٞمٗم٦م ي٘مالؿ اعمك٤مل، وٓ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مٓمهنع هللا يضر ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري، وضم٤مسمر سمـ قمبداهلل، 2)

 (اعمٝمدُي ُمٜم٤م أهؾ اًمبٞمك٧م): أٟمف ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل هنع هللا يضر أظمرضمف اإلُم٤مم ُمالٚمؿ، ذم صحٞمحف. وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري ( يٕمده

 أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي.

متأل إرُض فمٚمًا وضمقرًا، ومٞم٘مقُم رضمٌؾ ُمكـ قمكؽم ، ومٞمٛمأُلهك٤م ىمالكٓم٤ًم ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل هنع هللا يضر ( وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري، 3)

 .أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي( وقمدًٓ، يٛمٚمؽ ؾمبٕم٤ًم أو شمالٕم٤مً 

شمٜمٕمؿ أُمتل ذم زُمـ اعمٝمدي ٟمٕمٛم٦م مل يٜمٕمٛمقا ُمثٚمٝمك٤م ىمكط، شمرؾمكؾ اًمالكاء ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل هنع هللا يضر اخلدري، ( وقمـ أ  ؾمٕمٞمد 4)

 رواه احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي.( قمٚمٞمٝمؿ ُمدرارًا، وٓ شمدع إرض ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ٟمب٤مهت٤م إٓ أظمرضمتف

رواه ُمالٚمؿ. وقمـ أ  ( ُمـ ظمٚمٗم٤مئٙمؿ ظمٚمٞمٗم٦م حيثق اعم٤مل طمثٞم٤م، وٓ يٕمده قمداً ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد 5)

أسمِمكريمؿ سم٤معمٝمدي، يبٕم٨م ذم أُمتل قمغم اظمكتةف ُمكـ اًمٜمك٤مس، وزًمكزال، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ؾمٕمٞمد اخلدري، 

وقمكدًٓ، يمكا ُمٚمئك٧م ضمكقرًا وفمٚمكًا، يكرس قمٜمكف ؾمك٤ميمـ اًمالكاء، وؾمك٤ميمـ إرض، ي٘مالكؿ اعمك٤مل ومٞمٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم 

ويٛمأل اهلل ىمٚمقب أُم٦م حمٛمد همٜمًك، ويالٕمٝمؿ قمدًمف، ): سم٤مًمالقي٦م سملم اًمٜم٤مس. ىم٤مل: ُم٤م صح٤مطم٤ًم؟ ىم٤مل: صح٤مطم٤ًم(.وم٘م٤مل ًمف رضمؾ
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اخلكػم ذم أي٤مُمكف و ،وإُمٓم٤مر همزيكرة ،اًمزروع وومػمةو ،زُم٤مٟمف شمٙمقن اًمثار يمثػمةذم و (1)ويٚم٘م٥م سم٤معمٝمدي

   .(2)دائؿ واعم٤مل واومر واًمالٚمٓم٤من ىم٤مهر

 

  سـغادفدي من  ريي احلسن واحل

 .(4)مجٞمٕم٤ًم مهنع هللا يضر  سمـ قمكم الكلمأو احل اعمٝمدي هق رضمؾ ُمـ ٟمالؾ احلالـو (3)اًمديـ ىم٤مئؿ واًمٕمدو راهمؿو

 .(1)ُمٕم٤مً وىمٞمؾ إٟمف ُمٜمٝما 

                                                                                                                                 

ائك٧م : أٟم٤م، ومٞم٘م٤مل ًمكف:  رضمؾ واطمد، ومٞم٘مقلُمـ ًمف ذم اعم٤مل طم٤مضم٦م؟ وما ي٘مقم ُمـ اًمٜم٤مس إٓ: طمتك ي٠مُمر ُمٜم٤مدي٤ًم ومٞمٜم٤مدي، ومٞم٘مقل

اطم٨م. ومٞمحثل، طمتك إذا ضمٕمٚمف ذم طمجره : إن اعمٝمدي ي٠مُمرك أن شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤مًٓ، ومٞم٘مقل ًمف: وم٘مؾ ًمف -يٕمٜمل اخل٤مزن  -اًمال٤مدن 

إٟمك٤م ٓ ٟم٠مظمكذ : يمٜم٧م أضمِمع أُم٦م حمٛمد ٟمٗمال٤ًم، أو قمجز قمٜمل ُم٤م وؾمٕمٝمؿ. ومػمده ومة ي٘مبؾ ُمٜمف، ومٞم٘مك٤مل ًمكف: وأسمرزه ٟمدم، ومٞم٘مقل

ٓ ظمكػم ذم ): ، أو ىمك٤مل(أقمٓمٞمٜم٤مه. ومٞمٙمقن يمذًمؽ ؾمبع ؾمٜملم أو صمان ؾمٜملم أو شمالع ؾمٜملم، صمؿ ٓ ظمػم ذم اًمٕمكٞمش سمٕمكده ؿمٞمئ٤مً 

 سمـ طمٜمبؾ، ذم ُمالٜمده. واحل٤مومظ أسمق سمٙمر اًمبٞمٝم٘مل، ذم اًمبٕم٨م واًمٜمِمقر.اأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (احلٞم٤مة سمٕمده

يٙمقن قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمزُم٤من، وفمٝمقر ُمـ اًمٗمتـ، رضمكؾ ي٘مك٤مل ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري، 1)

 أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين، ذم قمقاًمٞمف، وذم صٗم٦م اعمٝمدي. (ًمف اعمٝمدي، قمٓم٤مؤه هٜمٞم٤مً 

عمٝمدي؛ يال٘مٞمف اهلل اًمٖمٞم٨م، ختكرج إرض ٟمب٤مهتك٤م )خيرج ذم آظمر أُمتل ا: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل هنع هللا يضر ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 2)

رواه احلك٤ميمؿ ذم ُمالكتدريمف  -طمججك٤ًم : يٕمٜمكل -ويٕمٓمك اعم٤مل صح٤مطم٤ًم وشمٙمثر اعم٤مؿمٞم٦م وشمٕمٔمؿ إُم٦م يٕمٞمش ؾمبٕم٤ًم أو صماٟمٞم٤ًم( 

 وىم٤مل هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه وواوم٘مف اًمذهبل.

ُم٤من، ويٛمأل اًمدٟمٞم٤م قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا( ُمـ طمدي٨م قمكم سمكـ قمككم ( )ي٘مقم سم٤مًمديـ ذم آظمر اًمزُم٤من، يما ىمٛم٧م سمف ذم أول اًمز3)

 اهلةزم، قمـ أسمٞمف وأظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين، ذم صٗم٦م اعمٝمدي.

)إن اسمٜمل هذا ؾمكٞمد، يما ؾمكاه رؾمكقل اهلل : ٟمٔمر قمكم إمم احلالـ ريض اهلل قمٜمٝما، وم٘م٤مل: ( وقمـ إقمٛمش قمـ أ  وائؾ، ىم٤مل4)

ؾمكٞمخرج ُمـ صٚمبف رضمؾ سم٤مؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ، يٛمأل إرض قمدًٓ يما ُمٚمئ٧م فمٚمكًا وضمقرًا(.أظمرضمكف أسمكق داود، واًمؽمُمكذي،  ملسو هيلع هللا ىلص

 واًمٜمال٤مئل ذم ؾمٜمٜمف.

ُمكـ اًمكدٟمٞم٤م إٓ يكقم ًمق مل يبؼ ): سما هق يم٤مئـ، صمؿ ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصومذيمرٟم٤م رؾمقل اهلل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصظمٓمبٜم٤م رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ طمذيٗم٦م 

ل اهلل قمز وضمؾ ذًمؽ اًمٞمقم، طمتك يبٕم٨م ومٞمف رضمًة ُمـ وًمدي اؾمٛمف اؾمٛمل ي٤م : وم٘م٤ملهنع هللا يضر وم٘م٤مم ؾمٚمان اًمٗم٤مرؾمكل  (واطمد ًمٓمقَّ

. أظمرضمكف احلك٤مومظ أسمكق ٟمٕمكٞمؿ، ذم هنع هللا يضرب سمٞمده قمغم احلالكلم ضكر، و(هق ُمـ وًمدي هذا): رؾمقل اهلل، ُمـ أي وًمدك؟ ىم٤مل

 .  ٜم٤مده ضٕمٞمػ ضمداً صٗم٦م اعمٝمدي. إؾم
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ـق  ادفدي يـُ

   .(3)ويٙمٜمك سم٠م  اًم٘م٤مؾمؿ، (2)  قمبداهلل٠ميٙمٜمك سم

 

   شم ادفدي واشم أيقه واشم أمها

 .(1)واؾمؿ أُمف آُمٜم٦م (4)اهللاؾمؿ أسمٞمف قمبدو واؾمٛمف حمٛمد

                                                                                                                                 

( )وُمٜم٤م ؾمبٓم٤م هذه إُم٦م، و ٤م اسمٜم٤مك احلالـ واحلالكلم، و ٤م ؾمكٞمدا ؿمب٤مب أهؾ اجلٜم٦م، وأسمق ٤م واًمذي سمٕمثٜمل سمك٤محلؼ، ظمكػم 1)

: ُمٜمٝما. ي٤م وم٤مـمٛم٦م، واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ، إن ُمٜمٝما ُمٝمدي هذه إُم٦م( ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبداهلل اًمٖماري ذم يمت٤مسمف )اعمٝمدي اعمٜمتٔمكر(

ـ طمدي٨م قمكم سمـ قمكم اهلةزم، قمـ أسمٞمف وأظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصكبٝم٤مين، ذم صكٗم٦م اعمٝمكدي. ىمك٤مل إؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ، ُم

 أهك.)واحل٤مصؾ أن ًمٚمحالـ ومٞمف اًمقٓدة اًمٕمٔمٛمك ٕن أطم٤مدي٨م يمقٟمف ُمـ ذريتف أيمثر، وًمٚمحالكلم ومٞمف وٓدة أيْم٤ًم( : اهلٞمتٛمل

ىم٤مل اًم٘م٤مري ذم اعمرىم٤مة )ويٛمٙمـ أن يٙمقن ضم٤مُمٕمك٤م سمكلم واقمٚمؿ أٟمف اظمتٚمػ ذم أن اعمٝمدي ُمـ سمٜمل احلالـ أو ُمـ سمٜمل احلالكلم 

اًمٜمالبتلم احلالٜملم وإفمٝمر أٟمف ُمـ ضمٝم٦م إب طمالٜمل وُمـ ضم٤مٟم٥م إم طمالكٞمٜمل ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُم٤م وىمع ذم وًمدي إسمراهٞمؿ و ٤م 

إؾماقمٞمؾ وإؾمح٤مق قمٚمٞمٝمؿ اًمّمةة واًمالةم طمٞم٨م يم٤من أٟمبٞم٤مء سمٜمل إؾمكرائٞمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ سمٜمل إؾمكح٤مق وإٟمكا ٟمبكل ُمكـ ذريك٦م 

قمٞمؾ وهق ٟمبٞمٜم٤م وىم٤مم ُم٘م٤مم اًمٙمؾ وٟمٕمؿ اًمٕمقض وص٤مر ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء ومٙمذًمؽ عم٤م فمٝمرت أيمثر إئٛم٦م وأيم٤مسمر إُمك٦م ُمكـ إؾما

أوٓد احلالكلم ومٜم٤مؾم٥م أن يٜمجؼم احلالـ سم٠من أقمٓمك ًمف وًمد يٙمقن ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء وي٘مقم ُم٘م٤مم ؾم٤مئر إصٗمٞم٤مء وٕٟمف شمٜمك٤مزل 

سمكلم اعمالكٚمٛملم ومٕمقضكف اهلل ُبكذا اخلٚمٞمٗمك٦م ُمكـ ذريتكف واهلل شمٕمك٤ممم  قمـ اخلةوم٦م ُمـ أضمؾ طم٘مـ اًمدُم٤مء ومجع اهلل سمف وأصٚمح

 .أهكأقمٚمؿ(

ًمق مل يبؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ يقم واطمد، ًمبٕم٨م اهلل ومٞمف رضمًة اؾمٛمف اؾمٛمل، وظُمُٚمُ٘مكُف ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ طمذيٗم٦م 2)

 أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي. (ظُمُٚم٘مل، يٙمٜمك أسم٤م قمبداهلل

خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من رضمؾ ُمـ وًمدي، اؾمكٛمف يم٤مؾمكٛمل، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمر، ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل3)

 قم٘مد اًمدرر يقؾمكػ اعم٘مدؾمككل اًمالكٚمٛمل، ويمكذًمؽ اًمؼمزٟمجكل ذم (ويمٜمٞمتف يمٙمٜمٞمتل، يٛمأل إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقراً 

ومٝمكق )أسمكق  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وأُمك٤م يمٜمٞمك٦م رؾمكقل اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلؿم٤مقم٦م، وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض )مجع ًمف ُم٤م سملم اؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمع رؾمكقل اهلل 

 اًم٘م٤مؾمؿ(.

ٞم٤م إٓ يقم، ًمبٕم٨م اهلل ومٞمف رضمًة ُمكـ أهكؾ سمٞمتكل، ًمق مل َيْبؼ ُمـ اًمدٟم): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد 4)

ًمـ شمكذه٥م اًمكدٟمٞم٤م ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل هنع هللا يضر أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل. وقمـ قمبداهلل  (يقاـمئ اؾمٛمف اؾمٛمل، واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أ 

يِمبف. أظمرضمف أسمق : يقاـمئ؟ ىم٤ملي٤م أسم٤م قمبداًمرمحـ، ُم٤م : ىمٚم٧م (طمتك يٛمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل، يقاـمئ اؾمٛمف اؾمٛمل
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 . (2)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٗم٤مـمٛمل ٕٟمف خيرج ُمـ ذري٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م رؾمقل اهللهق و

 

  ادديـيأو  يؿؽيموفده 

  .(3)وُمقًمده ذم ُمٙم٦م أو ذم اعمديٜم٦م

                                                                                                                                 

ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يكم إرض رضمؾ ُمكـ أهكؾ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر قمٛمرو اعم٘مري وقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد 

 أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل.( سمٞمتل، اؾمٛمف يم٤مؾمٛمل

ٞمحلم )وهذا شمّمكريح سم٤مؾمٛمف وشمٕمٞمكلم(. قمكـ زر سمكـ وىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمبداهلل احل٤ميمؿ ذم يمت٤مسمف اعمالتدرك قمغم اًمّمح

ٓ شمذه٥م إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم طمتك يٛمٚمؽ رضمؾ ُمكـ أهكؾ ): أٟمف ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصطمبٞمش، قمـ اسمـ ُمالٕمقد، قمـ اًمٜمبل اًمّم٤مدق إُملم، 

يِمكبف وياصمكؾ( )إن ُمٕمٜمك ىمقًمف يكقاـمئ : . وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚماء إُم٤مصمؾ(سمٞمتل، يقاـمئ اؾمٛمف اؾمٛمل، واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أ 

اؾمٛمف اؾمٛمل واؾمؿ أسمٞمكف  يقاـمئاؾمٛمف اؾمٛمل( وذم رواي٦م أ  داود ) يقاـمئىم٤مل اعمب٤مريمٗمقري ذم حتٗم٦م إطمقذي ىمقًمف ) أهك.

)ومٞمٙمقن حمٛمد سمـ قمبداهلل وومٞمف رد قمغم اًمِمٞمٕم٦م طمٞم٨م ي٘مقًمقن اعمٝمدي اعمققمقد هق اًم٘م٤مئؿ اعمٜمتٔمر وهكق حمٛمكد سمكـ  ،اؾمؿ أ (

)أن اعمٝمدي : أظمؼمههنع هللا يضر اًمٗمرج إصبٝم٤مين. قمـ أ  هريرة  أ : ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمبٞملم عم١مًمٗمف :وذم يمت٤مب أهك. احلالـ اًمٕمالٙمري(

 اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمبداهلل، ذم ًمال٤مٟمف رشّم٦م(.

)أن اؾمؿ أُمكف آُمٜمك٦م وهكل  ،(اعمٝمدي قمغم إسمقاب)( وأُم٤م اؾمؿ أُمف ومٚمؿ يرد ٟمص صم٤مسم٧م وىمد أورد حمٛمد قمٞمالك داود ذم يمت٤مسمف 1)

أٟمكف ٟم٘مٚمكف ُمكـ سمٕمكض اعمخٓمقـمك٤مت وزقمكؿ آُمٜم٦م ُمـ يمؾ ؾمقء ويٛمقت أسمقه٤م وأُمٝم٤م وهل صكٖمػمة ومػمسمٞمٝمك٤م اهلل ويٜمٛمٞمٝمك٤م( 

اإلؾمةُمٞم٦م اًمتل ذم شمريمٞم٤م وروُم٤م. وىمد ورد ٟمص أن اًمٕمٚماء اًمالبٕم٦م ذم زُم٤مٟمف اًمذيـ يبحثقن قمٜمف ُمكـ أضمكؾ سمٞمٕمتكف، يٕمرومكقن 

ذم يمتك٤مب قم٘مكد اًمكدرر  هنع هللا يضرف واؾمؿ أسمٞمف وأُمف وطمٚمٞمتف( ُمكـ أصمكر قمبكداهلل سمكـ ُمالكٕمقد اؾمؿ أُمف، ي٘مقًمقن )ىمد قمرومٜم٤مه سم٤مؾمٛم

 ًمٚمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل.

)اعمٝمدي ُمكـ قمكؽم ، ُمكـ وًمكد وم٤مـمٛم٦م(.ؾمكٜمـ أ  داود سمالكٜمد : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ، ىم٤مًم٧ماهنع هللا يضر( قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 2)

 صحٞمح. 

ُمـ : ىمٚم٧م. ُمـ ىمريش: ىم٤مل ممـ هق؟: ىمٚم٧م: ىم٤مل. طمؼ: )اعمٝمدي طمؼ هق؟ ىم٤مل: ٞمد سمـ اعمالكٞم٥مىمٚم٧م ًمالٕم: وقمـ ىمت٤مدة ىم٤مل

: ُمـ أي قمبكداعمٓمٚم٥م؟ ىمك٤مل: ىمٚم٧م. ُمـ سمٜمل قمبداعمٓمٚم٥م: ىم٤مل ىمٚم٧م ُمـ أي سمٜمل ه٤مؿمؿ؟. ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ: ىم٤مل أي ىمريش؟

 واعم٘مري.. يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م( أظمرضمف اسمـ اعمٜم٤مدي ذم اعمةطمؿ. و

ُٟمٕمٞمؿ سمـ محك٤مد، ذم واؾمٛمف اؾمؿ ٟمبل....(  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاعمٝمدي ُمقًمده سم٤معمديٜم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبل ): ىم٤مل هنع هللا يضر( قمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 3)

)إذا ىم٤مم ىم٤مئؿ أهؾ ُمٙم٦م، مجع اهلل ًمف أهؾ اًمِمكرق وأهؾ اعمٖمرب....( وقمكـ هنع هللا يضر . وروى اسمـ قمال٤ميمر قمـ قمكم يمت٤مب اًمٗمتـ

، يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم )خيرج رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتكل ذم احلكرم.....( : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر أ  هريرة 
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 خسٚد٘ َٔ قس١ٜ نسع١ أٚ قسع١ يف تٗا١َ ايُٝٔ

  .(1)وهق ىمرر ه٤مؿمٛمل همػم أن ًمف أصًة وٟمالب٤ًم ذم اًمٞمٛمـ

 

 ف هومي افقؿنأو ؿرظي  يخروجه من ؿريي ـرظ

٘مٞمكف ذم ق سمٞمك٧م اًمٗمؿمككر)ىمري٦م ذم هت٤مُمك٦م ، (3)أو ىمرقم٦م ي٘م٤مل هل٤م يمرقم٦م (2)ذم هت٤مُم٦م وخيرج ُمـ ىمري٦م ذم اًمٞمٛمـ

  .(1)(٦مقمزًم٦م احلقادل حم٤مومٔم٦م ريٛم

                                                                                                                                 

وًمٞمال٧م هٜم٤مك رواي٤مت صحٞمح٦م أو صكرحي٦م شمدل قمغم ُمٙم٤من وٓدشمف، ًمٙمـ اؾمت٠مٟمس أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٞمك٤من ذًمكؽ سم٤مًمروايك٤مت 

واظمتٚمٗمقا ذم حتديد ُمٙم٤من وٓدشمف  -ُمٜمٓمقىم٤ًم أو ُمٗمٝمقُم٤ًم  -اًمْمٕمٞمٗم٦م وُمـ ُمٗمٝمقم سمٕمض اًمرواي٤مت وإن مل شمٙمـ ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م 

ًمّمكحٞمحلم أو أدًمك٦م طم٤مؾمكٛم٦م ذم يمتك٥م اًمالكٜم٦م يٕمتٛمكد قمٚمٞمٝمك٤م ذم قمدم وضمقد أدًمك٦م ذم ا: ويٕمقد آظمتةف ٕؾمب٤مب، ُمٜمٝم٤م

اًمؽمضمٞمح، وُمٜمٝم٤م آظمتةف قمغم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اخلروج، ومرسما يم٤من اخلروج سمٛمٕمٜمك اعمٜمِم٠م واًمقٓدة ورسما يم٤من سمٛمٕمٜمك اخلروج 

ف إظمبك٤مر ًمٚمجٝم٤مد سمٕمد آؾمتٕمداد، ورسما يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٖمٚمب٦م، ويمذًمؽ ًمٗمٔم٦م اًمٔمٝمقر هل٤م قمدة ُمٕم٤مين، واحل٘مٞم٘م٦م أن ذم اظمتة

، ذيمر ذًمؽ يمثػٌم ممـ يمت٥م ذم ؾمككػمة اعمٝمكدي وذًمكؽ ممك٤م ُيٕمّٛمكل قمكغم ٦مطمقل وٓدة وٟمِم٠مة اعمٝمدي وُمٙم٤من ظمروضمف طمٙمٛم

 أصح٤مب اًمِمكر سمٖمٞمتٝمؿ، إذا أرادوا سمف ُمٙمرًا، واهلل ي١م  ًمبٕمض أشمب٤مقمف اعمخٚمّملم ؾمكر ُمٕمروم٦م وٓدة اعمٝمدي وٟمِم٠مشمف.

يمتك٤مب ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اخلةوم٦م إٓ ومٞمٝمؿ همػم أن ًمف أصة وٟمالب٤م ذم اًمٞمٛمـ(  )ُم٤م اعمٝمدي إٓ ُمـ ىمريش وُم٤م: ( قمـ يمٕم٥م ىم٤مل1)

)قمغم يدي ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م اًمٞماين اًمذي شمٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م، قمغم يديف خيكرج : سم٢مؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ، وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل اًمٗمتـ

ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، هق ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ( ذم زُم٤مٟمف قمغم يديف شمٙمقن همزوة اهلٜمد و ،âاًمدضم٤مل ]و[ ذم زُم٤مٟمف يٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ 

 .يمت٤مب اًمٗمتـذم 

ىم٤مل اًمقًمٞمد ىم٤مل يمٕم٥م )إٟمف ياين ىمرر وهق أُمػم اًمٕمّم٥م، واًمٕمّم٥م ومٞمف اٟمت٘م٤مص أهؾ اًمٞمٛمـ وُمـ شمبٕمٝمؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمكذيـ 

)اٟمت٘م٤مص أهؾ اًمٞمٛمـ سم٤مًمؽمطمٞمؾ سمالب٥م أٟمٔمٛمك٦م اًمٙمٗمك٤مٓت ظم٤مصك٦م ذم دول : . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ظمرضمقا( 

 ٩م(.اخلٚمٞم

ه٤مدي٦م ُمٝمدي٦م راضكٞم٦م  ٦مخيرج ُمـ صٚم٥م اسمٜمل احلالـ ٟمٓمٗم): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصورد قمـ أ  سمـ يمٕم٥م ىم٤مل : يمقن ظمروج اعمٝمدي ُمـ هت٤مُم٦م (2)

زاد اعمٕمك٤مد/ يمتك٤مب إٟمكقار ( ُمرضٞم٦م، طم٘مٞمؼ قمغم يمؾ ُمالٚمؿ ٟمّمكرهت٤م، يّمدق اهلل، ومٞمّمدق اهلل أىمقاًمف، خيرج ُمـ هت٤مُم٦م...

 اًمبٝمٞم٦م. 

ـِ ُي٘م٤مُل هل٤م: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل( قمـ 3) يمرقم٦م، وقمكغم رأؾِمكِف : )خيرُج اعمَٝمديُّ ُِمـ ىمري٦ٍم سم٤مًمٞمٛم

ؾِمكِف ُمَٚمكٌؽ )خيرُج اعمَٝمديُّ وقمغم رأ: أٓ إنَّ هذا اعمَٝمديُّ وم٤مشمبِٕمقُه( ورواي٦ُم اًمٓمؼماين  خُمتّمكرةٌ : قماُم٦ٌم )هماُم٦م( ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مٍد ُيٜم٤مدي

إنَّ هذا اعمَٝمديُّ وم٤مشمبِٕمقه( ُمالٜمد اًمِم٤مُمٞملم، واحلدي٨م أظمرضمف أسمق سمٙمر اعم٘مرئ ذم )ُمٕمجكؿ ؿمكٞمقظمف( واسمكـ قمكدي ذم : ُيٜم٤مدي
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 ْصأ٠ املٗدٟ باذتذاش ٚتسحًٝ٘ إىل ايُٝٔ

  افقؿنإػ  وترحقؾه وحلجوزكشلة ادفدي ي

)أي اًمكٞمٛمـ إمم  وجُيْغَم ُمع ىمقُمكف (2)ؾمٜم٦م ويّمٕمد اعمٜمؼم ِمكرويٜمِم٠م سم٤محلج٤مز وجيلء ُمٜمٝم٤م وهق اسمـ صماين قم

ؾ    .(3)احلج٤مزإمم  صمؿ يٕمقد اخلٚمٞم٩م( أزُم٦موأفمٜمٝم٤م ) ؛(ُيَرطمَّ

 .(4)رسمٕملمإإمم  اًمثةصملم ُم٤م سملميبٕم٨م وهق و

                                                                                                                                 

. ويمذًمؽ اسمكـ اًم٘مٞمالككراين ذم ذظمكػمة احلٗمك٤مظ ٟمٕمٞمؿ، وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ ضمداً  )اًمٙم٤مُمؾ( واًمٙمٜمجل ذم )اًمبٞم٤من( ُمـ ـمريؼ أ 

خيكرج اعمٝمكدي ُمكـ ىمريك٦م ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمكقل اهلل وضم٤مءت ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ سمٚمٗمظ )ىمرقم٦م(،  واًمذهبل ذم ُمٞمزان آقمتدال.

: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اسمـ قمٛمرو ىم٤مل: ىمك٤مل اًمٜمبكل ( ُمٕمجٛمف)وأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ، وأسمق سمٙمر اعم٘مرئ ذم  .( اًمالٞمقـملسم٤مًمٞمٛمـ ي٘م٤مل هل٤م ىمرقم٦م

ٟمبقءة اًمٜمبل أؿمٕمٞم٤مء قمٚمٞمف اًمّمةة واًمالةم: )ي٘مكقل اًمكرب أىمٞمٛمكقا رايك٦م قمكغم وذم  .)خيرج اعمٝمدي ُمـ ىمري٦م ي٘م٤مل هل٤م ىمرقم٦م(

 . 24ضمبؾ أىمرع( ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤مء اإلصح٤مح 

٦م ٞمكتٝم٤مُماًمدود ، أىمّمككك احلكسمٞمك٧م اًمٗم٘مٞمكفُمكـ ِمكرق شم٘مع أىمَم همرب اًمٞمٛمـ، ضمٜمقب ُمديٜم٦م احلديدة، إمم اًمىمري٦م : يوـرظ (1)

وهكل ىمريك٦م  ،وسمداي٦م طمدود ريٛم٦م ُمـ اًمٖمرب، وشم٘مع ذم ؿمٕم٥م سملم ضمبٚملم، ضمبؾ سمٜمل اًم٘محكقي وضمبكؾ ضمحكزان اًمنمىمٞم٦م،

، وهت٤مُم٦م، ٦م)اًمٔمٝمرة، ُمٙمراع، اجلروة، ه٤مضمر، ُمرطمٚمف( وشمتبع قمزًم٦م احلقادل ويتٜم٤مزقمٝم٤م ريٛم: شمتٙمقن ُمـ قمدة ىُمري٤مت صٖمػمة

 ٚمٝم٤م اًمٚمٝمج٦م اًمتٝم٤مُمٞم٦م.أهيتحدث و ،ومٝمل شمتبع ريٛم٦م إداري٤ًم وشمتبع هت٤مُم٦م صم٘م٤مومٞم٤ًم وضمٖمراومٞم٤مً 

)اعمٝمدي رضمؾ أزج أسمٚم٩م أقملم جيلء ُمـ احلج٤مز طمتك يالتقي قمغم ُمٜمؼم دُمِمؼ وهق اسمـ صمكان : ( قمـ سمـ رؾمتؿ قمـ أسمٞمف ىم٤مل2)

)واعمٝمدي يٜمزل دُمِمؼ يقم اعمٚمحٛم٦م وهق اسمـ أرسمٕملم سمٕمد سمٞمٕمتف، وجُيْكغَم : أىمقل .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم قمِمكرة ؾمٜم٦م( 

 اًمٞمٛمـ وهق اسمـ صماٟمٞم٦م قمِمكر قم٤مُم٤ًم، أُم٤م ًمٗمٔم٦م )دُمِمؼ( ذم هذا إصمر ومٞمٔمٝمر أهن٤م وهٌؿ أو إدراج(.ُمع ىمقُمف إمم 

)يكم اعمٝمدي ومٞمٔمٝمر قمدًمف صمؿ يٛمقت، صمؿ يكم سمٕمده ُمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ يٕمدل، صمؿ يكم ُمكٜمٝمؿ ُمكـ جيكقر ويالككلء، : ( ىم٤مل اًمقًمٞمد3)

ٞمف )ومٞم٘متٚمقٟمف( أو )ومٞم٘م٤مشمٚمقٟمف( ويقًمقن قمٚمٞمٝمؿ رضمكًة ُمكـ طمتك يٜمتٝمل إمم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومٞمجكم اًمٞمٛمـ إمم اًمٞمٛمـ صمؿ يالكػمون إًم

يمت٤مب ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ىمريش ي٘م٤مل ًمف حمٛمد. وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚماء إٟمف ُمـ اًمٞمٛمـ قمغم يدي ذًمؽ اًمٞماين شمٙمقن اعمةطمؿ( رواه 

 .اًمٗمتـ

يمت٤مب ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ٕرسمٕملم( أظمرضمف )يبٕم٨م وهق ُم٤م سملم اًمثةصملم إمم ا: ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 4)

 صمكؿ سمكف، يدرى. ... صمةصملم ؾمٜم٦م )اًم٘م٤مئؿ ُمـ وًمدي،أو ئمٝمر سمٕمد همٞمب٦م وهق ؿم٤مب؛ اسمـ اصمٜملم وصمةصملم ؾمٜم٦م أٟمف وورد . اًمٗمتـ

 يٛمكأل اًمٜمك٤مس، ُمكـ ـم٤مئٗمك٦م قمٜمكف شمرضمكع طمتك ؾمٜم٦م، وصمةصملم اصمٜملم اسمـ ُمقومؼ ؿم٤مب صقرة ذم وئمٝمر اًمدهر، ذم همٞمب٦م يٖمٞم٥م

)واًمبٕمك٨م هٜمك٤م ًمكٞمس ُمٕمٜمك٤مه : أىمكقل. اي٦م )اسمـ صمةصملم ؾمٜم٦م(، اًمٜمٕماينرو وذم( وضمقراً  فمٚماً  ُمٚمئ٧م يما وقمدًٓ  ىمالٓم٤مً  إرض

اًمبٞمٕم٦م، ٕن أصم٤مر صكرطم٧م سمبٞمٕمتف وهق اسمـ أرسمٕملم، وهذا يدل قمغم أن ُمبٕمثف يٕمٜمل دقمقشمف إمم اإلصكةح وسمدايك٦م دمديكده 

 ومجٕمف ًمألُم٦م أو اٟمٓمةىمتف ذم اًمدقمقة(.
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 ايكٓٛات ايفضا١ٝ٥ ايٓدا٤ات ايطُا١ٜٚ َٚٓٗا:

 .(1)يالتبلم أُمرهو ومٞمٕمٚمق ذيمرهوئمٝمر ذم ؿمبٝم٦م 

 

  افؼـوات افػضوئقي: ومـفو افسموييافـداءات 

ب اًمٜمك٤مس ِمكرأن احلؼ ذم آل حمٛمد ومٞم، سمٞمفأُمـ اًمالاء )اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م( سم٤مؾمٛمف واؾمؿ  ويٜم٤مدي ُمٜم٤مدٍ 

وأهؾ إرض يمٚمٝمكؿ وهكل قمكدة وُيالِٛمُع اًمٜمداُء أهَؾ يمؾ ًمٖم٦م سمٚمٖمتٝمؿ ، طمبف وذيمره ومة يٙمقن هلؿ ذيمر همػمه

 .(2)ٝم٤م ٟمداء ضمؼميؾُمٜمٟمداءات 

                                                 

 .)ئمٝمر ذم ؿمبٝم٦م ًمٞمالتبلم، ومٞمٕمٚمق ذيمره، وئمٝمر أُمره( اًمبح٤مر: ىم٤ملهنع هللا يضر   ـم٤مًم٥م أ( قمـ قمكم سمـ 1)

)اًمّمقت ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، ذم ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م، وم٤مؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا، وذم آظمكر اًمٜمٝمك٤مر : ( وقمـ حمٛمد سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما، ىم٤مل2)

س ويٗمتٜمٝمؿ، ومٙمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ ؿم٤مك ُمتحػم، أٓ إن ومةٟم٤ًم ىمد ىُمتؾ ُمٔمٚمقُم٤ًم. يِمٙمؽ اًمٜم٤م: صقت اعمٚمٕمقن إسمٚمٞمس، يٜم٤مدي

ومة شمِمٙمقا أٟمف صقت ضمؼميؾ، وقمةُم٦م ذًمؽ أٟمف يٜمك٤مدي سم٤مؾمكؿ اعمٝمكدي  -يٕمٜمل إول  -وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ اًمّمقت ذم رُمْم٤من 

)صكقت ضمؼميكؾ ًمكٞمس ُمثكؾ : واؾمؿ أسمٞمف( قم٘مد اًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٝمدي اعمٜمتٔمر ًمٞمقؾمػ سمـ حيٞمك اًمِم٤مومٕمل اًمالٚمٛمل. أىمقل

وإٟما هق ُمـ ىمبٞمؾ اإلحي٤مء ذم اًمٜمٗمس يمٛمثؾ اعمٚمؽ اًمذي يٜم٤مدي يقُمٞم٤ًم اًمٚمٝمؿ أقمِط ُمٜمٗم٘م٤ًم ظمٚمٗمك٤ًم واقمكِط ممالكٙم٤ًم صقت اًمبِمكر، 

شمٚمٗم٤ًم، ٓ يالٛمٕمف أطمد وًمٙمـ ٟمحس سمف ذم أٟمٗمالٜم٤م ووضمداٟمٜم٤م ورسما يٙمقن صقشم٤ًم ُمالٛمققم٤ًم، وشمٙمرر اًمٜمداءات ذم أصم٤مر رسما يدل 

 قمغم أٟمف ؾمكٞم٘مع سمٙمؾ اًمّمٞمغ(.

ُمـ اًمالاء إن احلؼ ذم آل حمٛمد ومٕمٜمد ذًمؽ ئمٝمر اعمٝمدي قمغم أومكقاه اًمٜمك٤مس ويِمككرسمقن ُمٜم٤مٍد )إذا ٟم٤مدى : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قمكم 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم طمبف ويِمكرسمقن ذيمره، وٓ يٙمقن هلؿ ذيمر همػمه( 

ُمكـ إرض أٓ إن احلكؼ ذم آل ٤مٍد ُمٜمكُمـ اًمالاء أٓ إن احلؼ ذم آل حمٛمكد ويٜمك٤مدي ُمٜم٤مٍد )يٜم٤مدي : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ أ  ضمٕمٗمر 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ قمٞمالك أو ىم٤مل اًمٕمب٤مس أٟم٤م أؿمؽ ومٞمف، وإٟما اًمّمقت إؾمٗمؾ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٚمبس قمغم اًمٜم٤مس( ؿمؽ أسمكق قمبكداهلل 

)إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يدقمٝمؿ طمتكك يٜمك٤مدي يمكا ٟمك٤مدى سمرؾمكقل اهلل يكقم : ىم٤ملهنع هللا يضر . وقمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

يمٞمكػ : ( ىم٤مل هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل وم٘مٚمك٧مٞمؾ، وصٞمح٦م ذم آظمر اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مصٞمح٦م ذم أول اًمٚم: ) ٤م صٞمحت٤من: ىم٤مل اًمٕم٘مب٦م( وقمٜمف

)يٕمرومٝم٤م ُمـ يم٤من ؾمٛمع ُبك٤م : )واطمدة ُمـ اًمالاء، وواطمدة ُمـ إسمٚمٞمس( وم٘مٚم٧م يمٞمػ شمٕمرف هذه ُمـ هذه؟ ىم٤مل: ذًمؽ؟ ىم٤مل

 ىمبؾ أن شمٙمقن( اًمبح٤مر.

ُمـ اًمالاء سم٤مؾمؿ اًم٘م٤مئؿ ومٞمالٛمع ُم٤م سملم اعمِمكرق واعمٖمرب، ومة يب٘مك راىمكد إٓ ىمك٤مم، ُمٜم٤مٍد )يٜم٤مدي : وقمـ حمٛمد سمـ ُمالٚمؿ ىم٤مل

وٓ ىم٤مئؿ إٓ ىمٕمد، وٓ ىم٤مقمد إٓ ىم٤مم قمغم رضمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ اًمّمقت، وهق صقت ضمؼمئٞمؾ اًمكروح إُمكلم( اًمبحك٤مر. وقمكـ 

ُمـ اًمالاء إن أُمكػميمؿ ومكةن وذًمكؽ ٜم٤مٍد ُم)إذا ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وأظمقه ي٘متؾ سمٛمٙم٦م ضٞمٕم٦م ٟم٤مدى : ىم٤مل هنع هللا يضرقمار سمـ ي٤مؾمكر 
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 ايٓدا٤ات ايطُا١ٜٚ َٚٓٗا: ايكٓٛات ايفضا١ٝ٥

                                                                                                                                 

)إذا يم٤من اًمٜم٤مس سمٛمٜمك وقمروم٤مت : . وقمـ أرـم٤مة ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اعمٝمدي اًمذي يٛمأل إرض طم٘م٤م وقمدٓ( 

ٟمف ىمد إسمٕمد أن حت٤مزب اًم٘مب٤مئؾ أٓ إن أُمػميمؿ ومةن، ويتبٕمف صقت آظمر أٓ إٟمف ىمد يمذب، ويتبٕمف صقت آظمر أٓ ُمٜم٤مٍد ٟم٤مدى 

ٞم٘متتٚمقن ىمت٤مٓ ؿمديدا ومجؾ ؾمةطمٝمؿ اًمؼماذع وهق ضمٞمش اًمؼماذع، وقمٜمد ذًمؽ شمرون يمٗم٤م ُمٕمٚمٛم٦م ذم اًمالاء، ويِمتد صدق، وم

. يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًم٘مت٤مل طمتك ٓ يب٘مك ُمـ أٟمّم٤مر احلؼ إٓ قمدة أهؾ سمدر ومٞمذهبقن طمتك يب٤ميٕمقا ص٤مطمبٝمؿ( 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم سم٤ميٕمقا ومةٟم٤م...(  ُمـ اًمالاء ًمٞمس سم٢مٟمس وٓ ضم٤منُمٜم٤مٍد وقمـ اًمزهري )إذ ٟم٤مدى 

أٓ إن صكٗمقة اهلل ُمكـ ظمٚم٘مكف ومةٟمك٤م، : ُمـ اًمالاءُمٜم٤مٍد )ذم اعمحرم يٜم٤مدي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ىم٤مل

ظمكرج أيْمك٤ًم قمكـ ؾمكٕمٞمد سمكـ وأ ،يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا، ذم ؾمٜم٦م ]اًمّمقت[ واعمٕمٛمٕم٦م( رواه 

: ن أُمػميمؿ ومةن(. وقمـ اًمب٤مىمر ىم٤ملإأٓ : )شمٙمقن ومرىم٦م واظمتةف، طمتك يٓمٚمع يمػ ُمـ اًمالاء، ويٜم٤مدي ُمٜم٤مد: اعمالكٞم٥م ىم٤مل

)خيتٚمػ أهؾ اًمِمكرق وأهؾ اًمٖمرب، ٟمٕمؿ وأهؾ اًم٘مبٚم٦م، ويٚم٘مك اًمٜم٤مس ضمٝمدًا ؿمديدًا مم٤م يٛمر ُبؿ ُمكـ اخلكقف، ومةيزاًمكقن 

)ي١مُمر ُمـ آل أ  ؾمكٗمٞم٤من : ُمـ اًمالاء. وم٢مذا ٟم٤مدى وم٤مًمٜمٗمر اًمٜمٗمر( اًمبح٤مر. وقمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل ُمٜم٤مدٍ سمتٚمؽ احل٤مل طمتك يٜم٤مدي 

ُمـ ُمٜم٤مٍد اًمث٤مين أُمػم قمغم اعمقؾمؿ ويبٕم٨م ُمٕمف سمٕمث٤م، وم٢مذا يم٤مٟمقا سم٤معمقؾمؿ ؾمٛمٕمقا ُمٜم٤مدي٤م ُمـ اًمالاء أٓ إن إُمػم ومةن، ويٜم٤مدي 

ُمـ اًمالاء صدق، ومٞمٓمقل ذًمؽ ومة يدرون أهيا يتبٕمقن وإٟما يّمدق ]ُمـ ذم اًمالاء اًمّمقت ُمٜم٤مٍد إرض يمذب، ويٜم٤مدي 

اًمث٤مين اًمذي يٜم٤مدي ُمـ اًمالاء أول ُمرة، وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ ذًمؽ وم٤مقمٚمٛمقا أن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ويمٚمٛم٦م اًمِمكٞمٓم٤من هكل اًمالكٗمغم( 

ُمٜمك٤مٍد )يٜم٤مدي شمٚمؽ اًمالكٜم٦م ُمٜم٤مديك٤من : زهري ىم٤ملقمـ اًم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم . وروى يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

ُمـ إرض يمذب، ومٞم٘متتؾ أٟمّم٤مر اًمّمقت إؾمٗمؾ طمتك أن أصكقل اًمِمكجر ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمالاء أٓ إن إُمػم ومةن، ويٜم٤مدي 

ًمٞمخْم٥م دُم٤م، وذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ىم٤مل قمبداهلل سمـ قمٛمرو ضمٞمش يالٛمك ضمٞمش اًمؼماذع، يِم٘مقن اًمكؼماذع ومٞمتخكذوهن٤م جم٤مٟمك٤م، 

ُمـ أٟمّم٤مر ذًمؽ اًمّمقت إقمغم ]إٓ[ قمدة أهكؾ سمكدر صمةصمائك٦م وسمْمكٕم٦م قمِمككر رضمكة ومٞمٜمّمككرون، صمكؿ  ومٞمقُمئذ ٓ يب٘مك

يٜمّمكرومقن إمم ص٤مطمبٝمؿ، ومٞمجدوٟمف ُمٚمّم٘م٤م فمٝمره إمم اًمٙمٕمب٦م شمرقمد ومرائّمف يتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؿمكر ُم٤م يدقمقٟمف إًمٞمف، ومٞمٙمرهقٟمكف 

 .ُم٤م رأيٜم٤م ُمثٚمٝمؿ ىمط وإٟما هؿ ؿمككرذُم٦م ىمٚمٞمٚمك٦م( ٤مً ىم٤مشمٚمٜم٤م ىمقُم :قمغم اًمبٞمٕم٦م، ويرضمع أٟمّم٤مر اًمّمقت إؾمٗمؾ إمم اًمِم٤مم ومٞم٘مقًمقن

ن أوهل٤م ًمٕم٥م اًمّمبٞم٤من، يمٚما ؾمٙمٜم٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م ـمٛم٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م )آظمر(، ومكة ٠م)شمٙمقن ومتٜم٦م، يم: قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمالكٞم٥م ىم٤مل

 ذًمٙمؿ إُمكػم: ن إُمػم ومةن، وومتؾ اسمـ اعمالكٞم٥م يديف طمتك إهنا ًمٞمٜمٗمْم٤من، وم٘م٤ملإأٓ : ُمـ اًمالاءُمٜم٤مٍد شمتٜم٤مهك طمتك يٜم٤مدي 

طم٘م٤م، صمةث ُمرات( يمٜمك قمـ اؾمٛمف ومٚمؿ يذيمره، وهق اعمٝمدي. أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق احلالكلم أمحد سمـ ضمٕمٗمر، اسمـ اعمٜمك٤مدي، ذم 

يمت٤مب اعمةطمؿ، وأظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ. )وٟمداء ُمـ اًمالاء يٕمؿ أهؾ إرض، ويالكٛمع 

اًمتل ذيمره٤م ؾمٕمٞمد سمـ اعمالكٞم٥م اًمتل أوهل٤م ًمٕم٥م اًمّمكبٞم٤من  ٦م. وًمٕمؾ اًمٗمتٜم(٘مداًمٕم)يمؾ أهؾ ًمٖم٦م سمٚمٖمتٝمؿ( اًمِم٤مومٕمل اًمالٚمٛمل ذم 

 هل ومتٜم٦م اًمِم٤مم اًمتل سمدأت ذم درقم٤م وهل اًمتل شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م ؾمقريف أن يمٚما ؾمٙمٜم٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م ـمٛم٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.
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 ٖسٚب املٗدٟ َٔ حانِ دا٥س ٚضذٔ آٍ بٝت٘

ٌة )واهلدُّ هق  ُمـ اًمالح٤مب( يٗمزع ُمٜمٝمك٤م ٟمك٤مس يمثكػم ويّمكٕمؼ آظمكرون وهكق  عُم٤م ي٘موشم٘مع ذم زُم٤مٟمف هدَّ

طمدٌث يمقين آي٦ًم  َيٙمقن) سم٦م ٟمقوي٦م( ورسماضكر) ورسما (ُمـ ؾمبتٛمؼم ِمكرواًمّمٞمح٦م ًمٕمٚمٝم٤م )احل٤مدي قم، اًمّمقت

 .(1)ُمـ اهلل(

 

  من حوـم جوئر وشجن آل يقتهذروب ادفدي 

   .(2)ويٓمٚمبف طم٤ميمؿ وم٤مضمر هم٤مؿمؿ ومٞمٝمرب اعمٝمدي وي٘متؾ أطمد أصح٤مب اعمٝمدي

                                                 

وم٢من يٙمقن ُمٕمٛمٕم٦م ذم ؿمقال، ومتٞمكّز اًم٘مب٤مئكؾ ذم ذي إذا يم٤مٟم٧م صٞمح٦م ذم رُمْم٤من ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  هنع هللا يضر( قمـ اسمـ ُمالٕمقد 1)

هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ي٘متكؾ اًمٜمك٤مس ومٞمٝمك٤م هرضمك٤ًم  - ي٘مقهل٤م صمةصم٤مً  - اًم٘مٕمدة، وشمالٗمؽ اًمدُم٤مء ذم ذي احلج٦م واعمحرم، وُم٤م اعمحرم؟

هّدة ذم اًمٜمّمػ ُمـ رُمْم٤من ًمٞمٚمك٦م مجٕمك٦م، ومتٙمكقن هكّدة شمكقىمظ اًمٜمك٤مئؿ  :ىم٤مل ؟وُم٤م اًمّمٞمح٦م ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚمٜم٤م :هرضم٤ًم، ىم٤مل

وشم٘مٕمد اًم٘م٤مئؿ وخترج اًمٕمقاشمؼ ُمـ ظمدورهـ ذم ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ذم ؾمٜم٦م يمثػمة اًمكزٓزل، ومك٢مذا صكٚمٞمتؿ اًمٗمجكر ُمكـ يكقم اجلٛمٕمك٦م 

وم٤مدظمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ وأهمٚم٘مقا أسمقاسمٙمؿ وؾمدوا يمُقايمؿ ودصم روا أٟمٗمالٙمؿ وؾمدوا آذاٟمٙمؿ، ومك٢مذا أطمالالكتؿ سم٤مًمّمكٞمح٦م ومخكروا هلل 

 .وم٢من ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ٟمج٤م وُمـ مل يٗمٕمؾ ذًمؽ هٚمؽ( ،ًم٘مدوسرسمٜم٤م ا ،ؾمبح٤من اًم٘مدوس ،ؾمبح٤من اًم٘مدوس :، وىمقًمقاؾمجداً 

، وي٘متؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ رضم٤مل وٟمال٤مء، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يبٕم٨م سمجٞمش إمم اعمديٜم٦م ومٞم٠مظمذون ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف ُمـ آل حمٛمد : ( قمـ قمكم ىم٤مل2)

)يٙمكقن ظمٚمٞمٗمك٦م : ]ىمرسمك٤مت[ ىمك٤مل. وقمـ يقؾمػ سمـ ذي يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ومٕمٜمد ذًمؽ هيرب اعمٝمدي واعمبٞمض( 

سم٤مًمِم٤مم يٖمزو اعمديٜم٦م، وم٢مذا سمٚمغ أهؾ اعمديٜم٦م ظمروج اجلٞمش إًمٞمٝمؿ، ظمرج ؾمبٕم٦م ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ إمم ُمٙم٦م وم٤مؾمتخٗمقا، ومٞمٙمت٥م ص٤مطم٥م 

اعمديٜم٦م إمم ص٤مطم٥م ُمٙم٦م، إذا ىمدم قمٚمٞمؽ ومةن وومةن يالٛمٞمٝمؿ سم٠مؾمائٝمؿ وم٤مىمتٚمٝمؿ، ومٞمٕمٔمؿ ذًمؽ ص٤مطم٥م ُمٙمك٦م، صمكؿ سمٞمكٜمٝمؿ، 

اظمرضمقا آُمٜملم، ومٞمخرضمقن صمؿ يبٕم٨م إمم رضمٚملم ُمٜمٝمؿ ومٞم٘متؾ أطمد ٤م وأظمر يٜمٔمكر، : سمف، ومٞم٘مقلومٞم٠مشمقٟمف ًمٞمة ويالتجػمون 

صمؿ يرضمع إمم أصح٤مسمف ومٞمخرضمقن طمتك يٜمزًمقا ضمبة ُمـ ضمب٤مل اًمٓم٤مئػ، ومٞم٘مٞمٛمقن ومٞمف ويبٕمثقن إمم اًمٜم٤مس، ومٞمٜمالك٤مب إًمكٞمٝمؿ 

ويٙمقٟمكقن ُبك٤م طمتكك إذا ظمالكػ  ٟم٤مس، وم٢مذا يم٤من ذًمؽ همزاهؿ أهؾ ُمٙم٦م، ومٞمٝمزُمقهنؿ ويدظمٚمقن ُمٙمك٦م، ومٞم٘متٚمكقن أُمػمهك٤م،

ضمب٤مل قم٤مًمٞم٦م وومٞمٝم٤م اًمٞمقم ُمديٜم٦م وهل شمبٕمد قمكـ ُمٙمك٦م : سم٤مجلٞمش اؾمتٕمد أُمره وظمرج( اًمٕمرف اًمقردي ًمٚمالكٞمقـمل. )اًمٓم٤مئػ

يبٕم٨م سمجٞمش إمم اعمديٜم٦م ومٞم٠مظمذون : ٕمٞمؿ سمـ مح٤مد قمـ أ  روُم٤من ىم٤ملاًمٗمتـ ًمٜمُيمت٤مب يمٞمٚمق ُمـ اجلٝم٦م اًمِمكرىمٞم٦م( وذم  81ٟمحق 

ٛمد، وُي٘متؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ رضم٤مل وٟمال٤مء، ومٕمٜمد ذًمؽ هيرب اعمٝمدي واعمٜمّمقر ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙمك٦م ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف ُمـ آل حم

)إذا سمٚمغ اًمالٗمٞم٤مين ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وهق اًمكذي يمتك٥م : ومٞمبٕم٨م ذم ـمٚمبٝما وىمد حل٘م٤م سمحرم اهلل وأُمٜمف(. وقمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل

)إذا ىمتكؾ اًمكٜمٗمس اًمزيمٞمك٦م : ىمك٤مل هنع هللا يضرار سمكـ ي٤مؾمككر قمـ قم .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم قمٚمٞمف ومٝمرب قم٤مُم٦م اعمالٚمٛملم...( 

ُٟمٕمٞمؿ سمـ ُمـ اًمالاء إن أُمػميمؿ ومةن وذًمؽ اعمٝمدي اًمذي يٛمأل إرض طم٘م٤م وقمدٓ( ُمٜم٤مٍد وأظمقه، ي٘متؾ سمٛمٙم٦م ضٞمٕم٦م، ٟم٤مدى 
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 .(1)ٓ أظمذ وطمبسإٓ يؽمك أطمد ُمٜمٝمؿ ، ظمذ آل سمٞمتف صٖمػمهؿ ويمبػمهؿ١موي

قمغم ُم٤م يبدو أن )و ،ُمٚمؽ اؾمٛمف قمبداهلل()أي يقاومؼ ذًمؽ طمدوث ظمةف قمغم اعمٚمؽ قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمٗم٦م 

ومكة  قمٜمد اًمبٞمك٧م، أو ،قمٜمد يمٜمز وحيّمؾ اىمتت٤مل سمٕمده سملم صمةصم٦م ُمـ سمٞم٧م رضمؾ واطمد ذًمؽ ذم أرض احلج٤مز(

 .(2)أطمدهؿإمم  يّمػم اعمٚمؽ

                                                                                                                                 

ن أواي٤مت )وئمٝمر ُمـ ظمةل مجع اًمر: ذا ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م أظمقه ي٘متؾ ضٞمٕم٦م(. أىمقلإواًمّمحٞمح ) .يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

اًمذي ُي٘متؾ هق اعمٜمّمقر وهق اعمبٞمض. وي٘متؾ ضٞمٕم٦م أي همٞمٚم٦م )اهمتٞم٤مل( وشمالٛمل سمٕمض اًمرواي٤مت هذا اًمٖمةم اًمٜمٗمس اًمزيمٞمك٦م 

 أظمق اعمٝمدي ذم ديٜمف وص٤مطمبف(.

يمتك٤مب ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم ....( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يبٕم٨م سمجٞمش إمم اعمديٜم٦م ومٞم٠مظمذون ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف ُمـ آل حمٛمد : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ قمكم 1)

)وهيرب اعمٝمدي واعمٜمّمقر ُمٜمٝم٤م، وي١مظمذ آل حمٛمد صٖمػمهؿ ويمبػمهؿ ٓ يؽمك ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ : ، قمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ىم٤ملاًمٗمتـ

أظمذ وطمبس، وخيرج اجلٞمش ذم ـمٚم٥م اًمرضمٚملم، وخيرج اعمٝمدي ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٜم٦م ُمقؾمك ظم٤مئٗمك٤ًم يؽمىمك٥م طمتكك ي٘مكدم ُمٙمك٦م( 

 .اًمبح٤مر

يٙمقن اظمتةف قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمٗم٦م، ومٞمخرج رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ه٤مرسم٤ًم ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٜمبل ( قمـ أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًم2)

إمم ُمٙم٦م، ومٞم٠مشمٞمف ٟم٤مس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، ومٞمخرضمقٟمف وهق يم٤مره، ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘مك٤مم، ويبٕمك٨م إًمٞمكف سمٕمك٨م ُمكـ اًمِمك٤مم 

ؾ اًمٕمراق وأسمدال أهؾ اًمِم٤مم، صمؿ يٜمِم٠م رضمؾ ُمـ ىمريش، أظمقاًمف يمٚم٥م، ومٞمبٕم٨م إًمٞمٝمؿ سمٕمث٤ًم شمٞمف قمّم٤مئ٥م أه٠مومٞمخالػ ُبؿ، ومت

ومٞمٔمٝمرون قمٚمٞمٝمؿ، وذًمؽ سمٕم٨م يمٚم٥م، واخلٞمب٦م عمـ مل يِمٝمد همٜمٞمٛم٦م يمٚم٥م، ومٞم٘مالؿ اعم٤مل، ويٕمٛمؾ ذم اًمٜم٤مس سمالٜم٦م ٟمبٞمٝمؿ، ويٚم٘مل 

.أظمرضمف مج٤مقم٦م ُمكـ أئٛمك٦م احلكدي٨م ذم (اإلؾمةم سمجراٟمف إمم إرض، ومٞمٚمب٨م ؾمبع ؾمٜملم، صمؿ يتقرم، ويّمكم قمٚمٞمف اعمالٚمٛمقن

 يمتبٝمؿ أسمق داود، واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م، واًمٜمال٤مئل، وأمحد اسمـ طمٜمبؾ. واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمبٕم٨م واًمٜمِمقر.

)إذا ُم٤مت قمبداهلل مل جيتٛمع اًمٜم٤مس : . صمؿ ىم٤مل()ُمـ يْمٛمـ زم ُمقت قمبداهلل أضٛمـ ًمف اًم٘م٤مئؿ: ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

. (٤مَه هذا إُمر دون ص٤مطمبٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل. ويذه٥م ُمٚمؽ اًمالٜملم، ويّمكػم ُمٚمكؽ اًمِمكٝمقر وإيك٤ممسمٕمده قمغم أطمد، ومل يتٜم

 [قمٜمكد داريمكؿ]ي٘متتؾ قمٜمد يمٜمكزيمؿ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ، ىم٤ملهنع هللا يضروقمـ صمقسم٤من  .اًمبح٤مر يمة(): يٓمقل ذًمؽ؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م

، صمؿ دملء اًمراي٤مت اًمالقد -وذم رواي٦م )ٓ يّمػم اعمٚمؽ إمم واطمد ُمٜمٝمؿ( -صمةصم٦م يمٚمٝمؿ اسمـ ظمٚمٞمٗم٦م، ٓ يّمػم إمم واطمد ُمٜمٝمؿ 

ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ سمف ومك٠مشمقه ومبك٤ميٕمقه؛ وم٢مٟمكف ظمٚمٞمٗمك٦م اهلل  لءُمـ ىمبؾ اعمِمكرق ومٞم٘متٚمقهنؿ ىمت٤مًٓ مل ي٘متٚمف ىمقم، صمؿ جي

ؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي هٙمذا. وأظمرضمف اإلُم٤مُم٤من أسمق قمبداهلل واسمـ ُم٤مضم٦م، وأسمق قمٛمرو اًمكداين، أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞم (اعمٝمدي

)وختٗمؼ راي٤مت صمكةث طمكقل اعمالكجد إيمكؼم يِمكبٝمـ سم٤مهلكدى، اًم٘م٤مشمكؾ واعم٘متكقل ذم : ذم ؾمٜمٜمٝما، سمٛمٕمٜم٤مه. وقمـ قمكم ىم٤مل

أي اعمالكجد احلكرام، أي ذم احلجك٤مز،  اًمٜم٤مر(.خمتّمكر اًمبّم٤مئر، واًمبح٤مر. وم٤مًمراي٤مت اعمتّم٤مرقم٦م شمتٜم٤مزع طمقل اعمالجد إيمؼم

)واًمٔم٤مهر أن اعمراد سم٤مًمٙمٜمز اعمذيمقر ذم هذا اًمالكٞم٤مق يمٜمز اًمٙمٕمب٦م ي٘متتؾ قمٜمده : وًمٞمس ومٞمٝم٤م راي٦م هدى. ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م
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 )وئمٝمر أن يمٜمز اًمٙمٕمب٦م ُمٕمف يمٜمز اًمبكؽمول: أىمقل .ًمٞم٠مظمذه صمةصم٦م ُمـ أوٓد اخلٚمٗم٤مء طمتك يٙمقن آظمر اًمزُم٤من ومٞمخرج اعمٝمدي(

اٟمتدب هل٤م صمةصم٦م ٟمٗمر ُمـ أهؾ سمٞم٧م واطمكد أطمكدهؿ يٓمٚمبٝمك٤م  ،)إذا يم٤مٟم٧م رضمٗمت٤من ذم ؿمٝمر رُمْم٤من: أيْم٤ًم(. وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

ويٙمقن سمٜم٤مطمٞمك٦م اًمٗمكرات  ،واؾمٛمف قمبداهلل ،واًمث٤مًم٨م يٓمٚمبٝم٤م سم٤مًم٘متؾ ،وأظمر يٓمٚمبٝم٤م سم٤مًمٜمالؽ واًمالٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ،سم٤مجلؼموت

)وئمٝمكر أهنكؿ ُمكـ سمٞمك٧م : أىمقل .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ٕم٦م( جمتٛمع قمٔمٞمؿ ي٘متتٚمقن قمغم اعم٤مل ي٘متؾ ُمـ يمؾ شمالٕم٦م ؾمب

 لءشم٘م: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: )ويِمٝمد ًمٚمٙمٜمز أٟمف يمٜمز اًمبؽمول، ذم صحٞمح ُمالٚمؿ، قمـ أ  هريرة ىم٤مل: رضمؾ واطمد(. وأىمقل

: هذا ىمتٚم٧م، وجيلء اًم٘م٤مـمع ومٞم٘مكقلذم : إرض أومةذ يمبده٤م أُمث٤مل إؾمٓمقان ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، ومٞمجلء اًم٘م٤مشمؾ ومٞم٘مقل

ذم هذا ىمٓمٕم٧م يدي! صمؿ يدقمقٟمف ومة ي٠مظمذون ُمٜمف ؿمكٞمئ٤ًم( ورواه اًمؽمُمكذي، : ذم هذا ىمٓمٕم٧م رمحل! وجيلء اًمال٤مرق ومٞم٘مقل

: )شم٘ملء إرض أومةذ يمبده٤م أُمث٤مل إؾمٓمقان ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م(. ىم٤مل اسمكـ إصمكػم ذم اًمٜمٝم٤ميك٦م: وطمالٜمف، وذم احلٛمٞمدي

وهل اًمالقاري وإؾمك٤مـملم أي ختكرج : )يقؿمؽ أن شمرُمل إرض سم٠مومةذ يمبده٤م ُمثؾ إواس(: وذم طمدي٨م اسمـ ُمالٕمقد

)إقمٛمدة هكل اًم٘مّمكب٤مت أو اعمقاؾمككػم، اًمتكل متتكد إمم سمك٤مـمـ : إرض ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمثؾ إقمٛمدة. أىمقل

راُمٞمؾ سمٕمد شمٙمريره واًمؼماُمٞمكؾ إرض إلظمراج اًمٜمٗمط اعمالٛمك اًمذه٥م إؾمقد(، إض٤موم٦م إمم أن اًمٜمٗمط وُمِمت٘م٤مشمف يقضع ذم سم

ًمٞمكف سم٤مًمكذه٥م واًمٗمْمك٦م إؿمك٤مر أؾمٓمقان وًمقن اًم٘مّمب٤مت واؾمٓمقاٟم٤مت اًمٖم٤مز وسمراُمٞمؾ اًمتٙمريكر ًمكقن وملك ًمكذًمؽ شمِمبف إ

)واًم٘ملء هق اإلرضم٤مع واًمٓمرش دًمٞمؾ قمغم أٟمف ذه٥م ؾم٤مئؾ(، )واًمٗمٚمذ هق ىمٓمٕم٦م يمبد اجلٛمؾ أي أن اًمكٜمٗمط اخلك٤مم يِمكبٝمف(، 

)ومبٞمٜم٤م اًمٜم٤مس يمذًمؽ إذ ىمذوم٧م إرض سم٠مومةذ يمبده٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، ٓ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل : لوذم اسمـ أ  ؿمٞمب٦م، قمـ قمبداهلل ىم٤م

: أىمكقل .يٜمٗمع سمٕمد رء ُمٜمف ذه٥م وٓ ومْم٦م( وُمثٚمف احل٤ميمؿ، وصححف قمغم ؿمكرط اًمِمٞمخلم، ومجع اجلقاُمع، واًمدر اعمٜمثقر

ىم٤مل زم قمبكداهلل سمكـ : ضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمف( وقمـ جم٤مهد، ىم٤مل)أي أن ىمٞمٛم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ٓ شمال٤موي اًمذه٥م إؾمقد اًمٜمٗمط حل٤م

)وأُم٤م اعمٝمدي اًمذي يٛمأل إرض قمدًٓ يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا، وشم٠مُمـ اًمبٝم٤مئؿ واًمالب٤مع، وشمٚم٘مل إرض أومكةذ يمبكده٤م. : قمب٤مس

ؿ، ذم أُمث٤مل إؾمٓمقاٟم٦م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م( أظمرضمف اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمبداهلل احلك٤ميم: ىمٚم٧م، وُم٤م أومةذ يمبده٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مل

 هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه. : ُمالتدريمف، وىم٤مل

اء، وومتٜم٦م يمذا، ومذيمر ْمكرومتٜم٦م اًمالكراء، وومتٜم٦م اًم: اًمٗمتـ أرسمع: ي٘مقلهنع هللا يضر ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم : وقمـ قمبداهلل سمـ زرير اًمٖم٤موم٘مل ي٘مقل

، ويمكذا محك٤مد، ذم يمتك٤مب اًمٗمكتـرواه ُٟمٕمٞمؿ سمكـ ُمٕمدن اًمذه٥م، صمؿ خيرج رضمؾ ُمـ قمؽمة اًمٜمبل يّمٚمح اهلل قمغم يديف أُمرهؿ( 

)ُمـ ذه٥م وومْم٦م ومٞم٘متؾ قمٚمٞمف : وصححف سمِمكرط ُمالٚمؿ. وُمثٚمف مجع اجلقاُمع. وٟمحقه اسمـ مح٤مد، وومٞمف: احل٤موي ًمٚمالكٞمقـمل

)شمدوم اًمٗمتٜم٦م اًمراسمٕم٦م اصمٜمل قمِمكر قم٤مُم٤ًم شمٜمجكم طملم شمٜمجكم : ُمـ يمؾ شمالٕم٦م ؾمبٕم٦م، وم٢من أدريمتٛمقه ومة شم٘مرسمقه(. وسمرواي٦م أظمرى

)اًمٗمتٜمك٦م اًمراسمٕمك٦م صماٟمٞمك٦م قمِمككر : ضمبؾ ُمـ ذه٥م، ومٞم٘متؾ قمٚمٞمف ُمـ يمؾ شمالٕم٦م ؾمبٕم٦م(. وذم أظمرى وىمد أطمالكرت اًمٗمرات قمـ

قم٤مُم٤ًم، صمؿ شمٜمجكم طملم شمٜمجكم وىمد اٟمحالكر... شمٙم٥م قمٚمٞمف إُمك٦م ومٞم٘متكؾ قمٚمٞمكف ُمكـ يمكؾ شمالكٕم٦م ؾمكبٕم٦م( رواه أمحكد، يمكا ذم 

د وهق ومتٜم٦م اًمٜمك٤مس ىمبكؾ جمكلء )ُمـ ظمةل جمٛمقع إطم٤مدي٨م وم٢من اًمٙمٜمز هق اًمٜمٗمط وهق اًمذه٥م إؾمق: قمبداًمرزاق. أىمقل
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 من افرجول وافـسوءاف،قعوت ادتعؾؼي يودفدي 

 دفدي يغ افرـن وادؼوماؾعؿل ظذ يقعي ف افعؾمء يقعي .7

يب٤ميع ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ صمةصمائ٦م وصمةصم٦م قمِمكر  ؾمبٕم٦م ُمـ اًمٕمٚماء وشمٙمقن هلؿ سمٞمٕم٦م ىمبؾ سمٞمٕم٦م اعمٝمدييٓمٚمبف 

 .(1)رضمةً 

 يقعي ادفدي ظـد افرـن وادؼوم .8

 ،اًمالكبٕم٦ماًمٕمٚماء ويٓمٚمبف ، ظمػمهؿإمم  وشمتٜم٤مزع اًم٘مب٤مئؾ وشمتٛمٞمز وشمتح٤مزب وشمت٘م٤مشمؾ ذم ُمٙم٦م ومٞمٗمزع اًمٜم٤مس

وهق اسمـ ، واعم٘م٤مميب٤ميٕمقٟمف ُمٙمره٤ًم سملم اًمريمـ و قهت٤مسمٞم إطمدى وخيرضمقٟمف ُمـ، ويبحثقن قمٜمف ومٞمجدوٟمف ذم ُمٙم٦م

يب٤ميٕمكف ، و(3)ذم ديٜمف )سمٛمٕمٜمك صك٤مطمبف( ُمقمم ًمف وهق خمتٍػ  وأول ُمـ يدهلؿ قمغم ُمٙم٤من وضمقده (2)رسمٕملم ؾمٜم٦مأ

                                                                                                                                 

َْرُض َأصْمَ٘م٤مهَل٤َم( إمم ىَمْقًمِفِ  ْٕ ًْمَزًَم٦مِ : اعمٝمدي(. )َوَأظْمَرضَم٧ِم ا َؽ َأْوطَمك هَل٤َم( ]اًمزَّ ـُ يَمثػٍِم )َيْٕمٜمِل َأًْمَ٘م٧ْم َُم٤م ومِٞمَٝم٤م 6-3: )سم٠َِمنَّ َرسمَّ [ ىَم٤مَل اسْم

َٚمِػ َوىَمْد شَمَ٘مدَّ  ـَ اًمالَّ ـَ اعمَْْقشَمك، ىَم٤مًَمُف هَمػْمُ َواطِمٍد ُِم ؾُْمُٓمَقاِن( َوىَم٤مَل اًْمَبَٖمِقيُّ )َأصْمَ٘م٤مهُلَك٤م ُِم ْٕ َم شَمْٗمالكػُمَه٤م سم٢ِمًِْمَ٘م٤مئَِٝم٤م َأوْمَةَذ يَمبِِدَه٤م َأُْمَث٤مَل ا

ن ُم٤مدة اًمٜمٗمط ُمٙمقٟم٦م ُمـ سم٘م٤مي٤م إؿمج٤مر وإضمال٤مم وإؿمكٞم٤مء أ)واًمٕمجٞم٥م : َُمْقشَم٤مَه٤م َويُمٜمُقُزَه٤م، وَمُتْٚمِ٘مٞمَٝم٤م قَمغَم فَمْٝمِرَه٤م(. أىمقل

سمٕمد ُمقهت٤م وهق ُم٤م يالٛمك سم٤مًمتحٚمةت اًمٕمْمقي٦م طمٞم٨م شمتحقل إمم زيقت ذم داظمؾ ظمزٟمك٤مت إرض قمكغم  احلٞم٦م قمٜمد حتٚمٚمٝم٤م

 ُمدى آٓف اًمالٜمقات(.

)إذا شم٘مٓمٕم٧م اًمتج٤مرات واًمٓمرق، ويمثرت اًمٗمتـ، وظمرج ؾمبٕم٦م قمٚماء ُمـ آوم٤مق ؿمكتك : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد، ( 1)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ئ٦م وسمْمٕم٦م قمِمكر رضمًة( أظمرضمف قمغم همػم ُمٞمٕم٤مد، يب٤ميع ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ صمةصما

هق رضمكؾ ُمكـ وًمكدي، ): ي٤م رؾمقل اهلل، يمٞمػ ًمٜم٤م ُبذا، طمتك ٟمٕمرومف؟ ىم٤مل: ( ىم٤مل طمذيٗم٦م وم٘م٤مل قمٛمران سمـ احلّملم اخلزاقمل2)

إيٛمكـ ظمك٤مل يم٠مٟمف ُمـ رضم٤مل سمٜمل إؾمكرائٞمؾ قمٚمٞمف قمب٤مءشم٤من ىمٓمقاٟمٞمت٤من، يم٠من وضمٝمف اًمٙمقيمك٥م اًمكدري ذم اًمٚمكقن، ذم ظمكده 

 أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو قمثان سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مري، ذم ؾمٜمٜمف. (أؾمقد، اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م

همٞمبك٦م ذم سمٕمكض  - âيٕمٜمكل اعمٝمكدي  -)يٙمقن ًمّم٤مطم٥م هذا إُمر : ( وقمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝما، وم٘م٤مل3)

ٝمك اعمكقمم اًمكذي يٙمكقن ُمٕمكف طمتكك يٚم٘مكك هذه اًمِمٕم٤مب، وأوُم٠م سمٞمده إمم ٟم٤مطمٞم٦م ذي ـمقى، طمتك إذا يم٤من ىمبؾ ظمروضمف، اٟمت

يمٞمكػ أٟمكتؿ ًمكق رأيكتؿ صك٤مطمبٙمؿ؟ : ٟمحق ُمـ أرسمٕمكلم رضمكًة. ومٞم٘مكقل: يمؿ أٟمتؿ هٝمٜم٤م؟ ومٞم٘مقًمقن: سمٕمض أصح٤مسمف، ومٞم٘مقل

اؾمتؼمئقا ُمـ رؤؾم٤مئٙمؿ أو ظمٞم٤مريمؿ قمِمككرة، : واهلل ًمق ٟم٤موى اجلب٤مل ًمٜمٜم٤مويٜمٝم٤م ُمٕمف. صمؿ ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م، ومٞم٘مقل: ومٞم٘مقًمقن

)ذو  ،)قم٘مد اًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٝمدي اعمٜمتٔمر( ،ومٞمٜمٓمٚمؼ ُبؿ، طمتك يٚم٘مقا ص٤مطمبٝمؿ، ويٕمدهؿ اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م(ومٞمالتؼمئقن ًمف، 

 هق واد ذم ُمٙم٦م ويِمتٛمؾ هذه إي٤مم قمغم سمٕمض إطمٞم٤مء وهل ضمرول واًمٕمتٞمب٦م واًمزاهر(.: ـمقى
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وهكؿ  يكدريمٝمؿ أظمكرون ٓ يالب٘مٝمؿ إوًمقن وٓصمةصمائ٦م وصمةصم٦م قمِمكر رضمًة ومٞمٝمؿ ٟمالقة،  قمدة أهؾ سمدر

 .(1)وأهؾ اًمِم٤مم وأهؾ اًمٞمٛمـ ُمٙم٦مُمـ أهؾ 

                                                 

ذم ذي اًم٘مٕمكدة حتك٤مرب أو)حتك٤مزب( اًم٘مب٤مئكؾ، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىمك٤مل رؾمكقل اهلل : قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىمك٤مل( 1)

وقمةُمتف يٜمٝم٥م احل٤مج، ومتٙمقن ُمٚمحٛم٦م سمٛمٜمك، يٙمثر ومٞمٝم٤م اًم٘متغم، وشمالكٞمؾ ومٞمٝمك٤م اًمكدُم٤مء طمتكك شمالككٞمؾ دُمك٤مؤهؿ قمكغم قم٘مبك٦م 

ٜم٤م قمٜم٘مؽ، يب٤ميٕمف ُمثؾ سمضكرإن أسمٞم٧م : سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ومٞمب٤ميع وهق يم٤مره ي٘م٤مل ًمف كاجلٛمرة، وطمتك هيرب ص٤مطمبٝمؿ، ومٞم١مشم

وئمٝمكر أن اًم٘مب٤مئكؾ شمكدظمؾ حتك٧م شمٜمٔمكٞمات طمزسمٞمك٦م : . أىمكقل(أهؾ سمدر، ويرس قمٜمف ؾم٤ميمـ اًمالاء وؾم٤ميمـ إرض قمدة

 ؾمكٞم٤مؾمكٞم٦م وشمتٜم٤مزع ومٞما سمٞمٜمٝم٤م. 

)حي٩م اًمٜمك٤مس ُمٕمك٤ًم، : ومحدصمٜمل حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ؾمكٞمػ

ومقن ُمٕم٤ًم، قمغم همػم إُم٤مم، ومبٞمٜما هؿ ٟمزول سمٛمٜمك إذا أظمذهؿ يم٤مًمَٙمَٚم٥م، ومث٤مرت اًم٘مب٤مئؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، وم٤مىمتتٚمقا طمتك  وُيٕمر 

: شمالكٞمؾ اًمٕم٘مب٦م دُم٤ًم، ومٞمٗمزقمقن إمم ظمػمهؿ، ومٞم٠مشمقٟمف وهق ُمٚمّمؼ وضمٝمف إمم اًمٙمٕمب٦م يبٙمل، يم٠مين أٟمٔمكر إمم دُمققمكف، ومٞم٘مقًمكقن

! ومٞمب٤ميع يمره٤م، وم٢مذا أدريمتٛمكقه ومبك٤ميٕمقه، وحيٙمؿ يمؿ قمٝمد ىمد ٟم٘مْمتٛمقه؟!، ويمؿ دم ىمد ؾمٗمٙمتٛمقه؟: هٚمؿ ومٚمٜمب٤ميٕمؽ. ومٞم٘مقل

. وىمقًمكف )يمكؿ قمٝمكد ىمكد يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم وم٢مٟمف اعمٝمدي ذم إرض، واعمٝمدي ذم اًمالاء( أظمرضمف احل٤ميمؿ، و

 ٟم٘مْمتٛمقه( يدل قمغم أن سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٝمدي قمٝمقد وُمقاصمٞمؼ ىمبؾ اًمبٞمٕم٦م ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م اعمٝمدي وٟم٘مْمقه٤م. 

ؾمكٞمٙمقن ذم رُمْمك٤من صكقت، وذم ؿمكقال ُمٕمٛمٕمك٦م، وذم ذي اًم٘مٕمكدة ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، ىم٤مل

حت٤مرب اًم٘مب٤مئؾ، وقمةُمتف يٜمٝم٥م احل٤مج، وشمٙمقن ُمٚمحٛم٦م سمٛمٜمك، يٙمثر ومٞمٝم٤م اًم٘متغم، وشمالكٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء طمتك شمالكٞمؾ دُم٤مؤهؿ 

سمٜم٤م قمٜم٘مكؽ. ضككرإن أسمٞمك٧م : يع وهق يمك٤مره، وي٘مك٤مل ًمكفقمغم اجلٛمرة، طمتك هيرب ص٤مطمبٝمؿ، ومٞم١مشمك سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ومٞمب٤م

 أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين. ( يرس سمف ؾم٤ميمـ اًمالاء وؾم٤ميمـ إرض

ٓ ُمٝمكدي، : )يبٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم اعمٝمدي سمٕمد إي٤مس، وطمتك ي٘مقل اًمٜمك٤مس: وأظمرج ٟمٕمٞمؿ قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝما ي٘مقل

ال٦م قمِمكر رضمة، قمدة أصح٤مب سمدر، يالكػمون إًمٞمف ُمكـ اًمِمك٤مم طمتكك وأٟمّم٤مره ٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، قمدهتؿ صمةصمائ٦م ومخ

يالتخرضمقه ُمـ سمٓمـ ُمٙم٦م، ُمـ دار صمؿ اًمّمٗم٤م )أو قمٜمد اًمّمٗم٤م( ومٞمب٤ميٕمقٟمف يمره٤م، ومٞمّمكم ُبؿ ريمٕمتكلم، صكةة اعمالك٤مومر قمٜمكد 

   .اعم٘م٤مم ]صمؿ[ يّمٕمد اعمٜمؼم(

ذاك : )هٞمٝم٤مت، صمؿ قم٘مد سمٞمده ؾمبٕم٤ًم. وم٘مك٤مل: ، وم٘م٤مل، ومال٠مًمف رضمؾ قمـ اعمٝمديهنع هللا يضريمٜم٤م قمٜمد قمكم : وقمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل

اهلل اهلل. ىمتؾ، ومٞمجٛمع اهلل شمٕم٤ممم ًمكف ىمقُمك٤ًم، ىمكزع يم٘مكزع اًمالكح٤مب، ي١مًمكػ اهلل سمكلم : خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من، إذا ىم٤مل اًمرضمؾ

ىمٚمقُبؿ، ٓ يالتقطمِمقن إمم أطمد، وٓ يٗمرطمقن سم٠مطمد دظمؾ ومٞمٝمؿ، قمكغم قمكدة أصكح٤مب سمكدر، مل يالكب٘مٝمؿ إوًمكقن، وٓ 

أشمريكده؟ : ىمك٤مل اسمكـ احلٜمٗمٞمك٦م: ؿ أظمرون، قمغم قمدد أصح٤مب ـم٤مًمقت اًمذيـ ضم٤موزوا ُمٕمف اًمٜمٝمر. ىم٤مل أسمق اًمٓمٗمٞمكؾيدريمٝم

ٓ ضمرم واهلل ٓ أريٛمٝم٤م طمتك أُمقت. ومات ُبك٤م، يٕمٜمكل ُمٙمك٦م، : وم٢مٟمف خيرج ُمـ سملم هذيـ اخلِمبتلم. ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ىمٚم٧م
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 ايبٝعات املتعًك١ باملٗدٟ َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤

 يعد افتـحي ظن ادديـياف،قعي ظذ افؼتول  .9

 .(1)سمٕمد وىمٕم٦م اعمديٜم٦مصمؿ يتٜمحك قمـ اعمديٜم٦م ىمدر سمريديـ ومُٞمب٤ميع ًمف 

  

                                                                                                                                 

ُمالتدريمف، وىم٤مل هذا طمكدي٨م صكحٞمح قمكغم ؿمككرط اًمبخك٤مري طمرؾمٝم٤م اهللُ شمٕم٤ممم( أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل احل٤ميمؿ، ذم 

)يالكػم ُمٚمؽ اعمٖمكرب إمم ُمٚمكؽ اعمِمككرق، ومٞم٘متٚمكف، : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م اهنع هللا يضروُمالٚمؿ، ومل خيرضم٤مه. وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

ومٞمٕمقذ قم٤مئذ إمم احلكرم، ومٞمجتٛمكع اًمٜمك٤مس إًمٞمكف يمك٤مًمٓمػم اًمكقاردة  ٤ًم،إمم اعمديٜم٦م، ومٞمخالػ ُبؿ، صمؿ يبٕم٨م ضمٞمِم٤ًم ومٞمبٕم٨م ضمٞمِم

ومٞمٝمؿ ٟمالقة، ومٞمٔمٝمر قمغم يمؾ ضمب٤مر واسمـ ضمب٤مر، وئمٝمر ُمـ اًمٕمدل ُم٤م  ،اعمتٗمرىم٦م، طمتك جيتٛمع إًمٞمف صمةصمائ٦م وأرسمٕم٦م قمِمكر رضمةً 

. ىمك٤مل (إوؾمكط) يتٛمٜمك ًمف إطمٞم٤مء أُمقاهتؿ، ومٞمحٞم٤م ؾمبع ؾمٜملم، صمؿ ُم٤م حتك٧م إرض ظمكػم ممك٤م ومقىمٝمك٤م( رواه اًمٓمكؼماين ذم

 وومٞمف ًمٞم٨م سمـ أ  ؾمٚمٞمؿ، وهق ُمدًمس، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت.: اهلٞمثٛمل

)إذا شم٘مٓمٕم٧م اًمتج٤مرات واًمٓمرق، ويمثرت اًمٗمتـ، وظمرج ؾمبٕم٦م قمٚماء ُمـ آومك٤مق ؿمكتك : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد، 

ُم٤م ضم٤مء : سمٛمٙم٦م، ومٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمضقمغم همػم ُمٞمٕم٤مد، يب٤ميع ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ صمةصمائ٦م وسمْمٕم٦م قمِمكر رضمًة، طمتك جيتٛمٕمقا 

ضمئٜم٤م ذم ـمٚم٥م هذا اًمرضمؾ اًمذي يٜمبٖمل أن هتدأ قمغم يديف هذه اًمٗمتـ، وشمٗمتح ًمف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ىمكد قمرومٜمك٤مه : سمٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن

أٟم٧م ومةن اسمكـ ومكةن؟ : سم٤مؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف وأُمف وطمٚمٞمتف. ومتتٗمؼ اًمالبٕم٦م قمغم ذًمؽ، ومٞمٓمٚمبقٟمف، ومٞمّمٞمبقٟمف سمٛمٙم٦م، ومٞم٘مقًمقن ًمف

هكق صك٤مطمبٙمؿ اًمكذي : أٟم٤م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر. طمتك يٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ. ومٞمّمكٗمقٟمف ٕهكؾ اخلكؼمة واعمٕمرومك٦م، ومٞم٘مك٤ملٓ، : ومٞم٘مقل

شمٓمٚمبقٟمف، وىمد حلؼ سم٤معمديٜم٦م. ويٓمٚمبقٟمف سم٤معمديٜم٦م ومٞمخ٤مًمٗمٝمؿ إمم ُمٙم٦م، ومٞمٓمٚمبقٟمف سمٛمٙم٦م ومٞمّمٞمبقٟمف، ومٞم٘مقًمقن ًمف أٟمك٧م ومكةن اسمكـ 

ًمال٧م سمّم٤مطمبٙمؿ، أٟمك٤م : ٤م ُمرة، ومٛمد يدك ٟمب٤ميٕمؽ. ومٞم٘مقلومةن، وأُمؽ ومةٟم٦م سمٜم٧م ومةٟم٦م، وومٞمؽ آي٦م يمذا ويمذا، وم٘مد أومٚم٧م ُمٜم

ومةن إٟمّم٤مري، ُمروا سمٜم٤م أدًمٙمؿ قمغم ص٤مطمبٙمؿ. طمتك يٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ. ومٞمٓمٚمبقٟمكف سم٤معمديٜمك٦م، ومٞمّمكٞمبقٟمف سمٛمٙمك٦م قمٜمكد اًمكريمـ، 

إصمٛمٜم٤م قمٚمٞمؽ، ودُم٤مؤٟم٤م ذم قمٜم٘مؽ، إن مل متد يدك ٟمب٤ميٕمؽ، هذا قمالٙمر اًمالٗمٞم٤مين، ىمد شمقضمف ذم ـمٚمبٜم٤م، قمٚمٞمٝمؿ رضمكؾ : ومٞم٘مقًمقن

ـ ضمرم. ومٞمجٚمس سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ومٞمٛمد يده، ومٞمب٤ميع ًمف. ويٚم٘مل اهلل حمبتكف ذم صكدور اًمٜمك٤مس، ومٞمالككػم ُمكع ىمكقم أؾمكٍد ُم

: ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمكـ اًمٜمبكل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. وقمكـ أم ؾمكٚمٛم٦م زوج اًمٜمبكل يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم سم٤مًمٜمٝم٤مر، ورهب٤مٍن سم٤مًمٚمٞمؾ( أظمرضمف 

ظمتةف قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمٗم٦م، ومٞمخرج رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ه٤مرسم٤ًم إمم ُمٙم٦م، ومٞم٠مشمٞمف ٟم٤مس ُمـ أهكؾ ُمٙمك٦م، ومٞمخرضمقٟمكف يٙمقن ا)

ومٞم٠مشمٞمف اٟمك٤مس ُمكـ أهكؾ )سمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م وذم رواي٦م اًمالٚمٞمكم أرواه  (وهق يم٤مره، ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم

وذم رواي٦م أظمرى )خيرج إًمٞمف إسمدال ُمـ اًمِم٤مم وأؿمب٤مهٝمؿ، يم٠من ىمٚمقُبؿ زسمر احلديكد، رهبك٤من  (اًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ومٞمب٤ميٕمقٟمف...

 .سم٤مًمٚمٞمؾ، ًمٞمقث سم٤مًمٜمٝم٤مر، وأهؾ اًمٞمٛمـ طمتك ي٠مشمقٟمف ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم(

ـْ َأِ  ُهَرْيَرَة ( 1) ُة قِمٜمَْدَه٤م إِٓ يمَ شَمُٙمقُن سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم َوىْمَٕم٦ٌم شَمْٖمَرُق ومِٞمَٝم٤م أَ ): ، ىَم٤مَل هنع هللا يضروقَم ْي٧ِم، َُم٤م احْلَرَّ  كحٜمسَم٦ِم ؾَمْقٍط، وَمَٞمتَ ْمكرطْمَج٤مُر اًمزَّ

، صُمؿَّ ُيَب٤ميُع إمم اعمَْْٝمِدي   ـِ ـِ اعمَِْديٜم٦َِم ىَمْدَر سَمِريَدْي  .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (قَم
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 خطف ادتٝض بايبٝدا٤

 يقً ادؼدسادفدي ف يقعي  .:

 .(1)وشمٙمقن ًمف سمٞمٕم٦م سمبٞم٧م اعم٘مدس، وهل سمٞمٕم٦م هدى

 

  خس  اجلقش يوف،قداء

)اًمبٞمداء هكل اًمّمكحراء  اعمديٜم٦م ومُٞمبٕم٨م إًمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اًمِم٤مم ضمٞمٌش ومٞمخالػ اهلل سمذًمؽ اجلٞمش ذم سمٞمداء

قمّمك٤مئ٥م و اعمالٚمٛمقن سم٠مٟمكف اعمٝمكدي اعمٜمتٔمكر ومٞم٠مشمٞمكف أسمكدال اًمِمك٤مم ٞم٘مـومٞمت ((قمكم أسمٞم٤مر)اًمتل سمٕمد ذي احلٚمٞمٗم٦م 

 .(2)ومتتؿ ًمف اخلةوم٦م اًمراؿمدة ّمكراًمٕمراق وٟمج٤مئ٥م ُم

                                                 

، َيُ٘مقُل قمـ يقٟمس سمـ ُمٞمرسة قمـ  (1) ـَ َأِ  قَمِٛمػَمَة اعمَُْزيِنَّ َيُٙمقُن ذِم سَمْٞم٧ِم اعمَْْ٘مكِدِس ): ، َيُ٘مقُل ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ : قمبداًمرمحـ سْم

 يمت٤مب اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد.( سَمْٞمَٕم٦ُم ُهًدى

ـُ َصْٗمَقاَن وَأَٟم٤م َُمَٕمُٝمَا قَمغَم ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦َم ُأم  اعمُْ 2) ـُ َأِ  َرسمِٞمَٕم٦َم َوقمبداهلل سْم ـِ اجْلَكْٞمِش ( أظمرج ُمالٚمؿ َدظَمَؾ احْل٤َمِرُث سْم ١ْمُِمٜملَِم وَماَلك٠َمَٓه٤م قَمك

سَمػْمِ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ـِ اًمزُّ ٤مِم اسْم ِذي خُيْاَلُػ سمِِف َويَم٤مَن َذًمَِؽ ذِم َأيَّ )َيُٕمقُذ قَم٤مئٌِذ )أي يٚمج٠م ويٕمتّمؿ( سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم وَمُٞمْبَٕم٨ُم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمَّ

ـْ يَم٤مَن يَم٤مِرهإًَِمْٞمِف سَمْٕم٨ٌم وَم٢مَِذا يَم٤مُٟمقا سمِ  َْرِض ظُماِلَػ ُِبِْؿ، وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ وَمَٙمْٞمَػ سمَِٛم ْٕ ـَ ا )خياَلُػ سمِكِف َُمَٕمُٝمكْؿ : ؟ ىَم٤مَل ٤مً َبْٞمَداَء ُِم

صَمٜم٤َمه أَ  صَمٜم٤َم مْحَكَوًَمٙمِٜمَُّف ُيْبَٕم٨ُم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم ٟمِٞمَّتِِف(، وىَم٤مَل َأسُمق ضَمْٕمَٗمٍر )ِهَل سَمْٞمَداُء اعمَِْديٜمَك٦ِم. طَمكدَّ صَمٜم٤َم ُزَهكػْمٌ طَمكدَّ ـُ ُيكقُٟمَس طَمكدَّ ُد سْمك

َا  ٤َم إِٟمَّ ؾْمٜم٤َمِد َوذِم طَمِديثِِف ىَم٤مَل وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم َأسَم٤م ضَمْٕمَٗمٍر وَمُ٘مْٚم٧ُم إهِنَّ ـُ ُروَمْٞمٍع ُِبََذا اإْلِ َْرِض وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ضَمْٕمَٗمكٍر  قَمْبُداًْمَٕمِزيِز سْم ْٕ ـَ ا ىَم٤مًَم٧ْم سمَِبْٞمَداَء ُِم

 َ َـّ َهَذا اًْمَبْٞم٧َم ضَمْٞمٌش َيْٖمُزوَٟمُف طَمتَّك إَِذا يَم٤مُٟمقا سمَِبْٞمكَداَء ُِمكيَمةَّ َواهللَِّ إهِنَّ َْرِض خُيْاَلكُػ ٤م ًَمَبْٞمَداُء اعمَِْديٜم٦َِم(. وأظمرج ُمالٚمؿ )ًَمَٞم١ُمُمَّ ْٕ ـَ ا

ِذي  َّٓ اًمِمكريُد اًمَّ هُلُْؿ آظِمَرُهْؿ صُمؿَّ خُيْاَلُػ ُِبِْؿ وَمَة َيْبَ٘مك إِ ؼِمُ قَمٜمُْٝمْؿ(. وقمـ قم٤مئِمك٦م سم٠َِمْوؾَمٓمِِٝمْؿ َوُيٜم٤َمِدي َأوَّ : ىمك٤مل: ىم٤مًمك٧م اهنع هللا يضرخُيْ

يك٤م رؾمكقل : ىمٚمك٧م: . ىم٤مًم٧م()يٖمزو ضمٞمش اًمٙمٕمب٦م، وم٢مذا يم٤مٟمقا سمبٞمداء ُمـ إرض؛ خيالػ سم٠موهلؿ وآظمرهؿ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ؿ، صمكؿ يبٕمثكقن قمكغم خيالػ سم٠موهلؿ وآظمكره): اهلل! يمٞمػ خيالػ سم٠موهلؿ وآظمرهؿ وومٞمٝمؿ أؾمقاىمٝمؿ وُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ؟ ىم٤مل

: ذم ُمٜم٤مُمف، وم٘مٚمٜمك٤م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)قمب٨م رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م: ٟمٞم٤مهتؿ( رواه اإلُم٤مم أمحد، واًمِمٞمخ٤من، وهذا ًمٗمظ اًمبخ٤مري. وًمٗمظ ُمالٚمؿ

قن اًمبٞم٧م ًمرضمؾ ُمـ ىمريش، ىمد ٤ًم اًمٕمج٥م أن أٟم٤مؾم: ذم ُمٜم٤مُمؽ مل شمٙمـ شمٗمٕمٚمف! وم٘م٤مل٤ًم ي٤م رؾمقل اهلل! صٜمٕم٧م ؿمٞمئ ُمـ أُمتل ي١ُمُمُّ

ٟمٕمكؿ؛ ومكٞمٝمؿ ): ي٤م رؾمقل اهلل! إن اًمٓمريؼ ىمد جيٛمع اًمٜمك٤مس؟ ىمك٤مل: . وم٘مٚمٜم٤م(٠م سم٤مًمبٞم٧م، طمتك إذا يم٤مٟمقا سم٤مًمبٞمداء؛ ظمالػ ُبؿجل

ويّمدرون ُمّم٤مدر ؿمتك؛ يبٕمكثٝمؿ اهلل قمكغم ٟمٞمك٤مهتؿ(. وًمٗمكظ  ًا،واطمد٤ًم اعمالتبّمكر، واعمجبقر، واسمـ اًمالبٞمؾ؛ هيٚمٙمقن ُمٝمٚمٙم

إن ): ي٤م رؾمقل اهلل! ُمؿ ضكحٙم٧م؟ ىمك٤مل: ٟم٤مئؿ؛ إذ ضحؽ ذم ُمٜم٤مُمف صمؿ اؾمتٞم٘مظ، وم٘مٚم٧م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)سمٞمٜما رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م: أمحد

ُمـ أُمتل ي١مُمقن هذا اًمبٞم٧م ًمرضمؾ ُمـ ىمريش، ىمد اؾمتٕم٤مذ سم٤محلرم، ومٚما سمٚمٖمقا اًمبٞمداء؛ ظمالػ ُبؿ، ُمّم٤مدرهؿ ؿمكتك، ٤ًم أٟم٤مؾم

مجٕمٝمؿ اًمٓمريؼ؛ ُمٜمٝمؿ اعمالتبّمككر، ): ؟ ىم٤ملويمٞمػ يبٕمثٝمؿ اهلل قمغم ٟمٞم٤مهتؿ وُمّم٤مدرهؿ ؿمتك: . ىمٚم٧م(يبٕمثٝمؿ اهلل قمغم ٟمٞم٤مهتؿ
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 .(1)حيٙمؿ اًمٕمرب واًمٕمجؿ يمٚمٝمؿو

                                                                                                                                 

ىم٤مل رؾمكقل اهلل : ، ىم٤مًم٧ماهنع هللا يضرويّمدرون ُمّم٤مدر ؿمتك(. وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م،  ًا،واطمد٤ًم واسمـ اًمالبٞمؾ، واعمجبقر؛ هيٚمٙمقن ُمٝمٚمٙم

إذا يم٤مٟمقا سم٤مًمبٞمداء ظمالػ )يب٤ميع ًمرضمؾ ُمـ أُمتل، سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، يمٕمدة أهؾ سمدر، ومٞم٠مشمٞمٝمؿ ضمٞمش ُمـ اًمِم٤مم، طمتك  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ويمك٤من ي٘مك٤مل إن : ُبؿ، ومت٠مشمٞمف قمّم٥م اًمٕمراق، وأسمدال اًمِم٤مم، صمؿ يالكػم إًمٞمف رضمؾ ُمكـ ىمكريش، ومٞمٝمكزُمٝمؿ اهلل شمٕمك٤ممم. ىمك٤مل

اخل٤مئ٥م يقُمئذ ُمـ ظم٤مب ُمـ همٜمٞمٛم٦م يمٚم٥م( أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمف. وقمـ قمبداهلل سمـ قمب٤مس ريض 

اعمديٜم٦م إمم اهل٤مؿمٛمٞملم ضمٞمِم٤ًم ومٞمٝمزُمقهنؿ، ومٞمالٛمع سمكذًمؽ اخلٚمٞمٗمك٦م سم٤مًمِمك٤مم، ومٞمبٕمك٨م إًمكٞمٝمؿ  )يبٕم٨م ص٤مطم٥م: اهلل قمٜمٝما، ىم٤مل

ي٤م ويح أهؾ ُمٙمك٦م : ضمٞمِم٤ًم ومٞمف ؾمتائ٦م قمريػ، وم٢مذا أشمق اًمبٞمداء ومٜمزًمقه٤م ذم ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة أىمبؾ راع يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ويٕمج٥م، وي٘مقل

ؾمكبح٤من اهلل، ارحتٚمكقا ذم ؾمك٤مقم٦م : ؿ، ومٞم٘مكقلمم٤م ضم٤مءهؿ. ومٞمٜمّمكرف إمم همٜمٛمف، صمؿ يرضمع ومة يرى أطمدًا، وم٢مذا هؿ ظمالػ ُب

: واطمدة. ومٞم٠م  ُمٜمزهلؿ ومٞمجد ىمٓمٞمٗم٦م، ومٞمٕمرف أٟمف ىمد ظمالػ ُبؿ، ومٞمٜمٓمٚمؼ إمم ص٤مطم٥م ُمٙم٦م ومٞمبِمكره، ومٞم٘مقل صك٤مطم٥م ُمٙمك٦م

احلٛمد هلل، هذه اًمٕمةُم٦م اًمتل يمٜمتؿ ختؼمون. ومٞمالكػمون إمم اًمِم٤مم( أظمرضمف احل٤مومظ أسمكق قمبكداهلل ٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم يمتك٤مب 

)ئمٝمكر اعمٝمكدي : اًمٙمال٤مئل، ذم ىمّمص إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمالةم قمـ يمٕمك٥مقمبداهلل اإلُم٤مم أسمق احلالـ حمٛمد سمـ  اًمٗمتـ. وذيمر

ويٜمزًمقن سم٤مًمبٞمداء، ومك٢مذا اؾمكت٘مروا ظمالكػ اهلل ُبكؿ، وشم٠مظمكذهؿ  ٤ًم،سمٛمٙم٦م، ومٞمبٚمغ ظمؼمه إمم اًمالٗمٞم٤مين، ومٞمجٞمش إًمٞمف صمةصملم أًمٗم

ٞمخكؼم اًمالكٗمٞم٤مين، ومك٢مذا وصكٚمقا إمم قمالكٙمره أصك٤مُبا يمكا إرض إمم أقمٜم٤مىمٝمؿ، طمتك ٓ يٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ إٓ رضمةن يٛمران، وم

ل اهلل وضمٝمف إمم ىمٗم٤مه، ومٞمٖمٜمؿ اعمٝمدي أُمقاهلؿ، ومكذًمؽ ىمقًمكف شمٕمك٤ممم وًمكق ): أص٤مُبؿ، صمؿ خيالػ سم٠مطمد اًمرضمٚملم، وأظمر طمقَّ

 ( ومٞم٠مشمٞمف اًمٜم٤مس سمٕمد اخلالػ )ومٞمٝمؿ اًمٜمجب٤مء ُمـ أهؾ ُمّمككر، وإسمكدال(شمرى إذ ومزقمقا ومة ومقت وأظمذوا ُمـ ُمٙم٤من ىمري٥م

ك٤مقَم٦ُم طَمتَّكك : ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، وإظمٞم٤مر ُمـ أهؾ اًمٕمراق( اًمبح٤مر. ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َيُ٘مقُل  َٓ شَمُ٘مكقُم اًمالَّ ، َأْو  َـّ )َواهللَِّ ًَمُٞمْخاَلَٗم

َْرِض( رواه اسمـ إقمرا  ذم ُمٕمجٛمف. وأسمق قمٛمرو اًمداين ذم اًمالكٜمـ ا ْٕ ـَ ا ًمكقاردة ذم اًمٗمكتـ خُيْاَلَػ سمَِ٘مْقٍم َذِوي ِزيٍّ سمَِبْٞمَداَء ُِم

 هق اًمٚمب٤مس ورسما ي٘مّمد سمف اًمزي اًمٕمالٙمري اعمقطمد(.: وهمقائٚمٝم٤م واًمال٤مقم٦م وأؿمكراـمٝم٤م. )اًمزي

)ٓ شمٜم٘مْمكل إي٤مم وٓ يذه٥م اًمدهر طمتك يٛمٚمؽ اًمٕمكرب رضمكؾ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضر( وقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد 1)

هكذا : اؾمٛمل( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود، واًمؽمُمذي؛ سم٠مؾم٤مٟمٞمد صكحٞمح٦م. وىمك٤مل اًمؽمُمكذيُمـ أهؾ سمٞمتل يقاـمئ اؾمٛمف 

ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يٛمٚمؽ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل، يٗمكتح ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل هنع هللا يضر طمدي٨م طمالـ صحٞمح. وقمـ أ  هريرة 

أظمرضمف احل٤مومظ أسمكق سمٙمكر اًمبٞمٝم٘مكل، ذم (  ذًمؽ اًمٞمقم طمتك يٗمتحٝم٤ماًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وضمبؾ اًمديٚمؿ، وًمق مل يبؼ إٓ يقم ًمٓمقل اهلل

: واًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ُمـ سمةد اًمكديٚمؿ وهكل ذم إيكران اًمٞمكقم: اًمبٕم٨م واًمٜمِمقر. واحل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين. )ضمبؾ اًمديٚمؿ

٘مؾ إًمٞمف اخلزائـ وشمدظمؾ )يالكػم اعمٝمدي طمتك يٜمزل سمٞم٧م اعم٘مدس وشمٜم: ي٘مقل هنع هللا يضراؾمٓمٜمبقل وهل ذم شمريمٞم٤م اًمٞمقم(. وقمـ قمكم 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمٕمرب واًمٕمجؿ وأهؾ احلرب واًمروم وهمػمهؿ ذم ـم٤مقمتف( 
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قمٔمكٞمؿ قمكغم ضمزيكرة اًمٕمكرب وقمكغم  ّمككرٟمإمم  ذم زُم٤مٟمف ي٘مقد اعمالٚمٛملمو (1)اًمؽمكإمم  وأول ًمقاء يٕم٘مده

 .(2)وم٤مرس وقمغم اًمروم وقمغم اًمدضم٤مل

 

  

                                                 

ظمكقز ويمرُمك٤من وهكل : . )اًمكؽمكيمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )أول ًمقاء يٕم٘مده اعمٝمدي يبٕمثف إمم اًمؽمك( : ( قمـ أرـم٤مة ىم٤مل1)

اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م )اؾمٓمٜمبقل( وُم٤م طمقهل٤م طمتك ؾمٛمٞم٧م سمؽميمٞم٤م وهك٤مضمر ُمكٜمٝمؿ روؾمكٞم٤م اًمٞمقم وىمد ه٤مضمر ُمٜمٝمؿ يمثػم إمم )سمٞمزٟمٓم٦م( 

 يمثػم إمم وم٤مرس )إيران( طمتك همٚمبقا قمٚمٞمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ أي هذه اعمٜم٤مـمؼ يٕم٘مد اعمٝمدي ًمقاءه هل٤م(

)شمٖمزون ضمزيرة اًمٕمرب : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضر( قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمٝما قمـ ٟم٤مومع سمـ قمتب٦م سمـ أ  وىم٤مص 2)

وم٘مك٤مل : ومٞمٗمتحٝم٤م اهلل، صمؿ شمٖمزون وم٤مرس ومٞمٗمتحٝم٤م اهلل، صمؿ شمٖمزون اًمروم ومٞمٗمتحٝم٤م اهلل، صمؿ شمٖمزون اًمدضم٤مل ومٞمٗمتحكف اهلل(. ىمك٤مل

. (شم٤مرخيكف))ي٤م ضم٤مسمر ٓ ٟمرى اًمدضم٤مل خيرج طمتك شمٗمتح اًمروم( رواه اإلُم٤مم أمحد، وُمالٚمؿ، واسمـ ُم٤مضم٦م، واًمبخ٤مري ذم : ٟم٤مومع

)..وأن يٙمقن اًمٖمكزو ٟمكداًء...( ىمك٤مل حمٛمكد : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : اين سمالٜمده قمـ حمٛمد سمـ قمٓمٞم٦م قمـ أسمٞمف ىم٤ملوروى اًمٓمؼم

)ومٙمقن اًمٖمزو ٟمداًء وصٞم٤مطم٤ًم يما ذم اعمٔم٤مهرات، وهق مم٤م ىمٚمد ومٞمٝم٤م اًمٗمرٟمج٦م وهمػمهؿ، وٓ جيٝمؾ  ،(إرؿم٤مد احلػمان)طمبٞم٥م ذم 

يك٤مم ومم٤م ٓ خيٗمك ُم٤م يم٤من ًمٚمٛمٔم٤مهرات ذم هكذه إ: أطمد دور اإلقمةم وأصمره ذم اإلٟمال٤من ظم٤مص٦م واعمجتٛمٕم٤مت قم٤مُم٦م(، أىمقل

 أيك٤مم اعمٝمكدي ُمثكؾ يكقم ومكتح اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ دور وم٤مقمؾ ذم إؾم٘م٤مط يٕمض احلٙم٤مم وؾمكٞمٙمقن دوره٤م وم٤مقمًة ُمالكت٘مبًة ذم

 )سم٤مًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ(.

؛ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمٝما قمـ (ُمالتدريمف)اسمـ ضمرير، واسمـ قمبداًمؼم ُمـ ـمري٘مف، واحل٤ميمؿ ذم : وىمد روى

اعمالكٚمٛمقن قمكغم ضمزيكرة اًمٕمكرب، وئمٝمكر )ئمٝمر : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضره٤مؿمؿ سمـ قمتب٦م سمـ أ  وىم٤مص 

 اعمالٚمٛمقن قمغم وم٤مرس، وئمٝمر اعمالٚمٛمقن قمغم اًمروم، وئمٝمر اعمالٚمٛمقن قمغم إقمقر اًمدضم٤مل(
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 ادؾحؿي افعظؿى

إورسمٞمقن( ذم طمكرب ٙم٤من ويقمغم اًمروم اًمٜمّم٤مرى )إُمر اٟمتّم٤مراشمفاًمتل حي٘م٘مٝم٤م  آٟمتّم٤مراتوأقمٔمؿ 

 شمٙمقن سمٞمكٜمٝمؿ وسمٞمٜمكف ذم أرض اًمِمك٤مم، ي٦مِمكرُمـ أقمٔمؿ احلروب ذم شم٤مريخ اًمبوهل شمالٛمك اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى. 

 .(1)٤مً أًمٗم ِمكرومٞم٠مشمقٟمف ذم صماٟملم دوًم٦م ُمـ يمؾ دوًم٦م اصمٜم٤م قم، سم٤مٕقماق سمداسمؼ

                                                 

)ٓ : ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضرأيمؼم وأقمٔمؿ ُمٚمحٛم٦م شمِمٝمده٤م اًمبِمكري٦م ٓ يرى ُمثٚمٝم٤م، قمـ أ  هريرة : ( اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك1)

سمداسمؼ(، ومٞمخرج إًمٞمٝمؿ ضمٞمش ُمـ اعمديٜم٦م ُمـ ظمٞم٤مر أهؾ إرض يقُمئذ، ومك٢مذا : اًمال٤مقم٦م طمتك يٜمزل اًمروم سم٤مٕقماق )أوشم٘مقم 

ٓ واهلل ٓ ٟمخككم سمٞمكٜمٙمؿ وسمكلم إظمقاٟمٜمك٤م. : ظمٚمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمذيـ ؾَمَبقا ُمٜم٤م ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ. ومٞم٘مقل اعمالٚمٛمقن: شمّم٤مومَّقا ىم٤مًم٧م اًمروم

( اً وي٘متؾ صمٚمثٝمؿ أومْمؾ اًمِمٝمداء قمٜمد اهلل، ويٗمتح اًمثٚمك٨م ٓ يٗمتٜمكقن أسمكد ًا،ٝمؿ أسمدومٞم٘م٤مشمٚمقهنؿ، ومٞمٜمٝمزم صمٚم٨م ٓ يتقب اهلل قمٚمٞم

 رواه ُمالٚمؿ.

)يٛمٚمؽ اًمروم ُمٚمؽ ٓ يٕمّمقٟمف أو ٓ يٙم٤مد يٕمّمقٟمف ؿمٞمئ٤م، ومٞمالكػم ُبؿ طمتك يٜمزل ُبؿ أرض يمذا : قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل

قمدن أسملم قمكغم ىمٚمّمك٤مهتؿ، ومٞمالككػمون ومٞم٘متتٚمكقن  ويمذا أي٤مُم٤م ٟمالكٞمتٝم٤م، ىم٤مل وم٢مٟمف ُمٙمتقب ذم اًمب٤مب أن اعم١مُمٜملم ًمٞمٛمدهؿ ُمـ

قمِمكرا ٓ شم٠ميمٚمقن إٓ ذم إداوشمٙمؿ وٓ حيجز سمٞمٜمٙمؿ إٓ اًمٚمٞمؾ، وٓ شمٙمؾ ؾمكٞمقومٝمؿ وٓ ٟمِمك٤مُبؿ وٓ ٟمٞمك٤مزيمٝمؿ، وأٟمكتؿ ُمثكؾ 

 وجيٕمؾ اهلل اًمدسمَرة قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘متٚمقن ُم٘متٚم٦م ٓ يٙم٤مد يرى ُمثٚمٝم٤م وٓ يرى ُمثٚمٝمك٤م، طمتكك أن اًمٓمكػم ًمتٛمكر سمجٜمبك٤مهتؿ: ذًمؽ، ىم٤مل

ومٞمٛمقت ُمـ ٟمتـ رحيٝمؿ، ًمٚمِمٝمٞمد يقُمئذ يمٗمةن قمغم ُمـ ُم٣م ىمبٚمٝمؿ ُمـ اًمِمٝمداء، أو ًمٚمٛم١مُمٜملم، يقُمئكذ يمٗمكةن قمكغم ُمكـ 

: وقمـ يمٕمك٥م ىمك٤مل ،يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُم٣م ىمبٚمٝمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم وسمٕمثٝمؿ ٓ يزًمزل أسمدا وسم٘مٞمتٝمؿ شم٘م٤مشمؾ اًمدضم٤مل( 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ واًمث٤مٟمٞم٦م ذم ٟم٘مس يٕمٜمل اًمتٛمرة وهل محص، واًمث٤مًمث٦م إقماق(  )إن هلل شمٕم٤ممم ذم اًمروم صمةث ذسم٤مئح أوهلـ اًمػمُمقك

)خيٚملم اًمكروم( : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر هريرة  . وأظمرج اخلٓمٞم٥م ذم )اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق( قمـ أ يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

ؽم ، اؾمٛمف يقاـمئ اؾمٛمل، ومٞم٘متتٚمقن سمٛمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف اًمٕماق، ورواي٦م )جيٞمش اًمروم( ورواي٦م )خيٞمس اًمروم( قمغم وال ُمـ قم

ومٞم٘متتٚمقن ومٞم٘متؾ ُمـ اعمالٚمٛملم اًمثٚم٨م، أو ٟمحق ذًمؽ، صمؿ ي٘متتٚمقن يقُم٤م آظمر، ومٞم٘متؾ ُمـ اعمالٚمٛملم ٟمحكق ذًمكؽ، صمكؿ ي٘متتٚمكقن 

، إذ أشمك٤مهؿ اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ومٞمٙمقن قمغم اًمروم، ومة يزاًمقن طمتك يٗمتتحقا اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومبٞمٜما هكؿ ي٘متالكٛمقن ومٞمٝمك٤م سم٤مٕشمرؾمك٦م

ُمقضٕم٤من سم٤مًمِم٤مم سم٘مرب طمٚم٥م. وقمـ أ  : )إقماق( و)داسمؼ(: إن اًمدضم٤مل ىمد ظمٚمٗمٙمؿ ذم ذراريٙمؿ( ىم٤مل اًمٜمقوي: ص٤مرخ

ؾمكٞمٙمقن سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًمروم أرسمع هدن، يقم اًمراسمٕم٦م قمكغم يكد رضمكؾ ُمكـ آل ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  ىم٤مل رؾمقل: ىم٤ملهنع هللا يضر أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم 

يك٤م رؾمكقل اهلل ُمكـ إُمك٤مم اًمٜمك٤مس : اعمالتقرد سمـ ضمٞمةن: . وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ قمبداًم٘مٞمس، ي٘م٤مل ًمف(ؾمبع ؾمٜملم هرىمؾ، يدوم

اعمٝمدي ُمـ وًمدي، اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م، يم٠من وضمٝمف يمقيم٥م دري، ذم ظمده إيٛمـ ظم٤مل أؾمقد، قمٚمٞمف قمب٤مءشمك٤من ): يقُمئذ؟. ىم٤مل

أظمرضمف احل٤مومظ أسمكق ٟمٕمكٞمؿ، ذم صكٗم٦م  ئـ اًمِمكرك(ىمٓمقاٟمٞمت٤من، يم٠مٟمف ُمـ رضم٤مل سمٜمل إؾمكرائٞمؾ، يالتخرج اًمٙمٜمقز، ويٗمتح ُمدا

)يٙمقن سمٞمٜمٙمؿ وسملم سمٜمل إصٗمر هدٟم٦م، ومٞمٖمكدرون سمٙمكؿ ذم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر اعمٝمدي. وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان 
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سمكلم ي٤مومك٤م وقمٙمك٤م، ومٞمحكرق صك٤مطم٥م محؾ اُمرأة، ي٠مشمقن ذم صماٟملم هم٤مي٦م ذم اًمؼم واًمبحر، يمؾ هم٤مي٦م اصمٜم٤م قمِمكر أًمٗمك٤ًم، ومٞمٜمزًمكقن 

ممٚمٙمتٝمؿ ؾمٗمٜمٝمؿ، ي٘مقل ٕصح٤مسمف ىم٤مشمٚمقا قمـ سمةديمؿ، ومٞمٚمتحؿ اًم٘مت٤مل، ويٛمد إضمٜم٤مد سمٕمْمكٝمؿ سمٕمْمك٤ًم، طمتكك يٛمكديمؿ ُمكـ 

ب ومٞمٝمؿ سمالكٞمٗمف، ويرُمل ومٞمٝمؿ سمٜمبٚمف، ويٙمكقن ُمٜمكف ومكٞمٝمؿ ْمكرُمقت اًمٞمٛمـ، ومٞمقُمئذ يٓمٕمـ ومٞمٝمؿ اًمرمح٤من سمرحمف، ويْمكرسمح

. ويبدو أن هدومٝمؿ ُمـ إٟمزال ىمقاهتؿ اًمبحري٦م سملم ي٤موم٤م وقمٙم٤م، أو سمكلم صكقر يمت٤مب اًمٗمتـذم ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، اًمذسمح إقمٔمؿ( 

وقمٙم٤م، يما ذم ه٤مشملم اًمروايتلم هق مح٤مي٦م ومٚمالٓملم واًمٞمٝمقد، وأن شمٙمقن اًم٘مدس هدوم٤ًم قمالٙمري٤ًم ُمكؼمرًا حلٛمٚمكتٝمؿ. وذم اًمٗمكتـ 

)صمؿ يالٚمط اهلل قمغم اًمروم رحيك٤ًم وـمكػمًا : أيْم٤مً  )إن( هلل ذسمحلم ذم اًمٜمّم٤مرى، ُم٣م أطمد ٤م وسم٘مل أظمر(. وذم اًمٗمتـ: أيْم٤مً 

ب وضمقهٝمؿ سم٠مضمٜمحتٝم٤م، ومتٗم٘م٠م أقمٞمكٜمٝمؿ، وشمتّمكدع ُبكؿ إرض ومٞمتٚمجٚمجكقا ذم ُمٝمكقى سمٕمكد صكقاقمؼ ورواضمكػ ْمكرشم

ومتأل ىمٚمقُبؿ وصكدورهؿ ؿمكج٤مقم٦م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشمّمٞمبٝمؿ، وي١ميد اهلل اًمّم٤مسمريـ ويقضم٥م هلؿ إضمر، يما أوضم٥م ٕصح٤مب حمٛمد 

، وهق ذم ظمٞمٛم٦م ُمـ أديكؿ، ومتقضك٠م ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأشمٞم٧م رؾمقل اهلل : (. وذم صحٞمح اًمبخ٤مري، وهق قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤ملوضمرأة

. ومقمجك٧م، (ُمكق ): وُم٤م هل، يك٤م رؾمكقل اهلل.؟ ىمك٤مل: . ىمٚم٧م(ي٤م قمقف، اقمدد ؾمت٤ًم سملم يدي اًمال٤مقم٦م): وضقءًا ُمٙمٞمٜم٤ًم وم٘م٤مل

ٞم٦م ومتح سمٞم٧م اعم٘مدس، واًمث٤مًمث٦م ُمقشَم٤مٌن ومٞمٙمؿ يم٘مُٕمك٤مص اًمٖمكٜمؿ، واًمراسمٕمك٦م إوم٤مضك٦م واًمث٤مٟم) ،إطِْمَدى: وم٘مٚم٧م( ىمؾِ إطمدى): وم٘م٤مل

اعم٤مل طمتك ُيٕمٓمك اًمرضمؾ ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ومٞمٔمؾ يتالخٓمٝم٤م، وومتٜم٦م ٓ يب٘مك سمٞم٧م ُمـ اًمٕمرب إٓ دظمٚمتف وهدٟم٦م شمٙمقن سمٞمكٜمٙمؿ وسمكلم 

 رايك٦م أي صماٟمكلم دوًمك٦م(. وقمكـ أ  )صماٟملم ،(سمٜمل إصٗمر، صمؿ يٖمدرون ومٞم٠مشمقٟمٙمؿ حت٧م صماٟملم راي٦م، يمؾ راي٦م اصمٜم٤م قمِمكر أًمٗم٤مً 

دُمِمؼ، ُمـ : )إن ومالٓم٤مط اعمالٚمٛملم يقم اعمٚمحٛم٦م سم٤مًمٖمقـم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضراًمدرداء 

)واًمكذي ٟمٗمالككل سمٞمكده  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصظمػم ُمدائـ اًمِم٤مم( ىم٤مل وم٘م٤مل اسمـ ُمالٕمقد ويمؿ شمالع دُمِمؼ ُمـ اعمالكٚمٛملم ىمك٤مل وم٘مك٤مل اًمٜمبكل 

. رواه اإلُمك٤مم أمحكد، وأسمكق يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ًمتتالٕمـ قمغم ُمـ ي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ اعمالٚمٛملم يما يتالع اًمرطمؿ قمغم اًمقًمد( 

)يكقم : ىمك٤مل: داود، ورضم٤مهلا رضم٤مل اًمّمحٞمح؛ ؾمقى زيد سمـ أرـم٤مة، وهق صم٘م٦م. وىمكد رواه احلك٤ميمؿ ذم ُمالكتدريمف وًمٗمٔمكف

 دُمِمؼ( : اًمٖمقـم٦م، ومٞمٝم٤م ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م: ؼمى ومالٓم٤مط اعمالٚمٛملم سم٠مرض ي٘م٤مل هل٤ماعمٚمحٛم٦م اًمٙم

ه٤مضمك٧م : طمدصمٜم٤م إؾماقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م أيقب، قمـ محٞمد سمـ هةل، قمـ أ  ىمت٤مدة، قمـ أؾمكػم سمـ ضمك٤مسمر ىمك٤مل: وىم٤مل اإِلُم٤مم أمحد

ػمَ  ٤من قمبكداهلل ُمتٙمئك٤ًم ومجٚمكس إٓ ي٤م قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد ضم٤مءت اًمال٤مقم٦م، ويمك ىريح محراء سم٤مًمٙمقوم٦م ومج٤مء رضمؾ ًمٞمس ًمف هج 

صمؿ ىم٤مل سمٞمده هٙمذا وٟمح٤مه٤م ٟمحق اًمِم٤مم، وىم٤مل قمدو : إن اًمال٤مقم٦م ٓ شم٘مقم طمتك ٓ ي٘مالؿ ُمػماث وٓ يٗمرح سمٖمٜمٞمٛم٦م، ىم٤مل: وم٘م٤مل

. (ٟمٕمؿ ويٙمقن قمٜمد ذايُمؿ اًم٘متك٤مل ردٌة ؿمكديدةٌ : اًمروَم شمْٕمٜمل؟ ىم٤مل): جيٛمٕمقن ٕهؾ اإِلؾمةم وجيٛمع هلؿ أهؾ اإِلؾمةم ىمٚم٧م

الٚمٛمقن ؿمكرـم٦م ًمٚمٛمقت ٓ شمرضمع إٓ هم٤مًمب٦م، ومٞم٘متتٚمقن طمتك حيجز سمٞمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ ومٞمٗملء ه١مٓء وهك١مٓء يمكؾ ومٞمِمؽمط اعم: ىم٤مل

همػم هم٤مًم٥م شمٗمٜمك اًمِمكرـم٦م، صمؿ يِمؽمط اعمالٚمٛمقن ؿمكرـم٦م ًمٚمٛمقت ٓ شمرضمع إٓ هم٤مًمب٦م ومٞم٘متتٚمقن صمؿ يٗملء ه١مٓء وه١مٓء يمؾٌّ 

إٓ هم٤مًمب٦م ومٞم٘متتٚمقن طمتك حيجكز سمٞمكٜمٝمؿ اًمٚمٞمكؾ  همػم هم٤مًم٥م وشمٗمٜمك اًمِمكرـم٦م، صمؿ يِمؽمط اعمالٚمٛمقن ؿمكرـم٦م ًمٚمٛمقت ٓ شمرضمع

ومٞمٗملء ه١مٓء وه١مٓء يمؾ همػم هم٤مًم٥م وشمٗمٜمك اًمِمكرـم٦م، وم٢مذا يم٤من اًمٞمقم اًمراسمع هند إًمكٞمٝمؿ سم٘مٞمك٦م أهكؾ اإلؾمكةم ومٞمجٕمكؾ اهلل 



 

- 36 - 

 دٝض عدٕ أبني

  .(1)ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ نٓ خي٤مومقومٞمخرج ُمـ اعمديٜم٦م ُمع روىم٦م أهؾ احلج٤مز اًمذيـ 

 

 جقش ظدن أيغ

 ّمككرومٞمٜمت ،ؾمكةمون اهلل ورؾمقًمف ويٛمده أهكؾ اإلّمكرأًمػ يٜم ِمكرًمٞمف ُمدد )قمدن أسملم( اصمٜم٤م قمإوخيرج 

   .(2)قمغم اًمروم

                                                                                                                                 

ٚمٗمٝمكؿ اًمدائرة قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘متتٚمقن ُم٘متٚم٦م إُم٤م ىم٤مل ٓ ٟمدري ُمثٚمٝم٤م، وإُم٤م ىم٤مل ٓ يرى ُمثٚمٝم٤م، طمتك إن اًمٓم٤مئر ًمٞمٛمر سمجٜمب٤مهتؿ ومكا خي

طمتك خير ُمٞمت٤ًم وَمٞمٜمََٕم٤مّد سمٜمق إب يم٤مٟمقا ُم٤مْئ٦م ومة جيدوٟمف سم٘مل ُمٜمٝمؿ إٓ اًمرضمكؾ اًمقاطمكد، ومبك٠مي همٜمٞمٛمك٦م يٗمكرح أو أي ُمكػماث 

ومبٞمٜما هؿ يمذًمؽ إذا ؾمٛمٕمقا سمب٠مس هق أيمؼم ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل ومجك٤مءهؿ اًمّمككريخ أن اًمكدضم٤مل ىمكد ظمٚمٗمٝمكؿ ذم : ي٘م٤مؾمؿ؟ ىم٤مل

إين ٕقمٚمكؿ أؾمكاءهؿ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٕمثقن قمِمكرة ومكقارس ـمٚمٞمٕمك٦م ىمك٤مل رؾمكقل اهلل ذرارهيؿ ومػمومْمقن ُم٤م ذم أيدهيؿ وي٘مبٚمقن ومٞمب

)يكدور رطمكك اإلؾمكةم  .شمٗمّرد سم٢مظمراضمف ُمالٚمؿ (وأؾماء آسَم٤مئِٝمؿ وأًمقاَن ظمٞمقهلؿ هؿ ظمػم ومقارس قمغم فمٝمر إرض يقُمئذٍ 

قمغم مخس وصمةصملم، أو ؾم٧م وصمةصملم، أو ؾمبع وصمةصملم، وم٢من هٚمٙمقا ومالبٞمؾ ُمـ هٚمؽ، وإن يب٘مك هلؿ ديٜمٝمؿ ومالبٕملم قم٤مُمك٤ًم، 

مم٤م سم٘مل( رواه أمحد، وأسمق داود، واًمبٞمٝم٘مكل، ذم دٓئكؾ اًمٜمبكقة، وصكححف مجكع ُمكـ : مم٤م ُم٣م أو مم٤م سم٘مل؟ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر

 ؿ وواوم٘مف اًمذهبل. اًمٕمٚماء اًمال٤مسم٘ملم ُمٜمٝمؿ احل٤ميم

ٓ شم٘مقم اًمالك٤مقم٦م طمتكك شمٙمكقن ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( وقمـ يمثػم سمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل1)

إٟمٙمؿ ؾمت٘م٤مشمٚمقن سمٜمل إصٗمر، وي٘م٤مشمٚمقهنؿ اًمكذيـ ): سم٠م  وأُمل! ىم٤مل: ىم٤مل (ي٤م قمكم): صمؿ ىم٤مل (أدٟمك ُمال٤مًمح اعمالٚمٛملم سمبقٓء

سمٕمديمؿ، طمتك خترج إًمٞمٝمؿ روىم٦م اإلؾمةم، ُمـ أهؾ احلج٤مز، اًمذيـ ٓ خي٤مومقن ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، ومٞمٗمتحقن اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م  ُمـ

)أٟمّم٤مر اهلل يٜمّمكر يقم اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى أهؾ اإليكان، وٓ همكش : أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م. وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل( سم٤مًمتالبٞمح واًمتٙمبػم

ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يٜمزل اًمروم سمك٤مٕقماق أو ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  هنع هللا يضرومٞمٝمؿ،( أظمرضمف أسمق قمٛمرو اعم٘مري قمـ أ  هريرة، 

)واًمكروق  ،ؾمةم أهؾ احلجك٤مز(سمداسمؼ، ومٞمخرج إًمٞمٝمؿ ضمٞمش ُمـ اعمديٜم٦م، ظمٞم٤مر أهؾ إرض يقُمئذ( رواه ُمالٚمؿ )روىم٦م اإل

: قمزُمف وؿمكب٤مسمف وىمقشمكف، واًمروىمك٦م: وُمـ اًمرضمؾؾمكٞمٚمف، : روق اًمِمب٤مب، واًمروق ُمـ اًمالح٤مب: أوًمف، ي٘م٤مل: ُمـ يمؾ رء

 هؿ ؿمب٤مٌب أوًمق قمزم وىمقة ومج٤مل، ومٝمؿ ٟمخب٦م أهؾ احلج٤مز(: اجلال اًمرائؼ، إذن

)خيرج ُمـ قمدن أسملم أصمٜم٤م قمِمكر أًمٗم٤م يٜمّمكرون اهلل ورؾمقًمف هؿ ظمكػم ُمكـ سمٞمٜمكل  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل2)

طمدي٨م صكحٞمح. (ذم إقماق: أفمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اعمٕمتٛمر): اين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم وزاد أسمق يٕمغم اعمقصكموسمٞمٜمٝمؿ( أظمرضمف اًمٓمؼم

ؾمٛمٞم٧م قمدن وأسملم سمٕمدن وأسملم اسمٜمل قمدٟم٤من وهكل ُمديٜمك٦م ُمِمكٝمقرة قمكغم : قمدن سم٤معمٙم٤من إذا أىم٤مم سمف وىم٤مل اًمٓمؼماين: )قمدن

)يٛمٚمكؽ اًمكروم ُمٚمكؽ ٓ يٕمّمكقٟمف أو ٓ : رو ىم٤ملؾم٤مطمؾ سمحر اهلٜمد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛمـ ُمٕمجؿ اًمبٚمدان(. وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛم
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 ػؾسطغ وادسجد إؿىصف ادفدي حترير

 .(1)سمٞم٧م اعم٘مدس وجيٕمٚمٝم٤م قم٤مصٛم٦م اخلةوم٦مإمم  وي٘م٤مشمؾ اعمٝمدي اًمٞمٝمقد وحيرر اعمالجد إىمَم وهي٤مضمر

                                                                                                                                 

يٙم٤مد يٕمّمقٟمف ؿمٞمئ٤م، ومٞمالكػم ُبؿ طمتك يٜمزل ُبؿ أرض يمذا ويمذا أي٤مُم٤م ٟمالكٞمتٝم٤م، ىمك٤مل وم٢مٟمكف ُمٙمتكقب ذم اًمبك٤مب أن اعمك١مُمٜملم 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ًمٞمٛمدهؿ ُمـ قمدن أسملم قمغم ىمٚمّم٤مهتؿ( 

)ظمروج اعمٝمدي ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس واًمِم٤مم سمٕمدُم٤م يب٤ميع ًمكف( قمكـ : ذم سم٤مب يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ( وىمد أورد 1)

أي  (ومٞمٝمؿ إسمدال طمتك يٜمزًمكقا إيٚمٞمك٤مء قمِمكر أًمٗم٤مً  ل)إذا ؾمٛمع اًمٕم٤مئذ اًمذي سمٛمٙم٦م سم٤مخلالػ ظمرج ُمع اصمٜم: حمٛمد سمـ قمكم ىم٤مل

ٜم٘مكؾ إًمٞمكف اخلكزائـ وشمكدظمؾ )يالكػم اعمٝمدي طمتك يٜمزل سمٞم٧م اعم٘مكدس وشم: ي٘مقل هنع هللا يضروىم٤مل طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع قمٚمٞم٤م  ،اًم٘مدس

)اعمٝمكدي : ىمك٤مل هنع هللا يضر. وقمـ قمككم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمٕمرب واًمٕمجؿ وأهؾ احلرب واًمروم وهمػمهؿ ذم ـم٤مقمتف( 

قمكـ . ويمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ محك٤مد، ذم واؾمٛمف اؾمٛمل وُمٝم٤مضمره سمٞم٧م اعم٘مدس...(  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُمقًمده سم٤معمديٜم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبل 

)ٓ شمٜم٘مْمكل إي٤مم طمتك يٜمزل ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ ىمريش سمبٞم٧م اعم٘مدس، جيٛمع ومٞمٝم٤م مجٞمكع ىمقُمكف ُمكـ ىمكريش( : يمٕم٥م إطمب٤مر، ىم٤مل

)يٜمزل رضمؾ ُمكـ سمٜمكل ه٤مؿمكؿ : أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ سم٢مؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ. وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

)يٜمزل ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٜمل : . وقمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـذم  ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد،سمٞم٧م اعم٘مدس طمرؾمف اصمٜم٤م قمِمكر أًمٗم٤م( رواه 

ـَ ُمثٚمف(  . وممك٤م ٟمالك٥م إمم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ه٤مؿمؿ سمٞم٧م اعم٘مدس يٛمأل إرض قمدٓ يبٜمل سمٞم٧م اعم٘مدس سمٜم٤مًء مل ُيْب

اًم٘مرى، وؾمكٞمٙمقن ىمٚمك٥م ُمّمككر ُمكع اعمٔمٚمكقم، )أٓ إهن٤م ؾمتٙمقن ومتٜم٦م ذم ومٚمالٓملم شمؽمدد ذم اًمبةد، شمؽمدد ذم : ىم٤ملهنع هللا يضر قمكم 

وأي٤مدهي٤م ُمقصم٘م٦م سم٠مهمةل، طمتك خيرج ص٤مطم٥م ُمّمكر ومٞمٛمٝمد ًمٚمٛمٝمدي ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًم٘مدس( ىم٤مل حمٛمد زهػم طمبٞم٥م ذم )إرؿم٤مد 

يمثكػمة ): ُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمغم ٟمزول اعمٝمدي سمبٞم٧م اعم٘مكدس؟ واجلكقاب: هٜم٤مك ؾم١مال ه٤مم يٓمرح ٟمٗمالف، وهق: احلػمان(

قمـ  (؛وُمـ أ ٝم٤م طمدي٨م اسمـ طمقاًم٦م وومٞمف ٟمزول اخلةوم٦م سمبٞم٧م اعم٘مدس (هجرشمف إمم اًمِم٤مم)ًمّمكرحي٦م ذم ؿمقاهد ٟمزوًمف همػم ا

ي٤م اسمـ طمقاًمك٦م! إذا ): قمغم ه٤مُمتل(، صمؿ ىم٤مل: يده قمغم رأؾمكل )أو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوضع رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضرقمبداهلل سمـ طمقاًم٦م إزدي 

٘مدؾم٦م؛ وم٘مد دٟم٧م اًمزٓزل واًمبةسمؾ وإُمقر اًمٕمٔم٤مم، واًمال٤مقم٦م يقُمئذ أىمرب إمم اًمٜمك٤مس رأي٧م اخلةوم٦م ىمد ٟمزًم٧م إرض اعم

: ، وىمك٤مل(ُمالكتدريمف)، واحلك٤ميمؿ ذم (شم٤مرخيكف)ُمـ يدي هذه ُمـ رأؾمؽ( رواه اإلُمك٤مم أمحكد، وأسمكق داود، واًمبخك٤مري ذم 

دي قمٞمالك قمٚمكٞمٝما اًمالكةم صمب٧م ذم صحٞمح ُمالٚمؿ وهمػمه أن اؾمت٘مب٤مل اعمٝم. ، وواوم٘مف اًمذهبل(صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه)

هٜم٤مك ىمريٜم٦م ذم ٟمزول )قمٛمقد اًمٙمت٤مب( ذم اًمِم٤مم ومالكره اًمٕمكز  .!ذم دُمِمؼ واًم٘مدس ُمٕم٤ًم ومٙمٞمػ يالت٘مبٚمف دون أن يٜمزل ومٞمٝما؟

يقضمد ذم طمدي٨م أ  أُم٤مُمك٦م،  سمـ قمبداًمالةم سمٕمٛمقد اإلؾمةم، ومٝمؾ ي٘مقم اإلؾمةم إٓ سم٠مهٚمف )اعمٝمدي وظمٞم٤مر ضمٜمد إرض(.

)هؿ ىمٚمٞمؾ وضمٚمٝمؿ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوم٠مضم٤مُب٤م  ؟وم٠ميـ اًمٕمرب: قمغم ؾم١مال أم ؿمكريؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل  ؽ ذم ضمقابُم٤م ي١ميمد هذه اًمدقمقى وذًم

سمبٞم٧م اعم٘مدس وإُم٤مُمٝمؿ رضمؾ ص٤مًمح( واحلدي٨م قمزاه اًمالكٞمقـمل ذم )قمرومف( ٓسمكـ ُم٤مضمك٦م، واًمرويك٤مين ذم )ُمالكٜمده( واسمكـ 

ىمك٤مل  ،، واًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمبػم ُمـ ـمريؼ أ  ٟمٕمٞمؿيمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  ظمزيٛم٦م، وأ  قمقاٟم٦م، وأظمرضمف أيْم٤مً 
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اًمذي صححف اسمـ اًم٘مٞمؿ وإًمب٤مين واًمبالتقي )ومٞم٘مكقل هنع هللا يضر وذم طمدي٨م ضم٤مسمر  أهك. ٦م(ضٕمٞمػ، )ضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضم: إًمب٤مين

أي ُمٚمكؽ  -)يالككػم إمم اعمالكٚمٛملم : ىمك٤مل: وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمكرو أهك.أُمػمهؿ اعمٝمدي( وهذه ىمرائـ شم١ميمد هذه احل٘مٞم٘م٦م( 

ذم مخالائ٦م أًمػ سمحرا طمتك يٜمزل سمكلم قمٙمك٤م وصكقر أو )ي٤مومك٤م( أظمرضمكف اسمكـ قمالك٤ميمر وقمبكداًمرزاق ذم ُمّمكٜمٗمف.  -اًمروم 

)ٟمزول سمٜمل إصٗمر اًمكروم : )صحٞمح(. ورواي٦م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد )شمرؾمكل اًمروم ومٞما سملم صقر إمم قمٙم٤م، ومٝمل اعمةطمؿ(. أىمقل

يقم اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك سم٤مٕقماق ويرؾمقن سمالٗمٜمٝمؿ سملم ي٤موم٤م وقمٙم٤م يٕمٜمل أهنؿ أشمقا حلاي٦م دوًمك٦م إؾمككرائٞمؾ )أُمريٙم٤م وأوروسم٤م( 

ُمـ اعمٝمدي وُمٜمٕمف ُمـ حتريره٤م واهلجرة إًمٞمٝم٤م وهذا أطمد أؾمب٤مب اعمٕمريم٦م(. )وسم٤مًمٓمبع ٓ يالتٓمٞمع اعمٝمدي أن هي٤مضمر إمم سمٞمك٧م 

ًمال١مال اًمذي يٓمرح ٟمٗمالف هؾ اعمٝمدي حيرر سمٞم٧م اعم٘مدس ىمبؾ أو اعم٘مدس ـم٤معم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد إٓ سمٕمد أن حيرره٤م ُمٜمٝمؿ، وا

ىمك٤مل : قمـ هنٞمكؽ سمكـ صككريؿ اًمالكٙمقين ىمك٤مل: قمٜمد أهؾ اًمالٜم٦م: أوًٓ : سمٕمد اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى طمتك هي٤مضمر إًمٞمٝم٤م؟ واجلقاب

ىمٞم٦م وهؿ همرسمٞم٦م، وٓ أدري أيكـ ًمت٘م٤مشمٚمـ اعمِمكريملم طمتك ي٘م٤مشمؾ سم٘مٞمتٙمؿ اًمدضم٤مل قمغم هنر إردن أٟمتؿ ؿمكر): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمالكػمه ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم )هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ظمكزي وهلكؿ ذم ارواه اًمٓمؼماين واًمبزار. وىمد ىم٤مل  (إردن يقُمئذ

: )أُم٤م ظمزهيؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف إذا ىم٤مم اعمٝمدي ىمتٚمٝمؿ وأؾمكرهؿ وؾمب٤مهؿ يمكذًمؽ اخلكزي(. صم٤مٟمٞمك٤مً : أظمرة قمذاب قمٔمٞمؿ(، ىم٤مل

)ٕسمٜملم سمٛمّمكر ُمٜمؼمًا، وٕٟم٘مْمكـ دُمِمكؼ طمجكرًا طمجكرًا، : أٟمف ىم٤مل هنع هللا يضرقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م : اًمِمٞمٕم٦مقمٜمد 

ىمٚمك٧م ًمكف يك٤م : وٕظمرضمـ اًمٞمٝمقد ُمـ يمؾ يمقر اًمٕمرب، وٕؾمقىمـ اًمٕمرب سمٕمّم٤مي هذه. وم٘م٤مل اًمراوي وهق قمب٤مي٦م إؾمدي

هٞمٝم٤مت يك٤م قمب٤ميك٦م ذهبك٧م همكػم ُمكْذه٥م، يٗمٕمٚمكف رضمكؾ ُمٜمكل، أي : لأُمػم اعم١مُمٜملم يم٠مٟمؽ ختؼم أٟمؽ حتٞم٤م سمٕمدُم٤م متقت؟ وم٘م٤م

اعمٝمدي(. )ُمٕم٤مين إظمب٤مر، واإلي٘م٤مظ، واًمبح٤مر(. وهذا يدل قمغم أن اعمٝمدي، حيتؾ دُمِمؼ سمٕمد ُمٕمريم٦م ُمدُمرة ُمع اًمالكٗمٞم٤مين، 

ًمٚمٕمك٤ممل.  ويٙمقن اًمٞمٝمقد ُمتقاضمديـ ذم قمّمكره ذم سمةد اًمٕمرب ذم ومٚمالٓملم ومٞمخرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، وأٟمف جيٕمؾ ُمّمكر ُمريمز إقمةُمٞم٤مً 

إذا اؾمكتقمم : وأُم٤م يمقر اًمٕمرب ومٝمل ذم اًمِم٤مم. ورد ذم إصمر قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل، قمـ أ  قمبداهلل وقمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل: أىمقل

وا ًمف شمالٕم٦م أؿمٝمر. وزقمؿ هِم٤مم أن اًمٙمقر اخلٛمس دُمِمؼ وومٚمالكٓملم وإردن ومحكص : اًمالٗمٞم٤مين قمغم اًمٙمقر اخلٛمس ومُٕمدُّ

ورد ذم قم٘مد اًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٝمكدي : إظمب٤مر قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب: صم٤مًمث٤مً . ًمٜمٕماينا ،وطمٚم٥م(. )قم٘مد اًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٝمدي(

  .ًمٚمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل )إين ٕضمد اعمٝمدي ُمٙمتقسم٤ًم ذم أؾمٗم٤مر إٟمبٞم٤مء ُم٤م ذم طمٙمٛمف فمٚمؿ وٓ قمٜم٧م(

 (هل٤م أن حتٔمك سم٤مهتام سمك٤مًمغ ُمٚمحكقظ وهكق ُمٚمكؽ اجلٜمكقبًا إن هٜم٤مك ؿمخّمٞم٦م ُم٘مدر) ،(372ىم٤مل ذم شمٗمالكػم )داٟمٞم٤مل/طمٜم٤م

 -ؾمقف يقًمد ؿمخص ذو ؿم٠من ذم ىمقاٟملم حمٛمد  -)ذم اًمبٚمد اًمالٕمٞمد ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م : ي٘مقل ٟمقؾمؽماداُمقس قمـ اعمٝمدي

ُمكػم إ -ب سمٕمّم٤مه يمؾ اًمٜم٤مس ْمكروؾمكٞم -شمف ضكروؾمكٞمخرج اًمرضمؾ اًمِمكرىمل ُمـ طم٤م -وخيٚمص أُم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اخلٜمقع 

يِمكػم إمم : وسم٤مدم٤مه سمةد وم٤مرس ؾمقف ي٘مقم ىمراسم٦م ُمٚمٞمقن رضمؾ يٖمزو( اًمتٗمالكػم -ؾمكٞمخْمع طمٙمؿ اًمٙمٜمٞمال٦م ًمٚمبحر  -اًمٕمر 

ُمكػم اًمٕمكر  ومٝمكق اعمٝمكدي ُم٤م إأقمرسمٞم٦م، شمٖمزو سمةد وم٤مرس وُمّمكر واًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م )سمٞمزٟمٓم٦م( واًمٕم٤ممل اعمالكٞمحل، و ٦مىمٞم٤مم دوًم

، وأُم٤م ضمٞمِمكف ىمراسمك٦م اعمٚمٞمكقن، وم٘مكد ضمك٤مءت ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاعمٜمتٔمر اًمذي ؾمقف حي٘مؼ هذه آٟمتّم٤مرات يما ذيمرْت أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 
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أًمكػ ُم٘م٤مشمكؾ أي  23حت٧م يمؾ رايك٦م  ؛راي٦م 91إطم٤مدي٨م ُمّمكرطم٦م سمذًمؽ، إذ ورد قمدد ضمٞمش اًمروم ذم اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى 

ٟمحق اعمٚمٞمقن، وجيٛمع هلؿ أهؾ اإلؾمةم ُمثؾ ذًمؽ، ويتحدث قمـ اعمٝمدي اًمذي ًمكف ؿمك٠من ذم ىمكقاٟملم حمٛمكد، أي أطم٤مديك٨م 

، وأُم٤م ُمٚمؽ اجلٜمقب واًمبٚمد اًمالٕمٞمد ومٝمق اًمٞمٛمـ اًمالٕمٞمد، وىمكد أؿمككرت ؾمك٤مسم٘م٤ًم إمم قمةىمك٦م اعمٝمكدي سمك٤مًمٞمٛمـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 وظمروضمف ُمٜمٝم٤م. 

إذا يمثكرت )  – ٚمٞمٝمقدذم ظمٓم٤مب اهلل ًم –وضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م اإلصح٤مح اًمراسمع ذم إطمدى حم٤مضكراشمف: )٘مقل ظم٤مًمد اًمراؿمد ي

اًمٕمٚمق إظمػم، وشمٕم٤مفمٛم٧م ظمٓم٤مي٤ميمؿ، وطم٤موًمتؿ إهم٤مفم٦م اًمرب، وم٢مين أؿمٝمد قمٚمٞمٙمؿ هذه ذريتٙمؿ، وقمٛمرشمؿ إرض، وقمٚمقشمؿ 

اًمالاء، وأؿمٝمد قمٚمٞمٙمؿ هذه إرض، اًمتل شمٕمؼمون إًمٞمٝم٤م إمم هنر إردن، ًمٕمٚمٙمؿ متٚمٙمقهن٤م، إٟمٙمؿ ًمكـ شمٕمٞمِمكقا ـمكقيًة، سمكؾ 

 أهك. ٜم٤م ًمف اعمٝمدي اعمٜمتٔمر(وشم٠مُمؾ إمم ًمٗمٔم٦م اًمٗمتك اعمٜمتٔمر، ؾمتجده٤م ٟمٗمس شمالٛمٞمت (ؾمقف هتٚمٙمقن وسمٞمدي اًمٗمتك اعمٜمتٔمر

 (اًمذي يالتخدُمف اًمرب ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اًمِمٕم٥م اًمٞمٝمقدي -ي٘مّمد اعمٝمد-إٟمف هق ) ،(234/2وىم٤مل ذم شمٗمالكػم )أؿمٕمٞم٤م/طمٜم٤م

أورؿمكٚمٞمؿ  (أورؿمٚمٞمؿ ذم طمكرب اًمٜمٝم٤ميك٦م - ي٘مّمد اعمٝمدي وُمـ ُمٕمف -وؾمكٞمٖمزو ) ،(337وىم٤مل ذم شمٗمالكػم )زيمري٤م/ومٙمري

 هل سمٞم٧م اعم٘مدس وطمرب اًمٜمٝم٤مي٦م هل اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك، أي ؾمكٞمٖمزو سمٞم٧م اعم٘مدس سمٕمد اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك. 

شم٠مُمؾ ىمكقل اهلل  (ب ىم٤مضٞمٝم٤م سم٘مْمٞم٥م قمغم ظمدهْمكروؾمكٞم) ،(2:2(، )داٟمٞم٤مل/طمٜم٤م452وىم٤مل ذم شمٗمالكػم )طمزىمٞم٤مل/ومٙمري

أي٦م، اعمالكجد هكق )سمٞمك٧م  (دظمٚمقه أول ُمرة وضمقهٙمؿ وًمٞمدظمٚمقا اعمالجد يما ؤواوم٢مذا ضم٤مء وقمد أظمرة ًمٞمالق): قمز وضمؾ

أي٦م، )وومالكر هك١مٓء اخلكزي ُمكـ اًمكدٟمٞم٤م، سمخكروج  (هلؿ ظمزي ذم اًمدٟمٞم٤م)اعم٘مدس( ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمالكػم هذه أي٦م أي

هلكؿ ذم اًمكدٟمٞم٤م ): سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمالكػمه ذم ىمقًمف شمٕمك٤ممما. ىم٤مل أهكاعمٝمدي، قمٜمد اًمالدي، وقمٙمرُم٦م، ووائؾ سمـ داود( 

)أُم٤م ظمزهيؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف إذا ىم٤مم اعمٝمدي وومتحك٧م اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمكتٚمٝمؿ : أي٦م، ىم٤مل (وهلؿ ذم أظمرة قمذاب قمٔمٞمؿظمزي 

 .وأؾمكرهؿ وؾمب٤مهؿ يمذًمؽ اخلزي(

 شم٠مُمكؾ ىمقًمكف  (ؾمككٞمالتخدم اًمٕمّمك٤م قمكغم إؾمككرائٞمؾ) ،(366(، )شمٗمالككػم زيمريك٤م ص 2:3وىم٤مل ذم شمٗمالكػم )داٟمٞم٤مل/طمٜمك٤م

)اًم٘محٓمك٤مين هكق : شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك خيرج رضمؾ ُمـ ىمحٓم٤من يالقق اًمٜم٤مس سمٕمّم٤مه(، وقمـ اسمكـ ؾمككػميـ ىمك٤مل)ًمـ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

: ىمقًمكف: عم١مًمٗمف اعمٓمٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مدؾمكل. ىم٤مل اسمـ طمجر )ىمحٓم٤من مجك٤مع اًمكٞمٛمـ( أىمكقل (اًمبدء واًمت٤مريخ)اعمٝمدي( يمت٤مب 

 )أي ىمرر ياين(. ،)اًم٘محٓم٤مين هق اعمٝمدي(

وؾمقف ي٠م  ُمٚمقك اًمٖمرب وضمٞمقؿمكٝمؿ سم٘مٞمك٤مدة ىم٤مئكد اًمٖمكرب وجيتٛمٕمكقن عم٘م٤مشمٚمتكف ): (2:3وىم٤مل ذم شمٗمالكػم )داٟمٞم٤مل/طمٜم٤م

وهكذا يكدل قمكغم اضمكتاع ُمٚمكقك  ()ي٘مّمد اعمٝمدي( وًمٙمٜمٝمؿ يب٤مدون وؾمكٞمتؿ اهلل ًمف قمٛمٚمف قمغم ضمبؾ صٝمٞمقن ذم أورؿمكٚمٞمؿ

 سمٞم٧م اعم٘مكدس ًمٞمكتؿ اهلل دوًم٦م واٟمتّم٤مره قمٚمٞمٝمؿ صمؿ يتقضمف إمم 91اًمٖمرب )اًمروم( قمغم ىمت٤مل اعمٝمدي ذم اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ 

 ًمف قمٛمٚمف أي ومتحف واٟمتّم٤مره قمغم اًمٞمٝمقد ذم ومٚمالٓملم.
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  رومقيؾت  افؼسطـطقـقي و

٦م سم٤مًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ ويٙمقن اًمٖمكزو ٟمكداًء )اعمٔمك٤مهرات( ويٗمكتح روُمك٤م ٞمٜمٞمويٗمتح اهلل قمغم يده اًم٘مالٓمٜمٓم

 .(1)اٟمٞم٦مّمكرقم٤مصٛم٦م اًمٜم

                                                 

م، ؾماه٤م إؾمةُمبقل 2564 -هك  968هل إؾمٓمٜمبقل ذم شمريمٞم٤م اًمٞمقم، وىمد ومتح٧م قمغم يد حمٛمد اًمٗم٤مشمح ؾمٜم٦م : ( اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م1)

ةوم٦م قمغم يد اًمرضمؾ اعمِمئقم واعمجكرم أو إؾِمت٤مٟم٦م وًم٘مد أصبح٧م دارًا ًمٚمخةوم٦م ذم قمٝمد اًمدوًم٦م اًمٕمثاٟمٞم٦م، صمؿ أًمٖمٞم٧م ومٞمٝم٤م اخل

هل٤م ُمـ دوًم٦م إؾمةُمٞم٦م إمم دوًم٦م قمٚماٟمٞم٦م وهمػم اؾمكٛمٝم٤م ذم قمك٤مم  م إمم إؾمكٓمٜمبقل 2:41اخل٤مئـ )ُمّمٓمٗمك يمال أشم٤مشمقرك( وطمقَّ

ضٛمـ شمٖمٞمػماشمف اًم٘مقُمٞم٦م، وًم٘مد أؿم٤مرت أصم٤مر إمم أهن٤م شُمٖمزا صمةث همزوات،. ىم٤مل أسمق ومراس ؾمٛمٕم٧م قمبداهلل سمكـ قمٛمكرو سمكـ 

طمتكك  إٟمٙمؿ ؾمتٖمزون اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م صمةث همزوات وم٠مُم٤م أول همزوة ومتٙمقن سمةء، وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومتٙمقن صكٚمح٤مً : اًمٕم٤مص ي٘مقل

ويٖمزون ُمـ وراء اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، صمكؿ يرضمٕمكقن إمم اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وأُمك٤م اًمث٤مًمثك٦م ومٞمٗمتحٝمك٤م اهلل  يبٜمل اعمالٚمٛمقن ومٞمٝم٤م ُمالجداً 

. وىم٤مل محكقد يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمب٤مىمل يمٞمة(  قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتٙمبػم ومٞمخرب صمٚمثٝم٤م وحيرق اهلل صمٚمثٝم٤م وشم٘مالٛمقن اًمثٚم٨م

ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمبػم، وىمد رواه ُمالٚمؿ ٤ًم اًمتقجيري )وُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدات اًمتل ؾمتٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من أيْم

 (.هنع هللا يضرُمـ طمدي٨م أ  هريرة 

 : ؾمُتٖمزى اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م صمةث همزوات وشمٗمتح ُمرشملم: أىمقل

 وم٘مد همزاه٤م أوًٓ ُمالٚمٛم٦م سمـ قمبداعمٚمؽ ومٚمؿ يٗمتحٝم٤م.  .2

وهمزاه٤م صم٤مٟمٞم٤ًم حمٛمد اًمٗم٤مشمح اًمٕمثاين وومتحٝم٤م وطمقل أيمؼم يمٜمٞمال٦م ومٞمٝم٤م إمم ُمالجد قمٔمٞمؿ ويٕمتكؼم ُمكـ قمج٤مئك٥م اًمكدٟمٞم٤م  .3

 ة اخلةوم٦م وُمٜمٓمٚمؼ اجلٞمقش إمم ُم٤م وراءه٤م. ضكروضمٕمٚمٝم٤م طم٤م

ٟمكداًء( أي )اعمٔمك٤مهرات( وهكق ذم قمٝمكد اعمٝمكدي وسم٘مل اًمٖمزو اًمث٤مًم٨م اًمذي شمٗمتح ومٞمف سم٤مًمتالكبٞمح واًمتٙمبكػم )اًمٖمكزو  .4

 ة اخلةوم٦م سمٕمد أن أًمٖمٞم٧م اخلةوم٦م ومٞمٝم٤م وأصبح٧م دوًم٦م قمٚماٟمٞم٦م.ضكروإرضم٤مقمٝم٤م إمم طم٤م

)ًمتٗمتحـ اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وًمكٜمٕمؿ إُمكػم : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأٟمف ؾمٛمع اًمٜمبل : هنع هللا يضروقمـ قمبداهلل سمـ سمِمكر اخلثٕمٛمل اًمٖمٜمقي قمـ أسمٞمف 

ومدقم٤مين ُمالٚمٛم٦م سمـ قمبداعمٚمؽ، ومال٠مًمٜمل قمـ هذا اجلٞمش ومحدصمتف، ومٖمزا : قمبٞمداهلل: ، وًمٜمٕمؿ اجلٞمش ذًمؽ اجلٞمش(. ىم٤ملأُمػمه٤م

ورضم٤مًمكف صم٘مك٤مت. ورواه : اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م. رواه اإلُم٤مم أمحد، واسمٜمف قمبداهلل، واًمبزار، واسمـ ظمزيٛم٦م، واًمٓمؼماين. ىمك٤مل اهلٞمثٛمكل

وصححف اًمالكٞمقـمل ذم اجل٤مُمع  (شمٚمخٞمّمف)رضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خي: ، وىم٤مل(ُمالتدريمف)احل٤ميمؿ ذم 

 اًمّمٖمػم. )وذم احلدي٨م شمزيمٞم٦م أُمػم اًمٗمتح وضمٞمِمف(.

ًمف اهلل طمتكك يٛمٚمكؽ : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل هنع هللا يضر هريرة  وأظمرج اسمـ ُم٤مضم٦م، وأسمق ٟمٕمٞمؿ. قمـ أ  )مل يبؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ يقم، ًمٓمقَّ

ل، يٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وضمبؾ اًمديٚمؿ، ]وًمق مل يبؼ إٓ يقم ًمٓمّقل اهلل ذًمؽ اًمٞمكقم طمتكك يٗمتحٝمك٤م[( وقمكـ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمت

ٓ شم٘مقم اًمالك٤مقم٦م طمتكك شمٙمكقن أدٟمكك ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : يمثػم سمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل
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إٟمٙمكؿ ؾمكت٘م٤مشمٚمقن سمٜمكل إصكٗمر، ): سمك٠م  وأُمكل! ىمك٤مل: ىم٤مل .(قمكم، ي٤م قمكم ي٤م قمكم، ي٤م): .صمؿ ىم٤مل(ُمال٤مًمح اعمالٚمٛملم سمبقٓء

وي٘م٤مشمٚمقهنؿ اًمذيـ ُمـ سمٕمديمؿ، طمتك خترج إًمٞمٝمؿ روىم٦م اإلؾمةم، ُمـ أهؾ احلجك٤مز، اًمكذيـ ٓ خيك٤مومقن ذم اهلل ًمقُمك٦م ٓئكؿ، 

: رؾم٦م، ويك٠م  آت ومٞم٘مكقلومٞمٗمتحقن اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م سم٤مًمتالبٞمح واًمتٙمبػم، ومٞمّمٞمبقن همٜم٤مئؿ مل يّمٞمبقا ُمثٚمٝم٤م، طمتك ي٘متالٛمقا سم٤مٕشم

أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمبداهلل حمٛمد سمـ يزيد سمـ ( إن اعمالكٞمح ىمد ظمرج ذم سمةديمؿ. أٓ وهل يمذسم٦م، وم٤مٔظمذ ٟم٤مدم، واًمت٤مرك ٟم٤مدم

)وىمد حت٘مؼ اًمٗمتح إول قمغم يد حمٛمد اًمٗم٤مشمح اًمٕمثاين يما هق ُمٕمروف وذًمؽ سمٕمكد : ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل، ذم ؾمٜمٜمف. ىم٤مل إًمب٤مين

سم٤مًمٗمتح، وؾمكٞمتح٘مؼ اًمٗمتح اًمث٤مين سمك٢مذن اهلل شمٕمك٤ممم وٓ سمكد، )وًمكتٕمٚمٛمـ ٟمبك٠مه سمٕمكد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ إظمب٤مر اًمٜمبل أيمثر ُمـ صماٟما

: إول سم٤مًم٘مت٤مل، واًمث٤مين سم٤مًمتٙمبػم(. وىم٤مل رؿمٞمد رضك٤م: طملم(. وىم٤مل حمٛمد زهػم طمبٞم٥م )وىمد دًم٧م إطم٤مدي٨م قمغم ومتحلم

)ومكتح : ه أن اًمٕمرب يٗمتحقهن٤م ُمكـ أؿمك٘مٞم٤مء اًمكؽمك(. وىمك٤مل اًمٕمةُمك٦م أمحكد ؿمك٤ميمر)أطمد ؿمٞمقظمٜم٤م حمٛمقد ٟمِم٤مسم٦م )ُمٕمٜم٤م: ىم٤مل

اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م اعمبِمكر سمف ذم احلدي٨م... هق اًمٗمتح اًمّمحٞمح هل٤م، طملم يٕمقد اعمالٚمٛمقن إمم ديٜمٝمؿ اًمذي أقمرضكقا قمٜمكف، وأُمك٤م 

ي اعمالكٚمٛملم ُمٜمكذ إًمٖمك٤مء وم٢مٟمف يم٤من متٝمٞمدًا ًمٚمٗمتح إقمٔمؿ، صمؿ هل ىمد ظمرضمك٧م سمٕمكد ذًمكؽ ُمكـ أيكد (اًمٕمثاٟمٞملم)ومتح اًمؽمك 

)وؾمككٞمٙمقن اًمٗمكتح اًمثك٤مين : (، أىمكقلملسو هلآو هيلع هللا ىلصيما سمِمكر سمف رؾمكقل اهلل  -إن ؿم٤مء اهلل  -وؾمكٞمٕمقد اًمٗمتح اإلؾمةُمل هل٤م  ،اخلةوم٦م

هؾ ؾمٛمٕمتؿ سمٛمديٜم٦م ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م ) :ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل هنع هللا يضر سم٘مٞم٤مدة اعمٝمدي وروىم٦م أهؾ احلج٤مز وسمٜمل إؾمح٤مق(. قمـ أ  هريرة 

ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يٖمزوهك٤م ؾمكبٕمقن أًمٗمك٤ًم ُمكـ سمٜمكل ): ٟمٕمؿ، ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: ىم٤مًمقا (ذم اًمؼم، وضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م ذم اًمبحر؟

ٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمكؼم، ومٞمالك٘مط ضم٤مٟمبٝمك٤م : إؾمح٤مق وم٢مذا ضم٤مؤوه٤م ٟمزًمقا قمٚمٞمٝم٤م ومٚمؿ ي٘م٤مشمٚمقا سمالةح، ومل يرُمقا سمالٝمؿ، ىم٤مًمقا

ٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل : ٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمؼم. ومٞمال٘مط ضم٤مٟمبٝم٤م أظمر، صمؿ ي٘مقًمقن اًمث٤مًمث٦م:  اًمبحر، صمؿ ي٘مقًمقن اًمث٤مٟمٞم٦ماًمذي ذم

إن اًمكدضم٤مل ىمكد ظمكرج، : أيمؼم، ومٞمٗمرج هلؿ ومٞمدظمٚمقهن٤م، ومٞمٖمٜمٛمقن، ومبٞمٜما هؿ ي٘متالٛمقن اعمٖم٤مٟمؿ إذ ضم٤مءهؿ اًمّمككريخ، وم٘مك٤مل

: ىم٤مل اًم٘م٤ميض): ىم٤مل اًمٜمقوي: )ُمـ سمٜمل إؾمح٤مق(: ُم٤مم ُمالٚمؿ، ذم صحٞمحف. ىمقًمفأظمرضمف اإل (ومٞمؽميمقن يمؾ رء ويرضمٕمقن

)ُمـ سمٜمل إؾماقمٞمؾ(، : اعمٕمروف اعمحٗمقظ: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: )ُمـ سمٜمل إؾمح٤مق(. ىم٤مل: (صحٞمح ُمالٚمؿ)يمذا هق ذم مجٞمع أصقل 

ومم٤م يدل قمغم أٟمف إٟما : . ىمٚم٧م(وهق اًمذي يدل قمٚمٞمف احلدي٨م وؾمكٞم٤مىمف؛ ٕٟمف إٟما أراد اًمٕمرب، وهذه اعمديٜم٦م هل اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م

يمٗمٞمٜم٤مك طمكد اًمٕمكرب، : أن اًمروم ي٘مقًمقن ًمّم٤مطمبٝمؿ: هنع هللا يضرُم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م ذي خمٛمر  -وهؿ سمٜمق إؾماقمٞمؾ  -أراد اًمٕمرب 

 صمؿ يٖمدرون وجيتٛمٕمقن ًمٚمٛمٚمحٛم٦م. ومدل هذا قمغم أن اعمٚمحٛم٦م شمٙمقن سملم اًمٕمرب وسملم اًمروم.

واًمذيـ يب٤مؿمكرون اًم٘متك٤مل ذم اعمٚمحٛمك٦م اًمٙمكؼمى هكؿ اًمكذيـ يٗمتحكقن وفمقاهر أطم٤مدي٨م هذا اًمب٤مب شمدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم، 

 اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م.

)ومكدل : )صمؿ خيرج إًمٞمٝمؿ روىم٦م اعمالٚمٛملم أهؾ احلج٤مز(، أىمقل: هنع هللا يضرويدل قمغم ذًمؽ أيْم٤م ىمقًمف ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ قمقف 

ٜمٝمؿ أي ُمكـ إوروسمٞمكلم سمٜمكك إؾمكح٤مق قمغم أهنؿ سمٜمق إؾماقمٞمؾ ٓ سمٜمق إؾمح٤مق. واهلل أقمٚمؿ. ورسما يالٚمؿ سمٕمد اعمٚمحٛم٦م يمثػم ُم

ومٞمٙمقٟمقن هؿ اًمذيـ يٗمتحقهن٤م ظم٤مص٦م وأهن٤م شمٗمتح سم٤مًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ يٕمٜمل سم٤معمٔم٤مهرات واًمٜمداءات(. وقمـ يمثػم سمـ قمبكداهلل، 
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ًمبٞمكؽ يك٤م  :ٓ شمذه٥م اًمدٟمٞم٤م ي٤م قمكم اسمـ أ  ـم٤مًم٥م(وم٘م٤مل قمككم): ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، أٟمف ىم٤مل

اقمٚمؿ أٟمٙمؿ ؾمت٘م٤مشمٚمقن سمٜمل إصٗمر، وي٘م٤مشمٚمٝمؿ ُمـ سمٕمديمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم، وخترج إًمٞمٝمؿ روىم٦م اعم١مُمٜملم أهؾ ): رؾمقل اهلل. ىم٤مل

احلج٤مز اًمذيـ جي٤مهدون ذم ؾمبٞمؾ اهلل، وٓ شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُمك٦م ٓئكؿ، طمتكك يٗمكتح اهلل قمكز وضمكؾ قمٚمكٞمٝمؿ ىمالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، 

ي٤م أهؾ اإلؾمكةم، ىمكد ظمكرج : ف ىمط، طمتك إهنؿ ي٘متالٛمقن سم٤مًمؽمس، صمؿ يّمكرخ ص٤مرخومٞمّمٞمبقن ٟمٞمًة قمٔمٞمًا، مل يّمٞمبقا ُمثٚم

اعمالكٞمح اًمدضم٤مل ذم سمةديمؿ وذراريٙمؿ. ومٞمٜمٗمض اًمٜم٤مس قمـ اعم٤مل، ومٛمٜمٝمؿ أظمذ وُمٜمٝمؿ اًمتك٤مرك، وم٤مٔظمكذ ٟمك٤مدم، واًمتك٤مرك 

يٙمكـ اعمالككٞمح ىمكد ظمكرج، اسمٕمثكقا ـمٚمٞمٕمك٦م إمم ًُمكّد، ومك٢من : ُمـ هذا اًمّم٤مئح؟ ومة يٕمٚمٛمقن ُمـ هق، ومٞم٘مقًمقن: ٟم٤مدم، ي٘مقًمقن

ُم٤م صكرخ اًمّم٤مرخ إٓ ًمٜمب٢م، وم٤مقمتزُمقا : ومٞم٠مشمقٟمٙمؿ سمٕمٚمٛمف. ومٞم٠مشمقن ومٞمٜمٔمرون ومة يرون ؿمٞمئ٤ًم، ويرون اًمٜم٤مس ؾم٤ميمٜملم ومٞم٘مقًمقن

صمؿ ارؿمدوا، ومٞمٕمتزُمقن أن ٟمخرج سم٠ممجٕمٜم٤م إمم ًُمّد، وم٢من يٙمـ ُب٤م اعمالكٞمح اًمدضم٤مل ٟم٘م٤مشمٚمف، طمتك حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف وهق ظمكػم 

أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل احلك٤ميمؿ، ذم ُمالكتدريمف  (ن شمٙمـ إظمرى وم٢مهن٤م سمةديمؿ وقمِم٤مئريمؿ، رضمٕمتؿ إًمٞمٝم٤ماحل٤ميمٛملم، وإ

 قمغم اًمّمحٞمح. 

خيكرج اعمٝمكدي إمم سمكةد : ىم٤مل يمٕم٥م إظمب٤مر: اًمٙمال٤مئل، ذم ىمّمص إٟمبٞم٤مء، ىم٤مل قمبداهللوذيمر اإلُم٤مم أسمق احلالـ حمٛمد سمـ 

اإليان ومٞم٠مسمك، ومٞم٘متتةن ؿمٝمريـ، ومٞمٜمّمكر اهلل شمٕم٤ممم اعمٝمدي، وي٘متكؾ ُمكـ اًمروم، وضمٞمِمف ُم٤مئ٦م أًمػ، ومٞمدقمق ُمٚمؽ اًمروم إمم 

أصح٤مسمف ظمٚم٘م٤ًم يمثػمًا، ويٜمٝمزم، ويدظمؾ إمم اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومٞمٜمزل اعمٝمدي قمغم سم٤مُب٤م، وهل٤م يقُمئذ ؾمبٕم٦م أؾمكقار، ومٞمٙمكؼم اعمٝمكدي 

ًا، ويالكٚمؿ قمكغم يديكف ظمٚمكؼ ؾمبع شمٙمبػمات، ومٞمخر يمؾ ؾمقر ُمٜمٝم٤م، ومٕمٜمد ذًمؽ ي٠مظمذه٤م اعمٝمدي، وي٘متؾ ُمـ اًمروم ظمٚم٘م٤ًم يمثػم

إن اهلل قمز وضمؾ هيٚمؽ ىمالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م، وشمدظمٚمقهن٤م، ومت٘متٚمقن ُب٤م أرسمع ُم٤مئك٦م ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  ىم٤مل رؾمقل: يمثػم. وىم٤مل طمذيٗم٦م

٤م ؾمٜم٦م صمؿ شم٘مٞمٛمقن ُب)دار اعمٚمؽ. : ىم٤مل( أًمػ، وشمالتخرضمقن ُمٜمٝم٤م يمٜمقزًا يمثػمة، ذهب٤ًم، ويمٜمقز ضمقهر، شم٘مٞمٛمقن ذم دار اًمبةط

شمبٜمقن اعمال٤مضمد، صمؿ شمرطمٚمقن ُمٜمٝم٤م، طمتك شم٠مشمقا ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م ُمرد ىم٤مريف، ومبٞمٜما أٟمتؿ ومٞمٝم٤م شم٘مالٛمقن يمٜمقزه٤م، إذ ؾمٛمٕمتؿ ُمٜم٤مدي٤ًم 

أٓ إن اًمدضم٤مل ىمد ظمٚمٗمٙمؿ ذم أهٚمٞمٙمؿ سم٤مًمِم٤مم. ومؽمضمٕمقن وم٢مذا إُمر سم٤مـمؾ، ومٕمٜمد ذًمكؽ شم٠مظمكذون ذم اىمتٜمك٤مء ؾمكٗمـ، : يٜم٤مدي

ـ ٟمخؾ سمٞمال٤من، ومؽميمبقن ُمـ ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م قمٙم٤م، ذم أًمػ ُمريمك٥م، ُمكـ ؾمك٤مطمؾ إردن ظمِمبٝم٤م ُمـ ضمبؾ ًمبٜم٤من، وطمب٤مهل٤م ُم

سم٤مًمِم٤مم، وأٟمتؿ يقُمئذ أرسمٕم٦م أضمٜم٤مد، أهؾ اعمِمكرق، وأهؾ اعمٖمرب، وأهؾ اًمِم٤مم، وأهؾ احلج٤مز، يم٠مٟمٙمؿ وًمد رضمكؾ واطمكد، 

 أٟمتؿ حتتٝمك٤م ُمٕمالكٙمريـ، إذ ىمد أذه٥م اهلل قمز وضمؾ اًمِمحٜم٤مء واًمتب٤مهمض ُمـ ىمٚمقسمٙمؿ، ومتالكػمون ُمـ قمٙم٤م إمم روُمٞم٦م، ومبٞمٜما

: أيكـ إُمك٤مُمٙمؿ؟ ومٞم٘مك٤مل: ظمرج إًمٞمٙمؿ راه٥م ُمـ روُمٞم٦م، قم٤ممل ُمـ قمٚمائٝمؿ ص٤مطم٥م يمت٥م، طمتك يدظمؾ قمالٙمريمؿ، ومٞم٘مكقل

هذا. ومٞم٘مٕمد إًمٞمف، ومٞمال٠مًمف قمـ صٗم٦م اجلب٤مر شمب٤مرك وشمٕم٤ممم، وصٗم٦م اعمةئٙم٦م وصٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وصكٗم٦م آدم، وصكٗم٦م إٟمبٞمك٤مء 

أؿمٝمديمؿ أن ديكٜمٙمؿ ديكـ اهلل، وديكـ أٟمبٞم٤مئكف، ومل يكرض ديٜمك٤ًم همكػمه. : ، ومٞم٘مقلâقؾمك قمٚمٞمٝمؿ اًمالةم، طمتك يبٚمغ إمم ُم

ُم٤م ديٜمل همػمه، وهذا ديكـ : ٟمٕمؿ. ومٞمخر اًمراه٥م ؾم٤مضمدًا ؾم٤مقم٦م، صمؿ ي٘مقل: هؾ ي٠ميمؾ أهؾ اجلٜم٦م ويِمكرسمقن؟ ومٞم٘مقل: ويال٠مل

٤مطم٥م اجلٛمؾ إمحر، وأٟمكتؿ ، وإن صٗم٦م ٟمبٞمٙمؿ قمٜمدٟم٤م ذم اإلٟمجٞمؾ اًمؼمىمٚمٞمط صâُمقؾمك، واهلل قمز وضمؾ أٟمزًمف قمغم ُمقؾمك 
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ي٤م : أصح٤مب هذه اعمديٜم٦م، ومدقمقين أدظمؾ إًمٞمٝمؿ وم٠مدقمقهؿ، وم٢من اًمٕمذاب ىمد أفمؾ قمٚمٞمٝمؿ. ومٞمدظمؾ، ومٞمتقؾمط اعمديٜم٦م، ومٞمّمٞمح

أهؾ روُمٞم٦م، ضم٤مءيمؿ وًمد إؾماقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، إُم٦م اًمذيـ دمدوهنؿ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، ٟمبٞمٝمؿ ص٤مطم٥م اجلٛمؾ إمحكر، 

بقن إًمٞمف ومٞم٘متٚمقٟمف، ومٞمبٕم٨م اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٝمؿ ٟم٤مرًا ُمـ اًمالاء، يم٠مهن٤م قمٛمقد، طمتك شمتقؾمكط اعمديٜمك٦م، وم٠مضمٞمبقهؿ وأـمٞمٕمقا. ومٞمث

أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو قمثان  .وذيمر سم٤مىمل احلدي٨م (ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، إن اًمراه٥م ىمد اؾمتِمٝمد: ومٞم٘مقم إُم٤مم اعمالٚمٛملم، ومٞم٘مقل

 هنع هللا يضرسمـ يزيد سمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل، ذم ؾمكٜمٜمف. وقمكـ أ  هريكرة سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مري، ذم ؾمٜمٜمف. وأظمرضمف اإلُم٤مم أسمققمبداهلل حمٛمد 

رواه قمبداًمرزاق ذم  (ٓ شمذه٥م اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم طمتك يٖمزو اًمٕم٤مدي روُمٞم٦م، ومٞمٗمٕمؾ إمم اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومػمى أن ىمد ومٕمؾ): ىم٤مل

)ومٞمٗمتح اهلل ًمٚمٛمٝمدي أرض احلج٤مز ويالتخرج ُمـ يم٤من ذم اًمالكجـ : ، ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت. وقمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل(ُمّمٜمٗمف)

ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وشمٜمزل اًمراي٤مت اًمالقد اًمٙمقوم٦م ومٞمبٕم٨م سم٤مًمبٞمٕم٦م إمم اعمٝمدي ويبٕم٨م اعمٝمدي ضمٜمقده ذم أومك٤مق ويٛمٞمك٧م اجلكقر 

سمكـ احلٜمٗمٞمك٦م ىمك٤مل . وقمـ حمٛمد يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وأهٚمف وشمالت٘مٞمؿ ًمف اًمبٚمدان ويٗمتح اهلل قمغم يديف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( 

ـَ سمٞم٧م اعم٘مدس سمٜم٤مًء مل يبٜمك ُمثٚمف يٛمٚمؽ أرسمٕملم ؾمٜم٦م، شمٙمكقن  يٜمزل ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ سمٞم٧م اعم٘مدس يٛمأل إرض قمدٓ ُيْب

هدٟم٦م اًمروم قمغم يديف ذم ؾمبع ؾمٜملم سم٘ملم ُمـ ظمةومتف، صمؿ يٖمدرون سمف صمؿ جيتٛمٕمقن ًمف سم٤مًمٕمٛمؼ ومٞمٛمقت ومٞمٝم٤م همًا، صمؿ يكم سمٕمده 

قن هزيٛمتٝمؿ وومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م قمغم يديف، صمؿ يالكػم إمم روُمٞم٦م ومٞمٗمتحٝمك٤م ويالكتخرج يمٜمقزهك٤م رضمؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ صمؿ شمٙم

وُم٤مئدة ؾمٚمٞمان سمـ داود قمٚمٞمٝما اًمالةم، صمؿ يرضمع إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ومٞمٜمزهل٤م وخيرج اًمدضم٤مل ذم زُم٤مٟمف ويٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ 

â  غم يكدي ذًمكؽ اخلٚمٞمٗمك٦م اًمكٞماين اًمكذي شمٗمكتح )قم: . وقمـ أرـم٤مة ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ومٞمّمكم ظمٚمٗمف( رواه

يمتك٤مب ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم ( رواه âاًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م قمغم يديف خيرج اًمدضم٤مل ]و[ ذم زُم٤مٟمف يٜمزل قمٞمالك اسمكـ ُمكريؿ 

يمتك٤مب ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم )ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م صمؿ شمٖمزون روُمٞم٦م ومٞمٗمتحٝم٤م اهلل قمٚمٞمٙمؿ( : . وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ىم٤ملاًمٗمتـ

)إذا رأي٧م اًمِم٤مم ُم٠مدسم٦م أو ُم٤مئدة رضمكؾ وأهكؾ سمٞمتكف ومٕمٜمكد : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  هنع هللا يضرأ  صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل  . قمـاًمٗمتـ

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ذًمؽ ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( 

ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م وم٘م٤مل وقمـ قمٛمػم سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل يمٜم٤م قمٜمد قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م يقُم٤م ومذيمروا 

سمٕمض اًم٘مقم شمٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمبؾ روُمٞم٦م، وىم٤مل سمٕمْمكٝمؿ شمٗمكتح روُمٞمك٦م ىمبكؾ اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومكدقم٤م قمبكداهلل سمكـ قمٛمكرو 

شمٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمبؾ روُمٞم٦م، صمؿ شمٖمزون روُمٞم٦م سمٕمكد اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومتٗمتحقهنك٤م، وإٓ وم٠مٟمك٤م : سمّمٜمدوق ًمف ومٞمف يمت٤مب، وم٘م٤مل

إذا يمك٤من سمكلم ): قمـ أ  صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل ىم٤مل .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ي٘مقهل٤م صمةث ُمرات. رواه  ،قمبداهلل ُمـ اًمٙم٤مذسملم

. قمـ ظم٤مًمد سمكـ ُمٕمكدان يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمدرب واًمٕمريش ُم٠مدسم٦م أهؾ سمٞم٧م واطمد وم٘مد دٟم٤م ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( 

يٙمقن سملم اعمالكٚمٛملم وسمٞمكٜمٝمؿ صكٚمح ومٞمٖمكزون مجٞمٕمك٤م،  ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م؟ ىم٤مل ٓ شمٗمتح طمتك: ىمٚم٧م ًمٕمبداهلل سمـ سمالكر: ىم٤مل

همٚم٥م اًمّمٚمٞم٥م، ومٞم٘مقم إًمٞمٝمؿ رضمكؾ ُمكـ : ومٞمٜمّمكرومقن وىمد همٜمٛمقا طمتك يٜمزًمقا ُمرضمٝم٤م، ومػمومع رضمؾ ُمٜمٝمؿ اًمّمٚمٞم٥م ومٞم٘مقل
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ىمف ويثقر اعمالٚمٛمقن وهؿ ومٞم٘متتٚمقن، ومٞمٗمتح اهلل هلؿ ومٕمٜمد ذًمكؽ يٙمكقن ومتحٝمك٤م(. ْمكراعمالٚمٛملم ومٞم ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ ب صٚمٞمبٝمؿ ومٞمدُّ

 .يمت٤مب اًمٗمتـ مح٤مد، ذم

ي٤م اسمكـ أظمكل ًمٕمٚمكؽ : سم٠مذين وم٘م٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوقمـ سمِمػم سمـ قمبداهلل سمـ يال٤مر ىم٤مل أظمذ قمبداهلل سمـ سمالكر اعمزين ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

شمدرك ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وم٢مي٤مك إن أدريم٧م ومتحٝم٤م أن شمؽمك همٜمٞمٛمتؽ ُمٜمٝم٤م، وم٢من سمكلم ومتحٝمك٤م وسمكلم ظمكروج اًمكدضم٤مل ؾمكبع 

 .يمت٤مب اًمٗمتـد، ذم ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مؾمٜملم( 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ )خيرج اًمدضم٤مل سمٕمد ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمبؾ ٟمزول قمٞمالك اسمـ ُمريؿ سمبٞمك٧م اعم٘مكدس( : وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل

 .يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

ويك٠م  اعمك٤مء ًمٞمتقضك٠م ًمّمكةة  - âيٕمٜمكل اعمٝمكدي  -ومػميمز ًمكقاءه : وقمـ يمٕم٥م إطمب٤مر، ذم ىمّم٦م ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ىم٤مل

أهيك٤م : ومٞمتب٤مقمد ُمٜمف، وم٢مذا رأى ذًمؽ أظمذ ًمقاءه، وم٤مشمبع اعم٤مء طمتك جيقز ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م، صمؿ يريمزه، صمكؿ يٜمك٤مدي: اًمّمبح. ىم٤مل

ومٞمجكقز اًمٜمك٤مس، ومٞمالكت٘مبؾ : اًمٜم٤مس، اقمؼموا، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمكد ومكَرق ًمٙمكؿ اًمبحكر، يمكا ومرىمكف ًمبٜمكل إؾمككرائٞمؾ. ىمك٤مل

ٙمؼمون ومٞمال٘مط ُمٜمٝم٤م ُم٤م سملم اصمٜمكك قمِمككر سمرضمك٤ًم( أظمرضمكف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومٞمٙمؼمون، ومٞمٝمتز طم٤مئٓمٝم٤م، صمؿ يٙمؼمون ومٞمٝمتز، صمؿ ي

)شمكذايمرٟم٤م : ُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين ذم ؾمٜمٜمف. وقمـ أ  ىمبٞمؾ، أٟمف ؾمٛمع قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ريض اهلل قمٜمٝما، ي٘مقلاإل

ؾمكقل اهلل يمٜم٤م قمٜمد ر: ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م، أهيا يٗمتح ىمبؾ ومدقم٤م قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمّمٜمدوق ومٗمتحف، وم٘م٤مل

ُمديٜم٦م هرىمؾ. يريد ُمديٜم٦م اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( : ي٤م رؾمقل اهلل، اهلل أقمٚمؿ. وم٘م٤مل: أي اعمديٜمتلم شمٗمتح ىمبؾ؟ ىمٞمؾ): ٟمٙمت٥م، وم٘م٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ؿمكرط اًمبخ٤مري وُمالكٚمؿ، ومل خيرضمك٤مه. : أظمرضمف احل٤مومظ أسمققمبداهلل احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمف، وىم٤مل

 سمق قمٛمرو اًمداين، ذم ؾمٜمٜمف سمٛمٕمٜم٤مه.وأظمرضمف اإلُم٤مم أ

قمٛمران سمٞم٧م اعم٘مدس ظمراب يثرب، وظمراب يثرب ظمروج اعمٚمحٛم٦م، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ، 

ٙمبف، ب يده قمغم ومخذ اًمذي طمدصمف أو ُمٜمضكر.صمؿ (وظمروج اعمٚمحٛم٦م ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ظمروج اًمدضم٤مل

يٕمٜمكل ُمٕمك٤مذًا. أظمرضمكف احلك٤ميمؿ، وأظمرضمكف اإلُمك٤مم أسمكق داود ( إن هذا حلؼ، يما أٟمؽ ه٤مهٜم٤م، أو يما أٟمكؽ ىم٤مقمكد): صمؿ ىم٤مل

(، وومتح اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ظمكروج اًمكدضم٤مل): اًمالجالت٤مين، ذم ؾمٜمٜمف، ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ هٙمذا ُمالٜمدًا، واٟمتٝمك طمديثف قمٜمد ىمقًمف

 اًمالٜمـ اًمقاردة أسمق قمٛمرو اًمداين.ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمع ىمٞم٤مم اًمال٤مقم٦م( ): وقمـ أٟمس ىم٤مل

واهلل ٓ شمٕمجز هذه إُم٦م ُمكـ ٟمّمكػ يكقم، إذا رأيك٧م اًمِمك٤مم ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصص٤مطم٥م رؾمقل اهلل هنع هللا يضر وقمـ أ  صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل 

ٜم٤مد يمؾ ُمٜمٝما ، وإؾم(ُمالتدريمف)رواه اإلُم٤مم أمحد، واحل٤ميمؿ ذم  (ُم٤مئدة رضمؾ واطمد وأهؾ سمٞمتف؛ ومٕمٜمد ذًمؽ ومتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م

ىمك٤مل رؾمكقل : ىمك٤مل هنع هللا يضر٤ًم صحٞمح قمغم ؿمكرط ُمالٚمؿ، وىمد روى أسمق داود ـمروم٤م ُمٜمف ورواشمف صم٘م٤مت. وُمٜمٝم٤م طمدي٨م ُمٕم٤مذ أيْم

رواه اإلُمك٤مم أمحكد، وأسمكق داود،  )اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى، وومكتح اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وظمكروج اًمكدضم٤مل ذم ؾمكبٕم٦م أؿمكٝمر(: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

هذا طمدي٨م طمالـ. وىمد شم٘مدم هذا احلكدي٨م ذم )سمك٤مب : ُم٤مضم٦م، واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف(. وىم٤مل اًمؽمُمذي واًمؽمُمذي، واسمـ
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 غص٠ٚ اهلٓد

 ؽزوة اهلـد

 .(1)ق واعمٖمربِمكرويٖمزو اهلٜمد ويٗمتح ًمف ُم٤م سملم اعم

                                                                                                                                 

)سملم اعمٚمحٛمك٦م وومكتح اعمديٜمك٦م : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضرشمقاشمر اعمةطمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من(. وُمٜمٝم٤م طمدي٨م قمبداهلل سمـ سمالكر 

)شمٗمكتح قمٛمقريك٦م : رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود، واسمـ ُم٤مضم٦م. ىم٤مل يمٕمك٥م اًمال٤مسمٕم٦م( ؾم٧م ؾمٜملم، وخيرج اعمالكٞمح اًمدضم٤مل ذم

ؾمٛمع قمبكداهلل سمكـ قمٛمكرو  .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ىمبؾ ٟمٞم٘مٞم٦م، وٟمٞم٘مٞم٦م ىمبؾ اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، واًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمبؾ روُمٞم٦م( 

ُمديٜمك٦م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصروُمٞم٦م أو ىمالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م؟ ىم٤مل اًمٜمبكل : ٜمتلم شمٗمتح أولومالئؾ أي اعمدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل قمٜمٝما ي٘مقل يمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل  ريض

. وقمـ أ  ىمبٞمؾ ىم٤مل اًمذي يٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م اؾمٛمف يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اسمـ هرىمؾ أول يٕمٜمل اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( رواه 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اؾمؿ ٟمبل. ىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م ويروى ذم يمتبٝمؿ يٕمٜمل اًمروم أن اؾمٛمف ص٤مًمح( 

)قمغم يدي ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م اًمٞماين اًمذي شمٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م قمغم يديف خيرج اًمكدضم٤مل ]و[ ذم زُم٤مٟمكف : ( وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل1)

)َوقَمكدٟم٤م : ىمك٤مل هنع هللا يضرذم زُم٤مٟمف قمغم يديف شمٙمقن همزوة اهلٜمد وهق ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ(. وقمـ أ  هريكرة  âيٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ 

همزوة اهلٜمد وم٢من أدريمتٝم٤م أٟمٗم٘م٧م ومٞمٝم٤م ٟمٗمالكل وُم٤مزم، وم٢من اؾمتِمٝمدت يمٜم٧م ُمـ أومْمؾ اًمِمٝمداء وإن رضمٕم٧م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل ر

ورواه ( وم٠مٟم٤م أسمق هريرة اعمحرر ىمكد أقمت٘مٜمكل ُمكـ اًمٜمك٤مر)سم٢مؾمٜم٤مد طمالـ. يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وم٠مٟم٤م أسمق هريرة اعمحرر( 

)ًمٞمٖمزون اهلٜمد ًمٙمؿ ضمٞمش، يٗمتح اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمتك يك٠مشمقا : ، وذيمر اهلٜمدملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ، ىم٤ملهنع هللا يضرأمحد. وقمـ أ  هريرة 

رواه ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ سمٛمٚمقيمٝمؿ ُمٖمٚمٚملم سم٤مًمالةؾمؾ، يٖمٗمر اهلل ذٟمقُبؿ، ومٞمٜمّمكرومقن طملم يٜمّمكرومقن، ومٞمجدون اسمـ ُمريؿ سم٤مًمِم٤مم( 

وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ. ىم٤مل أسمق هريرة إن أٟم٤م أدريم٧م شمٚمؽ اًمٖمزوة سمٕم٧م يمؾ ـم٤مرف زم وشم٤مًمد وهمزوهت٤م وم٢مذا  مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ

ر، ي٘مدم اًمِم٤مم ومٞمجد ومٞمٝم٤م قمٞمالك اسمـ ُمريؿ ومألطمرصـ أن أدٟمكق ُمٜمكف ومك٠مظمؼمه  ومتح اهلل قمٚمٞمٜم٤م واٟمّمكرومٜم٤م وم٠مٟم٤م أسمق هريرة اعمحرَّ

أن : هنع هللا يضرهٞمٝمك٤مت هٞمٝمك٤مت(. وقمكـ صمقسمك٤من : وضحؽ صمكؿ ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأين ىمد صحبتؽ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل ومتبالؿ رؾمقل اهلل 

 قمّم٤مسم٦م شمٖمزو اهلٜمد، وقمّم٤مسم٦م شمٙمقن ُمع قمٞمالك اسمـ ُمكريؿ: )قمّم٤مسمت٤من ُمـ أُمتل أطمرز ٤م اهلل ُمـ اًمٜم٤مر: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

âقمكـ  يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم ؾمكل وأظمرج ( رواه اإلُم٤مم أمحد، واًمٜمال٤مئل، واًمٓمؼماين، واحل٤مومظ اًمْمٞم٤مء اعم٘مد

)يبٕم٨م ُمٚمؽ ذم سمٞم٧م اعم٘مدس ضمٞمِم٤ًم إمم اهلٜمد ومٞمٗمتحٝم٤م ومٞمٓم١مون أرض اهلٜمد وي٠مظمذون يمٜمقزهك٤م ومٞمّمكػمه ذًمكؽ : يمٕم٥م ىم٤مل

اعمٚمؽ طمٚمٞم٦م ًمبٞم٧م اعم٘مدس وي٘مدم قمٚمٞمف ذًمؽ اجلٞمش سمٛمٚمقك اهلٜمد ُمٖمٚمٚملم ويٗمكتح ًمكف ُمك٤م سمكلم اعمِمككرق واعمٖمكرب ويٙمكقن 

وىمكد همكزا ): (. ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم )اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤ميك٦م(â)هذا اعمٚمؽ هق اعمٝمدي : ٜمد إمم ظمروج اًمدضم٤مل( أىمقلُم٘م٤مُمٝمؿ ذم اهل

اعمالٚمٛمقن اهلٜمد ذم أي٤مم ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم، ويم٤مٟم٧م هٜم٤مًمكؽ أُمكقر، وىمكد همكزا اعمٚمكؽ اًمٙمبكػم اجلٚمٞمكؾ حمٛمكقد سمكـ 

وىمتؾ وأؾمكر وؾمبك وهمٜمؿ ودظمؾ اًمالكقُمٜم٤مت ويمالككر ؾمبٙمتٙملم ص٤مطم٥م همزٟم٦م ذم طمدود أرسمٕمائ٦م سمةد اهلٜمد، ومدظمؾ ومٞمٝم٤م 

. وىمك٤مل محكقد اًمتكقجيري ذم أهكك (ُمٜمّمكقراً  ُم١ميداً  )اًمبد إقمٔمؿ( اًمذي يٕمبدوٟمف واؾمتٚم٥م ؿمٜمقومف وىمةئده، صمؿ رضمع ؾم٤معم٤مً 

ذم اًمٙم٤مُمؾ )اؾمتقرم أسمق احلالـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إصمػم اجلزري أظمب٤مر همزو اًمالٚمٓم٤من حمٛمقد ًمٚمٝمٜمد ذم يمت٤مسمف : حت٤مف اجلاقم٦مإ
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 فت١ٓ ايدُٖٝا٤

  افدذقمءؾتـي 

إمم  وهكل اًمتكل شمالكٚمٛمٝمؿ ،اًمٖمرسمٞمك٦مومتٜمك٦م وهكل اًمكدهٞماء )اًمديٛم٘مراـمٞمك٦م(  ؿمككروذم زُم٤مٟمف ومتٜم٦م وهل 

 .(1)اًمدضم٤مل

                                                                                                                                 

اًمذي رواه ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ُمـ همزو اهلٜمد؛ ومٝمق مل ي٘مع إمم أن، هنع هللا يضر ؛ ومٚمؽماضمع هٜم٤مك. وُم٤م ذيمر ذم طمدي٨م أ  هريرة (اًمت٤مريخ

 وؾمكٞم٘مع قمٜمد )فمٝمقر اعمٝمدي( وٟمزول قمٞمالك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝما اًمّمةة واًمالةم إن صح احلدي٨م سمذًمؽ. واهلل أقمٚمؿ.

، ومذيمر اًمٗمتـ، وم٠ميمثر ذم ذيمره٤م، طمتك ذيمكر ومتٜمك٦م ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م ىمٕمقدا قمٜمد رؾمقل اهلل : ٝما ىم٤مل( وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜم1)

هل هرب وطمرب. صمؿ ومتٜم٦م اًمالكراء؛ دظمٜمٝمك٤م ُمكـ حتك٧م : ي٤م رؾمقل اهلل! وُم٤م ومتٜم٦م إطمةس؟ ىم٤مل: إطمةس، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ

ل اعمت٘مقن، صمؿ يّمٓمٚمح اًمٜم٤مس قمكغم رضمكؾ يمكقرك قمكغم ىمدُمل رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل، يزقمؿ أٟمف ُمٜمل وًمٞمس ُمٜمل، وإٟما أوًمٞم٤مئ

٤ًم ُمـ هذه إُم٦م إٓ ًمٓمٛمتف ًمٓمٛم٦م، وم٢مذا ىمٞمؾ اٟم٘مْم٧م؛ مت٤مدت، يّمبح اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜمًا ضٚمع. صمؿ ومتٜم٦م اًمدهٞماء؛ ٓ شمدع أطمد

ذايمؿ؛  ومالٓم٤مط إيان ٓ ٟمٗم٤مق ومٞمف، وومالٓم٤مط ٟمٗم٤مق ٓ إيان ومٞمف، وم٢مذا يم٤من: طمتك يّمػم اًمٜم٤مس إمم ومالٓم٤مـملم ًا،ويٛمالكل يم٤مومر

، وىمك٤مل (احلٚمٞم٦م)وم٤مٟمتٔمروا اًمدضم٤مل ُمـ يقُمف أو همده( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود، واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

مجع طِمْٚمس؛ سمٙمالككر احلك٤مء وؾمكٙمقن : . )إطمةس((شمٚمخٞمّمف)صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم : احل٤ميمؿ

إٟما ): . وىم٤مل اخلٓم٤م (ي يكم فمٝمر اًمبٕمػم حت٧م اًم٘مت٥م، ؿمبٝمٝم٤م سمف ًمٚمزوُمٝم٤م ودواُمٝم٤موهق اًمٙمال٤مء اًمذ): اًمةم. ىم٤مل اسمـ إصمػم

هكق طِمْٚمكس سمٞمتكف؛ ٕن : أضٞمٗم٧م اًمٗمتٜم٦م إمم إطمةس؛ ًمدواُمٝم٤م وـمقل ًمبثٝم٤م؛ ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا يم٤من يٚمزم سمٞمتف ٓ يكؼمح ُمٜمكف

اًمٗمتٜم٦م إٟما ؿمكبٝم٧م سمك٤مٕطمةس ًمالكقاد ًمقهنك٤م احِلْٚمس يٗمؽمش ومٞمب٘مك قمغم اعمٙم٤من ُم٤م دام ٓ يرومع، وىمد حيتٛمؾ أن شمٙمقن هذه 

. وىم٤مل (هن٥م ُم٤مل اإلٟمال٤من وشمريمف ٓ رء ًمف: احلَرب سم٤مًمتحريؽ): . ىم٤مل اسمـ إصمػم(هل َهرب وطمَرب): . ىمقًمف(وفمٚمٛمتٝم٤م

صمؿ ومتٜم٦م اًمالكراء. : . ىمقًمف(إذا ؾمٚم٥م أهٚمف وُم٤مًمف: طمرب اًمرضمؾ ومٝمق طمري٥م: ذه٤مب اعم٤مل وإهؾ، ي٘م٤مل: احلَرب): اخلٓم٤م 

اًمٜمٕماء اًمتل شمالكر اًمٜم٤مس ُمـ اًمّمح٦م واًمرظم٤مء واًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًمكبةء واًمقسمك٤مء، وأضكٞمٗم٧م إمم : اعمراد سم٤مًمالكراء): ًم٘م٤مريىم٤مل ا

دظمٜمٝمك٤م ُمكـ حتك٧م : . ىمقًمكف(اًمالكراء؛ ٕن اًمالب٥م ذم وىمققمٝم٤م ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص سمالب٥م يمثرة اًمتٜمٕمؿ، أو ٕهن٤م شمالكر اًمٕمكدو

: ره٤م وإصم٤مرهت٤م، ؿمكبٝمٝم٤م سم٤مًمكدظم٤من اعمرشمٗمكع، واًمكدظَمـ سم٤مًمتحريكؽفمٝمق: يٕمٜمل): ىمدُمل رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل. ىم٤مل اسمـ إصمػم

اًمدظم٤من؛ يريكد أهنك٤م : )اًمدظَمـ(): . وىم٤مل اخلٓم٤م (ُمّمدر دظمٜم٧م اًمٜم٤مر شمدظمـ، إذا أًم٘مل قمٚمٞمٝم٤م طمٓم٥م رـم٥م ومٙمثر دظم٤مهن٤م

: أي): ىمك٤مل اسمكـ إصمكػم: )صمؿ يّمكٓمٚمح اًمٜمك٤مس قمكغم رضمكؾ يمكقرك قمكغم ضكٚمع(: . ىمقًمف(شمثقر يم٤مًمدظم٤من ُمـ حت٧م ىمدُمٞمف

قن قمغم أُمر واه؛ ٓ ٟمٔم٤مم ًمف وٓ اؾمت٘م٤مُم٦م؛ ٕن اًمقرك ٓ يالت٘مٞمؿ قمغم اًمْمكٚمع، وٓ يؽميمك٥م قمٚمٞمكف؛ ٓظمكتةف ُمك٤م يّمٓمٚمح

إُمر اًمذي ٓ يثب٧م وٓ يالت٘مٞمؿ، وذًمؽ أن اًمْمٚمع : ُمثؾ، وُمٕمٜم٤مه: يمقرك قمغم ضٚمع: ىمقًمف): . وىم٤مل اخلٓم٤م (سمٞمٜمٝما وسمٕمده

: صمؿ ومتٜم٦م اًمدهٞماء. ىم٤مل اخلٓمك٤م : . ىمقًمف(ٞمؼ ًمٚمٛمٚمؽ وٓ ُمالت٘مؾ سمفٓ ي٘مقم سم٤مًمقرك وٓ حيٛمٚمف؛ يريد أن هذا اًمرضمؾ همػم ظمٚم

 (.ًمال٤من اًمٕمرب). وذيمر اسمـ ُمٜمٔمقر ذم (شمّمٖمػم اًمد ٤مء، وصٖمره٤م قمغم ُمذه٥م اعمذُم٦م هل٤م: )اًمدهٞماء()
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اعمٔمٚمٛمك٦م، اًمٗمتٜمك٦م اًمالكقداء : أراد سم٤مًمكد ٤مء: ٟمراه أراد اًمد ٤مء ومّمٖمره٤م. ىم٤مل ؿمٛمر: اًمدهٞماء: ىمقًمف): قمـ أ  قمبٞمدة أٟمف ىم٤مل

إن اًمدهٞماء شمّمٖمػم اًمد ٤مء؛ يريد اًمٗمتٜم٦م اعمٔمٚمٛم٦م، واًمتّمكٖمػم ): (اًمٜمٝم٤مي٦م). ويمذا ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم (واًمتّمٖمػم ومٞمٝم٤م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ

اًمدهٞمؿ، زقمٛمقا أن اًمدهٞمؿ اؾمؿ ٟم٤مىم٦م يم٤من همكزا قمٚمٞمٝمك٤م ؾمكبٕم٦م : أراد سم٤مًمدهٞماء اًمداهٞم٦م، وُمـ أؾمائٝم٤م: . وىمٞمؾ(ومٞمٝم٤م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ

 (ًمال٤من اًمٕمرب)ومحٚمقا قمٚمٞمٝم٤م طمتك رضمٕم٧م ُبؿ ومّم٤مرت ُمثة ذم يمؾ داهٞم٦م. وٟم٘مؾ اسمـ ُمٜمٔمقر ذم إظمقة وم٘متٚمقا قمـ آظمرهؿ 

ؾمٛمٕم٧م اسمـ إقمرا  يروي قمـ اسمـ اعمٗمْمؾ أن ه١مٓء سمٜمق اًمزسم٤من سمـ جم٤مًمد، ظمرضمقا ذم ـمٚم٥م إسمكؾ هلكؿ، ): قمـ ؿمٛمر؛ ىم٤مل

اًمدهٞمؿ، وهل ٟم٤مىم٦م : ٟم٤مىم٦م ي٘م٤مل هل٤م ب أقمٜم٤مىمٝمؿ، صمؿ محؾ رؤوؾمٝمؿ ذم ضمقاًمؼ، وقمٚم٘مف ذم قمٜمؼْمكرومٚم٘مٞمٝمؿ يمثٞمػ سمـ زهػم، وم

ه٤م ذم اإلسمؾ، ومراطم٧م قمغم اًمزسم٤من، وم٘م٤مل عم٤م رأى اجلقاًمؼ أفمـ سمٜملَّ ص٤مدوا سمٞمض ٟمٕم٤مم، صمؿ أهكقى : قمٛمرو سمـ اًمزسم٤من، صمؿ ظمةَّ

أصم٘مؾ ُمـ محؾ اًمكدهٞمؿ، : آظمر اًمبز قمغم اًم٘مٚمقص، ومذهب٧م ُمثة. وىمٞمؾ: سمٞمده، وم٠مدظمٚمٝم٤م ذم اجلقاًمؼ؛ وم٢مذا رأس، ومٚما رآه ىم٤مل

)طمتكك يّمكػم اًمٜمك٤مس إمم : . ىمقًمكف(سم٧م اًمٕمكرب اًمكدهٞمؿ ُمكثة ذم اًمِمككر واًمداهٞمك٦مضككرو): . ىمك٤مل(٠مم ُمـ اًمكدهٞمؿوأؿم

اعمديٜم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م جمتٛمع اًمٜمك٤مس، ويمكؾ ُمديٜمك٦م : )اًمٗمالٓم٤مط( سم٤مًمْمؿ واًمٙمالكر): ىم٤مل اسمـ إصمػم: ومالٓم٤مـملم.....( إمم آظمره

اًمالككرادق، وسمكف ؾمكٛمٞم٧م اعمديٜمك٦م، وي٘مك٤مل عمّمككر ب ُمـ إسمٜمٞمك٦م ذم اًمالكٗمر دون ضكرهق ): . وىم٤مل اًمزخمِمكري(ومالٓم٤مط

: اخلٞمٛمك٦م اًمٙمبكػمة، وشمالكٛمك ُمديٜمك٦م ُمّمككر: اًمٗمالكٓم٤مط): (ضمك٤مُمع إصكقل). وىم٤مل اسمـ إصمػم ذم (اًمٗمالٓم٤مط: واًمبّمكرة

اًمٗمالٓم٤مط، واعمراد سمف ذم احلدي٨م اًمٗمرىم٦م اعمجتٛمٕم٦م اعمٜمح٤مزة قمـ اًمٗمرىم٦م إظمرى؛ شمِمبٞمٝم٤م سم٤مٟمٗمراد اخلٞمٛمك٦م قمكـ إظمكرى، أو 

)ؾمتٙمقن سمٕمكدي ومكتـ، ُمٜمٝمك٤م ومتٜمك٦م : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضر. وقمـ أ  ؾمٕمٞمد أهك (ٟمٗمراد اعمديٜم٦م قمـ إظمرىشمِمبٞمٝم٤م سم٤م

إطمةس، يٙمقن ومٞمٝم٤م هرب وطمرب، صمؿ سمٕمده٤م ومتـ أؿمد ُمٜمٝم٤م، صمؿ شمٙمقن ومتٜم٦م؛ يمٚما ىمٞمؾ اٟم٘مٓمٕم٧م؛ مت٤مدت، طمتك ٓ يب٘مكك 

ْتف، طمتك خيرج رضمؾ ُمـ قمؽم (.)أي اعمٝمدي( رواه  سمٞم٧م إٓ دظمٚمْتف، وٓ ُمالٚمؿ إٓ  .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ؿَمٙمَّ

هل ومتٜم٦م آؾمتٕمار اًمتل ُأظِمذْت ومٞمٝم٤م ظمػمات اًمِمٕمقب ُمـ اًمبكؽمول واًمكذه٥م واعمٕمك٤مدن وهمػمهك٤م : ومتٜم٦م إطمةس: أىمقل

هل أزُم٦م اخلٚمٞم٩م اًمتل : اجلب٤مسمرة، صمؿ ومتٜم٦م اًمالكراءوًمزُم٧ْم إُم٦م إمم اًمٞمقم ويمثر ومٞمف اهلروب سمالب٥م اًمدول إضمٜمبٞم٦م واحلٙم٤مم 

 -يم٤مٟم٧م اًمِمٕمقب ومٞمٝم٤م ُمالت٘مرة ُم٤مدي٤ًم وأُمٜمٞم٤ًم ظم٤مص٦م ُمـ اًمتدظمؾ إضمٜمبل ويم٤مٟم٧م شمٜمٕمؿ ذم ؾمكرور ومدظمؾ صكدام طمالككلم 

اًمٙمقي٧م واؾمتب٤مح أرضٝم٤م وؿمٕمبٝم٤م، ومخٜمس رئٞمس اًمٙمقي٧م ضم٤مسمر اًمّمب٤مح وظمرج ظمٗمٞمك٦م إمم  -اًمذي زقمؿ أٟمف ُمـ آل اًمبٞم٧م 

)...يككم ؾمكٚمٓم٤مٟم٤م ُيْٖمَٚمك٥م قمكغم : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل هنع هللا يضر ٧م اسمـ أ  ذر ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ذر اًمٖمرب، ؾمٛمٕم

. يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف أو يٜمتزع ُمٜمف، ومٞمٗمر إمم اًمروم ومٞم٠م  سم٤مًمروم إمم أهؾ اإلؾمةم ومذًمؽ أول اعمةطمؿ( 

)إذا رأي٧م أو ؾمٛمٕم٧م سمرضمؾ ُمـ أسمٜم٤مء اجلب٤مسمرة سمٛمّمكر ًمف ؾمٚمٓم٤من ُيْٖمَٚم٥م قمغم ؾمٚمٓم٤مٟمف : ف ي٘مقلوقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ؾمٛمٕم

ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، )سمٛمّمكر أي سم٘مٓمر ُمـ إىمٓم٤مر( : صمؿ يٗمر إمم اًمروم ي٠م  سم٤مًمروم إمم أهؾ اإلؾمةم ومذًمؽ أول اعمةطمؿ(.أىمقل

ام وشمؿ آصكٓمةح قمكغم  وأشمك قمغم إصمر ذًمؽ سم٘مقات اًمتح٤مًمػ، صمؿ طمّمؾ ىمت٤مل سملم ،يمت٤مب اًمٗمتـذم  ىمقات اًمتح٤مًمػ وصدَّ

يد اًمرضمؾ اًمذي هق يمقرك قمغم ضٚمع وهق )ضمقرسم٤مشمِمقف( ويمك٤من رئٞمالك٤ًم ًمروؾمككٞم٤م اًمكذي يمك٤من ُمٜمٝمك٤مرًا صكحٞم٤ًم وسمكةده 
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اىمتّم٤مدي٤ًم، وىمبؾ رؿمقة ُمـ اًمتح٤مًمػ سم٤مع ومٞمٝم٤م صدام طمالكلم ورضمٕم٧م ىمقات اًمتح٤مًمػ إمم )اخلٗمجل وهمػمه٤م وهل ُمٜم٤مـمؼ 

خلٚمٞم٩م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ًمتٙمقن هل٤م ىمقاقمد قمالٙمري٦م ذم اخلٚمكٞم٩م وأشمكك رئكٞمس أُمريٙمك٤م )سمكقش ذات ُمروج وشمٚمقل(داظمؾ ا

)اٟمتّمكرٟم٤م سم٤معمالكٞمح واًمّمٚمٞم٥م( ومرومع اًمّمكٚمٞم٥م رومٕمك٤ًم : إب( وزار اخلٗمجل وأًم٘مك يمٚمٛم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة اًمٕمالٙمري٦م ومم٤م ىم٤مًمف

ؿ اًمٜمٔم٤مم اًمكديٛم٘مراـمل )اًمٙمك٤مومر( ذم اعمٜمٓم٘مك٦م سمك٤مًم٘مقة اًمٕم الكٙمري٦م وطمكدصم٧م اًمكدهٞماء )اًمدهٞمٛمقىمراـمٞمك٦م( ىمقًمٞم٤ًم ُمٕمٜمقي٤ًم وقمٛمَّ

سم٦م ضككروقمّمٗم٧م سم٤معمٜمٓم٘م٦م أُمقر وزواسمع وشمرايمٛم٧م إطمداث وشمٓمقرت آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت طمتك يمالكر اًمّمٚمٞم٥م اًمٕمك٤معمل ذم 

ٛم٧م اًمٕم٤ممل إمم ومالٓم٤مـملم ومالٓم٤مط إيكان ٓ ٟمٗمك٤مق ومٞمكف ْمكرؾمبتٛمؼم ومخرج )أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن( ُمّمكرطم٤ًم أن هذه اًم 22 سم٦م ىماّلْ

ن ومٞمف، وه٤م هل اًمٞمقم شمتادى سمت٘محؿ اًمٜم٤مس ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٙمٗمري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمتِمكريٕم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وومالٓم٤مط ٟمٗم٤مق ٓ إيا

اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمِمكريٕم٦م اإلؾمةُمٞم٦م ُمـ أضمؾ قمرض اًمدٟمٞم٤م اًمزائؾ، وىم٤مُم٧م احلروب وؾم٤مًم٧م اًمدُم٤مء ودظمٚم٧م اًمٗمتٜمك٦م يمكؾ سمٞمك٧م 

  أن يّمبحٜم٤م اعمٝمدي أو يٛمالكٞمٜم٤م اًمدضم٤مل.ُمالٚمؿ وظمقوم٧م اًمٜم٤مس ظمقوم٤ًم ؿمديدًا، ويمٚما ىمٞمؾ اٟم٘مْم٧م مت٤مدت ومل يبؼ إٓ

يالتحؾ ومٞمٝمك٤م : يالٗمؽ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء، واًمث٤مٟمٞم٦م: إومم: )أرسمع ومتـ شمٙمقن سمٕمدي: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضروقمـ أ  هريرة 

ٞمك٤مء ُمٓمب٘مك٦م متكقر ُمكقر اعمكقج ذم صاء قمٛم: يالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء وإُمقال واًمٗمروج، واًمراسمٕم٦م: اًمدُم٤مء وإُمقال، واًمث٤مًمث٦م

اًمبحر طمتك ٓ جيد أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ُمٚمج٠م، شمٓمٞمػ سم٤مًمِم٤مم، وشمٖمِمك اًمٕمراق، وختكبط اجلزيكرة سمٞمكده٤م ورضمٚمٝمك٤م، شمٕمكرك 

ُمف ُمف، ٓ يدومٕمقهن٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إٓ اٟمٗمت٘م٧م ُمـ : إُم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمبةء قمرك إديؿ، صمؿ ٓ يالتٓمٞمع أطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٘مقل ومٞمٝم٤م

أن : هنع هللا يضرورضم٤مًمف صم٘م٤مت، وًمٙمـ ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع. وقمٜمف : (يمٜمز اًمٕمال). ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اه ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى( رو

)شم٠مشمٞمٙمؿ ُمـ سمٕمدي أرسمع ومتـ؛ وم٤مًمراسمٕم٦م اًمّماء اًمٕمٛمٞم٤مء اعمٓمب٘م٦م، شمٕمرك إُم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمبةء قمرك إديكؿ، : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

. يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم طمتك يٜمٙمر ومٞمٝم٤م اعمٕمروف ويٕمرف ومٞمٝم٤م اعمٜمٙمر، متقت ومٞمٝم٤م ىمٚمقُبؿ يما متقت أسمداهنؿ( رواه 

)شمٙمكقن ذم أُمتكل أرسمكع ومكتـ، : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : سمةهم٤م وؾمٜمده ضٕمٞمػ. وقمـ احلٙمؿ سمـ ٟم٤مومع: (يمٜمز اًمٕمال)ىم٤مل ذم 

: هذه ُمٝمٚمٙمتل، صمؿ شمٜمٙمِمػ. واًمث٤مٟمٞم٦م: يّمٞمبٝمؿ ومٞمٝم٤م سمةء، طمتك ي٘مقل اعم١مُمـ: وم٤مٕومم: شمّمٞم٥م أُمتل ذم آظمره٤م ومتـ ُمؽمادوم٦م

يّمػمون ومٞمٝم٤م إمم اًمٙمٗمكر : تٜم٦م اًمراسمٕم٦ميمٚما اٟم٘مٓمٕم٧م مت٤مدت. واًمٗم: هذه ُمٝمٚمٙمتل، صمؿ شمٜمٙمِمػ. صمؿ اًمث٤مًمث٦م: طمتك ي٘مقل اعم١مُمـ

إذا يم٤مٟم٧م إُم٦م ُمع هذا ُمرة وُمع هذا ُمرة وُمع هذا ُمرة؛ سمة إُم٤مم ومج٤مقم٦م، صمؿ اعمالكٞمح، صمؿ ـمٚمكقع اًمِمكٛمس ُمكـ ُمٖمرُبك٤م، 

، وًمف ؿمكقاهد يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يتبٕمف إٓ رضمؾ واطمد( رواه  ،ودون اًمال٤مقم٦م اصمٜم٤من وؾمبٕمقن دضم٤مًٓ 

 يمثػمة.

ومتٜم٦م قم٤مُم٦م، صمؿ ومتٜم٦م ظم٤مص٦م، صمؿ ومتٜم٦م قم٤مُم٦م، صمكؿ : ضمٕمٚم٧م ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ): ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قم٤مصؿ سمـ ضٛمرة قمـ قمكم 

، (ُمّمكٜمٗمف)رواه قمبكداًمرزاق ذم  (ومتٜم٦م ظم٤مص٦م، صمؿ شم٠م  اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء اًمّماء اعمٓمب٘مك٦م اًمتكل يّمكػم اًمٜمك٤مس ومٞمٝمك٤م يم٤مٕٟمٕمك٤مم

. ورواه احلك٤ميمؿ (شمٚمخٞمّمكف)صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمكذهبل ذم : واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف( ُمـ ـمري٘مف، وىم٤مل

ومتٜم٦م قم٤مُم٦م، وومتٜم٦م ظم٤مصك٦م، صمكؿ ومتٜمك٦م : شمٙمقن ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ): ىم٤مل هنع هللا يضرأيْم٤م ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م قمـ قمكم 
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صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضمك٤مه، : ؿىم٤مل احل٤ميم (قم٤مُم٦م، وومتٜم٦م ظم٤مص٦م، صمؿ شمٙمقن ومتٜم٦م ؾمقداء ُمٔمٚمٛم٦م يٙمقن اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م يم٤مًمبٝم٤مئؿ

 .(شمٚمخٞمّمف)وواوم٘مف اًمذهبل ذم 

أدرسمٜم٤م قم٤مُم٤م صمؿ ىمٗمٚمٜم٤م، وومٞمٜم٤م ؿمٞمخ ُمكـ ظمكثٕمؿ، ومكذيمر احلجك٤مج، ومقىمكع ومٞمكف : وقمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ي٘م٤مل ًمف قمار؛ ىم٤مل

ؾمكٛمٕم٧م : ىمك٤ملإٟمف هق اًمذي أيمٗمرهؿ. صمؿ : مل شمالبف وهق ي٘م٤مشمؾ أهؾ اًمٕمراق ذم ـم٤مقم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: وؿمتٛمف، وم٘مٚم٧م ًمف

وم٘مد ُمْم٧م أرسمع وسم٘مٞم٧م واطمدة، وهل اًمّمٞمٚمؿ، وهكل ومكٞمٙمؿ يك٤م  ؛)يٙمقن ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ(: ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

أهؾ اًمِم٤مم، وم٢من أدريمتٝم٤م، وم٤مؾمتٓمٕم٧م أن شمٙمقن طمجرا، ومٙمٜمكف، وٓ شمٙمكـ ُمكع واطمكد ُمكـ اًمٗمكري٘ملم، وإٓ وم٤مختكذ ٟمٗم٘مك٤م ذم 

وقمار هذا مل أقمرومف، وسم٘مٞمك٦م ): ٟمٕمؿ. رواه اإلُم٤مم أمحد. ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ؟ ىم٤ململسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل  أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ: إرض. ىمٚم٧م

: واًمّمكٞمٚمؿ): . ىمك٤مل اسمكـ ُمٜمٔمكقر(اًمداهٞم٦م، واًمٞم٤مء زائدة: اًمّمٞمٚمؿ): . ىم٤مل اسمـ إصمػم واسمـ ُمٜمٔمقر(رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

. وىم٤مل اسمكـ إصمكػم واسمكـ (أسمٞمدوا: آؾمتئّم٤مل، واصٓمٚمؿ اًم٘مقم: إُمر اعمالت٠مصؾ، ووىمٕم٦م صٞمٚمٛم٦م ُمـ ذًمؽ، وآصٓمةم

)ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ، ىمد ُمْم٧م أرسمع وسم٘مٞم٧م واطمدة، وهل اًمّمػمم(، : وذم احلدي٨م): صكرم(: ُمٜمٔمقر أيْم٤م ذم )ُم٤مدة

 ء اًم٘مٓمكع، واًمٞمك٤م: ويم٠مهن٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٞمٚمؿ، وهل اًمداهٞم٦م اًمتل شمالت٠مصؾ يمؾ رء، يم٠مهن٤م ومتٜمك٦م ىمٓم٤مقمك٦م، وهكل ُمكـ اًمّمككرم

 .أهك (زائدة

أظمكرة  ٤ًم،)أشم٧م اًمٗمتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ؛ يريم٥م سمٕمْمكٝم٤م سمٕمْمك: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوقمـ أ  ُمقهيب٦م ُمقمم رؾمقل اهلل 

)أىمبٚم٧م اًمٗمتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ؛ يتبع أوهل٤م آظمره٤م، أظمرة ؿمكر ُمـ : ىم٤مل: أؿمد ُمـ إومم( رواه اإلُم٤مم أمحد. وذم رواي٦م

ظمرج ذات يقم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ُمِمتٛمة سمثقسمف، حمٛمرة قمٞمٜم٤مه، وهق  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : اهنع هللا يضرإومم( إؾمٜم٤مده ضمٞمد. وقمـ قم٤مئِم٦م 

ًا ٔمٚمكؿ، أهيك٤م اًمٜمك٤مس ًمكق شمٕمٚمٛمكقن ُمك٤م أقمٚمكؿ ًمبٙمٞمكتؿ يمثكػم)أهي٤م اًمٜم٤مس أفمٚمتٙمؿ اًمٗمتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمكؾ اعم: يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف

ي٤م رؾمقل اهلل! إٟم٤م يمٜمك٤م : أٟمف ىم٤مل: اهنع هللا يضر( رواه اإلُم٤مم أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان وضحٙمتؿ ىمٚمٞمةً 

ومكتـ : ُمك٤م هكق؟ ىمك٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ذم ؿمكر ومذه٥م اهلل سمذًمؽ اًمِمكر، وضم٤مء سم٤مخلػم قمغم يديؽ؛ ومٝمؾ سمٕمد اخلػم ُمـ ؿمكر؟ ىم٤مل

: هنع هللا يضرشم٠مشمٞمٙمؿ ُمِمتبٝم٦م يمقضمقه اًمب٘مر، ٓ شمدرون أي٤م ُمـ أي( رواه اإلُم٤مم أمحد. وقمٜمف  ٤ًم،يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ، يتبع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم

اسمكـ أ  ؿمكٞمب٦م،  رواه (هذه ومتـ ىمد أفمٚم٧م يمجب٤مه اًمب٘مر؛ هيٚمؽ ومٞمٝم٤م أيمثر اًمٜم٤مس؛ إٓ ُمـ يم٤من يٕمرومٝمك٤م ىمبكؾ ذًمكؽ): أٟمف ىم٤مل

سمقن ظمٞمِمكقُمٝم٤م طمتكك ْمككرشمٙمقن ومتٜمك٦م هلك٤م رضمك٤مل ومٞم): أٟمف ىم٤مل: هنع هللا يضروقمـ طمذيٗم٦م أيْم٤م  .يمت٤مب اًمٗمتـ٤مد، ذم ُٟمٕمٞمؿ سمـ محو

سمقن ظمٞمِمقُمٝم٤م طمتكك شمكذه٥م، صمكؿ شمٙمكقن أظمكرى، ومٞم٘مكقم هلك٤م رضمك٤مل، ْمكرشمذه٥م، صمؿ شمٙمقن أظمرى، ومٞم٘مقم هل٤م رضم٤مل ومٞم

ظمٞمِمكقُمٝم٤م طمتكك شمكذه٥م، صمكؿ شمٙمكقن سمقن ْمكرسمقن ظمٞمِمقُمٝم٤م طمتك شمذه٥م، صمؿ شمٙمقن أظمرى، ومٞم٘مقم هل٤م رضم٤مل، ومٞمْمكرومٞم

واهلل ٓ ي٠مشمٞمٝمؿ أُمر يْمجقن ): أٟمف ىم٤مل: هنع هللا يضررواه اسمـ أ  ؿمٞمب٦م. وقمٜمف  (اخل٤مُمال٦م د ٤مء جمٚمٚم٦م شمٜمبثؼ ذم إرض يما يٜمبثؼ اعم٤مء

ُم٤م أؿمبٝمٝم٤م سم٤مًمٗمتٜم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م يمٚما أشم٧م واطمدة وومزقمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إٓ : رواه اسمـ أ  ؿمٞمب٦م. )أىمقل (ُمٜمف؛ إٓ ردومٝمؿ أُمر يِمٖمٚمٝمؿ قمٜمف

: )يمٞمكػ أٟمك٧م يك٤م قمكقف إذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمكقل اهلل  هنع هللا يضروقمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل وأشم٧م إظمرى وؿمٖمٚمتٜم٤م قمـ إومم( 
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اًمٜم٤مر؟!. ىمٚم٧م: وُمتك ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىمك٤مل: إذا يمثكرت اومؽمىم٧م هذه إُم٦م قمغم صمةث وؾمبٕملم ومرىم٦م، واطمدة ذم اجلٜم٦م وؾم٤مئرهـ ذم 

 ،اًمِمكرط، وُمٚمٙم٧م اإلُم٤مء، وىمٕمدت احلٛمةن قمغم اعمٜم٤مسمر، واختذ اًم٘مرآن ُمزاُمػم، وزظمروم٧م اعمال٤مضمد، ورومٕم٧م اعمٜم٤مسمر، واختذ اًمٗملء دوًٓ 

وأىمَم أسم٤مه، وًمٕمكـ آظمكر هكذه إُمك٦م أوهلك٤م،  وشمٗم٘مف ذم اًمديـ ًمٖمػم اهلل، وأـم٤مع اًمرضمؾ اُمرأشمف وقمؼ أُمف ،وإُم٤مٟم٦م ُمٖمٜماً  ٤ًم،واًمزيم٤مة ُمٖمرُم

وؾم٤مد اًم٘مبٞمٚم٦م وم٤مؾم٘مٝمؿ، ويم٤من زقمٞمؿ اًم٘مقم أرذهلؿ، وأيمرم اًمرضمؾ اشم٘م٤مء ؿمكره؛ ومٞمقُمئذ يٙمقن ذًمؽ، ويٗمزع اًمٜم٤مس إمم اًمِم٤مم، وإمم ُمديٜمك٦م 

شم٘مكع اًمٗمكتـ سمٕمكد  صمكؿ ٤ًم،ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م: دُمِمؼ، ُمـ ظمػم ُمدن اًمِم٤مم، ومتحّمٜمٝمؿ ُمـ قمدوهؿ. ىمٚم٧م: وهؾ شمٗمتح اًمِم٤مم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ وؿمٞمٙم

طمتك خيرج رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل ي٘م٤مل ًمف: اعمٝمدي، وم٢من أدريمتكف وم٤مشمبٕمكف  ٤ًم،ومتحٝم٤م، صمؿ دملء ومتٜم٦م همؼماء ُمٔمٚمٛم٦م، صمؿ يتبع اًمٗمتـ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم

وومٞمف قمبداحلٛمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ، وصم٘مف اسمـ طمب٤من، وهق ضٕمٞمػ، وومٞمكف مج٤مقمك٦م مل : ىم٤مل اهلٞمثٛمل .ويمـ ُمـ اعمٝمتديـ( رواه اًمٓمؼماين

)إهن٤م ؾمتٙمقن ومتٜم٦م شمالتٜمٔمػ اًمٕمرب ىمتةهك٤م ذم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤ملأقمرومٝمؿ. وقم

هكذا : اًمٜم٤مر، اًمٚمال٤من ومٞمٝم٤م أؿمد ُمـ وىمع اًمالكٞمػ( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود، واًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضمك٦م، وىمك٤مل اًمؽمُمكذي

٘م٤مت؛ ؾمقى ًمٞم٨م سمـ أ  ؾمٚمٞمؿ؛ وم٘مد شمٙمٚمؿ ومٞمكف، وىمكد روى ًمكف اًمبخك٤مري ذم ورواشمف يمٚمٝمؿ صم: طمدي٨م طمالـ همري٥م. ىمٚم٧م

شمٕمٚمٞم٘م٤م، وُمالٚمؿ ُم٘مروٟم٤م سمآظمر، وروى قمٜمف همػم واطمد ُمـ أيم٤مسمر إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٕمٛمكر وؿمكٕمب٦م واًمثكقري، وىمك٤مل  (صحٞمحف)

إٟما أٟمٙمروا قمٚمٞمف اجلٛمع سملم قمٓم٤مء وـم٤مووس وجم٤مهد، وقمغم هذا ومحديثف هذا طمالـ إن ؿمك٤مء اهلل شمٕمك٤ممم. وىمكد : اًمدارىمٓمٜمل

ومٞمٝم٤م اًمٕمرب، اًمٚمالك٤من ومٞمٝمك٤م أؿمكد ُمكـ اًمالككٞمػ، ) ،)ؾمكٞمٙمقن سمٕمدي ومتـ يّمٓمٚمؿ(: ، وًمٗمٔمف(شم٤مرخيف)رواه اسمـ قمال٤ميمر ذم 

اؾمتٜمٔمٗم٧م : شمالتققمبٝمؿ هةيم٤م؛ ي٘م٤مل: أي): واسمـ ُمٜمٔمقرىم٤مل اسمـ إصمػم : (بشمالتٜمٔمػ اًمٕمر): ذم اًمٜم٤مر(. ىمقًمف٤ًم ىمتةه٤م مجٞمٕم

أي : وىمٞمكؾ): (اعمرىمك٤مة). وىم٤مل قمكم اًم٘مك٤مري ذم (ٟمٔمٗمتف: اؾمتٜمٔمٗم٧م اخلراج، وٓ ي٘م٤مل: إذا أظمذشمف يمٚمف، وُمٜمف ىمقهلؿ: اًمٌمء

 .(شمٓمٝمرهؿ ُمـ إرذال وأهؾ اًمٗمتـ

ى ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖمك٦م. ويِمكٝمد عمك٤م ىم٤مًمكف وهذا ىمقل ىمقي ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ، وإن يم٤من اًم٘مقل إول أىمق: ىم٤مل محقد اًمتقجيري

طمتك يّمػم اًمٜمك٤مس إمم : ُمـ هذه إُم٦م إٓ ًمٓمٛمتف ًمٓمٛم٦م. وىم٤مل ومٞمٝم٤مًا أهن٤م ٓ شمدع أطمد: اًم٘م٤مري ُم٤م شم٘مدم ذم ذيمر ومتٜم٦م اًمدهٞماء

ومالٓم٤مط إيان ٓ ٟمٗم٤مق ومٞمف، وومالٓم٤مط ٟمٗم٤مق ٓ إيان ومٞمف؛ ومٝمذا يدل قمغم أن ومتٜم٦م اًمكدهٞماء شمٜمٔمكػ اعمك١مُمٜملم ُمكـ : ومالٓم٤مـملم

اًمٗمتـ واًمري٥م واًمٜمٗم٤مق، ٓ أهنؿ يالت٠مصٚمقن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وومتٜم٦م اًمدهٞماء هل أقمٔمؿ ومتٜم٦م شمٙمقن ىمبؾ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل. واًمدًمٞمؾ أهؾ 

قمغم أن اًمٗمتـ ٓ شمالتققم٥م اًمٕمرب هةيم٤م ُم٤م رواه ُمالٚمؿ ذم )صحٞمحف(، واًمؽمُمذي ذم )ضم٤مُمٕمف(؛ وقمـ ضمك٤مسمر سمكـ قمبكداهلل 

. ىم٤مًمك٧م أم ()ًمٞمٗمرن اًمٜم٤مس ُمـ اًمدضم٤مل ذم اجلبك٤مل: ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٜمبل أظمؼمشمٜمل أم ؿمكريؽ أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًم: ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل

هذا طمدي٨م طمالـ صكحٞمح همريك٥م. ويكدل : هؿ ىمٚمٞمؾ(.ىم٤مل اًمؽمُمذي): ي٤م رؾمقل اهلل وم٠ميـ اًمٕمرب يقُمئذ؟ ىم٤مل: ؿمكريؽ

)وم٘م٤مًمك٧م : اًمٓمقيؾ ذم ذيمر اًمدضم٤مل، وومٞمكفذم طمديثف هنع هللا يضر قمغم ذًمؽ أيْم٤م ُم٤م رواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم )ؾمٜمٜمف( قمـ أ  أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم 

هؿ ىمٚمٞمؾ، وضمٚمٝمؿ يقُمئذ سمبٞمك٧م اعم٘مكدس، وإُمك٤مُمٝمؿ : ي٤م رؾمقل اهلل! وم٠ميـ اًمٕمرب يقُمئذ؟ ىم٤مل: أم ؿمكريؽ سمٜم٧م أ  اًمٕمٙمر

ىم٤مل : أٟمف ىم٤ملهنع هللا يضر رضمؾ ص٤مًمح، ومبٞمٜما إُم٤مُمٝمؿ ىمد شم٘مدم يّمكم ُبؿ( ورواه احل٤مرث سمـ أ  أؾم٤مُم٦م ذم ُمالٜمده سمالٜمده قمـ ضم٤مسمر 
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   افدجول

وشمٙمكقن سمكلم يديكف ، هم٤مئ٥م يٜمتٔمر ؿمكروهق ، اط اًمال٤مقم٦م اًمٙمؼمىؿمكراًمدضم٤مل هق اًمٙمذاب وهق أول أ

ذم آظمر ُمدة طمٙمؿ اعمٝمدي )ًمٕمٚمف يٖمْم٥م ُمـ اقمك٤مدة ، ُمـ همْمب٦م يٖمْمبٝم٤م اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦مسمٕمد ومتح  وخيرج، ومتـ

ة اخلةومك٦م سمٕمكد أن ضككرطم٤مإمم  واًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ أيكدي اًمٕمٚماٟمٞمك٦م، اعمٝمدي ًمبٞم٧م اعم٘مدس ُمـ أيدي اًمٞمٝمقد

، ويٗمالكد ذم إرض، اعمديٜمك٦مو ٙمك٦مجيكقب إرض يمٚمٝمك٤م إٓ ُمو (ة اخلةوم٦م اًمٕمثاٟمٞمك٦م ؾمك٤مسم٘م٤مً ضكرطم٤م يم٤مٟم٧م

 .(1)هؿ اًمدضم٤مل سمبٞم٧م اعم٘مدس قم٤مصٛم٦م اخلةوم٦م وُمٕمف اًمٞمٝمقدصكرومٞمح٤م، وي٘م٤مشمٚمف اعمٝمدي وُمـ ُمٕمف

                                                                                                                                 

ٓ إن سمٕمْمٝمؿ أُمػم سمٕمض؛ شمٙمرُمك٦م : شمٕم٤مل صؾ سمٜم٤م، ومٞم٘مقل: )يٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ ومٞم٘مقل أُمػمهؿ اعمٝمدي: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل ر

 إؾمٜم٤مده ضمٞمد.: اهلل هلذه إُم٦م( وهذا احلدي٨م ىم٤مل ومٞمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ

ه، وُمٜمكف احلكدي٨م: ٘م٤ملاخلٚمط، ي: أصؾ اًمدضمؾ): ىم٤مل اسمـ إصمػم: ( اعمالكٞمح اًمدضم٤مل1) )يٙمكقن ذم آظمكر : دضمؾ إذا ًمبس وُمكقَّ

قمل : أي ؛اًمزُم٤من دضم٤مًمقن( هقن، وىمد شمٙمرر ذيمر اًمدضم٤مل ذم احلدي٨م، وهق اًمكذي ئمٝمكر ذم آظمكر اًمزُمك٤من يكدَّ يمذاسمقن مُمق 

اًمكدضم٤مل ): . وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًمب٤مري((إًمقهٞم٦م، وومٕم٤مل ُمـ أسمٜمٞم٦م اعمب٤مًمٖم٦م؛ أي يٙمثر ُمٜمف اًمٙمذب واًمتٚمبٞمس

. ويالكٛمك أهكك (؛ ٕٟمف يٖمٓمكل احلكؼ سمب٤مـمٚمكفُمـ اًمدضمؾ، وهق اًمتٖمٓمٞم٦م، وؾمٛمل اًمٙمذاب دضم٤مًٓ  -سمٗمتح أوًمف واًمتِمديد  -

اعمالكٞمح اًمٙمذاب، وؾمب٥م شمالٛمٞمتف سم٤مًمٙمذاب ًمٚمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم اعمالككٞمح قمٞمالكك اسمكـ ُمكريؿ. ىمك٤مل اسمكـ يمثكػم ذم : اًمدضم٤مل

 ًا،وهيدي سمكف يمثكػم ًا،ًمٞمٙمقن حمٜم٦م ًمٚمٜم٤مس ذم آظمر اًمزُم٤من، ومٞمْمؾ سمف يمثػم وهق رضمؾ ُمـ سمٜمل آدم، ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم): (اًمٜمٝم٤مي٦م)

: أٟمكف ىمك٤مل: ُمـ ـمريؼ جم٤مًمكد قمكـ اًمِمكٕمبل (شم٤مرخيف). وىمد روى احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم أسم٤مر ذم (وُم٤م يْمؾ سمف إٓ اًمٗم٤مؾم٘ملم

ي٘مك٤مل هلك٤م ىمكقص )ُمقًمد اًمدضم٤مل سم٘مري٦م ُمـ ىمرى ُمّمككر : . وُمقًمده سمٛمّمكر قمـ يمٕم٥م ىم٤ملأهك (يمٜمٞم٦م اًمدضم٤مل أسمق يقؾمػ)

 . )وىمقص ذم صٕمٞمد ُمّمكر(.يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وهل سمالكرى( 

:  . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )هق اسمـ ص٤مئد اًمذي وًمد سم٤معمديٜم٦م( : وطمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد قمـ طمٜمٔمٚم٦م قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف ىم٤مل

ريـ؟!!( وأُم٤م صٗم٦م  اًمكدضم٤مل ُمكـ ظمكةل إطم٤مديك٨م وأصمك٤مر )اخلةف ىم٤مئؿ طمقل وٓدشمف، ووضمقده، وهؾ هق ُمـ اعمٕمٛمَّ

)هق أقمقر اًمٕمٞمٜمٞملم اًمٞمٛمٜمك واًمٞمالكرى )اًمٕمقر هق اًمٕمٞم٥م( وهق آدم أزهر هجلم، وهق يمثػم اًمِمكٕمر، ضمٗمك٤مل، ضمٕمكد : جُمَْٛمٚم٦م

ىمٓمط، وذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أٟمف ىمّمػم وذم طمدي٨م أٟمف ـمقيؾ، ومٞمٚماٟمٞم٤ًم، أومح٩م، رأؾمف يمرأس إََصَٚم٦م، ومٞمف َدوَم٠ٌم، ُمٙمتقب سملم 

ومر وهتج٤مه )ك ا ف ر( وىمّم٦م متٞمؿ اًمداري ذم صحٞمح ُمالٚمؿ وأٟمف ُُمْقصَمٌؼ ذم سمحر اًمِم٤مم أو سمحر اًمٞمٛمـ، وورد أٟمكف ذم قمٞمٜمٞمف يم٤م

وإٟما  ٤ًم،)اًمدضم٤مل ًمٞمس هق إٟمال٤مٟم٤ًم: إطمدى ضمزر اًمٞمٛمـ، وقمـ ؿمكريح سمـ قمبٞمد وقمٛمرو سمـ إؾمقد ويمثػم سمـ ُمرة؛ ىم٤مًمقا مجٞمٕم

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم ـ، ٓ يٕمٚمؿ ُمـ أوصم٘مف ؾمٚمٞمان اًمٜمبكل أو همكػمه( هق ؿمٞمٓم٤من، ُمقصمؼ سمالبٕملم طمٚم٘م٦م، ذم سمٕمض ضمزائر اًمٞمٛم

: ومٕمـ قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمكٜمٝما ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. وأُم٤م اٟمٓمةىمف ُمـ اًمقصم٤مق وم٘مد صمب٧م أٟمف ُمٜمذ زُمـ اًمرؾمقل يمت٤مب اًمٗمتـ



 

- 52 - 

 ايدداٍ

                                                                                                                                 

اًمدضم٤مل(( رواه اإلُم٤مم أمحد، واًمٓمؼماين، وأضمكري ذم : يٕمٜمل)ًم٘مد أيمؾ اًمٓمٕم٤مم وُمِمك ذم إؾمقاق ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل 

وذم إؾمٜم٤مد أمحد قمكم سمـ زيد، وطمديثف طمالـ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمكحٞمح، وذم إؾمكٜم٤مد : ىم٤مل اهلٞمثٛمل (اًمِمكريٕم٦م)يمت٤مب 

أٟمف : هنع هللا يضراًمٓمؼماين حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٜمحقي إهقازي، ومل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 

)أٓ إن يمؾ ٟمبل ىمد أٟمذر أُمتف اًمدضم٤مل، وإٟمكف يقُمكف هكذا ىمكد أيمكؾ اًمٓمٕمك٤مم( رواه احلك٤ميمؿ ذم : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمع رؾمقل اهلل 

 )وم٢مٟمكف أقمجبٜمكل: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.... ىم٤مل اًمرؾمكقل ) )ُمالتدريمف(، وومٞمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم، وهق ضٕمٞمػ. وُمـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس

طمدي٨م متٞمؿ أٟمف واومؼ اًمذي يمٜم٧م أطمدصمٙمؿ قمٜمف، وقمـ اعمديٜم٦م وُمٙم٦م، أٓ إٟمف ذم سمحر اًمِم٤مم، أو سمحر اًمٞمٛمـ، ٓ سمؾ ُمكـ ىمبكؾ 

( أظمرضمكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصومحٗمٔمك٧م هكذا ُمكـ رؾمكقل اهلل : . وأوُم٠م سمٞمده إمم اعمِمكرق. ىم٤مًم٧م(اعمِمكرق ُم٤م هق، ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق ُم٤م هق

ُٟمٕمٞمؿ سمكـ )خيرج اًمدضم٤مل ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق ُمـ أرض ي٘م٤مل هل٤م ظمراؾم٤من( : ىم٤مل هنع هللا يضرأ  سمٙمر اإلُم٤مم ُمالٚمؿ، ذم صحٞمحف. قمـ 

)أن : يمك٤مُمةً اهنع هللا يضر . وحيرم قمٚمٞمف دظمقل ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ذم وىم٧م متٚمُّٙمف. وهذا طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜمك٧م ىمكٞمس يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

، ومّمكٕمد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمّمةة ضم٤مُمٕم٦م؛ ذم ؾم٤مقم٦م مل يٙمـ يٜم٤مدي ومٞمٝم٤م، ومخرج اًمٜم٤مس إمم اعمالجد، ومجك٤مء اًمٜمبكل : ٟم٤مدى ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

(، إٟمف مل يٙمـ ومٞما ُم٣م، وإٟمف يم٤مئـ ومٞمٙمؿ أيتٝم٤م إُم٦م، وإن متٞمًا اًمكداري أظمكؼمين أٟمكف ٤مً أٟمذريمؿ اًمدضم٤مل )صمةصم: اعمٜمؼم، صمؿ ىم٤مل

ُمك٤م : م، وم٠مًم٘مْتٝمؿ اًمريح إمم ضمزيرة ُمـ ضمزائره، وم٢مذا هؿ سم٤مًمد ٤مء دمر ؿمٕمره٤م، وم٘م٤مًمقاريم٥ِم سمحر اًمِم٤مم ذم ٟمٗمر ُمـ خلؿ وضمذا

ذم هذا اًمدير؛ وم٢مٟمف  ُم٤م أٟم٤م سمٛمخؼمشمٙمؿ وٓ أؾمتخؼميمؿ، وًمٙمـ ائتقا رضمةً : أظمؼميٜم٤م. ىم٤مًم٧م: أٟم٤م اجلال٤مؾم٦م. ىم٤مًمقا: أٟم٧م؟ ىم٤مًم٧م

ٟمحكـ اًمٕمكرب. : ُم٤م أٟمتؿ؟ ىم٤مًمقا: احلديد. وم٘م٤مل إمم ظمؼميمؿ سم٤مٕؿمقاق. وم٠مشمقه؛ وم٢مذا رضمؾ ممالقح اًمٕملم، ُمقصمؼ إمم ؾم٤مري٦م ذم

اشمبٕمف ىمكقم وشمريمكف ىمكقم. : وما ومٕمؾ اًمٜم٤مس؟ ىم٤مًمقا: سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ ٟمبل أُمل يدقمقهؿ إمم اهلل. ىم٤مل: ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمٕمرب؟ ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل

: ُمك٤م ومٕمٚمك٧م اًمٕمكرب؟ أي رء ًمب٤مؾمكٝمؿ؟ ىمٚمٜمك٤م: أُم٤م إهنؿ إن يتبٕمقٟمف ويّمدىمقٟمف ظمػم هلؿ ًمق يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن. صمؿ ىمك٤مل: ىم٤مل

ىمكقي، : ُم٤م ومٕمٚم٧م ٟمخؾ سمٞمالك٤من؟ ىمٚمٜمك٤م: هٞمٝم٤مت. صمؿ ىم٤مل: ب سمٞمده قمغم ومخذه، صمؿ ىم٤ملْمكرف وىمٓمـ شمٖمزًمف ٟمال٤مؤهؿ. ومصق

يمثكػم ُم٤مؤهك٤م يتكدومؼ : ُم٤م ومٕمٚم٧م قملم زهمر؟ ىمٚمٜم٤م: هٞمٝم٤مت. صمؿ ىم٤مل: ب سمٞمده قمغم ومخذه، صمؿ ىم٤ملْمكروٟمجده٤م ذم يمؾ قم٤مم. وم

ق ىمد أـمٚم٘مٜمل اهلل ُمـ وصم٤مىمل؛ مل يبؼ ُمٜمٝمؾ إٓ دظمٚمتف؛ ًم: هٞمٝم٤مت صمؿ ىم٤مل: ب سمٞمده قمغم ومخذه، صمؿ ىم٤ملْمكريروي ُمـ أشم٤مه٤م. وم

شمٚمؽ ُمٙم٦م وهذه ـمٞمب٦م طمرُمٝم٤م اهلل يما طمرم إسمراهٞمؿ ُمٙمك٦م، أُمك٤م ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٓ ُمٙم٦م وـمٞمب٦م؛ وم٢مٟمف ًمٞمس زم دظمقهلا. ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٤مُمك٦م( رواه ُمالكٚمؿ واًمٓمكؼماين إٟمف ًمٞمس ٟم٘م٥م وٓ ؾمٙم٦م إٓ وقمٚمٞمٝم٤م ُمٚمؽ ؿم٤مهر ًمٚمالكٞمػ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمكـ اًمكدضم٤مل إمم يكقم اًم٘مٞم

، وذيمكره اسمكـ وٓ شمٕمديةً  ذيمره اًمبخ٤مري واسمـ أ  طم٤مشمؿ، ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤مً : واًمٚمٗمظ ًمف قمـ قمٛمران سمـ ؾمٚمٞمان اًم٘مٞمالكل

، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت. ًمٙمـ ىمبؾ متٚمُّؽ اًمدضم٤مل وم٢مٟمف حيتٛمؾ دظمقًمكف ُمٙمك٦م واعمديٜمك٦م. وىمكد صمبك٧م ذم (اًمث٘م٤مت)طمب٤من ذم 

إّن اهلل ًمٞمس سمك٠مقمَقَر؟ ): يقُم٤ًم سملم فمٝمراين اًمٜم٤مس اعمالكٞمح اًمدضم٤مل وم٘م٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذيمر رؾمقل اهلل : قمٛمر ىم٤ملاًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ 

ب٦م ـم٤مومٞم٦ُم؟ وأراين اهلل قمٜمد اًمٙمٕمب٦ِم ذم اعمٜم٤مم رضُمًة آدَم يم٠مطمالكـ ُمك٤م ٜمَاًمٕملم اًْمُٞمْٛمٜمك؟ يم٠من قمٞمٜمف قمِ  أَٓ إن اعمالكٞمَح اًمدضم٤مل أقمقرُ 

ْٕمِر ي٘مٓمُر رأؾَمُف ُم٤مًء واضٕم٤ًم يديِف قَمغَم ُِمٜمَْٙمَبل رضمٚملم وهَق َيٓمكقف ْمكراًمرضَم٤مِل يَ ْدم ُيَرى ُِمـ أُ  ُب عمََِّتُف سَملْمَ َُمٜمْٙمَِبْٞمِف؟ َرضْمَؾ اًمِمَّ
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ـْ َهَذا؟ ىم٤مًمقا: سم٤مًمبٞم٧م وم٘مٚم٧م ـُ َُمْرَيؿ، ورأي٧م رضمًة وراَءُه ىَمَٓمٓم٤ًم أقمَقَر اًمٕملم اًمٞمٛمٜمكك يم٠مؿْمكَبف ُِمكـ َرأيك٧م : َُم هق اعمَالكٞمح اسم

ـْ َهَذا؟ ىم٤مًمقا: ـ ىمَٓمـ واِضٕم٤ًم َيَديِف قمغم ُِمٜمْٙمبل رضمؾ يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م، وم٘مٚم٧مسم٤مسم )ومم٤م يِمٝمد ًمف : . أىمقل(اعمَالكٞمُح اًمدضم٤مُل : َُم

ئمٜمقن أٟمف اًمدضم٤مل يمك٤من ذم اعمديٜمك٦م وذهك٥م إمم ُمٙمك٦م(. واًمكدضم٤مل أطمكد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن اسمـ صٞم٤مد اًمذي يم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمرؾمقل 

ُمكٜمٝمؿ صك٤مطم٥م : )سمكلم يكدي اًمالك٤مقم٦م يمكذاسمقن: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضرقمٔمٛمٝمؿ ومتٜم٦م. قمـ ضم٤مسمر صمةصملم يمذاسم٤ًم وهق أ

: اًمٞماُم٦م، وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م صٜمٕم٤مء اًمٕمٜمالكل، وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م محكػم، وُمكٜمٝمؿ اًمكدضم٤مل، وهكق أقمٔمٛمٝمكؿ ومتٜمك٦م(. ىمك٤مل ضمك٤مسمر

: ىمك٤مل اهلٞمثٛمكل ،م أمحد، واًمبزار، واسمـ طمب٤من ذم )صكحٞمحف(( رواه اإلُم٤م٤مً ىمري٥م ُمـ صمةصملم يمذاسم: )وسمٕمض أصح٤م  ي٘مقل

وذم إؾمٜم٤مد اًمبزار قمبداًمرمحـ سمـ ُمٖمراء، وصم٘مف مج٤مقم٦م وومٞمف ضٕمػ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمكف رضمك٤مل اًمّمكحٞمح، وذم إؾمكٜم٤مد أمحكد اسمكـ 

شم٘مكقم اًمالك٤مقم٦م طمتكك خيكرج صمةصمكقن  )وإٟمكف واهلل ٓ: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  هنع هللا يضرهلٞمٕم٦م، وهق ًملم. وقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

صكحٞمح قمكغم : وىم٤مل ،واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف( (اًمٙمبػم)آظمرهؿ إقمقر اًمدضم٤مل( رواه اإلُم٤مم أمحد، واًمٓمؼماين، ذم  ٤ًم،يمذاسم

)سملم يكدي اًمالك٤مقم٦م اًمكدضم٤مل، : ىم٤مل: ؿمكرط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف( ورواه اًمٓمؼماين، وًمٗمٔمف

أن ي٠مشمقيمؿ سمالٜم٦م مل شمٙمقٟمقا قمٚمٞمٝم٤م يٖمكػمون ُبك٤م ؾمكٜمتٙمؿ ): ُم٤م آيتٝمؿ؟ ىم٤مل: . ىمٚمٜم٤م(يمذاسمقن صمةصمقن أو أيمثروسملم يدي اًمدضم٤مل 

ىمك٤مل ذم ظمٓمبتكف سمٕمكد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رؾمكقل: هنع هللا يضروديٜمٙمؿ، وم٢مذا رأيتٛمقهؿ، وم٤مضمتٜمبقهؿ وقم٤مدوهؿ(. وقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

آظمرهؿ إقمقر اًمكدضم٤مل.... )ومكذيمر احلكدي٨م ذم  ٤ًم،ًمال٤مقم٦م طمتك خيرج صمةصمقن يمذاسم)وإٟمف واهلل ٓ شم٘مقم ا: صةة اًمٙمالقف

يتٗم٤مىمؿ ٤مً قمٔم٤مُمًا )وًمـ يٙمقن ذًمؽ يمذًمؽ طمتك شمروا أُمقر: ؿم٠من اًمدضم٤مل، وٟمزول قمٞمالك، وإهةك اًمدضم٤مل وضمٜمقده، صمؿ ىم٤مل

ُمراشمبٝمك٤م( رواه اإلُمك٤مم ؟ طمتك شمزول ضمبك٤مل قمكـ اً هؾ يم٤من ٟمبٞمٙمؿ ذيمر ًمٙمؿ ُمٜمٝم٤م ذيمر: ؿم٠مهن٤م ذم أٟمٗمالٙمؿ، وشمال٤مءًمقن سمٞمٜمٙمؿ

صحٞمح قمغم ؿمكرط اًمِمٞمخلم ومل خيرضمك٤مه، : أمحد، واًمٓمؼماين، واسمـ طمب٤من ذم )صحٞمحف(، واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف(، وىم٤مل

ى سمك٤مٕرض ويبٜمكك : وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. أىمقل )وهذه ضمب٤مل ُمٙم٦م اًمٞمقم وهل شُمزال قمـ ُمراشمبٝم٤م وشمٜمالػ وشُمالقَّ

 اًمٕم٤مًمٞم٦م(. قمٚمٞمٝم٤م اًمتقؾمٕم٦م ًمٚمحرم أو إسمراج 

: ؛ ىمك٤ململسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمكقل اهلل : -هنع هللا يضر وهق طمذيٗم٦م سمـ أؾمككٞمد  -واًمدضم٤مل هق أول أؿمكراط اًمال٤مقم٦م اًمٙمؼمى قمـ أ  ؾمكرحي٦م 

ظمروج اًمكدضم٤مل، وٟمكزول قمٞمالكك اسمكـ : )سملم يدي اًمال٤مقم٦م قمِمكر آي٤مت، يم٤مًمٜمْٔمؿ ذم اخلٞمط، إذا ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م واطمدة؛ شمقاًم٧م

إياهن٤م( رواه اسمـ قمال٤ميمر ذم ٤ًم ج وُم٠مضمقج، واًمداسم٦م، وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرُب٤م وذًمؽ طملم ٓ يٜمٗمع ٟمٗمالُمريؿ، وومتح ي٠مضمق

ظمروج اًمدضم٤مل، صمؿ ٟمزول قمٞمالكك ًا أول أي٤مت فمٝمقر: أٟمف ىم٤مل: وىمد طمٙمك اًمبٞمٝم٘مل قمـ احل٤ميمؿ): )شم٤مرخيف(. ىم٤مل اسمـ يمثػم

. واًمدضم٤مل ؿمكر هم٤مئ٥م يٜمتٔمر، قمكـ (ُمـ ُمٖمرُب٤م اسمـ ُمريؿ، صمؿ ومتح ي٠مضمقج وُم٠مضمقج، صمؿ ظمروج اًمداسم٦م، صمؿ ـمٚمقع اًمِمٛمس

هؾ شمٜمٔمرون إٓ إمم وم٘مر ُُمٜمٍْس، أو ٤ًم: )سم٤مدروا سم٤مٕقمال ؾمبٕم: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضرقمبداًمرمحـ إقمرج قمـ أ  هريرة 

ومِمكر هم٤مئ٥م يٜمتٔمر، أو اًمالك٤مقم٦م؛ وم٤مًمالك٤مقم٦م أدهكك  هِمٜمًَك ُُمْٓمٍغ، أو ُمرٍض ُمٗمالد، أو هرٍم ُُمْٗمٜمِد، أو ُمٍقت جُمِْٝمز، أو اًمدضم٤مل؛

احلدي٨م صحٞمح قمغم ؿمكرط اًمِمكٞمخلم ومل خيرضمك٤مه، : هذا طمدي٨م همري٥م طمالـ، ىم٤مل احل٤ميمؿ: وأُمر( رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل
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)إن ُمكـ أؿمككراط : ي٘مكقلهنع هللا يضر ؾمكٛمٕم٧م أسمك٤م هريكرة : وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. وُمـ اًمٗمتـ اًمتل شمٙمقن ىمبٚمف سملم يديف

أن ئمٝمر اًمِمح واًمٗمحش، وي١ممتـ اخل٤مئـ، وخُيَّقن إُملم، وشمٔمٝمر صمٞم٤مب شمٚمبالٝم٤م ٟمال٤مء يم٤مؾمكٞم٤مت قم٤مريك٤مت، وَيْٕمُٚمكق اًمال٤مقم٦م 

: وُمك٤م اًمتحكقت؟ ىمك٤مل: ٟمٕمؿ، ورب اًمٙمٕمب٦م. ىمٚمٜم٤م: . أيمذاك ي٤م قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد ؾمٛمٕمتف ُمـ طمبل؟ ىم٤مل(اًمتُُّحُقت اًمُققمقل

رضم٤مًمكف : أهؾ اًمبٞمقت اًمّم٤محل٦م(.ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ٝمؿ، واًمققمقلومالقل اًمرضم٤مل وأهؾ اًمبٞمقت اًمٖم٤مُمْم٦م يرومٕمقن ومقق ص٤محلٞم)

رضم٤مل اًمّمحٞمح؛ همػم حمٛمد سمـ احل٤مرث سمـ ؾمٗمٞم٤من، وهق صم٘م٦م. وىمد رواه اًمبخ٤مري ذم )اًمٙمٜمك( سمٜمحقه، ورواشمف صم٘م٤مت. وقمـ 

ق ومٞمٝمك٤م )إن أُم٤مم اًمدضم٤مل ؾمكٜملم ظمداقمك٦م؛ ُيَٙمك: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضرأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ب ومٞمٝمك٤م اًمّمك٤مدق، وُيَّمكدَّ ذَّ

َويبِْم٦م ن ومٞمٝم٤م إُملم، وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ، ويتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمرُّ اًمٗمقيالؼ يتٙمٚمؿ ): وُم٤م اًمرويبْم٦م؟ ىم٤مل: . ىمٞمؾ(اًمٙم٤مذب، وخُيقُّ

 ذم أُمر اًمٕم٤مُم٦م( رواه اإلُم٤مم أمحد، وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ إؾمكح٤مق، وهكق ُمكدًمس، وسم٘مٞمك٦م رضم٤مًمكف صم٘مك٤مت. وقمكـ أ  هريكرة 

ب ومٞمٝمك٤م اًمّمك٤مدق، : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضر ق ومٞمٝمك٤م اًمٙمك٤مذب، وُيٙمكذَّ )ؾمكٞم٠م  قمغم اًمٜم٤مس ؾمٜمقات ظمداقم٤مت؛ ُيّمدَّ

ن ومٞمٝم٤م إُملم، ويٜمٓمؼ ومٞمٝم٤م اًمرويبْم٦م اًمرضمكؾ ): ي٤م رؾمكقل اهلل! وُمك٤م اًمرويبْمك٦م؟ ىمك٤مل: . ىمٞمؾ)وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ، وخُيقَّ

صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضمك٤مه، : اًمٕم٤مُم٦م( رواه اإلُم٤مم أمحد، واسمـ ُم٤مضم٦م، واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف(، وىم٤ملاًمت٤مومف يتٙمٚمؿ ذم أُمر 

اًمالكٗمٞمف يكتٙمٚمؿ ذم ): ي٤م رؾمقل اهلل! وُم٤م اًمرويبْم٦م؟ ىم٤مل: )ىمٞمؾ: وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. وذم رواي٦م ٕمحد واحل٤ميمؿ

)شمٙمكقن : ، وًمٗمٔمفيمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وىمد رواه )وشمِمٞمع ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م(. : ىم٤مل: أُمر اًمٕم٤مُم٦م(. وذم رواي٦م ًمٚمح٤ميمؿ

ن  ق ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مذب، وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ، وخُيكقَّ ب ومٞمٝم٤م اًمّم٤مدق، وُيّمدَّ ىمبؾ ظمروج اعمالكٞمح اًمدضم٤مل ؾمٜمقات ظمداقم٦م؛ ُيٙمذَّ

ىمك٤مل : ىم٤مل هنع هللا يضراًمقضٞمع ُمـ اًمٜم٤مس(. وقمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ): وُم٤م اًمرويبْم٦م؟ ىم٤مل: . ىمٞمؾ(ومٞمٝم٤م إُملم، ويتٙمٚمؿ اًمرويبْم٦م

ق : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ب ومٞمٝم٤م اًمّم٤مدق، وُيّمدَّ )يٙمقن أُم٤مم اًمدضم٤مل ؾمٜمقن ظمقادع، يٙمثر ومٞمٝم٤م اعمٓمر، وي٘مؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمَْب٧م، وُيٙمذَّ

ن ومٞمٝم٤م إُملم، ويٜمٓمؼ ومٞمٝم٤م اًمرويبْم٦م : ٦م؟ ىم٤ملي٤م رؾمقل اهلل! وُم٤م اًمرويبْم: . ىمٞمؾ(ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مذب، وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ، وخُيقَّ

وذم أطمالٜمٝم٤م اسمـ إؾمح٤مق، وهق ُمدًمس، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمكف صم٘مك٤مت. ىمك٤مل : ُمـ ٓ ُي١مسَمُف ًمف( رواه اًمٓمؼماين سم٠مؾم٤مٟمٞمد. ىم٤مل اهلٞمثٛمل)

اًمت٤مومف احل٘مػم اخلالكٞمس. )وىمد حَتَّّمؾ ُمـ إطم٤مديك٨م ُمكع يمكةم : اًمت٤مومف احل٘مػم. وىم٤مل اسمـ إصمػم: )اًمرويبْم٦م(: اجلقهري

، وهق اًمذي رسمض قمـ ُمٕم٤مزم إُمقر إمم اًمالٗمٞمف، اًمٗم٤مؾمؼ، اًمت٤مومف، اًمقضٞمع، احل٘مػم، اخلالكٞمس: أهؾ اًمٚمٖم٦م أن اًمرويبْم٦م هق

 .ظمالٞمالٝم٤م(

ق ومٞمف اًمٙمك٤مذب، : )ًمٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من: ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل : اهنع هللا يضروقمـ أم ؾمٚمٛم٦م  ب ومٞمف اًمّم٤مدق، وُيَّمدَّ ُيٙمذَّ

ن ومٞمف إُملم، وي١ممت ـ ومٞمف اخل١مون، ويِمٝمد ومٞمف اعمرء وإن مل يالتِمٝمد، وحيٚمػ وإن مل يالتحٚمػ، ويٙمقن أؾمٕمد اًمٜم٤مس وخُيقَّ

أن : ذم اًمدٟمٞم٤م ًُمَٙمع اسمـ ًُمَٙمع، ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف( رواه اًمبخ٤مري ذم )شم٤مرخيف(، واًمٓمؼماين. وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝما

ظَمَقَٟمك٦م، ٤ًم أُمراء يَمَذسم٦م، وُوَزراء وَمَجرة، وأقمقاٟمك: ؛ ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يبٕم٨م اهلل)واًمذي ٟمٗمالكل سمٞمده: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ـْ ُمـ اجِلَٞمػ، أهكقاؤهؿ خمتٚمٗمك٦م، ومٞمٗمكتح اهلل هلكؿ ومتٜمك٦م  اء وَماَلَ٘م٦م؛ ؾمكٞماهؿ ؾمكٞما اًمرهب٤من، وىمٚمقُبؿ أٟمَت وقُمَروم٤مَء فَمَٚمٛم٦م، وىُمرَّ
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َـّ اإلؾمةم قُمَروًة قُمكرَوة، طمتكك ٓ ي٘مك٤ملهمؼماء ُمٔمٚمٛم٦م، وَمَٞمَتَٝم٤مَويُمقن ومٞمٝم٤م، واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمد ٓ إًمكف إٓ اهلل( : ه؛ ًمُٞمٜم٘مَْم

 رواه اسمـ أ  اًمدٟمٞم٤م.

أُمراء يمذسم٦م، ووزراء وَمَجرة، وقُمرومك٤مء َفمٚمٛمك٦م، : ٓ شمذه٥م اًمدٟمٞم٤م طمتك ي٠م ): أٟمف ىم٤مل: هنع هللا يضروقمـ ُمٙمحقل قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 

اء وماَل٘م٦م، أهقاؤهؿ خمتٚمٗم٦م، ًمٞمال٧م هلؿ زقَم٦م، يٚمبالق ن صمٞم٤مب اًمرهب٤من، وىمٚمكقُبؿ أٟمكتـ ُمكـ اجِلَٞمكػ، ومٞمٚمبالكٝمؿ اهلل ومتٜمك٦م وىمرَّ

ك اًمٞمٝمقد يمقن ومٞمٝم٤م هتقُّ ذيمره أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمكـ قمبكداخل٤مًمؼ ذم يمتك٤مب )اًمكقرع(. ورواه قمبكداهلل اسمكـ  (فمٚماء، يتٝمقَّ

اء ومالك٘م٦م، : ٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤مني): خمتّمكرا؛ ىم٤ملهنع هللا يضر اإلُم٤مم أمحد ذم )زوائد اًمزهد( ُمـ طمدي٨م قمكم اعمرادي قمـ ُمٕم٤مذ  ىمكرَّ

قمكـ : وهٙمذا رواه اًمبخ٤مري ذم )اًمت٤مريخ اًمٙمبػم(؛ إٓ أٟمف ىمك٤مل (ووزراء ومَجرة، وأُمٜم٤مء ظمَقٟم٦م، وقُمروم٤مء فَمٚمٛم٦م، وأُمراء يمذسم٦م

 قمٞمالك اعمرادي.

أُمكراء يمذسمك٦م، : شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يبٕم٨م اهلل)ٓ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضروىمد رواه اًمبزار ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 

اء ومالَ٘م٦م؛ ؾِمَٛمُتٝمؿ ؾِمَٛم٦م اًمرهبك٤من، وًمكٞمس هلكؿ رهمبك٦م )أو ىمك٤مل ِزقَمك٦م(، : ِرقَمك٦م، أو ىمك٤مل: ووزراء ومجرة، وأُُمٜم٤َمء ظمَقٟم٦م، وىمرَّ

ك اًمٞمٝمقد ذم اًمٔمٚمؿ( ىم٤مل اهلٞمثٛمل يمقن ومٞمٝم٤م هتقُّ ًمٙمةقمكل، ومل ومٞمف طمبٞم٥م سمـ قمٛمكران ا: ومُٞمٚمبالٝمؿ اهلل ومتٜم٦م همؼماء ُمٔمٚمٛم٦م، يتٝمقَّ

ورع : ؛ سمٙمالككر اًمكراء؛ أي(ِرقَم٦م: أو ىم٤مل)ذم اخلػم. : ؛ أي(وًمٞمس هلؿ رهمب٦م): أقمرومف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. ىمقًمف

: هنع هللا يضروازع يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م إواُمر وارشمٙم٤مب اًمٜمقاهل. وقمـ قمكم : ؛ سمٙمالكر اًمزاي؛ أي(زقم٦م: أو ىم٤مل)قمـ اعمحرُم٤مت. 

ٜم٤مس زُم٤من؛ ُيْٓمَرى ومٞمف اًمٗم٤مضمر، وي٘مرب ومٞمف اعم٤مطمؾ، ويٕمِجز ومٞمف اعمٜمّمكػ، ذم ذًمكؽ اًمزُمك٤من شمٙمكقن ًمٞم٠مشملم قمغم اًم): أٟمف ىم٤مل

وذم ذًمؽ اًمزُم٤من اؾمتِم٤مرة اإلُم٤مء، وؾمٚمٓم٤من اًمٜمال٤مء،  ٤ًم،واًمّمدىم٦م َُمٜمّ ،واًمّمةة شمٓم٤موًٓ  ٤ًم،واًمزيم٤مة ومٞمف ُمٖمرُم ،إُم٤مٟم٦م ومٞمف ُمٖمٜماً 

: حمكؾ سمكف: اعمٙمر واًمٙمٞمد، ي٘م٤مل: اعمحؾ): ايمر واعمُٙم٤ميد. ىم٤مل اجلقهريهق اعمُ : رواه اسمـ اعمٜم٤مدي. )اعم٤مطمؾ( (وإُم٤مرة اًمالٗمٝم٤مء

 .(ذو يمٞمد: ورضمؾ حمؾ؛ أي): اعمايمرة واعمٙم٤ميدة(. وىم٤مل اسمـ إصمػم: واعمُاطمٚم٦م): . ىم٤مل(إذا ؾمٕمك سمف إمم اًمالٚمٓم٤من

ذم آظمكر اًمزُمك٤من، شمٙمكقن وضمكقهٝمؿ وضمكقه )ؾمكٞمجلء أىمكقام : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل

أدُمٞملم، وىمٚمقُبؿ ىمٚمقب اًمِمٞم٤مـملم، أُمث٤مل اًمذئ٤مب اًمْمقاري، ًمٞمس ذم ىمٚمقُبؿ رء ُمكـ اًمرمحك٦م، ؾمكٗم٤ميمقن ًمٚمكدُم٤مء، ٓ 

َيرقُمقن قمـ ىمبٞمح؛ إن شم٤مسمٕمتٝمؿ َواَرسُمقك، وإن شمقاري٧م قمٜمٝمؿ اهمت٤مسمقك، وإن طمدصمُّقك يمَذسمقك، وإن ائتٛمٜمتٝمؿ ظم٤مٟمقك، صبٞمٝمؿ 

ؿم٤مـمر، وؿمٞمخٝمؿ ٓ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، آقمتزاز ُبكؿ ذل، وـمٚمك٥م ُمك٤م ذم أيكدهيؿ وم٘مكر،  قم٤مرم، وؿم٤مُبؿ

احلٚمٞمؿ ومٞمٝمؿ هم٤مٍو، وأُمر ومٞمٝمؿ سم٤معمٕمروف ُمتَّٝمؿ، واعم١مُمـ ومٞمٝمؿ ُمالتْمٕمػ، واًمٗم٤مؾمؼ ومٞمٝمؿ ُمِمكرف، اًمالٜم٦م ومكٞمٝمؿ سمدقمك٦م، 

رواه اًمٓمكؼماين ذم  ٤مرهؿ، ومكة يالكتج٤مب هلكؿ(واًمبدقم٦م ومٞمٝمؿ ؾمٜم٦م؛ ومٕمٜمد ذًمؽ يالكٚمط اهلل قمٚمكٞمٝمؿ ؿمككرارهؿ، ومٞمكدقمق ظمٞمك

)وُمكع ذًمكؽ؛ ومٝمكق ُمٓمك٤مسمؼ : )اًمّمٖمػم( و)إوؾمط(، واخلٓمٞم٥م ذم )شم٤مرخيف(، وهق طمدي٨م ضٕمٞمػ. ىم٤مل محقد اًمتكقجيري

ٓ : هكق سمٙمالككر اًمكراء؛ أي: (ٓ َيِرقُمقن قمـ ىمبكٞمح): حل٤مل يمثػم ُمـ اعمٜمتالبلم إمم اإلؾمةم ذم زُم٤مٟمٜم٤م هم٤مي٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م(. وىمقًمف

ق ضمقن ُمـ إشمٞم٤مٟمف. وىمقًمفَيُٙمٗمُّ . (ظم٤مدقمقك، ُمكـ اًمكقرب، وهكق اًمٗمالك٤مد: أي): ىم٤مل اسمـ إصمػم: (وارسمقك): ن قمٜمف وٓ يتحرَّ
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اعمقارسمك٦م ُمك٠مظمقذة ُمكـ : وىمك٤مل أسمكق ُمٜمّمكقر): . ىمك٤مل(اعمداه٤مة واعمخ٤مشمٚم٦م: اعمقارسم٦م): أٟمف ىم٤مل: وٟم٘مؾ اسمـ ُمٜمٔمقر قمـ اًمٚمٞم٨م

: اًمَٕمكَرام): ؿمكرس. ىم٤مل اسمـ إصمػم واسمـ ُمٜمٔمكقر: ؛ أي(ٝمؿ قم٤مرمصبٞم): . ىمقًمف(اً إرب، وهق اًمده٤مء ومحقًم٧م اهلٛمزة واو

اًمكذي : اًمِمك٤مـمر): ىم٤مل اجلقهري: (وؿم٤مُبؿ ؿم٤مـمر): . ىمقًمف(ظمبٞم٨م ؿمكرير: اًمِمدة واًم٘مقة واًمِمكراؾم٦م، ورضمؾ قم٤مرم؛ أي

ٟمحكق همكػم أٟمكف أظمكذ ذم : ومةن ؿم٤مـمر؛ ُمٕمٜم٤مه: ىمقل اًمٜم٤مس): أٟمف ىم٤مل: . وٟم٘مؾ اسمـ ُمٜمٔمقر قمـ أ  إؾمح٤مق(٤مً أقمٞمك أهٚمف ظمبث

 .(ؿم٤مـمر؛ ٕٟمف شمب٤مقمد قمـ آؾمتقاء: آؾمتقاء، وًمذًمؽ ىمٞمؾ ًمف

رواه اًمٓمكؼماين ذم  (؛ أيمٚمتف اًمكذئ٤مب٤مً ي٠م  قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من هؿ ذئ٤مب، ومٛمـ مل يٙمـ ذئب): أٟمف ىم٤مل: هنع هللا يضروقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ؾمتٙمقن ومتٜم٦م حيّمؾ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م يما ): أٟمف ىم٤مل :هنع هللا يضروومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ. وقمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م : ىم٤مل اهلٞمثٛمل ،)إوؾمط(

ُمكـ ٤ًم حيّمؾ اًمذه٥م ذم اعمٕمدن، ومة شمالبقا أهؾ اًمِم٤مم، وؾمبقا فمٚمٛمتٝمؿ؛ وم٢من ومٞمٝمؿ إسمكدال، وؾمككػمؾمؾ اهلل إًمكٞمٝمؿ ؾمككٞمب

، ذم اصمٜمل قمِمككر ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُمـ قمؽمة اًمرؾمقل  اًمالاء، ومٞمٖمرىمٝمؿ، طمتك ًمق ىم٤مشمٚمتٝمؿ اًمثٕم٤مًم٥م همٚمبتٝمؿ، صمؿ يبٕم٨م اهلل قمٜمد ذًمؽ رضمةً 

َأُِم٧ْم َأُِم٧ْم، قمغم صمكةث رايك٤مت، ي٘مك٤مشمٚمٝمؿ أهكؾ ؾمكبع : قمةُمتٝمؿ(: إن ىمٚمقا ومخال٦م قمِمكر أًمٗم٤م إن يمثروا، أُم٤مرهتؿ )أو٤ًم أًمٗم

راي٤مت، ًمٞمس ُمـ ص٤مطم٥م راي٦م؛ إٓ وهق يٓمٛمع سم٤معمٚمؽ، ومٞم٘متتٚمقن وهيزُمقن، صمؿ ئمٝمر اهل٤مؿمٛمل، ومػمد اهلل إمم اًمٜم٤مس أًمٗمتٝمؿ 

: ، واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف(، وىمك٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم .رواه (ذًمؽ طمتك خيرج اًمدضم٤مل وٟمٕمٛمتٝمؿ، ومٞمٙمقٟمقن قمغم

إمم اًمٜمبكل ٤ًم وىمد رواه اًمٓمؼماين ذم )إوؾمط( سمٜمحكقه ُمرومققمك ،صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(

 ٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت.وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق ًملم، وسم: ىم٤مل اهلٞمثٛمل ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ُمـ ٟمج٤م قمٜمد ُمق  وم٘مد ٟمج٤م، وُمـ ٟمجك٤م : )صمةث ُمـ ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م؛ وم٘مد ٟمج٤م: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر 

وهق ُمّمٓمؼم ُيٕمٓمِل احلؼ ُمـ ٟمٗمالف؛ وم٘مد ٟمج٤م، وُمـ ٟمج٤م ُمـ ومتٜم٦م اًمكدضم٤مل وم٘مكد ٟمجك٤م(.رواه ٤ًم قمٜمد ىمتؾ ظمٚمٞمٗم٦م ي٘متؾ ُمٔمٚمقُم

 وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اعمّمكري، ومل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. : ًمٓمؼماين. ىم٤مل اهلٞمثٛملا

وإُمك٦م ُمكـ هنع هللا يضر يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م اعمرشمديـ، واخلٚمٞمٗم٦م اًمذي ي٘متؾ وهق ُمّمٓمؼم قمغم احلؼ قمثان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)سمٕمد ُمقت اًمرؾمقل : أىمقل

)اًمدضم٤مل إيمؼم هكق اًمكذي خيكرج ذم آظمكر : ومتٜم٦م اًمدضم٤مل(. ىم٤مل محقد اًمتقجيري سمٕمد ىمتٚمف ذم ومتـ إمم اًمٞمقم، وؿمكره٤م اًمث٤مًمث٦م

اًمزُم٤من سمٕمد ومتح اعمالٚمٛملم ُمديٜم٦م اًمروم اعمالاة سم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومٞمٙمقن سمدء فمٝمقره ُمـ أصبٝم٤من ُمـ طم٤مرة ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م اًمٞمٝمقدي٦م 

اء، ويمذًمؽ يٜمّمككره ؾمكبٕمقن ْمكرويٜمّمكره ُمـ أهٚمٝم٤م ؾمبٕمقن أًمػ هيقدي قمٚمٞمٝمؿ إؾمٚمح٦م واًمتٞمج٤من وهل اًمٓمٞم٤مًمال٦م اخل

أًمٗم٤ًم ُمـ اًمتت٤مر وظمٚمؼ ُمـ أهؾ ظمراؾم٤من ومٞمٔمٝمر أوًٓ ذم صقرة ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك اجلب٤مسمرة صمؿ يدقمل اًمٜمبقة صمؿ يدقمل اًمرسمقسمٞم٦م، 

قم٤مٍع واًمٕمقام، وخي٤مًمٗمف ويرد قمٚمٞمف ُمـ هدى اهلل ُمكـ قمبك٤مده اًمّمك٤محللم  ومٞمتبٕمف قمغم ذًمؽ اجلٝمٚم٦م ُمـ سمٜمل آدم واًمٓمَٖم٤مم ُمـ اًمرُّ

اعمت٘ملم، ي٠مظمذ اًمبةد سمٚمدًا سمٚمدًا وطمّمٜم٤ًم طمّمٜم٤ًم وإىمٚمٞمًا إىمٚمٞمًا ويمقرة يمقرة، وٓ يب٘مك سمٚمكد ُمكـ اًمكبةد إٓ وـمئكف وطمزب اهلل 

سمخٞمٚمف ورضمٚمف همػم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وُمدة ُم٘م٤مُمف ذم إرض أرسمٕمقن يقُم٤ًم يقم يمالٜم٦م، ويقم يمِمكٝمر، ويكقم يمجٛمٕمك٦م، وؾمك٤مئر 
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ل ذًمؽ ؾمٜم٦م وؿمٝمران  وٟمّمػ ؿمٝمر، وىمد ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم قمغم يديف ظمقارق يمثػمة يْمكؾ ُبك٤م أي٤مُمف يم٠مي٤مم اًمٜم٤مس هذه، وُُمٕمدَّ

 .أهكُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف، ويثب٧م ُمٕمٝم٤م اعم١مُمٜمقن ومٞمزدادون ُب٤م إياٟم٤ًم ُمع إياهنؿ، وهَدى إمم هداهؿ( 

ٚم٘مك٤مه )اعمٝمدي( خيرج ذم اصمٜمل قمِمكر أًمٗم٤م إن ىمٚمقا أو مخال٦م قمِمكر أًمٗم٤م إن يمثروا يالكػم اًمرقم٥م سملم يديف ٓ ي: وقمـ قمكم ي٘مقل

قمدو إٓ هزُمٝمؿ سم٢مذن اهلل ؿمٕم٤مرهؿ َأُِم٧ْم َأُِم٧ْم ٓ يب٤مًمقن ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ومٞمخرج إًمٞمٝمؿ ؾمبع راي٤مت ُمكـ اًمِمك٤مم ومٝمكزُمٝمؿ 

ويٛمٚمؽ ومؽمضمع إمم اًمٜم٤مس حمبتٝمؿ وٟمٕمٛمتٝمؿ وظم٤مصكتٝمؿ وسمكزارهتؿ ومكة يٙمكقن سمٕمكدهؿ إٓ اًمكدضم٤مل، ىمٚمٜمك٤م وُمك٤م اخل٤مصك٦م 

 . يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم  ؿمك٤مء ٓ خيِمكك ؿمكٞمئ٤م( رواه واًمبزارة. ىمك٤مل يٗمكٞمض إُمكر طمتكك يكتٙمٚمؿ اًمرضمكؾ سمكا

ُمٝمديٌّ طَماَلـ اًمالكػمة يٗمتح ُمديٜم٦م ىمٞمّمكر وهق آظمر أُمػم ُمكـ أُمك٦م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)خيرج رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبل : وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل

: . وقمكـ أرـمك٤مةيمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ( âُمريؿ  صمؿ خيرج ذم زُم٤مٟمف اًمدضم٤مل ويٜمزل ذم زُم٤مٟمف قمٞمالك اسمـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حمٛمد

 خيكرج صمكؿ سم٤مًمالكةح ىمتة يٛمقت صمؿ ؾمٜم٦م قمنمون طمٞم٤مشمف اعمٝمدي ؾمػمة قمغم إذٟملم ُمث٘مقب ىمحٓم٤من ُمـ رضمؾ اعمٝمدي سمٕمد)

 زُم٤مٟمكف ذم وخيكرج ملسو هيلع هللا ىلص أمحكد أُمك٦م ُمـ أُمػم أو ُمٚمؽ آظمر وهق ىمٞمٍم ُمديٜم٦م يٗمتح اًمالػمة طمالـ ملسو هيلع هللا ىلص أمحد سمٞم٧م أهؾ ُمـ رضمؾ

)يبٕم٨م ُمٚمؽ ذم سمٞم٧م اعم٘مدس ضمٞمِم٤م : . وقمـ يمٕم٥م ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ( â قمٞمالك زُم٤مٟمف ذم ويٜمزل اًمدضم٤مل

ه ذًمؽ اعمٚمؽ طمٚمٞم٦م ًمبٞم٧م اعم٘مدس وي٘مدم قمٚمٞمف ذًمكؽ اجلكٞمش  إمم اهلٜمد ومٞمٗمتحٝم٤م ومٞمٓم١موا أرض اهلٜمد وي٠مظمذوا يمٜمقزه٤م ومٞمّمػم 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم سمٛمٚمقك اهلٜمد ُمٖمٚمٚملم ويٗمتح ًمف ُم٤م سملم اعمِمكرق واعمٖمرب ويٙمقن ُم٘م٤مُمٝمؿ ذم اهلٜمد إمم ظمروج اًمكدضم٤مل( 

)ًمٚمِمٝمٞمد يقُمئذ يمٗمةن قمغم ُمـ ُم٣م ىمبٚمٝمؿ ُمـ اًمِمٝمداء، أو ًمٚمٛم١مُمٜملم يقُمئذ يمٗمكةن : قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو. يمت٤مب اًمٗمتـ

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم قمغم ُمـ ُم٣م ىمبٚمٝمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم، وسمٕمثٝمؿ ٓ يزًمزل أسمدا وسم٘مٞمتٝمؿ شم٘م٤مشمؾ اًمدضم٤مل( 

)صمؿ خيرج اًمدضم٤مل طم٘م٤م ويٗمتح اهلل اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م قمكغم يكدي أىمكقام هكؿ : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  هنع هللا يضروقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد 

ُٟمٕمٞمؿ سمكـ  ومٞم٘م٤مشمٚمقن ُمٕمف اًمدضم٤مل( âأوًمٞم٤مء اهلل يرومع اهلل قمٜمٝمؿ اعمقت واعمرض واًمال٘مؿ طمتك يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ قمٞمالك اسمـ ُمريؿ 

 .يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

)ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ، فمك٤مهريـ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل

صحٞمح قمغم ؿمكرط : رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود، واحل٤ميمؿ وىم٤مل قمغم ُمـ ٟم٤موأهؿ، طمتك ي٘م٤مشمؾ آظمرهؿ اعمالكٞمح اًمدضم٤مل(

أظمؼمشمٜمكل أم ؿمككريؽ أهنك٤م : ىم٤ملُمالٚمؿ ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل ريض اهلل قمٜمٝما 

: ي٤م رؾمقل اهلل وم٠ميـ اًمٕمرب يقُمئذ؟ ىم٤مل: )ًمٞمٗمرن اًمٜم٤مس ُمـ اًمدضم٤مل ذم اجلب٤مل. ىم٤مًم٧م أم ؿمكريؽ: ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل 

هذا طمدي٨م طمالـ صحٞمح همري٥م. ويدل قمغم ذًمؽ أيْم٤م ُم٤م رواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم )ؾمٜمٜمف( قمكـ أ  : هؿ ىمٚمٞمؾ(.ىم٤مل اًمؽمُمذي)

يك٤م رؾمكقل اهلل! ومك٠ميـ : )وم٘م٤مًم٧م أم ؿمككريؽ سمٜمك٧م أ  اًمٕمٙمكر: ذم طمديثف اًمٓمقيؾ ذم ذيمر اًمدضم٤مل، وومٞمفهنع هللا يضر أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم 

ًمح، ومبٞمٜما إُم٤مُمٝمؿ ىمد شم٘مكدم يّمككم ُبكؿ( هؿ ىمٚمٞمؾ، وضمٚمٝمؿ يقُمئذ سمبٞم٧م اعم٘مدس، وإُم٤مُمٝمؿ رضمؾ ص٤م: اًمٕمرب يقُمئذ؟ ىم٤مل

)يٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ ومٞم٘مكقل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  ىم٤مل رؾمقل: أٟمف ىم٤ملهنع هللا يضر ورواه احل٤مرث سمـ أ  أؾم٤مُم٦م ذم ُمالٜمده سمالٜمده قمـ ضم٤مسمر 
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هذا احلدي٨م ىم٤مل ومٞمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ٓ إن سمٕمْمٝمؿ أُمػم سمٕمض؛ شمٙمرُم٦م اهلل هلذه إُم٦م( و: شمٕم٤مَل صؾ  سمٜم٤م، ومٞم٘مقل: أُمػمهؿ اعمٝمدي

ٓ همٚمكقل : )ؾمكتٗمتح اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومٞم٘مكقل أُمكػمهؿ: إؾمٜم٤مده ضمٞمد. ىم٤مل قمبداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝما: ذم اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ

أٓ إن اًمكدضم٤مل ىمكد ظمَٚمٗمٙمكؿ ذم ديك٤مريمؿ، : اًمٞمقم. ومبٞمٜما هؿ يمذًمؽ ي٘متالٛمقن سمؽمؾمٝمؿ اًمذه٥م واًمٗمْمك٦م؛ إذ ٟمكقدي ومكٞمٝمؿ

ي٘متٚمقن اًمدضم٤مل( وئمٝمر أٟمف شمّمحٞمػ )وي٘م٤مشمٚمقن اًمدضم٤مل( رواه اًمبزار ُمقىمقوم٤م، وًمكف طمٙمكؿ اًمرومكع؛ ومٞمدقمقن ُم٤م سم٠ميدهيؿ و

وومٞمف قمكم سمـ زيكد، وهكق طمالكـ احلكدي٨م، وسم٘مٞمك٦م : ٕٟمف ٓ دظمؾ ًمٚمرأي ذم ُمثؾ هذا، وإٟما ي٘م٤مل قمـ شمقىمٞمػ. ىم٤مل اهلٞمثٛمل

سمكداسمؼ(، : )ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يٜمكزل اًمكروم سمك٤مٕقماق )أو: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضررضم٤مًمف صم٘م٤مت. وقمـ أ  هريرة 

ظمٚمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمذيـ ؾَمكَبقا ُمٜمك٤م : ومٞمخرج إًمٞمٝمؿ ضمٞمش ُمـ اعمديٜم٦م ُمـ ظمٞم٤مر أهؾ إرض يقُمئذ، وم٢مذا شمّم٤مومَّقا ىم٤مًم٧م اًمروم

وي٘متؾ  ًا،م صمٚم٨م ٓ يتقب اهلل قمٚمٞمٝمؿ أسمدٓ واهلل ٓ ٟمخكم سمٞمٜمٙمؿ وسملم إظمقاٟمٜم٤م. ومٞم٘م٤مشمٚمقهنؿ، ومٞمٜمٝمز: ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ. ومٞم٘مقل اعمالٚمٛمقن

ومٞمٗمتتحقن ىمالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومبٞمٜما هؿ ي٘متالٛمقن اًمٖمٜم٤مئؿ ىمد قمٚم٘مقا  ًا،صمٚمثٝمؿ أومْمؾ اًمِمٝمداء قمٜمد اهلل، ويٗمتح اًمثٚم٨م ٓ يٗمتٜمقن أسمد

إن اعمالكٞمح ىمد ظمٚمٗمٙمؿ ذم أهٚمٞمٙمؿ! ومٞمخرضمقن، وذًمؽ سم٤مـمكؾ، ومك٢مذا ضمك٤مؤوا : ؾمكٞمقومٝمؿ سم٤مًمزيتقن؛ إذ ص٤مح ومٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من

ٝمؿ، وم٢مذا رآه ملسو هلآو هيلع هللا ىلصم ظمرج، ومبٞمٜما هؿ يٕمدون ًمٚم٘مت٤مل يالقون اًمّمٗمقف؛ إذ أىمٞمٛم٧م اًمّمةة، ومٞمٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ اًمِم٤م ، وم٠مُمَّ

قمدوَّ اهلل ذاب يما يذوب اعمٚمح ذم اعم٤مء، ومٚمق شمريمف ٟٓمذاب طمتك هيٚمؽ، وًمٙمـ ي٘متٚمف اهلل سمٞمده، ومكػمهيؿ دُمكف ذم طمرسمتكف( رواه 

 ُمالٚمؿ.

)جيٞمش اًمروم قمغم واٍل ُمـ قمؽم ، اؾمكٛمف يكقاـمئ اؾمكٛمل، ومٞمٚمت٘مكقن : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ أ  هريرة أيْم٤م 

آظمر، ومٞم٘متكؾ ُمكـ اعمالكٚمٛملم ٤ًم اًمٕماق، ومٞم٘متتٚمقن، ومٞم٘متؾ ُمـ اعمالٚمٛملم اًمثٚم٨م أو ٟمحق ذًمؽ، صمؿ ي٘متتٚمقن يقُم: سمٛمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف

تٚمقن اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م، ومٞمٙمقن قمغم اًمروم، ومة يزاًمقن طمتك يٗمتحقا اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومبٞمٜما هؿ ي٘متالٛمقن ومٞمٝمك٤م ٟمحق ذًمؽ، صمؿ ي٘مت

. وقمكـ يالككػم سمكـ (اعمتٗمكؼ واعمٗمكؽمق)سم٤مٕشمرؾم٦م؛ إذ أشم٤مهؿ ص٤مرخ أن اًمدضم٤مل ىمد ظمٚمٗمٙمؿ ذم ذراريٙمؿ( رواه اخلٓمٞمك٥م ذم 

ػَمى : ضم٤مسمر؛ ىم٤مل : إٓ ي٤م قمبداهلل سمـ ُمالكٕمقد! ضمك٤مءت اًمالك٤مقم٦م. ىمك٤مله٤مضم٧م ريح محراء سم٤مًمٙمقوم٦م، ومج٤مء رضمؾ ًمٞمس ًمف هج 

إن اًمال٤مقم٦م ٓ شم٘مقم طمتك ٓ ُي٘مالؿ ُمػماث وٓ ُيٗمرح سمٖمٜمٞمٛم٦م. صمؿ ىم٤مل سمٞمكده هٙمكذا وٟمح٤مهك٤م ٟمحكق : وم٘مٕمد ويم٤من ُمتٙمئ٤م، وم٘م٤مل

ٟمٕمؿ، وشمٙمقن قمٜمد ذايمكؿ : اًمروم شمٕمٜمل؟ ىم٤مل: قمدّو جيٛمٕمقن ٕهؾ اإلؾمةم، وجيٛمع هلؿ أهؾ اإلؾمةم. ىمٚم٧م: اًمِم٤مم، وم٘م٤مل

ت٤مل ردة ؿمديدة، ومٞمِمؽمط اعمالٚمٛمقن ؿمكرـم٦م ًمٚمٛمقت ٓ شمرضمع إٓ هم٤مًمب٦م، ومٞم٘متتٚمكقن طمتكك حيجكز سمٞمكٜمٝمؿ اًمٚمٞمكؾ، ومٞمٗمكلء اًم٘م

ه١مٓء وه١مٓء يمؾ همػم هم٤مًم٥م وشمٗمٜمك اًمِمكرـم٦م، صمؿ يِمؽمط اعمالٚمٛمقن ؿمكرـم٦م ًمٚمٛمقت ٓ شمرضمع إٓ هم٤مًمب٦م، ومٞم٘متتٚمقن طمتكك 

ك اًمِمكرـم٦م، صمؿ يِمؽمط اعمالٚمٛمقن ؿمكرـم٦م ًمٚمٛمقت ٓ شمرضمع حيجز سمٞمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ، ومٞمٗملء ه١مٓء وه١مٓء يمؾٌّ همػم هم٤مًم٥م وشمٗمٜم

إٓ هم٤مًمب٦م، ومٞم٘متتٚمقن طمتكُ يْٛماُلقا، ومٞمٗملء ه١مٓء وه١مٓء يمؾ همػم هم٤مًم٥م وشمٗمٜمك اًمِمكرـم٦م، وم٢مذا يم٤من يقم اًمراسمكع هنكد إًمكٞمٝمؿ 

َر ُمثٚمٝمك٤م(، طمتكك إن مل ُيك: ٓ يرى ُمثٚمٝم٤م، وإُم٤م ىمك٤مل: سم٘مٞم٦م أهؾ اإلؾمةم، ومٞمجٕمؾ اهلل اًمدسَمرة قمٚمٞمٝمؿ، ومٞم٘متٚمقن ُم٘متٚم٦م )إُم٤م ىم٤مل

اًمٓم٤مئر ًمٞمٛمر سمجٜمب٤مهتؿ وما خُيٚم ٗمٝمؿ طمتك خير ُمٞمت٤م، ومٞمتٕم٤مدُّ سمٜمق إب يم٤مٟمقا ُم٤مئ٦م، ومة جيدوٟمف سم٘مكل ُمكٜمٝمؿ إٓ اًمرضمكؾ اًمقاطمكد؛ 
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ومب٠مي همٜمٞمٛم٦م يٗمرح أو أي ُمػماث ي٘م٤مؾمؿ؟! ومبٞمٜما هؿ يمذًمؽ إذ ؾمٛمٕمقا سمب٠مس هق أيمكؼم ُمكـ ذًمكؽ، ومجك٤مءهؿ اًمّمككريخ أن 

 ارهيؿ، ومػمومْمقن ُم٤م ذم أيدهيؿ، وي٘مبٚمكقن، ومٞمبٕمثكقن قمِمككرة ومكقارس ـمٚمٞمٕمك٦م. ىمك٤مل رؾمكقل اهلل اًمدضم٤مل ىمد ظمَٚمٗمٝمؿ ذم ذر

ُمكـ ظمكػم : )إين ٕقمرف أؾماءهؿ، وأؾماء آسم٤مئٝمؿ، وأًمقان ظمٞمقهلؿ، هؿ ظمػم ومقارس قمغم فمٝمر إرض يقُمئكذ، )أو: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

اًمٓمٞم٤مًمالكل، وُمالٚمؿ. وىمد رواه قمبداًمرزاق ذم )ُمّمٜمٗمف(،  ومقارس قمغم فمٝمر إرض يقُمئذ(( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود

ومٞمٜمٓمٚم٘مكقن طمتكك يكدظمٚمقا : ويم٤من ىمت٤مدة يّمؾ هذا احلكدي٨م. ىمك٤مل: ىم٤مل ُمٕمٛمر): (أو أي ُمػماث ي٘م٤مؾمؿ؟): وزاد سمٕمد ىمقًمف

)هكؿ ظمكػم : . وزاد أيْمك٤م سمٕمكد ىمقًمكف(ىمالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ومٞمجدون ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٗمراء واًمبٞمْم٤مء ُمك٤م إن اًمرضمكؾ يتحجكؾ طمجكة

ؿمك٠مٟمف : )هجػمى(؛ سمٙمالككر اهلك٤مء واجلكٞمؿ اعمِمكددة؛ أي: )ومٞم٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمدضم٤مل ومٞمالتِمٝمدون(. ىمقًمف: إرض( اًمٗمقارس ذم

 ودأسمف ذًمؽ.

)ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك شمٙمقن راسمٓم٦م ُمـ اعمالٚمٛملم سمبقٓء، ي٤م قمكم : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قمٛمرو سمـ قمقف 

اقمٚمؿ أٟمٙمؿ ؾمت٘م٤مشمٚمقن سمٜمكل إصكٗمر وي٘مك٤مشمٚمٝمؿ : ًمبٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: ( ىم٤ملهنع هللا يضرسمـ أ  ـم٤مًم٥م  قمكم: يٕمٜمل: )ىم٤مل اعمزين

ُمـ سمٕمديمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم، صمؿ خيرج إًمٞمٝمؿ روىم٦م اعمالٚمٛملم أهؾ احلج٤مز، اًمذيـ ٓ شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، طمتك يٗمكتح اهلل 

مل يّمٞمبقا ُمثٚمف ىمط، طمتكك ي٘متالكٛمقا  قمٔمٞماً  ّمٜمٝما، ويّمٞمبقا ُم٤مًٓ قمٚمٞمٝمؿ ىمالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞم٦م سم٤مًمتالبٞمح واًمتٙمبػم، ومٞمٝمدوا طم

ي٤م أهؾ اإلؾمةم! ىمد ظمرج اعمالكٞمح اًمدضم٤مل ذم سمةديمكؿ وذراريٙمكؿ. ومٞمٜم٘مكبض اًمٜمك٤مس قمكـ : سم٤مًمؽمؾم٦م، صمؿ يّمكرخ ص٤مرخ

 -هكق  وٓ يٕمٚمٛمقن ُمكـ -ُمـ هذا اًمّم٤مرخ؟: اعم٤مل، ومٛمٜمٝمؿ أظمذ وُمٜمٝمؿ اًمت٤مرك، وم٤مٔظمذ ٟم٤مدم واًمت٤مرك ٟم٤مدم، صمؿ ي٘مقًمقن

ويكرون  ٤ًم،اسمٕمثقا ـمٚمٞمٕم٦م إمم ًُمّد، وم٢من يٙمـ اعمالكٞمح ىمد ظمرج ومالكٞم٠مشمٞمٙمؿ سمٕمٚمٛمف، ومٞم٠مشمقن ومٞمبّمكرون وٓ يرون ؿمكٞمئ: ومٞم٘مقًمقن

ُم٤م صكرخ اًمّم٤مرخ إٓ إًمٞمٜم٤م؛ وم٤مقمتزُمقا صمؿ ارؿمدوا، ومٜمخرج سم٠ممجٕمٜم٤م إمم ًُمّد، وم٢من يٙمـ ُب٤م اعمالكٞمح : اًمٜم٤مس ؾم٤ميمٜملم، ومٞم٘مقًمقن

 سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف وهق ظمػم احل٤ميمٛملم، وإن شمٙمـ إظمرى وم٢مهن٤م سمةديمؿ وقمِمك٤مئريمؿ وقمالك٤ميمريمؿ اًمدضم٤مل؛ ٟم٘م٤مشمٚمف طمتك حيٙمؿ اهلل

وومٞمف يمثػم سمـ : رضمٕمتؿ إًمٞمٝم٤م( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م خمتّمكرا، واًمٓمؼماين وهذا ًمٗمٔمف واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف( سمٜمحقه. ىم٤مل اهلٞمثٛمل

ـ اًمؽمُمذي طمديثف. وىمد روى اسمـ أ  ؿمٞمب : ىمك٤مل: ٦م قمـ أ  اًمزاهري٦م ُمرؾمة، وًمٗمٔمكفقمبداهلل، وىمد ضٕمٗمف اجلٛمٝمقر، وطمالَّ

)ُمٕم٘مؾ اعمالٚمٛملم ُمـ اعمةطمؿ دُمِمؼ، وُمٕم٘مٚمٝمؿ ُمـ اًمدضم٤مل سمٞم٧م اعم٘مدس، وُمٕم٘مٚمٝمؿ ُمـ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج اًمٓمكقر(. قمكـ 

إٓ ُمٙمك٦م  )اًمكدضم٤مل ٓ يب٘مكك ُمكـ إرض رء إٓ وـمئكف وهمٚمك٥م قمٚمٞمكف: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضرأ  أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم 

واعمديٜم٦م وم٢مٟمف ٓ ي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ ٟمْ٘م٥م ُمـ أٟم٘م٤مُب٤م إٓ ًم٘مٞمف ُمٚمؽ ُمّمٚمت٤م سمالكٞمٗمف طمتك يٜمزل قمٜمد اًمٔمري٥م إمحر قمٜمد ُمٜم٘مٓمع اًمالبخ٦م 

قمٜمد جمتٛمع اًمالكٞمقل، صمؿ شمرضمػ اعمديٜم٦م سم٠مهٚمٝم٤م صمةث رضمٗم٤مت ٓ يب٘مك ُمٜمك٤مومؼ وٓ ُمٜم٤موم٘مك٦م إٓ ظمكرج إًمٞمكف، ومتٜمٗمكل اعمديٜمك٦م 

ٙمػم ظمب٨م احلديد، وذًمكؽ اًمٞمكقم اًمكذي يكدقمك يكقم اخلكةص. وم٘م٤مًمك٧م أم ؿمككريؽ ومك٠ميـ يقُمئذ اخلب٨م ُمٜمٝم٤م يما يٜمٗمل اًم

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  اعمالٚمٛمقن يقُمئذ. ىم٤مل سمبٞم٧م اعم٘مدس خيرج ومٞمح٤مصكرهؿ طمتك يبٚمٖمف ٟمزول قمٞمالك ومٞمٝمرب(.
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خيكرج اعمٝمكدي إمم سمكةد : إظمبك٤مرىم٤مل يمٕم٥م : اهلل اًمٙمال٤مئل، ذم ىمّمص إٟمبٞم٤مء، ىم٤ملدذيمر اإلُم٤مم أسمق احلالـ حمٛمد سمـ قمب

صمؿ ي٠مشمٞمف اخلؼم سمخروج إقمقر اًمدضم٤مل، وهكق رضمكؾ قمكريض، قمٞمٜمكف : اًمروم. ومذيمر ىمّم٦م ومتح اًمروم واًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وىم٤مل

اًمٞمٛمٜمك ُمٓمٛمقؾم٦م، وأُم٤م اًمٞمالكرى ومٙم٠مهن٤م يمقيم٥م، ُمٙمتقب سملم قمٞمٜمٞمف يم٤مومر سمك٤مهلل وسمرؾمكقًمف، خيكرج يكدقمل أٟمكف اًمكرب، وٓ 

هذه ضمٜم٦م عمـ ؾمجد زم، وُمـ أ  أدظمٚمتف اًمٜم٤مر. : ـ قمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم، ويٙمقن ًمف ضمٜم٦م وٟم٤مر، ومٞم٘مقليالٛمٕمف أطمد إٓ شمبٕمف إٓ ُم

قمٜمد ظمروج إقمقر اًمدضم٤مل، هت٥م ريح ىمقم قم٤مد، وؾماع صٞمح٦م يمّمٞمح٦م ىمقم صك٤مًمح، ويٙمكقن : ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمبف: ىم٤مل

، وذًمؽ قمٜمد شمرك اًمٜم٤مس إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ، ويالٗمٙمقن اًمدُم٤مء، ويالتحٚمقن ُمالخ يمٛمالخ أصح٤مب اًمرس 

اًمرسم٤م، ويٕمٔمؿ اًمبةء، وشمِمكرب اخلٛمر، ويٙمتٗمل اًمرضم٤مل سم٤مًمرضم٤مل واًمٜمال٤مء سم٤مًمٜمال٤مء، ومٕمٜمد ذًمؽ خيرج اًمكدضم٤مل ُمكـ ٟم٤مطمٞمك٦م 

اعمِمكرق، ُمـ ىمري٦م ي٘م٤مل هل٤م درادس، خيرج قمغم مح٤مر ُمٓمٛمقس اًمٕملم، ُمٙمالكقر اًمٓمكرف، خيكرج ُمٜمكف احلٞمك٤مت، حمكدودب 

يديف، طمتك اًمرُمح واًم٘مقس، خيكقض اًمبحك٤مر إمم يمٕمبكف، وشمٙمكقن أضمٜمك٤مده أوٓد اًمزٟمك٤م، اًمٔمٝمر، وىمد صقر يمؾ اًمالةح ذم 

 ْمككريٓمقف إرض مجٞمٕم٤ًم، طمتك يدظمؾ أرض سم٤مسمؾ، يٚم٘م٤مه اخل: أٟم٤م رسمٙمؿ. ىم٤مل: ودملء إًمٞمف اًمالحرة، وإذا أشمك سمبٚمد ي٘مقل

ىمكؾ : ٘متٚمف اًمدضم٤مل، وي٘مقليمذسم٧م ي٤م دضم٤مل، إن رب اًمٕم٤معملم رب اًمالٛمقات وإرض. ومٞمْمكر: أٟم٤م رسمٙمؿ. وم٘م٤مل اخل: وم٘م٤مل

ي٤م ويٚمٙمكؿ، : ومٞم٘مقم، وي٘مقل ه٤م أٟم٤م ي٤م دضم٤مل. ومٞم٘مقل ٕصح٤مب اًمدضم٤مل â ْمكرًمرب اًمٕم٤معملم حيٞمٞمؽ. ومٞمحٞمل اهلل شمٕم٤ممم اخل

ٓ شمٕمبدوا هذا اًمٙم٤مومر اعمٚمٕمقن. ومٞم٘متٚمف صمةث ُمرات، ومٞمحٞمٞمف اهلل شمٕم٤ممم. صمؿ خيرج اًمكدضم٤مل ٟمحكق ُمٙمك٦م، ومٞمٜمٔمكر إمم اعمةئٙمك٦م 

رام. صمؿ يالكػم إمم اعمديٜم٦م، ومٞمجده٤م يمذًمؽ، يٓمقف اًمبةد إٓ أرسمع ُمدن، ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وسمٞم٧م اعم٘مكدس، حمدىملم سم٤مًمبٞم٧م احل

وـمرؾمقس. وأُم٤م اعم١مُمٜمقن وم٢مهنؿ يّمقُمقن ويّمٚمقن، همػم أهنؿ شمريمقا اعمال٤مضمد وًمزُمقا سمٞمقهتؿ. واًمِمكٛمس شمٓمٚمكع قمٚمكٞمٝمؿ 

، طمتك يالٛمٕمقا سمٛمالكػم اعمٝمكدي إمم اًمكدضم٤مل ُمرة سمٞمْم٤مء وُمرة محراء، وُمرة ؾمقداء، وإرض شمزًمزل، واعمالٚمٛمقن يّمؼمون

قماُمك٦م سمٞمْمك٤مء، ومٞمٚمت٘مكقن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  إن اعمٝمدي يالكػم إمم ىمت٤مل اًمدضم٤مل، وقمغم رأؾمف قماُم٦م رؾمكقل: ومٞمٗمرطمقن سمذًمؽ. وي٘م٤مل

وي٘متٚمقن ىمت٤مًٓ ؿمديدًا، ومٞم٘متؾ ُمـ أصح٤مب اًمدضم٤مل صمةصملم أًمٗم٤ًم، ويٜمٝمزم اًمدضم٤مل وُمـ ُمٕمف ٟمحق سمٞمك٧م اعم٘مكدس، ومٞمك٠مُمر اهلل 

شمٕم٤ممم إرض سم٢مُمال٤مك ظمٞمقهلؿ، صمؿ يرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ رحي٤ًم محراء، ومٞمٝمٚمؽ ُمٜمٝمؿ أرسمٕمقن أًمٗمك٤ًم. صمكؿ يالككػم اعمٝمكدي ذم 

ره ٟمحقًا ُمكـ مخالككلم أًمٗمك٤ًم ومكػمهيؿ أيك٤مت واعمٕمجكزات، ويكدقمقهؿ إمم اإليكان، ومكة ي١مُمٜمكقن، ـمٚمبف، ومٞمجد ُمـ قمالٙم

إمم إرض وهق ذم اًمالاء اًمث٤مٟمٞمك٦م،  âومٞمٛمالخٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمردة وظمٜم٤مزير. صمؿ ي٠مُمر اهلل قمز وضمؾ ضمؼميؾ أن هيبط سمٕمٞمالك 

ٞمٜمزل وُمٕمف ؾمبٕمقن أًمٗم٤ًم ُمـ اعمةئٙم٦م، وهكق سمٕماُمك٦م ي٤م روح اهلل ويمٚمٛمتف، رسمؽ ي٠مُمرك سم٤مًمٜمزول إمم إرض. وم: ومٞم٠مشمٞمف، ومٞم٘مقل

يك٤م ُمٕمِمككر اعمالكٚمٛملم، ضمك٤مء احلكؼ وزهكؼ : اء، ُمت٘مٚمد سمالكٞمػ قمغم ومرس، سمٞمده طمرسم٦م، وم٢مذا ٟمزل إرض ٟم٤مدى ُمٜم٤مدٍ ْمكرظم

اًمب٤مـمؾ. وم٠مول ُمـ يالٛمع سمذًمؽ اعمٝمدي ومٞمّمػم إًمٞمف ويذيمر اًمكدضم٤مل، ومٞمالككػم إًمٞمكف ومك٢مذا ٟمٔمكر اًمكدضم٤مل إًمٞمكف يرشمٕمكد يم٠مٟمكف 

أًمال٧م : ذم يقم ريح قم٤مصػ، ومٞمت٘مدم إًمٞمف قمٞمالك، وم٢مذا رآه اًمدضم٤مل يذوب، يما يذوب اًمرص٤مص، ومٞم٘مقل قمٞمالكاًمٕمّمٗمقر 

زقمٛم٧م أٟمؽ إًمٌف شمٕمبد، ومٚمؿ ٓ شمدومع قمـ ٟمٗمالؽ اًم٘متؾ؟ صمؿ يٓمٕمٜمف سمحرسم٦م، ومٞمٛمقت. صمؿ يْمع اعمٝمكدي ؾمككٞمٗمف وأصكح٤مسمف ذم 
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 ظؾقه افسالم ظقسى اين مريم  سـقاد

ي٘متٚمكف ذم ومٚمالكٓملم و ومٞمتبع اًمدضم٤مل، ىمل دُمِمؼؿمكرقمٜمد اعمٜم٤مرة اًمبٞمْم٤مء  قمٞمالك اسمـ ُمريؿح الكٞميٜمزل اعم

) سمدرضم٤مهتؿ  هؿِمكراعم١مُمٜملم ويب سمٕمض وضمقه âقمٞمالك  اعمالٚمٛمقن اًمٞمٝمقد يمٚمٝمؿ. ويٛمالحي٘متؾ و )سمب٤مب ًُمدٍّ

يب٘مكك  يكدقمق اًمٜمك٤مس ًمالؾمكةم ومٕمٜمكده٤م ٓاًمّمٚمٞم٥م وي٘متؾ اخلٜمزيكر و قمٞمالك اسمـ ُمريؿ الكرصمؿ يٙم، ذم اجلٜم٦م

سمٕمد أن يٕمؿ اًمالكةم قمكغم إرض  âيٛمقت اعمٝمدي قمغم ؾمٓمح إرض إٓ ويدظمؾ ذم اإلؾمةم. و إٟمال٤من

 .(1)ىم٤مـمب٦م

                                                                                                                                 

رقمكك اًمقطمكقش واًمالكب٤مع، وشمٚمٕمك٥م ُبكؿ أصح٤مب اًمدضم٤مل، ومٞم٘متٚمقهنؿ ومٞمٛمأل إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئك٧م ضمكقرًا، طمتكك شم

اًمّمبٞم٤من، وشم٠مُمـ اًمٜمال٤مء ذم أٟمٗمالٝمـ، طمتك ًمق أن اُمرأة ذم اًمٕمكراء مل ختكػ قمكغم ٟمٗمالكٝم٤م، وئمٝمكر اهلل شمٕمك٤ممم يمٜمكقز إرض 

 ًمٚمٛم١مُمٜملم، ويالتٖمٜمل يمؾ وم٘مػم، سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم.

ٙمؿ أو ىم٤مل إُم٤مُمٙمؿ ُمٜمٙمؿ( )يم :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضر( قمـ أ  هريرة 1) ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ ٞمػ سمٙمؿ إذا ٟمزل سمٙمؿ اسمـ ُمريؿ وم٠مُمَّ

)شَمْٖمُزوَن ضَمِزيَرَة اًْمَٕمَرِب وَمَٞمْٗمَتُحَٝم٤م اهللَُّ صُمؿَّ وَم٤مِرَس وَمَٞمْٗمَتُحَٝم٤م : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. وقمـ ٟم٤مومع سمـ قمٞمٞمٜم٦م أن رؾمقل اهلل يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

ضمَّ اهللَُّ صُمؿَّ شَمْٖمُزوَن اًمرُّ  َٓ َٟمَرى اًمدَّ ٤مَل وَمَٞمْٗمَتُحُف اهللَّ. ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َٟم٤مومٌِع َي٤م ضَم٤مسمُِر  ضمَّ ٤مَل خَيُْرُج طَمتَّك شُمْٗمكَتَح وَم وَمَٞمْٗمَتُحَٝم٤م اهللَُّ صُمؿَّ شَمْٖمُزوَن اًمدَّ

وُم( أظمرضمف ُمالٚمؿ. وقمـ قمبداًمرمحـ سمـ ضمبػم سمـ ٟمٗمػم ىم٤مل ًمٞمدريمـ اعمالكٞمح سمـ ُمريؿ رضم٤مل ُمـ : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : اًمرُّ

ىم٤مل رؾمقل اهلل : . وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل أٟمف ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أُمتل هؿ ُمثٚمٙمؿ أو ظمػمهؿ ُمثٚمٙمؿ أو أظمػم( 

يـ وإِْدسَم٤مٍر ُمـ اًمِٕمٚمؿ وًمف أرسمٕمقن ًمٞمَٚم٦ًم َياْلَبُحَٝم٤م: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ـَ اًمد  ٦ٍم ُِم ذم إرض اًمٞمقُم ُمٜمٝم٤م يم٤مًمالٜم٦ِم، واًمٞمكقم  )خيرج اًمّدضم٤مُل ذم ظِمٗمَّ

ُمٜمٝم٤م يم٤مًمِمٝمر. واًمٞمقم ُمٜمٝم٤م يم٤مجلُُٛمَٕم٦ِم، صمؿ ؾم٤مئر أي٤مُمف يم٠مي٤مُمٙمؿ هِذِه، وًمف مح٤مر يريمبف قمرض ُمك٤م سمكلم أذٟمٞمكف أرسمٕمكقن ِذراقمك٤ًم، 

 يَ : ومٞم٘مقل ًمٚمٜم٤مس
ٍ
ْ٘مَرُؤُه يُمؾُّ ُُم١ْمُِمـ يم٤مشمك٥م أْو همكػم أٟم٤م ر سّمٙمؿ وهق أقمقُر وإِن رسمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقْمَقَر َُمْٙمُتقٌب سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف يَمَٗمَر ُِبََج٤مء

 وُمٜمٝمؾ إٓ اعمديٜم٦َم وُمّٙم٦َم طًمّرُمٝمَا اهلل قمٚمٞمف وىم٤مَُم٧م اعمةئٙم٦ُم سم٠ِمسْمقاُِبا، وُمٕمف ضمب٤مل ُمكـ ظمبكز واًمٜمك٤مس ذم 
ٍ
يم٤مشم٥م، َيرد يمؾَّ ُم٤مء

اًمذي يالٛمٞمف اجلٜم٦م ومٝمل ضمٝمد إٓ ُمـ اشمبٕمف، وُمٕمف هنران أٟم٤م أقمٚمؿ ُبا ُمٜمف هنر ي٘مقل ًمف اجلٜم٦م وهنر ي٘مقل ًمف اًمٜم٤مر، ومٛمـ أدظمؾ 

وؾمٛمٕم٧م ُمٕمف ؿمٞم٤مـملم شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس وُمٕمف ومتٜم٦م قمٔمٞمٛمك٦م يك٠مُمر اًمالكاَء : اًمٜم٤مر، وُمـ أدظمؾ اًمذي يالٛمٞمف اًمٜم٤مر ومٝمل اجلٜم٦م ىم٤مل

؟ ىمك٤مل ومٞمِٗمكُد : ومتٛمٓمر ومٞما َيَرى اًمٜم٤مُس، وي٘متؾ ٟمٗمال٤ًم صمؿ حُيٞمٞمٝم٤م ومٞما يرى اًمٜم٤مس، وي٘مقل ًمٚمٜم٤مس هؾ يٗمٕمؾ ُمثَؾ هذا إٓ اًمكّربُّ

ضمبؾ اًمدظم٤من سم٤مًمِم٤مم ومٞم٠مشمٞمٝمؿ ومٞمح٤مصكرُهؿ ُب٤م وَمَٞمِْمَتدُّ طِمَّم٤مرهؿ وجُيِْٝمُدهؿ ضُمٝمدًا ؿمديدًا. صمؿ يٜمزل قمٞمالك اسمـ  اعمالٚمٛمقن إمم

هكذا رضمكؾ طمكل : ي٤م أهّي٤م اًمٜم٤مس ُمك٤م يٛمكٜمٕمٙمؿ أن خترضمكقا إمم اًمٙمكذاب اخلبٞمك٨م؟ ومٞم٘مقًمكقن: ُمريؿ ومٞمٜم٤م ُمـ اًمالَحر ِومٞم٘مقل

ْم إَُِمك٤مُُمُٙمْؿ ًمُِٞمَّمكؾ  سمُِٙمكْؿ ومك٢مذا : ومٞم٘م٤مل ًمف شم٘مدم ي٤م روَح اهلل، ومٞم٘مقلومٞمٜمٓمٚم٘مقن وم٢مذا هؿ سمٕمٞمالك اسمـ ُمرَيؿ ومت٘م٤مم اًمّمةة،  ًمَِٞمَتَ٘مدَّ

صّٚمقا صةة اًمّمبح ظمرضمقا إًمٞمف، ىم٤مل ومحلم يراه اًمٙمذاُب َيٜمْاُث يَمَا َيٜمَْاُث اعمِْٚمكُح ذم اعمك٤مء، ومٞمٛمٌمك إًمٞمكف ومٞم٘متُٚمكف طمتكك إن 
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ـْ يَم٤مَن َيتبُٕمف أطمدًا إَِّٓ ىَمَتَٚمف( شمٗمّرد سمكف أمحكد. وقمكـ اًمٜمكقاس سمكـ اًمِمجر واحلجَر يٜم٤مدي ي٤م روَح اهلل هذا هيقديٌّ ومة َيؽْمُ  َّ َك مِم

)اًمدضم٤مل َذات همداٍة ومَخٗمَّض ومٞمف وَرومَّع طمتك فمٜمٜم٤مه ذم ـم٤مئٗم٦م اًمٜمَّْخكؾ، ومٚمكا ُرطمٜمك٤م إًمٞمكف  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذيمر رؾمقل اهلل : ؾمٛمٕم٤من ىم٤مل

ْْم٧َم ومٞمف وَرومَّْٕم٧َم طمتكك فَمٜمٜمَّك٤مه ذم ـَم٤مئَِٗمك٦ِم َُم٤م ؿَم٠مُٟمُٙمْؿ؟ ىمُ ): قَمَرَف َذًمَِؽ ومٞمٜم٤م وم٘م٤مَل  ٤مل همداًة ومخٗمَّ ضمَّ ٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ذيمرت اًمدَّ

 ُمكرئٍ اهَمػْمَ اًمدضم٤مِل أظْمَقوُمٜمِل قَمَٚمْٞمٙمؿ إِْن خَيْرْج وَأَٟم٤م ومِٞمٙمْؿ وم٠َمَٟم٤م طَمِجٞمُجف ُدوٟمُٙمْؿ، وإِن خَيْرج وًَمال٧ُم ومِٞمٙمؿ ومٙمؾ : اًمٜمَّْخؾ وم٘م٤مل

ـْ َأْدَريَمكُف  ُمرئٍ اٞمٗمتل قمغم يُمؾ  طَمِجٞم٩ُم ٟمٗماِلِف واهللَُّ ظَمٚم ى اسمـ ىَمٓمكـ َُمك ُمالٚمؿ. إٟمف ؿم٤مبٌّ ىَمٓمط قَمْٞمٜمُُف ـَم٤مومَِٞم٦ٌم إين أؿمبٝمف سمٕمبد اًمُٕمزَّ

 ُِمٜمْٙمؿ ومٚمٞم٘مرأ قمٚمْٞمِف وَمَقاشمَِح ؾمقرة اًمٙمٝمػ إٟمف ظم٤مرج ذم ظمٚم٦َّم سملم اًمِم٤مم واًمٕمراق وَمَٕم٤مئِك٨م يٛمٞمٜمك٤ًم وقَم٤مئِك٨ٌم ؿِمكَآً يك٤م قمبك٤مَد اهلل

أرسمٕمقن يقُم٤ًم؟ يقٌم يماَلٜم٦ٍَم، ويقم يمَِمْٝمٍر، ويقٌم يَمُجْٛمَٕمك٦ٍم، وؾَمك٤مئُِر أّي٤مُمكف : ؾمقل اهلل َوَُم٤م ًَمْبُثُف ذم إْرض ىم٤ملوم٤مصمُبُتقا، ىمٚمٜم٤م ي٤م ر

: ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمكقل اهلل: اىمدُروا ًمُف ىمْدَرهُ : ٓ: يم٠َمّي٤مُمٙمؿ. ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ومذًمؽ اًمٞمقم اًمذي يمالٜم٦م َأشمْٙمِٗمٞمٜم٤َم ومٞمف صةُة َيْقم؟ ىم٤مل

يم٤مًْمَٖمْٞم٨ُم اؾْمَتْدسَمَرشْمُف اًمريُح؟ ومٞم٠م  قَمغَم اًْم٘مقم وَمَٞمْدقُمقُهؿ ومُٞم١ْمُِمٜمُكقَن سمكِف وَياْلكَتِجٞمُبقَن ًَمكُف وَمٞمك٠مُُمُر : إؾِمكراقُمُف ذم إرض ىم٤ملوُم٤م 

وُح قَمٚمٞمٝمؿ ؾَم٤مِرطَمُتُٝمْؿ َأـْمَقَل ُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ذرا وَأؾْمَبٖمُف  َاَء وَمُتْٛمٓمِر وإَْرَض وَمتٜمْب٧ِم وَمؽَمُ ُه ظَمَقاصكر، صمكّؿ َيك٠مِ  وقم٤ًم وأَ ضكراًمالَّ َُمدَّ

ْؿ َرٌء، وَن ىَمْقًَمُف وَمَٞمٜمّْمكرُف قَمٜمُْٝمؿ ومُٞمّْمبُِحقن مُمِْحٚملَم ًَمْٞمَس سم٠َِمْيِدهيِْؿ ُِمـ َأُْمَقاهِلِ وَيُٛمكرُّ سم٤مخلَِرسَمك٦ِم ومٞم٘مكقل  اًمَ٘مْقَم ومٞمدقمقهؿ ومػُمدُّ

سُمُف سم٤مًمالكٞمِػ وَمَٞم٘مٓمٕمُف ضَمكزًَمَتلْم َرُْمَٞمك٦َم ْمكرمُمَْتٚمِئ٤ًم ؿَمَب٤مسم٤ًم وَمٞمَ  َأظمِرضمل يمٜمقَزِك وَمَتتَبُٕمف يمٜمقُزه٤م يَمَٞمَٕم٤مؾمكٞم٥ِم اًمٜمَّْحؾ، صمؿ َيْدقُمق رضُمةً 

 قمٜمكد اعمٜمك٤مرِة اًمَٖمَرض؟ صمؿ يدقمَقه ومٞمْ٘مبُِؾ َيَتَٝمٚمَُّؾ َوضْمُٝمُف وهق َيْْمَحُؽ؟ وَمَبْٞمٜمَا ُهق يمذًمؽ إِذ سَمَٕم٨م اهللَُّ اعمالكٞمَح اسمـ ُمريُؿ ومٞمٜمزُل 

َر ُِمٜمْكف مُجَك٤مٌن اًمبٞمْم٤مء ؿمكرىمل ِدَُمِْمَؼ ذم ُمٝمرودشملم واضٕم٤ًم  كدَّ يمّٗمْٞمف قمغم َأضْمٜمَِح٦م َُمَٚمَٙملْم إذا ـم٠مـمك٠َم رأؾَمكف ىَمَٓمكَر وإِذا َروَمٕمكف حَتَ

١ْمًُم١ُم، وٓ حَيِؾُّ ًمٙم٤مومر جَيِد ِريَح ٟمٗماِلف إَّٓ ُم٤مَت، وَٟمَٗماُلُف َيٜمْتٝمل طمْٞم٨ُم َيٜمَْتِٝمل ـمْرومف، ومٞمٓمُٚمبف طمتك يدريمف سمب٤مب ًمكّد ومٞم٘متٚمكف،  يم٤مًمٚمُّ

 ٤ًم ىمد قمّمٛمٝمؿ اهلل ُمٜمف ومٞمٛمالَح قمـ وضمقِهِٝمؿ وحيدصُمٝمؿ قمـ َدَرضم٤مهِتؿ ذم اجلٜم٦م( رواه ُمالٚمؿ. صمؿ َي٠ْم  قمٞمالك اسمـ ُمريؿ ىمقُم

)واًمذي ٟمٗمالكل سمٞمده ًمٞمقؿمٙمـ أن يٜمزل ومٞمٙمؿ اسمـ ُمريؿ طمٙما قمدٓ وإُم٤مُم٤م : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصي٘مقل ىم٤مل رؾمقل اهلل  هنع هللا يضروقمـ أ  هريرة 

. يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ محك٤مد، ذم ع اجلزي٦م ويٗمٞمض اعم٤مل طمتك ٓ ي٘مبٚمف أطمد( ُم٘مالٓم٤م يٙمالكر اًمّمٚمٞم٥م وي٘متؾ اخلٜمزير ويْم

)يٜمزل اسمـ ُمريؿ إُم٤مُم٤م ه٤مدي٤م وُم٘مالٓم٤م قم٤مدٓ، ومك٢مذا ٟمكزل : وهق يمذًمؽ ذم اًمّمحٞمح. وقمـ اسمـ ـم٤مووس قمـ أسمٞمف يرويف ىم٤مل

إؾمد ًمٞمٙمكقن ُمكع  يمالكر اًمّمٚمٞم٥م وىمتؾ اخلٜمزير ووضع اجلزي٦م، وشمٙمقن اعمٚم٦م واطمدة ويقضع إُمـ ذم إرض، طمتك إن

اًمب٘مر حتالبف صمقره٤م ويٙمقن اًمذئ٥م ُمع اًمٖمٜمؿ حتالبف يمٚمبٝم٤م، وشمٜمزع مُح٦َم يمؾ ذي مح٦م طمتك يٓم٠م اًمرضمؾ قمغم رأس احلكٜمش ومكة 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم ه وطمتك شم٘مر اجل٤مري٦م إؾمد يما شم٘مر وًمد اًمٙمٚم٥م اًمّمٖمػم ويٙمقن اًمٗمرس اًمٕمر  سمٕمِمكريـ در ٤م( ْمكري

إن إٟمبٞم٤مء أظمقٌة ًمَِٕمةَّت ديٜمٝمؿ واطمد وأُمٝم٤مهتؿ ؿمتك، أوٓهكؿ    ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ل. وقمـ أ  هريرة ىم٤ميمت٤مب اًمٗمتـ

قمٞمالك اسمـ ُمريؿ ًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمف رؾمقل وأٟمف ٟم٤مزل ومٞمٙمؿ وم٤مقمرومقه رضمؾ ُمرسمقع اخلٚمؼ إمم اًمبٞم٤مض واحلٛمرة ي٘متكؾ اخلٜمزيكر 

وشمٙمقن اًمدقمقة واطمدة هلل رب اًمٕم٤معملم ويبٚمغ ذم زُم٤مٟمف إُمر طمتك ويٙمالكر اًمّمٚمٞم٥م ويْمع اجلزي٦م وٓ ي٘مبؾ همػم اإلؾمةم 

يمتك٤مب ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم سمٕمْمكٝمؿ سمٕمْمك٤م(  ْمكريٙمقن إؾمد ُمع اًمب٘مر واًمذئ٥م ُمع اًمٖمٜمؿ ويٚمٕم٥م اًمّمبٞم٤من سم٤محلٞم٤مت ٓ ي
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ىمريش اإلُم٤مرة . وقمـ أ  هريرة ىم٤مل وٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ إُم٤مُم٤م ُم٘مالٓم٤م وطمٙما قم٤مدٓ، وشمبتز اًمٗمتـ

وي٘متؾ اخلٜمزير ويٙمالكر اًمّمٚمٞم٥م وشمقضع اجلزي٦م وشمٙمقن اًمالجدة واطمدة هلل رب اًمٕم٤معملم وشمْمع احلرب أوزارهك٤م، ومتكأل 

إرض ُمـ اًمالٚمؿ يما يٛمأل اإلٟم٤مء ُمـ اعم٤مء، وشمٙمقن إرض يمٗم٤مصمقرة اًمقرق وشمرومع اًمِمحٜم٤مء واًمٕمداوة واًمبٖمْم٤مء ويٙمكقن 

ىم٤مل رؾمقل : ىم٤مل هنع هللا يضر. وقمـ أ  هريرة يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  يم٠مٟمف قمجٚمٝم٤م( اًمذئ٥م ذم اًمٖمٜمؿ يمٚمبٝم٤م وإؾمد ذم اإلسمؾ

ي٤م ُمالٚمؿ! هكذا هيكقدي : )ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك شم٘م٤مشمٚمقا اًمٞمٝمقد، طمتك خيتبئ اًمٞمٝمقدي وراء احلجر، ومٞم٘مقل احلجر: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

)ٓ : ىمك٤مل: واًمِمٞمخ٤من، وهذا ًمٗمظ أمحد، وًمٗمظ اًمبخ٤مري ٟمحقه. وًمٗمظ ُمالٚمؿخيتبئ ورائل شمٕم٤مل وم٤مىمتٚمف( رواه اإلُم٤مم أمحد، 

شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك ي٘م٤مشمؾ اعمالٚمٛمقن اًمٞمٝمقد، ومٞم٘متٚمٝمؿ اعمالٚمٛمقن، طمتك خيتبئ اًمٞمٝمقدي ُمكـ وراء احلجكر واًمِمكجر، ومٞم٘مكقل 

ر اًمٞمٝمقد( رواه اإلُمك٤مم ي٤م ُمالٚمؿ! ي٤م قمبداهلل! هذا هيقدي ظمٚمٗمل؛ ومتٕم٤مل وم٤مىمتٚمف؛ إٓ اًمٖمرىمد؛ وم٢مٟمف ُمـ ؿمج: احلجر أو اًمِمجر

ٟمقع ُمـ ؿمجر اًمِمقك، ُمٕمروف سمبةد سمٞم٧م اعم٘مدس، وهٜمك٤مك يٙمكقن ىمتكؾ : )اًمٖمرىمد(: أمحد أيْم٤م ُبذا اًمٚمٗمظ. ىم٤مل اًمٜمقوي

. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومكتح (إذا قمٔمٛم٧م اًمٕمقؾمج٦م؛ ص٤مرت همرىمدة): اًمدضم٤مل واًمٞمٝمقد. وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري

ىمرب ىمٞم٤مم اًمال٤مقم٦م؛ ُمـ يمةم اجلاد ُمـ ؿمكجر وطمجكر، وفمك٤مهره أن ذًمكؽ يٜمٓمكؼ  وذم احلدي٨م فمٝمقر أي٤مت): اًمب٤مري(

ظمٓمبٜم٤م : ىم٤مل هنع هللا يضر. وقمـ أ  أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم (طم٘مٞم٘م٦م، وحيتٛمؾ اعمج٤مز؛ سم٠من يٙمقن اعمراد أهنؿ ٓ يٗمٞمدهؿ آظمتب٤مء، وإول أومم

)وم٘م٤مًم٧م أم ؿمكريؽ سمٜم٧م  ،ًمدضم٤مل.....)ومذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف(، ومٙم٤من أيمثر ظمٓمبتف طمديث٤م طمدصمٜم٤مه قمـ املسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

هؿ ىمٚمٞمؾ، وضمٚمٝمؿ سمبٞم٧م اعم٘مكدس، وإُمك٤مُمٝمؿ رضمكؾ صك٤مًمح، ومبٞمكٜما ): ي٤م رؾمقل اهلل! وم٠ميـ اًمٕمرب يقُمئذ؟ ىم٤مل: أ  اًمٕمٙمر

م إُم٤مُمٝمؿ ىمد شم٘مدم يّمكم ُبؿ اًمّمبح؛ إذ ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ قمٞمالك اسمـ ُمريؿ، ومرضمع ذًمؽ اإلُم٤مم يٜمٙمص يٛمٌمك اًم٘مٝم٘مكري ًمٞمت٘مكد

شم٘مدم ومّمؾ وم٢مهن٤م ًمؽ أىمٞمٛم٧م، ومٞمّمكم ُبكؿ إُمك٤مُمٝمؿ، ومك٢مذا : قمٞمالك يّمكم سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمْمع قمٞمالك يده سملم يمتٗمٞمف، صمؿ ي٘مقل ًمف

اومتحقا اًمب٤مب! ومٞمٗمتح، ووراءه اًمدضم٤مل ُمٕمف ؾمبٕمقن أًمػ هيقدي، يمٚمٝمؿ ذو ؾمكٞمػ حمغم وؾم٤مج، : âاٟمّمكرف ىم٤مل قمٞمالك 

سم٦م ًمـ شمالب٘مٜمل ُب٤م، ضكرإن زم ومٞمؽ : âوي٘مقل قمٞمالك  ٤ًم،ٜمٓمٚمؼ ه٤مرسموم٢مذا ٟمٔمر إًمٞمف اًمدضم٤مل ذاب يما يذوب اعمٚمح ذم اعم٤مء، وي

ومٞمدريمف قمٜمد سم٤مب اًمٚمد اًمِمكرىمل، ومٞم٘متٚمف، ومٞمٝمزم اهلل اًمٞمٝمقد، ومة يب٘مك رء مم٤م ظمٚمكؼ اهلل يتكقارى سمكف هيكقدي إٓ أٟمٓمكؼ اهلل 

ي٤م قمبداهلل اعمالٚمؿ : ىم٤مل إٓ -إٓ اًمٖمرىمدة وم٢مهن٤م ُمـ ؿمجرهؿ ٓ شمٜمٓمؼ  -ذًمؽ اًمٌمء؛ ٓ طمجر وٓ ؿمجر وٓ طم٤مئط وٓ داسم٦م 

٤مج(): هذا هيقدي ومتٕم٤مل اىمتٚمف( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م. ىم٤مل اجلقهري . وىم٤مل اسمكـ (، واجلٛمع ؾمكٞمج٤منْمكراًمٓمٞمٚمال٤من إظم: )اًمالَّ

هكق : هق اًمٓمٞمٚمال٤من اعم٘مقر يٜمال٩م يمذًمؽ. وىمٞمكؾ: اًمٓمٞمٚمال٤من اًمْمخؿ اًمٖمٚمٞمظ. وىمٞمؾ: )اًمال٤مج(): ُمٜمٔمقر ذم )ًمال٤من اًمٕمرب(

 .(اًمٓمٞم٤مًمال٦م اًمالقد واطمده٤م ؾم٤مج: )اًمالكٞمج٤من(): إقمرا . وىم٤مل اسمـ (ْمكرـمٞمٚمال٤من أظم

صمبك٧م إىمكدام، رضمكح ): ، ومالك٠مًمقه قمكـ سمٜمكل متكٞمؿ، وم٘مك٤ململسو هلآو هيلع هللا ىلصذيمرت اًم٘مب٤مئؾ قمٜمد رؾمكقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ أ  هريرة 

ىم٤مل : ىم٤مل هنع هللا يضر. وقمـ أ  هريرة أيْم٤م إطمةم، قمٔماء اهل٤مم، أؿمد اًمٜم٤مس قمغم اًمدضم٤مل ذم آظمر اًمزُم٤من( رواه اًمٓمؼماين وهمػمه

هؿ ضخ٤مم اهل٤مم، صمب٧م إىمكدام، ٟمّمك٤مر احلكؼ ذم آظمكر اًمزُمك٤من، أؿمكد ىمقُمك٤م قمكغم ): وذيمر سمٜمل متٞمؿ، وم٘م٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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ريض اهلل قمكٜمٝما  طمدي٨م ضمك٤مسمر سمكـ قمبكداهلل: أوهلا: اًمدضم٤مل(.رواه اًمبزار. وشم٘مدم ذم )سم٤مب ومتٜم٦م اًمدضم٤مل( طمديث٤من ذم ذًمؽ

ومٞمٗمر اعمالٚمٛمقن إمم ) :)خيرج اًمدضم٤مل ذم ظمٗم٦م ُمـ اًمديـ وإدسم٤مر ُمـ اًمٕمٚمؿ... )احلدي٨م، وومٞمف ىم٤مل: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل

رواه اإلُم٤مم أمحكد  ،ضمبؾ اًمدظم٤من سم٤مًمِم٤مم، ومٞم٠مشمٞمٝمؿ، ومٞمح٤مصكرهؿ، ومٞمِمتد طمّم٤مرهؿ، وجيٝمدهؿ ضمٝمدا ؿمديدا(... احلدي٨م

أن رؾمقل : هنع هللا يضرطمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب : قمغم ؿمكرط ُمالٚمؿ. صم٤مٟمٞمٝما: سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، واحل٤ميمؿ وصححف، وىم٤مل اًمذهبل

)وإٟمف حيّمكر اعم١مُمٜملم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس، ومٞمزًمزًمقن زًمزآ ؿمكديدا، صمكؿ هيٚمٙمكف اهلل شمبك٤مرك وشمٕمك٤ممم : ىم٤مل ذم اًمدضم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

قده( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق يٕمغم، واسمـ ظمزيٛم٦م، واًمٓمؼماين ذم )اًمٙمبكػم(، واسمكـ طمبك٤من ذم )صكحٞمحف(، واحلك٤ميمؿ ذم وضمٜم

 هنع هللا يضرصحٞمح قمغم ؿمكرط اًمِمٞمخلم، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. وقمـ هنٞمؽ سمـ صكريؿ اًمالكٙمقين : )ُمالتدريمف(، وىم٤مل

: أٟمتؿ ؿمكرىمٞمف وهق همرسمٞمف( ىم٤مل: ٤مشمٚمـ اعمِمكريملم طمتك ي٘م٤مشمؾ سم٘مٞمتٙمؿ اًمدضم٤مل قمغم هنر إردن)ًمت٘م: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل

ورضم٤مل اًمبزار صم٘م٤مت. وقمكـ قمٛمكران سمكـ : ىم٤مل اهلٞمثٛمل ،رواه اًمٓمؼماين، واًمبزار وُم٤م أدري يقُمئذ أيـ إردن ُمـ إرض.

شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ قمكغم ُمكـ ٟمك٤موأهؿ )ٓ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : طمّملم ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل

صكحٞمح قمكغم ؿمككرط ُمالكٚمؿ ومل : طمتك ي٘م٤مشمؾ آظمرهؿ اعمالكٞمح اًمدضم٤مل( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود، واحلك٤ميمؿ، وىمك٤مل

)اجلٝم٤مد ُم٤مض ُمٜمذ سمٕمثٜمكل اهلل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضرخيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 أن : إمم أن ي٘م٤مشمكؾ آظمككر أُمتكل اًمككدضم٤مل، ٓ يبٓمٚمكف ضمككقر ضمك٤مئر وٓ قمككدل قمك٤مدل(.رواه أسمككق داود. وقمٜمكف ريض اهلل قمٜمككف

 ،(يمت٤مب اًمٕمٚمكؾ))ؾمكٞمدرك رضم٤مل ُمـ أُمتل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ، ويِمٝمدون ىمت٤مل اًمدضم٤مل( رواه اًمؽمُمذي ذم : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 وومٞمف ُمٕم٤موي٦م سمـ واه٥م، ومل أقمرومف.: واسمـ ظمزيٛم٦م، واحل٤ميمؿ ذم ُمالتدريمف، واًمٓمؼماين ذم )إوؾمط(. ىم٤مل اهلٞمثٛمل

، ومذيمر ذم ظمٓمبتف طمكديث٤م هنع هللا يضر)ؿمٝمدت يقُم٤م ظمٓمب٦م ًمالٛمرة سمـ ضمٜمدب : وقمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمب٤مد اًمٕمبدي ُمـ أهؾ اًمبّمكرة؛ ىم٤مل

سمٞمٜم٤م أٟم٤م وهمةم ُمـ إٟمّم٤مر ٟمرُمل ذم همرضلم ًمٜمك٤م..... ومكذيمر احلكدي٨م ذم يمالكقف اًمِمكٛمس، : ، وم٘م٤ململسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل 

)وإٟمكف ؾمككٞمٔمٝمر قمكغم إرض يمٚمٝمك٤م إٓ  ،ُبؿ، وظمٓمبتف سمٕمد اًمّمةة، وإظمب٤مره سمخروج اًمدضم٤مل، وومٞمف( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوصةة اًمٜمبل 

صمؿ هيٚمٙمف اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم وضمٜمقده،  ًا،ؿمديد ًمقن زًمزآً احلرم وسمٞم٧م اعم٘مدس، وإٟمف حيّمكر اعم١مُمٜملم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس، ومٞمزًمز

هكذا يمك٤مومر(؛ شمٕمك٤مل : ي٤م ُمالٚمؿ(! هكذا هيكقدي )أو ىمك٤مل: ي٤م ُم١مُمـ )أو ىم٤مل: طمتك إن ضمذم احل٤مئط وأصؾ اًمِمجرة ًمٞمٜم٤مدي

: وىمك٤ملوم٤مىمتٚمف( رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق يٕمغم، واسمـ ظمزيٛم٦م، واًمٓمؼماين ذم )اًمٙمبػم( واسمـ طمبك٤من ذم )صكحٞمحف(، واحلك٤ميمؿ 

)ٓ شم٘مكقم : ُمرومققمك٤مهنع هللا يضر صحٞمح قمغم ؿمكرط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمكف(. وقمكـ ؾمكٛمرة أيْمك٤م 

يك٤م : يم٤من يٓمرده رضمؾ ُمالٚمؿ، ومك٤مـمٚمع ىمداُمكف وم٤مظمتبك٠م؛ ي٘مكقل احلجكر٤ًم اًمال٤مقم٦م طمتك يدل احلجر قمغم اًمرضمؾ اًمٞمٝمقدي خمتبئ

ٓ شمكزال ـم٤مئٗمك٦م ُمكـ أُمتكل ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىمك٤مل رؾمكقل اهلل : ىمك٤ملهنع هللا يضر ٕم٤مذ سمـ ضمبؾ قمبداهلل! هذا ُم٤م شمبتٖمل( رواه اًمٓمؼماين. وقمـ ُم

وهكؿ سم٤مًمِمك٤مم. : ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمكـ ضمبكؾ (،ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ قمغم ُمـ ٟم٤موأهؿ، طمتك ي٘م٤مشمؾ آظمرهؿ اعمالكٞمح اًمدضم٤مل

ل أٟمف أظمؼمه رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر قمكـ سمٕمكض   ؾمٗمٞم٤من اًمث٘مٗمأأظمرضمف اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝما. وأظمؼمين قمٛمرو سمـ 
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 قتٌ املطـٝح ايدداٍ

   افدجول سـقؿتل اد

   .(1)ح اًمدضم٤ملالكٞمىمتؾ اعم

 

 ظؾقه افسالم  ظقسى سـقثم وؾوة اد ظؾقه افسالموؾوة ادفدي 

   .â(3)، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتقرم قمٞمالك â (2) ويتقرم اعمٝمدي

                                                                                                                                 

)سمٞمٜما اعمالٚمٛمقن سم٤مًمِم٤مم ىمد طم٤مصككرهؿ اًمكدضم٤مل ذم ضمبكؾ ُمكـ ضمب٤مهلك٤م : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأصح٤مب رؾمقل اهلل 

سمّمك٤مرهؿ وسمكلم أفمٝمكرهؿ يريدون ىمتؾ اًمدضم٤مل إذ شم٠مظمذهؿ فمٚمٛم٦م ٓ يبّمكر اُمرؤ ومٞمٝم٤م يمٗمف ومٞمٜمزل اسمـ ُمريؿ ومٞمحالكر قمـ أ

ُمتف ومٞم٘مقًمقن ُمـ أٟم٧م ي٤م قمبداهلل، ومٞم٘مقل أٟم٤م قمبداهلل ورؾمقًمف وروطمف ويمٚمٛمتف قمٞمالك اسمـ ُمكريؿ اظمتك٤مروا سمكلم رضمؾ قمٚمٞمف ٓ

إطمدى صمةث سملم أن يبٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمدضم٤مل وقمغم ضمٜمقده قمذاسم٤م ُمـ اًمالاء أو خيالػ ُبؿ إرض أو يالكٚمط قمٚمكٞمٝمؿ 

هذه ي٤م رؾمقل اهلل أؿمٗمك ًمّمدورٟم٤م وأٟمٗمالٜم٤م. ىم٤مل ومٞمقُمئكذ يكرى اًمٞمٝمكقدي اًمٕمٔمكٞمؿ ؾمةطمٙمؿ ويٙمػ ؾمةطمٝمؿ. ومٞم٘مقًمقن 

اًمٓمقيؾ إيمقل اًمِمكروب ٓ شم٘مؾ يده ؾمكٞمٗمف ُمـ اًمرقمدة ومٞمٜمزًمقن إًمٞمٝمؿ ويذوب اًمدضم٤مل طملم يرى اسمـ ُمريؿ يمكا يكذوب 

. ىم٤مل اًمزهري ومك٠مظمؼمين ؾمك٤ممل قمكـ أسمٞمكف قمكـ يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمرص٤مص طمتك ي٠مشمٞمف أو يدريمف قمٞمالك ومٞم٘متٚمف( 

ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )ي٘م٤مشمٚمٙمؿ اًمٞمٝمقد ومتالٚمٓمقن قمٚمٞمٝمؿ طمتك ي٘مقل احلجر ي٤م ُمالٚمؿ هذا هيقدي ورائل وم٤مىمتٚمف( : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

أُمتل شم٘م٤مشمؾ قمـ احلؼ طمتك يٜمزل قمٞمالك اسمكـ  )ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. وىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل يمت٤مب اًمٗمتـ

ُمريؿ قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر سمبٞم٧م اعم٘مدس يٜمزل قمغم اعمٝمدي ومٞم٘م٤مل ًمف شم٘مدم ي٤م ٟمبكل اهلل ومّمكؾ ًمٜمك٤م ومٞم٘مكقل إن هكذه إُمك٦م أُمكػم 

 سمق قمٛمرو اًمداين. أسمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ًمٙمراُمتٝمؿ قمغم اهلل قمز وضمؾ( أظمرضمف 

)يٜمزل قمٞمالك قمٜمد صةة اًمٗمجر، وم٢مذا ىم٣مك : أٟمف ىم٤مل: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  هنع هللا يضروذم طمدي٨م قمثان سمـ أ  اًمٕم٤مص : ( ىمتؾ اًمدضم٤مل1)

صةشمف؛ أظمذ قمٞمالك طمرسمتف، ومٞمذه٥م ٟمحق اًمدضم٤مل، وم٢مذا رآه اًمكدضم٤مل؛ ذاب يمكا يكذوب اًمرصك٤مص، ومٞمْمكع طمرسمتكف سمكلم 

وًمٙمكـ ي٘متٚمكف ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل صمٜمدوشمف، ومٞم٘متٚمف( رواه أمحد وذم طمدي٨م أ  هريرة اًمذي رواه ُمالٚمؿ ذم )صحٞمحف( أن 

 ، ومػمهيؿ دُمف ذم طمرسمتف(.-يد قمٞمالك قمٚمٞمف اًمّمةة واًمالةم : أي -اهلل سمٞمده 

ومٞم٘مالكؿ اعمك٤مل، ويٕمٛمكؾ ذم ): ىمك٤مل â، ذم ىمّمك٦م اعمٝمكدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ أم ؾمٚمٛم٦م، زوج اًمٜمبل : âوؾوة ادفدي ( 2)

أظمرضمف  (ويٚم٘مل اإلؾمةم سمجراٟمف إمم إرض، ومٞمٚمب٨م ؾمبع ؾمٜملم، صمؿ يتقرم، ويّمكم قمٚمٞمف اعمالٚمٛمقن ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜم٤مس سمالٜم٦م ٟمبٞمٝمؿ 

 .اإلُم٤مم أسمق داود وأظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين

ت، أُمٝمك٤مهتؿ ؿمكتك : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل : هنع هللا يضروقمـ قمبداًمرمحـ سمـ آدم قمـ أ  هريرة : âوؾوة ظقسى ( 3) )إٟمبٞم٤مء إظمقٌة ًمَِٕمةَّ

وديٜمٝمؿ واطمد، وإين أومم اًمٜم٤مس سمٕمٞمالك اسمـ ُمريؿ؛ ٕٟمف مل يٙمـ ٟمبل سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، وإٟمف ٟم٤مزل؛ وم٢مذا رأيتٛمقه؛ وم٤مقمرومقه، رضمكؾ 
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مل يّمبف سمٚمؾ، ومٞمكدق اًمّمكٚمٞم٥م، وي٘متكؾ اخلٜمزيكر،  ُمرسمقع إمم احلٛمرة واًمبٞم٤مض، قمٚمٞمف صمقسم٤من ممّمكران، يم٠من رأؾمف ي٘مٓمر وإن

ويْمع اجلزي٦م، ويدقمق اًمٜم٤مس إمم اإلؾمةم، وهيٚمؽ اهلل ذم زُم٤مٟمف اعمٚمكؾ يمٚمٝمك٤م إٓ اإلؾمكةم، وهيٚمكؽ اهلل ذم زُم٤مٟمكف اعمالككٞمح 

اًمدضم٤مل، صمؿ شم٘مع إَُمٜم٦َم قمغم إرض، طمتك شمرشمع إؾمقد ُمع اإلسمكؾ، واًمكٜمار ُمكع اًمب٘مكر، واًمكذئ٤مب ُمكع اًمٖمكٜمؿ، ويٚمٕمك٥م 

هؿ، ومٞمٛمٙم٨م أرسمٕملم ؾمٜم٦م، صمؿ يتقرم ويّمكم قمٚمٞمف اعمالٚمٛمقن( رواه اإلُم٤مم أمحد وهذا ًمٗمٔمف، وأسمق ْمكرًمّمبٞم٤من سم٤محلٞم٤مت ٓ شما

داود اًمٓمٞم٤مًمالكل، وأسمق داود اًمالجالت٤مين، واسمـ ضمرير، واسمـ طمب٤من ذم )صحٞمحف(، واحلك٤ميمؿ ذم )ُمالكتدريمف(، وأسمكق سمٙمكر 

 ٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(.صحٞمح اإلؾم: وىم٤مل احل٤ميمؿ (يمت٤مب اًمِمكريٕم٦م)أضمري ذم 



 

- 67 - 

 ادتــــــص٤ ايجــــاْٞ

 افثــــوّنزء ــــــاجل

 افشخصقي وافزمـقي وادؽوكقيظؾقه افسالم دي ـادفصػوت 

  

 ايجــــاْٞص٤ ــــــادت

 â صفات 
 ايصخص١ٝ ٚايص١َٝٓ ٚاملها١ْٝ
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 ايصفات ايصخص١ٝ يًُٗدٟ

 افصػوت افشخصقي فؾؿفدي

اًمٕمٚماء اًمٕمك٤مرومقن وإوًمٞمك٤مء اًمرسمك٤مٟمٞمقن ذم وىمك٧م وٓدشمكف أو ذم ظمكةل  -اعمٝمدي  -يٛمٙمـ أن يٕمرف 

أدريمتف وًمق ، ؟ ىم٤مل âٓ )هؾ ُوًمِد اعمٝمدي: هنع هللا يضر الكلموشم٠مُمؾ قمٜمدُم٤م ؾُمئِؾ اإلُم٤مم احل، طمٞم٤مشمف وُمـ ىمبؾ سمٞمٕمتف

، قمٚمٞمف ُمٜمذ اًمكقٓدة . وهذا يدل قمغم أهنؿ ُمـ ظمةل صٗم٤مت اعمٝمدي يٛمٙمـ أن يتٕمرومقا(1)خلدُمتف أي٤مم طمٞم٤م (

، وهذا ردٌّ قمغم اًمكذيـ يٜمٗمكقن ُمٕمرومك٦م اعمٝمكدي ىمبكؾ اًمبٞمٕمك٦م، ر ًمف أٟمف وًمد ذم زُم٤مهنؿ ًمٕمرومقه وظمدُمقهوًمق ىُمد  

اعمٝمدي اًمٙمثػمة إٓ ُمكـ أضمكؾ أن شمٙمكقن  ىمبؾ اًمبٞمٕم٦م أيْم٤ًم. وُم٤م وردت صٗم٤مت ويٜمٗمقن ُمٕمروم٦م اعمٝمدي ٟمٗمالف

 أٟمكف ، اًمبٞمٕمك٦مهلكؿ اًمتٕم٤مُمكؾ ُمٕمكف ىمبكؾ  الككرأو يتٞم، وٓؿمكؽ أن اًمكذيـ يٕمٞمِمكقن ىمريبك٤ًم ُمٜمكف، ُمٕمرومتف ؾمٝمٚمف

 طمّمكؾ عمكـ ظمك٤مًمٓمقا  يمكا، ي ذًمكؽ ذم اًمٜمك٤مسالككرومٞمتٕمرومكقن قمٚمٞمكف وي، ُمـ ظمةل صٗم٤مشمف يٚمٗم٧م ٟمٔمرهؿ

 ويدريمقن ُمـ ظمةهل٤م أٟمف ؿمخص ٓ يم٤مٕؿمخ٤مص.، صٗم٤مشمف يم٤مٟم٧م شمٚمٗم٧م ٟمٔمرهؿوم٢من ، اًمبٕمث٦مىمبؾ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل

 

 يصػوت ادفدي اخَلْؾؼق

)وٓ يِمبٝمف ذم ضمالٛمف ، وُمٕم٤مُمٚمتف( يِمبٝمف ذم ؾمٚمقيمف)أي هق يِمبف اًمٜمبل ذم اخلُُٚمؼ وٓ يِمبٝمف ذم اخلَْٚمؼ 

وهكق دون ُمٜمتّمكػ رأؾمكف إمم  اًمِمكٕمر قمكـ ُم٘مدُمك٦م رأؾمكف الكرأضمغم اجلبٝم٦م أي ُمٜمح، (2)وؿمٙمٚمف وصقرشمف(

ٟمك٤مشمئ )أي ضمبكف أُمرشمٗمكع اجلبٝمك٦م( )أي ( أقمكغم اجلبٝمك٦م ويال٤مراً  اجلبٝم٦م يٛمٞمٜم٤مً  ٤مٟمزقمت)أي أضمغم اجلبلم ، اًمّمٚمع

أىمٜمك إٟمػ أي ومٞمف ـمقل ودىم٦م ذم أرٟمبتف ُمع طمدب ذم وؾمٓمف ومٚمكٞمس طمك٤مدًا ذم  (3)أىمبؾ، اجلبلم( ضمٕمد اًمِمٕمر

                                                 

 ( قم٘مد اًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٝمدي اعمٜمتٔمر، ًمٚمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل.1)

 )إن اسمٜمككل هككذا ؾمكككٞمد، يمككا ؾمككاه رؾمككقل : ، وٟمٔمككر إمم اسمٜمككف احلالككـ، وم٘مكك٤ملهنع هللا يضرىمكك٤مل قمكككم : ( وقمككـ أ  إؾمككح٤مق ىمكك٤مل2)

وؾمكٞمخرج ُمـ صٚمبف رضمؾ يالٛمك سم٤مؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ، يِمبٝمف ذم اخلُُٚمؼ وٓ يِمبٝمف ذم اخلَْٚمِؼ يٛمأل إرض قمدًٓ( أظمرضمف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

)يِمكبٝمف ذم اخلُٚمكؼ سمْمكؿ  ،اًم٘مك٤مري( أسمق داود، واًمؽمُمذي، واًمٜمال٤مئل. ىم٤مل ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ؿمكرح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )قمكم

 ٕمف( اهكاخل٤مء واًمةم وشمالٙمـ وٓ يِمبٝمف ذم اخلْٚمؼ أي ذم مجٞم

اعمٝمدي ُمٜمل؛ أضمكغم اجلبٝمك٦م، أىمٜمكك إٟمكػ يٛمكأل إرض ىمالكٓم٤ًم ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 3)

 قم٘مكد ذمرواه أسمق داود، واًمٜمالك٤مئل، واًمبٞمٝم٘مكل، ذم اًمبٕمك٨م واًمٜمِمكقر.  (وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م فمٚمًا وضمقرًا، يٛمٚمؽ ؾمبع ؾمٜملم

 اهلل رؾمكقل ؾماه يما ؾمٞمد، هذا اسمٜمل إن) :وم٘م٤مل ،ريض اهلل قمٜمٝما احلالـ إمم قمكم ٟمٔمر: ىم٤مل وائؾ أ  قمـ أصمر ًمٚمالٚمٛمل اًمدرر

 سمخروضمف ويٗمرح اجلقر، وإفمٝم٤مر احلؼ وإُم٤مشم٦م اًمٜم٤مس، ُمـ همٗمٚم٦م طملم قمغم خيرج ٟمبٞمٙمؿ، سم٤مؾمؿ رضمؾ صٚمبف ُمـ ؾمٞمخرج ملسو هيلع هللا ىلص

 أومٚمك٩م ؿمك٤مُم٦م، إيٛمـ سمٗمخذه اًمٗمخذيـ، أزيؾ اًمبٓمـ، ضخؿ إٟمػ، أىمٜمك اجلبلم، أضمغم رضمؾ وهق وؾمٙم٤مهن٤م، اًمالاء أهؾ
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)أي آدم ، ًمقٟمكف ًمكقن قمكر  (1)ارشمٗم٤مقمكف(أؿمؿ آٟمػ )اؾمتقاء اٟمٗمكف ُمكع ، أرٟمبتف وًمٞمس أومٓمَس ُمٜمبالط اًم٘مٛم٦م

اًمتل ذم ُم٘مدُمك٦م اًمٗمكؽ  ؾمٜم٤منُمتٗمرق إ)أي  اًمثٜم٤مي٤م وأومٚم٩م أهمرقو أومرق، (2)يأؾمٛمر( وضمٝمف يم٠مٟمف يمقيم٥م در  

                                                                                                                                 

 حمٛمكد اإلُمك٤مم ذيمكرهأظمرضمف اًمالكٚمٛمل اًمِمك٤مومٕمل ذم قم٘مكد اًمكدرر، و(، وضمقراً  فمٚماً  ُمٚمئ٧م يما قمدًٓ، إرض يٛمأل اًمثٜم٤مي٤م،

وقمكـ  روايك٦م أ  داود ذم اًمالكٜمـ.وهكل ُمكـ  ًمقاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م وؾمقاـمع إرسار إصمريك٦م. يمت٤مسمف ذم احلٜمبكم اًمالٗم٤مريٜمل

)ًمٞمبٕمثـ اهلل ُمـ قمكؽم  رضمكة أومكرق اًمثٜم٤ميك٤م ]أقمكغم[ اجلبٝمك٦م، يٛمكأل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر قمبداًمرمحـ سمـ قمقف 

الكٚمٛم٦م إرض قمدٓ، ويٗمٞمض اعم٤مل ومٞمْم٤م( أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين، وظمرضمف اًمالكٞمقـمل ذم اًمٕمرف اًمقردي. وقمكـ ُم

سمـ قمبداعمٚمؽ أٟمف أرؾمؾ إمم ُمالٚمؿ اًمروُمل وم٘م٤مل ذم طمدي٨م ـمقيؾ وذيمر اعمٝمدي )رضمؾ آدم ضمٕمد اًمِمكٕمرة أضمبكف أىمٜمكك...( 

)اعمٝمكدي أىمبكؾ، ضمٕمكد، سمخكده ظمك٤مل( اعمٕمجكؿ : ىمك٤ملهنع هللا يضر . وقمـ قمكم سمكـ أ  ـم٤مًمك٥م ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـرواه 

 اعمقضققمل ٕطم٤مدي٨م اعمٝمدي.

اعمٝمدي ُمٜمل؛ أضمكغم اجلبٝمك٦م، أىمٜمكك إٟمكػ يٛمكأل إرض ىمالكٓم٤ًم ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 1)

هنع هللا يضر أظمرضمف أسمق داود، واًمٜمال٤مئل، واًمبٞمٝم٘مل وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلكدري، ( وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م فمٚمًا وضمقرًا، يٛمٚمؽ ؾمبع ؾمٜملم

( اعمٝمدي ُمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م، رضمؾ ُمـ أُمتل، أؿمكؿ إٟمكػ يٛمكأل إرض قمكدًٓ يمكا ُمٚمئك٧م ضمكقراً ): أٟمف ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل 

)اًمِمٛمؿ واًم٘مٜمك صٗمت٤من ُمتٕم٤مرضت٤من ٓ شمتٗمؼ ذم ؿمخص واطمد إٓ إذا يم٤من اًم٘مٜمك : أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي. أىمقل

اَلُبُف ): وم٘م٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوسمف َوَصَػ هٜمد سمـ أ  ه٤مًم٦م رؾمقل اهلل  ،ًمٜمٔمر ومٞمفىمٚمٞمًة ٓ ئمٝمر إٓ عمـ يت٠مُمٚمف أي يٛمٕمـ ا ، حَيْ
َأىْمٜمَك اًْمِٕمْرَٟملْمِ

) ْٚمُف َأؿَمؿَّ ـْ مَلْ َيَت٠َمُمَّ  .َُم

يم٤مًمٙمقيم٥م اًمكدري؛ ًمقٟمكف ًمكقن اعمٝمدي رضمؾ ُمـ وًمدي، وضمٝمف ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان، 2)

قمر ، واجلالؿ ضمالؿ إؾمكرائٞمكم، يٛمأل إرض قمدًٓ يما ُمٚمئ٧م ضمكقرًا يكريض ذم ظمةومتكف أهكؾ إرض وأهكؾ اًمالكاء، 

ىم٤مل قمكم سمكـ أ  : أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم ُمٜم٤مىم٥م اعمٝمدي. وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف. وقمـ ـم٤مووس ىم٤مل (واًمٓمػم ذم اجلق

. وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًمالك٤من رواه ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـب ُمـ اًمرضم٤مل( ضكرىمريش آدم  )هق ومتك ُمـ: هنع هللا يضرـم٤مًم٥م 

كْٛمرة( وىمك٤مل )واًمٕمكرب : اًمٕمرب )َأراد َأٟمف ُمـ ظم٤مًمص اًمٕمرب وصٛمٞمٛمٝمؿ َٕن اًمٖم٤مًم٥م قمغم َأًمقان اًمٕمرب إُْدَُمك٦ُم، أي اًمالُّ

كٛمرُة : إمم إمحر وإؾَمقد(. وىمك٤مل شمّمػ َأًمقاهن٤م سم٤مًمالقاد وشمّمػ َأًمقان اًمٕمجؿ سم٤محلٛمرة وذم احلدي٨م سُمٕمث٧م )إُْدَُمك٦ُم اًمالُّ

كٛمرة اًمِمكديدة وىمٞمكؾ هكق ُمكـ ُأْدُمك٦م : وأَدُم ُمـ اًمٜم٤مس إؾَْمَٛمُر( ىم٤مل اسمـ إصَمػم )إُْدم مجع آدم ىم٤مل وهل ذم اًمٜم٤مس اًمالُّ

)وإُْدُم٦ُم ذم اًمٜمك٤مس ؿمككرسم٦ٌم  إَرض وهق ًَمْقهُن٤م ىم٤مل وسمف ؾمٛمل آدم َأسمق اًمَبِمكر قمغم ٟمبٞمٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمةة واًمالةم اىم٤مل ًمٚمٞم٨م

 ُمـ ؾَمقاد(. 

)خيرج رضمؾ ُمـ وًمدي ذم آظمر اًمزُم٤من أسمكٞمض : وهق قمغم اعمٜمؼمهنع هللا يضر وُمـ أصم٤مر ذم وصػ اعمٝمدي، ىم٤مل قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

قن يما وٓ يالت٘مٞمؿ هذا اًمقصػ ُمع ُم٤م ورد قمٜمد أهؾ اًمالٜم٦م ُمـ أٟمف آدم إٓ أن يٙم: اًمٚمقن، ُمِمكرب سم٤محلُْٛمرة( اًمبح٤مر. أىمقل
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أْزَيكؾ  (2)أصؾ اًمٕمٜمكؼ ظ، همٚمٞمظ اًم٘مّمكرة، أي همٚمٞم(1)اًمٕمٚمقي أو اًمالٗمكم أو يمٚمٞمٝما( سمراق اًمثٜم٤مي٤م )ُٓمع اًمثٜم٤مي٤م(

ُمرسمكقع )وؾمكط سمكلم اًمٓمكقل ، (1)ومخذيكف وشمب٤مقمكد ُمك٤م سمٞمكٜمٝما( قمكريض اًمٗمخكذيـاٟمٗمراج : اًمٗمخذيـ )اًمزيؾ

                                                                                                                                 

ْٛمَرُة ًَمْقُن إؾَْمَٛمِر وهق ًمقن ي: ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًمال٤من اًمٕمرب. ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُوِصػ ضمده رؾمقل اهلل  ، ْمكر)اًمالُّ ب إمم ؾَمَقاٍد ظَمِٗمكلٍّ

 ووضمكف اجلٛمكع سمٞمكٜمٝما َأن ُمك٤م يكؼمز إمم يم٤من َأؾْمَٛمَر اًمٚمَّْقِن وذم رواي٦م َأسمٞمَض ُُمِمكرسم٤ًم سمُِحْٛمَرٍة. ىم٤مل اسمـ إصَمػم: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوذم صٗمتف 

ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مدى ذم روايك٦م أ  صك٤مًمح قمكـ اسمكـ قمبك٤مس  أهك.اًمِمٛمس يم٤من َأؾْمَٛمَر، وُم٤م شمقاريف اًمثٞم٤مب وشمالؽمه ومٝمق َأسمٞمض( 

)اعمٝمدي اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمبداهلل وهق رضمؾ رسمٕم٦م ُمِمكرب سمحٛمرة يٗمرج اهلل سمف قمـ هذه إُم٦م يمؾ يمكرب ويّمككرف سمٕمدًمكف 

يمؾ ضمقر صمؿ يكم إُمر سمٕمده اصمٜم٤م قمِمكر رضمًة ؾمت٦م ُمـ وًمد احلالـ ومخال٦م ُمـ وًمد احلالكلم وآظمر ُمـ همكػمهؿ صمكؿ يٛمكقت 

راضمكع )زُم٤من( وقمـ يمٕم٥م )يٙمقن اصمٜم٤م قمِمكر ُمٝمدي٤ًم صمؿ يٜمزل روح اهلل ومٞم٘متؾ اًمدضم٤مل( ىم٤مل اسمـ طمجكر واٍه ضمكدًا، ومٞمٗمالد اًم

 (.اعمقؾمققم٦م ًمٚمبالتقي

ًمٞمبٕمكثـ اهلل رضمكًة ُمكـ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىمك٤مل رؾمكقل اهلل : ( وقمـ أ  ؾمٚمٛم٦م قمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمقف، قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمٝما، ىم٤مل1)

وذم يمتك٤مب )قم٘مكد اًمكدرر( سمتح٘مٞمكؼ ُمٝمٞمك٥م ( اًمثٜم٤مي٤م، أضمغم اجلبٝم٦م، يٛمأل إرض قمدًٓ، ويٗمٞمض اعم٤مل ومٞمْمك٤مً قمؽم ، أومرق 

، أو إطمكدى صمٜم٤ميك٤مه ةأي ُمتب٤مقمكد صمٜم٤ميك٤مه سمِمكد: ظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين ذم قمقاًمٞمف. وإهمرقأاًمبقريٜمل )أهمرق( 

إن اسمٜمل هذا ؾمكٞمد، : ٟمٔمر قمكم إمم احلالـ ريض اهلل قمٜمٝما، وم٘م٤مل :وقمـ أ  وائؾ ىم٤مل ُمٖمٓم٤مة ذم اًمٚمث٦م، أو ًمبَّس اًمثٜم٤مي٤م سمٖمػمه٤م.

ؾمكٞمخرج ُمـ صٚمبف رضمؾ سم٤مؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ أومٚم٩م اًمثٜم٤مي٤م، يٛمأل إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م فمٚمكًا وضمكقرًا.  ملسو هيلع هللا ىلصيما ؾماه رؾمقل اهلل 

 أهك.هق إوْمرق( : )قم٘مد اًمدرر ًمٚمالٚمٛمل(، )إوْمَٚم٩م

)اعمٝمدي يم٨م اًمٚمحٞم٦م، أيمحؾ اًمٕمٞمٜملم، سمراق اًمثٜم٤مي٤م،...( أظمرضمف ٟمٕمكٞمؿ سمكـ : ، ىم٤ملهنع هللا يضروقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

 مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ. رواه اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف، وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ قمٜمف ذم )ُمٜم٤مىم٥م اعمٝمدي(

، ىم٤مل: )ىم٤مل: اهلل أضمؾ وأيمرم وأقمٔمؿ ُمـ إن يكؽمك هنع هللا يضراحلاللم سمـ قمكم روى اسمـ ـم٤مووس قمـ أ  سمّمػم، قمـ أ  قمبداهلل  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلصإرض سمة إُم٤مم قم٤مدل، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك وم٠مظمؼمين سما أؾمؽميح إًمٞمف، ىم٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد، ًمٞمس يرى أُمك٦م حمٛمكد 

رض ُمٚمٙمٝمؿ أشمك٤مح اهلل ُٕمك٦م حمٛمكد رضمكًة ُمٜمك٤م أهكؾ ٚمؽ طمتك يٜم٘مرض ُمٚمٙمٝمؿ، وم٢مذا اٟم٘مومرضم٤ًم أسمدًا ُم٤مدام ًمقًمد سمٜمل ومةن ُمُ 

اًمبٞم٧م، يالػم سم٤مًمت٘مك ويٕمٛمؾ سم٤مهلدى وٓ ي٠مظمذ ذم طمٙمٛمف اًمرؿم٤م، واهلل إين ٕقمرومف سم٤مؾمكٛمف واؾمكؿ أسمٞمكف، صمكؿ ي٠مشمٞمٜمك٤م اًمٖمٚمكٞمظ 

٤مل اًم٘مٍمة ذو اخل٤مل واًمِم٤مُمتلم، اًم٘م٤مئؿ اًمٕم٤مدل احل٤مومظ عم٤م اؾمتقدع يٛمأله٤م ىمالٓم٤ًم وقمكدًٓ يمكا ُمألهك٤م اًمٗمجك٤مر ضمكقرًا( إىمبك

 .سمـ ـم٤مووس احلالٜملٓ ،إقمال

ةُ  ٞمد سمكـ اًماّلك( ٓآىمتْمك٤مب ذم ذح أدب اًمٙمتك٤مب. ضمك٤مء ذم )، وَأىْمّمك٤مرٌ رٌ ك: ىَمَّم إِذا هَمُٚمظ . واجلٛمع ،أصُؾ اًمُٕمٜمؼ اًمَ٘مٍَمَ

 قمكم ريض اهلل قمٜمف: أصؾ اًمٕمٜمؼ وأٟمِمد :واًم٘مٍمة: اًمَبَٓمْٚمَٞمقد

 اًم٘مكّمكرة همٚمٞمظ هم٤مسم٤مت يمٚمٞم٨م أرضب سم٤مًمالٞمػ رىم٤مب اًمٙمٗمرة
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أضمٜم٠م )اٟمٙمب٤مب اًمٕمٜمؼ قمغم اًمّمدر وهق  (3)ًمٞمس سم٤مًمٜمحٞمؾ وٓ سم٤مًمالٛملم()أي ٌب ُمـ اًمرضم٤مل ضكر (2)(ّمكرواًم٘م

ٌس ذم طم٤مضمبٞمف )أي جُّ ؿم٤مبٌّ أزَ  (4)دون احلَدب(  ُمك٤م أسْمَٚم٩م )قمدم اىمكؽمان احلك٤مضمبلم ووضكقح (5)(واُمتدادشم٘مقُّ

ُمالؽمؾمكؾ  قمٔمكٞمؿ ُمِمك٤مش اعمٜمٙمبكلم، ف احلك٤مضمبلمِمككرُم، هم٤مئر اًمٕمٞمٜمكلم (7)أيْمَحؾ اًمٕمٞمٜمٞملموأقْملَم  (6)(سمٞمٜمٝما

 .(8)وذم رأؾمف طمزاز، سمقضمٝمف أصمر، واؾمع اًمّمدر ٝماُم٤م سمٞمٜم اعمٜمٙمبلم قمريض

  

                                                                                                                                 

ةِ  اًمَٖمٚمِٞمظُ  إَزهري: إهَْمَٚم٥ُم وىم٤مل  :ًمال٤من اًمٕمربوذم  ىَمب٦م. هَمٚمِٞمظُ  :وَأؾَمٌد َأهْمَٚم٥ُم وهُمُٚم٥مٌّ  .اًمَ٘مٍَمَ  اًمرَّ

ؾمكٞمخرج ُمـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  إن اسمٜمل هذا ؾمكٞمد، يما ؾماه رؾمقل: ٟمٔمر قمكم إمم احلالـ ريض اهلل قمٜمٝما، وم٘م٤مل: ( وقمـ أ  وائؾ ىم٤مل1)

وقمكـ قمككم  .قم٘مد اًمكدرر ًمٚمالكٚمٛمل( صٚمبف رضمؾ سم٤مؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ، أزَيؾ اًمٗمخذيـ يٛمأل إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م فمٚمًا وضمقراً 

 .)خيرج رضمؾ ُمـ وًمدي ذم آظمر اًمزُم٤من....قمريض اًمٗمخذيـ( اًمبح٤مر: وهق قمغم اعمٜمؼم ىم٤ملهنع هللا يضر 

، قمـ صٗم٦م اعمٝمدي، وم٘م٤مل هق ؿمك٤مب هنع هللا يضرؾمئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم : ٤مل( وقمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًمب٤مىمر ريض اهلل قمٜمٝما، ىم2)

 .ُمرسمقع، طمالـ اًمقضمف، يالكٞمؾ ؿمٕمره قمغم ُمٜمٙمبٞمف، يٕمٚمق ٟمقر وضمٝمف ؾمقاد ؿمٕمره وحلٞمتف ورأؾمف( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل

يمتك٤مب ؿ سمكـ محك٤مد، ذم ُٟمٕمكٞمٌب ُمـ اًمرضمك٤مل( ضكر)هق ومتك ُمـ ىمريش أدم  هنع هللا يضرىم٤مل قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م : ( قمـ ـم٤مووس ىم٤مل3)

 .اًمٗمتـ

)ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يالكتخٚمػ رضمكؾ ُمكـ أهكؾ سمٞمتكل أضمٜمك٠م أىمٜمكك(  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل4)

 .(ُمقؾمققم٦م اًمبالتقي)أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظمب٤مر أصبٝم٤من 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )اعمٝمدي رضمؾ أزجُّ أسمٚم٩م أقْملَم( : ( قمـ اًمال٘مر سمـ رؾمتؿ قمـ أسمٞمف ىم٤مل5)

 ( راضمع إصمر اًمال٤مسمؼ.6)

 ( راضمع إصمر اًمال٤مسمؼ. وإصمر اًمذي سمٕمد هذا إصمر.7)

)ذاك اعمِمكرب محرة، اًمٖمك٤مئر اًمٕمٞمٜمكلم، اعمِمككرف احلك٤مضمبلم، اًمٕمكريض ُمك٤م سمكلم : يّمػ اعمٝمديهنع هللا يضر ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر  (8)

ضمٕمٚمك٧م : اعمٜمٙمبلم، سمرأؾمف طمزاز وسمقضمٝمف أصمر( أظمرضمف ًمٜمٕماين. وذم اًمبّم٤مئر قمـ أ  سمّمػم، قمـ أ  قمبداهلل ىمك٤مل ىمٚمك٧م ًمكف

ضمٕمٚمك٧م ومكداك إين : وملَ ي٤م أسم٤م حمٛمد؟ وم٘مٚمك٧م: اومٕمؾ ومٛمالال٧م صدره وُمٜم٤ميمبف وم٘م٤مل: ومداك إين أريد أن أعمس صدرك، وم٘م٤مل

: عمٜمٙمبلم قمريُض ُم٤م سمٞمٜمٝما( وىم٤مل اإلُم٤مم قمكم وهكق قمكغم اعمٜمكؼمإن اًم٘م٤مئؿ واؾمع اًمّمدر ُمالؽمؾمؾ ا: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مك وهق ي٘مقل

 .)خيرج رضمؾ ُمـ وًمدي ذم آظمر اًمزُم٤من...، قمٔمٞمؿ ُمِم٤مش اعمٜمٙمبلم،( اًمبح٤مر
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ًِك١ٝ  صفات املٗدٟ ارَت

( ضمٚمكده )قمكغم ًمكقن أو ذم يمتٗمكف يمتٗمف حت٧مذو ؿم٤مُمتلم ؿم٤مُم٦م  (2)ؾ ؿمٕمره قمغم ُمٜمٙمبٞمفالكٞمي (1)يم٨مُّ اًمٚمحٞم٦م

 .(5)وذم ظمده إيٛمـ ظم٤مل أؾمقد .(4)ضخؿ اًمبٓمـ ُمبدح (3)ذم ومخذه )اًمِم٤مُم٦م قمةُم٦م ذم اجلٚمد ظِمْٚمَ٘م٦ًم( وؿم٤مُم٦م

                                                 

 ، ىم٤مل اعمٝمدي )يم٨م اًمٚمحٞم٦م، أيمحؾ اًمٕمٞمٜملم( أظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد.هنع هللا يضر( وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 1)

)هكق : ، قمـ صكٗم٦م اعمٝمكدي، وم٘مك٤ملهنع هللا يضرؾمئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم : قمكم اًمب٤مىمر، ريض اهلل قمٜمٝما، ىم٤مل( وقمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ 2)

 -قم٘مكد اًمكدرر  ؿم٤مب ُمرسمقع، طمالـ اًمقضمف، يالكٞمؾ ؿمٕمره قمغم ُمٜمٙمبٞمف، يٕمٚمق ٟمقر وضمٝمكف ؾمكقاد ؿمكٕمره وحلٞمتكف ورأؾمكف(

 اًمالٚمٛمل.

( ؾمٛمع اسمـ قمب٤مس حيدث ُمٕم٤موي٦م وؾم٠مًمف قمـ اًمزُم٤من وم٠مظمؼمه )أٟمف يكم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من أرسمٕملم ؾمٜم٦م شمٙمقن اعمةطمكؿ 3)

ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ًمالبع ؾمٜملم سم٘ملم ُمـ ظمةومتف ومٞمٛمقت سم٤مٕقماق هما صمؿ يٚمٞمٝم٤م رضمؾ ذو ؿم٤مُمتلم ومٕمغم يديف يٙمقن اًمٗمتح يقُمئذ( 

)خترج راي٤مت ؾمقد شم٘م٤مشمؾ اًمالٗمٞم٤مين ومٞمٝمؿ ؿم٤مب ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم يمتٗمكف اًمٞمالككرى ظمك٤مل( : . وقمـ قمكم ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـذم 

)وؿم٤مُم٦م سملم يمتٗمٞمف ُمـ ضم٤مٟمبف إيالكر، حت٧م يمتٗمكف إيالككر ورىمك٦م : ىم٤ملهنع هللا يضر . قمـ أ  ضمٕمٗمر يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

، واؾمكٛمف اؾمكؿ أ ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسم٤معمديٜم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبكل  )اعمٝمدي ُمقًمده: ىم٤مل هنع هللا يضرُمثؾ ورىم٦م أس( وقمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

 وُمٝمكك٤مضمره سمٞمكك٧م اعم٘مككدس، يمكك٨م اًمٚمحٞمكك٦م أيمحككؾ اًمٕمٞمٜمككلم، سمككراق اًمثٜم٤ميكك٤م ذم وضمٝمككف ظمكك٤مل، أىمٜمككك أضمككغم ذم يمتٗمككف قمةُمكك٦م 

)خيرج رضمكؾ ُمكـ وًمكدي ذم آظمكر : اعمٜمؼم ىم٤مل وهق قمغمهنع هللا يضر ( أظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ. وقمـ قمكم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

اًمزُم٤من أسمٞمض اًمٚمقن، ُمِمكرب سم٤محلٛمرة، ُمبدح اًمبٓمـ قمريض اًمٗمخذيـ، قمٔمٞمؿ ُمِم٤مش اعمٜمٙمبلم، سمٔمٝمكره ؿمك٤مُمت٤من، ؿمك٤مُم٦م 

وىمكد  ( اًمبح٤مر. ًمٙمـ اعمٕمروف أن اعمٝمدي قمٜمد أهؾ اًمالٜم٦م )آدم أي أؾمٛمر(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمغم ًمقن ضمٚمده وؿم٤مُم٦م قمغم ؿمبف ؿم٤مُم٦م اًمٜمبل 

 .واهلل أقمٚمؿ، ؿمكرطمتف ذم ُمقضٕمف ومراضمٕمف هٜم٤مك. واًمِم٤مُمتلم ذم )يمتٗمف وومخذه(

ؾمككٞمخرج  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)إن اسمٜمل هذا ؾمكٞمد، يما ؾمكاه رؾمكقل اهلل : ٟمٔمر قمكم إمم احلالـ ريض اهلل قمٜمٝما، وم٘م٤مل: ( وقمـ أ  وائؾ ىم٤مل4)

وإُم٤مشم٦م احلؼ وإفمٝم٤مر اجلقر، ويٗمرح سمخروضمف أهؾ اًمالكاء ُمـ صٚمبف رضمؾ سم٤مؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ، خيرج قمغم طملم همٗمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، 

وؾمٙم٤مهن٤م، وهق رضمؾ أضمغم اجلبلم، أىمٜمك إٟمػ، ضخؿ اًمبٓمـ، أزيؾ اًمٗمخذيـ، سمٗمخذه إيٛمـ ؿم٤مُم٦م، أومٚم٩م اًمثٜم٤مي٤م، يٛمكأل 

أ  إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م فمٚمًا وضمقرًا( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل )وًمف ؿم٤مهد قمٜمد أسمق داود، واًمؽمُمكذي، اًمٜمالك٤مئل(. وقمكـ 

)خيرج رضمؾ ُمـ وًمدي ذم : وهق قمغم اعمٜمؼمهنع هللا يضر  ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم: ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًمب٤مىمر، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل

 قمةم اًمقرى واًمبح٤مر.إآظمر اًمزُم٤من ُمبدح اًمبٓمـ( 

هق رضمكؾ ُمكـ وًمكدي، ): ىم٤مل طمذيٗم٦م وم٘م٤مل قمٛمران سمـ احلّملم اخلزاقمل، ي٤م رؾمقل اهلل، يمٞمػ ًمٜم٤م ُبذا، طمتك ٟمٕمرومف؟ ىم٤مل (5)

يم٠مٟمف ُمـ رضم٤مل سمٜمل إؾمكرائٞمؾ قمٚمٞمف قمب٤مءشم٤من ىمٓمقاٟمٞمت٤من، يم٠من وضمٝمف اًمٙمقيمك٥م اًمكدري ذم اًمٚمكقن، ذم ظمكده إيٛمكـ ظمك٤مل 

 أظمرضمف أسمق قمٛمرو اعم٘مري، ذم ؾمٜمٜمف. وأسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي. (أؾمقد، اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م
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 صفات املٗدٟ ارُتًُك١ٝ

 صػوت ادفدي اخُلُؾؼقي

 (2)وأطمَٞمكك ُمكـ قمكذراء، (1) وص٤مطم٥م قمٚمؿ أمجؾ اًمٜم٤مس ِذيْمراً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أظمةىمف ُمثؾ أظمةق ضمده رؾمقل اهلل

وهكق .(5)ورضمكؾ ُمقومَّكؼ (4)وظمِمقع،(3)ص٤مطم٥م ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مرواحلرام، ويٕمرف احلةل و ،أطمدإمم  وٓ حيت٤مج

  .(6)ُم٤مم اعمجدد اًمذي مل شمٚمبالف اًمٗمتـ ومل يٚمبالٝم٤ماإل

                                                 

هذا إُمر ذم أصٖمرٟم٤م ؾمٜم٤ًم، وأمجٚمٜم٤م ِذيْمرًا، ويقرصمف اهلل شمٕم٤ممم  )يٙمقن: ( وقمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما، أٟمف ىم٤مل1)

 .قمٚمًا، وٓ َيٙمُِٚمف إمم ٟمٗمالف( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل

 ظمٚمكقه....(: )....واعمٝمدي ضم٤مًمس سملم أصح٤مسمف، وهق أطمٞمك ُمـ قمذراء ومٞم٘مكقلهنع هللا يضر ( قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 2)

 قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل.

ىمٚم٧م ٕ  قمبداهلل احلالكلم سمكـ قمككم ريض اهلل قمكٜمٝما )سمك٠مي رء يٕمكرف اإلُمك٤مم : ي ىم٤ملْمكرسمـ اعمٖمػمة اًمٜم ( وقمـ احل٤مرث3)

سمٛمٕمروم٦م احلةل واحلرام، وسمح٤مضم٦م اًمٜمك٤مس إًمٞمكف، وٓ حيتك٤مج إمم : وسم٠مي رء؟ ىم٤مل: سم٤مًمالٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ىمٚم٧م: اعمٝمدي؟ ىم٤مل

 أطمد( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل.

ظم٤مؿمع هلل يمخِمقع اًمٜمالكر يٜمِمكر ضمٜم٤مطمف( رواه اإلُم٤مم أسمق حمٛمد احلالكلم سمـ ُمالكٕمقد، )اعمٝمدي : ( وقمـ يمٕم٥م إطمب٤مر ىم٤مل4)

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ )اعمٝمدي ظم٤مؿمع هلل يمخِمقع اًمٜمالكر ]يٜمِمكر[ ضمٜم٤مطمف( : ذم يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح. وقمـ قمبداهلل سمـ سمِمػم قمـ يمٕم٥م ىم٤مل

 .يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

ق ىم٤مم اعمٝمدي ٕٟمٙمره اًمٜم٤مس؛ ٕٟمف يرضمع إًمٞمٝمؿ ؿم٤مسم٤ًم ُمقوم٘مك٤ًم، وإن )ًم: ( قمـ أ  قمبداهلل احلالكلم سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل5)

ُمـ أقمٔمؿ اًمبٚمٞم٦م أن خيرج إًمٞمٝمؿ ص٤مطمبٝمؿ ؿم٤مسم٤ًم، وهؿ حيالبقٟمف ؿمٞمخ٤ًم يمبكػمًا( قم٘مكد اًمكدرر اًمالكٚمٛمل اًمِمك٤مومٕمل. وقمكـ أ  

يٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ  )اًم٘م٤مئؿ ُمـ وًمدي ي٘مقم ذم اًمٜم٤مس وهق ومتك ُمقومؼ اسمـ صمةصملم ؾمٜم٦م(: ىم٤ملهنع هللا يضر قمبداهلل احلالكلم 

 وإصمب٤مت اهلداة، واًمبح٤مر. ،يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمًا( دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م

)إذا ظمرج اعمٝمدي سمك٠مي ؾمككػمة : ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًمب٤مىمر، ريض اهلل قمٜمٝما وم٘مٚم٧م: ( وقمـ قمبداهلل سمـ قمٓم٤مء ىم٤مل6)

 ويالت٠مٟمػ اإلؾمةم ضمديدًا( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل. ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهيِدم ُم٤م ىمبٚمف، يما صٜمع رؾمقل اهلل : يالكػم؟ ىم٤مل

وهق ذم احل٤مًم٦م اًمتل ىُمبض ومٞمٝم٤م، وم٢مذا وم٤مـمٛم٦م قمٜمد رأؾمف.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل : وقمـ قمكم سمـ قمكم اهلةزم، قمـ أسمٞمف ىم٤مل

يٕمٜمكل احلالكـ  -يك٤م وم٤مـمٛمك٦م، واًمكذي سمٕمثٜمكل سمك٤محلؼ إن ُمكٜمٝما ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف، وذم آظمره أن رؾمقل اهلل 

ُمٝمدّي هذه إُم٦م، إذا ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م هرضم٤ًم وُمرضم٤ًم، وشمٔمك٤مهرت اًمٗمكتـ، وشم٘مٓمٕمك٧م اًمالكبؾ،  -واحلالكلم ريض اهلل قمٜمٝما 

وأهم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، ومة يمبػم يرطمؿ صٖمػمًا، وٓ صٖمػم يقىمر يمبػمًا، ومٞمبٕم٨م اهلل قمز وضمؾ قمٜمد ذًمؽ ُمٜمٝما ُمكـ يٗمكتح 

اًمزُم٤من، ويٛمأل اًمدٟمٞم٤م قمدًٓ، يمكا ُمٚمئك٧م طمّمقن اًمْمةًم٦م، وىمٚمقسم٤ًم همٚمٗم٤ًم، ي٘مقم سم٤مًمديـ ذم آظمر اًمزُم٤من، يما ىمٛم٧م سمف ذم أول 

قمكـ هنع هللا يضر أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صػ اعمٝمدي. وروي ُمـ طمدي٨م أ  احلالـ اًمرسمٕمل اعم٤مًمٙمل، قمكـ طمذيٗمك٦م  (ضمقراً 
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 ! فقؾييصؾحه اهلل فمعـى 

 .(1)ويّمٚمحف ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ، أُمر ظمٗملإمم  وهق اعمٝمدي اًمذي هيديف اهلل

                                                                                                                                 

ٚم٘مكف ظمٚم٘مكل يٙمٜمكك أسمك٤م ًمق مل يبؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ يقم واطمد، ًمبٕم٨م اهلل ومٞمف رضمًة اؾمٛمف اؾمٛمل، وظم): أٟمف ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقل

ٓ : قمبداهلل، يب٤ميع ًمف اًمٜم٤مس سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم يرد اهلل سمف اًمديـ، ويٗمتح ًمف ومتقح، ومة يب٘مك قمغم وضمف إرض إٓ ُمـ ي٘مكقل

)إين ٕرضمق أن ٓ شمذه٥م إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم، طمتك يبٕم٨م اهلل : . وقمـ أ  ُمٕمبد قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝما، ىم٤مل(إًمف إٓ اهلل

ًمبٞم٧م همةُم٤ًم ؿم٤مسم٤ًم طمدصم٤ًم، مل شمٚمبالف اًمٗمتـ، ومل يٚمبالٝم٤م، ي٘مٞمؿ أُمر هذه إُم٦م، يما ومتح اهلل هذا إُمكر سمٜمك٤م، ومك٠مرضمق أن ُمٜم٤م أهؾ ا

)إن يم٤من اعمٝمدي ذم زُم٤مٟمٜم٤م ومٝمق جمدد اًمٕمّمكر اًمذي هكق ُمٜمكزه : خيتٛمف اهلل سمٜم٤م( أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمر اًمداين ذم ؾمٜمٜمف. أىمقل

٥م واًمرضم٤مل، وآٟمتاء ًمألطمزاب وأراء اًمب٤مـمٚم٦م وإومٙم٤مر اًمْم٤مًم٦م يم٤مٓؿمؽمايمٞم٦م قمـ اًمٗمرق واجلاقم٤مت واًمتٕمّم٥م ًمٚمٛمذاه

واًمٜم٤مصكري٦م واًم٘مقُمٞم٦م واًمديٛمقىمراـمٞم٦م، واًمدظمقل ذم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞمك٦م واًمتِمككريٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞمك٦م، واًمتحك٤ميمؿ إمم إقمكراف 

 اًم٘مبٚمٞم٦م، سمؾ ي٠م  سم٤مإلؾمةم اخل٤مًمص(.

)اعمٝمدي ُمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م، يّمٚمحف اهلل ذم ًمٞمٚم٦م( ُمالٜمد أمحد سمالٜمد صحٞمح وأظمرضمكف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ قمكم  (1)

ومٚمٕمؾ اعمراد سمذًمؽ أن اهلل يّمٚمحف ًمٚمخةومك٦م أي هيٞمئكف : )يّمٚمحف اهلل ذم ًمٞمٚم٦م(: وىمقًمف .(ذم يقُملم)أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م سمزي٤مدة 

أي يّمكٚمح أُمكره : )يّمكٚمحف اهلل ذم ًمٞمٚمك٦م(: يمذًمؽ. وىم٤مل اًم٘مك٤مري ذم اعمرىمك٤مةهل٤م، ويقوم٘مف ويٚمٝمٛمف ويرؿمده، سمٕمد أن مل يٙمـ 

 ويٕمرف ىمدره ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة، أو ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ُمـ اًمٚمٞمؾ، طمٞم٨م يتٗمؼ قمغم ظمةومتف أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م.

ِمكٞمح حمٛمكد أي يّمٚمح ؿم٠مٟمف ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة مم٤مصمٚم٦م ُمتٙمررة ُمـ ضمٜمالكٝم٤م، ىمك٤مل اًم: )يّمٚمحف اهلل ذم ًمٞمٚم٦م(: ورسما يٙمقن ُمٕمٜمك

)عم٤م ؾُمئؾ قمـ صٞم٤مم يقم آصمٜملم ىم٤مل ذاك يكقم وًمكدت ومٞمكف وسمٕمثك٧ُم  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)وهذا مم٤م جيقز وم٢من رؾمقل اهلل : اًمّم٤مدق اعمٖمٚمس

ك إي٤مم اعمتٙمررة اعمتِم٤مُب٦م ُمكـ  ومٞمف، وأُٟمزل قمكمَّ ومٞمف، وه٤مضمرُت ومٞمف وأُمقُت ومٞمف( رواه ُمالٚمؿ واسمـ قمال٤ميمر واًمٚمٗمظ ًمف، ومالٛمَّ

 واهلل أقمٚمؿ. أهك.ن يٙمقن صةح اعمٝمدي ذم ًمٞمٚم٦م ُمتٙمررة ُمـ ضمٜمالٝم٤م ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ( أومٞمجقز أيْم٤ًم  ٤ًم،اطمٍد يقُمضمٜمس و

)إٟما ؾمكٛمل اعمٝمكدي : ىم٤مل: دظمؾ رضمؾ قمغم أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًمب٤مىمر، ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل 

 إمم أُمر ظمٗمل(. ىٕٟمف هيد

إمم أُمر ظمٗمل، ويالتخرج اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ُمكـ أرض ي٘مك٤مل هلك٤م  ى)إٟما ؾمٛمل اعمٝمدي ٕٟمف هيد: ىم٤ملوقمـ يمٕم٥م إطمب٤مر 

 أٟمٓم٤ميمٞم٦م( أظمرضمف اإلُم٤مم أسمققمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ ُمـ وضمقه.

إمم أؾمٗم٤مر ُمـ أؾمكٗم٤مر اًمتكقراة، ومٞمالكتخرضمٝم٤م ُمكـ ضمبك٤مل  ىإٟما ؾمٛمل اعمٝمدي ٕٟمف هيد: وذم سمٕمض رواي٤مشمف قمـ يمٕم٥م، ىم٤مل

 اًمِم٤مم، يدقمق إًمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد، ومٞمالٚمؿ قمغم شمٚمؽ اًمٙمت٥م مج٤مقم٦م يمبػمة. صمؿ ذيمر ٟمحقًا ُمـ صمةصملم أًمٗم٤ًم.

إمم ضمبؾ ُمكـ ضمبك٤مل اًمِمك٤مم،  ىإٟما ؾمٛمل اعمٝمدي ٕٟمف هيد: ىم٤مل اسمـ ؿمقذب: وذيمر اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين، ذم ؾمٜمٜمف، ىم٤مل

)إذا ىمك٤مم : ىمك٤ملهنع هللا يضر ٤مر اًمتقراة حي٤مج ُب٤م اًمٞمٝمقد، ومٞمالٚمؿ قمغم يديف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد. وقمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق يالتخرج ُمٜمف أؾمٗم
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، ؿمكديد قمكغم اًمٕمكال، (2)ًمٞمكف اًمٜمك٤مسإوحيتك٤مج ، أطمدإمم  وٓ حيت٤مج (1)ٟمٗمالفإمم  يٕمٚمٛمف اهلل قمٚمًا وٓ َيٙمُِٚمف

سْمد، (3)رطمٞمؿ سم٤معمال٤ميملم    .(5)احلؼإمم  ب اًمٜم٤مس طمتك يردهؿْمكري (4)يم٠مٟما ُيْٚمِٕمؼ اعمال٤ميملم اًمزُّ

 .(6)اسضكرومتك قمٜمٞمد يٜمتزع احلؼ طمتك ًمق يم٤من حت٧م إ

                                                                                                                                 

، وهداهؿ إمم أُمر ىمد دصمر ومْمؾ قمٜمف اجلٛمٝمقر. وإٟما ؾمٛمل اًم٘م٤مئؿ ُمٝمكدي٤م ٕٟمكف هيكدي اًم٘م٤مئؿ دقم٤م اًمٜم٤مس إمم اإلؾمةم ضمديداً 

)اًمٌمء اًمذي ضكؾ قمٜمكف اجلٛمٝمكقر هكق احلٙمكؿ : أىمقل .إلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمدا ،إمم أُمر ُمْمٚمقل. وؾمٛمل سم٤مًم٘م٤مئؿ ًم٘مٞم٤مُمف سم٤محلؼ(

سم٤مإلؾمةم وص٤مر احلٙمؿ سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م هق اًمٓمري٘م٦م اعمثغم وهل ؾمٜمتٝمؿ ومٛمـ أراد أن حيٙمكؿ سم٤مإلؾمكةم ىمك٤مًمقا همكػم اًمٓمري٘مك٦م 

ذا أًمبالكتٙمؿ احلْم٤مري٦م أي اًمالٜم٦م، وآظمتةف اًمِمديد سملم اًمٜم٤مس(. قمـ أ  وائؾ قمـ قمبداهلل اسمـ ُمالٕمقد ىم٤مل يمٞمػ سمٙمؿ إ

ومتٜم٦م هيرم ومٞمٝم٤م اًمٙمبػم ويرسمق ومٞمٝم٤م اًمّمٖمػم؟ يتخذه٤م اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م، إذا شمرك ُمٜمٝم٤م رء ىمٞمؾ شمريم٧م اًمالٜم٦م. ىمٞمؾ ي٤م أسم٤م قمبداًمرمحـ 

إذا يمثرت ضمٝم٤مًمٙمؿ وىمٚم٧َّم قمٚماؤيمؿ ويمثرت ىمراؤيمؿ وأُمكراؤيمؿ وىمٚمك٧م أُمٜمك٤مؤيمؿ واًمتٛمالك٧م اًمكدٟمٞم٤م ): وُمتك ذًمؽ؟ ىم٤مل

قمكغم : ، واًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضم٦م، واحل٤ميمؿ وؾمٙم٧م قمٜمكف وىمك٤مل اًمكذهبليمت٤مب اًمٗمتـ ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذمرواه  (سمٕمٛمؾ أظمرة

 ؿمكرط اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ.

 )يٙمقن هذا إُمر ذم أصٖمرٟم٤م ؾمٜم٤ًم، وأمجٚمٜم٤م ذيمرًا، ويقرصمف اهلل قمٚمًا وٓ يٙمُِٚمف إمم ٟمٗمالف(.: أٟمف ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ أ  ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر 1)

)سم٠مي رء يٕمكرف اإلُمك٤مم اعمٝمكدي؟ : ىم٤ملهنع هللا يضر ىمٚم٧م ٕ  قمبداهلل احلالكلم سمـ قمكم : ىم٤ملي ْمكر( قمـ احل٤مرث سمـ اعمٖمػمة اًمٜم2)

 )سمٛمٕمروم٦م احلةل واحلرام، وسمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمف، وٓ حيت٤مج إمم أطمد(.: وسم٠مي رء؟ ىم٤مل: سم٤مًمالٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ىمٚم٧م: ىم٤مل

: )اعمٝمدي ُمـ أهؾ سمٞمتل ضمقاد سم٤معم٤مل رطمٞمؿ سم٤معمال٤ميملم(. وقمـ ـمك٤مووس ىمك٤مل: لي٘مق ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ قمكم 3)

 إسمكراهٞمؿ وقمكـ. يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ( سم٤معمال٤ميملم رطمٞماً  سم٤معم٤مل ضمقاداً  اًمٕمال قمغم ؿمديداً  يٙمقن أن اعمٝمدي قمةُم٦م)

 زيكد يمك٤من إذا اعمٝمكدي إن سمكف، وًمكٞمس ُمٝمدي٤مً  يم٤من ىمد)ىم٤مل:  اعمٝمدي؟ اًمٕمزيز قمبد سمـ قمٛمر: ًمٓم٤موس ىمٚم٧م: ىم٤مل، ُمٞمرسة سمـ

( رواه اسمكـ أ  اعمالك٤ميملم ويكرطمؿ اًمٕمكال قمكغم ويِمتد اعم٤مل يبذل وهق إؾم٤مءشمف، ُمـ اعمزء قمـ وشمٞم٥م إطمال٤مٟمف، ذم اعمحالـ

ل: اًمقزراء ويمب٤مر اعمال١موًملم. وٟمحقهؿوذم ٟمالخ٦م )يِمد قمغم اًمٕمال(. ؿمٞمب٦م، واًمداين، واًمالكٞمقـمل ذم احل٤موي.   .اًمُٕماَّ

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (اًمزسمد اعمال٤ميملم يٚمٕمؼ يم٠مٟما اعمٝمدي): ىم٤مل رؤسم٦م أ  قمـو (4)

)ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك خيكرج قمٚمكٞمٝمؿ رضمكؾ : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصطمدصمٜمل ظمٚمٞمكم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ : ىم٤ملهنع هللا يضر ( أظمرج أسمق يٕمغم قمـ أ  هريرة 5)

ُمك٤م مخكس : ىمٚمك٧م: مخس واصمٜمتكلم ]ىمك٤مل: ويمؿ يٛمٚمؽ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىم٤ملُبؿ طمتك يرضمٕمقا إمم احلؼ، ْمكرُمـ أهؾ سمٞمتل، ومٞم

ُمـ أظمب٤مر أهؾ  (هن٤مي٦م اًمٕم٤ممل)ٓ أدري[( رواه أسمق يٕمغم اعمقصكم ذم ُمالٜمده. ٟم٘مؾ ُمٜمّمقر قمبداحلٙمٞمؿ ذم يمت٤مسمف : واصمٜمتلم؟ ىم٤مل

 ب يمؾ إُمؿ(.ْمكراًمٙمت٤مب قمـ اعمٝمدي أٟمف )ومتك قمٜمٞمد ي

س إٟمال٤من رء اٟمتزقمف طمتك يكرده( ضكرـ رد اعمٝمدي اعمٔم٤ممل طمتك ًمق يم٤من حت٧م )يبٚمغ ُم: ( قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمكٞم٤مر اًمِم٤مُمل ىم٤مل6)

 . يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أظمرضمف 
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 .(1)يٕمٛمؾ سم٤مًمالٜم٦م وي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م

، ويبٙمل وشمرشمٕمكد ومرائّمكف ظمقومك٤ًم ُمكـ اًمٗمتٜمك٦م، ِمكراًمخي٤مف ُمـ اًمقٓي٦م ذم (2)ي٘مٞمؿ اًمالٜمـ ويٛمٞم٧م اًمبدع

 .(3)وُيٙمَره قمغم اًمبٞمٕم٦م

                                                 

)خيكرج رضمكؾ ُمكـ أهكؾ سمٞمتكل، يٕمٛمكؾ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضر( وىمد روى أسمق ٟمٕمٞمؿ ُمـ طمدي٨م أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 1)

ويٕمٛمؾ قمغم هكذا  ،يما ُمٚمئ٧م فمٚماً  اًمؼميم٦م ُمـ اًمالاء، وخترج ًمف إرض سمريمتٝم٤م، ويٛمأل إرض قمدًٓ سمالٜمتل، ويٜمزل اهلل ًمف 

)خيرج : ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : إُمر ؾمبع ؾمٜملم، ويٜمزل سمٞم٧م اعم٘مدس(. وذم إوؾمط ًمٚمٓمؼماين قمـ أ  ؾمٕمٞمد ىم٤مل

هق رضمٌؾ ُمـ قمؽم ، ي٘م٤مشمُؾ قمغم ؾمٜمتل يمكا ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمٜمبل اهنع هللا يضروقمـ قم٤مئِم٦م  .رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل ي٘مقل سمالٜمتل....(

 أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد. (ىم٤مشمٚم٧ُم أٟم٤م قمغم اًمقطمل

ٜم٦م إٓ أىم٤مُمٝم٤م، ويٗمكتح )وٓ يؽمك سمدقم٦م إٓ أزاهل٤م، وٓ ؾم: ، ذم ىمّم٦م اعمٝمدي، ىم٤ملهنع هللا يضر( وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 2)

ىمالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م واًمّملم وضمب٤مل اًمديٚمؿ، ومٞمٛمٙم٨م قمغم ذًمؽ ؾمبع ؾمٜملم، ُم٘مدار يمؾ ؾمٜم٦م قمِمكر ؾمٜملم ُمـ ؾمٜمٞمٙمؿ هذه، صمؿ يٗمٕمؾ 

 .اهلل ُم٤م ؿم٤مء(

)... صمؿ يٜمّمكرومقن إمم ص٤مطمبٝمؿ ومٞمجدوٟمف ُمٚمّم٘م٤م فمٝمره إمم اًمٙمٕمب٦م شمرقمد ومرائّمف يتٕمقذ سم٤مهلل ُمكـ ؿمككر : ( قمـ اًمزهري ىم٤مل3)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ف ومٞمٙمرهقٟمف قمغم اًمبٞمٕم٦م....( ُم٤م يدقمقٟمف إًمٞم

يٙمقن اظمتةف قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمٗم٦م، ومٞمخكرج رضمكؾ ُمكـ أهكؾ اعمديٜمك٦م ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوقمـ أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمبل 

ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ويبٕم٨م إًمٞمف سمٕم٨م ُمـ اًمِم٤مم ه٤مرسم٤ًم إمم ُمٙم٦م، ومٞم٠مشمٞمف ٟم٤مس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، ومٞمخرضمقٟمف وهق يم٤مره، 

شمٞمف قمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٕمراق وأسمدال أهؾ اًمِم٤مم، صمؿ يٜمِم٠م رضمؾ ُمـ ىمريش، أظمقاًمف يمٚم٥م، ومٞمبٕم٨م إًمٞمٝمؿ سمٕمث٤ًم ٠مومٞمخالػ ُبؿ، ومت

 ومٞمٔمٝمرون قمٚمٞمٝمؿ، وذًمكؽ سمٕمك٨م يمٚمك٥م، واخلٞمبك٦م عمكـ مل يِمكٝمد همٜمٞمٛمك٦م يمٚمك٥م، ومٞم٘مالكؿ اعمك٤مل، ويٕمٛمكؾ ذم اًمٜمك٤مس سمالكٜم٦م 

أظمرضمف مج٤مقم٦م ُمكـ  (، ويٚم٘مل اإلؾمةم سمجراٟمف إمم إرض، ومٞمٚمب٨م ؾمبع ؾمٜملم، صمؿ يتقرم، ويّمكم قمٚمٞمف اعمالٚمٛمقنملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٟمبٞمٝمؿ

أئٛم٦م احلدي٨م ذم يمتبٝمؿ ُمٜمٝمؿ أسمق داود، واًمؽمُمكذي، واسمكـ ُم٤مضمك٦م، واًمٜمالك٤مئل، وأمحكد اسمكـ طمٜمبكؾ. واًمبٞمٝم٘مكل ذم اًمبٕمك٨م 

 واًمٜمِمقر.

ؾمكٞمٙمقن ذم رُمْمك٤من صكقت، وذم ؿمكقال ُمٕمٛمٕمك٦م، وذم ذي اًم٘مٕمكدة ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، ىم٤مل

حت٤مرب اًم٘مب٤مئؾ، وقمةُمتف يٜمٝم٥م احل٤مج، وشمٙمقن ُمٚمحٛم٦م سمٛمٜمك، يٙمثر ومٞمٝم٤م اًم٘متغم، وشمالكٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء طمتك شمالكٞمؾ دُم٤مؤهؿ 

سمٜم٤م قمٜم٘مكؽ، ضككرإن أسمٞمك٧م : يع وهق يمك٤مره، وي٘مك٤مل ًمكفقمغم اجلٛمرة، طمتك هيرب ص٤مطمبٝمؿ، ومٞم١مشمك سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ومٞمب٤م

أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين، ذم ؾمٜمٜمف. وقمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ  (يرس سمف ؾم٤ميمـ اًمالاء وؾم٤ميمـ إرض

سمٛمٜمك، يٙمثر ومٞمٝمك٤م ذم ذي اًم٘مٕمدة حت٤مرب اًم٘مب٤مئؾ، وقمةُمتف يٜمٝم٥م احل٤مج، ومتٙمقن ُمٚمحٛم٦م ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ضمده، ىم٤مل

سمكلم اًمكريمـ واعم٘مك٤مم،  كاًم٘متغم، وشمالكٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء طمتك شمالكٞمؾ دُم٤مؤهؿ قمغم قم٘مب٦م اجلٛمرة، وطمتك هيرب ص٤مطمبٝمؿ، ومٞم١مشم
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وحيثل اعم٤مل طمثكقًا وٓ يٕمكده ، ي٘مالؿ اعم٤مل سم٤مًمالقي٦م (1)ويٙمره ٟم٘مض اًمٕمٝمقد، يٙمره ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء سم٤مًمب٤مـمؾ

  .(2)ويٙمقن هؿُّ اًمرضمؾ ُمـ ي٘مبؾ صدىمتف، ويالٕمٝمؿ قمدًمف، ويٛمأل اهلل ىمٚمقب أُم٦م حمٛمد همٜمًك ، قمداً 

                                                                                                                                 

ٜم٤م قمٜم٘مؽ، يب٤ميٕمف ُمثؾ قمدة أهؾ سمدر، ويرس قمٜمف ؾم٤ميمـ اًمالاء وؾم٤ميمـ إرض( سمضكرإن أسمٞم٧م : ومٞمب٤ميع وهق يم٤مره ي٘م٤مل ًمف

 ف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ.وأظمرضم ،أظمرضمف احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمف

ومقن ُمٕم٤ًم، قمغم همػم إُم٤مم، ومبٞمٜما هؿ ٟمزول سمٛمٜمك إذا أظمكذهؿ يم٤مًمٙمَٚمك٥م، : ( قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل1) )حي٩م اًمٜم٤مس ُمٕم٤ًم، وُيٕمر 

ومث٤مرت اًم٘مب٤مئؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، وم٤مىمتتٚمقا طمتك شمالكٞمؾ اًمٕم٘مب٦م دُم٤ًم، ومٞمٗمزقمقن إمم ظمػمهؿ، ومٞم٠مشمقٟمف وهق ُمٚمّمؼ وضمٝمكف إمم 

وحيٙمكؿ يمكؿ قمٝمكد ىمكد ٟم٘مْمكتٛمقه، ويمكؿ دم ىمكد : هٚمؿ ومٚمٜمب٤ميٕمؽ. ومٞم٘مكقل: اًمٙمٕمب٦م يبٙمل، يم٠مين أٟمٔمر إمم دُمققمف، ومٞم٘مقًمقن

ؾمٗمٙمتٛمقه؟! ومٞمب٤ميع يمره٤م، وم٢مذا أدريمتٛمقه ومب٤ميٕمقه، وم٢مٟمف اعمٝمدي ذم إرض، واعمٝمدي ذم اًمالاء( أظمرضمف احل٤ميمؿ، وٟمٕمٞمؿ سمـ 

 مح٤مد.

)يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من ظمٚمٞمٗمك٦م : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مٓمهنع هللا يضر سمر سمـ قمبداهلل، ة، قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري، وضم٤مْمكر( قمـ أ  ٟم2)

 ي٘مالؿ اعم٤مل، وٓ يٕمده( أظمرضمف اإلُم٤مم ُمالٚمؿ، ذم صحٞمحف.

 (اعمك٤مل طمثٞمك٤م، وٓ يٕمكده قمكداً  ُمـ ظمٚمٗم٤مئٙمؿ ظمٚمٞمٗمك٦م حيثكق): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ة قمـ أ  ؾمٕمٞمد ْمكروقمـ أ  ٟم

أظمرضمف اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق احلالكلم ُمالٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي، ذم صحٞمحف. وًمف ؿم٤مهد قمٜمكد اإلُمك٤مم أمحكد، واًمؽمُمكذي 

اعمك٤مل  ويٙمكقن): ىم٤مل ذم ذيمر اعمٝمدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضروطمالٜمف، واسمـ ُم٤مضم٦م، واحل٤ميمؿ سمٜمحقه قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 

ومٞمحثل ًمف ذم صمقسمكف ُمك٤م اؾمكتٓم٤مع أن حيٛمٚمكف( : . ىم٤مل(ي٤م ُمٝمدي! أقمٓمٜمل، أقمٓمٜمل: جيلء اًمرضمؾ إًمٞمف، ومٞم٘مقل): . ىم٤مل(٤مً يمدوؾم

أسمِمكريمؿ سم٤معمٝمدي، يبٕم٨م ذم أُمتل قمكغم اظمكتةف ُمكـ اًمٜمك٤مس، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري، 

إرض ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمًا، يرس قمٜمف ؾم٤ميمـ اًمالاء، وؾمك٤ميمـ إرض، ي٘مالكؿ اعمك٤مل وزًمزال، ومٞمٛمأل 

ويٛمأل اهلل ىمٚمقب أُم٦م حمٛمد همٜمًك، ويالٕمٝمؿ قمدًمف، ): سم٤مًمالقي٦م سملم اًمٜم٤مس. ىم٤مل: ُم٤م صح٤مطم٤ًم؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف رضمؾ (صح٤مطم٤مً 

إيك٧م : أٟم٤م، ومٞم٘م٤مل ًمكف: ُمـ اًمٜم٤مس إٓ رضمؾ واطمد، ومٞم٘مقل ُمـ ًمف ذم اعم٤مل طم٤مضم٦م؟ وما ي٘مقم: طمتك ي٠مُمر ُمٜم٤مدي٤ًم ومٞمٜم٤مدي، ومٞم٘مقل

اطِم٨ُم. ومٞمحثل، طمتك إذا ضمٕمٚمف ذم طمجره : إن اعمٝمدي ي٠مُمرك أن شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤مًٓ، ومٞم٘مقل ًمف: وم٘مؾ ًمف -يٕمٜمل اخل٤مزن  -اًمال٤مدن 

إٟم٤م ٓ : ل ًمفيمٜم٧م أضمِمع أُم٦م حمٛمد ٟمٗمال٤ًم، أو قمجز قمٜمل ُم٤م وؾمٕمٝمؿ. ومػمده ومة ي٘مبؾ ُمٜمف، ومٞم٘م٤م: وأسمرزه ذم طمجره ٟمدم، ومٞم٘مقل

ٓ ظمكػم ): ، أو ىم٤مل(ٟم٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم أقمٓمٞمٜم٤مه. ومٞمٙمقن يمذًمؽ ؾمبع ؾمٜملم أو صمان ؾمٜملم أو شمالع ؾمٜملم، صمؿ ٓ ظمػم ذم اًمٕمٞمش سمٕمده

سمـ طمٜمبؾ، ذم ُمالٜمده. واحل٤مومظ أسمق سمٙمر اًمبٞمٝم٘مل، ذم اًمبٕم٨م واًمٜمِمكقر. ورواه احلك٤مومظ اأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (ذم احلٞم٤مة سمٕمده

 .(سم٤مًمالقي٦م سملم اًمٜم٤مس): ٦م اعمٝمدي، واٟمتٝمك طمديثف قمٜمد ىمقًمفأسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين، ذم صٗم
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  .(1)ويٛمٞم٧م اجلقر وأهٚمف، وقمدًٓ يما ُمٚمئ٧م فمٚمًا وضمقراً  ىمالٓم٤مً يٛمأل إرض 

قمكة  إذا ظمٓمك٥مو ،(2)ىالككرب سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ومخكذه اًمٞمْمكرذم ًمال٤مٟمف رشم٦م وصم٘مؾ إذا أسمٓم٠م قمٚمٞمف اًمٙمةم ي

 .صقشمف

 

  ادفدي وأصحويه يؾ،سون افثقوب اف،قض وافعمئم اف،قضوء 

 (3)ويٚمكبس اًمثٞمك٤مب اًمبٞمْمك٤مء هكق وأصكح٤مسمف ،اًمبٞمْمك٤مء اًمٕماُمك٦م وهكل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهللاًمقماُم٦م  ويٚمبس

 .(1)ٞمٝمربيٓمٚمبقٟمف ومو

                                                                                                                                 

ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك يٙمثر ومٞمٙمؿ اعم٤مل، ومٞمٗمٞمض طمتك هيكؿ رب ): ، ي٘مقلملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ أ  هريرة 

أظمرضمف اإلُم٤مم أسمكق قمٛمكرو قمكثان سمكـ  (ٓ إرب زم ومٞمف: اعم٤مل ُمـ ي٘مبؾ ُمٜمف صدىمتف، وطمتك يٕمرضف ومٞم٘مقل اًمذي يٕمرض ًمف

 ؾمٕمٞمد اعم٘مري، ذم ؾمٜمٜمف.

)ٓ شمذه٥م اًمدٟمٞم٤م طمتك يٛمٚمؽ رضمؾ ُمكـ أهكؾ سمٞمتكل، يكقاـمئ اؾمكٛمف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل رؾمقل اهلل هنع هللا يضر( وقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد 1)

 ُمٕمجٛمكف اًمّمكٖمػم هٙمكذا. واًمؽمُمكذي، اؾمٛمل، يٛمأل إرض قمدًٓ وىمالٓم٤ًم، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمًا( أظمرضمف اًمٓمؼماين، ذم

 وىم٤مل طمدي٨م طمالـ صحٞمح. وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف.

)يبٕم٨م اعمٝمدي ضمٜمقده ذم أوم٤مق، ويٛمٞم٧م اجلكقر وأهٚمكف، : وقمـ ضم٤مسمر، قمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما. ىم٤مل

 اًمٗمتـ.ويالت٘مٞمؿ ًمف اًمبٚمدان. ويٗمتح اهلل قمغم يديف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( أظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب 

)أن اعمٝمدي اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمبداهلل، ذم ًمال٤مٟمف رشّمك٦م(.، أظمرضمكف أسمكق اًمٗمكرج إصكبٝم٤مين. ذم ُم٘م٤مشمكؾ : ( قمـ أ  هريرة أظمؼمه2)

ب سمٗمخذه اًمٞمالكرى سمٞمكده ضكروصػ اعمٝمدي ومذيمر )صم٘مة ذم ًمال٤مٟمف، و ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  هنع هللا يضراًمٓم٤مًمبٞملم. وقمـ أ  اًمٓمٗمٞمؾ 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم إذا أسمٓم٠م قمٚمٞمف اًمٙمةم، اؾمٛمف اؾمٛمل واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أ (  اًمٞمٛمٜمك

)ئمٝمر اعمٝمدي سمٛمٙم٦م قمٜمد اًمٕمِم٤مء، وُمٕمف رايك٦م رؾمكقل اهلل : ( وقمـ ضم٤مسمر، قمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما، ىم٤مل3)

أذيمريمؿ اهلل أهي٤م اًمٜم٤مس، ): وم٢مذا صغم اًمٕمِم٤مء ٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف، ي٘مقل، وىمٛمٞمّمف، وؾمكٞمٗمف، وقمةُم٤مت، وٟمقر، وسمٞم٤من، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

وُم٘م٤مُمٙمؿ سملم يدي رسمٙمؿ، وم٘مد اختذ احلج٦م، وسمٕم٨م إٟمبٞم٤مء، وأٟمزل اًمٙمت٤مب، وأُمريمؿ أن ٓ شمِمكريمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم، وأن حت٤مومٔمقا 

قمغم اهلدى، ووْزرًا قمغم اًمت٘مكقى؛ قمغم ـم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمقًمف، وأن حتٞمقا ُم٤م أطمٞم٤م اًم٘مرآن، ومتٞمتقا ُم٤م أُم٤مت، وشمٙمقٟمقا أقمقاٟم٤ًم 

وم٢من اًمدٟمٞم٤م ىمد دٟم٤م ومٜم٤مؤه٤م وزواهل٤م، وآذٟم٧م سم٤مًمقادع، وإين أدقمقيمؿ إمم اهلل وإمم رؾمقًمف، واًمٕمٛمكؾ سمٙمت٤مسمكف، وإُم٤مشمك٦م اًمب٤مـمكؾ، 

. ومٞمٔمٝمر ذم صمةصمائ٦م وصمةصم٦م قمِمكر، قمدة أهؾ سمدر، قمغم همػم ُمٞمٕم٤مٍد. ىمزقم٤ًم يم٘مزع اخلريػ، رهب٤من سم٤مًمٚمٞمكؾ أؾمكد (وإطمٞم٤مء ؾمٜمتف

ٜمٝم٤مر. ومٞمٗمتح اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمٝمدي أرض احلج٤مز، ويالتخرج ُمـ يم٤من ذم اًمالجـ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ. وشمٜمكزل اًمرايك٤مت اًمالكقد سم٤مًم
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 ٕٛ ايجٝاب ايبٝض ٚايعُا٥ِ ايبٝضا٤املٗدٟ ٚأصخاب٘ ًٜبط

  .(1)ٓ يٕمرف وٓ ي١مسمف سمفوهق  (3)وهق حمبقب سملم اخلةئؼ  (2)وخيتٗمل صمؿ ئمٝمر

                                                                                                                                 

اًمٙمقوم٦م، ومتبٕم٨م سم٤مًمبٞمٕم٦م إمم اعمٝمدي. ويبٕم٨م اعمٝمدي ضمٜمقده ذم أوم٤مق، ويٛمٞم٧م اجلقر وأهٚمف، وشَمالت٘مٞمؿ ًمف اًمبٚمدان. ويٗمكتح 

 هلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ.اهلل قمغم يديف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م( أظمرضمف اإلُم٤مم أسمققمبدا

)إن اعمٝمكدي : وي٘مك٤مل: ىم٤مل وهك٥م سمكـ ُمٜمبكف: وذيمر اإلُم٤مم أسمق احلالـ حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٙمال٤مئل، ذم ىمّمص إٟمبٞم٤مء، ىم٤مل

رايك٦م ُمكـ ختكرج ): قماُم٦م سمٞمْم٤مء(، وقمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيالكػم إمم ىمت٤مل اًمدضم٤مل، وقمغم رأؾمف قماُم٦م رؾمقل اهلل 

أظمرضمف اإلُمك٤مم أسمكق  (ظمراؾم٤من، صمؿ خترج أظمرى، صمٞم٤مُبؿ سمٞمض، قمغم ُم٘مدُمتٝمؿ رضمؾ ُمـ سمٜمل متٞمؿ، يقـمئ ًمٚمٛمٝمدي ؾمٚمٓم٤مٟمف

 قمٛمرو اًمداين، ذم ؾمٜمٜمف. 

)طمتك هيرب ص٤مطمبٝمؿ، ومٞم١مشمك سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ومٞمب٤ميع وهكق يمك٤مره، : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، ىم٤مل1)

سمٜم٤م قمٜم٘مؽ. يرس سمف ؾم٤ميمـ اًمالاء وؾم٤ميمـ إرض(أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمكرو اًمكداين، ذم ؾمكٜمٜمف. ضكرإن أسمٞم٧م : وي٘م٤مل ًمف

 قمككـ اًمٜمبككل اهنع هللا يضر ؿمككٞمب٦م، وأمحككد، وأسمككق داود، وأسمككق يٕمككغم، واًمٓمككؼماين ذم إوؾمككط، قمككـ أم ؾمككٚمٛم٦م  وأظمرضمككف اسمككـ أ 

ت ظمٚمٞمٗم٦م، ومٞمخرج رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ه٤مرسم٤م إمم ُمٙم٦م، ومٞم٠مشمٞمف ٟمك٤مس ُمكـ أهكؾ ُمٙمك٦م، )يٙمقن اظمتةف قمٜمد ُمق: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ومٞمخرضمقٟمف وهق يم٤مره، ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ويبٕم٨م إًمٞمف سمٕم٨م ُمـ اًمِم٤مم، ومٞمخالػ ُبؿ سم٤مًمبٞمداء سملم ُمٙمك٦م واعمديٜمك٦م 

واعم٘م٤مم( ىم٤مل احلك٤مومظ اسمكـ اًم٘مكٞمؿ ذم  وم٢مذا رأى اًمٜم٤مس ذًمؽ أشم٤مهك أسمدال اًمِم٤مم وقمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٕمراق، ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ

 صحٞمح.: احلدي٨م طمالـ وُمثٚمف مم٤م جيقز أن ي٘م٤مل ومٞمف: )اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ(

)يٙمقن ًمّم٤مطم٥م هذا إُمر همٞمب٦م ذم سمٕمكض هكذه اًمِمكٕم٤مب وأؿمك٤مر إمم ٟم٤مطمٞمك٦م ذي : ( قمـ حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل2)

واًمٕمتٞمبٞم٦م(، طمتك إذا يمك٤من ىمبكؾ ظمروضمكف سمٚمٞمٚمتكلم اٟمتٝمكك ـمقى )وهل ُمـ ؿمٕم٤مب ُمٙم٦م وُمداظمٚمٝم٤م وهل اًمٞمقم طمل ضمرول 

ٟمحق ُمـ أرسمٕمكلم رضمكًة ومٞم٘مكقل : يمؿ أٟمتؿ ه٤مهٜم٤م؟ ومٞم٘مقًمقن: اعمقمم اًمذي يٙمقن سملم يديف طمتك يٚم٘مك سمٕمض أصح٤مسمف ومٞم٘مقل

ػموا أؿمك: واهلل ًمق ي٠موي اجلب٤مل ٕويٜم٤م ُمٕمف! صمؿ ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م ومٞم٘مقل هلكؿ: يمٞمػ أٟمتؿ ًمق ىمد رأيتؿ ص٤مطمبٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن

ٙمؿ وأظمٞم٤مريمؿ قمِمكرة. ومٞمِمػمون ًمف إًمٞمٝمؿ، ومٞمٜمٓمٚمؼ ُبؿ طمتكك يك٠مشمقا صك٤مطمبٝمؿ، ويٕمكدهؿ إمم اًمٚمٞمٚمك٦م اًمتكل أؾمٜم٤مٟمإمم ذوي 

)ومك٢مذا فمٝمكر اًمالكٗمٞم٤مين اظمتٗمكك : هنع هللا يضراًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل(، )واًمبح٤مر( واًمٚمٗمظ ًمف. وقمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ  -شمٚمٞمٝم٤م(.)قم٘مد اًمدرر

هذا إصمر رد قمٚمٞمٝمؿ، وأن اعمٝمدي خيتٗمل ويتقارى قمـ إقملم ظمقومك٤ًم قمكغم ٟمٗمالكف وذم  .اعمٝمدي صمؿ ئمٝمر سمٕمد ذًمؽ( اًمبح٤مر

ُمـ اًم٘متؾ، وهمٞمبتف إٟما هق اظمتٗم٤مء ـمبٞمٕمل، وًمٞمال٧م يما يٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمِمكري٦م ذم حمٛمد سمـ احلالـ اًمٕمالٙمري أٟمف هم٤مب 

 ذم اًمالكرداب ُمئ٤مت اًمالٜملم، وهذه ظمراوم٦م ٓ أصؾ هل٤م.

)اعمٝمدي ظمػم اًمٜم٤مس، أهؾ ٟمّمكرشمف وسمٞمٕمتف ُمـ أهؾ يمقوم٤من واًمٞمٛمـ وأسمكدال اًمِمك٤مم، : ىمت٤مدة ىم٤مل: ( وقمـ يمٕم٥م إطمب٤مر، ىم٤مل3)

ُم٘مدُمتف ضمؼميؾ، وؾم٤مىمتف ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، حمبقب ذم اخلةئؼ يٓمٗمئ اهلل شمٕم٤ممم سمف اًمٗمتٜمك٦م اًمٕمٛمٞمك٤مء، وشمك٠مُمـ إرض طمتكك إن اعمكرأة 
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 ايصفات ايص١َٝٓ يًُٗدٟ

 افصػوت افزمـقي فؾؿفدي

 أحوال افـوس ؿ،ل خروج ادفدي 

  .(2)يٙمقن اظمتةف ؿمديد سملم اًمٜم٤مس )أطمزاب ومج٤مقم٤مت وُمذاه٥م وأومٙم٤مر(

 .اعمٝمدي إٓ إذا ًمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وىمتؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  جٓ خير

وسمةء ؿمكديد ُمكـ ؾمكٚمٓم٤مهنؿ مل يالكٛمع ، (4)واظمتةف ذم يمؾ أرض (3)ػ ىم٤مـمع سملم اًمٕمربؾمكٞميٙمقن و

وشمٙمثكر  (5)ون ُمكـ سمٕمكضؤويٚمٕمكـ سمٕمْمكٝمؿ سمٕمْمك٤ًم ويتكؼم إرض اًمرطمبك٦م قمٚمٞمٝمؿ وشمْمٞمؼ، سمبةء أؿمد ُمٜمف

                                                                                                                                 

رض سمريم٤مهتك٤م واًمالكاء سمريم٤مهتك٤م( أظمرضمكف ًمتح٩م ذم مخس ٟمالقة ُم٤م ُمٕمٝمـ رضمؾ، ٓ شمت٘مل ؿمٞمئ٤ًم إٓ اهلل قمز وضمؾ، شمٕمٓمكل إ

 احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ.

واهلل ُم٤م هكق أٟمك٤م، : ىم٤مل )أظمؼمين قمـ اًم٘م٤مئؿ.: ىمٚم٧م ٕ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما: ( وقمـ قمبداهلل سمـ قمٓم٤مء، ىم٤مل1)

( قم٘مكد اًمكدرر ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسما ؾم٤مر سمكف رؾمكقل اهلل : يالكػم؟ ىم٤ملسمَؿ : وٓ اًمذي متدون إًمٞمف أقمٜم٤مىمٙمؿ، وٓ يٕمرف وٓ ي١مسمف ًمف. ىمٚم٧م

 اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل.

أسمِمكريمؿ سم٤معمٝمدي، يبٕم٨م ذم أُمتل قمكغم اظمكتةف ُمكـ اًمٜمك٤مس ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ أ  ؾمكٞمٕمد اخلدري، 2)

 أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين ذم صٗم٦م اعمٝمدي. (ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚماً وزًمزال، ومٞمٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ، يما 

)ٓ ي٘مقم اًم٘م٤مئؿ إٓ قمغم ظمقف ؿمديد وومتٜم٦م وسمةء يّمٞم٥م اًمٜم٤مس، وـم٤مقمقن : ( قمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل3)

ؿ. طمتك يتٛمٜمكك اعمتٛمٜمكل ىمبؾ ذًمؽ، صمؿ ؾمكٞمػ ىم٤مـمع سملم اًمٕمرب، واظمتةف سملم اًمٜم٤مس، وشمِمت٧م ذم ديٜمٝمؿ، وشمٖمػم ذم طم٤مهل

وورد ُمثٚمف ذم قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل  .اعمقت صب٤مطم٤ًم وُمال٤مًء ُمـ قمٔمٞمؿ ُم٤م يرى ُمـ يَمَٚم٥م اًمٜم٤مس وأيمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم( اًمبح٤مر

 اًمِم٤مومٕمل.

)ي٤م ضمك٤مسمر، اًمكزم إرض وٓ حتكرك يكدًا وٓ رضمكًة، طمتكك شمكرى : هنع هللا يضرىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر : ( وقمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، ىم٤مل4)

ومتٚمؽ اًمالٜم٦م ي٤م ضم٤مسمر ومٞمٝم٤م اظمتةف يمثكػم ذم يمكؾ أرض(. وروايك٦م )ومتٚمكؽ ..  ٤مت أذيمره٤م ًمؽ، إن أدريمتٝم٤م وذيمر ُمٜمٝم٤مقمةُم

 .سمِم٤مرة اإلؾمةم اًمالٜم٦م ي٤م ضم٤مسمر ومٞمٝم٤م اظمتةف يمثػم ذم يمؾ أرض ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٖمرب(. )قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل(

يّمٞم٥م اًمٜم٤مس سمةٌء ؿمديٌد طمتك ٓ جيد اًمرضمؾ ُمٚمجك٠ًم، ومٞمبٕمك٨م اهلل ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 5)

ُمـ قمؽم  أهؾ سمٞمتل رضمًة، يٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمكًا، حيبكف ؾمك٤ميمـ اًمالكاء وؾمك٤ميمـ إرض، 

أظمرضمكف اإلُمك٤مم أسمكق قمٛمكرو  (ؾمبع ؾمٜملموشمرؾمؾ اًمالاء ىمٓمره٤م، وخترج إرض ٟمب٤مهت٤م ٓ متالؽ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، يٕمٞمش ذم ذًمؽ 

يٜمزل سم٠مُمتل ذم آظمر اًمزُم٤من سمةء ؿمديد ُمكـ ؾمكٚمٓم٤مهنؿ، مل يالكٛمع سمكبةء ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : اًمداين، ذم ؾمٜمٜمف. وقمٜمف ىم٤مل

ف ُمكـ أؿمد ُمٜمف، طمتك شمْمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ إرض اًمرطمب٦م، وطمتك متأل إرض ضمقرًا وفمٚمًا، ٓ جيكد اعمك١مُمـ ُمٚمجك٠م يٚمتجكئ إًمٞمك
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وُمرضم٤ًم  (1)خيرج طمتك ي٘متؾ صمٚم٨م ويٛمقت صمٚم٨م وٓ ٤ًم )اهلرج اًم٘متؾ(ضمهر وشمّمػم اًمدٟمٞم٤م، احلروب ذم إرض

 .(2)وشمتٔم٤مهر اًمٗمتـ

                                                                                                                                 

اًمٔمٚمؿ ومٞمبٕم٨م اهلل قمز وضمؾ رضمًة ُمـ قمؽم ، ومٞمٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم، وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمكًا، يكرس قمٜمكف ؾمك٤ميمـ 

اًمالاء وؾم٤ميمـ إرض، ٓ شمدظمر إرض ُمـ سمذره٤م ؿمٞمئ٤ًم إٓ أظمرضمتف، وٓ اًمالاء ُمـ ىمٓمره٤م ؿمكٞمئ٤ًم إٓ صكبف اهلل قمٚمكٞمٝمؿ 

 (ع، يتٛمٜمك إطمٞم٤مء إُمقات مم٤م صٜمع اهلل قمز وضمؾ سم٠مهؾ إرض ُمـ ظمكػمهُمدرارًا، يٕمٞمش ومٞمٝمؿ ؾمبع ؾمٜملم أو صمان أو شمال

هذا طمدي٨م صكحٞمح اإلؾمكٜم٤مد، ومل خيرضمك٤مه. وضمك٤مء ذم قم٘مكد : أظمرضمف احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمف قمغم اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ. وىم٤مل

وٟمف، يٕمٜمل فمٝمقر اعمٝمدي )ٓ يٙمقن إُمر اًمذي شمٜمتٔمر: ىم٤ملهنع هللا يضر اًمدرر طمٞم٨م أظمرج سمالٜمده قمـ أ  قمبداهلل احلالكلم سمـ قمكم 

âُمك٤م ذم ذًمكؽ اًمزُمك٤من ُمكـ : ، طمتك يؼمأ سمٕمْمٙمؿ ُمـ سمٕمض، ويِمٝمد سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض، ويٚمٕمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم. وم٘مٚم٧م

 .وذم رواي٦م: )ويبّمؼ سمٕمْمٙمؿ ذم وضمف سمٕمض( اخلػم يمٚمف ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، خيرج اعمٝمدي ومػمومع ذًمؽ(: هنع هللا يضرظمػم؟ وم٘م٤مل 

وطمتك يالكػم اًمرايم٥م  ًا،وأهن٤مر٤مً )ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك شمٕمقد أرض اًمٕمرب ُمروضم: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: ( قمـ أ  هريرة ىم٤مل1)

اًم٘متكؾ( رواه : وُم٤م اهلكرج يك٤م رؾمكقل اهلل؟ ىمك٤مل: سملم اًمٕمراق وُمٙم٦م ٓ خي٤مف إٓ ضةل اًمٓمريؼ، وطمتك يٙمثر اهلرج. ىم٤مًمقا

وُم٤م اهلكرج يك٤م رؾمكقل اهلل؟ : اعم٤مل، وشمٔمٝمر اًمٗمتـ، ويٙمثر اهلرج. ىم٤مًمقاأمحد. وذم رواي٦م ًمف أيْم٤ًم )يت٘م٤مرب اًمزُم٤من، ويٗمٞمض 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ )ٓ خيرج اعمٝمدي طمتك ي٘متؾ صمٚم٨م، ويٛمقت صمٚم٨م، ويب٘مك صمٚمك٨م( رواه : ي٘مقلهنع هللا يضر اًم٘متؾ، اًم٘متؾ(. قمـ قمكم : ىم٤مل

قمٔمٞمؿ، إضمٜمح٦م وُم٤م إضمٜمح٦م واًمقيؾ )ويؾ ًمٚمٕمرب، ويؾ هلؿ ُمـ هرج : ىم٤ملهنع هللا يضر . وقمـ أ  هريرة يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

ذم إضمٜمح٦م ري٤مح ىمٗم٤م هبقُب٤م، وري٤مح حترك هبقُب٤م، وري٤مح شمراظمل هبقُب٤م، أٓ ويؾ هلؿ ُمـ اعمقت اًمالكريع واجلقع اًمٗمٔمٞمع 

)وومٞمف إؿم٤مرة إمم إضمٜمح٦م وهل اًمٓم٤مئرات واًم٘مّمكػ ُبك٤م. وُمٕمٜمكك : . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم واًم٘متؾ اًمذريع( 

٤م هبقُب٤م أي اًمٓم٤مئرات اًمٜمٗم٤مصم٦م، وري٤مح حترك هبقُب٤م هل اًمٓم٤مئرات اعمروطمٞم٦م، وري٤مح شمراظمل هبقُب٤م اعمٜم٤مـمٞمد اهلقائٞم٦م ري٤مح ىمٗم

 اًمٓم٤مئرة، ٕهن٤م شمقازن اهلقاء واًمٖم٤مزات اًمذي جيؼمه قمغم اًمٓمٗمق، واًمؽماظمل هق اًمتقازن(.

وهق ذم احل٤مًم٦م اًمتكل ىمكبض ومٞمٝمك٤م، ومك٢مذا وم٤مـمٛمك٦م قمٜمكد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل : ( وقمـ قمكم سمـ قمكم اهلةزم، قمـ أسمٞمف ىم٤مل2)

يٕمٜمل احلالكـ  -ي٤م وم٤مـمٛم٦م، واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ إن ُمٜمٝما ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرأؾمف. وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف، وذم آظمره أن رؾمقل اهلل 

، وشمٔمك٤مهرت اًمٗمكتـ، وشم٘مٓمٕمك٧م اًمالكبؾ، ُمٝمدي هذه إُم٦م، إذا ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م هرضم٤ًم وُمرضم٤مً  -واحلالكلم ريض اهلل قمٜمٝما 

وأهم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، ومة يمبػم يرطمؿ صٖمػمًا، وٓ صٖمػم يقىمر يمبػمًا، ومٞمبٕم٨م اهلل قمز وضمؾ قمٜمد ذًمؽ ُمٜمٝما ُمكـ يٗمكتح 

طمّمقن اًمْمةًم٦م، وىمٚمقسم٤ًم همٚمٗم٤ًم، ي٘مقم سم٤مًمديـ ذم آظمر اًمزُم٤من، يما ىمٛم٧م سمف ذم أول اًمزُم٤من، ويٛمأل اًمدٟمٞم٤م قمدًٓ، يمكا ُمٚمئك٧م 

 ظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي.ضمقرًا( أ
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 (2)وٓ صٖمػم يكقىمر يمبكػماً ، وأهم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ومة يمبػم يرطمؿ صٖمػماً  (1))اًمٓمرق( وشم٘مٓمع اًمالبؾ

ُم٣م  وآؿمؽمايمٞم٦م ومٞماوئمٝمر سم٤مئٕمق اًمديـ سمَٕمَرٍض ُمـ اًمدٟمٞم٤م )ُم٤م أؿمبٝمٝمؿ سم٤معمتٝم٤مومتلم قمغم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م أن 

   .(3)وهمػم ٤م(

  .(4) وشُم٘متؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م

                                                 

)إذا اٟم٘مٓمٕم٧م اًمتج٤مرات ًمٚمٓمرق، ويمثرت اًمٗمتـ، وظمرج ؾمبٕم٦م قمٚماء ُمـ آومك٤مق ؿمكتك : ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد، 1)

ُم٤م ضم٤مء : قمغم همػم ُمٞمٕم٤مد، يب٤ميع ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ صمةصمائ٦م وسمْمٕم٦م قمِمكر رضمًة، طمتك جيتٛمٕمقا سمٛمٙم٦م، ومٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض

ضمئٜم٤م ذم ـمٚم٥م هذا اًمرضمؾ اًمذي يٜمبٖمل أن هتدا قمغم يديف هذه اًمٗمتـ، وشمٗمتح ًمف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ىمكد قمرومٜمك٤مه : سمٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن

 سم٤مؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف وأُمف وطمٚمٞمتف...( أظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمٗمتـ.

ذم احل٤مًم٦م اًمتكل ىمكبض ومٞمٝمك٤م، ومك٢مذا وم٤مـمٛمك٦م قمٜمكد  وهق ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل : ( وقمـ قمكم سمـ قمكم اهلةزم، قمـ أسمٞمف ىم٤مل2)

)ي٤م وم٤مـمٛم٦م، واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ، إن ُمٜمٝما ُمٝمدي هكذه إُمك٦م، : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرأؾمف. وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف، وومٞمف أن رؾمقل اهلل 

يكرطمؿ صكٖمػمًا، إذا ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م هرضم٤ًم وُمرضم٤ًم وشمٔم٤مهرت اًمٗمتـ، واٟم٘مٓمٕم٧م اًمالبؾ، وأهم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ومة يمبػم 

وٓ صٖمػم يقىمر يمبػمًا، ومٞمبٕم٨م اهلل قمز وضمؾ قمٜمد ذًمؽ ُمٜمٝما ُمـ يٗمتح طمّمقن اًمْمةًم٦م، وىمٚمقسم٤ًم همٚمٗم٤ًم، ي٘مقم سم٤مًمديـ ذم آظمر 

 .اًمزُم٤من، يما ىمٛم٧م سمف ذم أول اًمزُم٤من، ويٛمأل اًمدٟمٞم٤م قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا(

ـ وم٠ميمثر ذم ذيمره٤م طمتك ذيمر ومتٜم٦م إطمةس وم٘م٤مل ىم٤مئكؾ يك٤م يمٜم٤م ىمٕمقدًا قمٜمد رؾمقل اهلل ومذيمر اًمٗمت: ( قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمر ي٘مقل3)

هل طمَرب وَهرب، صمؿ ومتٜم٦م اًمالكراء دظَمٚمَٝم٤م أو دظَمٜمٝم٤م ُمـ حتك٧م ىمكدُمل رضمكؾ ُمكـ ): رؾمقل اهلل وُم٤م ومتٜم٦م إطمةس؟ ىم٤مل

ٞماء أهؾ سمٞمتل يزقمؿ أٟمف ُمٜمل وًمٞمس ُمٜمل إٟما أوًمٞم٤مئل اعمت٘مقن، صمؿ يّمٓمٚمح اًمٜم٤مس قمغم رضمؾ يمقرك قمغم ضٚمع، صمٍؿ ومتٜم٦م اًمكده

ٓ شمدع أطمدًا ُمـ هذه إُم٦م إٓ ًمٓمٛمتف ًمٓمٛم٦م طمتك إذا ىمٞمؾ اٟم٘مْم٧م قم٤مدت، يّمبح اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم ويٛمالكل يم٤مومرًا، طمتك 

يّمػم اًمٜم٤مس إمم ومالٓم٤مـملم ومالٓم٤مط إيان ٓ ٟمٗم٤مق ومٞمف وومالٓم٤مط ٟمٗم٤مق ٓ إيان ومٞمف، وم٢مذا يم٤من ذايمؿ ومك٤مٟمتٔمروا اًمكدضم٤مل ُمكـ 

)ؾمتٙمقن سمٕمدي ومتـ ُمٜمٝم٤م ومتٜم٦م  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر أ  ؾمٕمٞمد اخلدري رواه سمف أسمق داود. وقمـ  (يقُمف أو ُمـ همده

إطمةس يٙمقن ومٞمٝم٤م طمرب وهرب صمؿ سمٕمده٤م ومتـ أؿمد ُمٜمٝم٤م صمؿ شمٙمقن ومتٜم٦م يمٚما ىمٞمؾ اٟم٘مٓمٕم٧م مت٤مدت طمتكك ٓ يب٘مكك سمٞمك٧م 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم إٓ دظمٚمتف وٓ ُمالٚمؿ إٓ صٙمتف طمتك خيرج رضمؾ ُمـ قمؽم ( 

)ًمٚمٛمٝمدي مخس قمةُم٤مت، اًمالٗمٞم٤مين، واًمٞماين، واًمّمٞمح٦م ُمكـ : وقمـ أ  قمبداهلل احلالكلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝما، أٟمف ىم٤مل (4)

 اًمالاء، واخلالػ سم٤مًمبٞمداء، وىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل.

)أن اعمٝمكدي ٓ خيكرج : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصل طمدصمٜمل ومةن رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل ؿمٞمب٦م ذم )ُمّمٜمٗمف( طمدصمٜمل جم٤مهكد ىم٤م وأظمرج اسمـ أ 

طمتك شم٘متؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م، وم٢مذا ىمتٚم٧م اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م همْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذم اًمالاء وُمكـ ذم إرض، ومك٠مشمك اًمٜمك٤مس اعمٝمكدي 

ج إرض ٟمب٤مهت٤م، ومتٓمر اًمالكاء ومزومُّقه، يما شُمَزف اًمٕمروس إمم زوضمٝم٤م ًمٞمٚم٦م قمرؾمٝم٤م، وهق يٛمأل إرض ىمالٓم٤م وقمدٓ، وختر
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  .(1)ومٞم٘مقم اعمٝمدي ًمٞمس ًمف قمٜمد اهلل ظمةق ومٞم٘متؾ أو يٛمقت ٦مقمغم رأس مج٤مقمرضمؾ ُمـ آل اًمبٞم٧م  ويٙمقن

 

 وَّنويي مرحؾي احلؽم اجلزي شؼوط حؽوم افعرب

اًمال٘مقط ُمـ أضمكؾ إصكةح ويٙمقن هذا ، ًمٚمحٙم٤مم واًمرؤؾم٤مء سم٢مرادة اهلل وىمدره ئُمٗم٤مضمحيّمؾ ؾم٘مقط 

اًمتٔمك٤مهرات  اٟمدٓعويٕمتؼم ، وسمٞمٕمتف âعمٝمدي ا وشمٗمريغ اًمال٤مطم٦م ٓضمتاع اًمٜم٤مس قمغم، اهلل ًمألُم٦م سمٕمد ومال٤مده٤م

ومكة يالكت٘مٞمؿ أُمكر  (2)م اصمٞمكق  شم٘مٚمٞمكدي3115اعمٕم٤مدل ًمالكٜم٦م  همقرهمريم 3122ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ قم٤مم 

 .احلٙمؿ اجلؼمي شمٙمقن هلؿ مج٤مقم٦م وٓ إُم٤مم ويٜمتٝمل سمذًمؽ ُمرطمٚم٦م اًمٜم٤مس وٓ

                                                                                                                                 

)إذا ىُمتِؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وأظمقه ي٘متؾ سمٛمٙمك٦م : ُمٓمره٤م، وشمٜمٕمؿ أُمتل ذم وٓيتف ٟمٕمٛم٦م مل شمٜمٕمٛمٝم٤م ىمط(. وقمـ قمار سمـ ي٤مؾمكر ىم٤مل

إن أُمػميمؿ ومةن. وذًمؽ اعمٝمدي اًمذي يٛمأل إرض طم٘م٤ًم وقمدًٓ( أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمبكداهلل : ُمـ اًمالاءُمٜم٤مٍد ضٞمٕم٦م ٟم٤مدى 

 مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ. ٟمٕمٞمؿ سمـ

)هيرب ٟم٤مس ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م، طملم يبٚمٖمٝمؿ ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين، ُمٜمٝمؿ صمةصمك٦م ٟمٗمكر ُمكـ : ، ىم٤ملهنع هللا يضروقمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م، 

)شمالتب٤مح اعمديٜم٦م طمٞمٜمئذ، وشم٘متؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م( أظمرضمٝما ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمتك٤مب : ىمريش، ُمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ( وقمـ يمٕم٥م، ىم٤مل

: نااجلكاو) ،)يُبٕم٨م ضمٞمش إمم اعمديٜم٦م ومٞمخالػ ُبؿ سملم اجلّاويكـ وي٘متكؾ اًمكٜمٗمس اًمزيمٞمك٦م(: ُمالٕمقد ىم٤ملاًمٗمتـ. وقمـ اسمـ 

)إذا سمٚمغ اًمالٗمٞم٤مين ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وهكق : . وقمـ ضم٤مسمر قمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل(هْمبت٤من قمـ يٛملم اخل٤مرج ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م

إمم طمرم اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٙم٦م، وم٢مذا سمٚمٖمف ذًمكؽ سمٕمك٨م ضمٜمكدا إمم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمذي يمت٥م قمٚمٞمف ومٝمرب قم٤مُم٦م اعمالٚمٛملم ُمـ طمرم رؾمقل اهلل 

اعمديٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ رضمؾ ُمـ يمٚم٥م طمتك إذا سمٚمٖمقا اًمبٞمداء ظمالػ ُبؿ ويٜمٗمٚم٧م أُمػمهؿ، وذيمروا أٟمف ُمـ ُمكذطم٩م وىمك٤مل سمٕمْمكٝمؿ 

٘متؾ ضكٞمٕم٦م أي ظمٗمٞمك٦م اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م هل ٟمٗمس سمريئ٦م ـم٤مهرة هل٤م قمةىم٦م سم٤معمٝمدي وشم: ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد. أىمقل -ُمـ يمٚم٥م( اًمٗمتـ 

: ]اًمٙمٝمكػ)أىمتٚم٧م ٟمٗمالك٤ًم زيمٞمك٦م سمٖمكػم ٟمٗمس(: وهمٞمٚم٦م. أو أهن٤م أٟمٗمس إـمٗم٤مل اًمؼميئ٦م اًمتل شم٘متؾ ذم هذه إي٤مم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 . وُمٜمٝم٤م ىمتؾ اًمرضم٤مل واًمٜمال٤مء سمٖمػم طمؼ.[85

قمٜمد اهلل ظمةق ومٞم٘متكؾ )شمٙمقن ومتٜم٦م صمؿ شمٙمقن مج٤مقم٦م قمغم رأس رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل ًمٞمس ًمف : قمـ قمٛمر سمـ قمكم، أن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل (1)

 . يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أو يٛمقت، ومٞم٘مقم اعمٝمدي( رواه 

)اضمتاع اًمٜم٤مس قمغم اعمٝمدي ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم ىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م سمحال٤مب اًمٕمجؿ ًمكٞمس سمحالك٤مب اًمٕمكرب( : ( قمـ أ  ىمبٞمؾ ىم٤مل2)

اعمٞمةدي، واًمت٤مريخ اعمٞمةدي يٜم٘مالؿ إمم ٟمكققملم اًمٕمجؿ حتال٥م سم٤مًمت٤مريخ اًمِمٛمالكل ): . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

أؿمٝمر، واًمت٤مريخ اًم٘مديؿ إصمٞمكق ، مجٞمكع اًمٕمك٤ممل يالككػم وومكؼ :ؾمٜمقات و8اجلقرضمري )اًمٖمقرهمري( وهق اعمٕمدل واعم٘مدم 
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 ايفرت٠ االْتكاي١ٝ

 آكتؼوفقيافػسة 

إٓ سمخكروج اإلُمك٤مم  لٓ شمٜمتٝمكاقم٤مت داُمٞم٦م ـم٤مهمقشمٞم٦م صكروومقس و اٟمت٘م٤مًمٞم٦مُمرطمٚم٦م إمم  وشمدظمؾ إُم٦م

 .(1)اعمٝمدي وىمٞم٤مم اخلةوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمبقة

                                                                                                                                 

 . إصمر اًمال٤مسمؼ أؿم٤مر إمم آضمكتاع(اًمت٤مريخ اعمٞمةدي اًمٖمقرهمري إٓ أصمٞمقسمٞم٤م رومْم٧م أن شمٕمدل وسم٘مٞم٧م قمغم اًمت٤مريخ اًمت٘مٚمٞمدي

 3115ومتّمبح  311صمؿ  5ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم وهل ىمراءة ىمديٛم٦م ُمـ اًمٞمٛملم إمم اًمٞمال٤مر وهل 

 وُم٤مئتلم رسمعأ

5 311 

 م3115

ل واعم٘مدم، ويٕم٤مدل اًمت٤مريخ إصمٞمق  اًمت٘مٚمٞمكدي 3122وإطمداث يم٤مٟم٧م قم٤مم  م أي سمكٜمٗمس ُمك٤م 3115م وهق اًمت٤مريخ اعمٕمدَّ

ٓضمتاع اًمٜم٤مس قمغم اعمٝمدي وإؾم٘م٤مط احلٙم٤مم اجلب٤مسمرة ُمكـ أضمكؾ شمٗمريكغ  ورد ذم إصمر إذًا هذه إطمداث هل سمٛمث٤مسم٦م ُم٘مدُم٦م

 اًمال٤مطم٦م ًمبٞمٕم٦م اعمٝمدي ووطمدة إُم٦م اإلؾمةُمٞم٦م قمغم ؿمٙمؾ ظمةوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمبقة.

وخيٞمٗمكقن ويح هكذه إُمك٦م ُمكـ ُمٚمكقك ضمبك٤مسمرة، يمٞمكػ ي٘متٚمكقن ): ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ طمذيٗم٦م  (1)

اعمٓمٞمٕملم إٓ ُمـ أفمٝمر ـم٤مقمتٝمؿ، وم٤معم١مُمـ اًمت٘مل يّم٤مٟمٕمٝمؿ سمٚمالك٤مٟمف، ويٗمكر ُمكٜمٝمؿ سم٘مٚمبكف، ومك٢مذا أراد اهلل قمكز وضمكؾ أن يٕمٞمكد 

: .وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمةة واًمالكةم(اإلؾمةم قمزيزًا، ىمّمؿ يمؾ ضمب٤مر قمٜمٞمد، وهق اًم٘م٤مدر قمغم ُم٤م يِم٤مء أن يّمٚمح أُم٦م سمٕمد ومال٤مده٤م

قم واطمد، ًمٓمقل اهلل ذًمؽ اًمٞمقم طمتك يٛمٚمؽ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل، دمكري اعمةطمكؿ قمكغم ي٤م طمذيٗم٦م ًمق مل يبؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ ي)

أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤من، ذم صٗم٦م اعمٝمدي. وقمـ  (يديف، وئمٝمر اإلؾمةم، ٓ خيٚمػ وقمده وهق ؾمكريع احلال٤مب

قمٛمرو اًمكداين ذم ؾمكٜمٜمف.  )إهن٤م ٟمبقة ورمح٦م صمؿ ظمةوم٦م ورمح٦م صمؿ ُمٚمؽ قمْمقض صمؿ ضمؼمي٦م صمؿ ـمقاهمٞم٧م( رواه أسمق: أٟمس ىم٤مل

 وًمف ذم رواي٦م أظمرى )إهن٤م ؾمتٙمقن ُمٚمقك، صمؿ ضمب٤مسمرة، صمؿ اًمٓمقاهمٞم٧م( رواه اسمـ أ  ؿمٞمب٦م. 

أول هذه إُم٦م ٟمبقة ورمحك٦م، صمكؿ ظمةومك٦م ورمحك٦م، صمكؿ ُمٚمكؽ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ أ  قمبٞمدة سمـ اجلراح، 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم رواه  (وقمبث٤مقمْمقض، صمؿ شمّمػم ضمؼمي٦م 

إن اهلل سمدأ هذا إُمر طملم سمدأ سمٜمبقة ورمح٦م، صمكؿ يٕمكقد إمم ظمةومك٦م، صمكؿ يٕمكقد إمم ): يم٤من ي٘مقلهنع هللا يضر وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ٝم٤مد ُم٤م يم٤من ؾمٚمٓم٤من ورمح٦م، صمؿ يٕمقد ُمٚمٙم٤م ورمح٦م، صمؿ يٕمقد ضمؼمي٦م شمٙم٤مدُمقن شمٙم٤مدم احلٛمػم، أهي٤م اًمٜم٤مس، قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٖمزو واجل

، ومك٢مذا أؿمك٤مـم٧م اعمٖمك٤مزي -أو يٙمكقم طمٓم٤مُمك٤م -ا ىمبؾ أن يٙمقن ُمرا قمالكرا، ويٙمقن مت٤مُم٤ًم ىمبؾ أن يٙمقن رُم٤مُم٤مْمكرطمٚمقا ظم

رواه احل٤ميمؿ ذم اعمالتدرك. وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓمك٤مب،  (وأيمٚم٧م اًمٖمٜم٤مئؿ واؾمتحؾ احلرام، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمرسم٤مط وم٢مٟمف ظمػم ضمٝم٤مديمؿ

اهلل سمدأ هذا إُمر ٟمبقة ورمح٦م، صمؿ يٙمقن ظمةوم٦م، صمؿ يٙمقن ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم، ويٙمقن ُمٚمٙم٤ًم، صمكؿ يٙمكقن ضمؼميك٦م، إن ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل 

إن هكذا إُمكر ): ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. ذم ُمالٜمد قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزيز وقمـ أ  قمبٞمدة وُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ قمـ رؾمقل اهلل (صمؿ يٙمقن ضم٤مئزة
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 ايصاّ، ضٛزٜا

 شوريو   افشوم

 .  ّمكروؾمٗمٞم٤مين ُم ،ؿمخّمٞم٤مت ؾمٗمٞم٤مين اًمٕمراق، وؾمٗمٞم٤مين اًمِم٤مم، وؾمٗمٞم٤مين اجلزيرة أرسمعاًمالٗمٞم٤مين 

ـمقيؾ اًمٕمٜمؼ أزرق اًمٕملم ُمديد اجلالكؿ أصكٗمر : اًمذي خيرج ذم قمٛمؼ دُمِمؼ ُمقاصٗم٤مت ؾمٗمٞم٤مين اًمِم٤مم

ي٘متؾ آـمٗم٤مل واًمٜمال٤مء وي٘متؾ احلريك٦م )اًمثكقرة اًمالكقري٦م ، هم٤مئر اًمٕمٞمٜمٞملم، أسمٞمض ضمٕمد اًمِمٕمر ُمّمٗمح اًمرأس

)وإصٝم٥م هق اؾمؿ إصٝم٥م  سمٞمف قمغم صماٟمٞم٦م أطمرف، وي٘م٤مل ًمفأواؾمٛمف واؾمؿ  ،صمقرة احلري٦م( طمدي٨م اًمالـ

 .(1))سمِم٤مر طم٤مومظ إؾمد( رئٞمس ؾمقري٤م وهل شمٓم٤مسمؼ صٗم٤مت، ًمألؾمد أو إصٗمر اًمقضمف(

                                                                                                                                 

٤م قمْمقض٤ًم صمؿ يمك٤من ضمؼميك٦م وقمتكقا وومالك٤مدا ذم إرض يالكتحٚمقن احلريكر سمدأ ٟمبقة ورمح٦م صمؿ يٙمقن ظمةوم٦م ورمح٦م صمؿ ُمٚمٙم

 ىمك٤مل رؾمكقل هنع هللا يضر رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمكٕم٥م اإليكان. وقمكـ طمذيٗمك٦م  (واًمٗمروج واخلٛمقر يرزىمقن قمغم ذًمؽ طمتك يٚم٘مقا اهلل

يرومٕمٝم٤م، صمكؿ شمٙمكقن ظمةومك٦م قمكغم ُمٜمٝمك٤مج اًمٜمبكقة،  )شمٙمقن اًمٜمبقة ومٞمٙمؿ ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن شمٙمقن صمؿ يرومٕمٝم٤م إذا ؿم٤مء أن: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومتٙمقن ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن شمٙمقن صمؿ يرومٕمٝم٤م إذا ؿم٤مء أن يرومٕمٝم٤م، صمؿ شمٙمقن ُمٚمٙم٤ًم قم٤مض٤ًم، ومتٙمقن ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن شمٙمقن صمكؿ يرومٕمٝمك٤م 

ةوم٦م قمغم إذا ؿم٤مء أن يرومٕمٝم٤م، صمؿ شمٙمقن ُمٚمٙم٤ًم ضمؼمي٦م ومتٙمقن ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن شمٙمقن صمؿ يرومٕمٝم٤م إذا ؿم٤مء أن يرومٕمٝم٤م، صمؿ شمٙمقن ظم

رواه أمحد، وأسمق داود، واًمٓمٞم٤مًمالكل، واًمبكزار، واًمٓمكؼماين ذم إوؾمكط سمبٕمْمكف، ىمك٤مل اهلٞمثٛمكل  .صمؿ ؾمٙم٧م( ُمٜمٝم٤مج اًمٜمبقة

)يٗمٝمؿ ُمـ جمٛمقع هذه إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت أن سمٕمد ُمرطمٚم٦م احلٙمؿ اجلؼمي ؾمكتٙمقن ومكؽمة ضمك٤مئزة : ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. أىمقل

قن ومٞمٝم٤م ـمقاهمٞم٧م وقمب٨م وومقس وىمتؾ وىمٓمع ـمرق ودم٤مرات وشمٜم٤مزع قمغم سمٛمٕمٜمك اٟمت٘م٤مًمٞم٦م وهل اًمتل ٟمٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًمٞمقم وشمٙم

اًمالٚمٓم٦م يمتٙم٤مدم احلٛمػم ويٙمقن اجلٝم٤مد ُمـ أضمؾ احلٓم٤مم واعمٖم٤مٟمؿ ويٙمقن أومْمؾ اجلٝم٤مد اًمرسم٤مط وًمـ شمٓمقل هذه اًمٗمؽمة طمتك 

 ومٞمِمٛمر قمـ ؾم٤مقمد اجلد، وي٘مٞمؿ ُمرطمٚم٦م اخلةوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمبقة(. âي٘مقم اإلُم٤مم اعمٝمدي 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمالٗمٞم٤مين هؾ هق ؿمخّمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م؟ وذًمؽ ٕن يمؾ اًمٜمّمقص اًمّمكحٞمح٦م مل شمّمككرح  قون:افسػقوك( 1)

 âصم٤مر شمثبك٧م سمٛمجٛمققمٝمك٤م وضمكقد ىمٞمك٤مدة ُمٕم٤مديك٦م ٔل اًمبٞمك٧م قمٛمقُمك٤ًم، وًمٚمٛمٝمكدي هيؿ آؾمؿ ـم٤معم٤م وأ سم٤مؾمٛمف، ًمٙمـ ٓ

ظمّمقص٤ًم، وهل شمرصد حتريم٤مهتؿ، وُمالتٕمٞمٜم٦م سمٙمؾ ُمٜم٤مومؼ ًمتحقل سمزقمٛمٝم٤م دون ىمٞم٤مم ظمةومتكف اعمب٤مريمك٦م ُمكع ؾمكبؼ اًمؽمصكد 

يمٜمٕمٞمؿ سمـ محك٤مد، : طمج٦م -ًمٙمثرهت٤م  -)وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى ٟمّمقصف : واإلصكرار. ىم٤مل حمٛمد زهػم ذم )إرؿم٤مد احلػمان(

ٟمجل، واًمٕمةُمك٦م اًمالكٗم٤مريٜمل احلٜمكبكم وُم١مًمكػ قم٘مكد اًمكدرر واحل٤ميمؿ، واًمذهبل، صمؿ اًم٘مرـمبل، وأ  قمٛمرو اًمداين، واًمؼمز

اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل اعم٘مدؾمكل، وًم٘مد ىم٤مم اًمِمٞمخ إخ أمحد ىم٤مؾمكؿ قم٘مكةن ُمك٠مضمقرًا ُمِمكٙمقرًا، ذم سمحك٨م ُمالك٤مًم٦م اًمالكٗمٞم٤مين 

 ُمالت٘مّمٞم٤ًم، ويم٤من ىمد وقمد ذم ُم٘م٤مٓت سمٛمجٚم٦م اعمٜمتدى اًمٞمٛمٜمٞم٦م، سمت٘مديؿ إضم٤مسم٦م ؿم٤مومٞم٦م، وورم سما وقمد، وشمقصكؾ إمم أن آصمك٤مره،

شمرىمك سمٛمجٛمققمٝم٤م إمم درضم٦م احلالـ وجيقز صح٦م ٟمالبتٝم٤م إمم اًمقطمل( وُمكع حتالككلم اًمِمكٞمخ قم٘مكةن عمجٛمققمٝمك٤م، شمّمكبح 

 ُم٘مبقًم٦م. واهلل أقمٚمؿ.
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ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٕم٘مٞمدة )اًمالٗمٞم٤مين هق رضمؾ يٙمقن  (رؿم٤مد احلػمان)إٟم٘مؾ حمٛمد زهػم طمبٞم٥م ذم  افسػقوّن إول: .2

ؾ سمِم٤مر إؾمد وومٞمف ُمقاصٗم٤مت اًمالٗمٞم٤مين اًمِم٤مُمل قمـ احل٤مرث سمـ قمبكداهلل ؾمب٥م ومتٜم٦م ذم اًمِم٤مم( ومتٜم٦م اًمِم٤مم هل ُمـ ىمب

)خيرج رضمؾ ُمـ وًمد أ  ؾمٗمٞم٤من ذم اًمقادي اًمٞم٤مسمس ذم راي٤مت محر دىمٞمؼ اًمال٤مقمديـ واًمالك٤مىملم ـمقيكؾ اًمٕمٜمكؼ ؿمكديد 

وُمكـ )اًمالٗمٞم٤مين رضمؾ أسمٞمض ضمٕمد اًمِمٕمرة : وقمـ ضٛمرة ىم٤مل .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمّمٗمرة سمف أصمر اًمٕمب٤مدة( 

)خيتٚمكػ : قمكـ ذي ىمرٟمك٤مت ىمك٤مل .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ىمبؾ ُمـ ُم٤مًمف ؿمٞمئ٤م يم٤من رضٗم٤م ذم سمٓمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( 

اًمٜم٤مس ذم صٗمر ويٗمؽمق اًمٜم٤مس قمغم أرسمٕم٦م ٟمٗمر رضمؾ سمٛمٙم٦م اًمٕم٤مئذ ورضمٚملم سم٤مًمِم٤مم أطمد ٤م اًمالٗمٞم٤مين وأظمر ُمـ وًمكد 

)إٟمؽ ًمق رأي٧م اًمالٗمٞم٤مين ًمرأي٧م أظمبك٨م : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ اًمب٤مىمر  .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم احلٙمؿ أزرق أصٝم٥م( 

)ظمروج اًمالٗمٞم٤مين طمدي٨م اًمالـ ضمٕمد اًمِمٕمر أسمٞمض ُمديكد اجلالكؿ( : وقمـ يمٕم٥م اًمٜم٤مس. أؿم٘مر أمحر أزرق( اًمبح٤مر.

 )صمؿ يثقر صم٤مئر ومٞم٘متؾ احلري٦م ويالبل اًمذريك٦م ويب٘مكر سمٓمكقن اًمٜمالك٤مء(: ، وقمـ يمٕم٥م ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

. وقمـ اًمزهري )يكم سمٕمده رضمؾ ُمٜمٝمؿ اؾمٛمف اؾمؿ أسمٞمف واؾمٛمف قمغم صماٟمٞم٦م أطمرف ُمتكزًم٩م يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

. يمت٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اعمٜمٙمبلم محش اًمذراقملم واًمال٤مىملم ُمّمٗمح اًمرأس هم٤مئر اًمٕمٞمٜملم ومٞمٝمٚمؽ اًمٜم٤مس سمٕمده( 

ىمك٤مل رؾمكقل اهلل : ىمك٤ملهنع هللا يضر وقمـ أ  هريكرة  (٤مر طم٤مومظ(يٕمٜمل اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف ُمٙمقن ُمـ صماٟمٞم٦م أطمرف )سمِم): أىمقل

خيرج رضمؾ ي٘م٤مل ًمف اًمالٗمٞم٤مين ذم قمٛمؼ دُمِمؼ، وقم٤مُم٦م ُمـ يتبٕمف ُمـ يمٚم٥م، ومٞم٘متؾ طمتكك يب٘مكر سمٓمكقن اًمٜمالك٤مء، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

أظمرضمكف  (احلرم وي٘متؾ اًمّمبٞم٤من، ومتجٛمع هلؿ ىمٞمس ومٞم٘متٚمٝم٤م، طمتك ٓ يٛمٜمع ذٟم٥م شمٚمٕم٦م، وخيرج رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل ذم

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، قمغم ؿمكرط اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ، ومل خيرضم٤مه. قمكـ أرـمك٠مة : احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمف، وىم٤مل

: )إذا اضمتٛمع اًمؽمك واًمروم وظمالػ سم٘مري٦م سمدُمِمؼ وؾم٘مط ـم٤ميٗم٦م ُمـ همر  ُمالجده٤م رومع سم٤مًمِم٤مم صمةث راي٤مت: ىم٤مل

ٕمف، وخيرج رضمةن ُمـ سمٜمكل أ  ؾمكٗمٞم٤من ومٞمٙمكقن إسم٘مع وإصٝم٥م واًمالٗمٞم٤مين وحيّمكر سمدُمِمؼ رضمؾ ومٞم٘متؾ وُمـ ُم

اًمٔمٗمر ًمٚمث٤مين، وم٢مذا أىمبٚم٧م ُم٤مدة إسم٘مع ُمـ ُمّمكر فمٝمر اًمالٗمٞم٤مين سمجٞمِمف قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘متؾ اًمؽمك واًمروم سم٘مرىمٞمالككٞم٤م طمتكك 

 .  يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم شمِمبع ؾمب٤مع إرض ُمـ حلقُمٝمؿ( 

ؾمٗمٞم٤مين اجلزيرة وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وظم٤مص٦م ذم اًمّمحٞمحلم، شمِمػم إًمٞمكف وإن مل شمّمككرح سم٤مؾمكٛمف  افسػقوّن افثوّن: .3

اًمرواي٤مت، راضمع أطم٤مديثف ذم أطم٤مدي٨م اخلالػ سم٤مجلٞمش وىمد شم٘مدم. وهق ؿمخّمٞم٦م ذم اجلزيكرة اًمٕمرسمٞمك٦م فم٤معمك٦م يٓمك٤مرد 

اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمخالػ اهلل سمف وسمٕمد اعمٝمدي وأهٚمف وأصح٤مسمف واعمب٤ميٕملم ًمف ويرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ضمٞمِم٤ًم ُمـ اجلٝم٦م اًمِم٤مُمٞم٦م ًمٚمجزيرة 

ذيمكر ٟمٕمكٞمؿ ذم يمت٤مسمكف اًمٗمكتـ ذم صكٗم٦م )اخلالػ سمجٞمِمف يبٕم٨م ضمٞمش آظمر ومٞمت٘م٤مشمؾ ُمع اعمٝمدي ومٞمٜمتّمكر اعمٝمدي قمٚمٞمف. 

)صمؿ خيرج رضمؾ آظمر ُمٜمٝمؿ سملم اًمٓم٤مئػ وُمٙمك٦م أو سمكلم ُمٙمك٦م واعمديٜمك٦م ُمكـ : قمـ أرـم٤مة ىم٤مل (اًمالٗمٞم٤مين واؾمٛمف وٟمالبف

ّمٗمح اًمرأس محش اًمال٤مقمديـ هم٤مئر اًمٕمٞمٜمكلم ذم زُم٤مٟمكف شمٙمكقن هكدة(. ٞم٥م وـمب٤مق وؿمجر سم٤محلج٤مز ُمِمقه اخلٚمؼ ُمبؿم

قمـ سم٘مػمة اهلةًمٞم٦م. قمـ ضمك٤مسمر قمكـ  -. رواه احل٤ميمؿ(هٜم٤م ىمريب٤م وم٘مد أفمٚم٧م اًمال٤مقم٦م٤م)إذا ؾمٛمٕمتؿ سم٘مقم ىمد ظمالػ ُبؿ ه
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ارطمكؾ )قمغم اجلدران  ٤مأـمٗم٤مل درقمطمٞم٨م يمت٥م  ؛ٜم٦م سمدأت سمٚمٕم٥م اًمّمبٞم٤منوطمدصم٧م ذم قمٝمده سمالقري٤م ومت

وصم٤مر اًمٜم٤مس سم٤معمٔمك٤مهرات  ؛اخلٓمٞم٥مومالجٜمٝمؿ إُمـ اًمالقري وقمّذُبؿ شمٕمذيب٤ًم وم٤مطمِم٤ًم وُمٜمٝمؿ محزة ، (سمِم٤مر ي٤م

ومٙمٚما ؾمٙمٜم٧م اعمقاضمٝم٤مت ذم ُمديٜم٦م أو ىمري٦م ه٤مضم٧م ذم أظمرى وم٤مٟمِم٘م٧م اًمِم٤مم ؿمؼَّ ، قمٚمٞمف ومقاضمٝمٝمؿ سم٤مًمالةح

ومٓمٚمك٥م اًمٜمك٤مس اعمخكرج ُمكـ هكذه اًمٗمتٜمك٦م )اضمتاقمك٤مت  ،واًمٜمٔم٤مُمل( ويمثر اًم٘متكؾ ،احلر: لماًمِمٕمرة )اجلٞمِم

٤م واًمّمكلم( ؾمككٞمق )روِمككرهكؾ اعمأطمًة واًمت٘مك هل٤م وضمدوا  وما ُمالتٛمرة وُم١ممترات دوًمٞم٦م وُمبٕمقصملم أمملم(

اًمراي٤مت اًمالقد )اًمتٜمٔمكٞمات اجلٝم٤مديك٦م اًمالكٚمٗمٞم٦م  سم٤مًمت٘م٤مءسم٤م( ومٞمٝم٤م وزادت اًمٗمتٜم٦م ووأهؾ اعمٖمرب )أُمريٙم٤م وأور

                                                                                                                                 

)إذا سمٚمغ اًمالٗمٞم٤مين ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وهق اًمذي يمت٥م قمٚمٞمف ومٝمرب قم٤مُم٦م اعمالٚمٛملم ُمكـ طمكرم رؾمكقل : أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل

إمم طمرم اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٙم٦م وم٢مذا سمٚمٖمف ذًمؽ سمٕم٨م ضمٜمدا إمم اعمديٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ رضمؾ ُمـ يمٚم٥م طمتك إذا سمٚمٖمكقا اًمبٞمكداء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل

. وقمكـ يمت٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ظمالػ ُبؿ ويٜمٗمٚم٧م أُمػمهؿ وذيمروا أٟمف ُمـ ُمذطم٩م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ُمـ يمٚم٥م( 

رج صمةصم٦م ٟمٗمر ُمـ ىمريش إمم ُمٙم٦م ُمكـ ضمكٞمش اًمالكٗمٞم٤مين ُمٜمٔمكقر إًمكٞمٝمؿ ومك٢مذا سمٚمٖمٝمكؿ )خي: ىم٤مل هنع هللا يضرقمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

. وقمكـ يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اخلالػ اضمتٛمٕمقا سمٛمٙم٦م ٕوًمئؽ اًمٜمٗمر اًمثةصم٦م ُمـ اًمبةد ومٞمب٤ميع أطمدهؿ يمره٤م( 

ذا قمالكٙمر اًمالكٗمٞم٤مين )....ومٞم٘مقًمقن إصمٛمٜم٤م قمٚمٞمؽ ودُم٤مؤٟم٤م ذم قمٜم٘مؽ إن مل متد يدك ٟمب٤ميٕمؽ هك: قمبداهلل اسمـ ُمالٕمقد ىم٤مل

ىمد شمقضمف ذم ـمٚمبٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ رضمؾ ُمـ ضمرم، ومٞمجٚمس سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم ومٞمٛمد يده ومٞمب٤ميع ًمف ويٚم٘مل اهلل حمبتكف ذم صكدور 

 .  يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  اًمٜم٤مس ومٞمالكػم ُمع ىمقم أؾمد سم٤مًمٜمٝم٤مر رهب٤من سم٤مًمٚمٞمؾ...(

ْٗمٞم٤مين( رواه أ افسػقوّن افعراؿي: .4  ُمـ اًمالُّ
ِ
يمتك٤مب وذم  (اًمكزوراء هكل سمٖمكداد)سمق اًمٗمرج سمـ اجلكقزي. )ظمراب اًمَزوراء

)وشم٘مبؾ ظمٞمؾ اًمالٗمٞم٤مين يم٤مًمٚمٞمؾ واًمالكٞمؾ ومة متر سمٌمكء إٓ أهٚمٙمتكف وهدُمتكف، طمتكك يكدظمٚمقا ًمٜمُٕمٞمؿ سمـ مح٤مد:  ،اًمٗمتـ

اًمٙمقوم٦م ومٞم٘متٚمقن ؿمٞمٕم٦م آل حمٛمد، صمؿ يٓمٚمبقن أهؾ ظمراؾم٤من ذم يمؾ وضمف. ومٞمخكرج أهكؾ ظمراؾمك٤من ذم ـمٚمك٥م اعمٝمكدي 

)يدظمؾ إزهر سمـ اًمٙمٚمبٞم٦م اًمٙمقوم٦م ومتّمٞمبف ىمرطم٦م ومٞمخرج ُمٜمٝمك٤م ومٞمٛمكقت : ويٜمّمكروٟمف(. وقمـ أرـم٤مة ىم٤ملومٞمدقمقن ًمف 

ُٟمٕمٞمؿ سمكـ محك٤مد، )صمؿ خترج ذم طمٚمؼ اًمالٗمٞم٤مين ىمرطم٦م( : رج ُمٜمٝم٤م ه٤مرسم٤ًم( وقمـ اًمزهري ىم٤ملخذم اًمٓمريؼ( وذم رواي٦م )ومٞم

ف وومٞمٝمك٤م ىمرطمك٦م ذم قمٜم٘مكف( وذم )هرب صدام وم٘مبض قمٚمٞمف وأقمدم وسمٕمد اًمِمٜمؼ قمرض٧م ضمثتك: . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـذم 

)ي٘م٤مشمكؾ اًمكؽمك ومٞمٔمٝمكر قمٚمكٞمٝمؿ صمكؿ يٗمالكد ذم : ًمٚمالكٗم٤مريٜمل احلٜمكبكم ًمقاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م وؾمقاـمع إرسار إصمريك٦م

 إرض، ويدظمؾ اًمزوراء ومٞم٘متؾ ُمـ أهٚمٝم٤م(. 

عمديٜمك٦م قمـ ذي ىمرٟم٤مت )وم٢مذا سمٚمغ اًمالٗمٞم٤مين اًمذي سمٛمّمكر سمٕم٨م ضمٞمِم٤م إمم اًمذي سمٛمٙمك٦م ومٞمخرسمكقن ا :افسػقوّن ادصـري .5

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أؿمد ُمـ احلرة طمتك إذا سمٚمٖمقا اًمبٞمداء ظمالػ ُبؿ( رواه 
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ٗمر )اًمتٜمٔمكٞمات اًمِمكٞمٕمٞم٦م يمحكزب اهلل وهمكػمه(. ٤م(وهمػم واًمدوًم٦م اإلؾمةُمٞم٦م يم٤مًم٘م٤مقمدة  ومكا  واًمراي٤مت اًمّمُّ

ُمكـ ُمٜمك٤مٍد ويٜم٤مدي ، ُم٤مئ٦م أًمػ ويٙمقن ومٞمٝم٤م رضمٗم٦مُمـ  سم٠ميمثر شمٜمتٝمل إٓ قمـ ُم٘متٚم٦م شم٘مدراٟمتٝم٧م هذه اًمٗمتٜم٦م وًمـ 

، ويٙمكقن سم٤مًمِمك٤مم ذم اًمالاء شمِمكػم يمػـمٚمقع وقمةُمتف  âاًمالاء سم٤مؾمؿ اعمٝمدي واؾمؿ أسمٞمف ومٞمخرج اعمٝمدي 

  .(1) ظمٚمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م ُمٜمف أهؾ اًمِم٤مم سمٕمد اخلالػ سمٞمٕم٦م اعمٝمدي أو ُي٘متؾ

                                                 

يٙمقن سم٤مًمِم٤مم ومتٜم٦م، أوهل٤م يمٚمٕم٥م اًمّمبٞم٤من، يمٚما ؾمٙمٜم٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م ـمٛم٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م : أٟمف ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمالكٞم٥م 1)

ومذًمٙمؿ إُمػم، ومذًمٙمؿ إُمكػم، : ومةن. صمؿ ىم٤مل اسمـ اعمالكٞم٥م أٓ إن إُمػم: آظمر، ومة شمتٜم٤مهك طمتك يٜم٤مدي ُمٜم٤مدي ُمـ اًمالاء

ومذًمٙمؿ إُمػم، ىم٤مل ذًمؽ صمةث ُمرات، يمٜمك قمـ اؾمٛمف ومٚمؿ يذيمره، وهق اعمٝمدي(.أظمرضمف اإلُم٤مم أسمكق احلالككلم أمحكد سمكـ 

)شمٙمقن ومتٜم٦م  وأظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ. وذم رواي٦م ضمٕمٗمر، اسمـ اعمٜم٤مدي، ذم يمت٤مب اعمةطمؿ.

إن إُمكػم ومكةن. : سم٤مًمِم٤مم يم٠من أوهل٤م ًمٕم٥م اًمّمبٞم٤من شمٓمٗمق ُمـ ضم٤مٟم٥م وشمالٙمـ ُمـ ضم٤مٟم٥م، ومة شمتٜمك٤مهك طمتكك يٜمك٤مدي ُمٜمك٤مد

ذايمؿ إُمػم طم٘م٤ًم ذايمؿ إُمػم طم٘م٤ًم( رواه قمبداًمرزاق. وقمـ : ومٞم٘مٚم٥م اسمـ اعمالكٞم٥م يديف طمتك أهنا ًمتٜمتٗمْم٤من صمؿ ي٘مقل: وىم٤مل

)ٓ ئمٝمر اعمٝمدي طمتك يِمٛمؾ اًمٜم٤مس سم٤مًمِم٤مم ومتٜم٦م، يٓمٚمبقن اعمخرج ُمٜمٝم٤م ومكة : ٝما، ىم٤ملأ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜم

 جيدوٟمف، ويٙمقن ىمتؾ سملم اًمٙمقوم٦م واحلػمة(.

وقمـ اعمٖمػمة سمـ قمبداًمرمحـ قمـ أُمف ويم٤مٟم٧م ىمديٛم٦م ىم٤مل ىمٚم٧م هل٤م ذم ومتٜم٦م اسمكـ اًمكزسمػم )إن هكذه اًمٗمتٜمك٦م هيٚمكؽ ومٞمٝمك٤م اًمٜمك٤مس 

ُٟمٕمكٞمؿ ُمـ اًمالاء قمٚمٞمٙمؿ سمٗمةن( ُمٜم٤مٍد ٦م هيٚمؽ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ٓ يالت٘مٞمؿ أُمرهؿ طمتك يٜم٤مدي يمةَّ ي٤م سمٜمل وًمٙمـ سمٕمده٤م ومتٜم: وم٘م٤مًم٧م

ن أوهل٤م ًمٕم٥م اًمّمبٞم٤من صمؿ ٓ يالكت٘مٞمؿ أُمكر اًمٜمك٤مس ٠م)شمٙمقن ومتٜم٦م سم٤مًمِم٤مم يم: . وقمـ اسمـ اعمالكٞم٥م ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـسمـ مح٤مد، ذم 

ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ع يمػ سمِمػم أو يمػ )شمِمػم( ُمـ اًمالاء قمٚمٞمٙمؿ سمٗمةن وشمٓمٚمُمٜم٤مٍد قمغم رء وٓ شمٙمقن هلؿ مج٤مقم٦م طمتك يٜم٤مدي 

 . وقمـ ؾمٕمٞمد اسمـ اعمالكٞم٥م ٟمحقه إٓ أٟمف )ىم٤مل يٜم٤مدي ُمٜم٤مدي ُمـ اًمالاء أُمػميمؿ ومةن(.يمت٤مب اًمٗمتـذم 

ُمـ اًمالكاء إن أُمكػميمؿ ومكةن، ُمٜم٤مٍد )إذا ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وأظمقه ي٘متؾ سمٛمٙم٦م ضٞمٕم٦م ٟم٤مدى : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قمار سمـ ي٤مؾمكر 

ىمك٤مل رؾمكقل : . وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وذًمؽ اعمٝمدي اًمذي يٛمأل إرض طم٘م٤م وقمدٓ( 

ُمـ اًمالاء أٓ إن صٗمقة اهلل ُمكـ ظمٚم٘مكف ومكةٌن وم٤مؾمكٛمٕمقا ًمكف وأـمٞمٕمكقا ذم ؾمكٜم٦م اًمّمكقت ُمٜم٤مٍد )ذم اعمحرم يٜم٤مدي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ٛمٕم٦م(.واعمٕم

ُمـ اًمالاء، إن احلؼ ذم آل حمٛمد، ومٕمٜمد ذًمؽ ئمٝمكر اعمٝمكدي قمكغم أومكقاه اًمٜمك٤مس، ُمٜم٤مٍد )إذا ٟم٤مدى : وىم٤مل قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

وُيِمكرسمقن ذيمره، )ويِمكرسمقن طمبف( ومة يٙمقن هلؿ ذيمٌر همػمه( أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق احلالكلم أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمكـ اعمٜمك٤مدي، ذم 

٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، ذم ُمٕمجٛمف، واحل٤مومظ أسمكق ٟمٕمكٞمؿ إصكبٝم٤مين، ذم ُمٜم٤مىمك٥م اعمٝمكدي. يمت٤مب اعمةطمؿ، وأظمرضمف احل٤مومظ أسمق اًم٘م

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم و
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)خيتٚمػ أهؾ اًمِمكرق وأهؾ اًمٖمرب، ٟمٕمؿ وأهؾ اًم٘مبٚم٦م. ويٚم٘مك اًمٜم٤مس ضمٝمدًا ؿمكديدًا ممك٤م يٛمكر ُبكؿ ُمكـ : وقمـ اًمب٤مىمر ىم٤مل

 . وم٢مذا ٟم٤مدى وم٤مًمٜمٗمر اًمٜمٗمر( اًمبح٤مر.ُمـ اًمالاءُمٜم٤مٍد اخلقف. ومةيزاًمقن سمتٚمؽ احل٤مل طمتك يٜم٤مدي 

)ي٤م ضم٤مسمر ٓ ئمٝمر اًم٘م٤مئؿ طمتك يِمٛمؾ اًمٜم٤مس سم٤مًمِم٤مم ومتٜم٦م يٓمٚمبقن اعمخرج ُمٜمٝم٤م ومكة جيدوٟمكف! ويٙمكقن : وقمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل

 ُمـ اًمالاء( اًمٜمٕماين.ُمٜم٤مٍد ىمتؾ سملم اًمٙمقوم٦م واحلػمة ىمتةهؿ قمغم ؾمقاء، ويٜم٤مدي 

، قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمككم (ومئتلم قمغم اًمالٚمٓم٦م، اجلٞمش اًمٜمٔم٤مُمل واجلٞمش احلروحتّمؾ رضمٗم٦م ذم اًمِم٤مم قمٜمد اظمتةف ): أىمقل

: وُم٤م هل يك٤م أُمكػم اعمك١مُمٜملم؟ ىمك٤مل: )إذا اظمتٚمػ رحم٤من سم٤مًمِم٤مم مل يٜمجؾ إٓ قمـ آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل قمز وضمؾ. ىمٞمؾ: ، ىم٤ملهنع هللا يضر

ًمٚمٛم١مُمٜملم، وقمذاسم٤ًم قمكغم اًمٙمك٤مومريـ، ومك٢مذا يمك٤من رضمٗم٦م شمٙمقن سم٤مًمِم٤مم، هيٚمؽ ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ، جيٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م 

ذًمؽ وم٤مٟمٔمروا إمم أصح٤مب اًمؼماذيـ اًمِمٝم٥م اعمخذووم٦م )اًمِمٝم٥م أي اًمالقد سمٛمٕمٜمك اًمراي٤مت اًمالكقداء(، واًمرايك٤مت اًمّمكٗمر 

شم٘مبؾ ُمـ اعمٖمرب طمتك حتؾ سم٤مًمِم٤مم )راي٤مت طمزب اهلل اًمّمٗمراء أىمبٚم٧م ُمـ ًمبٜم٤من وهل ُمـ سمةد اًمِم٤مم واًمِم٤مم يمٚمٝم٤م ُمٖمرب( 

اجلقع إيمؼم واعمقت إمحر، وم٢مذا يم٤من ذًمؽ وم٤مٟمٔمروا ظمالػ ىمري٦م ُمـ ىمرى دُمِمؼ، ي٘م٤مل هل٤م طمرؾمت٤م، وم٢مذا يمك٤من وذًمؽ قمٜمد 

ذًمؽ ظمرج اسمـ آيمٚم٦م إيمب٤مد ُمـ اًمقادي اًمٞم٤مسمس، طمتك يالتقي قمغم ُمٜمؼم دُمِمؼ، وم٢مذا يم٤من ذًمؽ وم٤مٟمٔمروا ظمكروج اعمٝمكدي( 

ٚم٧م اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ اعمِمكرق واًمرايك٤مت اًمّمكٗمر ُمكـ )إذا أىمب: قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل. قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل

 يمٜمز اًمٕمال ًمٚمٝمٜمدي.و ،يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  ومٝمٜم٤مًمؽ اًمبةء( -يٕمٜمل دُمِمؼ  -اعمٖمرب طمتك يٚمت٘مقا ذم ؾمكرة اًمِم٤مم 

 )إذا أىمبٚمك٧م: وقمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم قمبداهلل سمـ قمٛمر طملم ٟمزل احلج٤مج سم٤مًمٙمٕمب٦م ومالكٛمٕمتف ي٘مكقل

اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ اعمِمكرق )شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة( واًمراي٤مت اًمّمٗمر ُمـ اعمٖمرب )راي٤مت طمزب اهلل( طمتك يٚمت٘مقا ذم ؾمكرة اًمِم٤مم 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يٕمٜمل دُمِمؼ ومٝمٜم٤مًمؽ اًمبةء، هٜم٤مًمؽ اًمبةء( 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ ظمػم ُمكـ فمٝمرهك٤م( )إذا اًمت٘م٧م اًمراي٤مت اًمالقد واًمراي٤مت اًمّمٗمر ذم ؾمكره اًمِم٤مم ومبٓمـ إرض : وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

 .يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

)إذا اصٓمٙم٧م اًمراي٤مت اًمّمٗمر واًمالقد ذم ؾمكرة اًمِم٤مم وم٤مًمقيؾ ًمال٤ميمٜمٝم٤م ُمـ اجلٞمش اعمٝمزوم، صمؿ اًمقيؾ هل٤م : وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل

ه اعمٚمٕمقن(   .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُمـ اجلٞمش اهل٤مزم ويؾ هلؿ ُمـ اعمُِمقَّ

ُٟمٕمٞمؿ قمْرك إديؿ ويِمؼ اًمِم٤مم ؿمؼ اًمِمٕمرة وشُمَٗم٧ُم ُِمّمكر وَم٧مَّ اًمبٕمرة ومٕمٜمده٤م يٜمزل إُمر( )اًمٕمراق ُيْٕمَرك : وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

)ي٘متكؾ : . وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل(ؿمؼ اًمِمٕمرة اٟمِم٘م٤مق اجلٞمش احلر قمـ اجلٞمش اًمٜمٔم٤مُمل وهمػمه): أىمقل .يمت٤مب اًمٗمتـسمـ مح٤مد، ذم 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ اًمالٗمٞم٤مين يمؾ ُمـ قمّم٤مه ويٜمِمكرهؿ سم٤معمٜم٤مؿمػم ويٓمحٜمٝمؿ سم٤مًم٘مدور ؾمت٦م أؿمٝمر ىم٤مل ويٚمت٘مل اعمِمككرىملم واعمٖمكرسملم( 

اًمّمكلم وروؾمككٞم٤م، : وُمٕمٜمكك اعمِمككرىملم ،هكل اًمكدسم٤مسم٤مت أو اًمؼماُمٞمكؾ اعمتٗمجكرة: اًم٘مكدور): . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

)ي٤م ضم٤مسمر، اًمزم إرض وٓ حترك يدًا : هنع هللا يضرىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر : د اجلٕمٗمل، ىم٤مل. وقمـ ضم٤مسمر سمـ يزي(أوروسم٤م وأُمريٙم٤م: واعمٖمرسملم

ومتٚمؽ اًمالٜم٦م ي٤م ضم٤مسمر ومٞمٝم٤م اظمتةف يمثكػم ذم يمكؾ  ..... وٓ رضمًة، طمتك شمرى قمةُم٤مت أذيمره٤م ًمؽ، إن أدريمتٝم٤م وذيمر ُمٜمٝم٤م



 

- 91 - 
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ب(. )قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل( أرض(. ورواي٦م )ومتٚمؽ اًمالٜم٦م ي٤م ضم٤مسمر ومٞمٝم٤م اظمتةف يمثػم ذم يمؾ أرض ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٖمر

 واًمٖمرب هٜم٤م هل اًمِم٤مم يما ورد ذم طمدي٨م ُمالٚمؿ )ٓيكزال أهكؾ اًمٖمكرب فمك٤مهريـ( قمكـ رؾمكقل : أىمقل .سمِم٤مرة اإلؾمةم

وُمـ طمدي٨م أ  احلالـ اًمرسمٕمكل اعمك٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمكف  .وومالكر ذًمؽ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ سم٠مهنؿ أهؾ اًمِم٤مم يما ذم اًمّمحٞمح ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

)إذا وىمٕم٧م اعمةطمؿ سمٕم٨م اهلل ُمـ دُمِمؼ سمٕمث٤ًم : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل هنع هللا يضر ، سمالٜمده قمـ أ  هريرة (٤مئؾ اًمِم٤مم ودُمِمؼومْم)

ُمـ اعمقازم أيمرم اًمٕمرب ومرؾم٤مٟم٤ًم، وأؾمقده ؾمةطم٤ًم، ي١ميد اهلل ُبؿ اًمديـ( وهق طمدي٨م طمالـ، وذم قم٘مكد اًمكدرر سمزيك٤مدة )صمكؿ 

ُمكـ  يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم هؾ اًمبٞم٧م ومٞمٛمأل إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا(. وىمد أظمكرج خيرج اعمٝمدي ُمٜم٤م أ

اًمالةح إؾمقد هق اًمالةح احلدي٨م، وإسمٞمض هكق اًم٘مكديؿ وهكذا ): طمدي٨م ؾمٚمٞمان سمـ طمبٞم٥م سمٛمٕمٜم٤مه خمتّمكرًا.. أىمقل

  .يدل قمغم أهن٤م أؾمٚمح٦م طمديث٦م ُمتٓمقرة

اعمكقازم اًمِمكاًمٞملم واعمكقازم اجلٜمكقسمٞملم : ىمب٤مئؾ اًمِم٤مم اًمٙمبػمة شمٜم٘مالؿ إمم ىمالٛملم )هل إطمدى ىمب٤مئؾ ؾمقري٦م وهل ُمـ: اعمقازم

)اًم٘مبٚمٞملم(، وًمٙمؾ ُمٜمٝما ومرق قمديدة، وُمٜم٤مـمؼ اعمقازم ُمقزقم٦م ذم اًمبةد اًمالقري٦م ًمٚمجٝم٦م اًمِماًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م سمكلم حمك٤مومٔمتل طمٚمك٥م 

ؾمٛمٕم٤من، ُمـ أىمْمٞم٦م حم٤مومٔمك٦م طمٚمك٥م وٟم٤مطمٞمك٦م ومح٤مة، ذم ىمْم٤مئل اعمٕمرة وؾمٚمٛمٞم٦م. واعمقازم اًم٘مبٚمٞملم ذم إدًم٥م، واعمٕمرة، وضمبؾ 

احلٛمراء ُمـ أُمةك اًمدوًم٦م اًمالقري٦م ومٞمٝم٤م ىمرى يم٠م  اًم٘مّمكقر، ىمّمككر اعمحكزم، وأ  اعمْمك٤مسمع، ـمكقال دسمك٤مهملم، أ  ُمكرو، 

ؾمكروج، ؿمٞمح٦م، ُمٕمٞمّمكران، وهمػمه٤م، واحلٛمكراء، يٜمْمكٛمقن ذم ٟمجٕمكتٝمؿ إمم اعمكقازم ذم ضمبكؾ اًمبٚمٕمك٤مس، ويٕمكدون ُمكـ 

ؼ إقمراب أطمٞم٤مء شمٚمتحؼ سم٤معمقازم أيْم٤ًم. واعمقازم سمٓمـ ُمـ سمٜمل اسمراهٞمؿ ُمـ سمٜمل ُم٤مًمؽ ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ًمقاطم٘مٝمؿ. وهٜم٤مك ُمـ أوم٤مري

اطمدى ىمب٤مئؾ احلج٤مز، وًمٚمٛمقازم ه١مٓء صقٓت وضمقٓت ذم سم٤مدي٦م اًمِم٤مم وهل ىمب٤مئؾ ُمٝمٞمب٦م اجل٤مٟم٥م وهلك٤م شمك٤مريخ قمريكؼ. 

ُمكـ طمكدي٨م  يمت٤مب اًمٗمتـسمـ مح٤مد، ذم  ُٟمٕمٞمؿىمب٤مئؾ اًمٕمرب/ؾمٚمٓم٤من ـمرخيؿ اًمالكرطم٤مين(. وىمد أظمرج  أٟمال٤مبراضمع )ضم٤مُمع 

: )إذا يم٤مٟم٧م هدة سم٤مًمِم٤مم ىمبؾ اًمبٞمداء ومة سمٞمداء، وٓ ؾمٗمٞم٤مين. ىمك٤مل اًمٚمٞمك٨م: ؾمٚمٞمان سمـ طمبٞم٥م سمٛمٕمٜم٤مه خمتّمكرًا. قمـ شمبٞمع ىم٤مل

 .يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم )يم٤مٟم٧م اهلدة سمٓمؼمي٦م وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م هل٤م سم٤مًمٗمالٓم٤مط وختٚمع هل٤م أضمٜمح٦م وم٢مذا هل ًمٞمٚم٦م ـمؼمي٦م( 

: وقمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان، ىمك٤مل (وختٚمع أي وشم٘مٚمع) ،(وإضمٜمح٦م هٜم٤م اًمٓم٤مئرات وومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اًم٘مّمػ سم٤مًمٓم٤مئرات) :أىمقل

اًم٘مّمب٤مت هل أضمال٤مم ): )خيرج اًمالٗمٞم٤مين، وسمٞمده صمةث ىمّمب٤مت، ٓ ي٘مرع ُبـ أطمدًا إٓ ُم٤مت( أظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد. أىمقل

وشمالٛمك سم٤مًمالبٓم٤مٟم٤مت أو اعمقاؾمككػم وأيمثكر إؾمكٚمح٦م احلديثك٦م  أؾمٓمقاٟمٞم٦م ُمٗمرهم٦م وهق اجلزء اعمٝمؿ اًمذي خترج ُمٜمف اًم٘مذائػ

شمتٙمقن ُمٜمف يم٤مًمٙمةؿمٜم٤مت واعمالدؾم٤مت واعمداومع واًمدسم٤مسم٤مت وهمػمه٤م وإؿم٤مرة اًمٜمّمقص إمم إضمٜمح٦م واًم٘مّمب٤مت يدل قمكغم 

 حيّمكؾ ومتٜم٦م قنؾمتٙم): ىم٤ملهنع هللا يضر . وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م (أن زُمـ فمٝمقر اعمٝمدي يٙمقن ذم زُم٤مٟمٜم٤م واهلل أقمٚمؿ

 إًمكٞمٝمؿ اهلل وؾمػمؾمؾ، إسمدال ومٞمٝمؿ وم٢من، فمٚمٛمتٝمؿ وؾمبقا، اًمِم٤مم أهؾ شمالبقا ومة، اعمٕمدن ذم اًمذه٥م حيّمؾ يما ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس

 اصمٜمكل ذم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمرؾمكقل قمؽمة ُمـ رضمة ذًمؽ قمٜمد اهلل يبٕم٨م صمؿ، همٚمبتٝمؿ اًمثٕم٤مًم٥م ىم٤مشمٚمتٝمؿ ًمق طمتك ومٞمٖمرىمٝمؿ اًمالاء ُمـ ؾمٞمب٤م

 ؾمكبع أهكؾ ي٘مك٤مشمٚمٝمؿ رايك٤مت صمكةث قمكغم أُم٧م أُم٧م قمةُمتٝمؿ أو أُم٤مرهتؿ، يمثروا إن أًمٗم٤م قمنم ومخال٦م، ىمٚمقا إن أًمٗم٤م قمنم
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 أًمٗمكتٝمؿ اًمٜمك٤مس إمم اهلل ومكػمد اهل٤مؿمٛمل ئمٝمر صمؿ، وهيزُمقن ومٞم٘متتٚمقن، سم٤معمٚمؽ يٓمٛمع وهق إٓ راي٦م ص٤مطم٥م ُمـ ًمٞمس راي٤مت

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل : ُمالتدريمف. وىم٤مل( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اًمدضم٤مل خيرج طمتك ذًمؽ قمغم ومٞمٙمقٟمقن، وٟمٕمٛمتٝمؿ

 خيرضم٤مه. 

 خيكرج ذًمكؽ وقمٜمد، همٚمبتٝمؿ اًمثٕم٤مًم٥م ىم٤مشمٚمتٝمؿ ًمق طمتك، مج٤مقمتٝمؿ يٗمرق ُمـ اًمِم٤مم أهؾ قمغم اهلل يرؾمؾ): ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قمكم 

 ،أُمك٧م أُمك٧م: أُم٤مرهتؿ، أًمٗم٤م قمنم اصمٜم٤م: ي٘مقل واعم٘مٚمؾ، أًمٗم٤مً  قمنم مخال٦م: ي٘مقل، اعمٙمثر، راي٤مت صمةث ذم سمٞمتل أهؾ ُمـ رضمؾ

 ووم٤مضكتٝمؿ أًمٗمكتٝمؿ اعمالكٚمٛملم قمكغم اهلل ويكرد، مجٞمٕمك٤م اهلل ومٞم٘مكتٚمٝمؿ، اعمٚمكؽ ًمف يبتٖمك أو، اعمٚمؽ يٓمٚم٥م رضمؾ ُمٜمٝم٤م راي٦م قمغم

ُٟمٕمكٞمؿ  .ؾمكقد( راي٤مت )شمالع: ىم٤مل أٟمف إٓ، ُمثٚمف، قمكم سمـ حمٛمد قمـ، قمب٤مدة سمـ إرسائٞمؾ وأظمؼمين، هلٞمٕم٦م اسمـ ىم٤مل. (وسمزازهتؿ

 وذم رواي٦م )وم٤مصتٝمؿ(. وذم رواي٦م )ظم٤مصتٝمؿ(. .اًمٗمتـيمت٤مب سمـ مح٤مد، ذم 

 إن أًمٗمك٤م قمنم مخال٦م أو، ىمٚمقا إن أًمٗم٤م قمنم اصمٜمل ذم خيرج): ي٘مقل وقمـ احل٤مرث سمـ يزيد ؾمٛمع اسمـ زرير اًمٖم٤موم٘مل ؾمٛمع قمٚمٞم٤مً 

، ٓئكؿ ًمقُمك٦م اهلل ذم يبك٤مًمقن ٓ، أُمك٧م أُمك٧م: ؿمٕم٤مرهؿ، اهلل سم٢مذن هزُمٝمؿ إٓ قمدو يٚم٘م٤مه ٓ، يديف سملم اًمرقم٥م يالػم، يمثروا

 ومكة، وسمكزازهتؿ ووم٤مضكتٝمؿ وٟمٕمٛمكتٝمؿ حمبكتٝمؿ اًمٜم٤مس إمم ومؽمضمع، ويٛمٚمؽ ومٝمزُمٝمؿ، اًمِم٤مم ُمـ راي٤مت ؾمبع إًمٞمٝمؿ ومٞمخرج

( ؿمكٞمئ٤مً  خيِمكك ٓ ؿمك٤مء سما اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ طمتك إُمر يٗمٞمض): ىم٤مل ؟واًمبزازة اًمٗم٤مض٦م وُم٤م: ىمٚمٜم٤م، (اًمدضم٤مل إٓ سمٕمدهؿ يٙمقن

 ٦مصكاًمٗم٤م وُمك٤م: ىمٚمٜمك٤م، (اًمكدضم٤مل إٓ سمٕمكدهؿ يٙمكقن ومة، هتؿروسمزا تٝمؿصووم٤موذم رواي٦م: ). يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

 (.؟ةرواًمبزا

 آظمكر ذم يٙمكقن): ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمكقل أن، هنع هللا يضر ـم٤مًمك٥م أ  سمـ قمكم قمـ إوؾمط ُمٕمجٛمف ذم اًمٓمؼماين احلدي٨م روى وىمد

، إسمدال ومٞمٝمؿ وم٢من، ذارهؿ ؾمبقا وًمٙمـ، اًمِم٤مم أهؾ شمالبقا ومة، اعمٕمدن ذم اًمذه٥م حيّمؾ يما اًمٜم٤مس حيّمؾ، ومتٜم٦م اًمزُم٤من

 خيكرج ذًمكؽ ومٕمٜمد، همٚمبتٝمؿ اًمثٕم٤مًم٥م ىم٤مشمٚمٝمؿ ًمق طمتك، مج٤مقمتٝمؿ ومٞمٗمرق، اًمالاء ُمـ ؾمب٥م اًمِم٤مم أهؾ قمغم يرؾمؾ أن يقؿمؽ

 أُمك٧م أُمك٤مرهتؿ، أًمٗمك٤مً  قمنم اصمٜم٤م هؿ: ي٘مقل واعم٘مؾ، أًمٗم٤مً  قمنم مخال٦م هؿ: ي٘مقل اعمٙمثر، راي٤مت صمةث ذم سمٞمتل أهؾ ُمـ ظم٤مرج

، أًمٗمكتٝمؿ اعمالكٚمٛملم إمم اهلل ويكرد، مجٞمٕمك٤مً  اهلل ومٞم٘مكتٚمٝمؿ، اعمٚمكؽ يٓمٚم٥م رضمؾ ُمٜمٝم٤م راي٦م يمؾ حت٧م، راي٤مت ؾمبع يٚم٘مقن، أُم٧م

 .اًمزرىم٤مء أ  سمـ زيد إٓ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ احلدي٨م هذا يرو مل: وىم٤مل(. وداٟمٞمٝمؿ، وىم٤مصٞمٝمؿ، وٟمٕمٛمتٝمؿ

 : مم٤م يالتٗم٤مد ُمـ هذه أصم٤مر إظمػمة: أىمقل

أن اهلل ؾمكػمؾمؾ قمغم فَمٚمٛم٦م أهؾ اًمِم٤مم ؾمكٞمب٤ًم ُمـ اًمالاء وهق اًمالكٞمؾ ومٞمٖمرىمٝمؿ ورسما ي٘مّمكد ؾمككرسم٤ًم ُمكـ اًمالكاء أي  .2

 ؾمكرسم٤ًم ُمـ اًمٓم٤مئرات ومتٖمرىمٝمؿ سم٤مًم٘مذائػ. 

خيرج اعمٝمدي وىمد سم٘مل ُمـ احلٙم٤مم اجلب٤مسمرة ؾمبٕم٦م ومٞم٘م٤مشمٚمٝمؿ ويٜمتّمكر قمٚمٞمٝمؿ، وومٞمكف إؿمك٤مرة إمم ؾمك٘مقط أيمثكر احلٙمك٤مم  .3

 اجلب٤مسمرة ىمبٚمف. 
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 وافقؿن  وافسوحل  احلجوزأذل : ؾتـي افشوم أكجى افـوس من

ٞمٚمؿ هلو أٟمجك و ،اًمتل متقت ومٞمٝم٤م ىمٚمقب اًمٜم٤مس يما متقت أسمداهنؿ ،اعمٔمٚمٛم٦م ،اًمٖمؼماءو ،اًمد ٤مءو ،اًمّمَّ

 .(1) ، وأهؾ اًمٞمٛمـوأهؾ اًمال٤مطمؾ ،اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م أهؾ احلج٤مز

                                                                                                                                 

يٕمقد إمم اًمٜم٤مس ذم قمٝمد اعمٝمدي، اًمٗم٤مص٦م واًمبزارة ويٗمٞمض إُمر طمتك يتٙمٚمؿ اًمرضمؾ سما ؿمك٤مء ٓ خيِمكك ؿمكٞمئ٤م، وومٞمكف  .4

إؿم٤مرة إمم وضع اًمٜم٤مس ىمبؾ جملء اعمٝمدي ُمـ اخلقف اًمِمديد طمتك ٓ ي٠مُمـ اًمرضمؾ ضمٚمٞمالكف وذًمكؽ سمالكب٥م أٟمٔمٛمك٦م 

وإُمـ اًم٘مقُمل، واعمب٤مطم٨م اًمٕم٤مُم٦م، وإُمكـ يم٠مُمـ اًمدوًم٦م، وآؾمتخب٤مرات اعمدٟمٞم٦م واًمٕمالٙمري٦م،  ،اًمتجالس واعمراىمب٦م

 اًمالكٞم٤مؾمكل، وإُمـ اًمٕم٤مم.

)إذا سمٕم٨م اًمالٗمٞم٤مين إمم اعمٝمدي ضمٞمِم٤م ومخالػ ُبؿ سم٤مًمبٞمداء وسمٚمغ ذًمؽ أهؾ اًمِم٤مم ىمك٤مًمقا خلٚمٞمٗمكتٝمؿ ىمكد : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قمكم 

 .يمت٤مب اًمٗمتـد، ذم ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مظمرج اعمٝمدي ومب٤ميٕمف وادظمؾ ذم ـم٤مقمتف وإٓ ىمتٚمٜم٤مك ومػمؾمؾ إًمٞمف سم٤مًمبٞمٕم٦م( 

)شم٠مشمٞمٙمؿ سمٕمدي أرسمع ومتـ إومم يالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء واًمث٤مٟمٞمك٦م يالكتحؾ ومٞمٝمك٤م  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضر( قمـ أ  هريرة 1)

اعمقج ذم اًمبحكر اًمدُم٤مء وإُمقال، واًمث٤مًمث٦م يالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء وإُمقال واًمٗمروج، واًمراسمٕم٦م صاء قمٛمٞم٤مء ُمٓمب٘م٦م متقر ُمقر 

طمتك ٓ جيد أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ُمٚمج٠م، شمٓمٞمػ سم٤مًمِم٤مم وشمٖمِمك اًمٕمراق وختبط اجلزيرة سمٞمده٤م ورضمٚمٝم٤م وشمٕمكرك إُمك٦م ومٞمٝمك٤م 

سم٤مًمبةء قمرك إديؿ، صمؿ ٓ يالتٓمٞمع أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل ومٞمٝم٤م ُمف ُمف، صمؿ ٓ يٕمرومقهن٤م ُمكـ ٟم٤مطمٞمك٦م إٓ اٟمٗمت٘مك٧م ُمكـ ٟم٤مطمٞمك٦م 

)أرسمكع : )أو يٚمبالٙمؿ ؿمٞمٕم٤ًم( ىم٤مل: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. ىم٤مل أسمق هريرة ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمٗمتـيمت٤مب ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أظمرى( 

ومتـ شم٠م  اًمٗمتٜم٦م إومم ومٞمالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء، واًمث٤مٟمٞم٦م يالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء وإُمقال واًمث٤مًمث٦م يالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء وإُمكقال 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم اًمبحر شمٜمتِمكر طمتك ٓ يب٘مك سمٞم٧م ُمـ اًمٕمكرب إٓ دظمٚمتكف(  واًمٗمروج، واًمراسمٕم٦م قمٛمٞم٤مء ُمٔمٚمٛم٦م متقر ُمقر

)شم٠مشمٞمٙمؿ ُمـ سمٕمكدي أرسمكع ومكتـ؛ وم٤مًمراسمٕمك٦م : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. وًمف ؿمقاهد يمثػمة وُمٜمٝم٤م. وقمـ أ  هريرة أن رؾمقل اهلل يمت٤مب اًمٗمتـ

ك يٜمٙمر ومٞمٝم٤م اعمٕمروف ويٕمرف ومٞمٝمك٤م اعمٜمٙمكر، متكقت ومٞمٝمك٤م اًمّماء اًمٕمٛمٞم٤مء اعمٓمب٘م٦م، شمٕمرك إُم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمبةء قمرك إديؿ، طمت

: وؾمٜمده ضكٕمٞمػ. قمكـ يمٕمك٥م ىمك٤مل: (يمٜمز اًمٕمال). ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ىمٚمقُبؿ يما متقت أسمداهنؿ(.رواه 

ًمّمكٗمر )شمٙمقن ومتـ صمةث يم٠مُمالٙمؿ اًمذاه٥م ومتٜم٦م شمٙمقن سم٤مًمِم٤مم صمؿ اًمِمكرىمٞم٦م هةك اعمٚمقك صمؿ شمتبٕمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م وذيمر اًمراي٤مت ا

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ىم٤مل واًمٖمرسمٞم٦م هل اًمٕمٛمٞم٤مء( 

ومتٜم٦م قم٤مُم٦م، صمؿ ومتٜم٦م ظم٤مص٦م، صمؿ ومتٜم٦م قم٤مُم٦م، صمكؿ : ضمٕمٚم٧م ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ): ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قم٤مصؿ سمـ ضٛمرة قمـ قمكم 

قمبكداًمرزاق ذم )ُمّمكٜمٗمف(،  رواه (ومتٜم٦م ظم٤مص٦م، صمؿ شم٠م  اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء اًمّماء اعمٓمب٘مك٦م اًمتكل يّمكػم اًمٜمك٤مس ومٞمٝمك٤م يم٤مٕٟمٕمك٤مم

صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهبل ذم )شمٚمخٞمّمف(. وقمـ رضمكؾ ُمكـ : واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف( ُمـ ـمري٘مف، وىم٤مل

مل : أدرسمٜم٤م قم٤مُم٤م صمؿ ىمٗمٚمٜم٤م، وومٞمٜم٤م ؿمٞمخ ُمـ ظمثٕمؿ، ومذيمر احلج٤مج، ومقىمع ومٞمف وؿمتٛمف، وم٘مٚم٧م ًمف: أهؾ اًمِم٤مم ي٘م٤مل ًمف قمار؛ ىم٤مل

: ي٘مكقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : إٟمف هق اًمذي أيمٗمرهؿ. صمؿ ىم٤مل: راق ذم ـم٤مقم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤ملشمالبف وهق ي٘م٤مشمؾ أهؾ اًمٕم
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وم٘مد ُمْم٧م أرسمع وسم٘مٞم٧م واطمدة، وهل اًمّمٞمٚمؿ، وهل ومٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمِم٤مم، وم٢من أدريمتٝم٤م،  ؛)يٙمقن ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ(

أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا : وم٤مؾمتٓمٕم٧م أن شمٙمقن طمجرا؛ ومٙمٜمف، وٓ شمٙمـ ُمع واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم، وإٓ وم٤مختذ ٟمٗم٘م٤م ذم إرض. ىمٚم٧م

هذا مل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمكحٞمح. ىمك٤مل اسمكـ  وقمار: ٟمٕمؿ. رواه اإلُم٤مم أمحد. ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ؟ ىم٤ململسو هلآو هيلع هللا ىلصُمـ اًمٜمبل 

إُمر اعمالت٠مصؾ، ووىمٕم٦م صكٞمٚمٛم٦م ُمكـ : واًمّمٞمٚمؿ): . ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر(اًمداهٞم٦م، واًمٞم٤مء زائدة: اًمّمٞمٚمؿ): إصمػم واسمـ ُمٜمٔمقر

ذم و: صككرم(: . وىم٤مل اسمـ إصمػم واسمـ ُمٜمٔمقر أيْمك٤م ذم )ُمك٤مدة(أسمٞمدوا: آؾمتئّم٤مل، واصٓمٚمؿ اًم٘مقم: ذًمؽ، وآصٓمةم

)ذم هذه إُم٦م مخس ومتـ، ىمد ُمْم٧م أرسمع وسم٘مٞم٧م واطمدة، وهل اًمّمػمم(، ويم٠مهن٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٞمٚمؿ، وهل اًمداهٞم٦م : احلدي٨م

 .أهك (اًم٘مٓمع، واًمٞم٤مء زائدة: اًمتل شمالت٠مصؾ يمؾ رء، يم٠مهن٤م ومتٜم٦م ىمٓم٤مقم٦م، وهل ُمـ اًمّمكرم

)أطمذريمؿ ؾمكبع ومكتـ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل : هنع هللا يضرىم٤مل اسمـ ُمالٕمقد : وقمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٞم٤مش قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م؛ ىم٤مل

ومتٜم٦م شم٘مبؾ ُمـ اعمديٜم٦م، وومتٜم٦م سمٛمٙم٦م، وومتٜم٦م شم٘مبؾ ُمـ اًمٞمٛمـ، وومتٜم٦م شم٘مبؾ ُمـ اًمِم٤مم، وومتٜم٦م شم٘مبؾ ُمكـ اعمِمككرق، : شمٙمقن سمٕمدي

ُمٜمٙمؿ ُمـ يكدرك أوهلك٤م، وُمكـ : هنع هللا يضروم٘م٤مل اسمـ ُمالٕمقد : وومتٜم٦م شم٘مبؾ ُمـ اعمٖمرب، وومتٜم٦م ُمـ سمٓمـ اًمِم٤مم، وهل اًمالٗمٞم٤مين ىم٤مل

صكحٞمح اإلؾمكٜم٤مد ومل خيرضمك٤مه،. : هذه إُم٦م ُمـ يدرك آظمره٤م( رواه احل٤ميمؿ ذم ُمالتدريمف ُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، وىمك٤مل

ىم٤مل يمؾ ومتٜم٦م ؿمقى )أي ظمٗمٞمٗم٦م وُم٤مزاًم٧م شمالتٕمٛمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمكد أهكؾ هت٤مُمك٦م ذم اًمكٞمٛمـ( طمتكك  هنع هللا يضروقمـ أسمـ ُمالٕمقد 

)ٓ شمكزال : . وقمكـ يمٕمك٥م ىمك٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ٤مٟم٧م سم٤مًمِم٤مم ومٝمل اًمّمٚمٞمؿ وهل اعمٔمٚمٛم٦م( شمٙمقن سم٤مًمِم٤مم وم٢مذا يم

: وقمـ أ  اًمٕم٤مًمٞم٦م ىمك٤مل .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمٗمتٜم٦م ُم١ماُمر ُب٤م )أي شمٕم٘مد هل٤م ُم١ممترات وحتؾ( ُم٤م مل شمبدو ُمـ اًمِم٤مم( 

: . وقمـ يمٕم٥م ىمك٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وهل اًمٕمٛمٞم٤مء(  )أهي٤م اًمٜم٤مس ٓ شمٕمدوا اًمٗمتـ ؿمٞمئ٤م طمتك شم٠م  ُمـ ىمبؾ اًمِم٤مم

)ٓ يزال ًمٚمٜم٤مس ُمدة طمتك ي٘مرع اًمكرأس ومك٢مذا ىمكرع اًمكرأس يٕمٜمكل اًمِمك٤مم هٚمكؽ : )اًمٖمرسمٞم٦م هل اًمٕمٛمٞم٤مء(. وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

ح٦م قمـ . قمـ أ  قمكم سمـ أ  ـمٚميمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )اًمِم٤مم خيرب( : وُم٤م ىمرع اًمرأس؟ ىم٤مل: اًمٜم٤مس( ىمٞمؾ ًمٙمٕم٥م

)إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٓم٤مئر، ومجٕمؾ اجلٜم٤مطملم اعمِمكرق واعمٖمرب، وضمٕمؾ اًمكرأس اًمِمك٤مم، وضمٕمكؾ : يمٕم٥م ىم٤مل

رأس اًمرأس محص، وومٞمٝم٤م اعمٜم٘م٤مر، وم٢مذا ٟم٘مص اعمٜم٘م٤مر شمٜم٤مىمػ اًمٜم٤مس، وضمٕمؾ اجل١مضم١م دُمِمكؼ، وومٞمٝمك٤م اًم٘مٚمك٥م، ومك٢مذا حتكرك 

سم٦م ُمـ اجلٜم٤مح اًمٖمر  وهكل ضكرٜم٤مح اًمِمكرىمل وهل قمغم دُمِمؼ، وسم٦م ُمـ اجلضكرسمت٤من، ضكراًم٘مٚم٥م حترك اجلالد، وًمٚمرأس 

وقمكـ  .يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ محك٤مد، ذم قمغم محص وهل أصم٘مٚمٝم٤م، صمؿ ي٘مبؾ اًمرأس قمغم اجلٜم٤مطملم ومٞمٜمتٗمٝما ريِم٦م ريِم٦م( رواه 

ُٟمٕمٞمؿ سمكـ ه )رأس إرض اًمِم٤مم، وضمٜم٤مطم٤مه٤م ُمّمكر واًمٕمراق، واًمذٟم٤مسم٤م احلج٤مز، وقمغم اًمذٟم٤مسم٤م يالٚمخ اًمب٤مز( روا: يمٕم٥م ىم٤مل

 اومؽمىمك٧م إذا قمكقف يك٤م أٟم٧م يمٞمػ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل هنع هللا يضروقمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل  .يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

 إذا): ىمك٤مل اهلل؟ رؾمكقل يك٤م ذًمكؽ وُمتك: ىمٚم٧م (اًمٜم٤مر؟ ذم وؾم٤مئرهـ اجلٜم٦م ذم واطمدة، ومرىم٦م وؾمبٕملم صمةث قمغم إُم٦م هذه

، اعمٜم٤مسمر ورومٕم٧م، اعمال٤مضمد وزظمروم٧م، ُمزاُمػم اًم٘مرآن واختذ، اعمٜم٤مسمر قمغم احلٛمةن وىمٕمدت، اإلُم٤مء وُمٚمٙم٧م، رطاًمِمك يمثرت

، أسمك٤مه وأىمَمك أُمكف وقمؼ اُمرأشمف اًمرضمؾ وأـم٤مع، اهلل ًمٖمػم اًمديـ ذم وشمٗم٘مف، ُمٖمٜماً  وإُم٤مٟم٦م ُمٖمرُم٤مً  واًمزيم٤مة دوًٓ  اًمٗملء واختذ
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 حصور افشوم

أن ويمكذًمؽ إمم  ةصككرهكل )همكزة حم٤م ت وهك٤مصككراًمِم٤مم ىمبؾ ظمروج اعمٝمكدي وىمكد طمق صكروحت٤م

   .(1)سم٤م(وؾمقري٤م( ُمـ ىمبؾ اًمروم )أُمريٙم٤م وأور

 

 واختالف افرايوت افسود ؾقم يقـف

ة ّمككرؾمكةُمٞم٦م وضمبٝمك٦م اًمٜماًمدوًمك٦م اإلوًمـ خيرج اعمٝمدي طمتك ختتٚمكػ اًمرايك٤مت اًمالكقد ومكٞما سمٞمٜمٝمك٤م )

 .(1)وهؿ أصح٤مب راي٤مت ؾمقد( ومٞما سمٞمٜمٝمؿ واىمتتٚمقا اظمتٚمٗمقا )اًم٘م٤مقمدة(

                                                                                                                                 

 يٙمكقن ومٞمقُمئكذ، ذه اشم٘مك٤مء اًمرضمكؾ وأيمرم، أرذهلؿ اًم٘مقم زقمٞمؿ ويم٤من، وم٤مؾم٘مٝمؿ اًم٘مبٞمٚم٦م وؾم٤مد، أوهل٤م إُم٦م هذه آظمر وًمٕمـ

 وهكؾ: ىمٚمك٧م (قمدوهؿ ُمـ ومتحّمٜمٝمؿ اًمِم٤مم ُمدن ظمػم ُمـ دُمِمؼ هل٤م ي٘م٤مل ُمٜمٝم٤م ُمديٜم٦م وإمم اًمِم٤مم إمم اًمٜم٤مس ويٗمزع، ذًمؽ

 طمتكك سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م اًمٗمتـ يتبع صمؿ، ُمٔمٚمٛم٦م همؼماء ومتٜم٦م دملء صمؿ، ومتحٝم٤م سمٕمد اًمٗمتـ شم٘مع صمؿ وؿمٞمٙم٤مً ، ٟمٕمؿ): ىم٤مل اًمِم٤مم؟ شمٗمتح

 اًمزوائكد جمٛمكع يمت٤مسمف ذم اهلٞمثٛمل رواه يما( اعمٝمديلم ُمـ ويمـ وم٤مشمبٕمف أدريمتف وم٢من، اعمٝمدي ًمف ي٘م٤مل سمٞمتل أهؾ ُمـ رضمؾ خيرج

وومٞمف قمبداحلٛمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ، وصم٘مف اسمـ طمب٤من، وهق ضٕمٞمػ، وومٞمكف مج٤مقمك٦م مل أقمكرومٝمؿ. وقمكـ : . ىم٤مل اهلٞمثٛملاًمٓمؼماين قمـ

ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )أٟمجك اًمٜم٤مس ُمـ ومتٜم٦م اًمّمٞمٚمؿ أهؾ اًمال٤مطمؾ وأهؾ احلج٤مز( : سمـ طمبٞم٥م ىم٤ملأرـم٤مة سمـ اعمٜمذر قمـ ضٛمرة 

)إذا يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م اعمٖمرب ومِمد ىمب٤مل ٟمٕمٚمٞمؽ إمم اًمٞمٛمـ، وم٢مٟمف ٓ حيكرزيمؿ : . وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٝم٤مضمر اًمقص٤م  ي٘مقليمت٤مب اًمٗمتـ

 . يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُمٜمٝم٤م أرض همػمه٤م( رواه 

ُمٙمٞم٤مل ٕهكؾ  -)يقؿمؽ أن أهؾ اًمٕمراق أن ٓ جيبك إًمٞمٝمؿ ىمٗمٞمز: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمبداهلل ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل رؾمقل اهلل ( قمـ ضم٤مسمر سمـ 1)

)يقؿمؽ أهؾ اًمِم٤مم أن ٓ جيبك : )ُمـ ىمبؾ اًمٕمجؿ، يٛمٜمٕمقن ذًمؽ(، صمؿ ىم٤مل: وٓ درهؿ(، ىمٚمٜم٤م ُمـ أيـ ذًمؽ؟ ىم٤مل -اًمٕمراق 

: )ُمـ ىمبؾ اًمروم(، صمؿ ؾمٙم٧م هٜمٞمٝم٦م، صمكؿ ىمك٤مل: ُمـ أيـ ذًمؽ؟ ىم٤مل: (، ىمٚمٜم٤م-ُمٙمٞم٤مل ٕهؾ اًمِم٤مم  -إًمٞمٝمؿ ديٜم٤مر وٓ ُُمدي 

سمكدًمٞمؾ هنع هللا يضر هكذا هكق اعمٝمكدي : ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمت٤مج اجلك٤مُمع ًمألصكقل -)يٙمقن ذم آظمر أُمتل ظمٚمٞمٗم٦م : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل 

)حيثل اعم٤مل طمثٞمك٤ًم، ٓ يٕمكده  -ؾمخ٤مء ٟمٗمالف، وسمذًمف اخلػم ًمٙمؾ اًمٜم٤مس  احلدي٨م أ ، وذًمؽ ًمٙمثرة اًمٖمٜم٤مئؿ واًمٗمتقطم٤مت ُمع

أن رؾمقل : هنع هللا يضرقمدًا( وًمف ؿم٤مهد قمٜمد اإلُم٤مم أمحد، واًمؽمُمذي وطمالٜمف، واسمـ ُم٤مضم٦م، واحل٤ميمؿ سمٜمحقه قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 

: ي٤م ُمٝمدي! أقمٓمٜمل، أقمٓمٜمكل. ىمك٤مل: ء اًمرضمؾ إًمٞمف، ومٞم٘مقلجيل): . ىم٤مل(٤مً )ويٙمقن اعم٤مل يمدوؾم: ىم٤مل ذم ذيمر اعمٝمدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

أشمري٤من أٟمف قمٛمكر سمكـ قمبكداًمٕمزيز؟ : ة وأ  اًمٕمةءْمكرىمٚم٧م ٕ  ٟم: ومٞمحثل ًمف ذم صمقسمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع أن حيٛمٚمف(.. ىم٤مل اجلريري

 ٓ( رواه ُمالٚمؿ.: وم٘م٤مًمقا
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ت اًمٕمكراق صمكةث صككرطمق، )وًمذًمؽ آي٤مت وقمةُم٤مت أوهلـ إطمّم٤مر اًمٙمقومك٦م سم٤مًمرصكد واخلٜمكدق(

رضمكؾ يمك٨م اًمٚمحٞمك٦م أؾمكقد  سمٕمكده وظمكرج، (الكلم)صدام طم أي رئٞمالٝم٤م اًمٕمراق وؿُمٜمؼ ظمٚمٞمٗم٦م، ؾمٜم٦م ِمكرقم

اق أهكؾ اًمٕمكراق ، اًمِمٕمر سمراق اًمثٜم٤مي٤م )ُم٘متدى اًمّمدر( ُمٕمف ضمٞمش اعمٝمكدي وومٞمٚمكؼ سمكدر وأذاق أشمب٤مقمكف اعمكرَّ

٤مىمتتٚمقا قمٚمٞمكف ومكضمؾ يمٜمز اًمٕمراق وهق )اًمبكؽمول( أوأشم٧م دول اًمتح٤مًمػ ُمـ ، يدِمكرُمـ اًم٘متؾ واًمت اًمقيةت

ن اىمتت٤مهلؿ ُمـ أضمؾ أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِمك٤مُمؾ صمكؿ اقمؽمومكقا أهنك٤م ُمٙمٞمكدة ًمكٞمس أوىمد زقمٛمقا ، وىمتؾ ظمٚمؼ يمثػم

  .(2)ٓإ

                                                                                                                                 

، ىَم٤مَل 1) ـْ قَمكِمٍّ قِد سَمْٞمٜمَُٝمْؿ يَم٤مَن ظَماْلُػ ىَمْرَي٦ِم سم٢ِمَِرَم، ُيَ٘م٤مُل هَلَك٤م طَمَرؾْمكَت٤م، َوظُمكُروُج : ( قَم اَي٤مِت اًمالُّ اَيك٤مِت  )إَِذا اظْمَتَٚمَػ َأْصَح٤مُب اًمرَّ اًمرَّ

٤مِم قِمٜمَْدَه٤م( رواه  ـْ ؿَمكْٞمٍخ، أَ يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمثََّةِث سم٤ِمًمِمَّ ، قَم ـْ َأِ  ُأَُمٞم٦ََّم اًْمَٙمْٚمبِل  ْدَرَك اجْل٤َمِهٚمِٞمَّك٦َم َوىَمكْد ؾَمكَ٘مَط . قَم

ىُمقا صَمَةَث ومَِرٍق ): طَم٤مضِمَب٤مُه قَمغَم قَمْٞمٜمَْٞمِف، ىَم٤مَل  قِد اوْمؽَمَ اَي٤مِت اًمالُّ ومِْرىَم٦ٌم شَمْدقُمق ًمَِبٜمِل وَم٤مـمَِٛم٦َم، َوومِْرىَم٦ٌم شَمْدقُمق ًمَِبٜمِل : إَِذا اظْمَتَٚمَػ َأْهُؾ اًمرَّ

َْٟمُٗماِلَٝم٤م(  ِٕ )واعمٕمروف أن اًمدوًم٦م اإلؾمكةُمٞم٦م وضمبٝمك٦م اًمٜمّمككرة  .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم رواه اًْمَٕمب٤َّمِس، َوومِْرىَم٦ٌم شَمْدقُمق 

 )اًم٘م٤مقمدة( أصح٤مب راي٤مت ؾمقد وىمد اظمتٚمٗمقا ومٞما سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمِم٤مم وشم٘م٤مشمٚمقا وهل قمةُم٦م ُمـ قمةُم٤مت ظمروج اعمٝمدي(.

 ، أن رؾمكقل اهلل هنع هللا يضر أ  هريكرة ( وُمـ طمدي٨م أ  احلالـ اًمرسمٕمل اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف )ومْمك٤مئؾ اًمِمك٤مم ودُمِمكؼ(، سمالكٜمده إمم2)

)إذا ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مًمٕمراق ظمرج قمٚمٞمٝمؿ رضمؾ ُمرسمقع اًم٘م٤مُم٦م، يم٨م اًمٚمحٞم٦م، أؾمقد اًمِمٕمر، سمراق اًمثٜم٤مي٤م، ومقيؾ ٕهؾ : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

( قم٘مكد اًمكدرر اًمالكٚمٛمل اًمٕمراق ُمـ أشمب٤مقمف اعمراق، صمؿ خيرج اعمٝمدي ُمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م ومٞمٛمأل إرض قمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمكقراً 

سمق احلالـ اًمرسمٕمل اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف ومْم٤مئؾ اًمِم٤مم ودُمِمؼ سمٚمٗمٔم٦م )ومقيؾ ٕهكؾ اًمٕمكراق ُمكـ أؿمكٞم٤مقمف أاًمِم٤مومٕمل، وأظمرضمف 

)ُمٜم٤م أهكؾ اًمبٞمك٧م أرسمٕمك٦م؛ ُمٜمك٤م : وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس: )ىمبؾ اعمٝمدي ذم اًمٕمراق ؿَمٜمٌْؼ( ىم٤مل: ىم٤ملهنع هللا يضر  اعمراق(. ومم٤م ٟمال٥م إمم قمكم

)ومبلم زم هك١مٓء إرسمٕمك٦م. ومكذيمر ًمكف طمك٤مل اًمالكٗم٤مح، : ٜمذر، وُمٜم٤م اعمٜمّمقر، وُمٜم٤م اعمٝمدي(. وم٘م٤مل ًمف جم٤مهداًمالٗم٤مح، وُمٜم٤م اعم

اًمذي يٛمأل إرض قمدًٓ يما ُمٚمئك٧م ضمكقرًا، وشمك٠مُمـ اًمبٝمك٤مئؿ اًمالكب٤مع، وشمٚم٘مكل : وأُم٤م اعمٝمدي: واعمٜمذر، واعمٜمّمقر، صمؿ ىم٤مل

إؾمٓمقاٟم٦م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م(.أظمرضمف اإلُم٤مم احلك٤مومظ أُمث٤مل : ىمٚم٧م، وُم٤م أومةذ يمبده٤م؟ ىم٤مل: إرض أومةذ يمبده٤م. ىم٤مل

 قمككـ هنع هللا يضر هككذا طمككدي٨م صككحٞمح اإلؾمككٜم٤مد، ومل خيرضمكك٤مه. وقمككـ أ  هريككرة : أسمكق قمبككداهلل احلكك٤ميمؿ، ذم ُمالككتدريمف، وىمكك٤مل

)وشم٘ملء إرض أومةذ : )ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك شمبٕم٨م ريح محراء ُمـ ىمبؾ اًمٞمٛمـ.... )ومذيمر احلدي٨م وومٞمف: ؛ ىم٤ململسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

ذم هكذه يمك٤من ي٘متتكؾ : ُب٤م سمرضمٚمف وي٘مقلْمكريمبده٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، وٓ يٜمتٗمع ُب٤م سمٕمد ذًمؽ اًمٞمقم، يٛمر ُب٤م اًمرضمؾ، ومٞم
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سم٘مٞمك٤مدة  ٦موشم٘مكٞمؿ دوًمك ٕمكراق(اًمٙمقوم٦م )اًمإمم  وشمٜمزل اًمراي٤مت اًمالقد اًمتل شم٠م  ُمـ ظمرؾم٤من )أومٖم٤مٟمالت٤من(

ٜمل الككٞماحلوي٘م٤مشمكؾ  ،احلالٜمل )حمٛمد سمـ قمبداهلل(وهق اًمذي يدومع سم٤مًمبٞمٕم٦م ًمٚمٛمٝمدي  ،الكلموًمد احلرضمؾ ُمـ 

 .(1)( ومتِمبع اًمٓمػم ُمـ حلقُمٝمؿأوروسم٤مو ،)أُمريٙم٤موهؿ ٤م( واًمروم ؾمكٞم)رو وهؿ اًمؽمك

                                                                                                                                 

ُمـ يم٤من ىمبٚمٜم٤م، وأصبح٧م اًمٞمقم ٓ يٜمتٗمع ُب٤م( رواه اسمكـ طمبك٤من ذم )صكحٞمحف( أظمرضمكف احلك٤مومظ أسمكق قمبكداهلل احلك٤ميمؿ، ذم 

 ح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. هذا طمدي٨م صحٞم: ُمالتدريمف، وىم٤مل

ٓ شم٘مقم اًمال٤مقم٦م طمتك حَيْالكر اًمٗمرات قمـ ضمبكؾ ُمكـ ذهك٥م، ي٘متتكؾ اًمٜمك٤مس ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل هنع هللا يضر وقمـ أ  هريرة 

أظمرضمكف اًمبخك٤مري، وُمالكٚمؿ ذم  (ًمٕمكم أيمقن أٟم٤م اًمذي أٟمجكق: قمٚمٞمف، ومٞم٘متؾ ُمـ يمؾ ُم٤مئ٦م شمالٕم٦م وشمالٕمقن، وي٘مقل يمؾ ُمٜمٝمؿ

ٓ شمذه٥م اًمدٟمٞم٤م طمتك يٜمجكم ومراشمٙمؿ قمـ ضمزيكرة ُمكـ ذهك٥م، : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ٞمحٝما. وقمـ أ  هريرة صح

ؾمح٤مق ذم يمت٤مسمف اًمٗمتـ سمالٜمد صحٞمح. وقمـ قمبداهلل سمكـ إومٞم٘متتٚمقن قمٚمٞمف ومٞم٘متؾ ُمـ يمؾ ُم٤مئ٦م شمالٕم٦م وشمالٕمقن( رواه طمٜمبؾ سمـ 

أضمكؾ. : ٓ يزال اًمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م أقمٜم٤مىمٝمؿ ذم ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م! ىمٚم٧م: واىمٗم٤ًم ُمع أ  سمـ يمٕم٥م، وم٘م٤مليمٜم٧م : احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ، ىم٤مل

يقؿمؽ اًمٗمرات أن حيالكر قمـ ضمبؾ ُمـ ذه٥م، وم٢مذا ؾمٛمع سمف اًمٜم٤مس، ؾم٤مروا إًمٞمف، ): ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل: ىم٤مل

ومٞم٘متتٚمقن قمٚمٞمف، ومٞم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ُمكـ يمكؾ ُم٤مئك٦م شمالكٕم٦م ): . ىم٤مل(يمٚمف ًمئـ شمريمٜم٤م اًمٜم٤مس ي٠مظمذون ُمٜمف ًمٞمذهُبـ سمف: ومٞم٘مقل ُمـ قمٜمده

يقؿمؽ اًمٗمرات أن حَيْالكر ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر أظمرضمف اإلُم٤مم ُمالٚمؿ، ذم صحٞمحف. وقمـ أ  هريرة  (وشمالٕمقن

صحٞمحٞمٝما. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم أظمرضمف اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ، ذم  (ه ومة ي٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً ْمكرقمـ يمٜمز ُمـ ذه٥م، ومٛمـ طم

وؾمكب٥م شمالكٛمٞمتف يمٜمكزا : اًمٗمتح قمـ ؾمب٥م شمالٛمٞمتف سم٤مًمٙمٜمز ذم احلدي٨م آول، وقمـ ؾمب٥م شمالٛمٞمتف سم٤مجلبؾ ذم احلدي٨م اًمثك٤مين

اٟمحال٤مر اًمٗمرات أُم٤مرة قمغم  وص٤مطم٥م آؿم٤مقم٦م قمدَّ  أهك. ،ًمالؿم٤مرة إمم يمثرشمف ن يٜمٙمِمػ، وشمالٛمٞمتف ضمبةً أسم٤مقمتب٤مر طم٤مًمف ىمبؾ 

 .ىمرب ظمروج اعمٝمدي

وشمٜمزل اًمراي٤مت اًمالقد اًمتل شم٠م  ُمـ ظمرؾم٤من )أومٖم٤مٟمالت٤من( إمم اًمٙمقوم٦م )اًمٕمراق( أشمك ُب٤م )أسمق ُمّمكٕم٥م اًمزرىمك٤موي( وشم٘مكٞمؿ  (1)

دوًم٦م )دوًم٦م اًمٕمراق واًمِم٤مم اإلؾمةُمٞم٦م( سم٘مٞم٤مدة رضمؾ ُمـ وًمد احلالكلم )أسمقسمٙمر إسمراهٞمؿ سمكـ قمكقاد اًمبٖمكدادي احلالككٞمٜمل( 

، ومخكرج إًمٞمٜمك٤م ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأشمٞمٜمك٤م رؾمكقل اهلل : اهلل، قمـ قمبداهلل سمكـ ُمالكٕمقد. ىمك٤ملوهق اًمذي يدومع سم٤مًمبٞمٕم٦م ًمٚمٛمٝمدي حمٛمد سمـ قمبد

ُمالتبِمكرًا، يٕمرف اًمالكرور ذم وضمٝمف، وما ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ رء إٓ أظمؼمٟم٤م سمف، وٓ ؾمٙمتٜم٤م إٓ اسمتدأٟم٤م، طمتك ُمرت ومتٞم٦م ُمكـ سمٜمكل 

ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م ٟمزال ٟمكرى ذم وضمٝمكؽ : وم٘مٚمٜم٤م ه٤مؿمؿ، ومٞمٝمؿ احلالـ واحلالكلم، ومٚما رآهؿ ظمؼم سمٛمٛمرهؿ، واهنٛمٚم٧م قمٞمٜم٤مه،

إٟم٤م أهؾ اًمبٞم٧م اظمت٤مر اهلل ًمٜم٤م أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م، وإٟمف ؾمكٞمٚم٘مك أهؾ سمٞمتل ُمـ سمٕمدي شمٓمريدًا وشمِمككريدًا ): ؿمٞمئ٤ًم ٟمٙمرهف. وم٘م٤مل

ومٞمٜمّمكرون، ذم اًمبةد، طمتك شمرومع راي٤مت ؾمقد ُمـ اعمِمكرق، ومٞمال٠مًمقن احلؼ ومة يٕمٓمقٟمف، صمؿ يال٠مًمقٟمف ومة يٕمٓمقٟمف، ومٞم٘م٤مشمٚمقن 

ومٛمـ أدريمف ُمٜمٙمؿ وُمـ أقم٘م٤مسمٙمؿ ومٚمٞم٠مت إُم٤مم أهؾ سمٞمتل، وًمق طمبقا قمغم اًمثٚم٩م، وم٢مهن٤م راي٤مت هدى يكدومٕمقهن٤م إمم رضمكؾ ُمكـ 

وذم  (أهؾ سمٞمتل، يقاـمئ اؾمٛمف اؾمٛمل، واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أ ، ومٞمٛمٚمؽ إرض ومٞمٛمأله٤م ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚماً 
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هٙمذا. وقمـ قمبداهلل سمكـ قمٛمكرو،  ،ف اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمبداهلل احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمفرواي٦م )يما ُمٚم١مه٤م ضمقرًا وفمٚمًا( أظمرضم

أظمرضمكف اًمٓمكؼماين  (خيرج رضمؾ ُمـ وًمد احلالكلم، ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق، وًمق اؾمت٘مبٚمتف اجلب٤مل هدُمٝم٤م، واختذ ومٞمٝم٤م ـمرىم٤مً ): ىم٤مل

ـْ ِزر   ـِ طُمَبْٞمٍش، ؾَمِٛمَع قَمٚمِٞمّ وأسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين وأسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ. وقَم ُج اهللَُّ ): َيُ٘مقُل هنع هللا يضر  ٤ًم،سْم ُيَٗمكر 

ـَ سمَِرضُمٍؾ ُِمٜم٤َّم َياُلقُُمُٝمْؿ ظَماَلٗم َّٓ اًمالكٞمَػ، َيَْمُع اًمالكٞمَػ قَمغَم قَم٤مشمِِ٘مِف صَمَاٟمَِٞم٦َم َأؿْمكُٝمٍر َهْرضمك٤ًم اًْمِٗمَت )ي٘متكؾ ويٛمثكؾ(  ٤ًم،َٓ ُيْٕمٓمِٞمِٝمْؿ إِ

ـْ َوًَمِدَه٤م ًَمَرمِحَٜم٤َم، ُيْٖمِريِف اهللَُّ سمَِبٜمِل اًْمَٕمب٤َّمِس َوسَمٜمِل ُأَُمٞم٦َّمَ  َواهللَِّ َُم٤م: طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا َٛم٦َم، ًَمْق يَم٤مَن ُِم
ـْ َوًَمِد وَم٤مـمِ ـِ َأِ   (.َهَذا ُِم ـْ قَمكِم  سْم وقَم

يمُ : ىَم٤مَل هنع هللا يضر ـَم٤مًم٥ٍِم،  ر  َْرَض وَمَة حُتَ ْٕ قَد وَم٤مًْمَزُُمقا ا اَي٤مِت اًمالُّ َٓ )إَِذا َرَأْيُتُؿ اًمرَّ َٓ َأْرضُمَٚمُٙمْؿ، صُمؿَّ َئْمَٝمُر ىَمْقٌم ُضكَٕمَٗم٤مُء  قا َأْيِدَيُٙمْؿ، َو

َٓ ُِمٞمَثك٤مٍق، َيكْدقُمقَن  َٓ َيُٗمقَن سمَِٕمْٝمكٍد َو ْوًَم٦ِم،  ْؿ يَمُزسَمِر احْلَِديِد، ُهْؿ َأْصَح٤مُب اًمدَّ ـْ َأْهٚمِكِف، ُي١ْمسَمُف هَلُْؿ، ىُمُٚمقُُبُ إمم احْلَكؼ  َوًَمْٞماُلكقا ُِمك

َتٚمُِٗمقا ومِكٞمَا سَمْٞمكٜمَُٝمْؿ، صُمكؿَّ ُيك١مْ َأؾْمَاُؤُهُؿ اًْمٙمُ  ، طَمتَّك خَيْ
ِ
ـْ ٜمَك، َوٟماِْلَبُتُٝمُؿ اًْمُ٘مَرى، َوؿُمُٕمقُرُهْؿ ُُمْرظَم٤مٌة يَمُِمُٕمقِر اًمٜم اَل٤مء ِ  اهللَُّ احْلَكؼَّ َُمك

غم قم٤مشم٘مكف خيرج رضمؾ ىمبؾ اعمٝمدي ُمـ أهؾ سمٞمتف سم٤معمِمكرق، حيٛمكؾ اًمالككٞمػ قمك): ىم٤ملهنع هللا يضر َيَِم٤مُء(. وقمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

أظمرضمف أسمق قمبداهلل ٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم يمتك٤مب  (صماٟمٞم٦م أؿمٝمر، ي٘متؾ ويٛمثؾ ويتقضمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ومة يبٚمٖمف طمتك يٛمقت

شمٜمزل اًمراي٤مت اًمالقد اًمتل شم٘مبؾ ُمكـ ظمراؾمك٤من اًمٙمقومك٦م، ومك٢مذا ): اًمٗمتـ. وقمـ أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل

ىم٤مل رؾمكقل : ىم٤ملهنع هللا يضر ٝمدي( أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد. وقمـ صمقسم٤من، فمٝمر اعمٝمدي سمٛمٙم٦م سمٕم٨م سم٤مًمبٞمٕم٦م إمم اعم

دملء اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق، يم٠من ىمٚمقُبؿ زسمر احلديد، ومٛمـ ؾمٛمع ُبؿ ومٚمٞم٠مهتؿ ومٚمٞمب٤ميٕمٝمؿ، وًمكق طمبكقا ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

ذيمر سمةء يٚم٘م٤مه أهؾ سمٞمتف، طمتك يبٕمك٨م ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدي. وقمـ احلالـ أن اًمٜمبل أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝم (قمغم اًمثٚم٩م

اهلل راي٦م ُمـ اعمِمكرق ؾمقداء، ُمـ ٟمّمكره٤م ٟمّمكره اهلل، وُمـ ظمذهل٤م ظمذًمف اهلل، طمتك ي٠مشمقا رضمكًة اؾمكٛمف يم٤مؾمكٛمل، ومٞمقًمقٟمكف 

. âاًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٜمتٔمر وهكق اعمٝمكدي  قم٘مد: أُمرهؿ ومٞم١ميده اهلل ويٜمّمكره( أظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد. أورد ص٤مطم٥م يمت٤مب

ـْ يَمْٕم٥ٍم، ىَم٤مَل  ـْ ُمِ : قَم كَؾ ُِمك
٤مِم ىَمَب٤مئِ ، َوؾَمَبك َأْهُؾ اًمِمَّ ٤مُِملُّ َواعمِّْمكريُّ ٤مَم، َوآظَمُر ُِمّمكر، وَم٤مىْمَتَتَؾ اًمِمَّ ّمككر، )إَِذا َُمَٚمَؽ َرضُمٌؾ اًمِمَّ

ـَ اعمَِْمكرِق سمَِراَي٤مٍت ؾُمقٍد ِصَٖم٤مٍر ىمِ  ( ىَمك٤مَل َأسُمكق ىمبِٞمكؾٍ َؾ بَ َوَأىْمَبَؾ َرضُمٌؾ ُِم ٤مقَم٦َم إمم اعمَْْٝمكِدي  ِذي ُي١َمد ي اًمٓمَّ ٤مِم، وَمُٝمَق اًمَّ : َص٤مطِم٥ِم اًمِمَّ

ْٝمكِدي  صُمكؿَّ َيالككػُم إمم اعمَْ  ،اصْمٜمََت٤م قَمِمكرَة ؾَمٜم٦ًَم، صُمؿَّ شَمُٙمقُن سَمْٕمَدُه ومِْتٜم٦ٌَم، صُمؿَّ َيْٛمُٚمُؽ َرضُمٌؾ َأؾْمَٛمُر َيْٛمَٚم١ُمَهك٤م قَمكْدًٓ ًا َيُٙمقُن سم٢ِموِْمِريِ٘مٞم٦ََّم َأُِمػم

٤مقَم٦َم َوُيَ٘م٤مشمُِؾ قَمٜمُْف( رواه   .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم وَمُٞم١َمد ي إًَِمْٞمِف اًمٓمَّ

ـِ اعمُْالكٞم٥ِم، ىَم٤مَل  ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـَ اعمَِْمكرِق َراَي٤مٌت ؾُمقٌد ًمَِبٜمِل اًْمَٕمب٤َّمِس، صُمؿَّ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ : قَم َيْٛمُٙمُثقَن َُم٤م ؿَم٤مَء اهللَُّ، )خَيُْرُج ُِم

( رواه  صُمؿَّ خَتُْرُج َراَي٤مٌت ؾُمقٌد ِصَٖم٤مٌر شُمَ٘م٤مشمُِؾ َرضُمةً  ٤مقَمك٦َم ًمِْٚمَٛمْٝمكِدي  وَن اًمٓمَّ ـْ ىِمَبِؾ اعمَِْمكرِق، ُي١َمدُّ ـْ َوًَمِد َأِ  ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوَأْصَح٤مسمِِف ُِم ُِم

)ختتٚمكػ صمكةث رايك٤مت، رايك٦م سمك٤معمٖمرب، : ىم٤مل هنع هللا يضرًم٥م . وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤ميمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

وراي٦م سم٤مجلزيرة، وراي٦م سم٤مًمِم٤مم، شمدوم اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ ؾمٜم٦م. صمؿ ذيمر ظمروج اًمالٗمٞم٤مين، وُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٗمجقر. صمكؿ ذيمكر 

دوء ورومكؼ، ظمروج اعمٝمدي، وُمب٤ميٕم٦م اًمٜم٤مس ًمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم. صمؿ يالكػم سم٤مجلٞمقش طمتك يّمكػم سمكقادي اًم٘مكرى، ذم هك

ي٤م اسمـ قمؿ أٟم٤م أطمؼ ُبذا اجلكٞمش ُمٜمكؽ، أٟمك٤م اسمكـ : ويٚمح٘مف هٜم٤مًمؽ اسمـ قمٛمف احلالكٞمٜمل، ذم اصمٜم٤م قمِمكر أًمػ وم٤مرس، ومٞم٘مقل ًمف
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وىمد يكبس ؿمكجر ( ؾمكليٕم٦م ويّمٕمد قمغم ُمٜمّم٦م احلٙمؿ )حمٛمد ُمرؾمكرخيرج رضمؾ ُمـ اًمالجـ سمّمقرة 

طمالكٜمل ُمبك٤مرك( وىمكؾ ُمك٤مء هنكر اًمٜمٞمكؾ )ي٦م قمغم ّمكر)ويبس اًمِمجر سمالب٥م ىمٚم٦م اًمقىمقد أي٤مم اًمثقرة اعم ّمكرُم

)أهكؾ  وىمبؾ ذًمؽ دظمكقل سمٜمكل إصكٗمر، قمغم هنر اًمٜمٞمؾ( اً صمٞمقسمٞم٤م سمدأت شمبٜمل ؾمدّ إ)سمالب٥م قمدة قمقاُمؾ ُمٜمٝم٤م 

إمم  آٟمالكح٤مبإمم  ويْمكٓمرهؿٝمكزُمٝمؿ ومٞم أوروسم٤م( أرض اًمِم٤مم وسمٞم٧م اعم٘مدس وشمالٚمٞمٛمٝمؿ اًم٘مدس ًمٚمٞمٝمقد

 قمكغم اًمث٘مٞمٚمك٦م ىمقاهتك٤م ّمككرُم حِمكدتائٞمؾ همكزة ومؾمككرإه٤ممجك٧م  ؾمكلُمرأي٤مم ذم )وسم٤مًمٗمٕمؾ  اًمبٞم٧م اعم٘مدس

سمٞمك٧م إمم  آٟمالكح٤مبإمم  وم٤مضٓمرهؿ ؾمكلسم٘مٞم٤مدة حمٛمد ُمر ّمكرومتدظمٚم٧م ُمٜم٤مء ؾمكٞمذم صحراء ُمِم٤مرف همزة 

   .(1)اعم٘مدس(

 

                                                                                                                                 

هكؾ ًمكؽ ُمكـ آيك٦م وم٠مسم٤ميٕمكؽ؟ ومٞمكقُمئ : سمؾ أٟم٤م اعمٝمدي. ومٞم٘مقل ًمف احلالكٞمٜمل: âاحلالكلم، وأٟم٤م اعمٝمدي. ومٞم٘مقل ًمف اعمٝمدي 

يك٤م : ويقرق. ومٞم٘مقل ًمكف احلالككٞمٜمل ْمكرٖمرس ىمْمٞمب٤ًم ذم سم٘مٕم٦م ُمـ إرض، ومٞمخإمم اًمٓمػم، ومٞمال٘مط قمغم يده، وي â اعمٝمدي

ذم اًمِمال اًمِمكرىمل ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ؾم٧م ًمٞم٤مل وهكق : . ووادي اًم٘مرى(اسمـ قمؿ هل ًمؽ. ويالكػم قمغم ُم٘مدُمتف

: وُمـ ىمراه دوُم٦م اجلٜمدل وىمك٤مل: واد سملم اًمِم٤مم واعمديٜم٦م وهق سملم شمٞماء وظمٞمؼم ومٞمف ىمرى يمثػمة وُب٤م ؾمٛمل وادي اًم٘مرى، ىم٤مل

وأؿمٝمر ُمدهن٤م اًمٕمة وشمبٕمكد قمكـ اعمديٜمك٦م اعمٜمكقرة  دوُم٦م وؾمٙم٤ميم٦م واًم٘م٤مرة: ودوُم٦م ُمـ اًم٘مري٤مت، ُمـ وادي اًم٘مرى واًم٘مري٤مت

سمٕمكد : حمٛمد سمـ طمقىمؾ اًمبٖمدادي اعمقصكم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )اعمتكقرم: صقرة إرض عم١مًمٗمف: . ىم٤مل ص٤مطم٥م يمت٤مبيمٞمٚمقُمؽم 411

ومُٞم٘متؾ .....  )إذا اضمتٛمع اًمؽمك واًمروم: رى واًمٗمرات دي٤مر صمٛمقد وضمبكم ـمل(. وقمـ أرـم٠مة ىم٤ملاًم٘م ي)وسملم واد ،هك(478

. ىمرىمٞمالٞم٤م: سمٚمكدة ذم ؿمكازم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمؽمك واًمروم سم٘مرىمٞمالكٞم٤م طمتك شمِمبع ؾمب٤مع إرض ُمـ حلقُمٝمؿ(. 

طمقازم ُم٤مئ٦م يمٚمؿ ُمـ احلدود اًمٕمراىمٞمك٦م، وطمكقازم  ؾمقري٤م شم٘مع سملم اًمٗمرات وُمّم٥م هنر اخل٤مسمقر قمغم أـمراف سم٤مدي٦م اًمِم٤مم شمبٕمد

 .ُم٤مئتل يمٚمؿ قمـ احلدود اًمؽميمٞم٦م وشم٘مع سم٘مرب ُمديٜم٦م دير اًمزور اًمالقري٦م

، ويّمكٚمقن ْمكرُم٤مم شمٜمزل سمٜمل إصٗمر قمغم اعمرج إظم)وأقمٚمؿ ىمبؾ ظمروج اإل: ىم٤ملهنع هللا يضر ( ومم٤م ٟمال٥م إمم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 1)

اًمالجـ همةم هيزُمٝمؿ ويِمت٧م ؿمٛمٚمٝمؿ إمم اًمبٞم٧م اعم٘مدس، ومٞمقاذم ُمّمكر وىمد يبال٧م إمم اًمبٞم٧م اعم٘مدس ومقر ذًمؽ خيرج ُمـ 

 أؿم٤مضمره٤م وشمقىمػ ٟمٞمٚمٝم٤م، ىمّؾ ٟمٞمٚمٝم٤م، صمؿ خيرج اإلُم٤مم(.
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 األبكع ٚايطفٝاْٞ املصـسٟ: َسضـٞ، ٚايطـٝطـٞ

  سـقسـيواف  شـيمر: يصـرإيؼع وافسػقوّن اد

 - وهق ىمّمكػم ضمبك٤مر (الكٞمالكلطمّمؾ ُمـ شمدظمؾ اجلٞمش سم٘مٞم٤مدة )اًم ُم٤مهق ، ووم٧م اًمبٕمرة ّمكرٗم٧م ُموشمُ 

وشمكؿ  -سم٘مكع سمالكب٥م سم٘مكع ذم ضمالكده وهكق إ - (ؾمكلؾم٘م٤مط )حمٛمد ُمرسم٢م ىم٤ممو - ّمكرٟمف ؾمٗمٞم٤مين ُمأوئمٝمر 

   .(1)اًمٜم٤مقمؿ آٟم٘مةبقمغم هذا  اطمتج٤مضم٤مً اطمتج٤مزه وظمروج اعمةيلم ُمـ اعمتٔم٤مهريـ 

 

 تشر طفور افؽ  افتي 

)رصدت ويم٤مًم٦م ٟم٤مؾم٤م اًمٗمْمك٤مئٞم٦م جمٛمققمك٦م ٟمجٛمٞمك٦م وشمٔمٝمر يمػ ذم اًمالاء ُمدٓة شمِمػم يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس 

راسمٕم٦م ذم )يمػ يمػ ذم إرض شمِمػم شمٔمٝمر و ق(ِمكرضمٝم٦م اعمإمم  ذم اًمالاء ُمدٓة شمِمػم ٤مً شمِمٙمؾ ُمع ه٤مًمتٝم٤م يمٗم

ـمٚمكؼ أُب٤مم ُمٕم٘مقد وىمكد رسمع ُمٗمتقطم٦م واإلأ ؛اخلٛمال٦م٤مٕص٤مسمع شمِمػم سماًمتل رومٕمٝم٤م اعمتٔم٤مهرون  ّمكرأطمداث ُم

                                                 

: اًمٗم٧م .سم٢مؾمٜم٤مٍد طمالـ يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )وشمٗم٧م ُِمّمكر وَم٧مَّ اًمبٕمرة ومٕمٜمده٤م يٜمزل إُمر( رواه : ( وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل1)

اًمتجزئ٦م واًمٜمثر. وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن آظمر اًمٗمتـ وم٧م ُمّمكر وسمٕمده٤م )يٜمزل إُمكر( ىمك٤مل اًمكديمتقر  هق اًمبٕمثرة أو اًمتٗمٙمٞمؽ أو

حمٛمد أمحد اعمبٞمض ذم اعمقؾمققم٦م ذم اًمٗمتـ واعمةطمؿ )اظمتٚمػ اًمٕمٚماء ذم أُمر اهلل قمغم ىمقًملم وذيمر اًم٘مقل اًمث٤مين اعمراد سمك٠مُمر اهلل 

سم٘مع سمٛمّمكر( وقمٜمكف ... مل يٚمبثقا إٓ يالكػما طمتك ئمٝمر إ)إذا اظمتٚمٗم٧م يمٚمٛمتٝمؿ.: (. قمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤ملâظمروج اعمٝمدي 

سم٘مع دظمؾ ُمّمككر ومٕمٜمكد ذًمكؽ )إذا فمٝمر اًمالٗمٞم٤مين قمغم إ: سم٘مع( وقمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل)إذا فمٝمر اًمالٗمٞم٤مين قمغم إ: ىم٤مل

ذ شم٘مقم سم٠مرض ُمّمكر ىم٤مم ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٝمر ي٘متؾ ويالبل أهٚمٝم٤م ومٞمقُمئ )إذا دظمؾ اًمالٗمٞم٤مين: ظمراب ُمّمكر( وقمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل

اًمٜم٤مئح٤مت( ؾم٠مـمرح إؿم٤مرة شمٕمجبٞم٦م أٟمٔمر إمم وضمف اًمتقاومؼ سملم اًمٙمػ اًمتل شمِمػم سم٠مرسمع أصك٤مسمع واًمتكل فمٝمكرت ذم أطمكداث 

سم٘مع ُمـ ُمّمكر فمٝمر اًمالكٗمٞم٤مين سمجٞمِمكف )وم٢مذا أىمبٚم٧م ُم٤مدة إ: ُمّمكر إظمػمة وسملم ًمٗمٔم٦م إصمر أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل

مج٤مقم٦م طمزب اإلظمقان ؾمكٛمل )ُمك٤مدة(، وأُمك٤م اًمالكٞمالككل ومٝمكق رضمكؾ )وسما أن ُمرؾمكل ديمتقر وهق ضٛمـ : قمٚمٞمٝمؿ( أىمقل

)ورضمؾ ُمـ ُمّمكر ىمّمػم ضمب٤مر واًمالٗمٞم٤مين( وذم رواي٦م )ورضمؾ ُمكـ : قمالٙمري ومٜمال٥م اجلٞمش إًمٞمف(. وقمـ ذي ىمرٟم٤مت ىم٤مل

ومٞم٠م  اجلٞمش إمم ُمّمكر ومٞم٘متؾ ذًمؽ اجلب٤مر، ويٗم٧م ُمّمككر ومك٧م اًمبٕمكرة صمكؿ يبٕمك٨م إمم اًمكذي ....  أهؾ ُمّمكر ىمّمػم ضمب٤مر

سمٛمٙم٦م( وقمٜمف )وم٢مذا سمٚمغ اًمالٗمٞم٤مين اًمذي سمٛمّمكر سمٕم٨م ضمٞمِم٤م إمم اًمذي سمٛمٙم٦م ومٞمخرسمقن اعمديٜم٦م أؿمد ُمـ احلرة طمتكك إذا سمٚمٖمكقا 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمبٞمداء ظمالػ ُبؿ( رواه 
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 ظٗٛز ايهف اييت تصري

ذم اًمالكاء ُمكدٓة  وم٠مصكبح٧ميلم حيٛمؾ هذه اًمٙمكػ ّمكرُمٜمٓم٤مد ذم ؾماء ايمالٗمقرد ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م شمْم٤مُمٜم٤ًم ُمع اعم

  .(1)(ات اًمٗمْم٤مئٞم٦م واًمٜم٤مس يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤ماًم٘مٜمق ٝم٤مىمٚمت٤مٜمشمو

                                                 

ن أوهل٤م ًمٕم٥م اًمّمبٞم٤من صمؿ ٓ يالت٘مٞمؿ أُمر اًمٜمك٤مس قمكغم رء وٓ شمٙمكقن هلكؿ ٠م)شمٙمقن ومتٜم٦م سم٤مًمِم٤مم يم: ٤مل( وقمـ اسمـ اعمالكٞم٥م ىم1)

. وقمكـ يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُمـ اًمالاء قمٚمٞمٙمؿ سمٗمةن وشمٓمٚمع يمػ سمِمػم أو يمػ )شمِمػم( ُمٜم٤مٍد مج٤مقم٦م طمتك يٜم٤مدي 

ن أُمكػميمؿ ومكةن( رواه إأٓ : ويٜمك٤مدي ُمٜمك٤مد )شمٙمقن ومرىم٦م واظمتةف، طمتك يٓمٚمع يمػ ُمـ اًمالاء،: ؾمٕمٞمد سمـ اعمالكٞم٥م ىم٤مل

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم 

م أو سما يالكٛمك )اًمرسمٞمكع اًمٕمكر ( وومتٜمك٦م 3122)وهذيـ إصمريـ يِمػمان إمم أن اخلةف واًمٗمرىم٦م سمٕمد أطمداث قم٤مم : أىمقل

 .أـمٗم٤مل درقم٤م سم٤مًمِم٤مم ذم ؾمقري٤م ؾمتالتٛمر وًمـ جيتٛمٕمقا وٓ يالت٘مٞمؿ هلؿ أُمر إٓ سم٤معمٝمدي

سمٕمد أن حت٤مزب اًم٘مب٤مئؾ أٓ إن أُمػميمؿ ومكةن، ويتبٕمكف صكقت ُمٜم٤مٍد )إذا يم٤من اًمٜم٤مس سمٛمٜمك وقمروم٤مت ٟم٤مدى : رـم٤مة ىم٤ملوقمـ أ

ٟمف ىمد صدق، ومٞم٘متتٚمقن ىمت٤مٓ ؿمديدا ومجؾ ؾمكةطمٝمؿ اًمكؼماذع وهكق ضمكٞمش إآظمر أٓ إٟمف ىمد يمذب، ويتبٕمف صقت آظمر أٓ 

طمتك ٓ يب٘مك ُمـ أٟمّم٤مر احلؼ إٓ قمدة أهؾ سمكدر ومٞمكذهبقن اًمؼماذع، وقمٜمد ذًمؽ شمرون يمٗم٤م ُمٕمٚمٛم٦م ذم اًمالاء، ويِمتد اًم٘مت٤مل 

إن إُمك٤مرة ): ىم٤مًمك٧ماهنع هللا يضر . وىمد ورد ذم إصمر قمـ أؾماء سمٜم٧م قمٛمكٞمس يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم طمتك يب٤ميٕمقا ص٤مطمبٝمؿ( 

 .  يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس( رواه إُمـ اًمالاء ُمدٓة يٜمٔمر  ٤مً ن يمٗمأ -أي وىم٧م فمٝمقر اعمٝمدي -ذًمؽ اًمٞمقم 

وٟم٘مٚم٧م ويم٤مًم٦م ٟم٤مؾم٤م اًمٗمْم٤مئٞم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمجقم قمغم ؿمكٙمؾ يمكػ )راضمكع ُمقىمكع ٟم٤مؾمك٤م ذم آٟمؽمٟمك٧م(. ويم٤مًمك٦م اًمٗمْمك٤مء 

( يمتٚم٦م ُمكـ اًمٜمجكقم Chandra-Ray( شمرصد اًمٙمػ ذم اًمالاء واًمت٘مط ُمرصد ٟم٤مؾم٤م اعمالٛمك )NASAإُمريٙمٞم٦م ٟم٤مؾم٤م )

 A large cosmic)قمٚمٞمٝمك٤م ويم٤مًمك٦م ٟم٤مؾمك٤م أـمٚم٘م٧م حتٞمط سمٙمتٚم٦م ٟمجٛمٞم٦م أظمرى، وىمد اًمٜمٞمقشمروٟمٞم٦م شمِمٙمٚم٧م قمغم هٞمئ٦م اًمٞمد، 

hand أي يد اًمٓمبٞمٕم٦م. اًمّمقر اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ اعمرصد شمٔمٝمر أن هذه اًمٞمد شمٜمبالط ممتدة إمم ادم٤مه اًمِمكرق طمٞم٨م فمٝمقر اعمٝمدي )

â، اًمِمكريٗم٦م. سمٚمٗمظ )يمػ شمِمػم( وسمٚمٗمظ )ئمٝمكر يمكػ ُمكـ اًمالكاء إطم٤مدي٨م  وهذا يتقاومؼ مت٤مُم٤ًم ُمع اًمقصػ اًمقارد ذم

شمِمػم هذا هذا(، وىمد صكرح اخلؼم يما ٟم٘مؾ قمـ ُمقىمع ويم٤مًم٦م ٟم٤مؾم٤م اًمٗمْمك٤مئٞم٦م أهنكؿ فمٚمكقا يراىمبكقن هكذه اًمٔمك٤مهرة اًمٙمقٟمٞمك٦م 

م واًمكذي يقاومكؼ 29/21/3116م إمم 39/23/3115شمٚمٞمالٙمقب ُمـ خمتٚمػ أٟمح٤مء إرض ُمـ شمك٤مريخ  91سمقاؾمٓم٦م 

م 3126هك. وذيمر ذم يمت٤مب فمٝمكقر اعمٝمكدي قمك٤مم 2537رُمْم٤من  26هك إمم 2536ذي اًم٘مٕمدة  27ي ُمـ سم٤مًمت٤مريخ اهلجر

م( ذم سم٤مب اهلرم اًمٕمٔمٞمؿ ظمقومق ٟم٘مًة ُمـ يمت٤مب اعمٗم٤مضم٠مة عمحٛمد قمٞمالك داود اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمثك٦م 7/3117)عم١مًمٗمف ضم٤مسمر اًمبٚمقر 

رض ُمثٚمٝمك٤م ذم يك٦م ُمكـ اًمالكاء ضمٚمٞمك٦م وذم إآٛمٝمدي ُم٤م ٟمّمف )وًمٚمهنع هللا يضر   ـم٤مًم٥م أذيمر ومٞما ٟمال٥م إمم قمكم سمـ  457صٗمح٦م 

 .اًمالقي٦م يمػ ُمدٓة سم٤مخلٛمس...(
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 ايُٝٔ ٚتسحٌٝ ايُٝاْٝني َٔ ايطعٛد١ٜ إىل ايُٝٔ

 افقؿن إػ   من افسعودييغوترحقل افقمكق افقؿن

ٚمكٞم٩م وشمرطمٞمكؾ اًمكٞمٛمـ )أزُمك٦م اخل سمةدهؿإمم  (اًمالٕمقدي٦م) أي ؿم٤مم اًمٞمٛمـ رطمؾ أهؾ اًمٞمٛمـ ُمـ اًمِم٤مميُ 

دون سم٤مًمؽمطمٞمؾ )أزُم٦م لمٖمؽمسمُمـ اعمويب٘مك جمٛمققم٦م ، اًمٞماٟمٞملم( اًمٕمٛمؾ قمٜمد  اؿمؽماط هٜم٤مك ذم أرض اعمٝمجر هُيدَّ

ؾ همػم اًمٕم٤مُمؾ قمٜمد يمٗمٞمٚمف( وسمٕمد شمرطمٞمٚمٝمؿ يٕمكٞمش اًمٞماٟمٞمكقن ذم وـمكٜمٝمؿ ومكؽمة ، اًمٙمٗمٞمؾ ذم اًمالٕمقدي٦م أو ُيرطمَّ

 .اٟمت٘م٤مًمٞم٦م

 

  اجلوذؾقي اؿتتول تول افـوسؼشتمـصور افقمّن وا

ومٞمالكت٘متؾ اًمٜمك٤مس اىمتتك٤مل ، يقًمُّقن قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م اعمٜمّمقر )قمبدرسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي(و سمٞمٜمٝمؿ وخيتٚمٗمقن ومٞما

إذ أشمكك ، ومبٞمٜما هؿ ي٘مقًمقن ٟمقزم  ومةٟم٤ًم سمؾ ومةٟمك٤مً  اجل٤مهٚمٞم٦م ويّمػمون ومري٘مٞملم ويمؾ ومريؼ ُمٕمف ىم٤مئٛم٦م ُمرؿمحلم

 فُ ومػمضكقٟم âاًمّمقت ُمـ اًمالاء وأقمٚمٜم٧م اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م قمكـ فمٝمكقر اخلٚمٞمٗمك٦م اًمكٞماين وهكق اعمٝمكدي 

 .(1)اًمٞماين ه ظمروجفمٝمقر وُمـ قمةُم٤مت ،ًمٙمٜمف ظمٚمٞمٗم٦م ياين ،أطمد اًمٗمري٘ملموًمـ يٙمقن ُمـ ، سمف وي٘متٜمٕمقن

                                                 

)يكم اعمٝمدي ومٞمٔمٝمر قمدًمف صمؿ يٛمقت، صمؿ يكم سمٕمده ُمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ يٕمدل، صمؿ يكم ُمكٜمٝمؿ ُمكـ جيكقر ويالككلء، : ( ىم٤مل اًمقًمٞمد1)

أو )إًمٞمف ومٞم٘متٚمقٟمكف( ويقًمكقن قمٚمكٞمٝمؿ طمتك يٜمتٝمل إمم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومٞمجكم اًمٞمٛمـ إمم اًمٞمٛمـ، صمؿ يالكػمون )إًمٞمٝمؿ ومٞم٘م٤مشمٚمقهنؿ( 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، رضمة ُمـ ىمريش ي٘م٤مل ًمف حمٛمد، وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚماء إٟمف ُمـ اًمٞمٛمـ، قمغم يدي ذًمؽ اًمٞماين شمٙمقن اعمةطمؿ( 

)سمٕمد اعمٝمدي، اًمذي خُيْرج أهؾ اًمٞمٛمـ إمم سمةدهؿ، صمؿ اعمٜمّمقر، صمؿ ُمـ سمٕمكده : . وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـذم 

. وهذه اًمرواي٦م شمِمػم إمم ُمٜمّمقر اًمذي يٙمقن قمغم يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمذي شمٗمتح قمغم يديف ُمديٜم٦م اًمروم( اعمٝمدي 

أهؾ اًمٞمٛمـ ىمبؾ اعمٝمدي، ويتداول قمغم أًمالٜم٦م اًمٜم٤مس ىمقًم٦م ُمِمٝمقرة قمٜمد أهؾ اًمٞمٛمـ ظم٤مص٦م يمب٤مر اًمالـ ي٘مقًمقن )ُمـ اهلك٤مدي 

ًم٘مقل أصؾ ومرسما )اهل٤مدي( هق قمبدرسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي وسمٕمده ؾمككٞمٔمٝمر ًمٚمٛمٝمدي( أو )ُمـ ه٤مدهي٤م عمٝمدهي٤م( وم٢من صح أن هلذا ا

 اعمٝمدي. واهلل أقمٚمؿ.

)ومٞمجتٛمٕمقن ويٜمٔمرون عمـ يب٤ميٕمقن ومبٞمٜم٤مهؿ يمذًمؽ إذ ؾمٛمٕمقا صقشم٤م ُم٤م ىم٤مًمف إٟمس وٓ ضم٤من سمك٤ميٕمقا ومةٟمك٤م : وقمـ أرـم٤مة ىم٤مل

. وقمـ يمٕم٥م )....صمؿ ي٘مقًمقن أيـ شمكذهبقن يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم سم٤مؾمٛمف ًمٞمس ُمـ ذي وٓ ذو وًمٙمٜمف ظمٚمٞمٗم٦م ياين( 

وشمؽميمقن أرضٙمؿ وُمٝم٤مضمريمؿ؟ ومٞمجتٛمع رأهيؿ قمغم أن يب٤ميٕمقا رضمة ُمٜمٝمؿ ومبٞمٜم٤مهؿ ي٘مقًمقن ٟمب٤ميع ومةٟم٤م سمؾ ومةٟم٤م إذ ؾمٛمٕمقا 

صقشم٤م ُم٤م ىم٤مًمف إٟمس وٓ ضم٤من سم٤ميٕمقا ومةٟم٤م يالٛمٞمف هلؿ وم٢مذا هق رضمؾ ىمد رضقا سمف وىمٜمٕم٧م سمف إٟمٗمس ًمٞمس ُمـ ذي وٓ ]ُمـ[ 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  ذي....(
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 وكجد  وافقؿن افشوممن وأجزاء  احلجوز تتؽون من: افسعوديي

 .ٙمؿ اًمالٕمقديضٛمـ احلاًمٞمقم هل أرض ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وُم٤م شمبٕمٝما وهل احلجوز: 

 .ٙمؿ اًمالٕمقدييمٛمديٜم٦م شمبقك وُم٤م شمبٕمٝم٤م وهل أراٍض ؿم٤مُمٞم٦م ضٛمـ احلافشوم:  من يعض أجزاء

ٙمكؿ وُم٤م شمبٕمٝم٤م وهل أراٍض يٛمٜمٞم٦م ضكٛمـ احل وٟمجران وقمالػم يمٛمديٜم٦م ضم٤مزانافقؿن:  من يعض أجزاء

 . اًمالٕمقدي

 

 ؿرن افشقطون

وهل هْمكب٦م  ،واعمديٜم٦م ُمٙم٦مق ؿمكرو اًمٞماُم٦م وهل وؾمط اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م شمالٛمك ىمديًا أرضد يم٤مٟم٧م جْ ٟمَ 

اًمالكٕمقدي٦م وُمٜمٝمك٤م اًمدوًمك٦م قم٤مصكٛم٦م وهكل اًمري٤مض  ُمٜمٝم٤م ُمديٜم٦م وىمرى واؾمٕم٦م وومٞمٝم٤م اًمٞمقم قمدة ُمدن ُمرشمٗمٕم٦م

 .(1)(يطؾع ؿرن افشقطون)اعمٝمدي شمٓمٚمع ُمـ ٟمجد إذ ُمٜمٝم٤م  فمٝمقر وأقمٔمؿ اًمٗمتـ ىمبؾ .اًمدوًم٦مطمٙم٤مم 

                                                                                                                                 

يك٤م أهكؾ اًمكٞمٛمـ  :وم٘مك٤مل ،ذم ُمالجد دُمِمؼ ًمٞمس ومٞمٝمؿ إٓ أهؾ اًمٞمٛمـ ،ضمٚمس قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝما

 ُمك٤م: ورب اًمٙمٕمبك٦م، وم٘مك٤مل.. ٟمٕمكؿ  :أو يٙمقن ذًمؽ؟ ىم٤مل :ىم٤مًمقا ؟يمٞمػ أٟمتؿ إذا أظمرضمٜم٤ميمؿ ُمـ اًمِم٤مم واؾمت٠مصمرٟم٤م ُب٤م قمٚمٞمٙمؿ

ؾمكٞمٕمٚمؿ اًمكذيـ  ،احلٛمد هلل: سمؾ ٟمحـ. وم٘م٤مل اًمٞماٟمٞمقن :أومٜمحـ أفمٚمؿ ومٞمف أم أٟمتؿ؟ ىم٤مل :سمٕمض اًم٘مقم وم٘م٤مل ًمٙمؿ ٓ شمٙمٚمٛمقن؟

يمتك٤مب ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم وهلكؿ اًمٖمَٚمبك٦م(  ،إن أدريم٧ُم ذاك يمٜم٧م ُمع أهؾ اًمٞمٛمـ: فمٚمٛمقا أي ُمٜم٘مٚم٥م يٜم٘مٚمبقن، ىم٤مل قمبداهلل

ًمٚمٛمٝمكدي مخكس قمةُمك٤مت، اًمالكٗمٞم٤مين، واًمكٞماين، ): . وقمـ أ  قمبداهلل احلالكلم سمـ قمككم ريض اهلل قمكٜمٝما، أٟمكف ىمك٤ملاًمٗمتـ

قم٘مد اًمدرر ذم أظمب٤مر اعمٜمتٔمر ًمالكٚمٛمل اًمِمك٤مومٕمل. وىمكد ورد ( واًمّمٞمح٦م ُمـ اًمالاء، واخلالػ سم٤مًمبٞمداء، وىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م

 .(وًمٞمس ذم اًمراي٤مت راي٦م أهدى ُمـ راي٦م اًمٞماين، هل راي٦م طمؼ ٕٟمف يدقمق إمم ص٤مطمبٙمؿ)قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜمك٤م ذم ؿمك٤مُمٜم٤م : وذم ٟمجدٟم٤م؟ ىم٤مل: )اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ذم ؿم٤مُمٜم٤م وذم يٛمٜمٜم٤م. ىم٤مًمقا: ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل( قمـ اسمـ قمٛمر 2)

هٜم٤مك اًمزٓزل واًمٗمتـ، وُب٤م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من( رواه اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ، وذم صحٞمح : وذم ٟمجدٟم٤م؟ ىم٤مل: وذم يٛمٜمٜم٤م. ىم٤مًمقا

إن اًمٗمتٜمك٦م ه٤مهٜمك٤م، إن اًمٗمتٜمك٦م ه٤مهٜمك٤م، ُمكـ : يِمػم ٟمحق اعمِمكرق وي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)صمؿ رأي٧م رؾمقل اهلل : اسمـ طمب٤من سمزي٤مدة أٟمف ىم٤مل

أي يمؾ ُمرشمٗمع ُمـ إرض سم٤مًمٜمالب٦م ًمٚمحج٤مز ذم ضمٝم٦م اعمِمككرق، : طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من(. وم٤محلدي٨م يِمٛمؾ يمؾ )ٟمجد(

)اًمٗمتٜم٦م ه٤مهٜم٤م، اًمٗمتٜم٦م ه٤مهٜمك٤م، : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وذًمؽ يِمٛمؾ ٟمجد احلج٤مز أٓ وهل اًمٞماُم٦م وٟمجد اًمٕمراق، وىمد ورد قمٜمد اًمبخ٤مري ىم٤مل

وأُمك٤م ): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري ىمرن اًمِمٛمس( واًمِمؽ ُمـ اًمراوي.: ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من، أو ىم٤مل

 ًمٚمِمٛمس ىمرن طم٘مٞم٘مٞم٦م، وحيتٛمؾ أن يريد سم٤مًم٘مرن ىمقة اًمِمكٞمٓم٤من، وُمك٤م يالكتٕملم سمكف قمكغم: ىمقًمف ىمرن اًمِمٞمٓم٤من وم٘م٤مل اًمداودي

وحيتٛمكؾ أن : اإلضةل، وهذا أوضمف، وىمٞمؾ أن اًمِمٞمٓم٤من ي٘مرن رأؾمف سم٤مًمِمٛمس قمٜمد ـمٚمققمٝم٤م ًمٞم٘مع ؾمجقد قمبدهت٤م ًمكف، ىمٞمكؾ
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 احلوـؿي افسعوديي ظالمي من ظالموت طفور ادفدي ةشـرإ

ن أًمٜمك٤م  ٞمك٦م ويٛمٙمكـاًمٞمٛمٜم رايضإ هل ذم ؿم٤مم سم٤مًمٜمالب٦م ًمٚمٞمٛمـ اًمالٕمقدي٦م قىمعـ زاوي٦م أظمرى وم٢من ُموُم)

( احلديثٞمك٦م أصم٤مريما ؾمٛمتٝم٤م  ٞم٦م،اًمٞمٛمٜمإرايض ُمـ اجلٖمراذم دم٤موزًا عمقىمٕمٝم٤م   اًمالٕمقدي٦مٓمٚمؼ ًمٗمٔم٦م اًمِم٤مم قمغمٟم

ة طم٤ميمٛم٦م أول طمٙم٤مُمٝم٤م رضمؾ ص٤مًمح ُمٝمدّي )قمبداًمٕمزيز سمـ حمٛمكد سمكـ ؾمكرأ الٕمقدي٦ماًم)اًمِم٤مم( أرض  ٙمؿحي

ة ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمكدًمقن ؾمكرؾمٕمقد ُم١مؾمس اًمدوًم٦م اًمالٕمقدي٦م إومم( صمؿ يتقامم قمغم احلٙمؿ أومراد ُمـ ٟمٗمس إ

ؾ اًمٞماٟمٞملمالكٞموُمٜمٝمؿ ُمـ جيقرون ويُ  طم  اًمٕمزيز سمكـ اًمٞمٛمـ )ومٝمد سمـ قمبكدإمم  ئقن طمتك يٛمٚمؽ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومػُمَ

 .(1)اًمرمحـ أطمد طمٙم٤مم اًمدوًم٦م اًمالٕمقدي٦م اًمث٤مًمث٦م(قمبد

 

   اؿتتول أذل افقؿن وافسعوديي وؽؾ،ي افقؿنوظ،داهلل اختالف يعد 

ىمت٤مل ُمكع سمٕمكض وسمالٞمٓم٦م ـ قمبداًمٕمزيز( وطمّمؾ ذم قمٝمده طمرب أظمقه )قمبداهلل سمومٝمد  صمؿ شمقمّم ُمـ سمٕمد

 قمٜمد ُمقشمف اظمتةف واىمتتك٤ملويٙمقن ، (م3119 - كه2541أهؾ اًمٞمٛمـ )ىمت٤مل احلقصمٞملم ُمع اًمالٕمقديلم قم٤مم 

ر أهكؾ ٤مالكوم ،ُمرض اًمزهك٤ميٛمرٜمقع ُمـ أٟمقاع )ؾمٚمان سمـ قمبداًمٕمزيز( اعمّم٤مب سم اعُمٚمؽ ويتقمم رضمؾ ضٕمٞمػ

)ىمتك٤مل اًمكٞمٛمـ ُمكع ىمت٤مًمف يمردة ومٕمؾ قمغم ىمّمٗمف ًمٚمٞمٛمـ سم٤مًمٓمك٤مئرات وشمٙمكقن ٕهكؾ اًمكٞمٛمـ اًمٖمٚمبك٦م إمم  اًمٞمٛمـ

 .(2)(م3126 - كه2547اًمالٕمقدي٦م قم٤مم 

                                                                                                                                 

: . وىمٞمؾ أن ىمرن اًمِمٞمٓم٤من هق اًمدضم٤مل ٕٟمف خيرج ُمـ اعمِمكرق. أىمكقلأهك (يٙمقن ًمٚمِمٛمس ؿمٞمٓم٤من شمٓمٚمع اًمِمٛمس سملم ىمرٟمٞمف

تٛمؾ أن يٙمقن اعم٘مّمقد ىمرن اًمِمكٞمٓم٤من أي اًمٗمكؽمة اًمزُمٜمٞمك٦م اعم٘مكدرة )واًم٘مرن أيْم٤ًم هل اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اعم٘مدرة سمٛمئ٦م ؾمٜم٦م، وحي

سمٛمئ٦م ؾمٜم٦م يتٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م أهؾ اًمِمكر ُمـ أشمب٤مع اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًم٘مقة واجلؼموت واًمالكٚمٓم٤من ويٗمالكدون ذم إرض ويبٚمكغ اًمٗمالك٤مد 

 ُمبٚمٖم٤ًم قمٔمٞمًا مل شمٗمالد إُم٦م ُمثٚمف ىمط(. 

ٕمده ُمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ يٕمدل، صمؿ يكم ُمكٜمٝمؿ ُمكـ جيكقر ويالككلء، )يكم اعمٝمدي ومٞمٔمٝمر قمدًمف صمؿ يٛمقت، صمؿ يكم سم: ( ىم٤مل اًمقًمٞمد1)

طمتك يٜمتٝمل إمم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومُٞمجكم اًمٞمٛمـ، إمم اًمٞمٛمـ صمؿ يالكػمون إًمٞمف )ومٞم٘متٚمقٟمف( أو )ومٞم٘م٤مشمٚمقٟمف( ويقًمقن قمٚمٞمٝمؿ رضمًة ُمكـ 

يمتك٤مب محك٤مد، ذم ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ ىمريش ي٘م٤مل ًمف حمٛمد، وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚماء إٟمف ُمـ اًمٞمٛمـ قمغم يدي ذًمؽ اًمٞماين شمٙمقن اعمةطمكؿ( 

 .  اًمٗمتـ

يٙمقن اظمتةف قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمٗم٦م، ومٞمخكرج رضمكؾ ُمكـ أهكؾ اعمديٜمك٦م ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوقمـ أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمبل  (2)

ه٤مرسم٤ًم إمم ُمٙم٦م، ومٞم٠مشمٞمف ٟم٤مس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، ومٞمخرضمقٟمف وهق يم٤مره، ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ومٞم٠مشمٞمف أسمكدال أهكؾ اًمِمك٤مم، 

ؿ، وذًمكؽ وقمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٕمراق، ومٞمب٤ميٕمقٟمف، صمؿ يٜمِم٠م رضمؾ ُمـ ىمريش، أظمقاًمف يمٚم٥م، ومٞمبٕم٨م إًمٞمٝمؿ سمٕمث٤ًم ومٞمٔمٝمرون قمٚمكٞمٝم
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، ويٚم٘مل اإلؾمةم سمجراٟمف إمم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسمٕم٨م يمٚم٥م، واخلٞمب٦م عمـ مل يِمٝمد همٜمٞمٛم٦م يمٚم٥م، ومٞم٘مالؿ اعم٤مل، ويٕمٛمؾ ذم اًمٜم٤مس سمالٜم٦م ٟمبٞمٝمؿ 

أظمرضمف مج٤مقمك٦م ُمكـ أئٛمك٦م احلكدي٨م ذم يمتكبٝمؿ أسمكق داود،  (إرض، ومٞمٚمب٨م ؾمبع ؾمٜملم، صمؿ يتقرم، ويّمكم قمٚمٞمف اعمالٚمٛمقن

 ، واًمٜمال٤مئل، وأمحد اسمـ طمٜمبؾ، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمبٕم٨م واًمٜمِمقر.واًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضم٦م

)إذا ُم٤مت قمبداهلل مل جيتٛمع اًمٜم٤مس سمٕمكده : )ُمـ يْمٛمـ زم ُمقت قمبداهلل أضٛمـ ًمف اًم٘م٤مئؿ صمؿ ىم٤مل: ىم٤ملهنع هللا يضر وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

: قر وإيك٤مم. وم٘مٚمك٧مقمغم أطمد، ومل يتٜم٤مَه هذا إُمر دون ص٤مطمبٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل. ويذه٥م ُمٚمؽ اًمالٜملم، ويّمػم ُمٚمؽ اًمِمكٝم

)قمةُمك٦م ظمكروج اعمٝمكدي اٟمالككٞم٤مب اًمكؽمك قمٚمكٞمٙمؿ وأن : ىم٤ملهنع هللا يضر يمة( اًمبح٤مر. وقمـ قمار سمـ ي٤مؾمكر : يٓمقل ذًمؽ؟ ىم٤مل

يٛمقت ظمٚمٞمٗمتٙمؿ اًمذي جيٛمع إُمقال ويالتخٚمػ ُمـ سمٕمده رضمًة ضٕمٞمٗم٤ًم، ومٞمخٚمع سمٕمد ؾمٜمتلم( رواه اسمـ اعمٜمك٤مدى ذم يمتك٤مب 

٧م قمٚمٞمٙمؿ اًمؽمك، ٟمال٤مسما)إذا : . وذم رواي٦م أ  قمٛمرو اًمداين قمـ قمار سمـ ي٤مؾمكر ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اعمةطمؿ، و

وضمٝمزت اجلٞمقش إًمٞمٙمؿ، وُم٤مت ظمٚمٞمٗمتٙمؿ اًمذي جيٛمع إُمقال، ويالتخٚمػ ُمـ سمٕمده رضمًة ضٕمٞمٗم٤ًم، ومٞمخٚمع سمٕمد ؾمكٜمتلم، 

)اعمٚمكؽ قمبكداهلل يمك٤من جيٛمكع إُمكقال، وظمٚمكػ شمريمك٦م : أىمكقل .وحت٤مًمػ اًمروم اًمؽمك، وشمٔمٝمر احلكروب ذم إرض....(

سم٤معمٚمٞم٤مرات، واعمٚمؽ ؾمٚمان رضمٌؾ ضٕمٞمػ ُمّم٤مب سمٛمرض اًمزه٤ميٛمر، واسمٜمف حمٛمد سمـ ؾمٚمان هق اًمذي يدير احلٙمكؿ(، )وأُمك٤م 

قا قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم، وٟمزًمقا سم٘مقاهتؿ، وىمّمكٗمقا سمٓمك٤مئراهتؿ، وحتك٤مًمٗمقا ُمكع اًمكروم وهكؿ أُمريٙمك٤م ٟمال٤مسمااًمؽمك هؿ روؾمكٞم٤م اًمذيـ 

 سم٤م( وأورو

)يككم اعمٝمكدي : وي٘متتؾ أهؾ اًمٞمٛمـ واًمالٕمقدي٦م ومٞمالكػم إًمٞمٝمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ وي٘م٤مشمٚمقهنؿ وشمٙمقن اًمٖمٚمب٦م ٕهؾ اًمٞمٛمـ ىم٤مل اًمقًمٞمد

ومٞمٔمٝمر قمدًمف صمؿ يٛمقت، صمؿ يكم سمٕمده ُمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ يٕمدل، صمؿ يكم ُمٜمٝمؿ ُمـ جيقر ويالكلء، طمتك يٜمتٝمل إمم رضمكؾ ُمكٜمٝمؿ 

ٞمف ومٞم٘متٚمقٟمف( أو )إًمٞمٝمؿ ومٞم٘م٤مشمٚمقهنؿ( ويقًمقن قمٚمٞمٝمؿ رضمكًة ُمكـ ىمكريش ي٘مك٤مل ًمكف ومُٞمجكم اًمٞمٛمـ، إمم اًمٞمٛمـ صمؿ يالكػمون )إًم

. وىمك٤مل يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم حمٛمد، وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚماء إٟمف ُمـ اًمٞمٛمـ قمغم يدي ذًمؽ اًمٞماين شمٙمقن اعمةطمؿ( رواه 

 .  يمت٤مب اًمٗمتـؿ سمـ مح٤مد، ذم ُٟمٕمٞم)إن أدريم٧ُم ذاك يمٜم٧م ُمع أهؾ اًمٞمٛمـ وهلؿ اًمٖمَٚمب٦م( : قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
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   ؾك واؿتتوهلمؿُ ـظذ افتـوزع ثالثي أمراء 

ومة يّمػم ، وُمـ سمٞم٧م رضمؾ واطمد، ظمٚمٞمٗم٦م صمةصم٦م يمٚمٝمؿ اسمـ وي٘متتؾ ،صمؿ خيتٚمػ اًمبٞم٧م اعمٚمٙمل قمغم اعمٚمؽ

وختكبٓمٝمؿ اًمٗمتٜمك٦م ، وشمتحزب اًم٘مب٤مئؾ وشمت٘م٤مشمؾ ذم اعمِم٤مقمر اعم٘مدؾمك٦م وذم إؿمكٝمر اعمحرُمك٦م، أطمدهؿإمم  اعمٚمؽ

وشمٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ  ،ُمٚمٙمٝمؿ ويٜم٘مٓمع ٓ ؿمٝمقر وأي٤ممإطمد أقمغم  نومة جيتٛمٕمق ،اضمتاقمٝمؿ ويٜمتٝمل، سمٞمده٤م ورضمٚمٝم٤م

ؿمقال وذي اًم٘مٕمدة واىمتتك٤مهلؿ ذم  وشمٙمقن أطمداث ذم ،مل ي٘متٚمف ىمقم ق ومت٘متٚمٝمؿ ىمتةً ِمكرُمـ اعم اًمراي٤مت اًمالقد

وذم فمؾ هذه إوض٤مع اعمتدهقرة واًمٗمراغ إُمٜمل خيكرج اعمٝمكدي ، إذ حيجقن ذًمؽ اًمٕم٤مم سمدون ُمٚمؽ، احل٩م

â (1)سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم ًمف ٞمب٤ميعوم. 

                                                 

صمةصمك٦م يمٚمٝمكؿ اسمكـ  -)قمٜمكد داريمكؿ هكذا( : وذم روايك٦م -ي٘متتؾ قمٜمد يمٜمزيمؿ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ، ىم٤ملهنع هللا يضروقمـ صمقسم٤من  (1)

صمؿ دملء اًمرايك٤مت اًمالكقد ُمكـ ىمبكؾ  - )ٓ يّمػم اعمٚمؽ إمم واطمد ُمٜمٝمؿ(: وذم رواي٦م -ظمٚمٞمٗم٦م، صمؿ ٓ يّمػم إمم واطمد ُمٜمٝمؿ 

 (ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ سمف وم٠مشمقه ومب٤ميٕمقه؛ وم٢مٟمكف ظمٚمٞمٗمك٦م اهلل اعمٝمكدي لءاعمِمكرق ومٞم٘متٚمقهنؿ ىمت٤مًٓ مل ي٘متٚمف ىمقم، صمؿ جي

، أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي هٙمذا. وأظمرضمف اإلُم٤مُم٤من أسمق قمبداهلل اسمـ ُم٤مضم٦م، وأسمق قمٛمرو اًمداين، ذم ؾمكٜمٜمٝما

ذم  احل٤ميمٛمك٦مسمٜمك٤مء إؾمككرة أ)اًمٙمٜمز هق اًمبؽمول واًمدار هل اًمٙمٕمب٦م إذًا آىمتت٤مل ؾمككٞمٙمقن قمكغم اعمٚمكؽ سمكلم : سمٛمٕمٜم٤مه. أىمقل

 اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم أرض احلرُملم(.

)وختٗمؼ راي٤مت صمةث طمقل اعمالجد إيمؼم ُيِمبَّٝمـ سم٤مهلدى، اًم٘م٤مشمؾ واعم٘متكقل ذم اًمٜم٤مر(.خمتّمككر اًمبّمك٤مئر، : وقمـ قمكم ىم٤مل

ح٤مر. وم٤مًمراي٤مت اعمتّم٤مرقم٦م شمتٜم٤مزع طمقل اعمالجد إيمؼم أي اعمالجد احلرام، أي ذم احلج٤مز، وًمٞمس ومٞمٝم٤م راي٦م هدى. ىم٤مل واًمب

)واًمٔم٤مهر أن اعمراد سم٤مًمٙمٜمز اعمذيمقر ذم هذا اًمالكٞم٤مق يمٜمز اًمٙمٕمب٦م ي٘متتؾ قمٜمكده ًمٞم٠مظمكذه صمةصمك٦م ُمكـ أوٓد : اسمـ يمثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

   .ٝمدي(اخلٚمٗم٤مء طملم يٙمقن آظمر اًمزُم٤من ومٞمخرج اعم

)إذا يم٤مٟم٧م رضمٗمت٤من ذم ؿمٝمر رُمْمك٤من اٟمتكدب هلك٤م صمةصمك٦م ٟمٗمكر ُمكـ أهكؾ سمٞمك٧م واطمكد، أطمكدهؿ يٓمٚمبٝمك٤م : وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

سم٤مجلؼموت، وأظمر يٓمٚمبٝم٤م سم٤مًمٜمالؽ واًمالٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، واًمث٤مًم٨م يٓمٚمبٝم٤م سم٤مًم٘متؾ واؾمٛمف قمبداهلل، ويٙمكقن سمٜم٤مطمٞمك٦م اًمٗمكرات 

)وئمٝمكر أن اًمثةصمك٦م ُمكـ سمٞمك٧م  ،يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ( جمتٛمع قمٔمٞمؿ ي٘متتٚمقن قمغم اعم٤مل، ي٘متؾ ُمـ يمؾ شمالٕم٦م ؾمبٕم٦م

 رضمؾ واطمد(. 

ُٟمٕمكٞمؿ سمكـ )شمٙمقن سمٕمد اًمٗمتٜم٦م اًمِم٤مُمٞم٦م اًمِمكرىمٞم٦م هةك اعمٚمقك وذل اًمٕمرب طمتك خيرج أهؾ اعمٖمكرب( رواه : وقمـ يمٕم٥م ىم٤مل

 .  يمت٤مب اًمٗمتـمح٤مد، ذم 

)إذا ُم٤مت اخل٤مُمس ُمكـ أهكؾ )سمٞمك٧م( ومك٤مهلرج اهلكرج يٛمكقت  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : اهلل قمٜمٝما ىم٤مل وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض

)طمتكك : وومٞمكف: ورواه قمٜمكف اًمالككٞمقـمل ذم احلك٤موي يمت٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم اًمال٤مسمع صمؿ يمذًمؽ طمتك ي٘مقم اعمٝمدي( 
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: اهلرج؟ ىمك٤ملوُم٤م : )طمتك يٛمقت اًمال٤مسمع، ىم٤مًمقا: وومٞمف: اًم٘متؾ يمذًمؽ(. ويمٜمز اًمٕمال: وُم٤م اهلرج؟ ىم٤مل: يٛمقت اًمال٤مسمع ىم٤مًمقا

 اًمٗمتـ، يمذًمؽ طمتك ي٘مقم اعمٝمدي(. 

  أ)اسمكـ  ،)ٓ شمرون اًمٗمرج طمتك يٛمٚمؽ أرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ صٚم٥م رضمؾ واطمكد ومك٢مذا يمك٤من ذًمكؽ ومٕمالكك(: وقمـ جم٤مهد ىم٤مل

 . أهكؿمٞمب٦م(، )يمٜمز اًمٕمال( 

 مؾوك إشـرة احلوـؿي ف افسعوديي: 

 اًمّمٗم٦م ؾمؿآ م

 أب اعمٚمؽ قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـ آل ؾمٕمقد 2

 اسمـ اعمٚمؽ ؾمٕمقد سمـ قمبداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 3

 اسمـ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ سمـ قمبداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 4

 اسمـ اعمٚمؽ ظم٤مًمد سمـ قمبداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 5

 اسمـ اعمٚمؽ ومٝمد سمـ قمبداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 6

 اسمـ اعمٚمؽ قمبداهلل سمـ قمبداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 7

 اسمـ اعمٚمؽ ؾمٚمان سمـ قمبداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 8

قمبداهلل )هق اعمٚمكؽ اخلك٤مُمس ُمكـ  -7ومٝمد )أول ُمـ رطمؾ اًمٞمٛمٜمٞملم(  -6ظم٤مًمد  -5ومٞمّمؾ  -4ؾمٕمقد  -3قمبداًمٕمزيز  -2)

إسمٜم٤مء وشمِمػم أصم٤مر أٟمف ؾمكٞم٘مع سمٕمد ُمقشمف اظمتةف سملم اًمٜم٤مس واىمتت٤مل وًمـ جيتٛمٕمقا قمغم أطمد سمٕمده، ويذه٥م ُمٚمؽ اًمالٜملم( 

يك٤مم صم٤مر إمم أٟمف يبدأ سمف ُمٚمؽ اًمِمٝمقر وإشمِمػم أؾمٚمان )هق اعمٚمؽ اًمال٤مدس ُمـ إسمٜم٤مء واًمال٤مسمع ذم إؾمكرة احل٤ميمٛم٦م و -8

ٕمكٞمؿ سمكـ وٓ جيتٛمع قمٚمٞمف يم٤مُمؾ إؾمكرة احل٤ميمٛم٦م وخيٚمع أو يٛمقت سمٕمد ؾمٜمتلم وهق رضمؾ ومٞمف ضٕمػ(، وذم يمت٤مب اًمٗمكتـ ًمٜمُ

٦م، وذم )ذم رُمْم٤من هّدة شمقىمظ اًمٜم٤مئؿ وخترج اًمٕمقاشمؼ ُمـ ظمدوره٤م، وذم ؿمقال ُمٕمٛمٕم: ىم٤ملهنع هللا يضر مح٤مد طمدي٨م قمـ أ  هريرة 

 -ي٘مقهلك٤م صمةصمك٤ًم  -ذي اًم٘مٕمدة متٌم اًم٘مب٤مئؾ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، وذم ؿمٝمر ذي احلج٦م هتراق اًمدُم٤مء وذم اعمحرم وُمك٤م اعمحكرم 

وهق اٟم٘مٓم٤مع ُمٚمؽ ه١مٓء( يِمػم إمم آظمر ممٚمٙم٦م شمِمٝمده٤م أرض احلج٤مز ذم آظمر اًمزُم٤من، ومب٤مٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م شمؼمز هذه أي٤مت، : ىم٤مل

ومقن ُمٕم٤ًم، قمغم همػم إُم٤مم، ومبٞمٜما هؿ ٟمزول : هلل سمـ قمٛمرو، ىم٤ملوخيرج اعمٝمدي. واهلل أقمٚمؿ. وقمـ قمبدا )حي٩م اًمٜم٤مس ُمٕم٤ًم، وُيٕمر 

سمٛمٜمك إذا أظمذهؿ يم٤مًمَٙمَٚم٥م، ومث٤مرت اًم٘مب٤مئؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، وم٤مىمتتٚمقا طمتك شمالكٞمؾ اًمٕم٘مبك٦م دُمك٤ًم، ومٞمٗمزقمكقن إمم ظمكػمهؿ، 

وحيٙمؿ يمؿ قمٝمد ىمد : ٚمؿ ومٚمٜمب٤ميٕمؽ. ومٞم٘مقله: ومٞم٠مشمقٟمف وهق ُمٚمّمؼ وضمٝمف إمم اًمٙمٕمب٦م يبٙمل، يم٠مين أٟمٔمر إمم دُمققمف، ومٞم٘مقًمقن

ٟم٘مْمتٛمقه، ويمؿ دم ىمد ؾمٗمٙمتٛمقه! ومٞمب٤ميع يمره٤م، وم٢مذا أدريمتٛمقه ومبك٤ميٕمقه، وم٢مٟمكف اعمٝمكدي ذم إرض، واعمٝمكدي ذم اًمالكاء( 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أظمرضمف احل٤ميمؿ، و
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 ادفدي: افعوئذ افثوّن ــافؼحطوّن : افعوئذ إول

وىمكد  ،ة اعمٝمدي وُمٕمف جمٛمققم٦م ومٞمب٤ميع قمغم أٟمف اعمٝمدي ومُٞم٘متؾؾمكػم٤محلرم رضمؾ ُمـ ىمحٓم٤من قمغم سم ٕمقذوي

ٕمقذ قم٤مئكذ ؾمكٞم، صمؿ سمٕمد سمره٦م ُمـ اًمدهر، ضمٝمٞمان() ُمع اًمذي يم٤من (قمبداهلل اًم٘محٓم٤مين سمـ حمٛمد)قم٤مذ سم٤مًمبٞم٧م 

خالكػ بٕمك٨م إًمٞمكف ضمكٞمش ومٞمومٞماحل٘مٞم٘مكل،  اعمٝمدي )حمٛمد سمـ قمبداهلل( سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم وهق ًمف يب٤مَيعو آظمر

أو اًم٘محٓمك٤مين ، ًمٞمس هق اًمذي يالقق اًمٜم٤مس سمٕمّم٤مه اعمذيمقر آٟمٗم٤ًم، اًم٘محٓم٤مينو، ذم اًمبٞمداء سم٤مجلٞمش اًم٘م٤مدم إًمٞمف

ر سمٕمد اعمٝمدي، اًمذي ُيَقـم ئ ًمٚمٛمٝمدي  .خمتٚمٗم٦مؿ ؿمخّمٞم٤مت وإٟما ه ،أو اًم٘محٓم٤مين اًمذي ُي١مُمَّ

 

 ثالث صخصقوت افؼحطوّن

 .(1)ويمؾ ؿمخّمٞم٦م ختتٚمػ قمـ إظمرى

                                                 

 افؼحطوكقون: ( 1)

)ؾمكٞمٕمقذ سمٛمٙم٦م قم٤مئذ ومٞم٘متؾ، صمؿ يٛمٙم٨م اًمٜم٤مس سمره٦م ُمـ دهرهؿ صمؿ يٕمقذ آظمكر ومك٢من : قمـ شمبٞمع ىم٤مل: افؼحطوّن إول .2

)خيكرج رضمكؾ ُمكـ ىمحٓمك٤من : . وقمكـ أرـمك٤مةيمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم أدريمتف ومة شَمْٖمُزَوٟمَّف وم٢مٟمف ضمٞمش اخلالػ( 

ؾ سمٞمك٧م ُمث٘مقب إذٟملم قمغم ؾمكػمة اعمٝمدي طمٞم٤مشمف قمِمكرون ؾمٜم٦م صمؿ يٛمقت ىمتة سم٤مًمالةح، صمؿ خيكرج رضمكؾ ُمكـ أهك

، صمؿ خيرج ذم زُم٤مٟمكف اًمكدضم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُمٝمدي طمالـ اًمالكػمة، يٗمتح ُمديٜم٦م ىمٞمّمكر وهق آظمر أُمػم ُمـ أُم٦م حمٛمد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

دظمكؾ  كهك2511)طم٤مدصم٦م ضمٝمٞمان قمك٤مم : . أىمقليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ( âويٜمزل ذم زُم٤مٟمف قمٞمالك اسمـ ُمريؿ 

ًا احلرم وُمٕمف جمٛمققم٦م سم٤ميٕمقا حمٛمد سمـ قمبداهلل اًم٘محٓم٤مين سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، وطمال٥م أظمب٤مر اًمٜمٔم٤مم اًمالٕمقدي أن حمٛمد

اًم٘محٓم٤مين ىمتؾ ذم احلرم وأًم٘مل اًم٘مبض قمغم سم٤مىمل اعمجٛمققم٦م وىمتؾ أيمثرهؿ( وُمْم٧م سمره٦م ُمـ دهكرهؿ ومل ي٘مكؾ ُمكـ 

 ُم٤م يٗمقق اًمثةصم٦م قم٘مقد،طمداث ك قمغم إكوىمد ُمْمة، أي أن اًمْمٛمػم قم٤مئد قمغم اًمٜم٤مس ُمـ أصح٤مب شمٚمؽ اًمٗمؽماًمدهر 

ي٘مقل: )أقمار أُمتل ُم٤م سملم اًمالتلم واًمالبٕملم(، ومٛمـ أدرك اًمٕم٤مئذ إول صكٖمػمًا أو ؿمك٤مسم٤ًم ىمكد يكدرك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصواًمرؾمقل 

ٟمكف اًمكدضم٤مل. قمكـ ىمد أفمٚمٜم٤م زُم٤من اًمٕم٤مئذ اًمث٤مين وهق اعمٝمدي اًمذي خيالػ سمٛمـ يٖمزوه، وخيرج ذم زُم٤ماًمٕم٤مئذ اًمث٤مين، و

: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وهق يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م، وم٘م٤ملهنع هللا يضر حيدث أسم٤م ىمت٤مدة هنع هللا يضر ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة : ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٛمٕم٤من ىم٤مل

)يب٤ميع ًمرضمؾ سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، وأول ُمـ يالتحؾ هذا اًمبٞم٧م أهٚمف، وم٢مذا اؾمتحٚمقه؛ ومة شمال٠مل قمـ هٚمٙمكف اًمٕمكرب( 

محد، وأسمق داود، واًمٓمٞم٤مًمالكل، واسمـ طمب٤من ذم )صحٞمحف(، واحل٤ميمؿ ذم )ُمالتدريمف(. وىمد قمد جمٛمققم٦م ُمـ أهؾ رواه أ

( (اخلةومك٦م اًم٘م٤مدُمك٦م)اًمٕمٚمؿ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمٜمٝمؿ )اًمِمٞمخ قمبداعمجٞمد اًمزٟمكداين ٟم٘مٚمكف قمٜمكف اًمِمكٞمخ حمٛمكد اعمٖمٚمكس ذم يمت٤مسمكف 

طمبٞمك٥م زهػم ( و)حمٛمد (اًمّمحٞمح٦م واًمْمٕمٞمٗم٦مُمقؾمققم٦م إطم٤مدي٨م )قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي ذم يمت٤مسمف سمـ و)قمبداًمٕمٚمٞمؿ 
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ذ سم٤ميٕمف ضمٝمٞمان وُمـ ُمٕمف سملم اًمكريمـ إن هذا احلدي٨م ذم حمٛمد سمـ قمبداهلل اًم٘محٓم٤مين أ( وهمػمهؿ، (إرؿم٤مد احلػمان)ذم 

واعم٘م٤مم واؾمُتِحؾَّ اًم٘مت٤مل ذم اًمبٞم٧م احلرام ُمـ ىمبؾ اًمدوًم٦م اًمالٕمقدي٦م وجمٛمققم٦م ضمٝمٞمان وهؿ يمٚمٝمكؿ ُمكـ أهكؾ اًمبٞمك٧م 

 احلرام.

)ٓ شم٘مقم اًمالك٤مقم٦م طمتكك خيكرج رضمكؾ ُمكـ ىمحٓمك٤من : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضروقمـ أ  هريرة : ّن افثوّنافؼحطو .3

يالقق اًمٜم٤مس سمٕمّم٤مه( رواه اإلُم٤مم أمحد، واًمِمٞمخ٤من، وإؾمٜم٤مد أمحد إؾمٜم٤مد ُمالكٚمؿ. وقمكـ اسمكـ قمٛمكر ريض اهلل قمكٜمٝما 

هنع هللا يضر (.رواه اًمٓمؼماين. وقمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م أن قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م )ًمٞمالقىمـ رضمؾ ُمـ ىمحٓم٤من اًمٜم٤مس سمٕمّم٤م٤ًم: ُمرومققم

)..ويٕمٛمؾ قمٛمؾ اجلب٤مسمرة إومم ومٞمٖمْم٥م اهلل ُمـ اًمالاء ًمٙمؾ قمٛمٚمف، ومٞمبٕم٨م قمٚمٞمف ومتك ُمكـ ىمبكؾ : ىم٤مل يقُم٤م ذم جمٚمالف

ٕمٗمقن، ومٞمٕمكزهؿ اهلل ويٜمكزل قمٚمكٞمٝمؿ ، هؿ أصح٤مب اًمرايك٤مت اًمالكقد اعمالتْمكملسو هلآو هيلع هللا ىلصاعمِمكرق يدقمق إمم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبل 

اًمٜمّمكر، ومة ي٘م٤مشمٚمٝمؿ أطمد إٓ هزُمقه، ويالكػم اجلٞمش اًم٘محٓم٤مين طمتك يالتخرضمقا اخلٚمٞمٗم٦م وهكق يمك٤مره ظمك٤مئػ....( 

)خيرج رضمؾ ُمـ وراء اًمٜمٝمكر، ي٘مك٤مل ًمكف احلك٤مرث سمكـ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر يمٜمز اًمٕمال ًمٚمٝمٜمدي. وقمـ قمكم 

ىمريش، وضمك٥م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل  اث، قمغم ُم٘مدُمتف رضمؾ ي٘م٤مل ًمف ُمٜمّمقر، يقـمئ أو يٛمٙمـ ِٔل حمٛمد، يما ُمٙمٜم٧ْم ًمرؾمقلطمر

إضم٤مسمتف(.أظمرضمف أسمق داود واًمبٞمٝم٘مل واًمٜمال٤مئل ورواه اًمِمٞمخ أسمق حمٛمكد احلالككلم، ): ، أو ىم٤مل(قمغم يمؾ ُم١مُمـ ٟمّمكره

أؾم٤مُم٦م اؾمؿ إؾمد، واحل٤مرث اؾمؿ إؾمكد، وطمكراث هكل ـمب٘مك٦م ذم ) -)أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن : أىمقل ذم يمت٤مسمف اعمّم٤مسمٞمح.

وضكٕمف اعمقىمكع اإلًمٙمكؽموين ًمٚمبٜمتك٤مهمقن )وًم٘مكد  -ُمقت يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن، إذًا هق احل٤مرث طمراث ْمكرطم

إُمريٙمل ذم ىم٤مئٛم٦م أيمؼم اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ؿمٝمرة، ووصٗمف ]سمّم٤مطم٥م اًمٕمّم٤م[ ٟمالب٦م إمم قمّم٤ًم يم٤من حيٛمٚمٝمك٤م ذم يكده 

وهق رضمؾ أصٚمف ُمـ ىمحٓم٤من ُمـ اًمٞمٛمـ، وًمد وٟمِم٠م سم٠مرض احلج٤مز وهك٤مضمر إمم ُمك٤م وراء اًمٜمٝمكر إمم ظمراؾمك٤من  -دائًا 

أومٖم٤مٟمالت٤من اًمٞمقم، وأٟمِم٠م شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة وضمٕمؾ رايتف ؾمقداء، واطمتٗمك هق وأصكح٤مسمف يمثكػمًا سم٤معمٝمكدي اعمٜمتٔمكر وهكق 

ُمّمكٓمٚمح٤مهتؿ واصكداراهتؿ اًمّمكحٗمٞم٦م اهتؿ ورؤاهكؿ اعمٜم٤مُمٞمك٦م وذم ضككرُمقضمقد دائًا قمغم أًمالٜمتٝمؿ وسمٞم٤مٟمك٤مهتؿ وحم٤م

واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وهؿ يرون أهنؿ أطمؼ سمف ُمـ همػمهؿ، ويكرون أهنكؿ يقـم ئكقن ًمكف( ومٝمكؾ يٙمقٟمكقن هكؿ طم٘مك٤ًم اجلكٞمش 

ورسما يٙمقن اًم٘محٓم٤مين ص٤مطم٥م اًمٕمّم٤م هق حمٛمد سمـ قمبداهلل اعمٝمدي ًم٘مقل اسمـ ؾمكػميـ )اًم٘محٓم٤مين هكق  اًم٘محٓم٤مين؟!!

 عم٘مدؾمكل. اعمٝمدي( يمت٤مب اًمبدء واًمت٤مريخ ًمٚمٛمٓمٝمر ا

)ؾمككٞمٙمقن ُمكـ سمٕمكدي : ىمك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : وقمـ ىمٞمس سمـ ضم٤مسمر اًمّمدذم قمـ أسمٞمف قمـ ضمده: افؼحطوّن افثوفٌ .4

ظمٚمٗم٤مء، وُمـ سمٕمد اخلٚمٗم٤مء أُمراء، وُمـ سمٕمد إُمراء ُمٚمقك، وُمـ سمٕمد اعمٚمقك ضمب٤مسمرة، صمؿ خيكرج ُمكـ أهكؾ سمٞمتكل يٛمكأل 

ر اًم٘محٓم٤مين، ومقاًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ ُم٤م هق دوٟمف( رواه صمؿ ي ًا،يما ُمٚمئ٧م ضمقر إرض قمدًٓ  يمت٤مب ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ١مُمَّ

وومٞمف مج٤مقم٦م مل أقمرومٝمؿ. وقمـ قمبداهلل سمكـ قمٛمكرو سمكـ اًمٕمك٤مص ريض اهلل قمكٜمٝما، : رواه اًمٓمؼماين. ىم٤مل اهلٞمثٛمل ،اًمٗمتـ

ص٤مًمح ٓ ُيرى ُمثٚمف( )صمؿ يٙمقن أُمراء اًمُٕمَّم٥م، ؾمت٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ وًمد يمٕم٥م سمـ ًم١مي، ورضمؾ ُمـ ىمحٓم٤من، يمٚمٝمؿ : وومٞمف



 

- 019 - 

 عسى ايعسام، ٚشل ايصاّ، ٚفت َصـس، ٚخبط ادتصٜس٠

 وخ،ط اجلزيرة   صـروؾً م  وصق افشوم  ظرك افعراق

 ،وشمِمؼ ومٞمٝمك٤م اًمِمك٤مم ؿمكؼ اًمِمكٕمر ،خيرج اعمٝمدي طمتك شمٙمقن ومتٜم٦م شمٕمرك ومٞمٝم٤م اًمٕمراق قمرك إديؿ وٓ

ومتقت ىمٚمقُبؿ  ،ومة جيدون ُمٚمج٠ًم وٓ خمرضم٤مً  ،وختبط اجلزيرة سمٞمده٤م ورضمٚمٝم٤م ،وم٧م اًمبٕمرة ّمكروشمٗم٧م ومٞمٝم٤م ُم

 .(1)يما متقت أسمداهنؿ 

                                                                                                                                 

هكذا طمكدي٨م قمجٞمك٥م، : ىم٤مل إزهري: ذيمر هذا إصمر إزهري، وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ ُمٜمٔمقر ذم )ًمال٤من اًمٕمرب(، صمؿ ىم٤مل

هق اعمٝمدي يما ورد ذم أصم٤مر وهق اًمكذي يالكٚمٛمٝم٤م إمم قمٞمالكك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)آظمر أُمػم ُمـ أُم٦م حمٛمد : وإؾمٜم٤مده صحٞمح. أىمقل

âخيرج رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبل ُمٝمدي طمالـ اًمالكػمة يٗمتح ُمديٜم٦م ىمٞمّمكر وهق آظمر أُمػم  )..صمؿ: ( قمـ أرـم٤مة ىم٤مل

وقمكـ  ،يمتك٤مب اًمٗمكتـُٟمٕمٞمؿ سمـ محك٤مد، ذم ُمـ أُم٦م حمٛمد، صمؿ خيرج ذم زُم٤مٟمف اًمدضم٤مل ويٜمزل ذم زُم٤مٟمف قمٞمالك اسمـ ُمريؿ( 

رج اًمكدضم٤مل ذم زُم٤مٟمكف )قمغم يدي ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م اًمٞماين اًمذي شمٗمتح اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞمك٦م قمكغم يديكف، خيك: أرـم٠مة ىم٤مل

وأُمك٤م هكذا اًم٘محٓمك٤مين وم٢مٟمكف رسمكا يٙمكقن وزيكره  ،يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ويٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ ذم زُم٤مٟمف..( 

سمٛمٕمٜمك يٜمقسمف ذم سمٕمض أقماًمف وأُم٤م إُمراء اًمالكت٦م ُمكـ وًمكد يمٕمك٥م سمكـ ًمك١مي  (صمؿ ُي١مُِمر)اخل٤مص ىم٤مل إًمب٤مين وًمٗمٔم٦م 

)أُمػم اًمٕمّم٥م ياين( : د أن أُمػم اًمٕمّم٥م هق اعمٝمدي، قمـ أرـم٤مة ىم٤ملورضمؾ ُمـ ىمحٓم٤من وهؿ أُمراء اًمٕمّم٥م وم٘مد ور

)أُمػم اًمٕمّم٥م ًمٞمس ُمـ ذي وٓ ذو وًمٙمٜمٝمؿ يالٛمٕمقن صقشم٤م ُم٤م ىم٤مًمف إٟمكس وٓ ضمك٤من سمك٤ميٕمقا ومةٟمك٤م : قمـ أرـم٤مة ىم٤مل

وذم قمٚمؿ يمٕم٥م أٟمكف يكاين ىمكرر وهكق أُمكػم اًمُٕمَّمك٥م : سم٤مؾمٛمف ًمٞمس ُمـ ذي وٓ ذو وًمٙمٜمف ظمٚمٞمٗم٦م ياين، ىم٤مل اًمقًمٞمد

ُٕمَّم٥م أهؾ اًمٞمٛمـ( وهق اخلٚمٞمٗم٦م ويم٠مهنؿ أُمراؤه قمغم إُمّم٤مر ذم وىم٧م ظمةومتف، وهكذا اًم٘محٓمك٤مين ُمكثٚمٝمؿ ًمٙمٜمكف واًم

أظمّمٝمؿ سم٤مُٕمر، ٕٟمف ُمثؾ اعمٝمدي ورسما يٙمقن هق اعمقـمَّئ إيمؼم ًمٚمٛمٝمدي هلذا يم٤من ذم ُم٘م٤مم اعمٝمدي، وشمٚم٘مبكف سمٕمكض 

 أصم٤مر سم٤مًمٞماين واهلل أقمٚمؿ.

يالتحؾ ومٞمٝم٤م : يالٗمؽ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء، واًمث٤مٟمٞم٦م: إومم: )أرسمع ومتـ شمٙمقن سمٕمدي: ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : هنع هللا يضر( وقمـ أ  هريرة 1)

صاء قمٛمٞمك٤مء ُمٓمب٘مك٦م متكقر ُمكقر اعمكقج ذم : يالتحؾ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء وإُمقال واًمٗمروج، واًمراسمٕم٦م: اًمدُم٤مء وإُمقال، واًمث٤مًمث٦م

ٚمج٠م، شمٓمٞمػ سم٤مًمِم٤مم، وشمٖمِمك اًمٕمراق، وختكبط اجلزيكرة سمٞمكده٤م ورضمٚمٝمك٤م، شمٕمكرك اًمبحر طمتك ٓ جيد أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ُم

ُمف ُمف، ٓ يدومٕمقهن٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إٓ اٟمٗمت٘م٧م ُمـ : إُم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمبةء قمرك إديؿ، صمؿ ٓ يالتٓمٞمع أطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٘مقل ومٞمٝم٤م

)شمك٠مشمٞمٙمؿ ُمكـ سمٕمكدي أرسمكع ومكتـ؛ : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل: هنع هللا يضر. وقمٜمف رواه ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـٟم٤مطمٞم٦م أظمرى( 

وم٤مًمراسمٕم٦م اًمّماء اًمٕمٛمٞم٤مء اعمٓمب٘م٦م، شمٕمرك إُم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمبةء قمرك إديؿ، طمتك يٜمٙمر ومٞمٝم٤م اعمٕمروف ويٕمرف ومٞمٝم٤م اعمٜمٙمر، متقت 

ُيْٕمَرك قمْرك إديكؿ ويِمكؼ  )اًمٕمراق: . وقمـ يمٕم٥م ىم٤مليمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ومٞمٝم٤م ىمٚمقُبؿ يما متقت أسمداهنؿ( رواه 

 .  يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  ،اًمِم٤مم ؿمؼ اًمِمٕمرة وشُمَٗم٧ُم ُِمّمكر وَم٧مَّ اًمبٕمرة ومٕمٜمده٤م يٜمزل إُمر(
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 أحداخ ن١ْٝٛ تدٍ ع٢ً قسب خسٚج املٗدٟ

 أحداث ـوكقي تدل ظذ ؿرب خروج ادفدي

فمٝمقر ٟمجؿ ًمف ذٟم٥م يلء يم٢مض٤مءة اًم٘مٛمر )وىمد فمٝمرت قمدة ُمكذٟمب٤مت ذم هكذا اًمكزُمـ وُمٜمٝمك٤م أيمؼمهك٤م 

يمْمكقء  هءضكقوىمد أظمكؼمين ُمكـ رآه وم٘مك٤مل أن  ،كه2519وقم٤مم  كه2516سملم قم٤مم  ُم٤م (ه٤مزم)وهق ُمذٟم٥م 

 .(1)(هك2546يالقن ذم صٗمر قم٤ممآ)ُمذٟم٥م و اًم٘مٛمر(

)طمّمٚم٧م ىمبكؾ قمكدة أقمكقام آدم  ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من وهل آي٦م مل شمٙمـ ُمٜمذ ظمٚمؼ اهللأول  يمالقف اًم٘مٛمر ذم

ويم٤من اهلةل ٓ ئمٝمر وهق ُمٙمالقف ذم آظمر يقم ُمـ ؿمٝمر ؿمٕمب٤من ومك٠مومتك  ،كه2541-كه:253شم٘مريب٤ًم قم٤مم 

وا ؾـنن ُؽـْم ظؾـقؽم ؾـلمت) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمفُمالتدًٓ يقُم٤ًم  41سم٢ممت٤مم ؿمٕمب٤من  ،وهق أطمد قمٚماء اًمالٕمقدي٦ماًمٚمحٞمدان 

وىمكد  (م2541-هكك:253ًم٘مٛمر ُمرشملم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من )ووىمٕم٧م ؾمٜم٦م اويمالػ  ظدة صع،ون ثالثغ يومًو(

ه٤م قمـ اًم٘مٛمكر ممك٤م ضمٕمكؾ رؤيتكف شمالكتحٞمؾ ؤيمالٗم٧م اًمِمٛمس ذم أول رُمْم٤من )يمالقوم٤ًم طمٚم٘مٞم٤ًم( ومحج٥م ضق

صمكؿ ظمالكػ اًم٘مٛمكر ُمكرة ، اًمٜمّمػ أظمر ُمـ اًمٙمرة إرضٞم٦م ممـ يريدون إصمب٤مت هةل ؿمٝمر رُمْم٤منٕهؾ 

 .(2)أظمرى ذم وؾمط ؿمٝمر رُمْم٤من

                                                 

  ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل همدوت قمغم اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝما ذات يكقم وم٘مك٤مل ُمك٤م ٟمٛمك٧م اًمٚمٞمٚمك٦م طمتكك أصكبح٧م أ( قمـ قمبداهلل سمـ 1)

وذم رواي٦م )اًمٙمقيم٥م( ذو اًمذٟم٥م، ومخِمٞم٧م أن يٙمقن اًمدظم٤من ىمكد ـمكرق، ومكا ٟمٛمك٧م ـمٚمع اًمٜمجؿ( : ىم٤مًمقا: مل؟ ىم٤مل: )ىمٚم٧م

طمتك أصبح٧م( أظمرضمف احل٤ميمؿ وصححف وأىمره اًمذهبل وذيمره اسمـ يمثػم ذم اًمتٗمالكػم وىم٤مل قمٜمف صكحٞمح اإلؾمكٜم٤مد. وقمكـ 

. وقمـ يمٕم٥م ـيمت٤مب اًمٗمتُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم )إٟمف يٓمٚمع ٟمجؿ ُمـ اعمِمكرق، ىمبؾ ظمروج اعمٝمدي، ًمف ذٟم٥م يلء( : يمٕم٥م، ىم٤مل

ُٟمٕمكٞمؿ )هق ٟمجؿ يٓمٚمع ُمـ اعمِمكرق ويلء ٕهؾ إرض يم٢مض٤مءة اًم٘مٛمر ًمٞمٚمك٦م اًمبكدر( : قمـ أي٦م اًمتل شمٔمٝمر ذم اًمالاء ىم٤مل

. وًمف أيْم٤ًم قمـ اسمـ ُمالٕمقد )شمٙمقن قمةُم٦م ذم صٗمر ويبتدأ ٟمجؿ ًمف ذٟم٤مب( وًمكف أيْمك٤ًم قمكـ يمٕمك٥م يمت٤مب اًمٗمتـسمـ مح٤مد، ذم 

ًمف ذٟم٤مب(. وًمف أيْم٤ًم قمـ يمٕمك٥م )ٟمجكؿ ئمٝمكر ذم اجلكقف...صمؿ يٚمتكقي يمكا  )يٓمٚمع ٟمجؿ ُمـ اعمِمكرق ىمبؾ ظمروج اعمٝمدي

شمٚمتقي احلٞم٦م، طمتك يٙم٤مد رأؾم٤مه٤م يٚمت٘مٞم٤من، واًمرضمٗمت٤من ذم ًمٞمٚم٦م اًمٗمالحلم، واًمٜمجؿ اًمذي يرُمل سمف ؿمٝم٤مب يٜم٘مض ُمـ اًمالاء، 

 ُمٕمٝم٤م صقت ؿمديد طمتك ي٘مع ذم اعمِمكرق، ويّمٞم٥م اًمٜم٤مس ُمٜمف سمةء ؿمديد(.

ة قمـ حمٛمد سمـ قمكم )عمٝمديٜم٤م آيت٤من مل يٙمقٟم٤م ُمٜمذ ظمٚمكؼ اهلل اًمالكاوات وإرض يٜمٙمالكػ اًم٘مٛمكر ( أظمرج اًم٘مرـمبل ذم اًمتذيمر2)

ٕول ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من وشمٜمٙمالػ اًمِمٛمس ذم اًمٜمّمػ ُمٜمف ومل يٙمقٟم٤م ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل اًمالاوات وإرض( رواه اًمدار ىمٓمٜمكل 

هق اعمٝمكدي اًمكذي يك٠م  آظمكر اًمزُمك٤من أي و: طمتك يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ يّمكم سمٕمٞمالك اسمـ ُمريؿ: )ذم ؾمٜمٜمف. وذم اًمالكػمة احلٚمبٞم٦م

إٓ ًمٞمٚمك٦م واطمكدة يٓمكقل اهلل ذًمكؽ طمتكك يبٕمك٨م، )وذم روايك٦م  (اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمبد اهلل، ًمق مل يبؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ يقم واطمد

وفمٝمقره يٙمقن سمٕمد أن يٙمالػ اًم٘مٛمر ذم أول ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من، وشمٙمالػ اًمِمٛمس ذم اًمٜمّمػ ُمٜمف ُمثؾ ذًمؽ مل يقضمد ُمٜمكذ 
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 ٠ ايصالشٍ ٚحدٚخ شيصاٍ ععِٝ: شيصاٍ ايبخس تطْٛاَٞنجس

دة أيك٤مم ذم وؾمكط اًمِمكٛمس وىمد رأي٧م ُمع سمٕمكض أصكح٤م  قمك، وىمبؾ ظمروضمف شمٓمٚمع ُمع اًمِمٛمس آي٦م

م وأومك٤مدت 5::2 - كهك2525/كهك2524ؾمقداء قمٜمد ـمٚمكقع اًمِمكٛمس وقمٜمكد همروُبك٤م قمك٤مم  قمةُم٦م يُمرة

يـ ىمٓمٕمك٦م ٟمٞمكزك شمقضمٝمك٧م وم٤مرشمٓمٛمك٧م ِمككرذم اًمِمكٛمس أؾمكٗمر قمكـ قم اٟمٗمجك٤مرٌ إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن ذًمؽ 

ىمٜمبٚم٦م ذري٦م وأطمدصم٧م ؾمح٤مسم٦م ه٤مئٚمك٦م همٓمك٧م ُم٤مئتل أًمػ ٕم٤مدل يسمحجؿ إرض  اً سم٤معمِمؽمي وم٠مطمدصم٧م ومٞمف دُم٤مر

 .(1)ُمـ فمٝمقر قمدة ؿمٛمقس ذم اًمالاء( واًمٞم٤مسم٤من ذم اًمّملم ثُم٤م طمد)ورسما يٙمقن  اعمِمؽمي ًمٕمدة أي٤مم

 

 تسوكومي زفزال اف،حر: ـثرة افزٓزل وحدوث زفزال ظظقم

ب ٟمّمكػ ضكر اًمذي (شمالقٟم٤مُملالٛمك )اعماًمزًمزال اًمبحري ) ىمبؾ فمٝمقر اعمٝمديزًمزال قمٔمٞمؿ حيدث و

ي٦م ِمككروهكق ظمك٤مُمس أيمكؼم زًمكزال ذم شمك٤مريخ اًمب قِمكرذم اعم ة دوًم٦مِمكراًمٙمرة إرضٞم٦م وأصمَّر قمغم إطمدى قم

قمتدٟم٤م ذم اًمالٜمقات إظمػمة اعم٤مضكٞم٦م ا)وًم٘مد ، ويمثرة اجلراد .(2)ىمبؾ ظمروضمف اًمزٓزل ٙمثرشموشمرشمٞمبف اًمث٤مًم٨م( و

                                                                                                                                 

رض قمٛمره قمنمون ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، ووضمٝمف يمقيم٥م دري قمغم ظمده إيٛمـ ظم٤مل أؾمقد، ظمٚمؼ اهلل اًمالٛمقات وإ

 .أهك( خيرج ذم زُم٤من اًمدضم٤مل، ويٜمزل ذم زُم٤مٟمف قمٞمالك اسمـ ُمريؿ

)سمٚمٖمٜمل أٟمف ىمبؾ ظمروج اعمٝمدي، يٜمٙمالػ اًم٘مٛمر ذم ؿمٝمر رُمْمك٤من ُمكرشملم( قم٘مكد اًمكدرر اًمالكٚمٛمل : وقمـ ؿمكريؽ، أٟمف ىم٤مل

اًمبقريٜمل. وأظمرضمف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ سمٚمٗمظ )سمٚمٖمٜمل أٟمف ىمبؾ ظمروج اعمٝمدي، شمٜمٙمالكػ اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ ُمٝمٞم٥م 

 اًمِمٛمس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمرشملم(.

)ٓ خيرج اعمٝمدي طمتك شمٓمٚمع ُمع اًمِمٛمس آيك٦م( وروايك٦م )ذم اًمِمكٛمس آيك٦م( أظمرضمكف : ( قمـ قمكم سمـ قمبداهلل سمـ اًمٕمب٤مس ىم٤مل1)

، وىم٤مل قمٜمف اًمبالتقي إؾمٜم٤مده صحٞمح ورضم٤مًمكف يمٚمٝمكؿ صم٘مك٤مت. ىمك٤مل يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم قمبداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف، و

ٟمٞمك٤مزك : اعمبٞمض ذم ُمقؾمققمتف ذم اًمٗمتـ واعمةطمؿ )ٟم٘مٚم٧م ىمٜم٤مة اإلظمب٤مريك٦م، سمرٟمك٤مُم٩م أظمٓمك٤مر هتكدد إرض، قمٜمكقان احلٚم٘مك٦م

قمكدة م اخلٛمٞمس اًمال٤مقم٦م اًمال٤مدؾم٦م واًمٜمّمػ سمتقىمٞم٧م اًم٘مدس، وىمكد أقمٞمكد هكذا اًمؼمٟمك٤مُم٩م 37/9/3115 ُمدُمرة. سمت٤مريخ

 م.5::2ُمرات ذم ىمٜم٤مة اعمٜم٤مرة، وهل ىمٜم٤مة قمٚمٛمٞم٦م(. ويم٤من اًمؼمٟم٤مُم٩م يتحدث قمـ آٟمٗمج٤مر اًمِمٛمالكل قم٤مم 

أسمِمكريمؿ سم٤معمٝمدي، يبٕم٨م ذم أُمتكل قمكغم اظمكتةف ُمكـ اًمٜمك٤مس ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري، 2)

أظمرضمف احلك٤مومظ أسمكق ٟمٕمكٞمؿ إصكبٝم٤مين ذم صكٗم٦م اعمٝمكدي.  (ًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚماً وزًمزال، ومٞمٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم وقمد

)يٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم(. وذم دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م، قمـ أ  ؾمكٕمٞمد  ،()وزٓزل: سمـ طمٜمبؾ ذم ُمالٜمده، وىم٤ملاوأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد 

)أسمِمكروا سم٤معمٝمدي وم٢مٟمف ي٠م  ذم آظمر اًمزُمك٤من قمكغم ؿمكدة وزٓزل، يالكع اهلل ًمكف إرض : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : اخلدري ىم٤مل

هكزة أرضكٞم٦م ذم أٟمحك٤مء اًمّمكلم ذم يكقم  4111هك أقمٚمٜم٧م اًمّملم قمـ رصكد 2545قمدًٓ وىمالٓم٤ًم(. )وذم ؿمٝمر مج٤مد صم٤مين 
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ظمال٤مئر اىمتّم٤مدي٦م وم٤مدطم٦م ًمٚمبٚمكدان ظم٤مصك٦م  ٥ممم٤م يالباجلراد ًمٚمٛمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م سم٠مقمداد يمبػمة ضمدًا  اضمتٞم٤مح

   .اخلالقوم٤مت يم٤مخلالػ سمجٞمش اًمبٞمداءوشمٙمثر اًمٙمقارث و (1)اجلراد إمحر(

 

 افصػوت ادؽوكقي فؾؿفدي

ذم اًمٞمٛمـ  ٦ماًمٞمٛمـ وخيرج ُمـ ىمري٦م يمرقمإمم  وُيرطمؾ، أو سم٤معمديٜم٦م وُمٜمِم٠مه ُب٤م سمٛمٙم٦مُمقًمد اعمٝمدي سم٤محلج٤مز 

ن اًم٘محٓمك٤مين إوىمٞمكؾ  رداع ٗمك٦مٞمُمكـ ىمخيرج ُمـ يٙمغم وهل ىمري٦م ذم اًمٞمٛمـ و، ذم قمزًم٦م احلقادل وهل ذم هت٤مُم٦م

ويرؾمؾ طمك٤ميمؿ ضمك٤مئر ضمٞمِمك٤ًم ذم ـمٚمبكف  (3)صٜمٕم٤مء وقمدنويالقق رضم٤مًمف ُمـ  (2)وهق أظمق اعمٝمدي ذم ديٜمف ُمٜمٝم٤م

                                                                                                                                 

ُمـ قمةُمك٤مت رضمققمكف  ٕصح٤مسمف )أن âواطمد( وهذا اًمٕمدد يِمػم إمم يمثرة اًمزٓزل ذم أوٟم٦م إظمػمة. وىمد ذيمر قمٞمالك 

شمٙمقن زٓزل قمٔمٞمٛم٦م ذم أُم٤ميمـ وجم٤مقم٤مت وأوسمئ٦م، وشمٙمقن خم٤موف وقمةُمك٤مت قمٔمٞمٛمك٦م ُمكـ اًمالكاء، )وٟمزوًمف إمم إرض 

وىمبؾ هذا يٚم٘مقن أيدهيؿ قمٚمٞمٙمؿ ويٓمردوٟمٙمؿ ويالٚمٛمقٟمٙمؿ إمم جم٤مُمع وؾمكجقن وشمالك٤مىمقن أُمك٤مم ُمٚمكقك ووٓة.. وشمٙمكقن 

، (إٟمجٞمكؾ ًمقىمك٤م) ،. أُمكؿ سمحكػمة. اًمبحكر وإُمكقاج شمْمك٩م(رض يمربقمةُم٤مت ذم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم، وقمغم إ

اإلصح٤مح اًمث٤مًم٨م واًمٕمِمكرون )اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، اًمٕمٝمد اجلديكد( راضمكع اعمقؾمكققم٦م ًمٚمٛمبكٞمض، )وإُمكقاج شمْمك٩م( أي 

 زٓزل اًمبح٤مر )يم٤مًمتالقٟم٤مُمل(.

)سملم يدي اعمٝمدي ُمقت أمحر، وُمكقت : هنع هللا يضرىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم : ( وقمـ قمكم سمـ حمٛمد إودي، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل1)

أسمٞمض، وضمراد ذم طمٞمٜمف، وضمراد ذم همػم طمٞمٜمف، يم٠مًمقان اًمدم، وم٠مُم٤م اعمقت إمحر وم٤مًمالكٞمػ، وأُم٤م اعمقت إسمٞمض وم٤مًمٓم٤مقمقن( 

)اعمقت إمحر يمثرة احلروب واًمثقرات ىمرب ظمروضمف وُم٤م حيّمؾ ومٞمٝم٤م ُمكـ اًم٘متكؾ، : قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل. أىمقل

ٓم٤مقمقن وهل أُمراض اًمٕمّمكر اًمٗمت٤ميم٦م يم٤مإليدز، وضمٜمقن اًمب٘مر، وإٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقر، واٟمٗمٚمكقٟمزا اخلٜمك٤مزير، واعمقت إسمٞمض اًم

ام اًم٘مك٤مئؿ : ي٘مكقلهنع هللا يضر ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبداهلل احلالكلم : قمـ ؾمٚمٞمان سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: (يمال اًمديـ)وُمرض اًمٙمَٚم٥م(. وذم  )ىُمكدَّ

 ال٦م، اعمقت إمحر اًمالكٞمػ، واعمقت إسمٞمض اًمٓم٤مقمقن(.ُمقت أمحر وُمقت أسمٞمض، طمتك يذه٥م ُمـ يمؾ ؾمبٕم٦م مخ: ُمقشم٤من

ـِ ُي٘م٤مُل هل٤م: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل2) يمرقم٦م، وقمكغم رأؾِمكِف : )خيرُج اعمَٝمديُّ ُِمـ ىمري٦ٍم سم٤مًمٞمٛم

)خيرُج اعمَٝمديُّ وقمغم رأؾِمكِف ُمَٚمكٌؽ : وم٤مشمبِٕمقُه( ورواي٦ُم اًمٓمؼماين  خُمتّمكرةٌ أٓ إنَّ هذا اعمَٝمديُّ : ُيٜم٤مديُمٜم٤مٍد قماُم٦ٌم )هماُم٦م( ومٞمٝم٤م 

إنَّ هذا اعمَٝمديُّ وم٤مشمبِٕمقه(.ُمالٜمد اًمِم٤مُمٞملم، واحلدي٨م أظمرضمف أسمق سمٙمر اعم٘مرئ ذم )ُمٕمجؿ ؿمكٞمقظمف( واسمكـ قمكدي ذم : ُيٜم٤مدي

٤مد )خيرج ُمـ ىمري٦م ي٘مك٤مل هلك٤م يٙمكغم ظمٚمكػ ٟمٕمٞمؿ، ىم٤مل أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ مح )واًمٙمٜمجل ذم )اًمبٞم٤من( ُمـ ـمريؼ أ  ،)اًمٙم٤مُمؾ(

 صٜمٕم٤مء سمٛمرطمٚم٦م أسمقه ىمرر وأُمف ياٟمٞم٦م(. وهل ىمري٦م ذم رداع ذم ىمٞمٗم٦م آظمر طمدود سمةد اًمِمٞمخ اًمذه٥م.

 )أن اعمٝمدي يال٘مل ظمٞمٚمف ُمـ صٜمٕم٤مء وقمدن(.هنع هللا يضر ومم٤م ٟمال٥م إمم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  (3)
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ومٞمخرج ُمـ ىمري٦م ُمـ ىمرى ضُمَرش وهل أطمكد خمك٤مًمٞمػ ، وخيتٗمل طمتك يٙمقن ىمبؾ ظمروضمف ومٞمٝمرب ُمـ اعمديٜم٦م

ُمتخٗمٞم٤ًم قمغم ؾمٜم٦م ُمقؾمك اسمـ  ُمٙم٦مإمم  ويتجف، خيرج قمٜمد يمثرة اهلرج )اًم٘متؾ( (1)ُمـ ضمٝم٦م ُمٙم٦م اًمٞمٛمـ ىمرب أُب٤م

، ذم سمٕمض ؿمٕم٤مب ُمٙم٦م ذم ذي ـمقى. وخيرضمكف اًمٜمك٤مس ُمكـ سمٞمك٧ٍم ذم ُمٙمك٦مويٖمٞم٥م ، (2)قمٛمران ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىم٥م

ضمبك٤مل اًمٓمك٤مئػ. إمم  ويٜمحك٤مز ُمكع سمٕمكض أصكح٤مسمف، )قمٜمد( أو )إمم( اًمّمٗم٤م ومٞمب٤ميٕمقٟمف سمكلم اًمكريمـ واعم٘مك٤مم

أم أهنك٤م ، ًا ذم ظمراؾمك٤منضككرق ُمع اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ ظمرؾم٤من هكؾ يٙمكقن طم٤مِمكرواظمتٚمػ ذم جمٞمئف ُمـ اعم

ئ٦م سمدون إشم٠م    (3) ؟ه٤مّمكرهٜم٤مك وشمالٚمؿ إًمٞمف فمٗمره٤م وٟمإمم  ْمكرن حيأًمٞمف ُُمَقـم 

                                                 

ي )خيرج ُمـ ىمري٦م ُمكـ ىمكرى ضمكرش ذم صمةصمكلم رضمكًة ومٞمبٚمكغ اعمك١مُمٜملم ( قمـ اإلُم٤مم أ  سمٙمر حمٛمد سمـ احلالـ اًمٜم٘م٤مش اعم٘مر1)

 ظمروضمف ومٞم٠مشمقٟمف ُمـ يمؾ أرض حيٜمُّقن إًمٞمف يما حتـ اًمٜم٤مىم٦م إمم ومّمٞمٚمٝم٤م( قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل.

ضمٞمِمف اًمالكٗمٞم٤مين )ويبٕم٨م اًمالٗمٞم٤مين سمٕمث٤ًم إمم اعمديٜم٦م، ومٞمٜمٗمر اعمٝمدي ُمٜمٝم٤م إمم ُمٙم٦م ومٞمبٚمغ أُمػم : ( قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، ىم٤مل2)

أن اعمٝمدي ىمد ظمرج إمم ُمٙم٦م، ومٞمبٕم٨م ضمٞمِم٤ًم قمغم أصمره، ومة يدريمف طمتك يدظمؾ ُمٙم٦م ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىمك٥م، قمكغم ؾمكٜم٦م ُمقؾمكك سمكـ 

 قمٛمران، قمٚمٞمٝما اًمالةم( قم٘مد اًمدرر اًمِم٤مومٕمل اًمالٚمٛمل.

( وسمٕمض ُمٜم٤مـمؼ هل سمةد واؾمٕم٦م شمِمٛمؾ ُمٜم٤مـمؼ ذم أومٖم٤مٟمالت٤من اًمٞمقم )ىمٜمده٤مر، هػمات، هٚمٛمٜمد، إىمٚمٞمؿ سمٚمقؿمالت٤من: ( ظمراؾم٤من3)

وذم اًمٕمٝمد اإلؾمةُمل أصبح يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م وراء اًمٜمٝمر سمةد ظمرؾم٤من وهل شمْمؿ إيران يم٤مُمٚم٦م  .ذم إيران )زاهدان وُم٤م طمقهل٤م(

اًمرايك٤مت  وأومٖم٤مٟمالت٤من يم٤مُمٚم٦م وهمػم ٤م. وًمٞمس ومٞمٝم٤م راي٤مت ؾمقد اًمٞمقم إٓ ُم٤م يم٤من ًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمكدة، أو اًمدوًمك٦م اإلؾمكةُمٞم٦م،

، ومخرج إًمٞمٜم٤م ُمالتبِمكرًا، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)أشمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل : دة اًمالٚماين، قمـ قمبداهلل سمـ ُمالٕمقد ىم٤ملقمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس، وقمبٞم: اًمالقد

يٕمرف اًمالكرور ذم وضمٝمف، وما ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ رء إٓ أظمؼمٟم٤م سمف، وٓ ؾمٙمتٜم٤م إٓ اسمتدأٟم٤م، طمتك ُمرت ومتٞم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ، ومكٞمٝمؿ 

ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م ٟمزال ٟمرى ذم وضمٝمؽ ؿمكٞمئ٤ًم شمٙمرهكف. : قمٞمٜم٤مه، وم٘مٚمٜم٤م احلالـ واحلالكلم، ومٚما رآهؿ ظمؼم سمٛمٛمرهؿ، واهنٛمٚم٧م

إٟم٤م أهؾ سمٞم٧ٍم اظمت٤مر اهلل ًمٜم٤م أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م، وإٟمف ؾمكٞمٚم٘مك أهؾ سمٞمتل ُمـ سمٕمدي شمٓمريدًا وشمِمكريدًا ذم اًمبةد، طمتكك ): وم٘م٤مل

قٟمف، ومٞم٘م٤مشمٚمقن ومٞمٜمّمكرون، ومٛمكـ شمرومع هلؿ راي٤مت ؾمقد ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق، ومٞمال٠مًمقن احلؼ ومة يٕمٓمقٟمف، صمؿ يال٠مًمقٟمف ومة يٕمٓم

أدريمف ُمٜمٙمؿ أوُمـ أقم٘م٤مسمٙمؿ ومٚمٞم٠مت إُم٤مم أهؾ سمٞمتل، وًمق طمبقا قمغم اًمثٚم٩م، وم٢مهن٤م راي٤مت هدى يدومٕمقهن٤م إمم رضمؾ ُمكـ أهكؾ 

أظمرضمكف  (سمٞمتل، يقاـمئ اؾمٛمف اؾمٛمل، واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أ ، ومٞمٛمٚمؽ إرض ومٞمٛمأله٤م ىمالٓم٤ًم وقمدًٓ، يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚماً 

قمبداهلل احل٤ميمؿ، ذم ُمالتدريمف. هٙمذا. ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين، واسمـ ُم٤مضم٦م، وٟمٕمٞمؿ سمكـ محك٤مد، يمٚمٝمكؿ اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق 

خيكرج أٟمك٤مس ُمكـ اعمِمككرق، ومٞمقـمئكقن ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمكقل اهلل : سمٛمٕمٜم٤مه. وقمـ قمبداهلل سمـ احل٤مرث سمـ ضمزء اًمزسمٞمدي، ىم٤مل

وٓ يروى هذا احلكدي٨م قمكـ قمبكداهلل سمكـ : ل واًمٓمؼماين ذم إوؾمطيٕمٜمل ؾمٚمٓم٤مٟمف. أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م. واًمبٞمٝم٘م( ًمٚمٛمٝمدي

ومٞمف قمٛمرو سمكـ ضمك٤مسمر : وذيمره اهلٞمثٛمل ذم )زوائده( وًمٞمس هق ُمٜمٝم٤م، وىم٤مل أهك. ،احل٤مرث إٓ ُبذا اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف اسمـ هلٞمٕم٦م

: اهك ىم٤مل إًمب٤مين)هذا إؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ ًمْمٕمػ قمٛمرو سمـ ضم٤مسمر واسمـ هلٞمٕم٦م. : وهق يمذاب. اهك ىم٤مل اًمبقصػمي ذم )اًمزوائد(
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: ىم٤مل هنع هللا يضرضٕمٞمػ، )ضٕمٞمػ اجل٤مُمع( و)اًمْمٕمٞمٗم٦م( و)ضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضم٦م( وُمثٚمف ىم٤مل قمبداهلل اًمٖماري ذم يمت٤مسمف. وقمـ صمقسم٤من 

اهلل إذا رأيتؿ اًمراي٤مت اًمالقد ىمد أىمبٚم٧م ُمـ ظمراؾم٤من، وم٠مشمقه٤م وًمق طمبقا قمغم اًمثٚم٩م؛ وم٢من ومٞمٝمك٤م ظمٚمٞمٗمك٦م ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل 

هكذا طمكدي٨م : أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم صٗم٦م اعمٝمدي هٙمذا. وأظمرضمف احل٤ميمؿ، ذم ُمالكتدريمف سمٛمٕمٜمك٤مه، وىمك٤مل (اعمٝمدي

صحٞمح قمغم ؿمكرط اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ، ومل خيرضم٤مه. ورواه أسمق قمٛمرو اًمداين ذم ؾمكٜمٜمف. وٟمٕمكٞمؿ سمكـ محك٤مد، ذم يمتك٤مب اًمٗمكتـ 

وم٢من ومٞمٝم٤م ظمٚمٞمٗمك٦م اهلل ): ًمٕمؾ ُمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمةة واًمالةميمة ٤م سمٛمٕمٜم٤مه. ىم٤مل ص٤مطم٥م قم٘مد اًمدرر اًمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل و

 ، أي ومٞمٝم٤م شمقـمئ٦ٌم ومتٝمٞمٌد ًمالٚمٓم٤مٟمف، يما ؾمبؼ ذم طمدي٨م قمبداهلل سمـ احل٤مرث آٟمٗم٤ًم.(اعمٝمدي

ؿ يٙمقن ُمك٤م ؿمك٤مء خيرج ُمـ اعمِمكرق راي٤مت ؾمقد ًمبٜمل اًمٕمب٤مس، صم): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمالكٞم٥م 

ون اًمٓم٤مقمك٦م ًمٚمٛمٝمكدي ( اهلل، صمؿ خترج راي٤مت ؾمقد صٖم٤مر شم٘م٤مشمؾ رضمًة ُمـ آل أ  ؾمكٗمٞم٤من، وأصكح٤مسمف، ُمكـ اعمِمككرق يك١مدُّ

خترج راي٦م ُمـ ظمراؾم٤من، صمؿ خترج أظمرى، صمٞمك٤مُبؿ ): أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد. وقمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل

يقـمئ ًمٚمٛمٝمدي ؾمٚمٓم٤مٟمف، سملم ظمروضمف وسملم أن يالٚمؿ اًمٜمك٤مس ًمٚمٛمٝمكدي ؾمكٚمٓم٤مٟمف  سمٞمض، قمغم ُم٘مدُمتٝمؿ رضمؾ ُمـ سمٜمل متٞمؿ،

 أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين، ذم ؾمٜمٜمف. (اصمٜم٤من وؾمبٕمقن ؿمٝمراً 

)وهذه اًمراي٤مت اًمالقد ًمٞمال٧م هل اًمتل أىمبؾ ُب٤م أسمق ُمالٚمؿ اخلراؾم٤مين وم٤مؾمتٚم٥م دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م، ]ذم : ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

، هنع هللا يضرئ٦م[، سمؾ هل راي٤مت أظمر شم٠م  صحب٦م اعمٝمدي، وهق حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٕمٚمقي اًمٗم٤مـمٛمل احلالٜمل ؾمٜم٦م اصمٜملم وصمةصملم وُم٤م

يتقب قمٚمٞمف ويقوم٘مف ويٚمٝمٛمف رؿمده سمٕمكد أن مل يٙمكـ يمكذًمؽ(، وي١ميكده سمٜمك٤مس ُمكـ أهكؾ : يّمٚمحف اهلل ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة )أي

د أن اعمٝمدي اعمٛمكدوح اعمققمكقد سمقضمكقده ذم آظمكر واعم٘مّمق ًا،اعمِمكرق، يٜمّمكروٟمف وي٘مٞمٛمقن ؾمٚمٓم٤مٟمف، وشمٙمقن راي٤مهتؿ ؾمقد

)إن يم٤من ي٘مّمد سمخروضمكف أي ضمٝمك٤مده : اًمزُم٤من يٙمقن أصؾ ظمروضمف وفمٝمقره ٟم٤مطمٞم٦م اعمِمكرق وُيب٤مَيع ًمف قمٜمد اًمبٞم٧م(. أىمقل

وٟمّمكرشمف أو اعمقـمئلم ًمف ومٜمٕمؿ، وإن يم٤من ي٘مّمد وٓدشمف وٟمِم٠مشمف ومٝمذا خم٤مًمػ ًمٚمٜمّمقص إظمرى وٓ يالكت٘مٞمؿ ذًمكؽ( واهلل 

 أقمٚمؿ. 

ي٘متتؾ قمٜمد يمٜمزيمؿ صمةصم٦م يمٚمٝمؿ اسمـ ظمٚمٞمٗمك٦م، صمكؿ ٓ يّمكػم )اعمٚمكؽ( إمم واطمكد ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ـ صمقسم٤من وقم

صمكؿ ذيمكر (، ُمٜمٝمؿ، صمؿ شمٓمٚمع اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق، ومٞم٘م٤مشمٚمقهنؿ ىمت٤مًٓ مل ي٘م٤مشمٚمف ىمقم )ومٞم٘متٚمقٟمٙمؿ ىمتة مل ي٘متٚمف ىمقم(

أظمرضمف احلك٤مومظ أسمكق قمبكداهلل احلك٤ميمؿ ذم  (وًمق طمبقًا قمغم اًمثٚم٩م، وم٢مٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي: إذا رأيتٛمقه ومب٤ميٕمقه): وم٘م٤ملؿمٞمئ٤ًم، 

هذا طمدي٨م صحٞمح، قمغم ؿمكرط اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ، ومل خيرضم٤مه. وأظمرضمكف مج٤مقمك٦م ُمكـ أئٛمك٦م احلكدي٨م : ُمالتدريمف، وىم٤مل

صمكؿ ذيمكر )اًمداين، وأسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين. وىم٤مًمقا ُمقضع ىمقًمكف  أسمق قمبداهلل اسمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل، وأسمق قمٛمرو: سمٛمٕمٜم٤مه؛ ُمٜمٝمؿ

 ،شمٗمرد سمف اسمـ ُم٤مضم٦م، وهكذا إؾمكٜم٤مد ىمكقي صكحٞمح: . وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم )اًمٜمٝم٤مي٦م((صمؿ جيلء ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي): (ؿمٞمئ٤ًم وم٘م٤مل

احلالكلم سمكـ  هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت، رواه احل٤ميمؿ ذم )اعمالتدرك( ُمـ ـمريؼ: وىم٤مل اًمبقصػمي ذم )زوائده( أهك.

ضكٕمٞمػ، ذم )ضكٕمٞمػ اجلك٤مُمع( : هكذا صكحٞمح قمكغم ؿمككرط اًمِمكٞمخلم، ىمك٤مل إًمبك٤مين: طمٗمص قمـ ؾمٗمٞم٤من سمكف، وىمك٤مل
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وخيرج ُمع روىم٦م أهؾ احلجك٤مز ، وسمٕمد ظمالػ اهلل سم٤مجلٞمش اعمتقضمف إًمٞمف ذم اًمبٞمداء جيٕمؾ قم٤مصٛمتف اعمديٜم٦م

سمٞمك٧م اعم٘مكدس إمم  ك ُمـ أيدي اًمٞمٝمقد هي٤مضمركوسمٕمد حترير إىمّم، اًمِم٤مم يقم اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمكإمم  ُمـ اعمديٜم٦م

                                                                                                                                 

إؾمٜم٤مده صحٞمح، ًمٙمـ ذم ُمتٜمف ٟمٙم٤مرة يما سمٞمٜم٦م اًمٕمةُم٦م إًمبك٤مين ُمٗمّمكة : )اًمِمٞمخ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف(: و)اًمْمٕمٞمٗم٦م(، وىم٤مل

ٜمد ذم أؿمكراط اًمال٤مقم٦م وىم٤مل صحٞمح( ورواه اإلُم٤مم أمحد وصححف ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم )اًمّمحٞمح اعمال .هكأذم )اًمْمٕمٞمٗم٦م(

)إذا رأيتؿ اًمراي٤مت اًمالقد ىمد ضم٤مءت ُمـ ىمبؾ ظمراؾم٤من؛ وم٠مشمقه٤م؛ وم٢من ومٞمٝمك٤م ظمٚمٞمٗمك٦م : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : خمتّمكرا، وًمٗمٔمف

وسم٘مٞمك٦م رضم٤مًمكف رضمك٤مل سمٖمكػمه، وهكق طمالكـ احلكدي٨م، ٤ًم اهلل اعمٝمدي( ومٞمف قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، روى ًمف ُمالكٚمؿ ُم٘مروٟمك

صحٞمح قمغم ؿمكرط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه. وىم٤مل أسمكق : (، صمؿ ىم٤ملاً )وم٠مشمقه٤م وًمق طمبق: اًمّمحٞمح. ورواه احل٤ميمؿ سمٜمحقه، وزاد

)دمئ اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ ىمبؾ اعمِمكرق، يم٤من ىمٚمكقُبؿ زسمكر احلديكد، ومٛمكـ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ صمقسم٤من : ٟمٕمٞمؿ

ؾمٛمع ُبؿ ومٚمٞم٠مهتؿ ومٚمٞمب٤ميٕمٝمؿ، وًمق طمبقا قمغم اًمثٚم٩م( وقمزاه اًمالكٞمقـمل ذم )اًمٕمرف اًمقردي( أيْم٤م ًمٚمحالكـ سمكـ ؾمكٗمٞم٤من ذم 

)خترج ُمكـ ظمراؾمك٤من : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر )ُمالٜمده(. وأظمرج أمحد، واًمؽمُمذي، وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، قمـ أ  هريرة 

: أىمكقل (إيٚمٞم٤مء هكل ومٚمالكٓملم)هذا طمدي٨م همري٥م طمالـ : راي٤مت ؾمقد، ٓ يرده٤م رء طمتك شمٜمّم٥م سم٢ميٚمٞم٤مء( ىم٤مل اًمؽمُمذي

)وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ومٚمالٓملم شمٙمقن حمتٚم٦م ومتٜمٓمٚمؼ هذه اًمراي٤مت ُمـ ظمرؾم٤من ًمتحريره٤م ومة يرده٤م أي ىمقة طمتك شمدومع اًمرايك٦م 

ك ٟمٚمت٘مكل(. وقمكـ كُمـ هٜم٤م ٟمبدأ وذم إىمّمك)اعمٝمدي وحترر إىمَم وشمٜمّم٥م ذم ومٚمالٓملم وًمذًمؽ يم٤من ؿمٕم٤مرهؿ  إمم اإلُم٤مم

واًمذي ٟمٗمالكل سمٞمده؛ ٓ يذه٥م اًمٚمٞمؾ طمتك دملء اًمراي٤مت اًمالكقد ُمكـ ىمبكؾ ظمراؾمك٤من، طمتكك يقصم٘مكقا ): أٟمف ىم٤مل: هنع هللا يضرقمكم 

 ومٚمالٓملم، واًمٗمرات ذم اًمٕمكراق وهكق إؿمك٤مرة إمم ٟمكزول رواه اسمـ اعمٜم٤مدي. )وسمٞمال٤من ذم( ظمٞمقهلؿ سمٜمخةت سمٞمال٤من واًمٗمرات

)اعمٝمدي ُمقًمده سم٤معمديٜم٦م، ُمكـ أهكؾ : ىم٤ملهنع هللا يضر اًمراي٤مت اًمالقد ذم ومٚمالٓملم واًمٕمراق(. وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

، سمراق اًمثٜم٤مي٤م، ذم وضمٝمف ظم٤مل، أىمٜمكك واؾمٛمف اؾمؿ ٟمبل، وُمٝم٤مضمره سمٞم٧م اعم٘مدس، يم٨م اًمٚمحٞم٦م، أيمحؾ اًمٕمٞمٜملم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسمٞم٧م اًمٜمبل 

ُمـ ُمرط خمٛمٚم٦م ؾمقداء ُمرسمٕم٦م ومٞمٝم٤م طمجر، مل شمٜمِمكر ُمٜمكذ شمكقذم رؾمكقل اهلل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأضمغم ذم يمتٗمف قمةُم٦م اًمٜمبل خيرج سمراي٦م اًمٜمبل 

وضمقه ُمـ ظم٤مًمٗمف وأدسم٤مرهؿ، يبٕم٨م وهق  سمقنْمكروٓ شمٜمِمكر طمتك خيرج اعمٝمدي، يٛمده اهلل سمثةصم٦م آٓف ُمـ اعمةئٙم٦م، ي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ـمرومكف اعم٘مكدم( : ُم٤م سملم اًمثةصملم إمم إرسمٕملم( أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمكتـ. )طمجكر اًمثكقب

)ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُمـ ي٘مقل احلجر هق اخلتؿ(. ويِمٝمد هلذا اًم٘مقل أصمر وهق ُمـ أقمج٥م ُم٤م اـمٚمٕمك٧م قمٚمٞمكف قمٜمكد : اًمٜمٝم٤مي٦م. أىمقل

)وشم٘مبكؾ رايك٤مت )ُمكـ( : ىمك٤مل هنع هللا يضر. قمـ أُمػم اعمك١مُمٜملم قمككم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصًمراي٤مت اًمالقد أهن٤م خمتٛم٦م سمخ٤مشمؿ اًمرؾمقل اًمِمٞمٕم٦م يّمػ ا

ؿمكرىمل إرض ًمٞمال٧م سم٘مٓمـ وٓ يمت٤من وٓ طمرير، خمتٛم٦م ذم رؤوس اًم٘مٜم٤م سمخ٤مشمؿ اًمالكٞمد إيمكؼم، يالكقىمٝم٤م رضمكؾ ُمكـ آل 

 ٖمرب يم٤معمالؽ إذومر، يالكػم اًمرقم٥م أُم٤مُمٝم٤م ؿمٝمرًا( اًمبح٤مر، وخمتّمكر اًمبّم٤مئر.حمٛمد، يقم شمٓمػم سم٤معمِمكرق يقضمد رحيٝم٤م سم٤معم
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 ايصفات املها١ْٝ يًُٗدٟ

ويٗمكتح اهلل ًمكف  (1)وشم٠مشمٞمف يمٜمقز اًمٓم٤مًم٘م٤من رضم٤مل قمرومكقا اهلل طمكؼ ُمٕمرومتكف، ويٜمزل ُب٤م وجيٕمٚمٝم٤م قم٤مصٛم٦م اخلةوم٦م

، اؾمكٓمٜمبقل، ويٗمكتح اًمكروم )اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م (2)، وسمٚمٜمجكر، وضمبؾ اًمكديٚمؿ، يران(إووم٤مرس )، ضمزيرة اًمٕمرب

ويٗمكتح ، (3) احلديكد ديـ ذمٗمويك٠م  سمٛمٚمكقيمٝمؿ ُمّمك )أُمريٙم٤م(، )واًمبٞم٧م إسمٞمض، وروُم٤م )قم٤مصٛم٦م إيٓم٤مًمٞم٤م(

  .(4)قيمٝمؿ ُمٖمٚمٚملم ذم اًمالةؾمؾٚمٛمسم وي٠م )اهلٜمد( 

                                                 

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ قمغم ُمـ ٟم٤موأهؿ، ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 1)

قمكغم أسمكقاب ): أظمرضمف اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝما. وذم روايك٦م اسمكـ قمالك٤ميمر (طمتك ي٘م٤مشمؾ آظمرهؿ اعمالكٞمح اًمدضم٤مل

أٟمكف هنع هللا يضر .وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م، (اًمٓم٤مًم٘م٤مِن، طمتك خيرج اهلل يمٜمزه ُمـ اًمٓم٤مًم٘م٤من، ومٞمجلء سمف يما يمٜمزه ُمـ ىمبؾ

ًمٙمـ ُب٤م رضم٤مل قمرومقا اهلل طمؼ ُمٕمرومتف، وهؿ )وحي٤ًم ًمٚمٓم٤مًم٘م٤من، وم٢من هلل قمز وضمؾ ُب٤م يمٜمقزًا ًمٞمال٧م ُمـ ذه٥م وٓ ومْم٦م و: ىم٤مل

سمٚمدة ذم ظمراؾم٤من سملم ُمرو اًمكروذ : أٟمّم٤مر اعمٝمدي آظمر اًمزُم٤من( أظمرضمف احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٙمقذم ذم يمت٤مب اًمٗمتقح. اًمٓم٤مًم٘م٤من

وسمٚمخ وهل أيمؼم ُمديٜم٦م سمٓمخرؾمت٤من، وإظمرى سمٚمدة ويمقرة سملم ىمزويـ وأُبر، وُبك٤م قمكدة ىمكرى ي٘مكع قمٚمٞمٝمك٤م هكذا آؾمكؿ 

 .يران(إٚمدان(. )وهل اًمٞمقم ُمديٜم٦م ذم أومٖم٤مٟمالت٤من وإىمٚمٞمؿ أو ُمٜمٓم٘م٦م ذم )ُمٕمجؿ اًمب

( أظمرضمكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ٓ يٗمتح سمٚمٜمجر، وٓ ضمبؾ اًمديٚمؿ، إٓ قمغم يدي رضمؾ ُمكـ آل حمٛمكد : أٟمف ىم٤ملهنع هللا يضر ( وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان، 2)

 سمٚمٜمجر هل سمٕمض سمةد اًمروس اًمٞمقم.  ،ةطمؿاإلُم٤مم أسمق احلالكلم أمحد سمـ ضمٕمٗمر اسمـ اعمٜم٤مدي، ذم يمت٤مب اعم

)قمّمب٦م ُمـ اعمالٚمٛملم يٗمتتحقن اًمبٞم٧م إسمٞمض سمٞم٧م يمالككرى( رواه ُمالكٚمؿ  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ( قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل3)

ًٓم٦م قمكغم أهنك٤م ؾمكتٗمتح واحل٤ميمؿ. )مل ُياَلؿَّ قمغم ُمر اًمت٤مريخ سمٞم٧م سم٤مًمبٞم٧م إسمٞمض همػم هذا اًمذي ذم أُمريٙم٤م اًمٞمقم وًمٕمؾ ومٞمف د

ـْ َأِ  ُهَرْيَرَة، ىَم٤مَل  ـَ ذِم احْلَِديكدِ ): ىمريب٤ًم سم٢مذن اهلل(. وقَم ِدي وِم ُُمَّمكٗمَّ رواه أسمكق  (َيُٙمقُن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ظَمٚمِٞمَٗم٦ٌم َأْو َأُِمػٌم ُي١ْمشَمك سمُِٛمُٚمقِك اًمرُّ

 قمٛمرو اًمداين ذم اًمالٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ وهمقائٚمٝم٤م واًمال٤مقم٦م وأؿمكراـمٝم٤م.

قمّم٤مسمت٤من ُمـ أُمتل أطمرز ٤م اهلل ُمـ اًمٜم٤مر قمّم٤مسم٦م شمٖمزوا اهلٜمكد ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل ىم٤مل : ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قمـ صمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل 4)

 محد. أرواه اًمٜمال٤مئل، طمدي٨م صحٞمح، ورواه  (وقمّم٤مسم٦م شمٙمقن ُمع قمٞمالك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝما اًمالةم

)وذيمر اهلٜمد يٖمزو اهلٜمد سمٙمكؿ ضمكٞمش يٗمكتح اهلل قمٚمكٞمٝمؿ طمتكك يك٠مشمقا سمٛمٚمكقيمٝمؿ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ أ  هريرة ىم٤مل

يمت٤مب ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم ُمٖمٚمٚملم سم٤مًمالةؾمؾ يٖمٗمر اهلل ذٟمقُبؿ ومٞمٜمّمكرومقن طملم يٜمّمكرومقن ومٞمجدون اسمـ ُمريؿ سم٤مًمِم٤مم( رواه 

اًمذي رواه ٟمٕمكٞمؿ سمكـ هنع هللا يضر   هريرة أوُم٤م ذيمر ذم طمدي٨م ): ف اجلاقم٦م وم٘م٤ملحت٤مإ. وقمٚمؼ قمٚمٞمف محقد اًمتقجيري ذم يمت٤مسمف اًمٗمتـ

مح٤مد ذم همزوة اهلٜمد ومٝمق مل ي٘مع إمم أن وؾمكٞم٘مع قمٜمد ٟمزول قمٞمالك اسمـ ُمريؿ قمٚمكٞمٝما اًمّمكةة واًمالكةم إن صكح احلكدي٨م 

 . أهك (سمذًمؽ واهلل أقمٚمؿ
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 ذم افعرب وأصدذم يـو متقممع ادفدي ضوئػي احلق 

 ،(1)ًمكف ف اهللسمٜمل متٞمؿ ومٞمٗمتحأؿمدهؿ ُمع ـم٤مئٗم٦م احلؼ وهؿ اًمٕمرب و اعمٝمدي ومٞم٘م٤مشمٚمفوخيرج قمٚمٞمف اًمدضم٤مل 

   يتقرم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس.صمؿ 

                                                 

)ٓ يزال أهؾ اًمٖمرب فم٤مهريـ قمغم احلؼ طمتك : واؾمتدل سمحدي٨موقمـ قمكم سمـ اعمديٜمل رواي٦م أن أهؾ اًمٖمرب هؿ اًمٕمرب، ( 1)

اًمٕمرب؛ ٕهنؿ أصح٤مُب٤م، ٓ يالت٘مل ُب٤م أطمد همػمهؿ وىمٞمؾ اعمكراد اًم٘مكقة : اًمدًمق؛ أي: واعمراد سم٤مًمٖمرب): شم٘مقم اًمال٤مقم٦م(. ىم٤مل

٤م رواه . وي١ميد هذا اًم٘مقل ُمك(واًمِمدة واجلد وهمرب يمؾ رء طمده وىمٞمؾ اعمراد اًمٖمرب ُمـ إرض اًمذي هق ضد اًمِمكرق

يك٤م رؾمكقل اهلل! : )وم٘م٤مًم٧م أم ؿمكريؽ سمٜمك٧م أ  اًمٕمٙمكر: ذم ذيمر اًمدضم٤مل، وومٞمفهنع هللا يضر اسمـ ُم٤مضم٦م ُمـ طمدي٨م أ  إُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم 

هؿ ىمٚمٞمؾ، وضمٚمٝمؿ يقُمئذ سمبٞم٧م اعم٘مدس، وإُم٤مُمٝمؿ ُمٝمدي رضمؾ ص٤مًمح، ومبٞمٜما إُم٤مُمٝمؿ ىمد شم٘مكدم ): وم٠ميـ اًمٕمرب يقُمئذ؟ ىم٤مل

ك اسمـ ُمريؿ اًمّمبح، ومرضمع ذًمؽ اإلُمك٤مم يكٜمٙمص يٛمٌمك اًم٘مٝم٘مكري ًمٞم٘مكدم قمٞمالكك إذ ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ قمٞمال ؛يّمكم ُبؿ اًمّمبح

وم٢مهن٤م ًمؽ أىمٞمٛم٧م، ومٞمّمكم ُبؿ إُم٤مُمٝمؿ( وأصؾ هذه اًم٘مٓمٕمك٦م  ؛شم٘مدم ومّمؾ: يّمكم، ومٞمْمع قمٞمالك يده سملم يمتٗمٞمف، صمؿ ي٘مقل ًمف

أهن٤م : أم ؿمكريؽ)أظمؼمشمٜمل : ضم٤مُمع اًمؽمُمذي( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل)صحٞمح ُمالٚمؿ( و)صم٤مسم٧م ذم 

ي٤م رؾمكقل اهلل! ومك٠ميـ اًمٕمكرب يقُمئكذ؟ : ًمٞمٗمرن اًمٜم٤مس ُمـ اًمدضم٤مل ذم اجلب٤مل( ىم٤مًم٧م أم ؿمكريؽ): ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل 

، صمبك٧م )هكؿ ضكخ٤مم اهلك٤مم: وذيمر سمٜمل متٞمؿ وم٘مك٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : هؿ ىمٚمٞمؾ(. وي١ميده أيْم٤ًم قمـ أ  هريرة ىم٤مل): ىم٤مل

)هكؿ أؿمكد أُمتكل قمكغم : ىم٤مل ذم سمٜمل متكٞمؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإىمدام، ٟمّم٤مر احلؼ ذم آظمر اًمزُم٤من، أؿمد ىمقُم٤ًم قمغم اًمدضم٤مل( واًمرؾمقل اهلل 

ـْ سَمٜمِل مَتِٞمٍؿ قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهللِ : اًمدضم٤مل( وىم٤مل )َٓ شَمُ٘مكْؾ ًمَِبٜمِكل : وَمَ٘مك٤مَل  ٤ًم،َيْقُم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)هؿ أؿمد اًمٜم٤مس قمغم اًمدضم٤مل( وَٟم٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

ُْؿ َأـْمكَقُل اًمٜمَّك٤مِس ِرَُم٤مطمك ًا،مَتِٞمٍؿ إَِّٓ ظَمػْم  ـْ َأِ  ُهَرْيكَرَة ٤ًم وَمك٢مهِنَّ ٤مِل(. وقَمك ضمَّ كُؾ قِمٜمْكَد اًمٜمَّبِكل  : ، ىَمك٤مَل هنع هللا يضرقَمكغَم اًمكدَّ
 ُذيمِكَرِت اًْمَ٘مَب٤مئِ

ـْ سمٜمل مَتِٞمٍؿ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُح إطَْمةِم، قِمَٔم٤مُم اهْل٤َمِم، َأؿَمكدُّ اًمٜمَّك٤مِس قَمكغَم : وَمَ٘م٤مَل ، وَماَل٠َمًُمقُه قَم )ي٠مسمك اهلل ًمتٛمٞمؿ إٓ ظمػمًا صُمب٧َُّم إىَْمَداِم، ُرضمَّ

َُم٤مِن، َهْْمَب٦ٌم مَحَْراُء ٓ يَ  ٤مِل ذِم آظِمِر اًمزَّ ضمَّ ـْ َٟم٤مَوَأَه٤م( وىم٤مل رؾمقل اهلل ْمكراًمدَّ اًمدضم٤مل ُمـ سمٜمكل  )ًمٞمس أطمد أؿمد قمغم :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصَه٤م َُم

ىمك٤مل زم يمٕمك٥م إن أؿمكد : متٞمؿ وىم٤مل ٓ خيرج طمتك ٓ يٙمقن رء أطم٥م إمم اعم١مُمـ ظمروضم٤ًم ُمـ ٟمٗمالف( وقمـ سمـ وم٤مشمؽ ىمك٤مل

)هؿ أؿمد اًمٜم٤مس ذم اعمةطمكؿ( وروايك٦م )ىمك٤مل هكؿ  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأطمٞم٤مء اًمٕمرب قمغم اًمدضم٤مل ًم٘مقُمؽ يٕمٜمل سمٜمل متٞمؿ. وىم٤مل اًمرؾمقل 

 âوذيمكر اعمٝمكدي هنع هللا يضر   ـم٤مًمك٥م أ)هؿ أؿمد اًمٜم٤مس ىمت٤مٓ ذم اعمةطمؿ(. وقمـ قمكم سمـ : أؿمد اًمٜم٤مس سمةء ذم اعمةطمؿ( وىم٤مل

، : ، وَمَ٘م٤مَل سمَٞمِد قَمكِمٍّ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.....( وَأظَمَذ َرؾُمقُل اهللَِّ  )ويٙمثر اهلل قمز وضمؾ مجٕمف سمتٛمٞمؿ: وم٘م٤مل ـْ ُصكْٚم٥ِم َهكَذا طَمكلٌّ )ؾمككٞمْخُرُج ُِمك

ـَ اعمَِْمكرِق َوُهَق َص٤مطِم٥ُم َراَي٦ِم ا ٤ًم،َيْٛمأُل إَْرَض قَمْدٓ َوىِماْلٓم ُف ُيْ٘مبُِؾ ُِم ، وَم٢مِٟمَّ ( وَم٢مَِذا َرَأْيُتْؿ َذًمَِؽ، وَمَٕمَٚمْٞمُٙمْؿ سم٤ِمًْمَٗمَتك اًمتَِّٛمٞمِٛمل  عمَْْٝمِدي 

هنكؿ ؾمككٞمحٛمٚمقن قمكغم قمكقاشم٘مٝمؿ رايك٦م أره٤مص إ)هؿ أؿمد اًمٜم٤مس سمةًء ذم اعمةطمؿ( وهذا ومٞمف  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصويٙمٗمل ىمقل اًمرؾمقل 

 اعمٝمدي ويبتٚمقن ويثبتقن، واهلل أقمٚمؿ.
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ٟمجكد واًمٕمكراق واًمِمك٤مم )حت٤مف اجلاقم٦م )وسمٜمق متٞمؿ ىمبٞمٚم٦م يمبػمة ُمـ اًمٕمرب( ومٛمٜمٝمؿ ذم إىم٤مل اًمِمٞمخ محقد اًمتقجيري ذم يمت٤مسمف 

أ  إُم٤مُم٦م وطمدي٨م أ  هريرة ريض اهلل قمٜمٝما دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمرب هؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة ُمقت وىمٓمر( ومٗمل طمدي٨م ْمكروطم

 اًمتل شم٘م٤مشمؾ اعمالكٞمح اًمدضم٤مل ذم آظمر اًمزُم٤من، ويدظمؾ ُمع اًمٕمرب شمبٕم٤ًم ُمـ يم٤من ُمتٛمالٙم٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًمالٜم٦م ُمـ همػمهؿ(.
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 ادتــــــص٤ ايجــــايح

 افثــــوفٌزء ــــــاجل

 ظؾقه افسالمدي ـادفموم يدايي حرـي طفور اإل

 

  

 ايجــــايحص٤ ــــــادت

بدا١ٜ حسن١ ظٗٛز 

 â  اإلَاّ
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 ظٗٛز اإلَاّ املٗدٟ حمُد بٔ عبداهلل عًٝ٘ ايطالّ

 ظؾقه افسالماإلموم ادفدي ُمؿد ين ظ،داهلل طفور 

وإذا ، اًمتقىمُّٕم٤مت اًمقاردة ذم هذا اجلزء وذم همػمه إٟما هل اضمتٝم٤مدات ذم شمٜمزيؾ اًمٜمّمكقص قمكغم اًمقاىمكع

ٕٟمف ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞمك٥م إٓ ، ٕن ذًمؽ ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ َٟمْجِزم سمف، رٌء ُمـ هذه اًمتقىمُّٕم٤مت ومة َُمةُم٦مختٚمَّػ 

 .  .اهلل

. .وىمد أوردٟم٤م إطم٤مدي٨م ذم هذا اجلزء دون ختري٩م ٕٟمف ؾمَبؼ خترجيٝم٤م ىمبؾ ذًمؽ ومٞما ؾمَبؼ ُمـ اًمٙمتك٤مب

ي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم، وسمٕمض إطم٤مدي٨م ضٕمٞمٗم٦م وإن ، وسمٕمْمكٝم٤م يِمكٝمد هلك٤م اًمقاىمكع، يما ؾمبؼ اًم٘مقل ٤مً وًمٙمـ ُيَ٘مق 

ٜم٦ّم  .يم٤مٟم٧م ُمـ همػم أطم٤مدي٨م أهؾ اًمالُّ

 

 يدايي حرـي طفور ادفدي

شمٜمٓمٚمؼ ُمـ احلجك٤مز ذم ُمٙمك٦م ، يٗم٦م قمغم أن طمريم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي وظمةومتف اعم٘مدؾم٦مِمكرشمدل إطم٤مدي٨م اًم

وشم١ميمكد ، ًا سمقاؾمكٓم٦م أصكح٤مسمف وأٟمّمك٤مرهؾمككرويقضمكف إطمكداث ، وأٟمف يٙمقن ومٞمٝم٤م ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىم٥م، واعمديٜم٦م

يٙمقٟم٤من سمٛمث٤مسم٦م اإلؿم٤مرة اإلهلٞم٦م ًمكف وٕٟمّمك٤مره سم٠مٟمكف ، إطم٤مدي٨م قمغم وىمقع طمدصملم ىمبؾ طمريم٦م فمٝمقر اعمٝمدي

 .âىمد آن ُمققمد فمٝمقره 
يرى ومٞمكف ، سم٘مٞم٤مدة اًمالٗمٞم٤مين إصٝم٥م )إؾمد( ،شمبدأ سمٚمٕم٥م اًمّمبٞم٤منومتٜم٦م ذم سمةد اًمِم٤مم : احلدث إول

وإضكٕم٤مف  ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م ذم ضبط اعمٜمٓم٘م٦م اعمحٞمٓم٦م سمٗمٚمالٓملمأن اًمالٗمٞم٤مين ، أقمداء إُم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٖمرسمٞملم

وشم٘مػ ذم وضمكف ، متٜمع اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمالٙمري٦م ضدهؿ، وشمثبٞم٧م زقم٤مُم٦م ُمقاًمٞم٦م هلؿ ،اإلؾمةُمٞم٦م اًم٘مقة اًمٕمالٙمري٦م

 .هتديدات اًمبةد اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة اعمٝمدي اًم٘م٤مدم ًمتحرير اًم٘مدس

ومٞم٘مقًمكقن ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ًمال٤من رؾمكقل اهللوأن أُمره ُمققمقد قمغم، أُم٤م اًمذيـ يٕمرومقن أطم٤مدي٨م اًمالٗمٞم٤مين اًمِم٤مُمل

وَن َوْظُد َرِيـَو َدَْػُعوًٓ صدق اهلل ورؾمقًمف  ـَ ، وٟمف ُم٘مدُم٦م ًمٔمٝمقر اعمٝمكدي اعمققمكقدويٕمتؼم، (1)()ُشْ،َحوَن َرِيـَو إِْن 

   ..ويدقمقن إلقمداد مج٤مقم٦م شم٘مقم سمبٞمٕمتف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم شمفّمكرويالتٕمدون ًمٜم

، ىمقي٤ًم قمٛمٞم٘مك٤مً ، هؾ يمؾ ًمٖم٦م سمٚمٖمتٝمؿأ، ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل يالٛمٕمقٟمف مجٞمٕم٤مً إمم  ٟمداء ُمـ اًمالاء: واحلَدث اًمث٤مين

ويٗمكزع اًمٜمك٤مس ُمكـ ، وٓ ىم٤مقمكٌد إٓ هنكض، آشمٞم٤ًم ُمـ اًمالاء وُمـ يمؾ صقب.. ومة يب٘مكك ٟمك٤مئٌؿ إٓ اؾمكتٞم٘مظ

اع ّمككروضكع طمكد ًمٚمٔمٚمكؿ واًمٙمٗمكر واًمإمم  وهق يدقمقهؿ !صٞمحتف وخيرضمقن ُمـ سمٞمقهتؿ ًمٞمٜمٔمروا ُم٤م اخلؼم

                                                 

 [219: ( ]اإلؾمكراء1)
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)اًم٘مٜمكقات إمم  ًمٕمكؾ هكذا ومٞمكف إؿمك٤مرةو !واشمب٤مع اإلُم٤مم اعمٝمدي ويالٛمٞمف سم٤مؾمٛمف واؾمكؿ أسمٞمكف، وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء

  ؟وأيـ هق ؟ُمـ هق اعمٝمدي: اًمٗمْم٤مئٞم٦م( وٓ سمد أٟمف يٕمؿ اًمٕم٤ممل ؾم١مال قمغم أًمالٜم٦م اًمٜم٤مس وذم وؾم٤مئؾ اإلقمةم

  ُمكـ أهكؾ سمٞمك٧م، وؾمٗمٞم٤مين احلجك٤مز ُمك٤م أن يٕمرومكقا أن اعمٝمكدي إُمك٤مم اعمالكٚمٛملم ّمكروًمٙمـ ومراقمٜم٦م اًمٕم

ب هكذا اعمكد ْمككروسمك٤مًمتخٓمٞمط ًم، ٔمٝمر ذم احلجك٤مز طمتكك يبكدؤوا سم٤مًمتِمكٙمٞمؽ سم٤مًمٜمكداءؾمكٞموأٟمف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل

 !واًم٘مْم٤مء قمغم إُم٤مُمف اعمٝمدي، اإلؾمةُمل اجلديد

وَن ومٞمٕمرومقن أٟمف اًمٜمداء احلؼ اعمققمكقد ، أُم٤م اعم١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م اًمذيـ ؾمٛمٕمقا سم٠مطم٤مدي٨م هذا اًمٜمداء )َوخَيِـر 

   .شمفّمكروآؾمتٕمداد ًمٜم، واًمبح٨م قمٜمف، وشمٙمثر أطم٤مديثٝمؿ قمـ اعمٝمدي، (فَِ ْ َؿوِن َيْ،ُؽوَن َوَيِزيُدُذْم ُخُشوظوً 

وأصكؾ أطم٤مديك٨م هكذه ، وهل قمدة ٟمداءات ُمٜمٝم٤م ىمبؾ سمٞمٕمتف وُمٜمٝمك٤م يكقم اًمبٞمٕمك٦م وأظمكرى سمٕمكد اًمبٞمٕمك٦م

ٞمف سم٤مؾمٛمف واؾمكؿ أسمٞمكفوشمُ ، اشمب٤مع اإلُم٤مم اعمٝمديإمم  اًمتل شمدقمق اًمٜم٤مس، اًمٜمداءات ٓ َيبُٕمكد سمٚمقهمٝمك٤م طمكد  ..اَلٛم 

   .اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي

يمٚما ؾمكٙمٜم٧م ُمكـ ضم٤مٟمك٥م ، شمٙمقن سم٤مًمِم٤مم ومتٜم٦م أوهل٤م ًمٕم٥م اًمّمبٞم٤من): ٥م ىم٤ملالكٞموُمٜمٝم٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعم

٧م ُمـ ضم٤مٟم٥م أٓ إن إُمػم : طمتك يٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمالاء -جيدوٟمف  ويٓمٚمبقن اعمخرج ومة -ومة شمتٜم٤مهك ، ـمٛمَّ

. يٕمٜمكل .صمكةث ُمكرات، )ذًمٙمكؿ إُمكػم طم٘مك٤مً : ٥م يديف طمتك أهنا ًمتٜمتٗمْم٤من وم٘مك٤ملالكٞموومَتؾ اسمـ اعم .ومةن(

 .اعمٝمدي(

، ومٕمٜمد ذًمؽ ئمٝمر اعمٝمكدي قمكغم أومكقاه اًمٜمك٤مس، إذا ٟم٤مدى ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمالاء أن احلؼ ذم آل حمٛمد): وُمٜمٝم٤م

   .وٓ يٙمقن هلؿ ذيمر همػمه(، سمقن طمبفِمكرويُ 

، ن احلكؼ ذم آل حمٛمكدإأٓ : )يٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمالاء: أ  ضمٕمٗمر ىم٤ملطمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد قمـ ضم٤مسمر قمـ : وُمٜمٝم٤م

)وإٟمكا اًمّمكقت ، أٟمك٤م أؿمكّؽ ومٞمكف، أٓ إن احلؼ ذم آل قمٞمالكك أو ىمك٤مل اًمٕمبك٤مس(: ويٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ إرض

)أٓ إن ومةٟم٤ًم ىمد : وذم سمٕمض اًمرواي٤مت - اهلل ٟمٕمٞمؿؿمؽَّ أسمق قمبد -إؾمٗمؾ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٚمبس قمغم اًمٜم٤مس( 

ؽ اًمٜم٤مسىمتؾ  (، ُمٔمٚمقُم٤ًم يِمٙم  ة طم٤ميمٛمك٦م ىمبكؾ ؾمككروحمكؾ اًمِمكؽ يكدل قمكغم أ .ومٙمؿ يقُمئذ ُمـ ؿم٤مك ُمتحػم 

 واًمٕملم( إذًا أطمد آؾمكٛملم الكلماًمٕم٤مُمؾ اعمِمؽمك ذم أطْمُرومٝما )آل قمٞمالك وآل اًمٕمب٤مس(  ٤م طمروم٤م )اًم اعمٝمدي

   .ل ؾمٕمقد(وومٞمف سمٕمض احلروف اعمِمؽميم٦م )يمآ، ة احل٤ميمٛم٦م أو يٙمقن اؾمؿ يِم٤مُبٝماؾمكرًمٕمٚمف اؾمؿ إ

: وم٘مد يٙمقن ٟمداء إسمٚمٞمس طم٘مٞم٘م٦م يما ٟم٤مدى يقم أطمكد، أُم٤م اًمٜمداء إريض اعمْم٤مد اًمذي شمذيمره إطم٤مدي٨م

وحيتٛمؾ أن يٙمقن ٟمكداء إسمٚمكٞمس سمقاؾمكٓم٦م أقمقاٟمكف أسم٤مًمالك٦م اإلقمكةم اًمٕمك٤معمل يِمكّٙمٙمقن اًمٜمك٤مس ، ىمتِؾ حمٛمد

  .ويِمٞمٕمقن ذم اًم٘مٜمقات واإلذاقم٤مت ظمؼما يم٤مذسم٤م أن اعمٝمدي ىمد ىمتؾ
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)إٟمف يٜم٤مدي سم٤مؾمؿ ص٤مطم٥م هذا إُمكر ُمٜمك٤مٍد : ٕمض اًمرواي٤مت أن اعمٜم٤مدي يٜم٤مدي ًمقىمػ اًم٘مت٤ملوضم٤مء ذم سم

ومكة ، وىمٗمكفإمم  ومٗمٞمؿ اًم٘مت٤مل؟!( وأُم٤م اًم٘مت٤مل اًمذي يدقمق اًمٜمداء اًمالكاوي، إُمر ًمٗمةن سمـ ومةن: ُمـ اًمالاء

، قمٜمكد اًمبٞمك٧م احلكرامويمكذًمؽ اىمتتك٤مل اًم٘مب٤مئكؾ ، يبٕمد أن يٙمقن ذم احلج٤مز اىمتت٤مل اًمثةصم٦م إُمراء قمغم اعمٚمؽ

ويمذًمؽ آىمتت٤مل ذم أيمثر إىمٓم٤مر ووم٘م٤ًم عم٤م شمذيمره إطم٤مديك٨م ُمكـ أٟمكف ذم ؾمكٜم٦م اًمٔمٝمكقر شمٙمثكر احلكروب ذم 

  .إرض

وم٘مد ذيمكر سمٕمْمكٝم٤م أٟمكف يٙمكقن ذم ، وضمقد شمٗم٤موت سملم اًمرواي٤مت ذم وىم٧م اًمٜمداءإمم  يما يٜمبٖمل آًمتٗم٤مت

أو ذم حمرم وسمٕمكد ، أٟمف يٙمقن ذم ُمقؾمؿ احل٩م وذيمر سمٕمْمٝم٤م، وذيَمر سمٕمْمٝم٤م أٟمف يٙمقن ذم رضم٥م، ؿمٝمر رُمْم٤من

  .سمؾ يٜمص سمٕمْمٝم٤م قمغم ذًمؽ، ويٗمٝمؿ ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت أهن٤م ٟمداءات ُمتٕمددة، ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م

، ظمكروج اًمالكٗمٞم٤مين اًمِمك٤مُمل إصكٝم٥م )إؾمكد(و ومتٜم٦م ًمٕمك٥م اًمّمكبٞم٤من أي سمٕمد، سمٕمد هذيـ احلَدصملم

وشمكذيمر اًمروايك٤مت ، ًا طمٞم٨م ئمٝمكر ذم اعمحكرمواًمٜمداء اًمالاوي يٙمقن اًمب٤مىمل ًمٔمٝمقر اعمٝمدي وىم٧م ىمٚمٞمؾ ضمد

واًمت٘م٤مئكف ، شمتٚمخص سم٤مشمّم٤مًمف سم٠مٟمّم٤مره ذم اعمديٜم٦م اعمٜمكقرة صمكؿ ذم ُمٙمك٦م اعمٙمرُمك٦م قمددًا ُمـ أقماًمف ذم هذه اًمٗمؽمة

ف وُمٜمٝمؿ ؾمبٕم٦م ُمكـ ، سمبٕمض اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل اإلؾمةُمل يبحثقن قمٜمف ًمٞمب٤ميٕمقه قمغم ؿمقق وختقُّ

ويٙمقن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أظَمذ اًمبٞمٕم٦م ُمكـ صمكةث ُمئك٦م ، ن ذم ُمٙم٦م قمغم همػم ُمٞمٕم٤مداًمٕمٚماء ُمـ سمٚمدان ؿمتك يٚمت٘مق

ٜم٤ًم خمٚمّم٤ًم ذم سمٚمده ِمكروصمةصم٦م قم ـمٛمٕمك٤ًم ذم أن ، ًمٞمب٤ميٕمف قمـ ٟمٗمالف وقمـ مج٤مقمتف، وضم٤مء يبح٨م قمـ اعمٝمدي، ُمتدي 

   !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يٙمقٟمقا ُمـ أصح٤مب اعمٝمدي اعمققمقديـ قمغم ًمال٤من اًمٜمبل
ومك٤معمٕمٜمك  وئمٝمر أُمكره(، ومٞمٕمٚمق ذيْمره، )ئمٝمر ذم ؿمبٝم٦م ًمٞمالتبلم: اًمقارد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملموأُم٤م احلدي٨م 

ذم  وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمكك أٟمكف ئمٝمكر اسمتكداءً  .صمؿ يتْمح أُمره ًمٚمٜم٤مس ويالتبلم، أن اعمٝمدي ئمٝمر سم٤مًمتدري٩م

ُمكـ أهكؿ إُمكقر وًمٕمؾ هذه ، ؿمبٝم٦م أُمٜمٞم٦م صمؿ ُيْٕمَرف أٟمف اعمٝمدي سم٤مًمتدري٩م ومٞمٔمٝمر أُمره ويالتجٞم٥م اًمٜم٤مس ًمف

سمالب٥م شمِم٤مسُمف يمثػم ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمٛمٝمدي قمٜمد يمثػم ُمـ ، اعمٝمدي قمـ همػمه ممّـ ُيِمَتبف ومٞمف اًمتل متٞمز

   .اًمٜم٤مس

واًمتكل ، خمتٗمٞم٤ًم سمالب٥م ُمٓمك٤مردة ؾمكٚمٓم٦م احلجك٤مز ًمكف سمؾ شمِمػم اًمرواي٤مت أن اعمٝمدي يٙمقن ذم هذه اًمٗمؽمة

بف وشمٕم٘م٥م أٟمّم٤مره وُمكع هكذا ومٝمكق ، ُم٘مدُم٦م ًمٚمٔمٝمكقر آظمتٗم٤مءوهذا ، سمدوره٤م شمالٚمط أضمٝمزهت٤م اًم٘مٛمٕمٞم٦م سمتٕم٘مُّ

وىمد يٜمّم٥م ؾمٗمراء يٙمقٟمكقن واؾمكٓم٦م سمٞمٜمكف ، ف اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ سمٚم٘م٤مئفِمكرويت، ةؿمكريتّمؾ سمبٕمض أٟمّم٤مره ُمب٤م

، وىم٧م فمٝمقره اعمققمقدإمم  صمؿ خيتٗمل سمؾ يبدو ُمـ اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م أٟمف ئمٝمر سمٕمد ظمروج اًمالٗمٞم٤مين، وسملم اًمٜم٤مس

 .)وم٢مذا فمٝمر اًمالٗمٞم٤مين اظمتٗمك اعمٝمدي صمؿ ئمٝمر سمٕمد ذًمؽ(: اًمٕم٤مسمديـومٗمل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم زيـ 
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، اعمققمكقد فمٝمكقرهإمم  واًمٜمداء اًمالكاويومتٜم٦م اًمِم٤مم يٗم٦م أن اًمٗمؽمة ُمـ ِمكرواًمذي ُيٗمٝمؿ ُمـ اًمرواي٤مت اًم

، ٟمقا يٜمتٔمروهن٤م شمكدل قمكغم ىمكرب فمٝمكقرهوشمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس أطمداث يم٤م، شمٙمقن طم٤مومٚم٦م سمٜمِم٤مـمف وٟمِم٤مط أصح٤مسمف

ٙمقن هذا احلدث يما يبدو طمدصم٤ًم قم٤معمٞمك٤ًم يِمكٖمؾ اًمٜمك٤مس واًمكدول قمكغم ؾمكٞمو، ٦م اًمٜم٤مسومٞمٔمٝمر ذيمره قمغم أًمالٜم

   .اًمالقاء

ويٙمكقن ، ويمراُم٤مشمكف واىمكؽماب فمٝمكقره، أُم٤م اًمِمٕمقب اإلؾمةُمٞم٦م ومتٕمٛمٝم٤م ُمقضم٦م احلدي٨م قمـ اعمٝمكدي

  .ذًمؽ متٝمٞمدًا ُمٜم٤مؾمب٤ًم ًمٔمٝمقره

اعمٝمدي٦م وحم٤موًمك٦م شمْمكٚمٞمؾ قم٤مء وًمٙمـ شمٚمؽ اًمٗمؽمة شمٙمقن أيْم٤ًم أرضٞم٦م ظمّمب٦م ًمٚمٙمذاسملم واعمِمٕمقذيـ ٓد

 !.  اًمٜم٤مس

ٕن أُمكره أوضكح ُمكـ ، سمك٠مُمر ُمكـ يكدقمل اعمٝمديك٦م، وُمع هذا ٓ ٟمخِمك أن يِمتبف قمٚمٞمٜم٤م أُمكر اعمٝمكدي

   .وسمِمخّمٞمتف اًمتل ٓ شم٘م٤مس سم٤معمدقملم واًمٙمذاسملم، سمآي٤مشمف اًمتل شمٙمقن ىمبٚمف وُمٕمف، اًمِمٛمس

يمكؼم قمكغم هكذه اعمقضمك٦م إ ؾمككل٤مالكٞمقمغم أٟمف يٗمٝمؿ ُمـ اًمرواي٤مت وُمـ ُمٜمٓمؼ إُمقر أن رد اًمٗمٕمكؾ اًم

ؽميمز ؾمككٞمو، ٙمقن ُمـ أقمدائف أئٛم٦م اًمٙمٗمكر اًمٕمك٤معمل وصك٤مطمبٝمؿ اًمالكٗمٞم٤مين احلجك٤مزيؾمكٞم، اًمِمٕمبٞم٦م ًمٚمٛمٝمدي

 .سم٤مقمتب٤مره ٟم٘مٓم٦م اًمْمٕمػ ذم اعمٜمٓم٘م٦م، قمغم ُمٕم٤مجل٦م وضع احلج٤مز، قمٛمٚمٝمؿ يما شمذيمر اًمرواي٤مت

اًمثةصمك٦م واًم٘مب٤مئكؾ قمكغم اع إُمكراء صككروذم احلجك٤مز )اًمالكٕمقدي٦م(  ؾمكل٤مالكٞمومٞمخِمقن ُمـ اًمٗمراغ اًم

وشمٜمتٔمكر فمٝمكقر ، وإُمر إهؿ ذم احلج٤مز أن أٟمٔم٤مر اعمالٚمٛملم شمتقضمكف ٟمحكقه .وٟمٗمقذ اعمٛمٝمديـ ومٞمف، اًمالٚمٓم٦م

ومٞمؽميمكز ، وأن طمريمتكف ؾمكتٙمقن ُمكـ ُمٙمك٦م، اعمديٜمك٦م ُمٙم٦م أو سملم اًمٜم٤مس أٟمف يالٙمـ ِمكرطمٞم٨م يٜمت، اعمٝمدي ُمٜمف

 ُمٙمك٦م يبدأ اًمالٗمٞم٤مين محٚمتكف اًمٕمالكٙمري٦م قمكغمو، قمغم احلرُملم واًمٕمالٙمري اعمْم٤مد ًمٚمٛمٝمدي ؾمكل٤مالكٞماًمٗمٕمؾ اًم

 !وي٘مقم سم٤مقمت٘م٤مل واؾمع ًمبٜمل ه٤مؿمؿ قمغم أُمؾ أن يٙمقن اعمٝمدي ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، اعمديٜم٦مو

ىمٞملم ِمككرحترك قمالٙمري ُمـ اًمٖمرسمٞملم واًم ومٞمٝم٤م ؾمكل٤مالكٞموٓ سمد أن يراومؼ اضٓمراب اعمٜمٓم٘م٦م واًمٗمراغ اًم

ح .ٕ ٞم٦م اعمٜمٓم٘مك٦م قم٤معمٞمك٤مً ، ذم اخلٚمٞم٩م واًمبحر اعمتقؾمط )أُمريٙمك٤م  أن يٙمكقن ٟمكزول ىمكقات اًمكروم ذم واعمكرضمَّ

ذم شمٚمؽ ،  ٤م ُمذيمقران ذم اًمرواي٤مت اعمتٕمددةو ،ذم اجلزيرة ٤م(ؾمكٞم)رو وٟمزول ىمقات اًمؽمك، اًمرُمٚم٦م وأوروسم٤م(

 .واهلل اًمٕم٤ممل .أو ىمريب٤ًم ُمٜمٝم٤م، اًمٗمؽمة
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 أزمي احلؽم ف احلجوزافقؿن وافسعوديي و اؿتتول

اهلل ُمـ يْْمٛمـ زم ُمقَت قمبد): وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ىم٤مل (اختالف ظـد موت خؾقػي)يؽون : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

ـْ ًمف اًم٘م٤مئؿ ومل يتٜمك٤مَه هكذا إُمكر دون ، إذا ُم٤مت قمبداهلل مل جيتٛمع اًمٜم٤مس سمٕمكده قمكغم أطمكد): صمؿ ىم٤مل .(أضٛم

: ىمك٤مل ؟يٓمكقل ذًمكؽ: وم٘مٚم٧م .ويّمػم ُمٚمؽ اًمِمٝمقر وإي٤مم، ويذه٥م ُمٚمؽ اًمالٜملم، ص٤مطمبٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل

)   يمةَّ

ي٘مقل قمبداهلل سمـ قمٛمكرو سمكـ  ،سمٛمقت قمبداهلل ي٘متتؾ أهؾ اًمٞمٛمـ واًمالٕمقدي٦م وشمٙمقن اًمٖمٚمب٦م ٕهؾ اًمٞمٛمـ

 (أدريم٧م ذًمؽ اًمزُم٤من ًمٙمٜم٧م ُمع أهؾ اًمٞمٛمـ وخلرضم٧م ُمٕمٝمؿ وإن هلؿ اًمٖمٚمب٦م )ًمق :هنع هللا يضراًمٕم٤مص 

هل ذم مجٚمتٝمك٤م و اع قمغم اًمالٚمٓم٦م ذم احلج٤مز سمٕمد ُمقت هذا اعمٚمؽ يمثػمةّمكروإطم٤مدي٨م اًمتل شمّمػ اًم

 : وهذه ٟماذج ُمٜمٝم٤م، صحٞمح٦م ٕهن٤م مم٤ّم ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 

 ىم٤مل اسمـ واحد مـفم( إػ  ثم ٓ يصر ادؾك  ثالثي ـؾفم اين خؾقػي )يؼتتل ظـد ــزـم: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

يمك٤من وإٓ ، واًمبؽمول هق اًمٙمٜمز اًمذي مل يٙمـ ذم قمٝمد اسمكـ يمثكػم: . أىمقل.يمٜمزيمؿ أي اًمٙمٕمب٦م: يمثػم

 أؿم٤مر إًمٞمف وهق يمٜمز اجلزيرة اًمٞمقم.

 رء  يٙمكقن سمكلم احلكرُملم. ىمٚمك٧م وأي ٤مً إن ُمـ قمةُم٤مت اًمٗمرج طمكدصم): وقمـ اإلُم٤مم اًمرض٤م ىم٤مل

 .  (ىم٤مل قمّمبٞم٦م شمٙمقن سملم احلرُملم ؟يٙمقن احلَدث

 ػ سمٜمكل ومكةن ؾمككٞمخيتٚمكػ ): يمك٤من أسمكق ضمٕمٗمكر ي٘مكقل: اهللىمٚم٧م ٕ  قمبد): وقمـ أ  سمّمػم ىم٤مل

طمرم إمم  ويِمتد اًمبةء ويِمٛمؾ اًمٜم٤مس ُمقٌت وىمتٌؾ يٚمج١مون ومٞمف، اًمالٗمٞم٤مينوئمٝمر ، وشمْمٞمؼ احلٚم٘م٦م

ّمبح ؾمككٞمو، دظمؾ اجلزيكرةؾمككٞم آظمكتةفأن إمم  وهكذه اًمروايك٦م شمِمكػم ،(اهلل وطمرم رؾمقًمف(

   .احلرُملمإمم  اووي٘متتٚمقن طمتك يٚمج١م، ة احل٤ميمٛم٦م ٟمٗمالٝم٤مؾمكراع سملم إّمكراًم

 وظمْٗمكؼ رايك٤مت طمكقل اعمالكجد إيمكؼم ، .... )وًمذًمؽ آي٤مت وقمةُم٤مت: وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل

وأن اًمرايك٤مت ، قد سم٤معمالكجد إيمكؼم اعمالكجد احلكرامواعم٘مّمك، اًم٘م٤مشمكؾ واعم٘متكقل ذم اًمٜمك٤مر(، هتتز

   .وًمٞمس ومٞمٝم٤م راي٦م طمؼ، أو ذم احلج٤مز وشمت٘م٤مشمؾ، اعمتّم٤مرقم٦م شمتٜم٤مزع طمقل ُمٙم٦م

 وذم ، رُمْمك٤من)ومٞمكف( صكقت ذم  ي٠م  زُم٤من قمغم اعمالكٚمٛملم يٙمكقن): ٥م ىم٤ملالكٞموقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعم

وذو احلجك٦م ُيٜمٝمك٥م ومٞمكف  .ىمب٤مئٚمٝمك٤مإمم  وذم ذي اًم٘مٕمدة شمٜمح٤مز)ومٞمٝم٤م( اًم٘مب٤مئكؾ، ؿمقال شمٙمقن ُمْٝمَٛمَٝم٦م

 !!(.  ؟واعمحّرم وُم٤م اعمحّرم .احل٤مج



 

- 025 - 

 اقتتاٍ ايُٝٔ ٚايطعٛد١ٜ ٚأش١َ اذتهِ يف اذتذاش

 إ ا ـوكً صقحي ف رمضون ؾنكه تؽون معؿعي ف صـوال): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقمـ اسمـ ُمالٕمقد قمـ اًمٜمبل  

 .!! يؼوهلو ثالثًو(؟وادحرم ومو ادحرم  وشْػك افدموء ف  ي احلجي  افؼعدةومتققز افؼ،وئل ف  ي 

 ومقن ُمٕم٤ًم قمغم همػم إُم٤مم): اهلل سمـ قمٛمر ىم٤ملوقمـ قمبد ومبٞمٜم٤م هؿ ٟمزول سمِٛمٜمكك إذ ، حي٩مُّ اًمٜم٤مس ُمٕم٤ًم وُيٕمر 

أي أظمذهْتؿ طم٤مًمك٦م ، ؾ اًمٕم٘مب٦ُم دُم٤ًم(الكٞمسمٕمٍض وم٤مىمتتٚمقا طمتك شمإمم  أظمذهؿ يم٤مًمَٙمَٚم٥م ومال٤مرت اًم٘مب٤مئؾ

ُمثؾ داء اًمٙمَٚم٥م اعمٕمروف )وهكل طم٤مًمك٦م ُمرضكٞم٦م شمّمكٞم٥م اإلٟمالك٤من ذم قم٘مٚمكف ومٞمّمك٤مب ُبالكتػمي٤م 

ومك٤مىمتتٚمقا طمتكك ضمكرت ، ودمٞمش طم٤مًم٦م اًمٕمداء ومٞمٝمؿ سمٕمكد ُمٜم٤مؾمكؽ احلك٩م دومٕمك٦م واطمكدة، ؿمديدة(

 !دُم٤مؤهؿ قمٜمد مجرة اًمٕم٘مب٦م

ًمٙمـ شمقضمد ، ذم احلج٤مز سمٕمد ومتٜم٦م اًمِم٤مم واًمٜمداء اًمالاوي ؾمكل٤مالكٞماع اًمّمكرشمتحدث قمـ اًمأصم٤مر  هذه

 :  ٦مؾمكٞم٤مالكٞمرواي٤مت أظمرى شمدل قمغم أُمريـ ه٤مُملم ذم هذه إزُم٦م اًم

   .أهن٤م حتدث ىمبؾ ظمروج ؾمٗمٞم٤مين احلج٤مز: أوهلا

ق واًمٖمرب اًمتل هل٤م يما يبدو قمةىم٦م سم٤محلرب اًمٕم٤معمٞم٦م ِمكرأٟمف يٙمقن هل٤م قمةىم٦م سم٤مظمتةف أهؾ اًم: وصم٤مٟمٞمٝما

وىمتكؾ ، وظمكروج اًمالكٗمٞم٤مين، هكةك اًمٗمكةين: سمٞمكدك)أُماِلؽ : (ىم٤مل أسمق قمبداهلل )اإلُم٤مم اًمّم٤مدق، اعمققمقدة

 .اًمٗمرج يمٚمف قمٜمد هةك اًمٗمةين(: أن ىم٤ملإمم  .اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م

ُمٜمٝمك٤م ، وًمٙمـ قمددًا ُمـ اًمرواي٤مت، وىمد يٜم٤مىمش ذم يمقن شمرشمٞم٥م هذه إطمداث زُمٜمٞم٤ًم يما ضم٤مء ذم اًمرواي٦م

م  بؾ ظمروج اًمالٗمٞم٤مين احلج٤مزي. اقمٝمؿ ُمـ سمٕمده يٙمقن ىمصكرشمدل قمغم أن هةك اًمٗمةين )قمبداهلل( و، ُم٤م شمَ٘مدَّ

صمكؿ يٛمٚمكؽ ): وىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مىمر أيْمك٤مً  ي٘مقم اًم٘م٤مئؿ ذم ؾمٜم٦م ِوشْمٍر ُمـ اًمالٜملم(): وقمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ىم٤مل

ومك٢مذا اظمتٚمٗمكقا ، )سمٜمق ومةن( ومة يزاًمقن ذم قمٜمٗمقان ُمـ اعمٚمؽ وهمْم٤مرة ُمـ اًمٕمٞمش طمتك خيتٚمٗمقا ومكٞما سمٞمكٜمٝمؿ

ويٚم٘مك اًمٜم٤مس ضمٝمدًا ؿمديدًا مم٤م يٛمكر ، ٟمٕمؿ وأهؾ اًم٘مبٚم٦م، ق وأهؾ اًمٖمربِمكرذه٥م ُمٚمٙمٝمؿ واظمتٚمػ أهؾ اًم

 ومة يزاًمقن سمتٚمؽ احل٤مل طمتك يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ُمـ اًمالاء وم٢مذا ٟم٤مدى وم٤مًمٜمْٗمر اًمٜمْٗمر(. ، ُبؿ ُمـ اخلقف

وسمكلم اظمكتةف أهكؾ ، واعمةطمظ ذم هذه اًمرواي٦م أهن٤م شمرسمط سملم اظمكتةف آل ومكةن وذهك٤مب ُمٚمٙمٝمكؿ

اع اًمٕم٤معمل ُمكرشمبط أو ّمكرويم٠من هذا اًم، ؿ ٕهؾ اًم٘مبٚم٦م أي اعمالٚمٛملموؿمٛمقل ظمةومٝم، ق وأهؾ اًمٖمربِمكراًم

 .٦م اًمتل حتدث ذم احلج٤مزؾمكٞم٤مالكٞمُمؽمشم٥م قمغم إزُم٦م اًم

ة احل٤ميمٛمك٦م اًمكذيـ ؾمككرهكل إ، يفمٝمقر اعمٝمدواعم٘مّمقد )سمبٜمل ومةن( اًمذيـ ي٘مع اخلةف سمٞمٜمٝمؿ ىمبٞمؾ 

  .ذيمرت قمدة رواي٤مت أهنؿ آظمر ُمـ حيٙمؿ احلج٤مز ىمبٚمف
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يبكدأ ، جمٛمقع اًمرواي٤مت أن شمالٚمالؾ إطمداث اًمتل هل ُم٘مكدُم٤مت اًمٔمٝمكقر ذم احلجك٤مزواحل٤مصؾ ُمـ 

٦م ؾمككٞم٤مالكٞماًم٘مكقى اًمإمم  ويٛمتكد هكذا اخلكةف، وخيتٚمٗمكقن قمكغم ُمكـ خيٚمٗمكف، سمٛمقت آظمر ُمٚمقك سمٜمل ومةن

اع ّمككريٙمقن هلك٤م شمك٠مصمػم قمكغم اًم، ٦م ذم احلٙمؿؾمكٞم٤مؾمكٞمإُمر اًمذي يالب٥م أزُم٦م ، وقمٛمدهت٤م اًم٘مب٤مئؾ، احلج٤مزي٦م

 :  ٕن اعمٜمٓم٘م٦م هل٤م أ ٞم٦م قم٤معمٞم٦م ُمـ ضمٝمتلم، ق واًمٖمربِمكرسملم أهؾ اًم اًمٕم٤معمل

 .أهن٤م شمؽمسمع قمغم أيمؼم خمزون ٟمٗمٓمل ذم اًمٕم٤ممل: أوًٓ 

وحمكرك ، وحمط أٟمٔمك٤مرهؿ، يٗملم اًمٚمذيـ  ٤م ُمْٝمَقى أومئدة اعمالٚمٛملم وىمبٚمتٝمؿِمكرأن ُب٤م احلرُملم اًم: ٤مً صم٤مٟمٞم

 .ـ حيٙمٛمٝما ُمٞمزة ظم٤مص٦م وُمزي٦م ًمٞمال٧م ًمٖمػمه٦م احلرُملم دمٕمؾ عمؾمكٞموم٘مد، ُمِم٤مقمرهؿ وُمريمزهؿ اعمٕمٜمقي

ىمل أو همر  حلٙم٤مم احلرُملم يالتٓمٞمع أن ي١مصم ر قمغم يم٤موم٦م اعمالكٚمٛملم ؿمكرُمـ هٜم٤م يالتبلم ًمٜم٤م أن أي طمٚمٞمػ 

هنكؿ أطمٞمك٨م ، ذم يمؾ أص٘م٤مع إرض ُمـ ظمةل ه١مٓء احلٙم٤مم اًمكذيـ يتٛمتٕمكقن ُبكذه اًمٕمقاُمكؾ اعمالك٤مقمدة

   .اًمٜمٗمٓمل اىمتّم٤مدهؿويٛمٚمٙمقن ىمقاهؿ إظمرى سم٘مقة ، احلرُملم٦م ؾمكٞميٛمٚمٙمقن ىمقى اعمالٚمٛملم اًمروطمٞم٦م سم٘مد

 ِمككرومكا أن شمٜمت، ٓمر قمكغم اعمٜمٓم٘مك٦مالككٞمي يٗم٦م أن ضمكٞمش اًمالكٗمٞم٤مين احلجك٤مزيِمككرذيمرت إطم٤مدي٨م اًم

ويٕمت٘مؾ يمؾ ُمكـ شمّمكؾ إًمٞمكف يكده ُمكـ  ومػمؾمؾ ضمٞمِم٤ًم ذم ـمٚمبف ،أو ُمٙم٦م ؿم٤مئٕم٤مت أن اعمٝمدي ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

   .اعمٝمديسمحث٤ًم قمـ اإلُم٤مم ، اعمٕم٤مرضلم

ومٕمٜمكد ذًمكؽ  ،اعمديٜم٦م ومٞم٠مظمذون ُمـ ىمدروا قمٚمٞمكف ُمكـ آل حمٛمكدإمم  يبٕم٨م سمجٞمش): قمـ أ  روُم٤من ىم٤مل

وذم  .(وىمد حل٘مك٤م سمحكرم اهلل وأُمٜمكف، ُمٙم٦م ومٞمبٕم٨م ذم ـمٚمبٝماإمم  هيرب اعمٝمدي واعمبّٞمض )اعمٜمّمقر( ُمـ اعمديٜم٦م

: وقمـ اإلُم٤مم اًمبك٤مىمر ىمك٤مل .وأوم٤مقمٞمٚمف!أن أهؾ اعمديٜم٦م خيرضمقن ُمٜمٝم٤م سمالب٥م سمٓمش اًمالٗمٞم٤مين ، ُمالتدرك احل٤ميمؿ

وي١مظمكذ آل ، وهيكرب اعمٝمكدي واعمٜمّمكقر ُمٜمٝمك٤م، اعمديٜم٦م ومٞم٘متؾ ُب٤م رضمةً إمم  سمٕمث٤مً  -أي اًمالٗمٞم٤مين  -)ويبٕم٨م 

واًمروايك٦م  .(وخيرج اجلكٞمش ذم ـمٚمك٥م اًمكرضمٚملم .يؽمك ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ طُمبس وٓ، حمٛمد صٖمػمهؿ ويمبػمهؿ

وهكق ضمكٞمش ، ٦م حتُٙمكؿ احلجك٤مز شمٓمك٤مرد اعمٝمكدي وُمكـ ُمٕمكفة طم٤ميمٛمؾمكررضمؾ ي٘متٚمف ضمٞمش أإمم  أشمٞم٦م شمِمػم

)ي٤م زرارة ٓسمد ُمـ ىمتؾ همةم : ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ىم٤مل، اًمالٗمٞم٤مين احلج٤مزي وًمٞمس ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين اًمِم٤مُمل

خيكرج ، وًمٙمـ ي٘متٚمف ضمكٞمش سمٜمكل ومكةن، ٓ: ضُمِٕمٚم٧م ومِداك أًمٞمس ي٘متٚمف ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م، سم٤معمديٜم٦م

وم٢مذا ىمتٚمف سمٖمٞم٤ًم وقمدواٟم٤ًم وفمٚمًا ، ومٞم٠مظمذ اًمٖمةم ومٞم٘متٚمف، دظمؾرء  اًمٜم٤مس ذم أيطمتك يدظمؾ اعمديٜم٦م ومة يدري 

   .ومٕمٜمد ذًمؽ ومتقىمَّٕمقا اًمٗمرج(، مل يٛمٝمٚمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ
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ل سمٕمض اًمرواي٤مت هذا اًمٖمةم اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وأٟمف ُي٘مَتؾ ضٞمٕم٦م أي همٞمٚم٦م )وهق ىمتؾ همػم ُمب٤م  ؿمككروشُماَلٛم 

وضمٞمش ، ًم٦م قمغم أن اًمالٗمٞم٤مين إول هق ص٤مطم٥م اًمِم٤مم )ؾمقري٤م(وذم إصمر دٓ، همػمه( سم٤مًمالؿ أو سم٤مًمالةح أو

   .سمٜمل ومةن هق اًمالٗمٞم٤مين اًمث٤مين ص٤مطم٥م احلج٤مز

أن اجلٞمش يٙمقن ظم٤مرج اعمديٜم٦م صمؿ يدظمٚمٝم٤م ورسما ي٘مّمكد إمم  وُمـ ظمةل جمٛمقع اًمرواي٤مت هٜم٤مك إؿم٤مرة

)إذا  :قمـ أ  ضمٕمٗمكر ىمك٤مل، وقمٜمدُم٤م يدظمٚمٝم٤م هيرب ُمٜمٝم٤م ُمع اعمٝمدي صمؿ يٙمت٥م اًمالٗمٞم٤مين ذم ىمتٚمف، اًمٖمةم ٟمٗمالف

سمٚمغ اًمالٗمٞم٤مين ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وهق اًمذي يمت٥م قمٚمٞمف ومٝمرب قم٤مُم٦م اعمالٚمٛملم...( وىمد ُمّر ذم ظمةل اًمبحك٨م 

  .ختري٩م هذه اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م

وئمٝمر ُمـ هذه إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م أن ؾمٚمٓم٦م احلج٤مز اًمْمٕمٞمٗم٦م شمٜمِمط ذم اًمالكٜمقات إظمكػمة ذم شمتبكع 

وإُم٤م ، إُم٤م عمجرد اؿمتب٤مهٝمؿ ومٞمف، وشم٘متؾ اًمٖمةم )اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م(، يٜم٦م ظم٤مص٦مأٟمّم٤مر اعمٝمدي ذم احلج٤مز وذم اعمد

ويتك٤مسمع ضمكٞمش اًمالكٗمٞم٤مين  .ةؿمككر٥م اعمٝمدي واظمتٗم٤مئكف أو اشمّمك٤مًمف سمكف ُمب٤ميٕٟمف يٙمقن ًمف دور طم٘مٞم٘مل ذم هتر

ومٞمٕمت٘مؾ يمؾ ُمـ حيتٛمؾ أن يٙمقن ًمف قمةىم٦م سم٤معمٝمكدي ؾمكقاًء ، ٤مؾم٦م سم٢مره٤مب وسمٓمش أؿمدالكٞماحلج٤مزي ٟمٗمس اًم

 !سمٞمتف أو ؾمببٞم٦م يم٠مٟمّم٤مره وُمريديف ٟمالبٞم٦م يم٠مهؾ

ُمدهت٤م اًمزُمٜمٞمك٦م إمم  أصم٤مر ِمكرذم هذه اًمٔمروف اعمٚمتٝمب٦م خيتٗمل اإلُم٤مم اعمٝمدي وهيرب ومؽمة ُمـ اًمزُمـ مل شم

كل قمٜمكف قمٞمكقن إقمكداء وأضمٝمكزة ، وٓ ُمٙم٤من شمقاضمده ومٞمٝم٤م وًمٕمؾ ذًمؽ يٙمقن طمٗمٔم٤ًم ُمكـ اهلل ًمكف طمتكك يٕمٛم 

ٗمل إصمر )خيرج ُمـ ىمري٦م ُمـ ىمرى ضمرش ذم صمةصملم رضمًة ًمٞم٠م  سمٕمد ذًمؽ ُمـ ضمرش وم، اعمخ٤مسمرات واًمرصد

ُـّ اًمٜم٤مىمك٦م وضمكرش أطمكد  -ومّمكٞمٚمٝم٤م( إمم  ومٞمبٚمغ اعم١مُمٜملم ظمروضمف ومٞم٠مشمقٟمف ُمـ يمؾ أرض حيٜم كقن إًمٞمكف يمكا حتك

   .خيرج ذم أضمقاء ُمٚمبدة سم٤مًمِٗمتـ -طمقهل٤م(  )ُمديٜم٦م أُب٤م وُم٤مخم٤مًمٞمػ اًمٞمٛمـ ُمـ ضمٝم٦م ُمٙم٦م 

ي٠م  اعمٝمكدي اعمديٜمك٦م ، وي٠مس وإطمب٤مط ُمـ أن ُيرى ومرٌج  اقم٤مت واىمتت٤مل ُمريرصكروذم ظمْمؿ أطمداث و

يراوم٘مف أطمد أصكح٤مسمف ، قمغم ؾُمٜم٦ّم ُمقؾمك يما شمذيمر اًمرواي٤مت، ُمٙم٦م وهق ظم٤مئػ يؽمىم٥مإمم  وخيرج ُمٜمٝم٤م ه٤مرسم٤مً 

واًمتل يراوم٘مٝم٤م طم٤مًم٦م اؾمتٜمٗم٤مر جلٛمٞمع ، وُمع طم٤مًم٦م اًمٓمقارئ اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اًمبةد ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ُمٙم٦مإمم  ومٞمتجف

ومٞمجؼمه هذا اًمقضع أن يتٜمٙمر ُبٞمئك٤مت ؿمخّمكٞم٤مت شمتٜم٤مؾمك٥م ، اًمبح٨م قمٜمفو ٞم٦م إذ شم٘مقم سمتٕم٘مبفإضمٝمزة إُمٜم

ومٗمل رواي٦م اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمرو اًمٓمقيٚم٦م قمكـ اإلُمك٤مم اًمّمك٤مدق ، احل٤مل اًمذي هق ومٞمف يمِمخّمٞم٦م راقمل همٜمؿ ُمع

 )ُمثؾ( ٟمٕمكؾ رؾمكقل وذم رضمٚمٞمف، وقمغم رأؾمف قماُم٦م صٗمراء، ُمٗمْمؾ يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمف دظمؾ ُمٙم٦م )واهلل ي٤م: ىم٤مل

ًمكٞمس صَمكؿَّ أطمكد  .حق اًمبٞم٧ميالقق سملم يديف أقمٜمزًا قمج٤موم٤ًم طمتك يّمؾ ُب٤م ٟم، وذم يده هراوشمف، اعمخّمقوم٦م، اهلل

 .يٕمرومف(
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يٗم٦م ِمككروما شمكذيمره إطم٤مديك٨م اًم !وُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يٙمقن ُمقؾمؿ احل٩م ذم ؾمٜم٦م اًمٔمٝمقر طمٞمقّي٤ًم ؾم٤مظمٜم٤مً 

وإقمةن طم٤مًم٦م اًمٓمقارئ ، ذم احلج٤مزوشمقشمر اًمقضع ، وأوض٤مع اًمبةد اإلؾمةُمٞم٦م، اع اًمٕم٤معملّمكرقمـ وضع اًم

أىمكؾ قمكدد إمم  خٗم ْمقن قمدد احلج٤مجؾمكٞمومة سمد أهنؿ ، خمٞمٗم٤مً  ٤مً ئومٞمف.. يمٚمٝم٤م دمٕمؾ ُمقؾمؿ احل٩م قمغم احلٙم٤مم قِمبْ 

 !يمؾ ُم٤م يالتٓمٞمٕمقن، ُمـ اًم٘مقات وإضمٝمزة إُمٜمٞم٦م، وحيِمدون ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، ممٙمـ

شمٜمتٔمكر فمٝمكقر اعمٝمكدي ، اًمِمٕمقب اإلؾمةُمٞم٦م أن شمريمز أٟمٔم٤مره٤م قمغم ُمٙم٦م اعمٙمرُمك٦م عٓ يٛمٜموًمٙمـ ذًمؽ 

قا ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم، ومٞمتحٛمس ُمئ٤مت إًمقف، ُمٜمٝم٤م ـ قمكدد يمبكػم ، ورسما اعمةيلم ُمـ اعمالٚمٛملم ٕن حيجُّ ويتٛمٙمُّ

 .ُمٙم٦م رهمؿ اًمٕم٘مب٤مت اًمتل شمْمٕمٝم٤م أُم٤مُمٝمؿ دوهلؿ ودوًم٦م احلج٤مزإمم  ُمٜمٝمؿ أن يّمؾ

ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م قمكـ أُمكر اعمٝمكدي؟ وًمٙمٜمكف يٙمكقن : اعمحب٥م سملم احلج٤مج واعمٕمتٛمريـٙمقن اًمال١مال ؾمكٞمو

وآظمكر ، ويتٜم٤مىمٚمقن آظمر إظمب٤مر واًمِم٤مئٕم٤مت طمقًمف  الك٤مً ، اً ؾمكرؾم١مآً ظمٓمػمًا أيْم٤ًم يٓمرطمف احلج٤مج سمٞمٜمٝمؿ 

وطم٤مًمك٦م ، إن اًمروايك٦م اًمت٤مًمٞمك٦م شمّمكقر طم٤مًمك٦م اعمالكٚمٛملم ذم اًمٕمك٤ممل !إضمراءات طمٙمقُم٦م احلج٤مز وىمقاهت٤م إُمٜمٞمك٦م

ر اعمٝمدي قمٜمٝمؿ، ذم اٟمِمٖم٤مهلؿ سم٠مُمر اعمٝمدي وسمحثٝمؿ قمٜمف، ج٤مجاحل ٟمتّمقر ؾمخقٟم٦م إوضك٤مع  ٤مُم٤م جيٕمٚمٜم، وشمٜمٙمُّ

   .قمغم يمؾ إصٕمدة ذم شمٜمقر إطمداث ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم

ظمكرج ؾمكبٕم٦م ، إذا اٟم٘مٓمٕم٧م اًمتجك٤مرات واًمٓمكرق ويمثكرت اًمٗمكتـ): ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ قمبداهلل اسمـ ُمالٕمقد 

طمتكك ، رضمكةً  ِمككر٦م وسمْمكٕم٦م قمئكيب٤ميع ًمٙمؾ رضمؾ ُمكٜمٝمؿ صمةصما، همػم ُمٞمٕم٤مد رضم٤مل قمٚماء ُمـ ُأوُمٍؼ ؿمتك قمغم

ومٞم٘مقًمقن ضمئٜم٤م ذم ـمٚمك٥م هكذا اًمرضمكؾ  ؟ُم٤م ضم٤مء سمٙمؿ: ومٞمٚمت٘مل اًمالبٕم٦م ومٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض، جيتٛمٕمقا سمٛمٙم٦م

ىمد قمرومٜم٤مه سم٤مؾمكٛمف واؾمكؿ أسمٞمكف وأُمكف ، ويٗمتح اهلل ًمف اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، اًمذي يٜمبٖمل أن هتدأ قمغم يديف هذه اًمٗمتـ

سمكؾ أٟمك٤م ، ٓ: ومٞم٘مكقل ؟أٟم٧م ومةن اسمكـ ومكةن: ومٞمتٗمؼ اًمالبٕم٦م قمغم ذًمؽ ومٞمٓمٚمبقٟمف سمٛمٙم٦م ومٞم٘مقًمقن ًمف، وطمٚمٞمتف

ؿ اًمكذي ومٞم٘مك٤مل هكق صك٤مطمبٙم، ومٞمّمٗمقٟمف ٕهؾ اخلكؼمة واعمٕمرومك٦م سمكف، طمتك يٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ، رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر

أٟمك٧م : ٞم٘مقًمقنومٞمٓمٚمبقٟمف سمٛمٙم٦م ومٞمّمٞمبقٟمف وم، ُمٙم٦مإمم  ومٞمخ٤مًمٗمٝمؿ، ومٞمٓمٚمبقٟمف سم٤معمديٜم٦م، شمٓمٚمبقٟمف وىمد حلؼ سم٤معمديٜم٦م

 .وىمكد أومٚمك٧م ُمٜمك٤م ُمكرة ومٛمكد يكدك ٟمب٤ميٕمكؽ، وومٞمؽ آي٦م يمذا ويمذا، وأُمؽ ومةٟم٦م سمٜم٧م ومةن، ومةن اسمـ ومةن

وا سمٜم٤م أدًمٙمكؿ قمكغم صك٤مطمبٙمؿ، أٟم٤م ومةن اسمـ ومةن إٟمّم٤مري، ًمال٧م سمّم٤مطمبٙمؿ: ومٞم٘مقل ومُٞمٗمٚمك٧م ُمكٜمٝمؿ ، ُمرُّ

إصمٛمٜم٤م قمٚمٞمؽ ودُم٤مؤٟمك٤م ذم قمٜم٘مكؽ  :ُمٙم٦م ومٞمّمٞمبقٟمف سمٛمٙم٦م قمٜمد اًمريمـ ومٞم٘مقًمقنإمم  ومٞمٓمٚمبقٟمف سم٤معمديٜم٦م ومٞمخ٤مًمٗمٝمؿ

ف ذم ـمٚمبٜم٤م، إن مل متّد يدك ٟمب٤ميٕمؽ ومٞمجٚمس سملم اًمكريمـ ، قمٚمٞمٝمؿ رضمؾ ُمـ ضمرم، هذا قمالٙمر اًمالٗمٞم٤مين ىمد شمقضمَّ

  . ُمع ىمقم ُأؾْمد سم٤مًمٜمٝم٤مر رهب٤من سم٤مًمٚمٞمؾ(الكػمومٞم، ذم صدور اًمٜم٤مس حمبتف ويٚم٘مل اهلل، ومٞمٛمد يده ومٞمب٤ميع ًمف، واعم٘م٤مم
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وسُمْٕمكد ، ٦م اًمٕم٤مُم٦م وقمٛمؼ اًمتحقٓت ذم ؾمكٜم٦م فمٝمكقر اعمٝمكديؾمكٞم٤مالكٞماًمهذه اًمرواي٦م شمٙمِمػ قمـ احل٤مًم٦م 

اٟمتِم٤مر ظمؼمه ذم أوؾم٤مط اعمالٚمٛملم وشمٓمٚمُّٕمٝمؿ إًمٞمف وسمحثٝمؿ قمٜمف سمٕمد ُمٕمروم٦م صٗم٤مشمف وحت٘م٘مٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمكـ ظمكةل 

وضمكزُمٝمؿ أٟمكف ، وشم٠ميمدهؿ ُمـ طمْمقر ؿمخّمف واقمت٘م٤مدهؿ أٟمكف يٕمكٞمش سمكلم فمٝمكراٟمٞمٝمؿ، ُمـ قمرومف وظم٤مًمٓمف

ُمٙمك٦م ذم شمٚمكؽ اًمٔمكروف اًمّمكٕمب٦م إمم  ومٛمجلء ه١مٓء اًمٕمٚماء اًمالبٕم٦م، ٤مسؿمخص ُمٕمروف يٕمرومف سمٕمض اًمٜم

وشمقاومد ممثٚمكٞمٝمؿ إًمٞمٝمك٤م ، فمٝمقره ُمـ ُمٙم٦مإمم  وشمٓمٚمُّع اعمالٚمٛملم، ٦م يدل قمغم ؿمدة ؿمٖمٗمٝمؿ سمف وطمبٝمؿ ًمفؾمكٞماًم٘م٤م

، ُمكـ اعمك١مُمٜملم سم٤معمٝمكدي ذم سمٚمكده ِمككروأظمذ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ اًمبٞمٕم٦م ُمـ صمةث ُمئ٦م وصمةصمك٦م قم، ًمٚمبح٨م قمٜمف

ومح٤مؾمٝمؿ ٕن يٙمقٟمقا أٟمّم٤مره وأصح٤مسمف ، ًمٚمتْمحٞم٦م ُمٕمف.. يدل قمغم اعمقضم٦م اًمِمٕمبٞم٦م ذم اعمالٚمٛملماعمالتٕمديـ 

   .وإدراك ومْمٞمٚم٦ٍم سمذًمؽ ٓ يالب٘مٝمؿ ُب٤م إوًمقن وٓ يدريمٝمؿ أظمرون، قمغم قمدة أهؾ سمدر، اعمققمقديـ

٤ميع وهكق يب ًمٕمؾ أصٚمف ُم٤م ورد ُمـ أٟمف، وأُم٤م ُم٤م شمذيمره اًمرواي٦م ُمـ إومةت اعمٝمدي ُمٜمٝمؿ ُمرة سمٕمد أظمرى

وإٟما هق قمدم اًمرهمب٦م ظمقوم٤ًم ُمـ أن يٙمكقن ، وًمٞمس اإليمراه هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اإلضمب٤مر يما يٗمٝمؿ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مره

وهكق ومتكك ، ىمبٚمكف -صك٤مطم٥م ضمٝمكٞمان  -ًمٞمس هق اعمٝمدي ومتٙمقن سمالببف ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م يما طمّمؾ ًمٚم٘محٓم٤مين 

احلج٤مزي٦م اًمتل ًمق قمثكرت قمٚمٞمكف ىمٛمع اًمالٚمٓم٦م  ورسما يٙمقن ظمقوم٤ًم ُمـ، طمريص أن ٓ شمٚمبالف اًمٗمتٜم٦م وٓ يٚمبالٝم٤م

طمتك أن أطمكد يمبك٤مر أصكح٤مب اإلُمك٤مم ، سم٧ْم قمٜم٘مف(ضكروًمذا ىم٤مل ذم إصمر )وم٢من مل يب٤ميٕمٝمؿ ، سم٧ْم قمٜم٘مفْمكرًم

ًمف اإلُم٤مم اًمّمك٤مدق ُمٕمٜمكك آيمكراه  الكرطمتك وم، ُمـ هذه اًمبٞمٕم٦م قمغم إيمراهرء  يم٤من ذم ٟمٗمالف ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

   .وم٤مـمٛم٠من، سم٠مٟمف همػم اإلضمب٤مر

أُم٤م قمـ جمري٤مت قمٛمٚمف ذم ُمٙم٦م وُمب٤ميٕم٦م أصكح٤مسمف ، اعمٝمديإمم  اعمالٚمٛملم وشمٓمٚمٕمٝمؿهذا قما يتٕمٚمؼ سمح٤مل 

 :  قمدة أُمقر ذم أصح٤مب اإلُم٤مم اعمٝمديإمم  ومٞمٜمبٖمل أن ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر، ًمف

 ئك٦م ٤مصمكةث ُم، ذم سمكدر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن قمددهؿ اًمقارد ذم اعمّم٤مدر احلديثٞمك٦م أٟمكف سمٕمكدد أصكح٤مب اًمٜمبكل: ُمٜمٝم٤م

وسمٕمثف إول قمغم يكد ضمكده رؾمكقل ، قمغم اًمِمَبف اًمٙمبػم سملم سمْٕم٨م اإلؾمةم جمددًا قمغم يدهيدل ، ِمكروصمةصم٦م قم

   .سمؾ ورد أن أصح٤مب اعمٝمدي دمري ومٞمٝمؿ قمدة ؾمٜمـ ضمرت قمغم أصح٤مب إٟمبٞم٤مء إوائؾ ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل

وطمكدهؿ وًمٙمكٜمٝمؿ ًمٞمالكقا  ،أن اعم٘مّمقد ُب١مٓء إصح٤مب وهؿ ظم٤مص٦م أصكح٤مسمف وظمٞمك٤مرهؿ: وُمٜمٝم٤م

 ِمككرأو مخال٦م قم أًمٗم٤ًم إن ىمٚمُّقا. ِمكروم٘مد ورد أن قمدد ضمٞمِمف اًمذي خيرج سمف ُمـ ُمٙم٦م اصمٜم٤م قم، أٟمّم٤مره وأصح٤مسمف

 .أًمٗم٤ًم إن يمثروا

   .ُمـ ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل اإلؾمةُمل، هّمكرسمؾ وُمةيلم اعمخٚمّملم ًمف ذم قم، ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ أصح٤مسمف وأٟمّم٤مره
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ع: وُمٜمٝم٤م ، وُمكـ آومك٤مق ؿمكتك، وُمـ أىم٤ميص إرض، ُملُمـ أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل اإلؾمة، أهنؿ ُمـ طمٞم٨م اًمتٜمقُّ

، وقُمَّمك٥م أهكؾ اًمٕمكراق، وإسمكدال ُمكـ اًمِمك٤مم، ّمككرواًمٜمجبك٤مء ُمكـ ُم، أهؾ ُمٙم٦م واًمٞمٛمـ وُمـ ضٛمٜمٝمؿ

ُمٙمك٦م  )ومٞم٠مشمٞمكف أٟمك٤مس ُمكـ أهكؾ: طم٤مدي٨م اعمِمكٝمقرة ذم ذًمكؽوُمـ إ، وأهمٚمبٝمؿ اًمٕمرب يما شمذيمر اًمرواي٤مت

وذم  )أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمف وأهؾ سمٞمٕمتف أهؾ اًمِم٤مم وأهكؾ اًمكٞمٛمـ وأهكؾ يمقومك٤من( .ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم(

)ومكٞمٝمؿ  .(ي٤م أهكؾ اًمٙمقومك٦م، أٟمكتؿ أؾمكٕمد اًمٜمك٤مس سم٤معمٝمكدي) :قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل اسمـ أ  ؿمٞمب٦مُمّمٜمػ 

)خيكرج إًمٞمكف إسمكدال ُمكـ وإظمٞم٤مر ُمـ أهؾ اًمٕمراق(. ، وإسمدال ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، ّمكراًمٜمجب٤مء ُمـ أهؾ ُم

وأهكؾ اًمكٞمٛمـ طمتكك ي٠مشمقٟمكف  ،ًمٞمكقث سم٤مًمٜمٝمك٤مر ،رهبك٤من سم٤مًمٚمٞمكؾ ،يم٠من ىمٚمقُبؿ زسمر احلديد ،وأؿمب٤مهٝمؿاًمِم٤مم 

 ومٞمب٤ميٕمقٟمف سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم(

ًمٙمكـ ٓ ، وهؿ ُمـ إقم٤مضمؿ ُم٤م ومكٞمٝمؿ قمكر ): ٤مهتؿالكٞموُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قمر  ذم اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م قمـ ضمٜم

ومكذًمؽ همكػم ، ُيكرَوى اً ـ اًمٜم٤مس طمتك فمٜمقه أصمرواؿمتٝمر هذا اًم٘مقل قمغم أًمالٜم٦م يمثػم ُم، يتٙمٚمٛمقن إٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م(

وومٞمٝمؿ اًمٕمديكد ُمكـ اًمٕمجكؿ ، إطم٤مدي٨م اعمتٕمددة شمدل قمغم أن أيمثرهؿ ُمـ اًمٕمرب واًمّمحٞمح ُمـ، صحٞمح

)وَيًو فؾطوفؼون ؾنن هبو ــوزًا فقسـً مـن  ذـى وُمٜمٝمؿ يمٜمقز اًمٓم٤مًم٘م٤من اًمقارد ذيمرهؿ ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر 

  .معرؾته وذم أكصور ادفدي آخر افزمون(وٓ ؾضي وفؽن هبو رجول ظرؾوا اهلل حق 

. ومٗمل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم .ِمكرصمائ٦م وأرسمٕم٦م قمأن سمٕمض اًمرواي٤مت شمذيمر وضمقد ٟمالقة ُمـ سملم اًمثة: وُمٜمٝم٤م

 .ة اُمرأة يداويـ اجلرطمكِمكروذم رواي٦م صمةث قم ،اًمب٤مىمر مخالقن اُمرأة

اإلؾمةم وطمْم٤مرشمف اًمتكل ي٘مٞمٛمٝمك٤م وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم اعمٙم٤مٟم٦م اعمٝمٛم٦م واًمدور اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمرأة ذم ظمةوم٦م 

اًمتكل ُمك٤م زاًمك٧م ، اعمرأة وُمٕم٤مُمٚمتٝمك٤مإمم  وهق دوٌر ُمٕمتدٌل ُمؼمٌأ ُمـ اخلِمقٟم٦م اًمبدوي٦م ذم اًمٜمٔمرة، اإلُم٤مم اعمٝمدي

   .وُمؼمٌأ ُمـ إه٤مٟم٦م اعمرأة واسمتذاهل٤م ذم احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م، ُمقضمقدة ذم سمةدٟم٤م

ذيمر سمٕمْمٝم٤م أن اًمٙمٝمقل ومٞمٝمؿ ىمٚمٞمٚمقن سمؾ ، ذيمرشمف سمٕمض اًمرواي٤مت أن أيمثري٦م أصح٤مسمف ؿمب٤مب ُم٤م: وُمٜمٝم٤م

، لٓ يمٝمكق)أصح٤مب اعمٝمدي ؿمب٤مب : يم٤محلدي٨م اعمروي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ىم٤مل، ضمدًا ُمثؾ اعمٚمح ذم اًمزاد

   .وأىمؾ اًمزاد اعمٚمح(، ُمثؾ يمحؾ اًمٕملم واعمٚمح ذم اًمزاد )ُم٤م اًمٙمٝمقل( ومٞمٝمؿ إٓ

، وسمٞم٤من ُم٘م٤مُمٝمؿ اًمٕمٔمكٞمؿ وُمٜمك٤مىمبٝمؿ، أٟمف وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م ذم ُمدطمٝمؿ: وُمٜمٝم٤م

وأهنكؿ ٓ يالكب٘مٝمؿ إوًمكقن وٓ ، وأهنؿ يمٛمثؾ قمدة أهؾ سمدر وأصح٤مب ـم٤مًمقت اًمذيـ ضم٤موزوا ُمٕمف اًمٜمٝمر

، وأهنكؿ ضمكٞمش اًمٖمْمك٥م هلل شمٕمك٤ممم، ويذًمَّؾ هلؿ يمؾ صكْٕم٥م، وأهنؿ شمٓمقى هلؿ إرض، يدريمٝمؿ أظمرون

)َيَعْثـَو َظَؾْقُؽْم ِظَ،ـودًا : ٚمٓمٝمؿ قمغم اًمٞمٝمقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموأهنؿ أوًمق اًمب٠مس اًمِمديد اًمذيـ وقمد اهلل شمٕم٤ممم أن يال
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وأن اهلل ي١مًمػ سملم ىمٚمقُبؿ ومكة ، وأهنؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٜمّمقرة، وأهنؿ ظمٞم٤مر إُم٦م، (1)(َفـَو ُأوِل َيْلٍس َصِديد

، إياٟمك٤مً  شمزيدهؿ يمثرة اًمٜم٤مس طمقهلؿ أٟمالك٤ًم وٓ أي ٓ، وٓ يٗمرطمقن سم٠مطمد دظمؾ ومٞمٝمؿ، أطمدإمم  يالتقطمِمقن

)اهلقاشمكػ اًمٜم٘م٤مًمك٦م إمم  وهذا ومٞمف إؿم٤مرة !وأهنؿ أيٜما يم٤مٟمقا ذم إرض يرون اعمٝمدي وهق ذم ُمٙم٤مٟمف ويٙمٚمٛمقٟمف

أصح٤مب اًمقضمكقه اعمتقضكئ٦م اًمكذيـ مل يٖمكػّموا ومل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأهنؿ إظمقان رؾمقل اهلل، واجلقآت سم٤مًمٙم٤مُمػمات(

 يبّدًمقا ويٜمجٞمٝمؿ اهلل ُمـ يمؾ اًمٗمتـ ظم٤مص٦م ومتٜم٦م اًمدهٞماء اًمٖمؼماء اعمٔمٚمٛم٦م )اًمديٛم٘مراـمٞم٦م(. 

أوفســو إخواَكـك يـو : ؿـوفوا .وددت أكو ؿد رأيـو إخواكــو): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: ومٗمل صحٞمح ُمالٚمؿ

ؾؼوفوا ـق  تعرف من مل يلت يعد من أمتك يو  .وإخواكـو افذين مل يلتوا يعد  صحويبرشول اهلل؟ ؿول أكتم أ

 ؟أٓ يعـرف خقؾـه  أرأيً فو أن رجاًل فه خقٌل ُؽرٌّ ُمجؾي يغ طفَري خقـل ُدْذـٍم هُبْـم: ؾؼول ؟رشول اهلل

أٓ فُقـذاَدْن   احلوضوأكو ؾَرضفم ظذ   ؾنَّنم يلتون ؽرًا ُمجؾغ من افوضوء: ؿول .يذ يو رشول اهلل: ؿوفوا

ُشـحؼًو ؾقؼول إَّنـم ؿـد يـْدفوا يعـدك! ؾـلؿول   رجول ظن حويض ـم يذاد اف،عر افضول! أكودهيم أٓ ذؾمْ 

 .(2)!(ُشحؼوً 

افؾفـم َفِؼــي إخـواّن ): ذات يقم وقمٜمده مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل: وقمـ أ  ضمٕمٗمر ىم٤مل

وإخـواّن   إكؽم أصـحويب  ٓ: أَمو كحن إخواُكك يو رشول اهلل؟ ؾؼول: حوفه من أصحويهؾؼول من   مرتغ

من ؿ،ل أن خيرجفم مـن   فؼد ظْرَؾـِقفم اهلل يلشمئفم وأشمء آيوئفم  ؿوم من آخر افزمون آمـوا يب ومل يَروّن

َحُدذم أصد يؼّقـًي ظـذ ديــه مـن خـْرط افؼتـود   أصالب آيوئفم وأرحوم أمفوهم أو   مءف افؾقؾـي افظؾـَٕ

آظمكر ُمك٤م إمم  (.قفم اهلل من ـل ؾتــي ؽـزاء مظؾؿـيأوفئك مصويق  افدجى يـج .ـوفؼويض ظذ مجر افغضو

   .يٗم٦م ُمـ ظمّم٤مئّمٝمؿ ويمراُم٤مهتؿِمكرذيمرت إطم٤مدي٨م اًم

ومئك٦م : أن اًمرواي٤مت شمدل قمغم أهنؿ يٙمقٟمقن ىمرب فمٝمكقر اعمٝمكدي صمكةث جمٛمققمك٤مت أو ومئك٤مت، وُمٜمٝم٤م

أو شمّمكؾ إًمٞمٝمك٤م ىمبكؾ ، وومئك٦م شمكدظمؾ ُمٕمكف ُمٙمك٦م، يػ ذم ُمٙم٦م وأيمثكرهؿ ُمكـ أهٚمٝمك٤مِمكريٜمتٔمرون ىمدوُمف اًم

   .ون إًمٞمف ذم اًمالح٤مب أو اهلقاءالكػموومئ٦م ي .أظمريـ

ٟم٤مطمٞمك٦م ذي إمم  وأؿم٤مر )يٙمقن ًمّم٤مطم٥م هذا إُمر همٞمب٦م ذم سمٕمض هذه اًمِمٕم٤مب: ومٕمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ىم٤مل

ديٜمف( اًمذي يٙمقن سملم يديف طمتك يٚم٘مكك سمٕمكض  ـمقى طمتك إذا يم٤من ىمبؾ ظمروضمف سمٚمٞمٚمتلم اٟمتٝمك اعمقمم )ًمف ذم

ومٞم٘مكقل يمٞمكػ أٟمكتؿ ًمكق ىمكد رأيكتؿ  .ٟمحكٌق ُمكـ أرسمٕمكلم رضمكةً : يمؿ أٟمتؿ ه٤مهٜم٤م؟ ومٞم٘مقًمقن: أصح٤مسمف ومٞم٘مقل

                                                 

 [6: ]اإلؾمكراء (1)

 رواه ُمالٚمؿ. (2)



 

- 032 - 

 اقتتاٍ ايُٝٔ ٚايطعٛد١ٜ ٚأش١َ اذتهِ يف اذتذاش

ذوي إمم  اأؿمكػمو: صمؿ ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م ومٞم٘مقل هلؿ !واهلل ًمق ي٠موي اجلب٤مل ٕويٜم٤م ُمٕمف: ص٤مطمبٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن

اًمٚمٞمٚم٦م اًمتكل إمم  ويٕمدهؿ، ومٞمٜمٓمٚمؼ ُبؿ طمتك ي٠مشمقا ص٤مطمبٝمؿ، ف إًمٞمٝمؿ. ومٞمِمػمون ًمةِمكرٙمؿ وأظمٞم٤مريمؿ قمأؾمٜم٤مٟم

طمككّل ضمككرول : وهككل اًمٞمككقم قمككدة أطمٞمكك٤مء، ُمككـ ؿمككٕم٤مب ُمٙمكك٦م وُمككداظمٚمٝم٤م): شمٚمٞمٝمكك٤م(. وذو ـمككقى

احلرم ًمٞمب٤ميٕمقه سملم اًمكريمـ إمم  ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م أي أٟمف خيرج ُمٕمٝمؿ ُمـ سمٞمتف ذم ُمٙم٦م، واًمٕمتٞمبٞم٦م...وهمػمه٤م(

 ِمككرإن اًم٘م٤مئؿ هيبط ُمـ صمٜمٞم٦م ذي ـمقى ذم قمدة أهؾ سمدر صمةصمائ٦م وصمةصم٦م قم): وقمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ىم٤مل .واعم٘م٤مم

 احلجر إؾمقد(.إمم  طمتك يالٜمد فمٝمره، رضمةً 

ٓ يما شمزقمؿ ، ذم اًمٗمؽمة اًم٘مّمػمة اًمتل شمالبؼ فمٝمقرهُمٙم٦م  همٞمبتف ذم ؿمٕم٤مب: واًمٔم٤مهر أن ُم٘مّمقد اًمرواي٦م

داب أسمٞمكف ذم ؾمك٤مُمراء ذم اًمٕمكراق ذم ؾمكٜم٦م ؾمكرٛمد اًمٕمالٙمري أٟمف دظمؾ ي٦م ذم ُمٝمدهيؿ حمِمكراًمراومْم٦م آصمٜم٤م قم

ه١مٓء إصح٤مب اعمذيمقرون ذم إصمكر و ،ٌب ُمـ اخلْٚمط واهلذي٤منضكروهذا ، ومل خيرج طمتك اًمٞمقم كه366

وقمـ اإلُم٤مم أ  سمٙمر حمٛمد سمكـ  .ُمـ أُمث٤مل اًمٕمٚماء اًمالبٕم٦م اًمذيـ شم٘مدم ذيمرهؿ، هؿ ُمـ إظمٞم٤مر اًمب٤مطمثلم قمٜمف

أٟمف )خيرج ُمـ ىمري٦م ُمـ ىمرى ضمرش ذم صمةصملم رضمًة ومٞمبٚمغ اعم١مُمٜملم ظمروضمف ومٞم٠مشمقٟمكف  ئاًمٜم٘م٤مش اعم٘مراحلالـ 

ُـّ اًمٜم٤مىم٦م   .(1)ومّمٞمٚمٝم٤م(إمم  ُمـ يمؾ أرض حيٜمُّقن إًمٞمف يما حِت

، ُمكـ طمكل رضمكؾ: ُمـ شمالٕم٦م أطمٞم٤مء )ي٘مبؾ اعمٝمدي ذم مخال٦م وأرسمٕملم رضمةً : وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ىم٤مل

، وُمكـ طمكل ؾمكبٕم٦م، وُمـ طمل ؾمت٦م، وُمـ طمل مخال٦م، وُمـ طمل أرسمٕم٦م، وُمـ طمل صمةصم٦م، وُمـ طمل رضمةن

 .وٓ يزال يمذًمؽ طمتك جيتٛمع ًمف اًمٕمدد( .وُمـ طمل شمالٕم٦م، وُمـ طمل صماٟمٞم٦م

وٓ يبٕمد أن شمٙمقن اعمجٛمققمت٤من اعمذيمقرشم٤من ، ُمٙم٦مإمم  أو ي٘مبؾ، واعم٘مّمقد أٟمف ي٘مبؾ ذم ُم٘مدُم٤مت فمٝمقره

   .ىمبؾ سم٘مٞم٦م إصح٤مبُمٙم٦م إمم  وهل اًمتل شمّمؾ، ذم اًمروايتلم جمٛمققم٦م واطمدة

ُمٕمرووملم سم٠مؾمكائٝمؿ وأؾمكاء  ويٙمقٟمقن، ون إًمٞمف هن٤مرًا ذم اًمالح٤مب يما شمذيمر اًمرواي٤متالكػمأُم٤م اًمذيـ ي

 يثػم اًمٜم٤مس!  ُمٙم٦م سمِمٙمؾ ـمبٞمٕمل ٓإمم  أي ي٠مشمقن، آسم٤مئٝمؿ

إُمك٤م قمكـ ـمريكؼ ٟمتك٤مئ٩م دراؾمك٤مت دىمٞم٘مك٦م ، يبٕمد أن يٙمقٟمقا ىمد قمرومكقا ُمققمكد فمٝمكقره سم٤مًمتحديكد وٓ

 آشمّمك٤ملأو ُمـ ظمةل اإلهل٤مم اإلهلل )اًمٙمِْمكػ( أو ُمكـ ظمكةل ، ظمةل إطم٤مدي٨م وأصم٤مرُاؾمتٜمبٓم٧م ُمـ 

ومٞمّمكٚمقن ذم اعمققمكد ، وخم٤مًمٓمتكف وُمٕمرومك٦م ُمقاقمٞمكد طمريمتكف ووىمك٧م شمقاضمكده âسمِمخص اعمٝمدي  ؿمكراعمب٤م

   .واهلل أقمٚمؿ، اعمحدد

                                                 

 .ًمٚمالٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل ،قم٘مد اًمدرر( 1)
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مجٞمٕم٤ًم أشمكك اهلل ًمق ذه٥م اًمٜم٤مس ، إن ص٤مطم٥م هذا إُمر حمٗمقفم٦م ًمف أصح٤مسمف): ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ىم٤مل

ـو : وهؿ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ، سم٠مصح٤مسمف ـو َؿْومـًو َفْقُسـوا هِبَ ْؾـَـو هِبَ ـْ ـو َذـُمِٓء َؾَؼـْد َو )َؾـنِْن َيْؽُػـْر هِبَ

  .(1)(يَِؽوؾِِرين

اْدُـْمِمـَِغ َأِظـْزٍة َظـَذ  )َؾَسـْوَف َيـْلِت اهللُْ يَِؼـْوٍم َُيِـ، ُفْم َوَُيِ، وَكـُه َأِ ْفـٍي َظـَذ : وهؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومكٞمٝمؿ

 .(2)اْفَؽوؾِِريَن(

 ذم الككػموُمكٜمٝمؿ ُمكـ ُيكَرى ي، )ُمٜمٝمؿ ُمـ ُيٗمَ٘مد قمـ ومراؿمف ًمٞمًة ومٞمّمبح سمٛمٙمك٦م: وقمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ىم٤مل

اًمذي : ىم٤مل ؟ضمٕمٚم٧م ومداك أهيؿ أقمٔمؿ إياٟم٤مً : ىمٚم٧م .يٕمرف سم٤مؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف وطمٚمٞمتف وٟمالبف، اًمالح٤مب هن٤مراً 

 هن٤مرًا(. ذم اًمالح٤مب الكػمي

ُمٙم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمالح٤مب قمغم ٟمحكق اًمٙمراُمك٦م إمم  هؿ ذم اًمالح٤مب هن٤مرًا أن اهلل شمٕم٤ممم يٜم٘مٚمٝمؿؾمكػموُمٕمٜمك 

سمجكقازات ؾمكٗمر ، يما حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜمك٤مه جمٞمكُئٝمؿ سمقاؾمكٓم٦م اًمٓمك٤مئرات يمالك٤مئر اعمالك٤مومريـ، واإلقمج٤مز

وًمٕمؾ ، مل شمٙمـ ُمقضمقدةيٗم٦م قمؼمت سمذًمؽ ٕن اًمٓم٤مئرات ِمكروشمٙمقن إطم٤مدي٨م اًم، سم٠مؾمائٝمؿ وأؾماء آسم٤مئٝمؿ

ة ًمقضكع ؿمككرأهنكؿ اًمكذيـ يٕمٛمٚمكقن ُمٕمكف ُمب٤م، اًمالب٥م ذم أن ه١مٓء أومْمؾ ُمـ اعمٗم٘مقديـ قمـ ومرؿمٝمؿ ًمٞمةً 

ورسما أهنؿ أصح٤مب اشمّمؾ ُبؿ ىمبؾ همػمهؿ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ، وشمرشمٞم٥م إقمال اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م، اخلٓمط اإلصةطمٞم٦م

وىمٓمع شمذايمر ـمػمان وشم٠مؿمػمات  ًمالٗمر اًمب٤مهٔم٦مورسما سمالب٥م شمٙم٤مًمٞمػ ا، ؼ ًمٚمبٞمٕم٦مالكٞمويمٚمٗمٝمؿ سم٠مقمال إدارة اًمتٜم

اًمقضكع ُمك٤م ضمٕمٚمٝمكؿ أىمكقى اًمٜمك٤مس إياٟمك٤ًم  ةـ سمٚمداهنؿ ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمّمٕمقسم٦م وظمٓمقراجلقازات وىمُدوُمٝمؿ ُم

أٟمكف قمٜمكد اهلل شمٕمك٤ممم  ؿٓ يٕمٚمكسمٞمٜما اعمٗم٘مقدون قمـ ومرؿمٝمؿ يبٞمتقن شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وَواطِمكدهؿ ، وشمّمدي٘م٤ًم سم٤معمٝمدي

ومٞمّمكٓمٗمٞمٝمؿ اهلل ، وقمٞمٝمؿ ي١مهٚمٝمؿ هلذا اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿو قى شم٘مقاهؿوًمٙمـ ُمالت، أطمد أصح٤مب اإلُم٤مم اعمٝمدي

وما أن يالٛمٕمقا سمٔمٝمقر اعمٝمدي قمٜمد اًمٕمِم٤مء ذم احلرم طمتك يٕمِزُمقا قمغم اًمتحكرك إًمٞمكف ذم ٟمٗمكس اًمٚمٞمٚمك٦م ، شمٕم٤ممم

  .ومقن سمخدُمتفِمكرويت، ومٞمّمبحقن قمٜمده سمٛمٙم٦م

 .يب٤ميع ذم أي ؿمٝمر آظمروسمالب٥م اًمْمٕمػ اًمِمديد ٕطم٤مدي٨م سمٞمٕم٦م اعمٝمدي ذم ؿمٝمر حمرم ومٞمحتٛمؾ أن 

                                                 

 [:9: ( ]إٟمٕم٤مم1)

 [65: ( ]اعم٤مئدة2)
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 ايك٣ٛ املتعّدد٠ يف بدا١ٜ حسن١ ظٗٛز املٗدٟ

 افؼوى ادتعّددة ف يدايي حرـي طفور ادفدي

يمكا ، ويما يكدل ُمٜمٓمكؼ إُمكقر، شمٙمقن اًم٘مقى اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم ُمٙم٦م قمٜمد فمٝمقر اعمٝمدي يما شمذيمر اًمرواي٤مت

 : يكم

 وزارة اًمداظمٚمٞم٦م دمٛمع ىمقاه٤م رهمؿ ضكٕمٗمٝم٤م عمقاضمٝمك٦م و آؾمتخب٤مرا سمجٝم٤مزه٤م  احلؽومي احلجوزيي

   .وشمٜمَِمط ًمف ومٕم٤مًمٞم٤مهتؿ ذم ُمقؾمؿ احل٩م، اًمذي يتٓمٚمع إًمٞمف اعمالٚمٛمقن ُمـ ُمٙم٦م، اطمتال فمٝمقره

 ُمالك٤مقمدة ىمكقات اًمالكٗمٞم٤مين و شمٕمٛمؾ يمذًمؽ ذم ُمال٤مقمدة طمٙمقُم٦م احلج٤مز وخمويرات افدول افؽزى

   .وذم ُمٙم٦م ظم٤مص٦م، ًمرصد اًمقضع ذم احلج٤مز، أو سمِمٙمؾ ُمالت٘مؾ، احلج٤مزي

 اًمتل شمتٕم٘م٥م اًمٗمك٤مريـ ، احلج٤مزي٦م وهق أطمد ضمٞمقش احلٙمقُم٦م وخمويرات جقش افسػقوّن احلجوزي

ب أي ْمككرًم، شم٘مقم سم٤مؾمتٓمةع اًمقضع ًمدظمقل ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين قمٜمدُم٤م ي٘متل إُمر، ُمـ ىمبْمتٝم٤م

  .طمريم٦م ًمٚمٛمٝمدي شمٔمٝمر ذم ُمٙم٦م

أوهلك٤م دور اًمٞماٟمٞمكلم ذم احلجك٤مز ، واًمٓم٤مًمبلم ًمكف ٓسمد وأن شمؼمز أدواٌر ه٤مُم٦م عم١مي دي اعمٝمدي: وذم اعم٘م٤مسمؾ

دون إؾم٤مظم٤مص٦م وأهنؿ هؿ ، وذم ُمٙم٦م ف ِمككرًة إذ حيَْمكقن سمؿمككرقن حلريمتف واعمتّمكٚمقن سمكف ُمب٤مؾمكٞماعمٛمٝم 

إمم  )جيتٛمٕمقا يم٤مضمتاع ىَمَزع اخلريػ ومٞمٜمّمبقن ُمـ طمٞمك٨م يمك٤مٟمقا سمٕمْمكٝمؿ: ٟمٕمٞمؿروى ، ُمٜمف ؿمكراًمتقضمٞمف اعمب٤م

، هلكؿسم٤ميٕمقا ومةٟم٤ًم يالكٛمٞمف : ومبٞمٜما هؿ يمذًمؽ إذ ؾمٛمٕمقا صقشم٤ًم ُم٤م ىم٤مًمف إٟمس وٓ ضم٤من....  سمٕمض قُمَّمب٤ًم قُمَّمب٤مً 

  .(1)وًمٙمٜمف ظمٚمٞمٗم٦م ياين(، ًمٞمس ُمـ ذي وٓ ذي، وم٢مذا هق رضمؾ ىمد رُضقا سمف وىمٜمِٕم٧م سمف إٟمٗمس

قمكغم يديكف ، )قمغم يدي ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م اًمٞماين اًمذي شمٗمتح اًم٘مالكٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وروُمٞمك٦م: وذيمر ذم رواي٦م أظمرى

اهلٜمد وهق ُمكـ سمٜمكل ذم زُم٤مٟمف قمغم يديف شمٙمقن همزوة ، âخيرج اًمدضم٤مل ]و[ ذم زُم٤مٟمف يٜمزل قمٞمالك اسمـ ُمريؿ 

)ويٙمكقن  كدان : وذيمكر ذم روايك٦م قمكـ اعمٝمكدي .إٟمف ياين ىمرر وهق أُمػم اًمُٕمَّم٥م(): ىم٤مل يمٕم٥م (ه٤مؿمؿ

 ومحػم أقمقاٟمف(. ، وظمقٓن ضمٞمقؿمف، هؤوزرا

وُمـ قمبك٤مد اهلل اًمّمك٤محللم ذم ىمكقات طمٙمقُمك٦م ، يما ٓ سمد وأن يٙمقن ًمف أٟمّم٤مر ُمـ احلج٤مزيلم واعمٙمٞملم

ًمكذا ، يٙمقن ًمف وضمقد ُمـ اًمدول إظمرى ظم٤مصك٦م أٟمّمك٤مره اًمِمك٤مُمٞمقن ذم ُمٙمك٦م سمؾ ٓسمد أيْم٤ًم وأن، احلج٤مز

 وجيتٛمٕمقن قُمَّمب٤ًم قُمَّمب٤ًم. ، يمَ٘مَزع اًمالح٤مب ٤مً شمّمٗمٝمؿ اًمرواي٤مت أن اهلل جيٛمٕمٝمؿ ىَمَزقم

                                                 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم رواه  (1)
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َِٛعُد اذَتُل  اي

ويْمع هق وُمـ ُمٕمكف ، شُمٕم٘مد اًمبٞمٕم٦م ًمالُم٤مم اعمٝمدي سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، ذم ُمثؾ هذا اجلق اعمٕم٤مدي واعم١ميد

  .ٓمرشمف قمغم احلرم صمؿ قمغم ُمٙم٦مؾمكٞميػ وِمكراحلرم اًم ظمٓم٦م إقمةن طمريمتف ُمـ

قمدا شمٚمؽ اًمتكل شمٜمٗمكع ذم إٟمجك٤مح اًمبٞمٕمك٦م ، وُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن ٓ شمذيمر اًمرواي٤مت شمٗم٤مصٞمؾ قمـ هذه اخلٓم٦م

   .ُب٤م ْمكرٓ شمأو ، اعم٘مدؾم٦م

 ُق َوْظُد احلَ اف

ًمٙمكـ اعمكرضمح أٟمكف  .وذم وىمتكف، ذم يمٞمٗمٞم٦م سمداي٦م طمريم٦م اًمٔمٝمقر اعمب٤مرك ءاًمٌمشمتٗم٤موت اًمرواي٤مت سمٕمض 

ويبدأ طمريمتف اعم٘مدؾمك٦م  ،ويدظمٚمقن اعمالجد ومرادى، ِمكرئ٦م وصمةصم٦م قمئمٝمر أوًٓ ذم أصح٤مسمف اخل٤مصلم اًمثةصما

ُم٤م سمٕمكد آيك٦م اخلالكػ سمجكٞمش اًمالكٗمٞم٤مين إمم  صمؿ يب٘مك ذم ُمٙم٦م، أهؾ ُمٙم٦مإمم  سمتقضمٞمف سمٞم٤مٟمف، سمٕمد صةة اًمٕمِم٤مء

وذم سمٕمكض  أًمٗمك٤مً  ِمككرمخالك٦م قم أو، أًمٗمك٤م ِمككراًمب٤مًمغ اصمٜم٤م قماعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمجٞمِمف إمم  صمؿ يتقضمف، اعمتقضمف إًمٞمف

 ،ومٞم٠مشمقٟمف يم٤مًمٓمػم اًمكقاردة اًمرواي٤مت أٟمف سمٕمد اًمبٞمٕم٦م خيتٗمل هق وأصح٤مسمف ذم ضمب٤مل اًمٓم٤مئػ صمؿ يالٛمع سمف اًمٜم٤مس

ويٙمكقن  ،أًمٗمك٤مً  ِمكرمخال٦م قم: ٙمثر ي٘مقلواعمُ  أًمٗم٤م، ِمكراصمٜم٤م قم: ٘مؾ ي٘مقلاعمٌ  ؛ومٞمجتٛمع ًمف ضمٞمش ،أو يم٤مإلسمؾ اهلٞمؿ

   .ويٗمتح اهلل ًمف احلج٤مزُمٙم٦م، ويٜمّم٥م قمغم  ،قمغم صمةث راي٤مت

 

وَن َزُذوؿوً  ـَ ق  َوَزَذَق اْفَ،وضُِل إِْن اْفَ،وضَِل   َوُؿْل َجوَء احْلَ

يمكا ؾمكاه ، دؾمكٞمإن اسمٜمل هذا ): وم٘م٤مل اسمٜمف احلالـإمم  قمـ إقمٛمش قمـ أ  وائؾ أن أُمػم اعم١مُمٜملم ٟمٔمر

خيكرج قمكغم ، صٚمبف رضمًة سم٤مؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ يِمبٝمف ذم اخلُُٚمؼ وٓ يِمبٝمف ذم اخلَْٚمكؼخرج اهلل ُمـ ؾمكٞمو .رؾمقل اهلل

يٗمرح خلروضمكف ، ب قمٜم٘مفْمكرواهلل ًمق مل خيرج ًم، وإفمٝم٤مٍر ُمـ اجلقر، وإُم٤مشم٦ٍم ُمـ احلؼ، طملم همٗمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس

  .يٛمأل إرض قمدًٓ يما ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمًا(، أهؾ اًمالاء وؾمٙم٤مهن٤م

وشمٙمك٤مد ، ( يدل قمغم أن أضمٝمزة إقمداء ىمبٞمؾ فمٝمقره شمٙمِمكػ أُمكرهب قمٜم٘مفْمكر)ًمق مل خيرج ًم: وىمقًمف

 !سمحٞم٨م يٙمقن ُمٝمددًا سم٤مًم٘متؾ ًمق مل خيرج، شمٙمِمػ ظمٓمتف

، ُي٘متكؾ سمكة ضمكرم وٓ ذٟمك٥م، اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م همةم ُمـ آل حمٛمد): وقمـ إسمراهٞمؿ اجلريري قمـ أسمٞمف ىم٤مل

اهلل اعمٝمكدي ذم قُمّمكب٦م هلكؿ أدق ذم ومٕمٜمد ذًمكؽ يبٕمك٨م ، وم٢مذا ىمتٚمقه مل يبؼ هلؿ ذم اًمالاء قم٤مذر وٓ ذم إرض

يٗمكتح اهلل هلكؿ ُمِمك٤مرق ، يَرون إٓ أهنؿ خيتٓمٗمقن ٓ، وم٢مذا ظمرضمقا سمٙمك هلؿ اًمٜم٤مس، أقملم اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمحؾ

 .أٓ إن ظمػم اجلٝم٤مد ذم آظمر اًمزُم٤من(، أٓ وهؿ اعم١مُمٜمقن طم٘م٤مً ، إرض وُمٖم٤مرُب٤م
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ُٖٛقّا َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ   َُٚق

، يِمكٗمؼ قمٚمكٞمٝمؿ اًمٜمك٤مس وهذا يدل قمغم أن أول فمٝمقره يٙمكقن ذم قمكدد ىمٚمٞمكؾ ُمكـ أصكح٤مسمف سمحٞمك٨م

 ! ٘مبض قمٚمٞمٝمؿ وي٘متٚمقنؾمكٞمهنؿ ويتّمقرون أ

)إَّنم ؾتقي آمـوا يرهبم وزدكـوذم : وضمؾ ذم أهؾ اًمٙمٝمػ يما ىم٤مل اهلل قمزًمٙمـ ىمقة إيان اًمٗمتٞم٦م اعمب٤ميٕملم 

ن ذم أقمٞمٜمٝمؿ يمؾ اًمٕم٘مب٤مت ٕهنؿ صكروإ، (1)ذدى( ارهؿ قمغم سمٞمٕم٦م اعمٝمدي ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م اًم٘مالط واًمٕمدل هُتق 

 :  سمٜمقر اهلليٜمٔمرون 

 ىمٚمككقب اًمٕمكك٤مروملم هلكك٤م قمٞمككقن
 

 اًمٜمكك٤مفمرونَ  هُمكك٤م ٓ يككراشمككرى  
 

 ٦مصمةصمائكقمدة أهكؾ سمكدر  [إٓ]ومٞمقُمئذ ٓ يب٘مك ُمـ أٟمّم٤مر ذًمؽ اًمّمقت إقمغم ): وقمـ اًمزهري ىم٤مل 

اًمٙمٕمبك٦م شمرقمكد إمم  ص٤مطمبٝمؿ ومٞمجدوٟمكف ُمٚمّمك٘م٤ًم فمٝمكرهإمم  ومقنّمكرصمؿ يٜم، ونّمكررضمة ومٞمٜم ِمكروسمْمٕم٦م قم

 .ومٞمٙمرهقٟمف قمغم اًمبٞمٕم٦م(، ُم٤م يدقمقٟمف إًمٞمف ؿمكرومرائّمف يتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ 

 ِمككرإن اعمٝمدي هيبط ُمـ صمٜمٞم٦م ذي ـمقى ذم قمدة أهؾ سمدر صمةصمائك٦م وصمةصمك٦م قم): وقمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ىم٤مل

  .احلجر إؾمقد(إمم  طمتك يالٜمد فمٝمره، رضمةً 

سمكؾ يٕمٜمكل أن سمدايك٦م ، بؾ دظمقًمف اعمالجدوٓ يٕمٜمل ذًمؽ أٟمف يٕمٚمـ فمٝمقره ُمـ ذي ـمقى ُمع أصح٤مسمف ىم

   .اعمالجد احلرام شمٙمقن ُمـ هٜم٤مكإمم  طمريمتٝمؿ

اعمالكٚمٛملم إمم  ويقضمٝمكف، أو سمٞم٤مٟمف اًمذي يٚم٘مٞمف قمغم أهؾ ُمٙم٦م، وىمد ذيمرت اًمرواي٤مت وم٘مرات ُمـ ظمٓمبتف

   .واًمٕم٤ممل

، ٗمفؾمككٞموىمٛمٞمّمكف و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وُمٕمكف رايك٦م رؾمكقل اهلل، صمكؿ ئمٝمكر اعمٝمكدي قمٜمكد اًمٕمِمك٤مء): ىم٤مل ُمـ ذًمؽ

ريمؿ اهلل أهي٤م اًمٜم٤مس: وم٢مذا صغم اًمٕمِم٤مء ٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف ي٘مقل .وقمةُم٤مت وٟمقر وسمٞم٤من وُم٘مك٤مُمٙمؿ سمكلم ، أذيم 

وأن حتك٤مومٔمقا ، سمف ؿمٞمئ٤مً  ايمقِمكرٓ شموأُمريمؿ أن ، وأٟمزل اًمٙمت٤مب وم٘مد اختذ احلج٦م وسمٕم٨م إٟمبٞم٤مء .يدي رسمٙمؿ

، اًم٘مرآن ومتٞمتقا ُم٤م أُم٤مت وأن شمٙمقٟمكقا أقمقاٟمك٤ًم قمكغم اهلكدىوأن حتٞمقا ُم٤م أطمٞم٤م ، قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف

، اهلل وإمم رؾمكقًمفإمم  ومك٢مين أدقمكقيمؿ، وم٢من اًمدٟمٞم٤م ىمد دٟم٤م ومٜم٤مؤه٤م وزواهل٤م وآذٟم٧م سم٤مًمقداع، ووزرًا قمغم اًمت٘مقى

قمكغم ، رضمًة قمدة أهكؾ سمكدر ِمكروصمةصم٦م قم صمةصمائ٦مومٞمٔمٝمر ذم  .وإطمٞم٤مء ؾمٜمتف، وإُم٤مشم٦م اًمب٤مـمؾ، واًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مسمف

، ومٞمٗمكتح اهلل ًمٚمٛمٝمكدي أرض احلجك٤مز، ُأؾْمكد سم٤مًمٜمٝمك٤مر، رهبك٤من سم٤مًمٚمٞمكؾ، ىمَزقمك٤ًم يمَ٘مكَزع اخلريكػ، ُمٞمٕمك٤مدهمػم 

                                                 

 [24: ( ]اًمٙمٝمػ1)
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ُٖٛقّا َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ   َُٚق

، اعمٝمكديإمم  ومتبٕم٨م سم٤مًمبٞمٕمك٦م، وشمٜمزل اًمراي٤مت اًمالقد اًمٙمقوم٦م .ويالتخرج ُمـ يم٤من ذم اًمالجـ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ

 .وشمالت٘مٞمؿ ًمف اًمبٚمدان(، ويٛمٞم٧م اجلقر وأهٚمف، ويبٕم٨م اعمٝمدي ضمٜمقده ذم أوم٤مق

 .همٞمقُمف اًمتل شمٙمقن ُمتٗمرىم٦م ذم اًمالاء صمؿ دمتٛمع: اخلريػوىَمَزع 

، وهذا يدل قمغم أن أصح٤مب اعمٝمدي يٙمقٟمقن ُمتٗمرىملم ذم إُمّم٤مر واًمدول واجلاقمك٤مت وإطمكزاب

ع أصح٤مسمف ذم ُمٙم٦م ذم ومّمؾ اخلريػ أو آظمر اًمّمكٞمػ ًمكذا أؿمك٤مر ذم ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن فمٝمقر اعمٝمدي ودمٛمُّ

   .اًم٘مَزعإمم  احلدي٨م

 ويدقمقهؿ، اًمرواي٤مت أن رضمًة ُمـ أصح٤مسمف ي٘مػ أوًٓ ذم اعمالجد احلرام ومٞمٕمرومف اًمٜم٤مسوشمذيمر سمٕمض 

ومٞم٘مكقم رضمكؾ ُمٜمكف ): ومٕمـ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ىم٤مل، ويٚم٘مل ظمٓمبتف صمؿ ي٘مػ هق، إًمٞمف وإضم٤مسمتف آؾمتاعإمم 

ىم٤مل ومٞم٘مقُمكقن  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُم٤م دقم٤ميمؿ إًمٞمف رؾمقل اهللإمم  يدقمقيمؿ، يمؿهذا ـمٚمِبتٙمؿ ىمد ضم٤مء، ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس: ومٞمٜم٤مدي

ُم٤م دقمك٤ميمؿ إًمٞمكف ٟمبكل إمم  أدقمقيمؿ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أٟم٤م ومةن اسمـ ومةن اسمـ ٟمبل اهلل، أهي٤م اًمٜم٤مس: ومٞم٘مقم هق سمٜمٗمالف ومٞم٘مقل

أي ُمكـ ٟمالكبف أو ُمكـ : وُمٕمٜمكك رضمكؾ ُمٜمكف .ومٞم٘مقم صمةث ُمئ٦م وٟمٞمػ ومٞمٛمٜمٕمقٟمف(، ومٞم٘مقُمقن إًمٞمف ًمٞم٘متٚمقه، اهلل

وحيتٛمؾ أن يٙمقن  .اًمذي يٚمٝم٩م اًمٜم٤مس سمذيمره ويٜمتٔمروٟمف، ومٞم٘مٗمقن ًمػَموا اعمٝمدي: ومٞم٘مقُمقن وُمٕمٜمك .أصح٤مسمف

واًمذيـ ي٘مقُمقن إًمٞمف ًمٞم٘متٚمقه ٓسمد أهنؿ ُمـ ؾمكٚمٓم٦م  .ظمقوم٤ًم ُمـ اًمالٚمٓم٦م افّمكرسم٤مٟٓمُمٕمٜم٤مه ومٞم٘مٗمقن وي٠مظمذون 

ق ، وسمحكثٝمؿ قمٜمكف اإلُم٤مم اعمٝمكدي وـمٚمكبٝمؿ ًمكفإمم  احلج٤مز. واًمرواي٦م سمدىمتٝم٤م شمّمقر طم٤مًم٦م اعمالٚمٛملم ذم اًمتِمقُّ

 .وظمقومٝمؿ ُمـ اإلره٤مب واًمبٓمش ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م

ًمتحرير احلرم وُمٙم٦م ذم ُمثؾ ذًمؽ اجلكق  أٟمف ُمـ اعمالتبٕمد أن يٙمٗمل أصح٤مسمف اخل٤مصقنإمم  وجيدر اًمتٜمبٞمف

واًمذي يٙمٗمل أن ٟمٕمرف ُمٜمكف طم٤مدصمك٦م ىمتكؾ اًمكٜمٗمس اًمزيمٞمك٦م ىمبكؾ ، يٗم٦مِمكراًمِمديد اًمذي شمذيمره إطم٤مدي٨م اًم

ُمك٤م إمم  ًمذًمؽ ٓسمد أن يٙمقن اإلُم٤مم اعمٝمكدي ُمْمك٤موم٤مً ، رد أٟمف سمٚمٖمٝمؿ قمٜمف يمٚماتاًمٔمٝمقر قمغم ٟمحٍق وطمٌمٍّ عمج

ىمد أقمد اًمٕمدة سم٤مٕؾمب٤مب اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٙمل يتٛمٙمـ ُمـ إًم٘مك٤مء ظمٓمبتكف يم٤مُمٚمك٦م ، أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أؾمب٤مب همٞمبٞم٦م

واجلكق ورهمؿ ؾمخقٟم٦م إطمكداث  .ؾمٚمٛمل اقمتّم٤ممصمؿ يتقاومد اًمٜم٤مس إًمٞمف سمٕمد أن يبدأ ُم٤م ُيِْمبِف قمٛمٚمٞم٦م ، اسمتداءً 

يتٕمقذ سم٤مهلل ُمكـ و وم٤معمٝمدي )شمرقمد ومرائّمف، اًمٕم٤مم اًمذي يالقده اخلقف واًمٗمزع اًمذي يّمح٥م أطمداث اًمبٞمٕم٦م

خيِمكقن و ،وأصح٤مسمف شمٜمٙمِمػ ظمٓمتٝمؿ وشمٓمٚمبٝمؿ ىمقات إُمـ، ومٞمٙمرهقٟمف قمغم اًمبٞمٕم٦م(، ُم٤م يدقمقٟمف إًمٞمف ؿمكر

هكذا ، متكد يكدك ٟمب٤ميٕمكؽ إن مل، ودُم٤مؤٟم٤م ذم قمٜم٘مؽ، )إصمٛمٜم٤م قمٚمٞمؽ: قمغم أٟمٗمالٝمؿ ودُم٤مئٝمؿ ومٞم٘مقًمقن ًمٚمٛمٝمدي

ف ذم ـمٚمبٜم٤م(، قمالٙمر اًمالٗمٞم٤مين ر ُمدى ، ىمد شمقضمَّ طمتٗمك٤مء اًمٜمك٤مس سمحْمكقر اورهمؿ يمؾ هذا وم٢من اًمرواي٤مت شمّمق 

   .اعمٝمدي وفمٝمقره
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َّ اِي ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ  ُٖٛقّاَُٚق َٕ َش ٌَ َنا  َباِط

  د ىمك٤مل طمكدصمٜمل ومكةن رضمكؾ ُمكـ أصكح٤مبكأظمرج اسمـ أسمك ؿمٞمب٦م ذم )ُمّمكٜمٗمف( ىمك٤مل طمكدصمٜمل جم٤مهك

وم٢مذا ىمتٚم٧م اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م همْم٥م قمٚمكٞمٝمؿ ُمكـ ذم  ،شم٘متؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م أن اعمٝمدي ٓ خيرج طمتك): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل

 .زوضمٝم٤م ًمٞمٚم٦م قمرؾمٝم٤م(إمم  يما شُمَزف اًمٕمروس ،وم٠مشمك اًمٜم٤مس اعمٝمدي ومزومُّقه ،اًمالاء وُمـ ذم إرض

ي٦م واًمٕمالكٙمري٦م ِمكرهؿ اًم٘مقة اًمب، اًمذيـ شمةطم٘مقا سم٤معمٝمدي قمٜمدُم٤م ؾمٛمٕمقا سمخؼم سمٞمٕمتف ١مُمٜملمإن طمِمد اعم

واإلُمالك٤مك سمزُمك٤مم إُمكر ذم ، وري٦م إلٟمج٤مح طمريمتف اعم٘مدؾم٦مْمكرسم٤مٕقمال واعمٝم٤مم اعمتٕمددة اًماًمذيـ ي٘مقُمقن 

  .طم٤مًم٦م طمريم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦مإمم  ُمٙم٦م وحتقيؾ اًمتٞم٤مر اًمِمٕمبل اعم١ميد ًمف

   .دور اًم٘م٤مدة واعمقضمٝملم ًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت إٟمّم٤مر ِمكرويٙمقن دور أصح٤مسمف اخل٤مصلم اًمثةث ُمئ٦م وصمةصم٦م قم

وم٢من اًمرواي٤مت ٓ شمذيمر طمكدوث أي ُمٕمريمك٦م أو ، شمٙمقن طمريم٦م دُمقي٦ميٕمٜمل ذًمؽ أن طمريم٦م فمٝمقره  وٓ

)ٓ هيكراق ذم سمٞمٕمتكف  :أظمرج اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمكداين قمكـ ىمتك٤مدة ىمك٤مل .وٓ ذم ُمٙم٦م، ىمتؾ ذم اعمالجد احلرام

 .وٓ هيرق دُم٤ًم(، ٓ يقىمظ ٟم٤مئاً ، )يب٤ميع ًمٚمٛمٝمدي سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم: ىم٤ملهنع هللا يضر قمـ أ  هريرة و .حمجٛم٦م دم(

سمالكب٥م اإلُمكداد اًمٖمٞمبكل وإًم٘مك٤مء ، شمالكٗمؽ ومٞمٝمك٤م دُمك٤مء وم٢من طمريم٦م فمٝمقره شمٙمقن طمريم٦م سمٞمْم٤مء ٓ، هلذا

صمؿ سمالب٥م اخلٓمك٦م اعمت٘مٜمك٦م  وسمالب٥م اًمتٞم٤مر اًمِمٕمبل اًمب٤مطم٨م قمٜمف واعمتِمقق ًمٔمٝمقره.، اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب أقمدائف

  .سمدون ؾمٗمؽ دُم٤مءاحلرم ؾمٚمٛمٞم٤ًم إمم  ًمٚمدظمقل

ًمٙمكل حيٗمكظ طمرُمك٦م اعمالكجد احلكرام وُمٙمك٦م اعمٙمرُمك٦م ، يبٕمد أن يٙمقن ذًمؽ ُم٘مّمقدًا سمٕمٜم٤ميك٦م ُمٜمكف وٓ

 .تٝم٤مؾمكٞموىمد

وشمِرفُّ قمٚمٞمٝم٤م راي٦م اإلُم٤مم اعمٝمكدي اعمققمكقد وشمِمكع ُمٜمٝمك٤م ، ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م اعمب٤مريم٦م شمتٜمٗمَّس ُمٙم٦م اًمّمٕمداء

 .أٟمقاره

أو يّمكقروه٤م ، سمٞمٜما يبذل إقمداء وإقمةُمٝمؿ اًمٕم٤معمل ضمٝمدهؿ ًمٙمل يٕمت ٛمقا قمغم ٟمج٤مح طمريمتف اعم٘مدؾم٦م

قملم ًمٚمٛمٝمدي٦م بالكرإذا شم اًمذيـ ؾمبؼ أن ىُمِل قمغم قمدد ، ظمؼمه٤م سم٠مهن٤م طمريم٦م أطمد اعمتٓمروملم واإلره٤مسمٞملم اعمدَّ

ؾمكبؼ وأن ، ذُم٦م ُمٗمالدة ومج٤مقم٦م ُمـ اخلقارج ظمرضم٧م قمغم وزم إُمرؿمكروأن ه١مٓء ، ُمٜمٝمؿ ذم ُمٙم٦م وهمػمه٤م

احلكرم ُمكـ  تؿ ىمٛمٕمٝم٤م سمٞمد ُمـ طمديد ذم اًمالك٤مقم٤مت اًم٘م٤مدُمك٦م وشمٓمٝمكػمؾمكٞمو، طمذرت ُمٜمٝمؿ اًمالٚمٓم٤مت إُمٜمٞم٦م

   هؿ.ؿمكررضمالٝمؿ ودٟمالٝمؿ وحيٗمظ اهلل اًمبةد وأهٚمٝم٤م وأُمٜمٝم٤م ُمـ يمٞمدهؿ و

وايمتِمك٤مف ، جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ ىم٤مئد احلريمك٦م وىمقاشمكف، هؿ داظمؾ ُمٙم٦مصكرويٜمِمٓمقن ذم حتريؽ قمٜم٤م

ع ؾمككرُمٙمك٦م سم٠مإمم  اًمتل يّمدر إًمٞمٝم٤م إُمر سمك٤مًمتحرك، ىمقات اًمالٗمٞم٤مينإمم  وشم٘مديٛمٝم٤م، ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اعمٜم٤مؾمب٦م

   .ممٙمـوىم٧م 
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ُٖٛقّا َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ   َُٚق

سم٦م اؾمتب٤مىمٞم٦م شمِمؾ طمريمك٦م اعمٝمكدي ذم ُمٝمكده٤م ضكروطمال٥م شم٘مديرات ؾمٚمٓم٦م احلج٤مز وم٢مهن٤م حت٤مول شمقضمٞمف 

 .ُب٤م آهتاموحتقيؾ اًمرأي اًمٕم٤مم قمـ 

شمٗمٞمد اًمرواي٤مت أن هذه احلريم٦م رهمؿ ؾمٚمٛمٞمتٝم٤م واقمتّم٤مُمٝم٤م اًمذي ًمٞمس ًمف )قمدد وٓ قمدة وٓ ُمٜمٕم٦م( وم٢من 

قم٤من ُمك٤م يٜمٙمِمكػ اًمٖمٓمك٤مء حلٙمقُمك٦م احلجك٤مز أهنك٤م ؾمكرو !!سم٦م ىم٤مصٛم٦م إلؾم٘م٤مـمٝم٤م قمب٨ٌم ًمٞمس إٓضكرشمالديد 

أهن٤م ُمٝما اؾمتٓم٤مقم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم سمٛمٙمره٤م وده٤مئٝم٤م وأُمقاهل٤م وىمقهت٤م و اًمٖمرور واًمٖمٓمرؾم٦م!!و شمٕمٞمش اًمزيػ واًمقهؿ

ويمكذًمؽ ، اًمٕمالٙمري٦م وحت٤مًمٗم٤مهت٤م ُمع ىمقى اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من إؾمك٘م٤مط سمٕمكض احلريمك٤مت اإلؾمكةُمٞم٦م اًمداظمٚمٞمك٦م

إٓ أهن٤م هذه اعمرة شمٕمجز أُم٤مم شمكدظمؾ ىمكقة اهلل ، ٤مرضمٞم٦م ذم همػم سمةده٤مإلؾمةُمٞم٦م اخلإؾم٘م٤مط سمٕمض احلٙمقُم٤مت ا

   .ة أن شمِمؾ أو شمال٘مط أو شمقىمػ أو هتدم أو شمئِد جمٛمققم٦م أصٖمر وأضٕمػ وأىمؾ قمدد وقمدةؿمكراعمب٤م

ودويٌّ يمبػم ذم اًمِمكٕمقب اإلؾمكةُمٞم٦م وشمتٜم٤مىمكؾ ، وذم اعم٘م٤مسمؾ ٓسمد أن يٙمقن ًمذًمؽ وىْمع قمغم دول اًمٕم٤ممل

ذم أىمدس سم٘مٕم٦م وأـمٝمر ُمٙمك٤من وأظمٓمكر  ئاعمٗم٤مضمواإلذاقم٤مت وويم٤مٓت إٟمب٤مء هذا اخلؼم اًم٘مٜمقات اإلقمةُمٞم٦م 

وسمٞمٜما حيبِس اعمٝمدي وُمـ ُمٕمف واًمٕمك٤ممل اإلؾمكةُمل أمجكع أٟمٗم٤مؾمكف وهكؿ ، واىمتّم٤مدي ذم اًمٕم٤ممل ؾمكل٤مؾمكٞمسمٚمد 

يب٘مكك . ذم هذه إضمكقاء .ُمٙم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم طمريمتفإمم  يٜمتٔمرون آي٦م اخلالػ سم٤مجلٞمش اًمالٗمٞم٤مين اًمذي يتقضمف

قملم اًمٙم٤مذسملم؟!!: اًمال١مال يدور ذم أذه٤من قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس  هؾ هذا هق اعمٝمدي اعمققمقد طم٘م٤ًم أم أٟمف أطمد اعمدَّ

 يالك٠مًمفو ومريؼ ُم١مُمـ يرضمق ُمكـ اهلل: وم٤مًمٜم٤مس ومري٘م٤من ؛آٟمتٔم٤مروسمٞمٜما اًم٘مٚمقب واضمٗم٦م وهل ذم حلٔم٤مت 

  .قمٚمٞمف سم٤مًمثبقر واًمقيةتوآظمر ُمٜم٤مومؼ قمٚماين ُُمٕم٤مٍد ًمف يدقمق ، أن يٙمقن هذا هق ص٤مطمبٝمؿ اعمققمقد

اًم٘مك٤مدم  واًمرواي٤مت مل شمذيمر يمؿ يٛمٙم٨م اعمٝمدي ذم اقمتّم٤مُمف ذم ُمٙم٦م ويمؿ سملم سمٞمٕمتف واخلالكػ سمك٤مجلٞمش

سمةد اًمٓم٤مئػ وخيتٗمل ُمع أصكح٤مسمف هٜمك٤مك صمكؿ ي٠مشمٞمكف اًمٜمك٤مس إمم  إٓ أن سمٕمض اًمرواي٤مت شمذيمر أٟمف يتجف، إًمٞمف

 ،ويٙمقن طمدود دوًمتكف ذم شمٚمكؽ اًمٗمكؽمة اعمديٜمك٦م ،وشمٗمتح ًمف احلج٤مزُمٙم٦م  صمؿ يٜمّم٥م قمغم أهؾ اًمقاردةيم٤مًمٓمػم 

اعمديٜمك٦م  ٞمك٠م  اجلكٞمشوم ،ّمككروُم ،واًمٕمكراق ،واًمِم٤مم ،ش ُمتح٤مًمػ ممـ شمب٘مك ُمـ طمٙمقُم٦م احلج٤مزٞموي٠مشمٞمف ضم

وُمـ ، ٞمٝم٤مىمبؾ أن يّمٚمقا إًم ،اًمبٞمداءذم  ومٞمخالػ اهلل ُبؿذم ـمٚم٥م اعمٝمدي ُمٙم٦م إمم  ًم٘مت٤مًمف صمؿ يالتبٞمحٝم٤م وخيرج

د أٟمف خيرج ُمـ ُمٙم٦م سمٕمد   .أن حتّمؾ ُمٕمجزة اخلالػ سمجٞمش اًمالٗمٞم٤ميناعم١ميمَّ

، ىمٞملم قمكغم ٟمجك٤مح طمريمتكفِمكرشمذيمر اًمرواي٤مت ردة اًمٗمٕمؾ اًمِمديدة قمٜمد أئٛم٦م اًمٙمٗمر اًمٖمرسمٞملم واًم ،ٟمٕمؿ

   !!وأن ذًمؽ ؾمقف يٖمٞمٔمٝمؿ يمثػمًا ويٗم٘مدهؿ أقمّم٤مُبؿ

ُمكؿَّ : ىمٚمك٧م ًمكف .ق وأهكؾ اًمٖمكربِمكر)إذا فمٝمرت راي٦م احلؼ ًمٕمٜمٝم٤م أهؾ اًم: ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ىم٤مل

احلريمك٦م إمم  وهكذا يِمكػم، )مم٤م يٚم٘مقٟمف ُمـ أهؾ سمٞمتف ىمبٚمكف(: مم٤م يٚم٘مقن ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ( وذم رواي٦م: ىم٤مل ؟ذًمؽ
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ُٖٛقّاَٚ َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ   ُق

، اعمٛمٝمدة ىمبٚمف ُمـ أهؾ سمٞمتف ظم٤مص٦م واهل٤مؿمٛمٞملم قم٤مُم٦م وأهنؿ يالتٛمٞمتقن ذم إظمراج اعمٝمدي وسمٞمٕمتف واًمدوم٤مع قمٜمف

 ٤م شم٘مقم قمغم إرضم٤مع اخلةومك٦موأهنوأن اًمٙمٗمر اًمٕم٤معمل يةىمل ُمٜمٝم٤م وُمـ شمٞم٤مره٤م اإلؾمةُمل ُمت٤مقم٥م يمثػمة ظم٤مص٦م 

   .قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمبقة

ومٞمت٠ميمد قمٜمد ذًمؽ أٟمف ، ّمكراعمٝمدي سمآي٦م اًمٜم ِمكري٘مع اخلالػ ذم اًمبٞمداء سملم اعمديٜم٦م وُمٙم٦م ومٞم٠م  اًمبِمػم ومٞمب

وي٘مقم سمؽمشمٞم٥م إوض٤مع ذم ُمٙم٦م صمكؿ خيكرج ذم ، ومٞم٘مقل ٕصح٤مسمف هذه أي٦م اًمتل يمٜمتؿ شمققمدون، هق اعمٝمدي

ح اًمرواي٤مت أن اًمالٗمٞم٤مين يٕمكد ّمكروشم .اعمديٜم٦مإمم  ومٞمتقضمف، أًمػ ِمكرأًمػ أو مخال٦م قم ِمكرقم اصمٜم٤مضمٞمش ىمقاُمف 

ومٞمقاضمف ضمٞمش اعمٝمدي اعم١مًمػ ُمـ اعمب٤ميٕملم ، ىمبٞمٚم٦م يمٚم٥م وأهؾ اًمٖمرب ؛أهمٚمبف ُمٙمقن ُمـ أظمقاًمف ،ضمٞمِم٤ًم آظمر

٤مر ويال٤مقمدهؿ قمغم هذا آٟمتّمك، واعمٜمِم٘ملم ُمـ طمٙمقُم٦م احلج٤مز واعمتٓمققملم ومٞمٜمٝمزم ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين أُم٤مُمٝمؿ

ورسمكا ، صمؿ ُمٕمجكزة اخلالكػ سمكف وضكٕمػ طمٙمقُمك٦م احلجك٤مز، ُم٤م يم٤من ٓىم٤مه أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين

 )ومٕمٜمد ذًمؽ يتٛمٜمك اًمٜم٤مس اعمٝمدي ويٓمٚمبقٟمف(. .اهنٞم٤مره٤م سمٕمد طم٤مدصم٦م اخلالػ

ق واًمٖمرب اًمٕمٜمٞمٗم٦م قمكغم ٟمجك٤مح طمريمك٦م اعمٝمكدي شم١ميكد ُمك٤م ورد ذم ِمكريما أن رواي٤مت ردة ومٕمؾ أهؾ اًم

وًمٕمكؾ ضمكٞمش ، اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمٝمدي وأٟمّم٤مره يٙمقٟمقن اًمٖمرسمٞملم أهؾ إٟم٤مضمٞمؾ سمٕمض اًمرواي٤مت ُمـ أن

  .أو ُمٕمف حت٤مًمػ ُمٕمٝم٤م اًمالٗمٞم٤مين اعمذيمقر يٙمقن ومٞمف واضمٝم٦م ًمٚم٘مقات اًمٖمرسمٞم٦م

ودقمك٤م سم٤مخلٞمبك٦م قمكغم ُمكـ مل  واحلرص قمغم همٜمٞمٛمتٝمك٤م قمغم طمْمقر هذه اعمٕمريم٦م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وًم٘مد طم٨م اًمرؾمقل

وومٞمف إؿم٤مرة قمغم أ ٞم٦م اًمٕم٘م٤مل قمٜمد اًمالٗمٞم٤مين وضمٞمِمف ورسما يٙمقن زي٤ًم رؾمكٛمٞم٤ًم ، وًمق سمٕم٘م٤مليِمٝمد هذه اًمٖمٜمٞمٛم٦م 

ِمكاغ اًمقمكغم إذ يٚمبالكقن اًمٕم٘مك٤مل  ،واًمدرك إردين اًمٞمقم س اًمقـمٜمل اًمالٕمقديىمقات احلر زيهلؿ يما هق 

 .اًمٕمالٙمري ُمع اًمزي ومقق رؤوؾمٝمؿ

ويٕمٜمكل ذًمكؽ ؾمك٘مقط سم٘م٤ميك٤م ، ًمكف احلجك٤مزسمٕمد هذه اعمٕمريم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م شمٗمٞمد اًمرواي٤مت أن اهلل شمٕم٤ممم يٗمتح 

وىمد يتح٘مؼ ومتح احلج٤مز وُمب٤ميٕم٦م أهٚمف ًمف سمٕمكد  .واٟمالح٤مب سم٘م٤مي٤م ىمقات اًمالٗمٞم٤مين، طمٙمقُم٦م احلج٤مز اًمْمٕمٞمٗم٦م

ًمٙمـ هٞمٙمٚم٦م اًمدوًم٦م وشمٜمٔمٞمؿ ُم١مؾمال٤مهت٤م شمتؿ ، وطمدوث ُمٕمجزة اخلالػ سمجٞمش اًمالٗمٞم٤مين، ٓمرشمف قمغم ُمٙم٦مؾمكٞم

 .سمٕمد اٟمتّم٤مر ضمٞمش اعمٝمدي قمغم ضمٞمش اًمالٗمٞم٤مين

يٙمـ وم٢من آي٦م اخلالػ ٓ دمٕمؾ احلج٤مز وم٘مط يدظمؾ حت٧م طمٙمؿ اعمٝمدي سمؾ شمِمٛمؾ دوًمتكف اًمكٞمٛمـ  وُمٝما

 ،اًمذيـ ٓ يريدون طمٙمكؿ اإلؾمكةم رهمؿ وضمقد ومئ٤مت ُمٕم٤مرض٦م ًمف ُمـ اًمٕمٚماٟمٞملم، ّمكرواًمٕمراق واًمِم٤مم وُم

ق واًمٖمكرب ذم اعمٜمٓم٘مك٦م وسم٘م٤ميك٤م إٟمٔمٛمك٦م ِمككروهؿ قمٛمةء اًم ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يٕم٤مدون آل سمٞم٧م رؾمقل اهلل وهمػمهؿ ممـ
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ُٖٛقّا َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ   َُٚق

وشمزيكد  طمكداث واعمتٖمكػمات اعمتت٤مسمٕمك٦م ذم اعمٜمٓم٘مك٦مإ ؾمخقٟم٦م ٤م شمٙمقن ضٕمٞمٗم٦م سمالب٥مإٓ أهن، اًمال٤مسم٘م٦م اًمٗم٤مؾمدة

 .ضٕمٗم٤ًم سمقضمقد اًمتٞم٤مر اًمِمٕمبل اًمٕم٤مم اعم١ميد ًمٚمٛمٝمدي

ٓمرشمف قمكغم احلجك٤مز اًمكذي ؾمكٞمسمحٙمؿ ، وُمـ اعمرضمح أن شمٙمقن دول اخلٚمٞم٩م أيْم٤ًم دظمٚم٧م حت٧م طمٙمٛمف

اعمٝمكدي وإمم ىمٞمك٤مم دوًمتكف إمم  سمٛمال٤مقمدة ؿمٕمقُب٤م اعمتٕمٓمِمك٦مو ،هق ُمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م ـمبٞمٕمٞم٤ًم واؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم وصم٘م٤مومٞم٤مً 

. آؾمكتبداد سمك٤مًمثروة واًمكٜمٗمط .يؾمككرواًمتل شمْمع طمدًا ًمةؾمكتبداد إ ،وىمٞم٤مم ظمةومتف اًم٘مقي٦م ،اعمقطمدة هلؿ

   .واحلٙمؿ

وهق اإلُم٤مم  ُمالٚمؿ قم٦م سم٘مٞم٤مدة رضمؾالكرًم٦م وُبذه اوُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يٙمقن ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م واطمدة ُبذه اًمالٕم

، قمٚمكٞمٝمؿ ٤مً ؾمككٞم٤مؾمكٞمو ٤مً ؾمككٞمظمٓمكرًا أؾم٤م ِمكٙمؾٕهنك٤م شم، قِمككرردة ومٕمؾ يمبػمة ضمدًا قمٜمد اًمٖمرب واًم ،اعمٝمدي

وإهؿ ُمـ ذًمكؽ ظمٓمرهك٤م احلْمك٤مري ، وطم٘مقل اًمٜمٗمط .ٓمرهت٤م قمغم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وُمْمٞمؼ هرُمزالكٞمًم

وىمكد شم٘مكدُم٧م اًمروايك٦م قمكـ اإلُمك٤مم  .واًمٞمٝمكقدق ِمكروُمده٤م اإلؾمةُمل اًمذي شمرشمٕمد ًمف ومرائص اًمٖمرب واًم

ُمكـ اعمكرضمح أن حيريمكقا و .أي طمريمتكف ودوًمتكف، ق واًمٖمرب يٚمٕمٜمقن راي٦م اعمٝمكديِمكراًمّم٤مدق سم٠من أهؾ اًم

سمٕمد أن يٗم٘مدوا يمكؾ أٟمكقاع ٟمٗمكقذهؿ ذم ، اب ـم٤مئراهتؿ وأؾم٤مـمٞمٚمٝمؿ اًمبحري٦م ذم اخلٚمٞم٩م واًمبح٤مر اًم٘مريب٦مؾمكرأ

ًمٙمـ شمٗمِمؾ يمؾ شم٘مديراهتؿ وخمٓمٓمك٤مهتؿ أُمك٤مم ىمكقة ، تٝمديد واعمال٤موُم٦ماعمٜمٓم٘م٦م اعمحررة ومة يب٘مك أُم٤مُمٝمؿ إٓ اًم

ومة يب٘مك أُم٤مُمٝمؿ إٓ أٟمّم٤مف احلٚمقل أو ؿمبف أٟمّم٤مف احلٚمكقل وهكق ، اإليان واًمٞم٘ملم قمٜمد اعمٝمدي وُمـ ُمٕمف

ه اعمتالك٤مرع ظم٤مصك٦م إمم  اًمدظمقل ذم هدٟم٦م ُمع اعمٝمدي طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ُمّم٤محلٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م ورضم٤مًء ذم شمقىمٞمػ َُمكد 

هذه اهلدٟم٦م سمالب٥م قمدم آشمٗم٤مق قمغم )اًمبٜمد أو اًم٘م٤مٟمقن( اًمكذي  ؾُم٤م شمٗمِمقم٤من ؾمكراًمذي يبدو أٟمف و، ومٚمالٓملم

طمٞم٨م ًمٕمٚمٝمؿ يٓمٚمبقن ُمـ دوًم٦م اعمٝمدي اًمتقىمٞمكع قمكغم اًمالكاح هلكؿ ذم اًمتقؾمكع ، يالٛمقٟمف ُمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب

ُمٙم٤مشمك٥م ُبؿ سم٤مًمٓم٤مئرات سمدون ـمٞم٤مر وُمت٤مسمٕمك٦م ومٚمكقهلؿ وومكتح ضكر٤مإلره٤مسمٞملم وسم سمٕمض ُمـ يالٛمقهنؿ عم٘م٤مشمٚم٦م

أو ، وؾمكَبقا سمٕمكض اًمرهك٤مئـ ُمَثةً  ٤مً ٤مطمؾمكٞمسمحج٦م أن ه١مٓء اظمتٓمٗمقا ، اؾمتخب٤مرات ومْجع ُمٕمٚمقُم٤مت طمقهلؿ

، ىم٤مُمقا سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٗمجػم ىمتٚمقا سمالببٝم٤م سمٕمض اعمدٟمٞملم وأ ،قِمكرىمد دظمؾ ومٞمٝمؿ ممـ أؾمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٖمرب واًم

ومٞمٖمكدرون  سمٞمكٜمٙمؿ وسمكلم إظمقاٟمٜمك٤م( ٓ ٟمخكم)واهلل : ومؽمومض دوًم٦م اعمٝمدي اًمتقىمٞمع قمغم هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م وي٘مقل

ومٚمالٓملم وحيرره٤م ويتخذ سمٞمك٧م إمم  صمؿ يقاصؾ اًمزطمػ، قمٚمٞمٝمؿ ّمكرومٞمٜمت، سم٤معمٝمدي ومتٙمقن اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك

 .إيمؼم اعم٘مدس قم٤مصٛم٦م ًمدوًم٦م اخلةوم٦م وهٜم٤م يٙمقُن فمٝمقره

وأٟمف ، ن ُمٜمٓمٚمؼ طمريم٦م فمٝمقره ُمـ ُمٙم٦م وأن هدومف اًم٘مدسوإ ،هذا هق إُمر اعمجَٛمع قمٚمٞمف ذم اًمرواي٤مت

 .اًم٘مدسإمم  وذم إقمداد ضمٞمِمف ًمٚمزطمػ، ومٞما سملم ذًمؽ يِمتٖمؾ ومؽمة ذم شمرشمٞم٥م أوض٤مع دوًمتف اجلديدة
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ُٖٛقّا َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ ََٖل اِيَباِط ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ   َُٚق

واًمّمكح٤مسم٦م واًمتك٤مسمٕملم ًمٞمالك٧م ذم صكدد سمٞمك٤من يمكؾ حتريم٤مشمكف  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن أطم٤مديك٨م اًمٜمبكل

وشمبٕمك٨م إُمكؾ ذم ٟمٗمكقس ، سمخٓمك٦م طمريمتكف ْمككرٓ شم٦م اًمتل ؾمكٞمسمؾ سمّمدد سمٞم٤من إطمداث إؾم٤م، وشمٜم٘مةشمف

وُمكـ  .شمف وشم٠ميٞمكدهّمككرٟمإمم  صمؿ شمٙمقن إقمج٤مزًا رسم٤مٟمٞم٤ًم ي٘مقي إيان اعمالٚمٛملم قمٜمد فمٝمقره ويدومٕمٝمؿ، اعمالٚمٛملم

شم٘متْمكٞمف دوًمتكف طمالك٥م ُمك٤م  اعمرضمح أٟمف يتٜم٘مؾ ذم هذه اًمٗمكؽمة سمكلم احلجك٤مز واعمٜمك٤مـمؼ إظمكرى ذم أصك٘م٤مع

 .اعمّمٚمح٦م

*** 
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َٖ ََٚش ٌِ َدا٤َ اِيَخلُّ  ُٖٛقّاَُٚق َٕ َش ٌَ َنا َّ اِيَباِط ٌُ ِإ  َل اِيَباِط

  

  

 خـــــــــالصــــــــ١

حسن١ ظٗٛز 

 â 
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 خالص١ حسن١ ظٗٛز املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

 ظؾقه افسالم خالصي حرـي طفور ادفدي

   .٦م اًمٙمقٟمٞم٦م واحلدصمٞم٦مٞمئاًمتٝم .2

ويالكجـ أهٚمكف صكٖمػمهؿ  .(همٞمٚمك٦م)وومكراره وىمتكؾ صك٤مطمبف ضكٞمٕم٦م  âُمٓم٤مردة طم٤ميمؿ ضمك٤مئر ًمٚمٛمٝمكدي  .3

 .ويمبػمهؿ

 .(يتٝمؿ سمتٝمٛم٦م)فمٝمقر اعمٝمدي ذم ؿمبٝم٦م ومٞمٔمٝمر أُمره ويٕمٚمق ذيمره  .4

قمكغم اًم٘مٜمكقات  ٦مىمْمكٞم٦م طم٘مقىمٞمك) ل حمٛمكدآأٓ إن احلؼ ذم يٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمالاء سم٤مؾمؿ اعمٝمدي واؾمؿ أسمٞمف  .5

 .سمٞم٧م حمٛمد اعمٝمدي ٔل إصمب٤مت طمؼ (اًمٗمْم٤مئٞم٦م

ع ىمكزع تايمك٤مضم ،يؽماؾمؾ أهؾ اًمٞمٛمـ ومٞما سمٞمٜمٝمؿ ويراؾمٚمقن همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وجيتٛمٕمقن قمّمب٤ًم قمّمكب٤مً  .6

 .(اًمالح٤مب اعمت٘مٓمع)اخلريػ 

ُمكـ  صمةصمك٦موي٘متتكؾ  ،وحيّمؾ اظمتةف قمٜمد ُمقشمف وي٘متتؾ أهؾ اًمكٞمٛمـ واًمالكٕمقدي٦م، اجلزيرة يٛمقت طم٤ميمؿ .7

 .ق ومٞم٘متٚمقٟمٙمؿ ىمتًة مل ي٘متٚمف ىمقمِمكروشم٠م  اًمراي٤مت اًمالقد ُمـ ىمبؾ اعم، آُمراء قمغم اعمٚمؽ وي٘متتؾ اًم٘مب٤مئؾ

 .شم٘مٓمع اًمٓمرق واًمتج٤مرات وشمٙمثر اًمٗمقس ويّمٞم٥م اًمٜم٤مس اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط ُمـ أن يرى ومرج .8

ؼ ُمـ أضمؾ اًمٕمٛمكؾ قمكغم مجكع اًمٜمك٤مس ًمبٞمٕمك٦م الكٞمؾمبٕم٦م أو شمالٕم٦م قمٚماء ُمـ أوم٤مق ؿمتك سم٤مًمؽمشمٞم٥م واًمتٜمحترك  .9

 .رضمةً  424 ومٞمب٤ميع ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ اعمٝمدي

 .ُمٙم٦م قمٜمد اؿمتداد اًمٗمتٜم٦م ويمثرة اًم٘متؾإمم  ُمتجٝم٤مً  ظمروج اعمٝمدي ُمـ إطمدى ىمرى ضمرش ذم صمةصملم رضمةً  .:

 .ؿمٝمر احل٩م سمٕمد آىمتت٤مل ذمُمٙم٦م  سمح٨م اًمٕمٚماء قمـ اعمٝمدي ذم .21

 .ومةشمف ُمٜمٝمؿإصمؿ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ  وإظمراضمفُمٙم٦م  ٤معمٝمدي ذمسماًمٕمٚماء  اًمت٘م٤مء .22

 .٦مأرسمٕملم رضمًة ُمـ أصح٤مسمف ممـ يبحثقن قمـ اعمٝمدي ذم ُمٙمإمم  ص٤مطم٥م اعمٝمدي واًم٘م٤مئؿ قمغم ؿمئقٟمف ءجمل .23

   .رسمٕملم عم٘م٤مسمٚم٦م اعمٝمدية ٟم٘مب٤مء ُمـ إِمكراظمتٞم٤مر قم .24

اًمزاهر( ذم اًمٞمقم اًمتك٤مزم سمٕمكد ُمقاقمكدة  -ضمرول  -٤مء ًمٚمٛمٝمدي ذم ذي ـمقى )اًمٕمتٞمبٞم٦م بة اًمٜم٘مِمكرُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕم .25

 .ص٤مطم٥م اعمٝمدي هلؿ

 .اًمتل شمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦ميمراهٝمؿ ًمٚمٛمٝمدي سم٤مًمبٞمٕم٦م ووقمد اعمٝمدي هلؿ سم٤مخلروج ذم إ .26

 .طمْمقرهؿ سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم عمب٤ميٕمتف .27

ومة يقىمظ ٟم٤مئًا ، ومٞمٝمؿ ٟمالقه ويب٤ميٕمقٟمف قمدة أهؾ سمدر ًمٞمس هلؿ قمدد وٓ قمدة وٓ ُمٜمٕم٦م رضمةً  424يالتٕمٞمذ  .28

  .وٓ يريؼ دُم٤مً 
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 .إًم٘م٤مء اعمٝمدي ًمٚمخٓمب٦م ذم احلرم .29

ذًمؽ ويٗمزقمكقن ًمك رض وُمٖم٤مرُبك٤مٟمداء اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م قمكـ سمٞمٕمتكف ومٞمالكٛمٕمف اًمٜمك٤مس ُمكـ ُمِمك٤مرق إ .:2

 .اًمّمقت

رض وُمٖم٤مرُب٤م ذم ٟمّمػ ًمٞمٚم٦م يٓمػمون ذم اًمالح٤مب يٕمرومقن سم٠مؾمائٝمؿ صح٤مسمف ُمـ ُمِم٤مرق إأي٠مشمٞمف سمٕمض  .31

 سم٤مًمٓم٤مئرات واجلقازات واًمتذايمر(.)أي سم٤مئٝمؿ وأًم٘م٤مُبؿ آوأؾماء 

  .٤مئػٓمصح٤مسمف ذم ضمب٤مل اًمأه ُمع ؤظمتٗم٤ما  .32

 .ف يم٤مًمٓمػم اًمقاردة ويم٤مٓسمؾ اهلٞمؿسم شمزف اًمٕمروس يقم قمرؾمٝم٤م وحل٤مىمٝمؿ وزوم٤مومٝمؿ ًمف يما ،طمتٗم٤مء اًمٜم٤مس سمفا .33

ٙمثر ي٘مقل مخال٦م ًمػ واعمأ ِمكريٙمثر قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ومٞمخرج سمجٞمش ُمٙمقن ُمـ صمةث راي٤مت اعم٘مؾ ي٘مقل اصمٜم٤م قم  .34

 .ُم٧مأُم٧م أًمػ قمةُمتٝمؿ أ ِمكرقم

 ،وظمكقٓن ،)ومت٠مشمٞمف ىمب٤مئؾ  دان .شمٗمتح ًمف احلج٤مز ويرس سمف أهؾ اًمٞمٛمـ وي٘متٜمٕمقن سمف ويدظمٚمقن ذم سمٞمٕمتف .35

   .(ػَم ومِح 

أيك٤مم وخيرُبك٤م صمكؿ خيكرج ذم ـمٚمك٥م  صمةصمك٦م اعمديٜمك٦مويالتبٞمح  ،إرؾم٤مل ضمٞمش ُمـ ضمٝم٦م اًمِم٤مم ومٞم٘م٤مشمؾ اعمٝمدي .36

   .اعمٝمدي

  ذم اًمبٞمداء )سمٞمداء اعمديٜم٦م وهل صحراء ىمرب ذي احلٚمٞمٗم٦م أسمٞم٤مر قمكم( اخلالػ سم٤مجلٞمش .37

 .(ّمكرٟمج٤مئ٥م أهؾ ُم ،أسمدال أهؾ اًمِم٤مم ،إُم٦م قمغم اعمٝمدي ومٞم٠مشمٞمف )قمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٕمراق اضمتاع .38
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 ادتــــــص٤ ايسابـــع

 افرايـــعزء ــــــاجل

 ظؾقه افسالمدي ـادفافرد ظذ افش،فوت حول 

  

 ايسابـــعص٤ ــــــادت

ايسد ع٢ً ايصبٗات 

 â حٍٛ 
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 َع أحادٜح املٗدٟ زدُّ ايُصَبٗات يف ايتعاٌَ

 ُشَ،فوت ف افتعومل مع أحوديٌ ادفديافرد  

  ؟خراؾي أم حؼقؼيظؾقه افسالم اإلموم ادفدي 

ذم شم٘مرئمف ًمرؾم٤مًم٦م )آطمتج٤مج سم٤مٕصمر قمغم ُمـ أٟمٙمكر اعمٝمكدي  ،سمـ سم٤مز قمبداهللىم٤مل اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ 

 :  اعمٜمتٔمر(

ذم اًمكرد قمكغم ، اهلل اًمتكقجيريٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمةُم٦م اًمِمٞمخ محقد سمـ قمبدص٤مطم٥م اًم يمتبف)وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م 

وأهنك٤م ُمقضكققم٦م سمكؾ ، ومٞما زقمٛمف ُمـ قمدم صح٦م أطم٤مدي٨م اعمٝمدي اعمٜمتٔمر، اهلل سمـ زيد سمـ حمٛمقداًمِمٞمخ قمبد

، وأوضح أطمقال إطم٤مدي٨م اعمروي٦م ذم ذًمكؽ قمٜمكد أهكؾ اًمٕمٚمكؿ، وم٠مًمٗمٞمتف ىمد أضم٤مد وأوم٤مد، هل٤م ظمراوم٦م ٓ أصؾ

يكدل قمكغم و، وٟم٘مؾ ُمـ يمةم اًمٕمٚماء ذم ذًمؽ ُمك٤م يِمكٗمل ويٙمٗمكل، وسملمَّ صحٞمحٝم٤م ُمـ طمالٜمٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م

 اهلل سمـ حمٛمقد.سمٓمةن ُم٤م زقمٛمف اًمِمٞمخ قمبد

 

  ظقسى اين مريمٓ مفدي إٓ : حديٌ

اطمت٩م سمٕمض اعمٜمٙمريـ ٕطم٤مدي٨م اعمٝمدي سم٤محلدي٨م اًمذي رواه اسمـ ُم٤مضم٦م واحلك٤ميمؿ قمكـ : واجلقاب قمٜمف

وٓ   ٓ يزداد إمر إٓ صدة وٓ افدكقو إٓ إديـورًا وٓ افــوس إٓ صـحوً ) :ىم٤مل: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقلأن هنع هللا يضر أٟمس 

ومكذيمرت ُمك٤م اٟمتٝمكك إزمَّ : ىم٤مل احل٤ميمؿ .(مريم ظقسى اينوٓ مفدي إٓ   ار افـوسصـرتؼوم افسوظي إٓ ظذ 

اًمؼم ذم ضمك٤مُمع اًمٕمٚمكؿ اسمكـ قمبكدلم. ورواه حمتج٤ًم سمف ذم اعمالتدرك قمغم اًمِمكٞمخُمـ قمٚم٦م هذا احلدي٨م شمٕمجب٤ًم ٓ 

جي٤مب قمٚمٞمٝمؿ سم٠من هذا احلكدي٨م ضكٕمٞمػ؛ ٕن ُمكداره قمكغم و ،قمٛمرو اًمداين ذم اًمالٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ وأسمق

، جمٝمكقل: اهلل احلك٤ميمؿىم٤مل أسمق قمبكدو ،ىم٤مل إزدي ُمٜمٙمر احلدي٨م: اًمذهبل ومٞمفىم٤مل ، حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اجلٜمدي

( وهكق ظمكؼم ُمٜمٙمكر قمٞمالكك اسمكـ ُمكريؿطمديثف )ٓ ُمٝمكدي إٓ : -أي اًمذهبل ذم )ُمٞمزان آقمتدال(  -ىمٚم٧م 

 أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م.

 (ذم )شم٘مري٥م اًمتٝمكذي٥ماسمـ طمجر ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ و وىمد ضٕمٗمف ؿمٞمخ اإلؾمةم ذم ُمٜمٝم٤مج اًمالٜم٦م اًمٜمبقي٦م.

وىمك٤مل  وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين قمـ هذا احلدي٨م أٟمكف ُمقضكقع يمكا ذم إطم٤مديك٨م اعمقضكققم٦م ًمٚمِمكقيم٤مين. .جمٝمقل

ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبكل ذم )اًمتكذيمرة( إؾمكٜم٤مده : ًمٕمرف اًمقردي ذم أظمب٤مر اعمٝمدي ُمـ احل٤موي(ا)قـمل ذم الكٞماًم

 ضٕمٞمػ.
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 حدٜح: ال َٗدٟ إال عٝط٢ ابٔ َسِٜ

حلدي٨م شمالتٖمٚمف ـم٤مئٗمك٦م هذا ا: صمؿ ىم٤مل .إٟمف طمدي٨م ُمٜمٙمر: وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم )اًمالٚمالٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م(

 قمٞمالكك اسمكـ ُمكريؿاًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ًمٜمبٞمٝمؿ اعمزقمقم؛ ُمػمزا همةم أمحد اًم٘م٤مدي٤مين اًمذي ادقمك اًمٜمبكقة صمكؿ ادقمكك أٟمكف 

 .كهأوأٟمف ٓ ُمٝمدي إٓ قمٞمالك سمٜم٤مء قمغم هذا احلدي٨م اعمٜمٙمر. ، سمٜمزوًمف آظمر اًمزُم٤من

رواهك٤م أسمكق داود ، صحٞمح٦مإن إطم٤مدي٨م اًمتل حُيت٩م ُب٤م قمغم ظمروج اعمٝمدي أطم٤مدي٨م ): ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ـم٤مئٗمك٦م أٟمٙمروهك٤م واطمتجكقا  .وهذه إطم٤مدي٨م همٚمط ومٞمٝمك٤م ـمقائكػ): . صمؿ ىم٤مل(واًمؽمُمذي وأمحد وهمػمهؿ

وىمد اقمتٛمد ، (. وهذا احلدي٨م ضٕمٞمػٓ مفدي إٓ ظقسى اين مريم): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمبل اسمـ ُم٤مضم٦مسمحدي٨م 

 .(1)(وًمٞمس مم٤م يٕمتٛمد قمٚمٞمف، أسمق حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد اًمبٖمدادي وهمػمه قمٚمٞمف

ح الككٞمأٟمكف اعم: أطمده٤م: ىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اعمٝمدي قمغم أرسمٕم٦م أىمقال): وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

 -واطمت٩م أصح٤مب هذا سمحكدي٨م حمٛمكد سمكـ ظم٤مًمكد اجلٜمكدي اعمت٘مكدم ، وهق اعمٝمدي قمغم احل٘مٞم٘م٦م، اسمـ ُمريؿ

ٕن قمٞمالكك أقمٔمكؿ ، وأٟمف ٓ يّمح وًمق صح مل يٙمـ ومٞمف طمج٦م - وىمد سمٞمٜم٤م طم٤مًمف -ٓ قمٞمالك إ ُمٝمدي ٓ: وهق

قمكغم ٟمزوًمكف قمٜمكد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىمد دًم٧م اًمالٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمبل، وسملم اًمال٤مقم٦م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سملم يدي رؾمقل اهلل ُمٝمدي

وإهكةك ، اجلزيك٦مووضكٕمف ، وىمتٚمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّمك٤مرى، وطمٙمٛمف سمٙمت٤مب اهلل، ىمل دُمِمؼؿمكراعمٜم٤مرة اًمبٞمْم٤مء 

ٓ قمٚمكؿ إٓ : ٓ ُمٝمدي ذم احل٘مٞم٘م٦م ؾمقاه وإن يم٤من همػمه ُمٝمدي٤ًم يما ي٘م٤مل: ومٞمّمح أن ي٘م٤مل، أهؾ اعمٚمؾ ذم زُم٤مٟمف

يٕمٜمل اعمٝمكدي ، إٟما اعمٝمدي قمٞمالك اسمـ ُمريؿ: ويما يّمح أن ي٘م٤مل، وٓ ُم٤مل إٓ ُم٤م وىَمك وضْمف ص٤مطمبف، ُم٤م ٟمٗمع

 .(2)كاه (اًمٙم٤مُمؾ اعمٕمّمقم

اًمرمحـ سمكـ إؾمكاقمٞمؾ سمكـ إسمكراهٞمؿ اًمكديـ أسمكق حمٛمكد قمبكد ؿمٝم٤مبىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمةُم٦م 

وهق أن يٙمقن قمغم طمكذف ، وضمف آظمر ُمـ اًمت٠مويؾ (ٓ مفدي إٓ ظقسى اين مريم): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف: اًمِم٤مومٕمل

اطمؽماز ممـ يالكٛمك سم٤معمٝمكدي ىمبكؾ ومٝمق ، âأي إٓ ُمٝمديَّ قمٞمالك. أي اًمذي جيلء ذم زُمـ قمٞمالك ، ُمْم٤مف

ٓ ذم همكػمه. ، اًمذي جيلء ذم ذًمؽ اًمزُمـ: إٓ زُمـ قمٞمالك. أي: أو يٙمقن اًمت٘مدير، ذًمؽ ُمـ اعمٚمقك وهمػمهؿ

 واهلل أقمٚمؿ.

ظمب٤مر اًمّمكح٤مح اعمٝمدي هق قمٞمالك وم٘مط وهق همػم صحٞمح ٕن إ: )وىمٞمؾ :هالكػموىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم شمٗم

ومة جيقز محٚمف قمغم قمٞمالك واحلدي٨م اًمذي ورد ذم أٟمكف  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهللىمد شمقاشمرت قمغم أن اعمٝمدي ُمـ قمؽمة رؾمقل 

 .أهك (همػم صحٞمح (ٓ مفدي إٓ ظقسى)

                                                 

 ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م.ُمٜمٝم٤مج اًمالٜم٦م اًمٜمبقي٦م (1)

 .سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مٓ ،اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ ذم اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ( 2)
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 ظؾقه افسالمصحي أحوديٌ ادفدي 

ًمرؾمك٤مًم٦م )آطمتجك٤مج سمك٤مٕصمر قمكغم ُمكـ أٟمٙمكر اعمٝمكدي  شم٘مرئمكفوىم٤مل قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداهلل سمـ سم٤مز ذم 

يمكا سمكلمَّ ذًمكؽ ، ذم هذا اًمب٤مب ُمـ إطم٤مدي٨م وم٤مشمْمح زم صكح٦م يمثكػم ُمٜمٝمك٤م)وًم٘مد شم٠مُمٚم٧م ُم٤م ورد : اعمٜمتٔمر(

وؿمكٞمخ ،  أسمكريالكلموحمٛمد سمـ احل، واخلٓم٤م ، واًمؽمُمذي، اًمٕمٚماء اعمقصمقق سمٕمٚمٛمٝمؿ ودرايتٝمؿ؛ يم٠م  داود

 .-رمحٝمؿ اهلل-وهمػمهؿ ، واًمِمقيم٤مين، واًمٕمةُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ، اإلؾمةم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

عمٜمتٔمر اهل٤مؿمٛمل؛ وهق مم٤م يدل قمغم صمبقت ظمروج اعمٝمدي ا، ه١مٓء وهمػمهؿوىمد ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ محقد يمةم 

وسملمَّ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٓمةن ىمكقل ُمكـ ىمك٤مل  ،ُمـ ذري٦م احلالـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝما، احلالٜملاهلل حمٛمد سمـ قمبد

ٗمقا احلدي٨م اًمقارد ذم ذًمؽ، قمٚمٞمف اًمّمةة واًمالةم قمٞمالك اسمـ ُمريؿح الكٞمإٟمف اعم وسمٞمَّٜمقا سمٓمةن ىمكقل ، وضٕمَّ

 اًمِمٞمٕم٦م ذم زقمٛمٝمؿ أٟمف ُمٝمدهيؿ.

 ُمكـ أهكؾ سمٞمك٧م  رضمكؾشمكدل قمكغم أٟمكف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأيمثكر إطم٤مديك٨م اًمكقاردة قمكـ اًمٜمبكل ): ىم٤مل اسمكـ اًم٘مكٞمؿ

 .(1)(وفمٚماً  اً سمٕمد ُم٤م ُُمٚمئ٧م ضمقر ٤مً يٛمأل إرض ىمالٓم، ُمـ وًمد احلالـ سمـ قمكم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 قمككـ رؾمككقل  واؾمتٗم٤مضكك٧مىمككد شمككقاشمرت إظمبكك٤مر ): احلكك٤مومظ أسمككري الكككلموىمكك٤مل حمٛمككد سمككـ احل

وأن قمٞمالكك ، وأٟمكف يٛمكأل إرض قمكدٓ، وأٟمف يٛمٚمؽ ؾمبع ؾمٜملم، وأٟمف ُمـ أهؾ سمٞمتف، سمذيمر اعمٝمدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(2)(ويّمكم قمٞمالك ظمٚمٗمف، وأٟمف ي١مم هذه إُم٦م، خيرج ومٞمال٤مقمده قمغم ىمتؾ اًمدضم٤مل

وهكق أطمكد اخلٚمٗمك٤مء ، اًمزُمك٤من آظمكرومّمؾ ذم ذيمكر اعمٝمكدي اًمكذي يٙمكقن ذم ): وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

داب ؾمككروشمردمكل فمٝمكقره ُمكـ ، وًمٞمس هق سم٤معمٜمتٔمر اًمكذي شمزقمٛمكف اًمراومْمك٦م، اًمراؿمديـ وإئٛم٦م اعمٝمديلم

وأٟمكف دظمكؾ ، ويزقمٛمقن أٟمف حمٛمد سمـ احلالـ اًمٕمالٙمري، وم٢من ذًمؽ ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وٓ قملم وٓ أصمر، ؾم٤مُمراء

؛ أٟمكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمٜملم. وأُم٤م ُم٤م ؾمٜمذيمره وم٘مد ٟمٓم٘م٧م سمف إطم٤مدي٨م اعمروي٦م قمـ رؾمكقل اهلل  داب وقمٛمره مخسالكراًم

، يما دًمك٧م قمكغم ذًمكؽ إطم٤مديك٨م، قمٞمالك اسمـ ُمريؿوأفمـ فمٝمقره يٙمقن ىمبؾ ٟمزول ، يٙمقن ذم آظمر اًمدهر

 .  (3)(قمغم طمدة اً وىمد أومردت ذم اعمٝمدي ضمزء: ىم٤مل

 

                                                 

 .سمـ اًم٘مٞمؿ، ٓاعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ (1)

 .سمـ احلالكلم أسمري احل٤مومظحٛمد ، عمُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل( 2)

 .سمـ يمثػم، ٓاًمٜمٝم٤مي٦م( 3)
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 ايسد ع٢ً تضعٝف أحادٜح املٗدٟ أٚ ايكٍٛ أْٗا َٛضٛع١

 أَّنو موضوظيأو افؼول ادفدي أحوديٌ  افرد ظذ تضعق 

ه: سمـ سم٤مزاىم٤مل  وذيمكر همػمهك٤م ُمكـ يمكةم أهكؾ اًمٕمٚمكؿ ، )ويمؾ هذه اًمٜم٘مقل ذيمره٤م اًمِمكٞمخ محكقد ذم رد 

، وطُماْلـ أطم٤مدي٨م أظمرى ُمٜمٝم٤م وشمقاشمُره٤م وىمٞم٤مم احلج٦م ُب٤م، اعمٕمتؼميـ ذم سمٞم٤من صح٦م يمثػم ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٝمدي

وٓ ؿمؽ أن اًم٘مكقل سم٠مهنك٤م ُمقضكققم٦م  قمـ وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ُمقضققم٦م. ٕطمد ذم شمْمٕمٞمٗمٝم٤م ومْمةً  مم٤م ٓ يدع جم٤مًٓ 

أن يٕمٗمكق   قمكز وضمكؾوم٠مؾم٠مل اهلل، سمة قمٚمؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوقمغم رؾمقًمف ، ىمقل سم٤مـمؾ وضُمرأة قمغم اًم٘مقل قمغم اهلل ؾمبح٤مٟمف

وشمٜمبٞمٝمك٤مت ، وىمد شمْمٛمـ اًمكردُّ اعمكذيمقر ومقائكد يمثكػمة اًمّمقاب.إمم  وأن يرده اهلل سمـ حمٛمقدقمـ اًمِمٞمخ قمبد

وًمبٞم٤من احلؼ وشم٠ميٞمكد ، قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمفاهلل سمـ حمٛمقد ٤مء ومٔمٞمٕم٦م وىمٕم٧م ذم يمةم اًمِمٞمخ قمبدقمغم أظمٓم، ؾمديدة

: âىم٤مل اسمـ سمك٤مز ذم سمٞمك٤من صمبكقت أطم٤مديك٨م اعمٝمكدي : ُم٤م يمتبف ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ محقد ذم هذا اعمقضقع اًمٕمٔمٞمؿ
ًمٚم٘مكراء أن يتثبَّتكقا ذم  ٤مً وُمٜمب ٝمك، سمذًمؽ هلل وًمٕمب٤مده ٤مً ًمف وٟم٤مصح اً وُم١مي د، ُب٤م اًمردّ  ٤مً )طمررت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُم٘مرفم

سمؾ اًمقاضم٥م شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واًمتٛمالؽ ُبك٤م يمكا درج قمكغم ، وأن ٓ يردُّوه٤م سمٖمػم طمؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأُمر أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

ذم هكذا  احلكدي٨مإٓ ُم٤م ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم شمْمٕمٞمٗمف وقمدم صحتف قمغم ُمٜمٝم٩م أئٛمك٦م ، ذًمؽ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م

 .  أهكٓ سم٤مًمرأي اعمجرد واًمت٘مٚمٞمد اًمب٤مـمؾ عمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من( ، البٞمؾاًم

ممك٤م شمكقاشمر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إن يمقن اعمٝمدي ُمـ ذريتكف: إئٛم٦م)ىم٤مل سمٕمض طمٗم٤مظ إُم٦م وأقمٞم٤من : وىم٤مل اًمالٗم٤مريٜمل

 .أهك (همػمهإمم  قمٜمف ذًمؽ؛ ومة يالقغ اًمٕمدول قمٜمف وٓ آًمتٗم٤مت

 

 ظؾقه افسالميمن يلحوديٌ ادفدي اإل

أٟمكف أظمكؼم سمقىمققمكف؛ ومك٤مإليان سمكف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يمؾ ُم٤م صح قمـ اًمٜمبل): ىم٤مل اًمِمٞمخ محقد سمـ قمبداهلل اًمتقجيري

َوى): ىم٤مل شمٕم٤ممم وىمد، وذًمؽ ُمـ حت٘مٞمؼ اًمِمٝم٤مدة سم٠مٟمف رؾمقل اهلل، واضم٥م قمغم يمؾ ُمالٚمؿ إِْن  َوَمو َيـْطُِق َظِن اهْلَ

ْٓ َوْحٌي ُيوَحى  .((1)(ُذَو إِ

وإذا مل ٟم٘مكر سمكا ضمك٤مء سمكف اًمرؾمكقل ، إؾمٜم٤مد ضمٞمد؛ أىمررٟم٤م سمكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يمٚما ضم٤مء قمـ اًمٜمبل): ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

مْ ): ودومٕمٜم٤مه ورددٟم٤مه؛ رددٟم٤م قمكغم اهلل أُمكره؛ ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم ـُ ُم افْرُشـوُل َؾُخـُذوُه َوَمـو ََّنَـو ـُ َظـْـُه  َوَمـو آَتـو

 .((2)(َؾوْكَتُفوا

                                                 

 [4: ]اًمٜمجؿ (1)

 [8: ( ]احلِمكر2)
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وصح سمف اًمٜم٘مؾ قمٜمف ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وجي٥م اإليان سمٙمؾ ُم٤م أظمؼم سمف رؾمقل اهلل): ؾمكلوىم٤مل اعمقومؼ أسمق حمٛمد اعم٘مد

وؾمقاء ذم ذًمؽ ُم٤م قم٘مٚمٜم٤مه وضمٝمٚمٜم٤مه ومل ٟمٓمٚمع قمكغم طم٘مٞم٘مك٦م ، ٟمٕمٚمؿ أٟمف طمؼ وصدق، ومٞما ؿمٝمدٟم٤مه أو هم٤مب قمٜم٤م

)فمٝمكقر اعمٝمكدي( وظمكروج : اط اًمالك٤مقم٦م؛ ُمثكؾؿمككروُمـ ذًمؽ أ، واعمٕمراجاء ؾمكرطمدي٨م اإل: ُمٕمٜم٤مه؛ ُمثؾ

وـمٚمكقع ، وظمكروج اًمداسمك٦م، وظمكروج يك٠مضمقج وُمك٠مضمقج، ومٞم٘متٚمكف âوٟمزول قمٞمالك اسمـ ُمكريؿ ، اًمدضم٤مل

 . (1)(وأؿمب٤مه ذًمؽ مم٤م صح سمف اًمٜم٘مؾ، اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرُب٤م

ُمك٤م ، ُمكـ سمٕمكدهؿوقمـ اًمت٤مسمٕملم ، وىمد روي قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمرواي٤مت ُمتٕمددة): وىم٤مل اًمالٗم٤مريٜمل

سمخروج اعمٝمدي واضم٥م يما هق ُم٘مكرر قمٜمكد أهكؾ اًمٕمٚمكؿ وُمكدون ذم  وم٤مإليان، يٗمٞمد جمٛمققمف اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل

 .أهك( قم٘م٤مئد أهؾ اًمالٜم٦م واجلاقم٦م

 

 ظؾقه افسالمخ،ور فإليمن يودفدي ٓ يشسط تواتر إ

ُبك٤م؛ يمكا ىمكد زقمكؿ ـم٤م ًمقضمقب اإليكان ؿمكرقمـ اعمٖمٞمب٤مت  اإلظمب٤مر)وًمٞمس اًمتقاشمر ذم : ىم٤مل اًمتقجيري

سمؾ يمؾ ، يلم وزٟم٤مدىمتٝمؿّمكرذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمبدع وُمـ شمبٕمٝمؿ ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م اعم٘مٚمديـ وهمػمهؿ ُمـ ضمٝمٚم٦م اًمٕم

وهكذا ىمكقل أهكؾ اًمالكٜم٦م ، ؾمقاء يمك٤من ُمتكقاشمرا أو آطمك٤مدا، ؛ وم٤مإليان سمف واضم٥مملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلإمم  ُم٤م صح ؾمٜمده

 .(2)(... يؾغوا ظـي وفو آيي): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىمقل اًمٜمبل ويدل قمغم ذًمؽ أيْم٤مً  واجلاقم٦م.

وىمد يم٤من رؾمقل  .وهذا يدل قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٠مظمب٤مر أطم٤مد، وإُمر سم٤مًمتبٚمٞمغ َيُٕمؿُّ اًمقاطمد وما ومقىمف

أظمبك٤مرهؿ ٓ ٟم٘مبكؾ : ومل يٙمـ اعمرؾَمؾ إًمكٞمٝمؿ ي٘مقًمكقن، ويرؾمؾ يمتبف ُمع أطم٤مد، يبٕم٨م رؾمٚمف آطم٤مدا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل

 ٕهن٤م أظمب٤مر آطم٤مد.

هكذا يكدل قمكغم : -اًمّمٛمد سمـ اعمٝمتدي سم٤مهلل وهق قمبٞمد اهلل سمـ قمبد -اهلل ىم٤مل أسمق قمبد): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

 .أهك( أن ظمؼم اًمقاطمد يقضم٥م اًمٕمٛمؾ

 قمكغم ذًمكؽ اًمالكٜم٦م اعمٓمٝمكرة ومٕمكة  ودًمك٧م، اًمٕمكدل اًمقاطمكدوم٘مد دل يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمبكقل ظمكؼم 

 وشم٘مريرا قمٚمٞمف. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُمٜمف

                                                 

 .حمٛمد اعم٘مدؾمكل، ٕ  عمٕم٦م آقمت٘م٤مد( 1)

رواه اإلُم٤مم أمحد، واًمبخ٤مري، واًمدارُمل، واًمؽمُمذي؛ ُمـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕمك٤مص ريض اهلل قمكٜمٝما، وىمك٤مل ( 2)

 هذا طمدي٨م صحٞمح. : اًمؽمُمذي
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 األخر باألحادٜح ايضعٝف١ يف شإٔ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

 وقمٛمٚمقا ُب٤م، اًمث٘م٤متأظمب٤مر أطم٤مد ُمـ مهنع هللا يضر وىمد ىمبِؾ اًمّمح٤مسم٦م 

ومٙمك٤من ، ومل يٜم٘مؾ قمكـ أطمكد ُمكٜمٝمؿ إٟمٙمك٤مر ذًمكؽ، سمٕمد مم٤مشمف يٗمٕمٚمقنويمذًمؽ يم٤مٟمقا ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل

 يم٤مإلمج٤مع ُمٜمٝمؿ قمغم ىمبقهل٤م.

زُم٤مٟمٜم٤م ٓ يتقىمٗمكقن ذم ىمبكقل أظمبك٤مر أطمك٤مد إذا يمك٤من  إمم سم٢مطمال٤منويمذًمؽ يم٤من اًمت٤مسمٕمقن وُمـ شمبٕمٝمؿ 

وٓ قمككؼمة ، وإٟمككا ظمكك٤مًمػ ذم ذًمككؽ سمٕمككض أهككؾ اًمبككدع يمككا ذيمرٟمكك٤م، رواهتكك٤م ُمككـ أهككؾ اًمْمككبط واًمٕمداًمكك٦م

 .أهكسمخةومٝمؿ(

)إطم٤مديك٨م : ىمك٤مل اًمِمكقيم٤مين اعمٝمكدي ُمتكقاشمرة شمكقاشمرًا ُمٕمٜمقيك٤ًم. أطم٤مدي٨من أوُمع هذا جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ 

ومٞمٝمك٤م اًمّمكحٞمح واحلالكـ واًمْمكٕمٞمػ ، ٤مً اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م مخالكقن طمكديث اًمقاردة ذم اعمٝمدي اًمتل أُمٙمـ

   .أهك( وهل ُمتقاشمرة سمة ؿمؽ وٓ ؿمبٝم٦م، اعمٜمجؼم

طمتكك سمٚمٖمك٧م طمكد اًمتكقاشمر ، (اعمٝمكدي: يٕمٜمكلت اًمروايك٤مت سمخروضمكف ))وىمد يمثكر: وىم٤مل اًمالٗم٤مريٜمل

 .  (1)وؿم٤مع ذًمؽ سملم قمٚماء اًمالٜم٦م طمتك قُمدَّ ُمـ ُمٕمت٘مداهتؿ(، اعمٕمٜمقي

وىمد طمٙمكك همكػم ، سمؾ ُمتقاشمرة ُمتٕم٤مضدة ُمالتٗمٞمْم٦م)أُمر اعمٝمدي ُمٕمٚمقم وإطم٤مدي٨م ومٞمف : سم٤مزوىم٤مل اسمـ 

وشمقاشُمرهك٤م شمكقاشمرًا ُمٕمٜمقيك٤ًم ًمٙمثكرة ـمرىمٝمك٤م واظمكتةف خم٤مرضمٝمك٤م وصكح٤مسمتٝم٤م ، واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ شمقاشُمره٤م

   .أهكورواهت٤م وأًمٗم٤مفمٝم٤م( 

 آظمكر اًمزُمك٤من وأٟمكف ُمكـ قمكؽمة رؾمكقل  وظمروضمكفأطم٤مدي٨م وضمكقد اعمٝمكدي ): وىم٤مل حمٛمد اًمؼمزٟمجل

 .(2)(سمٚمٖم٧م طمد اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي؛ ومة ُمٕمٜمك إلٟمٙم٤مره٤ماهنع هللا يضر ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل

  

 ظؾقه افسالمصلن ادفدي إخذ يوٕحوديٌ افضعقػي ف 

اعمٝمدي ومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح وومٞمٝمك٤م احلالكـ وومٞمٝمك٤م  أطم٤مدي٨م): وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمه، ىم٤مل اًمِمقيم٤مين وهمػمه

أيم٤من صحٞمح٤ًم ًمذاشمكف أو  ويٙمٗمٞمٜم٤م ُمـ ذًمؽ ُم٤م اؾمت٘م٤مم ؾمٜمده وؾمقاءً ، اًمْمٕمٞمػ اعمٜمجؼم وومٞمٝم٤م أظمب٤مر ُمقضققم٦م

 .....( ذا اٟمجؼمت وؿمدَّ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم وم٢مهن٤م طمج٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿإوهٙمذا إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ، ًمٖمػمه

                                                 

 ، ًمٚمالٗم٤مريٜمل.إٟمقار اًمبٝمٞم٦م ُمعًمقا (1)

 .حٛمد اًمؼمزٟمجل، عماإلؿم٤مقم٦م (2)
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 ايعٌُ باألحادٜح ايضعٝف١ عٓد ادتُٗٛز يف شإٔ املٗدٟ

وىمكد فمٝمكر ، سمقىمققمٝم٤م مل شُمْرَو إٓ ُمـ ـمرق ضكٕمٞمٗم٦م اإلظمب٤مر)وسمٕمض إُمقر اًمتل ورد : ىم٤مل اًمتقجيري

 اً ويمٗمك سم٤مًمقاىمع ؿمك٤مهد، وذًمؽ مم٤م يدل قمغم صحتٝم٤م ذم ٟمٗمس إُمر، ا ذم زُم٤مٟمٜم٤مؾمكٞموٓ ، ُِمّْمداُق يمثػم ُمٜمٝم٤م

)وىمكد أوردُت أطم٤مديك٨م يمثكػمة ُمكـ إطم٤مديك٨م : وي٘مكقل أيْمك٤مً ، سمثبقهت٤م وظمروضمٝم٤م ُمكـ ُمِمكٙم٤مة اًمٜمبكقة(

 .(1)وإٟما أوردهُت٤م عمٓم٤مسم٘م٦م سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ًمٚمقاىمع(، اًمْمٕمٞمٗم٦م

)أُم٤م همػم اعمقضقع ومة سم٠مس ذم إؾمٜم٤مده وروايتف ُمـ همػم سمٞمك٤من ضكٕمٗمف إذا يمك٤من ذم : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمراىمل

 .(2)ُمٝمدي وأمحد واسمـ اعمب٤مرك وهمػمهؿ(همػم إطمٙم٤مم واًمٕم٘م٤مئد وممـ ٟمص قمغم ذًمؽ ُمـ إئٛم٦م اسمـ 

 

 افضعقػي ظـد اجلؿفور ف صلن ادفديافعؿل يوٕحوديٌ 

 -اًمْمكٕمٞمٗم٦م  - قمٜمد أهؾ احلكدي٨م وهمكػمهؿ اًمتالك٤مهؾ ذم إؾمك٤مٟمٞمد وجيقز): قـملالكٞمُم٤مم اًموىم٤مل اإل

 .(3)ورواي٦م ُم٤م ؾمقى اعمقضقع ُمـ اًمْمٕمٞمػ واًمٕمٛمؾ سمف ُمـ همػم سمٞم٤من ضٕمٗمف ذم همػم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم(

ومٞما يروى قمكٜمٝمؿ ُمكٜمٝمؿ  -)وىمد روي قمـ مجع ُمـ اًمالٚمػ ومجع ُمـ اخلٚمػ : اًمديـ صكروىم٤مل اسمـ ٟم٤م

أهنؿ شمال٤مهٚمقا ذم رواي٦م احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ اًمذي ذم إؾمٜم٤مده ُم٘مك٤مل إذا يمك٤من  - وأمحداسمـ اعمب٤مرك واسمـ ُمٝمدي 

ويمكا دمكقز روايك٦م احلكدي٨م ، ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م واًم٘مّمكص وإُمثك٤مل واعمكقاقمظ وومْمك٤مئؾ إقمكال

 .(4)(سمٕمض هذه إُمقر يمذًمؽ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف قمٜمد اجلٛمٝمقراًمْمٕمٞمػ اًمقارد ذم 

ؾ ؾمككٞموسمٛمرا، يريد أن إوزاقمل طمديثف ضٕمٞمػ!! ُمـ يمقٟمكف حيكت٩م سم٤معم٘مك٤مـمٞمع: )ىمٚم٧م: وىم٤مل اًمذهبل

 .(5)أهؾ اًمِم٤مم(

سمكـ اأمحكد : )وًمٞمٕمٚمؿ أن ممـ ٟمصَّ قمغم ىمبقل احلدي٨م اًمْمكٕمٞمػ ذم ومْمك٤مئؾ إقمكال: وىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي

وقمككم اًم٘مك٤مري ذم ، شمفؾمككػمد اًمٜمك٤مس ذم ؾمكٞمح اسمـ صكرو، قمٔمٞمؿ ُمـ اعمحدصملم واظمت٤مره مجع، طمٜمبؾ وهمػمه

٦م( وذم رؾمك٤مًمتف )اًمتٕمٔمكٞمؿ ؾمككٞمقـمل ذم )اعم٘م٤مُمك٦م اًمالٜمدالككٞمواًم، )احلظ إوومر( وذم يمت٤مب )اعمقضكققم٤مت(

واًمٜمكقوي ذم ، واًمٕمراىمكل ذم أًمٗمّٞمتكف، (اًمبكديعواًمالكخ٤موي ذم )اًم٘مكقل ، وذم رؾم٤مًمتف )ـمٚمقع اًمثري٤م( واعمٜم٦م(.

                                                 

 .محقد اًمتقجيري، إحت٤مف اجلاقم٦م( 1)

 .أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمّل أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل ذم قمٚمقم احلدي٨م،  (2)

 .اًمالكٞمقـمل، ًمالُم٤مم شمدري٥م اًمراوي ؿمكرح شم٘مري٥م اًمٜمقوي( 3)

 اًمدُمِم٘مل. اًمديـ اسمـ ٟم٤مصكر، ًمٚمِمٞمخ ذم صةة اًمتالبٞمح ٦مرؾم٤مًم( 4)

 .احل٤مومظ أسمق قمبداهلل ؿمٛمس اًمديـ اًمذهبل، ؾمكػم أقمةم اًمٜمبةء( 5)
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 األخباز ٚاإلضـسا٥ًٝٝات يف شإٔ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

اح إًمٗمٞمك٦م يم٤مًمالكخ٤موي وؿمكٞمخ اإلؾمكةم زيمريك٤م إٟمّمك٤مري وهمػم ك٤م ؿمكرو، )إذيم٤مر( وذم )اًمت٘مري٥م(

واسمـ اهلام ذم يمت٤مسمف )حترير إصقل( وذم )ومتح اًم٘مدير( وهمػمهؿ ممـ شم٘مكدم قمٚمكٞمٝمؿ أو ، واحل٤مومظ اسمـ طمجر

 .(1)شم٠مظمر(

 

   ظؾقه افسالمائقؾقوت ف صلن ادفدي شـرإخ،ور واإل

ىمك٤مل اسمكـ طمجكر قمٜمكد  .(2)ائقل وٓ حرج(شـرإ)حدثوا ظن يـي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل: ىم٤ملقمـ أسمك هريرة 

: ومك٤معمٕمٜمك، ٓ جيٞمكز اًمتحكدث سم٤مًمٙمكذب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبكلُمـ اعمٕمٚمكقم أن : اًمِم٤مومٕملوىم٤مل ): طمف هلذا احلدي٨مؿمكر

صمقا قمـ سمٜم زوٟمف ومة طَمَرج قمٚمكٞمٙمؿ ، ائٞمؾ سما ٓ شمٕمٚمٛمقن يمذسمفؾمكرإ لطَمد  اًمتحكدث سمكف قمكٜمٝمؿ.  ذموأُم٤م ُم٤م دمق 

ومل َيكِرِد اإلذن وٓ اعمٜمكع ُمكـ ، (3)(إ ا حْدثؽم أذل افؽتوب ؾال ُتَصِدؿوذم وٓ ُتَؽِذيوذم): وهق ٟمٔمػم ىمقًمف

 .(4)(اًمتحدث سما ي٘مٓمع سمّمدىمف

ًمتجك٤موزه وًمكٞمس  دّل قمغم صدىمف وصحتف ومكة جمك٤ملو اًمقاىمع ًمف وؿم٤مهدٟم٤مه وؿمٝمد عُم٤م وىموأُم٤م : أىمقل

 .ٓ سمقطملإٟمبٞم٤مء أسمٚمغ ٕٟمف همٞم٥م واًمٖمٞم٥م ٓ ُئمٝمر قمٚمٞمف إإمم  وٟمالبتف، ًمٚمٙمذب واًمرأي ومٞمف ٟمّمٞم٥م

 

 افراوي ادظؾوم  من ترمجي كعقم ين َحود

ًم٘مد ذيمرت أىمقال سمٕمض اًمٕمٚماء ذم ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ٟمَٔمرًا ٓقمتاد ُمب٤مطم٨م اعمةطمؿ واًمٗمتـ ظم٤مص٦م ذم قمٝمد 

ـ أؾمكٚمؿ ُمكـ أهكؾ اًمٙمتك٤مب أُمثك٤مل يمٕمك٥م  (اًمٗمتـ)قمغم يمت٤مسمف  âاعمٝمدي   إطمبك٤مروإيمث٤مره ُمـ اًمرواي٦م قمٛمَّ

)وىمد ؾمٛمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمٕمك٥م إطمبك٤مر ورووا قمٜمكف : اًمؼمقمبدىم٤مل اسمـ ، ووه٥م سمـ ُمٜمبف وهمػمه

 .(5)(وُمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مدًم٦م

 أهك.قمرومٜم٤مه سمٙمت٤مسم٦م اعمالٜمد ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد(  ُمـأول ) :ىم٤ملوروى اعمٞمٛمقين قمـ أمحد 

                                                 

 ، قمبداحلل اًمٚمٙمٜمقي.ؿمكرح خمتّمكر اجلرضم٤مين (1)

 .ًمب٤مينأظمرضمف أسمق داود، وأمحد، وصححف إ (2)

 .رواه احل٤ميمؿ قمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م، ورواه اسمـ طمب٤من قمـ أ  ٟمٛمٚم٦م إٟمّم٤مري (3)

 .طمجرٚمح٤مومظ اسمـ ًم ،اًمٗمتح( 4)

 .قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم  ، ٕاًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد (5)
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 َٓب٘؟ٌٖ زٚاٜات املٗدٟ َٔ ٚضع نعب األحباز ٖٚٚب بٔ 

 أهك.ُمـ مجع اعمالٜمد وصٜمَّٗمف ٟمٕمٞمؿ(  أول)ي٘م٤مل إن : أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م وىم٤مل

 .اعمٜمتٔمؿوواوم٘مف اسمـ اجلقزي ذم 

اًمتٝمذي٥م )ٟمٕمٞمؿ سمكـ محك٤مد سمكـ ُمٕم٤مويك٦م اسمكـ احلك٤مرث اخلزاقمكل  شم٘مري٥موىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمال٘مةين ذم 

 ؾمكٜم٦م ُمك٤مت، ةؿمككروم٘مٞمف قم٤مرف سمك٤مًمٗمرائض ُمكـ اًمٕم٤م، صدوق خيٓمئ يمثػماً ، ّمكرأسمققمبداهلل اعمروزي ٟمزيؾ ُم

ىمك٤مل  )حمٚمكف اًمّمكدق(:   طمك٤مشمؿأوىمك٤مل اسمكـ ، سمكـ طمٜمبكؾاأمحد و ،قمغم اًمّمحٞمح( وصم٘مف اسمـ ُمٕملم كه339

   كاه)إُم٤مم ذم اًمالٜم٦م يمثػم اًمقهؿ(: ٓمٜملاًمدارىم

ىم٤مل حم٘مؼ يمتك٤مب اًمٗمكتـ )أسمققمبكداهلل حمٛمكد حمٛمكد قمرومك٦م( سمٕمكد أن مجكع أىمكقال اعمكقصم٘ملم َواعمَّتِٝمٛمكلم 

ٓملم ٕمٗملم واعمتقؾم   :  اخلةص٦مو .واعمْم 

 .وحيٞمك سمـ ُمٕملم ُمـ اعمتِمدديـ .)إذا وصمَّؼ ُمتِمدد ومٕمضَّ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ( هق )صم٘م٦م( وي١ميده٤م ىم٤مقمدة .2

)اًمراوي اعمختٚمػ ومٞمف ُمـ ُمرشمبك٦م : وي١ميده ىم٤مقمدة .أص٤مب أيْم٤ًم إن ؿم٤مء اهلل أضمراً  ،صدوق() :ىم٤ملوُمـ  .3

 .احلالـ(

 .ُمروي٤مشمف وطمٗمٔمف وم٤مخلٓم٠م واردومذًمؽ ٟمٔمرًا ًمالٕم٦م  ،أظمٓم٠م ووهؿ( وهذا طم٤مل اًمٙمثػم) :ىم٤ملوُمـ  .4

ُمكـ ىمك٤مل قمكـ ٟمٕمكٞمؿ  وم٘مد ىم٤مل محقد اًمتقجيري ردًا قمكغم ،وُمـ ىم٤مل ي١مظمذ قمٚمٞمف اًمرواي٦م قمـ همػم اًمث٘م٤مت .5

ويمٞمػ ي٘م٤مل ، (هذا ُمـ أواسمده): طمتك ي٘م٤مل وٓ ُمؽمويم٤مً  مل يٙمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد يمذاسم٤مً ): )هذا ُمـ أواسمده(

، سمكـ ُمٕمكلم واًمٕمجكم؟! وطمالبؽ سمتقصمٞمؼ أمحد وحيٞمكومٞمف هذا اًم٘مقل وىمد وصم٘مف اإلُم٤مم أمحد واسمـ ُمٕملم 

، (صكحٞمحف)وُمالكٚمؿ ذم ُم٘مدُمك٦م  (صكحٞمحف)وروى قمٜمكف اًمبخك٤مري ذم ، (صدوق): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

وُمـ يم٤من ُبكذه اعمث٤مسمك٦م قمٜمكد هك١مٓء إئٛمك٦م؛ ، اسمـ ُمٕملم واًمذهكم وهمػم ٤م ُمـ إئٛم٦م وروى قمٜمف أيْم٤مً 

ومٕمٚمٞمف سمرؾم٤مًم٦م )اًمراوي اعمٔمٚمقم ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد( ًمٚمِمٞمخ اًمٗم٤مضكؾ  آؾمتزادةومحديثف )ُم٘مبقل(. وُمـ أراد 

 . (1)(واهلل أقمٚمؿ .ُملمأقم٤مدل طمالـ 

 

 ذل روايوت ادفدي من وضع ـعى إح،ور ووذى ين مـ،ه؟

)ضمرت قم٤مدة سمٕمض اًمٜم٤مس أهنؿ إذا ؾمئٚمقا قمكـ هكذه اعمالك٤مئؾ اًمتكل شمتٕمٚمكؼ : ىم٤مل قمبداًمٕمٚمٞمؿ اًمبالتقي

واعمةطمؿ أضم٤مسمقا سمدون دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ أهن٤م ُمـ وضع يمٕم٥م إطمبك٤مر وأُمث٤مًمكف ُمكـ  واًمٗمتـاط اًمال٤مقم٦م ؿمكرسم٠م

ومٙمكؾ ُمك٤م صكح قمٜمكدي ُمكـ ، وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن إُمكر ظمكةف ذًمكؽ ذم ُمالك٠مًم٦م اعمٝمكدي .ُمالٚمٛمل اًمٞمٝمقد

                                                 

 .محقد اًمتقجيري، إحت٤مف اجلاقم٦م (1)
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وٓ روايك٦م قمكـ ـمري٘مكف. وأُمك٤م أصمك٤مر اًمتكل ، إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ًمٞمال٧م ومٞمٝم٤م رواي٦م واطمدة ًمٙمٕم٥م إطمب٤مر

  .(1)(رواي٦م واطمدة ُرِوي٧م قمـ ـمريؼ وه٥م سمـ ُمٜمبف (ّمح أؾم٤مٟمٞمده٤م إًمٞمف. و)هٜم٤مكُرِوي٧م قمٜمف ومٚمؿ شم

 

 :  ح،ورترمجي ـعى إ

ؾمح٤مق اعمٕمروف سمٙمٕم٥م إطمب٤مر يمك٤من ُمكـ أهكؾ اًمكٞمٛمـ ومالكٙمـ اًمِمك٤مم إأسمق  احلٛمػمييمٕم٥م سمـ ُم٤مشمع 

وهق ُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم شمكقذم ذم  ،هنع هللا يضروىمٞمؾ ذم ظمةوم٦م قمٛمر  ،هنع هللا يضروأؾمٚمؿ ذم ظمةوم٦م أ  سمٙمر  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أدرك اًمٜمبل

ذم  اسمكـ ُم٤مضمك٦ماًمٜمالك٤مئل وو روى ًمف اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمكذي ك،ه43آظمر ظمةوم٦م قمثان ؾمٜم٦م 

طمكرج ذم ذًمكؽ  ائٞمؾ وٓؾمكرإ، رشمبتف قمٜمد اسمـ طمجر صم٘م٦م، وىمد يم٤من حيدث سما يٕمٚمٛمف ُمـ أظمب٤مر سمٜمل الكػماًمتٗم

   (2).ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٟمبٞمٜم٤م حمٛمدإمم  ُمـ ذًمؽ ومل يٜمال٥م ؿمٞمئ٤مً 

مهنع هللا يضر ويم٤من ضمٚمٞمال٤ًم ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وقمثان سمـ قمٗم٤من، وقمبداهلل سمـ قمب٤مس، وُمٕم٤مويك٦م سمكـ أ  ؾمكٗمٞم٤من 
 مجٞمٕم٤م، وًمٚمِمٞمٕم٦م ُمقىمػ ُمٜمف. 

٘مكف اًمٕمجككم وهق وإن يم٤من ُمـ قمٚماء اًمتقراة واًمٙمت٥م اًمال٤مسم٘م٦م ًمٙمٜمف صم٘م٦م ذم روايتكف، ومل ُيكتَّٝمؿ  ومٞمٝمك٤م، وصمَّ

واًمٜمال٤مئل وأسمق زرقم٦م واسمـ طمب٤من ومل يرد شمْمٕمٞمٗمف إٓ ُمـ اًمٗمةس وطمده، ومل يذيمر ؾمكبب٤ًم ومٝمكق ضمكْرٌح همكػم 

)صم٘مك٦م( : ىمقًمف، وم٘م٤مل اسمكـ طمجكرإمم  ومة ُيْ٘مبؾ سمٛم٘م٤مسمؾ شمقصمٞمؼ مجٝمقر إئٛم٦م، وًمذًمؽ مل يٚمتٗم٧م اًمٕمٚماء الكرُُمٗمَ 

ائٞمٚمٞم٤مت( ومكة ؿمكؽ أٟمكف طمجك٦م ذم روايتكف ؾمككريمتك٥م اإل)يم٤من صم٘م٦م ص٤مدىم٤ًم يمثػم اًمٜم٘مكؾ ُمكـ : وىم٤مل اًمذهبل

 ائٞمٚمٞم٤مت ومحٙمٛمف يمحٙمؿ همػمه.ؾمكروأظمب٤مره، أُم٤م إذا ٟم٘مؾ قمـ اإل

 

 :  (ـذ:77-ـذ:9ترمجي وذى ين مـ،ه )

 ظمب٤مري ىمّميص يٕمد أىمدم ُمـ يمت٥م ذم اإلؾمةم يمك٤من ممكـإهق شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ ًمف ُمٕمروم٦م سمٙمت٥م إوائؾ و

 ُمكـ اًمٓمب٘مك٦م اًمث٤مًمثك٦م ُمكـ الكػمودمرد ًمٚمزهد وقمده أصح٤مب اًمىمرأ اًمٙمت٥م وًمزم اًمٕمب٤مدة ووافم٥م قمغم اًمٕمٚمؿ 

 . الكػمذم اًمتٗم اسمـ ُم٤مضم٦مروى ًمف اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜمال٤مئل و، اًمت٤مسمٕملم

                                                 

 .قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقيسمـ قمبداًمٕمٚمٞمؿ ، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ( 1)

راضمع يمت٤مب )إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م( ًمٕمبداًمرمحـ سمـ حيٞمك سمكـ قمككم اعمٕمٚمٛمكل اًمكٞماين، ومٞمكف اإلص٤مسم٦م، ٓسمـ طمجر. وًمةؾمتزادة  (2)

 ومقائد ه٤مُم٦م وردود طمقل رواي٤مت يمٕم٥م إطمب٤مر واًمرد قمغم ُمـ اهتٛمف.
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 ؟ذل روايوت ادفدي من وضع افشقعي

يزقمؿ سمٕمض اًمٜم٤مس أن إطم٤مديك٨م اًمكقاردة ذم اعمٝمكدي يمٚمٝمك٤م ُمكـ وضكع ): ىم٤مل قمبداًمٕمٚمٞمؿ اًمبالتقي

ٕهنك٤م شم١ميكد ، أو أهن٤م قمغم إىمؾ يقضمد ذم روايتٝم٤م ُمـ ُرُِمل سم٤مًمتِمٞمع وًمذًمؽ ومة شم٘مبؾ هذه اًمرواي٤مت، اًمِمٞمٕم٦م

 .(1)(٠م ؾمكٞموًمٙمـ هذه اًمِمبٝم٦م ًمٞمال٧م سمّمحٞمح٦م عم٤م  سمدقمتٝمؿ ومقىمٕم٧م اًمتٝمٛم٦م ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ.

 

 روايي أذل اف،دع

 :  أرسمٕم٦م أىمقال قمدُمفوًمٚمٕمٚماء ذم ىمبقهل٤م أو 

   ٓ تؼ،ل مطؾؼًو. (2)

ًم٘مد شمريم٧م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ُم٤م أظمكذت قمكٜمٝمؿ ُمكـ اًمٕمٚمكؿ ): وم٘مد ىم٤مل، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽوهق ُمذه٥م 

ـْ ي١مظمذ قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ ويم٤مٟمقا أصٜم٤موم٤مً ، ؿمٞمئ٤مً  ُمـ يمك٤من يمكذاسم٤ًم ذم همكػم قمٚمٛمكف شمريمُتكف : ومٛمٜمٝمؿ، وإن ُمٜمٝمؿ عَمَ

ن وُمكٜمٝمؿ ُمكـ يمك٤م، ًمِٙمِذسمف. وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ضم٤مهًة سما قمٜمده ومٚمؿ يٙمـ قمٜمدي ُمقضٕم٤ًم ًمألظمذ قمٜمف جلٝمٚمف

ٓ شمٙمٚمٛمٝمؿ وٓ شَمكْرِو قمكٜمٝمؿ ومك٢مهنؿ ): ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ اًمراومْم٦م وم٘م٤مل: وىم٤مل أؿمٝم٥م .(َيِديـ سمرأي ؾمقء

 .وهق ىمقل أ  سمٙمر اًمب٤مىمةين وأشمب٤مقمف وٟم٘مٚمف أُمدي قمـ إيمثريـ وضمزم سمف اسمـ احل٤مضم٥م .(يٙمذسمقن

 تؼ،ل مطؾؼًو.  (8)

 .واعمتٙمٚمٛملموسمف ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٜم٘مؾ  وإن يم٤مٟمقا يمٗم٤مرًا وومال٤مىم٤ًم سم٤مًمت٠مويؾ.

 تؼ،ل إن مل يعرف يوشتحالل افؽذب.  (9)

شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ إهقاء إٓ اخلٓم٤مسمٞمك٦م ٕهنكؿ يكرون اًمِمكٝم٤مدة سمك٤مًمزور : وهذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل وم٘مد ىم٤مل

 .وأ  يقؾمػ اًم٘م٤ميض، وطمٙمل هذا قمـ اسمـ أ  ًمٞمغم وؾمٗمٞم٤من اًمثقري .عمقاوم٘مٞمٝمؿ

 ٓ تؼ،ل من افداظقي وتؼ،ل من ؽر افداظقي.  (:)

سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وهمػمهؿ. ىمك٤مل  كاإلُم٤مم أمحد وهق ُمروي قمـ قمبداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وحيٞموهذا ىمقل 

ىمٚمك٧م : اهلل سمكـ أمحكدوىم٤مل قمبكد .(إذا مل يٙمـ داقمٞم٤مً ): يٙمت٥م قمـ اًم٘مدري؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕمحد: أسمق داود

: ؟ ىمك٤مل(ىمدري٤مً ير ويم٤من ُُمْرضِمئ٤ًم ومَلْ شَمْرِو قمـ ؿمب٤مسم٦م سمـ ؾمقار ويم٤من ْمكرمِلَ َرَوي٧َم قمـ أ  ُمٕم٤موي٦م اًم)ٕ  

: اًمرمحـ سمـ ُمٝمكديوىم٤مل قمبد .(اًم٘مدرإمم  اإلرضم٤مء وؿمب٤مسم٦م يم٤من يدقمقإمم  ٕن َأسَم٤م ُمٕم٤موي٦م مل يٙمـ يدقمق)

                                                 

 .قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ(1)
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ُمـ رأى رأي٤ًم ومل َيْدُع إًمٞمف اطمتٛمؾ وُمـ رأى رأي٤ًم ودقم٤م إًمٞمف وم٘مد اؾمتحؼ اًمؽْمك وم٤معمبتدع إذا مل شمتقومر ومٞمف )

كَد ظمروضمكف قمكـ اإلؾمكةميم٤معمبتدع ، صٗم٤مت اًم٘مبقل ومة ؿمؽ أن روايتف شمرد  .(اًمذي يَمَٗمر سمبدقمتف وشم٠ميمَّ

وهذا يٕمٜمكل أن اًمكذي يمٗمكر  )اظمتٚمٗمقا ذم ىمبقل رواي٦م اعمبتدع اًمذي ٓ يٙمُٗمر سمبدقمتف(: ىم٤مل اسمـ اًمّمةح

 .(اعمبتدع إن يمٗمكر سمبدقمتكف ومكة إؿمكٙم٤مل ذم رد روايتكف): وىم٤مل اسمـ يمثػم سمبدقمتف ومٚمٞمس ذم حمؾ ظمةف.

)ٓؿمكؽ أن اعمبتكدع إن ظمكرج سمبدقمتكف : وىم٤مل اعمٕمٚمٛمل .(جلٛمٝمقرٓ ي٘مبؾ ص٤مطمبٝم٤م ا): وىم٤مل اسمـ طمجر

طمتك طمٙمك اًمٜمكقوي اإلمجك٤مع  .أهكط ىمبقل اًمرواي٦م اإلؾمةم( ؿمكرقمـ اإلؾمةم مل شم٘مبؾ روايتف ٕن ُمـ 

ىمٞمؾ دقمقى آشمٗم٤مق ممٜمققمك٦م وم٘مكد ىمٞمكؾ إٟمكف ي٘مبكؾ ): قـمل وم٘م٤ملالكٞم. وشمٕم٘مبف اًم(قمغم أن روايتف ٓ شم٘مبؾ

)واًمتح٘مٞمؼ أٟمف ٓ ُيكَرّد يمكؾ : وىم٤مل اسمـ طمجر سمٕمد ذيمر اًم٘مقًملم .(اًمٙمذبُمٓمٚم٘م٤ًم وىمٞمؾ إن اقمت٘مد طمرُم٦م 

ومٚمق ُأظمذ ذًمؽ قمغم ، وىمد شمب٤مًمغ ومتٙمٗمر خم٤مًمٗمٞمٝم٤م، ُمٙمٗمر سمبدقمتف ٕن يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمدقمل أن خم٤مًمٗمٞمٝم٤م ُمبتدقم٦م

اإلـمةق ٓؾمتٚمزم شمٙمٗمػم مجٞمع اًمٓمقائػ. وم٤معمٕمتٛمد أن اًمذي شُمَردُّ روايتكف ُمكـ أٟمٙمكر أُمكرًا ُمتكقاشمرًا ُمكـ 

 ويمذا ُمـ اقمت٘مد قمٙمالف. وم٠مُم٤م ُمـ مل يٙمـ ُبكذه اًمّمكٗم٦م واٟمْمكؿ، ورةْمكرع ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًمِمكراًم

ويمذًمؽ اعمبتدع اًمذي يالتحؾ اًمٙمذب  .(ذًمؽ ضبٓمف عم٤م يرويف ُمع ورقمف وشم٘مقاه ومة ُم٤مٟمع ُمـ ىمبقًمفإمم 

ٓ أرى داقمٞمك٤ًم  - اًمٙمذب - أقمٜمل قمدم اؾمتحةل -)وهذا اًم٘مٞمد : ٓ شم٘مبؾ روايتف أسمدًا. ىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر

وم٢مٟم٤م ٓ ٟم٘مبؾ رواي٦م اًمراوي اًمذي يٕمرف قمٜمف اًمٙمذب ُمكرة ، ورة ذم يمؾ راوٍ ْمكرٕٟمف ىمٞمد ُمٕمروف سم٤مًم، ًمف

وم٠مُم٤م إذا شمقومرت ومٞمف صٗم٤مت اًم٘مبكقل  واطمدة وم٠َمومم أن ٟمرد رواي٦م ُمـ يالتحؾ اًمٙمذب أو ؿمٝم٤مدة اًمزور(.

-د اشمٗم٘مقا قمغم أن روايك٦م اعمبتكدع وما احلٙمؿ؟ اًمذي ئمٝمر زم ُمـ ظمةل إىمقال اعمذيمقرة أن اجلٛمٝمقر ىم

وهكق أن ٓ ، ـم٤ًم آظمكرؿمككرواٟمٗمرد اجلقزضم٤مين واسمـ ىمتٞمب٦م وم٤مؿمكؽمط  .شم٘مبؾ -سمدقمتفإمم  إن مل يٙمـ داقمٞم٤مً 

)وُمكٜمٝمؿ زائكغ قمكـ : ُم٤م ي١ميد سمدقمتف. ىم٤مل اجلقزضم٤مين -أي اعمبتدع طمتك همػم اًمداقمٞم٦م -يٙمقن ذم روايتف

ص٤مدق اًمٚمٝمج٦م ومٚمٞمس ومٞمف طمٞمٚم٦م إٓ أن ي١مظمذ ُمـ طمديثف ُم٤م ٓ يٙمكقن ُمٜمٙمكرًا إذا  -أي قمـ اًمالٜم٦م-احلؼ 

)إٟما يٛمٜمع ُمـ ىمبقل ىمقل اًمّم٤مدق ومٞما واوَمؼ ٟمْحَٚمتف وؿم٤ميَمَؾ هكقاه أن : وىم٤مل اسمـ ىمتٞمب٦م .مل شَمْ٘مَق سمف سمدقمتف(

١ْمَُمـ ُمكع ذًمكؽ وٓ ُيك، اهلل قمز وضمؾ ذم شمثبٞمتف سمٙمؾ وضمفإمم  وأن اًم٘مرسم٦م، ٟمٗمالف شُمِريف أن احلؼ ومٞما اقمت٘مده

 اًمتحريػ واًمزي٤مدة واًمٜم٘مص(.

 : ويـوؿش ـلٌّ مـفم يم يع

 ط.ِمكرن مجٝمقر إئٛم٦م مل يِمؽمـمقا هذا اًمأ .2
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، وىمع اًمٙمذب ًمّم٤مًمح اًمٕم٘مٞمدة أو اًمتحريػ أو اًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مص ُمـ ىمبؾ سمٕمض أهؾ إهكقاء إنْ  .3

وم٘مد ُوضمد ُمثؾ ذًمؽ سمكلم أهكؾ اًمالكٜم٦م أيْمك٤ًم طمتكك ذم أهكؾ  ،ومٝمذا ٓ يٙمٗمل ٓهت٤مم اجلٛمٞمع سمذًمؽ

ومٝمؾ هذا يالتٚمزم أن يرد يمؾ ُم٤م يرويف احلٜمٗمل أو اًمِمك٤مومٕمل ُمكثًة وومٞمكف ، اعمذاه٥م ًمت٠ميٞمد ُمذاهبٝمؿ

د ذًمؽ عم٤م صَمَبَت٧ْم ًمف اًمٕمداًم٦م أصًة ومؽمد مجٞمع ُمروي٤مشمف. !شم٠ميٞمد عمذهبف؟  وُمـ صمب٧م قمٜمف شمٕمٛمُّ

اي٦م أي رضمؾ أن يٙمقن قمدًٓ ض٤مسمٓم٤ًم. واًمٕمداًم٦م هل اعمَٚمٙمك٦م ن أئٛم٦م احلدي٨م يِمؽمـمقن ذم ىمبقل روأ .4

ومك٢مذا ، ذم اًمٜمٗمس متٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اىمؽماف اًمٙمب٤مئر وُمٜمٝم٤م اًمٙمذب ُمع اًمالةُم٦م ُمكـ ظمكقارم اعمكروءة

صمبت٧م هذه اعمٚمٙم٦م ذم رضمؾ ُم٤م سمِمٝم٤مدة أئٛم٦م احلدي٨م واًمٜم٘مد اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ ُمكدار اجلكرح واًمتٕمكديؾ 

ي سمدقمتف وُم٤م ٓ ي٘مقهي٤م وم٢من اًمٕمدل قمدل ذم يمؾٍّ  وٓ وضمف ًمٚمٗمرق سملم، ومقضم٥م ىمبقل روايتف ، ُم٤م ُيَ٘مقَّ

وم٢من هٜم٤مك ؿمؽ ذم قمداًمتف وضم٥م أن شُمَرد مجٞمع ُمروي٤مشمف سمدون شمٗمريؼ سملم سمٕمْمٝم٤م دون سمٕمكض. وًمكق 

يم٤من إُمر يما ىم٤مٓ عم٤م صح أن يروي أطمد ُم٤م ي١ميد رأيف وُمذهبكف ؾمكقاء يمك٤من ُمكـ أهكؾ اًمالكٜم٦م أو 

 اعمبتدقم٦م.

إٓ إذا  -ل اًمراوي هق اًمٕمداًم٦م واًمْمبط سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ قم٘مٞمدشمف أو ُمبدئكف وم٤مخلةص٦م أن اعمدار ذم ىمبق

وًمٕمؾ إئٛم٦م اًمكذيـ هَنكقا قمكـ  وقمغم هذا ضمرى قمٛمؾ يمثػم ُمـ اًمٕمٚماء ىمديًا وطمديث٤ًم. - ظمرج قمـ اإلؾمةم

إظمذ قمـ اعمبتدقم٦م إٟما هَنقا ًمٚمٛمّمٚمح٦م ٕن ذم اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ رومٕمك٤ًم ًمِمك٠مهنؿ وشم٘مكديرًا هلكؿ وٓ ؿمكؽ أن ًمكف 

 ا إذا يم٤من اًمرضمؾ ُمـ اًمدقم٤مة.ؾمكٞمرًا يمبػمًا قمغم اًمٕم٤مُم٦م ٓ ضكر

احلٛمٞمكد سمكـ قمبد)كسمكاًمداقمٞم٦م اخل٤مرضمل. واطمت٩م اًمِمكٞمخ٤من  (قمٛمران سمـ طمٓم٤من)كوىمد اطمت٩م اًمبخ٤مري سم

 .اإلرضم٤مءإمم  ويم٤من داقمٞم٦م (اًمرمحـ احلاينقمبد

أهكؾ اًمبكدع أي  -يٕمتٛمد قمٚمٞمكف ذم دمكقيز آطمتجك٤مج سم٠مظمبك٤مرهؿ  واًمذي): وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي

ُم٤م اؿمتٝمر ُمـ ىمبقل اًمّمح٤مسم٦م أظمب٤مر اخلكقارج وؿمكٝم٤مداهتؿ وُمكـ ضمكرى جمكراهؿ ُمكـ اًمٗمالك٤مق  - وإهقاء

عم٤م رأوا ُمـ حترهيؿ اًمّمكدق وشمٕمٔمكٞمٛمٝمؿ ، صمؿ اؾمتٛمرار قمٛمؾ اًمت٤مسمٕملم واخل٤مًمٗملم سمٕمدهؿ قمغم ذًمؽ، سم٤مًمت٠مويؾ

، واًمٓمرائكؼ اعمذُمقُمك٦موطمٗمٔمٝمؿ أٟمٗمالٝمؿ ُمـ اعمحٔمقرات ُمـ إومٕم٤مل وإٟمٙم٤مرهؿ قمغم أهؾ اًمري٥م ، اًمٙمذب

ومك٤مطمتجقا سمروايك٦م ، ورواي٤مهتؿ ًمألطم٤مدي٨م اًمتل خت٤مًمػ آراءهؿ ويتٕمٚمؼ ُب٤م خم٤مًمٗمقهؿ ذم آطمتجك٤مج قمٚمكٞمٝمؿ

ويمك٤من ، اًم٘مكدر واًمتِمكٞمعإمم  وقمٛمرو سمـ اًمكديٜم٤مر ويمك٤من ممكـ يكذه٥م، قمٛمران سمـ طمٓم٤من وهق ُمـ اخلقارج

تالكع ذيمكرهؿ دون أهكؾ اًمٕمٚمكؿ ىمكديًا يم٤من ُمٕمتزًمٞمك٤ًم... ذم ظمٚمكؼ يمثكػم ٓ ي واسمـ أ  ٟمجٞمح، قمٙمرُم٦م إسم٤مضٞم٤مً 
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وهق أيمؼم احلج٩م ذم هذا اًمبك٤مب وسمكف ، ومّم٤مر ذًمؽ يم٤مإلمج٤مع ُمٜمٝمؿ، واطمتجقا سم٠مظمب٤مرهؿ، وطمديث٤ًم رواي٤مهتؿ

 أهك.( اًمّمقابي٘مقى اًمٔمـ ذم ُم٘م٤مرسم٦م 

 : اًمب٤مب ُمٜمٝم٤م هذاوىمد ذيمر اخلٓمٞم٥م قمدة أىمقال ٕئٛم٦م احلدي٨م ذم 

أٟم٤م أشمرك ُمـ أهؾ ): اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ىم٤ملإن قمبد: اًم٘مٓم٤منىمٚم٧م ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد : ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل

يمٞمػ يّمٜمع سمٕمٛمر  ؟يمٞمػ يّمٜمع سم٘مت٤مدة: احلدي٨م يمؾ ُم٤م يم٤من رأؾم٤ًم ذم اًمبدقم٦م. ومْمحؽ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل

إْن شَمكَرك : وقمّد حيٞمك ىمقُم٤ًم أُمالٙم٧م ُمـ ذيمرهؿ. صمؿ ىم٤مل حيٞمكك ؟يمٞمػ يّمٜمع سم٤مسمـ أ  رواد ؟سمـ ذر اهلٛمذاين

 .(شَمَرك يمثػماً ب ْمكراًمرمحـ هذا اًمقمبد

 -ة حل٤مل اًم٘مدر وًمق شمريم٧م أهؾ اًمٙمقومك٦م ًمكذًمؽ اًمكرأي ّمكرًمق شمريم٧م أهؾ اًمب): وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل

 .. يٕمٜمل ُمذه٥م احلدي٨م(ظمرسم٧م اًمٙمت٥م -يٕمٜمل اًمتِمٞمع

ذم رواي٦م اعمبتدقم٦م وأهؾ إهقاء وم٘مبٚمٝم٤م أيمثكر أهكؾ احلكدي٨م إذا يمك٤مٟمقا ومٞمٝمك٤م  اظمتٚمٗمقا): وىم٤مل اًمبٖمقي

سمـ إؾماقمٞمؾ قمـ قمب٤مد سمـ يٕم٘مكقب اًمرواضمٜمكل. ويمك٤من حمٛمكد سمكـ إؾمكح٤مق سمكـ  وم٘مد طمدث حمٛمد، ص٤مدىملم

 .(طمدصمٜم٤م اًمّمدوق ذم روايتف اعمََّتٝمؿ ذم ديٜمف قمب٤مد سمـ يٕم٘مقب: ظمزيٛم٦م ي٘مقل

ر ُمكـ أهكؾ اًم٘مبٚمك٦م : اًمٕمٞمد دىمٞمؼوىم٤مل اسمـ  ر قمٜمدٟم٤م أن ٓ ٟمٕمتؼم اعمذاه٥م ذم اًمرواي٦م إذ ٓ ُٟمٙمٗمَّ )اًمذي شم٘مرَّ

 (يٕم٦م وم٢مذا اقمتؼمٟم٤م ذًمؽ واٟمْمؿ إًمٞمف اًمقرع واًمت٘مقى وم٘مد طمّمكؾ ُُمٕمَتٛمكد اًمروايك٦مِمكرإٓ سم٢مٟمٙم٤مِر ىمٓمٕملٍّ ذم اًم

 أهك.

ومٚمٜم٤م صدىمف وقمٚمٞمف سمدقمتكف. ، ؿمٞمٕمل ضمٚمد ًمٙمٜمف صدوق): أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م اًمٙمقذم شمرمج٦موىم٤مل اًمذهبل ذم 

يمٞمكػ ؾمك٤مغ شمقصمٞمكؼ ُمبتكدع وطمكدُّ اًمث٘مك٦م اًمٕمداًمك٦م : ومِٚم٘م٤مئٍؾ أن ي٘مقل: صمؿ ىم٤مل، وٟم٘مؾ شمقصمٞم٘مف قمـ أمحد وهمػمه

ومبدقم٦م صٖمرى يمُٖمٚمّق : سملمضكروضمقاسمف أن اًمبدقم٦م قمغم  ؟ومٙمٞمػ يٙمقن قمدًٓ وهق ص٤مطم٥م سمدقم٦م واإلشم٘م٤من؟

ق. ومٝمذا يمثػم ذم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمع اًمديـ واًمقرع واًمّمدق. ومٚمق ُرّد ، اًمتِمٞمع أو اًمتِمٞمع سمة همُٚمقٍّ وٓ حترُّ

 .(وهذه ُمٗمالدة سمٞمٜم٦م، طمدي٨م ه١مٓء ًمَذَه٥م مجٚم٦م أصم٤مر اًمٜمبقي٦م

إمم  اًمٙم٤مُمؾ واًمٖمٚمق ومٞمف واحلط قمغم أ  سمٙمر وقمٛمكر ريض اهلل قمكٜمٝما واًمكدقم٤مء يم٤مًمرومض٦م يمؼمى صمؿ سمدقم

ب رضمكًة صك٤مدىم٤ًم وٓ ْمككرأن ذم هكذا اًم ْمككرومٝمذا اًمٜمقع ٓ حُيت٩م ُبؿ وٓ يمراُم٦م أيْم٤ًم ومكا أؾمتح، ذًمؽ

 طم٤مؿم٤م ويمة. ؟ومٙمٞمػ ُي٘مبؾ ٟمْ٘مؾ ُمـ هذا طم٤مًمف، سمؾ اًمٙمذب ؿمٕم٤مرهؿ واًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤مق دصم٤مرهؿ، ُم٠مُمقُم٤مً 
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هق ُمـ شمٙمٚمؿ ذم قمثان واًمزسمػم وـمٚمحك٦م وُمٕم٤مويك٦م وـم٤مئٗمك٦م  وقمرومٝمؿوم٤مًمِمٞمٕمل اًمٖم٤مزم ذم زُم٤من اًمالٚمػ 

ر هك١مٓء اًمالك٤مدة ويتكؼمأ ُمكـ هنع هللا يضر ممـ طم٤مرب قمٚمٞم٤ًم  وشمٕمرض ًمالبٝمؿ واًمٖم٤مزم ذم زُم٤مٟمٜم٤م وقمرومٜم٤م هق اًمذي ُيٙمٗم 

 .اًمِمٞمخلم ومٝمذا ض٤ملٌّ ُمٗمؽم

وم٤معمٕمتٛمكد أن ): وًمٙمٜمف ىمد ؾمبؼ ُمـ ىمقًمف سم٠مٟمف ىم٤مل، إٟمف )ُُمتَِّجف( يناجلقزضم٤مواسمـ طمجر وإن ىم٤مل ذم رأي 

ذًمؽ ضبٓمف عم٤م يرويف ُمكع إمم  اًمذي شمرد روايتف ُمـ أٟمٙمر أُمرًا ُمتقاشمرًا... وم٠مُم٤م ُمـ مل يٙمـ ُبذه اًمّمٗم٦م واٟمْمؿ

 .(ورقمف وشم٘مقاه ومة ُم٤مٟمع ُمـ ىمبقًمف

وأن ، اعمت٘مدُملم هق اقمت٘م٤مد شمٗمْمكٞمؾ قمككّم قمكغم قمكثان قمرفوم٤مًمتِمٞمع ذم ): وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م

ورسما اقمت٘مد سمٕمْمٝمؿ أن قمٚمٞمك٤ًم ، قمٚمٞم٤ًم يم٤من ُمّمٞمب٤ًم ذم طمروسمف وأن خم٤مًمٗمف خمٓمئ ُمع شم٘مديؿ اًمِمٞمخلم وشمٗمْمٞمٚمٝما

ُبكذا ٓ . وإذا يم٤من ُمٕمت٘مد ذًمؽ ورقم٤ًم وديٜم٤ًم ص٤مدىم٤ًم جمتٝمدًا ومة شمرد روايتكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد رؾمقل اهلل

ا إن يم٤من همػم داقمٞم٦م. وأُم٤م اًمتِمٞمع ذم قمرف اعمت٠مظمريـ ومٝمق اًمرومض اعمحض ومكة شم٘مبكؾ روايك٦م اًمكراومض ؾمكٞم

 .(اًمٖم٤مزم وٓ يمراُم٦م

وهذه إىمقال يمٚمٝم٤م ٟمٔمري٦م واًمٕمؼمة ذم اًمروايك٦م ): إرسمٕم٦م ذم اعمال٠مًم٦م إىمقالوىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر سمٕمد ذيمر 

واعمتتبع ٕطمقال اًمرواة َيَرى يمثكػمًا ُمكـ أهكؾ اًمبكدع ُمقضكٕم٤ًم  سمّمدق اًمراوي وأُم٤مٟمتف واًمث٘م٦م سمديٜمف وظمٚم٘مف.

 .(وَيَرى يمثػمًا ُمٜمٝمؿ ٓ يقصمؼ سم٠مي رء يرويف، ًمٚمث٘م٦م وآـمٛمئٜم٤من وإن رووا ُم٤م يقاومؼ رأهيؿ

واًمذي ىم٤مل اًمذهبل ُمكـ َضكِٛمْٞمَٛم٦م ): يمةم اًمذهبل وىم٤مل وَذيَمر ىمريب٤مً وىمد ذيمر يمةم اسمـ طمجر اًمال٤مًمػ 

 .(هق اًمتح٘مٞمؼ اعمٜمٓمبؼ قمغم أصقل اًمرواي٦م ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ طمجر ومٞما ُم٣م

 

 مل يرم رواته يوفتشقعادفدي مو ث،ً ف أؽؾى 

اًمذي ُرُمل سم٤مًمبدقم٦م إذا شمبلم أٟمكف صم٘مك٦م ضك٤مسمط سمِمكٝم٤مدة أئٛمك٦م  اًمراويًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م ُمـ اعمبح٨م اًمال٤مسمؼ أن 

اجلرح واًمتٕمديؾ شم٘مبؾ روايتف قمغم إرضمح. وًمٙمـ ُمع ذًمؽ ومٚمٞمس اعمدار ذم رواي٤مت أطم٤مدي٨م اعمٝمكدي قمكغم 

روايك٦م وم٘مكط ذم رضم٤مهلك٤م  ِمككرُمٜمٝم٤م أطمد قم، ُمـ ُرُمل سم٤مًمتِمٞمع. وم٤مًمرواي٤مت اًمث٤مسمت٦م قمدده٤م ؾمت٦م وأرسمٕمقن رواي٦م

ٜمٝم٤م أرسمٕم٦م آصم٤مر. أُم٤م اًمرواي٤مت اًمالبٕم٦م اعمرومققم٦م ومٗمٞمٝم٤م روايت٤من وم٘مط ذم ىمالكؿ إطم٤مديك٨م ُمـ ُرُمل سم٤مًمتِمٞمع وُم
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، حي٦م ذم ذيمر اعمٝمكدي وقمكدده٤م صماٟمٞمك٦م أطم٤مديك٨مّمكروهذا يٕمٜمل أن إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمث٤مسمت٦م اًم، حي٦مّمكراًم

 .(1)ومٞمٝم٤م طمديث٤من وم٘مط يقضمد ذم رواهت٤م ُمـ ُرُِمل سم٤مًمتِمٞمع

 

 ؟خالؾي ادفدي ختوف  افعؼل افسؾقم ةذل ظؼقد

طمكدي٨م ): ىمك٤مل إؾمكت٤مذ أمحكد أُمكلم: ىم٤مل ،ذم جمٛمؾ رده قمغم أمحد أُملم): وىم٤مل قمبداًمٕمٚمٞمؿ اًمبالتقي

صمكؿ أضك٤مف : ٟمالقق ًمؽ أ ٝم٤م وىمد شمرشمب٧م قمٚمٞمف ٟمت٤مئ٩م ظمٓمػمة ذم طمٞم٤مة اعمالٚمٛملم، اعمٝمدي هذا طمدي٨م ظمراوم٦م

وإظمبك٤مر اعمٖمٞمبك٤مت وإٟمبك٤مء سمحكقادث اًمزُمك٤من. ومٕمٜمكد آل أطمٞمط اعمٝمدي سمجق همري٥م ُمـ اًمتٜمب١مات : ىم٤مئةً 

وهٜم٤مك اجلْٗمر وهق ضمٚمد صمقر صٖمػم ُمٙمتقب ومٞمف قمٚمكؿ ، يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإمم  اًمبٞم٧م قِمٚمٌؿ شمقارصمقه قمـ أظمب٤مر اًمزُم٤من

٘مع ٕهؾ اًمبٞم٧م ُمروي قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ذم زقمٛمٝمؿ. وهٜمك٤مك أظمبك٤مر زقمكؿ ُمالكٚمٛم٦م اًمٞمٝمكقد أهنكؿ ؾمكٞمُم٤م 

ويمك٤من : أن ىمك٤ملإمم  داث اًمدول وأقماره٤مُمثؾ يمٕم٥م إطمب٤مر ووه٥م سمـ ُمٜمبف ذم أطمرأوه٤م ذم يمتبٝمؿ اًمديٜمٞم٦م 

وهكل ، ٟمٔمري٦م اعمٝمكدي): وىم٤مل أيْم٤مً  .ذم شمْمٚمٞمؾ قم٘مقل اًمٜم٤مس وظمْمققمٝمؿ ًمألوه٤مم( ءؾمكلًمٙمؾ ذًمؽ أصمر 

وٓ شمتٗمؼ واًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح. وًمٕمؾ شم٘مكدم اًمٜمك٤مس ذم قم٘مٚمٝمكؿ وُمٕمك٤مرومٝمؿ ، ٟمٔمري٦م ٓ شمتٗمؼ وؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف

وًمٙمكـ ىمكد  ، اًمب٘مٞم٦م اًمب٤مىمٞم٦م ُمكـ هكذه اخلراومك٦مل قمغمكي٘مْم،  احلٙمؿ وٟمٔم٤مُمف وُم٤م يٜمبٖمل أن يٙمقنوشم٘مدُمٝمؿ ذم

يمٚمٝمك٤م ممك٤م ٓ ، شمبلم ًمٜم٤م ُمـ ظمةل دراؾمتٜم٤م أن هذه اخلراوم٤مت واًمتٜمب١مات اًمتل يالتبٕمده٤م اًمٕم٘مؾ وي٠مسم٤مه٤م اًم٘مٚم٥م

همػمهؿ ُمـ اًمتك٤مسمٕملم وأئٛمك٦م اعمالكٚمٛملم وهكؿ سمكرآء إمم  اًمّمح٤مسم٦م وٓإمم  وٓ ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقلإمم  شمّمح ٟمالبتٝم٤م

ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ضٕمٞمػ وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمقضقع خمتٚمؼ اظمتٚم٘مف اًم٘مّم٤مص أو اعمٖمرضقن أو اعمتزًمٗمقن أو ومئك٦م ، ُمٜمف

إمم  أو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمرؾمكقلإمم  وأُمك٤م ُمك٤م صكح قمٜمكدٟم٤م ٟمالكبتف - اًم٘م٤مئؾ )قمبداًمٕمٚمٞمؿ اًمبالتقي( -: أىمقل، دون ومئ٦م(

وٓ حيتكك٤مج اًمت٘مككدم اًمٕمٚمٛمككل وآضمتاقمككل ، ومٚمككٞمس ومٞمككف رء واطمككد يالككتبٕمده اًمٕم٘مككؾ واًم٘مٚمكك٥مأصككح٤مسمف 

 ،٘مٞمؿ وإظمةق ذم اًمال٤مؾم٦م واحل٤ميمؿُمثؾ هذه اًمإمم  سمؾ اًمت٘مدم ذم طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م، إٟمٙم٤مر ذًمؽإمم  ؾمكل٤مالكٞمواًم

اًمٜمبٞمٚمك٦م وهذه إُمقر ًمٞمال٧م حمّمقرة ذم اعمٝمدي سمؾ جي٥م أن يٙمقن يمؾ طم٤ميمؿ ُمالٚمؿ ُمتّمٗم٤ًم ُبذه اًمّمكٗم٤مت 

وًمكٞمس اعمٝمكدي إٓ أطمكد أوًمئكؽ اًمكذيـ  ،(2))فؼد ـون فؽم ف رشول اهلل أشوة حســي(: قمٛمًة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

تقمم ؾمككٞم): وأي همراسم٦م ذم أن أىمقل ،إذًا ومٚمٞمس اعمٝمدي قمجٞمب٦م ُمـ قمج٤مئ٥م اًمدهر ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يت٠مؾمقن سم٠مؾمقة اًمٜمبل

                                                 

 .قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقيسمـ قمبداًمٕمٚمٞمؿ  ،ٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾإطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعم: ًمٚمٛمزيد (1)

 [32: ( ]إطمزاب2)
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اهلل ومٞمحٙمؿ سم٤مًمٕمكدل ومٞمبك٤مرك ًمكف اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمبد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلأُمر اعمالٚمٛملم ذم أواظمر إي٤مم رضمؾ ُمـ قمؽمة 

وٓ أرى ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم خي٤مًمػ ؾمٜم٦م اهلل  (،ه ذم ٟمٕمٛم٦م ورظم٤مءّمكراهلل شمٕم٤ممم ذم طمٙمٛمف وشمٕمٞمش إُم٦م اإلؾمةُمٞم٦م ذم قم

 ّمككرًمٕمأُم٤م ُم٤م صمب٧م ُمـ ٟمزول قمٞمالك وىمتٚمف اًمدضم٤مل ومٝمق ُمـ احلقادث اًمزُمٜمٞمك٦م اعمختّمك٦م سمكذًمؽ ا ،ذم ظمٚم٘مف

 .(1)وىمد صمب٧م ٟمزول قمٞمالك وىمتؾ اًمدضم٤مل سم٠مدًم٦م ُمتقاشمرة ىمٓمٕمٞم٦م سمحٞم٨م ٓ يب٘مك ومٞمف جم٤مل ًمٚمِمؽ أسمدًا(

 

 ؟ذل روايوت ادفدي متعورضي

)وأُم٤م اًمتٕم٤مرض ذم أطم٤مدي٨م اعمٝمكدي ومٝمكق : د حمٛمد رؿمٞمد رض٤مالكٞمىم٤مل اًم): وىم٤مل قمبداًمٕمٚمٞمؿ اًمبالتقي

ذيمر سمٕمض ُم٤م يرى ُمـ اًمتٕم٤مرض ذم إظمب٤مر وأصم٤مر ...( صمؿ الكرأىمقى وأفمٝمر واجلٛمع سملم اًمرواي٤مت ومٞمف أقم

اهلل وُمكٜمٝمؿ ُمكـ يكرى أٟمكف حمٛمكد سمكـ ُم٤م شمدل قمغم أٟمف حمٛمد سمـ قمبداهلل أو أمحد سمـ قمبكد)ومٛمٜمٝم٤م  ،اًمقاردة ومٞمف

احلالـ اًمٕمالٙمري وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أٟمف حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ويمذًمؽ ُمٜمٝمؿ ُمـ يزقمؿ أٟمف قمٚمقي طمالكٜمل وُمكٜمٝمؿ 

وذيمكر سمٕمكض  .واًمٙمؾ يتِمكب٨م سمآصمك٤مر وأظمبك٤مر، ؾمكلُمـ ئمـ أٟمف قمب٤مٜمل وُمٜمٝمؿ الكٞمُمـ يزقمؿ أٟمف قمٚمقي طم

وٓ همراسمك٦م ذم ذًمكؽ ومك٢من قمةُمك٤مت  إُمقر اًمتل اضٓمرسم٧م واظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م اًمرواي٤مت اًمقاهٞم٦م واعمقضكققم٦م.

وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أن يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمكقاردة ، اًمتٕم٤مرض وآظمتةف اخلٓم٠م أو اًمٙمذب أن يقضمد

ؿمٞمئ٤ًم شمٚمكؽ اًمروايك٤مت اًمث٤مسمتك٦م  ْمكرأو ُمقضقع وإن شمٕم٤مرض٧م هذه إظمب٤مر ومة شمضٕمٞمػ ، ذم هذا اعمقضقع

 ،وًمٞمس ُمـ اًمتح٘مٞمؼ واإلٟمّم٤مف أن ٟمٜمٙمر يمؾ ُم٤م ورد سمدون متٞمٞمكز ٓ ٟمجد ومٞمٝم٤م أي شمٕم٤مرض. احلٛمدوهلل  ٟمٜم٤م٢موم

 .(2)سمؾ احلؼ أن ٟمٜمزل يمؾ رء ُمٜمزًمتف ومٜمٜمٙمر اخلٓم٠م وٟم٘مبؾ اًمّمقاب(

 

 ؟وافؼالؿلذل ظؼقدة ادفدي أكتجً افػتن 

 ؛)ويم٤من ُمـ أصمر ذًمؽ اًمثقرات اعمتت٤مسمٕم٦م ذم شمك٤مريخ اعمالكٚمٛملم: ىم٤مل إؾمت٤مذ أمحد أُملم): وىم٤مل اًمبالتقي

خيرج داع أو دقم٤مة يمٚمٝمؿ يزقمؿ أٟمف اعمٝمدي اعمٜمتٔمر ويٚمتػ طمقًمكف ـم٤مئٗمك٦م ُمكـ اًمٜمك٤مس. وًمكق  ّمكرومٗمل يمؾ قم

ُم٤م ىمك٤مُمقا سمكف ُمكـ صمكقرات وُمك٤م طمٜم٤م ؿمكرأطمّمٞمٜم٤م قمدد ُمـ ظمرضمقا ذم اًمت٤مريخ اإلؾمةُمل وادقمقا اعمٝمدوي٦م و

، ؾمببقا ُمـ شمِمتٞم٧م ًمٚمدوًم٦م اإلؾمةُمٞم٦م واٟم٘مال٤مُمٝم٤م وضٞم٤مع وىمتٝم٤م ًمٓم٤مل سمٜم٤م اًم٘مقل. ومل يٙمٗمٜم٤م يمتك٤مب ُمالكت٘مؾ(

                                                 

 .قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ (1)

 .قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ (2)
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وٓ ؿمؽ أن يمثػمًا ُمـ اًمٗمكتـ ىم٤مُمك٧م ُمكـ ضمكراء أدقمٞمك٤مء اعمٝمدويك٦م ذم قمّمكقر : - اًم٘م٤مئؾ اًمبالتقي -: أىمقل

اًمالٚمٞمؿ(. سمكؾ اًمٕمٝمكدة ومٞمكف قمكغم أوًمئكؽ اًمكذيـ طمك٤موًمقا  ٘مدٕمتاعم )هذاوًمٙمـ ًمٞمس اًمذٟم٥م ومٞمف ذٟم٥م ، خمتٚمٗم٦م

ُمـ اًمٓم٤مُمٕملم ذم اًمالٚمٓم٦م واحلٙمؿ وقمغم أوًمئكؽ اًمٖمقهمك٤مء اعمتبٕمكلم هلكؿ جلٝمك٤مًمتٝمؿ  ،اعمٕمت٘مد( اؾمتٖمةل )هذا

ُمـ أؾم٤مؾمف ُمكع صمبقشمكف  اعمٕمت٘مد وسمٕمدهؿ قمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمةُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م. وم٤مًمٕمةج ًمٞمس هق ذم إٟمٙم٤مر هذا

ُمـ اًمذيـ ادقمقا اًمٜمبقة يمذسم٤ًم وزورًا ٓ حيٛمٚمٜمك٤م قمكغم إٟمٙمك٤مر اًمٜمبكقة ُمكـ أؾم٤مؾمكٝم٤م. قمٚمٛمٞم٤ًم يما أن وضمقد أُمثٚم٦م 

وم٤مًمٕمةج احل٘مٞم٘مل هق شمث٘مٞمػ اًمٜم٤مس وشمبٞملم احل٘م٤مئؼ هلؿ يما هكل ذم اًمقاىمكع ُمٜمزهك٦م قمكـ اًمِمكقائ٥م اًمٕم٤مًم٘مك٦م 

ؽ وإيم٤مذي٥م اعمدرضم٦م وآومؽماءات اًمدظمٞمٚم٦م وذًمؽ ًمٙمل يٙمقٟمقا قمغم قمٚمؿ سم٤محل٘م٤مئؼ ومة يٖمؽموا سمٛمثؾ أوًمئك

إدقمٞم٤مء اًمذيـ يريدون أن ئمٝمروا ًمٚمٜم٤مس يمراُمتٝمؿ وظمقارىمٝمؿ اعمزقمقُم٦م ًمٙمل يثبتقا أن هلؿ قمٜمكد اهلل شمٕمك٤ممم 

 اعمالكٚمؿوأن اعمةئٙم٦م واجلـ واًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ حت٧م أُمرهؿ أو ُمٕمٝمؿ. ومة ؿمؽ أن ُمٕمرومك٦م اًمرضمكؾ ، ُمٜمزًم٦م قمٚمٞم٤م

 .(1)سمح٘م٤مئؼ ديٜمف وقم٘مٞمدشمف يمٗمٞمٚم٦م سم٠من شمٜم٘مذه ُمـ يمؾ هذه اًمتْمٚمٞمةت وإيم٤مذي٥م(

 

 ؟افـوس ظذ افتواـل وترك افعؿلظؼقدة ادفدويي حتؿل ذل 

ئ٦م اًمتل وضمدت ذم اعمجتٛمع اإلؾمكةُمل ُمكـ الكٞم)يرى سمٕمض اعم١مًمٗملم أن ُمـ أصم٤مر اًم: وىم٤مل اًمبالتقي

اًمتقايمؾ وشمرك اًمٕمٛمؾ واًمتكذُمر واًمبٙمك٤مء واًمٕمقيكؾ سمكدًٓ ُمكـ أن إمم  اعمٝمدي أن اعمالٚمٛملم ُم٤مًمقا ضمراء قم٘مٞمدة

إلٟمِم٤مء جمتٛمع إؾمةُمل يالقد ومٞمف اًمٕمدل واحلؼ وٓ ئمٚمؿ ومٞمف اًمْمكٕمٞمػ وٓ يٓمٖمكك ومٞمكف يٜمٝمْمقا وجيتٝمدوا 

وًمٙمـ اًمقاىمع أن اًمت٤مريخ اإلؾمةُمل اًمزاهر ُمككمء سم٤محلريمك٤مت اإلؾمكةُمٞم٦م اًمّمكحٞمح٦م اًمتكل سمكذًم٧م ، اًم٘مقي

غم ضمٝمقدًا قمٔمٞمٛم٦ًم إلقمةء يمٚمٛم٦م اهلل ذم اعمجتٛمع وهذا سم٤مب واؾمع وٓ أريد أن أدظمؾ ذم شمٗم٤مصٞمٚمف وٓ خيٗمك قم

اعمٝمدوي٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ احلكقاومز واعمِمكجٕم٤مت عمثكؾ  وأرى أن قم٘مٞمدة، ُمـ ًمف إعم٤مم سم٤مًمت٤مريخ اإلؾمةُمل

 ّمككريٕم٦م اًمٖمكراء يٛمٙمكـ أن شمٜمٗمكذ ذم قمِمككرهذه احلريم٤مت اًمتل شمريد رومع راي٦م احلؼ واًمٕمداًم٦م وم٢من يم٤مٟمك٧م اًم

قا ويبكذًمقا ضمٝمكقدهؿ ذم اعمٝمدي اعمٜمتٔمر ومٙمذًمؽ يٛمٙمـ أن شمٜمٗمذ ىمبؾ ذًمؽ. ومٞمج٥م قمغم اعمالكٚمٛملم أن حيك٤موًم

 اًمٕم٘مٞمكدةإمم  ومخٓم١مهؿ راضمع إًمكٞمٝمؿ وًمكٞمس اًمٗمٙمرةؾمبٞمٚمف. وًمئـ وضمد ذم اعمالٚمٛملم أٟم٤مس أؾم٤مءوا ومٝمؿ هذه 

 .(2)(ذاهت٤م

                                                 

 .قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ (1)

 .قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ (2)
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 ؟تصوؾي صودرة ظن ظؼقدة ادفدوييذل خراؾوت اد

أن اًمّمقومٞم٦م إٟما أظمذوا ظمراوم٤مهتؿ وأؾم٤مـمػم ممٚمٙمتٝمؿ اًمق ٞم٦م  أُملم)يرى إؾمت٤مذ أمحد : وىم٤مل اًمبالتقي

وٓ ؿمؽ أن يمثػمًا ُمـ هذه اخلراومك٤مت وهمػمهك٤م يقضمكد  .يقم٘مٞمدة اعمٝمدُمـ إىمٓم٤مب وإوشم٤مد وإسمدال ُمـ 

اعمٝمدوي٦م. ومٛمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ذم زقمٛمٝمكؿ  وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمالتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إهنؿ شمٕمٚمٛمقه٤م ُمـ قم٘مٞمدة، ًمدى اًمّمقومٞم٦م

 ؾمككلاًمٚمكقح واًمٙمر ُمكـوُمكٜمٝمؿ ُمكـ يكزقمؿ أٟمكف ي٠مظمكذ ، â ْمكريزقمؿ أٟمف ي٠مظمذ ُمـ اخليمثػمة ومٛمٜمٝمؿ ُمـ 

إن  ،اعمٝمدويك٦م ُبكذه إؿمكٞم٤مء. ٟمٕمكؿ وختٞمةهتؿ ذم هذا اًمب٤مب قمجٞمب٦م وٓ ٟمالتٓمٞمع أن ٟمكتٝمؿ قم٘مٞمكدة، ةؿمكرُمب٤م

٤مع ٓمرشمف قمكغم قم٘مكقل وىمٚمكقب إشمبكؾمكٞموادقم٤مء اعمٝمدي٦م ًمف ًمٗمرض  سمٕمْمٝمؿ ىمد طم٤مول اؾمتٖمةل هذه اًمٕم٘مٞمدة

 .(1)(٦م واًمقٓي٦مؾمكٞمؿمٕم٤مر ُمـ اًم٘مدحت٧م 

 

 مع ادستغؾغ فعؼقدة ادفدويي

أن حم٤موٓت يمثػمة ضمرت ذم اًمت٤مريخ ٓؾمتٖمةل هكذه  دراؾمتٜم٤م)ًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م ُمـ ظمةل : وىم٤مل اًمبالتقي

طمتكك ُمك٤مل سمٕمكض ، أهمراض خمتٚمٗم٦م وىمد ىم٤مُم٧م قمغم إصمره٤م ومكتـ واضكٓمراسم٤مت يمثكػمةإمم  اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمقصقل

وىم٤مم آظمرون ومح٤موًمقا شمٕم٘مٞمده٤م وإسمٕم٤مده٤م قمـ واىمع اًمٜم٤مس طمتكك ، ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدةإٟمٙم٤مر هذه إمم  اًمٜم٤مس

   .(2)أصبح٧م ويم٠مهن٤م ىمْمٞم٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م. ويمة اًمٗمري٘ملم ذم شمٗمريط أو إومراط(

 

 ظؾقه افسالمُصَ،ه حول حؼقؼي ادفدي 

قمٜمكد ٟمكزول  ٦م اًمتل دمري ذم آظمر اًمزُمك٤منٞمُمقر اعمالت٘مبٚم)إن ُمـ سملم إ: اعمحالـ اًمٕمب٤مدىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد

يقاومؼ اؾمٛمف ، ظمروج رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبقة ُمـ وًمد قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م، ُمـ اًمالاء â قمٞمالك اسمـ ُمريؿ

وذًمكؽ ، ظمٚمٗمكف â قمٞمالكك اسمكـ ُمكريؿويّمككم ، يتقمم إُمرة اعمالٚمٛملم، وي٘م٤مل ًمف اعمٝمدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اؾمؿ اًمرؾمقل

واقمت٘مكدت ُمقضمبٝمك٤م إّٓ ُمكـ ، اًمتل شمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مبقل، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًمدًٓم٦م إطم٤مدي٨م اعمالتٗمٞمْم٦م قمـ رؾمقل اهللّ

ُمكريـؾمكٞمو .ؿمذ ِٕ أن إطم٤مديك٨م اًمكقاردة ذم اعمٝمكدي مل شمكرد ذم : ولإ ،ٙمقن اًمٙمةم طمقل هذا اعمقضقع 

وم٘مد ئمـ فمك٤من ، ة عم٤م ومٞمٝماالكروىمد وردت ذم همػم ٤م ُمٗم، سمؾ ضم٤مءت جمٛمٚم٦م، اًمّمحٞمحلم قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ

                                                 

 .اًمبالتقيقمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ ، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ (1)

 .قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي، إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي ذم ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ (2)
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وم٤مًمّمحٞمح سمؾ احلالـ ذم همػم اًمّمحٞمحلم ُم٘مبقل ُمٕمتٛمد قمٜمد ، واضح وذًمؽ ظمٓم٠مٌ ، ؿم٠مهن٤مأن ذًمؽ ي٘مٚمؾ ُمـ 

اًمكقاردة ذم اعمٝمكدي إطم٤مدي٨م  أىمدم قمغم اًمٓمٕمـ ذم ّمكرأن سمٕمض اًمٙمّت٤مب ذم هذا اًمٕم: اًمث٤مين .أهؾ احلدي٨م

طمد مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محلدي٨م، سمٖمػم قمٚمؿ ِٕ اًمرمحـ وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم شمٕمٚمٞمؼ ًمٕمبد .سمؾ ضمٝمًة أو شم٘مٚمٞمدًا 

 ءُم٤م ضمك٤مىم٤مل ذم اجلزء اًمال٤مدس ذم سم٤مب  .ّمكراًمذي ـمبع أظمػمًا ذم ُم، طمقذيحمٛمد قمثان قمغم يمت٤مب حتٗم٦م إ

إٟما هق ُمقضكع ، يرى اًمٙمثػمون ُمـ اًمٕمٚماء أن يمؾ ُم٤م ورد ُمـ أطم٤مدي٨م قمـ اعمٝمدي): ذم شمٕمٚمٞم٘مف، ذم اخلٚمٗم٤مء

ُمك٤م وىم٤مل ُمٕمٚم٘م٤ًم سمِم٠من اعمٝمدي ذم سم٤مب ، (سمؾ إهن٤م ُمـ وضع اًمِمٞمٕم٦م، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأهن٤م ٓ شمّمح قمـ رؾمقل اهللّ، ؿمؽ

ويرى اًمٙمثػمون ُمـ اًمٕمٚماء اًمث٘م٤مت إصمب٤مت أن ُمك٤م ): ُمؾ ذم اجلزء اعمذيمقرإ ّمكرذم شم٘م٤مرب اًمزُمـ وىم ءضم٤م

 شمّمح ٟمالكبتٝم٤موأهن٤م ٓ ، اُبؿضكرورد ذم أطم٤مدي٨م ظم٤مص٦م سم٤معمٝمدي ًمٞمال٧م إّٓ ُمـ وضع اًمب٤مـمٜمٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م وأ

احلٛمٞمكد ذم شمٕمٚمٞم٘مكف حمٞمل اًمديـ قمبد ومٜمجد، ُم٤م هق أيمثر ُمـ ذًمؽإمم  سمؾ ًم٘مد دمرأ سمٕمْمٝمؿ .(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقلإمم 

( 277صكٗمح٦م ي٘مقل ذم آظمر ضمزء ذم اًمٕمرف اًمقردي ذم أظمب٤مر اعمٝمدي )، قـملالكٞمًمٚم ىقمغم احل٤موي ًمٚمٗمت٤مو

 .(ائٞمٚمٞم٤متؾمككرورد قمكـ اعمٝمكدي وقمكـ اًمكدضم٤مل ُمكـ اإل يرى سمٕمض اًمب٤مطمثلم أن يمؾ ُم٤م): ُمـ اجلزء اًمث٤مين

ومكٞما خيكؼم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وًمٙمقن اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمالٚمؿ ٟم٤مصح ًمٜمٗمالف أّٓ يؽمدد ذم شمّمديؼ اًمرؾمقل، ُمريـهلذيـ إ

حت٧م قمٜمقان )قم٘مٞمدة أهكؾ اًمالكٜم٦م وإصمكر ذم اعمٝمكدي ، رأي٧م أن يٙمقن اًمٙمةم طمقل هذا إُمر يما ىمٚم٧م، سمف

 .(1)(اعمٜمتٔمر

: ي٘مقلهنع هللا يضر  ٕمـ اسمـ قمب٤مس، ومٞم٠مس واإلطمب٤مط وـمقل اًمٗمؽمةاًم سمالب٥موقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس أٟمٙمر اعمٝمدي : أىمقل

  .(2)ٓ ُمٝمدي(: وطمتك ي٘مقل اًمٜم٤مس ،يبٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم اعمٝمدي سمٕمد إي٤مس)

 

 ادفدي وة يؼقودة،فوج افــخالؾي ظذ متؾقه احلؽم اجلزي 

وىمبكؾ اإلضم٤مسمك٦م قمكـ هكذا ) عم٤مذا ٓ شمٕمقد ىمبؾ اعمٝمكدي؟ ،اًمراؿمدةىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد طمبٞم٥م قمـ اخلةوم٦م 

 :  ٟمٓمرح إؾمئٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م، اًمال١مال

أيـ هذه اخلةوم٦م اًمراؿمدة ىمبؾ اعمٝمدي وإرض ممٚمقءة فمٚمًا وضمقر ًا؟ وهؾ شمرس هكذه اخلةومك٦م  -

 !  ؟سم٤مًمٔمٚمؿ واجلقر يٕمّان إرض صمؿ شمالٛمك راؿمدة

                                                 

 .قمبداعمحالـ اًمٕمب٤مد، قم٘مٞمدة أهؾ اًمالٜم٦م وإصمر ذم اعمٝمدي اعمٜمتٔمر: ( ُم٘مدُم٦م يمت٤مب1)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (2)



 

- 068 - 

 اذتهِ ادتربٟ تًٝ٘ خالف١ ع٢ً َٓٗاج ايٓب٠ٛ بكٝاد٠ املٗدٟ

وسمخ٤مصك٦م اجلكٞمش اًمكذي ، اًمبٕمقث اًمبٞم٧م احلرام طملم شمٖمزو، يـ شمٙمقن هذه اخلةوم٦م ُمقضمقدةأصمؿ  -

 ؟صمؿ خُيالػ سمف، يٓمٚم٥م قم٤مئذ احلرم وهق اعمٝمدي يما ذم ٟمّمقص صم٤مسمت٦م

ُمٙمك٦م قم٤مئكذًا إمم  ن شمٙمقن ظمةوم٦م راؿمدة صمؿ ٓ حتٛمل اعمٝمدي اًمذي يةطمؼ ومٞمٗمّر ُمـ اعمديٜمك٦مأأيٕم٘مؾ  -

 !؟سم٤محلرم وٓضمئ٤ًم ًمٚمبٞم٧م اًمٕمتٞمؼ

شمذيمر ذم إطم٤مدي٨م وأصمك٤مر سمقضكقح وظم٤مصك٦م أن ويمٞمػ شمٙمقن ظمةوم٦م راؿمدة ىمبؾ اعمٝمدي وٓ  -

 ؟طمدصم٤ًم قمٔمٞمًا يمٝمذا ٓ يٖمٗمؾ

عم٤مذا ي٠م  اعمٝمدي ًمٞمٛمأل إرض ىمالٓم٤ًم وقمكدًٓ : وم٠مىمقل، إٟمف اًم٘محٓم٤مين أو همػمه: وىمد ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ -

 يػ ُمقضمقدًا؟ِمكرإذًا؟ ُم٤م دام اًمرؿمد ىمبؾ جمٞمئف اًم

! وأظمكػمًا أٓ شمٚمٗمك٧م ؟ذم ًمٞمٚم٦موهق ُمـ ىمريش ويّمٚمحف اهلل  âوُمـ اخلٚمٞمٗم٦م إضمدر ُمـ اعمٝمدي  -

 ؟قم٦م اًمتل يّمٚمح اهلل ُب٤م هذا اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد اًمٜمٔمرالكراًم

واحل٘مٞم٘م٦م أن مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اًمداقمٞم٦م اًمديمتقر حمٛمد سمـ اعم٘مدم ذم يمت٤مسمف )اعمٝمكدي : اجلواب

رء ُمكـ إمم  )يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ىمٞمك٤مم ظمةومك٦م راؿمكدة ىمبكؾ اعمٝمكدي( ٓ شمِمكػم: ( واًمتل ىم٤ملاًمال٤مقم٦ماط ؿمكرووم٘مف أ

)وًمٕمؾ اًمذي محؾ هكذا اًمٗمريكؼ قمكغم اًمت٘مٚمٞمكؾ ُمكـ : وىم٤مل أيْم٤مً ، ( صمؿ ومٜمّد اًمرد قمغم هذه إطم٤مدي٨مهذا....

يمكا ظمك٤مومقا ، وؿمك٠مٟمف âإن هؿ اطمتٗمٚمقا سم٤معمٝمكدي ، سم٤مًمتِمّٞمع آهت٤ممؿم٠من اعمٝمدي هق اخلقف ُمـ اإلومراط أو 

ًمؽ ىمك٤مًمقا سم٘مٞمك٤مم ظمةومك٦م راؿمكدة ًمذ، اًمتقايمؾ وشمرك إظمذ سم٤مٕؾمب٤مب يما ؾمبؼ وسمٞمٜم٧مإمم  ُمـ ريمقن اًمٜم٤مس

   .(1)(ىمبؾ اعمٝمدي

 ىمك٤مل رؾمكقل : هنع هللا يضرىمك٤مل طمذيٗمك٦م  ،âاعمٝمكدي  ٟما هل ظمةوم٦مإ اخلةوم٦م أنإمم  وإطم٤مدي٨م شمِمػم: أىمقل

ثـم تؽـون خالؾـي ظـذ   ثم يرؾعفو إ ا صوء أن يرؾعفـو  تؽون افـ،وة ؾقؽم مو صوء اهلل أن تؽون): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلل

ؾتؽون مـو   وً ظوض وً ثم تؽون مؾؽ  ثم يرؾعفو إ ا صوء أن يرؾعفو  ؾتؽون مو صوء اهلل أن تؽون  مـفوج افـ،وة

ثـم   ؾتؽون مو صـوء اهلل أن تؽـون  جزيي وً ثم تؽون مؾؽ  ثم يرؾعفو إ ا صوء أن يرؾعفو  صوء اهلل أن تؽون

 .  (2)صمؿ ؾمٙم٧م ،(ثم تؽون خالؾي ظذ مـفوج افـ،وة  يرؾعفو إ ا صوء أن يرؾعفو

                                                 

 .طمبٞم٥محمٛمد زهػم ، إرؿم٤مد احلػمان إمم ُمٝمدي آظمر اًمزُم٤من( 1)

 ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.: سمبٕمْمف. ىم٤مل اهلٞمثٛمل رواه اإلُم٤مم أمحد، وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمالكل، واًمبزار، واًمٓمؼماين ذم )إوؾمط( (2)
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ومـن   ؽون يعدي خؾػـوءُ شـق): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل، قمـ ضمده، قمـ أسمٞمف، وقمـ ىمٞمس سمـ ضم٤مسمر اًمّمدذم

ثم خيرج ادفدي من أذل يقتي يؿ  إرض ظـدًٓ ــم   ومن يعد إمراء مؾوك ج،ويرة  يعد اخلؾػوء أمراء

 .(1)(يعثـي يوحلق مو ذو دوكهثم يمّمر افؼحطوّن ؾوافذي   مؾئً جوراً 

 -وهق اًمذي ٟمٕمٞمِمف اًمٞمقم يما أظمؼم مجع ُمـ أهكؾ اًمٕمٚمكؿ  -وٟمٗمٝمؿ ُمـ اًمروايتلم أن سمٕمد اعمٚمؽ اجلؼمي 

وأُم٤م اخلةوم٦م اًمٞمقم اًمتل شمالٛمك ظمةوم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمكةُمٞم٦م ذم اًمٕمكراق  âظمةوم٦م ٟمبقي٦م سم٘مٞم٤مدة اإلُم٤مم اعمٝمدي 

طمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمتقـمئك٦م، وىمكد ورد ذم إصمكر أن أهكؾ واًمِم٤مم ومٝمل ظمةوم٦م صقري٦م وأؾمٛمٞم٦م وم٘مط. وهل ُمر

 ًمالٗمٞم٤مينإذا سمٕم٨م ا): ي٘مقلهنع هللا يضر اًمِم٤مم ي٠مـمرون ظمٚمٞمٗمتٝمؿ أـمرًا قمغم سمٞمٕم٦م اعمٝمدي واًمدظمقل ذم ـم٤مقمتف قمـ قمكم 

ؿ سم٤مًمبٞمداء وسمٚمغ ذًمؽ أهؾ اًمِمك٤مم ىمك٤مًمقا خلٚمٞمٗمكتٝمؿ ىمكد ظمكرج اعمٝمكدي ومب٤ميٕمكف اعمٝمدي ضمٞمِم٤ًم ومخالػ ُبإمم 

 اعمٝمكدي طمتكك يٜمكزل سمٞمك٧م اعم٘مكدس وشمٜم٘مكؾ إًمٞمكف الكػموإٓ ىمتٚمٜم٤مك ومػمؾمؾ إًمٞمف سم٤مًمبٞمٕم٦م ويوادظمؾ ذم ـم٤مقمتف 

اخلزائـ وشمدظمؾ اًمٕمرب واًمٕمجؿ وأهؾ احلكرب واًمكروم وهمكػمهؿ ذم ـم٤مقمتكف ُمكـ همكػم ىمتك٤مل طمتكك شمبٜمكك 

ػ قمكغم قم٤مشم٘مكف الكٞمق حيٛمؾ اًمِمكردوهن٤م وخيرج ىمبٚمف رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتف سم٠مهؾ اعم اعمال٤مضمد سم٤مًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وُم٤م

 .(2)(سمٞم٧م اعم٘مدس ومة يبٚمٖمف طمتك يٛمقتإمم  ٛمثؾ ويتقضمفويي٘متؾ 

اًمِمك٤مم ظمةومك٦م صكقري٦م وظمٚمٞمٗمك٦م ُمكـ آل يٙمكقن ذم  ٧âم ظمروج اعمٝمدي وهذا إصمر يدل قمغم أن وىم

ذم  احلالكٜمل اعمٝمكدي اسمكـ قمٛمكف واًمذي يٚمت٘مل ُمكع ،ٜمل اعمذيمقر ذم اًمرواي٤متالكٞمورسما يٙمقن هق احل اًمبٞم٧م،

  يٗمكتح سمٞمك٧م اعم٘مكدس إٓ ذم قمٝمكد اعمٝمكدي وٓ ويّمكػم قمكغم ُم٘مدُمتكفسم٤مخلةومك٦م وادي اًم٘مرى ومٞمكدومع إًمٞمكف 

   .âسم٘مٞم٤مدشمف و
 

 احلديثيشؾحي ادفدي ف زمن إطفور 

احلْم٤مرة احلديث٦م واؿمتبٝم٧م قمٚمكٞمٝمؿ سمٕمكض  اٟمتٝم٤مءمم٤م اؿمتبف ومٞمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمٝمدي خيرج سمٕمد 

يكدُمر احلْمك٤مرة احلديثك٦م ومراح سمٕمْمكٝمؿ يؽمىمك٥م طمكدوث أي طمكدث يمكقين ُمكـ ؿمك٠مٟمف ، إًمٗم٤مظ احلديثٞم٦م

٦م اًمتكل شمِمكقش قمكغم إىمكار الككٞميمقيم٥م سم٤مٕرض( أو قمغم إىمؾ يقىمٗمٝم٤م )يم٤مًمٕمقاصػ اًمِمٛم يم٤مصٓمدام)

                                                 

 .وومٞمف مج٤مقم٦م مل أقمرومٝمؿ: رواه احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ، ذم ومقائده، وأظمرضمف اًمٓمؼماين، ذم ُمٕمجٛمف. ىم٤مل اهلٞمثٛمل (1)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم رواه  (2)



 

- 071 - 

 ظٗٛز املٗدٟ يف شَٔ األضًخ١ اذتدٜج١

 ْمككرأو طمتكك طمّمكقل طمكرب شم٠ميمكؾ إظم، اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمّرادارات( ومتتقىمػ آشمّم٤مٓت احلديث٦م وهمػمه٤م

 .واًمٞم٤مسمس وشمٗمجر آسم٤مر اًمٜمٗمط اًمتل هل ُمّمدر اًمٓم٤مىم٦م احلديث٦م

وهذه ردوٌد قمغم اإلُم٤مم اعمٝمدي   طمدي٨م اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك قمٜمد )ُمالٚمؿ( اًمتل ي٘مقده٤موىمد اقمتٛمدوا قمغم

 : ُم٤م اؿمتبٝمقا ومٞمف

 أن إمم  ومٞمكف إؿمك٤مرة): )...وم٢مذا شمّم٤موّمقا ىم٤مًم٧م اًمروم...( ىمك٤مل اًمكديمتقر حمٛمكد اعمبكٞمضة ومٛمـ ذًمؽ قمب٤مر

ة صككراحلكروب اعمٕم٤موإٓ ، أٟمٔمٛم٦م احلرب ذم اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى شمٙمقن شم٘مٚمٞمدي٦م ؿمبٞمٝم٦م سم٤محلروب اًم٘مديٛم٦م

اًمديمتقر اعمبكٞمض ومٗمكل احلكروب  ـُم٤م فمًمٞمس ومٞمف : أىمقل ،اًمرد .(1)ًمٞمس ومٞمف ٟمٔم٤مم اًم٘مت٤مل قمؼم اًمّمٗمقف(

وىمكقاد اعمٞمك٤مديـ ، ٟما قمغم ؿمٙمؾ ظمٓمكقط ـمقيٚمك٦مإة وؿمكراحلديث٦م شُمَّمػُّ اجلٜمقد ًمٙمـ ًمٞمال٧م ُمت٘م٤مسمٚم٦م ُمب٤م

ك  يٕمرومقن ـمري٘م٦م اًمّمٗمقف احلديث٦م وهل ُم٤م ظمكط )واخلٓمقط إُم٤مُمٞم٦م ، أٟمال٤مقومجٕمٝم٤م  (سم٤مًمٜماَلؼ)ُيالٛمَّ

 .... اًمخ.  (اإلُمداد) واخلٓمقط اخلٚمٗمٞم٦م (اًمٜم٤مر

 ( ي٘مقل اعمبٞمض  وًمٗمٔم٦م )...ومٞم٘متتٚمقن طمتك حيجز سمٞمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ ومٞمٗملء ه١مٓء وه١مٓء يمؾٌّ همػم هم٤مًم٥م....

وًمٕمؾ أىمقى ، ومٝمل طمروب شم٘مٚمٞمدي٦م ؿمبٞمٝم٦م سم٤محلروب اًم٘مديٛم٦م، ـمبٞمٕم٦م أٟمٔمٛم٦م احلرب وىمتذاكإمم  )إؿم٤مرة

وهذا ٓ يتّمقر ذم فمؾ احلروب احلديث٦م اًمتل ٓ شمٗمكرق ، اًمدٓئؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف صمؿ حيجز سمٞمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ

سمحْجكز اًمٚمٞمكؾ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل ي٘مّمد اًمرؾمقل: أىمقل ،اًمرد أهك. سملم ًمٞمؾ وٓ هن٤مر سمٗمْمؾ اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل(

ورضمٕمكقا ًمؽمشمٞمك٥م  ّمككروه١مٓء سمكدون ٟمـم٦م وم٤مء ه١مٓء ِمكروإٟما سمالب٥م ومٜم٤مء اًم، هلؿ أي شمقىمُّػ اًم٘مت٤مل

 هن٤م طمرب ىمديٛم٦م.أوهذا ٓ يٕمٜمل ، ـم٦م ضمديدةؿمكرصٗمقومٝمؿ واؿمؽماط 

 قومٝمؿ سمك٤مًمزيتقن إذ صك٤مح ومكٞمٝمؿ اًمِمكٞمٓم٤من إن ؾمككٞمومبٞمٜما هؿ ي٘متالٛمقن اًمٖمٜم٤مئؿ ىمد قمٚم٘مقا  ).... وًمٗمٔم٦م

إمم  إؿمك٤مرةقف الككٞم)أؿم٤مر همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ذيْمكر اًم ،....( ح ىمد ظمٚمٗمٙمؿ ذم أهٚمٞمٙمؿالكٞماعم

 ِمككرشمف مل يُ ؿمككرقمٜمد طمّمقل اًم٘متك٤مل وُمب٤م: أىمقل ،واًمرد .أهن٤م طمرب شم٘مٚمٞمدي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أؾمٚمح٦م طمديث٦م(

ًمٙمكـ  -وؾم٠مذيمره٤م سمٕمكد اًمكرد  -إؾمٚمح٦م احلديث٦م إمم  وإٟما أؿم٤مر، اًم٘مديٛم٦مإؾمٚمح٦م إمم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

قمٜمد شمقىمػ اعمٕمريم٦م وراطمك٦م اجلٜمكد ذيمكر اًمالكةح اًم٘مكديؿ أو إسمكٞمض وٓ يالكتٖمٜمل اجلٜمكقد طمتكك ذم 

 احلروب احلديث٦م قمـ اًمالةح إسمٞمض وهذا يٕمرومف ُمـ ًمف دراي٦م سم٤محلروب احلديث٦م. 

 يخ أن اًمدضم٤مل ىمد ظمٚمٗمٝمؿ ذم ذرارهيؿ ومػمومْمكقن ُمك٤م ذم أيكدهيؿ وي٘مبٚمكقن ّمكروًمٗمٔم٦م )...ومج٤مءهؿ اًم

إّن ٕظؾـم أشـمءذم وأشـمء آَيـوئِفم وأفـواَن ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ة ومقارس ـمٚمٞمٕم٦م ىم٤مل رؾمكقل اهللِمكرومٞمبٕمثقن قم

                                                 

 .حمٛمد أمحد اعمبٞمض .د ،عمقؾمققم٦م ذم اًمٗمتـ واعمةطمؿ وأؿمكراط اًمال٤مقم٦ما( 1)
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)أن ذيمكر اخلٞمكقل يكدل قمكغم : ىم٤مل همػم واطمد ،..( ذم خر ؾوارس ظذ طفر إرض يومئذٍ   خقوهلم

احلديث٦م قمـ اخلٞمكؾ ٓ شمالتٖمٜمل اجلٞمقش : أىمقل ،اًمرد .ومٜم٤مء احلْم٤مرة وًمٞمال٧م اعمٚمحٛم٦م سم٤مٔٓت احلديث٦م(

واًمبٖم٤مل واحلٛمػم ذم اًمتٜم٘مؾ ًمٜم٘مؾ اًمٕمت٤مد واجلٜمد ظم٤مص٦م ذم إُم٤ميمـ اًمكققمرة اًمتكل ٓ شمالكتٓمٞمع أن شمّمكؾ 

 إًمٞمٝم٤م أٓت احلديث٦م وإٟما ذيمرت هٜم٤م ذم اًمتٜم٘مؾ ومل شمذيمر ذم رطمك اعمٕمريم٦م.

 

 شؾحي احلديثي إ

ذم اعمٚمحٛم٦م ٟمجد إؿم٤مرات واضح٦م أن اًمالةح اعمالتخدم زُمـ اعمٝمدي هق  اًمٜمبقي٦مُمـ ظمةل اًمٜمّمقص 

 : اًمالةح احلدي٨م ُمع وضمقد اًمالةح إسمٞمض اًم٘مديؿ وإًمٞمؽ سمٕمض إًمٗم٤مظ

 وي٘مكذف اًمٓمكػم ، )ومٞم٘متتٚمقن ؿمٝمرًا ٓ يٙمؾُّ هلؿ ؾمةح وٓ ًمٙمكؿ: طمدي٨م اعمٚمحٛم٦م ذم شم٤مريخ اسمـ قمال٤ميمر

هكق اًمٓمكػم  ُمك٤م: أىمكقل .(1)..(.ٗملؾمككٞماًمٞمقم أؾمؾُّ  :ىم٤مل رسمٙمؿ، وم٢مذا يم٤من رأس اًمِمٝمر، قمٚمٞمٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿ

إمم  وومٞمكف إؿمك٤مرة ؟!اًم٘مّمػ سم٤مًم٘مذائػ سم٤مًمٓم٤مئراتإمم  اًمذي ي٘مِذف قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ؟! أوًمٞمس هق إؿم٤مرة

 ػ.الكٞمأن إؾمٚمح٦م احلديث٦م يٙمٜمك قمٜمٝم٤م سم٤مًم

 ضمٜمح٦م؟ اًمقيكؾ اًمٓمقيكؾ إضمٜمح٦م وُم٤م إ، ىمد اىمؽمب ؿمكر)ويؾ ًمٚمٕمرب ُمـ : وذم ُمّمٜمػ قمبداًمرزاق

وسم٤ميمٞم٦م ، ومب٤ميمٞم٦م شمبٙمل قمغم دٟمٞم٤مه٤م، وقمٜمد ذًمؽ شم٘مقم اًمٜم٤مئح٤مت اًمب٤ميمٞم٤مت، ريح ومٞمٝم٤م هبقُب٤م، إضمٜمح٦مذم 

اًمٓم٤مئرات اًمتل أذًم٧م  ٧مأًمٞمال ل إضمٜمح٦م اًمتل هل يمٝمبقب اًمريح؟!شمبٙمل ُمـ ذهل٤م سمٕمد قمزه٤م...( ُم٤مه

 .؟!اًمٕمرب وأحل٘م٧م ُبؿ اًمقيةت

 ب اًمرضمكؾ ضككرومٚمكق ، يمؾ طمديدة أن دمكبـ )ًمقٓ أن أؿمٝمد اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٛمك وم٢من اهلل شمٕم٤ممم حيرم قمغم

 .!؟أٓ يدل قمغم اًمرص٤مص٦م، اًمالٗمقد احلديدة اًمّمٖمػمة اعمدسمب٦م .(2)يقُمئذ سمالٗمقد ًم٘مٓمع(

 ب وضمقهٝمؿ سم٠مضمٜمحتٝم٤م ومتٗم٘م٠م أقمٞمٜمٝمؿ وشمتّمدع ُبؿ إرض ومٞمتٚمجٚمجكقا ذم ْمكر)وـمػمًا شم: قمـ يمٕم٥مو

ب ْمكككرواًم ؟!اًمٓمككػم أٓ يككدل قمككغم اًمٓمكك٤مئرات .(3)....( ُمٝمككقى سمٕمككد صككقاقمؼ ورواضمككػ شمّمككٞمبٝمؿ

 اعمتٓمك٤ميرةه٤م ؿمكٔم٤مي٤م سمالكب٥م ٕقملما ٠مُ ْٗم٘مومت ضمٜمحتٝم٤مأٓمٚمؼ ُمـ سم٤مٕضمٜمح٦م أٓ يدل قمغم اًمّمقاريخ اًمتل شمٜم

                                                 

 .ظمرضمف اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمالأ (1)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (2)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (3)
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 األضًخ١ اذتدٜج١

 ؟!واًمّمككقاقمؼ أًمككٞمس هككق صككقت اًمٓمكك٤مئرات اًمٜمٗم٤مصمكك٦م اًمتككل شمّمككؿ أذان ؟!اًم٘مككذائػ اٟمٗمجكك٤مر ُمككـ

واًم٘مٜم٤مسمؾ اًمتل شمرضمػ ُمٜمٝمك٤م إرض  واًمرواضمػ أًمٞمس هل اٟمٗمج٤مرات اًم٘مذائػ واًمدسم٤مسم٤مت واًمداٟم٤مت

  ؟!وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 ي٘مكقل اعمٝمكدي  .(1)(ؿمديداً  ومٞم٘متتٚمقن ىمت٤مًٓ ، قمدويمؿ ومٛمقشمقا وأُمٞمتقاإمم  ظمرضمقاأ: )صمؿ ي٘مقل ًمٚمٛمالٚمٛملم

إٓ أن شمٙمكقن اًمٕمٛمٚمٞمك٤مت ، ومٙمٞمػ يٛمقت اًمِمخص صمؿ يٛمٞمك٧م همكػمه ،ُمقشمقا وأُمٞمتقا: يقم اعمٚمحٛم٦مهلؿ 

 .طمقًمفهؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م صمؿ ُمـ ُمٜمٗمذ ٞمٛمقت وم؟! آؾمتِمٝم٤مدي٦م

  ىمذائػ اعمداومع اًمّمٖمػمة واهل٤موٟم٤متإمم  إؿم٤مرةوومٞمف  ،(2)ب ُم١مُمـ يقُمئذ سمقشمد ًم٘مٓمع(ضكر)ومٚمق. 

 ومبٞمٜم٤مهؿ حيرزون أُمقاهل٤م وؾمبٞمٝم٤م إذ شم٘مع ٟم٤مر ُمـ اًمالاء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمديٜم٦م ومك٢مذا  ؛)ومٞمدظمٚمقن اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م

 ؟!أٓ يدل قمغم اًم٘مّمػ سم٤مًمٓم٤مئرات أو اًمّمقاريخ اعمقضمٝم٦م ،(3)هل شمٚمتٝم٥م(

 وٕشمريمٜمؽ ضمٚمح٤مء ىمرقم٤مء ٓ حيقل سمٞمٜمؽ ، وٟم٤مر ُمـ ٟمٗمط ،وٟم٤مر ُمـ يمؼمي٧م ،ٟم٤مر ُمـ زوم٧م: )صمةث ٟمػمان

أوٓ يكدل قمكغم اًم٘مكذائػ واعمكقاد  ،(4)وًمٞمبٚمٖمـ صقشمؽ ودظم٤مٟمكؽ وأٟمك٤م ذم اًمالكاء( ،وسملم اًمالاء رء

دّوي ومٞمٝمك٤م وأي دظمك٤من ؾمكٞموأي صقت  ؟!اعمّمٜمققم٦م ُمـ اًمزوم٧م واًمٙمؼمي٧م واًمٜمٗمط آٟمٗمج٤مرؿمديدة 

 .!ت٠مُّمؾوم ،ذًمؽ همػم اًمالاء إٓ أن يٙمقن اًمالةح اًمذري أو اًمٜمقوي أوإمم  شمٗمعؾمكػم

 ُم٤م  ،الٛمع أهؾ إرض يمٚمٝمؿالٛمع أهؾ يمؾ ًمٖم٦م سمٚمٖمتٝمؿ ويُ يُ  ،قمٜمد فمٝمقر اعمٝمدي ي٠م  صقت ُمـ اًمالاء

أٓ يدل ذًمكؽ  ،شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ُمقضٕمف ىمد ؾمبؼو .اعمٝمدي واؾمؿ أسمٞمفىم٤مًمف إٟمس وٓ ضم٤من يٜم٤مدي سم٤مؾمؿ 

 .؟!قمغم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م

 وسمٞمكده صمكةث ، )خيكرج اًمالكٗمٞم٤مين: ُمكـ ذًمكؽ .ذيمرت أصم٤مر اًمالٗمٞم٤مين اًمذي يٙمكقن ذم قمٝمكد اعمٝمكدي

 -ُب ْمككراًم: واًم٘مكرع ،اًم٘مٜمك٤مة اعمالكتديرة اعمٗمرهمك٦م: واًم٘مّمب٦م .(5)ٓ ي٘مرع ُبـ أطمدًا إٓ ُم٤مت(، ىمّمب٤مت

قم٦م  َّٓ اقم٦م)وأهؾ اًمٞمٛمـ يالٛمقن اًمق  ؟!واًمبٜمدىمٞم٦ماعمالدس  قمغم يٜمٓمبؼ ذًمؽ ٓ أوَ  ،-(ىمرَّ

                                                 

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (1)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (2)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (3)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (4)

 .يمت٤مب اًمٗمتـُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم  (5)
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 َعسف١ عالَات املٗدٟايتخرٜس َٔ املٗد١ٜٚ املصٜف١ ٚٚدٛب 

 وجوب معرؾي ظالموت ادفديو افتحذير من ادفدويي ادزيػي

قمكقا ، واًمٜم٤مس ُمٖمرُمقن سمٙمؾ همري٥م): ىم٤مل حمٛمد زهػم طمبٞم٥م ويمثػمًا ُم٤م ادقمكك اعمٝمدويك٦م ُمكدقمقن ومروَّ

ويمك٤من ًمزاُمك٤ًم قمكغم أهكؾ  وأومالدوا ذم إرض سمٖمػم احلؼ وم٠ميـ اهلدايك٦م واعمٝمدويك٦م؟! اًمدُم٤مءاًمٜم٤مس وؾمٗمٙمقا 

ن حيذروا اًمٜم٤مس ُمـ ُمثؾ هذه اًمكدقم٤موى وأهنك٤م أُمكر ًمكف أاًمٕمٚمؿ أن يٙمِمٗمقا قمـ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء و

 .(1)ظمٓمره ومٛمٕمروم٦م قمةُم٤مت اعمٝمدي ىمبؾ ظمروضمف وذم زُمـ ظمروضمف واضم٥م ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ(

وسمٚمٗمظ آظمر ُمقىمقف قمغم أ  هريكرة ، (2))ٓ هيراق ف يقعته ُمجؿي دم(: ن اعمٝمديأصمر ورد ذم إ: أىمقل

٠مصح٤مب اعمٝمدي أصكح٤مب وم ،(3)وٓ هيرق دُم٤ًم(، ٓ يقىمظ ٟم٤مئاً ، سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم ًمٚمٛمٝمدي)يب٤ميع : ىم٤ملهنع هللا يضر 

ؾمكةم شمٕم٤مًمٞمؿ اإلوهؿ أومم اًمٜم٤مس سم٤مطمؽمام ، ٦م أو ُمآرب ؿمخّمٞم٦مؾمكٞم٤مؾمكٞمرؾم٤مًم٦م وًمٞمالقا أصح٤مب أهمراض 

قمٜمد سمٞمٕم٦م  ٘م٤مشمٚمقنؾمكٞموح٤مرسمقن ؾمكٞمٓ يدل قمغم أهنؿ  ؛نقن وُمٜمْمبٓمقٔمٛمويمقهنؿ ُمٜمّ، ٦م اًمبٚمد احلرامؾمكٞموىمد

وذم صكحٞمح ، طمريّمقن قمغم قمدم اؾمتحةل اًمبٞم٧م أو ضمٕمٚمف ؾمك٤مطم٦م ًمٚم٘متك٤ملومٝمؿ  ،اعمٝمدي ذم اًمبٞم٧م احلرام

وهذا آًمتزام اعمبدئل قمٜمدهؿ يمك٤من ؾمكبب٤ًم  ،(4))يعو  هبذا اف،قً ؿوم فقس هلم ظدد وٓ ظدة وٓ مـَعي(ُمالٚمؿ 

)ؾـال هيـراق : ي٘مكقل ذم إصمكر ،هلؿ وًمٚمبٞم٧م رب اًمبٞم٧م سمٕمدم طمدوث أي ومتٜم٦م أو اىمتت٤مل يمراُم٦ميتٙمٗمؾ ذم أن 

، ويمذًمؽ يتقيمؾ رب اًمبٞم٧م سمٕم٘مك٤مب اعمٕمتكديـ قمكغم سمٞمتكف سمخالكػ إرض ُمكـ حتكتٝمؿ، يس،،ه ُمجؿي دم(

رض وإقمةُمٝمك٤م ُمكـ اًمالكاء قمكؼم اًم٘مٜمكقات ضكجتٝم٤م ذم إويتْمح ُمـ ذًمؽ أن سمٞمٕمك٦م اعمٝمكدي يٙمكقن هلك٤م 

ك ٕضمٚمٝم٤م ضمٞمش ضمرار ُبؿ دمتٛمع ـم٤مئٗم٦م احلؼ اعمبلم سم٤معمٝمدي إُمكلم  اخلالػوسمٕمد ، واًمٗمْم٤مئٞم٤مت طمتك حُيرَّ

 .ونظمريالب٘مٝمؿ إوًمقن وٓ يدريمٝمؿ أذم أقمٔمؿ سمٞم٧م ودار وشمٕمقد ُبؿ اخلةوم٦م ذم أومْمؾ طم٤مل وىمرار ٓ 

 

                                                 

 .حمٛمد زهػم طمبٞم٥م، إرؿم٤مد احلػمان إمم ُمٝمدي آظمر اًمزُم٤من (1)

 .أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو اًمداين ذم ؾمٜمٜمف قمـ ىمت٤مدة وهق ُمرؾمؾ (2)

 .أظمرضمف اإلُم٤مم أسمق قمبداهلل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ (3)

 صحٞمح ُمالٚمؿ. (4)
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 زد ع٢ً شب١ٗ إٔ املٗدٟ ٜأتٞ َٔ املػسب ٚاملدزض١ ايعكال١ْٝ

 ت من ادغرب واددرشي افعؼالكقيرد ظذ ص،في أن ادفدي يل

ذيمر اًم٘مرـمبل ذم اًمتذيمرة واسمـ اًمٕمكر  ومج٤مقمك٦م أن اعمٝمكدي جيكلء ُمكـ ): ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبداهلل اًمٖماري

إٓ أين وضمدت ذم سمٕمض أصم٤مر  ،ومل ٟم٘مػ قمغم ذًمؽ ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م ،يب٤ميع سمٛمٙم٦مو ٟم٤مطمٞم٦م اعمٖمرب

 .(1)(أن أهؾ اعمٖمرب يبٕمثقن ًمف أرسمٕم٦م آٓف رضمؾ يدقمقٟمف إًمٞمٝمؿ سمٕمد ُمب٤ميٕمتف

ذم جمكلء اعمٝمكدي ُمكـ : ُمالك٠مًم٦م): ىمك٤ملطمٞمك٨م  قاب قمـ ؾم١مالضماهلل قـمل رمحف الكٞمًمٚمح٤مومظ اًم: ىمٚم٧م

جمٞمئكف وهكؾ  ؟أو ُٓمقضمقد أن سم٤معمٖمرب صكح٦م وهؾ ًمٚم٘مقل سم٠مٟمف  ،؟هؾ ورد ومٞمف أصمر يٕمتٛمد قمٚمٞمف ،اًمٖمرب

 - صمكؿ ذيمكر أؾمكئٚم٦م أظمكرى شمتٕمٚمكؼ سمٜمكزول قمٞمالكك وظمكروج يك٠مضمقج وُمك٠مضمقج - ؟âىمبؾ ٟمزول قمٞمالك 

ٓ ُمٝمدي إٓ )ومٗمل سمٕمْمٝم٤م  ،ويمذًمؽ اًمٕمٚماء ،إطم٤مدي٨م ذم اعمٝمدي خمتٚمٗم٦م: واجلقاب قمغم ؾمبٞمؾ آظمتّم٤مر

 ،صمؿ ذم سمٕمْمٝم٤م أٟمف ُمـ وًمد وم٤مـمٛمك٦م ،وأٟمف ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م ،يمثر إطم٤مدي٨م قمغم أٟمف همػمهأو ،(قمٞمالك اسمـ ُمريؿ

وذم سمٕمْمٝم٤م أٟمف ُمـ وًمد اًمٕمب٤مس وسمٕمض اًمٕمٚماء محٚمف قمغم اعمٝمدي صم٤مًمك٨م ظمٚمٗمك٤مء سمٜمكل اًمٕمبك٤مس اًمكذي شمكقمم 

وأٟمكف ظمٚمٞمٗمك٦م ي٘مكقم ذم آظمكر  ،واًمذي شمرضمح قمٜمدي ُمـ أيمثر إطم٤مديك٨م أٟمكف همكػمه ،اخلةوم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين

يبك٤ميع ًمكف سمٛمٙمك٦م سمكلم وأٟمكف  ،قِمكررج ُمـ ىمبؾ اعمخيأٟمف وىمد صمب٧م ذم أطم٤مدي٨م  ،وأٟمف ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م ،اًمزُم٤من

وذم سمٕمض اًمرواي٤مت سمالٜمد ضكٕمٞمػ أن  ،وأٟمف يٛمأل إرض قمدًٓ  ،٧م اعم٘مدسٟمف يدظمؾ سمٞمأو ،اًمريمـ واعم٘م٤مم

إمم  ـ ذًمكؽُمك ومل ي٘مكع رءٌ  ،أُمػميمؿ ومةن ومٞمب٤ميٕمقن ًمكف: ُمـ اًمالاء قمغم اعمٚمؽ ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مدٍ اًمٜم٤مس ي٘متتٚمقن 

يٜمزل ذم طمٞم٤مشمكف ومٞمالكٚمؿ  âوذم إطم٤مدي٨م أن قمٞمالك  ،إٟمف ُمقضمقد أن سم٤معمٖمرب: ومبٓمؾ ىمقل ُمـ ىم٤مل ،أن

د إدًمك٦م ذم ؾمككرو ،٦م قمغم وضمكف آظمتّمك٤مرهذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕؾمئٚم): ضمقاسمف سم٘مقًمف وظمتؿ (.اعمٝمدي إُمر ًمف

  .(2)(إطم٤مدي٨م حيتٛمؾ يمراريس يمثػمةو ذًمؽ

٠مطمقال اعمكقشمك سمكاًمتكذيمرة ): اًم٘مرـمبل ذم يمت٤مسمف ؛ككُمـ اعمٖمرب إىمّم اعمٝمديوممـ ذيمر ظمروج : أىمقل

 .ومل يالتدل قمٚمٞمف سمدًمٞمؾ (،وأُمقر أظمرة

ٓ ُمٝمدي إٓ ): ومٗمل سمٕمْمٝم٤م ،ويمذًمؽ اًمٕمٚماء ،إطم٤مدي٨م ذم اعمٝمدي خمتٚمٗم٦م): قـملالكٞمىم٤مل اًم: تعؼقى

سمكؾ  ،واحلؼ أٟمف ٓ اظمتةف سملم إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ذم فمٝمكقر اعمٝمكدي ،ىم٤مل رمحف اهلل يمذا (،قمٞمالك اسمـ ُمريؿ

هذا احلدي٨م اًمقاطمد اًمْمٕمٞمػ اًمذي طمٙمؿ قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمٚماء سم٤مًمقضع ذم ُم٘م٤مسمٚمك٦م أطم٤مديك٨م يمثكػمة  إٟما هق

                                                 

 .قمبداهلل اًمٖماري، اعمٝمدي اعمٜمتٔمر( 1)

 .ًمٚمح٤مومظ اًمالكٞمقـمل، احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي( 2)



 

- 075 - 

 ٌٖ املٗدٟ َٛدٛد؟! ٚزد شب١ٗ: املٗدٟ خيسج آخس ايصَإ

أُمك٤م اظمكتةف اًمٕمٚمكاء و ؟!وم٠ميـ آظمكتةف اعمزقمكقم سمكلم إطم٤مديك٨م ،صحٞمح٦م وطمالٜم٦م وأظمرى ضٕمٞمٗم٦م

أؿمكٝمرهؿ  ،إٟمٙم٤مرهإمم  ذُم٦م ىمٚمٞمٚم٦مؿمكرإٟما ذهب٧م و ،وظمروضمف ذم آظمر اًمزُم٤من ومجٛمٝمقرهؿ قمغم صمبقت اعمٝمدي

وًمٚمِمكٞمخ )أمحكد سمكـ اًمّمكديؼ اًمٖمكاري(  ،اعم١مرخ )اسمـ ظمٚمدون( وىمد شمٕم٘م٥م يمةُمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚماء سمك٤مًمرد

صمكؿ  ،ؾماه )إسمراز اًمقهؿ اعمٙمٜمقن ُمـ يمةم اسمـ ظمٚمدون( وهكق ُمٓمبكقع ،ٟم٘مْمفو يمت٤مب ُمٗمرد ذم شمٗمٜمٞمد يمةُمف

ٚمدون( ذم إٟمٙم٤مره هذا ظَمْٚمػ ُمـ أشمب٤مع اعمدرؾم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمذيـ ردوا قم٘م٤مئد يمثكػمة صم٤مسمتك٦م ذم اًمالكٜم٦م شمبع )اسمـ ظم

وٓ قمؼمة سمخةومٝمؿ ُمع صح٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م  ،آرائٝمؿ اًمٗم٤مؾمدةو اًمٜمبقي٦م خلةف سمالب٥م قم٘مقهلؿ اًمٙم٤مؾمدة

شمره٤م مجٝمرة ُمـ اًمٕمٚمكاء وىمد ٟمص قمغم شمقا ،وم٢مٟمف إذا ضم٤مء هنر اهلل سمٓمؾ هنر ُمٕم٘مؾ ،وشمقاشمره٤م سمخروج )اعمٝمدي(

 .ٟم٘مًة قمـ أ  يٕمغم اًمبٞمْم٤موي ،أهكيما ذم )ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر(  ،اعمح٘م٘ملم

ومل أذيمكر ُمكـ ، اًمتل ذيمرٟم٤م ومٞمٝم٤م صح٤مح وطمال٤من وهمرائ٥م ضٕمٞمٗم٦م اعمٝمدي)وأطم٤مدي٨م : ىم٤مل اًمتقجيري

ذم وذم اًمّمح٤مح يمٗم٤مي٦م ذم إصمبك٤مت ظمكروج اعمٝمكدي ، اًمْمٕمٞمػ إٓ ُم٤م يم٤من ًمف ؿم٤مهد ُمـ اًمّمح٤مح أو احلال٤من

 .يلم(. واهلل أقمٚمؿّمكروهل طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم ُمـ أٟمٙمر ظمروضمف ُمـ اًمٕم، آظمر اًمزُم٤من

 

  خيرج آخر افزمون ادفدي: ذل ادفدي موجود؟! ورد ص،في

ضم٤مسمك٦م اإلويم٤مٟمك٧م ، اًمٜم٤مس قمغم أًمالٜمتٝمؿ وذم جم٤مًمالٝمؿ ويال٠مًمقن أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمف يتداوًمفؾم١مال قم٤مدة ُم٤م 

وطم٘مٞم٘مك٦م  ًمٙمٜمٝم٤م قمٜمد أيمثكرهؿ ٟمٔمريك٦م ًمكٞمس إٓ! ،صحٞمح٦م وهل إضم٤مسم٦م ،أن اعمٝمدي ي٠م  ذم آظمر اًمزُم٤مندائًا 

ويمؾ ؿمخّمٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمقاصكٗم٤مت اعمٝمكدي  اًمذي يتحدصمقن قمٜمف ًمـ ي٠مت.أن )آظمر اًمزُم٤من(  اًمقاىمع ذم إضم٤مسمتٝمؿ

ب ُمب٤م ويتؿ اًمرد قمٚمٞمٝمك٤م ُبكذه اإلضم٤مسمك٦م )اعمٝمكدي خيكرج ذم آظمكر ، أي دراؾم٦م أو أدٟمك شم٠مُمؾ ة سمدونؿمكرشُمٙمذَّ

واهلل ، ؟!وهكؾ ٟمحكـ ذم أول اًمزُمك٤من: يمٞمػ ٓ؟! أىمقل، وإين ٕشمبع هذا اًم٘مقل قمجب٤مً  .اًمزُم٤من وًمٞمس أن(

ك قمكغم كهكق ىمكد ُمْمك وهك٤م، (2)()ُيعثً يغ يدي افسوظي: ي٘مقل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل، (1)()اؿسيً افسوظي: ي٘مقل

إذًا ٓسمد وأن يٙمقن هذا اًمبٕمكد ، . سم٤مًمٓمبع ٟمحـ أُم٦م آظمر اًمزُم٤منُم٤م يٗمقق إًمػ وأرسمٕمائ٦م ؾمٜم٦ماهلجرة اًمٜمبقي٦م 

وٓ يّمح أن ٟمتذرع ُبكذا اًم٘مكقل ًمٜمٝمكرب ، ٓ هن٤مي٦م ًمفو ،ٓ أن يٙمقن ُمٜمٗمٞم٤ًم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ذم )آظمر اًمزُم٤من( ٟمالبٞم٤مً 

 ًمٜم٘مع ومٞما هق أظمٓم٠م ُمٜمف.، ظمقوم٤ًم ُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م اًمت٘مديري، ُمـ واىمٕمٜم٤م اعمحتقم اًم٘مدري

                                                 

 [2: ]اًم٘مٛمر (1)

 .يٕمغم اعمقصكم رواه أمحد وسمـ محٞمد وأسمق (2)
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 بٝع١ املٗدٟ فسض نفا١ٜ

غم وىم٧م ظمروج اعمٝمكدي طمتكك ٟمقىمك٧م ًمكف وىمتكف اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل شمدل قم إطمداثواًمّمحٞمح أن ٟمدرس 

وإٓ ؾمٜمٙمقن ذم دائرة ظمٓمر اًمتٙمذي٥م ًمف إذا ىُمكدر أوان ظمروضمكف ، اًمّمحٞمح وزُم٤مٟمف اعمحدد وؿمخّمف اعمٕملمَّ 

طمٞم٨م فمٝمر زم ُمكـ ظمةًمكف أن ، واٟمٓمةق دقمقشمف. وإن هذا اعمبح٨م ومٞمف دراؾم٦م ٕطمداث هذا اًمزُمـ وصٗم٤مشمف

 .وأٟمٜم٤م ذم آظمر اًمزُم٤من. واهلل أقمٚمؿ ،!(اعمٝمدي ُمقضمقد)

 

 يقعي ادفدي ؾرض ـػويي 

وآهكتام سمكف ُمْمكٞمٕم٦م ًمٚمقىمك٧م وإٟمكا هكق  ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون أن سمٞمٕم٦م اعمٝمدي طمَدٌث ٓ أ ٞم٦م ًمف

، ىم٤مُمتٝم٤م ذم وىمك٧م طمكدوصمٝم٤م٢موًمٞمس هق ُمـ اًمٗمروض اًمتل شمٕمبَّدٟم٤م اهلل سم، جيري سَمْح٧َم اًم٘مدر سمة ؾمب٥م وٓ أصمر

أم أٟمٜم٤م ٟمٜمتٔمر اعمٝمكدي قمكغم ضمٜمك٤مح  ؟!وومٝمٛمٜم٤م احلدي٨م وإصمر ّمكرَٕمٜم٤َّم اًمٜمٔمر وىمّٚمبٜم٤م اًمٗمٙمر واًمبظمق  أُمْ إومٝمةَّ 

ؿ قمغم يمؾ اًمٜم٤مس احلٞمٓم٦م، ائرالكري٘مع قمغم أهؾ اعمٜمك واًم ؟!ـم٤مئر  ،وهن٤مهؿ قمكـ ُم٘م٤مرسمك٦م اًمبٞمٕمك٦م ،وُمٜم٤م ُمـ قمٛمَّ

ومٛمتكك سمرسمكؽ  .(!ومةشمٙمـ ُمٜمف ذم رء طمتك جيتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ،)إن ُمّر اعمٝمدي سمب٤مسمؽ: آظمذًا سم٘مقل اًمثقري

وُمكـ ذا اًمكذي قمٜمكدُم٤م خيكرج  .ويمؾٌّ ضمٕمكؾ ٟمٗمالكف ذم احلٞمٓمك٦م ؟!احلٞمٓم٦م اًمٜم٤مسيمؾ يٙمقن ذا ُمـ ذي ًمق ًمزم 

ُمـ ـم٤مئٗم٦م احلؼ أطمكدًا أو  احلٞمٓم٦موهؾ ؾمقف حتس ُمع  !ًمف وياٟمع؟ ُئ وُمـ ذا اًمذى يقـم   !ب٤ميع؟ؾمكٞماعمٝمدي 

اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م  ،هللأٟمف ي٘مّمد سمف حمٛمد سمـ قمبدا ؛اًمثقري ىمقل ؾمٗمٞم٤من ُمع أن طم٘مٞم٘م٦م !شمالٛمع هلؿ ريمزًا؟

ومل يٙمـ زُم٤مٟمف هكق زُمكـ وىمكقع إطمكداث اًمتكل خيكرج ومٞمٝمك٤م ، ٦مؾمكٞماًمذي ظمرج ذم زُم٤مٟمف قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمب٤م

ٝمكر ذم ومٝمل ومرض يمٗم٤مي٦م إن ىم٤مم ُب٤م اًمبٕمض ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًمبك٤مىملم ٕٟمكف ئم âوأُم٤م سمٞمٕم٦م اعمٝمدي ، اعمٝمدي

ُمكـ إمم  واًمٜمك٤مس سمح٤مضمك٦م، وىم٧م ومراغ أُمٜمل وذم ومتٜم٦م هتراق ومٞمٝمك٤م اًمكدُم٤مء أي أن اًمرقمٞمك٦م سمكة راٍع وٓ إُمك٤مم

وهتكدأ قمكغم يديكف اًمكدُم٤مء  ،وشم٘مٓمكع اًمٓمكرق واًمتجك٤مرات ،آىمتت٤ملخيٚمّمٝمؿ ُمـ احلٙم٤مم اجلب٤مسمرة وُمـ ومتٜم٦م 

 ،ىمكقل قمككم سمكـ ىمك٤مدم ؛ؾمٗمٞم٤منوظمػم ُمـ ىمقل : أىمقل .وي٘مقم سمرقم٤ميتٝمؿ وىمٞم٤مدهتؿ، وشمالت٘مر قمغم يديف إُمقر

أي طمتكك شمت٠ميمكد ُمكـ  ()ٓ خترج ُمع اعمٝمدي طمتكك شَمْبُٚمكَقهُ :   ذم اًمٕمزًم٦م قمـ قمكم سمـ ىم٤مدم ىم٤ملوم٘مد ٟم٘مؾ اخلٓم٤م

، وًمكق ـمٚمبٜمك٤م احلكؼ ذم ُمٔم٤مٟمكف وضمكدٟم٤مه، ظمؼمه وصٗم٤مشمف اًمزُمٜمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م اًمتل أظمؼمشمٜم٤م ُب٤م أصم٤مر

ومٜم٤م إمم  وهداٟم٤م اهلل ن ؿمك٤مء اهلل ُمكـ إويمٜمك٤م ، اهلل زُم٤مٟمف وأواٟمف وُمٜمزًمكف وُمٙم٤مٟمكف وؿمخّمكفن ؿم٤مء إاعمٝمدي وقمرَّ

وسمكلم ، سمكف ٟمبٞمٜمك٤م ذم رؾمك٤مًمتف ِمككروسم، ضم٤مء ظمؼمه قمغم ىمدر قمٔمٛمتكف ومحدٌث قمٔمٞمؿ ُمثؾ هذا، أقمقاٟمفو أٟمّم٤مره

 وـم٤مئٗم٦م احلؼ اًمتل ٓ شمزال قمغم ـمري٘متف وُمٜمٝم٤مضمف. ، وظمرضم٤مشمف وأٟمّم٤مره وأشمب٤مقمف زُم٤مٟمفو ؿمخّمف وصٗم٤مشمف
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 ٚدٛب إْصاٍ أحادٜح املٗدٟ ع٢ً ايٛاقع ملعسفت٘ ٚاملطازع١ يبٝعت٘

 ،قعتهف ادفدي ظذ افواؿع دعرؾته وادسورظي إكزال أحوديٌوجوب 

أو  âُم٤مم اعمٝمكدي صم٤مر وإظمب٤مر مم٤م خيص زُمـ فمٝمقر اإلإطم٤مدي٨م وأ ظمةلًم٘مد مجٕم٧ُم صقرًا ُمـ 
اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف ومٔمٝمر زم إمم  وٟمبٝم٧م قمغم ُم٤م حيت٤مج، إُم٤ميمـ اعمتٕمٚم٘م٦م سمقٓدشمف وٟمِم٠مشمف وىمريتف وظمرضم٤مشمف وُمٝم٤مضمره

 .âاإلُم٤مم اعمٝمدي  أٟمف ىمد أفمٚمٜم٤م زُم٤من ظمروج
ُمع اؾمتّمح٤مب اًم٘مرائـ  وما وىمع ُمٜمٝم٤م أٟمزًمتف قمغم اًمقاىمع جمتٝمداً وأصم٤مر  وىمد ٟمٔمرت ذم هذه إطم٤مدي٨م

وُم٤م ىمّم٦م  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهذا هق ومٕمؾ ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل، ؿم٤مرات اًمقاضح٦م واًمداًم٦م قمٚمٞمفواإل

ًمٜم٤م ذم يمٞمٗمٞمك٦م اًمتٕم٤مُمكؾ ُمكع اًمِمخّمكٞم٤مت اًم٘م٤مدُمك٦م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يع رؾمقلِمكراسمـ صٞم٤مد قمٜم٤م سمخ٤مومٞم٦م إذ وىمع سمالببٝم٤م شم

صكدر  ومحٞمٜما شمقىمع اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ُمـ ظمةل ُم٤م، واعمذيمقرة ذم اًمٜمبقءات اعمالت٘مبٚم٦م وـمري٘م٦م اإلٟمزال قمٚمٞمٝم٤م

، هكذا قمـ إٟمزاهلؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل َيٜمَْٝمُٝمؿ رؾمقل اهلل، ُمـ اسمـ صٞم٤مد ُمـ إُمقر واخلقارق اًمتل شمقطمل أٟمف هق اًمدضم٤مل

تِٚمكف ، سمؾ ؿمجٕمٝمؿ وؾم٤مقمدهؿ ذم ايمتِم٤مف طم٘مٞم٘م٦م هكذا اًمِمكخص اًمكذي أٟمزًمكقا قمٚمٞمكف إطم٤مديك٨م وراح خَيْ

ٟمكف مل ٕ، أن ي٘مدم قمكغم ىمتٚمكفهنع هللا يضر وضمٕمؾ يٜمٝمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، يمٜمٝمف وُمٜمتٝم٤مهإمم  وخيتؼمه سمٜمٗمالف قمٚمَّف يّمؾ

 وومؼ رؤي٦م واضح٦م ُمع وضمقد اًمالب٥م وؾمكبؼ اًم٘مكدر ٕن ذم ىمكدر كػمالوقمٚمَّٛمف يمٞمػ ي، يت٠ميمد ًمف أٟمف اًمدضم٤مل

 : وذم هذه احل٤مدصم٦م ومقائد قمديدة ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس همػمه âن ىم٤مشمؾ اًمدضم٤مل هق قمٞمالك أاهلل 

أو يقىمٗمقن اإلٟمزال قمكغم اًمٕمٚمكاء وم٘مكط دون ، قمغم إطمداث إطم٤مدي٨ماًمرد قمغم ُمـ يٜمٝمقن قمـ إٟمزال 

؟ وومٞمكف ايْمك٤ًم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ـمٚمب٦م سمقضمكقد اعمٕمٚمكؿ اًمٙمبكػم رؾمكقل اهللـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ.. ومٙمٞمػ وىمد أٟمزل اًمّمح٤مسم٦م وهؿ 

ع ِمكرٕن اعم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وم٢من ىم٤مل اًمبٕمض ذاك يم٤من ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ،فُم٤م خي٤مًمٗماًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُم٤م يقاومؼ اًم٘مدر وشمرك 

ُمثكؾ ، وأٟمكزل أصكح٤مسمف قمٚمٞمٝمك٤م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومٜم٘مقل ىمد طمدصم٧م قمدة وىم٤مئع وأطمداث سمٕمد ووم٤مة رؾمكقل اهلل، ُمقضمقد

وأظمكرون ، اجلكٞمش اًمكذي خيالكػ سمكف أٟمفشمٜم٤مزقمٝمؿ قمغم ضمٞمش اًمِم٤مم اًم٘م٤مدم ًمٖمزو ُمٙم٦م وىمد ضمزم سمٕمْمٝمؿ 

ومل يٜمت٘مد أطمد اًمٗمري٘ملم قمغم ، ذم ُمقضٕمف( ىمد ؾمبؼسم٤مجلٞمش وىمد همزا ُمٙم٦م ورضمع )و ومل خيالػ، يٜمٗمقن ذًمؽ

 ، ذم اًمت٘مديرأظمر إٟمزاًمف قمغم اًمقاىمع ُمع أن سمٕمْمٝمؿ أظمٓم٠م 

ن ٟمالت٘مبؾ إطمداث ذم زُم٤مٟمٜم٤م أإطمداث هل ُمـ أضمؾ  ُمـًمٜم٤م ومٞما طمدث ذم زُم٤مٟمف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يع ٟمبٞمٜم٤مِمكروشم

ومككا يمكك٤من ظمككػمًا ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وٟمتٕم٤مُمككؾ ُمٕمٝمكك٤م وومكؼ ُمٜمٝمجٞمكك٦م واضككح٦م وُمٕمٚمقُمكك٦م وُم٘مكررة ُمٜمككف، سمكٜمٗمس اًمّمككقرة

وٟمٙمقن ُمكـ  ،âُم٤مم اعمٝمدي يمٛمثؾ اإل، شمف وشم٠ميٞمده وُمٕمرومتفّمكرره وٟمًمئة يٗمقشمٜم٤م ظمػمه وأضم ف ًمفِمكرومٚمٜمالت

 ، ًا ٟمحكذره وٟمجتٜمبكف ىمبكؾ أن ٟم٘مكع ذم ومتٜمتكف ومٜمْمكؾ وٟمك٠مصمؿؿمككرن يمك٤من إو، اعمب٤مدريـ ًمبٞمٕمتكف واًمتقـمئك٦م ًمكف

 إذًا جيكك٥م قمٚمٞمٜمكك٤م أن ُٟمٜمَككزل  قمككغم اًمقاىمككع طمككدي٨م ، ح اًمككدضم٤مل أقم٤مذٟمكك٤م اهلل وإيكك٤ميمؿ ُمككـ ومتٜمتككفالكككٞميمٗمتٜمكك٦م اعم
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 ٛاقع ملعسفت٘ ٚاملطازع١ يبٝعت٘ٚدٛب إْصاٍ أحادٜح املٗدٟ ع٢ً اي

يمٛمثؾ ُمـ أظمؼم قمكٜمٝمؿ ، ٕن اٟمزاًمٜم٤م يٜمبٜمل قمٚمٞمف ُمٕمروم٦م أهؾ اخلػم وقم٘مٞمدة اًمقٓء هلؿ، قىمٗمفوٓ ٟم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قًمٜم٤مرؾم

ح الككٞموقم٘مٞمدة اًمؼماء ُمكٜمٝمؿ يمٛمثكؾ اعم ِمكروُمٕمروم٦م أهؾ اًم، يم٤معمٝمدي وقمٞمالك قمٚمٞمٝما اًمالةم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

أوردشمف ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ اًمُِمبٝم٤مت طمقل قم٘مٞمدة اعمٝمدي ىمد وىمكع ذم زُم٤مٟمٜمك٤م اًمدضم٤مل وي٠مضمقج وُم٠مضمقج. إذًا يمؾ ُم٤م 

 وأيمثر ُمـ ذًمؽ.  ٤مً جمتٛمٕم

دمكلء أطمٞم٤مٟمك٤ًم ُمكـ ىمك٤مدة اًمٗمٙمكر واًمٖمزو اًمتٖمريبكل  اًمٗمٙمريأن ُمٕم٤مول هذا اهلدم  يمثػماً  واًمذي يالقُؤٟم٤م

اًمٕمٚمكؿ طم٘مكف طمٞم٨م مل يٕمٓمكقا هكذا اًمٗمكـ ُمكـ ، وهذا ُم٤م زاد اًمٓملم سمٚم٦م، إُم٦م اإلؾمةُمٞم٦موقمٚماء  ،اإلؾمةُمل

كروا يمثككػمًا ُمكـ ـمكك٤مًمبل هكذا اًمٕمٚمككؿ ، ومْمككٚمقا وأضكٚمقا، وسمكة سمحكك٨م وٓ دراؾمك٦م، ومك٠مومتقا سمٖمكػم قمٚمككؿ وٟمٗمَّ

ي،عـٌ ف أمتـي ظـذ اخـتالف مـن افــوس   ـم يودفـديشـرأي): ًم٘م٤مئؾا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يـ سمبِم٤مرة ٟمبٞمٝمؿِمكرواعمالتب

ومقهؿ ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أطم٤مديثف وُمـ اًمٜم ،(1)(وزٓزل ىمبؾ أن خُياَلػ سم٤مجلٞمش اًم٘م٤مدم  âة ًمٚمٛمٝمدي ّمكروظمقَّ

سمٖمكض اًمٜمٔمكر قمكـ اًمتخٓمكٞمط ، وٓ أدري يمٞمػ شمتؿ ُمب٤ميٕمتف قمٜمدهؿ؟!! وطمذروهؿ ُمـ جمكرد اًمالكاع، إًمٞمف

س اعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمت٤موى كٞمٞمالويمؾ ذًمؽ طمّمؾ سمالب٥م شم، شمف وسمٞمٕمتفّمكرواًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وشمٙمقيـ يمٞم٤مٍن ًمٜم

وهدف أقمداء إُمك٦م اإلؾمكةُمٞم٦م ُمكـ ، ه١مٓء أو ٓ يٕمٚمٛمقن قمٞم٦م واًمٜمزقم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م ُمـ طمٞم٨م يٕمٚمؿِمكراًم

وُمالكت٘مبؾ  ،هكدم اًمكديـ ُمـ أضمكؾ ،هق اؾمتٛمراري٦م صمقرة اجل٤مهٚمٞم٦م اًمدضم٤مًمٞم٦م ،ٞمس وحتريػ اعمٜمٝم٩م احلؼالكٞمشم

ًمٞمب٘مك اعمالكٚمٛمقن حتك٧م وـْمك٠مة اًمالكٜمدان اًمكدضم٤مزم وُمٓمرىمك٦م ، ٜمبقي٦موم٦م اًموع ىمٞم٤مم اخلةِمكرشمقىمٞمػ ُمو ،إُم٦م

 ُمكـذم زُم٤مٟمكف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمٜمبكلقمٜمف  أظمؼم يما ،سملم أفمٝمرٟم٤مسم٤مًمٗمٕمؾ  ُمقضمقدأن  هقٕن اًمدضم٤مل ، احلٙم٤مم اجلب٤مسمرة

أٓ ـل ك،ي ؿـد أكـذر أمتـه ): ىم٤مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سمف اًمٜمبل أظمؼمٟمٗمٙم٤ميمف اوطمدي٨م  .طمدي٨م اجلال٤مؾم٦م اًمذي رواه ُمالٚمؿ

 . (2)(...كه يومه ذذا ؿد أـل افطعومإافدجول  و

 .  (3)(أـل افطعوم ومشى ف إشواق): رواي٦موذم 

أيمؾ اًمٓمٕم٤مم وُمِمك ذم إؾمقاق ومٛمـ سم٤مب أومم ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا هق اًمذي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل زُمـوم٢مذا يم٤من ذم 

 يدير اًمٗمتٜم٦م وحيٞمٙمٝم٤م ويقضمف رؤوس اًمٙمٗمر وُمٜمٔماشمف يم٤معم٤مؾمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وهمػمه٤م. 

 

                                                 

 .رواه اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمالـ (1)

 رواه احل٤ميمؿ ذم اعمالتدرك. (2)

 رواه أمحد واًمٓمؼماين. (3)
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 اإلَاّ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ ٖٛ اإلَاّ ايجاْٞ عصس

 ذو اإلموم افثوّن ظؼاإلموم ادفدي ظؾقه افسالم 

هٜم٤مك ظمةف طمقل اخلٚمٗم٤مء أو إُمراء آصمٜم٤م قمنم اًم٘مرؿمٞملم، ومٛمٜمٝمؿ ُمكـ يكرى أهنكؿ سمٕمكد رؾمكقل اهلل 

، وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أهنؿ أئٛم٦م ُمـ آل اًمبٞم٧م طمتك وإن مل أهنؿ سمٕمد اإلُم٤مم اعمٝمديوُمٜمٝمؿ ُمـ يرى  ،سم٤مًمتت٤مسمع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : سمٕمد ٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم ذًمؽ . وم٠مىمقل ردًا قمغم شمٚمؽ اًمِمبٝم٦مري٦مكاًمراومْم٦م آصمٜم٤م قمِميتٛمٚمٙمقا، يم٘مقل 

ـِ ؾَمُٛمَرَة ىَم٤مَل َدظَمْٚم٧ُم َُمَع َأِ  قَمغَم اًمٜمَّبِل   ـْ ضَم٤مسمِِر سْم َٓ َيـَْؼِِض َحْتـى : ، وَماَلِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقَم َْمَر  ْٕ )إِْن َذَذا ا

. َؿوَل : َخؾِقَػًي. َؿوَل  َيْؿِِضَ ؾِقِفْم اْثـَو َظَؼَ  يَِب : ُثْم َتَؽْؾَم يَِؽاَلٍم َخِػَي َظَعْ ِٕ  ًُ ُفـْم ِمـْن : َؿـوَل  ؟َمو َؿوَل : َؾُؼْؾ ؾ  ـُ

ْشاَلُم َظِزيز: أيْم٤مُمالٚمؿ وذم ًمٗمظ  .(1)ُؿَرْيٍش( َٓ َيَزاُل اإْلِ َٓ َيـَزاُل : ، وذم ًمٗمظ آظمكرإَِػ اْثـَْي َظَؼَ َخؾِقَػًي( اً ) (

َؾَؼـوَل  - اً )َيُؽوُن اْثـَو َظَؼَ َأِمر: ، وأُم٤م ًمٗمظ اًمبخ٤مري ومج٤مء ومٞمفإَِػ اْثـَْي َظَؼَ َخؾِقَػًي( وً َمـِقع اً افِديُن َظِزيزَذَذا 

ؾَِؿًي مَلْ َأْشَؿْعَفو َؾَؼوَل َأيِى إِْكُه َؿوَل  ُفْم ِمْن ُؿَرْيٍش( -ـَ ؾ  اعمكراد اًمٕمك٤مدًملم ُمكـ اخلٚمٗمك٤مء، وىمكد ُم٣مك : ىمك٤مًمقا. ـُ

 ْمٝمؿ ذم إُم٦م، وؾمٞمٙمتٛمؾ قمددهؿ إمم ىمٞم٤مم اًمال٤مقم٦م.سمٕم

وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمالكتح٘مل ): ٟم٤مىمة قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مضذم ذح ُمالٚمؿ ي٘مقل اًمٜمقوي رمحف اهلل 

 .أهك (اخلةوم٦م اًمٕم٤مدًملم، وىمد ُم٣م ُمٜمٝمؿ ُمـ قُمٚمؿ، وٓ سمد ُِمـ مت٤مم هذا اًمٕمدد ىمبؾ ىمٞم٤مم اًمال٤مقم٦م

يم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، وقمٛمر سمكـ  ؛هؿ ظمٚمٗم٤مء اًمَٕمْدلِ ): اهلل، وم٘م٤ملواظمت٤مر هذا اًم٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل رمحف 

ُل َُمٜمِْزًَمتٝمؿ ذم إفمٝم٤مر احلؼ واًمٕمدل، طمتك َيْٙمُٛمؾ ذًمكؽ اًمٕمكدد، وهكق  قمبد اًمٕمزيز، وٓ سُمدَّ ُمـ فمٝمقر ُمـ َيَتٜمَزَّ

 .أهك (أومم إىمقال قمٜمدي

، ٤مً ل قمنمك ظمٚمٞمٗمك٦م صك٤محلوُمٕمٜمك هذا احلدي٨م اًمبِم٤مرة سمقضمقد اصمٜمك): وي٘مقل احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل

ي٘مٞمؿ احلؼ ويٕمدل ومٞمٝمؿ، وٓ يٚمزم ُمـ هذا شمقاًمٞمٝمؿ وشمت٤مسمع أي٤مُمٝمؿ، سمؾ ىمد وضمد ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م قمغم َٟماَلؼ، وهؿ 

أسمق سمٙمر، وقمٛمر، وقمثان، وقمكم، ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ قمبكد اًمٕمزيكز سمكة ؿمكؽ : اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م

ك شمٙمكقن وٓيكتٝمؿ ٓ حم٤مًمك٦م، واًمٔمك٤مهر أن ُمكٜمٝمؿ وٓ شم٘مقم اًمالك٤مقم٦م طمتك قمٜمد إئٛم٦م، وسمٕمض سمٜمل اًمٕمب٤مس.

 .أهك( اعمٝمدي اعمبنم سمف ذم إطم٤مدي٨م اًمقاردة سمذيمره

)اعمٝمدي اؾمٛمف حمٛمكد سمكـ قمبكداهلل وهكق رضمكؾ : ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مدى ذم رواي٦م أ  ص٤مًمح قمـ اسمـ قمب٤مسو

ر سمٕمكده رسمٕم٦م ُمِمكرب سمحٛمرة يٗمرج اهلل سمف قمـ هذه إُم٦م يمؾ يمرب ويّمكرف سمٕمدًمف يمؾ ضمقر صمؿ يككم إُمك

اصمٜم٤م قمِمكر رضمًة ؾمت٦م ُمـ وًمد احلالـ ومخال٦م ُمـ وًمد احلالكلم وآظمر ُمـ همػمهؿ صمؿ يٛمقت ومٞمٗمالد اًمزُمك٤من( 

                                                 

 .رواه اًمبخ٤مري وُمالٚمؿ( 1)
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 خالص١ بني َٜدٟ أحادٜح املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

وقمـ يمٕم٥م )يٙمقن اصمٜم٤م قمِمكر ُمٝمدي٤ًم صمؿ يٜمزل روح اهلل ومٞم٘متؾ اًمدضم٤مل( ىمك٤مل اسمكـ طمجكر واٍه ضمكدًا، )راضمكع 

 اعمقؾمققم٦م ًمٚمبالتقي(.

اكظـر ذـل ): وم٘مك٤مل، ملسو هيلع هللا ىلص يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمبكل): ىم٤ملوقمـ اًمٕمب٤مس ريض اهلل قمٜمف : وُٟم٘مؾ ذم اًمالػمة احلٚمبٞم٦م

أمو إكـه شـقؿؾك ذـذه إمـي ): ىم٤مل اًمثري٤م،: ىمٚم٧م (مو ترى؟): ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ىمٚم٧م ،(ترى ف افسمء من يشء؟

 .أي وىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم قمدده٤م اعمرئل وم٘مٞمؾ ؾمبٕم٦م أٟمجؿ، وىمٞمؾ شمالٕم٦م (يعددذو من صؾ،ك

وئمٝمر زم قمغم أن اخلٚمٗم٤مء أو إُمراء اًمذيـ ىمد شمقًمقا ُمـ ىمريش هؿ إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمكدون : أىمقل

 وؾمبٕم٦م ُمـ سمٜمل اًمٕمب٤مس وؾمٞمخرج اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم وهق اعمٝمدي قمٚمٞمف اًمالةم، واهلل أقمٚمؿ. 

 

 ظؾقه افسالمخالصي يغ يَدي أحوديٌ ادفدي 

  رج أطم٤مديثكف ذم صمبكقت اإلظمبك٤مر قمٜمكف ضكٛمـ اعمٝمدي يمِمخص ي٠م  ذم اعمالت٘مبؾ هق ُمـ اًمٖمٞم٥م وشمٜمكد

سمف ُمكـ اًمّمكٗم٤مت  ؼُم٤م يتٕمٚمشمٗم٤مصٞمؾ  وأُم٤م، أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة وإطمٙم٤مم اًمتل ي١مظمذ ومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح وم٘مط

اًمزُمٜمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م وم٢مهن٤م شمٜمكدرج ضكٛمـ ومْمك٤مئؾ إقمكال اًمتكل يالكت٠مٟمس ومٞمٝمك٤م سم٤مًمّمكحٞمح 

 .واًمْمٕمٞمػ وأُم٤م إن وىمٕم٧م ذم اًمقاىمع ومٝمق ؿم٤مهد قمغم أهن٤م ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمبقة

  ائٞمٚمٞم٤مت ذم اعمٝمدي إن واوم٘م٧م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ٓ سم٠مس أن ٟمتحدث ُب٤م وٟمالت٠مٟمس سم٠مظمب٤مرهك٤مؾمكرإظمب٤مر واإل ،

   .إن ظم٤مًمٗم٧م وم٤مًمقاضم٥م أن ٟمؽميمٝم٤م وأُم٤م

  إلىم٤مُمك٦م اخلةومك٦م اًمتكل ، وٟمتتبع اًمقىمك٤مئع وإطمكداث، جي٥م أن ٟمجتٝمد ذم اٟمزال إطم٤مدي٨م قمغم اًمقاىمع

قمل اعمٗمروض قمٚمٞمٜم٤م إىم٤مُمتٝم٤م ومرض٤ًم قمٞمٜمٞمك٤ًم ِمكرٕهن٤م أصبح٧م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ ىمدر اهلل اًمٙمقين واًم، ؾم٘مٓم٧م

اًمذي ىمد أفمٚمٜم٤م زُم٤من ظمروضمف يما شمدل اًمٜمّمقص ومكا ٓ يكتؿ  âوًمـ شم٘مقم اخلةوم٦م إٓ سم٤مإلُم٤مم اعمٝمدي 

 اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.
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 خـامتـــ١

 يـــومتـخ

ُمكـ اًمٗمكتـ  ،اًمٞمكقم وُُمٜم٘مكذ إُمك٦م اخل٤مضكٕم٦م، وأظمػمًا هذا هق اإلُم٤مم اعمٝمدي ؾمكٚمٞمؾ اًمٕمكؽمة اًمٓمك٤مهرة

، إوًمٞم٤مءوهق ظم٤مشمؿ ، وراومع راي٦م اًمتقطمٞمد ،، وُمقطمد اًمّمػوُم١مًمػ اًم٘مٚمقب وضم٤مُمع اإلظمقان، واًمٕمداوة

أم ، ي٤م رؾمقل اهلل اعمٝمكدي ُمٜمك٤م آل حمٛمكد: ىمٚم٧م: ىم٤ملهنع هللا يضر  قمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م، يما يم٤من ضمده ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء

ويـو ُيـؼُذون من افػتن ــم   ـم ُؾتِ  يـو  يـو خيتِم اهلل يه افدين  يل مـو  ٓ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟ُمـ همػمٟم٤م

ــم أّفـ  يقــفم يعـد ظـداوة   يـو يمف  اهلل يغ ؿؾوهبم يعد ظـداوة افػتــي إخواكـوو  كشـراف ُأكِؼدوا من

 . (1)(ك إخواكو ف ديـفمشـرـم أص،حوا يعد ظداوة اف  ويـو يص،حون يعد ظداوة افػتـي إخواكو  كشـراف

وسمريم٤مشمف قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمبٞم٧م رمح٦م اهلل ، ٟمٕمؿ إٟمف اعمٝمدي قمٚمٞمف ؾمةم اهلل يقم وًمد ويقم يٛمقت ويقم يبٕم٨م طمٞم٤مً  

   .إٟمف محٞمد جمٞمد

: )إّن تورك ؾقؽم افثؼؾغ أحـدُهو أــز مـن أخـر: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤ملهنع هللا يضر وقمـ أ  اًمٓمٗمٞمؾ  

 .(2)ـتوب اهلل وظست أذل يقتي ؾوكظروا ـق  ختؾػوّن ؾقفم ؾنَّنم فن يتػْرؿو حتى يردا ظْع احلوض(

ترـً ؾقؽم صـقئغ فـن تضـؾوا يعـدُهو ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل ىم٤مل ر: وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝما ىم٤مل

  .(3)وفن يتػرؿو حتى يردا ظّع احلوض(  ـتوب اهلل وشـتي [إن متسؽتم هبم]

وأن  اعمٝمكديوأن يٕمجؾ سم٤مإلُمك٤مم ، طمزسمفو أن يٙمب٧م اًمب٤مـمؾو ،وأهٚمف أؾم٤مل اهلل قمز وضمؾ أن يٕمز احلؼ

 ،اًم٘م٤مدر قمٚمٞمكفو إٟمؽ وزمُّ ذًمؽ، همٗم٤مر قمزيز ي٤م سمرمحتؽ ي٤م، جيٕمٚمٜم٤م ًمف أٟمّم٤مرًا وسمف أسمرارًا وأن جيٕمٚمف ًمٜم٤م ظمػم إُم٤مم

 أصح٤مسمف أمجٕملم.و اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ قمغم آًمفو صغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمدو

  

                                                 

 .رواه ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، ذم يمت٤مب اًمٗمتـ (1)

، واحلك٤ميمؿ قمكـ واًمٓمؼماينقمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م.  واًمٓمؼماينؾمٕمٞمد.  ؿمٞمب٦م، واسمـ ؾمٕمد، وأمحد، وأسمق يٕمغم قمـ أ  رواه اسمـ أ  (2)

 .صحٞمح: زيد سمـ أرىمؿ.

ٜمف إًمبك٤مين هريرة، واًمدار ىمٓمٜمل، واًمة قمـ أ  واًمبٞمٝم٘ملسم٢مؾمٜم٤مد طمالـ.  واحل٤ميمؿ ُمقصةً  رواه ُم٤مًمؽ سمةهم٤مً  (3) ًمٙم٤مئل، وطمالَّ

 .ذم اعمِمٙم٤مة
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 صــ١ارتال

 يــاخلالص

، اًمدراؾمك٦م هكل شمققمٞمك٦م قم٘مديك٦م أصكٞمٚم٦م.. ومك٢من وم٤مئكدة هكذه  . وسمٕمد.شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل وُم٤م: أىمقل ظمت٤مُم٤مً 

، وظمٓم٦م ٟمبقي٦م ٟم٤مضمح٦م، وشمقىمٕم٤مت ُمالت٘مبٚمٞم٦م حمتٛمٚم٦م، وجمري٤مت طمدصمٞم٦م طم٤مصٚم٦م، قمٞم٦م واضح٦مؿمكر٦م ؾمكٞم٤مؾمكٞمو

وأُم٤م صمٛمرة هذا اًمبح٨م ، وومؼ رؤي٦م ضمديدة سمخٓمقات صحٞمح٦م، شمرؾمؿ ظم٤مرـم٦م اًمٓمريؼ جلٞمؾ اخلةوم٦م اًم٘م٤مدُم٦م

، ًمٞم٤مشمف ادم٤مه إىم٤مُم٦م اخلةومك٦مووإؿمٕم٤مر اجلٞمؾ سمٛمدى ُمال١م، ومٝمق شمث٘مٞمػ اعمجتٛمع عمقايمب٦م أطمداث اخلةوم٦م اًم٘م٤مدُم٦م

ؾمكقاء قمكغم ، طمريمتكفإمم  وآٟمْمكام ،âسمكف اإلُمك٤مم اعمٝمكدي  ِمكرًمٞمتف ادم٤مه ىم٤مئد اخلةوم٦م اًم٘م٤مدم اعمبووُمال١م

 الككرويم، ُمع اعمِم٤مريم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م إلىم٤مُمك٦م اخلةومك٦م، اعمالتقى اًمٗمردي أو اجلاقمل أو اًم٘مبكم أو احلز  أو اًمدوزم

 ٦م اًمتل حتقل دون ىمٞم٤مُمٝم٤م.ؾمكٞم٤مالكٞممجٞمع احلقاضمز اعمٕمٜمقي٦م واحلدود اًم

واىمكؽماب ، وًمٞمٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أين ُمـ ظمةل دراؾمتل شمقىمٕم٧م أٟمف ىمد أفمٚمٜم٤م زُم٤من ظمكروج اعمٝمكدي

وٟمحكـ ذم ظمْمكؿ هكذه ، ًمٙمٜمٜمل مل أطمدد اًمالٜم٦م اًمتل خيرج ومٞمٝم٤م شم٤مريم٤ًم قمٚمٛمٝم٤م هلل وطمده، وىم٧م فمٝمقره وسمٞمٕمتف

ًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ، ٜم٤مالكٞماعمتؿ ٓ ٟمدري ُمتك يّمبحٜم٤م ُمقًمقد إُم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي أو يٛم يم٤محل٤مُمؾ إطمداث

 .يػِمكروٓ ٟمجٚمس وٟمٜمتٔمر ىمدوُمف اًم، ٟمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وٟمقـمئ ًمف

  اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرس.اهلل  وومؼ

 

 اًمٙم٤مشم٥م

  ين ؽوفىسـغي  حشـراف
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 ددٍٚ خمتصـس بصفات اإلَاّ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان  اهلل()يؽـى أيو ظ،د اهللأسمق قمبد 2

 اهلل سمـ قمٛمرقمبد اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ملسو هيلع هللا ىلصيمٜمٞم٦م رؾمقل اهلل )وــقته ـؽـقتي( أسمق اًم٘م٤مؾمؿ 3

)اشؿه اشؿي(  )يواضئ اشؿه  حمٛمد 4

ـــِدِي  ـــُم ادَْْف ـــؿي(  )اْش اش

رجل مـن أذـل يقتـي ُُمَْؿٌد()

 (شؿيايواؾق اشؿه 

 أي يِمككبف وياصمككؾ: يككقاـمئ

 هل اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمٚمٞم٦م ٦مواعمقاوم٘م

 اهلل سمـ ُمالٕمقدقمبد

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان

 يمٕم٥م 

)يواضُئ اشؿه اشـؿي  واشـم  اؾمؿ أسمٞمف قمبداهلل 5

ــم أيب( ــه اش ــ)ؾقح  أيق ي اهلل ق

ــد  ــدي ُمؿ ــديودف ــن ظ، اهلل ي

 افسـن(

)أن اعمٝمدي اؾمكٛمف حمٛمكد سمكـ 

ُمكككـ طمكككدي٨م أ   اهلل(قمبكككد

هريرة، أظمرضمف إصبٝم٤مين ذم 

 ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمبٞملم

 اهلل سمـ ُمالٕمقدقمبد

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

 يمٜمز اًمٕمال ًمٚمٝمٜمدي

رواه اسمككـ اعمٜمكك٤مدي ذم 

 اعمةطمؿ

)ؿد ظرؾـوه يوشؿه واشـم أيقـه  اؾمؿ أُمف آُمٜم٦م 6

 وأمه وحؾقته(

 اهلل سمـ ُمالٕمقدقمبد 

يمتكك٤مب اعمٝمككدي قمككغم  )وأمه آمـي(

إسمككككقاب )حمٛمككككد 

 قمٞمالك داود(

اؾمككؿ : ًمككف اؾمككان 7

 خيٗمك واؾمؿ يٕمٚمـ

اشم خيػـى واشـم : )فه اشمن

أكً ؾالن : ()ؾقؼوفون فهيعؾن

ــول ــالن؟ ؾقؼ ــن ؾ ــو : اي ٓ  أك

 رجل من إكصور(

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

 اهلل سمـ ُمالٕمقدقمبد

مــن : ثــم ممــن؟ ؿــول: )ؿؾــً اًم٘مرر 8

 ؿريش(

 ٥مالكٞمؾمٕمٞمد سمـ اعم 
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 ددٍٚ خمتصـس بصفات اإلَاّ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

من يــي : ثم ممن؟ ؿول: )ؿؾً اهل٤مؿمٛمل 9

 ذوصم(

 ٥مالكٞمؾمٕمٞمد سمـ اعم 

 سمٞمككككك٧م أي أٟمكككككف ُمكككككـ )ادفدي مـو أذل اف،قً( ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م :

  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل
 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

اًمٜمبككل  ةُمككـ قمككؽم 21

  ملسو هيلع هللا ىلص
 أم ؾمٚمٛم٦م وًمد اًمرضمؾ ًمّمٚمبف: اًمٕمؽمة )ادفدي من ظست(

 

22 
 

)ادفدي من ظـست  مـن وفـد  اًمٗم٤مـمٛمل

 ؾوضؿي(

ـــً  ـــي يـ ـــد ؾوضؿ ـــن وف  م

  ملسو هيلع هللا ىلصُمؿد 
 أم ؾمٚمٛم٦م

23 
 

 احلالٜمل

 

)كظر ظـع إػ احلسـن ظؾـقفم 

 إن ايــي ذـذا : افسالم  ؾؼـول

 د  ــــم شـــمه رشـــول شــــق

ــن صــؾ،ه شـــق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  خرج م

ــ   ــقؽم  يؿ ــم ك، ــل يوش رج

إرض ظدًٓ ـم مؾئـً طؾـًم 

 وجورًا(

 أسمق وائؾ 

 أؾمح٤مقأسمق 

ب ضـر)ذو من وفدي ذذا  و ٜملالكٞماحل 24

ريض اهلل  ســـغيقــده ظــذ احل

 (ظـه

واقمٚمككؿ أٟمككف اظمتٚمككػ ذم أن 

اعمٝمدي ُمـ سمٜمل احلالـ أو ُمـ 

ىم٤مل اًم٘مك٤مري ذم  ،الكلمسمٜمل احل

ويٛمٙمككـ أن يٙمككقن : اعمرىمكك٤مة

 ،سملم اًمٜمالبتلم احلالٜملم ضم٤مُمٕم٤مً 

وإفمٝمر أٟمف ُمكـ ضمٝمك٦م إب 

طمالككٜمل وُمككـ ضم٤مٟمكك٥م إم 

 .ٜملالكٞمطم

 سمـ اًمٞمان طمذيٗم٦م
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 اإلَاّ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّددٍٚ خمتصـس بصفات 

 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

ُمككككـ احلالككككـ  25

 الكلمواحل

)وافذي يعثـي يوحلق  إن مـفم 

 مفدي ذذه إمي(

)واحل٤مصكؾ أن : ىم٤مل اهلٞمتٛمكل

ًمٚمحالـ ومٞمف اًمقٓدة اًمٕمٔمٛمكك 

ٕن أطم٤مدي٨م يمقٟمف ُمـ ذريتكف 

 ومٞمكف وٓدة الككلمأيمثر، وًمٚمح

 أيْم٤ًم( اهك

 قمكم سمـ اهلةزم

يمتكك٤مب اًمؼمزٟمجككل ذم  أطمد أًم٘م٤مسمف ضم٤مسمر )يؾؼى يوجلوير( ضم٤مسمر 26

 ؿم٤مقم٦ماإل

 اًمبالتقي  )ؾقلتون رجاًل من أذل مؽي( اعمٙمل 27

 اعمدين 28

 

ــل  ــن أذ ــل م ــرج رج )ؾقخ

 ادديـي(

ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن ؾمٙمـ قمكدة 

أُم٤ميمـ ُمٜمٝم٤م اعمديٜم٦م ومٞمّمػم ُمـ 

 أهٚمٝم٤م

 أم ؾمٚمٛم٦م

ْٓ ِمْن ُؿَرْيٍش  َوَمو  اًمٞماين 29 )َمو ادَْْفِدي  إِ

ْٓ ؾِـقِفْم  َؽـْرَ  اَلَؾُي إِ َأْن َفـُه  اخْلِ

 ِف اْفَقَؿِن( وً َوَكَس، َأْصالً 

ؾِقَػِي اْفـَقَمِّنِ  )ظَذ َيَدْي َ فَِك اخْلَ

ـــِذي ُتْػـــَتُ  اْفُؼْســـَطـْطِقـِْقُي  اْف

ــُرُج  ــِه  خَيْ ــَذ َيَدْي ــُي َظ َوُروِمْق

افْدْجوُل َوِف َزَموكِِه َيـِْزُل ِظقَسى 

َظَذ َيَدْيِه َتُؽوُن   âاْيُن َمْرَيَم 

ــْن َيـِــي  ــِد  َوُذــَو ِم ـْ َؽــْزَوُة اهْلِ

 َذوِصٍم(

اعمٝمككدي يككاين ُمككـ أصككقل 

 ه٤مؿمٛمٞم٦م

حي٦م أٟمف هكق صكروإطم٤مدي٨م 

اًمككذي يٗمككتح اًم٘مالككٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م 

وروُمٞم٦م وخيرج اًمدضم٤مل قمٚمٞمف 

 .âويّمكم اعمٝمدي سمٕمٞمالك 

 يمٕم٥م

 أرـم٤مة

2: 
 

ُمقًمككده سمٛمٙمكك٦م أو 

 اعمديٜم٦م

 )إ ا ؿوم ؿوئم أذل مؽي(

 )ادفدي موفده يودديـي(

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ُمقًمده سمٛمٙم٦م أو سم٤معمديٜم٦م
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 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

َجـوِز   ُمٜمِم٠مه ذم احلج٤مز 31 )ادَْْفِدي   ََيِيُء ِمـَن احْلِ

 َة َشـًَي(شـرَوُذَو اْيُن َثَمِن ظَ 

يٜمِم٠م ذم احلج٤مز طمتكك يّمكػم 

 ة ؾمٜم٦م.ِمكرقمٛمره صمان قم

واحلج٤مز هكل ُمٙمك٦م واعمديٜمك٦م 

 وضقاطمٞمٝما

 ُرؾْمُتؿَ 

 ه إمم اًمٞمٛمـؤضمة 32

وقمٛمكككره وىمككك٧م  

 اجلةء

)َحْتى َيـَْتِفَي إػ َرُجٍل ِمــُْفْم  

َؾــُقْجِع اْفــَقَؿَن إػ اْفــَقَؿِن  ُثــْم 

وَن إَِفْقِه َؾَقْؼُتُؾوَكُه َوُيَوف وَن سـرُ يَ 

 َظَؾْقِفمْ 

ــالً  ــُه  َرُج ــوُل َف ــَرْيٍش ُيَؼ ــْن ُؿ ِم

ُُمَْؿٌد)ادفدي(  َوَؿـوَل َيْعـُض 

إِْكُه ِمَن اْفَقَؿِن َظـَذ َيـِد : اْفُعَؾَمءِ 

  َ فَِك اْفَقَمِّنِ َتُؽـوُن ادَْاَلِحـُم(

َجــوِز  ــَن احْلِ ــيُء ِم ــِدي  ََيِ )ادَْْف

 َة َشـًَي(شـرَوُذَو اْيُن َثَمِن ظَ 

 هق اًمؽمطمٞمؾ : اجلةء

ن طمكك٤ميمؿ أوهككذا يككدل قمككغم 

احلج٤مز يرطمؾ أهؾ اًمٞمٛمـ إمم 

سمةدهؿ اًمٞمٛمـ وُمٕمٝمؿ اسمكٜمٝمؿ 

ويٙمقن قمٛمكره آٟمكذاك اعمٝمدي 

 ة ؾمٜم٦م.ِمكرصمان قم

ىمككك٤مل : يمٕمككك٥م ىمككك٤مل

 اًمقًمٞمد

 رؾمتؿ

ُرُج ادَْْفِدي  ِمْن َؿْرَيٍي يِوْفَقِؿِن  خمرضمف ىمري٦م يمرقم٦م 33 )خَيْ

و ِرَظٌي(: ُيَؼوُل هَلَ  ـَ

ـِ قَمْبدِ   ـِ قَمْٛمِرو سْمك اهللَِّ سْم

 اًْمَٕم٤مصِ 

خيتٗمككل ذم سمٕمككض  34

 ؿمٕم٤مب ذي ـمقى

 

 

)يؽون فصـوحى ذـذا إمـر 

ؽق،ـــي ف  âيعــــي ادفـــدي 

يعض ذـذه افشـعوب  وأومـل 

 يقده إػ كوحقي  ي ضوى(

هق أطمكد ؿمكٕم٤مب : ذي ـمقى

ُمٙم٦م وومٞمٝم٤م أطمٞم٤مء اًمٞمقم شمالٛمك 

 ضمرول واًمٕمتٞمبٞم٦م واًمزاهر

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ 

 سمـ قمككم سمكـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

يمُخُٚمكككؼ  ظُمُٚم٘مكككف 35

 اًمٜمبل 

ذم ظُمُٚم٘مف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقلأي يِمبف  )وُخْؾُؼُه ُخَؾؼي( 

 ك سم٤مًمْمؿ ك أي ذم ُمٕم٤مُمٚمتف.

 اهلل سمـ قمٛمرقمبد
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 ددٍٚ خمتصـس بصفات اإلَاّ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

)يش،فه ف اخُلُؾـق  وٓ يشـ،فه  اًمٜمبل َخْٚمْؼ ًمٞمس يم 36

 ف اخَلْؾِق(

 أي ٓ يِمككككككبف رؾمككككككقل 

ذم اخلَْٚمككؼ ك سمكك٤مًمٗمتح ك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 أي ذم اًمِمٙمؾ واًمّمقرة. 

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

)ادفــدي رجــل مــن وفــدي   قمر  اًمٚمقن 37

 افؾون ظريب(

أو اًمٚمككقن  ؾمكككلاًمٚمككقن اًمٜمح٤م

 احلٜمٓمل

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان

ـُ َأِ  ـَم٤مًم٥ٍِم  أي أؾمٛمر اًمٚمقن )ُذَو َؾًتى ِمْن ُؿَرْيٍش  آَدُم( آدم 38  قَمكِمُّ سْم

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ  أي اٟمف أؾمٛمر ذم ًمقٟمف محرة (ب َحرةشـر) اك اد: ؾؼول ب سمحٛمرةِمكرُم 39

قمككم سمكـ  سمـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

اٟمحال٤مر اًمِمكٕمر قمكـ ُم٘مدُمك٦م  )أجذ اجل،في( أضمغم اجلبٝم٦م :3

ُمٜمتّمككػ رأؾمككف إػ  اًمككرأس

 وهق دون اًمّمٚمع

 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

 أضمغم اجلبلم 41

 ضمكم اجلبلم

 )أجذ اجل،غ(

 

ٟم٤مطمٞمكك٦م اجلبٝمكك٦م ُمككـ : اجلبككلم

حم٤مذاة اًمٜمزقم٦م إمم اًمّمدغ. أي 

 واؾمع اجلبلم وفم٤مهر وواضح

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

)فق،عثن اهلل مـن ظـست رجـاًل  أقمغم اجلبٝم٦م 42

 أظذ اجل،في(

 أي ُمرشمٗمع اجلبٝم٦م

 

 اًمرمحـ سمـ قمقفقمبد

ــــى َيْلُخــــَذَذو َرُجــــٌل   أضمبف 43 )َحْت

 أج،ه...(

هككق اؾمككؿ إؾمككد : إضمبككف

 )ًمٕمرض ضمبٝمتف(

 أ  ُمالٚمؿ اًمروُمل 

)َحْتى َيْلُخَذَذو َرُجٌل آدم جعد  ضمٕمد اًمِمٕمرة 44

 افشعرة ...(

 

 

 ُمالٚمؿ اًمروُملأ  

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  ل صعره ظذ مـؽ،قه(سـق)ي ؿمٕمره قمغم ُمٜمٙمبٞمف 45
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 ددٍٚ خمتصـس بصفات اإلَاّ املٗدٟ عًٝ٘ ايطالّ

 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

أؾمكككقد اًمِمكككٕمر  46

 واًمٚمحٞم٦م

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  )شواد صعره وحلقته ورأشه(

وداء احلــزاز ()يرأشــه حــزاز) ذم رأؾمف طمزاز 47

 (يرأشه

هق داء أو آوم٦م شمّمكٞم٥م اجلٚمكد 

 ةِمكروهل اهلؼمي٦م وُمٜمٝم٤م اًم٘م

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ 

 سمـ قمككم سمكـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  )صػي ادفدي  حسن )افوجه( طمالـ اًمقضمف 48

أي إؾمككككٛمر إُمٚمككككح ذو  )ادفدي أؿ،ل( أىمبؾ 49

 اعمةُمح احلالٜم٦م

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

 سمقضمٝمف ٟمقر :4

 

)يعؾو كور وجفه شواد صـعره 

 وحلقته ورأشه(

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م اىم٦مؿمكرأي ومٞمف إ

 يم٤مًمٙمقيم٥موضمٝمف  51

 

)ـلن وجفه افؽوـى افـدري 

ـــون( ـــه   ف افؾ ـــلن وجف )ـ

 ـوـى دري(

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م اىم٦مؿمكرأي ومٞمف إ

 سمقضمٝمف أصمر 52

 

أي اًمبثقر اًمتل خيٚمٗمٝمك٤م طمك٥م  )ويوجفه أثر(

اًمِمككككب٤مب أو اجلككككدري أو 

 اًمِمج٦م أو اخل٤مل أو اًمِم٤مُم٦م.

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ 

 سمـ قمككم سمكـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

 ذم ظمده إيٛمـ  53

 ظم٤مل

 ف خده إيؿن خول )

  (ف وجفـــه خـــول()أشـــود

 )صومي ف رأشه(

 هل قمةُم٦م أو طمب٦م ؾمقداء 

 ؿمبٞمٝم٦م سم٤مًمِم٤مُم٦م

 أسمق أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم

   ـم٤مًم٥مأقمكم سمـ 

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ 

 الكلماحل

شم٘مقس احل٤مضمبلم ُمكع اُمتكداد  (ادفدي رجل أزج) أزج احل٤مضمبلم 54

ذم ـمككرومٞمٝما طمتككك يٙمكك٤مد أن 

 يٚمت٘مٞم٤م 

قمـ  اًمّم٘مر سمـ رؾمتؿ،

 أسمٞمف
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 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

 أسمٚم٩م 55

 

هق اعمالكٗمر اًمقضمكف واًمكذي مل  (ادفدي رجل أزج أيؾٍ)

سمٚمك٩م أيٚمت٘مل طم٤مضمبٞمكف وي٘مك٤مل 

 احل٤مضم٥م 

اًمّم٘مر سمـ رؾمتؿ قمـ 

 أسمٞمف

أي ظمككككك٤مرج احلككككك٤مضمبلم  ف احلوج،غ(شـر)اد ف احل٤مضمبلمِمكرُم 56

 وقمريْمٝما

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ 

 سمـ قمككم سمكـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

 رؾمتؿ اًمٕملم ُمع طمالٜمٝم٤م وؾمع ()ادفدي رجل أظغ أقملم 57

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ  أي قمٞمٜم٤مه داظمٚمف (افغوئر افعقـغ) هم٤مئر اًمٕمٞمٜملم 58

  سمـ قمكم الكلماحل

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م أيمحؾ ُمـ همػم شمٙمحؾ )ادفدي أـحل افعقـغ( أيمحؾ اًمٕمٞمٜملم 59

اطمككدداب ذم وؾمككط : اًم٘مٜمكك٤م )ادفدي أؿـى إك ( أىمٜمك إٟمػ  :5

 إٟمػ

 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

)ادفدي مـو أذل اف،قً  رجل  أؿمؿ إٟمػ 61

 من أمتي  أصم إك (

 اؾمتقاء إٟمػ: اًمِمٛمؿ

واضمتاع اًم٘مٜم٤م واًمِمكٛمؿ يكدل 

قمككغم أن اطمديككداب أٟمٗمككف ٓ 

ئمٝمر إٓ ًمٚمٛمت٠مُمؾ ومٛمكـ يكراه 

حيال٥م أٟمكف اؿمكؿ ومك٢مذا شم٠مُمٚمكف 

 وضمده أىمٜمك.

 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

)فق،عثن اهلل رجاًل مـن ظـست   أومرق اًمثٜم٤مي٤م 62

 افثـويو(أؾرق 

 )أؾؾٍ افثـويو(

أي ُمتب٤مقمكككد اًمثٜم٤ميككك٤م وهكككل 

اًمتل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمؽ  ؾمٜم٤منإ

 إؾمٗمؾ أو إقمغم

 اًمرمحـ سمـ قمقفقمبد

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

)فق،عثن اهلل مـن ظـست رجـاًل  أهمرق اًمثٜم٤مي٤م 63

 أؽرق افثـويو(

أسمكككق ؾمكككٚمٛم٦م سمكككـ  أي ُمتب٤مقمد اًمثٜم٤مي٤م سمِمدة

 قمبداًمرمحـ 
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 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م أي ُٓمع اًمثٜم٤مي٤م يراق افثـويو()ادفدي  سمراق اًمثٜم٤مي٤م 64

أي اٟمحب٤مس ظمٗمٞمػ ٓ ئمٝمكر  )أن ادفدي ف فسوكه رّتي( ذم ًمال٤مٟمف رشم٦م 65

 إٓ ًمٚمٛمت٠مُمؾ

طمككدي٨م أ  هريككرة،  

أظمرضمككف إصككبٝم٤مين 

 ذم ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمبٞملم

َر َثُؼـالً  ذم ًمال٤مٟمف صم٘مؾ 66 ـَ ِف  )َوَصَ  ادَْْفِدْي َؾَذ

 فَِسوكِِه(

 اًمٓمٗمٞمؾأسمق  

ب سمَِٗمِخككِذِه ْمكككري 67

ى سمَِٞمكككِدِه الككككراًْمٞمُ 

 اًْمُٞمْٛمٜمَك

ى ســـرَب يَِػِخــِذِه اْفقُ ضـــر)وَ 

ــِه  ــَل َظَؾْق ــى إَِ ا َأْيَط ــِدِه اْفُقْؿـَ يَِق

 اْفَؽاَلُم(

 أسمق اًمٓمٗمٞمؾ 

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  )ادفدي ـٌ افؾحقي( يم٨م اًمٚمحٞم٦م 68

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ّمكروؾمط سملم اًمٓمقل واًم٘م )صػي ادفدي ذو مريوع( ُمرسمقع 69

ب ُمككككـ ضكككككر :6

 اًمرضم٤مل

 ٌب ِمَن افِرَجوِل(ضـر)

 

هق اخلٗمٞمكػ اًمٚمحكؿ اًمٜمكدب 

 اعم٤ميض اًمذي ًمٞمس سمرهؾ

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

ضمالكككٛمف ضمالكككؿ  71

 ائٞمكمؾمكرإ

)ادفــدي رجــل مــن وفــدي؛ 

افؾون ظـريب  واجلسـم جسـم 

 ائقع(شـرإ

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمان ُمتٜم٤مؾمؼ اًم٘مقام همٚمٞمظ

ــو افغؾــقظ افؼ )ثــم ةّمكرهمٚمٞمظ اًم٘م 72 ة صـــريلتقـ

افؼوئــد افعــودل احلــوؾظ دــو 

اشتودع  يؿؾمذو ظدًٓ وؿسطًو 

ــــم م ذـــو افػجـــور طؾـــًم 

 وجورًا(

 .اًم٘مٍمة: أصؾ اًمٕمٜمؼ

 

ضمٕمٗمر سمكـ حمٛمكد سمكـ 

 قمكم
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 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

ـــى   أضمٜم٠م 73 ـــوظي حت ـــوم افس )ٓ تؼ

يستخؾ  رجل من أذل يقتـي 

 أجـل( 

هق اٟمٙمب٤مب ذم اًمٕمٜمؼ أو : اجلٜم٠م

 اًمٙم٤مهؾ قمغم اًمّمدر

 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري 

أظمرضمف أسمكق ٟمٕمكٞمؿ ذم 

أظمبكككك٤مر أصككككبٝم٤من 

ُمقؾمككككككككككككققم٦م )

 .(اًمبالتقي

قمٔمكككٞمؿ ُمِمككك٤مش  74

 اعمٜمٙمبلم

)خيرج رجل من وفدي ظظـقم 

 (مشوش ادـؽ،غ

أي مجع ُمِم٤مؿمف وهل رؤوس 

 اًمٕمٔم٤مم

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

 قمريض ُم٤م سملم  75

  اعمٜمٙمبلم

ـ سمككحمٛمككد سمككـ قمكككم  أي قمريض اًمّمدر واًمٜمحر   )افعريض مو يغ ادـؽ،غ(

 سمـ قمككم سمكـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  )إن ادفدي مسسشل ادـؽ،غ( ُمالؽمؾمؾ اعمٜمٙمبلم 76

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  ()إن ادفدي واشع افصدر واؾمع اًمّمدر 77

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  )ضخم اف،طن( ضخؿ اًمبٓمـ 78

)خيرج رجل من وفدي ف آخر  ُمبدح اًمبٓمـ 79

 (اف،طن افزمون م،دح

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م أي واؾمع اًمبٓمـ: اعمبدح

اٟمٗمككراج ومخذيككف وشمب٤مقمككد ُمكك٤م  ()أزيل افػخذين أزيؾ اًمٗمخذيـ :7

 سمٞمٜمٝما.

   ـم٤مًم٥مأقمكم سمـ 

)خيرج رجل من وفدي ف آخر  قمريض اًمٗمخذيـ 81

 افزمون ظريض افػخذين(

   ـم٤مًم٥مأقمكم سمـ  سمٛمٕمٜمك ضخ٤مُمتٝما

ــو  ذو اًمِم٤مُمتلم 82 ــْم َيؾِقَف ـــُْفْم ُ و )ُث ــٌل ِم َرُج

ــوُن  ــِه َيُؽ ــَذ َيَدْي ــوَمَتْغِ  َؾَع َص

وِم  اْفَػْتُ  َيْوَمئٍِذ  َيْعـِي َؾْتَ  افـر 

َْظَمِق( ْٕ  يِو

اًمِم٤مُم٦م قمةُم٦م ظمٚم٘مك٦م ُمكـ اهلل 

 وهل همػم اخل٤مل

 اهلل سمـ قمب٤مسقمبد
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 ظؾقه افسالم جدول خمتصـر يصػوت اإلموم ادفدي

 افراوي أو ادرجع تعري  افصػي أو إثراحلديٌ  يافصػ م

)يظفره صـومتون  صـومي ظـذ 

 ظـــذ  فـــون جؾـــده وصـــومي

 ملسو هيلع هللا ىلصافـ،ي( ص،ه صومي

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

ــي(  ذم يمتٗمف ؿم٤مُم٦م 83 ــي افـ، ــه ظالم  ملسو هيلع هللا ىلص)ف ـتػ
)وصومي يغ ـتػقه مـن جوك،ـه 

 ســر  حتً ـتػـه إيسـرإي

 ورؿي مثل ورؿي أس(

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

حمٛمككد سمككـ قمكككم سمككـ 

 سمـ قمككم سمكـ الكلماحل

 أ  ـم٤مًم٥م

 ـم٤مًم٥م  أقمكم سمـ   )يػخذه إيؿن صومي( ذم ومخذه ؿم٤مُم٦م 84

)يؼوم ف آخر افزمون رجل من  ومتك ؿم٤مب  85

ظــست صــوب()ي،عٌ اهلل مـــو 

 أذل اف،قً ؽالمًو صويًو حدثًو(

 )ؾتى صوب من ؿريش(

 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري 

 قمبداهلل سمـ قمب٤مس

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

قمٛمره طملم يبٕم٨م   86

 وخيرج

)ي،عٌ وذو مو يغ افثالثغ إػ 

 إريعغ(

ــِدي   ــُرُج ادَْْف ــَو اْيــُن )خَيْ َوُذ

َلْكـُه َرُجـٌل ِمـْن  ـَ َأْرَيِعَغ َشـًَي  

 ائِقَل(شـرَيـِي إِ 

 قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  

 قمبداهلل سمـ احل٤مرث
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 َسادع ايهتاب

 مراجع افؽتوب

 ادمف  افؽتوب م

  افؼرآن افؽريم 1

 أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖماري إيراز افوذم ادؽـون من ـالم اين خؾدون 2

 اًمتقجيريسمـ قمبداهلل محقد  افػتن وادالحم وأرشاط افسوظيإحتوف اجلمظي يم جوء ف  3

 حمٛمد سمـ احلالـ احلر اًمٕم٤مُمكم ث،وت اهلداة يوفـصوص وادعجزاتإ 4

 قمبداًمٕمٚمٞمؿ سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبالتقي إحوديٌ افواردة ف ادفدي ف مقزان اجلرح وافتعديل 5

 حمٛمد صديؼ ظم٤من اإل اظي دو ـون ومو يؽون يغ يدي افسوظي 6

 أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي إ ـور 7

 حمٛمد زهػم طمبٞم٥م إرصود احلران إػ مفدي آخر افزمون 8

 أسمق احلالـ اهلروي اًم٘م٤مري قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من (ادوضوظوت افؽزى)إرسار ادرؾوظي ف إخ،ور ادوضوظي  9

 اًمؼمزٟمجلحمٛمد سمـ رؾمقل احلالٞمٜمل  اإلصوظي ف أرشاط افسوظي 10

 أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمال٘مةين اإلصويي ف متققز افصحويي 11

 ومْمؾ سمـ طمالـ اًمٓمؼمد إظالم افورى يلظالم اهلدى 12

 اسمـ ـم٤مووس احلالٜمل  إؿ،ول إظمل 13

ٞمد اًمَبَٓمْٚمَٞمقدٓ آؿتضوب ف رشح أدب افؽتوب 14  سمـ اًمال 

 اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمّل أسمق  أفػقي افعراؿي ف ظؾوم احلديٌ 15

 حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز يحور إكوار  اجلومعي فدرر أخ،ور إئؿي إضفور 16

 اعمٓمٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد اف،دء وافتوريخ 17

 اعمت٘مل اهلٜمدي اجلقؾمقري قمةء اًمديـ اًمِم٤مذزم افزذون ف ظالموت مفدي آخر افزمون 18

 ُمّمٓمٗمك سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمالٞمد طمٞمدر اًمٙم٤مفمٛمل افسالم يشورة اإلشالم ف ظالموت ادفدي ظؾقه 19

 اًمبٞمٝم٘ملأمحد سمـ احلاللم احل٤مومظ أسمق سمٙمر  اف،عٌ وافـشور 20

 أسمق قمبد اهلل ومخر اًمديـ حمٛمد اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل ف أخ،ور صوحى افزمون اف،قون 21

 حمٛمد سمـ إؾماقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمبخ٤مري افتوريخ افؽ،ر 22

 أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلالـ سمـ قمال٤ميمر دمشق توريخ 23

 حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد يمال اًمديـاهلام  سمـ اًمٙمال افتحرير ف أصول افػؼه 24

 يأسمق اًمٕمة حمٛمد قمبد اًمرمحـ اعمب٤مريمٗمقر حتػي إحو ي يؼح جومع افسمذي 25

 اًمالٞمقـملقمبد اًمرمحـ سمـ أ  سمٙمر، ضمةل اًمديـ  تدريى افراوي رشح تؼريى افـوواي 26
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 َسادع ايهتاب

 مراجع افؽتوب

 ادمف  افؽتوب م

 أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمبل افتذـرة يلحوال ادوتى وأمور أخرة 27

 قمبد اًمرمحـ سمـ أ  سمٙمر، ضمةل اًمديـ اًمالٞمقـمل افتعظقم وادـي 28

 اعم٘مرئحمٛمد سمـ احلالـ اًمٜم٘م٤مش أسمق سمٙمر  صػوء افصدور تػسر اين ادؼرئ 29

  تػسر أصعقو 30

  تػسر حزؿقول 31

  تػسر داكقول  32

  تػسر زـريو  33

 أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمال٘مةين تؼريى افتفذيى 34

 أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي افتؼريى وافتقسر دعرؾي شـن اف،شر افـذير 35

 سمـ قمبد اًمؼمأسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد  افتؿفقد دو ف ادوضل من ادعوّن وإشوكقد 36

 جمد اًمديـ أسمق اًمالٕم٤مدات اعمب٤مرك اجلزري اسمـ إصمػم جومع إصول ف أحوديٌ افرشول 37

 ؾمٚمٓم٤من ـمرخيؿ اًمرسطم٤مين جومع أكسوب ؿ،وئل افعرب 38

 قمبد اًمرمحـ سمـ أ  سمٙمر، ضمةل اًمديـ اًمالٞمقـمل احلووي فؾػتووي 39

 اهلروي اًم٘م٤مري أسمق احلالـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من احلظ إوؾر ف احلٍ إـز 40

 إصبٝم٤مينأسمق ُٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبكد اهلل  حؾقي إوفقوء وض،ؼوت إصػقوء 41

 حمٛمد اًمّم٤مدق اعمٖمٚمس  اخلالؾي افؼودمي 42

 أ  ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير سمـ رؾمتؿ اًمٓمؼمي اًمّمٖمػم دٓئل اإلمومي 43

 اًمبٞمٝم٘ملأمحد سمـ احلاللم احل٤مومظ أسمق سمٙمر  دٓئل افـ،وة ومعرؾي أحوال صوحى افؼيعي 44

45 
أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد اًمِمٞمب٤مين، اعمٕمكروف   خرة احلػوظ 

 سم٤مسمـ اًم٘مٞمرساين

 اًمِمٞمخ اسمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل رشوفي ف صالة افتس،ق  46

 حمٛمد سمـ أ  سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م زاد ادعود ف ذدي خر افع،ود 47

  شػر افتثـقي 48

 اسمـ ُم٤مضم٦م أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل شـن اين موجي 49

ِجاْلت٤مين شـن أيب داود 50  أسمق داود ؾمٚمٞمان سمـ إؿمٕم٨م اًمال 

 أسمق قمٞمالك حمٛمد اًمؽمُمذي شـن افسمذي  51
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 َسادع ايهتاب

 مراجع افؽتوب

 ادمف  افؽتوب م

 اًمدارىمٓمٜمل أسمق احلالـ قمكم سمـ قمٛمر افدارؿطـي شـن 52

 أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمال٤مئل  شـن افـسوئي 53

 أسمق قمٛمرو اًمداين قمثان سمـ ؾمٕمٞمد  افواردة ف افػتن وؽوائؾفو وافسوظي وأرشاضفوافسـن  54

 أسمق قمبداهلل ؿمٛمس اًمديـ اًمذهبل شر أظالم افـ،الء 55

 قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد احلٚمبل افسرة احلؾ،قي  56

 طمب٤من حمٛمد سمـ اين ح،ون صحق  57

 حمٛمد سمـ إؾماقمٞمؾ اًمبخ٤مري صحق  اف،خوري 58

 ُمالٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلالـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمال٤مسمقري صحق  مسؾم  59

 قمبد اًمرمحـ سمـ أ  سمٙمر، ضمةل اًمديـ اًمالٞمقـمل صحق  وضعق  اجلومع افصغر وزيودته 60
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 51 ............................................................................ وروُمٞم٦م اًم٘مالٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومتح

 56 ...........................................................................................اهلٜمد همزوة



 

- 211 - 

 فٗسس احملتٜٛات

 57 ......................................................................................... اًمدهٞماء ومتٜم٦م

 62 ............................................................................................. اًمدضم٤مل

 72 ................................................................. اًمالةم قمٚمٞمف ُمريؿ اسمـ قمٞمالك اعمالكٞمح

 76 ................................................................................. اًمدضم٤مل اعمالكٞمح ىمتؾ

 76 .......................................... اًمالةم قمٚمٞمف قمٞمالك اعمالكٞمح ووم٤مة صمؿ اًمالةم قمٚمٞمف اعمٝمدي ووم٤مة

 => ................................................................................ افثــــوّن اجلــــــزء

 => .............................................. وادؽوكقي وافزمـقي افشخصقي افسالم ظؾقه ادفـدي صػوت

 79 ......................................................................... ًمٚمٛمٝمدي اًمِمخّمٞم٦م اًمّمٗم٤مت

 79 ............................................................................... اخلَْٚم٘مٞم٦م اعمٝمدي صٗم٤مت

 84 ............................................................................... اخلُُٚم٘مٞم٦م عمٝمديا صٗم٤مت

 85 ............................................................................ !ًمٞمٚم٦م ذم اهلل يّمٚمحف ُمٕمٜمك

 89 ............................................. اًمبٞمْم٤مء واًمٕمائؿ اًمبٞمض اًمثٞم٤مب يٚمبالقن وأصح٤مسمف دياعمٝم

 91 ............................................................................ ًمٚمٛمٝمدي اًمزُمٜمٞم٦م اًمّمٗم٤مت

 91 ..................................................................... اعمٝمدي ظمروج ىمبؾ اًمٜم٤مس أطمقال

 94 ..................................................... اجلؼمي احلٙمؿ ُمرطمٚم٦م وهن٤مي٦م اًمٕمرب طمٙم٤مم ؾم٘مقط

 95 ...................................................................................... آٟمت٘م٤مًمٞم٦م اًمٗمؽمة
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