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 االٍداٛ

 اهلل عليُ وآلُ...ى إىل بضعة الزسول صّل

 ة...املّيو الفضل األئنة الذيً ٍه أٍل إىل رحياىة اجلية وأّو

 ة...إىل حليلة قشيه اليار واجلّي

 وال ِجية... ًاىشإً لوالٍا ملا خلق اهلل وَم ,دة اليشاءإىل أو أبيَا وسّي

 دتي وموالتي فاطنة الزٍزاء صلوات اهلل وسالمُ عليَاإىل سّي

وييفعيا يوو  ,املتواضع عشى أٌ ييال رضاٍاٍدي ٍذا اجلَد ُأ

 .ىلقاٍا

  

  



 

  



 

 

 

 

 

 مكدم٘ املؤضط٘

 بسى اهلل انرمحٍ انرحيى

كعم وله الشؽر بام أهلم والثـاء بام قدم والصالة  والالالةم عالذ أاحلؿد هلل عذ ما 

ؽؿالالهو وكفالالرس  ك   الالهو  مالاله  الالم مرسهالالجل  ه و الالل   أمالالرهو وعق الالة عؾؿالالهو ومممالال  ح 

 وج ال ديـهو حمؿد وآله ادـ ج ني األخقار.

 ا بعد:أم  

مل يزل احلديث عه مظؾرسمقة أمر ادممـني اإلمام عيل به أيب صالب صالؾرسا  اهلل 

شالالعرًا وكثالالرًاو االالديثًا  ووسالالةمه عؾقالاله يشالالغ  حقالالزًا ك الالرًا و ال صالالـق  وال حؼقالال 

جل  ذه الظةمة و سؼقػة بـي ساعد  وإىل يرسمـالا  الذاو بال  ومل تالزل وق  وتدويـًاو مـذ 

 ادفدي ابه فاصؿة صؾرسا  اهلل وسةمه عؾقه.اإلمام ح ى يلذن اهلل بحؽم 

ومه ثم ففذا ادخطرسط واحد مه تؾك الؽ ب ال ي اكزى مصالـػرس ا إىل الالدفا  



وحماربالة أعدائاله الالذيه   أولقائاله واالم ثال ألمالر اهلل تعالاىل و ك العه احل  وأ ؾه 

 كص رسا العداء لإلسةم وأ ؾه.

وادصالالـ  ر الاله اهلل  الالرس واحالالد مالاله األعالالةم الػضالالةء الالالذيه عرفالالرسا با فالالد 

واالج فاد وكرش العؾم و الػؼه واألصرسل والعؼائالد واألد  ورير الاو ومـفالا  الذا 

يل با  قنني عا)أنوار املناقب وأذكار املصاابب   قتلاأ أقامل املا الؽ ا  ادرسسرسم بال 

إىل  ترسفقؼالهوقالد اكالزى األا ادحؼال  حالاله ع الد زيالد دام  (المايب طالب عليا  ال ا

 اؼق   ذا ادخطرسط واخراجه إىل الـرسر فؼد بذل فقه جفده وعذ اهلل أجره.

 

 

 

 

 زٜٔظ مؤضط٘ علْو ىَر البالغ٘
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 مكدم٘ التحكٔل

ـِ اهلل  سمِْسؿِ  ْْحَ طم اًمرَّ  ٞمؿِ اًمرَّ

٤مهريـ واًمٚمٕمـ اًمٓمّ  وآًمف دحمٛمّ  ٜم٤مدٟم٤م وٟمبٞمّ ؾمٞمّ  قمغم اهلل وصغمَّ  اًمٕم٤معملم رب احلٛمد هلل

  .وًملم وآظمريـاًمدائؿ قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم ُمـ إ

 وُمّمب٤مطم٤مً  ًمألٟم٤مم، رْح٦م سمٕمثفـ ُمَ  قمغم وصٚمقاشمف اهلداي٦م، ُمـ ُمٜمح ُم٤م قمغم هلل احلٛمد

وإُم٤مم اعمت٘ملم  اعمسٚمٛملم، دوؾمٞمّ  اعم١مُمٜملم،أُمػم  أظمٞمف وقمغم ًمٚمٕمب٤مد، وهمٞمث٤مً  ًمٚمٔمالم،

الة وأزيمك اًمّّم  أومْمؾ قمٚمٞمٝمؿ اعمٞم٤مُملم، اًمٙمرام اًمٖمرّ  وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚملم وآهلام

 .اًمتسٚمٞمؿ

 :وسمٕمد

ذم  ًمٗم٧مأُ  تلاًم ٛم٦ماًم٘مٞمّ  اًمٙمت٥م هق ُمـ يدي اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز سملم ذياًم اًمٙمت٤مب ٝمذاوم
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سمٞم٤من وٓدة وؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وىمد مجع 

اعم١مًمػ رواي٤مت ذات ُمْم٤مُملم قم٤مًمٞم٦م ذم أٟمقار ُمٜم٤مىمبف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 

سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  أطم٘مٞمتف ًمإلُم٤مُم٦مويمذًمؽ أطم٤مدي٨م ذم إصمب٤مت 

ـ اعمقارد اًمتل ختص أٟمقار ؿ وقمّمٛمتف وؿمج٤مقمتف وزهده وشم٘مقاه وهمػم ذًمؽ  ُموؾمٚمّ 

اعمٜم٤مىم٥م، أُم٤م ذم أذيم٤مر اعمّم٤مئ٥م ومذيمر طمدي٨م ُم٘متٚمف وُمدومٜمف صٚمقات اهلل وُٓمف قمٚمٞمف 

 .وُم٤م فمٝمرت ًمف ُمـ اًمٙمراُم٤مت ذم ذًمؽ

ٞمٕمٞم٦م عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ شمزدان هب٤م اعمٙمتب٦م اًمِّم  اًمَّتلويٕمد هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م  

يقومؼ الم، وُمـ ومْمؾ اهلل ورْحتف وًمٓمٗمف أن قمٚمٞمٝمؿ اًمّس  هؾ اًمبٞم٧مأ قمـواحل٘م٤مئؼ 

رب ٜمػم اًمدّ يُ  اًمَّذيالم طمٞم٤مء شمراث أهؾ اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّس إإمم  اعمح٘م٘ملم واًمب٤مطمثلم

  .ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتسٚمٞمؿواهلداي٦م قر اًمٜمّ اىمتب٤مس راد أعمـ 

  :املؤلفتسمج٘ 

ٞمخ قمبد ظمٚمػ اسمـ اًمِّم ٞمخ قمبد قمكم سمـ اًمٗم٤مضؾ اًمٜمبٞمؾ اًمِّم و ،هق اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ

اًمبقؿمٝمري  ٞمخ طمسلم اًمٕمّمٗمقري اًمبحراين اًمدرازي أصالً قمكم اسمـ اًمٕمالُم٦م اًمِّم 

 .وُمدومٜم٤مً  ُمسٙمٜم٤مً 

زُم٤من اًمٓمقيٚم٦م أوم٤مضؾ اًمرضم٤مل ل قمّمٗمقر سمٞم٧م قمٚمؿ ضمٚمٞمؾ فمٝمر ومٞمف ُمٜمذ إآ

، ومٞمفويمب٤مر أهؾ اًمٗمْمؾ  ،ء هذا اًمبٞم٧مواعم١مًمػ ُمـ أطمد أضماّل  ،وُمِم٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ

ُمٜمٓم٘م٦م قمّمٗمقر ُمـ اًمبحريـ وأؾمتقـمـ  لآٞمخ ظمٚمػ سمـ قمبد قمكم ه٤مضمر واًمده اًمِّم 
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ُمقر ذم سمقؿمٝمر وإُم٤مُم٦م ٦م إٜمف قمبد قمكم ُمـ سمٕمده ُمرضمٕمٞمسمومٙم٤من ٓ ،ؿمٝمر ذم إيرانسمق

وأُم٤م وٓدشمف ومٚمؿ ، ٝم٤مٞمًمٚمجٛمٕم٦م واجلامقم٦م واًم٘مْم٤مء وم ويم٤من ُمـ سمٕمد أسمٞمف إُم٤مُم٤مً  ،اجلٛمٕم٦م

ويٕمد ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  ،أقمثر قمغم شم٤مريخ وٓدشمف ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي

 .ف اًمِمٞمخ سم٤معمدح واًمثٜم٤مءومٙم٤من خيّّم  ،ٟمّم٤مريٞمخ إوُمـ ُمٕم٤مسي اًمِّم  قمنم اهلجري

 :أقْال العلناٛ فُٔ

 ، وىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م اًمذظم٤مئر:(3)ٟمقار: يم٤من قم٤معم٤م حمدصم٤م وم٤مضال ىم٤مل ومٞمف ص٤مطم٥م إ

اًمٕمالُم٦م وىم٤مل قمٜمف  ،(1)هق ُمرضمع اًمٗمْمالء ذم اًمتح٘مٞمؼ اًمَّذياًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضؾ 

ي٦م اهلل اعمرقمٌم ذم اًمٓمرق آ، ووصٗمف (1)١مًمػ وم٤مضؾاًمٓمٝمراين: قم٤ممل ضمٚمٞمؾ وُم

وًمف اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ، (4)حدث اجلٚمٞمؾ وقمده ُمـ ؿمٞمقخ آضم٤مزةؾم٤مٟمٞمد سم٤معموإ

وم٠مسمقه يم٤من قم٤ممل سمقؿمٝمر وًمف ذح ًمٙمت٤مب ؾمداد اًمٕمب٤مد ًمٕمؿ  :طمٞم٨م اٟمف ُمـ سمٞم٧م قمٚمؿ

وهق اًمبحراين ٚمف ذح ًمٙمت٤مب قمٛم٦م ؾمٚمٞمامن اعم١مًمػ ومُم٤م أو ،اعم١مًمػ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين

ٟمام يدل قمغم اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٢موم ءقمغم ر ن دلَّ إوهذا  ،ؾمالُمٞم٦مصقل اًمٕم٘م٤مئد اإلأ

 .اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مًمػ

                                                           

 .131اًمِمٞمخ قمكم اًمبحريٜمل:  –ٟمقار اًمبدريـ أ 3))

 .173حمٛمد قمكم اًمٕمّمٗمقر:  –( اًمذظم٤مئر 1)

 .3770سمرىمؿ  ،3340 :31اًمٓمٝمراين  –( ـمب٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .11 :اًمسٞمد اعمرقمٌم –(  اًمٓمرق وإؾم٤مٟمٞمد 4)
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 مؤلفاتُ: 

 ة ُم١مًمٗم٤مت ذيمره٤م اًمٜمقيدري ذم أقمالم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمبحريـ وهل:قمدَّ  فًم

 وقمٚمؿ اًمٙمالم.ومٙم٤مر ذم أصقل اًمٗم٘مف إ ءمميمت٤مب ٔ .3

 .ٝم٤مرةيمت٤مب ذم اًمٓمّ  .1

 .الةيمت٤مب ذم اًمّّم  .1

 .يمت٤مب ذم ُمب٤مدئ قمٚمؿ آصقل .4

 يمت٤مب ذح اًمٜمٝم٤مي٦م ذم آصقل. .1

 ذح هتذي٥م آصقل. .7

 إسمٓم٤مل اًمٕمقل واًمتٕمّمٞم٥م.ذم ري٥م حتٗم٦م إ .7

 يمت٤مب ذم اعمس٤مئؾ اعمتٗمرىم٦م. .8

 يمت٤مب اًم٘مقل اًمسديد ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م. .9

 رؾم٤مًم٦م ذم اًمِمٙمقك. .30

 حق.رضمقزة ذم اًمٜمّ إِ  .33

 رؾم٤مًم٦م ذم اًمت٘مٚمٞمد. .31
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 ديقان ؿمٕمر ذم اعمراصمل. .31

المأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف ُم٘متؾ يمت٤مب  .34 اعمسٛمك سم٠مٟمقار اعمٜم٤مىم٥م وأذيم٤مر  اًمسَّ

الماعمّم٤مئ٥م ذم ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف  وهق اًمٙمت٤مب  اًمسَّ

 اًمٕمزيز. اًم٘م٤مرئ يدي سملم اًمَّذي

 يمت٤مب اًمدرر اجلامٟمٞم٦م ذم أضمقسم٦م اعمس٤مئؾ اًمدواٟمٞم٦م. .31

 ؾم٤مًم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمّمالة.ر .37

 رؾم٤مًم٦م ذم أطمٙم٤مم اجلٛمٕم٦م. .37

 رؾم٤مًم٦م ذم اًمٙمر. .38

يمت٤مب ذح أصقل اًمٕم٘م٤مئد اعمتـ ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اهلل  .39

 اعم١مًمػ رْحف اهلل. اًمٕمّمٗمقر واًمذي هق قمؿّ 

 .(3)طمقار ُمتٗمرىم٦م قمغم يمت٥م اعم٘مدُم٤مت ذم اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م .10

 ّفاتُ: 

هـ وىمد دم٤موز اًمثامٟملم ُمـ قمٛمره وهذا ُم٤م سح سمف اًمِمٞمخ قمكم 3101ؾمٜم٦م  شمقرم

ؿمٝمر ذم سمقواطمدة ذم سمٞمتف ذم  ر اًمبدريـ طمٞم٨م ىم٤مل: اضمتٛمٕم٧م سمف ُمرةاًمبحراين ذم أٟمقا

                                                           

 .103 :ؾم٤ممل اًمٜمقيدري –ىمرن  34( أقمالم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمبحريـ ظمالل 3)
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 .(3)ُمرضف اًمرقمِم٦م وقمٛمره ي٘مرب اًمثامٟملم ؾمٜم٦م

 ميَذٔ٘ التحكٔل: 

اعم١مًمػ قمغم تب٧م ذم طمٞم٤مة يمُ  ،ٟمسخ٦م واطمدة وم٘مط قمغم اعمخٓمقط حت٘مٞمؼ ذم اقمتٛمدٟم٤م

 وهل اًمٜمسخ٦م ،وهق ُمـ أىم٤مرب اعم١مًمػ ،يد قمبد اهلل سمـ حمٛمد قمكم اًمِمقيٙمل اًمبحراين

ُمـ رهمؿ قمغم اًمو( 38010ؾمالُمل اعمرىمٛم٦م )جمٚمس اًمِمقرى اإل ُمٙمتب٦م ذم اعمحٗمقفم٦م

 ًمٚمٛمخٓمقط وًمٙمٜمٜمل مل أضمد.يمثرة اًمبح٨م قمـ ٟمسخ٦م أظمرى 

 : آقمامل اعمٜمجزة ًمتح٘مٞمؼ اعمخٓمقط

اًمتّمحٞمح قمغم ىمٛم٧م سمتّمحٞمح إظمٓم٤مء اًمقاردة ذم اعمخٓمقط ، واقمتٛمدت ذم . 3

 . اعمّمدر اًمذي ٟم٘مؾ ُمٜمف اعمّمٜمػ وَأذت قمغم ذًمؽ ذم اهل٤مُمش

هل٤م ذم  ومل أذ سمتّمحٞمحٝم٤م ىمٛم٧م وإقمراسمٞم٦م . هٜم٤مك أظمٓم٤مء اُمالئٞم٦م وًمٖمقي٦م1

 اهل٤مُمش.

ًمف ذم وظمالف ذًمؽ أذٟم٤م  ،[ ومٝمق ُمـ اعمّمدر]   ٕم٘مقومتلمُم. يمؾ ُم٤م ورد ُم٤م سملم 1

  .اهل٤مُمش

 ًمٕمدةُذيمر  اًمَّذيقمغم يمت٤مب ُمقًمد أُمػم اعم١مُمٜملم  .أقمتٛمد اعم١مًمػ ذم اًمبداي٦م4

 وأسمق قمزيز اخلٓمل. ،واسمق احلسـ اًمبٙمري ،أسمق خمٜمػ :ُمٜمٝمؿ ُم١مًمٗملم

                                                           

 .481 :اًمِمٞمخ قمكم اًمبحراين –( أٟمقار اًمبدريـ  3)
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 ،174 :11قمزيز اخلٓمل طمس٥م ُم٤م ذيمره اًمٓمٝمراين ذم اًمذريٕم٦م  يبٕ ٟمفأواًمٔم٤مهر 

 .(8911رىمؿ )

 :ختامًا

حيقي ذم  ذياًم اجلٚمٞمؾ اًمٙمت٤مب هذا حت٘مٞمؼ مت٤ممإل ووم٘مٜمل أن وأؿمٙمره اهلل أْحد

ة قرسم٤ميم ويٕمدّ  ،ـمٞم٤مشمف اًمٙمثػم ُمـ ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

دُم٦م أهؾ اًمبٞم٧م خليقوم٘مٜمل  نْ أل اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير وم٠مؾم٠م ،قمٛمكم ذم جم٤مل اًمتح٘مٞمؼ

م ؿمٙمري اًمٙمرام صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ وأن يرزىمٜمل ؿمٗم٤مقمتٝمؿ، ويمذًمؽ أىمد

خ اعمٗمْم٤مل وأُمتٜم٤مين ًمٙمؾ ُمـ ؾم٤مقمدين ذم إيمامل هذا اًمٙمت٤مب وسم٤مخلّمقص إ

 وإخ اًمٕمزيز اًمّسٞمد ٟمقار احلسٞمٜمل، ،ذ طمسلم ضمٝم٤مد احلس٤مين )أسمق طمسٜملم(آؾمت٤م

 وآًمف دحمٛمّ  ٟمبٞمٜم٤مؾمّٞمدٟم٤م و قمغم اهلل اًمٕم٤معملم وصغّم  رب هلل احلٛمد أن دقمقاٟم٤م وآظمر

 .اًمٓم٤مهريـ

 اـؽربالئل طبد زيد حسـ

هـ7347شفر رمضون املبورك /ول مـ /إؿربالء املؼدسي



 

 
 

 

                                                

  



 

 
 

 

  
 ٍـ3131املتْفٙ ضي٘ 



 

 

  



 

 
 

  

 الصورة األوىل مً اليشخة املعتندة يف التحقيق



 

 

  

 الصورة الثاىية مً اليشخة املعتندة يف التحقيق



 

 
 

 

 الصورة األخرية مً اليشخة املعتندة يف التحقيق



 

 

 



 

  32 
 

 

 

 

 

 

 بسؿ اهلل اـرمحـ اـرحقؿ وبف كستعع

  هلل ضم٤مقمؾ ُم٘م٤مم أوًمٞم٤مئف وأٟمّم٤مر ديٜمف أرسم٤مب اًمّسٕم٤مدة ذم ضمٜم٤من اخلٚمقد قمٚمّٞم٤ًم، احلٛمدُ 

ـمقر اًمّٓم٤مقم٦م سمدرضم٤مت اًمِّمٝم٤مدة وم٠مذق ٟمقرهؿ ؾمٜمّٞم٤م، واعمقومؼ هلؿ إمم  واًمّّم٤مقمد هبؿ

 ًمديـ احلؼ ؿمٞمٕم٦م، وًمٚمنمع اعمبلم وًمّٞم٤م. ومٚمؿ يزاًمقا  ذم يمِمػ احلؼ، وإرؿم٤مد اخلٚمؼ،

ّمٜمف سم٤مًمزي٤مدة ضمٜمٞم٤ًم، هم، وٟمِمٙمره ؿمٙمرًا ٓ يزال زيمٞم٤مً  ٟمحٛمدُه ْحدًا يمثػمًا ـمٞمب٤مً 

ٓ ذيؽ ًمف، ؿمٝم٤مدًة ٟمٙمرره٤م سمٙمرًة وقمِمٞم٤م،  ٟمِمٝمد أن ٓ إًمف إّٓ اهلل، وطمدهُ و

اختذه  اًمَّذيورؾمقًمف،  وٟمِمٝمد أنَّ ؾمٞمدٟم٤م حمّٛمدًا قمبدهُ  وٟمسٚمؽ هب٤م ساـم٤ًم ؾمقي٤م،

سمـ قمّٛمف، ويمِم٤مف همّٛمف أظم٤ًم اطمبٞمب٤م، وارشمْم٤مه صٗمٞم٤م، وىمرسمف ًمديف ٟمجّٞم٤م، واظمت٤مر ًمف 

طمّ٘مف  ٟمّم٤ًم ضمٚمٞم٤ًم، وم٘م٤مل ذمإُِم٤مُم٤ًم ووصٞم٤م أُمره ذم يقم اًمٖمدير سم٤مًمٜمّص ذم ؿم٠مٟمف وووصٞم٤ًم، 

ـْ »سمٛمِمٝمد ُمـ صحبف:  ًُ  َم اهلل  صغّم  (3)شووـقو موموً  يؽقن ـف إِ ِظي ؽعَ  دهُ قٓه وسقّ مَ  ؿـ

ًمف صالًة ـمّٞمب٦ًم زايمٞم٦م ٟمٜم٤مل هب٤م يقم اًمٕمٓمش إيمؼم رّي٤م، وٟمحقز هب٤م ذم ضمٜم٦م آقمٚمٞمف و

 وقمٞمِم٤م هٜمٞم٤م. ،طمٚمٞم٤موًمداٟم٤ًم واعم٠موى 

                                                           

 .1: 3(، وذح اطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمٛمرقمٌمسم٤مظمتالف، )84: 3ُمسٜمد أْحد سمـ طمٜمبؾ  :( اٟمٔمر3)
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ًمف قمغم ومؽمة ُمـ آ اهلل قمٚمٞمف ووم٢من اهلل ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف سمٕم٨م رؾمقًمف اعمّمٓمٗمك صغمَّ 

طم٥م اًمرؾمؾ، وشمٗمرق ُمـ اًمّسبؾ، واًمٜم٤ّمس ذم فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ طمٞم٤مرى، وذم ومٚمقات 

صٜم٤مم، ويٕمٙمٗمقن قمغم اخلٛمر واعمٞمرس اًمِّمٝمقات ؾمٙم٤مرى، يٕمبدون إوصم٤من وإ

ٓ شمٕمد  اًمَّتلالت واًمٕمزى، ويٙمٗمرون سمٜمٕمؿ اهلل وخيْمٕمقن ًم وإٟمّم٤مب وآزٓم،

اخلٓم٤مب،  ؾمتامعاذم صمٞم٤مب اًمٙمؼم وآقمج٤مب، ويستٙمؼمون قمـ  (3)يرومٚمقن ،وٓ دمزى

وي٠مسمقن قمـ إشمب٤مع احلؼ واًمّمقاب، ومٙمِمػ اهلل سمرؾمقًمف اًمّم٤مدق إُملم ـمريؼ 

ٟمقر إمم  ، وم٠مؾمٚمؿ اًم٘مٚمٞمؾ ؿمقىم٤مُمٕمجزاشمف وآي٤مشمف هلؿ هن٩م اًمّمدقسمف احلؼ، وأوضح 

ظمقوم٤م وومرىم٤م ُمـ و ،اجلّب٤مرإٟمقار، وإيامٟم٤م وشمّمدي٘م٤م سمقضمقد ظم٤مًم٘مٝمؿ وسم٤مرهيؿ اعمٚمؽ 

ًمف آ اهلل قمٚمٞمف واعمخت٤مر صغمَّ  ٛمٕم٤م ذم ضم٤مه اًمٜمّبّل دظمقل اًمٜم٤مر، واؾمتسٚمؿ اًمٙمثػم رهمب٦م وـم

ه سم٤مسمـ ُمـ اقمتْم٤مده واٟمتّم٤مر ٦مرهبوظمٞم٤مر عم٤ّم ؾمٛمٕمقا ُمـ اًم٘مسٞمسلم وإطمب٤مر، إَ 

٤مرم اًمبت٤َّمر اهلل وٟم٤مس ديٜمف. قمّٛمف ص٤مطم٥م ذي اًمٗم٘م٤مر وزمي   طمٞمدر اًمٙمرار سم٤مًمّمَّ

َـِّذيـوَ ...﴿ اءُ  َمَعفُ  ا ورِ  َطَل  َأِشدَّ ـُْؽػَّ  قمغمجمبقًملم ومام زال َأهؾ اًمٜمٗم٤مق  (2)﴾...ا

ُـّ صدورهؿ، وإذ ىمد رشم ؿمح اًمِم٘م٤مق، شمبتسؿ ذم يمؾي وىم٧م صمٖمقرهؿ، واهلل يٕمٚمؿ ُم٤م شمٙم

وأدارا  بٞمؾ ذم طمؼ وصٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم،شمْمح اًمّس اشمؿ اًمّدًمٞمؾ سم٤مًمٜمّبل إُملم، و

                                                           

 .رومؾ( –ُم٤مدة  ،3733 :4، اجلقهري –يرومٚمقن: رومؾ ذم صمٞم٤مسمف، اذا اـم٤مهل٤م وضمره٤م ُمتبخؽما.)اًمّمح٤مح  (3)

 .(19اًمٗمتح: آي٦م )( 1)
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قمغم  اًمرؾمقل٘مٚمٞمؾ، قمزم اًمقمٚمٞمٝمؿ سمؼميم٤مشمف يم١موس اًمّسٚمسبٞمؾ، ومام ذب ُمٜمٝمؿ آّ 

٤مل اجلالس ُم٤م ضمقمغم اًمتحقيؾ، وقمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف ذًمؽ اجلٞمؾ، وم٠م (3)ؾ، وازُمعاًمرطمٞم

سمٕمدُم٤م  ٓ ي٘م٤مس سم٤مًمٜم٤ّمس، اًمَّذيسم٘مك ُمـ ذًمؽ اًمٙم٠مس قمغم اًمّس٤مىمل اًمؼم اًمرطمٞمؿ 

آٟم٤مم، وزم اهلل وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقًمف،  ؾمّٞمدواوم٤مهؿ سمف ُمـ اًمٕمٝمد آيمٞمدة ذم اشمب٤مع وصٞم٦م 

وىم٤مشمؾ  إُم٤مم اًمؼمرةاعمس٤موي ًمف ذم اظمالىمف وٟمٕمقشمف، احل٤ميمؿ ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل ذم قمب٤مده، 

قمٚمٞمف  (1)سمخبخُمـ  طمّتكرؾمقل اهلل ُمقٓه  ـْ هق ُمقمم يمؾ ُمَ  اًمَّذياعمٚمحديـ واًمٙمٗمرة، 

 .٤مهوطمٞمّ ذًمؽ اعمِمٝمد ُمـ طمرض  يمؾوسم٤ميٕمف  ،وهٜم٤ّمه -قمٛمر –ذم سمٞمٕمتف اًمٖمدير 

صم٤مر شمٚمؽ إٟمٗم٤مس، ظمرج إهمٞم٤مر ُمـ آواظمتٗم٧م  ،ومحلم رطمؾ ص٤مطم٥م اًمٙم٠مس 

يقم  قمٚمٞمٝمؿ ُأدير اًمَّذياًمٙمٛملم وضٞمٕمقا وصٞم٦م اًمرؾمقل آُملم، وٟمسقا اًمٙم٠مس 

ُمػم طملم ذسمقا يم٠مس اًمري٤مؾم٦م واجل٤مه وأٟمٙمروا سمٞمٕم٦م اًمرئٞمس قمٚمٞمٝمؿ وإ ،اًمٖمدير

ىمل ُمٚمٞم٤م، وشمريمقه ٟمسٞم٤م ، وم٠مقمرضقا قمـ اًمّس٤مىمل اًمب٤مقم٘مدت هلؿ أًمقي٦م اًمسٞم٤مؾم٦م واهلقى

هؿ اًمدوملم، ءسمٞمٕمتٝمؿ هب٤مء ُمٜمبث٤م، واٟمجز دا وأضح٧مقمٝمدهؿ رصم٤م،  ضمّؾ ُمٜمسٞم٤م، ومّم٤مر 

٤مرشمدوا قمغم أقم٘م٤مهبؿ وماخلالف إول، إمم  أن قم٤مدواإمم  وْحٚمٝمؿ اًمٜمٗم٤مق اًمبٓملم

  .وريمبقا ُمٓم٤مي٤م يمٗمرهؿ ًمٚمرسى اًم٘مٝم٘مرى

                                                           

 .زُمع(–، ُم٤مدة 344: 8( أزُمع: اًمزُمع، اإلُمْم٤مء سم٤مُٕمر واًمٕمزم قمٚمٞمف )ًمس٤من اًمٕمرب 1)

 .سمخ(-، ُم٤مدة347 :4اًمٗمراهٞمدي  –)اًمٕملم  اإلقمج٤مب سم٤مًمٌمء،( سمخبخ: يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل قمٜمد 3) 
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قا طمؼ همّمبو وأيمت٤مومف، اًمديـ قمالمأ ويمرسواٝمدُمقا أريم٤من اًمنمع وأيمٜم٤مومف، وم

صٚمقات إرث وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء اًمبتقل  اىمتٓمٕمقاومٞمف خم٤موم٦م، و ٠مظمذهؿشمأهؾ اًمبٞم٧م، ومل 

 ضمٝمٚمٝمؿٟمّمبقا ُمـ هم٤مي٦م و ،رأوم٦م وٓ رْح٦مُمالُم٦م وٓ همػم  ُمـاهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝم٤م 

َـّ قمغم  ٤مواجلالوم٦م ظمالوم ، ذم أُمر اخلالوم٦م اخل٤مزم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمنماوم٦م اهلل ورؾمقًمف ومٞمام ؾم

سمـ قمتب٦م سمـ  اًمٕمّب٤مسُم٤م ذيمره إمم  ؿم٤مرأاعمٛمٚمقء ُمـ اجلٝمؾ واًمٜمٗم٤مق واًمٙمث٤موم٦م، ويم٠مٟمف 

 ي٘مقل: (3)ايب هل٥م اهل٤مؿمٛمل

ـْ ُُمبٚمغٌ   داً قمٜم٤ّم اًمٜمّبل حمٛمّ  َُم

ِذيـ نَّ إ  ًمقان يٕمدِ أؿ هَتُ أُمرْ  اًمَّ

 اعم١مُمٜملم ُمٙم٤مٟمفُ  ُمػمَ أ همّمبقا

 اطمرزوأاًمبتقل و ٓمِمقا سمٗم٤مـمٛم٦مَ سمَ 
 

 

 اًمٕمدوانِ إمم  أنَّ اًمقرى قم٤مدوا

 ّٓ ـِ مل يٕمدًمقا إ   يامنِ اإل  قم

 ٚمٓم٤منِ واًمّس  سم٤معمٚمِؽ  واؾمت٠مصمروا

 اًم٘مرآنِ قمغم  ٕمٜم٤مً ُمػماصمٝم٤م ـمَ 
 

سمرام، واًمٖمّم٥م، واًمٜمّم٥م وآهتْم٤مم، همػم ُمستبٕمد وذًمؽ اًمٜمٙم٨م، وٟم٘مض اإل

أقمامرهؿ ذم قمب٤مدة آصٜم٤مم، واومتْمحقا سمٕمب٤مدهت٤م ذم إٟم٤مم،  قمـ اىمقام سومقا ضمؾَّ 

                                                           

سمـ قُمْتب٦م سمـ أيب هَل٥م سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م مل يٙمـ ؿم٤مقمرا، ومل اضمد ًمف شمرمجـ٦م ذم يمتـ٥م اًمـؽماضمؿ اعمتـقومرة  اًمٕمّب٤مس( 1)

سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمــ ه٤مؿمـؿ اهل٤مؿمـٛمٞم٦م ومقًمـدت ًمـف اًمٗمْمـؾ سمــ  اًمٕمّب٤مسقمٜمدي، وذيمر اٟمف شمزوج  آُمٜم٦م سمٜم٧م 

واًمٔم٤مهر ان هٜم٤مك اؿمتب٤مه ُمــ اعم١مًمـػ ومـ٤من  ،(43: 8اسمـ طمجر  –اًمِم٤مقمر اعمِمٝمقر)اٟمٔمر: آص٤مسم٦م  اًمٕمّب٤مس

( 9: 3هذه آسمٞم٤مت ٓسمٜمف اًمٗمْمؾ اًمِم٤مقمر اهل٤مؿمٛمل اعمٕمروف يمام ذيمر ذًمؽ )اعمرقمٌم ذم ذح اطم٘م٤مق احلـؼ 

 (. 407 :8، سمـ قمتب٦م ذم  )اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمّب٤مسوذيمرت شمرمج٦م اًمٗمْمؾ سمـ 
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ذم اإلؾمالم، وم٘مد صدر قمـ أصح٤مب ُمقؾمك قمٚمٞمف وًمٞمس سم٠مول ىم٤مرورة يمرست 

اًمّٓمقر، ُمثؾ هذا اًمٗمتقر واًمٗمٓمقر، إذ ىمد ارشمد مجٝمقر إمم  اًمّسالم قمٜمد شمقضمٝمف

ّٚمقا اًمّسبٞمؾ طملم واوم٘مقا اًمّس٤مُمري اًمٖمقي ذم ضّٚمقا وأْماصح٤مسمف ُمـ سمٜمل ارسائٞمؾ، وم

 قمب٤مدة اًمٕمجؾ، وقمٛمدوا  ىمتؾ ه٤مرون اًمقيص ودومٕمقه سم٤مًمٞمد واًمرضمؾ. 

ور ؿ)بلكقار املـوؾى وأذذا اًمٙمت٤مب، وحمرر هذا اخلٓم٤مب، اعمسٛمك ي٘مقل ضم٤مُمع ه 

وم٘مػم رسمف اًمٖمٗمقر  دكو طظ بـ ايب صوـى طؾقف اـّسالم(املصوئى يف مؼتؾ إمومـو وسقّ 

اإلُم٤مم ووم٤مة واي٤مت اعم٠مصمقرة، ذم ل قمّمٗمقر: أطمبب٧م أن أمجع اًمرّ آقمبد قمكم سمـ ظمٚمػ 

إؿمٕم٤مر ٝم٤م إًمٞمؽ اًمقطمدة واًمٜمٔم٤مم، وُأضٞمػ ؾمٚم ، وأضمٕمٚمٝم٤م ذمؾمٞمد إٟم٤مماًمٕمٔمٞمؿ، 

وُمّم٤مئبف، ُمستٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل اجلقاد اًمقدود أن يرْحٜمل سمذًمؽ ذم يقم  اًمقاردة ذم ُمٜم٤مىمبف

 اًمٕمرض واًمقرود.
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 مياقبُأىْاز 

 صلْات اهلل ّضالمُ علُٔ

 ... يف بياٌ تونده األشرفاننور األول انفصم األول: 

 ...انثاَي: يف ذكر َسبو واَتسابو انفصم

 ...يف إيايتو وػصًتو  انفصم انثانث:

  



 

 

 



 

   
 

 الفصل األّل

بٔاٌ تْلدِ  اليْز األّل يف

 ..األغسف األقدع
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 الفصل األّل

مً  لُ  ِدِ األغسف األقدع ّما ظَستّْليف بٔاٌ اليْز األّل 

 الهسامات ّاملعذصات الباٍسٗ ّاحلاالت العالٔ٘ الفاخسٗ

 دٟم٤مُمقًمد ؾمٞمّ  اقمٚمٛمقا أهي٤م اإلظمقان، وأرسم٤مب اإليامن، واًمّتّمديؼ واإلذقم٤من، إنَّ 

 ٦مٙمّ د إٟم٤مم واخلٚمؼ، سمٛمم سم٤محلؼ، وؾمٞمّ اهلل، وٟم٤مس ديٜمف، وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقًمف، اإلُم٤م وزمّ 

اعمرضم٥م سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ  رضم٥م ؿمٝمر ُمـ اًمّث٤مًم٨م قمنم اجلٛمٕم٦م يقم احلرام سمٞم٧م اهلل ذم

 ،ُمقًمقد سمٕمده وٓ ىمبٚمفُ  ٓ ،ؾمقاه ٟم٤ممِ ذم سمٞم٧م اهلل احلرام ُمـ إَ  يقًمد ومل، سمثالصملم ؾمٜم٦م

ُم٤مم طمٞم٨م ضمٕمٚمف حماًل عمقًمد هذا اإلِ  ،اهلل شمٕم٤ممم هب٤م سمٞمتف احلرام وهل ومْمٞمٚم٦م ظمصَّ 

ظمالق وذائػ ٓ يس٤مويف أطمد ُمقضمقد ذم اؾمتجامقمف ًمٙمرائؿ إ اًمَّذي ،اعمقًمقد

 .ًمفآ اهلل قمٚمٞمف واًمٜمٕمقت ؾمقى أظمٞمف طمبٞم٥م اهلل ورؾمقًمف اعمّمٓمٗمك صغمَّ 

 قمبد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ أؾمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م: ومٝمل ذاِف ٤مهرة اًمزيمٞم٦م ذم إَ اًمٓمّ  فُأُمّ أُم٤م و

 تفرسمّ ، ؿوؾمٚمّ  ًمفآو قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  اهلل ًمرؾمقل يم٤مُٕم ويم٤مٟم٧م ،رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمٜم٤مف

إمم  ٤مسم٘م٤مِت ويم٤مٟم٧م ُمـ اًمّس ، [ًمؼمه٤م ؿم٤ميمراً  ويم٤منصمرشمف قمغم وًمده٤م، ]آو ،طمجره٤م ذم
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 اهلل ىمبْمٝم٤م وعم٤ّم]اعمديٜم٦م، إمم  اعمٝم٤مضمريـ مجٚم٦م ذم وه٤مضمرت ُمٕمف، يامن سم٤مهلل ورؾمقًمفاإلِ 

، ًم٘مؼما هقام قمٜمٝم٤م سمف ًمٞمدرأ سم٘مٛمٞمّمف وآًمف اهلل قمٚمٞمف صغمَّ  اًمٜمّبّل  يمّٗمٜمٝم٤م [إًمٞمف شمٕم٤ممم

 أُمػم - سمٜمٝم٤ما سمقٓي٦م اإلىمرار ٜمٝم٤موًم٘مّ ، تفضٖمٓم ُمـ ًمت٠مُمـ سمذًمؽ ىمؼمه٤م ذم اضٓمجعو

  .ًمٞمتٞمرس قمٚمٞمٝم٤م ضمقاب ؾم١مال اًم٘مؼم – قمٚمٞمف اًمّسالم اعم١مُمٜملم

 قم٤مم ُمـ وقمنميـ صمامن ؾمٜم٦م وًمد وىمٞمؾ ،(3)شمقًمد ُمـ ه٤مؿمٛمٞملم ويم٤من ه٤مؿمٛمٞم٤مً  

 .(1)أصح ًمديٜم٤م وإول اًمٗمٞمؾ

ج٤مد قمٚمٞمف ُم٤مم اًمسَّ سمـ احلسلم اإلِ  ه٤مد قمكمّ اًمٕمب٤مد، وىمدوة اًمزُّ  دِ ؾمٞمي  روي قمـ

الم»ىم٤مل: الم اًمسَّ  ُؿـّو ُزوارًا ـِؼرِب َأيب احُلسع طؾقف اـسَّ
 ذثرية, إِ ؿَ  وءكِس وهـوك, (1)

َـّ ؾً ؾبَ أَ  ًُ مرأة, ؽَ إِ مـف ًِ أَ  ـْ هلو: مَ  ؼؾ  .شؽ اهلل؟رمحُ يَ  ك

 ٜمل ؾم٤مقمدة.ـ سمَ ٕمجالن، ُمِ ريب٦م سمـ[ اًمْ سمدة سمٜم٧م ]ىمَ ٟم٤م زَ ىم٤مًم٧م: أَ 

 .شّديقـو بف؟ُت  رءٌ  طـدكِ »هل٤م:  وم٘مٚم٧ُم 

                                                           

 (.ه٤مؿمٛمل وًمد ُمـ ه٤مؿمٛمّٞملم أول وإظمقشمف اًمّسالم قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم أُمػم ومٙم٤منذم اعمّمدر: ) 3))

، ذم 31اًمٓمـؼمد:  –شمـ٤مج اعمقاًمٞمـد ، و، سم٤مب اخلؼم قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمّٞمف اًمّسالم 1: 3إرؿم٤مد اعمٗمٞمد اٟمٔمر:  (1)

، ذم ذيمر آُم٤مم 70: 3إرسمكم  –يمِمػ اًمٖمٛم٦م ، وذيمر طم٤مٓت أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم 

 .اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 

 .صغمَّ اهلل قمٚمٞمف واًمفضم٤مًمس٤ًم ُمع أيب وٟمحـ زائران ىمؼم ضمّدٟم٤م  يمٜم٧ُم : )اعمّمدرذم  (1)
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اسمـ ُم٤مًمؽ اسمـ  (3)ْمٚم٦مصمتٜمل ]ُأُّمل[ ُأم قماّمر سمٜم٧م قمب٤مدة اسمـ ومَ طمدَّ ي واهلل، إِ ىم٤مًم٧م: 

 هنَّ اًمّس٤مقمدي، إِ  (1)قمجالن
ٍ
 طمزيٜم٤مً  ىمبؾ أسمق ـم٤مًم٥م يمئٞمب٤مً ذ أَ ـ اًمٕمرب، إِ ُمِ  ٤م يم٤مٟم٧م ذم ٟمس٤مء

 دي؟. ؾمٞمّ  ؽ ي٤مًمف: ُم٤م ؿم٠مٟمُ  وم٘مٚم٧ُم 

ومبٞمٜم٤م ، يديف قمغم وضمٝمفِ  ؿَّ وضعَ ، صمُ ـ اعمخ٤مضِ ُمِ  ؾمد ذم ؿمّدةٍ وم٘م٤مل: إنَّ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أَ 

؟ ؽ يومو شلكُ »ًمف:  ًمف. وم٘م٤مَل آ اهلل قمٚمٞمف ود صغمَّ ىمبؾ حمٛمَّ ذ أَ هق يمذًمؽ إِ   .شطؿِّ

ظمذ سمٞمده وضم٤مء وهل ُمٕمف، ومج٤مء خ٤مض، وم٠مَ ِمتٙمل اعمْ ؾمد شمَ وم٘م٤مل: إنَّ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أَ 

 اهلل. ضمٚمز قمغم اؾمؿِ اؿَّ ىم٤مل: ، صمُ ٝم٤م ذم اًمٙمٕمب٦مِ ضمٚمَس ، وم٠مَ اًمٙمٕمب٦مِ إمم  هب٤م

 ٟمٔمٞمٗم٤ًم ُمٜمّٔمٗم٤ًم، مل أرَ  رسوراً ومقًمدت همالُم٤ًم ُمَ ٘م٦م واطمدة، ٓمٚم٘م٧م ـمٚمْ ومَ  (1)ىم٤مل:[

 ًمف طمّتك أّداهآ اهلل قمٚمٞمف وسـ وضمٝمف، ومساّمه ]أسمق ـم٤مًم٥م[ قمٚمّٞم٤ًم، وْحٚمف اًمٜمّبّل صغمَّ يمحُ 

 ٤م. ُمٜمزهلِ إمم 

[ إّٓ وهذا ؽق اهلل مو َس »الم: سمـ احلسلم قمٚمٞمف اًمسَّ  وم٘م٤مل قمكمّ  ؿعً بفٍء ]ؾطُّ

                                                           

 ذم اعمّمدر: )ٟمْمٚم٦م(. (3)

 ذم اعمّمدر: )اًمٕمجالن(. (1)

ُمــ  هسمـلم اعمٕم٘مـقومتلم اصمبتٜمـ٤م قمـغم اؾمـؿ اهلل( اضمٚمزـ وىم٤مل: )وأظمذ سمٞمده٤م وضم٤مء هب٤م إمم اًمٙمٕمب٦م :صؾذم إ (1)

 اعمّمدر.
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 .(7)شحسـ مـفأَ 

 اًمٕمّب٤مسضم٤مًمس٤ًم ُمع  ققم٤ًم قمـ يزيد سمـ ىمٕمٜم٥م ىم٤مل: يمٜم٧ُم اعمّمٓمٗمك: ُمروم وذم سمِم٤مرةِ 

ىمبٚم٧م وم٤مـمٛم٦م ذ أَ سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، وومريؼ ُمـ سمٜمل قمبد اًمٕمزى سم٢مزاء سمٞم٧م اهلل احلرام، إِ 

ؿمٝمر، وىمد سمف ًمتسٕم٦م أَ  (1)الم، ويم٤مٟم٧م طم٤مُمٚم٦مُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ ؾمد ُأم أَ سمٜم٧م أَ 

 ٚمؼ.ذه٤م اًمٓمَّ ظَم أَ 

يّن ُمّمّدىم٦م ت٥م، وإِ ويمُ  ـ رؾمؾٍ ـ قمٜمدك ُمِ إيّن ُم١مُمٜم٦م سمؽ، وسمام ضم٤مء ُمِ  وم٘م٤مًم٧م: ربي  

سمٜمك  اًمَّذي تٞمؼ، ومبحؼي اًمٕمَ  ٜمك اًمبٞم٧َم سمَ  فُ ٟمَّ الم، وإِ سمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسَّ سمٙمالم ضمّدي إِ 

قمكمَّ  ل إّٓ ُم٤م يرّسَت ذم سمٓمٜمِ  اًمَّذيًمقد اعمقَ  هذا اًمبٞم٧م،  وسمحؼي 
 وٓديت.  (1)

ظمٚم٧م وم٤مـمٛم٦م ومٞمف، ، ودَ قمـ فمٝمرهِ  (4)ٟمِمؼَّ بٞم٧م ىمد ااًمْ ي٧م ىم٤مل يزيد سمـ ىمٕمٜم٥م: ومرأَ 

ٜمٗمتح، ٚمؿ يَ ٗمؾ اًمب٤مب ومَ يٜمٗمتح ًمٜم٤م ىمُ  نْ ُمٜم٤م أَ ، ومرُ (1)طم٤مًمفِ إمم  ٟم٤م وقم٤مدوهم٤مسم٧م قمـ أسمّم٤مرِ 

                                                           

، 111يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمِم٤مُمل:  –/اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ  1، سم٤مب ذم ُمقًمده قمٚمٞمف اًمسالم، ح11اسمـ اعمٖم٤مززم:  -ٜم٤مىم٥م اعم (3)

اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، سم٤مب ذم  18سم٤مب ذم ُمقًمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم /وقمـ اعمٜم٤مىم٥م ذيمره اسمـ اًمبٓمريؼ ذم اًمٕمٛمدة:

 .17، ح10: 11ٟمقار ، واعمجٚمز ذم سمح٤مر ا70ٕ :3رسمكم ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م ، وإُمقًمده قمٚمٞمف اًمسالم

 .ذم اعمّمدر: )طم٤مُمالً( (1)

(1) )  .ذم اعمّمدر: )عم٤م يرّست قمكمَّ

 ذم اعمّمدر: )اٟمٗمتح(. (4)

 ذم اعمّمدر: )واًمتزق احل٤مئط(. (1)
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 اهلل شمٕم٤ممم.  ُمرِ ٕمٚمٛمٜم٤م أنَّ ذًمؽ ُمـ أَ ومَ 

ده٤م قمكّم سمـ أيب ذم اًمٞمقم اًمراسمع وقمغم يَ رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م صُمؿَّ ظمرضم٧م وم٤مـمٛم٦م 

 . (3)اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالمُمػم ـم٤مًم٥م أَ 

 ـ اًمٜمي ٘مّدُمٜمل ُمِ شمَ  ـْ : إيّن وُمّْمٚم٧م قمغم ُمَ [صمؿَّ ىم٤مًم٧م]
ِ
ٜم٧م ُمزاطمؿ ؾمٞم٦م سمِ ، ٕنَّ أَ س٤مء

ّٓ اضٓمرارًا، وإنَّ إِ  (1)ٕمبد ومٞمفيُ  نْ ٥م اهلل أَ ًا ذم ُمقضٍع ٓ حُي وضمؾ رِسّ  قمبدت اهلل قمزَّ 

يّن ضمٜمّٞم٤ًم، وإِ  رـمب٤مً  يمٚم٧م ُمٜمٝم٤مخٚم٦م اًمٞم٤مسمس٦م سمٞمده٤م طمّتك أَ ت اًمٜمَّ ُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران هزَّ 

تػ ظمرج هَ أَ  نْ ردت أَ رزاىمٝم٤م، ومٚماّم أَ ٦م وأَ اجلٜمَّ  يمٚم٧ُم ُمـ صمامرِ اهلل احلرام وم٠مَ  سمٞم٧َم  ظمٚم٧ُم دَ 

ًُ ]إِ »قمغم ي٘مقل: ٤ًم، ومٝمق قمكمٌّ واهلل اًمٕمكمُّ إَ ٞمف قمٚمٞمّ ٛمي يب ه٤مشمػ: ي٤م وم٤مـمٛم٦م ! ؾَم   ّّن[ شؼؼ

َـّذيؾؿل, وهق طِ  طل ؼومضِ  (4)وؾػتفأّدبتف بآدايب, ول, وأَ سؿِ إِ ـ سؿف مِ إ  ِسِّ ؽَ يُ  ا

َـّذيصـوم يف بقتل, وهق إَ  طقبك ؽَ  دّن,ؿجِّ سـل ويُ ؼدِّ قق ضفر بقتل, ويُ ن  ؽَ يمذِّ  ا

 .(3)شبغضف وطصوهملـ أَ  صوطف, وويٌؾ وأَ  فُ حبَّ ملـ أَ 

                                                           

 ُمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمّسالم(.أذم اعمّمدر: )صمؿ ظمرضم٧م سمٕمد اًمراسمع وسمٞمده٤م  (3)

 ذم اعمّمدر: )ٓ حي٥ّم ان يٕمبد اهلل ومٞمف(. (1)

 .ذم اعمّمدر: )ووىمٗمتف(( 1)

، 114: قؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمِمـ٤مُملي –/اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ 30،ح47اًمٓمؼمي:  –( سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك ًمِمٞمٕم٦م اعمرشم٣م 4)

 سم٤مب ذم ُمقًمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم.
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 نْ راد اهلل أَ امء: عم٤ّم أَ ًمف اًمسَّ ، وطمبٞم٥م إِ ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  وروي قمـ ٟمبّٞمٜم٤م اعمّمٓمٗمك

ُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات م أَ ؾمد أُ سمق ـم٤مًم٥م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أَ زوج أَ وظمٚمٞمٗم٦م ٟمبّٞمف، شمَ  فُ ٔمٝمر وًمٞمَّ يُ 

 .مجٕملمأاهلل قمٚمٞمٝمؿ 

احلٛمدُّ هلل ]ربي اًمٕم٤معملم[ ربي اًمٕمرش وىم٤مل:  ٓم٥َم زوي٩م هب٤م ظَم راد اًمتَّ ٚماّم أَ وم

 اوم٤مً قمرأَ دٟم٦م، وقمالُم٤ًم وؾَم صٓمٗم٤مٟم٤م أَ ا اًمَّذيِمٕمر واحلٓمٞمؿ، ريؿ، واعمْ اًمٕمٔمٞمؿ، واعم٘م٤مم اًمٙمَّ 

ىم٤مم ذى واًمٕمٞم٥م، وأَ ي٥م، وإَ واًمرَّ  (1)ـ اخلٜم٤مـمٝم٤مر ُمِ وأَ  (3)ٚمّم٤مء وطمجتف، هب٤مًمٞمؾوظُم 

 ؾمامقمٞمؾ.رع إِ سمراهٞمؿ وصٗمقة زَ ل إِ آحـ ، ٟمَ ٚمٜم٤م قمغم اًمٕمِم٤مئرِ ْمَّ ًمٜم٤م اعمِم٤مقمر، وومَ 

َف ُمقًمده، ٝمر ُم٘مٕمده، وقُمرِ وـمَ  (1)حمتده ٤مَب ّٟمٜمل ممـ ـمَ ٕم٤مذ ىمريش إِ ؿَّ ىم٤مل: ُمَ ]صمُ 

قم٤مزب،[ وىمد وائ٥م، وؾمٞمد إَ وذوائبف اًمذّ  (1)روُمتف، وـم٤مسم٧م أَ (4)ت ضمرصمقُمتفوقمزَّ 

ضم٧ُم   .سم٤مه٤م وأؿمٝمدواُمر وم٤مؾم٠مًمقا أَ وصمب٧م إَ  هل٤م٘م٧م اعمٝمر ؾمد، وؾُم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أَ  شمزوَّ

 اًمَّذي واًمٗمْمؾ ،ذيمرت اًمَّذي اعمٜمّم٥م سمحٞم٨م ـم٤مًم٥م سم٤مأَ  ٟم٧مؾمد: ]أَ وم٘م٤مل أَ  

                                                           

 هبؾ(. -ُم٤مدة ،71 :33اًمسّٞمُد اجل٤مُمع ًمّمٗم٤مت اخلػم)ًمس٤من اًمٕمرب  :اًمُبْٝمُٚمقُل ( 3)

 .(130 :4اًمٗمراهٞمدي  -أومحِمف )اًمٕملم :اخلٜم٤م ُمـ اًمٙمالم :اخلَٜم٤م (1)

 .طمتد( –ُم٤مدة  ،319: 1( حمتده: اعمحتد: آصؾ واًمٓمبع، )ًمس٤من اًمٕمرب 1)

 .ضمرصمؿ( –ُم٤مدة  ،3887 :1اجلقاهري –صؾ، )اًمّمح٤مح ( ضمرصمقُمتف: اجلرصمقُم٦م: ا4ٕ)

   .ارم( –ُم٤مدة  ،197: 8اًمٗمراهٞمدي  –روُمتف: إروُم٦م: أصؾ يمؾ ؿمجرة، وأصؾ احلس٥م: أروُمتف، )اًمٕملم أ( 1)



 33 

 

 
 

[ًمٞمفإِ  زوم٧م صمؿُّ َ ]، ورضٞمٜم٤م سمؽ سمٕمالً  ورضٞمٜم٤مكَ  ضمٜم٤مكَ [،  زوَّ وىمد وصٗم٧م
ـمٕمؿ وأَ  ،(3)

 .اًمٕمٞمش وأوؾمع احل٤مل ٤مىم٤مُم٧م ُمٕمف ذم أهٜموأَ  ،اًمٜم٤ّمس ومجع اهلل سمٞمٜمٝمام

ذم رؤي٤م الم إي٤مم  رأى أسمق ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسَّ  ان يم٤من ذم سمٕمضإمم  [ىم٤مل اًمراوي:]

ٟمقار: ٟمقر ذم رسمٕم٦م أَ ، واومؽمق أَ اً ٟمقر ُمٜم٤مُمف ٟمّمػ اًمٜمّٝم٤مر، يم٠مّٟمف ىمد ظمرج ُمـ فمٝمرهِ 

  ذم، وٟمقر صٕمد ، وٟمقر ذم اعمٖمرِب ِق اعمنمَّ 
ِ
، واعمالئٙم٦م إرضِ إمم  ، وٟمقر هبطاًمّسامء

 سمتٚمؽ إٟمقار، صُمؿَّ اضمتٛمٕم٧م إٟمقار ٟمقرًا واطمدًا وىمّمدت سمٞم٧م أيب ـم٤مًم٥م. قنحمدىم

ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ ىم٤مل: ومٛم٣م أسمق ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم ٟمحق سمٞم٧م رؾمقل اهلل  

 وأظمؼمه سمرؤي٤مه. 

يؽقن  , ؽسققـد ـؽ ؼالمٌ ؿّ رؤيوك يو طَ صدؾً  إنْ »: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ىم٤مل 

 , وسقؽقن ـف شلن طظقؿي اهلل طل اـعوملعِ طؾاًم ٕهؾ اـّساموات وإرض, وحّج 

 .شطـد رب اـعوملع

شمك هب٤م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف ٤مٟم٦م، ىمد أَ ًمف ٟم٤موًمف رُمّ آ اهلل قمٚمٞمف و]ىم٤مل: صُمؿَّ إنَّ رؾمقل اهلل صغمَّ 

                                                           

صم٤مر ْحٚمف ويمٞمٗمٞم٦م وٓدشمف صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف آ، ضٛمـ طمدي٨م 13: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –يب ـم٤مًم٥م أل آ( ُمٜم٤مىم٥م 3)

، ضـٛمـ طمـدي٨م 177: ؾمػ سمــ طمـ٤مشمؿ اًمِمـ٤مُمليق –قمٚمٞمف )سم٤مظمتالف سمسٞمط ذم سمٕمض آًمٗم٤مظ(/ اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ 

ر اًمٜم٘مـدي ، وضمٕمٗم11، ح98: 11ذم سمح٤مر إٟمقار  ادجؾسال، وقمـ اعمٜم٤مىم٥م ذيمره ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالمأُمقًمد 

 .18ذم إٟمقار اًمٕمٚمقيف: 
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 ثؾ اًمّسٙمر.[ ُمِ  يمٚمٝم٤م، ومدارت ذم رأؾمفِ وأَ  ـ يدهِ سمق ـم٤مًم٥م ُمِ ظمذه٤م أَ الم، وم٠مَ اًمسَّ 

[، وىم٤مل ىمبؾ قمغم زوضمتفِ ، وأَ ُم٤مٟم٦م ذم صٚمبفِ ومٛم٣م ٟمحق ُمٜمزًمف ]وىمد متّٙمـ ُم٤مء اًمرُّ 

ُمره٤م سمف، ٗمٕمٚم٧م ُم٤م أَ قدقمؽ هذا اًمٜمّقر، ومَ ياهلل شمٕم٤ممم  ٓمّٝمري ومٚمٕمؾَّ بل وشمَ ٓمٞمَّ : شمَ هل٤م

ُمػم ىمتٝم٤م وؾم٤مقمتٝم٤م سم٠مَ وـ حٛمٚم٧م ُمِ اعمب٤مرك ومَ  ٝمرِ ـ اًمِمَّ ٞمٚم٦م اعمب٤مريم٦م ُمِ وواىمٕمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٚمَّ 

 .   (3)المف اًمسَّ اعم١مُمٜملم قمٚمٞم

ذم أطمد إي٤مم يم٤مهـ  قمٚمٞمٝم٤م ؾمد رضقان اهللأَ سمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م : وُمرَّ [ىم٤مل اًمراوي]

  ، وهل ذم مج٤مقم٦مٍ ُمـ اًمٙمٝم٤منِ 
ِ
َـّ رؾمقل اهلل إِ يت اٟمتٛمك اًمٗم٤مـمٛمٞم٤مت اًماّل  ُمـ ٟمس٤مء ًمٞمٝم

 ؟تف ذم صٖمرهِ ورسمَّ  بّل يٙمـ يمٗمٚم٧م هذا اًمٜمَّ وم٘م٤مل ًمٙمٚمٝمـ: أَ ًمف، آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ 

تل ٟم٤مقمٚمٞمٝم٤م: أَ  اهلل ؾمد رضقانأَ  سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ىم٤مًم٧م  اًمَّذي فقمٛمي  وضم٦مزَ  ٟم٤موأَ  ،ٗمٚمتفيمَ  اًمَّ

 ١مُمٚمف.  ٟمرضمقه  وٟم

                                                           

(/ واورد اسمــ ؿمـٝمر سمسـٞمط)سمـ٤مظمتالف  37يب قمزيز اخلٓمل: أ -قمكم قمٚمٞمف اًمسالم ُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ُمقًمد اإل (3)

قمـ يمت٤مب ُمقًمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسـالم ) ،93: 1ذم اعمٜم٤مىم٥م  الم يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس ظمرى ٕأُ اؿمقب رؤي٤م 

ـم٤مًم٥م ذم احلجر ومرأى ذم ُمٜم٤مُمف يم٠من سم٤مسمـ٤م اٟمٗمـتح قمٚمٞمـف ُمــ اًمسـامء ومٜمـزل ُمٜمـف ٟمـقر قمـ اسمـ سم٠مسمقيف اٟمف رىمد أسمق 

رأى ذم ُمٜم٤مُمـف يم٠مٟمـف اًمـبس  )ذيمـر اٟمـف ،117:ًمٞمقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمِم٤مُمل ويمذًمؽ ذم اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ، ومِمٛمٚمف...(

، وفمٗمـرت يـداك، وطمسـٜم٧م ويم٠من ىم٤مئال ي٘مقل: أسم٤م ـم٤مًم٥م ىمرت قمٞمٜمـ٤مك ،إيمٚمٞمال ُمـ ي٤مىمقت ورسسم٤مٓ ُمـ قمب٘مر

ًمؽ سم٤مًمقًمد وُم٤مًمؽ اًمتٚمد وقمٔمٞمؿ اًمبٚمد قمغم رهمؿ احلسد: وم٤مٟمتبف ومرطم٤م وسمرؤي٤مه ُمٕمجب٤م، وظمـرج ُمــ وم٠مٟم٤مرؤي٤مك، 

 احلجر ومٓم٤مف طمقل اًمٙمٕمب٦م...(.
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  دٙمٗمٚمف حمٛمَّ يَ  ]ًمرسمف مه٤مُم٤م[]قماّلُم٤ًم[ ُمٓمقاقم٤مً  الُم٤مً ص٤مدىم٦م ومستٚمديـ همُ  يمٜم٧ِم  ىم٤مل: إنْ 

 يكم] طمرفأَ  صمالصم٦مِ  قمغم ؾمٛمفإِ  ،ظمقشمفوإِ  قه سمٛمّم٤موم٤مشمفِ بُ ه وحيَ سمف، ويقدقمف رِس  وخيتّص 

 ،قمدائفِ أَ  قمغم ٞمٗمفؾَم  طمّتك يٙمقن ،[ويمثػمه ىمٚمٞمٚمفِ  ذم ويٜمٍمه ،ُمقرهِ أُ  مجٞمعِ  ذم ّل اًمٜمّبَ  هذا

 (3)طمٜمدسِ  قمٜمف ٚمقوَي  ،رسم٤متاًمٙمُّ  وضمٝمفِ  قمـ يٗمّرج] ،وًمٞم٤مئفأَ إمم  ٚمٛمفقمِ  سم٤مبور

، (1)اًمٗمرائص قمٜمد اجلالد ـ ظمٞمٗمتفِ رشمٕمد ُمِ ـمٗم٤مل اعمٝم٤مد، وشمَ ٤مب صقًمتف أَ ، هَت [ٚمامتاًمٔمُّ 

 اًمٜمّبلي إمم  ٤مضمرومٞمٕم٦م، هُي رَ  وُمٜمزًم٦م ،ُمٜمٞمٕم٦م وصٚم٦م ،ُمٕمرووم٦م وُمٜم٤مىم٥م ،يٗم٦مَذ  ومْم٤مئؾ ]ًمف

 .وهق وصّٞمف اًمّداومـ ًمف ذم طمجرشمف[ ٟمٍمشمفِ  ذم سمٜمٗمسفِ  وي٤مهد ـم٤مقمتفِ  ذم

ومٞمام ىم٤مًمف (1)ف(ومّٙمر )يقُمل يمٚمَّ ومجٕمٚم٧م أُ ٧م وم٤مـمٛم٦م ُأم قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم: ىم٤مًم

دب، وقمٚمٞمٝم٤م ىمبٚم٧م شمَ ٤مم ىمد أَ ب٤مل اًمِمَّ ضمِ  نَّ ي٧مُّ ذم ُمٜم٤مُمل يم٠مَ ٞمؾ، رأَ ومٚماّم يم٤من اًمٚمَّ ٤مهـ، اًمٙمَّ 

حقه٤م رسقم٧م ٟمَ ٝمقل، وم٠مَ ُمَ  السمٞم٥م احلديد، وهل شمّمٞمح ُمـ صدوره٤م سمّمقٍت ضَم 

سمق اعمحٛمرة، وأَ  (4) شمٜمٗمخ يم٤مًمنّمارهقل وهل صٞم٤مطمٝم٤م، وأَ  ضم٤مسمتٝم٤م سمٛمثؾِ ضمب٤مل ُمّٙم٦م، وم٠مَ 

                                                           

 .طمٜمدس( –ُم٤مدة  ،471: 3اًمٓمرحيل   –( احلٜمدس: ؿمدة اًمٔمٚمٛم٦م )جمٛمع اًمبحريـ 3)

 .ضمٚمد(/وذم اًمٕمقامل: اجلالل –، ُم٤مدة 81: 7اًمٗمراهٞمدي –( اجلالد: اًمرضاب )اًمٕملم 1)

 .سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدرُم٤م ( 1)

د): ّمدراعم( ذم 4) ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس وقمغم ٟمٗم٤مر وسمٕمد ذم اٟمتِم٤مر ) يدل قمغم شمٜمٗمػم وإسمٕم٤مد، :دنماًم ،( شمتٝمٞم٩م  يم٤مًمنمَّ

 ذد(. -، ُم٤مدة 179: 1اسمـ وم٤مرس  –اًمٚمٖم٦م 
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س٘مط قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف، واًمٜم٤ّمس ّم٤مل شمَ ، وٟمِ (3) يٜم٘مض ُمثؾ ىمرص اًمِّمٛمسىمبٞمس 

ّول ُم٤م ذّهب٦م، وم٠مَ ؾمٞم٤مف، وسمٞمْم٦م طمديد ُمُ رسمٕم٦م أَ يٚمت٘مٓمقن ذًمؽ، ومٚم٘مٓم٧م ُمٕمٝمؿ أَ 

 دظمٚم٧م ُمّٙم٦م ؾم٘مط ُمٜمي 
ٍ
واؾمتٛمر،  ظمر ذم اجلقِ ٕملم ]ومٖمٛمر[، وـم٤مر إَ ُمَ  ل ؾمٞمػ ذم ُم٤مء

صقل ٟم٤م أَ سٚمقًٓ، ومبٞمٜمام أَ اسمع ذم يدي ُمَ واٟمٙمرس، وسم٘ملَّ اًمرَّ  وؾم٘مط اًمث٤مًم٨م ذم إرضِ 

وُمرَّ ٟمحق اجلب٤مل  (1)[ُمـ يدي ٞمث٤ًم ُمٝمقًٓ ومخرَج ومتبٞمٜمف ومّم٤مر ًمَ باًل، ]ذ ص٤مر ؿِم سمف إِ 

 ٤مس ُمٜمف ُمِمٗم٘مقن، وُمـ ظمٞمٗمتفِ ، واًمٜمَّ (4)الـمٝم٤م، وخيؽمق َص (1)سم٤مـمحٝم٤ميقب أَ 

، وم٤مٟم٘م٤مد ًمف يم٤مًمّٔمبٞم٦م ًمف وم٘مبض قمغم رىمبتفِ آ اهلل قمٚمٞمف ود صغمَّ ذ أشمك حمٛمَّ طمذرون، إِ 

واًمٗمزع، ومٓمٚمب٧م اعمٕمؼميـ واعمٗمرّسيـ، (1)ُمعراقمٜمل اًمزَّ ًمقف، ]وم٤مٟمتبٝم٧م[ وىمد إَ 

رسمٕم٦م أَ ٚمديـ ٟمؽ شمَ إِ  زم:وىم٤مل ظمؼمين سمٛمٜم٤مُمل، ومقضمّدت هٜم٤مك يم٤مهٜم٤م طمدصمتف سمح٤مزم وم٠مَ 

، ٘متؾ ذم احلرِب ظمر يُ وإَ ، ٖمرقطمد اًمبٜملم يَ أَ  نَّ إو يمقر وسمٜمت٤م سمٕمدهؿ،وٓد ذُ أَ 

 طمؼ ٞمٍػ ص٤مطم٥م ؾَم  ٚمخٚمؼ،ًم ٤مً ُم٤مُمإِ ٙمقن اسمع يَ واًمرَّ ، ٘م٥مٛمقت ويب٘مك ًمف قمَ ٤مًم٨م يَ واًمثَّ 

 طمسـ ـم٤مقم٦م[.اعمبٕمقث أَ  ]، ذا ومْمؾ وسمراقم٦م، يٓمٞمع اًمٜمّبّل 

                                                           

 .َيٜمتٗمض يم٤مًمٗمرس: ّمدراعم( ذم 3)

 وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر..ًمٞمث٤ًم وهق ٓ خيرج ُمـ يدي()ومّم٤مر  صؾ:( ذم ا1ٓ)

 سمٓمح(.–، ُم٤مدة 431: 1( ذم اعمّمدر: )سمالـمحٝم٤م( /اسم٤مـمحٝم٤م: سمٓمح: اًمَبْٓمُح: اًمَبْسُط. )ًمس٤من اًمٕمرب 1)

 صٚمح(. –، ُم٤مدة 317: 4اًمزسمٞمدي –صالـمحٝم٤م: اي احلجر اًمٕمريض )شم٤مج اًمٕمروس  (4)

 .زُمع( –، ُم٤مدة 344: 8( اًمزُمع: اًمدهش )ًمس٤من اًمٕمرب 1)
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 وـم٤مًمب٤مً  قم٘مٞمالً  :٦مثالصماًم سمٜملَّ رزىم٧م و رة ذم ذًمؽ اعمٜم٤مم،زل ُمٗمٙمّ أَ ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ومٚمؿ 

  .(3)المقمٚمٞمف اًمسَّ  ٚم٧م سمٕمكمي ْحَ صُمؿَّ  اً وضمٕمٗمر

 وهلل در ُمـ ىم٤مل: 

 (1)ظمٞمف اًمّس١مول[يمٛمثؾ ُمقؾمك وأَ 

ن اهلل قمٚمٞمٝم٤م: وعم٤ّم شمت٤مسمٕم٧م اًمِّمٝمقر يب ارضق ىم٤مل اًمراوي: ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد

أُمر  وىمرب ظمروضمف ُم٤ميمٜم٧ُم  صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، سمٕمد ْحكم سمقًمدي قمكمّ 

ؽ اهلل سمف ُمـ اًمٗمْمؾ سمام ظمّّم  ي٤م وم٤مـمٛم٦م، ًمِؽ  وهق ي٘مقل: هٜمٞمئ٤مً  ّٓ إوٓ ُمدر  سمحجر،

                                                           

، ، ضٛمـ طمدي٨م ُمقًمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم )سمـ٤مظمتالف وزيـ٤مدة(318اعمسٕمقدي:  – اصمب٤مت اًمقصٞم٦م (3)

، ضٛمـ طمدي٨م ُمقًمـد اُمـػم اعمـ١مُمٜملم قمٚمٞمـف اًمسـالم، وقمــ اًمٙمٜمـز ٟم٘مٚمـف 111اًمٙمراضمٙمل:  -يمٜمز اًمٗمقائد 

، 131: 31/  3واًمِمٞمخ قمبد اهلل اًمبحـراين ذم قمـقامل اًمٕمٚمـقم ، 18 ، ضٛمـ ح41: 11جٚمز ذم اًمبح٤مر اعم

 .33ذم يمٞمٗمٞم٦م وٓدشمف قمٚمٞمف اًمسالم، ضٛمـ ح  1سم٤مب 

 .ل ىمريش(آذم اعمّمدر: )ي٤م  (1)

الم، وقمجـز اًمبٞمـ٧م ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس أ، سم٤مب ذم ُمقًمد 93: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –يب ـم٤مًم٥م أل آ( ُمٜم٤مىم٥م 1)

،اًمبـ٤مب 117: 3اًمٕمـ٤مُمكم  –اعمسـت٘مٞمؿ  الصرزا  )سم٤مًمقًمد احلالطمـؾ اًمٜمبٞمـؾ( /ذم اعمٜم٤مىم٥م آول هٙمذا ورد 

 .اًمت٤مؾمع

 ؾِ ٞمـسم٤م ـم٤مًم٥م قمـ ىمٚمأَ ر ــسمِمأَ 

 شم٠مويكمومسٛمٕمقا  (1)ومٝمرل ٤م آي

 

 
 ـ اعمثٞمؾِ اخل٤مزم ُمِ  قًمدِ ـسم٤مًم

 هذان ٟمقران قمغم ؾمبٞمؾِ ]
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ٓ » أؾمٛمع ُمٜمف وهق ذم آطمِم٤مء ي٘مقل: ، ويمٜم٧ُم (3)اًمٙمريؿ سم٤مإلُم٤ممسمحٛمٚمؽ  اًمٕمٔمٞمؿ،

 .(2)شتؿ اـقٓيية ويب ُت بقَّ تؿ اــّ د رسقل اهلل بف ُت  اهلل محؿَّ ّٓ إِ إِـف 

ؾمد رضقان اهلل أقمغم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ذا دظمؾ رؾمقل اهلل إويم٤من  

قمٚمٞمف  مل يٙمـ هل٤م طمٞمٚم٦م متٜمع ٟمٗمسٝم٤م قمـ اًم٘مٞم٤مم، ومٞمٜمٝمض قمكمّ  قمٚمٞمٝم٤م وهل ضم٤مًمس٦م،

الم اـسَّ »وي٘مقل:  -ًمف آف وصغمَّ اهلل قمٚمٞمًمرؾمقل اهلل  ضمالًٓ إ٘مقم يو -الم سم٢مُمف اًمّس 

 ،ًمف اًمّسالم[آ اهلل قمٚمٞمف و صغمَّ ]ومػمد رؾمقل اهلل ،شورمحي اهلل وبرؿوتف بلُّ و اــّ ّي أ طؾقَؽ 

 ؾمد.أَ ويمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  سمق ـم٤مًم٥م ُمـ ذًمؽ،أَ ومتٕمج٥م 

ذا ضم٤مء رؾمقل إ]ُم٤م حيٛمٚمؽ قمغم اًم٘مٞم٤مم  !وم٤مـمٛم٦م ي٤م قمٚمٞمف اًمّسالم: سمق ـم٤مًم٥مأىم٤مل  

 ؟ودظمقزم قمٚمٞمِؽ  دون جمٞمئل اًمٞمِؽ  ًمف،آاهلل قمٚمٞمف و صغّم اهلل 

 .[ىم٤مًم٧م: ًمٞمس زم طمٞمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم 

قمـ اًم٘مٞم٤مم  ٟمٗمسِؽ  لُمسٙمأ (1)(ًمفآاهلل قمٚمٞمف و د صغمَّ حمٛمّ  ضم٤مءٟم٤مذا )إىم٤مل: ي٤م وم٤مـمٛم٦م  

 هذا اعمقًمقد اعمب٤مرك.[ُمرِ ]أَ ًمٜمٜمٔمر ُم٤م يٙمقن ُمـ  قمغم ذًمؽ، ِؽ ٜمقمٞمأُ  ٤مٟمأو

                                                           

 .ذم اعمّمدر: )سمام ظمّّمِؽ اهلل هبذا اعمقًمد اعمب٤مرك ُمـ اًمٗمْمؾ واًمنمف( (3)

وومٞمـف )، ومّمؾ ذم ْحٚمف قمٚمٞمف اًمسالم ويمٞمٗمٞم٦م وٓدشمـف، 13: 1ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ٓسمـ ؿمٝمر آؿمقب  :( اٟمٔمر1)

: ًمٞمقؾمػ سمـ طمـ٤مشمؿ اًمِمـ٤مُملاًمدر اًمٜمٔمٞمؿ و، (وهق ذم سمٓمٜمٝم٤م ُمفأظمٞمف ضمٕمٗمر وأ اًمسالم ُمعيذيمر يمالُمف قمٚمٞمف 

117 ،118. 

 .( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)
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 ،رضقان اهلل قمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥مأُمٜمزل إمم  اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم ىمبؾ رؾمقل اهلل أ ومٚماّم  

يمت٤مف أُمسؽ سمٞمده قمغم أسمق ـم٤مًم٥م ىم٤مئام قمغم ىمدُمٞمف، وأىم٤مم ]قمغم اًمٕم٤مدة اًمّس٤مسم٘م٦م[، 

اهلل  صغّم الم  سمدظمقل رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّس  قمكمّ  طمسَّ أ، ومٚماّم ]ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م[زوضمتف 

رض ُمستٚم٘مٞم٤م سمق ـم٤مًم٥م قمغم إأوىمع  طمّتكظمتٓمػ هبام أسمقيف وأ ىمتٚمعا، وآًمفقمٚمٞمف 

  قمغم ىمٗم٤مه.

رق ٤ماعمِّم ]ض٤مء ُمـ ٟمقره أ طمّتكصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؿ رؾمقل اهلل ذًمؽ شمبّس  ومٕمٜمدَّ 

كقو هلو طروة حلؿؾفو ؽؾق ؿوكً اـّد  ه مـ ذـؽ,ٓ تعجى يو طاّم »وىم٤مل  ، (3)[رب٤مواعمٖم

 .(2)شصوبعفأمـ  بنصبعهذا[  ابـؽ]

 بلي  قمغم اًمٜمّ صمٜمك قمٚمٞمف وصغمَّ أوْحد اهلل و ،ؿمديداً  سمق ـم٤مًم٥م ومرطم٤مً أذًمؽ ومرح  ومٕمٜمدَّ  

 وهلل دّر ُمـ ىم٤مل: ًمف،آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ 

                                                           

 ذم آصؾ: )اعمنمق واعمٖمرب(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. (3)

ذم اخلـرائ٩م اًمراوٟمـدي  وأورد ٟمحقه/ 11قمزيز اخلٓمل:  أسمق-قمٚمٞمف اًمسالم  قمكم أُمػم اعم١مُمٜملماإلُم٤مم ُمقًمد  (1)

ويمـ٤من  -رضقان اهلل قمٚمٞمٝمـ٤م أن أسم٤م ـم٤مًم٥م ىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد، ُمرؾماًل ، ىم٤مل: 17، ح743: 1واجلرائح 

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م قمجب٤م أظمؼمك  ،رأيتف يٙمرس إصٜم٤مم ومخٗم٧م أن شمٕمٚمؿ يمٗم٤مر ىمريش ذًمؽ :-الم صبٞم٤مقمكم قمٚمٞمف اًمّس 

سم٠مقمج٥م ُمـ هذا وهق أين اضمتزت سمٛمقضع يم٤مٟم٧م أصٜم٤مُمٝمؿ ومٞمف ُمٜمّمقسم٦م، وقمكم ذم سمٓمٜمل، ومقضع رضمٚمٞمف ذم 

ضمقذم ؿمديدا ٓ يؽميمٜمل أىمرب ُمٜمٝم٤م، وأن أُمر ذم همػم ذًمؽ اعمقضع وإن يمٜمـ٧م مل أقمبـده٤م ىمـط، وإٟمـام يمٜمـ٧م 

 .1، ح38: 41 أـمقف سم٤مًمبٞم٧م ًمٕمب٤مدة اهلل، ٓ إصٜم٤مم، وقمٜمف ذم اًمبح٤مر ًمٚمٛمجٚمز



35  

 

 

 أسم٤م ـم٤مًم٥م وم٤مسمنم سمخػٍم وؾم١مدد

 ويّص اًمٜمَّبّل اعمّمٓمٗمك واسمـ قمّٛمف 

 سمدا وم٠مض٤مء اًمٙمقن ُمـ ٟمقِر وضمٝمف
 

 

 وم٘مد ومزت سم٤مًمٙمراِر وأي٦م اًمٙمؼمى

 وزوج اًمبتقل اًمّٓمٝمر وم٤مـمٛم٦م اًمزهرا

 (3)وم٤مق ُمـ ـمٞمبِف قمٓمرارت إوقمٓمّ 
 

إذ ىمد  ٞمؾ صمٚمثف،، وىمد ُم٣م ُمـ اًمٚمّ [ومٚماّم يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م اعمب٤مريم٦م]: اًمراوي ىم٤مل

 سمبٞم٧م اهلل احلرام. : ي٤م وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمِؽ وإذا ىم٤مئؾ ي٘مقل ،أشمك أُمر اهلل

 س٤مء قمٜمد اًمقٓدة.اًمٜمّ   ي٠ميتشم٤مه٤م ُم٤م أاعمخ٤مض و ضم٤مءه٤موم٤مـمٛم٦م  نَّ إ ؿَّ صمُ  

ومسٙمـ قمٜمٝم٤م ُم٤م دمده  ،اًمٜمّج٤مةومٞمٝم٤م  اًمَّتلؾمامء ت قمٚمٞمٝم٤م إأوم٘مر سمق ـم٤مًم٥م:أىم٤مل 

قمغم  ًمٞمٕمٞمٜمقكِ ؽ سمٜمسقة ُمـ ىمقُمؽ وسمٜم٤مت قمٛمّ  آشمٞمؽ وم٘مٚم٧م هل٤م: اهلل شمٕم٤ممم، سم٢مذن

 ُمرك.أ

 .ي ًمؽأاًمرّ  ٘م٤مًم٧م:وم

ذا هب٤مشمػ ُمـ إو  طمرضت اًمٜمّسقة،ومٚماّم  ٟمس٤مء سمٜمل ه٤مؿمؿ،إمم  سمق ـم٤مًم٥مأرؾمؾ ٠موم

                                                           

 ، وذم اعمّمدر ذيمر هذه إسمٞم٤مت وٟمسبٝم٤م إمم أيب ـم٤مًم٥مإسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م مل أضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي (3)

ـــّل سمســـٞمٗمِف   هـــذا هـــق احلـــ٤مُمل اًمٜمّب

 وهـــَق اًمقديٕمـــ٦ُم ظمـــػُم يمـــؾي وديٕمـــ٦ٍم 

ــف ـْ سم ــ ــت٘مٞمُؿ وَُم ــاُط اعمّس ــق اًمٍّم  وه

 صـــغّم قمٚمٞمـــف اهلل ُمـــ٤م هـــ٥مَّ اًمّّمـــب٤م
 

 

ــــــ٤مِن  ومكّشررررررُز  إصــــــٜم٤مم وإوصم

ـِ  ْح  وهــــَق اإلُمــــ٤مُم وصــــٗمقُة اًمــــرَّ

ـــــراِن  ـــــامِن واًمٙمٗم ـــــ٤مُز ذو اإلي  يٛمت

ــ٤مِن[ ــ٤مر ذم إهمّم ــ٧م إـمٞم ــ٤م ٟم٤مطم   وُم
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ٟمف ُمقًمقد ـم٤مهر ُمٓمٝمر ٓ ٢موم سقة قمٜمٝم٤م،اًمٜمّ  سم٤م ـم٤مًم٥م ردَّ أي٤م  وراء اًمبٞم٧م وهق ي٘مقل:

   يد ـم٤مهرة.ّٓ إف متّس 

س٤مء اًمٜمّ  ومردَّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ىمبؾ رؾمقل اهلل أ وىمد ّٓ إومٚمؿ يستتؿ اهل٤مشمػ يمالُمف 

ـَ  إمم  شم٧مأوظمرضم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمٞمتٝم٤م، و ُمـ اًمبٞم٧م، قمٜمٝم٤م، ومخرضم

امء وىم٤مًم٧م: اًمّس إمم  ٚمؼ، ومرُم٘م٧م سمٓمرومٝم٤ماًمٓمّ  وم٠مظمذه٤م سم٢مزائفووىمٗم٧م  سمٞم٧م اهلل احلرام،

ُم٤م ضم٤مء سمف  رؾمٚمتف[، وسمٙمؾي أ]ورؾمقل  ،ٟمزًمتفأ ُم١مُمٜم٦م سمؽ، وسمٙمؾ يمت٤مب يّن إرب  ي٤م

، ٟمبٞم٤مئؽ ورؾمٚمؽأًمف، وُم١مُمٜم٦م سمجٛمٞمع آاهلل قمٚمٞمف و صغّم د رؾمقًمؽ حمٛمّ قمبدك و

، سمٞمتؽ اًمٕمتٞمؼ كسمٜم اًمَّذيسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ظمٚمٞمٚمؽ، إي ىم٦م سمٙمالُمؽ وسمٙمالم ضمدّ وُمّمدّ 

ًمف آقمٚمٞمف و اهلل صغّم د ؽ حمٛمّ طمبٞمبؽ وٟمبٞمّ  وسمحؼي ، سمٜم٤مه ـْ هذا اًمبٞم٧م وُمَ  ؾم٤مًمؽ سمحؼي أو

 (1)ذم سمٓمٜمل ذم اطمِم٤مئل( اًمَّذي)اجلٜملم هذا وسمحؼي  ،(3)(وسمٛمالئٙمتؽ اعم٘مرسملم، )ؿوؾمٚمّ 

 وأطمد ؽ،وًمٞمّ  سم٠مٟمف ُمقىمٜم٦م يّن إو وهتٚمٞمٚمف وشمٙمبػمه، وشم٘مديسف،سمتسبٞمحف، ي١مٟمسٜمل  اًمَّذي

 وٓديت.  ُم٤م يرست قمكمَّ ّٓ إ :وًمٞم٤مئؽ اعم٘مرسملمأ

 

 

                                                           

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر (3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.  (1)
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 صمؿَّ ىم٤مًم٧م: ]

ـُ  ي٤م ربي  ي٤م ؾم٠مًمَؽ أ       ٜمل         شمرْحُ  رْح

  وي٤م            اًمٕمب٤مدِ  ربَّ  ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ ي٤م ي٤م 
 

 
  اًمرّضِ  يم٤مؿمَػ  ي٤م

ِ
ـِ ــــواعم واًمب٠مؾم٤مء   ح

  [واعمٜمـ طمس٤منِ واإل اجلقد واًمٗمْمؾِ  ذِي  
 

 :ي٘مقل ٤مً ه٤مشمٗم ومٚمام ومرهم٧م ُمـ دقم٤مئٝم٤م ؾمٛمٕم٧م

 سمنمي سم٤معمقاه٥مأ

 ىمد ؾمٕمديت سمسٞمد

 ومٝمق يم٤مًمبدر ٟمقره

 اً طم٤مز ؾم١مدد اً دؾمٞمّ 
 

 

 إـم٤مي٥مسمٜم٧م ظمػم 

 ورايم٥م ظمػم ُم٤مشٍ 

 هم٤مئ٥م ُمنمق همػم

 (3)قم٤مزبإ ؾم٤مد يمّؾ 
 

 ومرغ اهل٤مشمػ ُمـ ؿمٕمره ؾمٛمٕم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م ومٚماّم  اًمراوي:ىم٤مل ] 

 وؾمٛمٕم٧م ىم٤مئال ي٘مقل:  امء،ىمد ٟمزًم٧م ُمـ اًمّس  قمٔمٞمٛم٦م٦م رضّم 

     إـم٤مي٥ِم  ي٤م سمٜم٧َم سمنمي أ

 ُمـ يمؾ هقٍل  إٟم٤ممِ  هق همقُث 
 

 ُمٓمّٝمر ًمٚمبالدِ  طم٘م٤ًم سم٢مُم٤ممٍ 

  اًمّتٜم٤مدِ  اًمٕمّم٤مة يقمَ  وجمػمُ 

                                                           

 .سم٤مٕظمػم( اًمبٞم٧م آول وآظمػم مل يردا ذم اعمّمدر. وزاد ذم اعمّمدر سمٞمتلم 3)

 وؾمـــــٞمحٔمك سمٗمـــــ٤مـمؿ

 وؾمـــــٞم٠ميت سمســـــٞمديـ
 

 
ـــػم إ ـــ٧م ظم ـــ٤مزبسمٜم  قم

 ُمـــــ٤م رسى سم٤مًمريم٤مئـــــ٥م
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 ىمد ؾمٕمديت سمسٞمٍد ه٤مؿمٛمٍل 

 طمّتك اهلل سم٤مًمقٓي٦مِ  ظمّّمفُ 

  وُمّٞمت٤مً اًمّّمالة طمّٞم٤ًم  ومٕمٚمٞمفِ 
 

حيٛمل اًمّرؾمقل ويٗمٜمل إقم٤مدي  

 اعمرادِ  ٟم٤مل ُمـ رسّمِف قمٔمٞمؿَ 

 (3)سم٤مدي إٟم٤ممِ  ُمـ مجٞمعِ 
 

 ٟمقار،وشمّم٤مقمدت إ ٟمِمؼ  اًمبٞم٧م احلرام[،ىم٤مل: ومٚماّم ومرغ اهل٤مشمػ ُمـ ؿمٕمره ا

وهم٤مسم٧م قمـ ، داظمؾ اًمبٞم٧م احلرامإمم  قمٚمٞمف اًمّسالمُملم ضمؼمائٞمؾ إ (1)ه٤م٤موزضم

 اهلل شمٕم٤ممم. سم٢مذن وًٓ أسمّم٤مر وقم٤مدت اًمٗمتح٦م يمام يم٤مٟم٧م إ

ن ٟمٗمتح أردٟم٤م أو قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ذًمؽ، رضقان اهلل قمٚمٞمف: وم٠مؿمٗم٘مٜم٤مسمق ـم٤مًم٥م أىم٤مل 

]ومل يٜمٗمتح أسمدًا[،  ذًمؽ ؾمبٞمال،إمم  ًمٞمٝم٤م سمٕمض ٟمس٤مئٜم٤م ومٚمؿ ٟمستٓمعإصؾ قٜمُ اًمب٤مب ًم

 .ُمر ُمـ اهلل شمٕم٤مممأف ٟمّ إومٕمٚمٛمٜم٤م 

ؾم٤مقم٦م وىمد احلٛمراء ] ضمٚمس٧م قمغم اًمرظم٤مُم٦م ومٚماّم رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م  

ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمّسالم ىمد هبط قمٜمدي ذم ضمقف  يمِمػ اهلل قمـ سمٍمي، رأي٧ُم 

اًمٙمٕمب٦م، وُمٕمف صٗمقف ُمـ اعمالئٙم٦م، وَضَب قمغم اًمٙمٕمب٦م أًمػ ؾمؽم، وأًمػ قمٚمؿ ُمـ 

 ٟمقر ُم٤م سملم اًمّسامء وإرض.

                                                           

 سمدء( –ُم٤مدة  ،17: 3( سم٤مدي: أي فم٤مهر )ًمس٤من اًمٕمرب 3)

 (.114: 34اسمـ ُمٜمٔمقر  –، )ًمس٤من اًمٕمرب سمرومؼ دومٕمتف إذا ،شمزضمٞم٦م اًمٌمء زضمٞم٧م (1)
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اًمّسامء وُمٕمف ُمٞمٙم٤مئٞمؾ ويمثػم ُمـ اعمالئٙم٦م وـم٤مومقا سم٤مًمبٞم٧م احلرام، صمؿَّ إمم  صمؿَّ صٕمد 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف ي٘مدُمٝمؿ يم٤مًمبدر اًمّس٤مـمع، وهؿ  صغّم أىمبٚمقا قمكمَّ وُمٕمٝمؿ وًمدي حمّٛمد 

المقمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف، وؾمٛمٕم٧م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف  ي٘مقل ي٤م حمّٛمد، رسمؽ ي٘مرؤك  اًمسَّ

ـ  طـد ورو ف مِ ِظّ ؼبؾ طَ استَ » اًمّسالم، وخيّّمؽ سم٤مًمّتحٞم٦م واإليمرام وي٘مقل ًمؽ:

ـِ   .شفُأمّ  بط

 ىمد[وضٕم٧ُم أٟم٤م  اذإوًمف ُمٕمل ؾم٤مقم٦م آاهلل قمٚمٞمف و صغمَّ  ضمٚمس اًمٜمّبّل  ؿّ ىم٤مًم٧م: صمُ 

 .وٓ وضمٕم٤م ،عم٤مً أضمد أومل  د اعمقطمديـ،ُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمّ أوًمدي 

إمم  عوهق يترّض اًمّسامء[ إمم  ]راومٕم٤ًم يديف ورأؾمفهلل شمٕم٤ممم   وضٕمتف ظمر ؾم٤مضمداً ومٚماّم  

ر اًمٞمف وامم ٔماهلل قمٚمٞمف وآًمف، ومبٞمٜمام أٟم٤م أٟم صغمَّ يمٝمٞمئ٦م وضع رؾمقل اهلل ] ضمّؾ و قمزّ ف رسمّ 

رسّمف، ُمتٕمجب٦م ُمـ طمسٜمف ومج٤مًمف ويمامًمف يم٠مّٟمف اًمِّمٛمس إمم  قمف واسمتٝم٤مًمفدقم٤مئف وشمرّض 

 اعمْمٞمئ٦م.

رض، اهلل قمٚمٞمف وآًمف، ورومٕمف سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ُمـ إ صغمَّ ومٕمٜمد ذًمؽ اؾمت٘مبٚمف اًمٜمّبّل 

ّٓ اهلل و»سمٚمس٤من ومّمٞمح وىم٤مل:  وإذا سمف ىمد ٟمٓمؼ شفد أنَّ محّؿدًا طبدُه أَ أشفد أن ٓ إـف إ

اهلل طؾقف وآـف,  صلَّ رسقل اهلل  ّن طؾّقًو ويلُّ اهلل وأشفد أّنَّ وّص شفد أَ ورسقـف وأَ 

 .شة ويب تتؿ اـقٓيي وأكو أمري املممـعبقُّ تؿ اــّ د ُت بؿحؿَّ 

 .شاـّسالم طؾقَؽ يو رسقل اهلل»صمؿَّ ىم٤مل: 
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 .شوطؾقَؽ اـّسالم يو أبو احلسـ» :وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ وم٘م٤مل اًمٜمّبّل 

هقن اـرأس, ذا هق مْد وذتف ؽنِ ؽؾاّم أَ »: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ل. يف و فِ  ع ؽضحَؽ مؽحقل اـعقـَ 

ذـؽ ؾول يل  ربائقؾ: أططـل إيوه يو محّؿد, ؽلططقتف إيوه ؽغوب طـل  ؽعـَد 

 مؽسك يقبع أبقضع يتألٕ مـ كقر. سوطتع, وإذا هق

 .شوه ورمحي اهلل وبرؿوتفالم طؾقِؽ يو ُأمّ اـسَّ  ُأمف وؾول هلو:إغ  دؽعتفُيؿَّ  دؽعف ايلَّ ؽ 

ىم٤مًم٧م: وقمٚمٞمَؽ اًمّسالم ي٤م وًمدي ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، وىم٤مًم٧م: صمَّؿ إنَّ طمبٞمبل  

 شمريمٜمل ذم اًمٙمٕمب٦م وُم٣م قمٜمّل.  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل 

ـَ وم ىمامر،إ َـّ يم٠مهنَّ ذا سمخٛمس ٟمس٤مء إوومبٞمٜمام أٟم٤م ُمتٕمجب٦م ُمـ أُمري[،   قمكمَّ  دظمٚم

َـّ  َـّ  ؾمتؼمق،واإل صمٞم٤مب ُمـ احلرير، وقمٚمٞمٝم ـَ ، وذومرؽ إزيمك ُمـ اعمّس أ وروائحٝم  ىمٚم

َـّ اًمّسالم[،  ومرددُت ]، وم٤مـمٛم٦م  ي٤م الم قمٚمٞمِؽ اًمّس  :زم ـَ  ؿَّ صمُ قمٚمٞمٝم  سملم يديَّ  ضمٚمس

َـّ وُمٕم  ُمـ ومْم٦م.( 3)ضمقٟم٦م ٝم

َـّ  ظمٗمل، سقة سمٓمرٍف اًمٜمّ إمم  اًمتٗم٧م وًمدي صمؿَّ   َـّ إمم  وٓ ،ومل يٜمٔمر اًمٞمٝم  وضمقهٝم

َـّ ُمـ رسمّ  طمٞم٤مء َـّ اـسَّ » :ف شمٕم٤ممم وىم٤مل هل ؼقوت سوء اـّطوهرات اـتَّ فو اــِّ تُ أيّ ] الم طؾقؽ

                                                           

 ضمقن(. –، ُم٤مدة 110: 7اًمٓمرحيل  –ٞم٥م )جمٛمع اًمبحريـ ٚمٓمّ ًم( اجلقٟم٦م: فمرف 3)
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 .شاهلل وبرؿوتف ورمحيُ ػقوت[ؿقوت اـصَّ ؼقوت اـزَّ اــَّ 

يٙم٤مد  ُمٜمف ٟمقر ؾم٤مـمع، الوىمد قم، وآيمرام اًمّتحٞم٤مت سم٠مطمسـالم قمٚمٞمف اًمّس  ومرددنَ 

ّٓ ن ٓ اـف أشفد أ» وهق ي٘مقل: ،إسمّم٤مرخيٓمػ  شفد أووحدُه ٓ ذيَؽ ـف[ اهلل ]إ

  .شبقة ويب تتؿ اـقٓييتتؿ اــّ  ؿحّؿدب ,ورسقـف طبدهُ  اً دمحؿّ  نَّ أ

 :ىمقلأوذم هذا اعمٕمٜمك 

ـــ٧ِم  ـــ٦م  َزةاملّشررر ٟمِٚم  واًمٙمراُم

 اهلــــــــ٤مدي ىباملزتضرررررررر

 وٟمـــقره اإلًمـــف ضمٜمـــ٥م 

 قمٚمٞمف اهلل ُم٤م ذم اًمـدوِح  صغّم 
 

 

ــ٤م ــ٦م وضــٕم٧ِم  عمّ ــغم اًمرظم٤مُم  قم

ــ٦م خِ أ ــؾ سم٤مًمٖمامُم  اهلــ٤مدي اعمٔمٚم

ــ ــٗمّ اًمّس ــ٦م٤مىمل اعمِم  ع ذم اًم٘مٞم٤مُم

ــــــــرّ  ــــــــ٦م دِت هم  احلامُم
 

 واطمدة سمٕمد واطمدة،)ظمذشمف أو ه،راٟمقأو طمسٜمف،[]ىمقًمف، وسقة ُمـ اًمٜمّ  ٧مبومتٕمجَّ 

 وؿمّٛمتف ]وهل شم٘مقل: ٚمتف،وم٘مبّ  م اًمبنم،أُ  اءطمق (3)(ظمذشمفأ ُمـ وم٠مول

  اإلًمف قمغم اعم٘مر سمرسّمفِ  صغّم 

 طم٤مز اًمّٗمْم٤مئؾ واًمٕمٚمقم سم٠مرسه٤م
 

  اًمٕم٤مدُل  سمـ اًمّت٘مِل  وهق اًمّت٘مُل 

 اًمب٤مؾمُؾ  (1)وهق اًمِّمج٤مع اًمٚمقذقمل

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (3)

: احلِديُد اًمُٗم١ماِد واًمٚمس٤مِن اًمٔمريُػ يم٠َمٟمف َيْٚمَذُع ُمـ َذيم٤مئِف )ًمس٤من اًمٕمـرب  (1) ْقَذقِملُّ ، 137: 8اسمــ ُمٜمٔمـقر  –اًمٚمَّ

 ًمذع( –ُم٤مدة 



 53 

 

 
 

 وهق اًمِّمٗمٞمؼ عمـ أشمك ُمسؽمومداً 

َـّ  صغّم   اًمدضمك قمٚمٞمَؽ اهلل ُم٤م ضم
 

 وهق اًمٕمدو عمـ أشمك سم٤مًمب٤مـمؾ

 (3)اًمقاسمُؾ  ُم٤م طمدى طم٤مد وؾمحَّ و
 

هل٤م: ضحؽ ذم وضمٝمٝم٤م وىم٤مل وٟمٔمر اًمٞمٝم٤م ٕمره٤م[، ُمـ ؿِم ومرهم٧م طمقاء  ومٚماّم ىم٤مل: 

 .شوبرؿوتفوه ورمحي اهلل مّ أُ يو  الم طؾقِؽ اـسَّ »

 ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف. سمٜمّل  الم ي٤موقمٚمٞمؽ اًمسَّ  اء:ىم٤مًم٧م طمق

 ؟شدمآـدي امو حول و» ىم٤مل:

 .اهلل شمٕم٤ممم يت٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م طمٞم٨م يِم٤مء ٕمؿِ ذم ٟمِ  ىم٤مًم٧م:

]ومٚماّم ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف ذًمؽ ىمٚم٧م ًمف[ رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ؾمد أىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

 ؟ُمؽأُ ٟم٤م أ ٜملَّ سمُ  ي٤م ًمس٧مُّ أ

ًِ كو وأَ بل وـؽـ أَ » ىم٤مل:  .شآدم وبطـ حقاء ؾِى ـ ُص ]ومجقع اـبػ[ مِ  ك

ُمسؽ  ٦مظمرى وُمٕمٝم٤م ضمقٟم٦م ُمـ ومْم٦م ممٚم١مة ُمـ ـمٞم٥م اجلٜمّ أُ ومدٟم٧م ُمٜمف  :ىم٤مًم٧م

ذم  بتف سمجٛمٞمع ُم٤موـمٞمّ  ،صدره٤مإمم  تفوضٛمّ  اءُمـ يد طمق وم٠مظمذشمف وقمٜمؼم وهمػم ذًمؽ،

إمم  ]ووضٕمتف ذم طمجره٤م، وىمّبٚمتف وضّٛمتف يمٞم٦م،اًمزّ  وائحواًمرّ  ٞم٥م،ُمـ اًمٓمّ  اجلقٟم٦م

]ورمحي اهلل  وتوهأُ يو  طؾقِؽ  م الاـسَّ »  ٟمٔمر اًمٞمٝم٤م شمبسؿ ض٤مطمٙم٤م وىم٤مل:ومٚماّم : صدره٤م[

                                                           

 ؾمح( –ُم٤مدة  ،173: 1اًمٓمرحيل  –ؾمح اًمقاسمؾ: أي ؾم٤مل اعمٓمر )جمٛمع اًمبحريـ  (3)
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 .شوبرؿوتف[

 الم ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.اًمّس  وقمٚمٞمَؽ  ىم٤مًم٧م:

(7) أولمو حول » ىم٤مل:
 

 .شسك بـ مريؿطقِ 

 ٤م.قمٚمٞمّ  ىمد رومٕمف اهلل اًمٞمف ُمٙم٤مٟم٤مً []ذم ٟمٕمؿ اهلل يت٘مّٚم٥م ومٞمٝم٤م يمٞمػ ؿم٤مء، و ىم٤مًم٧م:

 وىم٤مًم٧م: ]

  فُ قمٚمٞمَؽ اهلل ي٤مُمـ طمبُّ  صغّم 

  (1)اًمّدضمك ذم همسِؼ  اًم٘مّقامُ  اًمّم٤مئؿُ 
 

 
  ًمٚمخ٤مئِػ  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمّمٛم٦مٌ 

 [اًمٕم٤مرِف  اسمـ اإلُم٤ممُ  ومٝمق اإلُم٤ممُ 
 

 ؟ُمـ هذهو سُمٜملَّ  ي٤م :ُمفأُ ىم٤مًم٧م ًمف 

ـ ومو ؽقفو مِ  ,يِ ي معفو مـ اجلـّ اجلقكَ  هوهذ طؿران, ابـيوتل مريؿ هذه أُ »ىم٤مل: 

  .شي اـعطوروهل  قكَ  ي,اجلـّ  فق صقِى ؽ قِى اـطِّ 

، صدره٤مإمم  تفٚمتف وضٛمّ وىمبّ  ظمرى ُمـ يد ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران،إُ  ظمذشمفأ ؿَّ صمُ 

، ]ومٜمٔمر اًمٞمٝم٤م وىم٤مل: ٦مدرضمتف ذم صمقب يم٤من ُمٕمٝم٤م ُمـ طمرير اجلٜمّ أ ؿَّ صمُ ، تف طمٞمٜم٤مً وؿمٛمّ 

 .شيو ُأوتوه  ورمحي اهلل وبرؿوتف الم طؾقِؽ اـسَّ »

                                                           

ل :اعمّمدرذم  (3)  .قمٛمي

 (3117: 4اجلقهري  –( همسؼ اًمدضمك: أي ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ، )اًمّمح٤مح 1)
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 ىم٤مًم٧م ًمف: وقمٚمٞمَؽ اًمّسالم ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

 . شول مقسكمو حول أَ »ىم٤مل: 

صدره٤م[ إمم  صمؿ ؿمّٛمتف وىمّبٚمتف وضّٛمتف :اهلل يت٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء ٕمؿِ ىم٤مًم٧م: ذم ٟمِ 

]صُمؿَّ إهّن٤م ْحدت  ُمـ ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم، ٓ قمجب٤مً وىم٤مًم٧م: ومتٕمجب٧م ُمٜمف قمجب٤م ؿمديدا، 

 ضمٕمٚم٧م شم٘مقل:[، وأصمٜم٧م قمٚمٞمف، وصّٚم٧م قمغم اًمٜمّبّل اهلل و

  ف ُمٕم٤مضمزاً ًماإل شمٞم٧م ُمـ يمرمِ أُ 

 ٜم٤مرسمي  وؾمط يمٕمب٦مِ  َؽ ُمُّ أُ  وضٕمتَؽ 

 ذم احلروب وذم همدٍ  دُ اعم١ميَّ  ٟم٧َم أ

  فُ قمٚمٞمؽ اهلل ي٤مُمـ طمبُّ  صغّم ]
 

 

 اًمقرى  ّمٝم٤م يمؾُّ مل حُي  وومْم٤مئالً 

 اوُمٙمؼّم  ؾم٤مضمداً  ظم٤مُم٦مِ اًمرّ  ومقَق 

 (3)شمس٘مل وًمّٞمَؽ ُمـ رطمٞمؼ يمقصمرا

 شمسٕمرا[ يٜمجل همدا ُمـ طمر ٟم٤مرٍ 
 

]وىمّبٚمتف[ ظمرى ُمـ يده٤م،ظمذشمف إُ أ [ىم٤مل: ومٚماّم ومرهم٧م ُمـ ؿمٕمره٤م ُأم ُمقؾمك]

 أض٤مءتك طمتّ ذم وضمٝمٝم٤م[، ضحؽ ]]شمبسؿ و[  ٟمٔمر اًمٞمٝم٤م ومٚماّم  صدره٤م،إمم  تفوضٛمّ 

 اًمٙمٕمب٦م وُم٤م طمقهل٤م. ٤مرق واعمٖم٤مرب، وأٟم٤مرت ُمٜمف[ف ]اعمِّم ُمٜم

 .شزاحؿؽ مُ قبأَ  مو حولتف[, ]ورمحي اهلل وبرؿووه الم طؾقِؽ يو ُأمّ اـسَّ » ىم٤مل هل٤م: ؿَّ صمُ  

٤م ْحدت اهلل وأصمٜم٧م قمٚمٞمف،  ؿم٤مء. يمٞمػومٞمٝم٤م  ٥ماهلل يت٘مٚمّ  ٕمؿِ ذم ٟمِ  ىم٤مًم٧م: ]صمؿ إهنَّ

                                                           

 .شمروي حمّبَؽ ذم اعمٕم٤مد اًمٙمقصمرا: اعمّمدر( ذم 3)
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 وذيمرت اًمٜمّبّل وصٚم٧َّم قمٚمٞمف، وىم٤مًم٧م:

   هُ ومرَض اإلًمُف وٓءَ  اًمَّذيأٟم٧َم 

 وضمٝمؽ ذم اًمقرى  ىمد أذىم٧م أٟمقارُ 
 

 
  طمج٦م رسّمٜم٤م اخلاّلِق  وضُمِٕمٚم٧َم 

 [إوم٤مِق  اؾمتٜم٤مرت مجٚم٦مُ  طمّتك
 

 ٚمتف،وىمبّ  تف،ومْمٛمّ ، سمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾإظمذشمف ؾم٤مرة سمٜم٧م ُمٚمؽ اًمروم زوضم٦م أ ؿَّ صمُ ىم٤مل: 

اـبـع  مّ أُ يو  الم طؾقِؽ اـسَّ » وىم٤مل هل٤م: ٝم٤م،ضحؽ ذم وضمٝمّ ؿ و[]شمبّس  ٟمٔمر اًمٞمٝم٤م ومٚماّم 

 .ش]ورمحي اهلل وبرؿوتف[ صػول املممـعأَ و

 ُمػم اعم١مُمٜملم ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.أالم ي٤م اًمّس  وقمٚمٞمَؽ  ىم٤مًم٧م: 

 شإبراهقؿ اخلؾقؾ؟ (7) أيبمو حول »ىم٤مل: 

 يمٞمػ ؿم٤مء، ]وىم٤مًم٧م ؿمٕمرًا:٥م ومٞمٝم٤م ذم ٟمٕمؿ اهلل يت٘مٚمّ  ىم٤مًم٧م:

 سمخػم وزّم  أسمنمي وم٤مـمؿُ 

  ٟم٘مٌل  شم٘مٌل  زاهدٌ  قم٤مسمدٌ 
 

 
  اًمٕمب٤مدِ  اهلل ُمـ مجٞمعِ  قةُ صٗمّ 

 [اًمٗمس٤مدِ  يمّؾ  ُمـ مجٞمعِ  ـم٤مهرٌ 
 

ـَ  ،ٝمـسقة مجٞمٕماًمٜمّ  شملمَ أَ   ومرهم٧م ؾم٤مرة ُمـ ؿمٕمره٤م،ىم٤مل: ومٚماّم   رسشمف، ويمِمٗم

ـَ [. وم]خمتقٟم٤مً ة ُم٘مٓمقع اًمرّس  ٟمفومقضمد ]ذم ( 1)ؽ وضٕمتٞمفٟمَّ إ ُم٤م يمٗم٤مكوم٤مـمٛم٦م  ي٤م هل٤م: ٘مٚم

                                                           

 .(ضمّدي :)اعمّمدرذم  (3)

 ذم اعمّمدر: )رضٕمتٞمف(.  (1)
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 ]وومرهم٧م ُمـ أُمره[. ك ىمٓمٕمتل رسشمف سمٜمٗمسؽ،طمد طمتّ أومل يٙمـ ُمٕمؽ هذا اعمٙم٤من[، 

َـّ رَ شمَ  يمام ّٓ إيتف أىم٤مًم٧م: واهلل ُم٤م ر  .ي

 در ُمـ ىم٤مل: وهلل 

 اًمٕمٔمٞمؿِ  اًمِّم٠منِ م ذا أُ ي٤م 

 وضٕمتل اًمٖمرى ذم اًمٙمٕمب٦مِ 

 قه اهل٤مديصٜمو بلي اًمٜمّ  ٟمٗمُس 

 ؿهويمٜمزُ  (3)ةاًمٕمٗم٤م ٤مُمٚمج

 اًمٕمكمي  اًمِّم٠منِ  هق ُم٤مضمدُ 

 ٤مومع اهل٤مدي امماًمِّم 
 

 

 سم٤مًمقًمد اًمٙمريؿِ  هٜمٞم٧ِم 

 يمٜمز اًمٕمٚمقمِ  سمحٞمدرةٍ 

 اًم٘مقيؿِ  ٝم٩ِم امم اًمٜمّ 

 واًمٞمتٞمؿِ  راُمؾِ إ يمٝمُػ 

 طمٞمؿِ اًمرّ  ي٦م اًمربي آو

 (1)اط اعمست٘مٞمؿِ هن٩م اًمٍّم 
 

[.هقن قمٚمٞمف أًمٙم٤من  هٜم٤مًمق يتٓمٝمر وًمدي  :وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مًم٧م  ]وقمكمَّ

قمغم يد  ّٓ إاحلديد  يذي٘مف اهلل طمرّ ٓ ف ـم٤مهر ُمٓمٝمر ٟمّ إوم٤مـمٛم٦م  ي٤م سقة:٘م٤مًم٧م اًمٜمّ وم

وُمالئٙمتف  ورؾمقًمف اهلل]ويٚمٕمٜمف[ يبٖمْمف شمٕم٤ممم ؿم٘مٞم٤مء ُمـ ظمٚمؼ اهلل ؿم٘مك إأ

                                                           

ـمالب اعمٕمروف، اًمقاطمـد قمـ٤مف وهؿ وآصح هق هٙمذا: اًمٕمٗم٤مة:  آصؾ: هٙمذا رؾمٛم٧م )اًمٕمٗم٤مت(، ذم (3)

 .قمٗم٤م( –ُم٤مدة  ،1411: 7اجلقهري  –)اًمّمح٤مح 

  .آسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م مل شمرد ذم اعمّمدر، ومل اضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي (1)
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واجلب٤مل  رضلماموات وإومجٞمع ُمـ ذم اًمّس  (3)ٟم٤ممواعم١مُمٜمقن ُمـ إه[ ؤ]وأٟمبٞم٤م

 ]وهق اؿم٘مك إؿم٘مٞم٤مء[. واًمبح٤مر

وم٘مد  ٚمف،ت٘مي اًمَّذيضمؾ ُمـ هذا اًمرّ  وىم٤مًم٧م:رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م ومبٙم٧م وم٤مـمٛم٦م  

 سم٤مًمؽمح ]ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ومداه[. ُمزضمتؿ اًمٗمرح 

ـَ  ي٘متٚمف ذم  اعمرادي ًمٕمٜمف اهلل،ؾمٛمف قمبد اًمرْحـ سمـ ُمٚمجؿ اذًمؽ اًمرضمؾ هل٤م:  وم٘مٚم

]ويم٤من  ُمـ اهلجر (1)ؾم٧م وصمالصملم ؾمٜم٦م]، وهق ىم٤مئؿ يّمكم سم٤معمحراب[ ٤مًمٙمقوم٦م سمحمراسمف 

المسملم ُمقًمد اإلُم٤مم قمكّم قمٚمٞمف  صمالصمقن   وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ، وُمقًمد رؾمقل اهلل اًمسَّ

 [.٦مؾمٜم

ـَ  صمؿَّ : [ىم٤مًم٧م] ـّ أمل ول سقة قمٜمّ اًمٜمّ  ظمرضم [.]، وىمد يمٜم٧م ُمست٠مٟمس٦م  ره َـّ  هب

وُمريؿ اء، همػم طمق (1)(شملم زم وىم٧م اًمقٓدة)آ اّليتسقة اًمًمٞمتٜمل قمروم٧م اًمٜمّ  :وم٘مٚم٧م

 اسمٜم٧م قمٛمران.

َـّتل]وكقي و اـثّ مّ أو ,اءم اـبػ حقأُ  ؽفلَّ  وغ:و إُ مّ أَ وه مّ أُ يو » وًمدي:زم  ىم٤مل صّقبتـل   ا

َـّتلوأّمو  صوحبي اجلقكي, ابـي طؿران ُأم طقسك, وهل مريؿفل ؽبوـّطقى[,   ا

                                                           

 .(( ذم اعمّمدر: )واًمٜم٤ّمس امجٕملم3)

 .(أرسمٕملم): اعمّمدرذم  (1)

 ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.1)
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و مّ أو سقي بـً مزاحؿ,أواـرابعي  م مقسك,فل أُ ؽأدر تـل يف اـّثقب احلرير, 

َـّ  ؿؾُّ و براهقؿ اخلؾقؾ,إي ؽفل سورة زو ي  ّد  اخلومسي,  يلترؿً  واحدة مـف

(7)قى[اـطّ مـ ] ئوً شق
 

َـّ   .شالمل اـّس مـّ  طؾقف

ـَ  ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ]احلٛمراء[ ٟم٤م ضم٤مًمس٦م قمغم اًمرظم٤مُم٦م وأ ،اًمٜمّس٤مء قمٜمّل[ ]ومّٚمام ظمرضم

وًمدي وهق سملم يدي  رآهؿ ومٚماّم  ،ذا سمخٛمس٦م ُمِم٤ميخ ىمد دظمٚمقا قمكمَّ إو ر ذم ٟمٗمز،ومٙمّ أُ 

 ويْمحؽ. يبتسؿ ضمٕمؾ 

 ًمف.آاهلل قمٚمٞمف و صغّم وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل  اهلل، وزمَّ  ي٤م الم قمٚمٞمَؽ اًمسَّ  قا ًمف:ىم٤مًم

 .شالم ورمحي اهلل وبرؿوتفوطؾقؽؿ اـسَّ » ىم٤مل هلؿ:

 .(2)(شاـّسالم طؾقؽ يو واـدي ورمحي اهلل وبرؿوتف» :الم)صُمؿَّ ىم٤مل ٔدم قمٚمٞمف اًمسَّ  

 .شورمحي اهلل وبرؿوتف (4)ل(بتأيو ) الم طؾقَؽ اـّس » : وىم٤مل ٟمقٍح إمم  ٗم٧ماًمتّ صُمؿَّ 

براهقؿ ورمحي اهلل إيب أيو  الم طؾقَؽ اـّس » :سمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ وىم٤ملإإمم  اًمتٗم٧م صمؿَّ  

 . شوبرؿوتف

ول مقسك ورمحي اهلل أيو  الم طؾقَؽ اـّس »: وىم٤مل ُمقؾمكإمم  اًمتٗم٧م ؿَّ صمُ )

                                                           

 سمؾ(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.اومٜمقن اًم٘مقُمـ ): صؾآذم ( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر (1)

 .( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)
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  .(7)(شوبرؿوتف

طقسك ورمحي اهلل  (2)(ولأيو )الم طؾقؽ اـّس » قمٞمسك وىم٤مل:إمم  اًمتٗم٧م ؿَّ صمُ 

 .[واطمد ُمٜمٝمؿ يردُّ قمٚمٞمف سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم ويمّؾ ]، شوبرؿوتف

 سمٕمد واطمد. وضمٕمٚمقا ي٘مبٚمقٟمف واطمداً  ،ظمذوه ُمـ سملم يديَّ أ ؿَّ صمُ 

 ]وم٠مول ُم٤م أظمذه آدم قمٚمٞمف اًمّسالم[. 

ظمّّمٜم٤م  اًمَّذيهلل  ]وىم٤مل: احلٛمدُ  ظم٤مك ُم٤م ىمبؾ اهلل شمقسمتل،أًمقٓك وًمف: ٘م٤مل وم

 سمرؤيتؽ، ورزىمٜم٤م ضمقارك.

ذَيـ ٚمّ سمحؼ هذيـ اًمقًمديـ اًم ٝمؿَّ رسّمف وىم٤مل: اًمٚمّ إمم  وعم٤ّم سم٤مذ آدم اخلٓمب٦م شمقؾمؾ 

سمحؼ وًمده وذريتٝمام، وم٘مبؾ قمرومتٜمل هبام، وظمٚم٘متٜمل ُمـ ٟمقرمه٤م، أن شمتقب قمغم اًمقاًمد 

 اهلل شمقسمتف.

ـْ  َآَدمُ  َؽَتَؾؼَّك﴿قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ويدلُّ   فِ  ِم  [,(4)﴾...َطَؾْقفِ  َؽَتوَب  َؿؾِاَمٍت  َربِّ

 احلٛمدَّ  وىم٤مل: ٚمف،وىمبّ قمٚمٞمف اًمّسالم، دم آالم ُمـ يد ظمذه ٟمقح قمٚمٞمف اًمّس أ صمؿَّ ىم٤مل: 

 ُم٤م ؾم٤مرتظم٤مك أًمقٓك و وىم٤مل: طمٞم٨م وقمدٟم٤م اهلل سمجقارك، ،ًمٞمٜم٤مإ ؽظمرضمأ اًمَّذيهلل 

                                                           

 .( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر (1)

 .(17( اًمب٘مرة: آي٦م )1)
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 وىم٤مل ؿمٕمرًا:]ُمـ اًمٖمرق. ومٜمجقٟم٤م قوم٤من،اًمٓمّ  يقم ٗمٞمٜم٦م سمٜم٤م اًمّس 

  اًمب٤مري سمٗم٤مـمٛم٦مٍ  ظمّّمفُ  اًمَّذيهذا 

  وم٤مظمرةً  ذم اًمٜم٤ّمسِ  أضح٧م سمف ُأُمفُ 

   (3)قمٚمٞمَؽ إًمف اًمٕمرش ُم٤م ؾمجٛم٧م صغّم 
 

 

 واًمّسقرِ  اهلل سم٤مٔي٤مِت  وظمّّمفُ 

ـُ واًمرّ   اء شمٗمتخر اًمٖمرّ  واًمٙمٕمب٦مُ  يم

  [ُمـ اًمِّمجرِ  ـٍ قمغم همّم ٦مٌ ىمٛمريّ 
] 

]، ويِمّٛمف[ ٚمف وضمٕمؾ ي٘مبّ  ،ٟمقح ُمـ يداخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّسالم سمراهٞمؿ إظمذه أ ؿَّ صمُ 

 ،وؾمالُم٤مً  سمرداً  ويم٤مٟم٧م قمكمَّ  ٛمرود،ٜمّ اًمُمـ ٟم٤مر  ُت ظم٤مك ُم٤م ٟمجقأًمقٓك و وي٘مقل:

 هلل قمغم ضمزيؾ ٟمٕمٛمف. ]وم٤محلٛمدُ 

 وىم٤مل:

 ًمقٓك ُم٤م ظمٚمؼ اًمب٤مري ظمالئ٘مف 

 ؾم٧م رواٟمدًمقٓ قمٚمقُمؽ هم٤مب اًمٕمٚمؿ 

    قمٚمٞمَؽ إهلل ُم٤م ٟمِم٤م ؾمح٥ٌم ]صغّم 
 

 

 واًمّسح٥م ُم٤م اٟمسٙمب٤م (1)وٓ مه٤م واسمؾ

 هب٤م ص٤مرَ  ىمقاقمد اًمّديـ واإلؾمالمُ 

 واًمٖمٞم٨م ُم٤م اٟمسٙمب٤م[  وُم٤م رسى رايم٥ٌم 
 

 إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّسالم  ُمـ يدسمـ قمٛمران قمٚمٞمف اًمّسالم ظمذه ُمقؾمك ىم٤مل: وم٠م

                                                           

اًمٕمب٤مرة ذم اعمّمدر،  تؾمجؿ(، هٙمذا ورد –، ُم٤مدة 91: 9اًمٗمراهٞمدي  –( ؾمجٛم٧م: اًمّسجؿ: اًمدُمع )اًمٕملم 3)

َدْت َصْقهَت٤َم قَمغَم َٟمْٖمَٛمـ٦ٍم َواطِمـَدةٍ  :واًمٔم٤مهر اٟمف شمّمحٞمػ واًمّمحٞمح إهّن٤م ؾمجٕم٧م، ؾَمَجَٕم٧ِم احلاََمَُم٦مُ  )شمـ٤مج  َردَّ

 ؾمجع(. –، ُم٤مدة 101: 33اًمزسمٞمدي –اًمٕمروس 

 .وسمؾ( -، ُم٤مدة118 :8اًمٗمراهٞمدي  -اعمٓمر اًمٖمٚمٞمظ اًم٘مٓمر )اًمٕملم :اًْمَقاسمُِؾ  (1)
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د وؾمٞمّ  ٟمبٞم٤مئف،أ اهلل قمغم ظمػم وصغّم  ٟمٕمامئف،احلٛمد هلل قمغم  وىم٤مل: طمتْمٜمف،اٚمف ووم٘مبّ 

 قمغم اجلبؾ ظم٤مك ُم٤م يمٚمٛمٜمل اهلل ريّب أًمقٓك و ىم٤مل:وأومْمؾ أوًمٞم٤مئف[، ووصٞم٤مئف ]أ

 ، وضمٕمؾ ٟمقطم٤م ٟمجٞم٤م، (3)(٤مورومٕمف اهلل ُمٙم٤مٟم٤م قمٚمٞمّ )وقمٞمسك روطمف  يمٚمٞمٛمف، وست

ـِ  مل يٜم٩ُم و دم صٗمٞم٤م،آو سمراهٞمؿ ظمٚمٞمال،إو  يقب ُمـأ ِمَػ ومل يُ  ،احلقت يقٟمس ُمـ سمٓم

 (1)ومل يست٘مؾ رشمد قمغم يٕم٘مقب سمٍمه،يومل  ظمقشمف،إيقؾمػ ُمـ يمٞمد  ومل يٜم٩ُم  سمٚمٞمتف،

ومل ومل شمٙمـ اًمٜم٤ّمىم٦م ًمّم٤مًمح[، ومل يٚمـ احلديد ًمداود ]ف، ؾمٚمٞمامن سمـ داود قمغم سمس٤مـم

 .ٙمام ويمراُمتٙمام سمٗمْمٚمّ ّٓ إ (1)ومل شمٗمتخر اعمالئٙم٦م() ٤مء مجٞمع اعمٙم٤مرم،ٟمبٞمّ يٜمؾ إ

 :ىم٤مل ؿمٕمراً ]و  

  ظم٤مًمُِ٘مٝم٤مًمقٓك ُم٤م ظمٚمؼ إومالك 

 وٓ اًمٜمّٕمٞمؿِ  وٓ وقمدٟم٤م سمجٜم٤ّمِت 

 ؿؿ وسمٙمُ اهلل ومّْمٚمٜم٤م ُمـ ومْمٚمٙمُ 

 اإلًمف قمٚمٞمٙمؿ رسّمٜم٤م وقمغم   صغّم 
 

 

 وٓ ـمٞمٜم٤م  وٓ ٟمِم٠م اخلٚمُؼ 
ٍ
 ُمـ ُم٤مء

 واًمّديٜم٤م واإلطمس٤منَ  ٟمٚمٜم٤م اعمٙم٤مرمَ 

 اًمّذٟمقب وأٟمتؿ آل ي٤مؾمٞمٜم٤م  متحك

 ؿ وقمغم مجٞمع اًمٜمّبّٞمٞمٜم٤م[أرواطمٙمُ 
 

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (3)

 ( ذم اعمّمدر: )يست٘مر(.1)

 ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.1)
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وىمّبٚمف، وىم٤مل: ًمقٓك  (3)سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمّسالم )ُمـ يده(اىم٤مل: وم٠مظمذه قمٞمسك 

وأظم٤مك ُم٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ اًمّٓملم يمٝمٞمئ٦م اًمّٓمػم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وٓ أسمرأت إيمٛمف 

ّٓ سمٗمْمٚمٙمام قمٜمد سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم قشمكوإسمرص، وٓ أطمٞمٞم٧م اعم ، وٓ ٟمٚم٧م ذًمؽ إ

 .(1)رسمٙمام

ًمٞمتٜمل ، وم٘مٚم٧م: ُمـ قمٜمديإهنؿ ظمرضمقا  ؿَّ ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: صمُ 

 ه١مٓء اعمِّم٤ميخ اخلٛمس٦م؟ قمروم٧م

 وّن:و اـثّ مّ أو, المؽآدم طؾقف اـّس :  ولِ ـ اـرّ ول مِ و إَ مّ أ لمّ أُ  يو» وم٘م٤مل زم وًمدي:

, طؾقف اـّسالمبراهقؿ اخلؾقؾ إِ  (4)ي(ؽجّد ) وـٌ:و اـثّ مّ أو, الميب كقح طؾقف اـسَّ أَ ؽفق 

بـ مريؿ, ]طؾقفؿ  ؽعقسك و اخلومس:مّ أو الم, طؾقف اـسَّ مقسك بـ طؿران  واـرابع:

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (3)

اًمٞم٘مـلم  رذم ُمِمـ٤مرق أٟمـقا هالم ًمألٟمبٞم٤مء وىمقهلؿ قمب٤مرة )ًمـقٓك( وردشمسديد أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس  طمدي٨م( 1)

طمٞم٨م ي٘مقل ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ).......أٟم٤م ْحٚم٧م ٟمقطم٤م  ،ضٛمـ طمدي٨م اًمٜمقراٟمٞم٦م 117ًمٚمح٤مومظ رضم٥م اًمؼمد: 

ت ُمقؾمك ذم اًمبحـر، وأهٚمٙمـ٧م اًم٘مـرون ز٤موضم٥م يقٟمس ذم سمٓمـ احلقت، وأٟم٤م اًمذي ذم اًمسٗمٞمٜم٦م، أٟم٤م ص٤مطم

أضمريـ٧م إهنـ٤مر أٟمـ٤م إومم، أقمٓمٞم٧م قمٚمؿ إٟمبٞم٤مء وإوصٞم٤مء، وومّمؾ اخلٓمـ٤مب، ويب متـ٧م ٟمبـقة حمٛمـد، 

ب اًمدٟمٞم٤م ًمقضمٝمٝم٤م، أٟم٤م قمذاب يقم اًمٔمٚم٦م، أٟم٤م اخلرض ُمٕمٚمؿ ُمقؾمك، ٤مإرض قمٞمقٟم٤م، أٟم٤م يم  توومجر واًمبح٤مر،

، سمـ٤مب 1: 17ويمذًمؽ اورده اعمجٚمز قمـ اًمٙمتـ٤مب اًمٕمتٞمـؼ ذم اًمبحـ٤مر  ،أٟم٤م ُمٕمٚمؿ داود وؾمٚمٞمامن.........(

 )سم٤مظمتالف سمسٞمط(3ٟم٤مدر ذم ُمٕمرومتٝمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ  سم٤مًمٜمقراٟمٞم٦م، ح

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر (1)
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 . شمـّل اـّسالم مجقعًو[

 ضمٜمح٦م اعمالئٙم٦م،أذا سمخٗم٘م٤من إو ٟم٤م يمذًمؽ،أومبٞمٜمام رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م 

 :ي٘مقل ىم٤مئالً وؾمٛمٕم٧م[  ]سمسح٤مسم٦م سمٞمْم٤مء ىمد ٟمزًم٧م قمغم وًمدي وـم٤مرت سمف قمٜمّل، ذاإو

]ـمقومقا سمٕمكمًّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمِم٤مرق آرض وُمٖم٤مرهب٤م، وسمره٤م وسمحره٤م، وؾمٝمٚمٝم٤م 

٤مء ٟمبٞمّ ظمالق إأومجٞمع  م اًمقصٞملم،قوقمٚم بٞملم،طمٙم٤مم اًمٜمّ أقمٓمقه [أووضمبٚمٝم٤م، 

 ؾمّٞمد ُمع أظمٞمفواومٕمٚمقا سمٛمثؾ ُم٤م ومٕمٚمتؿ ]، واًمّّمدي٘ملم[، وصٞم٤مء وإ واعمرؾمٚملم[،]

 اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملمواعمرؾمٚملم، و[  مجٞمع إٟمبٞم٤مءقمرضقه قمغم ]او إوًملم وأظمريـ،

 ]، وويصُّ حمّٛمد إُملم[. اًمٕم٤معملم ربي  ف وزمُّ ٟمَّ ٢موم ،]، وأهؾ اًمّساموات وإرضلم[

إمم  ىمد صٕمد وقمٚمامً  اعمنمق واعمٖمرب، ىمد ؾمدَّ  ُمٜمِمقراً  قمٚمامً  )ومرأي٧م ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م:

]ويم٤مٟم٧م همٞمبتف ورضمققمف أرسع ُمـ ـمروم٦م قملم، ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر إًمٞمف  ،(3)(امءاًمّس 

ُمتٕمجب٦م ُمٜمف، وإذا أٟم٤م سمسح٤مسم٦م أظمرى أقمٔمؿ ُمـ إومم ىمد ٟمزًم٧م قمٚمٞمف، وـم٤مرت سمف 

 ـم٤مًم٥م قمغم مجٞمع ُم٤م سمـ أيب : ]ـمقومقا سمٕمكٍم ي٘مقل وىم٤مئالً قمٜمّل يم٤معمرة إومم[،وؾمٛمٕم٧م 

واًمقرع واحلٙمٛم٦م[ ]واحلٚمؿ واًمٙمرم[ طمٙم٤مم اًمٕمٚمؿ ]]مجٞمع[ أ قمٓمقهظمٚمؼ اهلل، و[ا

قاضع واًمتّ ض٤م واًمٜمّقر[ واًمرّ خ٤مء واًمبٝم٤مء ]٘مك واًمّس واًمتّ واًمّزهد واحلٙمؿ[ ]

ي٤مٟم٦م واًمدّ  ٞم٤مٟم٦مواًمّّم  ةؤواعمرج٤مقم٦م واهلٞمب٦م واًمِّم واخلِمقع واًم٘مٜمقع واًمقىم٤مر[ ]

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.3) )
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ظمالق أومجٞمع  ]واًمٜمّّم٤مطم٦م واًمؼماقم٦م واًمٕمٗم٤مف واإلٟمّم٤مف واحلٛمد[ واًمٗمّم٤مطم٦م

 .(3)[وصٗم٤مت اعمرؾمٚملمبٞملم ]اًمٜمّ 

.[]ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م:   ومبٞمٜمام أٟم٤م طم٤مئرة ذم أُمري إذا سمقًمدي سملم يديَّ

ؿ[ أ] صمؿَّ   .ة خمتقٟم٤مً ُم٘مٓمقع اًمرّس  ،راً ُمٓمٝمّ  ،ـم٤مهراً  ظمذوه ومقضمدوهإهنَّ

 ٓ يذي٘مف طمرَّ  وضمؾَّ  اهلل قمزَّ  نَّ إ وىم٤مًمقا: ًمٗمقه ذم طمريرة سمٞمْم٤مء ُمـ طمرير اجلٜم٦م، صمؿَّ  

ن قمجٕمأ٤مس واًمٜمّ ه[ ؤوأٟمبٞم٤مٞم٤مء يٚمٕمٜمف اهلل وُمالئٙمتف ]ؿم٘مؿم٘مك إأ قمغم يد ّٓ إاحلديد 

  وآرضلم. واتامومجٞمع ُمـ ذم اًمّس 

قمٚمؿ أومل  ،(1)(وىمٚمبل ُمتٕمٚمؼ سمف) ل،وُمْمقا سمقًمدي قمٜمّ  ؾمد:أىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

ذا إو ٝم٤مر، ؾم٤مقم٦م واطمدة ُمـ اًمٜمّ ّٓ إومام يم٤من  سمٙملأومٍمت ): لقمٜمّ سمف يـ ظمرضمقا أُمـ 

[، ويـ دظمٚمقا سمف ]ُمـ أقمٚمؿ أ، ومل (1)(هبؿ ىمد دظمٚمقا سمف ! وم٤مـمٛم٦م  ي٤م ىم٤مًمقا:ومدومٕمقه ازمَّ

                                                           

٦م سمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم يمت٤مب ه اًمٕمٚمقم، ويمذًمؽ ـمقوم٤من اعمالئٙمءورد ظمؼم ٟمزول اًمسح٤مسم٦م واقمٓم٤م( 3)

ًمـف وأُمـػم آ، وذيمره ًمرؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف و389يب احلسـ اًمبٙمري: بل اعمخت٤مر ٕٟمقار ذم ُمقًمد اًمٜمّ إ

اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم ٟمٗمس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف يمام شمدل قمغم ذًمؽ اًمٜمّمقص، وذيمر اعمسٕمقدي ذم 

الم قمـغم ُمثـ٤مل ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس أؾمد رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م وًمدت أسمٜم٧م ن وم٤مـمٛم٦م إ، 311اصمب٤مت اًمقصٞم٦م: 

   .وٓدة اُمٜم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (1)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.  (1)
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 ّٓ إ٦م يدظمؾ اجلٜمّ ٓ  [إّٟمفإقمٚمٛمل ]و اًمٕم٤معملم، ربي  ف وزمُّ ٟمّ ٢م٤مفمريـ ومقملم اًمٜمّ أطمٗمٔمٞمف ُمـ أ

ومٓمقسمك عمـ ووٓيتف وسم٢مُم٤مُم٦م إطمد قمنم ُمـ ذريتف[، ] سم٢مُم٤مُمتفق وصدّ  ،هُمـ شمقٓ

ُمـ ريمبٝم٤م  ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح،يمٛمثؾ  فٛمثٚموم قمٜمف، طم٤مدَّ ظم٤مًمٗمف و[ وويؾ عمـ ]وأـم٤مقمف[، شمبٕمف ]

 وُمـ طم٤مد قمٜمٝم٤م همرق وهقى. ٟمج٤م،

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

  دمٍ أىمبؾ ظمٚمؼ  ٤مً ل قمٚمٞمّ ٛمّ ؾُم 

 ُمقا ٛمقا وشمٙمرّ صٚمقا قمٚمٞمف وؾمٚمّ 

 قمٚمٞمف اهلل ظمالق اًمقرى صغّم 
 

 

ـِ اًمرّ  وصٗمقةُ  ُم٤ممُ ومٝمق اإل  ْح

 ظمقانِ ٚمقا ي٤م ُمٕمنم اإلوشمٗمّْم 

 (3)همّم٤منِ إذم  د اًم٘مٛمرُي ُم٤م همرّ 
 

]وقمّٚم٘مف قمٚمٞمف، صمؿَّ ىمّبٚمقه  طمدهؿ،أ ويمتبفُ  ومٝمٛمف،أذٟمف سمٙمالم مل أُ شمٙمٚمٛمقا ذم  ؿّ صمُ 

 .يـ ظمرضمقاأقمٚمؿ ُمـ أومل قمٜمّل[ وظمرضمقا ]وشمريمقه[، 

يمؾ ُمـ ، أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤مأصمالصم٦م  اًمٙمٕمب٦مومب٘مٞم٧م ذم رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م  

 نَّ إطؾؿل ا م:أُ يو  س طؾقِؽ لٓ ب» :[-إذا سمٙمٞم٧م -]  زم ي٘مقل ووًمدي قمكمّ  ٦م،صمامر اجلٜمّ 

َـّذي َـّتلبؼدرتف ؽفق يػر ف يوكقو  دوؾـل يف بقتف احلرام,او ؽرج يل اجلدار ا ٓ تعجز  ا

 .شوًٓ أ دوؾـلأَ وخير ـل مـف ؿام يؽقن,  ءطـ ر

                                                           

 قمٜمدي. إسمٞم٤مت مل شمرد ذم اعمّمدر، ومل أضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة (3)
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يسقا ُمـ وم٤مـمٛم٦م أهؾ ُمٙم٦م ىمد أف ومجٞمع ظمقشمف وسمٜمق قمٛمّ إسمق ـم٤مًم٥م وأهذا و

 وهق يدقمق اهلل شمٕم٤ممم، وؾم٤مضمد،ورؾمقل اهلل رايمع  يب ـم٤مًم٥م،أسمـ  ووًمده٤م قمكمّ 

ومـ  ل,ول وابـ طؿِّ أَ  َظَّ طَ  دردأو مري,أَ  يل ويِّس  ذح يل صدري,ا ربِّ » وي٘مقل:

 .شيبلَ بقه ؿأَ و ,لؿلمّ ف مّ أُ 

ك ؤقمغم ي٘مرإ اًمٕمكمُّ  (3)رؾمقل اهلل( ي٤م الم قمٚمٞمَؽ اًمّس ) وىم٤مل: ومٜمزل قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ،

 ]وبػ أبو  وً وؾر طقـ وً صى كػس»ًمؽ: وخيّمؽ سم٤مًمتحٞم٦م وآيمرام وي٘مقل  الم،اًمّس 

]ُمـ  ُمف سم٤مخلروجذن اهلل ًمف وُٕ أوم٘مد  ,شتفوس بسالمومـ حيبف مـ اــّ صوـى[ 

 .ؾم٤معملمُمف أُ هق و ؿاًمٞمٙم ي٠ميت٤مقم٦م وذم هذه اًمّس  ذم هذا اًمقىم٧م، اًمٙمٕمب٦م[ 

ول ُمرة،  إنَّ اجلدار اٟمِمؼ ُمـ ؾم٤مقمتف يم٠مَ  ؿَّ رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ]صمُ ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م 

ووضمٝمف يم٤مًم٘مٛمر اًمزاهر[، ذم طمْمٜمل ]ُمٕمل ووًمدي  ،احلراماًمبٞم٧م ظمرضم٧م ُمـ و

]ُأؾقؿ ؽقف  يـ متضع يب طـ بقً اهلل احلرام,أموه أُ يو » ويْمحؽ وي٘مقل: يبتسؿوهق 

 ًِ  .ش[أكو وأك

اهلل قمٚمٞمف  صغّم ؽ رؾمقل اهلل سمٞمؽ واسمـ قمٛمّ أُمٜمزل إمم  رس سمٜم٤م ي٤م سمٜمّل  ًمف: وم٘مٚم٧م

 .وآًمف

 [. شكعؿ»]ىم٤مل: 

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (3)
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وم٢مذا سمٜمق ه٤مؿمؿ يمٚمُّٝمؿ جمتٛمٕمقن، وذم وؾمٓمٝمؿ ] ـم٤مًم٥ميب أسمٞم٧م إمم   وصٚم٧مومٚماّم 

ـَ ًمف يآاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل  ، واعمِم٤ميخ  ّمػ هلؿ اًمٜمّسقة اًماّليت دظمٚم قمكمَّ

اخلٛمس٦م يمذًمؽ، واعمالئٙم٦م وسمام ىم٤مًمقه ًمف، وُم٤م ىم٤مل هلؿ قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم وىم٧م 

 .[وٓدشمف، ومتٕمج٥م اًمٜم٤ّمس ُمـ ذًمؽ

 اهللَ  نَّ رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ]ُمٕم٤مذ اًمٜم٤ّمس[ إىم٤مًم٧م هلؿ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اؾمد  ؿَّ صمُ 

، وىمد اظمت٤مر آؾمٞم٦م ُمـ ُم٣م (1)(مجٞمع)ٚمٜمل قمغم وومّْم  ،(3)(قمغم اعمخت٤مرات)ظمت٤مرين ا

ّٓ اضٓمرارًا، واظمت٤مر سمٜم٧م ُمزاطمؿ: ٕهّن  ٤م قمبدت اهلل ذم ُمقضع ٓ حي٥م ومٞمف اًمٕمب٤مدة إ

اًمٜمّخٚم٦م ذم ت ضمذع  قمٚمٞمٝم٤م وضٕمٝم٤م سمٕمٞمسك سمـ ُمريؿ، ومٝمزّ ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران ويرّس 

 .٤مومالٍة ُمـ إرض، ومتس٤مىمط قمٚمٞمٝم٤م رـمب٤م ضمٜمٞمّ 

 ذم سمٞم٧م اهلل احلرام، ـ ُم٣م ُمـ ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم سمقٓديتُمَ  واظمت٤مرين ]اهلل[ قمغم يمّؾ 

ردت اخلروج ووًمدي ذم أ ومٚماّم  ٦م،يمؾ ُمـ صمامر اجلٜمّ آ ي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م،أوسم٘مٞم٧م ومٞمف صمالصم٦م 

  رى ؿمخّمف وهق ي٘مقل:أؾمٛمع صقشمف وٓ أطمْمٜمل هتػ يب ه٤مشمػ 

                                                           

 ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (1)
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 شمك سمٗمْم٤مئؾأىمد  هذا قمكمّ 

 ٝم٤مطم٤مز اًمٗمْم٤مئؾ يمٚمّ  اًمَّذيهذا 

 اماًمّس  هذا هق اعمخّمقص ُمـ رّب 
 

 

 وُمٜم٤مىم٥م وُمٕم٤مضمز وُمقاه٥م

 (3)ًمف اًمقاه٥موطمقى اًمٗمخ٤مر ُمـ اإل

 (1)سم٘مريٜم٦م ُم٤م ُمثٚمٝم٤م ُمـ ص٤مطم٥م
 

 نّ ٢موم ٤م،قمٚمٞمّ هذا ل وًمدك ؾمٛمّ ! ي٤م وم٤مـمٛم٦م  اهل٤مشمػ ُمـ ؿمٕمره ىم٤مل: رغ ومومٚماّم : [ىم٤مًم٧م]

 .سمذًمؽ ًمِؽ  ل ىمقأن أُمرين أقمغم إ اًمٕمكمَّ 

, طظّ  لّ قووـ طل,كو إأو د,وحبقبل محؿّ  كو املحؿقد,أ»  ي٘مقل:غمقمإ واهلل اًمٕمكمُّ 

فام توؾد وؾؼ , وقورػقة مـ املصطػع إومهو اـّص , (4) ؽؼد ؾركً إسؿل بوسؿقفام

و عؾً بقتل ـف  سؿل,إمـ  وـقلّ  سؿاـؼد شؼؼً و وطزيت و اليل, مـ كقري,

برسقيل ويصّدق  ـ يممـ يب,ل مَ وّ أوهق  (5)(ؽً بقتل بؿقـدهوذَّ ) (3) مقـدا

ووزيره  وسّؾؿـف آاهلل طؾقف و صّل ل قّ ّن وهق وؾقػي كبويؽرّب  ــلويؾؾّ سـل ويؼّد 

 صوطف,أتل ملـ جـّ ؽ: ووصقف واـؼوئؿ بوـؼسط مـ بعده وزوج ابـتف وابق سبطقف

                                                           

 ذم اعمّمدر هٙمذا ورد قمجز اًمبٞم٧م اًمِمٕمري: )وهق اخلٚمٞمٗم٦م واًمقيص اًمّم٤مطم٥م(. (3)

 ذم اعمّمدر هٙمذا ورد قمجز اًمبٞم٧م اًمِمٕمري: )سم٘مريٜم٦م أزيمك وأيمرم ظم٤مـم٥م(. (1)

 .(وىمد ؿم٘م٘م٧م إؾمٛمٞمٝمام ُمـ أؾمامئل): ّمدراعمذم  (1)

 . (ووًمد ذم سمٞمتل): ّمدراعمذم  (4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (1)
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 .شبغضف وووـػف و حد وٓيتفأوكوري ملـ 

محي اهلل ربً وأالم طؾقؽ يو اـّس » :ىم٤مل زم، ينآيتف ورأ رومٚماّم  ـم٤مًم٥م:سمق أىم٤مل 

ىمبَّؾ وًمده وؿمّٛمف وطمْمٜمف وْحد اهلل رضقان اهلل قمٚمٞمف صُمؿَّ إنَّ أسم٤م ـم٤مًم٥م  ،شوبرؿوتف

اقمٓم٤مين ُم٤م مل يٕمٓمف  اًمَّذيهلل  احلٛمدُ   قمٚمٞمف وىم٤مل:ومّمغّم  بّل وذيمر اًمٜمَّ وأصمٜمك قمٚمٞمف[، 

 طمدًا ُمـ اًمبنم.أ

 ٟمِمد ي٘مقل: أورضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م، ُمف أُ ٚمف وٟم٤موًمف وم٤مـمٛم٦م ىمبَّ  ؿَّ صمُ 

ـُ  هذا قمكمٌّ   دٍ حمٛمّ  قمؿي  اسم

ـْ  اًمٕمٔمٞمؿُ  ٠مُ بهذا هق اًمٜمّ   وُمـ يٙم

 ُمقطمد هذا اعمقطمد ىمبؾ يمّؾ 
 

 

 ُمـ ظمداُمفِ  ضمؼميُؾ  اًمَّذيهذا 

 طمٙم٤مُمفِ أاهلل ذم  ي٘ميض سمحٙمؿِ 

 (3)ىمران قمٜمد صداُمفوجمدل إ
 

 لُ:آاهلل علُٔ ّ صّلٙىػأتُ ضالو اهلل علُٔ يف حذس زضْل اهلل 

 ،رضقان اهلل قمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥مأف سمٞم٧م قمٛمّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف  صغّم  دظمؾ رؾمقل اهلل ومٚماّم 

المقمٚمٞمف  ]ويمذًمؽ قمكمّ ؿمديدا  ومرح ومرطم٤م ُمف وم٤مـمٛم٦م،أُ ذم طمْمـ  ٤مً قمٚمٞمّ  ورأى  اًمسَّ

الم اـّس » ىم٤مل:و ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  سم٘مدوم رؾمقل اهلل٧م ٟمٗمسف[ اٟمنمح صدره وـم٤مسمّ 

 ؿَّ صمُ سمـ ؾمٜم٦م اف ٟمّ ٠ميم ْمحؽوي ضمٕمؾ هيشُّ  ؿَّ صمُ  ,شرسقل اهلل ورمحي اهلل وبرؿوتف يو طؾقَؽ 

                                                           

 .إسمٞم٤مت مل شمرد ذم اعمّمدر، ومل أضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي (3)
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 وىم٤مل:، ٚمف واطمتْمٜمفوىمبّ ، وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل  وم٠مظمذه ,شوذّن اـقؽ» ىم٤مل:

 ُمف.أُ ٟم٤موًمف صُمؿَّ   ،شمجع سمٞمٜمٜم٤م[ اًمَّذيمجع ؿمٛمكم سمؽ، احلٛمدُّ هلل ] اًمَّذيهلل  احلٛمدُّ »

ّٓ ـإن ٓ أشفد أَ كو ليدك ؽيو رسقل اهلل  مّد » ُم٤مم سمٚمس٤من ومّمٞمح وىم٤مل:ٜمٓمؼ اإلوم ف إ

 شفد أّنَّ وـّقف ووّص أَ ]وورسقـف  طبدهُ  محّؿداً  شفد أنَّ أَ هلل وحده ٓ ذيؽ ـف وا

 .شة ويب تتؿ اـقٓييبقّ بؽ تتؿ اــّ ف ووؾقػتف مـ بعده[, كبقّ 

 دمآٟمزًم٧م قمغم  اًمَّتلحػ اًمّّم  أىمرو فوهق ذم طمجر ُأُمّ  الم شمٜمحٜمحاًمّس ف قمٚمٞمف ٟمَّ إ ؿَّ صمُ 

ٟمزًم٧م  اًمَّتلاًمتقراة و سمراهٞمؿ،إ وصحػٟمقح  ]واًمّتل ٟمزًم٧م قمغم ؿمٞم٨م[ وصحػ

 وؾمٛمٕمقا ىمراءشمف[ك ًمق طمرضوا ]ٟمزل قمغم قمٞمسك طمتّ  اًمَّذيٟمجٞمؾ قمغم ُمقؾمك واإل

 طمٗمظ ُمٜمٝمؿ.أف ٟمَّ ًمف واقمؽمومقا[ إىمروا ]ٕ

ـِ  اهللَِّ  سمِْسؿِ  .(3)ٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِّم اًمّس  قمقذ سم٤مهللأ ىم٤مل: ؿَّ صمُ  ْْحَ  اًمرَّ

طِمٞمؿِ  َـِّذيـ (7) املُْْمِمـُقنَ  َأْؽَؾَح  َؾْد ﴿ :اًمرَّ َـِّذيـوَ  (2) َووِشُعقنَ  َصاَلِِتِؿْ  يِف  ُهؿْ  ا  ُهؿْ  ا

ـِ  ْغقِ  َط َـِّذيـوَ  (4) ُمْعِرُضقنَ  اـؾَّ َؿوةِ  ُهؿْ  ا َـِّذيـوَ  (3) َؽوِطُؾقنَ  ـِؾزَّ  ـُِػُروِ ِفؿْ  ُهؿْ  ا

َّٓ  (5)َحوؽُِظقنَ  ًْ  َمو أوْ  َأْزَواِ ِفؿْ  َطَل  إِ ُؿْ  َأْياَمهُنُؿْ  َمَؾَؽ ـِ  (6) َمُؾقِمعَ  َؼرْيُ  َؽنهِنَّ  َؽَؿ

ـَئَِؽ  َذـَِؽ  َوَراءَ  اْبَتَغك ـَْعوُدونَ  ُهؿُ  َؽُلو َـِّذيـوَ (7) ا ََموَكوِِتِؿْ  ُهؿْ  ا  (8) َراُطقنَ  َوَطْفِدِهؿْ  ِٕ

                                                           

 ذم اعمّمدر: )أقمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ(. (3)
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َـِّذيـوَ  ـَئَِؽ  (9) حُيَوؽُِظقنَ  َصَؾَقاِِتِؿْ  َطَل  ُهؿْ  ا ـَْقاِرُيقنَ  ُهؿُ  ُأو َـِّذيـ (71) ا  َيِرُيقنَ  ا

ـِْػْرَدْوَس   .(7)﴾(77) َووـُِدونَ  ؽِقَفو ُهؿْ  ا

 ومرح ومرطم٤مً هتٚمؾ وضمٝمف و[ ] قمٚمٞمف اًمّسالم سمق ـم٤مًم٥م ُم٤م ىم٤مًمف قمكمّ أ ؾمٛمع ومٚماّم  

  قمٚمٞمف.ومّمغّم  بلَّ اًمٜمّ  وذيمر صمٜمك قمٚمٞمف،أوْحد اهلل و ؿمديداً 

 ي٘مقل: ٠مٟمِمأو

   فُ ؿم٠مٟمُ  شمٕم٤مفمؿَ  ُمقًمقدٍ  ي٤م ظمػمَ 

 اًمقرى ٧َم ٘مْ وم٘مد ومُ  حمسقداً  سِ ن متُ إ

 اًم٘مرى ومْمؾ سمف  مي أُ ذم  ووًمدَت 

 وقمٚمٛمفِ  بلي اًمٜمّ  ُمـ طمٙمؿِ  ضٕم٧َم ورَ 

 صالشمف اًمٕمب٤مدِ   ومٕمٚمٞمؽ ُمـ ربي 
 

 

 وُمقاهب٤م ٤مً ُمٙم٤مرُم ٟم٤ممَ وؾمام إ

 ُمٙمسب٤م سم٧َم ٤موـمِ  ٧ْم ضمٚمّ  سمٗمْم٤مئؾٍ 

 ب٤مًمف سمف طَم إلا ًمَؽ  ٟم٤ممِ إ دونَ 

 ُمٕم٤مضمزا وُمٜم٤مىمب٤م ُمٜمفُ  وُمٜمح٧َم 

 (1)ريح اًمّمب٤م ح٤مرييم٧م ٟمس٩م اًمُم٤م طمرّ 
 

اهلل  صغّم ُمـ ؿمٕمره، ىم٤مم رؾمقل اهلل رضقان اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل: ومٚماّم ومرغ أسمق ـم٤مًم٥م 

, »وىم٤مل:  اًمٜم٤ّمس أن اؾمٙمتقا ومسٙمتقا،إمم  ًمف، وأؿم٤مرآقمٚمٞمف و ؾد أؽؾحقا بؽ يو طظُّ

 ًَ ًَّ وـقّ  مـ طؾقمؽ واهلل أمريهؿ, متريهؿ أك , (4)فؿ, وبؽ يتدونؽقؿتورون, وأك

                                                           

 (33 - 3) أي٤متاعم١مُمٜمقن:  (3)

 سمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م مل شمرد ذم اعمّمدر، ومل اضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي.إ (1)

 ( ذم اعمّمدر: )وأٟم٧م واهلل دًمٞمٚمٝمؿ وسمؽ هيتدون(.1)
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, وكوس ديـل, وزوج ابـتل, وأبق (7)يوصـقّ وأكً وصّقل, ووؾقػتل, ووزيري, 

متل, ؽطقبك ملـ تبعؽ وأصوطؽ, وويؾ ملـ طصوك, سبطل, ووؾقػتل طل أُ 

ّٓ اـّسقّ : وأبغضؽ وطوداك ّٓ اـّشؼل اـعـقدؽق اهلل ٓ يتقٓك إ  .شد, وٓ يبغضؽ إ

أقمامُمف إمم  ُميضإ: رضقان اهلل قمٚمٞمٝمام ومٕمٜمدَّ ذًمؽ ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م ًمزوضمتف وم٤مـمٛم٦م] 

 قمٚمٞمف اًمّسالم. هيؿ سمٔمٝمقر قمكمي وسمنّم 

ـْ يرويف ُمـ سمٕمدي؟  يمٞمػ ُأظمكّم وًمدي وىمٓمٕم٦م يمبدي؟ىم٤مًم٧م:   َُم

أطاممف, ؽلكو أرويف إغ  اميض»ًمف وىم٤مل هل٤م: آاهلل قمٚمٞمف و صغّم وم٠مظمذه اًمٜمّبلُّ 

ومٚمؿ  ،قمٚمٞمف اًمّسالم وضع ًمس٤مٟمف ذم ومؿ قمكمّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  بلَّ اًمٜمّ صُمؿَّ أنَّ  [.شبعدكِ 

ذًمؽ اًمٞمقم يقم  لَّ ومسٛمّ  ُمـ اًمٕمٚمؿ، قمٞمٜم٤مً  ةقمنم ٤متصمٜماُمٜمف  اٟمٗمجرتك ف طمتّ يزل يٛمّمَّ 

 اًمؽموي٦م.

قمبد  قأقمامُمف ورضمٕم٧م وُمٕمل سمٜمإمم  ]ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: ومٛمْمٞم٧م

 قمبد اعمٓمٚم٥م، ومدظمٚمقا ُمٜمزل أيب ـم٤مًم٥م. قُمٜم٤مف وسمٜم

 ومجٕمؾ ي٘مّبٚمف ويْمّٛمف. ،أظمذه قمّٛمف ْحزة ـل ُموم٠موّ 

 وي٘مقل:صدره إمم  ، وضمٕمؾ ي٘مّبٚمف ويْمّٛمفاًمٕمّب٤مسىم٤مل: صُمؿَّ أظمذه قمّٛمف 

                                                           

ٜمُْق: إَخ )ًمس٤من اًمٕمرب  (3)  صٜمقا(. –ُم٤مدة  ،470: 34اًمّمي
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   اًمّسٕم٤مدة واًمٕمال دًا طم٤مز ي٤م ؾمٞمّ 

 ومٚمؿ يدع  ؾم٧م سمٛمقًمدك اًمّسامءُ طُمرِ 

  همٍد ذم  شمٕمٓمل اًمِّمٗم٤مقم٦مَ  ذياًمَّ أٟم٧م 

 ل اًمٕمٜم٤م  ُمـ زاره زا اًمَّذيأٟم٧م 

  قمغم اًمٜمّبلي حمّٛمدٍ اإلًمف  صغّم 
 

 

 واًمتٙمريام  واإلطمس٤منَ  واجلقدَ 

  ومٞمٝم٤م ُمالئٙم٦مُ 
ِ
 رضمٞمام               اًمّسامء

  ذم قمبدِ 
ٍ
 يستحؼ ضمحٞمام   ؾمقء

 وٟمٕمٞمام   وأدرك ضمٜم٦ّمً  قمٜمفُ 

 ويمذا قمغم ظمػم اًمقرى شمٙمريام 
 

سمٕمد واطمد، ويمؾُّ واطمد يسٚميؿ قمٚمٞمف سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم، صُمؿَّ ضمٕمٚمقا ي٘مبٚمقٟمف واطمدًا 

 قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم. وقمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم يردّ 

ؿ قمكمٌّ قمٚمٞمف اًمّسالم، ومٓمٚمع آاهلل قمٚمٞمف و صغّم صُمؿَّ أظمذه رؾمقل اهلل   ًمف وىمّبٚمف، ومتبسَّ

ًمف، وم٠مض٤مءت ُمٜمٝمام  آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ُمـ ومٛمف ٟمقرًا، وٟمقر أظمر ـمٚمع ُمـ ومؿ رؾمقل اهلل 

 واعمٖم٤مرب. اعمِم٤مرق

ظمذ وًمدي ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل آىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمف: ومٚماّم أردت أن 

ًمف، وؿمبٙمٝمام سمٕمْم٤ًم آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ًمف، ًمقى يديف قمغم قمٜمؼ اًمٜمّبلي آاهلل قمٚمٞمف و صغّم 

 قمغم سمٕمض، وهق هيشُّ ويْمحؽ، واًمٜمّقر خيرج ُمـ ومٛمف. 

٠مردت أن ُأىمّٛمٓمف سم٘مامط ُمـ وم ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ومٜم٤موًمٜمٞمف طمبٞمبل رؾمقل اهلل 

صقف ومبؽمه، وم٘مّٛمٓمتف سم٘مامـملم آظمريـ، ومبؽممه٤م وم٠مظمذت ىمامـملم ُمـ ديب٤مج أظمرض، 

يو »وىم٤مل زم:  وأؾمقد وأْحر وأصٗمر وأسمٞمض وإؾمتؼمق وأديؿ ضمٚمقد، ومبؽمهؿ مجٞمٕم٤م،
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مصوؽحي املالئؽي, وأستحل أن تؽقن إغ  ُأموه ٓ تشّدي يدي اـقؿـك, ؽنّّن أحتوج

 .شاـؼامط, ؽنذا  وءت املالئؽي يصوؽحقّن, أؾطعف وأصوؽحفؿ يديَّ مغؾقـي يف

ومرطم٤ًم ؿمديدًا، ورسَّ رسورًا قمٔمٞماًم،   رضقان اهلل قمٚمٞمفذًمؽ ومرح أسمق ـم٤مًم٥م  ومٕمٜمدَ 

َـّ قَمكمَّ سمٔمٝمقرك ي٤م وًمدي اًمَّذيوىم٤مل: احلٛمدُّ هلل  ٓ ُأسم٤مزم سم٤معمقت سمٕمد هذا طمٞم٨م ، َُم

 وىم٤مل ؿمٕمرًا:، أشمك

 هذا قمكّم واسمـ قمؿي حمّٛمد 

 سمف ـْ وُمَ  اًمٕمٔمٞمؿُ  ٠ماًمٜمّبهذا هق 

 هذا ي٘مقم ُم٘م٤مم أْحد ذم اًمقرى

 سمحّبفِ  يداهُ  ىمد وم٤مز ُمـ قمٚم٘م٧ْم 
  

 

  ُمـ ظمداُمفِ  ضمؼميُؾ  اًمَّذيهذا 

 طمٙم٤مُمفِ أاهلل ذم  ي٘ميض سمحٙمؿِ 

 سمٛم٘م٤مُمف ٘مؿْ ـ يَ ُم٤م ذم اًمؼمي٦م ُمَ 

 يٕمٓمل ٟمٕمٞماًم دائاًم سمدواُمفِ 
 

ض٤مطمٙم٤ًم ومرطم٤ًم سمف، وىم٤مل: ، وشمبسؿ صدرهإمم  صُمؿَّ ىمبَّؾ وًمده وؿمّٛمف واطمتْمٜمف

 وىم٤مل: احلٛمدُّ هلل قمغم ٟمٕمامئف، طمٞم٨م أظمرضمؽ اًمٞمٜم٤م وىمد وقمدٟم٤م سم٘مدوُمؽ،

 ه ءوٓ اإلًمفُ  ومرَض  اًمَّذي أٟم٧َم 

  فُ حمٚمَّ  اإلًمفُ  رومعَ  اًمَّذي أٟم٧َم 

  َؽ ذم اًمبٞم٧م احلرام وظمّمَّ  ووًمدَت 

 ؿ ٝمُ مجٞمٕمُ  اعمسٚمٛملمَ  ضم٤مءت ٟمس٤مءُ 
 

 

  اًمّّم٤مئ٥ِم  طم٘م٤ًم سم٤مجلقاِب  وٟمٓم٘م٧َم 

 اًمث٤ّمىم٥ِم  قمغم اًمِّمٝم٤مِب  قُمالكَ  وقمال

  وقمج٤مئ٥ِم  اًمب٤مري سمٙمؾ ُمٙم٤مرمٍ 

 ٝمؿ سمٛمقاه٥ِم يستبنموا إذ ضمئتُ 
 

ويم٤من ًمف  سمٞم٧م قمّٛمف أسمق ـم٤مًم٥م،إمم  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ىم٤مل: صُمؿَّ أىمبؾ رؾمقل اهلل 
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قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم، ضمٕمؾ هيشُّ ويْمحؽ ومرطم٤م ورسورًا  هُ سمٕمض احلقائ٩م، ومٚماّم رآ

ٜمل ٞمًمف، وأؿم٤مر اًمٞمف سم٠من ظمذين اًمٞمؽ، وأؾم٘مٜمل ُمثٚمام ؾم٘مآاهلل قمٚمٞمف و صغّم سم٘مدوم اًمٜمّبّل 

 سم٤مُٕمس.

 ُمـ طمْمـ ُأُمف، وضمٕمؾ ي٘مّبٚمف وي٘مقل: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم وم٠مظمذه رؾمقل اهلل 

َـّذياحلؿدُّ هلل » كقّن بؽ كقًا طزيزًا طل أطدائف, وهدم بؽ حصقن اـؽػر,   ا

 .شوأرؼؿ بؽ ُأكقف اـؼقم مـ أهؾ اـّشؼوق واــػوق

 .كٝم٤م طمّتك ايمتٗمصُمؿَّ وضع ًمس٤مٟمف ذم ومٛمف ومٛمّّم 

 صغّم رؾمقل اهلل إمم  ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: طملم أؿم٤مر قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم

 وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م ًم٘مد قمرف وًمدي رؾمقل اهلل ، وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

 اًمٙمٕمب٦م. ورب

ومٙمٞمػ شمتٕمجبلم اًمٞمقم ُمـ ىم٤مل هل٤م: إنَّ قمٚمّٞم٤م قمرف رؾمقل اهلل وهق ذم سمٓمٜمؽ، 

 ذًمؽ.

 ىم٤مًم٧م: صدىم٧م ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م[.

 قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم أُمػم أنَّ  يٕمٜمل- قمروم٦م يقم اًمٞمقم ذًمؽ ؾمٛملَّ ، وم٤مـمٛم٦م ومٚمٙمالم: ]ىم٤مل
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الم  .(3)وآًمف[ قمٚمٞمف اهلل صغّم  اهلل رؾمقل قمرف اًمسَّ

]ومبٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ هبط ضمؼمائٞمؾ وىم٤مل: اًمّسالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، اًمّسالم 

أُمػم اعم١مُمٜملم ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، ي٤م حمّٛمد رسمُّؽ ي٘مرؤك اًمّسالم وهيٜمئؽ قمٚمٞمؽ ي٤م 

 ي٤م حمّٛمد.  أىم٤مل: إىمر ؿّ صمُ ، سمٔمٝمقر اإلُم٤مم أسمق آئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم

 .ش؟أومو أؾر»ىم٤مل: 

ـِ اهلل  ىم٤مل: إىمراء، سمْسؿِ  ْْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ْح  َأَلْ ﴿ اًمرَّ  َطـَْؽ  َوَوَضْعـَو(7) َصْدَركَ  ـََؽ  َكْػَ

َـِّذي(2) ِوْزَركَ   صٝمرك  سمٕمكمّ  ﴾(3) ِذْؿَركَ  ـََؽ  َوَرَؽْعـَو(4) َضْفَركَ  َأْكَؼَض  ا

ـُْعِْسِ  َمعَ  َؽنِنَّ ﴿ ا ا ـُْعِْسِ  َمعَ  إِنَّ (5) ُيِْسً ا ا ًَ  َؽنَِذا(6) ُيِْسً  َوإَِغ  (7)َؽوْكَصْى  َؽَرْؼ

 (2).﴾(8) َؽوْرَؼْى  َربَِّؽ 

 ذم طمج٦م اًمقداع، إؿم٤مرة وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم وهذه اًمّسقرة ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل 

 ٟمّم٥م قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم.إمم 

َو َيو ﴿صُمؿَّ ىمرأ  َـِّذيـ َأيُّ ـْ  َآَمـُقا ا ـْ  ِمـُْؽؿْ  َيْرَتدَّ  َم  حُيِبُُّفؿْ  بَِؼْقمٍ  اهللَُّ  َيْليِت  َؽَسْقَف  ِديـِفِ  َط

                                                           

، وقمٜمـف ذم سمحـ٤مر آٟمـقار 3حضٛمـ ، 41، جمٚمس 709:ٓمقدُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ آُم٤مزم اًمِمٞمخ اًم (3)

 .17، ضٛمـ ح18: 11ًمٚمٛمجٚمز

 (.8-3أي٤مت ) :آٟمنماح (1)
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َـّيٍ  َوحُيِبُّقَكفُ  ةٍ  املُْْمِمـِعَ  َطَل  َأِذ ـَ  َطَل  َأِطزَّ َٓ  اهللَِّ  َسبِقؾِ  يِف  ُُيَوِهُدونَ  اـَْؽوؽِِري  ـَْقَميَ  خَيَوُؽقنَ  َو

ئِؿٍ  ـْ  ُيْمتِقفِ  اهللَِّ َؽْضُؾ  َذـَِؽ  َٓ اَم (53) َطؾِقؿٌ  َواِسعٌ  َواهللَُّ  َيَشوءُ  َم ـُفُ  اهللَُّ  َوـِقُُّؽؿُ  إِكَّ  َوَرُسق

َـِّذيـوَ  َـِّذيـ َآَمـُقا ا اَلةَ  ُيِؼقُؿقنَ  ا َؿوةَ  َوُيْمُتقنَ  اـصَّ  (7).﴾(55) َراؿُِعقنَ  َوُهؿْ  اـزَّ

ٌد ﴿صُمؿَّ ىمرأ  َـِّذيـوَ  اهللَِّ  َرُسقُل  مُحَؿَّ اءُ  َمَعفُ  ا ورِ  َطَل  َأِشدَّ ـُْؽػَّ  َتَراُهؿْ  َبْقـَُفؿْ  ُرمَحَوءُ  ا

ًعو ًدا ُرؿَّ ـَ  َؽْضاًل  َيْبَتُغقنَ  ُسجَّ ـْ  ُوُ قِهِفؿْ  يِف  ِسقاَمُهؿْ  َوِرْضَقاًكو اهللَِّ  ِم ُجقدِ  َأَيرِ  ِم  اـسُّ

ْكِجقؾِ  يِف  َوَمَثُؾُفؿْ  اـتَّْقَراةِ  يِف  َمَثُؾُفؿْ  َذـَِؽ   َؽوْسَتْغَؾظَ  َؽَآَزَرهُ  َشْطَلهُ  َأْوَرَج  َؿَزْرعٍ  اْْلِ

اعَ  ُيْعِجُى  ُسقِؾفِ  َطَل  َؽوْسَتَقى رَّ ورَ  ِِبِؿُ  ـَِقِغقظَ  اـزُّ ـُْؽػَّ َـِّذيـ اهللَُّ َوَطَد  ا  َوَطِؿُؾقا َآَمـُقا ا

وِت  وحِلَ  (2).﴾َطظِقاًم  َوَأْ ًرا َمْغِػَرةً  ِمـُْفؿْ  اـصَّ

، وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم قمٚمٞمف اًمّسالم، ومٗمرح اًمٜمّبّل  وأؿم٤مر ضمؼمائٞمؾ سمٞمده ٟمحق قمكمّ 

 وقمرج ضمؼمائٞمؾ ٟمحق اًمّسامء.

 :[للْالٜه بْالدتُ ضالو اهلل علُٔزضْاٌ اهلل علُٔ طالب  ٕبعنل أ]

رضقان اهلل ىم٤مل: ومٚماّم يم٤من اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ ذي احلج٦م احلرام، سم٤مدر أسمق ـم٤مًم٥م 

صٜمع اًمقٓئؿ اًمٗم٤مظمرة، ومّمٜمع وًمٞمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ يٕمقزه٤م رء، ومٜمحر إمم  قمٚمٞمف

صمالصمامئ٦م رأس ُمـ اإلسمؾ، وأًمػ رأس ُمـ اًمب٘مر، وأًمػ رأس ُمـ اًمٖمٜمؿ، وقمٛمؾ 

                                                           

 11-14اعم٤مئدة:  (3)

 .19ًمٗمتح: ( ا1)
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ن يٜم٤مدي ذم اًمٜم٤ّمس قم٤مُم٦م، وًمٞمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م مل يٕمٛمٚمٝم٤م أطمد ُمـ اعمٚمقك، وأُمر ُمٜم٤مديف أ

ّٓ وطمرض وًمٞمٛمتف.  طمّتك مل يبؼ أطمد إ

الم ومٕمٜمدَ  وىم٤مل: ُمٕم٤مذ  -ىم٤مئاًم قمغم ىمدُمٞمف  -ذًمؽ هنض أسمق ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسَّ

 ىمريش ُْمـ أراد أن ي٠ميمؾ ُمـ وًمٞمٛم٦م وًمدي، ومٚمٞمٓمػ سم٤مًمٙمٕمب٦م ؾمبٕم٦م أؿمقاط.

ضمٕمؾ  اًمَّذيؿمٙمروا إهلٙمؿ اذسمقا واُم٤م رزىمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم، ويمٚمقا وإمم  صُمؿَّ اُمْمقا

 أطمدًا ُمـ اًمٕم٤معملم. ٤م، وأشم٤ميمؿ ُم٤م مل ي٠مِت ومٞمٙمؿ ٟمبّٞم٤ًم ووًمٞمّ 

، وىمد سمسط هلؿ اًمبسط، رضقان اهلل قمٚمٞمفومٗمٕمؾ اًمٜم٤ّمس ُم٤م أُمرهؿ سمف أسمق ـم٤مًم٥م  

م هلؿ  وومرش هلؿ اًمٗمرش اعمختٚمٗم٤مت إًمقان، وهق ُمـ اإلؾمتؼمق واحلرير، وىمدَّ

ـْ طمرض اًمٓمٕم٤مم،  وُم٤م يقضم٥م سمف اإليمرام، وم٠ميمٚمقا سمٚمٓمػ وأدب،  طمّتك ايمتٗمك يمؾُّ َُم

وُم٤م ومْمؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم، أُمر سمف أن ُيرُمك ذم  ،ُمـ أهؾ ُمٙم٦م وٟمقاطمٞمٝم٤م ُمـ ؾم٤مئر اًمبٚمدان

 اًمؼمي٦م، ويْمٕمقه قمغم اًمّّمٗم٤م ًمت٠ميمٚمف اًمقطمقش واًمٓمٞمقر.

، يقم ذسمح اإلسمؾ رضقان اهلل قمٚمٞمف ـم٤مًم٥م وؾمٛملَّ ذًمؽ اًمٞمقم يقم اًمٜمحر ًمٗمٕمؾ أيب

 ا.يقُمٜم٤م هذإمم  واًمب٘مر واًمٖمٜمؿ وضمرت ؾمٜم٦م

اًمٜم٤ّمس وىم٤مل هلؿ: ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس، إٟمَّف ىمد فمٝمر إمم  صُمؿَّ اًمتٗم٧م أسمق ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم

 ومٞمٙمؿ وزمُّ ربي اًمٕم٤معملم، وإُم٤مم اعمت٘ملم، وطمج٦م اهلل قمغم اًمٕم٤معملم وقمغم قمب٤مده أمجٕملم،
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واًمِمبٝم٤مت، ومل يزل يٙمرر  (3)وىمد ٟمزًم٧م قمٚمٞمٙمؿ اًمؼميم٤مت، وزاًم٧م قمٜمٙمؿ اًمؽمطم٤مت

 .(1)ُمٜم٤مزهلؿ[إمم  هذه إًمٗم٤مظ طمّتك شمٗمرق اًمٜم٤ّمس

 ىػأتُ ضالو اهلل علُٔ يف بٔت زضْل اهلل صّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ: 

  ظمؼمه٤م سمحبف ًمٕمكمي أًمف سمخدي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد آاهلل قمٚمٞمف و صغّم شمزوج رؾمقل اهلل  وعم٤مّ 

                                                           

 شمرح(( –ُم٤مدة ، 390: 1اًمٗمراهٞمدي  –(  اًمؽمطم٤مت: اًمؽمح: ضد اًمٗمرح، )اًمٕملم 3)

 تىمـقل: ورد: أ71 - 14: اخلٓمـل أيب قمزيز -ُمقًمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم (  1)

وهق يمتـ٤مب  ،ظمتّم٤مر، وُمٜمٝم٤م سمتٗمّمٞمؾ٤مذيمر ومٞمٝم٤م سم: يمت٥م ُمٜمٝم٤م ةٕمدسمالم ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس أطمدي٨م ُمقًمد أَ 

يب قمزيـز اخلٓمـل، واًمتـل ذيمـرت احلـدي٨م ٕ ٥م قمٚمٞمـف اًمّسـالمُمقًمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ

اورد  30، ح47ومالطمـظ يمتـ٤مب سمِمـ٤مرة اعمّمـٓمٗمك ًمٚمٓمـؼمي:  ،سم٤مظمتّم٤مر ومٞمٝم٤م اظمتالف رهمؿ شمِم٤مسمف اًمسـٜمد

،اورده قمـ سمِم٤مرة اعمّمـٓمٗمك 73رسمٕملم ًمٚمِمػمازي: سمـ ىمٕمٜم٥م... احلدي٨م، وذم يمت٤مب إ احلدي٨م قمـ يزيد

 .وهمػمه٤م ُمـ اعمقارد ،اعمٓمبقع وسمزي٤مدة ذم اظمره مل شمرد ذم اًمبِم٤مرة

ُمــ ىمبـؾ اعمـ١مًمٗملم يمـ٤من يٜم٘مٚمـقن  ىمقل: اًمٔم٤مهر ان هٜم٤مك ؾم٘مقـم٤مت طمّمٚم٧م ذم سمٕمض اًمروايـ٤مت اُمـ٤مأوسمذًمؽ  

، اًمب٤مب اًمسـ٤مسمع، طمٞمـ٨م ي٘مـقل هـذا طمـدي٨م 177ظمتّم٤مر يمام ومٕمؾ اًمِم٤مومٕمل ذم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م: ٤ماحلدي٨م سم

آـم٤مًم٦م. وىمد ٓطمٔم٧م ان ُم٤م ٟم٘مٚمف اخلٓمـل ذم اعمقًمـد هـق إمم  اظمتٍمشمف، او همػم ذًمؽ ُمـ آُمقر اًمتل حتت٤مج

ن ُم٤م ذيمره اخلٓمل يِم٤مسمف ُم٤م ذيمره اسمق احلسـ اًمبٙمري ذم اوؾمع ُم٤م ذيمر ذم ُمقًمد اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم، وا

 .يمت٤مب آٟمقار ذم ُمقًمد اًمٜمبل اعمخت٤مر

، 707، واًمٓمقد ذم أُم٤مًمٞمـف: 9، ح17، اعمجٚمس 394احلدي٨م سم٤مظمتّم٤مر: اًمّمدوق ذم أُم٤مًمٞمف:  اواًمذيـ اوردو

ٜملم قمٚمٞمـف ، جمٚمـس ذم ُمقًمـد أُمـػم اعمـ١مُم77، واًمٗمت٤مل اًمٜمٞمس٤مسمقري ذم روض٦م اًمـقاقمٔملم: 3،ح41اعمجٚمس 

، سم٤مب ظمؼم ُمقًمد آُم٤مم قمكم اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسـالم، وُمٜم٤مىمـ٥م 391اًمسالم، واسمـ ؿم٤مذان ذم اًمٗمْم٤مئؾ: 

  119، 111، واًمدر اًمٜمٔمٞمؿ ًمٚمٕم٤مُمكم: 11: 1ال ايب ـم٤مًم٥م ٓسمـ ؿمٝمر اؿمقب 



 11 

 

 
 

وحتٛمٚمف ظمدُمٝم٤م  ،أوٓده٤مف وشمٚمبسف وشمرؾمٚمف ُمع ف وحتٚمٞمّ ومٙم٤مٟم٧م شمرسمٞمّ  الم،اًمّس  قمٚمٞمف

وىمرة قملم  طم٥م اخلٚمؼ اًمٞمف،أوًمف، آاهلل قمٚمٞمف و صغّم د ظمق حمٛمّ أهذا  وشم٘مقل ًمٚمٜم٤مس:

يب أًمٓم٤مف ظمدي٦م شمٓمرق ُمٜمزل أويم٤مٟم٧م  ،ٕم٤مدةقمٚمٞمف اًمّس  اؿمتٛمٚم٧موُمـ  ظمدي٦م،

 .(3)صب٤مطم٤م وُمس٤مء ،وهن٤مراً  ـم٤مًم٥م ًمٞمالً 

 ٞمؾئبٞم٤من ظمٓمٗمف ضمؼميقُم٤م ىمد ظمرج ُمع اًمّّم ومبٞمٜمام هق  ،٠م يمؼم وٟمِمومٚماّم  :اًمراوي ىم٤مل

 (1)ءضمبؾ طمرا ُمرىمد إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّسالم[ ذمإمم  قمٚمٞمف اًمّسالم ]وُم٣م سمف

 ُمعو ن،قرساومٞمؾ وُمٕمٝمؿ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسمإُمٞمٙم٤مئٞمؾ وُمٕمف وٟمزل  ،]ومقضٕمف هٜم٤مك[

ومٜمنمه قمغم رأس قمكّم  -وهل ذات اًمٕم٘م٤مب-]راي٦م اًمٜمٍم و ضمؼمئٞمؾ ًمقاء احلٛمد،

اهلل  وزمَّ  الم قمٚمٞمؽ ي٤ماًمّس : ًمف وىم٤مًمقا اًمّتحٞم٤مت سم٠مطمسـ وطمّٞمقه ،اًمّسالم[قمٚمٞمف 

 ف.وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقًم

 ومرضمح هبؿ، ،(1)٤مء[]إٟمبٞمّ قزٟمقه سمٕمنمة ُمـ ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمّسالم: ِزُٟمقه[، وم] 

 ومرضمح هبؿ.]ُمـ إوصٞم٤مء[، ظمرى أُ قمنمة زادوا ]قمٚمٞمف[  ؿَّ صمُ 

                                                           

ضمٙمـل: ، ُمقًمد اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمـف اًمسـالم، ويمٜمـز اًمٗمقائـد ًمٚمٙمرا334اصمب٤مت اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمسٕمقدي:  :اٟمٔمر (3)

 ، ومّمؾ ذم ُمقًمد اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم   337

ر ًمٚمٜمامزي ، وُمستدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤م111ٓيب احلسـ اًمبٙمري:  -يمت٤مب إٟمقار ذم ُمقًمد اًمٜمبل اعمخت٤مر :اٟمٔمر (1)

10 :171. 

 : )إُُم٦م(، وُم٤م يبـ اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.صؾآذم  (1)
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وُم٤م ُم٦م ]دقمقه ومٚمق وزٟمتٛمقه سمجٛمٞمع إُ قمٚمٞمف اًمّسالم: ]وحيٙمؿ[، ٘م٤مل ضمؼمئٞمؾ وم

 .(3)ًمرضمح هبؿيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م[ إمم  ظمٚمؼ رسمٜم٤م وُم٤م خيٚمؼ

 .ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ومٝمل ومٞمف وؾمّٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم د ٜم٤م حمٛمّ صٗم٦م ذم ٟمبٞمّ  ويمّؾ 

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

 (1)قمذسم٤مشمف اًمَّذيهذا هق اًمٜمقر 

 فمٚمؿ ًمٞمٚمفُ أُمقؾمك طمٞم٨م  وؿمٝم٤مُب 

 ومل يٗمز (1)ءت ذيم٤مدّ ي٤مُمـ ًمف رُ 

 ثٜمٞمف قمـيُ  طمزاب ٓإ ه٤مزمَ  ي٤م

 ٤مهقمـ هزّ  اًمَّذي اًمب٤مِب  ىمٚمعَ  ي٤م

 (4)ٟمؽ ظم٤مًمُؼ إ ًمقٓ طمدوصمؽ ىمٚم٧ُم 

 

 دم شمتٓمٚمعُ أ سمجبٝم٦ميم٤مٟم٧م 

 شمتِمٕمِمعُ  ؤهًٕٓمف  ومٕم٧مرُ 

  يقؿمعُ ّٓ إ سمٜمٔمػمه٤م ُمـ ىمبؾِ 

 رعُ ضم٩م وُمدّ احلامم ُمدّ  ظمقضِ 

 رسمعُ أرسمٕمقن وأ يمٌػ أقمجزت 

 ؿمب٤مح واعمستٜمزعُ رواح ذم إإ

                                                           

يمتـ٤مب آٟمـقار  :، واٟمٔمر77: أيب قمزيز اخلٓمل -ُمقًمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم  (3)

 .389ذم ُمقًمد اًمٜمبل اعمخت٤مر ٓيب احلسـ: 

 قمذب(. –ُم٤مدة  ،337: 1اًمٓمرحيل  –)جمٛمع اًمبحريـ  قمذسم٤مشمف: أـمراومف (1)

 ذيمق(. –ُم٤مدة  ،199: 1اًمٗمراهٞمدي  –ؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمِمٛمس )اًمٕملم اذيم٤مء:  (1)

 ( ذم اعمّمدر: )ضم٤مقمؾ(.4)
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  (3)ىم٤مؾمؿُ  ٟمَؽ إًمقٓ مم٤مشمؽ ىمٚم٧م 

  شمرسم٦مّٓ إ اًمٕمٚمقُي  اًمٕم٤مملُ  ٤مُم

ُـّ ّٓ إُم٤م اًمدهر   اًمَّذي  قمبدك اًم٘م
 

 (1)رزاق شمٕمٓمل ُمـ شمِم٤مء ومتٜمعُ إ

 يٗم٦م ُمْمجعُ ؽ اًمنّم ومٞمٝم٤م جلثتّ 

  (1)ُمقًمعُ  ذم اًمؼمي٦م ُمركَ أسمٜمٗمقذ 

 

 يف مكتبل عنسِ الػسٓف ّما ظَست ميُ مً الهسامات: 

سمـ  وسم٘مل قمكمّ  امء،ُمٕمف ُمـ اعمالئٙم٦م ٟمحق اًمّس  ـْ قمرج ضمؼمئٞمؾ وُمَ  ؿَّ صمُ  ىم٤مل اًمراوي:

٧م اًمقطمقش  ؿمٛمّ ومٚماّم  :ومٜم٤مم قم اهلل قمٚمٞمف اًمٜمّ  أًم٘مكو]وطمده[، الم يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أ

ؾمف ُمٚمٙم٤م أوىمد سمٕم٨م اهلل حت٧م ر ُمٙم٤من يرشمٕمقن طمقًمف، قمٜمده ُمـ يمؾي  اضمتٛمٕم٧مرائحتف 

 رأى ُمٚمٙم٤مً قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالم  اؾمتٞم٘مظ ومٚماّم  :رحي٤منسمٓم٤مىم٦م وُمٚمٙم٤م يروطمف  حيرؾمف،

 ؾمف.أحيرؾمف حت٧م ر

                                                           

 ( ذم اعمّمدر: )سم٤مؾمط(.3)

 ذم اعمّمدر: )وشمقؾمع(.( 1)

، 340يب احلديـد: أاسمــ  –ذح اًم٘مّمـ٤مئد اًمٕمٚمقيـ٤مت اًمسـبع إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م ٕسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم/ ( 1)

 سمــ حمٛمـد سمــ حمٛمد سمـ اهلل هب٦م سمـ احلٛمٞمد قمبد طم٤مُمد أسمك اًمديـ قمز ًمِمٞمخهق: ا ،ومت٤مم اًم٘مّمٞمدة ذم اعمّمدر

، ٤متيـٚمقًمٕما بعاًمّسـ ٟمـ٤مفمؿ ،إديـ٥م ،اًمِمـ٤مقمر اًمٗم٘مٞمف ،اعمٕمتززم ،اًمبٖمدادي ،إٟمب٤مري احلديد أيب سمـ احلسلم

 ذم ُمٕمـدود وهـق ،( 711)  وُمـ٤مت(  187)  احلجـ٦م ذي ُمسـتٝمؾ ذم دائـاعم ذم وًمد :اًمبالهم٦م هن٩م وؿم٤مرح

، اًمــقاذم سم٤مًمقومٞمــ٤مت 101: 48ًمٚمــذهبل )اٟمٔمــر: شمــ٤مريخ آؾمــالم ُمِمــٝمقر  ديــقان وًمــف اًمِمــٕمراء أقمٞمــ٤من

 (.47: 38ًمٚمّمٗمدي
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 .ش؟كًأ ـْ مَ » ٘م٤مل ًمف:وم

 ذار.وإ إقمداءٝم٤مر ُمـ يمٞمد ٞمؾ واًمٜمّ ؾ سمحراؾمتؽ ذم اًمٚمّ ٟم٤م ُمٚمؽ ُمقيمّ أ ىم٤مل:

 ُم٤م اؾمتٞم٘مظ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالم.امء سمٕمد اًمّس إمم  قمرج اعمٚمؽ صُمؿَّ 

ؾمد قمٔمٞمؿ أويم٤من ي٘مدُمٝمؿ  مجٞمع اًمقطمقش طمقًمف، صُمؿَّ إٟمَّف قمٚمٞمف اًمّسالم رأى

إمم  وصؾك ومٚمؿ يزل يبّمبص سمذٟمبف طمتّ د، ؾمقسمق إُ ]ه٤مئؾ اعمٜمٔمر وهق[ أ اخلٚم٘م٦م،

ىمد  ىمداُمف وهق ُمع ذًمؽ يبٙمل وي٘مقل:أؾ وضمٕمؾ ي٘مبّ  ،قمٚمٞمف اًمّسالم ُمػم اعم١مُمٜملمأ

اًمّساموات ُم٤مم ُمـ ذم إُم٤مُمل وإٟم٧م واهلل ؾمٞمدي و٠موم ُمػم اعم١مُمٜملم،أشمٞمتؽ ي٤م أ

 بٞملم،م اًمٜمّ قاًمقارث ًمٕمٚم ٟم٧َم أو مجٕملم،أُمـ اهلل قمغم اخلٚمؼ احلج٦م  ٟم٧َم أووإرضلم، 

م قمٚمٞمٜم٤م ومتٙمرّ أظمق اًمّرؾمقل، وزوج اًمبتقل[،  ]، وأٟم٧َم اًمقصٞملم  ؾمّٞمدٟم٧م أو

 .وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ؽ رؾمقل اهلل سمـ قمٛمّ اوُمـ  ٗم٤مقم٦م ُمٜمؽ،سم٤مًمِّم 

  اهللّٓ إًمف إن ٓ أؿمٝمد أٟم٤م ٠مُمد يدك وم :ًمف ىم٤ملٟمٓمؼ إؾمد سمٚمس٤مٍن ومّمٞمح ومـ[ ] ؿَّ صمُ 

قمغم اهلل ] ؽ وزمُّ ٟمَّ أؿمٝمد أورؾمقًمف و قمبدهُ  داً حمٛمّ  نَّ أؿمٝمد أو]وطمده ٓ ذيؽ ًمف[ 

 ومبحؼي  :(3)[صٚمبؽ٦م ُمـ ]ئٛمّ إ نَّ أؿمٝمد أوًمف[ آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ظمٚم٘مف سمٕمد رؾمقل اهلل 

إوًملم وإظمريـ، واًمِّمٗمٞمع ومٞمٝمؿ  ؾمّٞمد] وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ؽ رؾمقل اهلل سمـ قمٛمّ ا

 ،ومتخر قمغم مجٞمع اًمقطمقشاُمٜمزًمؽ ًمٙمل إمم  ٜملتَ بْ يمِ رَ وَ  قمكمَّ  ُم٧َم  شمٙمرّ ّٓ يقم اًمّديـ[، إ

                                                           

 .ذم اعمّمدر )ُمـ وًمدك( (3)
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قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أًمف  ومرقَّ  ،وي٘مقل ىمقًٓ ذًمٞمال[وهق ُمع ذًمؽ يبٙمل ويترضع ]

[ -اهلل شمٕم٤ممم اًمّرْح٦م واًمِّمٗم٘م٦م ُمـ صٖمره  أهلٛمفُ وىمد -] ًمف وؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف، ٦مرْحاًمّسالم 

ومجٞمع  ؾمد،ٕاُمٜمزًمف وهق رايم٥م إمم  ىمبَؾ أو) قمٚمٞمف اًمّسالم ُمػم اعم١مُمٜملمأومريمبف 

  اًمقطمقش طمقًمف.

ٟمٓم٘مقا مجٞمٕمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّسالم، ُمػم اعم١مُمٜملم أؾمد وىمد ريمبف اًمقطمقش إ رأى ومٚماّم 

 ٤مً قمٚمٞمّ  نَّ أورؾمقًمف و قمبدهُ  داً حمٛمّ  نَّ أًمف و ٓ ذيَؽ   اهلل وطمدهُ ّٓ إًمف إن ٓ أسمِمٝم٤مدة 

وراي٦م ًمقاء احلٛمد ]ومٜمنم  وٟمزل ضمؼمئٞمؾ (3)(ؾمد أُم٤مُمٝمؿ،وؾم٤مر إ، فقمبده ووًمٞمّ 

ن، وم٠مطمدىمقا سم٠مريم٤من قوُمٕمف اعمالئٙم٦م اعم٘مرسم]، قمكّم قمٚمٞمف اًمّسالمس أقمغم راًمٜمٍم[ 

 اًمٚمقاء[.

]وىمد  ؾمقد واًمقطمقش،ُم٤مم إأؾمد وإ ؾمد،ُم٤مم إواعمالئٙم٦م أوؾم٤مر ضمؼمئٞمؾ 

أقمٚمٜم٧م اعمالئٙم٦م سم٤مًمّتسبٞمح، واًمّت٘مديس، واًمّتٝمٚمٞمؾ، واًمّتٙمبػم واًمّثٜم٤مء قمغم ربي 

ْح٦م، وصٗم٘م٧م أوراق أؿمج٤مر اجلٜم٦ّم، وهمٜم٧م إـمٞم٤مر قمغم ٧م ري٤مح اًمرّ اًمٕم٤معملم، وهبّ 

َـّ إىمامر، واهتزَّ قمرش  رؤوس إؿمج٤مر، وأذىم٧م احلقر اًمٕملم واًمقًمدان يم٠مهن

 .[قمٔمٞمامً  اردم٤مضًم٤مدم٧م ُمّٙم٦م ومرطم٤م ورسورا، وار اجلّب٤مراعمٚمؽ 

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.( 3)
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يٕمٜمل -(3)اميدك اهلل هبأ هذانقمٚمٞمف اًمّسالم: ]ي٤م أسم٤م احلسـ[، ىم٤مل ضمؼمئٞمؾ ه٤م، ومٕمٜمد

ه٤م شمِمٕمِمع ٟمقر قمكّم ]، ومٕمٜمد (1)(ظمرةذم اًمدٟمٞم٤م وإ)ٍم وراي٦م اًمٜمّ  ًمقاء احلٛمد، سمذًمؽ

 دظمؾ سمٞمقت ُمّٙم٦م[. طمّتكقمٚمٞمف اًمّسالم 

ن أًمقٓ  هٚمٝم٤م،٠من متقج سمأ٦م يم٤مدت ُمٙمّ قمٚمٞمف اًمّسالم ُمػم اعم١مُمٜملم أ دظمؾ ومٚماّم  

رأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالم ومٚمام  ،ومٞمٝم٤م عم٤مضم٧م وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل 

 ضمالًٓ ًمف.إٟمزل قمـ فمٝمر إؾمد  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل 

وضمثك قمغم ريمبتٞمف وضمٕمؾ  ،وؾمّٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل إمم  ؾمدإصُمؿَّ أىمبؾ 

ـْ يم٤من  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  بّل ىمدام اًمٜمّ أ ؾي٘مبّ  ]، وٟمٓمؼ سمٚمس٤من ومّمٞمح يسٛمٕمف يمّؾ َُم

 نَّ أؿمٝمد أ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وّٓ إن أؿمٝمد أ وهق ي٘مقل:طم٤مضًا ذم إسمٓمح[، 

 .الميب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أسمـ  اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده قمكمّ  نَّ أؿمٝمد أورؾمقًمف و قمبدهُ  اً دحمٛمّ 

 واٟمٍمف هق ومجٞمع اًمقطمقش. ٗم٤مقم٦م،اًمِّم  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  بّل ل اًمٜمّ ٠مؾم ؿَّ صمُ  

 وؾمٞمػ ذي اًمٗم٘م٤مر]وهل ذات اًمٕم٘م٤مب[  وراي٦م اًمٜمٍم ضمؼمئٞمؾ ًمقاء احلٛمد، وؾمّٚمؿ

 ُمِمٝمقرًا. يقُم٤مً ذًمؽ ويم٤من  ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  رؾمقل اهللإمم 

ن قمٔمٞمؿ ٠مؿمهذا ؾمٞمٙمقن ًمقًمدي : رضقان اهلل قمٚمٞمفسمق ـم٤مًم٥م أذًمؽ ىم٤مل  ومٕمٜمدَّ 

                                                           

 ذم اعمّمدر: )آشمٞمؽ هبام(. (3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر. (1)



 12 

 

 
 

اهلل قمٚمٞمف  صغّم قن، وأهمتؿَّ احل٤مؾمدون، وومرح أقمامم اًمٜمّبّل ومٗمرح اعمحبّ  يمريؿ، ربي  قمٜمدَّ 

 .(3)وآًمف

 :(1) وهلل دّر َُمـ ىم٤مل:

 ُمٜم٧مآاًمٗمال سمؽ  وطمُش  اًمَّذي ٟم٧َم أ

 قاٛمقا وشمرْحّ قا قمٚمٞمف وؾمٚمّ صٚمّ 

 شمس٘مل اًمقرى ُمـ يمقصمرٍ  اًمَّذي ٟم٧مَّ أ

 قمٚمٞمؽ اهلل ي٤مُمـ طمبُّف  صغّم ]

 ُمـ رسّمف  وقمغم قمدوك ًمٕمٜم٦مٌ  
  

 

 ٛم٧ْم ًمٞمؽ وؾمٚمّ إىمد ظمْمٕم٧م  ؾمدُ وإ

 ُمقر اؾمتٕمٔمٛم٧ْم ذا إُ إومٝمق اًمقزم 

 أفمٛم٠مْت ذا اخلالئؼ إيقم اًمقرود  

 يقم اعمٕم٤مد همٜمٞمٛم٦م ىمد أهمٜمٛم٧ْم 

 [داُم٧م قمٚمٞمف وذم ضمٝمٜمؿ دُمدُم٧ْم 
 

ومٜمٔمر اًمٞمف  ،ىم٤مل: ومتبسؿ اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمّسالم طمّتك أض٤مءت اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب

 يٗمتخر وي٘مقل: ٠موأٟمِم اًمٕمّب٤مسقمّٛمف 

                                                           

 ،،وٓ همراسم٦م ذم احلـدي٨م78: أيب قمزيز اخلٓمل -ُمقًمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم  (3)

، ومْمٞمٚم٦م ذم طمؼ ؾمٚمامن اعمحٛمدي رضقان اهلل قمٚمٞمـف ذم ظمّمـقص هـذا 143وم٘مد ذيمر اًمؼمد ذم اعمِم٤مرق: 

اعمٕمٜمك، ىم٤مل: أٟمف عم٤م ظمرج قمٚمٞمف إؾمد ىم٤مل: ي٤م وم٤مرس احلج٤مز أدريمٜمل، ومٔمٝمر إًمٞمف وم٤مرس وظمٚمّمف ُمٜمف، وىمـ٤مل 

ُمـػم اعمـ١مُمٜملم أب اعمديٜم٦م.....ويم٤من ذًمؽ اًمٗم٤مرس سم٤مإمم  ومٕم٤مد حيٛمؾ ًمف احلٓم٥م ،ًمألؾمد: أٟم٧م داسمتف ُمـ أن

ـْ يٕمؾ آؾمد داسم٦م ٓطمد اصح٤مسمف يمٞمػ ٓ يٙمـقن داسمـ٦م ًمـفقمٚمٞمف اًمّس  ، الم طمس٥م ُم٤م ورد ذم اًمٜمّمقص، وَُم

  ، يمالم ٕسمق ـم٤مًم٥م رضقان اهلل قمٚمٞمف ُمع آؾمد.13: 1ويمذًمؽ أورَد اسمـ ؿمٝمر أؿمقب ذم اعمٜم٤مىم٥م 

 .بد اعمٓمٚم٥م رضقان اهلل قمٚمٞمف ىم٤مئاًل(ذم اعمّمدر: )ومٕمٜمده٤م أٟمِم٠م ْحزة سمـ قم( 2)
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ّٓ اؾمٛمٕمقا هذا اخلؼم  ي٤م رضم٤مُل   أ

 ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ؾم٤مداشمٜم٤م  

 وأفمٝمر ريب قمالُم٤مشمف

 ىمديام ىمريش رأت ومْمٚمٜم٤م 

 سمٕمد ـمقل اًمٕمٛمك وأطمٞم٤مهؿُ 

 سم٤مًمبٞمٜم٤مت  سمام ضم٤مء أْحدُ 

 ي٘مقًمقن ذًمؽ ؾمحر أشمك 

 ىمد أشمك اًمَّذيوٓ أٟمسك 

 وىمد ضم٤مء قمغم اًمّسبع ي٘مدُمٝمؿ 

 ٛمقا قا قمٚمٞمف يمذا وؾمٚمّ ّمٚمّ وم
  

 

 اًم٘مدر  أُمرًا قمٔمٞمام ضمٚمٞمَؾ 

 ىمديام ومٗمل قمٍمٟم٤م ىمد فمٝمر

 ىمد يمٗمر اًمَّذيهذا  وأٟمٙمرَ 

 قمٚمٞمٝم٤م سم٠مُمر هل٤م ُمِمتٝمر

 ظمروومْمؾ ًمٜم٤م ؾم٤مسمؼ ُمدّ 

 وأُمر ًمٙمؾ اًمقرى ىمد فمٝمر

 وًمٙمـ قمؼم وُم٤م هق ؾمحرٌ 

 قى ىمد ٟمنمًمذاك اًمٚمّ  وضمؼميُؾ 

 سمقضمف صبٞمح يمْمقء اًم٘مٛمر

 (3)ظمػم اًمبنم ؿّ قمغم اعمرشم٣م صمُ 
 

يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالم يمّؾ يقم شمٔمٝمر ُمٜمف اعمٕمجزات وىم٤مل اًمراوي: 

 وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم واًمؼماهلم، ومٙم٤من يِم٥مُّ ويٜمٛمق ذم اًمٞمقم ُمثؾ ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل 

 .يِم٥مُّ ويٜمٛمق

ومٙم٤من يِم٥ّم ذم اًمٞمقِم يمام يِم٥ّم همػمه ذم اًمِّمٝمر، ويِم٥ّم ذم اًمِّمٝمِر يمام يِم٥ّم همػمه  

                                                           

 .80أسمق قمزيز اخلٓمل:  –ُمقًمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  (3)
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 .(3) ذم اًمّسٜم٦م

ًمف، آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ومل يزل اإلُم٤مم وؾمٞمد إٟم٤مم ذم طمجِر طمبٞم٥م اهلل واسمـ قمّٛمف 

 ومٙم٤من ُيرسّمٞمف ويِمٗمؼ قمٚمٞمف. 

سمثالصملم  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم وأُّم٤م ُمقًمده ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ومٙم٤من سمٕمد ُمقًمد اًمٜمّبل 

 قمكمٌّ رج خيو الة ظمرج ُمستخٗمٞم٤م،راد اًمّّم أذا إ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  بّل يم٤من اًمٜمّ و .(1)ؾمٜم٦م

 اهلل. ءؿم٤م ُمٕمف ومٞمّمٚمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف اًمّسالم

يب أ -حي٥م يمٜمٞمتف ويم٤من ؾمالم اهلل قمٚمٞمف  يب شمراب،٠مويمٜم٤مه سم ،(1)يم٤من يسٛمٞمف طمٞمدراو

 .(4) هب٤م ذا دقمَل إويٗمرح  -شمراب 

                                                           

، ذم ٟمس٥م آُم٤مم احلج٦م قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمـف اًمنمـيػ، واخلـرائ٩م  103دٓئؾ آُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي:  :اٟمٔمر (3)

....، .وؾمـبٓمٞمف ووصـٞمف وآًمـف قمٚمٞمـف اهلل صـغم حمٛمـد ٟمبٞمٜم٤م قمالُم٤مت ذم ومّمؾ، 3077واجلرائح ًمٚمراوٟمدي:

 .33،ضٛمـ ح17: 8وُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ًمٚمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين 

ُمقًمد اُمػم اعم١مُمٜملم  ،جمٚمس ذم77 س٤مسمقري:ٞم، وروض٦م اًمقاقمٔملم ًمٚمٗمت٤مل اًمٜم411: 3اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل  :اٟمٔمر (1)

 .قمٚمٞمف اًمسالم

 ،9، ضـٛمـ طمـدي٨م 19ًمٚمّمـدوق: آظمب٤مر وُمٕم٤مين  ،، اًمب٤مب اًمث٤مين91ًمٙمؼمى ًمٚمخّمٞمبل: اهلداي٦م ا :( اٟمٔمر1)

 .إنَّ ُأُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م هل اًمتل ؾمٛمتف )طمٞمدره(إمم  وهمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر شمِمػم

، سم٤مب 178 :31، وصحٞمح سمـ طمب٤من 378: 7، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم 314: 1شم٤مريخ اًمٓمؼمي  :( اٟمٔمر4)

  .ذم ُمٜم٤مىم٥م اُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف
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وٟمقاهٞمف يٕمٛمؾ وي٘متدي،   وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  ويم٤من ؾمالم اهلل قمٚمٞمف سم٠مواُمر اًمٜمّبّل  

 وهيتدي. مُّ ويرشمدي، وسم٤مؾمتبّم٤مره ذم إشمب٤مقمف ي١م وسمِمٕم٤مئره يتحغّم 

 ىمريٜمف قمـ وؾمؾ شمس٠مل ٓ اعمرء قمـ
 

 (3)ي٘متدي سم٤معم٘م٤مرن ىمريـ ومٙمؾ 
 

وٓ هن٤مرا[، وىمد أقمٓم٤مه اهلل ُمـ  ٓ يٗم٤مرىمف ]ًمٞمالً  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ويم٤من اًمٜمّبل 

أطمدًا ُمـ اًمبنم، ويم٤مٟم٧م شمٗمر ُمٜمف ؿمداد إسمٓم٤مل قمٜمد  ج٤مقم٦م ُم٤ممل يٕمطِ اًم٘مقة واًمِّم 

ف ٟمٗمقؾم٤م سمرقمد ضسم٦م وسمرق طمس٤مُمف، وشمتح٤مُم٤مه ُمقاىمٗمٟم٘مع  همامم ويٗمٓمرصمب٤مت أىمداُمف، 

ٚمع تاًمرؤوس وشم٘م روادذم اؾمتدارة رطمك احلروب، وًمف صمب٤مت شم٘مٓمع أؾم٤مد 

 . (1)رواؾمخ اًم٘مٚمقب

صٚمقات اهلل وؾمالُمف ويم٤مٟم٧م ىمريش هت٤مسمف عم٤م اقمٓم٤مه اهلل ُمـ اًم٘مقة واًمب٤مس، ويم٤من 

 قمٚمٞمف يْمع اصبٕمف ذم احلجر اًمّمٚمد ومٞمدظمؾ إصبٕمف ومٞمف.

 صُمؿَّ ي٠مُمرهؿظمقشمف إ]وًمد[ يٛمع وًمده ورضقان اهلل قمٚمٞمف سمق ـم٤مًم٥م أويم٤من 

وهق  ذراقمٞمفحيرس قمـ  ومٙم٤من قمٚمٞمف اًمّسالم ٚمؼ وقم٤مدة ذم اًمٕمرب،وذًمؽ ظُم  اع،سم٤مًمٍّم 

ومٞمٍمقمٝمؿ  وصٖم٤مرهؿ،ف ويمب٤مر سمٜمل قمٛمّ  ظمقشمف وصٖم٤مرهؿ،إويّم٤مرع يمب٤مر  ،ـمٗمؾ

                                                           

ذم زُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م، وًمف ديـقان  ةبٞم٧م اًمِمٕمري ًمٚمِم٤مقمر قمدّي سمـ زيد اًمٕمب٤مدي، ويٕمد ُمـ ؿمٕمراء احلػم( يٜمس٥م هذا اًم3)

 .191: 1ؿمٕمر طم٘م٘مف اًمديمتقر قمبداًمٜمبل سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٜمبل، وذيمر ؾمػمشمف آصٗمٝم٤مين ذم آهم٤مين 

 393 :ٚمِم٤مومٕملًمُمٓم٤مًم٥م اًمس١مول ذم ُمٜم٤مىم٥م آل اًمرؾمقل  :( اٟمٔمر 1)
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 ه فمٝمرًا.ومساّم  فمٝمر قمكم، :هسمقأومٞم٘مقل 

 (3)اجلّب٤مر ؼٕمٚمّ ويُ  ديد ومٞمٍمقمف،ضمؾ اًمِّم يم٤من يّم٤مرع اًمرّ وىمقي سم٠مؾمف  شمرقمرع ومٚماّم 

]رسمام[ و ،اءومٕمف ذم اهلقور فسمٓمٜم(1)ورسمام ىمبض قمغم ُمراق،(1)[سمٞمده ويذسمف ومٞم٘متٚمف]

خرة ويرُمٝم٤م ذم وي٘مٚمع اًمّّم  ه قمغم قم٘مبف،ومػمدّ ومٞمّمدُمف[ يٚمحؼ سم٤محلّم٤من اجل٤مري ]

٦م قمـ ْحؾ رء رومٕم٦م سمٞمده ـ قمجز ُمـ أهؾ ُمٙمّ اهلقاء،  ويٕمجـ سمٞمده احلّم٤مة، وُمَ 

 .اعمب٤مريم٦م

يْمٕمف  ؿَ صمّ ، حيٛمٚمف سمٞمد واطمدةو س اجلبؾ طمجرًا،أُمـ ر ويم٤من قمٚمٞمف اًمّسالم ي٠مظمذ 

 الصم٦م قمغم حتريٙمف.واًمثّ  ضمالناًمرّ و [ضمؾاًمرّ ]ومال ي٘مدر  ٤مس،اًمٜمّ ]يدي[ سملم 

 يستٓمع ومٚمؿ ،سمٜمٗمسف ُمسؽ إٓ ىمط رضمؾ سمذراع يٛمسؽ مل اًمّسالم قمٚمٞمف ]وإٟمَّف

تلًمف ىمٓمع[ إُمٞم٤مل )آاهلل قمٚمٞمف و صغّم يتٜمٗمس، وُمٜمف ُم٤م فمٝمر سمٕمد اًمٜمّبل  ، (4)ىمٓمٕمٝم٤م( اًمَّ

حترك ُمٞمال ُمٜمٝم٤م، ىمٓمٕمٝم٤م  طمّتكأىمقي٤مء إمم  ريؼ ؾمبٕم٦م قمنم ُمٞمال ]حتت٤مجاًمٓمّ إمم  وْحٚمٝم٤م

                                                           

 .ضمؼم( –ُم٤مدة  ،334: 4اًمَ٘مِقيُّ اًمٓمقيُؾ )ًمس٤من اًمٕمرب  : اًمٕمٔمٞمؿُ اجلّب٤مر  (3)

 .(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدرويٕمٚمقا اًمٗمرس سمٞمده ويذسمف ومٞم٘مٚمبفصؾ: )آ( ذم 1)

 .ُمرق( –ُم٤مدة  ،370: 1اًمٗمراهٞمدي  –اًمرسة  )اًمٕملم إمم  ( ُمراق اًمبٓمـ: ُمـ اًمٕم٤مٟم٦م1)

 ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.4)
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صمٜملم ٢مسم (3)طاٟمف يم٤من[ يت٠مسمّ  ، وي٘م٤ملوطمده، وٟم٘مٚمٝم٤م وٟمّمبٝم٤م ويمت٥م قمٚمٞمٝم٤م هذا ُمٞمؾ قمكمّ 

 ُمٜمٝم٤م ويدير واطمدة سمرضمٚمف. 

 واعمقصؾ شمٙمري٧م اًمٙمػ ذم ُمِمٝمد ويمذًمؽ ذم اًمٙمقوم٦م، اًمَّتلوأصمر إهب٤مُمف ذم اعمٞمؾ 

، بلاًمٜمّ  هم٤مر صمقر قمٜمد ضمبؾ صخرة ذم ؾمٞمٗمف صمرأ وُمٜمف، ذًمؽ وهمػم] اًمدىمٞمؼ وىمٓمٞمٕم٦م

 ظمتؿ وُمٜمف ،ظمٞمؼم ىمٚمٕم٦م قمٜمد صخرة وذم، اًمب٤مدي٦م ضمب٤مل ُمـ ضمبؾ ذم رحمف وأصمر

 .[احلّم٤م

 بؾيرُمقٟمف سم٤مًمٜمّ  اًم٘مٛمقص، اىمبٚمقا ُمـقمٚمٞمف اًمسالم  قمكم دٟم٤م ]عم٤م سمب٤مب ظمٞمؼم:و

رسمٕملم أرُمك سمف ظمٚمػ فمٝمره صمؿ  اىمتٚمٕمف [ـوم ،اًمب٤مب ُمـ دٟم٤م طمّتك واحلج٤مرة، ومحٛمؾ

حتريٙمف ويم٤من وزن طمٚم٘متف  اـم٤مىمقأومام  ،رضمال قنرسمٕمأػ ْحٚمف وًم٘مد شمٙمٚمّ  ذراقم٤م،

ظمرى أة هزّ  ؿّ صمُ  هن٤م زًمزًم٦م،إفمٜمقا  طمّتك ،سم٠ممجٕمفاًمب٤مب وم٤مرشمٕمد احلّمـ  ٝمزّ وم ،ارسمٕملم ُمٜم٤ّمً 

ومقضٕمف ضمرسا قمغم اخلٜمدق ويم٤من ـمقل  ذراقم٤م،رسمٕملم أاهلقاء  ورُمك سمف ذموم٘مٚمٕمف 

ومقضع ضم٤مٟمب٤م ُمٜمف قمغم  ،وقمرض اخلٜمدق قمنميـ ذراقم٤م ،اًمب٤مب صمامٟمٞم٦م قمنم ذراقم٤م

ا صمامٟمٞم٦م آف ويم٤مٟمق اًمٕمسٙمرقمؼم  طمّتكسمٞمده[ ـمرف اخلٜمدق وُمسؽ سمٞمد ضم٤مٟمب٤م ]

 وهلل در ُمـ ىم٤مل: (1) ػ قمٚمٞمف.٘مرضمؾ وومٞمٝمؿ ُمـ يم٤من يؽمدد وي وؾمبٕمامئ٦م

                                                           

 .أسمط( –ُم٤مدة  ،471: 7اًمٗمراهٞمدي  –حت٧م إسمٓمف  )اًمٕملم  ضمٕمٚمفيت٠مسمط: شم٠مسمط اًمٌمء: أي  (3)

يـامن ، ومّمؾ ذم ٟمقاىمض اًمٕم٤مدات ُمٜمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف/ هنـ٩م اإل313: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –يب ـم٤مًم٥م أل آُمٜم٤مىم٥م  (1)
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 دوٟمف ىمد ؾمدَّ  واًمب٤مُب  (3)شمك ظمٞمؼماأ

 يمٗمٞمف صمؿ رُمك سمف وم٤مٟمحٚمفُ 
 

 
 ًمٞمف ُمّمٛمامإًمف ىم٤مصدا يسٕمك 

 (1)ُم٤م رُمك سمٕمدُ  ومٞم٤م رُمٞم٤مً  واسمٕمدهُ 
 

 ,ورور واـػّج أكو حقدر اـؽرار وؾوتؾ اـؽػّ »سم٤مًمدُم٤مر وي٘مقل:  ٤مً ويم٤من يققمد ىمريِم

ؾد ؾرب واهلل وراب ديورؿؿ  ,كو مظفر اـعجوئى واـغرائىأيب صوـى أبـ  وأكو طظّ 

 .شـ اتبعـل اـغوـبقنكو ومَ أ (4) إٓ مـ أ وب مـؽؿ إغ صوطي اهلل تعوغيورؿؿ آوؾطع 

 صياو:حتطٔنُ ضالو اهلل علُٔ لأل

ىمبض قمغم و ،ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم  رؾمقل اهلل شمكأ ي٤ممطمد إأ: وذم [ىم٤مل اًمراوي]

المقمٚمٞمف سمـ ايب ـم٤مًم٥م  يد وزيره قمكمّ  ]ويم٤من ًمٞماًل[  سمق ـم٤مًم٥م،أوؾم٤مرا وُمٕمٝمام ، اًمسَّ

 هؿو طمد،أومل يِمٕمر هبؿ ًمف، آاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل  ه٤مس ُم٤م يريدومل يٕمٚمؿ اًمٜمّ 

 ]ؾمبٕم٤ًم[.شمقا اًمٙمٕمب٦م وـم٤مومقا هب٤م أ طمّتكوٟمقاطمٞمٝم٤م وؿمقارقمٝم٤م[، ٦م ]خيؽمىمقن ؾمٙمؽ ُمٙمّ 

اكطؾؼ بـو كؾؼل هذا اـصـؿ طـ  ,يو ابو احلسـ»: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم وم٘م٤مل اًمٜمبل 

ويم٤من  ,شطل ضفري رَق إيو ابو احلسـ » وم٘م٤مل ًمف: وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م ًمٞمالً  ,شيػاـبقً اـّػ 

                                                                                                                                                    

 .179: 43، 17 :13 سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز ٤مدس وآرسمٕمقن / وذم، اًمٗمّمؾ اًمّس 711اسمـ ضمؼم:  –

 .(ظمٞمؼمٍ  وذم: )ّمدراعمذم ( 3)

 .يٕم٘مقب اًمٜمٍماينإمم  ، وٟمسبٝم٤م118يامن: سمٞم٤مت اسمـ ضمؼم ذم هن٩م اإلورد هذه إأ( 1)

 (.أدقمق إمم اهلل) عمّمدراذم ( 1)
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اكتفقً يو » :وم٘م٤ملًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ومحٛمٚمف رؾمقل اهلل  رسمٕملم ذراقم٤م،أقمٚمقا اًمٙمٕمب٦م 

 .شطظ؟

 (7)ش]ملسستفو[امء بقدي اـّس  سَّ مأن أو ـق مهؿً بوحلؼ كبقّ واـذي بعثؽ »ؾول: 

 .ع ىمٓمٕم٤مٜمؿ وضمٚمد سمف آرض ومت٘مٓمّ واطمتٛمؾ اًمّّم 

قمغم وىمع ؾمالم اهلل قمٚمٞمف  ومٚماّم  ،آرضإمم  صمؿ شمٕمٚمؼ سم٤معمٞمزاب وختغم سمٜمٗمسف 

 طظّ  مو يضحؽؽ يو» :وؾمّٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم وم٘م٤مل اًمٜمبل  ،ضحؽرض إ

 .ش؟اهلل سـؽ ضحَؽ أ

ام ؽرض إإغ  رمقً بـػز مـ ؽقق اـبقً ّنإ مـ رسقل اهلل تعجبوً  يو» ىم٤مل: 

 .شصوبـل و عأملً وٓ آ

اهلل  صّل د محؿّ  (2)]رؽعؽ[ام كّ إيو ابو احلسـ او يصقبؽ و ع  تللؿقػ » وم٘م٤مل: 

 .شكزـؽ  ربئقؾأو وسّؾؿ وآـفطؾقف 

المقمٚمٞمف  ًمف وُمٕمف قمكمّ آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل صمؿ ؾم٤مر اًمٜمّ  ُمـ اًمبٞم٧م سمق ـم٤مًم٥م[أ]و اًمسَّ

 .ةصٜم٤مم ُمٙمرّس اًمٙمٕمب٦م واذا إإمم  ٤مسشم٧م اًمٜمّ أب٤مح صبح اًمّّم أ ومٚماّم  ،سمٞمقهتؿإمم  احلرام

                                                           

 .: )ًمٚمٛمستٝم٤م( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدرصؾآذم  (3)

 .اعمّمدر: )ْحٚمؽ( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ صؾآذم  (1)
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]ومزادهؿ احلٜمؼ سمـ ايب ـم٤مًم٥م ف قمكمّ د واسمـ قمٛمّ  حمٛمّ ّٓ إ سمآهلتٜم٤مومٕمؾ هذا  ٤مُم ىم٤مًمقا: 

 .[ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم قمغم رؾمقل اهلل 

تؽسري إغ  ل مـ سبؼوّ أ نّ نؽ ,بػ يو طظّ أ»: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ٘م٤مل رؾمقل اهلل وم

 (7).شبراهقؿ اخلؾقؾإك صـوم  ّد إ

 اًمَّتل ٤مُمٞم٦م،٤مخم٦م اًمّس واًمدرضم٦م اًمِّم  وم٤مٟمٔمر ي٤م اظمل عمـ شمٙمقن هذه اعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م،

ُمـ  وعمـ شمقٓكي٤م اسم٤م احلسـ، ًمؽ  اًمٞمٝم٤م اًمٓمػم، ومٝمٜمٞمئ٤مً  كٞمؾ وٓ يرىميٜمحدر قمٜمٝم٤م اًمّس 

 .وم٘مد طم٤مز ذف اًمدٟمٞم٤م وٟمٕمٞمؿ آظمرة ووم٤مز ومقزا قمٔمٞمام ،اخلٚمؼ

 ٕ طالب ّخدجي٘ زضْاٌ اهلل علَٔنا:غَادٗ أب

ظمدي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد  (1)]سمٕمده[سمٕمد ُمقت ايب ـم٤مًم٥م وُمـ و :[ىم٤مل اًمراوي]

 وم٘مدمه٤م طمزٟم٤م قمٔمٞمام قمغم وؾمّٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم بل طمزن اًمٜمّ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمام 

                                                           

اًم٘مـ٤م   –ضٛمـ شمٗمسػم ؾمقرة ُمريؿ)سم٤مظمتالف( /ذح آظمب٤مر  31، 33، ح149شمٗمسػم ومرات اًمٙمقذم:  (3)

–يب ـم٤مًمـ٥م أ)سم٤مظمتّم٤مر واظمتالف ذم سمٕمض آًمٗمـ٤مظ( /ُمٜم٤مىمـ٥م ال  744ضٛمـ طمدي٨م  194: 1اًمٜمٕمامن 

سم٤مب ذم صٕمقده قمٚمٞمـف اًمسـالم  78: 18اعمجٚمز  –سمح٤مر آٟمقار /)سم٤مظمتّم٤مر(   401: 3اسمـ ؿمٝمر اؿمقب 

قمغم فمٝمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف حلط آصٜم٤مم /ُمقًمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م قمٚمٞمـف 

 .91أيب قمزيز اخلٓمل:  -اًمّسالم 

 .لم اعمٕم٘مقومتلم اصمبٜم٤مه ُمـ اعمّمدر: )ىمبٚمف( وُم٤م سمصؾآذم  (1)
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 .(3)احلزن[ قم٤مم اًمٕم٤مم ذًمؽ ]وؾمٛمل

 يف فساغُ: الطَّالومبٔت أمري املؤميني علُٔ ّحدٓح الػاز 

ؾم٤مًم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ ًمف سمٕمد ُمبٕمثف سم٤مًمرّ آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل ومٚمام سم٤ميع اًمٜمّ ىم٤مل اًمراوي: 

ذى ُمـ قمٚمٞمٝمؿ إ ام اؿمتدّ ٤مٟمٞم٦م ص٤مر اعمسٚمٛمقن يمٚمّ ومم واًمثّ آٟمّم٤مر سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مب٦م إ

اعمديٜم٦م ىمد ص٤مرت  نّ ٠ماعمنميمقن سم ٚمؿ قمَ ومٚماّم  اعمديٜم٦م،إمم  ىمريش سمٛمٙم٦م ه٤مضمروا

اهلل  صغّم  بّل ؾم٤مء ىمريش ًمٞمٜمٔمروا ُم٤م يّمٜمٕمقن سم٤مًمٜمّ ؤاضمتٛمع ر ًمٚمٛمسٚمٛملم دار هجرة،

 وشم٤مسمٕمٞمف. وآًمفقمٚمٞمف 

دظمٚمقه ُمٕمٝمؿ ذم دار ٟمدوهتؿ ٠موم شم٤مهؿ قمدو اهلل اسمٚمٞمس ذم صقرة ؿمٞمخ ٟمجدي،٠موم

اًمٗم٤مؾمدة ذم اهالك رؾمقل  سمآرائٝمؿومٚمؿ يزاًمقا يتِم٤مورون  واضمٚمسقه ذم ُمِمقرهتؿ،

قمدو إمم  اٟمتٝم٧م اعم٘م٤مًم٦م طمّتك وٟمّم٥م اًمٕمداوة ًمف واعمٙم٤ميدة،ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم اهلل 

 يب ضمٝمؾ.أاهلل 

 ُمـ يمؾي  شم٠مظمذوان أوهق  رى همػمه،أي ٓ أرسمقمٚمٞمٙمؿ  ؿمػمنّ ت واًمٕمزى ُٕ واًماّل  وم٘م٤مل:

ـٍ   ضسم٦م رضمؾ واطمد، داً حمٛمّ  اومٞمرضسمق ،ًمٞمف ؾمٞمٗم٤مً إوشمدومٕمقن  ،وؾمٓم٤مً  ريش همالُم٤مً ىمُمـ  سمٓم

قمغم  ي٘مدرونٓ  ه٤مؿمؿ قوسمٜم ،ومٞمّمػم دُمف هدراً ٝم٤م ٚمّ يم ق دُمف ذم ىمب٤مئؾ ىمريشذا ىمتٚمقه شمٗمرّ ٢موم

                                                           

اًمراوٟمـدي:  -/ىمّمص آٟمبٞمـ٤مء  17، اعمجٚمس اًمس٤مدس قمنم، ضٛمـ طمدي٨م 471أُم٤مزم اًمٓمقد:  :اٟمٔمر (3)

 .310: 3اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –يب ـم٤مًم٥م أل آ/ُمٜم٤مىم٥م  134
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 .ف وخيٚمّمقن ُمٜمفومػمضقن سم٤مًمٕم٘مؾ ومٞمٕمٓمقهنؿ قم٘مٚمّ  ،ٝم٤مىمريش يمٚمّ  [طمرب]

ومٞمام  -سمق ضمٝمؾ أ -وىمد صدق  ي،أهذا هق اًمرّ ًمٕمٜمف اهلل: سمٚمٞمس إوم٘م٤مل هلؿ ؿمٞمخٝمؿ 

 ومال شمٕمدًمقا قمٜمف. (3)وهق أضمقد رأيٙمؿ[ؿم٤مر سمف ]أ

 ،وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل يب ضمٝمؾ جمٛمٕملم قمغم ىمتؾ اًمٜمّ أىمقا قمغم ىمقل ومتٗمرّ 

ُمره أسمذًمؽ وًمف ]وم٠مظمؼمه[ آاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل إمم  المقمٚمٞمف اًمّس ضمؼمئٞمؾ  وم٠مشمك

ًمف ذم  شمٕم٤ممم اهلل ذنَ أو، [ومٞمف يبٞم٧م يم٤من اًمَّذي]ن ٓ يبٞم٧م ذم ُمْمجٕمف أقمـ اهلل 

٤م قمٚمٞمّ  َػ ُم٤م قمزُمقا قمٚمٞمف ظمٚمَّ ، و[]سمٛمٙمرهؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل ٚمؿ اًمٜمّ  قمَ ومٚماّم  ،اهلجرةِ 

المقمٚمٞمف  اهلل  صغّم ر ُمأو، يم٤مٟم٧م قمٜمده[ اًمَّتلاًمقدائع ] دي ورَ  ًم٘مْم٤مء ديقٟمف ٦مسمٛمٙمّ  اًمسَّ

المقمٚمٞمف ٤م قمٚمٞمّ  ًمفآقمٚمٞمف و  ومٞمف. ٞم٧ميب اًمَّذيذم اعمْمجع  يبٞم٧م سم٠من اًمسَّ

ورض إ]احلرضمل[ تشح بربدي إيو طظ » :وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم وم٘م٤مل 

 ًْ  اهلل رؾمقل ظمرج ؿّ ]صمُ  ,شبداً أمر تؽرهف أاـقؽ مـفؿ  صؾف ــ يكّ نؽ يف مرؾدي, وب

ـْ  َوَ َعْؾـَو﴿اًمؽماب وىمرأ قمٚمٞمٝم٤م:  ُمـ ىمبْم٦م وأظمذ ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم   َأْيِديِؿْ  َبْعِ  ِم

ا ـْ  َسدًّ ا َوْؾِػِفؿْ  َوِم ونَ  َٓ  َؽُفؿْ  َؽَلْؼَشْقـَوُهؿْ  َسدًّ  شمٕم٤ممم اهلل وم٠مظمذ ،ورُم٤مهؿ هب٤م (2)﴾ُيْبِقُ

 رؤوؾمٝمؿ[  قمغم اًمؽماب وٟمزل ،ومٚمؿ يبٍموه أسمّم٤مرهؿ

                                                           

 سملم اعمٕم٘مقوملم أصمبتٜم٤مه ُمـ ُمٓم٤مًم٥م اًمس١مول. (3)

 .(9ي٦م )آ( يس: 1)
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 صغّم  بّل وظمرج اًمٜمّ  قمداء،إ ف ُمـسمٜمٗمس ي٘مٞمفقمغم ومراؿمف الم قمٚمٞمف اًمّس ومب٤مت قمكم 

ظمٞم٧م ىمد آ يّن إضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ إمم  اهلل شمٕم٤ممم وم٠موطمك ،ًمٞمال وؾمّٚمؿ ًمفآاهلل قمٚمٞمف و

ظمت٤مر ٠موم؟، ومٛمـ ُمٜمٙمام يٗمدي ص٤مطمبف ظمر،ـمقل ُمـ إأطمديمام أسمٞمٜمٙمام وضمٕمٚم٧م قمٛمر 

 .ُمٜمٝمام احلٞم٤مة ًمٕمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم يمّؾ 

 وقً بقـف وبعآ يب صوـىأبـ  طظّ  مثؾ تؽقكون أؽال» :(3)وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 ـقفإهبطو ا ,بـػسف يتؾؼك طـف املـقن يفػديبوت طل ؽراشف ؽ ,دمحؿّ  [حبقبل]

 رضمٚمٞمف، حت٧مؾمف وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أر حت٧مومٝمبط ضمؼمئٞمؾ  ,شواحػظوه مـ ؿقد آطداء

سمخ سمخ ًمؽ  سمـ ايب ـم٤مًم٥م وهق ي٘مقل: س قمكمّ أٞمؾ يٛمسح سمجٜم٤مطمف قمغم رئوضمٕمؾ ضمؼم

 .اهلل سمؽ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم كـ ُمثٚمؽ وىمد سم٤مهُمَ  ي٤م قمكمّ 

قمٚمٞمف  ن قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م٠ماعمديٜم٦م ذم ؿمإمم  فٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف وهق ُمتقضّم أو 

ـَ ﴿الم اًمّس  ـْ  اــَّوسِ  َوِم ي َم ـِْعَبودِ  َرُءوٌف  َواهللَُّ اهللَِّ َمْرَضوةِ  اْبتَِغوءَ  َكْػَسفُ  َيْػِ  (2)﴾بِو

المقمٚمٞمف  قمكمّ  ءٟمِم٤مأٞمٚم٦م وذم شمٚمؽ اًمٚمّ     :ي٘مقل اًمسَّ

 وىمٞمـ٧م سمٜمٗمز ظمٞمـر ُمـ وـمئ احلَم

  
 (1) اعمٕمٔمؿ واحلجر سم٤مًمبٞم٧ِم  ـ ـم٤مَف وُمَ 

 

 سمفِ  ُمٙمروا إذ اخلٚمِؼ  إًمفِ  ]رؾمقُل 
 

 اعمٙمِر[ ـُمِ  اًمٙمريؿِ  قلِ اًمٓمّ  ذو ٤مهومٜمجّ 
 

                                                           

 .ذم اعمّمدر: )وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٝمام( (3)

 .(107اًمب٘مرة: أيف ) (1)

 .(وسم٤محلْجرِ  اًمٕمتٞمؼ: )ّمدراعمذم  (1)
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 (3)ي٠مرسوٟمٜملىم٤مؾمٞمٝمؿ ُمتك أُ  وسم٧مُّ 

 

 رِس وإ ٟمٗمز قمغم اًم٘متؾِ  ٜم٧ُم وىمد وـمّ 
 

 ُمٜم٤مآ اهلل ذم اًمٖم٤مرِ  رؾمقُل  وسم٤مَت 
 

 وذم ؾمؽمِ  ًمفِ اإل ذم طمٗمظِ  هٜم٤مكَ 
 

قمٚمٞمف  وقمكمّ  ظمرج،سمٕمد ُم٤م ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بلي اًمٜمّ إمم  شم٧م ىمريش٠موم ىم٤مل اًمراوي:

الم اهلل قمٚمٞمف  صغّم  بّل ف اًمٜمّ ٟمّ أ٤محلج٤مرة وهؿ ئمٜمقن سموم٘مذومقه  سم٤مي٧م قمغم ومراؿمف، اًمسَّ

ُم٤مم ومث٤مر قمٚمٞمٝمؿ اإل ٞمقف، سمرق اًمٗمجر ظم٤مومقا اًمٗمْمٞمح٦م هجٛمقا قمٚمٞمف سم٤مًمّس ومٚماّم ًمف، آو

رشمٕمدت ُمٜمٝم٤م او ىمداموص٤مح ومٞمٝمؿ صٞمح٦م زًمزًم٧م ُمٜمٝمؿ إ هم٤مماًمرّض  يم٤مٕؾمد

سملم  اعمخت٤مر بّل وؾم٤مروا ُمـ وىمتٝمؿ يٓمٚمبقن اًمٜمّ  وم٤مهنزُمقا قمٜمف ظم٤مئٗملم، ،ومرائّمٝمؿ

ومل ي٘مٗمقا ًمف  صمرأالم الة واًمّس ومٚمؿ يروا ًمف قمٚمٞمف اًمّّم  وقم٤مر،وإ (1)اًمِمٕمقب واًمديم٤مدك

 ودي٦م واجلب٤مل.ب٤مح ذم ـمٚمبف سملم إوشمٗمرىمقا سمٕمد اًمّّم  قمغم ظمؼم،

الم قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ ًمف وم٘م٤مل  قمغم  ضمبؾ وهق :صمقر ٟم٤مطمٞم٦م ظمذ، رؾمقل اهلل ي٤م: اًمسَّ

 وى اًمٞمف.آ اًمَّذيويم٤من اًمٖم٤مر  قر،ـمريؼ ُمٜمك ًمف ؾمٜم٤مم يمسٜم٤مم اًمثّ 

ويم٤من ًمف، آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ُملم ٤مدق إاًمّّم  بّل ؾم٤مروا يٓمٚمبقن اًمٜمّ  ؿّ صمُ  ىم٤مل اًمراوي:

                                                           

 .ذم اعمّمدر: )وسم٧م أراقمٞمٝمؿ ُمتك يٜمنموٟمٜمل( (3)

يْمَداُك: ُمـ اًمرُمؾ ُم٤م اًْمَتَبد سمٕمْمف قمغم سمٕمض سم٤مَٕرض ومل يرشمٗمع يمثػمًا، ُمٗمرده: دكَّ )ًمس٤من اًمٕمـرب  (1) : 30اًمدَّ

 .دك( –ُم٤مدة ، 417
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  صمر.ي٘مٗمق إسمق يمرز  أ :ي٘م٤مل ًمف (3)]ظمزاقم٦م[ومٞمٝمؿ رضمؾ ُمـ 

 ؾمّٞمدصمر أ ٕملم ي٘مٗمقومام زال اًمٚمّ  ٟم٤مم،: اًمٞمقم يقُمؽ ُمـ إاًمٚمئ٤مم وم٘م٤مل ًمف اًم٘مقم

 [.-يٕمٜمل سم٤مب اًمٖم٤مر  -]وىمٗمٝمؿ قمغم سم٤مب احلجرة أ طمّتكاعمرؾمٚملم 

وىمٗمٝمؿ قمغم أك هبؿ طمتّ  ومٚمؿ يزل ذم اعم٘م٤مم، اًمَّتلظم٧م اًم٘مدم أُ د هذه ىمدم حمٛمّ  وم٘م٤مل:

و دظمؾ أ امء،اًمّس إمم  يٙمقن صٕمد نْ أ٤م ُمّ إُم٤م ضم٤موز هذا اعمٙم٤من  هلؿ:وىم٤مل  ،سم٤مب اًمٖم٤مر

 سم٤مب اًمٖم٤مر قمغم ومقىمػ ٟمس٤مناإل صقرة ذم اعمالئٙم٦م ُمـ وم٤مرس وضم٤مء ذم آرض،

ٕم٤مب ىمبٚمقا يدورون ذم اًمِّم ٠م، ومهٝمٜم٤م ومٚمٞمس ٤مبٕماًمِّم  هذه ذم اـمٚمبقه: هلؿ ي٘مقل وهق

هؿ اهلل وصدّ  ،قمٞمٜمٝمؿأصمره وهق ٟمّم٥م أوىمد قمٛمل قمٚمٞمٝمؿ  ،ي٤ممأصمالصم٦م  ذم اًمٖم٤مر لوسم٘م

  اًمٕمرب. ده٤مةوهؿ  ،دوٟمف سم٠مسمّم٤مرهؿظمذ أقمٜمف و

 سم٤مسمف،   شمسعا وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغّم  بّل اًمٜمّ  وصؾ إًمٞمف ومٚماّم  ،اًمرأس ضٞمؼ اًمٖم٤مر ويم٤من]

وىمد سمٕم٨م اهلل اًمٕمٜمٙمبقت  ،[إول ذم يم٤من يمام وض٤مق اًمب٤مب ومٕم٤مد ،سم٤مًمٜم٤مىم٦م ومدظمؾ

 ومقىمٗم٤م سمٗمؿ اًمٖم٤مر. وطمِمّٞمتلموسمٕم٨م ْح٤مُمتلم  ،ومٜمسج٧م قمغم سم٤مب اًمٖم٤مر

ىمبؾ أو،[صٖمػمة ؿمجرة وهل صمامُم٦م اًمٖم٤مر سم٤مب قمغم شمٕم٤ممم اهلل ٟمب٧َم أ فٟمّ إ]وروي: 

 صغّم بل ذا يم٤مٟمقا ُمـ اًمٜمّ إك ؾ سمٕمّمٞمٝمؿ وؾمٞمقومٝمؿ طمتّ ضمسمٓمـ ر ومتٞم٤من ىمريش ُمـ يمؾي 

 ،ـ ذم اًمٖم٤مرؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٜمٔمر ُمَ ضمؾ رسم٘مدر ارسمٕملم ذراقم٤م شمٕمجّ  وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و

                                                           

 .333: 3ٓسمـ ؿمٝمر اؿمقب : )ظمزاُم٦م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمٜم٤مىم٥م صؾآذم  (3)
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 .ُم٤م ًمؽ ٓ شمٜمٔمر ذم اًمٖم٤مر؟ صح٤مسمف وم٘م٤مًمقا ًمف:أإمم  ومرضمع

 اهلل صغّم  بلاًمٜمّ  ،  ومسٛمعطمدأف ًمٞمس ومٞمف ٟمّ أْح٤مُمتلم سمٗمؿ اًمٖم٤مر ومٕمٚمٛم٧م  رأي٧م وم٘م٤مل:

 ٘ملوسم احلرمِ  ذم وم٤مختذنَ  ،ـهُ اءضمز رَض وومَ  سم٤مًمؼميم٦م هلـ ومدقم٤م ،ىم٤مل ُم٤م وآًمف قمٚمٞمف

 (3).[آنإمم  ٟمسٚمٝمام

 :(1)ؾمامقمٞمؾ احلٛمػميإد ٞمّ وذم ذًمؽ ىم٤مل اًمّس 

 ُمٖم٤مرةٍ  ًمب٤مِب  وااذا ىمّمد طمّتك
 

 اًمٕمٜمٙم٥ِم  همزلِ  (1)ٟمس٩َم  قا قمٚمٞمفِ ًمٗمَ أ 
 

                                                           

 17، ضـٛمـ طمـدي٨م 37، اعمجٚمـس 471/ أُمـ٤مزم اًمٓمـقد: )سمـ٤مظمتالف( 171: 3اٟمٔمر شمٗمسـػم اًم٘مٛمـل  (3)

 –واجلـرائح   /اخلـرائ٩م 111اًمراوٟمدي:  –ىمّمص آٟمبٞم٤مء سم٤مظمتّم٤مر / 180اًمٗمّمقل اعمخت٤مرة ًمٚمٛمٗمٞمد: /

اسمـ  –يب ـم٤مًم٥م أل آُمٜم٤مىم٥م / ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ340: 3رى ًمٚمٓمؼمد /اقمالم اًمق 140، 310: 3اًمراوٟمدي 

، ومّمـؾ ذم هجرشمـف صـغم اهلل 318: 3 ، وذمًمـفآصغم اهلل قمٚمٞمف و ف، ومّمؾ ذم ُمٕمجزاشم333: 3ؿمٝمر اؿمقب 

ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمب٘مرة:   ،311: 1، ومّمؾ ذم اعمس٤مسم٘م٦م ذم اهلجرة /  شمٗمسػم اًمثٕمٚمبل  111: 3 ، وذم قمٚمٞمف واًمف

( )سمـ٤مظمتالف( / وُمٓم٤مًمـ٥م اًمسـ١مول ذم ُمٜم٤مىمـ٥م 40، ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمتقسمـ٦م: ايـ٦م )149: 4(، 107ي٦م )آ

 .391اسمـ ـمٚمح٦م اًمِم٤مومٕمل:  –اًمرؾمقل 

 ذيمـره يمـام ه٤مؿمـؿ أسمـق ويمٜمٞمتـف ،احلٛمـػمي اًمسٞمد وًم٘مبف ،رسمٞمٕم٦م سمـ يزيد سمـ حمٛمد سمـ ؾمامقمٞمؾهق: اًمِّم٤مقمر إ (1)

 سمبٖمداد وشمقذم 301 ؾمٜم٦م وٓدشمف ويم٤مٟم٧م سم٤مًمبٍمة وٟمِم٤م سمٕمامن وًمد، ٞمخاًمِّم  رضم٤مل قمـ يمام قم٤مُمر أسمق أو إيمثر

/ 370:رضم٤مل اًمٓمقد: اٟمٔمر، ؿمٙمر ه٤مدي ؿم٤ميمر :وطم٘م٘مف مجٕمف ،ُمٓمبقع وديقاٟمف سم٤مجلٜمٞمٜم٦م، ودومـ 371 ؾمٜم٦م

 401: 1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  /380اسمـ ؿمٝمر آؿمقب:–ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء  178 - 119/  7: آصٗمٝم٤مين - إهم٤مين

 ذم اعمّمدر: )ٟمسٞم٩م(. (1)
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 (3)[ومري٘مٝمؿ] وم٘م٤مَل ]ًمف[ ًمف اإل عَ صٜمَ 
 

 ٥ِم ٓمٚمَ ُمـ ُمَ  ًمٓم٤مًم٥ٍم  ٖم٤مرِ ُم٤مذم اعم
 

 ردوُمـ  يُ  ؿ اعمٚمٞمُؽ هُ وصدَّ  (1)ُم٤مًمقا
 

 (4()1)٥ِم يٕمٓمَ  مل فُ ُمٚمٞمٙمُ  قمٜمف اًمدوم٤معَ 
 

ظمذت أوًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ٙمٞمٜم٦م قمغم رؾمقًمف واٟمزل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمّس 

همػم واصمؼ سمٗمٕمؾ رؾمقل اهلل  ف،  ٕٟمّ ة اخلقف قمغم ٟمٗمسفوؿمدّ ،  قمدةص٤مطمبف اسم٤م سمٙمر اًمرّ 

  وًمٞمس سمٛم١مُمـ سمام ضم٤مء سمف. ق سمٜمبقشمف،وهمػم ُمّمدّ ًمف، آاهلل قمٚمٞمف و صغّم 

روا وًمق ومٙمّ  قمٔمؿ ُمٜم٘مب٦م،أحب٦م يب سمٙمر هذه اًمّّم أدهؿ وىمد قمدت اًمٕم٤مُم٦م ًمسٞمّ 

ًمق يم٤من ُمع  فٕٟمّ  :قمٔمؿ ُمٜم٘مّم٦م وُمثٚمب٦م يم٤مؿمٗم٦م قمـ يمٗمره وٟمٗم٤مىمفأٟمّمٗمقا ًمقضمدوه٤م أو

 ٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمف وآؾمت٘مرار.ُمٕمف ذم ٟمزول اًمّس  فٕذيمٟمبل اهلل ُم١مُمٜم٤م ذم اًمٖم٤مر 

ن يم٤من ٢موم ,شٓ تزن»: وؾمّٚمؿ ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ُملم هذا وىمد ىم٤مل اًمرؾمقل إ 

يم٤من طمزٟمف ُمٕمّمٞم٦م  نْ إو ؾمقل ومٞمٝم٤م،ذًمؽ اًمقىم٧م ـم٤مقم٦م مل يّمح هنل اًمرّ  طمزٟمف ذم

 وم٠مّي ، ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل ة اًمٜمّ ًمٕمدم شمّمدي٘مف ٟمبقّ  ةً وُمٔمٝمر يم٤مؿمٗم٦م قمـ قمدم وصمقىمف،

 واحل٤مل ان ظمقومف دًمٞمؾ قمغم ٟمٗم٤مىمف. حب٦م،ُمٜم٘مب٦م ًمف ذم هذه اًمّّم 

                                                           

 : )ذا قمريٗمٝمؿ(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.صؾآذم  (3)

 ذم اعمّمدر: )ُمٞمٚمقا(. (1)

 ذم اعمّمدر: )ٓ يٕمٓم٥م(. (1)

 .، ضٛمـ اًم٘مّمٞمدة اعمذهب٦م41ٞمد احلٛمػمي: ديقان اًمّس  (4)
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ُمػم اعم١مُمٜملم أدٟم٤م يب احلديد ُم٤مدطم٤ًم ًمسٞمّ أضم٤مد اًمِم٤مقمر قمبد احلٛمٞمد اسمـ اوًم٘مد  

 قمدائف:أوُمٕمرض٤م سمٛمث٤مًم٥م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 

 اهلل سملم ىمب٤مئؾٍ  ٟمقرَ  فمٝمرَت أو
 

 

 اٟمػمّ  كُ مل يؼمح هب٤م اًمنّم  ٤مسِ ُمـ اًمٜمّ 
 

 صٜم٤مُم٤ًم ـمٕمٜم٧م ْح٤مهت٤مأت ويمرسَّ 
 

 ادن طمتّك شمٙمرّس اًمٚمّ  (3)اًمقؿمٞم٩م رسمسٛم
 

 سمف طمدىم٧ْم أ هم٤مرٍب  سم٠مؾمٛمك رىمٞم٧َم 
 

 راٚمقن اًمٙمت٤مب اعمسٓمّ يت ُمالئُؽ 
 

 ٟم٤ممذف ٕاأظمػم اعمرؾمٚملم و سمٖم٤مرِب 
 

 ىراًمثّ  ٠مزيمك ٟم٤مقمؾ وـمأو
 

 هٞمب٦مً  َس وىمدَّ  ح ضمؼميٌؾ ومسبَّ 
 

 قمب٤ًم ويمؼمارُ  ؾ ارساومٞمُؾ وهٚمَّ 
 

 (1)ٝم٤مشمٚمٛمس اًمّس  نْ أومٞم٤م رشمب٦ًم ًمق ؿمئ٧م 
 

 راُمتٕمذّ  فُ تَ ُمْ رُ  هب٤م مل يٙمـ ُم٤م
 

 مت٤م٠موـم ىمدسٍ  يُّ أُ ىمدُمٞمف  وي٤م
 

 ٟمقراأام ومٞمف ُم٘م٤مم ىمٛمتُ  يُّ أُ و
 

 ٝم٤مفمٚمَّ  اًمٕمرشِ  ؾمدرةُ  أوم٤مءت سمحٞم٨ُم 
 

 خراذًمؽ ُمٗمْ سم توم٤مقمتدَّ  (1)فٞمضمسمْمق
 

 وم٤مئٌض  ٕمِمٕم٤مينُ اًمِّم  اًمقُمٞمُض  وطمٞم٨ُم 
 

 ُمّمدرا قمغم شمب٤مركإ ُمـ اعمّمدرِ 
 

                                                           

 وؿم٩م(. –، ُم٤مدة 147: 3اجلقاهري  –اًمرُم٤مح )اًمّمح٤مح اًمقؿمٞم٩م:  (3)

 –أسمّمـ٤مرهؿ )اًمّمـح٤مح  سمـف يٛمتحٜمـقن واًمٜمـ٤مس ،اًمٙمـؼمى ٟمٕمـش سمٜمـ٤مت ذم صـٖمػم ظمٗمك يمقيم٥م :ٝم٤م( اًمّس 1)

 ؾمٝم٤م(. –، ُم٤مدة 1187 :7اجلقهري 

 .ضقج( –، ُم٤مدة 137: 1اسمـ ُمٜمٔمقر –أي سمج٤مٟمبٞمف )ًمس٤من اًمٕمرب  :، سمْمقضمٞمفضم٤مٟمبفأي  :( ضقج اًمقادي 1)
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 ؿٍ سمٛمٕمٔمَّ  سمٕمدهُ  (3)ومٚمٞمس ؾمقاعٌ 
 

 راُمسجقدًا هل٤م وُمٕمٗمَّ  ُت وٓ اًماّل 
 

 وُم٘مٞمٌس  ذاكَ  سمٕمدَ  ٟمٗمٞمؾٍ  اسمـ وٓ
 

 اًمّثرى قمٗمرَ  وؾّمدشمفُ  ُمـ سم٠مّول
 

 ؿمقاضمرٌ  ُم٤مُح ىمريِم٤ًم واًمرّ  صدُم٧َم 
 

 (1)]شمِمّجرا[رُم٤مطمٝم٤م ُم٤م أُمـ  ٕم٧َم وم٘مٓمَّ 

 

ـِ  ٟم٤مةٌ أومٚمقٓ   ؽ ضمٕمجٕم٧ْم قمٛمي  ذم اسم
 

 راسمحُّ أ اًم٘مقمِ  ُمـ دمِ  يضمرأ(1)ْمبؽٕمسم
 

َـّ   ومٞمٙمام رَ ؿمٓمَّ  اهللِ رسَّ  وًمٙم
 

 راًمٞمٖمٗمّ  يم٤منَ  ؿَّ ًمتسٓمق صمُ  ومٙمٜم٧َم 
 

 طمٜمٞمٜم٤م واعمٜم٤مي٤م ؿمقاظمٌص  َت وردْ 
 

 راريم٤مهن٤م ُم٤م شمققمّ أُمـ  ٧َم ومذًمٚمَّ 
 

 راىم٤مـم ضحك سمسٞمٗمَؽ أ ومٙمؿ ُمـ دمٍ 
 

 ارُم٘مٓمّ  ىمد شمريم٧َم  هب٤م ُمـ يمٛملي 
 

 ىمٚمبفِ  يٜمبقعَ  رَت ومجَّ  ويمؿ وم٤مضمرٍ 
 

 راضحك ُمٙمٗمّ أ يم٤مومرا ذم اًمؽمِب ويمؿ 
 

 ٤مدهتذم اًمرُم٤مح قم٘م رؤوسٍ ويمؿ ُمـ 
 

 ٦م اًمٕمراحمٚمٚمّ  ٕضمس٤مم هٜم٤مكَ 
 

 اٟمس٤مٟم٤م ُمـ اًم٘مقم يمثرةٌ  قمج٥َم أو
 

 ُمدسمرا هروَل ومٚمؿ يٖمـ ؿمٞمئ٤ًم صمؿ 
 

ـ سمٕمدِ  رُض قمٚمٞمف ٕا وض٤مىم٧ْم   سم٤معمرا ٓ يداومعُ  طمٙمؿٌ  وًمٚمٜمصي  ٤مرطمبٝمِ  ُم
 

 هُ ومرارُ  ذم طمٜملمَ  ٙمرٍ سمٜم وًمٞمَس 
 

 ظمقوم٤ًم وظمٞمؼما ىمد ومرَّ  طمدٍ أومٗمل 
 

                                                           

 ُمـ يٕمبدوٟمف ومٙم٤مٟمقا اجل٤مهٚمٞم٦م ٕهؾ إسمٚمٞمس وم٤مؾمتث٤مره ،ودومٜمف ،اًمٓمقوم٤من ومٖمرىمف ٟمقح زُمـ ذم صٜمؿ اؾمؿ :ؾمقاع (3)

 .ؾمقع( –، ُم٤مدة 101 :1اًمٗمراهٞمدي  –) اًمٕملم  وضمؾ قمز اهلل دون

 .: )شمِم٤مضمرا( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدرصؾآذم  (1)

اسمــ ايب  -( اًمسبع اًمٕمٚمقي٤مت اًم٘مّم٤مئد ذح)  اعمخت٤مرة اًمروض٦م ،وطمبستف أُمسٙمتف أي سمٕمْمبؽ: ( ضمٕمجٕم٧م1)

 .337احلديد:
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 ًمٓم٤مقمؿٍ  طمٚمقٌ  اعمجدَ  نَّ إ رويدكَ 
 

 مم٘مرا ُذىم٧َم  فُ وم٤من ُم٤مرؾمتَ  همري٥ٍم 
 

ٚم٧م اعمٕم٤مزم رامَ  ُمـ يمُؾ  وُم٤م  حتٛمَّ
 

 (3)اًمٙمٜمٝمقرا اًمُريم٤ممَ  ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤ميُمُبف

 

 ٝم٤مذيٚمِ  قمـ اًمٕمٚمٞم٤م سمسح٥ِم  ٜمحَّ شمَ 
 

راال ٕمُ شمردا سم٤مًم مه٤ممٌ   وشم٠مزَّ
 

 ُمرةٍ  ـُ سم شمٞمؿُ  يٕمرق ومٞمفِ  ومتك مل
 

 قمٍماأ اخلبٞمث٦مَ  َت اًماّل  وٓ قمبدَ 
 

 ةٍ ءسمرا همداةَ  وٓ يم٤من ُمٕمزوًٓ 
 

 ومٞمٝمؿ وم٤مظمرا مَّ أ وٓ قمـ صالةٍ 
 

 راُم١مُمَّ  اسمـ زيدِ  ذم سمٕم٨ِم  وٓ يم٤منَ 
 

 را١مُمَّ ٓسمـ زيٍد ُم٤م ُمُ  وم٠مضحكقمٚمٞمف 
 

 فُ ٤مٟمُ ٜمهيٗمق ضم اًمٖم٤مرِ  وٓ يم٤من يقمَ 
 

 شمسؽّماً  اًمٕمريشِ  رًا وٓ يقمَ اطمذ
 

 صمر وم٤مىمت٣مآ سم٤مًم٘مرصِ  دًى ه ُم٤ممُ إ
 

 زهراأ سمٞمَض أ اًم٘مرُص  ردَّ  ًمف اًم٘مرُص 
 

 ءةٍ قمب٤م حت٧َم  ضمؼميُؾ  فُ يزاِْحُ 
 

 (1)اًمٗمرا ٞمد ذم ضم٤مٟم٥ِم اًمّّم  يمؾُّ  ىمٞمَؾ  هل٤م

 

 وشمرسم٦مِ  يِػ اًمنّم  سمٛمثقاهُ  ظمٚمٗم٧ُم 
 

 قمٜمؼما (1)٤مهُ يَّ ر صمراه٤م ـمٞم٥َم  طم٤مَل أ
 

 ًمف ذم ُمدطمِل  ن اًمٕمٛمرَ ٓؾمتٜم٘مذَّ 
 

 (4)يمثرا٠موم ن ُٓمٜمل ومٞمف اًمٕمذوُل إو

 

                                                           

 يمٜمٝمر(. –، ُم٤مدة 478 :1اًمٓمرحيل  –اًمسح٤مب )جمٛمع اًمبحريـ  ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ :( اًمَٙمٜمَْٝمَقرُ  3)

 ذم اًمّمـٞمد يمـؾ) :اعمثـؾ ورم، ومـرا( –، ُمـ٤مدة 181: 8اًمٗمراهٞمدي  –اًمقطمش )اًمٕملم  ْحر ُمـ اًمٗمتل :( اًمٗمرا 1)

 اًمٗمرإ(. ضمقف

٤م :٤مه( ريَّ  1) يَّ  .(131 :8اًمٗمراهٞمدي  –ري٤من )اًمٕملم  ٟمٗمح٦م ُمـ ـمٞمب٦م ريح :اًمرَّ

اسمــ ايب  –اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمسبع(إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م ٕسمـ ايب احلديد اعمٕمتززم/  (4)

 .، اًم٘مّمٞمدة اًمث٤مٟمٞم٦م304احلديد: 
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 املدٓي٘: إىل  ّآلُاهلل علُٔ  صّلٙ يّبٍذسٗ الّي

 اًمٕمرب واًمٕمجؿ ذم اهلجرة ؾمّٞمدُملم ٤مدق إف اًمّّم ذن اهلل ًمٜمبٞمّ أ ؿَّ صمُ  ىم٤مل اًمراوي:

ىمريش ي٘م٤مل ًمف اسمـ  رقم٤مةىمبؾ راٍع ُمـ أُمـ اًمٖم٤مر و بّل ومخرج اًمٜمّ  ،-يثرب -اعمديٜم٦م إمم 

متـؽ أُأريؼط أبـ  يو» وىم٤مل ًمف: ،ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ومدقم٤مه رؾمقل اهلل  ،(3)]ُأري٘مط[

 ؟شطل دمل

 .د؟حمٛمّ  يـ شمريد ي٤م٠موم ؾمٞمدي، دّل قمٚمٞمؽ ي٤مأطمٗمٔمؽ وٓ أاذًا اطمرؾمؽ و ىم٤مل:

 .(2)شيثرب» ىم٤مل:

  طمد.أسمؽ ُمسٚمٙم٤ًم ٓ هيتدي اًمٞمف  ٕؾمٚمٙمـواهلل  ىم٤مل:

ذن يل يف أاهلل ؾد  نَّ له بًو وبّػ ً طؾقّ ئآ»ًمف: آاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل ًمف ىم٤مل 

 .شيل زادًا وراحؾي ؽقفقئ ,اهلجرة

ُمػم أ ومرُسَّ ]سمذًمؽ[ ظمؼم أالم ويب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أسمـ  قمكمّ إمم  اًمرضمؾومٛم٣م  

٤مين ذم اًمٞمقم اًمثّ قمٚمٞمف اًمّسالم ظمذ قمكم أو سمذًمؽ رسورًا قمٔمٞماًم،قمٚمٞمف اًمّسالم اعم١مُمٜملم 

َـّ  طمّتكقمٚمٞمٝم٤م اًمزاد واعم٤مء وصؼم  (1)ومٕمٙمؿ، سمٕمػميـ ه آ رومٚماّم  اًمٖم٤مر،إمم  وؾم٤مر ٞمؾاًمٚمّ  ضم

 .شوصحوـح اـقيف اــّ بوـّص  هالً أ» وىم٤مل ًمف:، سمتٝم٩م سم٘مدوُمفاًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل اًمٜمّ 

م ١ميقمٚمٞمف اًمّسالم  اعمديٜم٦م وقمكمّ  مُّ ١مياهلل قمٚمٞمف وآًمف  صغّم د حمٛمّ  ،اطمتْمٜمف واومؽمىم٤م ؿَّ صمُ 

                                                           

 .348: 3وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ أقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد  ،صؾ: )ارىمٞمط(( ذم ا3ٕ)

 .348: 3اصمبتٜم٤مه ُمـ أقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد ( ذم آصؾ: )اعمديٜم٦م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم 1)

ه :قَمْٙمامً  َيْٕمٙمُِٛمف اعمت٤معَ  قَمَٙمؿَ  :( قمٙمؿ1)  قمٙمؿ(. –، ُم٤مدة 431 :31اسمـ ُمٜمٔمقر –سمثقب ) ًمس٤من اًمٕمرب  ؿمدَّ
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اهلل  صغّم ك ورد قمٚمٞمف يمت٤مب ُمـ رؾمقل اهلل ٦م طمتّ ٤ًم سم٘مل ُم٘مٞماًم سمٛمٙمّ قمٚمٞمّ  نّ إ ؿَّ صمُ  ٦م،ُمٙمّ 

 يثرب.إمم  واًمٚمح٤مق سمف ومٞمف سم٤معمسػم اًمٞمف، ي٠مُمرهقمٚمٞمف وآًمف 

واؾمتِم٤مره ذم  ،بّل ظمؼمه سمٙمت٤مب اًمٜمّ أًمٞماًل و اًمٕمّب٤مسف قمٛمي إمم  شمكأن قمٚمٞم٤ًم إ ؿَّ صمُ 

 يدري ُم٤م ي٘مقل. آرض طم٤مئرًا ُم٤مإمم  ـمرقأذًمؽ ُمٜمف  اًمٕمّب٤مسومٚماّم ؾمٛمع  اهلجرة،

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل قمكم   .شيو طؿّ  مـ اجلقاِب  َظَّ مو ترد طَ »: اًمسَّ

ُمر صٕم٥م أ وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم د ذيمره حمٛمّ  اًمَّذي نّ إظمل أسمـ ا ي٤م وم٘م٤مل:

وىمد رأيتف ىمد  قاب ذم اًمٙمالم وىمقًمف احلؼ،دق واًمّّم وهق ُمٕمروف سم٤مًمّّم  اعمرام،

 هٚمف هن٤مرًا،٠مٟم٧م شمريد اخلروج سمأٚم٥م ووىمد ـمٚمبتف ىمريش هم٤مي٦م اًمٓمّ  ظمرج ُمستخٗمٞم٤ًم،

، اًمٕمّب٤مسف ُمـ يمالم قمٛمي الم قمٚمٞمف اًمّس ومتبسؿ قمكم  ًمؽ ذم ذًمؽ صالطم٤ًم، رَ ومٚمؿ أَ 

 ٤مس.اخلٚمؼ واًمٜمّ  س ُمـ ذي ٠موقمرف هذا ُمٜمف ضمبٜم٤ًم وظمقوم٤ًم ُمـ ًم٘م٤مء اعمحٜم٦م واًمب

 ٓ اًمَّذي ،ج٤مع اجلسقرٞم٨م اهلّمقر واًمِّم هق اًمٚمّ  المقمٚمٞمف اًمّس  قمكمّ ُم٤مم اإلهذا و 

 ٗمقف.خي٤مف ُمـ يمثرة اًمٗمرؾم٤من ذم اًمّّم  ًمقف وٓإُ هتقًمف 

 .شن يل ربًو كوسًا ومعقـوً إ طؿّ  يو» وم٘م٤مل ًمف:

يؽ وٓ أوم٤مومٕمؾ سمر ،سمٓم٤ملٟمؽ جلسقر وىم٤مشمؾ إإظمل أسمـ ا ي٤م ىم٤مل: اًمٕمّب٤مس نّ إ ؿَّ صمُ 

 (3).شم٠مشمٞمفاقمؽماض قمٚمٞمؽ ومٞمام 

                                                           

ـ /ُمٜم٤مىم٥م 341: 3أقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد  (3) ـ ؿمـٝمر اؿمـقب:  –يب ـم٤مًم٥م أل آ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُم  ، ومّمـؾ /111: 3اسمـ

ُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ   .، )وذم اعمّمدر مت٤مم احلدي٨م(313 يب قمزيز اخلٓمل:أ -الم يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أُمقًمد ٓا
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 : [د اهلذسٗاا ازالو مّلمري املؤميني علُٔ الّطحمازب٘ املػسنني أل]

وم٘م٤مل ٓسمٜمف  ،ويم٤من اسمق ؾمٗمٞم٤من يٜمٔمر اًمٞمف سمدار ايب ؾمٗمٞم٤من، ر قمكمّ ومٛمّ  ىم٤مل اًمراوي:

يب أسمـ  وهذا قمكمّ  ىمبؾ سمخٞمٚمف ورضم٤مًمف،أسمـ قمبد اهلل وىمد  دٛمحٛمّ سم ين٠مسمٜمل يم ي٤م :طمٜمٔمٚم٦م

 ٟمف يريد يمٞمدٟم٤م.إك د ُم٤م صٜمٕمف سمٜم٤م طمتّ وُم٤م يمٗم٤مه حمٛمّ  ،اًمٕمّب٤مسف قمٛمي إمم  شمكأـم٤مًم٥م 

ظمرج ومٞمٝم٤م  اًمَّتلٞمٚم٦م ن هذا اًمٖمالم ىمد سم٤مٟم٧م ؿمج٤مقمتف ذم اًمٚمّ إسم٧م أي٤م  :وم٘م٤مل طمٜمٔمٚم٦م

ٕم٧م ُمٜمٝم٤م ومزقمؼ ومٞمٝمؿ زقم٘م٦م شم٘مٓمّ  د ُمـ ىمريش،ؾُم وىمد هجٛم٧م قمٚمٞمف إ، حمٛمد

ع سم٧م ُمٝمٚمّ أ وًمٙمـ قمبدك ي٤م رض،وىمٕم٧م قمغم إ امء ُمـ زقم٘متفِ ن اًمّس أ٤م ومٔمٜمٜمّ  يمب٤مد،إ

]ذم ٟمف قمٔمٞمؿ اًم٘م٤مُم٦م ُيٕمّد ٕ :يمريؿ ىمٚمٞمؾ اهلٚمع ومٝمق ًمف يمٗمقٌ  ج٤مقم٦م،ُمٕمروف سم٤مًمِّم 

ّٓ يم٤مًمٗمرخ ذم خم٤مًم٥م اًمّم٘مر. ومام قمكمٌّ  ًمػ وم٤مرس،ٕ [احلرب  ذم يده إ

 .سمٜمّل  ٟمٕمؿ اًمرأي رأي٧م ي٤م سمق ؾمٗمٞم٤من:أوم٘م٤مل 

ويم٤من حيٛمؾ  ف ىمٓمٕم٦م ضمبؾ،ـ يم٤من يراه يم٠مٟمّ ع ويم٤من يٗمزع ُمٜمف ُمَ دقمك سمٕمبده ُمٝمٚمّ  ؿَّ صمُ  

ىمبؾ قمٚمٞمف ُمقٓه ٠موم سمٓم٤مل،ٗملم ذًّم٧م ًمف إذا سمرز سملم اًمّّم إو رض،ؾمد ويٚمد سمف إإ

ًمػ ٟم٤مىم٦م أو ْحر،ه٥م إًمػ ُمث٘م٤مل ُمـ اًمذّ أذم قمت٘مؽ وع ُمٝمٚمّ  شم٘مقل ي٤م ُم٤م وم٘م٤مل ًمف:

 ؟يب ـم٤مًم٥مأسمـ  وشم٘متؾ قمكمّ  سمؾ،ُمـ إ

 اً طمدأهب٧م  سمٓم٤مل وُم٤موسم٤مرزت إ جٕم٤من،واهلل ًم٘مد ُم٤مرؾم٧م اًمِّم  ع:وم٘م٤مل ُمٝمٚمّ  

ومٙمٞمػ  ،ٕومٜم٤مهؿرض هؾ إأف ًمق سمرز ًمف مجٞمع ٟمّ إفمـ أو ُمثؾ هٞمبتل هلذا اًمٖمالم،
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 ؟شمٕمرضٜمل اًمٞمف

 فقمٛمي ظمرج ُمـ سمٞم٧م   سمف وىمدومٙم٠ميّن  ٓسمد ًمؽ ُمـ ُمب٤مرزشمف، :ُمقٓه وم٘م٤مل ًمف

ن شمرضسمف أُم٤مُمؽ ومال خت٤مـمبف دون أذا ص٤مر ٢موم ،ومخذ طمس٤مُمؽ وايمٛمـ ًمف ،اًمٕمّب٤مس

صبح٧م سمٜمقا ه٤مؿمؿ أذا ٢موم ىمداُمٜم٤م،أومٜمدومٜمف حت٧م  ،]ضسم٦م وأشمٜمل رأؾمف[ سمسٞمٗمؽ

دف ف حلؼ سم٤مسمـ قمٛمي ٟمّ أقا ومرسمام فمٜمّ  ،ووم٘مدوه دومٞمْمٕمػ ًم٘متٚمف  ،هُمـ ّذ  ومٜم٠مُمـ ،حمٛمَّ   .حمٛمَّ

 ضتٜمل ي٤مقمغم ًم٘مد قمرّ ق إت واًمٕمزى واهلبؾ اعمٓمقّ وطمؼ اًماّل  وم٘م٤مل اًمٕمبد:

 .ُمقٓي ًمٚمٝمالك

ومبٞمٜمام  ،(3)ٟمف ص٤مر يم٤معمدرةإك ريؼ طمتّ ُمػم اعم١مُمٜملم ذم اًمٓمّ إٔملم ًم٘متؾ وم٘م٤مم ويمٛمـ اًمٚمّ  

  ىمرب ُمـ اًمٕمبد قم٤مضمٚمف سمرضسم٦م ُمـومٚماّم  ُم٤مم يرسع ذم ظمٓمقاشمف،ىمبؾ اإلأذ إهق يمذًمؽ 

 ٞمػ ُمـ يديف،دهِمف وؾم٘مط اًمّس أك ومراغ قمٜمف وص٤مح سمف صٞمح٦م قمٔمٞمٛم٦م طمتّ  ،ؾمٞمٗمف

ويم٤من  -ؾمف ٟمّمٗملم سمسٞمٗمف أر ومِمّؼ  ه٤مؿمٛمٞم٦مٍ  سمرضسم٦مٍ اإلُم٤مم ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ومٕم٤مضمٚمف 

 قمكمٌّ  وم٠مظمذه ر اًمٕمبد ىمٓمٕمتلم خيقر ذم دُمف،ومخَّ  ،-ـ سم٤معمٙمل ٜم٤من وصمٚمثل ُمَ ُموزٟمف ؾمبٕم٦م ا

 ىمبؾأو همتؿّ اطمٜمٔمٚم٦م قمبده ُم٘متقٓ  رأى ومٚماّم  الم ووضٕمف قمغم سم٤مب طمٜمٔمٚم٦م،قمٚمٞمف اًمّس 

اسمنم  سمق ؾمٗمٞم٤من وارشمٕمدت  ومرائّمف وىم٤مل ًمقًمده:أ وم٤مهمتؿّ  ظمؼمه سمخػم اًمٕمبد،أاسمٞمف وإمم 

                                                           

ـِ  قمٔمٞمؿُ  :َأُْمَدرُ  ورضمؾ، اعمتامؾمؽ لماًمٓمّ  وهق ،اعمدر :( اعمدرة3) : اي يم٤مًمٓميٞمٜمـ٦م صـ٤مر يم٤معمـدرة، وواجلٜمَْبـلْمِ  اًمـَبْٓم

 ُمدر( –، ُم٤مدة 371 :1اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب اًمٞم٤مسمس٦م اعمدورة 
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وم٤مظمرج اًمٕمبد وادومٜمف وايمتؿ  ،سمث٠مرك وشم٠مظمذسمٜمل  ُمٜمف ي٤م ؽتٛمٙمٜمؾمى ت واًمٕمزّ ن اًماّل ٢موم

  .(3) ُمره قمـ ىمريشأ

 : وهلل در ُمـ ىم٤مل

 طمب٤مِب إ (1)]ٟمقى[ُمـ  ىمٓمعُ أ ٓ رءَ 
 

 

 يمالمه٤م ومت٤مكُ  ؾمٞمػ اًمقيصي  وأ
 

 قمامًمفُ أٓ  بقيُّ اًمٜمّ  اجلقهرُ 
 

 ذاكُ إوٓ شمقطمٞمده  (1)ُمٚمٌؼ 
 

 (4)ةً ءُمال الَل اًمْمَّ  ٟمس٩َم  نْ إ قرِ ذو اًمٜمّ 
 

 هت٤مكُ  (1)ٝم٤مًمسجٗمِ  ومٝمقَ  ءَ ديمٜم٤م
 

 وُمـ ًمفُ  اًمٖمٞمقِب  رسارِ أ مُ قمالّ 
 

 ومالكُ إ ودارِت  ُم٤منُ اًمزّ  َؼ ٚمِ ظُم 
 

 (3)امكُ وؾِم  مٌ رزُمٜمٝم٤م ُم (7)اعمٝمٚمقِب  ةِ ٖمرُمرخيٝم٤م وسم (7)ْمبفِ ذم قمَ 

                                                           

، وقمٜمـف ذم سمحـ٤مر آٟمـقار ، ومّمؾ ذم اعمسـ٤مسم٘م٦م ذم اهلجـرة111: 3اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –يب ـم٤مًم٥مأل آ( ُمٜم٤مىم٥م 3)

ُمقًمد آُم٤مم أُمػم اعمـ١مُمٜملم قمـكم )سم٤مظمتالف(/ 48، وإٟمقار اًمٕمٚمقي٦م جلٕمٗمر اًمٜم٘مدي: 193: 18ًمٚمٛمجٚمز 

 .مت٤مم احلدي٨م( ف، )وومٞم313 يب قمزيز اخلٓمل:أ -الم يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أسمـ 

 –سمـ٤مًمٗمتح: اًمبٕمـد )جمٛمـع اًمبحـريـ ش اًمٜمّـقى »  : )دم(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر/آصؾذم  (1)

 .ٟمقى( –ُم٤مدة ، 414: 3اًمٓمرحيل 

، 117: 1اًمٓمرحيل  –ؼ حمريم٦م: اًمقد واًمٚمٓمػ، وأن يٕمٓمل ذم اًمٚمس٤من ُم٤م ًمٞمس ذم اًم٘مٚم٥م)جمٛمع اًمبحريـ ٚمَ اعمَ  (1)

 .ُمٚمؼ( –ُم٤مدة 

ـْ ىِمْٓمَٕم٦ٍم َواطِمدَ  ،اعمِْٚمَحَٗم٦م :اعمُاَلَءةُ ( 4) لْمِ ُُمَتَْم٤مُِمٜملَْم صَمْقٌب ُِم   (.370: 3اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  ٍة ُذو ؿَم٘مَّ

 .ؾمجػ( –ُم٤مدة ، 3173: 4اجلقهري  –اًمسجػ: اًمسؽم )اًمّمح٤مح  (1)

 .قمْم٥م( –، ُم٤مدة 181: 3اًمٗمراهٞمدي  –اًم٘م٤مـمع )اًمٕملم  ٞمػاًمّس  :اًمٕمْم٥م :( قمْم٥م7)

 هٚم٥م(. –، ُم٤مدة 787: 3اسمـ ُمٜمٔمقر –اًمٗمرس ) ًمس٤من اًمٕمرب  :اعمٚمٝمقب( 7)
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 درِ يُ  نْ ٢موم اعمٚمقكِ  قمٜم٤مِق أ ومٙم٤مكُ 
 

 ومٙم٤مكُ  ُمٜمفُ  رسًا هل٤م مل شم٘مَض أ
 

ـٌ   ودوٟمفُ  (1)اعمزادِ  يم٠مومقاهِ  ـمٕم
 

 دراكُ  اعمخ٤مضِ  (1)يم٠مؿمداِق  ضٌب 
 

 ُمـ داٟم٧م ًمديف ُمالئٌؽ  ُم٤م قمذرُ 
 

ـَ أ  ُمالكُ أه ًمٕمزي  ن ٓ شمدي
 

 ٓهقيتٝم٤م ومٕم٤ملِ إ ُمتٕم٤مفمؿُ 
 

 اكُ وىمققمف درّ  ىمبَؾ  ًمألُمرِ 
 

 فِ ًمٜمٕمٚمِ  اعمٜمػمِ  ورم ُمـ اًم٘مٛمرِ أ
 

 أو ؿمسعٌ 
ِ
 ذاكُ  قمٔمؿ ُمـ ذيم٤مء

 

 اًمـ واعمتٓمقُل  ك٤متّ ٗماًم اًمّّم٤مومُح 
 

 (4)واًمّتـــــراكُ  وآظّمــــ٤مذُ َُمٜم٤ّمُع 

 

 اذ ضمٕمٚمقا ًمف ًمألقمداءىمد ىمٚم٧م 
 

 (1)[ٙم٤مكُ ]ؿم يٕمؾ يم٤محلْمٞمضِ أدًا ِض 
 

 فُ ومْمٚمَّ  اهلل يٕمدُل  طم٤مؿم٤م ًمٜمقرِ 
 

 وّم٤مكُ الل يمام رأى إّْم اًم فمٚمؿٌ 
 

                                                                                                                                                    

امك إَ  (3) اِن أطمدمه٤م اًمسي اميم٤مِن: ٟمجامن َٟمػمي امك: واًمسي ـامُك اًمـراُِمُح اًمسي : 30ًمسـ٤من اًمٕمـرب ، )قْمَزل وأظمر اًمسي

 .ؾمٛمؽ( –ُم٤مدة  441

 .(399 :1اسمـ ُمٜمٔمقر  –اعمزاد )ًمس٤من اًمٕمرب  واجلٛمع ،اًمراوي٦م :( واعمَزادة1)

ْدُق  أؿمداق اجلٛمع: ( ؿَمدق:1) ، 389: 1اًمٓمرحيل –)جمٛمع اًمبحريـ ضم٤مٟم٥ُِم اًمَٗمِؿ مِم٤م حت٧م اخلدّ  :وؿُمدوق، اًمِمي

 ؿمدق(.: ُم٤مدة

وُمرة يٛمٜمع وُمرة ي٠مظمذ  ،ومت٤مرة يّمٗمح وأظمرى ي٘متؾ ،( وصٗمف سم٠مٟمف إُم٤مم طمؼ حيٙمؿ سم٤محلؼ ومٞمام يراه ُمـ اعمّم٤مًمح4)

 ل.ووهق ؿم٠من إئٛم٦م اًمٕمد ،ويؽمك سمحس٥م ُم٤م شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م

  ( ذم آصؾ: )ؾمٙم٤مك(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.1)
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 كاًمرسمُ  ٧مصغّم قمٚمٞمف اهلل ُم٤م ايمتس
 

 (3)حت٤مكُ  اعمٕمٍماِت  سم٠ميديسمردًا 

 

 :املدٓي٘إىل  الومري املؤميني علُٔ الّطأٍذسٗ 

 يثرب،إمم  وقمزم قمغم اعمسػم [قمٚمٞم٤ًم ىم٤مم ذم ضمٝم٤مز اهلجرة نّ إاًمراوي: ىم٤مل ]

 هقادج ًمٚمٗمقاـمؿ، ٦مومّمٜمع مخس ،وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل إمم  واهلجرة

وْحؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمزاد واعم٤مء  سمؾ،ًمٞمف ُمـ اإلإُم٤م حيت٤مج  ومجع يمّؾ  ٗمر،هب٦م اًمّس أُ ظمذ ذم أو

 .اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم  هذا ومل يٕمٚمٛمقا اٟمف يريد اخلروج سمحرم رؾمقل اهلل

 ص٤مروا ذم ومٚماّم  واهلقادج،ْح٤مل إ ٝم٤مقمٚمٞم وؿمدَّ  سم٤مٕسم٤مقمرشمك ًمف أ اًمٕمّب٤مس نّ إ ؿَّ صمُ 

ظمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء أُ إمم  ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ىمبٚم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل اهلل أسمٓمح إ

 وىمقزم ًمف ايّن  الم،ل اًمّس سم٤مك قمٜمّ أسمٚمٖمل أ وىم٤مًم٧م هل٤م:صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝم٤م 

ن ىمد وأ ،سم٧ِم أ يمثػمة احلٜملم واًمبٙم٤مء قمغم ومراىمؽ ي٤مو ،(1)وـم٤منهؾ وإقمـ إ ةدٞمسمٕم

 ٟمِم٠مت شم٘مقل:او ،ظم٧ِم أي٤م  دمدد طمزين ًمٗمراىمِؽ 

 (1)لحٞم٦م قمٜمّ اًمتّ ]أسم٤مِك[   وم٤مـمؿاسمٚمٖمل 
 

 (4)واذيمري ومرىمتل وؿمقىمل وطمزين 
 

                                                           

، ضـٛمـ اًم٘مّمـٞمدة اًمث٤مًمثـ٦م ذم 333اسمـ ايب احلديـد:  –اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمسبع(( 3)

 وصػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف.

 ذم اعمّمدر: )آطمب٤مب(. (1)

 أسمٚمٖمل أسم٤مِك اًمتحٞم٦م ُمٜمّل(. ذم اعمّمدر: )أوم٤مـمؿ (1)

 ل(.ور ُمذ هم٤مب قمٜمّ اًمرّس  وم٘مد وم٘مدّت ( ذم اعمّمدر: )4)
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 زينطُم  ًمف ىمد ـم٤مَل اإل طمبٞم٥َم  ]ي٤م
 

 لُمع ُمٜمّ ٟم٠ميتؿ ومال رىمك اًمدّ  ُمذْ 
 

ل ٗم٤مرىمٜموصكم وم هر طمبَؾ اًمدّ  (3)سمَ 

 ُمٜم٤مئل وؾم١مزم ُمٜمذ شمب٤مقمدت ي٤م

 ؾمٚمق سمٗم٤مـمٍؿ ٟمقر قمٞمٜملأيمٜم٧م 

 ٓ شمٚمّذذت سمٕمديمؿ سمحٞم٤مة
 

 ًمف ذظمري وأُمٜملطمبٞم٥م اإل

 زي٤مدة احلٜملم ؿمٖمكم وومٜمل[ ص٤مر

 ومرُم٤مه٤م اًمزُم٤من سم٤مًمبٕمد قمٜمل

 ُمٜمل امالم ُم٤م دومٕمٚمٞمؽ اًمّس 
 

 ,بقك يـسوكأؿون  مو»: وىم٤مًم٧مؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م ومبٙم٧م وم٤مـمٛم٦م  ىم٤مل اًمراوي:

 .شيلذن اهلل ـِؽ  أنْ إغ  ؾخروجـوـؽـؽ مع زو ؽ ٓ جتديـ سبقاًل 

ٕم٥م ومٚماّم ظمرج ُمـ اًمِّم  سم٤مهلقادج واًم٘مقم يٜمٔمرون اًمٞمف،الم قمٚمٞمف اًمّس  ؾم٤مر قمكمٌّ  ؿَّ صمُ 

ذ اذف إومبٞمٜمام هؿ يمذًمؽ  وزاد هبؿ احلٜمؼ واًمبٖمض، ،قمٔمؿ ذًمؽ قمغم ىمريش

وضمبٝمتف ُمثؾ  ٕملم ذم صقرة ؿمٞمخ ٟمجدي يمبػم ىمد اطمدودب فمٝمره،سمٚمٞمس اًمٚمّ إقمٚمٞمٝمؿ 

 ، هٞمئ٦م قمٔمٞمٛم٦م وىم٤مُم٦م ضمسٞمٛم٦موهق ذو  ،ءوهق رايم٥م قمغم ٟم٤مىم٦م ؾمٛمرا ريمب٦م اًمبٕمػم،

ٜمٞمٕم٦م يمٞمػ رضٞمتؿ سم٤مًمِّم  ىم٤مل هلؿ:، ومٚماّم ص٤مر ذم اوؾم٤مـمٝمؿ ومِمخّم٧م ًمف ىمريش،

، وعم٤م شمٕمبدون أٍف ًمٙمؿ ؟قمٜم٤مىمٙمؿأن يٓم٠م أهذا اًمّمبل اعمسٛمك سمٕمكم  أشمؽميمقن ،واًمٕم٤مر

واطمٌد اصٖمريمؿ ؾمٜم٤ًم  رضمؾ ّٓ إام هق ٟمّ إ ،ٟمٍمشمؿ ٕهلتٙمؿوٓ  ،همْمبتؿ ٕٟمٗمسٙمؿومال 

 واٟمتؿ صٜم٤مديد اًمٕمرب ُمـ ىمريش وومرؾم٤من اخلٞمؾ.[، واضٕمٗمٙمؿ ريمٜم٤مً ]

                                                           

ءَ  َسم(  3) ه وىمٓمٕمف :اًمٌمَّ  سم(. –، ُم٤مدة 310: 7اًمٗمراهٞمدي  –)اًمٕملم  ضمزَّ
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٤م ٟمّ ٢موم ،شمِمػم سمف قمٚمٞمٜم٤م اًمَّذيُم٤م  ؿمٞمخ، طمٞمٞم٧م ي٤م سمق ضمٝمؾ وىم٤مل ًمف:أىمبؾ اًمٞمف ٠موم 

 وصقًمتف وقمزُمف. ُمره،أظم٤مئٗمقن ُمـ قم٤مىمب٦م 

 ن[٢موم ،٤مً شمرىض قمٜمٙمؿ اىمتٚمقا قمٚمٞمّ  نْ أردشمؿ أذا ٢موم ،ن قمّمٞمتؿ أهل٦م]أ اًمِمٞمخ: وم٘م٤مل

سمّمقًم٦م  إذا هؿَّ وومبٞمٜمام هؿ يمذًمؽ ، وحُتٞمٞمٙمؿ قمٜمد ىمتٚمٙمؿ ،آهل٦م شمٜمٍميمؿ قمٚمٞمف

 وٟم٤مر وذار ىمد ُمأل اًمقادي. ودظم٤من ُمتٙم٤مصمػ، وؾمقاد ُمٔمٚمؿ ُمؽمايمؿ، قمٔمٞمٛم٦م،

ؿقػ  واحلّؼ  ,وطي تـظر احلّؼ ؿقػ اـّس  ,ابو طتبي يو» :المقمٚمٞمف اًمّس  وم٘م٤مل قمكمٌّ ]

مسؽ أ» :وىم٤ملالم ٟم٤مدى سمزيد سمـ ظم٤مرضم٦م قمٚمٞمف اًمّس  قمٚمٞم٤مً  نّ إ ؿَّ صمُ  ،شيعؾق كقره

 ؟ديؾمٞمّ  وم٘م٤مل ًمف زيد: وُم٤م هذا ي٤م شواحؾ وأطؼؾفـاـرّ 

الموم٘م٤مل ًمف قمٚمٞمف  قمٚمٞم٤ًم  نّ إ ؿَّ صمُ  [,شاهلل و ـقده يريدون اـػتـي بؾقس ـعـفإهذا »: اًمسَّ

ومؼ وىمد إ ىمد ؾمدّ و] ظم٤من،ار واًمدّ واًمنّم ٤مر[ ]واًمٜمّ قاد اؾمت٘مبؾ اًمّس قمٚمٞمف اًمّسالم 

 ُم٤م ٟمزل هبؿ. رونيهؾ ُمٙم٦م أ ظمرجوؿمخ٤مص[،  قم٘م٤مت وفمٝمرت إقمٚم٧م اًمزّ 

وا أه٤مؿمؿ ىمد رقمب٧م ىمٚمقهبؿ سمام ر قاوسمٜم ،ؿمديدا ]هذا وىمريش ىمد ومرطمقا ومرطم٤مً 

ومبٞمٜمام هؿ  ،امء٤م ٟم٤مر ىمد ٟمزًم٧م هبؿ ُمـ اًمّس هّن إقا ومٔمٜمّ  ،٤مرار واًمٜمّ ٚمٛم٦م واًمنّم ُمـ اًمٔمّ 

وذم يده ؿمٝم٤مب ُمـ ٟم٤مر  ،ٚمٛم٦مسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل ُمـ حت٧م اًمٔمّ إذا ـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ إيمذًمؽ 

 .وهق يٚمتٝم٥م[
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]وذاريمؿ، سمٜم٤مريمؿ   (3)بلارُمقا هذا اًمّّم ىمقم[  ]ي٤م جلٜمقده:ًمٕمٜمف اهلل ىم٤مل صُمؿَّ 

مل يٙمؽمث هبؿ الم قمٚمٞمف اًمّس وقمكم م وسخ سظم٦م قمٔمٞمٛم٦م وسظم٧م ضمٜمقده[، ومت٘مدّ 

 وٓ سمٗمٕمٚمٝمؿ[.]

وهق  خٚم٦م اًمّسحقق،وهق يم٤مًمٜمّ ًمٕمٜمف اهلل، سمٚمٞمس إؿمٕم٨م اسمـ ًمٞمف إإومؼمز  ىم٤مل:

الم وشمٙمٚمؿ سمٙمالم قمٚمٞمف اًمّس  ]ومدٟمك ُمٜمف قمكمّ  اهلقادج،نمره وىمّمد سم ]سمٜم٤مره و[ يرُمل

ُم٤مم ومرضسمف اإل ،ٕملم وارشمٕمدت ومرائّمف[ٓ يٗمٝمٛمف أطمد وزقمؼ ذم وضمٝمف، ومٝمرب اًمٚمّ 

وص٤مح ومٞمٝمؿ صٞمح٦م  هم٤مص ذم اوؾم٤مـمٝمؿ،ٟمف إ ؿَّ صمُ  رضسم٦م ىمّده ٟمّمٗملم،الم سمقمٚمٞمف اًمّس 

 ه٤مرسملم. سم٠ممجٕمٝمؿووًمقا  وم٤مٟمٗمٓمرت ىمٚمقهبؿ، اًمٖمْم٥م،

دٛمف  ؾمحر قمٔمٞمؿ قمٚمّ ّٓ إُم٤م هذا  ًمٕمتب٦م:وم٘م٤مل اسمق ضمٝمؾ اًمٚمٕملم  سمـ قمبد اهلل  حمٛمَّ

 ٞم٤مـملم.ك ؾمحر اًمٗمراقمٜم٦م واًمِّم طمتّ 

ومدقمك  ،ارواذا سم٤مًمٕمج٤مج ىمد صم٤مر وشمزايد اًمنّم  ،سم٤مهلقادجالم قمٚمٞمف اًمّس  ومس٤مر قمكمّ  

ن أ ٤متهذا واًمٗمقاـمؿ يبٙملم ظم٤مئٗم .ش(2)]آبوطر[ طؼؾإ» وم٘م٤مل ًمف: ظم٤مرضمفسمزيد سمـ 

 .وهيتٙمـ سمٕمدهالم، قمٚمٞمف اًمّس سمـ ايب ـم٤مًم٥م  ي٘متؾ قمكمّ 

وىم٤مل ًمٚمزهراء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م:  ،]وًمبس ُٓم٦م طمرسمف قمٚمٞم٤ًم شم٠مه٥م ًمٚم٘مت٤مل نّ إ ؿّ صمُ  

                                                           

 .(ذم اعمّمدر: )قمٚمٞم٤مً ( 3)

 .(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدراهلقادج) :( ذم إصؾ 1)
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ومرومٕم٧م  ,شطوءبوـّد  أطداء اهلل ورسقـف وأطدائـو أهؾ اـبقً, ؽعقِؽ إغ   وورجإّّن »

واكقه ك, ًو بعزّ طؾقّ  طزّ  ؿّ فُ اـؾّ » :اًمّسامء وىم٤مًم٧مإمم  اًمزهراء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م رأؾمٝم٤م

ول ملو أطدائفام, إكؽ ؽعّ إغ  َؽ ووـقّ  َؽ ؿ كبقّ بـقك, وأحرزه بحرزك, وٓ تسؾّ 

 ديد.قم٥م اًمِّم دظمؾ ىمٚمقهبؿ اًمرّ أُ  قمٚمٞم٤ًم ىمد سمرز ًمٚم٘مت٤مل نّ إ رأت ىمريش ومٚماّم  ،[شتريد

ويم٤من اًمٕمبد ، وهق قمبدي ص٤مرم ُمره،أقمٜمدي ًمٙمؿ ُمـ يٙمٗمٞمٙمؿ  :(3)وم٘م٤مل قمتب٦م

وىمد  ج٤مقم٦م،ٟم٧م ُمٕمروف سم٤مًمِّم أص٤مرم  ي٤م ٜم٤مداه ُمقٓه وىم٤مل ًمف:وم يم٘مٓمٕم٦م ضمبؾ،

هجؿ قمٚمٞمف[ ا، واعمسٛمك سمٕمكمّ بل ]هذا اًمّّم إمم  ومخذ ؾمٞمٗمؽ واُمض اظمؽمشمؽ ًمٜمٗمز،

وًمؽ  وٓدك ًمؽ،أو ى،ٚمالت واًمٕمزّ ًم طمرّ  ٟم٧َم ٠مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ وم٢موم ،واضب قمٜم٘مف

 .اًمقسمر وقمنمون ٟم٤مىم٦م ْحر س ُمـ اًمٖمٜمؿ،أر ]قمٜمدي[ُم٤مئ٦م

يٜمٗمٕمٜمل  الوم اًمبت٤مر، سمّم٤مرُمفوسم قمٛمري [ قمكمّ ىمتٚمٜمل ] ن٢موم :اًمٕمبدًمف وم٘م٤مل 

 اًمٕمتؼ وٓ اعم٤مل.

]وؾم٤مر  ظمذ ُٓم٦م طمرسمفأو ٘ملومقصم٥م اًمٕمبد اًمِّم  ،ُمقٓه ْحٚمف قمغم اًمٖمػمة نّ إ ؿَّ صمُ  

َـّ ضم٤مًمس حيرس اًمٗمقاـمؿ  الم[قمٚمٞمف اًمّس  وقمكمّ  ،ٕم٥موصؾ اًمِّم  طمّتك  ،ذم اهلقادج وه

ؾمالم اهلل ُم٤مم طمٞمدر اًمٙمرار ومث٤مر قمٚمٞمف اإل ٞمػ،ن يٕمٚمقه سم٤مًمّس أ وهؿَّ  ومدٟم٤م اًمٕمبد ُمٜمف

ُم٤مم سمرضسم٦م ومٚمح٘مف اإل ه٤مرسم٤م، وممرشمٕمش[ واٟمدهش اًمٕمبد و٤موم ،ؾمدصمقرة إقمٚمٞمف ]

                                                           

 .يب ُمٕمٞمط(أذم اعمّمدر: )قم٘مب٦م سمـ  (3)
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ُم٤مم ومحٛمٚمف اإل دُمف،سمقر خيومخر سيٕم٤ًم  ٤مر،اًمٜمّ إمم  وؾم٤مق اهلل روطمف وم٘مٓمٕمف ٟمّمٗملم،

وىمريش  وؾمٜمّده سم٤محلج٤مرة، ٟمف ضم٤مًمس،٠ميم س اجلبؾأوٟمّمبف قمغم رالم قمٚمٞمف اًمّس 

 يم٤من اًمّمب٤مح ٟمٔمر اسمق ضمٝمؾ ؿمخص اًمٕمبد قمغم ومٚماّم  ص٤مرم، يٜمتٔمرون رضمقع اًمٕمبد

 .ٚمف وم٢مذا هق ُمسٜمد سم٤محلج٤مرة[]ضم٤مًمس٤م ومت٠مُمّ  ذروة اجلبؾ

يب ـم٤مًم٥م قمغم طمراؾم٦م ؾمب٤مع أٚمف قمكم سمـ ن اًمٕمبد ىمد ويمّ إسمنمك ي٤م قمتب٦م أُ  وم٘م٤مل:

 .د سم٤محلج٤مرةذا اًمٕمبد ُمسٜمّ ٢موم٤مًمتٗم٧م قمتب٦م ومرومع ُمٙم٤من[، أضمٚمسف ذم أوىمد ] اًمؼمي٦م

 .اسم٤م احلٙمؿ[ يب ]ي٤م شمستٝمزئ يب ضمٝمؾ:وم٘م٤مل قمتب٦م ٕ 

ومبٞمٜمام هؿ ذم  ،ًمٕمكمّ  يمٗمقءٌ  قمبدكَ  نّ إٟم٧م شمزقمؿ أو سمؽ اؾمتٝمزئيمٞمػ ٓ  وم٘م٤مل:

ومقىمػ سم٢مزائٝمؿ  ،الم طم٤مرس رأؾمف ورحمف سمٞمدهُم٤مم قمٚمٞمف اًمّس ذ ـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ اإلإاجلدال 

ؽفؾ ـؽؿ يف  ,هو اكو وورج طـؽؿ بوـظعوئـ ,يو معوذ ؾريش»وىم٤مل سم٠مقمغم صقشمف: 

سمـ أيب اي٤م  :وم٘م٤مل قم٘مب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م حلٜمٔمٚم٦م ،ومجٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يٜمٔمر سمٕمض ,شصؾبل حو ي

 ضمٚمؽ ومدوٟمؽ ىمريٜمؽ ومٝمق هذا ُمٕمؽ.أؾمٗمٞم٤من اظمرضمتٜم٤م ًمٜم٘متؾ اٟمٗمسٜم٤م ُمـ 

قمغم ٕرده٤م ى واهلبؾ إت واًمٕمزّ الم وطمؼ اًماّل قمٚمٞمف اًمّس  وم٘م٤مل: طمٜمٔمٚم٦م ًمٕمكمّ 

 الم ُمـ يمالُمف.ُم٤مم قمٚمٞمف اًمّس ومٖمْم٥م اإل ،يمره٤م قمٚمٞمؽ ي٤م قمكمّ 

دهِمف ٠موم الم وزقمؼ قمٚمٞمف زقم٘م٦م اًمٖمْم٥م،ُم٤مم قمٚمٞمف اًمّس ومحٛمؾ اإل ،ودم٤موٓ ـمقيالً 

رض رُم٤مه قمـ فمٝمر ضمقاده يٙمدم إو ٞمػ قمغم ه٤مُمتف ومِم٘مٝم٤م ٟمّمٗملم،وضسمف سم٤مًمّس 
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ُم٤مم ْحٚمقا قمٚمٞمف ْحٚم٦م رضمؾ واطمد سم٘مٚمقب ت ىمريش طمٜمٔمٚم٦م وىمد سقمف اإلأ رومٚماّم  سمٗمٛمف،

قمتٙم٤مر ٞمؾ سم٤مٓوارشمٗمع اًمٖمب٤مر وص٤مر اًمٜمٝم٤مر يم٤مًمٚمّ  اروـم٤مر اًمنّم  حمؽمىم٦م وٟمٗمقس ُمبٖمْم٦م،

وىمد  جؿ،وىمٕم٘مٕم٦م اًمٚمّ  وصٝمٞمؾ اخلٞمؾ ٦مؾمٜمّ وسمريؼ إ ٞمقف، عمٕم٤من اًمّس ّٓ إٓ يرى  طمّتك

  اًم٘مٚمٞمؾ.ّٓ إومل يٜم٩م ُمٜمٝمؿ  واهنزم اًمب٤مىمقن اجلق ٤موصٗم اٟمٙمِمٗم٧م اًمٖمؼمة

همٜماًم ذم اًمب٤مدي٦م ًمق يمٜمتؿ  وىم٤مل: (3) مخس٦م آف وم٤مرسُمٜمٝمؿ  َؾ تِ ىمُ  ومّم٤مح قمتب٦م سمٕمد ُم٤م 

سمٙمؿ  ثن شمتحدأُم٤م ختِمقن أ ،قمذريمؿ قمٜمد اًمٕمرب واًمٗمرؾم٤من ُم٤ميمٜمتؿ يمذًمؽ ُم٤م

ومام  واًمٜمس٤مء ذم ُمٖم٤مزهل٤م ي٤م ويٚمٙمؿ اضمتٛمٕمقا واصدىمقا ذم احلٛمٚم٦م، اًمرضم٤مل ذم حم٤مومٚمٝم٤م،

 ضمب٤من.  يمّؾ ّٓ إُمٜمٙمؿ ؾ ىمت

 م ُم٤موْحٚمقا قمغم اإل وْحرت ُمٜمٝمؿ احلدق، ،ومزادهؿ احلٛمؼ واحلٜمؼ: ىم٤مل اًمراوي

 دام،يمثر ومٞمٝمؿ اًمّّم أَ و ُم٤ممومٞمٝمؿ اإل ومٙمرَّ   اعمامت،ّٓ إومل يرد ، ٦م ُمـ قم٤مف احلٞم٤مةْحٚم

وضم٤مل ، وؾم٤مـمٝمؿ يم٤مًمرطمك ذم اًمٓم٤مطمقٟم٦مأوهم٤مص ذم  وردهؿ طمٞم٤مض احلامم،أو

بـل طبد  يومي, بـل ـ يو بـل زهرة, يو بـل خمزوم, يو معػ ؾريش, ويو» وٟم٤مدى:

 ,كو اـػورس اـؽرارلؽ وؾً متق قن, يِّ أغ إو ايـ تذهبقن,إغ  مقيأُ بـل  يو ار,اـّد 

كو أ سد اهلل اـغوـى,أكو أو كو مظفر اـعجوئى,أو وؾى,جؿ اـثّ واــّ  واـػتك املغقار,

إغ  هؾ ؽقؽؿ ؽتًك مبورز ى؟ت واـعزّ ديـ اـاّل إغ  هؾ ؽقؽؿ محقي يب صوـى,أبـ  طظّ 

                                                           

 .(وم٤مرس ُم٤مئ٦م) ( ذم اعمّمدر:3)
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ؾمٞمؾ اًمدُم٤مء  واضمتٛمٕمقا قمغم سمرازه عم٤م راوا ومٚمؿ يرد اًم٘مقم اجلقاب، ؟شؽتًك ؼري طو ز

 قمغم آرض ُمـ اًم٘متغم.

ك وي٘متؾ ومٞمٝمؿ طمتّ  واردًا،وومل يزل آُم٤مم يٙمر ومٞمٝمؿ ص٤مدرًا  ىم٤مل اًمراوي:

 ؾم٤مقم٦م واٟمٙمِمػ اًمٖمب٤مر واهنزم اًمب٤مىمقن ووًمقا ّٓ إومام يم٤من  ٧م اخلٞمؾ ذم اًمدُم٤مء،ضظم٤م

 هذه اًمٗمْمٞمح٦م. ُم٤م ـ ايب ُمٕمٞمط وىم٤مل:سم وص٤مح قمروة ،سمراًمدّ 

راك شمٚمقذ قمٜمف ًمقاذ أ يّن ٢موم ،سم٤مًمؽ ٟمٙمّم٧م قمغم قم٘مبؽ ويٚمؽ ُم٤م ي٤م سمق ضمٝمؾ:أوم٘م٤مل 

ل رسع هزيٛمتٝمؿ سم٤مًمذّ أوُم٤م يم٤من ظمقوم٤م وضمزقم٤م ُمـ اعمقت[، احلامم قمـ اًمّم٘مر ]

 .(3)واًمّمٖم٤مر

 :وهلل در ُمـ  ىم٤مل

هُ  َأن قَمـ ضَمّؾ  (1)]َُمرأًى[ َوؿَم٤مَهدَ    حَيدَّ
  

ـَ  ح٤مئِػ  ذم َٟمٔمؿٌ  اًمَ٘مقمِ  ُِم  َُمٙمتقُب  اًمّمَّ
 

٧ِم  وىَمد َج  (1)سمخٞمٚمٝمؿ اًمٗمْم٤مءُ  إرُض  هَمّمَّ   ُِمٜمٝم٤م وُضي
ِ
 (4)اًمٔمَّٜم٤مسمٞم٥ُم  سم٤ِمًمّدُم٤مء

                                                           

وومٞمـف متـ٤مم ، )370 - 343 ايب قمزيز اخلٓمـل: -الم ُمقًمد آُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس  (3)

ضمٕمٗمـر  –ٟمـقار اًمٕمٚمقيـ٦م إ ، اًمب٤مب اًمٕمنمون )سم٤مظمتالف(/110اًمراوٟمدي:  –ىمّمص آٟمبٞم٤مء ( /احلدي٨م

 )سم٤مظمتالف(. .٨م، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم43اًمٜم٘مدي: 

 )ُمرء( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. :( ذم آصؾ1)

 .)سمخٞمٚمف( :( ذم اعمّمدر1)

 –اًمٔمٜم٤مسمٞمـ٥م )اًمٕمـلم  واجلٛمٞمـع ،اًمـرُمح قم٤مًمٞمـ٦م ذم يريمـ٥م طمٞمـ٨م اًمسٜم٤من طمب٦م ذم يٙمقن ُمسامر: اًمٔمٜمبقب ( 4)
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  ؾَمقاسمٌح  (3)اًمّرسُمقدِ  ذم َريمضٍ  َيٕم٤مىمٞم٥ُم 
 

 (1)اًمٞمَٕم٤مىمٞم٥ُم  اًمُقيمقنُ  ًمقٓ ُيامصمُِٚمٝم٤م

 

 (1)أطمَقٌس  اعمٜمّٞم٦م يم٠مَس  وَم٠مَذسمفُ 
 

ـَ  ٞمؿٌ  اًمّدم ُِم  ّذي٥ُم  وًمٚمّدم ـمٕمي
 

 قمٙمَسفُ  رام أو اعم٘مدارُ  راُمف إذا
 

 شم٘مري٥ُم  وًمِٚمُبٕمدِ  شَمبٕمٞمدٌ  وَمٚمِٚمُ٘مرِب 
 

 (4)ىَمبَٚمف اًمّدهرَ  َي٘مُتُؾ  َدهراً  أرَ  وَمٚمؿ
 

 وٓ طمتػ قمْم٥ٍم وهق سم٤محلتػ ُمٖمّمقب
 

 سمس١مَددٍ  ُِمٜمَؽ  اًمُٕمرُب  وَم٤مزَ  طَمٜم٤مٟمٞمَؽ 
  

ومُ  اًمُٗمرُس  قمٜمفُ  شَم٘م٤مَسَ   واًمٜمقُب  واًمرُّ
 

  ذم ُُمقؾمك ُم٤مَس  ومام
ٍ
ـَ  رداء  اًمُٕمغم ُم

  
 َأيُّقُب  ِذيمِرك سَمٕمدَ  ِذيمراً  آب َوٓ

 

 َْحُدهُ  ُيَٚم٥م ًمٞمَس  جَمداً  ًَمَؽ  أرى
 

 جمٚمقُب  سم٤معمدِح  احلٛمدِ  َويمّؾ  سمٛمدٍح 
 

 وم٤مضؾٍ  وَمْمُؾ  وٟمك إن ضَمٚمٞمالً  َووَمْمالً 
 

 (1)وشم٠موي٥ُم  قَمٚمٞمف إدٌٓج  شمٕم٤مىم٥َم 

 

 ـُمٝمَرةٌ  ًمَِرُمِسَؽ  شَم٘مديٌس  ًمِذاشمَِؽ 
 

 شَمرضمٞم٥ُم  عمجِدكَ  شمٕمٔمٞمؿٌ  ًمَِقضمِٝمَؽ 
 

سمقسمٞم٦َّمِ  أومٕم٤مَل  (7)دتٚمشم٘م  اًمَّتل اًمرُّ
 

 َُمرسمقُب  أٟمََّؽ  ؿمّؽ  ُمـ هب٤م قمذرُت 
 

                                                                                                                                                    

 فمٜم٥م(. –، ُم٤مدة 371: 8اًمٗمراهٞمدي 

 (.370: 1اسمـ ُمٜمٔمقر –اجلبؾ )ًمس٤من اًمٕمرب  ُمـ اًمراىمل وهق :رسمداًم( 3)

 ، ُم٤مدة قم٘م٥م(.383: 3اًمٗمراهٞمدي  –اًمٖمزو، ) اًمٕملم  سمٕمد واًمٖمزو اًمسػم، شمٕم٘مٞم٥م ُمـ اؿمت٘م٤مىم٤م ٟمٗمسٝم٤م اخلٞمؾ ( اًمٞمٕم٤مىمٞم٥م: 1)

 طمقس(. –، ُم٤مدة 173 :1اًمٗمراهٞمدي  –) اًمٕملم  رء هيقًمف ٓ اًمذي اجلريء :( إطمقس1)

 .)ىمبٚمٝم٤م( :( ذم اعمّمدر4)

ػْمِ ذم ٤مًمّٚمٞمؾ، واًمت٠َّْمِوي٥ُم سم اًمسػمُ  :( اإِلْدٓج 1)  (109: 3، 170 :1اًمزسمٞمدي  –اًمٜمََٝم٤مرا )شم٤مج اًمٕمروس  اًمسَّ

 )شم٘مٞمٚم٧م( :( ذم اعمّمدر7)
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 ُمثَٚمف َٟمٔمػمكَ  قمٞمسك ذم ىِمٞمَؾ  َوىَمد
  

 تبٞم٥ُم شمَ الك وَ عمـ قم٤مدى قمُ  ومخرٌس 
 

 َُمِمك ُمـ ظَمػمَ  ي٤م اهللَّ ؾَمالمُ  قَمَٚمٞمَؽ 
 

 ظُمرقُمقُب  اعمَٝم٤مُمفِ  قَمؼم سَم٤مزٌل  سمف
 

 ُمٚمّٛم٦مٍ  ًمدومعِ  ُيٖمِمك ُمـ ظمػمَ  ]وي٤م
 

ـُ   [ىُمرضقُب  ويؽمُف  ُمرقمقٌب  ومٞم٠مُم
 

 ضمقَهرٌ  َُمثقاهُ  طَمّمب٤مءُ  صم٤موي٤مً  وَي٤م
 

 ـمٞم٥ُم  وشُمرسَمُتف قُمقدٌ  َوقمٞمداُٟمف
 

  رومَٕم٦مً  اعمالئِؽ  همرُّ  سمف شمُٙمقُس 
 

 اًمٜمّٞم٥ُم  سمف شمٙمقَس  أن ىمدراً  وَيٙمؼمُ 
 

 م اعمريّؾ صمراه ان يرضضمف اًمدّ 
 

 

 (3)راىمٞم٥مٕمقى واًموشمٖمِم٤مه اًمِّم  اق

 

ٟمٞم٤م قِمّٚم٦م َوي٤م   ظَمٚم٘مٝم٤م سَمدو َوَُمـ اًمدُّ
 

 شَمٕم٘مٞم٥ُم  احلنم ذم اًمبدو َوؾَمٞمتٚمق ًمف
 

 حُمَس٥م واًمَبٕمُض  اًمُٖمرّ  اعمَٕم٤مزم ذا َوي٤م
 

 (1)حمُسقُب  اًمُٙمؾُّ  ومام يُمؾي  قمغم َدًمٞمٌؾ 

 

وهبط ضمؼمئٞمؾ  يدًا ُمٜمّمقرًا،١مُمقمٚمٞمف اًمّسالم ُمػم اعم١مُمٜملم أؾم٤مر  ؿَّ صمُ  ىم٤مل اًمراوي:

ظمؼمه سمام يم٤من ُمـ أًمف، وآاهلل قمٚمٞمف و صغّم اعمرؾمٚملم  ؾمّٞمداًمّم٤مدق  بلي آُملم قمغم اًمٜمّ 

ه وسمنّم الم، قمٚمٞمف اًمّس اعم١مُمٜملم  ُٕمػموطمرهبؿ  رضم٤مس اعمنميملم ُمـ ىمريش،قمٛمؾ إ

ن ىمتؾ أٖم٤مر سمٕمد ل واًمّّم وىمتٚمف هلؿ ورضمققمٝمؿ قمٜمف سم٤مًمذّ  يـ،قمداء اًمدّ أسم٤مٟمتّم٤مره قمغم 

  مخسقن رضماًل.ّٓ إومل يٜم٩م ُمـ حم٤مرسمتف  ف رضمؾ،ٓآُمٜمٝمؿ شمسٕم٦م 

                                                           

اسم٦مِ  اًمُٕمْرىُمقُب (  3) يْمَب٦ِم ذم يده٤م :ُمـ اًمدَّ  (119 :33اسمـ ُمٜمٔمقر  –ًمس٤من اًمٕمرب ) ُم٤م يٙمقن ذم رضْمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمرُّ

يب أاسمـ  –اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمسبع( إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م ٕسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم/  ( 1)

 ، اًم٘مّمٞمدة آومم 97احلديد: 
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ـمٗم٤مل ٤مهرات وإايمٞم٤مت اًمٓمّ ُمع اًمٗمقاـمؿ اًمزّ  ٦مَ ٞمبـمإمم  المقمكم قمٚمٞمف اًمّس ُم٤مم اإلؾم٤مر  ؿَّ صمُ 

الم قمٚمٞمف اًمّس ُمػم اعم١مُمٜملم أوسم٤مت  ٤مس،وىمد حلؼ هبؿ يمثػم ُمـ اًمٜمّ  ُمقال،وإ واًمذظم٤مئر

 ومام زاًمقا هلل ذايمريـ،]ريمٕم٤ًم وؾمجقدا[ وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ىمٞم٤مُم٤ًم وىمٕمقدًا 

 .وؾم٤مروا ،بحّّم ُم٤مم هبؿ صالة اًم اإلوصغّم ، ك ـمٚمع اًمٗمجرقمغم ذًمؽ طمتّ 

]قمغم ٟمزل اًمقطمل  ]ىمد[وُمٙم٤من وُمٜمزل[  ]ويذيمروٟمف ذم يمؾي ومل يزاًمقا يٕمبدون اهلل  

َـِّذيـ﴿وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم [ ىمدوُمٝمؿ ىمبؾ]هنؿ ٠مذم ؿم[ اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم  رؾمقل اهلل  ا

ُرونَ  ُ ـُقِِبِؿْ  َوَطَل  َوُؾُعقًدا ؾَِقوًمو اهللََّ  َيْذُؿُرونَ  اَمَواِت  َوْؾِؼ  يِف  َوَيتََػؽَّ َْرضِ  اـسَّ ْٕ  َربَّـَو َوا

ًَ  َمو  .(7)﴾اــَّورِ  َطَذاَب  َؽِؼـَو ُسبَْحوَكَؽ  َبوصاًِل  َهَذا َوَؾْؼ

ؿْ  ؽوْستََجوَب ﴿ َ :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ُؿْ  هَلُ ـْ  ِمـُْؽؿْ  َطوِمؾٍ  َطَؿَؾ  ُأِضقعُ  َٓ  َأّنِّ  َرِبُّ  َأوْ  َذَؿرٍ  ِم

ـْ  َبْعُضُؽؿْ  ُأْكَثك َـِّذيـؽَ  َبْعضٍ  ِم ـْ  َوُأْوِرُ قا َهوَ ُروا و  َسبِقِظ  يِف  َوُأوُذوا ِدَيوِرِهؿْ  ِم

َرنَّ  َوُؾتُِؾقا َوَؾوَتُؾقا َُؿػِّ ُْدِوَؾـَُّفؿْ  َسقَِّئوِِتِؿْ  َطـُْفؿْ  َٕ َٕ ِري َ ـَّوٍت  َو ـْ  جَتْ تَِفو ِم هَْنَورُ  َتْ ْٕ  َيَقاًبو ا

ـْ  ـُ  ِطـَْدهُ  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِطـْدِ  ِم  .(2)﴾اـثََّقاِب  ُحْس

 الم.ٟمثك وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمّس وإُ  الم،يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أقمكم سمـ  رُ يمَ وم٤مًمذَّ 

 

                                                           

 .(393ي٦م )آاًمب٘مرة:  (3)

 .(391ي٦م )آاًمب٘مرة: ( 1)
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 : [لُ املدٓي٘آاهلل علُٔ ّ صّلٙيب دخْل الّي]

 حّى أ ٓ» ىم٤مل: ،اعمديٜم٦مإمم  ٤م شمقضمفعمّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بلَّ اًمٜمّ  نَّ إو ىم٤مل اًمراوي:

 ىم٤مرهب٤م ومٚماّم  :شالمطؾقف اـّس يب صوـى أل طظ بـ ول وابـ طؿّ أمعل و ّٓ إدوؾفو أ نْ أ

ي٤م  :قاىم٤مًمواًمٜم٤مس سمٕمض ه ءومج٤م ،ٟمزل سم٘مب٤م قمغم يمٚمثقم اسمـ اهلدمًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم 

 ٟمزوًمؽ قمٚمٞمٝمؿ.إمم  ن اًم٘مقم ُمِمت٤مىمقن٢موم ؟رؾمقل اهلل شمدظمؾ اعمديٜم٦م

ل ول وابـ طؿّ أك يقايف ؾقم مـ هذا املؽون حتّ أٓ » ًمف:آاهلل قمٚمٞمف و صغّم وم٘م٤مل 

 .ىمدم قمكمَّ أْحؾ اًمٕمٞم٤مل وأن أ :ويم٤من ىمد سمٕم٨م اًمٞمف رؾمقًٓ ، شيب صوـىأطظ بـ 

دة مخس٦م قمنم عمظم٤مرج اعمديٜم٦م  ًمفُمٜمتٔمرًا ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ومب٘مل رؾمقل اهلل  

إمم   وصَؾ ومٚماّم  ،ىمدُم٤مه تقرُم٧موم ،٦م ُم٤مؿمٞم٤مً ُمـ ُمٙمّ الم قمٚمٞمف اًمّس  قمكمّ  ظمرَج وىمد  ،يقُم٤مً 

ُم٤م سم٘مدُمٞمف ُمـ  رأى٤مقمتٜم٘مف وسمٙمك رْح٦م ًمف مم٤م وم ،.ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل راه اًمٜمّ اعمديٜم٦م 

وظمرج ُمـ ىمب٤م  سمٕمد ذًمؽ، ومٚمؿ يِمٙمقمه٤م ًمف سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م، ٤مام ي٘مٓمران دُم٤ًم ومدقمهّن إو اًمقرم،

ىمبٚم٧م أ ،اـمٚمٕمتف اًمٖمرّ  سم٠مٟمقارٟمقاطمٞمٝم٤م  قمغم ف ىمدم اعمديٜم٦م وذَّ ومٚماّم  يقم اجلٛمٕم٦م،

هق  اًمَّذيوسمنمف وضمقده  ٕمقد،اًمّس  فُمستبنميـ سم٘مدوُمس٤مء ٟمّم٤مر رضم٤مهل٤م واًمٜمّ إ

 ُمقضمقد. اًمقضمقد ًمٙمّؾ  ٦م يمّؾ قمٚمّ 

 ًمٞمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل.إًمٞمٜم٤م إ :ُمٜمٝمؿ ؾمّٞمد يمّؾ  وم٘م٤مل

ومؼميم٧م ٟم٤مىمتف قمغم سم٤مب  ,شمقرةلو موؾي ؽنهّن اــّ  ادطق»: . ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ل وم٘م٤م
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 (3)ٟمّم٤مرييقب إأيب أ

 َأطَمدٌ  ومال اًمٜم٤َّمِهل أُِمرُ  َٟمبِٞمُّٜم٤َم

 ؿمٗم٤مقَمُتفُ  شُمرضَمك اًمَّذي احلبٞم٥ُم  ُهق

 سمِفِ  وم٤معمُسَتٛمِسُٙمقن اهللِ إمم  ]َدقَم٤م

 ظُمُٚمٍؼ  وذم ظَمْٚمٍؼ  ذم اًمٜمَّبٞملمَ  وم٤مَق 

 ُُمٚمَتِٛمٌس  اهلل رؾمقلِ  ُِمـ ويُمٚمُُّٝمؿ

ِهؿِ  قمٜمدَ  ًَمَديفِ  وواىِمُٗمقنَ   ُِمـ طَمدي

هٌ   حم٤مؾِمٜمِفِ  ذم ذيٍؽ  قمـ ُُمٜمَزَّ

قَمتفُ  ُم٤م َدع  َٟمبِٞميِٝمؿِ  ذم اًمٜمّم٤مرى ادَّ

ٍف  ُِمـ ؿمئ٧َم  ُم٤م ذاشمِفِ إمم  واٟمُس٥ْم   َذَ

 ًمف ًمٞمس اهللِ  رؾمقلِ  وَمْمَؾ  وم٤مِنَّ 

 ؿِ ٕمَ أسَمرَّ ذم ىمقٍل ٓ ُمٜمف وٓ ٟمِ  

 ُُم٘مَتَحؿِ  إهقالِ  ُِمـ َهْقلٍ  ًمُٙمؾي 

 ُُمٜمَٗمِّمؿِ  همػمِ  سمِحبؾٍ  ُُمسَتٛمِسُٙمقنَ 

 يَمَرِم[ وٓ قِمٚمؿٍ  ذم ُيَداُٟمقهُ  ومل

ـَ  هَمْروَم٤م ـَ  َرؿمَٗم٤م أو اًمبحرِ  ُِم َيؿِ  ُِم  (1)اًمدي

 احِلَٙمؿِ  ؿَمْٙمَٚم٦مِ  ُِمـ أو اًمٕمٚمؿِ  ُٟم٘مَٓم٦مِ 

ـِ  ومَجقَهرُ   ُمٜمَ٘مِسؿِ  همػمُ  ومٞمف احلُس

 واطمَتٙمِؿِ  ومٞمف َُمدطَم٤م ؿمئ٧َم  سمام واطمُٙمؿ

 قِمٔمؿِ  ُِمـ ؿمئ٧َم  ُم٤م ىَمْدِرهِ إمم  واٟمُس٥م

 سمَِٗمؿِ  ٟم٤مـمٌِؼ  قمٜمفُ  وَمُٞمٕمِرَب  طَمدٌّ 

                                                           

، 114اًمراوٟمـدي:  -، اًمٗمّمـؾ اًمثـ٤مُمـ )سمـ٤مظمتالف(/ ىم٘مـص آٟمبٞمـ٤مء311: 3اًمٓمؼمد  –أقمالم اًمقرى  (3)

ُمقًمد آُم٤مم )سم٤مظمتالف( / 319: 3اسمـ ؿمٝمر أؿمقب –اًمب٤مب اًمٕمنميـ )سم٤مظمتالف(/ ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 

متـ٤مم احلـدي٨م( /  ف، )وومٞمـ374 - 343 ايب قمزيز اخلٓمـل: -أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم 

 .)سم٤مظمتالف( ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م43ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي:  –اًمٕمٚمقي٦م  آٟمقار

َيؿِ  (1) يٛم٦مُ  :اًمدي ت ،ِدَيـؿٌ  واجلٛمـع ،َيْقَُمٝم٤م شَمُدومُ  سَمْرَق  وٓ ومٞمف َرقْمدَ  ٓ ياًمذ :اعمٓمر ُمـ اًمدي َ  اجلٛمـع ذم اًمـقاو هُمـػمي

ه٤م ِ  دوم(. –، ُم٤مدة 131: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  اًمقاطمد ذم ًمَتَٖمػمُّ
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 ُيَرى ومٚمٞمَس  ُمٕمٜم٤مهُ  وَمْٝمؿُ  اًمقرى أقمٞم٤م

 سُمُٕمدٍ  ُِمـ ًمٚمٕمٞمٜملَْمِ  شمٔمَٝمرُ  يم٤مًمِمٛمسِ 

 طم٘مٞمَ٘مَتف اًمدٟمٞم٤م ذم ُيدِركُ  ]ويمٞمَػ 

 سَمنَمٌ  فأٟم ذم اًمِٕمٚمؿِ  ومَٛمْبَٚمغُ 

ؾْمُؾ  أشَمك آٍي  ويُمؾُّ   هِب٤َم اًمٙمَِرامُ  اًمرُّ

 يمقايمُِبَٝم٤م ُهؿ وَمْْمؾٍ  ؿمٛمُس  وم٤مِٟمَّفُ 

 أطمدٌ  وٓ يس٤مويف ذم أوص٤مومفِ 

 ؿم٠مهنام ضمؾَّ  وقمكمٌ  وم٠مْحدٌ 
 

 (3)ُُمٜمَٗمِحؿِ  همػمُ  ومٞمف واًمُبٕمدِ  اًمُ٘مْرِب  ذم

 َأَُمؿِ  ُِمـ اًمٓمَّْرَف  وشُمٙمِؾُّ  صٖمػمة

 سم٤محلُُٚمؿِ  قمٜمف شَمَسٚمَّقا ٟمَِٞم٤ممٌ  ىَمْقمٌ 

 يُمٚميِٝمِؿ[ اهلل ظمْٚمِؼ  ظمػمُ  وَأٟمَّفُ 

 هِبِؿِ  ٟمقِرهِ  ُِمـ اشمَّمَٚم٧ْم  وم٢مٟمام

َٚمؿِ  ذم ًمٚمٜم٤مسِ  أٟمقاَرَه٤م ُئمِٝمْرنَ   اًمٔمُّ

ّٓ قمكمٌّ   احلرمِ  ؾمّٞمد أظمقهُ  إ

 (1)وظمػم اخلٚمؼ يمٚمٝمؿِ  قمـ اًمٜمٔمػمِ 
 

                                                           

 أو ظمّمـقُم٦م ذم َأؾمـٙمتَّف إذا َأوْمَحْٛمتـف طمتـك ويمٚمٛمتف ،ضمقاسم٤مً  ُيٓمؼ مل :وَمَٗمَحؿ ويمٚمَّٛمف ، اًمَٕمٞملُّ  :اعمُْٗمَحؿ :ُُمٜمَٗمِحؿِ ( 3)

 ومحؿ(. –، ُم٤مدة 449: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  همػمه٤م

: 11اًمٕمدد  –، جمٚم٦م شمراصمٜم٤م 383ديقان اًمبقصػمي:  /ىمّمٞمدة اًمؼمدة :وشمسٛمك ،اًم٘مّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر اًمبقصػمي (1)

 –قمرضمـل، وجمٚمـ٦م شمراصمٜمـ٤م ختٛمٞمس ىمّمٞمدة اًمؼمدة ًمٚمسـٞمد طمســ إ ،، حت٧م قمٜمقان: ُمـ ذظم٤مئر اًمؽماث378

ختٛمٞمس ىمّمٞمدة اًمؼمدة ًمٚمبقصػمي ًمٚمِم٤مقمر حمٛمد رضـ٤م  ،، حت٧م قمٜمقان: ُمـ ذظم٤مئر اًمؽماث141: 70اًمٕمدد 

هنـام إواًمٔمـ٤مهر  قومرة قمٜمـدي،أضمدمه٤م ذم اعمّمدر اعمتـومل  ،ن مل يذيمرا ذم اًم٘مّمٞمدةان آظمػم٤ماًمٜمحقي، واًمبٞمت

 ،اهلل قمبـد أسمقيمٜمٞمتف:  اًمبقصػمي، اًمّمٜمٝم٤مضمل اهلل قمبد سمـ ْح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد: هق اًمبقصػمي .ًمٚمٛم١مًمػ

ًمـد و .طمبٜمقن سمبٜمل يٕمرومقن فىمبٞمٚم ُمـ ْح٤مد ىمٚمٕم٦م ُمـ اعمٖمرب ُمـ أصٚمف ،اعمٕم٤مين ُمٚمٞمح ،اًمديب٤مضم٦م طمسـ ،ؿم٤مقمر

 )اٟمٔمـرا اًمـؼمدة ؿمـٕمره وأؿمـٝمر ُمٓمبـقع ؿمٕمر ديقان ًمف. ـه 797ؾمٜم٦م  سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م وووم٤مشمف . هـ708ؾمٜم٦م 

 (.319: ٚمزريمكمًم إقمالم



 

   
 

 

  



 

   
 

 الفصل الجاىٕ

يف ذنس ىطبُ ّاىتطابُ ّبعض 

 مداٜحُ...
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 الفصل الجاىٕ

 ُابكلأّنياِ ّ مداٜحُيف ذنس ىطبُ ّاىتطابُ ّبعض 

 سمٞمف:أًمف ُمـ ضم٤مٟم٥م آاهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف و صٚمقات٤مهر اًمٗم٤مظمر ٟمسبف اًمٓمّ  وم٠مُم٤م

 ، يب ـم٤مًم٥م قمبد ُمٜم٤مف سمـ قمبد اعمٓمٚم٥مأواؾمؿ  ،يب ـم٤مًم٥مأسمق احلسـ قمكم سمـ أومٝمق 

ٟمسبف وٟمس٥م  يتٛمع وقمٜمده سمق احل٤مرث،أويمٜمٞمتف  واؾمؿ قمبد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمب٦م احلٛمد،

اسمـ قمبد ُمٜم٤مف واؾمٛمف  ،اًمٕمغم واسمـ ه٤مؿمؿ واؾمٛمف قمٛمر ،ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل اًمٜمّ 

اسمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًمقي سمـ هم٤مًم٥م سمـ  ،اسمـ ىميص واؾمٛمف زيد ،اعمٖمػمة

ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمٔمػم سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ اًمٜمٔمر سمـ ٟمزار 

سبل طدكون كَ  ذا بؾغَ إ» اهلل قمٚمٞمف وآًمف: صغّم  وىم٤مل رؾمقل اهلل ،(3)سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من

 .(2)شمسؽقالؽ

                                                           

 :اًمِم٤مومٕمل –وأُمف/ ُمٓم٤مًم٥م اًمس١مول  أسمٞمف ىمبؾ ُمـ ٟمسبف سمٞم٤من ذم :اًمث٤مين ، اًمٗمّمؾ47 :اخلقارزُمل –( اعمٜم٤مىم٥م 3)

 71: 3آرسمكم –/ يمِمػ اًمٖمٛم٦م 381 :اًمسٞمقـمل –اًمث٤مين/ شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء  ، اًمٗمّمؾ77

، اًمٗمّمـؾ آول/ ُمٜم٤مىمـ٥م آل أيب 41اًمٓمـؼمد:  –/ أقمالم اًمقرى 411، ح134اًمراوٟمدي:  –ىمّمص إٟمبٞم٤مء ( 1)

 .301 :31اعمجٚمز  –ٟمقار / سمح٤مر إ 1: 3رسمكم إ –/يمِمػ اًمٖمٛم٦م 314: 3اسمـ ؿمٝمر أؿمقب  –ـم٤مًم٥م 
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شمّم٤مل او ،ذي اجلاللاهلل قمٚمٞمف وآًمف  صغّم  ُمر رؾمقل اهللتث٤مًٓ ٕاُمٛمسؽ اعم٘م٤مل ٜموم 

 ػم.صمقرة وصحٞمح اًمّس ٠مظمب٤مر اعمم ُمـ إقٕمٚمُميب اًمبنم أدم آإمم  ٟمسبف

 .ؾمد سمٜم٧م ه٤مؿمؿأومٝمل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  ٤مهرة:م اًمنميٗم٦م اًمٓمّ وٟمسبف ُمـ ىمبؾ إُ 

 نْ أيقب آٟمّم٤مري أسم٤م أو ؾم٤مُم٦م سمـ زيد،أُ  ٤مدقم .ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بلَّ ن اًمٜمّ أروي 

اهلل قمٚمٞمف  صغّم  بّل اًمٜمّ  رهُ ٗم سمٚمٖم٤م حلده٤م طمومٚماّم  ،ومحٗمرا ىمؼمه٤م ،ىمؼمه٤م قمٜمد ُمقهت٤م احيٗمر

ع ومٞمف ًمٞمتسع قمٚمٞمٝم٤م ٤م ومرغ ُمٜمف اضٓمجوعمّ  ،ظمرج شمراسمف سمٞمدهأو ،يٗم٦مًمف سمٞمده اًمنّم آو

 طمِمتف.ك ووشمٙمٗم

َـّذياهلل »ًمف: آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ىم٤مل  ؿَّ صمُ  اؼػر  ,ٓ يؿقت وهق حلي  ويؿقًحيقل  ا

دكبقؽ  ع طؾقفو حلدهو بحؼِّ تفو ووّس ّج فو حسد وـؼـّ أؽوصؿي بـً  لمّ ُٕ   محؿَّ

َـِّذيـكبقوء وإ  .(7)شرحؿ اـرامحعأكؽ نؽ ,مـ ؾبظ ا

                                                           

 وم٤مـمٛم٦م ُم٤مشم٧م عم٤م :ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ....ىم٤مل: طمدصمٜم٤م)وىم٤مل:  77: 3اعمٕمجؿ إوؾمط ذم اًمٓمؼماين روى ( 3)

 رْحـؽ :وم٘مـ٤مل رأؾمٝم٤م قمٜمد ومجٚمس وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ قمكم مُّ أُ  ه٤مؿمؿ سمـ أؾمد سمٜم٧م

 اًمٓمٕمـ٤مم ـمٞمـ٥م ٟمٗمسـؽ ومتٜمٕمـلم ، وشمٙمسقٟمٜمل وشمٕمريـ ،وشمِمبٕمٞمٜمل دمققملم ،لُمّ أُ  سمٕمد لُمّ أُ  يمٜم٧م لُمّ أُ  ي٤م اهلل

 ومٞمـف ياًمـذّ  اعم٤مء سمٚمغ ومٚماّم  ،وصمالصم٤م صمالصم٤م شمٖمسؾ أن أُمر ؿَّ صمُ ، أظمرة ارواًمدّ  اهلل وضمف سمذًمؽ شمريديـ، وشمٓمٕمٛمٞمٜمل

 ىمٛمٞمّمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمٚمع ؿَّ صمُ  ،سمٞمده وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م ؾمٙمبف اًمٙم٤مومقر

، 47اعمقومـؼ اخلـقارزُمل:  –اعمٜم٤مىمـ٥م  ....وذم اعمّمدر مت٤مم احلـدي٨م(وأٟمٔمر:.ؿَّ صمُ  ومقىمف ويمٗمٜم٧م إي٤مه وم٠مًمبسٝم٤م

= 377: 3اسمــ اًمّمـب٤مغ  –/ اًمٗمّمـقل اعمٝمٛمـ٦م 111اًمٕم٤مُمكم:  –اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ  /30ضٛمـ ح اًمٗمّمؾ اًمث٤مين،
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 (3)اًمقرى[ أٟمس٤مب سملم اعمٓمٝمر س٥ُم ]ٟمَ 

 ـمٚمٕم٧م ومام ُمـ يمقيم٥ٍم  نْ إٛمس واًمِّم 
 

 
 ٟمس٤مِب إ يمقايم٥ِم  ٛمس سملمَ يم٤مًمِّم 

 (1)طمج٤مِب   شمٖمٞم٥م ذم ٟم٘م٤مِب ّٓ إ
 

 :الماًمّس  فقمٚمٞم قمكمّ  ُم٤ممًمإل ّم٤مرى ذم ُمدطمفوًمبٕمض اًمٜمّ 

 (4()1)[سيٛم٦مٌ  اعم١مُمٜملمَ  قمكمٌّ أُمػمُ ]

 اًمَّذياًمٜمَس٥ُم إقمغم وإؾمالُُمف  ًمفُ 

 ومٚمق يمٜم٧ُم أهقى ُِمّٚم٦ًم همػَم ُمّٚمتل
 

  (1)[ٓمٛمعُ ]ُمَ وُم٤م ًمِسقاه ذم اخلالوم٦ِم  

 واًمٗمْم٤مئؾ أمجعُ  شَم٘مّدم ومٞمفِ 

 (7)اًم أشمِمٞمَّعُ عم٤َم يمٜم٧ُم إّٓ ُمسٚمِ 
 

يب ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أُم٣م  سمـ اخلِم٤مب:ُمقاًمٞمد آئٛم٦م ٓ وذم يمت٤مِب 

وٟمزل اًمقطمل قمغم  رسمٕملم ُمـ اهلجرة،أؾمٜم٦م ذم  ،الم وهق اسمـ مخس وؾمتلمقمٚمٞمف اًمّس 

 ةصمالث قمنم بّل ٦م ُمع اًمٜمّ ىم٤مم سمٛمٙمّ أو ؾمٜم٦م، ةقمنم ٤متوًمف اصمٜماهلل قمٚمٞمف وآًمف،  صغّم  بلي اًمٜمّ 

                                                                                                                                                    

 ، اًمب٤مب اًمث٤مًم٨م. 379: 11=اًمٗمّمؾ إول، وقمٜمف ذم سمح٤مر آٟمقار ًمٚمٛمجٚمز 

 (  ذم آصؾ: )ٟمس٥م اًمقيص قمغم اًمؼم اًمت٘مل(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.3)

 .48اعم١ميد اخلقارزُمل، أورده٤م ذم يمت٤مسمف اعمٜم٤مىم٥م:  يبأسمٞم٤مت ًمٚمٛمقومؼ إ (1)

 ( ذم آصؾ: )اُمػم اعم١مُمٜملم اُم٤مُمٜم٤م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.1)

يٛم٦مُ (4) ِ ، وهٜم٤م شمٕمٜمل: أٟمَُّف هق أُمػم اعم١مُمٜملم ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ىمٓمٕم٤ًم وقمزُم٤ًم، وًمٞمس إطمٙم٤مم إُمر واًمٕمزيٛم٦م ومٞمف :اًمٍمَّ

 سم(. –، ُم٤مدة 3977: 1اجلقاهري  –)اًمّمح٤مح ؾمقاه اطمد

 ( ذم آصؾ: )ُمرضمع(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.1)

 ّم٤مرى.طمد اًمٜمّ ٤م ٕهنَّ إ :، وىم٤مل48: سمٞم٤مت اخلقارزُمل ذم اعمٜم٤مىم٥ِم يمره هذه إذَ  (7)
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ومٙم٤من قمٛمره  ،ىم٤مم سمٕمده صمالصملم ؾمٜم٦مأو ،ُمٕمف سم٤معمديٜم٦م قمنم ؾمٜملم وم٠مىم٤ممه٤مضمر  ؿَّ صمُ  ؾمٜم٦م،

 .مخس٤ًم وؾمتلم ؾمٜم٦م

 ؾمّٞمد :وًم٘مبف سمق احلسـ،أ ويمٜمٞمتفُ  ىمؼمه سم٤مًمٖمري،و ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م َض بِ وىمُ  ىم٤مل:

واًمٗم٤مروق  ،يمؼمديؼ إواًمّّم  ،ُمػم اعم١مُمٜملمأو ،وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚملم ،اًمقصٞملم

سمق أو ،سمق احلسـأ :ؿمٝمر يمٜم٤مهأو ،وطمٞمدرة ،واعمرشم٣م ،٤مر٦م واًمٜمّ وىمسٞمؿ اجلٜمّ  ،قمٔمؿإ

 .(3)شمراب

 ًمٕمكمي    ي٘مقل .ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧ُم  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ىم٤مل: 

 وصقَؽ أُ  ,حيوكتعبو اـرّ أيو  طؾقَؽ  سالمٌ » :(1)ي٤ممأ ىمبؾ ُمقشمف سمثالصم٦مِ الم قمٚمٞمف اًمّس 

 .شرؿـوك واهلل وؾقػتل طؾقؽ ؽعـ ؾؾقؾ يـفّد  :كقومـ اـّد  برحيوكتلَّ 

 حد رؿـلَّ أهذا »الم: قمٚمٞمف اًمّس  كمّ قم ىم٤ملًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم رؾمقل اهلل  َض بِ  ىمُ ومٚماّم 

َـّذي  .شـفآاهلل طؾقف و صّل ؾول يل رسقل اهلل  ا

 وّناـثّ  ؿـاـرّ  هذا»الم: قمٚمٞمف اًمّس  قمكمّ  ىم٤مل ،ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ُم٤مشم٧م ]ومٚماّم  

                                                           

، اًمبـ٤مب اخلـ٤مُمس، 81اسمـ ـم٤مووس: –/ومرطم٦م اًمٖمري 31اسمـ اخلِم٤مب اًمبٖمدادي:  –ُمقاًمٞمد آئٛم٦م شم٤مريخ  (3)

 .71: 3/ وقمـ يمت٤مب ُمقاًمٞمد إئٛم٦م ٟم٘مٚمف إرسمكم ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م  17ح

 .( ذم اعمّمدر: )سمثالث(، ومل شمرد يمٚمٛم٦م أي٤مم1)
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َـّذي  .(7)[شوآـفاهلل طؾقف  صّل ؾول رسقل اهلل  ا

يم٤من يٗمرح و ،يب شمرابأاًمٞمف ُمـ  طم٥ّم أاؾمؿ  ُم٤م يم٤من ًمٕمكمّ  :ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمدو

 .سمف قملَّ ذا دُ إ

 سمـطمسـ شمذيم٤مر ٓأ ،الم قمٜمد ذيمر هذه اًمٙمٜمٞم٦مف قمٚمٞمف اًمّس ٟمّ إ ذم ذًمؽ واًمرّس  :ىمقلأ 

ًمٓم٤مومف أوٓه وطمب٤مه سمنمائػ أو ،ه سمف ذم طمٞم٤مشمفف اعمّمٓمٗمك اعمخت٤مر طمٞم٨م ؾماّم قمٛمي 

 قمٓم٤مومف.أو

سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م ومٚمؿ يد إمم  فًمآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ضم٤مء رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمد

 ؟.شِؽ يـ ابـ طؿّ أ»صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝم٤م: وم٘م٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م  ،٤ًم ذم اًمبٞم٧مقمٚمٞمّ 

 ش.طـدي (2)ؾؼل يوؿون بقـل وبقـف رء ؽغوضبـل ؽخرج » ىم٤مًم٧م:

 .شيـ هقأكظر أُ » :ًمف  إلٟمس٤منآاهلل قمٚمٞمف و صغّم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ومج٤مء رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل هق ذم اعمسجد راىمد: ي٤م ومج٤مء وم٘م٤مل:

                                                           

 اًمٗمتــ٤مل –/ روضــ٦م اًمــقاقمٔملم79در اعمٕمــ٤مين، ح، سمــ٤مب ُمٕمٜمــك ٟمــقا401دوق: اًمّّمــ –ظمبــ٤مر( ُمٕمــ٤مين ا3ٕ)

اْحـد سمــ قمبـد اهلل  –ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمـ٤م/ ذظمـ٤مئر اًمٕم٘مبـك هراء، جمٚمس ذم ذيمر ؿمٝم٤مدة اًمز311ًمٜمٞمس٤مسمقري: ا

، سم٤مب ومْمـ٤مئؾ 17اًمٓمؼمي:  –، سم٤مب ذم اؾمٛمف ويمٜمٞمتف وصٗمتف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف / ذظم٤مئر اًمٕم٘مبك 17اًمٓمؼمي: 

 اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم.

 يٜم٤مم اًم٘مٞمٚمقًم٦م.ؾ قمٜمدي: أي مل ٘مِ ( / ومل يُ ؿ(  ذم اعمّمدر: )ي٘م1)
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ومجٕمؾ رؾمقل اهلل يٛمسح  شمراب: وأص٤مسمفقمـ ؿم٘مف رداؤه وهق ُمْمٓمجع ىمد ؾم٘مط 

 اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ. هروا (7)ش[بو ترابأؾؿ يو ]بو تراب أؾؿ يو » ه وي٘مقل:دسمٞم فاًمؽماب قمٜم

                                                           

اًمٓمـؼماين  –/اعمٕمجـؿ اًمٙمبـػم  314: 7، سم٤مب ومْمؾ اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م /صحٞمح ُمسٚمؿ 334: 3( صحٞمح اًمبخ٤مري 3)

، اًمٜمـقع 133احلـ٤ميمؿ اًمٜمٞمسـ٤مسمقري:  –، )سم٤مظمتالف سمسٞمط ذم سمٕمض آًمٗم٤مظ( / ُمٕمروم٦م قمٚمـقم احلـدي٨م 101: 7

 (.رسمٕمقن، )احلدي٨م ـمقيؾ أظمذ ُمقضع احل٤مضم٦م ُمٜمفاخل٤مُمس وإ

 .ؿمٙم٤مٓتإذا احلدي٨م قمّدة ّن ذم هإ: وسم٤مظمتّم٤مر أىمقل

ذم  ويمـذًمؽ، 334: 3وأىمدم ُمّمدر رواه هق اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف  ،ـ ـمرق اعمخ٤مًمٗملمقماحلدي٨م ُمروي  نَّ إول : إ

، وم٤مًمـذي ورد ذم اجلـزء اًمراسمـع هـق ،  احلدي٨م اًمذي ذم اجلزء آول خيتٚمػ قمام ذم اجلزء اًمراسمع، وًمٙمـ 107: 4

 ،ضمـ٤مء إمم ؾمـٝمؾ سمــ ؾمـٕمد رضمالً  نَّ إ ،قمـ أسمٞمف ،قمبد اًمٕمزيز سمـ أيب طم٤مزمطمدصمٜم٤م  ،طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ُمسٚمٛم٦م): ىم٤مل

 .قمٜمد اعمٜمؼم يدقمق قمٚمٞم٤مً  -ُٕمػم اعمديٜم٦م-هذا ومالن  :وم٘م٤مل

وُمـ٤م  ،وؾمـٚمؿ)وآًمـف(  اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمبل صغّم ّٓ إه واهلل ُم٤م ؾماّم  :ىم٤مل ،ومْمحؽ ،ي٘مقل ًمف أسمق شمراب :ىم٤مل ؟ومٞم٘مقل ُم٤مذا :ىم٤مل 

دظمؾ قمـكم قمـغم وم٤مـمٛمـ٦م  :ىم٤مل .ي٤م أسم٤م قمب٤مس يمٞمػ :وىمٚم٧م ،إًمٞمف ُمٜمف وم٤مؾمتٓمٕمٛم٧م احلدي٨م ؾمٝمالً  يم٤من ًمف اؾمؿ أطم٥ّم 

ؽ ىم٤مًمـ٧م ذم اعمسـجد ومخـرج إًمٞمـف صمؿ ظمرج وم٤مضٓمجع ذم اعمسجد وم٘م٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيـ اسمــ قمّٛمـ

يـ٤م اضمٚمـس  :ومجٕمؾ يٛمسح اًمؽماب قمـ فمٝمره ومٞم٘مقل ،ومقضمد رداءه ىمد ؾم٘مط قمـ فمٝمره وظمٚمص اًمؽماب إمم فمٝمره

وٟمستٜمت٩م ُمــ  اًمراسمع،رد ذم اجلزء شممل واًمذي ذيمره اعمّمٜمػ ومٞمف زي٤مدة آول واًمذي ورد ذم اجلزء  (أسم٤م شمراب ُمرشملم 

 ض٤موم٦م ذم ذيؾ احلدي٨م ذم اجلزء آول رسمام شمٙمقن ُمقضققمف.ن اإلأذًمؽ 

ول ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري خت٤مًمػ عم٤م ورد قمـ آئٛم٦م صـٚمقات اهلل ذم اجلزء إ تاًمتل ورد (ومٖم٤مضبٜمل)اًمث٤مين: ان يمٚمٛم٦م 

يؼمء ُمـ أهمْمـ٥م اًمزهـراء  نْ أن واضٕمٝم٤م يريد أواًمٔم٤مهر ذم أطم٤مديثٝمؿ ُمـ أُمر اًمٕمّمٛم٦م ، وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ امجٕملم، 

ُمرومقضف وٓ يٛمٙمـ ىمبقهلـ٤م اؾمـتٜم٤مدا  وقمٚمٞمف وم٢من اعمٖم٤مضب٦موفمٚمٛمٝم٤م وأؾم٘مط ضمٜمٞمٜمٝم٤م وهمّمبٝم٤م طم٘مٝم٤م ،ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م 

ت قمّمٛم٦م اًمزهراء وأُمػم اعم١مُمٜملم ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمام ويمذًمؽ اًمٜمبل وآئٛمـ٦م صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف قمٚمـٞمٝمؿ ًمرواي٤م

 .117، ص7ويٜمٔمر: اًمٖمدير، ًمألُمٞمٜمل، ج .ُمر ظمالف اًمٕمّمٛم٦مظمر ومٝمذا إطمدهؿ إأأمجٕملم ومال يٖمْم٥م 
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اهلل قمٚمٞمف  صغّم ظمك رؾمقل اهلل آ٤م عمّ  قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: وذم ُمٜم٤مىم٥م اخلقارزُمل:

المقمٚمٞمف  سملم قمكمّ  اخِ ١مي ومٚمؿ ،ٟمّم٤مرصح٤مسمف وسملم اعمٝم٤مضمريـ وإأسملم ًمف آو وسملم  اًمسَّ

 ٧مد ذراقمف ومسٗمتقؾّم وم ،شمك ضمدوًٓ ُمـ آرضأ طمّتكٖمْمب٤ًم ُمُ  ظمرج قمكمّ  طمد ُمٜمٝمؿ،أ

 وم٘م٤مل ًمف:، ومقيمزه سمرضمٚمف ،وضمدهك طمتّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل ومٓمٚمبف اًمٜمّ  ،حقمٚمٞمف اًمري

وقً بع املفو ريـ آحع  ظَّ ؼضبً طَ أ بو تراب,أن تؽقن أ ّٓ إؾؿ ؽام صؾحً »

  ؟شحٍد مـفؿأبقـؽ وبع  اخِ أؤكصور ول وإ

ٓ أ: (7)كبل بعدي  اكف ّٓٓ إل بؿـزـي هورون مـ مقسك تؽقن مـّ  نْ أمو ترىض أ»

وحقسى  موتف اهلل مقتي  وهؾقي,أبغضؽ أومـ  يامن,واْل بوٕمـ (2)ؽ حظلحبّ أمـ 

 .(4)شسالمبعؿؾف يف اْل

                                                           

 .( ذم اعمّمدر: )ًمٞمس سمٕمدي ٟمبل(3)

 ( ذم اعمّمدر: )طمػ(.1)

 .7، اًمٗمّمؾ آول، ح19اخلقارزُمل:  –/ اعمٜم٤مىم٥م  40: 8اًمٓمؼماين  –( اعمٕمجؿ آوؾمط 1)

يمٞمػ ًمذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ أن يٖمت٤مظ ُمـ رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف أو وهق  أىمقل: يرد قمغم  هذا احلدي٨م إؿمٙم٤مل

يٖمْم٥م قمٚمٞمف، وهؾ ُمـ أظمالق أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف أن يذه٥م ُمٖمْمب٤ًم ويـؽمك رؾمـقل 

ـِ  َيـْطُِؼ  َوَمو﴿اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، ورؾمقل اهلل اًمذي ىم٤مل اهلل ذم طم٘مف:  ـَقى َطـ َّٓ  ُهـقَ  إِنْ  (4) اهْلَ  َوْحـلٌ  إِ

  ومٙمٞمػ ًمف أن يؽمك وطمل اًمّسامء، أٓ يٕمد ذًمـؽ ظمـالف ٕطم٤مديـ٨م اًمٕمّمـٛم٦م، (4، 1اًمٜمجؿ: آي٦م ) ﴾ُيقَحك

 وإُمر إٟمٙمك سم٠من ي٠ميت اًمٜمّبّل يريمزه سمرضمٚمف، أٓ يٕمد ذًمؽ ظمالف أظمالق إئٛم٦م ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ. 

 =اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف سم٠ميب شمراب هق ُمـ٤م  وأُم٤م اًمذي ورد ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أن قمّٚم٦م شمسٛمٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات 
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 سمدال:ٞمٕم٦م اعمخٚمّملم إىم٤مل ُمـ اًمِّم  ـْ وهلل در ُمَ 

 ْل ٠موم٤مؾم اعمالئِؽ  ُم٦مُ الَّ قمَ  هقَ و

 اً ُمستٛمدّ  يزل مل وُح اًمرّ  هق سمؾ]

  هبداهُ  تديهَت  ٓ ٟمٗمس أيُّ 

 ه٤مدْ دَمِ  ْل ُمٜمّ  ٟم٧َم ٠مسم رْ ٙمَّ ٗمَ وشمَ 

 ظمقهُ أُمقؾمك  سمٕمدَ  ُم٤م يم٤منَ وَ أ

 ُمٜمف بقةُ اًمٜمّ  ّٓ إ (3)[ٚمق]ختًمٞمس 

 ؾ ٟمٗمس اعمّمٓمٗمكب٤مهُ اًمتّ  ٦مِ يآوهق ذم 

 ؿ اهللٙمُ ٞمُّ ًمِ ٟمام وَ إ ْؾ ؾَم  ؿَّ صمُ 

 

 داه٤م قمٜمف يمٞمػ هَ  ؼميَؾ وح ضمِ رُ 

 قاه٤م ىمُ  ُمـ طمٞم٤مشمفُ  دهر ؾَّ يمُ 

 ُم٘مٚمت٤مه٤م صقرة يمؾي  ُمـ وهق

 ٟمتب٤مه٤مإ قدَ ىمُ شمقرث اًمرُّ  طمٙمٛم٦مً 

 ضم٤مه٤م (1)قمٔمؿَ أصح٤مسمف وأ ظمػمَ 

 وهلذا ظمػم اًمقرى اؾمتثٜم٤مه٤م

 ي٤مه٤مإه ًمٞمس همػمُ 

 ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ب٤مرَ قمتِ آ شمرَ 

                                                                                                                                                    

 سمــ إسمـراهٞمؿ سمــ قمـكم طمـدصمٜم٤م: ىم٤مل - اهلل رْحف - أسمٞمف ،  قمـ 3، ح310راواه اًمّمدوق ذم ُمٕم٤مين آظمب٤مر: = 

 قمٚمّٞمـ٤م وآًمـف قمٚمٞمـف اهلل صغم اهلل رؾمقل يمٜمك اًمٕمب٤ّمس مل سمـ اهلل ًمٕمبد: ىمٚم٧م: ىم٤مل، رسمٕمل سمـ قمب٤مي٦م ....قمـ، ه٤مؿمؿ

   شمراب؟ أسم٤م اًمسالم قمٚمٞمف

صغّم  رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وًم٘مد ،ؾمٙمقهن٤م وإًمٞمف سم٘م٤مؤه٤م وسمف ،سمٕمده أهٚمٝم٤م قمغم اهلل وطمج٦م ،إرض ص٤مطم٥م ٕٟمف :ىم٤مل

 مــ اـثـقاب طـظ ـشـقعي وتعـوغ تبورك اهلل أطد مو اـؽوؽر ىورأ اـؼقومي ؿون يقم إذا» :ي٘مقل وآًمف قمٚمٞمف اهلل

 :و ـؾ طـز اهلل ؾـقل وذــؽ .طظ شقعي مـ ؿـً ـقتـل يو أي .ترابو ؿـً ـقتـل يو :واـؽرامي ؾول واـزـػك

ـَْؽوؽِرُ  .....َيُؼقُل ﴿ ًُ  ـَْقَتـِل َيو ا  .ش(40)اًمٜمب٠م:  ﴾ُتَراًبو ُؿـْ

 .)خيٚمق( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر :صؾ( ذم ا3ٕ)

 .)وأيمرم ( :( ذم اعمّمدر1)
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 هلل اًمقٓي٦مَ  ٧ِم ّمَّ ي٦م ظَم آ

 اًمقٓي٦م ومٞمٝم٤م ضم٤مءتآي٦م 

 اومتت٤مٍح أيُّ سمقاب إ دي َس سمِ وَ 

 ّٓ إ ؾمٚمامنَ   شمٖمسٞمَؾ قممَّ شمَ  ـْ ُمَ 

 ٤مً رض ـمٞمّ ىمد ـمقى هب٤م إ ًمٞمٚم٦مٌ 
 

 فر سمٕمد ـمدٝمر طمٞموًمٚمٓمُّ 

 قمداه٤م (3)ـ[ُم دىاهل دوٕمي]ًمثالث 

 ٖمٜم٤مه٤مسمِ  ومٗمزًمٙمٜمقز اهلدى 

 ؾمامه٤مأؾم٧م ٘مدَّ شمَ  ىمدسٍ  ذاُت 

 (1)داه٤مُمَ  داره وؿمطَّ  اذ ٟم٠مْت 
 

 :لكابُ ّنناالت ىعْتُأمً 

 ك واعمنميملم،وُمبػم اًمنّم  ،اعمسٚمٛملم دوؾمٞمّ  ،يـويٕمسقب اًمدّ  ُمػم اعم١مُمٜملم،أ

 اعمرشم٣م،و ،وؿمبٞمف ه٤مرون ،وُمقمم اعم١مُمٜملم ،واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم ٤ميمثلموىم٤مشمؾ اًمٜمّ 

ُمػم أو ،بٓملمسمق اًمّس أو ،لوؾمٞمػ اهلل اعمسٚمق ،وزوج اًمبتقل ،ظمقهأؾمقل واًمرّ  وٟمٗمس

                                                           

 .)ًمثالث رب اًمقرى ُم٤م قمداه٤م( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر :( ذم آصؾ 3)

 ٞمخ يمـ٤مفمؿ آزرياًمِّمـ –إُزري٦م ، 78ٞمخ يم٤مفمؿ آزري: اًمِّم  –إُزري٦م إسمٞم٤مت ًمٚمِمٞمخ يم٤مفمؿ إزري/  (2)

 سمــ حمٛمـد احل٤مج سمـ يم٤مفمؿ اًمِمٞمخ هق، )وومٞمٝمام مت٤مم آسمٞم٤مت(. هق: 311)ختٛمٞمس اًمِّمٞمخ ضم٤مسمر اًمٙم٤مفمٛمل(:

آزري سمٞمـ٧م  سمٞمـ٧م، واًمتٛمٞمٛمـل اًمبٖمدادي قمكم سمـ اًمّمٛمد قمبد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝمدي احل٤مج سمـ ُمراد احل٤مج

 اًمٕمنمـيـ يبٚمغ ومل ٕمراًمِّم  يٜمٔمؿ ظمذأو ،3341 ؾمٜم٦م سمٖمداد ذم إزري يم٤مفمؿ ٞمخاًمِّم  وًمد وصمراء، وقمٚمؿ أدب

 احلجـر أن همـػم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م ذم أرسشمف ُم٘مؼمة ذم ودومـهـ  3131 ؾمٜم٦م ذم اعمِمٝمقر طمس٥م ووم٤مشمف ويم٤مٟم٧م ،قم٤مُم٤م

هـ، وًمف ديقن ُمٓمبقع طم٘م٘مف إؾمـت٤مذ  3103 ؾمٜم٦م ووم٤مشمف شم٤مريخ أن قمغم يدل اًمرسداب داظمؾ ذم وضمد اًمذي

، 31: 9حمسـ آُملم –، وإُزري٦م ختٛمٞمس اًمِم٤مقمر ضم٤مسمر اًمٙم٤مفمٛمل /اٟمٔمر أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ؿمٙمر ه٤مدي ؿم٤ميمر

 37واًمديقان اعمٓمبقع:
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د اًمٕمرب وؾمٞمّ  ،قاءوص٤مطم٥م اًمٚمّ  ،٤مر٦م واًمٜمّ وىمسٞمؿ اجلٜمّ  ،اًمٗمجرة وىم٤مشمؾ ،ةاًمؼمر

 حي٤مٟمتلمسمق اًمرّ أو ،يمؼميؼ إدي واًمّّم  ،ويم٤مؿمػ اًمٙمرب ،ٕمؾوظم٤مصػ اًمٜمّ واًمٕمجؿ[، ]

 ،وسم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ ،٤مهدواًمِّم  ،اقملواًمدّ  ،واًمٗم٤مروق ،واهل٤مدي ،(3)ىمرٟمٞمٝم٤م وذو

 (1)ٜمجز وقمده[.ُمو ،ؾمقلوىم٤م  ديـ اًمرّ  ،واًمقيصُّ  ،]واًمقزمُّ  وسمٞمْم٦م اًمبٚمد 

 :و سمـ قمبد ودظم٧م قمٛمرأُ  وىم٤مًم٧م

        ىم٤مشمٚمفِ  همػم قَمٛمٍرو ىم٤مشمؾ يم٤منَ  ًَمق

ـّ   سمفِ  ُيٕم٤مب ٓ َُمـ ىم٤مشمِٚمفُ  ًَمٙم
 

 
 إسمدِ  آظمر قمٚمٞمفِ  َأسمٙمل ًَمٙمٜم٧ُم 

 (1)اًمبٚمدِ  سمٞمْم٦م ىَمديامً  ُيدقمك يم٤منَ  َُمـ
 

 :ذم اًم٘م٤مسمفِ  ىمقل أٟم٤م أو

ة اهل٤مؿمٛمٞملم قوصٗمّ  ،ة اعمٝم٤مضمريـوهمرّ  ،يـويٕمسقب اًمدّ  ،ُمػم اعم١مُمٜملمأهق 

٤مر ٤مل وم٘مّ رار ومّّم ٗمواًمٙمرار همػم اًم ،٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم[وىم٤مشمؾ اًمٙم٤مومريـ واًمٜمّ ]

 اًمٗم٘م٤مر.سمذي  (4)ر٤مذي ظمتّ  يمّؾ 

                                                           

 (  ذم اعمّمدر: )وذو اًم٘مرٟملم(.3)

/ الم، ذم ذيمر اًم٘م٤مسمف قمٚمٞمف اًمّسـ79: 3رسمكم ٕا –ول / وقمٜمف ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م اًمٗمّمؾ ٕا  ،40اخلقارزُمل:  –اعمٜم٤مىم٥م ( 1)

 .111: 3اخلقئل  –ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م 

 –/يمِمـػ اًمٖمٛمـ٦م  وإرسمٕمـقن اًمت٤مؾمـع اعمجٚمس، 91: 3اعمرشم٣م  –/ إُم٤مزم 308: 3اعمٗمٞمد  –اإلرؿم٤مد (  1)

 .78: 3إُرسمكم 

 .ظمؽم( –، ُم٤مدة 181: 1اًمٓمرحيل  –ار )جمٛمع اًمبحريـ اًمٖمدّ  :٤مر( اخلتّ 4)
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وضمقه  ؿُ ٓـمِ  ،اجلٞمش اجلرار (3)قُمٗمرّ  ،٤مر٦م واًمٜمّ ىمسٞمؿ اجلٜمّ  ،ٞم٤مرضمٕمٗمر اًمٓمّ صٜمق 

، واًمٙمت٤مب رضمؾ اًمٙمتٞمب٦م ،شمراب جمدل إ ،سمق شمرابأو طمت٘م٤مر،ٔم٤مر سمٞمد آواًمٜمّ  (1)جلماًمٚمّ 

 سمجٗم٤منٍ  (4)ٖم٤مبُمٓمٕمؿ اًمّس ، ابن واًمرّض ٤مٕماعمحراب واحلراب واًمٓمّ  (1)(ص٤مطم٥م)

٤مب سم٤مًمبت٤مر اعم٤م  ئسقر واًمذػ اًمٜمّ ُمْمٞمّ  ،قابراد اعمٕمْمالت سم٤مجلقاب اًمّّم  ،يم٤مجلقاب

سم٤ميـ  ،ىم٤مبطمزاز اًمرّ  ،ؾمالبوىم٤مؾمؿ إ ،صالبوىم٤مصؿ إ ،طمزابه٤مزم إ ،٤مبسمّ اًمذّ 

ضمديد  ،سمقاب ًمس٤مئر آصح٤مبإ اعمحراب قمٜمد ؾمدي إمم  بُمٗمتقح اًمب٤م ،اًم٘مراب

 ،ٕم٤مبرواض اًمّّم  ،ٞم٤مباًمثّ  رّث  ،ب٤مسم٤مزم اجلٚمب ،(1)آرسم٤مب هم٤مب ذم ـم٤مقم٦م رّب اًمرّ 

 .ُمٕمسقل اخلٓم٤مب

 ،٦مٙمٕمبيم٤مرس اصٜم٤مم اًم ،ص٤مطم٥م اًم٘مراسم٦م واًم٘مرسم٦م ،ػمرومٞمؼ اًمٓمّ  ،ؿم٘مٞمؼ اخلػم

اعمردود ًمف  ،ضهم٤مم يقم اجلٛمؾ ،ٗمقفخرق اًمّّم اعم ،ًمقفىمت٤مل إُ  ،احلتقف شُمٜم٤مو

 ،ؾمؾطمٚمٞمػ اًمبٞمض وإ ،(7)اب اًم٘مٚمؾّض  ،ٚم٥مشمراك اًمّس  ،(7)ٛمس سمٕمد اًمٓمَّٗمؾاًمِّم 

                                                           

  ىمٕمص(. –، ُم٤مدة 317: 3اًمٗمراهٞمدي  –اًم٘متؾ)اًمٕملم  :( ذم اعمّمدر: )ُُمْ٘مٕمص(، ىَمَٕمَص: اًم٘مٕمص3)

 .جلـ( –، ُم٤مدة 1391: 7 اجلقاهري –)اًمّمح٤مح  اًمٗمْم٦م :اًمٚمَُّجلْمُ (  1)

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.1)

َٖم٤مُب ( و4)  ؾمٖم٥م(. –، ُم٤مدة 478: 3اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب ٞم٤مع اجل :اًمسَّ

 ( ذم اعمّمدر: )ضمديد اًمرهمب٤مت ذم اًمٓم٤مقم٤مت(.1)

 ـمٗمؾ(. –، ُم٤مدة 401: 33اسمـ ُمٜمٔمقر –همروهب٤م )ًمس٤من اًمٕمرب  قمٜمد اًمِمٛمُس  :ًمٓمََّٗمُؾ ( ا7)

تـف ىُمٚم٦َّم اجلبؾ. أقمغم: : اًم٘مّٚم٦ماًم٘مٚمؾ( 7) : 1اجلـقاهري  –) اًمّمـح٤مح  ىُمٚمَّـ٦م آٟمسـ٤من ورأس .اًمٌّمء: أقمـاله، ىِمٛمَّ

3801.) 
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 وُمٕمزّ  ،قمداءُمذل إ ،س٤مءدة اًمٜمّ زوج وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ؾمٞمّ  ،ٝمؾ واجلبؾؿمج٤مع اًمّس 

سمق أٝمٞمد اًمِّم  ،ُم٤مم آئٛم٦م آشم٘مٞم٤مءإِ  ،هؾ اًمٙمس٤مءأىمدوة  ،ظمٓم٥م اخلٓمب٤مءأ ،وًمٞم٤مءإ

رج قمـ سمٞم٧م ٤ماخل ،ُمْمٛمخ ُمردة احلروب سم٤مًمدُم٤مء ،هؾ اًمبٓمح٤مءأاؿمٝمر وٝمداء اًمِّم 

ُمٗمٚمؼ واًمٙمٗمرة ُمٝم٤مت أؾ ٙمُمث ،واحلٛمراء[ٗمراء ]ُمـ اًمبٞمْم٤مء واًمّّم  اعم٤مل صٗمر اًمٞمديـ

ل طمودا ،حرةقمٞمقن اًمّس  ئووم٤مىم ،ُم٘مقي اقمْم٤مد اًمؼمرة وصمٛمرة سمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،ؿه٤مُم٤مهت

 يقم اًمٖمؼمةاعمسٛمك ٟمٗمسف  ،(3)ؾمٜم٦م ذم ؾمامء اًمٖمؼمةوُمٓمٚمع ؿمٝم٥م إ ،رض اًمدُم٤مءأ

 ،ٜم٦موحمٞمل اًمّس  ،ممٞم٧م اًمبدقم٦م ،اي٤متًمقي٦م واًمرّ ل ا٤ٕمّ ْح ،اض اًمٖمٛمراتظمقّ  ،سمحٞمدرة

اٟمٗم٤مق  ؾم٤مدّ  ،سم٤مٕؾمٜم٦مقم٥م اًماّل و ،قمٜم٦موُمٍمف إ ،٦مهؾ اجلٜمّ أ (1)ويم٤مشم٥م ضمقائز

اعمخّمقص  ،وُمقضع اًمٕمج٥م ،اًمٕمرب ؾمّٞمد ،٘م٤مقؿم٤مق مج٤مضمؿ ذوي اًمِّم  ،اًمٜمٗم٤مق

 سمٙم٤مر اخلٓم٥م.أاعمٗمؽمع  ،بم وإس٥م اهل٤مؿمٛمل إُ اًمٜمّ  سم٠مذف

وؾم٤مقمده اعمس٤مقمد ًمف يقم  ،يقم اعمب٤مهٚم٦م وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغّم رؾمقل اهلل  ٗمُس ٟمَ 

ه ذم وُمقضع رّس  ،وظمٚمٞمٗمتف ذم ُمٝم٤مده ،اعم٘م٤موًم٦م قمٜمدوظمٓمٞمبف اعمّم٘مع  ،اعمّم٤موًم٦م

 (1)بقةوواؾمٓم٦م ىمالدة اًمٜمّ  ،وٓدهأسمق أو ،ضدادهأ قمرائؽ وُمٚملّم  ،وايرادهصداره إ

                                                           

 (  ذم اعمّمدر: )اًم٘مؽمة(.3)

 (  ذم اعمّمدر: )ضمقاز(.1)

 ( ذم اعمّمدر: )اًمٗمتقة(.1)
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وارث قمٚمؿ و ،ذذم إسمقة واًمبٜمقة كوُمٚمت٘م ،ةواعمر (3)(و اًمٗمتقة)وٟم٘مٓم٦م دائرة 

ىم٣م أو ،ًمٞم٨م اًمٖم٤مسم٦م ،اعم٠مُمقلاخلٚمؼ  دوضمقا ،ؾمٞمػ اهلل اعمسٚمقل ،بقةاًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمّ 

 اءؼمٖمقمٚمؿ ُمـ ومقق رىمٕم٦م اًمأ ،ُملم٤مدق إاحلّمـ احلّملم وظمٚمٞمٗم٦م اًمّّم  ،ح٤مسم٦ماًمّّم 

 .(1)ءسم٤معمٜم٤مضم٤مت ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٚمٞمال اعمست٠مٟمس ،امءديؿ اًمّس أوحت٧م 

 ٟمٔمؿ:

هُ  ؾَم٠ميمِمــُػ  ُُمٕمت٘مــدٌ  ومٞمــَؽ  زم         رِسَّ

        سَمرَده٤م يٓمٗمئ اعمّمُدور َٟمٗمث٦مُ  هَل ]

        اًمـد يم٤مَٟمـ٧ِم  ُمـ٤م طَمٞمَدرٌ  ًمقٓ واهللَّ

ُم٤من ظُمٚمَؼ  أضمٚمف ُمـ         وضّقئ٧م اًمزَّ

 ُُمـَداومع همـػم إًمٞمـفِ  اًمٖمٞمقِب  قمٚمؿ

ـٌ  َُمدحيَؽ  ذم أٟم٤م           َأهَتدي ٓ َأًمٙم

 

   وًمٞمســٛمٕمقا اًمٜمُّٝمــك أرسَمــ٤مُب  وَمٚمٞمّمــغِ 

 [قمــقادَ  أو ًمقينوم٤مقمـذِ  ٦مَ ب٤مسمَ اًمّّمــ رُّ طَمـ

ـــ٤م ـــعَ  وٓ ُدٟمٞم ـــ٦م مَج ـــعُ  اًمؼميَّ  جمٛم

ـَ  ٝم٥ٌم ؿُم  َـّ وَ ] يمٜمس  درعُ أ ٞمـٌؾ ًمَ  (1)[ضمـ

ــٞمض واًمّمــبح ــدومعُ  ٓ ُُمســٗمر أسم   ي

 (4)اعمّمــ٘معُ  اهلــؼمزيُّ  اخلَٓمٞمــ٥م وأٟمــ٤م

                                                           

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.3)

، 71: 1ؿمقب آاسمـ ؿمٝمر  –يب ـم٤مًم٥م أل آ، ُمٜم٤مىم٥م 8، اًمٗمّمؾ آول، ضٛمـ ح 40اخلقارزُمل:  –( اعمٜم٤مىم٥م 1)

 .79: 3رسمكم إُ  –يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ـ اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب ذم اًمٜمٙم٧م واًمٚمٓم٤مئػ، وقم

 .( ذم آصؾ: )وضمٜمح(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر1)

 =يب احلديـد:أبع( اسمـ اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمّس إسمٞم٤مت ٕسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم/  (4)
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 سٓف٘ يف الصٍد ّالكياع٘ ّالتذايف عً داز الػسّز:ّمً ىعْتُ الّػ

وهق  -ك اؾمتحٞم٤م ُمـ راىمٕمٝم٤مرسه٤م ىم٤مئٛم٦م سملم يديف طمتّ ٠مٟمٞم٤م سماًمراىمع عمدرقمتف واًمدّ 

٦م ٟمٞم٤م اًمدٟمٞمّ اًمدّ  يٗم٦م اًمٜمٗمٞمس٦م قمـاعمٜمزه ٟمٗمسف اًمنّم  -ؾمالم اهلل قمٚمٞمفاسمٜمف احلسـ 

 (1)ػمِ صمووم٤مـمٛمٝم٤م سمتٝمجده قمـ و ،قمـ ُمٓم٤مُمٕمٝم٤م اهسمٚمج٤مم شم٘مق (3)بٓمٝم٤مُمٜموُمّم٤مرقمٝم٤م و

 ُمْم٤مضمٕمٝم٤م.

٤ممهف ذم سوُم ف٤مف يمرسمف وهمٛمّ ف ويمِّم واسمـ قمٛمي ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ظمق رؾمقل اهلل أ

اهلل قمٚمٞمف  صغّم اهلل  رؾمقلِ  ُمـهق  ؾمقل،وًمد اًمرّ  ووًمدهُ  ومٝمق سمٕمؾ اًمبتقل، :فف ورُمّ ـمٛمّ 

 وطمرسمفُ ، ؾمٚمٛمف وؾمٚمٛمفُ قمٚمٛمف[  ]وقمٚمٛمفُ قمٔمٛمف  وقمٔمٛمفُ  حلٛمف، وحلٛمفُ  دُمف، دُمفُ ًمف آو

 وضمّدهُ  ومخره، وومخرهُ  ٟمجره، وٟمجرهُ  ف ٟمبٕمف،وٟمبٕمُ  ومرقمف، وومرقمفُ  طمزسمف، وطمزسمفُ  ،طمرسمف

قطمٞمد واًمٕمدل ُمـ وري٤مض اًمتّ  ٟمٞم٤م ُمـ سمحقر ومْم٤مئٚمف،هن٤مر اًمٗمْم٤مئؾ ذم اًمدّ وأ، ضمّده

 .سمس٤مشملم ظمٓمبف ورؾم٤مئٚمف

                                                                                                                                                    

ذم اعمّمدر اًمبٞم٧م إظمػم ُمت٘مدم قمغم  قمٚمٞمف(٤مدؾم٦م )ذم وصٗمف وُمدطمف ؾمالم اهلل ، ضٛمـ اًم٘مّمٞمدة اًمّس 341= 

 إسمٞم٤مت اخلٛمس٦م اًمقاردة ذم إصؾ.

  اؾمتخراِج  قمغم شمدّل  يمٚمٛم٦م :وَُمٜمَْبٓم٤مً  :وُٟمُبقـم٤مً  :َٟمْبٓم٤مً  َٟمَبَط: :( ُمٜمبٓمٝم٤م3)
ٍ
 واعمـ٤مء اؾمـتخرضمتف، اعم٤مء واؾمتٜمبٓم٧م ،رء

 اسمـ وم٤مرس، ُم٤مدة ٟمبط(. –)ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م طبَ ٟمَ : اؾمتخرج إذا ٟمٗمسف

 وصمر(. –، ُم٤مدة 178: 1اسمـ ُمٜمٔمقر  –اًمّٚملم )ًمس٤من اًمٕمرب : اًمقصَمر (1)
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واسمـ  ،٘مت٤ملسمٓم٤مل قمٜمد اًمطمٚمقق إ (3)٤مجوؿَم  واًمِم٤مم واحلج٤مز، هؾ اًمٕمراقأيمبش  

 ،اطمتػ اًمٕمد ،همٞم٨م اًمقرىو ،(1)ىنّم ًمٞم٨م اًم اعمجتبك، بّل وؿم٘مٞمؼ اًمٜمّ  اعمّمٓمٗمك، قمؿي 

]سمحر اعمٜمك[  ،ٝمكضمقهر اًمٜمّ  ،كُمّمب٤مح اًمدضم ،ىمٓم٥م رطمك اهلدى ،ىدُمٗمت٤مح اًمٜمّ 

اعمبنم  ،اًم٘مرى مي أُ سمق اًم٘مرى ذم أ ،حكؿمٛمس اًمّْم  ،(1)الىمٓم٤مع اًمٓمُّ  ،اًمقهمك ؾمٕم٤مر

 ،سمٕمٞمد اعمدى ،رب احلجك ،وممقمغم إُ  ةظمرُم١مصمر أ ،ُمٓمّٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ،اًمبنمى سم٠مقمٔمؿ

ُمقمم  ،ٟمديد ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك ،ُمثقى اًمت٘مقى ،ُمسٜمد اًمٗمتقى ،ممتٓمل صٝمقة اًمٕمغم

 ،ؿمديد اًم٘مقى ،يمثػم اجلدوى ،ًمف ُمقممآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ًمف رؾمقل اهلل يم٤من  ـْ يمؾ ُمَ 

ٟمزل ذم أ اًمَّذيظمق اًمٗمتك أاًمٗمتك  ،اعمٕمتّمؿ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ،اعمثغمري٘م٦م ٤مًمؽ اًمٓمّ ؾم

 ومْمؾ ُمـ راح واهمتدى،أ ،ىذاطمت ـْ ذف ُمَ أو رشمدى،ا ـْ يمرم ُمَ أ شمك،أهؾ  فِ طم٘مّ 

 ذم وؿمؼ ،قمَم ـْ ُمَ  ]ُمٙم٤مومح، ص٤مم وصغم ـْ هدى ُمَ أ وُمِمك، ٥َم يمِ رَ  ـْ ؿمجع ُمَ أو

ـِ   .هنك وأُمر أ نإُمراىم٥م طمؼ اهلل و ،اًمٕمّم٤م[ اهلل دي

وُمٝمر  ،ظمب٤م ف ُم٤متوٟمقر هداي ،وؾمٞمٗمف قمـ ىمرٟمف ُم٤م ٟمب٤م ،ب٤مُم٤م صب٤م ذم اًمّّم  اًمَّذي

                                                           

٦مُ  3) جَّ ف .ؿِمج٤مٌج  ومجٕمٝم٤م ،اجلسؿ ُمـ همػممه٤م ذم يٙمقن ومال واًمرْأس اًمقضمف ذم يٙمقن اجلُْرُح  :( اًمِمَّ ف وؿَمجَّ  َيُِمـجُّ

ف  ؿم٩م(. –، ُم٤مدة 104: 1اسمـ ُمٜمٔمقر  –)ًمس٤من اًمٕمرب  أي ي٘مٓمٕمف ويٗمّمٚمف :ؿَمّج٤مً  وَيِِمجُّ

ى(  1) ْجٕم٤منِ  ي٘م٤مل ،إؾُْمدُ  إًمٞمف شُمٜمْس٥م ُمقضعٌ  :واًمنمَّ ى ُأؾمـقدُ  إٓ ُهـؿْ  ُمـ٤م :ًمٚمِمُّ اسمــ  –)ًمسـ٤من اًمٕمـرب اًمنمَّ

 ذى( –، ُم٤مدة 413: 34ُمٜمٔمقر 

 (.31: 31ايـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  وشُم٘مًك  شُم٘م٤مةٍ  ُِمثُؾ  ـُمغمً  واجلٛمع ،اًمُٕمٜمُؼ هل :واًمٓمُّالةُ : الاًمٓمُّ  (1)
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 فمٚمؿ وضمغّم  ،كاًمتقطمٞمد ومٚمبّ إمم  ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم دقم٤مه رؾمقل اهلل  ،يمب٤م اىمداُمف ُم٤م

ضُمٜمَِٞم٧م صمامر ىمد  ىم٤مم احلج٦م اًمزهراء،أو ،ءٞمْم٤موؾمٚمؽ اعمحج٦م  اًمبّ  اًمنمك وضمغم،

ت ضاهمؿ اعمٕم٤مرك ذم ٠موٟمِم ،ضمقاهر اًمٕمٛمؾ ُمـ ىمٚمٛمفِ  ٘مٓم٧مواًمتّ  ،ٍم ُمـ قمٚمٛمفِ اًمٜمّ 

 وحمرم، ىمدُمفِ إمم  ىمرٟمفِ  ُمـ ضمؼميؾ ]وُمدطمف ،مهٛمفىمدام أ (1)يمٞمقان (1)٤مسدي ،(3)فمجأ

 .(4)يمرُمف ُمـ ديؿِ  أُم٤مل كسمواظمرضت رُ  ،[سمحرُمف احلرُملم أهؾ

 ٟمٔمؿ:

 زم قمٚمٞم٤ًم ومٓم٤معم٤م ْػ ِص  وىم٤مئٚم٦مٍ 

 وصٗمف نّ إهذه  وم٘مٚم٧م هل٤م ي٤م

 ذاك دوٟمفوًمٙمٜمف واًمقصػ ذم 

 ضحك اهلدى ؿمٛمُس  بِؼ اًمّس  ره٤منِ  ضمقادُ 

 اًمٕمغم سمام ىمد ٟم٤مل ُمـ درِج  ُم٤ممٌ إ
 

 

 يبرِ ريب ـمَ ـمَ  ًمٞمف اؿمتٞم٤مىم٤ًم ىمٚم٧م ي٤مإ

 ٥ميْمٞمؼ سمف ذرقم٤ًم وذا اًمٕمٚمؿ واًمٚمّ 

 لوطمسبل ُمـ اًمت٘مّمػم ذم وصٗمف طمسب

 رطم٤م احلرِب  ىمٓم٥ُم  اجلقدِ  سمح٤مرِ  ؾمامُح 

  (1)اًمٕمجؿِ  واًمٕمرِب قمغم  وٓيتف ومرٌض 
 

                                                           

 .أضمؿ( –، ُم٤مدة 31: 8اسمـ ُمٜمٔمقر  –واًمٖم٤مسم٦م )ًمس٤من اًمٕمرب  اًمِمجر َُمٜمْب٧م ( إمََج٦َم: 3)

 .(71: 4اًمٓمرحيل  –)جمٛمع اًمبحريـ  وـمئف سمرضمٚمف :داس اًمٌمء ،دوؾم٤م ،يدوس داس: ( دي٤مس 1)

 (.413: 1اًمٗمراهٞمدي  –)اًمٕملم  زطمؾ :ًمف ي٘م٤مل ٟمجؿ :يمٞمقان  1))

اعمٜم٤مىم٥م وقمٜمف ، 71: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م : اًمٗمّمؾ آول / 41اخلقارزُمل  –(اعمٜم٤مىم٥م 4)

 .117: 3اخلقئل  –/ ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م الم، ذم اًم٘م٤مسمف قمٚمٞمف اًمّس 73: 3آرسمكم  –ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م 

 إسمٞم٤مت اًمِّمٕمري٦م مل أضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي. (1)
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 هق مل يسجد ًمٚمقصمـ، اًمَّذي ،(3)اًم٘مٚمٞمؾ اًمقؾمـؾمالم اهلل قمٚمٞمف سمق احلسـ أهق  ٟمٕمؿ:

ِذيـ ُمـ ، ]هق(1)اعمٜمجقد ٔمٞمؿقم ِذيـهق ُمـ  ،[اجلقد سمحٞم٤مء أُم٤مل أُمقات أطمٞمقا اًمَّ  اًمَّ

ـْ  ُوُ قِهِفؿْ  يِف  ِسقاَمُهؿْ .....﴿ ُجقدِ  َأَيرِ  ِم وهق اعمح٤مرب ًمٚمٙمٗمرة  ,(4)﴾.....اـسُّ

يم٤من  اًمَّذيهق  ٟمجٞمؾ،وإ ةقراذم اًمتّ  هُ رُ يمْ ذِ  اًمَّذيهق  ،٠مويؾواًمتّ ٜمزيؾ اًمٗمجرة سم٤مًمتّ و

، (4)٤مً سمٕمده يم٤من وصٞم٤ًم ووًمٞمّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم وًمٚمرؾمقل  ،٤ًم طمٜمٞمٗم٤مً ًمٚمٛم١مُمٜملم وًمٞمّ 

يـ اًمدّ  وٕٟمّم٤مر ،اً ديم٤من جلٜمقد احلؼ ؾمٞمّ  اًمَّذيهق  ُمـ سمف صبٞم٤ًم،آو، (1)ٟمٍمه يمبػمًا()

 ُمبػمًا، اًمٙم٤مومريـ وٕىمقي٤مء ٚمٛملم جمػمًا،وًمْمٕمٗم٤مء اعمْس ]وُمددا[، وقمْمدًا  يداً 

  وًمٙم١موس
ِ
صٚمقات  هؾ سمٞمتفأٟمزل ومٞمف وذم  اًمَّذي ،اعم١مُمٜملم ُمديراً  اًمٕمٓم٤مء قمغم وم٘مراء

 ـمٝمرهؿ شمٓمٝمػمًا.وضمس اًمرّ  قمٜمٝمؿ اهلل ذه٥مأ اًمَِّذيـمجٕملم أاهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ 

 .(6)﴾ َوَأِسرًيا َوَيتِقاًم  ِمْسؽِقـًو ُحبِّفِ  َطَل  اـطََّعومَ  َوُيْطِعُؿقنَ ﴿

[ وهق   ،٤مًمبلاًمٓمّ  ،سمٓمحلإ ،اعمدين ،لاعمٙمّ  ،اهل٤مؿمٛمل ،اًمقزمّ  ،اًمقيّص  ،اًمٕمكم]قمكمٌّ

                                                           

ـُ 3)  وؾمـ(. –، ُم٤مدة 449: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –اًمٜمقم )ًمس٤من اًمٕمرب  َأول :( اًمَقؾَم

 ٟمجد(. –، ُم٤مدة 439: 1اسمـ ُمٜمٔمقر  –اعمَْٙمُروُب )ًمس٤من اًمٕمرب  :اعمٜمُْجقد (1)

 .19آي٦م  :اًمٗمتح (1)

 ( ذم اعمّمدر: )وًمٚمرؾمقل ذم ٟمس٤مئف وصٞم٤م(.4)

 .( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)

 .(8آي٦م ) :ٟمس٤من( اإل7)
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 ،قذقملاًمٚمّ  ،(3)احلريب ،اًم٘مقي ،[إضمقدي ،]اًمٕمّم٤مُمل ،اعمٜم٤مذم ،]اعمر [ ، اًمرّ 

َ سمَ  اًمَّذياًمقذم  ،ٗملاًمّّم  ،اعمقًمقي ،]إرحيل[ سمف ومتقق  َؼ شمَ ورَ  ،ح٘م٤مئؼ اًمٞم٘ملمسماهلل  هُ ٍمَّ

 فِ سمخ٤ممتف ذم ريمققمو ،قصدَ ًمف وآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ق رؾمقل اهلل صدَّ  ذياًمَّ  ،يـاًمدّ 

 ،وطم٘مّؼ  ؼ ذم قمٚمقُمفِ ودىمّ  ،٤محلامؾم٦م شمٓمّققسمامطم٦م وسم٤مًمّس  اقمتّم٥َم  اًمَّذي ،قطملم شمّمدّ 

 أق ُمـ وُمزّ  ،واخلٜمدق وٟم٤م سم٘متؾ اًمقًمٞمد سمدرًا وسم٘متؾ قمٛمررَ وذيمَ 
ِ
 ،قُمزّ  احلروب ُم٤م سمٜم٤مء

ُمـ  فص٤مرُم ِمٝم٤مِب سمرق طمو ،همرق ـْ ُمَ اعمٕم٤مرك ؾمقد أؾمٞمٗمف ُمـ  ٦مِ وهمرق ذم جلّ 

 .ؾمالم واشمسؼك اؾمتقصمؼ اإلطمرق طمتّ  ُم٤ماهلٞم٤مج  ؿمٞم٤مـملمِ 

ظمٚمّمٝمؿ أو ،ؿمٞم٤مقم٤مً أيمثرهؿ أو ،٤مهؿ زُم٤مقم٤مً ْمُمأو ،ـمقل سمٜمل ه٤مؿمؿ سم٤مقم٤مً أهق 

 ]إن ،ىمقاهؿ ضمٜم٤مٟم٤مً أو ،ًمس٤مٟم٤مً  قمرهبؿأو ،ؾمٜم٤مٟم٤مً أهؿ طمدّ أو ،ؿمٝمرهؿ ىمراقم٤مً أو ،شمب٤مقم٤مً أ

هق طمٞمدر وُم٤م ، [ههدَّ  طمّمـ قمغم أشمك نإو، (1)هىمدَّ  اقمتاله نإو، فىمٓمّ  اقمؽمض ىمرٟمف

 هم٤مماًمرّض  هق] زهر[ هق اًمٙمقيم٥م إطمٞمدر ُم٤م أدراك ُم٤م ؿَّ صمُ طمٞمدر ] دراك ُم٤مأ

ص٤مطم٥م سمراءة  ،اعمّذيمر ٤مرماًمّّم  قه ،[اعمخؼّم  ٤مهراًمٓمّ  هق ،راعمٜمٔمّ  هق اًمب٤مهر ،راعمّمدّ 

هق ؾم٤مىمل  ،يمؼماطمٍد وطمٜملم واخلٜمدق وسمدر إ (1)ويمٛمل ،وهمدير ظمؿ  وراي٦م ظمٞمؼم

                                                           

 ( ذم اعمّمدر: )اجلري(3)

ه : ىَمَٓمٕمف( ىَمّٓمف1) ؼُّ  اعمست٠ْمِصُؾ  اًم٘مٓمع: : اًمَ٘مدُّ قَمْرض٤ًم/ ىَمدَّ ًٓ  واًمِمَّ  :1، 180: 7 اسمــ ُمٜمٔمـقر –٤من اًمٕمرب)ًمسـمق

144). 

 يمٛمل( –، ُم٤مدة 111: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –اًمِّمج٤مع ) ًمس٤من اًمٕمرب  :( اًمَٙمِٛملُّ  1)



 142 

 

 
 

 .د اًمٙمقصمر يقم اعمحنماورّ 

 ٤مرب]اًمّْم  اًم٘مبٚمتلم ُمّمكّم و، [لماًمٕمراىمٞم أوم٤مقمل ]وىم٤ميد بٓملمسمق اًمّس أهق  

، ؿمٗمتلم ذي يمؾ وأومّمح ،يمٗملم ذي يمّؾ  ؾمٛمحأ، سم٤مًمرحملم ٤مقمـاًمٓمّ ، ٞمٗملمسم٤مًمّس 

 راؾمخ هق، واًمٞمديـ (3)ًمٚمجران يمؾ ُم٤مرد ص٤مرع هق، اًمٜمجديـ شم٠مُمؾ ـْ ُمَ  يمؾ وأهدى

وُم٤م  ،ذم احلرُملم ـْ قمٚمؿ ُمَ أو (1)ظمِمبلمذم إ ـْ ٟمس٥م ُمَ أ ،[اًمٕمسٙمريـ سملم اًم٘مدُملم

 (1)يمر ومٝمق ٟمٕمقت ضمالل ظمالىم٦م.ذُ 

 أّصافُ ّصفاتُ ضالو اهلل علُٔ:

سمٞمض اًمراس أالم: قمٚمٞمف اًمّس ف يم٤من ٟمّ إوم٘مد روي  وص٤مومف ذم يمامل ظمٚم٘مف:أُم٤م أو

 رسمع ُمـ اًمرضم٤مل. ضخؿ اًمبٓمـ، حٞم٦م،واًمٚمّ 

المٟمف يم٤من قمٚمٞمف إ ده:ٜموذيمر اسمـ ُم  ،ٝمامً قمٔمٞمٛم اًمٕمٞمٜملم (4)واؾمع ٦م،ُمَ دَ ؿمديد إ :اًمسَّ

 حٞم٦م.سمٞمض اًمراس واًمٚمّ أ ىمرب،أاًم٘مٍم إمم  [ وهقيسٓمع ووضمفذا سمٓمـ ]

 ،(1)ضخؿ اًمٙمراديس طمسـ اًمقضمف، قن،دم اًمٚمّ اؾمالم اهلل قمٚمٞمف: وضم٤مء ُمـ صٗم٤مشمف 

                                                           

 .ضمرن( –، ُم٤مدة 87: 31 اسمـ ُمٜمٔمقر –اًمُٕمٜمُؼ )ًمس٤من اًمٕمرب  سم٤مـمـ :( اجِلرانُ  3)

٦مَ  اعمُٓمِٞمٗم٤منِ  اجلََبالنِ  :( إظَْمَِمب٤منِ  1)  .ظمِم٥م( –، ُم٤مدة 114: 3وإَْْحُر )ًمس٤من اًمٕمرب  ىُمَبْٞمس َأسمق :ومه٤م ،سمٛمٙمَّ

  .المًم٘م٤مسمف قمٚمٞمف اًمّس أ، ذم 73: 3آرسمكم –/ وقمٜمف ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م : اًمٗمّمؾ آول41اخلقارزُمل –( اعمٜم٤مىم٥م 1)

 ( ذم اعمّمدر: )صم٘مٞمؾ(.4)

 =اعمَٜمْٙمَِبلم ٟمحق يُمْرُدوس ومٝمق َُمْٗمِّمؾ ذم اًمت٘مٞم٤م قمٔمٛملم ويمؾ ،يُمْردوس اًمِٕمٔم٤مم واطمُده٤م ُرُؤوس ( اًمَٙمراِديس:1)
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 .(1)ٟمزع اًمبٓملم(واؿمتٝمر سم٤مٕ) (3)ؾمقاء[ ]واًمب٤مىمل

ًُ  ؾد» الم:قمٚمٞمف اًمّس وىمد ىم٤مل   ًُ  ـَقْ  ِطْؾؿٍ  َمْؽـُقنِ  َطَل  اْكَدََمْ ْبُتؿْ  بِف ُبْح ْضَ َٓ(4) 

ـَْبِعقَدةِ  اـطَِّقيِّ  يِف  إَْرِشَقيِ  اْضطَِراَب   .(3)شا

طمسـ اًمقضمف  دقم٩م اًمٕمٞمٜملم،أ رسمٕم٦م ُمـ اًمرضم٤مل، :ٟمف يم٤منإ وص٤مومفِ أوضم٤مء ايْم٤م ذم 

 (1)ؿمثـ ،قمريض اعمٜمٙمبلم ،ضخؿ اًمبٓمـ ،طمسـ اًم٘م٤مُم٦م ،ٛمر ًمٞمٚم٦م اًمبدراًم٘مْ  فُ ٟمَّ ٠ميم

ًمف ُمِم٤مش  ،حٞم٦ماًمٚمّ  يم٨ّم  ،اصٚمع اًمراس ،ومْم٦م يم٠مّن قمٜم٘مف اسمريؼ (7)همٞمدأ ،اًمٙمٗملم

 نْ إ ،يبلم قمْمده ُمـ ؾم٤مقمده وىمد ادجم٧م يداه ادُم٤مضم٤مً  ٓ ،٤مريبع اًمّْم يمٛمِم٤مش اًمّس 

ذا إ ،٤مقمد واًمٞمدؿمديد اًمّس  ،ن يتٜمٗمسأُمسؽ سمٜمٗمسف ومٚمؿ يستٓمع أُمسؽ سمذراع رضمؾ أ

                                                                                                                                                    

يْمَبتلم= ، 7:391اسمــ ُمٜمٔمـقر –إقَمْم٤مء )ًمسـ٤من اًمٕمـرب  أي َضْخؿ:يسرادِ خؿ اًمٙمَ َض و واًمَقِريَملم: واًمرُّ

 .يمردس( –ُم٤مدة 

/ وقمــ 8، اًمٗمّمؾ آول، ضٛمـ ح40اخلقارزُمل:  –اعمٜم٤مىم٥م )سم٤مظمتالف(/ 97: 3 ( ُمسٜمد أْحد سمـ طمٜمبؾ3)

 .74 :3يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمالرسمكماعمٜم٤مىم٥م ذم 

 .( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)

ْضَٓمَرسْمُتْؿ(.1) َٓ  ( ذم اعمّمدر: )

 .177: 3اسمـ ُمٞمثؿ اًمبحراين  –/ ذح هن٩م اًمبالهم٦م 11 :( هن٩م اًمبالهم٦م )حت٘مٞمؼ صبحل اًمّم٤مًمح(4)

ـُ  :( ؿمثـ1) ْث ْثؾ،: اًمرضم٤مل ُمـ اًمِمَّ  ؿمثـ(. –، ُم٤مدة 111: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  اًمٖمٚمٞمظ وهق يم٤مًمِمَّ

 –، ُمـ٤مدة 117: 1اسمــ ُمٜمٔمـقر –َأقْمٓم٤موُمف )ًمسـ٤من اًمٕمـرب  وَٟٓم٧ْم  قمٜمُ٘مف ُم٤مًم٧م :َأهْمَٞمدُ  وهق هَمَٞمداً  هَمٞمِدَ  :( همٞمد 7)

 همٞمد(.
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ُمٜمّمقر قمغم ُمـ ٓىم٤مه ُمـ  ،جٕم٤مناًمِّم  ىمقّي  ،صمب٧م اجلٜم٤من ،احلرب هرولإمم  ُمِمك

 .(3)اًمٗمرؾم٤من

ًمرضار سمـ  ىم٤مل اًمٕمتّؾ اًمزٟمٞمؿ اسمـ سمٜم٧م قمتب٦م اًمٗم٤مضمرة هٜمد اًمٕم٤مهرة ُمٕم٤موي٦م اًمرضمٞمؿ:

 .اقمٗمٜمل ُمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: ،ضٛمرة صػ زم قمٚمٞم٤مً 

  .فٜمَّ ٗمَ ِّم تَ ًمَ  ىم٤مل:

 ،ّمالً ومَ  ي٘مقُل  اًم٘مقى، ديدَ ؿَم  دى،د اعمْ ٕمٞمِ سمَ  واهلل يم٤منَ  ٟمفُ ٢مذا  ٓسمد ومإُم٤م أ وم٘م٤مل ضار:

ـ ُمِ  ُش يستقطمِ  ،قاطمٞمفِ ـ ٟمَ ُمِ  ٙمٛم٦مُ وشمٜمٓمؼ احلِ  ،ـ ضمقاٟمبفِ ٕمٚمؿ ُمِ اًمْ  رُ يتٗمجَّ  ،قمدًٓ  وحيٙمؿُ 

 .ووطمِمتفِ  ٞمؾِ ٟمس سم٤مًمٚمَّ ٠موي ،٤مٟمٞم٤م وزهرهتِ اًمدُّ 

فُ ] ،اًمٗمٙمرة ـمقيَؾ  ،ُمٕم٦ماًمدّ  يم٤من همزيرَ   فُ  ،َو خُي٤َمـم٥ُِم َٟمْٗمَسفُ  ،ُيَ٘مٚمي٥ُم يَمٗمَّ  ،[َو ُيٜم٤َمضِمل َرسمَّ

 يم٠مطمدٟم٤مومٞمٜم٤م  [َواهلل]ويم٤من  ،ِم٥مضَم  ُم٤م ٕم٤ممِ ـ اًمٓمَّ وُمِ  ،ِمـظَم  ُم٤م ب٤مسِ ـ اًمٚمّ يٕمجبف ُمِ 

ـُ قمقٟم٤مه وٟمَ ذا دَ إ وي٠مشمٞمٜم٤م ٤مهؾم٠مًمٜمَ ذا إٜم٤م يٞمبُ و[،  ُيْدٟمِٞمٜم٤َم إَِذا َأشَمْٞمٜم٤َمهُ ] ٤مٟم٤م يّ إواهلل ُمع شم٘مريبف  ح

 ُِمثؾ ومٕمـ شَمبسؿ ، وم٢منَٓ َٟمْروَمُع َأقْمُٞمٜمَٜم٤َم إًَِمْٞمِف ًمَِٕمَٔمَٛمتِفِ وَ ] ،ًمف هٞمب٦مً  ٛمفٙمٚمّ ٙم٤مد ٟمُ ٤م ٓ ٟمَ رسمف ُمٜمّ وىمُ 

وٓ  ،ذم سم٤مـمٚمفِ  اًم٘مقيُّ  ٓمٛمعُ ٓ يَ  (1)وي٘مرب اعمس٤ميملم ،يـاًمدّ  هَؾ أَ  ؿُ ٕمٔمي يُ  [اعمٜمٔمقم اًمٚم١مًم١م

                                                           

/ اًمريـ٤مض 8ول، ضـٛمـ ح، اًمٗمّمـؾ ا40ٕاخلـقارزُمل:  –/ اعمٜم٤مىمـ٥م 3311 :1 اسمـ قمبد اًمـؼم –ؾمتٞمٕم٤مب ( ا3ٓ)

 .77: 3رسمكم، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م/ وقمـ اعمٜم٤مىم٥م ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألُ 307: 1اعمح٥م اًمٓمؼمي –اًمٜمرضة 

 .اعمس٤ميملم( ٥مُّ ( ذم اًمبح٤مر: )وحيُ 1)
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 ٞمُؾ رظمك اًمٚمَّ أوىمد  قاىمٗمفِ ُمَ  ٕمضِ ذم سمَ  يتفُ أَ ًم٘مد ر ]سم٤مهلل[دُ ؿمٝمَ ٠موم ،ـ قمدًمفِ ُمِ  ٕمٞمَػ اًمْمَّ  ُس يٞم٠مَ 

ٚمٞمؿ اًمسَّ  َؾ ٛمُ متٚمْ  ُؾ تٛمٚمٛمَ يَ  ىم٤مسمْم٤ًم قمغم حلٞمتفِ  [ُهَق ىَم٤مِئٌؿ ذِم حِمَْراسمِفِ وَ ] ٟمجقُمفُ  وهم٤مرْت  دوًمفُ ؾُم 

َن َأؾْمَٛمُٕمفُ ]احلزيـ  ٙم٤مءَ يبٙمل سمُ وَ  ْٔ ي رِّ ؼُ كقو[ يو دُ قو ]كْ يو دُ » :َيُ٘مقُل  [ُهقَ ]َو  [، وَمَٙم٠َميني ا

ًِ عرَّ تَ  يلَّ إؼريي  ًِ تشقَّ  يلَّ إو ض ؽ ؾؼتُ د صَ ؾَ [ َحوَ َي يِل ؽِقِؽ  َٓ ]قفوت قفوت هَ هَ  ؟ؾ

ـ آه مِ  ؿَّ آه يُ , (4)ريؼِ ؽ َح ؿبري وطقُش  كِ طرُ ري وَو ِص ؾَ  ؿركِ عُ ؽَ  (2)قؽيل ؽِ   عيَ ٓ رَ  (7)ياليوً 

 .ش[ِطَظِؿ املَْْقِردِ , وَ ]يؼرِ اـطَّ  شيِ وْح وَ  ,(3)رػَ ـؾسَّ  ادِ اـزَّ  يِ ؾَّ ؾِ 

وَمَٙمْٞمَػ يَم٤مَن ] ،ذًمؽيمَ  واهللِ سـ يم٤منَ سم٤م احلَ أؿ اهلل طمِ رَ  ٙمك ُمٕم٤موي٦م وىم٤مل:بَ ومَ  :ىم٤مل

 ٤مه؟طُمبَُّؽ إيّ 

ـَ اًمتَّْ٘مِّمػمِ إمم  َأقْمَتِذرُ وَ  ،٥مي ُأمي ُُمقؾَمك عمُِقؾَمكيَمحُ  :ىَم٤مَل    .اهللَِّ ُِم

  ؟ارِضَ  ي٤م  (1)قمٚمٞمف َؽ زٟمُ طُم  ٙمٞمَػ ومَ [ :ىَم٤مَل 

 زهن٤م؟ـ طُم سٙمُ يَ  وٓ ،٤مهُت ؼْم قمَ  ٠مرىم شمَ َٓ  َل ٝمِ ومَ  ،ٝم٤مْمٜمِ ه٤م ذم طُم ًمدُ وِ  َح سمِ ذُ  ـْ ُمَ  (7)زنطُم  ىم٤مل:

                                                           

 (.صَماَلصم٤مً  َأسَمٜمْتُِؽ ) :( ذم اًمبح٤مر 3)

 .) زم ومٞمٝم٤م( :( ذم اًمبح٤مر 1)

 (.وأُمٚمؽ طم٘مػم ) وظَمٓمرك يسػم :( ذم اًمبح٤مر 1)

 وسُمٕمد اًمّسٗمر(.)  :ذم اًمبح٤مر( 4)

كَ : )ذم اًمبح٤مر (1)  (.قمٜمف وَمَٙمْٞمَػ َصؼْمُ

 ؼم(.( ذم اًمبح٤مر: )َص 7)
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ـْ  :وَمَ٘م٤مَل ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ،ُهَق سَم٤مكٍ ىَم٤مَم َوظَمَرَج وَ  صُمؿَّ ] ُٙمْؿ ًَمْق وَمَ٘مْدمُتُقيِن عم٤ََم يَم٤مَن ومِٞمُٙمْؿ َُم  َأَُم٤م إِٟمَّ

 
ِ
 ! ُيْثٜمِل قَمكَمَّ ُِمْثَؾ َهَذا اًمثَّٜم٤َمء

ـْ يَم٤مَن طَم٤مِضاً  ٤مطِم٥ُم قَمغَم ىَمْدِر َص٤مطِمبِفِ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف سَمْٕمُض َُم  (3)[اًمّمَّ

دؾمامقمٞمؾ سمـ إٞمد اًمّس  فظمر ؿمٕمر ىم٤مًمآ نَّ إىمٞمؾ  ُمػم اعم١مُمٜملم أ احلٛمػمي ذم ُمدِح  حمٛمَّ

 ىمبؾ ووم٤مشمف سمس٤مقم٦م:صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أقمكم سمـ 

هِ  أهؾ ُمـ ُم٤مَت  ىمد اًمَّذي ُأطم٥ّم          ُودي

هِ  ُمـ همػَمه هَيقى ُم٤مت وُمـ         قمدوي

ـٍ أ  رسيتأُ و ٗمزٟمَ (1)شمٗمديؽ سم٤م طمس

ـٍ  أسم٤م         قم٤مِرٌف  سمٗمْمٚمَِؽ  إيّن  طمس

ـُ  اعمُّمٓمٗمك ويّص  وأٟم٧م فِ  واسم         قمٛمي

 

 َيْمَحُؽ  اعمقِت  ًمدى سم٤مًمُبنمى شمٚمّ٘م٤مه

 َُمسَٚمُؽ  اًمٜم٤ّمرِ إمم  إّٓ  ًمف ومٚمٞمس

 أُْمٚمُِؽ  إرضِ  ذم أصبح٧م وُم٤م زم وُم٤م

 عمَُْٛمِسُؽ  هقاكَ  ُمـ سمحبؾٍ  وإيِّن 

 وَٟمؽمكُ  ُُمبٖمْمٞمَؽ  ُٟمٕم٤مدي وم٢مّٟم٤م

                                                           

 –ظمبـ٤مر ، / ذح ا140ٕ، ح13: 1حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمـقذم  –( ُمٜم٤مىم٥م آُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 3)

اعمحــ٥م  –/ اًمريــ٤مض اًمٜمرضــة 170اًمٙمرضمٙمــل:  –/يمٜمــز اًمٗمقائــد  741، ح 193: 1اًم٘مــ٤م  اًمــٜمٕمامن 

، وقمٜمــف ذم سمحــ٤مر إٟمــقار 394اسمـــ ومٝمــد احلــكم:  –اًمت٤مؾمــع/ قمــدة اًمــداقمل ، اًمٗمّمــؾ 387: 1اًمٓمــؼمي

 .43،ح317: 84ًمٚمٛمجٚمز

 .(َأومديَؽ : )اعمّمدر ( ذم1)



041  

 

 

وطُمَبفُ  قمكمي  ذم حل٤مين وٍٓح 
(3) 

ـٌ  ٟم٤مٍج  ُُمقاًمٞمَؽ   اهلُدى سملّمُ  ُم١ُمُم
 

 أقْمَٗمُؽ  إّٟمؽ اهللُ حل٤مك وم٘مٚم٧ُم 

الًم٦مِ  ُمٕمروُف  وىم٤مًمٞمَؽ   (1) ُُمنِمكُ  اًمْمَّ
 

 .(1)اًمرضمؾ آْحؼ قمٗمؽ:ٕاو

                                                           

 (.وطِمزسمِفِ : )اعمّمدر( ذم 3)

  .، ىم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مف347( ديقان اًمسٞمد احلٛمػمي: 1)

 ، ُم٤مدة قمٗمؽ.3700: 4اجلقهري  –اًمّمح٤مح  (1)



 

   
 

 الجالحالفصل 

يف إمامتُ ّعصنتُ ّاليص علُٔ 

 مً اهلل ّزضْلُ..
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 الفصل الجالح

ص علُٔ مً اهلل ّزضْلُ ّذنس مامتُ ّعصنتُ ّالّيإيف 

بعض نساماتُ ّبٔاٌ بعض حسّبُ ّغذاعتُ يف شمً 

 السضْل ّبعدِ

هق اخلٚمٞمٗم٦م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أاهلل قمكم سمـ  يمقن وزمّ ٤م ُمّ أ 

الف سمٞمٜمٝم٤م ظِم  ُم٦م ُمـ همػمِ ـمب٤مق إُ إومٕمٚمٞمف  :ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ُمػم سمٕمد رؾمقل اهلل وإ

هل  اًمَّتلُم٤مُم٦م اإل نواب٤مع شمْ ن يم٤من ىمٚمٞمؾ إإب٤مع وشمّ احل٘مٞمؼ سم٤مإل واحلؼُّ  ،ٙمػمٟموٓ 

اهلل  صغّم  بلي ٟمٞم٤م ظمالوم٦م قمـ اًمٜمّ اًمدّ يـ واًمدّ ُمقر أُم٦م ذم ـ إُ اًمري٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمخص ُمِ 

ًمٓم٤مف اهلل أقمٔمؿ أُمـ  ٕهن٤م :ُم٦مقهب٤م قمغم اهلل واًمرؾمقل ٓ قمغم إُ وضُم  ،ًمفآقمٚمٞمف و

  .٦مديـ وُمٚمّ  وذًمؽ ذم يمؾي  ،طمٞمؿؾمقل اًمؼم اًمرّ واًم٘م٤مئؿ هب٤م اًمرّ ، اًمٕمدل احلٙمٞمؿ

ضمؾ ٗمػم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم واًمّس  ؾمقلاًمرّ  ّٕٟمف ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم  ٜم٤مقمغم ٟمبٞمّ  وم٤مًمقاضم٥م

-وومْمٚمف ـ ًمٓمٗمفِ ُمِ  وذًمَؽ  –ظمرهتؿ آُمقر دٟمٞم٤مهؿ وأُ اخلٚمؼ ذم  سمتٙمٛمٞمؾاحلؼ ضمالًمف 

َـّ ن يَ ٠مسم ٥م ن يٜمّمي أو ُمره ووطمٞمف،أاهلل و سم٢مذنويْمع هلؿ ىمقاقمد اًمٕمدل  هلؿ ؾمٜمٜم٤م، س
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وطم٤مومٔم٤ًم هل٤م قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ  ذيٕمتف، سم٠مطمٙم٤ممُم٤مُم٤ًم قم٤معم٤ًم حمٞمٓم٤ًم إهلؿ ظمٚمٞمٗم٦م و

يٙمقن ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل ذم و سمٕمٞمدة ُمـ ُمٕمّمٞمتف، ،شمٙمقن سمف اًمرقمٞم٦م ىمريب٦م ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل

قمٞم٦م ظمتٞم٤مر اًمرّ ٢مٜمٞم٦م سمػمة اًمّس وٓ شمّمح هذه اًمقٓي٦م واخلالوم٦م اًمٜمّ  ،٤ًم وطم٤ميمامقمب٤مده وًمٞمّ 

سمتداء إومام هؿ ذم  ٟم٤مم:د اخلٚمؼ وإُم٤مم وؾمٞمّ هذا اإل ٤مس قمـ ُمٕمروم٦مِ ًم٘مّمقر قم٘مقل اًمٜمّ 

 ٟمٕم٤مم.إر ئيمس٤م ّٓ إُمر ذم ُمٕمرومتف إ

قمغم اهلل وقمغم  اًمقاضم٥م ،ٔم٤ممويتؿ سمف اًمٜمّ  ٓمػ،حيّمؾ سمف اًمٚمّ  اًمَّذيُم٤مم وهذا اإل

٦م ذط صحّ  نَّ إوذًمؽ  ، اهلل واًمرؾمقلّٓ إٓ يٕمرف ؿمخّمف و ،ًمألٟم٤ممٟمّمبف  ؾمقلِ اًمرّ 

طمٙم٤مم أسمجٛمٞمع  وإطم٤مـمتف ظمالق،ويمامل ذاشمف سمٛمٙم٤مرم إ ُم٤مُمتف صمبقت قمّمٛمتف،إ

هؾ أ ـ مجٞمعِ سئؾ قمٜمف ُمِ سمؾ قمٚمؿ ُم٤م يُ  ُم٦م،اًمٞمف إت٤مج حتُم٤م  وقمٚمؿ يمّؾ  يٕم٦م،اًمنّم 

بل طمٙم٤مم يمٙمقهن٤م ُمع اًمٜمّ ٕامجٞمع  سمف ذم ُمٕمروم٦مِ  ُمستٖمٜم٤مةُم٦م سمحٞم٨م شمٙمقن إُ  ،دي٤منإ

 .ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم 

 وم٤مـمر آرض ّٓ إسمف  ؿُ ٕمٚمَ اجل٤مُمع هلذه اًمّمٗم٤مت ٓ يَ  ُم٦مِ ـ إُ وهذا اًمٗمرد ُمِ  

ُمر ُم٤مم إاإل ىم٤مُم٦مِ إؾ ذم ٕمِ وًمق ضُم  ،فٜمسمقطمل ُمِ  ّٓ إوٓ يٕمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل  اموات،واًمّس 

وّٕدى احل٤مل  ،ُم٤مُم٤م مل يرده اهلل ورؾمقًمفإٓظمت٤مروا ، ٟم٤ممإ اظمتٞم٤مرِ إمم  راضمٕم٤مً 

وختتٚمػ  ديـ اهلل عيْْمٞمو ديد،٥م وآظمتالف اًمِّم ٖماًمتِمٕم٥م واًمتِمإمم  ورةسم٤مًمرّض 
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 َأُِمػمٌ  ُِمٜم٤َّم :واخلّم٤ممٜم٤مزع وىم٤مًمقا سم٤مًمتّ  ،(3)٘مٞمٗم٦مٞمٕم٦م يقم اًمّس يمام اظمتٚمٗم٧م ذم اًمبّ  ،إُم٦م

 .(1)َأُِمػمٌ  وُِمٜمُْٙمؿْ 

ومل  ،طمدٕ ومل يقصِ  ًمف ُم٤مَت آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بلَّ اًمٜمّ  نَّ إ :٤مٞمٛماًمٕمُ اًمٕم٤مُم٦م ُم٤م ىمقل أو 

 ،واعمٜم٘مقل وم٘مقل خم٤مًمػ ًمٚمٛمٕم٘مقلِ  ،هءورا ُم٦مإُ  وشمرك ،٤مسقمغم اًمٜمّ  اً طمدأيستخٚمػ 

اهلل قمٚمٞمف  صغّم  بلاًمٜمّ  ٗم٘م٦مُ ؿَم  ُم٘م٤ممَ  نَّ إو ،خ اًمقذمهي٤م إأ ٜمٙمر ذًمؽيُ  ٚمٞمؿُ اًمّس  اًمٕم٘مَؾ  نَّ ٢موم

ُمر أ بب٤م ذم اٟمتٔم٤ممِ وُم٤م يٙمقن ؾَم  حٝمؿ سمف،ّمٚمِ وومٕمٚمف ُم٤م يُ  ُمتف،أُ  سم٠مطمقالورقم٤ميتف وآًمف 

ًمف ُمع آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  ّمح ُمٜمفُ ي ٙمٞمَػ وم :يٛمٜمع ُمـ طمّمقًمف ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤مدهؿ

هق قمٚمٞمف ُمع ُم٤م  ٝم٤م،ذم طم٘مِ  ُم٘مٍماً  ُم٦م،ٞمٙمقن ُمْمٞمٕم٤م ًمألُ وم اًم٘مٞم٤مم يقمِ إمم  ُمٗم٤مرىمتف هلؿ

 .واًمرْح٦م ـ اًمٕمّمٛم٦مِ ُمِ 

 يقّ ِص وَ  ريِ غَ بِ  موَت  ـْ مَ »ىم٤مل:  ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بلي ٜمّ اًم قمـ تقاشمراعم٤م اعمٜم٘مقل ُمّ أو 

 .(4)شَ وِهؾِقَّيً  ِمقَتيً  َموَت 

                                                           

 ، اعم٘مّمد اخل٤مُمس، اعمس٠مًم٦م إومم.493اًمٕمالُم٦م احلكم:  –اٟمٔمر: يمِمػ اعمراد  (3)

 زـٚم، وذم سمحـ٤مر آٟمـقار ًمٚمٛمج911: 1، وقمٜمف ذم اًمقاذم ًمٚمٙم٤مؿمـ٤مين 39، ح81: 8 ًمٚمٙمٚمٞمٜمل اـؽويف :( اٟمٔمر1)

 .13،ح110: 18

/  اًمقصٞم٦م ، سم٤مب احل٨م قمغم704ٞمخ اًمٓمقد: اًمِّم  – اًمٜمٝم٤مي٦م/ يمت٤مب اًمقصٞم٦م، 777 اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد: –اعم٘مٜمٕم٦م (1)

 81احلكم:  –/ آًمٗملم ، جمٚمس ذم ذيمر اًمقصٞم٦م481اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمس٤مسمقري:  –روض٦م اًمقاقمٔملم 
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سمتٕمٗمٗمف ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم واًمرؾمقل  ،اهلل سمحس٥م قمدًمف وطمٙمٛمتفقمغم  وم٤مًمقاضم٥م

 ،تفُم٤مم ذم وصٞمّ ٘مٞمؿ هلؿ اخلٚمٞمٗم٦م واإليُ  نْ أ تفِ ُمّ أُ وقمّمٛمتف ىمبؾ رطمٚمتف وظمروضمف قمـ 

ًُ  َمو ُؾْؾ ﴿ وىمد ٟمٓمؼ سمف ًمس٤من اًمٙمت٤مب اعمبلم: وهذا ؾمبٞمؾ اهلل، ـَ  بِْدًطو ُؿـْ  ِم

ُسؾِ   .(7)﴾..اـرُّ

ظمرج قمـ  ـْ ن ُمَ ٠مَ سم ،تفِ ُمّ أُ يْم٤م احلٙمؿ ذم أ -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  –قمٚمٞمف اًمقاضم٥م و 

و يمثرة أ سمٗمْمؾ ىمقشمف ذم قمِمػمشمف، واحلٚمقل ذم ذف ُمٜمزًمتف (1)قمك ظمالومتفدّ او ،ـم٤مقمتفِ 

 .وىمتٚمف قمٜمد ُم٘م٤مشمٚمتف ٚمتف،ضوضمقب رومْمف وُمٜم٤م ،ذم طمقزشمفِ  طمؾَّ  ُم٤ملٍ 

 واًمقاضم٥م قمغم إُم٦م ٟمٍمة ذًمؽ اإلُم٤مم اًمذي يٜمّمبُف هق صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُمـ سمٕمده،

سمؾ  ،ُم٤م ٟمٍمواووُم٤م رقمقا  ٦م وم٘مد قمّمقا ويمٗمروا،ٟمٞم٤م اًمدٟمٞمّ ٝمؿ اًمدّ ن ىمدروا ومل يٗمٕمٚمقا حلبّ ٢موم

 ةذل سمؽمك ٟمٍموظُم  ،٠مناًمِّم ىمٕمد قمـ هذا  ـْ ُمَ  مُ دَ  ؾَّ وطَم  يم٤مٟمقا قمٚمٞمف، اًمَّذيديـ ارشمدوا قمـ اًمّ 

ٓ يٚمٞمٝم٤م وٓ  اًمَّتليـ ًمْمبط ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدّ  :ٍمةوهق ُمتٛمٙمـ ُمـ اًمٜمّ  ُم٤مم احلؼ واًمزُم٤من،إ

اًمٕم٤مُمؾ و ،ٕمٚمٛمفًماحل٤مرس  ،احل٤ميمؿ سمحٙمؿ اهلل ،ُم٤مم احلّؼ إ٦م اهلل اًمب٤مًمٖم٦م يتقٓه٤م ؾمقى طمجّ 

  اًمٜم٤مئ٥م قمـ رؾمقل رب اًمٕم٤معملم. ،اًمٙم٤مومؾ ًمٚمٛمح٘ملمو تف،ٓم٤مقمسم٤مًمؽ اًمّس  ،ٕمٛمٚمفسم

ديٜمف طمٞمدر  وزم اهلل وٟم٤مسإلُم٤مُمف سمرار ُم٤م اظمت٤مر وطملم اظمت٤مر اهلل ًمٕمب٤مده إ

                                                           

 .(9ي٦م )آآطم٘م٤مف: ( 3)

 .قمقا أهنؿ ُمـ سمٕمده ذم شمسٞمػم أُمقر آُم٦مٗم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م وادّ ُمـ سمٕمده، يمام ومٕمؾ ذًمؽ أصح٤مب اًمس٘مٞمأي اخلالوم٦م  (1)
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ٜم٤م اعمّمٓمٗمك اعمخت٤مر ٕم٧م ومٞمف ٟمٕمقت ٟمبٞمّ مجُ  اًمَّذي ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف اًمٙمرار

 ،ار٤مقم٦م يقم اًمٖمدير ويقم اًمدّ ٓمّ ًمض ارظمذت ًمف اًمبٞمٕم٦م وومأُ وًمف، آاهلل قمٚمٞمف و صغّم 

يمام  ،اًمقضٞمع ُمٜمٝمؿ واخلٓمػم ،ُم٦مـ إُ ُمِ  ٤مً ًمٗمأسمٛمِمٝمد ُمـ ؾمبٕملم  ؿَّ سمٗمرض اهلل صمُ 

ص وسمٕمدُم٤م ؾمٛمٕمقا اًمٜمّ  ،يمتبٝمؿ صحأهن٤م اخلّمقم ذم دوّ  اًمَّتلظمب٤مر شمقاشمرت سمف إ

  اًمري٤مؾم٦م، طم٥مي ذم اًمٕمرب واعمٜم٤موم٘ملم  راذلِ أُمـ  ءؿم٘مٞم٤مٕقمغم اهمٚم٥م اهلقى اجلكم 

 اجل٤مهٚمٞم٦م اجلٝمالء،إمم  ٘م٤مءومٕم٤مدوا سم٤مًمِّم  واؿمتٖمٚم٧م ذم ىمٚمقهبؿ ٟم٤مر احلسد واًمبٖمْم٤مء،

٤مس سمٕمد رؾمقل وص٤مر اًمٜمّ ، ديرأُ قمٚمٞمٝمؿ  اًمَّذيس ٠موشمٜم٤مؾمقا اًمٙم واٟمٙمروا سمٞمٕم٦م اًمٖمدير،

  اسم٤ًم:طمزأو صٜم٤موم٤مً أُمٞمٜمف قمغم شمبٚمٞمغ ومرائْمف وديٜمف أوصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اهلل 

ِذيـوهؿ اعمردة اعمٜم٤موم٘مقن  دًمٞمس،واًمتّ ٚمبٞمس اًمتّ  هؾِ أـ ُمِ  ومّمٜمٌػ  ي٘مقًمقن ُم٤م  اًمَّ

ِذيـ ًمٞمس ذم ىمٚمقهبؿ، ومل  ٟم٤مم،قمغم إ اًمؽمأسؾمالم ـمٛمٕم٤ًم ذم افمٝمروا يمٚمٛم٦م اإل اًمَّ

الًم٦م ًمٚمٕمب٤مد ريم٤من اًمّْم أوؿمٞمدوا  اًمٗمقه٤م، اًمَّتلصٜم٤مم إ يٜمٗمٙمقا سم٤مـمٜم٤ًم قمـ قمب٤مدةِ 

 .ووضٕمقه٤م

ِذيـ٘مٚمٞمد اًمٕمٛمك واًمتّ  هؾِ أُمـ  وطمزٌب   .واًمتقطمٞمد احلِؼ  ؾمبٞمؾِ إمم  هيتدون ٓ اًمَّ

ؾم٤مًم٦م ظمقوم٤م بقة واًمرّ اًمٜمّ  هؾأُمٜمٝمؿ سمحؼ  هؾ اًمْمالًم٦م قمغم ُمٕمروم٦مٍ أبٕمقا وصٜمػ شمَ 

سمسب٥م فمٝمقر اعمٜم٤موم٘ملم  قم٘م٤مِب ٤مس واٟم٘مٚمبقا قمغم إيمثر اًمٜمّ أ وم٤مرشمدَّ  ٟمٗمسٝمؿ،أوشم٘مٞم٦م قمغم 

ٜمقا اًمٕم٘مقسم٦م قمٜمد ُمِ أفمٝم٤مرهؿ ًمٙمٗمرهؿ اًمب٤مـمـ سملم اعمسٚمٛملم طملم إِ و ُمـ اًمٙمٛملم،
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ُمػم اعم١مُمٜملم أوًمبٖمْمٝمؿ ًمقزم اهلل وطمجتف  ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم اعمرؾمٚملم  ؾمّٞمدُمقت 

 ٞم٦م.قمُمر اًمرأٞم٦م سم٤مؾمتٛمالك هلىمدار اإلِ ٝمؿ إتُمٙمٜمأطملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 

طملم ووم٤مشمف  ف( وؾمٚمؿًمآو)اهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل  نّ أ تٝمؿ:صحّ أروت اًمٕم٤مُم٦م ذم 

ـَ ؿْ أ بقضوءو دواةٍ بِ  قّنتُ آ» ىم٤مل: ـْ  ؽؿ ؿتوبوً تى   وذم رواي٦م: ,(7)شعديؾقا بَ ِض تَ  ـ

ـَ ذؿُ أؾ وشؽِ ؿ املْ ـؽُ طَ  ُٕزيَؾ »  .(2)شالؽيعدي ـؾخِ ؼ بَ حِ ستَ املْ  ـْ ؽؿ مَ ر 

ومتٜم٤مزقمقا  طمسبٜم٤م يمت٤مب اهلل، ًمٞمٝمذي، وىم٤مل: ٞمٝمجر،ف ًمَ ٟمَّ ٢مضمؾ ومقمقا اًمرّ دَ  وم٘م٤مل قمٛمر:

 .(4)شـوزعتَ  بلّ كَ  ـبغل طـدَّ ل ٓ يَ ـِّ قمقا طَ ؾُ » اًمٙمريؿ قمٜمٝمؿ وىم٤مل: سمقضمٝمفِ  قمرَض ٠مقمٜمده وم

                                                           

، سمـ٤مب 317: 1ًمٗم٤مظ( / صحٞمح اًمبخـ٤مري إ ، )سم٤مظمتالف سمسٞمط ذم سمٕمض111: 3ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ ( 3)

، سمـ٤مب 9: 7ًمٗمـ٤مظ(، ويمـذًمؽ ذم ًمف وووم٤مشمف، )سم٤مظمتالف سمسـٞمط ذم سمٕمـض إآبل صغم اهلل قمٚمٞمف وُمرض اًمٜمّ 

/ هـؾ اًمٙمتـ٤مب قمــ رءأًمـف ٓ شمسـ٠مًمقا آبل صغم اهلل قمٚمٞمف و، سم٤مب ىمقل اًمٜمّ 373: 8اعمرىض واًمٓم٥م، وذم 

 .، يمت٤مب اًمقصٞم٦م77: 1صحٞمح ُمسٚمؿ 

، ُمــ 111: 3اًمٙم٤مؿمـ٤مين  –/ اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء ، سم٤مب ذم شمرشمٞم٥م اخلالوم٦م واعمٛمٚمٙم٦م4اًمٖمزازم:  –رس اًمٕم٤معملم ( 1)

 دًم٦م وضمقب قمّمٛم٦م آُم٤مم.أ

، يمتـ٥م 17: 3، )سم٤مظمتالف سمسٞمط ذم سمٕمض آًمٗم٤مظ( / صـحٞمح اًمبخـ٤مري111: 3ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ ( 1)

ًمف وووم٤مشمف، )سم٤مظمتالف سمسـٞمط ذم سمٕمـض آو، سم٤مب ُمرض اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 317: 1اًمٕمٚمؿ، ويمذًمؽ ذم / 

اًمـف ٓ بل صـغم اهلل قمٚمٞمـف و، سم٤مب ىمقل اًمٜمّ 373: 8، سم٤مب اعمرىض واًمٓم٥م، وذم 9: 7آًمٗم٤مظ(، ويمذًمؽ ذم 

، سم٤مب ذم 4اًمٖمزازم:  –/ رس اًمٕم٤معملم ، يمت٤مب اًمقصٞم٦م77: 1شمس٠مًمقا اهؾ اًمٙمت٤مب قمـ رء/ صحٞمح ُمسٚمؿ 

 ، ُمـ ادًم٦م وضمقب قمّمٛم٦م آُم٤مم.111: 3اًمٙم٤مؿم٤مين  –شمرشمٞم٥م اخلالوم٦م واعمٛمٚمٙم٦م / اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء 
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 ٤مً ٕمٜمل سمف قمٚمٞمّ يَ  فِ ريد يٍمح سم٤مؾمٛميُ  يم٤منَ  هق ُمٜمٝمؿ قمـ قمٛمر اٟمف ىم٤مل: ـْ ُمَ  ىورو 

  .(3)رادأوسملم ُم٤م  سمٞمٜمفُ  ٧ُم ٚمْ حُ ومَ 

ومٙمٞمػ  ،ٟمٙم٤مره٤مإومم سمرده٤م وظمب٤مر قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م ومٝمؿ إّمح هذه إن مل شمَ ٢موم

صحٞمح٦م سحي٦م ذم ظمب٤مر أ٧م ًمدهيؿ ومٝمل صحّ  نْ إو ،ظمب٤مرهؿأوردوه٤م ذم صح٤مح أ

ٟمف ىمد هذى ذم ٠مسمصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ٜم٤م ف طمٙمؿ قمغم ٟمبٞمّ ٟمَّ أطمٞم٨م  ،صمر سمٙمٗمر قمٛمرإ

 ،اًمبنم ؾمّٞمدن ٠ممل يٜمٙمر قمٚمٞمف ذم ذًمؽ اعم٘م٤مل ذم ؿم سمؾ قمغم يمٗمر ُمـ يمالُمف وهجر،

اهلل قمٚمٞمف  صغّم ٞمد اًمٙمريؿ ٛمدح اًمّس سمقمٜمف ذم يمت٤مسمف اعمجٞمد  هِ ظمب٤مرإِ وشمٙمذيبف هلل شمٕم٤ممم ذم 

 (2)﴾َطظِقؿٍ  ُوُؾٍؼ  ـََعل َوإِكََّؽ ﴿ :سم٘مقًمفًمف آو

ـِ  َيـْطُِؼ  َوَمووىمقًمف ﴿ َقى  َط َّٓ  ُهقَ  إِنْ  *اهْلَ  .(1)﴾ُيقَحك َوْحلٌ  إِ

اًمٜمّٖمؾ  ىمد صح قمٜمدهؿ هذا اعم٘م٤مل قمـ قمٛمر ،ه١مٓءإمم  وم٤مٟمٔمروا سمٕملم اًمبّمػمة

وهذا  ل قمدٟم٤من،آؾمؾ ُمـ د اًمرّ سمقا ىمقًمف ذم ٟمسبف اهلجر واهلذي٤من ًمسٞمّ وصقَّ  ،اًمزٟمٞمؿ

 ومٕمْؾ  ـْ ومٚمؿ يٜمٙمروا ُمِ  ،ومٞمف ُمٜم٘مّم٦م وُمثٚمب٦م دَّ ؾم٤مئر اًمٕمب٤مد ًمٕمُ إمم  اًم٘مقل شمِمٜمٞمع ًمق ٟمس٥م

                                                           

، سمـ٤مب ذم 4اًمٖمزازم:  –/ رس اًمٕم٤معملم )ٟمحقه(، ٟمٙم٧م ُمـ يمالم قمٛمر13: 31يب احلديد أاسمـ  –ذح هن٩م اًمبالهم٦م ( 3)

 .74: 1آرسمكم -/يمِمػ اًمٖمٛم٦م 37، اعمبح٨م 473احلكم:  –/ يمِمػ اًمٞم٘ملم شمرشمٞم٥م اخلالوم٦م واعمٛمٚمٙم٦م

 .(4اًم٘مٚمؿ: آي٦م ) (1)

 .(4، 1اًمٜمجؿ: آي٦م ) (1)
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٦م طَم دْ اًمٙمٗمر ُمِ  قمغما اًم٘مقل اعمبٜمل ذوا ًمف هسمؾ قمدّ  ،(3)هذا اًمٙم٤مومر اعمٜم٤مومؼ رئٞمس اًمٓمٖم٤مم

ومْمٚمٞم٦م هذا اًمتٜمّمٞمص وإو ُم٤مم،اخلٚمٞمٗم٦م ًمرؾمقهلؿ واإل فُ ٟمَّ إِ  فوىمد اقمت٘مدوا ومٞم ٘مب٦م،وُمٜمْ 

سمـ  ٤مهرة اًمبتقل قمكمّ وزوج اًمٓمّ  ،ؾمقلاًمرّ  ُم٤مُمٜم٤م اسمـ قمؿّ إِ دٟم٤م و٦م سمسٞمّ خمتّّم  واًمٕمّمٛم٦م

  .الل ظم٤مل ُمٜمٝم٤مهؾ اًمّْم أ ٦مِ ئٛمّ أصٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وهمػمه ُمـ يب ـم٤مًم٥م أ

 مام٘:طسم ثبْت اإل

صٚمقات اهلل وؾمالُمف ُمػم اعم١مُمٜملم أدٟم٤م سٞمّ ًمُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م ـمرق صمبقت اإلِ  وُمـ

ىمقل  ُم٤مُمتفِ إص اجلكم ذم واًمٜمّ ًمف، سمرواي٦م اخلّمؿ وي٦م اًمتٓمٝمػم آسمِمٝم٤مدة اهلل ذم قمٚمٞمف 

 .(2) شبنمرة املممـع ؿقا طل طظّ سؾِّ » ًمٕم٤مُم٦م صح٤مسمتف: ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل اًمٜمّ 

 :ىمقًمف شمٕم٤مممو

ـُفُ  اهللَُّ  َوـِقُُّؽؿُ  إِكَّاَم ﴿  َـِّذيـوَ  َوَرُسق َـِّذيـ َآَمـُقا ا اَلةَ  ُيِؼقُؿقنَ  ا َؿوةَ  َوُيْمُتقنَ  اـصَّ  اـزَّ

 .(4)﴾َراؿُِعقنَ  َوُهؿْ 

ومٝمق  ،رواه اعمقازم واعمخ٤مًمػ ،ٓيتف وظمالومتف طمدي٨م اًمٖمديرو قمغم صِ ـ اًمٜمّ وُمِ 

 ُمـ اعمتقاشمرات اعمٕمٜمقي٦م.

                                                           

 .ـمٖمؿ( –، ُم٤مدة 443: 37اًمزسمٞمدي  –اًمٓمٖم٤مم: أوهم٤مد اًمٜم٤مس وأراذهلؿ )شم٤مج اًمٕمروس  (3)

ًمٚمِمـٞمخ طمـديث٤م  قنرسمٕمـ، وإ)ٟمحـقه( اورده قمـ ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ُمردويـف ،311اًمٞم٘ملم ًمٚمسٞمد اسمـ ـم٤مووس:  (1)

 .177: 4اعمرقمٌم  –/ ذح أطم٘م٤مق احلؼ ، احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنميـ 147ؾمٚمامن اًمبحراين: 

 (.11اعم٤مئدة: أي٦م ) (1)
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 صغّم رؾمقل اهلل  قمـهذا طمدي٨م صحٞمح  ٤مومٕمل ذم ُمٜم٤مىمبف:ىم٤مل اسمـ اعمٖم٤مززم اًمِّم 

ٟمحق ُمـ ُم٤مئ٦م  وؾمٚمؿ [وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغّم  اهلل رؾمقل ]قمـه اوىمد روًمف، آاهلل قمٚمٞمف و

قمٚمٞمف  ف شمٗمرد قمكمّ قمرف ًمف قمٚمّ أوهق طمدي٨م صم٤مسم٧م ٓ  ٟمٗمس ُمٜمٝمؿ اًمٕمنمة اعمبنمة،

 .(3)دطمهبذا اًمٗمْمٞمٚم٦م ومل ينميمف ومٞمٝم٤م ا الماًمّس 

قمٜمل أ -روى هذا احلدي٨م وذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ًمّم٤مطمبٝم٤م اسمـ طمجر ىم٤مل ومٞمٝم٤م:

يمثر ـمرىمف صحٞمح٦م أ نَّ إِ و اًمبِمػم اًمٜمذير صمالصمقن صح٤مسمٞم٤م، بلي قمـ اًمٜمّ  -طمدي٨م اًمٖمدير

 .(1)ُمٕمؼمة ُمٕمتؼمة

ُم٤مُمٞم٦م اإلِ  نَّ إوًمٞمٕمٚمٛمقا  ،يامنرسم٤مب اًمٗمْمؾ واإلِ أذه٤من وهؾ اًمٕم٘مقل وإأومٚمٞمٕمتؼم  

هق ُمـ همػم وم٤مصٚمف ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ٟم٤مم سمٕمد رؾمقل اهلل إَ  ُم٤ممَ إِ  نَّ إِ ي٘مقًمقن ىم٤مـمب٦م 

 .صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمفيب ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أدٟم٤م ؾمٞمّ 

خ٤مًمٗمقا ومٞمف اعمٕم٘مقل وم يب سمٙمر،أؿمٞمخ شمٞمؿ  فُ ٟمَّ إإمم  ٦م واجلامقم٦موذهب٧م اًمسٜمّ  

قمغم  اً هٚمٝم٤م ردّ أ همػمِ إمم  ه٤مقوسوم ٝم٤م،ؾمقل قمـ حمٚمّ ظمالوم٦م اًمرّ  قاوزطمزطم، واعمٜم٘مقل

                                                           

ُمــ يمٜمـ٧م ُمـقٓه »: ، ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف واًمـف41اسمـ اعمٖم٤مززم:  –يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم أُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ ( 3)

 .34، اًمٗمّمؾ308وقمٜمف ذم قمٛمدة قمٞمقن إظمب٤مر ٔسمـ اًمبٓمريؼ: ش، ومٕمكٌم ُمقٓه

، اًمبـ٤مب اًمثـ٤مُمـ، 311، اًمب٤مب آول، اًمٗمّمؾ اخلـ٤مُمس، وذم: 41اسمـ طمجر:  –اٟمٔمر: اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ( 1)

 .4، حاًمٗمّمؾ اًمث٤مين
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 وظمالومٝمؿ اهلل وصٝمر رؾمقل اهلل وزوج سمتقًمف، ًمقزمي  طمسداً و وسمٖمْم٤مً  ،اهلل ورؾمقًمف

  ٚمٞمؿ ُمـ وضمقه:سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ اًمّس  ُمردود

صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف  وهمػم قمكمّ  ،يٙمقن ُمٕمّمقُم٤مً  نْ أُم٤مم ي٥م اإلِ  نَّ إ :ولإ

 يٙمقن قمكمّ  نْ أ ومتٕملّم  ،سم٤مإلمج٤معطمقال الل همػم ُمٕمّمقم ذم مجٞمع إهؾ اًمّْم أ ئٛم٦مِ أـ ُمِ 

  ُم٤مم.هق اإلصٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 

ٓ  اًمَّذيُم٤مُم٦م قمٝمد اهلل اإلِ  نّ َٕ : ٓ يٙمقن فم٤معم٤م وقم٤مصٞم٤م نْ أذط آُم٤مم  :واـثوّن

ؾمالم ُمنميمقن سم٤مهلل يٕمبدون ّمقص اًمثالصم٦م ىمبؾ اإلِ واًمٚمّ  يٜم٤مًمف اًمٔم٤ممل اًمٕمٜمقد،

 .ًمألٟم٤ممئٛم٦م صٜم٤مم ومال يٙمقٟمقا إإ

 .ظمالومتفِ ـ اهلل ذم يٙمقن ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف ُمِ  نْ أُم٤مم ي٥م اإلِ  نَّ إِ  :اـثوـٌ

صٚمقات اهلل  وهمػم قمكمّ  ْمؾ ُمـ رقمٞمتف،أوميٙمقن  نْ أُم٤مم ي٥م اإلِ  نَّ إِ  :اـرابع

ة، وسمذًمؽ ن يثب٧م ًمف ذم اًمٗمْمؾ زي٤مدأ قمـ ومْمالً  ،ُمسٚمقب اًمٗمْمؾوؾمالُمف قمٚمٞمف 

 .ؾمالم اهلل قمٚمٞمف هق ُمـ يستحؼ ظمالومتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٙمقن قمكمٌ 

 هد واًمٕمٚمؿ اًمٖمزير،اًمزّ  سم٠موص٤مفحؼ ستَ ٟمام شمُ إُم٤مُم٦م ري٤مؾم٦م قم٤مُم٦م اإلِ  :اخلومس

يب أسمـ  وقمكمّ  ٤مدق،يامن اًمّّم ج٤مقم٦م وىمقة اًمٞم٘ملم واإلِ ٤مقم٦م واًمٕمب٤مدة واًمِّم ويمثرة اًمٓمّ 

يمٛمؾ وص٤مف قمغم اًمقضمف إهق اجل٤مُمع هلذه إ ـم٤مًم٥م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف
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 .(3)طمدأومٞمف  ىوٓ يب٤مر ىٓ ي٤مر اًمَّذي

 ذم قمٚمؿِ  كٗمّمستاعمو ٚمرازي،اًمٗم٘مف ًم أصقل قمٚمؿ ذمحّمقل يمت٤مب اعموذم 

ذم  ؾمقلِ ـ اًمرّ ذن ًمف ُمِ يب سمٙمر قمغم اإلِ أىم٤مؾمقا ظمالوم٦م  ح٤مسم٦مَ اًمّّم  نَّ إ :ٚمٖمزازمًم إصقل

ومال يذه٥م قمٚمٞمؽ اٟمف  هذا يٜم٤مذم يمقٟمف ٟمّم٤م، نَّ إٟم٧م شمٕمٚمؿ أو، (1)ٚمّمالةًمُم٤مُم٤م إاًمت٘مدم 

ًمف آو فاهلل قمٚمٞم صغّم  بلي اًمٜمّ  قمـ رووايمٞمػ وىمد  سمف، ٕمتدُّ ُمـ همػم ضم٤مُمع يُ  سم٤مـمؾىمٞم٤مس 

الة ظمٚمػ اًمٗم٤مؾمؼ اًمّّم  واشمٗم٘مقا قمغم ضمقازِ ، (4()1)ٗم٤مضمر واًمْ ؼِم اًمْ  َػ ٚمْ ا ظَم قُ ٚمُّ َص : اٟمف ىم٤مل

 قمٜمد ّٓ إِ ُم٤مم اجلامقم٦م إاؿمؽماط اًمٕمداًم٦م ذم  قمٚمامء اًمسٜم٦ّم واجلامقم٦م ومل يٜم٘مؾ ،واعمبتدع

 .قمبد اهلل اًمبٍمي اعمٕمتززم

 سمـ ـقَمبِد اًمّرْح َصغمَّ ظَمْٚمَػ اهلل قمٚمٞمف وآًمف  صغّم ٟمف أذم صح٤مطمٝمؿ  روواوىمد  

طمد دًٓم٦م هذا احل٤مل قمغم اؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمخالوم٦م ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ زي٤مدة أ عِ ومل يدّ ، (1)قَمقف

                                                           

 ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، اعمٜمٝم٩م اًمث٤مين.331اًمٕمالُم٦م احلكم:  –اٟمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م  (3)

 .، اًمب٤مب اًمث٤مين111اًمٖمزازم:  –اعمستّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل ( 1)

 ووم٤مضمر(.)َصٚمُّقا ظَمْٚمَػ يُمؾ سمر ذم اعمّمدر: ( 1)

 ،387: 3اسمــ طمجـر  –/اًمدراي٦م  39: 4اًمبٞمٝم٘مل –/ اًمسٜمـ اًمٙمؼمى  3710ح ،44: 1ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل ( 4)

 .101ح

 –/اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى 30ح، 119: 1 اًمٙمقذم اسمـ ايب ؿمٞمب٦م –/اعمّمٜمػ  38381،ح 147: 4ُمسٜمد اْحد  (1)

 .319: 1اسمـ ؾمٕمد
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 ف ُمِ اًمنّم 
ِ
سمٕملم اًمبّمػمة ذم  ؾومت٠مُمّ  سمف،اهلل قمٚمٞمف وآًمف  صغّم ؾمقل اًمرّ  ـ اىمتداء

ِذيـه١مٓء اًم٘مقم  ٜم٤مىمْم٤مّت ُمُ   .ٟمٕم٤ممإ ـ ؾم٤مئرِ ضؾ ؾمبٞمال ُمِ أهؿ  اًمَّ

ظمذ أقمٛمر  نَّ أو سم٤م سمٙمر،أب٤ميع يُ  نْ أ كسمأ سمالًٓ  نَّ أَ  :احلسـوىمد روى قمبد اهلل سمـ  

 ن اقمت٘مؽ ومال دمل شمب٤ميٕمف.إيب سمٙمر ُمٜمؽ أاء زي٤م سمالل هذا ضم سمتالسمٞمبف وم٘م٤مل ًمف:

 ،ذا ٟم٤مأقمت٘مٜمل ًمٖمػمه ومٝم٤م أيم٤من  نْ إو قمت٘مٜمل هلل ومٚمٞمدقمٜمل ًمف،أسمق سمٙمر أيم٤من  نْ إ وم٘م٤مل:

وسمٞمٕم٦م اسمـ ، وآًمف اهلل قمٚمٞمف صغّم مل يستخٚمٗمف رؾمقل اهلل  طمداً أسم٤ميع أُ ٤م سمٞمٕمتف ومام يمٜم٧م ُمّ أو

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.إمم  قمٜم٤مىمٜم٤مأف ذم قمٛمّ 

سمدُمِمؼ  وشمقذم ،٤ممِ اًمِّم إمم  وم٤مرحتؾ سم٤م ًمؽ ٓ شم٘مؿ ُمٕمٜم٤م،أٓ  وم٘م٤مل ًمف قمٛمر:

 .(3)ٖمػمودومـ سم٤مًمب٤مب اًمّّم  ٤مقمقن،سم٤مًمٓمّ 

سم٤مخلالوم٦م يقم يع ًمف ق٤م سمُ سم٤م سمٙمر عمّ أ نَّ إِ  يب ـم٤مًم٥م:أل آوذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ذم ومْمؾ 

اهلل قمٚمٞمف  صغّم رؾمقل اهلل  ٜمؼمِ سمق سمٙمر قمغم ُمِ أوىم٤مم  ل مجٕم٦م،وّ أ٘مٞمٗم٦م اضمتٛمٕمقا ذم اًمّس 

 ،وُم٤م هق اًمقاضم٥م ًمف ف،ره سمح٘مّ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وذيمّ  ًمٞمف قمكمّ إوم٘م٤مم  ،خيٓم٥مًمف آو

ُمـ اعمقاىمػ  ٤موهمػمه ف يقم اًمٖمدير،ذم طم٘مّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم وُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل 

                                                           

اًمـدرضم٤مت ٤مدس واعم٤مئـ٦م /، احلـدي٨م اًمّسـ349حمٛمد سمــ احلســ اًم٘مٛمـل:  –اًمٕم٘مد اًمٜمْمٞمد واًمدر اًمٗمريد  (3)

ٞمخ اًمِّم  – / إرسمٕمقن طمديث٤م181: 1اعمػمزا طمسلم اًمٜمقري –/ ظم٤ممت٦م اعمستدرك 177اًمِمػمازي:  –اًمرومٞمٕم٦م 

 .، احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنمون118: اًمبحراينؾمٚمامن 
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دون  سم٤مُٕمرٟمف اًم٘م٤مئؿ أو ٟمص ومٞمٝم٤م وسملم هلؿ سمذًمؽ وضمقب اخلالوم٦م ًمف ُمـ سمٕمده، اًمَّتل

ف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف اؾمتِمٝمد مج٤مقم٦م ٟمَّ إِ  ؿَّ صمُ  ظمرة،اهلل ووقمٞمد إ سم٢مىم٤مُم٦مره وذيمّ  ُمـ قمداه،

يقم ـف آاهلل طؾقف و صّل سؿع مؼوـي رسقل اهلل  امرأرحؿ اهلل » :وم٘م٤مل ،ح٤مسم٦مُمـ اًمّّم 

ؾمت٦م ُمـ  :قمنم رضمال ٤ماصمٜم وم٘م٤مم يقُمئذ ُمـ اعمسجدِ  ,شسؿع ؽؾقؼؿ وـقشفد بام اـغدير,

اهلل قمٚمٞمف  صغّم بل ومِمٝمدوا سمحرضة اجلامقم٦م سمام ىم٤مًمف اًمٜمّ  ٟمّم٤مر،اعمٝم٤مضمريـ وؾمت٦م ُمـ إ

 صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف. فِ ذم طم٘مّ  ـ اًمقصٞم٦مِ ده ُمِ يمّ أوُم٤م  ،يقم اًمٖمدير وؾمّٚمؿًمف آو

وؿمٝمدت يمام  ؾمٛمٕم٧م يمام ؾمٛمٕمٜم٤م،ٟمؽ إ هٚمف،أإمم  احلؼ دَّ سم٤م سمٙمر رِ أي٤م  وم٘م٤مًمقا: 

 قمغم قمكمي  امؾمٚمّ ٤م ًمؽ وًمٕمٛمر عمّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم بل ُم٤م شمذيمر ىمقل اًمٜمّ أَ  ،ؿمٝمدٟم٤م

 ف؟.ورؾمقًم ُمر ُمـ اهلل٠ِمومبأ٘مٚمتام وم اعم١مُمٜملم، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف سم٢مُمرة

 سم٤م سمٙمر وىمٚم٧م:أٟم٧م ي٤م أ (3)وم٘مٛم٧م ,شكعؿ» :ٞمامشمفسٚمشموم٘م٤مل صٚمقات اهلل قمٚمٞمف و

 .ُمػم اعم١مُمٜملمأالم قمٚمٞمؽ ي٤م اًمّس 

صبح٧م ُمقٓي وُمقمم أيب ـم٤مًم٥م أسمـ ا ًمؽ ي٤م سمٍخ  سمٍخ وم٘مٚم٧م: ٟم٧م ي٤م قمٛمر أ٤م ُمّ أو 

هؾ اًمبٞم٧م أوٓ شمٔمٚمؿ  ضمؾ،ٟمّمػ اًمرّ أَ سم٤م سمٙمر وأظمػ اهلل ي٤م ، يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م

واطمد سمٙمالم يِمبف هذا  وشمٙمٚمؿ يمّؾ  :ضمٕمٚمف اهلل هلؿ اًمَّذيوٓ شمسٚمبٝمؿ ُمٚمٙمٝمؿ  ٝمؿ،طم٘مّ 

                                                           

 )وم٘مٛمتام، أُم٤م أٟم٧م ي٤م أسم٤م سمٙمر(.ذم اعمّمدر: ( 3)
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 .٤مضمقاسم ردي نْ أومل يستٓمع  سمق سمٙمر قمغم اعمٜمؼم،أومحؿ أُ ك الم طمتّ اًمٙمّ 

ىمٞمٚمقين ومٚمس٧م سمخػميمؿ أ٤مس هي٤م اًمٜمّ أ سمق سمٙمر:أ ومرغ اًم٘مقم ُمـ يمالُمٝمؿ ىم٤مل ومٚماّم  

ُمؽ رؾمقل ىمدّ  ،ٓ ٟم٘مٞمٚمؽ وٓ ٟمست٘مٞمٚمؽ وىم٤مل: ًمٞمف قمٛمر قمجالً إوم٘م٤مم  ،ومٞمٙمؿ وقمكمّ 

ذا يمٜم٧م ٓ إٙمع ي٤م ًمُ  ىم٤مل ًمف: ؿَّ صمُ  اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم طمٞم٤مشمف ومٙمٞمػ ٓ ٟم٘مدُمؽ سمٕمد ووم٤مشمف؟

ُمٜمؽ  ظمٚمٕمٝم٤مأ نْ أمهٛم٧م ًم٘مد واهلل  ىمٛم٧م ٟمٗمسؽ ذم هذا اعم٘م٤مم؟أؿ شم٘مقم سمحج٦م ومٚمِ 

ومل يٜمتٔمؿ ذم  ،ـ اعمسجدِ ٟمزًمف قمٛمر ُمـ اعمٜمؼم وظمرضمقا ُمِ أ ؿَّ صمُ  يب قمبٞمدة،أضمٕمٚمٝم٤م ذم أو

قمٞمف وُمدّ  ،صالً أُمػمهؿ أ٦م ُم٤مُمإومل يٜمٕم٘مد آمج٤مع قمغم  ُمر مج٤مقمتٝمؿ،أَ ذًمؽ اًمٞمقم 

 .(3) ذيمرٟم٤مهُمٙم٤مسمر حمجقج سمام 

 ويم٤من طم٤مضاً  ٜمٙمر،ُمر ُمِمٝمقر ٓ يٙم٤مد يُ أواُمتٜم٤مع ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة قمـ اًمبٞمٕم٦م 

 اهلل. تٚمفُ ىمَ  ٕمداً ٚمقا ؾَم تِ اىمْ  ك ىم٤مل قمٛمر:خٞمٗم٦م طمتّ ٘مٞمٗم٦م اًمّس ُمٕمٝمؿ يقم اًمّس 

ظمؾ ُمٜمزًمف دْ أُ ؾ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ وٛمِ حُ ومَ  ٗمتٜم٦م،اًمْ  اْحٚمقين قمـ ُمقضعِ  :ٕهٚمفوم٘م٤مل ؾمٕمد 

 .(1)ومل يب٤ميع

                                                           

، احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنمون، 119ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمامن اًمبحراين:  إرسمٕمقن طمديث٤م، سمؾ ٟم٘مٚمف قمـ قمٚمٞمف ذم اعمٜم٤مىم٥ممل أقمثر ( 3)

 .71: 1، سم٤مب ذم شمرشمٞم٥م اخلالوم٦م واعمٛمٚمٙم٦م، واًمقاذم ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين 1رس اًمٕم٤معملم ًمٚمٖمزازم: واٟمٔمر 

ًمٚمِمـٞمخ ؾمـٚمامن  طمديث٤م آرسمٕمقن، 91: 3، آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد 137آيْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان:  :اٟمٔمر( 1)

 .، احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنميـ170اًمبحراين: 
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ٟمص  ذا مل يٕم٤مرضفُ إِ ام يٙمقن طمج٦م ٟمَّ إِ ومٝمق  ٤مهري،مج٤مع اًمٔمّ اإلسٚمٞمؿ شمَ  وقمغم شم٘مديرِ 

سم٤مٓظمتٞم٤مر ُمع طمّمقل اًمٜمص  ضمتٝم٤مد ذم اًمبٞمٕم٦مِ وٓ يقز آ ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، ـْ ُمَ 

سمـ  ًمٚمخالوم٦م سم٤مب ُمديٜم٦م قمٚمٛمف قمكمّ ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم  بّل اجلكم اًم٘م٤مـمع ذم شمٕمٞملم اًمٜمّ 

 اعمتقاشمرة.ظمب٤مر الم يمام وردت سمف إيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس أ

 ىم٤مل:  ـْ ُمَ  رّ وهلل دُ 

 

        وٓؤه ًمٚمَقيصي  قَمبدٌ  وَم٤مزَ  ًَم٘مد

        سمِف طَمٚمَّ٘م٧م وًَمق ُُمٕم٤مِديف َوظم٤مَب 

        اًمَّذي واجلقَهر اعمٙمٜمقنُ  اًمٜمَّب٠م ُهقَ 

 ٝم٤مىمٚمُّ أ (3)٤مهراِت اًمٔمّ  اِت و اعمٕمجزَ وذُ 

        وؿَم٘مٞمُ٘مف اعمُّمٓمٗمك قمٚمؿِ  وَواِرُث 

        طُمَس٤مُمفُ  ًَمقٓ اإلؾمالمُ  إٟمَّام أٓ

 

 اًمَٙمب٤مِئرِ  سم٤ِمعمقسم٘م٤مِت  ؿَم٤مسَمف (1)إنْ وَ 

 ومَ  مُ قادِ ىمَ 
ِ
 يم٤مرِسِ  لمِ اجلٜم٤مطَم  (1)تخ٤مء

دَ  ـَ  ُٟمقرٍ  ُِمـ دَمسَّ  زاِهرِ  اًم٘مدس ُِم

 ائرِ اًمرسَّ  ستقدقم٤مِت قمغم ُمُ  اًمٔمٝمقرُ 

 وإواِسِ  اًمٕمغم ذم وَٟمٔمػماً  أظم٤مً 

 (4)٤مومِرِ فم ىمالُم٦مِ  أو قَمٜمزٍ  يمٕمٗمٓم٦مِ 

                                                           

 ذم اعمّمدر: )اًمقاضح٤مت(.( 3)

 .( ذم اعمّمدر: )وًمق( 1)

 اٟمحٓمـ٧م يمرسـت إِذا ٕهَنـ٤م اجلٜمـ٤مح ًمٞميٜمـ٦م :وَمْتخـ٤مءُ  وقمْرُضـٝم٤م، وقُم٘مـ٤مب وًمٞمٜمُٝم٤م اعمٗم٤مصؾ اؾمؽمظم٤مء :( اًمَٗمَتُخ  1)

َّٓ  يٙمقن ٓ وهذا ،وهمٛمزهتام ضمٜم٤مطمٞمٝم٤م  ومتخ(. –، ُم٤مدة 1:43اسمـ ُمٜمٔمقر –، )ًمس٤من اًمٕمرب اًمٚملم ُمـ إِ

 ( ذم اعمّمدر: )طم٤مومِر(. 4)
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        قُمٚمقُُمف ًمقٓ اًمَتقطمٞمدُ  إٟمَّام أٓ

        َيٛمٞمٜمِفِ  ـمقع إىَمدارُ  إٟمَّام أٓ

ؿّ  ريَمَض  وَمٚمق]         واـمِئ٤مً  اجلالُِمدَ  اًمّمُّ

ٛمسِ  يَمسَػ  َرامَ  وًَمق  ٟمقَره٤م يمّقرَ  اًمِمَّ

 اهلدى اًمٕمٔمٛمك ُمستٜمبطُ  أي٦مُ هق 
 

 يم٤مومِرِ  َوهنب٦م ِضّٚمٞمؾٍ  يمُٕمرض٦مِ 

 وىم٤مِدرِ  ُُمٓم٤مع وشمرٍ  ُمـ وَمبقركَ 

َره٤م واظِمرِ  سم٤معمؽَمقم٤مِت  ًمٗمجَّ  [اًمزَّ

 َداِئر يمؾَّ  أوماليمٝم٤م ُِمـ وقَمٓمََّؾ 

 (3)ٝمك واًمبّم٤مئرِ اًمٜمّ  رسم٤مِب أ وظمػمةُ 
 

 : ّظلنَه لُمبآع٘ الكْو ضالو اهلل علُٔ امتياع أمري املؤميني 

٤م عمّ  صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ٤مً قمٚمٞمّ  نَّ أ اًمٗمري٘ملم: ةروا ـ ُمِم٤مهػمِ روى مج٤مقم٦م ُمِ 

صح٤مهبام يديرون أُمـ  ٦مهق وقمٛمر ومج٤مقم أسمق سمٙمرٚمس ضَم  ،سمٙمر يبٕ اعمب٤ميٕم٦مِ  قمـاُمتٜمع 

 .سمفوُم٤م يٙمٞمدوٟمف  الم،قمٚمٞمف اًمّس  ُمرهِ أاًمٗمٙمر ذم 

 !تفٚمْ تَ ؿمئتؿ ىمَ  نْ إ :اًمٙم٤مومر اًمٕمٜمٞمد وم٘م٤مل هلؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 

 .ٗمٕمؾ ذًمؽ ي٤م ظم٤مًمد؟شمَ وأ سمق سمٙمر:أوم٘م٤مل  

 .ٟمٕمؿ ىم٤مل:

ؽ حت٧م ٞمٗمُ ضم٤مٟمبف وؾَم إمم  صؾي  بح،ىم٧م صالة اًمّّم ذا يم٤من وَ إومٕمؾ ذًمؽ إًمف: وم٘م٤مل  

  .ِمٝمدسٚمٞمؿ سمٕمد اًمتّ واًمٕمالُم٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ قمٜمد اًمتّ  د وم٤مىمتٚمف،ِمٝمّ ٚمس ًمٚمتَ ذا ضَم ٢موم صمٞم٤مسمؽ،

                                                           

يب احلديـد: أاسمـ  –اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمسبع( إسمٞم٤مت ٕسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم/  (3)

 ، اًم٘مّمٞمدة اخل٤مُمس٦م.311
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 .ومٕمؾ ذًمؽ همداً أ ظم٤مًمد:ل وم٘م٤م

ر ذم ٗمٙمّ ضمؾ يُ ُمٕمف ويم٤من اًمرّ  وؾمٞمٗمفُ  ،المقمٚمٞمف اًمّس  قمكمي  ضم٤مٟم٥ِم إمم  ظم٤مًمد وىم٤مم وم٠مشمك

 الم صم٤مرت اًمٗمتٜم٦م،قمٚمٞمف اًمّس  ظم٤مًمد قمٚمٞم٤مً ؾ تَ ذا ىمَ إٟمف إومخٓمر سمب٤مًمف  ،ذًمؽ ذم قم٤مىمب٦مِ  شمفِ صال

الم ظم٤مًمد ىمبؾ اًمّس إمم  سمق سمٙمرأٗم٧م ِمٝمد اًمتّ ـ اًمتّ  ومرغ ُمِ ومٚماّم : سمٜمل ه٤مؿمؿ ي٘متٚمقٟمف نَّ إو

 .ؿؾمٚمّ  ؿَّ صمُ  ،ُمرشمف سمفأَ ٚمـ ظم٤مًمد ُم٤م ٕمَ ٗمْ ٓ يَ  وىم٤مل:

 .ش؟ـً ؽوطالً ؿُ وأ» :خل٤مًمدالم قمٚمٞمف اًمّس  وم٘م٤مل قمكمّ  

قمٜم٘مف إمم  يدهالم قمٚمٞمف اًمّس ُمػم اعم١مُمٜملم أ ومٛمدَّ  ف هن٤مين،ٟمَّ إقٓ ٕمؿ ًمَ ٟمَ  ىم٤مل اًمٚمٕملم:

سمٞمديف  رضُب وضمٕمؾ ظم٤مًمد يَ  ،س٘مٓم٤منشمك يم٤مدت قمٞمٜم٤مه  طمتّ اموقمٍمه هب ٕملمسم٢مصبَ 

طمد أرب ُمٜمف ام ىمَ ويمٚمَّ  ّمف ُمٜمف،ٚمّ خُي  نْ أطمد أ٘مدر يَ  وملْ  ،ذم صمٞم٤مسمفِ  أطمدَث ك ورضمٚمٞمف طمتّ 

 رُم٘مف سمٕمٞمٜمف ومٞمبٕمد ظمٞمٗم٦م ُمٜمف.

 ٥مِْم ذا همَ إويم٤من ؾمالم اهلل قمٚمٞمف  ٜمٙمقؾم٦م،هذه ُمِمقرشمؽ اعمْ ًمٕمٛمر: سمق سمٙمر أوم٘م٤مل 

 ،ُمٜمف طمد قمغم اًم٘مرِب أومٚمؿ ي٘مدر  ،ح٤مسم٦متتح٤مُم٤مه اًمّّم ومْم٥م سملم قمٞمٜمٞمف قمرق اًمٖمّ  مىم٤م

يم٤مدت ٟمٗمسف  نْ أسمٕمد  ٕضمٚمفوم٤مـمٚم٘مف  ًمٞمف ذم ظم٤مًمد،إِ ع ومِمٗمّ  اًمٕمّب٤مسف قمٛمي إمم  ٠مواوم٤مًمتج

 .(3)ذم صمٞم٤مسمف ثطمدأومتْمح سملم اًم٘مقم سمام أُ وىمد  شمتٚمػ،

                                                           

 =، شمرمج٦م ؾمٚمٞمؿ سمــ ىمـٞمس338: 3اًمٓمؼمد  –طمتج٤مج آ) سم٤مظمتالف سمسٞمط وزي٤مدة(/318: 1شمٗمسػم اًم٘مٛمل( 3)
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واٟم٘مالهبؿ  ،هتؿ ويمٗمرهؿ اًمب٤مـمـاًمدٓئؾ قمغم ردي  وضحأومٝمذه اًمقاىمٕم٦م ُمـ 

ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ؾمقل هق ٟمٗمس اًمرّ  اًمَّذيدهؿ وُمقٓهؿ واؾمتحالهلؿ ًم٘متؾ ؾمٞمّ 

 ذم طمؾ ُمِمٙمٚمٝمؿ ويمِمػ ضائٝمؿ. واعم٠مُمقلواعمٗمزع 

إمم  واومؽماىمٝم٤م يـ،ُم٦م ذم اًمدّ وىمٕم٧م ذم هذه إُ  اًمَّتلن مجٞمع آظمتالوم٤مت أقمٚمؿ أو

ٚمٛم٦م اعمٚمحديـ ط اًمٔمّ وُمِم٤مضمرهتؿ وُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وطمروهبؿ وشمسٚمّ  ٟمٞمػ وؾمبٕملم،

 ٥م ؾمالـملم اجلقر ُمٜمٝمؿ ذم اًمبالدِ وشمٖمٚمّ  سمرار،٤محللم إذار ُمٜمٝمؿ قمغم اًمّّم وإ

 ٘م٤مق،ٗم٤مق واًمِّم هؾ اًمٜمّ أ ه١مٓء اًمٔمٚمٛم٦م اًمٙمٗم٤مر، ُمـ فمٚمؿِ  ٠مام ٟمِمٟمَّ إذًمؽ  يمؾُّ  ىمٓم٤مر،وإ

ِذيـوًملم ام إؾمٞمّ  قا سمف ُمـ واؾمت٘مٚمّ  ديـ،٤مآئٛم٦م اهلهٚمف ُمـ أقمـ  سم٤مُٕمرقمدًمقا  اًمَّ

ت قمٚمٞمف زٟم٤مدىم٦م سمٜمل اُمٞم٦م ّس أو راذل اعمٜم٤موم٘ملم،أاًمٞمف ٟمٗمقس  ٦مك شمِمقىمدوهنؿ طمتّ 

ُمثؾ ُمٕم٤موي٦م ويزيد ًمٕمٜمٝمؿ اهلل وسمٜمل ُمروان قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل واعمالئٙم٦م  ،اعمٚمحديـ

 مجٕملم.أ٤مس واًمٜمّ 

قم٘مدوا هلؿ و ووًمقهؿ اًمقٓي٤مت ،اًمت٠مؾمٞمسٚمػ سم٤مًمتٛمٙملم سمٕمد هلؿ اًمّس  وىمد ُمٝمدَّ 

 ُمرل إآ٤م وعمّ  بل قمـ ؾمٚمٓم٤مهنؿ واًمقٓي٤مت،هؾ سمٞم٧م اًمٜمّ أسمٕم٤مد إِ وسم٤مًمٖمقا ذم  اًمراي٤مت،

قء وفمٝمرت قمٚمامء اًمّس  رضم٤مس،وًمئؽ إَ أُ ٤مًمٙملم ُمس٤مًمؽ اًمّس  اًمٕمّب٤مسسمٜمل إمم 

                                                                                                                                                    

)سم٤مظمتالف سمسٞمط( اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىمـ٥م  71، ح31، اًمب٤مب717: 1اًمراوٟمدي  –/ اخلرائ٩م واجلرئح اًمٙمقذم=

 ، احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنميـ.177اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين:  –/ إرسمٕمقن طمديث٤ًم 113اعمح٘مؼ اًمبحراين: –
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ومم أُ هٚمف ُمـ أك ظمٗمل احلؼ وطمتّ  -ٟمٗمسف إمم  ٤مساًمٜمّ  قيدقم يمؾُّ  -اًمْم٤مًمقن اعمْمٚمقن 

 وشم٤مه اًمٜمّ  اًمٕمّمٛم٦م واًمرؿم٤مد،
ِ
 اًمٗمس٤مد، رضِ وافمٝمروا ذم إ اجلٝم٤مًم٦م، ٤مس ذم سمٞمداء

 ُمذه٥م وسم٤مب. يمؾي إمم  وشمِمٕمب٧م ذم سمدقمٝم٤م واهقائٝم٤م ٤ًم،طمزاسمأ٦م ُمَّ وم٤مومؽمىم٧م إُ 

 طمٞم٨م ىم٤مل: (3)زاقملقمبؾ اخلُ ؿم٤مر دِ أمم هذا إو 

َٚم٧م َوُم٤م         ومٞمِٝمؿُ  اعمَذاِه٥َم  شمِٚمَؽ  ؾَمٝمَّ

       إُِمَرةً  اًمَس٘مٞمَٗم٦مِ  َأصح٤مُب  ٟم٤مَل  َوُم٤م]

        ِزُم٤مَُمٝم٤م إًَِمٞمفِ  اعمقص ىَمٚمَّدوا َوًَمق
 

 

ّٓ  اًمٜم٤مسِ  قَمغم  اًمَٗمَٚمت٤مِت  سَمٞمَٕم٦مُ  إِ

 شمِراِت  سم٠َِمُمرِ  سَمؾ شُمراٍث  سمَِدقمقى

ـَ  سمَِٛم٠مُمقنٍ  ًَمُزُم٧َّم  (1)[اًمَٕمَثراِت  ُِم
 

 ظله الكْو ألٍل البٔت صلْات اهلل ّضالمُ علَٔه:

 هؾِ أوٟمسب٧م ُم٤م ضمرى قمغم  ،سمٕمدهؿ اهللأه١مٓء  ومٕم٤ملِ أـ ُمِ  بٞم٧ماًمهؾ أامت ٔمٚمُّ وشمَ 

                                                           

اٟمس....،  سمـ دقمبؾ سمـ قمبد ظم٤مًمد سمـ سمـ ظمداش سمـ هنِمؾ سمـ متٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ رزيـ سمـ قمكم سمـ دقِمبؾ ( هق:3)

 ُمــ أصـٚمف وِدقمبؾ ًم٘مـ٥ٌم ًمـف، قمكم ؾمٛمف قمبداًمرْحـ سمـاوذم شم٤مريخ سمٖمداد:  قمكم، أسم٤م هـ، ويٙمٜمك348 ؾمٜم٦م وًمد

 جمٛمـقع يمثػم ؿمٕمر وقمدَّ ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم اًمرض٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، ًمف وىمد ؾمٙمـ سمٖمداد، ،اًمٙمقوم٦م

 ٟمٗمـ٤مئس ُمــ همـػمه وم٘مد يمام ُمٗم٘مقد اًمٞمقم اًمّس٤مسم٘م٦م، وًمٙمٜمف اًمٕمّمقر ذم ُمِمٝمقرا هذا اًمديقان يم٤من وىمد ديقان، ذم

–)اٟمٔمـر: آهمـ٤مين  هــ147وم٤مشمـف و إهمـ٤مين، صـ٤مطم٥م ذيمـر ُمـ٤م ؿمـٕمره يمثرة قمغم ويدل .اًمِمٕمري٦م اًمدواويـ

   (.403: 7حمسـ أُملم –، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 178: 8اًمبٖمدادي -، وشم٤مريخ سمٖمداد194: 10آصٗمٝم٤مين

: ذم ظمّم٤مئص وُمٜم٤مىم٥م آُم٤مم اًمرض٤م صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف قمٚمٞمف/ؿمـٕمر 331: 1رسمكم إ –يمِمػ اًمٖمٛم٦م ( 1)

 .: اًم٘مسؿ اًمث٤مين111دقمبؾ اخلراقمل:



063  

 

 

ًمٞمٝمؿ إة اعمدّ  وهمّم٥م احل٘مقق قمغم ـمقلِ  ،واًم٘متؾ واجلقرِ  ٚمؿِ ـ اًمٔمُّ ؾم٤مًم٦م ُمِ رّ سمٞم٧م اًم

 ٘مٞمٗم٦م.اًمّس  يقمِ  بٕمث٦م قمـ سمٞمٕم٦مِ ٜمَ ُمُ  ٞمٗم٦مسلم اعمخِ ٕم٦م احلُ واىمِ  نَّ إ :ومٜمٕمؿ ُم٤م ىمٞمؾ ُمٕمٚمقم ؿم٤ميع،

 غ يقمِ إ) (7)هرؾًأم دَ  جؿيِ ـ محِ مو مِ و»الم: قمٚمٞمف اًمّس ٤مدق اًمّّم ُم٤مم اإلىم٤مل ُمقٟٓم٤م 

  .(4)شفامطـوؾِ أَ يف ]وهل[  ّٓ إِ  (2)(اـؼقومي

 ه٤مم الًمتٝمؿضوذم سمٞمداء  ،اىمتدى هق سمٔمٚمٛمٝمؿ وم٢مٟمامؿ هب رصمشم٠مفم٤ممل  يمّؾ  نَّ وذًمؽ ٕ

وشمبٕمتف  ومٕمٝمدشمف قمٚمٞمٝمؿ ف،اهلل وض٤مع ُمـ طم٘مقىم ؾ ُمـ طمدودِ ُم٤م شمٕمٓمّ  ويمّؾ  ،وهمقى

ٗمك قمٚمٞمف ختوٓ  ،ٓ يقر اًمَّذيقمٜمف سملم يدي احلٙمٞمؿ اًمٕمدل ن اعمس١موًمق وهؿ ،دهيؿًم

 ُمقر.ُمٙمٜمقٟم٤مت إُ 

دىم٤مل  وًمق  صال،أَ الم مل يب٤ميع هلؿ ف قمٚمٞمف اًمّس ٟمّ إِ  ؼمي ذم شم٤مرخيف:سمـ ضمرير اًمٓمّ  حمٛمَّ

                                                           

 .ذم اًمبح٤مر: )هيراق( (3)

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.1)

، سم٤مب  181: 10اعمجٚمز  -ٟمقارسمح٤مر إ /، ُمس٤مئؾ آُم٤مُم٦م174ح احلٚمبل: سمق اًمّمالأ –شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف  (1)

)قمــ  1، يمت٤مب قمبد اعمٚمؽ سمـ طمٙمٞمؿ، ضـٛمـ ح104قمدة حمدصملم:  –/وروي ذم آصقل اًمست٦م قمنم10

وٓ ُرومـع  ،فمٚمـامً  : ُم٤م ُأهري٘م٧م حِمَْجٛمـ٦م ُمــ دمٍ أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمسالم... ....، ىم٤مل.اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد، ىم٤مل:

، 181: 3اًم٘مٞم٤مُم٦م....( / وذم شمٗمسػم اًم٘مٛمـل يقم إمم  وٓ طُمٙمؿ سم٤مـمؾ إّٓ وهق ذم أقمٜم٤مىمٝمام ،طمجر ًمٖمػم طمّ٘مف

( )ىمقل آُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: واهلل ُم٤م ُأهري٘م٧م حِمَْجٛم٦م ُمـ دم، وٓ 11ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمٜمحؾ: أي٦م )

 ّٓ ػم  ووزر ذًمؽ ذم أقمٜم٤مىمٝمام ُمــ همـىُمرع قمّم٤م سمٕمّم٤م، وٓ هُمّم٥َم ومرج طمرام، وٓ ُأظمذ ُم٤مل ُمـ همػم طمٚمف: إ

 .(ءسمٌم أن يٜم٘مص ُمـ أوزار اًمٕم٤معملم
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الم اٟمف   ٦م،ُمّ الف ذم هذه إُ سم٤م سمٙمر يمام سم٤ميع همػمه عم٤م وىمع اخلِ أَ سم٤ميع قمٚمٞمف اًمسَّ

٤م وعمّ  ح٤مسم٦م،ظم٤مص٦م ُمـ سملم اًمّّم  وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ُمره أَ ذم وآرضم٤مف ُمٜمٝمؿ 

دا ؿمب٤مب ه ؾمٞمّ اوومٞمف وًمد سمٞمتف، سم٢مطمراققا مهّ وَ  قا سم٘متٚمف ومجٕمقا احلٓم٥م قمغم سم٤مسمف،مهّ 

دة ٟمس٤مء ووم٤مـمٛم٦م ؾمٞمّ  ،وؾمّٚمؿًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم ورحي٤مٟمت٤م رؾمقل اهلل  ٦م،هؾ اجلٜمّ أ

  .(3)وهمٚمبقهؿ قمغم مخسٝمؿ صمٝمؿ،اُمػموُمٜمٕمقهؿ  اًمٕم٤معملم،

 :زضْل اهلل صّلٙ اهلل علُٔ ّآلُأعله الياع بعد  يف نْىُ ضالو اهلل علُٔ

اهلل قمٚمٞمف  صغّم ٤مس سمٕمد اًمرؾمقل قمٚمؿ اًمٜمّ أالم يم٤من ف قمٚمٞمف اًمّس ٟمَّ إِ ٤م اًمٙمالم قمغم ُمّ أَ و

 صغّم ومٝمق اعمٕمٚمقم ُمـ ىمقل رؾمقل اهلل  واٟمف اؾمت٤مد اًمٕم٤ممل ذم ومٞمقض٤مت اًمٕمٚمقم، ،ًمفآو

 ّٓ إ ـ هذا اخلٓم٤مِب اعم٘مّمقد ُمِ ومٚمٞمس  :(2)شوبوُِب  عؾؿ وطظي اـْ  يُ يـَ دِ كو مَ أَ »: وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

رسار وإَ  ؾمالُمٞم٦م،شمٗمٞمض ُمٜمف اًمٕمٚمقم اإل اًمَّذيالم هق اعمٜمبع قمٚمٞمف اًمّس  فُ ٟمَّ إِ سمٞم٤من 

 ،ٜم٦م اًم٘مدؾمٞم٦مواًمّس  ن اعمجٞمد،آاؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مر اًمَّتلٓم٤مئػ احلٙمٛمٞم٦م واًمٚمّ  هلٞم٦م،اإلِ 

يٙمقن هل٤م اًمب٤مب  نْ أيٜم٦م ومٞمام حتتقي قمٚمٞمف ن اعمدّ ٠مؿم نَّ َٕ و ومٝمق ُمّمدره٤م واعمحٞمط هب٤م:

                                                           

ىم٤مل: أشمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمٜمزل قمكم وومٞمف ـمٚمح٦م واًمـزسمػم، ورضمـ٤مل )...، 441: 1ذيمر اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف ( 3)

ٞمػ، اًمبٞمٕم٦م، ومخرج قمٚمٞمف اًمـزسمػم ُمّمـٚمت٤م سم٤مًمّسـإمم  ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، وم٘م٤مل: واهلل ٕطمرىمـ قمٚمٞمٙمؿ أو ًمتخرضمـ

 ....(.ومقصمبقا قمٚمٞمف وم٠مظمذوه ـ يدهِ ٞمػ ُمِ ومٕمثر ومس٘مط اًمّس 

حمٛمـد سمــ  –ُمٜم٤مىم٥م آُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم (/ 389، ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمب٘مرة آي٦م )87: 3شمٗمسػم اًم٘مٛمل ( 1)

 .304، ح87اسمـ اعمٖم٤مززم:  –الم /ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّس 3073، ح118: 1ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم 
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 ٟم٤ممِ ألذم اًم دَّ قمُ  ـ اًمب٤مِب ت اعمديٜم٦م ُمِ ٠ممل ي ـْ وُمَ  ـم٤مرق، اًمٞمٝم٤م ُمٜمف يمّؾ  قٓمرّ تي اًمَّذي

 .٤مرقاخل٤مئـ اًمّس 

 ،همٞم٤مررسار اعمّمقٟم٦م قمـ إهق اعمٗمزع ًمبٞم٤من شمٚمؽ إقمٚمٞمف اًمّسالم  ٤مً قمٚمٞمّ  نَّ أومثب٧م  

حس٥م ُم٤مًمف ُمـ سمِ  ٦م٦م وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م احل٘مٞم٘مٞمّ اًمٙمٚمٞمّ طمٙم٤مُمٝم٤م أوهق اعمٝمتدي ًمتٗم٤مصٞمؾ مجٚمٝم٤م و

ويمثرة ُمالزُم٦م  ؾمتٕمداد،وىمقة آ ومٞمٝم٤م، ىٓ ي٤مر اًمَّتلوىمقة احلدس  يم٤مء،اًمذّ  يماملِ 

وًمٞمس ًمف ذم صٗم٤مء ضمقهر اًمٜمٗمس  مم٤مصمؾ، ًمٞمس ًمف ذم اًمٕمٚمقمِ  اًمَّذيآؾمت٤مد اًمٙم٤مُمؾ 

 ًمس٤مئر اخلٚمؼ: اعم٠مظمذٜم٤مول ىمريب٦م رسار ًمديف ؾمٝمٚم٦م اًمتّ سمحٞم٨م ص٤مرت شمٚمؽ إَ  ،ُمٕم٤مدل

رادوا أويٛمٙمٜمٝمؿ شمٜم٤مول ُم٤م  ُمٜمٝم٤م يٜمتٗمع اخلٚمؼ ُمـ اعمديٜم٦م، اًمَّتلاًمب٤مب هق اجلٝم٦م وَٕنَّ 

 ُمٜمٝم٤م.

 ٛمرهقمُ  ولِ أَ ًمف ُمـ آاهلل قمٚمٞمف و صغّم شمرسمٞم٦م رؾمقل اهلل  ،هذا اعمبٚمغ ب٥م ذم سمٚمقهمفِ واًمّس 

ظمالق اًمٕمٚمٛمٞم٦م وايمتس٤مب يمرائؿ إَ  ٗمس٤مٟمٞم٦م،ُمراشم٥م اًمٙمامٓت اًمٜمّ  ٕقمغمه قمدَّ أَ  نْ أَ إمم 

 ،٤مصحخ اًمٜمّ ٤مر ًمف إَ ّمًمف ومٞمٝم٤م ومآاهلل قمٚمٞمف و صغّم ؾم٤موى رؾمقل اهلل  كواًمٕمٛمٚمٞم٦م طمتّ 

 صغّم بل الم هبذه اًمرشمب٦م اؾمت٤مد اًمٕم٤معملم سمٕمد اًمٜمّ وص٤مر قمٚمٞمف اًمّس  ٤مس،٤مطم٥م اًمٜمّ واًمّّم 

 َم،حُت  نْ أوُمٜم٤مىمبف وومْم٤مئٚمف ايمثر ُمـ   ـمريؼ احلؼ،إمم  وه٤مدي اخلٚمؼًمف، آاهلل قمٚمٞمف و

  (3).ُمؾ واحلَموذرات اًمرّ  ن شم٘م٤مس سمٕمدد ىمٓمرات اعمٓمر،٠مسم ضمّؾ أَ و

                                                           

 ، احلدي٨م آرسمٕمقن.470آرسمٕمقن طمديث٤م ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين:  :( اٟمٔمر3)
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 ىم٤مل: ـْ ُمَ  وهلل درُّ 

 اًمٕم٤ممل  ٦مَ بّ ٧م ىمُ ٛمّ ذا ؿِم إِ و

 ىمدسٍ  دارةُ  ؿَّ ثَ ومتقاضع ومَ 

 قم٘مٞمٍؼ  ٗمُح ؾَم  ُمقعُ ًمف واًمدّ  ىمْؾ 

 د اهللٟم٧م يَ أَ  بّل اًمٜمّ  ي٤م اسمـ قمؿي 

 ؽوص٤مومُ أَ و اًم٘مديؿُ  فُ ٟمُ آٟم٧م ىمرأ

 كؿمتّ  صمرآُمذم  اهللُ َؽ ظمّمَّ 

 قمكرْ ضؽ شمَ وْ سمٖمػم رَ  قمٞمٜم٤مً  ًمٞم٧َم 

 اًمؼماي٤م ظمػمُ  بلي اًمٜمّ  ٟم٧م سمٕمدَ أَ 

 ًمقٓ  طمٞم٨ُم  يمذاشمفِ  ذاٌت  ًمَؽ 

 ي وص٤ملٍ دْ ثَ ام سمِ راضٕمتُ ىمد شمَ 

 شمٞم٦مهقٓ َؽ طمسبُ  اعم٘مدار ي٤م قمكمُّ 

 كيٜمٛم َؽ ًمٞمف ـمبٕمُ إِ ىمدس  يُّ أَ 

 ٧مٞمٖمَ ِص  ٓمِػ اًمٚمّ  ـ ضمقهرِ س ُمِ ٗمْ ]ًمؽ ٟمَ 

 

 ِم٤مه٤مٖمْ ٤م شمَ رهّب  ٟمقارُ أَ قمغم وإ

 راه٤مصمَ  ؿَ ثْ ًمَ  ومالكُ ك إٛمٜمّ تَ شمَ 

 ْم٤مه٤مهمَ سمٜم٤مر  (3)ٓمكمّْم شمَ واحلِم٤م 

  ؾَّ يمُ  ؿَّ قمَ  اًمَّتل
ٍ
 داه٤مٟمَ  رء

 وطم٤مه٤مأ اًمَّتل آي٤مشمف

 كقمداد ٓ شمتٜم٤مهإ هل ُمثُؾ 

 ذاه٤مومٞمٝم٤م ىمَ  واؾمتٛمرَّ  ٧ْم يَ ىمذِ 

 ُم٤م هب٤م ىمٛمراه٤م ام ظمػمُ واًمّس 

 ظم٤مه٤مآ٤م ٝم٤م عمَ هن٤م ُمثٚمُ أَ 

 ذاه٤مجكم همَ اًمتّ  ـ ضمقهرِ يم٤من ُمِ  

 (1)[٤مه٤مٞمقمٚم ذم ٤مطحيُ ٓ ]

 ارشم٘م٤مه٤م واعمراىمل اعم٘مدؾم٤مِت 

 داه٤م[ ومَ  ٟمٗمسٍ  ّؾ اهلل يمُ  ٕمَؾ ضَم 

                                                           

 ذم اعمّمدر: )واجلقى شمّمٓمكم(.( 3)

 ( ذم آصؾ: )ٓ حت٤مط ُمٜمؽ قماله٤م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.1)
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 وًمق ٓه٤م اعمٙمقٟم٤مِت  هل ىمٓم٥ُم 

 اهلل دمري سمحرِ أـ ُمِ  يمػٌّ  ًمَؽ 
 

 طمك ًمقٓه٤ماًمرّ  عم٤م دارِت 

 (3)ٟمبٞم٤مء ُمـ ضمدواه٤مهنر إَ أَ 
 

هؾ  اًمٗمٓمـ اعمّمٞم٥م،سمٍم سمّمػمشمف ح وًمٞمرّس  بٞم٥م،اًمٕم٤مىمؾ اعمٜمّمػ اًمٚمّ  ومٚمٞمت٠مُمؾ

هل  اًمَّتلُم٤مُم٦م يتقمم ُمٜمّم٥م اإلِ  نْ أ٤مًمح اعمست٘مٞمؿ بع اًمّّم واًمٓمّ  ٚمٞمؿ،يقز ذم اًمٕم٘مؾ اًمّس 

وهق  ع اعمبلم،وُمقاىمع اًمنّم  يـ،ُمقر اًمدّ ٠مُ اجل٤مهؾ سمِ  ة ُمثؾ ؿمٞمخ شمٞمؿ؟رس سم٤مـمـ اًمٜمبقّ 

د قجاًمّس  ـ سمٕمد ُم٤م ـم٤مَل ُمِ  ب وٟمحقه،وُمٕمروم٦م إَ  ة،سمحٞم٨م خيٗمك قمٚمٞمف ُمػماث اجلدَّ 

 .ٟم٤ممؾمف سملم إَ أك ؿم٤مب رطمتّ  ًمألصٜم٤مم

 ؾمقلِ قمغم اًمرّ  اعمجؽمئ ،يٚمفذص٤مطم٥م اعْمٙمر واخلديٕم٦م وُمٜمبع يمؾي رَ  شمٞمؿ وُمثؾ قمتّؾ  

 دِ ٜمـ قمؾمقل ُمِ ع اًمرّ  َذ ػمَّ وهمَ  يف،أطمٙمؿ ذم ديـ اهلل سمر اًمَّذي وسمٕمد ُمقشمف، ذم طمٞم٤مشمفِ 

طم٘م٤مد ُمـ مل يٗمٕمٚمف ذو إَ  ٕمؾومِ  بقة،ؾم٤مًم٦م وؾمالًم٦م اًمٜمّ اًمرّ  سمْمٕم٦مِ جؿ قمغم وهَ  ٗمسف،ٟمَ 

 .سم٠مقمدائٝمؿومم اجل٤مهٚمٞم٦م إُ 

واًمٖمٜم٤مئؿ  سم٤مًمٗملءصمرهؿ آو ْحٚمٝمؿ قمغم اقمٜم٤مق اعمسٚمٛملم، اًمَّذيُمٞم٦م أُ قر سمٜمل ثؾ صمَ وُمِ  

 اًمبتقل، واعمٜمت٘مؿ ُمـ ذري٦مِ  ؾمقل، اقمداء اًمرّ ُمريّب  ٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ،قمغم يمؼماء إَ 

 وهمػممه٤م ُمـ ُمقاىمػ احلروب. ،طمدأُ و تؾ هب٤م اعمنميمقن ذم سمدرٍ اعم٘متقل سمسٞمقف ىمُ 

ك شمٜم٤مزقمٝم٤م قمٚمقج ُمر طمتّ اعمّمٞم٥م يمٞمػ شمس٤مومؾ إَ واعمقومؼ  بٞم٥م،اًمٕم٤مىمؾ اًمٚمّ  ًمٞمت٠مُمؾ 

                                                           

 ، ضٛمـ ىمّمٞمدة آزري٦م.311اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ آزري:  –زري٦م إُ إسمٞم٤مت ًمٚمِمٞمخ يم٤مفمؿ آزري /  (3)
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 ،واًمٗمجقر اعمٕمٚمٜمقن سم٤مًمٗمسقِق  ،٤مرسمقن ًمٚمخٛمقر٤مري٦م اًمِّم الب اًمّْم اًمٙمّ  ُمٞم٦مأُ سمٜمل 

 ،ىم٤مشمٚمقا ذري٦م اعمّمٓمٗمك ،ٓمرٟمج٤مت واعمزاُمػمٕم٥م سم٤مًمِّم قن ًمٚمبس احلرير واًمٚمّ اعمستحٚمّ 

 صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.اهلل قمكم اعمرشم٣م  اعمتديٜمقن سمس٥م وزمي 

ًمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ عم٤م  ؿَّ صمُ  ،رضم٤مسوًمئؽ إَ أُ ٤مًمٙمقن ُمس٤مًمؽ اًمّس  اًمٕمّب٤مسٜمق شمٚم٘مٗمتٝم٤م سمَ  ؿَّ صمُ 

 .اعمقضح قمـ اًمٖمدر ٦م ُمـ اًمٖمدرِ ُمَّ جمقس هذه إُ  ذل،ارٗمٝم٤مء وإَ ده ه١مٓء اًمّس ُمٝمّ 

رض اعمٓمٚمقب ُمٜمٝم٤م ٕمٔمؿ اًمٖمّ ُمُ  نَّ إ ٘م٤مًمقا:وم ٦م،ُمَّ إُ  سمآراءُم٤مُم٦م ُمٜمقـم٦م شم٤مرة يٕمؾ اإلِ  

سمؾ  يتقٓه٤م اًمٗم٤مؾمؼ واجل٤مهؾ، نْ أومٞمٛمٙمـ  دٟمٞم٤مهؿ، ُمقرِ أُ هق طمٗمظ ٟمٔم٤مم اخلٚمؼ ذم 

سمؾ ؿمخّم٤م واطمد ٟم٤مومذ احلٙمؿ ص٤مر  ،قمٞم٤منِ ك ًمق سم٤ميع مجع ُمـ إَ طمتّ  ٤مومراعمٜم٤مومؼ اًمٙمّ 

وص٤مر  ُم٤مُمتف،إِ ٕم٘مدت اٟم٥م وىمٝمره ٚمي ٖمَ تَ ُم٤مم احلؼ اًمٕمدل ُمُ إِ ٥م قمغم سمؾ ًمق شمٖمٚمّ  ُم٤مُم٤م،إِ 

ول وص٤مرت ُمٜم٤مص٥م زل إَ واٟمٕم ظمٚمؼ اهلل، ـ ذارِ يم٤من ُمِ  نْ إو ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل،

 .ع سمٞمد اًمث٤ميناًمنّم 

طم٤مدي٨م أُم٤مُمٝمؿ إِ  وىمد اظمتٚم٘مقا ذم ومْمؾِ  يب سمٙمر،أَ ُم٤مُم٦م إِ ص قمغم قمقن اًمٜمّ وشم٤مرة يدَّ  

ٟمف إِ  ًمفآاهلل قمٚمٞمف و صغّم قمٜمف  روواثؾ ُم٤م ُملم ُمِ ٤مدق إَ ؾمقل اًمّّم يمذسمقا هب٤م قمغم اًمرّ 

 .(3)ٚمٞمؾ اهللبٙمؿ ظَم ص٤مطمِ  نَّ إو سم٤م سمٙمر ظمٚمٞمال،أٓختذت  ٚمٞمالً ظَم  تخذاً ٜم٧م ُمُ يمُ  ًمقْ  ىم٤مل:

                                                           

، سم٤مب ُمٜم٤مىمـ٥م 393: 4، سم٤مب اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م، 310: 3/ صحٞمح اًمبخ٤مري  170: 3ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ ( 3)

 .يب سمٙمرأ، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ 308: 7صحٞمح ُمسٚمؿ اعمٝم٤مضمريـ وومْمٚمٝمؿ / 
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ٜمؿ ف ًمٞمس ذم هذا اًمّّم ٟمَّ ٢مِ وم ،اءؿمؽ ومٞمف وٓ اُمؽمٓ اًمَّذيومؽماء ومٞم٤م قمجب٤مه ُمـ هذا آ

و زه٤مدة أ ٦م ُمـ قمٚمؿٍ صٗم٦م يمامل ُمٕمٚمقُم٦م شم٘متيض هذه اخلٚمّ  -هؾ اعمٚم٦م أَ شمٗم٤مق ٤مسم -ول إَ 

ـِ ـ سمالء ذم اًمدّ ِس او ضمٝم٤مد او قمب٤مدة او طُم  صٜم٤مم ُمـ قمبد إَ ف ٟمَّ إِ  تفِ  ذم ظمٚمّ اًمرّس  وًمٕمّؾ  :ي

 ا ذم آقسم٤مًمٖم ؿَّ صمُ  ،وم١مادهواسمٞمض  رٟمف،ك ؿم٤مب ىمِ اهلل طمتّ  دونِ 
ِ
 ّب٤مباًمّس ومجٕمٚمقا  ومؽماء

سمؾ  ،شم٠مديبفواوضمبقا  سمؾ يم٤مومراً  ،وم٤مؾم٘م٤مً  صح٤مبسم٤مَٕ د ه١مٓء اًمٙمالب اعمتسٛملم طمٕ

ؾمٞمجزهيؿ  اءسمؾ هق يمذب قمغم اهلل واومؽم ،ىوٓ دًمٞمؾ ي٘متد ،كسمٖمػم طمج٦م شم٘متٗم ىمتٚمف

 اهلل سمام يم٤مٟمقا يٗمؽمون.

 الو: يف بٔاٌ ثبْت عصنتُ علُٔ الّط

 اصمبتٝم٤م ًمف ُم٤م قمدأَ  وم٤مًمٙمّؾ  ،المالة واًمّس ًمف اًمّّم آُم٤م صمبقت اًمٕمّمٛم٦م ومٞمف قمٚمٞمف وأو

ِذيـاخلقارج  ـِ ـ اًمدّ ُمرىمقا ُمِ  اًمَّ  وص٤مروا ُمـ اًمٙم٤مومريـ. ي

 ـْ ٛمٜمع ُمَ يَ  ٓمٌػ ًمُ  وذم اصٓمالح اعمتنمقملم اًمٕمّمٛم٦م: ٖم٦م اعمٜمع،ذم اًمٚمّ  واًمٕمّمٛم٦م:

اومع اًمقضمقب اًمرّ  ٝم٦مِ ظمالل سم٤مًمقاضمب٤مت ٓ قمغم ضمِ اًم٘مب٤مئح واإلِ  ٕمؾِ ـ ومِ ُمِ  قمٚمٞمف، ومٞمَض أُ 

تٜم٥م واضْم  ٤مقم٤مت،ٕمٚمف اهلل ؾمبح٤مٟمف سم٤معمٙمٚمػ اظمت٤مر اًمٓمّ ذا ومَ إِ  فُ ٟمَّ إِ سمؾ سمٛمٕمٜمك  ًمٚم٘مدرة،

 ممتٜمٕم٤م ،ىمدرشمفِ إمم  وطمٞمٜمئذ يٙمقن وىمقع اعمٕمّمٞم٦م قمـ اعمٕمّمقم ممٙمٜم٤م سم٤مًمٜمٔمر اعمٕم٤ميص:

 .ص٤مرومفووضمقد  فداقمٞم قمدمِ إمم 

ِذيـهؿ  ٦مٍ ُمَّ أُ  هؾ اًمٕمّمٛم٦م ذم يمؾي ٠موم ُم٤مرة ٟمٗمسٝمؿ إَ أَ  بح٤مٟمف قمغم ىمٝمرِ قم٤مهنؿ اهلل ؾُم أَ  اًمَّ

ومٚمؿ شمتٚمقث  ٟمٗمسٝمؿ اًمٕم٤مىمٚم٦م،أَ يدي أَ ك ص٤مرت اؾمػمة ذم طمتّ  ،فُ متَّ أَ يمٛمؾ ىمٝمر وأَ قء سم٤مًمّس 



 111 

 

 
 

 ومٝمؿ ظمقاص اخلقاص ،واعم٠مصمؿ يمدارٝمؿ سم٤مٕٛمائقمزومل شمتِمب٨م  ذيقهلؿ سم٤معمح٤مرم،

رسم٤مب اًمٕمداًم٦م أو ٤مُمٚم٦م،ؾمت٘م٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمِّم هؾ آأوهؿ  ظمالص،اإلِ  وزمأُ واىمٓم٤مب 

سمٞم٧م  ٕهؾ اًمٙم٤مُمٚم٦مِ  ٝم٤مرةِ احل٤مل سم٤مًمٓمّ  ٜم٦م سمٚمس٤منِ ٕمٚمِ ػم ُمُ ٓمٝمِ ي٦م اًمتّ آو ٤مُمٚم٦م،احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٙمّ 

ذه٥م قمٜمٝمؿ أَ ن اهلل اًمٕمٚمٞمؿ اعمتٕم٤مل ٠مَ طم٤ميمٛم٦م سمصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ امجٕملم، ل وأ بّل اًمٜمّ 

ٚمقث شميمد ذم قمدم ضمقاز أَ و وضمٝم٦م ذم اًمدًٓم٦م، سمٚمغِ أضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػما قمغم اًمرّ 

ىمذار وإ قري٦م واعمٕمٜمقي٦م،اًمّّم  سم٤مٕرضم٤مسالم يمر قمٚمٞمٝمؿ اًمّس هؾ سمٞم٧م اًمذّ أَ اذي٤مل 

 ذائؾاًمرّ وسمقاـمـ  ،يمٙمب٤مئره٤مٟمقب ارضم٤مس ن صٖم٤مئر اًمذّ ٠مَ ًمٚم٘مٓمع سم دٟمٞم٦م،اًم٘مٚمبٞم٦م واًمبّ 

ٜمزيؾ سمٞم٧م اًمقطمل واًمتّ  ؾمّٞمدالم هق اًمّس  يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمفأسمـ  وقمكمٌّ  ار يمٔمقاهره٤م،ذاىم

 ذم اخلٓم٤مب ُمـ همػمِ  أي٦مول ُمٕمٜمل هبذه أَ ومٝمق  ،اهلل قمٞمٚمف وآًمف صغّم  سمٕمد رؾمقل اهلل

 .(3)ًمب٤مبظمالف قمٜمد اوزم إَ 

دقمـ  ظمب٤مر:وُمٕم٤مين إ ٞمخ اًمّمدوق ذم يمت٤مسمف قمٚمؾ اًمنمائع،ٟم٘مؾ اًمِّم  يب أسمـ  حمٛمَّ

حبتل ًمف ُص  ِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم ـمقلِ ـ هُ ُمِ  ،ٕم٧م وٓ اؾمتٗمدُت ٛمِ ُم٤م ؾَم  ىم٤مل: ٛمػم،قمُ 

 أهقَ  ُم٤ممِ اإلِ  قمـ يقُم٤مً  ٠مًمتفُ ؾَم  يني ]وم٢مِ  ُم٤مم؟قمّمٛم٦م اإلِ  ٗم٦مِ ذم ِص  (1)ـ يمالُمفِ طمسـ ُمِ أَ ؿمٞمئ٤م 

 . ٕمؿْ ٟمَ : وم٘م٤مل؟ مّمقُ ُمٕمْ 

                                                           

 ، احلدي٨م اًمث٤مًم٨م48اٟمٔمر: إرسمٕمقن طمديث٤ًم ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين:  (3)

 .ذم اعمّمدر: )ُمـ هذا اًمٙمالم(( 1)



071  

 

 

  يي ٠مَ وسم ؟ومٞمف[ ٕمّمٛم٦ماًمْ  ٗم٦مِص  امومَ : ٘مٚم٧مومَ 
ٍ
 .ف؟رَ ٕمْ شمُ  رء

احلرص واحلسد  ظم٤مُمس هل٤م: ْٓ  وضمفأَ رسمٕم٦م أ هل٤مٟمقب ٞمع اًمذّ مَج  نَّ إِ  وم٘م٤مل:

قمغم هذه  ُم٤مم طمريّم٤مً ٙمقن اإلِ يَ  نْ أَ قز ٓ َي ، قمٜمفٞم٦م ٜمٗمِ ُمَ  ومٝمذهِ  ٝمقة،ٖمْم٥م واًمِّم واًمْ 

  ؟رصٕمغم ُم٤مذا حَي سٚمٛملم ومَ ن اعمْ ٤مزِ ظَم  فُ ٕٟمَّ  ف٧م ظم٤ممتوهل حتَ  ٟمٞم٤م،اًمدّ 

ُم٤مم قق اإلِ ٞمس ومَ ًمَ وَ  قىمف،ومَ  ـْ سد ُمَ ام حَي ٟمَّ إِ ٟمس٤من اإلِ  نَّ ٕ سقداً ٙمقن طَم يَ  نْ أوٓ يقز 

 ف؟وٟمَ هق دُ  ـْ سد ُمَ ٙمٞمػ حَي ومَ  طمد،أَ 

 يَ  نْ أَ قز وٓ َي 
ٍ
 هلل قمز وضمؾ، ْمبفُ ٙمقن همَ يَ  نْ أَ  ّٓ إِ ٟمٞم٤م اًمدّ  ُمقرِ أُ ـ ُمِ  ٖمْم٥م ًمٌمء

 ؿ،ٓئِ  قُم٦مُ ًمَ  ذم اهللِ  هذُ شم٠مظُم ٓ  نْ أَ و ىم٤مُم٦م احلدود،إِ رض قمٚمٞمف ىمد ومَ  ضمؾ[و اهلل قمز نَّ ٢مِ ]وم

ـِ  رأوم٦موٓ  ٝمقات بع اًمِّم تّ يَ  نْ أوٓ يقز قمز وضمؾ دود اهلل ٘مٞمؿ طُم ك يُ اهلل طمتّ  ذم دي

 ٟمٞم٤م،اًمٞمٜم٤م اًمدّ  ٥َم ظمرة يمام طمبّ اًمٞمف أ ٥َم طمبّ  وضمؾَّ  اهلل قمزّ  نَّ َٕ  ظمرةِ ٟمٞم٤م قمغم أوي١مصمر اًمدّ 

سٜم٤م ًمقضمف طَم  شمرك وضمٝم٤مً  طمداً أَ  رأي٧مومٝمؾ  ٟمٞم٤م،اًمدّ إمم  ٜمٔمرٟميمام  رةِ ظمأإمم  ٔمرومٝمق يٜمْ 

ٟمٞم٤م ٕمٛم٦م دائٛم٦م ًمدُ وٟمِ ِمـ[، ظَم  ثقٍب ًمِ  ٞمٜم٤مً ًمَ  وصمقسم٤مً  ،رْ ُمُ  ًمٓمٕم٤مم ـمٞمب٤مً  ]وـمٕم٤مُم٤مً  ىمبٞمح،

 .(3)وم٤مٟمٞم٦م؟

ٟمقب واخلٓمؾ واًمذّ  ٠مـ اخلٓماعمٕمّمقم ُمِ  نَّ أَ م ٤مومٝمًمذوي اًمٕم٘مقل وإ ـ اعمٕمٚمقمِ وُمِ  

                                                           

، 104: 3اًمّمدوق  –/ قمٚمؾ اًمنمائع  1، سم٤مب ُمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م، ح311اًمِمٞمخ اًمّمدوق: –ُمٕم٤مين آظمب٤مر ( 3)

 ، احلدي٨م اًمث٤مًم٨م.77اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين:  –: إرسمٕمقن طمديث٤ًم 1، ح311سم٤مب 
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اعمٚمؽ اعمتٞم٘مظ اعم٤مهر ٓ يٜمّم٥م اًمٗم٤مؾمؼ  نَّ َٕ  ًمؾ واًمٕمٞمقب:واًمزّ  قمـ اخلٞم٤مٟم٦مِ  ُم٠مُمقن

  ؟دورذم اًمّّم ن ُمٚمؽ اعمٚمقك اًمٕم٤ممل سمام ٠مؿم ومٙمٞمػ هقر،ر حلراؾم٦م ظمزائٜمف ذم اًمدّ ئاجل٤م

 اٟمف ىم٤مل:ًمف آاهلل قمٚمٞمف و صغّم دٟم٤م رؾمقل اهلل ويِمٝمد سمّمح٦م ُم٤م ىمٚمٜم٤مه اعمروي قمـ ؾمٞمّ 

 امءرس اـّس ٓ وان َح أَ  وحرسو, وكوً عؾ هلو سؽّ َ  وَ امء اـّس ؾؼ َو طز و ؾ اهلل  نَّ إ»

 كوً وهلو سؽّ   عَؾ رض وَ ووؾؼ إَ  امء,هؾ اـّس أَ ؾؽ جقم هَ ؾؽ اــّ ذا هَ نِ ؽ جقم,اــّ 

هؾ أَ ؽ ؾَ ل هَ قتِ هؾ بَ أَ  هىذَ ذا نِ ؽ ل,قتِ هؾ بَ أَ رض هؾ إَ أَ  سحر نَّ إِ ٓ وأَ  وحرسو,

 (7).شرضإَ 

 :ضالو اهلل علُٔ ضالمُ ّشٍدِ ّغذاعتُِإقدو 

 اًمقه٤مدوُم٤م ٟمذيمره ُمـ هذا اعمٓمٚم٥م ىمٓمرة ُمـ قمب٤مب وذرة ُمـ ؾم٤مطم٤مت  

                                                           

وأُم٤م ذم ، احلدي٨م اًمراسمع، 77: آرسمٕمقن طمديث٤مًمٗم٤مظ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اهلل اعم٤مطمقزي ذم ذيمر احلدي٨م هبذه إَ ( 3)

حمٛمـد سمــ ؾمـٚمٞمامن  –ُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمـف اًمسـالم سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر وم٘مد ورد سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م: ُمٜم٤مىم٥م اإلِ 

امء وأهؾ بقتل أمـون اــجقم أمون ٕهؾ اـّس »، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف: 711ح  371: 1اًمٙمقذم 

ىمـ٤مل اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـ٦م: ، 3، ح 301، سمـ٤مب 314: 3، قمٚمؾ اًمنمائع ًمٚمّمـدوق شٕهؾ إرض

اــجقم أمون ٕهؾ اـسامء, وأهؾ بقتل أمون ٕهـؾ إرض, ؽـنذا ذهبـً اــجـقم أتـك أهـؾ اـسـامء مـو »

)وذم اعمّمدر متـ٤مم احلـدي٨م(، اًمـدر اًمٜمٔمـٞمؿ  شيؽرهقن, وإذا ذهى أهؾ بقتل أتك أهؾ إرض مو يؽرهقن

يو أيو اــوس إن اهلل طز و ؾ وؾؼ اـساموات ووؾـؼ »  :، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف447ًمٚمٕم٤مُمكم: 

هلو سؽوكو وحرسو وهل اــجقم, ووؾؼ إرض و عؾ هلو سؽوكو وحرسو وهؿ أهؾ بقتل, وإذا أؾـبض اهلل 

 .)وذم اعمّمدر مت٤مم احلدي٨م( ,شأهؾ بقتل هؾؽ مـ يف إرض
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 صغّم دقمقة اًمرؾمقل  إلضم٤مسم٦موُمس٤مرقمتف  ٦م،ُمّ إُ  ؾمالُمف قمغم يمؾي إ٤م ؾمبؼ ُمّ أ :واهلْم٤مب

 ظمب٤مر ُمـ اًمٗمري٘ملم،٧م قمٚمٞمف إًمّ دو ،واعمخ٤مًمػ ًمػقااعممم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ًمف آاهلل قمٚمٞم٦م و

 ٤مً قمٚمٞمّ  نَّ إِ  ىم٤مل: فُ ٟمَّ إِ  ،اًمٕمّب٤مسقمبد اهلل سمـ إمم  رومٕمفيَ  ومروى اْحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده:

 .(3)ؿؾمٚمْ أ ـْ ول ُمَ أَ 

صغم  بلي ع اًمٜمّ  ُمَ صغّم  ـْ ول ُمَ أَ  ىم٤مل: فُ ٟمَّ إِ قمـ زيد سمـ ارىمؿ  ذم اعمسٜمدِ  ًمفُ  وذم رواي٦مٍ 

  .(1)يب ـم٤مًم٥مأسمـ  قمكمٌّ اهلل قمٚمٞمف )وآًمف( وؾمٚمؿ 

بع ؾَم  ( وؾمٚمؿًمفآو) اهلل قمٚمٞمف  ُمع رؾمقل اهلل صغّم صغّم  ٤مً ن قمٚمٞمّ أَ يْم٤م أ سٜمدهِ وذم ُمُ 

 .(1)طمدأَ ٕمف  ُمَ ّمكّم يُ  نْ أَ ٜملم ىمبؾ ؾِم 

( ًمفآو) اهلل قمٚمٞمف صغّم  بلي قمـ اًمٜمّ  ٟمّم٤مري،يقب إأيب أقمـ  ززم،٤ماسمـ اعمٖم ىورو

غ إ]رؽع تكف ل اذـؽ وَ  ,ـعبع ِس َس  وطل طظّ  َظَّ الئؽي طَ ً املْ ؾَّ َص » اٟمف ىم٤مل: وؾمٚمؿ

د نَّ أَ  اهلل وَّٓ إِ ـف إِ ٓ  نْ أَ شفودة [ امءِ اـّس   .(3)شل ومـف مـّ ّٓ إِ ف سقـُ ورَ  هُ طبُد  اً محؿَّ

                                                           

 .100: 1اًم٘م٤م  اًمٜمٕمامن  –/ذح آظمب٤مر  ، ُمسٜمد قمبد اهلل سمـ قمب٤مس113: 3ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ ( 3)

 .317: 1احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري –/ اعمستدرك رىمؿ أطمدي٨م زيد سمـ 173، 178: 4( ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ 1)

 وذم ،)سمـ٤مظمتالف( 187، ح134اْحد سمـ طمٜمبـؾ:  –ُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم  أ( ومْم٤مئؾ 1)

 ظمتالف يسػم( ٤م)سم 188، ح187، ح131 صٗمحف

، وقمٜمـف 39الم، حؾمالُمف قمٚمٞمف اًمّس إِ ، ُم٤م ضم٤مء ذم 11اسمـ اعمٖم٤مززم:  –( ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم 4)

 .78: 3ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم
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ول ؾمالُم اهلل قمٚمٞمف أَ ُمػم اعم١مُمٜملم أدٟم٤م ٞمّ ؾَم  نَّ ٠مَ سم روملمِ ظمب٤مر ُمـ اًمٓمّ وىمد شمقاشمرت إ

 نَّ إِ و ٚمؿ،بٚمغ احلُ يَ  نْ أبؾ ؾمٚمؿ ىمَ أَ  فُ ٟمّ إو ،نمك سم٤مهلل ـمروم٦م قملممل يُ  فُ ٟمَّ إِ و ؾمٚمؿ،أَ  ـْ ُمَ 

 قنقمدَّ ومٙمٞمػ يَ  ،سم٤مٕزٓمواؾمت٘مسٛمقا  ًمألصٜم٤ممجدوا الصم٦م ـم٤معم٤م ؾَم اعمالقملم اًمثّ 

 الم.ُمس٤مواهتؿ ًمف قمٚمٞمف اًمّس 

ـْؽَِتوِب  َأْهَؾ  َيو﴿ َ  ا ؼَّ  َتْؾبُِسقنَ  ِل ـَْبوصِؾِ  احْلَ ؼَّ  َوَتْؽُتُؿقنَ  بِو  .(7)﴾َتْعَؾُؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  احْلَ

ٕمٜمك مل ُمَ  نَّ إِ  ٤مب ذم هذا اعم٘م٤مم:ّّم اًمٜمّ  رذلأَ سمؽم إَ  (1)اؾمٓملقمقر اًمقّ ورد إَ أَ وىمد  

 ومال يٙمقن ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئّمف: ؾمٚمؿ ىمبؾ اًمبٚمقغ،أَ  فُ ٟمّ إهق ، لمروم٦م قمَ نمك سم٤مهلل ـمَ يُ 

ِذيـح٤مسم٦م اًمّّم  ـمٗم٤ملأ نَّ َٕ   ـ اعمسٚمٛملمِ ُمقًمقد وًمد ُمِ  سمؾ يمّؾ  ؾمالم،قمٚمٞمٝمؿ اإلِ  أرـمَ  اًمَّ

 ـمٗم٤مَل أ نَّ إِ  يْم٤مأو ،نمك سم٤مهلل ـمروم٦م قملممل يُ ، ٤مًمح٤مًمح ُمٜمٝمؿ واًمٓمّ اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّّم  يقمِ إمم 

ومٙمٞمػ يٕمؾ ذًمؽ  اًمٗم٘مٝم٤مء: سم٢ممج٤مع بٚمٖمقاك يَ يامن طمتّ جقر قمٚمٞمٝمؿ اإلِ اًمٙمٗم٤مر حمَ 

 ٟم٤مم ذم هم٤مي٦مِ ظمس إَ أَ ضمؾ ـ هذا اًمرّ ٤مدر ُمِ اًمٙمالم اًمّّم  وهذا يامن اًمب٤مًمغ،إِ راضمح٤م قمغم 

 ـ وضمقه:واهلبقط ُمِ  ٤مي٦م اًمٗمس٤مدوهِن  ٘مقط،اًمّس 

ىمبؾ اًمبٚمقغ همػم  سم٤مإلؾمالمك سم٤مهلل ـمروم٦م قملم قمدم اًمنّم  هشمٗمسػم نَّ إِ  ول:إَ 

                                                           

 (.73ل قمٛمران: أي٦م )آ (3)

اًمرد قمغم ٞمٕم٦م، ؾمامه: اًمرؾم٤مًم٦م اعمٕم٤مرض٦م ذم هق يقؾمػ سمـ خمزوم إقمقر اًمقاؾمٓمل، أًمػ يمت٤مسم٤م ه٤مضمؿ ومٞمف اًمِّم 1) )

 .118: 30خ٤موي ذم اًمْمقء اًمالُمع . شمرضمؿ ًمف اًمّس اًمراومْم٦م
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ٙمقن يَ  نْ أء ي٥م ٗمسػم اًمٌّم شمَ  نَّ ٕ ويمالم ىمبٞمح: يح،َس  ٠مسمؾ هق ظمٓم صحٞمح،

ـ ٛمَ ومَ  ظمر،ُمٜمٝمام دون أ وهذا هٜم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ًمقضمقد يمّؾ  ،دِق س٤موي٤م ًمف ذم اًمّّم ُمُ 

 ذك.أؾمٚمؿ ىمبٚمف وأوُمـ  ومل ينمك، ؾمٚمؿ طملم اًمبٚمقغأ

مل  فُ ٟمَّ او ؾمٚمؿ،أَ  ـْ ل ُمَ وّ أَ  قٟمفِ ـ يمَ ٥م ُمِ اخل٤مص٦م هٜم٤م هق اعمجٛمقع اعمريمّ  نَّ إ وّن:اـثّ 

قمٛمك أَ قمهف ّمدق قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ يمام شمَ ـمٗم٤مل اعمسٚمٛملم ٓ يَ أَ وقملم، ـمروم٦م  نمك سم٤مهللِيُ 

دي٦م ن ظَم ٢مِ وم طمد همػمه،أَ اعمجٛمقع خمتص سمف ٓ يِم٤مريمف ومٞمف سمؾ  يمٛمف اًمبٍم،أَ اًم٘مٚم٥م و

٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٞماخل٤مص نَّ أ ّٓ إِ  س٤مء،ؾمٚمؿ ُمـ اًمٜمّ أَ  ـْ ل ُمَ وّ أَ يم٤مٟم٧م  نْ إِ ورضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م 

 .صٚم٦م هل٤مطم٤م ًمٞمس٧ْم 

وًمق  ،(3)همٚمط حمض يامن ـمٗمؾ اًمٙم٤مومر ُمٓمٚم٘م٤مإِ ح٦م ِص  مج٤مع قمغم قمدمِ قمقاه اإلِ ٤م دَ ُمّ أَ و 

ظمب٤مر اعمتقاشمرة اًمداًم٦م ن إأومال خيٗمك  بل همػم ُمٕمتد سمف،ؾمالم اًمّّم إِ  نَّ أَ ٤م ًمٜم٤م ومسٚمٛمٜمّ شمٜمزّ 

 بل صغّم اًمٜمّ  ادواقمتد وصمب٤مت ي٘مٞمٜمف، ،يامٟمفإِ  ويماملالم قمٚمٞمف اًمّس  قمكمّ  ؾمالمإِ قمغم صح٦م 

قمٚمٞمف ويِمٝمد سمذًمؽ اٟمف  ّمّم٦م ًمٕمٛمقم اًم٘مْمٞم٦م اعمذيمقرة،خم ،سم٢ميامٟمفًمف آاهلل قمٚمٞمف و

ًُ آ ؿرب,إَ  يُؼ ّد كو اـّص أَ » سمذًمؽ وم٘م٤مل: ح٤مسم٦مِ اومتخر قمغم اًمّّم الم اًمّس  ممـ يُ  نْ أَ بؾ ؾَ  مـ

                                                           

 ٝمؿ،ُمِمـ٤مئخُمــ  يمثػمإمم  يامناًمّمبل سم٤مإل سمتٙمٚمٞمػ اًم٘مقل ذم ُمت٠مظمرهيؿ قمٔمامء ُمـ وهق اًمتٗمت٤مزاين اًمٕمالُم٦م ( وٟمس٥م3)

 وىمـ٤مل ،شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمروم٦م قمٚمٞمف ي٥م اًمٕم٤مىمؾ اًمّمبل ُمٜمّمقر إمم أن أسمق اًمِمٞمخ طمتك خاعمِم٤مئ ُمـ يمثػم ذه٥م ىمد: وم٘م٤مل

، جمٛمـع اًمٗمقائـد 174 :1 ؾمالم )اٟمٔمر شمذيمرة اًمٗم٘مٝمـ٤مء ًمٚمٕمالُمـ٦م احلـكمسم٤مإل ُمٙمٚمػ وهق إؾِمالُمف يّمح: طمٜمٞمٗم٦م أسمق

 (.37احلدي٨م  ،100، آرسمٕمقن طمديث٤م ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين:430 :30 ًمألردسمٞمكم
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 .(7)شسؾؿن يُ أَ بؾ سؾؿً ؾَ أَ و بق بؽر,أ

 :الموىم٤مل قمٚمٞمف اًمّس 

     َصِٖمػماً   ـُمّراً   اإِلؾمالمِ إمم  ؾَمَب٘مُتُٙمؿُ 
 

 (1)لٚمٛمِ طُم  َأوانَ  سَمَٚمَٖم٧ُم  ُم٤م 
 

وهق امج٤مع ُمٜمٝمؿ قمغم  واوم٘مف قمغم ذًمؽ،سمؾ  ،ح٤مسم٦مِ ـ اًمّّم طمد ُمِ أَ ومل يٕم٤مرضف ومٞمف 

ىمَم ُمراشم٥م أَ يامن اًمٙم٤مُمؾ ذم واإلِ  ح٦م،قمغم ُمراشم٥م اًمّّم أَ ذم  فُ ٟمَّ إِ و ؾمالُمف،إِ صح٦م 

 قمغم ُمراشم٥م اًمٞم٘ملم.أَ وي٘مٞمٜمف ذم  اًمٙمامل،

 ُمػم اعم١مُمٜملم:أَ دٟم٤م ٚملم اعم٤مدطملم ًمسٞمّ وهلل در سمٕمض اًم٘م٤مئِ 

                                                           

اعمحـ٥م  –، اظمب٤مر اسمق سمٙمـر /اًمريـ٤مض اًمٜمرضـة ذم ُمٜم٤مىمـ٥م اًمٕمنمـة 379اسمـ ىمتٞمب٦م اًمديٜمقري:  –( اعمٕم٤مرف 3)

اسمــ ايب  –/ذح هنـ٩م اًمبالهمـ٦م  11: 41اسمـ قمسـ٤ميمر  –، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين /شم٤مريخ دُمِمؼ 307: 1ي اًمٓمؼم

  118: 31احلديد 

قمكم سمـ إمم  قمـ أيب قمبٞمدة  ىم٤مل: يمت٥م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٤مد٢مسم ،110: 41( أظمرج اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 1)

وأٟمـ٤م  ،وست ُمٚمٙم٤م ذم اإلؾمـالم ،ويم٤من أيب ؾمٞمدًا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،أيب ـم٤مًم٥م: ي٤م أسم٤م احلسـ ان زم ومْم٤مئؾ يمثػمة

ًمٗمْمؾ يٗمخر قمكمَّ اسمــ آيمٚمـ٦م إيمبـ٤مد؟ صمـؿ  ٜملم ويم٤مشم٥م اًمقطمل ! وم٘م٤مل قمكم: أسم٤مصٝمر رؾمقل اهلل وظم٤مل اعم١مُم

: أظمٗمقا هـذا اًمٙمتـ٤مب ٓ ي٘مـرأه اًمٙمت٤مب امم ُمٕم٤موي٦م ىم٤ملوم٠مٟمِمد إسمٞم٤مت، وعم٤م سمٚمغ  ..ىم٤مل: ايمت٥م ي٤م همالم !...

ُمٓم٤مًمـ٥م و، 8 :8اًمبدايـ٦م واًمٜمٝم٤ميـ٦م و، 331 :31راضمع يمٜمز اًمٕمامل وسمـ أيب ـم٤مًم٥م. اإمم  ومٞمٛمٞمٚمقا أهؾ اًمِم٤مم

 .73اًمِم٤مومٕمل:  –اًمس١مول 
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        (3)ؿَمَدٟمّٞم٦مٌ  سمف هتقي رايمب٤مً  ي٤م
 

 

 قمؾ ُمـ طمّم٤مة هتقي يمام (1)طَمْرٌف 
 

 اًمٗمال شمٞم٤َّمرِ  ضَمقزَ  شَم٘مٓمعُ  َهقضم٤مء
 

 إرضُمُؾ  َيدهي٤م قمغم (1)شَمبقَص  طمّتك

 طمقًَمف ضيٍح  قمغم سم٤مًمٖمرّي  قُم٩م
 

  ُٕمالكِ  ٟم٤مدٍ 
ِ
 وحمٗمُؾ  اًمسامء

 

 وممجدٌ  وُم٘مدٌس  وَمٛمسبيٌح 
 

 وُمٝمٚميُؾ  وُمٙمؼمي  وُمٕمٔمؿٌ 
 

 واؾمتٚمؿ ـمٞمب٤مً  اعمسَؽ  صمراه واًمثؿ
 

َـّ  ىُمبالً  قمٞمداٟمفُ   (4)اعمٜمَدُل  وَمٝم

 

 قمٜمدهُ  (1)ّمٕمدشمَ  قمقاِت واٟمٔمر إمم اًمدَّ 
 

 ُل ٞمػ شمٜمزَّ طمل اهلل يمَ ٜمقد وَ وضُم 
 

 ٌص ؿمخَّ  رُ واًمٜمقافمِ  يٚمٛمعُ  قرُ واًمٜمّ 
 

ـُ واًمٚمي   ُؾ هَّ ّم٤مئر ذُ واًمبَ  ٌس ظمر س
 

 (7)ُمٕمجؿٌ  رِسٌّ  ؿَّ ثَ ومَ  ضَّ واهمْمض وهمُ 

 

 ُمِمٙمُؾ  ُمرٌ أَ و ٧م ُمٕم٤مٟمٞمفِ دىمَّ 
 

 قمم اًمقرىي٤م ُمَ  ٚمٞمَؽ قمَ  المُ اًمّس  وىمؾِ 
 

 اعمٜمزُل  اًمٙمت٤مُب  ٓمَؼ ٟمَ  سمفِ  ٤مً ّّم ٟمَ 
 

 ـن هل٤م ًمق مل شمٙمُ إِ ُم٤م  ٦مً الومَ ظِم وَ 
 

 جمدك ُمٕمدُل  قمـ ضمٞمدِ  ُمٜمّمقص٦مً 
 

 اًمٕم٤مزم ويمٕمبؽ أظّمروك ًم٘مقمٍ  قمجب٤مً 
 

 أؾمٗمُؾ  أضعُ  ؾمقاكَ  وظمدُّ 
 

                                                           

 ؿمدن(. –، ُم٤مدة 141: 7اًمٗمراهٞمدي  –ـ )اًمٕملم سم٤مًمٞمٛم ُمقضعإمم  ُمٜمسقسم٦م ( ؿَمَدٟمّٞم٦م: ٟم٤مىم٦م3)

 ُمْمـ٤مئٝم٤م ذم اًمسـٞمػ سمحـرف ؿمـبٝم٧م إؾَمـٗم٤مر، َأْٟمَْمتٝم٤م اًمتل اعم٤مِضٞم٦مُ  اًمٜمَِّجٞمب٦م: اإِلسمؾ ُمـ ( احلَْرُف: احلَْرُف  1)

 .طمرف( –، ُم٤مدة 41: 9 اسمـ ُمٜمٔمقر –وِدىمَّتٝم٤م، )ًمس٤من اًمٕمرب  وٟمج٤مئٝم٤م

ْبؼ اًمَٗمْقُت  :اًمَبْقُص  :( سمقص 1) م، )ًمس٤من اًمٕمرب  واًمسَّ  سمقص(.  –، ُم٤مدة 8: 7 اسمـ ُمٜمٔمقر –واًمت٘مدُّ

 (.3818 :1اجلقهري –اهلٜمد) اًمّمح٤مح  ُمـ سمالد وهل ،اعمٜمدلإمم  يٜمس٥م ( اعمٜمدل: قمٓمر 4)

 .( ذم اعمّمدر: )شمسٕمد(1)

 .( ذم اعمّمدر: )أقمجؿ(7)
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 اًمَّذي ومسُقددك حمسقدا متَس  إِن
 

 (3)ُمبجُؾ  اعمحؾِ  حمسقدَ  أقمٓمٞم٧م

 

يمقر ـ اًمذّ ُمـ سمٕمد ظمدي٦م ُمِ آ ـْ ول ُمَ أَ  نَّ أىم٤مل اًمثٕمٚمبل: ىمد اشمٗم٘م٧م اًمٕمٚمامء قمغم 

وهق اعمروي قمـ اسمـ  يب ـم٤مًم٥م،أسمـ  قمكمّ  وؾمّٚمؿ (ًمفآو) اهلل قمٚمٞمف اهلل صغّم  سمرؾمقلِ 

دو وزيد سمـ ارىمؿ، وضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل آٟمّم٤مري، قمب٤مس، [رٙمداعمٜم]سمـ  حمٛمَّ
(1) ، 

 اعمدين.واسمـ اجل٤مرود  ورسمٞمٕم٦م اًمراي،

 (1)ٜملم.سع ؾِم اهلل وهق اسمـ شمِ  سمرؾمقلِ  ُمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ أَ ؿ ؾمٚمْ أَ  وىم٤مل اًمٙمٚمبل:

قمٛمر سمـ  ٛمٕم٧ُم ؾَم  سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ىم٤مل: اًمٕمّب٤مسقمـ  وذم يمت٤مب اخلّم٤مئص:

ؾمقل اهلل رَ  ٛمٕم٧ُم  ؾَم يّن ٢مِ وم يب ـم٤مًم٥م،أَ سمـ  قمكمّ  يمرِ ـ ذِ قا قمَ ٗمّ يمُ  اخلٓم٤مب وهق ي٘مقل:

 زمَّ إِ  طم٥ُم أَ ٜمٝمـ ُمِ  قاطمدةٍ ومَ  ،ـٜمٝمدة ُمِ زم واطمِ  نَّ أَ  دُت دَ وَ  ,شصولِو  الُث يَ  يف طظّ » ٘مقل:يَ 

ـ ٟمٗمر ُمِ وَ  سمـ اجلراح، سمق سمٙمر واسمق قمبٞمدةَ أَ اٟم٤م و ٜم٧مُّ يمُ  ٛمس،ٚمٞمف اًمِّم ٕم٧م قمَ ٚمَ مم٤م ـمَ 

 وىم٤مل: قمكمّ  ػتِ قمغم يمَ  (ًمفآو)اهلل قمٚمٞمف  صغّم  بّل ب اًمٜمّ َض ذ إِ  ؾمقل اهلل،رَ  اصح٤مِب 

ـي ؿـزِ ـل بِ كً مِ أَ و يامكو,إِ املممـع  وُل أَ كً أَ و ,سالموً إِ ول املسؾؿع أكً أَ  يو طظّ »

                                                           

اسمـ ايب احلديد:  –اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمسبع( إسمٞم٤مت ٕسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم /  (3)

 .، ضٛمـ اًم٘مّمٞمدة اًمس٤مسمٕم٦م313

 .ُمـ اعمّمدر ذم آصؾ: )اعمٜمذر(،وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه( 1)

اعمجٚمز  –ٟمقار (، )سم٤مظمتالف سمسٞمط( /سمح٤مر ا300ٕي٦م )آ، ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمتقسم٦م: 81: 1شمٗمسػم اًمثٕمٚمبل ( 1)

 .43، سم٤مب ذم شمرشمٞم٥م اؾمالم اعمسٚمٛملم، ضٛمـ طمدي٨م 147: 18
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 .(7)شضؽبغُ يَ بـل وَ حُي  فُ كَّ أ ؿَ طَ زَ  ـْ مَ  يو طظُّ  َب َذ ؿَ  ـ مقسك,مِ  هورونَ 

 قمغم.اهلل إَ  ِمتؼ ُمـ اؾمؿِ ُمُ ؾمالم اهلل قمٚمٞمف  ؾمؿ قمكمّ او

 : رضقان اهلل قمٚمٞمف ؿمٕمراً سمق ـم٤مًم٥م أىم٤مل  

 ًمفُ  دومَ ل يَ يمَ  سمٕمكمي  فُ ٞمتَ ٛمّ ؾَم 
 

 (1)فُ دوُمُ أَ  اًمٕمزِ  وومخرُ  اًمٗمخ٤مرِ  زُّ قمِ  
 

وس اــّ  عؿَ تَ ق اْ  ـَ » :(ًمفآو) اهلل قمٚمٞمف صغّم رؾمقل اهلل  ىم٤مل وقمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل:

 .(4)شورو ؾ اــّ  ؼ اهلل طزَّ ؾَ و َو يب صوـى ملَ أبـ  طظّ  ىِّ طل ُح 

سع ويتّ ، ـمبٕمف اًمٕمٜم٤مدِ إمم  ٛمٞمؾيَ  ـْ يػ سمٕمض ُمَ وىمد وىمػ قمغم هذا احلدي٨م اًمنّم 

 ومٞمجزم سمخٗمضِ  ،فقمٚمٞمف ُمٜمف ُم٤م يْمٞمؼ قمٜمف وؾمٕم ومػمد رقمف،ّم٥م ذَ واًمٜمّ  ذم اخلالِف 

 ر قمغم ٟم٤مىمٚمفِ ٜمٙمِ ويُ  ت٘مده،ٕموُم ذم راويفِ  اًم٘مدِح إمم  يس٤مرعو ٕمٞمف ؾمٛمٕمف،ُمٜم٤مره قمٜمدُم٤م يَ 

 ـ ضمٝم٦مِ شمك ُمِ أَ و ـ ىمبؾ ـمبٕمف اًمذُمٞمؿ،صٞم٥م ُمِ أُ  ٟمامَّ إِ وهق ٓ يٕمٚمؿ  وىمٚمبف ويده، سمٚمس٤مٟمفِ 

  .٘مٞمؿاًمّس شمّمقره 

                                                           

/  74، سمـ٤مب ذم اعمسـ٤مسم٘م٦م ذم آؾمـالم، ح 71ايب اًمٗمتح اًمٜمٓمٜمـزي:  –( اخلّم٤مئص اًمٕمٚمقي٦م قمغم ؾم٤مئر اًمؼمي٦م 3)

 .43،سم٤مب ذم شمرشمٞم٥م اؾمالم اعمسٚمٛملم، ضٛمـ طمدي٨م 147: 18اعمجٚمز   -سمح٤مر آٟمقار

، 81: 3آرسمـكم -، اًمٗمّمؾ آول، يمِمػ اًمٖمٛم٦م 371: 3اسمـ اًمّمب٤مغ  –اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م آئٛم٦م ( 1)

 آؾمالم ؾمالم اهلل قمٚمٞمف إمم  ذم ؾمب٘مف

، اًمٗمّمـؾ 77اعمقومؼ اخلـقارزُمل:  –/اعمٜم٤مىم٥م  1311،ح 171: 1اًمديٚمٛمل  –( اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤مب 1)

  .، اًمب٤مب اًمث٤مين وآرسمٕمقن171: 3اًم٘مٜمدوزي –/يٜم٤مسمٞمع اعمقدة  19اًمس٤مدس، ح
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قمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أسمـ  قمكمٌّ  ُمقدةَ  نَّ إِ  اًمبنم: ؾمّٞمدوسمٞم٤من شمقضمٞمف هذا اخلؼم اًمقارد قمـ 

 ُم٤م ضم٤مءَ  وشمّمدي٘مف ذم يمؾي  ؿ،ًمف وؾمٚمّ آ اهلل قمٚمٞمف و٦م رؾمقل اهلل صغّم هل قملم حمبّ الم اًمّس 

اًمٙم٤مُمٚم٦م قمز وضمؾ ومرع ُمٕمروم٦م اهلل  وشمّمدي٘مفُ ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغّم  بّل اًمٜمّ  ٦موحمبّ  سمف،

 ٟمقاهٞمف. واضمتٜم٤مب سم٠مواُمرهواًمٕمٛمؾ  ووطمداٟمٞمتف،

 ويمٞمػ ٤مر،٘مقا قمغم هذه  اًمٗمٓمرة مل خيٚمؼ اهلل اًمٜمّ ٚمِ ٤مس ًمق ظُم وُمـ اعمٕمٚمقم ان يم٤موم٦م اًمٜمّ 

 شمف،وصال وشم٘مقاه، وورقمف، وزهده، وطمٚمٛمف، ،ذم قمٚمٛمفِ  ظم٤مًمٗمف ـْ ُمَ  ٤مً قمٚمٞمّ  حي٥ّم 

ظمذ سمٙمت٤مب اهلل ذم وإ اهلل واىمداُمف، ٤متـم٤مقمإمم  وُمس٤مرقمتف! وصٞم٤مُمف؟ وزيم٤مشمف،

 ، ًمرحمف ؿم٤مهرا حلس٤مُمف وجم٤مهدشمف ذم  ذات اهلل ؿم٤مرقم٤مً  حتٚمٞمؾ طمالًمف وحتريؿ طمراُمف،

ٞمؾ سمّم٤مًمح واٟمتّم٤مسمف ذم حمراسمف ي٘مٓمع اًمٚمّ  ،ُم٠ميمٚمفتف سمخِمقٟم٦م ُمٚمبسف وضمِمقسم٦م قموىمٜم٤م

 الم:ف ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّس وًمٙمٜمّ  همػمه ُمـ اًمٕمب٤مد: ٝم٤موهذه اوص٤مف ٓ يستٓمٞمٕم قمٛمٚمف،

 .(7)شتفودواْ   قّن بقرعٍ ـُ اطقِ »

ُ إِ » ؿمٞمٕمتف وم٘م٤مل: وىمد وصػ ـْ  ُص ؿ ُخْ هنَّ ػوه ]ُيْبسقى,ـ اـطَّ قن مِ طُ بُ ا  ِمـ اـشَّ

ـْ مِ  ؿش اـعققنِ طُ  [لِ اـظَّؿ  (2).شبؽوءِ ـ ا

                                                           

 .قمثامن سمـ طمٜمٞمػإمم  ، ُمـ يمت٤مب ًمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف70: 1هن٩م اًمبالهم٦م ( 3)

ُمّمـب٤مح  ؾمالم اهلل قمٚمٞمـف/ اعم١مُمٜملم أُمػم درضم٤مت سم٤مب ،187: 3اسمـ ؿمٝمر أؿمقب  –ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ( 1)

، ضٛمـ يمـالم ًمـف صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف قمٚمٞمـف ذم 331: 1اعمػمضمٝم٤مين  –اًمبالهم٦م )ُمستدرك هن٩م اًمبالهم٦م( 

 .حمبتف قمغم وحتريْمف إي٤مه اًمرؾمقل حمب٦م ذم ،98: 3آرسمكم  –/ يمِمػ اًمٖمٛم٦م صٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م
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 ىم٤مل: ىم٤مًم٧م:)ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م( وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء إمم  سم٤مؾمٜم٤مدهِ  وذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين:

ـَ ؼَ وَ  ؽؿبوهك بِ  و ؾَّ  طزَّ  اهللَ نَّ إِ »ًمف: آ اهلل قمٚمٞمف وصغّم رؾمقل اهلل   ؽؿ طومي وـعظي ػر 

ـْ  سقُل  رَ ّّن إِ و ووصي, هذا  وب ـؼرابتل,وٓ مُح  ,[لى ـؼقمِ ئِ ري هوؼَ ]قؽؿ اهلل ا

 نَّ إِ و عد مقتف,بَ وَ  يف حقوتفِ  وً طؾقّ  حىَّ أَ  ـْ عقد مَ اـّس  ؿؾُّ  عقَد اـّس  نَّ إِ  ربائقؾ خيربّن 

 .(3)شقتفمَ  بعَد وَ  يف حقوتفِ  وً طؾقّ  َض بغَ أَ  ـْ مَ  ؼلَّ اـّش  ؾَّ ؿُ  ؼلَّ اـّش 

 ي٘مقل اًمبديع اهلٛمداين:

 اًمقيصَّ  زم ُم٤م حت٥مُّ  شم٘مقًمقنَ 

 (1)بلل اًمٜمَّ آبل واًمٜمَّ  طم٥مُّ أ
 

 اًمٙم٤مذِب  رى سمٗمؿِ اًمثَّ  وم٘مٚم٧ُم  

 (1)يب ـم٤مًم٥ِم أل آ ظمتصُّ أو
 

اًمٙم٤مُمؾ ذم  سم٢ميامٟمفظم٤مًم٘مف شمٕم٤ممم  وذيػ اًم٘م٤مسمف ُمـ ؿمٝم٤مدةِ  ومم٤م ضم٤مء  ذم ُمدطمفِ 

 ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمت٤مسمف

                                                           

يب أل آ، سم٤مب ُم٤م اؾمٜمدت وم٤مـمٛم٦م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝم٤م/ُمٜم٤مىمـ٥م 431: 11اًمٓمؼماين  –( اعمٕمجؿ اًمٙمبػم 3)

 ظمرة ُمـ ُمٜم٤مىم٥م اُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.، ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤م1ٔ: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –ـم٤مًم٥م 

 ( ذم اعمّمدر: )وأهؾ اًمٜمبل(.1)

اًمِمـ٤مقمر سمديع اًمزُم٤من اهلٛمـداين هـق:  /18اهلٛمداين: ديقان سمديع اًمزُم٤من إسمٞم٤مت ًمبديع اًمزُم٤من اهلٛمداين/  (1)

مجـ٤مدى  31وًمـد ذم  ،بديع اًمزُم٤منسمأسمق اًمٗمْمؾ أْحد سمـ احلسلم سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمنم اهلٛمذاين اعمٚم٘م٥م 

وىمد وًمف ديقان ؿمٕمر ُمٓمبقع حت٘مٞمؼ يرسي قمبداًمٖمٜمل، ، 198وشمقذم ؾمٜم٦م  ،هبٛمذان 111وىمٞمؾ  118أظمرة 

 .1711 ، ت170: 1سٞمد حمسـ آُملم ذم اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، واًم710: 1ٛمٕم٤مين ذم آٟمس٤مبشمرضمؿ ًمف اًمّس 
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ـْ ﴿ ـْ  ُمْمِمـًو َؿونَ  َأَؽَؿ  .(7)﴾َيْسَتُقونَ  َٓ  َؽوِسًؼو َؿونَ  َؿَؿ

قمدو اهلل اًمٗم٤مؾمؼ اًمٕمٜمٞمد اًمقًمٞمد سمـ  نِ ٠موذم ؿم احلٛمٞمد اعمجٞمد، وزمّ  نِ ٠موٟمزوهل٤م ذم ؿم

 ويمالم ٜم٤مزع يم٤من سمٞمٜمٝمام شمَ  فُ ٟمَّ إِ وذًمؽ  -ف ُمّ اظمل قمثامن ُٕ -يب ُمٕمٞمط أقم٘مب٦م اسمـ 
ٍ
 ،ذم رء

 ،س٤مٟم٤مً ٜمؽ ًمِ ُمِ  سمسطُ أَ ٟم٤م واهلل أَ و بلٟمؽ َص ٢مِ وم اؾمٙم٧ْم  الم:قمٚمٞمف اًمّس  وم٘م٤مل اًمقًمٞمد ًمٕمكمي 

 .اًمٙمتٞمب٦مِ  ذم[ ِمقاً طَم ] ٜمؽُمِ  وأُمألُ [ ضمٜم٤مٟم٤مً  ]وأؿمجع ، ٜم٤مٟم٤مً ؾِم ٜمؽ[ ]ُمِ  طمدُّ أَ و

ًْ »الم: قمٚمٞمف اًمّس وم٘م٤مل ًمف قمكم    .شؼؽوِس  َؽ كَّ نِ ؽ اسؽ

ـْ ﴿ :المقمٚمٞمف اًمّس  ًمٕمكمي  بح٤مٟمف شمّمدي٘م٤مً ٟمزل اهلل ؾُم ٠مَ وم ـْ  ُمْمِمـًو َؿونَ  َأَؽَؿ  َؿونَ  َؿَؿ

  .(1)دقًمٞماًم وسم٤مًمٗم٤مؾمِؼ  ،٤مً ٕمٜمل سم٤معم١مُمـ قمٚمٞمّ يَ  :(2)﴾َيْسَتُقونَ  َٓ  َؽوِسًؼو

 تفِ ومْمٞمٚم الم سمٙماملِ قمٚمٞمف اًمّس  وضمؾ ًمٕمكمي  ٝم٤مدة ُمـ اهلل قمزَّ اًم٘مّم٦م ؿَم  ويمٗمك هبذهِ 

 ذم ُم٘م٤مًمتف، ٗمٞمف اعمرشم٣مسمد سمتّمديؼ َص إَ  قمغم تغميُ  ٟم٤مً آشمٕم٤ممم ىمرو ؾمبح٤مٟمف ًمفاٟمزإو

ف اعم١مُمـ ٞموان وًم ،سم٤مإليامنقمٚمٞمف اًمّسالم ووصػ قمكم  ووصٗمف ًمٕمدوه اًمقًمٞمد سم٤مًمٗمسؼ،

                                                           

 .(38ي٦م )آاًمسجدة:  (3)

 .(38اًمسجدة: أي٦م ) (1)

: 9 يب طمـ٤مشمؿ اًمـرازيأَ / شمٗمسـػم اسمــ  13111، ح 319: 13اًمٓمـؼمي  –ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مـران ( 1)

(/وقمـ شمٗمسػم اًمثٕمٚمبـل 38جدة: آي٦م )، ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمّس 111: 7/شمٗمسػم اًمثٕمٚمبل  37810، ح1309

 .318، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين قمنم، ح380اسمـ اًمبٓمريؼ:  –ذم ظمّم٤مئص اًمقطمل اعمبلم 
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اًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من ٓ  ٕٟمقاعوقمدوه اعمستجٛمع  يامن،اًمٙم٤مُمؾ ذم درضم٤مت اإل

 يستقي٤من قمٜمد اهلل.

 ٤من سمـ صم٤مسم٧م وم٘م٤مل:وىمد ٟمٔمؿ هذه اًم٘مّم٦م طمّس 

 واًمٙمت٤مب قمزيزٌ  اهللُ َل ٟمزَ أَ 

 س٘م٤مً ومِ  ُمـ ذاكَ  اًمقًمٞمدُ  أبقتوم

  اهللَ رَف قمَ  يم٤من ُم١مُمٜم٤مً  ـْ ًمٞمس ُمَ 

 اًمقًمٞمد ظمزي٤م وٟم٤مراً  ىزُي قف ؾَم 

 زايٚم٘مك ًمدى اهلل قمِ  ومٕمكمٌّ 
 

 ٟم٤م آىمر وذم اًمقًمٞمدِ  ذم قمكمي  

 يامٟم٤مإِ  أٌ ُمبقّ  وقمكمٌّ 

 اٟم٤مظمقّ  يم٤من وم٤مؾم٘م٤مً  ـْ ٛمَ يمَ 

 ٜم٤مٟم٤مزى ضمِ ُي  ٓؿمَؽ  وقمكمٌّ 

 (3)قاٟم٤مووًمٞمد يٚم٘مك هٜم٤مك هَ 
 

 :الويف شٍدِ ّصربِ علُٔ الّط

ُمٜمٝم٤م  وىمٜم٤مقمتف سم٤مًمٞمسػمِ  ورومْمف هل٤م، قمراضف قمٜمٝم٤م،إِ و ٟمٞم٤م،٤م وصػ زهده ذم اًمدّ ُمّ أَ و

 .ومٛمـ ومْم٤مئٚمف اجلٛمٞمٚم٦م .وقمب٤مدشمف وصؼمه قمٚمٞمٝم٤م

 اهلل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغّم  ٕم٧ُم ٛمِ ؾَم  ىم٤مل: ،ر سمـ ي٤مرسقمـ قماّم  ،يب ُمريؿأَ قمـ  رويَّ  

ـقف إِ  حّى أَ  [هل] يٍ يـ اـعبود بزيـزّ ل يُ  ـؽ بزيـيٍ زيّ  اهللَ نَّ إِ يو طظ » :ؿ ي٘مقلؾمٚمّ وًمف آو

                                                           

( )سم٤مظمتالف سمسـٞمط(/ ُمٓم٤مًمـ٥م 7، اعمجٚمس اًمراسمع واًمسبٕمقن، ضٛمـ طمدي٨م )179اًمّمدوق:  –ُم٤مزم أ (3)

 .13، اًمب٤مب 311اًمِم٤مومٕمل:   –/ يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م   311اًمِم٤مومٕمل:  –اًمس١مول 
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 تبوطوً أَ ؿ ً ِِب رضقِ ؽَ  ـقؽ اـػؼراءإِ  َى بَّ َح وَ  ,ـقؽإِ فو َض غّ كقو وبَ يف اـّد دك هَّ زَ  مـفو:

 بغضَؽ أـ اـقيؾ ملِ وَ  ,طؾقؽ َق ؽ وصّد حبّ أَ  ـْ طظ صقبك ملِ  يو ,موموً إِ ؽ ورضقا بِ 

 يف كؿوؤُ وُذ  ديـؽ يف وقاكؽؽنِ  بؽ قوصّد  ؽحبَّ أَ  ـْ و مَ مّ أَ ] ؾقؽ,طَ  َب وؿّذ 

ن أقم اـؼقومي تعوغ يَ  حؼقؼ طل اهللِؽَ  [طؾقؽ َب وؿّذ  أبغضؽ ـْ مَ  ومّ أَ و, تؽـَّ َ  

 .(7)شؼوم اـؽوذبعمَ  فُ ؼقؿَ يُ 

،  ٘مٍماًمْ الم قمٚمٞمف اًمّس يب ـم٤مًم٥م أَ سمـ  قمغم قمكمّ  ظمٚم٧ُم دَ  ىم٤مل: وقمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، 

 تف،ْحقَض  ةِ دّ ـ ؿِم حيف ُمِ ضمد رِ أَ  (1)٤مزرطَم بـ ومٞمٝم٤م ًمَ  (1)٦مٗمَ صحْ  ديفِ سملم يَ س٤م وَ ضمدشمف ضم٤مًمِ قَ ومَ 

 ،طمٞم٤مٟم٤مً أَ سمٞمده  هق يٙمرسهُ وَ  ،ضمٝمفِ  ذم وَ ػمٕماًمِمَّ  (4)رقِمىمِ صم٤مر[ آ] رى أَ همٞمػ رَ  يفِ دوذم يَ 

 .ـمرطمف ومٞمفريمبتف وَ سمِ  رسهُ يمَ  بفُ ٚمَ ذا همَ ٢مِ وم

 .ش]هذا[وـعومصى مـ صَ لدن ؽأ» وم٘م٤مل: 

                                                           

، 81اًمٕمالُمـ٦م احلـكم  –، سم٤مب ذم زهده ؾمـالم اهلل قمٚمٞمـف/ يمِمـػ اًمٞم٘مـلم 371: 3آرسمكم  –( يمِمػ اًمٖمٛم٦م 3)

، ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسـالم 17: 3اسمق ٟمٕمٞمؿ آصٗمٝم٤مين  –اعمبح٨م اخل٤مُمس /طمٚمٞم٦م آوًمٞم٤مء 

٤مب اًمٞمـ٤مء ح ، سمـ139: 1 اًمـديٚمٛمل –)سم٤مظمتالف سمسٞمط ذم سمٕمض آًمٗم٤مظ( / اًمٗمردوس سمٛمـ٠مصمقر اخلٓمـ٤مب 

 )سم٤مظمتالف سمسٞمط(.317اًمٗمّمؾ اًمٕم٤مذ، ح 337اخلقارزُمل:  –)سم٤مظمتالف( / اعمٜم٤مىم٥م  8133

ْحَٗم٦م: 1))  (.387: 9اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  إٟم٤مء ُمـ آٟمٞم٦م اًمٓمٕم٤مم اًمّمَّ

 (.381: 4اسمـ ُمٜمٔمقر -ًمبـ طم٤مزر: أي طم٤مُمض )ًمس٤من اًمٕمرب (1)

 ( ذم اعمّمدر: )ىمِم٤مر(.4)
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 ٤مئؿ.ين َص إِ  ىمٚم٧م:

 ـ صعومٍ مِ  قوماـّص ـعف مَ  ـْ مَ  يؼقل:ـف آ اهلل طؾقف وصّل عً رسقل اهلل ؿِ َس »: وم٘م٤مل

 .شوـ ذاِبِ ي ويسؼقف مِ اجلـّ  ـ صعومِ طعؿف مِ ن يُ أَ  طل اهللِ حؼوً  شتفقف ؿونيَ 

ٓ شمت٘ملم اهلل ذم هذا أَ وحيؽ ي٤م ومْم٦م  وم٘مٚم٧م جل٤مري٦م وهل ىم٤مئٛم٦م سم٘مري٥م ُمٜمف: ىم٤مل:

 خ٤مًم٦م؟!ـ اًمٜمّ رى ومٞمف ُمِ أَ مم٤م  ٜمخٚمقن ًمف ـمٕم٤مُم٤مً ٓ شمَ أَ !خ؟اًمِمٞمّ 

 .ٜمخؾ ًمف ـمٕم٤مُم٤مً ن ٓ ٟمَ أ٘مدم اًمٞمٜم٤م وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد شمَ 

ل يو رسقل اهلل مّ أُ يب ولَ ب» الم:وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّس  ظمؼمشمف،٠موم ؟شؾً هلوؾُ  مو» :]زم[ىم٤مل 

 .(7)شـقفإو ؾ  طزاهلل  ك ؾبضفُ يوم حتّ أَ اـرب ياليي  ـ وبزِ شبع مِ ول يَ  ـخؾ ـف صعوم,يُ ل 

قمراضف إِ وىمٜم٤مقمتف و ،ُم٤مُمٙمؿإِ ؿمدة زهد إمم  سمرار واعمت٘مقنٞمٕم٦م إهي٤م اًمِّم أوم٤مٟمٔمروا 

دًٓم٦م واضح٦م  ششتفقفيَ  ـ صعومٍ ػسف مِ ـع كَ مَ  ـْ مَ » ىمقًمف:وذم  ارات هذه اًمدّ قمـ ًمذّ 

ػم ٖمٕمػم اًمٞم٤مسمس اًم٤مزر وىمرص اًمِّم ٘مقشمف سم٤مًمٚمبـ احلتالم راض سمٟمف قمٚمٞمف اًمّس أقمغم 

ومٞمف  يرهم٥م اًمَّذيٕم٤مم اًمٜمٗمٞمس اعمِمتٝمك الم قمٜمده اًمٓمّ قمغم اٟمف قمٚمٞمف اًمّس  ودلَّ  اعمٜمخقل،

 اعمٕمجب٦م، ًمقانـمٕمٛم٦م اًمٗم٤مظمرة وإإإمم  الم ٓ هيتديوًمٞمس اٟمف قمٚمٞمف اًمّس  يراه، ـْ ُمَ 

                                                           

، ذم وصػ زهـده قمٚمٞمـف 371: 3آرسمكم  –، اًمٗمّمؾ اًمٕم٤مذ /يمِمػ اًمٖمٛم٦م 338اخلقارزُمل:  –اعمٜم٤مىم٥م ( 3)

، اًمبـ٤مب 119اسمــ اجلـقزي:  –، اعمٜمٝم٩م اًمراسمع/ شمذيمرة اخلـقاص 319احلكم:  –اًمسالم /ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م 

 113: 40اًمراسمع / وقمـ يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز
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ووـمـ ٟمٗمسف   ،ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغّم الم اىمتدى ذم ذًمؽ سمرؾمقل اهلل ف قمٚمٞمف اًمّس ٟمّ سمؾ َٕ 

راهمب٤م عم٤م قمٜمد اهلل  -يمؾ وظمِمقٟم٦م اعمٚمبس ٠م٦م اعمسمقمغم ضمِمق - يٗم٦م قمغم اًمّمؼمِ اًمنّم 

 .ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغّم  واىمتداء سمرؾمقل اهلل

همب٦م ذم ًمذات ذاهب٤م قمدم اًمرّ ٟمٞم٤م وذم اًمدّ هد اًمزّ  المف قمٚمٞمف اًمّس وىمد صمب٧م ًم 

وٓ يّمح اًمزهد ذم  ًمف سمذًمؽ، -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  - بّل وـمٕم٤مُمٝم٤م سمِمٝم٤مدة اًمٜمّ 

وؾمالُمف وهق صٚمقات اهلل   سمٕمد ُمٕمرومتف واًمٕمٚمؿ سمجٚمٞمٚمف وطم٘مػمه وٟمٗم٤مؾمتف،ّٓ إِ ء اًمٌّم 

 ،اهل٤مًمِمٞمٜمٝم٤م وحت٘مؼ زو ٗمؾ سمزيٜمٝم٤مٟمٞم٤م سمٜمٕمٞمٛمٝم٤م وشمؼمضم٧م ًمف ومٚمؿ حيقمٚمٞمف ىمد قمرف اًمدّ 

 ،٤مرهب٤مِمويمدر ُم ،واؾمتب٤من ىمبح قمقاىمبٝم٤م ، اٟمت٘م٤مهل٤م ومٍمم طمب٤مهل٤موص٤مهل٤م وشمبلّم  ومٕم٤مف

 ؾمٝم٤م وضره٤م،١موشمٞم٘مـ سم ،ًم٘مك طمب٤مهل٤م قمغم هم٤مرهب٤م وشمريمٝم٤م ًمٕم٤مؿم٘مٝم٤م وـم٤مًمبٝم٤م٠موم

ف ًمٞمس ُمـ ٟمّ إوقمٚمٛم٧م  ُمره٤م،أذ إٕمّمتف ُمرشمف، ومأذ إوقمّم٤مه٤م ٘مٝم٤م صمالصم٤م وهجره٤م ومٓمٚمّ 

وشمقرده  شم٘مقده ذم طمب٤مهل٤م، ـْ وٓ ُمَ  ضم٤مهٝم٤م وُم٤مهل٤م،همب٦م ذم ًمرّ ا ويوٓ ُمـ ذ ، رضم٤مهل٤م

 .ُمقارد وسم٤مهل٤م

وضمرت ذم ُمٕم٤مداشمف قمغم  ٟمقاع اعمحـ،٠مواسمتٚمتف سم طمسـ،أَ ومّم٤مطمبتف قمغم ُم٤م هق  

ٓ  ؾمالم اهلل قمٚمٞمفوهق  ،الماحلسـ قمٚمٞمٝمام اًمّس واحلسلم  وهم٤مًمتف سمٕمده ذم اسمٜمٞمف ؾمٜمـ،

ُمستٛمرا   ْحدا وؿمٙمرا،ّٓ إِ قمداء وقمغم شمٔم٤مهر إَ   صؼما،ّٓ إِ  اءوأّل ة اًميزداد قمغم ؿمدّ 

 أَ ؿمديدا قمغم  ،ذم ـم٤مقم٦م اهلل
ِ
 طم٤ميمام ،قم٤مُمال سمٙمت٤مب اهلل ،وًمٞم٤مء اهلل٠مسم وم٤مً ورؤ ،اهلل قمداء
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 صم٤مره ٓ يٗم٤مرىمٝم٤م،ٞم٤م ٔٗمُم٘مت ٕمٞمد،٘مل واًمّس ذم اًمِّم ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغّم ٦م رؾمقل اهلل سمسٜمّ 

صمر ُمِمٙمقر حمٛمقد إ ومٛم٣م ُمـ داره، ضمقاره واظمت٤مر ًمف دارا ظمػماً إمم  ك ٟم٘مٚمف اهللطمتّ 

دظم٤مه أىمد ًم٘مك  ٗم٤م ُمـ دار اعمحـ واًمٙمدر،ُمستبدٓ سمدار اًمّّم  ،درّّم اًمقرد واًم  حمٛمَّ

 (3).سم٤مـمٞمؾوىمٚم٥م مل شمرد ومٞمف إَ  بديؾ،سمقضمف مل يِمقهف اًمتَّ ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ اعمّمٓمٗمك 

 :يف غذاعتُ ضالو اهلل علُٔ

الم ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس أ نّ أؾمالم قمغم هؾ اإلِ أَ مجع يم٤موم٦م أَ ج٤مقم٦م وم٘مد ٤م اًمِّم ُمّ أَ و

 اهلل قمٚمٞمف بل صغمَّ ؾ اًمٜمَّ ْمَّ وومَ  ْحالشمف ُمـ اعمالئٙم٦م ب٧مشمٕمجّ ىمد و ٤مس،ؿمجع اًمٜمّ أَ يم٤من 

 ذو ّٓ إِ  َػ قِ ٓ َس » ٞمؾ:ئه ضمؼماوٟم٤مد سمـ قمبد ود قمغم قمب٤مدة اًمث٘مٚملم، وتٚمف ًمٕمٛمرًمف ىمَ آو

ـْ  شظي  طَ ّٓ إِ تك ٓ ؽَ وَ  ػؼورِ ا
(1).  

ل طمرب اسمتٚمقا هب٤م، ىمتؾ وّ أَ و اًمٕمٔمٛمك قمغم اعمسٚمٛملم،اهٞم٦م وهل اًمدّ  :سمدر ةِ اوذم همز

ِذيـومٞمٝم٤م صٜم٤مديد ىمريش  قمكمّ  واًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد  يم٤مًمقًمٞمد سمـ قمتب٦م، ـمٚمبقا اعمب٤مرزة، اًمَّ

سم٤م سمٙمر أىمرن  اًمَّذي وٟمقومؾ سمـ ظمقيٚمد، اعمسٚمٛمقن قمٜمف، طمجؿأَ  اًمَّذي سمـ اًمٕم٤مص،ا

 اهلل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغمَّ وىم٤مل  هبام،وصم٘مٝمام سمحبؾ وقمذّ أو ٦م ىمبؾ اهلجرة،وـمٚمح٦م سمٛمٙمّ 

 .شقؽالً ػـل كَ ؿِ افؿ اـؾَّ » ٤م قمرف طمْمقره ذم احلرب:ؿ عمّ ًمف وؾمٚمَّ آو

                                                           

 .184 :34اخلقئل –/ ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م 370: 3 يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمالرسمكم :اٟمٔمر (3)

 :1اعمح٥م اًمٓمؼمي –/ اًمري٤مض اًمٜمٔمرة 170: 1 اجلرضم٤مين –أطمد/ اًمٙم٤مُمؾ  ، همزوة397 :1( شم٤مريخ اًمٓمؼمي1)

 .111: 1 اًمذهبل –/ ُمٞمزان آقمتدال 100ح ،377اخلقارزُمل:  –اعمٜم٤مىم٥م  /311
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َـّذيهلل  ُد احلؿْ » :ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ رؾمقل اهلل  ىم٤مل تٚمف قمكمّ ٤م ىمَ وعمّ   يتطقَ دَ   وَب أَ  ا

  .شؽقف

 تؾ ٟمّمػ اعم٘متقًملم،ك ىمَ طمتّ  ٚمؿ يزل ي٘متؾ ذم ذًمؽ اًمٞمقم واطمدا سمٕمد واطمد،ومَ 

ٓف ُمـ اعمالئٙم٦م اعمسقُملم اًمٜمّمػ آواًمثالصم٦م  ،تؾ اعمسٚمٛمقنوىمَ  ويم٤مٟمقا ؾمبٕملم،

  (3) .ظمرأ

قمـ  َل ُمِ رُ وَ  ؿ،ًمف وؾمٚمَّ آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بّل قن قمـ اًمٜمَّ ٛمهنزم اعمسٚما :طمدأُ ة اوذم همز

٤مُمل حُي الم قمٚمٞمف اًمّس  وقمكمّ  ُم٤مح،ٞمقف واًمري سمف اعمنميمقن سم٤مًمسي وَض  رض،إَ إمم  داسمتف

مو » تف وىم٤مل:ٞمـ همِموم٤مىمتف ُمِ إِ سمٕمد ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بّل ًمٞمف اًمٜمَّ إِ ر ٔمومٜم قمٜمف،داومع ويُ 

 ؟شعؾ املسؾؿقنؽَ 

 .شبروـقا اـّد ضقا اـعفد وَ ؼَ كَ » وم٘م٤مل:

 .شـفؽشػفؿ طَ ؽَ  همٓء, طظّ  ـل يوؿػِ ا» :وم٘م٤مل 

وٟمزل ضمؼميؾ  ،وم٤مٟمخٚمٕم٧م اًم٘مٚمقب، تؾ رؾمقل اهللوص٤مح ص٤ميح ذم اعمديٜم٦م: ىمُ  

ـْ  ذُ َّٓ إِ  َػ قِ ٓ َس » ىم٤مئال:  .شظي  طَ ّٓ إِ تك ٓ ؽَ ػؼور وَ و ا

                                                           

 –/هن٩م احلـؼ أطمـد همـزوة، 387: 3آرسمكم  –)سم٤مظمتالف سمسٞمط(/يمِمػ اًمٖمٛم٦م 77: 3اعمٗمٞمد –اإلرؿم٤مد ( 3)

ذح هنـ٩م اًمبالهمـ٦م ، و94: 1، اعمبح٨م اخل٤مُمس، اًم٘مسؿ اًمث٤مين/ واٟمٔمر: دٓئؾ اًمٜمبقة ًمٚمبٞمٝم٘مل148احلكم: 

 .437 :1احلٚمبل -اًمسػمة احلٚمبٞم٦م ، 341 : 34ٓسمـ أيب احلديد 
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ـِ ـ طُم جب٧م اعمالئٙم٦م ُمِ ؾمقل اهلل ًم٘مد قمَ ي٤م رَ ًمف: آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بلي وىم٤مل ًمٚمٜمَّ   س

 .ًمؽ سمٜمٗمسفِ  قمكمّ  ةُمقاؾم٤م

 ؟شكو مـفأَ ل وـّ وهق مِ  ـ ذـؽمِ  ؿـعفُ مو يَ »ًمف: آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ بل ًمٜمَّ اوم٘م٤مل  

 ي٤مم.أَ قمثامن سمٕمد صمالصم٦م الم، ورضمع قمٚمٞمف اًمّس  ٤مس ًمثب٤مت قمكمّ ضمع سمٕمض اًمٜمّ ورَ 

 .ش(7)قيؾفـ صَ ريضي مِ ً ِبو طَ هبْ ذَ »ًمف: آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ بل اًمٜمّ  ًمفوم٘م٤مل  

ـْ  َ وُءوُؿؿْ  ذْ إِ ﴿ اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مليمام  قن سم٤معمديٜم٦م،طمدق اعمنميمُ أَ ة اخلٜمدق اوذم همز  ِم

ـْ  َؽْقِؾُؽؿْ  رج ومٚمؿ خَي  ،سم٤مًمؼماز سمـ قمبد ودٛمرو قمَ وٟم٤مدى ، (2)﴾ِمـُْؽْؿ... َأْسَػَؾ  َوِم

 سمـ قمبد ود وٛمرقمَ الم قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ تؾ ىمَ  الم، وومٞمفقمٚمٞمف اًمّس  ؾمقى قمكمّ 

 .(1)دًمَّ اًمٕمدو إَ 

 ث قمـ قمكمي ًمٜمتحدَّ ٤م ٟمّ إِ سم٤م قمبد اهلل أَ ي٤م  :٘مٚم٧ُم ومَ  ذيٗم٦م،ٞم٧م طُم شمَ أَ  ٕمدي:سمٞمٕم٦م اًمّس ىم٤مل رَ 

 .دصمٜمل سمحدي٨م؟ومٝمؾ حتُ  ،ذم قمكمي  ـمقنَ ٗمري ٟمٙمؿ ًمتُ إِ  هؾ اًمبٍمة:أَ ومٞم٘مقل  وُمٜم٤مىمبف،

                                                           

 (.٤مً ذهب٧م هب٤م قمريْمًم٘مد : )عمّمدرذم ا (3)

  (.30اب: )( إطمز1)

 –/ إطم٘م٤مق احلؼ 398: 3يمِمػ اًمٖمٛم٦م آرسمكم  ، اعمبح٨م اخل٤مُمس، اًم٘مسؿ اًمث٤مين/149احلكم: –هن٩م احلؼ ( 1)

ــؽمي:  ــر: 107اًمتس ــ، واٟمٔم ــ٤مريخ اًمٓم ــزوة، 397 :1ؼميشم ــد هم ــ٦م، أطم ــ٩م اًمبالهم ـــ أيب  – وذح هن اسم

 .أطمد همزوة ىمّم٦م، 34:113احلديد
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د٦م ُمَّ أُ قمامل أَ ٞمع ع مجَ ًمق وِض  ٗمز سمٞمده،ٟمَ  اًمَّذيو ٘م٤مل طمذيٗم٦م:ومَ   ذم يمٗم٦مٍ  حمٛمَّ

دٕم٨م اهلل ُمٜمذ سمَ ]اعمٞمزان[   ٛمؾ قمكمّ قمَ  عَ ووِض  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقمِ إمم  ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  حمٛمَّ

 قمامهلؿ.ا قمغم مجٞمعِ  ٛمؾ قمكمّ قمَ  ًمرضمَح  ظمرى،إُ  يب ـم٤مًم٥م ذم اًمٙمٗم٦مِ أَ سمـ 

 ٕفمٜمف إيّن  ،حيٛمؾ وٓ] ٘مٕمد٘م٤مم ًمف وٓ يُ ٓ يُ  اًمَّذي]اعمدح[ هذا  سمٞمٕم٦م:وم٘م٤مل رَ 

 .[اهلل قمبد أسم٤م ي٤م إرساوم٤م

 وقمٛمر سمق سمٙمرأيـ يم٤من أو تٛمؾ،ٓ حُي  يمٞمَػ وضم٤مل اًمرّ ًمٙمع  ي٤م وم٘م٤مل طمذيٗم٦م:

 ٤مقمسمـ قمبد ود وىمد دَ  وٛمريقم قمَ ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بّل صح٤مب اًمٜمَّ أَ وطمذيٗم٦م ومجٞمع 

 ٗمُس ٟمَ  اًمَّذيو ٘متٚمف،ًمٞمف ومَ إِ ٟمزل  فُ ٟمَّ ٢مِ وم ،٤مً قمٚمٞمّ  الٝمؿ ُم٤م ظَم ٚمُّ ٤مس يمُ طمجؿ اًمٜمَّ ٠مَ وم اعمب٤مرزةِ إمم 

دصح٤مب أَ  ٛمؾِ ضمرا ُمـ قمَ أقمٔمؿ أَ ذًمؽ اًمٞمقم  فُ ٕمٛمٚمَ ذيٗم٦م سمٞمده ًمَ طُم   اهلل قمٚمٞمف صغمَّ  حمٛمَّ

 (3)اًم٘مٞم٤مُم٦م. يقمِ إمم  ًمفآو

 امقم٦م.اجلتؾ ىمَ الم قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أشمقمم  :طمزابوذم يقم إ

بك وؾَم  واسمٜمف، ُم٤مًمٙم٤مً الم قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ تؾ ىمَ  :ٜمل اعمّمٓمٚمؼسمَ  ةِ اوذم همز

 ًمف.آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بّل وم٤مصٓمٗم٤مه٤م اًمٜمَّ  رث،٤مضمقيري٦م سمٜم٧م احل

                                                           

ذح /14، سم٤مب 104: 14اعمجٚمز –، اعمبح٨م اخل٤مُمس، اًم٘مسؿ اًمث٤مين/ سمح٤مر آٟمقار 149احلكم: –هن٩م احلؼ  (3)

، 331، اًمٗمّمـؾ اًمت٤مؾمـع، ح307/وأورد ٟمحقه اخلقارزُمل ذم اعمٜم٤مىمـ٥م: 73 :39 اسمـ أيب احلديد -هن٩م اًمبالهم٦م

   .111: 13، واًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمسػمه 717،ح37: 1واحلسٙم٤مين ذم ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ
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اهنزم و تؾ ُمرطمب٤مً ىمَ الم، قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم َٕ ومٞمٝم٤م يم٤من اًمٗمتح  :ٞمؼمظَم  ةِ اوذم همز

ورُمك سمف الم، قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ومٗمتحف  احلّمـ،اهمٚم٘مقا سم٤مب  اجلٞمش سم٘متٚمف،

ٜم٤مئؿ ويم٤من ٖمظمذوا اًمأَ وفمٗمروا سم٤محلّمـ و ،ًمٚمٛمسٚمٛملم قمغم اخلٜمدِق  رساً ضمٕمٚمف ضمِ وَ 

سامكقي  ِ  قرب بؼقةٍ َو  ؾعً بوَب واهلل مو ؾَ » الم:وىم٤مل قمٚمٞمف اًمسَّ  ،ضمالً بٕمقن رَ ؾَم  ٖمٚم٘مفيَ 

  .(7)شربوكقي بؾ بؼقةٍ 

 ،(1) ٟمٗمٞمؾ سمـ يمٕم٥ماحلقيرث سمـ الم قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ىمتؾ  :اًمٗمتح ةِ اوذم همز 

ويم٤من اًمٗمتح قمغم  ـ ىمريش،تؾ مج٤مقم٦م ُمِ ىمَ وَ ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ ذي رؾمقل اهلل ١مويم٤من ي

 .دهِ يَ 

 خرج سمٕمنمةومَ  سم٤مًمٙمثرة،ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بّل اؾمتٔمٝمر اًمٜمَّ  لمطمِ  :ٜملموذم همزوة طُم  

وم٤مهنزُمقا  ٦م،ٚمَّ ـ ىمِ اًمٞمقم ُمِ  ٥َم ٖمٚمَ ـ ٟمُ ًمَ  ىم٤مل:وسمق سمٙمر أَ ٜمٝمؿ ي٤مٕمومَ  ،ـ اعمسٚمٛملمِ ٓف ُمِ آ

 .ـ سمٜمل ه٤مؿمؿسٕم٦م ُمِ ؾمقى شمِ ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بلي بؼ ُمع اًمٜمَّ مجٕمٝمؿ ومل يَ ٠مَ سم

 .(4)﴾...املُْْمِمـِعَ  َوَطَل  َرُسقـِفِ  َطَل  َسؽِقـََتفُ  اهللَُّ َأْكَزَل  ُيؿَّ ﴿ :شمٕم٤ممم ٟمزل اهلل٠مَ وم 

                                                           

إليل ا - اعمقاىمػ88: 3 اسمـ ُمٞمثؿ اًمبحراين –/ ذح هن٩م اًمبالهم٦م 77، اعمجٚمس704:اًمّمدوق –ُم٤مزم ( ا3ٕ)

1 :781. 

 .(ىميص سمـ قمبد سمـ سمـ وه٥م ذٞم٘مٟم: )عمّمدرذم ا (1)

 (.11آي٦م: )اًمتقسم٦م:  (1)
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رؾمقل  لم يديسمَ  ٞمِػ سم٤مًمسَّ  رضُب ويم٤من يَ  ٕمف،ب٧م ُمَ صمَ  ـْ ُمَ وَ قمٚمٞمف اًمّسالم  ٤مً يريد قمٚمٞمّ 

سمق ؾمٗمٞم٤من سمـ أَ و س٤مره،واًمٗمْمؾ قمـ يَ  ،ٛمٞمٜمفقمـ يَ  اًمٕمّب٤مسو ،ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ اهلل 

وقمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمبد  ،رث٤مسمٜم٤م احلإِ ورسمٞمٕم٦م  ٟمقومؾوَ  ،سمرسضمفِ  رث يٛمسُؽ ٤ماحل

  ـُمِ  هل٥م يبأَ  اسمٜم٤م]اعمٓمٚم٥م وقمتب٦م وُمٕمت٥م 
ِ
قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ٘متؾ ومَ  ،ٝمرهفمَ  وراء

 (3).رسوم٤مهنزم اعمنميمقن وطمّمؾ إَ  ،يمثػماً  مجٕم٤مً و [ اًم٘مقم الم رئٞمساًمسَّ 

 ٘مت٤ملسمًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  بّل سمٕمد اًمٜمَّ واًمٖمزوات  سمجٛمٞمعِ  ؾمالم اهلل قمٚمٞمفواسمتغم 

 .(1)اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم

ٛمر ذم قمُ إمم  ضمٚمسالم قمٚمٞمف اًمسَّ  ٤مً ن قمٚمٞمّ أ ُم٤مًمٞمف:أَ ٟمب٤مري ذم سمق سمٙمر إَ أَ روى 

 ،واًمٕمج٥م (1)فٞمتَّ اًمإمم  وٟمسبف  ىم٤مم قمرض واطمد سمذيمرهِ ومٚماّم  ٟم٤مس،أُ اعمسجد وقمٜمده 

 ٣مىمأَ وهق ، ؾمالمٞمٗمف عم٤م ىم٤مم قمٛمقد اإلِ قٓ ؾَم اهلل ًمَ و تٞمف،يَ  نْ أعمثٚمف  طمٌؼ  وم٘م٤مل قمٛمر:

 ومٝم٤م.٘متٝم٤م وذو َذ ٤مسمِ وذو ؾَم  ٦م،ُمّ إُ 

                                                           

/ يمِمػ اًمٖمٛمـ٦م 107اًمتسؽمي:  –، اعمبح٨م اخل٤مُمس، اًم٘مسؿ اًمث٤مين/أطم٘م٤مق احلؼ 110احلكم: –هن٩م احلؼ  (3)

 .93 :13 ، وشمٗمسػم اًمٗمخر اًمرازي130: 1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: /واٟمٔمر101 :3 آرسمكم –

( اًمٜم٤ميمثقن هؿ: أصح٤مب اجلٛمؾ: ـمٚمح٦م، واًمزسمػم، وقم٤مئِم٦م، وأشمب٤مقمٝمؿ. واًم٘م٤مؾمٓمقن هؿ: أصح٤مب صـٗملم: 1)

 اخلقارج. :اًم٘م٤مؾمٓمقن: أي اجل٤مئرون واعم٤مرىمقن: أصح٤مب اًمٜمٝمروان .ُمٕم٤موي٦م وأشمب٤مقمف

 شمٞمف(. –اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة  –اًمّتٞمف: اًمٙمِؼم )ًمس٤من اًمٕمرب  (1)
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 ؟ُمػم اعم١مُمٜملم قمٜمفأَ ٜمٕمؽ ي٤م ومام ُمَ  وم٘م٤مل ًمف ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ: 

إمم  ؾ ؾمقرة سمراءةوَْح  ف ًمبٜمل قمبد اعمٓمٚم٥م،بَّ وطُم  ـ،اًمسي  داصم٦مِ رهٜم٤مه قمغم طَم يمَ  وم٘م٤مل: 

 قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ ٜمزليب سمٙمر ومَ أَ ُمع اٟمٗمد هب٤م ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ بل ويم٤من اًمٜمَّ  ،٦مهؾ ُمٙمّ أَ 

 (7).شـؽواحد مِ و أَ كً أَ  ّٓ إِ يو دِ مٓ يُ » الم وي٘مقل ًمؽ:ك اًمسَّ ؤ٘مرؽ يُ رسمَ  نَّ إِ : وىم٤مل

ضٕم٤مف ٠مُمرشمبتف سم ٚمقّ وقمُ الم قمٚمٞمف اًمسَّ  قمكمّ  وطمده٤م يم٤مومٞم٦م ذم ذِف  وهذه اًم٘مّم٦م، 

 قمٚمٞمٝم٤م. ي١ممتـ ومل دائٝم٤م،أيمثػمة قمغم ُمـ مل يقصمؼ سمف ذم 

يم٤من سمؾ  ي٤مم،أَ يٓمٕمؿ اًمؼم صمالصم٦م مل  فُ ٟمَّ ٢مِ وم ،يمٚمف٠موهذه اًمِمج٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمع ظمِمقٟم٦م ُم

قمٚمٞمٝمام احلسٜم٤من وًمداه دُمف ١مقمغم ضمراسمف ًمئال يوخيتؿ  دام،إِ ٕمػم سمٖمػم همٚم٥م ىمقشمف اًمِمَّ أَ 

الم ىمٚمع سم٤مب ظمٞمؼم وىمد  طمّتك، ة ىمقشمفقم يمثػم اًمّمالة ُمع ؿمدّ ويم٤من يمثػم اًمّّم  ،اًمسَّ

 (1)حتَم،شمٕمد ووومْم٤مئٚمف ايمثر ُمـ ان  قمجز قمٜمف اعمسٚمٛمقن،

ة وؿمدّ  ىمدام،ؿمف طمٞم٨م شمزًمزل إَ ضم٠مُمراؾمف وصمب٤مت و ران،ىمؾمف شمٗمر ُمٜمف إَ ٠مومب

ىمدام أَ وسم٤مؾمت٘مراره  جٕم٤من واضمٗم٦م،وسمسٓمقشمف ىمٚمقب اًمِّم  شمٓمػم ومراخ اهل٤مم، ٨مصؼمه طمٞم

                                                           

، اعمبحـ٨م اخلـ٤مُمس، اًم٘مسـؿ 110احلـكم: –/ هنـ٩م احلـؼ 81: 31اسمــ أيب احلديـد –ذح هن٩م اًمبالهم٦م  (3)

 .11، سم٤مب 77: 13اعمجٚمز –اًمث٤مين/سمح٤مر آٟمقار 

، وٓئؾ سؿ اًمث٤مين، اًمب٤مب اًمث٤مين، اًم٘م148احلكم:  –هن٩م احلؼ ، و81: 3إصٗمٝم٤مين   -اٟمٔمر: طمٚمٞم٦م آوًمٞم٤مء ( 1)

 .401: 7اًمّمدق ًمٚمٛمٔمٗمر 
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 ،وسمس٤مًمتف فم٤مهرة دوروٟمجدشمف قمٜمد اٟمخالع اًم٘مٚمقب ُمـ اًمّّم  ،سمٓم٤مل راضمٗم٦مإَ 

وْح٤مؾمتف واعمقت  ؾمٜم٦م شمٓمٚمع وشمٖمقر،ُم٤مء شمٗمقر وٟمجقم إَ ورطمك احلروب شمدور واًمدي 

ويمِمٗمف  ،قم٘م٤مسمفِ أَ وؾمامطمتف وسمٜمٗمسف واجلب٤من ىمد اٟم٘مٚم٥م قمغم  ،ىمد يمنم قمـ ٟم٤مسمف

 صح٤مسمف،أَ ـ ُمِ  رَّ ومَ  ـْ ُمَ  وىمد ومرَّ ًمف آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ اًمٙمروب قمـ وضمف رؾمقل اهلل 

 .اهلل ُمـ صمقاسمف قمدَّ أَ ًمف روطمف اًمٕمزيزة رضم٤مء ُم٤م ذوسم

 همؼم، ـْ سم٘مل وُمَ  ـْ ؿم٤مع ظمؼمه ومٕمرومف ُمَ و ،ىمد سم٤من وفمٝمر وطم٤مٌل  ،ُمر ىمد اؿمتٝمرأومٝمق  

واشمٗمؼ قمغم  ومتس٤موى ذم اًمٕمٚمؿ سمف اًمبٕمٞمد واًم٘مري٥م، ،ػمظمب٤مر واًمسي ٛمٜمتف إَ ْموشم

 .ضمٜمبل واًمٜمسٞم٥موصدق سمف قمٜمد ذيمره إَ  ،ىمرار سمف اًمبٖمٞمض واحلبٞم٥ماإلِ 

 همقار،وإ ةٟمجدع إَ ـماّل  ،دهيامن وُمِمٞمي وسم٤مين ريمـ اإلِ  ؾمده،أؾمالم ووم٤مرس اإلِ  

إمم  وخمرضمٝمؿ ُمـ دي٤مرهؿ طم٤مصد ظمرضائٝمؿ سمذي اًمٗم٘م٤مر، ق مجقع اًمٙمٗم٤مر،رّ ٗمُم

 ،ؾمٞمػ اهلل اعم٤م  ب٤مع يقم اعمٚمحٛم٦م واًمٗمزاع،ػم واًمسي ػ اًمٓمّ وُمْمٞمي  اعمٗم٤موز واًم٘مٗم٤مر،

ورْحتف  ،٤مدقم٦متف اًمّّم وطمجّ  ،ٜمتف اًمالئح٦موسمٞمّ  ،يتف اًمقاضح٦مآو بف اعمت٘م٤م ،يوٟم٤م

وىمد ؿمٝمدت سمدر سمٛم٘م٤مُمف ويم٤مٟم٧م طمٜملم  ،وٟم٘مٛمتف اًمقازقم٦م ،وٟمٕمٛمتف اًمقاؾمٕم٦م ،اجل٤مُمٕم٦م

ذ ومتح اهلل قمغم إِ  ؼمٞمظميقم و قمـ ومٕمؾ ىمٜم٤مشمف وطمس٤مُمف، طمداً أُ وؾمؾ  ،٤مُمفيّ أَ ُمـ سمٕمض 

 .ويديف ًمٗمٛمف وقمٛمر ذ ظمرَّ إِ ويقم اخلٜمدق  يديف،

ت وُمقاـمـ هدّ  هب٤م اًمرْحـ، وُم٘م٤مُم٤مت رىضوسمٞم٤من  وهذه مجؾ هل٤م شمٗم٤مصٞمؾ 
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ًم٦م وريمستف ذم ُمٝم٤موي اًمذّ ٟمزًمتف، أَ وٖم٤مر اًمّّم طمٙمؿ قمغم  فوْحٚمت وزًمزًمتفك اًمنّم 

ويٕم٤مضده ازره ي١مٞمؾ ُمس٤مقمده وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ئومٞمٝم٤م ضمؼميم٤من ويمؿ ًمف ُمـ ُمقاىمػ  واهلقان،

يرضمػ قمٚمٞمف  ؾمالمؾمقل يتبٕمف سمّم٤مًمح دقمقاشمف وىمٚم٥م اإلِ ٛمده سمٕمٜم٤مي٤مشمف واًمرّ يواهلل 

 .(3)ٞمفًمإّمؾ شميٞمد ٠مواُمداد اًمت

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

 مجٕم٧ْم ذم صٗم٤مشمَِؽ إضدادُ 

 زاهٌد طم٤ميمٌؿ طمٚمٞمٌؿ ؿُمج٤معٌ 

ـَ ذم سَمنٍم   ىَمطّ ؿِمَٞمٌؿ ُم٤م مُجٕم

 ظُمُٚمٌؼ خيِجُؾ اًمٜمّسٞمَؿ ُمـ اًمَٕمٓمِػ 

 ومٚمٝمذا شمٕمٛم٘م٧ْم ومٞمَؽ أىمقامٌ 

 وهمَٚم٧ْم ذم ِصٗم٤مِت ومْمٚمِؽ ي٤مؾملمُ 

 فمٝمرْت ُمٜمَؽ ًمٚمقَرى ُمٕمجزاٌت 

ب هب٤م قمداَك وم٘مد يمذّ   إن يٙمذي

 لآ ٜمق واسمـواًمّمي  بّل  اًمٜمَّ ٟم٧م رِس أَ 

 ًمق رأى همػَمَك اًمٜمّبلُّ ٔظم٤مهُ 

 

 ومٚمٝمذا قمزْت ًمَؽ إٟمدادُ 

 ٟم٤مؾمٌؽ وم٤مشمٌؽ وم٘مػٌم ضمقادُ 

ـّ اًمٕمب٤مدُ   وٓ طم٤مَز ُمثٚمٝم

 وسم١مٌس َيذوُب ُمٜمُف اجلَامدُ 

 سم٠مىمقاهلْؿ ومزاُٟمقا وزاُدوا

 وص٤مٌد وآُل ؾملٍم وص٤مدُ 

 ٤مدُ وم٠مىمرُت سمٗمْمٚمَِؽ احلّس 

 َب ُِمـ ىَمبُؾ ىمقُم ًُمقٍط وقم٤مُد 

 ٝمُر، وإُخ اعمستج٤مدُ قمّؿ، واًمّّم 

 ٟمت٘م٤مدُ وإٓ وم٠مظمٓم٠م آ

                                                           

وقمٜمـف ذم ُمٜمٝمـ٤مج اًمؼماقمـ٦م  ،، ذم ؿمج٤مقمتف وٟمجدشمـف ؾمـالم اهلل قمٚمٞمـف377: 3آرسمكم  –يمِمػ اًمٖمٛم٦م : ( اٟمٔمر3)

 .184: 3ًمٚمخقئل 
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 بلُّ ومل ُيْؾ سمٙمْؿ سم٤مهَؾ اًمٜمَّ 

 ، وقمرؾُمؽ واسمٜم٤مكيمٜم٧َم ٟمٗمس٤ًم ًمف

 ضَمّؾ َُمٕمٜم٤مَك أن حُيٞمَط سمف اًمِّمٕمرُ 

 إّٟمام اهللُ قمٜمٙمُؿ أذه٥َم اًمرضمَس 
 

 ِف ًَمُٙمْؿ ظم٤مُِمس٤ًم ؾِمقاُه ُيزادُ 

 س٤مُء وإوٓدُ ًمديِف اًمٜمي 

 يص ِصٗم٤مشمِِف اًمٜمّ٘م٤مدُ وحُت 

 (3)ٝم٤م إطم٘م٤مدُ ٔمومرّدْت سمٖمٞم
 

ىم٤مل  الم ىم٤مل:قمٚمٞمف اًمسَّ  قمكمي إمم  ُمسٜمدا سٜمده،ُم٤مُمٝمؿ اْحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمُ إِ  ىورو

  نَّ إِ يو طظ » رؾمقل اهلل:
ـْ  فُ تضبغَ أَ  (2)ـ طقسكمِ  ثالً قؽ مَ ؽِ  فُ مّ أُ ؿقا َِت اك قفقد حتّ ا

ـْ  ـْ  فُ تحبَّ أَ و (4)قلبتُ ا َـّتل يِ وملـزـبه قـكزَ أَ ك ـصورى حتّ ا  (3).شـف قَس ـَ  ا

                                                           

 ، اًمبــ٤مب اًمثــ٤مين/ هــق:88ديــقان اًمسـٞمد صــٗمل اًمــديـ احلــكم: إسمٞمـ٤مت ًمٚمســٞمد صــٗمل اًمــديـ احلــكم/  (3)

 رساي٤م اًمٕمزيز اسمـ قمبد سمـ ٟمٍم سمـ أْحد سمـ ىم٤مؾمؿ أيب سمـ قمكم سمـ رساي٤م سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمديـ( اًمِم٤مقمر)صٗمل

 اًمٓمـراز ذم يمـ٤من (. ـمـل سمٓمـ ُمـ ؾمٜمبس ُمـ سمٜمل) اًمسٜمبز اًمٓم٤مئل احلكم اًمٕمريض سمـ اهلل قمبد سمـ سم٤مىمل سمـ

ُم٤مئـ٦م،  وؾمـ٧م وؾمـبٕملم ؾمـبع ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ؿمٝمر ظم٤مُمس اجلٛمٕم٦م اًمْم٤مد، وًمد يقم ًمٖم٦م ؿمٕمراء ُمـ إول

: 38اًمّمـٗمدي –هـ، وًمف قمدة ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م ديقان ؿمٕمر ُمٓمبقع )اٟمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞمـ٤مت 710وشمقرم ؾمٜم٦م 

 (.41: 7، اًمٖمدير ًمألُمٞمٜمل 191

 (.ـ قمٞمسك( ذم اعمّمدر: )ُمثؾ ُمِ 1)

 ف(.ُمّ أُ ( ذم اعمّمدر: )هبتقا 1)

الم /ومْم٤مئؾ أُمػم اعمـ١مُمٜملم قمـكم سمــ ايب ، ُمسٜمد قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسَّ 370: 3( ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ 4)

  .98، ح377اْحد سمـ طمٜمبؾ:  –ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم 
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 .(7)شض ؾويلبغِ ؼويل ومُ  ىي مُحِ  :ر الن  يؾؽ يفَّ » الم:قمٚمٞمف اًمسَّ  قمكمٌّ  وىم٤مل ىم٤مل:

يدل قمغم ذيمروا ُم٤م ُمٕمٜم٤مه  ،(1)واسمـ قمبد اًمؼم ذم ُمٕم٤مشمبف، (1)واسمـ اعمٖم٤مززم ذم ُمٜم٤مىمبف 

 ذًمؽ.

ي٤مشمف اًمٜم٤مـم٘م٦م وٟمٕمقت يمامٓشمف آّمف اًمب٤مهرة وُمٕمجزاشمف اًم٘م٤مهرة وئوُمٕمٚمقم ان ظمّم٤م

وىمٚمع  ىمٚمع سم٤مب اًم٘مٛمقص، ع ُمثؾ:وُمسٗمرات ٓ شم٘مٜمّ  فم٤مهرات ٓ شمدومع، اعمنمىم٦م،

وىمد سمٚمٖم٧م ذم  اعمتْمٛمٜم٦م ًمف سحي٤مت اًمٜمّمقص،ظمب٤مراشمف سم٤مًمٖمٞم٥م إِ خرة واًمّّم 

 ُمِ  قمغم اًمٙمثػمِ  ٤ملُمر واحلك اًمتبس إَ طمتّ  وج اًمٙمامل،أَ ف اًمنّم 
ِ
وم٤مقمت٘مدوا  ،ـ اًمٕم٘مالء

اهلل  بلي ذم ٟمَ ُمر إَ يمام سمٚمغ  طمٞم٤مء،وإَ  ُمقاتظم٤مًمؼ إَ امء ورض واًمسَّ وم٤مـمر إَ  فُ ٟمَّ أَ 

 ؟ و قمبدأَ ُمٕمبقد  هقهؾ الم قمٚمٞمف اًمسَّ قمٞمسك 

واًمٜمٗم٤مق  ٘م٤مقهؾ اًمِمي أَ اهلل وٟم٤مس ديٜمف ُمـ  ُم٤م يري قمغم وزمي اهلل  ذم قمٚمؿِ  بؼ٤م ؾَم وعمّ 

 وُم٤م سم٤مًمٖمقا سمف ،لمُمـ اعمجرُم بل قمدواً ٟمَ  ٕمؾ اهلل ًمٙمؾي وىمد ضَم  اعمٕم٤مٟمديـ،واعمبٖمْملم 

ه سمٛمـ مل وك ؾم٤موتّ طم د اعمقطمديـ وىم٤مشمؾ اعمٚمحديـ،وة ًمسٞمّ اًمبٚمقغ احلسد ُمٜمٝمؿ واًمٕمد

ضمرم  ٓ اؾمتٕمداده ًم٘مبقل اًمٙمامٓت ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف،ًمٕمدم  جمرى ؾم٤مئر رقمٞمتف، يرِ 

                                                           

/هن٩م اًمبالهمـ٦م )حت٘مٞمـؼ ، ُمسٜمد قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم، )سمـ٤مظمتالف(370: 3(ُمسٜمد اْحد سمـ طمٜمبؾ 3)

 .197: 41اسمـ قمس٤ميمر –، شم٤مريخ دُمِمؼ 118صبحل اًمّم٤مًمح(: 

 ًمٗم٤مظ(.، )سم٤مظمتالف سمسٞمط ذم سمٕمض ا97ٕ، ح84اسمـ اعمٖم٤مززم:  –يب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم أ( ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ 1)

 .3303: 1اسمـ قمبد اًمؼم  –( آؾمتٞمٕم٤مب 1)
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ًمٞمس هل٤م ذم  اًمَّتل سمحالي٤م اًمٗمْم٤مئؾ واًمٗمقاضؾ، هُ ٟمقار وطماّل إَ  ـ طمٚمؾِ يمس٤مه اهلل ُمِ 

تلاًمٖم٤مي٦م إمم  ُم٤م يبٚمغ سمف ُمـ ُمٕم٤مدل ومم٤مصمؾ، ٟم٤ممِ إَ   ٦م اًمب٤مًمٖم٦م هلل شمٕم٤ممم،شم٘مقم هب٤م احلجّ  اًمَّ

اهلل وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل احل٤ميمؿ  وزمي  ٓ يب٘مك ًمٚمٕمب٤مد قمذر سمف يٕمتذرون ذم وٓي٦مِ و

 .(3)سمحٙمؿ اهلل ذم قمب٤مده

 :باملػٔبات خبازِِِإمً  الوعلُٔ الطَّبعض معذصاتُ ّنساماتُ ّما ظَس ميُ  يف ذنِس

 ةهمزا الم ذم ُمٗمتتِح زه اًمب٤مهرة ُم٤م وىمع ًمف قمٚمٞمف اًمسَّ ضمومٛمـ يمراُم٤مشمف اًمٔم٤مهرة وُمٕم٤م 

ديب أَ ُم٤مم شمبقك قمغم ُم٤م روي قمـ اإلِ   ـؼدو»] الم ىم٤مل:احلسـ اًمٕمسٙمري قمٚمٞمف اًمّس  حمٛمَّ

 اـعؼبي, طل وآـف طؾقف اهلل صل اهلل رسقل ؾتؾ اـعؼبي ـقؾي اـؽػرة اـػجرة رامً

 ؽام ,الماـسَّ  طؾقف صوـى أيب بـ طظّ  ؾتؾ بوملديـي املـوؽؼع مردة مـ بؼل مـ ورام

 وآـف طؾقف اهلل صل اهلل ـرسقل حسدهؿ ذـؽ طل محؾفؿ ,ؿرِّب  مغوـبي طل ؾدروا

 .شلكف مـ وطّظؿ ,مرهأَ  مـ ؽّخؿ الم ملواـّس  طؾقف طظّ  يف

  ربئقؾ أتوّن إنَّ  :ؾول -طؾقفو ػفوؾّ  ؿون وؾد - املديـي مـ ورج ملو أكف :ذـؽ مـ 

 ترج و أنْ إمّ  دمحؿَّ  يو :ـؽ ويؼقل الماـسَّ  يؼرئؽ طلإ اـعظّ  إنَّ  دمحؿَّ  يو :يل وؾول

 ؾد كدبتف وطؾقّ  نّ نؽ ,ذـؽ مـ ٓبد ,أكً وتؼقؿ طظّ  خيرج أو ,طظّ  ويؼقؿ أكً

                                                           

ذح ووُمٕمجزاشمـف،  الماًمّسـ قمٚمٞمف قمكم ظمّم٤مئص ، سمٕمض18، اًمٗمّمؾ 493سمـ ضمؼم: ٓهن٩م آيامن  :( اٟمٔمر3)

 .1:401طم٘م٤مق احلؼ ًمٚمٛمرقمٌمإِ 
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 ؽؾام .ؼريي يقابف وطظقؿ ,ؽقفام أصوطـل مـ  الل ؿـف أحد يعؾؿ ٓ ,يـتعا ْلحدى

 !تفحبَ ه ُص رِ وؿَ  ؿفئِ وس فُ مؾَّ  ؼوـقا:ؽ ,(2)غط يف ذـؽاـؾَّ  ؿثر املـوؽؼقنأَ , (7) وؾػف[

 .قفوهق وا د ممو ؾوـقه ؽِ  ؼفك حلَِ الم حتّ طؾقف اـسَّ  بعف طظّ تَ ؽَ  ؾول:

 ؟رؿزكطـ مَ  يو طظُّ  صَؽ شَخ أَ مو ـف: آ اهلل طؾقف وصلَّ ؽؼول رسقل اهلل  

المؾول طؾقف   .ذا وؿذاؿَ  وسِ غـل طـ اــَّ ؾَ بَ  :اـسَّ

 .عديبَ  بلَّ ٓ كَ  فُ كَّ أَ  ّٓ إِ ـ مقسك مِ  هورونَ  ل بؿـزـيِ ـِّ ؽقن مِ تَ  نْ أَ رىض مو تَ أَ : ؽؼول ـف

ن أوتؼدمقا يف  ؼتؾقه,يَ  نْ أَ روا طؾقف ؽدبّ  .مقضعفِ إغ  المطؾقف اـسَّ  طظّ  ؽوكقَف  

 (4)بخصي رؾقؼ قهوطّ ؼَ  ؿَّ يُ  ,سع ذراطوً رية صقيؾي ؾدر خَ ػِ َح  يف صريؼفِ  روا ـفُ ػِ حَي 

 وؿون طل صريِؼ  ,قاحل بف و قه اطقمو ؼَ  بؼدرِ  اِب ـ اـّتُّ مِ  سرياً قؾفو يَ كثروا ؽَ وَ 

َـّذيالم طؾقف اـسَّ  طظّ  َـّتل ةِ ريهق ودابتف يف احلػ ـقؼعَ  ـف مـ سؾقؿفِ  بَد ٓ ا  ؼقهو,ؿَ طَ  ا

تف يف ؾع مع دابَ ذا وَ إِ ف كَّ أطل روا بّ ودَ  جورة,رض ذات حِ أَ حقايل املحػقر  ـوؿون مِ 

 ؼتؾقه.ك يَ حجور حتّ سقه بوَٕ بَ ذـؽ املؽون ؿَ 

                                                           

قمـكّم قمٚمٞمـف ُمـػم اعمـ١مُمٜملم أَ  ، وظَمٚمَّـػقكشمَبـ ةِ ام قمغم همززِ ٤م قمَ عمّ  صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف هلل رؾمقل نَّ اذم آصؾ: )( 1)

الم   (، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمٞمتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.اعمديٜم٦م هؾِ أَ قمغم اًمسَّ

 (.ٕمـ ومٞمفاًمٓمّ ( ذم اعمّمدر: )1)

 .(ق٤مىمرِ  حٍٍم سم( ذم اعمّمدر: )1)
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ـَ ؽاملَ  رَب الم ؾُ طؾقف اـّس  ؾغ طظّ  بَ ؽؾاّم   ًؾغبَ ؽَ صوـف اهلل أَ وـؼف رسف طُ ؽَ  ىقون 

 تػدبر طؾقؽ احلرية وَ ػِ ـو َح فُ ـؽ ه رَ ػِ مري املممـع ؾد ُح أَ يو  ؾول:وكف ذُ أُ  (7)ؾتفػَ ْح َ  

 ر ؽقف.ٓ مَت  -طؾؿ أَ كً أَ و -

 اهلل نَّ نِ ؽ ,دبرييبتَ  بردؿام تُ , وريا ـ كوصٍح اهلل مِ   زاكَ الم: طؾقف اـّس  ؽؼول ـف طظّ 

ـْ  قؾَػ املؽون ؽتَ  َف ك شورَ حتّ  سورَ وَ , ؿقؾاجلَ  ـعفِ ـ ُص مِ  ؾقَؽ ٓ خُي  و ؾ طزَّ  رس ػَ ا

 .طل املؽونِ  ـ املرورِ مِ  قؽوً َو 

 ب ِسْ الم: طؾقف اـسَّ  طظي  ؽؼوَل 
 وً ديعبَ  ؽ,كُ لَ ش وجقبطَ  ,قيوً َس  وً سوملِ عوغ تَ اهلل  ذنِ نِ

ػرهو ُح  بفو وٓمَ رض وصؾَّ ـ إَ و ؾ ؾد متَّ  ؽ طزَّ بَّ ذا رَ نِ ابي ؽبودرت اـّد تَ ؽَ , ركمُ أَ 

ـْ ـَ الم طؾقف اـسَّ  زهو طظّ   ووَ ؽؾاّم  رض,ر إَ فو ؿسوئِ  عؾَ وَ   ضعَ وَ ـؼف وَ ػرس طُ قى ا

ـْ  ؽ يو مقٓي طل ربِّ مَ ؿرَ أَ مو  ؾول: ؿَّ يُ  ف,كَ ذُ أُ طل  ػؾتفُ ْح َ    طل هذا  وزكَ أَ عوملع ا

 !.اخلووي ؽوناملْ 

صقحي ؾؽ اــَّ المي طل تِ اـسَّ  اهلل ِبذهِ   وزاكَ الم: طؾقف اـسَّ مري املممـع أَ ؽؼول  

َـّتل عضفؿ ؿون بَ  ,عفؼقم مَ ػؾفو واـْ ظ ؿَ مو يَ إغ  ابي ف اـّد ؾى وَ ؾَ  ؿَّ يُ  صحتـل,كَ  ا

ٓ  ذا هق وووٍ نِ ؽ ,ـفشػقا طَ ؽؽَ  ؽون,ـ هذا املَ ػقا طَ اؿِش  ؾول:و ف,ػَ ؾْ بعضفؿ َو ف وَ مومَ أَ 

                                                           

 واعمِِْمَٗمر اإِلٟمس٤من، ُمـ ٗم٦ماًمِمي  سمٛمٜمزًم٦م واًمبٖم٤ملِ  اخلَْٞمؾِ  ُمـ اجلَْحَٗمٚم٦م :وىمٞمؾ ،اًمَٕمَٚمَػ  سمف شَمٜم٤َمَوُل  ُم٤م :اًمّداسم٦م ( ضَمْحَٗمٚم٦م3)

 طمجٗمؾ(. –، ُم٤مدة 301: 33اسمـ ُمٜمٔمقر –ًمٚمبٕمػم)ًمس٤من اًمٕمرب 
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 اوا.ى ممو رَ عجُّ واـتَّ زع اـؼقم اـػَ  ضفرَ لَ ؽ ؾع يف احلػرة, وَ ّٓ إِ حد أَ سري طؾقف يَ 

 ؟.ؿؾ هذاطَ  ـْ مَ  درونَ تَ [: أَ ـؾؼقمِ الم ]طؾقف اـسَّ  ؽؼول طظّ 

 دري.ٓ كَ  ؾوـقا:

ـْ اؾول: يو[  ؿَّ يُ دري ]رد هذا يَ ـ ؽَ ـؽِ  الم:طؾقف اـسَّ  ؾول  ؟قػ هذارس ؿَ ػيو ا

 .هذا؟ بردَ  ـْ ومَ 

ـْ روم ُ  يَ و مربم يُ و ؾ  طزَّ ذا ؿون اهلل إِ مري املممـع أَ يو  ؾول اـػرس: ؼقم فول ا

واخلؾؼ هؿ  ,ؽوهلل هق اـغوـى ,فمابرإِ  فول اـؼقمروم ُ  ـؼض مو يَ و ؿون يَ أَ  ,ؼضفكَ 

  .نقاملغؾقب

 ـمِ  ة بؿقاصوةٍ ؿر طػن ذَ أإغ  النوؽُ  الن,وؽُ  الن,ؽُ  املممـع: مريأَ يو عؾ هذا ؽَ 

َـِّذيـاربعي وطػيـ   هؿ - بروادَ  ؿَّ يُ ],  وآـف طؾقف اهلل صلَّ  اهلل رسقل (7)[مع هؿ] ,ا

و ؾ  طزَّ واهلل  طل اـعؼبيِ  يف صريؼفِ  [ـفآ اهلل طؾقف وصلَّ سقل اهلل رَ  ؼتؾقايَ  نأطل  –

 (2).شرونبف اـؽوؽِ غؾِ اهلل ٓ يَ  ويلّ وـف آ اهلل طؾقف وصلَّ قوصي رسقل اهلل حِ  ـ وراءِ مِ 

                                                           

 ذم آصؾ: )مهقا سم٘متؾ( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. (3)

)وومٞمـف متـ٤مم احلـدي٨م(/ وقمٜمـف ذم آطمتجـ٤مج اعمٜمزًم٦م، طمـدي٨م 180( شمٗمسػم آُمـ٤مم اًمٕمسـٙمري قمٚمٞمـف اًمسـالم: 1)

وروى ٟمحقه وسم٤مظمتّمـ٤مر، /19، سم٤مب111: 13)وومٞمف مت٤مم احلدي٨م(، وسمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز19: 3ًمٚمٓمؼمد

 .917، ح 177: 1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم اْحد سمـ طمٜمبؾ و، سم٤مب همزوة شمبقك، 319: 1 فصحٞمحذم اًمبخ٤مري 
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 اهلل صغمَّ هل ًمٚمرؾمقل  اًمَّتلوؾم٤مق طمدي٨م اًمٕم٘مب٦م سمام ومٞمف ُمـ آُمقر  اعمستٖمرسم٦م 

ويم٤من ومٞمٝم٤م ؾمالُمتف ؾمالم اهلل  وًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ضالًم٦م وُمثٚمب٦م، ُمدطم٦م وُمٜم٘مب٦م،ًمف آقمٚمٞمف و

وؾم٘مٓمقا  يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ طمٞم٨م اٟمخرـمقا ذم سم٤مـمٚمٝمؿ، قمٚمٞمف ُمـ ذورهؿ وردَّ 

وضم٤مقمٝمؿ أَ وراُمٝمؿ وأَ وقمٔمٛم٧م  ضالقمٝمؿ،أَ وم٤مٟمٙمرست ؾمقىمٝمؿ و ُمـ رواطمٚمٝمؿ،

ؿ ظم٤مٟمقا اهلل ورؾمقًمف واهلل ٓ هيدي هّن ٠موم٤مٟم٘مٚمبقا ظم٤مئبلم ذًمؽ سم ،ُم٤مهلؿآ٥م اهلل وظمٞمَّ 

 يمٞمد اخل٤مئٜملم.

 : ىم٤مل ٨مد اعمقطمديـ طمٞموهلل در سمٕمض اًم٘م٤مئٚملم اعم٤مدطملم ًمسٞمّ 

 ىمقمٍ  ذم ُم٘م٧ِم  ٜمل ي٤م ؾمٕمدُ ٛمْ ٚمُ ٓ شمَ 

 ٞمتلهؾ سمَ أَ قمؽميت  ُم٤م ىم٤مَل وَ أَ 

 ت٤مٞمْ ظم٤مٟمقه ُمَ وَ  ٤مً ٞمّ ٟم٤مزقمقه طَم 

 اهلل ٗمػمِ ؾَم  ُمرَ أَ م مل شم١مُ  ٦مٌ ُمَّ أُ 

 وتآو ظم٤م ٟمزارٍ أَ ىمّم٧م أَ ٞمػ يمَ 

 ٜم٤مذمشمَ  ب٤منِ اجْلَ  بٝم٦مُ ضَم  شمٕمس٧ْم 

 ضمساًمرّ  ٙمرهفُ يَ  ٘مٞم٤منِ اًمْ  طمدي٨ُم أَ 

  كمّ قمَ  قًٓمَ  ىم٤مَل  طملمَ  فًمٞمتَ 

ـِ     سمّمػما فقمْ يدَ  مل اجلٝمُؾ  ًمٙم

 وم٤مه٤مذ وَ إِ  ْحدَ أ طمؼَّ  ٧ْم ومَ ُم٤م وَ  

 ه٤م ووٓه٤مري اطمٗمٔمقين ذم سمِ 

 ُم٤م اؿم٘م٤مه٤م اخلٓمقِب  ي٤م ًمتٚمَؽ 

 قاه٤م هَي  ـْ ُمَ  ؾَّ ض٧م وٚمَّ ض

دقم٤مدي أَ ُمـ   قمداه٤مأَ  حمٛمَّ

 ضم٤مه٤مرَ  ومٞمٛمـ ظمػمَ  ٓ، ظمػمٍ  يمّؾ 

 ٜم٤مه٤مهمِ  يٚمذُّ  ّمٓمٗمكوًمٚمٛمُ 

 وم٤مىمتٗم٤مه٤م اهلدى آي٦م دْت وسمَ 

 قمامه٤م قم٘مٞم٥َم  رأْت  قملمٍ  يُّ أَ 
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  قمكمٌّ  قًٓمَ  ؾمالماإلِ  وطمِؼ  يإ 

  ُمٜمف اًمٕمقاملِ  قمغم ٧مأـمٚمّ  ىمد 

  ومْمؾٍ  ُمٜمػمات سمف تجغمشمَ  

 ٛمقهٕمَ ًمق ـمَ دى وَ ذوىمقا اهلُ مل يَ 

 ظمٞمفأذم  ْحدٍ أ ٝمدَ ٘مْمقا قمَ ٟمَ 

 ٞمس يٜمجقاًمَ  اًمَّتل وهل اًمٕمروةُ 

 ضمراً أَ  قةِ اهلل ًمٚمٜمبّ  مل يرَ 
 

 أومت٤مه٤م وٓ ومتًك  ىمْم٤مه٤م ُم٤م

 ومْم٤مه٤م ٝم٤مسٕمْ يَ  مل اهلل طمٙمٛم٦مُ 

 ؾمامه٤م ذم ٤مرةً ؾمٞمّ  رارييم٤مًمدَّ 

 ضم٤مه٤موَ  دراً ىمَ  بّل قمرومقا ًمٚمٜمَّ 

 ؿمج٤مه٤مأَ ُم٤م  ذاىمقا اًمبتقَل أَ و

 ٓه٤موَ  سمحبؾِ  همػم ُمستٕمّمؿٍ 

 (3)ذم ىمرسم٤مه٤م اًمقدادِ  همػم طمٗمظِ 
 

قمٚمٞمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ  هِ قمـ ضمدّ  سمٞمف،أَ قمـ الم، قمٚمٞمف اًمسَّ ٤مدق اًمّمَّ ُم٤مم اإلِ روي قمـ 

 ذاَت  ؾوطداً الم طؾقف اـسَّ يب صوـى أَ بـ  مري املممـع طظّ أَ ؿون » اٟمف ىم٤مل:الم، اًمسَّ 

سم٤م أَ ي٤م  ٘م٤مل ًمف:ومَ  ,شػيػؾَس دطع ـؾطى واـْ ـ اـققكوكقع املُ ـقف ر ؾ مِ إِ ؾبؾ لَ ؽ يقم,

دبؽ ؼم ص٤مطمِ ٚمٖمٜمل ظَم ـ سمَ احلَس  تف ىمد ٗمٚمخومَ ! قم٤مجلف ُٕ  ٧ُم ئضمِ وَ  ،(1)ضمٜمقسم٤مً وان سمف  حمٛمَّ

ٝمره[، ِص ]وَ ف سمـ قمٛمي اٟمؽ إِ ٞمؾ زم ىمِ ]ىمد[و ـ ذًمؽ،دت ُمِ رَ أَ ٜمل ُم٤م وم٤مشمَ بٞمٚمف وَ َس ًمِ ٣م ُمَ 

 صٗمرارُم٤م اإلِ وم٠مَ  ٘مالٟمؽ،شمُ ٤م رامُه أَ ُم٤م  ىمٞم٘ملمؾم٤مىملم دَ وَ  ،(1)الكىمد قمَ  صٗمراراً إِ رى أَ و

ن شمرومؼ أضمف واًمقَ  تٖمٚمٞمٔمٝم٤م،ًمِ ٞمٚم٦م زم ومال طمِ  ىمٞم٘م٤من٤مىم٤من اًمدَّ ُم٤م اًمسَّ أَ و ه،ؤوإمٜمدي دَ ومَ 

                                                           

 )ُمرت شمرمجتف ؾم٤مسم٘م٤م(. صؾ آزري٦مأ، 343اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ آزري:  –آزري٦م إسمٞم٤مت ًمٚمِمٞمخ يم٤مفمؿ آزري/  (3)

 (.٤مً ٟمٜمقضمِ اعمّمدر: ) ذم (2)

 (( ذم اعمّمدر: )وأرى سمؽ صٗم٤مراً 1)
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ن أك ف سمّمدرِ ٜمْمتو حَت أك ٛمٚمف قمغم فمٝمرِ وومٞمام حَت  ره،ٙمثِ ٘مٚمٚمف وٓ شمُ تُ ومَ  ،اعمٌِم ذم ؽ سمٜمٗمِس 

، ٟم٘مّم٤مومٝمامإِ ٘مٞمؾ ٚمؽ اًمثَّ ُمـ قمٜمد ْحَ ٠مَ ٓ يو(3)ؾم٤مىمٞمؽ ضٕمٞمٗم٤من نَّ ٢مِ وم ٙمثرمه٤م،٘مٚمٚمٝمام وٓ شمُ شمُ 

 (1)حيبسؽ ١مذيؽ وٓهذا ٓ يُ  :وىم٤مل ؿمٞمئ٤مً  ظمرَج أَ وه ؤوادَ  ومٝمذا (1)صٗمرارُم٤م اإلِ أَ و

 .صٗمراركإِ زيؾ يُ  ؿَّ صمُ  ،ب٤مطم٤مً َص  رسمٕملمَ أَ  حؿِ ـ اًمٚمَّ ْحٞم٦م ُمِ  ]يٚمزُمؽ[وًمٙمٜمف 

صػراري إِ واء يف ػع هذا اـدَّ ت كَ رؿذَ  ؾْد »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل ًمف  

 ؟.شهرِض زيد ؽقف ويُ يُ  قئوً عرف َش فؾ تَ ؽَ 

 إمم  ]سمٞمده[ؿم٤مر أَ ـ هذا وُمِ  ٦مٕمؿ طمبَّ ٟمَ  ىم٤مل: 
ٍ
ٟمس٤من وسمف إ ٜم٤موًمفُ ن شمَ إ وىم٤مل: ُمٕمف، داء

 ذم ٛمقتيَ  كطمتّ  سمف صٗم٤مر ص٤مرَ  سمف ٗم٤مرَص  ٓ يم٤من وإن]، (4)فيقُمِ  ـُمِ  صٗمرار ُم٤مَت إِ 

 .[يقُمف

 وم٘م٤مل ًمف: ،ي٤مهإِ  قمٓم٤مهُ وم٠مَ  ,شورّن هذا اـّض رِ لَ ؽ»الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ىم٤مل ًمف  

 ؟شدر هذاؾَ  ؿؿْ »

                                                           

 ن ؾم٤مىمٞمؽ دىمٞم٘م٤من(.٢مِ ( ذم اعمّمدر: )وم3)

 ٗم٤مر(.( ذم اعمّمدر: )اًمّّم 1)

 .ٓ يٜم٘مّمؽ يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم اًمٜمٗمع :أي (ذم اعمّمدر: )خيٞمسؽ (1)

 .)ؾم٤مقمتف( ذم اعمّمدر: (4)
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الم قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ  ٜم٤موًمفُ تومَ  ،(3)رضمالً  ٘متُؾ ٜمف شمَ ٦م ُمِ طمبَّ ع وَ ؿ ٟم٤مىمِ ث٘م٤مل ؾَم ُمِ  ىم٤مل:

ظمذ سم٤مسمـ ؤأُ ن أ ف:ٗمِس رشمٕمد وي٘مقل ذم ٟمَ ضمؾ يَ اًمرَّ  ٕمَؾ ضَم وَ  ،ٗمٞمٗم٤مً ظَم  رىم٤مً رق قمَ وقمَ  ٛمحفُ ٘مَ ومَ 

ُمػم أَ بسؿ تَ ومَ  ،فاجل٤مين قمغم ٟمٗمِس  ٟمفُ ٠مَ قزم سمل ىمَ ٘مبؾ ُمٜمي وٓ يُ  تٚمتف٘م٤مل زم ىمَ يب ـم٤مًم٥م ويُ أَ 

ّن مو رُض ول يَ  ,نصح مو ؿـً بدكو أأَ  ّّن إِ اهلل  يو طبَد » وىم٤مل:الم قمٚمٞمف اًمسَّ اعم١مُمٜملم 

 ,شقـؽطَ  ؽتْح ا» ىم٤مل: ؿَّ صمُ  ام،ْمٝمُ ٖمٛمّ ومَ  ,شض طقـقؽؼؿّ » ٤مل:ىم ؿَّ صمُ  ،شاكف سؿ طؿًزَ 

 ٤مً ُمِمقسم اً اْحر ٤مً سمٞمْمأَ ص٤مر ذا هق ٢مِ وم ،المقمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ  وضمفِ إمم  ٤م وٟمٔمرٗمتحتٝمُ ومَ 

يـ أَ »: وىم٤مل ًمفالم قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ شمبسؿ وه آضمؾ عم٤م روم٤مرشمٕمد اًمرّ  (1)سمحٛمرة

َـّذي (4)صػراراْلِ   ؟شف يبكَّ أَ طؿً زَ  ا

ن ٟم٧م أأَ و ّمٗمراً يمٜم٧م ُمُ  ،بؾي٧م ىمَ أر ـْ ؽ ًمس٧م ُمَ ٟمّ ٠مَ واهلل ًمٙم :ضمؾ[]اًمرّ وم٘م٤مل 

 .قردُمُ 

َـّذيؽ بسؿِّ  (3)صػراراْلِ ل زال طـّ ؽَ »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل   طؿً زَ  ا

 ّّن أَ ؿً طَ ؽ زَ كَّ نِ ؽ -ف شػ طـ سوؾقِ قف وؿَ ر ؾَ  ومدَّ  -و سوؾوي هوتون مّ أَ و ؾوتظ, فُ كَّ أَ 

                                                           

 ٦م ُمٜمف ي٘متؾ رضمال(.( ذم اعمّمدر: )ىمدر ُمث٘م٤مًملم ؾمؿ ٟم٤مىمع، ىمدر يمؾ طمبّ 3)

 .( ْحرة ب( ذم اعمّمدر: )ُمنّم 1)

 ٗم٤مر(.( ذم اعمّمدر: )اًمّّم 1)

 .ٗم٤مر(ذم اعمّمدر: )اًمّّم  (4)
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ريؽ أَ  ّّن نِ ؽ ,وؾوناـسَّ  صػـؼَ تَ ـئال , امطؾقف محؾأَ  مو محؾِ  يف (7)ِبام رؽؼأَ  نْ أَ إغ  حتوجأَ 

شى َو  سطقاكيٍ إِ إغ  بر ؾفِ  َب َض و ,(2)ؽالف صبّ ؽؿتف ِو وحِ  و ؾ طزَّ اهلل  صِى  يف

َـّذيطح َمؾسف فو َس ِس أظقؿي طل رطَ   ققحدمهو ؽَ أَ  حجرتونؽقف وؽقؾف  هق ا

 ش[رؽتوناـغُ  ؽقؾفام]وَ طح واحلقطون ؿفام واحتؿؾفام ؽورتػع اـّس ورى ؽحرَّ إُ 

 شقا طؾقف املوءصبّ »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ٘م٤مل  قمغم اًمٞمقٟم٤مين ومَ ٌِم ومٖمُ  ىم٤مل:

 .جب٤مً ي٧م يم٤مًمٞمقم قمَ أَ واهلل ُم٤م ر وم٤مق وهق ي٘مقل:٠مَ قا قمٚمٞمف اعم٤مء ومومّمبّ 

ؽ يف صبّ أَ امهلام ؾقؼع واحتِ وؾع اـّد هذه ؾقة اـّس »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل 

 ؟شهذا يو يقكوّن

ديم٤من أَ  وم٘م٤مل ًمف اًمٞمقٟم٤مين:  ي٤م ُمقٓي ُمثٚمؽ؟ حمٛمَّ

ؼظ طَ  (4)ؾ(و)هَ ف ـ طؾؿِ  مِ ّٓ إِ وهؾ طؾؿل »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ  ُمػم اعم١مُمٜملمأَ وم٘م٤مل ًمف 

  ؟شـ ؾقتف مِ ّٓ إِ ؾقيت  (3)(هؾ)ـ طؼؾف و مِ ّٓ إِ 

 ؟ؽيم٤من سمؽ ضمٜمقن داويتُ  نْ إِ  اًمٕمرب وم٘م٤مل ًمف: ـم٥مَّ أيم٤من و ٘مٗملٌّ شم٤مه صمَ أَ وًم٘مد 

                                                           

 .ذم اعمّمدر: )سمبدين( (3)

 .ؽ(ـمبّ  شمٕم٤ممم قمغم ظمالِف ن ـم٥م اهلل أ٤مىم٤من، وإٟم٤م اريؽ ذم اعمّمدر: )ُم٤م أْحؾ قمٚمٞمف ًمئال يٜم٘مّمػ اًمّس  (1)

 .سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر (1)

 .سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر 4))
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د دٟم٤مؾمٞمي  ًمفوم٘م٤مل   طـ  يعؾؿ ِبو ؼـويي تَ آريؽ أُ  نْ أَ ى تُ أَ »ًمف: آ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  حمٛمَّ

 ؟شلصبِّ إغ  وحو تؽ ,ؽصبّ 

 ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل:

 ؟شريدتُ  آيي يّ أَ » :ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  ىم٤مل

ـ ٝم٤م ُمِ صٚمُ أَ وم٤مٟم٘مٚمع  ،ؾمحقق ومدقم٤مه٤م ٟمخٚم٦مٍ إمم  ؿم٤مرأَ و ذقدقمق ذًمؽ اًمٕمِ شمَ  وم٘م٤مل:

 ك وىمٗم٧م سملم يديف.طمتّ  اً رض ظمدّ إَ  دّ خَت  ]وهل[ (3)(ىمبٚم٧موم٠مَ ) رضِ إَ 

 ؟شهذا ؿػوكَ أَ »: وم٘م٤مل ًمف

 ٓ  ىم٤مل:

 ؟شيد موذاّتُ ؽَ » ىم٤مل:

ه٤م٘مري ستُمُ ذم  ست٘مرّ وشمَ ]ُمٜمف[ ـ طمٞم٨م ضم٤مءت رضمع ُمِ شمَ  نْ أَ ُمره٤م ٠مشم ىم٤مل:
 اًمَّذي] (1)

 . (1)[ه٤مُم٘مرِ  ذم ٘مرتواؾمتَ  ومرضمٕم٧م ًمفآ اهلل قمٚمٞمف وصغمَّ  وم٠مُمره٤م ،ُمٜمف ٟم٘مٚمٕم٧ما

دره قمـ ذيمُ شمَ  اًمَّذيهذا الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل اًمٞمقٟم٤مين َٕ   اهلل صغمَّ  حمٛمَّ

                                                           

  .سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر (3)

 ذم اعمّمدر: )ُم٘مره٤م(. (1)

 وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. ،ذم آصؾ: )ومٗمٕمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف( (1)
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شمب٤مقمد قمٜمؽ أَ  ُمـ ذًمؽ، ىمؾِ أَ [ اىمتٍم ُمٜمؽ قمغم أنْ  ريد]أُ ٟم٤م أَ ل وهم٤مئ٥م قمٜمي  (ًمفآقمٚمٞمف و

 ي٦م.آًمٞمؽ ومٝمل إِ ن ضمئ٧م يب ٢مِ ضم٤مسم٦م ومإلِ اظمت٤مر أَ ٟم٤م ٓ أَ ًمٞمؽ وإِ ٜمل وم٤مدقمُ 

ـ عؾؿ مِ ؽ تَ كّ َٕ  ,يي ـؽ وحدكآؽقن يام كّ إِ هذا »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل 

ممـ  وأَ  ,شقئو (7)[لمـ]ن بوذت أَ زـً اوتقورك مـ ؼري أَ  ّّن أَ و ,هردؽ ل تُ كّ أَ ؽ كػِس 

 اهلل ـ ؾدرةِ يؽقن مِ  مو ّٓ إِ  همرآن ل إِ اوتقورك و يلَّ إِ ممـ ؾصد  وأَ  ,ن يبوذكلَ بمرتف أَ 

[ ]اّّن  يؼقل: نْ أَ ويؿؽـ ـغريك  ,طلتّد  نْ أَ ؿؽـؽ كً يو يقكوّن يُ أَ و ,اـؼوهرةتعوغ 

 .شعملجلؿقع اـعويي آمو هق  ؼّتحوً ؿـً مُ  نْ إِ ؽوؾّتح  ,تؽ طل ذـؽلواص

ضمزاء شمٚمؽ أَ ؾ ّمشمٗم نْ أَ ٟم٤م اىمؽمح ٠مَ وم ،زمَّ إىمؽماح آ ٕمٚم٧َم ضَم  نْ إِ وم٘م٤مل ًمف اًمٞمقٟم٤مين: 

 دمٛمٕمٝم٤م وشمٕمٞمده٤م يمام يم٤مٟم٧م. ؿَّ صمُ  ،ٗمرىمٝم٤م وشمب٤مقمد سمٞمٜمٝم٤مشمُ  ؿَّ صمُ  ،خٚم٦ماًمٜمَّ 

 نَّ إِ  ؽؼؾ هلو: اــخؾيِ إغ  سقيلكً رَ أَ يي وآهذه » الم:قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل 

د وصَّ    .شق وتتبوطدتتػرّ  نْ أَ ك ء زاأَ مر لَ يـف آ اهلل طؾقف ورسقل اهلل[ صلَّ ] محؿَّ

ضمزائٝم٤م أَ رت ّم٤مهمَ ٜمثرت وشمَ هت٤مومت٧م وشمَ وَ  (1)ٚم٧مٗمّّم تَ ٘م٤مل هل٤م ذًمؽ ومَ ٥م اًمٞمقٟم٤مين ومَ ومذهَ 

رائص وم٤مرشمٕمدت ومَ  ط،ن مل شمٙمـ هٜم٤مك ٟمخٚم٦م ىمَ ٠مَ ك يمطمتَّ ، [صمرأَ  وٓ لمقمَ  هل٤م ير مل ك]طمتَّ 

د ويّص ي٤م : اًمٞمقٟم٤مين وىم٤مل  ظمر،قمٓمٜمل ا٠ٔموم ل،وّ قمٓمٞمتٜمل اىمؽماطمل إَ أَ ىمد  حمٛمَّ

                                                           

 وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. ،ذم آصؾ: )ُمٜمؽ( (3)

 .( ذم اعمّمدر: )ومتٗم٤مصٚم٧م(1)
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 .[يم٤مٟم٧م يمام وشمٕمقد دمتٛمع أنْ  وم٠مُمره٤م]

ًَ أَ » وم٘م٤مل ًمف: د وصَّ  نَّ إِ اء اــخؾي ز أَ يو : ]هلو[رسقيل اـقفو ؽؼؾ  ك رسقل  محؿَّ

 .شًِ ـؿام ؿُ وتعقدي جتتؿعل  نْ أَ رك مُ لي وآـف طؾقف اهلل صلَّ  اهلل

 وم٤مرشمٗمٕم٧م ذم اهلق ذًمؽ،]وم٘م٤مل[ ومٜم٤مدى اًمٞمقٟم٤مين  
ِ
ٕمٚم٧م ضَم  ؿَّ صمُ  ٤مء اعمٜمثقر،بيمٝمٞمئ٦م اهل اء

يخ رٕمػ وؿمامصقل اًمسَّ أوراق وإَ  ؿَّ صمُ ْمب٤من اًم٘مُ  تشمّمقر كطمتَّ  (3)ه٤مؤضمزاأَ دمتٛمع 

ٝم٤م صٚمُ أَ قمرض٧م واؾمت٘مر أواؾمتٓم٤مًم٧م وب٧م[ وشمريمَّ ٕم٧م ]ٛمَّ دمًمٗم٧م و٠مشم ؿَّ صمُ  اق،ذقمإَ 

 اًم٘مْمب٤منِ  وقمغم، ىمْمب٤مهن٤م ٤مِق اًمّس  قمغم ٥موشمريمَّ  ]،ٝم٤م ه٤م ومتٙمـ قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مىمُ ٘مري ستذم ُم

ٕمده٤م بدة ًمسمتداء ؿمامرخيٝم٤م جمرّ يم٤مٟم٧م ذم آ]ىمد[ و اىمٝم٤م،ذقمأَ  يمٜمٝم٤م٤مُمأَ ،[وذم أوراىمٝم٤م

 الل.ـم٥م واًمبرس واخلِ اًمرّ  وانِ أـ ُمِ 

 ـ ظمرضةٍ وشم٘مٚمبٝم٤م ُمِ [ ،ظمالهل٤مأَ  ؿمامرخيٝم٤م رجخُت  نْ أَ  طم٥ّم أُ  ظمرىوأُ : اًمٞمقٟم٤مين ]وم٘م٤مل

 رضك ُمٜمٝم٤م.طَم  ـْ يمؾ وشمٓمٕمٛمٜمل وُمَ ٞم١موشمرـمٞم٥م وسمٚمقغ ًم ْحرةٍ و صٗمرةٍ إمم 

 .شرهو بفؿُ ـقفو بذـؽ ؽَ إِ كً رسقيل أَ »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل ًمف 

د رك ويّص ُمُ ٠مي وم٘م٤مل هل٤م اًمٞمقٟم٤مين:   تسمرَس أو ٧مظمٚمّ ٠مَ وم، (1)سمٙمذا ويمذا حمٛمَّ

                                                           

 ( ذم اعمّمدر: )صمؿ ضمٕمٚم٧م دمتٛمع ضمزء ضمزء ُمٜمٝم٤م(.3)

 الم(.( ذم اعمّمدر: )ُم٤م أُمره أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ 1)
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 اىمٝم٤م سمرـمبٝم٤م.ذقمأَ  ٧موصم٘مٚم (3)رـمب٧مأو [،تت واْحرّ ]واصٗمرّ 

ُمـ سملم يديل ٘مرب شمُ  نْ أَ ] يُٓمق ُمٜمؽ ي٤م ]ه٤م[ طم٥ّم أُ ظمرى أُ و وم٘م٤مل اًمٞمقٟم٤مين:

 إزمّ  شمٜمزل أن: إزم ءر ]وأطم٥م، (1)[أقمذاىمٝم٤م أو شمٓمقل سمٞمدي إظمرى ًمتٜم٤مهل٤م

 .[ظمتٝم٤مأُ  هل اًمَّتلظمرى إُ إمم  يدي وشمٓمقل، طمدامه٤مإِ 

َـّتلاـقد  مدَّ »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل   يو  وؾؾ: (4)طذاؾفوأَ ل تـو نْ أَ ريد تُ  ا

ـْ  َب رِ ؼَ مُ  َـّتلورى واؾبض إُ  ـفو,دي مِ ب يَ رِ بعقد ؾَ ا ـقفو إِ ق ذـزل اـعِ يَ  نْ أَ ريد تُ  ا

 .شـفومِ  لـِّ طَ  َد عُ ـوول مو بَ ؾ يل تَ فِ ري َس ِس ؾ اـعَ فِ َس مُ يو وؾؾ: 

اق ذقمٓم٧م إَ حواٟم ِق ذاًمٕمإمم  وصٚم٧مومٓم٤مًم٧م يٛمٜم٤مه وَ ، (4)وم٘م٤مل اًمٞمقٟم٤مين ذًمؽ

 .(1)ٝم٤مظمتِ أُ ديف قمغم طمدى يَ إِ  ـم٤مًم٧م وىمد ،رضِ إَ إمم  [ ومس٘مٓم٧مظمر]إُ 

ممـ ؿؾً مـفو ول تُ أَ  نْ إ [ؽكَّ إِ يقكوّن ] يو »الم: قمٚمٞمف اًمسَّ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ىم٤مل ًمف  ؿَّ صمُ 

َـّتلؽ اـعؼقبي و ؾ اـق طزَّ اهلل  ـ طجوئبفو طجؾَّ ضفر ـؽ مِ بؿـ أَ  يبتؾقؽ ِبو مو  ا

                                                           

 ( ذم اعمّمدر: )وشمرـمب٧م(.3)

، وُمـ٤م سمـلم اعمٕم٘مـقوملم (أقمـذاىمٝم٤مإظمرى ٕٟمـ٤مل ُمـ اطمدى يدي، وشمٓمقل ذم آصؾ: )ان شم٘مرب اقمذاىمٝم٤م  (1)

 أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.

 .ذم اعمّمدر: )شمريد ان شمٜم٤مهل٤م( (1)

 .ذم اعمّمدر: )ومٗمٕمؾ ذًمؽ وىم٤مًمف( (4)

 .ذم اعمّمدر: )وىمد ـم٤مًم٧م قمراضمٞمٜمٝم٤م( (1)
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 .شهلوفوؼالء وؾؼف وُ  يعترب بف طُ 

ذم  وشمٜم٤مهٞم٧م ،ي٧م وم٘مد سم٤مًمٖم٧م ذم اًمٕمٜم٤مدِ أَ ٗمرت سمٕمد ُم٤م ريمَ  نْ إِ  يّن إِ  وم٘م٤مل اًمٞمقٟم٤مين: 

تف ُمّ أُ ف ذم ف وظمٚمٞمٗم٦م ٟمبٞمّ ووًمٞمّ )اهلل  ـ ظم٤مص٦مِ ؽ ُمِ ٟمّ أَ ؿمٝمد أَ ٟم٤م وأَ  ،ًمٚمٝمالك اًمتٕمرضِ 

 (1)ٕمؽ.ـمِ أُ ُمرين سمام شمِم٤مء ٠موم ،ىم٤مويٚمؽ قمـ اهللأَ  ٤مدق ذم مجٞمعِ ٟمؽ اًمّّم أَ و (3)(ووصٞمف

  قمٚمٞمف اًمّسالم ي٘مقل: اعم١مُمٜملمُمػم وهلل در سمٕمض اعم٤مدطملم اعمحبلم ٕ

 

 اًمقيصي  ُمدِح إمم  وم٤مومزع

 اله٥م واًم٘مقاض٥ِم اًمسَّ  ربُّ 

 ٘مقاـمعِ اًمْ  واًمبٞمضِ  بٞمضِ واًمْ 

 ٤مُمس٤مِت اًمِمَّ  واجل٤محم٤مِت 

 اًمٕمٜم٤منِ  ُمقارِ  ـ يمؾِ ُمِ 

 قهمكاًمْ  يرُمل هب٤م سمحرَ 
 

 جْس اًمٜمَّ  شمٓمٝمػمُ  ومٗمٞمفِ  

 واخلٛمْس  ٜم٤مىم٥ِم واعمْ 

 احلٛمْس  واًمٖمٓم٤مروم٦مِ 

 ٛمْس اًمِمَّ  ٞمدُ ٝم٤م اًمّمَّ قىمَ وومَ 

 ؾمٚمْس  ٕم٥ٍم َص  ؿٍ ُمٓمٝمَّ 

 (1)واًمقـمْس  الطمؿِ اعمْ  ؾمدُ أَ 
 

                                                           

 يرد ذم اعمّمدر.( سملم اًم٘مقؾملم مل 3)

: 3اًمٓمـؼمد ،آطمتج٤مج/  84، طمدي٨م اًمٓمبٞم٥م اًمٞمقٟم٤مين، ح370( شمٗمسػم آُم٤مم اًمٕمسٙمري قمٚمٞمف اًمسالم: 1)

، 4، سم٤مب 70: 30ٚمٛمجٚمز ًم اًمسالم / وقمٜمٝمام ذم سمح٤مر آٟمقار، سم٤مب اطمتج٤مضم٤مت اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف 141

 .118، ح111: 3ٚمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين ًم ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمزو ،3ح

 .وـمس( –ُم٤مدة ، 989: 1اجلقهري  –ديد )اًمّمح٤مح ب اًمِمَّ ـمس: اًمرضَّ ( اًمقَ 1)



 223 

 

 
 

 ٘ملُّ اًمتَّ  اًمقرعُ  اهدُ اًمزَّ 
 

 (3)دْس اًمٜمَّ  احلؼمُ  اًمٕم٤مملُ 

 

  قمٚمٞمف اهللصغمَّ 
 

 (1)ْس ٚمَ وُم٤م ضَم  جٞم٩ُم احلَ  ُم٤م هم٤مرَ 
 

 ضالو اهلل علُٔ:ّمياقبُ مً صفاتُ 

المقمٚمٞمف وُمـ ٟمٕمقشمف   .ن ُمٕمفآن واًم٘مرآُمع اًم٘مر فُ ٟمَّ أَ و ُمٕمف، واحلؼُّ  ّؼ ع احلَ ُمَ  فُ ٟمَّ أَ : اًمسَّ

 ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اهلل  ـ رؾمقلِ قمَ  يب ًمٞمغم،أَ قمـ  ومٗمل ُمٜم٤مىم٥م اخلقارزُمل:

ذا ؿون نِ ؽ عدي ؽتـي,بَ ـ[ ]مِ ؽقن سقَ »: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل:

 (4).شكف اـػوروق بع احلؼ واـبوصؾنِ ؽ يب صوـىأَ بـ  ؽوـزمقا طظّ  ذـؽ,

ـل ؽورؾَ  ـْ ومَ  ؽورؾـل, وً طؾقّ  ؽورَق  ـْ مَ » ىم٤مل: ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ وقمٜمف 

 .(3)شو ؾ طزَّ ؽورق اهلل ]ؽؼد[ 

 -مع ذا  احلؼُّ » ىم٤مل: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بلَّ اًمٜمَّ  نَّ إِ يب سمٙمر أَ وقمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م 

                                                           

اسمــ  –)ًمس٤من اًمٕمـرب .وَمٓمِـ ٛمعاًمسَّ  رسيع وَمِٝمؿٌ  َأي وَٟمِدٌس  وَٟمْدٌس  َٟمُدٌس  ورضمؾ .اخلٗمل اًمّمقت :اًمٜمَّْدُس  (3)

 .(ٟمدس –ُم٤مدة  119: 7ُمٜمٔمقر 

، ضٛمـ اًم٘مّمـٞمدة اًمراسمٕمـ٦م ذم 337اسمـ ايب احلديد:  –اًمروض٦م اعمخت٤مرة إسمٞم٤مت ٕسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم/  (1)

 ظمػميـ.اًمبٞمتلم إإمم  واٟمت٘مؾسمٞم٤مت ذم وؾمط اًم٘مّمٞمدة، أوىمٕم٦م اجلٛمؾ، وىمد شمرك شمسٕم٦م 

، سمـ٤مب ذم 343: 3آرسمكم  –/ قمٜمف ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م  308، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ، ح301اخلقارزُمل:  –( اعمٜم٤مىم٥م 1)

 قمٚمٞمف اًمسالم. فومْمؾ ُمٜم٤مىمب

، سمـ٤مب ذم 343: 3آرسمكم  –/ قمٜمف ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م  309، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ، ح301اخلقارزُمل:  –( اعمٜم٤مىم٥م 4)

 .قمٚمٞمف اًمسالم فومْمؾ ُمٜم٤مىمب
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 .(7)شيزول معف حقٌ مو زال - طظي إغ  شورأو

 ٛمٕم٧م رؾمقل اهللؾَم  ىم٤مًم٧م: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اهلل  زوضم٦م رؾمقل م ؾمٚمٛم٦مأُ وقمـ 

 َظَّ ا طَ دير حّتكمعف ــ يزوٓ  واحلؼُّ  ع احلؼِّ مَ  وً طؾقّ  نَّ إِ » ي٘مقل: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ 

 (2).شقضاحلَ 

شمريمف  ـْ وُمَ  ،احلؼ شمبعَ إِ اشمبٕمف  ـْ ُمَ  قمغم احلؼي  يم٤من قمكمٌّ  ىم٤مًم٧م: يْم٤مً أَ م ؾمٚمٛم٦م أُ وقمـ 

 (1)قُمف هذا.ُمٕمٝمقدا ىمبؾ يَ  ؼ قمٝمداً رك احلَ شمَ 

 وطظّ  مع طظي  احلؼُّ » ىم٤مل: وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اهلل  رؾمقَل  نَّ إِ  يْم٤مً أوقمـ قم٤مئِم٦م 

 (3).شاحلقض َظَّ يردا طَ  حّتكــ يػّتؾو  ع احلّؼ مَ 

                                                           

 –، ذم ومْمؾ ُمٜم٤مىمبف قمٚمٞمف اًمسالم، اوردة قمـ اسمـ ُمردويف / ُمسٜمد ايب يٕمغم 343: 3رسمكم إ –( يمِمػ اًمٖمٛم٦م 3)

 .170،ح 399اسمـ اعمٖم٤مززم:  –/ ُمٜم٤مىم٥م  78، ُمسٜمد ايب ؾمٕمٞمد اخلدري، ح 138: 1اسمق يٕمغم اعمقصكم 

ورده قمـ ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ُمردويف / وذم يمت٤مب أ قمٚمٞمف اًمسالم، ف، سم٤مب ذم ُمٜم٤مىمب343: 3رسمكم إ –( يمِمػ اًمٖمٛم٦م 1)

، قمــ ؾمـٕمد سمــ ايب وىمـ٤مص، )ذم طمـدي٨م 1190، ح 81: 7اًمٜمٞمس٤مسمقري اخلريمـقر  -ذف اعمّمٓمٗمك 

ي٘مقل ًمٕمكم أٟم٧م ُمع احلؼ واحلؼ ُمٕمـؽ طمٞمـ٨م  وؾمٚمؿ]واًمف[رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ـمقيؾ( ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م

 ،173: 10اسمـ قمس٤ميمر  –ُم٤م دار/ ويمذًمؽ قمـ ؾمٕمد سمـ ايب وىم٤مص، ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 

 –قمـ اسمـ ُمردويف/ اعمٕمجؿ اًمٙمبـػم  هوردأ، ذم ومْمؾ ُمٜم٤مىمبف قمٚمٞمف اًمسالم، 343: 3رسمكم إ –( يمِمػ اًمٖمٛم٦م 1)

 ، سم٤مب احلؼ ُمع قمكم.311: 9اهلٞمثٛمل  –/ وقمٜمف، جمٛمع اًمزوائد  110: 11اًمٓمؼماين 

ٚمٞمف ، ذم ومْمؾ ُمٜم٤مىمبف قم344: 3رسمكم إ –يمِمػ اًمٖمٛم٦م / 170: 1اسمـ ؿمٝمر أؿمقب –ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م  (4)

، اًمب٤مب اًمث٤مين، اعمبح٨م اًمس٤مسمع/ يٜم٤مسمٞمع اعمقدة 114احلكم:  –/يمِمػ اًمٞم٘ملم وردة قمـ اسمـ ُمردويفأاًمسالم، 

 .10، سم٤مب 179/ 7، سم٤مب 371: 3اًم٘مٜمدوزي –
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شمقضح ًمؽ سم٤مـمؾ يمؾ  ٛمٕمروم٦مِ سمْحـ دك اًمرَّ يَّ أَ و ٘مف،يـمر ؾمٚمقكِ إمم  اك اهللدوم٤مٟمٔمر ه

 ـم٤مقم٦مِ  قمغمظمرج ضمٞمؿ، ىمد اًمرَّ  ٞمٓم٤مناًمِمَّ وٟمٞمؿ اًمزَّ  اًمٕمتُؾ  ُمٕم٤موي٦مَ  نَّ إِ  ،ُمـ طمّ٘مف ُمرأَ 

فمٝم٤مر يمٗمره إِ و واؾمتٛمراره قمغم سمٖمٞمفِ  اًمٕمٔمٞمؿ، ٠مُم٤مم اًمٙمريؿ واًمٜمبٚمٓم٤من اًمقرى اإلِ ؾُم 

وقمدوًمف قمـ  اًمقاضح، دجلدابف وشمٜمٙمّ  حلؼ اًمالئح،اوُمٙم٤مسمرشمف ف، ذم ؾمبٞمؾ همٞمي  ٜم٘مفطمو

 .يب احلسـأَ  وهمّمبف طمّؼ  ،ٜمـ احلؼي ؾُم 

اب و ي٘م٤مس اًمنّم أَ  ،ٛمس سم٤مًمٜم٘م٤مبذم وضقح يمٗمره وضالًمتف شمسؽم اًمِمَّ ومٙمٞمػ  

قمـ ضالًمف  ٧مُمقر يمِمٗمأُ ة دقمـ قم احح٤مح اًمٍّم ظمب٤مر اًمّمي سم٤مٟم٧م إَ أَ ىمد و اب،سم٤مًمرّس 

وريم٥م هقاه ضم٤محم٤م ذم سم٤مـمٚمف شم٤مسمٕم٤م  ومْمؾ قمٜم٤مٟمف، قمـ ٟمقر اهلدى ٤مٜمٟمف صمَ أ وشمٜمبئ وهبت٤مٟمف،

ام ومظمرة ٤مٔيامٟمف سمإِ وصدومف قمـ  ٤مٟمف،ٓماؿموم٘م٤مده ذم  ٟمٞم٤م ىمٚمبف،اًمدُّ  ُمٚمؽ طم٥مَّ و ًمِمٞمٓم٤مٟمف،

 .(3)قمغم ًمس٤مٟمف يرٓ دمبف وٓمر قمغم ىمٚمّ خت

                                                           

ْؤَي٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ..وُم٤م﴿.، ذم شمٗمسػم ىمقًمف 1117: 7( اٟمٔمر: شمٗمسػم اًمرازي 3)  سمـ ُمـرة يٕمكم روى قمـ ﴾َأَرْيٜم٤مَك.... اًمَّتِل اًمرُّ

 أَربـوَب  ؽتَجدوهنؿ وَسقَتؿؾَّؽقَكؽؿ إرض مـوبرِ  طل ُأمقي بـل أريً» وؾمٚمؿ: قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

ْؤَي٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ...وُم٤م﴿اهلل وم٠مٟمزل: ًمذًمؽ )وآًمف( وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل واهتؿ شُسقء َّٓ  َأَرْيٜم٤مكَ  اًمَّتِل اًمرُّ  ومِتْٜمَـ٦مً  إِ

 قمــ ظمٚمٞمٗم٦م، سمـ هقذة ،ىم٤مل: طمدصمٜم٤م341،ح143: 8(، وذم اعمّمٜمػ ٕسمـ أيب ؿمٞمب٦م70) )إرساء: آي٦م﴾ًمِٚمٜم٤َّمِس..

 ر ـؾ ســتل يبـدل مـ أول» ي٘مقل: اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ذر، ىم٤مل أيب قمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م، أيب قمـ قمقف، قمـ ظمٚمدة، أيب

(، 70، ذم شمٗمسـػمه ؾمـقرة آرساء: آيـ٦م )333: 7، وشمٗمسػم اًمثٕمٚمبل 381: 8وذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي , شأمقي بـل مـ

 .177، وشم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ًمٚمسٞمقـمل: 3314ضٛمـ ح 417: 1وؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًمٚمحسٙم٤مين
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 ،فاهلل وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقًم ومْم٤مئؾ وزمّ  يٕمرفوُمٕم٤موي٦م اًمٖمقي اًمٕمتؾ اًمزٟمٞمؿ يم٤من 

 ومٖمٚم٥م وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  بلي اًمٜمَّ  ُمـ وىمراسمتف ،وُمٙم٤مٟمف ُمرإَ  واؾمتح٘م٤مىمف هذاوذومف 

 قمٚمٞمف ٕمكمّ ًم فرسمطَم  ُمـ ومٕمؾ ُم٤م وومٕمؾ، أظمرةِ  ُمـ وشمرك طمٔمف، ُمٕمرومتف ٟمٞم٤ماًمدُّ  طم٥مَّ 

الم  ـ ذوِي وأظمغم ُمِ  ،اعمسٚمٛملم اًمقوم٤مء ُمـ مجقعِ  كسم٤محلرب اًمٕمقان، وأىمٜم اًمسَّ

 .ٝم٤مدشملم مجققم٤م وصٗمقوم٤ماًمِمَّ 

 ُم٤مم احلّؼ إِ  واٟمت٘م٤مل ،عمراده ُمـ اؾمتٞمث٤مره سم٤معمٚمؽ واًمسٚمٓم٤من سمٚمقهمف سمٕمد هق ؿَّ صمُ  

 دام ُمستٛمرًا قمغم همقايتف ٓ يراىم٥م هلل ،ذف ُم٘م٤ممحمؾ وأَ  ظمػمِ إمم  ؾمالمد اإلِ وُمِمٞمّ 

سمحجتف ُمٔمٝمرًا عمٙم٤مئده  ٟم٤مـم٘م٤مً  ،ح٤مسم٦ماًمّمَّ  ضمؾي  ُمـوٓ رؾمقًمف وٓ خم٤موم٦م ًمف  شمٕم٤ممم

اًمَّذي ظمالومتف ، قمثامن قمؿّ  اسمـ يمقٟمفاًمٗم٤مؾمدة، ُُمدقمٞم٤ًم ذم اؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمٛمٚمؽ واخلالوم٦م 

ى، وىمد دهّلؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمِمَّ  ذم صدوره٤م  ٞمٓم٤منضمرت قمغم اًمٔمُّٚمِؿ واًمٕمدوان ذم أُمر اًمنمُّ

 ضمتٝم٤مد وإَهقاء.قمـ َأشمب٤مِع آ

وًم٘مد صمب٧م قمٜمف اًم٘مقل ذم طمؼي  ؟احلؼ قمـ ٕم٤مُملشم أو حمض ضمٝمؾ إّٓ  هذا وهؾ 

ب٤مح، صُمؿَّ طمٚمػ ذم ذًمؽ اًمدي  الم ُم٤م هق أؿمٝمر ُمـ ومٚمِؼ اًمّمَّ ٟمٞمؿ: قمل اًمزَّ قمكمي قمٚمٞمف اًمسَّ

، ٤مًم٥م طمّتك أُمقتًمق ؾَمٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقِل اهلل ًمٙمٜم٧م ظم٤مدُم٤ًم ًمٕمكم سمـ أيب ـم أينَّ 

صٚمقات اهلل  ؾمّٞمد إٟم٤مم ومْمؾِ  ُمـ قمرف فُ وم٢مٟمَّ ، وومجقره يمذسمف شم٘متيض اًمٕم٘مقل وسمداي٦م

الم قمٚمٞمف وٟمبٝمفاعم٘م٤مم  هذا ُمـُم٤م هق أقمغم  وؾمالُمف قمٚمٞمف  ومف ُم٤موقمرَّ ، سمف يم٤مشمبف ومٞمام اًمسَّ
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 .(3)ارقمقى ومام يٚمزُمف

 وأم ؾمٕمد قمٜمده ؿمٝمد سمف سمام قمكمّ  ُمع احلؼَّ  نَّ سم٠مَ  وشمّمدي٘مف صدىمف شم٘مدير قمغم ؿَّ صمُ  

الم قمٚمٞمف كِمٌّ ٕمَ ومَ  ،(1)ؾمٚمٛم٦م يمل اًمزَّ  احلسـ ٜمفاسمإمم  أُمر اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م ؿؾمٚمَّ  ىمد اًمسَّ

الم قمٚمٞمف ُمٕم٤موي٦م ومل حي٤مرسمف  إًمٞمف ُمرإَ  ؿؾمٚمَّ  ومٝماّل  ،واٟمَّف ُمع احلؼ واحلؼ ُمٕمف اًمسَّ

 أو طمٍؼ إمم  اًمٕمتؾ اًمزٟمٞمؿ ذًمؽ أن يٛمٞمؾ وهٞمٝم٤مت؟ فٞم٘مٜماؾمت ىمد سمام قمٛمالويٜم٤مزقمف 

 قمغم اهلل ـمبعاًمردى، و ـمريِؼ إمم  ب٨م قمٜمٍمهىم٤مده ظُم  وىمد، دىاهل اشمب٤مع ذم يرهم٥م

واًمٔمٚمٛم٦م واًمٜمٗم٤مق  طمٞم٨م يم٤من ىمٚمبف ممتٚمئ سم٤مًمٙمٗمرِ  همِم٤موة سمٍمهِ  وضمٕمؾ قمغم ،ىمٚمبفِ 

                                                           

 ، ُم٤مدة رقمل(118: 34اسمـ ُمٜمٔمقر  –ومام ارقمقى: أي ٓ يٜمٙمػ وٓ يٜمزضمر )ًمس٤من اًمٕمرب  (3)

، طمقار ؾمٕمد واسمـ قمب٤مس 413: 3عمحٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم ُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالمُمٜم٤مىم٥م اإل :اٟمٔمر (1)

: طمججٜم٤م ُمع ُمٕم٤مويـ٦م ىم٤مل ،قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو ).....، 110ضٛمـ ح ،وُمٕم٤موي٦م طمقل اؾمتح٘م٤مق اخلالوم٦م

إمم  اًمتٗمـ٧م ؿَّ صمُ  ،ومدظمؾ اعمسجد ومجٚمس سملم قمبد اهلل سمـ قمب٤مس وقمبد اهلل سمـ قمٛمر ،سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ومٛمر سم٤معمديٜم٦م

 ويمٞمػ ذًمؽ ؟ :وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمب٤مس :ؽ ! ىم٤ملأٟم٤م واهلل يمٜم٧م أطمؼ هبذا آُمر ُمـ اسمـ قمٛمّ  :اسمـ قمب٤مس وم٘م٤مل ًمف

 ُمرسمـ٤مٕ أومم هذا وم٢من شم٘مقل يمام آُمر يم٤من إن :قمب٤مس اسمـ ًمف وم٘م٤مل :ىم٤مل .ٕين اسمـ قمؿ اخلٚمٞمٗم٦م اعم٘متقل فمٚمام :ىم٤مل 

 .– قمٛمر اسمـ يٕمٜمل - ُمٜمؽ

 :ُمٕم٤مويـ٦م ًمف ٘م٤مل وم ،قمٛمؽ اسمـ  ىمبؾ ىمتؾ هذا أسم٤م ٓن :قمب٤مس اسمـ وم٘م٤مل :ىم٤مل ؟ ذًمؽ ويمٞمػ :ُمٕم٤موي٦م ًمف وم٘م٤مل :ىم٤مل

 وم٤مٟمّمـ٤مع أويمـد ومٝمـذا :قمبـ٤مس اسمــ ًمـف وم٘مـ٤مل: ىمـ٤مل اعمسٚمٛمقن؟ ىمتٚمف لقمٛمّ  واسمـ اعمنميمقن ىمتٚمف هذا أسم٤م إنّ 

ع اسمـ ، ُمٙم٤معم٦م ُمٕم٤موي٦م ُم477 :1اعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري  :( واٟمٔمراحلدي٨موذم اعمّمدر مت٤مم .....قمٜمف

 ، ذم اٟمف قمٚمٞمف اًمسالم ُمع احلؼ واحلـؼ ُمٕمـف343 :3رسمكم ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمأل ظمتالف(،٤م)سم قمب٤مس ذم اخلالوم٦م

 .ظمتالف(٤م، شمٍميح سمٛمرُمك ُمٕم٤موي٦م )سم117: 30ُمٞمٜمل واًمٖمدير ًمأل، ظمتالف(٤م)سم
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اهلل ورؾمقًمف  ف طم٥ّم طمبّ  اًمَّذي ،ُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمفواًمبٖمض َٕ 

 (3).وسمٖمْمف سمٖمض اهلل ورؾمقًمف

 ىم٤مل:وهلل در ُمـ 

 ي٤م طمبذا ُم٤م ىم٤مًمف اعمخت٤مرُ 

 ذم اًمٕمب٤مدِ  احلِؼ  ُمدار ىمٓم٥ِم 

 وهذا ُمٕمفُ  ع احلؼي ُم ذاك
 

 

 ارُ اًمٙمرّ  طمٞمدرُ  يصَّ اًمق نَّ إِ 

 دارُ ام يُ طمٞمثُ  وهق يدورُ 

 (1)ُمٕم٤مرُ  ستقدعٌ ُمُ  ًمٖمػمهِ 
 

ىم٤مل  ىم٤مل: ،قمـ قمٓم٤م سمـ ُمٞمٛمقن سمـ اٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رسمٕملم ًمٚمح٤مومظ:وذم يمت٤مب إَ 

 .(4)شبودهِ ل طِ اهلل طَ  يُ جَّ ُح  كو وطظي أَ »: رؾمقل اهلل

الم قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم أُمػم ُمٙم٤مٟم٦م أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وهذا رؾمقل اهلل  ـ ىمٚم٥ِم ُمِ  اًمسَّ

 ٛمحٚمفوم س٥ِم ىمرب ذم اًمٜمَّ  نإو، ٤مسِ اًمٜمَّ  ُمـ يداٟمٞمٝم٤م أطمد ٓ ٤مً ُمٙم٤مٟمت وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ 

 سمٚمغ ىمد ذومف نَّ إِ و ،إؾم٤مس حمٙمؿ اًمبٜم٤مء قم٤مزم وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  اهلل رؾمقل ـُمِ 

 .إصح٤مبيمٜمٝمٝم٤م  إدراك ويٕمجز، إًمب٤مب صٗمتٝم٤م حتػم اًمَّتل اًمٖم٤مي٦م

                                                           

 ُمٕمف. واحلؼ احلؼ ُمع اٟمف ، سم٤مب ذم341: 3يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم :( اٟمٔمر3)

 .ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي َأضمده٤ممل اًمِمٕمري٦م سمٞم٤مت إ (1)

، ذم سمٞم٤من اٟمف اومْمؾ آصح٤مب، وٟم٘مٚمف قمـ يمت٤مب إرسمٕملم ًمٚمحـ٤مومظ أسمـك 373: 3رسمكم إ –( يمِمػ اًمٖمٛم٦م 1)

/ ُمٞمـزان  109: 41اسمــ قمسـ٤ميمر  –سمٙمر حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم سمـ أيب سمٙمر اًمٚمٗمتقاين / شمـ٤مريخ ُمديٜمـ٦م دُمِمـؼ 

 .371: 3اًمٗمٜمدوزي -/يٜم٤مسمٞمع اعمقدة1749، ح 77: 1اًمذهبل  –آقمتدال 
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  قمغم وم٤مًمقاضم٥م 
ِ
 (1)ؿم٠موه٤مدراك إِ  (3)ًمٍمم ذقم٤مٟم٤مإِ  سم٤معم٘م٤مًمٞمد إًمٞمٝم٤م يٚم٘مقا أن اًمٕم٘مالء

 ،طم٤مًمف طم٤مًمف ُمثؾ ضمٕمؾ ىمد وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اهلل  رؾمقَل  نَّ وم٢مِ  :اًمبٕمٞمدًمٚم٘مري٥م و

قمامًمف وصدق أَ  واؾمتجامع صٗم٤مشمف وْحٞمد ظمّم٤مًمف وذيػٟمزًمف ُمٜمزًمتف ذم هديف أو

م أَ  قمغم ُمث٤مًمف،أو حيذو قمغم ُمٜمقاًمف  يٜمس٩ميم٤من طمج٦م اهلل قمغم اًمٕمب٤مد ومٛمـ  ـْ وُمَ  ىمقاًمف،أَ 

ىمقاًمف أَ ُمره وهنٞمف وُمقاقمظ أَ واؾمؽمقم٤مئٝمؿ ذم  يمٞمػ يٛمٜمع قمـ شمٍموم٤مشمف ذم قمب٤مد اهلل

 .وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم  وهؿ قمٞم٤مًمفُ  ٤مسِ وهق احلج٦م قمغم اًمٜمَّ 

قمٚمٞمف  ًمٕمكمي ٝمق وم وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بّل ًمٚمٜمَّ ام يم٤من يمٚمَّ  نَّ أَ يدل قمغم وهذا احلدي٨م 

الم ٤م ظمرضم٧م هنَّ بقة وم٢مِ ٤م اًمٜمُّ ُمّ وم٠م ،٦م اهلل قمغم قمب٤مدهِ هنام طمجَّ أَ ٓؿمؽمايمٝمام ذم ، ُمثٚمف اًمسَّ

 يػ ىم٤مدحومال يب٘مك هلذا احلدي٨م اًمنمَّ  ،ضحاسم٤مًمدًمٞمؾ اًمق

 :الطَّالويف بٔاٌ شٍدِ علُٔ 

وطمٗمٔمف ًمنمع  وقمٔمؿ صٞم٤مٟمتف ًمديـ اهلل، يامٟمف سم٤مهلل،إِ امم ًم٘مقة ُم٤مم اهلُ ن اإلِ أ قمٚمؿ:إِ 

ُم٤م إمم  ٟمف سمٚمغ سمف احل٤ملأ طمّتكوطمسـ رقم٤ميتف ًمّم٤مًمح اعم١مُمٜملم  ُملم،٤مدق إَ اًمّمَّ  بّل اًمٜمَّ 

المقمٚمٞمف ٟمف أ٤مسمت٦م صم٤مر اًمثَّ أ ضقمٚمٞمف سمٕم ٧مدًمَّ  ـِ  - (1)قىم٤ميت سمزِ : أُ اًمسَّ  ُمرِ أَ ـ ٙمٜمف ُمِ متَ  ذم زُم

                                                           

مُ 3) ْ ـُ )ًمس٤من اًمٕمرب  اًمَ٘مْٓمعُ  :( اًمٍمَّ  (.114: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –اًمب٤مئ

٠ْموُ (1) ْبُؼ  :اًمِمَّ  (.437: 34اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب ؾَمَبْ٘مُتٝمؿ :ؿَم٠ْمواً  اًمَ٘مْقمَ  ؿَم٠َمْوُت  ،اًمسَّ

ّق  (1)  زق( –، ُم٤مدة 341: 30اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمربوٟمحقه ابًمنمَّ  اختذ وقم٤مء يمؾُّ : اًمزي
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ـِ ـ ُمِ ]سؾ قمَ ومٞمٝم٤م و -الوم٦ماخلِ  ؿمؽمى ٤موم ٞمػ،َض  (3)راموٓده اًمٙمِ أَ  طمد٠مَ وٟمزل سم، [اًمٞمٛم

المٕمد قمٚمٞمف  ىمَ ومٚماّم  قمٓم٤مه ُمٜمف رـمال،أَ و ٤مً ىمّ زِ  ومٗمتَح  ،دُم٤مً أَ ؼم ٜمـ ىمـمٚم٥م ُمِ وَ  ظمبزاً   اًمسَّ

 ؟شدثَح  ّق دث يف هذا اـزِ ـرب ؾد َح يو ؾَ » ىم٤مل:، سٛمٝم٤مٞم٘مًم

المْم٥م قمٚمٞمف ومٖمَ  ،ظمؼمهُ أَ وُمػم اعم١مُمٜملم أَ صدىم٧م ي٤م  ىم٤مل:   شفب َظَّ طَ » ىم٤مل:و اًمسَّ

المقمٚمٞمف ويم٤من ، ف ضمٕمٗمرىمسؿ قمٚمٞمف سمٕمٛمي ٠مَ وم :رضسمفِ سم  هؿَّ  رَض  طَم ومٚماّم  ىمسؿ سمف أذا إِ  اًمسَّ

 ؟شسؿيبؾ اـؼِ ؾَ  وذَت أَ  نْ أَ ؾؽ طل مو محَ » وم٘م٤مل:، ٙمـقمٚمٞمف ؾَم 

 ددٟم٤مه.ٜم٤مه رَ تقمٓمٞمأذا ٢مِ وم ٤مً ًمٜم٤م ومٞمف طم٘م نَّ إِ  ىم٤مل:

المىم٤مل قمٚمٞمف  يً أَ  رّّن إقٓ ـَ  وس,بؾ اكتػوع اــَّ ؾَ  َؽ ـتػع بحؼِ تَ  نْ أَ قز ٓ َُي » :اًمسَّ

 رمه٤مً ٜمؼم دِ ىمَ إمم  ومعدَ  ؿَّ صمُ  ,شبوً َض  و عتَؽ َٕ  تَؽ ـقَّ ؼبؾ يَ يُ  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ  بلّ اــَّ 

َـّذيسؾ اـعَ   قدِ أَ ـ مِ اشّت بف » :وىم٤مل  .شق ديُ  ا

 ؿَّ صمُ  سؾ ومٞمف،٘مٚم٥م اًمٕمَ ق وىمٜمؼم يُ اًمزي  ؿِ قمغم ومَ  قمكمي  دِ يَ إمم  ٟمٔمرأَ  يّن ٠مومٙم ىم٤مل اًمراوي:

 .(4)شعؾؿل يَ  فُ كَّ نِ ؽ (2)ـديرهو ـقَ اؼػِ  فؿَّ اـؾّ » وهق يبٙمل وي٘مقل: سمٞمدهِ  هُ ؿمدَّ 

                                                           

 قمٚمٞمف اًمسالم(.( ذم اعمّمدر: )وٟمزل سم٤مإلُم٤مم احلسـ 3)

 .( ذم اعمّمدر: )اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٚمحسـ(1)

: 1اًمزخمنمـي  –، ذم وصػ زهده قمٚمٞمف اًمسالم ذم اًمدٟمٞم٤م و../رسمٞمع آسمرار 311: 3رسمكم إ -( يمِمػ اًمٖمٛم٦م 1)

ــ٥م اًمســ١مول 197 ــض آًمٗم٤مظ(/ُمٓم٤مًم ــٞمط ذم سمٕم ــ٤مف و..)سمــ٤مظمتالف سمس ــدل وآٟمّم ــ٤مب اًمٕم  = –، سم
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 ة ذم ضمبٝم٤مِت هل همرّ  اًمَّتلطمٙم٤مم واًم٘مْم٤مي٤م وإَ  ،ومٕم٤مل ُمٜمفوم٤مقمج٥م هلذه إَ 

احلالل  ْحٚمف قمغم شمركِ  اًمَّذيرع واًمقَ  ٟم٤مم،ٞمع إَ وم٤مق سمف مج اًمَّذيهد واًمزّ  ،ي٤ممإَ 

 قمـ احلرام. ومْمالً 

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

 ئفىمسؿ سم٤مهلل وأأُ 

 يب ـم٤مًم٥مأَ سمـ  كمَّ قمَ  نَّ إِ 

 اًمَّذي ُم٤ممُ يم٤من اإلِ  فُ ٟمَّ إِ و

 ويٕمٜمك سمف سم٤محلؼي  ي٘مقُل 

 ٜم٤مهت٤م اًم٘مَ رَّ ُمذ احلرب إِ يم٤من 

 فِ وذم يمٗمي  رنِ اًم٘مَ  إمم  يٛمٌم

 ؿمب٤مًمفأَ سملم  (3)ينرٗمُمٌم اًمٕمَ 

 ذم ًمٞمٚم٦مٍ  ؿَ ؾمٚمَّ  اًمَّذيذاك 

 وضمؼميؾ ذم ًمٍػ أَ ذم  ُمٞمٙم٤مُل 

 هُ ٟمحقَّ  اشمقأَ ٤م ٛمقا عمّ ومسٚمَّ 

 ام ىم٤مل ُمس١موُل ٛمّ واعمرء قم 

 ٘مك واًمؼم جمبقُل قمغم اًمتُّ 

 شمٗمْمٞمُؾ  ٦مِ ُمّ ًمف قمغم إُ 

  سم٤مـمٞمُؾ َٕ ٞمف اوٓ شمٚمٝمِ 

 ٝم٤مًمٞمُؾ طمجٛم٧م قمٜمف اًمبَ أَ و

 ُمّم٘مقُل  احلدي  ُم٤م  اسمٞمُض 

 اًمٖمٞمُؾ  سمرزه ًمٚم٘مٜمصي أَ 

 وضمؼميُؾ  قمٚمٞمف ُمٞمٙم٤مٌل 

 ويتٚمقهؿ رساومٞمُؾ  ًمٍػ أَ 

 وشمبجٞمُؾ  قمٔم٤ممٌ إِ  وذاكَ 

                                                                                                                                                    

 .387اًمِم٤مومٕمل:=

 (.187: 4اسمـ ُمٜمٔمقر –شمف )ًمس٤من اًمٕمرب ًمِمدَّ  سمذًمؽ ؾمٛمل ،إؾََمدُ  :اًمَٕمَٗمْرين  (3)
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 ٟمزًمقاأُمددًا  سمدرٍ  ًمٞمٚم٦مُ 
 

 (3)سم٤مسمٞمُؾ أَ  هنؿ ـمػمٌ ٠ميم
 

 :الطَّالويف بٔاٌ علنُ علُٔ 

 ،رساًمٗمُ  ُمـ ده٤مىملمِ  ٤مً ُمػم اعم١مُمٜملم ده٘م٤مٟمأَ بؾ ٘ماؾمت روي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ىم٤مل:

س٧م وشمٜم٤مطَم  ٤مًمٕم٤مت،جقم اًمٓمَّ ُمػم اعم١مُمٜملم شمٜم٤مطمس٧م اًمٜمُ أَ ي٤م : ٦مٞموم٘م٤مل ًمف سمٕمد اًمتٝمٜم 

ويقُمؽ  ٗم٤مء،ظمتِ اإلِ  ٥م قمغم احلٙمٞمؿِ ذا يم٤من ُمثؾ هذا اًمٞمقم وضَم وم٢مِ  ،ٕمقد سم٤مًمٜمحقساًمّس 

وًمٞمس ًمؽ  ان،ٜمػمي اًم ـ سمرضمِؽ واٟم٘مدح ُمِ  ،(1)ومٞمف يمقيمب٤من ىمد اٟم٘مٚم٥َم  هذا يقم صٕم٥م،

 .سمٛمٙم٤من احلرب

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل   حذر واملُ  ,(4)يورِ أطـ  ـبئيو دهؼون امل َؽ وحيَ »: اًمسَّ

ـ مِ  (3)وـعوؿؿ اـطَّ  ,صونِّس ي صوحى اـى املقزان وؾصَّ ي صوحِ مو ؾصَّ  ,ؾدارِ مـ إَ 

 ؟شرارياري واـذَّ ع اـِسَّ وؿؿ بَ  ,وطوت يف احلرؿوِت واـسَّ  سدِ إَ 

 ٞمٜمٔمر ومٞمف.ًم ؾمٓمرٓسم٤مً اظمرج أَ و فِ ٛمي يمُ إمم  سمٞمده ٠مُموأَ ٟمٔمر و٠مَ ؾم وم٘م٤مل اًمده٘م٤من: 

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ومتبسؿ  ًٌ وؾع بَ  اـبورحي؟ دَث تدري مو َح أَ » وىم٤مل: اًمسَّ  ق

                                                           

 )ُمرت شمرمجتف ؾم٤مسم٘م٤م(، 388ديقان اًمسٞمد احلٛمػمي: آسمٞم٤مت ًمٚمسٞمد احلٛمػمي / (3)

 ( ذم آطمتج٤مج: )اشمّمٚم٧م ومٞمف يمقيمب٤من(.1)

 .ذم آطمتج٤مج: )سم٤مٓصم٤مر( 1))

 .ذم آطمتج٤مج: )ويمؿ اعمٓم٤مًمع( (4)



 233 

 

 
 

 ومبطريؼ اـرُّ  واهنزمَ  رج سكديى,بُ  ؼطَ وَس  , عرج موبُ  واكػرَج  ع,يف اـصِّ 

ؽريؼقي أ ؾؽ مؾؽوهَ  ؿؾ,اــَ  ؿؾ بقادِي وهوج اــَ (7)يؾينفقد باـقَ  ونربّ د ؼؽُ و ,بلرمقـقي

 ؟شِبذا ؿـً طوملوً أَ 

 .(1)ُمقٓيٓ ي٤م  وم٘م٤مل:

الموم٘م٤مل قمٚمٞمف  بعقن طول َس  ووـد يف ؿؾِّ  ,ـػ طولأَ اـبورحي سبعقن سعد » :اًمسَّ

ؾمٕمد سمـ ُمسٕمقد إمم  يٗم٦موُمك سمٞمده اًمنمَّ أَ و- شـفؿثؾفؿ وهذا مِ ؿقت مِ ي يَ ؾقواـؾَّ  ,وً ـػأَ 

ـّ  ،[ُمػم اعم١مُمٜملم]أَ  سٙمرِ ًمٚمخقارج ذم قمَ  ويم٤من ضم٤مؾمقؾم٤مٌ ًمٕمٜمف اهلل احل٤مرصمل  اعمٚمٕمقن  ومٔم

  .ه٘م٤من ؾم٤مضمداً اًمدَّ  ومخرّ  ومامت، ظمذ سمٜمٗمسفِ ٠مَ وم ذوه،ف ي٘مقل ظُم ٟمّ أ

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل ًمف   ؟شقؽقؼاـتَّ  ـ طعِ روك مِ أَ ل أَ »: اًمسَّ

 .(1)ُمقٓيي٤م  سمغم ىم٤مل:

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل   ربققن كحـ كوشئي اـؼطى يب ٓ ذؾققن وٓ ؼَ وصحأَ كو وأَ »: اًمسَّ

 ؿتؽ نْ أَ اـقا ى طؾقؽ  ان ؽؽونَ ؽ اــرّي  ـ براكؼدح مِ  :و ؾقـَؽ مَّ , أَ اـػؾؽ طالمأَ و

                                                           

 اًمٞمٝمقد سم٤مسمٚمف(.( ذم آطمتج٤مج: )ووم٘مد دي٤من 3)

 ذم آطمتج٤مج: )ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم (. (1)

 (.ذم آطمتج٤مج: )ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم (1)
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 ـيلمس وهذه (7)لو حريؼف وهلبف ؽزال طـّ مّ أَ و ,ه ؽعـديؤو كقره وضقومّ أَ و ,َظَّ ٓ طَ بف يل 

 (2).شسبووؿـً ح نْ إِ طؿقؼي ؽوحسبفو 

واـمٚمٕمف  خر اهلل ًمف اًمٙم٤مئٜم٤مت،يمٞمػ ؾَم  ُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿاإلِ هذا إمم  ظمقاينإِ وم٤مٟمٔمروا ي٤م 

 .وقملم اهلل اًمٜم٤مفمرة ذم اًمٕمب٤مد ،ي٤مد٦م اإلِ قمٚمَّ  فُ ٟمَّ ٢مِ ُمٜمف وم ومال قمج٥َم  ٤مت،ئبر اًمٖم٤مقمغم رسائِ 

ًِنْىُ ضالو اهلل علُٔ بٔاٌ ثبْت يف   منيادم األالصَّ يّباحلل دًٓ اليَّ علٙ دٓ

  خسٚ:ّبعض خصاٜصُ اأُل ّآلُاهلل علُٔ  ٙصلَّ

 .(4)شع طظّ مَ  واحلؼُّ  ؼِّ ع احلَ مَ  ِظي طَ » :ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ ىمقًمف ذًمؽ ُمّمداق و

ٌُ مَ  ْؾ ومِ » سمـ قمب٤مس:ٓ ذم وصٞمتفِ  ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ وىمقًمف   مو  عف حق

 .(3)شمول

                                                           

 .ل(ذم آطمتج٤مج: )ومذه٥م قمٜمّ  (3)

اسمــ ـمـ٤مووس  –/ ومرج اعمٝمٛمـقم ، شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم رضقان اهلل قمٚمٞمف111: 3اًمٓمؼمد -آطمتج٤مج (1)

 آُمـ٤مُمل اًمٓمـؼمي ضمريـر اسمــقمـ رواه  (آًمٗم٤مظظمتالف وزي٤مدة ذم سمٕمض ٤مسم) 11، اًمب٤مب اًمث٤مًم٨م، ح301

: 3ؿمـقبآاسمــ ؿمـٝمر  -ل ايب ـم٤مًمـ٥م آُمٜم٤مىم٥م  /اإلُم٤مُم٦م دٓئؾ يمت٤مب ُمـ اًمث٤مين اجلزء ذم قمٚمٞمف اهلل رضقان

/ وقمـ آطمتج٤مج واعمٜم٤مىم٥م ذم سمح٤مر آٟمـقار 180اسمـ ضمؼم:  -، ومْمؾ اعمس٤مسم٘م٦م سم٤مًمٕمٚمؿ/ هن٩م آيامن 118

 .٤1م ىم٤مل قمٚمٞمف اًمسالم ًمٚمده٘م٤من، ح، سم٤مب ُم113: 11، 377: 40اعمجٚمز  –

شم٤مريخ / 7741، ح111: 34اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي -/ شم٤مريخ سمٖمداد339، 11آؾمٙم٤مذم:  -اعمٕمٞم٤مر واعمقازٟم٦م (1)

 .71: 38اسمـ ايب احلديد –/ ذح هن٩م اًمبالهم٦م 449: 41اسمـ قمس٤ميمر -دُمِمؼ

، وسمح٤مر 1:7واًمثالصمقن، ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمالرسمكم ، اعمبح٨م اخل٤مُمس471:يمِمػ اًمٞم٘ملم ًمٚمٕمالُم٦م احلكم :اٟمٔمر (4)

 .، اًمب٤مب اًمث٤مين81 :18آٟمقار ًمٚمٛمجٚمز 
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 :ٙ اهلل علُٔ ّالُازتداد الياع بعد زضْل اهلل صّل

ىمد اؾمتٗم٤مض٧م  فُ ٟمَّ إِ ـمٝم٤مر وؿمٞمٕم٦م آئٛم٦م اهلداة إَ  سمرار،ظمقان إَ هي٤م إُ أَ ٤مقمٚمٛمقا وم

المقمٚمٞمٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م  هؾِ أَ ظمب٤مر قمـ إَ  سمٕمد  ح٤مسم٦مّمَّ اًم د٦م سم٤مرشمداُمَّ إُ  ةوهدا، اًمسَّ

 :وهق ُمّمداق ىمقًمف شمٕم٤ممم فمٝمرهؿ،أَ ُمـ سملم  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  رطمٚمتف

ـْ  َأْطَؼوبُِؽؿْ  َطَل  اْكَؼَؾْبُتؿْ  ُؾتَِؾ  َأوْ  َموَت  َأَؽنِنْ ...﴿ ـَْؼؾِْى  َوَم ـْ  َطِؼَبْقفِ  َطَل  َي  َيرُضَّ  َؽَؾ

ـَ  اهللَُّ  َوَسَقْجِزي َشْقًئو اهللََّ وؿِِري  .(7)﴾اـشَّ

 ، ٤مُمرياًمسَّ  اًمٕمٙمقف قمغم قمجؾِ  َّٓ إِ ذًمؽ آرشمداد  ٠مِمُمٜماٟمف ًمٞمس  ُمـ اعمٕمٚمقمِ و

 هذه ذم اعمقضمقديـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمرق وماموطمٞمٜمئذ ، وٟم٘مض سمٞمٕم٦م ذًمؽ اًمقيصي 

٧م دوٟمف وصٛمَّ  قملمإَ  فقمٜم شمٕم٤مُم٧م نْ إو ،اًمؼمه٤من وؾمٓمقع احلّج٦م ىمٞم٤مم سمٕمد إزُم٤من

اعمقطم٤مت هب٤م ًمسّٞمد اعمرؾَمٚملم صغمَّ اهلل قمٚمٞمف  ُمٜمٝمؿ شمٚمؽ اًمبٞمٕم٦م ٟم٘مَض  ـْ ُمَ  ومٙمّؾ  ذان،أ

الم وم٘مد ظمرج سمذًمؽ ُمـ ْحك اإلؾمالم وًمق يم٤من  ،وآًمف ذم طمؼي أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ

ـْ ظمٚمٕمٝم٤م ذم شمٚمؽ إّي٤مم، وٓ ومال ومرق ، ُمـ أهِؾ هذه إي٤مم ذم احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم َُم

ـْ ىمٚمَّدهؿ ُمـ إٟم٤مم طم  ذًمؽ ُمـ إّوًمقن اؾمتقضمبف ُم٤م يمّؾ ّتك ص٤مر يم٠مٟمٕم٤مم، وسملم َُم

 (1).ذم آذٟم٤مب س ومٝمق ؾم٤مرٍ وُمـ اًمرؤ ىُم٤م ضمر ويمّؾ  ،إقم٘م٤مب ذم ضم٤مر ومٝمق

                                                           

 .(344ي٦م )آ( ال قمٛمران: 3)

 .اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ، ذم إِرشمداد101اًمبحراين:  –اٟمٔمر اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م  (1)
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 اًمرطمٞمؿ قمبدإمم  سمسٜمده :ذم اًمٙم٤مذم رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ُم٤م سمذًمؽ اًمقاردة ظمب٤مرإَ  ومٛمـ  

الم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر يبَٕ  ٚم٧مىمُ : ىم٤مل، اًم٘مّمػم  ٤مَس اًمٜمَّ  نَّ إِ  ٚمٜم٤مىمُ  إذا يٗمزقمقنَ  ٤مَس اًمٜمَّ  نَّ إِ : اًمسَّ

 وا.دُّ رشمَ ا

 طؾقف اهلل صلَّ  اهلل رسقُل  بَض ؾُ  مو بعد طودوا وَس اــَّ  نَّ إِ  حقؿِ اـرَّ  بَد طَ  يو»: وم٘م٤مل  

 عداً َس  ويعقنَ بَ يُ  ؾقاعَ َ  , ريٍ بَخ  ْل زِ تَ عْ تَ  ؾؿؽَ  ًْ ـَ تزَ َاطْ  كصورَ إَ  نَّ إِ , يٍ  وهؾقَّ  هَؾ أَ   وآـف

ًَ سعد أَ  ]يو, ياجلوهؾقَّ  ارجتوزَ  ونَ زُ رجَت يَ  ؿْ وهُ   وؽحؾَؽ  ُؾ  َّ رَ املُ  كَ رُ عْ وَش  كر َّ املْ  ك

 (7).ش[ؿُ  َّ املرَ 

المقمٚمٞمف اًمب٤مىمر ُم٤مم اإلِ وقمـ   صغمَّ رؾمقل اهلل  يذيمر ومٞمف قم٤مم طم٩مَّ  ذم طمدي٨ٍم  اًمسَّ

 وآـفاهلل طؾقف  صلَّ ع رسقل اهلل مَ  ٍَّ َح  ـْ ؾغ مَ وبَ » طمج٦م اًمقداع ىم٤مل: وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

 حقِ و يزيدون طل كَ أَ كسون إِ ـػ أَ طراب سبعع َٕ اصراف وهؾ إَ أَ املديـي و هؾِ أَ ـ مِ 

َـِّذيـ وً ـػأَ بعع صحوب مقسك اـسَّ أَ طدد  اـبقعي[ ؽـؽثقا ] وذ طؾقفؿ بقعي هورون,أ ا

وذ أَ  ؿوسؾَّ  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ وؿذـؽ رسقل اهلل  ,ومريجؾ واـسَّ واتبعقا اـعِ 

 صحوِب أَ  طل  طددِ  بوخلالؽيِ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف  يب صوـى أَ بـ  اـبقعي ـعظي 

                                                           

)وذم اعمّمـدر  411، سم٤مب ارشمداد اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف، ح 197: 8اًمٙمٚمٞمٜمل  –( اًمٙم٤مذم 3)

، واًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك 3، ح10، سم٤مب 397: 1اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين  –مت٤مم اًمسٜمد(/وقمٜمف ذم اًمقاذم 

 سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.   د، ذم سمٞم٤من ارشمدا101اعمح٘مؼ اًمبحراين:  -اًمٜم٤مص٥م 
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  .(7)شبؿثؾ ـي ومثالً ـي بُس ُس ومري[ ]واـسَّ  جؾمقسك ؽـؽثقا واتبعقا اـعِ 

ؽ سمـ ٚمِ بد اعمَ قمَ  ٛمٕم٧ُم ؾَم  ىم٤مل: سمسٜمده قمـ احل٤مرث سمـ اعمٖمػمة، :يْم٤مً أَ وذم اًمٙم٤مذم 

المقمٚمٞمف سم٤م قمبد اهلل أَ ل ٠مَ سي لَم قمْ أَ   !. ذاً إِ  (1)٤مسٚمؽ اًمٜمَّ هَي  ىم٤مل: كطمتَّ ًمف ٠مسزل يَ ومٚمؿ يَ  اًمسَّ

المقمٚمٞمف ىم٤مل   .شعقنمجَ أَ  (4)وسؾؽ اــَّ َي طع أَ واهلل يو ابـ ي[ إِ ] »: اًمسَّ

 ؟.ذم اعمٖمرِب  ـْ وُمَ  ذم اعمنمِق  ـْ ُمَ  وم٘مٚم٧م:

 و ؽُ هنَّ إِ » وم٘م٤مل: 
ًْ تِ  .(5) شاليي يَ َّٓ إِ  (3)قاهؾؽُ واهلل  إِي اللٍ ضب ح

ؿمتػمة وأسمق و]ر وقماّم  (7)ٟمّم٤مريإَ  (7)]ؾم٤مؾم٤من[سمقأَ  الصم٦مِ سم٤مًمثَ  وحلَؼ ومٞمف:  وزاد

                                                           

)احلـدي٨م  .....ًمف يقم اًمٖمدير قمـغم اخلٚمـؼآ اهلل قمٚمٞمف وبل صغمَّ ، اطمتج٤مج اًمٜمَّ 77: 3ؼمد اًمٓم–( آطمتج٤مج 3)

، )سمـ٤مظمتالف سمسـٞمط ذم ؾمـٜمد 144اًمسـٞمد اسمــ ـمـ٤مووس:  –ـمقيؾ اظمـذ ُمٜمـف ُمقضـع احل٤مضمـ٦م(/اًمٞم٘ملم 

اًمِمـٝم٤مب اًمث٤مىمـ٥م ذم ، و87، ضـٛمـ ح101: 17وقمـ آطمتج٤مج ذم سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمزـاحلدي٨م(/ 

 .، ذم سمٞم٤من ارشمدا  سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م101ٚمٛمح٘مؼ اًمبحراين: ًم٥م سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص

 ذم اعمّمدر: )ومٝمٚمؽ اًمٜم٤مس(. (1)

 ذم اعمّمدر: )ومٝمٚمؽ اًمٜم٤مس(. (1)

 .ذم اعمّمدر: )هلٚمٙمقا( (4)

اًمِمـٝم٤مب ،  و10، ح398: 1، وقمٜمـف ذم اًمـقاذم ًمٚمٗمـٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مين117، ح111: 8اًمٙمٚمٞمٜمل  –(/اًمٙم٤مذم 1)

 ، ذم سمٞم٤من ارشمدا  سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.  101اعمح٘مؼ اًمبحراين:  -اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م 

 .اعمّمدرصؾ: )ؾمٗمٞم٤من(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم اصمبتٜم٤مه ُمـ ( ذم إَ 7)

 =، ذم أؾمامء ُمــ روى19اؾمٛمف احلّملم سمـ اعمٜمذر. ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم يمت٤مب اًمرضم٤مل:  :( أسمق ؾم٤مؾم٤من إٟمّم٤مري7)
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 ( 3) [قمٛمره

  بٕم٦م.ٓ ه١مٓء اًمسَّ إِ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ  ٕمرف طمؼَّ ومٚمؿ يَ  (1)بٕم٦م ويم٤مٟمقا ؾَم 

المقمٚمٞمف يب ضمٕمٗمر أَ إمم  سمسٜمده يْم٤مً أَ ومٞمف روي و ة هؾ ردَّ أَ  وُس ؿون اــَّ » ىم٤مل: إِٟمَّف اًمسَّ

 ؟(1)هؿ ـْ ُمَ  وم٘مٚم٧م: .شاليييَ  ّٓ إِ  بلّ بعد اــَّ 

وس طرف اــَّ  ؿَّ يُ  ,وسؾامن اـػورد ,بق ذر اـغػوريأَ و ,سقداملؼداد بـ إَ » وم٘م٤مل:

َـِّذيـهمٓء :  وؾولريسقب  حّتك بؽر ٕيب يبويعقا نْ أَ  ابقأَ و كحدارت طؾقفؿ اـرَّ  ا

                                                                                                                                                    

ـاعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ قمـ أُمػم = الم، الم: طمّملم سمـ اعمٜمذر يٙمٜمك أسم٤م ؾم٤مؾم٤من اًمػمىم٤مر ص٤مطم٥م رايتف قمٚمٞمف اًمسَّ

، وهق 71ُمٙم٤مٟمف وهق إٟمّم٤مري. وذيمره اًمِمٞمخ أيْم٤م ذم يمت٤مب اًمرضم٤مل:  (ؾمٜم٤من أسمق)ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜمسخ  وذم

 الم.ُمـ إصٗمٞم٤مء ُمـ أصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمسَّ 

 .وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر (،ة وؿم٘مػمور واسمق قمروقماّم )( ذم آصؾ: 3)

 اهلل صغمَّ  بلي ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم يمت٤مب اًمرضم٤مل ذم سم٤مب ُمـ روى قمـ اًمٜمَّ  ،أسمق قمٛمرة إٟمّم٤مري: اؾمٛمف صمٕمٚمب٦م سمـ قمٛمرو

 ، وذيمره سمٙمٜمٞمتف ذم أؾمامء ُمـ روى قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم. 31قمٚمٞمف وآًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: 

١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسـالم، ىمتـؾ ذم ُمـ أصح٤مب اُمػم اعم 41ه اًمِمٞمخ ذم اًمرضم٤مل: ؿمتػمة وذم سمٕمض اًمٜمسخ ؿمتػم: وقمد

 .صٗملم

/ 34، ح14: 3ِمـٞمخ اًمٓمـقد اًم –رضم٤مل اًمٙمٌم )أظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل( ( اًمزي٤مدة مل شمرد ذم اًمٙم٤مذم سمؾ ذم 1)

ـالم...، وقمــ  اعم١مُمٜملم أُمػم أصح٤مب ُمـ اعم٘مرسملم اًمس٤مسم٘ملم ذيمر، 7اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد: –آظمتّم٤مص قمٚمٞمف اًمسَّ

 –، واًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞمـ٤من ُمٕمٜمـك اًمٜم٤مصـ٥م 78، ح111: 11رضم٤مل اًمٙمٌم ذم سمح٤مر آٟمقار ًمٚمٛمجٚمز

 .101اعمح٘مؼ اًمبحراين: 

 .( ذم رضم٤مل اًمٙمٌم: )ُمـ اًمثالصم٦م(1)
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 :وذـؽ ؾقـف تعوغ ,مري املممـع مؽرهو ؽبويعلَ بوا ؤ و

د َوَمو﴿ َّٓ  محؿَّ ًْ  َؾْد  َرُسقٌل  إِ ـْ  َوَؾ ُسُؾ  َؾْبؾِفِ  ِم  َطَل  اْكَؼَؾْبُتؿْ  ُؾتَِؾ  َأوْ  َموَت  َأَؽنِنْ  اـرُّ

ـْ  َأْطَؼوبُِؽؿْ  ـْ  َطِؼَبْقفِ  َطَل  َيـَْؼؾِْى  َوَم ـَ  اهللَُّ  َوَسَقْجِزي َشْقًئو اهللََّ َيرُضَّ  َؽَؾ وؿِِري  .(7)ش﴾اـشَّ

الموروي قمٜمف قمٚمٞمف   َؽقَ »ىم٤مل: اًمٚمّمقص اًمثالصم٦م إمم  بف ُمِمػماً ٓمَ ظُم  ذم سمٕمضِ  اًمسَّ

َـِّذي بَّيَ  َؽَؾَؼ  ا ـِ  َأْسَؾُؿقا َمو  اــََّسَؿيَ  وَبَرأَ  احْلَ ـَؽِ ـُْؽْػر واسُّ وأَ  اْسَتْسَؾُؿقا و  ,(2)َطل ا

 .ش(3)(4)َأْضَفُروا مو َأضَؿروا َأْطَقاكوً  َوَ ُدوا َؽَؾامَّ 

المقمٚمٞمف يب ضمٕمٗمر َٕ  :ىمٚم٧م :ىم٤مل ،ميب اعم٘مداأَ إمم  سمسٜمدهِ  :يْم٤مً أَ وذم اًمٙم٤مذم   نَّ إِ : اًمسَّ

وُم٤م  يمرهُ ذِ  ؾَّ ضَم هلل  ض٤مً رِ  ٧ْم يم٤مٟم ٤مُس ع اًمٜمَّ اضمتٛمَ  يب سمٙمر طمٞم٨ُم أَ  ٞمٕم٦مَ سمَ  نَّ أَ  قنَ يزقمٛمُ  ٦مَ اًمٕم٤مُمَّ 

د ٦مَ ُمَّ أُ ـ ٗمتِ ًمٞمَ اهلل يم٤من   ُمـ سمٕمده. وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  حمٛمَّ

المقمٚمٞمف  سمق ضمٕمٗمرٍ أَ وم٘م٤مل   :قس اهلل يؼقلـَ وأَ اهلل  ؿتوَب  ونَ ؤؼرَ مو يَ وأَ » :اًمسَّ

                                                           

 –ظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضمـ٤مل( ارضم٤مل اًمٙمٌم )/ 348ل قمٛمران، ح آ، ذم شمٗمسػم ؾمقرة 399: 3شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر (3)

 أُمـػم أصح٤مب ُمـ اعم٘مرسملم اًمس٤مسم٘ملم ذيمر، 7اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد: –آظمتّم٤مص /31، ح17: 3اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

الم... اعم١مُمٜملم اعمح٘مؼ اًمبحراين:  -اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م  ذم اًمٙمٌمقمـ رضم٤مل /قمٚمٞمف اًمسَّ

 سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.    د، ذم سمٞم٤من ارشمدا101

 ( ذم اعمّمدر: )وأرسوا اًمٙمٗمر(.1)

 ذم اعمّمدر: )أقمقاٟم٤م قمٚمٞمف أفمٝمروه(. (1)

  .1311، طمٙمٛم٦م 77آُمدي:  –/ همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ٤174مًمح(: )حت٘مٞمؼ صبحل اًمّم –( هن٩م اًمبالهم٦م4)
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د َوَمو﴿ َّٓ  محؿَّ ًْ  َؾْد  َرُسقٌل  إِ ـْ  َوَؾ ُسُؾ  َؾْبؾِفِ  ِم  َطَل  اْكَؼَؾْبُتؿْ  ُؾتَِؾ  َأوْ  َموَت  َأَؽنِنْ  اـرُّ

ـْ  َأْطَؼوبُِؽؿْ  ـْ  َطِؼَبْقفِ  َطَل  َيـَْؼؾِْى  َوَم ـَ  اهللَُّ  َوَسَقْجِزي َشْقًئو اهللََّ َيرُضَّ  َؽَؾ وؿِِري  ش.(7)﴾اـشَّ

ُ إِ ًمف:  ٘مٚم٧ُم وم :ىم٤مل  ظمر.آ قمغم وضمفٍ  ونرسي ٗمَ ؿ يُ هنَّ

َـِّذيـ طـ و ؾَّ  زَّ طَ  اهلل وربَ أَ  ؾد وـقسأَ » :وم٘م٤مل ُ أَ  مؿِ إُ  ـمِ  فؿؾبؾِ  ـمِ  ا  ]ؾد[ ؿهنَّ

 ؾول: حقٌ ـوتاـبقِّ  ؿُ  وءِْت  مو بعدِ  ـمِ  ػقااوتؾَ 

ـَ  ِطقَسك َوَآَتْقـَو﴿ ـَْبقِّـَوِت  َمْرَيؿَ  اْب ْدَكوهُ  ا ـُْؼُدسِ  بُِروِح  َوَأيَّ ـَقْ  ا  اْؾَتَتَؾ  َمو اهللَُّ  َشوءَ  َو

َـِّذيـ ـْ  ا ـْ  َبْعِدِهؿْ  ِم ـَْبقِّـَوُت  َ وَءِْتُؿُ  َمو َبْعدِ  ِم ـِ  ا ـَؽِ ـْ  َؽِؿـُْفؿْ  اْوَتَؾُػقا َو ـَ  َم  َوِمـُْفؿْ  َآَم

ـْ  ـَقْ  َؿَػرَ  َم َـّ  اْؾَتَتُؾقا َمو اهللَُّ  َشوءَ  َو
ـَؽِ  .ش(2)﴾ُيِريُد  َمو َيْػَعُؾ  اهللََّ َو

د صح٤مَب أَ  نَّ أَ سمف قمغم  ستدلُّ وذم هذا ُم٤م يُ  ىمد  ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  حمٛمَّ

 (1).يمٗمر ـْ ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمَ آ ـْ اظمتٚمٗمقا ُمـ سمٕمده ومٛمٜمٝمؿ ُمَ 

الم ضمٕمٗمر قمٚمٞمف يبأَ  قمـ سمسٜمده أيْم٤مً  ومٞمف روى]و  قمـ ومٞمف ئؾؾُم  [طمدي٨م ذم اًمسَّ

الم قمٚمٞمف قمكمي  رِب طَم   .وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  اهلل رؾمقل وطمرب اًمسَّ

                                                           

 (.344ي٦م )آآل قمٛمران:  (3)

  (.111ي٦م )آاًمب٘مرة:  (1)

/ 313ل قمٛمـران، ح آ، ذم شمٗمسـػم ؾمـقرة 100: 3/ شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر  198، ح170: 8اًمٙمٚمٞمٜمل  –( اًمٙم٤مذم1)

 ، ذم سمٞم٤من ارشمدا  سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.104اعمح٘مؼ اًمبحراين:  -ِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥مقمٜمف ذم اًم
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 .شوآـفاهلل طؾقف  صلَّ رسقل اهلل  ـ حرِب مِ  ذي  طظي  حرُب » وم٘م٤مل:

الم قَمكِمي  أطَمْرُب  ومَِداكَ  ضُمِٕمْٚم٧ُم  :ًَمف وَمُ٘مْٚم٧ُم ] ـْ  َذٌّ  قمٚمٞمف اًمسَّ  اهللَّ  َرؾُمقلِ  طَمْرِب  ُِم

 صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟

كَ  َكَعؿْ »: ىَم٤مَل   ـْ  وَسُلْورِبُ  نَّ إِ و سالمِ بوْلِ وا ؼرُّ رسقل اهلل ل يُ  رَب َح  نَّ إِ  َذـَِؽ[ َط

 .(7)شهوحُد َ   ؿَّ يُ  سالمِ بوْلِ وا ؾرُّ أَ  طظي  حرَب 

المقمٚمٞمف  ضمٕمٗمريب أَ وقمـ  قا عُ بويَ ذ إِ  ـعقاعقا مو َص و صـَ ملَّ  وَس اــَّ  نَّ إِ » ىم٤مل: اّٟمف اًمسَّ

المطؾقف  املممـعَ  مريُ أَ بو بؽر ل يؿـع أَ   وسِ ـؾـَّ   كظراً َّٓ إِ  ,كػسفِ إغ  دطق[يَ  نْ أَ  ـ]مِ  اـسَّ

 نْ أَ ا ووٓ يشفُد  ,ويونَ إَ  اعبدوؽقَ  ,(2)()ضوهراً  سالمِ وا طـ اْلِ رتدُّ يَ  نْ أَ طؾقفؿ  ؽوً قَّ تو

د نَّ أَ  اهلل وَّٓ إِ  ـفَ إِ ٓ  يؼرهؿ طل مو صـعقه طـ  نْ أَ اـقف  حىُّ ؽؽون إَ  ,اهلل رسقُل  اً محؿَّ

يرتدوا طـ  نْ أَ ؼوق مـ اضفور مو يف اجلقاكح واـبقاصـ مـ اـشِّ  ,اـبوصـ تدادرآ

َـِّذيـ ؾَؽ ام هَ كَّ إِ و ,(4) مجقع حوٓت آسالم ل يصـع ذـؽ  ـْ مَ  ومَّ ؽلَ  ,قابُ ؿِ رَ قا مو بُ ؿِ رَ  ا

المطؾقف  املممـعَ  مريِ َٕ  داوةٍ وٓ طَ  ؾؿٍ طِ  وس مـ ؼريِ قف اــَّ ؾ ؽِ َو وؾ ؽقام دَ ودَ   نَّ نِ ؽ :اـسَّ

                                                           

 -/ قمٜمف ذم اًمِمـٝم٤مب اًمث٤مىمـ٥م ذم سمٞمـ٤من ُمٕمٜمـك اًمٜم٤مصـ٥م  111، ضٛمـ طمدي٨م 111: 8اًمٙمٚمٞمٜمل  –( اًمٙم٤مذم 3)

 ، ذم سمٞم٤من ارشمدا  سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.101اعمح٘مؼ اًمبحراين: 

 يرد ذم اعمّمدر.ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم مل  1))

 .(ؾمالماإلِ  ـ مجٞمعِ وا قمَ يرشمدُّ  نْ أَ ـ ُمِ  اٜمٕمق٤م َص ؿ قمغم ُمَ هُ رَّ ٘مِ يُ  نْ أَ ًمٞمف إِ  ٥مَّ طمإَ  يم٤منَ و: )اعمّمدرذم  (1)
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المطؾقف  طظي  تؿَ ؿَ  ـذـَؽ و: سالمِ ـ اْلِ م ر فُ وٓ خُي  ؽػرهُ ٓ يُ  ذـؽ  ويعَ مره وبَ أَ  اـسَّ

 .(7)شطقاكوً أَ د حقٌ ل َُي  وً هؽرَ مُ 

 ،ٟم٤ممد إَ ُم٤مم وؾمٞمّ سمرار ذم ُمٓم٤موي يمالم هذا اإلِ ٞمٕم٦م إَ ٤م اًمِّم هّي أَ وم٤مٟمٔمروا  ىمقل:أ

قمٔمؿ ر اًمّم٤مًمح اعمثٛمر َٕ ذاًمقاضح ذم سمٞم٤من اًمٕم قمغم ـمقر ُمـ احلؼي أَ ٟمف ٟمقر فمٝمر قمغم ٢موم

د اعمقطمديـ ذم شمرك اعمح٤مرسم٦م ُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمّ أَ ه اعمّم٤مًمح جلدّ  ضمّؾ أَ اًمٗمقائد و

ِذيـٟمذال ة ُمـ اًمٙمٗمرة اًمٗمجرة إَ هؾ اًمردَّ ٕ لواجلدا ّمبقا اخلالوم٦م وافمٝمروا هم اًمَّ

ن أُم٤مُمٞم٦م اعمدار ُمـ  اإلِ قمٚمٞمٝم٤م سملّم  اًمَّتلقمذار وهذا واطمد ُمـ شمٚمؽ إَ  ،وظمالومفُم٘متف 

المقمٚمٞمف  ٤مً قمٚمٞمّ  ٞمػ وشمرك جم٤مهدهتؿ سم٤مًمسَّ  ،ٟمٗمسفن يدقمقهؿ ًمٓم٤مقم٦م أـ مل يٛمٜمٕمف ُمِ  اًمسَّ

ن يرضمٕمقا أ ظمقوم٤م ُمـ ّٓ إِ  ،ٟمّم٤مر وآقمقانٜم٤من وطمدة قمٜمد قمدم وضمقد إَ واًمّس 

 ون يمٗم٤مراً ػميم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ومٞمّم اًمَّتلاجل٤مهٚمٞم٦م وقمب٤مدة آصٜم٤مم إمم  مجٞمٕمٝمؿ قمـ آؾمالم

صغمَّ اهلل قمٚمٞمف  ف اًمرؾمقلواسمـ قمٛمي  ،يٗم٦مشمٕم٥م ٟمٗمسف اًمنمَّ أَ  اًمَّذييـ ومٞمذه٥م اًمدّ  ،يمٚمٝمؿ

 .ذم شمِمٞمٞمد ُمب٤مٟمٞمف وآًمف

                                                           

)سمـ٤مظمتالف  311، اًمبـ٤مب 310: 3اًمّمـدوق –قمٚمـؾ اًمنمـائع /  414، ح 191: 8اًمٙمٚمٞمٜمـل  –( اًمٙم٤مذم 3)

، 440: 19 ،18ح ،، اًمبـ٤مب اًمراسمـع111 :18اعمجٚمزـ  –ذم سمح٤مر آٟمقار  اًمٙم٤مذم واًمٕمٚمؾ قمـسمسٞمط(، و

، ذم سمٞمــ٤من ارشمــدا  سمٕمــض 107اعمح٘مــؼ اًمبحــراين:  -واًمِمــٝم٤مب اًمث٤مىمــ٥م ذم سمٞمــ٤من ُمٕمٜمــك اًمٜم٤مصــ٥م ، 11ح

 اًمّمح٤مسم٦م.
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جمٝمقده ذم  ذلِ سمَ  قمـ قمدمِ  ٕمقدهِ ُٓمتف قمغم ىمُ عم٤ّم  ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤من وم٤مـمٛم٦م أ وهلذا 

الموهق قمٚمٞمف  ،قماًم٘مَ  ٚم٦مِ ضٜم٤مُمُ   دُ ؿمٝمَ أَ  ىمقًمفِ إمم  ٚمغ سمَ ن ومٚماّم اعم١مذي  نَ ذَّ أَ  طمّتك٧م ٤ميمِ ؾَم  اًمسَّ

د نَّ أَ   ؟.شكقوـ اـدُّ طقة مِ هذه اـدَّ  زوَل تَ  نْ أَ  عَ بِّ ُت أَ » اهلل ىم٤مل هل٤م: رؾمقُل  اً حمٛمَّ

ـَ و ٓ يَ » وم٘م٤مًم٧م:  .شاـعؿ ب

 . (7)شؾقلأَ ؽفق ؿام » :ىم٤مل

ئؽ ًموأفمٝم٤مر إ نَّ أَ  ،صم٤مرػم وا٧ٔم اًمسَّ ظمب٤مر وقمٚمٞمف دًمَّ ُمـ إَ  تٗم٤مد ُمـ مجٚم٦مٍ سواعم

اًمدوًم٦م  ُمٜمٝمؿ ذم ـمٚم٥ِم  ؾمالم اٟمام يم٤من ـمٛمٕم٤مً اإلِ  اًمٙمٗمرة اًمٗمجرة اًم٘مٞم٤مم سمنمائعِ 

يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد  فمٝم٤مرإل وىمبؾ ىمبقهلؿ ،ؾمالمعم٤م قمٚمٛمقه ىمبؾ اًمدظمقل ذم اإل :واًمري٤مؾم٦م

اٟمام هق ًمٜمٞمؾ  ،٤مهر ًم٘مبقل اًمدقمقاتٔمَّ اًمذم صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وُمقاوم٘متٝمؿ ًمٚمرؾمقل 

ُمػم أَ  نَّ أَ ومٚمقا  ،ظمب٤مر اًمٞمٝمقدأَ ُم٤مرة ُمـ طمٞم٨م طمّمقل اًمٕمٚمؿ هلؿ سمقاؾمٓم٦م اخلالوم٦م واإلِ 

ٟم٤مزقمٝمؿ وىم٤مشمٚمٝمؿ قمغم ت اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف صٚمقاوظمٚمٞمٗم٦م رب اًمٕم٤معملم اعم١مُمٜملم 

 :صٜم٤ممٛمروا ُمـ قمب٤مدة إَ أضاجل٤مهٚمٞم٦م وافمٝمروا ُم٤م إمم  ًمرضمٕمقا ،ىمبقل احلؼ ذم ؿم٤مٟمف

 .ُمـ افمٝم٤مر آؾمالمطمٞمٜمئذ ًمٗمقات ُم٘مّمقدهؿ 

ِذيـ أشمب٤مقمٝمؿ ويمذًمؽ  المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ  ػؾمٚمٛمقا ىمٝمرا سمسٞمأَ  اٟماّم  اًمَّ وُم٤م  اًمسَّ

                                                           

، 114: 19، سمحـ٤مر آٟمـقار ًمٚمٛمجٚمزـ711، طمٙمٛمـف117: 10اٟمٔمر ذح هن٩م اًمبالهم٦م ٕسمـ أيب احلديد (3)

 ، اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس.137اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م: 
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 ذم سمٖمْمف طم٘م٤مدوم٠مَ ، أظمٞمف أو قمّٛمف أو ظم٤مًمف أو ،أسمٞمف أوٓ ُمـ ومجٕمف سمجده إِ طمد أَ ُمٜمٝمؿ 

إمم  رضمقعاًمإمم  قمكدْ أَ ومٝمؿ  ،ؾم٤ميمٜم٦م صدورهؿ ذم طمسده هماللوأَ ، يم٤مُمٜم٦م ىمٚمقهبؿ

  .واًمٕمزى تاًمال واًمٕمٙمقف قمغم قمب٤مدةِ  آومم، ٦ماًمٓمري٘م

اًمٖمزازم سمق طم٤مُمد أَ ُم٤م سح سمف إمم  ينصح٤ميب وظماّل أَ ظمقاين وأ ٤ميٓ شمٜمٔمروا أَ  

سمرس اًمٕم٤معملم ويمِمػ  ؾمالم واعمسٚمٛملم ذم يمت٤مسمف اعمسٛمك:اعمٚم٘م٥م قمٜمدهؿ سمحج٦م اإلِ 

ُمر اخلالوم٦م سمٕمد آسمح٤مث أَ وضٕمٝم٤م ذم حت٘مٞمؼ  اًمَّتلذم اعم٘م٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمٜمف  ، اًمداريـ

مجع أو ،٦م وضمٝمٝم٤مؾمٗمرت احلجّ أَ ًمٙمـ  قمب٤مرشمف: هوذيمر آظمتالوم٤مت ومٞمٝم٤م ُم٤م هذ

ـِ  هػماجلام  صغّم  ي٘مقل وهق، [سم٤مشّمٗم٤مق اجلٛمٞمع] اًمٖمدير يقم ظمٓمب٦مِ احلدي٨م ُمـ  قمغم ُمت

ًُ ؿُ  ـْ مَ »وآًمف:  قمٚمٞمف اهلل َٓ مَ  ـ َٓ مَ  ظي عَ ؽَ  هُ ق  .شهق

ـٍ  قٓي وُمقمم يمّؾ صبح٧م ُمَ أَ  سم٤م احلسـ،أَ ٛمر سمخ سمخ ًمؽ ي٤م قمُ  وم٘م٤مل:  ُم١مُم

 وُم١مُمٜم٦م.

وْحؾ  ،ي٤مؾم٦ماًمرّ  ٥مي حلُ اهلقى  ٚم٥َم همسمٕمد هذا  ؿَّ صمُ  ،وحتٙمٞمؿ ٤مً سٚمٞمؿ ورضومٝمذا شمَ 

واؿمتب٤مك ازدطم٤مم  ،اي٤متاًمرّ  ىمٕم٘مٕم٦مِ  ذم اهلقى وظمٗم٘م٤من، اًمبٜمقد وقم٘مقدقمٛمقد اخلالوم٦م 

ومٜمبذوه وراء  ولإَ  اخلالِف إمم  ومٕم٤مدوا ل،ُمر واًمٜمٝمُمّم٤مر وإَ اخلٞمقل وومتح إَ 

 .ومبئس ُم٤م يِمؽمون واؿمؽموا سمف صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمالً  ،فمٝمقرهؿ

 ءوبقضو تقّن بدواةٍ آ» :ووم٤مشمف ىم٤مل وىم٧َم  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اهلل  رؾمقُل  ٤م ُم٤مَت وعمّ 
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ـَ أَ طـؽؿ املشؽؾ و زيَؾ ُٕ    .شهلو بعدي املستحَؼ  ـْ ؽؿ مَ ذؿر 

 .(3)وىمٞمؾ هيذي ٝمجر،ًمٞمَ  فُ ٟمَّ إِ ضمؾ قمقا اًمرَّ دَ  وم٘م٤مل قمٛمر:

و اًمتسؽمي أَ قؿمؽمي اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف اًم٘م٤م  ٟمقر اهلل اًمِّم  وىم٤مل

يب سمٙمر أَ ر ُمـ قمٛمر اًم٘مدح ذم يتّمقَّ ويمٞمػ  ذم يمت٤مب ُمّم٤مئ٥م اًمٜمقاص٥م ُم٤م صقرشمف:

ػمورشمف ظمٚمٞمٗم٦م وُمـ َص  ،واٟمٕم٘م٤مد اًمبٞمٕم٦م ًمف فِ ذم شمٕمٔمٞمٛم ب٤مًمٖمتفِ ُمع ُم٤م قمٚمؿ ُمـ ُمُ 

مجٝمقر ىمريش  ق٤مٗم٤مشمسمىمبؾ ذًمؽ  ُمٕمٝمقداً ويم٤من هذا اًمٕمٝمد سمٞمٜمٝمؿ  ،سم٤مؾمتخالومف ًمف

المقمٚمٞمف  اعمٕم٤مٟمديـ ًمٕمكمي  ٕمد اح سميب قمبٞمدة اسمـ اجلرّ أَ  ق٤مٗم٤مشمسموا هذا اًمٕمٝمد دوضمدَّ  ،اًمسَّ

المقمٚمٞمف  سمخالوم٦م قمكمّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بّل شمٜمّمٞمص اًمٜمَّ  وهلذا  ،ظمؿ ذم همديرِ  اًمسَّ

  .ؾم٤مُم٦مأُ اًمٖمرض ختٚمٗمقا قمـ ضمٞمش 

د يمّ ١مي نْ أَ يريد صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف  بلَّ اًمٜمَّ  نَّ أَ ف ًمق مل يٕمٚمؿ قمٛمر ٟمَّ أَ  وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ىمٓمٕم٤مً 

اهلل  صغمَّ  بّل ٜمع اًمٜمَّ ذم يقم اًمٖمدير وهمػمه عم٤م ُمَ  قمٚمٞمف اًمّسالم  قمكمّ  ُم٤م سح سمف ُمـ ظمالوم٦مِ 

سمام  ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بّل ت ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمَّ ٠مومل ي ،قمـ اًمٙمت٤مسم٦م ؿوؾمٚمَّ  وآًمفقمٚمٞمف 

 . (1)شمك سمف ُمـ اًمٙمٗمر سم٘مقًمف سم٤مهلجر واهلذي٤منأ

                                                           

اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء ، سم٤مب ذم شمرشمٞم٥م اخلالوم٦م واعمٛمٚمٙم٦م، وقمٜمف ذم 4:اًمٖمزازم –رس اًمٕم٤معملم ويمِمػ ُم٤م ذم اًمداريـ  (3)

  .171: 8اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين –

 =،118: 10، سمح٤مر آٟمقار118اًمتسؽمي:  -واطم٘م٤مق احلؼ، 191: 1اًمتٗمت٤مزاين –ذح اعم٘م٤مصد اٟمٔمر  (1)
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 هق قماّم  ظم٤مرضم٤مً  يم٤من وإنْ ، اًمٗمْمالء ه١مٓء يمالم سمٜم٘مؾ اًمٙمالم ذم أـمٚمٜم٤م ّٟمامإِ و

 ،اعمٚمحديـ ٓمٖم٤مةظمقاٟمٜم٤م اعم١مُمٜملم طم٤مل اوًمئؽ اًمإِ ًمٞمتْمح قمٜمد  :واعمرام ًمٜم٤م اعم٘مّمقد

شمب٤مقمٝمؿ واؿمٞم٤مقمٝمؿ ُمـ أَ  وُم٤م قمٚمٞمف ،٘م٤مقواًمٕمٜم٤مد واًمِّم  وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مِق 

 .جم٤مدالل واًمٗمس٤مد واحلسد واًمبٖمْم٤مء ًمٚمس٤مدة إَ اًمْمَّ 

ومس٤مِد اقمتذار اوًمئؽ إوهم٤مد ذم خم٤مًمٗم٦م ؿمٞمٓم٤مهنؿ إمم  وًمٞمٜمٔمر اًمبّمػم ُمٜم٤ّم  

٤مدق إُملم صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف   ويٜمٝمك سمف ي٠مُمر ُم٤م مجٞمع ذموظمٚمٞمٗمتٝمؿ ًمٚمرؾمقل اًمّمَّ

اهلل  صغمَّ  بلي قمغم اًمٜمَّ  ئ٦مِ راجل ُمـ ُمـ اسمـ اخلٓم٤مب صدر وُم٤م ،قمـ اهلل شمٕم٤ممم وي٘مقل

ُمٜمف، واعمٙمر واخلديٕم٦م اًمتل شمّمّد اخلٚمؼ قمـ  واًمتٛمقيف، واعمامت احلٞم٤مة ذم وآًمفقمٚمٞمف 

 ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وأُمتث٤مل ُم٤م ي٘مقل. 

، واًمتدسمػمات اعمّم٤مًمح د اًمبنم ذم ُمٕمروم٦مُمـ ؾمٞمّ  سمٍمأ وأشمب٤مقمفقمٛمر  يم٤من وهؾ

، اًمٙمت٤مب سمذًمؽ أُمر طملم ،إصقاتدب سمرومع إ اأؾم٤مؤو قمٜمده اًمٜمزاع أيمثروا طمّتك

 .آظمتالوم٤مت ويرومع، ؿمٙم٤مٓتاإل قمٜمٝمؿ سمف ًمٞمزيؾ

 ؾمبح٤مٟمف: ىمقًمف ذم هذا وىمد يمذسمقا اهلل

ـِ  َيـْطُِؼ  َوَمو﴿ َقى َط َّٓ  ُهقَ  * إِنْ  اهْلَ  .(7)﴾ُيقَحك َوْحلٌ  إِ

                                                                                                                                                    

   اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس ذم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م.، 109واًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م ًمٚمبحراين:، 11=سم٤مب 

 (4، 1( اًمٜمجؿ: أي٦م )3)
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ويمٞمػ اؾمتٖمٜمك اًمٜمَّبّل إُملم صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف سمتسديد رئٞمس اعمٜم٤موم٘ملم قمـ 

ّٓ اًمٙمٗمر اًمٍّماحشمسديد وطمل رّب اًمٕم٤معملم واًمٜمٗم٤مق وآومتْم٤مح واهلل  ،، ُم٤م هذا إ

اًمٕمب٤مد ذم ومرىم٤مٟمف قمـ إِيذاء رؾمقًمف وطمبٞمبف وأذف رؾمٚمف صغّم اهلل قمٚمٞمف  هنكؾمبح٤مٟمف 

وهتديد ُمـ ظم٤مًمػ هلذا اًمققمٞمد وًمٕمـ ُمـ آذى ٟمبٞمف ، قمٜمّده إصقات رومعوآًمف و

ديد   ؾمبح٤مٟمِف: طمٞم٨م ي٘مقلوهتديده سم٤مًمٕمذاب اًمِمَّ

َـِّذيـ إنَّ ﴿ ـَفُ  اهللََّ ُيْمُذونَ  ا ْكَقو يِف  اهلل ـََعـَُفؿُ  َوَرُسق َِوَرةِ  اـدُّ ْٔ ؿْ  َوَأَطدَّ  َوا  َطَذاًبو هَلُ

 (7).﴾وُمِفقـً 

 اهلجرِ إمم  وىمد ٟمسبقه يذاء ًمف،اإلِ  ُمر مل يبٚمغ طمدَّ إَ  نّ إِ ي٘مقًمقن  نْ أَ ومٝمؾ هلؿ 

وهق  صقات قمٜمدهسمرومع إ دب ذم طم٘مفِ ؾم٤مءوا إأو ،واًمتٙمٚمؿ سمام ٓ يٕم٘مؾواهلذي٤من 

 . (4)ش[اــزاع هذا يطـّد  ـبغليَ  ؽام]ل قمقا طـّ ؾُ » ىم٤مل هلؿ: طمّتك ،(1)اعمامت ذم طم٤مل

ومْماًل قمـ  ؟هذه  اعمٕم٤مُمٚم٦م واعمٕم٤مذة ُمع ؾم٤مئر اًمٕمب٤مد دمقزذوي اًمٕم٘مقل هؾ  ومٞم٤م

اعمنمف ومٞمف و ،اموات ذم وىم٧م فمٜمؽ اعمج٤ملاًمسَّ  ٤مدات وطمبٞم٥م رّب اًمسَّ  ؾمّٞمد

                                                           

 (17( آطمزاب: أي٦م )3)

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس ذم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م.، 130:واًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م ًمٚمبحراين (1)

، 3747، ضٛمـ طمدي٨م 141: 8، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، وآؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمبد اًمؼم17: 3( اٟمٔمر صحٞمح اًمبخ٤مري1)

ـــ طمــزم ــ٤مم ٕسم ــ٤مب 984: 7وآطمٙم ــؼ 18، سم ــك اًمٜم٤مصــ٥م ًمٚمٛمح٘م ــ٤من ُمٕمٜم ــ٥م ذم سمٞم ــٝم٤مب اًمث٤مىم ، واًمِم

 .133اًمبحراين:
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ن ي٘م٤مسمٚمقه أ ،فمٝمرهؿأُمـ سملم ٤مل حتروآض قمغم اًمت٘مقّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ ؾمقل اًمرَّ 

ال قمغم ظمّٗم٦م احل٤مل واهلبقط ُمـ ُمٜم٤مزل اًمرومٕم٦م واجلالل عمـ اًمدّ  ؟اخلٓم٤مبهذه سمٛمثؾ 

ف شمٕم٤ممم ٟمّ إن ي٘مقًمقن أم هلؿ أَ  (7)﴾َطظِقؿٍ  ُوُؾٍؼ  ـََعل َوإِكََّؽ ﴿اًمٙمريؿ ُمدطمف اهلل اًمٕمزيز 

 ؟قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٙمت٤مِب ذي ضم٤مء سمف اخلٓم٤مب ُمـ اؾمتثٜمك ُمـ اًمتٝمديد واًمققمٞمد اًمَّ 

يمام ضمّقزه  ؟قمؽماض قمٚمٞمف ذم إومٕم٤مل وإىمقالومٝمؾ يقز ُمِم٤مىم٘م٦م اًمرؾمقل وآ

 .قمٚمامء اًمسقء ُمـ اًمٕم٤مُم٦م

 ُمع صدر ٚمقوم ؟دبأاخلٓم٤مب اًمّم٤مدر ُمـ رئٞمس أهؾ اًمٜمٗم٤مق ؾمقء  هذا أًمٞمس    

  ؟اًمٙمامل ذوي قمٜمد أدب وؾمقء ٟم٘مْم٤مً  ًمٕمدّ ، احل٤مل شمٚمؽ ُمثؾ ذم اًمرضم٤مل ؾم٤مئر

ًمٞم٧م ؿمٕمري اًمٞمس هٜم٤مك ُمـ هيتدي ًمقضمقه اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م همػم اسمـ و

 .ضب قمغم ىمٚمبف دون آيامن سم٤مهلل اًم٘مٗمؾ واحلج٤مب اًمَّذياخلٓم٤مب 

يـ أو ،زقمٛمقه٤م اًمَّتلف همالط اسمـ قمٛمّ أظمق اًمرؾمقل قمـ أاسمـ ايب ـم٤مًم٥م  يـ قمكمّ أَ  

ِذيـيـ سمٜمقا ه٤مؿمؿ أو ،اًمٕمّب٤مسف قمٛمَّ   دون اًمرئ٤مؾم٦م وأرسم٤مب فاًمنّم  ذروة هؿ اًمَّ

اسمـ اًمٕمتؾ اًمزٟمٞمؿ اهتدى اًمٞمٝم٤م  اًمَّتلمل هيتدوا عمّمٚمح٦م ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مًمح أَ  ،٤مساًمٜمّ 

 ويّقزون، ٟمبّٞمٝمؿإمم  اجلٝمؾ يٜمسبقن، إراذل إؿم٘مٞم٤مء ُمـ وهمػمهصٝم٤مك احلبِمٞم٦م 

 اخّتذوه ومٚمٞمتٝمؿ، وومرط ُمٜمف ؾمٚمػ وُم٤م اخلّٓم٤مب اسمـ ضمرأة سمف ًمٞمّمّححقا اًمٖمٚمط قمٚمٞمف

 ّٓ إِ هذا ُم٤م و وشمٕمل هٜم٤مك ُم٤م شمٗمٝمؿ يمٜم٧م نإ يمذًمؽ إُمر سمؾ، بّل اًمٜمَّ  ذًمؽ دون ٟمبّٞم٤مً 

                                                           

 .(4): آي٦م ( اًم٘مٚمؿ3)
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 (3)اًمب٤مـمؾإمم  اًمٙمٗمر واًمتج٤موز قمـ احلؼ

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

 يٚمقُح  يِح اًمرض م ٟمقرُ أَ  ٛمُس هق اًمِمَّ 

 اهلدى ِت قَ طَم  م روض٦مٌ أَ  ٟمدًى  وسمحرُ 

 هُ سمٕمدَ  ٚمٞمامنُ م ؾُم أَ هذا  وداودُ 

 فُ م وصٞمَّ أَ هذا اعمّمٓمٗمك  ْحدُ أَ و

 طمبٞم٥م اهلل سمؾ رس رسه طمبٞم٥م

 وُمدطمفُ  اًمٖمديرِ  ذم يقمِ  ًمف اًمٜمصُّ 

 فحبي سم ضم٤مءَ  ذا ُم٤م اعمرءُ إِ  ُم٤ممٌ إِ 

 زواهرٌ  اًمٜمجقمِ  ُمثَؾ  ًمف ؿمٞمٕم٦مٌ 

 اهلدى اهلل ي٤م راي٦مَ  ؾمالمُ  قمٚمٞمَؽ 
 

 

 يٗمقُح  اًمقيّص  م ـمٞم٥ُم أَ  هق اعمسُؽ 

 قُح ٟمُ  اعمٝملمِ  م رِسُّ أَ  دمُ آو

 و ُمسٞمُح  ٤مم ُمقؾمك اًمٕمّمأَ  وه٤مرونُ 

 وذسمٞمُح  ه٤مؿمؿٌ  امهُ ؾم قمكمٌّ 

 وقملم اًمقرى سمؾ ًمٚمخالئؼ روح 

 سيُح  اعمبلمِ  ذم اًمذيمرِ  ُمـ اهللِ 

 رضمٞمُح  احلس٤مِب  قمٜمدَ  فُ ومٛمٞمزاٟمُ 

 ـمريُح  اذا ضم٤موًم٧م شمٚم٘مك اًمٕمدوَ 

 (1)يٖمتدي ويروُح  ؾمٚمٞمؿٍ  ؾمالمُ 
 

                                                           

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس ذم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م. ،134اعمح٘مؼ اًمبحراين:  -( اٟمٔمر: اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م 3)

/ ديـقان احلـ٤مومظ رضمـ٥م  91رضمـ٥م اًمـؼمد:  –ُمِمـ٤مرق اٟمـقار اًمٞم٘مـلم إسمٞم٤مت ًمٚمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد، اٟمٔمر  (1)

، اًمٕم٤ممل رضم٥م، اًمؼُمد سمـ حمٛمد سمـ رضم٥م اًمديـ /هق اًمِمٞمخ احل٤مومظ ر 19اًمؼمد:   اعمٕمـروف اإلُم٤مُمل احلكمَّ

وهمػممه٤م: ويٕمـد ُمــ  وإظَمب٤مر إطم٤مدي٨م ذم يمت٥م قمّدة ؿم٤مقمرًا: صٜمّػ أديب٤مً ، وم٘مٞمٝم٤مً ، حمدصم٤مً ، طم٤مومٔم٤مً  يم٤من .سم٤محل٤مومظ

ًمتح٘مٞمـؼ شمـرث أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع اهلجري، ًمف ديقان ؿمٕمر ـمبع ُم١مظمرًا ُمـ ىمبؾ جمٛمع آُمـ٤مم احلسـلم 

 (.   307: 9 ، وُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء471: 7حمسـ آُملم -)اٟمٔمر أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م أهؾ اًمبٞم٧م
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ُمـ  ُمر ىمد ىميضإَ  نّ أ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ؿ رؾمقل اهلل ٚمِ قمَ ٤م وي٘مقل أيْم٤ًم: اٟمف عمّ 

تف آظمتالفشمٕم٤ممم سمقىمقع ؾمبح٤مٟمف وضمٝمتف  وطمّمقل اخلالف ُمٜمٝمؿ َُٕمر اهلل  ،سملم ُأُمَّ

صدور  وأنّ  ،شمٕم٤ممم وظمروضمٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمزَّ وضمؾ وـم٤مقمتف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف

٦م واظمتب٤مراً  اسمتالءً ُمـ اهلل  يم٤من اّٟمامواخلٚمٞمٗم٦م ًمف  اًمقيصي  ٟمّم٥مذم  إُمر ، ًمٗمراقمٜم٦م إُُمَّ

المُمقؾمك قمٚمٞمف  ُمر ٟمبٞمفُ أَ  اهللَ نَّ إِ ٦م قمٚمٞمٝمؿ يمام واًم٘م٤مء احلجَّ  طملم شمقضمف ًمٚمٛمٜم٤مضم٤مت  اًمسَّ

ؿ يٙمٗمرون ظمٞمف ظمٚمٞمٗم٦م قمغم ىمقُمف ُمع قمٚمٛمف ؾمبح٤مٟمف سم٤مهّن أَ سمٜمّم٥م ه٤مرون  قمغم اًمٓمقرِ 

 وـمردوه،وا ه٤مرون دٕمسمأو وقمبدوه،ٟمّمبقا اًمٕمجؾ  طمّتكُمره أَ وخي٤مًمٗمقن ، سمف

ـُقا﴿ ُؽؿْ  َهَذا ...َؽَؼو ـَفُ  إهَِلُ  ﴾....ُمقَسك َوإِ

ؿْ  ...َؾوَل ﴿ ـْ  َهوُرونُ  هَلُ اَم  َؾْقمِ  َيو َؾْبُؾ  ِم ُؽؿُ  َوإِنَّ  بِفِ  ُؽتِـُْتؿْ  إِكَّ ـُ  َربَّ مْحَ بُِعقِّن  اـرَّ  َؽوتَّ

 ﴾.َأْمِري َوَأصِقُعقا

ـُقاؾ﴿َ  ـْ  و َح  ـَ ـَْقـَو َيْرِ عَ  َحتَّك َطوؿِِػعَ  َطَؾْقفِ  َكرْبَ  .(7)﴾ُمقَسك إِ

 وهق، قمٚمٞمٝمؿ وىمدوُمف إًمٞمٝمؿ رضمققمف يٜمتٔمرون اًمدٟمٞم٤م دار ذم طمّج٦م وُمقؾمك هذا

 ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وظمّٚمػ؟ وم٘مدوه سمٛمـ سم٤مًمؽ ومام، واًمٜمذر أي٤مت يرهيؿ ذًمؽ ضٛمـ ذم

 .وضمحدوه قم٤مدوه

المقمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أَ قمكم سمـ إمم  وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  أوقمزوىمد  تلشمٚمؽ اًمٗمتـ  اًمسَّ  اًمَّ

                                                           

 .(93ي٦م )آ( ـمف: 3)
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ويمػ اًمٞمد  تٙمقسم٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م واًمّس  رَ ُمِ أُ  اًمَّتلواعمحـ  ،اٟمٓمقت قمٚمٞمٝم٤م صدور اًم٘مقم

 صغّم  ٟم٤ممإَ  ؾمّٞمدظمؼمه أَ و ُمرهؿ وطم٤مهلؿ،أَ ول اًمٞمف قم٤مىمب٦م ١ممم٤م ي فقمـ ىمت٤مهلؿ عم٤م يٕمٚمٛم

 يرضمع ُمـ سمرضمقعو، ومِمٞمئ٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ سمٕمد وشم٘مّقيف آؾمالم سمرضمقع وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

 وإصالب. إرطم٤مم ذم اًمَّتل اًمقدائع شمٚمؽ ُمـ ئمٝمر ُمـ وفمٝمقر

الم قمٚمٞمف ومٕمكم  ُمـ أطمرّ  هق ُم٤م قمغم صؼم، احل٤مل ذًمؽإمم  إُمر سمٛمّمػم قمٚمؿ عم٤ّم اًمسَّ

 احل٘مٞم٘مّٞم٦ماعم٤مٟمٕم٦م  وم٤مًمٕمّٚم٦م، اًم٘مت٤مل قمـ يده ويمّػ ، اًمّمؼم ُمـ أُمرّ  هق ُم٤م ودمّرع، اجلٛمر

ة واًمٜمٗم٤مق وشمريمف احلرب اًمٕمقان ُمٕمٝمؿ،حم٤مرسم  قمدم ُمـ  قمٚمٞمف قمٚمٛمف هق تف ٕهؾ اًمردَّ

الم  احلرب وأنّ ، اخلالف ضم٤مّدة وارشمٙم٤مب، ظمتالفآ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ىميض ىمد سمام اًمسَّ

 وًمٞمس يمالًّ  يرشمّدوا سم٠من، سمٙمّٚمٞمتف آؾمالم سمزوال آّ  يثٛمر ٓ - ذًمؽ واحل٤مل - ُمٕمٝمؿ

  .(3)اًمثالصم٦م أو اًمسبٕم٦م شمٚمؽ آّ  سمف آؾمالم أُمر اٟمتٔم٤مم يٛمٙمـ ُمـ ؾمقاهؿ صمّٛم٦م

يـ قمداء اًمدّ آظمب٤مر ُمـ ان اًمٕمذر ًمف ذم شمرك اعمح٤مرسم٦م ُمٜمف َٕ  وُم٤م ورد ذم سمٕمض

الماعمراد سم٤معمس٤مقمد ًمف قمٚمٞمف  نَّ ٢مِ وم :يـقمدم اعمس٤مقمدام هق ٟمَّ إِ   اًمَّذيهق اعمس٤مقمد  اًمسَّ

وًمئؽ أٔم٤مم سمٕمد ارشمداد تٟموحيّمؾ سمف اإلِ  ،ؾمالم وشمِمٞمٞمد ُمب٤مٟمٞمفّمؾ سمف ىمقة اإلِ حت

ؿ سمٕمض ُمِم٤ميخ قمٍمٟم٤م ُمـ اعمحدصملم إقمالم ٓ ،(1)اًمٓمَّٖم٤مم آىمقام ُمـ أن  ،ُم٤م شمقهَّ

                                                           

 اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس وضمف اًمٕمذر ذم قمدم حم٤مسمتف..(.، 111واًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م ًمٚمبحراين:اٟمٔمر  (3)

 ـمٖمؿ(. –، ُم٤مدة 443: 37اًمزسمٞمدي -وَأْرَذاهُلؿ )شم٤مج اًمٕمروس اًمٜم٤َّمسِ  َأْوهَم٤مدُ : ( اًمٓمََّٖم٤ممُ 1)
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الم  شمريمف ًمٚمٛمح٤مرسم٦م ُمٕمٝمؿ اّٟمام هق ُمـ طمٞم٨م ان شمٚمؽ اًم٘مقة اًمتل يم٤مٟم٧م ًمف قمٚمٞمف اًمسَّ

 ،صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمفذم زُمـ رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف مل شمٙمـ ًمف سمٕمد ووم٤مشمف 

، ٓ يٜمبٖمل ان يّمٖمك اًمٞمف وىمقوم٤ًم قمغم فمقاهر سمٕمض إظمب٤مر اًمقاردة ذم هذا اعمْمامر

ح صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف  ،تح٘مٞمؼوٓ يٕمرج قمٚمٞمف ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًم يمٞمػ وىمد سَّ

 ُت دورَ َٕ  (7)معودق إَ اـصَّ  بلُّ يلَّ اــَّ إِ ه َد فِ طَ  فٌد قٓ طَ ـَ » :ذم سمٕمض شمٚمؽ إظمب٤مر

ٍَ َو  خوـػعَ املُ   .(2)شقيِ ـِ املَ  ؾق

 أقمدادهؿ قًمفٓ هتو، وؿمقيمتٝمؿ طمرهبؿ قمـ ْمٕمػٓ يَ  قمٚمٞمف اهلل صٚمقات ومٝمق   

 يٙمؽمث وٓ، ٗمقفاًمّّم  هتقًمف ٓج٤مع اًمبٓمؾ اهلامم اًمَّذي اًمِّم  ّٕٟمف: وصقًمتٝمؿ

 .(1)سم٤مًُٕمقف

 ٞمٕم٦م اعمخٚمّملم ىم٤مل:سمٕمض اعمحبلم واًمِّم  وهلل درّ 

 اله٤مضَم  ٟم٧َم أَ و (4)ذىاًم٘مَ  لمُ هل قمَ   ٟمقٌب ذُ  ديَّ ٗمك ًمَ ّمٓمَ ظم٤م اعمُ أَ ي٤م 

                                                           

 ( ذم اعمّمدر: )اًمٜمبل آُمل(.3)

، 141: 18)ضٛمـ اخلٓمب٦م اًمٓم٤مًمقشمٞم٦م(/ وقمٜمف ذم سمح٤مر آٟمـقار ًمٚمٛمجٚمزـ1، ضٛمـ ح11: 8اًمٙمٚمٞمٜمل –( اًمٙم٤مذم  1)

   قمدم حم٤مسمتف..(.اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس وضمف اًمٕمذر ذم ، 111اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م ًمٚمبحراين:و

اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس: وضمـف اًمٕمـذر ذم قمـدم ، 113:اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م ًمٚمبحراينو: ( اٟمٔمر 1)

 حم٤مسمتف..

 .(371: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  سمف شَمرُمل وُم٤م ،اًمٕملم ذم ي٘مع ُم٤م :( اًمَ٘مذى4)
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 قم٤مٍف  دقمقةُ  يِخ اًمٍمَّ  ٞم٤مَث همِ  ]ي٤م

 اعمٕم٤ميص ٚمقىسمَ  اًمٕمّم٤مةَ  ِمكخَت  يمٞمَػ 

 قازمال واًمٕمَ ذم ُمرشم٘مك اًمٕمُ  ًمَؽ 

 قٓه٤مُمَ  ديٛم٦مُ اًم٘مَ  َؽ ذاشمُ  ٧ْم رومَ قمَ 

ـَ أَ   ٟم٤مسٍ أُ ُمـ ُمٕم٤مين  ُمٕمٜم٤مكَ  ي

 ظمٚم٘م٤مً  هللَ  نَّ إِ ي٤م ظمٚمٞمكم  

 ؾمبح٤ًم ـمقيالً  اللِ ْمحقا ذم اًمؾمبَّ 

 قمواًم٘مَ ٘مٞمٗم٦م اًمسَّ  ٜم٤مؾمٞمتامشمن إ
 

 جقاه٤مٟمَ  ٤مُمعٌ ؾَم  كَ َّٓ إِ  ًمٞمَس 

 بتاله٤م[ُمُ  ٜم٘مذٌ ُمُ  اهللُ وسمَؽ 

 دٟم٤مه٤مأَ رشم٘مك ٓ يُ  رضم٤مٌت دَ 

 هل٤مإِ  ديؿِ ذم اًم٘مَ  فُ شمْ وطمدَّ ومٚمذا 

 هقاه٤م ٤معُ ه٤م اشمبّ يم٤من ُمٕمبقدُ 

 ّماله٤مذم همٍد شمَ  ٤مرُ ٝم٤م اًمٜمَّ سبُ طَم 

 يمراه٤مإِ يمرهقا أ ؿمدِ وقمغم اًمرّ 

 (3)ٟمس٤مه٤م واهلل ٓ أَ يّن وم٢مِ 
 

واؾمتخرضمقا ،(1)اًم٘مرائح همامدِ أَ ُمـ  ومٙم٤مرضمردوا صقارم إَ  ظمقان:هي٤م إُ أَ  ومٞم٤م 

٤م سمحر ٓ هنَّ وم٢مِ  ،ٟمٞم٤م هم٤مي٦م احلذرواطمذروا اًمدّ  ح،اًمٜمّم٤مئِ  صداِف أَ ضمقاهر اًمٕمؼم ُمـ 

ٙمؿ وظمػمه٤م ٟم٤مزح ىمد طَم  ،وذه٤م دان ،وصٗمقه٤م يمدر ،ٝم٤م ظمقفٜمُ ُمْ أَ  ٤مسمح:ٜمجق ُمٜمف ؾَم يَ 

كقو اـدُّ » :٤م يمام ورد ذم اخلؼمِ هنَّ ٠مَ اعمّم٤مًمح سم ىمٓم٤مِب أَ در قمغم ر اًم٘مَ ئِ دار دواأَ  اًمَّذياحلٙمٞمؿ 

 .(4)شوـحـ اـصَّ ممِ جـ املْ وِس  ,وؽري اـؽَ ـَّ َ  

                                                           

  .، ضٛمـ اًم٘مّمٞمدة آزري٦م317يم٤مفمؿ آزري:  اًمِمٞمخ –( آزري٦م 3)

: 4اًمزسمٞمـدي -)شمـ٤مج اًمٕمـروساًمّٓمبـع  سمَجقدةِ  اًمِٕمْٚمؿ اؾمتٜمب٤مطُ ُمٜمٝم٤م  يراد: واًمَ٘مِرحي٦م ،ُمٗمرده٤م ىمرحيف :اًم٘مرائح(1)

370.) 

، وُمِمــٙم٤مة آٟمــقار 171، وحتــػ اًمٕم٘مــقل ًمٚمحــراين: 74، ضــٛمـ ح308اٟمٔمــر اخلّمــ٤مل ًمٚمّمــدوق: ( 1)

 .7، سم٤مب379: 7، وسمح٤مر آٟمقار ًمٚمٛمجٚمز3111، اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمع، ضٛمـ ح474ًمٚمٓمؼمد:
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َس ٍمَّ اًمقادح ٗمَ اًممل شمروا يمٞمػ قمّمٗم٧م سمس٤مدات اًمبنم أ
هؾ أوهٓمٚم٧م قمغم  ،(3)

٤مر ح ذم اًمٜمّ هذا ُمٚمقَّ  سمراهٞمؿ وٟمٛمرود:إِ إمم  ٓ شمرونأَ  (1)حئذ ؾمح٤مئ٥م اعمٜم٤ماًمبٓمر وإَ 

 ُمٓمرود، دٌ بٕمَّ هذا ُمُ  مم ُمقؾمك وومرقمقن:إِ و وذا قمٚمٞمف شم٤مج اعمٚمؽ ُمٕم٘مقد، ذات اًمقىمقد،

وم٤مٟمٔمر ذم ؿم٠من  ؿمئ٧م نْ إو قم٤مٍد وصمٛمقد، ممإِ ومم ص٤مًمح وهقد إِ و ؾ ُمٕمبقد،ُمتبجَّ  وذا

ىمدار ـمٝم٤مر يمٞمػ اصٓمٚمٛمتٝمؿ صٞم٤ممل إَ وآًمف إَ اهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اعمخت٤مر  بّل اًمٜمَّ 

 .ضٛمرت قمٚمٞمٝمؿ رُمْم٤مء اعمْم٤مر٠مَ وم

هيٚمٙمقه ذم  نْ أَ وقمزُمقا  ٟم٤مه اًمٙمٗم٤مر،إ ٠متوم٤ميمٗم ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بّل ٤م اًمٜمَّ ُمّ أَ  

إمم  آضٓمرار هُ ٠ماجل ؿَّ صمُ  احلّم٤مر ومب٘مك صمالصم٤ًم ٓ يزور وٓ يزار ُمع ٟمٗمر ُمـ سمٜمل ٟمزار،

صح٤مسمف أَ سمف  وًم٘مد هؿَّ  وًمئؽ اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٖم٤مر،أُ ظمتٗم٤مء قمـ اًمٗمرار ذم اًم٘مٗم٤مر وآ

وٟمٗمروا ٟم٤مىمتف ذم  (1)زوضمتف اًمٗمحِم٤مءإمم  اهلٛمقم وضمرقمقه زقم٤مق اًمسٛمقم وٟمسبقا

 .(4)هرؿم٤م ٦مقم٘مب

ومٝمق ُمرضب صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمد اعمقطمديـ أ٤م ُمّ أَ و

                                                           

 .(140: 1اسمـ ُمٜمٔمقر  –)ًمس٤من اًمٕمرب  س: اعمّم٤مئ٥م اًمِمديدة اًمٜم٤مزًم٦مٗمقادح اًمٍمَّ اًم (3)

 (.707: 1اسمـ ُمٜمٔمقر  –)ًمس٤من اًمٕمرب  ( ُمٗمرده٤م ُمٜمح٦م: اًمٕمٓم٤مي٤م1)

، واًمسـٜمـ 19: 4اٟمٔمر: اعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞمسـ٤مسمقري/ ُم٤مري٦م اًم٘مبٓمٞم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م اًمسٞمدة ي٘مّمد   (1)

 .373: 9جمٛمع اًمزوائد اهلٞمثٛمل ،111: 7اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل

 (.101ومٞمف )وىمد ُمر ؾم٤مسم٘م٤م ذم اًمّمٗمح٦م  ( قم٘مب٦م هرؿم٤م: اعمٙم٤من اًمذي ارادوا شمٜمٗمػم اًمٜم٤مىم٦م4)
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ُم٤م ٥م ظمّمقص٤ًم سمٕمدئٟمٞم٤مب اًمٜمقاأسملم  صم٤مسم٧م ذم ُمّم٤مب اعمّم٤مئ٥م وُمقضع اًمٕمؼم ،اعمثؾ

 ،(3)طمٞم٨م صم٤مرت قمٚمٞمف ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمدطمقل وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ بض اًمرؾمقل ىمُ 

يم٤من هلؿ  ؾسم ٞمػ،ٜميـ احلومل يبٓمؾ اًمدّ  ،وطمٜملم (1)ٚمٞم٥م٘موطمٜم٧م ىمٚمقهبؿ ٟمحق ىمتغم اًم

ٟم٘مض وشمٕم٤مهدوا قمغم  ،ُمٕمٚمقم ضمؾٍ أإمم  ُمٙمتقم ؾي قمغم ذًمؽ صؽ ُمرىمقم خمتقم سمٖمِ 

 روا دونن يتِمٓمّ أو ،فٔمٝمروا اخلالف ظمالومن يُ ٠مَ سم وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بّل اًمٜمَّ  قمٝمد

 ُم٤م طمؾ،يـ ٤مًمدّ سم وطمّؾ  ؾ،اعمبجَّ  بّل  ىمبض اًمٜمَّ ومٚماّم  ظمالف اخلالوم٦م،أَ اعمرشم٣م  اًمقيّص 

واؾمتٕمدوا  ؾ،اًمبالء اعمٕمجَّ إمم  وىم٤مدوا اًمقيّص  ؾ،ؽ اعمسجّ قمٛمٚمقا سمٛم٘مت٣م اًمّّم 

المًمقٓ اٟمف قمٚمٞمف  ؾ:حمجّ  رّ َأهم حلرسمف يمّؾ  هلل يـ اإلِ قمغم اًمدّ  طمٗم٤مفم٤مً شمرك اجلٝم٤مد  اًمسَّ

  .اممِ سمٞمتف قمـ احلِ  هؾِ ٠مَ بقي وفمٜم٤ًم سمع اًمٜمّ واًمنّم 

المُمـ يمالم ًمف قمٚمٞمف و  :اًمسَّ

َٓ  َراؽٌِد  يِل  ـَْقَس  َؽنَِذا َؽـََظْرُت » َٓ  َذابي  و َّٓ  ُمَسوِطٌد  و ًُ  َبْقتِل َأْهَؾ  إِ ـِ  ِِبِؿْ  َؽَضـَـْ  َط

ـَْق ؿوَن املَْـِقَّيِ  ل ِبِؿ ] َو ًُ َؿرهًو[ َطؿِّ ًُ مَحَزة َأو َأول َ عَػر مو بوَيع  َطَل  َؽَلْؼَضْق

ـَْؼَذى ًُ  ا َجو َطَل  ِريِؼل وَ ِرْط ُت  اـشَّ ـَْغْقظِ  َؿْظؿِ  طل وَصرَبْ ـَ  َأَمرّ  َطَل  ا ـَْعْؾَؼؿِ  ِم  ا

                                                           

 .دطمؾ( –ُم٤مدة ، 3791: 4اجلقهري  –( اًمدطمقل: اخلداع )اًمّمح٤مح 3)

واعمراد ُمٜمف ىمٚمٞم٥م سمدر ـمرح ومٞمف ٟمٞمػ وقمنمون ُمـ أيم٤مسمر ىمريش، وإطمزاب ُمتٗمرىمـ٦م  ،اًمبئرُمـ أؾمامء  :( اًم٘مٚمٞم٥م1)

 (.43: 3.)اٟمٔمر آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمدًمف ذم وىمٕم٦م اخلٜمدقآ اهلل قمٚمٞمف وُمـ اًم٘مب٤مئؾ اضمتٛمٕمقا قمغم طمرسمف صغمَّ 
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 َ ـْ  ـِْؾَؼْؾِى   وآَل َػورِ  َوْوزِ  ِم  .(2)ش(7)اـشِّ

طمس٤مم اًمٜمٗم٤مق  بحصأَ يمٞمػ ٓ وىمد  ملّ ػ وشم٠مؿ وشم٠مؾّم ك او شمٔمٚمّ ًمف ًمق شمِمٙمّ  وطمّؼ 

 ٤مل قمغم ُمٜمؼمِ سمّمٕمقد اًمٕمجؾ اخلقار واًمٕمٚم٩م اخلتّ  ُم٘مٓمققم٤مً ؾمالم وؾمٜم٤مم اإلِ  ا،ذُمِمحق

يمؼم ُمـ أَ ومٞم٤مويٚمف أي ُمٜمٙمر  ُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر،٠مٟمف يأاعمخت٤مر يزقمؿ  بّل اًمٜمَّ 

ورؾمقًمف وؾم٤مدات اًمبنم وىمد وسمخف قمغم ضالًمتف  ُمـ اهللِ رىمٞمف ذًمؽ اعمٜمؼم سمٖمػم رض٤مً 

هذا  :يب ذرأَ و رٟمّم٤مر ُمثؾ ؾمٚمامن واعم٘مداد وقماّم ص اعمٝم٤مضمريـ وإَ قمنم ُمـ ظمٚمَّ  ٤ماصمٜم

 .(1)اىمتديتؿ اهتديتؿؿ هّي ٠مَ صح٤ميب يم٤مًمٜمجقم سمأَ  وىمد صح قمٜمدهؿ طمدي٨م:

ص٤مر ي٘متؾ  طمّتك ديد واًمبقن اًمبٕمٞمد،ومبٕمد ُم٤م ضمرى سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اخلالف اًمِّم أَ 

ئٛم٦م أو ذا ٟمجقم اهلدى،هيمٞمػ ص٤مروا سمٕمد  ،ويٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  ،سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

ِذيـوهؿ  هبداهؿ ي٘متدى،  ،سمٞمٕم٦م اًمٖمدير اعمٜمٞمٗم٦م ققمٜم٤مىمٝمؿ اـمقاأَ اًمتحٛم٧م قمغم  اًمَّ

 ،٘مٞمٗم٦ميدهيؿ ومٚمت٦م سمٞمٕم٦م اًمسَّ أَ ٧م ُمـ وشمٗمٚمتّ  ،ومخٚمٕمقه٤م ُمـ رىم٤مهبؿ سمٕمدُم٤م ومّمٛمقه٤م

يٗم٦م اًمٕمٗمٞمٗم٦م ومدومٕمقه٤م رصمٝم٤م اًمبْمٕم٦م اًمنمَّ ٢مِ وـم٤مًمبتٝمؿ سم قه٤م،شمٚم٘مٗمّ  طمّتكًمٞمٝم٤م إِ وم٤مؾمتب٘مقا 

                                                           

 ؿمٗمر(. –، ُم٤مدة 438: 4اسمـ ُمٜمٔمقر -اًمٕملمواًمِمٗم٤مر ) اًمِمٗمر :واجلٛمع ،ٙملماًمّس  :اًمِمٗمرة (3)

الم رىمؿ)437اًمٓمؼمي)اًمِمٞمٕمل(:  –اعمسؽمؿمد  (1) (/ هنـ٩م اًمبالهمـ٦م )حت٘مٞمـؼ 343، ضٛمـ ظمٓمب٦م ًمف قمٚمٞمف اًمسَّ

 .ىمريش ُمـ واًمتِمٙمل اًمتٔمٚمؿ ذم قمٚمٞمف اًمّسالم ًمف يمالم وُمـ ,137، ظمٓمبف 117صبحل اًمّم٤مًمح(: 

: 1اًمزخمنمي –/ اًمٙمِم٤مف 114: 1/ شمٗمسػم اًمثٕمٚمبلاًم٘م٤م  آداب يمت٤مب، 81: 37اًمرسظمز -اعمبسقط (1)

 .318: 1اسمـ طمجر –/ ًمس٤من اعمٞمزان 414
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مل  نْ ٠مَ يٗم٦م وم٤مقمرضقا قمٜمٝم٤م يمي٤مت اًمنمَّ وظم٤مصٛمتٝمؿ سم٤مٔ، ٝم٤م وُمٜمٕمقه٤مقمـ طم٘مي 

زره٤م أَ وا واخلٚمٞمٗم٦م ومِمدّ  اًمقيّص  ىمت٤ملِ إمم  ٤مٝمذم شمؼمضمِ واؾمتٗمزهتؿ قم٤مئِم٦م  يسٛمٕمقه٤م،

 وردوه٤م اًمردى ومل يّمدوه٤م،٠مَ خٞمٗم٦م وموـمققم٧م هلؿ ـمققمٝم٤م اًمٜمٗمقس اًمسَّ  ووىمروه٤م،

 اًمٕمّمٛم٦م واًمت٘مقى زٟم٤مد اًمٕمٜم٤مد، هؾ سمٞم٧ِم َٕ  (3)ورى٠مَ وىم٤مم اسمـ اروى ٟمٕمثؾ سمـ قمٗم٤من وم

 حمٙمام ؾمدَّ  رشمداد،وُم٤مزال ُمّمٚمت٤م طمداد آ يامن ذم حلقد آحل٤مد،ؿمالء اإلِ أَ ووارى 

اٟمٕم٘مد اًمقوم٤مق قمغم اًمٜمٗم٤مق  طمّتكخمٛمدًا ُمّم٤مسمٞمح سمٞم٧م اًمرؿم٤مد  ،دادسم٤مب اهلدى واًمّس 

 ومبٚمغ ذم اًمٕمتق ُمٜمتٝمك اًمٖم٤مي٤مت، وم٤مق،وُمّد ضمٜمح ضالًمف ذم إَ  واؾمتٙمؿ فمٚمٛم٦م ووم٤مق،

وٓ  واًمٖمرور ٓ ي١مُمـ سمٞمقم اًمٜمِمقر، ءاًمٗمٜم٤مسمدار  ٗمجقردار قمغم ٟمٗمسف مخرة اًمأَ و

اذاٟمف اًمدف  حيرض ذم واضم٥م وٓ يٖمٞم٥م قمـ حمْمقر،وٓ  يتّمقر ٟمٗمح اًمّمقر،

وُمدارؾمتف ُمٖم٤مزًمف خمّمقرات اخلّمقر ذم  ٜم٤مء واًمزُمقر،ٖمه ًمٚمؤودقم٤م ،واًمٓمٜمبقر

 ُم٘مّمقرات اًم٘مّمقر.

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

 سم٤مـمالً  وا احلؼَّ صػمَّ  ًم٘مقمٍ  ٓ ىمْؾ أَ 

 ًمسٜم٤مً أَ  اعمح٤مصػمُ  رُس ٤م اخلُ هّي أَ  فص

 يمٛمـ ؿ سمٙمامً يمُ ـمٚمبتؿ حم٤مًٓ زادَ 

 

 وسم٤مًمٕمٙمسِ  ومٙم٤مً إِ  دُق واًمّّم  ؿُ ٝمُ سمجٝمٚمِ 

 سم٤مخلرسِ  ضمدرُ أَ  ٛم٧َم اًمّمَّ  نَّ ٢مِ وم وصٛمت٤مً 

 اعمسِ  ُمـ يمثرةِ  ٞمٓم٤منُ اًمِمَّ  ٓمفُ ختبَّ 

                                                           

 (.188: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمربٟم٤مره٤م ظمرضم٧م إِذا اًمزٟم٤مدُ  وَرِت ورى: أَ ( 3)
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 وٟمٕمثالً  مي ُٕ  اً قمتٞم٘م٤ًم واًمدؿ ضمٕمٚمتُ 
 

 (3)اًمٜمٗمسِ  يمٛمـ هق ًمٚمٝم٤مدي سمٛمٜمزًم٦مِ 
 

صٞم٥م سمف ُمـ أُ وُم٤م  ،فؾمٗم٤مر ُمّم٤مئبأَ  ُمٜم٤مىمبف ذقمٜم٤م ذم ذيمرِ  ٟمقارِ أَ وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ 

ظمٞمف أَ  واحل٘مف سمدرضم٤مِت  ،ضمقاره ودار يمراُمتفإمم  ٟم٘مٚمف اهلل شمٕم٤ممم نْ أَ إمم  واعمحـاًمبالي٤م 

 .وُمٜمزًمتف – وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ طمبٞم٥م اهلل ورؾمقًمف  -ف واسمـ قمٛمّ 

 

                                                           

 سمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م مل أضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي.( ا3ٕ)



 

   
 

 

 

 

 الباب الجاىٕ

 

 

 

 ذناز مصاٜبَُأيف 

 علُٔ صلْات اهلل ّضالمُ

 ..يغ يٍ بقي يٍ انصحابة انفصم األول: يف يا جرى نو 

 انفصم انثاَي: يف ذكر شكاياتو وتظهًاتو..

 ..ػهيو انسالو انفصم انثانث: يف ذكر يصرع اإلياو

  



 

 

 



 

   
 

 الفصل األّل

فٔنا دسٚ لُ صلْات اهلل علُٔ 

 مع مً بكٕ مً صحاب٘ الييب..
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 ّلالفصل األ

بكٕ مً صحاب٘  مًفٔنا دسٚ لُ صلْات اهلل علُٔ مع 

عجناٌ  مكتلّما لكُٔ ميَه بعد , ّآلُاهلل علُٔ  ٙصلَّيب اليَّ

مسِ ّذنس بعض غهآاتُ أل ّعاٍص لُ, مً طاٍٜع

 ّتظلناتُ

 دتناع اأَلصحاب للبٔع٘:ا

 بّل صح٤مب اًمٜمَّ أَ ػم سملم بظمتالف اًمٙموطمّمؾ آ ،٤م ىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤منروي اٟمف عمّ 

اًمٕم٤معملم  اعم١مُمٜملم وظمٚمٞمٗم٦م رّب  ُمػمَٕ ن يذقمٜمقا أىمبؾ وذًمؽ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ 

ىمبٚمقا أَ  ي٤مم،أَ  ٤مقم٦م سمخٛمس٦مِ سم٤مًمٓمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ ُملم  ٤مدق إرؾمقل اهلل اًمّّم  وويّص 

رؾمقل اهلل وسم٤مب  اعمحتقي قمغم قمٚمؿِ  ،واحل٤ميمؿ ُمـ ىمبؾ اهلل ،اهلل سمٕمده٤م قمغم وزمي 

 صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.طمٙمٛمتف 

اعم٘مداد  :واخل٤مص وومٞمٝمؿ ـ اًمٕم٤ممِ ٤مس ُمِ ٟمّم٤مر ومجٞمع اًمٜمَّ اضمتٛمع اعمٝم٤مضمرون وإَ 

وقمامر وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن واسمق ذر اًمٖمٗم٤مري وضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل آٟمّم٤مري وظمزيٛم٦م 

ُمػم قمغم أَ يمقن ويؽمددون ؽمٝم٤مدشملم وـمٚمح٦م واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام يسمـ صم٤مسم٧م ذو اًمِمَّ 
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الماعم١مُمٜملم قمٚمٞمف  وهق ي٤مسمك قمٚمٞمٝمؿ ويٜمٗمر  ،تفب٤ميٕمُموطملم يريدون  نٍ آ ذم يمؾي  اًمسَّ

يل  ؽال حو يَ ) (3)وساــَّ  رِ وئِ َس  ـْ مِ  شوؤونَ تَ  ـْ مَ ؿ ؽُ َس كػُ توروا َٕ اْو » هلؿ: ُمٜمٝمؿ وي٘مقل

[ حّؼ ]وأَ وغ أَ  ّّن أَ ؿقن ؿ تعؾَ ؽُ كَ إِ وـٌ مع وّن واـثَّ ول واـثَّ ؿ إَ تُ ؿام اوَّت  (1)(ؿؿُ مرِ أَ يف 

 ؿؿتُ ؾِ وؾد طَ  ,هذا ؿقيصؾَ  ـْ مِ صل اهلل طؾقف وآـف وسؾؿ سقل اهلل رَ  ؼومِ بؿَ 

ف سقـَ رَ ـ اهلل وَ مِ  يَ قػَ ؾِ كو اخلَ لَ ؽ ,وسـؾـَّ  امً ؾَ وطَ  موموً إِ بف يل ْص سقل اهلل وكَ الف رَ ْخ بوستِ 

 .(4)(1)ؿعقِ رامي واــَّ اـؽَ  سقـف دارَ اهلل ـرَ  تورَ خَي  نْ أَ بؾ ـ ؾَ ؿ مِ ؾقؽُ طَ 

ًُ لَ  ؽَ ويعقِّن بَ ن تُ قّن أقتؿُ تَ لَ ؽ)  ًُ ؼَ ؽَ  َظَّ طَ  (5)ؿقتُ ـَ أَ ؿ وَ طؾقؽُ  بق و قهَ ؿُ سطتُ بَ ي وَ ْد يَ  بض

ُ دْ َد ؿَ فو ؽَ تُ طْ سبَ وَ   مَ قْ فو يَ ِض قوحِ طل  قؿِ اهلِ  بؾِ اْلِ  (6)دؿدكتَ  َظَّ طَ  ؿْ ؿتُ َد دؿَ تَ  ؿَّ قهو يُ مُت

[ ]َوا هوودِ رُ وُ  ًُ ـَ ضَ  حّتكزَدمَحتْؿ َطَظَّ  كحتَّ ض عْ وتؾ بَ ؿ ؾَ ؽُ عَض بَ  نَّ أَ وَ  ,ِظ وتِ ؾَ  ؿْ ؽُ كَّ أَ  ـ

وي يّ إِ  ؿْ فِ تِ قعَ ببَ  وسِ اــَّ  ورِ ـ ُسُ مِ  ؾغَ بَ وَ  (7)ـونَس احلَ  ئَ وصِ وَ  ءُ اداـرِّ  طَ ؼَ َس وَ  ُؾ عْ اــَّ  عَ طَ كؼَ ا

                                                           

 .٤مس(ـ اًمٜمَّ ـ شمريدون ُمِ : )ُمَ ٘متؾ( ذم اعم3)

 .( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)

 . (ًمٙمؿ ل ومٚمس٧م سمٓم٤مئعٍ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف، وم٤مرضمٕمقا قمٜمّ  صِ ذم اعم٘متؾ: )وأٟم٤م اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مًمٜمّ   (1)

 .٤34مـمري: طمرز اًمِمَّ  -المُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ أَ ُم٘متؾ  (4)

(ُمّمب٤مح اًمبالهم٦م واًمبح٤مرذم  (1)  .: )وأسمٞمتؿ قَمكمَّ

 (.: )شمداكّ ُمّمب٤مح اًمبالهم٦م واًمبح٤مرذم   (7)

 ذم اعمّمدر: )ووـمئ اًمْمٕمٞمػ(.  (7)
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 هلو ْت َِس َح وَ  ؾقُؾ فو اـعَ ـقْ إِ  َؾ ومَ وَت  ريُ بِ فو اـؽَ ـقْ إِ  (7)َج َد هَ  وَ رُي غِ فو اـصَّ ـقْ إِ  َؾ محَ  نْ أَ 

 رىَض وٓ كَ  ريكَ ؼَ  جُد و ٓ كَ كَّ نِ ؽَ  طؿرَ وَ  ؽرٍ بق بَ أَ  طؾقفِ  قيعَ ـو طل مو بُ ؼوـقا بويعْ اـؽعوب ؽَ 

صلَّ  فبقّ كَ  يِ ـَّ ُس وَ  اهللِ توِب ؿِ  ؿ طلؽُ عتُ بويَ ؽَ  ؾػ,كختَ  ]ٓ[ق وػّتَّ تال كَ ـو ـئَ عْ ويِ بَ ؽَ   بؽّٓ إِ 

ـْ ؽَ  ,قعتلبَ إغ  وَس اــَّ  دطقُت وَ وآـف  اهلل طؾقفِ  ًُ بِ ؾَ  عوً صوئِ  عـلْ بويَ  ؿ بك أَ  ـْ ـف ومَ مِ  ؾ

 مرِ يف إَ  كَ ؿوءُ و ُذَ كَّ أَ عؽ طل بويِ ؽؼوٓ كُ بري ؾحي واـزُّ عـل صَ بويَ  ـْ مَ  ُل وَّ أَ ؽؽون  ,رؿتفُ تَ 

ًُ ؼُ ؽَ   .ش(1)(رمْ َٕ اعوّن طل هذا ؽبويَ  جزِ يف اـعَ  ويَ طقكَ وَ  ةِ قَّ ل يف اـؼُ ؿوئِ ام ُذَ ـَّ ـؽِ وَ ٓ  ؾ

المقمٚمٞمف  ىم٤مَل  ؿَّ صمُ   :ؿقؽُ ؾَ فو طَ صُ شَّتِ أَ  ذوطٍ  (4)لطَ  ؿْ ؽُ بويعُ أُ » :ًمٕم٤مُمتٝمؿ اًمسَّ

ـْ  ؿْ ؽُ قـَ بَ  يسووِ أُ  نْ أَ وطل  ,مراً أَ  يلَّ إِ صقا عْ تَ  ٓ نْ ُأبويُعُؽْؿ طل أَ   ؾوِت َد واـصَّ  لءِ ػَ يف ا

ـْ  ـْ عَ وا ام ؿَ   [يف ذـؽ] اءٌ ققع َس ِض قع واـقَ ؽِ ػ واـرَ عقِ واـضَّ  قيَّ اـؼَ  نَّ أَ و ,يسؿَ ؼِ طويو وا

  ش.ػعؾيَ  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ سقل اهلل بقبل رَ ؿون َح 

ومب٤ميٕمٝمؿ قمغم  ،ٛمٜم٤مُمرك وؾمٚمَّ ـمٕمٜم٤م َٕ أَ رضٞمٜم٤م سمذًمؽ وؾمٛمٕمٜم٤م و مجٕمٝمؿ:٠موم٘م٤مًمقا سم

                                                           

 هدج(. –، ُم٤مدة 187: 1اسمـ ُمٜمٔمقر -َضْٕمٍػ)ًمس٤من اًمٕمرب ذم ُرَوْيدٌ  َُمٌٌم  :واهلََدضم٤منُ  اهلَْدُج  :( هدج3)

 قمٚمٞمـف ًمـف يمتـ٤مب وُمــ، 438أورده اًمٓمـؼمي )اًمِمـٞمٕمل( ذم اعمسؽمؿمـد: سمؾ  ،٘متؾ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعم1)

، 383)ضـٛمـ ظمٓمبـ٦م ـمقيٚمـف(، وأسمــ ـمـ٤مووس ذم يمِمـػ اعمحجـ٦م:..، .اعم١مُمٜملم ُمـ ىمرأ ُمـإمم  اًمسالم

، ومت٤مم هن٩م اًمبالهم٦م ًمٚمسٞمد ؿمٞمٕمتفؾمالم اهلل قمٚمٞمف إمم  يمتبف ُمـ، 81: 4اعمػمضمٝم٤مين ذم ُمستدرك هن٩م اًمبالهم٦م و

 .79، ضٛمـ يمت٤مب197: 7ص٤مدق اعمقؾمقي

 .(إِذًا زم قمٚمٞمٙمؿ( ذم اعمّمدر: )1)
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ٗمقا وٓ ٤مًمي وا وٓ خُي ٖمػمي ًمقا وٓ يُ بدي ٓ يُ  نْ أَ ٝمؿ اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ٞمقمٚم ظمذَ أَ  نْ أَ ٕمد سمذًمؽ 

  .يمدة اعمٖمٚمٔم٦م١مَ اعم يامنِ وطمٚمٗمقا ًمف سم٤مَٕ  ،ومٕم٤مهدوه قمغم ذًمؽ وسم٤ميٕمقه ،رواٖمدِ يَ 

٘م٤مل سمٕمض وم ك ؿمال،سم٤ميٕمف ـمٚمح٦م سمـ قمبد اهلل ويم٤مٟم٧م يده اًمٞمٛمٜم ـْ ل ُمَ وَّ أَ  ىمٞمؾ:و

الميب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف أَ سمـ  ن سمٞمٕم٦م ـمٚمح٦م ًمٕمكمي اقمرف ين َٕ ا اًمٕم٤مروملم: ومٙم٤من  ،ٓ شمتؿ اًمسَّ

 (3)ُمٜمف ُم٤م يم٤من ُمع قم٤مئِم٦م واًمزسمػم ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ سم٤مًمبٍمة.

 عيد البٔع٘: الطَّالوخطبتُ علُٔ 

المقمٚمٞمف  ُمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ أَ ُمٜمٝمؿ وسمقيع  يم٤من ذًمؽ ومٚماّم  ىم٤مل اًمراوي: ظمرج  اًمسَّ

ح٤مسم٦م ومجٞمع اًمّمَّ  ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ سجد رؾمقل اهلل ُمىم٤مصدًا  سم٤معمديٜم٦مِ  ُمـ سمٞمتفِ 

 نَّ أَ ٤مس ًمٚمٜمّ  َؾ ٞمي ظُم  طمّتك ،اًمبدر ًمٞمٚم٦م مت٤مُمف ويمامًمف ٟمفُ ٠مَ وهق يم ،ظمٚمٗمف [و طمقًمف]واًمت٤مسمٕملم 

ٛمِمٞم٦م رؾمقل اهلل يموهق يٛمٌم سمٞمٜمٝمؿ  ،ـ ظمٚمٗمفِ تف ُمِ ٕم٤مـم٘م٤مت شمبدات واًمٜمَّ ُماجل٤م مجٞمعَ 

ً ُم ،د ؾمٞمٗمفت٘مٚمَّ ُم ،ظم٤ممتف ٤مً سمسٓ ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ   ٤مً تِمحُم ،سمردائف ؽمدي ُم ،سمٕمامُمتف ٕمتامَّ

 .[وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ روا رؾمقل اهلل ٤م شمذيمَّ ٤مس قمٜمد ذًمؽ عمّ ومتب٤ميمك اًمٜمَّ ] ،سمؼمدشمف

 صغمَّ ر رؾمقل اهلل ازوريمٕمتلم  صغمَّ  نْ أَ وصٕمد اعمٜمؼم سمٕمد  ،ومدظمؾ اعمسجدىم٤مل: 

، يسٛمع سمٛمثٚمٝم٤م ملظمٓمب٦م سمٚمٞمٖم٦م  خٓم٥َم وم ًمٞمف،إِ يٜمٔمرون ٤مس واًمٜمَّ هذا  ،وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

يمر ومٞمٝم٤م سمٕمد وذَ  ،ومذًم٧َّم هل٤م اًمرىم٤مب، ووضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب، ومهٚم٧م ٕضَمٚمٝم٤م اًمّدُمقع

                                                           

 .٤31مـمري: اًمِمَّ طمرز  -المُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ أَ ( ُم٘متؾ 3)
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 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإمم  طمقال اعم٤مضلم وُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقنأَ ٜم٤مء قمغم اهلل احلٛمد واًمثَّ 

  .شدوّنػؼِ تَ  نْ أَ بؾ قّن ؾَ ؾُ وس َس اــَّ  عوَذ مَ » ومٞمٝم٤م:ىم٤مل  ؿَّ صمُ  

عوب رسقل ؾؿ هذا ـُ عط اـػَ هذا َس » وىم٤مل: يٗم٦م قمغم صدرهِ ضب سمٞمده اًمنمَّ  ؿَّ صمُ 

ـل رَ وآـفاهلل طؾقف  صلَّ اهلل  وً ] هذا مو زؾَّ و سقل اهلل صلَّ اهلل طؾقف وآـف زؾَّ ؾقّن َس [ زؾَّ

وـع إَ  ؾؿطِ  (7)(وطـدي ,قومياـؼِ  يقمِ إغ  ؽقنؾؿ مو ؿون ومو يَ طِ )طـدي  نَّ نِ ؽ

 ـطؼتَ  كحتَّ ]ؿقراِِت قراة بتَ هؾ اـتَّ أَ ؽتقً سودة َٕ ـقً يل اـقِ ـق يُ  [مو واهللأَ ]وريـ وإَ 

كجقؾ هؾ اْلِ أَ و ,[ يفَّ  اهلل كزَل أَ  بام ؿؽتوؿُ أَ  ـؼد ذب,ؿَ  مو ِظي طَ  قَد َص : تؼقلؽَ  قراةاـتَّ 

 اهلل كزلأَ  بام ؿؽتوؿُ أَ  ـؼد ذب,ؿَ  مو ِظي طَ  قَد َص : قؼقلؽَ  كجقؾاْلِ  ـطؼيَ  كحتَّ ]فؿكجقؾِ نِ ب

 .(2)شؿرؾون بػرؾوهِن هؾ اـػُ أَ و [,يفَّ 

 يف اخلالف٘: الطَّالوضريتُ علُٔ 

 :ٕم٦مبٞموشمّم٤موم٘مقا ُمٕمف سم٤مًم ،وُمٙم٤من ضم٤مٟم٥ٍم  ـ يمؾي اىمبٚمقا قمٚمٞمف ُمِ  ؿَّ صمُ : [ىم٤مل اًمراوي]

 قادي ذىم٤مً هؾ اًمبَ أَ ٟمّم٤مر ظم٤مص٦م ومجٚم٦م ٝم٤مضمريـ وإَ ٤مس قم٤مُم٦م ومجٞمع اعمُ ومب٤ميٕمف اًمٜمَّ 

                                                           

 . ُم٘متؾ اًمِم٤مـمري ُمـ( سملم اًم٘مقؾملم  3)

ــ٦م 1) ــ٦م ـمقيٚم ــ٤مزم: أَ ( اخلٓمب ــدوق ذم آُم ــ٤م اًمّم ــس )411ورده ــٛمـ 10، اعمجٚم ــ٤مص 3ح(،ض ، وإظمتّم

، جمٚمس ذيمر 338واًمٗمت٤مل اًمٜمٞمس٤مسمقري ذم روض٦م اًمقاقمٔملم:  ،184: 3، إطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد111ًمٚمٛمٗمٞمد:

ُمـػم اعمـ١مُمٜملم أَ ُم٘متـؾ و، 311: 1واعمػمضمٝم٤مين ذم ُمستدرك هن٩م اًمبالهم٦م  ،ومْم٤مئؾ اُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم

 .37طمرز اًمِم٤مـمري:  –الم قمٚمٞمف اًمسَّ 
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 ُمره ُمٓمٞمٕمقن َٕ ووضمٜمقسم٤م راهمبقن سم٤مًمبٞمٕم٦م وُمتبٕمقن  [وؿمامًٓ ] وهمرسم٤مً 

 ،حيٙمؿ ومٞمٝمؿ سمحٙمؿ يمت٤مب اهلل وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ رؾمقل اهلل  سػمةِ سمومس٤مر ومٞمٝمؿ 

ِذيـل قمثامن وقمزل قمامَّ  ،فطم٘مَّ  ذي طمؼي  قمٓمك يمؾَّ أَ و واًمٕمدوان  ؾم٤مقمدوه قمغم اجلقرِ  اًمَّ

ـ يم٤من ُمِ ف ٟمَّ ٢مِ وم -بٞم٥م سمـ اعمٜمتج٥م سمحَ  كاعمسٛمّ  -  قم٤مُمؾ اًمٞمٛمـَّٓ إِ ُمـ مجٞمع آُمّم٤مر 

  .سم٘م٤مه قمغم قمٛمٚمف٠موم بٞمف وؿمٞمٕمتفحُم 

ـِ اهلل اـرَّ  بسؿِ » ي٘مقل ومٞمف: ًمٞمف يمت٤مسم٤مً إِ  يمت٥َم و يب أَ بـ  ِظّ اهلل طَ  بدِ ـ طَ حقؿ مِ اـرَّ  مح

َـّذياهلل  ُد محَ أَ  ّّن نِ ؽ :الم اهلل طؾقؽَس  ,املـتجى بقى بـَح إغ  مري املممـعأَ صوـى  ٓ  ا

د طل صّظ أُ  هق وّٓ إِ ـف إِ  ًَ  قَؽ  مقـَ ّّن نِ ؽ :[وبعد]ورسقـف,  طبدهُ  محؿَّ ـ ]مِ ؾقف تَ  مو ؿـ

 فُ كَّ نِ ؽ ,ـقفؿإِ حسون ؽ واْلِ يف رطقتِ  وصقؽ بوـعدلِ أُ  ّّن إِ و ,ؽؿؾِ ؽومؽٌ طل طَ  ؾبؾ[

 قومي ويداهُ اهلل يقم اـؼِ  ػهُ عدل ؽقفؿ َح ول يَ  وسِ اــَّ  ـػة مِ ؾوب طَ رِ  يلَّ وَ  ـْ مَ 

طل  هُ أَ ؾرنِ ؿتويب ؽ طؾقَؽ  ذا وردَ نِ ؽ :كقو طدـف يف اـدُّ َّٓ إِ ؽفام ػُ وٓ يَ  ,طـؼفإغ  مغؾقـتون

 ,فؿفؿ وؽصحوئِ ؾامئِ بعػة مـ طُ  يلَّ إِ قعي طؾقفؿ واكػذ مجقع مـ ؾبؾؽ ووذ يل اـبَ 

 .شورمحي اهلل وبرؿوتف الم طؾقَؽ واـسَّ 

سمف  ؾم٤مرَ  ؿَّ صمُ  ،ظمذه٠مَ صح٤مسمف ومأَ رضمؾ ُمـ إمم  ٛمفيػ وؾمٚمَّ اًمنمَّ  ظمتٛمف سمخ٤ممتفِ  ؿَّ صمُ 

  .طمبٞم٥م اعمذيمقر ٟمحق اًمٞمٛمـإمم  ىم٤مصداً 

ظمذ ٠مَ ومسم٤مًمٞمٛمـ  [سمـ اعمٜمتج٥م]مم طمبٞم٥م إؾمقل سم٤مًمٙمت٤مب اًمرَّ  ومقصؾ ىم٤مل اًمراوي:
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 اضمتٛمع ومٚماّم ] ،الة ضم٤مُمٕم٦مٟم٤مدى اًمّمَّ و [ىمبٚمف نْ أَ سمٕمد ] امً ىم٤مئِ  هُ أَ اًمٙمت٤مب ومٗمْمف وىمر

ف ىمد هٚمؽ قمثامن ٟمَّ أَ اقمٚمٛمقا  ٤مس:٤م اًمٜمَّ هّي أَ وىم٤مل:  [وصٕمد اعمٜمؼم وظمٓم٥م صغمَّ ٤مس اًمٜمَّ 

ُم٤م ٓ  ديـذم اًمّ  فصماطمدٟمّم٤مر إلِ وىمد ىمتٚمف اعمسٚمٛمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإَ  ،سمـ قمٗم٤من

٤مهرة وزوج اًمٓمَّ  ،ؾمقلاًمرَّ  قظمأَ  ،اممُم٤مم اهلُ ًمإلِ ٤مس قمغم اًمبٞمٕم٦م اضمتٛمع اًمٜمَّ وىمد  يقز،

 .ٝم٤مب اًمقاضحواًمِمي  ،اضمحواعمٞمزان اًمرَّ  ،٤مًمحواًمٕمبد اًمّمَّ  ،اًمبتقل

سمق أَ  ،٦م اًمبٞمْم٤مءواعمحجَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اعمّمٓمٗمك  ٤مف اًمٙمروب قمـ وضمفي يمِمَّ  

المقمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أَ سمـ  ٦م قمكمّ ُمَّ د إُ وؾمٞمي  ،سم٤مب ُمديٜم٦م احلٙمٛم٦م ،ٟمزع اًمبٓملمبٓملم إَ اًمّس   .اًمسَّ

 ٛمعِ يمٚمٝمؿ سم٤مًمسَّ  ٤مسومّم٤مح اًمٜمَّ  ،٤مقم٦مٟمٗمسٙمؿ اًمٓمَّ أَ وضمبقا قمغم أَ ٤ميٕمقا ًمف راهمبلم وبوم

الة يمثروا اًمتزاطمؿ ًمف واًمّمَّ أَ و ،سمداٟمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤مأَ ٟمٗمسٜم٤م و٠مَ سم٤ميٕمٜم٤م سموىمد  ٤مقم٦م،واًمٓمَّ 

د ُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمي ظمذ طمبٞم٥م اًمبٞمٕم٦م قمغم قم٤مُمتٝمؿ وظم٤مصتٝمؿ َٕ ٠مَ وم الم قمٚمٞمف،واًمسَّ 

 .(3)اًمقصٞملم

 ؿم٤مقمرهؿ ي٘مقل: ٠مٟمِمأو

                                                           

 يمتـ٤مب ذم، 119: 41اعمجٚمزـ -/ سمح٤مر إٟمـقار11طمرز اًمِم٤مـمري:  –الم ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ أَ ُم٘متؾ  (3)

 317: 1اًمؼماقم٦م ًمٚمخقئل... )سم٤مظمتالف سمسٞمط(، وقمٜمف ذم ُمٜمٝم٤مج طمبٞم٥مإمم  الماًمسَّ  قمٚمٞمف يمتبف
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 ح٤ًم ٞمؾم ضقانُ اًمري  ٥ُم ح٤مئِ ؾَم  فُ تْ ٘مَ ؾَم 

 دىهُت  نِ اعمزُ  ةُ روا وٓ زاًم٧ْم 
 

 
 اٟمسج٤مُم٤م ؿُ يٜمسجِ  ديفِ يَ  يمجقدِ 

 (3)الُم٤مواًمسَّ  حٞم٦مِ اًمتَّ  مم اًمٜمجِػ إِ 
 

ٙمؿ وقمٚمامئٙمؿ وسمٚمٖم٤مئٙمؿ ـ ومّمح٤مئِ ريد قمنمة ُمِ أُ  ىم٤مل هلؿ طمبٞم٥م سمٕمد ذًمؽ: ؿَّ صمُ 

 .ُمرينأَ ٟمف سمذًمؽ ًمٞمف َٕ إِ ٟمٗمذ هبؿ أ

 وقمٛمرو سمق اهلٞمثؿ،أَ  وم٤مظمت٤مر ُمٜمٝمؿ قمنمة رضم٤مل وهؿ: ،ٛمع واًمٓم٤مقم٦ماًمسَّ  وم٘م٤مًمقا ًمف: 

وراومٕم٦م سمـ  ويمٚمٞم٥م سمـ همٞم٤مث، ؿمٕم٨م،وهمٗم٤مر سمـ إَ  ،ٟم٤مضمٞمفوواصؾ سمـ  سمـ واومد،

 ،(1)وؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًمٕمزيز وروم٤مقم٦م سمـ صٕمّمٕم٦م، سمـ اخلٚمٞمؾ، (1)واًمٗمٞم٤مض اد،ؿمدّ 

 ًمٕمٜمف اهلل. وقمبد اًمرْحـ سمـ ُمٚمجؿ اعمرادي 

المُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف أَ قمغم  قا ىمدُمومٚماّم : [ىم٤مل اًمراوي] سم٤مًمٙمقوم٦م وهق ضم٤مًمس  اًمسَّ

قه وطمٞمَّ  ٛمقا قمٚمٞمف،ومت٘مدُمقا اًمٞمف وؾمٚمَّ  :سملم اًمٜمجقم ًمٞمٚم٦م مت٤مُمف صح٤مسمف يم٤مًمبدرأَ سملم 

ْحـ سمـ قمبد اًمرّ ًمٞمف إِ ومت٘مدم  :صمٜمقا قمٚمٞمف صمٜم٤مء يٜم٤مؾم٥م رومٕم٦م ُم٘م٤مُمفأَ و ٟمف،٠مسمتحٞم٦م شمٚمٞمؼ سمِم

المصح٤مسمف وىم٤مل ًمف: ُمـ سملم أَ ٕملم ٘مل اًمٚمَّ ُمٚمجؿ اًمِمَّ  ، ُم٤مم ]د اإلِ ٞمّ ٤م اًمسَّ هّي أَ  قمٚمٞمَؽ  اًمسَّ

دسمٕمد  هم٤مم[ج٤مع اًمرّض واًمِّم  ،اًم٘مٛم٘م٤مم، واًمٗم٤مرس اعم٘مدامؾمد وإَ  ،ٞم٨م اهلاممواًمٚمَّ   حمٛمَّ

                                                           

 .17طمرز اًمِم٤مـمري:  –الم ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ أَ ُم٘متؾ  (3)

 .( ذم اعم٘متؾ: )واًمّمٞم٤مص سمـ اخلٚمٞمؾ(1)

 .( ذم اعم٘متؾ: )وؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ(1)
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 ،تقلٟم٧م زوج اًمبَ ٠مَ ومالم، الة واًمسَّ ومْمؾ اًمّمَّ أَ قمٚمٞمف الم امم وُمّمب٤مح اًمٔمَّ سمدر اًمتَّ 

ُمػمه٤م أَ صبح٧م أَ دي ـمٝم٤مر سمخ سمخ ًمؽ ي٤م ؾمٞمّ ئٛم٦م إَ سمق إَ أَ و ،ؾمقلوٟمٗمس اًمرَّ 

وفمٝمر  قمدًمؽ، وم٤مِق ذم إَ ٘مد اؿمتٝمر ومٚم وقمٛمٞمده٤م وقمامده٤م وُم٤مهل٤م ومج٤مهل٤م، ووزيره٤م

 .قمٚمٛمؽ وورقمؽ وقمدًمؽ راخلالئؼ سمٖمزي (3)ووم٤مه٧م سملم آٟم٤مم ومْمٚمؽ،

اًمٞمٛمـ ىمد اؾمتٜمٝمْمٜم٤م هؾ أَ ٟم٤مس ُمـ أُ ٟمٜم٤م إِ واًمٕمٚمؿ اخلٓمػم  بػم،٤م اعمقمم اًمٙمَ هّي أَ قمٚمؿ إِ  

وؾمٕمدٟم٤م  رٟم٤م سم٤مًم٘مدوم قمٚمٞمؽ،ُمػم طمبٞم٥م سمـ اعمٜمتج٥م ومرُس ًمٞمؽ إَ إِ رؾمٚمٜم٤م أَ و

ذم وهٜمٞم٧م سم٤مخلالوم٦م  اًمبٝمٞم٦م اعمرضٞم٦موسمقريم٧م ـمٚمٕمتؽ  ومبقريم٧مسم٤مًمقصقل اًمٞمؽ 

  اًمرقمٞم٦م.

المىم٤مل اًمراوي: ومٜمٔمر قمٚمٞمف   ؿَّ صمُ  ،دٟم٤مهؿأَ هبؿ ووضمقه اًمقومقد وم٘مرَّ إمم  اًمسَّ

 هبؿ  رسَّ وهؿ يمام ـمٚم٥م أهلؿ ومر٠مَ اؾمتٜمٓم٘مٝمؿ وؾم
 ًمٕمٜمف اهلل ى اسمـ ُمٚمجؿأَ ٟمف رأَ  َّٓ إِ

المقمٚمٞمف ُمر ٠مَ ومىم٤مل: ـمٚم٘مٝمؿ سمٞم٤مٟم٤م أَ و ومّمحٝمؿ ًمس٤مٟم٤م،أَ و هؿ ضمٜم٤مٟم٤م،أَ ضمرأَ   ًمٙمؾي  اًمسَّ

ٞم٤موم٦م دار اًمْمي إمم  ُمر سمٜم٘مٚمٝمؿأَ و وومرس قمريب، ورداء قمدين، واطمد ُمٜمٝمؿ سمحٚم٦م يامٟمٞم٦م،

 هبؿ رسورًا قمٔمٞماًم. ه ومرسَّ أَ ًمٞمف يمت٤مب طمبٞم٥م سمـ اعمٜمتج٥م وم٘مرإِ دومٕمقا  نْ أَ  دوذًمؽ سمٕم

اعم١مُمٜملم  ُمػمأَ ْحـ سمـ ُمٚمجؿ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ووىمػ سملم يدي ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مم قمبد اًمرَّ 

المقمٚمٞمف   ي٘مقل: ٠مٟمِمأو اًمسَّ

                                                           

  (.111: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب ( وم٤مه٧م: ٟمٓم٘م٧م3)
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ـُ اعمُ  ٟم٧َم أَ   ىداًمٜمَّ  وذ واعمٝمذُب  ٝمٞمٛم

ـُ  ِذيـ اسم  غماًمٕمُ  سمٜمقا سمٞمقشم٤مِت  اًمَّ

د ؽ ي٤م ويصَّ ظمّمَّ  اهللُ  حمٛمَّ
 

 

ـُ    لِ وَّ إَ  (3)رازِ ذم اًمٓمّ  اهمؿِ اًمرضَّ  واسم

ـُ   لِ قَّ اًمّّم  ؾمقدِ وإ اًمٗمقارسِ  واسم

 لِ ٜمزَ اعمُ  دُم٤م سم٤مًمٙمت٤مِب ىمِ  ٤مكَ بَ وطَم 
 

 : [ُ ضْف ٓكتلُّىخبازِ ابً ملذه بَأِإ]

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم َٕ اٟمف ىم٤مل  ؿَّ صمُ  ومسقف  ،ردتأَ رم سمٜم٤م طمٞم٨م ؿمئ٧م وإِ : اًمسَّ

وطم٤مزم  ،(1)ؿمقسأَ وؿمج٤مع  ،(1)أهٞمس[] سمٓمؾ  يمّؾ َّٓ إِ ومام ومٞمٜم٤م  ،ك٤م ُم٤م يرّس شمرى ُمٜمّ 

 ص٤مًمِح إمم  ٟمقرصمف [يمذًمؽ]، و[ضمدادوإَ ]سم٤مء ورصمٜم٤م ذًمؽ ُمـ أ [ىمد] (4)أسمئس

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٤مؾمتحسـ  سمٜم٤مء،إَ  قمٚمٞمف وىم٤مل  [ُمـ سملم اًمقومد]يمالُمف  اًمسَّ

الم  ؟ش ؾو اـرَّ ّي أَ بوهلل مو اسؿؽ »ًمف:  اًمسَّ

  .ٚمجؿْحـ سمـ ُمُ بد اًمرَّ اؾمٛمل قمَ  ىم٤مل:

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أـمرق ٠مَ وم ىم٤مل:  وىم٤مل: راً ٗمٙمي تُم رضِ ؾمف ؾم٤مقم٦م قمغم إَ أر اًمسَّ

ّٓ  ؾقةَ  وٓ حقَل  وٓ, ]قنعُ ـقف را ِ إو كّ إِ و هلل وكّ إِ »  .ش[اـعظقؿ اـعظُّ  بوهلل إ

                                                           

 (.ٗم٤مح: )ذم اًمٙم٘متؾ( ذم اعم3)

اسمــ  –)ًمسـ٤من اًمٕمـرب اًمِمج٤مع :وإَْهـَٞمس سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمبح٤مر: ، وُم٤م(دقمسأَ : )صؾذم إ (1)

 (. 111: 7ُمٜمٔمقر

 (.337: 7اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب اًمِمديدُ  اًم٘مت٤مل قمغم اجلَِريء :( إؿَْمَقُس 1)

 يمٞمس(.أَ ذم اًمبح٤مر: )  (4)
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 يديف طمدىإِ  ويرضب ًمٞمفإِ  ٔمراًمٜمَّ  يٙمرر الماًمسَّ  قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم ُمػمأَ  وضمٕمؾ :ىم٤مل]

 [.ويسؽمضمع إظمرى قمغم

 ؟شكً(أَ  راديي مُ أَ ]َوحَيؽ[ »ًمف: ىم٤مل  ؿَّ صمُ 

 .ٟمٕمؿ ىم٤مل:

المقمٚمٞمف  ٠مٟمِم٠موم  ي٘مقل: اًمسَّ

 سم٤مًمقداد ُمٜمل أٟمّمحؽ ٟم٤م]أَ 

 ىمتكم ريدُ ويُ  فُ شمَ ٤مٞمطم ريدُ أُ 
 

 إقم٤مدي[ ُمـ وأٟم٧م ُمٙم٤مؿمٗم٦م 

 ظمٚمٞمكم ُمـ قمذيري ُمـ ُمرادي
 

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ص٤مطم٥م  -صبغ سمـ ٟمب٤مشمف ٤مل إَ ىم ٤م دظمؾ اًمقومد عمّ  :- اًمسَّ

المقمٚمٞمف ُم٤مم قمغم اإلِ  دسمر قمٜمف أَ  ومٚمامَّ  ،ظمرىأُ سم٤ميٕمقه وسم٤ميٕمف اسمـ ُمٚمجؿ ُمرة سمٕمد  اًمسَّ

 ،اؾمتقصمؼ ُمٜمف سم٤مًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ اٟمف ٓ يٖمدر وٓ يٜمٙم٨مواسمٕم٦م رووسم٤ميٕمف صم٤مًمث٦م دقم٤مه 

ْ أَ ي٤م  وم٘م٤مل ًمف اسمـ ُمٚمجؿ:  ومام سم٤مًمؽ صح٤ميِب أَ ـ ُمِ  طمدٍ ٠مَ هذا سم ومٕمٚم٧َم  ركَ أَ  ُمػم اعم١مُمٜملم مَل

  ؟ؼٞمصمقا٤مًمٕمٝمقد واعمسم كَمَّ قمَ  يمد١مشم

المقمٚمٞمف ىم٤مل ًمف   .شتػل ببقعتل ــؽ كّ أَ  طؾؿُ  َٕ ّّن إِ  مض يو ويؾَؽ إِ »: اًمسَّ

 يّن إِ و ،[ىمب٤مزم اًمٞمؽوإِ ]وومقدي قمٚمٞمؽ ٟمؽ يم٤مره ٠مَ ُمػم اعم١مُمٜملم يمأَ ي٤م  وم٘م٤مل ًمف: 

 ىم٤مشمؾ دوٟمؽ[أُ ]وىم٤مُم٦م سملم يديؽ طم٥م اإلِ ُٕ 
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الموم٘م٤مل ًمف قمٚمٞمف    ؟شطـفو ـي تصدؾـللَ طـ مس َؽ ـتُ لس نْ إِ  بوهلل طؾقَؽ » :اًمسَّ

  .ُمػم اعم١مُمٜملمأَ ٟمٕمؿ وسمٞمٕمتؽ ي٤م  ىم٤مل:

 ذا بؽقً تؾطؿُ إِ وؿـً  غرك دايي يقديي,ِص [ يومِ أَ ]مو ؿون ـؽ يف أَ » وم٘م٤مل:

ًَ ؽلَ سؽً أُ  وتؼقل ـؽ: و فَؽ  ور آكؽ جتـل يف َٕ  صوـح: كوؾيِ  ـ طوؾرِ مِ  كشؼأَ  ك

 .ش فـؿ كورَ طؿرك  ـويي يغضى اهلل ِبو طؾقؽ ؽقدوؾؽ ِبو 

 ٟم٧َم أَ ي٤م ُمقٓي واهلل وًمٙمـ ذًمؽ ]ومقاهلل ُم٤م يمذسم٧م[ ٟمٕمؿ ي٤م ُمقٓي ىمد يم٤من  ىم٤مل:

 .[كَمَّ هؿ قمَ قمزُّ ]وأَ  زمّ إِ اخلٚمؼ  طم٥ّم أَ 

 .(3)شؾوهلو ياليوً  ,ـلؾد ؿذبً واهلل مو تبُّ » وم٘م٤مل ًمف:

 ؽ طمبّ أُ  ٓ يّن ٠مَ وحتٚمػ صمالصم٤ًم سم ،ؽطمبّ أ يّن أَ طمٚمػ صمالصم٤ًم أَ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ي٤م  ىم٤مل:

فو ـَ سؽَ لَ ل طوم ؽـػَ لَ  سود بإَ  رواح ؾبَؾ إَ   َ تعوغ وؾؼ اهللَ نَّ إِ وحيؽ » وم٘م٤مل ًمف:

 ـوك اوتؾػ يف دارِ مـفو هُ  ـوؿرَ ومو تَ  ,كقوتؾػ يف اـدُّ ئأعورف مـفو هـوك ؽام تَ  ,اءاهلق

 .شف روحؽعرِ روحل ٓ تَ  نَّ إِ و ,كقواـدُّ 

                                                           

 ،صـدىم٤م وىمٚم٧م طم٘م٤م ٟمٓم٘م٧م وًم٘مد ،يمذسم٧م وٓ يمذسم٧م ُم٤م واهلل :اًمسالم قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم أُمػم ذم اعمّمدر: )وم٘م٤مل (3)

 وطمـ٤من وىمتؽ ىمرب وًم٘مد - ورأؾمف حلٞمتفإمم  وأؿم٤مر - هذه ُمـ هذه وؾمتخْم٥م ،حم٤مًم٦م ٓ ىم٤مشمكم واهلل وأٟم٧م

 زُم٤مٟمؽ(.
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 -هذاإغ  ظ ؽؾقـظرؾوتِ إغ  ـظريَ  نْ أَ  هُ َسَّ  ـْ مَ »: اسمـ ُمٚمجؿ ىم٤مل  وممّ ومٚماّم  ىم٤مل:

 .شزموكف ؾتف وحونَ رب وَ وـؼد ؾَ  -ـقفإِ شور بقده أَ و

و أَ ُمر سم٘متكم ٠مَ ل ومذا قمروم٧م ذًمؽ ُمٜمّ إِ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ي٤م  وىمٞمؾ ان اسمـ ُمٚمجؿ ىم٤مل: 

 .سمٕمٞمدة قمٜمؽ سمالدٍ إمم  ينؾمػّم 

الموم٘م٤مل قمٚمٞمف   ؽؽـ مع  املحػقظ, ؾؿ يف اـؾقِح ذـؽ و رى بف اـؼَ  يضؾد ؾُ » :اًمسَّ

ُمرهؿ أَ  ؿّ ؿمٝمر صمُ أىم٤مُمقا صمالصم٦م ٠موم ,شبالدؿؿ[إغ  آذن ـؽؿ يف اخلروج حّتك]صوحبؽ أَ 

  .قم٤مىمف اعمرض قمـ اعمسػم ُمٕمٝمؿ فُ ٟمَّ ٢مِ  اسمـ ُمٚمجؿ ومّٓ إِ ومس٤مروا  ،سمالدهؿإمم  سم٤مًمرضمقع

ن اسمـ ُمٚمجؿ سمرئ ُمـ ُمرضف وضمٕمؾ خيدم ُمقٓي إِ  ؿَّ صمُ  :صبغ سمـ ٟمب٤مشمفىم٤مل إَ 

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ  صمره قمغم آضمؾ ذًمؽ ووم٘مرسمف ٕ ،س٤مرع ذم ىمْم٤مء طمقائجفويُ  اًمسَّ

المهمػمه هذا وهق قمٚمٞمف  ًَ أَ » ي٘مقل: اًمسَّ  .شؾوتظ ٓ محوـف ك

 .ُمر سم٘متكمآذًمؽ وم روم٧َم ذا قمَ إِ ي٤م ُمقٓي  :وم٘م٤مل ًمف

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل    ش.بؾ اجلـوييقز اـؼصوص ؾَ ٓ َُي »: اًمسَّ

ؿمؽم، ؾمقد اًمٙمٜمدي، وُم٤مًمؽ إَ ىم٤مل اًمراوي: ومسٛمع خم٤مـمبتٝمام اعم٘مداد سمـ إَ ]

المُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف أَ إمم  ىمبالومجردا ؾمٞمٗمٝمام وأَ  ، وىم٤مٓ ًمف: ُمـ هذا اًمٙمٚم٥م اًمسَّ

 .ٓ شم٠مُمرٟم٤م سم٘متٚمفأَ خت٤مـمبف هبذا اخلٓم٤مب،  اًمَّذي
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الموم٘م٤مل هلام قمٚمٞمف    رؿام بؼتؾِ مُ آ ّّن اؽّتون ام أَ اهلل ؽقؽُ  و طـ ذـؽ بوركَ ػّ ؿُ » :اًمسَّ

 .(7)[شل يػعؾ شقئو ر ؾٍ 

 وهلل در ُمـ ىم٤مل:

 هُ ىمدرُ  ٕم٤مفمؿَ ُم٤مُم٤ًم ىمد شمَ إِ سمٜمٗمز 

 
ِ
 سمف رض٤مً  مْ يمرِ أَ اهلل  رىض سم٘مْم٤مء

 ؿقمٜمٝمُ  يّمٗمُح  ؿَّ ف صمُ ٞمٚميرى ىم٤مشمِ 

 ًٓ ٓ وِ ُم٤مُم٤ًم وَ ومٚمؿ يرىمبقا ومٞمف ذِ 

 سمٖمٞم٦مٍ  ٝمرَ ُمَ  ص٤مرَ  كِمي قمَ  ىمتُؾ أَ 

ـَ ُمقا اًمدي ًم٘مد هدَّ   سم٘متٚمفِ  قيؿَ اًم٘مَ  ي

 قمغم تٛمردٍ ُمُ  ـ وم٤مضمرٍ ُمِ  فُ ويٚمَ  ومٞم٤م

 ضمٜم٤مي٦مٍ  ّي أ مل يدرِ  ويٚمفُ  وي٤م

 ضمٝمٜمؿٍ  ٟم٤مرَ  احلنِم  يقمُ  ومبنماهُ 
 

 

 ٙمرِ واًمِمُّ  ؼمِ ذم اًمّمَّ  ُمث٤ملِ قمـ إَ  وضمؾَّ 

 واًمرّضِ  رِس اًمٕمُ  ذم طم٤مًم٦مِ  أشمبق

 ـ ؿمٝمر ُمِ  ؿِ ذم اعمٕمٔمَّ  شمقهُ أَ  نْ أَ مم إِ 

 درِ اًم٘مَ  ذِي  سمٚمٞمٚم٦مِ  ٘متقًٓ ُمَ  ردوهُ ٠مَ وم

 ٝمرِ ـ ُمَ ُمِ  وي٤مًمَؽ  تؾٍ ـ ىمَ ُمِ  ًمَؽ ومٞم٤م

  يمرِ ـ ذِ يمر ُمِ واًمذي  ؾمالمِ ذم اإلِ  ومل يبَؼ 

 ومم ًم٘مدرِ أَ در ٓ يرقمك ًم٘مَ  اهللِ

 طمٞمدرة اًمٙمري  اًمٙمرارِ ضمٜم٤مه٤م قمغم 

ـِ  ُمـ اهللِ وظمزٌي   (1)ذم احلنِم  اعمٝمٞمٛم
 

                                                           

، 119: 41اعمجٚمزـ  –سمح٤مر آٟمقار  وذم/ 11 -11طمرز اًمِم٤مـمري:  –الم ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ أَ ( ُم٘متؾ 3)

ـ )سمـ٤مظمتالف 317: 1اخلـقئل –وُمٜمٝمـ٤مج اًمؼماقمـ٦م  ،طمبٞمـ٥م سمــ اعمٜمتجـ٥مإمم  المذم يمت٤مب يمتبـف قمٚمٞمـف اًمسَّ

الم  )سم٤مظمتالف(.47قمكم اخلٓمل:  -سمسٞمط(/ووم٤مة أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ

 .ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة قمٜمدي ضمده٤ممل ااًمِمٕمري٦م سمٞم٤مت (إَ 1)
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 :مسٍهَألُٔ الباطئ٘ ألعداُٜ ّما ٓؤّل إ احلكٔك٘

المومم٤م ٟم٤مًمف قمٚمٞمف  وًمئؽ أَ سمف  اوىمٕمقأَ وُم٤م  ّم٤مب،ف اًمٜمّ قمدائِ أَ وضمرى ًمف ُمـ  اًمسَّ

الميم٤من ًمف قمٚمٞمف و ،ب٤مباعمردة اًمٙمالب ُمـ اًمٕمداوة واًمسَّ  ي٤مت ويمراُم٤مت آومٞمف  اًمسَّ

 .سمٕمد ووم٤مشمفيم٤من وهذا 

يقم يٛمع اًمٕمٚمامء يتٜم٤مفمرون قمٜمده  ؿمٞمد يم٤من يمّؾ ان ه٤مرون اًمرّ  (3)]روى اًمقاىمدي[ 

]إزمَّ يقُم٤م[ رؾمَؾ ٠مَ وم]واًمٜم٘مٚمٞم٦م[،اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ذم اًمٕمٚمقمِ 
واعمجٚمس ًمٞمف إِ ومٛمْمٞم٧م ىم٤مل:  (1)

 [يمؿ] ىم٤مل:وه٤مرون  زمَّ إومٜمٔمر  ،٤مومٕمل ضم٤مًمس٤ًم قمغم يٛمٞمٜمفويم٤من اًمِّم  هم٤مص سم٤مًمٕمٚمامء،

 يب ـم٤مًم٥م؟أسمـ  قمكمّ  ومْم٤مئؾِ  ذم شمروي طمديث٤مً 

د سمـ حمٛمَّ إمم  ٟمٔمر ؿَّ صمُ  وُمثٚمٝم٤م ُمرؾمٚم٦م، ةُمسٜمد ٟمٕمؿ مخس٦م قمنم اًمػ طمدي٨م وم٘مٚم٧م:

روي أَ ٟم٤م أَ  ٤مومٕمل وم٘م٤مل:ل اًمِّم ٠مَ ومس ُمثؾ ُم٤م ىمٚم٧م، اؾمح٤مق وحمٛمد سمـ يقؾمػ وم٘م٤مٓ ًمف

  .فمخسامئ٦م طمدي٨م ذم ومْم٤مئٚم

 .سم٤معمِم٤مهدة فُ ٟمَّ َٕ  ،ونوُم٤م شمر ـ يمؾي ي طمدي٨م ظمػم ُمِ قمٜمدّ  وم٘م٤مل ه٤مرون:

 .روه ًمٜم٤مإِ  وم٘مٚمٜم٤م ًمف: 

                                                           

 )ُم٤م روي( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. :ٕصؾ( ذم ا3)

 حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ ىم٤مل ومٛمْمٞم٧م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدرإمم  صؾ: )يقُم٤م( ذم ا1ٕ)
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 س٥ُم يَ  ظمٓمٞمب٤مً  ٤من هبأَ  -(3)٤ممقمغم اًمِمَّ  وىمد ضمٕمٚمتف واًمٞم٤مً  - زمَّ إِ ل اسمـ قمٛمّ  ٥َم تَ يمَ  ٘م٤مل:وم

 سم٤محلديد، ُم٘مٞمداً  زمَّ إِ  رؾمٚمفُ أَ  نْ أًمٞمف إِ  ٧ُم ومٙمتب :ُمٜمف مجٕم٦م ويٜم٤مُل  يب ـم٤مًم٥م ذم يمؾي أسمـ  قمكمّ 

 .واًمٚمٕمـ[ظمذ سم٤مًمس٥م ]أَ  طمرض سملم يدي ومٚماّم 

  ّي ي٤م ُمٚمٕمقن َٕ  وم٘مٚم٧م ًمف:
ٍ
 شمسبف؟ رء

 .ضمداديأَ ل وسم٤مئِ آىمتؾ  فُ ٟمَّ إِ  وم٘م٤مل:

 !قمٚمٞمف ؟ىمتٚمف  وضم٥َم  ـْ  ُمَ َّٓ إِ تؾ ف ُم٤م ىمَ ٟمَّ أَ ُم٤م قمٚمٛم٧م أَ  وم٘مٚم٧م: 

همٌم  طمّتك طقؾموم٤مُمرت سمف ومرضب مخسامئ٦م  شمرك قمداوشمف،أَ ٟم٤م ُم٤م أَ  وم٘م٤مل اًمٚمٕملم:

ومت٤مرة ىمٚم٧م اطمرىمف  ذم يمٞمٗمٞم٦م ىمتٚمف: راً سم٘مٞم٧م ًمٞمٚمتل ُمتٗمٙمي و ًمٚمحبسُمرت سمف أَ  ؿَّ صمُ  قمٚمٞمف،

ن رؾمقل اهلل أي٧م أومر ،ظمر اًمٚمٞمؾآقم ظمذين اًمٜمَّ ٠مَ وم رُمٞمف ذم اعم٤مء،أَ ٚم٧م وشم٤مرة ىمُ  سم٤مًمٜم٤مر،

 ٟمزل ُمـ اًمسَّ 
ِ
يب ـم٤مًم٥م واحلسـ واحلسلم أَ سمـ   اعم١مُمٜملم قمكمّ ػمُمأَ وُمٕمف  امء

ظمذ ؿمٕم٤مقمف ٠مٞمؾ ىمدح ُمـ ًم١مًم١م يائىمد ٟمزًمقا ذم ىمٍمي وسمٞمد ضمؼم]وضمؼمائٞمؾ[

ٙمؿ واذسمقا ُمقا ُمـ ُمٜم٤مُمِ قد ىمل حمٛمَّ آُمٜمف وٟم٤مدى ي٤م ؿمٞمٕم٦م  بّل ظمذه اًمٜمَّ ٠مَ وم، ّم٤مرسمسم٤مَٕ 

وم٘م٤مم ُمـ  ،رضمؾ آٓفٞمٚم٦م مخس٦م حيرؾمٜمل ذم شمٚمؽ اًمٚمّ  اًمَّذيويم٤من  ،ُمـ هذا اعم٤مء

ًمٞمف وذسمقا إِ وم٤مشمقا  ،يقم هؿ يمّؾ ارأَ  يّن ؾمامئٝمؿ َٕ ٠مقمرومٝمؿ سمأَ رسمٕمقن رضماًل أَ قم٤مفمٛمٝمؿ أ

                                                           

ُمـػم قمٚمٞمـف ومٙمـ٤من هـق إَ  ،ل قمبد اعمٚمؽ سمـ ص٤مًمحاسمـ قمٛمّ إمم  ٤مم ومقضتفاًمِمَّ  ٚمَؽ ُمُ  نَّ إِ ( ذم زهر اًمرسمٞمع: وم٘م٤مل: 3)

 .٤مم ظمٓمٞمب٤م يس٥م.....(ن ذم اًمِمَّ أَ ومٙمت٥م ازمَّ 
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  .ُمـ ذًمؽ اعم٤مء

ـَ أَ »: بّل ىم٤مل اًمٜمَّ  ؿَّ صمُ  شمك ًمف أَ و ـ اعمجٚمسِ وم٘م٤مم رضمؾ ُمِ  ؟,شمشؼلاـدِّ  طقُى اخلَ  ي

سى وصقل تَ  رءٍ  يّ َٕ  ,ـ كعؿيِ اهلل بؽ مِ  رّيَ ؼَ  ؾْى يو ؿَ » سمٞمده وىم٤مل: بّل ومٚمزُمف اًمٜمَّ 

  ؟شيب صوـىأَ بـ  ِظّ ووؾقػتل طَ 

احلبس إمم  ُمرت سمف ومردوه٠مَ وم ،ؾمقدًا ذًمؽ اخلٓمٞم٥م ذم ؾم٤مقمتفِ أَ سخ يمٚمب٤م ومٛمُ 

ومزقم٤ًم ُمرقمقسم٤ًم  وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م ,امءاًمسَّ إمم  ُمٕمف ـْ وُمَ  بّل وصٕمد اًمٜمَّ  ،ىمٗم٤ملإَ وضب قمٚمٞمف 

سم٤مخلٓمٞم٥م  كَمَّ قمَ  وىمٚم٧م ًمف: اخل٤مدم (3)ي٤مرس ومٓمٚمب٧ُم  شمْمٓمرب قمٔم٤مم ُمٗم٤مصكم،

 رضِ ره قمغم إَ يؾمقد أَ ذين يمٚم٥م أُ شمك ىم٤مسمْم٤ًم قمغم أَ احلبس وإمم  ومٛم٣م ،اًمدُمِم٘مل

 .ؾمقد هذا اًمٙمٚم٥م إَ ّٓ إِ حبس ي٧م ذم اعمأَ ُم٤م ر دُمل وم٘م٤مل زم:ذن ا٠ٔمُ ف يمذٟمَ أُ و

 نْ إِ ذم احلبس  ٝمذا هقوم ،احلبس هذا هق اخلٓمٞم٥م اًمدُمِم٘ملإمم  هردَّ  وم٘مٚم٧م: 

  .شمٞمٜم٤م سمفأَ ًمٞمف إِ ٔمر اًمٜمَّ  ردشمؿأَ 

شمك أحبس واعمإمم  وُم٣م ُمر ُمرسور اخل٤مدم٠مَ وم :ذًمؽ ٟمح٥ّم  ٤مومٕمل:وم٘م٤مل اًمِمَّ 

 اهلل؟ بي٧م قمذاأَ ي٤م ُمٚمٕمقن ر ٤مومٕمل:وم٘م٤مل ًمف اًمِّم  ذٟمف،أُ ؾمقد يره ُمـ سم٤مًمٙمٚم٥م إَ 

 هومردّ  ،اًمٕمذاب ٟم٤م ٟمخ٤مف ُمـ ٟمزولِ ٢مِ ٤م ومسمٕمده قمٜمّ أَ  ٤مومٕمل:وم٘م٤مل اًمِمَّ  ؾمف،أومبٙمك وطمرك ر

                                                           

 .ذم اعمّمدر: )ُمرسور( (3)
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امء ٟمزًم٧م ص٤مقم٘م٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمسَّ  وم٘م٤مًمقا: ،حبس ومبٕمد ؾم٤مقم٦م ؾمٛمٕمٜم٤م صقشم٤م ه٤مئالً اعمإمم 

 .(3)يم٤من ومٞمف اًمَّذيطمرىمتف واحلبس ٠مَ وم

ُم٤مم إِ وطمٞمدر اًمٙمرار ُمػم اعم١مُمٜملم أَ قمداء أَ اًمقارد ان مجٞمع اخلؼم واعمستٗم٤مد ُمـ 

ـِ ؿ هّن صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، إِ  آسمراراعمت٘ملم  يمالب وطم٘مٞم٘م٦م احل٤مل  ذم اًمب٤مـم

سمِمٞمٕم٦م  ٟمس٤من يمراُم٦م وًمٓمٗم٤مً ٤مهر ذم صقرة ٟمقع اإلِ سمرزهؿ اهلل ذم اًمٔمَّ أَ ام ٟمَّ إِ و ،وظمٜم٤مزير

ُمػم أَ  ؿمٞمٕم٦م قمغم وًمق سمرزوا سمح٘م٤مئ٘مٝمؿ اًمب٤مـمٜم٦م ًمِمؼَّ  ،يامنهؾ اإلِ أَ اعم١مُمٜملم  ُمػمأَ 

 .ُمرهؿأَ  ه٤مهلؿإَ ؿ وهتٕم٤مذُماعم١مُمٜملم 

 ح٘مٞم٘متف اًمب٤مـمٜم٦م،سمسمرز  [ف ىمدٟمّ ٢مِ وم]عمـ ٟمٔمر ًمف  ةؼمومٝمذا اخلٓمٞم٥م اًمدُمِم٘مل قمِ 

٘مل ام اجلزاء هلذا اًمِمَّ ٟمَّ إِ و ٤مهري٦م،ٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٔمَّ قرة اإلِ اًمّّم  يأَ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف  توشمٖمػمَّ 

 (1)ٚم٥ّم واًمثَّ  ٥مي ارشمٙمبف ُمـ اًمّس ٟمّمٞم٥م قمغم ُم٤م  يامن ُمـًمٞمس ًمف ذم اإلِ  اًمَّذياخلٓمٞم٥م 

                                                           

، آطمتج٤مج اًمث٤مين واًمستقن )سمتٗمّمٞمؾ وزي٤مدة مل 140اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين:  –( اطمتج٤مج اعمخ٤مًمٗملم اًمٕم٤مُم٦م 3)

، ذم قم٘م٤مب ؾمـ٤مب أُمـػم اعمـ١مُمٜملم 190اًمسٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري:  –اًمرسمٞمع  اعمّم٤مدر( /زهر سم٘مٞم٦مضمده٤م ذم أَ 

 ذم ومْمـؾ أُمـػم اًمٕمّبـ٤مدن ، ُمـ٤م رواه هـ٤مرو73: 3اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمبحـراين  –الم / اًمٙمِمٙمقل قمٚمٞمف اًمسَّ 

، اًمبـ٤مب 387حمٛمد صـ٤مًمح اًمٙمِمـٗمل احلٜمٗمـل:  –اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف / اعمٜم٤مىم٥م اعمرشمْمقي٦م 

 –طم٘مـ٤مق احلـؼ إوقمٜمـف ذم ذح  ،اًمث٤مًم٨م، ذم سمٞم٤من ُمٜم٤مىمبف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف )وم٤مرد( )سمـ٤مظمتالف(

 .)سم٤مظمتالف( 718: 8د اعمرقمٌم اًمسٞمّ 

 صمٚم٥م(. –، ُم٤مدة 143: 3اسمـ ُمٜمٔمقر  –)ًمس٤من اًمٕمرب  سم٤مًمٚميس٤من وإظَْمذُ  اًمٚمَّْقمِ  ؿِمّدةُ  :اًمثَّْٚم٥ُم  (1)
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يٕمجؾ اهلل اًمٕمذاب ًمف سمّم٤مقم٘م٦م حترىمف  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ اهلل وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل  ًمقزمّ 

 .(3)سمدقمذاب إإمم  وشمسقىمف

 اًمٙمٗمر سمف يمٗمر سم٤مهلل، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمفُمػم اعم١مُمٜملم أَ اهلل  وزمّ ن أَ واقمٚمؿ 

ـ يم٤من حيذوا وُمَ  الصم٦م،صٜم٤مم ىمريش اًمثّ أقمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م ان  يدّل و ،ك سمف ذك سم٤مهللواًمنّم 

يم٤مٟمقا قمغم اًمٙمٗمر ؾمالم اهلل قمٚمٞمف اهلل  يمٗمروا سمقٓي٦م وزمّ  اًمَِّذيـطمذوهؿ وهبؿ ي٘متدى 

اعمٗمٞمد سمـ اًمٜمٕمامن د د سمـ حمٛمّ ٕمٞمد حمٛمّ سَّ ًمٞمخ امم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمِمَّ و اح،اًمٍّم 

 .( 1)٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥ماًمثّ  ذم يمت٤مسمف:

  سمراهٞمؿإِ ؾمح٤مق سمـ إِ  اعمٝمدي رضمؾ ي٘م٤مل ًمف:سمـ ؿمٞمد د اًمرّ يم٤من قمغم حمٛمّ  ىم٤مل:

                                                           

، اًمب٤مب اًمّس٤مدس، وُمِم٤مرق َأٟمقار اًمٞم٘مـلم ًمٚمِّمـٞمخ رضمـ٥م اًمـؼمد: 114( ُأٟمٔمر اهلداي٦م اًمٙمؼمى ًمٚمخّمٞمبل: 3)

 ،401: 4، وُمديٜمـ٦م اعمٕمـ٤مضمر ًمٚمسـٞمَّد ه٤مؿمـؿ اًمبحـراين49: 47، وقمٜمف ذم سمحـ٤مر إَٟمـقار ًمٚمٛمجٚمزـ311

 .341ح

قمثر قمغم يمت٤مب )اًمث٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م( ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد، واًمٔم٤مهر اٟمف يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م واعمث٤مًم٥م ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد أيب أَ ( مل 1)

، ٟمسـبف إًمٞمـف صـ٤مطم٥م يمتـ٤مب )اعمٜم٤مىمـ٥م 431قمبد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمــ اًمـٜمٕمامن احلـ٤مرصمل، اعمتـقرم ؾمـٜم٦م 

ًمِم٤مقمر اعمِمٝمقر ا -اًمٕم٤مروملم( طمٙم٤مي٦م ديؽ اجلـاًمٗم٤مظمرة(،قمغم ُم٤م طمٙمك قمٜمف اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمتقسمكم ذم )روض٦م 

ٞمخ أْحـد وآل( ًمٚمِّم  بّل طمٙمك قمٜمف طمٙم٤مي٦م ديؽ ذم )قم٘مد اًمٚمئ٤مل ذم ومْم٤مئؾ اًمٜمّ ، و يمذا اًمٕمّب٤مدُمع ه٤مرون -

ًمٚمسٞمد اًمنميػ اًمر ، و إٟمف ٟم٘مؾ قمـ يمت٤مب اعمٜم٤مىمـ٥م  ُمٍمطم٤م سم٠من )اعمٜم٤مىم٥م اًمٗم٤مظمرة(اسمـ ؾمٚمٞمامن اًمبحراين 

   (7119، رىمؿ 137: 11)اٟمٔمر اًمذريٕم٦م ٞمد هذه احلٙم٤مي٦م و اعمث٤مًم٥م شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمخ اعمٗم
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ديب٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم قم٤مروم٤ًم سمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم أَ ويم٤من قم٤معم٤ًم وم٤مضاًل ؿم٤مقمرًا  ،(3)اعمٚم٘م٥م سمديؽ اجلـ

ٓ يثب٧م  اجلـ رضمٌؾ  ديَؽ  نَّ إِ  ؿمٞمد وىمٞمؾ ًمف:اًمرّ إمم  ومقر سمف ويم٤من ُمع ذًمؽ ؿمٞمٕمٞم٤ًم،

ُمػم أَ ن ىمتٚمف ٢موم هٚمف،أَ ؾمالم وي٘مع ذم اإلِ  ـوهق ممّ  ة،وٓ ٟمبقّ  ص٤مٟمٕم٤ًم وٓ ي٘مقل سمبٕمث٦مٍ 

 .هِ ـ ّذ ؾمالم ُمِ ٤مس ُمٜمف واإلِ راح اًمٜمّ أَ  ،اعم١مُمٜملم

الم سملم يديف ىم٤مل: َؾ ثُ  ُمَ ؿمٞمد ومٚمامَّ طمرضه اًمرَّ ٠مَ وم    .(1)ُمػم اعم١مُمٜملمأَ ي٤م  ؽقمٚمٞم اًمسَّ

                                                           

الم سمـ طمبٞمـ٥م اًمٙمٚمبـل احلٛميصـ اًمسـٚمامين الم سمـ رهمب٤من سمـ قمبد اًمسَّ ( اعمِمٝمقر ان ديؽ اجلـ هق: قمبد اًمسَّ 3)

الم. شمقذم ؾمٜم٦م يمثػمة ذم احلسلم قمٚمٞمف اًمّس  ًمف ُمراٍث  ،ؿم٤مقمر ُمِمٝمقر ذم أهؾ اًمبٞم٧م ،اًمِمٞمٕمل اعمقًمقد ذم ْحص

 384: 1اسمـ ظمٚمٙم٤من  –، وومٞم٤مت آقمٞم٤من 371: 33: اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  اًمذهبل هـ 111

أىمقل : ًمٞمس ذم يمالم ديؽ اجلـ ُمٜم٘مب٦م هل٤مرون اًمٕمب٤مد قمٜمدُم٤م ي٘مقل ًمف : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ، سمـؾ ُمثٚمبـ٦م ، ٓن  (1)

وًم٘م٥م  وؾمالُمف قمٚمٞمف . ًم٘م٥م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٜمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ًمٕمكم صٚمقات اهلل

صـٚمقات اهلل  أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم ظم٤مص سمٕمكم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، ٓ حيؼ ٕطمد طمتك ًمألئٛم٦م

 ُمـ وًمده أن يتسٛمك سمف. وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمــ ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد ىمـ٤مل : 1، ح431:  3ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم  

٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمديٜمقري قمـ قمٛمر سمـ زاهر ، قمـ أيب قمبد اهلل قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مل : ؾمـ٠مًمف رضمـؾ طمدصمٜمل إؾمح

 سٚمؿ قمٚمٞمف سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم ؟ قمـ اًم٘م٤مئؿ )قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ( يُ 

ىم٤مل : ٓ ذاك اؾمؿ ؾمٛمك اهلل سمف أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم ، مل يسؿ سمف أطمد ىمبٚمف وٓ يتسٛمك سمـف سمٕمـده إٓ يمـ٤مومر ، 

 ظَمـػْمٌ  اهللَِّ سَمِ٘مٞمَّـ٦مُ ىمٚم٧م ضمٕمٚم٧م ومداك يمٞمػ يسٚمؿ قمٚمٞمف ؟ ىم٤مل : ي٘مقًمقن : اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م سم٘مٞم٦م اهلل ، صمؿ ىمـرأ ﴿ 

  (.87)هقد : آي٦م﴾سمَِحِٗمٞمظٍ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َأَٟم٤م َوَُم٤م ُُم١ْمُِمٜملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ًَمُٙمؿْ 

 =، قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمرازي قمـ رضمؾ ؾمامه قمـ أيب قمبد اهلل174، ح177:  3وروى اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمسػمه 
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ٓ شمثب٧م ص٤مٟمٕم٤ًم وٓ  َؽ ٟمّ أَ ويٚمؽ سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ  ،هال وٓ ؾمٝمالً أَ ٓ  وم٘م٤مل ًمف اًمرؿمٞمد:

ؾمالم اإلِ  يريُح  ىمتٚمَؽ  نّ إِ و هٚمف،أَ و ؾمالمِ ـ ي٘مع ذم اإلِ مم َؽ ٟمّ أَ و ة،شم٘مقل سمبٕم٨م وٓ ٟمبقَّ 

 .كواعمسٚمٛملم ُمـ ذي 

٤م يٜمٓمقي ُمشمٚمؽ ُم٘م٤مًمتل، و وأن يٙمقن هذا ُمذهبل أُمٕم٤مذ اهلل  وم٘م٤مل ًمف ديؽ اجلـ: 

قاهد ُمع وضمقد اًمِمَّ  صمب٧م ص٤مٟمٕم٤مً أُ ُمػم اعم١مُمٜملم ٓ أَ ويمٞمػ ي٤م  ،وضٛمػمي قمٚمٞمف ىمٚمبل

 ٦م،ٔماًمٞم٘م يمٛمثؾِ  ٚمفُ ثَ ُمَ  اًمبٕم٨َم  نَّ إِ و قم،اًمٜمَّ  ثؾِ يمٛمَ  ٚمفُ ثَ ُمَ  َت اعمق نَّ إِ ي وقمٜمدّ  اًم٦م قمٚمٞمف،اًمدّ 

خيكم ٓ  (3)(و قمٚمٞمٜم٤م ٦مٍ ـ طمجّ ُمِ رض إَ  كمٓ خُي )شمٕم٤ممم و ؾمبح٤مٟمفُ  اهللَ  نّ أَ ي وقمٜمدّ 

 الِح اًمّمَّ إمم  ىمربأَ ٤مس ُمٕمف يٙمقن اًمٜمَّ  ٟمبّل  و ويّص أَ  ٤م ٟمبّل ُمّ إِ  ،ٓمِػ ٚمُّ ًماُمـ اعمٙمٚمٗملم 

 .ـ اًمٗمس٤مدِ سمٕمد ُمِ أَ و

                                                                                                                                                    

دظمؾ رضمؾ قمغم أيب قمبد اهلل وم٘م٤مل : اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مم قمغم ىمدُمٞمف وم٘م٤مل : قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مل=

د همػمه ومرىض سمف آ يم٤من ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم ، اهلل ؾمامه سمف ومل يسؿ سمف أطم: ُمف هذا اؾمؿ ٓ يّمٚمح آ ٕ

ـْ  َيـْدقُمقنَ  إِنْ ن مل يٙمـ سمف اسمتغم سمف ، وهق ىمقل اهلل ذم يمت٤مسمف ﴿ إُمٜمٙمقطم٤م و َّٓ  ُدوٟمِـفِ  ُِمـ َّٓ  َيـْدقُمقنَ  َوإِنْ  إَِٟم٤مصًمـ٤م إِ  إِ

)قمجـؾ اهلل شمٕمـ٤ممم ومرضمـف ذا يـدقمك سمـف ىمـ٤مئٛمٙمؿ ىمـ٤مل : ىمٚمـ٧م : ومـام( 337)اًمٜمسـ٤مء : آيـ٦م ﴾  َُمِريًدا ؿَمْٞمَٓم٤مًٟم٤م

.وهمػمه٤م ُمــ اعمّمـ٤مدر ؟ ىم٤مل : ي٘م٤مل ًمف اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م سم٘مٞم٦م اهلل ، اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م سمـ رؾمقل اهلل اًمنميػ(

اًمقؾمـ٤مئؾ  ، وُمسـتدرك11:  ـمـ٤مووس اسمـ ًمٚمسٞمد ، واًمٞم٘ملم391 اًمٓمقد: ًمٚمِمٞمخ آظمرى ُمٜمٝم٤م )إُم٤مزم

 ه٤مؿمـؿ ًمٚمسـٞمد اعمٕمـ٤مضمز ، وُمديٜمـ٦م 171: اًمٕمـ٤مُمكم ًمٚمحـر اًمسـٜمٞم٦م ، واجلـقاهر 198:  30ًمٚمٛمػمزا اًمٜمقري

 .( 190: 17 إٟمقار ، وسمح٤مر 73: 3 اًمبحراين

 ر.اعمّمد سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم (3)



173  

 

 

ٕمؾ ًمف ي طمّتكٟمٞم٤م ـ اًمدُّ ُمِ  (3)(ٓم٥ماًم٘مُ )ٓ خيرج ذًمؽ  نْ أاهلل شمٕم٤ممم  وضم٥َم أَ  ؿَّ صمُ  

 ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ومٞمٝمؿ، طمّتكل وَّ در إَ ُمع اًمّمَّ  (1)٤مس ُمٕمف يمح٤مهلؿيٙمقن اًمٜمَّ  ،ٝمقظمٚمٞمٗم٦م يمَ 

]اعمٜمحروملم[ لم ًمىمقل اعمبدّ  سٛمع ذمَّ ُمذهبل ومال شمَ هذا  –ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ي٤م -اهلل و قٝموم

ِذيـاهلٛم٩م اًمرقم٤مع  ،ٟمٕم٤ممذان إَ آ (1)وملم اعمٖمٞمػميـ اعمبتٙملماعمحرّ   يٓمػمون ُمع يمؾي  اًمَّ

ِذيـ ٟم٤مقمؼ وٟم٤مهؼ، ويتبٕمقن يمّؾ  ريح، وقمٛمٚمقا  ،شمٗمرقم٧م اًمزٟمدىم٦م ُمـ ُمذهبٝمؿ اًمَّ

سمام  اًمٕمّب٤مسسمٞمؽ أَ وقمـ  (4)(سم٤مئؽأَ وقمـ )اخلالوم٦م قمٜمؽ زووا و ،دي٤مهنؿأسم٤مًم٘مٞم٤مس ذم 

ـُ  :ُمـ ىمقًمفِ  ؿوؾمٚمَّ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ رووه يمذسم٤م قمـ رؾمقل اهلل  ٟمبٞم٤مء ُمٕم٤مذ إَ  ٟمح

  .وُم٤م شمريمٜم٤مه يٙمقن صدىم٦م ,ٓ ٟمقرث

 َوَوِرَث ﴿ :شمٕم٤ممم وىمد ىم٤مل اهلل ذًمؽ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ يمٞمػ ي٘مقل رؾمقل اهلل 

 .﴾...َداُوودَ  ُسَؾْقاَمنُ 

ـْ  َوَيِرُث  َيِرُيـِل﴿ :زيمري٤مًموىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   .﴾ ...َيْعُؼقَب  َآلِ  ِم

 ك ٤مئؾ ذم ؿمٕمرِ ويٚمؽ اًمس٧م اًم٘مَ  ؿمٞمد:ىم٤مل ًمف اًمرَّ 

                                                           

 .ُمٕم٤ممل اًمزًمٗمك وروض٦م اًمٕم٤مروملمسملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم  (3)

 ( ذم اعمّمدر: )يمحٙم٤ميتٝمؿ(.1)

 شمبؽ(. –، ُم٤مدة 191: 30اسمـ ُمٜمٔمقر  –)ًمس٤من اًمٕمرب  ( اًمبتؽ: اًم٘مٓمع1)

 ًمٙمِمٙمقل.( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم ا4)
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ؿَّ ضَم  صبح٧ُم أَ 
 ــدرِ اًمّمَّ  (1)سمالسمؾِ  (3)

 ن  إِ ُمل ودَ  ؾَّ ـمُ  ]يقُم٤ًم[٧ُم سمح نْ إِ 
                    

 ٛمرِ قمغم اجل (1)٤مُمٓمقيّ  سمٞم٧ُم أَ و 

 (4)صدري سمٙمتٛمفِ  يْمٞمـــُؼ  يمتؿُ أَ 
 

ـَ ٠مَ ٟم٤م اًم٘م٤مئؾ عم٤م ذيمرت ومأَ سمال واهلل  :وم٘م٤مل   ؟مت٤مُمف ي

 مت٤مم؟ ًمفأَ  ويٚمؽ ؿمٞمد:ىم٤مل ًمف اًمرَّ 

 .ٟمٕمؿ ىم٤مل: 

 ٟمِمد:٠مَ وم ىمٚمف، ىم٤مل: 

ـٍ أَ إمم  (1)شم٤مهأَ ــام ُم  يب طمــــس
  

  سمق سمٙمرِ أَ  فُ بُ وصـــ٤مطمِ  قمٛمــــرٌ  
 

 ٝماميرىض سمٗمٕمٚمِ  اًمَّذيومٕمٚمــك 
 

 (7)اطمت٘مب٤م ُمـــ اًمقزرِ  اًمَّذيُمـثؾ 

 

ـٍ أَ ؿ ٝمُ راسمــــٕمَ  ٚمقكَ ٕمَ ضَم   سم٤م طمس
 

 واًمقشمــرِ  ٗمـــعِ اًمِمَّ  وربي  (7)ذسمقايمَ 
 

                                                           

 ضمؿ(. –، ُم٤مدة 304: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -رء)ًمس٤من اًمٕمرب يمؾي  ُمـ اًمٙمثػم :واجلََٛمؿُ  اجلَؿُّ  (3)

ة :واًمَبْٚمب٤مل واًمَبالسمؾ اًمَبْٚمبٚم٦م (1) ـ ذم واًمَقؾْمـقاس اهلـؿ ؿمدَّ اسمــ  -)ًمسـ٤من اًمٕمـرب اًمـٜمٗمس وطمـدي٨م دورِ اًمّمَّ

  سمٚمبؾ(. –، ُم٤مدة 79: 33ُمٜمٔمقر

 ذم روض٦م اًمٕم٤مروملم واًمديقان: )ُمٜمٓمقي٤ًم(. (1)

 اًمديقان: )وًمئـ يمتٛم٧ُم يْمٞمؼ سمف صدري(. ( ذم 4)

 (.قمغم ٜم٤مهُ ذم اًمديقان: )ضَم  (1)

 ، سمؾ ورد ذم روضف اًمٕم٤مروملم واعمٕم٤ممل واًمٙمِمٙمقل.ٞم٧م مل يرد ذم اًمديقان ضٛمـ اًم٘مّمٞمدةهذا اًمب (7)

 .ذم اًمديقان: )فمٚمُٛمقا( (7)
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 (3)ؿاهَت رُس  ذم سمدرٍ  وىمتٚمــــ٧َم 
 

 (1)(1)ن ـمٚمبــــقك سم٤مًمقشمرِ ا همروَٕ 

 

ؽ قمـ تٞمبؾمتويٚمؽ ضمئ٧م سمؽ َٕ  ؿمٞمد قمٚمٞمف ؿمٕمره وىم٤مل ًمف:وم٘مٓمع اًمرَّ  ىم٤مل:

 .يمٗمركإمم  ًم٘مد زدت يمٗمرا! ومْم٦م اُمذه٥م اًمرإمم  اًمزٟمدىم٦م ومخرضم٧م

ٟمؽ ىمراسم٦م أقمت٘مد أٙمؿ ووٓيتٙمؿ وتحبٛمـ ىم٤مل سمُمَ  ن يم٤من يمّؾ إِ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ي٤م  ىم٤مل:

ـُُؽؿْ  َٓ  ُؾْؾ ﴿ قمزَّ وضمؾ: ٥م ًمف اعمقدة سم٘مقًمفـ دمممو وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ رؾمقل اهلل   َأْسَل

َّٓ  َأْ ًرا َطَؾْقفِ  ةَ  إِ ـُْؼْرَبك يِف  املََْقدَّ  .ٟم٤م ذًمؽ اًمٙم٤مومر٠مَ وم يٙمقن يم٤مومراً (3)﴾ا

 :[ذم ؿمٕمرك]ًمس٧م اًم٘م٤مئؾ أَ  ؿمٞمد:اًمرَّ ًمف ىم٤مل  

 در  اًمّمَّ  عمثكم سمٛمرٍض  سم٤مَح 

 عٌ ردَم ُمُ  اعمامِت  ومٚمٞمس سمٕمدَ  
 

 
 ُمر إَ   عمٕمٔمؿِ ّٓ إِ  ُم٤م ذاكَ 

 ٘مراًمٕمُ  سمٞمْم٦مُ  ام اعمقُت ٟمَّ إِ و
  

 ّٓ إِ سمف  ظشمٚمٗمأَ  ٤مممّ  [أو أيمقن]هذا ىمقزم  نقٙمي نْ أَ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ُمٕم٤مذ اهلل ي٤م  وم٘م٤مل:

ف يم٤من زٟمدي٘م٤م ٓ ٟمّ ٢مِ وم ،اًمقًمٞمد سمـ يزيد سمـ قمبد اعمٚمؽإمم  ًمف ؿمٞم٤مظمل راومٕم٤مً أَ ٟم٤مىمال ًمف قمـ 

 ،وروي قمٜمف اٟمف شمٗم٤مئؾ سم٤معمّمحػ يقُم٤مً  ،يثب٧م ص٤مٟمٕم٤م وٓ ي٘مقل سمبٕم٨م وٓ ٟمبقة

                                                           

 (.111: 39 اًمزسمٞمدي -ظمٞم٤مَرُهؿ )شم٤مج اًمٕمروس َأي ( رَساهَتُؿ:3)

 ، سمؾ ورد ذم روضف اًمٕم٤مروملم واعمٕم٤ممل واًمٙمِمٙمقل.ٞم٧م مل يرد ذم اًمديقان ضٛمـ اًم٘مّمٞمدةهذا اًمب (1)

 ، ضٛمـ ىمّمٞمده يٛمدح هب٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم ويتٔمٚمؿ ًمف.49ديقان ديؽ اجلـ: (1)

 (11( اًمِمقرى: أي٦م )4)
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ـْ  * َطـِقدٍ  َ بَّورٍ  ُؿؾُّ  َوَووَب  َواْسَتْػَتُحقا﴿ ومخرج ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َوُيْسَؼك َ َفـَّؿُ  َوَرائِفِ  ِم

ـْ   .(7)﴾َصِديدٍ  َموءٍ  ِم

 ظمرىمف وىم٤مل: طمّتكبؾ ومجٕمؾ اعمّمحػ همرض٤م ًمٚمٜمِم٤مب ورُم٤مه سم٤مًمٜمّ  

 قمٜمٞمدِ  ين سمجب٤مرٍ دُ هتدي 

 طمنٍم  يقمَ  َؽ رسمَّ  ذا ُم٤م ضمئ٧َم إِ 
 

 قمٜمٞمدُ  ٤مرٌ ٟم٤م ذا ضمبّ أَ ومٝم٤م  

 (1)ٜمل اًمقًمٞمدُ ىمَ ُمزَّ  وم٘مؾ ي٤م ربي 
 

 ؟ظمػمان ًمؽوًمٞمس هذان اًمبٞمت٤من إَ أَ  وم٘م٤مل اًمرؿمٞمد:

 .ُمػم اعم١مُمٜملمأَ ٓ ي٤م  وم٘مٚم٧م:

 ة،ًمٕمـ اهلل اًمقًمٞمد سمـ يزيد ُم٤م يم٤من يثب٧م ص٤مٟمٕم٤م وٓ ي٘مقل سمبٕمث٦م وٓ ٟمبقّ  وم٘م٤مل:

 ٕملم ىمقًمف هذا؟اًمٚمّ  ذًمَؽ  ظمذَ أَ يـ أَ شمدري ُمـ أَ 

وضٛمـ  ،واعم٤مل هؾِ وإَ  ٗمسِ ُم٤من قمغم اًمٜمَّ ُمػم اعم١مُمٜملم إَ أَ قمٓم٤مين أَ  نْ إِ ٟمٕمؿ  وم٘مٚم٧م:

 ظمذ ذًمؽ.أَ  ـْ ُمَ  ـْ ُمِ  فاجل٤مئزة ىمٚم٧م ًم

 .زمَّ إِ ورُمك سمف  صبٕمفِ إِ ظم٤ممتف ُمـ  ظمرَج أَ  ؿَّ صمُ  ًمؽ ذًمؽ، ىم٤مل:

                                                           

 (37، 31ي٦م )آسمراهٞمؿ: إ( 3)

: 7/ شمـ٤مريخ اسمــ اجلـقزي49: 7آصـٗمٝم٤مين –/ آهم٤مين 190: 1اسمـ آصمػم –اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ اٟمٔمر:  (1)

143. 
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طمرب احلسلم إمم  ـ ؿمٕمر قمٛمر سمـ ؾمٕمد طملم ظمرجقمُمػم اعم١مُمٜملم أَ ي٤م  وم٘مٚم٧م:

المقمٚمٞمف   ي٘مقل:طمٞم٨م  اًمسَّ

 (3)ًمّم٤مدق يّن إِ دري وأَ ومق اهلل ُم٤م 

 تلُمٜمٞمَ  يُّ واًمرَّ  ِي اًمرَّ  ٚمَؽ شمرك ُمُ أأ

 ٦مٌ مجّ  ل واحلقادُث اسمـ قمٛمي  طمسلمُ 

 ٦مٍ ضمٜمَّ  ظم٤مًمُؼ  اهللَ  نَّ إِ  ي٘مقًمقنَ 

 ٟمٜملإِ  ن صدىمقا ومٞمام ي٘مقًمقنَ ٢مِ وم

 زٟم٤م سمدٟمٞم٤م هٜمٞمئ٦مٍ يمذسمقا ومُ  نْ إِ و
 

ـِ ُمري قمغم ظَم أَ ومٙمر ذم أُ    ٓمري

 طمسلمِ  سم٘متؾِ  صمقُم٤مً ٠مُم رضمعُ أَ م أَ 

ـَ  اًمقضمقدَ  سم٤معَ  وُم٤م قم٤مىمٌؾ   سمدي

ـِ  وهمؾي  ٕمذي٥ٍم وشمَ  وٟم٤مرٍ    يدي

 (1)ٓ يمتقسم٦م ُملم سمّمدٍق شمقب أَ 

 (1)احلجٚملمِ  ؿِ دائِ  قمٔمٞمؿٍ  وُمٚمٍؽ 
 

وٓ  ٦موٓ ي٘مقل سمبٕمث ٓ يثب٧م ص٤مٟمٕم٤مً يم٤من ًمٕمـ اهلل قمٛمر سمـ ؾمٕمد  ؿمٞمد:وم٘م٤مل اًمرّ 

 ٕملم؟اًمٚمَّ  ظمذهُ أَ يـ أَ شمدري ُمـ أَ  ة،ٟمبقّ 

 .يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ُمـ ؿمٕمرِ  ظمذهُ أَ ُمػم اعم١مُمٜملم أَ ٟمٕمؿ ي٤م  ىم٤مل:

 ىم٤مل:]ىمٚم٧م[  يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م؟ وُم٤م ىم٤مل :ىم٤مل 

                                                           

 .(حل٤مئر( ذم اعمّمدر: )1)

 (.188: 8اًمٗمرهٞمدي -)اًمٕملماًمٙمذب :اعملم .(امم اًمرْحـ ُمـ ؾمٜمتلماعمّمدر: ) ( ذم1)

اًمث٤مًمـ٨م/  ، اًمٗمّمـؾ811: 1اسمـ اًمّمب٤مغ –/ اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م 11: 4اسمـ آصمػم –اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ اٟمٔمر:  (1)

 .403اًمِم٤مومٕمل:  -ُمٓم٤مًم٥م اًمس١مول
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 قمٚمٜملأَ ٟم٤موًمٞمٜمل وه٤ميت  ٦مقمٚمٞمَّ 

  ٤م ؾمٛمك سمف عمّ  يب ؾمٗمٞم٤منَ أَ  ]طمدي٨َم 

ىمٞم٤مُمف قمكمٌّ  ُمراً أَ سمف  ومرامَ 
(3) 

 ٟمٙمحل٠مَ وم (1)احلٛمػم مَّ أُ ي٤م  ٧مُّ وم٤من ُمِ 

 ٜم٤مسمٕمثِ  يقمِ ذم  ٧ُم طمدصمْ  اًمَّذي نّ ٢مِ وم

 داً حمٛمَّ  رُت زُ  ٤مسِ اًمٜمَّ  وًمقٓ ومْمقُل 

 داً حمٛمَّ  نَّ أَ  ٤مسِ سملم اًمٜمَّ  َػ وٓ ظمٚمّ 

 رىـ اًمثَّ ُمَ اعمرقمك قمغم دِ  ٧ُم بٜميوىمد 

 دُمٜم٦مٌ  رضِ ب٘مك قمغم إَ يوٓ  كوٟمٗمٜم
 

 ٜم٤مضمٞم٤ماًمتَّ  طم٥مُّ أُ  ٓ يّن إِ  ِؽ طمديثَ  

 أىم٤مم اًمبقايمٞم٤م[ طمّتك طمدٍ إمِم أ

 ُمٕم٤موي٤م ٕملمُ اًمٚمَّ  ٞمُخ اًمِمَّ  فُ دريمَ أو

 شمالىمٞم٤م اعمامِت  وٓ شم٠مُمكم سمٕمدَ 

 ؾم٤مهٞم٤م اًم٘مٚم٥َم  زور شمؽمكُ  طم٤مدي٨ُم أَ 

 ي قمٔم٤مُمٞم٤مشمروّ  (1)ٍف َس  سمٛمِمٛمقًم٦مٍ 

 صم٤موي٤م سم٤معمديٜم٦مِ  ىمؼماً  أشمبقَّ 

ـٌ   سم٤مدي٤م اًمرّسُّ  ُمـ حتتفِ  ًمف همّم

 (4)ٗمقس يمام هٞم٤مب٘مك طمزازات اًمٜمّ شمو
 

وٓ ي٘مقل سمبٕمث٦م وٓ  ص٤مٟمٕم٤مً  ٧مُمٕم٤موي٦م ُم٤م يم٤من يثب ًمٕمـ اهلل يزيد سمـ وم٘م٤مل اًمرؿمٞمد:

 ٕملم؟اًمٚمَّ  ظمذهُ أَ يـ أَ شمدري ُمـ أَ ة ٟمبقَّ 

 وُم٤م ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م؟ ىم٤مل: يب ؾمٗمٞم٤من،أسمٞمف ُمٕم٤موي٦م سمـ أُمـ ؿمٕمر  ظمذهُ أَ  ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م:

                                                           

 ومٗم٤مشمف( ٤مً قمٚمٞمّ  اً أُمر)ومرام سمف وذم روض٦م اًمٕم٤مروملم:  ومٗم٤مشمف( ٤مً قمٚمٞمّ  : )ومرام سمف قمٛمراً اًمٙمِمٙمقل واعمٕم٤ممل( ذم 3)

 .طمٞمٛمر(إُ  )ي٤م ُأمّ  اًمٙمِمٙمقل:(ذم 1)

 )ظمرت(.ذم روض٦م اًمٕم٤مروملم:  (1)

 .401: 1اًمِم٤مومٕمل -ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م، اًمب٤مب اًمت٤مؾمع/ 178ؾمبط اسمـ اجلقزي:  -شمذيمرة اخلقاصاٟمٔمر:  (4)
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 ىم٤مل: ىمٚم٧م:

 (3)وضٕم٤مت ىٍمُمـ سمُ  رِ ياًمدّ  ؾم٤مئؾِ  ؿْ ىمُ 

 اًمٔمَّ  (1)ـمقرِ ]ذم  ٜمجكمًم ىمؿْ و
ِ
 حًك ُض  ٛمَس ؿَم  [ٚمامء

 سمٜم٤م داقمل اًمٗمراِق  (1)ن يدعإٜم٤م ًمٕمٚمَّ 

 سمف دَت واشمرك ُم٤م وقمِ  َؾ ُم٤م شمٕمجَّ  ظمذْ 

 قم٤مري٦مٍ  ٞم٤مزم يمؾَّ اًمٚمَّ  عِ ىمبؾ اردم٤م
 

  ٤مُت ُماعمالٛمٜمل ومام شمٕمٜمل ٚمُ ومال شمَ  

 ويم٤مؾم٤مُت  ـم٤مؾم٤مٌت  هرُ ٟمجقُمٝم٤م اًمزّ 

 ٤مُت ٟمٗمسٜم٤م ُمٜمٝم٤م رويّ أَ و (4)قمٗمك

 وم٤مُت آ ًمت٤مظمػمِ ٗمل اوم ٞم٥ِم باًمٚمَّ ومٕمؾ 

 ٟمٞم٤م اؾمتٕم٤مراتاًمدّ  ام ظمٚمعُ ٟمَّ ٢مِ وم
 

شمدري ُمـ أة وٓ ي٘مقل سمبٕمث٦م وٓ ٟمبقَّ  ًمٕمـ اهلل ُمٕم٤موي٦م ُم٤م يم٤من يثب٧م ص٤مٟمٕم٤م، وم٘م٤مل:

 ظمذ ؿمٕمره اعمٚمٕمقن؟أايـ 

 .ي٤مه٤مإده ٤مم وىمٚمَّ ه اًمِمَّ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طملم وّٓ  ظمذه ُمـ ؿمٕمرِ أٟمٕمؿ  ىمٚم٧م:

 ؟وُم٤م ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :ىم٤مل

 ىمٚم٧م: ىم٤مل: ىم٤مل: 

 ؿٝمُ ٧م طمٚمقُمُ فمٚمَّ  اًم٘مقمَ  نّ إِ  ُمٕم٤موَي 

ـٍ إمم  َت قصب  رسيتأ سم٤مدَ  سمفِ  دي
 

 سم٤مًمقشمرِ  ِمػمةِ ٕمسمدقمقة ُمـ قمؿ اًم

 فمٝمري سمفِ  ٛم٧َم ّمىم[]ىمد٤م يٜمسمف د دْ سمٕمِ ٠مَ وم

                                                           

 .( ذم اعمّمدر: )صب٤مسم٤مِت(3)

 ذم روض٦م اًمٕم٤مروملم: )سد(. (1)

 (.ٟمدعذم روض٦م اًمٕم٤مروملم: ) (1)

 (.ٟمٛميضذم روض٦م اًمٕم٤مروملم: ) (4)
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 وقمتب٦مَ  ٟمسك اًمقًمٞمدَ أَ ٓ  ٟمَس أ نْ ٢مِ وم

 (3)اًمَّتل ٦مِ ذم اعمٚمَّ  اًمتخٚمٞمطِ إمم  ؾشمقصَّ 

 راضمٞم٤مً  ٤ممَ ؽ اًمِمَّ دشمُ ىمد ىمٚمَّ وذا هل
 

 ًمدى سمدرِ  اًمٍميعَ  واًمٕم٤مَص  وؿمٞمب٦مَ 

 حر سم٤مًمّس  هُ شم٤مٟم٤م هب٤م اعم٤م  اعمٛمقَّ أَ 

 (1)صخرِ إمم  ن شمٕمقدَ أَ  ديرٌ ٟم٧م ضَم أَ و
 

 د؟سمام ٟمزل قمغم حمٛمَّ  ويم٤من قمٛمر يم٤مومراً أ (1)ي٤م اسم٤م اؾمح٤مق ىم٤مل اًمرؿمٞمد:

  .ُمػم اعم١مُمٜملمأَ ٟمٕمؿ ي٤م  ىمٚم٧م:

 ظمذ هذا اًمزٟمديؼ هذا اًم٘مقل؟أَ يـ أَ ُمـ  وم٘م٤مل:

  .يب ىمح٤موم٦مأَ يب سمٙمر سمـ أَ ظمذه ُمـ ؿمٕمر أَ  ىمٚم٧م:

 ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمق سمٙمر؟أَ وُم٤م ىم٤مل  ىم٤مل:

 مخرٍ  سمنمِب  شمققمد ذم اجلٜم٤منِ أَ 

 رامٍ  ًمسٝمؿِ  اًمٖمراُب  ىم٤مَل يمام 

 ٟمبعٍ  وىمْمٞم٥َم  صٞم٘مؾٍ  طمديدةَ 

 أ كوشمٜمٝم 
ٍ
 ومترِ  ن ُمـ ُم٤مء

 يًمرّض  ُمـ ريشٍ  ٕم٧َم ًم٘مد مجَّ 

 ٟمرِس  وريشِ  اًمبٕمػمِ  ٥ِم ّموُمـ قم

                                                           

 .( ذم اًمٙمِمٙمقل: )امم اًمتخٚمٞمص ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل(3)

: 10، وسمحـ٤مر آٟمـقار ًمٚمٛمجٚمزـ171، وآرسمٕمقن ًمٚمِمـػمازي: 11: 1اًمٕم٤مُمكم -اٟمٔمر اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ (1)

 .10، سم٤مب198

 ، واعمٕمروف ان ديؽ اجلـ اؾمٛمف قمبد اًمسالم سمـ رهمبـ٤مناؾمٛمف إؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿ نّ اورد ذم سمداي٦م اًمرواي٦م  (1)

 اؾمٛمف وشمرمجتف.إمم  وىمد أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م
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 ُمقٍت  سمٕمدَ  ذم طمٞم٤مةٍ  شمٓمٛمعُ أَ 
 

 وِ قمٛمر مَّ أُ ي٤م  ظمراوم٦مٍ  طمدي٨ُم 
 

 ؟دٌ ل يم٤مومرا سمام ضم٤مء سمف حمٛمَّ وّ در إيم٤من اًمّمَّ أسم٤م اؾمح٤مق أي٤م  وم٘م٤مل:

 ٟمٕمؿ  ىم٤مل:

 ظمذ هذا اًمزٟمديؼ؟أيـ أَ شمدري ُمـ أ وم٘م٤مل:

 ُمـ ؿمٕمره ًمٜمٗمسف طمٞم٨م ىم٤مل:]أظمذه٤م[ ٟمٕمؿ  ىم٤مل:

 سمٙمرِ  مَّ أُ يٜم٤م ٟمّمٓمبح ي٤م ذر

 ٤مٟمىمر ويم٤منَ  قمـ اسمٞمِؽ  ٥َم وٟم٘مَّ 

 وهُ ًمق ومدَ  سمٜمق اعمٖمػمةِ  شمقدُّ 

 سمدرٍ  ىمٚمٞم٥ِم  سم٤مًم٘مٚمٞم٥ِم  يني يم٠م

ـُ أٟم٤م دُ يققمِ أَ   ن ؾمٜمحٞم٤مأ يمبِم٦مَ  سم

 لقمٜمّ  اعمقَت  يٙمػَّ  نْ أَ  ويٕمجزُ 

 اً ػمى ْحأَ ر احلٙمٞمؿَ  نَّ إظمال 

 طمّتك اعم٤ملِ  مجعُ  ومل يٙمٗمٞمفِ 

ـِ اًمرَّ  غِ ُمـ ُمبٚمّ  ومٝمْؾ   لقمٜمّ  ْح

 قمـ هِم٤ممِ  ٥َم ٟم٘مَّ  اعمقَت  نَّ ٢مِ وم 

 دامِ اعمُ  ي٥َم ّذ  سمٓم٤ملِ ُمـ إَ 

 رامِ  ًمِػ ٠مَ وسم ٩ٍم ُمدطّم  ًمِػ ٠مَ سم

ِف اًمٙمراِم[ُمـ   (3)]إىمقاِم واًمنمَّ

 أ طمٞم٤مةُ  ويمٞمَػ 
ٍ
 وه٤ممِ  ؿمالء

 لقمٔم٤مُم ٞم٧ْم ٚمِ ذا سمُ إِ وحيٞمٞمٜمل 

 ج٤ممِ سم٤مًمٚمّ  جلٛمٝم٤م ومت٤مه٧ْم ٠مَ وم

 ٞم٤ممِ وسم٤مًمّّم  الةِ سمالٟم٤م سم٤مًمّمَّ 

 ٞم٤ممِ اًمّّم  ؿمٝمرَ  ين شم٤مركٌ ٠مَ سم

                                                           

 اًمرّسِم اعمٙمٚمَّؾ اًمّسٜم٤مِم(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.ذم إصؾ: )ُمـ  (3)
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 ايبٜمل َذ ٕمُ يٛمٜمَ  هللِ وىمْؾ 
 

 (3)لٜمل ـمٕم٤مُمٕمُ يٛمٜمَ  هللِ  وىمْؾ 
 

، ٟمزل قمغم رؾمقًمفِ أوسمام  سم٤مهلل، ل يم٤مومراً وَّ در إَ يم٤من اًمّمَّ وأَ اؾمح٤مق  ٤مسمأي٤م  وم٘م٤مل:

 ؟ذم ىمدرشمفِ  ؿم٤ميم٤مً واهلل شمٕم٤ممم  سمآي٤مت وُمٙمذسم٤مً 

 .]ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم 

]أشمدري[ وشم٤مد،ف ومرقمقن ذو إَ سم ُم٤م يمٗمر ًم٘مد يمٗمر هذا اًمزٟمديؼ يمٗمراً  ىم٤مل: واهلل[ 

 ؟هذا اًم٘مقل]اًمزٟمديؼ[ظمذ أَ ـ يأُمـ 

 قمبد اًمالت سمـ اًمزسمٕمرى طمٞم٨م ىم٤مل: ُمـ ؿمٕمرِ [ظمذهُ ]أَ ىمٚم٧م: 

 ؿْ ٘مِ ٟمتَ أَ مل  نْ إُمـ ظمٜمدف  ًمس٧ُم 

 ومال سم٤معمٚمِؽ  ه٤مؿمؿُ  ب٧ْم ٕمِ ًمَ 

ـُ وًمِ   ٜم٤متِ ذم دوًمَ  ٕمبٜم٤م ٟمح
 

 

 ومٕمْؾ  ُم٤م يم٤منَ  ْحدَ أَ ُمـ سمٜمل 

 ٟمزْل  وٓ وطمٌل  ضم٤مءُ  ظمؼمٌ 

  (1)ٟمٞم٤م دوْل واًمدّ  ي٤ممُ هٙمذا إَ 
 

 ،ظمرونوًمقن وٓ إًمٞمف إإِ ُم٤م ؾمبؼ  يمٗمراً قم واهلل ًم٘مد يمٗمر ه١مٓء اًم٘مَ  وم٘م٤مل:

                                                           

، 74، سمـ٤مب499: 1واًمٚمٕم٥م...، واعمستٓمرف ًمألسمِمـٞمٝمل اًمٚمٝمق ، سم٤مب30: 1ٔمر رسمٞمع آسمرار ًمٚمزخمنمياٟم (3)

 .38، ضٛمـ ح1، سم٤مب41: 19وسمح٤مر آٟمقار ًمٚمٛمجٚمز

ٕسمـ قمس٤ميمر  ، وشم٤مريخ دُمِمؼ113: 1ٕسمـ قمبد اًمؼمآؾمتذيم٤مر ، 747: 1ػمة اًمٜمبقي٦م ٕسمـ هِم٤مماًمّس اٟمٔمر:  (1)

أطمد، وُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمبلم ٕيب اًمٗمرج  همزوة ، ىمّم٦م180: 34وذح هن٩م اًمبالهم٦م ٕسمـ أيب احلديد، 111: 11

 .80إصٗمٝم٤مين: 
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قمٚمٞمف  عظمٚم ؿّ صمُ  ،ايمتؿ ذًمؽ قمكمَّ  ؿّ صمُ  ظمرهؿ،آوهلؿ وأاهلل ُمـ إمم  اسمرأين ٠مسم اؿمٝمد قمكمَّ 

 .(3)٤مواقمٓم٤مه اجل٤مئزة واظمرضمف ُمٙمرُم

 

                                                           

، اًمب٤مب اًمت٤مؾمع واًمتسٕمقن ومٞمام ٟم٘مؾ ُمـ ُمذه٥م آوًملم...، 134: 1اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين –( ُمٕم٤ممل اًمزًمٗمك 3)

،اًمث٤مًمـ٨م واًمثالصمـقن واعم٤مئـ٦م / 411اًمسـٞمد ه٤مؿمـؿ اًمبحـراين:   -/روض٦م اًمٕم٤مروملم وٟمزهـ٦م اًمـراهمبلم 3ح

، ىمّمف ديؽ اجلـ ُمع اًمرؿمٞمد: وذيمر اًمٓمرحيل ذم ضمـقاهر 3147: 1اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمبحراين  –اًمٙمِمٙمقل 

ُمـع  -اًمذي مل اضمد ًمف شمرمج٦م  -)احلسـ اًمٙمريمدان( إمم  ّم٦م ديؽ اجلـ، وٟمسبٝم٤م، ذم اخل٤ممت٦م ىم173اعمٓم٤مًم٥م: 

، ىمّم٦م ديؽ اجلـ ُمع اعمتقيمؾ: 3131: 1، ويمذًمؽ اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمبحراين ذم اًمٙمِمٙمقل اًمٕمّب٤مداعمتقيمؾ 

، سمؾ هـق اًمٕمّب٤مدأىمقل: واًمٗمْمؾ ُم٤م ؿمٝمدت سمف آقمداء، ومٚمٞمس ذم هذا احلدي٨م واًمذي ؾمب٘مف ُمٜم٘مب٦م هل٤مرون 

 صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، ة ٕهؾ اًمبٞم٧مويمذًمؽ أىمر سم٠من اًمٗمْمؾ واًمسٞم٤مد ،ٞمف، وهق ىمد ؿمٝمد هب٤مطمج٦م قمٚم

ّٓ اًمٜمٗم٤مق اًمٍّميح طمٞم٨م ُمـ ضمٝم٦م ي١مُمـ سم٠من اًمّّمدر إّول ُمـ اًم٘مـقم يمـ٤مٟمقا يمـ٤مومريـ ٓ ي١مُمٜمـقن  وُم٤م هذا إِ

ف آ يمح٤مل اعمٜم٤موم٘ملم اًمـذيـ سمٜمبقة ٟمبل، وُمـ ضمٝم٦م ي٘متؾ ذري٦م اًمٜمّبّل اخل٤مشمؿ صغمَّ قمٚمٞمف وآًمف وئمٚمٛمٝمؿ، ومام طم٤مًم

 أسمٓمٜمقا اًمٙمٗمر وأفمٝمروا اإليامن، وذًمؽ ًمٙمل شمدوم دوًمتٝمؿ وشمٕمٚمقا رايتٝمؿ.



 

   
 

 الجاىٕالفصل 

يف ذنس غهآاتُ ّتظلناتُ 

 ّىعُٔ ليفطُ...
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 اىٕلفصل الّجا

ٍل أيف ذنس غهآاتُ ّتظلناتُ ّىعُٔ ليفطُ عيد 

 بٔتُ ّغٔعتُ

الم٤م ؿمٙم٤مي٤مشمف قمٚمٞمف ُمّ أَ  ًمػ اوم٘مد ٟم٘مٚمٝم٤م اعمخ٤مًمػ واعم١م ،الصم٦ماًمثَّ  ّمقصِ ُمـ اًمٚمّ  اًمسَّ

َصَفو ـََؼْد  واهللَّ َأَمو» :٘مِم٘مٞم٦مِ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ذم اًمِمَّ ، ويمت٤مب هن٩م اًمبالهم٦م ُمِمحقن هب٤م  َتَؼؿَّ

ف ُؽاَلنٌ  ـَْفو مَحَظِّ  َأنَّ  ـََقْعَؾؿُ  وإِكَّ ـُْؼْطِى  مَحَؾُّ  ِم ـَ  ا َحك ِم ْقُؾ  َطـِّل َيـَْحِدرُ , اـرَّ َٓ  اـسَّ  َيْرَؾك و

 .(7) شاـطَّرْيُ  إيَِلَّ 

ُت »: وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ـَْعْعِ  ويِف  َؽَصرَبْ ْؾِؼ  ويِف  َؾًذى ا  .(2)شهَنْبوً  ُتَرايِل َأَرى َشًجو احْلَ

َهو» وُمٜمٝم٤م ىمقًمف: َ ـُ , َؿْؾُؿَفو َيْغُؾظُ  َوْشـَوءَ  َحْقَزةٍ  يِف  َؽَصريَّ َفو وخَيُْش  وَيْؽُثرُ  َمسُّ

ـِْعَثورُ  ْطتَِذارُ  ؽِقَفو ا ِٓ ْعَبيِ  َؿَراؿِِى  َؽَصوِحُبَفو, ِمـَْفو وا و َأْشـََؼ  إِنْ , اـصَّ  وإِنْ  َوَرمَ  هَلَ

                                                           

  .، ضٛمـ اخلٓمب٦م اًمِم٘مِم٘مٞم٦م48( هن٩م اًمبالهم٦م )حت٘مٞمؼ صبحل اًمّم٤مًمح(: 3)

٤مسمؼ.( 1)   ٟمٗمس اعمّمدر اًمسَّ
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و َأْسَؾَس  ؿَ  هَلَ  .(7)شَتَؼحَّ

ُت » وىمقًمف: ةِ  ُصقلِ  َطَل  َؽَصرَبْ ةِ  املُْدَّ  ,ـَِسبِقؾِف آول َمَه  إَِذا َحتَّك املِْْحـَيِ  وِشدَّ

قَرى هللََّ َؽَقو َأَحُدُهؿْ  َأّنِّ  َزَطؿَ  (2)ِستَّيٍ  يِف  َ َعَؾَفو َض  َمَتك, وـِؾشُّ ْيُى  اْطَّتَ  َمعَ  يِفَّ  اـرَّ

لِ  ُت  َحتَّك, ِمـُْفؿْ  إَوَّ  .(4)شاــََّظوئِرِ  َهِذهإغ  ُأْؾَرنُ  ِسْ

ـٍ  َمعَ  ـِِصْفِره أَورُ  وَموَل , ـِِضْغـِف [ِمـُْفؿْ ] َرُ ٌؾ  َؽَصَغو» وىمقًمف: ـٍ  َه  (3)حتَّك وَه

ٌُ  َؾومَ  ـَْؼْقمِ  َيوـِ  .(5)شا

ـَؽِـَّفو» وىمقًمف: ْكَقو حؾقً (6)و َـِّذي َأَمو ِزْبِرُ َفو وَراَؾُفؿْ  َأْطُقـِِفؿْ  يِف  اـدُّ بَّيَ  َؽَؾَؼ  وا  احْلَ

وِضِ  ُحُضقرُ  َٓ  ـَقْ , اــََّسَؿيَ  وَبَرأَ  يِ  وِؾَقومُ  احْلَ جَّ  َطَل  اهللَّ َأَوَذ  وَمو], اــَّوِسِ  بُِقُ قدِ  احْلُ

ـُْعَؾاَمءِ  َّٓ , ا وا َأ َٓ  َضوِلٍ  ؿِظَّيِ  َطَل  ُيَؼورُّ ًُ , [َمْظُؾقمٍ  َسَغِى  و ـَْؼْق و َطَل  َحْبَؾَفو َٕ   َؼوِرِِبَ

 ًُ ـََسَؼْق و بَِؽْلسِ  آِوَرَهو و هِلَ ـَْػْقُتؿْ  َأوَّ ـْ  [ِطـِْدي] (7)أهَقن [َهِذه] ُدْكَقوُؿؿْ  وَٕ  َطْػَطيِ  ِم

                                                           

 ، ضٛمـ اخلٓمب٦م اًمِم٘مِم٘مٞم٦م.48هن٩م اًمبالغ: حت٘مٞمؼ صبحل اًمّم٤مًمح:  (3)

 .مَج٤َمقَم٦ٍم() ذم اعمّمدر: (2)

  49ٟمٗمس اعمّمدر اًمس٤مسمؼ: ( 1)

 .ن ىم٤مم(إمم أَ  ذم اعمّمدر: ) (4)

٤مسمؼ.( 1)   ٟمٗمس اعمّمدر اًمسَّ

 ؿ(.ٝموًمٙمٜمَّ ) اعمّمدر:ذم  (7)

 )َأزهد(. اعمّمدر:ذم  (7)
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 .(7)شَطـْزٍ 

الموُمـ مجٚم٦م ؿمٙم٤مي٤مشمف قمٚمٞمف  اَلَؽُي َوا» ىمقًمف: اًمسَّ َحوَبيِ يف َطَجَبو َأْن َتُؽقَن اخْلِ  اـصَّ

َٓ َتُؽقَن  ـَْؼَراَبيِ يف ََو  .(4)(2)شا

الموُمـ ٟمٔمٛمف قمٚمٞمف   سمٙمر: ٤مسمذم هذا اعم٘م٤مم خم٤مـمب٤م َٕ  اًمسَّ

  ٧َم ُأُمقَرُهؿْ قرى ُمٚمٙمْ سم٤مًمِّم  يمٜم٧َم  نْ ٢مِ وم

 ج٧َم ظمّمٞمَٛمُٝمؿْ جَ وإن يمٜم٧َم سم٤مًم٘مْرسَمك طَم 
            

 
 هُمٞم٥َُّم  هبذا واعمِمػمونَ  ومٙمٞمَػ 

ومم سم٤مًمٜمّبلي وأىمرُب ومٖمػُمَك أَ 
(4) 

 

 ضالو اهلل علُٔ:ىعُٔ ليفطُ 

قمـ اؾمامقمٞمؾ  ؾمٜم٤مده:٢مِ ومراس ذم يمت٤مسمف سميب[ ]أَ ام سمـ ورَّ  وم٘مد روي ،٤م ٟمٕمٞمف ًمٜمٗمسفُمّ أَ و

 وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  بّل صح٤مب اًمٜمَّ أَ ظمتالف سملم ر آث٤م يمعمّ  ىم٤مل: ٚمٕمل،سمـ قمبد اهلل اًمّمَّ 

 ٞم٧مومتٜمحَّ  ،٤مسومٕمزُم٧م قمغم اقمتزال اًمٜمَّ  ،وم٧م قمغم ٟمٗمز اًمٗمتٜم٦مختقَّ  تؾ قمثامنوىمُ  ؿوؾمٚمَّ 

 ،رضم٤مفر وآجهؾ اهلَٕ  دري ُم٤م ومٞمف ُمٕمتزًٓ أَ ىمٛم٧م ومٞمف طمٞمٜم٤م ٓ ٠مَ وم ،اًمبحر ؾم٤مطمؾِ إمم 

قمغم  ٟم٤م سمرضمؾٍ أَ ذا ٢مِ وم ،٤مسٞمؾ وٟم٤مم اًمٜمَّ اًمٚمَّ  أومخرضم٧م ُمـ سمٞمتل ًمبٕمض طمقائجل وىمد هد

                                                           

٤مسمؼ. (3)   ٟمٗمس اعمّمدر اًمسَّ

  (.راسم٦مِ واًم٘مَ   [ح٤مسم٦مِ سم٤مًمّمَّ واقمَجبل ]واقمجب٤ًم[ َأن يمقن اخلالوم٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦ِم وٓ شمٙمقن سم٤معمّم٤مطمب٦ِم ]ذم اعمّمدر: ) (1)

 ، طمرف اًمقاو.401قمبد اًمقاطمد أُمدي:  –همرر احلٙمؿ ( 1)

 .، ىم٤مومٞم٦م اًمب٤مء19الم: ُم٤مم قمكم قمٚمٞمف اًمسَّ ( ديقان اإلِ 4)
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ًمٞمف إِ صٖمٞم٧م ٠موم ،طمزيـ ؿمجل وىمٚم٥ٍم  سمّمقٍت ًمٞمف إِ  ف ويترضعؾم٤مطمؾ اًمبحر يٜم٤مضمل رسمَّ 

ـَ » ُمـ طمٞم٨م ٓ يراين ومسٛمٕمتف ي٘مقل: ًَ أَ  عَ بقِّ اــَّ  ؾقػيَ يو َو  حبيِ اـصُّ  يو حس  ؿُ رَح أَ  ك

َـّذي عُ دياـبَ  دئُ اـبَ  امحعَ اـرَّ  َـّذي لُّ وؽؾ واحلَ اـغَ  ريُ ؼَ  ائؿُ رء واـدَّ  (7)مثؾَؽ  ـقَس  ا ٓ  ا

ًَ أَ  يؿقُت  ًَ أَ ن ليف ش يقمٍ  ؿؾَّ  ك د محؿَّ  ُؾ ػضِّ د ومُ محؿَّ  وُس د وكَ محؿَّ  يُ وؾقػَ  ك

يلَّ و ـُقَ تَ  نْ أَ  (2)ؽـُ لَ سأَ 
 ْػ د اططِ بعد محؿَّ  سطِ بوـؼِ  ؿَ واـؼوئِ د[محؿَّ  يَ ووؾقػَ د ]محؿَّ  (4)

 ش.(3)ؽبرمحتِ  قؽوهُ وتَ  قكَ طؾقف كَ 

ُم٣م  ٟمفأ ّٓ إِ طمس٥م أَ ؿ ومام ؾمٚمَّ ف إٟمَّ  ؿَّ صمُ  ِمٝمد،ؾمف وىمٕمد ُم٘مدار اًمتَّ أر رومعَ  ؿَّ صمُ  ىم٤مل:

 
ِ
 ومُم٣م  ؿَّ صمُ ، (1)وضمٝمف ًمتٚم٘م٤مء

ِ
، اهلل َؽ يمٚمٛمٜمل يرْحُ  :ُمـ ظمٚمٗمفِ  ٜم٤مديتفُ وم، ٛمِمك قمغم اعم٤مء

 .ديٜمؽ ُمرِ أَ ًمف ُمـ ٠مؽ وم٤مؾمٚمٗمَ اهل٤مدي ظَم  ٗم٧م وىم٤مل:ومٚمؿ يٚمتَ 

 اهلل؟ رْحَؽ هق يَ  ـْ ُمَ  ٚم٧م:ىم٤مل ىمُ  

 اًمٙمقوم٦مِ إمم  قضمٝم٤مً ُمتَ  ومخرضم٧ُم  ،ـ سمٕمدهِ ُمِ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ  دحمٛمَّ  ويصَّ  ىم٤مل:

 طمّتكىمبؾ أَ ىمد  ٟم٤م سمرضمؾٍ أذ إٞمؾ  ضمٜمٜمل اًمٚمَّ ومٚماّم  ،ُمـ احلػمةِ  دوهن٤م ومب٧م ىمريب٤مً  ُمسٞم٧ُم وم٠مَ 

                                                           

 )يمٛمثٚمؽ(. :ذم اعمّمدر (3)

 .ذي أؾم٠مًمؽ(اًمَّ  ( ذم اعمّمدر: )أٟم٧َم 1)

(1)  )  .ذم اعمّمدر: )ويصَّ

 .(أو شمقوم٤مه سمرْح٦مٍ  ،سمٜمٍٍم اقمٓمػ قمٚمٞمف ( ذم اعمّمدر: )4)

 .( ذم اعمّمدر: )ومٞمام أطمس٥م شمٚم٘م٤مء وضمٝمف(1)
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  ة.اعمٜم٤مضم٤م ـم٤مَل ٠مَ ىمدُمٞمف وم صػَّ  ؿَّ صمُ   (3) [سمراسمٞم٦م اؾمتؽم]

ؾؿقّن ظَ ؽؽ وصػقَّ  َؽ بقَّ مرّن بف كَ أَ ت ؽقفؿ بام  ِس ّّن إِ  ؿَّ فُ اـؾَّ » ويم٤من ومٞمام ىم٤مل:

 ًُ قّن بغَض أفؿ وبغضتُ أقّن ووؾد مؾؾتفؿ ومؾّ  (2)فدوّنؽَج  ـلمرتأَ  ـوؽؼع ؿاماملُ  وؾتؾ

 ,عودةوتغؿدّن بوـسَّ  ووةؼؽو عؾ ـف اـشَّ  ؿَّ فُ اـؾَّ  , املراديّٓ إِ ي اكتظرهو بؼ يل وؾَّ تول 

ًُ  ؿَّ فُ اـؾَّ  ,ـتؽلَ ذا سإـقؽ إِ ن تتقؽوّن أَ ؽ وؾد وطدّن كبقَّ  ؿَّ فُ اـؾَّ  ـقؽ يف إِ  وؾد رؼب

 .شذـؽ

المقمٚمٞمف  يب ـم٤مًم٥مأَ سمـ  كِمٌّ ذا هق قمَ ٢مِ وم ُمٜمزًمفُ  ُم٣م وم٘مٗمقشمف ومدظمَؾ  ؿَّ صمُ    اًمسَّ

اعمسجد  دظمَؾ  طمّتك اشمبٕمتفُ و ومخرَج  ،الةِ ٜم٤مدي سم٤مًمّمَّ ن ٟم٤مدى اعمُ أًمب٨م أَ  ومٚمؿْ  ىم٤مل:  

  (1)ٞمػسم٤مًمسَّ  -ًمٕمٜمف اهلل  -اسمـ ُمٚمجؿ وم٘محٛمفُ 

ُمػم أَ قمٜمد  يمٜم٧م ضم٤مًمس٤مً  ىم٤مل: ،ُمـ ُمزيٜمف قمـ رضمؾٍ  ،وروي قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير

المقمٚمٞمف اعم١مُمٜملم  ي٤م  وم٘م٤مًمقا: ،اسمـ ُمٚمجؿ اًمٚمٕملم ُمٕمٝمؿًمٞمف ىمقم ُمـ ُمراد وإِ ىمبؾ أَ ذ إِ  اًمسَّ

قمٚمٞمؽ  ٟم٤م ًمٜمخ٤مومفُ إِ و ،(4)ُُمٜمَْتِجٕم٤مً وٓ واهلل ُم٤م ضم٤مءٟم٤م زائرًا وٓ  ،قمٚمٞمٜم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ـمرأَ 

                                                           

 (، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.اؾمت٘مرت شمرائبف) إصؾ:ذم  (3)

 .( ذم اعمّمدر: )ومجٝمٚمقين(1)

اعمجٚمزـ –ٟمـقار ٚمٕمل/قمٜمف ذم سمح٤مر إَ طمدي٨م اًمّمَّ  ،111: 1 (سمـ ايب ومراس ام( شمٜمبٞمف اخلقاـمر )جمٛمققم٦م ورّ 1)

 .14الم، ح، ذم وصٞمتف قمٚمٞمف اًمسَّ 111: 41

ـْ  سَمْٞم٧ٌم  :سم٤مًمَٗمْتِح  ،( اًمٜمَّْجعُ 4)  (.473: 33اًمزسمٞمدي -ؿَمَٕمٍر)شم٤مج اًمٕمروس ُم
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  .ك سمفيدوم٤مؿمدد 

المقمٚمٞمف  وم٘م٤مل ًمف قمكمٌّ   أرأيتؽ» ىم٤مل: ؿَّ صمُ  ،ـمقيالً  ذم وضمٝمفِ  ومٜمٔمرَ  ،ش ؾسا»: اًمسَّ

ًَ أَ  ؾؿ هْؾ وطـدك مـف طِ  طـ رءٍ  سئؾتَؽ  نْ إِ   ؟شخمربي طـف ك

 .ٗمف قمٚمٞمفوطمٚمَّ  ،ٟمٕمؿ ىم٤مل: 

ًَ ؽؽُ  ,اـغؾامن وتؼقم طؾقفؿ (7)تصورع ًَ َأك» وم٘م٤مل ًمف: ك مـ أوذا  ئً ورإ ـ

 .شاـؽالب كو ابـ راطقيَ ءؾد  و :بعقد ؾوـقا

 !ٟمٕمؿ  ٝمؿَّ اًمٚمَّ  ىم٤مل: 

شؼك أَ ـؽ: ؽؼول  ظرَ اــَّ  حدَّ أو ـقَؽ إِ ؽـظر , عًيـوؾد ا بر ؾٍ  مررَت » ٘م٤مل ًمف:وم

 .شؿقديَ  كوؾيِ  مـ طوؾرِ 

 .ٟمٕمؿ :ىم٤مل

المىم٤مل قمٚمٞمف   شحقضفو و ؾد محؾً بؽ يف بعضِ اهّن  َؽ مُّ أ تَؽ ورَب أَ ؾد » :اًمسَّ

هذه  ؽؿمٞمئ٤م ًمٙمتٛمت وًمق يمٜم٧م يم٤ممت٤مً  صمتٜمل سمذًمؽ،ٟمٕمؿ ىمد طمدَّ  ىم٤مل: ؿَّ صمُ  هٜمٞمئ٦م (1)ومتٕمتع

  .اعمٜمزًم٦م

                                                           

 .شمراضع اًمٖمٚمامن(يُمٜم٧َم ( ذم اخلرائ٩م: )3)

د سمٙمالُمف َيْٕمَٞم٤م َأن :اًمٙمالم ذم اًمتْٕمتٕم٦مُ (1) دَّ  (.11: 8اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب ويؽَمَ
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المقمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف قمكم  ًُ َس » وم٘م٤مل: وم٘م٤مم، شؿْ ؾُ »: اًمسَّ  صلَّ  حبقبل رسقل اهلل ؿع

 .(7)شبؾ هق يقدي ,فقدبقف اـقَ ن ؾوتؾؽ َش إِ يؼقل  وآـفاهلل طؾقف 

 [زّآ٘ أبٕ خميف يف ىعُٔ ليفطُ ّغَادتُ ضالو اهلل علُٔ]

ُمـ ؿمٝمر  ة٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م شمسع قمنمعمّ  م يمٚمثقم:أُ ىم٤مًم٧م  يب خمٜمػ وهمػمه ىم٤مل:أوذم رواي٦م 

ٕمػم وىمّمٕم٦م ومٞمٝم٤م ًمبـ اًمِمَّ  ومٓم٤مره ـمب٘م٤م ومٞمف ىمرص٤من ُمـ ظمبزِ إِ يب قمٜمد أإمم  ُم٧مرُمْم٤من ىمدَّ 

ُمٚمف طمرك راؾمف ٠مًمٞمف وشمإ ٔمر ٟمومٚماّم  ىمبؾ قمغم ومٓمقره،أَ شمف  ومرغ ُمـ صالومٚماّم  ،وُمٚمح اجلريش

ًُ يو بُ » وسمٙمك سمٙم٤مء قم٤مًمٞم٤م وىم٤مل:  ش.يلّ إ ؿنسوءتؽبوهو أَ  بـتوً تسقءُ  نّ إِ  ـقي مو ضــ

 سم٧م؟أ٤مذا ي٤م عم ىم٤مًم٧م:

وؾقيف  يطقلن أتريديـ أ ؟واحد دامع يف صبٍؼ إِ  بقِؽ أَ إغ  بـقي تؼدمع يو» ىم٤مل:

ل رسقل اهلل ول وابـ طؿِّ أَ تبع أَ ن أَ ريد أُ كو أَ و ,بع يدي اهلل تعوغ يقم اـؼقومي]ؼدا[

 .ـقفإاهلل  ن ؾبضفُ أإغ  واحد دامون يف صبٍؼ إِ ـقف إ مَ دِّ مو ؾُ  فُ كّ نِ ؽ ,وآـفاهلل طؾقف  صلَّ 

بع يدي اهلل  وؾقؽفُ   صوَل ّٓ إومػوبف ومؾبسف  طعؿفُ م صوَب  مـ ر ؾٍ يو بـقي مو  

 .يقم اـؼقومي

وربّن حبقبل أوؾد  ,سوب ويف حرامفو طؼوبو حِ كقو يف حالهلِ اـدُّ  نَّ إِ يو بـقي  

                                                           

، 397: 41اعمجٚمزـ  –ٟمـقار /قمٜمـف ذم سمحـ٤مر إ 34، اًمب٤مب اًمث٤مين، ح 381: 3اًمراوٟمدي  –( اخلرائ٩م واجلرائح 3)

 ، ذم طم٤مًم٦م ىمتٚمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف.400ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي:  –آٟمقار اًمٕمٚمقي٦م و، 37سم٤مب ذم ؿمٝم٤مدشمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف،ح
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رض ـقف ومعف مػوتقح ؿـقز إَ إان  ربئقؾ كزل  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ رسقل اهلل 

الم !محؿد يو وؾول: المك ؤيؼر اـسَّ ت ـؽ  بول شئً صريَّ  نْ إ ويؼقل ـؽ: اـسَّ

رض وٓ يـؼص ذـؽ مـ ؽضؾؽ يقم ووذ هذه مػوتقح ؿـقز إَ  ِتومي ذهبو وؽضي,

  .اـؼقومي

 ؟يو  ربائقؾ ومو يؽقن بعد ذـؽ ؾول:

 .املقت ؾول:

َـّذيؽوـققم  ,شبع يقموً أو  قع يقموً أَ دطـل  ,كقوٓ حو ي يل يف اـدُّ  ذاً إ ؽؼول:  ا

َـّذيواـققم  ـف,لسأ وريّب إغ  ترضعأ قع ؽقف أ  .شمحدهأ وشؽر ريّب أشبع ؽقف أَ  ا

الم ربائقؾ طؾقف ؽؼول  ًَ  :اـسَّ ]أمري ؾول  ؿّ يُ  ,املرسؾع سّقدوري يو  ـؽؾِّ  وؽؼ

الماملممـع طؾقف  ؽؿـ ؾدم شقئو , ]ودار هقان[كقو دار ؼرور يو بـقي اـّد »[: اـسَّ

 .شدامعحد اْلِ أَ ترؽعع  حّتك شقئوً ؿؾ آيو بـقي واهلل ٓ  و ده,

المأٟمف قمٚمٞمف  ؿَّ بـ، صمُ ىم٤مًم٧م: ومرومٕم٧م اًمٚمَّ  يمؾ ىمرص٤م واطمدا ٠مَ ٕم٤مم وماًمٓمَّ إمم  شم٘مدم اًمسَّ

 صالشمفإمم  ىم٤مم ؿَّ صمُ  قمٚمٞمف، ومّمغّم  بّل وذيمر اًمٜمَّ صمٜمك قمٚمٞمف أْحد اهلل و ؿَّ صمُ  ،سم٤معمٚمح اجلريش

ظمقل ويٙمثر اًمدّ  ،اهلل شمٕم٤مممإمم  وُمترضقم٤مً  وُمبتٝمالً  وؾم٤مضمداً   ومل يزل رايمٕم٤مً ومّمغّم 

ٛمٝم٤م ظمتَ  طمّتكؾمقرة يس  أىمر ؿَّ صمُ  ،امء وهق ىمٚمؼ يتٛمٚمٛمؾاًمّس إمم  واخلروج وهق يٜمٔمر

قمغم ىمدُمٞمف  وضمٕمؾ يٛمسح وضمٝمف سمثقسمف وهنض ىم٤مئامً  ،واٟمتبف ُمرقمقسم٤مً  رىمد هٜمٞمئ٦م ؿَّ صمُ 
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بوهلل  ّٓ إِ وٓ ؾقة  ٓ حقَل » :ويٙمثر ُمـ ىمقلش ؽبورك يل يف ـؼوئِ  ؿَّ فُ اـؾَّ »: وهق ي٘مقل

ٟم٤مُم٧م  ؿّ صمُ  ،ضمٚمس ًمٚمتٕم٘مٞم٥م ؿّ صمُ  ،ٞمؾاًمٚمّ  سمٕمضذه٥م  طمّتك صغّم  ؿّ صمُ  شاـعظ اـعظقؿ

  .ُمرقمقسم٤م]ُمـ ٟمقُمتف[ صمؿ اٟمتبف  ،قمٞمٜم٤مه وهق ضم٤مًمس

يف »هلؿ: هٚمف وىم٤مل أوٓده وأَ  سمف وىمد مجع يّن ٠مَ يم :رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م يمٚمثقم مّ أُ ىم٤مًم٧م 

 ش.فو طؾقؽؿؾّص أَ ريد أُ هوـتـل وأَ قؾي رؤيو يً يف هذه اـؾَّ أ رّّن إِ  ,فر تػؼدوّنهذا اـشَّ 

 وُم٤م هل؟ ىم٤مًمقا:

يو  يل: يف مـومل وهق يؼقل وآـفاهلل طؾقف  صلَّ وطي رسقل اهلل يً اـسَّ أ رّّن إِ » ىم٤مل:

 شؼوهو ؽقخضى شقبتؽ مـ دمِ أَ يت اـقؽ لَ ي اـقـو طـ ؾريى, كؽ ؾودمٌ إِ بو احلسـ أَ 

 ؽفؾؿَّ  رمضونِ  واور مـ شفرِ إَ كؽ طـدكو يف اـعػ إِ و ,ـقؽإكو مشتوق أسؽ وأر

 ش.بؼكأَ ـؽ و وريٌ  كواـقـو ؽام طـد

ىمسؿ قمٚمٞمٝمؿ ٠مَ وم ،حٞم٥مٙم٤مء واًمٕمقيؾ واًمٜمَّ  ؾمٛمٕمقا يمالُمف ضجقا سم٤مًمبُ ومٚماّم  ىم٤مل:

  .ُمرهؿ سم٤مخلػم ويٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمنمَّ ٠مىمبؾ قمٚمٞمٝمؿ يقصٞمٝمؿ ويأَ  ؿّ ومسٙمتقا صمُ  ٙمقت،سم٤مًمّس 

ٞمٚم٦م ىم٤مئام وىم٤مقمدًا ورايمٕم٤ًم اًمٚمّ ومل يزل شمٚمؽ : رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م [ىم٤مًم٧م أم يمٚمثقم]

امء ويٜمٔمر ذم اًمٙمقايم٥م ٥م ـمرومف ذم اًمّس وي٘مٚمّ  ،خيرج ؾم٤مقم٦م سمٕمد ؾم٤مقم٦م ؿَّ صمُ  ،وؾم٤مضمداً 

َـّتلقؾي و اـؾَّ هّن إبً وذِّ ؿُ  بً وَٓذ واهلل ٓ ؿَ » وهق ي٘مقل:  صلَّ وطدّن ِبو رسقل اهلل  ا

بورك يل يف املقت ومو بعد  ؿَّ فُ اـؾَّ » ّماله وي٘مقل:ُمُ إمم  يٕمقد ؿَّ صمُ  ،شوآـفاهلل طؾقف 
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ـقف را عقن وٓ حقل وٓ إكو إِ كو هلل وإِ » :ويٙمثر ُمـ ىمقل ،شاملقت ومو ؾبؾ املقت

  .شويستغػر اهلل ؿثرياً  ,وآـف بلِّ ويصظ طل اــَّ  , بوهلل اـعظ اـعظقؿّٓ إؾقة 

يمثػم ٞمٚم٦م ىمٚم٘م٤ًم ُمتٛمٚمٛماًل يتف ذم شمٚمؽ اًمٚمَّ أ رٚماّم وم :رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م م يمٚمثقمأُ ىم٤مًم٧م 

ٞمٚم٦م ٓ هذه اًمٚمَّ  راكَ أَ سم٧م ُم٤مزم أَ ي٤م  ىمٚم٧م ًمف:ورىم٧م ُمٕمف ًمٞمٚمتل شمٚمؽ أَ ؾمتٖمٗم٤مر يمر وآاًمذي 

 شمذوق ـمٕمؿ اًمرىم٤مد؟

 هقال ومو دوؾ اخلقف ـف  قؽو,بطول وووض إَ بوك ؾتؾ إَ أَ  نَّ إِ يو بـقي » ىم٤مل:

 شـقف را عقنإِ كو إِ كو هلل وإِ » ىم٤مل: ؿَّ صمُ  ,شقؾيؿثر مـ هذه اـؾِّ أَ ومو دوؾ يف ؾؾبف رطى 

 ٞمٚم٦م؟ُم٤م ًمؽ شمٜمٕمك ٟمٗمسؽ ُمٜمذ هذه اًمٚمَّ  سم٧ِم أَ ي٤م  وم٘مٚم٧م:

 ش.مؾ ؾ واكؼطع إَ إَ  َب رُ يو بـقي ؾد ؾَ » ىم٤مل:

اهلل  صلَّ  بلّ اــَّ  يلَّ إِ  بام طفد ّٓ إِ ؾؾ أَ  ل ّنِّ نِ ٓ تبؽع ؽ»زم: وم٘م٤مل  ومبٙمٞم٧م، ىم٤مًم٧م:

ذا ؾرب إِ يو بـقي » وىم٤مل: ُمـ ٟمقُمفِ  ظؾمتٞم٘ما ؿَّ صمُ ٟمٕمس وهجع ؾم٤مقم٦م  فُ ٟمّ إِ  ؿَّ صمُ  ،شوآـفطؾقف 

  .اهلل شمٕم٤مممإمم  رضعقم٤مء واًمتّ واًمدّ  الةِ اًمّمَّ إمم  رضمع ؿَّ صمُ ، شطؾؿقـللَ ذان ؽوؾً إَ 

 ٓح ومٚماّم  ،ذانوىم٧م إَ  ومجٕمٚم٧م اراىم٥م :رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م يمٚمثقم مّ أُ ىم٤مًم٧م 

ؾمبغ اًمقضقء وىم٤مم وًمبس صمٞم٤مسمف وومتح ٠مَ ومتف ٔمي٘مأ ؿَّ صمُ  ٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء،إِ ُمٕمل وشمٞمتف أَ اًمقىم٧م 

قمٚمٞمف احلسلم  [ظملأَ ]إمم  هديَّ أُ ىمد وز  ارِ ويم٤من ذم اًمدّ  ،اراًمدّ إمم  ٟمزل ؿَّ صمُ  ،سم٤مسمف

الم َـّ  ،ه ورومرومـ وصحـ ذم وضمٝمفِ ء ٟمزل ظمرضمـ وراومٚماّم ، اًمسَّ ٞمٚم٦م مل ىمبؾ شمٚمؽ اًمٚمَّ  ويم
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  .يّمحـ

 .شضوءيظفر اـؼَ  ؼدٍ  ح تتبعفو كقائح يف ؼداةِ صقائِ  , اهللّٓ إِ ـف إِ ٓ » وم٘م٤مل:

 سم٧م هٙمذا شمتٓمػم؟أي٤م  وم٘مٚم٧م ًمف:

وـؽـ ؾقل  رى طل  تطري بف,ي وٓ تطرّي ي ـْ هؾ اـبقً مَ أَ و يو بـقي مو مـّ » :وم٘م٤مل

ـقس ـف ـسون وٓ  ـْ ـ ؽؼد حبستل مَ صؾؼتقفِّ أ مو ّٓ إ بحؼل طؾقِؽ » ىم٤مل: ؿَّ صمُ ، شـسوّن

ؿؾ مـ لَ  سبقؾف ي وظِّ ّٓ إِ و ,صعؿقف واسؼقفلؽ ,و ططشأَ ذا  وع إِ يؼدر طل اـؽالم 

اًمب٤مب ومٕم٤مجلف ًمٞمٗمتحف ومتٕمٚمؼ اًمب٤مب سمٛمئزره إمم   وصؾومٚماّم  ،شرضإَ  حشوئشِ 

 ظمذه وهق ي٘مقل:٠مَ ؾم٘مط وم طمّتكوم٤مٟمحؾ ُمئزره 

 ًمٚمٛمقِت  َؽ اؿمدد طمٞم٤مزيٛمَ 

 ـ اعمقِت ُمِ  وٓ دمزعْ 

 هرِ سم٤مًمدَّ  وٓ شمٖمؽمَّ 

 هرُ اًمدَّ  َؽ ٙمَ ضحَ أَ يمام 
 

 ٓىمٞمٙم٤م اعمقَت  نَّ ٢مِ وم 

 سمقاديٙم٤م ذا طمؾَّ إِ 

 يقاشمٞمٙم٤م يم٤منَ  نْ إِ و

 بٙمٞمٙم٤م يُ  هرُ اًمدَّ  يمذاكَ 
 

 .شؽـؼوئِ  بورك يف ؿَّ فُ بورك يل يف املقت اـؾَّ  ؿَّ فُ اـؾَّ » ىم٤مل: ؿَّ صمُ 

همقصم٤مه ي٤م آو  ؾمٛمٕمتف ي٘مقل ذًمؽ ىمٚم٧م:ومٚماّم  ،ُمٌم ظمٚمٗمفأَ ويمٜم٧م  يمٚمثقم: مّ أُ ىم٤مًم٧م  

 .ٞمٚم٦مراك شمٜمٕمك ٟمٗمسؽ هذه اًمٚمّ أسمت٤مه أَ 

 وً وـؽـ ـؾؿقت دٓٓت وطالموت يتبع بعضفو بعضـعل ببـقي مو هق  يو» ىم٤مل:
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  .ومتح اًمب٤مب وظمرج ؿَّ صمُ  ,شطـ اجلقاب لمسؽوؽ

المقمٚمٞمف ظمل احلسـ أإمم  ومجئ٧م ىم٤مًم٧م:  ُمرِ أظمل ىمد يم٤من ُمـ أي٤م  وم٘مٚم٧م: اًمسَّ

الموم٘م٤مم قمٚمٞمف  ٞمؾ اًمٖمٚمس وم٤محل٘مف،اًمٚمَّ  اىمد ظمرج ذم هذهق سمٞمؽ يمذا ويمذا وأ شمبٕمف و اًمسَّ

وطي وؾد بؼل ور ؽ هذه اـسَّ أَ بتوه مو أَ يو » وم٘م٤مل:ن يدظمؾ اجل٤مُمع أومٚمحؼ سمف ىمبؾ 

 ؟شيؾثف قؾِ مـ اـؾَّ 

 .شؾؾؼتـلأَ هوـتـل وأَ قؾي يتفو هذه اـؾَّ أيو ؾرة اـعع ور ً ـرؤيو ر» وم٘م٤مل: 

 .شَظَّ فو طَ ؽؼصَّ  ,ؽقنيشوء اهلل تعوغ ووريًا  نْ إِ يً أر ورياً » ٘م٤مل ًمف:وم 

الموم٘م٤مل قمٚمٞمف  ؽتـوول مـف  ,يب ؾبقسأَ   ربائقؾ ؾد كزل طل  بؾِ يً أَ ر» :اًمسَّ

 ورِ حدمهو طل أأَ وضب  و,وترؿفام طل ضفرهِ  اـؽعبيِ إغ  حجريـ ومه ِبام

 ودوؾف ّٓ إِ ي بقً ؽام بؼل يف املديـي وٓ يف مؽّ  ,يِح ذرامهو يف اـرّ  ؿّ يُ  مقؿ,ؽصور ؿوـرَّ 

 ش.موداـرَّ  مـ ذـؽ

 ؟شويؾفولمو تيو أبً و»وم٘م٤مل ًمف: 

 ويدوؾف ّٓ إي بقً وٓ يف مؽّ  وٓ يبؼك يف املديـيِ  ,مؼتقٌل  كَ وبأَ  نّ إِ يو بـل »ًمف: وم٘م٤مل 

  .ش ظأمـ ومصقبي[ؼؿ ]مـ ذـؽ 

الماحلسـ قمٚمسف وم٘م٤مل   ؟شبًأمتك يؽقن ذـؽ يو و»: اًمسَّ
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 (7)﴾مَتُقُت... َأْرضٍ  بَِليِّ  َكْػٌس  َتْدِري ...َوَمو﴿ تعوغ يؼقل: اهللَ نَّ إِ يو بـل » وم٘م٤مل:

واور مـ إَ  يؽقن يف اـعِػ  فُ كّ إِ  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ حبقبل رسقل اهلل  يلَّ إِ وـؽـ طفد 

  .شاملرادييؼتؾـل ابـ مؾجؿ  ,رمضون شفرِ 

 .شذا طؾؿً مـف ذـؽ ؽوؾتؾفإِ » وم٘مٚم٧م ًمف:

يو بـل ـق  ول تصؾ مـف اجلـويي,  بعد اجلـويي,ّٓ إِ يو بـل ٓ ُيقز اـؼصوص » وم٘م٤مل:

 .شؽراشؽإغ  ر عإِ يو بـل  ل مو ؾدروا,طـِّ  ؼالن طل دؽعفِ ا تؿع اـثَّ 

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل احلسـ   َـّذي املقضعِ إغ  ميض معؽأ نْ أريد أُ يو أبتوه »: اًمسَّ ي دّ مت ا

 .شتؽؽقف صال

ًُ أَ » وم٘م٤مل ًمف: ؽراشؽ ـئال يتـغص طؾقؽ إغ   ر عًّٓ إِ بحؼل طؾقؽ  ؾسؿ

 .شؽ وٓ تعصـل يف ذـؽكقمَ 

المقمٚمٞمف  احلسـ ومرضمع ىم٤مل:  ىم٤مئٛم٦م  رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م يمٚمثقم مّ أُ ظمتف أُ ووضمد  اًمسَّ

 طمّتكظمؼمه٤م سمذًمؽ وضمٚمس٤م يتحدصم٤من ومه٤م حمزوٟم٤من ٠مَ ومدظمؾ وم ظمٚمػ اًمب٤مب شمٜمتٔمره،

 .(1)ومراؿمٝمام وٟم٤مُم٤مإمم  ٕم٤مس وم٘م٤مُم٤م ودظمالهمٚم٥م قمٚمٞمٝمام اًمٜمُ 

                                                           

 (.14( ًم٘مامن: )3)

َ  وأورده اعمجٚمز ذمالف سمسٞمط( /ـظمت٤م)سم ،71طمرز اًمِم٤مـمري:   –ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم أ( ُم٘متؾ 1) = ٟمـقارسمحـ٤مر ٕا
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ُم٤مم ىمقل اإلِ  نّ إِ ًمب٤مب يامن وإَ اقمٚمٛمقا ي٤م ذوي اإلِ  هذا اًمٙمت٤مب: ي٘مقل ضم٤مُمع

المقمٚمٞمف احلسـ اًمزيمل   شذا طؾؿً مـف ذـؽ ؽوؾتؾفإ» :ّ  اًمرّ  اًمقيّص  سمٞمف اًمؼمّ َٕ  اًمسَّ

 سمّمدور ّٓ إِ اًم٘مّم٤مص ٓ حيؾ سمف  نَّ إِ و الم،سمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسَّ  ًمٞمس ُمـ ضمٝمؾٍ 

اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس اًمقاضم٥م طمٗمٔمٝم٤م سمحس٥م  ىمتٚمف ُمـ سم٤مِب   طمؾَّ ٟماّم إِ و ،اجلٜم٤مي٦م

٤م قمٚمؿ عمّ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمام يب ـم٤مًم٥م أسمـ  قمكمّ  ُم٤ممواإلِ  ٛمٙملم،ُمٙم٤من واًمتّ اإلِ 

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م حمق وٓ شمبديؾ، اًمَّتلاحلتٛمٞم٦م  ُمقرِ ٚمٞمؾ ُمـ إط ذًمؽ اًمٙم٤مومر اًمّْم شمسٚمّ  نّ أَ 

المًم٘مقًمف قمٚمٞمف  ،سمؾ يم٤من ًمف ذم ذًمؽ ومقز وؿمٝم٤مدة  طمس سمتٚمؽ اًمرضسم٦م:أن أسمٕمد  اًمسَّ

 .شؽزت ورب اـؽعبي»

 

                                                                                                                                                    

يمٞمٗمٞمـ٦م ؿمـٝم٤مدشمف قمٚمٞمـف  ٦م،٤مئـ٤مسمع واًمٕمنمـون واعم، اًمب٤مب اًمّس 179: 41سمق احلسـ اًمبٙمري، قمـ أسمق خمٜمػ ذم=قمـ أ

 -، وُمٜمٝمـ٤مج اًمؼماقمـ٦م173ضمٕمٗمـر اًمٜم٘مـدي:  -، وآٟمـقار اًمٕمٚمقيـ٦ماًمسالم ووصٞمتف وهمسٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمف

الم، اعمخت٤مر اًمت344: 1اخلقئل  ،)ٟمحقه(.14قمكم اخلٓمل:  -٤مؾمع واًمتسٕمقن/ووم٤مة أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ



 

   
 

 الجالحالفصل 

يف ذنس مصسع اإلماو ّحامٕ 

 محٙ الدًٓ...
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 الحالفصل الّج

 الَّرٖ ضالو,ًٓ ّاإِلحامٕ محٙ الدِّماو ّاإِليف ذنس مصسع 

مياٌ الرل ّاهلْاٌ ٍل اإلأٔع زقاب ظاّزخ قتلُ الف

 اوظٍتّاال

 

اًمدُمقع ُم٤م يم٤من  رسم٤مب اًمٕمروم٤من قمغم هذا اعمّم٤مب اًمٕمّمٞم٥م ُمـ يمٜمقزِ أَ فمٝمر أومٚمق 

٥م ُمثؾ هذه اعمّم٤مئِ ومٗمل  ضمٗم٤من قم٘مٞم٘م٤ًم وسمٚمقرا،٥م إَ واؾمتٛمٓمروا ُمـ ؾمح٤مئِ  ،ُمدظمقراً 

-يقم اجلزاء  -شمؿ آقمٛمدة اعمأَ  ٘مٞمؿوُمُ  قرا،ٔمحم ٗمرحٚمقة واًمٙمقن اًمسَّ شمرزاء وإَ 

اء ؾمٗمؽ دم ذوي رضمإىمدار ُمـ ر اعمٕمتؼم ذم ُم٤م دمري سمف إٓ يٗمٙمي أ ضمقرا:٠محمٔمقفم٤م وُم

  .وممـ ًمٞمس ًمف قمٜمد اهلل ُمٜمزًم٦م وٓ ُم٘مدار رذل اخلٚمؼ،أيدي ٠مسم ،ظمٓم٤مرف وإاًمنمَّ 

ومْمؾ أَ ُم٤مم ودٟم٤م اإلِ سٞمّ رؾمٚم٧م ًمأَ ؾمالم ىمد احلؼ واإلِ  ٦مِ ُمٚمَّ  قمـومٝمذه ىمٓم٤مم اخل٤مرضم٦م 

ويم٤مٟم٧م ىمد  ،يمٗمقراً  رضمس٤مً و قم٘مقرا يمٚمب٤مً  ،ٟم٤مم طمٞمدر اًمٙمرار واًمٗمتك اعمٖمقاراخلٚمؼ وإَ 

، وظمط احلسـ قمغم ؿمخّمٝم٤م اعمٜمحقس اؿمٙم٤مًٓ  ،ُمقومقراً  ٟمّمٞمب٤مً  قمٓمٞم٧م ُمـ اجلاملِ أُ 

 ،ٝم٤م خمٛمقراً طمبّ  صبح سمٙم٤مسِ أَ و ،بقراً ثًمف ُم ومتت٤مٟم٤م فمؾَّ إِ سمـ ُمٚمجؿ إملم وم٤مومتتـ هب٤م اًمٚمَّ 
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 ،ُمره٤م شم٤مظمػماً ٓ يستٓمٞمع ٕ هل٤م شمسخػماً  ومّم٤مر ُمسخراً  ،حلٔمٝم٤م ُمسحقراً  وهل٤مروت

ىمبٚم٧م أصمػمًا و٠مؿمد شمأًمٞمٙمقن  ٟم٘مٞمٕم٤ًم يمثػمًا، ىمد ؾم٘متف ؾماّمً  ،ُمبػما وم٤مظمت٤مرت ًمف ؾمٞمٗم٤مً 

 .وحتذيراً  همراءً إف شمستحثّ 

 كك وضع ظمدّ وؾمٗمؾ ضمدّ  كطمدّ  ك ومؾَّ دُّ ضمِ  ن ىمؾَّ إ فُ ٟمّ ٢موم ،اجلد اجلدّ  وىم٤مًم٧م ًمف:

يمؿ ؾم٘مك  ّمقرًا،هُمرًا ظمٓمػمًا وًمٞمث٤ًم أٟمؽ ُمالق ٢موم ،واحلذر احلذر صبح٧م طم٘مػمًا،أو

همرار قمزُمؽ سمذيمر  ذوم٤مؿمح وشمرك صٜمديدًا يسٞمؾ صديدًا، ؾم٤ًم ُمريرًا،٠مُمريدًا يم

ِذيـُمّم٤مرع ىمقُمؽ   .وٟمسقراً ؿمالئٝمؿ ضب٤مقم٤ًم أَ ؿمبع ُمـ أَ و رهؿ دمزيرًا،ضمزّ  اًمَّ

ويم٤مدت  ن ٟم٤مل ومتقرًا،أسمٕمد  اً اهلل طم٘مد ضٛمػم قمدو اهلل قمغم وزمي  (3)وم٤مضٓمرم 

ٓسمس٤ًم ُمـ هبٞمؿ  ،ُمسجقراً  واٟمٓمٚمؼ يٙم٤مسمد همالً  ٤ًم وزومػمًا،ٔمشمست٘مٞمؿ طمٜم٤مي٤م ضٚمققمف شمٖمٞم

ُم٤مم قمٚمٞمف واإلِ  اً رقمٔمؿ يراقمل اًمٜمجقم شمٗمٙمّ وسم٤مت ذم اجل٤مُمع إ ديقرًا، (1)ٞمؾاًمٚمَّ 

الم ومٚمب٨م ذم  ومع حمتاًم ُم٘مدورًا،دن احلذر ٓ يأي٘مـ أوىمد  يم٤من سمام يراد سمف ظمبػمًا، اًمسَّ

ى اًمٗمجر أ٤م رشمف عمّ ُم٘مٞماًم ًمّمال ،ٓ وضماًل وٓ ُمذقمقراً  ،٤ًم وىمقراً اعمحراب ُمٓمٛمئٜمّ 

ضمري٤ًم قمغم قم٤مدشمف  اً ُمٖمٛمقر ،ُمستٖمرىم٤ًم ذم ظمِمٞمتف ،ُمستٓمػمًا ُم٘مباًل قمغم اهلل ُمقٓه سمٙمٚمٞمتف

  .طمْمقراً  ؿمدّ أسمؾ يم٤من  ذم قمب٤مدشمف،

                                                           

م، واؿْمَتَٕمؾ: اْضَٓمَرم (3) ءُ  َضِ ه اؿمَتدَّ  إذا :اًمٌمَّ  َضم( -، ُم٤مدة447: 37اًمزسمٞمدي -)شم٤مج اًمٕمروش طَمرُّ

 هبؿ(. -، ُم٤مدة71: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب اًمّمب٤محإمم  ُُمْٔمٚمٌِؿ، ٓ ضقَء ومٞمف هَبٞمٌؿ: ًمْٞمٌؾ ( 1)
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ٞمػ قمغم  سمف سم٤مًمّس ومّمػّم  سمـ ُمٚمجؿ وصم٥م ُمٖمػمًا،إملم طمس سمف اًمرضمس اًمٚمَّ أ ومٚماّم 

ُمرسورًا  ُمستبنماً  ،راضٞم٤ًم سمف ؿمٙمقراً  ،هءاًم هلل ىمْم٤مومخّر قمٗمػمًا ُمسٚمّ  ،ؾمفأُمٗمرق ر

 .طم٤مُمدًا هلل صبقراً  ,شورب اـؽعبي ُت زؽ» ىم٤مئاًل:

يـ اًمدّ  ؿَ ٚمَ شمرك قمَ  وشمٕمس٤ًم ًمف ُمـ يمٗمقرٍ  رف طمسػمًا،ومٞم٤مًمف ُمـ ُم٘م٤مم يرد اًمٓمّ  

ػمًا ّمقمزيزًا ذيٗم٤ًم ٟم ىردأ (3)ؾمٗم٤مه  ُمـ رذلٍ أَ  ووا قطمٞمد ُم٘مّمقرًا،اًمتّ  زّ وقم ،ُمٙمسقراً 

َ ، وذايمرًا هلل يمثػماً  وؾمٗمػمًا ص٤مئاًم ىم٤مئاًم ظم٤مؿمٕم٤مً  ،وًمّٞم٤ًم ُمـ اهلل طم٤ميماًم ذم اًمقرى  صػمَّ

 وًم٘مد ،ٟمجبلم ُمِمجقراً إ ؾمّٞمدوضمبلم  ؿ ُم٘مسقُم٤ًم وُمِمٓمقرًا،ٕمَ ىمسٞمؿ اًمٜمِ رأس 

 وهم٤مرت ًمٗم٘مده ُمٞم٤مه اًمبح٤مر همقرى. امء قمٚمٞمف ُمقرًا،ُم٤مرت اًمسَّ 

اٟمف  (1) اًمدؤزم[ ]ؾمٜم٤من أيبإمم  سمسٜمده :سمق سمٙمر اخلقارزُمل ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥مأَ روى 

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ قم٤مد    (1).ذم ُمرض ًمف اًمسَّ

 .هذه ؿمٙمقاكًم٘مد ختقومٜم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ ًمف: ٘مٚم٧م وم ىم٤مل:

ًُ ّّن َٕ  [مـف]واهلل مو تقؽً طل كػز  لوـؽـّ » وم٘م٤مل:   صلَّ رسقل اهلل   سؿع

رضب ضبي هوئؾي طل ستُ  كَؽ إِ  يؼقل يل:ق[ ودق املصّد ]اـصَّ  وآـفاهلل طؾقف 

                                                           

 رذل(. -، ُم٤مدة380: 8اًمٗمراهٞمدي -رء )اًمٕملم يمؾي  ُمـ وناًمدّ  :ذل( اًمرَّ 3)

 .ٜم٤مىم٥مؾمقد اًمدؤزم(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمأيب أتؾ حلرز اًمِم٤مـمري: )( ذم آصؾ، واعم٘م1)

 .( ذم اعمّمدر: )ؿمٙمقى اؿمتٙم٤مه٤م(1)
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 شؼكأَ بي تضى حلقتؽ ويؽقن صوحى هذه اـرضَّ  حّتكؽقسقؾ دمؽ  ,(7)سؽأر

 .(1)(1)شيؿقد ؾقماشؼك ]بـ ؾذيره[ي ؿام ؿون ؾذار مّ هذه إُ 

سمـ إملم ذم طم٤مل اًمٚمّ  د اعمقطمديـُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمّ أَ ٟم٤مم إَ  ؾمّٞمد٤م يمثر يمالم وعمّ 

  .ٞمػىم٤مشمٚمف سم٤مًمّس  فُ ٟمّ سم٠مسمـ ُمٚمجؿ اعمرادي إملم اًمٚمّ 

ظمر اًمٚمٞمؾ وطمده آاجل٤مُمع إمم  ديٜمٜم٤م خيرج دٟم٤م ووزمّ ؾمٞمّ  نَّ إِ  :صح٤مسمفِ أٞمٕم٦م ُمـ ىم٤مل اًمِّم 

ًمٞمٚم٦م  ومجٕمٚمقا يمّؾ  ،ومٞمفت٤مًمف ذم هذا اًمقىم٧م قمدو اهلل اعمرادي ومٞمٗمجٕمٜم٤م ٖمن يأوٟمخ٤مف 

قمغم ٤مًمث٦م[ ٤مٟمٞم٦م واًمثّ ومم واًمثّ إٞمٚم٦م ]وم٤مىمؽمقمقا ويم٤مٟم٧م اًمٚمّ  ،رؾمفحتبٞمٚم٦م حتقـمف وىمقمغم 

ُمػم أىمبؾ أاجل٤مُمع وإمم  [ًمٞمٚمتٝمؿ ]ذمىمبٚمقا أو[ ؾمٞمقومٝمؿ ]ومت٘مٚمدوااًمٙمٜم٤مس  هؾِ أ

  .الحاعمسجد ومراهؿ جمتٛمٕملم ٓسمسلم اًمّس إمم  قمٚمٞمف اًمّسالماعم١مُمٜملم 

 ؟شكؽؿلمو ش» وم٘م٤مل:

ومخٗمٜم٤م قمٚمٞمؽ ُمٜمف ومجئٜم٤م  ٕملم،ٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ظمٓم٤مسمؽ هلذا اعمرادي اًمٚمّ إِ  وم٘م٤مًمقا ًمف:

شمال ىمقًمف  ؿَّ صمُ  ,شعؽؿمضو ِ إغ  ر عقاا» وىم٤مل هلؿ: ومدقمك هلؿ سمخػم، ٟمحرؾمؽ،

                                                           

 .(-صدهمٞمف إمم  وأؿم٤مر -ؾمترضب ضسم٦م ه٤مهٜم٤م، وضسم٦م ه٤مهٜم٤م  ( ذم اعمّمدر: )اٟمؽ3)

 ( ذم اعمّمدر: )يمام يم٤من قم٤مىمر اًمٜم٤مىم٦م أؿم٘مك صمٛمقد(1)

وقمٜمف ذم  ،٤400مدس واًمٕمنمون، ذم سمٞم٤من ُم٘متٚمف قمٚمٞمف اًمسالم، ح ، اًمٗمّمؾ اًمّس 180اخلقارزُمل:  –( اعمٜم٤مىم٥م 1)

 –م / ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسـالم ، ذم ؿمٝم٤مدة أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسال11: 1آرسمكم   –يمِمػ اًمٖمٛم٦م 

 .11طمرز اًمِم٤مـمري: 
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ـْ  ُؾْؾ ﴿ :شمٕم٤ممم َّٓ  ُيِصقَبـَو ـَ َكو ُهقَ  ـَـَو اهلل َؿَتَى  َمو إِ َٓ ؾِ  اهللَِّ َوَطَل  َمْق  َؽْؾَقَتَقؿَّ

 .(7)﴾املُْْمِمـُقنَ 

وؾد  ئتؿقّن ترسقّن ] حورسوً   ؾِ ـف وؿػك بوَٕ  اـؼضوء ؽال رادَّ  ذا كزَل إوـؽـ 

 .شامءِ  يف اـسَّ ّٓ إِ  رضِ يف إَ  ومو يؽقن مـ رءٍ  ,امءاـسَّ  هؾِ م مـ أَ رض أَ إَ  هؾِ مـ أَ 

المُمره[قمٚمٞمف َٕ  ـمققم٤مً ومتٗمرق اًم٘مقم قمٜمف ] [ىم٤مل:   اًمسَّ

  .[ّاليَسّاٌ – اهلل لعيُ -ابً ملذه ]

وعم٤ّم ومرغ اإلُم٤مم وؾمّٞمد إٟم٤مم ُمـ ىمتؾ أقمداء اهلل اخلقارج سم٠مُمر اهلل  :[اًمراوي ]ىم٤مل

 ٟمٍم اهلل ومٚماّم  ،ظمرج ُمٕمفًمٕمٜمف اهلل ىمد ويم٤من اسمـ ُمٚمجؿ -سم٠مرض اًمٜمٝمروان  -ورؾمقًمف

شم٤مذن أدي ي٤م ؾمٞمّ  ىم٤مل ًمف اسمـ ُمٚمجؿ:، قمداءاًمٜمٍم قمغم إ ف يمام يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف ُمـ اهللِوًمٞمّ 

ٕملم ئمٝمر ويم٤من اًمٚمَّ  هٚمف سمٜمٍمك قمغم اقمداءك؟أسمنم أُ و ،اعمٍمإمم  شم٘مدُمؽأَ  نْ أزم 

ذم ظمدُمتف وهق قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ ظمب٨م  ويدّ  ،اًمٜمّمح -سم٤معمٙمر -ُمػم اعم١مُمٜملمَٕ 

  .(1)يتفتف وىمبح ـمقَّ ٟمٞمّ 

 ؟شريد بذـؽومو تُ » وم٘م٤مل ًمف آُم٤مم:

                                                           

 .(13ي٦م )آ( اًمتقسم٦م: 3)

٦م (1) ِقيَّ ِٛمػم  :اًمٓمَّ  .(10: 31اسمـ ُمٜمٔمقر –)ًمس٤من اًمٕمرب  اًمْمَّ



207  

 

 

 (3)قاب ُمـ اهللواًمثَّ  ريد رض٤مك،أُ  ىم٤مل:

ذًمؽ ظمذ ٠مَ وم ,ش]وؾقسو[ مذهبًو  ططف سقػوً أَ ده وطاممي مقرّ دؽع ـف إِ  ,يو ؾـرب» وم٘م٤مل:

المقمٚمٞمف  قمكمي  هٚمٝم٤م سمٜمٍمأَ ـ ـ ًم٘مٞمف ُمِ  ُمَ وسمنّم  ؾ اًمٙمقوم٦م،ظمود وؾم٤مر ُمـ وىمتفِ   اًمسَّ

وشم٤مه قمـ  قمج٥م سمٜمٗمسفِ قارع وىمد أُ زىم٦م واًمِّم ]وهق خيؽمق إَ قمدائف اخلقارج أَ قمغم 

ٕملم ص٤مطمب٤ًم ًمف ى اًمٚمَّ أومر ،(1) سمٜمل متٞمؿ اًمالت حمؾي إمم  ريؼوم٤مٟمتٝمك سمف اًمٓمَّ ، ىمّمده[

ُمٜمزهل٤م ويم٤مٟم٧م  إمم  ومٛمْم٧م سمف ،ظمرضٕمٞمٜم٦م ىمٓم٤مم سمٜم٧م إَ ومّم٤مدف قمٜمده اًمٚمَّ  ،ُمٜمٝمؿ

ـِ ٕمٞمٜم٦م ىمٓم٤مم وم٤مئ٘م٦م ذم احلُ اًمٚمّ  ظمٚم٧م سمٕمد ومد ،ذات صمروة وؾمٕم٦م ذم اعم٤مل ،واجلامل س

قمـ اًمقىمٕم٦م ًمف ٠مىمبٚم٧م قمٚمٞمف شمسأَ دظمٚمتف ُمٕمٝم٤م ذم اخلدر وأَ ظمدره٤م وإمم  وصقهل٤م اعمٜمزل

وأظمذت ف ]ًمبّ  وهم٤مبومذهؾ قم٘مٚمف ُمٜمٝم٤م و ،وهل يم٤مؿمٗم٦م ًمف قمـ وضمٝمٝم٤م وحم٤مؾمٜمٝم٤م

 ف.سمٛمج٤مُمع قم٘مٚمف وًمبّ 

وسمسٓم٧م ًمف  رسمط ومرؾمف،سم ظمدُمٝم٤م أطمدُمرت أ رأشمف قمغم شمٚمؽ احل٤مل[ىم٤مل: ومٚماّم  

ىمبٚم٧م ًمف أَ زراره وأ ن حيؾَّ أَ ُمرشمف أَ و ٙمئ٤م،ووضٕم٧م ًمف ُمتّ  ير،قمغم اًمرسَّ  ٤مً روُمٞم ٤مً سمس٤مـم

 سمامئدة ُمـ اًمٓمَّ 
ٍ
ىمبٚم٧م سمٕمد ذًمؽ شمروطمف ومت٤مزطمف أَ و ،يمؾ وذب٠مَ وم سم٤مرد، ٕم٤مم وسمامء

 .وهق يٜمٔمر اًمٞمٝم٤م ويتٕمج٥م ُمـ طمسٜمٝم٤م ومج٤مهل٤م ٤مً ٔمويم٤من اًمقىم٧م ىمٞم

                                                           

 .( ذم اًمبح٤مر: )اًمثقاب ُمـ اهلل واًمِمٙمر ُمـ اًمٜم٤مس، واومرح إوًمٞم٤مء وايمٛمد إقمداء(3)

 : )شمٞمؿ اًمالت(.ذم اًمبح٤مر (1)
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 ،كَمَّ قمَ  ٙمر ًمِؽ اًمِمُّ  وضمب٧ْم أَ ومٕم٤مًٓ أَ ُمٕمل  ة اًمٙمريٛم٦م ىمد ومٕمٚم٧ِم أتٝم٤م اعمريّ أ وم٘م٤مل هل٤م: 

 ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ ُمٜمف ىم٤مُم٧م ومٚماّم  ؟زمَّ إِ  طمسٜم٧ِم أَ ضمزاء عم٤م  شم٘م٣م ومٝمؾ ًمؽ ُمـ طم٤مضم٦مٍ 

 ،ٝم٤م٧م سمجٛمٞمع طمٚمٞمي وحتٚمَّ  ،طمسـ زيٜمتٝم٤م٠مَ ٜم٧م سموشمزيَّ  ،هب٤ماصمقأومخر أَ ودظمٚم٧م وًمبس٧م 

 خ٧م ٟمٗمسٝم٤م سم٤معمسِؽ وضٛمَّ  ،واجلقهر رِ رظم٧م ذوائ٥م ؿمٕمره٤م اعمٜمٔمقم سم٤مًمدُّ أَ و

ًمٞمف وٓص٘متف سمٞمدهي٤م اًمٞمف إت ءهل ومٞمف وضم٤م اًمَّذيوظمرضم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمبٞم٧م  ،واًمٕمٜمؼم

اؿمتد اًمٚمٕملم و شمقرد ظمده٤م ومبٝمرت قم٘مٚمفإمم  اعمٚمٕمقنواضمٚمسٝم٤م ذم طمجره وٟمٔمر 

  (3) اقمج٤مسمف هب٤م ومٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م اًمتزوي٩م

ُم٤مم وسمدر اًمتامم وه٤مدي إلِ ًم ذم ىمتٚمف ظمب٤مروم٤مَٕ ًمٕمٜمف اهلل اسمـ ُمٚمجؿ  ُمرِ أوُم٤م يم٤من ُمـ 

سم٤مًمؽماب سم٤مدي  (1)ٓـمئ٤مً  ذف ُم٘م٤مم وذم ؿمٝمر اًمّمٞم٤ممأَ ٟم٤مم وهق ذم اعمحراب ذم إَ 

    .ْحٞمد اخلّم٤مل وآيمتئ٤مباقم٦م يمتس٤مب يمثػم اًمرّض آ

ؾ ومٞمف اًمٜمّم٤مل سمحٞم٨م ٓ يرضمك هل٤م ٓ يزال قمٜمد اًمٜمزال شمتٜمّّم  اًمَّذيُم٤مم اإل

 ،ىمب٤مل ذم قمٔمٛم٦م رسمف اًمٕمزيز ذي اجلاللالة اؾمتٖمرق سم٤مإلواذا دظمؾ ذم اًمّّم  ،اٟمٗمّم٤مل

                                                           

قمــ اسمـق  ،ٟمـقارسمحـ٤مر إَ  وأورده اعمجٚمزـ ذم / 14طمرز اًمِمـ٤مـمري:  –الم ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس أ( ُم٘متؾ 3)

الم ووصـٞمتف وهمسـٚمف يمٞمٗمٞم٦م ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمـف اًمّسـذم ، 317بسم٤م، 171: 41احلسـ اًمبٙمري، قمـ أسمق خمٜمػ، 

 ، اعمخت٤مر اًمت٤مؾمع واًمتسٕمقن.313: 1وقمٜمف ذم ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ًمٚمخقئل ،واًمّمالة قمٚمٞمف

 ًمٓم٠م(. -، ُم٤مدة311: 3اسمـ ُمٜمٔمقر -ًمس٤من اًمٕمرب) ءسم٤مًمٌّم  ءاًمٌّم  ًمزوُق  :اًمٚمَّْطءُ  :( ًمٓم٠م1)
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 .ٜمب٤ملقمٜمد اؾمتخراج شمٚمؽ اًمـ ومٞمٗم٘مد احلّس 

ؾمف أر ؿم٩مَّ  نْ أومام ًمب٨م  احل٤مل، ٚمؽشمسمٍم سمف ذم أَ ٤مل طملم ص ًمف اعمرادي اخلتّ ؽمسمَّ وم 

  .(3)٤مل ومؽميمف ُمِمجقج اجلبلم واًم٘مذالّمَّ ٤مرم اًمٗمَ يػ سم٤مًمّمَّ اًمنمَّ 

 .[زّآ٘ املفٔد يف غَادتُ ضالو اهلل علُٔ]

ٝم٤م ُم٤م رواه اعمٗمٞمد وأصحّ  ،أيْم٤م خمتٚمٗم٦مػم قاريخ واًمّس هؾ اًمتّ أ يمٚمامت وذم ووم٤مشمف

ؾمامقمٞمؾ سمـ إو سمق خمٜمػ،أ :ُمٜمٝمؿػم رؿم٤مد قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمّس رْحف اهلل ذم اإلِ 

ُمـ اخلقارج  ٟمٗمراً  نّ إِ  سمق قمٛمر اًمث٘مٗمل وهمػمهؿ،أو سمق هِم٤مم اًمروم٤مقمل،أو راؿمد،

هؾ اًمٜمٝمروان أقمامهلؿ وذيمروا أوقم٤مسمقا ومٕم٤مسمقهؿ،  ُمراءإَ  ومتذايمروا٦م اضمتٛمٕمقا سمٛمٙمّ 

هؾ أ٦م ئٛمّ أشمٞمٜم٤م أو ٟمٗمسٜم٤م هلل،أيٜم٤م ٟم٤م ذأًمق  وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض: ،شمرْحقا قمٚمٞمٝمؿو

ٝمداء ظمقاٟمٜم٤م اًمِّم رٟم٤م إل٠مظمذٟم٤م صمأَ و ،رطمٜم٤م ُمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مد واًمبالدأومٓمٚمبٜم٤م همرهتؿ و اللاًمّْم 

 .ومتٕم٤مهدوا قمٜمد اٟم٘مْم٤مء احل٩م قمغم ذًمؽ ،سم٤مًمٜمٝمروان

وىم٤مل اًمؼمك  يب ـم٤مًم٥م،أسمـ  يمٗمٞمٙمؿ قمكمّ أٟم٤م أ ٕملم قمبد اًمرْحـ سمـ ُمٚمجؿ:وم٘م٤مل اًمٚمّ  

يمٗمٞمٙمؿ أٟم٤م أ ٛمل:سمـ سمٙمر اًمتٛمٞم ووىم٤مل قمٛمر يمٗمٞمٙمؿ ُمٕم٤موي٦م،أٟم٤م أ سمـ قمبد اهلل اًمتٛمٞمٛمل:ا

ِمٝمر رُمْم٤من ًم شمٕمدوا اوومتٕم٤مىمدوا قمغم ذًمؽ وشمقاوم٘مقا قمغم اًمقوم٤مء  :قمٛمر سمـ اًمٕم٤مص

                                                           

ْأسِ  ىَمَذاُل  ،َأىْمِذًَم٦مٌ  ىُمُذٌل، مجع:، ىَمَذاٌل  (3) َرِة اًمـرَّ ـْ ُُمـ١َمظمي  ُِمـ
اسمــ  -)ًمسـ٤من اًمٕمـرب اإِلْٟمَسـ٤مِن: َُمـ٤م سَمـلْمَ إُُذَٟمـلْمِ

 ىَمذل(. -، ُم٤مدة111: 33ُمٜمٔمقر



 321 

 

 
 

 .شمٗمرىمقا ؿَّ صمُ  ةذم ًمٞمٚم٦م شمسع قمنم

 صح٤مسمفأىمدم اًمٙمقوم٦م ومٚم٘مل هب٤م  طمّتكسمـ ُمٚمجؿ ويم٤من قمداده ذم يمٜمده اىمبؾ ٠مَ وم 

صح٤مسمف أذ زار رضماًل ُمـ إبٞمٜمام هق ذم ذًمؽ وم ،رء يٜمتنم ُمٜمف نْ أُمره خم٤موم٦م أ ومٙمتٛمٝمؿ

 ،(1)ظمرض اًمتٛمٞمٛمٞم٦مومّم٤مدف قمٜمده ىمٓم٤مم سمٜم٧م إ - (3)ُمـ متٞمؿ اًمرسم٤مب -ذات يقم 

)اعم٤مرق قمـ اًمّديـ سم٤مه٤م أقمٚمٞمف ىمد ىمتؾ وؾمالُمف ُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل أويم٤من 

، ومٚماّم رآه٤م اسمـ هؾ زُم٤مهن٤مأمجؾ ٟمس٤مء أويم٤مٟم٧م ُمـ  ،ٝمروانظم٤مه٤م ذم اًمٜمّ أَ  (1)ويمذا(

ذي وم٘م٤مًم٧م ًمف: ُم٤م اًمَّ  ،ومس٠مل ذم ٟمٙم٤مطمٝم٤م وظمٓمبتٝم٤م ُمٚمجؿ ؿمٖمػ هب٤م وأؿمتدَّ إقمج٤مسمف هب٤م

 .شمسّٛمل زم ُمـ اًمّّمداق؟ وم٘م٤مل هل٤م: اطمتٙمٛمل ُم٤م سمدا ًمؽ

سمـ  وىمتؾ قمكمّ ، (4)ووصٞمٗم٤ًم وىمٞمٜم٦م ف درهؿ،ٙمٛم٦م قمٚمٞمؽ صمالصم٦م أتٟم٤م حمأ وم٘م٤مًم٧م:

 .يب ـم٤مًم٥مأ

 سمذًمؽ؟ زمّٟمك ٠ميب ـم٤مًم٥م ومأسمـ  ٤م ىمتؾ قمكمّ وأُمّ  ًمؽ مجٞمع ُم٤م ؾم٠مًم٧م، وم٘م٤مل هل٤م: 

                                                           

 .( ذم اعمّمدر: )شمٞمؿ اًمرسم٤مب(3)

 .( ذم اعمّمدر: )اًمتٞمٛمٞم٦م(1)

 .( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)

 (.479: 38اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب وطَمْس٥ُم  ختُدمُ  اجل٤مِرَي٦مُ  :اًمَ٘مْٞمٜم٦َمُ  (4)
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ك اًمٕمٞمش ٠مٚمتف ؿمٗمٞم٧م ٟمٗمز وهٜمتَ ٟم٧م ىمَ أ نْ ٢مِ وم ،(3)شمفتٛمس همرّ اًم :اهلل وم٘م٤مًم٧م ًمٕمٜمٝم٤م

 ٟمٞم٤م.ًمؽ ُمـ اًمدّ  ٚم٧م ومام قمٜمد اهلل ظمػمٌ ٟم٧م ىُمتِ أ نْ إو ،ُمٕمل

 ّٓ إِ ُمـ ُمـ أهٚمف[آ]وىمد يمٜم٧م ه٤مرسم٤م ُمٜمف ٓ ىمدُمٜمل هذا اعمٍم أَ ُم٤م واهلل ُم٤م أ وم٘م٤مل:

 ومٚمؽ ُم٤م ؾم٠مًم٧م[.يب ـم٤مًم٥م ]أسمـ  ًمتٜمل ومٞمف ُمـ ىمتؾ قمكمّ ٠مُم٤م ؾم

إمم  سمٕمث٧م ؿّ صمُ  ٟم٤م ـم٤مًمب٦م ًمؽ سمٕمض ُمـ يس٤مقمدك قمغم ذًمؽ وي٘مقيؽ،أَ  وم٘م٤مًم٧م:

ًمٕمٜمف اهلل، ًمتف ُمٕمقٟم٦م سمـ ُمٚمجؿ ٠مشمف سم٤مخلؼم وؾمومخؼّم  سم٤مب،وردان سمـ جم٤مًمد سمـ شمٞمؿ اًمرَّ 

ؿمجع ي٘م٤مل أَ شمك رضماًل ُمـ ٠موم ،ومتحٛمؾ ذًمؽ هل٤م وظمرج اًمٚمٕملم سمـ ُمٚمجؿ ُمـ قمٜمده٤م

 ؟ظمرةٟمٞم٤م وأذف اًمدّ  ذمي٤م ؿمبٞم٥م هؾ ًمؽ  وم٘م٤مل ًمف: ،سمجرةًمف ؿمبٞم٥م سمـ 

 وُم٤م ذاك؟ ىم٤مل: 

  .ويم٤من ؿمبٞم٥م قمغم راي اخلقارج ،يب ـم٤مًم٥مأسمـ  قمكمّ  شمس٤مقمدين قمغم ىمتؾِ  ىم٤مل:

ويمٞمػ شم٘مدر قمغم  ،(1)ّداإِ قل ًم٘مد ضمئ٧م ؿمٞمئ٤ًم بهبٚمتؽ اهل ،ي٤م اسمـ ُمٚمجؿ :وم٘م٤مل ًمف

 ؽ؟ذًم

 نْ إو ،ّمالة  اًمٗمجر ومتٙمٜم٤م سمفًمذا ظمرج ٢موم ،قمٔمؿٟمٙمٛمـ ًمف ذم اعمسجد إ وم٘م٤مل ًمف:

                                                           

ةُ  (3) ضُمؾ ُمـ اًمُٖمرَّ ةُ  :وىمٞمَِؾ  َوضْمُٝمف :اًمرَّ يُٗمُٝمؿ :اًمَ٘مْقمِ  ُمـ ـَمْٚمَٕمُتف، واًمُٖمرَّ : 7اًمزسمٞمدي -)شم٤مج اًمٕمروس  وؾَمٞمَُّدُهؿ َذِ

101 ). 

: إَُمرُ 1)  (.113: 4اًمزسمٞمدي -اًمٕمٔمٞمؿ )شم٤مج اًمٕمروس اًمٗمٔمٞمعُ  ( اإِلدُّ
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 طمّتكىمبؾ ُمٕمف ٠موم ضم٤مسمف،أ طمّتكومٚمؿ يزل سمف  ،رٟم٤م٠مٟمٗمسٜم٤م وادريمٜم٤م صمأٟمحـ ىمتٚمٜم٤مه ؿمٗمٞمٜم٤م 

وهل ُمٕمتٙمٗم٦م ذم اعمسجد وىمد  اهلل ىمٓم٤مم وةِ قمدقمٔمؿ قمغم دظمؾ ُمٕمف اعمسجد إ

 .ضمؾىمد اضمتٛمع رايٜم٤م قمغم ىمتؾ هذا اًمرَّ  وم٘م٤مٓ هل٤م: ،ب٦مىمضسم٧م قمٚمٞمٝم٤م 

 .وم٤مٟمٍموم٤م ُمـ قمٜمده٤م ،شمٞم٤مين ذم هذا اعمقضع٠مردمت٤م ذًمؽ ومأذا ٢موم وم٘م٤مًم٧م هلام:

ظمٚم٧م ُمـ ًمٞمٚم٦م تسع قمنم ًمرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م إ ،ظمرآ شمٞم٤مه٤م وُمٕمٝمام رضمٌؾ أ ؿَّ صمُ  ي٤مُم٤مً أومٚمبث٤م  

 ،ب٧م صدورهؿومٕمّمَّ  رومدقم٧م هلؿ سمحري ،رسمٕملم ُمـ اهلجرةِ أَ ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

ُمػم أيم٤من خيرج ُمٜمٝم٤م  اًمَّتلة دّ ُم٘م٤مسمؾ اًمسَّ ]وضمٚمسقا[وشم٘مٚمدوا ؾمٞمقومٝمؿ وُمْمقا 

المقمٚمٞمف اعم١مُمٜملم   ؿمٕم٨م سمـ إَ ]إمم  ًم٘مقاأَ وىمد يم٤مٟمقا ىمبؾ ذًمؽ  اًمّمالة،إمم  اًمسَّ

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أ ىمتؾِ  قمغمُم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمٕمزيٛم٦م  (3)[ىمٞمس  ووزمّ  اًمسَّ

 (1)[ؿمٕم٨م سمـ ىمٞمسإَ ]وطمرض  ،وواـمئٝمؿ قمغم ذًمؽ ،وصٞم٤مءد إَ وًمٞم٤مء وؾمٞمّ إَ 

  .اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمفٞمٚم٦م عمٕمقٟمتٝمؿ قمغم ُم٤م ٕملم شمٚمؽ اًمٚمّ ٕملم اسمـ اًمٚمّ اًمٚمّ 

 ؿمٕم٨م ي٘مقل:ومسٛمع اسمـ إ ،ت٤م ذم اعمسجدئسم٤م ٞمٚم٦مويم٤من طمجر سمـ قمدي ذم شمٚمؽ اًمٚمَّ 

 رادأطمجر سمام  طمسَّ ٠مبح وموم٘مد ومْمحؽ اًمّّم  ،حل٤مضمتؽ اًمقطم٤م اًمقطم٤مي٤م سمـ ُمٚمجؿ 

                                                           

 ( ذم آصؾ: )ىمٞمس سمـ آؿمٕم٨م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر. 3)

 ( ذم آصؾ: )اسمـ آؿمٕم٨م(، وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.1)
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  .ٕملماًمٚمَّ  (3)[ؿمٕم٨مإَ ]

قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أإمم  ظمرج طمجر ًمٞمٛميضو ،ٕملمقمقر اًمٚمَّ أىمتٚمتف ي٤م  :وم٘م٤مل ًمف

الم ُمػم اعم١مُمٜملم ذم أومخ٤مًمٗمف  ،ئ٤ممًمٞمخؼمه سم٤مخلؼم وحيذره ُمـ اًم٘مقم اًمٚمّ  ُمب٤مدراً  اًمسَّ

ؾمف أٞمػ قمغم ُمٗمرق رومرضسمف سم٤مًمّس ًمٕمٜمف اهلل ومسب٘مف اسمـ ُمٚمجؿ  ،ريؼ ومدظمؾ اعمسجداًمٓمّ 

 (1)ُمػم اعم١مُمٜملم.أ َؾ تِ ٤مس ي٘مقًمقن ىمُ ىمبؾ طمجر واًمٜمَّ أَ و

 ـ يٜمِمد وي٘مقل:ُمَ  وهلل درّ 

 ٟمٙمبفٍ  قمٔمؿُ أَ  ؾمالمِ ذم اإلِ  دهك اًمٜم٤مَس 

 ٧ْم ًمَ قمقَ أَ و اعمجٞمدُ  هل٤م اًمٕمرُش  َل وُم٤م

 ذم سمٙم٤مً  اعمٜمػمةُ  ٛمُس اًمِمَّ  صبح٧ِم أَ و

 سمف اًمَّذيُمػم اعم١مُمٜملم أَ ًمٗم٘مد 

 ٤مىمب٤مهُب  ٧ْم اؾمت٘م٤مُمَ  يمٞمَػ  وُمـ قمج٥ٍم 

 ب٤مً ُمتخْمي  ذم حمراسمفِ  وىمد ظمرَّ 

 

 شمزًمزٓ اجلب٤مُل  هل٤مؿمؿٍ  شمداقم٧ْم 

 الشمقضمُّ  دادِ اًمِّم  بعِ اًمسَّ  ُمالئٙم٦مُ 

 ٕٓمقِ ُمُ  زاَل ُم٤م اًمتؿي  وسمدرُ  قمٚمٞمفِ 

ـُ  دَ شمِمٞمَّ   واقمتال ذم اخلٚمِؼ  اهللِ دي

 الٓمَّ ٕمَ ُمُ  ص٤مرَ  اًمٙمقنِ  وضمقدِ  وىمٓم٥ُم 

 ُمقئال اخلٚمِؼ  ذُف أَ اًمؼماي٤م  قمامدَ 

                                                           

 اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.ذم آصؾ: )اسمـ آؿمٕم٨م(، وُم٤م سملم  (3)
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َـّ   ضمالًمفُ  هلل ضمؾَّ ا طمٚمؿَ  وًمٙم

 ٟم٤مقمٞم٤مً  يمٜم٧َم  نْ إِ ؾمالم اإلِ  ومٞم٤م ٟم٤مقمَل 

 ُمـ سمٕمد ىمتٚمفِ  ؾمالمِ ًمإل ومٚمؿ يبَؼ 

 اهلل ذم اًمقرى ظمػمةُ  قمكمّ  ثُؾ ُمِ أَ 

 قم٘مٞمبف ت سم٤محلٞم٤مةِ ٕملم ىمرَّ ومال اًم
 

 اعمال  َؾ ىمد ؿمٛمَ  اهللِ رؾمقلِ  وومْمُؾ 

 ٕٓمقِ ُمُ  سم٦مِ آسم٤مًمٙم ومجد ذم ٟمٕم٤مهُ 

 اًمقٓ كسمف يردم وٓ والٍ  ُم٘مٞمؿٌ 

 رذٓأو ضمبٞمٜم٤ًم ُمـ سمٖملي  ِمؼُّ يُ 

 (3)ٝمر ىمد ؾمالاًمٓمّ  ٤م ٟم٤مًمفُ وٓ اًم٘مٚم٥م ممّ 
 

 .[يف غَادتُ ضالو اهلل علُٔاليت مست ضابكًا زّآ٘ أبٕ خميف تهنل٘ ]

ذن ذم اعمسجد وٟمزل قمـ أ٤م قمٚمٞمف عمّ وؾمالُمف ف صٚمقات اهلل ٟمّ إ يب خمٜمػ:أوذم رواي٦م 

 ،بلي قمغم اًمٜمَّ  الةِ ه وهيٚمٚمف ويٙمثر ُمـ اًمّمَّ ذٟم٦م وضمٕمؾ يسبح اهلل وي٘مدؾمف ويٙمؼّم ٠ماعم

الة اـصَّ » ٟمف يتٗم٘مد اًمٜم٤مئٛملم ذم اعمسجد وي٘مقل ًمٚمٜم٤مئؿ:اظمالىمف أَ ويم٤من ُمـ قم٤مدشمف ويمرم 

الميتٚمق قمٚمٞمف  ؿّ صمُ  ,شـؾصالة املؽتقبي طؾقؽ ؿْ ؽ اهلل ؾُ يرمحُ  اَلةَ  إِنَّ ﴿ اًمسَّ ـِ  َتـَْفك اـصَّ  َط

ـَْػْحَشوءِ   .(2)﴾َواملُْـَْؽرِ  ا

 ذا سمٚمغإِ  طمّتكومٗمٕمؾ ذًمؽ يمام يم٤من يٗمٕمؾ ذم ضم٤مري قم٤مدشمف ُمع اًمٜم٤مئٛملم ذم اعمسجد  

ؽ هذه قمتِ ؿ مـ كَ يو هذا ؾُ » ىم٤مل ًمف: ،قمغم وضمٝمف سمـ ُمٚمجؿ ومراه ٟم٤مئامً ا اعمٚمٕمقنِ إمم 

بؾ كؿ طل  ,هؾ اــورأَ قوصع وكقمي فو اهلل تعوغ وهل كقمي اـشَّ و كقمي يؿؼتُ ؽنهّن 
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ضفرك  (7)[طلأو ] ,و كقمي احلؽامءو طل يسورك ؽنهّن أ ,و كقمي اـعؾامءيؿقـؽ ؽنهّن 

 .شوءكبقّ و كقمي إَ ؽنهّن 

 .يؼمح ٓي٘مقم وهق ذم ُمٙم٤مٟمف  نْ أيريد  فُ ٟمّ ٠مَ ومتحرك اعمٚمٕمقن يم ىم٤مل:

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ وم٘م٤مل ًمف   رن اموات يتػطَّ تؽود اـسَّ  ـؼد مهؿً بفءٍ »: اًمسَّ

شمريمف  ؿَّ صمُ  ,شتؽ بام تً يقوبؽلكبوـق شئً ٕ ,اً اجلبول هّد  رض وترّ مـف وتـشؼ إَ 

جقد ذم ويم٤من يٓمٞمؾ اًمريمقع واًمّس  ،حمراسمف وىم٤مم ىم٤مئاًم يّمكمي إمم  وُم٣م فقمٜم َل دَ وقمَ 

سمف اعمٚمٕمقن اٟمف  طمسَّ أَ  ومٚماّم  [طم٤مضًا ىمٚمبف،]واًمٜمقاومؾالة يمٕم٤مداشمف ذم اًمٗمرائض اًمّمَّ 

يم٤من  اًمَّتلؾمٓمقاٟم٦م زاء ا٢ٓموىمػ سم طمّتكىمبؾ يٛمٌم أَ شمف ىم٤مم ُمرسقم٤ًم ودظمؾ ذم صال

ؾمف ُمـ أومم ورومع ريمٕم٦م إَ اًمرّ  صغمَّ  طمّتكُمٝمٚمف ٠موم ، اًمٞمٝم٤مامم يّمكمي ُم٤مم وسمدر اًمتَّ اإلِ 

م أُ ضسمف قمغم  ؿَّ ه صمُ ٞمػ وهزَّ قمدو اهلل اسمـ ُمٚمجؿ اًمسَّ  ظمذَ أَ ومٕمٜمد ذًمؽ  ،جدة اًمث٤مٟمٞم٦ماًمسَّ 

قمٛمر سمـ قمبد ود  فُ سمَضَ  اًمَّتلسم٦م رضَّ اًمسم٦م قمغم ومقىمٕم٧م اًمرضَّ  ،ميػ اعمٙمرَّ ؾمف اًمنمَّ أَ ر

 طمسَّ أَ  ومٚمامَّ  ،جقدُمقضع اًمسي إمم  ؾمفأَ سم٦م ُمـ ُمٗمرق رظمذت اًمرضَّ أَ  ؿَّ صمُ  ،اًمٕم٤مُمري

المقمٚمٞمف ُم٤مم اإلِ   .شورب اـؽعبي ؽزُت » وه وىم٤مل:٠ميتسم٦م مل سمتٚمؽ اًمرضَّ  اًمسَّ

بسؿ اهلل وبوهلل » وؿمٞمبتف ىم٤مئال: ووىمع قمغم وضمٝمفِ  ف،واطمتس٥م شمٚمؽ اعمّمٞمب٦م قمٜمد رسمّ 

ص٤مح  ؿَّ صمُ  ش,[ورسقـف اهلل وصدق, ورسقـف اهلل وطدكو مو ]هذاوطل مؾي رسقل اهلل 
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وس اــَّ و ّي أَ  بـ اـقفقديي ورب اـؽعبي,ا -عع اـؾَّ  -ؾتؾـل  ؾتؾـل ابـ مؾجؿ,» وىم٤مل:

وصم٤مر مجٞمع ُمـ ذم اعمسجد ذم  ،ؾمف وسمدٟمفأؿ ذم رورسى اًمّس  شٓ يػقتـؽؿ ابـ مؾجؿ

 الح.ـمٚم٥م اعمٚمٕمقن وُم٤مضمقا  سم٤مًمّس 

 ،ظم٤متيدي قمغم اهل٤مُم٤مت وقمٚمقا اًمٍمَّ  صٗمؼ إَ ّٓ إِ رى يمٜم٧م أومام ىم٤مل اًمراوي:[ ]

وظمرج ُمـ  ه٤مرسم٤مً  وممّ  ؿَّ صمُ  ،طملم ضسمف ظم٤مئٗم٤م ُمرقمقسم٤مًمٕمٜمف اهلل ويم٤من اسمـ ُمٚمجؿ 

اب ظمذ اًمؽمُّ ٠مَ سم٦م وياًمرضَّ  ُمػم اعم١مُمٜملم وهق ذم حمراسمف يِمدُّ ٠مَ ٤مس سمطم٤مط اًمٜمَّ أَ و ،اعمسجد

 ُكْخِرُ ُؽؿْ  َوِمـَْفو ُكِعقُدُؿؿْ  َوؽِقَفو َوَؾْؼـَوُؿؿْ  ِمـَْفو﴿ شمٕم٤ممم:شمال ىمقًمف  ؿَّ صمُ  ،ويْمٕمف قمٚمٞمٝم٤م

 (7)﴾ُأْوَرى َتوَرةً 

المىم٤مل قمٚمٞمف  ؿَّ صمُ   .شوآـفاهلل طؾقف  صلَّ مر اهلل وصدق رسقل اهلل أَ  وء » :اًمسَّ

اموات رض وُم٤مضم٧م اًمبح٤مر واًمسَّ ٤م ضسمف ذًمؽ اعمٚمٕمقن اردم٧م إَ عمّ  فُ ٟمّ إِ  ؿَّ صمُ  

٧م ريح قم٤مصٗم٦م ؾمقداء امء وهبّ ٧م اعمالئٙم٦م ذم اًمسَّ سمقاب اجل٤مُمع وضجَّ أَ واصٓمٗم٘م٧م 

 ُمستٞم٘مظ: يسٛمٕمف يمّؾ  رض سمّمقٍت امء وإَ وٟم٤مدى ضمؼمائٞمؾ سملم اًمسَّ  ،ُمٔمٚمٛم٦م

ؼك واكػصؿً طالم اـتّ أَ امء ورؿون اهلدى واكطؿسً واهلل كجقم اـسَّ أَ ِتدمً واهلل »

 ,املرته تؾ طظّ ؾُ  ,املجتبك تؾ اـقّص ؾُ  ,املصطػك تؾ ابـ طؿّ واهلل اـعروة اـقيؼك ؾُ 

                                                           

 .(11( ـمف: )أي٦م 3)
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  .ششؼقوءشؼك إأتؾف ؾَ  ,وصقوءإ سّقدواهلل[ تؾ ]ؾُ 

ٕمل ضمؼمائٞمؾ ًمٓمٛم٧م قمغم وضمٝمٝم٤م ٟم رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م م يمٚمثقمأُ  ؾمٛمٕم٧م ومٚماّم  ىم٤مل:

ىمبٚم٧م أ ؿّ صمُ  داه،واؾمٞمّ  ،داهحمٛمّ  او ،٤مهواقمٚمٞمّ  ،سمت٤مهأ او وظمده٤م وؿم٘م٧م ضمٞمبٝم٤م وص٤مطم٧م:

  .سمقيمام وم٘م٤مُم٤م يبٙمٞم٤منأتؾ ًم٘مد ىمُ  وىم٤مًم٧م هلام: ،تٝمامٔموم٠مي٘مظمقهي٤م احلسـ واحلسلم أقمغم 

٦م اخلؼم يمل ٓ ٟمتٕمرف صحّ  طمّتكل قمـ اًمبٙم٤مء ظمت٤مه يمٗمّ أُ ي٤م  وم٘م٤مل هل٤م احلسـ:

ُمػم أ وا، ُم٤مُم٤مهإ وا :٤مس يٜمقطمقن ويٜم٤مدونذا اًمٜمَّ ٢مومخرضم٤م وم ،قمداءشمِمٛم٧م سمٜم٤م إ

٤مس ؿمبف اًمٜمّ أيم٤من  ،مل يسجد ًمّمٜمؿ ىمط ،ُم٤مم قم٤مسمد زاهد جم٤مهدإِ تؾ واهلل ىمُ  ،ُمٜمٞمٜم٤مهاعم١م

٤مس  ؾمٛمع احلسٜم٤من سظم٤مت اًمٜمّ ومٚماّم  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ظمٞمف رؾمقل اهلل٠مسم

رؤوؾمٝمام[،  اًمٕمامئؿ ُمـ ]وأًم٘مٞم٤مقمدُمٜم٤م احلٞم٤مة أًمٞم٧م اعمقت  ،٤مهواقمٚمٞمّ  ،سمت٤مهأَ ي٤م  ٟم٤مدي٤م:

٤مس وهؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمّ  سم٤م ضمٕمدة اسمـ هبػمة وُمٕمفأ وصال اجل٤مُمع ودظماله وضمدا ومٚماّم 

 ،ٝمقض٤مس ومٚمؿ يٓمؼ اًمٜمّ  سم٤مًمٜمّ يّمكّم  نْ أضمؾ ذم اعمحراب َٕ  ٤مً ي٘مٞمٛمقا قمٚمٞمّ  نْ أيتٝمدون 

يامء ُمـ إ  اعم١مُمٜملم يّمكمي ػمُمأو ،٤مسسم٤مًمٜمَّ  وشم٘مدم احلسـ ومّمغمَّ  ،ػر قمـ اًمّّم ظمَّ ٠موشم

يٛمٞمؾ شم٤مرة ويسٙمـ  ،يػاًمنّم  فوهق يٛمسح اًمدم قمـ وضمٝمف ويمريٛم ،ضمٚمقس

راك أ نْ أ َظَّ واهلل طَ  اكؼطوع ضفراه يعزّ  وا» يٜم٤مدي:قمٚمٞمف اًمسالم واحلسـ  ،ظمرىأُ 

د املصطػك ك محؿَّ بقؽ بعد اـققم هذا  ّد أَ ٓ جتزع طل » ومٗمتح قمٞمٜمف وىم٤مل:، شهؽذا

صؾقات اهلل ؽ ؽوصؿي اـزهراء مّ أُ تؽ ودُيي اـؽربى وو دَّ  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ 

وؾر طقـًو  ؽطى كػسوً  ,بقؽأَ واحلقر اـعع محدؾقن مـتظرون ؾدوم  أمجعع طؾقفؿ
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 .شامءاـسَّ إغ  صقاِتوأرتػعً ااملالئؽي ؾد  نّ نِ ؽ ,طـ اـبؽوء وؿػَّ 

وظمرضم٧م اعمخدرات ُمـ  ،٤مساًمٜمَّ  وض٩مَّ  ،ؿم٤مع اخلؼم ذم ضمقاٟم٥م اًمٙمقوم٦م ؿّ صمُ  ىم٤مل:

ـْ  ٤مس ومدظمؾ اًمٜمَّ  ،ُمػم اعم١مُمٜملمأَ دهـ ؾمٞمّ إمم  اجل٤مُمع يٜمٔمرنإمم  لْمَ وُمَْم  ،ظمدوره

الم ومقضمدوا احلسـ  ،اجل٤مُمع  وىمد همسؾ اًمدم وؿمدَّ  ،هسمٞمف ذم طمجرأس أورقمٚمٞمف اًمسَّ

امء سمٓمرومف وهق يرُمؼ اًمسَّ  ،سمّمٗمرة زاد وضمٝمف سمٞم٤مض٤مً  وىمد ،سم٦م وهل شمِمخ٥م دُم٤مً اًمرضَّ 

ومٜمٔمر  ،شطلبوـرؽقع إَ  ـؽ يو ريبّ لسأ» [ وهق ي٘مقل:]ويقطمدهوًمس٤مٟمف يسبح اهلل 

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإل  سمٙم٤مء ؿمديداً  كومٕمٜمده٤م سمٙم قمٚمٞمف، ذم وضمٝمف ومراه ُمٖمِمٞم٤مً  اًمسَّ

ومس٘مط ُمـ دُمققمف ىمٓمرات  ،وُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف وُمقضع ؾمجقده سمٞمف،أؾ وضمف وضمٕمؾ ي٘مبّ 

يو بـل يو حسـ مو هذا اـبؽوء واجلزع » وم٘م٤مل ًمف: ،سم٤ميمٞم٤مه آسمٞمف ومٗمتح قمٞمٜمف ومرأقمغم وضمف 

صلَّ اهلل طؾقف وآـف د املصطػك ك محؿَّ دُّ هذا َ   ,بقؽ بعد اـققمأَ ؽال  زع طل 

واحلقر صؾقات اهلل طؾقفؿ أمجعع ؽ ؽوصؿي اـزهراء مّ أُ ؽ ودُيي اـؽربى وتُ و دَّ 

 نّ نؽ ,طـ اـبؽوء ؿػَّ ؽطى كػسًو وؾر طقـًو و ,بقؽأَ اـعع محدؾقن مـتظرون ؾدوم 

وقك أؼتؾ ويُ  ,مظؾقموً  ؼتؾ بعدي مسؿقموً كً تُ أَ و ,املالئؽي اـؽرام تبؽل ـبؽوئؽ

 ش.ؽاممّ أُ بقؽام وأوتؾحؼون بجدؿام و ,قػ مظؾقموً بوـسَّ 

ًِ أَ يو »: وم٘م٤مٓ  ؟شؽعؾ هذا بؽ ـْ ومَ  ,ؾتؾؽ ـْ مو تعرؽـو مَ أَ  ب

 ش.ابـ مؾجؿ ,ؾتؾـل ابـ اـقفقديي» ىم٤مل:
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 ؟شـقفإرق كؿيض اـطّ  بوه مـ أيّ أيو » وم٘م٤مل: 

 شور بقدهأو -طؾع طؾقؽؿ مـ هذا اـبوب قف سكّ نحد يف صؾبف, ؽأٓ يؿيض » وم٘م٤مل:

  .ش-هبوب ؿـّد إغ 

٤مس همٛمل قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م واًمٜمَّ أ ؿّ صمُ  ؾمف وسمدٟمف،أؿ يرسي ذم رومل يزل اًمّس  ىم٤مل:

اًمب٤مب ويرشم٘مبقن إمم  ٤مس سم٤مًمٜمٔمر٤مؿمتٖمؾ اًمٜمَّ وم ،يٜمتٔمرون ىمدوم اعمٚمٕمقن ُمـ سم٤مب يمٜمدة

ذا إ ؾم٤مقم٦م وّٓ إومام يم٤من  وسم٤ميمٞم٦م، وهؿ سملم سم٤مكٍ  هبؿاعمسجد  وىمد همصَّ  ،ىمدوُمف

 ،سمـ ُمٚمجؿ ُمٙمتقوم٤مً ااهلل  ٤مس ىمد ضم٤مءوا سمٕمدووزُمرة ُمـ اًمٜمّ  ،ارشمٗمٕم٧م ىمد ٞمح٦مسم٤مًمّّم 

 .وضمٝمف[ ذم يبّمؼ ]وهذاهذا يٚمٕمٜمف وهذا يرضسمف 

 -اهلل ًمٕمٜمف- سمف وأىمبٚمقا]، إًمٞمف يٜمٔمرون سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ ٤مساًمٜمَّ  ومقىمع ىم٤مل: 

٦م ُمّ أُ هٚمٙم٧م أَ  ؟ومٕمٚم٧م ذاي٤م قمدو اهلل ُم٤م :ًمف وي٘مقًمقن [سم٠مؾمٜم٤مهنؿ حلٛمف يٜمٝمِمقن وهؿ

]رضمؾ ي٘م٤مل ف ًمّم٤مُم٧م وسملم يديف ٟمّ إو ٤مس،وىمتٚم٧م ظمػم اًمٜمَّ ، وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ د حمٛمَّ 

هذا  وهق ي٘مقل: ،٤مس قمـ ىمتٚمفٜمّ ًما يردّ وهق  ،طمذيٗم٦م اًمٜمخٕمل سمٞمده ؾمٞمػ ُمِمٝمقرًمف[ 

المقمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أُم٤مم قمكم سمـ اإلِ أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مشمؾ    .دظمٚمقا اعمسجد طمّتك اًمسَّ

 ،ام ىمٓمٕمت٤م قمٚمؼهّن ٠مؾمف يمأر مي أُ وقمٞمٜم٤مه ىمد ـم٤مرشم٤م ذم  (3)ًمٞمفإٟمٔمر أين ٠مويم :(3)ىم٤مل اًمِمٕمبل

                                                           

 سم٤مًمٙمقومـ٦م دـوًم .اًمِمٕمبل صمؿ اهلْٛمداين قمٛمرو أسمق، اهلل قمبد سمـ قم٤مُمر: وي٘م٤مل، قمبد سمـ ذاطمٞمؾ سمـ ( اًمِمٕمبل: هق قم٤مُمر1)

 =سمــ دـوؾمٕمٞم ٤مص،ـوىم أيب سمـ ؾمٕمد قمـ ذًمؽ، طمّدث همػم وىمٞمؾ وقمنميـ، إطمدى ؾمٜم٦م: وىمٞمؾ قمنمة، شمسع ؾمٜم٦م

 



 331 

 

 
 

م يسٞمؾ قمغم حلٞمتف وقمغم واًمدَّ  ،ٟمٗمفأوىمد وىمٕم٧م ذم وضمٝمف ضسم٦م ىمد هِمٛم٧م وضمٝمف و

قن ؾمٛمر اًمٚمّ أوهق  ،ؾمفأر مّ أُ وهق يٜمٔمر يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ وقمٞمٜم٤مه ىمد ـم٤مرشم٤م ذم  ،صدره

ؾمقد ُمٜمِمقر قمغم أؾمف ؿمٕمر أويم٤من قمغم ر ،جقدصمر اًمّس أوذم وضمٝمف  ،طمسـ اًمقضمف

 ومٚمام طم٤مذاين ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ،ٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿٟمف اًمِّم ٠موضمٝمف يم

 هنٝم٤مأَ  ًمٜمٗمز سمٕمد ُم٤م يمٜم٧ُم  ىمقُل أَ 

 واصؼمي ِؽ السمِ ل ُمـ ـمِ يمٗمّ  ي٤م ٟمٗمُس أ

 ٟم٤مصح٤مً  ّمحل وىمد يمٜم٧ُم ٟمُ  ىمبٚم٧ْم  ومام

ّٓ  ٧ْم ـمٚمبَ  ومام]  ٘مقيتوؿِم  لقمٜم٤مئِ  إ
 

 

 يمٞمده٤مأَ  ٜم٤مه٤م ويمٜم٧ُم ؾمأ وىمد يمٜم٧ُم 

 ده٤مٞميب قمٚمٞمِؽ  ٤مً وٓ شمٓمٚمبل مهّ 

 ه٤مقمٜمٝم٤م وًمٞمدُ  هم٤مَب  وًمٞمدٍ  يمٜمّمِح 

 [سمٕمٞمده٤م اجلحٞمؿِ  ذم ُمٙمثك ـمقَل  ومٞم٤م
 

المقمٚمٞمف  ُمػم اعم١مُمٜملمأومٚمام ضم٤مؤا سمف اوىمٗمقه سملم يدي  ُمثٚمؽ أ ىم٤مًمقا ًمف: طمٞم٨م اًمسَّ

سمؽ وٓك وىمرَّ أَ  (1)ه ُمٜمؽ طمٞم٨مؤوهذا ضمزا ،ُم٤مم اعمسٚمٛملمإُمػم اعم١مُمٜملم وأي٘متؾ 

  ضم٤مزيتف هبذا ي٤م ؿم٘مل؟ طمّتكُم٤مم ًمؽ وهؾ يم٤من سمئس اإلِ  ،صمرك قمغم همػمكآودٟم٤مك أَ و

                                                                                                                                                    

 واحلـ٤مرث اًمّسـالم، قمٚمـٞمٝمام - قمـكم سمــ واحلســ قمبـ٤مس، واسمـ وقم٤مئِم٦م، ؾمٚمٛم٦م، وأُمّ  طم٤مشمؿ، سمـ وقمدي زيد،=

 شمـقذم اًمّسـالم. قمٚمٞمٝمؿ - اًمبٞم٧م أهؾ قمـ واٟمحراومف، ُأُمٞم٦ّم ًمبٜمل سمقٓئف ويم٤من ُمٕمرووم٤مً  وؿم٤مقمراً  وم٘مٞمٝم٤ًم، إقمقر، ويم٤من

 (.434: 3)اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ذًمؽ همػم وىمٞمؾ، هـ100:  وىمٞمؾ هـ،400 ؾمٜم٦م

 .ي٘مّمد اسمـ ُمٚمجؿ ًمٕمٜمف اهلل (3)

أٟم٧م ىم٤مشمـؾ أُمـػم اعمـ١مُمٜملم ( ذم اًمبح٤مر: )ومٜمٔمر إًمٞمف آُم٤مم احلسـ قمٚمٞمف اًمسالم  وىم٤مل ًمف: ))ويٚمؽ ي٤م قمدو اهلل 1)

 (.....((طمٞم٨م ُم٤مم اعمسٚمٛملم، هذا ضمزاؤه ُمٜمؽإٚمٜم٤م وُمثٙمّ 
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 !سمؾ دُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه ،ومٚمؿ يتٙمٚمؿىم٤مل: 

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلِ  وم٤مٟمٙم٥مَّ    ,بوهأهذا ؾوتؾؽ يو » ٚمف وىم٤مل ًمف:سمٞمف ي٘مبّ أقمغم  اًمسَّ

المف ويم٤من قمٚمٞمف بومٚمؿ ي ,شمؽـ اهلل مـفأَ ؾد   ؿّ صمُ  ،ف ُمـ ٟمقُمفِ ٔميقىم نْ أومٙمره  ٟم٤مئام، اًمسَّ

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلاًمتٗم٧م  يو طدو »ًمف: وىم٤مل ًمٕمٜمف اهلل قمدو اهلل سمـ ُمٚمجؿ إمم  اًمسَّ

ؾؽ طل وؽّض  ,وحبوك ,دكوكأو ,بؽحقٌ ؾرّ  , زاء واـدي مـؽ اهلل هذا ؿون

 .ششؼك آشؼقوءأ[؟يو اجلزاء ِبذا  وزيتف حّتك ـؽ موماْل بئس ؿون ] هؾؼريك؟

٤مس ٧م اًمٜمّ ومٕمٜمد ذًمؽ ضجّ  ؟ر٤مـ ذم اًمٜمّ ٟم٧م شمٜم٘مذ ُمَ ٠مومأ ،دسم٤م حمٛمَّ أي٤م  وم٘م٤مل ًمف اعمٚمٕمقن:

الماحلسـ قمٚمٞمف ُم٤مم اإلُمرهؿ أو ،حٞم٥مسم٤مًمبٙم٤مء واًمٜمّ  إمم  اًمتٗم٧م ؿّ صمُ  ،ٙمقتسم٤مًمّس  اًمسَّ

 ؟شقتفؼيـ ـأاهلل و بعدو ضػرَت  ؿقَػ » وم٘م٤مل ًمف: ضم٤مء سمف وهق طمذيٗم٦م، اًمَّذي

 يمٜم٧م اًمب٤مرطم٦م ٟم٤مئام ذم داري يّن إوذًمؽ  ،ُمٕمف ًمٕمجٞم٥م يثلن طمدإدي ي٤م ؾمٞمّ  :وم٘م٤مل

 ٧ْم ٕمَ ٛمِ ذ ؾَم إ ،ٟم٤م راىمد وهل ُمستٞم٘مٔم٦مأو -وهل ُمـ همٓمٗم٤من-ضم٤مٟمبلإمم  وزوضمتل

رؿون اهلدى أمً واهلل دَّ َِت » ُمػم اعم١مُمٜملم وهق ي٘مقل:أاًمزقم٘م٦م وٟم٤مقمٞم٤ًم يٜمٕمك 

 ابـ طؿّ  َؾ تِ ؾُ  ,ؼكطالم اـتُّ أواكػصؿً واهلل اـعروة اـقيؼك واكطؿسً واهلل 

 .ششؼقوءشؼك إأؾف تَ ؾَ  ,املرته طظّ  َؾ تِ ؾُ  ,املصطػك

المقمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أسمـ  قمكمّ  ُم٤مُمَؽ إ َؾ تِ اٟم٧م ٟم٤مئؿ وىمد ىمُ  وىم٤مًم٧م زم: وم٠مي٘مٔمتٜمل  ، اًمسَّ

اهلل  ومضَّ  ،ي٤م ويٚمؽ ُم٤م هذا اًمٙمالم وم٤مٟمتٝمب٧م ُمـ يمالُمٝم٤م ومزقم٤ًم ُمرقمقسم٤ًم وىمٚم٧م هل٤م:
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 ،ًم٘م٤مه قمٚمٞمؽ ذم اعمٜم٤ممأو طمٚمؿ أ ،هذا اًمٙمالم ًم٘مك ذم ؾمٛمٕمِؽ أىمد ٞمٓم٤من اًمِّم  ًمٕمّؾ  ،وم٤مك

اهلل قمٚمٞمف شمبٕم٦م وٓ  ُمـ ظمٚمِؼ  طمدٍ ًمٞمس ٕؾمالم اهلل قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أَ  نَّ إويٚمؽ 

وسمٕمد ذًمؽ ومٛمـ  ،يم٤مًمزوج اًمٕمٓمقف ٦مٚموًمألرُمب اًمرطمٞمؿ ًمٚمٞمتٞمؿ يم٤مٕ فُ ٟمّ إو ,فمالُم٦م

 واًمٗم٤مرس اًم٘مٛم٘م٤مم، ،واًمبٓمؾ اهلامم ،هم٤ممؾمد اًمرّض وهق إ ،ي٘مدر قمغم ىمتٚمفِ  اًمَّذيذا 

  .وقمٚمٛم٧م ُم٤م مل شمٕمٚمؿ ، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م مل شمسٛمعيّن إ قمغم اًمٙمالم واعمالم وىم٤مًم٧م: وم٠ميمثرت

 قمغم٠مٟم٤مقمٞم٤ًم يٜم٤مدي سم ؾمٛمٕم٧ُم  وم٘م٤مًم٧م: ظمؼمشمٜمل سم٤مًمّمقت ٠موم وُم٤م ؾمٛمٕم٧م، وم٘مٚم٧م هل٤م:

 ؾ ابـ طؿّ تِ ؾُ  ,ؼكطالم اـتُّ أرؿون اهلدى واكطؿسً واهلل أِتدمً واهلل »صقشمف 

ذم  فمـ سمٞمت٤مً أُم٤م  ىم٤مًم٧م: ؿّ صمُ  ،ششؼقوءشؼك إأتؾف ؾَ  ,املرته ؾ طظّ تِ ؾُ  ,املصطػك

 .قت وىمد دظمٚمف هذا اًمّمَّ ّٓ إ اًمٙمقوم٦مِ 

وصٞمح٦م يمؼمى  ،٦م قمٔمٞمٛم٦مٟم٤م سمْمجّ أذا إٟم٤م وهل ذم ُمراضمٕم٦م اًمٙمالم وأبٞمٜمام ىم٤مل: وم

ؾمٞمٗمل إمم  يدي ومٛمددُت  ،ىمٚمبل سم٤مًمنّم  ومحسَّ ، ُمػم اعم١مُمٜملمأَ  َؾ تِ ىمُ  وىم٤مئؾ ي٘مقل:

 ومٚماّم  وٟمزًم٧م ُمرسقم٤ًم وومتح٧م سم٤مب داري وظمرضم٧م، ظمذشمف،أوؾمٚمٚمتف ُمـ همٛمده و

ذا سمٕمدو اهلل يقل ومٞمٝم٤م يٓمٚم٥م اهلرب إ٤مدة ٟمٔمرت يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ وست وؾمط اجلّ 

 ٟمٔمرت اًمٞمف وهق يمذًمؽ ومٚماّم  رىم٤مت ذم وضمٝمف،ذا ىمد اٟمسدت قمٚمٞمف اًمٓمّ إِ و ومٚمؿ يده،

رب متر هذه اًمدّ  ًمؽ ذم وؾمط مَّ أُ وُم٤م شمريد ٓ  ٟم٧م؟أَ ي٤م ويٚمؽ ُمـ  ُمره ومٜم٤مديتف:أَ راسمٜمل 

 ىمبٚم٧م؟أَ يـ أَ ُمـ  وم٘مٚم٧م ًمف:، همػم ٟمسبفإمم  واٟمتٛمك ؾمٛمفاك سمٖمػم ومتسٛمّ  ودمل؟
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  .ُمـ ُمٜمززم ىم٤مل:

  ؟يـ شمريد متيض ذم هذا اًمقىم٧مأىمٚم٧م وامم 

  .احلػمةإمم  ىم٤مل:

المقمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أ ُمع ٟمّمكّم  طمّتكومل ٓ شم٘مٕمد  ىمٚم٧م: ومتيض  ةاًمٖمدا ةصال اًمسَّ

 ذم طم٤مضمتؽ؟

  .ىمٕمد ًمٚمّمالة ومتٗمقشمٜمل طم٤مضمتلأ نْ أظمِمك أ وم٘م٤مل:

ُمػم اعم١مُمٜملم  ومٝمؾ قمٜمدك أتؾ ىمُ   ؾمٛمٕم٧م صٞمح٦م وىم٤مئال ي٘مقل:يّن إِ ي٤م ويٚمؽ  وم٘مٚم٧م:

 ظمؼم؟ ذًمؽُمـ 

 .ذًمؽٓ قمٚمؿ زم سم ىم٤مل:

 طم٤مضمتؽ[؟ ذم ]ومتيضٟمتح٘مؼ اخلؼم  طمّتك ]ُمٕمل[ومل ٓ متيض  ىمٚم٧م ًمف:

 ٤مي :ذًمؽ ىمٚم٧م ًمف  ىم٤مل زمومٚماّم ]ُمـ ذًمؽ[، هؿ أوهل  تلذم طم٤مضم ٟم٤م ُم٤مضٍ أ :وم٘م٤مل

 ُمػم اعم١مُمٜملم ووزمّ أظمب٤مر أجسس قمـ اًمٞمؽ ُمـ اًمتّ  طم٥ّم أًمٙمع اًمرضم٤مل طم٤مضمتؽ 

قمٚمٞمف  ْحٚم٧م و ُم٤مًمؽ قمٜمد اهلل ُمـ ظمالق، -ي٤م ًمٙمع اًمرضم٤مل-واهلل  ذاً إ، وًمٞم٤مءإ

٧م ريح هبّ  ظم٤مـمبف وخي٤مـمبٜمل اذأُ ٟم٤م أومبٞمٜمام  ل،قمٚمقه سمف ومراغ قمٜمّ أ نْ أومٝمٛمٛم٧م  سمسٞمٗمل

يتف أ رومٚماّم  ٤مومٞم٦م،ٟمف اعمرآة اًمّّم ٠مذا سمسٞمػ يٚمٛمع حت٧م صمٞم٤مسمف يمإو زاره،أومٙمِمٗم٧م قمـ 
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 ن ي٘مقل:أد ار٠موم ٟم٧م ىم٤مشمٚمف؟أؽ حت٧م صمٞم٤مسمؽ ًمٕمٚمّ  اًمَّذيٞمػ ي٤م ويٚمؽ ُم٤م هذا اًمّس  :ىمٚم٧م

 ومرومع ؾمٞمٗمف وهؿَّ  ٗمل وضسمتف،ٞمومرومٕم٧م ؾم، ٟمٕمؿ وم٘م٤مل:سم٤محلؼ[  ًمس٤مٟمف اهلل ]وم٠مٟمٓمؼٓ 

ووىمٕم٧م قمٚمٞمف  ،وم٤مٟمحروم٧م قمٜمف وضسمتف قمغم ؾم٤مىمٞمف ومقىمع حلٞمٜمف، يٕمٚمقين نْ أ

هؾ احلػمة أومخرج  ظمذ ؾمٞمٗمف ومامٟمٕمٜمل قمٜمف،آ نْ أردت أَ و ،وسظم٧م سظم٦م ؿمديدة

  .ومٝم٤م هق سملم يديؽ وم٤مصٜمع سمف ُم٤م ؿمئ٧م ،وصم٘متف يمت٤موم٤ًم وضمئتؽ سمفأ طمّتكقم٤مٟمقين قمٚمٞمف ٠موم

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلىم٤مل  َـّذياحلؿد هلل »: اًمسَّ  ؿّ صمُ  ،شهطدوّ  وذَل وف وـقّ  كَق  ا

 .ٚمفبسمٞمف ي٘مأاٟمٙم٥م قمغم 

ام ومٚمؿ يبف ويم٤من ٟم٤مئِ  ,شمؽـ اهلل مـفأك ؾد اهلل وطدوّ  هذا طدوُّ  ,بوهأيو » وم٘م٤مل ًمف: 

يو رؽؼقا يب إ» ومتح قمٞمٜمٞمف وهق ي٘مقل: ؿّ ومرىمد ؾم٤مقم٦م صمُ  ،ف ُمـ ٟمقُمفٔمن يقىمأٙمره وم

  .شيّب ي رؽمالئ

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلِ وم٘م٤مل ًمف  ابـ مؾجؿ ؾد ك[ ]وطدوّ اهلل  هذا طدوُّ »: اًمسَّ

 .ش[يديؽ بع حرض ]وؾدمؽــو اهلل مـف أ

الم قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم أُمػمومٗمتح  ىم٤مل: ًمٞمف وهق ُمٙمتقف وؾمٞمٗمف إٟمٔمر وقمٞمٜمٞمف  اًمسَّ

يو هذا ـؼد  ـقً » وم٦م ورْح٦م:أروسمْمٕمػ واٟمٙمس٤مر صقت  وم٘م٤مل ًمف ،قمٜم٘مفُمٕمٚمؼ ذم 

ًُ اْل أبئس ,[ سقامً  ووطبوً  طظقامً  أمراً  ]وارتؽبً طظقامً   وزيتـل  حّتكـؽ  موم ؿـ

 وزدت يف إـقؽ ]وأحسـًيرتؽ طل ؼريك آطؾقؽ و ؿـ شػقؼوً أل أ ؟[اجلزاء ِبذا



225  

 

 

ًُ  ,وؿذا ؿذا :ؽقؽ يل يؼول يؽـ أل؟ إططوئؽ  ,ططوئل ؽومـحتُ  بقؾاـّس  ـؽ ؽخؾق

ًُ  وؾد تعوغ  اهلل مـ آستظفور بذـؽ ر قت وـؽـ؟ محوـي ٓ ؾوتظ أكؽ أطؾؿ ؿـ

 يو ؽؼتؾتـل ,ؼووةاـّش  طؾقؽ ؽغؾبً, ؼقؽ طـ تر ع أنْ  وطؾَّ  -ـؽع يو- طؾقؽ

 .ششؼل إشؼقوء[

 ؟٤مرـ ذم اًمٜمّ ٟم٧م شمٜم٘مذ ُمَ ٠مومأ وىم٤مل:ًمٕمٜمف اهلل ومدُمٕم٧م قملم اسمـ ُمٚمجؿ  ىم٤مل:

المقمٚمٞمف  ًمتٗم٧ما ؿّ صمُ  شصدؾً» ىم٤مل ًمف: المقمٚمٞمف سمٜمف احلسـ اإمم  اًمسَّ  :وىم٤مل ًمف اًمسَّ

طقـقف ؾد إغ  ٓ ترىأطؾقف[  ]وأشػؼ ,اـقف حسـأو, ]وارمحف[ ,سريكلب رؽؼإ»

  .شوؾؾبف ير ػ مـؽ وقؽًو ورطبوً  سف,أر مِّ أُ صورتو يف 

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلوم٘م٤مل ًمف  عع واؽجعـو ؽقؽ بً ؾد ؾتؾؽ هذا اـؾّ أيو »: اًمسَّ

 ؟شبف مركو بوـرؽِؼ لكً تأو ,واملسؾؿع

 ؿرمًو ّٓ إهؾ بقً ٓ كزداد طل املذكى اـقـو أو كّ إبـل[  ]يوكعؿ »ًمف: وم٘م٤مل 

 نْ أبحؼل طؾقؽ يو بـل  شقؿتف[, مـ ]ٓمحي مـ شقؿتـو رّ اـػؼي وّش اـو ,وطػقا[]

ًّ أؽون  ,ـف يداً  وٓ تغّؾ  وٓ تؼقد ـف ؾدموً  ,ممو تػب واسؼفؿؾ لتطعؿف ممو ت  كو م

ؽؼد  ,وٓ متثؾ بوـر ؾ ,ترؾف بوــور وأن تؼتؾف وترضبف ضبي واحدة لؽوؾتص مـف ب

 ثؾي وـق بوـؽؾِى ؿ واملُ يوؿُ إ يؼقل: وآـفاهلل طؾقف  صّل ك رسقل اهلل سؿعً  ّد 

 .اـعؼقر
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هؾ بقً ٓ كزداد طل أؽـحـ  ,ن طػقتنؽ ,لوغ بحؼّ أكو لكو طشً ؽأن إو 

 .(7)ش طػقًا وؿرموً ّٓ إاملذكى 

 ٤مقمر طمٞم٨م ي٘مقل:وهلل در اًمِّم 

ـَ دهك اًمدّ  ُمـ ظمٓم٥ٍم  ومٚمٚمفِ   وىمٕمفُ  ي

 ؾم٤مضمداً  اعمس٤مضمدِ  ُمّمب٤مُح  ٘متُؾ يُ أ

 ضمب٤من فيمريٛم يِم٩مَّ  نْ أ قمكمَّ  طم٘مٞمٌؼ 

 ؾم٤مضمداً  ُؾ ٘متاهلل يُ  ًمٗمرضِ  ُم٘مٞمؿٌ 

 فُ ْحقًمُ  ف ظمٓم٥م ٓ يٓم٤مُق ومٚمٚمّ 

 اماًمسَّ  ًمف ٟم٤مطم٧م ُمالئٙم٦مُ  ُمّم٤مٌب 

 ؽ طمٞمدراً طمٞم٤ميت ان ؾمٚمقشمُ  ُم٧ُم قمدِ 

 داً يمل ُمسٜمَّ اًمزّ  ذم طمجرِ  سمٙمٞمَؽ ؾم٠مَ 

 ن صح٤مإو اهلٓمقلِ  يم٤مًمٖمٞم٨ِم  وقمٞمٜم٤مهُ 

 شمٕم٤موٟمقا ي٤م سمٜمّل   سمٜمٞمفِ يقيّص 

 

 قمغم اعمرسا (1)اًمرقم٤من واؿمٗم٧م سمف ؿمؿَّ 

 ضمراأومام  اعمرادِي  ُمـ ؾمٞمِػ  امم اهللِ

 يمؼمى ُمـ وىمٕم٦مٍ  ومٞم٤م هللِ

 اًمٖمرا ٞمب٦مَ م اًمِّم ُمـ ىم٤مين اًمدّ  وخيْم٥ُم 

 ؼماواًمّّم  دَ جٚمَّ ٤م اًمتّ ٟمٗمك قمٜمّ  ءٌ ورز

 ٛمس واًمبدرااًمِّم  رَ قَّ وٓ قمجب٤ًم ًمق يمَ 

 ىيمبد طمرّ أَ  يومذ ىمتٞماًل سمال ذٟم٥ٍم 

 سمف ؾمٙمرى اًم٘مْم٤مءُ  ذ طمؾَّ إ يٕم٤مًم٩ُم 

 اٙمرواًمِّم  واحلٛمدَ  اهللِ صمٜم٤مءَ  ـم٤مَل أ

  ذاٚمقا ٛمواًمت٘مقى وٓ شمٕم قمغم اًمؼمِ 

                                                           

، 317سم٤مب،183: 41اعمجٚمز  –/ سمح٤مر آٟمقار  83طمرز اًمِم٤مـمري:  –( ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 3)

قمـكم  –يمٞمٗمٞم٦م ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف اًمسالم ووصٞمتف وهمسٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمف / ووم٤مة أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 

/ ًم٘مد ُمرت رواي٦م أسمقخمٜمـػ ؾمـ٤مسم٘م٤ًم ذم صـٗمح٦م .171ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي:  –ٟمقار اًمٕمٚمقي٦م / ا310ٕاًمبالدي: 

 ٘متٚمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف( اًمب٤مب اًمث٤مين )ٟمٕمٞمف ًمٜمٗمسف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف( وهذه شمٙمٛمٚم٦م اًمرواي٦م ذم ُم101)

ـُ 1) قم ُم٤ًم )ًمس٤من اًمٕمرب شمراه اجلبؾ ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ إَٟمػ :( اًمرَّ  رقمـ(. –، ُم٤مدة 381: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -ُُمَتَ٘مدي
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 فِ وومرِض  ًمفِ اإل وىمقُمقا سمٛمسٜمقنِ 
 

 (3)سمٙمؿ صؼما اذ ظم٤من اًمٕمدوَّ   اخلٓم٥ِم وذم 
 

 .[ضالو اهلل علُٔ غَادتُيف  علُٔزضْاٌ اهلل د بً احليفٔ٘ زّآ٘ حمّن]

 ؾمف،أر ب قمغم ُمٗمرِق يب سمٕمد ُم٤م ُض أ نَّ إِ  سمـ احلٜمٗمٞم٦م اٟمف ىم٤مل:اوروي قمـ حمٛمد 

٤مس واًمٜمّ ، (1)وهق ُمدٟمػًمٞمف إومحٛمٚمٜم٤مه  ,شمـزيّل  يفي مقضع مصاّل إغ  محؾقّنا» ىم٤مل:

 .ة اًمبٙم٤مءذومقا قمغم اهلالك ُمـ ؿمدّ أوىمد  ،ؾمػأطمقًمف وهؿ ذم طمزن قمٔمٞمؿ و

المقمٚمٞمف سمٜمف احلسلم اًمٞمف إاًمتٗم٧م  ؿّ صمُ   ـ ــو مَ  -وهق يبؽل -وهتبأيو » وىم٤مل: اًمسَّ

ومـ , وآـفاهلل طؾقف  صّل ؿققم رسقل اهلل  -يامن هؾ اْلأَ طل  - َؽ قمَ ي نّ إ ؟بعدك

ًُ  ؾؽ تعؾَّ أ بطول س إمـؽّ  ]يو, راك هؽذاأ نْ أ َلَّ واهلل طَ  يعزُّ  ,اـبؽوء ؿ

المأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف ومٜم٤مداه ، شؾران[جعون وإومبقد اـّش ػرسون, واـ  وىم٤مل: اًمسَّ

ومٛمسح  ،اًمبٙم٤مءُمـ رطم٧م قمٞمٜم٤مه ىم ُمٜمف وىمد ٤مومدٟم ,شل يو بـلّ دن مـّ أبو طبد اهلل أَ يو »

 زل أَ و ,ربربط اهلل طل ؾؾبؽ بوـّص  يو بـلّ »: ًمفدُمققمف ووضع يده قمغم ىمٚمبف وىم٤مل 

اهلل ـؽؿ  نّ نؽ ,ؽئِ مـ بؽو أـ روطتؽ واهدؽسؽّ  , رطظقؿ إ (4)وقاكؽـؽ وْل

  .طمجرشمف وضمٚمس ذم حمراسمفإمم  َؾ دظِم أُ  ؿّ صمُ  ،شحوؽظ وويل

                                                           

 قمٜمدي. ( إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م مل أضمده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمتقومرة 3)

 دٟمػ(. -، ُم٤مدة307: 9اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب اعمريُض: صم٘مؾ ُمرُضف ( أدٟمػ1)

 .ظمٞمؽ(اعم٘متؾ: )وٕ( ذم 1)
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ضمٚمست٤م  طمّتك رضقان اهلل قمٚمٞمٝمـ م يمٚمثقمأو ًمٞمف زيٜم٥مإىمبٚم٧م أو]ىم٤مل اًمراوي:[

ـ ًمٚمٙمبػم وُمَ  ؟يٙمؼم طمّتكٖمػم ـ ًمٚمّّم سمت٤مه ُمَ أي٤م  ٘مقٓن:شمٜمدسم٤مٟمف وشمُمٕمف قمغم ومراؿمف ومه٤م 

 .٠موقمؼمشمٜم٤م قمٚمٞمؽ ٓ شمرىم ك،يٗمٜمسمت٤مه طمزٟمٜم٤م قمٚمٞمؽ ـمقيؾ ٓ أي٤م  ؟سملم اعمال

أُمػم  ووم٤مض٧م دُمقع حٞم٥م،[ سم٤مًمبٙم٤مء واًمٜمّ احلجرة وراء ]ُمـ٤مس اًمٜمّ  ومْم٩مَّ  ىم٤مل:

المقمٚمٞمف  اعم١مُمٜملم  ؿّ صمُ ، وٓدهأهؾ سمٞمتف وٜمٔمر ٕي٥م ـمرومف وقمٜمد ذًمؽ وضمٕمؾ ي٘مٚمّ  اًمسَّ

المقمٚمٞمٝم٤م احلسـ واحلسلم  ٤مدقم قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م  همٛملَّ أُ  ؿَّ صمُ  ،وضمٕمؾ حيْمٜمٝمام وي٘مبٚمٝمام اًمسَّ

يٖمٛمك قمٚمٞمف شم٤مرة ويٗمٞمؼ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف ويمذًمؽ يم٤من رؾمقل اهلل  ،وم٤مقأَ و ـمقيٚم٦م،

 .(3) ُمسٛمقُم٤مً  يم٤من وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغمَّ ف ٟمّ ٕظمرى أُ 

ئٛم٦م اًمقرى ًمٞمس هق أظمٚمٗم٤مئف  ممإاهلدى و ّل ٟمب٤مب ٜمضمإمم  همامءاإل ٟمسب٦مَ  نّ إ ىمقل:أ

 ذم قمٔمٛم٦م اهلل اًمٕمكمّ  اًمٜمٔمرِ إمم  ارهذه اًمدّ  ذم جرد قماّم سمؾ هق طم٤مًم٦م اًمتّ  ٟم٤مم،همامء ا٢ٕميم

ٓ زوال اًمٕم٘مؾ ُمٜمٝمؿ وذه٤مب اًمٕمٚمؿ  ،ُمٜم٤مزل اًم٘مرب ذم دار اًم٘مرار وُمالطمٔم٦م اجلّب٤مر

هلٞم٦م واًمٜمٗمقس ٟمقار اإلذ هؿ احلج٩م اًمب٤مًمٖم٦م وإإ ،طم٤مؿم٤مهؿ ؿّ طم٤مؿم٤م صمُ  ،قمٜمٝمؿ

 ٓ يبغم واًمذي ٓ يٕمؽميف اًمتٖمػّم  اًمَّذيسمؾ هؿ وضمٝمف  نمي٦م،اًمبّ  اًم٘مدؾمٞم٦م ذم اهلٞم٤ميمؾِ 

                                                           

، 317سم٤مب ،188: 41اعمجٚمز  –/سمح٤مر آٟمقار  93طمرز اًمِم٤مـمري:  –( ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 3)

 –يمٞمٗمٞم٦م ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف اًمسالم ووصٞمتف وهمسٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمف/ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح هنـ٩م اًمبالهمـ٦م 

 .317: 1اخلقئل 
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  .هبؿ هل اعم٤ميزة هلؿ قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ وسم٤مرهيؿ شمّمػم اًمَّتلوهذه احل٤مدصم٤مت  ،٘مصواًمٜمّ 

المقمٚمٞمف وم٤مق ٟم٤موًمف احلسـ أومٚمام  ىم٤مل: ٤مه ٟمحّ  ؿّ صمُ  ٕمب٤م ُمـ ًمبـ ومنمب ُمٜمف ىمٚمٞماًل،ىم اًمسَّ

 لؿؾتوتطعؿف ممو  ,حع مقيتإغ  سريؿؿ وارؽؼقا بفأإغ  محؾقها» قمـ ومٛمف وىم٤مل:

بـ د ذًمؽ ْحٚمقا اًمٞمف اًمٚمّ ومٕمٜمّ . شؿرم مـف طـد اهللأتؽقن  حّتكوتسؼقف ممو تػب 

المسمام ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف ظمؼموه أو  .بـ وذسمفوم٤مظمذ اعمٚمٕمقن اًمٚمّ  ،ذم طم٘مف اًمسَّ

رُمْم٤من ُمع  ًمٞمٚم٦م اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمرِ ٜم٤م سمتّ  ىم٤مل: وروي قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ايْم٤مً  

ومل يزل يقصٞمٜم٤م  ،ٞمٚم٦م ُمـ ضمٚمقس شمٚمؽ اًمٚمّ ويم٤من يّمكّم  ،ىمدُمٞمفإمم  ؿّ يب وىمد ٟمزل اًمّس أ

 ومٚماّم  ،[اًمٗمجر ـمٚمقع طملمإمم  وشمبٞم٤مٟمف سم٠مُمره وخيؼمٟم٤م ٟمٗمسف قمـ ]ويٕمزيٜم٤مسمقص٤مي٤مه 

ٛمقا قمٚمٞمف ومرد قمٚمٞمٝمؿ ظمقل ومدظمٚمقا وؾمٚمّ ذن هلؿ سم٤مًمدّ ٠م٤مس قمٚمٞمف ومذن اًمٜمّ ٠مؾمتاصبح أ

الم وم٘م٤مل  ًمقٟمف٠م٤مس يسومجٕمؾ اًمٜمّ )ش تػؼدوّن نْ أوس سؾقّن ؾبؾ و اــّ ّي أ» ىم٤مل: ؿّ صمُ  ،اًمسَّ

الم: احلسـ   .شوػػقا سماـؽؿ ملصقبتؽؿ بنمومؽؿ (7)وس(و اــّ ّي أ» قمٚمٞمف اًمسَّ

وم٘م٤مم  ،قه ختٗمٞمٗم٤ًم قمٜمف٠مًمن يسأواؿمٗم٘مقا  ًا،٤مس قمٜمد ذًمؽ سمٙم٤مء ؿمديدومبٙمك اًمٜمّ  ىم٤مل:

 :اًمٞمف طمجر سمـ قمدي وىم٤مل ذم ؿم٤مٟمف

 ٘مّل ؾمٗم٤م قمغم اعمقمم اًمتّ أومٞم٤م 

 زٟمٞمؿٌ  رضمٌس  ىمتٚمف يم٤مومرٌ 
 

 يمّل اًمزّ  طمٞمدرةَ  ـمٝم٤مرِ يب إأ

 ٟمٖمؾ ؿم٘مّل  وم٤مؾمٌؼ  ًمٕملمٌ 

                                                           

 .( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر3)
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 قمٜمٙمؿ ٜم٤م ُمـ طم٤مدَ ومٞمٚمٕمـ رسمُّ 

 ذظمري احلنِم  ٟمٙمؿ سمٞمقمِ ٕ
 

 يبو ُمٜمٙمؿ ًمٕمٜم٤مً  ءويؼم

 بّل اهل٤مدي اًمٜمّ  ٟمتؿ قمؽمةُ أو 
 

ؽام  ,لة مـّ ءاـرباإغ  طقًذا دُ إؿقػ يل بؽ »  سمٍم سمف وؾمٛمع ؿمٕمره ىم٤مل ًمف:ومٚماّم  

 ؟شن تؼقلأطسوك 

٤مر ُم٧م زم اًمٜمّ ِض أُ و رسم٤ًم،إرسم٤م إٞمقف ٕم٧م سم٤مًمّس ُمػم اعم١مُمٜملم ًمق ىمٓمّ أَ واهلل ي٤م  وم٘م٤مل: 

  .صمرت ذًمؽ قمغم اًمؼماءة ُمٜمؽواًم٘مٞم٧م ومٞمٝم٤م ٔ

 .شهؾ بقتؽأ زاك اهلل وريًا طـ  ,وري يو حجر ؼً ـؽؾِّ وؽّ » وم٘م٤مل:

المىم٤مل قمٚمٞمف  ؿّ صمُ  ظمذه ٠موم٤مشمقه سمٚمبـ ذم ىمٕم٥م وم ؟شـ ـبـمِ  هؾ مـ ذبيٍ » :اًمسَّ

الموم٘م٤مل قمٚمٞمف  ف مل خيٚمػ ًمف ؿمٞمئ٤م،ٟمّ إومذيمر اسمـ ُمٚمجؿ و ،فوذسمف يمٚمّ   َوَؿونَ ...﴿» :اًمسَّ

 ,سريؿؿ شقئًو مـ هذإبؼ أّن ذبً اجلؿقع ول أاطؾؿقا  (7)﴾َمْؼُدوًرا َؾَدًرا اهللَِّ َأْمرُ 

ومحٛمؾ  شمو ذبًمثؾ سؼقتف  ّٓ إؽبوهلل طؾقؽ يو بـل  ,ور زادي مـ اـدكقوآف كّ إوٓ أ

  .ًمٞمف ذًمؽ ومنمسمفإ

طمدى وقمنميـ ُمـ إ يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ومٚماّم  رضقان اهلل قمٚمٞمف: سمـ احلٜمٗمٞم٦ماىم٤مل حمٛمد 

 بوأيو » ىم٤مل: ؿّ صمُ  هؾ سمٞمتف وودقمٝمؿ،أوٓده وأيب أمجع  ،ٞمؾفمٚمؿ اًمٚمّ أو ،ؿمٝمر رُمْم٤من

                                                           

 (.18آطمزاب: ) (3)
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 بؽام وؾد ور ً طؾقؽام اـػتـ مـ بعدي مـ هـو ومـ ّّن لبو طبد اهلل ؿأد ويو محؿّ 

 .شحيؽؿ اهلل وهق وري احلوؿؿع حّتكؽوصربا  ,هـو

رب ؽعؾقؽ بتؼقى اهلل واـّص  ,يمّ كً شفقد هذه إُ أبو طبد اهلل أبـل يو يو » ىم٤مل: ؿّ صمُ 

 .شطل بالئف

ل وطؿّ صلَّ اهلل طؾقف وآـف هذا رسقل اهلل » وم٤مق وىم٤مل:أهمٛمل قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م وأُ  ؿّ صمُ  

و كّ نؽ ,طؾقـوؾ ؾدومؽ فؿ يؼقـقن طّج صحوب رسقل اهلل وؿؾّ أول  عػر وأمحزة و

 .شـقؽ مشتوؾقنإ

دؿؿ اهلل سّد  ,استقدطؽؿ اهلل مجقعوً » وم٘م٤مل: ،ٝمؿهؾ سمٞمتف يمٚمّ أدار قمٞمٜمٞمف ذم أ ؿّ صمُ  

 .شوؾقػتل طؾقؽؿ وؿػك بوهلل وؾقػياهلل  ,حػظؽؿ اهلل مجقعوً  ,مجقعوً 

الموطؾقؽؿ » صمؿ ىم٤مل:  .شيو رسؾ ريّب  اـسَّ

ـَْعوِمُؾقنَ  َؽْؾَقْعَؿؾِ  َهَذا ملِِْثؾِ ﴿ صمؿ ىم٤مل:  َـِّذيـ َمعَ  اهلل إنَّ ﴿ (7)﴾ا َؼْقا ا َـِّذيـوَ  اتَّ  ُهؿْ  ا

 .ٝم٤مدشملموُم٤م زال يذيمر اهلل ويِمٝمد اًمِّم  وهق يذيمر اهلل يمثػمًا، (2)﴾مُحِْسـُقنَ 

 ّٓ إـف إن ٓ أشفد أ» رضمٚمٞمف ويديف وىم٤مل: اؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م وهمٛمض قمٞمٜمٞمف وُمدّ  ؿّ صمُ  

                                                           

  (.73) ( اًمّم٤موم٤مت: آي٦م3)

 (.318اًمٜمحؾ: آي٦م ) (1)
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 .شطبده ورسقـف داً محؿّ  نّ أشفد أاهلل وحده ٓ ذيؽ ـف و

 .(3)صمؿ ىم٣م ٟمحبف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  

 .[ضالو اهلل علُٔ غَادتُيف  زضْاٌ اهلل علُٔ األصبؼ بً ىباتُ زّآ٘]

صٚمقات اهلل ُمػم اعم١مُمٜملم أدي ٤م ضب اسمـ ُمٚمجؿ ؾمٞمّ عمّ  صبغ سمـ ٟمب٤مشمف:وىم٤مل إ

 ُمٕمٜم٤م،وؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ومج٤مقم٦م  واحل٤مرث ٟم٤مأصح٤مسمٜم٤م أدوٟم٤م ٟمٗمرًا ُمـ هم وؾمالُمف قمٚمٞمف،

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلومخرج اًمٞمٜم٤م  ومسٛمٕمٜم٤م اًمبٙم٤مء ومبٙمٞمٜم٤م، ،وم٘مٕمدٟم٤م سم٤مًمب٤مب  ،اًمسَّ

اًمبٙم٤مء  وم٤مؿمتدَّ  وم٤مٟمٍمف اًم٘مقم همػمي،، شاكقؽقا ملـوزـؽؿ يب:أَ يؼقل ـؽؿ » وم٘م٤مل:

المقمٚمٞمف احلسـ ُم٤مم اإلومخرج ، ُمـ ُمٜمزًمف ومبٙمٞم٧م ؾؾ ـؽؿ أل أ» وم٘م٤مل:، اًمسَّ

 ؟شاكقؽقا

ٟمٍمف أ نْ أوٓ حتٛمٚمٜمل قمغم  رؾمقل اهلل ٓ شمت٤مسمٕمٜمل ٟمٗمز، سمـ  ٓ واهلل ي٤م وم٘مٚم٧م:

  صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.ُمػم اعم١مُمٜملم أرى أ طمّتك

قمٚمٞمف ومدظمٚم٧م  ،شدوؾأُ » وم٘م٤مل زم:، ن ظمرجأومدظمؾ ومٚمؿ يٚمب٨م  ،سمٙمٞم٧مو ىم٤مل:

ُم٤م  ،وىمد ٟمزف واصٗمر ًمقن وضمٝمفء س سمٕمامُم٦م صٗمراأ٥م اًمرد ُمٕمّّم ذا هق ُمسٜمّ ٢موم

  .ٚمف ومبٙمٞم٧مىمبّ أُ قمٚمٞمف  ٧ُم بوم٤مٟمٙمباًمٕمامُم٦م صٗمراء،  أو أصٗمر وضمٝمفدري أ

                                                           

/ ُمٜمٝمـ٤مج  189: 41اعمجٚمزـ  –/ سمح٤مر آٟمـقار  97طمرز اًمِم٤مـمري: –( ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 3)

  .181ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي: -/آٟمقار اًمٕمٚمقي٦م317: 1اخلقئل  –اًمؼماقم٦م 
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 .شيو واهلل اجلـّ صبغ ؽنهّن أيو  ٓ تبِؽ » وم٘م٤مل زم:

سمٙمل ًمٗم٘مداين أام ٟمّ إو [٦ماجلٜمّ إمم  ٟمؽ شمّمػمإقمٚمؿ أ واهلل يّن إضمٕمٚم٧م ومداك  ىمٚم٧م ًمف:]

اهلل  صغمَّ طمدصمٜمل سمحدي٨م ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل  ضمٕمٚم٧م ومداك ،ُمػم اعم١مُمٜملمأي٤مك ي٤م إ

 .سمداأؾمٛمع ُمٜمؽ طمديث٤م سمٕمد يقُمل هذا أ ىرأٓ  يّن ٢موم ،وآًمفقمٚمٞمف 

يو طظ  ؽؼول يل: ,(7)يقموً  وآـفاهلل طؾقف  صلَّ صبغ دطوّن رسقل اهلل أكعؿ يو » ىم٤مل: 

تدطق  ؿّ يُ , (2)بؿرؾوة[ مؼومل دون ]وؾؿ يتصعد مـرب ؿّ يُ  يت مسجدي,لت حّتككطؾؼ ا

وس و اــّ ّي أ تؼقل: ؿّ يُ  ,صالة ؿثرية َظَّ  طَ ؽتحؿد اهلل وتثـل طؾقف وتصّظ  ,ـقؽإوس اــّ 

ـعـي اهلل وـعـي مالئؽتف  نَّ إ [أٓ ـؽؿ:]ـقؽؿ وهق يؼقل إاهلل رسقل  رسقل ّّن إ

ؼري إغ  طكدّ او أ ,بقفأؼري إغ  كتؿكاـ كبقوئف املرسؾع وـعـتل طل مَ أاملؼربع و

 .(4) رتفأُ  ريًا أو ضؾؿ أ ,مقاـقف

ًُ لؽ ؾبؾقا أيف املسجد  ـ ؿونَ تـل ؾريش ومَ أر ؽؾاّم  ,مسجده وصعدت مـربه تق

 وآـفاهلل طؾقف  صلَّ قً طل رسقل اهلل يـقً طؾقف وصؾّ أؽحؿدت اهلل و كحقي,

 ـقؽؿ وهق يؼقل ـؽؿ:إّن رسقل رسقل اهلل إوس معوذ اــّ  ؾؾً: ؿّ يُ  صالة ؿثرية,

                                                           

 .٤مقم٦م(اًمّس إمم  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قم٤مئدا، يمام ضمئ٧م( ذم اًمروض٦م: )أشمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 3)

 ( سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمروض٦م.1)

( ذم اًمروض٦م: )أٓ ُمـ قمؼ واًمديف، ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف. آ ُمـ أسمؼ ُمـ ُمقاًمٞمـف، ومٚمٕمٜمـ٦م اهلل قمٚمٞمـف. أٓ ُمــ فمٚمـؿ 1)

 .أضمػما أضمرشمف، ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف(
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ؼري إغ  اكتؿككبقوء واملرسؾع وـعـتل طل مـ اهلل واملالئؽي املؼربع وإ ـعـيَ  نَّ إٓ أ

 .(7)تفر ريًا ا أضؾؿ أو  ,ؼري مقاـقفإغ  طكو ادّ أ ,بقفأ

سم٤م احلسـ أىمد سمٚمٖم٧م ي٤م  :شف ؾولكّ ن طؿر بـ اخلطوب ؽّٓ إحد أؽؾؿ يتؽؾؿ  ؾول: 

  .ضمئ٧م سمٙمالم همػم ُمٗمرس [ؽوًمٙمٜمّ ]

« ًُ وربتف أو بلّ اــّ إغ  ؽر عً ,وآـفاهلل طؾقف  صّل بؾغ ذـؽ رسقل اهلل أ ـف: ؽؼؾ

 .بوخلرب

[ َطَظَّ  ]وصؾِّ ؽومحد اهلل وايـل طؾقف ,يواصعد مـرب, مسجدي[ ]إغر ع ا ؽؼول:

 ّّن إٓ وأ ,ويؾف وتػسريهل وطـدكو تّٓ إ ؽؿ بفءٍ ئو ــجقوس مو ؿـّ معوذ اــّ  :ؾؾ ؿّ يُ 

 .(1)(1)شؿؿري أ ّّن إٓ وأ , مقٓؿؿّّن إٓ وأ ,بقؿؿأ

المقمٚمٞمف لم ٜماعم١مُمُمػم أدظمٚم٧م قمغم  ىم٤مل: وقمـ طمبٞم٥م سمـ قمٛمر وقمـ اًمثامزم،  اًمسَّ

                                                           

 .( ذم أُم٤مزم: )أضمره(3)

أسم٤م احلسـ، أٓ وإين وأٟم٧م أسمقا هذه إُم٦م، ومٛمـ قم٘مٜم٤م ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف. آ وإين وأٟم٧م ُمقًمٞمـ٤م  ( ذم اًمروض٦م: )ي٤م1)

هذه إُم٦م، ومٕمغم ُمـ أسمؼ قمٜم٤م ًمٕمٜم٦م اهلل. أٓ وأين وأٟم٧م أضمػما هذه إُم٦م، ومٛمـ فمٚمٛمٜم٤م أضمرشمٜم٤م، ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف. 

 ىم٤مل: وم٘مؾ: آُملم، وم٘مٚم٧م: آُملم.(

،ح 199اًمٓمؼمي:  -سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك/4،ح311اًمٓمقد:  –ُم٤مزم /إ 1، ح113ٞمخ اعمٗمٞمد: اًمِّم  –ُم٤مزم ( ا1ٕ)

وقمٜمف  ،(سمسٞمط ،  )سم٤مظمتالف313ؿم٤مذان سمـ ضمؼميؾ:  –الم اًمروض٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس / 31

، 104: 41ٚمٛمجٚمزـًم سمحـ٤مر آٟمـقاروقمـ أُم٤مزم اعمٗمٞمد واًمٓمقد ذم  ،317ٚمٓمرحيل: ًمذم ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م 

 .8ح،317سم٤مب
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ُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م ضمرطمؽ أ٘مٚم٧م ي٤م وم ،قمـ ضمراطمتف ومحؾَّ  ومٞمف، شمقذم اًمَّذيذم ُمرضف 

 
ٍ
 .شوطيو واهلل مػورؾؽؿ اـّس كأيو حبقى »زم[: وم٘م٤مل ]، وُم٤م سمؽ ُمـ سم٤مس سمٌمء

ويم٤مٟم٧م ىم٤مقمدة رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م يمٚمثقم  مّ أُ وسمٙم٧م  ،ومبٙمٞم٧م قمٜمد ذًمؽ ىم٤مل:

  .قمٜمده

 ؟شييو بـقّ مو يبؽقؽ » وم٘م٤مل هل٤م:

 .٤مقم٦م ومبٙمٞم٧مٟمؽ شمٗم٤مرىمٜم٤م اًمّس إ سم٧ِم أَ ذيمرت ي٤م  وم٘م٤مًم٧م: 

ًِ أي ٓ تبؽع ؽقاهلل ـق تريـ مو يرى يو بـقّ » وم٘م٤مل هل٤م:   .شبقك مو بؽق

  ؟ُمػم اعم١مُمٜملمأُم٤م شمرى ي٤م  وم٘مٚم٧م ًمف: ىم٤مل طمبٞم٥م: 

يل  ير بعض وؾقؽوً إع بعضفؿ يف بقّ اموات واــّ رى مالئؽي اـّس أيو حبقى » وم٘م٤مل:

 نّ نم ؽؾدِ أ  وـس طـدي يؼقل: وآـفاهلل طؾقف  صّل  دول محؿّ أوهذا  يتؾؼقكـل,

 ش.كً ؽقفأمومؽ وري ممو أ

 .(3)شمقذم طمّتكومام ظمرضم٧م ُمـ قمٜمده  ىم٤مل:

                                                           

اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمس٤مسمقري:  -روض٦م اًمقاقمٔملم/ )وومٞمف مت٤مم احلدي٨م(4، ح11عمجٚمس، ا197دوق: اًمّّم  –ُم٤مزم( ا3ٕ)

ذم سمحـ٤مر أُمـ٤مزم اًمّمـدوق  وقمـ /)وومٞمف مت٤مم احلدي٨م(قمٚمٞمف اًمّسالم اعم١مُمٜملم أُمػم ووم٤مة ذيمر ذم جمٚمس، 317

)وومٞمـف متـ٤مم  1، ح11سمـ٤مب ، 13: 1)وومٞمف متـ٤مم احلـدي٨م(/ يٜمـ٤مسمٞمع اعمـقدة اًم٘مٜمـدوزي  103: 41آٟمقار 

 .احلدي٨م(
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 .[بيُ احلطً ضالو اهلل علَٔناالأمري املؤميني  ّ٘صٔ]

صمٜمل احلسـ سمـ قمكم سمـ طمدّ  ىم٤مل: ،قمـ اًمٗمجٞمع اًمٕم٘مٞمكم ]اعمٗمٞمد[،ٞمخُم٤مزم اًمِّم أوذم 

المقمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أ هذا مو  ؽؼول: ,ؾبؾ يقصأاـقؽوة  أيبو حرضت ملّ » ىم٤مل: اًمسَّ

 ّّن أل وصقتل وّ أو ,ف وصوحبفوق رسقل اهلل وابـ طؿّ أيب صوـى أبـ  وص بف طظّ أَ 

-)صّل اهلل طؾقف وآـف(- اً دمحؿّ  نّ أو ,ٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ ـفإـف إن ٓ أشفد أ

ٌٌ  نَّ أو ,خلريتف وتوره بعؾؿف وارتضوها ,اهلل ووريتف رسقُل   ,ـ يف اـؼبقرِ مَ  اهلل بوط

 .دوروطول مو يف اـّص  ,طامهلؿأوس طـ وسوئؾ اــّ 

, وآـفاهلل طؾقف  صلَّ وصوّن بف رسقل اهلل أام ب ويو حسـ وؿػك بؽ وصقّ  وصقَؽ أُ  

 .ؽؿرب مهّ أكقو اـّد  وٓ تؽـ تؽ,ئؽوـزم بقتؽ وابؽ  طل وطق ذا ؿون ذـؽ يو بـلَّ نؽ

ؿً واـّص  فو,هؾفو طـد محؾّ أؿوة يف واـزَّ  الة طـد وؾتفو,بوـّص  وصقؽ يو بـلَّ أو 

 وحسـ اجلقار, ضى,ضو واـغّ واـعدل يف اـرّ  ]يف اـعؿؾ[, وآؾتصود بفي,طـد اـّش 

املسوؿع  وحّى  حؿ,وصؾي اـرّ  ,ءصحوب اـبالأورمحي املجفقد و قػ,ؿرام اـّض إو

هد واـزّ  املقت, وذؿر مؾ,وؾق إ اـعبودة, ؽضؾِ أف مـ كّ نقاضع ؽواـتّ  وَموـستفؿ,

 .(2)وؼرض بالء وسيع سؼؿ (7)املقت عؽ رهكّ نؽ كقواـّد  يف

                                                           

 .( ذم اُم٤مزم اعمٗمٞمد: )رهـ اعمقت(3)

 =رهـلم /( ذم أُم٤مزم اًمٓمقد: )واذيمر اعمقت، وازهد ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمؽ رهلم ُمقت، وهمرض سمالء، وسيع ؾمـ٘مؿ(1)
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ِسع بوـؼقل هنوك طـ اـتّ أو ,(7)تفمرك وطالكقأ وصقؽ بخشقي اهلل يف سِّ أو

كقو مر اـّد أذا طرض رء مـ إو ,بف أورة ؽوبدأ مرِ أذا طرض رء مـ إو واـػعؾ,

فؿي واملجؾس املظـقن بف يوك ومقاصـ اـتّ إو تصقى رشدك ؽقف, حّتك (2)ؽقف نَّ لت

 (3)وؿـ هلل طوماًل وطـ اخلـو زا راً   ؾقسف, (4)يغرّ قء ؾريـ اـّس  نّ نؽ قء,اـّس 

وـح اـّص  حىَّ أو وقان يف اهلل,اْل (5)وواِف  مرًا وطـ املـؽر كوهقًو,آوبوملعروف 

  تؽقن مثؾف,ـئاّل  بلطامـؽاـػوسؼ طـ ديـؽ وابغضف بؼؾبؽ وزايؾف  ودارِ  ـصالحف,

 واؾصد وَموورة مـ ٓ طؼؾ ـف وٓ طؾؿ, ةراودع املام ,رؾوتيوك واجلؾقس يف اـطّ إو

َـّذي]مر اـدائؿ وٕ]ؽقفو[ بوطؾقؽ  واؾتصد يف طبودتؽ, (6)يف مشقتؽ يو بـلَّ   ا

وؿـ هلل  ,ؿ اخلري تعؾؿوتعؾّ  م ــػسؽ تغـؿ,وؾّد  ؿً تسؾؿ,واـزم اـّص  [تطقؼف

ؿؾـ لوٓ ت ,اـؽبري]مـفؿ[ ووؾر  ,غريهؾؽ اـّص أوارحؿ مـ  حول, ذاؿرًا طل ؿؾِّ 

, هؾفي ٕف زؿوة اـبدن و ـّ كّ نقم ؽوطؾقؽ بوـّص  ؿؾف,أتتصدق مـف ؾبؾ  حّتكصعومًو 

                                                                                                                                                    

)وسيع ؾم٘مؿ(: وسقمف أي ـمرطمف قمغم إرض. وذم أُم٤مزم اعمٗمٞمـد:  /ُمقت: طمبٞمس، ُمرهقن، ُم٠مظمقذ سم٤مًمٌمء=

  (.118: 1اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب ُمٓمروح، ُُمْٚمً٘مك، ُمرُِمّل، ُمؽموك اًمٓمَِّريُح: )وـمريح ؾم٘مؿ(:

 .( ذم أُم٤مزم اًمٓمقد: )قمالٟمٞمتؽ(3)

 .(  ذم اعمّمدر: )ومت٠مٟمف(1)

 .( ذم أُم٤مزم اعمٗمٞمد: )يٖمػم(1)

 .( ذم اعمّمدر: )زضمقرا(4)

 .( ذم اعمّمدر: )وواخ(1)

 .( ذم اعمّمدر: )واىمتّمد ي٤م سمٜمل ذم ُمٕمٞمِمتؽ(7)
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 ,ؿروطؾقؽ بؿجوـس اـّذ  ك,طدوّ  (7)ىوجتـّ واحذر  ؾقسؽ  و وهد كػسؽ,

 .بقـل وبقـؽ وهذا ؽراٌق  ,[ كصحوً بـلَّ  ]يوـؽ آ ل ّّن نؽطوء واؿثر مـ اـّد 

و مّ أو ل ـف,بقؽ وؾد تعؾؿ حبّ أف شؼقؼؽ وابـ كّ نؽ ,ورياً  دوقؽ محؿّ لوصقؽ بأو 

يوه إواهلل اخلؾقػي طؾقؽؿ و ,ؽ وٓ ازيد اـقصويي بذـؽمّ أُ بـ إوقك احلسع ؽفق أ

يـزل اهلل  حّتكرب اـّص  ربواـّص  ؿ,ـؽّ طغوة اـبغوة اـطّ  ن يؽػَّ أن يصؾحؽؿ وأسئؾ أ

 .(2)ش بوهلل اـعظ اـعظقؿّٓ إوٓ ؾقة  ,مرإ

 :طمٞم٨م ي٘مقل (1)بلٙمٕموهلل در اًمِم٤مقمر اعم٤مهر احل٤مج ه٤مؿمؿ اًم 

ـْ  طمؼٌّ  وًمٞمَس  ٟم٧َم أَ  احلؼُّ   مل شمٙم

ـِ حمٛمّ  ٟمٗمَس  يمٜم٧َم  نْ إ  اًمَّذي د ومٛم

 ؽٟمّ أَ وهل دمحد  ٟم٤مسأُ  ٧َم تومسٙمَ 

 

 ؾم٤مًمٙم٤مً  سمـ اعمٙم٤مرمِ ا ي٤م ًمٓمري٘مفِ 

 ٤مريم٤ماًمتّ  ٟم٧َم أ يمٜم٧َم  نْ إ دٍ عمحٛمّ 

 اعمقمم ومل يؽ ذو ضمحقد ٟم٤مؾمٙم٤م

                                                           

 .اعمّمدر: )واضمتٜم٥م(( ذم 3)

اعمجٚمس  ،7اًمِمٞمخ اًمٓمقد:  –ُم٤مزم/ا٤3ٕمدس واًمٕمنمون، ح ، اعمجٚمس اًمّس 110اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد:  –( آُم٤مزم 1)

اسمــ  –/ اًمٗمّمـقل اعمٝمٛمـ٦م  7، ح317سمـ٤مب، 101: 41ٚمٛمجٚمزـ ًم ٟمقارسمح٤مر إوقمٜمٝمام ذم  ،8، ح آول

 .710اًمّمب٤مغ: 

اًمِمٞمخ ه٤مؿمؿ سمـ طمـردان اًمٙمٕمبـل اًمـدورىمل، وًمـد وٟمِمـ٠م ذم ( هق: ؿم٤مقمر أهؾ اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم احل٤مج 1)

ًمٙمٜمف قمـ٤مش ذم اًم٘مـرن اًمثـ٤مين  ،مل ٟمٕمثر قمغم شم٤مريخ دىمٞمؼ ًمقٓدشمفو ،اًمدورق ُمسٙمـ قمِم٤مئر يمٕم٥م ذم إهقاز

، ويٕمد ُمـ ومحقل اًمِمٕمراء وذم ـمٚمٞمٕمـتٝمؿ،  ه 3107ؿ ؾمٙمـ يمرسمالء واًمٜمجػ، شمقذم ؾمٜم٦م صمُ  ،.قمنم اهلجري

/  84، سمرىمؿ 714: 31اًمٓمٝمراين  –ـمب٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م  )اٟمٔمر:ٝمؿ اًمسالم.ًمف ديقان أيمثره ذم إئٛم٦م قمٚمٞم

 .(138: 7ضمقاد ؿمؼم  -أدب اًمٓمػ 
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 طمقاهؿ وشمروّ ءشمريمقا اًمدًمٞمؾ ورا
 

 (3)زًا وُمٝم٤مًمٙم٤موُمٗم٤م يتخبٓمقنَ 
 

 .[ضالو اهلل علَٔه أمري املؤميني ألبياُٜ ّ٘صٔ]

أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف ٤م اطمترض اٟمف عمّ  ي:اعمٜم٘مقل واعمروي ذم يمت٤مب ومرطم٦م اًمٖمر

الم ٤مهؿ ومقّص  ،ص٤مهمر ُمـ وًمدهد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م وإوطمسٞمٜم٤ًم وحمٛمّ طمسٜم٤ًم  ٞمفٜممجع سم ،اًمسَّ

ن إو قا اـقؽؿ,ؼبتؿ حـّ  نْ إ (2)وس معوذةوا اــَّ طوذ يو بـلَّ »: تفظمر وصٞمّ آويم٤من ذم 

 .ؿ بؽقا طؾقؽؿؽؼدتّ 

وؿذـؽ هل يف  ,وتتـو ك ِبو (3)بوملقدةِ  تحوبُى تدة َمـَّ  (4) ـٌد  اـؼؾقَب  نَّ إ يو بـلَّ  

 .ش(6)(5) شقئًو ؽوحذروه يف ؾؾبفِ  حدٍ أحسستؿ مـ أذا نؽ ,اـبغض

 .[ّدفيُ بْفاٗ أمري املؤميني علُٔ الطَّالوالفادع٘ األلٔن٘ ]

طمدى وقمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من يمام شم٘مدم إويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ًمٞمٚم٦م 

                                                           

 .1008: 1اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمبحراين  –اًمٙمِمٙمقل  (3)

 .(  ذم آُم٤مزم: )قمنمة(1)

 .( ذم آُم٤مزم: )ضمٜمقد(1)

 .( ذم آُم٤مزم: )شمتالطمظ سم٤معمقدة(4)

 ؾمـقء همػم ُمـ أسمٖمْمتؿ اًمّرضمؾ وإذا وم٤مرضمقه، إًمٞمٙمؿ ُمٜمف ؾمبؼ ظمػم همػم ُمـ اًمّرضمؾ أطمببتؿ وم٢مذا: )ُم٤مزم( ذم ا1ٕ)

 .(وم٤مطمذروه إًمٞمٙمؿ ُمٜمف ؾمبؼ

ورام  –/ شمٜمبٞمـف اخلـقاـمر  7، ح17، جمٚمـس 191اًمٓمـقد:  –ُمـ٤مزم سمـؾ ذم إ ،( مل أضمده ذم يمت٤مب ومرطم٦م اًمٖمري7)

 .10، ح317، اًمب٤مب 147: 41اعمجٚمز  –سمح٤مر آٟمقار  131اًمديٚمٛمل:  –/ أقمالم اًمديـ  194: 1اعم٤مًمٙمل 
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 .رسمٕملم ُمـ اهلجرةأويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م 

الم قمٚمٞمف قمكمّ  ]سمٜم٧مومٕمٜمد ذًمؽ سظم٧م زيٜم٥م ] ىم٤مل اًمراوي:[  يمٚمثقم  مّ أُ و [اًمسَّ

ومٕمٚمؿ  ،ٍم٘مٞمح٦م ذم اًمف وؿم٘م٘مـ اجلٞمقب وًمٓمٛمـ اخلدود وارشمٗمٕم٧م اًمّّم ئومجٞمع ٟمس٤م

المقمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف  هؾ اًمٙمقوم٦م انّ أ ومقاضم٤ًم أضم٤مل واًمٜمس٤مء هيرقمقن ىمبؾ اًمرّ ٠موم بض،ىمد ىمُ  اًمسَّ

وارشمٗمع اًمبٙم٤مء  ،هٚمٝم٤م٠م٧م اًمٙمقوم٦م سموم٤مردمّ  ،(3)وص٤مطمقا صٞمح٦م واطمدة ومقاضم٤م،أ

ومٙم٤من  ،ىمٓم٤مره٤مأ[ ومجٞمع ]ودوره٤مجٞم٩م سم٤مًمٙمقوم٦م وىمب٤مئٚمٝم٤م ويمثر اًمّْم  ،واًمٜمحٞم٥م

ومؼ أُ ٞمؾ شمٖمػم فمٚمؿ اًمٚمّ أ ومٚماّم ، وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم [يمٞمقم ُم٤مت ومٞمف رؾمقل اهلل ]ذًمؽ

[ذم ]وشمسبٞمح٤م صقاشم٤مً أ٤م ٟمسٛمع ويمٜمّ  ـ قمٚمٞمٝم٤م سمٙمقه،رض ومجٞمع ُمَ ٧م إامء واردمّ اًمّس 

 ؿّ صمُ  أن ـمٚمع اًمٗمجر،إمم  يمذًمؽ ٟمزل ومٚمؿ ،صقات اعمالئٙم٦مأ٤م هّن إومٕمٚمٛمٜم٤م  ،اءاهلق

 ،ؿمخّمف وٓ يرون احل٤مضون يسٛمٕمف سمّمقٍت  ه٤مشمٗم٤مً  ]وؾمٛمٕمٜم٤مصقات ارشمٗمٕم٧م إ

 :ي٘مقل

  وأرسيت أهكم ؿّ صمُ  وُم٤مزم سمٜمٗمز

  اًمقهمك ذم اخلالئِؼ  ومقَق  رىمك قمكمٌّ 

  ٙم٧ْم سمَ  ـوُمَ  اعم١مُمٜملمَ  أُمػمُ  قمكمٌّ 

  ٤ميمالمُه  واعمِمٕمرانِ  ٗم٤ماًمّمَّ  يٙم٤مدُ 

 

ـَ  ىمتٞمَؾ  أضحك عمـ ومداءٌ   ُمٚمجؿِ  اسم

 مِ اعمحرّ  سمٞم٧ِم  أريم٤منُ  سمف ْت دَّ ومٝمُ 

 زُمزمِ  وأيمٜم٤مُف  اًمبٓمح٤م عم٘متٚمفِ 

  ذم اًمٜم٘مُص  وسم٤منَ  ادّ هُي 
ِ
 زُمزمِ  ُم٤مء

                                                           

 .( ذم اعمّمدر: )قمٔمٞمٛم٦م(3)
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  ضٞم٤مؤه٤م اعمٜمػم ٛمُس اًمِّم  وأصبح٧ِم 

 اًمّس  أومُؼ  ًمف وضؾَّ 
ِ
  يمآسم٦مً  امء

ـُ  قمٚمٞمف وٟم٤مطم٧ْم    سمف ٕم٧ْم جِ ومُ  إذ اجل

 واًمٜمٝمك واحلٚمؿ واخلػمِ  اًمت٘مك وأضحك

 احلَم وـمئ ـُمَ  ظمػم قمكمّ  ًمٗم٘مد
 

  دهلؿِ  ًمقنُ  ٤مًمقهُن  قمكمّ  ًم٘متؾِ 

  (3)قمٜمدمِ  ًمقنُ  ٤مًمقهُن  صمقٍب  ٦مِ يمِم٘مّ 

 سمؽمٟمؿِ  ٝم٤مٟمقطمِ  يمثٙمغم طمٜمٞمٜم٤مً 

 اعمتٝمدمِ  ىمؼمهِ  ذم اًمٕمغُم  وسم٤مَت 

 [ؿِ اعمٕمٔمَّ  بّل اًمٜمَّ  اهل٤مدي اًمٕمٚمؿِ  لأظم
 

 اًمَّتلٞمٚم٦م اًمٚمّ  نَّ إسمـ احلٜمٗمٞم٦م:[ اأظمؼمٟم٤م حمٛمد  ،]ىم٤مل أسمق خمٜمػ ًمقط سمـ حيٞمك آزدي

المتؾ ومٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف ىمُ  ٟمس واإل واعمالئٙم٦م وإرض امواتاًمّس  سمٙم٧م اًمسَّ

 ذم ٞمٚم٦م[ ؾمٛمٕمٜم٤مقمٚمٞمف، وذم شمٚمؽ اًمٚمّ  ًمقاهنام طمزٟم٤مً أٛمس واًم٘مٛمر ىمد شمٖمػم ]واًمِّم  واجلـ

 شمزل ومٚمؿ، اعمالئٙم٦م أصقات ٤مهّن اومٕمٚمٛمٜم٤م ، وشم٘مديس٤م وشمسبٞمح٤م قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمب٦م اهلقاء

وسم٤ميمٞم٦م،  ]ذم اًمٙمقوم٦م ُم٤م سملم سم٤مكٍ  ٕصقاتا وم٤مرشمٗمٕم٧م، ب٤محاًمّمَّ  أسمد طمّتك يمذًمؽ

 ذم سمّم٤مئح رىم٤مت يبٙمقن ويٜمقطمقن[، ومخرضمٜم٤م وإذا٤مس ذم اًمٓمّ واًمٜمّ  ،وٟم٤مدب وٟم٤مدسمف

 : ي٘مقل وهق اهلقاء

 ُمّمٞمب٦مٍ  هقلِ  ًمٕمٔمؿِ  ي٤م ًمٚمرضم٤ملِ 

 ٤مُمٜم٤مُمُ إ ًمٗم٘مدِ  ٛمس يم٤مؾمٗم٦مٌ اًمِمَّ و

 كـ ُمِموُمَ  اعمٓملَّ  ريم٥َم  ـُمَ  ي٤م ظمػمَ 

 

 ّم٤مهب٤م سم٤مهل٤مزلِ ُمُ  وًمٞمَس  ٧ْم طَم دَ ىمَ 

 اًمٕم٤مدلِ  ُم٤ممِ واإل اخلالئِؼ  ظمػمِ 

 ٟم٤مقمؾِ  وأرى ُمـ حمتٍػ اًمثّ  ومقَق 

                                                           

 (.410: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -َأْحر)ًمس٤من اًمٕمرب ؿمجر ( اًمَٕمٜمَْدم:3)
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 ىمقاءٟم٤م د هددَت دي وًم٘مي٤م ؾمٞمّ 
 

 ظم٤مضٕم٤ًم ًمٚمب٤مـمؾِ  صبَح أ واحلُؼ 
 

المقمٚمٞمف ويم٤من احلسـ  ،ظمذٟم٤م ذم ضمٝم٤مزه ًمٞمالً أ ؿّ صمُ  سمـ احلٜمٗمٞم٦م:اىم٤مل حمٛمد   اًمسَّ

المقمٚمٞمف يٖمسٚمف واحلسلم  المقمٚمٞمف ويم٤من  يّم٥م قمٚمٞمف اعم٤مء، اًمسَّ ُمـ إمم  حيت٤مجٓ  اًمسَّ

٥م يمام يريد اًمٖم٤مؾمؾ سمؾ يم٤من يت٘مٚمَّ ،- وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ٤من رؾمقل اهلل يميمام -بف ي٘مٚمّ 

 .ـمٞم٥م ُمـ رائح٦م اعمسؽ واًمٕمٜمؼمأويم٤مٟم٧م رائحتف  يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ،

المقمٚمٞمف ٟم٤مدى احلسـ  ؿّ صمُ    (7)هؾاّم  لَّ وتأُ يو » يمٚمثقم وىم٤مل: مّ أُ ظمتف زيٜم٥م و٠مُ سم اًمسَّ

 ومٚماّم  ومب٤مدرت زيٜم٥م ُمرسقم٦م وم٤مشمتف سمف،، شوآـفاهلل طؾقف  صّل ى رسقل اهلل بحـقط  ّد 

 .ٞم٥مة رائح٦م ذًمؽ اًمٓمّ ؿمقارقمٝم٤م سمف ًمِمدّ واًمٙمقوم٦م مجٞمع [و ار]اًمدّ  وم٤مطم٧مومتحف 

المُمره قمٚمٞمف أصمقاب يمام أخٛمس٦م سمًمٗمقه  ؿّ صمُ   وضٕمقه قمغم  ؿّ صمُ  ،ذم وصٞمتف اًمسَّ

المقمٚمٞمٝمام وشم٘مدم احلسـ واحلسلم  ير،اًمرّس  ُمف ذا ُم٘مدّ إظمره و١مير ُمـ ُماًمرّس إمم  اًمسَّ

 ومام ُمرَّ  ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ، فُمُمـ ُم٘مدّ  ويم٤من طم٤مُماله رى طم٤مُمٚمف،شمٗمع وٓ يُ ارىمد 

 
ٍ
ه ير ُمـ ُم٤م يكم سم٤مب يمٜمدّ وظمرج اًمرّس  ًمف ؾم٤مضمدًا، كٟمحٜما ّٓ إرض إ قمغم وضمفِ  سمٌمء

  ف.ُمُم١مظمرة وؾم٤مرا يتبٕم٤من ُم٘مدّ  حٛمالوم

ٞمٓم٤من واًمٜمخؾ سم٤محل ير واٟمف ًمٞمٛمرّ اًمرّس إمم  واهلل ًم٘مد ٟمٔمرت :ىم٤مل اسمـ احلٜمٗمٞم٦م

                                                           

 .(  ذم اًمبح٤مر: )ي٤م أظمت٤مه هٚمٛمل(3)
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 .نىمؼمه أإمم  اًمٜمجػإمم  وُم٣م ُمست٘مٞمامً  ومتٜمحٜمل ًمف ظمِمققم٤ًم،

وومقج ُمـ اًمٜمس٤مء شمتبٕمف  ،حٞم٥م٧م اًمٙمقوم٦م سمٛمـ ومٞمٝم٤م سم٤مًمبٙم٤مء واًمٜمّ ومْمجّ  ىم٤مل:

المقمٚمٞمف احلسـ  َـّ ومٜمٝم٤مهُ  ،ٓـمامت طم٤مرسات  وُمٜمٕمٝمـ قمـ اًمبٙم٤مء واًمٕمقيؾ، اًمسَّ

المٜمٝمـ واحلسلم قمٚمٞمف يمُم٤مأإمم  هـوردّ   بوهلل اـعظ ّٓ إ ٓ حقل وٓ ؾقةَ » ي٘مقل: اًمسَّ

ًُ   ؾَؽ أمـ  ,اكؼطوع ضفراه وا ,بتوهأ وا ,ـقف را عقنإو كّ إو هلل وكّ إ ,اـعظقؿ  تعؾؿ

 .شاهلل املشتؽكإغ  اـبؽوء

المقمٚمٞمف ومقضع احلسـ  ،عير ىمد وِض ذا ُم٘مدم اًمرّس ٢موم ىمؼمهِ إمم  ٟمتٝمٞمٜم٤ما ومٚماّم   اًمسَّ

المقمٚمٞمف ىم٤مم  ؿّ صمُ  ظمره،١مُم ُمره سمف أ ؾمبٕم٤ًم يمام ٙمؼّم وم  قمٚمٞمف واجلامقم٦م ظمٚمٗمف،وصغّم  اًمسَّ

المقمٚمٞمف  اًمسَّ
(3)  

المقمٚمٞمٝمام  -سمٜمف احلسـا ُمػم اعم١مُمٜملمأدٟم٤م ُمر ؾمٞمّ أام ٟمّ إ ىمقل:أ  تفذم وصٞم- اًمسَّ

 (1)٦ماعمزيَّ  هؾِ ٠مضمح٤من سمرّ ي٤مدة واًمظمتّم٤مص اًمزّ ٓالة قمٚمٞمف ٙمبػم ذم اًمّّم سمزي٤مدة اًمتّ 

المقمٚمٞمف  احلسـسمق أُم٤مُمٜم٤م إدٟم٤م ووؾمٞمّ  ف دون همػمهؿ،واًمنّم  هق سمحر اًمٙمامٓت  اًمسَّ

                                                           

ر قمــ أسمـق ٟمـقاسمحـ٤مر إ ذم اعمجٚمزـوأوردة / 330طمرز اًمِمـ٤مـمري:  –المُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّس  (3)

ٕمٗمـر جل آٟمقار اًمٕمٚمقي٦مو ،373: 1،وقمٜمف ذم ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ًمٚمخقئل317سم٤مب  ،191: 41احلسـ اًمبٙمري

 .187اًمٜم٘مدي: 

٦ُم: (1)  (.409: 1اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب اًمٗمْمٞمٚم٦م اعمِزيَّ
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 (3).ٕم٦مٜماًمٗمْم٤مئؾ واعم ُم٤ممإواًمرومٕم٦م و

حمٗمقر وحلد  ذا ٟمحـ سم٘مؼمٍ إاب وزطمزطمٜم٤م رسيره ويمِمٗمٜم٤م اًمؽّم  ؿّ صمُ  ىم٤مل اًمراوي: 

اـعبد  بلّ ه كقح اــّ ـف  ّد  ورهُ هذا مو ادَّ » ُمِم٘مقق وؾم٤مضم٦م ُمٜم٘مقرة ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م:

 .شروهر املطفّ موم اـطّ وـح ـإلاـّص 

ؿمت٤مق اومٚم٘مد  ٤مهرة،سم٦م اًمٓمّ ٟمزًمقه قمغم اًمؽّم أرادوا ٟمزوًمف ؾمٛمٕمقا ه٤مشمٗم٤ًم ي٘مقل أ ومٚماّم 

المواحلد قمٚمٞمف  ،وا٤مس قمٜمد ذًمؽ وحتػّم ومدهش اًمٜمّ  طمبٞمبف،إمم  احلبٞم٥م ىمبؾ ـمٚمقع  اًمسَّ

 .اًمٗمجر

دي ذم ؾمٞمّ  (1)أومدسَّ دري أاًم٘مؼم ومال  وم٤مٟمِمؼَّ رضقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م: م يمٚمثقم أىم٤مًم٧م 

طمسـ اهلل ًمٙمؿ اًمٕمزا إٔمزي٦م ًمٜم٤م سم٤مًمتّ  اذ ؾمٛمٕم٧م ٟم٤مـم٘م٤مً  ،امءاًمّس إمم  رسى سمفأُ م أَ رض إَ 

 .(1)٦م اهلل قمغم ظمٚم٘مفديمؿ وطمجّ ذم ؾمٞمّ 

ـَ  نَّ أوروي   المقمٚمٞمف  سمـ قمكمّ  احلس  سمٞمف ورصم٤مه وم٘م٤مل:أ وىمػ قمغم ىمؼمِ  اًمسَّ

                                                           

ة اعمَٜمََٕم٦ُم: (3)  (.141: 8اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمرب اًمِٕمزُّ واًمُ٘مقَّ

 ( ذم ومرطم٦م اًمٖمري: )أهم٤مر(1)

 33اًمب٤مب اًمث٤مين،ح ،71اسمـ ـم٤مووس:  –/ ومرطم٦م اًمٖمري 371: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –( ُمٜم٤مىم٥م ال ايب ـم٤مًم٥م 1)

سمح٤مر آٟمقار  وقمـ ومرطم٦م اًمٖمري ذم / ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ، اًمب٤مب اًمث٤مين، ذم ُم٘متٚمف410اًمٕم٤مُمكم:  -/ اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ

 37، ح317سم٤مب 137: 41ٚمٛمجٚمز ًم
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ـّ أ   ـ يم٤من ًمٕمٚمؿِ ُمَ  ي

 ذا ُم٤مإيم٤من  ـيـ ُمَ أ

  قديَّ ذا ٟمُ إـ يم٤من ايـ ُمَ 

 قمـ٤مهيـ ُمـ يم٤من دُ أ
 

 

 سم٤مسم٤م ٤مسِ اًمٜمّ اعمّمٓمٗمك ذم 

 ٤مسم٤مح٤مس ؾماًمٜمّ  ىمحطَ 

 ضمــ٤مسم٤مأ ذم احلرِب 

 وُمـج٤مسم٤م ُمستـج٤مسم٤مً 
 

 وًمف ايْم٤ًم: 

 ردنَ أاًمٕمٞمقن سمام  ظمؾي 

َـّ    ُمـ اخلكمي  ٓ شم٘مبٚم

  ضم٤مُل ٟم٧م اذا اًمرّ أهلل 

 ٝم٤م وملــتَ يمرسمَ  ٧َم ضْم ومرَّ 
 

 

 
ِ
 قمغم قمكمّ  ُمـ اًمبٙم٤مء

 سم٤مخلكم َؽ ىمٚمبُ  ومٚمٞمَس 

 اًمٜمدي  وؾمطْ  شمْمٕمْمٕم٧ْم 

 لوقمَ  ومِمؾٍ إمم  شمٙمـ
 

المقمٚمٞمف احلسلم ُم٤مم اإلقمـ  وذم رواي٦م، [ىم٤مل فأٟمّ  ومٞمف ـمقيؾ يذيمر ظمؼم ، ]ذماًمسَّ

ن أُمرمه٤م أو ,شحداً أمري أؽال تظفرا طل  وصقؽام بقصقيٍ أ» هلام ذم شمٚمؽ احل٤مل:

ذا همساله ووضٕم٤مه ٢موم ومٞمام يدان، (7)ٜم٤مه ن يٙمٗمّ أو يستخرضم٤م ُمـ اًمزاوي٦م اًمٞمٛمٜمك ًمقطم٤ًم،

 ّمكّم ن يُ أو ظمره،١مالن ُمٞمِمل ُم٘مدُمف ومٞمَ ٤مِميير ذا وضمد اًمرّس إو قح،قمغم ذًمؽ اًمٚمّ 

 .ُم٤ممإاحلسـ ُمرة واحلسلم ُمرة صالة 

بسؿ اهلل اـرمحـ اـرحقؿ هذا مو » قح وقمٚمٞمف ُمٙمتقب:ؾمؿ ومقضمد اًمٚمّ رومٗمٕمال يمام  

                                                           

 ( ذم ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز: )يدومٜم٤مه(.3)
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المبـ أيب صوـى طؾقف  ـعظّ  بلّ وره كقح اــّ ادّ  ذم  (7)سم٤مًمٙمٗمـ وصأو ,شاـقّص  اـسَّ

 .ٝم٤مرض٤مء ٟمقره قمغم ٟمقر اًمٜمّ أوىمد  ،قم٤ًم ومٞمف طمٜمقطقار ُمقضدهٚمٞمز اًمدّ 

المقمٚمٞمف ىم٤مل احلسلم  [ٟمفا ]وروي قمٚمٞمف ظمٞمف احلسـ ٕ)وىم٧م اًمٖمسؾ  اًمسَّ

الم المطؾقف مري املممـع أي وػّ إغ  مو ترىأ»: (2)(اًمسَّ  ؟شاـسَّ

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل احلسـ   ىمْمٞمٜم٤م صالة ومٚماّم  ن ُمٕمٜم٤م ىمقُم٤ًم يٕمٞمٜمقٟمٜم٤م،إسم٤م قمبد اهلل أي٤م : اًمسَّ

إمم  شمٞمٜم٤م٠موم ،يرٖمّ وردٟم٤م اًم طمّتكير ومل ٟمزل ٟمتبٕمف ذ ىمد ؿمٞمؾ ُم٘مدم اًمرّس إظمرة اًمٕمِم٤مء أ

المقمٚمٞمف  اعم١مُمٜملم أُمػمُم٤م وصػ  ىمؼم قمغم ضمٜمح٦م يمثػمة أوٟمحـ ٟمسٛمع ظمٗمؼ  اًمسَّ

الم قمٚمٞمف - اعم١مُمٜملم أُمػم ]قمغمٞمٜم٤م ير وصٚمّ ومقضٕمٜم٤م اًمرّس  ،٦م وضمٚمب٦موضجّ   ،(1)[اًمسَّ

 .بـقمٚمٞمف اًمٚمّ  ٟم٤مضجٕمٜم٤مه ذم حلده وٟمْمدّ ٠مىمؼمه وم ًمٜم٤موٟمزّ 

الم قمٚمٞمف ٤مدقُم٤مم اًمّّم اإل قمـ اخلؼم ]وذم   سمٕمدُم٤م اًمرأس قمٜمد ُمـ بٜم٦ماًمٚمّ  وم٠مظمذ اًمسَّ

مري أَ » تػ وي٘مقل:هيذا هب٤مشمػ إو ذا ًمٞمس ذم اًم٘مؼم رء،٢موم [اًمٚمبـ قمٚمٞمف أذضم٤م

وصقوء بعد وؿذـؽ يػعؾ بوٕ ,فاملممـع ؿون طبدًا صوحلًو ؽوحلؼف اهلل بـبقّ 

 بلّ ؾحؼ اــّ موت بوملػق وموت وصقف بوملغرب ـن كبقًو أـق  حّتك ,كبقوءإ

                                                           

 (.(  ذم اعمّمدر: )وأص٤مسم٤م اًمٙمٗمـ3)

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر.1)

 صؾ: )قمٚمٞمف( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اعمّمدر.( ذم ا1ٕ)
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 .(3)شبوـقّص 

ؾمالم يب ـم٤مًم٥م أسمـ  اًمث٘مٚملم قمكمّ  ؾمّٞمدَ  نّ إًمب٤مب واًمٗمْم٤مئؾ رسم٤مب إأقمٚمٛمقا ي٤م ا

ي٦م اهلل آهق ، ووآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ؾمؾ ذف اًمرّ أٜم٤م قر اعمٜمزل قمغم ٟمبٞمّ هق اًمٜمّ اهلل قمٚمٞمف 

تل٤مُم٦م ويمٚمٛمتف اًمتّ  اًمٙمؼمى، ًمف اًم٘م٤مهر رس اإلومٚمؿ شمزل  زل،إ ةُمـ طمرض ذىم٧مأ اًمَّ

قر واًمتٜم٘مؾ ذم اًمّّم ، هقراًمٔمٝمقر اًمٙم٤مُمؾ ذم ؾم٤مئر اًمدّ هل٤م وان  ،ؾمؾاًم٘م٤مدر ُمع اًمرّ 

ٟمقر اًمٕم٤ممل و ،ي٤ممٟم٤مم وإذم إ ُم٤مم احلّؼ إٟمف ٕ اجلٛمٞمٚم٦م يمٞمػ ؿم٤مء ظم٤مًمؼ اًمبنم:

ًمٚمٛمقضمقد ذم ٛمس ذم اًمقضمقد اخلٚمؼ يمٜمسب٦م اًمِّم إمم  ٟمسبتفوٟم٤مم ٚمٛم٦م ذم ا٤ٕمف اًمٔمّ ويمِّم 

 ،يم٤من ضمرُمٝم٤م ذم ُمٙم٤من واطمد ُمـ اًمٗمٚمؽ اًمراسمع نْ إو ،ًٓم٦م قمغم اعمٕمبقد سم٤محلؼي اًمدّ 

وٓ حيجبقن قمٜمٝم٤م قمٜمد  ،ذاىمٝم٤مإومال شمٖمٞم٥م قمٜمٝمؿ قمٜمد  ،٦م قمغم اًمٙمؾهن٤م ُمٓمٚمّ ٕو

ىمَم ىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل جمٛمققم٦م ًمف وٟمسبف إأن ٢موم ،وم٤مًمقزم واحلج٦م اًمب٤مًمٖم٦م يمذًمؽ ـمٚمققمٝم٤م،

 .رهؿ ذم يديفيمٜمسب٦م اًمدّ  ومٝمل ،ءآقدٟمك اًمٞمف سم٤مًمّس وإ

اخلٚمؼ ٓ  نّ أومٙمام  ،سم٤معمقت اًمدٟمٞم٤م قمـ طمتج٤مسمفا٤م طمْمقره قمٜمد اعمقشمك سمٕمد ُمّ أو

٤مهر وان يم٤من ضمسده اًمٓمّ  ،حتتج٥م قمٜمف سم٤مجلدران وسمٕمد اعمس٤موم٤مت واًمتٜمزيح قمٜمٝمؿ

                                                           

 =اسمــ ؿمـٝمر –ل ايب ـم٤مًمـ٥م آ( /ُمٜم٤مىم٥م سمسٞمط )سم٤مظمتالف 1، سم٤مب اًمٜمقادر، ح111اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد:  –( اعمزار 3)

: 1اًمسٞمد ه٤مؿمـؿ اًمبحـراين  –، ومّمؾ: ومٞمام فمٝمر سمٕمد ووم٤مشمف قمٚمٞمف اًمسالم / ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز 371: 1اؿمقب =

 .111: 41اعمجٚمز  –/ سمح٤مر آٟمقار  719، ح 74
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المًم٘مقًمف قمٚمٞمف  (3)جبقنتٝمؿ حيوًمٞم٤مء اهلل ٓ يٛمقشمقن وًمٙمٜمّ أٓن  :ضٛمـ اًمرضيح  :اًمسَّ

 .(2)شاملغقىإغ  طـ ؾريى ومـطؾؼضوطـ  ّّن إ»

وشمبديؾ ُم٤م ٟمزل سمف  ،ًمٞمؾىم٤مُم٦م اًمدّ إٟمٙم٤مره إومٕمٚمٞمف ذم  ،ب اجلٚمٞمؾرسار اًمرّ أومٛمـ اٟمٙمر  

 .ضمؼمئٞمؾ

 ُمـ ىم٤مل: وهلل درّ  

 صم٤مٟمٞم٤مً  فُ قم٤ميٜمتَ  ةآسمقاؾمٓم٦م اعمر

 فُ ٟمّ أ همػمَ   واطمدٌ ّٓ إوُم٤م اًمقضمف 
 

 
 ُم٤م سمدا احل٘مٞم٘م٦مِ  وهمػمُ  ٞم٤مٟم٤مً قمَ 

 (1)شمٕمددا وًمٞمَس  ةآشمٕمددت اعمر
 

قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أ نّ أ ،هؾ اًمٙمقوم٦مأٟمٙمروا ُم٤م رواه اعمحدصمقن ُمـ أوُمـ ذًمؽ اهنؿ 

المقمٚمٞمٝمام ٤مهرة احلسـ واحلسلم ؾ ضمٜم٤مزشمف اًمٓمّ ٤م ْحَ عمّ اًمّسالم  إمم  يرقمغم اًمرّس  اًمسَّ

اعمسؽ ]رائح٦م[ع ُمٜمف وم٤مرؾم٤ًم يتْمقّ  وااعمٙم٤من اعمختٚمػ ومٞمف ُمـ ٟمجػ اًمٙمقوم٦م وضمد

المقمٚمٞمف ًمٚمحسـ  ىم٤مل: ؿّ صمُ  ؿ قمٚمٞمٝمام،ومسٚمَّ  ً احلسـ بـ طظ رضقع اـقحك كَ أ» اًمسَّ

                                                           

 .ذم اعمٓمبقع اعمتقومر سملم أيديٜم٤م أضمدهومل  ،اعمخٓمقط 311ٟمقار اًمٞم٘ملم ًمٚمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد:أُمِم٤مرق  :اٟمٔمر (3)

 –ايب ـم٤مًم٥م  ف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف اعمسامة سم٤مًمٚم١مًم١مة / ُمٜم٤مىم٥م الت، ضٛمـ ظمٓمب134اخلزاز اًم٘مٛمل:  –( يمٗم٤مي٦م آصمر 1)

 -ظمٓمب٦م اًمٚم١مًم١مة  /ُمديٜمـ٦م اعمٕمـ٤مضمز ، ضٛمـ114: ٤17مر آٟمقار اعمجٚمز /  سمح 307: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب 

 738، ح184: 1اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين 

، ذم اعمٓمبقع اعمتقومر سملم أيـديٜم٤م أضمدهومل  ،اعمخٓمقط 311ٟمقار اًمٞم٘ملم ًمٚمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد:أُمِم٤مرق : اٟمٔمر (1)

 .118اًمؼمد: وُمِم٤مرق إُم٤من ًمٚمِمٞمخ رضم٥م 
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د مري املممـع وسقّ أووؾقػي  (7)ؾقؾف اجلّ وؽطقؿ احلؽؿ ذو اـّػ , []واـتـزيؾ

 ؟شاـقصقع

 .شكعؿ» ىم٤مل:

]ورضقع محي سبط اـرّ د اـقصقع[]بـ أمري املممـع وسقّ وهذا احلسع » :[]ىم٤مل

 ؟شئؿيوواـد آ (2)وؾريـ احلؽؿي اـعصؿي[

 .شكعؿ» ىم٤مل:

 .شاهلل يوامضقو يف دط يلَّ إامه سؾِّ » ىم٤مل:

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف احلسـ   ؾع حد اـرّ  ّٕٓ إؿف ٓ كسؾّ  نْ أوص اـقـو أف كّ إ»: اًمسَّ

ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف أذا هق ٢مومٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب وم ؟شكً مـفامأو اخلرض ؽؿـ أ ربئقؾ 

الم  .اًمسَّ

المقمٚمٞمف ىم٤مل ًمٚمحسـ  ؿّ صمُ   يشفدهو و ّٓ إٓ متقت كػس  بوكأ نّ إبو محؿد أيو »: اًمسَّ

 .(4)؟شبقؽأشفد  سد يؽؿـ  ,بقكأ

                                                           

 .( ذم اعمّمدر: )وومٓمٞمؿ اًمٕمٚمؿ واًمنمف اجلٚمٞمؾ(3)

 .( ذم اعمّمدر: )ورسمٞم٥م احلٙمٛم٦م(1)

اعمخٓمقط، ومل أضمده ذم اعمٓمبقع اعمتقومر سملم أيـديٜم٤م، وُمِمـ٤مرق  311:اًمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد –( ُمِم٤مرق أٟمقر اًمٞم٘ملم 1)

ُمديٜمـ٦م و ،317سم٤مب  ،100: 41ٚمٛمجٚمز ر ًمسمح٤مر آٟمقا، وقمـ اعمِم٤مرق ذم 119اًمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد: -آُم٤من
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الم،قمٚمٞمٝمام وروي قمـ احلسـ سمـ قمكم  المقمٚمٞمف اعم١مُمٜملم  ُمػمَ أ نّ إ اًمسَّ ىم٤مل ًمف  اًمسَّ

المقمٚمٞمٝمام ظمٞمف احلسلم وٕ ن أقو رؿعتع ؾبؾ يح ؽصؾّ امّن يف اـرّض ذا وضعتُ إ»: اًمسَّ

 .سمف ارُمِ أُ يح اعم٘مدس ومٕمال ُم٤م ٤مه ذم اًمرّض ٕمض وومٚماّم  ،شمو يؽقن اواكظر اب,اـّّت  قالُِت 

المقمٚمٞمف ٙمِمػ احلسـ وم ،ُمـ ؾمٜمدس يح ُمٖمٓمك سمثقٍب ذا اًمرّض ٢مومٜمٔمرا وم  مم٤م  اًمسَّ

الم، ُمػم اعم١مُمٜملم أيكم وضمف  دم آو وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم ومقضمد رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمسَّ

الم،قمٚمٞمف ُمػم اعم١مُمٜملم أسمراهٞمؿ يتحدصمقن ُمع إو المويمِمػ احلسلم قمٚمٞمف  اًمسَّ مم٤م  اًمسَّ

المقمٚمٞمٝمـ ؾمٞم٦م آوُمريؿ و اءومقضمد اًمزهراء وطمق ،يكم رضمٚمٞمف ُمػم أقمغم يٜمحـ  اًمسَّ

 .(7)اعم١مُمٜملم ويٜمدسمٜمف

فمٝمر ُمع رؾمقل  اًمَّذيذم هذا اجلسد اعمحدث  تفُمػم اعم١مُمٜملم ًمٞمس طم٘مٞم٘مأ نّ ٕو

 اًمَّتلسمؾ هق يمٚمٛم٦م اهلل اًمٙمؼمى  ي٤مم طمٞم٤مشمف ٓ همػم،أًمف ُم١ميدًا  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم اهلل 

قر اًم٘مديؿ وهق اًمٜمّ  (2)شكوأ اهلل وّٓ إمو طرؽؽ » ؿم٤مرة هبذه اًمٕمب٤مرة:وىمٕم٧م اًمٞمٝم٤م اإل

  .قر يمٞمػ يِم٤مء اهلل٥م ذم اًمّّم يت٘مٚمّ  اًمَّذي

                                                                                                                                                    

 .الم، ذم يمٞمٗمٞم٦م دومٜمف قمٚمٞمف اًمّس 374: 1ٚمخقئل ًمُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م و ،714، ح70: 1ٚمبحراين ز ًماعمٕم٤مضم

اعمخٓمقط، ومل أضمده ذم اعمٓمبقع اعمتقومر سملم أيديٜم٤م، ُمِمـ٤مرق  317:اًمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد –ُمِم٤مرق أٟمقر اًمٞم٘ملم  (3)

 ،317سمـ٤مب  ،103: 41ٚمٛمجٚمزـ ر ًمسمحـ٤مر آٟمـقا، وقمـ اعمِم٤مرق ذم 113اًمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد: –إُم٤من 

 .الم، ذم يمٞمٗمٞم٦م دومٜمف قمٚمٞمف اًمّس 374: 1ٚمخقئل ًمُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م و ،743، ح 77: 1ٚمبحراين ًم ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمزو

 .37: 1ين، وطمٚمٞم٦م إسمرار ًمٚمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحرا371ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم ًمٚمِمٞمخ رضم٥م اًمؼمد:  :اٟمٔمر (1)
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 .[اهلل نالعيَّقطاو الكصاص مً ابً ملذه ]

المقمٚمٞمٝمؿ ُمػم اعم١مُمٜملم أوٓد أ٤م رضمع اٟمف عمّ  وذم رواي٦م: اًمٙمقوم٦م إمم  صح٤مسمفأو اًمسَّ

اىمٓمٕمقا  ىم٤مل قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: ،٘مل اعمٝملمٕملم اسمـ ُمٚمجؿ اًمِّم ؾ اًمٚمّ واضمتٛمٕمقا ًم٘مت

رض٤م ًمٚمٜمِم٤مب هماضمٕمٚمقه  وىم٤مل اسمـ احلٜمٗمٞم٦م: ورضمٚمٞمف وًمس٤مٟمف واىمتٚمقه سمٕمد ذًمؽ، يديف

 .يٛمقت طمّتكاصٚمبقه طمٞم٤ًم  ظمرون:آوىم٤مل ، ٤مرواطمرىمقه سم٤مًمٜمّ 

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل احلسـ  الميب طؾقف أمرّن بف أتثؾ ؽقف مو ممكو أ»: اًمسَّ  ضبفأ اـسَّ

 .شور بعد ذـؽحرؾف بوــّ أو ,يؿقت ِبو حّتكقػ ضبي بوـّس 

المقمٚمٞمف ُمر احلسـ ٠موم ىم٤مل:   طمّتكا سمف ُمٙمتقوم٤ًم وومج٤مؤ شمقا سمٕمدو اهلل،٠من يأ اًمسَّ

قمٚمٞمف يب ـم٤مًم٥م أسمـ  ٟم٤مم قمكمّ د إُم٤مم وؾمٞمّ ضب ومٞمف اإل اًمَّذياعمقضع إمم  دظمٚمقهأ

الم  .[وهق ؾم٤ميم٧م ٓ يتٙمٚمؿخقٟمف]ويقسمّ ٤مس يٚمٕمٜمقٟمف واًمٜمّ  ،اًمسَّ

المقمٚمٞمف وم٘م٤مل احلسـ  موم املسؾؿع إوع مري املممـأيو طدو اهلل ؾتؾً »: اًمسَّ

 .شيـضفرت اـػسود يف اـّد أو

ـ وٓ شمٚمقُم٤م ُمَ  ،ن شمّمٜمٕم٤مه وم٤مصٜمٕم٤مهأُم٤م شمريدان  ،ي٤م طمسـ وي٤م طمسلم وم٘م٤مل هلام:

وهنٞمتٝم٤م ومٚمؿ  ،زضمرت ٟمٗمز ومٚمؿ شمٜمزضمروًم٘مد  ،(7)بٞمؾده قمـ اًمّس ٞمٓم٤من ومّّم ف اًمِّم اؾمتزًمّ 

                                                           

( ذم اعمّمدر: )وم٘م٤مل هلام: ي٤م طمسـ وي٤م طمسلم قمٚمٞمٙمام اًمسالم  ُم٤م شمريدان شمّمٜمٕم٤من يب  ىم٤مٓ ًمف: ٟمريد ىمتٚمؽ يمـام ىمتٚمـ٧م 3)

 .ه قمـ اًمسبٞمؾ(دٟم٤م وُمقٟٓم٤م. وم٘م٤مل هلام: اصٜمٕم٤م ُم٤م ؿمئتام أن شمّمٜمٕم٤م، وٓ شمٕمٜمٗم٤م ُمـ اؾمتزًمف اًمِمٞمٓم٤من ومّمدّ ؾمٞمّ 
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يو ويؾؽ مو » وم٘م٤مٓ ًمف: .سمٙمك ؿّ صمُ  وهل٤م قمذاب ؿمديد، ،ُمره٤مأومدقمٝم٤م شمذوق وسم٤مل  ،شمٜمتف

ـَ أ ي؟ؾّ هذه اـرّ   ؟شؿوكً حع وضعً ؾدمؽ ورؿبً وطقئتؽ ي

ْقَطونُ  َطَؾْقِفؿُ  اْسَتْحَقذَ ﴿ :اهلل ًمٕمٜمف ُمٚمجؿ اسمـوم٘م٤مل  ـَئَِؽ  اهللَِّ ِذْؿرَ  َؽَلْكَسوُهؿْ  اـشَّ  ُأو

ْقَطونِ  ُب ِحزْ  َٓ  اـشَّ ْقَطونِ  ِحْزَب  إِنَّ  َأ ونَ  ُهؿُ  اـشَّ وِسُ  .(7)﴾اخْلَ

وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م  سم٤مك وطمّمٚم٧م سملم يديؽ،أام ىمتٚم٧م ٟمّ إو ُمر،وًم٘مد اٟم٘م٣م إ

ي٤م سمـ رؾمقل اهلل احلٛمد هلل  سمرك قمغم ريمبتٞمف وىم٤مل: ؿّ صمُ  وظمذ سمح٘مؽ يمٞمػ ؿمئ٧م،

  . قمغم يديؽضمرى ىمتكّم أ اًمَّذي

المقمٚمٞمف ًمف احلسـ  ومرقَّ  ٞمػ سمٞمده ظمذ اًمّس أوم٘م٤مم و ىمٚمبف يم٤من رطمٞماًم، ٓنَّ  اًمسَّ

 ،هب٤م قمٜم٘مف دارأضسمف سمف ضسم٦م  ؿّ صمُ  ،هاعمقت ذم طمدّ  حٓ طمّتكده ُمـ همٛمده وٟمدسمف وضمرَّ 

وم٤مرشمٗمع  ومٚمؿ يتٛمٙمـ ُمـ ومتح سم٤مقمف، ،صقاهتؿأوم٤مؿمتد زطم٤مم اخلٚمؼ قمٚمٞمف وقمٚم٧م 

  .اهلل قمغم ىمٗم٤مه خيقر ذم دُمفوم٤مٟم٘مٚم٥م قمدو ، []وم٠مسمرأه (1)دُم٤مهمفإمم  ٞمػاًمّس 

م واحدة ويل كصقى ب واحد وإُ ول اـقس إأيو » ظمٞمف احلسـ:وم٘م٤مل احلسلم ٕ

 .ش دهأضبف ضبي اشػل ِبو بعض مو أؽدطـل  بي ويل يف ؾتؾف حؼ؟يف هذه اـرّض 

                                                           

 (.39( اعمج٤مدًم٦م: )آي٦م 3)

 .)سم٤مقمف(( ذم اعمّمدر: 1)
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المقمٚمٞمف ومٜم٤موًمف احلسـ   ه وضسمف وهزّ  قمٚمٞمف اًمّسالمظمذه احلسلم ٠موم ،ٞمػاًمّس  اًمسَّ

وشمب٤مدروه  ،ظمرٟمٗمف وىمٓمع ضم٤مٟمبف إأـمرف إمم  ومبٚمغ، ضسمف احلسـ اًمَّتلسم٦م قمغم اًمرّض 

 .٤مر وسمئس اًم٘مراراًمٜمّ إمم  ؾ اهلل سمروطمفوقمجّ  ،رسم٤مً إرسم٤ًم إٕمقه ؾمٞم٤مومٝمؿ وم٘مٓمّ ٠م٤مس سماًمٜمّ 

 .٤مرطمرىمقه سم٤مًمٜمّ أظمرضمقه ُمـ اعمسجد وأتف اخلبٞمث٦م ومجٕمقا ضمثّ  ؿّ صمُ  

ي اًمٙمالب ومٝمق يٕمقي يمٕمقّ  ،هنؿ ـمرطمقه ذم طمٗمػمة وـمٛمقه سم٤مًمؽمابأوذم رواي٦م  

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.إمم  ذم طمٗمرشمف

رسم٤ًم إٞمقف ٕمقه٤م سم٤مًمّس وم٘مٓمّ  ،ىمٓم٤مم اًمٗم٤مؾم٘م٦م اًمٗم٤مضمرةإمم  ىمبٚمقاأ ؿّ صمُ  ]ىم٤مل اًمراوي:[

 اهلل ؾوقمجّ  ٤مر،فم٤مهر اًمٙمقوم٦م واطمرىمقه٤م سم٤مًمٜمّ إمم  ظمرضمقه٤مأ ؿّ صمُ  ،داره٤مسمقا ظمرأارسم٤ًم و

 .(7)اجلّب٤مر وهمْم٥م ٤مراًمٜمّ إمم  سمروطمٝم٤م

 . [اهلل علُٔزثاِ ضالو يف ]

 يمٚمثقم مّ أُ وم٤مؾمت٘مبٚمتٝمؿ  ،اعمٜمزلإمم  ىمبؾ احلسٜم٤منأ وىمتٚمٝمؿ إهاليمٝمؿ٤م ومرهمقا ُمـ وعمّ 

 :(2)ت شم٘مقل٠مٟمِمأو

                                                           

سمـ٤مب ، 197: 41اعمجٚمزـ  –ٟمـقار / سمحـ٤مر ا337ٕطمرز اًمِم٤مـمري:  –( ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم 3)

 .189ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي:  -/ إٟمقار اًمٕمٚمقي٦م377: 1اخلقئل  -/ ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م 317

سمحـ٤مر /97: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –يب ـم٤مًم٥م أل آُمٜم٤مىم٥م  :ؤزم، أٟمٔمرؾمقد اًمدأيب إإمم  سمٞم٤مت( شمٜمس٥م هذه ا1ٕ)

 .3311: 1اسمـ قمبد اًمؼم  –/ آؾمتٞمٕم٤مب  198: 41اعمجٚمز  –ٟمقار إ

 .صؾ: )اًمبٜمٞمٜم٤م( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمبح٤مرذم إ( 1)
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 ضمقدي واؾمٕمديٜم٤م ٓ ي٤م قملمُ أ

 قمٚمٞمف يمٚمثقمٍ  مَّ أُ وشمبٙمل 

 يم٤مٟمقا طمٞم٨ُم  ٓ ىمؾ ًمٚمخقارِج أ

 اعمٓم٤مي٤م ـ ريم٥َم ُمَ  سمٙمل ظمػمَ أَ و

 (3)]طمذاه٤م[س اًمٜمٕم٤مل وُمـ بوُمـ ًم

 ًمٞمالً  وىم٤ممَ  اهلجػمَ  وُمـ ص٤ممَ 

  شم٘مٌل  سمرٌ  ص٤مدٌق  ُم٤ممٌ إ

 مه٤ممٌ  سمٓمٌؾ  ؿمقٌس أ ؿمج٤معٌ 

ٛملٌّ يم
 (4)رٌ سمهز (1)ىمرمٌ  سم٤مؾمٌؾ  (1)

 ٤معمّ  رِس ذم إ هُ دَ ىم٤م وٌ ومٕمٛمر

 ىمداً  ٞمِػ سم٤مًمسَّ  هُ ىمدَّ  وُمرطم٥ُم 

 ظم٤مهُ أي٘مل  قمغم اًمٗمراشِ  وسم٤مَت 

 ُمـ قمّم٤مهُ  ويدقمق ًمٚمجامقم٦مِ 

 ومٞمفِ  اخلػماِت  ُمٜم٤مىم٥ِم  ويمؾُّ 

 

 ُمػم اعم١مُمٜمٞمٜم٤مأسمٙمل وم٤مٓ أ

 (3)]اًمٞم٘مٞمٜم٤م[ت أر سمٕمؼمهت٤م وىمد

 ديٜم٤ماحل٤مؾِم  قمٞمقنُ  ْت رَّ ىمُ  الوم

 ى اًمٔم٤مهمٜمٞمٜم٤مرىمأو هب٤م وطم٨مَّ 

 بٞمٜم٤مواعمُ  اعمث٤مينَ  أوُمـ ىمر

 اخل٤مًم٘مٞمٜم٤م ظمػمَ  وٟم٤مضمك اهللَ

 ىمد طمقى قمٚماًم وديٜم٤مً  وم٘مٞمفٌ 

 اًمٕمريٜم٤مذم  دِ وؾم٤مٕا وُم٘مدامُ 

 سمٓمٞمٜم٤م ًمٞم٨ٌم  روعٌ أ ْحلٌّ 

 ـمٖمك وؾم٘مك اسمـ وٍد ُمٜمف طمٞمٜم٤م

 ًمف اجلبٞمٜم٤م ذا اخلامرِ  رَ وقمٗمَّ 

 اًمٙم٤مومريٜم٤م سمٙمٞمدِ  ٠موًمـ يٕمب

 ستبٞمٜم٤مُمُ  وي٘ميض سم٤مًمٗمرائضِ 

 اًمٕم٤معمٞمٜم٤م ربي  رؾمقلِ  وطم٥مَّ 

                                                           

 .صؾ: )طمٗم٤مه٤م( وُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمبح٤مر( ذم ا3ٕ)

 (.111 :31اسمـ ُمٜمٔمقر -اًمِمج٤مع )ًمس٤من اًمٕمرب :اًمَٙمِٛملُّ  (1)

 (.471: 31اسمـ ُمٜمٔمقر -اعمٕمٔمؿ )ًمس٤من اًمٕمرب اًمسٞمد :اًمرضم٤مل ُمـ ( اًمَ٘مْرمُ 1)

 (.171: 1اسمـ ُمٜمٔمقر -)ًمس٤من اًمٕمربإؾَمد َأؾمامء ُمـ :اهِلْزسْمرُ  :هزسمر (4)
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 ٟمٗمز فُ شمْ دَ ومَ  بلي ُم٣م سمٕمد اًمٜمَّ 

 يب طمسلمٍ أوضمف  ذا اؾمت٘مبٚم٧ْم إ

 سمخػمٍ  فِ تٚمِ ٤م ىمبؾ ُم٘مَ ويمٜمّ 

 ومٞمف ٓ يرشم٤مُب  احلؼَّ  ٘مٞمؿُ ي

 قمٚماًم ًمديفِ  سمٙم٤مشمؿٍ  وًمٞمَس 

 ٞم٤مم ومجٕمتٛمقٟم٤ماًمّّم  ومٗمل ؿمٝمرِ 

 ٟمٗمز فُ شمْ دَ ومَ  بّل ُم٣م سمٕمد اًمٜمَّ 

 ومٞمف ٚمٜم٤م اعم٤مَل ئِ ٟم٤م ؾُم أومٚمق 

 ٤مً ذ وم٘مدوا قمٚمٞمّ إ اًمٜم٤مَس  نَّ ٠ميم

 ٟمسك قمٚمٞم٤مً أومال واهلل ٓ 

 طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ىمريٌش  ٧ْم ٛمَ ٚمِ قمَ ٘مد ًم

 اسمـ طمرٍب  ُمٕم٤موي٦مَ  ٓ وم٤مسمٚمغْ أ

 سمٜم٤م رويداً  ًمٚمِم٤مُمتلمَ  وىمْؾ 

 اعمٓم٤مي٤م ٥َم ـ ريمِ ُمَ  ؿ ظمػمَ تُ ٚمْ تَ ىمَ 

 سمـ طمرٍب ا آ وم٤مسمٚمغ ُمٕم٤موي٦مَ 
 

 ٤محلٞمٜم٤ماًمّّم  سمق طمسـ وظمػمُ أ

 ٤مفمريٜم٤ماًمٜمّ  وم٤مَق  اًمبدرَ  ي٧َم أر

 اهلل ومٞمٜم٤م ٟمرى اعمقمم رؾمقَل 

 ٤مرىمٞمٜم٤ماًمّس  يدِي أ ىمٓمعَ  ويٜمٝمُؽ 

 ؼ ُمـ اعمتجؼميٜم٤مٚمَ ومل خُي 

 ًا امجٕمٞمٜم٤مـمرَّ  اخلٚمِؼ  سمخػمِ 

 ٤مؾمٙمٞمٜم٤ماًمٜمّ  سمق طمسـ وظمػمُ أ

 واًمبٜمٞمٜم٤م ومٞمفِ  ًمٜم٤م اعم٤مَل ذَ سمَ 

 ذم سمٚمٍد ؾمٜمٞمٜم٤م ضم٤مَل  (3)هماممٌ 

ـَ وطُم   ايمٕمٞمٜم٤مذم اًمرّ  فِ صالشمِ  س

 ب٤ًم وديٜم٤مَس ه٤م طَم ظمػمُ  َؽ ٟمَّ ٠مَ سم

 ٤مُمتٞمٜم٤ماًمِّم  قمٞمقنُ  رْت ومال ىمّ 

 يمام ًم٘مٞمٜم٤م ٞمٚم٘مك اًمِم٤مُمتقنَ ؾَم 

 ٗمٞمٜم٤ماًمّس  ٥َم يمِ ـ رَ ٝم٤م وُمَ ٚمَ ًمَّ ذو

  سم٘مٞم٦مَ  نَّ ٠مسم
ِ
 ومٞمٜم٤م اخلٚمٗم٤مء

 

 ـ يم٤من طم٤مضًا ُمـ قمدوٍ ُمَ  ويمّؾ  ،ٓ سمٙمك ًمبٙم٤مئٝم٤مإ طمد ذم اعمسجدِ أ ومٚمؿ يبَؼ  ىم٤مل:

                                                           

 .( ذم اًمبح٤مر: )ٟمٕم٤مم(3)
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 .(3)يمثر ُمـ ذًمؽ اًمٞمقمأسم٤ميمٞم٤ًم وٓ سم٤ميمٞم٦م  رَ أومل  وصديؼ،

المفمٝمر ًمف قمٚمٞمف و امء وًم٘مد سمٙمتف اًمّس  ،سمٕمد ىمتٚمف همراي٥م ؾماموي٦م وُمٚمٙمقشمٞم٦م اًمسَّ

ُمٓمٚمع اًمٗمجر ُمـ  طمّتكٓ وضمد حتتف دم قمبٞمط إومل يرومع طمجر وٓ ُمدر  ،ُم٤مءسم٤مًمدّ 

 .(1)ىمتؾ ومٞمٝم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف اًّمتل ٞمٚم٦مشمٚمؽ اًمٚمّ 

المُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف أيٜمٕمك  ه٤مشمٌػ  ف ؾمٛمعَ ٟمَّ إ :بقةوذم يمت٤مب ذف اًمٜمّ  وهق  اًمسَّ

 :ي٘مقل

 دحمٛمّ  سمٕمدَ  ٤مسِ اًمٜمّ  ظمػمُ  ًم٘مد ُم٤مَت 

 ااًمٕمد ٩ِم ٝمَ ذم ُمُ  ٞمِػ ؿ سم٤مًمّس هُبُ َض أو
 

 
 ٝمداقمَ  ؿُ ووم٤مهُ أؿ ومْماًل ويمرُمٝمُ أو

 ؿ وقمداهُ ٟمجزَ أؿ ىمٞماًل وٝمُ صدىمُ أو
 

 ن صٕمّمٕم٦م سمـ صقطم٤من رصم٤مه سم٘مقًمف:أوروي 

 فٞمؾم٤مئٚم اًم٘مؼمُ  هؾ ظمؼمَ 

 طم٤مط قمٚمامً أ م هؾ شمراهُ أ

 ـ يقارياًم٘مؼم ُمَ  ؿَ ٚمِ ًمق قمَ 

 

 قمٞمٜم٤ًم سمزايريف م ىمرَّ أ

َـّ  سم٤مجلسدِ   ومٞمف اعمستٙم

 ٞمفٚمـ يُمَ  قمغم يمؾي  شم٤مهَ 

                                                           

، سم٤مب ذم أطمقاًمف قمٚمٞمف اًمسالم /ُم٘متؾ أُمػم اعمـ١مُمٜملم قمٚمٞمـف 97: 1اسمـ ؿمٝمر اؿمقب  –( ُمٜم٤مىم٥م ال ايب ـم٤مًم٥م 3)

 –/ آؾمتٞمٕم٤مب  198: 41اعمجٚمز  –)سم٤مظمتالف سمسٞمط(/ سمح٤مر آٟمقار  313طمرز اًمِم٤مـمري:  –اًمسالم 

 .3311: 1اسمـ قمبد اًمؼم 

و يٜمـ٤مسمٞمع اعمـقدة   ،348ٚمحٜمٗمـل: ًم وٟمٔمؿ درر اًمسـٛمٓملم ،14، اًمب٤مب 319ٚم٘مٛمل: ًم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :( اٟمٔمر1)

  .14، اًمب٤مب اًمستقن، ح 41: 1دوزي ٚم٘مٜمًم
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 لردت ُمٜمّ أُم٤مذا  ي٤م ُمقُت 

 اومتداءً  ًمق شم٘مبُؾ  ي٤م ُمقُت 

 دهري رُم٤مين سمٗم٘مد ظمكّم 
 

 شم٘مٞمفأ ُم٤م يمٜم٧ُم  ٧َم ٘مْ طم٘مَّ 

 اومتديف سم٤مًمروِح  ًمٙمٜم٧ُم  

 (3)ؿمتٙمٞمفأهري ودَ  مُّ ذُ أ
 

 [عكاب أعداِٛ ّميأُّٜ]

صحب٧م  ىم٤مل: رضم٤مين،إ قمـ قمبد اهلل سمـ سمٙمر صؿ،قمـ قمبد اهلل إ وذم اًمٙم٤مُمؾ:

الم٤مدق قمٚمٞمف سم٤م قمبد اهلل اًمّّم أ ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمزًٓ ي٘م٤مل ًمف  ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ُمـ اعمديٜم٦م، اًمسَّ

ي٤م اسمـ  :وم٘مٚم٧م ًمف ،قطمشُمريؼ ؾمقد قمـ يس٤مر اًمٓمَّ أُمررٟم٤م سمجبؾ  ؿّ صمُ  ،(1)قمسٗم٤من

 .[هذا ُمثؾ ريؼاًمٓمّ  ذم رأي٧م ]ُم٤موطمش هذا اجلبؾ أ ٤مُمرؾمقل اهلل 

 ؟شهذا ؾ ب أيّ  يبـ بؽر أتدرايو » وم٘م٤مل زم:

 .ٓ ىمٚم٧م:

مري أ)وؽقف ؾتؾي  وهق طل واد مـ اوديي  فـؿ, هذا  بؾ يؼول ـف اـؽؿد,» ىم٤مل: 

المطؾقف املممـع  اـسَّ
 استقدطفؿ اهلل ؽقف, طؾقف اـّسالم يب طبد اهلل احلسعأ (4) (وؾتؾي 

 ومو خيرج مـ  ّى  ,ديد واحلؿقؿجتري مـ تتفؿ مقوه  فـؿ مـ اـغسؾع واـّص 

                                                           

ـ ؿمٝمر اؿمقب ُمٜم٤مىم٥م ا( مل أضمده ذم اًمٙمت٤مب ذف اًمٜمبقة، سمؾ أوردة قمٜمف 3) أطمقاًمـف قمٚمٞمـف  ، سم٤مب ذم97: 1 ل ايب ـم٤مًم٥مآسم

ٟمقار ذم اعمجٚمز واًمسالم /   .334 طمرز اًمِم٤مـمري: -ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم /141: 41سمح٤مر ٓا

 (.311: 4احلٛمقي -ُمٕمجؿ اًمبٚمدان) يٜم٦مىمري٦م قمغم ُمرطمٚمتلم ُمـ ُمٙم٦م قمغم ـمريؼ اعمد: ٗم٤منْس قمُ  (1)

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر 1)
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ومو  ,اخلبول ومو خيرج مـ صقـيِ  ,يومآ[مـ خيرج ]موو ؼ,ػؾاـومو خيرج مـ  ,ىاجلق

 ,ومو خيرج مـ سؼر ,ومو خيرج مـ احلطؿي ,ومو خيرج مـ ـظك ,ؿ فـّ خيرج مـ 

 .عريومو خيرج مـ اـّس  ,ومو خيرج مـ اهلوويي, [احلؿقؿ مـ خيرج ]ومو

يً يغقث ويعقق ومهو أ رّٓ إومو مررت ِبذا اجلبؾ يف سػري ؽقؾػً بف  

  دي طظ بـ ايب صوـى ؽقف وؾتؾي  دي احلسع)ؾتؾي إغ  كظرٕ ّّن إو ,يلَّ إيستغقثون 

هؾ بقً اــبقة اذ أؽؾؿ يرمحقكو  ,أسستامام ؽعؾ همٓء مو كّ إ ؾقل هلام:أيب وأ (7)(و

 تؿ بوٕمر دوكـو,دواستبد وؾتؾتؿقكو وحرمتؿقكو وويبتؿ طل حؼـو, ,(2)(مركوأ)وـقتؿ 

مهو شّد أو ,ومو اهلل بظالم ـؾعبقد ذوؾو وبول مو ؾدمتام, ؽال رحؿ اهلل مـ يرمحؽام,

ام وربّ  بعض مو يف ؾؾبل, لطـّ  سّل تام وؾػً طؾقفام ـقؽربّ  وّن مـفام,استؽوكي اـثّ 

َـّذيصقيً اجلبؾ   .شمهو ؽقف وهق  بؾ اـؽؿد ا

 ؟ومام شمسٛمع ا ـمقي٧م اجلبؾذ٢مضمٕمٚم٧م ومداك وم ىمٚم٧م ًمف: ىم٤مل:

 واسؿع مـ و كتقب,كّ نؿؽ ؽورج طؾقـو كؽؾّ ا اسؿع اصقاِتام يـوديون:» ىم٤مل: 

َٓ  ؽِقَفو ...اْوَسُئقا﴿  بفام وؾؾ هلام:أ :يباجلبؾ صوروًو يقخ   (4)﴾ ُتَؽؾُِّؿقنِ  َو

                                                           

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر3)

 ( سملم اًم٘مقؾملم مل يرد ذم اعمّمدر1)

 .(308اعم١مُمٜمقن: آي٦م ) (1)
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 ضمٕمٚم٧م ومداك وُمـ ُمٕمٝمؿ؟ ًمف:ىمٚم٧م  ىم٤مل:

اـعبود  ؿَ ـ طؾَّ مَ  وؿّؾ  وحؽك اهلل طـف ؽعوـف, (7)طل اهلل ئؽرطقن َمّت ؿّؾ » ىم٤مل:

 .شاـؽػر

 ُمـ هؿ؟ وم٘مٚم٧م:

َـّذي بقـس كحق»: ىم٤مل َـّذي كسطقر وكحق ,مغؾقـي اهلل يُد  نّ أ [اـقفقد] ؿؾّ طَ  ا  ا

 ,اهلل يوـٌ ياليي :وؾول هلؿ ,هؿ ياليي: هلؿ وؾول, اهلل ابـ املسقُح  نّ أ صورىاــّ  ؿَ طؾَّ 

َـّذيوكحق ؽرطقن مقسك  َـّذيوكحق كؿرود  ,طلؽؿ إكو ربّ أ :ؾول ا ؾفرت  :ؾول ا

وؾوتؾ  (,بـ مؾجؿ)ااملممـع  مريأومعفؿ ؾوتؾ  ,سامءـ يف اـّ رض وؾتؾً مَ هؾ إأ

المطؾقفؿ  وؾوتؾ احلسـ واحلسع ,ؽوصؿي ومحسـ  .اـسَّ

 ؿّؾ ومعفؿ  ,ؽام يطؿعو يف اخلالص مـ اـعذاب (2)و معوويي وطؿر بـ اخلطوبمّ لؽ

 .شبؾسوكف ويده وموـف (4)طؾقـو ـ كصى ــو اـعداوة وطدىمَ 

 ؟ف وٓ شمٗمزعٟم٧م شمسٛمع هذا يمٚمّ ٠مضمٕمٚم٧م ومداك وم ىمٚم٧م ًمف:

قن ػو مطقعقن مصكّ ٕ ,وسؾؾقبـو ؼري ؾؾقب اــّ  نَّ إبـ بؽر ايو » ىم٤مل: 

                                                           

 .( ذم اعمّمدر: )قمتك قمغم اهلل(3)

 سمـ اًمٕم٤مص(. ( ذم اعمّمدر: )قمٛمرو(1

 .(  ذم اعمّمدر: )وأقم٤من قمٚمٞمٜم٤م(1)
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املالئؽي تـزل طؾقـو  نّ إو ,قنسؿعي وكسؿع موٓ وس,رى اــّ يٓ كرى مو]مصطػقن[ 

وبور مو لوتوتقـو ب وترض مقتوكو, وتشفد صعومـو, ى طل ؽرشـو,وتتؼؾّ  يف رحوــو,

  ـحتفو,أـو قؾط لوتؾؼ  معـو وتدطق ــو,وتصّظ  يؽقن, نْ أؾبؾ  رضِ حيدث يف إ

 عرضو يف إتقـو ممّ لوت ـقـو,إتصؾ  نْ أواب ومتـع اـّد  ـو,كوق ـحتفو صبأى طل وتتؼؾّ 

ومو مـ  ,آكقتـوكجد ذـؽ يف و ,رضأ ؿؾِّ ء وتسؼقـو مـ مو كبوت يف زموكف, ؿؾِّ مـ 

 وبور ؿّؾ أ وّٓ إيت طؾقـو لومو مـ ـقؾي ت فـو هلو, وتـبّ ّٓ إوٓ سوطي وٓ وؾً صالة  يقمٍ 

ومو  هؾ اهلقى مـ املالئؽي,أوبور أوبور اجلـ وأو, فوؽقومو حيدث  رض طـدكو,أ

َـِّذيـوؿقػ سريتف يف  بخربه, توكوأ ّٓ إرض ويؼقم ؼريه مـ مؾؽ يؿقت يف إ  ا

 .شبخربهؿ ك وكحـ كمتّٓ إوبعي اـّس إغ  رضعأرض مـ سً أومو مـ  ,ؾبؾف

 ؟يـ ُمٜمتٝمك هذا اجلبؾأضمٕمٚم٧م ومداك  وم٘مٚم٧م ًمف:

ؿثر أوديتفو طؾقف حػظي أمـ  ؿ طل وادٍ وؽقفو  فـّ  (7)وبعيرض اـّس اغ إ» ىم٤مل: 

 [ؿّؾ ]ؾ وؾد وؿّ  ،وؾطر املطر وطدد مو يف اـبحور وطدد اـثرىامء مـ كجقم اـّس 

 .شوهق مؼقؿ طؾقف ٓ يػورؾف ,مؾؽ مـفؿ بفءٍ 

 ظمب٤مر؟ضمٕمٚم٧م ومداك اًمٞمٙمؿ مجٞمٕم٤ًم يٚم٘مقن إ :ىمٚم٧م

                                                           

 (  ذم اعمّمدر: )اًمس٤مدؾم٦م(3)
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كو ــحؿؾ مو ٓ يؼدر اـعبود طل إو و,مر مـّ صوحى إإغ  ؾؼكام يُ كّ إٓ » ىم٤مل:

مرت أؽؿـ ل يؼبؾ حؽقمتـو  ربتف املالئؽي طل ؾقــو و ,احلؽقمي ؽقف ؽـحؽؿ ؽقف

َـِّذيـاملالئؽي  ـِ  مـ ؿون ؽنن, ؾقــو طل يؼِسوه نْ أ تفحيػظقن كوحق ا  أهؾ مـ اجل

 .شبف مو حؽؿـوإغ  يصري حّتك بتفوطّذ  أويؼتف اخلالف واـؽػر

 ؟واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م ُم٤مماإل يرى ومٝمؾ ومداك ضمٕمٚم٧م: ىمٚم٧م

 يراهؿ وٓ ٓ وهق ؾطريو بع مو طل اهلل يحّج  يؽقن ؽؽقػ بؽر بـا يو»: وم٘م٤مل

, طؾقف يؼدرون طؾقفؿ وٓ يؼدر ٓ ىؼقّ  ؾقمٍ  طل يحّج  يؽقن وؿقػ, ؽقفؿ حيؽؿ

 يحّج  يؽقن وؿقػ, يراهؿ وهق ٓ اخلؾؼ طل وشوهدا اهلل طـ ممديو يؽقن وؿقػ

 واهلل, ؽقفؿ فربّ  بلمر يؼقم نأ وبقـف حقؾ بقـفؿ وؾد, طـفؿ محجقب وهق طؾقفؿ

َّٓ  َأْرَسْؾـَوكَ  َوَمو: ﴿يؼقل يً  إِ  يواحلّج  إرض طل مـ بف يعـل, (7)﴾.....ـِؾـَّوسِ  َؿوؽَّ

  .وآـف طؾقف اهلل صّل  بلّ اــّ  يؼقم مؼوم وآـف طؾقف اهلل صّل  بلّ اــّ  بعدِ  مـ

 اهلل بلمر وس واـؼقوماــّ  بحؼقق وذوإ يإمّ  ؽقف تشو رت مو طل اـدـقؾ وهق

: يؼقل وهق, يـػذ ؾقـف ـمَ  معفؿ يؽـ ل ؽنذا, بعض مـ ـبعضفؿ واملـصػ

ََؽوِق  يِف  َآَيوتِـَو ـُِريِؿْ س﴿َ ْٔ  .(2)﴾.....َأْكُػِسِفؿْ  َويِف  ا

                                                           

 .(18ي٦م )آؾمب٠م:  (3)

 .(11) ٦ميآ( ومّمٚم٧م: 1)
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ـْ  ُكِريِؿْ  َوَمو﴿ تعوغ: وؾول, أؽوق أهؾ اهلل أراهو ؼريكو يف أؽوق آيي ؽليّ    َآَييٍ  ِم

 َّٓ ـْ  َأْؿرَبُ  ِهلَ  إِ   .مـو أؿرب آيي ؽليّ  ,(7)﴾....ُأْوتَِفو ِم

 ؿام احلسد أهؾؽفؿ وـؽـ, اهلل أططوكو مو ـتعرف وؾريشوً  هوشؿ بـل نّ إ واهلل

 ؽـقضح ؽقسلـقكو, طل أكػسفؿ وووؽقا اضطروا إذا ـقلتقكـو ؿهّن إو, إبؾقس أهؾؽ

 تبعا ـممّ  أضّؾ  رأيـو مو: ؽقؼقـقن خير قن ؿّ يُ , اـعؾؿ أهؾ ؽؿكّ إ كشفد: ؽقؼقـقن هلؿ

 .شمؼوـتفؿ ويؼبؾ همٓء

الم قمٚمٞمف احلسلم قمـ ظمؼمينأ ومداك ضمٕمٚم٧م: ىمٚم٧م  يدون ذم يم٤مٟمقا ٟمبش ًمق اًمسَّ

 ؟ؿمٞمئ٤م ىمؼمه

الم احلسع طؾقف مسوئؾؽ أطظؿ مو بؽر بـ يو»: ىم٤مل   وأمف وأوقف أبقف مع اـسَّ

المطؾقف  احلسـ  كحيب ؿام (2)حيبقن ,وآـف طؾقف اهلل صّل اهلل  رسقل مـزل يف اـسَّ

إغ  يـظر فربّ  طـد حلّ  ؽفق اـققم موأو ,ـق د أيومف يف كبش ؽؾق, يرزق ويرزؾقن ؿام

, متعؾؼ يؿع اـعرش ـعل فكّ إو, حيؿؾف نْ أ يممر متك اـعرشإغ  ويـظر, معسؽره

  .وطدتـل مو يل اكجز رب يو: يؼقل

 وبدر وِتؿ وبؿـزـتفؿ آبوئفؿ وبلسامء ِبؿ طرفأ وهق ,زوارهإغ  ـقـظر فكّ إو

                                                           

 .(48) آي٦م ( اًمزظمرف:3)

 (.371: 34اسمـ ُمٜمٔمقر -حيبقن: يٙمرُمقن )ًمس٤من اًمٕمرب ( 1)
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 ـف رمحي ـف ؽقستغػر ,فيبؽقّ  مـ ـريى فكّ إو, رحؾف يف ومو بقـده أحدؿؿ مـ اهلل طـد

 ممو أؿثر ـػرحً ـؽ أطّد  اـبوؿل مو أيو تعؾؿ ـق: ويؼقل, ـف آستغػور أبوه ويسلل

 ويـؼؾى, احلوئر ويف امءاـّس  يف مـ املالئؽي بؽوئف سؿع ـمَ  ؿّؾ  ـف ؽقستغػر,  زطً

 .(7)شذكى مـ طؾقف ومو

  [ل٘طاَٜحدٓح امُل]

 وـد مـ يدطك مـ لأوّ  نّ نؽ» :اًمسالم[ قمٚمٞمف ضمٕمٗمر ]أسمق ىم٤مل ،ٚم٦مس٤مئَ وذم طمدي٨م اعمُ 

 أؾرب وؾؼ يؽقن ٓ حّتك اهلل ؽقدكقف وآـف طؾقف اهلل صّل  اهلل بـ طبد دمحؿّ  ؾيسوئَ ـؾؿُ  آدم

 إـقؽ أوحقً مو  ربئقؾ غؽبؾّ  هؾ ,دمحؿّ  و ؾ: يو طزّ  ؽقؼقل اهلل, مـف يقمئذ اهللإغ 

 ؟إـقؽ ذـؽ أوحك وهؾ ,وحؽؿتل وطؾؿل ؿتويب مـ إـقؽ بف وأرسؾتف

 مو مجقع غـل  ربائقؾبؾّ  ؾد رب يو كعؿ :وآـف طؾقف اهلل صّل  اهلل رسقل ؽقؼقل 

 .إيلَّ  وأوحوه ,وطؾؿؽ وحؽؿتؽ ؿتوبؽ مـ وأرسؾتف ,إـقف أوحقتف

غؽ  ربائقؾ مو بؾّ  تَؽ مّ أُ  ًَ غْ هؾ بؾَّ : وآـفاهلل طؾقف  صّل د ؽقؼقل اهلل تعوغ ملحؿّ 

 ؟مـ ؿتويب وحؽؿتل وطؾؿل

 يّل إ حلَ وأُ تل مو مّ أُ غً رب ؾد بؾّ  عؿ يو: كوآـفاهلل طؾقف  صّل ؽقؼقل رسقل اهلل  

 .و وهدت يف سبقؾؽ ,وطؾؿؽ ]وحؽؿتؽ[مـ ؿتوبؽ 

                                                           

: 11ٚمٛمجٚمز ر ًمسمح٤مر آٟمقاوقمٜمف ذم  ،308، سم٤مب 119يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات رواه سمتامُمف اسمـ ىمقًمقيف اًم٘مٛمل ذم ( 3)

  14ح ، 31، سم٤مب171
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 ؟بذـؽ شفد ـَؽ يؽؿـ : وآـفاهلل طؾقف  صّل د ملحؿّ طز و ؾ ؽقؼقل اهلل  

ًَ أيو رب  ؽقؼقل:  تل مّ أُ برار مـ وإ ,ومالئؽتؽ ,سوـيوهد يل بتبؾقغ اـرّ اـّش  ك

بتبؾقغ  وآـفاهلل طؾقف  صّل د ؽقشفدون ملحؿّ  ,ؽقدطك بوملالئؽي ,وؿػك بؽ شفقداً 

 وآـفاهلل طؾقف  صّل د هؾ بؾغؽؿ محؿّ  د ؽقسئؾقن:ي محؿّ مّ لُ يدطك ب ؿّ يُ  اـرسوـي,

د بتبؾقغ ؽقشفدون ملحؿّ  ؟وطؾؿؽؿ ذـؽ ,رسوـتل وؿتويب وحؽؿتل وطؾؿل

 .اـرسوـي واحلؽؿي واـعؾؿ

تؽ مـ مّ أُ استخؾػً يف ؾ ؽف: وآـفاهلل طؾقف  صّل ملحؿد و ؾ  طزّ ؽقؼقل اهلل 

 خيتؾػقن هلؿ مو ويبّع  ,ؿتويب هلؿ ويػِّس  ,وطؾؿل بحؽؿتل ؽقفؿ يؼقم ـ]مَ بعدك 

 ؟رضووؾقػي  يف إ ,ي يلحّج بعدك[ مـ ؽقف

يب أبـ  ؽ طظّ ػً ؽقفؿ وـقّ ؾد وؾّ  ,يو ربكعؿ : وآـفاهلل طؾقف  صّل د ؽقؼقل محؿّ 

 ودطقِتؿ ,بتف هلؿ طؾاًم يف حقويتوكّص  ,تلمّ أُ ول ووزيري ووصقل ووري أ ,صوـى

 .يقم اـؼقوميإغ  بعدي (7)يمّ ؼتدي بف إُ تمومو إتل مّ أُ و عؾتف وؾقػتل يف  ,صوطتفإغ 

المطؾقف  يب صوـىأبـ  ؽقدطك بعظّ  صلَّ اهلل  دمحؿّ وص اـقؽ أهؾ  ؽقؼول ـف: اـسَّ

ؽفؾ ؾؿً ؽقفؿ مـ  ,تف يف حقوتفمّ بؽ طؾاًم ُٕ وكّص  ,تفمّ أُ واستخؾػؽ يف  طؾقف وآـف

 ؟بعده مؼومف

المطؾقف  ؽقؼقل ـف طظّ  صلَّ اهلل طؾقف د محؿّ  يلّ إوص أ ]ؾد[ ,كعؿ يو رّب : اـسَّ

                                                           

 ( ذم شمٗمسػم اًم٘مٛمل: )ي٘متدي سمف إئٛم٦م(3)
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صلَّ اهلل طؾقف  اً د ؾبضً محؿّ ؽؾاّم  ,بـل هلؿ طؾاًم يف حقوتفتف وكّص مّ أُ ػـل يف ووؾّ وآـف 

مقا تف ومؽروا يب واستضعػقّن وؿودوا يؼتؾقكـل وؾّد مّ أُ اـقؽ  حدتـل  وآـف

 ,مريأل ول يطقعقا ول يسؿعقا مـّ  ,مًـ ؾّد روا مَ ّو أرت وّو أـ مَ  امل[]ؾّد 

 .]ؾتؾقّن[ حّتكؽؼوتؾتفؿ يف سبقؾؽ 

المطؾقف يب صوـى أبـ  قؼول ـعظّ ؽ ي د حّج محؿّ ي مّ أُ ػً مـ بعدك يف هؾ وؾَّ : اـسَّ

 ؟غ سبقظإديـل وإغ  رض يدطق طبودييف إ ووؾقػي

المطؾقف ؽقؼقل طظ  بـل وابـ بـً اػً ؽقفؿ احلسـ وؾّ  ,كعؿ يو رّب »: اـسَّ

 .بقه طظ بـ ايب صوـىأل طام سئؾ طـف لؽقدطك بوحلسـ بـ طظ ؽقس ,كبقؽ

اهلل طذرهؿ حجتفؿ ؽقؼبؾ بموم وبوهؾ طومؾف ؽقجتؿعقن إ بنموميدطك  ؿّ يُ  ؾول: 

 .(7)ى حجتفؿوُي

وِدِؾعَ  َيـَْػعُ  َيْقمُ  َهَذا...﴿طز و ؾ: يؼقل اهلل  ؿّ يُ  ؾول:  .ش(2)﴾ ....ِصْدُؾُفؿْ  اـصَّ

الم آسم٤مئف وقمغميب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف أاٟم٘مٓمع طمدي٨م  ؿّ صمُ  ىم٤مل:  اًمسَّ
(1). 

                                                           

 ( ذم شمٗمسػم اًم٘مٛمل: )ويٞمز طمجتٝمؿ(3)

 (339ي٦م )آ( اعم٤مئدة: 1)

واحلدي٨م ـمقيؾ أظمذ اعمّمٜمػ ُمقضـع  ،(339ي٦م)آ، شمٗمسػم ؾمقرة اعم٤مئدة: 391: 3رواه اًم٘مٛمل ذم شمٗمسػمه ( 1)

وذم سمحـ٤مر  ،)سمـ٤مظمتالف سمسـٞمط وزيـ٤مدة(301: 1 ٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مينًم تٗمسػم اًمّم٤مذموقمٜمف ذم اًم احل٤مضم٦م ُمٜمف،

 . 1ح ضٛمـ  ،31، سم٤مب 180: 7ٚمٛمجٚمز ًم آٟمقار



 

   
 

 اخلامت٘
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 اخلامت٘

أُمػم اعم١مُمٜملم وأُم٤مم اعمت٘ملم وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚملم ظمب٤مر ذم ُم٘متؾ دي٨م وا٤ٕمطمإ 

وىمد اىمتٍمٟم٤م  ،ظمتالف ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤ميمثػمة آ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

  .اعمِمٝمقر مٛمٝم٤م ذم ؾمٚمؽ آٟمتٔم٤مٔمطمّم٤مه٤م وٟمإقمغم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم قمجزًا قمـ 

المٟمف قمٚمٞمف إ وىمبض ًمٞمٚم٦م  ٞمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنم ُمـ ؿمٝمر اًمّمٞم٤مم،ضب ذم اًمٚمّ  اًمسَّ

الماظمب٤مر يمثػمة واردة قمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ  سمفو احل٤مدي واًمٕمنمون ُمٜمف، وذم سمٕمض  ،اًمسَّ

 .نميـ وىمبض ذم اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـاًمّمح٤مح اٟمف ضب ًمٞمٚم٦م احل٤مدي٦م واًمٕم

واًمزًمٗمك  هطمسـ ضمقارإمم  ٟم٘مٚمفو ،ٟم٤ممإ ؾمّٞمدبض ومٞمٝم٤م قمٔم٤مم ىمُ  ًمٞم٤ملٍ  ُمـوم٤ميمرم هب٤م  

المدار إمم  ًمديف اعمٚمؽ اًمٕمالم  اًمَّتلظمٞمف اعمّمٓمٗمك أذم درضم٤مت  ،قمغم حمؾ وُم٘م٤ممأو اًمسَّ

ٜملم اًمّس ويب٘مك ًمِمٞمٕمتف قمغم ُمدى  ٤مء،ٟمبٞمّ ٓ مت٤مصمؾ وٓ شمس٤موي درضم٤مت اعمرؾمٚملم وإ

٤مدات اًمّس ُمع ًمٕمٚمٝمؿ  ،ي٤مموإ وآقمقام ًمبس دُم٤مر آطمزان ذم مجٞمع هذه آوىم٤مت

المقمالم ذم ظمػم اضمالل وايمرام ذم دار إ ةاهلدا  .٤ممصموٟمٙمٗمر سمف اعمٕم٤ميص وأ اًمسَّ

وم٤معمِمٝمقر اٟمف يمٕمٛمر رؾمقل اهلل وًمف صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م  ،يػي٤مم قمٛمره اًمنّم أوأُم٤م 

وىمبض رؾمقل اهلل  صمالصملم ؾمٜم٦م، وؾمّٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم وقم٤مش سمٕمد رؾمقل اهلل 
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ُم٤مُمتف صمالصمقن ؾمٜم٦م ومٞمٝم٤م ارسمٕم٦م إويم٤مٟم٧م  رسمع وصمالصمقن ؾمٜم٦م،أوًمف  وآًمفاهلل قمٚمٞمف  صغّم 

ممتحٜم٤ًم واؿمٝمر  وُمٜمٝم٤م مخس ؾمٜملم هؾ اًمٜم٤مر،أوقمنمون ؾمٜم٦م ممٜمققم٤ًم ُمـ اًمتٍمف ُمـ 

المقمٚمٞمف  اٟمفو ،سمجٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر سمٜمق ظمقوم٤م ُمـ أقمدائف  ىمؼمهظمٗم٤مء ٢مسم أوص اًمسَّ

الماًمّم٤مدق قمٚمٞمف آُم٤مم ان افمٝمره إمم ُأُمٞم٦م  اًمسَّ
(3). 

 (1)ن حمٛمد سمـ زيد احلسٜمل اُمر سمٕمامرشمف وقمامرة احل٤مئر سمٙمرسمالء واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤مإصمؿ 

ُمـ اًمزي٤مدة ٟمٕمقذ سم٤مهلل و سٓمره ُمـ اظمب٤مر ُمٜم٤مىمبف وُمّم٤مئبف،ان ٟمهذا ُم٤م اردٟم٤م  

 شمسٚمٞماًم يمثػمًا يمثػمًا، وؾمّٚمؿواًمٜم٘مّم٤من واًمٖمٚمط واًمٜمسٞم٤من واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 

 .اًمٓم٤مهريـ وآًمفحمٛمد  اهلل قمغم وصغم

 ُمـ ؿمٝمر رسمٕم٤مءإ يقم اًمٙمت٤مب اًمنميػ قمٍم ىمد وىمع اًمٗمراغ ُمـ شمسقيد هذا 

     اعم٤مئتلم واًمتسٕمقن سمٕمد ٦مسٜم٦م اخل٤مُمساًم ذم ُمٜمف ذم يقم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ؿمقال

سمـ  سمـ حمٛمد قمكم اهلل  ٤مين اًمراضمل قمٗمق رسمف اًمسبح٤مين قمبداجل قمغم يد آىمؾ وآف،

 .اًمِمقيٙمل اًمبحراين أْحدحمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ طمسلم سمـ 

 .أمجٕملم قمٗمك اهلل قمٜمٝمؿ

 

                                                           

 .17 -9: 3 ( اٟمٔمر ارؿم٤مد اعمٗمٞمد3)

 .311: 7، وذح هن٩م اًمبالهم٦م ٓسمـ ايب احلديد 37اٟمٔمر ومرطم٦م اًمٖمري ٓسمـ ـم٤مووس:  (1)



 

   
 

 فَسع اآلٓات الهسمي٘
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 اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦م اًمسقرة

 اًمب٘مرة

 

ـْ  َآَدمُ  َؽَتَؾؼَّك﴿ فِ  ِم  ﴾...َطَؾْقفِ  َؽتَوَب  َؿؾاَِمٍت  َربِّ

ـَ ﴿ ـْ  اــَّوسِ  َوِم ي َم  َواهللَُّ  اهللَِّ َمْرَضوةِ  اْبتَِغوءَ  َكْػَسفُ  َيْػِ

ـِْعَبودِ  َرُءوٌف   ﴾بِو

َـِّذيـ﴿  ُ ـُقِِبِؿْ  َوَطَل  َوُؾُعقًدا ؾِقَوًمو اهللََّ َيْذُؿُرونَ  ا

ُرونَ  اَمَواِت  َوْؾِؼ  يِف  َوَيتََػؽَّ َْرضِ  اـسَّ ْٕ ًَ  َمو َربَّـَو َوا  َوَؾْؼ

 ﴾اــَّورِ  َطَذاَب  َؽِؼـَو ُسبَْحوَكَؽ  َبوصاًِل  َهَذا

ؿْ  ؽوْستََجوَب ﴿ َ ُؿْ  هَلُ  ِمـُْؽؿْ  َطوِمؾٍ  َطَؿَؾ  ُأِضقعُ  َٓ  َأّنِّ  َرِبُّ

ـْ  ـْ  َبْعُضُؽؿْ  ُأْكثَك َأوْ  َذَؿرٍ  ِم َـِّذيـؽَ  َبْعضٍ  ِم  َهوَ ُروا و

ـْ  َوُأْوِرُ قا  َوُؾتُِؾقا َوَؾوَتُؾقا َسبِقِظ  يِف  َوُأوُذوا ِدَيوِرِهؿْ  ِم

َرنَّ  َُؿػِّ َـُّفؿْ  َسقِّئَوِِتِؿْ  َطـُْفؿْ  َٕ ُْدِوَؾ َٕ ـْ  جَتِْري َ ـَّوٍت  َو  ِم

تَِفو هَْنَورُ  َتْ ْٕ ـْ  َيَقاًبو ا ـُ  ِطـَْدهُ  َواهللَُّ اهللَِّ ِطـْدِ  ِم  ُحْس

 ﴾اـثََّقاِب 

ـَ  ِطقَسك َوَآَتْقـَو﴿ ـَْبقِّـَوِت  َمْرَيؿَ  اْب ْدَكوهُ  ا  بُِروِح  َوَأيَّ

ـُْؼُدسِ  ـَقْ  ا ـْ  اـَِّذيـ اْؾَتتََؾ  َمو اهللَُّ َشوءَ  َو ـْ  َبْعِدِهؿْ  ِم  ِم

ـَْبقِّـَوُت  َ وَءِْتُؿُ  َمو َبْعدِ  ـِ  ا ـَؽِ ـْ  َؽِؿـُْفؿْ  اْوَتَؾُػقا َو ـَ  َم  َآَم
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ـْ  َوِمـُْفؿْ  ـَقْ  َؿَػرَ  َم َـّ  اْؾَتَتُؾقا َمو اهللَُّ َشوءَ  َو
 َيْػَعُؾ  اهللََّ َوـَؽِ

 ﴾ُيِريُد  َمو

 

 آل قمٛمران

 

َ  اـْؽَِتوِب  َأْهَؾ  َيو﴿ ؼَّ  َتْؾبُِسقنَ  ِل ـَْبوصِؾِ  احْلَ  َوَتْؽُتُؿقنَ  بِو

ؼَّ   ﴾َتْعَؾُؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  احْلَ

ـْ  َأْطَؼوبُِؽؿْ  َطَل  اْكَؼَؾْبُتؿْ  ُؾتَِؾ  َأوْ  َموَت  َأَؽنِنْ ...﴿  َوَم

ـْ  َطِؼَبْقفِ  َطَل  َيـَْؼؾِْى   اهللَُّ  َوَسَقْجِزي َشْقًئو اهللََّ َيرُضَّ  َؽَؾ

ـَ  وؿِِري  ﴾اـشَّ

د َوَمو﴿ َّٓ  محؿَّ ًْ  َؾْد  َرُسقٌل  إِ ـْ  َوَؾ ُسُؾ  َؾبْؾِفِ  ِم  َأَؽنِنْ  اـرُّ

ـْ  َأْطَؼوبُِؽؿْ  َطَل  اْكَؼَؾْبُتؿْ  ُؾتَِؾ  َأوْ  َموَت   َطَل  َيـَْؼؾِْى  َوَم

ـْ  َطِؼَبْقفِ  ـَ  اهللَُّ  َوَسقَْجِزي َشْقًئو اهللََّ  َيرُضَّ  َؽَؾ وؿِِري  ﴾اـشَّ

73 

 

344 

 

 

344 

387 

 

117 

 

 

143 

 اعم٤مئدة

 

َو َيو ﴿ َـِّذيـ َأيُّ ـْ  َآَمـُقا ا ـْ  ِمـُْؽؿْ  َيْرَتدَّ  َم  َؽَسْقَف  دِيـِفِ  َط

َـّيٍ  َوحُيِبُّقَكفُ  حُيِبُُّفؿْ  بَِؼْقمٍ  اهللَُّ َيليِْت  ةٍ  املُْْمِمـِعَ  َطَل  َأِذ  َطَل  َأِطزَّ

ـَ  َٓ  اهللَِّ َسبِقؾِ  يِف  ُُيَوِهُدونَ  اـَْؽوؽِِري ئِؿٍ  ـَْقَميَ  خَيَوُؽقنَ  َو َٓ 

ـْ  ُيْمتِقفِ  اهللَِّ َؽْضُؾ  َذـَِؽ   إِكَّاَم (53) َطؾِقؿٌ  َواِسعٌ  َواهللَُّ َيَشوءُ  َم

َـِّذيـوَ  َوَرُسقـُفُ  اهللَُّ َوـِقُُّؽؿُ  َـِّذيـ َآَمـُقا ا اَلةَ  ُيِؼقُؿقنَ  ا  اـصَّ

َؿوةَ  َوُيْمُتقنَ   ﴾(55) َراؿُِعقنَ  َوُهؿْ  اـزَّ
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ـُفُ  اهللَُّ َوـِقُُّؽؿُ  إِكَّاَم ﴿  َـِّذيـوَ  َوَرُسق َـِّذيـ َآَمـُقا ا  ُيِؼقُؿقنَ  ا

اَلةَ  َؿوةَ  َوُيْمُتقنَ  اـصَّ  ﴾َراؿُِعقنَ  َوُهؿْ  اـزَّ

 

وِدؾِعَ  َيـَْػعُ  َيْقمُ  َهَذا...﴿  ﴾ ....ِصْدُؾُفؿْ  اـصَّ

 

11 

 

339 

 

371 

 

180 

 ﴾...امْلُْمِمـِعَ  َوَطَل  َرُسقـِفِ  َطَل  َسؽِقـََتفُ  اهللَُّ َأْكَزَل  ُيؿَّ ﴿ اًمتقسم٦م

ـْ  ُؾْؾ ﴿ َّٓ  ُيِصقَبـَو ـَ َكو ُهقَ  ـَـَو اهلل َؿَتَى  َمو إِ َٓ  َوَطَل  َمْق

ؾِ  اهللَِّ  ﴾امْلُْمِمـُقنَ  َؽْؾَقَتَقؿَّ

11 

 

13 

104 

 

110 

ـْ  * َطـِقدٍ  َ بَّورٍ  ُؿؾُّ  َوَووَب  َواْسَتْػَتُحقا﴿ اسمراهٞمؿ  َوَرائِفِ  ِم

ـْ  َوُيْسَؼك َ َفـَّؿُ   .﴾َصِديدٍ  َموءٍ  ِم

31 - 37 189 

َـِّذيـ َمعَ  اهلل إنَّ ﴿ اًمٜمحؾ َؼْقا ا َـِّذيـوَ  اتَّ  141 318 ﴾مُحِْسـُقنَ  ُهؿْ  ا

ـْ  َوَيِرُث  َيِرُيـِل﴿ ُمريؿ  187 7 ﴾ ...َيْعُؼقَب  َآلِ  ِم

ـُقا﴿ ـمف ُؽؿْ  َهَذا ...َؽَؼو  ﴾...ُمقَسك َوإِـَفُ  إهَِلُ

ؿْ  ...َؾوَل ﴿ ـْ  َهوُرونُ  هَلُ اَم  َؾْقمِ  َيو َؾْبُؾ  ِم  َوإِنَّ  بِفِ  ُؽتِـُْتؿْ  إِكَّ

ُؽؿُ  ـُ  َربَّ مْحَ بُِعقِّن  اـرَّ  ﴾َأْمِري َوَأصِقُعقا َؽوتَّ

ـُقاؾ﴿َ ـْ  و َح  ـَ ـَقْـَو َيْرِ عَ  َحتَّك َطوؿِِػعَ  َطَؾْقفِ  َكرْبَ  إِ

 ﴾ُمقَسك

 َتوَرةً  ُكْخِرُ ُؽؿْ  َوِمـَْفو ُكِعقُدُؿؿْ  َوؽِقَفو َوَؾْؼـَوُؿؿْ  ِمـَْفو﴿

88 

90 

 

93 

 

11 

111 

111 

 

111 

 

110 
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 ﴾ُأْوَرى

َـِّذيـ (7) امْلُْمِمـُقنَ  َأْؽَؾَح  َؾْد ﴿ اعم١مُمٜمقن  َصاَلِِتِؿْ  يِف  ُهؿْ  ا

َـِّذيـوَ  (2) َووِشُعقنَ  ـِ  ُهؿْ  ا ْغقِ  َط  (4) ُمْعِرُضقنَ  اـؾَّ

َـِّذيـوَ  َؿوةِ  ُهؿْ  ا َـِّذيـوَ  (3) َؽوِطُؾقنَ  ـِؾزَّ  ـُِػُروِ ِفؿْ  ُهؿْ  ا

َّٓ  (5)َحوؽُِظقنَ  ًْ  َمو أوْ  َأْزَواِ ِفؿْ  َطَل  إِ  َأْياَمهُنُؿْ  َمَؾَؽ

ُؿْ  ـِ  (6) َمُؾقِمعَ  َؼرْيُ  َؽنهِنَّ ـَئَِؽ  َذـَِؽ  َوَراءَ  اْبتََغك َؽَؿ  َؽُلو

ـَْعوُدونَ  ُهؿُ  َـِّذيـوَ (7) ا ََموَكوِِتِؿْ  ُهؿْ  ا  َوَطْفِدِهؿْ  ِٕ

َـِّذيـوَ  (8) َراُطقنَ   (9) حُيَوؽُِظقنَ  َصَؾَقاِِتِؿْ  َطَل  ُهؿْ  ا

ـَئَِؽ  ـَْقاِرُيقنَ  ُهؿُ  ُأو َـِّذيـ (71) ا ـِْػْرَدْوَس  َيِرُيقنَ  ا  ا

  ﴾(77) َووـُِدونَ  ؽِقَفو ُهؿْ 

َٓ  ؽِقَفو ...اْوَسُئقا﴿  ﴾ ُتَؽؾُِّؿقنِ  َو

(3 – 33) 
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171 

 187 37 ﴾...َداُوودَ  ُسَؾْقاَمنُ  َوَوِرَث ﴿ اًمٜمٛمؾ

اَلةَ  إِنَّ ﴿ اًمٕمٜمٙمبقت ـِ  َتـَْفك اـصَّ ـَْػْحَشوءِ  َط  118 41 ﴾َوامْلُـَْؽرِ  ا

 133 14 ﴾مَتُقُت... َأْرضٍ  بَِليِّ  َكْػٌس  َتْدِري ...َوَمو﴿ ًم٘مامن

ـْ ﴿ اًمسجدة ـْ  ُمْمِمـًو َؿونَ  َأَؽَؿ  394 38 ﴾َيْسَتُقونَ  َٓ  َؽوِسًؼو َؿونَ  َؿَؿ

ـْ  َ وُءوُؿؿْ  ذْ إِ ﴿ إطمزاب ـْ  َؽْقؾُِؽؿْ  ِم  101 30 ﴾ِمـُْؽْؿ... َأْسَػَؾ  َوِم
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َـِّذيـ إنَّ ﴿ ْكَقو يِف  اهلل ـََعـَُفؿُ  َوَرُسقـَفُ  اهللََّ  ُيْمُذونَ  ا  اـدُّ

َِوَرةِ  ْٔ ؿْ  َوَأَطدَّ  َوا  ﴾وُمِفقـً  َطَذاًبو هَلُ

 ﴾َمْؼُدوًرا َؾَدًرا اهللَِّ َأْمرُ  َوَؿونَ ...﴿

 

17 

 

18 

 

149 

 

144 

َّٓ  َأْرَسْؾـَوكَ  َوَمو﴿ ؾمب٠م يً  إِ  171 18 ﴾.....ـِؾـَّوسِ  َؿوؽَّ

ـْ  َوَ َعْؾـَو﴿ يس ا َأْيِديِؿْ  َبْعِ  ِم ـْ  َسدًّ ا َوْؾِػِفؿْ  َوِم  َسدًّ

ونَ  َٓ  َؽُفؿْ  َؽَلْؼَشْقـَوُهؿْ   ﴾ُيْبِقُ

9 97 

ـَْعوِمُؾقنَ  َؽْؾقَْعَؿؾِ  َهَذا ملِِْثؾِ ﴿ اًمّم٤موم٤مت  141 73 ﴾ا

ََؽوِق  يِف  َآَيوتِـَو ـُِريِؿْ س﴿َ ومّمٚم٧م ْٔ  177 11 ﴾.....َأْكُػِسِفؿْ  َويِف  ا

َّٓ  َأْ ًرا َطَؾْقفِ  َأْسلَـُُؽؿْ  َٓ  ُؾْؾ ﴿ اًمِمقرى ةَ  إِ ـُْؼْرَبك يِف  امْلََقدَّ  188 11 ﴾ا

ـْ  ُكِريِؿْ  َوَمو﴿ اًمزظمرف َّٓ  َآَييٍ  ِم ـْ  َأْؿرَبُ  ِهلَ  إِ  177 48 ﴾....ُأْوتَِفو ِم

ًُ  َمو ُؾْؾ ﴿ آضم٘م٤مف ـَ  بِْدًطو ُؿـْ ُسؾِ  ِم  319 9 ﴾..اـرُّ

َـِّذيـوَ ...﴿ اًمٗمتح اءُ  َمَعفُ  ا ورِ  َطَل  َأِشدَّ  ﴾...اـُْؽػَّ

ٌد ﴿ َـِّذيـوَ  اهللَِّ َرُسقُل  مُحَؿَّ اءُ  َمَعفُ  ا ورِ  َطَل  َأِشدَّ  اـُْؽػَّ

ًعو َتَراُهؿْ  َبْقـَُفؿْ  ُرمَحَوءُ  ًدا ُرؿَّ ـَ  َؽْضاًل  َيْبَتُغقنَ  ُسجَّ  اهللَِّ ِم

ـْ  ُوُ قِهِفؿْ  يِف  ِسقاَمُهؿْ  َوِرْضَقاًكو ُجقدِ  َأَيرِ  ِم  َذـَِؽ  اـسُّ

19 

19 

 

 

14 

78 
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ْكِجقؾِ  يِف  َوَمثَُؾُفؿْ  اـتَّْقَراةِ  يِف  َمَثُؾُفؿْ   َأْوَرَج  َؿَزْرعٍ  اْْلِ

 ُيْعِجُى  ُسقؾِفِ  َطَل  َؽوْسَتَقى َؽوْستَْغَؾظَ  َؽَآَزَرهُ  َشْطَلهُ 

اعَ  رَّ ورَ  ِِبِؿُ  ـَِقِغقظَ  اـزُّ َـِّذيـ اهللَُّ َوَطَد  اـُْؽػَّ  َوَطِؿُؾقا َآَمـُقا ا

وِت  وحِلَ  ﴾َطظِقاًم  َوَأْ ًرا َمْغِػَرةً  ِمـُْفؿْ  اـصَّ

ـْ  ُوُ قِهِفؿْ  يِف  ِسقاَمُهؿْ .....﴿ ُجقدِ  َأَيرِ  ِم   ﴾.....اـسُّ

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

347 

قَْطونُ  َطَؾقِْفؿُ  اْسَتْحَقذَ ﴿ اعمج٤مدًم٦م ـَئَِؽ  اهللَِّ ِذْؿرَ  َؽَلْكَسوُهؿْ  اـشَّ  ُأو

قَْطونِ  ُب ِحزْ  َٓ  اـشَّ ْقَطونِ  ِحْزَب  إِنَّ  َأ  ُهؿُ  اـشَّ

ونَ  وِسُ  ﴾اخْلَ

39 177 

 110، 371 4 ﴾َطظِقؿٍ  ُوُؾٍؼ  ـََعل َوإِكََّؽ ﴿ اًم٘مٚمؿ

 347 8 ﴾ َوَأِسرًيا َوَيتِقاًم  ِمْسؽِقـًو ُحبِّفِ  َطَل  اـطََّعومَ  َوُيْطِعُؿقنَ ﴿ اإلٟمس٤من

ْح  َأَلْ ﴿ آٟمنماح  ِوْزَركَ  َطـَْؽ  َوَوَضْعـَو(7) َصْدَركَ  ـََؽ  َكْػَ

َـِّذي(2)  ﴾(3) ِذْؿَركَ  ـََؽ  َوَرَؽْعـَو(4) َضْفَركَ  َأْكَؼَض  ا

ـُْعِْسِ  َمعَ  َؽنِنَّ ﴿ ا ا ـُْعِْسِ  َمعَ  إِنَّ (5) ُيِْسً ا ا  َؽنَِذا(6) ُيِْسً

 ًَ  ﴾(8) َؽوْرَؼْى  َربَِّؽ  َوإَِغ  (7)َؽوْكَصْى  َؽَرْؼ

(3- 4) 77 

 

 

77 
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 املصادز ّاملسادع

 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -

 -/ اعمٓمبٕمـ٦م: صمـ٤مُمـ آئٛمـ٦م1007، ؾمٜم٦م 1اعمسٕمقدي/اًمٓمبٕم٦م -اصمب٤مت اًمقصٞم٦م  .3

 ىمؿ -ىمؿ/ اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اٟمّم٤مري٤من 

اًمٓمـؼمد/ حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد سمـ٤مىمر اخلرؾمـ٤من/ـمب٤مقم٦م: دار اًمـٜمٕمامن  -آطمتج٤مج  .1

 3977ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم. اًمٜمجػ آذف. 

اًمسـٞمد  –اطمتج٤مج اعمخ٤مًمٗملم اًمٕم٤مُم٦م قمغم اُم٤مُم٦م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمـف اًمسـالم  .1

ه٤مؿمؿ اًمبحراين/ حت٘مٞمؼ: حمٛمـد قمٞمسـك ال ُمٙمبـ٤مس/ ـمب٤مقمـ٦م وٟمنمـ دار زيــ 

 1031ؿ/اًمٓمبٕم٦م آومم ىم -اًمٕم٤مسمديـ ٕطمٞم٤مء شمراث اعمٕمّمقُملم 

اًمِمـٝمٞمد ٟمـقر اهلل اًمتسـؽمي/ ُمٙمتبـ٦م أهـؾ اًمبٞمـ٧م   -إطم٘م٤مق احلـؼ )إصـؾ( .4

 آصدار اًمث٤مين

 -اسمـــ طمــزم/ اعمٓمبٕمــ٦م: ُمٓمبٕمــ٦م اًمٕم٤مصــٛم٦م  -آطمٙمــ٤مم ذم أصــقل آطمٙمــ٤مم .1

 اًم٘م٤مهرة/ اًمٜم٤مذ: زيمري٤م قمكم يقؾمػ

اًمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد/ حت٘مٞمـؼ: قمـكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مري، اًمسـٞمد حمٛمـقد  -آظمتّم٤مص .7

ًمبٜمـ٤من/  -سمـػموت  -رٟمدي/ اًمٜم٤مذ: دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيـع اًمز

 3991اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 
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 ضمقاد ؿمؼم/ اًمٜم٤مذ: دار اعمرشم٣م  -أدب اًمٓمػ  .7

اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمــ  -إرسمٕمقن طمديث٤م ذم إصمب٤مت إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم .8

/اعمٓمبٕمـ٦م: ُمٓمبٕمـ٦م قمبد اهلل اعم٤مطمقزي اًمبحراين/حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد ُمٝمـدي اًمرضم٤مئل

 3437أُمػم/ اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد/ حت٘مٞمؼ: ُم١مؾمسـ٦م آل اًمبٞمـ٧م قمٚمـٞمٝمؿ اًمسـالم ٕطمٞمـ٤مء  -اإلرؿم٤مد .9

 -م/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار اعمٗمٞمـد ًمٚمٓمب٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ3991اًمؽماث/اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  

 سمػموت   

اًمِمـٞمخ  -إزري٦م ذم ُمدح اًمٜمبل واًمقيص وأل صٚمقات اهلل قمٚمـٞمٝمؿ أمجٕمـلم .30

أزري)وختٛمٞمسٝم٤م ًمألدي٥م إري٥م اًمِمٞمخ ضمـ٤مسمر اًمٙم٤مفمٛمل(/اًمٜمـ٤مذ: يم٤مفمؿ 

 .3989ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م: إومم/ -سمػموت  -دار إضقاء 

ــتذيم٤مر .33 ــ٤م -آؾم ــد قمٓم ــ٤ممل حمٛم ــؼ: ؾم ــد اًمؼم/حت٘مٞم ـــ قمب ــكم -اسم ــد قم حمٛم

ًمبٜم٤من  دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/اًمٓمبٕمـ٦م: إومم  -ُمٕمقض/ـمب٤مقم٦م وٟمنم:  سمػموت 

1000 

يقؾمػ سمــ قمبـد اهلل سمــ حمٛمـد سمــ قمبـد -آصح٤مبآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م  .31

ـــؾ  ـــ٤مذ: دار اجلٞم ـــد اًمبج٤موي/اًمٜم ـــكم حمٛم ـــؼ: قم ـــػموت  -اًمؼم/حت٘مٞم  -سم

 3991ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

أْحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين/دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  -اإلص٤مسم٦م ذم متٞمز اًمّمح٤مسم٦م .31
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وشمٕمٚمٞمــؼ: قمــ٤مدل أْحــد قمبــد اعمقضمــقد    ،  قمــكم حمٛمــد ُمٕمــقض/دار اًمٙمتــ٥م 

  ُم 3991ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م إومم  –ٞم٦م  ، سمػموت اًمٕمٚمٛم

جمٛمققم٦م ُمـ يمتـ٥م اًمروايـ٦م آوًمٞمـ٦م ذم قمٍمـ آئٛمـ٦م  -إصقل اًمست٦م قمنم .34

اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم/حت٘مٞمؼ: ضٞم٤مء اًمديـ اعمحٛمقدي/ ـمب٤مقم٦م وٟمنمـ دار 

 3411ىمؿ/ اًمٓمبٕم٦م آومم  -احلدي٨م

 -ًمٚمٛماليــلم ظمــػم اًمــديـ اًمــزريمكم/ ـمب٤مقمــ٦م وٟمنمــ:دار اًمٕمٚمــؿ  -إقمــالم  .31

 3980ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م 

ؾمـ٤ممل اًمٜمقيـدري/  –ىمـرن  34أقمالم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمبحـريـ ظمـالل  .37

 ُمريمز أوال ًمٚمدراؾم٤مت واًمتقصمٞمؼ

احلسـ سمـ حمٛمد اًمـديٚمٛمل/حت٘مٞمؼ وٟمنمـ:  -أقمالم اًمديـ ذم صٗم٤مت اعم١مُمٜملم .37

 ىمؿ -ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )ع( إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

اًمٓمؼمد/حت٘مٞمـؼ وٟمنمـ: ُم١مؾمسـ٦م آل اًمبٞمـ٧م  -دى إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهل .38

 3437ىمؿ/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث/اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مرة 

حمسـ آُمـلم اًمٕمـ٤مُمكم/ حت٘مٞمـؼ: طمســ آُملم/ٟمنمـ: دار  -اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  .39

 اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت

 اسمق اًمٗمرج آصٗمٝم٤مين/اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -آهم٤مين  .10

اًمٕمالُمـ٦م  -إًمٗملم ذم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م قمٚمٞمـف اًمسـالم .13
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 3981اًمٙمقي٧م  -احلكم/اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م إًمٗملم 

اًمِّمٞمخ اعمٗمٞمد/ حت٘مٞمؼ: طمسلم إؾمـت٤مد وزم، قمـكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مري/  –إُم٤مزم  .11

ًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  -سمػموت  -اًمٜم٤مذ: دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

3991 

ىمـؿ/ اًمٓمبٕمـ٦م آومم  ، -اًمٓمقد/ حت٘مٞمؼ و ـمب٤مقم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م  -آُم٤مزم  .11

3434 

اًمنميػ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ اًمٓم٤مهر أيب أْحد احلسـلم   -أُم٤مزم اًمسٞمد اعمرشم٣م .14

اعمرشم٣م/حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمدر اًمديـ احلٚمبل/ اًمٜمـ٤مذ: ُمٜمِمـقرات ُمٙمتبـ٦م آيـ٦م اهلل  

 3401اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل/ اًمٓمبٕم٦م: إومم 

ىمـؿ/ اًمٓمبٕمـ٦م آومم  ، -اًمّمدوق/ حت٘مٞمؼ وـمب٤مقم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م  -ُٓم٤مزما .11

3437 

أْحد سمـ حيٞمك اعمٕمروف سم٤مًمبالذري/حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد  -اٟمس٤مب آذاف .17

ْحٞمد اهلل/اًمٜم٤مذ: ُمٕمٝمد اعمخٓمقـم٤مت سمج٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مٓؿمؽماك ُمع دار 

 م 3919اعمٕم٤مرف سمٛمٍم/ؾمٜم٦م اًمٓمبع: 

/ حت٘مٞمؼ:  قمبد اهلل قمٛمر اًمب٤مرودي/اًمٜمـ٤مذ: دار اجلٜمـ٤من اًمسٛمٕم٤مين -آٟمس٤مب .17

 3988سمػموت/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

اًمِمـٞمخ قمـكم  –أٟمقار اًمبدريـ ذم شمراضمؿ قمٚمامء اًم٘مٓمٞمػ وآطمس٤مء واًمبحريـ   .18
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سمـ اًمِمٞمخ طمسـ اًمبحراين/حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٙمريؿ اًمبالدي/ُمٜمِمـقرات ُم١مؾمسـ٦م 

 ًمبٜم٤من -اهلداي٦م  ، سمػموت 

إٟمــقار اًمٕمٚمقيــ٦م وإرسار اعمرشمْمــقي٦م  ذم أطمــقال أُمــػم اعمــ١مُمٜملم وومْمــ٤مئٚمف  .19

اًمِمـٞمخ ضمٕمٗمـر اًمٜم٘مـدي/ ـمب٤مقمـ٦م وٟمنمـ:   -وُمٜم٤مىمبف وهمزواشمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمـف 

 3971اعمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م  ، اًمٜمجػ/ اًمٓمبٕم٦م  اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اسمق احلسـ اًمبٙمري/  -إٟمقار ذم ُمقًمد اًمٜمّبل اعمخت٤مر .10

اسمق احلسـ اًمبٙمـري/ ـمب٤مقمـ٦م وٟمنمـ: اعمٙمتبـ٦م  -اًمٜمبل اعمخت٤مرآٟمقار ذم ُمقًمد  .13

 اًمٜمجػ آذف -احلٞمدري٦م 

ــ٤مر .11 ــ٦م إـمٝم ــ٤مر إئٛم ــدرر أظمب ــ٦م ًم ــقار اجل٤مُمٕم ــ٤مر إٟم ــ٤مىمر   -سمح ــد سم حمٛم

 3981سمػموت   -اعمجٚمز/اًمٓمبٕم٦ماًمث٤مٟمٞم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمقوم٤مء 

دار اسمـ يمثػم/ حت٘مٞمؼ وشمدىمٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمكم ؿمػمي/اًمٜم٤مذ:  -اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .11

 3988سمػموت/اًمٓمبٕم٦م آومم  -إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

اًمٓمؼمي/حت٘مٞمـــؼ: حمٛمــد يمـــ٤مفمؿ  –سمِمــ٤مرة اعمّمــٓمٗمك ًمِمـــٞمٕم٦م اعمرشم٣مــ  .14

 . 1031اعمحٛمقدي/اًمٜم٤مذ: اًمٕمتب٦م اًمٕمٚمقي٦م اعم٘مدؾم٦م  ، 

شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي احلٜمٗمـل/ دراؾمـ٦م  .11

 -ًمٚمٓمب٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ واًمتقزيـع  وحت٘مٞمؼ: قمكم ؿمػمي/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار اًمٗمٙمـر

 3994سمػموت 
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ــ٦م( .17 ــد )اعمجٛمققم ــ٤مج اعمقاًمٞم ــٜم٦م :  -شم ــٞمخ اًمٓمؼمد/ؾم ــ٦م: 3407اًمِم /ُمٓمبٕم

 ىمؿ. –اًمّمدر/اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م آي٦م اهلل اعمرقمٌم  

اًمذهبل/ حت٘مٞمؼ: د. قمٛمـر قمبـد اًمسـالم شمدُمرى/اًمٓمبٕمـ٦م:  -شم٤مريخ اإلؾمالم .17

 ًمبٜم٤من-م/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. سمػموت 3987إومم

حمٛمـد سمــ ضمريـر اًمٓمؼمي/اًمٜمـ٤مذ:   -شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك)شم٤مريخ اًمٓمؼمي( .18

 3981ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل. ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م

قمبــد اًمــرْحـ سمـــ أيب سمٙمــر اًمســٞمقـمل/حت٘مٞمؼ: جلٜمــ٦م ُمـــ  -شمــ٤مريخ اخلٚمٗمــ٤مء .19

 سمػموت -إدسم٤مء/اعمٓمبٕم٦م: ُمٓم٤مسمع ُمٕمتقق اظمقان 

ٓمٗمك قمبــد اًم٘مــ٤مدر ٖمــدادي/حت٘مٞمؼ:  ُمّمــباخلٓمٞمــ٥م اًم -شمــ٤مريخ سمٖمــداد .40

 3997ًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م آومم  -سمػموت  -قمٓم٤م/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اسمـ قمسـ٤ميمر/حت٘مٞمؼ: قمـكم ؿمـػمي/ـمب٤مقم٦م وٟمنمـ: دار  -شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ .43

 3431ًمبٜم٤من/ ؾمٜم٦م اًمٓمبع:  -سمػموت  -اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

ًمِمـٞمخ أيب حمٛمـد قمبـد احل٤مومظ ا -شم٤مريخ ُمقاًمٞمد إئٛم٦م قمٚمٞمف اًمسالم ووومٞم٤مهتؿ .41

اهلل سمـ اًمٜمٍم اسمـ اخلِم٤مب اًمبٖمدادي/اعمٓمبٕم٦م: اًمّمدر/اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م آيـ٦م اهلل 

 3407ىمؿ/ؾمٜم٦م اًمٓمبع:  -اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل 

اسمــ ؿمـٕمب٦م   -حتػ اًمٕم٘مقل قمـ ال اًمرؾمـقل صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف قمٚمـٞمٝمؿ .41

احلراين/ حت٘مٞمؼ: قمكم ايمؼم همٗم٤مري/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م 
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 3404قم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م/ اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م جلام

ؾمـبط اسمــ  -شمذيمرة اخلقاص )سمتذيمرة ظمقاص إُمـ٦م ذم ظمّمـ٤مئص إئٛمـ٦م( .44

: 3د. قم٤مُمر اًمٜمج٤مر/اًمٜم٤مذ: ُمٙمتبـ٦م اًمث٘م٤مومـ٦م اًمديٜمٞم٦م/اًمٓمبٕمـ٦م  اجلقزي/ حت٘مٞمؼ:

3419  

ؾمـبط  -شمذيمرة اخلقاص اعمٕمروف سمتذيمرة ظمقاص إُم٦م ذم ظمّم٤مئص إئٛمـ٦م .41

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قم٤مُمر اًمٜمج٤مر/اًمٜم٤مذ: ُمٙمتبـ٦م اًمث٘م٤مومـ٦م اًمديٜمٞمـ٦م/ اسمـ اجلقزي/ 

 م 1008 -هـ  3419اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمٕمالُمــ٦م احلكم/حت٘مٞمــؼ وٟمنم:ُم١مؾمســ٦م آل اًمبٞمــ٧م قمٚمــٞمٝمؿ  -شمــذيمرة اًمٗم٘مٝمــ٤مء .47

 3434ىمؿ/اًمٓمبٕم٦م: إومم  اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث.

رؾمـ٦م شمٗمسػم آُم٤مم اًمٕمسٙمري صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمـف/حت٘مٞمؼ وٟمنمـ: ُمد .47

 3409ىمؿ اعم٘مدؾم٦م/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اإلُم٤مم اعمٝمدي قمجؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ 

 اًمرازي/اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م -شمٗمسػم اًمرازي .48

حمٛمد سمـ ُمسٕمقد اًمٕمٞم٤مر/ حت٘مٞمؼ: اًمسـٞمد ه٤مؿمـؿ اًمرؾمـقزم  -شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر .49

 اعمحاليت/ اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي/حت٘مٞمـؼ:  -طم٤مشمؿ(شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )شمٗمسػم اسمـ أيب  .10

سمـػموت/  -أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمبٞم٥م/اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

 1001ؾمٜم٦م اًمٓمبع: 
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قمؾ سمـ اسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل/ اعمّمحح: اًمسٞمد ـمٞمـ٥م اجلزائـري/  –شمٗمسػم اًم٘مٛمل  .13

 هـ.3404اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م دار اًمٙمت٤مب ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم: ىمؿ/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م/ 

ــقذم .11 ــرات اًمٙم ــػم وم ــد   -شمٗمس ــؼ: حمٛم ــراهٞمؿ اًمٙمقذم/حت٘مٞم ـــ إسم ــرات سم وم

اًمٙم٤مفمؿ/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م اًمٓمبـع واًمٜمنمـ اًمت٤مسمٕمـ٦م ًمـقزارة اًمث٘م٤مومـ٦م واإلرؿمـ٤مد 

 3990ـمٝمران/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اإلؾمالُمل 

اسمــق اًمّمــالح احلٚمبل/حت٘مٞمــؼ: ومــ٤مرس شمؼميزيــ٤من  –شم٘مريــ٥م اعمٕمــ٤مرف  .11

 3437احلسقن/اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ/ 

حت٘مٞمؼ وشمتٛمٞمؿ وشمٜمسـٞمؼ اًمسـٞمد صـ٤مدق اعمقؾمـقي/اًمٜم٤مذ  -اًمبالهم٦ممت٤مم هن٩م  .14

 3417سمػموت/ اًمٓمبٕم٦م آومم  -ُم١مؾمس٦م آقمٚمٛمل 

 -وّرام سمــ أيب ومراس/اعمٓمبٕمـ٦م: طمٞمـدري  -شمٜمبٞمف اخلـقاـمر وٟمزهـ٦م اًمٜمـقافمر .11

 هتران/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ؼ: شم٘مديؿ: اًمِمـٞمخ ظمٚمٞمـؾ اًمٓمؼمي/حت٘مٞم -ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن .17

اعمٞمس/ ضبط وشمقصمٞمؼ وختـري٩م: صـدىمل مجٞمـؾ اًمٕمٓمـ٤مر/ اًمٜمـ٤مذ: دار اًمٗمٙمـر 

 م3991 - 3431ًمبٜم٤من/ؾمٜم٦م اًمٓمبع:  -سمػموت  -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمسـ٤مسمقري/اًمٜم٤مذ:  -اجل٤مُمع اًمّمحٞمح)صحٞمح ُمسٚمؿ( .17

 ًمبٜم٤من -سمػموت  -دار اًمٗمٙمر 
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ومخـر اًمـديـ  -ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م قمٚمٞمـف اًمسـالمضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم  .18

اًمٓمرحيل/ حت٘مٞمؼ: ُمٝمدي هقؿمٛمٜمد/اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمتخّمّمٞم٦م سم٠مُمػم اعمـ١مُمٜملم 

 3417قمكم قمٚمٞمف اًمسالم/اًمٓمبٕم٦م آومم 

حمٛمـد سمــ اْحـد  -ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىمـ٥م اإلُمـ٤مم قمـكم )قمٚمٞمـف اًمسـالم( .19

دي/اًمٜم٤مذ: جمٛمع إطمٞمـ٤مء اًمدُمِم٘مل اًمب٤مقمقين اًمِم٤مومٕمل/ت:  حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمق

 . ه 3431:  3اًمث٘م٤موم٦م آؾمالُمٞم٦م/اًمٓمبٕم٦م

اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين/ حت٘مٞمؼ: همالم رض٤م/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م  -طمٚمٞم٦م آسمرار .70

 3433ايران/اعمٓمبٕم٦م: هبٛمـ/ اًمٓمبٕم٦م: إومم  -ىمؿ  -اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م 

 اسمق ٟمٕمٞمؿ آصٗمٝم٤مين/ ُمّمدر اًمٙمت٤مب: ُمقىمع اًمقراق -طمٚمٞم٦م آوًمٞم٤مء  .73

ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي/حت٘مٞمؼ وـمب٤مقم٦م: ُم١مؾمس٦م اإلُمـ٤مم  -اخلرائ٩م واجلرائح  .71

 3409: 3ىمؿ/اًمٓمبٕم٦م  -اعمٝمدي )قمجؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ( 

اًمِمٞمخ اًمّمدوق/ حت٘مٞمـؼ: قمـكم ايمـؼم همٗم٤مري/اًمٜمـ٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م  -اخلّم٤مل .71

ذي  38اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾمـلم سم٘مـؿ اعمنموم٦م/ؾمـٜم٦م اًمٓمبـع: 

 ش 3171 - 3401اًم٘مٕمدة احلرام 

ايب اًمٗمتح اًمٜمٓمٜمـزي/ حت٘مٞمـؼ: قمـكم ال  –اخلّم٤مئص اًمٕمٚمقي٦م قمغم ؾم٤مئر اًمؼمي٦م  .74

 3411يمقصمر/اًمٜم٤مذ جمٛمع اطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م آؾمالُمٞم٦م/ اًمٓمبٕم٦م آومم 
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يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمِمـ٤مُمل اًمٕمـ٤مُمكم/ حت٘مٞمـؼ وٟمنمـ: ُم١مؾمسـ٦م   -اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ .71

 اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم. ايران

اسمــ طمجر/حت٘مٞمـؼ: قمبـد اهلل ه٤مؿمـؿ   -اًمدراي٦م ذم ختـري٩م أطم٤مديـ٨م اهلدايـ٦م .77

 سمػموت -اًمٞمامين/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم:  دار اعمٕمروم٦م 

قمكم ظمـ٤من اعمـدين اًمِمـػمازي/حت٘مٞمؼ:  -اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ذم ـمب٘م٤مت اًمِمٞمٕم٦م .77

 ىمؿ  -حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم/اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م سمّمػميت 

ًمٓمؼمي )اًمِمـٞمٕمل(/حت٘مٞمؼ وـمب٤مقمـ٦م وٟمنمـ:  حمٛمد سمـ ضمرير ا -دٓئؾ آُم٤مُم٦م .78

 3431ىمؿ/اًمٓمبٕم٦م: إومم  –ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م 

حمٛمد طمسـ اعمٔمٗمر/حت٘مٞمؼ وٟمنمـ: ُم١مؾمسـ٦م آل   -دٓئؾ اًمّمدق ًمٜمٝم٩م احلؼ .79

 3411اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

أْحد سمـ احلسـلم اًمبٞمٝم٘مـل/   -دٓئؾ اًمٜمبقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م .70

 -سمػموت  -٘مٞمؼ:  اًمديمتقر قمبد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م حت

 3981ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمِمـــٞمخ يمـــ٤مفمؿ سمــــ احلـــ٤مج حمٛمـــد اًمتٛمٞمٛمـــل -ديـــقان إزري اًمٙمبـــػم .73

 -اًمبٖمــدادي/حت٘مٞمؼ: ؿمــ٤ميمر هــ٤مدي ؿمــٙمر/اًمٜم٤مذ: دار اًمتقضمٞمــف اإلؾمــالُمل 

 3980يمقي٧م/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -سمػموت 

 حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ْح٤مد اًمبقصػمي/ ُمـ آٟمؽمٟم٧م -ديقان اًمبقصػمي .71
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ديقان اًمسٞمد احلٛمػمي/ ذطمف وضبٓمف وىمدم ًمف: ضـٞم٤مء طمسـلم إقمٚمٛمـل/  .71

 ُمٜمِمقرات ُم١مؾمس٦م آقمٚمٛمل.

ديقان اًمِم٤مقمر قمدّي سمـ زيد اًمٕمب٤مدي/ مجٕم٦م وطم٘م٘مف د. قمبداًمٜمبل سمـ قمبـد اهلل  .74

 سمـ قمبد اًمٜمبل/ضم٤مُمٕم٦م اخلرـمقم

ُمٓمٚمقب و قمبداهلل اجلبقري/ ٟمنم وشمقزيـع دار ديقان ديؽ اجللم/ ت: اْحد  .71

 اًمث٘م٤موم٦م سمػموت ًمبٜم٤من

 -ديقان صٗمل اًمديـ احلكم/ حت٘مٞمؼ: يمرم اًمبست٤مين/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار صـ٤مدر .77

 سمػموت

حمــ٥م اًمــديـ أْحــد سمـــ قمبــد اهلل  -ذظمــ٤مئر اًمٕم٘مبــك ذم ُمٜم٤مىمــ٥م ذوي اًم٘مرسمــك .77

ــدد  ــديـ اًم٘م ــ٤مم اًم ــ٤مطمبٝم٤م طمس ــدد ًمّم ــ٦م اًم٘م ــ٤مذ: ُمٙمتب  -اًمٓمؼمي/اًمٜم

 .3117رة/ؾمٜم٦م اًمٓمبع: اًم٘م٤مه

حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد شم٘مل ال قمّمـٗمقر/  -اًمذظم٤مئر ذم ضمٖمراومٞم٤م اًمبٜم٤مدر واجلزائر .78

 ت: حمٛمد قمٞمسك ال ُمٙمب٤مس/ ال ُمٙمب٤مس ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم

 - اىم٤م سمـزرك اًمٓمٝمراين/اًمٜمـ٤مذ: دار إضـقاء -اًمذريٕم٦م امم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م .79

 3981 ٦مًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث -سمػموت 

اًمزخمنمـي/ حت٘مٞمـؼ: قمبـد إُمـػم ُمٝمٜمـ٤م/  -وٟمّمقص إظمب٤مررسمٞمع إسمرار  .80

 3991سمػموت/ اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت 
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حمٛمد سمـ احلسـ اًمٓمقد/حت٘مٞمؼ: ضمقاد اًم٘مٞمـقُمل/ ـمب٤مقمـ٦م  -رضم٤مل اًمٓمقد .83

وٟمنمـــ: ُم١مؾمســـ٦م اًمٜمنمـــ آؾمـــالُمل اًمت٤مسمٕمـــ٦م جلامقمـــ٦م اعمدرؾمـــلم سم٘مـــؿ 

 3431اعمنمف/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمِمٞمخ اًمٓمقد/شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ:  –ضم٤مل اًمٙمٌم )أظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل( ر .81

ُمػم داُم٤مد إؾمؽماسم٤مدي/ حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل/اًمٜمـ٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م آل 

 3404اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث/ اًمٓمبع: 

روض٦م اًمٕم٤مروملم وٟمزه٦م اًمراهمبلم ذم اؾم٤مُمل ؿمٞمٕم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمـف اًمسـالم  .81

اًمبحراين/ حت٘مٞمؼ: يمريؿ ضمٝم٤مد احلسـ٤مين/ـمب٤مقم٦م: دار اعمت٘مـلم/  اًمسٞمد ه٤مؿمؿ  -

 1033اًمٜم٤مذ: ُمريمز آُمػم ٕطمٞم٤مء اًمؽماث آؾمالُمل/ اًمٓمبٕم٦م آومم 

اسمـ أيب احلديد/ـمب٤مقم٦م  -اًمروض٦م اعمخت٤مرة )ذح اًم٘مّم٤مئد اًمٕمٚمقي٤مت اًمسبع( .84

 وٟمنم : ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت. 

٘مٞمؼ: حمٛمـد ُمٝمـدي اخلرؾمـ٤من/ اًمٗمتـ٤مل اًمٜمٞمسـ٤مسمقري/حت -روض٦م اًمقاقمٔملم .81

 ىمؿ -اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمر  

اعمحـ٥م اًمٓمؼمي/اًمٜمـ٤مذ: دار اًمٙمتـ٥م  -اًمري٤مض اًمٜمرضة ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمـة .87

 ًمبٜم٤من -سمػموت  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ــع .87 ــر اًمرسمٞم ــ٤مت  -زه ــز اًمتح٘مٞم٘م ــ٤مذ: ُمريم ــ٦م اهلل اجلزائري/اًمٜم ــٞمد ٟمٕمٛم اًمس

 1000ايران/ اًمٓمبٕم٦م آومم  -اًمٙمقُمبٞمقشمري 
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أسمـق طم٤مُمـد اًمٖمزازم/ُمٙمتبـ٦م اعمّمـٓمٗمك   -اًمٕم٤معملم ويمِمػ ُم٤م ذم اًمـداريـرس  .88

 www.al-mostafa.com/آًمٙمؽموٟمٞم٦م

قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل/حت٘مٞمؼ:  جمدي سمـ ُمٜمّمـقر ؾمـٞمد  -ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل .89

ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕمـ٦م: إومم  -سمـػموت  -اًمِمقري/ اًمٜمـ٤مذ: دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م 

3997 

 أْحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبٞمٝم٘مل/ اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  -اًمسٜمـ اًمٙمؼمى .90

اًمذهبل/ حت٘مٞمؼ: إذاف وختري٩م: ؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ١موط/  -ؾمػم اقمالم اًمٜمبالء .93

ًمبٜمـ٤من/ اًمٓمبٕمـ٦م  -سمـػموت  -حت٘مٞمؼ: طمسلم إؾمد/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م 

 .3991اًمت٤مؾمٕم٦م 

اعمٕمروم٦م/ ؾمـٜم٦م اًمٓمبـع: دار  -احلٚمبل/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: سمػموت  -اًمسػمة احلٚمبٞم٦م  .91

3400 

اسمـ هِم٤مم/ حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبـد احلٛمٞمد/اعمٓمبٕمـ٦م:  -اًمسػمة اًمٜمبقي٦م .91

سمٛمٍمـ/ ؾمـٜم٦م  -اًم٘م٤مهرة/ اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م حمٛمد قمـكم صـبٞمح وأوٓده  -اعمدين 

 م 3971 - 3181اًمٓمبع: 

اًمسٞمد اعمرقمٌم/حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد ؿمـٝم٤مب اًمـديـ اعمرقمٌمـ  -ذح اطم٘م٤مق احلؼ .94

شمّمــحٞمح: إسمــراهٞمؿ اعمٞم٤مٟمجل/اًمٜمــ٤مذ: ُمٜمِمــقرات ُمٙمتبــ٦م آيــ٦م اهلل  اًمٜمجٗمــل/ 

 ايران -اعمرقمٌم  ، ىمؿ 
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اًمــٜمٕمامن سمـــ حمٛمــد اًمتٛمٞمٛمــل  –ذح آظمبــ٤مر ذم ومْمــ٤مئؾ إئٛمــ٦م إـمٝمــ٤مر .91

ــ٦م اًمٜمنمــ  ــ٤مذ: ُم١مؾمس ــٞمٜمل اجلالزم/اًمٜم ــد احلس ــٞمد حمٛم ــؼ: اًمس اعمٖمريب/حت٘مٞم

 3434ث٤مٟمٞم٦م آؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م/اًمٓمبٕم٦م اًم

دار اعمٕمـ٤مرف  -اًمتٗمت٤مزاين/ اعمٓمبٕم٦م: سم٤ميمست٤من  –ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم  .97

 .3983اًمٜمٕمامٟمٞم٦م/ اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرف اًمٜمٕمامٟمٞم٦م/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اسمـ ايب احلديـد/حت٘مٞمؼ: حمٛمـد أسمـق اًمٗمْمـؾ إسمـراهٞمؿ/  –ذح هن٩م اًمبالهم٦م  .97

 3919 اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞمف/اًمٓمبٕم٦م: إومم

ُمٞمثؿ سمـ قمكم سمـ ُمٞمثؿ اًمبحراين/حت٘مٞمؼ: قمٜمل سمتّمـحٞمحف  -ذح هن٩م اًمبالهم٦م .98

قمدة ُمـ إوم٤مضؾ وىمقسمؾ سمٕمدة ٟمسخ ُمقصمقق هب٤م/اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٜمنمـ ُمٙمتـ٥م 

 ايران/اًمٓمبٕم٦م: إومم -ىمؿ  -احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -آقمالم آؾمالُمل 

 -ؾمالُمٞم٦م اًمٜمٞمس٤مسمقري اخلريمقر/ اًمٜم٤مذ: دار اًمبِم٤مئر اإل -ذف اعمّمٓمٗمك .99

 3414 -ُمٙم٦م/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمبحراين/حت٘مٞمـؼ: -اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م .300

 3439ىمؿ/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اًمسٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل/اعمٓمبٕم٦م: أُمػم 

احلسٙم٤مين/ حت٘مٞمؼ: اًمِمـٞمخ حمٛمـد سمـ٤مىمر  -ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ .303

اًمت٤مسمٕم٦م ًمـقزارة اًمث٘م٤مومـ٦م واإلرؿمـ٤مد اعمحٛمقدي/ اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٓمبع واًمٜمنم 

 3990جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اإلؾمالُمل
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ــقر  -اًمّمــح٤مح .301 ــد اًمٖمٗم ــؼ: أْحــد قمب ـــ ْحــ٤مد اجلقهري/حت٘مٞم إؾمــامقمٞمؾ سم

 3987سمػموت/ اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  -قمٓم٤مر/دار اعماليلم 

اسمـ طمب٤من/حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م  -صحٞمح اسمـ طمب٤من .301

 3991اًمرؾم٤مًم٦م/اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

صــحٞمح اًمبخ٤مري/اًمٜمــ٤مذ: دار اًمٗمٙمــر ًمٚمٓمب٤مقمــ٦م واًمٜمنمــ واًمتقزيع/ؾمــٜم٦م  .304

 م 3983 - 3403اًمٓمبع: 

ــ٤مىمر  -اًمٍمــاط اعمســت٘مٞمؿ  .301 ــؼ: حمٛمــد اًمب ــ٤مُمكم/ حت٘مٞم ــقٟمس اًمٕم ـــ ي قمــكم سم

ــ٦م: إومم  ــقدي/ اًمٓمبٕم ــ٦م 3184اًمبٝمب ــ٤مذ: اعمٙمتب ــدري/ اًمٜم ــ٦م: احلٞم /اعمٓمبٕم

 اجلٕمٗمري٦م اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر

سمــ طمجـر اهلٞمتٛمـل  -اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ذم اًمرد قمغم أهؾ اًمبـدع واًمزٟمدىمـ٦م .307

اعمٙمل/حت٘مٞمؼ:قمبــد اًمقهــ٤مب قمبــد اًمٚمٓمٞمػ/اعمٓمبٕمــ٦م: ذيمــ٦م اًمٓمب٤مقمــ٦م اًمٗمٜمٞمــ٦م 

 3971اعمتحدة/اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 -اًمسـخ٤موي/اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمـؾ  -اًمْمقء اًمالُمـع ٕهـؾ اًم٘مـرن اًمت٤مؾمـع .307

 3991سمػموت/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

/ دار 1009اهم٤م سمـزرك اًمٓمٝمراين/اًمٓمبٕمـ٦م آومم:  -ـمب٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م  .308

 اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم

 ًمبٜم٤من -سمػموت -اسمـ ؾمٕمد/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار ص٤مدر  –اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى  .309
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أْحد سمـ ومٝمد احلكم حت٘مٞمـؼ: شمّمـحٞمح: اْحـد  -قمدة اًمداقمل وٟمج٤مح اًمس٤مقمل .330

 ىمؿ -وضمدايناعمقطمدي اًم٘مٛمل/اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م 

حمٛمد سمـ احلسـ اًم٘مٛمل/حت٘مٞمؼ: قمكم أوؾمـط  –اًمٕم٘مد اًمٜمْمٞمد واًمدر اًمٗمريد  .333

 3411ايران/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اًمٜم٤مـم٘مل/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار احلدي٨م 

اًمّمـدوق/حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ:حمٛمـد صـ٤مدق سمحـر اًمٕمٚمـقم/  -قمٚمؾ اًمنمـائع  .331

 3977اًمٜمجػ  -ـمب٤مقم٦م وٟمنم: اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م 

حيٞمـك سمــ احلســ  -ر ذم ُمٜم٤مىم٥م إُمـ٤مم إسمـرارقمٛمدة قمٞمقن صح٤مح آظمب٤م .331

إؾمدي احلكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمبٓمريؼ/ـمب٤مقم٦م وٟمنم:ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل 

 3407اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م/ اًمٓمبٕم٦م آومم:

اًمِمٞمخ قمبـد اهلل اًمبحـراين/ حت٘مٞمـؼ  -قمقامل اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف وآطمقال... .334

ىمؿ/ اًمٓمبٕم٦م:  -اعمٝمدي)قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ( وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آُم٤مم 

 3417آومم 

اًمٗمراهٞمــدي/ حت٘مٞمــؼ: ُمٝمــدي اعمخزوُمــل / ـمب٤مقمــ٦م وٟمنمــ: دار  –اًمٕمــلم  .331

 ايران -3409اهلجرة/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

 -اًمِمٞمخ آُمٞمٜمل/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمـريب  -اًمٖمدير ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م  .337

 3977 ًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م: اًمراسمٕم٦م -سمػموت 



 402 

 

 
 

آُمدي/ شمرشمٞم٥م وشمدىمٞمؼ: قمبداحلســ دهٞمٜمـل/  –همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ .337

 3991سمػموت/اًمٓمبٕم٦م آومم:  -دار اًمّمٗمقة 

قمبداًمقاطمد اًمتٛمٞمٛمل أُمدي/ شمرشمٞمـ٥م  -همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ اعمٗمٝمرس .338

 -/ دار اًمّمـٗمقة سمـػموت3431وشمدىمٞمؼ قمبداحلسلم دهٞمٜمل/ اًمٓمبٕم٦م آومم:  

 ًمبٜم٤من

ىمـؿ/ اًمٜمـ٤مذ: ُمٜمِمـقرات  -اسمـ ـم٤مووس/اعمٓمبٕمـ٦م: أُمـػم  –ومرج اعمٝمٛمقم  .339

 ش 3171ىمؿ/ ؾمٜم٦م اًمٓمبع:  -اًمر  

اًمسـٞمد قمبـد   -ومرطم٦م اًمٖمري ذم شمٕمٞملم ىمؼم أُمػم اعم١مُمٜملم قمـكم قمٚمٞمـف اًمسـالم  .310

ـــبٞم٥م  ـــلم آل ؿم ـــٞمد حتس ـــٜمل/حت٘مٞمؼ: اًمس ـــ٤مووس احلس ــــ ـم ـــريؿ سم اًمٙم

 3439 اعمقؾمقي/اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت آؾمالُمٞم٦م/اًمٓمبٕم٦م إومم:

 م 3998 -  ه

ؿمـػمويف سمــ ؿمـٝمردار اًمـديٚمٛمّل/ حت٘مٞمـؼ:   -اًمٗمردوس سمٛمـ٠مصمقر اخلٓمـ٤مب .313

سمػموت/اًمٓمبٕمـ٦م:  -اًمسٕمٞمد سمـ سمسٞمقين زهمٚمقل/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م 

 م3987 -هـ  3407إومم، 

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد/ حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد قمـكم ُمـػم ذيٗمل/ـمب٤مقمـ٦م  -اًمٗمّمقل اعمخت٤مرة .311

 3991اًمث٤مٟمٞم٦م وٟمنم: دار اعمٗمٞمد/ اًمٓمبٕم٦م 
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قمكّم سمـ حمّٛمد أْحد اعم٤مًمٙمل اعمٙمل اًمِمـٝمػم  -اًمٗمّمقل اعمٝمّٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئّٛم٦م .311

سم٤مسمـ اًمّمب٤مغ/حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل اًمٖمريري/اعمٓمبٕمـ٦م: رسور/اًمٜمـ٤مذ: دار احلـدي٨م 

 .3411ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

أْحد سمـ طمٜمبـؾ/ حت٘مٞمـؼ: د. ويص اهلل حمٛمـد قمبـ٤مس/   -ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م .314

 3981 - 3401سمػموت/اًمٓمبٕم٦م إومم،  -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  اًمٜم٤مذ:

ــف اًمســالم   .311 اْحــد سمـــ  –ومْمــ٤مئؾ أُمــػم اعمــ١مُمٜملم قمــكم سمـــ ايب ـم٤مًمــ٥م قمٚمٞم

طمٜمبؾ/حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد قمبد اًمٕمزيز اًمٓمب٤مـمب٤مئل/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: ُم١مؾمسـ٦م اعمح٘مـؼ 

 3411اًمٓمب٤مـمب٤مئل. ىمؿ/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

اًمّمـ٤محلل/ـمب٤مقم٦م وٟمنمـ ؿم٤مذان سمـ ضمؼمائٞمـؾ/حت٘مٞمؼ: قمبـد اهلل  -اًمٗمْم٤مئؾ .317

 1031اًمٕمتب٦م احلسٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م/اًمٓمبٕم٦م آومم: 

ــ٤مء  .317 ــ٤م  –ىمّمــص آٟمبٞم ــدي/حت٘مٞمؼ: همالُمرض ــ٦م اهلل اًمراوٟم ـــ هب ــٕمٞمد سم ؾم

  3438قمروم٤مٟمٞم٤من/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اهل٤مدي/ اًمٓمبٕم٦م آومم 

حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اًمٙمٚمٞمٜمل/صححف وقمٚمـؼ قمٚمٞمـف قمـكم  -اًمٙم٤مذم .318

ـمٝمـران/ اًمٓمبٕمـ٦م: اًمث٤مًمثـ٦م  -دار اًمٙمتـ٥م آؾمـالُمٞم٦مأيمؼم اًمٖمٗم٤مري/ اًمٜمـ٤مذ: 

3181 

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف اًم٘مٛمل/حت٘مٞمؼ: اًمِمـٞمخ ضمـقاد  -يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات .319

اًم٘مٞمقُمل، جلٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ/اعمٓمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمـالُمل/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م 
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 3437ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

دار  -ص٤مدر ًمٚمٓمب٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ اسمـ آصمػم/اًمٜم٤مذ: دار  -اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ .310

 م3977سمػموت ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم/ؾمٜم٦م اًمٓمبع: 

اجلرضمـــ٤مين/حت٘مٞمؼ: اًمـــديمتقر ؾمـــٝمٞمؾ  -اًمٙم٤مُمـــؾ ذم ضـــٕمٗم٤مء اًمرضمـــ٤مل  .313

ًمبٜمــ٤من/  -سمــػموت  -زيم٤مر/اًمٜمــ٤مذ: دار اًمٗمٙمــر ًمٚمٓمب٤مقمــ٦م واًمٜمنمــ واًمتقزيــع 

 .3988اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م 

سـٞمد ُمٝمـدي حمٛمد ـم٤مهر اًم٘مٛمـل اًمِمـػمازي/ حت٘مٞمـؼ: اًم -يمت٤مب إرسمٕملم .311

 / اعمٓمبٕم٦م: أُمػم/اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ3438اًمرضم٤مئل/ اًمٓمبٕم٦م: إومم 

 -اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ .311

اًمزخمنمي/اًمٜم٤مذ: ذيمـ٦م ُمٙمتبـ٦م وُمٓمبٕمـ٦م ُمّمـٓمٗمك اًمبـ٤ميب احلٚمبـل وأوٓده 

 3977ظمٚمٗم٤مء/ -سمٛمٍم، قمب٤مس وحمٛمد حمٛمقد احلٚمبل وذيم٤مهؿ 

ــ٦م  .314 ــ٦م إئٛم ــ٦م ذم ُمٕمروم ــػ اًمٖمٛم ــتح  -يمِم ـــ أيب اًمٗم ــك سم ـــ قمٞمس ــكم سم قم

 م 3981ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  –إرسمكم/اًمٜم٤مذ: دار إضقاء سمػموت 

 -اسمـ ـم٤مووس/ اًمٜمـ٤مذ: اعمٙمتبـ٦م احلٞمدريـ٦م  -يمِمػ اعمحج٦م ًمثٛمرة اعمٝمج٦م .311

 3910اًمٜمجػ آذف/

طمسـلم اًمٕمالُمـ٦م احلكم/حت٘مٞمـؼ:  -يمِمػ اًمٞم٘ملم ذم ومْمـ٤مئؾ أُمـػم اعمـ١مُمٜملم .317

 3993إيران  -اًمدرگ٤مهل/اًمٓمبٕم٦م: إومم ـمٝمران 
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اًمثٕمٚمبل/حت٘مٞمؼ: سمــ  -اًمٙمِمػ واًمبٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن )شمٗمسػم اًمثٕمٚمبل(  .317

قم٤مؿمقر، ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ ٟمٔمػم اًمس٤مقمدي/ ـمب٤مقم٦م وٟمنمـ:  دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث 

 1001اًمٕمريب/ اًمٓمبٕم٦م: إومم 

د اعمٕمٚمؿ/ اًمٜمـ٤مذ اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمبحراين/ حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد حمٛم –اًمٙمِمٙمقل  .318

 3418اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م/ اًمٓمبٕم٦م آومم 

اخلـزاز اًم٘مٛمل/حت٘مٞمـؼ:  –يمٗم٤مي٦م آصمر ذم اًمٜمص قمـغم إئٛمـ٦م آصمٜمـل قمنمـ  .319

ىمؿ/ اًمٜم٤مذ: اٟمتِم٤مرات سمٞمدار/  -اًمسٞمد قمبد اًمٚمٓمٞمػ احلسٞمٜمل/اعمٓمبٕم٦م: اخلٞم٤مم 

 3403ؾمٜم٦م اًمٓمبع: 

يقؾمـػ اًم٘مـرر حمٛمـد سمــ -يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمــ ايب ـم٤مًمـ٥م .340

اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل/حت٘مٞمؼ:حمٛمد ه٤مدي آُمٞمٜمل/ ـمب٤مقم٦م وٟمنمـ: دار آضـقاء. 

 1009ًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م آومم 

اعمت٘مـل اهلٜمـدي/حت٘مٞمؼ: ضـبط  -يمٜمز اًمٕمـامل ذم ؾمـٜمـ إىمـقال وإومٕمـ٤مل .343

ــٗمقة  ــٞمخ ص ــ٦م: اًمِم ــحٞمح وومٝمرؾم ــ٤مين/ شمّم ــري طمٞم ــٞمخ سمٙم ــػم: اًمِم وشمٗمس

 3989ٜم٤من/ًمب -سمػموت  -اًمس٘م٤م/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

حمٛمـد سمــ قمـكم اًمٙمراضمٙمل/حت٘مٞمـؼ: قمبـد اهلل ٟمٕمٛمف/ـمب٤مقمـ٦م -يمٜمز اًمٗمقائد .341

 ىمؿ -وٟمنم: ذوي اًم٘مرسمك 

 3401ايران/ -اسمـ ُمٜمٔمقر/ ٟمنم أدب احلقزة. ىمؿ  -ًمس٤من اًمٕمرب .341
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 -اسمــ طمجـر/ اًمٜمـ٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م إقمٚمٛمـل ًمٚمٛمٓمبققمـ٤مت  -ًمس٤من اعمٞمـزان .344

 3973ًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -سمػموت 

 -اًمرسظمز/ اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمرومـ٦م ًمٚمٓمب٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ واًمتقزيـع  -اعمبسقط .341

 3987ًمبٜم٤من/ -سمػموت 

 ىمؿ -ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث -جمٚم٦م شمراصمٜم٤م .347

ومخر اًمـديـ اًمٓمرحيـل/ حت٘مٞمـؼ: اًمسـٞمد اْحـد احلسـٞمٜمل/  -جمٛمع اًمبحريـ .347

 اًمٜم٤مذ: ُمرشمْمقي/ اعمٓمبٕم٦م: چ٤مپخ٤مٟمفء ـمراوت/ اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمتـ٥م  -جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد .348

 3988سمػموت/ؾمٜم٦م اًمٓمبع:  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

أْحـد إردسمٞمكم/حت٘مٞمـؼ:  -جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من ذم ذح إرؿم٤مد إذه٤من .349

جمتبك اًمٕمراىمل ، وأظمرون/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م 

   اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.

حمســ اًمٙم٤مؿمـ٤مين/حت٘مٞمؼ: قمـكم ايمـؼم  -اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء ذم هتذي٥م إطمٞم٤مء .310

 ىمؿ/اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م -همٗم٤مري/اعمٓمبٕم٦م: ُمٝمر 

اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين/حت٘مٞمـؼ: اًمِمـٞمخ قمـزة اهلل اعمـقٓئل  -ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز  .313

ايـران/ اًمٓمبٕمـ٦م: إومم  -ىمؿ  -اهلٛمداين/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م 

3431 
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اًمسٞمد ه٤مؿمؿ  -ُمٕم٤مضمز إئٛم٦م آصمٜمل قمنم ودٓئؾ احلج٩م قمغم اًمبنم ُمديٜم٦م  .311

اًمبحراين/ حت٘مٞمؼ: قمزة اهلل اعمقٓئل اهلٛمداين/اعمٓمبٕم٦م: هبٛمــ/ ٟمنمـ: ُم١مؾمسـ٦م 

  ه 3431اعمٕم٤مرف آؾمالُمٞم٦م/ اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمـد/حت٘مٞمؼ: اًمسـٞمد حمٛمـد سمـ٤مىمر إسمٓمحل/اًمٜمـ٤مذ: دار  –اعمزار  .311

 3991ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م  -سمػموت  -ٜمنم واًمتقزيع اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًم

اعمػمزا طمسلم اًمٜمقري/حت٘مٞمؼ وـمب٤مقمـ٦م وٟمنم:ُم١مؾمسـ٦م  -ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ .314

ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕمـ٦م: آومم  -آل اًمبٞم٧م قمٚمـٞمٝمؿ اًمسـالم إلطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  سمـػموت 

3987. 

قمكم اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي/حت٘مٞمؼ: طمسـ سمــ قمـكم  -ُمستدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤مر .311

ـمب٤مقم٦م وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مـؿ اًمٜمامزي/ 

 3438اعمنموم٦م. 

احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري/حت٘مٞمؼ: إذاف: يقؾمـػ  -اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم .317

 سمػموت -قمبد اًمرْحـ اعمرقمِمكم/ دار اعمٕمروم٦م

حمٛمد سمــ  -اعمسؽمؿمد ذم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم .317

ي آُمــ٤مُمل/حت٘مٞمؼ: اًمِمــٞمخ أْحــد اعمحٛمقدي/اعمٓمبٕمــ٦م: ؾمــٚمامن ضمريــر اًمٓمــؼم

ىمؿ/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٙمقؿم٤مٟمبقر/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اًمٗم٤مرد 

3431 
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اسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم/ حت٘مٞمـؼ: شمّمـحٞمح: حمٛمـد  -اعمستّمٗمك ذم قمٚمؿ آصقل .318

 ًمبٜم٤من/ؾمـٜم٦م -سمـػموت  -قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم/اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 م 3997 - 3437اًمٓمبع: 

ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمد سمــ أْحـد أيب اًمٗمـتح  -اعمستٓمرف ذم يمؾ ومـ ُمستٔمرف .319

ــ٦م  ــ٥م اًمٕمٚمٛمٞم ــ٤مذ: دار اًمٙمت ــ٦م/ اًمٜم ــد ىمٛمٞمح ــد حمٛم ــٞمٝمل/ت: د.ُمٗمٞم  –إسمِم

 3987: 3سمػموت  ،اًمٓمبٕم٦م

ُمسٜمد أسمق يٕمغم اعمقصكم/حت٘مٞمؼ: طمسلم ؾمٚمٞمؿ أؾمـد/ اًمٜمـ٤مذ: دار اعمـ٠مُمقن  .370

 ًمٚمؽماث 

 سمػموت -دار ص٤مدر  ُمسٜمد أْحد سمـ طمٜمبؾ/ .373

احلـــ٤مومظ رضمـــ٥م اًمـــؼمد/ حت٘مٞمـــؼ: قمـــكم  -ُمِمـــ٤مرق أٟمـــقار اًمٞم٘مـــلم  .371

 3999سمػموت.  -قم٤مؿمقر/اًمٓمبٕم٦مآومم: ُم١مؾمس٦م آقمٚمٛمل 

ــ٤مر .371 ــقار ذم همــرر إظمب ــٙم٤مة إٟم ــؼ: ُمٝمــدي  -ُمِم قمــكم اًمٓمؼمد/حت٘مٞم

 هقؿمٛمٜمد/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار احلدي٨م/ اًمٓمبٕم٦م: إومم

اعمػمضمٝم٤مين/ـمب٤مقمـ٦م وٟمنمـ:  –ُمّمب٤مح اًمبالهمـ٦م )ُمسـتدرك هنـ٩م اًمبالهمـ٦م(  .374

 1008ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب/ ؾمٜم٦م اًمٓمبع: 

اسمـ أيب ؿمٞمب٦م اًمٙمقذم/ حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمـؼ: ؾمـٕمٞمد اًمٚمح٤مم/اًمٜمـ٤مذ:   -اعمّمٜمػ .371

ــع  ــػموت  -دار اًمٗمٙمــر ًمٚمٓمب٤مقمــ٦م واًمٜمنمــ واًمتقزي ــ٦م: إومم  -سم ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم
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3989. 

ؼ: حمٛمد سمـ ـمٚمح٦ماًمِمـ٤مومٕمل/حت٘مٞم -ُمٓم٤مًم٥م اًمس١مول ذم ُمٜم٤مىم٥م آل اًمرؾمقل .377

 ُم٤مضمد أْحد اًمٕمٓمٞم٦م

اسمـ ىمتٞمب٦م اًمـديٜمقري/حت٘مٞمؼ: د.صمـروت قمٙم٤مؿمـ٦م/ـمب٤مقم٦م وٟمنمـ:  -اعمٕم٤مرف .377

 3979ُمٓم٤مسمع دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم/اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م

ــرى  .378 ــ٠مة آومم وآظم ــ٤مرف اًمٜمِم ــك ذم ُمٕم ــ٤ممل اًمزًمٗم ــؿ  –ُمٕم ــٞمد ه٤مؿم اًمس

ــ٥م آؾمــالُمٞم٦م/اًمٜم٤مذ:  ــ٤مء اًمٙمت ــؼ وشمّمــحٞمح: ُم١مؾمســ٦م اطمٞم اًمبحراين/حت٘مٞم

 1001ىمؿ/ اًمٓمبٕم٦م آومم  -ُم١مؾمس٦م اٟمّم٤مري٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م

 اسمـ ؿمٝمر آؿمقب/اًمٜم٤مذ: ىمؿ -ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء .379

ـــ٤مر  .370 اًمّمـــدوق/حت٘مٞمؼ: قمـــكم أيمـــؼم اًمٖمٗم٤مري/ـمب٤مقمـــ٦م  -ُمٕمـــ٤مين آظمب

اعمدرؾمـلم سم٘مـؿ اعمنمـوم٦م ؾمـٜم٦م وٟمنم:ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م 

3179 

ؾمٚمٞمامن سمـ أْحد اًمٓمؼماين/ حت٘مٞمؼ: ىمسـؿ اًمتح٘مٞمـؼ سمـدار  -اعمٕمجؿ إوؾمط .373

 3991احلرُملم/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار احلرُملم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع/

اًمٓمؼماين/ حت٘مٞمؼ:ْحدي قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل/ اًمٜمـ٤مذ: دار  -اعمٕمجؿ اًمٙمبػم .371

 اًمث٤مٟمٞم٦ماطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب/اًمٓمبٕم٦م 
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أْحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمريـ٤م/ سمتح٘مٞمـؼ وضـبط: قمبـد  -ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .371

 3404ىمؿ  -اًمسالم حمٛمد ه٤مرون/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم ُمٙمتب٦م اإلقمالم اإلؾمالُمل

احل٤مومظ اًمٜمٞمسـ٤مسمقري/حت٘مٞمؼ: جلٜمـ٦م إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  -ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م .374

ــدة وشمّمــحٞمح اًمســٞمد ُمٕمٔمــؿ طمســلم/اًمٜم٤مذ:  ــ٤مق اجلدي اًمٕمــريب ذم دار أوم

 .3980سمػموت/اًمٓمبٕم٦م: اًمراسمٕم٦م  -قرات دار أوم٤مق احلدي٨م ُمٜمِم

آؾمٙم٤مذم/حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقدي/اًمٓمبٕم٦م:  -اعمٕمٞم٤مر واعمقازٟم٦م .371

 3983إومم 

ــؾ اًمٓمــ٤مًمبٞملم .377 ــ٤مفمؿ  -ُم٘م٤مشم ــديؿ وإذاف: يم ــرج إصــٗمٝم٤مين/  شم٘م ــق اًمٗم اسم

إذف/ اًمٜمجـػ  -اعمٔمٗمر/اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات اعمٙمتبـ٦م احلٞمدريـ٦م وُمٓمبٕمتٝمـ٤م 

 3971اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

ـالم  .377 طمـرز اًمِمـ٤مـمري/ت: اًمسـٞمد حمٛمـقد  –ُم٘متؾ َأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمـف اًمسَّ

: صم٤مُمـ آئٛم٦م/ اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمسٞمدة اعمٕمّمقُم٦م سم٤مًمتٕمـ٤مون ُمـع 3اًمٖمريٗمل/ط

 دار اطمٞم٤مء شمراث اًمبحريـ

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد/ حت٘مٞمؼ وـمب٤مقم٦م وٟمنمـ: ُم١مؾمسـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل  -اعم٘مٜمٕم٦م .378

 .3430امقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م/اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م جل

اسمــ اعمٖمـ٤مززم/ اًمٓمبٕمـ٦م -ُمٜم٤مىم٥م )آُم٤مم(قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م )قمٚمٞم٦م اًمسالم ( .379

/ اعمٓمبٕم٦م: ؾمبح٤من ،/اٟمتِم٤مرات ؾمبط اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف 3417آومم ؾمٜم٦م: 
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 واًمف(.

أْحد سمـ حمٛمد اعمٙمل اخلقارزُمل/حت٘مٞمؼ: ُم٤مًمؽ اعمحٛمقدي/ـمبـع  -اعمٜم٤مىم٥م .380

وٟمنم: ُم١مؾمسـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م اعمدرؾمـلم سم٘مـؿ اعمنمـوم٦م/ 

 3434اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

ٞمح وذح: جلٜمـ٦م ُمــ آؿمـقب/ شمّمـح اسمــ ؿمـٝمر  -ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًمـ٥م .383

اًمٜمجـػ آذف  -ـمب٤مقم٦م وٟمنم: اعمٙمتب٦م احلٞمدريـ٦م  -أؾم٤مشمذة اًمٜمجػ إذف

3917. 

ــالم  .381 ــف اًمس ــ١مُمٜملم قمٚمٞم ــػم اعم ــ٤مم أُم ــ٥م آُم ــ –ُمٜم٤مىم ــٚمٞمامن حمٛم ـــ ؾم د سم

اًمٙمقذم/حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمـقدي/ اًمٜمـ٤مذ: جمٛمـع إطمٞمـ٤مء اًمث٘م٤مومـ٦م 

 .3431ىمؿ اعم٘مدؾم٦م/اعمٓمبٕم٦م: اًمٜمٝمْم٦م/ اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اإلؾمالُمٞم٦م 

حمٛمـد صـ٤مًمح اًمٙمِمـٗمل  –)وم٤مرد( اعمٜم٤مىم٥م اعمرشمْمقي٦م )ُمٜم٤مىم٥م ُمرشمْمقي( .381

 احلٜمٗمل/شمّمــحٞمح: يمــقرش ُمٜمّمقري/اٟمتِمــ٤مرات روزٟمــف )ايــده ىمٜمؼمسمــقر(/

 مهٙم٤مري و ويراؾمت٤مري: أيمرم ؾمٚمٓم٤مين/ يمت٤مسمخ٤مٟمف ُمكم ايران 

اسمـ اجلقزي/ حت٘مٞمؼ: حمٛمـد قمبـد اًم٘مـ٤مدر  -اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك .384

قمٓم٤م و ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م/ راضمٕمف وصححف: ٟمٕمٞمؿ زرزور/اًمٜم٤مذ: دار 

 3991ًمبٜم٤من/اًمٓمبٕم٦م آومم  -سمػموت  -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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طمبٞم٥م اهلل اهل٤مؿمٛمل اخلقئل/حت٘مٞمـؼ:  -هن٩م اًمبالهم٦م ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح .381

ؾمٞمد إسمراهٞمؿ اعمٞمـ٤مٟمجل/ اعمٓمبٕمـ٦م: ُمٓمبٕمـ٦م آؾمـالُمٞم٦م سمٓمٝمران/اًمٜمـ٤مذ: سمٜمٞمـ٤مد 

 ومرهٜمگ اُم٤مم اعمٝمدي قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ/اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م

اًمٕمالُم٦م احلكم/ حت٘مٞمـؼ: قمبـد اًمـرطمٞمؿ ُمبـ٤مرك/ اعمٓمبٕمـ٦م:  -ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م .387

 ُمِمٝمد/ اًمٓمبٕم٦م: إومم  -ذ: اٟمتِم٤مرات شم٤مؾمققم٤مء ىمؿ/ اًمٜم٤م -اهل٤مدي 

اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف  -ُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء .387

اًمسالم/ إذاف: اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ضمٕمٗمـر اًمسـبح٤مين/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م اإلُمـ٤مم 

 3438اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اعمٜمسقب امم أيب  -ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم ُمقًمد آُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب  .388

 اًمٜمجػ آذف -قمزيز اخلٓمل/ ـمب٤مقم٦م: اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م 

اًمـذهبل/ حت٘مٞمـؼ: قمـكم حمٛمـد اًمبجـ٤موي/ اًمٜمـ٤مذ: دار  -ُمٞمزان آقمتدال .389

 سمػموت/اًمٓمبٕم٦م: إومم -اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 

  -ٟمٔمؿ درر اًمسٛمٓملم ذم ومْم٤مئؾ اعمّمـٓمٗمك واعمرشم٣مـ واًمبتـقل واًمسـبٓملم .390

 م.3918 - 3177اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرٟمدي احلٜمٗمل/اًمٓمبٕم٦م إومم/ ؾمٜم٦م اًمٓمبع 

اًمِمٞمخ اًمٓمقد/اًمٜم٤مذ: اٟمتِم٤مرات ىمدس  -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم جمرد اًمٗم٘مف واًمٗمت٤موى .393

 ىمؿ -حمٛمدي 
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قمكم سمـ يقؾمػ سمـ ضمؼم/حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد أْحد احلسٞمٜمل/ٟمنمـ:  –هن٩م اإليامن  .391

/ـمبـع:   ه 3438مم( جمتٛمع آُم٤مم ه٤مدي قمٚمٞمف اًمسـالم. ُمِمـٝمد/)اًمٓمبٕم٦م إو

 ىمؿ

هن٩م اًمبالهم٦م )وهق جمٛمـقع ُمـ٤م اظمتـ٤مره اًمنمـيػ اًمـر  ُمــ يمـالم أُمـػم  .391

اعمــ١مُمٜملم أيب احلســـ قمــكم سمـــ أيب ـم٤مًمــ٥م قمٚمٞمــف اًمســالم(/ حت٘مٞمــؼ: صــبحل 

 م3977 -  ه 3187اًمّم٤مًمح/اًمٓمبٕم٦م إومم سمػموت 

اًمٕمالُم٦م احلكم/ حت٘مٞمـؼ: شم٘مـديؿ: اًمسـٞمد رضـ٤م  -هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمدق .394

شمٕمٚمٞمؼ: اًمِمٞمخ قملم اهلل احلسٜمل إرُمقي/ اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمسـ٦م اًمٓمب٤مقمـ٦م اًمّمدر/ 

 هـ3413ىمؿ/ؾمٜم٦م اًمٓمبع: ذي احلج٦م  -واًمٜمنم دار اهلجرة 

اخلّمٞمبل/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمبالغ ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنمـ  -اهلداي٦م اًمٙمؼمى .391

 م3993ًمبٜم٤من/ اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  -

ين/اعمٓمبٕم٦م: اًمٗمـٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مين/ حت٘مٞمـؼ: ضـٞم٤مء اًمـديـ آصـٗمٝم٤م -اًمقاذم .397

ـمب٤مقم٦م أومس٧م ٟمِم٤مط أصٗمٝم٤من/اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م آُم٤مم أُمػم اعمـ١مُمٜملم قمـكم )قمٚمٞمـف 

 هـ3407أصٗمٝم٤من/اًمٓمبٕم٦م: إومم  -اًمسالم( اًمٕم٤مُم٦م 

ــ٤مت  .397 ــقاذم سم٤مًمقومٞم ــل  –اًم ــ٤مؤوط  ، وشمريم ــد إرٟم ــؼ: أْح ــٗمدي/ حت٘مٞم اًمّم

 - 3410ُمّمٓمٗمك/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار إطمٞم٤مء اًمـؽماث. سمػموت/ؾمـٜم٦م اًمٓمبـع: 

 م1000
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اًمِمــٞمخ قمــكم ٟمجــؾ حمٛمــد آل ؾمــٞمػ  -أُمــػم اعمــ١مُمٜملم قمٚمٞمــف اًمســالم وومــ٤مة .398

دار اًمبالهمـ٦م ًمٚمٓمب٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ واًمتقزيـع.    -  ه 3431اخلٓمل/اًمٓمبٕم٦م آومم.

 ًمبٜم٤من.

الم .399  قمكم اخلٓمل -ووم٤مة أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسَّ

ــ٤مء اًمزُمــ٤من .100 ــ٤مء أسمٜم ــ٤من وأٟمب اسمـــ ظم٤مًمٙمــ٤من/حت٘مٞمؼ: إطمســ٤من  -وومٞمــ٤مت آقمٞم

 دار اًمث٘م٤موم٦م -ن قمب٤مس/ـمب٤مقم٦م وٟمنم: ًمبٜم٤م

اًمسـٞمد اسمــ  -اًمٞم٘ملم سم٤مظمتّم٤مص ُمقٟٓم٤م قمكم قمٚمٞمـف اًمسـالم سمـ٢مُمرة اعمـ١مُمٜملم .103

ـمـــــ٤مووس/حت٘مٞمؼ: إٟمّمـــــ٤مري/اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمســـــ٦م دار اًمٙمتـــــ٤مب 

 3431)اجلزائري(/اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًم٘مٜمـدوزي/حت٘مٞمؼ: ؾمـٞمد قمـكم مجـ٤مل أذف  -يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمـك .101

 .3437ب٤مقم٦م واًمٜمنم/ اًمٓمبٕم٦م: إومم احلسٞمٜمل/ ـمب٤مقم٦م وٟمنم: دار إؾمقة ًمٚمٓم
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