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 لكتب والوثائق املصريةدار ا

 بالقاهرة

 كتاب

جمال الأقوال في ضرب 
 القصص والأمثال

 

 

                                  0202 األولي الطبعة

 الصفحات عدد

 (صفحة  022)  

 

 بقلم الشيخ/ محمد على محمد إمام
ية مصر العربية  كفر ميت العز _ ميت غمر _ دقهلية _ جمهور

 هراجع
 فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن محمد مفلح القضاة

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 قدم له أصحاب الفضيلة العلماء
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 إهــداء
 الٌمظضاضشبالقألاليايفالايمجأٌذياوخلايبا

ا:إىلولقأمثلايا

 .إلم َمُم٣مخيٛم٣م وفمٙمامئٛم٣م دم َمٌم ومجٝمع زمٙمدان ايمٔم٣ممل صمزاهؿ اهلل فمٛم٣م ىمؾ طمغم 

 .إلم ىمؾ اخل٣مرصمكم دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمعم وصمف اظمٔمٚمقرة 

 .إلم ىمؾ ايمدفم٣مة إلم اهلل َمـ طمْم٣ٌمء ووفم٣مظ وَمٔمٙمٚمكم 

 .إلم اظمدرؽمكم وؿمالب ايمٔمٙمؿ ايمٔم٣مَمٙمكم 

 ت اظمٜمتٚمكم زم١مضمٝم٣مء ايمديـ وٞمممه دم ايمٔم٣ممل ىمٙمف.إلم أزم٣مء وإَمٜم٣م 

 .إلم ايمُم٣ٌمب اظمًٙمؿ احلريص فمعم ٞممم ديٛمف، وإضمٝم٣مء ؽمٛم٥م ٞمٌٝمف 

 .إلم ىمؾ َمـ حي٤م اهلل ورؽمقيمف 

 .إلم ىمؾ َمًٙمؿ هيٚمف أَمر ديٛمف ودٞمٝم٣مه وآطمرسمف 

 .إلم ىمؾ َم٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر 

         .إلم ىمؾ ؿم٣ميمٌل احلؼ 

 ) اظم٠ميمػ (                                                                                             
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 أحمد بن محمد مفلح القضاةالدكتور/ الأستاذ فضيلة 
احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمًالم فمعم إَم٣مم ايمدفم٣مة، وؽمٝمد اظمرؽمٙمكم: 

 وزمٔمد: ،لم يقم ايمديـٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد وفمعم آيمف وصحٌف وايمت٣مزمٔمكم، وسم٣مزمٔمٝمٜمؿ زم١مضم٣ًمن إ

همٗمد سمٔمقدٞم٣م َمـ أؽم٣ميمٝم٤م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ايمدفمقة إلم اهلل أٞمف ي٘مثر َمـ إيراد 

ايمٗمِمص وإَمث٣مل، سمٗمري٣ًٌم يمألَمقر، وسمقوٝمح٣ًم ظم٣م يريد ايمدفمقة إيمٝمف، واحل٧م فمٙمٝمف، 

 أو ايمتحذير َمٛمف، وايمٛمٜمل فمٛمف. 

إيِم٣مل دم  اوٓ ؾمؽ أن آؽمتٖم٣مدة َمـ هذه إؽم٣ميمٝم٤م وإطمذ هب٣م ٞم٣مهمع صمًد 

 وسمٌٙمٝمغ ايمٗمٝمؿ وايمٖمّم٣مئؾ، وايمتٛمٖمغم َمـ اظمٛم٘مرات وايمرذائؾ رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم يمٙمٛم٣مس،

، هم٘مؾ ومِم٥م دم ايمٗمرآن طمالصتٜم٣م أَمٌر زمخغم، أو حتذير َمـ ذ: هذه ومِم٥م وم٣مرون 

 َٓ  وَمْقَُمفُ  يَمفُ  وَم٣مَل  إِذْ  {َمثاًل جتٙم٦م طمالصتٜم٣م دم ايمٛمٜمل فمـ ايمٌْمر وايمٖم٣ًمد وايمٌٕمل: 

ودم ايمدفمقة إلم ايمتقاوع واإلضم٣ًمن وؿمٙم٤م (، 1)} ايْمَٖمِرضِمكمَ  حُي٤ِم   َٓ  اهلل َ  إِن   سَمْٖمَرْح 

ارَ  اهلل ُ آسَم٣مكَ  همِٝماَم  َوازْمَتغِ  { ايمدار أطمرة: طِمَرةَ  ايمد  ْٔ َٓ  ا ٌََؽ  سَمٛمَْس  َو ـَ  َٞمِِمٝم ْٞمَٝم٣م َِم  ايمد 
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ـْ  ًِ ـَ  ىَماَم  َوَأضْم ًَ َٓ  إيَِمْٝمَؽ  اهلل ُ  َأضْم ٌْغِ  َو ٣مدَ  سَم ًَ َْرضِ  دِم  ايْمَٖم ْٕ  حُي٤ِم   َٓ  اهلل َ  إِن   ا

ـَ  ِدي ًِ  ، ويٗم٣مل َمثؾ هذا دم ؽم٣مئر ايمٗمِمص وإَمث٣مل.(1)}اظمُْْٖم

ايمٗمِمص  رضب مج٣مل إومقال دموهذا ايم٘مت٣مب ايمذي أومدَمف ايمٝمقم )

( مجع ىمثغمًا َمـ ايمٗمِمص وإَمث٣مل، زمدأه٣م زمٛمامذج مم٣م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وإَمث٣مل

شمؿ ؽم٣مق ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٗمِمص وإَمث٣مل: شمؿ أسمٌع زمٛمامذج مم٣م ورد دم ايمًٛم٥م ايممميٖم٥م، 

زمٔمّمٜم٣م َمـ ايمت٣مريخ وؽمغم ايمًٙمػ، وزمٔمّمٜم٣م َمـ جت٣مرب رصم٣مل ايمدفمقة واحلقادث 

ايمتل وومٔم٦م هلؿ، وزمٔمّمٜم٣م فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٚمثٝمؾ وايمتٗمري٤م دون أن سم٘مقن ومد وومٔم٦م 

 همٔماًل.

وإَمث٣مل واحلقادث واحل٘م٣مي٣مت يراد َمٛمٜم٣م  وايمٔمػمة أن هذه ايمٗمِمص

َمر، يمٝمًٜمؾ فمعم اظمدفمقيـ أن يرزمْمقا زمكم َم٣م صمرى سمقوٝمح ايمِمقرة، وسمٗمري٤م إ

 دم ايمٗمِم٥م وزمكم َم٣م ئمٝمُمقٞمف َمـ واومع، يمٔمٙمٜمؿ هيتدون إلم ٞمقر اإليامن.

اسمٌع ايم٘م٣مسم٤م صمزاه اهلل طمغمًا أؽمٙمقزم٣ًم ؽمٜمال َمٝمنًا، وَم٣مل دم زمٔمض إضمٝم٣من 

إلم إؽمٙمقب ايمٔم٣مَمل ايمذي يتٌٔمف ىمثغم َمـ ايمدفم٣مة دم إيِم٣مل هم٘مرهتؿ، وٞمٗمؾ ٞمٗمقًٓ 

فمـ َمُم٣ميخ ايمدفمقة وفمٙمامئٜم٣م، همج٣مء ىمت٣مزمف هذا َمزجي٣ًم َمـ ىمؾ هذه  فمديدة

 ايمٗمِمص وإَمث٣مل واحل٘م٣مي٣مت، همٝمف همقائد وفمقائد، فمًك اهلل أن يٛمٖمع زمف وزمٚم٠ميمٖمف

 ، وأن ي٘مقن ؽم٣ًٌٌم دم هداي٥م ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس إلم ؽمٌٝمؾ اإلؽمالم وضمٓمغمة اإليامن. 
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اظمح٤م يمٙمٛم٣مس َمـ دم ايم٘مت٣مب ظم٣ًمت دايم٥م فمعم روح ايمدفمقة، وٞمَٖمس ايمدافمٝم٥م 

ضمقيمف، ايمرانم٤م دم سمٌِمغمهؿ ويمٖم٦م اٞمت٣ٌمهٜمؿ إلم فمٓمٚم٥م هذا ايمديـ ومج٣ميمف، 

همجزى اهلل ايمُمٝمخ ايم٘مريؿ )حمٚمد فمقم حمٚمد إَم٣مم( طمغم اجلزاء فمعم هذا اجلٜمد 

 اظم٣ٌمرك، وٞمٖمع اهلل زمف وزاده َمـ همّمٙمف.

 واهلل اظمقهمؼ واهل٣مدي إلم ؽمقاء ايمًٌٝمؾ، واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

 زمـ حمٚمد َمٖمٙمح ايمٗمّم٣مةد. أمحد  . أ

 أؽمت٣مذ ايمتٖمًغم وفمٙمقم ايمٗمرآن                                                               

 ٣مجل٣مَمٔم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمديٛم٥م اظمٛمقرةزم

 م1212أيٙمقل  3هـ = 1441حمرم  15    
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 فضيلة الدكتور/ عبد الغني القاسمي
 رمح٥م اظمٌٔمقث فمعم وٞمًٙمؿ وٞمِمقم ٙمٚمتٗمكميم وايمٔم٣موم٥ٌم ايمٔم٣مظمكم رب هلل احلٚمد

 :وزمٔمد أمجٔمكم وصحٌف أيمف فمعم و يمٙمٔم٣مظمكم
 اظمٔمٛمك إص٣مزم٥م َمٛمٜم٣م يمٕم٣مي٣مت وهذا إَمث٣مل رضب سمٔم٣ملم اهلل ىمت٣مب زمف متٝمز مم٣م إن

 ايم٘مالم صمٔمؾ إذا: اهلل( )رمحف اظمٗمٖمع ازمـ وم٣مل ىمام ايمٔمٗمقل دم صقره٣م سمٛمِم٤م ضمتك

  احلدي٧م. يمُمٔمقب وأوؽمع يمٙمًٚمع وأٞمؼ يمٙمٚمٛمْمؼ أووح ىم٣من َمثال

 أرزم٣مب فمجز ايمذي ايمٌالنمل ايمرزم٣مين اظمًٙمؽ هذا يمٌٝم٣من اظمُمٚمرون ؾمٚمر وفمٙمٝمف

 حمٚمد فمقم حمٚمد ايمُمٝمخ أطمقٞم٣م ايم٣ٌمب هلذا ؾمٚمر وممـ زمٚمثٙمف، يٟمسمقا أن ايمّم٣مد يمٕم٥م

 رضب دم إومقال مج٣مل) اظم٣ٌمرك ايمًٖمر هذا دم أزمدع اهلل( همٗمد )ضمٖمٓمف إَم٣مم

 َمـ ىمؾ يدرىمٜم٣م ضمٗمٝمٗم٥م زمؾ َمٛم٣م، جم٣مَمٙم٥م سيمٝم أزمدع ومد وومقيمٛم٣م( وإَمث٣مل ايمٗمِمص

 اظمٛمٜم٨م هذا ىمت٣مزمف دم هن٨م ىمٔم٣مدسمف اهلل ضمٖمٓمف هم٣مظم٠ميمػ َمتٟمٞمٝم٥م، ومراءة ايمًٖمر هذا ومرأ

 يًتُمٜمد ىمام زم٣مظمٛم٣مؽم٥ٌم، إزمقاب يرزمط همؼماه وايمتديمٝمؾ، وايمتٌقي٤م ايمند دم ايمٔمٙمٚمل

 َمع وآصْمالضمل ايمٙمٕمقي زم٣محلد إيمٖم٣مظ سمٔمريػ َمع ايمقضمٝمكم زمٛمِمقص
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 ايم٘مت٣مب هلذا أفمْمك مم٣م ايمممع وفمٙمقم ايمٙمٕم٥م أهؾ َمـ إفمالم زم٘مالم آؽمتئٛم٣مس

 ايم٘مت٣مب دم ي٣ٌمرك أن ايم٘مٌغم ايمٔمقم اهلل َمـ همٛمًٟمل صمقاٞمٌٜم٣م، ىمؾ َمـ ذفمٝم٥م ضمٙم٥م

  آَمكم. إَم٥م زمف يٛمٖمع وأن وص٣مضمٌف

 " ايمٔم٣مظمكم رب هلل واحلٚمد"                             

 ايمٗم٣مؽمٚمل ايمٕمٛمل فمٌد .د                                                                           

 دىمتقراه دم احلدي٧م ايممميػ وفمٙمقَمف                                                                     

                               رع اجلزائرهم اظمٕمرب فمٙمامء يمرازمْم٥م اظم٠موم٦م اظمممف                                                             

 اظمٕمرب فمٙمامء يمرازمْم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٙمجٛم٥م دم وفمّمق                                                           
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لة الدكت ور/  ي 
 
ض

 
 (حفظًالهللاحعلاىل)لٌطٍطًااوسلاَف

 أٞمٖمًٛم٣م ذور ـَم زم٣مهلل وٞمٔمقذ وٞمًتٕمٖمره، وسمًتٔمٝمٛمف ٞمحٚمده هلل احلٚمد إن

 ويمٝم٣مً  يمف جتد همٙمـ يّمٙمؾ وَمـ اظمٜمتد، همٜمق اهلل هيده َمـ أفماميمٛم٣م، ؽمٝمئ٣مت وَمـ

 وؾمٖمٝمٔمٛم٣م ضمٌٝمٌٛم٣م يمٙمٔم٣مظمكم، رمح٥مً  اظمٌٔمقث فمعم وايمًالم وايمِمالة َمرؾمدًا،

 سمٌٔمٜمؿ وَمـ وآه، وَمـ مجٝمٔم٣مً  وأصح٣مزمف آيم٥م وفمعم اهلل، فمٌد زمـ حمٚمد ووم٣مئدٞم٣م

 .ايمديـ يقم إلم زم١مضم٣ًمن

 -:وزمٔمد ؿمٝم٥ٌم حتٝم٥م (اهلل ضمٖمٓمف) إَم٣مم حمٚمد فمقم حمٚمد ايمُمٝمخ اظم٠ميمػ

 اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِل   ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وم٣مل فمٛمٜمام اهلل ريض ؽمٖمٝم٣من أيب زمـ َُمَٔم٣مِوَي٥مَ  فمـ

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ـْ ):َيُٗمقُل  َوؽَمٙم  ا زمِفِ  اهلل ُ ُيِردِ  ََم ْٜمفُ  طَمغْمً ( دِم  ُيَٖمٗمِّ ـِ ي : ايمٙمٕم٥م دم وايمٖمٗمف (1)ايمدِّ

 . وايمممع ايمديـ همٜمؿ فمعم الومفإؿم نمٙم٤م شمؿ ايمٖمٜمؿ، هق

َٕم٥م دِم  ايْمِٖمْٗمف إِذْ  يٖمٜمٚمُف،: َأي( يٖمٗمٜمف: )وَمْقيمف :(اهلل رمحف) :ايمٔمٝمٛمل ووم٣مل  ايمٙم 

 شمؿ   يٖمٗمف، همٗمف َمـ ومقرم، يٖمٜمٚمقا: َأي ،(1)(وَمْقرِم  َيْٖمَٗمُٜمقا: )سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل . ايْمَٖمٜمؿ
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ئَم٥م، فمٙمؿ زمِفِ  طُمص ِ  َمـ يم٘مؾ اخلغم هم٘مؾ (1) هَمِٗمٝمٜم٣م ُيًٚمك زمِفِ  وايمٔم٣ممل ايممم 

 اهلل حم٥ٌم فمالَم٣مت َمـ فمالَم٥م همٜمذه ايمٔمٙمؿ وؿمٙم٤م ايمممفمل زم٣ميمٔمٙمؿ فمٚمؾ

 .ايمديـدم  فٗمٖموايمت ايمٔمٙمؿ وؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ايمُم٣منمؾ ؾمٕمٙمف جئمؾ أن يمإلٞم٣ًمن

 زمؾ ايمٛم٣مس، إلم رؽم٣ميمتف إليِم٣مل واضمداً  أؽمٙمقزم٣مً  ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ئمتٚمدمل 

 آطمر ضمٝمٛم٣مً و احلقار، أؽمٙمقب ئمتٚمد ضمٝمٛم٣مً  همٜمق وسمٛمقفم٦م، أؽم٣ميمٝمٌف سمٔمددت

 وايمتقصمٝمف ايمٛمٖمًٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م أؽمٙمقب ئمتٚمد وسم٣مرة اظمثؾ، رضب أؽمٙمقب ئمتٚمد

 ىمت٣مب وسمدزمر سمٟمَمؾ َمـ فمعم ختٖمك ٓ ايمتل إؽم٣ميمٝم٤م َمـ ذيمؽ نمغم إلم اخلٙمٗمل،

 .ايمٔمزيز اهلل

 وايمًٛم٥م هب٣م ايم٘مريؿ ايمٗمرآن افمتٛمك ايمتل إؽم٣ميمٝم٤م َمـ ايمٗمِم٥م وأؽمٙمقب

 آسمٔم٣مظ وصمقاٞم٤م يمتُمقيؼ،ا فمٛمٌم َمـ همٝمٜم٣م ظم٣م طم٣مص٥م: فمٛم٣مي٥م ايمٛمٌقي٥م

 .وآفمت٣ٌمر

 }: سمٔم٣ملم ومقيمف ذيمؽ َمـ آي٥م َمـ أىمثر دم هذا إلم ايمٗمرآن أظمح وومد 

ُٜمؿْ  ايْمَٗمَِمَص  هَم٣موْمُِمصِ  ُرونَ  يَمَٔمٙم   أضمًـ هق ايمٗمرآين وايمٗمِمص ،(1){ َيَتَٖم٘م 

ـُ  }: ؽمٌح٣مٞمف وم٣مل ايمٗمِمص، ـَ  فَمَٙمْٝمَؽ  َٞمُٗمص   َٞمْح ًَ  . (3){ ايْمَٗمَِمصِ  َأضْم
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 دِم  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  }: وصمؾ فمز وم٣مل ايمٗمِمص، أٞمٖمع هق ايمٗمرآين وايمٗمِمص

ةٌ  وَمَِمِِمِٜمؿْ  ٣ٌَمِب  ُٕورِم  فِمػْمَ  ايمٗمٙمقب إصالح دم سمٟمشمغمه٣م يمٗمقة : وذيمؽ(1){ إيَْم

 . وإطمالق وإفمامل

 ايمٗمِمص. أؽمٙمقب ايمٗمرآن افمتامد سمٌكم ايمتل أي٣مت َمـ ذيمؽ نمغم إلم

 ايمٛمٌل ٙمؽؽم همٗمد ايممميٖم٥م ايمٛمٌقي٥م آضم٣مدي٧م دم ايمٗمِم٥م صم٣مءت وىمذيمؽ

 َمقاؿمـ دم إؽمٙمقب هذا واؽمتخدم اظمٛمٜم٨م هذا (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم)

 فمٙمٝمف اهلل صعم) ايمٛمٌل أصح٣مب َمـ ؾم٣مزًم٣م أن :همٚمٛمٜم٣م ىمثغمة، وَمقاومػ َمتٔمددة،

 اظمممىمكم َمـ إذى زمف زمٙمغ فمٛمف اهلل ريض إرت زمـ طم٣ٌمب وهق (وؽمٙمؿ

 أص٣مزمف َم٣م فيم ؾم٣مىمًٝم٣م (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ايمٛمٌل همٟمسمك َمٌٙمغ، ىمؾ وايمُمدة

ِل   َأسَمْٝم٦ُم : همٗم٣مل ٌد  َوُهقَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛمٌ  ٥ٌَمِ  ـمِؾِّ  دِم  َوُهقَ  زُمْرَدةً  َُمَتَقؽمِّ  ايْمَ٘مْٔم

ـْ  يَمِٗمٝمٛم٣َم َووَمْد  ىمكِمَ  َِم ةً  اظْمُمْمِ َٓ  !اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م :هَمُٗمْٙم٦ُم  ؾِمد   َوُهقَ  هَمَٗمَٔمَد  ،اهلل َ سَمْدفُمق َأ

ـْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  ":هَمَٗم٣مَل  ،ُٜمفُ َوصْم  حُمَْٚمر   ٌَْٙمُ٘مؿْ  ََم ِديدِ  زمِِٚمَُم٣مطِ  يَمُٝمْٚمَُمطُ  وَم  ُدونَ  ََم٣م احْلَ

ـْ  فِمَٓم٣مَِمفِ  ؿٍ  َِم هُمفُ  ََم٣م فَمَِم٤ٍم  َأوْ  حَلْ ـْ  َذيمَِؽ  َيٌْمِ  فَمعَم  اظْمِٛمَُْم٣مرُ  َوُيقَوعُ  ،ِديٛمِفِ  فَم

هُمفُ  ََم٣م زم٣ِمشْمٛمكَْمِ  هَمُٝمَُمؼ   َرْأؽِمفِ  ََمْٖمِرِق  ـْ  َذيمَِؽ  َيٌْمِ ـ   ،ٛمِفِ ِدي فَم ََْمرَ  َهَذا اهلل ُ َويَمُٝمتِٚم  ْٕ  ا

غمَ  ضَمت ك ًِ اىم٤ُِم  َي ـْ  ايمر  ََمْقَت  إلَِم  َصٛمَْٔم٣مءَ  َِم ٓ   خَي٣َمُف  ََم٣م ضَمْيَ  :زَمَٝم٣منٌ  َزادَ  ،اهلل َ إِ
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ْئ٤َم   ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمٗمِم٥م هبذه ورزم٣مهؿ وصػمهؿ : همُمجٔمٜمؿ(1) ش نَمٛمَِٚمفِ  فَمعَم  َوايمذِّ

 .ديٛمف وٕصمؾ اهلل، ؽمٌٝمؾ دم ئٜمؿزمال وؾمدة إويمكم، صػم ضم٣مل سمِمقر ايمتل

 ايمٗمِمص رضب دم إومقال مج٣مل" ىمت٣مزمف دم اظم٠ميمػ فمٚمؾ همٗمد

 َمـ جمٚمقفم٥م إَم٣مم حمٚمد ايمُمٝمخ يمٛم٣م ومجع إَمث٣مل َمٔمٛمك يمٛم٣م همٌكم. "وإَمث٣مل

 ايمٔمػمة َمٛمٜم٣م ي٠مطمذ ايمتل وايمٗمِم٥م يمٙمٚمثؾ ىمٛمٚمقذج  ايمٗمرآٞمٝم٥م وايمٗمِمص إَمث٣مل

 َمـ زمٛمامذج أسمٌع شمؿ ،َم٥ميمأل ورؾم٣مد هداي٥م ىمت٣مب وهق وٓ وىمٝمػ وايمٔمٓم٥م

)صعم اهلل فمٙمٝمف إيمٝمف يقضمك وضمٝم٣م إٓ هق وَم٣م وٓ وىمٝمػ ايمٛمٌقي٥م ايمًٛم٥م

 ايمًٙمػ ؽمغم دم وإَمث٣مل ايمٗمِمص َمـ زمٚمجٚمقفم٥م يمٛم٣م صم٣مء شمؿ وؽمٙمؿ(،

 وأَمثٙم٥م ومِمص يمٛم٣م رضب شمؿ وَمـ ،اظمممق اإلؽمالَمل ايمت٣مريخ وَمـ ايمِم٣ميمح

 َمع شم٦مضمد ايمتل وايمٗمِمص وايمتج٣مرب ايمدفمقة رصم٣مل وجت٣مرب طمػمات َمـ

 زمٔمّمٜمؿ.

 ىمت٣مزمف سمٟميمٝمػ دم إَم٣مم حمٚمد فمقم حمٚمد ايمُمٝمخ اظم٠ميمػ أؽمٙمقب هم٘م٣من

 ئمٚمؾ َمـ ىمؾ وأٞمِمح ؾمَٝمٗم٣م" وإَمث٣مل ايمٗمِمص رضب دم إومقال مج٣مل"

 ايمْمريؼ ـمٙمٚم٥م يمف يٛمغم ِهصم٣م يمف يمٝم٘مقن ايم٘مت٣مب  يٗمرأ أن اهلل إلم زم٣ميمدفمقة

 فمٚمؾ وَمـ ٞمٌٝمف وؽمٛم٥م اهلل ىمت٣مب إلم زم٣ميمرصمقع أضمقصمٛم٣م همام اظمقضمش وايمٔم٣ممل

 ايمٔمٙمؿ ٞممم فمعم وأفم٣مٞمف إَم٣مم حمٚمد فمقم حمٚمد اظم٠ميمػ ايمُمٝمخ اهلل ضمٖمظ، هبدهيؿ
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 يمف اهلل وٞمًٟمل  واظمًٙمٚمكم اإلؽمالم وزمٔمٙمٚمف زمف يٛمٖمع وأن أيَمػ زمام وايمٔمٚمؾ

 .ضمًٛم٣مسمف َمٝمزان دم ايمٔمٚمؾ هذا جئمؾ وأن وايمًداد ايمتقهمٝمؼ

 مح٥م رزمفومدم يمف ايمٔمٌد ايمٖمٗمغم وايمْم٣مَمع زمر

 ايمدىمتقر وؽم٣مم حمٚمقد صمػم ايمْمٝمْمل                                                   

 أؽمت٣مذ أصقل ايمٖمٗمف وايمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م                                             

 ورئٝمس ومًؿ ايمٖمٗمف وأصقيمف                        

 ايمقٓي٣مت اظمتحدة إَمري٘مٝم٥م -دم صم٣مَمٔم٥م َمٛمٝمًقسم٣م                                       

هـ1441/ؾمٔم٣ٌمن17-م32/3/1211 ايمثالشم٣مء                                         
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3 

 مقدمة المؤلف
ـْ  زم٣مهللِ وٞمٔمقذُ  وٞمًتٕمِٖمُرُه، وٞمًتٔمٝمٛمُُف، َٞمْحَٚمُدُه، هللِ، احلٚمُد  إن    ذورِ  َِم

ٛم٣َم ًِ ـْ  أفماميمِٛم٣َم، وؽمٝمئ٣مِت  أٞمٖم ـْ  يَمُف، َُمِّمؾ   همالَ  اهللُ هيدِ  ََم  . يَمفُ  َه٣مِديَ  هَمالَ  ُيّْمٙمِْؾ  َوََم

ٓ   إيمفَ  ٓ أنْ  وأؾمٜمُد   . يمَُِمْٟمٞمِفِ  سَمْٔمٓمِٝماًم  يَمُف، ذيَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهللُ إِ

ًدا أن   وأؾمٜمُد   آيمِفِ  وفَمعَم  فمٙمٝمفِ  اهللُ َصعم   َوطَمٙمِٝمُٙمفُ  ورؽُمقيُمُف، فمٌُدهُ  حُمَٚم 

ـْ  وَصْحٌِِف، ٣منٍ  سَمٌَِٔمُٜمؿْ  َوََم ًَ ، َيْقمِ  إلَِم  زم١ِمضِْم ـِ ي ٙمِٝماًم  َوؽَمٙم ؿَ  ايمدِّ ًْ  .ىمثغًما سَم

٣م ٌَْح٣مَٞمفُ - هم١من اهلل ُ :زَمْٔمُد  أَم   َوفَمَجَزِت  َوصْمِٜمِف، يمِٛمُقرِ  ايْمُقصُمقهُ  فَمٛم٦َِم  -َوسَمَٔم٣ملَم  ؽُم

ـْ  ايْمُٔمُٗمقُل  َ  ايْمِٖمَْمَرةُ  َوَديم ٦ِم  ُصٛمِْٔمِف، إِْدَراكِ  فَم ْٕ ٌِْٜمِف، َِمْثٙمِفِ  اَْمتِٛم٣معِ  فَمعَم  ِديم ٥مُ َوا  َوؾِم

ٛم٣َم ََمْقُصقٌف  اَلِل، زمِٛمُُٔمقِت  ََمٛمُْٔمقٌت  ايْمَ٘ماَمِل، زمَِِمَٖم٣مِت  َرزم  هٌ  اجْلَ ـِ  َُمٛمَز  ٌِٝمفِ  فَم  ايمُم 

هَْمَٜم٣ممُ  سُمْدِرىُمفُ  َٓ  َواظْمَِث٣مِل، َوايمٛم َٗم٣مئِصِ  ْٕ ٌَْح٣مَٞمفُ - ا َٓ  ،-ؽُم ٌُْٙمُٕمفُ  َو َْوَه٣مُم، سَم ْٕ َٓ  ا  َو

ََٞم٣مَم، ُْمٌِفُ يُ  ْٕ َٓ  َيٛم٣َمُم، َٓ  َووَمٝم قمٌ  َيُٚمقُت، َٓ  ضَمل   ا ٌَِٕمل َو  ىَمَُمَػ  يَمقْ  َيٛم٣َمَم، َأنْ  يَمفُ  َيٛمْ

ُج٤َم  ـْ  احْلُ ضَْمَروَم٦ْم  َوصْمِٜمفِ  فَم ٌَُح٣مُت  َٕ هُ  إيَِمْٝمفِ  اَْمَتد   ََم٣م َوصْمِٜمفِ  ؽُم  دِم  صَمؾ   زَمٌَمُ

 .فُماَلهُ 

٣ٌَمدَ  ـْ  إِن  : اهلل ِ فِم َؾ  ََم َؾ  ايْمَ٘مْقِن، َهَذا دِم  سَمَٟمَم  ٣مِن، طَمْٙمِؼ  دِم  َوسَمَٟمَم  ًَ ْٞم  َوطَمْٙمِؼ  اإْلِ

َٝمَقاِن، َؾ  احْلَ ْٝمؾِ  سَمَٗمٙم ٤ِم  دِم  َوسَمَٟمَم  يَم٥مً  َذيمَِؽ  َديم فُ  َوايمٛم َٜم٣مرِ  ايمٙم  َٓ - فَمَٓمَٚمتِفِ  فَمعَم  َأىمِٝمَدةً  َد

ٌَْح٣مَٞمفُ  اَم  ،-َوسَمَٔم٣ملَم  ؽُم ٌُْد  اْزَدادَ  َوىُمٙم  اًل  ايْمَٔم  هللِ ِ سَمْٔمٓمِٝمُٚمفُ  زادَ  اهلل ِ طَمْٙمِؼ  دِم  ًراَوسَمَدزم   سَمَٟمَم 



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

15  

ُتُف، زمَِذيمَِؽ  هَمَتْزَدادُ  ،-سَمَٔم٣ملَم - ٌُقِدي  اَم  فُم ُٙمفُ  َوَؤُمَػ  سَمْقضِمٝمُدُه، َؤُمَػ  َوىُمٙم   دِم  سَمَٟمَم 

ُتُف، وَمٙم ٦ْم  اهلل ِ طَمْٙمِؼ  ٌُقِدي  ْت: َأوِ  فُم ٣ٌَمدَ  اهلل ُ َٞمَدَب  َويمَِذا اْٞمَحَنَ رِ  ايْمِٔم  ىمَِت٣مزمِِف، دِم  يمِْٙمَتَدزم 

رِ  ـْ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  ايْمُٗمْرآنَ  َيَتَدزم ُرونَ  َأهَمالَ { :سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  طَمْٙمِٗمِف: فِمَٓمؿِ  دِم  َوايمت ُدزم   َِم

 (.1)} ىَمثغًِما اطْمتاَِلهًم٣م همِٝمفِ  يَمَقصَمُدواْ  اهللِّ نَمغْمِ  فِمٛمدِ 

 ايمٗمِمص ىمام ٓ خيٖمك فمٙمٝم٘مؿ أن سمقوٝمح إهم٘م٣مر، زميب !أضمٌتل ايم٘مرام

يٗمرر ايمٖم٘مرة ويثٌتٜم٣م دم ايمذهـ، زمؾ ودم ايمٗمٙم٤م، وهل أومرب ؿمريؼ  رءَمث٣مل، ٕاو

 .يمإلومٛم٣مع

، زميب إَمث٣مل وىمام ٓ خيٖمك فمعم أضمد هم١من ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، ومد اَمتأل

َتْحٝمِل َٓ  اهلل َ إن   {همٗمد وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف:  ًْ َب  َأن َي ٣م ََمَثاًل  َيْيِ  زَمُٔمقَو٥مً  َم 

٣مهمَ  هَمْقوَمَٜم٣م هَماَم  ـَ  َٟمَم  فُ  هَمَٝمْٔمَٙمُٚمقنَ  آََمٛمُقا ايم ِذي ؼ   َأٞم  ٣م َِمـ احْلَ ِْؿ َوَأَم  هبِّ ـَ  ر   ىَمَٖمُروا ايم ِذي

َذا اهلل ُ َأَرادَ  ََم٣مَذا هَمَٝمُٗمقيُمقنَ   زمِفِ  ُيِّمؾ   َوََم٣م  ىَمثغًِما زمِفِ  َوهَيِْدي ىَمثغًِما زمِفِ  ُيِّمؾ   ََمَثاًل  هِبََٰ

  ٓ ُب  {(، ووم٣مل سمٔم٣ملم:1)}ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ  إِ ََْمَث٣مَل  اهلل ُ َوَيْيِ ْٕ ُٜمؿْ  يمِٙمٛم ٣مسِ  ا  يَمَٔمٙم 

ُرونَ  ََْمَث٣مُل  َوسمِْٙمَؽ }(. ووم٣مل سمٔم٣ملم:3)} َيَتَذىم  ْٕ ٣م ا هُبَ ٓ   َئْمِٗمُٙمَٜم٣م َوََم٣م يمِٙمٛم ٣مسِ  َٞمْيِ  إِ

 (.4) {ايْمَٔم٣مظمُِقنَ 
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ًرا، ومراءةً  ايمٗمرآن، وَمـ ٞمٓمر دم وَمِمص الً  وسمدزم  ًرا، وسمٟمَم   فمٛمد ووومقهًم٣م وسمٖم٘م 

 اهلل وم٣مل وأهَمْٝمُده: وأمَت ف ايمٗمِمص، أضمًـ همٜمق ايمٔمج٣مئ٤م: ؽمٝمجد ويمْم٣مئٖمف، ٌففمج٣مئ

ـُ  {: - وصمؾ فمز - ـَ  فَمَٙمْٝمَؽ  َٞمُٗمص   َٞمْح ًَ  ايْمُٗمْرَآنَ  َهَذا إيَِمْٝمَؽ  َأْوضَمْٝمٛم٣َم زماَِم  ايْمَٗمَِمصِ  َأضْم

ـْ  ىُمٛم٦َْم  َوإِنْ  ٌْٙمِفِ  َِم ـَ  وَم ِ ُٜمؿْ  َٗمَِمَص ايمْ  هَم٣موْمُِمصِ  { ووم٣مل سمٔم٣ملم:، (1) { ايْمَٕم٣مهمِٙمكِمَ  ظمَ  يَمَٔمٙم 

ُرونَ   .(1) {َيَتَٖم٘م 

ـْ  ـِ  فَمْٚمِرو وىمذيمؽ ايمًٛم٥م اظمْمٜمرة، همٗمد صم٣مء فَم  فَمَٗمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ايْمَٔم٣مِص، زْم

ـْ   .(3ََمَثٍؾ) َأيْمَػ  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم

تف فمعم ومص   ومد جيده (:)ٙمٛمٌل يمٔمْمرة يمًغمة اايموَمـ ٞمٓمر دم   همٝمف َم٣م أَم 

 همٗمد صَمرَم: وٓ ايمٔم٣ٌمرات، وأزمكم إيمٖم٣مظ، زمٟمهمِمح ٣مت،وايمٔمٓم ايمِٔمػَم  أفمٓمؿ

 صعم   - ضمؼ   إٓ   همٝمف َِمـ خيرج وٓ اهلقى، فمـ يٛمْمؼ وٓ ايم٘مٙمؿ، صمقاَمعَ  ُأوِتَ 

 ف وؽمٙم ؿ.فمٙمٝم اهلل

٥م هذه َمـ ايمِم٣محلكم ايمًٙمػ ؽِمغم وَمـ ٞمٓمر دم  اهلل فمعم ايم٘مريٚم٥م إَم 

(َمـ ) يـ، جيد دم ؽمغمهؿ ا يقم إلم زم١مضم٣ًمن وسم٣مزمٔمٝمٜمؿ ايم٘مرام، ايمِمح٣مزم٥م يمدِّ

 َم٣م يٛمقر درزمف.
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همٚمـ انمؼمف َمـ هذا اظمٔمكم ايمِم٣مدم وهق دم ؿمريؼ ايمدفمقة إلم اهلل )فمز 

 . وَمـ ضم٣مد فمٛمف وؾ ونمقى، وصمؾ( اهتدى ورؾمد

 : اظمًٙمؽ، ىمام وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل هذا ايمُمٔمراء ؽمٙمؽ وومديام

ـ  سمٟمؽَمـ ٓ  ىمالُب  قدِ إؽم صُمَث٧ِم  فمعم َروَمَِم٦ْم      ٣ميمْم٣مظم ايمزَم٣منِ  نَمدرِ  فمعم َٖم

ـ   ٓ ٌَ ًَ  (1)ىمالُب  وايم٘مالُب  أؽمقداً  إؽمقدُ  سمٌٗمك   أؽمٝم٣مِده٣م فمعم سَمٔمُٙمق زَمروْمِِمٜم٣م حَتْ

ايمتل سمٗمرب  َمـ إَمث٣مل مجٔمف ؽمتْمٝمعويمذا أضم٦ٌٌم أن أذع دم مجع َم٣م أ

أن أىمت٤م َم٣م  ،ايمٖم٘مرة يمألذه٣من، وذيمؽ زمٔمد أن ؿمٙم٤م َمٛمل زمٔمض أضم٣ٌميب دم اهلل

 ٣مظمكم.وُمدر رم َمـ أَمثٙم٥م اظمٌٙمٕمكم فمـ رب ايمٔم

ويم٘مـ زمٌماضم٥م ومٙم٦م دم ٞمٖمز صحٝمح ؽمٚمٔمٛم٣م ىمثغما َمـ ايمٗمِمص 

حّم٣مره٣م وإَمث٣مل، ويم٘مٛمٜم٣م دم اظمٝمدان ايمدفمقي سمٟمت فمٛمد احل٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م، هم٣مؽمت

ؽمتٔمٛم٦م زم٣مهلل سمٔم٣ملم، وزمدأت ايم٘مت٣مزم٥م همٌدأت زمٖمّمؾ ومجٔمٜم٣م حيت٣مج إلم ووم٦م، هم٣م

تل اهلل سمٔم٣ملم إهم٘م٣مر سمتقارد وىمؾ يقم أؽمتحي زمٔمض ايمٗمِمص وإَمث٣مل ايم

 ىمٛم٦م َم٣م ٞمًٚمٔمٜم٣م َمـ أضم٣ٌمزمٛم٣م وَمُم٣مخيٛم٣م دم َمٝمدان ايمدفمقة إلم اهلل، وىمذيمؽ

 فمعم يمٝمًٜمؾ واضمد وفم٣مء دم إَمث٣مل هذه يمت٘مقن ىمتٌل، دم َمتٖمروم٣م ؽمْمرسمف

 .َمْم٣ميمٔمتٜم٣م ايمٗم٣مرئ

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

18  

ٌدأت ايم٘مت٣مب زمٌٔمض إَمثٙم٥م ايمتل ؽمْمره٣م رزمٛم٣م دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز، هم

ٛم٣م وَمِمْمٖم٣مٞم٣م وىمذيمؽ زمٔمض إَمثٙم٥م وايمٗمِمص ايمتل وردت فمعم يم٣ًمن ضمٌٝمٌ

 حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

وىمذيمؽ زمٔمض ايمٗمِمص اهل٣مدهم٥م ايمتل وردت دم زمٔمض ايم٘مت٤م أو ايمتل 

 ٞمممت فمعم صٖمح٣مت َمقاومع ايمتقاصؾ آصمتامفمل.

ومِم٥م َم٣م يٛم٣مؽم٤م يمتقوٝمح هم٘مرهت٣م وَم٣م سمرؾمد إيمٝمف  َمع ووع يم٘مؾ َمثؾ أو

 َمـ احل٘مؿ واظمقافمظ.

ِم٣م يمقصمٜمف ايم٘مريؿ، واؽمٟمل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أن جئمؾ هذا ايمٔمٚمؾ طم٣ميم

ٞمحٓمك زمف رو٣م َمقٓٞم٣م ايم٘مريؿ، وأن ئًمدٞم٣م زمف يقم ايمديـ، وأن يٛمٖمٔمٛم٣م زمف ومجٝمع 

 اظمًٙمٚمكم.

 لدلؤٌفا                                     

 ايمراصمل فمٖمق رزمف اظمٛم٣من                                                

 حمٚمد زمـ فمقم حمٚمد إَم٣مم                                                                            
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ا

 لٌبلابالقأوي

 لقأمثلايا

 ٌغًتاولططالحلا
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ا

الٌبلابالقأوي
القأمثلايامعىن

 ايمُمٌف، وصمف وزمٝم٣من ايمتُمٌٝمف ؿمريؼ فمـ رء َمٛمزيم٥م رء إفمْم٣مء اظمثؾ دم إصؾ

 همٝمف صم٣مٞم٤ٌم  َمٛمف ُيٙمٚمح أن همٝمف ي٘مٖمل زمؾ ايمقصمقه، ىمؾ َمـ اظمْم٣مزمٗم٥م ايمُمٌٝمف دم يٙمزم وٓ

 .ايمتُمٌٝمف َمـ ايمٕمرض حيٗمؼ َم٣م ؾمٌفٌ 

 َِمْثَٙمف. همٝمجٔمؾ َمثالً  يمًمء ُيَيب ايمذي ايمًمء واظمََثُؾ 

ٙمِٝم٥م وايمِمٖم٥مُ  واحَلْذوِ  اظمِث٣مل َمـ َمْٟمطمقذ واظمََثؾ  رضب همالنٌ  متث ؾ ويٗم٣مل وٞمٔم٦ٌم  حَتْ

٣م ي٣م ايمٔمزيز:) ايمتٛمزيؾ ودم ََمَثاًل، رضزمف زم٣ميمًمء ومَتَث َؾ  ََمَثاًل، ب ايمٛم٣مُس  َأهي   ََمَثؾ رُضِ

ٌَُدوا َأهنؿ يمؽ( وذ يمف هم٣مؽمَتِٚمٔمقا َٚمع ٓ َم٣م اهلل دون َمـ فَم ًْ ٌٌِْم  وٓ َي  يٛمِزل مل وَم٣م ُي

٥م زمف ا ََمَثالً  يمف صمٔمٙمقه مم ٣م اجلَقاب اهللُ همَٟمفْمَٙمؿ ضُمج  ٌُدون ايمذيـ إِن   همٗم٣مل:) وٞمِدًّ  َمـ سَمْٔم

 وهل هللِ  وَأَمث٣مًٓ  َأْٞمدادا إَصٛم٣ممُ  هذه سم٘مقنُ  ىمٝمػ ( يٗمقل ُذزم٣مزم٣مً  خيُٙمٗمقا يمـ اهلل دون

ٌُْٜمؿ وإِن يمف:) ىمٙم ٜمؿ اصمتٚمٔمقا ويمق اهللُ طمٙمؼ مم٣م رء َأؤمػ ُٙمؼخت ٓ ُٙم ًْ زم٣مُب  َي   ايمذ 

ٙمقَب  خيٙمِِّمقا مل(  ؾمٝمئ٣مً  ًْ  . (واظمَْْمٙمقُب  ايمْم٣ميم٤ُِم  َؤُمَػ  :)وم٣مل شمؿ َمٛمف، اظمَ

 وََمَثالً  ؽَمَٙمٖم٣مً  همجٔمٙمٛم٣مهؿ وصمؾ فمز ومقيمف وَمٛمف ايمِٔمػْمةِ  زمٚمٔمٛمك اظمََثُؾ  ي٘مقن وومد

َٙمِػ  همٚمٔمٛمك يممطمريـ  ً َمكم صمٔمٙمٛم٣مهؿ َأٞم٣م ايم  ومقيمف وَمٔمٛمك ايمٕم٣مزمُِرون هبؿ َيت ِٔمظُ  َمتٗمدِّ

 دم وصمؾ فمز اهلل وم٣مل أي٥م، زمٚمٔمٛمك اظمََثُؾ  وي٘مقن اظمتَٟمطمرون هب٣م ئمتػِم  فِمػْمة َأي وََمثالً 

 ( َأي إِهائٝمؾ يمٌٛمل ََمَثالً  وصمٔمٙمٛم٣مه) وايمًالم ايمِمالة وفمٙمٝمف ٞمٌٝمٛم٣م فمعم فمٝمًك صٖم٥م
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ٌُّقسمِف فمعم سمدل   آي٥مً  ب وظمَ ٣م)  وصمؾ، فمز ومقيمف وَأَم٣م ُٞم ـُ  رُضِ  َمٛمف ومقَُمؽ إِذا َمثالً  َمريؿ ازم

ون ٣مرَ  َأن ايمتٖمًغم دم صم٣مء (َيُِمد  ُ٘مؿْ  )ومٝمؾ: همٙمام () ايمٛمٌل   طم٣مَصَٚم٦ِم  ومريشٍ  ىمٖم   إِٞم 

ٌُُدونَ  َوََم٣م ٣م َأٞمُتؿْ  صَمَٜمٛم ؿَ  ضَمَِم٤ُم  اهلل ِ  ُدونِ  َِمـ سَمْٔم  َأن َرِوٝمٛم٣م ومد ( وم٣ميمقا1) (َواِرُدونَ  هَلَ

ِب  َمٔمٛمك همٜمذا اهلل دون َمـ فُمٌِدوا ايمذيـ واظمالئ٘م٥مِ  فمٝمًك زمٚمٛمزيم٥م آهلتٛم٣م سم٘مقن  رَضْ

ٌْف َمـ وهق اظمٗمدارُ  واظمِث٣مُل  زمٔمٝمًك اظمََثؾ  يمٕمغمه َمٗمداراً  َأي َِمث٣مًٓ  صُمٔمؾ َم٣م واظمثؾ ايمُمِّ

 (.1) اظمُُثؾ واجلٚمع فمٙمٝمف حُيَْذى

القأمثلايافالئذ

 وسمرهمع يمٙمٔمٗمؾ ايمقهؿ وسمًخر آٞمت٣ٌمه وجتٙم٤م ايمِمقرة سمٗمرب إَمث٣مل

 فمٌد اإلَم٣مم يٗمقل هٛم٣م وَمـ وسمٗمرزمف اظمْمٙمقب وسم٠ميمػ ايمٕم٣مهمٙم٥م ايمٗمٙمقب فمـ احلج٣مب

 ايمٔمٗمالء اسّمٖمؼ مم٣م أنّ  افمٙمؿ :-اهلل رمحف – واإلفمج٣مز ايمٌالنم٥م إَم٣مم اجلرصم٣مين ايمٗم٣مهر

 َمٔمروف، دم زم٣مطمتِم٣مر هل ُأزمرزت أو اظمٔم٣مين، أفمٗم٣مب دم صم٣مء إذا ايمتٚمثٝمؾ انّ  فمٙمٝمف

 َمـ ورهمع َمٛمٗم٥ٌم، وىمًٌٜم٣م ُأهّب٥م، ىم٣ًمه٣م صقرسمف إلم ٙمٝم٥مإص صقره٣م فمـ وُٞمٗمٙم٦م

 ايمٗمٙمقب ودفم٣م هل٣م، ايمٛمٖمقس حتريؽ دم ومقاه٣م وو٣مفمػ ٞم٣مره٣م، َمـ وؾم٤ّم  أومداره٣م،

 سُمٔمْمٝمٜم٣م أن فمعم ايمّْم٣ٌمع وومن وىمٙمٖم٣ًم، ص٣ٌمزم٥م إهمئدة أوم٣ميص َمـ واؽمتث٣مر إيمٝمٜم٣م،

 . وؾمٕمٖم٣مً  حم٥ٌم
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 ويًتٔمكم احلج٥م، وإوم٣مَم٥م احلؼ يمٛمٌمة فمٌم ىمؾ دم اهلل إلم ايمدفم٣مة هب٣م واؽمتٔم٣من

 دم ايمؼمزمٝم٥م ووؽم٣مئؾ وايمتُمقيؼ، اإليّم٣مح وؽم٣مئؾ َمـ ويتخذوهن٣م اظمرزمقن هب٣م

 (.1) .ايمذم أو اظمدح ودم ايمتٛمٖمغم، أو ايمؼمنمٝم٤م

َب  وَمْد : وَم٣ميُمقا (:رمحه اهلل) ويٗمقل ازمـ ايمٗمٝمؿ  ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ُ رَضَ ََْمَث٣مَل  ؽُم ْٕ هَمَٜم٣م ا  َوَس 

فًم٣م وَمْدًرا ٣ٌَمَدهُ  َوَدل   َوََمٛم٣َمًَم٣م، ٥مً َوَيَٗمٓمَ  َوَذْ ٣ٌَمرِ  فَمعَم  فِم
فْمتِ ِٓ ٌُقِرِهؿْ  زمَِذيمَِؽ، ا ـْ  َوفُم  َِم

ءِ  ْ ؿْ  َٞمٓمغِِمِه، إلَم  ايمًم  هِلِ َٓ ٣ٌَمَرةِ  َأْهُؾ  َهَذا زَمْؾ  ايمٛم ٓمغِِم، فَمعَم  زم٣ِميمٛم ٓمغِمِ  َواؽْمتِْد ْؤَي٣م فِم  ايم تِل ايمر 

ـْ  صُمْزءٌ  ِهلَ  ةِ  َأصْمَزاءِ  َِم ٌُق  ٣َم ايْمَقضْمِل: َأْٞمَقاعِ  ـْ َمِ  َوَٞمْقعٌ  ايمٛم  ٌْٛمِٝم ٥مٌ  هَم١مهِن   ايْمِٗمَٝم٣مسِ  فَمعَم  ََم

٣ٌَمرِ  َوايمت ْٚمثِٝمِؾ،
قِس، اظمَْْٔمُٗمقلِ  َوافْمتِ ًُ َٓ  زم٣ِمظمَْْح  ىَم٣ميْمُٗمُٚمصِ  ايمت ْٟمِويؾِ  دِم  ايمثَِّٝم٣مَب  َأن   سَمَرى َأ

، فَمعَم  سَمُدل   ـِ ي ـْ  همِٝمَٜم٣م ىَم٣منَ  هَماَم  ايمدِّ ـِ  دِم  هَمُٜمقَ  َدَٞمسٍ  َأوْ  هَم٥مٍ َٞمَٓم٣م َأوْ  وِمٌَمٍ  َأوْ  ؿُمقلٍ  َِم ي  ايمدِّ

َل  ىَماَم  ـِ  ايْمَٗمِٚمٝمَص  - َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   - ايمٛم ٌِل   َأو  ي كُ  َوايْمَٗمْدرُ  َوايْمِٔمْٙمِؿ، زم٣ِميمدِّ ُْمؼَمَ
 اظمُْ

ؼُمُ  َِمٛمُْٜماَم  ىُمالًّ  َأن   زَمْٝمٛمَُٜماَم  ًْ ٌَفُ  َي ُٙمفُ  َص٣مضِم ؼُمُ  ُص هَم٣ميْمَٗمِٚمٝم ايمٛم ٣مِس: زَمكْمَ  َوجُيَٚمِّ ًْ  َوايْمِٔمْٙمؿُ  زَمَدَٞمفُ  َي

ـُ  ي ؼُمُ  َوايمدِّ ًْ ٌَفُ  ُروضَمفُ  َي ُٙمفُ  َووَمْٙم  ايمٛم ٣مِس. زَمكْمَ  َوجُيَٚمِّ

ْؤَي٣م]  ْٙمِٚمٝم ٥مُ  ايمر  ـْ [ َوسَمْٟمِويُٙمَٜم٣م احْلُ ـِ  سَمْٟمِويُؾ  َهَذا َوَِم ٌَ ـْ  َِمٛمُْٜماَم  ىُمؾ   دِم  ظم٣َِم زم٣ِميْمِٖمْْمَرةِ  ايمٙم   َِم

َ  إَذا ايمْمِّْٖمَؾ  َوَأن   ايمٛم ُْمَٟمِة، َوىَماَملِ  َحَٝم٣مةِ يمِٙمْ  اظمُْقصِم٥ٌَمِ  ايمت ْٕمِذَي٥مِ  ْ  َوهمِْْمَرسَمفُ  طُمقمِّ ـْ  َئْمِدْل  مَل  فَم

: ـِ ٌَ ؽْماَلمِ  همِْْمَرةُ  َوىَمَذيمَِؽ  ؽِمَقاُه، ََم٣م فَمعَم  إيَث٣مِرهِ  فَمعَم  ََمْٖمُْمقرٌ  هَمُٜمقَ  ايمٙم   اهلل ُ  هَمَْمرَ  ايم تِل اإْلِ

 .ايمٛم ٣مَس  فَمَٙمْٝمَٜم٣م
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ـْ  ٌََٗمرِ  سَمْٟمِويُؾ  َهَذا َوَِم ـِ  زمَِٟمْهؾِ  ايْم ي غْمِ  ايمدِّ ـَ  َواخْلَ َْرضِ  فِماَمَرةُ  هِبِؿْ  ايم ِذي ْٕ  َأن   ىَماَم  ا

ٌََٗمرَ  َه٣م فَمَدمِ  ََمعَ  ىَمَذيمَِؽ، ايْم َه٣م َوىَمْثَرةِ  َذِّ َْرضِ  َوضَم٣مصَم٥مِ  طَمغْمِ ْٕ َذا إيَمْٝمَٜم٣م: َوَأْهٙمَِٜم٣م ا  َوهِلَ

 .َأْصَح٣مزمِفِ  دِم  َٞمْحًرا َذيمَِؽ  ىَم٣منَ  شسُمٛمَْحرُ  زَمَٗمًرا - ؽَمٙم ؿَ وَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   - ايمٛم ٌِل   َرَأى» ظمَ ٣م

ـْ  ْرعِ  سَمْٟمِويُؾ  َذيمَِؽ  َوَِم ْرِث  ايمز  َن   زم٣ِميْمَٔمَٚمِؾ: َواحْلَ
، يمِْٙمَخغْمِ  َزاِرعٌ  ايْمَٔم٣مَِمَؾ  ِٕ ِّ  َوايممم 

 َٓ ٣ٌَمِذرِ  خَيُْرُج  ىَماَم  زَمَذَرهُ  ََم٣م يَمفُ  خَيُْرَج  َأنْ  زُمد   َو ْٞمَٝم٣م زَمَذَرُه: ََم٣م َزْرعُ  يمِْٙم  ََمْزَرفَم٥ٌم، هَم٣ميمد 

فَْماَمُل  ْٕ ٌَْذُر، َوا ْرعِ  ؿُمُٙمقعِ  َيْقمُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َوَيْقمُ  ايْم ٣ٌَمِذرِ  ايمز   .َوضَمَِم٣مِدهِ  يمِْٙم

ـْ  َُم٤ِم  سَمْٟمِويُؾ  َذيمَِؽ  َوَِم ٣مَٞمدِ  اظمَْْٗمُْمقعِ  اخْلَ ًَ ٣مَِمعُ  زم٣ِمظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم، اظمَُْت  َأن   زَمْٝمٛمَُٜماَم  َواجْلَ

َٓ  همِٝمفِ  ُروَح  َٓ  َؼ اظمُْٛم٣َمهمِ  َٓ  ـمِؾ   َو َُم٤ِم  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  هَمُٜمقَ  شَمَٚمَر، َو َذا ىَمَذيمَِؽ: ُهقَ  ايم ِذي اخْلَ  َوهِلَ

ٌ فَ  ُُم٤ِم  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  - سَمَٔم٣ملَم  - اهلل ُ  ؾَم ٛم َدِة: زم٣ِمخْلُ ًَ ُؿْ  اظمُْ هَن 
٣ممٌ  ِٕ ًَ ـْ  طَم٣ميمَِٝم٥مٌ  َأصْم ياَمنِ  فَم  اإْلِ

، غْمِ ٛم َدةً  ٣مىَمْقهِنَ  َودِم  َواخْلَ ًَ َُم٤َم  َأن   َوِهلَ  ُأطْمَرى، ُٞمْ٘مَت٥مٌ  َُم  دِم  صُمِٔمَؾ  زمِفِ  ُاْٞمُتِٖمعَ  إَذا اخْلَ

٣م َأوْ  صِمَدارٍ  َأوْ  ؽَمْٗمٍػ  ِِهَ ـْ  نَمغْمِ ْٞمتَِٖم٣مِع، ََمَٓم٣منِّ  َِم ِٓ وىًم٣م َدامَ  َوََم٣م ا  زمِفِ  َُمٛمَْتَٖمعٍ  نَمغْمَ  هَم٣مِرنًم٣م ََمؼْمُ

ٛمًَدا صُمِٔمَؾ  ًْ ٌ فَ  زَمْٔمٍض، إلَم  زَمْٔمُّمفُ  َُم ُُم٤ِم  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  هَمَُم ٣ميَم٥مِ  دِم  زم٣ِمخْلُ  همِٝمَٜم٣م ُيٛمَْتَٖمعُ  َٓ  ايم تِل احْلَ

٣م  (.1) .هِبَ

 ؾمٟمن ايمٛمٓم٣مئر ايمٔمٙمامء واؽمتحّم٣مر إَمث٣مل ايمٔمرب يميب: إصٌٜم٣مين ووم٣مل

 اظمتخٝمؾ سمريؽ احلٗم٣مئؼ، فمـ إؽمت٣مر ورهمع ايمدوم٣مئؼ طمٖمٝم٣مت إزمراز دم زم٣مخلٖمل يمٝمس

 ودم َمُم٣مهد، ىمٟمٞمف وايمٕم٣مئ٤م اظمتٝمٗمـ، َمٔمرض دم واظمتقهؿ اظمتحٗمؼ، صقرة دم

 إيب: اجل٣مَمح يمًقرة وومٚمع اخلِمقَم٥م، ايمُمديد يمٙمخِمؿ سمٌ٘مٝم٦م إَمث٣مل رضب
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 سمٔم٣ملم اهلل أىمثر ويمذيمؽ ٞمٖمًف: دم ايمًمء وصػ دم ي٠مشمر ٓ َم٣م ايمٗمٙمقب دم ي٠مشمر هم١مٞمف

 إٞمٌٝم٣مء وىمالم ايمٛمٌل ىمالم دم وهمُم٦م إَمث٣مل، ىمتٌف ؽم٣مئر ودم ىمت٣مزمف دم

 . (1واحل٘مامء)

 دم أوومع هم١مٞمف وايمتٗمرير، ايمتقوٝمح دم زي٣مدة اظمثؾ ييب : »ايمٌٝمّم٣موي ٣ملووم

 حمًقؽًم٣م، واظمٔمٗمقل حمٗمًٗم٣م اظمتخٝمؾ يريؽ وٕٞمف إيمد، يمٙمخِمؿ وأومٚمع ايمٗمٙم٤م،

ََْمرٍ  ِٕ  .(1)شواحل٘مامء إٞمٌٝم٣مء ىمالم دم وهمُم٦م إَمث٣مل، ىمتٌف دم اهلل أىمثر َم٣م َو

 اظمٔم٣مين إزمراز: ذيمؽ ـوَم ىمثغمة، وسمرزمقي٥م فمٙمٚمٝم٥م َمٗم٣مصد يمف اظمثؾ ورضب

 وظم٣م اظمتٙمٗمكم، ٞمٖمقس دم ايم٣ًمَمٝم٥م اظمٔم٣مين وسمرؽمٝمخ اظمُم٣مهد، ايمقاومع صقرة دم ايمذهٛمٝم٥م

 ؿمريؼ أومرب هق إذ ايمٛمٌقي٥م: ايمًٛم٥م دم ىمثغما اؽمتٔمٚمؾ همٗمد اظمث٣مزم٥م هبذه اظمثؾ ىم٣من

 جيٜمٙمف. ظمـ ايمٔمٙمؿ وسمٔمٙمٝمؿ يمٙمٛمٖمقس، احلؼ إليِم٣مل

 اظمٔم٣مين يمتٗمري٤م وايمتُمٌٝمف َمث٣ملإ رضب أؽمٙمقب اؽمتخدام إلم ايمدافمٝم٥م وحيت٣مج

 إضم٘م٣مم وزمكم أَم٣مَمٜمؿ اظم٣مشمٙم٥م احلٝم٥م ايمْمٌٝمٔم٥م زمكم يرزمط ضمٝم٧م ضمًٜمؿ، وإليٗم٣مظ يمٙمٛم٣مس

 َمقوع نمغم دم يمٔم٣ٌمده إَمث٣مل رضب أٞمف ؽمٌح٣مٞمف أطمػم وومد هلؿ، يقصمٜمٜم٣م ايمتل ايمممفمٝم٥م

 هب٣م: روآفمت٣ٌم همٝمٜم٣م وايمتٖم٘مغم سمٔمٗمٙمٜم٣م إلم فم٣ٌمده ودفم٣م أَمث٣ميمف، زم٣مؽمتامع وأَمر ىمت٣مزمف، َمـ

ََْمَث٣مُل  َوسمِْٙمَؽ }: سمٔم٣ملم وم٣مل ،(3)هب٣م اظمٗمِمقد هق وهذا ْٕ ٣م ا هُبَ ٓ   َئْمِٗمُٙمَٜم٣م َوََم٣م يمِٙمٛم ٣مسِ  َٞمْيِ  إِ

 .(4){ايْمَٔم٣مظمُِقنَ 
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 ومدر جيٚمٔمٜمام ىم٣من وإن ىمٌغما، هم٣مروم٣م وايمٗمِمص إَمث٣مل زمكم واظمتٟمَمؾ جيد

 .احل٣مل فمعم احل٣مل وومٝم٣مس ايمٔمػمة أطمذ إلم ايمذهـ سمٛمٌٝمف َمـ َمُمؼمك

 سم٣مرخيٝم٥م واومٔم٥م سم٘مقن أن صحتٜم٣م دم يُمؼمط ٓ إَمث٣مل أن: هق ايمٖم٣مرق هذاو

 أهن٣م يمق ىمام سمِمقره٣م يمٙمذهـ يتًٛمك ضمتك وومقفمٜم٣م، إَم٘م٣من همٗمط يُمؼمط وإٞمام شم٣مزمت٥م،

 ٞمْم٣مق دم صحتٜم٣م فمدم إَمث٣مل دم ٞمُمؼمط أٞمٛم٣م هذا َمٔمٛمك ويمٝمس ..همٔمال وومٔم٦م

 متثٝمال، فمٛمدئذ ايمٗمِم٥م وسمًٚمك واومٔم٥م، زمٗمِم٥م اظمثؾ رضب رزمام إذ ايمت٣مرخيل، ايمقاومع

 .(1فمٛمٜم٣م) يمإلطم٣ٌمر ٓ يمٙمتٚمثٝمؾ وردت ٕهن٣م
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ا
 

ار
ا

 لٌبلابالٌثلاين

 لقأمثلاياضشبا

 يفالٌمشآن
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ا

القأمثلايايفالٌمشآن
ََْمَث٣مُل  َوسمِْٙمَؽ }وم٣مل سمٔم٣ملم: ْٕ ٣م ا هُبَ ٓ   َئْمِٗمُٙمَٜم٣م َوََم٣م يمِٙمٛم ٣مسِ  َٞمْيِ  (.1) {ايْمَٔم٣مظمُِقنَ  إِ

ٓ   َوَيَتَدزم رَه٣م َيْٖمَٜمٚمَٜم٣م َوََم٣م َأيْ  اؽِمُخقنَ  إِ ـْ  اظمَُْتَّمٙمُِّٔمقنَ  ايْمِٔمْٙمؿ دِم  ايمر   فَمْٚمرو َِمٛمُْف، هَمَٔم

ـْ  فَمَٗمْٙم٦م ": وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  اهلل  َريِضَ  ايْمَٔم٣مصِ  زْمـ  َأيْمػ َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل  َصعم   اهلل   َرؽُمقل فَم

 (.1) " ََمَثؾ

٥ٌَم َوَهِذهِ   سَمَٔم٣ملَم  اهلل  لَيُٗمق ضَمْٝم٧ُم  فَمٛمْفُ  اهلل  َريِضَ  ايْمَٔم٣مصِ  زْمـ يمَِٔمْٚمِرو فَمٓمِٝمَٚم٥م ََمٛمَْٗم

ََْمَث٣مل َوسمِْٙمَؽ :) ْٕ هَب٣م ا ٓ   َئْمِٗمٙمَٜم٣م َوََم٣م يمِٙمٛم ٣مسِ  َٞمْيِ   (. ايْمَٔم٣مظمُِقنَ  إِ

ـْ وَ  ة زْمـ فَمْٚمرو فَم ـْ  زمِآَي٥مٍ  ََمَرْرت ََم٣م: وَم٣مَل  َُمر  ٓ   َأفْمِرهمَٜم٣م َٓ  اهلل   ىمَِت٣مب َِم  َأضْمَزَٞمٛمِل إِ

يَنِّ 
ََْمَث٣مل َؽ َوسمِٙمْ  "َيُٗمقل سَمَٔم٣ملَم  اهلل  ؽَمِٚمْٔم٦م ِٕ ْٕ هَب٣م ا ٓ   َئْمِٗمٙمَٜم٣م َوََم٣م يمِٙمٛم ٣مسِ  َٞمْيِ  إِ

 .(4()3)  ايْمَٔم٣مظمُِقنَ 

 ايمٔمٗمؾ طم٣مصٝم٥م وهل اظمراد يمٙمٚمٔمٛمك ؾمقاهد إَمث٣مل أن فمعم دٓيم٥م أي٥م ودم

ٌّف  . إٞمٗمٝم٣مء وإسمٗمٝم٣مء ايمرزم٣مٞمٝمكم ايمٔمٙمامء َمـ ي٘مقن وهمٜمٚمٜم٣م فمٗمٙمٜم٣م وشمٚمرسمف َمـ ويم

ا

 
ا
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القأويا

امنيوطفاحلايالدلىلاف
ـَ  {وم٣مل سمٔم٣ملم: طِمرِ  َوزم٣ِميْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهلل ِ آََمٛم ٣م َيُٗمقُل  ََمـ ايمٛم ٣مسِ  َوَِم ْٔ  زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُهؿ َوََم٣م ا

٣مِدفُمقنَ  * ـَ  اهلل َ  خُيَ ٓ   خَيَْدفُمقنَ  َوََم٣م آََمٛمُقا َوايم ِذي ُٜمؿْ  إِ ًَ  وُمُٙمقهِبِؿ دِم  * َيُْمُٔمُرونَ  َوََم٣م َأٞمُٖم

َرٌض  ؿْ  * ًو٣مََمرَ  اهلل ُ هَمَزاَدُهؿُ  َم  ؿْ  وِمٝمَؾ  * َوإَِذا َيْ٘مِذزُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َوهَلُ  َٓ  هَلُ

ُدوا ًِ َْرضِ  دِم  سُمْٖم ْٕ اَم  وَم٣ميُمقا ا ـُ  إِٞم  َٓ  َُمِْمٙمُِحقنَ  َٞمْح ُؿْ  * َأ ُدونَ  ُهؿُ  إهِن  ًِ  ٓ   َويَمَٰ٘مِـ اظمُْْٖم

ؿْ  وِمٝمَؾ  َوإَِذا * َيُْمُٔمُرونَ  ـَ  ىَماَم  آَِمٛمُقا هَلُ ـُ  وَم٣ميُمقا ٣مُس ايمٛم   آََم ـَ  ىَماَم  َأُٞم٠ْمَِم َٖمَٜم٣مءُ  آََم  ً َٓ  ۗ   ايم  َأ

ُؿْ  َٖمَٜم٣مءُ  ُهؿُ  إهِن   ً ـَ  يَمُٗمقا َوإَِذا * َئْمَٙمُٚمقنَ  ٓ   َويَمَٰ٘مِـ ايم  طَمَٙمْقا َوإَِذا آََمٛم ٣م وَم٣ميُمقا آََمٛمُقا ايم ِذي

٣م وَم٣ميُمقا ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمؿْ  إلَِمَٰ  اَم  ََمَٔمُ٘مؿْ  إِٞم  ـُ  إِٞم  َتْٜمِزُئقنَ  َٞمْح ًْ َتْٜمِزئُ  * اهلل ُ َُم ًْ ُهؿْ  هِبِؿْ  َي  َوَيُٚمد 

ـَ  ُأويَمَٰئَِؽ  * َئْمَٚمُٜمقنَ  ؿُمْٕمَٝم٣مهِنِؿْ  دِم  ُوا ايم ِذي اَليَم٥مَ  اؾْمؼَمَ َدىَٰ  ايمّم  ؿْ  َرزمَِح٦م هَماَم  زم٣ِمهْلُ ٣مَرهُتُ َ  جتِّ

ـَ * ََمَثُٙمُٜمؿْ  ىَم٣مُٞمقا َوََم٣م  َذَه٤َم  ضَمْقيَمفُ  ََم٣م َأَو٣مَءْت  هَمَٙمام   َٞم٣مًرا اؽْمَتْقوَمَد  ايم ِذي ىَمَٚمَثؾِ  َُمْٜمَتِدي

ونَ  ٓ ـُمُٙماَمٍت  دِم  َوسَمَرىَمُٜمؿْ  زمِٛمُقِرِهؿْ  اهلل ُ ٌٌِْمُ  َيْرصِمُٔمقنَ  ٓ هَمُٜمؿْ  فُمْٚملٌ  زُمْ٘مؿٌ  ُصؿ  * ُي

ـَ  ىَمَِمٝم٤ٍِّم  َأوْ * اَمءِ  َِم  ً ـَ  آَذاهِنِؿْ  دِم  َأَص٣مزمَِٔمُٜمؿْ  جَئَْمُٙمقنَ  َوزَمْرٌق  َوَرفْمٌد  ـُمُٙماَمٌت  همِٝمفِ  ايم  َِم

َقافِمِؼ  ٝمطٌ  َواهلل ُ  اظمَْْقِت  ضَمَذرَ  ايمِم  ـَ  حُمِ ُق  َيَ٘م٣مدُ *  زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِِري اَم  َأزْمَِم٣مَرُهؿْ  خَيَْْمُػ  ايْمػَمْ  ىُمٙم 

ؿْ  َأَو٣مءَ  ْٚمِٔمِٜمؿْ  يَمَذَه٤َم  اهلل ُ  ؾَم٣مءَ  َويَمقْ  وَم٣مَُمقا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأـْمَٙمؿَ  َوإَِذا همِٝمفِ  ََمَُمْقا هَلُ ًَ  زمِ

ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  اهلل َ إِن   َوَأزْمَِم٣مِرِهؿْ   (.1)} ِديرٌ ومَ  َرْ
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َب  ٤ِم  يمِْٙمُٚمٛم٣َمهمِِٗمكمَ  هَمَيَ ًْ ؿْ  زمَِح ٣م، ََمَثاًل : ََمَثَٙمكْمِ  ضَم٣مهِلِ ٝم٣ًّم، َوََمَثاًل  َٞم٣مِريًّ
 ايمٛم ٣مرِ  دِم  ظم٣َِم ََم٣مئِ

ـْ  َواظم٣َْمءِ  َو٣مَءةِ  َِم اِق  اإْلِ ْذَ َٝم٣مِة: َواإْلِ ةُ  ايمٛم ٣مرَ  هَم١مِن   َواحْلَ ةُ  َواظم٣َْمءَ  ايمٛم قِر، ََم٣مد  َٝم٣مِة، ََم٣مد   احْلَ

ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ُ صَمَٔمَؾ  وَمْد وَ  ـْ  َأْٞمَزيَمفُ  ايم ِذي ايْمَقضْملَ  ؽُم اَمءِ  َِم  ً ٛم٣ًم ايم َٝم٣مةِ  َُمَتَّمٚمِّ  ايْمُٗمُٙمقِب  حِلَ

٣م، َذا َواؽْمتِٛم٣َمَرهِتَ هُ  َوهِلَ ـْ  ايمٛم قِر، دِم  َأضْمَٝم٣مءَ  وَم٣مزمِٙمِٝمفِ  َوصَمَٔمَؾ  َوُٞمقًرا، ُروضًم٣م ؽَمام  ْ  َوََم  َيْرهَمعْ  مَل

ـْ  َوَأطْمػَمَ  ايمٓم ُٙماَمِت، دِم  َأَْمَقاسًم٣م َرْأؽًم٣م زمِفِ  ٥ٌَمِ  ضَم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  فَم ًْ ـْ  ضَمٓمِِّٜمؿْ  إلَم  زم٣ِميمٛمِّ  َِم

ُؿْ  ايْمَقضْمِل  ـْ  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  َوَأهن  ٣م، َوَيٛمَْتِٖمعَ  يَمفُ  يمُِتِِضءَ  َٞم٣مًرا اؽْمَتْقوَمَد  ََم ُؿْ  َوَهَذا هِبَ هَن 
 دِم  َدطَمُٙمقا ِٕ

ؽْماَلمِ  ٙمِِٚمكَم، َوطَم٣ميَمُْمقا زمِِف، َوآََمٛمُقا زمِِف، َٖمُٔمقاَواْٞمتَ  زمِِف، هَم٣مؽْمَتَّم٣مُءوا اإْلِ ًْ ـْ  اظمُْ ْ  ظمَ ٣م َويَم٘مِ  مَل

ـْ  ٌَتِِٜمؿْ  َيُ٘م ةً  يمُِِمْح ـْ  ََم٣مد  ـْ  وُمُٙمقهِبِؿْ  َِم ؽْماَلمِ  ُٞمقرِ  َِم  اهلل ُ  َوَذَه٤َم  فَمٛمُْٜمْؿ، ؿَمِٖمئَ  اإْلِ

ْ  زمِٛمُقِرِهْؿ، َو  همِٝمَٜم٣م ايمٛم ٣مرَ  هَم١مِن   زمِٛم٣َمِرِهْؿ: َيُٗمْؾ  َومَل ضْمَراُق، ٣مَءةُ اإْلِ  همِٝمَٜم٣م زماَِم  اهلل ُ هَمَذَه٤َم  َواإْلِ

ـْ  َو٣مَءِة، َِم ـْ  همِٝمَٜم٣م ََم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوَأزْمَٗمك اإْلِ ضْمَراِق، َِم  َٓ  ـُمُٙماَمٍت  دِم  َوسَمَرىَمُٜمؿْ  اإْلِ

وَن، ٌٌِْمُ ـْ  ضَم٣مُل  هَمَٜمَذا ُي ؽْماَل  دِم  َوَدطَمَؾ  َأْٞمَ٘مَر، شُمؿ   َوفَمَرَف  فَمِٚمَل، شُمؿ   َأزْمٌَمَ  ََم  شُمؿ   مِ اإْلِ

َذا إيَمْٝمِف: َيْرصِمعُ  َٓ  هَمُٜمقَ  زمَِٗمْٙمٌِِف، هَم٣مَروَمفُ  ؿْ  َذىَمرَ  شُمؿ   {َيْرصِمُٔمقَن  ٓ هَمُٜمؿْ  }: وَم٣مَل  َوهِلَ  ضَم٣مهَلُ

٥ٌَمِ  ًْ ، اظمََْثؾِ  إلَم  زم٣ِميمٛمِّ لِّ
ُب  ايم ِذي اظمََْْمرُ  َوُهقَ  - َصٝم٤ٍِّم  زمَِٟمْصَح٣مِب  هَمَُمٌ َٜمُٜمؿْ  اظم٣َْمئِ  َأيْ  ُيَِمق 

ـْ  َيٛمِْزُل  اَمءِ  َِم  ً ؿْ  زَمَِم٣مئِِرِهؿْ  هَمٙمَِّمْٔمِػ  َوزَمْرٌق، َوَرفْمٌد  ـُمُٙماَمٌت  همِٝمفِ  - ايم  َوفُمُٗمقهِلِ

ْت  ِديُدهُ  َوَوفِمٝمُدهُ  ايْمُٗمْرآنِ  َزَواصِمرُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اؾْمَتد   ايم ِذي َوطِمَْم٣مزُمفُ  َوَٞمَقاِهٝمفِ  َوَأَواَِمُرهُ  َوهَتْ

َقافِمَؼ، ُيُْمٌِفُ  ؿْ  ايمِم  ـْ  ىَمَح٣ملِ  هَمَح٣مهُلُ  هَمٙمَِّمْٔمِٖمفِ  َوزَمْرٌق، َوَرفْمٌد  ـُمْٙمَٚم٥مٌ  همِٝمفِ  ََمَْمرٌ  ٣مزَمفُ َأَص  ََم

ٌَُٔمْٝمفِ  صَمَٔمَؾ  َوطَمْقِرهِ  ـْ  طَمُْمَٝم٥مً  فَمْٝمٛمَْٝمفِ  َونَمَٚمَض  ُأُذَٞمْٝمِف، دِم  ُأْص ٌُُف  َص٣مفِمَٗم٥مٍ  َِم  (.1)سُمِِمٝم
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ا

الٌثلاينا

 ثواب النفقة
ـَ  ََمَثُؾ  }وم٣مل سمٔم٣ملم: ؿْ  ُيٛمِْٖمُٗمقنَ  ايم ِذي ٌ ٥مٍ  ىَمَٚمَثؾِ  اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َأَْمَقاهَلُ ٌََت٦ْم  ضَم ٌْعَ  َأْٞم  ؽَم

ٌَُٙم٥مٍ  ىُمؾِّ  دِم  ؽَمٛم٣َمزمَِؾ  ٌ ٥مٍ  َِم٣مَئ٥مُ  ؽُمٛمْ ـْ  ُيَّم٣مفِمُػ  َواهلل ُ ضَم ا(.1) {فَمٙمِٝمؿٌ  َواؽِمعٌ  َواهلل ُ َيَُم٣مءُ  ظمَِ

ٌ فَ  ٌَْح٣مَٞمفُ  ؾَم َٜم٣مدُ  زمِفِ  اظمَُْرادُ  ىَم٣منَ  ؽَمَقاءٌ  ؽَمٌِٝمٙمِِف، دِم  اظمُْٛمِْٖمِؼ  َٞمَٖمَٗم٥مَ  ؽُم ٌُؾِ  مَجِٝمعُ  وْ أَ  اجْلِ  ؽُم

غْمِ  ـْ  اخْلَ ، ىُمؾِّ  َِم ـْ  زمِر  ٌََت٦ْم  زَمْذًرا زَمَذرَ  زمَِٚم ٌ ٥مٍ  ىُمؾ   هَمَٟمْٞم ٌْعَ  َِمٛمْفُ  ضَم  ىُمؾ   اؾْمَتَٚمَٙم٦ْم  ؽَمٛم٣َمزمَِؾ  ؽَم

ٌَُٙم٥مٍ  ٌ ٥ٍم، َِم٣مَئ٥مِ  فَمعَم  ؽُمٛمْ ـْ  ُيَّم٣مفِمُػ  َوَاهلل ُ  ضَم ٤ِم  َذيمَِؽ  هَمْقَق  َيَُم٣مءُ  ظمَِ ًْ  اظمُْٛمِْٖمِؼ  ضَم٣ملِ  زمَِح

٣مٞمِفِ  َوإطِْماَلِصفِ  ٞمِفِ َوإِياَم  ًَ  شَمَقاَب  هَم١مِن   ََمْقوِمَٔمَٜم٣م: َوُووُمقفِمَٜم٣م َووَمْدِرَه٣م َٞمَٖمَٗمتِفِ  َوَٞمْٖمعِ  َوإضِْم

ْٞمَٖم٣مِق  ٤ِم  َيَتَٖم٣مَوُت  اإْلِ ًَ ـْ  زم٣ِميْمَٗمْٙم٤ِم  َيُٗمقمُ  ََم٣م زمَِح ياَمنِ  َِم  فِمٛمَْد  َوايمت ْثٌِٝم٦ِم  َواإْلِطْماَلصِ  اإْلِ

َح  وَمْد  شَم٣مزم٦ٍِم  زمَِٗمْٙم٤ٍم  اظم٣َْملِ  إطْمَراُج  َوُهقَ  ايمٛم َٖمَٗم٥ِم،  زمِفِ  َوؽَمَٚمَح٦ْم  زم١ِمطِْمَراصِمِف، َصْدُرهُ  اْٞممَمَ

ُف، ًُ ـْ  َوطَمَرَج  َٞمْٖم ـْ  طُمُروصَمفُ  وَمْٙمٌِفِ  َِم  نَمغْمُ  إطْمَراصِمِف، فِمٛمَْد  ايْمَٗمْٙم٤ِم  شَم٣مزم٦ُِم  هَمُٜمقَ  َيِدِه، َِم

َٓ  صَمِزعٍ  َٓ  َهٙمِعٍ  َو فُ  َُمْتٌِِٔمفِ  َو ًَ ٤ِم  َيَتَٖم٣مَوُت وَ  َوهُم٠َماُدُه، َيُدهُ  سَمْرصُمُػ  َٞمْٖم ًْ  َٞمْٖمعِ  زمَِح

ْٞمَٖم٣مِق  ٤ِم  زمَِٚمَقاوِمِٔمِف، َوََمَِم٣مِرهمِفِ  اإْلِ ًْ ٦َم  َوَزىَم٣مسمِفِ  اظمُْٛمِْٖمِؼ  ؿمِٝم٤ِم  َوزمَِح ـْ  اظمََْثؾِ  َهَذا َوحَتْ  َِم

فُ  ايْمِٖمْٗمفِ  ٌَْح٣مَٞمفُ  َأٞم  ٌ فَ  ؽُم ْٞمَٖم٣مَق  ؾَم ٌَْذرِ  اإْلِ  .زم٣ِميْم

فُ  َزىمِٝم ٥ِم، َأْرضٍ  دِم  ََم٣ميَمفُ  زَم٣مِذرٌ  هِ يمَِٕمغْمِ  َٓ  هللِ ِ ايمْم ٝم٤َِّم  ََم٣ميَمفُ  هَم٣مظمُْٛمِْٖمُؼ  ٤ِم  هَمُٚمِٕمٙم  ًْ  زَمْذِرهِ  زمَِح

ٌَْذرِ  َوسَمَٔم٣مُهدِ  َأْرِوفِ  َوؿمِٝم٤ِم  ْٗمِل  ايْم  ً نَمؾِ  َوَٞمْٖمِل  زم٣ِميم ٣ٌَمِت  ايمد   هَم١مَِذا فَمٛمُْف، ايْمَٕمِري٤ِم  َوايمٛم 
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َُُمقرُ  َهِذهِ  اصْمَتَٚمَٔم٦ْم  ْٕ ْ  ا ِرْق  َومَل ْرعَ  حُتْ َٓ  َٞم٣مرٌ  ايمز  ٣ٌَمِل، َأَْمَث٣مَل  صَم٣مءَ  صَم٣مئَِح٥مٌ  َٗمْتفُ حلَِ  َو  اجْلِ

ٛم ٥مُ  سَمُ٘مقنُ  ايم ِذي اظمُْْرسَمِٖمعُ  اظمََْ٘م٣منُ  َوِهلَ  زمَِرزْمَقةٍ  صَمٛم ٥مٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ََمَثُٙمفُ  َوىَم٣منَ   ُٞمِْم٤َم  همِٝمفِ  اجْلَ

ْٚمسِ  َي٣مِح  ايمُم  زم ك َوايمرِّ ؾَْمَج٣مرُ  هَمَتؼَمَ ْٕ ـْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمٛمََزَل  سَمْرزمَِٝم٥مٍ  َأسَمؿ   ُهٛم٣َمكَ  ا اَمءِ  َِم  ً  ََمَْمرٌ  ايم

َه٣م هَمَرَواَه٣م َُمَتَت٣مزمِعٌ  ايْمَٗمْْمرِ  فَمٓمِٝمؿُ  َه٣م ُي٠ْمسمِٝمفِ  ََم٣م ِؤْمَٖملْ  ُأىُمَٙمَٜم٣م هَمآسَم٦ْم  َوَٞمام  ٤ٌَِم  نَمغْمُ ًَ  زمِ

ْ  هَم١مِنْ  ايْمَقازمِِؾ، َذيمَِؽ  ٌَْٜم٣م مَل ٌَتَِٜم٣م: يمَِ٘مَرمِ  َيْ٘مِٖمٝمَٜم٣م ايْمَٗمْْمِر، َصِٕمغمُ  ََمَْمرٌ : هَمَْمؾ   َوازمٌِؾ  ُيِِم  ََمٛمْ

 َٞمْقفَملْ  إلَم  إؾَم٣مَرةً  َوايمْم ؾِّ  ايْمَقازمِؾِ  َٞمْقفَملْ  ِذىْمرِ  دِم  َأن   ََمعَ  فَمَٙمٝمِْف، َوَيٛمِْٚمل ايمٓمِّؾِّ  فَمعَم  ْزىُمقيَ 

ْٞمَٖم٣مِق   .َوايْمَٗمٙمِٝمؾِ  ايْمَ٘مثغِمِ  اإْلِ

ـْ  ـْ  ايمٛم ٣مسِ  هَمِٚم ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  َوازماًِل  إْٞمَٖم٣موُمفُ  َيُ٘مقنُ  ََم ، إْٞمَٖم٣موُمفُ  َيُ٘مقنُ  ََم  َٓ  َوَاهلل ُ ؿَمالًّ

ٍة، َِمْثَٗم٣مَل  ُيِّمٝمعُ  َذا فَمَرَض  هَم١مِنْ  َذر  ٛم٣َمسمِفِ  َوُيٌْْمُِؾ  َأفْماَميَمفُ  ُيْٕمِرُق  ََم٣م ايْمَٔم٣مَِمؾِ  هِلَ ًَ  ىَم٣منَ  ضَم

ـْ  صَمٛم ٥مٌ  يَمفُ  َرصُمؾٍ  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  ِري َوَأفْمٛم٣َمٍب  َٞمِخٝمؾٍ  َِم ـْ  جَتْ تَِٜم٣م َِم هَْن٣َمرُ  حَتْ ْٕ ـْ  همِٝمَٜم٣م يَمفُ  ا  ىُمؾِّ  َِم

٥مٌ  َويَمفُ  ايْم٘مػَِمُ  ٣مزَمفُ َوَأَص  ايمث َٚمَراِت  ي  ٣م ُؤَمَٖم٣مءُ  ُذرِّ وَم٦ْم، َٞم٣مرٌ  همِٝمفِ  إفْمَِم٣مرٌ  هَمَٟمَص٣مهَبَ  هَم١مَِذا هَم٣مضْمؼَمَ

فَْماَملِ  اؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  َيْقمُ  ىَم٣منَ  ْٕ صُُمقرِ  َوإضِْمَرازِ  ا ْٕ  ََم٣م َأَص٣مزَمفُ  وَمْد  فَمَٚمَٙمفُ  ايْمَٔم٣مَِمُؾ  َهَذا َوصَمَد  ا

ٛم ٥ِم، َهِذهِ  َص٣مضِم٤َم  َأَص٣مَب  ـْ  َأؾَمد   ضِمٝمٛمَئِذٍ  سُمفُ هَمَحْنَ  اجْلَ ةِ  َِم  .صَمٛم تِفِ  فَمعَم  َهَذا ضَمْنَ

زَمفُ  ََمَثٌؾ  هَمَٜمَذا ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ُ  رَضَ ةِ  دِم  ؽُم ْنَ ْٙم٤ِم  احْلَ ًَ
ةِ  فِمٛمَْد  ايمٛمِّْٔمَٚم٥مِ  يمِ ٣مصَم٥مِ  ؾِمد   إيَمْٝمَٜم٣م احْلَ

٦ٌَْم  َوَايم ِذي َوََمٛمَْٖمَٔمتَِٜم٣م، وَمْدِرَه٣م فِمَٓمؿِ  ََمعَ  ْٔمُػ  ايْم٘مػَِمُ  َأَص٣مزَمفُ  وَمْد  فَمٛمْفُ  َذَه  هَمُٜمقَ  َوايمّم 

٥مٌ  هَمَٙمفُ  َهَذا َوََمعَ  ٞمِْٔمَٚمتِِف، إلَم  ىَم٣منَ  ََم٣م َأضْمَقُج  ي   َوايْمِٗمَٝم٣ممِ  َٞمْٖمِٔمفِ  فَمعَم  َيْٗمِدُرونَ  َٓ  ُؤَمَٖم٣مءُ  ُذرِّ

ِف،  فِ يمَِّمْٔمٖمِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم٣م َأؾَمد   ضِمٝمٛمَئِذٍ  ٞمِْٔمَٚمتِفِ  إلَم  هَمَح٣مصَمُتفُ  فِمَٝم٣ميمِفِ  دِم  ُهؿْ  زَمْؾ  زمَِٚمَِم٣محِلِ

تِِف، َوَؤْمِػ  ي  َت٣منٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  إَذا َهَذا ضَم٣مُل  َيُ٘مقنُ  هَمَ٘مْٝمَػ  ُذرِّ ًْ ـْ  همِٝمفِ  فَمٓمِٝمؿٌ  زُم  مَجِٝمعِ  َِم
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 ايمٛم ِخٝمؾِ  شَمَٚمرُ  َوُهقَ  َوَأْٞمَٖمُٔمَٜم٣م، ايْمَٖمَقاىمِفِ  َأصَمؾ   شَمَٚمِرهِ  َوؽُمْٙمَْم٣منُ  َوايمث َٚمِر، ايْمَٖمَقاىمِفِ 

فَْمٛم٣َمِب، ْٕ فُ  َوا تِِف، َوىمَِٖم٣مَي٥مِ  َٖم٣مَيتِفِ زمِ٘مِ  َيُٗمقمُ  هَمُٚمَٕمٙم  ي  وًم٣م َوصَمَدهُ  َووَمْد  َيْقًَم٣م هَمَٟمْصٌََح  ُذرِّ  حُمْؼَمِ

فُ  يِؿ، ىُمٙم  ِ ةٍ  هَمَٟمي   ىَم٣ميمٌم  ـْ  َأفْمَٓمؿُ  ضَمْنَ سمِِف؟ َِم ـُ  وَم٣مَل  ضَمْنَ ٌ ٣مسٍ  ازْم  ايم ِذي ََمَثُؾ  َهَذا: فَم

َتؿُ  ٣مدِ  يَمفُ  خُيْ ًَ  .فُمْٚمِرهِ  آطَمرِ  دِم  زم٣ِميْمَٖم

طِ  ََمَثُؾ  َهَذا: جُم٣َمِهٌد  َووَم٣مَل  ي   َووَم٣مَل  َيُٚمقَت، ضَمت ك اهلل ِ ؿَم٣مفَم٥مِ  دِم  اظمَُْٖمرِّ دِّ  ً  َهَذا: ايم

 إيَمْٝمِف، َيُ٘مقنُ  ََم٣م َأضْمَقُج  َٞمْٖمُٔمَٜم٣م فَمٛمْفُ  َيٛمَْٗمْمِعُ  اهلل ِ، يمَِٕمغْمِ  ُيٛمِْٖمُؼ  ايم ِذي َٞمَٖمَٗمتِفِ  دِم  اظمَُْرائِل ََمَثُؾ 

ـُ  فُمَٚمرُ  َوؽَمَٟمَل  ْم ٣مِب  زْم ـْ  َيْقًَم٣م َح٣مزَم٥مَ ايمِم   اخْلَ َي٥ِم، َهِذهِ  فَم ْٔ  هَمَٕمِّم٤َم  َأفْمَٙمُؿ، اهلل ُ: هَمَٗم٣ميُمقا ا

ـُ  هَمَٗم٣مَل  َٞمْٔمَٙمُؿ، َٓ  َأوْ  َٞمْٔمَٙمؿُ  وُمقيُمقا: َووَم٣مَل  فُمَٚمُر، ٌ ٣مسٍ  ازْم ءٌ  َِمٛمَْٜم٣م َٞمْٖمِز  دِم : فَم  َأَِمغمَ  َي٣م َرْ

ـَ  َي٣م وُمْؾ : وَم٣مَل  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، َٓ  َأطِمل ازْم رْ  َو ٗمِّ ؽ،َٞمٖمْ  حُتَ َب : وَم٣مَل  ًَ : وَم٣مَل  يمَِٔمَٚمٍؾ، ََمَثاًل  رَضَ

َيِّ 
ٛم٣َمِت  َئْمَٚمُؾ  نَمٛمِل   يمَِرصُمؾٍ  فَمَٚمٍؾ؟ ِٕ ًَ ْٝمَْم٣منَ  يَمفُ  اهلل ُ زَمَٔم٧َم  شُمؿ   زم٣ِمحْلَ  هَمَٔمِٚمَؾ  ايمُم 

َٜم٣م: َأفْماَميَمفُ  َأنْمَرَق  ضَمت ك زم٣ِمظمََْٔم٣ميِص  ـُ  وَم٣مَل  ىُمٙم  ًَ ـْ  َوَاهلل ِ وَمؾ   ََمَثٌؾ  َهَذا: احْلَ ـْ  ِٗمُٙمفُ َئمْ  ََم  َِم

ُٚمفُ  َؤُمَػ  ىَمٌغِمٌ  ؾَمْٝمٌخ  ايمٛم ٣مِس، ًْ ٌَْٝم٣مُٞمفُ  َوىَمُثرَ  صِم  َوإِن   صَمٛم تِِف، إلَم  ىَم٣منَ  ََم٣م َأهْمَٗمرُ  ِص

ْٞمَٝم٣م فَمٛمْفُ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  إَذا فَمَٚمٙمِفِ  إلَم  َيُ٘مقنُ  ََم٣م َأهْمَٗمرُ  َوَاهلل ِ  َأضَمَدىُمؿْ   .ايمد 

الٌثلاٌث

 ؾمٌف ايمٔم٣ممل ايمت٣مرك يمٙمٔمٚمؾ زمٔمٙمٚمف زم٣ميم٘مٙم٤م

ٌَٟمَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواسْمُؾ }: سَمَٔم٣ملَم  ٣ملوم َٙمَخ  آَي٣مسمِٛم٣َم آسَمْٝمٛم٣َمهُ  ايم ِذي َٞم ًَ ٌََٔمفُ  َِمٛمَْٜم٣م هَم٣مْٞم ْٝمَْم٣منُ  هَمَٟمسْم  ايمُم 

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  ـَ  َِم ٣م يَمَرهَمْٔمٛم٣َمهُ  ؾِمْئٛم٣َم َويَمقْ  * ايْمَٕم٣مِوي ٌَعَ  إَْرضِ  إلَِم  َأطْمَٙمَد  َويَم٘مِٛم فُ  هِبَ  َهَقاهُ  َواسم 
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ِٚمْؾ  إِنْ  ْٙم٤ِم ايْم٘مَ  ىَمَٚمَثؾِ  هَمَٚمَثُٙمفُ  ىْمفُ  َأوْ  َيْٙمَٜم٧ْم  فَمَٙمْٝمفِ  حَتْ ـَ  ايْمَٗمْقمِ  ََمَثُؾ  َذيمَِؽ  َيْٙمَٜم٧ْم  سَمؼْمُ  ايم ِذي

زُمقا ُٜمؿْ  ايْمَٗمَِمَص  هَم٣موْمُِمصِ  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمذ  ُرونَ  يَمَٔمٙم   . (1){َيَتَٖم٘م 

ٌ فَ  ٌَْح٣مَٞمفُ  هَمَُم ـْ  ؽُم َٚمفُ  ىمَِت٣مزَمفُ  آسَم٣مهُ  ََم ُه،نمَ  ََمٛمََٔمفُ  ايم ِذي ايْمِٔمْٙمؿَ  َوفَمٙم  كَ  غْمَ  زمِِف، ايْمَٔمَٚمَؾ  هَمؼَمَ

ٌَعَ  ٣ميمِِؼ: فَمعَم  َواظمَْْخُٙمقَق  آطِمَرسمِِف، فَمعَم  َوُدْٞمَٝم٣مهُ  ِرَو٣مُه، فَمعَم  اهلل ِ ؽَمَخطَ  َوآشَمرَ  َهَقاهُ  َواسم   اخْلَ

ـْ  ُهقَ  ايم ِذي زم٣ِميْمَ٘مْٙم٤ِم  ٧ٌَِم  َِم َٝمَقاَٞم٣مِت، َأطْم َٜم٣م وَمْدًرا، َوَأْوَؤِمَٜم٣م احْلَ ًِّ ٣م، َوَأطَم ًً ُتفُ وَ  َٞمْٖم  ِِه 

ى َٓ  َه٣م زَمْْمٛمُُف، سَمَتَٔمد  َه٣م َوَأؾَمد  ـْ  َوضِمْرًص٣م، َذ  فُ  ضِمْرِصفِ  َوَِم ٓ   َيْٚمًِم  َٓ  َأٞم   َوطَمْْمُٚمفُ  إ

َْرضِ  دِم  ْٕ ؿُ  ا ِوُح  َيَتَُمٚم  ؼَمْ ًْ ًه٣م، ضِمْرًص٣م َوَي َٓ  َوَذَ  ؽَم٣مئِرِ  ُدونَ  ُدزُمَرهُ  َيُُمؿ   َيَزاُل  َو

فُ  إيَمْٝمفِ  َرصَمعَ  زمَِحَجرٍ  يَمْٝمفِ إ َرََمْٝم٦م َوإَِذا َأصْمَزائِِف، ـْ  يمَِٝمَٔمّم  ـْ  َوُهقَ  هَنَْٚمتِِف، هَمَرطَ  َِم ـِ  َِم  َأَْمَٜم

َٝمَقاَٞم٣مِت، َٞم٣مَي٣م، َوَأْرَو٣مَه٣م يمِْٙمَٜمَقاِن، َوَأمْحَٙمَِٜم٣م احْلَ َٝمُػ  زم٣ِميمد  ضَم٥مُ  ايْمَٗمِذَرةُ  َواجْلِ  َأضَم٤م   اظمَُْروِّ

ـْ  إيَمْٝمفِ  ، ايمٙم ْحؿِ  َِم ـْ  إيَمْٝمفِ  َأضَم٤م   َوايْمُٔمْذَرةُ  ايمْم ِريِّ ْٙمَقى، َِم  سَمْ٘مِٖمل زمَِٚمْٝمَت٥مٍ  ـَمِٖمرَ  َوإَِذا احْلَ

ْ  ىَمْٙم٤ٍم  َِم٣مَئ٥مَ  ٣ًٌم َيَدعْ  مَل ٓ   ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمَْٜم٣م َيَتٛم٣َمَوُل  َواضِمًدا ىَمْٙم ْرِصفِ  َووَمَٜمَرهُ  فَمَٙمْٝمفِ  َهر   إ  َوزُمْخٙمِفِ  حِلِ

ِهِف، ـْ  َوَذَ فُ  َوضِمْرِصفِ  َأَْمِرهِ  فَمِجٝم٤ِم  َوَِم ٥مٍ  َهْٝمَئ٥مٍ  َذا ىَرأَ  إَذا َأٞم   َوضَم٣ملٍ  َدٞمِٝم ٥مٍ  َوشمَِٝم٣مٍب  َرشم 

٥مٍ  ٌََحفُ  َزِري  َؾ  َٞم فُ  فَمَٙمْٝمِف، َومَحَ رُ  ىَمَٟمٞم   َذا َرَأى َوإَِذا وَمْقيَمتِِف، دِم  َوَُمٛم٣َمَزفَمَتفُ  يَمفُ  َُمَُم٣مَرىَمَتفُ  َيَتَِمق 

ٛم٥َمٍ  َهْٝمَئ٥مٍ  ًَ َ  طَمْْمَٚمفُ  يَمفُ  َوَوعَ  َوِرَي٣مؽَم٥مٍ  مَجِٝمَٙم٥مٍ  َوشمَِٝم٣مٍب  ضَم ْٕ ْ  يَمُف، َوطَمَّمعَ  ْرِض،زم٣ِم  َيْرهَمعْ  َومَل

 .َرْأؽَمفُ  إيَمْٝمفِ 

ـْ  سَمُْمٌِٝمفِ  َودِم  ْٞمَٝم٣م آشَمرَ  ََم ارِ  اهلل ِ فَمعَم  َوفَم٣مصِمَٙمَٜم٣م ايمد  طِمَرةِ  َوايمد  ْٔ  فِمْٙمِٚمفِ  ُوهُمقرِ  ََمعَ  ا

ثِفِ  ضَم٣ملِ  دِم  زم٣ِميْمَ٘مْٙم٤ِم  ـْ  اهلل ُ  َرهُ َذىمَ  ََم٣م ضَم٣ميُمفُ  ايم ِذي َهَذا َأن   َوُهقَ  زَمِديٌع، ِه   هَلَ اَلطِمفِ  َِم ًِ  اْٞم
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ـْ  ٣ٌَمفِمفِ  آَي٣مسمِفِ  َِم اَم  َهَقاهُ  َواسمِّ ةِ  ىَم٣منَ  إٞم  ِٖمفِ  يمُِِمد  ْٞمَٝم٣م فَمعَم  هَلَ ْٞمِٗمَْم٣معِ  ايمد  ـْ  وَمْٙمٌِفِ  ِٓ ارِ  اهلل ِ فَم  َوايمد 

طِمَرةِ  ْٔ َٜمِػ  ؾَمِديُد  هَمُٜمقَ  ا ُٖمفُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م، ايمٙم  ِػ  َٞمٓمغِمُ  َوهَلَ ائِؿِ  ايْمَ٘مْٙم٤ِم  هَلَ  إْزفَم٣مصِمفِ  ضَم٣ملِ  دِم  ايمد 

َٜمُػ  َوسَمْرىمِِف، َٜم٧ُم  َوايمٙم  ْٖمظِ  دِم  َوَأطَمَقانِ  ؾَمِٗمٝمَٗم٣منِ  َوايمٙم  ـُ  وَم٣مَل  َواظمَْْٔمٛمَك، ايمٙم  : صُمَرْي٨ٍم  ازْم

ِٚمْؾ  إنْ  يَمُف، هُم٠َمادَ  َٓ  ايْمُٖم٠َماِد، َُمٛمَْٗمْمِعُ  ايْمَ٘مْٙم٤ُم  ىْمفُ  َأوْ  َيْٙمَٜم٧ْم  فَمَٙمْٝمفِ  حَتْ  ََمَثُؾ  هَمُٜمقَ  َيْٙمَٜم٧ْم، سَمؼْمُ

كُ  ِذيايم   َدى، َيؼْمُ اَم  يَمُف، هُم٠َمادَ  َٓ  اهْلُ فُ  هُم٠َماِدهِ  زم٣ِمْٞمِٗمَْم٣معِ  َُمَراُدهُ : وُمْٙم٦م َُمٛمَْٗمْمٌِع: هُم٠َماُدهُ  إٞم   َأٞم 

ػْمِ  فَمعَم  حَيِْٚمُٙمفُ  هُم٠َمادٌ  يَمفُ  يَمْٝمَس  َٜم٧ِم: َوسَمْركِ  ايمِم  َٙمَخ  ايم ِذي َوَهَ٘مَذا ايمٙم  ًَ ـْ  اْٞم  اهلل ِ، آَي٣مِت  َِم

 ْ ٌَْؼ  مَل ِٚمُٙمفُ  ٠َمادٌ همُ  ََمَٔمفُ  َي ػْمِ  فَمعَم  حَيْ ـْ  ايمِم  ْٞمَٝم٣م فَم َٜمِػ  َوسَمْركِ  ايمد   فَمعَم  َيْٙمَٜمُػ  هَمَٜمَذا فَمَٙمْٝمَٜم٣م، ايمٙم 

ْٞمَٝم٣م ـْ  ايمد  ٥مِ  َِم هِ  وِمٙم  ـْ  َيْٙمَٜم٧ُم  َوَهَذا فَمٛمَْٜم٣م، َصػْمِ ٥مِ  َِم هِ  وِمٙم  ـْ  َصػْمِ ـْ  هَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ُم  اظم٣َْمِء، فَم  َأوَمؾِّ  َِم

َٝمَقاَٞم٣مِت  ا احْلَ ـْ  َصػْمً ـْ  ايمث َرى َأىَمَؾ  فَمْمَِش  َوإَِذا ٣مِء،اظمَْ  فَم  َصػْمٌ  همِٝمفِ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  ايْمَٔمَْمِش، َِم

قِع: فَمعَم  ـْ  هَمُٜمقَ  ضَم٣ملٍ  ىُمؾِّ  َوفَمعَم  اجْلُ َٝمَقاَٞم٣مِت  َأؾَمدِّ  َِم ًث٣م، احْلَ  َووَم٣مفِمًدا وَم٣مئِاًم  َيْٙمَٜم٧ُم  هَلَ

ةِ  َوَذيمَِؽ  َوَواوِمًٖم٣م، َوََم٣مؾِمًٝم٣م ُِمد 
 َدَوامَ  يَمفُ  سُمقصِم٤ُم  ىَمٌِِدهِ  دِم  ْرصِ احلِْ  هَمَحَراَرةُ  ضِمْرِصِف: يمِ

َٜم٧ِم، ةُ  َُمُْمٌُِٜمفُ  هَمَٜمَ٘مَذا ايمٙم  ْرصِ  ؾِمد  ْٜمَقةِ  َوضَمَراَرةُ  احْلِ  َدَوامَ  يَمفُ  سُمقصِم٤ُم  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ايمُم 

َٜمِػ، ْ  سَمَرىْمَتفُ  َوإِنْ  َيْٙمَٜمُػ، هَمُٜمقَ  َوايمٛم ِِمٝمَح٥مَ  اظمَْْقفِمَٓم٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  مَحَْٙم٦م هَم١مِنْ  ايمٙم   هَمُٜمقَ  سَمِٔمْٓمفُ  َومَل

ْ  ايْم٘مَِت٣مَب  ُأوِتَ  ايم ِذي ََمَثُؾ  َوَذيمَِؽ : جُم٣َمِهٌد  وَم٣مَل  َيْٙمَٜمُػ،  .زمِفِ  َئْمَٚمْؾ  َومَل

ـُ  َووَم٣مَل  ٌ ٣مسٍ  ازْم ِٚمْؾ  إنْ : فَم ْ٘مَٚم٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  حَتْ ْ  احْلِ ْ  سَمَرىْمَتفُ  َوإِنْ  حَيِْٚمْٙمَٜم٣م، مَل َتدِ  مَل  إلَم  هَيْ

، ٧َم  ًّم٣مَرازمِ  ىَم٣منَ  إنْ  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم  طَمغْمٍ ٧َم، ؿُمِردَ  َوإِنْ  هَلَ ـُ  َووَم٣مَل  هَلَ ًَ  َٓ  اظمُْٛم٣َمهمُِؼ  ُهقَ : احْلَ

٦ٌُُم  ، فَمعَم  َيْث ؼِّ ْ  َأوْ  ُدفِملَ  احْلَ ْ  َأوْ  ُوفِمظَ  ُيْدَع، مَل  .سُمِركَ  َأوْ  ؿُمِردَ  َيْٙمَٜم٧ُم  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم  ُيقفَمْظ، مَل
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ٌَُح : فَمَْم٣مءٌ  َووَم٣مَل  ْ  َأوْ  فَمَٙمْٝمفِ  مَحَْٙم٦م إنْ  َيٛمْ ِٚمْؾ  مَل دِ  َأزُمق َووَم٣مَل  فَمَٙمْٝمِف، حَتْ ـُ  حُمَٚم  ٥ٌَمَ  زْم : وُمَتْٝم

ءٍ  ىُمؾ   اَم  َيْٙمَٜم٧ُم  َرْ ـْ  َيْٙمَٜم٧ُم  هَم١مِٞم  ٓ   فَمَْمشٍ  َأوْ  إفْمَٝم٣مءٍ  َِم فُ  ايْمَ٘مْٙم٤َم  إ  ضَم٣ملِ  دِم  َيْٙمَٜم٧ُم  هَم١مِٞم 

اضَم٥مِ  َوضَم٣ملِ  ايْمَ٘ماَللِ  ٥مِ  َوضَم٣ملِ  ايمر  ح  زَمفُ  َوايْمَٔمَْمِش، اظمََْرضِ  َوضَم٣ملِ  ايمِمِّ ـْ  ََمَثاًل  اهلل ُ هَمَيَ  ظمَِ

َب   إنْ  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم  َو٣مل   هَمُٜمقَ  سَمَرىْمَتفُ  َوإِنْ  َو٣مل   هَمُٜمقَ  َوفَمْٓمَتفُ  إنْ : َووَم٣مَل  زمِآَي٣مسمِِف، ىَمذ 

٧َم  ؿَمَرْدسَمفُ  ٧َم، ضَم٣ميمِفِ  فَمعَم  سَمَرىْمَتفُ  َوإِنْ  هَلَ ٌَْح٣مَٞمفُ  وَمْقيُمفُ  َوَٞمٓمغُِمهُ  هَلَ  إلَِم  سَمْدفُمقُهؿْ  َوإِنْ }: ؽُم

َدى  .(1)}َص٣مَِمُتقنَ  َأْٞمُتؿْ  َأمْ  َأَدفَمْقمُتُقُهؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ؽَمَقاءٌ  َيت ٌُِٔمقىُمؿْ  ٓ اهْلُ

ْؾ  ـْ  اظْمََثؾِ  َهَذا دِم  ََم٣م َوسَمَٟمَم  ْ٘مؿِ  َِم  {آَي٣مسمِٛم٣َم آسَمْٝمٛم٣َمهُ }: وَمْقيُمفُ  هَمِٚمٛمَْٜم٣م: َواظْمَْٔمٛمَك احْلُ

ٌَْح٣مَٞمفُ  هَمَٟمطْمػَمَ  فُ  ؽُم ٣َمهمَ  آَي٣مسمِِف، آسَم٣مهُ  ايم ِذي ُهقَ  َأٞم  ٣م َأْٞمَٔمؿَ  ايم ِذي ُهقَ  َوَاهلل ُ ٞمِْٔمَٚم٥ٌم، ١مهِن   هِبَ

ِف، إلَم  هَمَٟمَو٣مهَمَٜم٣م فَمَٙمْٝمِف، ًِ َٙمَخ }: وَم٣مَل  شُمؿ   َٞمْٖم ًَ ٙمُِخ  ىَماَم  َِمٛمَْٜم٣م طَمَرَج  َأيْ  {َِمٛمَْٜم٣م هَم٣مْٞم ًَ  سَمٛمْ

ٝم ٥مُ  ـْ  احْلَ ْٙمدِ  همَِراَق  َوهَم٣مَروَمَٜم٣م صِمْٙمِدَه٣م، َِم َٙمُخ  اجْلِ ًْ ـْ  ُي ْحِؿ، فَم ْ  ايمٙم  َٙمْخٛم٣َمهُ  َيُٗمْؾ  َومَل ًَ  َِمٛمَْٜم٣م هَم

فُ  َٞم  ٌ ٤َم  ايم ِذي ُهقَ  ِٕ ًَ اَلطِمفِ  إلَم  سَم ًِ ٣ٌَمعِ  َِمٛمَْٜم٣م اْٞم  .َهَقاهُ  زم٣ِمسمِّ

ٌَْح٣مَٞمفُ  وَمْقيُمفُ  َوَِمٛمَْٜم٣م ٌََٔمفُ }: ؽُم ْٝمَْم٣منُ  هَمَٟمسْم َٗمفُ  َأيْ  {ايمُم   وَمْقمِ  دِم  وَم٣مَل  ىَماَم  َوَأْدَرىَمفُ  حَلِ

ٌَُٔمقُهؿْ }: همِْرفَمْقنَ   حَمِْٚمل   اهلل ِ، زمِآَي٣مِت  حَمُْروؽًم٣م حَمُْٖمقـًم٣م َوىَم٣منَ (1){وِمكمَ َُممْمِ  هَمَٟمسْم

٣مٞم٤ِِم  ٣م اجْلَ ـْ  هِبَ ْٝمَْم٣مِن، َِم ٓ   ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمْفُ  َيٛم٣َمُل  َٓ  ايمُم  ةٍ  فَمعَم  إ َٙمَخ  هَمَٙمام   َوطَمْْمَٖم٥ٍم، نِمر  ًَ ـْ  اْٞم  َِم

ْٝمَْم٣منُ  زمِفِ  ـَمِٖمرَ  اهلل ِ  آَي٣مِت  ؽََمدِ  ـَمْٖمرَ  ايمُم  ْٕ تِفِ  ا ًَ ـْ  هَمَ٘م٣منَ  ،زمَِٖمِري ـَ  َِم  ايْمَٔم٣مَِمٙمِكمَ  ايْمَٕم٣مِوي

ـَ  فَمَٚمٙمِِٜمْؿ، زمِِخاَلِف  ؼ   َئْمِرهُمقنَ  ايم ِذي قِء، ىَمُٔمَٙماَمءِ  زمِِخاَلهمِِف، َوَئْمَٚمُٙمقنَ  احْلَ  ً  َوَِمٛمَْٜم٣م ايم
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فُ  ٌَْح٣مَٞمفُ  َأٞم  ٣م يَمَرهَمْٔمٛم٣َمهُ  ؾِمْئٛم٣َم َويَمقْ }: وَم٣مَل  ؽُم ٌَْح٣مَٞمفُ  هَمَٟمطْمػَمَ  {هِبَ هْمَٔم٥مَ  َأن   ؽُم ٦ْم  فِمٛمَْدهُ  ايمرِّ ًَ  يَمْٝم

دِ  ـْ  ىَم٣منَ  َهَذا هَم١مِن   ايْمِٔمْٙمِؿ، زمُِٚمَجر  اَم  ايْمُٔمَٙماَمِء، َِم ٣ٌَمعِ  ِهلَ  َوإِٞم  ؼِّ  زم٣ِمسمِّ  َووَمِْمدِ  َوإِيَث٣مِرهِ  احْلَ

 .اهلل ِ ََمْرَو٣مةِ 

فُ  َهَذا هَم١مِن   ـْ  ىُمٙم  ْ  َزََم٣مٞمِِف، َأْهؾِ  َأفْمَٙمؿْ  َِم ْ  زمِِٔمْٙمِٚمفِ  اهلل ُ َيْرهَمْٔمفُ  َومَل  زم٣َِمهلل ِ  هَمٛمَُٔمقذُ  زمِفِ  َيٛمَْٖمْٔمفُ  َومَل

ـْ  ٌَْح٣مَٞمفُ  َوَأطْمػَمَ  َيٛمَْٖمُع، َٓ  فِمْٙمؿٍ  َِم فُ  ؽُم ٌَْدهُ  َيْرهَمعُ  ايم ِذي ُهقَ  َأٞم  ـْ  آسَم٣مهُ  زماَِم  ؾَم٣مءَ  إَذا فَم  َِم

ْ  َوإِنْ  ايْمِٔمْٙمِؿ، ٣مهمَِض  هَم١مِن   َرْأؽًم٣م، زمِفِ  َأضَمٌد  َيْرهَمعُ  َٓ  ََمْقُوقعٌ  هَمُٜمقَ  اهلل ُ  َيْرهَمْٔمفُ  مَل اهمِعَ  اخْلَ  ايمر 

ٌَْح٣مَٞمفُ  ْ  طَمَٖمَّمفُ  ؽُم ْٙمٛم٣َمهُ  ؾِمْئٛم٣َم يَمقْ  َواظمَْْٔمٛمَك َيْرهَمْٔمُف، َومَل هْمٛم٣َمهُ  هَمّم   َوََمٛمِْزيَمتَفُ  وَمْدَرهُ  َوَرهَمْٔمٛم٣َم َوَذ 

َي٣مِت  ْٔ ـُ  وَم٣مَل  آسَمْٝمٛم٣َمُه، ايم تِل زم٣ِم ٌ ٣مسٍ  ازْم ٣م، زمَِٔمَٚمٙمِفِ  يَمَرهَمْٔمٛم٣َمهُ  ؾِمْئٛم٣َم َويَمقْ : فَم : ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  وَم٣ميَم٦ْم وَ  هِبَ

ِٚمغمُ   زماَِم  ايْمُ٘مْٖمرَ  فَمٛمْفُ  يَمَرهَمْٔمٛم٣َم ؾِمْئٛم٣َم يَمقْ  َواظمَْْٔمٛمَك ايْمُ٘مْٖمِر، فَمعَم  فَم٣مئٌِد  {َرهَمْٔمٛم٣َمهُ يمَ }: وَمْقيمِفِ  دِم  ايمّم 

ـْ  ََمَٔمفُ  ياَمنِ  ايْمُ٘مْٖمرَ  فَمٛمْفُ  يَمَرهَمْٔمٛم٣َم: َوفَمَْم٣مءٌ  جُم٣َمِهٌد  وَم٣مَل  آَي٣مسمِٛم٣َم، َِم  َهَذاوَ  َوفَمَِمْٚمٛم٣َمُه: زم٣ِمإْلِ

، اظمَْْٔمٛمَك ُل  ضَمؼ  َو  ْٕ َي٥ِم، َُمَرادُ  ُهقَ  َوا ْٔ ـْ  َوَهَذا ا مَ  َووَمْد  اظْمَُراِد، يَمَقاِزمِ  َِم َٙمَػ  َأن   سَمَٗمد   ً  ايم

ٌُِّٜمقنَ  ََم٣م ىَمثغًِما ِزمِ  فَمعَم  ُيٛمَ َي٥مِ  ََمْٔمٛمَك َٓ ْٔ ـ   ا : َووَمْقيُمفُ : َِمٛمَْٜم٣م اظمَُْرادُ  ُهقَ  َذيمَِؽ  َأن   ايمٓم ٣من   هَمَٝمُٓم

ـُ  ؽَمِٔمٝمُد  وَم٣مَل  {إَْرضِ  إلَِم  َأطْمَٙمَد  َويَم٘مِٛم فُ } ٌَغْمٍ  زْم ـَ : صُم َْرضِ  إلَم  َرىَم ْٕ  .ا

،: جُم٣َمِهٌد  َووَم٣مَل  ـَ ْٞمَٝم٣م، َريِضَ : َُمَٗم٣مسمٌِؾ  َووَم٣مَل  ؽَمَ٘م ٌَْٝمَدةَ  َأزُمق َووَم٣مَل  زم٣ِميمد   يَمِزََمَٜم٣م: فُم

ـْ  َواظمُْْخٙمُِد  َوَأزْمَْمَٟم، صَم٣ملِ  َِم ٌْْمِئُ  ايم ِذي ُهقَ : ايمرِّ ـْ  َِمُْمَٝمَتُف، ُي َوابِّ  َوَِم ٌَْٗمك ايم تِل: ايمد   سَم

ُرَج  َأنْ  إلَم  شَمٛم٣َمَي٣مهُ  ٣مُج  َووَم٣مَل  ُرزَم٣مفِمٝم ُتُف، خَتْ صم  ـْ  َوَأْصُٙمفُ  َوَأطْمَٙمَد، طَمَٙمَد : ايمز  ُٙمقدِ  َِم  َوُهقَ  اخْلُ

َوامُ  ٌََٗم٣مُء، ايمد  ـُ  ََم٣ميمُِؽ  ٣مَل ومَ  زمِِف، َأوَم٣ممَ  إَذا زم٣ِمظمََْ٘م٣مِن، هُماَلنٌ  َأطْمَٙمَد : َوُيَٗم٣مُل  َوايْم  :ُٞمَقْيَرةَ  زْم

ـْ  ضَمل   زمَِٟمزْمٛم٣َمءِ  ٣ٌَمئِؾِ  َِم ـِ  َوفَمْٚمِرو...  ََم٣ميمٍِؽ  وَم  هَمَٟمطْمَٙمُدوا َأوَم٣مَُمقا َيْرزُمقعٍ  زْم
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 طُمٙمُِٗمقا وَمْد  َأيْ  (1){خُمَٙم ُدونَ  ِويْمَدانٌ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َيُْمقُف }: سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف َوَِمٛمْفُ : وُمْٙم٦م

ٌََٗم٣مِء: ُ  َٓ  يمَِذيمَِؽ  يمِْٙم َٓ  ونَ َيَتَٕمغم  وَن، َو ـ   فَمعَم  َوُهؿْ  َيْ٘مػَمُ  ُهؿْ : َووِمٝمَؾ  َأزَمًدا: َواضِمدٍ  ؽِم

ؿُمقنَ  ُرونَ  آَذاهِنِؿْ  دِم  اظمَُْٗمر  ق  ًَ  َأْيِدهيِْؿ. دِم  َواظمُْ

 الرابع

 الحياة الدنيا
اَم  {وم٣مل سمٔم٣ملم: َٝم٣مةِ  ََمَثُؾ  إِٞم  ْٞمَٝم٣م احْلَ ـَ  َأٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىَماَمءٍ  ايمد  اَمءِ  َِم  ً ٣ٌَمُت  زمِفِ  َٙمطَ هَم٣مطْمتَ  ايم  َٞم

َْرضِ  ْٕ َْٞمَٔم٣ممُ  ايمٛم ٣مُس  َيْٟمىُمُؾ  مِم ٣م ا ْٕ َْرُض  َأطَمَذِت  إَِذا ضَمت كَٰ  َوا ْٕ ٛم٦َْم  ُزطْمُرهَمَٜم٣م ا ي  ـ   َواز   َوـَم

ُؿْ  َأْهُٙمَٜم٣م ْ  ىَمَٟمن ضَمِِمٝمًدا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م هَن٣َمًرا َأوْ  يَمْٝماًل  َأَْمُرَٞم٣م َأسَم٣مَه٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَم٣مِدُرونَ  َأهن  ـَ سمَ  مل   ْٕم

ََْمسِ  ْٕ يمَِؽ  زم٣ِم ُؾ  ىَمَذَٰ َي٣مِت  ُٞمَٖمِمِّ ْٔ ُرونَ  يمَِٗمْقمٍ  ا  (.1)} َيَتَٖم٘م 

ٌ فَ  ٌَْح٣مَٞمفُ  ؾَم َٝم٣مةَ  ؽُم ْٞمَٝم٣م احْلَ ٣َم دِم  ايمد  ـُ  َأهن  ووُمفُ  ايمٛم ٣مـمِرِ  فَمكْمِ  دِم  سَمَتَزي  ٌُفُ  زمِِزيٛمَتَِٜم٣م هَمؼَمُ  َوسُمْٔمِج

َقاَه٣م إيَمْٝمَٜم٣م هَمَٝمِٚمٝمُؾ  اًرا َوهَيْ ـ   إَذا ضَمت ك ٣م،هِبَ  َِمٛمْفُ  انْمؼِمَ فُ  ـَم ٣م ََم٣ميمٌِؽ  َأٞم  ٌََٜم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَم٣مِدرٌ  هَلَ
 ؽُمٙمِ

ٌ َٜمَٜم٣م َوزَمْٝمٛمََٜم٣م، زَمْٝمٛمَفُ  َوضِمٝمَؾ  إيَمْٝمَٜم٣م، ىَم٣منَ  ََم٣م َأضْمَقَج  زَمْٕمَت٥مً  َْرضِ  هَمَُم ْٕ  ايْمَٕمْٝم٧ُم  َيٛمِْزُل  ايم تِل زم٣ِم

ـُ  هَمُتْٔمُِم٤ُم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ًُ ٣م َوحَيْ ٣ٌَمهُتَ ـ   زمِِف، هَمَٝمْٕمؼَم   يمِٙمٛم ٣مـمِِر، ٣مََمٛمَْٓمُرهَ  َوَيُروُق  َٞم فُ  َوَيُٓم  وَم٣مِدرٌ  َأٞم 

٣م، ََم٣ميمٌِؽ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م، ٣م هَمُتْدِركُ  اهلل ِ َأَْمرُ  هَمَٝمْٟمسمِٝمَٜم٣م هَلَ ٣ٌَمهَتَ هَم٥مُ  َٞم ْٔ ْ  ىَمَٟمنْ  هَمُتِْمٌُِح  زَمْٕمَت٥ًم، ا ـْ  مَل  سَمُ٘م

ٌُْؾ، ْٞمَٝم٣م ضَم٣مُل  هَمَ٘مَذا: َِمٛمَْٜم٣م ِصْٖمًرا َيَداهُ  َوسُمِْمٌُِح  ـَمٛم ُف، هَمَٝمِخٝم٤ُم  وَم ٣م َوايْمَقاشمُِؼ  ايمد   ؽَمَقاٌء: هِبَ
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ـْ  َوَهَذا ْٞمَٝم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم  َوظمَ ٣م َوايْمِٗمَٝم٣مِس، ايمت ُْمٌِٝمفِ  َأزْمَٙمغِ  َِم ِذهِ  فُمْرَو٥مً  ايمد  هَم٣مِت، هِلَ ْٔ ٛم ٥مُ  ا  َواجْلَ

المِ  َدارِ  إلَِم  َيْدفُمق َواهلل ُ {وَم٣مَل: َِمٛمَْٜم٣م ؽَمٙمِٝمَٚم٥مً   ً ـْ  َوهَيِْدي ايم اطٍ  إلَِم  َيَُم٣مءُ  ََم َتِٗمٝمؿٍ  ِسَ ًْ  َُم

َه٣م (1)} ام  ًَ اَلمِ  َدارَ  ُهٛم٣َم هَم  ً اَلََمتَِٜم٣م ايم ًَ
ـْ  يمِ هَم٣مِت  َهِذهِ  َِم ْٔ ْٞمَٝم٣م، دِم  َذىَمَرَه٣م ايم تِل ا  ايمد 

فْمَقةِ  هَمَٔمؿ   َداَي٥مِ  َوطَمص   إيَمْٝمَٜم٣م، زم٣ِميمد  ـْ  زم٣ِمهْلِ  .(1هَمّْمُٙمُف ) َوَهَذا فَمْديُمفُ  هَمَذاكَ  َيَُم٣مُء، ََم

 ٝم٣م زم٣مظم٣مء؟ ظم٣مذا ؾمٌف ايمدٞم

َن وِمَٝمؾ: .1 ْٞمَٝم٣م. وَمَرار، َوىَمَذيمِؽ يَمف يَمْٝمس اظم٣َْمء ِٕ  ايْمد 

َن َووِمْٝمؾ: .1 ْ٘مَتف إِن اظم٣َْمء ِٕ ًَ ْٞمَٝم٣م َوَٞمْتـ.. َوىَمَذيمِؽ سَمَٕمغم   َأَْم َ٘مَٜم٣م ظمَِـ ايْمد  ًَ  زَمٙمِٝم ٥م. َأَْم

َن َووِمْٝمؾ: .3 ْٞمَٝم٣م. َوىَمَذيمِؽ ةَواضِمَد  ُدهْمَٔم٥م وَمْْمَرة.. َوُيْذِه٤م وَمْْمَرة َيْٟمِت  اظم٣َْمء ِٕ  ايْمد 

ٌُْٔمف َواظم٣َْمء .4 ْٞمَٝم٣م. ايْمٛم ْٗمَِم٣من..ىَمَذيمِؽ ؿَم  ايْمد 

ْٞمَٝم٣م. ىَمَذيمِؽ وَمٙمِْٝمؾ ََمْقِوع َوذِم  ىَمثغِْم.. ََمْقِوع دِم  َيُ٘مْقن اظم٣َْمء  .5  ايْمد 

ْزق. َيُرد َأن َأضَمد َيْٗمِدر َٓ  اظمََْْمر.. ىَمَذيمِؽ َيُرد َأن َأضَمد َيْٗمِدر َٓ  .6  ايْمرِّ

ه يمِْٙمَٔمْْمَُم٣من َري ٙمِْٝمُٙمفومَ  اظم٣َْمء .7 ْٞمَٝم٣م. َداء.. ىَمَذيمِؽ َوىَمثغِْمِ  ايْمد 

ْرع .8 د ايمز  ًِ د ايْمَٗمْٙم٤م ايْمَ٘مثغِْم.. ىَمَذيمِؽ زم٣ِمظم٣َْمء ُيْٖم ًِ  اظم٣َْمل ايْمَ٘مثغِْم.. ىَمَذيمِؽ زم٣ِمظم٣َْمل ُيْٖم

اَلل همِْٝمف َرام احْلَ ٌَْٜم٥م.  َواحْلَ  َوايْمُم 

ر اظم٣َْمء .9 اَلل ايْمْم ٝم٤ِّم ٣ملاظمَْ  ىَمَذيمِؽ ايْمٛم َج٣مؽَم٣مت.. ُيَْمٜمِّ ر احْلَ شََم٣مم َدَٞمس ُيَْمٜمِّ ْٔ  . ا
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ْٚمَٙم٥م َوفَمعَم  ٌ ف َِمـ ىَمال   :َأن ُيِٖمْٝمد ايمت ُْمٌِٝمْف َهَذا هَم١مِن اجْلُ ٌ ف اظمَُُْم ْٞمَٝم٣م) زمِف َواظمَُُْم ( َواظم٣َْمء ايْمد 

٣ٌَمل دم اهللْ  َوُهق ؾَم٣مء ََم٣م َيْٚمُ٘م٧م شَمَٚمَرسُمف َوَأشْمَٚمر َٞمَزل إَِذا وَمٙمِْٝمؾ  فَمام   شُمؿ ىَم٥مَوزَمرَ  إوِْم

 . سَمَٔم٣ملَم  اهللْ  فِمٛمْد َوايْمِٔمْٙمؿ َوَيُزْول َيّْمَٚمِحؾ

ْب  {ووم٣مل سمٔم٣ملم: ؿْ  َوارْضِ َٝم٣مةِ  ََمَثَؾ  هَلُ ْٞمَٝم٣م احْلَ ـَ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىَماَمءٍ  ايمد  اَمءِ  َِم  ً  هَم٣مطْمَتَٙمطَ  ايم

٣ٌَمُت  زمِفِ  َْرضِ  َٞم ْٕ ٌََح  ا َي٣مُح  سَمْذُروهُ  َهُِمٝماًم  هَمَٟمْص ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  اهلل ُ ٣منَ َوىمَ  ايمرِّ  (.1)} َُمْٗمَتِدًرا َرْ

ْب  " سَمَٔم٣ملَم  َيُٗمقل د َي٣م " َوارْضِ َٝم٣مة ََمَثؾ يمِٙمٛم ٣مسِ  حُمَٚم  ْٞمَٝم٣م احْلَ  َوهَمٛم٣َمئَِٜم٣م َزَواهَل٣م دِم  ايمد 

ـْ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىَماَمءٍ  " َواْٞمِٗمَّم٣مئَِٜم٣م اَمء َِم  ً ٣ٌَمت زمِفِ  هَم٣مطْمَتَٙمطَ  ايم َْرض َٞم ْٕ ـْ  همِٝمَٜم٣م ََم٣م َأيْ  " ا  َِم

٤ّم  ـَ  هَمَُم٤م   احْلَ ًُ ْهر َوفَماَلهُ  َوضَم ة َوايمٛم ْقر ايمز  ٌََح  " ىُمّٙمف َهَذا زَمْٔمد شُمؿ   َوايمٛم ْيَ  َأْص

٣م " َهُِمٝماًم  ًً َي٣مح سَمْذُروهُ  " َي٣مزمِ ومفُ  َأيْ  " ايمرِّ اَمل َوَذات ايْمَٝمِٚمكم َذات َوسَمْْمَرضمفُ  سُمَٖمرِّ  ايمُمِّ

ء ىُمّؾ  فَمعَم  اهلل   َوىَم٣منَ  " ٣مل َهِذهِ  فَمعَم  وَم٣مِدر ُهقَ  َأيْ  " َتِدًراَُمٗمْ  َرْ ٣مل َوَهِذهِ  احْلَ  احْلَ

ب ََم٣م َوىَمثغًِما َٝم٣مة ََمَثؾ اهلل  َيْيِ ْٞمَٝم٣م احْلَ َذا ايمد   " :ُيقُٞمس ؽُمقَرة دِم  سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  اظمََْثؾ هِبَ

اَم  َٝم٣مة ََمَثؾ إِٞم  ْٞمَٝم٣م احْلَ ـْ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىَماَمءٍ  ايمد  اَمء َِم  ً َْرض َٞم٣ٌَمت زمِفِ  ٣مطْمَتَٙمطَ همَ  ايم ْٕ  ايمٛم ٣مس َيْٟمىُمؾ مِم ٣م ا

َْٞمَٔم٣مم ْٕ َي٥م " َوا ْٔ ََمر دِم  َووَم٣مَل  ا ْ  " ايمز  ـْ  َأْٞمَزَل  اهلل  َأن   سَمرَ  َأمَل اَمء َِم  ً َٙمَ٘مفُ  ََم٣مء ايم ًَ  دِم  َيٛم٣َمزمِٝمع هَم

َْرض ْٕ َي٥م " َأيْمَقاٞمف خُمَْتٙمًِٖم٣م َزْرفًم٣م زمِفِ  خُيِْرج شُمؿ   ا ْٔ ِديد ؽُمقَرة دِم  َووَم٣مَل  ا اَم  افِْمَٙمُٚمقا " احْلَ  َأٞم 

َٝم٣مة ْٞمَٝم٣م احْلَ ق يمَِٔم٤م ايمد  ََْمَقال دِم  َوسَمَ٘م٣مشُمر زَمْٝمٛمُ٘مؿْ  َوسَمَٖم٣مطُمر َوِزيٛم٥َم َوهَلْ ْٕ د ا َٓ َْو ْٕ  نَمْٝم٧م ىَمَٚمَثؾِ  َوا

٣مر َأفْمَج٤َم  ٣ٌَمسمف ايْمُ٘مٖم  ِدي٧م َودِم  " َٞم ِحٝمح احْلَ ْٞمَٝم٣م " ايمِم  ة ايمد   .(1)" ضُمْٙمَقة طَمِيَ
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الخللامس

اوطفالٌىفلاس
فَْمَٚمكَٰ  ايْمَٖمِريَٗمكْمِ  ََمَثُؾ  {وم٣مل سمٔم٣ملم: ْٕ ََصؿِّ  ىَم٣م ْٕ ٌَِِمغمِ  َوا ِٚمٝمعِ  َوايْم  ً  َهْؾ  َوايم

َتِقَي٣منِ  ًْ ُرونَ  َأهَماَل   ََمَثاًل  َي  (.1)} سَمَذىم 

فُ  ٌَْح٣مَٞمفُ  هَم١مِٞم  ٣مَر، َذىَمرَ  ؽُم ُؿْ  َوَوَصَٖمُٜمؿْ  ايْمُ٘مٖم  َتْمِٝمُٔمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م زمَِٟمهن  ًْ ْٚمعَ  َي  ً  ايم

وَن، ىَم٣مُٞمقا َوََم٣م ٌٌِْمُ ياَمنِ  َوَوَصَٖمُٜمؿْ  اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم، َذىَمرَ  شُمؿ   ُي ٣ميمِِح  َوايْمَٔمَٚمؾِ  زم٣ِمإْلِ  ايمِم 

٣ٌَمِت  طْم ِْؿ، إلَم  َواإْلِ ٥مِ  هَمَقَصَٖمُٜمؿْ  َرهبِّ ٌُقِدي  ، ايمٓم ٣مِهرِ  زمُِٔم ـِ ٣ٌَمؿمِ  َأضَمَد  َوصَمَٔمَؾ  َوايْم

فَْمَٚمك ايْمَٖمِريَٗمكْمِ  ْٕ ََصؿِّ  ىَم٣م ْٕ ـْ  َوا ٌُفُ  ىَم٣منَ  ضَمْٝم٧ُم  َِم ـْ  َأفْمَٚمك وَمْٙم ؼِّ  ُرْؤَي٥مِ  فَم  َأَصؿ   احْلَ

ـْ  ٌ َٜمفُ  ؽَماَمفِمِف: فَم ـْ  هَمَُم هُ  زمَِٚم ـْ  َأفْمَٚمك زَمٌَمُ ؾَْمَٝم٣مءِ  ُرْؤَي٥مِ  فَم ْٕ ـْ  َأَصؿ   َوؽَمْٚمُٔمفُ  ا  فَم

َْصَقاِت، ؽَماَمعِ  ْٕ طَمرُ  َوايْمَٖمِريُؼ  ا ْٔ ٌَِِمغمِ  ؽَمِٚمٝمُٔمُف، ايْمَٗمْٙم٤ِم  زَمِِمغمُ  ا  َٔمكْمِ ايمْ  ىَم

ُُذِن: َوؽَمِٚمٝمعِ  ْٕ ٛم٦َْم  ا َي٥مُ  هَمَتَّمٚم  ْٔ ، َومَتْثِٝمَٙمكْمِ  وِمَٝم٣مؽَمكْمِ  ا ِقَي٥مَ  َٞمَٖمك شُمؿ   يمِْٙمَٖمِريَٗمكْمِ ًْ  ايمت 

ـْ  َتِقَي٣منِ  َهْؾ }:زمَِٗمْقيمِفِ  ايْمَٖمِريَٗمكْمِ  فَم ًْ  (.1){ََمَثال َي
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ا

اسلادسلٌ

احٍلاةالٌمٍاب
ـَ  َأٞمَزَل  {وم٣مل سمٔم٣ملم: اَمءِ  َِم  ً ٣ميمَ  ََم٣مءً  ايم ًَ ْٝمُؾ  هَم٣مضْمَتَٚمَؾ  زمَِٗمَدِرَه٣م َأْوِدَي٥مٌ  ٦ْم هَم  ً  َززَمًدا ايم

ازمًِٝم٣م ْثُٙمفُ  َززَمٌد  ََمَت٣معٍ  َأوْ  ضِمْٙمَٝم٥مٍ  ازْمتَِٕم٣مءَ  ايمٛم ٣مرِ  دِم  فَمَٙمْٝمفِ  ُيقوِمُدونَ  َومِم ٣م ر  يمَِؽ  َمِّ ُب  ىَمَذَٰ  اهلل ُ  َيْيِ

ؼ   ٣ٌَمؿمَِؾ  احْلَ ٣م َوايْم زَمُد  هَمَٟمَم  ٣م صُمَٖم٣مءً  هَمَٝمْذَه٤ُم  ايمز  َْرضِ  دِم  هَمَٝمْٚمُ٘م٧ُم  ايمٛم ٣مَس  َيٛمَٖمعُ  ٣مَمَ  َوَأَم  ْٕ  ا

يمَِؽ  ُب  ىَمَذَٰ ََْمَث٣مَل  اهلل ُ  َيْيِ ْٕ  (.1)} ا

ٌ فَ  َٝم٣مةِ  َأْٞمَزيَمفُ  ايم ِذي ايْمَقضْملَ  ؾَم ؽَْماَمعِ  ايْمُٗمُٙمقِب  حِلَ ْٕ زَْمَِم٣مرِ  َوا ْٕ  َأْٞمَزيَمفُ  ايم ِذي زم٣ِمظم٣َْمءِ  َوا

َٝم٣مةِ  َْرضِ  حِلَ ْٕ ٣ٌَمِت، ا ٌ فَ  زم٣ِميمٛم  َْوِدَي٥ِم، ُٗمُٙمقَب ايمْ  َوؾَم ْٕ عُ  ىَمٌغِمٌ  هَمَٗمْٙم٤ٌم  زم٣ِم ًَ  ىَمَقادٍ  فَمٓمِٝماًم  فِمْٙماًم  َي

عُ  ىَمٌغِمٍ  ًَ اَم  َصِٕمغمٌ  َووَمْٙم٤ٌم  ىَمثغًِما ََم٣مءً  َي عُ  إٞم  ًَ ٌُفُ  َي
ًِ
ِٕمغِم، ىَم٣ميْمَقاِدي حَيْ ٣ميَم٦ْم  ايمِم  ًَ  هَم

ـْ  وُمُٙمقٌب  َواضْمَتَٚمَٙم٦ْم  زمَِٗمَدِرَه٣م، َأْوِدَي٥مٌ  َدى َِم ْٝمَؾ  َأن   َوىَماَم  َدِرَه٣م:زمِٗمَ  َوايْمَٔمَٚمؾِ  اهْلُ  ً  إَذا ايم

َْرَض  طَم٣ميَمطَ  ْٕ َدى هَمَ٘مَذيمَِؽ  َوَززَمًدا نُمَث٣مءً  اضْمَتَٚمَؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوََمر   ا  طَم٣ميَمطَ  إَذا َوايْمِٔمْٙمؿُ  اهْلُ

ـْ  همِٝمَٜم٣م ََم٣م َأشَم٣مرَ  ايْمُٗمُٙمقَب  َٜمَقاِت  َِم ٌَُٜم٣مِت  ايمُم  ٌََٜم٣م يمُِٝمْٗمٙمَِٔمَٜم٣م َوايمُم   َواءُ ايمد   ُيثغِمُ  ىَماَم  َوُيْذِه

زمِفِ  َووْم٦َم  ـْ  ُذْ ٌََدنِ  َِم رُ  َأطْماَلؿَمفُ  ايْم ٣م هَمَٝمَتَ٘مد  ـْ  َوِهلَ  ؾَم٣مِرزُمُف، هِبَ َواِء، َٞمْٖمعِ  مَت٣َممِ  َِم فُ  ايمد   هَم١مِٞم 

٣م، يمُِٝمْذِه٤َم  َأشَم٣مَرَه٣م فُ  هِبَ ٣مَِمُٔمَٜم٣م َٓ  هَم١مِٞم  َٓ  جُيَ ُب  َوَهَ٘مَذا ُيَُم٣مِرىُمَٜم٣م: َو ؼ   اهلل ُ  َيْيِ  احْلَ

٣ٌَمؿمَِؾ،  َأوْ  ضِمْٙمَٝم٥مٍ  ازْمتَِٕم٣مءَ  ايمٛم ٣مرِ  دِم  فَمَٙمْٝمفِ  ُيقوِمُدونَ  َومِم ٣م}: هَمَٗم٣مَل  ايمٛم ٣مِري   اظمََْثَؾ  َذىَمرَ  شُمؿ   َوايْم

٧ٌَُم  َوُهقَ {َِمْثُٙمفُ  َززَمٌد  ََمَت٣معٍ  ُرُج  ايم ِذي اخْلَ ٌِْؽ  فِمٛمَْد  خَيْ َه٤ِم  ؽَم ٥مِ  ايمذ   َوايمٛم َح٣مسِ  َوايْمِٖمّم 
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ِديدِ  ـْ  َوسَمْٖمِِمُٙمفُ  َومُتَٝمُِّزهُ  ايمٛم ٣مرُ  هَمُتْخِرصُمفُ  َواحْلَ ْقَهرِ  فَم ََمك زمِفِ  ُيٛمَْتَٖمعُ  ايم ِذي اجْلَ  َوُيْْمَرُح  هَمغُمْ

َٜمَقاُت  هَمَ٘مَذيمَِؽ  صُمَٖم٣مًء: َوَيْذَه٤ُم  ٌَُٜم٣مُت  ايمُم  ـِ  وَمْٙم٤ُم  َيْرَِمٝمَٜم٣م َوايمُم   َوَيْْمَرضُمَٜم٣م اظم٠ُْْمَِم

ْٝمُؾ  َيْْمَرُح  ىَماَم  َوجَيُْٖمقَه٣م  ً زَمَد  َذيمَِؽ  َوايمٛم ٣مرُ  ايم ٧ٌََم، َوايْمُٕمَث٣مءَ  ايمز  َتِٗمر   َواخْلَ ًْ  وَمَرارِ  دِم  َوَي

٣مدِم  اظم٣َْمءُ  ايْمَقاِدي َتِٗمل ايم ِذي ايمِم  ًْ ُٗمقنَ  َوَيْزَرفُمقنَ  ايمٛم ٣مُس  َِمٛمْفُ  َي ًْ  ىَمَذيمَِؽ  َأْٞمَٔم٣مََمُٜمْؿ، َوَي

َتِٗمر   ًْ ياَمنُ  َوصَمْذِرهِ  ايْمَٗمْٙم٤ِم  وَمَرارِ  دِم  َي ٣ميمُِص  اإْلِ ٣مدِم  اخْلَ ٌَفُ  َٖمعُ َيٛمْ  ايم ِذي ايمِم   َوَيٛمَْتِٖمعُ  َص٣مضِم

ُه: زمِفِ  ـْ  نَمغْمُ ْ  َوََم ـِ  َيْٖمَٗمفْ  مَل ْ  اظمََْثَٙمكْمِ  َهَذْي ٣م َومَل ْرُِهَ ـْ  هَمَٙمْٝمَس  َِمٛمُْٜماَم  ُيَرادُ  ََم٣م َوَئْمِرْف  َيَتَدزم   َِم

 .(1)َأْهٙمِِٜماَم 

 السابع
 مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة

ْ  }: سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مل َب  ىَمْٝمَػ  سَمرَ  َأمَل ٥ٌَمً  ىَمٙمَِٚم٥مً  ََمَثال اهلل ُ  رَضَ ٥ٌَمٍ  ىَمَُمَجَرةٍ  ؿَمٝمِّ  َأْصُٙمَٜم٣م ؿَمٝمِّ

اَمِء* سُم٠ْمِت  دِم  َوهَمْرفُمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم   ً ٣م زم١ِمِْذنِ  ضِمكمٍ  ىُمؾ   ُأىُمَٙمَٜم٣م ايم َ ُب  َرهبِّ  إََْمَث٣مَل  اهلل ُ َوَيْيِ

ُٜمؿْ  يمِٙمٛم ٣مسِ  ُرونَ  يَمَٔمٙم   .(1) {َيَتَذىم 

ٌ فَ  ٌَْح٣مَٞمفُ  هَمَُم َجَرةِ  ايمْم ٝم٥ٌَِّمَ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مَ  َوسَمَٔم٣ملَم  ؽُم ٥ٌَِم: زم٣ِميمُم  َن   ايمْم ٝمِّ
٥ٌَمَ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مَ  ِٕ  سُمْثِٚمرُ  ايمْم ٝمِّ

٣ميمَِح، ايْمَٔمَٚمَؾ  َجَرةَ  ايمِم   .ايمٛم ٣مهمِعَ  ايمث َٚمرَ  سُمْثِٚمرُ  ايمْم ٝم٥ٌَِّمَ  َوايمُم 
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٥ٌَمُ  وايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  ٓ   إيَمفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةُ  ِهلَ  ايمْم ٝمِّ َ  ، اهلل ُ إ فَْماَملِ  مَجِٝمعَ  سُمْثِٚمرُ  ٣مهَم١مهِن  ْٕ ٥مِ  ا ٣محِلَ  ايمِم 

٣ٌَمؿمِٛم٥َِم، ايمٓم ٣مِهَرةِ   .ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  َهِذهِ  شَمَٚمَرةُ  هللِ ِ ََمَريِض   َص٣ميمٍِح  فَمَٚمؾٍ  هَمُ٘مؾ   َوايْم

ـْ  ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم ٥ٌَمٌ  ىَمٙمَِٚم٥مٌ : وَم٣مَل  فَم ٓ   إيَمفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةُ  ؿَمٝمِّ ٥ٌَمٍ  ىَمَُمَجَرةٍ  اهلل ُ، إ  ُهقَ وَ  ؿَمٝمِّ

، ـُ ٓ   إيَمفَ  َٓ  وَمْقُل  شَم٣مزم٦ٌِم  َأْصُٙمَٜم٣م اظم٠ُْْمَِم ، وَمْٙم٤ِم  دِم  اهلل ُ، إ ـِ اَمءِ  دِم  َوهَمْرفُمَٜم٣م اظم٠ُْْمَِم  ً  ُيْرهَمعُ  َيُٗمقُل  ايم

٣م ـِ  فَمَٚمُؾ  هِبَ اَمءِ  إلَم  اظْم٠ُْمَِم  ً  . ايم

زمِٝمعُ  َووَم٣مَل  ـُ  ايمر  ٥ٌَمٌ  ىَمٙمَِٚم٥مٌ : َأَٞمسٍ  زْم ياَمِن: ََمَثُؾ  َهَذا ؿَمٝمِّ ياَمنُ  اإْلِ َجَرةُ  هَم٣مإْلِ ٥ٌَمُ  ايمُم  . ايمْم ٝمِّ

طْماَلُص  َيُزوُل  َٓ  ايم ِذي ايمث ٣مزم٦ُِم  َوَأْصُٙمَٜم٣م اَمءِ  دِم  َوهَمْرفُمفُ  همِٝمِف، اإْلِ  ً  " اهلل ِ  طَمُْمَٝم٥مُ  ايم

: َوَأـْمَٜمرُ  َأَصح   ايْمَٗمْقلِ  َهَذا فَمعَم  َوايمت ُْمٌِٝمفُ  ـُ ًَ فُ  َوَأضْم ٌَْح٣مَٞمفُ  هَم١مِٞم  ٌ فَ  ؽُم  ايمت ْقضِمٝمدِ  ؾَمَجَرةَ  ؾَم

َجَرةِ  ايْمَٗمْٙم٤ِم  دِم  ٥ٌَمِ  زم٣ِميمُم  َْصؾِ  ايمث ٣مزمَِت٥مِ  ايمْم ٝمِّ ْٕ ٣ٌَمؽِمَٗم٥مِ  ا اَمءِ  دِم  ايْمَٖمْرعِ  ايْم  ً ا، ايم  َٓ  ايم تِل فُمُٙمقًّ

٣م سُم٠ْمِت  سَمَزاُل  ْٙم٦م َوإَِذا ضِمكٍم، ىُمؾ   شَمَٚمَرهَتَ  ضِمٝمدِ ايمت قْ  يمَُِمَجَرةِ  َُمَْم٣مزمًِٗم٣م َرَأْيَتفُ  ايمت ُْمٌِٝمفَ  َهَذا سَمَٟمَم 

اؽِمَخ٥مِ  ايمث ٣مزمَِت٥مِ  ـْ  هُمُروفُمَٜم٣م ايم تِل ايْمَٗمْٙم٤ِم، دِم  ايمر  فَْماَملِ  َِم ْٕ ٥مِ  ا ٣محِلَ اَمِء، إلَم  َص٣مفِمَدةٌ  ايمِم   ً  ايم

 َٓ َجَرةُ  َهِذهِ  سُمَزال َو فَْماَمَل  سُمْثِٚمرُ  ايمُم  ْٕ ٥مَ  ا ٣محِلَ ٤ِم  َووْم٦ٍم: ىُمؾ   ايمِم  ًْ ٣م زمَِح ٣ٌَمهِتَ  ايْمَٗمْٙم٤ِم، دِم  شَم

ٌ ٥مِ  ٣م، ْٙم٤ِم ايْمٗمَ  َوحَمَ  زمَِحِٗمٝمَٗمتَِٜم٣م، َوََمْٔمِرهَمتِفِ  همِٝمَٜم٣م، َوإطِْماَلِصفِ  هَلَ

٣م زمُِحُٗمقوِمَٜم٣م، َووِمَٝم٣مَِمفِ  ـْ  ِرفَم٣مَيتَِٜم٣م، ضَمؼ   َوَُمَرافَم٣مهِتَ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  َهِذهِ  َرؽَمَخ٦ْم  هَمَٚم

ٌُفُ  َواسم َِمَػ  ضَمِٗمٝمَٗمُتَٜم٣م ِهلَ  ايم تِل زمَِحِٗمٝمَٗمتَِٜم٣م ٣م وَمْٙم ٌَغَ  هِبَ ٌَْٕم٥مِ  ٣مهِبَ  َواْٞمَِم  َٓ  ايم تِل اهلل ِ  زمِِِم

ـَ  ًَ ٌَْٕم٥مً  َأضْم ٝم ٥مِ  ضَمِٗمٝمَٗم٥مَ  هَمَٔمَرَف  َِمٛمَْٜم٣م ِص
هَلِ ٌُفُ  ُيْثٌُِتَٜم٣م ايم تِل اإْلِ ٣م َوَيُْمَٜمُد  هللِ ِ وَمْٙم ٣مُٞمفُ  هِبَ ًَ

 يمِ

وُمَٜم٣م ِٗمٝمَٗم٥مِ  سمِْٙمَؽ  َوَٞمَٖمك صَمَقاِرضُمُف، َوسُمَِمدِّ ـْ  َويَمَقاِزََمَٜم٣م احْلَ  َوَواؿَمٟمَ  ،اهلل ِ ؽِمَقى ََم٣م ىُمؾِّ  فَم

ٌُفُ  ٣مَٞمفُ  وَمْٙم ًَ
٣ٌَمِت، ايمٛم ْٖمِل  َهَذا دِم  يمِ شْم ـْ  صَمَقاِرضُمفُ  َواْٞمَٗم٣مَدْت  َواإْلِ  زم٣ِميْمَقضْمَداٞمِٝم ٥مِ  يَمفُ  ؾَمِٜمَد  ظمَِ
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ٌَُؾ  ؽَم٣ميمَِ٘م٥مً  ؿَم٣مئَِٔم٥مً  فِ  ؽُم ٥ٌَمٍ  نَمغْمَ  ُذيُماًل  َرزمِّ
َٓ  فَمٛمَْٜم٣م َٞم٣مىمِ ًٓ  ؽِمَقاَه٣م زَم٣منِمَٝم٥مٍ  َو ٌَْتِٕمل َٓ  ىَماَم  زَمَد  َي

ٌُقِدهِ  ؽِمَقى يْمَٗمْٙم٤ُم ا ؼِّ  ََمْٔم ًٓ  احْلَ  .زَمَد

ـْ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مَ  َهِذهِ  َأن   َرْي٤َم  هَماَل  ٣منِ  َهَذا فَمعَم  ايْمَٗمْٙم٤ِم  َهَذا َِم ًَ ٣م سُم٠ْمِت  سَمَزاُل  َٓ  ايمٙمِّ  شَمَٚمَرهَتَ

ـْ  ٣ميمِِح  ايْمَٔمَٚمؾِ  َِم ٣مفِمدِ  ايمِم   ايم تِل ِهلَ  ايمْم ٝم٥ٌَِّمُ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  هَمَٜمِذهِ  َووْم٦ٍم: ىُمؾ   اهلل ِ إلَم  ايمِم 

٣ميمَِح  ايْمَٔمَٚمَؾ  َهَذا َرهَمَٔم٦ْم  بِّ  إلَم  ايمِم   ىَمثغًِما ىَمٙماًِم  ايمْم ٝم٥ٌَُِّم سُمْثِٚمرُ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  َوَهِذهِ  سَمَٔم٣ملَم، ايمر 

٣ًٌم هَمعُ  َص٣ميمٌِح  فَمَٚمٌؾ  ُيَٗم٣مِرُٞمفُ  ؿَمٝمِّ ٣ميمُِح  ايْمَٔمَٚمُؾ  هَمغَمْ : سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  ايمْم ٝم٤َِّم، ايْمَ٘مٙمِؿَ  ايمِم 

٣ميمُِح  َوايْمَٔمَٚمُؾ  ايمْم ٝم٤ُِّم  ايْمَ٘مٙمِؿُ  َيِْمَٔمُد  إيَِمْٝمفِ } ٌَْح٣مَٞمفُ  هَمَٟمطْمػَمَ  (1){َيْرهَمُٔمفُ  ايمِم   ايْمَٔمَٚمَؾ  َأن   ؽُم

٣ميمَِح  ٥ٌَمَ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مَ  َأن   َوَأطْمػَمَ  ايمْم ٝم٤َِّم، ايْمَ٘مٙمِؿَ  َيْرهَمعُ  ايمِم  ٣م فَمَٚماًل  يمَِٗم٣مئِٙمَِٜم٣م سُمْثِٚمرُ  ايمْم ٝمِّ  َص٣محِلً

 .َووْم٦ٍم  ىُمؾ  

َجَرةَ  ٌَْٗمك َٓ  وايمُم  ٓ   ضَمٝم ٥مً  سَم ةٍ  إ ِٗمٝمَٜم٣م زماَِمد  ًْ ٝمَٜم٣م، سُم ْٗملُ  فَمٛمَْٜم٣م وُمْمِعَ  هَم١مَِذا َوسُمٛمَٚمِّ  ً  ايم

ٌََس، َأنْ  َأْوؾَمَؽ  ؽْماَلمِ  ؾَمَجَرةُ  هَمَٜمَ٘مَذا سَمْٝم ْ  إنْ  ايْمَٗمْٙم٤ِم  دِم  اإْلِ ٌَُٜم٣م َيَتَٔم٣مَهْدَه٣م مَل  َص٣مضِم

ْٗمٝمَِٜم٣م ًَ ٣ميمِِح  َٚمؾِ َوايْمٔمَ  ايمٛم ٣مهمِعِ  زم٣ِميْمِٔمْٙمؿِ  َووْم٦ٍم  ىُمؾ   زمِ رِ  َوايْمَٔمْقدِ  ايمِم   ايمت ْٖم٘مغِمِ  فَمعَم  زم٣ِميمت َذىم 

رِ  ِر، فَمعَم  َوايمت َٖم٘م  ٓ   ايمت َذىم  ٌََس، َأنْ  َأْوؾَمَؽ  َوإِ َٛمدِ  َودِم  سَمْٝم ًْ ََم٣ممِ  َُم ـْ  َأمْحََد  اإْلِ  ضَمِدي٧ِم  َِم

ياَمنَ  إن  : »- ؿَ َوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   - اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َٙمُؼ  اإْلِ  دِم  خَيْ

َٙمُؼ  ىَماَم  ايْمَٗمْٙم٤ِم  ُدوا ايمث ْقُب  خَيْ ْٚمَٙم٥مِ  (1()1)شإياَمَٞمُ٘مؿْ  هَمَجدِّ ْ  إنْ  هَم٣ميْمَٕمْرُس  َوزم٣ِمجْلُ  مَل
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ٌُفُ  َيَتَٔم٣مَهْدهُ  ـْ  هَيَْٙمَؽ، َأنْ  َأْوؾَمَؽ  َص٣مضِم ةَ  سَمْٔمَٙمؿُ  ُهٛم٣َم َوَِم ٣ٌَمدِ  ضَم٣مصَم٥مِ  ؾِمد   هلل ُ ا َأََمرَ  ََم٣م إلَم  ايْمِٔم

ـْ  زمِفِ  ٣ٌَمَداِت  َِم َْووَم٣مِت  سَمَٔم٣موُم٤ِم  فَمعَم  ايْمِٔم ْٕ تِفِ  َوفَمٓمِٝمؿِ  ا ٣مٞمِفِ  ٞمِْٔمَٚمتِفِ  َومَت٣َممِ  َرمْحَ ًَ  إلَم  َوإضِْم

٣ٌَمِدهِ  َٖمَٜم٣م زمَِٟمنْ  فِم ةً  َوصَمَٔمَٙمَٜم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوـم  ْٗمِل  ََم٣مد  ًَ
 .وُمُٙمقهِبِؿْ  دِم  نَمَرؽَمفُ  ايم ِذي ايمت ْقضِمٝمدِ  نِمَراسِ  يمِ

ْرعَ  َوايْمَٕمْرَس  ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ُ َأصْمَرى وَمْد  ايمٛم ٣مهمِعَ  َوايمز  فُ  ايْمَٔم٣مَدةَ  ؽُم  َدنَمٌؾ  خُي٣َميمَِْمفُ  َأنْ  زُمد   َٓ  َأٞم 

٦ٌٌْم  ـْ  يَمْٝمَس  نَمِري٤ٌم  َوَٞم ِف، َِم ًِ فُ  سَمَٔم٣مَهَدهُ  هَم١مِنْ  صِمٛمْ ٣مهُ  َرزم   ايْمَٕمْرُس  ىَمُٚمَؾ  َووَمَٙمَٔمفُ  َوَٞمٗم 

ْرُع، ٣ٌَمسُمفُ  َوسَمؿ   َواؽْمَتَقى، َوايمز   سَمَرىَمفُ  َوإِنْ  َوَأْزىَمك، َوَأؿْمَٝم٤َم  يمَِثَٚمَرسمِِف، َأْوهَمرَ  َوىَم٣منَ  ،َٞم

ْرِع، ايْمَٕمْرسِ  فَمعَم  َيْٕمٙم٤َِم  َأنْ  َأْوؾَمَؽ  ْ٘مؿُ  َوَيُ٘مقنُ  َوايمز  َْصَؾ  ُيّْمِٔمَػ  َأوْ  يَمُف، احْلُ ْٕ  ا

َٔمَؾ  ٤ِم  َٞم٣موِمَِم٥مً  َذَِمٝمَٚم٥مً  ايمث َٚمَرةَ  َوجَيْ ًْ تِِف، ىَمْثَرسمِفِ  زمَِح ـْ  َووِمٙم  ْ  َوََم ـْ  مَل  َهَذا دِم  َٞمْٖمسٍ  همِْٗمفُ  يَمفُ  َيُ٘م

فُ  زمِفِ  َوََمْٔمِرهَم٥مٌ  ـُ  َيُْمُٔمُر: َٓ  َوُهقَ  ىَمٌغِمٌ  ِرزْمٌح  َيُٖمقسُمفُ  هَم١مِٞم  : ؾَمْٝمَئكْمِ  دِم  ؽَمْٔمُٝمفُ  َدائِاًم  هَم٣مظم٠ُْْمَِم

َجَرِة، َهِذهِ  ؽَمْٗمِل  ٣م، ََم٣م َوسَمٛمِْٗمَٝم٥مِ  ايمُم  ْٗمٝمَِٜم٣م ضَمْقهَلَ ًَ ٌَْٗمك هَمٌِ ٣م ََم٣م ٛمِْٗمَٝم٥مِ َوزمِتَ  َوسَمُدومُ  سَم  ضَمْقهَلَ

، سَمْ٘مُٚمُؾ  َتَٔم٣منُ  َوَاهلل ُ َوسَمتِؿ  ًْ  .ايمت ْ٘ماَلنُ  َوفَمَٙمْٝمفِ  اظمُْ

ا
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ا

الٌثلامه

 الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة مثل
ـْ  طَمٌِٝمَث٥ٍم اصْمتُث ٦ْم  طَمٌِٝمَث٥ٍم ىَمَُمَجَرةٍ  ىَمٙمَِٚم٥مٍ  َوََمَثُؾ  }: وم٣مل سمٔم٣ملم ٣م ََم٣م إَْرضِ  هَمْقِق  َِم  هَلَ

ـْ   .(1) { وَمَرارٍ  َِم

ٌَْح٣مَٞمفُ  َذىَمرَ  ٌِٝمَث٥مِ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  ََمَثَؾ  ؽُم ٌ َٜمَٜم٣م اخْلَ َجَرةِ  هَمَُم ٌِٝمَث٥مِ  زم٣ِميمُم  ـْ  ُاصْمُتث ٦ْم  ايم تِل اخْلَ  َِم

َْرضِ  هَمْقِق  ْٕ ٣م ََم٣م ا ـْ  هَلَ َٓ  شَم٣مزم٦ٌِم، فِمْرَق  هَماَل  وَمَراٍر، َِم َٓ  فَم٣مٍل، هَمْرعَ  َو  هَماَل  َزاىمَِٝم٥ٌم، شَمَٚمَرةَ  َو

، َٓ  ـمِؾ  َٓ  صَمٛمًك، َو َٓ  وَم٣مئٌِؿ، ؽَم٣مَق  َو َْرضِ  دِم  فِمْرَق  َو ْٕ  َُمْٕمِدٌق  َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م هَماَل  شَم٣مزم٦ٌِم، ا

 َٓ َٓ  َُمقٞمٌِؼ، َأفْماَلَه٣م َو ٣م، صَمٛمَك َو َٓ  هَلَ  .سُمْٔمعَم  زَمْؾ  سَمْٔمُٙمق َو

َؾ  َوإَِذا ٌِٝم٤ُم  سَمَٟمَم  ْٙمِؼ  َهَذا ىَماَلمِ  َأىْمَثرَ  ايمٙم  ٌِِٜمؿْ  طِمَْم٣مهِبِؿْ  دِم  اخْلَ ًْ  ىَمَذيمَِؽ: َوصَمَدهُ  َوىَم

انُ  ْنَ ؾْمتَِٕم٣مُل  ََمَٔمفُ  ايْمُقوُمقُف  هَم٣مخْلُ ِٓ ـْ  زمِفِ  َوا  .َوَأْٞمَٖمِٔمفِ  ايْمَ٘ماَلمِ  َأهْمَّمؾِ  فَم

٣مكُ  وَم٣مَل  ح  َب : ايمّم  ـْ  ُاصْمُتث ٦ْم  زمَُِمَجَرةٍ  يمِْٙمَ٘م٣مهمِرِ  ََمَثاًل  اهلل ُ رَضَ َْرضِ  هَمْقِق  َِم ْٕ ٣م ََم٣م ا  هَلَ

ـْ  ٣م يَمْٝمَس : َيُٗمقُل  وَمَراٍر، َِم َٓ  َأْصٌؾ  هَلَ ٣م َويَمْٝمَس  هَمْرٌع، َو َٓ  شَمَٚمَرٌة، هَلَ  ىَمَذيمَِؽ  ََمٛمَْٖمَٔم٥ٌم، همِٝمَٜم٣م َو

ا َئْمَٚمُؾ  َٓ  ايْمَ٘م٣مهمِرُ  َٓ  طَمغْمً َٓ  َيُٗمقيُمُف، َو َٔمُؾ  َو َٓ  زَمَرىَم٥مً  همِٝمفِ  اهلل َ جَيْ  .ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  َو

ـُ  َووَم٣مَل  ٌ ٣مسٍ  ازْم كُ  َوِهلَ  {طَمٌِٝمَث٥مٍ  ىَمٙمَِٚم٥مٍ  َوََمَثُؾ }: فَم ْ  {طَمٌِٝمَث٥مٍ  َجَرةٍ ىَمَُم } - ايمممِّ

ـْ  اصْمُتث ٦ْم } ايْمَ٘م٣مهمَِر، َئْمٛمِل ٣م ََم٣م إَْرضِ  هَمْقِق  َِم ـْ  هَلَ كُ : َيُٗمقُل  ،{وَمَرارٍ  َِم ْ  يَمفُ  يَمْٝمَس  ايمممِّ

َٓ  ايْمَ٘م٣مهمِرُ  زمِفِ  َيْٟمطُمُذ  َأْصٌؾ  َٓ  زُمْرَه٣مٌن، َو ٌَُؾ  َو كِ  ََمعَ  اهلل ُ َيْٗم ْ ٌَُؾ  هَماَل  فَمَٚماًل، ايمممِّ  فَمَٚمُؾ  ُيْٗم
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كِ  َٓ  ،اظممُْْمِ َْرضِ  دِم  شَم٣مزم٦ٌِم  َأْصٌؾ  يَمفُ  هَمَٙمْٝمَس  اهلل ِ، إلَم  َيِْمَٔمُد  َو ْٕ َٓ  ا اَمِء: دِم  هَمْرعٌ  َو  ً : َيُٗمقُل  ايم

اَمءِ  دِم  َص٣ميمٌِح  فَمَٚمٌؾ  يَمفُ  يَمْٝمَس   ً َٓ  ايم َْرضِ  دِم  َو ْٕ  .ا

زمِٝمعُ  َووَم٣مَل  ـُ  ايمر  َجَرةِ  ََمَثُؾ : َأَٞمسٍ  زْم ٌِٝمَث٥مِ  ايمُم  َٓ  يمَِٗمْقيمِفِ  يَمْٝمَس  ،ايْمَ٘م٣مهمِرِ  ََمَثُؾ  اخْلَ  يمَِٔمَٚمٙمِفِ  َو

َٓ  َأْصٌؾ  َٓ  هَمْرٌع، َو َتِٗمر   َو ًْ َٓ  وَمْقيُمفُ  َي َْرِض، فَمعَم  فَمَٚمُٙمفُ  َو ْٕ َٓ  ا اَمءِ  إلَم  َيِْمَٔمُد  َو  ً  .ايم

ـْ  ؽَمِٔمٝمٌد  َووَم٣مَل  َي٥مِ  َهِذهِ  دِم  وَمت٣َمَدةَ  فَم ْٔ ـْ  َرصُماًل  يَمِٗملَ  َرصُماًل  َأن  : ا  ََم٣م: يَمفُ  ٣مَل هَمٗمَ  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  َِم

ٌِٝمَث٥ِم؟ ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  دِم  سَمُٗمقُل  ٣م َأفْمَٙمؿُ  ََم٣م: وَم٣مَل  اخْلَ َْرضِ  دِم  هَلَ ْٕ ا ا َتَٗمرًّ ًْ َٓ  َُم اَمءِ  دِم  َو  ً ٓ   َِمِْمَٔمًدا، ايم  إ

٣م ُيَقاذَم  ضَمت ك َص٣مضِمٌَِٜم٣م فُمٛمَُؼ  سَمْٙمَزمَ  َأنْ   .ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  هِبَ

ـْ  ِصَٙم٦ْم ُاؽْمُت٠مْ  َأيْ  {اصْمُتث ٦ْم }: َووَمْقيُمفُ  َْرِض، هَمْقِق  َِم ْٕ ٌَْح٣مَٞمفُ  َأطْمػَمَ  شُمؿ   ا ـْ  ؽُم  هَمّْمٙمِفِ  فَم

ٌِٝم٧ِم، َوايْمَ٘مٙمِؿِ  ايمْم ٝم٤ِِّم  ايْمَ٘مٙمِؿِ  َأْصَح٣مِب  ايْمَٖمِريَٗمكْمِ  دِم  َوفَمْديمِفِ  ٦ٌُِّم  َأٞم فُ  هَمَٟمطْمػَمَ  اخْلَ ـَ  ُيثَ  ايم ِذي

ْٞمَٝم٣م دِم  إيَمْٝمفِ  ُ٘مقُٞمقنَ يَ  ََم٣م َأضْمَقَج  ايمث ٣مزم٦ِِم  زم٣ِميْمَٗمْقلِ  زم١ِمِياَمهِنِؿْ  آََمٛمُقا طِمَرِة، ايمد  ْٔ فُ  َوا  ُيِّمؾ   َوَأٞم 

ىُمقنَ  َوُهؿْ  ايمٓم ٣مظمكِِمَ  ـْ  اظممُْْمِ ءِ  هَمَٟمَوؾ   ايمث ٣مزم٦ِِم، ايْمَٗمْقلِ  فَم َٓ  َوشَمٌ ٦َم  يمُِٓمْٙمِٚمِٜمْؿ، زمَِٔمْديمِفِ  َه٠ُم

ياَمهِنِْؿ. زمَِٖمّْمٙمِفِ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ   إِلِ

 التاسع
الٌششنلٌذًٌٍالٌملاطعاعٍىابطالنا

٣م َي٣م}: سمٔم٣ملم وم٣مل َ َب  ايمٛم ٣مُس  َأهي  ـَ  إِن   يَمفُ  هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا ََمَثٌؾ  رُضِ ـْ  سَمْدفُمقنَ  ايم ِذي  اهلل ِ  ُدونِ  َِم

ـْ  ُٙمُٗمقا يَم ٌُْٜمؿُ  َوإِنْ  يَمفُ  اصْمَتَٚمُٔمقا َويَمقِ  ُذزَم٣مزًم٣م خَيْ ُٙم ًْ زَم٣مُب  َي َتٛمِْٗمُذوهُ  ٓ ؾَمْٝمًئ٣م ايمذ  ًْ  َؤُمَػ  َِمٛمْفُ  َي

 .(1) {ْْمُٙمقُب َواظمَْ  ايمْم ٣ميم٤ُِم 
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ٌْدٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  ضَمِٗمٝمٌؼ  َتِٚمعَ  َأنْ  فَم ًْ ٌُفُ  َي َذا وَمْٙم َرهُ  اظمََْثِؾ، هِلَ ِرِه، ضَمؼ   َوَيَتَدزم  فُ  سَمَدزم   َيْٗمَْمعُ  هَم١مِٞم 

كِ  ََمَقاد   ْ ـْ  ايمممِّ ٌُقدَ  َأن   َوَذيمَِؽ  وَمْٙمٌِِف، َِم  ٛمَْٖمعُ يَ  ََم٣م إجَي٣مدِ  فَمعَم  َيْٗمِدرَ  َأنْ  َدَرصَم٣مسمِفِ  َأوَمؾ   اظمَْْٔم

ُه، ََم٣م َوإفِْمَدامِ  فَم٣مزمُِدهُ  ٥مُ  َيُي  هِلَ ْٔ ٌُُدَه٣م ايم تِل َوا ىُمقنَ  َئْم ـْ  اظمُْمْمِ ـْ  اهلل ِ ُدونِ  َِم  فَمعَم  سَمْٗمِدرَ  يَم

زَم٣مِب  طَمْٙمِؼ  ُٜمؿْ  اصْمَتَٚمُٔمقا َويَمقْ  ايمذ  ْٙمِٗمِف، ىُمٙم  َٓ  َِمٛمُْف؟ َأىْمػَمُ  ُهقَ  ََم٣م هَمَ٘مْٝمَػ  خِلَ  فَمعَم  َيْٗمِدُرونَ  َو

ْٞمتِ  ِٓ ـْ  َِم٣مرِ ا زَم٣مِب  َِم ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  مِم ٣م ؾَمْٝمًئ٣م ؽَمَٙمٌَُٜمؿْ  إَذا ايمذ  َتٛمِْٗمُذوهُ  َوَٞمْحِقهِ  ؿمِٝم٤ٍم  َِم ًْ  هَماَل  َِمٛمُْف، هَمَٝم

زَم٣مِب  طَمْٙمِؼ  فَمعَم  وَم٣مِدُرونَ  ُهؿْ  ـْ  ُهقَ  ايم ِذي ايمذ  َٝمَقاَٞم٣مِت  َأْؤَمِػ  َِم َٓ  احْلَ ْٞمتَِِم٣مرِ  فَمعَم  َو ِٓ  َِمٛمْفُ  ا

صَم٣معِ  ٌَُٜمؿْ ؽَم  ََم٣م َواؽْمؼِمْ ٣مُه، َٙم ـْ  َأفْمِجزَ  هَماَل  إي  ٥ِم، َهِذهِ  َِم هِلَ ْٔ َٓ  ا  هَمَ٘مْٝمَػ  َِمٛمَْٜم٣م، َأْؤَمَػ  َو

ـُ  ًِ َتْح ًْ ٣م فَم٣مومٌِؾ  َي ٣ٌَمَدهَتَ ـْ  فِم  اهلل ِ؟ ُدونِ  َِم

ـْ  اظمََْثُؾ  َوَهَذا ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ُ َأْٞمَزيَمفُ  ََم٣م َأزْمَٙمغِ  َِم ِك، زُمْْماَلنِ  دِم  ؽُم ْ ِٜمٝمؾِ  ايمممِّ  ،َأْهٙمِفِ  َوجَتْ

ْؿ، َوسَمْٗمٌِٝمِح  َٜم٣مَدةِ  فُمُٗمقهِلِ ْٝمَْم٣منَ  َأن   فَمعَم  َوايمُم  ـْ  َأفْمَٓمؿَ  هِبِؿْ  سَماَلفَم٤َم  وَمْد  ايمُم   سَماَلفُم٤ِم  َِم

ٌَْٝم٣منِ  ٝم ٥مَ  َأفْمَْمْقا ضَمْٝم٧ُم  زم٣ِميْمُ٘مَرةِ  ايمِمِّ
هَلِ ـْ  ايم تِل اإْلِ  مَجِٝمعِ  فَمعَم  ايْمُٗمْدَرةُ  يَمَقاِزَِمَٜم٣م زَمْٔمضِ  َِم

ضَم٣مؿمَ  اظمَْْٗمُدوَراِت  ـْ  َوايْمِٕمٛمَك اظمَْْٔمُٙمقََم٣مِت  زمَِجِٚمٝمعِ  ٥مُ َواإْلِ  ُيِْمَٔمَد  َوَأنْ  اظمَْْخُٙمقوَم٣مِت  مَجِٝمعِ  فَم

بِّ  إلَم  ٣مصَم٣مِت  مَجِٝمعِ  دِم  ايمر  َٜمَٖم٣مِت  َوإنَِم٣مشَم٥مِ  ايْمُ٘مُرزَم٣مِت  َوسَمْٖمِري٨ِم  احْلَ فَمَقاِت، َوإصَِم٣مزَم٥مِ  ايمٙم   ايمد 

٥مِ  خَمُْٙمقوَم٣مٍت  َأوَمؾِّ  فَمعَم  ايْمُٗمْدَرةُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َيْٚمَتٛمِعُ  َومَت٣َمشمِٝمَؾ  ُصَقًرا هَمَٟمفْمَْمْقَه٣م هِلَ ؼِّ  ِٔ ٣م احْلَ  َوَأَذهلَِّ

 .فَمَٙمْٝمفِ  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا يمَِذيمَِؽ  اصْمَتَٚمُٔمقا َويَمقْ  َوَأضْمَٗمِرَه٣م، َوَأْصَٕمِرَه٣م

ـْ  َوَأَدل   ٝم تِِٜمؿْ  َواْٞمتَِٖم٣مءِ  فَمْجِزِهؿْ  فَمعَم  َذيمَِؽ  َِم
ْٙمَؼ  َهَذا َأن   إهَلِ وََمؾ   اخْلَ ْٕ َ  ا ْٕ  َذل  ا

ِٔمٝمَػ  ايْمَٔم٣مصِمزَ  ٌَفُ  ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمُْٜمؿْ  اطْمَتَْمَػ  يَمقْ  ايمّم  َتٛمِْٗمُذوهُ  َأنْ  فَمعَم  هَم٣مصْمَتَٚمُٔمقا َواؽْمَتَٙم ًْ  َِمٛمْفُ  َي

ـْ  يَمَٔمَجُزوا ْ  َذيمَِؽ، فَم ى شُمؿ   فَمَٙمْٝمِف، َيْٗمِدُروا َومَل ٌُقدِ  ايْمَٔم٣مزمِدِ  زَمكْمَ  ؽَمق  ْٔمِػ  دِم  َواظمَْْٔم  ايمّم 

 َواظمَْْْمُٙمقُب  ايْمَٔم٣مزمُِد  ايمْم ٣ميم٤ُِم : وِمٝمَؾ {َواظمَْْْمُٙمقُب  ايمْم ٣ميم٤ُِم  َؤُمَػ }:زمَِٗمْقيمِفِ  َوايْمَٔمْجزِ 
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ٌُقُد، ٌؼ  فَم٣مصِمزٌ  هَمُٜمقَ  اظمَْْٔم ِقَي٥مٌ  ُهقَ : َووِمٝمَؾ  زمَِٔم٣مصِمٍز، َُمَتَٔمٙمِّ ًْ ٣ميم٤ِِم  زَمكْمَ  سَم  ً ُٙمقِب، ايم ًْ  َواظمَْ

ِقَي٥مٌ  َوُهقَ  ًْ يَمفِ  زَمكْمَ  سَم زَم٣مِب  اإْلِ ْٔمِػ  دِم  َوايمذ   ايمْم ٣ميم٤ُِم : هَمِٗمٝمَؾ  َهَذا َوفَمعَم  يْمَٔمْجِز:َوا ايمّم 

يَمفُ  ٣ٌَمؿمُِؾ، اإْلِ زَم٣مُب  َواظمَْْْمُٙمقُب  ايْم ٌَفُ  ََم٣م َِمٛمْفُ  َيْْمُٙم٤ُم  ايمذ   ايمْم ٣ميم٤ُِم : َوومِٝمَؾ  َِمٛمُْف، اؽْمَتَٙم

زَم٣مُب، يَمُف، َواظمَْْْمُٙمقُب  ايمذ  زَم٣مُب  اإْلِ  َأن   ِحٝمُح َوايمِم   فَمَٙمْٝمِف، مِم ٣م َيْٟمطُمُذهُ  ََم٣م َِمٛمْفُ  َيْْمُٙم٤ُم  هَم٣ميمذ 

ِٚمٝمَع، َيَتٛم٣َمَوُل  ايمٙم ْٖمظَ  ٌُقدِ  ايْمَٔم٣مزمِدِ  هَمَّمْٔمُػ  اجْلَ َتٙم٤ِِم  َواظمَْْٔم ًْ َتَٙم٤ِم: َواظمُْ ًْ ـْ  َواظمُْ  صَمَٔمَؾ  هَمَٚم

٣م َهَذا َٓ  وَمْدِرِه، ضَمؼ   وَمَدَرهُ  هَماَم  ايْمَٔمِزيزِ  ايْمَٗمِقيِّ  ََمعَ  إهَلً َٓ  ََمْٔمِرهَمتِِف، ضَمؼ   فَمَرهَمفُ  َو  فَمٓم َٚمفُ  َو

 .سَمْٔمٓمِٝمِٚمفِ  ضَمؼ  

 ايمٔم٣مذ

امثًالٌىلافشاولاٌىلاعك
ـَ  َوََمَثُؾ  }وم٣مل سمٔم٣ملم: َٚمعُ  ٓ زماَِم  َيٛمِْٔمُؼ  ايم ِذي ىَمَٚمَثؾِ  ىَمَٖمُروا ايم ِذي ًْ  َوٞمَِداءً  ُدفَم٣مءً  إِٓ َي

ا.(1) { َئْمِٗمُٙمقنَ  ٓ هَمُٜمؿْ  فُمْٚملٌ  زُمْ٘مؿٌ  ُصؿ  
ـَ  سًم٣م َأيْ  َٞم٣مفِمًٗم٣م اظمََْثَؾ  َهَذا هَمَتَّمٚم  َه٣م، ٛمَؿِ زم٣ِميْمٕمَ  َُمَِمقِّ  َوُهقَ  زمِفِ  َوََمٛمُْٔمقوًم٣م َونَمغْمِ

، َواب  افِمل َوُهقَ  ايْمَٔم٣مزمُِد  ايمٛم ٣مفِمُؼ : هَمِٗمٝمَؾ  ايمد  َٛمِؿ، ايمد  ٛمَؿُ  يمِٙمِم   زمِفِ  اظمَْٛمُْٔمقُق  ُهقَ  َوايمِم 

، ـْ  ىَمَح٣ملِ  ُدفَم٣مئِفِ  دِم  ايْمَ٘م٣مهمِرِ  ضَم٣مَل  َوإِن   اظمَْْدفُمق  َٚمُٔمُف، َٓ  زماَِم  َيٛمِْٔمُؼ  ََم ًْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٍ  ْقُل ومَ  َهَذا َي

ٌُْد  َِمٛمُْٜمؿْ  ـِ  فَم مْحَ ـُ  ايمر  هُ  َزْيدٍ  زْم  .َونَمغْمُ

ا
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ا

الحللادياعشش

اٍب  ْؿ ىَمَنَ  َأفْماَمهُلُ

ـَ  {وم٣مل سمٔم٣ملم: ؿْ  ىَمَٖمُروا َوايم ِذي اٍب  َأفْماَمهُلُ ٌُفُ  زمِِٗمٝمَٔم٥مٍ  ىَمَنَ ًَ  إَِذا ضَمت ك ََم٣مءً  ايمٓم ْٚمآنُ  حَيْ

ْ  صَم٣مَءهُ  ٣مهُ  فِمٛمَْدهُ  اهلل َ َوَوصَمَد  ؾَمْٝمًئ٣م جَيِْدهُ  مَل ٣مزَمفُ  هَمَقهم  ًَ يعُ  َواهلل ُ ضِم ٣مِب  َهِ ًَ
 َأوْ *  احْلِ

ل   زَمْحرٍ  دِم  ىَمُٓمُٙماَمٍت  ـْ  ََمْقٌج  َيْٕمَُم٣مهُ  جُلِّ ـْ  ََمْقٌج  هَمْقوِمفِ  َِم  ـُمُٙماَمٌت  ؽَمَح٣مٌب  هَمْقوِمفِ  َِم

ْ  َيَدهُ  َأطْمَرَج  إَِذا زَمْٔمضٍ  هَمْقَق  زَمْٔمُّمَٜم٣م ـْ  َيَراَه٣م َيَ٘مْد  مَل ْ  َوََم  يَمفُ  هَماَم  ُٞمقًرا يَمفُ  اهلل ُ ؾِ جَئْمَ  مَل

ـْ   (.1)} ُٞمقرٍ  َِم

ٌَْح٣مَٞمفُ  َذىَمرَ  ـَ  ؽُم اِب، ََمَثاًل : ََمثََٙمكْمِ  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري َ اىمَِٚم٥ِم، زم٣ِميمٓم ُٙماَمِت  َوََمَثاًل  زم٣ِميمن   اظمؼَُْمَ

َن   َوَذيمَِؽ 
ـْ  اظمُْْٔمِرِوكمَ  ِٕ َدى فَم ؼِّ  اهْلُ  :َٞمْقفَم٣منِ  َواحْلَ

٣م ـْ  :َأضَمُدُِهَ ـ   ََم فُ  َيُٓم ءٍ  فَمعَم  َأٞم  ُ  َرْ ٌَكم  َٗم٣مئِِؼ  اْٞم٘مَُِم٣مِف  فِمٛمَْد  يمَفُ  هَمَٝمَت  ََم٣م طِماَلَف  احْلَ

ْٜمؾِ  َأْهؾِ  ضَم٣مُل  َوَهِذهِ  َيُٓمٛم ُف، ىَم٣منَ  َْهَقاءِ  ايْمٌَِدعِ  َوَأْهؾِ  اجْلَ ْٕ ـَ  َوا ُؿْ  َيُٓمٛم قنَ  ايم ِذي  فَمعَم  َأهن 

َٗم٣مئُِؼ  اْٞمَ٘مَُمَٖم٦ْم  هَم١مَِذا َوفِمْٙمٍؿ، ُهًدى ٌَ  احْلَ َ سَم ؿْ  كم  ُؿْ  هَلُ ْ  َأهن  ٍء، فَمعَم  َيُ٘مقُٞمقا مَل  َوَأن   َرْ

ؿْ  فَمَٗم٣مئَِدُهؿْ  ٦ٌَْم  ايم تِل َوَأفْماَمهَلُ اٍب  ىَم٣مَٞم٦ْم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م سَمَرسم   ايمٛم ٣مـمِرِ  فَمكْمِ  دِم  ُيَرى زمِِٗمٝمَٔم٥مٍ  ىَمَنَ

َٓ  ََم٣مءً  فَْماَمُل  َوَهَ٘مَذا يَمُف، ضَمِٗمٝمَٗم٥مَ  َو ْٕ ٌَُٜم٣م َأَْمِرِه، نَمغْمِ  عَم َوفمَ  اهلل ِ يمَِٕمغْمِ  ايم تِل ا ًَ  ايْمَٔم٣مَِمُؾ  حَيْ

٦ْم  يَمفُ  َٞم٣مهمَِٔم٥مً  ًَ فَْماَمُل  ِهلَ  َوَهِذهِ  ىَمَذيمَِؽ، َويَمْٝم ْٕ  َووَمِدَْمٛم٣َم {:همِٝمَٜم٣م َوصَمؾ   فَمز   اهلل ُ وَم٣مَل  ايم تِل ا
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ـْ  فَمِٚمُٙمقا ََم٣م إلَِم  ٣ٌَمءً  هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمهُ  فَمَٚمؾٍ  َِم ٛمُثقًرا َه ْؾ 1)} َم  ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ِ صَمْٔمَؾ  (، َوسَمَٟمَم   ؽُم

اَب  َ َْرُض  َوِهلَ  - زم٣ِميْمِٗمٝمَٔم٥مِ  ايمن  ْٕ ٣ميمَِٝم٥مُ  ايْمَٗمْٖمرُ  ا ـْ  اخْلَ َجرِ  ايْمٌِٛم٣َمءِ  َِم ٣ٌَمِت  َوايمُم   َوايْمَٔم٣ممَلِ  َوايمٛم 

اِب  هَمَٚمَحؾ   - َ ءَ  َٓ  وَمْٖمرٍ  َأْرُض  ايمن  ٣م، َرْ اُب  هِبَ َ  َُمَْم٣مزمٌِؼ  َوَذيمَِؽ  يَمُف، ضَمِٗمٝمَٗم٥مَ  َٓ  َوايمن 

فَْماَمهلِِ  ـْ  َأوْمَٖمَرْت  ايم تِل َووُمُٙمقهِبِؿْ  ؿْ ِٕ ياَمنِ  َِم َدى اإْلِ  .َواهْلُ

ْؾ  ٦َم  ََم٣م َوسَمَٟمَم  ٌُفُ }: وَمْقيمِفِ  حَتْ ًَ  فَمَْمُُمفُ  اؾْمَتد   وَمْد  ايم ِذي َوايمٓم ْٚمآنُ  {ََم٣مءً  ايمٓم ْٚمآنُ  حَيْ

اَب  هَمَرَأى َ  إيَمْٝمِف، ىَم٣منَ  ََم٣م َأضْمَقُج  طَم٣مَٞمفُ  زَمْؾ  ؾَمْٝمًئ٣م، جَيِْدهُ  هَمَٙمؿْ  هَمَتٌَِٔمفُ  ََم٣مءً  هَمَٓمٛم فُ  ايمن 

ِء، هَمَ٘مَذيمَِؽ  َٓ ؿْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ظمَ ٣م َه٠ُم ؽُمقِل، ؿَم٣مفَم٥مِ  نَمغْمِ  فَمعَم  َأفْماَمهُلُ  صُمِٔمَٙم٦ْم  اهلل ِ َويمَِٕمغْمِ  ايمر 

اِب، َ ؿْ  هَمَرهَمَٔم٦ْم  ىَم٣ميمن   ؾَمْٝمًئ٣م، جَيُِدوا هَمَٙمؿْ  إيَمْٝمَٜم٣م، ىَم٣مُٞمقا ََم٣م َوَأضْمَقَج  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م َأـْمَٚمٟمَ  هَلُ

ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل َ  صَمُدواَووَ  : ؽُم ؿْ  هَمَج٣مَزاُهؿْ  شَمؿ  ٣مُهؿْ  زمَِٟمفْماَمهِلِ ٣مهَبُؿْ  َوَوهم  ًَ ِحٝمِح  َودِم  ضِم ـْ  ايمِم   َِم

ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  ـْ  اخْلُ  ايمت َجقمِّ  ضَمِدي٧ِم  دِم  - َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   - ايمٛم ٌِلِّ  فَم

٣َم سُمْٔمَرُض  زمَجَٜمٛم ؿَ  كُي٠ْمسمَ  شُمؿ  » ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اٌب، ىَمٟمهن   ىُمٛمُْتؿْ  َم٣م: يمِْٙمَٝمُٜمقدِ  همُٝمَٗم٣مُل  َهَ

ٌُُدوَن؟ ٌُُد  ىُمٛم ٣م: وم٣ميمقا سَمْٔم ـَ  فُمَزْيرَ  َٞمْٔم ْ  ىَمَذزْمُتْؿ،: همُٝمَٗم٣مُل  اهلل ِ، ازْم ـْ  مَل ٥ٌَمٌ  هللِ ِ َيُ٘م َٓ  َص٣مضِم  و

ِٗمَٝمٛم٣َم، أنْ  ُٞمِريُد : وم٣ميمقا سُمِريُدوَن؟ هَمام ويَمٌد، ًْ زُمقا،: همُٝمَٗم٣مُل  سَم ٣موَمُْمقنَ  اْذَ ًَ  صَمَٜمٛم َؿ، دم هَمَٝمَت

ٌُُدوَن؟ ىُمٛمُْتؿْ  َم٣م: يمِٙمٛم َِم٣مَرى ُيَٗم٣مُل  شُمؿ   ٌُُد  ىُمٛم ٣م: همَٝمٗمقيمقنَ  سَمْٔم ٝمَح  َٞمْٔم ًِ ـَ  اظمَ : همُٝمَٗم٣مُل  اهلل ِ، ازْم

ْ  ىَمَذزْمُتْؿ، ـْ  مَل ٥ٌٌَم، هللِ ِ َيُ٘م َٓ  َص٣مضِم ِٗمَٝمٛم٣َم،سمَ  أنْ  ُٞمِريُد : همَٝمٗمقيمقنَ  سُمِريُدوَن؟ هَمام ويَمٌد، و ًْ 

زُمقا: همُٝمَٗم٣مُل  ٣موَمُْمقنَ  اْذَ ًَ ٌَْٗمك ضمت ك صَمَٜمٛم َؿ، دم هَمَٝمَت ٌُُد  ىم٣منَ  ََمـ َي  هَم٣مصِمٍر، أوْ  زَمر   َِمـ اهلل َ َئْم

ُ٘مؿْ  َم٣م: هلؿْ  همُٝمَٗم٣مُل  ًُ ٌِ ـُ  هَم٣مَروْمٛم٣َمُهْؿ،: همَٝمٗمقيمقنَ  ايمٛم ٣مُس؟ َذَه٤َم  وومْد  حَيْ  َِمٛم ٣م أضْمَقُج  وَٞمْح
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ِدي٧َم) رَ َوَذىمَ  شايمَٝمقَم،.... إيَمْٝمفِ  فُ  زَم٣مؿمٍِؾ، َص٣مضِم٤ِم  ىُمؾِّ  ضَم٣مُل  َوَهِذهِ  (،1احْلَ  خَيُقُٞمفُ  هَم١مِٞم 

٣ٌَمؿمَِؾ  هَم١مِن   إيَمْٝمِف، ىَم٣منَ  ََم٣م َأضْمَقَج  زَم٣مؿمُِٙمفُ   ىَم٣منَ  هَم١مَِذا زَم٣مؿمٌِؾ: ىَم٣مؽْمِٚمفِ  َوُهقَ  يَمُف، ضَمِٗمٝمَٗم٥مَ  َٓ  ايْم

فْمتَِٗم٣مدُ  ِٓ َٓ  َُمَْم٣مزمٍِؼ  نَمغْمَ  ا ُٗمفُ  ىَم٣منَ  ضَمؼ   َو  ايْمَٔمَٚمؾِ  نَم٣مَي٥مُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إَذا َوىَمَذيمَِؽ  زَم٣مؿماًِل: َُمَتَٔمٙم 

ٌُْْماَلنِ  ايْمَٔمَٚمُؾ  زَمَْمَؾ  - َأَْمِرهِ  نَمغْمِ  فَمعَم  َأوْ  اهلل ِ، يمَِٕمغْمِ  ىَم٣ميْمَٔمَٚمؾِ  - زَم٣مؿمَِٙم٥مً  رَ  نَم٣مَيتِِف، زمِ  َوسَمَي 

ٌُْْماَلٞمِِف، فَم٣مَِمُٙمفُ  ُٙمُف، ىَم٣منَ  ََم٣م ِودِّ  َوزمُِحُِمقلِ  زمِ  َوافْمتَِٗم٣مُدُه، فَمَٚمُٙمفُ  فَمَٙمْٝمفِ  َيْذَه٤ْم  هَمَٙمؿْ  ُي٠َمَمِّ

َٓ  يَمفُ  َٓ  زًم٣م َص٣مرَ  زَمْؾ  فَمَٙمْٝمِف، َو  وَم٣مَل  هَمٙمَِٜمَذا ايمٛم ْٖمِع: ِودِّ  َوزمُِحُِمقلِ  َٞمْٖمِٔمِف، زمَِٖمَقاِت  َُمَٔمذ 

٣مهُ  فِمٛمَْدهُ  اهلل َ َوَوصَمَد }: سَمَٔم٣ملَم  ٣مزَمفُ  هَمَقهم  ًَ يعُ  َواهلل ُ ضِم ٣مِب  َهِ ًَ
٣ملِّ ايم ََمَثُؾ  هَمَٜمَذا (1){احْلِ  ّم 

٤ُم  ايم ِذي ًَ فُ  حَيْ  .ُهًدى فَمعَم  َأٞم 

اىمَِٚم٥ِم، ايمٓم ُٙماَمِت  ََمَثُؾ  َأْصَح٣مٌب : ايمث ٣ميِن  َوايمٛم ْقعُ  ـَ  َوُهؿْ  اظمؼَُْمَ ؼ   فَمَرهُمقا ايم ِذي  احْلَ

َدى، ٣ٌَمؿمِؾِ  ـُمُٙماَمِت  فَمَٙمْٝمفِ  َوآشَمُروا َواهْلُ اَلِل، ايْم اىَمَٚم٦ْم  َوايمّم   ٌْعِ ايمْم   ـُمْٙمَٚم٥مُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمؼَمَ

ْٜمؾِ  َوـُمْٙمَٚم٥مُ  ايمٛم ُٖمقسِ  َوـُمْٙمَٚم٥مُ  ْ  ضَمْٝم٧ُم  اجْلَ  َوـُمْٙمَٚم٥مُ  صَم٣مِهٙمكَِم، هَمَِم٣مُروا زمِِٔمْٙمِٚمِٜمؿْ  َئْمَٚمُٙمقا مَل

٣ٌَمعِ  َقى، ايْمَٕملِّ  اسمِّ ؿْ  َواهْلَ ـْ  ىَمَح٣ملِ  هَمَح٣مهُلُ ل   زَمْحرٍ  دِم  ىَم٣منَ  ََم  نَمُِمَٝمفُ  َووَمْد  يَمفُ  ؽَم٣مضِمَؾ  َٓ  جُلِّ

ـْ  ََمْقٌج  ـْ  ََمْقٌج، اظمَْْقِج  يمَِؽ ذَ  هَمْقِق  َوَِم ٌَْحرِ  ـُمْٙمَٚم٥مِ  دِم  هَمُٜمقَ  َُمْٓمٙمٌِؿ، ؽَمَح٣مٌب  هَمْقوِمفِ  َوَِم  ايْم

َح٣مِب، َوـُمْٙمَٚم٥مِ  اظمَْْقِج  َوـُمْٙمَٚم٥مِ   ً ـْ  همِٝمفِ  ُهقَ  ََم٣م َٞمٓمغِمُ  َوَهَذا ايم ْ  ايم تِل ايمٓم ُٙماَمِت  َِم  خُيِْرصْمفُ  مَل

ياَمِن، ُٞمقرِ  إلَم  َِمٛمَْٜم٣م اهلل ُ اِب  َثاَلنِ اظمَْ  َوَهَذانِ  اإْلِ َ ةَ  ـَمٛم فُ  ايم ِذي زم٣ِميمن  َٝم٣مةِ  ََم٣مد   اظم٣َْمءُ  َوُهقَ  احْلَ

ةُ  َوايمٓم ُٙماَمُت  ـِ  اظمََْثَٙمكْمِ  َٞمٓمغِمُ  يمِٙمٛم قرِ  اظمَُّْم٣مد  َذْي اَم  ايمٙم  هَبُ  َواظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، يمِْٙمُٚمٛم٣َمهمِِٗمكمَ  اهلل ُ رَضَ

ل   اظمََْثُؾ  َوُهقَ 
َٝم٣مةَ  َِمْٛمُٜماَم  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ضَمظ   َوصَمَٔمَؾ  ،ايمٛم ٣مِري   َواظمََْثُؾ  اظم٣َْمئِ اَق  احْلَ ْذَ  َوضَمظ   َواإْلِ
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ةَ  ايمٓم ْٙمَٚم٥مَ  َِمٛمُْٜماَم  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  ٣مرُ  هَمَ٘مَذيمَِؽ  يمِْٙمَحَٝم٣مِة: اظمَُّْم٣مد   َواظمَْْقَت  يمِٙمٛم قرِ  اظمَُّْم٣مد   دِم  ايْمُ٘مٖم 

ـِ  ، َهَذْي ـْ  ضَمٓم ُٜمؿْ  اظمََْثَٙمكْمِ َ  اظم٣َْمءِ  َِم َٓ  ايمٛم ٣مـمِرَ  َيُٕمر   ايم ِذي اُب ايمن   َوضَمٓم ُٜمؿْ  يَمُف، ضَمِٗمٝمَٗم٥مَ  َو

اىمَِٚم٥ُم، ايمٓم ُٙماَمُت  ـْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٍ  ىُمؾِّ  ضَم٣مُل  زمِفِ  اظمَُْرادُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  جَيُقزُ  َوَهَذا اظمؼَُْمَ  ؿَمَقائِِػ  َِم

٣مِر، ُؿْ  ايْمُ٘مٖم  ةَ  فَمِدَُمقا َوَأهن  َٝم٣مةِ  ََم٣مد  َو٣مَءةِ  احْلَ ـْ  اِوِٜمؿْ زم١ِمفِْمرَ  َواإْلِ  هَمَٝمُ٘مقنُ  ايْمَقضْمِل: فَم

٣مِر، َأضْمَقالِ  سَمٛمِْقيعُ  زمِفِ  اظمَُْرادُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َوجَيُقزُ  َواضِمٍد: ظمَِْقُصقٍف  ِصَٖمَتكْمِ  اظمََْثاَلنِ   ايْمُ٘مٖم 

لِ  اظمََْثؾِ  َأْصَح٣مَب  َوَأن   َو  ْٕ ـَ  ُهؿْ  ا َٓ  فِمْٙمؿٍ  نَمغْمِ  فَمعَم  فَمِٚمُٙمقا ايم ِذي  فَمعَم  زَمْؾ  زَمِِمغَمٍة، َو

ـِ  صَمْٜمؾٍ  ًْ ـ   َوضُم ؽَْماَلِف، ـَم ْٕ ٌُقنَ  هَمَ٘م٣مُٞمقا زم٣ِم
ًِ
ُؿْ  حَيْ ٛمُقنَ  َأهن 

ًِ
 َوَأْصَح٣مُب  ُصٛمًْٔم٣م، حُيْ

ـَ  ُهؿْ  ايمث ٣ميِن  اظمََْثؾِ  ٌ قا ايم ِذي اَليَم٥مَ  اؽْمَتَح َدى، فَمعَم  ايمّم  ٣ٌَمؿمَِؾ  َوآشَمُروا اهْلُ ، فَمعَم  ايْم ؼِّ  احْلَ

 اظمَْْٕمُّمقِب  ضَم٣مُل  هَمَٜمَذا فَمَرهُمقُه، َأنْ  زَمْٔمَد  َوصَمَحُدوهُ  وُه،َأزْمٌَمُ  َأنْ  زَمْٔمَد  فَمٛمْفُ  َوفَمُٚمقا

ُل  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َو  ْٕ ٣ميمِّكَم: ضَم٣مُل  َوا ٣ملِ  خُم٣َميمٌِػ  ايمْم ٣مئَِٖمَتكْمِ  َوضَم٣مُل  ايمّم   فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اظمُْٛمَْٔمؿِ  حِلَ

ـَ  اَمَواِت  ُٞمقرُ  اهلل ُ}:سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف دِم  اظمَْْذىُمقِري  ً  همِٝمَٜم٣م ىَمِٚمُْمَ٘م٣مةٍ  ُٞمقِرهِ  ََمَثُؾ  َوإَْرضِ  ايم

٣ٌَمٌح  ٣ٌَمُح  َِمِْم صَم٣مصَم٥مُ  ُزصَم٣مصَم٥مٍ  دِم  اظمِِْْم ٣َم ايمز  ي   ىَمْقىَم٤ٌم  ىَمَٟمهن  ـْ  ُيقوَمُد  ُدرِّ ٣ٌَمَرىَم٥مٍ  ؾَمَجَرةٍ  َِم  َُم

وِمٝم ٥مٍ  ٓ َزْيُتقَٞم٥مٍ  ْ  َويَمقْ  ُيِِضءُ  َزْيُتَٜم٣م َيَ٘م٣مدُ  نَمْرزمِٝم ٥مٍ  َوٓ َذْ فُ  مَل ًْ ًَ ْ  هَيِْدي ُٞمقرٍ  فَمعَم  ُٞمقرٌ  َٞم٣مرٌ  مَت

ـْ  يمِٛمُقِرهِ  اهلل ُ ُب  َيَُم٣مءُ  ََم ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  َواهلل ُ  يمِٙمٛم ٣مسِ  إََْمَث٣مَل  اهلل ُ َوَيْيِ  زُمُٝمقٍت  دِم . فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

ٌُِّح  اؽْمُٚمفُ  همِٝمَٜم٣م َوُيْذىَمرَ  سُمْرهَمعَ  َأنْ  اهلل ُ  َأِذنَ  ًَ  ٓ ِرصَم٣مٌل . َوأَص٣ملِ  زم٣ِميْمُٕمُدوِّ  همِٝمَٜم٣م يَمفُ  ُي

٣مَرةٌ  ؿْ سُمْٙمِٜمٝمٜمِ  ـْ  زَمْٝمعٌ  َوٓ جِتَ الةِ  َوإوَِم٣ممِ  اهلل ِ ِذىْمرِ  فَم ىَم٣مةِ  َوإِيَت٣مءِ  ايمِم   سَمَتَٗمٙم ٤ُم  َيْقَم٣مً  خَي٣َمهُمقنَ  ايمز 
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ـَ  اهلل ُ يمَِٝمْجِزهَيُؿُ . َوإزَْمَِم٣مرُ  ايْمُٗمُٙمقُب  همِٝمفِ  ًَ ـْ  َوَيِزيَدُهؿْ  فَمِٚمُٙمقا ََم٣م َأضْم  َواهلل ُ  هَمّْمٙمِفِ  َِم

ـْ  َيْرُزُق  ٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  َيَُم٣مءُ  ََم ًَ  .(1) {ضِم

ٛم٦َْم  َي٣مُت  هَمَتَّمٚم  ْٔ  ايمٛم قِر، َأْهُؾ  َوُهؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اظمُْٛمَْٔمؿِ : ايمث اَلشَم٥مِ  ايْمِٖمَرِق  َأْوَص٣مَف  ا

٣ميمِّكمَ  اِب، َأْصَح٣مُب  َوُهؿْ  َوايمّم  َ  ايمٓم ُٙماَمِت  َأْهُؾ  َوُهؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواظمَْْٕمُّمقِب  ايمن 

اىمَِٚم٥ِم،  .فْمَٙمؿُ أَ  َوَاهلل ُ اظمؼَُْمَ

ُل  هَم٣مظمََْثُؾ  َو  ْٕ ـْ  ا َْصَح٣مِب  اظمََْثَٙمكْمِ  َِم ٣ٌَمؿمِؾِ  ايْمَٔمَٚمؾِ  ِٕ  ايمث ٣ميِن  َواظمََْثُؾ  َيٛمَْٖمُع، َٓ  ايم ِذي ايْم

َْصَح٣مِب  فْمتَِٗم٣مَداِت  َيٛمَْٖمعُ  َٓ  ايم ِذي ايْمِٔمْٙمؿِ  ِٕ ِٓ ٣ٌَمؿمَِٙم٥ِم، َوا ٣م ايْم  يمِْٙمُٜمَدى َُمَّم٣مد   َوىماَِلُِهَ

ـِ  ، َوِدي ؼِّ ُ٘مقكِ  َأَْمَقاِج  سَماَلؿُمؿِ  دِم  ايمث ٣ميِن  ايْمَٖمِريِؼ  ضَم٣مَل  ََمث َؾ  َذاَوهلَِ  احْلَ ٌَُٜم٣مِت  ايمُم   َوايمُم 

ٌَْحرِ  َأَْمَقاِج  زمَِتاَلؿُمؿِ  وُمُٙمقهِبِؿْ  دِم  ايْمَٖم٣مؽِمَدةِ  َوايْمُٔمُٙمقمِ  ٣َم همِٝمِف، ايْم اىمَِٚم٥مٌ  َأَْمَقاٌج  َوَأهن  ـْ  َُمؼَمَ  هَمْقومَِٜم٣م َِم

ُ٘مقكِ  اُج َأَْمقَ  َوَهَ٘مَذا َُمْٓمٙمٌِؿ، ؽَمَح٣مٌب  ٌَفِ  ايمُم   سَمَراىَمَٚم٦ْم  وَمْد  ايم تِل اظمُْْٓمٙمَِٚم٥مِ  وُمُٙمقهِبِؿْ  دِم  َوايمُم 

َقى ايْمَٕملِّ  ؽُمُح٤ُم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٣ٌَمؿمِِؾ، َواهْلَ رْ  َوايْم ٌِٝم٤ُم  هَمْٙمَٝمَتَدزم  ، َأضْمَقاَل  ايمٙم   زَمٝمْٛمَُٜماَم  َويْمٝمَُْم٣مزمِْؼ  ايْمَٖمِريَٗمكْمِ

، َوزَمكْمَ  ـْ  سَمٛمِْزيٌؾ  َوَأٞم فُ  َوصَماَليَمَتُف، يْمُٗمْرآنِ ا فَمَٓمَٚم٥مَ  َئْمِرْف  اظمََْثَٙمكْمِ  .مَحِٝمدٍ  ضَم٘مِٝمؿٍ  َِم

ٌَْح٣مَٞمفُ  َوَأطْمػَمَ  فُ  يمَِذيمَِؽ  اظمُْقصِم٤َم  َأن   ؽُم ْ  َأٞم  ؿْ  جَئَْمْؾ  مَل  ايمٓم ْٙمَٚم٥مِ  فَمعَم  سَمَرىَمُٜمؿْ  زَمْؾ  ُٞمقًرا، هَلُ

فُ همَ  ايمٛم قِر: إلَم  َِمٛمَْٜم٣م خُيِْرصْمُٜمؿْ  هَمَٙمؿْ  همِٝمَٜم٣م طُمٙمُِٗمقا ايم تِل ٌَْح٣مَٞمفُ  ١مِٞم  ـَ  َورِم   ؽُم  خُيِْرصُمُٜمؿْ  آََمٛمُقا ايم ِذي

ـْ  ٛمَدِ  َودِم  ايمٛم قرِ  إلَم  ايمٓم ُٙماَمِت  َِم ًْ ـْ  اظمُْ ٌْدِ  ضَمِدي٧ِم  َِم ـِ  اهلل ِ فَم  اهلل ُ َصعم   - ايمٛم ٌِل   َأن   فُمَٚمرَ  زْم

ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأيْمَٗمك شُمؿ   ، ـُمْٙمَٚم٥مٍ  دِم  طَمْٙمَٗمفُ  طَمَٙمَؼ  َوصَمؾ   فَمز   اهللَ إِن   : »وَم٣مَل  - َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ   َِم

ـْ  ، َيْقََمئِذٍ  ُٞمقِرهِ  ـْ  َأَص٣مزَمفُ  هَمَٚم ـْ  ، اْهَتَدى َيْقََمئِذٍ  ُٞمقِرهِ  َِم  هَمٙمَِذيمَِؽ  ش َوؾ   َأطْمَْمَٟمهُ  َوََم

 فَمز   اهللِ  فِمْٙمؿِ  فَمعَم  ايْمَٗمَٙمؿُ  صَمػ  : - فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد هق ايمٗم٣مئؾ أن رواي٥م دم – َأوُمقُل 
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ٌَْح٣مَٞمفُ  هَم٣َمهلل ُ اهلل ِ، فِمْٙمؿِ  فَمعَم  ايْمَٗمَٙمؿُ  صَمػ  : َأوُمقُل  هَمٙمَِذيمَِؽ .(1) َوصَمؾ   ْٙمَؼ  طَمَٙمَؼ  ؽُم  دِم  اخْلَ

ـْ  ـُمْٙمَٚم٥ٍم، ٣م ُٞمقًرا يَمفُ  صَمَٔمَؾ  ِهَداَيَتفُ  َأَرادَ  هَمَٚم ٝمِل ُوصُمقِديًّ ٌَفُ  زمِفِ  حُيْ ٝمِل ىَماَم  َوُروضَمفُ  وَمْٙم  زَمَدَٞمفُ  حُيْ

وِح  ٌََدنِ  ضَمَٝم٣مةُ : ضَمَٝم٣مسَم٣منِ  هَمُٜماَم  همِٝمِف، ٣مَيٛمُْٖمُخٜمَ  ايم تِل زم٣ِميمر  وِح، ايْم وِح  َوضَمَٝم٣مةُ  زم٣ِميمر   َوايْمَٗمْٙم٤ِم  ايمر 

َذا زم٣ِميمٛم قِر، ك َوهِلَ ٌَْح٣مَٞمفُ  ؽَمٚم  ِػ  ُروضًم٣م ايْمَقضْملَ  ؽُم َٝم٣مةِ  يمَِتَقوم  ِٗمٝمِٗمٝم ٥مِ  احْلَ  وَم٣مَل  ىَماَم  فَمَٙمْٝمِف، احْلَ

وَح  ُيْٙمِٗمل }:سَمَٔم٣ملَم  ـْ  ايمر  ـْ  فَمعَم  َأَْمِرهِ  َِم ـْ  َيَُم٣مءُ  ََم ٣ٌَمِدهِ  َِم  (،1) { ايمت الِق  َيْقمَ  يمُِٝمٛمِْذرَ  فِم

ـْ  ُروضًم٣م إيَِمْٝمَؽ  َأْوضَمْٝمٛم٣َم َوىَمَذيمَِؽ  }: ووم٣مل  َوٓ ايْم٘مَِت٣مُب  ََم٣م سَمْدِري ىُمٛم٦َْم  ََم٣م َأَْمِرَٞم٣م َِم

ـْ  اإِلياَمنُ  ـْ  زمِفِ  هَنِْدي ُٞمقًرا صَمَٔمْٙمٛم٣َمهُ  َويَم٘مِ ـْ  َٞمَُم٣مءُ  ََم ٣ٌَمِدَٞم٣م َِم اطٍ  إلَِم  يَمَتْٜمِدي َوإِٞم َؽ  فِم  ِسَ

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ   .(3) { َُم

ـْ  َوُٞمقًرا، ُروضًم٣م َوضَمٝم فُ  هَمَجَٔمَؾ  ْ  هَمَٚم ٝمِفِ  مَل َذا حُيْ وِح  هِبَ ـْ  ََمٝم٦ٌِّم، هَمُٜمقَ  ايمر  ْ  َوََم َٔمْؾ  مَل  يَمفُ  جَيْ

ـْ  يَمفُ  ََم٣م ايمٓم ُٙماَمِت  دِم  هَمُٜمقَ  َِمٛمْفُ  ُٞمقًرا  (.4) .ُٞمقرٍ  َِم
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الٌثلايناعشش

  ٓ َْٞمَٔم٣ممِ إِْن ُهْؿ إِ ْٕ  ىَم٣م

٤ُم  َأمْ  }: وم٣مل سمٔم٣ملم ًَ َٚمُٔمقنَ  َأىْمَثَرُهؿْ  َأن   حَتْ ًْ ٓ   ُهؿْ  إِنْ  َئْمِٗمُٙمقنَ  َأوْ  َي َْٞمَٔم٣ممِ  إِ ْٕ  ىَم٣م

 . (1) { ؽَمٌِٝماًل  َأَوؾ   ُهؿْ  زَمْؾ 

ٌ فَ  َْٞمَٔم٣مِم، ايمٛم ٣مسِ  َأىْمَثرَ  هَمَُم ْٕ ٣مَِمعُ  زم٣ِم ٣مِوي ايمٛم ْقفَمكْمِ  زَمكْمَ  َواجْلَ ًَ ٌُقلِ  فَمَدمِ  دِم  ايمت   وَم

َدى ْٞمِٗمَٝم٣مدِ  اهْلُ ِٓ ـَ  َوصَمَٔمَؾ  يَمُف، َوا ىَْمَثِري ْٕ ـْ  ؽَمٌِٝماًل  َأَوؾ   ا َْٞمَٔم٣مِم: َِم ْٕ َن   ا ٌَِٜمٝمَٚم٥مَ  ِٕ  ايْم

ِدهَي٣م ٌَعُ  هَمَتْٜمَتِدي ؽَم٣مئُِٗمَٜم٣م هَيْ َٓ  َيِٚمٝمٛم٣ًم فَمٛمَْٜم٣م حَتِٝمُد  هَماَل  ايمْم ِريَؼ، َوسَمْت ، َو ًٓ  ؾِماَم

ىَْمَثُروَن َيْدفُمقُهؿْ  ْٕ ؽُمُؾ ا َوا ٌِٝمَؾ  َوهُيُْدوهَنُؿْ  يمر   ً ٌُقنَ  هَماَل  ايم َتِجٝم ًْ َٓ  َي َتُدونَ  َو  هَيْ

 َٓ وُمقنَ  َو ُهؿْ  ََم٣م زَمكْمَ  ُيَٖمرِّ َْٞمَٔم٣ممُ  َيٛمَْٖمُٔمُٜمْؿ، ََم٣م َوزَمكْمَ  َيُي  ْٕ ُق  َوا َه٣م ََم٣م زَمكْمَ  سُمَٖمرِّ  َيُي 

ـْ  ٣ٌَمِت  َِم ٌُفُ  َوايمْم ِريِؼ  ايمٛم 
ِ ْ  سَمَٔم٣ملَم  َوَاهلل ُ ٠ْمشمُِرُه،هَمتُ  َيٛمَْٖمُٔمَٜم٣م َوََم٣م هَمَتْجَتٛم ُٙمْؼ  مَل  يمأِْلَْٞمَٔم٣ممِ  خَيْ

٣م، سَمْٔمِٗمُؾ  وُمُٙمقزًم٣م َٓ  هِبَ ٛم٥َمً  َو ًِ ٣م، سَمٛمْْمُِؼ  َأيْم ءِ  َذيمَِؽ  َوَأفْمَْمك هِبَ َٓ ٠ُم ْ  شُمؿ   هِلَ  زماَِم  َيٛمَْتِٖمُٔمقا مَل

ؿْ  صَمَٔمَؾ  ـْ  هَلُ ٛم٥َمِ  َوايْمُٗمُٙمقِب  ايْمُٔمُٗمقلِ  َِم ًِ يَْم ْٕ ؽَْماَمعِ  َوا ْٕ َ  َوا ْٕ  َأَوؾ   هَمُٜمؿْ  زْمَِم٣مِر،َوا

ـْ  ٌََٜم٣مئِِؿ، َِم ـْ  هَم١مِن   ايْم َتِدي َٓ  ََم ؾْمدِ  إلَم  هَيْ يمِٝمؾِ  ََمعَ  ايمْم ِريِؼ  َوإلَِم  ايمر   َأَوؾ   إيَمْٝمفِ  ايمد 

ًٓ  َوَأؽْمَقأُ  ـْ  ضَم٣م َتِدي َٓ  مِم   .(1ََمَٔمُف) َديمِٝمَؾ  َٓ  ضَمْٝم٧ُم  هَيْ
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ا

الٌثلاٌثاعشش
 

 هُم٣مؾم٥م ايمممك وأهٙمف

ـَ  ََمَثُؾ  {وم٣مل سمٔم٣ملم: ُذوا ايم ِذي َ ـْ  اخت  ٌُقِت  ىَمَٚمَثؾِ  َأْويمَِٝم٣مءَ  اهلل ِ ُدونِ  َِم َذْت  ايْمَٔمٛمَْ٘م َ  اخت 

ـَ  َوإِن   زَمْٝمًت٣م ٌُُٝمقِت  َأْوَه ٌَْٝم٦ُم  ايْم ٌُقِت  يَم  (.1)}َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  ايْمَٔمٛمَْ٘م

ٌَْح٣مَٞمفُ  هَمَذىَمرَ  ُؿْ  ؽُم ـَ  َوَأن   ُؤَمَٖم٣مُء، َأهن  ُذوُهؿْ  ايم ِذي َ  َِمٛمُْٜمْؿ، َأْؤَمُػ  يمَِٝم٣مَءُهؿْ َأوْ  اخت 

ـْ  وَمَِمُدوهُ  َوََم٣م َؤْمِٖمِٜمؿْ  دِم  هَمُٜمؿْ  ٣مذِ  َِم َ َْويمَِٝم٣مءِ  اختِّ ْٕ ٌُقِت  ا َذْت  ىَم٣ميْمَٔمٛمَْ٘م َ  َوُهقَ  زَمْٝمًت٣م، اخت 

ـُ  ٌُُٝمقِت  َأْوَه ٦َم  َوَأْؤَمُٖمَٜم٣م: ايْم ءِ  َأن   اظمََْثؾِ  َهَذا َوحَتْ َٓ ىمكِمَ  َه٠ُم  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م َأْؤَمُػ  اظمُْمْمِ

ُذوا كمَ ضمِ  َ ـْ  اخت  َتِٖمٝمُدوا هَمَٙمؿْ  َأْويمَِٝم٣مءَ  اهلل ِ  ُدونِ  َِم ًْ ـْ  َي ُذوُهؿْ  زمَِٚم َ ٓ   َأْويمَِٝم٣مءَ  اخت   ىَماَم  َؤْمًٖم٣م، إ

ُذواْ : سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ٥مً  اهللِّ ُدونِ  َِمـ َواخّتَ ؿْ  يّمَٝمُ٘مقُٞمقاْ  آهِلَ ٣ٌَمَدهِتِؿْ  ؽَمَٝمْ٘مُٖمُرونَ  ىَمالّ *  فِمّزاً  هَلُ  زمِِٔم

ُذوا {(، وم٣مل سمٔم٣ملم:1)} ِوّداً  َٙمْٝمِٜمؿْ فمَ  َوَيُ٘مقُٞمقنَ  َ ـْ  َواخت  ٥مً  اهلل ِ  ُدونِ  َِم ُٜمؿْ  آهِلَ  يَمَٔمٙم 

ونَ  َتْمِٝمُٔمقنَ  َٓ *  ُيٛمٌَْمُ ًْ ُهؿْ  َي ؿْ  َوُهؿْ  َٞمٌْمَ ونَ  صُمٛمٌد  هَلُ َْيُ  َأنْ  زَمْٔمَد  َووَم٣مَل  (.3)} حم 

ََُمؿِ  إْهاَلكَ  َذىَمرَ  ْٕ ىمِكمَ  ا ـْ َويمَ  ـَمَٙمْٚمٛم٣َمُهؿْ  َوََم٣م {:اظمُْمْمِ ُٜمؿْ  ـَمَٙمُٚمقا ٘مِ ًَ  َأنْمٛم٦َْم  هَماَم  َأْٞمُٖم

ُتُٜمؿُ  فَمٛمُْٜمؿْ  ـْ  َيْدفُمقنَ  ايم تِل آهِلَ ـْ  اهلل ِ ُدونِ  َِم ءٍ  َِم  نَمغْمَ  َزاُدوُهؿْ  َوََم٣م َرزمَِّؽ  َأَْمرُ  صَم٣مءَ  ظمَ ٣م َرْ

 (.4)} سَمْتٌِٝم٤ٍم 
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ـْ  َأن   فَمعَم  سَمُدل   ايْمُٗمْرآنِ  دِم  ََمَقاِوعَ  َأْرزَمَٔم٥مُ  هَمَٜمِذهِ  َ  ََم ـْ  َذ اخت  زُ  َويمِٝم٣ًّم اهلل ِ  ُدونِ  َِم  زمِفِ  َيَتَٔمز 

 ُ تَٛمٌِْمُ  زمِفِ  َوَيَتَ٘مػم  ًْ ْ  زمِفِ  َوَي ٓ   زمِفِ  يَمفُ  حَيُِْمْؾ  مَل ـْ  َأىْمَثرُ  ايْمُٗمْرآنِ  َودِم  ََمْٗمُِمقِدِه، ِود   إ  َِم

ـْ  َوَهَذا َذيمَِؽ، ـِ  َِم ًَ ََْمَث٣ملِ  َأضْم ْٕ ٣م ا كِ  زُمْْماَلنِ  فَمعَم  َوَأَدهلَِّ ْ ٣م ايمممِّ ًَ  َص٣مضِمٌِفِ  َرةِ َوطَم

 .ََمْٗمُِمقِدهِ  ِودِّ  فَمعَم  َوضُمُِمقيمِفِ 

ـَ  َأن   َئْمَٙمُٚمقنَ  هَمُٜمؿْ : وِمٝمَؾ  هَم١مِنْ  ٌُُٝمقِت  َأْوَه ٌُقِت، زَمْٝم٦ُم  ايْم  فَمٛمُْٜمؿْ  َٞمَٖمك هَمَ٘مْٝمَػ  ايْمَٔمٛمَْ٘م

 .{ َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  }: زمَِٗمْقيمِفِ  َذيمَِؽ  فِمْٙمؿَ 

َقاُب  فُ  هَم٣مجْلَ ٌَْح٣مَٞمفُ  َأٞم  ْ  ؽُم ـِ  فِمْٙمَٚمُٜمؿْ  فَمٛمُْٜمؿْ  ِػ َيٛمْ  مَل ٌُقِت، زَمْٝم٦ِم  زمَِقَه اَم  ايْمَٔمٛمَْ٘م  َٞمَٖمك َوإِٞم 

٣مَذُهؿْ  زمَِٟمن   فِمْٙمَٚمُٜمؿْ  فَمٛمُْٜمؿْ  َ ـْ  َأْويمَِٝم٣مءَ  اختِّ ٌُقِت  ُدوٞمِفِ  َِم َذْت  ىَم٣ميْمَٔمٛمَْ٘م َ  فَمٙمُِٚمقا هَمَٙمقْ  زَمْٝمًت٣م اخت 

ـْ  هَمَٔمُٙمقُه، ظم٣ََم َذيمَِؽ  ٣مَذُهؿْ  َأن   ـَمٛم قا َويَم٘مِ َ َ  اختِّ ْٕ ـْ  ْويمَِٝم٣مءَ ا ا، ُيِٖمٝمُدُهؿْ  ُدوٞمِفِ  َِم  َووُمْدَرًة، فِمزًّ

ََْمرُ  هَمَ٘م٣منَ  ْٕ  .(1) .ـَمٛم قهُ  ََم٣م زمِِخاَلِف  ا

 العنكبوت: فائدتان من سورة
 أٞمف َمـ ايمرنمؿ فمعم أٞمثك زمِمٝمٕم٥م ايمٗمرآن دم ايمٔمٛم٘مٌقت ُذىمِرَ  ظم٣مذا :إولم ايمٖم٣مئدة

ـَ  ََمَثُؾ  {أي٥م: سمٗمقل ذىمر؟ ُذوا ايم ِذي َ ـْ  اخت  ٌُقِت  ىَمَٚمَثؾِ  َأْويمَِٝم٣مءَ  اهلل ِ  ُدونِ  َِم  ايْمَٔمٛمَْ٘م

َذْت  َ  (.1)}..... زَمْٝمًت٣م اخت 

َذْت  "ىمٙمٚم٥م  دم ايمتٟمٞمٝم٧م سم٣مء ٓضمٓمتؿ هؾ َ  .؟" اخت 
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ٌُقِت  "  هذا" أم ،"فمٛم٘مٌقت هذه" سمٗمقل هؾ َم٠مٞم٧م؟ أم َمذىمر " ايْمَٔمٛمَْ٘م

 زمت٣مء صم٣مء هَمٙمِؿَ  ..َمذىمر ٕٞمف ،"فمٛم٘مٌقت هذا " هق ايمِمحٝمح، ؟"فمٛم٘مٌقت

 .؟"اختذت  ": ووم٣مل، ايمٔمٛم٘مٌقت ىمٙمٚم٥م َمع ٟمٞمٝم٧مايمت

 وايمٔمٝم٣مذ ايمٗمرآن، دم طمْمٟم هذا همٗم٣ميمقا واظمُم٘م٘مقن، اهلل، ديـ دم ايمْم٣مفمٛمقن فم٣مب

ٌُقِت  ىَمَٚمَثؾِ :) أي٥م دم يٗم٣مل أن ايمِمحٝمح ويمٕمقي٣مً  ٞمحقي٣مً  همٗم٣ميمقا ، زم٣مهلل َذْت  ايْمَٔمٛمَْ٘م َ  اخت 

 يمٛم٣م يؼمك أن ؽمٌح٣مٞمف اخل٣ميمؼ ؾم٣مء َمذىمر.. يم٘مـ ايمٔمٛم٘مٌقت ىمٙمٚم٥م ٕن (1) ( زَمْٝمًت٣م

 .وَمٜم٣مٞم٥م ذيم٥م ايم٘م٣مهمريـ وسمزيد يٗمٝمٛم٣ًم، يمتزيدٞم٣م ضمج٥م َمٔمجزة،

 زمٛم٣مء فمعم ايمٗم٣مدرة ايمقضمٝمدة هل  ايمٔمٛم٘مٌقت أٞمثك أن يمٝمث٦ٌم احلدي٧م ايمٔمٙمؿ همج٣مء

 طمٝمقط همٗمط خيرج يمف ضمٝمٙم٥م همال ايمٔمٛم٘مٌقت ذىمر أَم٣م ايمٔمٛم٘مٌقسمٝم٥م وايمُمٌ٘م٥م ايمٌٝم٦م

 .زمٝم٦م زمٛم٣مء فمعم يمف ومدرة وٓ همٗمط وايمتحرك يمالٞمتٗم٣مل يًتٔمٚمٙمٜم٣م

 أي٥م يم٘م٣مٞم٦م زمٝمت٣ًم، اختذ ايمٔمٛم٘مٌقت ىمٚمثؾ -:وم٣مل (وفمال صمؾ) اهلل ىم٣من همٙمق

 دم اإليامن يمتقومر ايمتٟمٞمٝم٧م سم٣مء صم٣مءت اهلل ؽمٌح٣من يم٘مـ وزمٝمقيمقصمٝم٣ًم: فمٙمٚمٝم٣مً  طم٣مؿمئ٥م

 .احلؼ أٞمف ويمٛمٔمٙمؿ ومٙمقزمٛم٣م

 إوٓد سمٛمج٤م أن زمٔمد ايمذىمر زمٗمتؾ ايمٔمٛم٘مٌقت ُأٞمثك سمٗمقم :ايمث٣مٞمٝم٥م ايمٖم٣مئدة أَم٣م

 طم٣مرج وإيمٗم٣مئٜم٣م مٕا زمٗمتؾ يٗمقَمقن إوٓد ي٘مػم أن وزمٔمد ..ايمٌٝم٦م طم٣مرج وسمٙمٗمٝمف

 زمآي٥م ايمٗمرآن وصٖمٜم٣م يمٗمد،  ؿمالقإلا فمعم ايمٌٝمقت أؽمقأ َمـ فمجٝم٤م ٝم٦مهمٌ ..اظمٛمزل

ـَ  َوإِن  {وم٣مل سمٔم٣ملم: ..واضمدة ٌُُٝمقِت  َأْوَه ٌَْٝم٦ُم  ايْم ٌُقِت  يَم  .}َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  ايْمَٔمٛمَْ٘م
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 احلز ايمٌٝم٦م دم ايمقهـ َمدى ئمٙمٚمقن ايمٛم٣مس ىم٣من يمٗمد !اهلل ؽمٌح٣من

 صم٣مءت وزم٣ميمت٣مرم! ايمٔمٌم هذا دم إٓ اظمٔمٛمقي يدرىمقا ايمقهـ مل يم٘مٛمٜمؿ يمٙمٔمٛم٘مٌقت

 .} َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  {.…: دم أي٥م

 ويت٘مٙمؿ ايمِمٝم٦م ايمًٝمئ٥م احلممة هذه زم٣مؽمؿ ؽمقرة سمٔم٣ملم اهلل يًٚمل ذيمؽ وَمع

 ايمٖمتـ؟ هم٣ميمٌداي٥م فمـ ره٣مٔطم أوهل٣م َمـ سمتحدث ايمًقرة أنّ  آي٥م، َمع دم فمٛمٜم٣م

٤َم  {:ىم٣مٞم٦م ًِ ىُمقا َأنْ  ايمٛم ٣مُس  َأضَم  (.1)} ُيْٖمَتٛمُقنَ  ٓ َوُهؿْ  آََمٛم ٣م َيُٗمقيُمقا َأنْ  ُيؼْمَ

ـَ  {:وومقيمف سمٔم٣ملم  همِْتٛم٥َمَ  صَمَٔمَؾ  اهلل ِ دِم  ُأوِذيَ  هَم١مَِذا زم٣ِمهلل ِ آََمٛم ٣م َيُٗمقُل  ََمـ ايمٛم ٣مسِ  َوَِم

ـ َٞمٌْمٌ  ٣مءَ صَم  َويَمئِـ اهلل ِ ىَمَٔمَذاِب  ايمٛم ٣مسِ  زمَِّؽ  َمِّ ـ   ر  ٣م يَمَٝمُٗمقيُم  اهلل ُ  َأَويَمْٝمَس  ََمَٔمُ٘مؿْ  ىُمٛم ٣م إِٞم 

 ؟. زم٣ميمٔمٛم٘مٌقت ايمٖمتـ فمالوم٥م َم٣م يمٙمذهـ يت٣ٌمدر ومد(.1)} ايْمَٔم٣مظَمكِمَ  ُصُدورِ  دِم  زماَِم  زمَِٟمفْمَٙمؿَ 

 َمتُم٣مزم٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌقت، هم٣ميمٖمتـ طمٝمقط يُمٌف ايمٖمتـ سمداطمؾ إنّ : اجلقاب

 هُم٥م ويم٘مٛمٜم٣م ىمثغمة وَمٔمٗمدة وهل زمٝمٛمٜم٣م يٚمٝمز أن اظمرء يًتْمٝمع همال وَمتداطمٙم٥م

 .سمٔم٣ملم زم٣مهلل اؽمتٔمٛم٣م إذا :وؤمٝمٖم٥م

مجٝمع ومقات ايم٣ٌمؿمؾ دم  (:رمحه اهلل)  يٗمقل ايمُمٝمخ/حمٚمد فمٚمر ايم٣ٌمظمٌقري

ـْ ُدوِن اهلل ِ  ايمٔم٣ممل َمثـؾ زمٝمــقت ايمٔمٛم٘مٌقت وم٣مل سمٔم٣ملم  ُذوا َِم َ ـَ اخت  ََمَثُؾ ايم ِذي

ٌُقِت يَمْق َأْويمَِٝم٣مَء ىَمَٚمَثِؾ ايْمَٔمٛمْ٘مَ  ٌَْٝم٦ُم ايْمَٔمٛمَْ٘م ٌُُٝمقِت يَم ـَ ايْم َذْت زَمْٝمت٣ًم َوإِن  َأْوَه َ ٌُقِت اخت 
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هم١مذا أردٞم٣م إن ٞمٛمٓمػ زمٝمقسمٛم٣م همٟميـ سمذه٤م زمٝمقت ايمٔمٛم٘مٌقت؟  ، (1)ىَم٣مُٞمقا َئْمَٙمُٚمقنَ 

وصمؾ ومٝم٣مم ايمديـ همٝمذه٤م زمٌٝمقت ايمٔمٛم٘مٌقت  إهن٣م ختتٖمل، ىمذيمؽ إذا أراد اهلل 

صمقج وَمٟمصمقج فمٛمدَم٣م يٚمقسمقن، وي٘مثر زِهٜمؿ ضمٝم٧م يُم٣مء َمثٙمام يٖمٔمؾ زمجث٧م يٟم

ؿمغم ىمٟمفمٛم٣مق ايمٌخ٦م حتٚمؾ صمثثٜمؿ وسمذه٤م هبؿ ضمٝم٧م  دم إرض همغمؽمؾ اهلل 

ويم٘مـ هذا زمٔمد ايمٗمٝم٣مم زم٣مجلٜمد وـمٜمقر ايمّمٔمػ واٞمتٜم٣مء احلٝمؾ همٜمٛم٣م سمتدطمؾ ؾم٣مء اهلل ، 

َمثؾ َم٣م ضمدث َمع أزمق ايمٔمالء احليَمل وأصح٣مزمف وصم٣مء ايمٌحر أَم٣مَمٜمؿ  اهلل ومدرة 

 ؽمٝمدٞم٣م َمع ضمدث َم٣م ، وَمثؾزم٤ًٌم ومقة يٗمٝمٛمٜمؿ هلؿ همتدطمٙم٦م ومدرة اهلل  وٓ ضمٝمٙم٥م

همٙمام وصٙمقا ايمٌحر واسمٌٔمٜمؿ همرفمقن  إهائٝمؾ، زمٌٛمل طمرج ضمٝمٛمام ايمًالم فمٙمٝمف َمقؽمك

٣م َُمقؽَمك َأْصَح٣مُب  وَم٣مَل {وصمٛمقده  ـِ  َريبِّ  ََمِٔملَ  إِن   ىَمال وَم٣مَل  * ظمَُْدَرىُمقنَ  إِٞم   ؽَمَٝمْٜمِدي

ب َأنِ  َُمقؽَمكَٰ  إلَِمَٰ  ْوضَمْٝمٛم٣َمهَمٟمَ  {ايمٖمقري ايمرد همج٣مء (1)} َٔمَِم٣مكَ  ارْضِ ٌَْحرَ  زمِّ  هَم٣مٞمَٖمَٙمَؼ  ايْم

 . (3)} ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ىَم٣ميمْم ْقدِ  همِْرٍق  ىُمؾ   هَمَ٘م٣منَ 

) َمٙمؽ ظم٣م صم٣مء إلم َمٌم زمزوصمتف ؽم٣مرة ، وأراد صم٣ٌمر َمٌم  وؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ     

ايم٘مٜمػ  .. ايمخ وأصح٣مبهل٣م  .. وىمٝمػ ضمٖم٣مـم٥م اهلل َمٌم ( أن ي٠مذهي٣م دم ذهمٜم٣م 

 . (4)رنمؿ أهنؿ يمٝمًقا أٞمٌٝم٣مء وىمٝمػ ضمٖمٓمٜمؿ اهلل 

ا
ا
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ا

الٌشلبعاعشش

 ) سمٔم٣ملم (ٞمٖمل ايمممىم٣مء هلل

َب  }: سمٔم٣ملم ومقيمف َثاًل  يَمُ٘مؿ رَضَ ـْ  َم  ُ٘مؿْ  َمِّ ًِ ـ يم ُ٘مؿ َهؾ َأٞمُٖم ٣م َمِّ  َأْياَمُٞمُ٘مؿ ََمَٙمَ٘م٦ْم  َم 

ـ ىَم٣مءَ  َمِّ ٣مهمُ  ؽَمَقاءٌ  همِٝمفِ  هَمَٟمٞمُتؿْ  َرَزوْمٛم٣َمىُمؿْ  ََم٣م دِم  ُذَ ُ٘مؿْ  ىَمِخٝمَٖمتُِ٘مؿْ  قهَنُؿْ خَتَ ًَ يمَِؽ  َأٞمُٖم  ىَمَذَٰ

ُؾ  َي٣مِت  ُٞمَٖمِمِّ ْٔ  .(1) { َئْمِٗمُٙمقنَ  يمَِٗمْقمٍ  ا

ٌَْح٣مَٞمفُ  اهلل ُ اضْمَت٨م   وِمَٝم٣مسٍ  َديمِٝمُؾ  َوَهَذا ىمِكمَ  فَمعَم  زمِفِ  ؽُم ـْ  يَمفُ  صَمَٔمُٙمقا ضَمْٝم٧ُم  اظمُْمْمِ  َِم

ىَم٣مَء، َوَِمْٙم٘مِفِ  فَمٌِٝمِدهِ  ٥مً  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟموَم٣ممَ  ُذَ َتَٜم٣م َئْمِرهُمقنَ  ضُمج  ـْ  ِصح   َٓ  ُٞمُٖمقؽِمِٜمْؿ، َِم

َت٣مصُمقنَ  ِهْؿ، إلَم  همِٝمَٜم٣م حَيْ ـْ  نَمغْمِ َج٣مِج  َأزْمَٙمغِ  َوَِم ٣منُ  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  احْلِ ًَ ْٞم ـْ  اإْلِ ِف، َِم ًِ  َوحَيَْت٨م   َٞمْٖم

ِف، دِم  ُهقَ  زماَِم  فَمَٙمْٝمفِ  ًِ رٌ  َٞمْٖم ٣م، ََمْٔمُٙمقمٌ  فِمٛمَْدَه٣م، َُمَٗمر  َأْياَمُٞمُ٘مْؿ  ََمَٙمَ٘م٦ْم  مِم ٣م ؿْ يَم٘مُ  َهْؾ  ):هَمَٗم٣مَل  هَلَ

ـْ  ( ىَم٣مءَ  َوإََِم٣مئُِ٘مؿْ  فَمٌِٝمِدىُمؿْ  َِم َْهِؾ؟ اظم٣َْملِ  دِم  ُذَ ْٕ  دِم  فَمٌِٝمُدىُمؿْ  ُيَُم٣مِرىُمُ٘مؿْ  َهْؾ  َأيْ  َوا

٣مهُمقنَ  ؽَمَقاءٌ  َذيمَِؽ  دِم  َوُهؿْ  هَمَٟمْٞمُتؿْ  َوَأْهٙمِٝمُ٘مؿْ  َأَْمَقايمُِ٘مؿْ   َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ُيَٗم٣مؽِمُٚمقىُمؿْ  َأنْ  خَتَ

٣مَه٣م، َُم٣مؿمُِروىُمؿْ َويُ  َتْٟمشمُِرونَ  إي  ًْ ٌَْٔمِّمَٜم٣م َوَي يُؽ  خَي٣َمُف  ىَماَم  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، زمِ ِ يَ٘مُف؟ ايممم   َذِ

ـُ  َووَم٣مَل  ٌ ٣مسٍ  ازْم ٣مهُمقهَنُؿْ : فَم  َهْؾ  َواظمَْْٔمٛمَك زَمْٔمًّم٣م، زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َيِرُث  ىَماَم  َيِرشُمقىُمؿْ  َأنْ  خَتَ

ٌُْدهُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َيْرَى  ٣مِوَيفُ  ضَمت ك َوَأْهٙمِفِ  ََم٣ميمِفِ  دِم  يَ٘مفُ َذِ  فَم ًَ ِف  دِم  ُي  ايمت ٌَم 

ُف  زمَِٟمَْمرٍ  ََم٣ميمِفِ  دِم  َيٛمَْٖمِردَ  َأنْ  خَي٣َمُف  هَمُٜمقَ  َذيمَِؽ  دِم  هُ  خَي٣َمُف  ىَماَم  همِٝمفِ  َيَتٌَم  ـْ  نَمغْمَ ىَم٣مءِ  َِم َ  ايممم 

ضَْمَراِر؟ ْٕ ْ  هَم١مَِذا َوا ُ٘مؿْ  َذيمَِؽ  سَمْرَوْقا مَل ًِ َْٞمُٖم ـْ  يِب  فَمَديْمُتؿْ  هَمٙمِؿَ  ِٕ ـْ  طَمْٙمِٗمل َِم  مَمُْٙمقكٌ  ُهقَ  ََم

ْ٘مؿُ  َهَذا ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  رِم؟ فُ  ََمعَ  - َوفُمُٗمقيمُِ٘مؿْ  همَِْمِرىُمؿْ  دِم  زَم٣مؿماًِل  احْلُ ـٌ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَم٣مئِزٌ  َأٞم   مُمْ٘مِ
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ُ٘مْؿ: دِم  اَم  ضَمِٗمٝمَٗم٥ًم، يَمُ٘مؿْ  َِمْٙمً٘م٣م فَمٌِٝمُدىُمؿْ  يَمْٝمَس  إذْ  ضَمٗمِّ  اهلل ُ  صَمَٔمَٙمُٜمؿْ  إطْمَقاُٞمُ٘مؿْ  ُهؿْ  َوإِٞم 

٦َم  َتِجٝمُزونَ  هَمَ٘مْٝمَػ  - رِم  فَمٌِٝمٌد  َوُهؿْ  َوَأْٞمُتؿْ  َأْيِديُ٘مْؿ، حَتْ ًْ ْ٘مؿِ  َهَذا َِمْثَؾ  سَم  ضَمٗمِّل، دِم  احْلُ

ـْ  َأن   ََمعَ  ىَم٣مءَ  رِم  صَمَٔمْٙمُتُٚمقُهؿْ  ََم  سَمْٖمِِمٝمُؾ  َيُ٘مقنُ  هَمَٜمَ٘مَذا َوطَمْٙمِٗمل؟ َوَِمْٙم٘مِل فَمٌِٝمِدي ُذَ

َي٣مِت  ْٔ ُورِم  ا  ُٔمُٗمقِل.ايمْ  ِٕ
 

الخللامساعشش

 َمثؾ َمـ محؾ ىمالم اهلل ومل ئمٚمؾ زمف ىم٣ميم٘مٙم٤م

ـَ  ََمَثُؾ  }: سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مل ْ  شُمؿ   ايمت ْقَراةَ  مُحُِّٙمقا ايم ِذي ِٚمُٙمقَه٣م مَل اَمرِ  ىَمَٚمَثؾِ  حَيْ  حَيِْٚمُؾ  احْلِ

ـَ  ايْمَٗمْقمِ  ََمَثُؾ  زمِْئَس  َأؽْمَٖم٣مًرا زُمقا ايم ِذي  (1) { ايمٓم ٣مظمكِِمَ  ايْمَٗمْقمَ  هَيِْدي ٓ َواهلل ُ  اهلل ِ زمِآَي٣مِت  ىَمذ 

ـْ  هَمَٗم٣مَس  َٙمفُ  ََم ٌَْح٣مَٞمفُ  مَح  ـَ  ىمَِت٣مزَمفُ  ؽُم َرهُ  زمِفِ  يمُِٝم٠ْمَِم  طَم٣ميَمَػ  شُمؿ   إيَمْٝمفِ  َوَيْدفُمقَ  زمِفِ  َوَئْمَٚمَؾ  َوَيَتَدزم 

ْ  َذيمَِؽ  ِٚمْٙمفُ  َومَل ٓ   حَيْ رٍ  زمَِٕمغْمِ  هَمِٗمَراَءسُمفُ  وَمْٙم٤ٍم، ـَمْٜمرِ  فَمعَم  إ َٓ  سَمَدزم  ؿٍ  َو َٓ  سَمَٖمٜم  ٣ٌَمعٍ  َو َٓ  اسمِّ  َو

٘مِٝمؿٍ   همِٝمَٜم٣م، ََم٣م َيْدِري َٓ  َأؽْمَٖم٣مرٍ  َزاَِمَٙم٥مُ  ـَمْٜمِرهِ  فَمعَم  ىَمِحاَمرٍ  زمُِٚمقصِمٌِِف، َوفَمَٚمؾٍ  يَمفُ  حَتْ

ُٙمَٜم٣م َِمٛمَْٜم٣م َوضَمٓم فُ  : يَمْٝمَس  ـَمْٜمِرهِ  فَمعَم  مَحْ  ٓ ـْ  هَمَحٓم فُ  إ اَمرِ  َهَذا ىَمَحظِّ  اهلل ِ ىمَِت٣مِب  َِم ـْ  احْلِ  َِم

َب  وَمْد  ىَم٣منَ  َوإِنْ  اظمََْثُؾ  هَمَٜمَذا ـَمْٜمِرِه: فَمعَم  ايم تِل ايْمُ٘مُت٤ِم  ـْ  َُمَتٛم٣َمِوٌل  هَمُٜمقَ  يمِْٙمَٝمُٜمقدِ  رُضِ  َِم

ـْ  اظمَْْٔمٛمَك ضَمْٝم٧ُم  كَ  ايْمُٗمْرآنَ  مَحََؾ  ظمَِ ْ  زمِِف، ايْمَٔمَٚمَؾ  هَمؼَمَ ُف، ُي٠َمدِّ  َومَل ْ  ضَمٗم   .ِرفَم٣مَيتِفِ  ضَمؼ   َيْرفَمفُ  َومَل
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ا
 

ار
ا

 لٌبلابالٌثلاٌث

 لقأمثلايا

 يفا

 السنة النبوية
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ا

امثلايايفالٌسىتالٌىباٌتلقأ

القأويا
َتْقِرًدا ؽَمِٚمْٔم٦ُم :  وَم٣مَل  ، وَمْٝمٌس  فمـ ًْ  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  َيُٗمقُل  ، همِْٜمرٍ  زَمٛمِل َأطَم٣م ، َُم

ْٞمَٝم٣م ََم٣م َواهلل ِ:  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   طِمَرةِ  دِم  ايمد  ْٔ ٓ   ا َٔمُؾ  ََم٣م َِمْثُؾ  إِ ٌََٔمفُ  َأضَمُدىُمؿْ  جَيْ  إِْص

ٌ ٣مزَم٥مِ  حَيَْٝمك َوَأؾَم٣مرَ  - هِ َهذِ   ً  .(1) ش؟ سَمْرصِمعُ  زمِؿَ  هَمْٙمَٝمٛمُْٓمرْ  ،(1) ايْمَٝمؿِّ  دِم  - زم٣ِميم

الٌثلاين

ُٔمقٍد ريض اهلل  فمٛمف، وَم٣مَل: َٞم٣مَم رؽمقُل اهلل  َصعّم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ًْ ـِ ََم فمـ فمٌِد اهلل  زم

َر دم صَمٛمٌِِْف، وُمْٙمٛمَ  ْذَٞم٣م يمَؽ ِوؿَم٣مًء، وؽَمٙم ؿ فَمعَم ضَمِمغٍم هَمَٗم٣مَم َووَمْد َأشم  َ ٣م: َي٣م َرؽُمقَل اهلل  يمِق اخت 

٦َم ؾَمَجَرٍة شُمؿ  َراَح  ْٞمَٝم٣م إِٓ  ىَمَراىم٤ٍم اؽْمَتَٓمؾ  حَتْ ْٞمَٝم٣م؟ ََم٣م َأَٞم٣م دم ايمد  همٗم٣مل: ََم٣مرم َويَمٙمد 

المُ  فَمَٙمْٝمفِ  زمٗمقيمف اظمًٝمح أؾم٣مر َهَذا وإلم.(3)  َوسَمَرىَمَٜم٣م  ً ْٞمَٝم٣م :((ايم َٓ  ْوَه٣مهَم٣مفْمػُمُ  ومِٛمْْمََرة ايْمد   َو

ـْ . سَمْٔمُٚمُروَه٣م (( ك وَم٣مَل : وَم٣مَل  ََمْ٘مُحقلٍ  وفَم ًَ ـُ  فِمٝم كَم، ََمْٔممَمَ  َي٣م:  ََمْرَيؿَ  ازْم َقاِريِّ ُ٘مؿْ  احْلَ  َأي 

َتْمِٝمعُ  ًْ ٌْٛمِلَ  َأنْ  َي ـْ  ، اهلل ِ ُروُح  َي٣م:  وَم٣ميُمقا ؟ َداًرا ايْمٌَْحرِ  ََمْقِج  فَمعَم  َي  وَم٣مَل  ؟ َذيمَِؽ  فَمعَم  َيْٗمِدرُ  َوََم

ْٞمَٝم٣م ٣مىُمؿْ إِي  :    (.4)وَمَراًرا سَمت ِخُذوَه٣م هَماَل  َوايمد 
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٣َم ؽمقاء، يمٙمقاومع وَمْم٣مزمٗمتف اظمث٣مل، َهَذا ضمًـ همتٟمَمؾ  ىمُمجرة، طميهت٣م دِم  هَم١مهِن 

ٌْد ىم٣ميمٓمِّؾ  همَُمْٝمًئ٣م ؾَمْٝمًئ٣م وومٌّمٜم٣م اٞمٗمّم٣مئٜم٣م هفم٥م ودم  واظم٣ًمهمر رزمف، إلم َم٣ًمهمر وايْمَٔم

ٌَ  أن زمف حيًـ ٓ ص٣مئػ يقم دِم  ؾمجرة رأى إَِذا  وَمَراًرا، يتخذه٣م وٓ داًرا، حتتٜم٣م ٛمِلي

ـْ  اٞمٗمْمع َذيمَِؽ  فمعم َزادَ  وَمتك احل٣مصم٥م، زمٗمدر هب٣م يًتٓمِّؾ  زمؾ  .ايمرهم٣مق فَم

 فمعم إول، ايمرىمـ ُهقَ  واظمٜمد أطِمَرة، إلم َمٔمػم احلٝم٣مة هَم١مِن   صحٝمح َمثؾ َوُهقَ 

 ٞمِمػ ومْمع َمـ ايمٛم ٣مس وَمـ ..آطمره٣م فمعم ايمث٣مين ايمرىمـ ُهقَ  وايمٙمحد ايمٗمٛمْمرة، أول

 وهق واضمدة، طمْمقة إِٓ يَمفُ  يٌؼ مل َمـ َوَِمٛمُْٜمؿْ  شمٙمثٝمٜم٣م، ومْمع َمـ . َوَِمٛمُْٜمؿْ .ايمٗمٛمْمرة

ـْ  همالزمد ىَم٣منَ  وىمٝمٖمام فَمٛمَْٜم٣م نَم٣مهمِؾ ٌَٛمِل وومػ همٚمـ ايمٔمٌقر، َِم  ويزيٛمٜم٣م ايمٗمٛمْمرة، فمعم ي

 اظمث٣مل. واحلٚمؼ اجلٜمؾ نم٣مي٥م دِم  همٜمق ايمٔمٌقر فمعم يًتح٧م َوُهقَ  ايمزيٛم٥م، زمٟمصٛم٣مف

ْٞمَٝم٣م ؾمٜمقات: ايمث٣مين ٌْد جيد وؽمقف اظمٔمدة، دِم  إؿمٔمٚم٥م ىمُمٜمقات ايْمَٗمْٙم٤م دِم  ايمد   ايْمَٔم

ْٞمَٝم٣م يمُمٜمقات اظمقت فِمٛمَْد   يمألؿمٔمٚم٥م جيده ََم٣م وايمٗمٌح وايمٛمتـ ايم٘مراه٥م َمـ وَمْٙمٌفُ  دِم  ايمد 

 وأىمثر ؿمٔماًم  أيمذ ىَم٣مَٞم٦ْم  ىُمٙم ام إؿمٔمٚم٥م أن وىمام نم٣ميتٜم٣م، اظمٔمدة، دِم  اٞمتٜم٦م إَِذا ايمٙمذيذة

 أيمذ ايمٛمٖمس دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  ؾمٜمقة ىُمّؾ  همَ٘مَذيمَِؽ  أومذر، رصمٝمٔمٜم٣م ىَم٣منَ  الوةضم وأىمثر دؽماًم 

٣من سمٖمجع أن ىمام أؾمد، اظمقت فِمٛمَْد  هب٣م هم٣ميمتٟمذي وأومقى ًَ  همٗمده إَِذا زمٚمحٌقزمف اإِلْٞم

 .(1)اظمحٌقب حمٌف زمٗمدر يٗمقى

ا
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ا

الٌثلاٌث
ـُ  فمـ فَمَْم٣مءُ  ٣مرٍ  زْم ًَ فُ  َي ْدِري   ؽَمِٔمٝمدٍ  َأزَم٣م ؽَمِٚمعَ  َأٞم   َصعم  - ايمٛم ٌِل   َأن   ُث حُيَدِّ  -- اخْلُ

ٛم٣َم اظمِْٛمػَْمِ  فَمعَم  َيْقمٍ  َذاَت  صَمَٙمَس  -َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ ًْ  َأطَم٣مُف  مِم ٣م إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل  ضَمْقيَمفُ  َوصَمَٙم

ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ُيْٖمَتُح  ََم٣م زَمْٔمِدي َِم ْٞمَٝم٣م َزْهَرةِ  َِم  ؽُمقَل رَ  َي٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  .َوِزيٛمَتَِٜم٣م ايمد 

غْمُ  َأَوَيْٟمِت  اهلل ِ، ؟ اخْلَ ِّ َ٘م٦َم  زم٣ِميممم  ًَ - ايمٛم ٌِل   سُمَ٘مٙمِّؿُ  ؾَمْٟمُٞمَؽ  ََم٣م: يَمفُ  هَمِٗمٝمَؾ  -- ايمٛم ٌِل   هَم

-  َٓفُ  هَمَرَأْيٛم٣َم ُيَ٘مٙمُِّٚمَؽ؟ َو َح  وَم٣مَل  .فَمَٙمْٝمفِ  ُيٛمَْزُل  َأٞم  ًَ ضَمَّم٣مءَ  فَمٛمْفُ  هَمَٚم ـَ : هَمَٗم٣مَل  ايمر   َأْي

٣مئُِؾ   ً فُ : هَمَٗم٣مَل  -مَحَِدهُ  فُ َوىَمَٟمٞم  - ايم غْمُ  َيْٟمِت  َٓ  إِٞم  ، اخْلَ ِّ زمِٝمعُ  ُيٛم٦ٌُِْم  مِم ٣م َوإِن   زم٣ِميممم   َأوْ  َيْٗمُتُؾ  ايمر 

، اِء، آىمَِٙم٥مَ  إِٓ   ُيٙمِؿ  ْيَ ْت  إَِذا ضَمت ك َأىَمَٙم٦ْم  اخْلَ سَم٣مَه٣م اَْمَتد  ٌََٙم٦ْم  طَم٣مِسَ  فَمكْمَ  اؽْمَتْٗم

ْٚمسِ  ةٌ  اظم٣َْمَل  َهَذا َوإِن   .َٔم٦ْم َوَرسمَ  َوزَم٣ميَم٦ْم  هَمَثَٙمَْم٦ْم  ايمُم   َص٣مضِم٤ُم  هَمٛمِْٔمؿَ  ضُمْٙمَقٌة، طَمِيَ

ٙمِؿِ  ًْ ٘مكِمَ  َِمٛمْفُ  َأفْمَْمك ََم٣م اظمُْ ًْ
ِ ـَ  َوايْمَٝمتِٝمؿَ  اظمْ ٌِٝمؾِ  َوازْم  ً فُ  -- ايمٛم ٌِل   وَم٣مَل  ىَماَم  َأوْ - ايم  َوإِٞم 

ـْ  فِ  زمَِٕمغْمِ  َيْٟمطُمُذهُ  ََم ٌَُع، َوَٓ  َيْٟمىُمُؾ  ىَم٣ميم ِذي ضَمٗمِّ  ."ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  فَمَٙمْٝمفِ  ؾَمِٜمٝمًدا ُ٘مقنُ َويَ  َيُْم

ْٞمَٝم٣م، فَمَٙمْٝمٜمؿْ  خي٣مف مِم ٣م أن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم همٟمطمػم  همُمٌٜمٜم٣م زهرة، وؽمامه٣م ايمد 

 .زمٗم٣مئف وومٙم٥م َمٛمٓمره، وضمًـ رائحتف ؿمٝم٤م دِم  زم٣ميمزهر،

 إجي٣مزه٣م فمعم ضمقت وؽمٙمؿ، فمٙمٝمف اهلل صعم ىمٙمٚمف صمقاََمعَ  َمـ ايمٝمًغمة، ايمٖمٗمرة همٜمذه

 ايمٔم٣ٌمد، وإطمّم٣مع ايْمٌاِلد، همتح َمـ أيدهيؿ، فمعم ؽمٝم٘مقن زمام ايم٘مرام ِمح٣مزم٥مايم زمُم٣مرة

 إلم وايمرىمقن ايمٕمرور، َمـ وحتذيرهؿ ايم٘مثغمة، وايمٕمٛم٣مئؿ ايمْم٣مئٙم٥م، إَمقال وصمٙم٤م

 .ايمزائٙم٥م وإفمراض ايمٖم٣مٞمٝم٥م، إؾَْمَٝم٣مءِ  َهِذهِ 
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 مَجعَ  دِم  اظمٖمرط َمثؾ أضمدِه٣م ضم٘مٝمٚمكم َمثٙمكم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ورضب

ٞمْ   هَم١مِن   ومقيمف َوَذيمَِؽ  ايمرزمٝمع َمثؾ همٚمثٙمف إول، أَم٣م همٝمٜم٣م، اظمٗمتِمد َمثؾ وأطِمر َٝم٣م،ايمد 

 .اهلالك يٗم٣مرب زمٟمن يٙمؿ، َأوْ  ضمًٌْم٣م يٗمتؾ ََم٣م ايمرزمٝمع يٛم٦ٌم مِم ٣م

 همقائده همرنمؿ روح ذي ىُمّؾ  وإرواء اخلٙمؼ إلنم٣مشم٥م اهلل يٛمزيمف َم٣مء اظمْمر همَٜمَذا

ـْ  يت٤ًٌم َوََم٣م ايمٕمزيرة وَمٛم٣مهمٔمف ايم٘مثغمة  يٟمىمؾ وايم٘مالء، ايمٔمُم٤م إٞم٣ٌمت َمـ َذيمَِؽ  فَم

َٝمَقان َمٛمف  ي٘مثر ايم ِذي وىَمَذيمَِؽ  اهلالك، يٗم٣مرب َأوْ  همٝمٜمٙمؽ زمْمٛمف، همٝمٛمتٖمخ همٝم٘مثر احْلَ

 احلد، زمف يتج٣موز ََم٣م واحلرص، وايمممه، اجلُمع َمـ فمٛمده ي٘مقن اظم٣َْمل، مَجعَ  َمـ

ّؼ  َذا وَمٛمع ضمٙمف، نمغم َمـ اظم٣َْمل مَجعَ  إَِذا ٓؽمٝمام  أن وم٣مرب يٗمتٙمف مل ١مِن  همَ  ضمٗمف، احْلَ

 .يٗمتٙمف

ْٞمَٝم٣م، مَجعَ  دِم  اظمٗمتِمد َمث٣مل َوُهقَ : ايمث٣مين اظمث٣مل وأَم٣م  يَمفُ  َمثؾ همَٗمْد  حلٙمٜم٣م، ايمْم٣ميم٤م ايمد 

_  _ وافمتػموا اخلياء، آىمٙم٥م اٞمٓمروا أٓ وَم٣مَل  هم٘مٟمٞمف. شاخلي آىمٙم٥م إِٓ: »زمٗمقيمف 

 هئًم٣م ٙمٔم٦مأوم صمٛم٣ٌمه٣م، وفمٓمؿ شطم٣مسسم٣مه٣م اَمتدت إَِذا ضَمت ك أىمٙم٦م» زمُمٟمهن٣م

 دِم  ََم٣م أيمٗم٦م همثٙمْم٦م وجتؼمه أىمٙم٦م ََم٣م زمَذيمَِؽ  سمًتٚمرئ ايمُمٚمس فمكم اؽمتٗمٌٙم٦م

 .رومٝمًٗم٣م ؽمٜمالً  أذى َمـ زمْمٛمٜم٣م

 ظم٣م أهن٣م أضمده٣م هَمَقائِد شمالث. شوزم٣ميم٦م همثٙمْم٦م ايمُمٚمس فمكم اؽمتٗمٌٙم٦م: »ومقيمف ودم

. سمًتٚمرئ ايمُمٚمس، فمكم َمًتٗمٌٙم٥م وزمرىم٦م سمرىمتف، اظمرفمك َمـ ضم٣مصمتٜم٣م أطمذت

 ََم٣م فمعم وأومٌٙم٦م اظمرفمك، دِم  ايمممه َمـ ييه٣م فمام أفمرو٦م أهن٣م َٝم٥مايمث ٣مٞمِ  ايمٖم٣مئدة
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ـِ  يٛمٖمٔمٜم٣م،  أىمٙمتف ََم٣م إٞمّم٣مج زمحرارهت٣م هل٣م حيِمؾ ايمتل ايمُمٚمس اؽمتٗم٣ٌمل َِم

 .وإطمراصمف

 هم٣مؽمؼماضم٦م زمْمٛمٜم٣م، دِم  اظمرفمك َمـ مجٔمتف ََم٣م وايمثٙمط زم٣ميمٌقل اؽمتٖمرنم٦م أهن٣م: ايمث٣ميمث٥م

 همٔمٙم٦م ىمام زمف يٖمٔمؾ أن َمِمٙمحتف ظم٣َْملا صم٣مََمعَ  هَ٘مَذا يمٗمتٙمٜم٣م، همٝمٜم٣م زمٗمل ويمق زم١مطمراصمف

ا(.1) اظمٛمقع اجلٚمقع اظمٕمٖمؾ أهي٣م يمَِذيمَِؽ  همتٛمٌف ايمُم٣مة َهِذهِ 

 الرابع
ـْ َأيِب َُمقؽَمك ريض اهلل فمٛمف ؿَ  -، فَمـ ايمٛم ٌِلِّ فَم ََمَثُؾ  ":وَم٣مَل  -َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

َدى َوايْمِٔمْٙمِؿ ىَمَٚمثَ  ِؾ ايْمَٕمْٝم٧ِم ايْمَ٘مثغِِم َأَص٣مَب َأْرًو٣م: هَمَ٘م٣مَن َِمٛمَْٜم٣م ََم٣م زَمَٔمَثٛمِل اهلل ُ زمِِف َِمـ اهْلُ

َ٘م٦م  ًَ ٌََت٦م ايْمَ٘مأَلَ َوايْمُٔمُْم٤َم ايْمَ٘مثغَِم، َوىَم٣مَٞم٦ْم َِمٛمَْٜم٣م َأصَم٣مِدُب َأَْم َٞمِٗمٝم ٥ٌم وَمٌَِٙم٦م اظم٣َْمَء هَمَٟمْٞم

زُمقا، َوؽَمَٗمْقا، َوَزَرفُمقا، َوَأَص٣مزَم٦ْم  ٣م ايمٛم ٣مَس هَممَمِ َِمٛمَْٜم٣م ؿَم٣مئَِٖم٥ًم ُأطْمَرى  اظم٣َْمَء هَمٛمََٖمَع اهلل ُ هِبَ

ـِ اهلل ِ، َوَٞمَٖمَٔمُف  ـْ هَمُٗمَف دِم ِدي َؽ ََمَثُؾ ََم
َٓ سُمٛم٦ٌُِْم ىَمأَلً: هَمَذيمِ ُؽ ََم٣مًء، َو

ًِ
ْ َٓ مُت اَم ِهَل وِمٝمَٔم٣مٌن  إِٞم 

 ٌَ ْ َيْٗم ْ َيْرهَمْع زمَِذيمَِؽ َرْأؽًم٣م، َومَل ـْ مَل َؿ، َوََمَثُؾ ََم ْؾ ُهَدى اهلل ِ ََم٣م زَمَٔمَثٛمِل اهلل ُ زمِِف هَمَٔمٙمَِؿ َوفَمٙم 

 (.1) "  ايم ِذي ُأْرؽِمْٙم٦ُم زمِف

٣م ": - اهلل رمحه - ايمٛمقوي إَم٣مم وم٣مل ِدي٧م ََمَٔم٣ميِن  َأَم   مَتْثِٝمؾ هَمُٜمقَ  َوََمْٗمُِمقده احْلَ

َدى َْرض َأن   َوََمْٔمٛم٣َمهُ ، زم٣ِميْمَٕمْٝم٧ِم  -َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل  َصعم   - زمِفِ  صَم٣مءَ  ايم ِذي اهْلُ ْٕ  شَماَلشَم٥م ا

ل هَم٣ميمٛم ْقع. ايمٛم ٣مس َوىَمَذيمَِؽ ، اعَأْٞمقَ  َو  ْٕ َْرض َِمـ ا ْٕ  َأنْ  زَمْٔمد هَمَٝمْحَٝمك زم٣ِمظمََْْمِر، َيٛمَْتِٖمع ا
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٣م هَمَتٛمَْتِٖمعُ ، ايْمَ٘مأل َوُيٛم٦ٌُِْم ، ََمٝمًِّت٣م ىَم٣منَ  َواّب، ايمٛم ٣مس، هِبَ ْرع، َوايمد   َوىَمَذا، َونَمغْمَه٣م َوايمز 

ل ايمٛم ْقع ٌُْٙمُٕمفُ  ايمٛم ٣مس: َِمـ إو  ، زمِفِ  َوَئْمَٚمُؾ ، وَمْٙمٌف هَمَٝمْحَٝم٣م هَمَٝمْحَٖمُٓمفُ  َوايْمِٔمْٙمؿ َدىاهلُْ  َي

ُٚمفُ   . َوَيٛمَْٖمعُ  هَمَٝمٛمَْتِٖمعُ ، نَمغْمه َوُئَمٙمِّ

ٌَُؾ  َٓ  ََم٣م إْرض َِمـ ايمث ٣ميِن  َوايمٛم ْقع ْٞمتَِٖم٣مع سَمْٗم ِٓ ـْ ، َٞمْٖمًَٜم٣م دِم  ا ، هَم٣مئَِدة همِٝمَٜم٣م يَم٘مِ

٣مك َوِهلَ  ًَ َه٣م اظم٣َْمء إَِْم ٣م َتِٖمعُ هَمَٝمٛمْ ، يمَِٕمغْمِ َواّب  ايمٛم ٣مس هِبَ  َِمـ ايمث ٣ميِن  ايمٛم ْقع َوىَمَذا، َوايمد 

ؿْ ، ايمٛم ٣مس ـْ ، ضَم٣مهمَِٓم٥م وُمُٙمقب هَلُ ٦ْم  يَم٘مِ ًَ ؿْ  يَمْٝم ٥ٌَم َأهْمَٜم٣مم هَلُ ؿْ  ُرؽُمقَخ  َوٓ، شَم٣موِم  ايْمَٔمْٗمؾ دِم  هَلُ

َتٛمٌُِْْمقنَ  ًْ  هَمُٜمؿْ ، زمِفِ  َوايْمَٔمَٚمؾ يمْم ٣مفَم٥ما دِم  اصِْمتَِٜم٣مدٌ  فِمٛمْدهؿْ  َويَمْٝمَس ، َوإضْمَ٘م٣مم اظمََْٔم٣ميِن  زمِفِ  َي

 يمِٙمٛم ْٖمعِ  َأْهؾ، ايْمِٔمْٙمؿ َِمـ فِمٛمْدهؿْ  ظم٣َِم َُمَتَٔمْمٌِّش  حُمَْت٣مٌج  ؿَم٣ميم٤ٌِم  َيْٟمِتَ  ضَمت ك حَيَْٖمُٓمقَٞمفُ 

ْٞمتَِٖم٣مع ِٓ  ـَمِ  ايمث ٣ميم٧ِم َوايمٛم ْقع. زَمَٙمَٕمُٜمؿْ  زماَِم  َٞمَٖمُٔمقا هَمَٜم٠ُمٓءِ ، زمِفِ  هَمَٝمٛمَْتِٖمع، َِمٛمُْٜمؿْ  هَمَٝمْٟمطُمذهُ ، َوا

٣ٌَمخ إْرض ًِّ ُ٘مفُ  َوٓ، زم٣ِمظم٣َْمءِ  سَمٛمَْتِٖمعُ  ٓ هَمِٜملَ ، َوَٞمْحقَه٣م سُمٛم٦ٌُِْم  ٓ ايم تِل ايم ًِ ْ ٣م يمَِٝمٛمَْتِٖمعَ  مُت  هِبَ

٦ْم ، ايمٛم ٣مس َِمـ ايمث ٣ميم٧ُِم  ايمٛم ْقعُ  َوىَمَذا، نَمغْمَه٣م ًَ ؿْ  يَمْٝم  َأهْمَٜم٣مم َوٓ، ضَم٣مهمَِٓم٥م وُمُٙمقب هَلُ

 .(1) َأفْمَٙمؿ َوَاهلل . نَمغْمهؿْ  يمِٛمَْٖمعِ  حَيَْٖمُٓمقَٞمفُ  َوٓ، زمِفِ  َيٛمَْتِٖمُٔمقنَ  ٓ ايْمِٔمْٙمؿ ؽَمِٚمُٔمقا هَم١مَِذا، َوافِمَٝم٥م

َب : َونَمغْمه ايْمُٗمْرؿُمٌِلّ  وَم٣مَل : ضمجر ازمـ ووم٣مل    َِمـ زمِفِ  صَم٣مءَ  ظم٣َِم - - ايمٛم ٌِلّ  رَضَ

يـ ٌْؾ ايمٛم ٣مس ىَم٣منَ  َذاَوىمَ ، إيَِمْٝمفِ  ضَم٣مصَمتٜمؿْ  ضَم٣مل دِم  َيْٟمِت  ايم ِذي ايْمَٔم٣ممّ  زم٣ِميْمَٕمْٝم٧ِم  ََمَثاًل  ايمدِّ  وَم

ٌَْٔمثف ٝمِل ايْمَٕمْٝم٧م َأن   هَمَ٘ماَم ، ََم ٌََٙمد حُيْ يـ فُمُٙمقم هَمَ٘مَذا اظمَْٝم٦ِّم ايْم ٝمِل ايمدِّ  شُمؿ  . اظمَْٝم٦ِّم ايْمَٗمْٙم٤م حُتْ

ٌ فَ  ٣مَِمِٔمكمَ  ؾَم  ً َْرضِ  يَمفُ  ايم ْٕ ٣م َيٛمِْزل ايم تِل اظمُْْخَتٙمَِٖم٥م زم٣ِم  ؾايْمَٔم٣مَمِ  ايْمَٔم٣مملِ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ ، ايْمَٕمْٝم٧م هِبَ

َْرض زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  هَمُٜمقَ . اظمَُْٔمٙمِّؿ ْٕ ٥ٌَم ا زَم٦ْم  ايمْم ٝمِّ ٌََت٦ْم  َٞمْٖمًَٜم٣م، دِم  هَم٣مْٞمَتَٖمَٔم٦ْم  َذِ  . نَمغْمَه٣م هَمٛمََٖمَٔم٦ْم  َوَأْٞم
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٣مَِمع َوَِمٛمُْٜمؿ َتْٕمِرق يمِْٙمِٔمْٙمؿِ  اجْلَ ًْ فُ  نَمغْم  همِٝمِف، يمَِزََم٣مٞمِفِ  اظمُْ ْ  َأٞم  ْ  َأوْ  زمِٛمََقاهمِٙمِِف، َئْمَٚمؾ مَل ف مَل  َيَتَٖمٗم 

اهُ  يَم٘مِٛم فُ  مَجََع، همِٝماَم  هِ  َأد  َْرض زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  هَمُٜمقَ ، يمَِٕمغْمِ ْٕ َتِٗمرّ  ايم تِل ا ًْ  ايمٛم ٣مس هَمَٝمٛمَْتِٖمع اظم٣َْمء همِٝمَٜم٣م َي

َ ": زمَِٗمْقيمِفِ  إيَِمْٝمفِ  اظمَُُْم٣مر َوُهقَ ، زمِفِ  اَه٣م ََمَٗم٣ميَمتِل ؽَمِٚمعَ  اَِْمَرأً  اهلل   َٞمي  . " ؽَمِٚمَٔمَٜم٣م ىَماَم  هَمَٟمد 

ـْ  ؿْ َوَِمٛمْٜمُ  َٚمع ََم ًْ َٓ  حَيَْٖمٓمُف، هَماَل  ايْمِٔمْٙمؿ َي َٓ  زمِِف، َئْمَٚمؾ َو هِ  َيٛمُْٗمٙمفُ  َو  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  هَمُٜمقَ ، يمَِٕمغْمِ

َْرض ْٕ ٌَْخ٥م، ا  ً ٣مء َأوْ  ايم ًَ ٌَؾ َٓ  ايم تِل اظمَْْٙم دهُ  َأوْ  اظم٣َْمء، سَمْٗم ًِ اَم . نَمغْمَه٣م فَمعَم  سُمْٖم  مَجَعَ  َوإِٞم 

ُويَمَٝمكْمِ  ايمْم ٣مئَِٖمَتكْمِ  زَمكْم  اظمََْثؾ ْٕ : ا اىمِِٜماَم  اظمَْْحُٚمقَدسَمكْمِ ؾْمؼِمَ
ْٞمتَِٖم٣مع دِم  ِٓ ِٓ  َوَأهْمَردَ ، هِباَِم  ا

٣م ايمٛم ْٖمع يمَِٔمَدمِ  اظمَْْذَُمقََم٥م ايمث ٣ميمَِث٥م ايمْم ٣مئَِٖم٥م  .(1َأفْمَٙمؿ) َوَاهلل . هِبَ

الخللامس
ـْ  ـْ  ، زُمَرْيدٍ  فَم ـْ  ، زُمْرَدةَ  َأيِب  فَم ـِ  ، َُمقؽَمك َأيِب  فَم  َوََمَثَؾ  ََمَثقِم  إِن  : وَم٣مَل  () ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ْٝمَش  َرَأْي٦ُم  إيِنِّ  وَمْقمِ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ، وَمْقََمفُ  َأسَمك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  زمِفِ  اهلل ُ زَمَٔمَثٛمِلَ  ََم٣م ، اجْلَ  زمَِٔمْٝمٛمَل 

ـْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  هَمَٟمؿَم٣مفَمفُ  هَم٣ميمٛم َج٣مَء، ، ايْمُٔمْرَي٣منُ  ايمٛم ِذيرُ  َأَٞم٣م َوإيِنِّ   فَمعَم  هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا قاهَمَٟمْدجلَُ  وَمْقَِمِف، َِم

زَم٦ْم  َُمْٜمَٙمتِِٜمْؿ، ٌَُحقا َِمٛمُْٜمؿْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َوىَمذ  ٌ َحُٜمؿُ  ََمَ٘م٣مهَنُْؿ، هَمَٟمْص ْٝمُش  هَمَِم  هَمَٟمْهَٙمَ٘مُٜمؿْ  اجْلَ

ـْ  ََمَثُؾ  هَمَذيمَِؽ  ، َواصْمَت٣مضَمُٜمؿْ  ٌَعَ  َأؿَم٣مفَمٛمِل ََم ـْ  َوََمَثُؾ  زمِِف، صِمْئ٦ُم  ََم٣م َواسم  َب  فَمَِم٣ميِن  ََم  َوىَمذ 

ـَ  زمِفِ  صِمْئ٦ُم  ََم٣م ) َِم ؼِّ  (.1احْلَ
ا

ا

ا
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ا

الٌسلادس
ـْ  ـِ  صَم٣مزمِرِ  فَم ٌْدِ  زْم قِق، ََمر   () اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   اهلل ِ، فَم  ً ـْ  َداطِماًل  زم٣ِميم  زَمْٔمضِ  َِم

 شُمؿ   زمُِٟمُذٞمِِف، هَمَٟمطَمَذ  هَمَتٛم٣َمَويَمفُ  ََمٝم٦ٍِّم، َأؽَمؽ   زمَِجْدٍي  هَمَٚمر   ىَمٛمََٖمَتُف، َوايمٛم ٣مُس  ايْمَٔم٣ميمَِٝم٥ِم،

فُ  ُٞمِح٤م   ََم٣م: هَمَٗم٣ميُمقا ؟ زمِِدْرَهؿٍ  يَمفُ  َهَذا َأن   حُي٤ِم   ُ٘مؿْ َأي  : وَم٣مَل  ٍء، يَمٛم٣َم َأٞم   َوََم٣م زمًَِمْ

ٌ قنَ : وَم٣مَل  ؟ زمِفِ  َٞمِْمٛمَعُ 
فُ  َأحُتِ ٣ًٌم ىَم٣منَ  ضَمٝم٣ًّم، ىَم٣منَ  يَمقْ  َواهلل ِ: وَم٣ميُمقا ؟ يَمُ٘مؿْ  َأٞم   همِٝمِف، فَمْٝم

فُ  َٞم  ِٕ ، ْٞمَٝم٣م هَمَقاهلل ِ: ٣مَل هَمٗمَ  ََمٝم٦ٌِّم؟ َوُهقَ  هَمَ٘مْٝمَػ  َأؽَمؽ  ـْ  اهلل ِ، فَمعَم  َأْهَقنُ  يَمٙمد   َهَذا َِم

َ٘مُؽ  َهَذا ىَم٣منَ  ضَمٝم٣ًّم ىَم٣منَ  هَمَٙمقْ :  وَمـ ؿمريؼ آطمر فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ((  ً ٣ًٌم زمِفِ  ايم   (.1)ش فَمْٝم

ـْ  ـِ  فُمَٚمرَ  فَم ْم ٣مِب، زْم فُ  اخْلَ ٌٍْل  () اهللِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  وَمِدمَ  ": وَم٣مَل  َأٞم  ًَ  اَْمَرَأةٌ  هَم١مَِذا زمِ

ـَ  ٌِْل، َِم  ً ٌِْل، دِم  َصٌِٝم٣ًّم َوصَمَدْت  إَِذا سَمٌَْتِٕمل، ايم  ً ٌَْمْٛمَِٜم٣م هَمَٟميْمَِمَٗمْتفُ  َأطَمَذسْمفُ  ايم  زمِ

  ايمٛم ٣مِر؟ دِم  َويَمَدَه٣م ؿَم٣مِرضَم٥مً  اظمَْْرَأةَ  َهِذهِ  َأسَمَرْونَ :  () اهللِ َرؽُمقُل  يَمٛم٣َم هَمَٗم٣مَل  َوَأْرَؤَمْتُف،
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،: وُمْٙمٛم٣َم  َأْرضَمؿُ  هلَل ُ :  () اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  سَمْْمَرضَمُف، َٓ  َأنْ  فَمعَم  سَمْٗمِدرُ  لَ َوهِ  َواهللِ  َٓ

٣ٌَمِدهِ  ـْ  زمِِٔم  .(1) "  زمَِقيَمِدَه٣م َهِذهِ  َِم

الٌثلامه
ـْ   ، زَمْ٘مرٍ  ضَمِدي٧ِم  َودِم :  وَم٣مَل  ، َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

فُ  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمعَ  َأٞم  ٣ٌَمِب  هَنًْرا َأن   يَمقْ  َأَرَأْيُتؿْ :  َيُٗمقُل  ، َوؽَمٙم   َأضَمِدىُمؿْ  زمِ

ُؾ  ًِ اٍت  ََخَْس  َيْقمٍ  ىُمؾ   َِمٛمْفُ  َيْٕمَت ٌَْٗمك َهْؾ  ، ََمر  ـْ  َي ءٌ  َدَرٞمِفِ  َِم ٌَْٗمك َٓ :  وَم٣ميُمقا ؟ َرْ ـْ  َي  َِم

ءٌ  َدَرٞمِفِ  َٙمَقاِت  ََمَثُؾ  هَمَذيمَِؽ :  وَم٣مَل  ، َرْ ْٚمسِ  ايمِم  ـ   اهلل ُ َيْٚمُحق ، اخْلَ َْم٣مَي٣م هِبِ  . (1) شاخْلَ
 

 التاسع
ـْ   ََمَثقِم  )) :() اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  - فَمٛمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  - ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

َْٞمٌَِٝم٣مءِ  َوََمَثُؾ  ْٕ ـَ  وَمٌْمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ا ًِ  زمِفِ  هَمَْم٣مَف  ، يَمٌِٛم٥َمٍ  ََمْقِوعُ  همِٝمفِ  سُمِركَ  زُمٛمَْٝم٣مُٞمفُ  ُأضْم

ٌُقنَ  ايمٛم ٓم ٣مُر، ـْ  َيَتَٔمج  ـِ  َِم ًْ ٓ   زمِٛم٣َمئِِف، ضُم ٌِٛم٥َمِ  سمِْٙمَؽ  ََمْقِوعَ  إِ  ؽَمَدْدُت  َأَٞم٣م هَمُ٘مٛم٦ُْم  ، ايمٙم 

ٌِٛم٥َمِ  ََمْقِوعَ  ٌُٛمَْٝم٣منُ  يِبَ  طُمتِؿَ  ، ايمٙم  ؽُمُؾ  يِب  َوطُمتِؿَ  ايْم ٌِٛمَ  هَمَٟمَٞم٣م:  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ايمر   َوَأَٞم٣م ، ٥مُ ايمٙم 

ِٝمِّكمَ  طَم٣مسَمؿُ   . فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  ش ايمٛمٌ 
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمٛمف َأن  َرؽُمقَل اهلل) (وَم٣مَل: إِن  ودم رواي٥م أطمرى: فَم

ٓ  ََمقْ  َٙمُف إِ ٛمَُف َوَأمْجَ ًَ ٌْقِم ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ: زَمٛمَك زَمْٝمًت٣م هَمَٟمضْم َْٞمٌَِٝم٣مِء َِمـ وَم ْٕ ِوَع يَمٌِٛم٥ٍَم ََمَثقِم َوََمَثَؾ ا

ٌُقَن يَمُف، َوَيُٗمقيُمقَن: َهال  ُوِؤَم٦ْم َهِذِه  َِمـ َزاِوَي٥ٍم، هَمَجَٔمَؾ ايمٛم ٣مُس َيُْمقهُمقَن زمِِف َوَئْمَج

ٌِٛم٥َُم. َوَأَٞم٣م طَم٣مسمُِؿ ايمٛم ٌِٝمِّكمَ  ٌِٛم٥َُم؟ وَم٣مَل: هَمَٟمَٞم٣م ايمٙم   .(1)ايمٙم 

ُف طَم٣مسَمؿ ايمٛم ٌِٝمِّكمَ وم٣مل ايمٛمقوي: همِٝمِف هَمِّمٝمَٙمتف) ََْمَث٣مل دِم (، َوَأٞم  ْٕ ب ا ، َوصَمَقاز رَضْ

 هذه ىمامل هذا اظمثؾ يمٝمديمؾ يمٛم٣م فمعم () ايمٛمٌل رضب .وومد(1)ايْمَٔمَٙمؿ َونَمغْمه

 .ايمرؽم٣مٓت مجٝمع هب٣م طمتؿ اهلل أن وىمٝمػ، ايمرؽم٣ميم٥م

 العاشر
ـِ  ـِ  فَم ًَ فُ  احْلَ اَم : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  َأٞم   َوََمَثُٙمُ٘مؿْ  َثقِم َمَ  إِٞم 

ْٞمَٝم٣م َوََمَثُؾ  اَء، ََمَٖم٣مَزةً  ؽَمَٙمُ٘مقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ايمد   ََم٣م َأمْ  َأىْمَثرَ  َِمٛمَْٜم٣م وَمَْمُٔمقا ََم٣م َيْدُرونَ  َٓ  نَمػْمَ

 هَمَٟمْيَٗمٛمُقا ، اظمََْٖم٣مَزةِ  ـَمْٜمَرايَنِ  زَمكْمَ  َوؽَمَٗمُْمقا َزاُدُهْؿ، َوَٞمِٖمَد  ، ـَمْٜمُرُهؿْ  هَمَحَنَ  َِمٛمَْٜم٣م، زَمِٗملَ 

َٙمَ٘م٥مِ زمِ  ٌَْٝمٛم٣َم ، ٣مهْلَ ٥مٍ  دِم  َرصُمٌؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَمَرَج  إِذْ  ىَمَذيمَِؽ  ُهؿْ  هَم  إِن  : هَمَٗم٣ميُمقا ، َرْأؽُمفُ  َيْٗمُْمرُ  ، ضُمٙم 

ِدي٧ُم  َهَذا يِػ، ايْمَٔمْٜمدِ  حَلَ ِء؟ َي٣م يَمُ٘مؿْ  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمِٜمؿ، هَم٣مْٞمَتَٜمك زم٣ِميمرِّ َٓ  ََم٣م: وَم٣ميُمقا َه٠ُم

َٓ  ، اظْمََٖم٣مَزةِ  ـَمْٜمَرايَنِ  زَمكْمَ  َوؽَمَٗمْْمٛم٣َم َزاُدَٞم٣م، ِٖمَد َوٞمَ  ـَمْٜمُرَٞم٣م، ضَمَنَ  سَمَرى،  وَمَْمْٔمٛم٣َم ََم٣م َٞمْدِري َو

َٔمُٙمقنَ  ََم٣م: وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمٛم٣َم؟ زَمِٗملَ  ََم٣م َأمْ  َأىْمَثرَ  َِمٛمَْٜم٣م  َوِرَي٣مًو٣م ، ُرَواءً  ََم٣مءً  َأْوَرْدسُمُ٘مؿْ  إِنْ  رِم  جَتْ
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ا؟ َٔمُٙمقنَ  :وَم٣مَل  ضُمْ٘مَٚمَؽ، يَمَؽ  َٞمْجَٔمُؾ : وَم٣ميُمقا طُمْيً  َأنْ  َوََمَقاشمِٝمَٗمُ٘مؿْ  ، فُمُٜمقَدىُمؿْ  رِم  جَتْ

 هِبِْؿ، هَماَمَل  َئْمُِمقُه، َٓ  َأنْ  َوََمَقاشمِٝمَٗمُٜمؿْ  فُمُٜمقَدُهْؿ، يَمفُ  هَمَجَٔمُٙمقا: وَم٣مَل  سَمْٔمُِمقيِن، َٓ 

ا ِرَي٣مًو٣م َوَأْوَرَدُهؿْ  غًما، هَمَٚمَ٘م٧َم  ، ُرَواءً  َوََم٣مءً  ، طُمْيً ًِ قا: وَم٣مَل  شُمؿ   َي  ِرَي٣مضٍ  إلَِم  َهُٙمٚم 

ـْ  َأفْمَُم٤َم  ـْ  َأْرَوى َوََم٣مءٍ  َهِذِه، ِرَي٣مِوُ٘مؿْ  َِم  ََم٣م: ايْمَٗمْقمِ  صُمؾ   هَمَٗم٣مَل  َهَذا، ََم٣مئُِ٘مؿْ  َِم

ُتؿْ : َِمٛمُْٜمؿْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َووَم٣ميَم٦ْم  فَمَٙمْٝمِف، َٞمْٗمِدرَ  َٓ  َأنْ  ىمِْدَٞم٣م ضَمت ك َهَذا فَمعَم  وَمَدْرَٞم٣م ًْ  وَمدْ  َأيَم

َذا صَمَٔمْٙمُتؿْ  صُمؾِ  هِلَ لِ  دِم  َصَدوَمُ٘مؿْ  َووَمْد  سَمْٔمُِمقُه، َٓ  َأنْ  َوََمَقاشمِٝمَٗمُ٘مؿْ  َدىُمْؿ،فُمُٜمق ايمر   َأو 

يمِِف، َِمْثُؾ  ضَمِديثِفِ  هَمآطِمرُ  ضَمِديثِِف، ا، ِرَي٣مًو٣م هَمَٟمْوَرَدُهؿْ  ََمَٔمُف، َوَراضُمقا هَمَراَح  َأو   َوََم٣مءً  طُمْيً

ـَ  َوَأسَمك ُرَواًء، طَمِري ْٔ ـْ  ايْمَٔمُدو   ا ٦ِم  َِم ٌَُحقاهمَ  يَمٝمَْٙمتِِٜمْؿ، حَتْ ـْ  َٟمْص  (.1)ش َوَأؽِمغمٍ  وَمتٝمِؾٍ  زَمكْمِ  َِم

الحللادياعشش
ـْ   ايم ِذي ََمَثُؾ : » ) ريض اهلل فمٛمف( ايمٛم ٌِل   وَم٣مَل : وَم٣مَل  ) ريض اهلل فمٛمف( َُمقؽَمك َأيِب  فَم

فُ  َيْذىُمرُ  فُ  َيْذىُمرُ  ٓ َوايم ِذي َرزم   .َمتٖمؼ فمٙمٝمف ش َواظمَٝم٦ِِّم  احَللِّ  ََمَثُؾ  َرزم 

الٌثلايناعشش
ـْ  ٙمِٝمسِ  ََمَثُؾ  : »وَم٣مَل  () ايمٛم ٌِلِّ  فَمـ فَمٛمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  َُمقؽَمك يِب أَ  فَم ٣ميمِِح  اجْلَ  ايمِم 

ْقءِ   ً ِؽ  ىَمَح٣مَِمؾِ  َوايم ًْ
ِ ِؽ  هَمَح٣مَِمُؾ  ايْم٘مغِِم: َوَٞم٣مهمِِخ  اظمْ ًْ

ِ ٣م اظمْ ٣م، حُيِْذَيَؽ  َأنْ  إَِم   َأنْ  َوإَِم 

ٌَْت٣معَ  ٣م، َِمٛمْفُ  سَم ٣م ايْم٘مغِمِ  َوَٞم٣مهمُِخ ، ٥ٌَمً ؿَمٝمِّ  ِرحًي٣م َِمٛمْفُ  جَتَِد  َأنْ  َوإَِم  ٣م، شمَِٝم٣مزَمَؽ  حُيِْرَق  َأنْ  إَِم   َأنْ  َوإَِم 

  (.1)َمتٖمؼ فمٙمٝمف شطَمٌِٝمَث٥مً  ِرحًي٣م جَتَِد 
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ا

الٌثلاٌثاعشش
ـِ  ايمٛم ْٔماَمنِ  فَمـ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  زَمُِمغمٍ  زْم  ََمَثُؾ  :»َوؽَمٙم 

هِ  دِم  اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  ِد: ََمَثُؾ  َوسَمَٔم٣مؿُمِٖمِٜمؿْ  َوسَمَرامُحِِٜمؿْ  ؿْ سَمَقادِّ ًَ  فُمّْمقٌ  َِمٛمْفُ  اؾْمَتَ٘مك إَِذا اجْلَ

دِ  ؽَم٣مئِرُ  يَمفُ  سَمَدافَمك ًَ َٜمرِ  اجْلَ  ً ك  زم٣ِميم ٚم   (.1)َمتٖمؼ فمٙمٝمف شَواحْلُ

 الرابع عشر
ـْ  اسِ  فَم ـِ  ايمٛم ق  َْٞمَِم٣مِريِّ  ؽَمْٚمَٔم٣منَ  زْم ْٕ ـْ  فمٛمف، اهلل ريض ا  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم

َب : » وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اؿًم٣م ََمَثاًل  اهلل ُ رَضَ َتِٗمٝماًم، ِسَ ًْ ٌََتلْ  َوفَمعَم  َُم اطِ  صَمٛمْ َ  ؽُمقَرانِ  ايمٌمِّ

زَْمَقاِب  َوفَمعَم  َُمَٖمت َح٥ٌم، َأزْمَقاٌب  همِٝمِٜماَم  ، ْٕ اطِ  زَم٣مِب  َوفَمعَم  َُمْرطَم٣مٌة، ؽُمُتقرٌ  ا َ  َداعٍ  ايمٌمِّ

٣م: َيُٗمقُل  َ اطَ  طُمُٙمقاادْ  ايمٛم ٣مُس  َأهي  َ َٓ  مَجِٝمًٔم٣م ايمٌمِّ ـْ  َيْدفُمق َوَداعٍ  سمتٔمقصمقا، َو  صَمْقِف  َِم

اِط، َ ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َيْٖمَتُح  َأَرادَ  هَم١مَِذا ايمٌمِّ زَْمَقاِب  سمِْٙمَؽ  َِم ْٕ َؽ  سَمْٖمَتْحُف، َٓ  َوحْيََؽ:: وَم٣مَل  ا  إِنْ  هَم١مِٞم 

اطُ  !سَمٙمِْجفُ  سَمْٖمَتْحفُ  َ ؽْماَلمُ  َوايمٌمِّ قَرانِ  اإْلِ  ً زَْمَقاُب  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ ضُمُدودُ  َوايم ْٕ  اظمَُْٖمت َح٥مُ  َوا

افِمل َوَذيمَِؽ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ حَم٣َمِرمُ  اطِ  َرْأسِ  فَمعَم  ايمد  َ افِمل َوصَمؾ   فَمز   اهلل ِ ىمَِت٣مُب  ايمٌمِّ  َوايمد 

اطِ  هَمْقَق  َ ٙمِؿٍ  ىُمؾِّ  وَمْٙم٤ِم  دِم  اهلل ِ  َوافِمظُ  ايمٌمِّ ًْ  (.1) ش َُم

ا
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ا

الخللامساعشش
ـَ  فمـ صَم٣مزمِرَ  ٌْدِ  زْم  هَمَٗم٣مَل  ، َٞم٣مئِؿٌ  َوُهقَ  () ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  ََماَلئَِ٘م٥مٌ  صَم٣مَءْت : َيُٗمقُل  ، اهلل ِ  فَم

فُ :  زَمْٔمُّمُٜمؿْ   إِن  : هَمَٗم٣ميُمقا ، َيْٗمَٓم٣منُ  َوايمَٗمْٙم٤َم  ، َٞم٣مئَِٚم٥مٌ  ايمَٔمكْمَ  إِن  :  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  ، َٞم٣مئِؿٌ  إِٞم 

زُمقا ، ََمَثاًل  َهَذا يمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  ، ََمَثاًل  يَمفُ  هَم٣مرْضِ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  ، َٞم٣مئِؿٌ  إِٞم 

 همِٝمَٜم٣م َوصَمَٔمَؾ  ، َداًرا زَمٛمَك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ََمَثُٙمفُ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِن  

ـْ  َدافِمًٝم٣م، َوزَمَٔم٧َم  ََمْٟمُدزَم٥مً  افِملَ  َأصَم٣مَب  هَمَٚم ارَ  َدطَمَؾ  ايمد  ـَ  َوَأىَمَؾ  ايمد  ـْ  اظمَْٟمُدزَم٥ِم، َِم ْ  َوََم  جُي٤ِِم  مَل

افِملَ  ْ  ايمد  ارَ  َيْدطُمؾِ  مَل ْ  ايمد  ـَ  َيْٟمىُمْؾ  َومَل يُمقَه٣م: هَمَٗم٣ميُمقا اظمَْٟمُدزَم٥ِم، َِم  هَمَٗم٣مَل  َيْٖمَٗمْٜمَٜم٣م، يَمفُ  َأوِّ

فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ارُ : هَمَٗم٣ميُمقا َٓم٣مُن،َيٗمْ  َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِن  : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، إِٞم   هَم٣ميمد 

افِمل اجَلٛم ٥ُم، ٌد  َوايمد  ـْ  ، () حُمَٚم  ًدا َأؿَم٣معَ  هَمَٚم  ، اهلل َ َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   حُمَٚم 

ـْ  ًدا فَمٍَم  َوََم ٌد  ، اهلل َ  فَمٍَم  هَمَٗمْد  () حُمَٚم   .(1) ايمٛم ٣مسِ  زَمكْمَ  هَمْرٌق  () َوحُمَٚم 

اششلٌسلادساع
ـْ   ايمٛم ٣مسِ  َأْولَم  َأَٞم٣م:  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

ك، ًَ َْٞمٌَِٝم٣مءُ  زمِِٔمٝم ْٕ ٍت، َأزْمٛم٣َمءُ  ا ك َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمِل َويَمْٝمَس  فَمال  ًَ  .(1) ش َٞمٌِل   فِمٝم
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ـِ  ايمٛم ٣مسِ  َأْولَم  َأَٞم٣م) َٞمْ  ََمْرَيؿَ  زم٣ِمزْم ْٕ دُ  ٌَِٝم٣مءُ ا َٓ ٍت  َأْو  َودِم ( َٞمٌِل   َوزَمْٝمٛمَفُ  زَمْٝمٛمِل َويَمْٝمَس  فَمال 

ُولَم  دِم  ََمْرَيؿَ  زمـ زمٔمٝمًك ايمٛم٣مس َأْولَم  َأَٞم٣م ِرَواَي٥مٍ  ْٕ طِمَرةِ  ا ْٔ  اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م ىَمْٝمَػ  وَم٣ميُمقا َوا

َْٞمٌَِٝم٣مءُ  وَم٣مَل  ْٕ ـْ  إطِْمَقةٌ  ا ٍت  َِم َٜم٣مهُتُؿْ  فَمال   وَم٣مَل  َٞمٌِل   زَمْٝمٛمَٛم٣َم َويَمْٝمَس  َواضِمٌد  ُٜمؿْ َوِديٛمُ  ؾَمت ك َوُأَم 

دُ  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َٓ ِت  َأْو مِ  َوسَمُْمِديدِ  اظمُْْٜمَٚمَٙم٥مِ  ايْمَٔمكْمِ  زمَِٖمْتِح  ايْمَٔمال  طْمَقةُ  ُهؿُ  ايمال  ٍَب  اإْلِ ـْ  ِٕ  َِم

َٜم٣مٍت   .ؾَمت ك ُأَم 

٣م طْمَقةُ  َوَأَم  ـَ  اإْلِ ـِ  َِم زََمَقْي ْٕ ؿْ  هَمُٝمَٗم٣مُل  ا دُ  هَلُ َٓ فَمْ  َأْو ْٕ   .َٝم٣منِ ا

ِدي٧ِم  ََمْٔمٛمَك :ايْمُٔمَٙماَمءِ  مُجُْٜمقرُ ل وَم٣م ائُِٔمُٜمؿْ  َواضِمٌد  إِياَمهِنِؿْ  َأْصُؾ  احْلَ  خُمَْتٙمَِٖم٥مٌ  َوَذَ

ُؿْ   . آطمتالف همٝمٜم٣م همقومع ايمممائع همروع واَم٣م ايمت ْقضِمٝمدِ  ُأُصقلِ  دِم  َُمت ِٖمُٗمقنَ  هَم١مهِن 

 اهلل ِ  ؿَم٣مفَم٥مِ  َوَأْصُؾ  ايمت ْقضِمٝمدِ  ُأُصقُل  زمِفِ  هَم٣مظمَُْرادُ  َواضِمٌد( )َوِديٛمُُٜمؿْ  :() وَمْقيُمفُ      

 .مَجِٝمًٔم٣م َوايمْم ٣مفَم٥مِ  ايمت ْقضِمٝمدِ  َوُأُصقُل  ِصَٖمُتَٜم٣م اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  َوإِنِ  سَمَٔم٣ملَم 

٣م وَمْقيُمفُ  ٣م) ()  َوَأَم  ك( ايمٛم ٣مسِ  َأْولَم  َوإِٞم  ًَ  .َذىَمَرهُ  ظم٣َِم زمِفِ  َأطَمص   هَمَٚمْٔمٛم٣َمهُ  زمِِٔمٝم

 السابع عشر

 فَمعَم  ايْمَٗم٣مئِؿِ  ََمَثُؾ : »وم٣مل (،) ايمٛمٌل فمـ فمٛمٜمام اهلل ريض زمُمغم زمـ نايمٛمٔمام فمـ

 زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟمَص٣مَب ، ؽَمِٖمٝمٛم٥َمٍ  فَمعَم  اؽْمَتَٜمُٚمقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  همِٝمَٜم٣م: َوايْمَقاوِمعِ  اهلل ِ ضُمُدودِ 

ـَ  هَمَ٘م٣منَ ، َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ ، َأفْماَلَه٣م وا اظم٣َْمءِ  َِمـ َٗمْقااؽْمتَ  إَِذا َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايم ِذي  فَمعَم  ََمر 

ـْ  ٣م يَمقْ : هَمَٗم٣ميُمقا، هَمْقوَمُٜمؿْ  ََم ْ  طَمْروًم٣م َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم دِم  طَمَروْمٛم٣َم َأٞم  ـْ  ُٞم٠ْمذِ  َومَل ىُمقُهؿْ  هَم١مِنْ ، هَمْقوَمٛم٣َم ََم  َيؼْمُ

 (.ايمٌخ٣مري واهر) شمَجِٝمًٔم٣م َوَٞمَجْقا َٞمَجْقا َأْيِدهيِؿْ  فَمعَم  َأطَمُذوا َوإِنْ ، مَجِٝمًٔم٣م َهَٙمُ٘مقا َأَراُدوا َوََم٣م
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 الثامن عشر
ـِ  ٣مِرِث  فَم ـِ  احْلَ ٌْدِ  فَمعَم  َدطَمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ؽُمَقْيٍد، زْم  ََمِريٌض، َوُهقَ  َأفُمقُدهُ  اهلل ِ فَم

شَمٛم٣َم ـْ  ضَمِديًث٣م: زمَِحِديَثكْمِ  هَمَحد  ِف، فَم ًِ ـْ  َوضَمِديًث٣م َٞمْٖم : (وَم٣مَل ) اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم

ٌِْدهِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمد   هللَ ُ: َيُٗمقُل  (،) اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ، فَم ـِ ـْ  اظْم٠ُْمَِم  َرصُمؾٍ  َِم

٥مٍ  َأْرضٍ  دِم  ي  ازُمفُ  ؿَمَٔم٣مَُمفُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َراضِمَٙمُتُف، ََمَٔمفُ  ََمْٜمٙمَِ٘م٥ٍم، َدوِّ  هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمظَ  هَمٛم٣َممَ  ، َوَذَ

٦ٌَْم، َووَمْد  ٌََٜم٣م َذَه  ايم ِذي ََمَ٘م٣ميِنَ  إلَِم  َأْرصِمعُ : وَم٣مَل  شُمؿ   ايْمَٔمَْمُش، َأْدَرىَمفُ  ضَمت ك هَمَْمَٙم

 هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمظَ  يمَِٝمُٚمقَت، ؽَم٣مفِمِدهِ  فَمعَم  َرْأؽَمفُ  هَمَقَوعَ  ، َأَُمقَت  ضَمت ك هَمَٟمَٞم٣ممُ  همِٝمِف، ىُمٛم٦ُْم 

ازُمُف، َوؿَمَٔم٣مَُمفُ  َزاُدهُ  َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م َراضِمَٙمُتفُ  َوفِمٛمَْدهُ  ٌْدِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمد   هَم٣مهلل ُ َوَذَ  ايْمَٔم

ـِ  ـْ  اظْم٠ُْمَِم  .(1) شَوَزاِدهِ  زمَِراضِمَٙمتِفِ  َهَذا َِم

 أٞمس فمـ يمف، وايمٙمٖمظ( 1747) وَمًٙمؿ ،( 6328) ايمٌخ٣مري روى وومد

ٌِْدهِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمد   هللَ ُ ": () اهلل رؽمقل وم٣مل: وم٣مل َم٣ميمؽ زمـ  َيُتقُب  ضِمكمَ  فَم

ـْ  إيَِمْٝمفِ   ؿَمَٔم٣مَُمفُ  َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م َِمٛمْفُ  َٙمَت٦ْم هَم٣مْٞمٖمَ  هَماَلةٍ  زمَِٟمْرضِ  َراضِمَٙمتِفِ  فَمعَم  ىَم٣منَ  َأضَمِدىُمؿْ  َِم

ازُمفُ  َٜم٣م دِم  هَم٣مْوَْمَجعَ  ؾَمَجَرةً  هَمَٟمسَمك َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟميَِس  َوَذَ ـْ  َأيَِس  وَمْد  ـمِٙمِّ ٌَْٝمٛم٣َم َراضِمَٙمتِفِ  َِم  هَم

٣م ُهقَ  إَِذا ىَمَذيمَِؽ  ُهقَ  ـْ  وَم٣مَل  شُمؿ   زمِِخَْم٣مَِمَٜم٣م هَمَٟمطَمَذ  فِمٛمَْدهُ  وَم٣مئَِٚم٥مً  هِبَ ةِ  َِم  ايْمَٖمَرِح  ؾِمد 

ُٜمؿ  ايم ٌِْدي َأْٞم٦َم  ٙم  َؽ  َوَأَٞم٣م فَم ـْ  َأطْمَْمٟمَ  َرزم  ةِ  َِم  ." ايْمَٖمَرِح  ؾِمد 
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 التاسع عشر
ـِ فُمَٚمَر فَمـ ايمٛم ٌِلِّ ) ٣مِة ايْمَٔم٣مئَِرةِ »(وَم٣مَل: فَمـ ازْم زَمكْمَ  ََمَثُؾ اظمُٛم٣َمهمِِؼ: ىَمَٚمَثِؾ ايمُم 

ةً  ًة، َوإلَِم َهِذِه ََمر  : سَمِٔمغُم إلَِم َهِذِه ََمر 
 .(1)»ايْمَٕمٛمََٚمكْمِ

د  د   َِمـ ايْمَٕمٛمَؿ، َوِهَل ايم تِل سَمْْمُٙم٤م ايْمَٖمْحؾ هَمَتؼَمَ
َدة زَمكْم وَمْمِٝمَٔمكْمِ دِّ ؼَمَ

)ايْمَٔم٣مئَِرة( َأْي: اظْمُ

ىمِكَم  ٣م، َواظمُْٛم٣َمهمِؼ ََمَع اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم زمَِٓم٣مِهِرِه َوََمَع اظمُْمْمِ َتِٗمّر ََمَع إضِْمَداُِهَ ًْ َٓ سَم  َو
زَمكْم وَمْمِٝمَٔمكْمِ

 ٌَ ٣ٌَمؿمِٛمِِف سَم ٣مةزمِ َقاُه َوفَمْروف ايْمَٖم٣مؽِمد هَمَِم٣مَر زمَِٚمٛمِْزيَم٥ِم سمِْٙمَؽ ايمُم   .(1)ًٔم٣م هِلَ

الٌعششون
ؾَْمَٔمِريِّ وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل) ْٕ ـْ َأيِب َُمقؽَمك ا ـِ ايم ِذي َيْٗمَرُأ (: »وفَم ََمَثُؾ اظم٠ُْْمَِم

٥مِ  سُْمُرصم  ْٕ َٓ َيْٗمَرُأ  ِرحُيَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم،(3)ايْمُٗمْرآَن ىَمَٚمَثِؾ ا ـِ ايم ِذي  َوََمَثُؾ اظم٠ُْْمَِم

٣م َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ضُمْٙمٌق، َوََمَثُؾ اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ايم ِذي َيْٗمَرُأ ايْمُٗمْرآَن  َٓ ِريَح هَلَ ايْمُٗمْرآَن ىَمَٚمَثِؾ ايمت ْٚمَرِة 

َٓ َيٗمْ  ، َوََمَثُؾ اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ايم ِذي  ٣مَٞم٥ِم ِرحُيَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م َُمر  حْيَ َرُأ ايْمُٗمْرآَن ىَمَٚمَثِؾ ََمَثُؾ ايمر 

٣م ِريٌح َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م َُمّر ً  ٛمَْٓمَٙم٥ِم يَمْٝمَس هَلَ  .(4)»احْلَ
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٥م زم٣ِميمت ْٚمثِٝمِؾ ُدون نَمغْمَه٣م َِمـ  سُْمُرصم  ْٕ ِِمٝمص ا ْ٘مَٚم٥م دِم خَتْ وم٣مل ازمـ ضمجر: وِمٝمَؾ: احْلِ

ُف ُيتَ  َٞم  ِٕ ٣مضَم٥ِم  يح ىَم٣ميمت ٖم  َٚمع ؿمِٝم٤م ايمْم ْٔمؿ َوايمرِّ َه٣م َوُهَق ايْمَٖم٣مىمَِٜم٥م ايم تِل جَتْ َداَوى زمِِٗممْمِ

َٓ سَمْٗمَرب  ـّ  ٌَِّٜم٣م ُدْهـ يَمُف ََمٛم٣َمهمِع، َووِمٝمَؾ: إِن  اجْلِ َتْخَرج َِمـ ضَم ًْ ٝم ٥ِم، َوُي ٣مصِّ َُمْٖمِرح زم٣ِمخْلَ

َٝم٣مؿمكِم،  َٓ سَمْٗمَرزمُف ايمُم  سُْمُرّج، هَمٛم٣َمؽَم٤َم َأْن ُيَٚمثَِّؾ زمِِف ايْمُٗمْرآن ايم ِذي  ْٕ ٌَْٝم٦م ايم ِذي همِٝمِف ا ايْم

ٌّف َأزْمَٝمض هَمُٝمٛم٣َمؽِم٤م وَمْٙم٤م اظم٠ُْْمَِمـ، َوهمِٝمَٜم٣م َأْيًّم٣م َِمـ اظمََْزاَي٣م ىمػِْم صُمْرَمَٜم٣م، َونِماَلف  ضَم

يْمتَِذاذ ؿمِٝم٤م  ِٓ ـ ََمٛمَْٓمرَه٣م، َوسَمْٖمِريح يَمْقهن٣َم، َويمكِم ََمْٙمَٚمًَٜم٣م، َودِم َأىْمٙمَٜم٣م ََمَع ا ًْ َوضُم

٣م ََمٛم٣َمهمِع ُأطْمرَ   .ى ََمْذىُمقَرة دِم اظمُْْٖمَرَداتَٞمْ٘مَٜم٥م َوِدزَم٣مغ ََمِٔمَدة َوصَمْقَدة َهّْمٍؿ، َوهَلَ

ب اظمََْثؾ يمِٙمت ْٗمِري٤ِم يمِْٙمَٖمْٜمِؿ، َوَأن   ِدي٧م هَمِّمٝمَٙم٥م ضَم٣مَِمقِم ايْمُٗمْرآن، َورَضْ َودِم احْلَ

 .(1)اظمَْْٗمُِمقد َِمـ سماَِلَوة ايْمُٗمْرآن ايْمَٔمَٚمؾ زماَِم َدل  فَمَٙمْٝمفِ 

الحللادياولٌعششون
ُف ؽَمٚمِ  اَم ََمَثقِم َوََمَثُؾ ) َع َرؽُمقَل اهللفمـ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمٛمف َأٞم  (َيُٗمقُل: إِٞم 

ايمٛم ٣مِس: ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ اؽْمَتْقوَمَد َٞم٣مًرا هَمَٙمام  َأَو٣مَءْت ََم٣م ضَمْقيَمُف صَمَٔمَؾ ايْمَٖمَراُش َوَهِذِه 

 ٌْ ـ  َوَيْٕمٙمِ صُمُؾ َيَزفُمُٜم ـَ همِٝمَٜم٣م، هَمَجَٔمَؾ ايمر  َواب  ايم تِل سَمَٗمُع دِم ايمٛم ٣مِر َيَٗمْٔم ـَ ايمد  ٛمَُف هَمَٝمْٗمَتِحْٚم

ُٚمْقَن همِٝمَٜم٣م  .(1)همِٝمَٜم٣م، هَمَٟمَٞم٣م آطُمُذ زمُِحَجِزىُمْؿ فَمـ ايمٛم ٣مِر وَأْٞمُتْؿ سَمَٗمح 

َٜمَقات دِم اظمََٔم٣ميِص ايم تِل  ٌ َف هَت٣َمهُم٦م َأْصَح٣مب ايمُم  ُف ؾَم وم٣مل ازمـ ضمجر: َوضَم٣مِصٙمف َأٞم 

٣ًٌم دِم ايْمُقوُمقع دِم ايمٛم ٣مر زمَِتَٜم٣مهُم٦ِم ايْمَٖمَرا ٌَ ٣م، سَمُ٘مقن ؽَم ٣ٌَمفًم٣م يمَُِمَٜمَقاهِتَ ش زم٣ِميْمُقوُمقِع دِم ايمٛم ٣مر اسِمِّ
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َرُهْؿ زمِِف َوَأْٞمَذَرُهْؿ زمَِذبِّ َص٣مضِم٤م ايمٛم ٣مر  ُف ايْمُٔمَِم٣مة فَمـ اظمََْٔم٣ميِص زماَِم ضَمذ  ٌ َف َذزم  َوؾَم

٣م ًَ طِمَرة زمَِت ْٔ ٣موُمط َأْهؾ اظمََْٔم٣ميِص دِم َٞم٣مر ا ًَ ٌ َف سَم وُمِط ايْمَٖمَراش فَمٛمَْٜم٣م. َووَم٣مَل فِمَٝم٣مض: ؾَم

ْٞمَٝم٣م  .(1)ايْمَٖمَراش دِم َٞم٣مر ايمد 

ُف) ِدي٧م َأٞم  ٣مِهٙمِكَم َواظمَُْخ٣ميمِِٖمكَم ووم٣مل ايمٛمقوي: َوََمْٗمُِمقد احْلَ ٣موُمط اجْلَ ًَ ٌ َف سَم (ؾَم

طِمَرة، َوضِمْرصٜمْؿ فَمعَم ايْمُقوُمقع دِم َذيمَِؽ، ََمَع ََمٛمْٔمف  ْٔ زمَِٚمَٔم٣مِصٝمِٜمْؿ َوؾَمَٜمَقاهتْؿ دِم َٞم٣مر ا

ٌّْمف فَمعَم  ٣مُهْؿ، َووَم َقاُه إِي  ْٞمَٝم٣م، هِلَ ٣موُمِط ايْمِٖمَراش دِم َٞم٣مر ايمد  ًَ  ََمَقاِوع اظمَْٛمْع َِمٛمُْٜمْؿ، زمَِت

ْٜمٙمِفِ  ٣م ضَمِريٌص فَمعَم َهاَلِك َٞمْٖمًف، ؽَم٣مٍع دِم َذيمَِؽ جِلَ  .(1)َوَؤْمػ مَتْٝمِٝمزه، َوىماَِلُِهَ

الٌثلايناولٌعششون
َب َرؽُمقُل اهلل) ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل: رَضَ ٌَ فَم ِق ىَمَٚمَثِؾ (ََمَثَؾ ايْم ِخٝمِؾ َواظمَُتَِمدِّ

اَِم َوسَمَراوِمٝمِٜماَم، هَمَجَٔمَؾ  ْت َأْيِدهياَِم إلَِم شُمِدهيِّ : فَمَٙمْٝمِٜماَم صُمٛم َت٣مِن َِمـ ضَمِديٍد، وَمد اْوُْمر 
َرصُمَٙمكْمِ

َ َأَٞم٣مَِمَٙمُف َوسَمْٔمُٖمقَ  َْم٦ْم فَمٛمُْف ضَمت ك سُمَٕمًمِّ ًَ ٌَ َق زمَِِمَدوَم٥ٍم اْٞم اَم سَمَِمد  ُق ىُمٙم  َأشَمَرُه، َوصَمَٔمَؾ  اظمَُْتَِمدِّ

اَم َهؿ  زمَِِمَدوَم٥ٍم وَمَٙمَِم٦ْم َوَأطَمَذْت ىُمؾ  ضَمْٙمَٗم٥ٍم ََمَ٘م٣مهَن٣َم. وَم٣مَل: هَمَٟمَٞم٣م َرَأْي٦ُم  ٌَِخٝمُؾ ىُمٙم  ايْم

عُ ) َرؽُمقَل اهلل َٓ سَمَقؽم  ُٔمَٜم٣م َو ٌَِٔمِف دِم صَمْٝمٌِِف هَمَٙمْق َرَأْيَتُف ُيَقؽمِّ  .(3)(َيُٗمقُل زم١ِمِْص

ْم ٣ميِبّ َونَمغْم 
زَمُف ايمٛم ٌِّل)وَم٣مَل اخْلَ ٌ َٜمُٜماَم  (ه: َوَهَذا ََمَثٌؾ رَضَ ِق، هَمَُم ٌَِخٝمِؾ َواظمَُْتَِمدِّ يمِْٙم

ٌ َٜم٣م  ِوِه، هَمَِم َتؼِمُ زمِِف َِمـ ؽِماَلِح فَمد  ًْ ٌََس ِدْرفًم٣م َي زمَِرصُمَٙمكْمِ َأَراَد ىُمّؾ َواضِمد َِمْٛمُٜماَم َأْن َيْٙم

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

83  

ل ََم٣م سَمٗمَ  ُروع َأو  ًٌََٜم٣م، َوايمد  ْدِر َوايمث ْدَيكْمِ إلَِم َأْن ُيْدطِمَؾ فَمعَم َرْأؽِمِف يمَِٝمْٙم ُع فَمعَم ايمِم 

ؽَمَٙم٦ْم فَمَٙمْٝمِف  ـْ يَمٌَِس ِدْرفًم٣م ؽَم٣مزمَِٕم٥م هَم٣مؽْمؼَمْ ْٝمَٜم٣م، هَمَجَٔمَؾ اظمُْٛمِْٖمَؼ ىَمَٚم ٣من َيَدْيِف دِم ىُمٚم  ًَ ْٞم اإْلِ

ْت مَجِٝمَع زَمَدٞمِِف، َوُهَق ََمْٔمٛمَك وَمْقيمِِف:  ؼُمُ مَجِٝمع زَمَدٞمِِف. َأيْ ش ضَمت ك سَمْٔمُٖمَق َأشَمره»ضَمت ك ؽَمؼَمَ ًْ : سَم

ًٌَْٜم٣م اصِْمَتَٚمَٔم٦ْم دِم  اَم َأَراَد يُم ٦ْم َيَداُه إلَِم فُمٛمُِٗمِف، ىُمٙم  ٌَِخٝمؾ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ نُمٙم  َوصُمِٔمَؾ ايْم

َأْي: سَمَّم٣مََمٛم٦َْم َواصْمَتَٚمَٔم٦ْم، ش وَمَٙمَِم٦ْم »فُمٛمُِٗمِف هَمَٙمِزََم٦ْم سَمْروُمَقسمف، َوُهَق ََمْٔمٛمَك وَمْقيمِِف: 

َٔم٦ْم دِم  َواظمَُْراد َأن   ٣م َصْدُرُه َوؿَم٣مزَم٦ْم َٞمْٖمًف هَمَتَقؽم  َح هَلَ ًَ َدوَم٥ِم اِْٞمَٖم َقاَد إَِذا َهؿ  زم٣ِميمِم  اجْلَ

٦ْم َٞمْٖمًف هَمَّم٣مَق َصْدُرُه  َدوَم٥ِم ؾَمح  َث َٞمْٖمًف زم٣ِميمِم  ٌَِخٝمؾ إَِذا ضَمد  ْٞمَٖم٣مِق، َوايْم اإْلِ

ٌََّم٦ْم َيَداهُ   .َواْٞمَٗم

ٌ فَ  ٥م  َووَم٣مَل ايمْمِّٝمٌِّل: وَمٝم َد اظمَُُْم َة َِمـ صِمٌِٙم  د  ٌَْض َوايمُمِّ ِديِد إفِْماَلًَم٣م زمَِٟمن  ايْمَٗم زمِِف زم٣ِمحْلَ

ٌَِخٝمِؾ إؾِْمَٔم٣مًرا زمِٟمَن   ِخلِّ يمَِ٘مْقٞمِِف صَمَٔمَٙمُف دِم َُمَٗم٣مزَمَٙم٥ِم ايْم  ً ع ايم
ق ََمْقومِ ٣من، َوَأْووَمَع اظمَُْتَِمدِّ ًَ ْٞم اإْلِ

٣مِرع َوَٞمَدَب إيِمَْٝمفِ  َخ٣مَء ُهَق ََم٣م َأََمَر زمِِف ايمُم   ً هُمقنَ  ايم َٓ ََم٣م َيَتَٔم٣مَٞم٣مُه اظمُْْنِ ْٞمَٖم٣مِق   .(1)َِمـ اإْلِ

الٌثلاٌثاولٌعششون

ـِ فُمَٚمَر ) ريض اهلل فمٛمف ( َأن  َرؽُمقَل اهلل) اَم ََمَثُؾ َص٣مضِم٤ِم فَمـ ازْم (وَم٣مَل: إِٞم 

َٙم٥مِ  زمِِؾ اظْمَُٔمٗم  َ٘مَٜم٣م، َوإِ  (1)ايْمُٗمْرآِن ىَمَٚمَثِؾ َص٣مضِم٤ِم اإْلِ ًَ ْن إِْن فَم٣مَهَد فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأَْم

٦ٌَْم   .(1)َأؿْمَٙمَٗمَٜم٣م َذَه
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ٌَِٔمغم ايم ِذي وم٣مل ازمـ ضمجر ٌ َف َدْرَس ايْمُٗمْرآن َواؽْمتِْٚمَرار سماَِلَوسمف زمَِرزْمِط ايْم : ؾَم

ٌَِٔمغم ََم٣م  ْٖمظ ََمْقصُمقد، ىَماَم َأن  ايْم
اد، هَماَم َزاَل ايمت َٔم٣مُهد ََمْقصُمقًدا هَم٣محْلِ َ خُيَُْمك َِمٛمُْف ايمممِّ

ْٞمِزّ ََمُْمُدوًدا زم٣ِميْمِٔمَٗم٣مِل همَ َداَم  َٝمَقان اإْلِ ٣َم َأؾَمّد احْلَ هَن 
ِٕ ىْمِر  زمِؾ زم٣ِميمذِّ ُٜمَق حَمُْٖمقظ. َوطَمص  اإْلِ

ِِمٝمٙمَٜم٣م زَمْٔمد اؽْمتِْٚمَ٘م٣من ُٞمُٖمقرَه٣م ُصُٔمقزَم٥م  .(3)ُٞمُٖمقًرا، َودِم حَتْ

 الرابع والعشرون
ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم  هلل ِ ا َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ، فمٛمف اهلل ريض ايْمَٔم٣مصِ  زْم

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ياَمنَ  إِن  ": َوؽَمٙم  َٙمُؼ  ىَماَم  َأضَمِدىُمؿْ  صَمْقِف  دِم  يَمَٝمْخَٙمُؼ  اإْلِ  ايمث ْقُب  خَيْ

ٙمُِؼ  دَ  َأنْ  اهلل َ هَم٣مؽْمَٟميُمقا ، اخْلَ ياَمنَ  جُيَدِّ  .(4)"  وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ  دِم  اإْلِ

ا
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ا

اولٌعششونالخللامس

ـْ  فُ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم اَم  ":قُل َيٗمُ  ىَم٣منَ  َأٞم  ياَمنُ  إٞم  فُ  َأضَمِدىُمؿْ  ىَمَثْقِب  اإْلِ ًُ ٌَ ةً  َيْٙم  ََمر 

 . (1)"ُأطْمَرى َوَيْٗمَٙمُٔمفُ 

ـْ  ضَمِدي٧ٍم  َودِم  َؿ: فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَم  ََمْرهُمقعٍ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم  إَذا "َوؽَمٙم 

ايِن  َزَٞمك ياَمنُ  َِمٛمْفُ  طَمَرَج  ايمز  ياَمنُ  إيَمْٝمفِ  َرصَمعَ  اْٞمَٗمَْمعَ  هَم١مَِذا ٥مِ ىَم٣ميمٓم ٙم   هَمَ٘م٣منَ  اإْلِ  .  " اإْلِ

الٌسلادساولٌعششون
ـْ  ـِ  َأَٞمسِ  فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ََم٣ميمٍِؽ، زْم

ْٞمَٝم٣م َهِذهِ  ََمَثُؾ  "َوؽَمٙم َؿ: ـْ  ؾُمؼ   شَمْقٍب  ََمَثُؾ  ايمد  يمِفِ  َِم ٌَِٗملَ  آطِمِرِه، إلَِم  َأو  ًٗم٣م هَم  دِم  زمَِخْٝمطٍ  َُمَتَٔمٙمِّ

ْٝمطُ  َذيمَِؽ  هَمُٝمقؾِمُؽ  آطِمِرِه،  .(1) " َيٛمَْٗمْمِعَ  َأنْ  اخْلَ

ـْ  ْهِريِّ  فَم يِن  وَم٣مَل  ايمز  ُ  َأطْمػَمَ ـُ  ؽَم٣ممِل ٌْدِ  زْم ٌَْد  َأن   اهلل ِ فَم ـَ  اهلل ِ فَم  فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َريِضَ  فُمَٚمرَ  زْم

اَم : » َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  هلل ُا َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  وَم٣مَل  زمِؾِ  ايمٛم ٣مُس  إِٞم   َٓ  اظم٣ِْمَئ٥مِ  ىَم٣مإْلِ

  .(3).ش َراضِمَٙم٥مً  همِٝمَٜم٣م جَتُِد  سَمَ٘م٣مدُ 

 َأَصحِّ  دِم  ََمْٔمُدودٌ  ؽَمٛمَُدهُ ، فُمَٚمر ازِْمـ ضَمِدي٧م :( ايمممح دم)  ضمجر ازمـ وم٣مل

ؽََم٣مٞمِٝمدِ  ْٕ اَم )  وَمْقيمف ا زمِؾِ  ايمٛم ٣مس إِٞم  ِ  ىَم٣مإْلِ ٙمِؿ ِرَواَي٥م دِم (  َراضِمَٙم٥مً  همِٝمَٜم٣م جَتِد سَمَ٘م٣مد َٓ  ٣مَئ٥ماظمْ ًْ  َُم
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ـْ  ـْ  ََمْٔمَٚمر ؿَمِريؼ َِم ْهِريِّ  فَم صُمُؾ  جَيُِد  َٓ  َِم٣مَئ٥مٍ  ىَم١مزِمِؾٍ  ايمٛم ٣مَس  جَتُِدونَ  " ايمز   همِٝمَٜم٣م ايمر 

َواَي٥مَ  َأن   هَمَٔمعَم  " َراضِمَٙم٥مً  مٍ  َأيمٍِػ  زمَِٕمغْمِ  ايمرِّ َٓ  إزِمِؾٍ  َِم٣مَئ٥مِ  دِم  جَتُِد  َٓ  كهَم٣مظمَْْٔمٛمَ  سَمَ٘م٣مد َوزمَِٕمغْم  َو

ىُمقِب  سَمِْمُٙمُح  َراضِمَٙم٥مً  َن  ، يمِٙمر 
ىُمقِب  َيِْمُٙمُح  ايم ِذي ِٕ ٌَِٕمل يمِٙمر   ؽَمْٜمَؾ  َوؿمِٝمًئ٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  َيٛمْ

ْٞمِٗمَٝم٣مدِ  ِٓ ـْ  َِم٣مَئ٥مٍ  دِم  جَتُِد  َٓ  َوىَمَذا،  ا ـْ  ايمٛم ٣مسِ  َِم ٥ٌَمِ  َيِْمُٙمح ََم ْح  َرهمِٝمَٗمفُ  ُئَم٣مِونَ  زمَِٟمنْ  يمِٙمِم 

ٌَفُ  ُيٙمكِمُ وَ 
َواَي٥م، صَم٣مٞمِ ٣ٌَمِت  َوايمرِّ ـْ  همِٝمَٜم٣م ظم٣َِم َأْولَم  " سَمَ٘م٣مد َٓ  " زم١ِمشِْم  َوَُمَْم٣مزَمَٗم٥مِ  اظمَْْٔمٛمَك ِزَي٣مَدة َِم

لِ  ََمْٔمٛمَك ىَم٣منَ  َوإِنْ ، ايْمَقاوِمعِ  َو  ْٕ ٣ٌَميَمَٕم٥م فَمعَم  اظمُْْْمَٙمؼ ايمٛم ْٖمل َوحُيَْٚمؾ، َذيمَِؽ  إلَِم  َيْرصِمعُ  ا  اظمُْ

ْم ٣ميِب   َووَم٣مَل .  يَمفُ  ضُمْ٘مؿَ  َٓ  ٣مِدرايمٛم   َأن   َوفَمعَم 
ـْ  يمِْٙماِمَئ٥مِ  سَمُٗمقُل  ايْمَٔمَرُب : اخْلَ زمِؾِ  َِم  إزِمٌِؾ  اإْلِ

 َهَذا هَمَٔمعَم : وُمْٙم٦م.  َِم٣مَئَت٣منِ  َأيْ  إزِماَِلن َويمُِٖماَلنٍ ، زَمِٔمغمٍ  َِم٣مَئ٥مُ  َأيْ  إزِمٌِؾ  يمُِٖماَلنٍ  َيُٗمقيُمقنَ 

َواَي٥م مٍ  َأيمٍِػ  زمَِٕمغْمِ  ايم تِل هَم٣ميمرِّ َٓ غًما َِم٣مَئ٥م وَمْقيُمفُ  َيُ٘مقنُ  َو ًِ َن  ، إزِمِؾ يمَِٗمْقيمِفِ  سَمْٖم
 ىَم١مزِمِؾٍ  وَمْقيمف ِٕ

د ىَم٣منَ  َوظمَ ٣م،  زَمِٔمغمٍ  ىَماِمَئ٥مِ  َأيْ  ؽْمتِْٔماَملِ  ََمُْمُٜمقرَ  يَمْٝمَس  إزِمِؾٍ  يَمْٖمظ جُمَر  ِٓ  اظم٣ِْمَئ٥مَ  َذىَمرَ  اظم٣ِْمَئ٥مِ  دِم  ا

٣ٌَمسِ  َرهْمًٔم٣م سَمْقِوٝمًح٣م يْم ٣م، يمإِْلِ ٌَُخ٣مِريِّ  َواَي٥مِ رِ  فَمعَم  َوَأَم  مُ  ايْم انِم٤ُم  َووَم٣مَل .  يمِْٙمِجٛمْسِ  هَم٣ميمال   ايمر 

زمُِؾ :  زمِؾِ  هَمَٗمْقيمف، زَمِٔمغمٍ  َِم٣مَئ٥مِ  اؽِْمؿ اإْلِ ةُ  زمِفِ  اظمَُْرادُ  اظم٣ِْمَئ٥مِ  ىَم٣مإْلِ ف فَممَمَ َٓ َن   آ
 ايمت ْٗمِدير ِٕ

ٙمِٝمؿ فَمعَم  َيْٓمَٜمرُ  َوَايم ِذي.  اِْٞمَتَٜمك اظم٣ِْمَئ٥م ىَم٣مظم٣ِْمَئ٥مِ  ًْ ة اظمَُْراد إِن   وَم٣مَل  ََم٣م َيْٙمَزم َٓ  يمفوَمقْ  سَم  فَممَمَ

ٍف  َٓ  . يمِٙمت ْٟمىمِٝمدِ  ايمث ٣مٞمَِٝم٥م اظم٣ِْمَئ٥م زَمْؾ  ; آ

ْم ٣ميِب   وَم٣مَل 
يُمقا:  اخْلَ ِدي٧م َهَذا سَمَٟمو   : َوصْمَٜمكْمِ  فَمعَم  احْلَ

ـِ  َأضْمَ٘م٣ممِ  دِم  ايمٛم ٣مس َأن  : َأضَمدَِه٣م ي يٍػ  همِٝمَٜم٣م هَمّْمَؾ  َٓ  ؽَمَقاءٌ  ايمدِّ  فَمعَم  يممَِمِ

وٍف  َٓ  ََممْمُ زمِؾِ  َوِوٝمعٍ  فَمعَم  يمَِرهمِٝمعٍ  َو  ايم تِل َوِهلَ  َراضِمَٙم٥مٌ  همِٝمَٜم٣م َيُ٘مقنُ  َٓ  ايم تِل اظم٣ِْمَئ٥مِ  ىَم٣مإْلِ
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ُؾ  ىَم٤َم  سُمَرضم  اضِمَٙم٥مُ ، يمؼُِمْ  يمِْٙمَحْٚمؾِ  سَمِْمُٙمُح  مَحُقيَم٥مٌ  ىُمّٙمَٜم٣م َأيْ  ََمْٖمُٔمقيَم٥مٍ  زمَِٚمْٔمٛمَك هَم٣مفِمَٙم٥مٌ  َوايمر 

 َٓ ضْمؾِ  سَمِْمُٙمح َو ىُمقب يمِٙمر   . فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوايمر 

٣م: َٞمْٗمصٍ  َأْهؾ ايمٛم ٣مسِ  َأىْمَثرَ  َأن   :َوايمث ٣ميِن  ا وَمٙمِٝمٌؾ  هَمَٔمَدُدُهؿْ  ايْمَٖمّْمؾِ  َأْهُؾ  َوَأَم  ، صِمدًّ

اضِمَٙم٥مِ  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  هَمُٜمؿْ  زمِؾِ  دِم  ايمر  ُٚمقيَم٥مِ  اإْلِ ـ   } سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف َوَِمٛمْفُ ، احْلَ
 َٓ  ايمٛم ٣مسِ  َأىْمَثرَ  يَم٘مِ

 . { ُٚمقنَ َئْمٙمَ 

ٌَْٝمَٜمِٗمل   َوَأْوَردَ : وُمْٙم٦م ِدي٧م َهَذا ايْم ِقَي٥م دِم  ايْمَٗمَّم٣مء ىمَِت٣مب دِم  احْلَ ًْ  زَمكْم  ايْمَٗم٣ميِض  سَم

ِْمَٚمكْمِ  ل زم٣ِميمت ْٟمِويؾِ  َأطْمًذا اخْلَ َو  ْٕ ـْ  َوُٞمِٗمَؾ ،  ا اضِمَٙم٥مَ  َأن   وُمَتْٝم٥ٌَمَ  ازِْمـ فَم  ايمٛم ِجٝم٥ٌَمُ  ِهلَ  ايمر 

ـْ  اظمُْْخَت٣مَرةُ  زمِؾ َِم ىُمقِب  اإْلِ ِدي٧م َوََمْٔمٛمَك، فُمِرهَم٦ْم  إزِمِؾٍ  دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مَِذا، يمِٙمر   ايمٛم ٣مس َأن   احْلَ

٤م دِم  ًَ زمِؾِ  ايمٛم  َتِقَي٥مٌ  هَمِٜملَ ،  همِٝمَٜم٣م َراضِمَٙم٥مَ  َٓ  ايم تِل اظم٣ِْمَئ٥م ىَم٣مإْلِ ًْ  . َُم

َْزَهِري   َووَم٣مَل  ْٕ اضِمَٙم٥مُ :  ا ىَمرُ  ايْمَٔمَرب فِمٛمْد ايمر  ُْٞمثَ  ايمٛم ِجٝم٤ُم  ايمذ  ْٕ ٥ٌَمُ  كَوا ٣مءُ ،  ايمٛم ِجٝم  َواهْلَ

اضِمَٙم٥م دِم  ٣ٌَميَمَٕم٥مِ  ايمر  ٥ٌَمَ  ازِْمـ َووَمْقل: وَم٣مَل   يمِْٙمُٚم اِهَد  َأن   َواظمَْْٔمٛمَك نَمَٙمطٌ  وُمَتْٝم ْٞمَٝم٣م دِم  ايمز   ايمد 

انِم٤َم  همِٝمفِ  ايْمَ٘م٣مَِمَؾ  طِمَرةِ  دِم  ايمر  ْٔ ٥مِ  وَمٙمِٝمٌؾ  ا اضِمَٙم٥مِ  ىَمِٗمٙم  زمِؾ دِم  ايمر   .  اإْلِ

ـَ  وَمْقُل  َِمٛمُْٜماَم  َوَأصْمَقدُ ،  َأصْمَقدُ  َهَذا  :ايمٛم َقِويّ  َووَم٣مَل  ضَْمَقالِ  اظمَْْريِض   إِن   آطَمِري ْٕ ـْ  ا  َِم

َْوَص٣مِف  ايْمَ٘م٣مَِمَؾ  ايمٛم ٣مسِ  ْٕ  .  وَمٙمِٝمٌؾ  ا

ٓ  ،  ايمث ٣ميِن  ُهقَ :  وُمْٙم٦م فُ  إِ َِمفُ  َأٞم  اِهدِ  طَمِم  َْولَم ،  زم٣ِميمز  ْٕ ْٝمخ وَم٣مَل  ىَماَم  سَمْٔمِٚمٝمُٚمفُ  َوا  . ايمُم 

صُمؾ َأن   ايمت ْٚمثِٝمَؾ  ُيٛم٣َمؽِم٤ُم  ايم ِذي:  ايْمُٗمْرؿُمٌِلّ  َووَم٣مَل  َقادَ  ايمر   َأشْمَٗم٣مل حَيِْٚمؾ ايم ِذي اجْلَ

ت ايمٛم ٣مس َٓ اَم اضِمَٙم٥مِ  ايْمُقصُمقدِ  فَمِزيزُ  ىُمَرهَبُؿْ  َوَيْ٘مُِمػ فَمٛمُْٜمؿْ  َواحْلُ زمِؾِ  دِم  ىَم٣ميمر   اإْلِ

 .  ايْمَ٘مثغَِمةِ 
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دِ  ََمْٔمٛمَك:  زَمْم ٣مل ازِْمـ َووَم٣مَل   َوإلَِم ،  وَمٙمِٝمٌؾ  َِمٛمُْٜمؿْ  َواظمَْْريِض   ىَمثغِمٌ  ايمٛم ٣مس َأن   ي٧ماحْلَ

ٌَُخ٣مِري   َأْوََمٟمَ  اظمَْْٔمٛمَك َهَذا َََم٣مَٞم٥م َرهْمع زَم٣مب " دِم  زم١ِمِْدطَم٣ميمِفِ  ايْم ْٕ َن   " ا
ـْ  ِٕ  َهِذهِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم

طْمتَِٝم٣مرُ  ِصَٖمَتفُ  ِٓ سمِفِ  فَمَدمُ  هَم٣م  .  َُمَٔم٣مَذَ

ِدي٧م دِم  زم٣ِميمٛم ٣مسِ  اظمَُْراد َأن   إلَِم  زَمْم ٣مل ازِْمـ َوَأؾَم٣مرَ  ـْ  احْلَ  ايمث اَلشَم٥مِ  ايْمُٗمُرونِ  زَمْٔمَد  َيْٟمِت  ََم

َح٣مزَم٥مِ  َٓ  َوخَيُقُٞمقنَ  َيِِمغُمونَ  ضَمْٝم٧ُم  َوسَم٣مزمِِٔمٝمِٜمؿْ  َوايمت ٣مزمِِٔمكمَ  ايمِم   .  ُي٠ْممَتَٛمُقنَ  َو

ـْ  َهَذا ايْمَ٘مْرََم٣ميِن   َوَٞمَٗمَؾ  فُ  َِمٛمْفُ  ـَمٛم٣ًّم َُمَٕمْٙمَْم٣مي فَم ْ  يمَِ٘مْقٞمِفِ  اَلَُمفُ ىمَ  َأٞم   ضَم٣مصَم٥م َٓ :  هَمَٗم٣مَل  َئْمُزهُ  مَل

ضْمتاَِملِ ،  ايمت ْخِِمٝمص َهَذا إلَِم  ٥ٌَمِ  وَمٙمِٝمٌؾ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأن   ُيَرادَ  َأنْ  ِٓ ًْ ٣مرِ  زم٣ِميمٛمِّ  . َأفْمَٙمؿُ  َوَاهلل ُ يمِْٙمَ٘مٖم 

 ( ايمٛم٣مس) ومقيمف زم٣مب – ايمِمح٣مزم٥م همّم٣مئؾ – ىمت٣مب – َمًٙمؿ وأطمرصمف

شَمٛمِ ..ىم١مزمؾ ُد  لضَمد  ـُ  حُمَٚم  ٌُْد  َراهمِعٍ  زْم ـُ  َوفَم ْٝمدٍ  زْم ْٖمظُ  مُحَ دٍ  َوايمٙم  ٌٌْد  وَم٣مَل  ظمَُِحٚم  َٞم٣م فَم  و َأطْمػَمَ

ـُ  وَم٣مَل  شَمٛم٣َم َراهمِعٍ  ازْم ٌُْد  ضَمد  اِق  فَم ز  َٞم٣م ايمر  ـْ  ََمْٔمَٚمرٌ  َأطْمػَمَ ْهِريِّ  فَم ـْ  ايمز  ـْ  ؽَم٣ممِلٍ  فَم ـِ  فَم  فُمَٚمرَ  ازْم

صُمُؾ  جَيُِد  َٓ  َِم٣مَئ٥مٍ  ىَم١مزِمِؾٍ  ايمٛم ٣مَس  ونَ (جَتُِد ) اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل   َراضِمَٙم٥ًم((. همِٝمَٜم٣م ايمر 

٥ٌَم ازِْمـ وَم٣مَل  :(ايمممح )دم ايمٛمقوي وم٣مل اضِمَٙم٥م: وُمَتْٝم ٥ٌَم ايمر  ـْ  اظمُْْخَت٣مَرة ايمٛم ِجٝم زمِؾ َِم  اإْلِ

ىُمقِب  َْوَص٣مف ىَم٣مَِمَٙم٥م هَمِٜملَ ،  َونَمغْمه يمِٙمر  ْٕ  َوََمْٔمٛمَك:  وَم٣مَل  . فُمِرهَم٦ْم  إزِمِؾ دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مَِذا ا

ِدي٧م ٣مُوونَ  ايمٛم ٣مس َأن   احْلَ ًَ ضََمدٍ  يَمْٝمَس  َُمَت ٤م دِم  هَمّْمؾ َِمٛمُْٜمؿْ  ِٕ ًَ ٣ٌَمه ُهؿْ  زَمْؾ ،  ايمٛم   َأؾْم

زمِؾِ   .  اظم٣ِْمَئ٥م ىَم٣مإْلِ

َْزَهِري َووَم٣مَل  ْٕ اضِمَٙم٥م:   ّا َٚمؾ ايْمَٔمَرب فِمٛمْد ايمر  ٥ٌَم َوايمٛم ٣موَم٥م ايمٛم ِجٝم٤م اجْلَ :  وَم٣مَل .  ايمٛم ِجٝم

٣ٌَميَمَٕم٥مِ  همِٝمَٜم٣م ٣مءَواهلَْ  ٣مََم٥م َرصُمؾ: ُيَٗم٣مل ىَماَم  يمِْٙمُٚم ٣مزَم٥م هَمٜم   ً  ازِْمـ َذىَمَرهُ  ايم ِذي َواظمَْْٔمٛمَك:  وَم٣مَل .  َوَٞم

ِدي٧م ََمْٔمٛمَك زَمْؾ ، نَمَٙمط وُمَتْٝم٥ٌَم اِهد َأن   احْلَ ْٞمَٝم٣م دِم  ايمز  ْهد دِم  ايْمَ٘م٣مَِمؾ ايمد  ٥ٌَم همِٝمَٜم٣م ايمز  نْم  َوايمر 
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طِمَرة دِم  ْٔ ا وَمٙمِٝمؾ ا ٥مِ  صِمدًّ اضِمَٙم٥م ىَمِٗمٙم  زمِؾ دِم  ايمر  َْزَهِريّ  ىَماَلم َهَذا، اإْلِ ْٕ ـْ  َأصْمَقد َوُهقَ ، ا  َِم

٥ٌَم ازِْمـ ىَماَلم ـَ  وَمْقل َِمٛمُْٜماَم  َوَأصْمَقد، وُمَتْٝم ضَْمَقال اظمَْْريِضّ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  َأن   آطَمِري ْٕ ـْ  ا  ايمٛم ٣مس َِم

َْوَص٣مف ايْمَ٘م٣مَِمؾ ْٕ ـ ا ًَ مَْح٣َملا فَمعَم  ايْمَٗمِقيّ  اظمَْٛمَْٓمر احْلَ ؽَْمَٖم٣مر ْٕ ْٕ  .  َوا

َٝم٦ْم  ٣َم َراضِمَٙم٥م ؽُمٚمِّ هَن 
ضْمؾ فَمَٙمْٝمَٜم٣م جُئَْمؾ َأيْ  سَمْرضَمؾ ِٕ  ََمْٖمُٔمقيَم٥م زمَِٚمْٔمٛمَك هَم٣مفِمَٙم٥م هَمِٜملَ  ايمر 

 .َوَٞمَٓم٣مئِره ََمْرِوٝم ٥م َأيْ  َراِوَٝم٥م ىَمِٔمٝمَُم٥مٍ 

ـْ ، آدم ازمـ َمثؾ دم صم٣مء َم٣م – زم٣مب – آَمث٣مل – ىمت٣مب – ايمؼمَمذي وأطمرصمف  فَم

ـْ  ؽَم٣ممِلٍ  ـِ  فَم اَم "(:) اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  :وَم٣مَل  فُمَٚمرَ  ازْم  جَيُِد  َٓ  َِم٣مَئ٥مٍ  ىَم١مزِمِؾٍ  ايمٛم ٣مُس  إِٞم 

صُمُؾ   "َراضِمَٙم٥ًم  همِٝمَٜم٣م ايمر 

":  َٓ 
ٓ   همِٝمَٜم٣م جَتُِد  َٓ  وَم٣مَل  َأوْ  َراضِمَٙم٥مً  همِٝمَٜم٣م جَتُِد   ." َراضِمَٙم٥مً  إِ

اَم : ) وَمْقيُمفُ :(ايمممح) دم اظم٣ٌمرىمٖمقري وم٣مل هِتِؿْ  اطِْمتاَِلِف  دِم  َأيْ (  ايمٛم ٣مُس  إِٞم  َٓ  ضَم٣م

 ِ ٌَُخ٣مِريِّ  ِرَواَي٥مِ  َودِم (  َِم٣مَئ٥مٍ  ىَم١مزِمِؾٍ )  ِصَٖم٣مهِتِؿْ  َوسَمَٕمغم  زمِؾِ  ": ايْم  . " اظم٣ِْمَئ٥مِ  ىَم٣مإْلِ

ْم ٣ميِب   وَم٣مَل  ـْ  يمِْٙماِمَئ٥مِ  سَمُٗمقُل  ايْمَٔمَرُب : اخْلَ زمِؾِ  َِم  زَمِٔمغمٍ  َِم٣مَئ٥مُ  َأيْ  إزِمٌِؾ  يمُِٖماَلنٍ  َيُٗمقيُمقنَ ،  إزِمٌِؾ  اإْلِ

 .  اِْٞمَتَٜمك َِم٣مَئَت٣منِ  َأيْ  إزِماَِلنِ  َويمُِٖماَلنِ 

٣مهمِظُ  وَم٣مَل  َواَي٥مِ  َهَذا هَمَٔمعَم :  احْلَ مٍ  َأيمٍِػ  زمَِٕمغْمِ  ايم تِل هَم٣ميمرِّ َٓ غًما َِم٣مَئ٥مٍ  وَمْقيُمفُ  َيُ٘مقنُ  َو ًِ  يمَِٗمْقيمِفِ  سَمْٖم

َن   إزِمِؾٍ 
 .  زَمِٔمغمٍ  ىَماِمَئ٥مِ  َأيْ  ىَم١مزِمِؾٍ  وَمْقيَمفُ  ِٕ

دَ  ىَم٣منَ  َوظمَ ٣م ؽْمتِْٔماَملِ  ََمُْمُٜمقرَ  يَمْٝمَس  إزِمِؾٍ  يمَْٖمظِ  جُمَر  ِٓ  َوَرهْمًٔم٣م سَمْقِوٝمًح٣م اظم٣ِْمَئ٥مَ  َذىَمرَ  اظم٣ِْمَئ٥مِ  دِم  ا

٣ٌَمسِ 
٣م،  يماِِليْمتِ ٌَُخ٣مِريِّ  ِرَواَي٥مِ  فَمعَم  َوَأَم  مُ  ايْم صُمُؾ  جَيُِد  َٓ )  يمِْٙمِجٛمْسِ  هَم٣ميمال   َِم٣مَئ٥مٍ  دِم  َأيْ (  همِٝمَٜم٣م ايمر 

ـْ  زمِؾِ  َِم ٥مً  َٞم٣موَم٥مً  َأيْ  َراضِمَٙم٥مً  اإْلِ ٥مً  ؾَم٣مزم  ىُمقِب  سَمِْمُٙمُح  ْرسَم٣مَو٥مً َمُ  وَمِقي   َِم٣مَئ٥مٍ  دِم  جَتُِد  َٓ  هَمَ٘مَذيمَِؽ .  يمِٙمر 
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ـْ  ـْ  ايمٛم ٣مسِ  َِم ٥ٌَمِ  َيِْمُٙمُح  ََم ْح ةِ  َومَحْؾِ  يمِٙمِم  ٌ ٥مِ  َوُرىُمقِب  اظمََْقد  ٌَفُ  هَمُٝمَٔم٣مِونُ  اظمََْح  يَمفُ  َوُيٙمكِمُ  َص٣مضِم

ٌَفُ 
 .  ايْمَٗم٣مِري وَم٣ميَمفُ  صَم٣مٞمِ

ِح  دِم  ايمٛم َقِوي   َووَم٣مَل  ٙمِؿٍ َمُ  َذْ اضِمَٙم٥مُ  وَم٣ميُمقا:  ًْ ٌَِٔمغمُ  ِهلَ  ايمر  َْوَص٣مِف  ايْمَ٘م٣مَِمُؾ  ايْم ْٕ  ا

ـُ  ًَ مَْح٣َملِ  فَمعَم  ايْمَٗمِقي   اظمَْٛمَْٓمرِ  احْلَ ْٕ ؽَْمَٖم٣مرِ  ا ْٕ َٝم٦ْم  َوا ٣َم َراضِمَٙم٥مً  ؽُمٚمِّ هَن 
َٔمُؾ  َأيْ  ايمْم َقُل  ِٕ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م جُيْ

ضْمُؾ   اظمَْْريِض   َواظمَْْٔمٛمَك،  َوَٞمَٓم٣مئِِرهِ  ََمْرِوٝم ٥مٍ  َأيْ  َراِوَٝم٥مٍ  َُم٥مٍ ىَمِٔمٝم ََمْٖمُٔمقيَم٥مٍ  زمَِٚمْٔمٛمَك هَم٣مفِمَٙم٥مٌ  هَمِٜملَ  ايمر 

ضَْمَقالِ  ْٕ ـْ  ا َْوَص٣مِف  ايْمَ٘م٣مَِمُؾ  ايمٛم ٣مسِ  َِم ْٕ ا همِٝمِٜمؿْ  وَمٙمِٝمٌؾ  ا ٥مِ  صِمدًّ اضِمَٙم٥مِ  ىَمِٗمٙم  زمِؾِ  دِم  ايمر   .  اِْٞمَتَٜمك اإْلِ

َزِري   َووَم٣مَل  اضِمَٙم٥مُ : ايمٛمَِّٜم٣مَي٥مِ  دِم  اجْلَ ـْ  ايمر  زمِؾِ ا َِم ٌَِٔمغمُ  إْلِ ؽَْمَٖم٣مرِ  فَمعَم  ايْمَٗمِقي   ايْم ْٕ مَْح٣َملِ  ا ْٕ  َوا

ىَمرُ  ُْٞمَثك َوايمذ  ْٕ ٣مءُ  ؽَمَقاءٌ  همِٝمفِ  َوا ٣ٌَميَمَٕم٥مِ  همِٝمَٜم٣م َواهْلَ َت٣مُرَه٣م ايم تِل َوِهلَ  يمِْٙمُٚم صُمُؾ  خَيْ  َوَرضْمٙمِفِ  ظمَِْرىَمٌِفِ  ايمر 

ْٙمِؼ  َومَت٣َممِ  ايمٛم َج٣مزَم٥مِ  فَمعَم  ـِ  اخْلَ ًْ زمِؾِ  مَج٣َمفَم٥مِ  دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مَِذا رِ اظمَْٛمْٓمَ  َوضُم  َهَذا: )  وَمْقيُمفُ .  فُمِرهَم٦ْم  اإْلِ

ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  ًَ ْٝمَخ٣منِ  َوَأطْمَرصَمفُ (  َصِحٝمٌح  ضَم ـْ : )  وَمْقيُمفُ .  ايمُم  ـْ  ؽَم٣ممِلٍ  فَم ـِ  فَم (  إيَِمْخ  فُمَٚمرَ  ازِْم

َذا يمَِٗمْقيمِفِ  زَمَٝم٣منٌ  َهَذا ؽْمٛم٣َمدِ  هِبَ  ... َٞمْحَقهُ  اإْلِ

 َمـ ايمًالَم٥م يمف سمرصمك َمـ – زم٣مب – ايمٖمتـ – ىمت٣مب – ؽمٛمٛمف دم َم٣مصم٥م ازمـ وأطمرصمف

شَمٛم٣َم :ايمٖمتـ ـُ  ِهَُم٣ممُ  ضَمد  رٍ  زْم شَمٛم٣َم فَمام  ٌُْد  ضَمد  ـُ  ايْمَٔمِزيزِ  فَم دٍ  زْم َراَوْرِدي   حُمَٚم  شَمٛم٣َم ايمد  ـُ  َزْيُد  ضَمد   زْم

ـْ  َأؽْمَٙمؿَ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم  همِٝمَٜم٣م جَتُِد  سَمَ٘م٣مدُ  َٓ  َِم٣مَئ٥مٍ  ىَم١مزِمِؾِ  ٣مُس (ايمٛم  ) اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  :وَم٣مَل  فُمَٚمرَ  زْم

 .َراضِمَٙم٥مً 

 اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأن   َئْمٛمِل(  َِم٣مَئ٥م ىَم١مزمِؾ)  وَمْقيمف :َم٣مصم٥م ٓزمـ ذضمف دم ايمًٛمدي وم٣مل

ـْ  اظمُْٛمَْتَخٌكِمَ  ة دِم  ايمٛم ٣مس َِم ـْ  ىَم٣مظمُْٛمَْتَخ٤ِم  َوصُمقدهؿْ  فِمز  زمِؾ َِم ٥م اإْلِ مَْح٣َمل فَمعَم  ايْمَٗمِقي  ْٕ  ا

ؽَْمَٖم٣مرَوا ـْ  ىَمثغِم دِم  ُيقصَمد َٓ  ايم ِذي ْٕ زمِؾ َِم ْهِري   وَم٣مَل  اإْلِ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل  َأن   همِٝمفِ  فِمٛمِْدي ايم ِذي ايمز 

ْٞمَٝم٣م َذم   رَ  ايمد  ٣ٌَمد َوضَمذ  َب  ايْمِٔم ؿْ  َورَضَ ََْمَث٣مل َِمٛمَْٜم٣م هَلُ ْٕ وا ا ( ) ايمٛم ٌِلّ  َوىَم٣منَ  َوحَيَْذُروا يمَِٝمْٔمتَػِمُ
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رُهؿْ  َرُهؿْ  ٣مَمَ  حُيَذِّ دُهؿْ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل  ضَمذ  ٦ٌَْم  همِٝمَٜم٣م َوُيَزهِّ قا همِٝمَٜم٣م زَمْٔمده ايمٛم ٣مس هَمَرنِم ًُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوسَمٛم٣َمهَم

ْهد ىَم٣منَ  ضَمت ك  همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَس  َِم٣مَئ٥م ىَم١مزِمِؾِ  زَمْٔمِدي ايمٛم ٣مس جَتُِدونَ  هَمَٗم٣مَل  َِمٛمُْٜمؿْ  ايْمَٗمٙمِٝمؾ ايمٛم ٣مِدر دِم  ايمز 

ْهد دِم  ؾايْمَ٘م٣مَمِ  َأن   َأيْ  َراضِمَٙم٥م ْٞمَٝم٣م دِم  ايمز  ٥ٌَم ايمد  نْم طِمَرة دِم  َوايمر  ْٔ ٥مِ  وَمٙمِٝمؾ ا اضِمَٙم٥م ىَمِٗمٙم  زمِؾ دِم  ايمر   اإْلِ

اضِمَٙم٥م ٌَِٔمغم ِهلَ  َوايمر  ؽَْمَٖم٣مر فَمعَم  ايْمَٗمِقيّ  ايْم ْٕ مَْح٣َمل ا ْٕ ْٙمؼ ايمت ٣ممّ  ايمٛم ِجٝم٤م َوا ـ اخْلَ ًَ  ايمٛم َٓمر احْلَ

ىَمر فَمعَم  َوَيَٗمع ُْٞمَثك ايمذ  ْٕ ٣ٌَميَمَٕم٥مِ  ٣مءَواهلَْ  َوا ُٝمقؿمِل   َذىَمَرهُ  يمِْٙمُٚم  ً  شمَِٗم٣مت ِرصَم٣ميمف َصِحٝمح َوإؽِْمٛم٣َمده ايم

٦ٌََم  إِنْ  ـْ  َأؽْمَٙمؿَ  زْمـ َزْيد ؽَماَمع شَم ٌْد َِم  .فُمْٚمر زْمـ اهلل  فَم
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ية  سيد البشر
 حمٚمد رؽمقل اهلل) صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

ٌد { :سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  َٚم  ؽُمقُل  حم  ـَ َوايم   اهلل ِ ر  اءُ  ََمَٔمفُ  ِذي ٣مرِ  فَمعَم  َأؾِمد   زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ُرمَح٣َمءُ  ايْمُ٘مٖم 

ًٔم٣م سَمَراُهؿْ  ًدا ُرىم  ٌَْتُٕمقنَ  ؽُمج  ـَ  هَمّْماًل  َي ـْ  ُوصُمقِهِٜمؿ دِم  ؽِمٝماَمُهؿْ  َوِرْوَقاًٞم٣م اهلل ِ َمِّ  َأشَمرِ  َمِّ

ُجقدِ   ً يمَِؽ  ۚ ايم ٞمِجٝمؾِ  دِم  َوََمَثُٙمُٜمؿْ  ايمت ْقَراةِ  دِم  ََمَثُٙمُٜمؿْ  َذَٰ  هَمآَزَرهُ  ؾَمْْمَٟمهُ  َأطْمَرَج  ىَمَزْرعٍ  اإْلِ

اعَ  ُئْمِج٤ُم  ؽُمقوِمفِ  فَمعَمَٰ  هَم٣مؽْمَتَقىَٰ  هَم٣مؽْمَتْٕمَٙمظَ  ر  ٣مرَ  هِبِؿُ  يمَِٝمِٕمٝمظَ  ايمز  ـَ  اهلل ُ  َوفَمَد  ايْمُ٘مٖم   ايم ِذي

٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ٣محِلَ ْٕمِٖمَرةً  َِمْٛمُٜمؿ ايمِم   .(1) }فَمٓمِٝماًم  َوَأصْمًرا َم 

ـْ  ـِ  فُمْرَوةَ  فَم ـْ  زَمغْمِ ايمز   زْم ٣َم اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُأمِّ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم ُل  وَم٣ميَم٦ْم  َأهن   َرؽُمقُل  زمِفِ  زُمِدئَ  ََم٣م َأو 

ـْ  () اهلل ِ ْؤَي٣م ايْمَقضْمِل  َِم ٥مُ  ايمر  ٣محِلَ ٓ   ُرْؤَي٣م َيَرى َٓ  هَمَ٘م٣منَ  ايمٛم ْقمِ  دِم  ايمِم   َِمْثَؾ  صَم٣مَءْت  إِ

ٌِْح  هَمَٙمِؼ  ٤ٌَِّم  شُمؿ   ايمِم  اَلءُ  إيَِمْٝمفِ  ضُم ٌ دُ  َوُهقَ  همِٝمفِ  هَمَٝمَتَحٛم ٧ُم  ضِمَراءٍ  زمَِٕم٣مرِ  خَيُْٙمق َوىَم٣منَ  اخْلَ  ايمت َٔم

َٝم٣مرِمَ  ٌَْؾ  ايْمَٔمَددِ  َذَواِت  ايمٙم  دُ  َأْهٙمِفِ  إلَِم  َيٛمِْزعَ  َأنْ  وَم  طَمِدجَي٥مَ  إلَِم  َيْرصِمعُ  شُمؿ   يمَِذيمَِؽ  َوَيَتَزو 

دُ  ؼ   صَم٣مَءهُ  ضَمت ك ظمِِْثٙمَِٜم٣م هَمَٝمَتَزو   َأَٞم٣م ََم٣م وَم٣مَل  اوْمَرأْ  هَمَٗم٣مَل  اظمََْٙمُؽ  هَمَج٣مَءهُ  ضِمَراءٍ  ٣مرِ نمَ  دِم  َوُهقَ  احْلَ

ْٜمَد  َِمٛمِّل زَمَٙمغَ  ضَمت ك هَمَٕمْم ٛمِل هَمَٟمطَمَذيِن  وَم٣مَل  زمَِٗم٣مِرئٍ   َأَٞم٣م ََم٣م وُمْٙم٦ُم  اوْمَرأْ  هَمَٗم٣مَل  َأْرؽَمَٙمٛمِل شُمؿ   اجْلَ

 ََم٣م هَمُٗمْٙم٦ُم  اوْمَرأْ  هَمَٗم٣مَل  َأْرؽَمَٙمٛمِل شُمؿ   ْٜمَد اجلَْ  َِمٛمِّل زَمَٙمغَ  ضَمت ك ايمث ٣مٞمَِٝم٥مَ  هَمَٕمْم ٛمِل هَمَٟمطَمَذيِن  زمَِٗم٣مِرئٍ 

 طَمَٙمَؼ  ايم ِذي َرزمَِّؽ  زم٣ِمؽْمؿِ  اوْمَرأْ  هَمَٗم٣مَل  َأْرؽَمَٙمٛمِل شُمؿ   ايمث ٣ميمَِث٥مَ  هَمَٕمْم ٛمِل هَمَٟمطَمَذيِن  زمَِٗم٣مِرئٍ  َأَٞم٣م

٣منَ  طَمَٙمَؼ  ًَ ْٞم ـْ  اإْلِ َؽ  اوْمَرأْ  فَمَٙمٍؼ  َِم ىَْمَرمُ  َوَرزم  ْٕ ٣م هَمَرصَمعَ  ا  َيْرصُمُػ  ()  هلل ِ ا َرؽُمقُل  هِبَ
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ُٙمقيِن  "هَمَٗم٣مَل: فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ  َريِضَ  طُمَقْيٙمِدٍ  زمِْٛم٦ِم  طَمِدجَي٥مَ  فَمعَم  هَمَدطَمَؾ  هُم٠َماُدهُ  ُٙمقيِن  َزَمِّ  "َزَمِّ

ُٙمقهُ  ْوُع، فَمٛمْفُ  َذَه٤َم  ضَمت ك هَمَزَم  ِدجَي٥مَ  هَمَٗم٣مَل  ايمر  َه٣م خِلَ ػَمَ  َوَأطْمػَمَ  فَمعَم  طَمُِمٝم٦ُم  يَمَٗمْد " : اخْلَ

ضِمؿَ  يَمَتِِمُؾ  إِٞم َؽ  َأزَمًدا، اهلل ُ خُيِْزيَؽ  ! ََم٣م َواهلل ِ ىَمال   طَمِدجَي٥ُم: َٗم٣ميَم٦ْم همَ " َٞمْٖمِز  ِٚمُؾ  ايمر   َوحَتْ

٤ُم  ايْمَ٘مؾ   ًِ ْٝمَػ  َوسَمْٗمِري اظمَْْٔمُدومَ  َوسَمْ٘م ؼِّ  َٞمَقائ٤ِِم  فَمعَم  َوسُمِٔمكمُ  ايمّم   زمِفِ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٦ْم  احْلَ

ـَ  َوَروَم٥مَ  زمِفِ  َأسَم٦ْم  ضَمت ك طَمِدجَي٥مُ  ـِ  َٞمْقهَمؾِ  زْم ـِ  َأؽَمدِ  زْم ٌْدِ  زْم ى فَم ـَ  ايْمُٔمز   َوىَم٣منَ  طَمِدجَي٥مَ  فَمؿِّ  ازْم

َ  وَمْد  اَْمَرأً  ٣مِهٙمِٝم ٥مِ  دِم  سَمٛمٌَم  ايِن   ايْم٘مَِت٣مَب  َيْ٘مُت٤ُم  َوىَم٣منَ  اجْلَ ـْ  هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  ايْمِٔمػْمَ ْٞمِجٝمؾِ  َِم  اإْلِ

اٞمِٝم ٥مِ   َي٣م طَمِدجَي٥مُ  يَمفُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  فَمِٚملَ  وَمْد  ىَمٌغًِما ٣مؾَمْٝمًخ  َوىَم٣منَ  َيْ٘مُت٤َم  َأنْ  اهلل ُ ؾَم٣مءَ  ََم٣م زم٣ِميْمِٔمػْمَ

ـَ  ـْ  اؽْمَٚمعْ  فَمؿِّ  ازْم ـِ  َِم ـَ  َي٣م َوَروَم٥مُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َأطِمٝمَؽ  ازْم هُ  سَمَرى ََم٣مَذا َأطِمل ازْم  َرؽُمقُل  هَمَٟمطْمػَمَ

َل  ايم ِذي ايمٛم ٣مَُمقُس  َهَذا َوَروَم٥مُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َرَأى ََم٣م طَمػَمَ  () اهلل ِ  َي٣م َُمقؽَمك فَمعَم  اهلل ُ َٞمز 

ِرصُمَؽ  إِذْ  ضَمٝم٣ًّم َأىُمقنُ  يَمْٝمَتٛمِل صَمَذفًم٣م همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَتٛمِل  َأوَ   () اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  وَمْقَُمَؽ  خُيْ

ْ  َٞمَٔمؿْ  وَم٣مَل  ُهؿْ  خُمِْرصِمل   ٓ   زمِفِ  صِمْئ٦َم  ََم٣م زمِِٚمْثؾِ  وَمط   َرصُمٌؾ  َيْٟمِت  مَل  ُيْدِرىْمٛمِل َوإِنْ  فُمقِديَ  إِ

ا كَ َأْٞمٌُمْ  َيْقَُمَؽ  ًرا َٞمٌْمً ْ  شُمؿ   َُم٠َمز  َ  َأنْ  َوَروَم٥مُ  َيٛمَُْم٤ْم  مَل ـُ  وَم٣مَل  ايْمَقضْملُ  َوهَمؼَمَ  سُمُقدمِّ  ازْم

يِن  ؾِمَٜم٣مٍب  ـُ  ؽَمَٙمَٚم٥مَ  َأزُمق َوَأطْمػَمَ ٌْدِ  زْم ـِ  فَم مْحَ ـَ  صَم٣مزمِرَ  َأن   ايمر  ٌْدِ  زْم َْٞمَِم٣مِري   اهلل ِ فَم ْٕ  وَم٣مَل  ا

ُث  َوُهقَ  ـْ  حُيَدِّ ةِ  فَم ـْ  َصْقسًم٣م ؽَمِٚمْٔم٦ُم  إِذْ  َأَْمًِم  َأَٞم٣م زَمْٝمٛم٣َم ضَمِديثِفِ  دِم  هَمَٗم٣مَل  ايْمَقضْمِل  هَمؼْمَ  َِم

اَمءِ   ً ي هَمَرهَمْٔم٦ُم  ايم  زَمكْمَ  ىُمْرِد   فَمعَم  صَم٣ميمٌِس  زمِِحَراءٍ  صَم٣مَءيِن  ايم ِذي اظمََْٙمُؽ  هَم١مَِذا زَمٌَمِ

اَمءِ   ً َْرضِ  ايم ْٕ ٦ٌُْم  َوا ُٙمقيِن  هَمُٗمْٙم٦ُم  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َِمٛمْفُ  هَمُرفِم ٙمُ  َزَمِّ  َي٣م سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ  هَمَٟمْٞمَزَل  قيِن َزَمِّ

٣م َ رُ  َأهي  شمِّ صْمزَ  وَمْقيمِفِ  إلَِم  هَمَٟمْٞمِذرْ  وُمؿْ  اظمُْد   .(1()1) ايْمَقضْملُ  هَمَحِٚملَ  هَم٣مْهُجرْ  َوايمر 
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فمعم ضمكم همؼمة َمـ ايمرؽمؾ واٞمٗمْم٣مع َمـ  () حمٚمًدا (ٞمٌٝمٛم٣م)زمٔم٧م اهلل و

٣ممل ىمام صقره ( ىم٣من ضم٣مل ايمٔم)ايمقضمك، وذم احلكم ايمذى زمٔم٧م همٝمف ايمرؽمقل 

ـِ مِح٣َمٍر اظمَُْج٣مؾِمِٔملِّ هم (:ايمٛمٌل) ـْ فِمَٝم٣مِض زْم َؿ  َٔم َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٌَتِفِ  َٚمُ٘مْؿ ََم٣م صَمِٜمْٙمُتْؿ مِم ٣م :" وَم٣مَل َذاَت َيْقٍم دِم طُمْْم َٓ إِن  َريبِّ َأََمَريِن َأْن ُأفَمٙمِّ َأ

َٚمٛمِل ًٌْدا ضَماَلٌل ىمُ  ،َيْقَِمل َهَذا فَمٙم  ُٜمْؿ  ،ؾ  ََم٣مٍل َٞمَحْٙمُتُف فَم ٣ٌَمِدي ضُمٛمََٖم٣مَء ىُمٙم  َوإيِنِّ طَمَٙمْٗم٦ُم فِم

ـْ ِديٛمِِٜمؿْ  َٝم٣مؿمكُِم هَم٣مصْمَت٣ميَمْتُٜمْؿ فَم ُْؿ َأسَمْتُٜمْؿ ايمُم  ؿْ  ،َوإهِن  ََم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م َأضْمَٙمْٙم٦ُم هَلُ  ،َوضَمر 

ْ ُأْٞمِزْل  ىُمقا يِب ََم٣م مَل َٓ ُيمْمِ ْؿ َأْن  َْرِض  ،زمِِف ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م َوَأََمَرهْتُ ْٕ َوإِن  اهلل َ َٞمَٓمَر إلَِم َأْهِؾ ا

ـْ  ٓ  زَمَٗم٣مَي٣م َِم ْؿ َوفَمَجَٚمُٜمْؿ إِ  .(1) ".... ،َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب  هَمَٚمَٗمَتُٜمْؿ فَمَرهَبُ

إلم أن زمٔم٧م ايمرؽمقل ( )ٕن ايمٛم٣مس ومد ٞمًقا رؽم٣ميم٥م رهبؿ َمٛمذ فمٜمد فمٝمًك 

ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس وزَمُٔمَد ايمٛم٣مس فمـ  دم وأـمٙمٚم٦م ايمدٞمٝم٣م وفم٣مدت اجل٣مهٙمٝم٥م( )ايم٘مريؿ 

َمٗمت٢م اإليامن زم٣مهلل سمٔم٣ملم وفمـ فم٣ٌمدة اهلل سمٔم٣ملم وفمـ دفمقة اهلل ، ويمٗمد رضزم٦م 

 ايمقشمٛمٝم٥م زمجراهن٣م . 
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: سمٙمؽ ايمٖمؼمة همٝمٗمقل دم( ضم٣مل ايمٛم٣مس رمحف اهلل) يويِمقر ايمُمٝمخ أزمق احلًـ ايمٛمدو     

هـزه هـزًا فمٛمٝمٖمـ٣ًم ، وايمٔم٣ممل زمٛم٣مء أصٝم٤م زمزيمزال ؾمديد  ()زمٔم٧م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

ن، وَمٛمـف َمـ٣م ايمتـقى ـهم١مذ ىمؾ رء همٝمف دم نمغم حمٙمف، همٚمـ أؽم٣مؽمف وَمت٣مفمف َمـ٣م سم٘مـ

 واٞمٔمْمػ، وَمٛمف َم٣م هم٣مرق حمٙمف ايمالئؼ زمف وؾمٕمؾ َم٘م٣مٞم٣ًم آطمر، وَمٛمف َم٣م سم٘مدس وسم٘مقم.

رآه يًـجد إٞمًـ٣مٞمٝمتف، ٞمٓمر إلم ايمٔم٣ممل زمٔمكم إٞمٌٝم٣مء همرأى إٞم٣ًمٞم٣ًم ومد ه٣مٞم٦م فمٙمٝمـف      

 وايمي.وىمؾ َم٣مٓ يٚمٙمؽ يمٛمٖمًف ايمٛمٖمع  ٜمر،وايمٛميمٙمحجر وايمُمجر 

وسمٔمٗمـؾ  ايمٌـدهيٝم٣مت،همٙمؿ سمٔمد سمًـٝمغ  فمٗمٙمٝمتف،رأى إٞم٣ًمٞم٣ًم َمٔم٘مقؽم٣ًم ومد همًدت      

يًـؼمي٤م دم  وزمـ٣ميمٔم٘مس،هم١مذا ايمٛمٓمري فمٛمده زمـدهيل  هم٘مره،وهمًد ٞمٓم٣مم  اجلٙمٝم٣مت،

وهمًـد ذوومـف همِمـ٣مر يًـتحقم اظمـر  ايمُمـؽ،ويـ٠مَمـ دم َمقوـع  اجلـزم،َمقوع 

وزمْمؾ ضمًف همٟمصـٌح ٓ يـٌٕمض ايمٔمـدو  ايمقطمٝمؿ،ئ ويًتٚمر اخلٌٝم٧م،ويًتْمٝم٤م 

 ايمٛم٣مصح.وٓ حي٤م ايمِمديؼ  ايمٓم٣ممل،

ىمؾ رء همٝمف دم نمغم ؾم٘مٙمف أو دم نمـغم  يمٙمٔم٣ممل،رأى جمتٚمٔم٣ًم هق ايمِمقرة اظمِمٕمرة      

وأصـٌح اظمجـرم همٝمـف  وم٣موـٝم٣ًم،ومد أصٌح همٝمف ايمذئ٤م رافمٝم٣ًم واخلِمؿ اجلـ٣مئر  حمٙمف،

وٓ  اظمٔمـروف،٘مر دم هذا اظمجتٚمع َمــ وايمِم٣ميمح حمروَم٣ًم ؾمٗمٝم٣ًم ٓ أٞم ضمٓمٝم٣م،ؽمٔمٝمدًا 

وسمًـقومٜم٣م إلم هـقة  ايمٌممـي٥م،ورأى فم٣مدات هم٣مؽمدة سمًـتٔمجؾ همٛمـ٣مء  اظمٛم٘مر،أفمرف َمـ 

 اهلالك.

 آؽمـتٜمت٣مر،واخلالفم٥م وايمٖمجـقر إلم ضمـد  اإلدَم٣من،رأى َمٔم٣مومرة اخلٚمر إلم ضمد      

وسمٔم٣مؿمل ايمرزم٣م إلم ضمد آنمتِم٣مب واؽمتالب إَمقال ورأى ايمْمٚمع وؾمـٜمقة اظمـ٣مل 

 إوٓد.ضمد اجلُمع وايمٛمٜم٣مَم٥م ورأى ايمٗمًقة وايمٓمٙمؿ إلم ضمد ايمقأد وومتؾ  إلم
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ورأى أضمٌـ٣مرًا وره٣ٌمٞمـ٣ًم  طمـقًٓ،رأى َمٙمقىم٣ًم اختذوا زمـالد اهلل دوًٓ، وفمٌـ٣مد اهلل      

 اهلل.ويِمدون فمـ ؽمٌٝمؾ  زم٣ميم٣ٌمؿمؾ،يٟمىمٙمقن أَمقال ايمٛم٣مس  اهلل،أصٌحقا أرزم٣مزم٣ًم َمـ دون 

زائٕمــ٥م مل يٛمتٖمــع هبــ٣م ومل سمقصمــف ايمتقصمٝمــف  ري٥م وــ٣مئٔم٥م أوـرأى اظمقاهــ٤م ايمٌُمــ     

همٗمـد حتقيمـ٦م ايمُمـج٣مفم٥م  اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م،همٔم٣مدت وزم٣مٓ فمعم أصح٣مهب٣م وفمعم  ايمِمحٝمح،

وايمـذىم٣مء ؾمـْم٣مرة  صم٣مهٙمٝمـ٥م،وإٞمٖم٥م محٝمـ٥م  وإهاهًم٣م،ا واجلقد سمٌذيرً  وِهجٝم٥م،همت٘م٣ًم 

 ايمُمٜمقات.واإلزمداع دم إرو٣مء  اجلٛم٣مي٣مت،وايمٔمٗمؾ وؽمٝمٙم٥م ٓزمت٘م٣مر  وطمدئم٥م،

يٛمتٖمـع هبـ٣م  ضم٣مذق،د ايمٌمم واهلٝمئ٣مت ايمٌممي٥م ىمخ٣مَم٣مت مل حتظ زمِم٣مٞمع رأى أهمرا     

وىمٟميمقاح اخلُم٤م مل سمًٔمد زمٛمج٣مر يرىمـ٤م َمٛمٜمـ٣م ؽمـٖمٝمٛم٥م سمُمـؼ  احلّم٣مرة،دم هٝم٘مؾ 

 احلٝم٣مة.زمحر 

وايمًٝم٣مؽم٥م ىمجٚمؾ ه٣مئ٨م ضمٌٙمف فمـعم  راع،رأى إَمؿ ومْمٔم٣مٞم٣ًم َمـ ايمٕمٛمؿ يمٝمس هل٣م      

 وإطمقاٞمف.وجيرح زمف أوٓده  ،ٞمٖمًفوايمًٙمْم٣من ىمًٝمػ دم يد ؽم٘مران جيرح زمف  نم٣مرزمف،

واٞمتممت فم٣ٌمدة إصٛم٣مم ومٙمام خيٙمق زمٝم٦م َمـ صٛمؿ، وىمـ٣من ذم صمـقف ايم٘مٔمٌـ٥م  

اظمممهم٥م ايمٌٝم٦م ايمذى زمٛمك يمٔم٣ٌمدة اهلل سمٔم٣ملم وضمده، وذم همٛم٣مئٜم٣م شمـالث َم٣مئـ٥م وؽمـتقن 

زُمقَٞمـ٣م   صٛماًم ئمٌدون َمـ دون اهلل وإذا ؽُمئٙمقا فمـ ذيمؽ وم٣ميمقا: ٌُُدُهْؿ إِٓ يمُِٝمَٗمرِّ  ََم٣م َٞمْٔم

 وهق ايمممك زمٔمٝمٛمف وىمثرت أهل٥م َمـ اجلـ واظمالئ٘م٥م وايم٘مقاىم٤م .   (1 )إلَِم اهلل ِ ُزيْمَٖمك

ل ايمرزم٣م، وىم٣مٞمقا ٓ يٖمرومقن زمٝمٛمف وزمكم ايمتجـ٣مرة ـوىمُثرت ذب اخلٚمقر ، وهمُم

زم٣م   ووم٣ميمقا ٌَْٝمُع َِمْثُؾ ايمرِّ اَم ايْم وىم٣من َمـ ؾمٝمقع جت٣مرة اخلٚمـر أن أصـٌح٦م ،   (1 ) إِٞم 
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َمرادهم٣ًم يمٌٝمع اخلٚمر ، وىم٣من ايمٗمامر َمـ َمٖم٣مطمر اجل٣مهٙمٝم٥م ، هم٘م٣من ايمرصمؾ ىمٙمٚم٥م ايمتج٣مرة 

٣ًٌم ضمزيٛمًـ٣م:يٗم٣مَمر فمعم أهٙمف وَم٣ميمف همٝمٗمٔمد  يٛمٓمـر إلم زوصمتـف وَم٣ميمـف ذم يـد نمـغمه  ؽمٙمٝم

هم٘م٣مٞم٦م سمقرث زمٝمٛمٜمؿ ايمٔمداوة وايمٌٕمّم٣مء، وىمثرت إٞم٘مح٥م ايمٖم٣مؽمدة، واٞمتمم ايمزٞم٣م 

ٙمـاًم فمـعم ذيمـؽ ، وىمـ٣من َمــ وىم٣مٞم٦م ايمٌٕم٣مي٣م يٛمِمٌـ ايمراي٣مت احلٚمر فمعم أزمقاهبـ فم

 ايمٔم٣مدات أن ايمرصمؾ يتخذ اخلٙمٝمالت، ويتخذ ايمٛم٣ًمء أطمالء زمدون فمٗمد . 

سُمقرث ىمام يقرث اظمتـ٣مع أو ايمدازمـ٥م وزمٙمٕمـ٦م  اجل٣مهقماظمجتٚمع  دموىم٣مٞم٦م اظمرأة 

َوإَِذا اظمَْْقُؤوَدُة ؽُمـئَِٙم٦ْم *   :   ىمراهٝم٥م ايمٌٛم٣مت إلم ضمد ايمقأد وهـ أضمٝم٣مء ، وم٣مل سمٔم٣ملم

 .  (1) ٤ٍم وُمتَِٙم٦ْم زمَِٟميِّ َذٞمْ 

َمألت ايمً٘مؽ وايمدور زم٣ميمدَم٣مء، وىمـ٣من مجٜمـقر  ايمتلوىم٣مٞم٦م ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م 

ْٞمَٝم٣م    اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ يِمدق زم٣مظمٝمٔم٣مد وايمٌٔم٧م زمٔمد اظمقت ووم٣ميمقا: ََم٣م ِهَل إِٓ ضَمَٝم٣مسُمٛمَـ٣م ايمـد 

ْهرُ       (1)َٞمُٚمقُت َوَٞمْحَٝم٣م َوََم٣م هُيْٙمُِ٘مٛم٣َم إِٓ ايمد 

. اظمـقت.سم٠مىمـد إٞم٘مـ٣مرهؿ يمٙمٌٔمـ٧م زمٔمـد  ايمتـلزم٣مٔيـ٣مت  قمءَموايمٗمرآن ايم٘مريؿ      

٦ٌَْم َأْيِدي ايمٛم ٣مِس يمُِٝمِذيَٗمُٜمْؿ زَمْٔمَض ايم ِذي   هم٣ٌمجلٚمٙم٥م : ًَ ٌَْحِر زماَِم ىَم ٣مُد دِم ايْمػَمِّ َوايْم ًَ ـَمَٜمَر ايْمَٖم

ُٜمْؿ َيْرصِمُٔمقنَ     (3( )4. )فَمِٚمُٙمقا يَمَٔمٙم 
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 دم ايمـديـ يمٛمُمــر ٝمـ٥مفم٣مظم طمْمـ٥م( )ٞمٌٝمـف اهلل أفمْمـك ايمٖم٣ًمد: هذا ىمثرة وَمع

زمْمـ أَمف، وَم٣مسم٦م  دمَم٣مت أزمقه وهق ، يتٝمام ويمد () ايمٛمٌل أن سمٔمٙمٚمقن وىمام ايمٔم٣ممل،

أَمف وفمٚمره ؽم٦م ؽمٛمقات، وىمٖمٙمف صمده فمٌد اظمْمٙم٤م، وزمٔمـد َمـقت فمٌـد اظمْمٙمـ٤م 

ىمٖمٙمف فمٚمف أزمق ؿم٣ميم٤م شمؿ رفمك ايمٕمٛمؿ فمعم ومراريط ٕهؾ َم٘مـ٥م.. همقيمـد يتـٝمام وٞمُمـٟم 

زمؾ وم٣مَم٦م ومريش زمٔمـرض إؽمـ٣ٌمب اظم٣مديـ٥م َم٥م، يتٝمام.. َم٣م ىم٣من فمٛمده َم٣مل وٓ ضم٘مق

ـَ َأطِمـل، ومـ٣مئٙمٜمؿ ايمتل اطمت٣مره٣م أهؾ ايم٣ٌمؿمؾ يمٛممم ديٛمٜمؿ، فمعم ايمٛمٌل همٗم٣مل : َيـ٣م ازْمـ

َْم٥مِ  ًِّ ـْ ايم ٤ِم، َوإِٞم ـَؽ  ( 1) إٞم َؽ َِمٛم ٣م ضَمْٝم٧ُم وَمْد فَمٙمِْٚم٦َم َِم ًَ دِم ايْمَٔمُِمغَمِة، َواظمََْ٘م٣مِن دِم ايمٛم 

ٌْـ٦َم زمِـِف  وَمْد َأسَمْٝم٦َم وَمْقََمَؽ زمَِٟمَْمرِ  ْٜم٦َم زمِِف َأضْماَلََمُٜمـْؿ َوفِم وْم٦َم زمِِف مَج٣َمفَمَتُٜمْؿ َوؽَمٖم  فَمٓمِٝمٍؿ هَمر 

ِٜمْؿ ، هَم٣مؽْمـَٚمْع َِمٛمِّـل َأفْمـِرْض فَمَٙمْٝمـَؽ 
ـْ آزَمـ٣مئِ ـْ ََم٢َم َِم ْرَت زمِِف ََم َتُٜمْؿ َوِديٛمَُٜمْؿ َوىَمٖم  آهِلَ

ٌَُؾ َِمٛمَْٜم٣م زَمْٔمَّمَٜم٣م. وَم٣مَل  : وُمـْؾ َيـ٣م (): هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهلل ِ ُأَُمقًرا سَمٛمُْٓمُر همِٝمَٜم٣م يَمَٔمٙم َؽ سَمْٗم

ََْمِر  ْٕ ـْ َهَذا ا اَم سُمِريُد زماَِم صِمْئ٦َم زمِِف َِم ـَ َأطِمل، إْن ىُمٛم٦َْم إٞم  َأزَم٣م ايْمَقيمِٝمِد، َأؽْمَٚمْع : وَم٣مَل: َي٣م ازْم

، َوإِْن ىُمٛمْـ٦َم سُمرِ  ًٓ ـْ َأَْمَقايمِٛم٣َم ضَمت ك سَمُ٘مـقَن َأىْمَثَرَٞمـ٣م ََمـ٣م ْٔمٛم٣َم يَمَؽ َِم ًٓ مَجَ هًمـ٣م ََم٣م يـُد زمِـِف َذَ

َٓ َٞمْٗمَْمَع َأَْمًرا ُدوَٞمَؽ، ْدَٞم٣مَك فَمَٙمْٝمٛم٣َم، ضَمت ك  ْ٘مٛم٣َمَك فَمَٙمْٝمٛمَـ٣م  ؽَمق  َوإِْن ىُمٛم٦َْم سُمِريُد زمِِف َُمْٙمً٘م٣م ََمٙم 

ٌْٛمَـ٣م يَمـَؽ :  ـَؽ ، ؿَمَٙم
ًِ ـْ َٞمْٖم ُه فَمـ ـَتْمِٝمُع َرد  ًْ َٓ سَم َوإِْن ىَم٣مَن َهَذا ايم ِذي َيْٟمسمِٝمَؽ ِرْئًٝم٣م سَمـَراُه 

، صُمـِؾ  ايمْم٤ِّم  ـاَم نَمَٙمـ٤َم ايمت ـ٣مزمُِع فَمـعَم ايمر  ُف ُرزم  َئَؽ َِمٛمُْف ، هَم١مِٞم  َوزَمَذيْمٛم٣َم همِٝمِف َأَْمَقايَمٛم٣َم ضَمت ك ُٞمػْمِ

٥ٌَُم ، َوَرؽُمقُل اهلل ِ . ضَمت ك ُيَداَوى َِمٛمُْف َأْو ىَماَم وَم٣مَل يَمفُ  َتِٚمُع َِمٛمُْف  ()ضَمت ك إَذا هَمَرَغ فُمْت ًْ َي

َأزَم٣م ايْمَقيمِٝمِد؟ وَمـ٣مَل: َٞمَٔمـْؿ، وَمـ٣مَل: هَم٣مؽْمـَٚمْع َِمٛمِّـل: وَمـ٣مَل: َأهْمَٔمـُؾ:  ، وَم٣مَل: َأوَمْد هَمَرنْم٦َم َي٣م
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ضِمٝمِؿ هَمَٗم٣مَل:)  ـِ ايمر  مْحَ ِؿ اهلل ِ ايمر  ًْ ـَٙم٦ْم ضمؿ سَمٛمِْزيٌؾ َمِ زمِ ضِمٝمِؿ ىمَِتـ٣مٌب هُمِمِّ ـِ ايمـر  مْحَ ـَ ايمـر 

ـَٚمُٔمقَن  ًْ َٓ َي آَي٣مسُمُف وُمْرآًٞم٣م فَمَرزمِٝم٣ًّم يمَِٗمْقٍم َئْمَٙمُٚمقَن زَمُِمغًما َوَٞمِذيًرا هَمَٟمفْمَرَض َأىْمَثـُرُهْؿ هَمُٜمـْؿ 

همِٝمَٜمـ٣م َيْٗمَرُؤَهـ٣م  ()شُمـؿ  ََم٢َمـ َرؽُمـقُل اهلل ِ  َووَم٣ميُمقا وُمُٙمقزُمٛم٣َم دِم َأىمِٛم ٥ٍم مِم ٣م سَمْدفُمقَٞم٣م إيَِمْٝمِف (

٣م، َوَأيْمَٗمك َيَدْيِف طَمْٙمَػ ـَمْٜمِرِه َُمْٔمَتِٚمًدا فَمَٙمـْٝمِٜماَم  ٥ٌَُم ، َأْٞمَِم٦َم هَلَ فَمَٙمْٝمِف. هَمَٙمام  ؽَمِٚمَٔمَٜم٣م َِمٛمُْف فُمْت

َٚمُع َِمٛمُْف : شُمؿ  اْٞمَتَٜمك َرؽُمقُل اهلل ِ  ًْ ـَجَد شُمـؿ  وَمـ٣مَل: وَمـْد  ()َي ًَ ْجَدِة َِمٛمَْٜمـ٣م ، هَم  ً إلَم ايم

 . (1)٦َم َي٣م َأزَم٣م ايْمَقيمِٝمِد ََم٣م ؽَمِٚمْٔم٦َم ، هَمَٟمْٞم٦َم َوَذاكَ ؽَمِٚمٔمْ 

يم٘مؾ ذيمؽ دم هدوء وسمٟمٍن، شمؿ رهمّمف ذم نمغم ؾمؽ  () اؽمتٚمع رؽمقل اهلل     

زمـؾ  () وٓ سمٟمطمغم، ومل ي٘مـ هذا ايمٔمرض َمـ ومريش فمعم ؾمخص ايمرؽمقل

ىم٣من فمعم هذه إَم٥م ايمتل ىم٣من يٚمثٙمٜم٣م ويٗمقده٣م، ومل ي٘مــ رهمـض رؽمـقل اهلل 

() ٣م فمرو٦م ومريش رهمّم٣ًم فمـ ٞمٖمًف ايم٘مريٚم٥م همٗمط زمؾ ىمـ٣من رهمّمـ٣ًم فمــ ظم

 . (1) أَمتف إلم آطمر إزمد

 ظم٣م () اهلل رؽمقل رهمض ي٘مـ َم٣م أمجؾ هذه ايم٘مٙمٚم٥م ونمزارة َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م: ومل

 آطمر إلم أَمتف فمـ رهمّم٣مً  ىم٣من زمؾ همٗمط ايم٘مريٚم٥م ٞمٖمًف فمـ رهمّم٣مً  ومريش فمرو٦م

 إزمد .

                                                           

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
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اظم٘مرَمـ٥م شمـؿ هـ٣مصمر إلم اظمديٛمـ٥م ؽمـٛم٥م دم َم٘مـ٥م  ة ويم٘مـ وم٣مم زم٣مجلٜمد شمالث فممم

 ٞممم ديٛمف. ()اظمٛمقرة وواصؾ اجلٜمد هم٣مهلل 

همـ٣مهلل  ()هم١مذا ٞمٗمقم زم٣مجلٜمد فمعم اظمًتقى اظمْمٙمـقب، ضمًـ٤م صمٜمـد ايمرؽمـقل     

() ،. يٖمتح زم٣مب اهلداي٥م 

أَم٣م ايم٘مالم فمـ ايمٗمِمص ايمقاردة فمـعم يمًـ٣من احلٌٝمـ٤م همٜمـل ىمثـغمة صمـدا وومـد 

 زطمرت هب٣م ىمت٤م ايمًٛم٥م وايمًغمة.

دت أن أذىمر صم٣مٞم٣ٌم َممموم٣م َمـ ضمٝم٣مسمف يمٝم٘مقن إوـ٣مءة يمٙمٔمـ٣مَمٙمكم دم ضمٗمـؾ وهٛم٣م أر

 ايمدفمقة إلم اهلل.
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٥مُ  اَلةُ  فَمَٙمْٝمفِ  ُيقُٞمَس) ومِِم  اَلُم ( ايمِم   ً  َوايم

٣ًٌم َذَه٤َم  إِذْ  ايمٛم قنِ  َوَذا{ :سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل  ـ   َُمَٕم٣مِو ـْ  َأنْ  هَمَٓم  دِم  هَمٛم٣َمَدى فَمَٙمْٝمفِ  َٞمْٗمِدرَ  يَم

ٓ   إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  اَمِت ايمٓم ٙمُ  ٌَْح٣مَٞمَؽ  َأْٞم٦َم  إِ ـَ  ىُمٛم٦ُْم  إيِنِّ  ؽُم ٌْٛم٣َم ايمٓم ٣مظمكِِمَ  َِم ْٝمٛم٣َمهُ  يَمفُ  هَم٣مؽْمَتَج  َوَٞمج 

ـَ   . (1) } اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُٞمٛمِْجل َوىَمَذيمَِؽ  ايْمَٕمؿِّ  َِم

ـَ  ُيقُٞمَس  َوإِن   { سَمَٔم٣ملَم: َووَم٣مَل  ِ ٣مَهؿَ  اظمَُْْمُحقنِ  ِؽ ايْمُٖمٙمْ  إلَِم  َأزَمَؼ  إِذْ  اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  ظمَ ًَ  هَم

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  قُت  هَم٣ميْمَتَٗمَٚمفُ  اظمُْْدضَمِّمكمَ  َِم َٓ  َُمٙمِٝمؿٌ  َوُهقَ  احْلُ فُ  هَمَٙمْق ـَ  ىَم٣منَ  َأٞم  ٌِِّحكمَ  َِم ًَ  يَمَٙم٧ٌَِم  اظمُْ

ٌَْٔمُثقنَ  َيْقمِ  إلَِم  زَمْْمٛمِفِ  دِم  ٌَْتٛم٣َم ؽَمِٗمٝمؿٌ  َوُهقَ  زم٣ِميْمَٔمَراءِ  هَمٛمٌََْذَٞم٣مهُ  ُي ـْ  ؾَمَجَرةً  فَمَٙمْٝمفِ  َوَأْٞم  َيْٗمْمِكمٍ  َِم

 .(1) } ضِمكمٍ  إلَِم  هَمَٚمت ْٔمٛم٣َمُهؿْ  هَمآََمٛمُقا َيِزيُدونَ  َأوْ  َأيْمٍػ  َِم٣مَئ٥مِ  إلَِم  َوَأْرؽَمْٙمٛم٣َمهُ 

غمِ  َأْهُؾ  وَم٣مَل  ًِ اَلمُ  )فَمَٙمْٝمفِ  ُيقُٞمَس  اهلل ُ  زَمَٔم٧َم :  ايمت ْٖم  ً ـْ  ;ٞمِٝمٛمََقى َأْهؾِ  إلَِم  ( ايم  َأْرضِ  َِم

، فَمز   هلل ِا إلَِم  هَمَدفَم٣مُهؿْ  اظمَْْقِصؾِ  زُمقهُ  َوصَمؾ  ُدوا هَمَ٘مذ   هَمَٙمام   ، َوفِمٛم٣َمِدِهؿْ  ىُمْٖمِرِهؿْ  فَمعَم  َومَتَر 

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َذيمَِؽ  ؿَم٣مَل  ـْ  طَمَرَج  َأَْمِرُهْؿ، ََم  هِبِؿْ  ايْمَٔمَذاِب  ضُمُٙمقَل  َوَوفَمَدُهؿْ  َأـْمَٜمِرِهْؿ، زَمكْمِ  َِم

 .  شَماَلٍث  زَمْٔمَد 

ـْ  طَمَرَج  هَمَٙمام   ُٗمقا ْٝمِٜمؿْ ـَمْٜمَراٞمَ  زَمكْمِ  َِم ٗم   وُمُٙمقهِبِؿُ  دِم  اهلل ُ  وَمَذَف  ، هِبِؿْ  ايْمَٔمَذاِب  ُٞمُزوَل  َوحَتَ

َٞم٣مزَم٥مَ  ايمت ْقزَم٥مَ  قا ، َٞمٌِٝمِِّٜمؿْ  إلَِم  َِمٛمُْٜمؿْ  ىَم٣منَ  ََم٣م فَمعَم  َوَٞمِدَُمقا ، َواإْلِ ًُ قَح  هَمَٙمٌِ ًُ وُمقا ، اظمُْ  زَمكْمَ  َوهَمر 

َقا شُمؿ   َوَويَمِدَه٣م، هَبِٝمَٚم٥مٍ  ىُمؾِّ  ، فَمز   اهلل ِ إلَِم  فَمج  طُمقا َوصَمؾ  فُمقا َوَسَ  إيَِمْٝمِف، َوسَمَي 

َ٘مٛمُقا ًْ َ صَم٣مُل  َوزَمَ٘مك ، يَمَدْيفِ  َومَت ٣مءُ  ايمرِّ ًَ ٌَٛمُقنَ  ، َوايمٛمِّ ٌَٛم٣َمُت، َوايْم َٜم٣مُت، َوايْم َُم  ْٕ  َوصَمَٟمَرِت  َوا
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َْٞمَٔم٣ممُ  ْٕ َواب   ا زمُِؾ  َوَرنَم٦ِم  ، َواظمََْقاِر  َوايمد  ٌََٗمرُ  طَم٣مَرِت وَ  ، َوهُمِْماَلهُن٣َم اإْلِ ُدَه٣م، ايْم َٓ  َوَأْو

 زمَِحْقيمِفِ  ايْمَٔمٓمِٝمُؿ، اهلل ُ هَمَ٘مَُمَػ  َه٣مئَِٙم٥ًم، فَمٓمِٝمَٚم٥مً  ؽَم٣مفَم٥مً  َوىَم٣مَٞم٦ْم  َومُحْاَلهُن٣َم، ايْمَٕمٛمَؿُ  َوشَمَٕم٦ِم 

سمِِف، ٌٌَِِف، هِبِؿْ  اسم َِمَؾ  وَمدِ  ىَم٣منَ  ايم ِذي ايْمَٔمَذاَب  فَمٛمُْٜمؿُ  َوَرمْحَتِِف، َوَرْأهَمتِفِ  َووُمق  ًَ  فَمعَم  َوَدارَ  زمِ

ْٝمؾِ  ىَمِٗمَْمعِ  ُرُؤوؽِمِٜمؿْ  َذا ;اظمُْْٓمٙمِؿِ  ايمٙم  َٓ  { سَمَٔم٣ملَم: اهلل ُ وَم٣مَل  َوهِلَ  آََمٛم٦َْم  وَمْرَي٥مٌ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٙمْق

ٓ   إِياَمهُن٣َم هَمٛمََٖمَٔمَٜم٣م ـَ  ؽَمَٙمَػ  همِٝماَم  ُوصِمَدْت  َهال   ; َأيْ  (1) } ُيقُٞمَس  وَمْقمَ  إِ  وَمْرَي٥مٌ  ايْمُٗمُرونِ  َِم

٣مزمَِ٘ماَم  آََمٛم٦َْم   .  هِلَ

فُ  فَمعَم  هَمَدل   ْ  َأٞم  ـْ  وَمْرَي٥مٍ  دِم  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َوََم٣م {سَمَٔم٣ملَم: وَم٣مَل  ىَماَم  زَمْؾ  َذيمَِؽ، َيَٗمعْ  مَل ٓ   َٞمِذيرٍ  َِم  إِ

هُمقَه٣م وَم٣مَل  ٣م َُمؼْمَ  . (1) } ىَم٣مهمُِرونَ  زمِفِ  ُأْرؽِمْٙمُتؿْ  زماَِم  إِٞم 

ٓ   {:  َووَمْقيُمفُ  ْزِي  فَمَذاَب  فَمٛمُْٜمؿْ  ْٖمٛم٣َمىَمَُم  آََمٛمُقا ظمَ ٣م ُيقُٞمَس  وَمْقمَ  إِ َٝم٣مةِ  دِم  اخْلِ ْٞمَٝم٣م احْلَ  ايمد 

ْؿ.. َووَمدِ  آََمٛمُقا َأْي: (3) }ضِمكمٍ  إلَِم  َوََمت ْٔمٛم٣َمُهؿْ  ونَ  اطْمَتَٙمَػ  زمَِ٘ماَمهِلِ ُ  َيٛمَْٖمُٔمُٜمؿْ  َهْؾ  ;اظمَُْٖمنِّ

ياَمنُ  َهَذا ارِ  دِم  اإْلِ طِمَرِة، ايمد  ْٔ ـَ  هَمُٝمٛمِْٗمُذُهؿْ  ا طُْم  ايْمَٔمَذاِب  َِم ْٕ ،ا ـَ  َأْٞمَٗمَذُهؿْ  ىَماَم  َرِويِّ  َِم

ْٞمَٝمِقيِّ  ايْمَٔمَذاِب  ـَْمَٜمرُ  ، وَمْقيَمكْمِ  فَمعَم  ؟ ايمد  ْٕ ـَ  ا َٝم٣مِق  َِم ًِّ  .  َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ اهلل ُ ؾَم٣مءَ  إِنْ  َٞمَٔمؿْ :  ايم

 هَمآََمٛمُقا َيِزيُدونَ  َأوْ  َأيْمٍػ  َِم٣مَئ٥مِ  إلَِم  َوَأْرؽَمْٙمٛم٣َمهُ :  سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل  آََمٛمُقا ظمَ ٣م:  سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم 

هُ  ََمَٔمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َيٛمِْٖمل َٓ  ضِمكمٍ  إلَِم  اظمََْت٣معُ  َوَهَذا ضِمكمٍ  إلَِم  هَمَٚمت ْٔمٛم٣َمُهؿْ  ـْ  نَمغْمُ  َرهْمعِ  َِم

طُْمَرِويِّ  ايْمَٔمَذاِب  ْٕ  . َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ .  ا
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ـَ  ُيقُٞمَس  َوإِن  {وم٣مل سمٔم٣ملم: ِ ٣مَهؿَ  اظمَُْْمُحقنِ  ُٖمْٙمِؽ ايمْ  إلَِم  َأزَمَؼ  إِذْ  * اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  ظمَ ًَ  * هَم

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  قُت  هَم٣ميْمَتَٗمَٚمفُ  * اظمُْْدضَمِّمكمَ  َِم َٓ  * َُمٙمِٝمؿٌ  َوُهقَ  احْلُ فُ  هَمَٙمْق ـَ  ىَم٣منَ  َأٞم  ٌِِّحكمَ  َِم ًَ  اظمُْ

ٌَْٔمُثقنَ  َيْقمِ  إلَِم  زَمْْمٛمِفِ  دِم  يَمَٙم٧ٌَِم  * ٌَْذَٞم٣مهُ  * ُي ٌَْتٛم٣َم * ؽَمِٗمٝمؿٌ  َوُهقَ  زم٣ِميْمَٔمَراءِ  هَمٛمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوَأْٞم

ـْ  ؾَمَجَرةً   إلَِم  هَمَٚمت ْٔمٛم٣َمُهؿْ  هَمآََمٛمُقا * َيِزيُدونَ  َأوْ  َأيْمٍػ  َِم٣مَئ٥مِ  إلَِم  َوَأْرؽَمْٙمٛم٣َمهُ  َيْٗمْمكٍِم* َِم

 .(1) } ضِمكمٍ 

رُ  ُهقَ (  اظْمَُْمُحقنِ  ايْمُٖمْٙمِؽ  إلَِم  َأزَمَؼ  إِذْ : )  وَمْقيُمفُ  ََْمتَِٔم٥مِ  اظمَْْٚمُٙمقءُ  : َأِي  ، اظمَُْقوم  ْٕ  . زم٣ِم

  ( ًَ ـَ  هَمَ٘م٣منَ )  وَم٣مَرعَ :  َأيْ (  ٣مَهؿَ هَم  َأن   َوَذيمَِؽ .  اظمَْْٕمُٙمقزمكِمَ :  َأِي (  اظمُْْدضَمِّمكمَ  َِم

ِٖمٝمٛم٥َمَ   ً ٦ٌَْم  ايم ٣م سَمَٙمٔم  ََْمَقاُج  هِبَ ْٕ ـْ  ا هُمقا ، صَم٣مٞم٤ٍِم  ىُمؾِّ  َِم قا ، ايْمَٕمَرِق  فَمعَم  َوَأْذَ ٣مَِهُ ًَ  فَمعَم  هَم

ـْ  ٌَْحرِ ا دِم  ُيْٙمَٗمك ايْمُٗمْرفَم٥مُ  فَمَٙمْٝمفِ  سَمَٗمعُ  ََم ِٖمٝمٛم٥َمُ  هِبِؿُ  يمَِتِخػ   ، يْم  ً  فَمعَم  ايْمُٗمْرفَم٥مُ  هَمَقوَمَٔم٦ِم  ، ايم

اَلةُ  فَمَٙمْٝمفِ  ، ُيقُٞمَس  اهلل ِ َٞمٌِلِّ  اَلمُ  ايمِم   ً اٍت  شَماَلَث  َوايم ـْ  ُيْٙمَٗمك َأنْ  زمِفِ  َيِّمٛم قنَ  َوُهؿْ  ، ََمر   َِم

دَ  ، زَمْٝمٛمِِٜمؿْ  ـْ  هَمَتَجر  فُ  يمُِٝمْٙمِٗملَ  شمَِٝم٣مزمِفِ  َِم ًَ  . َذيمَِؽ  فَمَٙمْٝمفِ  َيْٟمزَمْقنَ  َوُهؿْ  َٞمْٖم

٣ًٌم َذَه٤َم  إِذْ  ايمٛم قنِ  َوَذا{ :سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ـ   َُمَٕم٣مِو ـْ  َأنْ  هَمَٓم  دِم  هَمٛم٣َمَدى فَمَٙمْٝمفِ  َٞمْٗمِدرَ  يَم

ٓ   إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  ايمٓم ُٙماَمِت  ٌَْح٣مَٞمَؽ  َأْٞم٦َم  إِ ـَ  ىُمٛم٦ُْم  إيِنِّ  ؽُم ٌْٛم٣َم ايمٓم ٣مظمكِِمَ  َِم ْٝمٛم٣َمهُ  يَمفُ  هَم٣مؽْمَتَج  َوَٞمج 

ـَ   . (1) } اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُٞمٛمِْجل َوىَمَذيمَِؽ  ايْمَٕمؿِّ  َِم

ـ   ـْ  َأنْ  هَمَٓم رُ  ََمْٔمٛم٣َمهُ :  َووِمٝمَؾ .  ُٞمَّمٝمَِّؼ  ; َأيْ  فَمَٙمْٝمفِ  َٞمْٗمِدرَ  يَم ـَ  ، ُٞمَٗمدِّ  َوِهلَ .  ايمت ْٗمِديرِ  َِم

رَ  ، وَمَدرَ :  ََمُْمُٜمقَرةٌ  يُمَٕم٥مٌ   . َووَمد 

ـِ زمَ  ـُمْٙمَٚم٥مُ :  ( ايمٓم ُٙماَمِت  دِم  هَمٛم٣َمَدى)  قِت  ْْم ٌَْحرِ  َوـُمْٙمَٚم٥مُ  ، احْلُ ْٝمؾِ  َوـُمْٙمَٚم٥مُ  ، ايْم  . ايمٙم 
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َٓ  { سَمَٔم٣ملَم: وَم٣مَل  فُ  هَمَٙمْق ـَ  ىَم٣منَ  َأٞم  ٌِِّحكمَ  َِم ًَ ٌَْٔمُثقنَ  َيْقمِ  إلَِم  زَمْْمٛمِفِ  دِم  يَمَٙم٧ٌَِم  اظمُْ  .(1) } ُي

َٓ  ; ََمْٔمٛم٣َمهُ : وِمٝمَؾ  فُ  يَمْق ٌ َح  َأٞم  ـَ  ٣مَل ومَ  ََم٣م َووَم٣مَل  ُهٛم٣َميمَِؽ، اهلل َ ؽَم ٌِٝمِح  ايمت ْٜمٙمِٝمؾِ  َِم ًْ  ، َوايمت 

اِف  فْمؼِمَ
ِٓ ُّمقِع، هللِ ِ َوا صُمقعِ  إيَِمْٝمِف، َوايمت ْقزَم٥مِ  زم٣ِمخْلُ  َيْقمِ  إلَِم  ُهٛم٣َميمَِؽ  يَمَٙم٧ٌَِم  إيَِمْٝمِف، َوايمر 

ٌُِٔم٧َم  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، ـْ  َويَم قِت  َذيمَِؽ  صَمْقِف  َِم  .  احْلُ

ـُ  َوَرَوى غِمهِ  " دِم  صَمِريرٍ  ازْم ًِ ارُ  ، " سَمْٖم ٌَز  ٛمَِدهِ  " دِم  َوايْم ًْ ـْ  ،" ََم دِ  ضَمِدي٧ِم  َِم  حُمَٚم 

ـِ  ـْ  ، إؽِْمَح٣مَق  زْم شَمفُ  فَمٚم  ـْ  ، ضَمد  ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ  فَم  َأزَم٣م ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ؽَمَٙمَٚم٥َم، َأمِّ  ََمْقلَم  َراهمِعٍ  زْم

ٌَْس  اهلل ُ َأَرادَ  ظمَ ٣م: () اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : َيُٗمقُل  ُهَرْيَرةَ  ـِ زمَ  دِم  ُيقُٞمَس  ضَم قِت، ْْم  احْلُ

قِت، إلَِم  اهلل ُ َأْوضَمك َٓ  طُمْذ  َأنْ  احْلُ ِدْش  َو اًم، خَتْ َٓ  حَلْ  إلَِم  زمِفِ  اْٞمَتَٜمك هَمَٙمام  . فَمْٓماًم  سَمْ٘مِنْ  َو

ٌَْحِر، َأؽْمَٖمؾِ  ٣م، ُيقُٞمَس  ؽَمِٚمعَ  ايْم ًًّ فِ  دِم  هَمَٗم٣مَل  ضِم ًِ  دِم  َوُهقَ  إيَِمْٝمِف، اهلل ُ هَمَٟمْوضَمك َهَذا؟ ََم٣م: َٞمْٖم

ـِ  قِت  زَمْْم ٌِٝمُح  َهَذا إِن  : احْلُ ًْ ٌَْحرِ  َدَوابِّ  سَم ٌ َح  وَم٣مَل  ايْم ًَ ـِ  دِم  َوُهقَ  هَم قِت، زَمْْم  احْلُ

ِٚمَٔم٦ِم  ًَ ٌِٝمَحُف، اظماََْلئَِ٘م٥مُ  هَم ًْ ٛم٣َم، َي٣م هَمَٗم٣ميُمقا سَم ٣م َرزم  َٚمعُ  إِٞم  ًْ ٥ٌَمٍ  زمَِٟمْرضٍ  َؤِمٝمًٖم٣م َصْقسًم٣م َٞم .  نَمِري

ٌِْدي َذيمَِؽ  وَم٣مَل  ُتفُ هَمَح  فَمَِم٣ميِن  ُيقُٞمُس، فَم ًْ ـِ  دِم  ٌَ قِت  زَمْْم ٌَْحرِ  دِم  احْلُ ٌُْد : وَم٣ميُمقا.  ايْم  ايْمَٔم

٣ميمُِح  .  َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  ؟ َص٣ميمٌِح  فَمَٚمٌؾ  َويَمْٝمَٙم٥مٍ  َيْقمٍ  ىُمؾِّ  دِم  َِمٛمْفُ  إيَِمْٝمَؽ  َيِْمَٔمُد  ىَم٣منَ  ايم ِذي ايمِم 

قَت  هَمَٟمََمرَ  َذيمَِؽ، فِمٛمَْد  يَمفُ  هَمَُمَٖمُٔمقا: وَم٣مَل  ٣مضِمؾِ  دِم  هَمَٗمَذهَمفُ  احْلُ  ً )  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  ىَماَم  ،ايم

ـِ  يَمْٖمظُ  َهَذا(  ؽَمِٗمٝمؿٌ  َوُهقَ  ارُ  وَم٣مَل  شُمؿ  .  َوََمْتٛم٣ًم إؽِْمٛم٣َمًدا صَمِريرٍ  ازْم ٌَز   ُيْرَوى َٞمْٔمَٙمُٚمفُ  َٓ : ايْم

ـِ  ٓ   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم َذا إِ ؽْمٛم٣َمدِ  هِبَ  . وَم٣مَل  ىَمَذا ، اإْلِ
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ـُ ا وَم٣مَل  َووَمْد  غِمهِ  " دِم  ضَم٣مسمِؿٍ  َأيِب  زْم ًِ وَم٣مِر   فمـ َيِزيَد : " سَمْٖم  َأَٞمَس  ؽَمِٚمْٔم٦ُم :  وَم٣مَل  ايمر 

ـَ  َٓ  ََم٣ميمٍِؽ  زْم ٓ   َأفْمَٙمؿُ  َو ٣م َأن   إِ ًً ِدي٧َم إلَِم  َيْرهَمعُ  َأَٞم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  احْلَ  َوؽَمٙم 

اَل  فَمَٙمْٝمفِ  ايمٛم ٌِل   ُيقُٞمَس  َأن  :   ً ِذهِ  َيْدفُمقَ  َأنْ  يَمفُ  زَمَدا ضِمكمَ  ، مُ ايم ـِ  دِم  َوُهقَ  ، ايْمَ٘مٙماَِمِت  هِبَ  زَمْْم

قِت  ُٜمؿ  :  وَم٣مَل  احْلُ ٓ   إيَِمفَ  َٓ  ايمٙم  ٌَْح٣مَٞمَؽ  َأْٞم٦َم  إِ ـَ  ىُمٛم٦ُْم  إيِنِّ  ؽُم  .  ايمٓم ٣مظمكِِمَ  َِم

َٓ  { سَمَٔم٣ملَم: وَم٣مَل  فُ  هَمَٙمْق ـَ  ىَم٣منَ  َأٞم  ٌِِّحكمَ  َِم ًَ ٌَْٔمُثقنَ  َيْقمِ  إلَِم  زَمْْمٛمِفِ  دِم  يَمَٙم٧ٌَِم  اظمُْ ٌَْذَٞم٣مهُ  ُي  هَمٛمَ

ٌَْتٛم٣َم ؽَمِٗمٝمؿٌ  َوُهقَ  زم٣ِميْمَٔمَراءِ  ـْ  ؾَمَجَرةً  فَمَٙمْٝمفِ  َوَأْٞم  َأوْ  َأيْمٍػ  َِم٣مَئ٥مِ  إلَِم  َوَأْرؽَمْٙمٛم٣َمهُ  َيْٗمْمِكمٍ  َِم

ٌَْذَٞم٣مهُ .(1) } ضِمكمٍ  إلَِم  هَمَٚمت ْٔمٛم٣َمُهؿْ  هَمآََمٛمُقا َيِزيُدونَ   اظمََْ٘م٣منُ  َوُهقَ  زم٣ِميْمَٔمَراءِ  َأيْمَٗمْٝمٛم٣َمهُ  ; َأيْ  هَمٛمَ

ءٌ  همِٝمفِ  يَمْٝمَس  ايم ِذي ايْمَٗمْٖمرُ  ـَ  َرْ ؾَْمَج٣مِر، َِم ْٕ  ; َأيْ  ؽَمِٗمٝمؿٌ  َوُهقَ  َِمٛمَْٜم٣م فَم٣مرٍ  ُهقَ  زَمْؾ  ا

ٌََدِن، ) َؤِمٝمُػ  ٌَْتٛم٣َم ايْم ـْ  ؾَمَجَرةً  فَمَٙمْٝمفِ  َوَأْٞم  . ايْمَٗمْرعُ  ( ُهقَ  َيْٗمْمكِمٍ  َِم

٣ٌَمِت إِ  دِم :  ايْمُٔمَٙماَمءِ  زَمْٔمُض  وَم٣مَل   نَم٣مَي٥مِ  دِم  َوَروَمفُ  َأن   َِمٛمَْٜم٣م ; مَج ٥مٌ  ضِمَ٘مؿٌ  فَمَٙمْٝمفِ  ايْمَٗمْرعِ  ْٞم

َٓ  َوـَمٙمِٝمٌؾ، َوىَمثغِمٌ  ، ايمٛم ُٔمقََم٥مِ  ـْ  شَمَٚمُرهُ  َوُي٠ْمىَمُؾ  ُذزَم٣مٌب، َيْٗمَرزُمفُ  َو لِ  َِم  آطِمِرهِ  إلَِم  ؿُمُٙمقفِمفِ  َأو 

ٌُقطًم٣م ٞمِٝمًئ٣م ، هِ  ، َوََمْْم ََم٣مغِ  َوسَمْٗمِقَي٥مٌ  ، ىَمثغِمٌ  َٞمْٖمعٌ  َوهمِٝمفِ  َأْيًّم٣م، َوزمٌِِْزِرهِ  َوزمِِٗممْمِ  . يمِٙمدِّ

ـْ  َوَهَذا ٥مِ  َِم ٣مٞمِفِ  فَمَٙمْٝمِف، َوٞمِْٔمَٚمتِفِ  زمِِف، اهلل ِ َرمْحَ ًَ َذا إيَِمْٝمِف، َوإضِْم  سَمَٔم٣ملَم:) وَم٣مَل  َوهِلَ

ٌْٛم٣َم ْٝمٛم٣َمهُ  يَمفُ  هَم٣مؽْمَتَج ـَ  َوَٞمج  ٝمِؼ  ايْمَ٘مْرِب  ;َأِي  (ايْمَٕمؿِّ  َِم  َوىَمَذيمَِؽ  ٝمِف)همِ  ىَم٣منَ  ايم ِذي َوايمّمِّ

ـٍ  زمُِ٘مؾِّ  َصٛمِٝمُٔمٛم٣َم َوَهَذا ; َأيْ  ( اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُٞمٛمِْجل  .(1) زمِٛم٣َم َواؽْمَتَج٣مرَ  َدفَم٣مَٞم٣م َُم٠ْمَِم
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 (: فوائد من قصة سيدنا يونس)

 اإليامن ؽم٤ٌم يمٙمٛمج٣مة َمـ إهقال وايمُمدائد. .1

 ازمتالئٜمؿ. أووم٣مت دم ضمتك ايمِم٣محلكم وفم٣ٌمده ٕويمٝم٣مئف اهلل ضمٖمظ .1

فَْماَمُل سَمُْمَٖمُع يمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م فِمٛمَْد  دم ايمرطم٣مء ئمرهمؽ دم ايمُمدة.. همسمٔمرف فمعم اهلل .3 ْٕ ٣م

َدائِدِ  ُر زمِِف إَِذا َووَمَع دِم ايمُم  َٓ  اهلل ِ، َوسُمَذىمِّ فُ  ) هَمَٙمْق ـَ  ىَم٣منَ  َأٞم  ٌِِّحكمَ  َِم ًَ  زَمْْمٛمِفِ  دِم  يَمَٙم٧ٌَِم  اظمُْ

ٌَْٔمُثقنَ  َيْقمِ  إلَِم  ـْ  َوهمِْرفَمْقنُ  (. ُي َٓ  يَمُف ؽَم٣مزمَِٗم٥ُم طَمغْمٍ سَمُْمَٖمُع يَمُف َووَم٣مَل  ظمَ ٣م مَلْ سَمُ٘م ُف  آََمٛم٦ُْم َأٞم 

ائِٝمَؾ  ٓ  ايم ِذي آََمٛم٦َْم زمِِف زَمٛمُق إِْهَ ٌُْؾ  :)يُؾ صِمػْمِ  وَم٣مَل يَمفُ  إيَِمَف إِ َن َووَمْد فَمَِمْٝم٦َم وَم ْٔ آ

ـَ  ِدي ًِ ـَ اظمُْْٖم ُف وَم٣مَل ، )1). (َوىُمٛم٦َْم َِم َؿ َأٞم  ٛمَِد فَمٛمُْف َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًْ إِن   ":َودِم اظمُْ

ـْ  ٌِٝمِح ، َوايمت ْ٘مٌغِِم ، َوايمت ْحِٚمٝمِد  -صَماَلِل اهلل ِ ََم٣م سَمْذىُمُروَن َِم ًْ ـَ ايمت  ـَ ضَمْقَل َيَتَٔم٣م -َِم ؿَمْٖم

، َأهَماَل حُي٤ِم  َأضَمُدىُمْؿ َأْن َيُ٘مقَن يمَُف  ـ  ْرَن زمَِِم٣مضِمٌِِٜم ـ  َدِوي  ىَمَدِويِّ ايمٛم ْحِؾ، ُيَذىمِّ ايْمَٔمْرِش ، هَلُ

ُر زمِِف ؟) ـْ ُيَذىمِّ  .(1ََم

ْ٘مؿِ  هَم٣مْصػِمْ  { :سَمَٔم٣ملَم  ، وَم٣مَل ايمِمػم فمعم ايمدفمقة َمٜمام ىم٣مٞم٦م إضمقال .4  َرزمَِّؽ  حِلُ

 َٓ ـْ  َو قِت  ىَمَِم٣مضِم٤ِم  سَمُ٘م َٓ  ََمْ٘مُٓمقمٌ  َوُهقَ  َٞم٣مَدى إِذْ  احْلُ ـْ  ٞمِْٔمَٚم٥مٌ  سَمَداَرىَمفُ  َأنْ  يَمْق فِ  َِم  َرزمِّ

٣ٌَمهُ  ََمْذَُمقمٌ  َوُهقَ  زم٣ِميْمَٔمَراءِ  يَمٛمٌَُِذ  فُ  هَم٣مصْمَت ـَ  هَمَجَٔمَٙمفُ  َرزم  كمَ  َِم ٣محِلِ  (.3) }ايمِم 

 اهلل: َمٗم٣مم ايمدفمقة َمٗم٣مم فمٓمٝمؿ، وومدر ايمدافمل فمعم ومدر جم٣مهدسمف دم ايمدفمقة إلم  .5

                                                           

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=135&idto=135&bk_no=119&ID=123#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=135&idto=135&bk_no=119&ID=123#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=135&idto=135&bk_no=119&ID=123#docu
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ؽْماَلمِ  ؾَمْٝمَخ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  يٗمقل ازمـ ايمٗمٝمؿ) رمحف اهلل (: ـَ  اإْلِ َس  - سَمْٝمِٚمٝم ٥مَ  ازْم  اهلل ُ وَمد 

يَْمَقاَح  َرََمك - فَمَٙمْٝمفِ  َوؽَماَلَُمفُ  اهلل ِ َصَٙمَقاُت  - َُمقؽَمك إلَِم  اْٞمُٓمرْ :  َيُٗمقُل  - ُروضَمفُ  ْٕ  ا

ٌَفُ  ايم ِذي اهلل ِ ىَماَلمُ  همِٝمَٜم٣م ايم تِل َه٣م ِدهِ زمِٝمَ  ىَمَت  َه٣مُرونُ  َوُهقَ  ، َِمْثٙمِفِ  َٞمٌِل   زمِٙمِْحَٝم٥مِ  َوصَمر   ، هَمَ٘مَنَ

فُ  َوفَم٣مسَم٤َم  هَمَٖمَٗمَٟمَه٣م، اظمَْْقِت  ََمَٙمِؽ  فَمكْمَ  َويَمَْمؿَ  ، اءِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  َرزم  ْهَ دٍ  دِم  اإْلِ  اهلل ُ  َصعم   حُمَٚم 

فُ  فَمَٙمْٝمِف، َوَرهْمِٔمفِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َتٚمِ  سَمَٔم٣ملَم  َوَرزم  ُف، َذيمَِؽ  يَمفُ  ُؾ حَيْ ٌ فُ  ىُمٙم 
فُ  َوُيْ٘مِرَُمُف، َوحُيِ َٞم   وَم٣ممَ  ِٕ

َتِل  َوفَم٣ميَم٨َم  زمَِٟمَْمِرِه، َوَصَدعَ  يَمُف، فَمُدو   َأفْمَدى َُمَٗم٣مزَمَٙم٥مِ  دِم  ايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥مَ  اظمََْٗم٣مََم٣مِت  سمِْٙمَؽ  هللِ ِ  ُأَم 

ٌْطِ  ائِٝمَؾ  َوزَمٛمِل ايْمِٗم ٥مِ  َأؾَمد   إِْهَ َُُمقرُ  ِذهِ هَ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم  ، اظْمَُٔم٣مجَلَ ْٕ ْٔمَرةِ  ا ٌَْحرِ  دِم  ىَم٣ميمُم   .ايْم

ـِ  ُيقُٞمَس  إلَِم  َواْٞمُٓمرْ  ْ  ضَمْٝم٧ُم  ََمت ك زْم ـْ  مَل  ظمُِقؽَمك، ايم تِل اظْمََٗم٣مََم٣مُت  َهِذهِ  يَمفُ  َيُ٘م

فُ  نَم٣مَو٤َم  ًة، َرزم  ـِ  دِم  َوؽَمَجٛمَفُ  هَمَٟمطَمَذهُ  ََمر  قِت، زَمْْم ْ  احْلُ َتِٚمْؾ  َومَل  اضْمَتَٚمَؾ  ََم٣م يَمفُ  حَيْ

 .(1)كظمُِقؽَم 
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 يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ

 ) فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم (

ـَ ايْمَٗمَِمصِ  :سمٔم٣ملم اهللوم٣مل  ًَ ـُ َٞمُٗمص  فَمَٙمْٝمَؽ َأضْم  . (1)َٞمْح

ـِ  ـِ  وفَم ـِ  فَمْٛمُٜماَم، اهلل ُ َريِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم ـُ  ايمَ٘مِريُؿ،: وَم٣مَل  (،) ايمٛم ٌِلِّ  فَم  ايمَ٘مِريِؿ، ازْم

ـِ  ـِ  ايمَ٘مِريِؿ، ازْم ـُ  ُيقؽُمُػ  ايمَ٘مِريؿِ  ازْم ـِ  َئْمُٗمقَب  زْم ـِ  إؽِْمَح٣مَق  زْم  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  إزِْمَراِهٝمؿَ  زْم

اَلمُ   ً  .(1) ِ ايم

يمٗمد أٞمزل اهلل ؽمقرة ىم٣مَمٙم٥م سمتحدث فمـ ضمٝم٣مة يقؽمػ ) فمٙمٝمف ايمًالم ( 

وٞمزيم٦م دم ـمروف صٔم٥ٌم أشمٛم٣مء اظمٗم٣مؿمٔم٥م، وضمِم٣مر زمٛمل ه٣مؾمؿ دم ؾمٔم٤م أيب ؿم٣ميم٤م، 

 اجل٣مٞم٤م فمعم وم٣مسة سم٘مـ ومل ىمٙمٜم٣م، احلٝم٣مة َمٛم٣مضمل ايمِمحٝمٖم٥م هذه ؾمٚمٙم٦م وومد

 واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م آومتِم٣مدي٥م اجلقاٞم٤م ؾمٚمٙم٦م همٗمد همٗمط، آومتِم٣مدي

 .وايمديٛمٝم٥م

 ايمْمٔم٣مم فمٛمٜمؿ وَمٛمٔم٦م َمٔمف، وَمـ () ايمٛمٌل ومريش ووم٣مؿمٔم٦م ضم٣مست

 ايمُمجر، أوراق همٟمىمٙمقا فمٙمٝمٜمؿ إَمر وفمٓمؿ هم٣مؾمتد حيت٣مصمقٞمف، َم٣م وىمَؾ  وايممماب

 َمـ(  ايمقادي)  ايمُِمْٔم٤م وراء َمـ ُيًٚمع ايمِمٌٝم٣منِ  صٝم٣مُح  وىم٣من رؿم٤م، رء وىمؾ  

ٞم٣م ": ـ فمٛمف اهلل ريض ـ فم٣ٌمس زمـ اهلل فمٌد وم٣مل واظمخٚمِم٥م، اجلقع ؾمدة  دم همُحٌِمْ
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 يمٝمخرج َمٛم٣م ايمرصمؾ أن ضمتك(  ايمْمٔم٣مم)  اظمغمة فمٛم٣م وومْمٔمقا ؽمٛمكم، شمالث ايمُِمْٔم٤ِم 

٣ٌَميع همام زم٣ميمٛمٖمٗم٥م  ( .1)" هٙمؽ ََمـ َمٛم٣م هٙمؽ ضمتك يرصمع، ضمتك ُي

وأصح٣مزمف يمتٌكم هلؿ ىمؿ يقؽمػ  () هلل ؽمقرة يقؽمػ سمًٙمٝم٥م يمٙمٛمٌلهمٟمٞمزل ا

سمٛمقفم٦م فمٙمٝمف إضمقال وايمُمدائد، ودم أطمر ىم٣مٞم٦م يمف ايمرهمٔم٥م دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، 

 .(1)وَمع سمٛمقع إضمقال وايمُمدائد مل يؼمك ايمدفمقة

 همقائد َمـ هذه ايمًقرة ايم٘مريٚم٥م:

 :وم٣مل سمٔم٣ملم: ايمدافمل اظمخٙمص يُمٜمد يمف ىمؾ ايمٛم٣مس زمًٚمق أطمالومف .1

ـ   ََم٣م وَم٣مَل  ٌُُ٘م ـ   إِذْ  طَمْْم ـْ  ُيقؽُمَػ  َراَوْدسُم فِ  فَم ًِ ـَ  َٞمْٖم ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  فَمٙمِْٚمٛم٣َم ََم٣م هلِل ِ  ضَم٣مَش  وُمْٙم  َِم

٥ٌٍَم؟ (3.) ؽُمقءٍ  ـْ ؽُمقٍء َوِري ـ  همِٝمِف ؾَمْٝمًئ٣م َِم ـَ ضَم٣مَش هلِل ِ )  َهْؾ َوصَمْدسُم سَمٛمِْزهًي٣م يَمُف (  وُمْٙم

ـْ َٞمَزاَهتِِف َوفِمٖم   ٣ًٌم َِم ـْ ؽُمقءٍ  تِفِ َوسَمَٔمج  قِء  ََم٣م فَمٙمِْٚمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف َِم  ً ـَ دِم َٞمْٖمِل صِمٛمِْس ايم زَم٣ميَمْٕم

ـْ   . (4) ِ .فَمٛمُْف زم٣ِميمت ٛمْ٘مغِِم َوِزَي٣مَدِة َِم

ـَ ضَمـ٣مَش هللِِّ  هذه ايمًقرة زمٝمٛم٦م مج٣مل يقؽمػ ايمٓم٣مهري، دم ومقيمف سمٔم٣ملم: َووُمْٙم

ََم٣م فَمٙمِْٚمٛم٣َم فَمَٙمْٝمـِف َِمــ   ومقيمف سمٔم٣ملم:.ودم(5)ََم٣م َهـَذا زَممَمًا إِْن َهـَذا إِٓ  ََمَٙمٌؽ ىَمِريؿٌ 
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، مجع اهلل يمـف مجـ٣مل ايمٓمـ٣مهر ()وىمذيمؽ ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد . زمٝم٣من مج٣ميمف ايم٣ٌمؿمٛمل. ؽُمقء

ـْ  ـَ  وَم٣مَل : ؽَمَٟمَل َرصُمٌؾ  َأيِب إؽِْمَح٣مَق  وايم٣ٌمؿمـ، فَم اَء زْم َأىَم٣مَن َوصْمُف َرؽُمقِل  : فَم٣مِزٍب ايْمػَمَ

َٓ ، زَمْؾ َِمْثَؾ ايْمَٗمَٚمـِر) ْٝمِػ ؟ وَم٣مَل :   ً َؿ َِمْثَؾ ايم وومـد أشمٛمـك  ،(1اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

يمٝمٛمْمٌـع دم  إـمٜم٣مرًا جلامل زم٣مؿمٛمف،،  (1)طُمُٙمٍؼ فَمٓمِٝمؿٍ  َوإِٞم َؽ يَمَٔمعماهلل فمٙمٝمف همٗم٣مل : 

 ٣مل ايمدفمقة ومج٣مل ايمديـ.ٞمٖمقس ايمٛم٣مس مج٣مل ايمدافمل ومج

َؽ أفمٓمؿ ٞمٔمٚمف هل ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمؾ ايمدفمقة، يمذا وم٣مل رزمٛم٣م:  .1 َتٌِٝمَؽ َرزم  َوىَمَذيمَِؽ جَيْ

َوُئَمٙمُِّٚمَؽ َِمـ سَمْٟمِويِؾ إضََم٣مِدي٧ِم َوُيتِؿ  ٞمِْٔمَٚمَتُف فَمَٙمْٝمَؽ َوفَمعَم آِل َئْمُٗمقَب ىَماَم َأمَت َٜم٣م فَمعَم 

ٌُْؾ إزِْمَراِهٝمَؿ وَ  أي زم٣ميمٛمٌقة، . (3)إؽِْمَح٣مَق إِن  َرزم َؽ فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمؿٌ َأزَمَقْيَؽ َِمـ وَم

ؾ هلؿ ٞمٔمٚم٥م ايمدٞمٝم٣م وٞمٔمٚم٥م أطمرة أي: صمٔمٙمٜمؿ أٞمٌٝم٣مء (َوفَمعَم آِل َئْمُٗمقَب ) ، زمٟمن وص 

 .دم ايمدٞمٝم٣م وَمٙمقىم٣مً 

٣ميُمقْا سَم٣مهللِّ يَمَٗمْد ومَ : وم٣مل اهلل سمٔم٣ملمهذه ايمًقرة زمٝمٛم٦م فمٙمق َمٗم٣مم ايمدافمل فمٛمد اهلل:  .3

٣مؿمِئِكمَ آشَمَرَك اهللُّ  وهؿ -أيٗمـ إطمقة يقؽمػ فمٙمٝمف ايمًالم  (4.)فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوإِن ىُمٛم ٣م خَلَ

أزمٛم٣مء ٞمٌل اهلل ئمٗمقب فمٙمٝمف ايمًالم، ويت٣ًموون َمع يقؽمػ دم ٞمًٌف  -إؽم٣ٌمط

وأصٙمف، زمٖمّمؾ يقؽمػ فمٙمٝمف ايمًالم فمٙمٝمٜمؿ، وفُمٙمق َمٗم٣مَمف، ورهمٔم٥م ومدره، همٜمؿ 

ف، وأرادوا أن يًتٟمشمروا أرادوا أن حيرَمقه َمـ ضمٛم٣من أزمٝمف، زمٟمن ئمزيمقه فمٛم ايمذيـ
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ئمٗمقب وحمٌتف، يم٘مـ أٞم ك هلؿ وومد ؽمٌٗم٦م ىمٙمٚم٥م اهلل وومدره زمٖمّمٙمف وذهمف؟،  زمقصمف

همٙمام رأوا َم٣م وهٌف اهلل يمف، وَم٣م زمٙم ٕمف َمـ ايمتٚم٘مكم واإلفمزاز واظمٙمؽ دم َمٌم، ضمتك ٞم٣مل 

حم٥ٌم اظمٙمؽ وايمٛم ٣مس َمـ إضم٣ًمٞمف، ىمٟمن ايمٛم ٣مس ىم٣مٞمقا يمف فمٌٝمد زمجقده وىمرَمف، همٟمَه 

 ؿ وأصم٣ًمدهؿ.ومٙمقهب

أطمالق ايمدافمل ٓ سمتٕمغم َمٜمام ىم٣مٞم٦م إضمقال، همٟمصح٣مزمف دم ايمًجـ َمدضمقه  .4

آ إيِنِّ َأَرايِن : وم٣مل سمٔم٣ملم: زمحًـ إطمالق، ـَ هَمَتَٝم٣مَن وَم٣مَل َأضَمُدُِهَ ْج ًِّ َوَدطَمَؾ ََمَٔمُف ايم

ًٌْزا  ًرا َووَم٣مَل أطَمُر إيِنِّ َأَرايِن َأمْحُِؾ هَمْقَق َرْأِد طُم ٌِّْئٛم٣َم َأفْمٌِمُ ََخْ سَمْٟمىُمُؾ ايمْم غْمُ َِمٛمُْف َٞم

ٛمكَِم  ًِ ـَ اظْمُْح ٣م َٞمَراَك َِم : وَمدضمف إطمقسمف زمٛمٖمس َم٣م َمدضمف ايمٖمتٝم٣من  (1.)زمَِتْٟمِويٙمِِف إِٞم 

ٛمِ  ًِ ـَ اظمُْْح ٣م َٞمَراَك َِم ٣م ايْمَٔمِزيُز إِن  يَمُف َأزًم٣م ؾَمْٝمًخ٣م ىَمٌغًِما هَمُخْذ َأضَمَدَٞم٣م ََمَ٘م٣مَٞمُف إِٞم  َ  كمَ وَم٣ميُمقْا َي٣م َأهي 

 (1.)  ،هم٘مام أن صٖم٣مت اإلٞم٣ًمن اخلٙمٗمٝم٥م ٓ سمتٕمغم، َمثؾ: ؿمقيؾ، ومِمغم، أزمٝمض

 أؽمقد ..ىمذيمؽ أطمالق ايمدافمل سمزداد ضمًٛم٣م يقَم٣م زمٔمد يقم.

ايمدفمقة إلم اهلل ٓ سمؼمك َمٜمام ىم٣مٞم٦م إضمقال وايمٓمروف، وـمٜمر ذيمؽ صمٙمٝم٣م دم  .5

ـِ َأَأْرزَم٣مٌب  ضمٝم٣مة ؽمٝمدٞم٣م يقؽمػ)فمٙمٝمف ايمًالم(: ْج ًِّ ٌَِل ايم وُمقَن طَمغْمٌ َي٣م َص٣مضِم َتَٖمرِّ َم 

ْٝمُتُٚمقَه٣م َأٞمُتْؿ َوآزَمآُؤىُمؿ  ٌُُدوَن َِمـ ُدوٞمِِف إِٓ  َأؽْماَمًء ؽَمٚم  ٣مُر * ََم٣م سَمْٔم َأِم اهلّلُ ايْمَقاضِمُد ايْمَٗمٜم 

٣مُه َذيمِ  ٌُُدوْا إِٓ  إِي  ْ٘مُؿ إِٓ  هلِلِّ َأََمَر َأٓ  سَمْٔم ٣م َِمـ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِِن احْلُ ٣م َأٞمَزَل اهلّلُ هِبَ ـُ َم  ي َؽ ايمدِّ

ـ  َأىْمَثَر ايمٛم ٣مِس َٓ َئْمَٙمُٚمقن
 .(3)ايْمَٗمٝمُِّؿ َويَمـ٘مِ
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 وايمدفمقة ٞمقفم٣من: .6

ـِ    وىم٣مٞم٦م هذه ايمدفمقة دم ضمٝم٣مة يقؽمػ: ايمدفمقة ايمٗمقيمٝم٥م: ْج ًِّ ٌَِل ايم َي٣م َص٣مضِم

ٌُُدوَن َِمـ ُدو ٣مُر * ََم٣م سَمْٔم وُمقَن طَمغْمٌ َأِم اهللُّ ايْمَقاضِمُد ايْمَٗمٜم  َتَٖمرِّ ٞمِِف إِٓ  َأؽْماَمًء َأَأْرزَم٣مٌب َم 

ْ٘مُؿ إِٓ  هللِِّ َأََمَر َأٓ   ٣م َِمـ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِِن احْلُ ٣م َأٞمَزَل اهلّلُ هِبَ ْٝمُتُٚمقَه٣م َأٞمُتْؿ َوآزَمآُؤىُمؿ َم  ؽَمٚم 

ـ  َأىْمَثَر ايمٛم ٣مِس َٓ َئْمَٙمُٚمقن
ـُ ايْمَٗمٝمُِّؿ َويَمـ٘مِ ي ٣مُه َذيمَِؽ ايمدِّ ٌُُدوْا إِٓ  إِي   .(1)سَمْٔم

فمقة  رصمؾ أيمػ دم رصمؾ همٔمؾ وهل أومقى َمـ ايمٗمقيمٝم٥م، هم٘مام ومٝمؾ:  :خُلُٙمٗمٝم٥ما وايمد 

( َمٖمٔمٚم٥م  ايمًالم يقؽمػ)فمٙمٝمف يمرصمؾ.. وومد ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مة رصمؾ أيمػ ومقل َمـ طمغم

 ازمتالء ايمًالم فمٙمٝمف يقؽمػ حتٚمؾ َمـ ايمِمػم طُمُٙمؼ همتجعم وايمِمٖم٣مت زم٣مٕطمالق

 دم ىايمتٗمق وطُمٙمؼ ذٞم٤م، أو إشمؿ زمدون احلٌس وأودفمقه ؽمجٛمقه َمـ وـمٙمؿ إطمقسمف،

 يمٙمٖم٣مضمُم٥م.. وهذه ايمدفمقة ىم٣مٞم٦م هل٣م إشمر ايم٘مٌغم دم ٞمٖمقس أهؾ َمٌم. سمرىمف

 وهٛم٣م فمدة ٞمٗم٣مط ـمٜمرت دم هذه ايمًقرة ومد زمٝمٛم٦م ؽمٚمق طمٙمؼ يقؽمػ:

٣مؿمِئِكَم } ايمٔمٖمق فمٛمد اظمٗمدرة: إولم:  *وَم٣ميُمقْا سَم٣مهلّلِ يَمَٗمْد آشَمَرَك اهلّلُ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوإِن ىُمٛم ٣م خَلَ

امِحكَِم وَم٣مَل َٓ سَمْثَري٤َم فَمٙمَ  . فمٖمق ٓ ( 1) {ْٝمُ٘مُؿ ايْمَٝمْقَم َيْٕمِٖمُر اهللُّ يَمُ٘مْؿ َوُهَق َأْرضَمُؿ ايمر 

سمقزمٝمخ همٝمف، هم٣ميمدافمل ئمٖمق فمـ ىمؾ َمـ ـمٙمٚمف وآذاه، وومد جتعم ذيمؽ دم ضمٝم٣مة ٞمٌٝمٛم٣م 

ٛمف اهلل َمٛمٜمؿ، ودطمؾ َم٘م٥م هم٣محت٣ًم، زمجٝمش صمرار (حمٚمد) َمع ومقَمف وومٌٝمٙمتف، ظم ٣م َم٘م 

يش ايمٓمٛمقٞم٣م وطم٣مهمقا وأرفمدوا وضمًٌقا َمٛمف آٞمتٗم٣مم، فمرَمرم َمأل إهمؼ، همٓمٛم٦م ومر
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ويم٘مٛم ف أـمٜمر: ىمامل فمٖمقه ومجٝمؾ صٖمحف وضمًـ طُمُٙمٗمف وفمٓمٝمؿ ؾمامئٙمف 

ا َٞمُٗمقُل : وَم٣ميُمقا  ؟ سَمُٓمٛم قنَ  َوََم٣مَذا سَمُٗمقيُمقنَ  ََم٣مَذا ":همخ٣مؿمٌٜمؿ ـ   طَمغْمً ا، َوَٞمُٓم  َأٌخ  طَمغْمً

ـُ  ىَمِريٌؿ،  َأطِمل وَم٣مَل  ىَماَم  َأوُمقُل  هَم١ميِنِّ : وَم٣مَل  َٟمؽْمِجْح همَ  وَمَدْرَت  َووَمْد  ىَمِريٍؿ، َأخٍ  َوازْم

امِحكِمَ  َأْرضَمؿُ  َوُهقَ  يَمُ٘مؿْ  اهلل ُ َيْٕمِٖمرُ  ايْمَٝمْقمَ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  سَمْثِري٤َم  َٓ :  ُيقؽُمُػ   . ايمر 

( مل يٕم٤م فمٛمف طمٙمؼ يقؽمػ، همٙمام أسمك فمٙمٝمف وَمـ هٛم٣م ٞمٟمطمذ ىمٝمػ أن ايمٛمٌل)

   احل٣مل ايمذي أسمك فمعم يقؽمػ همتٟمؽمك زمف.

ًدا َووَم٣مَل  }   :ٞمٝم٥م: سمٟمَمؾ دم هذه أي٥مايمث٣م وْا يَمُف ؽُمج  َوَرهَمَع َأزَمَقْيِف فَمعَم ايْمَٔمْرِش َوطَمر 

ـَ يَب إِْذ  ًَ ٣م َووَمْد َأضْم ٌُْؾ وَمْد صَمَٔمَٙمَٜم٣م َريبِّ ضَمٗمًّ َي٣م َأزَم٦ِم َهـَذا سَمْٟمِويُؾ ُرْؤَي٣مَي َِمـ وَم

ٌَْدِو  ـَ ايْم ـِ َوصَم٣مء زمُِ٘مؿ َمِّ ْج ًِّ ـَ ايم ْٝمَْم٣مُن زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ َأطْمَرصَمٛمِل َِم َِمـ زَمْٔمِد َأن ٞم زَغ ايمُم 

٘مِٝمُؿ  ُف ُهَق ايْمَٔمٙمِٝمُؿ احْلَ .جتده٣م سمدل فمعم ( 1)  {إطِْمَقِت إِن  َريبِّ يَمْمِٝمٌػ ظم٣َِّم َيَُم٣مء إِٞم 

ـِ ؽمٚمق أطمالومف، ضمٝم٧م وم٣مل) ْج ًِّ ـَ ايم ـَ يَب إِْذ َأطْمَرصَمٛمِل َِم ًَ ومل يٗمؾ: إذ  (َووَمْد َأضْم

َِمـ ضمتك ٓ يذىمر إطمقسمف زماموٝمٜمؿ َمٔمف همٝمحرصمٜمؿ، وومقيمف) أطمرصمٛمل َمـ ايمٌئر ،

ْٝمَْم٣مُن زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ إطِْمَقِت  إذ ذىمر ٞمٖمًف أوٓ ىمْمرف دم ٞمزغ  ( زَمْٔمِد َأن ٞم زَغ ايمُم 

 ايمُمٝمْم٣من َمع أٞمف يمٝمس ىمذيمؽ، ضمتك ٓ حيرج إطمقسمف.

وم٣مل صٖمت٣من ٓ زمد أن يتحعم هبام ىمؾ َمًٙمؿ، جتٙم٣ٌمن َمٔمٝم٥م اهلل وحمٌتف يمٙمٔمٌد:  .7

ٛمكِمَ   سمٔم٣ملم: اهلل ًِ ُف ََمـ َيت ِؼ َويِِْمػِمْ هَم١مِن  اهللَّ َٓ ُيِّمٝمُع َأصْمَر اظمُْْح  . (1) إِٞم 
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 زمٔمد هذه ايمرضمٙم٥م اظمٚمٙمقءة زم٣ميمتّمحٝم٣مت واظمُمٗم٥م وآزمتالء، َم٣مذا وم٣مل يقؽمػ؟ .8

ْٚمَتٛمِل َِمـ سَمْٟمِويِؾ إضََم٣مِدي٧ِم هَم٣مؿمَِر ايم ـَ اظمُْْٙمِؽ َوفَمٙم  اَمَواِت َربِّ وَمْد آسَمْٝمَتٛمِل َِم  ً

كمَ  ٣محِلِ ْٗمٛمِل زم٣ِميمِم 
ٙمام َوَأحْلِ ًْ ٛمِل َُم ُٞمَٝم٣م َوأطِمَرِة سَمَقهم    َوإَْرِض َأٞم٦َم َويمِٝمِّل دِم ايمد 

يْمٙم٤م َمـ اهلل أن يتقهم٣مه َمًٙمام ويٙمحٗمف زم٣ميمِم٣محلكم، َمع أٞمف ىم٣من ٞمٌٝم٣م َمرؽمال .(1)

 همامذا ٞمٖمٔمؾ ٞمحـ؟. وجم٣مهدا ؿمٝمٙم٥م ضمٝم٣مسمف،

ٛمٜم٣م ايمٖمقائد ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمتل هتؿ ايمدفم٣مة إلم وىمؾ آي٥م دم هذه ايمًقرة يًتخرج َم

اهلل، وومد اىمتٖمٝم٦م هبذا ايمًمء ايمًٌٝمط، همٚمـ أراد آؽمتزادة همٔمٙمٝمف زمدراؽم٥م ايمًقرة 

 َمع ىمت٤م ايمتٖمًغم. 
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ـِ  زمِْٙمَٔم٣ممَ   زَم٣مفُمقَراءَ  زْم

ٌَٟمَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواسْمُؾ  {:سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل    ٙمَ  آَي٣مسمِٛم٣َم آسَمْٝمٛم٣َمهُ  ايم ِذي َٞم ًَ ٌََٔمفُ  َِمٛمَْٜم٣م َخ هَم٣مْٞم ٝمَْم٣منُ  هَمَٟمسْم  ايمُم 

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  ـَ  َِم ٣م يَمَرهَمْٔمٛم٣َمهُ  ؾِمْئٛم٣َم َويَمقْ  ايْمَٕم٣مِوي َْرضِ  إلَِم  َأطْمَٙمَد  َويَم٘مِٛم فُ  هِبَ ْٕ ٌَعَ  ا  هَمَٚمَثُٙمفُ  َهَقاهُ  َواسم 

ِٚمْؾ  إِنْ  ايْمَ٘مْٙم٤ِم  ىَمَٚمَثؾِ  ىْمفُ  َأوْ  َيْٙمَٜم٧ْم  فَمَٙمْٝمفِ  حَتْ ـَ  َٗمْقمِ ايمْ  ََمَثُؾ  َذيمَِؽ  َيْٙمَٜم٧ْم  سَمؼْمُ زُمقا ايم ِذي  ىَمذ 

ُٜمؿْ  ايْمَٗمَِمَص  هَم٣موْمُِمصِ  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ُرونَ  يَمَٔمٙم  ـَ  ايْمَٗمْقمُ  ََمَثاًل  ؽَم٣مءَ  َيَتَٖم٘م  زُمقا ايم ِذي  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمذ 

ُٜمؿْ  ًَ  .(1) ِ }َيْٓمٙمُِٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا َوَأْٞمُٖم

ـُ  وَم٣ميَمفُ  همِٝماَم  ىَم٣منَ  ٌ ٣مسٍ  ازْم هُ  ، فَم ؽْمؿَ  َئْمَٙمؿُ  ، َونَمغْمُ ِٓ َ  ا ْٕ  َأنْ  ؽَمَٟميُمقهُ  وَمْقََمفُ  َوَأن   فْمَٓمَؿ،ا

قا هَمَٙمام   فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، هَم٣مَْمَتٛمَعَ  َووَمْقَِمِف، َُمقؽَمك فَمعَم  َيْدفُمقَ   ؽَم٣مرَ  شُمؿ   يَمُف، مِح٣َمَرةً  َرىم٤َِم  فَمَٙمْٝمِف، َأحَل 

َ٘مرِ  َٞمْحقَ  ًْ ائِٝمَؾ، زَمٛمِل َُمَٔم َف  هَمَٙمام   إِْهَ ٣م ، مِح٣َمَرسُمفُ  زمِفِ  َرزَمَّم٦ْم  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َأْذَ هَبَ  ، هَمَيَ

٣مَرْت  وَم٣مََم٦ْم  ضَمت ك ًَ ٣م ، َوَرزَمَّم٦ْم  زَمِٔمٝمدٍ  نَمغْمَ  هَم هَبَ زًم٣م هَمَيَ ـَ  َأؾَمد   رَضْ لِ  َِم َو  ْٕ  هَمَٗم٣مََم٦ْم، ا

٣م، َرزَمَّم٦ْم  شُمؿ   هَبَ ـَ  زمِْٙمَٔم٣ممُ  َي٣م: يَمفُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  هَمَيَ  َأََم٣مَِمل، اظماََْلئَِ٘م٥مَ  سَمَرى َأََم٣م سَمْذَه٤ُم؟ َأْي

يِن  ـْ  سَمُرد   َيٛمِْزعْ  هَمَٙمؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ؟ سَمْدفُمق َواظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  اهلل ِ َٞمٌِلِّ  إلَِم  َأسَمْذَه٤ُم  َهَذا، صْمِٜملوَ  فَم

٣م فَمٛمَْٜم٣م هَبَ َف  ضَمت ك زمِِف، ؽَم٣مَرْت  ضَمت ك هَمَيَ ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأْذَ ٌَؾِ  َرْأسِ  َِم ٣ٌَمَن، صَم ًْ  َوَٞمَٓمرَ  ضُم

َ٘مرِ  إلَِم  ًْ ائِٝمَؾ، َوزَمٛمِل َُمقؽَمك َُمَٔم ٣مُٞمفُ  هَمَجَٔمَؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َيْدفُمق طَمَذ هَمٟمَ  إِْهَ ًَ
ٓ   ُيْمِٝمُٔمفُ  َٓ  يمِ  إِ

ِف، وَمْقمِ  فَمعَم  َوَيْدفُمق َووَمْقَِمِف، ظمُِقؽَمك َيْدفُمقَ  َأنْ  ًِ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَم٣مفْمَتَذرَ  ، َذيمَِؽ  فَمعَم  هَماَلَُمقهُ  َٞمْٖم

فُ  ٣مٞمِفِ  فَمعَم  جَيِْري َٓ  زمَِٟمٞم  ًَ
ٓ   يمِ ٣مٞمُ  َواْٞمَديَمعَ  ،(1) َهَذا إِ ًَ

 َووَم٣مَل  َصْدِرِه، فَمعَم  َووَمعَ  ضَمت ك فُ يمِ
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٦ٌَْم :  يمَِٗمْقَِمفِ  نَ  َِمٛمِّل َذَه ْٔ ْٞمَٝم٣م ا طِمَرةُ  ايمد  ْٔ ْ  ، َوا ٌَْؼ  َومَل ٓ   َي ٝمَٙم٥مِ  اظمَْْ٘مرُ  إِ  وَمْقََمفُ  َأََمرَ  شُمؿ  . َواحْلِ

ٛمُقا َأنْ  ٣مَء، ُيَزيِّ ًَ ـ   ايمٛمِّ ََْمتَِٔم٥مِ  َوَئٌَْمُثقُه ْٕ ـَ  زم٣ِم ـَ َويَ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َئٌِْم ْو ْؿ، َتَٔمر  ُٜمؿْ  ضَمت ك هَلُ  يَمَٔمٙم 

َٞمك دِم  َيَٗمُٔمقنَ  فُ  ايمزِّ ٛمُقا هَمَٖمَٔمُٙمقا. ىُمِٖمٝمُتُٚمقُهؿْ  َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُمٌؾ  َزَٞمك ََمَتك هَم١مِٞم  ٣مَءُهؿْ  َوَزي  ًَ
 ٞمِ

ـ   َ٘مِر، إلَِم  َوزَمَٔمُثقُه ًْ ِت  اظمَُْٔم َتك اؽْمُٚمَٜم٣م َِمٛمُْٜمؿُ  اَْمَرَأةٌ  هَمَٚمر  ًْ ـْ  زمَِرصُمؾٍ  ىَم  زَمٛمِل فُمَٓماَمءِ  َِم

ائِٝمَؾ، ـُ  ِزَْمِري   َوُهقَ  إِْهَ فُ  ُيَٗم٣مُل  ؾَمُٙمقَم، زْم ٌْطِ  َرْأَس  ىَم٣منَ  إِٞم  ـِ  ؾَمْٚمُٔمقنَ  زَمٛمِل ؽِم  زْم

٣م هَمَدطَمَؾ . َئْمُٗمقَب  ٌ َتُف، هِبَ ٣م طَماَل  هَمَٙمام   وُم ائِٝمَؾ، زَمٛمِل فَمعَم  ايمْم ٣مفُمقنَ  اهلل ُ َأْرؽَمَؾ  هِبَ  إِْهَ

ػَمُ  زَمَٙمغَ  هَمَٙمام   همِٝمِٜمْؿ، جَيُقُس  هَمَجَٔمَؾ  ـِ  همِٛمَْح٣مَص  إلَِم  اخْلَ ـِ  ايْمَٔمْٝمَزارِ  زْم  َأطَمَذ  َه٣مُروَن، زْم

ـْ  َوىَم٣مَٞم٦ْم  ضَمْرزَمَتُف، ٌ ٥َم، فَمَٙمْٝمِٜماَم  هَمَدطَمَؾ  ضَمِديدٍ  َِم  هِبِاَم  طَمَرَج  شُمؿ   همِٝمَٜم٣م، مَجِٝمًٔم٣م هَم٣مْٞمَتَٓمَٚمُٜماَم  ايْمُٗم

ْرزَم٥مِ  ايمٛم ٣مسِ  فَمعَم  سمِفِ  فَمعَم  افْمَتَٚمَد  َووَمدِ  َيِدِه، دِم  َواحْلَ َٝمتِِف، إلَِم  َوَأؽْمٛمََدَه٣م طَم٣مِسَ  َوَرهْمَٔمُٜماَم  حِلْ

اَمءِ  َٞمْحقَ   ً ُٜمؿ  : َيُٗمقُل  َوصَمَٔمَؾ  ايم ـْ  َٞمْٖمَٔمُؾ  َهَ٘مَذا ايمٙم   ايمْم ٣مفُمقَن، َوُرهمِعَ . َئْمِِمٝمَؽ  زمَِٚم

َٙم٥مُ  هَمَ٘م٣منَ  ـْ  مُجْ ٣مفَم٥مِ  سمِْٙمَؽ  دِم  ََم٣مَت  ََم  ً ٌِْٔمكمَ  ايم ُؾ  َأيْمًٖم٣م، ؽَم ـَ : قُل َيٗمُ  َواظمَُْٗمٙمِّ ي . َأيْمًٖم٣م فِممْمِ

ـِ  ايْمَٔمْٝمَزارِ  َأزمِٝمفِ  زمِْ٘مرَ  همِٛمَْح٣مُص  َوىَم٣منَ  َٔمُؾ  هَمٙمَِٜمَذا َه٣مُروَن، زْم ائِٝمَؾ  زَمٛمُق جَيْ  يمَِقيَمدِ  إِْهَ

ـَ  همِٛمَْح٣مَص  زمِٝمَح٥مِ  َِم ٥ٌَمَ  ايمذ  َراعَ  ايْمِٗم ْحَل، َوايمذِّ ؿُ  َوايمٙم  ـْ  ايْمٌِْ٘مرُ  َوهَلُ ؿْ  ىُمؾِّ  َِم  َأَْمَقاهِلِ

ِٜمؿْ  ًِ ـُ  َذىَمَرهُ  ايم ِذي َوَهَذا. َوَأْٞمُٖم ـْ  إؽِْمَح٣مَق  ازْم ٥مِ  َِم  نَمغْمُ  َذىَمَرهُ  وَمْد  َصِحٝمٌح  زمِْٙمَٔم٣ممَ  وِمِم 

ـْ  َواضِمدٍ  َٙمِػ، فُمَٙماَمءِ  َِم  ً ـْ  ايم فُ  يَم٘مِ َل  اظمَْْٗمِدِس، زَمْٝم٦ِم  ُدطُمقَل  َُمقؽَمك َأَرادَ  ظمَ ٣م يَمَٔمٙم   َأو 

ـَ  ََمْٗمَدَِمفِ  َي٣مرِ  َِم ٥ِم، ايمدِّ ي  فُ  اظمٌِْْمِ ـِ  َُمَرادُ  َويَمَٔمٙم   زَمْٔمُض  هَمِٜمَٚمفُ  ََم٣م َويَم٘مِٛم فُ  إؽِْمَح٣مَق، ازْم

 . (1) َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ. فَمٛمْفُ  ايمٛم ٣موِمٙمكِمَ 

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

118  

 ( :فَوائد)
ْٙمَٝم٥ِم: دِم  َأطْمَرَج  _1 ـْ  احْلِ َْٞمٌَِٝم٣مءِ  زَمْٔمَض  َأن   َوْه٤ٍم  فَم ْٕ اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  - ا  ً فُ  ؽَمَٟمَل  - ايم ـْ  َرزم   فَم

٤ٌَِم  َي٣مِت  سمِْٙمَؽ  ْٔمَد زمَ  زمِْٙمَٔم٣مٍم: ؽَمْٙم٤ِم  ؽَم ْٔ فُ "(: سَمَٔم٣ملَم ) هَمَٗم٣مَل  َوايْمَ٘مَراََم٣مِت: ا ْ  إِٞم   َيُْمُ٘مْريِن  مَل

ةً  َذيمَِؽ  فَمعَم  ؾَمَ٘مَريِن  َويَمقْ  َأفْمَْمْٝمُتُف: مَا فَمعَم  َيْقًَم٣م ٌُْتفُ  ظم٣ََم َواضِمَدًة: ََمر   .(1) "ٞمِْٔمَٚمتِل ؽَمَٙم

ُ ( (1)ؽُمقءٍ  َرصُمَؾ  ىَم٣منَ  ، َرصُماًل  ايْمُٔمْج٤ُم  ىَم٣منَ  يَمقْ )_  2 فُ  ، اصْمتِٛم٣َمزُمفُ  هَمَٝمتََٔمكم   َُمْٜمٙمٌِؽ  هَم١مِٞم 

ـْ  يمِْٙمَٔم٣ممِلِ، ؽِمٝم اَم  َٓ  رُ  َأْدِوَيتِفِ  َوَِم  َونَمغْمَ  َوهَمَِم٣مضَمَتفُ  ِذْهٛمِفِ  َوصَمْقَدةَ  َوهَمْٜمَٚمفُ  فِمْٙمَٚمفُ  َأن   سَمَذىم 

ـَ  َذيمَِؽ  ـَ  هَمّْمٌؾ  ايمٛمَِّٔمؿِ  َِم فمَ  فِمٛمَْدهُ  َوَأََم٣مَٞم٥مٌ  فَمَٙمْٝمِف، اهلل ِ َِم  َوَأن   ِرفَم٣مَيتَِٜم٣م، ضَمؼ   ٣مَه٣ميمغَِمْ

٣م ايْمُٔمْج٤َم  ُوَٜم٣م يمِٛمِْٔمَٚمتَِٜم٣م ىُمْٖمَرانٌ  هِبَ َواِل، هَمُٝمَٔمرِّ َن   يمِٙمز 
٣مَه٣م َُمْٔمْمَِٝمفُ  ِٕ  ؽَمْٙمٌَِٜم٣م فَمعَم  وَم٣مِدرٌ  إِي 

، ؿَمْرهَم٥مِ  دِم  َِمٛمْفُ   .(3)اهلل ِ  ََمْ٘مرَ  َأهَمَٟمَِمٛمُقا فَمكْمٍ  ؿَمْرهَم٥مِ  دِم  فَمٙمَِٚمفُ  ََم٣م زَمْٙمَٔم٣ممَ  ؽَمَٙم٤َم  ىَماَم  فَمكْمٍ

ءٍ  ىُمؾ   َأن   _ 3 اَم  َيْٙمَٜم٧ُم  َرْ ـْ  َيْٙمَٜم٧ُم  هَم١مِٞم  ٓ   فَمَْمشٍ  َأوْ  إفِْمَٝم٣مءٍ  َِم ِه٧َم  ايْمَ٘مْٙم٤َم  إِ فُ  ايمال   هَم١مِٞم 

فْمَٝم٣مِء، ضَم٣ملِ  دِم  َيْٙمَٜم٧ُم  اضَم٥ِم، ضَم٣ملِ  َودِم  اإْلِ ، ضَم٣ملِ  َودِم  ايْمَٔمَْمِش، ضَم٣ملِ  َودِم  ايمر  يِّ  ايمرِّ

َْصٙمِٝم ٥ِم، ىَمَٔم٣مَدسمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  َُمَقاـم٤ٌِم  َوُهقَ  َوؿَمٌِٝمَٔم٥ًم، َِمٛمْفُ  فَم٣مَدةً  َذيمَِؽ  هَمَ٘م٣منَ  ْٕ  َوؿَمٌِٝمَٔمتِفِ  ا

٥مِ  ًَ ٝم
ًِ صَْمؾِ  َٓ  ، اخْلَ وَرةٍ  ضَم٣مصَم٥مٍ  ِٕ ـْ  هَمَ٘مَذيمَِؽ  ، َورَضُ ـَ  ايْمِٔمْٙمؿَ  اهلل ُ آسَم٣مهُ  ََم ي  َوَأنْمٛم٣َمهُ  َوايمدِّ

ـِ  ضِ  فَم َْوؽَم٣مخِ  ايمت َٔمر  فُ  شُمؿ   ايمٛم ٣مِس، َأَْمَقالِ  ِٕ ْٞمَٝم٣م، ؿَمَٙم٤ِم  إلَِم  َيِٚمٝمُؾ  إِٞم  فُ  َوُيْٙمِٗمل ايمد  ًَ  َٞمْٖم

ِه٧ِم، َذيمَِؽ  ىَمَح٣ملِ  ضَم٣ميُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ، همِٝمَٜم٣م ٝمِس، ايْمَٔمَٚمؾِ  فَمعَم  َواـَم٤َم  ضَمْٝم٧ُم  ايمال  ًِ  اخْلَ
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دِ  ايْمَٗمٌِٝمِح، َوايْمِٖمْٔمؾِ  فِ  ظمَُِجر  ًِ ٌِٝمَث٥ِم، َٞمْٖم ٥ِم، َوؿَمٌِٝمَٔمتِفِ  اخْلَ ًَ ٝم
ًِ صَْمؾِ  َٓ  اخْلَ ٣مصَم٥مِ  ِٕ  احْلَ

وَرةِ  ُ  . (1)َوايمي 

صُمَؾ  َأن   _ 4 َ  ايمر  َؾ  إَِذا ايْمَٔم٣ممِل ْٞمَٝم٣م ؿَمَٙم٤ِم  إلَِم  زمِِٔمْٙمِٚمفِ  سَمَقؽم  اَم  هَمَذاكَ  ، ايمد  صَْمؾِ  َيُ٘مقنُ  إِٞم  ِٕ 

فُ  فِ  هَمَّم٣مئَِؾ  فِمٛمَْدُهؿْ  َوُيْٓمِٜمرُ  فُمُٙمقَِمفِ  َأْٞمَقاعَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ُيقِردُ  َأٞم  ًِ ٌََٜم٣م َٞمْٖم َٓ  ، َوََمٛم٣َموِم فُ  ؾَمؽ   َو  َأٞم 

٣ٌَمَراِت  سمِْٙمَؽ  َوسَمْٗمِريرِ  ايْمَ٘مٙماَِمِت، سمِْٙمَؽ  ِذىْمرِ  فِمٛمَْد  ٣مَٞمفُ  ُيْديمِعُ  ايْمِٔم ًَ
صَْمؾِ  َوخُيِْرصُمفُ  ، يمِ  ََم٣م ِٕ

ـَ  ـْ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  مَتَ٘م  ْرصِ  ضَمَراَرةِ  َِم ةِ  احْلِ ْٞمَٝم٣م ايْمَٖمْقزِ  إلَِم  ايْمَٔمَْمشِ  َوؾِمد   ضَم٣ميَمُتفُ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم  ، زم٣ِميمد 

٣مَٞمفُ  َأطْمَرَج  ايم ِذي ايْمَ٘مْٙم٤ِم  َذيمَِؽ  زمَِح٣ميَم٥مِ  ٌِٝمَٜم٥مً ؾَم  ًَ
ـْ  َأزَمًدا يمِ َٓ  ضَم٣مصَم٥مٍ  نَمغْمِ  َِم وَرةٍ  َو  ، رَضُ

دِ  زَمْؾ  ٥مِ  ايمْم ٌِٝمَٔم٥مِ  زمُِٚمَجر  ًَ ٝم
ًِ  .(1) اخْلَ

ـْ : الاعتصام للشاطبي كتاب فيو_ 5 ا ََم٣مَت  َوََم  هَمُٝمَخ٣مُف  ;اظمَْْٔمِِمَٝم٥مِ  فَمعَم  َُمٌِمًّ

ـَ  ايْمِٕمَْم٣مُء، ىُمُِمَػ  إَِذا اَم هَمُرزم   فَمَٙمْٝمِف، طِمَرةِ  فَماَلََم٣مِت  َوفَم٣مَي ْٔ هُ  ا ْٝمَْم٣منُ  اؽْمَتَٖمز  ٌَفُ  ، ايمُم   َونَمَٙم

ٌِْديؾِ  ايمت ْٕمٝمغِمِ  فَمعَم  َيُٚمقَت  ضَمت ك ، وَمْٙمٌِفِ  فَمعَم   همِٝماَم  يَمفُ  َُمْمِٝمًٔم٣م ىَم٣منَ  ضِمكم َوطُمُِمقًص٣م ، َوايمت 

مَ  ـْ  سَمَٗمد  ٞمْ  ضُم٤مِّ  ََمعَ  ، َزََم٣مٞمِفِ  َِم َتْقرِم  َٝم٣مايمد  ًْ  . فَمَٙمْٝمفِ  اظمُْ

٣ممِت٥َمِ  ؽُمقءَ  إِن   ":  اْلِإْشب يل ي    اْلحَق    عَبْد   قَالَ  ـِ  َيُ٘مقنُ  َٓ  اخْلَ  ، ـَم٣مِهُرهُ  اؽْمَتَٗم٣ممَ  ظمَِ

َذا ؽُمِٚمعَ  ََم٣م ، زَم٣مؿمِٛمُفُ  َوَصُٙمَح  َٓ  ، وَمط   هِبَ ْٚمُد  ، زمِفِ  فُمٙمِؿَ  َو اَم  ، هللِ ِ َواحْلَ ـْ  َيُ٘مقنُ  َوإِٞم   ٣منَ ىمَ  ظمَِ

٣مدٌ  يَمفُ  ًَ ارٌ  َأوْ  ايْمَٔمْٗمِد، دِم  هَم ٣ٌَمئِِر، فَمعَم  إِْسَ ـْ  َأوْ  ايْمَٔمَٓم٣مئِِؿ، فَمعَم  َوإوِْمَدامٌ  ايْمَ٘م  ىَم٣منَ  ظمَِ

َتِٗمٝماًم  ًْ ْت  شُمؿ   َُم َ ـْ  َوطَمَرَج  ضَم٣ميُمفُ  سَمَٕمغم   هَمَٝمُ٘مقنُ  ، ؿَمِريِٗمفِ  نَمغْمِ  ؿَمِريٍؼ  دِم  َوَأطَمَذ  ؽُمٛمَٛمِِف، فَم
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٣ًٌم َذيمَِؽ  فَمَٚمُٙمفُ  ٌَ قءِ يمِ  ؽَم ٌَتِفِ  َوؽُمقءِ  طَم٣ممِتَتِفِ  ًُ  إِن  : )  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ  وَم٣مَل . زم٣ِمهلل ِ َوايْمِٔمَٝم٣مذُ  ، فَم٣موِم

ُ  َٓ  اهلل َ وا ضَمت ك زمَِٗمْقمٍ  ََم٣م ُيَٕمغمِّ ُ ِٜمؿْ  ََم٣م ُيَٕمغمِّ ًِ ٥مِ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َووَمْد (  زمَِٟمْٞمُٖم ـِ  زَمْٙمَٔم٣ممَ  زمِِٗمِم   زْم

َٙمَخ )  آَي٣مسمِفِ  اهلل ُ آسَم٣مهُ  ضَمْٝم٧ُم  زَم٣مفُمقَراءَ  ًَ ٌََٔمفُ  َِمٛمَْٜم٣م هَم٣مْٞم ْٝمَْم٣منُ  هَمَٟمسْم َي٣مِت  آطِمرِ  إلَِم  ...ايمُم  ْٔ  .(1)ا
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 قصة قوم سبأ
١ٌَمٍ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  {سَمَٔم٣ملَم: اهلل ُ وَم٣مَل  ًَ

َ٘مٛمِِٜمؿْ  دِم  يمِ ًْ ـْ  صَمٛم َت٣منِ  آَي٥مٌ  ََم  ىُمُٙمقا َوؾِماَملٍ  َيِٚمكمٍ  فَم

ـْ  ُ٘مؿْ  ِرْزِق  َِم ٥ٌَمٌ  زَمْٙمَدةٌ  فُ يمَ  َواؾْمُ٘مُروا َرزمِّ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم هَمَٟمفْمَرُوقا نَمُٖمقرٌ  َوَرب   ؿَمٝمِّ

يْمٛم٣َمُهؿْ  ايْمَٔمِرمِ  ؽَمْٝمَؾ  ءٍ  َوَأشْمؾٍ  ََخْطٍ  ُأىُمؾٍ  َذَواَتْ  صَمٛم َتكْمِ  زمَِجٛم َتْٝمِٜمؿْ  َوزَمد  ـْ  َوَرْ  وَمٙمِٝمؾٍ  ؽِمْدرٍ  َِم

ٓ   ُٞمَج٣مِزي َوَهْؾ  ىَمَٖمُروا زماَِم  صَمَزْيٛم٣َمُهؿْ  َذيمَِؽ   ايم تِل ايْمُٗمَرى َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ايْمَ٘مُٖمقرَ  إِ

ْرَٞم٣م ـَم٣مِهَرةً  وُمًرى همِٝمَٜم٣م زَم٣مَرىْمٛم٣َم غْمَ  همِٝمَٜم٣م َووَمد   ً ٣مًَم٣م يَمَٝم٣مرِمَ  همِٝمَٜم٣م ؽِمغُموا ايم ٛم٣َم آَِمٛمِٝمٛمََٖمَٗم٣ميُمقا َوَأي   َرزم 

ُٜمؿْ  َوـَمَٙمُٚمقا َأؽْمَٖم٣مِرَٞم٣م زَمكْمَ  زَم٣مفِمْد  ًَ وْمٛم٣َمُهؿْ  َأضَم٣مِدي٧َم  ؿْ هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمهُ  َأْٞمُٖم ٍق  ىُمؾ   َوََمز   دِم  إِن   مُمَز 

َي٣مٍت  َذيمَِؽ  ٌ ٣مرٍ  يمُِ٘مؾِ  َٔ  . (1) }ؾَمُ٘مقرٍ  َص

٤ِم  فُمَٙماَمءُ  وَم٣مَل  ًَ ُد  َِمٛمُْٜمؿْ  ايمٛم  ـُ  حُمَٚم  ٌَٟمٍ  اؽْمؿُ : إؽِْمَح٣مَق  زْم ٌُْد  ; ؽَم ـُ  ؾَمْٚمسِ  فَم  َيُْمُج٤َم  زْم

ـِ  ـِ  َئْمُرَب  زْم َل أَ  َوىَم٣منَ : وَم٣ميُمقا وَمْحَْم٣مَن، زْم ـْ  و  ٌَك ََم ل ايْمَٔمَرِب  دِم  ؽَم ٚمِّ ًُ ٌَٟمً  هَم  يمَِذيمَِؽ  ؽَم

ائُِش : يَمفُ  ُيَٗم٣مَل  َوىَم٣منَ  فُ  ;ايمر  َٞم  ََْمَقاَل  ايمٛم ٣مَس  ُئْمْمِل ىَم٣منَ  ِٕ ْٕ ـْ  ا  . ََمَت٣مفِمفِ  َِم

فُ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َذىَمرَ  ٙماًِم  ىَم٣منَ  َأٞم  ًْ َ  ؾِمْٔمرٌ  يَمفُ  َوىَم٣منَ  َُم  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  زمُِقصُمقدِ  همِٝمفِ  زَممم 

 . َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

ََم٣ممُ  َووَم٣مَل  شَمٛم٣َم: َأمْحَُد  اإْلِ ٌْدِ  َأزُمق ضَمد  ـِ  فَم مْحَ شَمٛم٣َم ايمر  ـُ  ضَمد  ٝمَٔم٥مَ  ازْم ـْ  هَلِ ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم  زْم

ةَ  ٌَغْمَ ل   ُه
٣ٌَمئِ  ً ـْ  ايم ٌْدِ  فَم ـِ  فَم مْحَ ـِ  ايمر  ٌَْد  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َوفْمَٙم٥مَ  زْم ـَ  اهلل ِ فَم ٌ ٣مسِ  زْم  إِن  :  َيُٗمقُل  ايْمَٔم

ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   ايمٛم ٌِل   ؽَمَٟمَل  َرصُماًل  ٌَٟمٍ  فَم  ؟ َأْرٌض  َأمْ  اَْمَرَأةٌ  َأمِ  َأْرصُمٌؾ  ؟ ُهقَ  ََم٣م ؽَم

ةً  َويَمَد  َرصُمٌؾ  ُهقَ  زَمْؾ :  وَم٣مَل  ـَ  ; فَممَمَ َ٘م ًَ ـَ  هَم ٣ممِ  ؽِمت ٥ٌم، َِمٛمُْٜمؿْ  ايْمَٝمَٚم  َأْرزَمَٔم٥مٌ  َِمٛمُْٜمؿْ  َوزم٣ِميمُم 
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َْزدُ  َوىمِٛمَْدةُ  هَمَٚمْذضِم٨ٌم  ; ايْمَٝماَمٞمِٝم قنَ  ٣مهَمَٟمَم   ْٕ ؾَْمَٔمِري قنَ  َوا ْٕ ، َوَأْٞماَمرٌ  َوا ٣م َومِحْغَمُ ٣مَِمٝم ٥مُ  َوَأَم   ; ايمُم 

٣منُ  َوفَم٣مَِمَٙم٥مُ  َوصُمَذامٌ  هَمَٙمْخؿٌ   ً  .  َونَم

ٌَٟمً  َأن   َواظمَْْٗمُِمقدُ  ٣ٌَمئَِؾ  َهِذهِ  جَيَْٚمعُ  ؽَم َٜم٣م، ايْمَٗم ٣ٌَمزمَِٔم٥مُ  ؿُ همِٝمٜمِ  ىَم٣منَ  َووَمْد  ىُمٙم   زمَِٟمْرضِ  ايمت 

ـِ  ٌ عٌ  َواضِمُدُهؿْ  ايْمَٝمَٚم قهَن٣َم سمِٝمَج٣منٌ  ظمُُِٙمقىمِِٜمؿْ  َوىَم٣منَ  سُم ًُ ٌَ ْ٘مؿِ  َووْم٦َم  َيْٙم  ىَم٣مَٞم٦ِم  ىَماَم  ، احْلُ

ةُ  ىََم٣مِهَ ْٕ ل ايْمَٔمَرُب  َوىَم٣مَٞم٦ِم  َذيمَِؽ، َيْٖمَٔمُٙمقنَ  ايْمُٖمْرسِ  َُمُٙمقكُ  ا ٚمِّ ًَ ـْ  ىُمؾ   سُم  ََمَٙمَؽ  ََم

ـَ  ََمْقَت  ْحرِ ايمُمِّ  ََمعَ  ايْمَٝمَٚم ٌ ًٔم٣م، َوضَمْيَ قنَ  ىَماَم  سُم ٚم  ًَ ـْ  ُي ٣ممَ  ََمَٙمَؽ  ََم ِزيَرةِ  ََمعَ  ايمُم   اجْلَ

، ـْ  وَمْٝمٌَمَ ى، ايْمُٖمْرَس  ََمَٙمَؽ  َوََم ـْ  ىمِْنَ ـْ  ، همِْرفَمْقنَ  َِمٌْمَ  ََمَٙمَؽ  َوََم ٌََُم٥مَ  ََمَٙمَؽ  َوََم  احْلَ

، ـْ  ايمٛم َج٣مِر  ٛمَْد  ََمَٙمَؽ  َوََم
ـْ  ىَم٣منَ  َووَمْد  زَمْْمَٙمْٝمُٚمقَس، اهْلِ َٙم٥مِ  َِم غَمَ  َُمُٙمقكِ  مُجْ  زمَِٟمْرضِ  مِحْ

ـِ  َْمٛم٣َم َووَمْد  زمِْٙمِٗمٝمُس، ايْمَٝمَٚم َتَٜم٣م وَمد  اَلُم، فَمَٙمْٝمفِ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ََمعَ  وِمِم   ً ٌَْْم٥مٍ  دِم  ىَم٣مُٞمقا َووَمْد  ايم  نِم

ةٍ  َوَأْرَزاٍق  فَمٓمِٝمَٚم٥مٍ  ؽْمتِٗمَ  فَمعَم  َذيمَِؽ  ََمعَ  َوىَم٣مُٞمقا ىَمثغَِمٍة، َوُزُروعٍ  َوشماَِمرٍ  َدار  ِٓ  ٣مََم٥مِ ا

َدادِ   ً ؾَم٣مدِ  َوؿَمِريِؼ  َوايم يُمقا هَمَٙمام   ايمر  ٌََقارِ  َدارَ  وَمْقََمُٜمؿْ  َأضَمٙم قا ; ىُمْٖمًرا اهلل ِ ٞمِْٔمَٚم٥مَ  زَمد   . ايْم

ُؿْ  َواظمَْْٗمُِمقدُ  ـِ  فَمَديُمقا ظمَ ٣م َأهن  َدى فَم اَلِل، إلَِم  اهْلُ ْٚمسِ  َوؽَمَجُدوا ايمّم  ـْ  يمِٙمُم   ُدونِ  َِم

ٌَْٙمَٜم٣م زمِْٙمِٗمٝمَس  َزََم٣منِ  دِم  َذيمَِؽ  َوىَم٣منَ  اهلل ِ  اهلل ُ  َأْرؽَمَؾ  ضَمت ك همِٝمِٜمؿْ  َذيمَِؽ  َواؽْمَتَٚمر   ، َأْيًّم٣م َووَم

 ايْمَٔمِرمِ  ؽَمْٝمَؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم هَمَٟمفْمَرُوقا {سَمَٔم٣ملَم: وَم٣مَل  ىَماَم  ايْمَٔمِرِم، ؽَمْٝمَؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ 

يْمٛم٣َمُهؿْ  ءٍ  َوَأشْمؾٍ  ََخْطٍ  ُأىُمؾٍ  َذَواَتْ  صَمٛم َتكْمِ  زمَِجٛم َتْٝمِٜمؿْ  َوزَمد  ـْ  َوَرْ  َذيمَِؽ  وَمٙمِٝمؾٍ  ؽِمْدرٍ  َِم

ٓ   ُٞمَج٣مِزي َوَهْؾ  ىَمَٖمُروا زماَِم  صَمَزْيٛم٣َمُهؿْ   . }ايْمَ٘مُٖمقرَ  إِ

ـْ  َواضِمدٍ  نَمغْمُ  َذىَمرَ  َٙمِػ  فُمَٙماَمءِ  َِم  ً َٙمِػ  ايم ـَ  َواخْلَ ـَ  َِم ي ِ ِهؿْ  اظمَُْٖمنِّ  ؽَمد   َأن   َونَمغْمِ

ِري اظمَِْٝم٣مهَ  َأن   ; َصٛمَْٔمَتفُ  ىَم٣منَ  ََمْٟمِرَب  ـْ  جَتْ ٌََٙمكْمِ  زَمكْمِ  َِم ََم٣منِ  وَمِديؿِ  دِم  هَمَٔمَٚمُدوا صَم وا ايمز  د  ًَ  هَم
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ٌَٛم٣َمءٍ  زَمْٝمٛمَُٜماَم  ََم٣م ا حُمَْ٘مؿٍ  زمِ ، َأفَم٣مرِم  فَمعَم  هَمَحَ٘مؿَ  اظم٣َْمءُ  اْرسَمَٖمعَ  ضَمت ك صِمدًّ ٌََٙمكْمِ  َونَمَرؽُمقا اجْلَ

٣مسمكِمَ  همِٝمِٜماَم  ًَ ٌَ ؾَْمَج٣مرَ  ايْم ْٕ َٞمِٝمَٗم٥َم، ْثِٚمَرةَ اظمُْ  َوا ْٕ ُروعَ  َوَزَرفُمقا ا  .  ايْمَ٘مثغَِمةَ  ايمز 

ُل  ىَم٣منَ  َوُيَٗم٣مَل  ـْ  َأو  ٌَٟمَ  زَمٛم٣َمهُ  ََم ـَ  ؽَم ٌِْٔمكمَ  إيَِمْٝمفِ  َوؽَمٙم طَ  َئْمُرَب، زْم  ، إيَِمْٝمفِ  َيِٖمُد  َواِدًي٣م ؽَم

ْ  َوََم٣مَت  اظم٣َْمُء، َِمٛمَْٜم٣م خَيُْرُج  هُمْرَو٥مً  شَماَلشمكِمَ  يَمفُ  َوصَمَٔمَؾ  َٙمْتفُ  زمِٛم٣َمُؤهُ  ُٚمْؾ َي٘مْ  َومَل  زَمْٔمَدهُ  مِحْغَمُ  هَمَ٘مٚم 

٣مفُمفُ  َوىَم٣منَ  ًَ ٌَْْم٥مٍ  دِم  ىَم٣مُٞمقا هَمْرؽَمٍخ  دِم  هَمْرؽَمًخ٣م اسمِّ ٣ممٍ  َرنِمٝمدٍ  َوفَمْٝمشٍ  فَمٓمِٝمَٚم٥مٍ  نِم ٥ٌَمٍ  َوَأي   ؿَمٝمِّ

هُ  وَمَت٣مَدةُ  َذىَمرَ  ضَمت ك ـَ  هَمَٝمْٚمَتٙمِئُ  ٣مَرْأؽِمٜمَ  فَمعَم  زم٣ِمظمِْْ٘مَتؾِ  مَتُر   ىَم٣مَٞم٦ْم  اظْمَْرَأةَ  َأن   َونَمغْمُ  ََم٣م ايمثِّاَمرِ  َِم

٣موَمطُ  ًَ ـْ  همِٝمفِ  َيَت فُ  َوَذىَمُروا ، َوىَمْثَرسمِفِ  ُٞمّْمِجفِ  َِم ْ  َأٞم  ـْ  مَل ءٌ  زماَِلِدِهؿْ  دِم  َيُ٘م ـَ  َرْ انِمٝم٧ِم  َِم  ايْمػَمَ

 َٓ َوابِّ  َو ٥مِ  اظم٠ُْْمِذَي٥مِ  ايمد  ٌَٟمٍ  ىَم٣منَ  ْد يَمٗمَ  {سَمَٔم٣ملَم: وَم٣مَل  ىَماَم  همِٛم٣َمئِِٜمؿْ  َوؿمِٝم٤ِم  َهَقائِِٜمؿْ  يمِِِمح  ًَ
 يمِ

َ٘مٛمِِٜمؿْ  دِم  ًْ ـْ  صَمٛم َت٣منِ  آَي٥مٌ  ََم ـْ  ىُمُٙمقا َوؾِماَملٍ  َيِٚمكمٍ  فَم ُ٘مؿْ  ِرْزِق  َِم  زَمْٙمَدةٌ  يَمفُ  َواؾْمُ٘مُروا َرزمِّ

٥ٌَمٌ  نَ  َوإِذْ {سَمَٔم٣ملَم:  وَم٣مَل  َوىَماَم  ،}نَمُٖمقرٌ  َوَرب   ؿَمٝمِّ ُ٘مؿْ  سَمَٟمذ  ـْ  َرزم  َِزيَدٞم ُ٘مؿْ  ؾَمَ٘مْرسُمؿْ  يَمئِ َٕ 

ـْ   .(1)} يَمَُمِديٌد  فَمَذايِب  إِن   َٖمْرسُمؿْ ىمَ  َويَمئِ

ٌَُدوا هَمَٙمام    ، وُمَراُهؿْ  زَمكْمَ  ََم٣م سَمَٗم٣مُرِب  زَمْٔمَد  َوؽَمَٟميُمقا ٞمِْٔمَٚمَتُف، َوزَمَْمُروا اهلل ِ، نَمغْمَ  فَم

ـَ  زَمْٝمٛمََٜم٣م ََم٣م َوؿمِٝم٤ِم  ٣مسمكِِم، َِم ًَ ٌَ ـِ  ايْم ٣ٌَمفَمَد  َأنْ  ؽَمَٟميُمقا ايمْم ُروَم٣مِت  َوَأَْم  َوَأنْ  ، َأؽْمَٖم٣مِرِهؿْ  زَمكْمَ  ُي

ٌُقا َوسَمَٔم٤ٍم، ََمَُم٣مق   دِم  ؽَمَٖمُرُهؿْ  َيُ٘مقنَ  يُمقا َأنْ  َوؿَمَٙم ٌَد  غْمِ  ُي ا، زم٣ِمخْلَ  زَمٛمُق ؽَمَٟمَل  ىَماَم  َذًّ

ائِٝمَؾ  ِـّ  زَمَدَل  إِْهَ ْٙمَقى اظمَْ  ً ٌُُٗمقَل  َوايم ٌََِمَؾ  َوايْمَٔمَدَس  َوايْمُٖمقمَ  َوايْمِٗمث ٣مءَ  ;ايْم ٌُقا َوايْم
ٙمِ ًُ  هَم

ٛم٥َمَ  ٓمِٝمَٚم٥مَ ايْمٔمَ  ايمٛمِّْٔمَٚم٥مَ  سمِْٙمَؽ  ًَ َت٣مِت  ايْمٌاَِلدِ  زمَِتْخِري٤ِم  ايْمَٔمِٚمٝمَٚم٥مَ  َواحْلَ  ُوصُمقهِ  فَمعَم  َوايمُم 

٣ٌَمِد، َٙمَؽ  ايْمَٔمِرمِ  ؽَمْٝمَؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم هَمَٟمفْمَرُوقا سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  ايْمِٔم ًَ  ايْمَٗمَرارَ  اظم٣َْمءُ  هَم
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َداِوُل  سمِْٙمَؽ  هَمُٗمْمَِٔم٦ْم  هَْن٣َمُر، اجْلَ ْٕ ُروعُ  سمِْٙمَؽ  َوزَم٣مَدْت  ايمثِّاَمُر، سمِْٙمَؽ  َْمَٔم٦ْم َواْٞمٗمَ  َوا  ايمز 

ؾَْمَج٣مُر، ْٕ يُمقا َوا ٌَد  ؾَْمَج٣مرِ  زمَِرِديءِ  زَمْٔمَدَه٣م َوسَم ْٕ شَْماَمرِ  ا ْٕ ٌ ٣مُر: ايْمَٔمِزيزُ  وَم٣مَل  ىَماَم  َوا  {اجْلَ

يْمٛم٣َمُهؿْ  ـُ ا وَم٣مَل  }َوَأشْمؾٍ  ََخْطٍ  ُأىُمؾٍ  َذَواَتْ  صَمٛم َتكْمِ  زمَِجٛم َتْٝمِٜمؿْ  َوزَمد  ٌ ٣مسٍ  زْم  َونَمغْمُ  َوجُم٣َمِهٌد  فَم

ََراكُ  ُهقَ :  َواضِمدٍ  ْٕ يُر، َوشَمَٚمُرهُ  ا  ضَمَْم٤ٌم  َوُهقَ  ُيُْمٌُِٜمفُ : َووِمٝمَؾ  ايمْم ْرهَم٣مُء، َوُهقَ  َوَأشْمؾٍ  ايْمػَمِ

ءٍ  يَمفُ  شَمَٚمرَ  َٓ  ـْ  َوَرْ فُ  َوَذيمَِؽ  وَمٙمِٝمؾٍ  ؽِمْدرٍ  َِم َٞم  ٌُْؼ  ُيْثِٚمرُ  ىَم٣منَ  ظمَ ٣م ِٕ فُ  ََمعَ  وَمٙمِٝماًل  ىَم٣منَ  ايمٛم   ُذو َأٞم 

٥ٌَمِ  َوشَمَٚمُرهُ  ىَمثغٍِم، ؾَمْقكٍ  ًْ ؿُ : اظمََْثؾِ  دِم  ُيَٗم٣مَل  ىَماَم  إيَِمْٝمفِ  زم٣ِميمٛمِّ ٌَؾٍ  َرْأسِ  فَمعَم  نَم٧م   مَجَؾٍ  حَلْ  صَم

سَمَٗمك ؽَمْٜمَؾ  َٓ  َوفْمرٍ  َٓ  هَمغُمْ َذا ;هَمُٝمٛمَْتَٗمك ؽَمِٚمكمَ  َو  زماَِم  صَمَزْيٛم٣َمُهؿْ  َذيمَِؽ  {سَمَٔم٣ملَم: وَم٣مَل  َوهِلَ

ٓ   ُٞمَج٣مِزي َوَهْؾ  واىَمَٖمرُ  اَم : َأي }ايْمَ٘مُٖمقرَ  إِ ِديَدةَ  ايْمُٔمُٗمقزَم٥مَ  َهِذهِ  ُٞمَٔم٣موِم٤ُم  إِٞم  ـْ  ايمُم   ىَمَٖمرَ  ََم

َب  زمِٛم٣َم  هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهؿْ  {سَمَٔم٣ملَم: َووَم٣مَل  حَم٣َمِرََمٛم٣َم، َواْٞمَتَٜمَؽ  َأَْمَرَٞم٣م، َوطَم٣ميَمَػ  ُرؽُمَٙمٛم٣َم، َوىَمذ 

وْمٛم٣َمُهؿْ  َأضَم٣مِدي٧َم  ُؿْ  َوَذيمَِؽ  } ٍق مُمَز   ىُمؾ   َوََمز  ْؿ، َهَٙمَ٘م٦ْم  ظمَ ٣م َأهن   زماَِلُدُهؿُ  َوطَمِرزَم٦ْم  َأَْمَقاهُلُ

وُمقا فَمٛمَْٜم٣م َوَيٛمَْتِٗمُٙمقا َِمٛمَْٜم٣م، َيْرحَتُِٙمقا َأنْ  اضْمَت٣مصُمقا  َأْيِديَ  ; َوَٞمْجِدَه٣م ايْمٌاَِلدِ  نَمْقرِ  دِم  هَمَتَٖمر 

ٌَٟمٍ  َج  َِمٛمُْٜمؿُ  ؿَمَقائُِػ  هَمٛمََزيَم٦ْم  ََمَذرَ  ؾَمَذرَ  ؽَم ٥مَ  ـَم٣مِهرِ  َٞمَزيُمقا طُمَزافَم٥مُ  َوُهؿْ  ، ٣مزَ احْلِ  َوىَم٣منَ  ََم٘م 

ـْ  ٥مَ  اظمَِْديٛم٥َمَ  َوَِمٛمُْٜمؿُ  ؽَمٛمَْذىُمُرُه، ََم٣م َأَْمِرِهؿْ  َِم ٌَِقي  َل  هَمَ٘م٣مُٞمقا ايْمَٝمْقمَ  ايمٛم  ـْ  َأو   شُمؿ   ؽَمَ٘مٛمََٜم٣م، ََم

٣ٌَمئَِؾ  شَماَلُث  فِمٛمَْدُهؿْ  َٞمَزيَم٦ْم  ـَ  وَم  ايمٛم ِّمغمِ  َوزَمٛمُق وُمَرْيَٓم٥َم، زَمٛمُقوَ  وَمْٝمٛمَُٗم٣مَع، زَمٛمُق ;ايْمَٝمُٜمقدِ  َِم

َْوَس  هَمَح٣ميَمُٖمقا ْٕ ْزَرَج  ا ـْ  َوىَم٣منَ  فِمٛمَْدُهؿْ  َوَأوَم٣مَُمقا َواخْلَ  َوَٞمَزيَم٦ْم  ؽَمٛمَْذىُمُرُه، ََم٣م َأَْمِرِهؿْ  َِم

٣مَم، َِمٛمُْٜمؿُ  ُأطْمَرى ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  ـَ  َوُهؿُ  ايمُم  وا ايم ِذي ُ ٣منُ  َوُهؿْ  زَمْٔمُد، همِٝماَم  سَمٛمٌَم   ً َراءُ  َوفَم٣مَِمَٙم٥مُ  نَم  َوهَبْ

ؿٌ  ُهؿْ  َوسَمْٕمٙم٤ُِم  َوسَمٛمُقُخ  َوصُمَذامٌ  َوخَلْ  .َونَمغْمُ

ُد  َذىَمرَ  َووَمْد  ـُ  حُمَٚم  غَمةِ  " ىمَِت٣مِب  دِم  إؽِْمَح٣مَق  زْم ًِّ َل  َأن   " ايم ـْ  َأو  ـَ  طَمَرَج  ََم ـِ  َِم  ايْمَٝمَٚم

ٌَْؾ  ـُ  فَمْٚمُرو ايْمَٔمِرمِ  ؽَمْٝمؾِ  وَم  َأنْمَٙمظَ  إَِذا َويَمِدهِ  َأْصَٕمرَ  رَ هَمَٟمَمَ  وَمْقََمفُ  ىَم٣مدَ  ، ايمٙم ْخِٚمل   فَم٣مَِمرٍ  زْم
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ٌََٙمدٍ  ُأوِمٝمؿُ  َٓ : فَمْٚمٌرو هَمَٗم٣مَل  زمِفِ  َأََمَرهُ  ََم٣م ازْمٛمُفُ  هَمَٖمَٔمَؾ  هَمَٝمْٙمْمَِٚمفُ  إيَِمْٝمفِ  َيُٗمقمَ  َأنْ  ، َويَمَْمَٚمفُ  فَمَٙمْٝمفِ   زمِ

اٌف  هَمَٗم٣مَل  َأَْمَقايَمفُ  َوفَمَرَض  ، َويَمِدي َأْصَٕمرُ  همِٝمفِ  َوصْمِٜمل يَمَْمؿَ  ـْ  َأْذَ ـِ  اِف َأْذَ  َِم :  ايْمَٝمَٚم

٥ٌَمَ  انْمَتٛمُِٚمقا وا فَمْٚمٍرو نَمّْم  َووَم٣ميَم٦ِم  َويَمِدهِ  َوَويَمدِ  َويَمِدهِ  دِم  َواْٞمَتَٗمَؾ .  َأَْمَقايَمفُ  َِمٛمْفُ  هَم٣مؾْمؼَمُ

َْزدُ  ْٕ ـْ  َٞمَتَخٙم ُػ  َٓ :  ا ـِ  فَمْٚمِرو فَم ٣ٌَمفُمقا فَم٣مَِمرٍ  زْم ؿْ  هَم ٣مُروا ََمَٔمفُ  َوطَمَرصُمقا َأَْمَقاهَلُ ًَ  ضَمت ك هَم

ـَ  فَمؽ   دَ زماَِل  َٞمَزيُمقا ٌُْٙمَدانَ  َيْرسَم٣مُدونَ  جُمَْت٣مِزي ًٓ  ضَمْرهُبُؿْ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم  فَمؽ   هَمَح٣مَرزَمْتُٜمؿْ  ايْم  . ؽِمَج٣م

ُٙمقا: وَم٣مَل  وُمقا فَمٛمُْٜمؿْ  هَم٣مْرحَتَ ـِ  صَمْٖمٛم٥َمَ  آُل  هَمٛمََزَل  ايْمٌاَِلدِ  دِم  هَمَتَٖمر  ـِ  فَمْٚمِرو زْم ٣ممَ  فَم٣مَِمرٍ  زْم  ايمُم 

َْوُس  َوَٞمَزَل  ، ْٕ ْزَرُج  ا ا، طُمَزافَم٥مُ  َوَٞمَزيَم٦ْم  ْثِرَب،يَ  َواخْلَ اةِ  َأْزدُ  َوَٞمَزيَم٦ْم  ََمرًّ َ اَة، ايمن  َ  ايمن 

دِّ  فَمعَم  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ َأْرؽَمَؾ  شُمؿ   ، فُماَمنَ  فُماَمنَ  ُأْزدُ  َوَٞمَزيَم٦ْم   ً ْٝمَؾ  ايم  ً   .(1)هَمَٜمَدََمفُ  ايم

 فائدة:

 ك،ايممم إلم اإليامن فمٗمٝمدة َمـ وحتقهلؿ هم٣ًمدهؿ هق ايمًد طمراب دم ايم٤ًٌم .1

 اخلراب فمٙمٝمٜمؿ اهلل ؽمٙمط أن هلؿ وصمؾ فمز اهلل فمٗم٣مب أي أذىمقا هم٘م٣من هَمَٟمفْمَرُوقا()

يْمٛم٣َمُهؿْ  ايْمَٔمِرمِ  ؽَمْٝمَؾ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم ) ايمًد زمدَم٣مر  ُأىُمؾٍ  َذَواَتْ  صَمٛم َتكْمِ  زمَِجٛم َتْٝمِٜمؿْ  َوزَمد 

ءٍ  َوَأشْمؾٍ  ََخْطٍ  ـْ  َوَرْ ٓ   ُٞمَج٣مِزي َوَهْؾ  ىَمَٖمُروا زماَِم  ٣مُهؿْ صَمَزْيٛمَ  َذيمَِؽ  وَمٙمِٝمؾٍ  ؽِمْدرٍ  َِم  إِ

 إذا: ومٝمؾ وىمام وىمٖمرهؿ، هم٣ًمدهؿ فمعم يمٝمٔم٣مومٌٜمؿ إؽم٣ٌمب ىم٣مٞم٦م أيً  فمعم (ايْمَ٘مُٖمقرَ 

 ايمًد هذا َمـ يتٙمػ َم٣م إصالح واٞمْمٚم٦ًم ايمٌِمغمة، فمـ ايمٌٌم، فمٚمل ايمٗمدر صم٣مء

 تٖم٘مغمايم وفمدم ايمٌِمغمة اٞمْمامس إٓ ايمممك زمٔمد ويمٝمس.. سمٔم٣ملم اهلل إرادة سمٛمٖمذ ضمتك

 ايمِمحٝمح.
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 ومِم٥م ايمٛمٚمٙم٥م َمع ؽمٙمٝمامن

َٙمْٝماَمنَ  َوضُممِمَ  { سَمَٔم٣ملَم: اهلل ُ  وَم٣مَل  ًُ
ـَ  صُمٛمُقُدهُ  يمِ ِـّ  َِم ْٞمسِ  اجْلِ  ُيقَزفُمقنَ  هَمُٜمؿْ  َوايمْم غْمِ  َواإْلِ

٣م َي٣م َٞمْٚمَٙم٥مٌ  وَم٣ميَم٦ْم  ايمٛم ْٚمؾِ  َوادِ  فَمعَم  َأسَمْقا إَِذا ضَمت ك * َ ٣مىمِٛمَ٘مُ  اْدطُمُٙمقا ايمٛم ْٚمُؾ  َأهي  ًَ  َٓ  ؿْ ََم

ؿَ  * َيُْمُٔمُرونَ  َٓ  َوُهؿْ  َوصُمٛمُقُدهُ  ؽُمَٙمْٝماَمنُ  حَيْْمَِٚمٛم ُ٘مؿْ   ً ٌَ ـْ  َو٣مضِمً٘م٣م هَمَت ٣م َِم  َووَم٣مَل  وَمْقهِلَ

٣م َأفْمَٚمَؾ  َوَأنْ  َوايمَِدي   َوفَمعَم  فَمقَم   َأْٞمَٔمْٚم٦َم  ايم تِل ٞمِْٔمَٚمَتَؽ  َأؾْمُ٘مرَ  َأنْ  َأْوِزفْمٛمِل َربِّ   َص٣محِلً

تَِؽ زمِ  َوَأْدطِمْٙمٛمِل سَمْرَو٣مهُ  ٣ٌَمِدكَ  دِم  َرمْحَ كمَ  فِم ٣محِلِ ا.(1)}ايمِم 

 ة مع سليمانلفوائد من قصة النم
همٗم٣مَم٦م زم٣ميمٛمِمٝمح٥م مل سمٖم٘مر ايمٛمٚمٙم٥م دم ٞمج٣مهت٣م، زمؾ سمٖم٘مرت دم ٞمج٣مة أطمريـ،  .1

، هم٣مؽمتحٗم٦م أن سمذىمر دم أفمٓمؿ ىمت٣مب أٞمزيمف اهلل سمٔم٣ملم َمـ ايمًامء إلم ايمٌممي٥مهلؿ، 

 ؿ . يمت٘مقن أؽمقة يمٙم٣ًمفمكم ذم ٞمٖمع أطمريـ وٞمج٣مهت

فمعم ايمٔم٣مزمد ايمذى  ايمذى جيتٜمد يمٛمج٣مة أطمريـ، ايمدافملهمٝمٜم٣م دٓيم٥م فمعم همّمؾ  .1

ـِ ايمٌٌمى وَم٣مَل: جيتٜمد يمٛمج٣مة ٞمٖمًف همٗمط، ًَ ـْ احْلَ ؽُمئَِؾ َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف  همَٔم

َؿ  ـْ َرصُمَٙمكْمِ ىَم٣مَٞم٣م َوؽَمٙم  ائِٝمَؾ، لزَمٛمِ  دمفَم ٣م: إِْهَ شُمؿ  جَيْٙمُِس  ُيَِمعمِّ اظمَْْ٘مُتقزَم٥َم، ىَم٣مَن فَم٣مظم٣ًِم َأضَمُدُِهَ

، غْمَ ُؿ ايمٛم ٣مَس اخْلَ اَم َأهْمَّمُؾ؟ َوأطَمُر: هَمُٝمَٔمٙمِّ ُ ْٝمَؾ َأهي  وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  َيُِمقُم ايمٛم َٜم٣مَر َوَيُٗمقُم ايمٙم 

:"،ُؿ ايمٛم   هَمّْمُؾ َهَذا ايْمَٔم٣ممِلِ ايم ِذى ُيَِمعمِّ اظمَْْ٘مُتقزَم٥َم غْمَ فَمعَم ايْمَٔم٣مزمِِد شُمؿ  جَيْٙمُِس هَمُٝمَٔمٙمِّ ٣مَس اخْلَ

ْٝمَؾ ىَمَٖمّْمعِم فَمعَم َأْدَٞم٣مىُمْؿ َرصُمال ايم ِذى َيُِمقُم ايمٛم َٜم٣مَر،  .(1)لايمدارَم. رواه "َوَيُٗمقُم ايمٙم 
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٣ٌَمِهقِم فمَ و َؿ َرصُمالِن  وَم٣مَل: ـْ َأزمِك ُأََم٣مََم٥َم ايْم ُذىمَِر يمَِرؽُمقِل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

٣م  هَمّْمُؾ ايْمَٔم٣ممِلِ  ":َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم ؿَ  هَمَٗم٣مَل  َوأطَمُر فَم٣ممِلٌ  فَم٣مزمٌِد،َأضَمُدُِهَ

 .(1)ايمؼمَمذيرواه " فَمعَم ايْمَٔم٣مزمِِد ىَمَٖمّْمعِم فَمعَم َأْدَٞم٣مىُمؿْ 

، ومقَمف دمأوًٓ  ل:يمذا ىم٣مٞم٦م دفمقة ىمؾ ٞمٌأولم ايمٛم٣مس زم٣ميمٛمِمٝمح٥م هؿ ومقَمؽ  .3

ٌُُدوا اهلل َ ََم٣م يَم٘مُ يمًالم:وم٣مل ٞمقح فمٙمٝمف ايمِمالة وا ُه إيِنِّ َي٣م وَمْقِم افْم ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ  ْؿ َِم

 . (1)َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فَمَذاَب َيْقٍم فَمٓمِٝمؿٍ 

ُه َأهَمال سَمت ُٗمقنَ ووم٣مل هقد: ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ٌُُدوا اهلل َ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم  .(3)َي٣م وَمْقِم افْم

ُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م  يَمَٗمْد صَم٣مءىُمؿْ  : ووم٣مل سمٔم٣ملم فمـ ٞمٌٝمٛم٣م  ًِ ـْ َأٞمُٖم َرؽُمقٌل َمِّ

ضِمٝمؿٌ   .(4) فَمٛمِت ْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُءوٌف ر 

َؿ  وفمـ َأزمِك ُهَرْيَرَة َرِىَ اهلل ُ فَمٛمُْف وَم٣مَل: وَم٣مَم َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

:ضِمكَم َأْٞمَزَل اهلل ُ فَمز  َوصَم  َي٣م ََمْٔممَمَ وُمَرْيٍش َأْو  "وَم٣مَل:َوَأْٞمِذْر فَمُِمغَمسَمَؽ إوَْمَرزمكِمَ ؾ 

ُ٘مْؿ: ىَمٙمَِٚم٥ًم َٞمْحَقَه٣م: ًَ وا َأْٞمُٖم ـْ اهلل ِ ؾَمْٝمًئ٣م َي٣م اؾْمؼَمُ ٌِْد ََمٛم٣َمٍف ٓ  ٓ ُأنْمٛمِك فَمٛمُْ٘مْؿ َِم زَمٛمِك فَم

ـْ اهلل ِ ؾَمْٝمًئ٣م، لُأنْمٛمِ  ٌِْد اظمُْ  فَمٛمُْ٘مْؿ َِم ـَ فَم ٌ ٣مُس زْم ـْ اهلل ِ ؾَمْٝمًئ٣م،َي٣م فَم  ْم ٙم٤ِِم ٓ ُأنْمٛمِك فَمٛمَْؽ َِم

ـْ اهلل ِ ؾَمْٝمًئ٣م، ٥َم َرؽُمقِل اهلل ِ ٓ ُأنْمٛمِك فَمٛمِْؽ َِم دٍ  َوَي٣م َصِٖمٝم ٥ُم فَمٚم   َوَي٣م هَم٣مؿمَِٚم٥ُم زمِٛم٦َْم حُمَٚم 

ـْ ََم٣مرم لؽَمٙمِٝمٛمِ  ـْ اهلل ِ ؾَمْٝمًئ٣مََم٣م ؾِمْئ٦ِم َِم  . يايمٌخ٣مر  ":ٓ ُأنْمٛمِك فَمٛمِْؽ َِم
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ن فمعم ايمدافمل أن يٌكم يمٗمقَم٥م اخلْمر وؽمٌٝمؾ ايمٛمج٣مة َمٛمف، ضمٝم٧م وديم٦م فمعم أ .4

٣مىمِٛمَُ٘مؿْ :وم٣ميم٦م ًَ ٓ وزمٗمقهل٣م: وىمٝمٖمٝم٥م ايمٛمج٣مة، زَمٝم ٛم٦َم ؽمٌٝمؾ وؿمريؼ،اْدطُمُٙمقا ََم

 زَمٝم ٛم٦َم اخلْمر. حَيْْمَِٚمٛم ُ٘مؿْ 

ـَ ذِم إَْرِض َم٠مَمـ آل همرفمقن: وه٘مذا همٔمؾ  َي٣م وَمْقِم يَمُ٘مُؿ اظمُْْٙمُؽ ايْمَٝمْقَم ـَم٣مِهِري

َٞم٣م َِمـ زَمْٟمِس اهلل ِ إِْن صَم٣مءَٞم٣مهمَ  إلَِم  َوَي٣م وَمْقِم ََم٣م لِم َأْدفُمقىُمؿْ ووم٣مل سمٔم٣ملم: ،(1)َٚمـ َيٛمٌُمُ

َك زمِِف ََم٣م يَمْٝمَس لِم زمِِف فِمْٙمٌؿ  لإلَِم ايمٛم ٣مِر * سَمْدفُمقَٞمٛمِ  لايمٛم َج٣مِة َوسَمْدفُمقَٞمٛمِ  ٕىَْمُٖمَر زم٣ِمهلل ِ َوُأْذِ

٣مرِ َوَأَٞم٣م َأْدفُمقىُمْؿ إلَِم ايْمَٔمِزي  . (1)ِز ايْمَٕمٖم 

ـْ صَم٣مزمٍِر وَم٣مَل:وىمذيمؽ ايمٛمٌل حمٚمد ىمام دم احلدي٧م:  ََمَثعِم ":وم٣مل رؽمقل اهلل  فَم

ـَ همِٝمَٜم٣م َوُهَق  َوََمَثُٙمُ٘مْؿ: ٛم٣َمِدُب َوايْمَٖمَراُش َيَٗمْٔم ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ َأْووَمَد َٞم٣مًرا هَمَجَٔمَؾ اجْلَ

ـ  فَمٛمَْٜم٣م، ُ ـْ  َيُذهب  ـْ َيِدىَوَأَٞم٣م آطِمٌذ زمُِحَجِزىُمْؿ فَم ُتقَن َِم  رواه َمًٙمؿ. "ايمٛم ٣مِر َوَأْٞمُتْؿ سَمَٖمٙم 

ـْ َأزمِك َُمقؽَمك رى اهلل فمٛمف وَم٣مَل: َوََمَثُؾ ََم٣م  ََمَثقِم "(:)وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  وفَم

ْٝمَش زمَِٔمْٝمٛمَ  َرَأْي٦ُم  ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ َأسَمك وَمْقًَم٣م هَمَٗم٣مَل: اهلل ُ: لزَمَٔمَثٛمِ   َأَٞم٣م ايمٛم ِذيرُ  َوإيِنِّ  ل  اجْلَ

قا فَمعَم ََمْٜمٙمِِٜمْؿ: ايْمُٔمْرَي٣مُن هَم٣ميمٛم َج٣مَء ايمٛم َج٣مَء، زَمْتُف  هَمٛمََجْقا: هَمَٟمؿَم٣مفَمْتُف ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم هَمَٟمْدجَلُ َوىَمذ 

ْٝمُش: ٌ َحُٜمْؿ اجْلَ  . "هَم٣مصْمَت٣مضَمُٜمؿْ  ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم هَمَِم

ديمٝمؾ فمعم أن } َيُْمُٔمُرونَ  َٓ  َوُهؿْ  َوصُمٛمُقُدهُ  ؽُمَٙمْٝماَمنُ  حَيْْمَِٚمٛم ُ٘مؿْ  َٓ  { ايمٛمٚمٙم٥م وم٣ميم٦م: .5

ـْ ايمدافمل إلم اهلل ئمرهمف ىمؾ رء دم إرض ودم ايمًامء ىمام صم٣مء ذم احلدي٧م فَم

٣ٌَمِهعِمِّ وَم٣مَل: َؿ: َأزمِك ُأََم٣مََم٥َم ايْم إِن  اهلل َ َوََمالئَِ٘مَتُف  "وم٣مَل َِرؽُمقِل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
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قَت يَمٝمُ  صُمْحِرَه٣م، دمَوَأْهَؾ ايمًاموات وإروٝمكم ضَمت ك ايمٛم ْٚمَٙم٥َم  َِمٙم قَن َوضَمت ك احْلُ

غْمَ  لفَمعَم َُمَٔمٙمِّٚمِ   . يايمؼمَمذرواه  "ايمٛم ٣مِس اخْلَ

أن فمعم ايمدافمل أن حيًـ ايمٓمـ  }َوُهْؿ ٓ َيُْمُٔمُرونَ  {ٞمتٔمٙمؿ َمـ ومقل ايمٛمٚمٙم٥م: .6

 زم٣مٔطمريـ.

ـْ وَمْقهلَِ  * َوُهْؿ ٓ َيُْمُٔمُرونَ  {وٞمتٔمٙمؿ َمـ ومقل ايمٛمٚمٙم٥م: .7 َؿ َو٣مضِمً٘م٣م َِم  ً ٌَ أن  }٣مهَمَت

 فمعم ايمدافمل أن حي٣مول أن يدطمؾ ايمنور فمعم ايمٛم٣مس زم٣مخلْم٣مب احلًـ.

ذيمؽ سمرنمٝم٤م  يمٝم٘مقن دمفمٙمٝمف،  اؽمتح٣ًمن اخلغم وإـمٜم٣مره وَم٘م٣مهمٟمة هم٣مفمٙمف .8

ـُ "(:)ايمٛمٌلهم١من َمـ صٖم٣مت  زمف، وآومتداءيممطمريـ زمٖمٔمٙمف  ًِّ أٞمف ىم٣من حُيَ

ْٝمفِ  ٌُِّح ايمٗمٌٝمَح َوُيَقهِّ يِف وُيٗم ـَ وُيَٗمقِّ وىمؿ َمـ ، (7/141 ايمٌٝمٜمٗمل)ؽمٛمـ ." احلً

ـْ  طمغًما حلًـ صٛمٝمع أصح٣مهب٣م َمثؾ:  ايمٛمٌلأشمٛمك فمٙمٝمٜم٣م  ايمتلاظمقاومػ  َم٣م صم٣مء فَم

كَم إَِذا َأْرََمُٙمقا دِم إِن  إؾَْم ":()ل  وَم٣مَل ايمٛم ٌِ  ى اهلل فمٛمف وَم٣مَل:َأزمِك َُمقؽَمك ر  َٔمِريِّ

ْؿ زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم، ايْمَٕمْزِو،
ؿ  شَمْقٍب َواضِمٍد شمُ  ُٔمقا ََم٣م ىَم٣مَن فِمٛمَْدُهْؿ دِم مَجَ  َأْو وَمؾ  ؿَمَٔم٣مُم فِمَٝم٣مهِلِ

ُٚمقُه زَمْٝمٛمَُٜمْؿ دِم  ًَ ٥ِم: اوْمَت ِقي   ً  .يايمٌخ٣مررواه  "هَمُٜمْؿ َِمٛمِّك َوَأَٞم٣م َِمْٛمُٜمؿْ  إَِٞم٣مٍء َواضِمٍد زم٣ِميم

ـْ َرؽُمقِل اهلل ِ  َؿ وفَم ـ  دِم ": أٞمف وم٣ملَصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ـْ ؽَم  اإِلؽْمالِم ؽُمٛم ٥مً  ََم

ٛم٥ًَم، ًَ ـْ ُأصُمقِرِهْؿ، ضَم ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ٣م زَمْٔمَدُه َِم ـْ فَمِٚمَؾ هِبَ  هَمَٙمُف َأصْمُرَه٣م َوَأصْمُر ََم

ـ   ءٌ َر  ـْ ؽَم ـْ  اإِلؽْمالِم ؽُمٛم ٥ًم ؽَمٝمَِّئ٥ًم: دِم  َوََم ٣م َِم ـْ فَمِٚمَؾ هِبَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف ِوْزُرَه٣م َوِوْزُر ََم

ـْ نَمغْمِ َأْن يَ   .َمًٙمؿ رواه  "ءـْ َأْوَزاِرِهْؿ َر ٛمُْٗمَص َمِ زَمْٔمِدِه َِم
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 ومِم٥م اهلدهد َمع ؽمٙمٝمامن

َد  { سَمَٔم٣ملَم: اهلل ُ وَم٣مَل  ْدُهَد  َأَرى َٓ  رِمَ  ََم٣م هَمَٗم٣مَل  ايمْم غْمَ  َوسَمَٖمٗم  ـَ  ىَم٣منَ  َأمْ  اهْلُ  * ايْمَٕم٣مئٌِكِمَ  َِم

زَمٛم فُ  فَُمذِّ َْذزَمَحٛم فُ  َأوْ  ؾَمِديًدا فَمَذازًم٣م َٕ ْٙمَْم٣منٍ  يَمَٝمْٟمسمَِٝمٛمِّل َأوْ  َٕ ًُ  زَمِٔمٝمدٍ  نَمغْمَ  هَمَٚمَ٘م٧َم  * َُمٌكِمٍ  زمِ

ْ  زماَِم  َأضَمْْم٦ُم  هَمَٗم٣مَل  ـْ  َوصِمْئُتَؽ  زمِفِ  حُتِطْ  مَل ١ٌَمٍ  َِم ١ٌَمٍ  ؽَم  مَتْٙمُِ٘مُٜمؿْ  اَْمَرَأةً  َوصَمْدُت  إيِنِّ  * َيِٗمكمٍ  زمِٛمَ

ـْ  َوُأوسمَِٝم٦ْم  ءٍ  ىُمؾِّ  َِم ٣م َرْ ُجُدو َووَمْقََمَٜم٣م َوصَمْدهُت٣َم * فَمٓمِٝمؿٌ  فَمْرٌش  َوهَلَ ًْ ْٚمسِ  نَ َي  يمِٙمُم 

ـْ  ـَ  اهلل ِ ُدونِ  َِم ؿُ  َوَزي  ْٝمَْم٣منُ  هَلُ ؿْ  ايمُم  ُهؿْ  َأفْماَمهَلُ ـِ  هَمَِمد  ٌِٝمؾِ  فَم  ً َتُدونَ  َٓ  هَمُٜمؿْ  ايم ٓ   * هَيْ  َأ

ُجُدوا ًْ ِرُج  ايم ِذي هللِ ِ َي ٤ْمءَ  خُيْ اَمَواِت  دِم  اخْلَ  ً َْرضِ  ايم ْٕ ُٖمقنَ  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  َوا  َوََم٣م خُتْ

ٓ   إيَِمفَ  َٓ  اهلل ُ * سُمْٔمٙمِٛمُقنَ   ىُمٛم٦َْم  َأمْ  َأَصَدوْم٦َم  ؽَمٛمَٛمُْٓمرُ  وَم٣مَل  * ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ايْمَٔمْرشِ  َرب   ُهقَ  إِ

ـَ   َيْرصِمُٔمقنَ  ََم٣مَذا هَم٣مْٞمُٓمرْ  فَمٛمُْٜمؿْ  سَمَقل   شُمؿ   إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟميْمِٗمفْ  َهَذا زمِ٘مَِت٣ميِب  اْذَه٤ْم  * ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  َِم

٣م َي٣م وَم٣ميَم٦ْم  * َ فُ  * ىَمِريؿٌ  ىمَِت٣مٌب  إرَِم   ُأيْمِٗملَ  ينِّ إِ  اظْمَأَلُ  َأهي  ـْ  إِٞم  فُ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  َِم ؿِ  َوإِٞم  ًْ  اهلل ِ  زمِ

ـِ  مْحَ ضِمٝمؿِ  ايمر  ٓ   * ايمر  ٙمِِٚمكمَ  َوْأسُمقيِن  فَمقَم   سَمْٔمُٙمقا َأ ًْ ٣م َي٣م وَم٣ميَم٦ْم  * َُم َ  دِم  َأهْمُتقيِن  اظْمَأَلُ  َأهي 

ـُ  وَم٣ميُمقا * ُْمَٜمُدونِ سمَ  ضَمت ك َأَْمًرا وَم٣مؿمَِٔم٥مً  ىُمٛم٦ُْم  ََم٣م َأَْمِري ةٍ  ُأويُمق َٞمْح  زَمْٟمسٍ  َوُأويُمق وُمق 

ََْمرُ  ؾَمِديدٍ  ْٕ ـَ  ََم٣مَذا هَم٣مْٞمُٓمِري إيَِمْٝمِؽ  َوا  وَمْرَي٥مً  َدطَمُٙمقا إَِذا اظمُُْٙمقكَ  إِن   وَم٣ميَم٦ْم  * سَمْٟمَُمِري

ُدوَه٣م ًَ ةَ  َوصَمَٔمُٙمقا َأهْم ٥مٍ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  َُمْرؽِمَٙم٥مٌ  * َوإيِنِّ  َيْٖمَٔمُٙمقنَ  َوىَمَذيمَِؽ  َأِذيم ٥مً  َأْهٙمَِٜم٣م َأفِمز  ِدي   هِبَ

ـِ  وَم٣مَل  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  صَم٣مءَ  هَمَٙمام   * اظمُْْرؽَمُٙمقنَ  َيْرصِمعُ  زمِؿَ  هَمٛم٣َمـمَِرةٌ  وَٞم  طَمغْمٌ  اهلل ُ آسَم٣ميِنَ  هَماَم  زماَِملٍ  َأمُتِد 

تُِ٘مؿْ  َأْٞمُتؿْ  زَمْؾ  آسَم٣مىُمؿْ  مِم ٣م ِدي  ٌََؾ  َٓ  زمُِجٛمُقدٍ  ُٜمؿْ هَمَٙمٛمَْٟمسمَِٝمٛم   إيَِمْٝمِٜمؿْ  اْرصِمعْ  * سَمْٖمَرضُمقنَ  هِبَ ؿْ  وِم  هَلُ

٣م ٣م َي٣م وَم٣مَل  * َص٣منِمُرونَ  َوُهؿْ  َأِذيم ٥مً  َِمٛمَْٜم٣م َويَمٛمُْخِرصَمٛم ُٜمؿْ  هِبَ َ ُ٘مؿْ  اظمَْأَلُ  َأهي   زمَِٔمْرؾِمَٜم٣م َيْٟمسمِٝمٛمِل َأي 

ٌَْؾ  ٙمِِٚمكمَ  َيْٟمسُمقيِن  َأنْ  وَم ًْ ـَ  فِمْٖمِري٦ٌم  وَم٣مَل  * َُم ِـّ  َِم ٌَْؾ  زمِفِ  آسمِٝمَؽ  َأَٞم٣م اجْلِ ـْ  سَمُٗمقمَ  َأنْ  وَم  َِم
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ـَ  فِمْٙمؿٌ  فِمٛمَْدهُ  ايم ِذي وَم٣مَل  * َأَِمكمٌ  يَمَٗمِقي   فَمَٙمْٝمفِ  َوإيِنِّ  ََمَٗم٣مَِمَؽ  ٌَْؾ  زمِفِ  آسمِٝمَؽ  َأَٞم٣م ايْم٘مَِت٣مِب  َِم  وَم

ا َرآهُ  هَمَٙمام   ؿَمْرهُمَؽ  إيَِمْٝمَؽ  َيْرسَمد   َأنْ  َتِٗمرًّ ًْ ـْ  َهَذا وَم٣مَل  فِمٛمَْدهُ  َُم ٌُْٙمَقيِن  َريبِّ  هَمّْمؾِ  َِم  رُ َأَأؾْم٘مُ  يمَِٝم

ـْ  َأىْمُٖمرُ  َأمْ  اَم  ؾَمَ٘مرَ  َوََم فِ  َيُْمُ٘مرُ  هَم١مِٞم  ًِ ـْ  يمِٛمَْٖم ُروا وَم٣مَل  * ىَمِريؿٌ  نَمٛمِل   َريبِّ  هَم١مِن   ىَمَٖمرَ  َوََم  َٞم٘مِّ

٣م َتِدي َٞمٛمُْٓمرْ  فَمْرؾَمَٜم٣م هَلَ ـَ  سَمُ٘مقنُ  َأمْ  َأهَتْ ـَ  َِم َتُدونَ  َٓ  ايم ِذي  َأَهَ٘مَذا وِمٝمَؾ  صَم٣مَءْت  هَمَٙمام   * هَيْ

فُ  ٦ْم وَم٣ميمَ  فَمْرؾُمِؽ  ـْ  ايْمِٔمْٙمؿَ  َوُأوسمِٝمٛم٣َم ُهقَ  ىَمَٟمٞم  ٌْٙمَِٜم٣م َِم ٙمِِٚمكمَ  َوىُمٛم ٣م وَم ًْ َه٣م * َُم  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم٣م َوَصد 

ٌُُد  ـْ  سَمْٔم ٣َم اهلل ِ ُدونِ  َِم ـْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إهِن  ـَ  وَمْقمٍ  َِم ٣م وِمٝمَؾ  * ىَم٣مهمِِري َح  اْدطُمقِم  هَلَ ْ  َرَأسْمفُ  هَمَٙمام   ايمٌم 

ٌَْتفُ 
ًِ ٥مً  ضَم ـْ  َوىَمَُمَٖم٦ْم  جُل  فُ  وَم٣مَل  ٣موَمْٝمَٜم٣مؽَم  فَم ٌح  إِٞم  دٌ  َسْ ـْ  مُمَر   إيِنِّ  َربِّ  وَم٣ميَم٦ْم  وَمَقاِريرَ  َِم

 .(1)} ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  هللِ ِ ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ََمعَ  َوَأؽْمَٙمْٚم٦ُم  َٞمْٖمِز  ـَمَٙمْٚم٦ُم 

 فوائد من قصة سليمان مع الهدهد:
 اهلدهد جتقل صمقيم٥م هم٣مهتدت دويم٥م..1

جؿ)صٕمغم( واظم٘م٣مٞم٥م همٜمق) إذا ٞمٓمر ايمدافمل إلم اهلدهد َمـ ضمٝم٧م احل .1

ظم٘م٣مٞم٥م آصمتامفمٝم٥م، ؿمغم(، همال يًتٗمؾ اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف، َمـ ضمٝم٧م) احلجؿ، ا

، ايمٙم٣ًمن(، هم٣مهلدهد دفم٣م وايمذئ٤م دفم٣م، ويمٝمس َمٔمٜمؿ ايمٙم٣ًمن، ايمٕمٛمك، ايمٖمٗمر

 ايمُمٝمخ إٞمٔم٣مم ىم٣من يٗمقل اهلل اؽمتخدَمٛمل وأٞم٣م أطمرس) أي: ومٙمٝمؾ ايم٘مالم (.

ومقة اظمٌٔمقث َمـ ومقة وَمـ صٕمر ضمجؿ اهلدهد وؤمػ ومقسمف، ٞمٟمطمذ أن  .3

 ايم٣ٌمفم٧م.. همٖمل ضمٝم٣مة ايمٛمٌل ايمذي َمزق ىمت٣مب ايمٛمٌل َمزق اهلل َمٙم٘مف وأهٙم٘مف.

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

132  

ٓ سمٗمقل أٞم٣م ٓ أؽمتْمٝمع أدفمق إلم اهلل، همًٜمؾ أن سمدل ايمٛم٣مس فمعم ايمدفم٣مة  .4

أي سمرنمٌٜمؿ دم احلّمقر ظمج٣ميمس ايمدفم٣مة وايمٔمٙمامء، وىمذيمؽ سمدل ايمٔمٙمامء فمعم 

 ايمٛم٣مس، ىمام همٔمؾ اهلدهد.

َم٘مٙمػ زم٣ميمدفمقة، وومد سمٓم٣مهرت دٓئؾ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م ٓ سمٗمقل أٞم٣م نمغم  .5

فمعم همروٝم٥م ايمدفمقة، همٟمضمٝم٣مٞم٣م سم٘مقن همرض فمكم وأضمٝم٣مٞم٣م سم٘مقن همرض ىمٖم٣مي٥م فمعم 

 إَم٥م ضم٤ًم إضمقال وايمزَم٣من، ويمؽ دم اهلدهد أؽمقة نم٣مر َمـ أصمؾ ايمتقضمٝمد. 

َد  {ٞمٟمطمذ َمـ ومقيمف: .6  فمعم ايمرافمل أن يتٖمٗمد رفمٝمتف َمٜمام صٕمرت أو } ايمْم غْمَ  َوسَمَٖمٗم 

: وم٣مل () ايمٛمٌل فمـ فمٛمٜمام اهلل ريض فمٚمر زمـ اهلل فمٌد ٔمـىمػمت، أو ومؾ ؾمٟمهن٣م، هم

"  َٓ ُ٘مؿْ  َأ ُ٘مؿْ  َراٍع، ىُمٙم  ُئقٌل  َوىُمٙم  ًْ ـْ  ََم ََِمغمُ  َرفِمٝم تِِف، فَم ْٕ ِذي فَمعَم ايمٛم ٣مِس َراٍع، ايم   هَم٣م

صُمُؾ َراٍع فَمعَم َأْهِؾ زَمْٝمتِِف، ـْ َرفِمٝم تِِف، َوايمر  ُئقٌل فَم ًْ ُئقٌل فَمٛمُْٜمْؿ، َواظمَْْرَأُة  َوُهَق ََم ًْ َوُهَق ََم

ٌُْد َراٍع فَمعَم ََم٣مِل ؽَمٝمِِّدِه  ُئقيَم٥ٌم فَمٛمُْٜمْؿ، َوايْمَٔم ًْ َرافِمَٝم٥ٌم فَمعَم زَمْٝم٦ِم زَمْٔمٙمَِٜم٣م َوَويَمِدِه، َوِهَل ََم

ـْ َرفِمٝم تِفِ  ُئقٌل فَم ًْ ُ٘مْؿ ََم ُ٘مْؿ َراٍع، َوىُمٙم  َٓ هَمُ٘مٙم  ُئقٌل فَمٛمُْف، َأ ًْ  .َمتٖمؼ فمٙمٝمف" َوُهَق ََم

ـَ ايْمَٕم٣مئٌِكِمَ  ََم٣م رِمَ {دم ومقيمف سمٔم٣ملم: .7 ْدُهَد َأْم ىَم٣مَن َِم زَمٛم فُ  *ٓ َأَرى اهْلُ فَُمذِّ  فَمَذازًم٣م َٕ

َْذزَمَحٛم فُ  َأوْ  ؾَمِديًدا ْٙمَْم٣منٍ  يَمَٝمْٟمسمَِٝمٛمِّل َأوْ  َٕ ًُ أن َمـ ايمٔمدل أن ي٘مقن ايمٔمٗم٣مب فمعم }َُمٌكِمٍ  زمِ

 دما وومد ومٌم ومدر ايمذٞم٤م، همًٙمٝمامن سمقفمده زم٣ميمٔمذاب ايمُمديد إن ىم٣من ضم٣مرًض 

٣ًٌم زمدون فمذر َمٗمٌقل، واصمٌف، وفمعم ايمقارم أن ئم٣موم٤م اظمذٞم٤م  وايمذزمح إن ىم٣من نم٣مئ

 يمٝم٘مقن زاصمرا يمٕمغمه.
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ـْ ( فم٣موم٤م اظمذٞمٌكم، هموايمرأهم٥م زم٣مجل٣مين جتٔمٙمف يتامدى دم نمٝمف.. وهذا ٞمٌٝمٛم٣م ) .8 َٔم

ـِ ََم٣ميمٍِؽ: ـْ فُمَرْيٛم٥ََم وَمِدَُمقا فَمعَم َرؽُمقِل اهلل ِ َأَٞمِس زْم ، ِديٛم٥ََم هَم٣مصْمَتَقْوَه٣م اظمَْ  () َأن  َٞم٣مؽًم٣م َِم

ْؿ َرؽُمقُل اهلل ِ  هَمَٗم٣مَل  ـْ ":()هَلُ زُمقا َِم َدوَم٥ِم هَمَتمْمَ ُرصُمقا إلَِم إزِمِِؾ ايمِم  إِْن ؾِمْئُتْؿ َأْن خَتْ

٣م ٣ٌَمهِن٣َم َوَأزْمَقاهِلَ قا، "َأيْم فَم٣مِة هَمَٗمَتُٙمقُهْؿ، هَمَٖمَٔمُٙمقا هَمَِمح  وا شُمؿ  ََم٣ميُمقا فَمعَم ايمر  ـْ  َواْرسَمد  فَم

ِ ()َوؽَم٣موُمقا َذْوَد َرؽُمقِل اهلل ِ  اإِلؽْمالِم، ٌََٙمَغ َذيمَِؽ ايمٛمٌ  ٌََٔمـ٧َم دِم () ل  ،هَم َأشَمِرِهْؿ  ،هَم

ْؿ َوَأْرصُمـَٙمُٜمْؿ، هَمُٟمسمَِك هِبِْؿ، ِة  لَوسَمـَرىَمُٜمْؿ همِـ َوؽَمـَٚمـَؾ َأفْمُٝمٛمَُٜمْؿ، هَمَٗمَْمَع َأْيِدهَيُ ـر  احْلَ

 . (1)"  ضَمت ك ََم٣مسُمقا

ْٙمَْم٣مٍن َُمٌكِمٍ  لَأْو يَمَٝمْٟمسمَِٝمٛمِّ {:وومقيمف سمٔم٣ملم .9 ًُ  .ء ضمتك سمث٦ٌم إداٞمتفير٣مظمتٜمؿ زمهم}زمِ

 ايمٖم٣مء يمٙمتٔمٗمٝم٤م سمدل فمعم ومٌم َمدة نمٝم٣مزمف.} زَمِٔمٝمدٍ  نَمغْمَ  هَمَٚمَ٘م٧َم  {:وومقيمف سمٔم٣ملم .12

ْ  زماَِم  َأضَمْْم٦ُم  هَمَٗم٣مَل  {:وومقيمف سمٔم٣ملم  .11 اجلرأة دم ايمدهم٣مع فمـ ايمٛمٖمس } زمِفِ  حُتِطْ  مَل

  يمًٙمْم٣من ايمٔم٣مدل.وٓ ؽمٝمام َمع اظمحؼ، أَم٣مم ا

ْ  زماَِم  َأضَمْْم٦ُم  {:وومقيمف سمٔم٣ملم .11  ٓ فمٙمامً  ئمٙمؿ أن يمٙمٚمٖمّمقل يٚم٘مـ } زمِفِ  حُتِطْ  مَل

 زب فمٛمف َمثٗم٣مل ذرة دمشم٣ٌمت ىمامل ايمٔمٙمؿ هلل وضمده ايمذى ٓ ئمايمٖم٣موؾ.. إل ئمٙمٚمف

ويمٗمد وم٣مل  فمعم فم٘مس فمٙمؿ ايمٌمم، وٓ ختٖمك فمٙمٝمف طم٣مهمٝم٥م، ايمًامء، إرض وٓ دم

ـَ ايْمِٔمْٙمِؿ إِٓ وَمٙمِٝمالً َوََم٣م أُ اهلل يمٛمٌٝمف: وهذا ٓ يٛمٗمص َمـ ومدر ؽمٙمٝمامن ،(1)وسمِٝمُتْؿ َِم
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٘مَؿ وُأفمْمَِك ايْمَٖمْٜمَؿ، ُأوت ،يوهق ايمذ فمٙمٝمف ايمًالم، َؿ َمٛمْمؼ ايمْمغِم  احْلُ وفُمٙمِّ

 .(1) َوىُماًل آسَمْٝمٛم٣َم ضُمْ٘ماًم َوفِمْٙماًم  وم٣مل سمٔم٣ملم: ايمُٔمجِؿ،

إينِّ فمعَم فِمْٙمٍؿ َِمـ  ":َُمقؽَمكي٣م : وم٣مل وظم٣م ص٣مضَم٤َم)اخلُي(َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم     

َٚمَ٘مُف اهلل ُ ٓ  َٚمٛمِٝمِف ٓ سَمْٔمَٙمُٚمُف أْٞم٦َم، وَأْٞم٦َم فمعَم فِمْٙمٍؿ َِمـ فِمْٙمِؿ اهلل ِ فَمٙم  فِمْٙمِؿ اهلل ِ فَمٙم 

َٓ أفْمِِص يمَؽ أَْمًرا}أفْمَٙمُٚمُف، هَمٗم٣مَل َُمقؽَمك:  ، هَمٗم٣مَل {ؽَمَتِجُديِن إْن ؾَم٣مَء اهلل ُ َص٣مزمًِرا، و

: َٟميْمٛمِل فمـ رٍء ضمت ك ُأضْمِدَث يمَؽ َمٛمف ِذىْمًرا} يمف اخَلِيُ ًْ ٌَْٔمَتٛمِل همال سَم ، {هَم١مِِن اسم 

ْت ؽَمِٖمٝمٛم٥ٌَم هَمَ٘مٙم ُٚمقُهْؿ أْن حَيِْٚمُٙمقُهْؿ،  ٌَْحِر هَمَٚمر  هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م َيْٚمُِمَٝم٣مِن فمعَم ؽَم٣مضِمِؾ ايم

ٖمِ   ً ٣ٌَم دم ايم
ٓ  واخَلِيُ ومْد هَمَٔمَرهُمقا اخَلِيَ هَمَحَٚمُٙمقُهْؿ زمٕمغِم َٞمْقٍل، هَمَٙمام  َرىمِ ٝمٛم٥َِم مَلْ َيْٖمَجْٟم إ

ِٖمٝمٛم٥َِم زم٣ميمَٗمُدوِم، هَمٗم٣مَل يمف َُمقؽَمك: وَمْقٌم ومْد مَحَُٙمقَٞم٣م زمٕمغِم َٞمْقٍل   ً وَمَٙمَع يَمْقضًم٣م َِمـ أيْمَقاِح ايم

ْ أوُمْؾ فَمَٚمْدَت إلم ؽَمِٖمٝمٛمَتِِٜمْؿ هَمَخَروْمَتَٜم٣م ) يمُِتْٕمِرَق أْهَٙمَٜم٣م يمَٗمْد صِمْئ٦َم ؾمٝمًئ٣م إَْمًرا وم٣مَل أمَل

َٓ سُمْرِهْٗمٛمِل َِمـ أَْمِري  إٞم َؽ  ٝم٦ُم و ًِ ا وم٣مَل ٓ سُم٠َماطِمْذيِن زمام َٞم َتْمِٝمَع ََمِٔمل َصػْمً ًْ ـْ سَم يَم

ا (، وم٣مَل: ووم٣مَل َرؽمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فمٙمٝمف وؽمٙم َؿ: وىَم٣مَٞم٦ِم إُولَم َِمـ َُمقؽَمك فُمْنً

ِٖمٝمٛم٥َِم   ً َٝم٣مًٞم٣م، وم٣مَل: وصَم٣مَء فُمِْمُٖمقٌر هَمَقوَمَع فمعَم ضَمْرِف ايم ًْ
ٌَْحِر َٞمْٗمَرًة، هَمٗم٣مَل ٞمِ هَمٛمََٗمَر دم ايم

ٓ  َِمْثُؾ َم٣م َٞمَٗمَص هذا ايمُٔمِْمُٖمقُر َِمـ  : َم٣م فِمْٙمِٚمل وفِمْٙمُٚمَؽ َِمـ فِمْٙمِؿ اهلل ِ إ يمف اخَلِيُ

ٌَْحِر،  رواه ايمٌخ٣مري...… هذا ايم

اؽمتٖمِم٣مل إطم٣ٌمر هم١من اهلدهد صم٣مء زمٚمٔمٙمقَم٣مت  َأضَمْْم٦م   ومقيمف: ودم .13

 َمٙم٘م٥م، لهمٜم وايمدٞمٝمقي٥م: ايمديٛمٝم٥م )زمٙمٗمٝمس(أضمقال زمجٚمٝمع حمٝمْم٥م ىم٣مَمٙم٥م َمٖمِمٙم٥م
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وسمٔمٌد ايمُمٚمس َمـ  ء،ٝم٦م َمـ ىمؾ روأوسم وهل٣م فمرش فمٓمٝمؿ، وفمٛمده٣م صمٛمد،

وهذا أصؾ  أو ؿمٙم٤م اظمزيد، أضمقاهل٣م، فمـ إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم لُيٕمٛم  وهذا هلل،دون ا

 ؾم٣مَمٙم٥م وص٣مدوم٥م.  ىم٣مَمٙم٥م، َمٖمِمٙم٥م، َمـ أصقل ٞمٗمؾ إطم٣ٌمر أن سم٘مقن:

ٌَٟمٍ َوصِمْئُتؽ َمِ ) ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .14 إطم٣ٌمر اهل٣مَم٥م ( أٞمف ٓ زمد َمـ سمقصٝمؾ  ـْ ؽَم

 ظمـ زمٝمده إَمر.وايمٛم٣مهمٔم٥م 

ـْ  .15 ٌَٟمٍ(  ومقيمف َمـ: )َِم َؾ  ( اهلدهد ضمٝم٧م إن) فمعم زُمٔمد اظم٘م٣من، ٝمؾديم ٜمقهمؽَم ٚم  حَتَ

اُٞمف) ايمقصقل إلم ممٙم٘م٥م)ؽمٌٟم(، جم٣مهدة ىمٌغمة دم شمؿ محُٙمف  شمؿ رصمقفُمف، ( يمًٌٟمٍ  هَمَْمغَمَ

ورصمقفمف وومْمٔمف سمٙمؽ  َمرة أطمرى، )زمٙمٗمٝمس(رؽم٣ميم٥م ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف ايمًالم إلم

٣ًٌم دم ذيمؽ: وجم٣مهدسمف دم هم٣مت،اظم٣ًم وذم  َمٗم٣مَمف، ٙمقوفمُ  ِرهمٔم٥م اهلدهد، ىم٣من ؽمٌ

ؽمٌٝمؾ دفمقة  وذم هذا سمرنمٝم٤م ؾمديد يمتحٚمؾ اظمُمٗم٣مت دم ..هداي٥م زمٙمٗمٝمس وومقَمٜم٣م

وهذا  وأن هذه اظمج٣مهدات ؽم٤ٌم يمٙمخغم، ايمٛم٣مس إلم احلؼ أو دٓيمتٜمؿ فمعم اهلدى،

ُرٞمَ  ( (هم٣ميمٛمٌل ؽمٌٝمؾ ايمدفمقة، دموايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام  ،(ل)٣م زمتّمحٝم٣مت ايمٛمٌُيَذىمِّ

زمـ فمٚمغم رى اهلل وَمِمٔم٤م  يمٝمدفمقه٣م إلم اإلؽمالم، َم٣مؾمًٝم٣م: )ايمْم٣مئػ( ذه٤م إلم

 يدفمق إلم اهلل: إلم)اظمديٛم٥م اظمٛمقرة(همٚم٘م٧م همٝمٜم٣م فم٣مًَم٣م ىم٣مَماًل،  لفمٛمف أرؽمٙمف ايمٛمٌ

٣ًٌم يمدطمقل أهٙمٜم٣م  وم٣مل  ٜمؿ يمٛمٌمة ؽَمٝمِِّد إٞم٣مم.اإلؽمالم وومٝم٣مَم دمضمتك صمٔمٙمف اهلل ؽمٌ

ٛمكِمَ سمٔم٣ملم: ًِ ٌَُٙمٛم٣َم َوإِن  اهلل َ ظَمََع اظمُْْح ـَ صَم٣مَهُدوا همِٝمٛم٣َم يَمٛمَْٜمِدَيٛم ُٜمْؿ ؽُم    .(1)َوايم ِذي
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ٌَٟمٍ َيِٗمكمٍ  ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .16 وهمٝمٜم٣م أن أهؿ .. ايمتٟمىمد َمـ إطم٣ٌمر ومٌؾ ٞمٗمٙمٜم٣م  زمِٛمَ

 .٥مس وفمٗم٣مئدهؿ وأضمقاهلؿ ايمديٛمٝمايمٛم٣م إطم٣ٌمر فمـ ديـ لإٞم٣ٌمء وإطم٣ٌمر ه

ٓيم٥م فمعم أن سمٛمِمٝم٤م اظمرأة همٝمٜم٣م د َوصَمْدُت اَْمَرَأًة مَتْٙمُِ٘مُٜمؿْ  إيِنِّ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .17

 اإلؽمالم ٓ سم٘مقن اظمرأة: دمويم٘مـ  َمـ فم٣مدة أهؾ ايم٘مٖمر واظمٙمؾ إطمرى، لَمٙم٘م٥م ه

 وٓ ٚمثٙمٜم٣م،ايمِمالة إٓ زم دموٓ سم٘مقن إَم٣مَم٥م  أو وم٣موٝم٥م، أو ضم٣مىمٚم٥م، أو وايمٝم٥م، طمٙمٝمٖم٥م،

 ظمَ ٣م زَمَٙمَغ َرؽُمقَل اهلل ِ  َووَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مَرَة رى اهلل فمٛمف: فمٚمؾ خت٣ميمط همٝمف ايمرصم٣مل، دمسمٔمٚمؾ 

ى وَم٣مَل: ُ٘مقا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمِٛم٦َْم ىمِْنَ ـْ ُيْٖمٙمَِح وَمْقٌم َويم ْقا َأَْمَرُهْؿ  "َأن  َأْهَؾ هَم٣مِرَس وَمْد ََمٙم  يَم

 .(1)"اَْمَرَأًة 

اَمتالك  ،ايمدٞمٝمقي َمـ ىمامل اظمٙمؽءٍ وسمَِٝم٦ْم َِمـ ىُمؾِّ َر َوأَ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .18

 .إؽم٣ٌمب اظمختٙمٖم٥م 

ؿْ :ومقيمف سمٔم٣ملم ودم .19 ْٝمَْم٣مُن َأفْماَمهَلُ ُؿ ايمُم  ـَ هَلُ أن اسم٣ٌمع ايمُمٝمْم٣من ؽم٤ٌم يم٘مؾ  َوَزي 

 ذ.

ٌِٝمؾِ ذم ومقيمف سمٔم٣ملم و .12  ً ـِ ايم ُهْؿ فَم  .أن ؽمٌٝمؾ احلؼ واضمد  هَمَِمد 

الَم٥م همْمرة اهلدهد وايمدواب ديمٝمؾ فمعم ؽم َتُدونَ هَمُٜمْؿ ٓ هَيْ :ذم ومقيمف سمٔم٣ملمو .11

 .وايمْمغم 

ُجُدوا هلِل ِ ومقيمف سمٔم٣ملم  دم .11 ًْ ديمٝمؾ فمعم اهلؿ  واحلزن واحلروم٥م دم ومٙم٤م  َأٓ  َي

 اهلدهد.
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اَمَواِت َوإَْرضِ ذم ومقيمف سمٔم٣ملم و .13  ً ٤ْمَء ذِم ايم فمعم ايمدافمل  ايم ِذى خُيِْرُج اخْلَ

ىمرهؿ اهلدهد زم٣ميمٛمٔمؿ ايمتل يراه٣م ىمؾ يقم، هم٘مذيمؽ أن يذىمر ايمٛم٣مس زمٛمٔمؿ اهلل.. وذ

 ىمؾ دم َمٜمٛمتف يًتْمٝمع أن يًتدل فمعم ومدرة اهلل وفمٓمٚمتف َمـ طمالل َمٜمٛمتف.

فمعم ايمدافمل إذا رأى ؾمٝمئ٣م يٓمـ أٞمف   َرب  ايْمَٔمْرِش ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .14

ن فمٓمٝمؿ همٙمٝمًتِمٕمره أَم٣مم ومدرة اهلل وفمٓمٚمتف وَم٣م اؽمتقدفمف دم خمٙمقوم٣مسمف، ويمٝمٔمٙمؿ أ

اهلل طم٣ميمؼ ىمؾ ص٣مٞمع وصٛمٔمتف.. هم٣مهلدهد فمٛمدَم٣م رأى فمرش زمٙمٗمٝمس ووصٖمف زمٟمٞمف 

فمٓمٝمؿ )وصػ جم٣مزي( همٌكم أن ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ) ضمٗمٝمٗم٥م( هق فمرش رزمٛم٣م صمؾ 

 صماليمف.

، ديمٝمؾ يمدضمض ؾمٌٜم٥م َمـ نمغم ومقَمف ونمغم صمٛمًف دمدفمقة اهلدهد ىم٣مٞم٦م  .15

 يٗمقل ادع ومقَمؽ واسمرك احلرىم٥م فمعم ايمٕمغم.

زم٣مب ايمُمٖمٗم٥م فمعم اخلٙمؼ، ،زمٝمٛمام ىم٣مٞم٦م دفمقة ىم٣مٞم٦م َمـ  ( ايمٛمٚمٙم٥م ٞمِمٝمح٥م) .16

َأٓ  ضمٝم٧م وم٣مل سمٔم٣ملم فمعم يم٣ًمن اهلدهد َمـ زم٣مب ايمٕمغمة يمٙمحؼ، اهلدهد،

ُجُدوا هللِ ِ ًْ ٤ْمَء دِم  َي ُٖمقَن َوََم٣م  ايم ِذى خُيِْرُج اخْلَ اَمَواِت َوإَْرِض َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م خُتْ  ً ايم

وذم  ،ٗمقَمفن َمُمٖمًٗم٣م ٞم٣مصًح٣م يمهمٜمذه ايمٔم٣مؿمٖم٥م ٓزَم٥م يم٘مؾ داع أن ي٘مق، سُمْٔمٙمِٛمُقنَ 

رضب أضمد ايمٔمٙمامء  ويٕمّم٤م ويٕم٣مر ٓٞمتٜم٣مىمٜم٣م، ٞمٖمس ايمقوم٦م ئمٓمؿ ضمرَم٣مت اهلل،

همتْم٣مول إخ  ذو ؾمٟمن فمٓمٝمؿ ويمف أٌخ صٕمغم، )ىمرصمٍؾ يمف وايمٌد وومقر، َمث٣مًٓ يمذيمؽ

هم٘م٣مٞم٦م فم٣مؿمٖم٥م  ايمِمٕمغم فمعم َمٗم٣مم أزمٝمف، همٗم٣مم ايمقايمد زميزمف رضزًم٣م ؾمديًدا َمػمضًم٣م،
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ٞمٖمس ايمقوم٦م  أطمٝمف ايمذى ٓ حيتٚمؾ ايميب ويم٘مـ دمفمعم  أن يُمٖمؼ ذيمؽ ايمرصمؾ،

 ىمٝمػ هُي٣من ايمقايمد ايمقومقر؟. فمٛمده ايمٕمغمة،

ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .17 ُ َمـ إطم٣ٌمر ومٌؾ  َأَصَدوْم٦َم َأْم ىُمٛم٦َْم َِم ايمت ٌَكم 

 .احل٘مؿ فمٙمٝمٜم٣م أو إؾم٣مفمتٜم٣م

هد ظم٣م فمٚمؾ هم١من اهلد ( ايمدافملوهمٝمٜم٣م )فمٓمٝمؿ شمقاب اْذَه٤ْم ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .18

٣ًٌم إلطمراج)ؽمٌٟم( صمٜمد اهلداي٥م، دم أصمزل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم  َمـ ايمٕمقاي٥م، وىم٣من ؽمٌ

ورهمع يمف اظمٗم٣مم  طمغم ايم٘مت٤م اظمُْٛمَْزيم٥م، دمهمذىمره  ايمثٛم٣مء، دموزم٣ميمغ يمف  يمف ايمٔمْم٣مء،

ك ٞمًٙمف َمـ  وايمتٜمديد، أن اهلل رهمع فمٛمف ايمذزمح، وىم٣من َمـ شمقازمف: واظمَْٛمِْزيَم٥م، وَٞمج 

ىمام أطمػم زمذيمؽ  ذئمتٛم٣م، دمهمال جيقز أن يذزمح اهلدهد  ايمقفمٝمد،ايمذزمح إلم يقم 

ٌ ٣مٍس رى اهلل فمٛمٜمام وَم٣مَل: إِ  ـِ فَم ـْ ازْم ـْ  ()ل  ن  ايمٛم ٌِ ضمٌٝمٌٛم٣ًم فَم ـْ وَمْتِؾ َأْرزَمٍع َِم  هَنَك فَم

: َوابِّ ْدُهُد، َوايمٛم ْحَٙم٥ُم، ايمٛم ْٚمَٙم٥ُم، ايمد  دُ  َواهْلُ َ (وىمذيمؽ ُئْمَْمك هذا ايمثقاب 1)"َوايمٌم 

٣مِرَث  ودفم٣م َمثٙمف، يم٘مؾ َمـ ٞمح٣م ٞمحق اهلدهد، ـَ  همٜمذا احْلَ ٙمِؿِ  زْم ًْ ـِ  َُم ٣مِرِث  زْم  احْلَ

ُث  ، ايمت ِٚمٝمِٚملّ  ـْ  حُيَدِّ ٥مٍ  دِم  () اهلل ِ َرؽُمقُل  َأزمِٝمِف زَمَٔمَثٛم٣َم فَم ي   اظمَُْٕم٣مرَ  زَمَٙمْٕمٛم٣َم هَمَٙمام   َهِ

ٌَْٗم٦ُم  هَمَرِد  اؽْمَتْحَثْث٦ُم  ًَ ٣ميِن  َأْصَح٣ميِب  هَم ل   َوسَمَٙمٗم  ٞمكِمِ  احْلَ ؿْ  هَمُٗمْٙم٦ُم  ، زم٣ِميمر   َٓ  وُمقيُمقا:  هَلُ

ٓ   إيَِمفَ  َرُزوا، َوضْمَدهُ  اهلل ُ  إِ  ايْمَٕمٛمِٝمَٚم٥َم، ضَمَرَْمَتٛم٣َم: َووَم٣ميُمقا َأْصَح٣ميِب، هَماَلََمٛمِل هَمَٗم٣ميُمقَه٣م، حُتْ

وهُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  وَمِدَْمٛم٣َم هَمَٙمام    هَمَدفَم٣ميِن، َصٛمَْٔم٦ُم، ِذيزم٣ِميم   َأطْمػَمُ

ـَ   ً ـْ  يَمَؽ  ىَمَت٤َم  وَمْد  اهلل َ  إِن   َأََم٣م: َووَم٣مَل  َصٛمَْٔم٦ُم، ََم٣م رِم  هَمَح ٣منٍ  ىُمؾِّ  َِم ًَ  ىَمَذا َِمٛمُْٜمؿْ  إِْٞم

                                                           

(
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ٌُْد  وَم٣مَل  َوىَمَذا ـِ  فَم مْحَ ٝم٦ُم  هَمَٟمَٞم٣م: ايمر  ًِ  إيِنِّ  َأََم٣م: () اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  شُمؿ   ايمث َقاَب، َٞم

، هَمَدهَمَٔمفُ  فَمَٙمْٝمِف، َوطَمَتؿَ  هَمَٖمَٔمَؾ : وَم٣مَل  زَمْٔمِدي زم٣ِميْمَقَص٣مةِ  يَمَؽ  ؽَمَٟمىْمُت٤ُم   رِم  َووَم٣مَل  إرَِم 

..،(1.) 

هداي٥م  دمواصمتٜمد  وىمذيمؽ ُئمْمك هذا ايمثقاب َمـ اهلل ايم٘مريؿ ظمـ دفم٣م يمإلؽمالم،    

 رمَمـ رد   ":إشمر دمصم٣مء  همٝمجزل اهلل يمف ايمثقاب وُئم٣مهمٝمف َمـ ايمٔمٗم٣مب، إومقام،

هذا   (1)"ٓ أفمذزمف أزمًدا وَمـ ىمتٌتف صمٜمٌذا: اظمأل إفمعم صِمٜمٌذا، دمىمتٌتف  ا:ؾم٣مردً 

٣ًٌم  ٣ًٌم هلداي٥م  دمايمثقاب ظمـ ىم٣من ؽمٌ رد ؾم٣مرد واضمد إلم اهلل هم٘مؿ شمقاب َمـ ىم٣من ؽمٌ

٥م أو إؽمالم ومٌٝمٙم٥م ىم٣مَمٙم٥ٍم  اجلٙمٝمؾ)ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ(رى اهلل فمٛمف ىمٌغم  ىم٣ميمِمح٣ميبأَم 

 زمٛمك فمٌد إؾمٜمؾ.

 ََم٣مَذا هَم٣مْٞمُٓمرْ  فَمٛمُْٜمؿْ  سَمَقل   شُمؿ   إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟميْمِٗمفْ  َهَذا زمِ٘مَِت٣ميِب  اْذَه٤ْم  {قوله تعالى: ًوف .19

 َمٗم٣مم إلم ايمٛم٣مس هلداي٥م اهلؿ   ومٙمٌف دم ىم٣من َمـ ديمٝمؾ فمعم اٞمتداب} َيْرصِمُٔمقنَ 

٣مًٞم٣مهمٚمقؽمك وم٣مل فمـ أطمٝمف ه٣مرون:.. ايمدفمقة ًَ
يم٘مـ ىم٣من (3 )ُهَق َأهْمَِمُح َِمٛمِّك يمِ

وايمرؽمقل إول شمؿ ه٣مرون، وَم٣م ىم٣من ه٣مرون َمًٚمقع َمقؽمك َمـ أورم ايمٔمزم 

وَم٣م ىم٣من همرفمقن خي٣مف ه٣مرون َمثؾ طمقهمف  ايم٘مٙمٚم٥م فمٛمد زمٛمل إهائٝمؾ َمثؾ َمقؽمك،

ٕن َمقؽمك ىم٣من َمـ أورم ايمٔمزم َمـ ايمرؽمؾ وىم٣من أؾمد ضمرص٣م فمعم هداي٥م  ،َمقؽمك

 ايمٛم٣مس، وىم٣من أؾمدِه٣م جم٣مهدة دم ديـ اهلل.

                                                           

 (
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  ٚمـ اؽمتٔمد أوٓ صمٔمٙمف أَمغمهؿ.وىم٣من ايمٛمٌل إذا اٞمتدب ايمٛم٣مس يمٙمجٜم٣مد: هم    

أضمد  هلهمٝمٜم٣م ديمٝمؾ فمعم أن ايمدفمقة ايم٘مت٣مزمٝم٥م   َهَذا زمِ٘مَِت٣ميِب  ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .32

 وذيمؽ زم١مرؽم٣مل ايم٘مت٤م يمدفمقة ايمٛم٣مس إلم اهلل، أؾم٘م٣مل ايمدفمقة إلم اهلل صَمؾ  وفمال،

 وؽمغمة ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام  وسمٙمؽ ىم٣مٞم٦م َمـ ؽمٛم٥م ايمرؽمقل 

 ايمتٟمىمد َمـ وصقل ايم٘مت٣مب.  ؿهَمَٟميْمِٗمْف إيَِمْٝمٜمِ  وذم ومقيمف: .31

 أَمرهؿ. يمٝمٛمٓمروا دم اإلَمٜم٣مل: سَمَقل  فَمٛمُْٜمؿ وذم ومقيمف: .31

طمالص٥م  هلوَم٣م  ايمٔمقدة وايمرصمقع زمرأهيؿ،ََم٣مَذا َيْرصِمُٔمقنَ وذم ومقيمف: .33

همٖمٝمف دٓيم٥م أٞمف ٓزمد َمـ إفمْم٣مء اظمُْْرؽَمِؾ اإلرؾم٣مدات ايمالزَم٥م يمٙمٗمٝم٣مم  َمُمقرهتؿ،

ؽمؾ ايمرؽمؾ وئٌم٧م ايمٌٔمقث ويقصٝمٜمؿ ،هم٘م٣من ُيروهذه ؽمٛم٥م ايمرؽمقل  زمٚمٜمٚمتف،

ـِ ََم٣ميمٍِؽ َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ هم، وُيرؾمدهؿ ىمٝمػ يٖمٔمٙمقن زمقص٣مي٣م سم٣مَم٥م، --ٔمـ َأَٞمِس زْم

٥ِم َرؽُمقِل اهلل ِ، اْٞمَْمٙمُِٗمقا زم٣ِمؽْمِؿ اهلل ِ َوزم٣ِمهلل ِ، "وَم٣مَل:  ؾَمْٝمًخ٣م هَم٣مٞمًِٝم٣م، َوٓ سَمْٗمُتُٙمقا: َوفَمعَم َِمٙم 

. وهذا َم٣م ٞمًٚمٝمف هداي٣مت (1) "َوٓ سَمُٕمٙم قا  َوٓ اَْمَرَأًة، ،َوٓ َصِٕمغًما َوٓ ؿمِْٖماًل،

 اخلروج.

٣م اظمَْألُ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .34 َ  .زمٝم٣من يمٖمّمٝمٙم٥م اظمُمقرة  وَم٣ميَم٦ْم َي٣م َأهي 

 .ومقة اظمٌٔمقث َمـ ومقة ايم٣ٌمفم٧م َ  ُأيْمِٗمَك إلَِمّ  إيِنِّ  ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .35

 .ايمدافملوىمراَم٥م  ،ىمراَم٥م ىمت٣مب ايمدفمقةىمَِت٣مٌب ىَمِريؿٌ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .36
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ضِمٝمؿِ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .37 ـِ ايمر  مْحَ ِؿ اهلل ِ ايمر  ًْ ُف زمِ ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن َوإِٞم  ُف َِم سمقوٝمح إِٞم 

 .ايمرأيؿمٙم٤م  دموايمِمدق  إَمر ٕهؾ ايمُمقرى،

ٙمِِٚمكمَ  َأٓ سَمْٔمُٙمقا فَمعَم  َوْأسُمقيِن وذم .38 ًْ أن  َمّمٚمقن ايم٘مت٣مب هق دفمقهتؿ َُم

 اإلؽمالم.  دموايمدطمقل  ،وفمدم ايمت٘مػم فمعم اهلل يمإليامن،

 .ايمرأيؿمٙم٦ٌم َمٛمٜمؿ َأَْمِرى دِم  َأهْمُتقيِن ودم .39

ٙمِِٚمكمَ  ٓ  سَمْٔمُٙمقا فَمعَم  َوْأسُمقيِن أَ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .42 ًْ هداي٥م مجٝمع ايمٛم٣مس أن    َُم

 .زم٘مالم واضمد

ٍة َوُأويُمق زَمْٟمٍس ؾَمِديٍد َوإََْمُر إيَِمْٝمِؽ ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .41 ـُ ُأويُمق وُمق  ومقة وَم٣ميُمقا َٞمْح

 .ايمٖمٝمِمٙم٥م يأهؾ ايمُمقرى يٗمق دمآؽمتٔمداد 

 أـمٜمروا أَمريـ: ايمرأيَمٛمٜمؿ  هم١من أهؾ ايمُمقرى ظم٣م ؿمٙم٦ٌم)زمٙمٗمٝمس(

ٍة َوُأويُمق زَمْٟمٍس ؾَمِديٍد : آؽمتٔمداد يمٙمٗمٝم٣مم زمام ُي٠ْمََمُرون زمف، أوًٓ: ـُ ُأويُمق وُمق  وَم٣ميُمقا َٞمْح

،ًالموفمٛمدٞم٣م ايمٗمدرة يمٗمت٣مل ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف ايم ،ويمديٛم٣م اجلٛمد وايمًالح. 

 وذم هذا مَجٌْع يمٙمِمػ، وفمدم اظمخ٣ميمٖم٥م َٕمره٣م، آيمتزام زمْم٣مفم٥م ايمٖمٝمِمٙم٥م، شم٣مٞمًٝم٣م:

 وايمقهـ، يمٙمّمٔمػ، :ٕن ايمتٛم٣مزع وايمٖمروم٥م ؽم٤ٌم ووضمدة يمٙمٗمٙمقب ضمقل إَمغم:

 وطم٣مص٥م فمٛمد ايمٛمقازل واظمٙمامت. واهلزيٚم٥م،

ـَ  يهَم٣مٞمُٓمرِ وذم ومقهلؿ: .41  ايمًديد، زم٣ميمرأيسمُمجٝمع هل٣م أن سمٖمِمؾ ََم٣مَذا سَمْٟمَُمِري

وومراره٣م  وومقهل٣م َمًٚمقع، همٟمَمره٣م َمْم٣مع، وأٓ سمؼمدد: وسمتخذ ايمٗمرار ايمرؾمٝمد،

 ايمٖمٝمِمٙم٥م زم٤ًٌم ومقة آؽمتٔمداد فمٛمد أهؾ ايمُمقرى، دمهمج٣مءت ايمٗمقة  َمتٌع،
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َوَاهلل ِ يَمَ٘مَٟمٞم َؽ سُمِريُدَٞم٣م  ":يمٙمرؽمقل  وىمذيمؽ وم٣مل ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ ومٌؾ َمٔمرىم٥م)زمدر(

وْمٛم٣َمَك، َوؾَمِٜمْدَٞم٣م َأن  ََم٣م صِمْئ٦َم زمِِف  َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ ؟ وَم٣مَل َأصَمْؾ، وَم٣مَل  : هَمَٗمْد آََمٛم ٣م زمَِؽ َوَصد 

ْٚمِع َوايمْم ٣مفَم٥ِم، هَم٣مَْمِض   ً ، َوَأفْمَْمْٝمٛم٣َمَك فَمعَم َذيمَِؽ فُمُٜمقَدَٞم٣م َوََمَقاشمِٝمَٗمٛم٣َم، فَمعَم ايم ؼ  ُهَق احْلَ

ـُ ََمَٔمَؽ، هَمقَ  ٣َم َأَرْدَت هَمٛمَْح
، يَمْق اؽْمَتْٔمَرْو٦َم زمِٛم٣َم  َايم ِذي زَمَٔمَثَؽ  َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ ظمِ ؼِّ زم٣ِمحْلَ

ٙم َػ َِمٛم ٣م َرصُمٌؾ َواضِمٌد ، َوََم٣م َٞمْ٘مَرُه َأْن سَمْٙمَٗمك  ّْمٛم٣َمُه ََمَٔمَؽ، ََم٣م خَتَ ٌَْحَر هَمُخّْمَتُف خَلُ َهَذا ايْم

َٗم٣مِء . يَمَٔمؾ  اهلل َ ُيِريَؽ َمِ  ْرِب، ُصُدٌق دِم ايمٙمِّ ٣م يَمُِمػُمٌ دِم احْلَ َٞم٣م نَمًدا، إٞم  ٛم ٣م ََم٣م سَمَٗمر  زمِٛم٣َم فَمُدو 

َْمُف  ()زمِِف فَمْٝمٛمَُؽ ، هَمِنْ زمِٛم٣َم فَمعَم زَمَرىَم٥ِم اهلل ِ. هَمُن  َرؽُمقُل اهلل ِ  زمَِٗمْقِل ؽَمْٔمٍد، َوَٞمُم 

واشمُ  َذيمَِؽ.  . (1)" ايمْم ٣مئَِٖمَتكْمِ ، هَم١مِن  اهلل َ سَمَٔم٣ملَم وَمْد َوفَمَديِن إضْمَدى ؿ  وَم٣مَل: ؽِمغُموا َوَأزْممِمُ

ُدوَه٣م ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .43 ًَ ذم يمٙمًٙمْم٣من   وَم٣ميَم٦ْم إِن  اظمُُْٙمقَك إَِذا َدطَمُٙمقا وَمْرَي٥ًم َأهْم

 .زمدون ايمديـ 

َة َأْهٙمَِٜم٣م َأِذيم ٥مً ذم ومقيمف:و .44 ء زمدون ذٞم٤م يأن إذٓل ايمٔمزيز ايمػمَوصَمَٔمُٙمقا َأفِمز 

ـِ فُمَٚمَر وَم٣مَل: َمـ ايمٓمٙمؿ وايمتٔمًػ، ـْ ازْم ىُمْؿ ىَمِريُؿ إَِذا َأسَم٣م":()وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  هَمَٔم

 .(1) "وَمْقٍم هَمَٟمىْمِرَُمقهُ 

وايمٓم٣ممل  صمقاز ذىمر ايمٖم٣مؽمؼ زمٖمًٗمف،َوىَمَذيمَِؽ َيْٖمَٔمُٙمقنَ وذم ومقيمف سمٔم٣ملم: .45

 .همال نمٝم٥ٌم يمٖم٣مؽمؼ وىم٣مٞم٦م سمٙمؽ فم٣مدسمف، زمٓمٙمٚمف إذا صم٣مهر زمف،
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٥ٍم هَمٛم٣َمـمَِرٌة زمَِؿ َيْرصِمُع اظمُْْرؽَم  َوإيِنِّ ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .46 ِدي   ُٙمقنَ َُمْرؽِمَٙم٥ٌم إيَِمْٝمِٜمْؿ هِبَ

، ويمذا دم طمروصمٛم٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل أن ٓ ٞمٗمٌؾ أو َمٙمً٘م٣م  ظمٔمرهمتف ٞمًٌٝم٣م: اطمت٣ٌمر ايمدٞمٝم٣م:

 َم٣مٓ َمـ أضمد.

 .اٞمتٓم٣مر يمردهؿ وَمت٣مزمٔم٥م ؾمٟمهنؿهَمٛم٣َمـمَِرةٌ ومقيمف سمٔم٣ملم: ودم .47

ديمٝمؾ فمعم ىمثرة َمـ َأْرؽَمَٙم٦م َمـ  زمَِؿ َيْرصِمُع اظمُْْرؽَمُٙمقنَ وذم ومقيمف سمٔم٣ملم: .48

 .٣مج إلم ضمراؽم٥م ؾمديدةمم٣م اضمت ين واجلقارايمٕمٙمام

٣م ايمرؾمد وُوهمَِّٗم٦م وأهلٚمٜم ،ايمرأيزمٚمُمقرة زمٙمٗمٝمس يمٗمقَمٜم٣م ىمّٚمؾ اهلل هل٣م  .49

ديـ اهلل  همآَمٛمقا مجٝمًٔم٣م ودطمٙمقا دم ذيمؽ ىمؾ اخلغم هل٣م ويمٗمقَمٜم٣م، يمٙمِمقاب وىم٣من دم

 رانمٌكم.

ََم٣م ُأِريُ٘مْؿ إِٓ ََم٣م َأَرى َوََم٣م :يم٘مـ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ ظم٣م وم٣مل همرفمقن يمٗمقَمف    

ؾَم٣مدِ َأْهِدي٘مُ  وأَمٔمـ  ضُمرَم ايمتقهمٝمؼ يمٙمٜمداي٥م، ،يواؽمتٟمشمر زم٣ميمرأ. (1)ْؿ إِٓ ؽَمٌِٝمَؾ ايمر 

وزم٣مًٓ فمعم ٞمٖمًف  وىم٣من همٛم٣ميمف َمـ اهلل َم٣م يًتحؼ َمـ ايمٔمٗمقزم٥م وايمٛم٘م٣مي٥م، ايمٕمقاي٥م، دم

 وومقَمف همٟمنمرومقا مجٝمًٔم٣م.

ـِ زماَِملٍ ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .52 وَٞم دٞمٝم٣م وزيٛمتٜم٣م رهمض ايم هَمَٙمام  صَم٣مَء ؽُمَٙمْٝماَمَن وَم٣مَل َأمُتِد 

 َمـ ؾمٝمؿ إٞمٌٝم٣مء وأسم٣ٌمفمٜمؿ.وذيمؽ 

ـِ زماَِملٍ  وذم ومقيمف: .51 وَٞم َمع أهن٣م  صمٔمؾ اظم٣مل ٞم٘مرة يمالؽمتٜم٣مٞم٥م زمام أرؽمٙمقا، َأمُتِد 

 ىمثغمة. يوصمقار ونمٙمامن، وٞمٖم٣مئس، صمقاهر، أرؽمٙم٦م:
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ىمامل يٗمكم ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف اهلل ُ طَمغْمٌ مِم ٣م آسَم٣مىُمْؿ  هَماَم آسَم٣ميِنَ  ذم ومقيمف سمٔم٣ملم:و .51

 فمعم أن فمْم٣مء اإليامن وايمٛمٌقة  أهمّمؾ َمـ أي فمْم٣مء. ًالم،ايم

ا فمٛمده ؽم٣مرع زم٣ميمٗمقل: فمرش)زمٙمٗمٝمس( ؽمٙمٝمامن فمٛمدَم٣م رأىو .53 ـْ َمًتِٗمرًّ َهَذا َِم

 هم٣مظم٠مَمـ ئمٙمؿ أن َم٣م زمف َمـ اخلغم همٜمق َمـ اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم. هَمّْمِؾ َرزمِّك

ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف  هم١من ،َمٗم٣مم ايمدفمقة دمرد اهلدي٥م اْرصِمْع إيَِمْٝمِٜمؿْ  ومقيمف سمٔم٣ملم: دم .54

ٙمِِٚمكمَ  َوْأسُمقيِن ايمًالم ظم٣م دفم٣مهؿ إلم اهلل ووم٣مل: ًْ يم٘م٣من ذيمؽ  همٙمق ومٌؾ هديتٜمؿ: َُم

وهق  زمؾ أراد زمَِردِّ هديتٜمؿ أن ُيٌكم هلؿ َمٗمِمده، رًو٣م َمٛمف زم٘مٖمرهؿ ووالهلؿ،

 ويًتًٙمٚمقا َٕمره.  ديـ اهلل وأن ئمٚمٙمقا زمْم٣مفمتف، دطمقهلؿ دم

ضمتك ٓ ُيٓمـ أهن٣م َمٗم٣مزمؾ  يـ ٓ سُمٗمٌؾ اهلدي٥م،َمٗم٣مم ايمدفمقة وسمٔمٙمٝمؿ ايمد دميمذيمؽ     

ـْ هم .فمٛمٜمؿ. ايمدافملأو رًو٣م َمـ  أو زمدياًل فمـ اإلؽمالم، اإليامن، ٣ٌَمَدةَ  َٔم ـِ  فُم  زْم

٣مَِم٦ِم  ـْ  َٞم٣مؽًم٣م فَمٙم ْٚم٦ُم :  وَم٣مَل  ، ايمِم  ٥مِ  َأْهؾِ  َِم ٖم   َرصُمٌؾ  إرَِم   َوَأْهَدى ، َوايْمُٗمْرآنَ  ايْم٘مَِت٣مزَم٥مَ  ايمِم 

٦ْم :  ْٙم٦ُم هَمٗمُ  ، وَمْقؽًم٣م َِمٛمُْٜمؿْ  ًَ  اهللِ َرؽُمقَل  سمكَِم  ٔ ، اهللِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأْرَِمل ، زماَِملٍ  يَمْٝم

 إرَِم   َأْهَدى َرصُمٌؾ  ، اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م:  هَمُٗمْٙم٦ُم  ، هَمَٟمسَمٝمُْتفُ  ، ؽْمَٟميَمٛم فُ هَمألَ  ، َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم  

ـْ  وَمْقؽًم٣م ُٚمفُ  ىُمٛم٦ُْم  مِم  ٦ْم  ، َوايْمُٗمْرآنَ  ٣مزَم٥مَ ايْم٘مِتَ  ُأفَمٙمِّ ًَ . اهللِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأْرَِمل زماَِملٍ  َويَمْٝم

٤م   ىُمٛم٦َْم  إِنْ : وَم٣مَل 
َق  َأنْ  حُتِ ـْ  ؿَمْقوًم٣م سُمَْمق  ٌَْٙمَٜم٣م َٞم٣مرٍ  َِم  اإِلؽْمٛم٣َمدِ  َصِحٝمُح  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا .هَم٣موْم

 ْ صَم٣مهُ  َومَل  . (1) ". خُيَرِّ

وىم٣من يٟمىمؾ  ومٌؾ اهلدي٥م،  لهم١من ايمٛمٌ دي٥م،نمغم َمٗم٣مم ايمدفمقة سُمٗمٌؾ اهل دميم٘مـ        
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ٙمِ هم زمٝمٛمٜمؿ، يزمؾ أَمر ايمِمح٣مزم٥م زم٣ميمتٜم٣مد َمٛمٜم٣م، ًْ ـِ َأزمِك َُم ـْ فَمَْم٣مِء زْم ٌِْد اهلل ِ َٔم ٍؿ فَم

َراؽَم٣ميِنِّ  ، سَمَِم٣مهَمُحقا:":()وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  وَم٣مَل: ،اخْلُ ٣مَدْوا َيْذَه٤ْم ايْمِٕمؾ  ٣مزم قا  َوهَتَ حَتَ

ْحٛم٣َمءُ  هذا ايمزَم٣من ظمَ ٣م وَمٌؾ زمٔمض احل٘م٣مم وايمقٓة اظم٣مل َمـ  ويم٘مـ دم "َوسَمْذَه٤ْم ايمُم 

زمؾ أومروهؿ فمعم  وأطمذوا اهَلداي٣م َم٣م اؽمتْم٣مفمقا أن َيْدفُمقهؿ يمٙمِٜمداي٥م، أهؾ ايم٣ٌمؿمؾ،

 ضُمرَمقا َمـ اهلل ايمٛمٌمة وايمقٓي٥م. وزم٣ميمت٣مرم ايمّماليم٥م،

ْؿ هِبَ  ومقيمف سمٔم٣ملم: دمو .55 ٌََؾ هَلُ إـمٜم٣مر ايمٗمقة وسمرهٝم٤م  ٣مهَمَٙمٛمَْٟمسمَِٝمٛم ُٜمْؿ زمُِجٛمُقٍد ٓ وِم

 وأؽمٙمح٥ًم، وفمت٣مًدا، وصمٛمًدا جمٛمدة، َُمٙمً٘م٣م فمٓمٝماًم، أوسمٝم٦م: لن زمٙمٗمٝمس ايمتهم١م، ايمٔمدو

يمقٓ أهن٣م فمٙمٚم٦م أن َم٣م يمدى  َم٣م ىم٣مٞم٦م يمتًتجٝم٤م يمدفمقة ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف ايمًالم،

َم٣م ٓ ؿم٣موم٥م  وسمًخغم ايمريح وايمْمغم، ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف ايمًالم َمـ صمٛمقد اإلٞمس واجلـ،

 ومقة حتٚمٝمف، وهبذا يتٌكم أن احلؼ ٓ زمد يمف َمـ: يمٛم٣مس زمف،وٓ ٕضمد َمـ ا هل٣م،

ضمتك يِمؾ يمٔم٣مَّم٥م ايمٛم٣مس همٟمَمر اهلل  وسُمزيؾ ومقى ايم٣ٌمؿمؾ َمـ ؿمريٗمف: وسمداهمع فمٛمف،

ْٝمِؾ  ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم إَم٥م ووم٣مل: ـْ ِرزَم٣مِط اخْلَ ٍة َوَِم ـْ وُمق  ْؿ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم وا هَلُ َوَأفِمد 

ٌُقَن زمِِف فَمُدو  اهلل ِ  ـْ ُدوهِنِْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقهَنُُؿ اهلل ُ َئْمَٙمُٚمُٜمْؿ َوََم٣م سُمْرِه ـَ َِم ىُمْؿ َوآطَمِري  َوفَمُدو 

ـْ ؾَمْكٍء ذِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ِ ُيَقف  إيَِمْٝمُ٘مْؿ َوَأْٞمُتْؿ ٓ سُمْٓمَٙمُٚمقنَ   .  (1)سُمٛمِْٖمُٗمقا َِم

 دموحتذير ووفمٝمد زم٣مؽمتخدام ايمٗمقة  هتديد ؾمديد،هَمَٙمٛمَْٟمسمِٝمَٛم ُٜمؿْ وذم ومقيمف:   .56

هم١من  َم٣م دفم٣مهؿ إيمٝمف ؽمٙمٝمامن َمـ اإليامن واإلؽمالم، ضم٣مل رهمض زمٙمٗمٝمس وومقَمٜم٣م،

ٌَؾ  همتح َم٘م٥م صم٣مء زمٔمممة آٓف َمٗم٣مسمؾ، دم--لايمٛمٌ همٙمام أيٗمٛم٦م ومريش أٞمف ٓ وِم
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 )هقازن( وظم٣م أراد نمزو وَُمرنمٚم٥م، شمؿ دطمٙم٦م ايمديـ ؿم٣مئٔم٥م، هل٣م زمٗمت٣ميمف أذفمٛم٦م يمف،

٘مقن جمٚمقع َمـ َمٔمف اشمٛمك اصْمح٤م َمٔمف ايمْمٙمٗم٣مء يمٝم وهؿ أرزمٔم٥م آٓف َمٗم٣مسمؾ،

وىمذيمؽ وم٣مل اخلٙمٝمٖم٥م  واؽمتٔم٣مر َمـ صٖمقان زمـ أَمٝم٥م أيمٖمك ومْمٔم٥م ؽمالح، فممم أيمٖم٣م،

ه٣مرون ايمرؾمٝمد)يمٛمٗمٖمقر( َمٙمؽ ايمروم ظمَ ٣م رهمض دهمع اجلزي٥م وأراد اخلروج َمـ 

واؽمتًٙمؿ  ضمتك أذفمـ)ٞمٗمٖمقر( .يٛم َؽ زمجٝمش أويمف فمٛمدك وآطمره فمٛمدٔسمِٝم   ايمذَم٥م:

 شمؿ دهمع اجلزي٥م َمّم٣مفمٖم٥م.

 .(1) ٗمِم٥م ؿمقيٙم٥م همٚمـ أراد آؽمتزادة همٔمٙمٝمف زم٘مت٤م سمٖمًغم ايمٗمرآنوايم

ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا

اٌسالظتامؤمهاآي
ا

ْب  { سَمَٔم٣ملَم: اهلل ُ وَم٣مَل  ؿْ  َوارْضِ  اظْمُْرؽَمُٙمقنَ  صَم٣مَءَه٣م إِذْ  ايْمَٗمْرَي٥مِ  َأْصَح٣مَب  ََمَثاًل  هَلُ

٣م اشْمٛمكَْمِ  إيَِمْٝمِٜمؿُ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم إِذْ  زُمقُِهَ ٣م هَمَٗم٣ميُمقا زمَِث٣ميم٧ٍِم  ْزَٞم٣مهَمَٔمز   هَمَ٘مذ   َُمْرؽَمُٙمقنَ  إيَِمْٝمُ٘مؿْ  إِٞم 

ٓ   َأْٞمُتؿْ  ََم٣م وَم٣ميُمقا ـُ  َأْٞمَزَل  َوََم٣م َِمْثُٙمٛم٣َم زَممَمٌ  إِ مْحَ ـْ  ايمر  ءٍ  َِم ٓ   َأْٞمُتؿْ  إِنْ  َرْ  سَمْ٘مِذزُمقنَ  إِ

ٛم٣َم وَم٣ميُمقا ٣م َئْمَٙمؿُ  َرزم  ٓ   فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوََم٣م ظَمُْرؽَمُٙمقنَ  إيَِمْٝمُ٘مؿْ  إِٞم  ٌَاَلغُ ا إِ ٣م وَم٣ميُمقا اظْمٌُكِمُ  يْم َٞم٣م إِٞم  ْ  سَمَْمغم 

ـْ  زمُِ٘مؿْ  ْ  يَمئِ ٛم ُ٘مؿْ  سَمٛمَْتُٜمقا مَل ٛم ُ٘مؿْ  يَمٛمَْرمُجَ  ً  ََمَٔمُ٘مؿْ  ؿَم٣مئُِرىُمؿْ  وَم٣ميُمقا َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َِمٛم ٣م َويَمَٝمَٚم

ـْ  ْرسُمؿْ  َأئِ هُمقنَ  وَمْقمٌ  َأْٞمُتؿْ  زَمْؾ  ُذىمِّ ـْ  َوصَم٣مءَ  َُمْنِ َٔمك صُمٌؾ رَ  اظْمَِديٛم٥َمِ  َأوْمٍَم  َِم ًْ  وَم٣مَل  َي

ٌُِٔمقا َي٣موَمْقمِ  ٌُِٔمقا اظْمُْرؽَمٙمكِمَ  اسم  ـْ  اسم  َٟميُمُ٘مؿْ  َٓ  ََم ًْ  َٓ  رِمَ  َوََم٣م َُمْٜمَتُدونَ  َوُهؿْ  َأصْمًرا َي

ٌُُد  ُِذ  سُمْرصَمُٔمقنَ  َوإيَِمْٝمفِ  هَمَْمَريِن  ايم ِذي َأفْم ـْ  َأَأخت  ٥مً  ُدوٞمِفِ  َِم ـُ  ُيِرْدنِ  إِنْ  آهِلَ مْحَ  َٓ  زمُِي   ايمر 

ـِ  َٓ  ؾَمْٝمًئ٣م ؾَمَٖم٣مفَمُتُٜمؿْ  فَمٛمِّل سُمْٕم  آََمٛم٦ُْم  إيِنِّ  َُمٌكِمٍ  َواَللٍ  يَمِٖمل إًِذا إيِنِّ  ُيٛمِْٗمُذونِ  َو

ُ٘مؿْ  ٛم ٥مَ  اْدطُمؾِ  ومِٝمَؾ  هَم٣مؽْمَٚمُٔمقنِ  زمَِرزمِّ  َريبِّ  رِم  نَمَٖمرَ  زماَِم  َئْمَٙمُٚمقنَ  وَمْقَِمل َي٣ميَمْٝم٦َم  وَم٣مَل  اجْلَ

ـَ  َوصَمَٔمَٙمٛمِل ـْ  وَمْقَِمفِ  فَمعَم  ٣مَأْٞمَزيْمٛمَ  َوََم٣م اظْمُْ٘مَرَِمكمَ  َِم ـْ  زَمْٔمِدهِ  َِم ـَ  صُمٛمْدٍ  َِم اَمءِ  َِم  ً  َوََم٣م ايم

ٓ   ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  َُمٛمِْزيمكِمَ  ىُمٛم ٣م ـْ  اؾْمُتِٜمرَ  (1)} طَم٣مَِمُدونَ  ُهؿْ  هَم١مَِذا َواضِمَدةً  َصْٝمَح٥مً  إِ  فَم

ـَ  ىَمثغِمٍ  َٙمِػ  َِم  ً َٙمِػ  ايم ـُ  وَم٣مَل . (1)َأْٞمَْم٣مىمَِٝم٥مُ  ايْمَٗمْرَي٥مَ  َهِذهِ  َأن   َواخْلَ َٕمفُ  همِٝماَم  إؽِْمَح٣مَق  ازْم  زَمٙم 
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ـِ  ـِ  فَم ٌ ٣مٍس، ازْم ُؿْ  َوَوْه٤ٍم  َوىَمْٔم٤ٍم، فَم ٣م َوىَم٣منَ : وَم٣ميُمقا َأهن  ٌُُد  َوىَم٣منَ  ََمٙمٌِؽ، هَلَ  َئْم

َْصٛم٣َمَم، ْٕ ٌََٔم٧َم  ا ـَ  شَماَلشَم٥مً  إيَِمْٝمفِ  اهلل ُ هَم ؽُمؾِ  َِم هَبُؿْ  ;ايمر   . (1) هَمَ٘مذ 

ْب  سَمَٔم٣ملَم:) اهلل ُ وَم٣مَل  ؿْ  َوارْضِ ُد  َي٣م يمَِٗمْقَِمَؽ :  َئْمٛمِل َثاًل (َمَ  هَلُ  ايْمَٗمْرَي٥مِ  َأْصَح٣مَب  حُمَٚم 

٣م اشْمٛمَكْمِ  إيَِمْٝمِٜمؿُ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم إِذْ  اظمُْْرؽَمُٙمقنَ  صَم٣مَءَه٣م إِذْ  اظمَِْديٛم٥ََم ) َئْمٛمِل زُمقُِهَ ْزَٞم٣م هَمَ٘مذ   زمَِث٣ميم٧ٍِم  هَمَٔمز 

٣م ;( َأيْ  ْدَٞم٣مُِهَ ؽَم٣ميَم٥ِم ) دِم  زمَِث٣ميم٧ٍِم  َأي  ٣م اهَمَٗم٣ميُمق ايمرِّ وا ( َُمْرؽَمُٙمقنَ  إيَِمْٝمُ٘مؿْ  إِٞم  ُؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَرد   زمَِٟمهن 

ََُمؿُ  وَم٣ميَم٦ِم  ىَماَم  َِمْثُٙمُٜمْؿ، زَممَمٌ  ْٕ ٌِْٔمُدونَ  يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ، ايْمَ٘م٣مهمَِرةُ  ا َت ًْ ٌَْٔم٧َم  َأنْ  َي ٣م َٞمٌِٝم٣ًّم اهلل ُ َي يًّ  زَممَمِ

٣م َئْمَٙمؿُ  اهلل َ زمَِٟمن   هَمَٟمصَم٣مزُمقُهؿْ  ، زَمٛم٣َم ىُمٛم ٣م َويَمقْ  ْٝمُ٘مْؿ،إيِمَ  ُرؽُمُٙمفُ  َأٞم  ٌْٛم٣َم فَمَٙمْٝمفِ  ىَمذ   َِمٛم ٣م َواْٞمَتَٗمؿَ  يَمَٔم٣موَم

ْٞمتَِٗم٣ممِ  َأؾَمد   ِٓ ٓ   فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوََم٣م ا ٌَاَلغُ  إِ اَم  ;َأيْ  اظمٌُْكِمُ  ايْم ُٕمُ٘مؿْ  َأيْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم، إِٞم  ٌَٙمِّ  زمِفِ  ُأْرؽِمْٙمٛم٣َم ََم٣م ُٞم

ـْ  هَيِْدي ايم ِذي ُهقَ  َواهلل ُ ، إيَِمْٝمُ٘مؿْ  ـْ  َوُيِّمؾ   ، َيَُم٣مءُ  ََم ٣م وَم٣ميُمقا َيَُم٣مُء ) ََم َٞم٣م زمُِ٘مْؿ  إِٞم  ْ  (سَمَْمغم 
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ـْ  زمِِف ) صِمْئُتُٚمقَٞم٣م زماَِم  سَمَُم٣مَءَْمٛم٣َم ; َأيْ  ْ  يَمئِ  َووِمٝمَؾ .  زم٣ِمظمََْٗم٣ملِ  ( وِمٝمَؾ يَمٛمَْرمُجَٛم ُ٘مؿْ  سَمٛمَْتُٜمقا مَل

ُد  زم٣ِميْمِٖمَٔم٣مِل، َل  َوُي٠َميِّ َو  ْٕ ٛم ُ٘مؿْ )  وَمْقيُمفُ  ا  ً ُدوُهؿْ  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َِمٛم ٣م َويَمَٝمَٚم  زم٣ِميْمَٗمْتؾِ  ( سَمَقفم 

َه٣مَٞم٥مِ  ْرسُمؿْ  ـْ َأئِ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ََمْرُدودٌ  ; (َأيْ  ََمَٔمُ٘مؿْ  ؿَم٣مئُِرىُمؿْ  وَم٣ميُمقا).  َواإْلِ ٤ٌَِم  ; َأيْ  ُذىمِّ ًَ ٣م زمِ  َأٞم 

ْرَٞم٣مىُمؿْ  َدى َذىم  ْدمُتُقَٞم٣م إيَِمْٝمِف، َوَدفَمْقَٞم٣مىُمؿْ  زم٣ِمهْلُ َه٣مَٞم٥مِ َوا زم٣ِميْمَٗمْتؾِ  سَمَقفم   وَمْقمٌ  َأْٞمُتؿْ  زَمْؾ )  إْلِ

هُمقنَ  ٌَُٙمقنَ  َٓ  ; ( َأيْ  َُمْنِ ؼ   سَمْٗم َٓ  ، احْلَ  . سُمِريُدوَٞمفُ  َو

ـْ  َوصَم٣مءَ  :) سَمَٔم٣ملَم  َووَمْقيُمفُ  َٔمك  َرصُمٌؾ  اظمَِْديٛم٥َمِ  َأوْمَِم٣م َِم ًْ ةِ : َئْمٛمِل (1) (َي  يمِٛمٌُْمَ

ؽُمؾِ  ياَمنِ  َوإـِْمَٜم٣مرِ  ، ايمر  ٌُِٔمقا وَمْقمِ  َي٣م وَم٣مَل  هِبِْؿ) اإْلِ ٌُِٔمقا اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  اسم  ـْ  اسم  َٟميُمُ٘مؿْ  َٓ  ََم ًْ  َي

ؼِّ  إلَِم  َيْدفُمقَٞمُ٘مؿْ  ; ( َأيْ  َُمْٜمَتُدونَ  َوُهؿْ  َأصْمًرا َٓ  ُأصْمَرةٍ  زماَِل  ، اظْمَْحضِ  احْلَ  .  صِمَٔم٣ميَم٥مٍ  َو

٣ٌَمَدةِ  إلَِم  َدفَم٣مُهؿْ  شُمؿ   يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهلل ِ فِم ـْ  َوهَن٣َمُهؿْ  ، يَمفُ  َذِ ٣ٌَمَدةِ  فَم  مِم ٣م ، ؽِمَقاهُ  ََم٣م فِم

ْٞمَٝم٣م دِم  َٓ  ؾَمْٝمًئ٣م َيٛمَْٖمعُ  َٓ  َٓ  ايمد  طِمَرةِ  دِم  َو ْٔ  إِنْ  ; ( َأيْ  َُمٌكِمٍ  َواَللٍ  يَمِٖمل إًِذا إيِنِّ )  ا

٣ٌَمَدةَ  سَمَرىْم٦ُم  ٌَْدُت  اهلل ِ فِم  .  ؽِمَقاهُ  َوفَم

٣ًٌم وَم٣مَل  شُمؿ  
ؽُمِؾ:) خُم٣َمؿمِ  ََمَٗم٣ميَمتِل هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا: ( وِمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَٚمُٔمقنِ  ُ٘مؿْ زمَِرزمِّ  آََمٛم٦ُْم  إيِنِّ  يمِٙمر 

٣م رِم  َواؾْمَٜمُدوا ، ُ٘مؿْ  فِمٛمَْد  هِبَ  اهلل ِ  زمُِرؽُمؾِ  إِياَميِن  وَمْقَِمل َي٣م هَم٣مؽْمَٚمُٔمقا ََمْٔمٛم٣َمهُ : َووِمٝمَؾ .  َرزمِّ

ٌُقا: َووِمٝمَؾ . َرمَج٣ًم: وِمٝمَؾ .  وَمَتُٙمقهُ  َذيمَِؽ  هَمِٔمٛمَْد .  صَمْٜمَرةً  ٥ٌَمَ  إيَِمْٝمفِ  َوشَم  . هَمَٗمَتُٙمقهُ  َواضِمدٍ  َرصُمؾٍ  َوشْم
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ـُ  َوضَمَ٘مك ـِ : إؽِْمَح٣مَق  ازْم ـِ  فَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ  َأطْمَرصُمقا ضَمت ك زمَِٟمْرصُمٙمِِٜمؿْ  َوؿمُِئقهُ : وَم٣مَل  ََم

ٌَفُ   . وُمِْم

ٛم ٥مَ  اهلل ُ َأْدطَمَٙمفُ  وَمْقَُمفُ  وَمَتَٙمفُ  َوظمَ ٣م ـَ  همِٝمَٜم٣م ََم٣م َرَأى هَمَٙمام   ، اجْلَ ةِ  َِم وِر ) ايمٛم ْيَ ُ  َي٣م َل وَم٣م َوايمن 

ـَ  َوصَمَٔمَٙمٛمِل َريبِّ  رِم  نَمَٖمرَ  زماَِم  َئْمَٙمُٚمقنَ  وَمْقَِمل يَمْٝم٦َم   زماَِم  يمُِٝم٠ْمَِمٛمُقا:  ( َئْمٛمِل اظمُْْ٘مَرَِمكمَ  َِم

ؿْ  هَمَٝمْحُِمَؾ  ، زمِفِ  آََمٛم٦ُْم   .  رِم  ضَمَِمَؾ  ََم٣م هَلُ

ـُ  وَم٣مَل  ٌ ٣مسٍ  ازْم ٌُِٔمقا وَمْقمِ  َي٣م ضَمَٝم٣مسمِِف) دِم  وَمْقََمفُ  َٞمَِمَح : فَم  َي٣م)  مَم٣َمسمِفِ  َوزَمْٔمَد  (ٙمكِمَ اظمُْْرؽَم  اسم 

ـَ  َوصَمَٔمَٙمٛمِل َريبِّ  رِم  نَمَٖمرَ  زماَِم  َئْمَٙمُٚمقنَ  وَمْقَِمل يَمْٝم٦َم  ـُ  َرَواهُ  (اظمُْْ٘مَرَِمكمَ  َِم  .  ضَم٣مسمِؿٍ  َأيِب  ازْم

ـَ  سَمْٙمَٗمك َٓ : وَمَت٣مَدةُ  وَم٣مَل  َوىَمَذيمَِؽ  ٓ   اظم٠ُْْمَِم ٣م، سَمْٙمَٗم٣مهُ  َٓ  َٞم٣مِصًح٣م، إِ ـَ  ظمَ ٣م نَم٣مؾمًّ  ٣مَمَ  فَم٣مَي

ـَ  ـْ  فَم٣مَي ـَ  َوصَمَٔمَٙمٛمِل َريبِّ  رِم  نَمَٖمرَ  زماَِم  َئْمَٙمُٚمقنَ  وَمْقَِمل يَمْٝم٦َم  َي٣م ):وَم٣مَل  اهلل ِ ىَمَراََم٥مِ  َِم  َِم

ـَ  زماَِم  وَمْقَُمفُ  َئْمَٙمؿَ  َأنْ  اهلل ِ فَمعَم  مَتَٛم ك (اظمُْْ٘مَرَِمكمَ  ـْ  فَم٣مَي  .  فَمَٙمْٝمفِ  َهَجؿَ  َوََم٣م اهلل ِ ىَمَراََم٥مِ  َِم

ٓ   ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  وَمْتٙمِفِ  زَمْٔمَد  وَمْقََمفُ  اهلل ُ  فَم٣مسَم٤َم  ََم٣م ، َواهلل ِ  هَماَل  وَمَت٣مَدةُ  وَم٣مَل   َواضِمَدةً  َصْٝمَح٥مً  إِ

 . طَم٣مَِمُدونَ  ُهؿْ  هَم١مَِذا

ـْ  وَمْقَِمفِ  فَمعَم  َأْٞمَزيْمٛم٣َم َوََم٣م سَمَٔم٣ملَم:) َووَمْقيُمفُ  ـْ  زَمْٔمِدهِ  َِم ـَ  صُمٛمْدٍ  َِم اَمءِ  َِم  ً  ىُمٛم ٣م َوََم٣م ايم

ْٞمتَِٗم٣ممِ  دِم  اضْمَتْجٛم٣َم ٣مَمَ  ; َأيْ  (َُمٛمِْزيمكِمَ  ِٓ ـَ  صُمٛمْدٍ  إِْٞمَزالِ  إلَِم  َِمٛمُْٜمؿْ  ا اَمءِ  َِم  ً  َهَذا. فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ايم

ـُ  َرَواهُ  ََم٣م ََمْٔمٛمَك ـْ  إؽِْمَح٣مَق  ازْم ـِ  َأْصَح٣مزمِِف، زَمْٔمضِ  فَم ـِ  فَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ  جُم٣َمِهٌد  َووَم٣مَل . ََم

ـُ  وَم٣مَل . ُأطْمَرى ؽَم٣ميَم٥مً رِ  َأيْ  ، صُمٛمًْدا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأْٞمَزَل  َوََم٣م:  َووَمَت٣مَدةُ  ُل : صَمِريرٍ  ازْم َو  ْٕ .  َأْولَم  َوا

 .  َوَأوْمَقى:  وُمْٙم٦ُم 



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

151  

َذا ْٞمتَِٗم٣ممِ  دِم  َٞمْحَت٣مُج  ىُمٛم ٣م َوََم٣م ;َأيْ  َُمٛمِْزيمكِمَ  ىُمٛم ٣م َوََم٣م وَم٣مَل  َوهِلَ ِٓ زُمقا ضِمكمَ  َهَذا، إلَِم  ا  ىَمذ 

ٓ   ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  َويمِٝم ٛم٣َم َووَمَتُٙمقا ُرؽُمٙمٛم٣َم  .(1) طَم٣مَِمُدونَ  ُهؿْ  هَم١مَِذا َواضِمَدةً  ٥مً َصْٝمَح  إِ

 )فوائد(:
ـْ  َوصَم٣مءَ ) :أول ىمٙمٚم٥م دم ومِم٥م ص٣مضم٤م يس .1 َٔمك َرصُمٌؾ  اظمَِْديٛم٥َمِ  َأوْمٍَم  َِم ًْ  (َي

َٔمك  وَم٠مَمـ آل همرفمقن: . .ديمٝمؾ احلرىم٥م ًْ ـْ َأوْمٍَم اظْمَِديٛم٥َِم َي َوصَم٣مء َرصُمٌؾ َمِّ

ـَ ايمٛم ٣مِصِحكَم وَم٣مَل َي٣م َُمقؽَمك إِن  اظْمَأَلَ َيْٟممَتُِروَن  زمَِؽ يمَِٝمْٗمُتُٙمقَك هَم٣مطْمُرْج إيِنِّ يَمَؽ َِم

(1 :ووم٣مل سمٔم٣ملم،) ُف ؿَمَٕمك َوإِْذ  (. ووم٣مل سمٔم٣ملم:3) اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْقَن إِٞم 

( يمق َم٣م ضمرك ومدَمف َم٣م حتدث 4) َٞم٣مَدى َرزم َؽ َُمقؽَمك َأِن اْئ٦ِم ايْمَٗمْقَم ايمٓم ٣مظمكِِمَ 

ـِ  ووم٣مل سمٔم٣ملم:، َملزمٗمٝم٥م إضمداث وهق يٗمقل ي٣م ومق ـَ ٣ٌَمُد ايمّرمْحَ ـَ َوفِم ايّمِذي

ـَ  ٌَُٜمُؿ اجَل٣مِهُٙمقَن وَم٣ميُمقْا ؽَماَلَم٣ًم * َوايّمِذي َيْٚمُُمقَن فَمعَمَ إْرِض َهْقٞم٣ًم َوإَِذا طَم٣مؿَم

ْف فَمٛم٣ّم فَمَذاَب صَمَٜمّٛمَؿ إِّن  ـَ َيُٗمقيُمقَن َرزّمٛم٣َم اْسِ يٌِِٝمُتقَن يمَِرهّبِْؿ ؽُمّجدًا َووِمَٝم٣مَم٣ًم * َوايّمِذي

هُمقْا فمَ  ـَ إَِذآ َأٞمَٖمُٗمقْا مَلْ ُيْنِ َتَٗمّرًا َوَُمَٗم٣مَم٣ًم * َوايّمِذي ًْ ٣م ىَم٣مَن نَمَراَم٣ًم * إهِّن٣َم ؽَمآَءْت َُم َذاهَبَ

وْا َوىَم٣مَن زَمكْمَ َذيمَِؽ وَمَقاَم٣ًم   ْ َيْٗمؼُمُ َأَو ََمـ ىَم٣مَن ََمْٝمت٣ًم هَمَٟمضْمَٝمْٝمٛم٣َمُه ووم٣مل سمٔم٣ملم:(5.)َومَل
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دِم ايمٛم٣ّمِس ىَمَٚمـ َّمَثُٙمُف دِم ايمّٓمُٙماَمِت يَمْٝمَس زمَِخ٣مِرٍج َّمٛمَْٜم٣م  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم يَمُف ُٞمقرًا َيْٚمًِم زمِفِ 

ـَ ََم٣م ىَم٣مُٞمقْا َئْمَٚمُٙمقنَ  ـَ يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري  (  َمُمك ايمٛمٌل إلم ايمْم٣مئػ. 1)  ىَمَذيمَِؽ ُزّي

 .وَم٣م ومرأ آي٥م وٓ ضمدي٧م ص٣مضم٤م يس دفم٣م إرم اهلل  .1

 ص٣مضم٤م يس دفم٣م زمٖمْمرسمف زمدون أن ئمٙمٚمف أو يقصمٜمف أضمد.. هم٣ميمدفمقة .3

 .صمٜمد همْمري، وايمتٔمٙمٝمؿ صمٜمد ىمًٌل

ص٣مضم٤م يس زمجامل همْمرسمف ٞمدب ٞمٖمًف هلداي٥م ايمٌممي٥م، َم٣م أضمد ىمٙمٖمف، وَم٣م  .4

 ؽمٟمل فمـ ذفمٝم٥م فمٚمٙمف.

ٌُِٔمقا وَمْقمِ  َي٣م وَم٣مَل ص٣مضم٤م يس وم٣مل) .5 ( ٕٞمف َم٠مَمـ صمديد ويمٝمس اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  اسم 

فمٛمده فمٙمؿ همدل ايمٛم٣مس فمعم ايمدفم٣مة يمٝمًتٖمٝمدوا َمٛمٜمؿ، أَم٣م  َم٠مَمـ آل همرفمقن 

( ٕٞمف َم٠مَمـ ومديؿ فمٛمده فمٙمؿ وَمْقِم اسّمٌُِٔمقِن َأْهِدىُمـْؿ ؽَمٌِٝمـَؾ ايمّرؾَمـ٣مدِ  َي٣م )وم٣مل:

 ويًتْمٝمع أن ُيٖمٜمؿ ايمٛم٣مس.

 .(1)ص٣مضم٤م يس جمد اهلل ؽم٣مفم٥م همٚمجده اهلل إلم ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥م .6

 

ا

ا

ا
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ا

ا

الظتامؤمهاآيافشعان
ـٌ  َرصُمٌؾ  َووَم٣مَل {وم٣مل سمٔم٣ملم:  ـْ  َُم٠ْمَِم  َأنْ  َرصُماًل  َأسَمْٗمُتُٙمقنَ  َٞمفُ إِياَم  َيْ٘مُتؿُ  همِْرفَمْقنَ  آلِ  َِم

َ  َيُٗمقَل  ٌَٝمِّٛم٣َمِت  صَم٣مَءىُمؿْ  َووَمْد  اهلل ُ َريبِّ ـْ  زم٣ِميْم ُ٘مؿْ  َِم  َيُؽ  َوإِنْ  ىَمِذزُمفُ  هَمَٔمَٙمْٝمفِ  ىَم٣مِذزًم٣م َيُؽ  َوإِنْ  َرزمِّ

ٌُْ٘مؿْ  َص٣مِدوًم٣م ـْ  هَيِْدي َٓ  اهلل َ  إِن   َئِمُدىُمؿْ  ايم ِذي زَمْٔمُض  ُيِِم ٌف  ُهقَ  ََم ا َُمْنِ  وَمْقمِ  َي٣م ٌب ىَمذ 

ـَ  ايْمَٝمْقمَ  اظمُْْٙمُؽ  يَمُ٘مؿُ  َْرضِ  دِم  ـَم٣مِهِري ْٕ ـْ  ا َٞم٣م هَمَٚم ـْ  َيٛمٌُْمُ  وَم٣مَل  صَم٣مَءَٞم٣م إِنْ  اهلل ِ زَمْٟمسِ  َِم

ٓ   ُأِريُ٘مؿْ  ََم٣م همِْرفَمْقنُ  ٓ   َأْهِديُ٘مؿْ  َوََم٣م َأَرى ََم٣م إِ ؾَم٣مدِ  ؽَمٌِٝمَؾ  إِ  . (1)} ايمر 

صُمُؾ  َهَذا ـُ  ُهقَ  ايمر  ـْ  إِياَمَٞمفُ  َيْ٘مُتؿُ  َوىَم٣منَ  ْقَن،همِْرفمَ  فَمؿِّ  ازْم  فَمعَم  َِمٛمُْٜمؿْ  طَمْقهًم٣م وَمْقَِمِف، َِم

فِ  ًِ  .  َٞمْٖم

صُمَؾ  َهَذا َأن   َواظمَْْٗمُِمقدُ   زمَِٗمتْؾِ  اهلل ُ، يَمَٔمٛمَفُ  ، همِْرفَمْقنُ  َهؿ   هَمَٙمام   ، إِياَمَٞمفُ  َيْ٘مُتؿُ  ىَم٣منَ  ايمر 

اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  َُمقؽَمك،  ً ـُ  َهَذا طَم٣مَف  ، همِٝمفِ  ََمأَلَهُ  َوؾَم٣مَورَ  َذيمَِؽ  فَمعَم  َوفَمَزمَ  ، ايم  فَمعَم  اظم٠ُْْمَِم

نِمٝم٤َم  همِٝمفِ  مَجَعَ  زمَِ٘ماَلمٍ  همِْرفَمْقنَ  َردِّ  دِم  هَمَتَٙمْم َػ  َُمقؽَمك، ْ ِهٝم٤َم  ايمؼم  ْ  ىَمٙمَِٚم٥مَ  هَمَٗم٣مَل  ، َوايمؼم 

ؼِّ  ْأِي  اظمَُُْمقَرةِ  َوصْمفِ  فَمعَم  احْلَ  .  َوايمر 

َ  ُٗمقَل يَ  َأنْ  َرصُماًل  َأسَمْٗمُتُٙمقنَ  {: وَم٣مَل  ـْ  ;َأيْ  } اهلل ُ َريبِّ فُ  َأصْمؾِ  َِم َ : وَم٣مَل  َأٞم  .  اهلل ُ َريبِّ

ىْمَرامِ  زَمْؾ  ، َهَذا زمِِٚمْثؾِ  ُيَٗم٣مزَمُؾ  َٓ  َهَذا هَمِٚمْثُؾ  امِ  زم٣ِمإْلِ ضْمؼِمَ
ِٓ ْٞمتَِٗم٣ممِ  َوسَمَركِ  َواظمَُْقاَدفَم٥مِ  َوا ِٓ  ، ا

فُ :  َئْمٛمِل َٞم  ٌَٝمِّٛم٣َمِت  صَم٣مَءىُمؿْ  َووَمْد  {ِٕ ُ٘مؿْ  ـْ َمِ  زم٣ِميْم َقاِرِق  ;َأيْ } َرزمِّ  فَمعَم  َديم ٦ْم  ايم تِل زم٣ِمخْلَ

ـْ  زمِفِ  صَم٣مءَ  همِٝماَم  َصْدوِمفِ  فُ  ;ؽَماَلََم٥مٍ  دِم  ىُمٛمُْتؿْ  َواَدفْمُتُٚمقهُ  إِنْ  هَمَٜمَذا َأْرؽَمَٙمفُ  فَمٚم  َٞم   َوإِنْ {  ِٕ

َٓ }  ىَمِذزُمفُ  هَمَٔمَٙمْٝمفِ  ىَم٣مِذزًم٣م َيُؽ  ىُمؿْ  َو ْوُتؿْ  َووَمْد  }َص٣مِدوًم٣م َيُؽ  َوإِنْ  {َذيمَِؽ  َيُي   يَمفُ  سَمَٔمر 
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ٌُْ٘مؿْ   مِم ٣م صَمَزاءٍ  َأْيَنُ  َيٛم٣َميَمُ٘مؿْ  َأنْ  سُمُْمِٖمُٗمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  ;َأيْ  َئِمُدىُمؿْ  ايم ِذي زَمْٔمُض  ُيِِم

ُدىُمؿْ  ـْ  اظْمََٗم٣ممِ  َهَذا دِم  ايْمَ٘ماَلمُ   َوَهَذا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ؟ مَجِٝمُٔمفُ  ضَمؾ   إِن   زمُِ٘مؿْ  هَمَ٘مْٝمَػ  ، زمِفِ  َيَتَقفم   َِم

ازِ  ايمت َٙمْم ِػ  ََمَٗم٣مََم٣مِت  فْمعَم أَ  ضْمؼِمَ
ِٓ  .  ايمت ٣ممِّ  َوايْمَٔمْٗمؾِ  َوا

ـَ  ايْمَٝمْقمَ  اظمُْْٙمُؽ  يَمُ٘مؿُ  وَمْقمِ  َي٣م {: َووَمْقيُمفُ  َْرِض  دِم  ـَم٣مِهِري ْٕ ُرُهؿْ  }ا ٌُقا َأن   حُيَذِّ ُٙم ًْ  َي

فُ  ايْمَٔمِزيَز، اظمُْْٙمَؽ  َهَذا َو٦ِم  ََم٣م هَم١مِٞم  َوُل  سَمَٔمر  ـِ  ايمد  ي ٌُقا ٓ  إِ  يمِٙمدِّ
 زَمْٔمَد  َوَذيم قا َُمْٙمَ٘مُٜمؿْ  ؽُمٙمِ

ِهْؿ، لِ  َووْمعَ  َوىَمَذا فِمزِّ  ظم٣َِم َوَُمَٔم٣مَٞمَدةٍ  َوخُم٣َميَمَٖم٥مٍ  َوَرْي٤ٍم، ؾَمؽ   دِم  َزايُمقا ََم٣م ;همِْرفَمْقنَ  ِٔ

ـَ  همِٝمفِ  ىَم٣مُٞمقا مِم ٣م اهلل ُ َأطْمَرصَمُٜمؿُ  ضَمت ك زمِِف، َُمقؽَمك صَم٣مَءُهؿْ  ََْماَلكِ  اظمُْْٙمِؽ  َِم ْٕ ورِ وَ  َوا  ايمد 

ٌُقِر، َوايمٛمِّْٔمَٚم٥مِ  َوايْمُٗمُِمقِر، يُمقا شُمؿ   َواحْلُ ٌَْحرِ  إلَِم  ضُمقِّ  زَمْٔمَد  َأْرَواضُمُٜمؿْ  َوُٞمِٗمَٙم٦ْم  َُمَٜم٣مٞمكَِم، ايْم

هْمَٔم٥مِ  ايْمُٔمُٙمقِّ  ٣مهمِٙمكِمَ  َأؽْمَٖمؾِ  إلَِم  َوايمرِّ  ً  .  ايم

َذا صُمُؾ  َهَذا وَم٣مَل  َوهِلَ ـُ  ايمر  ٣مِدُق، اظم٠ُْْمَِم ٣ٌَمر   ايمِم   ايمٛم ٣مِصُح  يمِْٙمَحؼِّ  ايمت ٣مزمِعُ  اؾِمُد،ايمر   ايْم

ـَ  ايْمَٝمْقمَ  اظمُْْٙمُؽ  يَمُ٘مؿُ  وَمْقمِ  َي٣م {: ايْمَٔمْٗمؾِ  ايْمَ٘م٣مَِمُؾ  يمَِٗمْقَِمِف، َْرِض  دِم  ـَم٣مِهِري ْٕ  ;َأيْ  }ا

ـْ  ، فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ضَم٣مىمِِٚمكمَ  ايمٛم ٣مسِ  فَمعَم  فَم٣ميمكِمَ  َٞم٣م هَمَٚم ـْ  َيٛمٌُْمُ  يَمقْ  ;َأيْ  صَم٣مَءَٞم٣م إِنْ  اهلل ِ  زَمْٟمسِ  َِم

ـَ  همِٝمفِ  َأْٞمُتؿْ  ََم٣م َأْؤَم٣مَف  ىُمٛمُْتؿْ  ةِ  ايْمَٔمَددِ  َِم ةِ  َوايْمُٔمد  ةِ  َوايْمُٗمق  د  َٓ  َذيمَِؽ  َٞمَٖمَٔمٛم٣َم ظم٣ََم َوايمُمِّ  َرد   َو

فِ  َهَذا صَمَقاِب  دِم  ;َأيْ  همِْرفَمْقنُ  وَم٣مَل .  اظمَْاَميمِِؽ  ََم٣ميمِِؽ  زَمْٟمَس  فَمٛم ٣م ٓ   ُأِريُ٘مؿْ  ََم٣م:  ىُمٙمِّ  ََم٣م إِ

ٓ   يَمُ٘مؿْ  َأوُمقُل  ٣مَمَ  ;َأيْ  َأَرى ٓ   َأْهِديُ٘مؿْ  َوََم٣م فِمٛمِْدي ََم٣م إِ ؾَم٣مدِ  ؽَمٌِٝمَؾ  إِ  ىُمؾ   دِم  َوىَمَذَب  ايمر 

ـْ  ـِ  َِم ََمَتكْمِ  َوَه٣مسَمكْمِ  ، ايْمَٗمْقيَمكْمِ  َهَذْي فُ  ، اظمَُْٗمدِّ ُؼ  ىَم٣منَ  وَمْد  هَم١مِٞم   َودِم  زَم٣مؿمِٛمِفِ  دِم  َوَئْمَٙمؿُ  َيَتَحٗم 

فِ  ًِ ـْ  ضَمؼ   َُمقؽَمك زمِفِ  ٣مءَ صَم  ايم ِذي َهَذا َأن   َٞمْٖم اَم  ، حَم٣َميَم٥مَ  َٓ  اهلل ِ فِمٛمْدِ  َِم  ُيْٓمِٜمرُ  ىَم٣منَ  َوإِٞم 

ا ، َوفُمْدَواًٞم٣م زَمْٕمًٝم٣م طِماَلهَمفُ   . َوىُمْٖمَراًٞم٣م َوفُمُتقًّ
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ـَ  ايم ِذي َووَم٣مَل  {: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ  ووَم٣مَل  ٌُِٔمقنِ  وَمْقمِ  َي٣م آََم ؾَم٣مدِ  ؽَمٌِٝمَؾ  َأْهِدىُمؿْ  اسم   وَمْقمِ  َي٣م ايمر 

اَم  َٝم٣مةُ  َهِذهِ  إِٞم  ْٞمَٝم٣م احْلَ طِمَرةَ  َوإِن   ََمَت٣معٌ  ايمد  ْٔ ـْ  ايْمَٗمَرارِ  َدارُ  ِهلَ  ا ٓ   جُيَْزى هَماَل  ؽَمٝمَِّئ٥مً  فَمِٚمَؾ  ََم  إِ

ـْ  َِمْثَٙمَٜم٣م ٣م فَمِٚمَؾ  َوََم ـْ  َص٣محِلً ـٌ  َوُهقَ  ُأْٞمَثك َأوْ  َذىَمرٍ  َِم ٛم ٥مَ  َيْدطُمُٙمقنَ  هَمُٟمويَمئَِؽ  َُم٠ْمَِم  اجْلَ

٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  ٣مهمِٝمٜمَ  ُيْرَزوُمقنَ  ًَ  . (1)} ضِم

ؾَم٣مدِ  ؿَمِريِؼ  إلَِم  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريِضَ  َيْدفُمقُهْؿ، ، ايمر  ؼِّ   اهلل ِ  َٞمٌِلِّ  َُمَت٣مزَمَٔم٥مُ  َوِهلَ  َواحْلَ

ـْ  زمِفِ  صَم٣مءَ  همِٝماَم  َوسَمِْمِديُٗمفُ  َُمقؽَمك، ِف، َِم َدُهؿْ  شُمؿ   َرزمِّ ْٞمَٝم٣م دِم  َزه  ٞمِٝم ٥مِ  ايمد   َٗمِّمَٝم٥مِ اظمُْٛمْ  ايْمَٖم٣مٞمَِٝم٥مِ  ايمد 

ٌَُٜمؿْ  ، حَم٣َميَم٥مَ  َٓ   ، يَمَدْيفِ  فَم٣مَِمؾٍ  فَمَٚمَؾ  ُيَّمٝمِّعُ  َٓ  ايم ِذي ، اهلل ِ فِمٛمَْد  ايمث َقاِب  ؿَمَٙم٤ِم  دِم  َوَرنم 

ءٍ  ىُمؾِّ  ََمَٙمُ٘مقُت  ايم ِذي ايْمَٗمِديرِ  ـْ  ىَمثغًِما، ايْمَٗمٙمِٝمؾِ  فَمعَم  ُئْمْمِل ايم ِذي زمَِٝمَدْيِف، َرْ  فَمْديمِفِ  َوَِم

ٝمَِّئ٥مِ  فَمعَم  جُي٣َمَزى َٓ   ً ٓ   ايم  .  َِمْثَٙمَٜم٣م إِ

ُهؿْ  طِمَرةَ  َأن   َوَأطْمػَمَ ْٔ ـْ  ايم تِل ايْمَٗمَراِر، َدارُ  ِهلَ  ا  فَمِٚمَؾ  وَمْد  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َواهَم٣مَه٣م َِم

٣مِت، ٣محِلَ ٛم ٣مُت  هَمَٙمُٜمؿُ  ايمِم  َِمٛم٣َمُت، َوايْمُٕمَرُف  ايْمَٔم٣ميمَِٝم٣مُت، اجْلَ ْٔ اُت  ا غْمَ  ايْمَ٘مثغَِمةِ  َواخْلَ

َْرَزاُق وَ  ايْمَٖم٣مئَِٗم٣مُت، ْٕ ائَِٚم٥مُ  ا غْمُ  سَمٌِٝمُد، َٓ  ايم تِل ايمد  ؿْ  ََم٣م ىُمؾ   ايم ِذي َواخْلَ  . ََمِزيدٍ  دِم  َِمٛمْفُ  هَلُ

عَ  شُمؿ   ِقيِٖمِٜمؿْ  ، فَمَٙمْٝمفِ  ُهؿْ  ََم٣م إزِْمَْم٣ملِ  دِم  َذَ  ََم٣م وَمْقمِ  َوَي٣م {:هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمفِ  َيِِمغُمونَ  مِم ٣م َوخَتْ

ىَْمُٖمرَ  سَمْدفُمقَٞمٛمِل ايمٛم ٣مرِ  إلَِم  سَمْدفُمقَٞمٛمِلوَ  ايمٛم َج٣مةِ  إلَِم  َأْدفُمقىُمؿْ  رِم  كَ  زم٣ِمهلل ِ  ِٕ  يَمْٝمَس  ََم٣م زمِفِ  َوُأْذِ

٣مرِ  ايْمَٔمِزيزِ  إلَِم  َأْدفُمقىُمؿْ  َوَأَٞم٣م فِمْٙمؿٌ  زمِفِ  رِم  اَم  صَمَرمَ  َٓ  ايْمَٕمٖم   َدفْمَقةٌ  يَمفُ  يَمْٝمَس  إيَِمْٝمفِ  سَمْدفُمقَٞمٛمِل َأٞم 

ْٞمَٝم٣م دِم  َٓ  ايمد  طِمَرةِ  دِم  َو ْٔ َٞم٣م َأن  وَ  ا همكِمَ  َوَأن   اهلل ِ إلَِم  ََمَرد   ايمٛم ٣مرِ  َأْصَح٣مُب  ُهؿْ  اظْمُْنِ

َتْذىُمُرونَ  ًَ ُض  يَمُ٘مؿْ  َأوُمقُل  ََم٣م هَم ٣ٌَمدِ  زَمِِمغمٌ  اهلل َ إِن   اهلل ِ  إلَِم  َأَْمِري َوُأهَمقِّ  اهلل ُ هَمَقوَم٣مهُ  زم٣ِميْمِٔم
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ا فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُئْمَرُوقنَ  ايمٛم ٣مرُ  يْمَٔمَذاِب ا ؽُمقءُ  همِْرفَمْقنَ  زمِآلِ  َوضَم٣مَق  ََمَ٘مُروا ََم٣م ؽَمٝمَِّئ٣مِت   نُمُدوًّ

٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َوَيْقمَ  َوفَمُِمٝم٣ًّم  ً  .(1)}  ايْمَٔمَذاِب  َأؾَمد   همِْرفَمْقنَ  آَل  َأْدطِمُٙمقا ايم

٣ٌَمَدةِ  إلَِم  َيْدفُمقُهؿْ  ىَم٣منَ   اَمَواِت  َربِّ  فِم  ً َْرضِ  ايم ْٕ ءِ  َيُٗمقُل  ايم ِذي َوا ْ ـْ : يمِٙمًم   ىُم

٣ٌَمَدةِ  إلَِم  َيْدفُمقَٞمفُ  ؿْ َوهُ  هَمَٝمُ٘مقُن، ٣مِهؾِ  همِْرفَمْقنَ  فِم ٣ملِّ  اجْلَ َذا اظمَْْٙمُٔمقِن، ايمّم  ؿْ  وَم٣مَل  َوهِلَ  هَلُ

ْٞمَ٘م٣مرِ  ؽَمٌِٝمؾِ  فَمعَم   ايمٛم ٣مرِ  إلَِم  َوسَمْدفُمقَٞمٛمِل ايمٛم َج٣مةِ  إلَِم  َأْدفُمقىُمؿْ  رِم  ََم٣م وَمْقمِ  َوَي٣م {:اإْلِ

ىَْمُٖمرَ  سَمْدفُمقَٞمٛمِل كَ  زم٣ِمهلل ِ ِٕ ٣مرِ  ايْمَٔمِزيزِ  إلَِم  َأْدفُمقىُمؿْ  َوَأَٞم٣م فِمْٙمؿٌ  زمِفِ  رِم  يَمْٝمَس  ََم٣م فِ زمِ  َوُأْذِ  ايْمَٕمٖم 

َ  شُمؿ   ،} ؿْ  زَمكم  ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  ُهؿْ  ََم٣م زُمْْماَلنَ  هَلُ ٣ٌَمَدةِ  َِم ـَ  اهلل ِ ؽِمَقى ََم٣م فِم َْٞمَدادِ  َِم ْٕ َْوشَم٣مِن، ا ْٕ  َوا

٣َم ـْ  مَتْٙمُِؽ  َٓ  َوَأهن  َٓ  َٞمْٖمعٍ  َِم اٍر، َو اَم  صَمَرمَ  َٓ  {:َل هَمَٗم٣م إرِْضَ  يَمفُ  يَمْٝمَس  إيَِمْٝمفِ  سَمْدفُمقَٞمٛمِل َأٞم 

ْٞمَٝم٣م دِم  َدفْمَقةٌ  َٓ  ايمد  طِمَرةِ  دِم  َو ْٔ َٞم٣م َوَأن   ا همكِمَ  َوَأن   اهلل ِ إلَِم  ََمَرد   ايمٛم ٣مرِ  َأْصَح٣مُب  ُهؿْ  اظْمُْنِ

هًم٣م مَتْٙمُِؽ  َٓ  ;َأيْ } َٓ  سَمٌَم  ارِ  َهِذهِ  دِم  ضُمْ٘ماًم  َو ٣م ايْمَٗمَراِر؟ َيْقمَ  مَتْٙمُِ٘مفُ  َػ هَمَ٘مٝمْ  ، ايمد   اهلل ُ  َوَأَم 

فُ  َوصَمؾ   فَمز   ٣ميمُِؼ  هَم١مِٞم  اِزُق  اخْلَ ٣مرِ  يمأِْلَزْمَرارِ  ايمر  ٣ٌَمدَ  َأضْمَٝم٣م ايم ِذي َوُهقَ  ، َوايْمُٖمج   َوُيِٚمٝمُتُٜمؿْ  ايْمِٔم

ٌَْٔمُثُٜمؿْ  ٛم ٥مَ  ؿَم٣مئَِٔمُٜمؿُ  هَمُٝمْدطِمُؾ  ، َوَي َدُهؿْ  شُمؿ  .  ايمٛم ٣مرَ  َوفَم٣مِصَٝمُٜمؿُ  اجْلَ وا ُهؿُ  إِنْ  سَمَقفم   اؽْمَتَٚمر 

َتْذىُمُرونَ  {: زمَِٗمْقيمِفِ  ايْمِٔمٛم٣َمدِ  فَمعَم  ًَ ُض  يَمُ٘مؿْ  َأوُمقُل  ََم٣م هَم  زَمِِمغمٌ  اهلل َ إِن   اهلل ِ إلَِم  َأَْمِري َوُأهَمقِّ

٣ٌَمدِ   مِم ٣م ؽَمٙمِؿَ  َ٘م٣مِرهِ زم١ِمِٞمْ  ;َأيْ } ََمَ٘مُروا ََم٣م ؽَمٝمَِّئ٣مِت  اهلل ُ هَمَقوَم٣مهُ  {: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ ، وَم٣مَل  }زم٣ِميْمِٔم

ـَ  َأَص٣مهَبُؿْ  ِهؿْ  دِم  َوََمْ٘مِرِهؿْ  ، زم٣ِمهلل ِ  ىُمْٖمِرِهؿْ  فَمعَم  ايْمُٔمُٗمقزَم٥مِ  َِم ـْ  َصدِّ  مِم ٣م اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  فَم

٥مِ  َأـْمَٜمُروا ـَ  يمِْٙمَٔم٣مَم  ِت  َِم َٓ َٝم٣م ِت  اخْلَ َٓ قا ايم تِل َواظمَُْح٣م ًُ  ٌ ٣م يَم ِٜمؿْ  فَمعَم  هِبَ  ;َوؿَمَٕم٣مَِمِٜمؿْ  فَمَقاَمِّ

َذاوَ   ُئْمَرُوقنَ  ايمٛم ٣مرُ  ايْمَٔمَذاِب  ؽُمقءُ  همِْرفَمْقنَ  زمِآلِ _  َأضَم٣مطَ  ;َأيْ  _ َوضَم٣مَق  {: وَم٣مَل  هِلَ

                                                           

 



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

157  

ا فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٣ٌَمضًم٣م زَمْرَزطِمِٜمؿْ  دِم  َأْرَواضُمُٜمؿْ  سُمْٔمَرُض  ;َأيْ  }َوفَمُِمٝم٣ًّم  نُمُدوًّ ٣مءً  َص ًَ  ايمٛم ٣مرِ  فَمعَم  َوََم

٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َوَيْقمَ { ،  ً  .} ايْمَٔمَذاِب  َأؾَمد   همِْرفَمْقنَ  آَل  َأْدطِمُٙمقا ايم

ْ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل َ َأن   َواظمَْْٗمُِمقدُ  ٓ   هُيْٙمِْ٘مُٜمؿْ  مَل َج٨ِم  إوَِم٣مََم٥مِ  زَمْٔمَد  إِ  َوإِْرؽَم٣ملِ  ، فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  احْلُ

ؽُمقلِ  ٌَفِ  َوإَِزاضَم٥مِ  ، إيَِمْٝمِٜمؿْ  ايمر  ٥مِ  َوَأطْمذِ  ، فَمٛمُْٜمؿْ  ايمُم  ج  ْ  ، َِمٛمُْٜمؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  احْلُ  ِهٝم٤ِم هَم٣ٌِميمؼم 

نِمٝم٤ِم  سَم٣مَرةً  ْ ٛمكِمَ  همِْرفَمْقنَ  آَل  َأطَمْذَٞم٣م َويَمَٗمْد {:  سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  ، ُأطْمَرى َوايمؼم  ًِّ  َوَٞمْٗمصٍ  زم٣ِميم

ـَ  ُٜمؿْ  ايمث َٚمَراِت  َِم ُرونَ  يَمَٔمٙم  ىم  ٛم٥َمُ  صَم٣مَءهْتُؿُ  هَم١مَِذا َيذ  ًَ ٌُْٜمؿْ  َوإِنْ  َهِذهِ  يَمٛم٣َم وَم٣ميُمقا احْلَ  ؽَمٝمَِّئ٥مٌ  سُمِِم

 ُ ـْ  زمُِٚمقؽَمك واَيْم غم  َٓ  ََمَٔمفُ  َوََم اَم  َأ ـ   اهلل ِ  فِمٛمَْد  ؿَم٣مئُِرُهؿْ  إِٞم 
 َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َأىْمَثَرُهؿْ  َويَم٘مِ

ـْ  زمِفِ  سَمْٟمسمِٛم٣َم ََمْٜماَم  َووَم٣ميُمقا َحَرَٞم٣م آَي٥مٍ  َِم ًْ ٣م يمَِت ـُ  هَماَم  هِبَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  يَمَؽ  َٞمْح

َرادَ  ايمْم قهَم٣منَ  َؾ َوا َواجْلَ َٖم٣مِدعَ  يْمُٗمٚم  مَ  َوايمّم  اَلٍت  آَي٣مٍت  َوايمد  وا َُمَٖمِم   َوىَم٣مُٞمقا هَم٣مؽْمَتْ٘مػَمُ

 .(1)} جُمِْرَِمكمَ  وَمْقًَم٣م

فُ  سَمَٔم٣ملَم  خُيْػِمُ  ـَ  وَمْقَُمفُ  َوُهؿْ  ، همِْرفَمْقنَ  آَل  ازْمَتعَم  َأٞم  ٌْطِ  َِم ٛمكِمَ  ، ايْمِٗم ًِّ  َأفْمَقامُ  َوِهلَ  ، زم٣ِميم

ْدِب  َتَٕمؾ   َٓ  ايم تِل اجْلَ ًْ َٓ  َزْرعٌ  همِٝمَٜم٣م ُي عٍ  ُيٛمَْتَٖمعُ  َو ـَ  َوَٞمْٗمصٍ :  َووَمْقيُمفُ .  زمَِيْ  ايمث َٚمَراِت  َِم

٥مُ  َوِهلَ  ـَ  ايمثِّاَمرِ  وِمٙم  ؾَْمَج٣مرِ  َِم ْٕ ُٜمؿْ  ، ا ُرونَ  يَمَٔمٙم  ىم  ْ  َيٛمَْتِٖمُٔمقا هَمَٙمؿْ  ;َأيْ  َيذ   زَمْؾ  ، َيْرفَمُقوا َومَل

ُدوا وا مَتَر  ٛم٥َمُ  صَم٣مَءهْتُؿُ  هَم١مَِذا ٣مِدِهؿْ َوفِمٛمَ  ىُمْٖمِرِهؿْ  فَمعَم  َواؽْمَتَٚمر  ًَ ِْم٤ُم  َوُهقَ  احْلَ  اخْلِ

فُ  ايم ِذي َهَذا ;َأيْ  َهِذهِ  يَمٛم٣َم وَم٣ميُمقا َوَٞمْحُقهُ  َتِحٗم  ًْ ٌُْٜمؿْ  َوإِنْ  ، زمِٛم٣َم َيٙمِٝمُؼ  ايم ِذي َوَهَذا َٞم  سُمِِم

وا ؽَمٝمَِّئ٥مٌ  ُ ـْ  زمُِٚمقؽَمك َيْم غم  َٓ .  َهَذا َأَص٣مزَمٛم٣َم زمُُِم٠ْمَِمِٜمؿْ  ;َهَذا َيُٗمقيُمقنَ  ;َأيْ  ََمَٔمفُ  َوََم  َو
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لِ  دِم  َيُٗمقيُمقنَ  َو  ْٕ فُ :  ا ـُ  زَمَرىَمُتُٜمؿْ  إِٞم  ًْ ـ   ، جُم٣َمَوَرهِتِؿْ  َوضُم
ةٌ  َُمٛمْ٘مَِرةٌ  وُمُٙمقهَبُؿْ  َويَم٘مِ َتْ٘مػِمَ ًْ  َُم

ـِ  َٞم٣مهمَِرةٌ  ، فَم ؼِّ ا َرَأْوا َوإِنْ  ، إيَِمْٝمفِ  َأؽْمٛمَُدوهُ  ايممم    صَم٣مءَ  إَِذا احْلَ فَمْقهُ  طَمغْمً َ  اد  ِٜمؿْ ِٕ ًِ  .  ْٞمُٖم

َٓ  {:سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  اَم  َأ  َأْوهَمرَ  َهَذا فَمعَم  جَيِْزهيِؿْ  اهلل ُ ;َأِي  }اهلل ِ  فِمٛمَْد  ؿَم٣مئُِرُهؿْ  إِٞم 

َزاءِ  ـ   اجْلَ
ـْ  زمِفِ  سَمْٟمسمِٛم٣َم ََمْٜماَم  َووَم٣ميُمقا َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َأىْمَثَرُهؿْ  َويَم٘مِ َحَرَٞم٣م آَي٥مٍ  َِم ًْ ٣م يمَِت ـُ  هَماَم  هِبَ  َٞمْح

ـَ  زمِفِ  صِمْئَتٛم٣َم ََمْٜماَم  ;َأيْ  زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  يَمَؽ  َي٣مِت  َِم ْٔ َقاِرُق  َوِهلَ  ، ا ٛم٣َم يمِْٙمَٔم٣مَداِت  اخْلَ ًْ ـُ  هَمَٙم  ُٞم٠ْمَِم

َٓ  زمَِؽ  َٓ  َٞمت ٌُِٔمَؽ  َو  .  آَي٥مٍ  زمُِ٘مؾِّ  صِمْئَتٛم٣َم َويَمقْ  ُٞمْمِٝمُٔمَؽ  َو

ـَ ايم ذِ  إِن   {: وَمْقيمِفِ  دِم  فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َأطْمػَمَ  َوَهَ٘مَذا ٦ْم  ي  َٓ  َرزمَِّؽ  ىَمٙمَِٚم٥مُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ضَمٗم 

يَمِٝمؿَ  ايْمَٔمَذاَب  َيَرُوا ضَمت ك آَي٥مٍ  ىُمؾ   صَم٣مَءهْتُؿْ  َويَمقْ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ْٕ  . (1)}  ا

َرادَ  ايمْم قهَم٣منَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم {: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ  وَم٣مَل  َؾ  َواجْلَ َٖم٣مِدعَ  َوايْمُٗمٚم  مَ  َوايمّم   َوايمد 

اَلٍت َُمٖمَ  آَي٣مٍت  وا ِم   .} جُمِْرَِمكمَ  وَمْقًَم٣م َوىَم٣مُٞمقا هَم٣مؽْمَتْ٘مػَمُ

٣م ََْمَْم٣مرِ  ىَمْثَرةُ  ُهقَ : ايمْم قهَم٣منُ  َأَم  ْٕ ُروعِ  اظمُْْتٙمَِٖم٥مِ  ا  ، اظم٣َْمءُ  ايمْم قهَم٣منُ : وومٝمؾ.  َوايمثِّاَمرِ  يمِٙمز 

 .  ضَم٣ملٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  َوايمْم ٣مفُمقنُ 

٣م َرادُ  َوَأَم  ـْ  َداُوَد، َأزُمق َرَوى َووَمْد  هَمَٚمْٔمُروٌف، اجْلَ ـْ  فُمْثاَمَن، َأيِب  فَم  ؽَمْٙماَمنَ  فَم

، ـِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  ؽُمئَِؾ : وَم٣مَل  ايْمَٖم٣مِرِدِّ َراِد، فَم  َأىْمَثرُ : هَمَٗم٣مَل  اجْلَ

َٓ  آىُمُٙمفُ  َٓ  اهلل ِ، صُمٛمُقدِ  َُمفُ  َو اَم  َأىْمَٙمفُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  َوسَمْركُ  ُأضَمرِّ  فَمعَم  ُهقَ  إِٞم 

رِ  َوصْمفِ  ٤مِّ  َأىْمَؾ  سَمَركَ  ىَماَم  ;يَمفُ  ايمت َٗمذ  هَ  ، ايمّم  ـْ  َوسَمٛمَز  ٌََِمؾِ  َأىْمؾِ  فَم اِث، َوايمث قمِ  ايْم  َوايْمُ٘مر 
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٦ٌََم  ظم٣َِم ِحٝمَحكْمِ  " دِم  شَم ـْ  ، " ايمِم  ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم  َرؽُمقلِ  عَ َمَ  نَمْزوَٞم٣م:  وَم٣مَل  ، َأْوذَم  َأيِب  زْم

ٌْعَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرادَ  َٞمْٟمىُمُؾ  نَمَزَواٍت  ؽَم  .  اجْلَ

فُ  َواظمَْْٗمُِمقدُ  اَءُهْؿ، اؽْمَت٣مَق  َأٞم  كْ  هَمَٙمؿْ  طَمْيَ ؿْ  َيؼْمُ َٓ  ُزُروفًم٣م هَلُ َٓ  شماَِمًرا، َو ًٌَدا َو  ؽَم

 َٓ ًٌَدا َو  . يَم

٣م ُؾ، َوَأَم  ـِ  ايْمُٗمٚم  ـِ  هَمَٔم ٌ   ازْم قُس  ُهقَ : ٣مسٍ فَم  ً ُرُج  ايم ِذي ايم ـَ  خَيْ ٛمَْْم٥ِم، َِم
 َأٞم فُ  ، َوفَمٛمْفُ  احْلِ

َرادُ  َٕم٣مرُ  اجْلَ  َووَم٣مَل . َووَمَت٣مَدةُ  ، َوفِمْ٘مِرََم٥مُ  ، جُم٣َمِهٌد  وَم٣مَل  َوزمِفِ . يَمفُ  َأصْمٛمَِح٥مَ  َٓ  ايم ِذي ايمِمِّ

ـُ  ؽَمِٔمٝمُد  ٌَغْمٍ  زْم ـُ  ، صُم ًَ  .  ِصَٕم٣مرٌ  ؽُمقدٌ  َدَواب   ُهقَ :  َواحْلَ

ٌُْد  وَم٣مَل وَ  ـِ  فَم مْحَ ـُ  ايمر  ـِ  َزْيدِ  زْم انِمٝم٧ُم  ِهلَ :  َأؽْمَٙمؿَ  زْم  .  ايْمػَمَ

ـُ  َوضَمَ٘مك ـْ  صَمِريرٍ  ازْم ٣َم ايْمَٔمَرزمِٝم ٥مِ  َأْهؾِ  فَم ْٚمٛم٣َمنُ  َأهن   هَمْقَق  ايْمِٗمْرَدانِ  ِصَٕم٣مرُ  َوُهقَ .  احْلَ

ٌُُٝمقَت  ََمَٔمُٜمؿُ  هَمَدطَمَؾ  ، ايْمَٗمْٚمَٗم٣مََم٥مِ  ؿْ  َيِٗمر   هَمَٙمؿْ  ، َوايْمُٖمُرَش  ايْم ْ  ، وَمَرارٌ  هَلُ  ََمَٔمفُ  ُيْٚم٘مِٛمُْٜمؿْ  َومَل

َٓ  ايْمَٕمْٚمُض  هُ .  ايْمَٔمْٝمُش  َو َ ـُ  فَمَْم٣مءُ  َوهَمن  ٣مئ٤ِِم  زْم  ً َذا ايم ؾِ  هِبَ  .  اظمَْْٔمُروِف  ايْمُٗمٚم 

٣م َٖم٣مِدعُ  َوَأَم  ْتُٜمؿْ  ، هَمَٚمْٔمُروهَم٥مٌ  ايمّم  ًَ  ٌ ُٗمطُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ضَمت ك يَم ًْ  ، َوَأَواٞمِٝمِٜمؿْ  َأؿَمِٔماَمهِتِؿْ  دِم  سَم

اٍب  َأوْ  يمَِْمَٔم٣ممٍ  هَمَٚمفُ  هَمَتَح  إَِذا َأضَمَدُهؿْ  إِن   ضَمت ك ـْ  ِوْٖمِدفَم٥مٌ  همِٝمفِ  دِم  ؽَمَٗمَْم٦ْم  ، َذَ  سمِْٙمَؽ  َِم

َٖم٣مِدعِ   . ايمّم 

٣م مُ  َوَأَم  فُ  ََم٣مُؤُهؿْ  َُمِزَج  وَمْد  هَمَ٘م٣منَ  ايمد  َتُٗمقنَ  هَماَل  ، زمِفِ  ىُمٙم  ًْ ـَ  َي ٓ   ؾَمْٝمًئ٣م ايمٛمِّٝمؾِ  َِم  إِ

َٓ  ، ٌِٝمًْم٣مفمَ  َدًَم٣م َوصَمُدوهُ  ـْ  َو َٓ  هَنْرٍ  َِم َٓ  زمِْئرٍ  َو ءٍ  َو ٓ   َرْ
٣مفَم٥مِ  دِم  َدًَم٣م ىَم٣منَ  إِ  ً اِهٛم٥َمِ  ايم  . ايمر 

فُ  َهَذا ْ  ، ىُمٙم  ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َيٛمَْؾ  َومَل ـْ  إِْهَ ءٌ  َذيمَِؽ  َِم ٝم ٥مِ  َرْ  .  زم٣ِميْمُ٘مٙمِّ
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ـْ  َوَهَذا ٣ٌَمِهَرِة، اظمُْْٔمِجَزةِ  مَت٣َممِ  َِم ٥مِ  ايْم ج  فُ  َهَذا َأن   ٣مؿمَِٔم٥مِ ايْمٗمَ  َواحْلُ ؿْ  حَيُِْمُؾ  ىُمٙم  ـْ  هَلُ  فَم

اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  همِْٔمِؾ َُمقؽَمك،  ً ؿْ  ، ايم ـْ  هَمَٝمٛم٣َمهُلُ َٓ  آطِمِرِهْؿ، فَم ضََمدٍ  َهَذا حَيُِْمُؾ  َو ـْ  ِٕ  زَمٛمِل َِم

ائِٝمَؾ   . َديمِٝمؾٍ  َأَدل   َهَذا َودِم  ، إِْهَ

ُد  وَم٣مَل  ـُ  حُمَٚم  َحَرةُ  آََمٛم٦َِم  ضِمكمَ  همِْرفَمْقنُ  اهلل ِ فَمُدو   هَمَرصَمعَ :  إؽِْمَح٣مَق  زْم  ً  ََمْٕمُٙمقزًم٣م ايم

 ًٓ ٓ   َأزَمك شُمؿ   ، ََمْٖمُٙمق وَم٣مََم٥مَ  إِ ِّ  دِم  َوايمت اَمِديَ  ايْمُ٘مْٖمرِ  فَمعَم  اإْلِ َي٣مِت  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  هَمَت٣مزَمعَ  ، ايممم  ْٔ  زم٣ِم

ٛمكِمَ  هَمَٟمطَمَذهُ  ، ًِّ رَ  شُمؿ   ، ايمْم قهَم٣منَ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟمْرؽَمَؾ  ، زم٣ِميم َؾ  شُمؿ   ، ادَ اجْلَ َٖم٣مِدعَ  شُمؿ   ، ايْمُٗمٚم   ، ايمّم 

مَ  شُمؿ   اَلٍت  آَي٣مٍت  ايمد   َوصْمفِ  فَمعَم  هَمَٖم٣مَض  - اظم٣َْمءُ  َوُهقَ  - ايمْم قهَم٣منَ  هَمَٟمْرؽَمَؾ  ;َُمَٖمِم 

َْرضِ  ْٕ ُرشُمقا َأنْ  فَمعَم  َيْٗمِدُرونَ  َٓ  َرىَمَد  شُمؿ   ا َٓ  حَيْ  صُمِٜمُدوا ضَمت ك ؾَمْٝمًئ٣م، َئْمَٚمُٙمقا َأنْ  َو

صْمزُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َووَمعَ  َوظمَ ٣م {، َذيمَِؽ  زَمَٙمَٕمُٜمؿْ  هَمَٙمام   ، قفًم٣مصُم   َرزم َؽ  يَمٛم٣َم اْدعُ  َُمقؽَمك َي٣م وَم٣ميُمقا ايمرِّ

ـْ  فِمٛمَْدكَ  فَمِٜمَد  زماَِم  صْمزَ  فَمٛم ٣م ىَمَُمْٖم٦َم  يَمئِ ـ   ايمرِّ ـ   يَمَؽ  يَمٛم٠ُْمَِمٛمَ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل ََمَٔمَؽ  َويَمٛمُْرؽِمَٙم   إِْهَ

ٍء، يَمفُ  َيُٖمقا مَل   هَمَٙمام   ، فَمٛمُْٜمؿْ  هَمَ٘مُْمَٖمفُ  ُف،َرزم   َُمقؽَمك هَمَدفَم٣م. (1)}  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  اهلل ُ هَمَٟمْرؽَمَؾ  زمًَِمْ

َراَد، َجَر، هَمَٟمىَمَؾ  اجْلَ فُ  هَمَدفَم٣م وَم٣ميُمقا، ََم٣م َِمْثَؾ  هَمَٗم٣ميُمقا زَمَٙمَٕمٛمِل، همِٝماَم  ايمُم   فَمٛمُْٜمْؿ، هَمَ٘مَُمَػ  َرزم 

ءٍ  يَمفُ  َيُٖمقا هَمَٙمؿْ  َؾ، فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  اهلل ُ ْرؽَمَؾ هَمٟمَ  وَم٣ميُمقا، مِم ٣م زمًَِمْ  فَمَٙمْٝمفِ  َُمقؽَمك، َأن   رِم  هَمَذىَمرَ  ايْمُٗمٚم 

اَلُم،  ً زَمفُ  ضَمت ك ىَمثِٝم٤ٍم  إلَِم  َيْٚمًِمَ  َأنْ  ُأَِمرَ  ايم  َأْهَٝمَؾ  ىَمثِٝم٤ٍم  إلَِم  هَمَٚمَُمك زمَِٔمَِم٣مهُ  َيْيِ

زَمفُ  فَمٓمِٝمٍؿ، ٣م، هَمَيَ اًل  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَم٣مْٞمَث٣مَل  هِبَ ٌُُٝمقِت  فَمعَم  نَمَٙم٤َم  ضَمت ك وُمٚم  ؿَْمِٔمَٚم٥ِم، ايْم ْٕ  َوا

ُف، هَمَدفَم٣م يَمُف، وَم٣ميُمقا ََم٣م َِمْثَؾ  يَمفُ  وَم٣ميُمقا صَمَٜمَدُهْؿ، هَمَٙمام   َوايْمَٗمَراَر، ايمٛم ْقمَ  َوََمٛمََٔمُٜمؿُ   هَمَ٘مَُمَػ  َرزم 

ْ  هَمَٙمام   فَمٛمُْٜمْؿ، ءٍ  يَمفُ  َيُٖمقا مَل َٖم٣مِدَع، فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  اهلل ُ هَمَٟمْرؽَمَؾ  وَم٣ميُمقا، مِم ٣م زمًَِمْ  هَمَٚمأَلَِت  ايمّم 

                                                           

 



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

161  

ٌُُٝمقَت  ؿَْمِٔمَٚم٥مَ  ايْم ْٕ ٞمَِٝم٥َم، َوا ْٔ َٓ  شَمْقزًم٣م َأضَمٌد  َيْ٘مُِمْػ  هَمَٙمؿْ  َوا ٓ   ؿَمَٔم٣مًَم٣م َو  همِٝمفِ  َوصَمَد  إِ

َٖم٣مِدعَ  ٦ٌَْم  وَمْد  ايمّم  فُ  هَمَدفَم٣م ، وَم٣ميُمقا ََم٣م َِمْثَؾ  يَمفُ  وَم٣ميُمقا ، َذيمَِؽ  صَمَٜمَدُهؿْ  هَمَٙمام   ، فَمَٙمْٝمفِ  نَمَٙم  َرزم 

ءٍ  يَمفُ  َيُٖمقا هَمَٙمؿْ  ، فَمٛمُْٜمؿْ  هَمَ٘مَُمَػ  مَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  اهلل ُ  هَمَٟمْرؽَمَؾ  ، وَم٣ميُمقا مِم ٣م زمًَِمْ  َِمَٝم٣مهُ  هَمَِم٣مَرْت  ايمد 

َتُٗمقنَ  َٓ  ، َدًَم٣م همِْرفَمْقنَ  آلِ  ًْ ـْ  َي َٓ  ، زمِْئرٍ  َِم َٓ  هَنْرٍ  َو هُمقنَ  َو ـْ  َيْٕمؼَمِ ٓ   ، إَِٞم٣مءٍ  َِم  َدًَم٣م فَم٣مدَ  إِ

ـُ  َزْيُد  َووَم٣مَل .  فَمٌِٝمًْم٣م مِ  اظمَُْرادُ :  َٙمؿَ َأؽْم  زْم فَم٣مُف  زم٣ِميمد  ـُ  َرَواهُ .  ايمر   . ضَم٣مسمِؿٍ  َأيِب  ازْم

صْمزُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َووَمعَ  َوظمَ ٣م {: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل   فَمِٜمَد  زماَِم  َرزم َؽ  يَمٛم٣َم اْدعُ  َُمقؽَمك َي٣م وَم٣ميُمقا ايمرِّ

ـْ  فِمٛمَْدكَ  صْمزَ  فَمٛم ٣م ىَمَُمْٖم٦َم  يَمئِ ـ   ايمرِّ ـ  َويَمٛمُْرؽِم  يَمَؽ  يَمٛم٠ُْمَِمٛمَ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل ََمَٔمَؽ  َٙم  هَمَٙمام   إِْهَ

صْمزَ  فَمٛمُْٜمؿُ  ىَمَُمْٖمٛم٣َم  هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُهؿْ  َِمٛمُْٜمؿْ  هَم٣مْٞمَتَٗمْٚمٛم٣َم َيٛمُْ٘مُثقنَ  ُهؿْ  إَِذا زَم٣ميمُِٕمقهُ  ُهؿْ  َأصَمؾٍ  إلَِم  ايمرِّ

ُؿْ  ايْمَٝمؿِّ  دِم  زُمقا زمَِٟمهن  ـْ  سَمَٔم٣ملَم، خُيْػِمُ . (1)}  نَم٣مهمِٙمكِمَ  فَمٛمَْٜم٣م َوىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمذ   ىُمْٖمِرِهؿْ  فَم

ِهؿْ  اَللِ  فَمعَم  َواؽْمتِْٚمَراِرِهؿْ  َوفُمُتقِّ ْٜمِؾ، ايمّم  ٣ٌَمرِ  َواجْلَ ؽْمتِْ٘م
ِٓ ـِ  َوا ٣ٌَمعِ  فَم  ، اهلل ِ  آَي٣مِت  اسمِّ

َد  ََم٣م ََمعَ  ، َرؽُمقيمِفِ  َوسَمِْمِديِؼ  ـَ  زمِفِ  َأي  َي٣مِت  َِم ْٔ ٣ٌَمِهَرةِ  ايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥مِ  ا َج٨ِم  ايْم ٌَٙمِٝمَٕم٥مِ  َواحْلُ  ايْم

٣مَه٣م اهلل ُ َأَراُهؿُ  ايم تِل ٣مِهَرِة،ايْمٗمَ  اَم  َوزُمْرَه٣مًٞم٣م، َديمِٝماًل  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوصَمَٔمَٙمَٜم٣م فِمَٝم٣مًٞم٣م، إِي   َوىُمٙم 

ـْ  ;َُمقؽَمك َوفَم٣مَهُدوا ضَمَٙمُٖمقا َوَأْوٛمََ٘مْتُٜمْؿ، َوصَمَٜمَدهْتُؿْ  َوفَم٣مَيٛمُقَه٣م آَي٥مً  ؾَم٣مَهُدوا  يَمِئ

ـ   َهِذهِ  فَمٛمُْٜمؿْ  ىَمَُمَػ  ـ  وَ  زمِِف، يمُِٝم٠ْمَِمٛمُ ؽِمُٙم ـْ  ََمَٔمفُ  يَمغُمْ ـْ  ُهقَ  ََم اَم  ضِمْززمِِف، َِم  ُرهمَِٔم٦ْم  هَمُ٘مٙم 

َي٥مُ  سمِْٙمَؽ  فَمٛمُْٜمؿْ  ْٔ ـَ  زمِفِ  صَم٣مَءُهؿْ  فَمام   َوَأفْمَرُوقا فَمَٙمْٝمِف، ىَم٣مُٞمقا مِم ٣م َذ   إلَِم  فَم٣مُدوا ا ، َِم ؼِّ  احْلَ

 ْ ؽِمُؾ  إيَِمْٝمِف، َيْٙمَتِٖمُتقا َومَل ٌَْٙمَٜم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم  مِم ٣م َأؾَمد   ِهلَ  َرى،ُأطْم  آَي٥مً  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اهلل ُ  هَمغُمْ  ، َوَأوْمَقى وَم

َٓ  َوَئِمُدونَ .  هَمٝمَْ٘مِذزُمقنَ  ، هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ـْ  َيُٖمقنَ  َو صْمزَ  فَمٛم ٣م ىَمَُمْٖم٦َم  يَمئِ ـ   ايمرِّ  يَمَؽ  يَمٛم٠ُْمَِمٛمَ

                                                           

 



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

162  

ـ   ائِٝمَؾ  زَمٛمِل ََمَٔمَؽ  َويَمٛمُْرؽِمَٙم  َئُمقُدونَ  شُمؿ  .  ايْمَقزمِٝمُؾ  ايْمَٔمَذاُب  َذيمَِؽ  فَمٛمُْٜمؿْ  هَمُٝمْ٘مَُمُػ  إِْهَ

ٙمِٝمؿُ  َوايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ، َهَذا.  ايمْم ِقيؾِ  ايْمَٔمِريضِ  صَمْٜمٙمِِٜمؿُ  إلَِم  َٓ  ُيٛمْٓمُِرُهؿْ  ايْمَٗمِديرُ  احْلَ  َئْمَجُؾ  َو

ُرُهؿْ  ، فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  مُ  َوُي٠َمطمِّ ٥مِ  إوَِم٣مََم٥مِ  زَمْٔمَد  - َأطَمَذُهؿْ  شُمؿ   إيَِمْٝمِٜمْؿ، زم٣ِميْمَقفِمٝمدِ  َوَيَتَٗمد  ج   فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  احْلُ

فْمَذارِ  ، ةً  هَمَجَٔمَٙمُٜمؿْ  ، َُمْٗمَتِدرٍ  فَمِزيزٍ  َأطْمَذ  - إيَِمْٝمِٜمؿْ  َواإْلِ ًٓ  فِمػْمَ ـْ  َوؽَمَٙمًٖم٣م َوَٞمَ٘م٣م ٌََٜمُٜمؿْ  ظمَِ  َأؾْم

ـَ  ـَ  َِم ـِ  َوََمَثاًل  ، ايْمَ٘م٣مهمِِري ـْ  هِبِؿْ  اسم َٔمظَ  ظمَِ ٣ٌَمِدهِ  َِم  . اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فِم

٣ٌَمَركَ  اهلل ُ  َووَم٣مَل   اظمٌُْكِمِ  َوايْم٘مَِت٣مِب  ضمؿ " ؽُمقَرةِ  دِم  ايْمَٗم٣مئِٙمكِمَ  ْصَدُق أَ  َوُهقَ  ، َوسَمَٔم٣ملَم  سَم

 ايْمَٔم٣مظمكَِمَ  َربِّ  َرؽُمقُل  إيِنِّ  هَمَٗم٣مَل  َوََمَٙمئِفِ  همِْرفَمْقنَ  إلَِم  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َُمقؽَمك َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َويَمَٗمْد  {: "

ـْ  ُٞمِرهيِؿْ  َوََم٣م َيّْمَحُ٘مقنَ  َِمٛمَْٜم٣م ُهؿْ  إَِذا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم صَم٣مَءُهؿْ  هَمَٙمام   ٓ   آَي٥مٍ  َِم ـْ  َأىْمػَمُ  ِهلَ  إِ  َِم

ُٜمؿْ  زم٣ِميْمَٔمَذاِب  َوَأطَمْذَٞم٣مُهؿْ  ُأطْمتَِٜم٣م ٣م َي٣م َووَم٣ميُمقا َيْرصِمُٔمقنَ  يَمَٔمٙم  َ ٣مضِمرُ  َأهي   ً  زماَِم  َرزم َؽ  يَمٛم٣َم اْدعُ  ايم

ٛم٣َم فِمٛمَْدكَ  فَمِٜمَد   همِْرفَمْقنُ  َوَٞم٣مَدى قنَ َيٛمُْ٘مثُ  ُهؿْ  إَِذا ايْمَٔمَذاَب  فَمٛمُْٜمؿُ  ىَمَُمْٖمٛم٣َم هَمَٙمام   ظمَُْٜمَتُدونَ  إِٞم 

هَْن٣َمرُ  َوَهِذهِ  َِمٌْمَ  َُمْٙمُؽ  رِم  َأيَمْٝمَس  وَمْقمِ  َي٣م وَم٣مَل  وَمْقَِمفِ  دِم  ْٕ ِري ا ـْ  جَتْ تِل َِم  َأهَماَل  حَتْ

ونَ  ٌٌِْمُ ـْ  طَمغْمٌ  َأَٞم٣م َأمْ  سُم َٓ  ََمِٜمكمٌ  ُهقَ  ايم ِذي َهَذا َِم َٓ  ُيٌكِمُ  َيَ٘م٣مدُ  َو  فَمَٙمٝمْفِ  ُأيْمِٗملَ  هَمَٙمْق

ـْ  َأؽْمِقَرةٌ  ٞمكِمَ  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  ََمَٔمفُ  صَم٣مءَ  َأوْ  َذَه٤ٍم  َِم ُؿْ  هَمَٟمؿَم٣مفُمقهُ  وَمْقََمفُ  هَم٣مؽْمَتَخػ   َُمْٗمؼَمِ  إهِن 

 ؽَمَٙمًٖم٣م هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهؿْ  َأمْجَِٔمكمَ  هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُهؿْ  َِمٛمُْٜمؿْ  اْٞمَتَٗمْٚمٛم٣َم آؽَمُٖمقَٞم٣م هَمَٙمام   هَم٣مؽِمِٗمكمَ  وَمْقًَم٣م ىَم٣مُٞمقا

ـَ  َوََمَثاًل   . (1)} يمِْمطِمِري

٣م َي٣م همِْرفَمْقنُ  َووَم٣مَل {ووم٣مل سمٔم٣ملم: َ ـْ  يَمُ٘مؿْ  فَمٙمِْٚم٦ُم  ََم٣م اظْمَأَلُ  َأهي  ي إيَِمفٍ  َِم  رِم  هَمَٟمْووِمْد  نَمغْمِ

ضًم٣م رِم  هَم٣مصْمَٔمْؾ  ايمْمِّكمِ  فَمعَم  َه٣مََم٣منُ  َي٣م ٙمِعُ  يَمَٔمقمِّ  َسْ ـَُمٛم فُ  َوإيِنِّ  َُمقؽَمك إيَِمفِ  إلَِم  َأؿم  ـَ  َٕ  َِم
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َْرضِ  دِم  َوصُمُٛمقُدهُ  ُهقَ  َواؽْمَتْ٘مػَمَ  ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  ْٕ ؼِّ  زمَِٕمغْمِ  ا ُؿْ  َوـَمٛم قا احْلَ  ُيْرصَمُٔمقنَ  َٓ  إيَِمْٝمٛم٣َم َأهن 

ٌَْذَٞم٣مُهؿْ  َوصُمٛمُقَدهُ  هَمَٟمطَمْذَٞم٣مهُ  ٥ٌَمُ  ىَم٣منَ  ىَمْٝمَػ  هَم٣مْٞمُٓمرْ  ايْمَٝمؿِّ  دِم  هَمٛمَ  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُهؿْ  ايمٓم ٣مظمكِِمَ  فَم٣موِم

٥مً  ونَ  َٓ  ِٗمَٝم٣مََم٥مِ ايمْ  َوَيْقمَ  ايمٛم ٣مرِ  إلَِم  َيْدفُمقنَ  َأئِٚم  ٌَْٔمٛم٣َمُهؿْ  ُيٛمٌَْمُ ْٞمَٝم٣م َهِذهِ  دِم  َوَأسْم  َوَيْقمَ  يَمْٔمٛم٥َمً  ايمد 

ـَ  ُهؿْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ٌُقضِمكمَ  َِم ػِمُ . (1)}  اظمَْْٗم ُؿْ  سَمَٔم٣ملَم  خُيْ وا ظمَ ٣م َأهن  ـِ  اؽْمَتْ٘مػَمُ ٣ٌَمعِ  فَم ، اسمِّ ؼِّ  احْلَ

فَمك ٣ٌَمؿمَِؾ، َِمْٙمُ٘مُٜمؿُ  َواد  بِّ  نَمَّم٤ُم  اؾْمَتد   همِٝمِف، َوَأؿَم٣مفُمقهُ  ِف،فَمَٙمٝمْ  َوَواهَمُٗمقهُ  ايْم  ايْمَٗمِديرِ  ايمر 

َٓ  ُيَٕم٣ميَم٤ُم  َٓ  ايم ِذي ، ايْمَٔمِزيزِ  ْٞمتَِٗم٣مِم، َأؾَمد   َِمْٛمُٜمؿْ  هَم٣مْٞمَتَٗمؿَ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، ، ُياَمَٞمعُ  َو ِٓ  َوَأنْمَروَمفُ  ا

ْ  ، َأضَمٌد  َِمٛمُْٜمؿْ  ُيْٖمٙم٦ِْم  هَمَٙمؿْ  َواضِمَدٍة، َصٌِٝمَح٥مٍ  دِم  َوصُمٛمُقَدهُ  ُهقَ  ٌَْؼ  َومَل ٣مٌر، َِمٛمُْٜمؿْ  َي  زَمْؾ  َدي 

ارِ  َهِذهِ  دِم  َوُأسْمٌُِٔمقا ايمٛم ٣مَر، هَمَدطَمَؾ  ، نَمِرَق  وَمْد  ىَم٣منَ   ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َوَيْقمَ  ، ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  زَمكْمَ  يَمْٔمٛم٥َمً  ايمد 

هْمُد  زمِْئَس  ، ـَ  ُهؿْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َوَيْقمَ  ، اظمَْْرهُمقدُ  ايمرِّ ٌُقضِمكمَ  َِم  . (1)اظمَْْٗم

  :٣مئدة() هم

 يممهمف ومل صمٜمده ايمدفمقة إلم اهلل ذف ورهمٔم٥م يمإلٞم٣ًمن، همٚم٠مَمـ آل همرفمقن ذهمف (1

 ٞمًٌف.

َم٠مَمـ يس وم٣مل) اسمٌٔمقا اظمرؽمٙمكم(، ٕٞمف َم٠مَمـ صمديد، أَم٣م َم٠مَمـ آل همرفمقن، وم٣مل)  (1

اسمٌٔمقين أهدىمؿ( ٕٞمف َمًٙمؿ ومديؿ هم٣مهؿ ديٛمف، فمٛمده فمٙمؿ، وَمـ هٛم٣م ٞمٟمطمذ أن ايمدفمقة ٓ 

  ايمٔمقام.سمٗمتٌم فمعم ايمٔمٙمامء، زمؾ فمعم

ا
 

                                                           

 



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

164  

 ومِم٥م أصح٣مب ايم٦ًٌم

ؿْ {: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  ـِ  َواؽْمَٟمهْلُ ةَ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايم تِل ايْمَٗمْرَي٥مِ  فَم ٌَْحرِ  ضَم٣مرِضَ  دِم  َئْمُدونَ  إِذْ  ايْم

٦ٌِْم   ً ٌْتِِٜمؿْ  َيْقمَ  ضِمٝمَت٣مهُنُؿْ  سَمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  إِذْ  ايم فًم٣م ؽَم ٌُِتقنَ  َٓ  َوَيْقمَ  ُذ  ًْ  يمَِؽ ىَمَذ  سَمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  َٓ  َي

ٌُْٙمقُهؿْ  ُٗمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َٞم ًُ ٥مٌ  وَم٣ميَم٦ْم  َوإِذْ  َيْٖم َ  َِمٛمُْٜمؿْ  ُأَم   َأوْ  َُمْٜمٙمُِ٘مُٜمؿْ  اهلل ُ وَمْقًَم٣م سَمِٔمُٓمقنَ  مِل

هُبُؿْ  ُ٘مؿْ  إلَِم  ََمْٔمِذَرةً  وَم٣ميُمقا ؾَمِديًدا فَمَذازًم٣م َُمَٔمذِّ ُٜمؿْ  َرزمِّ قا هَمَٙمام   َيت ُٗمقنَ  َويَمَٔمٙم  ًُ ُروا ََم٣م َٞم  ُذىمِّ

ـَ  ْٝمٛم٣َمَأْٞمَج  زمِفِ  ـِ  َيٛمَْٜمْقنَ  ايم ِذي قءِ  فَم  ً ـَ  َوَأطَمْذَٞم٣م ايم  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  زَمئِٝمسٍ  زمَِٔمَذاٍب  ـَمَٙمُٚمقا ايم ِذي

ُٗمقنَ  ًُ ـْ  فَمَتْقا هَمَٙمام   َيْٖم ؿْ  وُمْٙمٛم٣َم فَمٛمْفُ  هُنُقا ََم٣م فَم  . (1)} طَم٣مؽِمئِكمَ  وِمَرَدةً  ىُمقُٞمقا هَلُ

ـَ  فَمٙمِْٚمُتؿُ  َويَمَٗمْد  {:سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل  ٦ٌِْم  دِم  َِمٛمُْ٘مؿْ  افْمَتَدْوا ايم ِذي  ً ؿْ  هَمُٗمْٙمٛم٣َم ايم  ىُمقُٞمقا هَلُ

ًٓ  هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م طَم٣مؽِمئِكمَ  وِمَرَدةً   .(1)}يمِْٙمُٚمت ِٗمكمَ  َوََمْقفِمَٓم٥مً  طَمْٙمَٖمَٜم٣م َوََم٣م َيَدهْي٣َم زَمكْمَ  ظم٣َِم َٞمَ٘م٣م

٦ٌِْم  َأْصَح٣مَب  يمََٔمٛم ٣م ىَماَم  َٞمْٙمَٔمٛمَُٜمؿْ  َأوْ  {:سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل   ً ًٓ  اهلل ِ َْمرُ أَ  َوىَم٣منَ  ايم  .(3)} ََمْٖمُٔمق

ـُ  وَم٣مَل  ٌ ٣مسٍ  ازْم ي   ، َووَمَت٣مَدةُ  ، َوفِمْ٘مِرََم٥مُ  ، َوجُم٣َمِهٌد  ، فَم دِّ  ً ُهؿْ  ، َوايم  َأْهُؾ  ُهؿْ :  َونَمغْمُ

ـُ  َزادَ .  َأْيَٙم٥مَ  ٌ ٣مسٍ  ازْم ـَ  زَمكْمَ :  فَم ٘مكِمَ  َوىَم٣مُٞمقا:  وَم٣ميُمقا.  َوايمْم قرِ  ََمْدَي ًِّ ـِ  َُمَتَٚم  ةِ ايمت ْقَرا زمِِدي

ِريؿِ  دِم  ٦ٌِْم  حَتْ  ً ََم٣منِ  َذيمَِؽ  دِم  ايم ٝمَت٣منُ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ِم  ، ايمز  ٘مِٝمٛم٥َمَ  َِمٛمُْٜمؿُ  َأيمَِٖم٦ْم  وَمْد  احْلِ  ً  َِمْثؾِ  دِم  ايم

فُ  َوَذيمَِؽ  ;ايْمَٝمْقمِ  َهَذا ْصْمَِٝم٣مدُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  حَيُْرمُ  ىَم٣منَ  َأٞم  ِٓ ٛم٣َمئِعِ  مَجِٝمعُ  َوىَمَذيمَِؽ  همِٝمفِ  ا  ايمِم 

ٝمَت٣منُ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ِم  ٣مؽِم٤ِم،َواظمَْ٘مَ  َوايمتَِّج٣مَراِت  ٦ٌِْم  َيْقمِ  َِمْثؾِ  دِم  احْلِ  ً  نَمَُمَٝم٣مهُن٣َم َيْ٘مُثرُ  ايم
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تِِٜمؿْ  ـَ  ظمَِِحٙم  ٌَْحرِ  َِم ـْ  هَمَتْٟمِت  ;ايْم ؽِمَٙم٥مً  آَِمَٛم٥مً  ـَم٣مِهَرةً  َوَه٣مُهٛم٣َم َه٣مُهٛم٣َم َِم ؼَمْ ًْ ٝمُِّجقهَن٣َم هَماَل  َُم  هُيَ

 َٓ ٌُِتقنَ  َٓ  َوَيْقمَ ).  َيْذفَمُروهَن٣َم َو ًْ ُؿْ  َوَذيمَِؽ  (ْٟمسمِٝمِٜمؿْ سمَ  َٓ  َي هَن 
 همِٝماَم  َيِْمَْم٣مُدوهَن٣َم ىَم٣مُٞمقا ِٕ

٦ٌِْم  فَمَدا  ً ٌُْٙمقُهْؿ  ىَمَذيمَِؽ  ): سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل .  ايم ُهؿْ :  َأيْ  (َٞم ٝمَت٣منِ  زمَِ٘مْثَرةِ  َٞمْخَتػِمُ  دِم  احْلِ

٦ٌِْم  َيْقمِ   ً ُٗمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم .  ايم ًُ ٤ٌَِم : َأيْ  َيْٖم ًَ ِٗمِٜمؿُ  زمِ ًْ
مِ اظمُْ  همِ  َذيمَِؽ  َرَأْوا هَمَٙمام   ، َتَٗمدِّ

٦ٌِْم، َيْقمِ  دِم  اْصْمَِٝم٣مِدَه٣م فَمعَم  اضْمَت٣ميُمقا  ً ٌُقا زمَِٟمنْ  ايم ٣ٌَمَل  َٞمَِم
٣ٌَمكَ  احْلِ ُِمقَص، َوايمُمِّ  َوايمُم 

َٖمرَ  َوضَمَٖمُروا وَه٣م، وَمْد  ََمَِم٣مٞمِعَ  إلَِم  اظم٣َْمءُ  ََمَٔمَٜم٣م جَيِْري ايم تِل احْلُ َٚمُؽ  َدطَمَٙمَٜم٣م إَِذا َأفَمد   ً  ايم

َتْمِٝمعُ  َٓ  ًْ ُٚمَٔم٥ِم، َيْقمِ  دِم  َذيمَِؽ  هَمَٖمَٔمُٙمقا َِمٛمَْٜم٣م، خَيُْرَج  َأنْ  َي ٝمَت٣منُ  صَم٣مَءِت  هَم١مَِذا اجْلُ  احْلِ

ؽِمَٙم٥مً  ؼَمْ ًْ ٦ٌِْم، َيْقمَ  َُم  ً ِذهِ  فَمٙمَِٗم٦ْم  ايم ٌُْتُٜمؿْ  طَمَرَج  هَم١مَِذا اظمََِْم٣ميِِد، هِبَ  هَمَٕمِّم٤َم  َأطَمُذوَه٣م، ؽَم

َٝمؾِ  حَم٣َمِرََمفُ  َواْٞمَتَٜمُ٘مقا ، َأَْمِرهِ  طِماَلِف  فَمعَم  اضْمَت٣ميُمقا ظمَ ٣م ; َويَمَٔمٛمَُٜمؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اهلل ُ  ايم تِل زم٣ِمحْلِ

ـِ  دِم  َوِهلَ  يمِٙمٛم ٣مـمِِر، ـَم٣مِهَرةٌ  ِهلَ  ٣ٌَمؿمِ  َِمٛمُْٜمؿُ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َذيمَِؽ  هَمَٔمَؾ  هَمَٙمام   حَمَّْم٥ٌم، خُم٣َميَمَٖم٥مٌ  ايْم

َق  ـَ  اهْمؼَمَ ْ  ايم ِذي ؿْ  َهَذا َصٛمِٝمَٔمُٜمؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأْٞمَ٘مُروا ْروَم٥مٌ همِ  ; همِْروَمَتكْمِ  َيْٖمَٔمُٙمقا مَل  فَمعَم  َواضْمتَِٝم٣مهَلُ

فِمفِ  اهلل ِ خُم٣َميَمَٖم٥مِ  ََم٣مِن، َذيمَِؽ  دِم  َوَذْ ْ  ُأطْمَرى َوهمِْروَم٥مٌ  ايمز  ْ  َيْٖمَٔمُٙمقا مَل  َأْٞمَ٘مُروا زَمْؾ  َيٛمَْٜمْقا، َومَل

ـَ  فَمعَم  َ : َووَم٣ميُمقا هَنَْقا ايم ِذي هُبُؿْ  َأوْ  َُمْٜمٙمُِ٘مُٜمؿْ  اهلل ُ وَمْقًَم٣م سَمِٔمُٓمقنَ  مِل  ؾَمِديًدا فَمَذازًم٣م َُمَٔمذِّ

ؿْ  َيُٗمقيُمقنَ  ءِ  هَنْٝمُِ٘مؿْ  دِم  ايْمَٖم٣مئَِدةُ  ََم٣م: هَلُ َٓ قا َووَمدِ  َه٠ُم  حَم٣َميَم٥َم؟ َٓ  ايْمُٔمُٗمقزَم٥مَ  اؽْمَتَحٗم 

ُ٘مؿْ  إلَِم  ََمْٔمِذَرةً  ): وَم٣ميُمقا زمَِٟمنْ  اظمُْٛمْ٘مَِرةُ  ايمْم ٣مئَِٖم٥مُ  هَمَٟمصَم٣مزَمْتُٜمؿُ  ـَ  زمِفِ  ُأَِمْرَٞم٣م همِٝماَم : َأيْ  ( َرزمِّ  َِم

ََْمرِ  ْٕ ـِ  َوايمٛم ْٜمِل  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  ا ـْ  طَمْقهًم٣م زمِفِ  هَمٛمَُٗمقمُ  اظمُْٛمَْ٘مِر، فَم ُٜمؿْ ).  فَمَذازمِفِ  َِم (  َيت ُٗمقنَ  َويَمَٔمٙم 

ءِ  َويَمَٔمؾ  : َأيْ  َٓ ىُمقنَ  َه٠ُم ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  ُهؿْ  ََم٣م َيؼْمُ ٛمِٝمِع، َهَذا َِم  َوَئْمُٖمق زَمفُ فَمَذا اهلل ُ  هَمَٝمِٗمٝمِٜمؿُ  ايمِم 
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قا هَمَٙمام  ) :  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل .  َواؽْمَتَٚمُٔمقا َرصَمُٔمقا ُهؿْ  إَِذا فَمٛمُْٜمؿْ  ًُ ُروا ََم٣م َٞم ْ :  ( َأيْ  زمِفِ  ُذىمِّ  مَل

ـْ  إلَِم  َيْٙمَتِٖمُتقا ـْ  هَن٣َمُهؿْ  ََم ٛمِٝمعِ  َهَذا فَم ٛمِٝمعِ  ايمِم   ايْمَٖمٓمِٝمِع. ايمُم 

ـَ  َأْٞمَجْٝمٛم٣َم ) ـِ  َيٛمَْٜمْقنَ  ايم ِذي قءِ ا فَم  ً َِمَرةُ  ايْمِٖمْروَم٥مُ  ( َوُهؿُ  يم ْٔ ـِ  َوايمٛم ٣مِهَٝم٥مُ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  ا  فَم

 ايمٛمج٣مة. هلؿ ىمت٤م اظمُْٛمَْ٘مِر وه٠مٓء

ـَ  َوَأطَمْذَٞم٣م)   ُٗمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  ـَمَٙمُٚمقا ايم ِذي ًُ  ايمذٞم٤م دم ايمقاومٔمكم ويُمٚمؾ (:َيْٖم

 .فمٛمٜمؿ وايم٣ًمىمتكم

َ  شُمؿ   ـْ  فَمَتْقا هَمَٙمام   ): زمَِٗمْقيمِفِ  َأَص٣مهَبُؿْ  ايم ِذي ايْمَٔمَذاَب  هَمن  ؿْ  وُمْٙمٛم٣َم فَمٛمْفُ  هُنُقا ََم٣م فَم  هَلُ

 .( طَم٣مؽِمئِكمَ  وِمَرَدةً  ىُمقُٞمقا

 .ايمٛم٣مس زمكم اظمٔم٣ميص اٞمتُم٣مر فمـ ايمً٘مقت َمـ ىمٌغم حتذير هذا ودم

ٌُْد  َرَوى َووَمْد  اِق  فَم ز  ـِ  ، ايمر  ـِ  فَم ـْ  ، صُمَرْي٨ٍم  ازْم ـْ  ، َرصُمؾٍ  فَم ـِ  ، فِمْ٘مِرََم٥مَ  فَم ـِ  فَم  ازْم

ٌ ٣مٍس، ـِ  ََم٣ميمٌِؽ، َوضَمَ٘مك فَم ـِ  فَم ٣ٌَمُن، ُروََم٣مَن، ازْم ـْ  َوؾَمْٝم ، َوفَمَْم٣مءٍ  وَمَت٣مَدَة، فَم َراؽَم٣ميِنِّ  اخْلُ

ـَ  َأن   ََمّْمُٚمقُٞمفُ  ََم٣م ٌُقا ايم ِذي ٛمَْع، َهَذا اْرسَمَ٘م ؿْ  ايمِم  ٌََٙمِد، َأْهؾِ  زَمِٗمٝم ٥مُ  افْمَتَزهَلُ ـْ  َوهَن٣َمُهؿْ  ايْم  ََم

ٌَُٙمقا،يَ  هَمَٙمؿْ  ، َِمٛمُْٜمؿْ  هَن٣َمُهؿْ   َأزْمَقازًم٣م، َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوُيْٕمٙمُِٗمقنَ  َوضْمَدُهؿْ  َيٌِٝمُتقنَ  هَمَ٘م٣مُٞمقا ْٗم

ٌُقنَ  ىَم٣مُٞمقا ظم٣َِم ضَم٣مصِمًزا وم  ـْ  َيؼَمَ ٌَُحقا َهاَلىمِِٜمؿْ  َِم  َٞم٣مضِمَٝمتِِٜمؿْ  َوَأزْمَقاُب  َيْقمٍ  َذاَت  هَمَٟمْص

ْ  َُمْٕمَٙمَٗم٥مٌ  ٌََٙمدِ  َأْهؾِ  زَمِٗمٝم ٥مُ  هَمَٟمََمرَ  ايمُّمَح٣مءُ  ؾْمَتد  َوا ايمٛم َٜم٣مرُ  َواْرسَمَٖمعَ  َيْٖمَتُحقَه٣م، مَل  َأنْ  َرصُماًل  ايْم

َ  فَمعَم  َيِْمَٔمَد  َف  ؽَماَلمِل ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوُيمْمِ َف  هَمَٙمام   هَمْقوِمِٜمْؿ، َِم ٣م وِمَرَدةٌ  ُهؿْ  إَِذا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َأْذَ  هَلَ

زَمْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  هَمَٖمَتُحقا َوَيَتَٔم٣مَدْوَن، َيَتَٔم٣مَوْونَ  َأْذَٞم٣مٌب  ْٕ  سَمْٔمِرُف  ايْمِٗمَرَدةُ  هَمَجَٔمَٙم٦ِم  َقاَب ا

َٓ  وَمَرازَم٣مهِتِْؿ، ْؿ، سَمْٔمِرهُمُٜمؿْ  َو ؿُ  َوَيُٗمقُل  هِبِْؿ، َيُٙمقُذونَ  هَمَجَٔمُٙمقا وَمَرازَم٣مهُتُ ْ : ايمٛم ٣مُهقنَ  هَلُ  َأمَل
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ـْ  َٞمٛمَْٜمُ٘مؿْ  ٌُْد  زَمَ٘مك شُمؿ  . َٞمَٔمؿْ  َأنْ  زمُِرُءوؽِمَٜم٣م ايْمِٗمَرَدةُ  هَمُتُِمغمُ  َصٛمِٝمِٔمُ٘مْؿ؟ فَم ـُ  اهلل ِ  فَم  زْم

ٌ ٣مٍس، ٣م: َووَم٣مَل  فَم َٓ  ىَمثغَِمًة، َُمٛمَْ٘مَراٍت  يَمٛمََرى إِٞم  َٓ  ُٞمٛمْ٘مُِرَه٣م، َو  َواهلل ُ . ؾَمْٝمًئ٣م همِٝمَٜم٣م َٞمُٗمقُل  َو

 .(1)َأفْمَٙمؿُ 

 ) فوائد(:
 َمـ صٖم٣مت ايمٝمٜمقد.ٕٞمف ايمتح٣ميؾ واسم٣ٌمع اهلقى ايمتحذير َمـ  .1

 ؾم٠مم اظمٔمِمٝم٥م. .1

 اظمٛم٘مر. فمـ وايمٛمٜمل ٔمروفزم٣مظم وإَمر اهلل إلم ايمدفمقة سمرك َمـ ايمتحذير .3

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر إذا راج دم اظمجتٚمٔم٣مت َوفَمز  ؽُمقوُمَٜم٣م:  .4 ََْمِر زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوايمٛم ْٜمِل فَم ْٕ ا

ِٔمغَمِة مَتُقُت ايْمٌَِدُع،  َََم٣من وايمػمىم٣مت، هَم١ٌِمضِْمَٝم٣مِء َهِذِه ايمُم  ْٕ هَمَٜمٛمِٝمًئ٣م يمتٙمؽ اظمجتٚمٔم٣مت ا

رُ  َٚمك احْلُ فَْمَراُض، َوحُتْ ْٕ ، َوسَمِْمُٙمُح َوسُمَِم٣مُن ا ـُ ََْم ْٕ ِريَٚم٥ُم، هَمَٝمُ٘مقُن ا ٣مَسُ اجْلَ ََم٣مُت، َوحُتَ

٣ٌَمَرىَم٥ِم.  ِٔمغَمِة اظمُْ ىَم٥ِم إضِْمَٝم٣مِء َهِذِه ايمُم  ضَْمَقاُل، َوئِمٝمُش اظْمْجَتَٚمعِ ُ ضمٝم٣مًة ؿمٝم٥ًٌم زمػَِمَ ْٕ  ا

٣مؿمُ  .5 ًَ ِٔمغَمِة، هَمُٝمْْمَقى زمِ ـْ َهِذِه ايمُم  ٣م ضِمٝمٛمَاَم َيَتَخعم  اظمُْْجَتَٚمُع فَم َٜم٣م، َوَيِٗمؾ  َأَم 

٣مِر،  ـَ ايْمُٖمج  َأْٞمَِم٣مُرَه٣م، هَمَٝمٛمُْدُر ايمٛم ٣مِصُحقَن، َوَيُِمح  اظمُْٛمْ٘مُِروَن، هَمَقْيٌؾ َيْقََمئٍِذ يمأِْلَطْمَٝم٣مِر َِم

٣مِهٙمكَِم.  ـْ ؽَمَٖمِف اجْلَ كَم َِم
٣محِلِ  َوَوْيٌؾ يمِٙمِم 
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 زمرصٝمِم٣م ايمٔم٣مزمد

ْٝمَْم٣منِ  ىَمَٚمَثؾِ  {وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٣منِ  وَم٣مَل  إِذْ  ايمُم  ًَ ْٞم  زَمِريءٌ  إيِنِّ  وَم٣مَل  ىَمَٖمرَ  هَمَٙمام   اىْمُٖمرْ  يمإِْلِ

ٌََتُٜماَم  هَمَ٘م٣منَ  ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َرب   اهلل َ َأطَم٣مُف  إيِنِّ  َِمٛمَْؽ  اَُم  فَم٣موِم ـِ  ايمٛم ٣مرِ  دِم  َأهن   َوَذيمَِؽ  همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمَِدْي

 .(1)}ايمٓم ٣مظمكَِِم  صَمَزاءُ 

غمِ  َأْهُؾ  َذىَمرَ   ًِ ـْ  فَم٣مزمًِدا َأن  : ايمت ْٖم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َِم ٌ َد  زمِْرِصٝمَِم٣م: يَمفُ  ُيَٗم٣مُل  ىَم٣منَ  إِْهَ  دِم  سَمَٔم

ْٝمَْم٣مُن، فَمَٙمْٝمفِ  َيْٗمِدرُ  َٓ  ؽَمٛم٥َمً  َأْرزَمِٔمكمَ  يَمفُ  َصْقََمَٔم٥مٍ   ََمَرَدةَ  َيْقًَم٣م إزِْمٙمِٝمُس  هَمَجَٚمعَ  ايمُم 

َٝم٣مؿمكِِم، َٓ : هَمَٗم٣مَل  ايمُم  َ  هَمَٗم٣مَل  زمِْرِصٝمَِم٣م، َيْ٘مِٖمٝمٛمِل َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َأ ْٕ  َص٣مضِم٤ُم  َوُهقَ  زْمَٝمُض،ا

َْٞمٌَِٝم٣مءِ  ْٕ ٣ٌَمِن، ِصَٖم٥مِ  فَمعَم  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  َأىْمِٖمٝمَ٘مُف، َأَٞم٣م: ا ْه ٌُْف، هَمَٙمؿْ  هَمٛم٣َمَداهُ  َصْقََمَٔمَتُف، َوَأسَمك ايمر   جُيِ

ـْ  َيٛمَْٖمتُِؾ  َٓ  َوىَم٣منَ  ٓ   ِصاَلسمِفِ  فَم ةِ  ىُمؾِّ  دِم  إِ ٣مٍم، فَممْمَ َٓ  َأي  ٓ   ُيْٖمْمِرُ  َو ةِ  ىُمؾِّ  دِم  إِ ٣مٍم، فَممْمَ  َأي 

فُ  َرَأى هَمَٙمام   ٌُفُ  َٓ  َأٞم  ٌََؾ  جُيِٝم ٣ٌَمَدةِ  فَمعَم  َأوْم  زمِْرِصٝمَِم٣م، اْٞمَٖمَتَؾ  هَمَٙمام   َصْقََمَٔمتِِف، َأْصؾِ  دِم  ايْمِٔم

َٙمعَ  ٣ًٌم هَمَرآهُ  اؿم  ٛم٥ٍَم، َهْٝمَئ٥مٍ  فَمعَم  ُيَِمقمِّ  َُمٛمَْتِِم ًَ ٦ٌُْم  إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل  ضَم٣مصَمُتَؽ؟ ََم٣م: هَمٛم٣َمَداهُ  ضَم ٌَ  َأضْم

ـْ  َأوْمَتٌُِس  ََمَٔمَؽ، َأىُمقنَ  َأنْ  ُب  فَمَٚمٙمَِؽ، َِم ٣ٌَمَدِة، فَمعَم  َوَٞمْجَتِٚمعُ  زمَِٟمَدزمَِؽ، َوَأسَمَٟمد   هَمَٗم٣مَل  ايْمِٔم

ٌََؾ  شُمؿ   فَمٛمَْؽ، ؾُمْٕمؾٍ  يَمِٖمل إيِنِّ : زمِْرِصٝمَِم٣م ٌََؾ  َصاَلسمِِف، فَمعَم  َأوْم زَْمَٝمُض  َوَأوْم ْٕ ، ا  هَمَٙمؿْ  ُيَِمقمِّ

، هَمَرآهُ  اْٞمَٖمَتَؾ، شُمؿ   َيْقًَم٣م، َأْرزَمِٔمكمَ  زمِْرِصٝمَِم٣م إيَِمْٝمفِ  ُيْٗمٌِْؾ  ةً  َرَأى هَمَٙمام   ُيَِمقمِّ  اصْمتَِٜم٣مِدِه، ؾِمد 

ًٓ  ََمَٔمفُ  هَمَٟموَم٣ممَ  إيَِمْٝمِف، هَمَِمِٔمَد  يَمُف، هَمَٟمِذنَ  ايْمَٗمْقَل، فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟمفَم٣مدَ  ضَم٣مصَمُتَؽ؟ ََم٣م: وَم٣مَل   َٓ  ضَمْق

ٓ   ُيْٖمْمِرُ  َٓ  َيْقًَم٣م، َأْرزَمِٔمكمَ  ىُمؾ   إِ ـْ  َيٛمَْٖمتُِؾ  َو ٓ   ِصاَلسمِفِ  َِم اَم  َيْقًَم٣م، َأْرزَمِٔمكمَ  ىُمؾِّ  دِم  إِ  َوُرزم 

ٌَفُ  اصْمتَِٜم٣مَدُه، زمِْرِصٝمَِم٣م َرَأى هَمَٙمام   َذيمَِؽ، فَمعَم  َزادَ  ْت  ؾَمْٟمُٞمفُ  َأفْمَج ُف، إيَِمْٝمفِ  َوسَمَٗم٣مَسَ ًُ  َٞمْٖم
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ْقُل  ضَم٣مَل  هَمَٙمامًّ  زَْمَٝمُض  وَم٣مَل  احْلَ ْٕ ِصٝمَِم٣م ا ٣ًٌم رِم  هَم١مِن   فَمٛمَْؽ، َْمٙمٌِؼ َُمٛمْ  إيِنِّ : يمػِِمْ كَ  َص٣مضِم  نَمغْمَ

ٌْٙمُِٕمٛم٣َم َوىَم٣منَ  َأَرى، مِم ٣م اصْمتَِٜم٣مًدا َأؾَمد   َأٞم َؽ  ـَمٛمَٛم٦ُْم   َذيمَِؽ  هَم٣مؾْمَتد   َأَرى، ايم ِذي نَمغْمَ  فَمٛمَْؽ  ُي

فَمفُ  هَمَٙمام   َُمَٖم٣مَروَمَتُف، َوىَمِرهَ  زمِْرِصٝمَِم٣م، فَمعَم  زَْمَٝمُض  يَمفُ  وَم٣مَل  َود  ْٕ  َدفَمَقاٍت  ٛمِْديفمِ  إِن  : ا

ُٚمَ٘مَٜم٣م، ٣م اهلل ُ َيُْمِٖمل ُأفَمٙمِّ ِٗمٝمَؿ، هِبَ  ً ٣م َوُئَم٣مدِم  ايم ٌَْتعَم، هِبَ  َهِذهِ  َأىْمَرهُ  إيِنِّ : زمِْرِصٝمَِم٣م هَمَٗم٣مَل  اظمُْ

َن   اظمَْٛمِْزيَم٥َم،
َذا، ايمٛم ٣مُس  َئْمَٙمؿَ  َأنْ  هَمَٟمطَم٣مُف  ؾُمْٕماًل، َٞمْٖمِز  دِم  رِم  ِٕ ـِ  هَمَٝمُْمَٕمُٙمقيِن  هِبَ  فَم

َٚمفُ  ضَمت ك زمِفِ  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  ٣ٌَمَدِة،ايْمٔمِ  ٣مَه٣م، فَمٙم   َأْهَٙمْ٘م٦ُم  َواهلل ِ  وَمدِ : هَمَٗم٣مَل  إزِْمٙمِٝمَس  إلَِم  اْٞمَْمَٙمَؼ  شُمؿ   إِي 

صُمَؾ، زَْمَٝمُض، هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ايمر  ْٕ َض  ا  َرصُمؾٍ  ُصقَرةِ  دِم  صَم٣مَءهُ  شُمؿ   هَمَخٛمََٗمُف، يمَِرصُمؾٍ  هَمَتَٔمر 

٤ٌٍِّم، َْهٙمِفِ  هَمَٗم٣مَل  َُمَتَْم ُف؟ صُمٛمُقًٞم٣م زمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  إِن  : ِٕ ؿْ  هَمَٗم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣ميُمقا هَمُٟمفَم٣مجِلُ  َٓ  إيِنِّ : هَلُ

ـْ  صِمٛمِّٝمِِف، فَمعَم  َأوْمَقى ـْ  إلَِم  ؽَمُٟمْرؾِمُدىُمؿْ  َويَم٘مِ : وَم٣مَل  ُديم ٛم٣َم،: يَمفُ  هَمَٗم٣ميُمقا هَمُٝمَٔم٣مذَم، يَمفُ  َيْدفُمق ََم

فَْمَٓمَؿ، اهلل ِ  اؽْمؿَ  فِمٛمَْدهُ  هَم١مِن   ايْمَٔم٣مزمِِد، زمِْرِصٝمَِم٣م إلَِم  اْٞمَْمَٙمُٗمقا ْٕ  هَمَدفَم٣م إيَِمْٝمِف، هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا ا

ْٝمَْم٣مُن، فَمْٛمُٜمؿُ  هَمَذَه٤َم  ايْمَ٘مٙماَِمِت، زمِتِْٙمَؽ  زَْمَٝمُض  َوىَم٣منَ  ايمُم  ْٕ  شُمؿ   َذيمَِؽ، زم٣ِميمٛم ٣مسِ  َيْٖمَٔمُؾ  ا

ـْ  صَم٣مِرَي٥مٍ  إلَِم  اْٞمَْمَٙمَؼ  فَمَٙمْٝمفِ  َذيمَِؽ  ؿَم٣مَل  هَمَٙمام   هَمُٝمَٔم٣مهَمْقَن، ، زمِْرِصٝمَِم٣م إلَِم  ُيْرؾِمُدُهؿْ   زَمٛم٣َمِت  َِم

ائِٝمَؾ، زَمٛمِل َُمُٙمقكِ  ٣م إِْهَ ٤ٌٍِّم، ُصقَرةِ  دِم  إيَِمْٝمِٜمؿْ  صَم٣مءَ  شُمؿ   هَمَخٛمََٗمَٜم٣م، إطِْمَقٍة، شَماَلشَم٥مُ  هَلَ  َُمَتَْم

َٜم٣م؟: هَمَٗم٣مَل  ٣م فَمَرَض  ايم ِذي إِن  : هَمَٗم٣مَل .  َٞمَٔمؿْ : وَم٣ميُمقا ُأفَم٣مجِلُ ـْ َويمَ  ُيَْم٣مُق، َٓ  ََم٣مِردٌ  هَلَ  ٘مِ

٣م، َدفَم٣م ؾَمْٝمَْم٣مهُن٣َم صَم٣مءَ  هَم١مَِذا فِمٛمَْدُه، سَمَدفُمقهَن٣َم َرصُمؾٍ  إلَِم  ؽَمُٟمْرؾِمُدىُمؿْ  ـْ  وَم٣ميُمقا، هَلَ  ُهَق؟ َوََم

ٌََٙمَٜم٣م َأنْ  يَمٛم٣َم هَمَ٘مْٝمَػ : وَم٣ميُمقا ، زمِْرِصٝمَِم٣م: وَم٣مَل  ـْ  ؾَمْٟمًٞم٣م َأفْمَٓمؿُ  َوُهقَ  َِمٛم ٣م، َيْٗم ! َذيمَِؽ؟ َِم

َٓ  وَمٌَِٙمَٜم٣م، إِنْ : وَم٣مَل   هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا فِمٛمَْدَك، َأََم٣مَٞم٥مٌ  ِهلَ : يَمفُ  َووُمقيُمقا َصْقََمَٔمتِِف، دِم  َّمُٔمقَه٣مهمَ  َوا

 .  فِمٛمَْدهُ  هَمَقَؤُمقَه٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، هَمَٟمزَمك إيَِمْٝمِف،
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َواَي٣مِت  زَمْٔمضِ  َودِم  فُ  ايمرِّ  صَمٛم٤ِْم  إلَِم  نَم٣مرٌ  َوُهقَ  ايْمَٕم٣مِر، َذيمَِؽ  دِم  َؤُمقَه٣م: وَم٣مَل  َأٞم 

ْٝمَْم٣منُ  هَمَج٣مءَ  ُٔمقَه٣م،هَمَقَو  َصْقََمَٔمتِِف، ْحَٜم٣م إيَِمْٝمَٜم٣م اْٞمِزْل  يَمفُ : هَمَٗم٣مَل  ايمُم  ًَ  سُمَٔم٣مذَم، زمَِٝمِدكَ  هَم٣مَْم

ُف  ْٝمَْم٣منُ  َدطَمَؾ  ايْمَٕم٣مرِ  زَم٣مِب  إلَِم  َدَٞم٣م هَمَٙمام   هَمٛمََزَل، َأْهٙمَِٜم٣م، إلَِم  َوسَمٛمٌَْمِ  ِهلَ  هَم١مَِذا همِٝمَٜم٣م، ايمُم 

َٗمَْم٦ْم  سَمْرىُمُض، ًَ ٣م، فَمٛمَْٜم٣م هَم ءٍ  إلَِم  ايْمَٔم٣مزمُِد  رَ هَمٛمَٓمَ  شمَِٝم٣مهُبَ ْ  َرْ ٛم٣ًم َِمْثَٙمفُ  َيرَ  مَل ًْ ، ضُم ًٓ ٣م  هَمَٙمؿْ  َومَجَ

َب  فَمَٙمْٝمَٜم٣م، َووْمعَ  َأنْ  َيَتاَميَمْؽ  َتٙمُِػ  هَمَجَٔمَؾ  ُأُذٞمِِف، فَمعَم  َورَضَ  هَمَٗم٣مَل  مَحََٙم٦ْم، َأنْ  إلَِم  إيَِمْٝمَٜم٣م خَيْ

ْٝمَْم٣منُ  يَمفُ  ! َوسَمُتقَب؟ َهِذهِ  سَمْٗمُتَؾ  َأنْ  يَمَؽ  َٜمْؾ همَ  اهْمُتِّمْح٦َم، وَمدِ  زمِْرِصٝمَِم٣م َي٣م َوحْيََؽ : ايمُم 

٣م، هَمَذَه٤َم  ؾَمْٝمَْم٣مهُن٣َم، صَم٣مءَ : هَمُٗمْؾ  فَمٛمَْٜم٣م ؽَمَٟميُمقكَ  هَم١مِنْ  ٣م َيَزْل  هَمَٙمؿْ  هِبَ  وَمَتَٙمَٜم٣م، ضَمت ك هِبَ

ٌََؾ  َصْقََمَٔمتِِف، إلَِم  َرصَمعَ  شُمؿ   َوَدهَمٛمََٜم٣م، ٣م صَم٣مءَ  إِذْ  َصاَلسمِفِ  فَمعَم  هَمَٟموْم َٟميُمقنَ  إطِْمَقهُتَ ًْ  فَمٛمَْٜم٣م، َي

٣م، هَمَذَه٤َم  ؾَمْٝمَْم٣مهُن٣َم صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ُأطْمُتٛم٣َم؟ هَمَٔمَٙم٦ْم  ََم٣م! زمِْرِصٝمَِم٣م َي٣م: هَمَٗم٣ميُمقا ْ  هِبَ  ُأؿمِْٗمُف، َومَل

وُمقُه، هُمقا هَمَِمد   .  َواْٞمٌَمَ

َواَي٣مِت  زَمْٔمضِ  َودِم  فُ  ايمرِّ ٣م، َدفَمْقُت : وَم٣مَل  َأٞم   إيَِمْٝمُ٘مْؿ، َوَرصَمَٔم٦ْم  اهلل ُ، هَمَٔم٣مهَم٣مَه٣م هَلَ

وُمقاهمَ  ٣م َيٛمُْٓمُرونَ  َتَٖمر  ْقا هَمَٙمام   َأشَمًرا، هَلَ ًَ ْٝمَْم٣منُ  صَم٣مءَ  َأَْم : هَمَٗم٣مَل  ََمٛم٣َمَِمِف، دِم  ىَمٌغِِمِهؿْ  إلَِم  ايمُم 

فُ  َوىَمَذا، ىَمَذا زمُِٟمطْمتَِؽ  هَمَٔمَؾ  زمِْرِصٝمَِم٣م إِن  : َوحْيََؽ  ـْ  ىَمَذا ََمْقِوعِ  دِم  َدهَمَٛمَٜم٣م َوإِٞم  ٌَؾِ  َِم  صَم

ـْ  طَمغْمٌ  زمِْرِصٝمَِم٣م وَ  ٌؿ،ضُمٙمْ  َهَذا: هَمَٗم٣مَل  ىَمَذا، َٓ  يَمَٝم٣مٍل، شَماَلَث  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَتَت٣مزَمعَ  َذيمَِؽ، َِم  َو

ُث، َْوؽَمطِ  إلَِم  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  َيْ٘مؼَمِ ْٕ َْصَٕمرِ  إلَِم  شُمؿ   ىَمَذيمَِؽ، ا ْٕ َْصَٕمرُ  هَمَٗم٣مَل  َذيمَِؽ، َِمْثَؾ  ا ْٕ  ا

طْمَقسمِفِ  َْوؽَمطُ  هَمَٗم٣مَل  َوىَمَذا، ىَمَذا َرَأْي٦ُم  يَمَٗمْد : إِلِ ْٕ ىَْمػَمُ  هَمَٗم٣مَل  َواهلل ِ، َوَأَٞم٣م: ا ْٕ  َواهلل ِ، َوَأَٞم٣م: ا

َٟميُمقهُ  ، زمِْرِصٝمَِم٣م هَمَٟمسَمْقا ًَ ٣م، َأفْمَٙمْٚمُتُ٘مؿْ  وَمْد : هَمَٗم٣مَل  فَمٛمَْٜم٣م، هَم ْٚمُتُٚمقيِن، هَمَ٘مَٟمٞم ُ٘مؿُ  زمَِح٣مهِلَ َ  اهت 

هُمقا، َواؽْمَتْحَٝمْقا، َواهلل ِ، َٓ : وَم٣ميُمقا ْٝمَْم٣م هَمَج٣مَءُهؿُ  َواْٞمٌَمَ ٣َم َوحْيَُ٘مؿْ : هَمَٗم٣مَل  نُ ايمُم   إهِن 
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٣مِرٌج  إَِزاَرَه٣م َوإِن   َوىَمَذا، ىَمَذا ََمْقِوعِ  دِم  ظمََْدهُمقَٞم٥مٌ  ـَ  خَلَ اِب، َِم َ  هَمَحَٖمُروا هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا، ايمؼم 

َ  اهلل ِ فَمُدو   َي٣م: هَمَٗم٣ميُمقا هَمَرَأْوَه٣م، فَمٛمَْٜم٣م،  َأْوشَمُٗمقُه، شُمؿ   َصْقََمَٔمَتُف، هَمَٜمَدَُمقا اْهٌِْط، وَمَتْٙمَتَٜم٣م؟ مَل

ٌْاًل، فُمٛمُِٗمفِ  دِم  َوصَمَٔمُٙمقا ِف، فَمعَم  هَمَٟموَمر   اظمَْٙمِِؽ  إلَِم  وَم٣مُدوهُ  شُمؿ   ضَم ًِ ْٝمَْم٣منَ  َأن   َوَذيمَِؽ  َٞمْٖم  ايمُم 

َف، سُمَ٘م٣مزمُِر، شُمؿ   سَمْٗمُتُٙمَٜم٣م: هَمَٗم٣مَل  يَمُف، فَمَرَض   يَمفُ  هَمَٔمَرَض  َوَصْٙمٌِِف، زمَِٗمْتٙمِفِ  اظمَْٙمُِؽ  هَمَٟمََمرَ  هَم٣مفْمؼَمَ

 َ ْٕ ،: وَم٣مَل  َأسَمْٔمِرهُمٛمِل؟: هَمَٗم٣مَل  زْمَٝمُض،ا ٌَُؽ  َأَٞم٣م: وَم٣مَل  َٓ ْٚمُتَؽ  ايم ِذي َص٣مضِم فَمَقاِت، فَمٙم   ايمد 

َٗمْٝم٦َم  ََم٣م َوحْيََؽ  ـَ  اؽْمَتْحَٝمْٝم٦َم  َأََم٣م َأْهَٙمَٜم٣م، طُمٛم٦َْم  َأََم٣مَٞم٥مٍ  دِم  اهلل َ  اسم  ْ ! اهلل ِ؟ َِم  َذيمَِؽ  َيْ٘مِٖمَؽ  َأمَل

َؽ َٞمٖمْ  هَمَٖمَّمَح٦ْم  َأوْمَرْرَت  ضَمت ك ٣ٌَمَهَؽ  ًَ ٣ميَم٥مِ  َهِذهِ  فَمعَم  َُم٦م   هَم١مِن  ! ايمٛم ٣مِس؟ زَمكْمَ  َوَأؾْم  احْلَ

 ْ َٓ  سُمْٖمٙمِْح، مَل ـْ  َأضَمٌد  َو  ضَمت ك دِم طَمِْمَٙم٥مٍ  سُمْمِٝمُٔمٛمِل: وَم٣مَل  َأْصٛمَعُ  هَمَ٘مْٝمَػ : وَم٣مَل  ُٞمَٓمَرائَِؽ، َِم

ـْ  َوُأطْمِرصَمَؽ  زمَِٟمفْمُٝمٛمِِٜمْؿ، َوآطُمَذ  ُأْٞمِجَٝمَؽ، ُجُد : وَم٣مَل  ِهَل؟ ََم٣م :وَم٣مَل  ََمَ٘م٣مٞمَِؽ، َِم ًْ  رِم، سَم

َجَد  ًَ ٥ٌَمُ  َص٣مَرْت  َِمٛمَْؽ  َأَرْدُت  ايم ِذي َهَذا: هَمَٗم٣مَل  يَمُف، هَم  زَمِريءٌ  إيِنِّ  ىَمَٖمْرَت  َأنْ  َأَْمِركَ  فَم٣موِم

َب .  وُمتَِؾ  شُمؿ   َِمٛمَْؽ  ُهؿُ  ضِمكمَ  يمِْٙمَٝمُٜمقدِ  اظمََْثَؾ  َهَذا اهلل ُ هَمَيَ .  قُهؿْ َأؽْمَٙمٚمُ  شُمؿ   اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن، نَمر 

ٌََتُٜماَم  هَمَ٘م٣منَ 
ٝمْْم٣َمنَ : َئْمٛمِل فَم٣مومِ  . (1) ايْمَ٘م٣مهمِرَ  َوَذيمَِؽ  ايمُم 

 (: ) همقائد

 ايمتحذير َمـ اسم٣ٌمع طمْمقات ايمُمٝمْم٣من. .1

  ايمتحذير َمـ اخلٙمقة زم٣مظمرأة إصمٛمٌٝم٥م. .1

َرّب  وم٣مل:،   ؽمٝمدٞم٣م يمقطص٣مضم٤م اجلٜمد حيٖمظ دم َم٘م٣من ايمٖمتٛم٥م، َمثؾ:  .3

 ّٞمِجٛمِل َوَأْهقِم مِم٣ّم َئْمَٚمُٙمقن
 (1.) همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  َهَمٛمَّجْٝمٛم٣َمُه َوَأْهَٙمُف َأمْجَِٔمكم 
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زمٙمٔم٣مم زمـ ) زمرصٝمِم٣م ايمٔم٣مزمد، :أَم٣م ايمٔم٣مزمد همٝمٖمتـ دم َم٘م٣من ايمٔم٣ٌمدة، َمثؾ(.1)

 َمـ وخيرصمٜمؿ واظمٔم٣ميص ايمٖمتـ دم ايمٔم٣ٌمد ايمُمٝمْم٣من يقومع وه٘مذا (زم٣مفمقراء

 ٛمٖمًفزم َمٛمُمٕمؾ ايمٔم٣مزمد ٕن ايمدافمل، َمـ يٗمؼمب أن يًتْمٝمع ٓ ويم٘مٛمف ايمديـ،

 .  إيمٝمف اخلٙمؼ ودفمقة رزمف زمٚمٔمرهم٥م َمٛمُمٕمؾ وايمٔم٣ممل فم٣ٌمدة رزمف فمعم وَمٗمٌؾ

 ويم٘مـ زم٣ميمٖمتـ يتٟمشمر اخلٙمقة َمـ طمرج وإذا طمٙمقسمف، دم ايمٔم٣مزمد فمٌقدي٥م همِمالح

ضمتك يٗمقى إيامٞمف زم٣ميم٘مالم دم فمٓمٚم٥م  ايمدفمقة، دم احلرىم٥م يمف يٖمّمؾ ايمدافمل يمِمالح

 .زم٣ميمٖمتـ يتٟمشمر اهلل همال

 ازمـ ايمٗمِمص اظمروي٥م فمـ زمٛمل إهائٝمؾ.. وم٣مل وايمٗمِم٥م ايمتل ذىمرٞم٣مه٣م هل َمـ .4

شمقا آي٥ًم، ويمق فمٛمِّل زمّٙمُٕمقا" ضمدي٧َم  َذىمر أن زمٔمد- سمٖمًغمه َمٗمدَم٥م دم ىمثغم  فمـ وضمدِّ

 ."ايمٛم٣مر َمـ َمٗمٔمده همٙمٝمتٌقأْ  َمتٔمٚمًدا فمقمّ  ىمذب وَمـ ضَمَرَج، وٓ إهائٝمؾ زمٛمل

 فمعم هم١مهن٣م. يمالفمتّم٣مد ٓ يمالؽمتُمٜم٣مد، سُمذىمر اإلهائٝمٙمٝم٥م إضم٣مدي٧م هذه ويم٘مـ

 همذاك زم٣ميمِمدق، يمف ٞمُمٜمُد  مم٣م زمٟميديٛم٣م مم٣م صحَتف فمٙمٚمٛم٣م َم٣م: أضمده٣م: أوم٣ًمم شمالشم٥م

 َمً٘مقت هق َم٣م: وايمث٣ميم٧م. خي٣ميمٖمف مم٣م فمٛمدٞم٣م زمام ىمذزَمف فمٙمٚمٛم٣م َم٣م: وايمث٣مين. صحٝمح

ـُ  همال ايمٗمٌٝمؾ، هذا َمـ وٓ ايمٗمٌٝمؾ هذا َمـ ٓ فمٛمف،  وجتقزُ  ٞم٘مّذزمف، وٓ زمف ٞم٠مَِم

 .(1/31:  ىمثغم ازمـ )سمٖمًغم. سمٗمّدم ظم٣م ضم٘م٣ميُتف
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٥مُ  صُمَٙمكْمِ  ومِِم  ـِ  ) ايمر   َوايْمَ٘م٣مهمِِر ( اظْم٠ُْمَِم

ْب  {:سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  ؿْ  َوارْضِ ٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم َرصُمَٙمكْمِ  ََمَثاًل  هَلُ ضََمِدِِهَ
ـْ  صَمٛم َتكْمِ  ِٕ  َأفْمٛم٣َمٍب  َِم

٣م ٛم تَ  ىمِْٙمَت٣م َزْرفًم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم زمِٛمَْخؾٍ  َوضَمَٖمْٖمٛم٣َمُِهَ ْ  ُأىُمَٙمَٜم٣م آسَم٦ْم  كْمِ اجْلَ  ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمْفُ  سَمْٓمٙمِؿْ  َومَل

ْرَٞم٣م اَم  َوهَمج  ًٓ  َِمٛمَْؽ  َأىْمَثرُ  َأَٞم٣م حُي٣َمِوُرهُ  َوُهقَ  يمَِِم٣مضِمٌِفِ  هَمَٗم٣مَل  شَمَٚمرٌ  يَمفُ  َوىَم٣منَ  هَنًَرا طِماَلهَلُ  ََم٣م

ٌ  َوُهقَ  صَمٛم َتفُ  َوَدطَمَؾ  َٞمَٖمًرا َوَأفَمز   فِ  ـَم٣ممِل ًِ ـ   ََم٣م وَم٣مَل  يمِٛمَْٖم ـ   َوََم٣م َأزَمًدا َهِذهِ  سَمٌِٝمَد  َأنْ  َأـُم  َأـُم

٣مفَم٥مَ   ً ـْ  وَم٣مئَِٚم٥مً  ايم صَِمَدن   َريبِّ  إلَِم  ُرِدْدُت  َويَمئِ ا َٕ ٣ًٌم َِمٛمَْٜم٣م طَمغْمً ٌُفُ  يَمفُ  وَم٣مَل  َُمٛمَْٗمَٙم  َوُهقَ  َص٣مضِم

ـْ  طَمَٙمَٗمَؽ  زم٣ِميم ِذي َأىَمَٖمْرَت  حُي٣َمِوُرهُ  ـْ  شُمؿ   سُمَراٍب  َِم اكَ  شُمؿ   ُٞمْْمَٖم٥مٍ  َِم  اهلل ُ  ُهقَ  يَم٘مِٛم ٣م اًل َرصُم  ؽَمق 

َٓ  َريبِّ  كُ  َو َٓ  َأضَمًدا زمَِريبِّ  ُأْذِ ةَ  َٓ  اهلل ُ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م وُمْٙم٦َم  صَمٛم َتَؽ  َدطَمْٙم٦َم  إِذْ  َويَمْق ٓ   وُمق   زم٣ِمهلل ِ  إِ

ًٓ  َِمٛمَْؽ  َأوَمؾ   َأَٞم٣م سَمَرنِ  إِنْ  ك َوَويَمًدا ََم٣م ًَ ا ُي٠ْمسمكَِمِ  َأنْ  َريبِّ  هَمَٔم ـْ  طَمغْمً  َوُيْرؽِمَؾ  صَمٛم تَِؽ  َِم

٣ٌَمًٞم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م ًْ ـَ  ضُم اَمءِ  َِم  ً ـْ  نَمْقًرا ََم٣مُؤَه٣م ُيِْمٌَِح  َأوْ  َزيَمًٗم٣م َصِٔمٝمًدا هَمُتِْمٌَِح  ايم َتْمِٝمعَ  هَمَٙم ًْ  سَم

٣ًٌم يَمفُ  ٌََح  زمَِثَٚمِرهِ  َوُأضِمٝمطَ  ؿَمَٙم ْٝمفِ  ُيَٗمٙم٤ُِّم  هَمَٟمْص  فَمعَم  طَم٣مِوَي٥مٌ  َوِهلَ  همِٝمَٜم٣م َأْٞمَٖمَؼ  ََم٣م فَمعَم  ىَمٖم 

ْ  يَمْٝمَتٛمِل َي٣م ُٗمقُل َويَ  فُمُروؾِمَٜم٣م كْ  مَل ْ  َأضَمًدا زمَِريبِّ  ُأْذِ ـْ  َومَل وَٞمفُ  همَِئ٥مٌ  يَمفُ  سَمُ٘م ـْ  َيٛمٌُْمُ  اهلل ِ  ُدونِ  َِم

ا ىَم٣منَ  َوََم٣م َي٥مُ  ُهٛم٣َميمَِؽ  َُمٛمَْتٌِمً َٓ ؼِّ  هللِ ِ ايْمَق ٣ًٌم َوطَمغْمٌ  شَمَقازًم٣م طَمغْمٌ  ُهقَ  احْلَ  .(1)}  فُمْٗم

ْب  ):ومقيمف ؿْ  َوارْضِ ٣مرِ  ٛمِلَئمْ  ََمَثاًل( هَلُ َٔمَٖم٣مءِ  اصْمتاَِمفِمِٜمؿْ  فَمَدمِ  دِم  وُمَرْيٍش، يمُِ٘مٖم   زم٣ِميمّم 

ْب  {:سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواهْمتَِخ٣مِرِهؿْ  هِبِْؿ، َواْزِدَرائِِٜمؿْ  َوايْمُٖمَٗمَراِء، ؿْ  َوارْضِ  ََمَثاًل  هَلُ

 . (1)}  اظمُْْرؽَمُٙمقنَ  صَم٣مَءَه٣م إِذْ  ايْمَٗمْرَي٥مِ  َأْصَح٣مَب 
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َْمٛمَ  ىَماَم  تِِٜمؿْ  فَمعَم  ايْمَ٘ماَلمَ  ٣موَمد  ٌَْؾ  وِمِم  ٥ِم، وَم اَلُم، فَمَٙمٝمْفِ  َُمقؽَمك، وِمِم   ً  َأن   َواظمَُْْمُٜمقرُ  ايم

ـِ  ، َرصُمَٙمكْمِ  ىَم٣مَٞم٣م َهَذْي ٌَكْمِ ٣م َوىَم٣منَ  َُمِْمَْمِح طِمرُ  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َأضَمُدُِهَ ْٔ فُ : َوُيَٗم٣مُل  ىَم٣مهمًِرا، َوا  إِٞم 

ـُ اظمُْ  هَمَٟمْٞمَٖمَؼ  ََم٣مٌل، َِمٛمُْٜماَم  يمُِ٘مؾ   ىَم٣منَ  ٣م َوصْمِٜمِف، ازْمتَِٕم٣مءَ  َوََمْرَو٣مسمِفِ  اهلل ِ  ؿَم٣مفَم٥مِ  دِم  ََم٣ميَمفُ  ٠ْمَِم  َوَأَم 

فُ  ايْمَ٘م٣مهمِرُ  َذ  هَم١مِٞم  َ ، يَمفُ  اخت  َت٣مَٞمكْمِ ًْ ٣م زُم ٛم َت٣منِ  َوُِهَ َي٥ِم، دِم  اظمَْْذىُمقَرسَم٣منِ  اجْلَ ْٔ َٖم٥مِ  فَمعَم  ا  ايمِمِّ

فَْمٛم٣َمَب  سمِْٙمَؽ  حَتُػ   َوَٞمْخٌؾ  َأفْمٛم٣َمٌب، همِٝمِٜماَم  ;اظمَْْذىُمقرِ  َوايمٛم ْٔم٦ِم  ْٕ ُروعُ  ا  طِماَللِ  دِم  َوايمز 

هَْن٣َمرُ  َذيمَِؽ، ْٕ ْٗمِل  َوَه٣مُهٛم٣َم َه٣مُهٛم٣َم ؽَم٣مِرضَم٥مٌ  َوا  ً ِه، يمِٙم  همِٝمِٜماَم  اؽْمَتْقؽَمَٗم٦ْم  َووَمدِ  َوايمت ٛمَز 

هَْن٣َمُر، همِٝمِٜماَم  َواْوَْمَرزَم٦ْم  ايمثِّاَمُر، ْٕ ُروعُ  َوازْمَتَٜمَج٦ِم  ا  فَمعَم  ََم٣ميمُِ٘مُٜماَم  َتَخرَ َواهمْ  ، َوايمثِّاَمرُ  ايمز 

ـِ  َص٣مضِمٌِفِ  ًٓ  َِمٛمَْؽ  َأىْمَثرُ  َأَٞم٣م يَمُف:) وَم٣مئِاًل  ايْمَٖمِٗمغمِ  اظم٠ُْْمَِم . صَمٛم٣َمزًم٣م َوَأَْمٛمَعُ : َأيْ  (َٞمَٖمًرا َوَأفَمز   ََم٣م

فُ  َوَُمَراُدهُ   ايْمَقصْمفِ  دِم  مَتْٙمُِ٘مفُ  ىُمٛم٦َْم  ََم٣م إِْٞمَٖم٣موُمَؽ  فَمٛمَْؽ  َأنْمٛمَك ََم٣مَذا َوََمْٔمٛم٣َمُه، َِمٛمُْف، طَمغْمٌ  َأٞم 

هْمَتفُ  ايم ِذي َْولَم  ىَم٣منَ  همِٝمِف؟ َسَ ْٕ  . َِمْثقِم  يمَِتَ٘مْقنَ  هَمَٔمْٙم٦ُم  ىَماَم  سَمْٖمَٔمَؾ  َأنْ  زمَِؽ  ا

ٌ  َوُهقَ  صَمٛم َتفُ  َوَدطَمَؾ ) َص٣مضِمٌِفِ  فَمعَم  هَم٣مهْمَتَخرَ  فِ  ـَم٣ممِل ًِ  ؿَمِريَٗم٥مٍ  نَمغْمِ  فَمعَم  َوُهقَ : َأيْ  (يمِٛمَْٖم

ـ   ََم٣م وَم٣مَل  ََمْرِوٝم ٥مٍ  ـِ  َرَأى ظم٣َِم َوَذيمَِؽ  َأزَمًدا َهِذهِ  سَمٌِٝمَد  َأنْ  َأـُم ٣معِ  َِم ًَ  َوىَمْثَرةِ  َأْرِوَٜم٣م، اسمِّ

ـِ  ََم٣مئَِٜم٣م ًْ ٣ٌَمِت  َوضُم ـْ  َواضِمَدةٍ  ىُمؾ   زَم٣مَدْت  وَمْد  َويَمقْ  ;َأؾْمَج٣مِرَه٣م َٞم ؾَْمَج٣مرِ  َهِذهِ  َِم ْٕ  ا

ؽْمَتْخَٙمَػ  ـَ  ََمَ٘م٣مهَن٣َم َٓ ًَ ةٌ  َوُزُروفُمَٜم٣م َِمٛمَْٜم٣م، َأضْم  .  َِمَٝم٣مِهَٜم٣م ةِ يمَِ٘مْثرَ  َدار 

ـ   َوََم٣م ):وَم٣مَل  شُمؿ   ٣مفَم٥مَ  َأـُم  ً َٝم٣مةِ  زمَِزْهَرةِ  هَمَقشمَِؼ  (وَم٣مئَِٚم٥مً  ايم ْٞمَٝم٣م احْلَ َب  ايْمَٖم٣مٞمَِٝم٥ِم، ايمد   َوىَمذ 

طِمَرةِ  زمُِقصُمقدِ  ْٔ ٣ٌَموِمَٝم٥مِ  ا ائَِٚم٥مِ  ايْم ـْ  ): وَم٣مَل  شُمؿ   ، ايمد  صَِمَدن   َريبِّ  إلَِم  ُرِدْدُت  َويَمئِ ا َٕ  َِمٛمَْٜم٣م طَمغْمً

٣ًٌم ـْ :  َأيْ (  َُمٛمَْٗمَٙم ا ُهٛم٣َمكَ  هَمأَلَصِمَدن   َوََمَٔم٣مدٌ  آطِمَرةٌ  شَمؿ   ىَم٣منَ  َويَمئِ ـْ  طَمغْمً  .  َهَذا َِم

َٞم فُ  َوَذيمَِؽ  ْ  اهلل َ َأن   َوافْمَتَٗمَد  ، زمُِدْٞمٝم٣َمهُ  انْمؼَم   ِٕ ٓ   همِٝمَٜم٣م َذيمَِؽ  ُئْمْمِفِ  مَل ٌِّفِ  إِ  فِمٛمَْدهُ  َوضَمْٓمَقسمِفِ  يَمفُ  حِلُ

ـُ  ايْمَٔم٣مصِ  وَم٣مَل  ىَماَم  ، ـْ  اهلل ُ  وَمص   همِٝماَم  َوائِؾٍ  زْم هِ  َِم ٌ ٣مِب  َوطَمػَمِ  طَمػَمِ ـِ  طَم ََرتِّ  زْم ْٕ :  وَمْقيمِفِ  دِم  ا
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ُوسَمكَم   َووَم٣مَل  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمَٖمرَ  ايم ِذي َأهَمَرَأْي٦َم  َٕ  ًٓ َٙمعَ  َوَويَمًدا ََم٣م َذ  َأمِ  ايْمَٕمْٝم٤َم  َأؿم  َ  فِمٛمَْد  اخت 

ـِ  مْحَ ٣ٌَمًرا سَمَٔم٣ملَم  ٣مَل َوومَ  .(1)} فَمْٜمًدا ايمر  ـِ  إطِْم ٣منِ  فَم ًَ ْٞم ـْ  {فَمَٙمْٝمِف: اهلل ُ َأْٞمَٔمؿَ  إَِذا اإْلِ  َويَمئِ

٥مً  َأَذوْمٛم٣َمهُ  ـْ  َِمٛم ٣م َرمْحَ اءَ  زَمْٔمدِ  َِم ْتفُ  رَض   ً ـ   ََم َذا يَمَٝمُٗمقيَم ـ   َوََم٣م رِم  َهَٰ ٣مفَم٥مَ  َأـُم  ً ـْ  وَم٣مئَِٚم٥مً  ايم  َويَمئِ

ٛمَكَٰ يمَ  فِمٛمَْدهُ  رِم  إِن   َريبِّ  إلَِمَٰ  ُرصِمْٔم٦ُم  ًْ ـ   ۚ ْٙمُح ٌَِّئ ـَ  هَمَٙمٛمُٛمَ  َويَمٛمُِذيَٗمٛم ُٜمؿْ  فَمِٚمُٙمقا زماَِم  ىَمَٖمُروا ايم ِذي

ـْ  َٓ  َأَْمَقايُمُ٘مؿْ  َوََم٣م{:  سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل . (1)} نَمٙمِٝمظٍ  فَمَذاٍب  َِم ُدىُمؿْ  َو َٓ زُمُ٘مؿْ  زم٣ِميم تِل َأْو  سُمَٗمرِّ

ٓ   ُزيْمَٖمك فِمٛمَْدَٞم٣م ـْ  إِ ـَ  ََم ٣م َوفَمِٚمَؾ  آََم ؿْ  ئَِؽ هَمُٟمويمَ  َص٣محِلً ْٔمِػ  صَمَزاءُ  هَلُ  َوُهؿْ  فَمِٚمُٙمقا زماَِم  ايمّمِّ

ٌُقنَ  {: سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل . (3)}آَِمٛمُقنَ  ايْمُٕمُرهَم٣مِت  دِم  ًَ اَم  َأحَيْ ُهؿْ  َأٞم  ـْ  زمِفِ  ُٞمِٚمد   َوزَمٛمكِمَ  ََم٣ملٍ  َِم

٣مِرعُ  ًَ ؿْ  ُٞم اِت  دِم  هَلُ غْمَ ٣مهِ  َهَذا انْمؼَم   َوظمَ ٣م. (4)} َيُْمُٔمُرونَ  َٓ  زَمْؾ  اخْلَ يَمفُ  زماَِم  ُؾ اجْلَ  اهلل ُ طَمق 

ْٞمَٝم٣م دِم  زمِفِ  طِمَرَة، هَمَجَحَد  ، ايمد  ْٔ فَمك ا ٣َم َواد  فِ  فِمٛمَْد  يَمَٝمِجَدن   ُوصِمَدْت  إِنْ  َأهن  ا َرزمِّ  ُهقَ  مِم ٣م طَمغْمً

ٌُفُ  َوؽَمِٚمَٔمفُ  ، همِٝمفِ  ٌُفُ  يَمفُ  وَم٣مَل  ) َذيمَِؽ  َيُٗمقُل  َص٣مضِم )  جُي٣َمِديُمفُ : َأيْ  (حُي٣َمِوُرُه  َوُهقَ  َص٣مضِم

ـْ  طَمَٙمَٗمَؽ  زم٣ِميم ِذي َأىَمَٖمْرَت  ـْ  شُمؿ   سُمَراٍب  َِم اكَ  شُمؿ   ُٞمْْمَٖم٥مٍ  َِم  َأصَمَحْدَت : َأيْ }  َرصُماًل  ؽَمق 

ـْ  طَمَٙمَٗمَؽ  اهلل َ َأن   سَمْٔمَٙمؿُ  َوَأْٞم٦َم  اظمََْٔم٣مدَ  ـْ  شُمؿ   سُمَراٍب، َِم َركَ  شُمؿ   ُٞمْْمَٖم٥مٍ  َِم  ضَمت ك َأؿْمَقاًرا َصق 

َت  ٣م َرصُماًل  ِسْ ٌْْمُِش  سَمْٔمَٙمؿُ  ، زَمِِمغًما ٝمًٔم٣مؽَمٚمِ  ؽَمِقيًّ  اظمََْٔم٣مدَ  َأْٞمَ٘مْرَت  هَمَ٘مْٝمَػ  ، َوسَمْٖمَٜمؿُ  َوسَم

ٌََداَءةِ  فَمعَم  وَم٣مِدرٌ  َواهلل ُ ـْ : َأيْ  َريبِّ  اهلل ُ ُهقَ  يَم٘مِٛم ٣م ايْم  وُمْٙم٦َم  ََم٣م زمِِخاَلِف  َأوُمقُل  َأَٞم٣م يَم٘مِ

َٓ  َريبِّ  اهلل ُ ُهقَ ) َُمْٔمَتَٗمِدكَ  طِماَلَف  َوَأفْمَتِٗمُد  كُ أُ  َو ٌُُد  َٓ :  َأيْ ( َأضَمًدا زمَِريبِّ  ْذِ  ، ؽِمَقاهُ  َأفْم
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فُ  َوَأفْمَتِٗمَد  ٌَْٔم٧ُم  َأٞم  ٣مدَ  َي ًَ صَْم ْٕ ََْمَقاَت، َوُئِمٝمُد  هَمٛم٣َمئَِٜم٣م، زَمْٔمَد  ا ْٕ هَم٣مَت  ايْمِٔمَٓم٣ممَ  َوجَيَْٚمعُ  ا  ، ايمر 

يَؽ  َٓ  اهلل َ َأن   َوَأفْمَٙمؿُ  َٓ  طَمْٙمِٗمِف، دِم  يَمفُ  َذِ َٓ  َُمْٙم٘مِِف، دِم  َو هُ  إيَِمفَ  َو  .  نَمغْمُ

َْولَم  ىَم٣منَ  ََم٣م إلَِم  َأْرؾَمَدهُ  شُمؿ   ْٕ ُٙمَ٘مفُ  َأنْ  زمِفِ  ا ًْ َٓ ) : هَمَٗم٣مَل  صَمٛم تِفِ  ُدطُمقلِ  فِمٛمَْد  َي  إِذْ  َويَمْق

ةَ  َٓ  اهلل ُ ؾَم٣مءَ  ََم٣م وُمْٙم٦َم  صَمٛم َتَؽ  َدطَمْٙم٦َم  ٓ   وُمق  َذا زم٣ِمهلل ِ إِ َتَح٤م   ( َوهِلَ ًْ ـْ  يمُِ٘مؾِّ  ُي  فُ َأفْمَجٌَ  ََم

ءٌ  ـْ  َرْ  . ىَمَذيمَِؽ  َيُٗمقَل  َأنْ  ضَم٣ميمِفِ  َأوْ  َأْهٙمِفِ  َأوْ  ََم٣ميمِفِ  َِم

ـُ  وَم٣مَل  شُمؿ   ك ): يمِْٙمَ٘م٣مهمِرِ  اظم٠ُْْمَِم ًَ ا ُي٠ْمسمكَِمِ  َأنْ  َريبِّ  هَمَٔم ـْ  طَمغْمً ارِ  دِم :  َأيْ  (صَمٛم تَِؽ  َِم  ايمد 

طِمَرةِ  ْٔ ٣ٌَمًٞم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيْرؽِمَؾ )  ا ًْ ـَ  ضُم اَمءِ  َِم  ً ـُ  ( وَم٣مَل  ايم ٌ ٣مسٍ  ازْم ٣مكُ  ، فَم ح   َووَمَت٣مَدةُ  ، َوايمّم 

ـَ  فَمَذازًم٣م:  َأيْ :  اَمءِ  َِم  ً فُ  َوايمٓم ٣مِهرُ .  ايم ٣ٌَمِهُر، اظمُْْزفِم٨ُم  اظمََْْمرُ  َأٞم   ُزُروفَمَٜم٣م َيْٗمَتٙمِعُ  ايم ِذي ايْم

اُب  ( َوُهقَ  َزيَمًٗم٣م َصِٔمٝمًدا هَمُتِْمٌَِح )  َوَأؾْمَج٣مَرَه٣م َ ََْمَٙمُس  ايمؼم  ْٕ ٣ٌَمَت  َٓ  ايم ِذي ا  َأوْ  همِٝمِف ) َٞم

٣مِرِح  اظمَِْٔمكمِ  ِود   َوُهقَ  (نَمْقًرا ََم٣مُؤَه٣م ُيِْمٌَِح   ً ـْ  ايم َتْمِٝمعَ  هَمَٙم ًْ ٣ًٌم يمَفُ  سَم  هَماَل  ، َئْمٛمِل ؿَمَٙم

صَم٣مفِمفِ  فَمعَم  سَمْٗمِدرُ   .  اؽْمؼِمْ

 ، َقاِصٙمِفِ ضَم  زمَِجِٚمٝمعِ  َأضَم٣مطَ  َأَْمرٌ  صَم٣مَءهُ :  ( َأيْ  زمَِثَٚمِرهِ  َوُأضِمٝمطَ ) :  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل 

َب  َرَه٣م صَمٛم َتُف، َوطَمر  ٌََح )  َوَدَم  ْٝمفِ  ُيَٗمٙم٤ُِّم  هَمَٟمْص  فَمعَم  طَم٣مِوَي٥مٌ  َوِهلَ  همِٝمَٜم٣م َأْٞمَٖمَؼ  ََم٣م فَمعَم  ىَمٖم 

ٝم ٥ِم، طَمِرزَم٦ْم : ( َأيْ  فُمُروؾِمَٜم٣م ٣م، فَمْقَدةَ  هَماَل  زم٣ِميْمُ٘مٙمِّ َؾ  فَمَٙمْٝمفِ  ىَم٣منَ  ََم٣م ِود   َوَذيمَِؽ  هَلَ  ضَمْٝم٧ُم  َأَم 

ـ   ََم٣موَ ) :  وَم٣مَل  ـَ  َِمٛمْفُ  ؽَمَٙمَػ  ىَم٣منَ  ََم٣م فَمعَم  َوَٞمِدمَ  َأزَمًدا ( َهِذهِ  سَمٌِٝمَد  َأنْ  َأـُم  ايم ِذي ايْمَٗمْقلِ  َِم

ٌٌَِفِ  ىَمَٖمرَ  ًَ ْ  يَمْٝمَتٛمِل َي٣م ):َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  ، ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  زم٣ِمهلل ِ زمِ كْ  مَل  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ  وَم٣مَل  (َأضَمًدا  زمَِريبِّ  ُأْذِ

:(  ْ ـْ  َومَل وَٞمفُ  َئ٥مٌ همِ  يَمفُ  سَمُ٘م ـْ  َيٛمٌُْمُ ا ىَم٣منَ  َوََم٣م اهلل ِ  ُدونِ  َِم ْ :  َأيْ (  ُهٛم٣َميمَِؽ  َُمٛمَْتٌِمً ـْ  مَل  يَمفُ  َيُ٘م

ـْ  هَمَرطَ  ََم٣م َيَتَداَركُ  َأضَمٌد  فِ  دِم  وُمْدَرةٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  َوََم٣م ، َأَْمِرهِ  َِم ًِ ءٍ  فَمعَم  َٞمْٖم ـْ  َرْ  ىَماَم  ، َذيمَِؽ  َِم
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ـْ  يَمفُ  هَماَم  ): سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ةٍ  َِم َٓ  وُمق  َي٥مُ  ): ، َووَمْقيُمفُ (1) (َٞم٣مِسٍ  َو َٓ ؼِّ  هللِ ِ ايْمَق  ( َوَِمٛمُْٜمؿْ  احْلَ

ـْ  ٌَْتِدئُ  ََم َي٥مُ  ُهٛم٣َميمَِؽ  ): زمَِٗمْقيمِفِ  َي َٓ ؼِّ  هللِ ِ ايْمَق ـٌ  ( َوُهقَ  احْلَ ًَ  اظمُْْٙمُؽ ) : ىَمَٗمْقيمِفِ  ، َأْيًّم٣م ضَم

ؼ   َيْقََمئِذٍ  ـِ  احْلَ مْحَ ـَ ا فَمعَم  َيْقًَم٣م َوىَم٣منَ  يمِٙمر  غًما يْمَ٘م٣مهمِِري ًِ ْ٘مؿُ  ،(1) ( فَم  ُيَرد   َٓ  ايم ِذي هَم٣محْلُ

 َٓ َٓ  ُياَمَٞمعُ  َو ٣ملِ  سمِْٙمَؽ  دِم  - ُيَٕم٣ميَم٤ُم  َو ؼِّ  هللِ ِ - ضَم٣ملٍ  ىُمؾِّ  َودِم  احْلَ ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ . احْلَ )  َرهَمعَ  ََم

ؼِّ  َي٥مَ )  لِ  ِصَٖم٥مً  صَمَٔمَٙمفُ (  احْلَ َٓ ٣م(  ايْمِق  َوطَمغْمٌ  شَمَقازًم٣م طَمغْمٌ  ُهقَ  ):يُمفُ َووَمقْ . َُمَتاَلِزََمَت٣منِ  َوُِهَ

٣ًٌم َزاُء، َوُهقَ  شَمَقازًم٣م، يمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م طَمغْمٌ  َُمَٔم٣مََمَٙمُتفُ : َأيْ (  فُمْٗم ٣ًٌم َوطَمغْمٌ  اجْلَ ٥ٌَمُ  َوُهقَ  ;فُمْٗم  ايْمَٔم٣موِم

ْٞمَٝم٣م دِم  طِمَرةِ  ايمد  ْٔ  . َوا

٥مُ  أن َهِذهِ  (:الفائدة  ) ٛم٦َْم  ايْمِٗمِم  فُ  سَمَّمٚم  ٌَِٕمل َٓ  َأٞم  َ  َيٛمْ ـَ  َأنْ  ضَمدٍ ِٕ َٝم٣مةِ  إلَِم  َيْرىَم  احْلَ

ْٞمَٝم٣م، َٓ  ايمد  ٣م، َيْٕمؼَم   َو َٓ  هِبَ ٣م، َيثَِؼ  َو َٔمَؾ  زَمْؾ  هِبَ َؾ  اهلل ِ ؿَم٣مفَم٥مَ  جَيْ  ضَم٣ملٍ  ىُمؾِّ  دِم  فَمَٙمْٝمفِ  َوايمت َقىم 

ـْ  فَمْٝمٛمَْٝمِف، ُٞمِْم٤َم   .  َيِدهِ  دِم  زماَِم  َِمٛمْفُ  َأْوشَمَؼ  اهلل ِ َيدِ  دِم  زماَِم  َويْمَٝمُ٘م

ـْ  َأن   همِٝمَٜم٣موَ      مَ  ََم ْٞمَٖم٣مِق  اهلل ِ ؿَم٣مفَم٥مِ  فَمعَم  ؾَمْٝمًئ٣م وَمد  َب  ؽَمٌِٝمٙمِِف، دِم  َواإْلِ اَم  زمِِف، فُمذِّ  َوُرزم 

 . وَمِْمِدهِ  زمِٛمَِٗمٝمضِ  يَمفُ  َُمَٔم٣مََمَٙم٥مً  ; َِمٛمْفُ  ؽُمٙم٤َِم 

ٌُقُل  ايْمَقاصِم٤َم  َأن   َوهمِٝمَٜم٣م     َخِ  َٞمِِمٝمَح٥مِ  وَم ْٕ  فَمعَم  َوَدََم٣مرٌ  َوزَم٣مٌل  خُم٣َميَمَٖمَتفُ  َوَأن   اظمُُْْمِٖمِؼ، ا

ـْ  ِحٝمَح٥مَ  ايمٛم ِِمٝمَح٥مَ  َرد   ََم  .  ايمِم 

ََْمرُ  َوَٞمَٖمَذ  ايْمَٗمَدُر، ضَم٣منَ  إَِذا سَمٛمَْٖمعُ  َٓ  ايمٛم َداََم٥مَ  َأن   َوهمِٝمَٜم٣م،     ْٕ ْتؿُ  ا َتَٔم٣منُ  َواهلل ُ . احْلَ ًْ  اظمُْ

 .(3) ايمت ْ٘ماَلنُ  َوفَمَٙمْٝمفِ 
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٥مُ  ٛم ٥مِ  َأْصَح٣مِب  ومِِم   اجْلَ

٣م { :سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  ٛم ٥مِ  َأْصَح٣مَب  زَمَٙمْقَٞم٣م ىَماَم  زَمَٙمْقَٞم٣مُهؿْ  إِٞم  ُٚمقا إِذْ  اجْلَ ًَ َُمٛم َٜم٣م َأوْم  يَمَٝمٌْمِ

َٓ  َُمِْمٌِِحكمَ  َتْثٛمُقنَ  َو ًْ ـْ  ؿَم٣مئٌِػ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمْم٣َمَف  َي َؽ  َِم ٌََح٦ْم  َٞم٣مئُِٚمقنَ  َوُهؿْ  َرزمِّ  هَمَٟمْص

يؿِ  ِ  هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا َص٣مِرَِمكمَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  ضَمْرشمُِ٘مؿْ  فَمعَم  ُدواانمْ  َأنِ  َُمِْمٌِِحكمَ  هَمَتٛم٣َمَدْوا ىَم٣ميمٌم 

٘مكِمٌ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ايْمَٝمْقمَ  َيْدطُمَٙمٛم َٜم٣م َٓ  َأنْ  َيَتَخ٣مهَمُتقنَ  َوُهؿْ  ًْ ـَ  ضَمْردٍ  فَمعَم  َونَمَدْوا َِم  هَمَٙمام   وَم٣مِدِري

٣م وَم٣ميُمقا َرَأْوَه٣م ـُ  زَمْؾ  يَمَّم٣ميم قنَ  إِٞم  ْ  ُٜمؿْ َأْوؽَمْمُ  وَم٣مَل  حَمُْروَُمقنَ  َٞمْح َٓ  يَمُ٘مؿْ  َأوُمْؾ  َأمَل  يَمْق

ٌُِّحقنَ  ًَ ٌَْح٣منَ  وَم٣ميُمقا سُم َٛم٣م ؽُم ٣م َرزمِّ ٌََؾ  ـَم٣مظمكِِمَ  ىُمٛم ٣م إِٞم   َيَتاَلَوَُمقنَ  زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟموْم

٣م َي٣مَوْيَٙمٛم٣َم وَم٣ميُمقا ك ؿَم٣منِمكمَ  ىُمٛم ٣م إِٞم  ًَ ٛم٣َم فَم ٌِْديَمٛم٣َم َأنْ  َرزم  ا ُي ٣م َِمٛمَْٜم٣م طَمغْمً ٛم٣َمرَ  إلَِم  إِٞم  ٌُقنَ  زمِّ  َرانِم

طِمَرةِ  َويَمَٔمَذاُب  ايْمَٔمَذاُب  ىَمَذيمَِؽ  ْٔ  . (1)} َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  َأىْمػَمُ  ا

ءِ  إِن   َٓ ـْ  إطِْمَقةً  ىَم٣مُٞمقا َه٠ُم ـِ  َأْهؾِ  َِم ٛم ٥مَ  َهِذهِ  َوِرشُمقا َووَمْد  ايْمَٝمَٚم ـْ  اجْلَ  َوىَم٣منَ  َأزمِٝمِٜمْؿ، فَم

ُق   َوَأَراُدوا َأزمِٝمِٜمْؿ، َأَْمرَ  اؽْمَتْٜمَجٛمُقا إيَِمْٝمِٜمؿُ  َأَْمُرَه٣م ٣مرَ َص  هَمَٙمام   ىَمثغًِما، َِمٛمَْٜم٣م َيَتَِمد 

٣م ـْ  اؽْمتِْٕماَلهَلَ ٌَُٜمؿُ  ، ؾَمْٝمًئ٣م ايْمُٖمَٗمَراءَ  ُئْمُْمقا َأنْ  نَمغْمِ  َِم َذا ; ايْمُٔمُٗمقزَم٥مِ  َأؾَمد   اهلل ُ هَمَٔم٣موَم  َأََمرَ  َوهِلَ

َدوَم٥مِ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ ـَ  زم٣ِميمِم  َداِد، َيْقمَ  َذيمَِؽ  فَمعَم  َوضَم٧م   ايمثِّاَمرِ  َِم  ىُمُٙمقا {: سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  اجْلَ

ـْ  فُ  َوآسُمقا َأشْمَٚمرَ  إَِذا شَمَٚمِرهِ  َِم  . (1)} ضَمَِم٣مِدهِ  َيْقمَ  ضَمٗم 

زَمفُ  ََمَثٌؾ  َوَهَذا ٣مرِ  اهلل ُ  رَضَ ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  زمِفِ  َأْٞمَٔمؿَ  همِٝماَم  وُمَرْيٍش، يمُِ٘مٖم  ؽُمقلِ  إِْرؽَم٣ملِ  َِم  ايمر 

ْ  {:سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  َواظمَُْخ٣ميَمَٖم٥ِم، زم٣ِميمت ْ٘مِذي٤ِم  هَمَٗم٣مزَمُٙمقهُ  إيَِمْٝمِٜمْؿ، يؿِ ايْمَ٘مرِ  ايْمَٔمٓمِٝمؿِ   إلَِم  سَمرَ  َأمَل
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ـَ  يُمقا ايم ِذي ٌََقارِ  َدارَ  وَمْقََمُٜمؿْ  َوَأضَمٙم قا ىُمْٖمًرا اهلل ِ ٞمِْٔمَٚم٥مَ  زَمد   َوزمِْئَس  َيِْمَٙمْقهَن٣َم صَمَٜمٛم ؿَ  ايْم

 . (1)} ايْمَٗمَرارُ 

ـُ  وَم٣مَل  ٌ   ازْم ٣مرُ  ُهؿْ : ٣مسٍ فَم َب . وُمَرْيشٍ  ىُمٖم  ؿْ  سَمَٔم٣ملَم  هَمَيَ ٛم ٥مِ  زمَِٟمْصَح٣مِب  ََمَثاًل  هَلُ  اجْلَ

ُروعِ  َأْٞمَقاعِ  فَمعَم  اظمُُْْمَتِٚمَٙم٥مِ  ٦ْم  اْٞمَتَٜم٦ْم  وَمدِ  ايم تِل َوايمثِّاَمرِ  ايمز  ، َأنْ  َواؽْمَتَحٗم  د  َذا جُتَ  َوهِلَ

ُٚمقا إِذْ  {:وَم٣مَل  ًَ َُمٛم َٜم٣م َأوْم ٣َم،يَمٝمَ : َأيْ } يَمَٝمٌْمِ هن  ؽْمتِْٕماَلُل  َوُهقَ  ُجد  ِٓ : َأيْ (  َُمِْمٌِِحكمَ )  ا

ٌِْح، َووْم٦َم  َٓ  هَمِٗمغمٌ  َيَراُهؿْ  َٓ  ضَمْٝم٧ُم  ايمِم   ، َذيمَِؽ  فَمعَم  هَمَحَٙمُٖمقا ، ؾَمْٝمًئ٣م هَمُٝمْٔمُْمقهُ  حُمَْت٣مٌج  َو

َزُهؿُ  هَم٥مَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوؽَمٙم طَ  ، اهلل ُ  هَمَٔمج  ْٔ ً   َوِهلَ  ; َأضْمَروَمْتَٜم٣م ايم تِل ا ْ  اصْمَت٣مضَمْتَٜم٣م ايم تِل ْٖمَٔم٥مُ ايم  َومَل

ٌِْؼ  ٣م سُم َذا زمِفِ  ُيٛمَْتَٖمعُ  ؾَمْٝمًئ٣م هِبَ ـْ  ؿَم٣مِئٌػ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَْم٣مَف  وَم٣مَل  َوهِلَ  َٞم٣مئُِٚمقنَ  َوُهؿْ  َرزمَِّؽ  َِم

ٌََح٦ْم  يؿِ  هَمَٟمْص ِ ْٝمؾِ : َأيْ  ىَم٣ميمٌم  ؽَْمَقدِ  ىَم٣ميمٙم  ْٕ مِ  ا ـَ  اظمُْٛمٌَْمِ َٝم٣مءِ  َِم  َُمَٔم٣مََمَٙم٥مٌ  َوَهِذهِ  ايمّمِّ

ـْ  هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمُٓمقا: َأيْ  (َُمِْمٌِِحكمَ  هَمَتٛم٣َمَدْوا ) اظمَْْٗمُِمقدِ  ٛمَِٗمٝمضِ زمِ   زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمٛم٣َمَدى َٞمْقَِمِٜمؿْ  َِم

َت٣مٞمُِ٘مؿْ  إلَِم  زَم٣مىمُِروا:  ( َأيْ  َص٣مِرَِمكمَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  ضَمْرشمُِ٘مؿْ  فَمعَم  انْمُدوا ):وَم٣مئِٙمكِمَ  زَمْٔمًّم٣م ًْ  زُم

َُمقهُ  ٌَْؾ .  هَم٣مْسِ ٠َماُل  َوَيْ٘مُثرَ  ايمٛم َٜم٣مرُ  َيْرسَمِٖمعَ  َأنْ  وَم  ً : َأيْ  َيَتَخ٣مهَمُتقنَ  َوُهؿْ  هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا ايم

شُمقنَ  ٘مِكمٌ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ايْمَٝمْقمَ  َيْدطُمَٙمٛم َٜم٣م َٓ : وَم٣مئِٙمكِمَ  طُمْٖمَٝم٥مً  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  همِٝماَم  َيَتَحد  ًْ ِٖمُٗمقا: َأيْ  َِم  اسم 

ـَ ومَ  ضَمْردٍ  فَمعَم  َونَمَدْوا فَمَٙمْٝمفِ  َواؾْمَتِقُروا َهَذا فَمعَم  ـَ  اْٞمَْمَٙمُٗمقا: َأيْ  ٣مِدِري ي دِّ  َذيمَِؽ  دِم  جُمِ

ـَ  ِٚمكمَ  فَمَٙمْٝمفِ  وَم٣مِدِري ـَ  َُمَِمٚمِّ ي ْٔمٌِل   فِمْ٘مِرََم٥مُ  َووَم٣مَل . ايْمَٖم٣مؽِمَدةِ  ايمٛمِّٝم ٥مِ  َهِذهِ  فَمعَم  َُمٌِمِّ : َوايمُم 

٣مىمكِمِ  فَمعَم  نَمَّم٤ٍم :  َأيْ  ضَمْردٍ  فَمعَم  َونَمَدْوا ًَ ي   َوَأزْمَٔمَد .  اظمَْ دِّ  ً  اؽْمؿَ  َأن   ; يمِفِ وَمقْ  دِم  ايم

٣م ضَمؾ   ََم٣م َوَٞمَٓمُروا ، إيَِمْٝمَٜم٣م َوَصُٙمقا:  ( َأيْ  َرَأْوَه٣م هَمَٙمام   ). ضَمْردٌ  ضَمْرشمِِٜمؿْ   وَمْد  َوََم٣م ، هِبَ
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ـَ  إيَِمْٝمفِ  َص٣مَرْت  َٖم٥مِ  َِم ةِ  سمِْٙمَؽ  زَمْٔمَد  اظمُْْٛمَ٘مَرةِ  ايمِمِّ ـِ  ايمٛم ْيَ ًْ ٌَْٜمَج٥مِ  َواحْلُ ٦ٌَْم  ، َوايْم  هَم٣مْٞمَٗمَٙم

٤ٌَِم  ًَ ٣م وَم٣ميُمقا َذيمَِؽ) هَمِٔمٛمَْد  ، ايْمَٖم٣مؽِمَدةِ  ٝم ٥مِ ايمٛمِّ  زمِ ٛم٣َم وَمْد : َأيْ (  يَمَّم٣ميم قنَ  إِٞم   َوؽَمَٙمْ٘مٛم٣َم فَمٛمَْٜم٣م هُتْ

ـُ  زَمْؾ ): وَم٣ميُمقا شُمؿ  .  ؿَمِريِٗمَٜم٣م نَمغْمَ  ٌْٛم٣َم زَمْؾ : ( َأيْ حَمُْروَُمقنَ  َٞمْح ٤ٌَِم  فُمقوِم ًَ  وَمِْمِدَٞم٣م، ؽُمقءِ  زمِ

ؿْ : ( َأْوؽَمُْمُٜمؿْ  وَم٣مَل )  ضَمْرشمِٛم٣َم زَمَرىَم٥مَ  َوضُمِرَْمٛم٣َم ُهؿْ  َأفْمَدهُلُ ْ  ) َوطَمغْمُ َٓ  يَمُ٘مؿْ  َأوُمْؾ  َأمَل  يَمْق

ٌُِّحقَن  ًَ ا سَمُٗمقيُمقنَ : وِمٝمَؾ  (سُم ـَ  وُمْٙمُتؿْ  ََم٣م زَمَدَل  طَمغْمً ِّ  َِم ٌَْح٣منَ  وَم٣ميُمقا)  ايممم  ٛم٣َم ؽُم ٣م َرزمِّ  ىُمٛم ٣م إِٞم 

ٌََؾ  ـَم٣مظمكِِمَ  ٣م َوْيَٙمٛم٣َم َي٣م قاوَم٣ميمُ  َيَتاَلَوَُمقنَ  زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟموْم  هَمٛمَِدَُمقا (ؿَم٣منِمكمَ  ىُمٛم ٣م إِٞم 

هُمقا ايمٛم َدُم، َيٛمَْٖمعُ  َٓ  ضَمْٝم٧ُم  ْٞم٤ِم  َوافْمؼَمَ  َيٛمَْجُع. َٓ  ضَمْٝم٧ُم  َوَذيمَِؽ  ايْمُٔمُٗمقزَم٥ِم، زَمْٔمَد  زم٣ِميمذ 

ُب  َهَ٘مَذا: َأيْ  ايْمَٔمَذاُب  ىَمَذيمَِؽ : سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  ـْ  ُٞمَٔمذِّ ْ  َأَْمَرَٞم٣م، طَم٣ميَمَػ  ََم  َئْمْمِْػ  َومَل

ـْ  اظمََْح٣مِوي٨ِم  فَمعَم  طِمَرةِ  َويَمَٔمَذاُب  طَمْٙمِٗمٛم٣َم َِم ْٔ ـْ  َوَأؿَمؿ   َأفْمَٓمؿُ : َأيْ  َأىْمػَمُ  ا ْٞمَٝم٣م فَمَذاِب  َِم  ايمد 

 . َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ 

٥مُ  ءِ  َووِمِم  َٓ َب  {:سَمَٔم٣ملَم  زمَِٗمْقيمِفِ  ؾَمٌِٝمَٜم٥مٌ  َه٠ُم ٛم ٥مً  آَِمٛم٥َمً  ىَم٣مَٞم٦ْم  وَمْرَي٥مً  ََمَثاًل  اهلل ُ َورَضَ
 َُمْْمَٚمئِ

ـْ  َرنَمًدا ِرْزوُمَٜم٣م َيْٟمسمِٝمَٜم٣م ٣ٌَمَس  اهلل ُ  هَمَٟمَذاوَمَٜم٣م اهلل ِ زمَِٟمْٞمُٔمؿِ  هَمَ٘مَٖمَرْت  ََمَ٘م٣منٍ  ىُمؾِّ  َِم
قعِ  يمِ  اجْلُ

ْقِف  زُمقهُ  َِمٛمُْٜمؿْ  َرؽُمقٌل  صَم٣مَءُهؿْ  َويَمَٗمْد  َيِْمٛمَُٔمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َواخْلَ  ايْمَٔمَذاُب  هَمَٟمطَمَذُهؿُ  هَمَ٘مذ 

 .(1()1)}قنَ ـَم٣مظمُِ  َوُهؿْ 
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 ايْمَٗمْرَٞمكْمِ  ذو

َٟميُمقَٞمَؽ  {:سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ وَم٣مَل  ًْ ـْ  َوَي ٣م ِذىْمًرا َِمٛمْفُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ؽَمَٟمسْمُٙمق وُمْؾ  ايْمَٗمْرَٞمكْمِ  ِذي فَم  إِٞم 

ٛم ٣م َْرضِ  دِم  يَمفُ  ََم٘م  ْٕ ـْ  َوآسَمْٝمٛم٣َمهُ  ا ءٍ  ىُمؾِّ  َِم ٣ًٌم َرْ ٌَ ٌَعَ  ؽَم ٣ًٌم هَمَٟمسْم ٌَ  ََمْٕمِرَب  زَمَٙمغَ  إَِذا ضَمت ك ؽَم

ْٚمسِ  ٣م ايْمَٗمْرَٞمكْمِ  َي٣مَذا وُمْٙمٛم٣َم وَمْقًَم٣م فِمٛمَْدَه٣م َوَوصَمَد  مَحَِئ٥مٍ  فَمكْمٍ  دِم  سَمْٕمُرُب  َوصَمَدَه٣م ايمُم   َأنْ  إَِم 

َب  ٣م سُمَٔمذِّ ٛم٣ًم همِٝمِٜمؿْ  سَمت ِخَذ  َأنْ  َوإَِم  ًْ ٣م وَم٣مَل  ضُم ـْ  َأَم  ْقَف  ـَمَٙمؿَ  ََم ًَ زُمفُ  هَم فِ  إلَِم  ُيَرد   شُمؿ   ُٞمَٔمذِّ  َرزمِّ

زُمفُ هَمُٝمٔمَ  ٣م ُٞمْ٘مًرا فَمَذازًم٣م ذِّ ـْ  َوَأَم  ـَ  ََم ٣م َوفَمِٚمَؾ  آََم ٛمَك صَمَزاءً  هَمَٙمفُ  َص٣محِلً ًْ ـْ  يَمفُ  َوؽَمٛمَُٗمقُل  احْلُ  َِم

ا َأَْمِرَٞم٣م ٌَعَ  شُمؿ   ُيْنً ٣ًٌم َأسْم ٌَ ْٚمسِ  ََمْْمٙمِعَ  زَمَٙمغَ  إَِذا ضَمت ك ؽَم ْ  وَمْقمٍ  فَمعَم  سَمْْمُٙمعُ  َوصَمَدَه٣م ايمُم   مَل

ؿْ  َٞمْجَٔمْؾ  ـْ  هَلُ ا ٣مُدوهِنَ  َِم ا يَمَدْيفِ  زماَِم  َأضَمْْمٛم٣َم َووَمْد  ىَمَذيمَِؽ  ؽِمؼْمً ٌَعَ  شُمؿ   طُمػْمً ٣ًٌم َأسْم ٌَ  إَِذا ضَمت ك ؽَم

ـِ  زَمكْمَ  زَمَٙمغَ  ْي د   ً ـْ  َوصَمَد  ايم ًٓ  َيْٖمَٗمُٜمقنَ  َيَ٘م٣مُدونَ  َٓ  وَمْقًَم٣م ُدوهِنِاَم  َِم  ايْمَٗمْرَٞمكْمِ  َي٣مَذا وَم٣ميُمقا وَمْق

ُدونَ  َوََمْٟمصُمقَج  َيْٟمصُمقَج  إِن   ًِ َْرضِ  دِم  َُمْٖم ْٕ َٔمَؾ  َأنْ  فَمعَم  طَمْرصًم٣م يَمَؽ  َٞمْجَٔمُؾ  هَمَٜمْؾ  ا  جَتْ

ا َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٝمٛمَٛم٣َم ٛمِّل ََم٣م وَم٣مَل  ؽَمدًّ ةٍ  هَمَٟمفِمٝمٛمُقيِن  طَمغْمٌ  َريبِّ  همِٝمفِ  ََم٘م   َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأصْمَٔمْؾ  زمُِٗمق 

ِديدِ  ُززَمرَ  آسُمقيِن  َرْدًَم٣م  صَمَٔمَٙمفُ  إَِذا ضَمت ك اْٞمُٖمُخقا وَم٣مَل  َدهَمكْمِ ايمِم   زَمكْمَ  ؽَم٣مَوى إَِذا ضَمت ك احْلَ

٣ًٌم يَمفُ  اؽْمَتَْم٣مفُمقا َوََم٣م َيْٓمَٜمُروهُ  َأنْ  اؽْمَْم٣مفُمقا هَماَم  وِمْْمًرا فَمَٙمْٝمفِ  ُأهْمِرغْ  آسُمقيِن  وَم٣مَل  َٞم٣مًرا  وَم٣مَل  َٞمْٗم

ـْ  َرمْح٥َمٌ  َهَذا ٣مءَ  صَمَٔمَٙمفُ  َريبِّ  َوفْمُد  صَم٣مءَ  هَم١مَِذا َريبِّ  َِم ٣م يبِّ رَ  َوفْمُد  َوىَم٣منَ  َدىم   . (1)} ضَمٗمًّ

ٌُفُ  ىَم٣منَ  ٌَ ـْ  ايْمَٝمُٜمقدَ  ؽَمَٟميُمقا وُمَرْيًُم٣م َأن   ؽَم ءٍ  فَم  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فِمْٙمؿَ  زمِفِ  َيْٚمَتِحٛمُقنَ  َرْ

ؿْ  هَمَٗم٣ميُمقا َوؽَمٙم َؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ ـْ  ؽَمُٙمقهُ : هَلُ اٍف  َرصُمؾٍ  فَم َْرِض، دِم  ؿَمق  ْٕ ـْ  ا  همِْتَٝم٥مٍ  َوفَم

٥مَ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ هَمَٟمْٞمَزَل  ، هَمَٔمُٙمقا ََم٣م ىُيْدرَ  َٓ  طَمَرصُمقا ٥مَ  ايْمَ٘مْٜمِػ  َأْصَح٣مِب  وِمِم   ِذي َووِمِم 
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َذا.  ايْمَٗمْرَٞمكْمِ  ـْ  َأيْ  ِذىْمًرا َِمٛمْفُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ؽَمَٟمسْمُٙمق وُمْؾ : وَم٣مَل  َوهِلَ هِ  َِم  َأيْ  ِذىْمًرا َوؾَمْٟمٞمِفِ  طَمػَمِ

ا ِح وَ  َأََمِرهِ  سَمْٔمِريِػ  دِم  ىَم٣مهمًِٝم٣م َٞم٣مهمًِٔم٣م طَمػَمً ٣م) : هَمَٗم٣مَل .  ضَم٣ميمِفِ  َذْ ٛم ٣م إِٞم  َْرضِ  دِم  يَمفُ  ََم٘م  ْٕ  ا

ـْ  َوآسَمْٝمٛم٣َمهُ  ءٍ  ىُمؾِّ  َِم ٣ًٌم َرْ ٌَ ْٔمٛم٣َم: ( َأيْ  ؽَم ـْ  َوَأفْمَْمْٝمٛم٣َمهُ  ايْمٌاَِلدِ  دِم  مَمَْٙمَ٘مَتفُ  َوؽم  ِت  َِم َٓ  آ

َتِٔمكمُ  ََم٣م اظمَْْٚمَٙمَ٘م٥مِ  ًْ ِِمٝمؾِ  فَمعَم  زمِفِ  َي ـَ  حُي٣َمِويُمفُ  ََم٣م حَتْ ِت اظمُْٜمِ  َِم  َواظمََْٗم٣مِصدِ  ايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥مِ  ام 

ٝمَٚم٥ِم، ًِ  }. يمف واٞمٗمٝم٣مدهؿ إرض، أومْم٣مر دم ايمٛمٖمقذ َمـ وَم٘مٛمف سمٔم٣ملم، اهلل وَمٙم٘مف اجْلَ

ـْ  َوآسَمْٝمٛم٣َمهُ  ءٍ  ىُمؾِّ  َِم ٣ًٌم َرْ ٌَ ٌَعَ  ؽَم ٣ًٌم هَمَٟمسْم ٌَ  ظم٣م يمف اظمقصٙم٥م إؽم٣ٌمب َمـ اهلل أفمْم٣مه: أي { ؽَم

 أوم٣ميص إلم ايمقصقل وؽمٜمقيم٥م ايمٌٙمدان، ومٜمر فمعم يًتٔمكم زمف َم٣م إيمٝمف، وصؾ

 فمعم اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م: أي إي٣مه٣م، اهلل أفمْم٣مه ايمتل إؽم٣ٌمب زمتٙمؽ وفمٚمؾ ايمٔمٚمران،

 ي٘مقن أضمد ىمؾ وٓ يًٙم٘مف، إؽم٣ٌمب َمـ رء فمٛمده َمـ ىمؾ همٙمٝمس وصمٜمٜم٣م،

 ضمِمؾ زمف، وايمٔمٚمؾ احلٗمٝمٗمل ايم٤ًٌم فمعم ايمٗمدرة اصمتٚمع هم١مذا ايم٤ًٌم، فمعم وم٣مدرا

 .حيِمؾ مل أضمدِه٣م أو فمدَم٣م وإن اظمٗمِمقد،

 سمتٛم٣مومٙمٜم٣م ومل هب٣م، رؽمقيمف وٓ اهلل خيػمٞم٣م مل إي٣مه٣م، اهلل أفمْم٣مه ايمتل إؽم٣ٌمب وهذه

 وفمدم فمٛمٜم٣م، ايمً٘مقت نمغم ئًمٛم٣م ٓ همٙمٜمذا، ايمٔمٙمؿ، يٖمٝمد وصمف فمعم إطم٣ٌمر

 أهن٣م زم٣مجلٚمٙم٥م ٞمٔمٙمؿ ويم٘مٛمٛم٣م وٞمحقه٣م، يمإلهائٝمٙمٝم٣مت ايمٛمٗمٙم٥م يذىمره ظم٣م آيمتٖم٣مت

 وفمدد فمدد ذو فمٓمٝمؿ، صمٛمد يمف ص٣مر هب٣م وطم٣مرصمٝم٥م، داطمٙمٝم٥م ىمثغمة، ومقي٥م أؽم٣ٌمب

 إرض َمُم٣مرق إلم ايمقصقل سمًٜمٝمؾ وَمـ إفمداء، ومٜمر َمـ مت٘مـ وزمف وٞمٓم٣مم،

 ايمُمٚمس رأى ضمتك ايمُمٚمس، َمٕمرب زمف زمٙمغ َم٣م اهلل، همٟمفمْم٣مه وأٞمح٣مئٜم٣م، وَمٕم٣مرهب٣م،

 ىم٣من ظمـ اظمٔمت٣مد هق وهذا ؽمقداء،: أي محئ٥م، فمكم دم سمٕمرب ىمٟمهن٣م ايمٔمكم، َمرأى دم
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 نم٣مي٥م دم ىم٣مٞم٦م وإن اظم٣مء ٞمٖمس دم سمٕمرب رآه٣م َم٣مء، ايمٕمريب سايمُمٚم أهمؼ وزمكم زمٝمٛمف

٣م ايْمَٗمْرَٞمكْمِ  َذا َي٣م وُمْٙمٛم٣َم }. ومقَم٣م َمٕمرهب٣م فمٛمد: أي فمٛمده٣م، ووصمد آرسمٖم٣مع، َب  َأنْ  إَِم   سُمَٔمذِّ

٣م ٛم٣ًم همِٝمِٜمؿْ  سَمت ِخَذ  َأنْ  َوإَِم  ًْ  وٞمحقه، أه أو رضب، أو زمٗمتؾ، سمٔمذهبؿ أن إَم٣م: أي { ضُم

 أو هم٣ًمق، أو ىمٖم٣مر أهنؿ ايمٓم٣مهر ٕن إَمريـ، زمكم همخغم ؿ،إيمٝمٜم حتًـ أن وإَم٣م

 سمٔمذيٌٜمؿ، دم يرطمص مل هم٣ًمق، نمغم َم٠مَمٛمكم ىم٣مٞمقا يمق ٕهنؿ ذيمؽ، َمـ رء همٝمٜمؿ

 يمتقهمٝمؼ وايمثٛم٣مء، اظمدح زمف اؽمتحؼ َم٣م ايمممفمٝم٥م ايمًٝم٣مؽم٥م َمـ ايمٗمرٞمكم ذي فمٛمد هم٘م٣من

٣م }: ومًٚمكم ؽمٟمصمٔمٙمٜمؿ: همٗم٣مل يمذيمؽ، يمف اهلل ـْ  َأَم  ْقَف  } يم٘مٖمرزم٣م { ـَمَٙمؿَ  ََم ًَ زُمفُ  هَم  ُٞمَٔمذِّ

فِ  إلَِم  ُيَرد   شُمؿ   زُمفُ  َرزمِّ  ايمدٞمٝم٣م، فمٗمقزم٥م ايمٔمٗمقزمت٣من، يمف حتِمؾ: أي { ُٞمْ٘مًرا فَمَذازًم٣م هَمُٝمَٔمذِّ

 .أطمرة وفمٗمقزم٥م

٣م } ـْ  َوَأَم  ـَ  ََم ٣م َوفَمِٚمَؾ  آََم ٛمَك صَمَزاءً  هَمَٙمفُ  َص٣محِلً ًْ  واحل٣ميم٥م اجلٛم٥م همٙمف: أي { احْلُ

ـْ  يَمفُ  َوؽَمٛمَُٗمقُل  } ايمٗمٝم٣مَم٥م، يقم صمزاء اهلل فمٛمد احلًٛم٥م ا َأَْمِرَٞم٣م َِم  وؽمٛمحًـ: أي { ُيْنً

 اظمٙمقك َمـ ىمقٞمف فمعم يدل وهذا اظمٔم٣مَمٙم٥م، يمف وٞمٝمن زم٣ميمٗمقل، يمف وٞمٙمْمػ إيمٝمف،

 أضمد، ىمؾ َمٔم٣مَمٙم٥م دم اهلل َمرو٣مة واهمؼ ضمٝم٧م ايمٔم٣مظمكم، ايمٔم٣مديمكم إويمٝم٣مء، ايمِم٣محلكم

 .زمح٣ميمف يٙمٝمؼ زمام

 يمألؽم٣ٌمب، َمتٌٔم٣م َمْمٙمٔمٜم٣م، وم٣مصدا ٔم٣م،راصم ىمر ايمُمٚمس َمٕمرب إلم وصؾ وظم٣م

ْ  وَمْقمٍ  فَمعَم  سَمْْمُٙمعُ  َوصَمَدَه٣م } همـ ايمُمٚمس َمْمٙمع إلم همقصؾ اهلل، أفمْم٣مه ايمتل  َٞمْجَٔمْؾ  مَل

ؿْ  ـْ  هَلُ ا ُدوهِن٣َم َِم  إَم٣م ايمُمٚمس، َمـ ؽمؼم هلؿ يمٝمس أٞم٣مس فمعم سمْمٙمع وصمده٣م: أي { ؽِمؼْمً

 متدهنؿ، وفمدم ،وسمقضمُمٜمؿ ِهجٝمتٜمؿ يمزي٣مدة وذيمؽ اظم٣ًمىمـ، دم اؽمتٔمدادهؿ يمٔمدم
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 ذيمؽ يقصمد ىمام يذىمر، نمروزم٣م فمٛمٜمؿ سمٕمرب ٓ فمٛمدهؿ، دائٚم٥م ايمُمٚمس يم٘مقن وإَم٣م

 همّمال إرض، أهؾ فمٙمؿ فمٛمف اٞمٗمْمع َمقوع إلم همقصؾ اجلٛمقيب، أهمريٗمٝم٣م ذومل دم

 زمف وفمٙمٚمف يمف، اهلل زمتٗمدير هذا هم٘مؾ هذا، وَمع زمٟمزمداهنؿ، إي٣مه إيمٝمف وصقهلؿ فمـ

ا يَمَدْيفِ  زماَِم  ٛم٣َمَأضَمْمْ  َووَمْد  ىَمَذيمَِؽ  } وم٣مل وهلذا  اخلغم َمـ فمٛمده زمام أضمْمٛم٣م: أي { طُمػْمً

 .وؽم٣مر سمقصمف ضمٝمثام َمٔمف، وفمٙمٚمٛم٣م ايمٔمٓمٝمٚم٥م وإؽم٣ٌمب

ٌَعَ  شُمؿ   } ٣ًٌم َأسْم ٌَ ـِ  زَمكْمَ  زَمَٙمغَ  إَِذا ضَمت ك ؽَم ْي د   ً  َمـ َمتقصمٜم٣م ذه٤م: اظمٖمنون وم٣مل { ايم

 ؽمالؽمؾ ىم٣مٞم٣م ؽمدان، وِه٣م ايمًديـ، زمكم َم٣م إلم همقصؾ يمٙمُمامل، وم٣مصدا اظمممق،

 َمـ وصمد ايمٛم٣مس، وزمكم وَمٟمصمقج يٟمصمقج زمكم ؽمدا ايمزَم٣من، ذيمؽ دم َمٔمروهمكم صم٣ٌمل

 واؽمتٔمج٣مم أيمًٛمتٜمؿ، يمٔمجٚم٥م ومقٓ يٖمٗمٜمقن ي٘م٣مدون ٓ ومقَم٣م، ايمًديـ دون

 زمف همٗمف َم٣م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، إؽم٣ٌمب َمـ ايمٗمرٞمكم ذا اهلل أفمْمك وومد وومٙمقهبؿ، أذه٣مهنؿ

 يٟمصمقج رضر إيمٝمف هم٣مؾمت٘مقا ،وراصمٔمقه وراصمٔمٜمؿ، وهمٗمٜمٜمؿ، ايمٗمقم أويمئؽ أيمًٛم٥م

 َوََمْٟمصُمقَج  َيْٟمصُمقَج  إِن   }: همٗم٣ميمقا آدم زمٛمل َمـ فمٓمٝمٚمت٣من أَمت٣من وِه٣م وَمٟمصمقج،

ُدونَ  ًِ  يَمَؽ  َٞمْجَٔمُؾ  هَمَٜمْؾ  }. ذيمؽ ونمغم إَمقال وأطمذ زم٣ميمٗمتؾ { إْرضِ  دِم  َُمْٖم

َٔمَؾ  َأنْ  فَمعَم  } صمٔمال أي { طَمْرصًم٣م ا َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٝمٛمَٛم٣َم جَتْ  فمدم فمعم ذيمؽ ودل { ؽَمدًّ

 يمف همٌذيمقا فمٙمٝمف، ايمٗمرٞمكم ذي اومتدار وفمرهمقا ايمًد، زمٛمٝم٣من فمعم زمٟمٞمٖمًٜمؿ اومتدارهؿ

 همٙمؿ إرض، دم إهم٣ًمدهؿ: وهق ايمدافمل، ايم٤ًٌم يمف وذىمروا ذيمؽ، يمٝمٖمٔمؾ أصمرة،

 ايمرفمٝم٥م، أضمقال إلصالح سم٣مرىم٣م وٓ ايمدٞمٝم٣م، دم رنم٥ٌم وٓ ؿمٚمع، ذا ايمٗمرٞمكم ذو ي٘مـ

 يٟمطمذ ومل اظمِمٙمح٥م، َمـ همٝمٜم٣م ظم٣م ؿمٙمٌتٜمؿ صم٣مبأ همٙمذيمؽ اإلصالح، ومِمده ىم٣من زمؾ
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ٛمِّل ََم٣م }: هلؿ همٗم٣مل واومتداره، مت٘مٝمٛمف فمعم رزمف وؾم٘مر أصمرة، َمٛمٜمؿ  { طَمغْمٌ  َريبِّ  همِٝمفِ  ََم٘م 

 } زمٟميدي٘مؿ َمٛم٘مؿ زمٗمقة سمٔمٝمٛمقين أن َمٛم٘مؿ أؿمٙم٤م وإٞمام وسمٔمْمقين، رم سمٌذيمقن مم٣م: أي

 .فمٙمٝم٘مؿ فمٌقرهؿ َمـ َم٣مٞمٔم٣م: أي { َرْدًَم٣م َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأصْمَٔمْؾ 

ِديدِ  ُززَمرَ  آسُمقيِن  }  .ذيمؽ همٟمفمْمقه احلديد، ومْمع: أي { احْلَ

َدهَمكْمِ  زَمكْمَ  ؽَم٣مَوى إَِذا ضَمت ك }  وَم٣مَل  } ايمًد زمٝمٛمٜمام زمٛمل ايمٙمذيـ اجلٌٙمكم: أي { ايمِم 

 همتذي٤م يمتُمتد، اظمٛم٣مهمٝمخ هل٣م واؽمتٔمٚمٙمقا فمٓمٝمام، إيٗم٣مدا أوومدوه٣م: أي ايمٛم٣مر { اْٞمُٖمُخقا

 آسُمقيِن  وَم٣مَل  } احلديد ززمر زمكم يٙمِمٗمف أن يريد ايمذي ايمٛمح٣مس، ذاب همٙمام ايمٛمح٣مس،

 ايمًد هم٣مؽمتح٘مؿ ايمٗمْمر، فمٙمٝمف همٟمهمرغ َمذازم٣م، ٞمح٣مؽم٣م: أي { وِمْْمًرا فَمَٙمْٝمفِ  ُأهْمِرغْ 

 .وَمٟمصمقج يٟمصمقج رضر َمـ ايمٛم٣مس، َمـ وراءه َمـ زمف واَمتٛمع ه٣مئال اؽمتح٘م٣مَم٣م

٣ًٌم يَمفُ  قااؽْمَتَْم٣مفمُ  َوََم٣م َيْٓمَٜمُروهُ  َأنْ  اؽْمَْم٣مفُمقا هَماَم  }  وٓ اؽمتْم٣مفم٥م، هلؿ همام: أي { َٞمْٗم

 .وومقسمف إلضم٘م٣مَمف ٞمٗمٌف فمعم وٓ ٓرسمٖم٣مفمف، فمٙمٝمف ايمِمٔمقد فمعم ومدرة

ـْ  َرمْح٥َمٌ  َهَذا وَم٣مَل  } ٣مءَ  صَمَٔمَٙمفُ  َريبِّ  َوفْمُد  صَم٣مءَ  هَم١مَِذا َريبِّ  َِم ٣م َريبِّ  َوفْمُد  َوىَم٣منَ  َدىم   { ضَمٗمًّ

 }: ووم٣مل َمقيمٝمٜم٣م إلم ايمٛمٔمٚم٥م و٣مفأ اجلٙمٝمؾ، وإشمر اجلٚمٝمؾ ايمٖمٔمؾ هذا همٔمؾ همٙمام

ـْ  َرمْح٥َمٌ  َهَذا ، وإضم٣ًمٞمف همّمٙمف َمـ: أي { َريبِّ  َِم  ايمِم٣محلكم، اخلٙمٖم٣مء ضم٣مل وهذه فمقم 

. اهلل زمٛمٔمٚم٥م وافمؼماهمٜمؿ وإومرارهؿ، ؾم٘مرهؿ ازداد اجلٙمٝمٙم٥م، زم٣ميمٛمٔمؿ فمٙمٝمٜمؿ اهلل َمـ إذا

: وم٣مل ،ايمٔمٓمٝمؿ ايمٌٔمد َمع ؽمٌٟم َمٙم٘م٥م فمرش فمٛمده ضمي ظم٣م ايمًالم، فمٙمٝمف ؽمٙمٝمامن وم٣مل

ـْ  َهَذا } ٌُْٙمَقيِن  َريبِّ  هَمّْمؾِ  َِم  وايمت٘مػم ايمتجػم أهؾ زمخالف { َأىْمُٖمرُ  َأمْ  َأَأؾْمُ٘مرُ  يمَِٝم

 .وزمْمرا أذا سمزيدهؿ ايم٘م٣ٌمر، ايمٛمٔمؿ هم١من إرض دم وايمٔمٙمق
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 أورم زم٣ميمٔمِم٥ٌم يمتٛمقء َمٖم٣محتف إن َم٣م ايم٘مٛمقز، َمـ اهلل آسم٣مه ظم٣م- وم٣مرون وم٣مل ىمام

اَم  }: وم٣مل -ايمٗمقة  .{ فِمٛمِْدي فِمْٙمؿٍ  فَمعَم  فُ ُأوسمِٝمتُ  إِٞم 

: أي { صَمَٔمَٙمفُ  } وَمٟمصمقج يٟمصمقج خلروج: أي { َريبِّ  َوفْمُد  صَم٣مءَ  هَم١مَِذا }: وومقيمف

٣مءَ  } اظمتٗمـ اظمح٘مؿ ايمًد ذيمؽ  } وإرض هق واؽمتقى هم٣مهندم، دىمف: أي { َدىم 

٣م َريبِّ  َوفْمُد  َوىَم٣منَ   .(1) واهلل أفمٙمؿ{ ضَمٗمًّ

 )همقائد(: 

أن ايمدفمقة ىمام هل َمًئقيمٝم٥م ايمرفمٝم٥م، همٜمل ىمذيمؽ َمـ ومِم٥م ذو ايمٗمرٞمكم ٞمٖمٜمؿ  .1

َمًئقيمٝم٥م ايمرافمل، همٜمذا ىم٣من َمٙم٘م٣م دافمٝم٣م إلم اهلل، جيقب إرض يمٝمٗمٝمؿ ديـ اهلل 

سمٔم٣ملم دم إرض، وىمذيمؽ أرؽمؾ اهلل َمـ إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ َمـ ىم٣من َمٙم٘م٣م يتحٚمؾ 

 أفم٣ٌمء اظمٙمؽ َمثؾ ؽمٙمٝمامن وداود فمٙمٝمٜمام ايمًالم.

ديمٝمؾ ايمتٔم٣مون، وهل َمـ أديم٥م ايمٔمٚمؾ اجلامفمل، وهل َمـ { ةٍ زمُِٗمق   هَمَٟمفِمٝمٛمُقيِن  }: ومقيمف .1

 ( ىم٣من يُم٣مرك أصح٣مزمف دم زمٛم٣مء اظمًجد ودم ضمٖمر اخلٛمدق.ؾمٝمٚم٥م ايمٔمٓمامء، هم٣ميمٛمٌل )

٣مءَ  صَمَٔمَٙمفُ  َريبِّ  َوفْمُد  صَم٣مءَ  هَم١مَِذا { ومقيمف سمٔم٣ملم: .3 ٣م َريبِّ  َوفْمُد  َوىَم٣منَ  َدىم  مل يٖم٦م ذو  ، }ضَمٗمًّ

ر، وه٘مذا ايمدافمل دم ىمؾ فمٚمؾ يرزمط أذه٣من ايمٛم٣مس ايمٗمرٞمكم أن يذىمرهؿ زم٣ميمٝمقم أطم

 زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر.
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ا

 لٌبلابالخللامس
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اا

الٌمظض

 من السنة النبوية

القأوىل

امثشةالإلخالص

ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم ـِ  فُمَٚمرَ  زْم  اهلل ِ  َرؽُمْقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مل فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرْىَ  اخَلْم ٣مِب  زْم

ـْ ( 1)َٞمَٖمرٍ  شَماَلشَم٥مُ  اْٞمَْمَٙمَؼ : »َيُٗمْقُل  ؿَ َوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ٌَْٙمُ٘مْؿ، ىَم٣ْمنَ  مِم   آَواُهؿُ  ضَمت ك وَم

َـ  َصْخَرةٌ  هَم٣مْٞمَحَدَرْت  هَمَدطَمُٙمْقُه، نَم٣مرٍ  إلَِم  اظمٌَِْٝم٦ُم  ٌَؾِ  َِم ْت  اجَل د  ًَ  ايمَٕم٣ْمَر: فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  هَم

فُ : هَمَٗم٣ميمقا ـْ  ُيٛمِْجْٝمُ٘مؿْ  َٓ  إٞم  ْخَرةِ  َهِذهِ  َِم ٓ   ايمِم   وَم٣مَل . َأفْماَميمُِ٘مؿْ  زمَِِم٣ميمِِح  اهلل َ سمْدفُمقا أنْ  إِ

ُٜمؿ  : َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُمٌؾ  اِن، ؾَمْٝمَخ٣منِ  أزَمَقاِن، رِم  ىَم٣ْمنَ  ايمٙم  ٌَُؼ  َٓ  َوىُمٛم٦ُْم  ىَمٌغِْمَ ٌَْٙمُٜماَم ( 1)أنْم  أْهاَلً  وَم

 َٓ ً  َو َٓ َجِر، ؿَمَٙم٤ُم  يِب  (3)هَمٛمَٟمى. ََم٣م ٦ٌُْم  ،َٞم٣ْمََم٣م ضَمت ك فَمَٙمْٝمِٜماَم  َأُرْح  هَمَٙمؿْ  ايمُم  اَم  هَمَحَٙم  هَلُ

ٌُْقوَمُٜماَم، اَم  نَم ، هَمَقصَمْدهُتُ ٌَْٙمُٜماَم  َأنمٌَِؼ  َوَأنْ  أْووِمَٓمُٜماَم، أنْ  هَمَ٘مِره٦ُم  َٞم٣مئَِٚمكْمِ ً، أوْ  َأْهاَلً  وَم َٓ  ََم٣م

ٌَْٝم٥مُ  ايمَٖمْجُر، زَمَرَق  ضَمت ك اؽْمتِْٝمَٗم٣مـَمُٜماَم  أْٞمتٓمِرُ -َيَدي   فَمعَم  َوايمَٗمَدُح -هَمَٙمٌِث٦ُْم   َوايمِمِّ
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، فِمٛمَْد  (1) َيَتَّم٣منَمْقنَ  زَم٣م هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمَٓم٣م، وَمَدََمل  ٌُْقوَمُٜماَم  هَممَمِ ُٜمؿ  . نَم  هَمَٔمْٙم٦ُم  ىُمٛم٦ُْم  إنْ  ايمٙم 

ْج  َوصْمِٜمَؽ، ازْمتَِٕم٣مءَ  َذيمَِؽ  ـُ  ََم٣م فَمٛم ٣م هَمَٖمرِّ ـْ  همِْٝمفِ  َٞمْح ْخَرةِ  َهِذهِ  َِم  َٓ  ؾَمْٝمَئ٣مً  هَم٣مْٞمَٖمَرصَم٦ْم . ايمِم 

َتْمِٝمُٔمْقنَ  ًْ ُٜمؿ  : أطَمرُ  وَم٣مل. َِمٛمْفُ  اخُلُرْوَج  َي فُ  ايمٙم  ، ازْمٛم٥َمُ  رِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِٞم   أضَم٤م   ىَم٣ْمَٞم٦ْم  فَمؿ 

ٌ ٜم٣م ىُمٛم٦ُْم :  ِرَواَي٥مٍ  َودِم -إرِم   ايمٛم ٣مسِ  صَم٣مُل  حُي٤م   ََم٣م ىَمٟمؾَمدِّ  ُأضِم ٣مءَ  ايمرِّ ًَ  فَمعَم  هَمٟمَرْدهُت٣م. ايمٛمِّ

َٜم٣م ًِ ٣م َأظمَ ٦ْم  ضَمت ك َِمٛمِّل هَم٣مَْمَتٛمََٔم٦ْم  َٞمْٖم ـَ  ؽَمٛم٥َمٌ  هِبَ ، َِم ٛمكِْمَ ًِّ ـَ  هَمٟمفمَْمٝمُتَٜم٣م هَمَج٣مَءسْمٛمِل ايم ْي  فِممْمِ

قِم  أنْ  فَمعَم  ِدْيٛم٣َمٍر، َوََم٣مَئ٥مَ  َٜم٣م َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمِل خُتْ ًِ  َودِم ش  فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَمَدْرُت  إِذا ضَمت ك هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم، ٞمٖم

ِؼ : وَم٣ميم٦ْم  -ِرصْمَٙمْٝمَٜم٣م زَمكْم  وَمَٔمْدُت  هَمَٙمام  : »ِرَواَي٥مٍ  َٓ  اهلل َ، اسم  ٓ   اخَل٣مسَمؿَ  سَمُٖمض   َو ِف، إِ  زمَِحٗمِّ

هْم٦ُم  ، ايمٛم ٣مس َأضَم٤م   َوِهلَ  فَمٛمَْٜم٣م هَم٣مْٞمٌَمَ َه٤َم  َوسَمَرىْم٦ُم  إرِم  ُٜمؿ  . أفْمَْمٝمُتَٜم٣م ايم ِذي ايمذ   إِنْ  ايمٙم 

ـُ  ََم٣م فَمٛم ٣م هَم٣مهْمُرْج  َوصْمِٜمَؽ، ازْمتَِٕم٣مءَ  َذيمَِؽ  هَمَٔمْٙم٦ُم  ىُمٛم٦ُْم  ْخَرةُ  هَم٣مْٞمَٖمَرصَم٦ِم . همِْٝمفِ  َٞمْح  ايمِم 

ُؿْ  نَمغْمَ  َتْمِ  َٓ  أهن  ًْ ُٜمؿ  : ايمث ٣ميم٧ُِم  َووَم٣مل. َِمٛمَْٜم٣م اخُلُرْوَج  ٝمُٔمْقنَ َي  ُأصَمَراَء، اؽْمَتْٟمصَمْرُت  ايمٙم 

ْرُت  َوَذَه٤َم، يَمفُ  ايم ِذي سَمَركَ  َواضِمٍد، َرصُمؾٍ  نَمغْمَ  أصْمَرُهؿْ  َوأفْمَْمْٝمُتُٜمؿْ   ضَمت ك َأصْمَرهُ  هَمَثٚم 

، زَمْٔمَد  هَمَج٣مَءيِن  إََْمَقاُل، َِمٛمْفُ  ىَمُثَرْت  ٌَْد  َي٣م: هَمَٗم٣مل ضِمكْمٍ : هَمُٗمْٙم٦ُم  َأصْمِري، إرِم   َأدِّ ! اهلل ِ فَم

ـْ  سَمَرىَ  ََم٣م ىُمؾ   ـَ  أصْمِركَ  َِم ٌََٗمرِ  اإِلزمِؾِ  َِم وِمْٝمِؼ  َوايمَٕمٛمَؿِ  َوايْم ٌَْد  َي٣م: هَمَٗم٣مل. !َوايمر   َٓ ! اهلل ِ فَم

َتْٜمزِ  ًْ ُف، هَمٟمطَمَذه زمَِؽ، َأؽْمَتٜمِزئُ  َٓ : هَمُٗمْٙم٦ُم ! يِب  ئُ سَم  ؾَمْٝمَئ٣ًم، َِمٛمْفُ  كْ َيؼْمُ  هَمَٙمؿْ  هَم٣مؽْمَت٣موَمفُ  ىُمٙم 

ُٜمؿ   ـُ  ََم٣م فَمٛم ٣م هَم٣مهْمُرْج  َوصْمِٜمَؽ  ازْمتَِٕم٣مءَ  َذيمَِؽ  هَمَٔمْٙم٦ُم  ىُمٛم٦ُْم  إِنْ  ايمٙم   هَم٣مْٞمَٖمَرصَم٦ِم  همِْٝمِف، َٞمْح

ْخَرُة،  .(1)(1) فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  .ش َيْٚمُُمْقنَ  هَمَخَرصُمقا ايمِم 
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ا

 الثبنية

الٌشجًالٌزيالسخٍفامهاأخًٍ

ـْ  ـْ  َرصُماًل  إِن  :»() اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمْٛمُف، اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم  زَمٛمِل َِم

ائِٝمَؾ  ائِٝمَؾ  زَمٛمِل زَمْٔمَض  ؽَمَٟمَل  إِْهَ ٙمَِٖمفُ  َأنْ  إِْهَ ًْ  زمُُِمَٜمَداءَ  اْئتِٛمِل: هَمَٗم٣مَل  ِديٛم٣َمٍر، َأيْمَػ  ُي

 َوىمِٝماًل، زم٣ِمهلل ِ ىَمَٖمك: وَم٣مَل  يمَ٘مِٖمٝمِؾ،زم٣ِم اْئتِٛمِل: هَمَٗم٣مَل  ؾَمِٜمٝمًدا، زم٣ِمهلل ِ ىَمَٖمك: هَمَٗم٣مَل  ُأؾْمِٜمُدُهْؿ،

ك، َأصَمؾٍ  إلَِم  هَمَدهَمَٔمَٜم٣م: وَم٣مَل . َصَدوْم٦م: وَم٣مَل  ٚمًّ ًَ ٌَْحرِ  إلم هَمَخَرَج  َُم  شُمؿ   ضَم٣مصَمَتُف، هَمَٗم٢َم  ايْم

٣ًٌم ايْمَتَٚمَس  ٌَُٜم٣م ََمْرىَم َٙمُف، ايم ِذي يمأِْلَصَمؾِ  فَمَٙمْٝمِف، َيْٗمُدمُ  َيْرىَم ٣ًٌم جَيِْد  هَمَٙمؿْ  َأصم   َٟمطَمَذ همَ . ََمْرىَم

٥ٌَمً   َزج   شُمؿ   َص٣مضِمٌِِف، إلَِم  َِمٛمْفُ  َوَصِحٝمَٖم٥مً  ِديٛم٣َمٍر، َأيْمَػ  همِٝمَٜم٣م هَمَٟمْدطَمَؾ  هَمٛمََٗمَرَه٣م طَمَُم

٣م َأسَمك شُمؿ   ََمْقِؤَمَٜم٣م، ٌَْحَر، إلَِم  هِبَ ُٜمؿ  : هَمَٗم٣مَل  ايْم َؽ  ايمٙم  ْٖم٦ُم  َأينِّ  سَمْٔمَٙمؿُ  إِٞم  ٙم  ًَ  َأيْمَػ  هُماَلًٞم٣م سَم

َٟميَمٛمِل ِديٛم٣َمٍر، ًَ  ؾَمِٜمٝمًدا، َوؽَمَٟميَمٛمِل زمَِؽ  همريض َوىمِٝماًل، زم٣ِمهلل ِ  ىَمَٖمك: هَمُٗمْٙم٦ُم  ِٖمٝماًل،ىمَ  هَم

٣ًٌم َأصِمَد  َأنْ  صَمِٜمْدُت  َوإيِنِّ  زمَِؽ، همريض ؾَمِٜمٝمًدا، زم٣ِمهلل ِ ىَمَٖمك: هَمُٗمْٙم٦ُم 
 إيَِمْٝمفِ  َأزْمَٔم٧ُم  ََمْرىمِ

٣م هَمَرََمك!. َأؽْمَتْقِدفُمَ٘مَٜم٣م َوإيِنِّ  َأصِمْد، هَمَٙمؿْ  يَمُف، زم٣ِميم ِذي ٌَْحِر، لَم إِ  هِبَ ٦ْم  ضَمت ك ايْم  شُمؿ   همِٝمِف، َوجَلَ

َف  ٣ًٌم َيْٙمَتِٚمُس  َذيمَِؽ  دِم  َوُهقَ  اْٞمٌَمَ ُرُج  ََمْرىَم صُمُؾ  هَمَخَرَج  زَمَٙمِدِه، إلَِم  خَيْ  ىَم٣منَ  ايم ِذي ايمر 

٣ًٌم يَمَٔمؾ   َيٛمُْٓمرُ  َأؽْمَٙمَٖمُف، ٥ٌَمُ  هَم١مَِذا زماَِميمِِف، صَم٣مَءهُ  وَمْد  ََمْرىَم َُم  هَمَٟمطَمَذَه٣م ٣مُل،اظمَْ  همِٝمَٜم٣م ايم تِل زم٣ِمخْلَ
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َْهٙمِفِ  ٣ًٌم، ِٕ َه٣م هَمَٙمام   ضَمَْم ِحٝمَٖم٥َم، اظم٣َْمَل  َوصَمَد  َٞممَمَ  هَمَٟمسَمك أؽمَٙمَٖمُف، ىَم٣منَ  ايم ِذي وَمِدمَ  شُمؿ   َوايمِم 

سمَِٝمَؽ  ََمْرىَم٤ٍم  ؿَمَٙم٤ِم  دِم  صَم٣مِهًدا ِزيْم٦ُم  ََم٣م َواهلل ِ : َووَم٣مَل  ِديٛم٣َمٍر، زم٣ِمٕيَْمِػ   هَماَم  زماَِميمَِؽ، ِٔ

ٌَْؾ  ٣ًٌمََمْرىمَ  َوصَمْدُت  ْ : وَم٣مَل ! ؾَمٝمئ٣ًم؟ إرَِم   زَمَٔمْث٦َم  ىُمٛم٦َْم  َهْؾ : وَم٣مَل . همِٝمفِ  َأسَمْٝم٦ُم  ايم ِذي وَم  َأمَل

كَ  ْ  َأينِّ  ُأطْمػِمْ ٣ًٌم َأصِمْد  مَل ٌَْؾ  ََمْرىَم ى وَمْد  اهلل َ هَم١مِن  : وَم٣مَل . همِٝمفِ  صِمْئ٦ُم  ايم ِذي وَم  ايم ِذي فَمٛمَْؽ  َأد 

٥ٌَِم، دِم  زمِفِ  زَمَٔمْث٦َم  َُم ْف  اخْلَ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شَراؾِمًد  ِديٛم٣َمرٍ  زم٣ِمٕيَْمِػ  هَم٣مْٞمٌَمِ

ٌُخ٣مري   َأطمَرصَمفُ  ٛمَِدهِ " دِم  َوأمْحَُد  ايم ًْ  ."َُم

 الثبلثة

اآدَاورسٌخً

ـْ   آَدمَ  اهلل ُ طَمَٙمَؼ  ظمَ ٣م: »() اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرَة، أيِب  فَم

َح  ًَ َٗمطَ  ـَمْٜمَرُه، ََم ًَ ـْ  هَم َٚم٥مٍ  ىُمؾ   ـَمْٜمِرهِ  َِم ًَ ـْ  طَم٣ميمُِٗمَٜم٣م ُهقَ  َٞم تِفِ  َِم ي   ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمِ  إلَِم  ُذرِّ

٣منٍ  ىُمؾِّ  فَمْٝمٛمَلْ  زَمكْمَ  َوصَمَٔمَؾ  ًَ ـْ  َوزمِٝمًِم٣م َِمٛمُْٜمؿْ  إِْٞم : هَمَٗم٣مَل  آَدَم، فَمعَم  فَمَرَوُٜمؿْ  شُمؿ   ُٞمقٍر، َِم

ـْ ! َربِّ  َأيْ  ِء؟ ََم َٓ ءِ : وَم٣مَل  َه٠ُم َٓ ُتَؽ  َه٠ُم ي  ٌَفُ  َرصُماًل  َِمٛمُْٜمؿْ  هَمَرَأى ،ُذرِّ  ََم٣م َوزمِٝمُص  هَمَٟمفْمَج

ـْ ! َربِّ  َأيْ : هَمَٗم٣مَل  فَمْٝمٛمَْٝمِف، زَمكْمَ  ـْ  َرصُمٌؾ  َهَذا: هَمَٗم٣مَل  َهَذا؟ ََم ـْ  إََُمؿِ  آطِمرِ  َِم تَِؽ  َِم ي   ُذرِّ

! َربِّ  َأيْ : وَم٣مَل  ؽَمٛم٥ًَم، ؽِمتِّكمَ : وَم٣مَل ! فُمْٚمَرُه؟ صَمَٔمْٙم٦َم  ىَمؿْ  َربِّ : هَمَٗم٣مَل . َداُودُ : يَمفُ  ُيَٗم٣مُل 

ـْ  ِزْدهُ  ْ : هَمَٗم٣مَل  اظمَْقِت، ََمَٙمُؽ  صَم٣مَءهُ  آَدَم، فُمْٚمرُ  وُمِِضَ  هَمَٙمام   ؽَمَٛم٥ًم، َأْرزَمِٔمكمَ  فُمْٚمِري َِم  َأَومَل

ٌَْؼ  ـْ  َي ْ : وَم٣مَل !! ؽَمٛم٥ًَم؟ َأْرزَمُٔمقنَ  فُمْٚمِري َِم  آَدمُ  هَمَجَحَد : وَم٣مَل ! َداُوَد؟ ازْمَٛمَؽ  سُمْٔمْمَِٜم٣م َأَومَل

تُ  هَمَجَحَدْت  ي  َ  ُف،ُذرِّ َٝم٦ْم  آَدمُ  َوُٞمزِّ ًِّ ُتُف، هَمٛمُ ي  ُتفُ  هَمَخْمَِئ٦ْم  آَدمُ  َوطَمْمِئَ  ُذرِّ ي   َهَذاش. ُذرِّ
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، َأطمَرصَمفُ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َِمِذي  ْ ـُ  ايمؼمِّ ٌََٗم٣مِت " دم ؽَمْٔمدٍ  َوازْم  َواحَل٣مىمُِؿ، ،"ايمْم 

َحفُ  َهٌِل   َوَواهَمَٗمفُ  َوَصح  َِمِذي   وَم٣ْمَل . ايمذ  ْ ـٌ  ِدْي٧ٌم ضَم  َهَذا": ايمؼمِّ ًَ  َويَمفُ . "َصِحْٝمٌح  ضَم

ـْ  ؾَم٣مِهٌد  ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم ٣ٌّمسٍ  ازْم  . فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َريْضَ  فَم

 الرابعة
اماسىاولٌثاباولحلجش

ـْ  ائِٝمَؾ  زَمٛمُق ىَم٣مَٞم٦ْم : »() اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف، اهلل ُ  َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم  إِْهَ

ُٙمقنَ  ًِ اَلم فَمَٙمْٝمفِ  َُمقؽَمك َوىَم٣منَ  زَمْٔمٍض، ؽَمْقَأةِ  إلَِم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  رُ َيٛمْٓمُ  فُمَراًة، َيْٕمَت  ً ُؾ  ايم ًِ  َيْٕمَت

َؾ  َأنْ  َُمقؽَمك َيْٚمٛمَعُ  ََم٣م َواهلل ِ : هَمَٗم٣ميُمقا َوضْمَدُه، ًِ ٓ   ََمَٔمٛم٣َم َيْٕمَت فُ  إِ ةً  هَمَذَه٤َم : وَم٣مَل  ،!آَدرُ  َأٞم   ََمر 

ُؾ  ًِ  زمِٟمشْمِرِه، َُمقؽَمك هَمَجَٚمعَ : وَم٣مَل  زمَِثْقزمِِف، حَلَجرُ ا هَمَٖمر   ضَمَجٍر، فَمعَم  شَمْقزَمفُ  هَمَقَوعَ  َيْٕمَت

ائِٝمَؾ  زَمٛمُق َٞمَٓمَرْت  ضَمت ك! ضَمَجرُ  شَمْقيِب ! ضَمَجرُ  شَمْقيِب : َيُٗمقُل   َُمقؽَمك، ؽَمْقَأةِ  إلَِم  إِْهَ

ـْ  زمُِٚمقؽَمك ََم٣م َواهلل ِ: هَمَٗم٣ميُمقا َجرُ  هَمَٗم٣ممَ  زَمْٟمٍس، َِم  هَمَٟمطَمَذ : وَم٣مَل . إيَِمْٝمفِ  ُٞمٓمِرَ  ضَمت ك زَمْٔمُد  احْلَ

َجرِ  هَمَْمِٖمَؼ  شَمْقزَمُف، زًم٣م زم٣ِمحْلَ فُ  َواهللِ ": ُهَرْيَرةَ  َأزُمق وَم٣مَل . شرَضْ َجرِ  إِٞم   َأوْ  ؽِمت ٥مٌ  َٞمَدٌب  زم٣ِمحْلَ

ٌَْٔم٥ٌم، ُب  ؽَم اَلم فَمَٙمْٝمفِ  َُمقؽَمك رَضْ  ً َجرِ  ايم ٣َم َي٣م}: وٞمزيم٦م " زم٣ِمحْلَ ـَ  َأهي   َٓ  آََمٛمُقا ايم ِذي

ـَ  سَمُ٘مقُٞمقا َأهُ  كَُمقؽَم  آَذْوا ىَم٣ميم ِذي  َهَذا (1) {َوصِمٝمًٜم٣م اهلل ِ فِمٛمَْد  َوىَم٣منَ  وَم٣ميُمقا مِم ٣م اهلل ُ هَمػَم 

 .فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم 

ا
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ا

الخللامست

ا(ومٍهالدلاثعليه السالمماسىا)

ـْ أيِب ُهَرْيَرَة َريْضَ اهلل ُ فَمٛمُْف، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ْقِت صَم٣ْمَء ََمَٙمُؽ اظمَ : »()فَم

اَلُم   ً اَلُم، هَمَٗم٣مل يَمُف: أصِم٤ْم َرزم َؽ. وَم٣مَل: هَمَٙمَْمَؿ َُمْقؽَمك فَمَٙمْٝمِف ايم  ً إلَِم َُمْقؽَمك فَمَٙمْٝمِف ايم

فَمكْمَ ََمَٙمِؽ اظمَْقِت، هَمَٖمَٗمٟمَه٣م. وَم٣مَل: هَمَرصَمَع اظمََٙمُؽ إلَِم اهلل ِ سَمَٔم٣ملَم، هَمَٗم٣مَل: إِٞم َؽ أْرؽَمْٙمَتٛمِل 

َٓ ُيِرْيُد  ٌٍْد يَمَؽ  اظمَْقَت، َووَمْد هَمَٗمَٟم فَمْٝمٛمِل. وَم٣مَل: هَمَرد  اهلل ُ إيَِمْٝمِف فَمْٝمٛمَُف، َووَم٣مَل: اْرصِمْع  إلَم فَم

ـِ شَمْقٍر،  ٌِْدِي، هَمُٗمْؾ: احَلَٝم٣مَة سُمِرْيُد؟. هَم١مِْن ىُمٛم٦َْم سُمِرْيُد احَلَٝم٣مَة، هَمَّمْع َيَدَك فَمعَم ََمْت إلَِم فَم

ـْ ؾَمْٔمَرٍة، هَم١مِٞم َؽ سمَ  ٣م ؽَمٛم٥ًَم. وَم٣مَل: شُمؿ  ََمْف؟! وَم٣مَل: شُمؿ  متقُت!! هَماَم سَمَقاَرْت َيُدَك َِم ِٔمْٝمُش هِبَ

ؽَم٥ِم َرَْمَٝم٥ًم زمَِحَجرٍ  ـَ إْرِض اظُمَٗمد  ـْ وَمِرْي٤ٍم. َربِّ أَِمْتٛمِل َِم وَم٣مل َرؽُمْقُل ش. وَم٣مَل: هَم٣مَٔن َِم

ُه إلَم صَم٣مٞم٤ِِم ايمْمر  : »()اهلل ِ  ََرْيُتُ٘مْؿ وَمػْمَ َٕ ْيِؼ فِمٛمَْد ايمُ٘مَثْٝم٤ِم َواهلل ِ يَمْق َأينِّ فِمٛمَْدُه، 

 .َهَذا ضَمِدْي٧ٌم َصِحْٝمٌح، َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ ش. إمْحَرِ 

الٌسلادست

ـْ  ْ : »() اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم ٓ   اظمَْٜمدِ  دم َيَتَ٘مٙم ؿْ  مَل  إِ

ك: شَماَلشَم٥مٌ  ًَ ـُ  فِمْٝم َذ  فَم٣مزمَِدًا، َرصُمالً  صُمَرْي٨ُم  َوىَم٣ْمنَ  صُمَرْي٨ٍم، ٣مضِم٤ُم َوَص  ََمْرَيَؿ، ازْم َ  هَم٣مخت 

فُ  هَمٟمسَمْتفُ  همِْٝمَٜم٣م، هَمَ٘م٣ْمنَ  َصْقََمَٔم٥مً  ، َوُهقَ  ُأَم  ل! َي٣مَربِّ : هَمَٗم٣مَل  ،!صُمَرْي٨ُم  َي٣م: هَمَٗم٣ميم٦ْم  ُيَِمقمِّ  ُأَمِّ
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ٌََؾ  َوَصاَلِت؟، هَم٦ْم  َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمٟموْم ـَ  ىَم٣ْمنَ  هَمَٙمام  . هَم٣مْٞمٌَمَ ، َوُهقَ  أسَمْتفُ  يمَٕمدِ ا َِم  ُيَِمقمِّ

ل! َربِّ  أيْ : هَمَٗم٣مَل  ،!صُمَرْي٨ُم  َي٣م: هَمَٗم٣ميم٦ْم  ٌََؾ  َوَصاَلِت؟، أَمِّ  ىَم٣ْمنَ  هَمَٙمام   َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمٟموْم

ـَ  ، َوُهقَ  أسَمْتفُ  ايمَٕمدِ  َِم ل! َربِّ  أيْ : هَمَٗم٣مَل ! صُمَرْي٨ُم  ي٣م هَمَٗم٣ميم٦ْم؟ ُيَِمقمِّ  َوَصاَلِت؟ أَمِّ

ٌََؾ  ُٜمؿ  : هَمَٗم٣ميم٦ْم  سمِِف،َصاَل  فَمعَم  هَمَٟموْم ٣مِت  ُوصُمْقهِ  إلَم  َيٛمُْٓمرَ  ضَمت ك مُتِْتفُ  َٓ  ايمٙم  ًَ  هَمَتَذاىَمرَ . اظمُْقَِم

ائِٝمَؾ  زَمٛمُق ٣مً  إِْهَ ٛمَِٜم٣م، ُيَتَٚمث ُؾ  زَمِٕمل   اَْمرَأةٌ  َوىَم٣ْمَٞم٦ِم  َوفَم٣ٌِمَدسَمُف، صُمَرجْيَ ًْ  ؾِمْئُتؿْ  إِنْ : هَمَٗم٣ميم٦ْم  زمُح

هْمتِٛمَٛم فُ  َو٦ْم ! َٕ  َصْقََمَٔمتِِف، إلِم َيٟمِوي ىَم٣ْمنَ  َرافِمٝم٣مً  هَمٟمَسَم٦ْم  إيَِمْٝمَٜم٣م، َيْٙمَتِٖم٦ْم  هَمَٙمؿْ  يَمُف، هَمَتَٔمر 

َٜم٣م َِمـ هَمَٟمَْمَ٘مٛمَْتفُ  ًِ ْٖم ـْ  ُهقَ : وم٣ميم٦ْم  َويَمَدْت  هَمَٙمام  . هَمَحَٚمَٙم٦ْم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م، هَمَقوَمعَ  ٞم   صُمَرْي٨ٍم، َِم

زمُ  َوصَمٔمُٙمقا َصْقََمَٔمَتفُ  َوَهدَُمقا هَم٣مؽْمَتٛمَْزيُمْقهُ  هَمٟمسَمْقهُ  : وَم٣ميُمقا ؾَمْٟمُٞمُ٘مْؿ؟، ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ْقَٞمُف،َيْيِ

ِذهِ  َزَٞمْٝم٦َم  ٌَِٕملِّ  هِبَ ـَ : وَم٣مَل . َِمٛمَْؽ  هَمَقيَمَدْت  ايم ؟ َأْي ٌِل   َدفُمْقيِن : هَمَٗم٣مَل  زمِفِ  هَمَج٣مُؤوا! ايمِم 

، ضَمت ك ، ُأَصقمِّ َف  هَمَٙمام   هَمَِمعم  ٌِل   َأسَمك اْٞمٌَمَ ـَ  ايمِم  ـْ  !نُماَلمُ  َي٣م: َووَم٣مَل  زَمْْمٛمِفِ  دم هَمَْمَٔم  ََم

افِمل هُماَلنٌ : وَم٣مَل ! أزمْقَك؟ ٌَُٙمقا ،!!ايمر  ٌُِّٙمْقَٞمُف، صُمَرْي٨ٍم  فَمعَم  هَمٟموْم ُحْقنَ  ُيَٗم  ً  زمِِف، َوَيَتَٚم

ٌْٛمِل: َووَم٣ميمقا ـْ  َصْقََمَٔمَتَؽ  يَمَؽ  َٞم ،: وَم٣مَل  َذَه٤ٍم، َِم ـْ  َأفِمْٝمُدْوَه٣م َٓ  ىَم٣ْمَٞم٦ْم  ىَماَم  ؿمِكْمِ  َِم

ـْ  َيْرَوعُ  َصٌِل   َوزَمْٝمٛم٣َم. هَمَٖمَٔمُٙمقا ِف، َِم ٥مٍ  فَمعَم  َراىم٤ٌِم  َرصُمٌؾ  هَمَٚمر   ُأَمِّ  وؾَم٣مَرةٌ  هَم٣مِرَه٥ٍم، َدازم 

ٛم٥ٌَم، ًَ فُ  هَمَٗم٣ميم٦ْم  ضَم ُٜمؿ  : ُأَم  كَ ! َهَذا َِمْثَؾ  ازْمٛمِل اصْمَٔمْؾ  ايمٙم  ٌََؾ  ايمث ْدَي، هَمؼَمَ  هَمٛمَٓمرَ  إيَمْٝمِف، َوأوْم

ُٜمؿ  : هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمفِ  َٔمْٙمٛمِل َٓ  ايمٙم  ٌََؾ  شُمؿ   َِمْثَٙمُف، جَتْ  اْٞمٓمرُ  هَمَ٘مٟمٞمِّك ،"َيْرسمِّمعُ  هَمَجَٔمَؾ  شَمْديفِ  فَمعَم  أوْم

ٌُِٔمفِ  اْرسمَِّم٣مفَمفُ  حَيْ٘مِل َوُهقَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمْقلِ  إلِم ٣ٌمزَم٥مَ  زَمَٟمْص  ً  همِْٝمِف، دم ايم

َٜم٣م، هَمَجَٔمَؾ  وا": وَم٣مَل  َيُٚمِم  زُمْقهَن٣َم َوُهؿْ  زمَِج٣مِري٥مِ  َوََمر  وْم٦ِم  َزَٞمْٝم٦ِم، :َوَيُٗمْقيُمْقنَ  َيْيِ ! َهَ

ٌِلَ : سَمُٗمْقُل  َوِهلَ  ًْ فُ  هَمَٗم٣ميم٦ْم . ايمَقىمِْٝمُؾ  َوٞمِْٔمؿَ  اهلل ُ ضَم ُٜمؿ  : ُأَم  َٔمؾِ  َٓ  ايمٙم   َِمْثَٙمَٜم٣م، ازْمٛمِل جَتْ
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كَ  َو٣معَ  هَمؼَمَ ُٜمؿ  : َووَم٣مَل  إيِمْٝمَٜم٣م َوَٞمٓمرَ  ايمر   احَلِدْي٧َم، سَمَراصَمَٔم٣م هَمُٜمٛم٣َميمَِؽ  َِمْثَٙمَٜم٣م، اصْمَٔمْٙمٛمِل ايمٙم 

ـُ  َرصُمٌؾ  ََمر  : ٦ْم هَمَٗم٣ميم ًَ ُٜمؿ  : هَمُٗمْٙم٦ُم  اهَلْٝمَئ٥ِم، ضَم ُٜمؿ  : هَمُٗمْٙم٦َم  َِمْثَٙمُف، ازْمٛمِل اصْمَٔمؾِ  ايمٙم   َٓ  ايمٙم 

َٔمْٙمٛمِل ُوا. َِمْثَٙمفُ  جَتْ ِذهِ  َوََمر  زُمْقهَن٣َم َوُهؿْ  إَََم٥مِ  هِبَ وْم٦ِم، َزَٞمْٝم٦ِم،: َوَيُٗمْقيُمْقنَ  َيْيِ : هَمُٗمْٙم٦ُم  َهَ

ُٜمؿ   َٔمؾِ  َٓ  ايمٙم  ُٜمؿ  : هَمُٗمْٙم٦َم  َِمْثَٙمَٜم٣م، لازْمٛمِ  جَتْ صُمُؾ  َذيمَِؽ  إِن  : وَم٣مَل ! َِمْثَٙمَٜم٣م؟ اصَمَٔمْٙمٛمِل ايمٙم   ايمر 

ٌ ٣مَرًا، ىَم٣ْمنَ  ُٜمؿ  : هَمُٗمْٙم٦ُم  صَم َٔمْٙمٛمِل َٓ  ايمٙم  ٣م َيُٗمْقيُمْقنَ  َهِذهِ  َوإن   َِمْثَٙمُف، جَتْ ْ  َزَٞمْٝم٦ِم،: هَلَ  سَمْزِن، َومَل

وْم٦ِم  ْ  َوَهَ ْق، َومَل  َُمت َٖمٌؼ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شَِمْثَٙمَٜم٣م اصْمَٔمْٙمٛمِل ؿ  ايمٙم ٜمُ : هَمُٗمْٙم٦ُم  سَمْنِ

 .فَمَٙمْٝمفِ 

الٌسلابعت

الٌزياسمىالٌىٍب

ـْ   زَمْٝمٛماََم : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمْقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمْٛمفُ  اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيب فَم

َب، همِْٝمَٜم٣م هَمٛمََزَل  زمِْئَراً  هَمَقصَمَد  ايمَٔمَْمُش، فَمَٙمْٝمفِ  اؾْمَتد   زمِْمَرْيٍؼ  َيْٚمًِم  َرصُمٌؾ   طَمَرَج  شُمؿ   هَممَمَ

ـَ  ايمث َرى َيٟمىُمُؾ  َيْٙمَٜم٧ُم، ىَمْٙم٤ٌم  هَم١مَِذا صُمُؾ  هَمَٗم٣مَل  ايمَٔمَْمِش، َِم  ايمَ٘مْٙم٤َم  َهَذا زَمَٙمغَ  يَمَٗمْد : ايمر 

ـَ  فُ طُم  هَمَٚمأل ايمٌِْئرَ  هَمٛمََزَل  َِمٛمِّل، زَمَٙمغَ  وَمْد  ىَم٣ْمنَ  ايم ِذي َِمْثُؾ  ايمَٔمَْمشِ  َِم َ٘مفُ  شُمؿ   ََم٣ْمًء، ٖم  ًَ  َأَْم

َٗمك َروَمك ضَمت ك زمِِٖمْٝمِف، ًَ  إِن  ! اهلل ِ  َرؽُمْقَل  َي٣م: وَم٣ميُمقا. شيَمفُ  هَمَٕمَٖمرَ  يَمُف، اهلل ُ هَمَُمَ٘مرَ  ايمَ٘مْٙم٤َم، هَم

ٌََٜم٣مئِؿ دم يَمٛم٣َم ٥ٌَمٍ  ىَمٌِدٍ  ىُمؾِّ  دم: »هَمَٗم٣مَل  َأصمَرًا؟ ايم  َُمت َٖمٌؼ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شَأصْمرٌ  َرؿْم

ٌَُخ٣مِريِّ  ِرواي٥مٍ  َودِم . فَمَٙمْٝمفِ   ِرِواَي٥مٍ  َودِم . شاجَلٛم ٥مَ  هَمٟمْدطَمَٙمفُ  يَمُف، هَمَٕمَٖمرَ  يَمُف، اهلل ُ هَمَُمَ٘مرَ : »يمِْٙم
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اَم  ـْ  زَمِٕمل   َرَأسْمفُ  إِذْ  ايمَٔمْمَُش  َيْٗمُتُٙمفُ  ىَم٣ْمدَ  وَمْد  زمَِرىمِٝم ٥ٍم، َيْمْٝمُػ  ىَمْٙم٤ٌم  زَمْٝمٛمَاَم : »هَلُ  زَمٛمِل زَمَٕم٣مَي٣م َِم

ائِْٝمَؾ، َٗمْتفُ  زمِِف، يَمفُ  هَم٣مؽْمَتَٗم٦ْم  َُمْقوَمَٜم٣م هَمٛمََزفَم٦ْم  إْهَ ًَ ٣م هَمُٕمِٖمرَ  هَم  .شزمِفِ  هَلَ

ا

الٌثلامىت

 الءـــآزمت

ـْ  فُ  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم ـْ  شَماَلشَم٥مً  إِن  : »يَٗمقُل  () اهلل ِ َرؽُمْقَل  ؽَمِٚمعَ  َأٞم   َِم

ائِٝمَؾ  زَمٛمِل ٌَْتٙمَِٝمُٜمْؿ، َأنْ  اهلل ُ أَرادَ  ،َوأفْمَٚمك َوأومَرَع، َأزمَرَص،: إِْهَ ٌََٔم٧َم  َي  ََمَٙمَ٘م٣ًم، إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَم

زَْمَرَص  هَمَٟمسَمك َٕ ، يَمْقنٌ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ أضم٤م   َرءٍ  أي  : هَمَٗم٣مَل  ا ـٌ ًَ ، َوصِمْٙمٌد  ضَم ـٌ ًَ  ضَم

َحُف،. ايمٛم ٣مُس  وَمِذَريِن  وَمْد  ايم ِذي فَمٛمِّل َوَيْذَه٤ُم  ًَ  يَمْقَٞم٣مً  فْمْمِلَ َوأُ  وَمَذُرُه، فَمٛمْفُ  هَمَذَه٤َم  هَمَٚم

ٛم٣َمً  ًَ ٌَٗمرُ : وَم٣مَل  أوْ - اإِلزمُِؾ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ أضَم٤م   اظم٣ََملِ  هَمٟمي  : وَم٣مَل . ضَم اِوى ؾَمؽ   ايم  ،-ايمر 

 َرءٍ  أي  : هَمَٗم٣مَل  إوَْمَرَع، هَمٟمسَمك. همِْٝمَٜم٣م يَمَؽ  اهلل ُ زَم٣مركَ : هَمَٗم٣مَل  فُممَماَء، َٞم٣موَم٥مً  همُٟمفْمْمِلَ 

، ؾَمْٔمرٌ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤م   ـٌ ًَ َحُف،. ايمٛم ٣مُس  وَمِذَريِن  ايم ِذي َهَذا فَمٛمِّل َوَيْذَه٤ُم  ضَم ًَ  هَمَٚم

ٛم٣َمً  ؾَمْٔمَراً  َوأفْمْمِلَ  فَمٛمُْف، هَمَذَه٤َم  ًَ ٌََٗمرُ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤م   اظم٣َْملِ  هَمٟمي  : وَم٣مَل . ضَم . ايم

 َرءٍ  أي  : هَمَٗم٣مَل  فْمَٚمك،إَ  هَمَٟمسَمك. همِْٝمَٜم٣م يَمَؽ  اهلل ُ زَم٣مَركَ : َووَم٣مَل  ضَم٣مَِماًل، زَمَٗمَرةً  هَمٟمفْمْمِلَ 

ي، إرِم   اهلل ُ َيُرد   َأنْ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤م   َحفُ . ايمٛم ٣مَس  هَمُٟمزْمٌِمُ  زَمٌَمِ ًَ  إيِمْٝمفِ  اهلل ُ  هَمَرد   هَمَٚم

هُ   ،َهَذانِ  هَمَٟمْٞمَت٨َم  َوايمَِدًا، ؾَم٣ْمةٍ  هَمٟمفْمْملَ  ايمَٕمٛمَُؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤م   اظم٣َْملِ  أي  : وَم٣مَل . زَمٌَمَ

َذا هَمَ٘م٣ْمنَ  َهَذا، َوَويَمَد  ـَ  َوادٍ  هِلَ َذا اإِلزمِِؾ، َِم ـَ  َوادٍ  َوهِلَ ٌََٗمِر، َِم َذا ايم ـَ  َوادٍ  َوهِلَ  شُمؿ  . ايمَٕمٛمَؿِ  َِم

فُ  ، َرصُمٌؾ : هَمَٗم٣مَل  َوَهْٝمَئتِِف، ُصْقَرسمِفِ  دم إزَْمَرَص  أسَمك إِٞم  كْمٌ
٘مِ ًْ ٣ٌَمُل  يِبَ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  وَمدِ  َِم  احِل



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

197  

ٓ   ايمَٝمْقمَ  رِمَ  اَلغَ زمَ  هَماَل  ؽَمَٖمِري، دم ْقنَ  َأفْمَْم٣مكَ  زم٣ِميم ِذي أؽْمَٟميُمَؽ  زمَِؽ، شُمؿ   زم٣ِمهلل ِ إِ  ايمٙم 

، ـَ ًَ ، واجِلْٙمَد  احَل ـَ ًَ ٌَٙم غُ  زَمِٔمغْماً  َواظم٣َمَل، احل ةٌ  احُلُٗمْقُق : هَمَٗم٣ْمَل . ؽَمَٖمِري دم زمِفِ  َأسَم . ىَمثغِْمَ

ْ  َأفْمِرهُمَؽ، ىَمَٟمينِّ : هَمَٗم٣ْمَل  اً  ايمٛم ٣مُس، ْٗمُذُركَ يَ  َأزْمَرَص  سَمُؽ  َأمَل : هَمَٗم٣مَل  ،!اهلل ُ؟ هَمٟمفمَْم٣مكَ  هَمِٗمغْمَ

اَم  ـْ  ىَم٣مزمَِراً  اظم٣َْمَل  َهَذا َوِرشْم٦ُم  إِٞم  كَ  ىَم٣مِذزَم٣مً  ىُمْٛم٦َم  إِنْ : هَمَٗم٣مَل !! ىَم٣مزِمرٍ  فَم  ََم٣م إلَِم  اهلل ُ  هَمَِمغم 

َذا، ٣ملومَ  ََم٣م َِمْثَؾ  يَمفُ  هَمَٗم٣مل َوَهْٝمَئتِِف، ُصْقَرسمِفِ  دم إوَْمَرعَ  َوَأسَمك. ىُمٛم٦َم   ََم٣م َِمْثَؾ  فَمَٙمْٝمفِ  َوَرد   هِلَ

كَ  ىَم٣مِذزَم٣مً  ىُمٛم٦َْم  إِنْ : هَمَٗم٣مَل . َهَذا َرد   َ  ُصْقَرسمِفِ  دم إفَْمَٚمك َوأسمك. ىُمٛم٦َْم  ََم٣م إلَِم  اهلل ُ  هَمَِمغم 

٘مكِْمٌ  َرصُمٌؾ : هَمَٗم٣ْمَل  َوَهْٝمَئتِِف، ًْ ـُ  َِم ٣ٌَمُل  يِبَ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  ؽَمٌِْٝمؾٍ  َوازْم  زَماَلغَ  هَماَل  ؽَمَٖمِري، دم احِل

ٓ   ايمَٝمْقمَ  رِمَ  َك، فَمَٙمْٝمَؽ  َرد   زم٣ِميم ِذى َأؽْمَٟميُمَؽ  زمَِؽ، شُمؿ   زم٣ِمهلل ِ  إِ ٌَٙم غُ  ؾَم٣ْمةً  زَمٌَمَ ٣م َأسَم  دم هِبَ

ي، إرِم   اهلل ُ هَمَرد   َأفْمَٚمك ىُمٛم٦ُْم  وَمْد : هَمَٗم٣مَل . ؽَمَٖمرِى؟  ََم٣م َوَدعْ  ؾِمْئ٦َم، ََم٣م هَمُخْذ  زَمٌَمِ

ءٍ  ايمَٝمْقمَ  ُدكَ َأصْمٜمَ  ََم٣م هَمَقاهلل ِ ؾِمْئ٦َم، ْؽ : هَمَٗم٣مَل  َوصَمؾ   فَمز   هللِ  َأطَمْذسَمفُ  زمًَِمْ ًِ  ََم٣ميَمَؽ، َأَْم

اَم  ٌَْٝمَؽ  فَمعَم  َوؽَمِخطَ  فَمٛمَْؽ، اهلل ُ َرِىَ  هَمَٗمْد  ازْمُتٙمِْٝمُتْؿ، هَم١مِٞم   َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شَص٣مضِم

 .  فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

الٌخلاسعت

 قصة الأخدود
ـْ  وْ  ُصَٜمْٝم٤ٍم  فَم ،ايمر   ََمٙمٌِؽ  ىَم٣ْمنَ : »( وَم٣مل) اهلل ِ َرؽُمْقَل  أن   فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  َِملِّ

ـْ  ٌَْٙمُ٘مْؿ، ىَم٣ْمنَ  همِْٝمَٚم ُت، وَمْد  إِٞم ك: يَمْٙمَٚمٙمِِؽ  وَم٣مَل  ىَمػِمَ  هَمَٙمام   ؽَم٣مضِمٌر، يَمف َوىَم٣ْمنَ  وَم  هَم٣مزْمَٔم٧ْم  ىَمػِمْ

ُٚمفُ  نُماَلَََم٣مً  إرَِم   ْحَر، ُأفَمٙمِّ ًِّ ٌََٔم٧َم  ايم ُٚمُف، ََم٣مً نُماَلَ  إيَِمْٝمفِ  هَم  ؽَمَٙمَؽ  إَِذا ؿَمِرْيِٗمفِ  دم َوىَم٣ْمنَ  ُئَمٙمِّ

ٌَُف، ىَماَلَََمفُ  َوؽَمِٚمعَ  إيَِمْٝمفِ  هَمَٗمَٔمَد  َراِه٤ٌم، ٣مضِمرَ  َأسَمك إَِذا َوىَم٣ْمنَ  هَمٟمفْمَج  ً اِه٤ِم  ََمر   ايم  زم٣ِميمر 
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٣مضِمرَ  َأسَمكَ  هَم١مَِذا إيَِمْٝمِف، َووَمَٔمَد   ً زَمُف، ايم اِه٤ِم، إلَِم  َذيمَِؽ  هَمَُمَ٘م٣م رَضَ  طَمُِمْٝم٦َم  إَِذا: هَمَٗم٣مل ايمر 

٣مضِمرَ   ً ٛمِل: هَمُٗمْؾ  ايم ًَ ٌَ ٛمِل: هَمُٗمْؾ  أْهَٙمَؽ  طَمُِمْٝم٦َم  َوإَذا َأْهقِم، ضَم ًَ ٌَ ٣مضِمرُ  ضَم  ً ٌَْٝمٛمَاَم . ايم  ُهقَ  هَم

٥مٍ  فَمعَم  أسَمك إِذْ  ىَمَذيمَِؽ، ٦ِم  وَمْد  فَمٓمِْٝمَٚم٥مٍ  َدازم  ًَ ٌَ ٣مضِمُر  َأفَمٙمؿُ  ايمَٝمْقمَ : هَمَٗم٣مل ايمٛم ٣مَس، ضَم  ً  ايم

ا أمِ  أهْمَّمُؾ  ُٜمؿ  : هَمَٗم٣مل ضَمَجراً  هَمَٟمطَمَذ  َأهْمَّمُؾ؟ ِه٤ُم ايمر  اِه٤ِم  أَْمرُ  ىَم٣ْمنَ  إِنْ  ايمٙم   َأضَم٤م   ايمر 

ـْ  إيَِمْٝمَؽ  ٣مضِمِر، أَْمرِ  َِم  ً ازَم٥مَ  َهِذهِ  هَم٣موْمُتْؾ  ايم  هَمَٗمَتَٙمَٜم٣م هَمَرََم٣مَه٣م ايمٛم ٣مُس، َيْٚمِِض  ضَمت ك ايمد 

اِه٤َم  هَمَٟمسَمك. ايمٛم ٣مُس  َوََم٢َم  هُ  ايمر  اِه٤ُم  يَمفُ  هَمَٗم٣مل. هَمٟمطْمػَمَ  ايمَٝمْقمَ  َأْٞم٦م! زُمٛمَل   َأيْ : ايمر 

ـْ  زَمَٙمغَ  وَمْد  َِمٛمِّل، َأهْمَّمُؾ  َؽ  َأَرى، ََم٣م َأَْمِركَ  َِم ٌَْتعَم، ِوإٞم  ، سَمُدل   هَماَل  ازْمُتٙمِْٝم٦َم  هَم١مِنِ  ؽَمُت  فَمقَم 

ئُ  ايمُٕماَلمُ  َوىَم٣ْمنَ  ـْ  ايمٛم ٣مَس  َوُيَداِوي َوإزْمَرَص  إىْمَٚمفَ  ُيػْمِ ِٚمعَ . إْدَواءِ  ؽَم٣مئِرِ  َِم ًَ  هَم

َداَي٣م هَمَٟمسَم٣مهُ  فَمِٚمَك، وَمْد  ىَم٣ْمنَ  يمِْٙمَٚمٙمِِؽ  صَمٙمِْٝمٌس  ٍة، هِبَ  إِنْ  أمْجَعُ  يَمَؽ  ه٣مهٛم٣َم ََم٣م: هَمَٗم٣مل ىَمثغِْمَ

اَم  َأضَمَدًا، َأؾْمِٖمل َٓ  إِٞمِّك: هَمَٗم٣مل ؾَمَٖمْٝمَتٛمِل، َأْٞم٦َم   زم٣مهلل ِ  آََمٛم٦َْم  هَم١مِنْ  سَمَٔم٣ملَم، اهلل ُ َيُْمِٖمل إِٞم 

ـَ . هَمَُمَٖم٣مكَ  اهلل َ  َدفَمْقُت  سَمَٔم٣ملَم،  هَمَجَٙمَس  اظمَٙمَِؽ  هَمَٟمسَمك سَمَٔم٣ملَم، اهلل ُ هَمَُمَٖم٣مهُ  سَمَٔم٣ملَم، زم٣ِمهلل ِ  هَمآََم

ـْ : اظمَٙمُِؽ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  جيٙمُِس، ىَم٣ْمنَ  ىَماَم  إيِمْٝمفِ  َك؟ فَمٙمْٝمَؽ  َرد   ََم  َويَمَؽ : وَم٣مَل . َريبِّ : وم٣مل زَمٌَمَ

ى؟ َرٌب  زُمفُ  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  َٟمطمَذهُ همَ  اهلل ُ، َوَرزم ؽ َريبِّ : وَم٣مل!. نَمغْمِ . ايمُٕماَلمِ  فَمعَم  َدل   ضَمت ك ُئَمذِّ

ـْ  زَمَٙمغَ  وَمْد ! زُمٛمَل   أيْ : اظَمٙمُِؽ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  زم٣ِميمُٕماَلِم، هَمِجلءَ  ئُ  ََم٣م ؽِمْحِركَ  َِم  إىْمَٚمفَ  سُمػْمِ

اَم  أضَمدًا، أؾْمِٖمل َٓ  إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل . ُوسَمَٖمْٔمُؾ  َوسَمْٖمَٔمُؾ  َوإزْمَرَص   همٟمطمَذهُ  سَمَٔم٣ملَم، اهلل ُ َيُْمِٖمل إِٞم 

اِه٤م، فَمعم دل   ضَمت ك ئمذزمف يزل هَمٙمؿ اِه٤ِم  هَمْجَلء ايمر  ـْ  اْرصِمعْ : يَمفُ  هَمِٗمْٝمَؾ  زم٣ِميمر   فَم

فُ  َرأؽِمِف، ََمْٖمِرِق  دم اظمِٛمَُْم٣مرُ  هَمُقِوعَ  زم٣ِمظمِٛمَُْم٣مِر، هَمَدفَم٣م هَمٟمزمك، ِدْيٛمَؽ،  َووَمعَ  ضَمت ك هَمَُمٗم 

٣مُه،  دم اظمِٛمَُْم٣مرُ  هَمُقِوعَ  هَمٟمزمك ديٛمؽ، فمـ ارصمع: يمف همٗمٝمؾ اظمَٙمَِؽ  زمَِجٙمِْٝمسِ  صِملءَ  شُمؿ   ؾِمٗم 
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فُ  َرأؽِمِف، ََمْٖمِرِق  ٣مُه، َووَمعَ  ضَمت ك زمِفِ  هَمَُمٗم  ـْ  اْرصِمعْ : يَمفُ  هَمِٗمْٝمَؾ  زم٣ِميمُٕماَلمِ  صِملءَ  شُمؿ   ؾِمٗم   فَم

ـْ  َٞمَٖمرٍ  إلَِم  هَمَدهَمَٔمفُ . هَمٟمزَمك ِديٛمَؽ، ٌُقا: هَمَٗم٣مل َأصَح٣مزمِِف، َِم ٌَؾِ  إلَم  زمِفِ  اْذَه  َوىَمَذا، ىَمَذا صَم

ٌََؾ، زمِفِ  هَم٣مْصَٔمُدوا ـْ  َرصَمعَ  هَم١مِنْ  ُذْرَوسَمُف، زَمَٙمْٕمُتؿْ  هَم١مَِذا اجَل ٓ   ِدْيٛمِِف، فَم . هَم٣مؿْمرضُمْقهُ  َوإ

ٌُقا ُٜمؿ  : هَمَٗمؾ اجَلٌََؾ، زمِفِ  هَمَِمَٔمُدوا زمِِف، هَمَذَه ٌَُؾ  هِبِؿُ  هَمَرصَمَػ  ؾِمْئ٦َم، زماَِم  اىْمِٖمٛمِْٝمِٜمؿْ  ايمٙم   اجَل

: هَمَٗم٣مَل ! زمٟمصح٣مزمؽ؟ همٔمؾ َم٣م: اظمٙمؽ يمف همٗم٣مل. اظمٙمؽ إلم يٚمًم ٣مءوصم همًٗمْمقا،

 وُمْروُمْقرٍ  دم هم٣ممحٙمقه زمف اذهٌقا: همٗم٣مل أصح٣مزمف، َمـ َٞمٖمرٍ  إلِم هَمَدهَمَٔمفُ ! سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ ىَمَٖم٣مٞمِْٝمِٜمؿُ 

ٓ   ديٛمف، فمـ رصمع هم١من ايمٌحر، زمف وسمقؽمْمقا ُٜمؿ  : همٗم٣مل زمف همذهٌقا. هم٣مومذهمقه وإ  ايمٙم 

ِٖمْٝمٛم٥َمُ  هِبِؿُ  هَم٣مْٞمَ٘مَٖمَٟمْت  ؾِمئ٦َم، اَم زمِ  اىْمِٖمٛمِْٝمِٜمؿْ   ً  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل . اظمَٙمِِؽ  إلِم َيْٚمًِم  َوصَم٣مءَ  هَمَٕمَروُمقا، ايم

٦َم  إِٞم َؽ : يمٙمَٚمٙمِِؽ  هَمَٗم٣مل. سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ ىَمَٖم٣مٞمِْٝمِٜمؿُ : هَمَٗم٣مَل  زمَِٟمْصَح٣مزمَِؽ؟ هُمِٔمَؾ  ََم٣م: اظمَٙمُِؽ  ًْ  يَم

 واضمد، صٔمٝمد دم ايمٛم٣مس جتٚمع: وم٣مل ُهَق؟ َوََم٣م: وَم٣مَل  .زمِفِ  آَُمُركَ  ََم٣م سَمْٖمَٔمَؾ  ضَمت ك زمَِٗم٣مسمقِِم 

 شمؿ   ايمٗمقس، ىمٌد دم ايمًٜمؿ وع شمؿ   ىمٛم٣مٞمتل، َمـ ؽمٜمامً  طُمْذ  شمؿ   صمذٍع، فمعم وسمِمٙمٌٛمل

 ايمٛم٣مس همجٚمع. ومتٙمتٛمل ذيمؽ همٔمٙم٦م إذا هم١مِٞمؽ ارَمٛمل، شمؿ   ايمٕمالم، رب اهلل ِ زمًؿ: ومؾ

ْٜمؿَ  ووع شمؿ   ٞمتف،ىمٛم٣م َمـ ؽمٜمامً  َأطمذ شمؿ   صمذع، فمعم وصٙمٌف واضمد، صٔمٝمد دم  ً  دم ايم

ؿِ : وَم٣مَل  شمؿ   ايمَٗمْقِس، ىَمٌِدِ  ًْ  ُصْدنِمِف، دم ايمًٜمؿ همقومع رََم٣مهُ  شمؿ   ايمُٕماَلِم، َربِّ  اهلل زمِ

 همٗمٝمؾ اظمَٙمُِؽ  هَمُٟمِتَ  ايمٕمالم، رب زم٣مهلل  آَمٛم٣م: ايمٛم٣مُس  همٗم٣مل. همامت صدنمف دم يده هَمَقَوعَ 

 هَمٟمَمر. ايمٛم٣مُس  آَمـ ومد. كَ ضَمَذرُ  زمؽ َٞمَزَل  واهلل ومد حتذر، ىمٛم٦م َم٣م أرأي٦م: يمف

ْت  ايمً٘مؽ زمٟمهمقاه زم٣مٕطُمدود مَ  هَمُخد  اُن، همِْٝمَٜم٣م َوُأرْضِ  فمـ يرصمع مل َمـ: ووم٣مل ايمٛمِّغْمَ

 َصٌِل   َوََمَٔمَٜم٣م اَْمرأةٌ  صَم٣مَءت ضَمت ك هَمَٖمَٔمُٙمقا،! اوْمتِحؿْ : يمف ومٝمؾ أو همٝمٜم٣م، همٟمومحٚمقه ديٛمف
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٣م، ٦ْم  هَلَ ًَ ٣مهُ  َي٣م: ايْمُٕماَلمُ  ٣مهلََ  هَمَٗم٣مل همِْٝمَٜم٣م، سَمَٗمعَ  َأنْ  هَمَتَٗم٣مفَم ي أَم  .  شاحَلؼِّ  فَمعَم  هَم١مِٞم ِؽ  ،اْصػِمِ

ٙمِؿٌ  َأطمَرصَمفُ . َصِحْٝمٌح  ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا ًْ  .َُم

ا

الٌعلاششة

الٌملاحًالٌخلائب

ـْ  ، ؽَمِٔمْٝمدٍ  أيِب  فَم ـْ  ىَم٣ْمنَ : »(وَم٣مَل ) اهلل ِ  َٞمٌِل   أن   فَمٛمُْف، اهلل ُ  َرْىَ  اخُلْدِرىِّ  ىَم٣ْمنَ  همِْٝمَٚم

ٌَْٙمُ٘مؿْ  َٔم٥مً  وَمَتَؾ  ٌؾ َرصُم  وَم ًْ
ِٔمكْمَ  سمِ ًْ

٣ًم، َوسمِ ًَ َٟمَل  َٞمْٖم ًَ ـْ  هَم  فَمعَم  هَمُدل   إْرِض، َأْهؾِ  َأفْمَٙمؿِ  فَم

فُ  هَمَٗم٣مَل  هَمٟمسَم٣مهُ  َراِه٤ٍم، َٔم٥مً  وَمَتَؾ  إِٞم  ًْ
ِٔمكْمَ  سمِ ًْ

ـْ  يَمفُ  هَمَٜمْؾ  َٞمْٖم٣ًًم، َوسمِ ،: هَمَٗم٣مل! سَمْقزَم٥ٍم؟ َِم َٓ 

َؾ  هَمَٗمَتَٙمُف،  هَمَٗم٣مل فَم٣ممِلٍ، َرصُمؾٍ  فَمعَم  هَمُدل   إَْرِض، أْهؾِ  َأفمَٙمؿِ  ـْ فمَ  ؽَمٟمَل  شُمؿ   ََم٣مئ٥ًم، زمِفِ  هَمَ٘مٚم 

فُ  ـْ  يَمفُ  هَمَٜمْؾ  َٞمْٖمٍس، ََم٣مَئ٥مَ  وَمَتَؾ  إِٞم  ـْ  َٞمَٔمْؿ،: هَمَٗم٣مل سَمْقزَم٥ٍم؟ َِم ! ايمت ْقزَم٥ِم؟ َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  حَيُْقُل  َوََم

٣م هَم١مِن   َوىَمَذا، ىَمَذا أْرضِ  إلَِم  اْٞمَْمٙمِْؼ  ٌُُد  ُأَٞم٣مؽَم٣مً  هِبَ ٌُدِ  سَمَٔم٣ملَم، اهلل َ ونَ َئْم َٓ  ََمَٔمُٜمْؿ، اهلل َ هَم٣مفْم  َو

٣َم َأْرِوَؽ، إلَِم  سمْرصِمعْ  ْيَؼ  َٞمَِمَػ  إَِذا ضَمت ك هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ . ؽُمْقءٍ  أْرُض  هَم١مهِن   اظمَْْقُت، َأسَم٣مهُ  ايمْمر 

مْح٥َمِ  ََماَلئِ٘م٥مُ  همِْٝمفِ  هَم٣مطْمَتَِمَٚم٦ْم  مْح٥َمِ  ََماَلئَِ٘م٥مُ  هَمَٗم٣ميم٦ْم . ايمَٔمَذاِب  َوََماَلئَِ٘م٥مُ  ايمر   صَم٣ْمءَ : ايمر 

٣ٌَمً 
فُ : ايمَٔمَذاِب  ََماَلئَِ٘م٥مُ  َووَم٣ميم٦ْم  سَمَٔم٣ملَم، اهلل ِ  إلَِم  زمَٗمْٙمٌفِ  َُمْٗمٌاَِلً  سَم٣مئِ ْ  إٞم  اً  َئْمَٚمؾ مَل . وَمط   طَمغْمَ

، ُصْقَرةِ  دم ََمَٙمٌؽ  هَمٟمسم٣مُهؿْ  قا: هَمَٗم٣مل ،-ضَمَ٘ماَمً  أيْ - زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  هَمَجَٔمُٙمْقهُ  آَدَِمل  ًُ  زَمكْمَ  ََم٣م وِمْٝم

،إَرْ  تِِٜماَم  هَم١ملَِم  َوكْمِ  ايم تِل إْرضِ  إلَِم  أْدَٞمك هَمَقصَمُدْوهُ  هَمَٗم٣مؽُمقا. يَمفُ  هَمُٜمقَ  َأْدَٞمك، ىَم٣ْمنَ  َأي 

ٌََّمْتفُ  أَراَد، مْح٥َمِ  ََماَلئَِ٘م٥مُ  هَمَٗم  .فمٙمٝمف َمتٖمٌؼ  َصِحٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شايمر 
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ا

اةلحللادٌتاعشش

ادلوداٌسأياسبً

ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم، اهلل ُ َريِضَ  فَمْٚمٍرو، زْم

ـَ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  إِن   : »َوؽَمٙم ؿَ  ًٓ  َوصَمؾ   فَمز   اهلل َ ؽَمَٟمَل  اظمَْْٗمِدِس، زَمْٝم٦َم  زَمٛمَك ظمَ ٣م َداُودَ  زْم : شَماَلشَم٥مً  طِماَل

ضََمدٍ  َيٛمٌَِْٕمل َٓ  َُمْٙمً٘م٣م اهلل َ َوؽَمَٟمَل . هَمُٟموسمَِٝمفُ  ضُمْ٘مَٚمُف، ُيَِم٣مِدُف  ضُمْ٘ماًم  اهلل َ ؽَمَٟمَل  ـْ  ِٕ  زَمْٔمِدهِ  َِم

ـْ  هَمَرغَ  ضِمكمَ  اهلل َ َوؽَمَٟمَل . هَمُٟموسمَِٝمفُ  ِجدِ  زمِٛم٣َمءِ  َِم ًْ ٓ   َيٛمَْٜمُزهُ  َٓ  َأضَمٌد  َيْٟمسمَِٝمفُ  َٓ  َأنْ  اظمَْ اَلةُ  إِ  ايمِم 

ـْ  خُيِْرصَمفُ  َأنْ  همِٝمِف،  أن وأرصمق ُأفمْمٝمٜمام، همٗمد اشمٛمت٣من أَم٣م. فُ ُأَم   َويَمَدسْمفُ  ىَمَٝمْقمِ  طَمْمِٝمَئتِفِ  َِم

، أطمَرصَمفُ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدي٧ٌم  َهَذا. شايمث٣ميمث٥م أفمْمك ومد ي٘مقن ٣مئل  ًَ ـُ  ايمٛم   ََم٣مصَم٥َم، وازْم

ـُ  َوأمْحَُد، ٣ٌَمَن، وازْم  .َواحل٣مىمِؿُ  ضِم

ا

اةعششالٌثلاوٍت
زْم٦ُم  زم٣ِمهللِ  آََمٛم٦ُْم  اَٞمْٖمِز  َوىَمذ 

ـْ   َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ،فَمٛمْفُ  اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم

ك َرَأى: »َوؽَمٙم ؿَ  ًَ ـُ  فِمٝم ُق، َرصُماًل  ََمْرَيؿَ  ازْم ك يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َيْنِ ًَ وْم٦َم؟: فِمٝم : وَم٣مَل  َهَ

، ٓ   إيَِمفَ  َٓ  َوايم ِذي ىَمال  ك هَمَٗم٣مَل . ُهقَ  إِ ًَ زْم٦ُم  زم٣ِمهللِ آََمٛم٦ُْم : فِمٝم  َهَذا. شَٞمْٖمِز  َوىَمذ 

 .فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم 
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 ةفممم ايمث٣ميمث٥م

 واجلرة ص٣مضم٤م ايمٔمٗم٣مر

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف وَم٣مَل  َؿ  :فَم ى " :وَم٣مَل ايمٛم ٌِل  َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  اؾْمـؼَمَ

ـْ َرصُمٍؾ) صُمُؾ ايم ذِ 1( فَمَٗم٣مًرا يَمُف )1َرصُمٌؾ َِم ى ايْمَٔمَٗمـ٣مَر دِم فَمَٗمـ٣مِرِه ( هَمَقصَمَد ايمر  ي اؾْمـؼَمَ

ْي٦ُم َِمٛمْـَؽ  ـاَم اؾْمـؼَمَ ٌََؽ َِمٛمِّل إِٞم  ى ايْمَٔمَٗم٣مَر طُمْذ َذَه ًة همِٝمَٜم٣م َذَه٤ٌم هَمَٗم٣مَل يَمُف ايم ِذي اؾْمؼَمَ صَمر 

َْرَض َوََم٣م  ْٕ اَم زمِْٔمُتَؽ ا َْرُض إِٞم  ْٕ َه٤َم َووَم٣مَل ايم ِذي يَمُف ا َْرَض َومَلْ َأزْمَتْع َِمٛمَْؽ ايمذ  ْٕ همِٝمَٜمـ٣م ا

٣مىَماَم إيَِمْٝمِف) ٣م رِم نُماَلٌم َووَم٣مَل 1هَمَتَح٣مىَماَم إلَِم َرصُمٍؾ هَمَٗم٣مَل ايم ِذي حَتَ (  َأيَمُ٘ماَم َويَمٌد وَم٣مَل َأضَمُدُِهَ

طَمُر رِم  ْٔ وَم٣م ا ِٜماَم َِمٛمُْف َوسَمَِمد 
ًِ ٣مِرَي٥َم َوَأْٞمِٖمُٗمقا فَمعَم َأْٞمُٖم .َمتٖمؼ "صَم٣مِرَي٥ٌم وَم٣مَل َأْٞم٘مُِحقا ايْمُٕماَلَم اجْلَ
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، أومقل دم ٞمٖمز هذا اخلػم حي٘مٝمف يمٛم٣م ايمٛمٌـل ٗمِم٥م فمٛمدَم٣م ىمٛم٦م أومرأ هذا ايم، ( 1)فمٙمٝمف

  ( ـ٥ٍم ُأطْمِرصَمـ٦ْم يمِٙمٛم ـ٣مسِ فمٚمـ ىم٣من ومٌٙمٛم٣م.. أيمٝمس دم أَمتٛمـ٣م َمثـؾ هـذه  ( طَمـغْمَ ُأَم 

همٌٝمٛمام أٞم٣م أؿم٣ميمع ىمت٣مب سمـ٣مريخ اإلؽمـالم ، كمـ ايمرصمٙميايمِمٖم٣مت ايمتل وصمدت دم هذ

زمٗمِمـتٛم٣م  ٥مذهٌل، وصمدت ومِم٥م فمجٝم٥ٌم ؾمـٌٝمٜمووهمٝم٣مت اظمُم٣مهغم وإفمالم يمإلَم٣مم ايم

َمــ يٖمٔمـؾ هـذا  ىمؿ َمؾء ومٙمٌل َمـ ايمٖمرضم٥م، أن وصمـدت دم أَمـ٥م حمٚمـد  -هذه 

روى ازمـ فم٣ًمىمر دم سم٣مريخ دَمُمؼ فمـ فمٌد ايمـرمحـ زمــ وإيمٝم٘مؿ ايمٗمِم٥م:   - ايمٖمٔمؾ

يزيد زمـ صم٣مزمر وم٣مل: زم٣مفم٦م اَمرأة ) ؿمُم٦م (، دم ؽمقق ايمِمٖمر ) ايمٛمح٣مس ( زمدَمُمؼ 

هل٣م: أَم٣م إين مل أؾمؼمه إٓ فمقم أٞمف صٖمر) ٞمحـ٣مس ( وهـق  همقصمده اظمُمؼمي ذه٣ٌم همٗم٣مل

ذه٤م همٜمق يمؽ: همٗم٣ميم٦م: َم٣م ورشمٛم٣مه إٓ فمقم أٞمف صٖمر ) ٞمحـ٣مس (، همـ١من ىمـ٣من ذهٌـ٣م 

همٜمق يمؽ، هم٣مطمتِمام إلم ايمقيمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ، همٟمضمي رصم٣مء زمـ ضمٝمقة، همٗم٣مل: اٞمٓمر 

 اظمـ٠مَمٛمكم! همٝمام زمٝمٛمٜمام .. همٔمروف رصم٣مء فمقم اظمرأة، همٟمزم٦م أن سمٗمٌٙمف، همٗمـ٣مل: يـ٣م أَمـغم

أفمْمٜم٣م شمٚمٛمف واؿمرضمـف دم زمٝمـ٦م اظمًـٙمٚمكم .. هـذه ايمٗمِمـ٥م ديمٝمـؾ فمـقم ورع اظمـرأة 

وسمٗمقاه٣م ضمٝم٧م أهن٣م مل سمٗمٌؾ ايمذه٤م َمع أٞمف َمٙم٘مٜم٣م ورشمتف، ىمام أؾمـ٣مرت إرم ذيمـؽ دم 

 . .. وديم٦م فمقم ورع ايمرصمؾ أيّم٣م "ٖمر أٞمف ص َم٣م ورشمٛم٣مه إٓ فمعم "ومقهل٣م 

 .ىمام دم احلدي٧م همٝمٚمـ ىم٣من ومٌٙمٛم٣م، زمام ضمدث ٥موهذه ايمٗمِم٥م ؾمٌٝمٜم
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 ة٥م فمممايمرازمٔم

 همٖمٜمٚمٛم٣مه٣م ؽمٙمٝمامن

ـْ  : َوؽَمٙم ؿَ  َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمْٛمُف، اهلل ُ  َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم

٣م، ََمَٔمُٜماَم  اَْمَرَأسَم٣منِ  ىَم٣مَٞم٦ِم » ْئ٤ُم  صَم٣مءَ  ازْمَٛم٣مُِهَ ـِ  هَمَذَه٤َم  ايمذِّ ٣م، زم٣ِمزْم  ٣ميَم٦ْم هَمٗمَ  إضِْمَداُِهَ

ٌَُتَٜم٣م اَم : َص٣مضِم اَم : إطُْمَرى َووَم٣ميَم٦ِم  زم٣ِمزْمٛمِِؽ، َذَه٤َم  إِٞم   إلَِم  هَمَتَح٣مىَمَٚمَت٣م! زم٣ِمزْمٛمِِؽ  َذَه٤َم  إِٞم 

اَلُم، فَمَٙمْٝمفِ  َداُودَ   ً ـِ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  فَمعَم  هَمَخَرصَمَت٣م يمِْٙمُ٘مػْمَى، زمِفِ  هَمَٗم٢َم  ايم سَم٣مهُ  َداُودَ  زْم  هَمَٟمطْمػَمَ

كمِ  يِن اْئُتق: هَمَٗم٣مَل  زمَِذيمَِؽ، ٘مِّ ًِّ فُ  زم٣ِميم ْٕمَرى هَمَٗم٣ميَم٦ِم  ،!زَمْٝمٛمَُٜماَم  َأؾُمٗم   َيْرمَحَُؽ  سَمْٖمَٔمْؾ  َٓ : ايمِم 

ْٕمَرى زمِفِ  هَمَٗم٢َم  ازْمٛمَُٜم٣م، ُهقَ  اهلل ُ، ٙمِم 
 .فمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شيمِ

 ة٥م فممماخل٣مَمً

ٛمِل اَوَريبِّ  طَمٙمِّ

ـْ  : َوؽَمٙم ؿَ  َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ،فَمْٛمفُ  اهلل ُ  َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم

ائِٝمَؾ  زَمٛمِل دِم  َرصُماَلنِ  ىَم٣منَ » ٣م َوىَم٣منَ  َُمَتَقاطِمَٝم٣مِن، إِْهَ طَمرُ  َُمْذٞم٣ًٌِم، َأضَمُدُِهَ ْٔ  دِم  جُمَْتِٜمداً  َوا

٣ٌَمَدِة، طَمرَ  َيَرى اظمُْْجَتِٜمُد  َيَزاُل  َٓ  َوىَم٣منَ  ايْمِٔم ْٔ ْٞم٤ِم، فَمعَم  ا ،: هَمَٝمُٗمقُل  ايمذ   هَمَقصَمَدهُ  َأوْمٌِمْ

،: يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َذْٞم٤ٍم، فَمعَم  َيْقًَم٣م ٛمِل: هَمَٗم٣مَل  َأوْمٌِمْ ، طَمٙمِّ ٣ًٌم؟ فَمقَم   َأزُمِٔمْث٦َم  َوَريبِّ : هَمَٗم٣مَل ! َروِمٝم

ٛم ٥َم، اهلل ُ  ُيْدطِمُٙمَؽ  َٓ : َأوْ  ،!يَمَؽ  اهلل ُ  َيْٕمِٖمرُ  َٓ  َواهلل ِ ٌََض  اجْلَ  فِمٛمَْد  هَم٣مصْمَتَٚمَٔم٣م ُروضَمُٜماَم، هَمَٗم
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َذا هَمَٗم٣مَل . ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  . وَم٣مِدًرا؟ َيِدي دِم  ََم٣م فَمعَم  ىُمٛم٦َْم  َأوْ  فَم٣مظم٣ًِم، يِب  َأىُمٛم٦َْم : اظْمُْجَتِٜمدِ  هِلَ

ٛم ٥مَ  هَم٣مْدطُمؾِ  اْذَه٤ْم : يمِْٙمُٚمْذٞم٤ِِم  َووَم٣مَل  ٌُقا: يمِْمطَمرِ  َووَم٣مَل  زمَِرمْحَتِل، اجْلَ . شايمٛم ٣مرِ  إلَِم  زمِفِ  اْذَه

ُد  َداُوَد، أزمق أطمَرصَمفُ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َذاهَ   .وأمْحَ

 ةفممم ايم٣ًمدؽم٥م

افَمٛم ٣م َيَتَج٣مَوزُ  اهلل َ يَمَٔمؾ   
ـْ   َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم

ْ  َرصُماًل  إِن  : »َوؽَمٙم ؿَ  ا َئْمَٚمْؾ  مَل ، طَمغْمً ـُ  َوىَم٣منَ  وَمط  : يمَِرؽُمقيمِفِ  هَمَٝمُٗمقُل  ايمٛم ٣مَس، ُيَدايِ

َ  ََم٣م طُمْذ  ، ََم٣م َواسْمُركْ  سَمَٝمن  ٣مَوْز، فَمُنَ : اهلل ُ وَم٣مَل  َهَٙمَؽ  هَمَٙمام   فَمٛم ٣م، َيَتَج٣مَوزَ  َأنْ  اهلل َ يَمَٔمؾ   َوجَتَ

ا فَمِٚمْٙم٦َم  َهْؾ  ؟ طَمغْمً ٓ  . َٓ : وَم٣مَل  وَمط  فُ  إِ ـُ  َوىُمٛم٦ُْم  ٌم،نُماَل  رِم  ىَم٣منَ  َأٞم   هَم١مَِذا ايمٛم ٣مَس، ُأَدايِ

، ََم٣م طُمْذ : يَمفُ  وُمْٙم٦ُم  َيَتَٗم٣مَى، زَمَٔمْثُتفُ  َ ٣مَوْز، فَمُنَ  ََم٣م َواسْمُركْ  سَمَٝمن   َيَتَج٣مَوزُ  اهلل َ يَمَٔمؾ   َوجَتَ

٣مَوْزُت  وَمْد : اهلل ُ وَم٣مَل . فَمٛم ٣م ، أطمَرصَمفُ  َصِحٝمٌح، ضَمِدي٧ٌم  َهَذا. شفَمٛمَْؽ  جَتَ ٣مئل  ًَ ـُ وا ايمٛم   زْم

ٌ ٣مَن،  .َواحَل٣مىمِؿُ  ضِم

 ةفممم ايم٣ًمزمٔم٥م

ااخلقف َمـ اهلل
ـْ  : َوؽَمٙم ؿَ  َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمْٛمُف، اهلل ُ  َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم

ُف  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ » ِف، فَمعَم  ُيْنِ ًِ هُ  ظمَ ٣م َٞمْٖم ٌَٛمِٝمفِ  وَم٣مَل  اظمَْقُت  ضَمَيَ
 هَم٣مضْمِروُمقيِن، َُم٦م   َأَٞم٣م اإِذَ : يمِ
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ويِن  شُمؿ   اؿْمَحٛمُقيِن، شُمؿ   يِح، دِم  َذر  ـْ  هَمَقاهلل ِ ايمرِّ زَمٛمِّل فَمقَم   اهللُ وَمَدرَ  يَمئِ زَمفُ  ََم٣م فَمَذازًم٣م يَمُٝمَٔمذِّ  فَمذ 

 هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم، همِٝمِؽ، ََم٣م امْجَِٔمل: هَمَٗم٣مَل  إَْرَض، اهلل ُ هَمَٟمََمرَ  َذيمَِؽ، زمِفِ  هُمِٔمَؾ  ََم٣مَت  هَمَٙمام  . َأضَمًدا

َٙمَؽ  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  وَم٣مئٌِؿ، ُهقَ  هَم١مَِذا : وم٣مل أو-! َربِّ  َي٣م طَمُْمَٝمُتَؽ : وَم٣مَل  َصٛمَْٔم٦َم؟ ََم٣م فَمعَم  مَحَ

 .فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  َصِحْٝمٌح، ضَمِدْي٧ٌم  َهَذا. شيَمفُ  هَمَٕمَٖمرَ  -خَم٣َمهَمُتَؽ 

 ةفممم ايمث٣مَمٛم٥م

الجلمًالٌششلد
ـَ  َزْيَد  فمـ ُث، َأؽْمَٙمَؿ، زْم اَت  َأن   حُيَدِّ ـَ  طَمق  ، زْم ٌَغْمٍ  اهللِ  َرؽُمقلِ  ََمعَ  َٞمَزيْمٛم٣َم: وَم٣مَل  صُم

ـْ  هَمَخَرصْم٦ُم : وَم٣مَل  ايمٓم ْٜمَراِن، ََمر   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ٣ٌَمئِل َِم َقةٍ  َأَٞم٣م هَم١مَِذا طِم ًْ
ِ  زمِٛم

، ـَ شْم ٌْٛمَٛمِل، َيَتَحد  ٌَتِل، هَم٣مؽْمَتْخَرصْم٦ُم  هَمَرصَمْٔم٦ُم  هَمَٟمفْمَج ٥مً  َِمٛمَْٜم٣م هَم٣مؽْمَتْخَرصْم٦ُم  فَمْٝم  ضُمٙم 

ُتَٜم٣م ًْ ٦ُم  َوصِمْئ٦ُم  هَمَٙمٌِ ًْ ، هَمَجَٙم ـ  ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  َوطَمَرَج  ََمَٔمُٜم ٌ تِفِ  َِم  وُم

ٌْدِ  َأزَم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َؽ  ََم٣م اهللِ فَم ًُ
ٙمِ ؟ جُيْ ـ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقَل  َرَأْي٦ُم  هَمَٙمام   ،شََمَٔمُٜم

ٌْ  َوؽَمٙم ؿَ  ٌؾ  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  واطْمَتَٙمْْم٦ُم، ُتفُ ِه َد، رِم  مَجَ  وَمْٝمًدا يَمفُ  َأزْمَتِٕمل هَمَٟمَٞم٣م َذَ

ٌَْٔمُتُف، هَمَٚم٢َم  ََراكَ  َوَدطَمَؾ  ِرَداَءهُ  إرَِم   هَمَٟميْمَٗمك َواسم  ْٕ  دِم  ََمْتٛمِفِ  زَمَٝم٣مضِ  إلَِم  َأْٞمُٓمرُ  ىَمَٟمينِّ  ا

ةِ  ََراِك، طَمِيَ ْٕ َٟم،َوسَمقَ  ضَم٣مصَمَتفُ  هَمَٗم٢َم  ا ٌََؾ  و  ٝمُؾ  َواظم٣َْمءُ  هَمَٟموْم ًِ ـْ  َي َٝمتِفِ  َِم  - َصْدِرهِ  فَمعَم  حِلْ

ـْ  َيْٗمُْمرُ : وَم٣مَل  َأوْ  َٝمتِفِ  َِم ٌْدِ  َأزَم٣م: »هَمَٗم٣مَل  - َصْدِرهِ  فَمعَم  حِلْ ادُ  هَمَٔمَؾ  ََم٣م اهللِ فَم  ،شمَجَٙمَِؽ؟ ِذَ

ْٙمٛم٣َم شُمؿ   غمِ  دِم  َيْٙمَحُٗمٛمِل َٓ  هَمَجَٔمَؾ  اْرحَتَ ًِ ٓ   اظمَْ اَلمُ : »وَم٣مَل  إِ  ً ٌْدِ  َأزَم٣م فَمَٙمْٝمَؽ  ايم  هَمَٔمَؾ  ََم٣م اهللِ فَم

ادُ  َٚمِؾ؟ َذيمَِؽ  ِذَ ْٙم٦ُم  َذيمَِؽ  َرَأْي٦ُم  هَمَٙمام   ، شاجْلَ ٦ٌُْم  اظمَِْديٛم٥َِم، إلَِم  سَمَٔمج  ِجَد  واصْمَتٛمَ ًْ  اظمَْ

٥مَ  ًَ َؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َواظمَُْج٣ميَم  طَمْٙمَقةِ  ؽَم٣مفَم٥مَ  ٝم ٛم٦ُْم حَتَ  َذيمَِؽ  ؿَم٣مَل  هَمَٙمام   َوؽَمٙم 
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ِجِد، ًْ ِجَد  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  اظمَْ ًْ ، هَمُٗمْٚم٦ُم  اظمَْ ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  َوطَمَرَج  ُأَصقمِّ  َِم

يْم٦ُم  طَمِٖمٝمَٖمَتكْمِ  َرىْمَٔمَتكْمِ  هَمَِمعم   هَمْجَٟمةً  ضِمْجِرهِ  زَمْٔمضِ   وَيَدفُمٛمِل َيْذَه٤َم  َأنْ  َرصَم٣مءَ  وؿَمق 

ْل : »هَمَٗم٣مَل  ٌْدِ  َأزَم٣م ؿَمقِّ َل  َأنْ  ؾِمْئ٦َم  ََم٣م اهللِ فَم ٦ُم  سُمَْمقِّ ًْ َف  ضَمت ك وَم٣مئِاًم  هَمَٙم  دِم  هَمُٗمْٙم٦ُم  ،شسَمٛمٌَْمِ

فَْمَتِذَرن   َواهللِ: َٞمْٖمِز  ـَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  َٕ زُْمِرْئ َٕ  هَمَٙمام   َصْدَرُه، و

اَلمُ : »وَم٣مَل   ً ٌْدِ  َأزَم٣م فَمَٙمْٝمَؽ  ايم ادُ  هَمَٔمَؾ  ََم٣م اهللِ فَم َٚمِؾ؟ َذيمَِؽ  ِذَ  َوايم ِذي: هَمُٗمْٙم٦ُم  شاجْلَ

ؼِّ  زَمَٔمَثَؽ  دَ  ََم٣م زم٣ِمحْلَ َٚمُؾ  َذيمَِؽ  َذَ ْ  شُمؿ   شَماَلشًم٣م شاهللُ َرمِحََؽ : »هَمَٗم٣مَل  َأؽْمَٙمَؿ، َُمٛمُْذ  اجْلَ  ُئِمدْ  مَل

ءٍ   . (1) .ىَم٣منَ  مِم ٣م يمًَِمْ

 ةايمت٣مؽمٔم٥م فممم

اللاحًاوفسً

ـْ  ،ا صُمٛمَْدٍب  فَم ٌََجقِمِّ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  يم

ـْ  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ : »َوؽَمٙم ؿَ  َوآيمِفِ  ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  مِم   اْٞمَتَزعَ  آَذسْمفُ  هَمَٙمام   وَمْرضَم٥ٌم، زمِفِ  طَمَرصَم٦ْم  وَم
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ـْ  ؽَمْٜماًم  ٌِْدي: اهلل همَٗم٣مَل  ََم٣مَت، ضَمت ك مُ ايمد   َيْروَمٟمِ  هَمَٙمؿْ  هَمٛمََ٘مَٟمَه٣م ىمِٛم٣َمَٞمتِِف، َِم  زَم٣مَدَريِن  فَم

ِف، ًِ َْم٦ُم  زمِٛمَْٖم ٛم ٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  ضَمر   .فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمؼ َصِحْٝمٌح، ضَمِدي٧ٌم  َهَذا. شاجْلَ

 ايمٔمممون

فُ  ءٌ  ُيُْمٌُِٔمَؽ  َٓ  هَم١مِٞم   َرْ

ـْ   َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف، اهلل ُ َريْضَ  ُهَرْيَرةَ  أيِب  فَم

ـْ  َرصُماًل  إِن  : »َوؽَمٙم ؿَ  فُ  اؽْمَتْٟمَذنَ  اجَلٛم ٥مِ  َأْهؾِ  َِم ْرِع، دِم  َرزم  ٦َم : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ايمز  ًْ  همِٝماَم  َأيَم

ـْ  زَمعَم،: وَم٣مَل ! ؾِمْئ٦َم؟ ٌََذَر،!! َأْزَرعَ  َأنْ  ُأضِم٤م   َويَم٘مِ ٣ٌَمَدرَ  هَم ٣ٌَمسُمفُ  ايمْم ْرَف  هَم  َٞم

٣ٌَمِل، َأَْمَث٣مَل  هَمَ٘م٣منَ  ْحَِم٣مُدُه،َواؽْمتِ  َواؽْمتَِقاُؤهُ  ـَ  َي٣م ُدوَٞمَؽ : اهلل ُ هَمَٝمُٗمقُل  اجِل  آَدَم، ازْم

فُ  ءٌ  ُيُْمٌُِٔمَؽ  َٓ  هَم١مِٞم    .(1)شَرْ

 وايمٔمممون احل٣مدي٥م

 َمقؽمك واخلي) فمٙمٝمٜمام ايمًالم(

ـُ  فمـ ؽَمِٔمٝمُد  ٌَغْمٍ  زْم ـِ  وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ، صُم زْم ٌ ٣مسٍ  ِٓ ٌََ٘م٣مرِم   َٞمْقهًم٣م إِن  : فَم  َُمقؽَمك َأن   فُمؿُ َيزْ  ايم

ائِٝمَؾ، زَمٛمِل زمُِٚمقؽَمك يَمْٝمَس  اَم  إِْهَ شَمٛم٣َم اهلل ِ فَمُدو   ىَمَذَب : هَمَٗم٣مَل  ؟ آطَمرُ  َُمقؽَمك ُهقَ  إِٞم   ضَمد 

ـُ  ُأيَب   ـِ  ىَمْٔم٤ٍم  زْم ٣ًٌم ايمٛم ٌِل   َُمقؽَمك وَم٣ممَ : () ايمٛم ٌِلِّ  فَم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل دِم  طَمْمِٝم ئَِؾ  إِْهَ ًُ  َأي   هَم

ْ  إِذْ  فَمَٙمْٝمِف، اهلل ُ هَمَٔمَت٤َم  َأفْمَٙمُؿ، َأَٞم٣م: هَمَٗم٣مَل  ؟ َأفْمَٙمؿُ  ايمٛم ٣مسِ   اهلل ُ  هَمَٟمْوضَمك إيَِمْٝمِف، ايمِٔمْٙمؿَ  َيُرد   مَل
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ًٌْدا َأن  : إيَِمْٝمفِ  ـْ  فَم ٣ٌَمِدي َِم ، زمَِٚمْجَٚمعِ  فِم ـِ ٌَْحَرْي ، َي٣م: وَم٣مَل . َِمٛمَْؽ  َأفْمَٙمؿُ  ُهقَ  ايم  َوىَمْٝمَػ  َربِّ

، هَمُٜمقَ  هَمَٗمْدسَمفُ  هَم١مَِذا َِمْ٘مَتٍؾ، دِم  ٣مضُمقسمً  امْحِْؾ : يَمفُ  هَمِٗمٝمَؾ  ؟ زمِفِ   زمَِٖمَت٣مهُ  َواْٞمَْمَٙمَؼ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  شَمؿ 

ـِ  ُيقؾَمعَ  ْخَرةِ  فِمٛمَْد  ىَم٣مَٞم٣م ضَمت ك َِمْ٘مَتٍؾ، دِم  ضُمقسًم٣م َومَحَالَ  ُٞمقٍن، زْم  ُرُءوؽَمُٜماَم  َوَؤَم٣م ايمِم 

ؾ   ، َوَٞم٣مََم٣م ًَ ـَ  احُلقُت  هَم٣مْٞم َذ  اظمِْ٘مَتؾِ  َِم َ ٌَْحرِ  دِم  ؽَمٌِٝمَٙمفُ  هَم٣مخت  زًم٣م، ايم  َوهَمَت٣مهُ  ظمُِقؽَمك َوىَم٣منَ  َهَ

٣ًٌم، ٌََح  هَمَٙمام   ، َوَيْقََمُٜماَم  يَمْٝمَٙمتِِٜماَم  زَمِٗمٝم ٥مَ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م فَمَج  ، نَمَداَءَٞم٣م آسمِٛم٣َم: يمَِٖمَت٣مهُ  َُمقؽَمك وَم٣مَل  َأْص

ـْ  يَمِٗمٝمٛم٣َم يَمَٗمْد  ٣ًٌم، َهَذا ؽَمَٖمِرَٞم٣م َِم ْ  َٞمَِم ٣م َُمقؽَمك جَيِْد  َومَل ًًّ ـَ  ََم  اظمََ٘م٣منَ  صَم٣مَوزَ  ضَمت ك َِم٤ِم ايمٛم   َِم

ْخَرةِ  إلَِم  َأَوْيٛم٣َم إِذْ  َأَرَأْي٦َم : ) هَمَت٣مهُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  زمِِف، ُأَِمرَ  ايم ِذي ٝم٦ُم  هَم١ميِنِّ  ايمِم  ًِ  َوََم٣م احُلقَت  َٞم

٣مٞمِٝمفِ  ًَ ٓ   َأْٞم ْٝمَْم٣منُ  إِ ٌِْٕمل ىُمٛم ٣م ََم٣م َذيمَِؽ : ) َُمقؽَمك وَم٣مَل (  ايمُم  ا َٞم ٣م فَمعَم  هَم٣مْرسَمد   وَمَِمًِم٣م آشَم٣مِرِِهَ

ْخَرةِ  إلَِم  اْٞمَتَٜمَٝم٣م هَمَٙمام  (  ك َرصُمٌؾ  إَِذا ، ايمِم  جًّ ًَ ك وَم٣مَل  َأوْ  زمَِثْقٍب، َُم ج  ًَ ٙم ؿَ  زمَِثْقزمِِف، سَم ًَ  هَم

اَلُم؟ زمَِٟمْرِوَؽ  َوَأٞم ك: اخَلِيُ  هَمَٗم٣مَل  َُمقؽَمك،  ً  َُمقؽَمك: هَمَٗم٣مَل  َُمقؽَمك، َأَٞم٣م: هَمَٗم٣مَل  ايم

ائِٝمَؾ؟ زَمٛمِل ٌُِٔمَؽ  َهْؾ : وَم٣مَل  ، َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  إِْهَ َٚمٛمِل َأنْ  فَمعَم  َأسم  :  وَم٣مَل  َرؾَمًدا فُمٙمِّْٚم٦َم  مِم ٣م سُمَٔمٙمِّ

ـْ  إِٞم َؽ  َتْمِٝمعَ  يَم ًْ ا ََمِٔملَ  سَم ـْ  فِمْٙمؿٍ  فَمعَم  إيِنِّ  َُمقؽَمك َي٣م ، َصػْمً َٚمٛمِٝمفِ  اهلل ِ فِمْٙمؿِ  َِم  سَمْٔمَٙمُٚمفُ  َٓ  فَمٙم 

َٚمَ٘مفُ  فِمْٙمؿٍ  فَمعَم  َوَأْٞم٦َم  َأْٞم٦َم،  َوَٓ  ، َص٣مزمًِرا اهلل ُ  ؾَم٣مءَ  إِنْ  ؽَمَتِجُديِن :  وَم٣مَل  ، ُٚمفُ َأفْمٙمَ  َٓ  فَمٙم 

ٌَْحِر، ؽَم٣مضِمؾِ  فَمعَم  َيْٚمُِمَٝم٣منِ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م ، َأَْمًرا يَمَؽ  َأفْمِِص  اَم  يَمْٝمَس  ايم ْت  ، ؽَمِٖمٝمٛم٥َمٌ  هَلُ  هَمَٚمر 

٣م، َأنْ  هَمَ٘مٙم ُٚمقُهؿْ  ؽَمِٖمٝمٛم٥ٌَم، هِباَِم   هَمَج٣مءَ  َٞمْقٍل، زمَِٕمغْمِ  ٣مهَمَحَٚمُٙمقُِهَ  اخَلِيُ  هَمُٔمِرَف  حَيِْٚمُٙمقُِهَ

ِٖمٝمٛم٥َِم، ضَمْرِف  فَمعَم  هَمَقوَمعَ  فُمِْمُٖمقٌر،  ً ٌَْحرِ  دِم  َٞمْٗمَرسَمكْمِ  َأوْ  َٞمْٗمَرةً  هَمٛمََٗمرَ  ايم : اخَلِيُ  هَمَٗم٣مَل  ، ايم

ـْ  َوفِمْٙمُٚمَؽ  فِمْٙمِٚمل َٞمَٗمَص  ََم٣م َُمقؽَمك َي٣م ٓ   اهلل ِ  فِمْٙمؿِ  َِم ٌَْحِر، دِم  ايمُٔمِْمُٖمقرِ  َهَذا ىَمٛمَْٗمَرةِ  إِ  ايم

ـْ  يَمْقٍح  إلَِم  اخَلِيُ  هَمَٔمَٚمَد  ِٖمٝمٛم٥َمِ  َأيْمَقاِح  َِم  ً  زمَِٕمغْمِ  مَحَُٙمقَٞم٣م وَمْقمٌ : َُمقؽَمك هَمَٗم٣مَل  هَمٛمََزفَمُف، ، ايم
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ْ : وَم٣مَل  ؟ َأْهَٙمَٜم٣م يمُِتْٕمِرَق  هَمَخَروْمَتَٜم٣م ؽَمِٖمٝمٛمَتِِٜمؿْ  إلَِم  فَمَٚمْدَت  َٞمْقلٍ  َؽ  َأوُمْؾ  َأمَل ـْ  إِٞم  َتْمِٝمعَ  يَم ًْ  سَم

ا ََمِٔملَ  ٝم٦ُم  زماَِم  سُم٠َماطِمْذيِن  َٓ : وَم٣مَل  ؟ َصػْمً ًِ ـْ  سُمْرِهْٗمٛمِل َوَٓ  َٞم ا َأَْمِري َِم  هَمَ٘م٣مَٞم٦ِم  - فُمْنً

ـْ  إُولَم  َٝم٣مًٞم٣م َُمقؽَمك َِم ًْ
 اخَلِيُ  هَمَٟمطَمَذ  ، ايمِٕمْٙماَمنِ  ََمعَ  َيْٙمَٔم٤ُم  نُماَلمٌ  هَم١مَِذا ، هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م ،- ٞمِ

ـْ  زمَِرْأؽِمفِ  ٣م َأوَمَتْٙم٦َم : َُمقؽَمك َٗم٣مَل همَ  ، زمَِٝمِدهِ  َرْأؽَمفُ  هَم٣موْمَتَٙمعَ  َأفْماَلهُ  َِم ًً  َٞمْٖمٍس؟ زمَِٕمغْمِ  َزىمِٝم ٥مً  َٞمْٖم

ْ : وَم٣مَل  َؽ  يَمَؽ  َأوُمْؾ  َأمَل ـْ  إِٞم  َتْمِٝمعَ  يَم ًْ ا ََمِٔملَ  سَم ـُ  وَم٣مَل  -؟ َصػْمً  - َأْوىَمُد  َوَهَذا:  فُمَٝمْٝمٛم٥َمَ  ازْم

٣م، َأنْ  اهَمَٟمزَمقْ  َأْهَٙمَٜم٣م، اؽْمَتْْمَٔماَم  وَمْرَي٥مٍ  َأْهَؾ  َأسَمَٝم٣م إَِذا ضَمت ك هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م،  همِٝمَٜم٣م هَمَقصَمَدا ُيَّمٝمُِّٖمقُِهَ

 ؾِمْئ٦َم  يَمقْ : َُمقؽَمك يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  هَمَٟموَم٣مََمُف، زمَِٝمِدهِ : اخَلِيُ  وَم٣مَل  هَمَٟموَم٣مََمُف، َيٛمَْٗمض   َأنْ  ُيِريُد  صِمَداًرا

ْذَت  َ : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   وَم٣مَل  َوزَمْٝمٛمَِؽ  زَمْٝمٛمِل همَِراُق  َهَذا: وَم٣مَل  َأصْمًرا، فَمَٙمْٝمفِ  ٓخَت 

ـْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم ُيَٗمص   ضَمت ك َصػَمَ  يَمقْ  يَمَقِدْدَٞم٣م ،َُمقؽَمك اهلل ُ َيْرضَمؿُ  ٣م  َِم  .(1)َأَْمِرِِهَ

 وايمٔمممون ٞمٝم٥مايمث٣م

ا(اهجرة إزمراهٝمؿ وزوصمتف ؽم٣مرة ظمٌم)

ـْ  دِ  فَم ـِ  حُمَٚم  ـَ  زْم ـْ  ، ؽِمغِمي ْ  ":  وَم٣مَل  (،) اهلل ِ َرؽُمقَل  َأنّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم  َيْ٘مِذْب  مَل

اَلم فَمَٙمْٝمفِ  ايمٛم ٌِل   إزِْمَراِهٝمؿُ   ً ٓ   ، وَمط   ايم  إيِنِّ  ): وَمْقيُمفُ  ، اهلل ِ َذاِت  دِم  شمِٛمَْتكْمِ  ىَمَذزَم٣مٍت، شَماَلَث  إِ

فُ  ، ؽَم٣مَرةَ  ؾَمْٟمنِ  دِم  َوَواضِمَدةٌ  ،(1) (َهَذا ىَمٌغُِمُهؿْ  هَمَٔمَٙمفُ  زَمْؾ  ):َووَمْقيُمفُ  ،(1)( ؽَمِٗمٝمؿٌ   هَم١مِٞم 

ٌ ٣مٍر، َأْرَض  ِدمَ ومَ  ـَ  َوىَم٣مَٞم٦ْم  ؽَم٣مَرُة، َوََمَٔمفُ  صَم ًَ ٣م هَمَٗم٣مَل  ايمٛم ٣مِس، َأضْم ٌ ٣مرَ  َهَذا إِن  : هَلَ  إِنْ  اجْلَ
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ِؽ  َئْمَٙمؿْ  ٌْٛمِل اَْمَرَأِت، َأٞم 
يفِ  ؽَمَٟميَمِؽ، هَم١مِنْ  فَمَٙمْٝمِؽ، َيْٕمٙمِ ِؽ  هَمَٟمطْمػِمِ ِؽ  ُأطْمتِل، َأٞم   ُأطْمتِل هَم١مِٞم 

ؽْماَلِم، دِم  َْرضِ  دِم  َأفْمَٙمؿُ  َٓ  هَم١ميِنِّ  اإْلِ ْٕ ٙماًِم  ا ًْ ي َُم ِك، نَمغْمِ  َرآَه٣م َأْرَوُف، َدطَمَؾ  هَمَٙمام   َونَمغْمَ

ٌ ٣مرِ  َأْهؾِ  زَمْٔمُض  ٌَِٕمل َٓ  اَْمَرَأٌة، َأْرَوَؽ  وَمِدمَ  يَمَٗمْد : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َأسَم٣مُه، اجْلَ ٣م َيٛمْ ٓ   سَمُ٘مقنَ  َأنْ  هَلَ  إِ

اَلم فَمَٙمْٝمف إزِْمَراِهٝمؿُ  هَمَٗم٣ممَ  ٣م،هِبَ  هَمُٟمِتَ  إيَِمْٝمَٜم٣م، هَمَٟمْرؽَمَؾ  يَمَؽ،  ً اَلةِ  إلَِم  ايم  َدطَمَٙم٦ْم  هَمَٙمام   ، ايمِم 

ْ  فَمَٙمْٝمِف، طَ  َأنْ  َيَتاَميَمْؽ  مَل ًَ ٌَّْم٥مً  َيُدهُ  هَمُٗمٌَِّم٦ْم  ، إيَِمْٝمَٜم٣م َيَدهُ  زَم ٣م هَمَٗم٣مَل  ، ؾَمِديَدةً  وَم  اْدفِمل: هَلَ

َٓ  َيِدي، ُيْْمٙمَِؼ  َأنْ  اهلل َ ِك، َو ـَ  َأؾَمد   هَمُٗمٌَِّم٦ْم  هَمَٔم٣مَد، هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم، َأرُض  ٌَّْم٥مِ  َِم ُولَم، ايْمَٗم ْٕ  ا

٣م هَمَٗم٣مَل  ـَ  َأؾَمد   هَمُٗمٌَِّم٦ْم  هَمَٔم٣مَد، هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم، َذيمَِؽ، َِمْثَؾ  هَلَ ٌَّْمَتكْمِ  َِم ، ايْمَٗم ُويَمَٝمكْمِ ْٕ : هَمَٗم٣مَل  ا

ِك، َٓ  َأنْ  اهلل َ هَمَٙمِؽ  َيِدي، ُيْْمٙمَِؼ  َأنْ  اهلل َ اْدفِمل  َوَدفَم٣م َيُدُه، ُأؿْمٙمَِٗم٦ْم وَ  هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم، َأرُض 

٣م، صَم٣مءَ  ايم ِذي َؽ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  هِبَ اَم  إِٞم  ْ  زمَُِمْٝمَْم٣مٍن، َأسَمْٝمَتٛمِل إِٞم  ٣مٍن، سَمْٟمسمِٛمِل َومَل ًَ ـْ  هَمَٟمطْمِرصْمَٜم٣م زم١ِمِْٞم  َِم

ٌََٙم٦ْم : وَم٣مَل  َه٣مصَمَر، َوَأفْمْمَِٜم٣م َأْريِض، اَل  فَمَٙمْٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿُ  َرآَه٣م هَمَٙمام   مَتًِْم، هَمَٟموْم  ً  م،ايم

َف، ٣م هَمَٗم٣مَل  اْٞمٌَمَ ا:  وَم٣ميَم٦ْم  ؟ ََمْٜمَٝمؿْ : هَلَ  ،" طَم٣مِدًَم٣م َوَأطْمَدمَ  ايْمَٖم٣مصِمِر، َيَد  اهلل ُ ىَمػ   ، طَمغْمً

ُ٘مؿْ  هَمتِْٙمَؽ :  ُهَرْيَرةَ  َأزُمق وَم٣مَل  اَمءِ  ََم٣مءِ  زَمٛمِل َي٣م ُأَم   ً  .(1) ايم

 وايمٔمممون ايمث٣ميمث٥م

اوالَالٌبمشةاولٌزئب

ـْ  ٌََؾ فَمعَم ايمٛم ٣مِس  ()َصعم  َرؽُمقُل اهلل ِ  وَم٣مَل  َأيِب ُهَرْيَرةَ  فَم ٌِْح ، شُمؿ  َأوْم َصاَلَة ايمِم 

اَم  َذا، إِٞم  ٣م مَلْ ُٞمْخَٙمْؼ هِلَ ٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إِٞم  هَبَ ٌََٜم٣م هَمَيَ
قُق زَمَٗمَرًة إِْذ َرىمِ ًُ طُمٙمِْٗمٛم٣َم  هَمَٗم٣مَل: زَمْٝمٛم٣َم َرصُمٌؾ َي
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ٌَْح٣مَن اهلل ِ زَمٗمَ  َذا َأَٞم٣م َوَأزُمق زَمْ٘مٍر يمِْٙمَحْرِث هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٣مُس : ؽُم ـُ هِبَ ُؿ ! هَمَٗم٣مَل: هَم١ميِنِّ ُأوَِم َرٌة سَمَ٘مٙم 

٣م شَمؿ   -َوفُمَٚمُر  ْئ٤ُم هَمَذَه٤َم َِمٛمَْٜم٣م زمَُِم٣مٍة -َوََم٣م ُِهَ . َوزَمْٝمٛمَاَم َرصُمٌؾ دِم نَمٛمَِٚمِف إِْذ فَمَدا ايمذِّ

ْئ٤ُم: هَ  ُف اؽْمَتٛمَْٗمَذَه٣م َِمٛمُْف هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمذِّ ٣م َيْقَم هَمَْمَٙم٤َم ضَمت ك ىَمَٟمٞم  ـْ هَلَ ٣م َِمٛمِّل! هَمَٚم َذا اؽْمَتٛمَْٗمْذهَتَ

ٌَْح٣مَن اهلل ِ ِذْئ٤ٌم َيَتَ٘مٙم ُؿ! وَم٣مَل هَم١ميِنِّ  ي ؟ هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٣مُس: ؽُم ٣م نَمغْمِ َٓ َرافِمَل هَلَ ٌُِع ، َيْقَم   ً ايم

َذا َأَٞم٣م َوَأزُمق زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمرُ  ـُ هِبَ ٣م -ُأوَِم  .(1)صحٝمح ايمٌخ٣مري. شَمؿ   َوََم٣م ُِهَ

 وايمٔمممون ٔم٥مايمرازم

الٌشجًاولٌشحى

ـْ  ـَ  هِبِؿْ  ََم٣م َرَأى هَمَٙمام   َأْهٙمِفِ  فَمعَم  َرصُمٌؾ  َدطَمَؾ :  وَم٣مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم ٣مصَم٥مِ  َِم  إلَِم  طَمَرَج  احْلَ

٥مِ  ي  ضَمك إلَِم  وَم٣مََم٦ْم  اَْمَرَأسُمفُ  َرَأِت  هَمَٙمام   ايْمػَمِّ َجَرسْمفُ  ايمت ٛم قرِ  َوإلَِم  ، هَمَقَؤَمْتَٜم٣م ايمر  ًَ  ؿ  شمُ  ، هَم

ُٜمؿ  :  وَم٣ميَم٦ِم  ْٖمٛم٥َمُ  هَم١مَِذا هَمٛمََٓمَرْت  اْرُزوْمٛم٣َم ايمٙم  ٦ٌَْم :  وَم٣مَل .  اَْمَتأَلَْت  وَمدِ  اجْلَ  ايمت ٛم قرِ  إلَِم  َوَذَه

ْوُج  هَمَرصَمعَ :  وَم٣مَل  مُمَْتٙمًِئ٣م هَمَقصَمَدسْمفُ  ٌُْتؿْ :  وَم٣مَل  ايمز  ـْ  َٞمَٔمؿْ :  اَْمَرَأسُمفُ  وَم٣ميَم٦ِم  ؾَمْٝمًئ٣م زَمْٔمِدي َأَص  َِم

ٛم٣َم ضَمك إلَِم  وَم٣ممَ .  َرزمِّ فُ  َأََم٣م هَمَٗم٣مَل  () يمِٙمٛم ٌِلِّ  َذيمَِؽ  هَمُذىمِرَ  هَمَرهَمَٔمَٜم٣م ايمر  ْ  يَمقْ  إِٞم   مَلْ  ، َيْرهَمْٔمَٜم٣م مَل

َنْ  َواهلل ِ َيُٗمقُل  َوُهقَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   ؾَمِٜمْدُت  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِم  سَمُدورُ  سَمَزْل  َٕ 

ِٚمَٙمفُ  شُمؿ   ، َصٌغًِما َدىُمؿْ َأضَم  َيْٟمِتَ  َتِٔمػ   هَمَٝمٌِٝمَٔمفُ  حَيْ ًْ ـْ  يَمفُ  طَمغْمٌ  ، َِمٛمْفُ  هَمَٝم  َرصُماًل  َيْٟمِتَ  َأنْ  َِم

َٟميَمفُ  ًْ ارواه أمحد.. هَمَٝم
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 ٥م وايمٔممموناخل٣مَمً

 ٞمٌل اهلل يقؾمع زمـ ٞمقن وضمرب ايمٔماميمٗم٥م

ـْ  : وؽَمٙم ؿ فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعّم  اهلل  رؽمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فمٛمف اهلل ُ ريض ُهرْيرة أيب فَم

ـَ  َٞمٌِل   نَمَزا"  يْتٌْٔمٛمل ٓ: يمٗمْقَِمفِ  هَمَٗم٣مَل  فمَٙمٝمِٜمؿْ  وؽمالَُمفُ  اهلل  صٙمقاُت  إَْٞمٌِٝم٣مءِ  َِم

ٌْٛمِلَ  َأن ُيِريُد  َوُهقَ . اَْمَرَأةٍ  زُمّْمعَ  َمَٙمَؽ  َرصُمٌؾ  ٣م َي ـِ  َوظَم ٣م هِبَ ٌْ  زمُٝمقسم٣مً  زمٛمَك َأضمٌد  َوٓ هِب٣م، َي

 ْ  هَمٕمَزا. أْوَٓدَه٣م َيٛمَْتٓمرُ  وُهق طَمَٙمَٖم٣مٍت  َأوْ  نَمٛماَمً  اؾْمؼَمى ٌد َأضَم  َوٓ ؽُمٗمقهَمَٜم٣م، يرهَمع مَل

ـَ  هَمدَٞم٣م ـْ  وَمري٣ٌمً  َأوْ  ايْمٔمٌْمِ  صالةَ  ايْمَٗمْري٥مِ  َِم ٚمس هَمَٗم٣مل ذيمَؽ، َِم  ََمٟمَُمقرةٌ  إِٞم ِؽ : يمٙمُم 

َٜم٣م ايمٙمٜمؿ   َمٟمَُمقٌر، وَأٞم٣م ًْ  هَمَجَٚمعَ  فمٙمْٝمِف، اهلل ُ هَمَتَح  ضَمت ك هَمُح٦ًٌْم  فمَٙمٝمٛم٣م، اضْمٌ

 نُمُٙمقًٓ، همِٝمُ٘مؿْ  إِن  : هَمَٗم٣مَل  سمْْمٔمْٚمَٜم٣م، هَمَٙمؿْ  يمَتٟمىُمٙمَٜم٣م ايمٛم ٣مرَ  َئْمٛمِل هَمج٣مَءْت  َٕمٛم٣َمئِؿ،ايمْ 

ـْ  همٙمٝم٣ٌمئمٛمِل  ايْمُٕمٙمقُل، همِٝمُ٘مؿ: هَمَٗم٣مَل  زمِٝمِدهِ  َرصُمؾٍ  يُد  همٙمِزوم٦ْم  رصُمٌؾ، ومٌِٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾِّ  َم

 ايْمُٕمُٙمقُل، همِٝمُ٘مؿُ : همَٗم٣مَل  زمَِٝمِدهِ  شمالشَم٥مٍ  أو رصُمٙمكْمِ  يُد  همٙمزوَم٦ْم  ومٌٝمَٙمُتؽ، همٙمٝم٣ٌمئمٛمِل

ـْ  زَمَٗمَرةٍ  َرْأس َِمْثؾِ  زمَرْأسٍ  هَمج٣مءوا ه٤ِم، َِم  هَمَٟمىَمَٙمتٜم٣م، ايمٛم ٣مرُ  هَمَج٣مَءت همقَؤمٜم٣م ايمذ 

 وفمجزَٞم٣م َؤمَٖمٛم٣َم رَأى ظم ٣م ايمَٕمٛم٣َمئِؿَ  يَمٛم٣م اهلل ُ َأضَمؾ   شُمؿ   وَمٌَٙمٛم٣َم، ٕضمدٍ  ايْمَٕمٛم٣َمئِؿُ  حَتؾ همٙمؿْ 

  .(1)فَمَٙمٝمفِ  َمتٖمٌؼ  "يمٛم٣َم همٟمضمٙم ٜم٣م
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 وايمٔمممون دؽم٥مايم٣ًم

٥مُ  ٌَكْمِ  اظْمَٙمَِ٘مكْمِ  ومِِم 
 ايمت ٣مئِ

ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  فَم مْحَ ـِ  ايمر  ٌْدِ  زْم ـِ  اهلل ِ فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ ـْ  ََم ـْ  َرصُمٌؾ  زَمْٝمٛمَاَم : وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم  ىَم٣منَ  همِٝمَٚم

ٌَْٙمُ٘مؿْ  رَ  مَمَْٙمَ٘متِفِ  دِم  ىَم٣منَ  وَم  ؾَمَٕمَٙمفُ  وَمْد  همِٝمفِ  ُهقَ  ََم٣م َوَأن   فَمْٛمُف، َُمٛمَْٗمْمِعٌ  َذيمَِؽ  َأن   هَمَٔمٙمِؿَ  هَمَتَٖم٘م 

ـْ  ٣ٌَمَدةِ  فَم فِ  فِم َب  َرزمِّ ٣مَب  هَمَتَن  ًَ ـْ  يَمْٝمَٙم٥مٍ  َذاَت  هَم٣مْٞم هِ  َِم ٌََح  وَمٌْمِ ِه، مَمَْٙمَ٘م٥مِ  دِم  هَمَٟمْص  َوَأسَمك نَمغْمِ

ٌَْحرِ  ؽَم٣مضِمَؾ  ُب  زمِفِ  َوىَم٣منَ  ايْم ـَ  َيْيِ ٌِ صَْمرِ  ايمٙم  ْٕ ُق  هَمَٝمْٟمىُمُؾ  زم٣ِم  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  زم٣ِميْمَٖمّْمؾِ  َوَيَتَِمد 

٣ٌَمَدسُمفُ  َِمْٙم٘مِِٜمؿْ  إلَِم  َأَْمُرهُ  َروِملَ  ضَمت ك ىَمَذيمَِؽ   َيْٟمسمَِٝمفُ  َأنْ  إيَِمْٝمفِ  ََمٙمُِ٘مُٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمَؾ  َوهَمّْمُٙمفُ  َوفِم

 هَمَرىم٤َِم : وَم٣مَل  ؟ رِم  َوََم٣م يَمفُ  ََم٣م: َووَم٣مَل  ، َيْٟمسمَِٝمفُ  َأنْ  هَمَٟمزَمك إيَِمْٝمفِ  َأفَم٣مدَ  شُمؿ   هَمَٟمفَم٣مدَ  َيْٟمسمَِٝمفُ  َأنْ  هَمَٟمزَمك

صُمُؾ، َرآهُ  هَمَٙمام   اظمَْٙمُِؽ  إيَِمْٝمفِ   هَمَٙمؿْ  َأشَمِرهِ  دِم  َرىَمَض  اظمَْٙمُِؽ  َذيمَِؽ  َرَأى هَمَٙمام   َه٣مِرزًم٣م َولم   ايمر 

ٌَْد  َي٣م هَمٛم٣َمَداهُ : وَم٣مَل  ُيْدِرىْمفُ  فُ  اهلل ِ فَم  هَمَٗم٣مَل  َأْدَرىَمفُ  ضَمت ك هَمَٗم٣ممَ  ، زَمْٟمٌس  َِمٛمِّل فَمَٙمْٝمَؽ  يَمْٝمَس  إِٞم 

ـْ : يَمفُ  ـُ  هُماَلنُ  َأَٞم٣م هَمَٗم٣مَل  اهلل ُ؟ َرمِحََؽ  ْٞم٦َم أَ  ََم  َوىَمَذا، ىَمَذا َُمْٙمِؽ  َص٣مضِم٤ُم  هُماَلنٍ  زْم

ْرُت  فُ  َُمٛمَْٗمْمِعٌ  همِٝمفِ  َأَٞم٣م ََم٣م َأن   هَمَٔمٙمِْٚم٦ُم  َأَْمِري دِم  سَمَٖم٘م  ـْ  ؾَمَٕمَٙمٛمِل وَمْد  هَم١مِٞم  ٣ٌَمَدةِ  فَم  َريبِّ  فِم

ىْمُتفُ  ٌُُد  َه٣مُهٛم٣َم َوصِمْئ٦ُم  هَمؼَمَ  َصٛمَْٔم٦َم  ََم٣م إلَِم  زمَِٟمضْمَقَج  َأْٞم٦َم  ََم٣م: يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، َوصَمؾ   فَمز   َريبِّ  َأفْم

ـْ  َٞمَزَل  شُمؿ  : وَم٣مَل . َِمٛمِّل تِفِ  فَم ٌََٜم٣م َدازم  ٝم  ًَ ٌَُدانِ  مَجِٝمًٔم٣م هَمَ٘م٣مَٞم٣م سَمٌَِٔمفُ  شُمؿ   هَم  َوصَمؾ   فَمز   اهلل َ َئْم

ٌُْد  وَم٣مَل . هَماَمسَم٣م: وَم٣مَل  مَجِٝمًٔم٣م ُيِٚمٝمَتُٜماَم  َأنْ  اهلل َ هَمَدفَمَقا ، زمُِرََمْٝمَٙم٥مِ  ىُمٛم٦ُْم  هَمَٙمقْ : اهلل ِ فَم  َِمٌْمَ

ََرْيُتُ٘مؿْ  ٣م، َٕ ٌُقَرُِهَ  .رواه أمحد. َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  يَمٛم٣َم َٞمَٔم٦َم  ايم ِذي زم٣ِميمٛم ْٔم٦ِم  وُم
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 وايمٔمممون دؽم٥مايم٣ًم

  ضم٣مؿم٤م زمـ أيب زمٙمتٔم٥م

، َأَٞم٣م () اهلل ِ  َرؽُمقُل  زَمَٔمَثٛمِل: وم٣مل فمٛمف اهلل ريض فمقمّ  فمـ زَمغْمَ ـَ  َواظمِْٗمَدادَ  َوايمز   زْم

٣م هَم١مِن   ،(1)طَم٣مخٍ  َرْوَو٥مَ  سَمْٟمسُمقا ضَمت ك اْٞمَْمٙمُِٗمقا: وَم٣مَل  إؽَْمَقِد،  َوََمَٔمَٜم٣م (1)ـَمِٔمٝمٛم٥ًَم، هِبَ

ْوَو٥ِم، إلَِم  اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم ضَمت ك(1) طَمْٝمُٙمٛم٣َم زمِٛم٣َم سَمَٔم٣مَدى هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم َِمٛمَْٜم٣م، هَمُخُذوهُ  (3)ىمَِت٣مٌب   ايمر 

ـُ  هَم١مَِذا ـْ  ََمِٔمل ََم٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ايم٘مَِت٣مَب، َأطْمِرصِمل هَمُٗمْٙمٛم٣َم زم٣ِميمٓم ِٔمٝمٛم٥َِم، َٞمْح : هَمُٗمْٙمٛم٣َم ىمَِت٣مٍب، َِم

ـ   ـْ  هَمَٟمطْمَرصَمْتفُ  ،(1)ايمثَِّٝم٣مَب  يَمٛمُْٙمِٗمكَم   َأوْ  ايم٘مَِت٣مَب  يَمُتْخِرصِم  زمِفِ  هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َم ،(3)فِمَٗم٣مِصَٜم٣م َِم

ـْ : همِٝمفِ  َذاهَم١مِ  (،) اهلل ِ َرؽُمقَل  ـِ  ضَم٣مؿم٤ِِم  َِم ـَ  ُأَٞم٣مسٍ  إلَِم  زَمْٙمَتَٔم٥مَ  َأيِب  زْم ىمكِمَ  َِم ـْ  اظمُمْمِ  َِم

٥مَ  َأْهؾِ  ُهؿْ  ََم٘م  ٌَْٔمضِ  خُيْػِمُ  َي٣م: () اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ،(4)() اهلل ِ َرؽُمقلِ  َأَْمرِ  زمِ

، سَمْٔمَجْؾ  َٓ  اهلل ِ، َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  َهَذا؟ ََم٣م ضَم٣مؿم٤ُِم   دِم  َُمْٙمَِمًٗم٣م اَْمَرأً  ىُمٛم٦ُْم  ينِّ إِ  فَمقَم 
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ْ  ،(1)وُمَرْيشٍ  ـْ  َومَل ـْ  َأىُم َٜم٣م، َِم ًِ ـْ  َوىَم٣منَ  َأْٞمُٖم ـَ  ََمَٔمَؽ  ََم ـَ  َِم ؿْ  اظمَُٜم٣مصِمِري ٥مَ  وَمَرازَم٣مٌت  هَلُ  زمَِٚم٘م 

٣م حَيُْٚمقنَ  ْؿ، َأْهٙمِٝمِٜمؿْ  هِبَ ٦ٌُْم  َوَأَْمَقاهَلُ ٌَ ـَ  َذيمَِؽ  هَم٣مسَمٛمِل إِذْ  هَمَٟمضْم ٤ِم  َِم ًَ َِذ أَ  َأنْ  همِٝمِٜمؿْ  ايمٛم   خت 

٣م حَيُْٚمقنَ  َيًدا فِمٛمَْدُهؿْ   زم٣ِميمُ٘مْٖمرِ  ِرًو٣م َوَٓ  اْرسمَِداًدا، َوَٓ  ىُمْٖمًرا هَمَٔمْٙم٦ُم  َوََم٣م ،(1)وَمَرازَمتِل هِبَ

 َدفْمٛمِل اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: فُمَٚمرُ  وَم٣مَل  َصَدوَمُ٘مْؿ، يَمَٗمْد : () اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  اإِلؽْماَلِم، زَمْٔمَد 

ْب  فُ : وَم٣مَل  ٛم٣َمهمِِؼ،اظمُ  َهَذا فُمٛمَُؼ  َأرْضِ  َأنْ (3) اهلل َ يَمَٔمؾ   ُيْدِريَؽ  َوََم٣م زَمْدًرا، ؾَمِٜمَد  وَمْد  إِٞم 

َٙمعَ  وَمدِ  َيُ٘مقنَ   .(1)"يَمُ٘مؿْ  نَمَٖمْرُت  هَمَٗمْد  ؾِمْئُتؿْ  ََم٣م افْمَٚمُٙمقا: هَمَٗم٣مَل  (4) زَمْدرٍ  َأْهؾِ  فَمعَم  اؿم 

 ََمْرشَمدٍ  َوَأزَم٣م () اهلل ِ َرؽُمقُل  زَمَٔمَثٛمِل: وم٣مل -فمٛمف اهلل ريض- فمٛمف رواي٥م ودم

، زَمغْمَ  ايمَٕمٛمَِقي  ـَ  َوايمز  اِم، زْم ٛم٣َم ايمَٔمق   طَم٣مٍخ، َرْوَو٥مَ  سَمْٟمسُمقا ضَمت ك اْٞمَْمٙمُِٗمقا: وَم٣مَل  هَم٣مِرٌس، َوىُمٙم 

٣م هَم١مِن   ـَ  اَْمَرَأةً  هِبَ ىمكَِم، َِم ـْ  ىمَِت٣مٌب  ََمَٔمَٜم٣م اظمُمْمِ ـِ  ضَم٣مؿم٤ِِم  َِم ىمكِمَ  إلَِم  زَمْٙمَتَٔم٥مَ  َأيِب  زْم ...  اظمُمْمِ

َب  هَمَدفْمٛمِل َواظُم٠ْمَِمٛمكَِم، َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل َ  طَم٣منَ  وَمْد  اهلل ِ، َرؽُمقَل  َي٣م: فُمَٚمرُ  ٣مَل هَمٗمَ   هَمأِلَرْضِ

 َٓ  َأنْ  يِب  ََم٣م َواهلل ِ: ضَم٣مؿم٤ٌِم  وَم٣مَل  َصٛمَْٔم٦َم؟ ََم٣م فَمعَم  مَحََٙمَؽ  ََم٣م: () ايمٛمٌلّ  هَمَٗم٣مَل  فُمٛمَُٗمُف،

٣م اهلل ُ  َيْدهَمعُ  َيٌد  ايمَٗمْقمِ  فِمْٛمَد  رِم  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َرْدُت أَ  (،) َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهلل ِ  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َأىُمقنَ  ـْ  هِبَ  فَم

ـْ  َأضَمٌد  َويَمْٝمَس  َوََم٣مرِم، َأْهقِم  ٓ   َأْصَح٣مزمَِؽ  َِم ـْ  ُهٛم٣َمكَ  يَمفُ  إِ ـْ  فَمُِمغَمسمِفِ  َِم  زمِفِ  اهلل ُ َيْدهَمعُ  ََم

ـْ  ٓ   يَمفُ  سَمُٗمقيُمقا َوَٓ  َصَدَق،: () ايمٛمٌلّ  هَمَٗم٣مَل  َوََم٣ميمِِف، َأْهٙمِفِ  فَم ا، إِ فُ : فُمَٚمرُ  هَمَٗم٣مَل  طَمغْمً  إِٞم 
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َب  هَمَدفْمٛمِل َواظم٠ُْمَِمٛمكَِم، َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل َ  طَم٣منَ  وَمْد  ـْ  َأيَمْٝمَس : هَمَٗم٣مَل  فُمٛمَُٗمُف، هَمأِلَرْضِ  َأْهؾِ  َِم

َٙمعَ  اهلل َ يَمَٔمؾ  : هَمَٗم٣مَل  زَمْدٍر؟ ٦ٌَْم  ْد هَمٗمَ  ؾِمْئُتْؿ، ََم٣م افْمَٚمُٙمقا: هَمَٗم٣مَل  زَمْدرٍ  َأْهؾِ  إلَِم  اؿم   يَمُ٘مؿُ  َوصَم

 .(1)َأفْمَٙمؿُ  َوَرؽُمقيُمفُ  اهلل ُ: َووَم٣مَل  فُمَٚمَر، فَمْٝمٛم٣َم هَمَدََمَٔم٦ْم  يَمُ٘مْؿ، نَمَٖمْرُت  هَمَٗمْد : َأوْ  اجَلٛم ٥ُم،

 )همقائد(:

 أزمق وىمٛمٝمتف اظمّ٘مل، ايمّٙمْخٚمل -فمٚمرو: زمٙمتٔم٥م أيب واؽمؿ- زَمْٙمَتَٔم٥م أيب زمـ ضَم٣مؿم٤ِم .1

ٌْد زمـ أؽمد زمٛمل ضمٙمٝمُػ  حمّٚمد، أزمق: وومٝمؾ اهلل ، فمٌد  . ايمٔمزى فَم

 (،) اهلل رؽمقل َمع ىمٙمٜم٣م واظمُم٣مهد زمدًرا ؾمِٜمد اظمٜم٣مصمريـ، َمُم٣مهغم َمـ

 . راَمًٝم٣م هم٣مرؽًم٣م وىم٣من ايمروقان، زمٝمٔم٥م وؾمِٜمد

 اظمٗمقومس هم٘مّٙمٚمف اإلؽم٘مٛمدري٥م، ص٣مضم٤م اظمٗمقومس إلم زم٘مت٣مب () اهلل رؽمقل زمٔمثف

 َمٔمف وزمٔم٧م ،"ضم٘مٝمؿ فمٛمد َمـ صم٣مء ضم٘مٝمؿ أٞم٦م": يمف ووم٣مل ىمالَمف، واؽمتحًـ

 ؽمٛم٥م زم٣مظمديٛم٥م سمقدم. َمٟمَمٛمف إلم يقصٙمف َمـ َمٔمف وأرؽمؾ (،) اهلل يمرؽمقل ٥مهبدي

 ريض فمٖم٣من زمـ فمثامن فمٙمٝمف وصعّم  ؽمٛم٥م، ؽمٌٔمكم أو وؽمتكم َخس ازمـ وهق شمالشمكم،

 .(1فمٛمف) اهلل

 اظم٣ًمرفم٥م زم٣مٓفمؼماف زم٣ميمذٞم٤م وسمٟمويؾ ايمٖمٔمؾ َمـ ؾمٝمؿ اظمخٙمِمكم.  .1

 أٓ ٞم٣ًمرع دم احل٘مؿ فمعم أضمد زم٣ميم٘مٖمر. .3
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 .إذا مل ي٘مـ َمُمٜمقًرا زم٣مظمٔم٣ميص ٥م ذوي اهلٝمئ٥م، وفمـ ايمٔم٣ميصصمقاز ايمٔمٖمق فمـ زيم .4

5. 

ا
ا

 لٌبلابالٌسلادس

 لقأمثلايا

 مهاأفاليالدلبٍغنيا

 ولقأئمتالدلخمذمني
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ا

امهاأفاليالدلبٍغنيا

اولقأئمتالدلخمذمني

القأوي

 أثر الكلمة الطيبة
أزمق ايمقهم٣مء ايمٌٕمدادي أٞمف َمر أٞمقذوان فمعم رصمؾ يٕمرس ؾمجر ايمزيتقن  ذىمر

ن نمرؽمؽ ايمزيتقن وهق ؾمجر زمْملء اإلشمامر همٟمصم٣مزمف: نمرس اهمٗم٣مل يمف: يمٝمس هذا أو 

ومٌٙمٛم٣م همٟمىمٙمٛم٣م وٞمٕمرس يمٝمٟمىمؾ َمـ زمٔمدٞم٣م، همٗم٣مل أٞمقذوان: زه: أي: أضمًٛم٦م،  َمـ

وىم٣من إذا وم٣مل زه ئمْمل َمـ ومٝمٙم٦م يمف أرزمٔم٥م آٓف درهؿ، همٗم٣مل: أهي٣م اظمٙمؽ ىمٝمػ 

يتٔمج٤م َمـ نمرد وإزمْم٣مء شمٚمره همام أهع َم٣م أشمٚمرت همٗم٣مل: زه، همزيد أرزمٔم٥م آٓف 

ٚمرت ؾمجري دم ؽم٣مفم٥م أطمرى، همٗم٣مل ايمرصمؾ: ىمؾ ؾمجر يثٚمر دم ايمٔم٣مم َمرة، وومد أشم

 .َمرسمكم، همٗم٣مل: زه، همزيد َمثٙمٜم٣م همٚم٢م همٗم٣مل: إن وومٖمٛم٣م فمٙمٝمف مل ي٘مٖمف َم٣م دم طمزائٛمٛم٣م

إطمقاين وأضم٣ٌميب دم اهلل ! أضمًـ هذا ايمُمٝم٥ٌم ايم٘مٌغم دم ايم٘مالم َمع خمٙمقق َمثٙمف، 

 هم٘مؿ حتِمؾ فمعم إَمقال َمـ طمزائـ هذا اظمخٙمقق ايمذي يٖمٛمك وسمٖمٛمك طمزائٛمف.

اهلل ايمذي ٓ يٖمٛمك وٓ سمٖمٛمك طمزائٛمف، هم٘مؿ ئمْمٝمٛم٣م، هم٘مٝمػ يمق أضمًٛم٣م ايم٘مالم فمـ 

 .}  {: وهق ايمٗم٣مئؾ
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 تليق بمحبوبك صلاة صل  
 وصٙم٦م همٙماّم ، همتٌٔمٜم٣م طمْم٣مَمف همجّرت، همٟمفمجٌٜم٣م مجالً  رأت همٟمرةً  أنّ  حي٘مك

 زمحجٚمف َمٗم٣مرٞم٥مً  ايمٖمٟمرة زمٝم٦م زم٣مب ٕمرِص  َمتٟمَّمال اجلٚمؾ وومػ زمٝمتٜم٣م، زم٣مب إلم

ا ايم٘مٌغم  .صمدًّ

 أو زمٚمحٌقزمؽ سمٙمٝمؼ داًرا سمتخذي ان إَّم٣م :وم٣مئالً  ايمٖمٟمرة اجلٚمؾ همٛم٣مدى

 ! زمدارك يٙمٝمؼ حمٌقزًم٣م سمتخذي

٣ًٌم(، ايمٖمقائد زمدائع) دم ايم٣ًمزمٗم٥م إؽمْمقرة أورد أن زمٔمد ايمٗمٝمؿ ازمـ وم٣مل  خم٣مؿم

 َمٔمٌقًدا سمتخذ أو!، قدكزمٚمٔمٌ سمٙمٝمُؼ  صالةً  سمِمقّم  أن إَّم٣م: َوَم٠مَمٛم٥م َم٠مَمـ ىمؾ

 .زمِمالسمؽ يٙمٝمُؼ 

 المسلم في ميدانه كالأسد
ْت  {:وم٣مل سمٔم٣ملم َتٛمِْٖمَرٌة * هَمر  ًْ ٌر َُم ُْؿ مُحُ ـِ ايمت ْذىمَِرِة َُمْٔمِرِوكَم * ىَمَٟمهن  ْؿ فَم هَماَم هَلُ

َقَرةٍ  ًْ ـْ وَم ءِ  هَماَم  َأيْ .}َِم َٓ ٠ُم ـَ  ايْمَ٘مَٖمَرة هِلَ ٌََٙمَؽ  ايم ِذي رُهؿْ  يَمْٝمفِ إِ  سَمْدفُمقُهؿْ  مِم ٣م وِم  زمِفِ  َوسُمَذىمِّ

ُؿْ  ـْ  ٞمَِٖم٣مرهؿْ  دِم  َُمْٔمِرِوكَم.. ىَمَٟمهن  ّؼ  فَم ـْ  مُحُر فَمٛمْفُ  َوإفِْمَراوٜمؿْ  احْلَ  . ايْمَقضْمش مُحُر َِم

 َمـ همرت ، َمًتٛمٖمره زمحٚمرّ  زم٣مٕؽمد، وايم٘مٖم٣مر اظمتجقل ايمدافمل وصػ هم٣مهلل   

 ؽمد.إ َمثؾ يراه ايمٛم٣مس ايمتجقل دم ايمدافمل ؟ َمـ دافمل هذا ، ومًقرة
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صمٔمؾ  يمذيمؽ زمًٝمْم٥م ؟ اجلقيم٥م هؾ  ،ؽمدإ دم جتقايمف فمعم ايمٛم٣مس َمثؾ هم٣ميمدافمل

 . ومقة همٝمف ٞمقَمف ىمالَمف همٝمف ايمٗمقة، ضمتكو ،ٗمقةايماهلل دم ضمرىم٥م ايمدافمل 

 أن يريد هم٣مهلل َمٔمف، اهلل ٞمٌمة ٕن اهلل، ومقة َمع َمرزمقؿم٥م ايمدافمل ومقة يمذيمؽ

 .ايم٘مٜمػ أهؾ دم أـمٜمره٣م ىمام همٝمؽ، ضم٘مٚمتف همٝمؽ، رمحتف همٝمؽ، ومدرسمف يٓمٜمر

ىم٣من هٛم٣مك راٍع، يرفمك نمٛمٚمف، همقصمد أؽمدًا صٕمغمًا، همرزم٣مه َمع أٞمف وحي٘مك: 

ايمٕمٛمؿ، وذم يقم َمـ إي٣مم صم٣مء أؽمد ىمٌغم، همقصمد إؽمد ايمِمٕمغم ايمذي سمرزمك َمع 

ايمٕمٛمؿ، يٚمُمك َمع ايمٕمٛمؿ ويرفمك احلُم٣مئش َمٔمٜمؿ همذه٤م إيمٝمف ووم٣مل يمف: أٞم٦م أؽمد 

٤م زمف إلم ايمٌئر وأراه صقرسمف، همٔمرف همٝمٗمقل يمف: أٞم٣م نمٛمؿ ! همٟمطمذه إؽمد ايم٘مٌغم وذه

همٜمرب َمٛمف ىمؾ  زأرة، رأ، همرصمع همززأرة ٣مل يمف: ارصمع إلم ايمٕمٛمؿ وازأرأٞمف أؽمد، همٗم

ايمٕمٛمؿ.. همٜم٘مذا أهي٣م اظمًٙمٚمقن أٞمتؿ ُأؽمد.. يمًتؿ فمرب وٓ فمجؿ.. يمًٛم٣م ىمذا وٓ 

ىمذا.. ٞمداء اجل٣مهٙمٝم٥م ٞمؼمىمف، هم١مذا ومٙمٛم٣م فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٔم٣مرف همال زمٟمس، ويم٘مـ 

صمٔمٙمٛم٣م دم ()، اهلل ()ٝم٥م.. همٛمرصمع أَم٥م واضمدة .. أَم٥م حمٚمدٞمؼمك ايمٔمِمٌ

ُ٘مْؿ  َم٘م٣من رهمٝمع وصمٔمٙمٛم٣م يمٙمٔم٣ممل ىمٙمف  ُتُ٘مْؿ أَم٥م َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزم  َوإِن  َهِذِه ُأَم 

ُٗمقنِ   . (1()1)هَم٣مسم 
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 الحيوان يعرف مقصده
 همٜمؾ فمرهمٛم٣م َمٗمِمدٞم٣م ؟

َم٣م آىمؾ إٓ إذا سمّمع إفمُم٣مب أَم٣مم إؽمد همٝمتٔمج٤م إؽمد، ويٗمقل: أٞم٣م 

ايمٙمحؿ ٕن اهلل طمٙمٗمٛمل ٕىمؾ ايمٙمحقم ٓ إفمُم٣مب، وٕىمقن َمٙمؽ ايمٕم٣مزم٥م، وه٘مذا 

يمق وؤم٦م ايمٙمحؿ أَم٣مم إنمٛم٣مم همتتٔمج٤م، وسمٗمقل: أٞم٣م يم٦ًم احلٝمقاٞم٣مت اظمٖمؼمؽم٥م 

 .َم٣م طمٙمٗمٛمل اهلل يمذيمؽ، طمٙمٗمٛمل اهلل ٔىمؾ إفمُم٣مب، وأفمْمك ايمٙمٌـ

  .ٙمٗمف اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم؟هم٣محلٝمقان ئمرف َمٗمِمد ضمٝم٣مسمف وايمٕم٣مهمؾ ٓ ئمرف ظم٣مذا طم

ـْ َأيِب  وأذىمر يم٘مؿ زمٔمض احلٝمقٞم٣مت ايمتل ٞمْمٗم٦م وزمٝمٛم٦م َمٗمِمده٣م دم احلٝم٣مة، همَٔم

ٌََؾ فَمعَم ايمٛم ٣مِس ( )َصعم  َرؽُمقُل اهلل ِ  :ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف وَم٣مَل  ٌِْح شُمؿ  َأوْم َصاَلَة ايمِم 

قُق زَمَٗمَرًة إِْذ  "هَمَٗم٣مَل: ًُ ٣مزَمْٝمٛم٣َم َرصُمٌؾ َي هَبَ ٌََٜم٣م هَمَيَ
اَم  :هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ،َرىمِ َذا إِٞم  ْ ُٞمْخَٙمْؼ هِلَ ٣م مَل إِٞم 

ٌَْح٣مَن اهلل ِ زَمَٗمَرٌة سَمَ٘مٙم ُؿ؟! "هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٣مُس : "(1)طُمٙمِْٗمٛم٣َم يمِْٙمَحْرِث  هَم١ميِنِّ  "هَمَٗم٣مَل :"ؽُم

َذا َأَٞم٣م َوَأزُمق زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمرُ  ـُ هِبَ ٣م شَمؿ   "ُأوَِم ْئ٤ُم َوزَمْٝمٛمَاَم  "َوََم٣م ُِهَ َرصُمٌؾ دِم نَمٛمَِٚمِف إِْذ فَمَدا ايمذِّ

ُف اؽْمَتٛمَْٗمَذَه٣م َِمٛمْفُ  ْئ٤ُم  ،هَمَذَه٤َم َِمٛمَْٜم٣م زمَُِم٣مٍة هَمَْمَٙم٤َم ضَمت ك ىَمَٟمٞم  َهَذا  :هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمذِّ

ي ٣م نَمغْمِ َٓ َرافِمَل هَلَ ٌُِع َيْقَم   ً ٣م َيْقَم ايم ـْ هَلَ ٣م َِمٛمِّل هَمَٚم هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٣مُس  "اؽْمَتٛمَْٗمْذهَتَ
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:" ٌْ َذا َأَٞم٣م َوَأزُمق زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمرُ  "وَم٣مَل: "َح٣مَن اهلل ِ ِذْئ٤ٌم َيَتَ٘مٙم ُؿ ؟! ؽُم ـُ هِبَ  "هَم١ميِنِّ ُأوَِم

٣م شَمؿ    .          (1( )1)َوََم٣م ُِهَ

فمٛمدَم٣م يّمٝمع اإلٞم٣ًمن َمٗمِمد ضمٝم٣مسمف جئمؾ َمٗمِمد ضمٝم٣مسمف ايمدٞمٝم٣م وسمرزمٝم٥م      

صٕم٣مره٣م  ٥م سمريبإوٓد وسمقهمغم احل٣مصم٣مت ويّمؾ اإلٞم٣ًمن فمـ ايمِمقاب، وايمٗمْم

، أن يٗمٝمؿ أواَمر اهلل دم ضمٝم٣مسمف، اهلل َمـ أصمٙمف َمٗمِمد طمٙمٗمفيمف ىمذيمؽ، ويم٘مـ اإلٞم٣ًمن 

 ويٗمٝمؿ ايمٛم٣مس ايمٌٔمٝمديـ فمـ اهلل فمعم أواَمر اهلل سمٔم٣ملم. 

 ماذا لو تركنا مقصد الحياة؟
 )قصتين (

رصمؾ اؾمؼمى ؽم٣مفم٥م ويم٘مـ َمع َمرور ايمقوم٦م سمٔمْمٙم٦م، همٟمفمْم٣مه٣م يمٙم٣ًمفم٣مت إولم: 

ٜم٣م همقصمده٣م نمغم ص٣محلف يمالؽمتٔمامل، همٟمفمْم٣مه٣م يمِم٣مضمٌٜم٣م، يمٝمِمٙمحٜم٣م، همٖمحِم

 همٟمطمذه٣م وأيمٗم٣مه٣م دم ؽمٙم٥م ايمززم٣ميم٥م، ظم٣مذا؟ ٕهن٣م مل سمٗمؿ فمعم اظمٗمِمد؟.

 :أؾمٝم٣مء ٥مايمٖمالح يُمؼمى ايمٌٗمرة ٕرزمٔمايمث٣مٞمٝم٥م: 

 ( ري إرض.1     ( سمُمتٕمؾ دم ضمراشم٥م إرض.1

 زم٣ميمقيمد . ( يمتٟمت4   ( يمٝمحٙم٤م َمٛمٜم٣م ايمٙمٌـ .      3

ا ىمنت أرصمؾ ايمٌٗمرة ، همٜمل ٓ حترث إرض ، وٓ سمًٗمك ايمـزرع ، ويم٘مـ إذ
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 وٓ حتٙم٤م ايمٙمٌـ ، همُتًٙمؿ يمٙمجزار زمٟمي شمٚمـ ، وىمذيمؽ يمق ص٣مرت فمٗمٝماًم ٓ سمٙمد .

وسمٔمٌٝمـد زمٔمث٦م ظمٗمِمد، وهق ايمٔمٌقديـ٥م ايم٘م٣مَمٙمـ٥م هللهمٜم٘مذا أَم٥م ايمٛمٌل     

ط فمٙمٝمٜمـ٣م أي .. هم١مذا سمرىم٦م اظمٗمِمد ، همتًٙمؿ ٕي صمـزار ، أي يًـٙمايمٛم٣مس هلل

اهلل يٌـ٣ملم مل شمـؿ(  اجلدد ايمِمٙمٝمٌٝمكم – ايمٗمداَمك ايمِمٙمٝمٌٝمكم –ـم٣ممل نم٣مؾمؿ ) ايمتت٣مر 

 إلَِم  سَمَٔمـ٣ملَم  اهلل ُ َأْوضَمك: فمٝم٣مض زمـ ايمٖمّمٝمؾ وم٣مل ،زمٟمي واٍد هتٙمؽ ، وفمعم يد َمـ هتٙمؽ 

ـْ  فَمَِم٣ميِن  إَِذا ":َأْٞمٌَِٝم٣مئِفِ  زَمْٔمضِ  ْْم٦ُم  َئْمِرهُمٛمِل ََم ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  ؽَمٙم  (1( )1)" َئْمِرهُمٛمِل َٓ  ََم

 ىقصة الطفل بائع الحلو
اومؼمض أضمد ايمِم٣محلكم َم٣مٓ، هم٣ميمذيـ اومؼمض َمـٛمٜمؿ صمـ٣مءوا يمٝمْمٙمٌـقا أَمـقاهلؿ،     

، همقاهمؼ أٞمف يمٝمس َمٔمف رء، همٗم٣مل هلؿ: اصمٙمًقا همجٙمًـقا، واٞمتٓمـروا همـرج اهلل 

وذم هذا احلكم صم٣مء صٌك يٌٝمع احلٙمقى همٗم٣مل يمف: زم٘مؿ احلٙمقى ايمتـل َمٔمـؽ ؟ ومـ٣مل 

ٌل: زم٘مذا وىمذا، همٗم٣مل يمف همرومٜم٣م فمـعم هـ٠مٓء اجل٣ميمًـكم، همٖمرومٜمـ٣م وأراد شمٚمــ ايمِم

وأطمـذ  ،احلٙمقى، همٗم٣مل يمف: اصمٙمس َمع ه٠مٓء، همٌ٘مك ايمِمٌل، ووم٣مل: أزمك ييزمٛمل

همٌٔمد همؼمة َمـ زم٘م٣مئف صم٣مء رصمؾ وَمٔمف هداي٣م وأَمقال وأفمْم٣مهـ٣م يمٙمرصمـؾ  ،دم ايمٌ٘م٣مء

قا ايمِمـٌل ايمِم٣ميمح، همٗم٣مل يم٘مؾ اجلٙمقس: همرومقه٣م فمٙمٝم٘مؿ وطمـذوا ضمٗم٘مـؿ وأفمْمـ

أوًٓ ضمٗمف همام أسمك هذا اظم٣مل إٓ زمٌ٘م٣مء ايمِمٌل، أٞمتؿ صمئـتؿ وصمٙمًـتؿ وَمـ٣م ىمـ٣من دم 

همٚمـ يٌ٘مـك َمــ أصمـؾ  ،ٞمٝمت٘مؿ ايمٌ٘م٣مء همٌٌ٘م٣مء هذا ايمِمٌل ٞمزيم٦م ايمرمح٥م َمـ اهلل 
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 .(.1) ضمتك سمٛمزل ايمرمح٥م فمعم أَم٥م ايمٛمٌل أَم٥م ايمٛمٌل حمٚمد 

 الإحساس بالمسئولية    
َٕمـ٥م ىمٙمٜمـ٣م همٛمتقصمـف إلم اهلل، وٞمٗمـقل: إن هـ٠مٓء إذا ٞمحـ ٞمُمـٔمر زمٚمًـئقيمٝم٥م ا     

فم٣ٌمدك، يمق َم٣مسمقا فمعم ذيمؽ هؿ يدطمٙمقن ايمٛم٣مر، َمثؾ إم ايمتل رأت ازمٛمٜم٣م يًـٗمط دم 

ايمتٛمقر همتٌ٘مك وسمٌمخ وسمٗمقل ويمدى هم٣ميمٛم٣مس يذهٌقن إيمٝمٜم٣م وخيرصمـقن ازمٛمٜمـ٣م َمــ 

 ايمٛم٣مر.. هم٣مٕم ىمؿ سمٖمرح ؟.

 .(1) وفمٓمٝمؿ صمداً  جي٤م إؾمٔم٣مر اظمًٙمؿ أٞمف َمًٙمؿ وأن اإلؽمالم نم٣مرم     

 بكاء الخادم
دم همؼمة اضمتالل اإلٞمجٙمٝمز يمٙمٜمٛمد ىم٣من هٛم٣مك رصمؾ َمًٙمؿ خيـدم رصمـؾ إٞمجٙمٝمـزي     

وأهسمف، وفمٛمدَم٣م ومًٚم٦م اهلٛمد وزم٣مىمًت٣من، وأراد اإلٞمجٙمٝمز أن يرضمٙمقا فمـ ايمٌالد ، 

همٗم٣مل اإلٞمجٙمٝمزي : ظمـ٣مذا سمٌ٘مـك ؟! .. أٞمـ٣م رسمٌـ٦م يمـؽ  ،همٌ٘مك اظمًٙمؿ زم٘م٣مًء ؾمديدا

َمــ أصمـؾ ذيمـؽ،  لٛم٣م إلم اٞمجٙمؼما، همٗم٣مل اظمًـٙمؿ : أٞمـ٣م ٓ أزم٘مـسمرسمٝم٤م ايمذه٣مب َمٔم

أٞمـ٣م أؿمٝمٔمـؽ دم  :ويم٘مـ إذا مل سم٘مـ َمًٙمؿ سمذه٤م إلم ٞم٣مر صمٜمٛمؿ، همٗم٣مل اإلٞمجٙمٝمـزي

ىمؾ َم٣م سمريد وأؽمٙمؿ هق وأهسمف.. هذا يٌ٘مك وٞمحـ ٓ ٞمٌ٘مك َمـ أصمـؾ أَمـ٥م ايمٛمٌـل 

  وَمـ أصمؾ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٙمٜم٣م، هؿ خي٣ميمٖمقن أَمر اهلل ؿ وٓ ويمٝمس يمٛم٣م هؿ وٓ نمـ

ن واظمجـقس إذا مل ون واظمٙمحـدقرىمـ ضمزن، همـ٣ميمٝمٜمقد وايمٛمِمـ٣مرى واظمُمـهم٘مر وٓ

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

226  

ويٚمقسمقا فمعم ذيمؽ سمـٟمسمك فمٙمـٝمٜمؿ إضمـقال دم  ويتٌٔمقا رؽمقيمف  ي٠مَمٛمقا زم٣مهلل 

ايمٗمػم وذم احلمم شمؿ يدطمٙمقن ٞم٣مر صمٜمٛمؿ ويمٝمس يمٛم٣م هؿًّ وٓ نمؿًّ وٞمحـ ٞمتِمقر هـذا 

 .اظمٛمٓمر 

 .(1)؟!!!!دم زم٘م٣مئف ايمِم٣مدق ٜمؾ زم٘مٝمٛم٣م َمثؾ اخل٣مدمهم       

 بالمجاهدة تأتي المكاشفة
فمٙمٝمف اجلٜمد اظمْمٙمقب، أن  اهلل )سمٔم٣ملم( َمثال: ايمذي جيتٜمد يمٙمزرافم٥م، ي٘مُمػ      

يٌذل فمعم إرض ضمتك خترج ايمزرافم٥م.. وايمذي يريد ايمذه٤م وايمٖمّم٥م َمـ 

إرض، هم٣مهلل ي٘مُمػ يمف، سمرسمٝم٤م اجلٜمد فمعم إرض، ضمتك خترج ايمذه٤م 

ي٘مُمػ يمٙمدافمل فمـ ايمدفم٣مء اظمٖمٝمد  زمٗمدر اظمج٣مهدة واهلل هم٣مظم٘م٣مؾمٖم٥م  وايمٖمّم٥م..

 ." ايمٙمٜمؿ أهٙمؽ اظمممىمكم زم٣مظمممىمكم وأطمرصمٛم٣م َمـ زمٝمٛمٜمؿ ؽم٣مظمكم "

ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ ظم٣م همٗمدوا اظم٣مء دم ايمًـٖمر، سمٖم٘مـروا ىمٝمـػ يتقوـٟمون      

 (.1آي٥م ايمتٝمٚمؿ ) ()اهلل  هم٤ًٌٌم هم٘مرهؿ أٞمزل

 الوقت غالي 
زم٣مظمدرؽم٥م زمٔمض ايمْمالب يقاصؾ ومـراءة ايم٘متـ٣مب وزمٔمّمـٜمؿ دم ووم٦م ايمٖمًح٥م       

يٟمىمؾ ايمْمٔم٣مم ىمؾ ضم٤ًم اهتامَم٣مسمف.. هم٣ميمقومـ٦م ىم٣ميمٗمْمـ٣مر.. همت٘مـقن ىمـؾ فمرزمـ٥م دم 

ايمٗمْم٣مر همٝمٜم٣م فمٚمؾ.. فمرزمـ٥م همٝمٜمـ٣م ايمِمـالة .. وفمرزمـ٥م همٝمٜمـ٣م ايمٗمـرآن.. وفمرزمـ٥م همٝمٜمـ٣م 
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 ايمذىمر.. وفمرزم٥م همٝمٜم٣م ايمزي٣مرات.. وفمرزم٥م همٝمٜم٣م اجلٜمد وه٘مذا.

 مع الحيرة تأتي الحيلة 
ايمزرافم٥م، ويمـٝمس فمٛمـده أرض، وٓ حمـراث، وٓ ضمرهم٥م رصمؾ يريد أن حيؼمف  

  .زمذور، همامذا يٖمٔمؾ ؟

يذه٤م إلم ص٣مضم٤م إرض ويٗمقل يمف : افمْمٛمل أروؽ ٕزرع همٝمٜم٣م زم٣مإلجي٣مر، 

أو زم٣ميمٛمِمػ، شمؿ يُمؼمى ايمٌذور، شمـؿ حيـرث إرض، ويّمـع همٝمٜمـ٣م ايمٌـذور، شمـؿ 

 ك زارع .يًٗمٝمٜم٣م، همٜمق سمٔمٙمؿ، واصمتٜمد ىمٝمػ يزرع، همٙمذيمؽ يًٚم

ٓ يٗمـرأ وٓ  _ : ص٣مرت فمٙمٝمف ومّمٝم٥م دم اظمح٘مٚم٥م وهـق أَمـلورصمؾ آطمر

وصم٣مءت إيمٝمف ورومـ٥م اإلفمـالن َمــ اظمح٘مٚمـ٥م ، همٝمـذه٤م إلم رصمـؾ   _ي٘مت٤م 

دارس دم ايمٗمري٥م همٝمٗمرأ يمف ايمقروم٥م همٝمٗمقل يمف : هذه ايمقروم٥م إفمـالن زمٗمّمـٝم٥م ىمـذا 

، وإن مل سمذه٤م إلم اظمح٘مٚم٥م وَمٔمـؽ اظمًـتٛمدات دم اظمقفمـد اظمحـدد سمًـجـ 

يْمٙم٤م َمٛمف َمًتٛمدات ىمذا وىمـذا ، شمـؿ يٗمـقم  واظمح٣مَمل، اظمح٣مَملهمٝمذه٤م إلم 

ــقن،  اظمحــ٣مَمل ــ٠مٓء ٓ ئمرهم ــ٥م .. همٜم ــ٥م دم اظمح٘مٚم ــقم ايمٗمّمــٝم٥م زم٣مظمراهمٔم دم ي

هؿ ؿ، ٞمذه٤م هبؿ إلم ايمٔمٙمامء، يمٝمٔمٙمٚمقويتدزمرون، هم٘مذيمؽ ايمذيـ ٞمجتٜمد فمٙمٝمٜم

 (.1ايمخ ) ايمديـ وايمقوقء وايمِمالة وايمِمٝم٣مم..
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 القاطرة للقطار الدعوة للأعمال مثل
 زم٣مومل يمًح٤م ايمٗمقة همٝمف سم٘مقن ايمذي ايمٗمْم٣مر رأس ىمٚمثؾ َمث٣مهل٣م اهلل إلم ايمدفمقة

 سمٙمٝمٜم٣م ايمتل شمؿ اخل٣مص٥م ايمدرصم٥م ٕهؾ هل طمٙمٖمف سم٘مقن ايمتل واظمٗمْمقرة ايمٗمْم٣مر

 .  همٝمف َمقصمقدة ايمالزَم٥م ايمٗمقة سم٘مقن أن طمٙمٖمف، زمممط ىمٙمٜم٣م يًحٌٜم٣م ايمرأس...ايمخ

 اظمراد يتؿ همٙمـ يمٙمًٝم٣مرة ايمٗمْم٣مر َم٘مٝمٛم٥مو يمٙمٗمْم٣مر ايمًٝم٣مرة َم٘مٝمٛم٥م رىمٌٛم٣م ويمق

 آفمامل إلم ايم٣ًمضم٥ٌم اإليامن ومقة إلم ٞمحت٣مج . ىمذيمؽ.همٝمٜمام اهلٙم٘م٥م وؽمت٘مقن

 . ايمِم٣محل٥م

 ايمدٞمٝم٣م، زمٝمٗمكم أهؾ زمٛمٓم٣مم ويم٘مـ آؽمالم، سمْمٌٝمؼ ٞمريد اظمْمٙمقب فم٘مًٛم٣م ايمٝمقم

 . ايمدٞمٝم٣م أهؾ وزمٟمؽم٣ٌمب ايمدٞمٝم٣م أهؾ

 اإليامن َمٗمتّمٝم٣مت فمعم يًغم ؽمقف ومقي زم٣ميمٕمٝم٤م يٗمٝمٛمف ي٘مقن ايمذي

 (.1)واإلؽمالم

 الدين مثل الشجرة
ايمـديـ اإلؽمـالَمل َمث٣ميمـف، رمحـف اهللٌقول الشٍخ محمد عمز البالمبوري   

ٌَـ٥ًم ىَمَُمـَجرٍة   :وم٣مل سمٔم٣ملمَمثؾ ايمُمجرة،  َب اهللُّ ََمَثاًل ىَمٙمَِٚمـ٥ًم ؿَمّٝم َأمَلْ سَمَر ىَمْٝمَػ رَضَ

٥ٌٍَم َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايمً ُب ؿَمّٝم ٣م َوَيْيِ امء سُم٠ْمِتَ ُأىُمَٙمَٜم٣م ىُمّؾ ضِمكٍم زم١ِمِْذِن َرهّبَ

اهللُّ إَْمَث٣مَل يمِٙمٛم٣ّمِس يَمَٔمّٙمُٜمْؿ َيَتَذىّمُرونَ 
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ؾمجرة اإلؽمالمو





 بها:  احمليط احلائط

 الداعي مثل الشمس
هم٣ميمُمٚمس خترج زم٣ميمٛمقر فمعم وومتٜم٣م وزمدون سمٟمطمغم، وىمذيمؽ ايمدافمل خيرج  

 يمٙمدفمقة، فمعم ايمقوم٦م، وزمٛمقر اهلداي٥م

ايمُمٚمس َمتحرىم٥م ويمٝم٦ًم صم٣مَمدة دم َم٘م٣مهن٣م .. وىمذيمؽ ايمدافمل َمتحرىم٣م زمكم   .1

  ٛم٣مس، زم٣ميمدفمقة إرم اهلل ىم٣ميمُمٚمس، يمٝمٌٙمغ ديـ اهللايم

 دم واخل٣مرج ايمدافمل وىمذا، واظمٕمرب اظمممق زمكم َم٣م سم٠مشمر زم١مذاومٜم٣م ايمُمٚمس .3
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 وأضمقال َمقسمف وأضمقال دٞمٝم٣مه أضمقال فمٙمٝمف ويًٜمؾ، ايمٔم٣ممل دم صمٜمده ي٠مشمر اهلل ؽمٌٝمؾ

 .اهلل زم١مذن يٛمجٝمف اجلٜمد هذا ،واظمُمٗم٣مت إهقال مجٝمع َمـ أطمرة وأضمقال ايمػمزخ

ايمُمٚمس سمٖمٝمد ىمؾ ايمٛم٣مس، سُمٔمْمٝمٜمؿ ايمّمقء واحلرارة، زمدون أصمر .. هم٘مذيمؽ  .4

ـْ ايمدافمل إرم اهلل ٓ يٟمطمذ أصمره إٓ َمـ اهلل، وم٣مل سمٔم٣مرم َوََمآ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َِم

 َمـ أضمد. شمٛم٣مءً  وٓ آ يٛمتٓمر ؾم٘مرً 1َأصْمٍر إِْن َأصْمِرَي إِّٓ فَمعَمَ َرّب ايْمَٔم٣مظمَكِمَ 

يمُمٚمس سمتحرك فمقم ىمؾ ايمٔم٣ممل ) ايمِم٣ميمح وايمْم٣ميمح ( همٙمٝمس فمٛمده٣م ضمززمٝم٥م وٓ ا .5

وىمذيمؽ ايمدافمل .. فمِمٌٝم٥م وٓ فمٛمٌمي٥م، سمٗمقل أؿمٙمع فمقم ه٠مٓء وأسمرك ه٠مٓء

يتحرك فمقم ىمؾ ايمٛم٣مس ) فمرهبؿ وفمجٚمٜمؿ ، نمٛمٝمٜمؿ وهمٗمغمهؿ ، ..( ضمريص فمقم 

 .هداي٥م ىمؾ ايمٛم٣مس 

.. وىمذيمؽ ايمدافمل يًتٚمد  وسُمٛمغم زمف ايمٔم٣مملايمُمٚمس سمًتٚمد ٞمقره٣م َمـ اهلل .6

 وُيٛمغم زمف ايمٔم٣ممل ىمٙمفٞمقر اإليامن َمـ اهلل

ايمُمٚمس ٓ سمتقومػ دومٝمٗم٥م واضمدة، ويمق سمقومٖم٦م ٕـمٙمٚم٦م ايمدٞمٝم٣م، وهمًد  .7

ٞمٓم٣مم ايمٔم٣ممل.. وىمذيمؽ ايمدافمل يمق سمقومػ فمـ ايمدفمقة يمٖمًد ايمٛم٣مس وسمرىمقا 

َٝمْٝمٛم٣َمُه َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم يمَُف َأَو ََمـ ىَم٣مَن ََمْٝمت٣ًم هَمَٟمضْم  وَمُمقا دم ايمٓمٙمامت، وم٣مل سمٔم٣مرمأَمر اهلل

ـَ  ُٞمقرًا َيْٚمًِم زمِِف دِم ايمٛم٣ّمِس ىَمَٚمـ َّمَثُٙمُف دِم ايمّٓمُٙماَمِت يَمْٝمَس زمَِخ٣مِرٍج َّمٛمَْٜم٣م ىَمَذيمَِؽ ُزّي

ـَ ََم٣م ىَم٣مُٞمقْا َئْمَٚمُٙمقنَ    (2.)يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري
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 اٞم٘مًٖم٦م أو سمتحرك مل همٙمق إهمؼ، ودم َمداره٣م دم َمتحرىم٥م ايمُمٚمس .8

ٖمزع وايمقصمؾ وآوْمراب .. وىمذيمؽ يمق سمقومػ ٕص٣مب ايمٛم٣مس اخلقف وايم

 ايمدافمل حلؾ آوْمراب دم ايمٔم٣ممل هم١مي٣مك أهي٣م ايمدافمل احلٌٝم٤م َمـ ايم٘مًقف.

 اجل٣ٌمل أو ايمًح٣مب أو ايم٘مًقف أو يمٙمقومقف سمٔمرو٦م ايمُمٚمس ويمق .9

.. َمٛمٜم٣م آؽمتٖم٣مدة سمٗمؾ اظمقاٞمع زمٗمدر ويم٘مـ َمقصمقدة سم٘مقن هم٣ميمُمٚمس ايمٔم٣ميمٝم٥م

 سمقصمد ٓ َمتحرىم٥م  يمٝم٦ًم اجلامفم٥م أن همٙمق اهلل ؽمٌٝمؾ دم واخل٣مرج ايمدافمل َمث٣مل

 وٓ يًتٖمٝمدون ٓ همٜم٠مٓء زمالده٣م طم٣مرج احلرىم٥م سمقصمد وٓ َمٗم٣مَمٜم٣م دم احلرىم٥م

 زمدون  ايمٔمٙمؿ ٞمقر زمدون ويم٘مـ َمقصمقدة احلرىم٥م  أن ويمق.. ايمٔم٣ممل َمٛمٜمؿ يًتٖمٝمد

 صمداً  ومٙمٝمٙم٥م ويم٘مـ َمقصمقدة هم٣مٓؽمتٖم٣مدة ايمذىمر ٞمقر زمدون  ايمٔم٣ٌمدات ٞمقر

 .آؽمتٖم٣مدة سمٗمٙمؾ ايمِمٖم٣مت ٥مومٙم ويم٘مـ سم٠مشمر واحلرىم٥م

ومٖم٦م ايمُمٚمس دم َم٘م٣مهن٣م ظمٙمٜم٣م ايمٛم٣مس َمـ فمرب وَمـ فمجؿ .. إذا سمق .12

 وىمذيمؽ ايمدافمل يمق سمقومػ دم َم٘م٣مٞمف ظمٙمف ايمٛم٣مس.

ايمُمٚمس سمتحرك دائام دم همٙم٘مٜم٣م وٓ سمٗمػ .. وىمذيمؽ ايمدافمل  .11

 (.1يتحرك دم دفمقسمف وٓ يتقومػ ضمتك اظمقت)
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 الدين جهد
 : ]جهد الدين [نضرب مثالين لتوضيح 

ُٞمِمقم ىمؾ يقم َخـس صـٙمقات، يقول الشيخ مقبول أحمد: املثال األول

الة وٓ سُمًـٚمك صـ وايمِمالة فم٣ٌمرة فمـ ومٝم٣مم ورىمقع وؽمجقد، همٙمق رىمٔمٛم٣م همٗمـط ٓ

ًٚمك صـالة، وايمٗمٝمـ٣مم وضمـده ٓ ُيًـٚمك صـالة، زمـؾ سمٗمٌؾ، وايمًجقد وضمده ٓ ي

َمـ ايمت٘مٌغم  سُمًٚمك صالة ضمٝمٛمام ٞمٗمقم زمجٚمٝمع أفمامل ايمِمالة َمًتقهمٝم٥م مجٝمع إرىم٣من

 يمٙمتًٙمٝمؿ ىمام فمٙمٚمٛم٣م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ
، همٌدأٞم٣م َمثال وىمذيمؽ إذا طم٣ميمٖمٛم٣م سمرسمٝم٤م ايمِمالة ايمذي فمٙمٚمف يمٛم٣م رؽمقل اهلل 

زم٣ميمتًٙمٝمؿ واٞمتٜمٝمٛم٣م زم٣ميمت٘مٌغم.. ٓ سُمًٚمك صالة.. همٙمذيمؽ ٓ زمد َمـ ايمِمالة َمـ 

 سُمًٚمك صالة. ()ايمت٘مٌغم يمٙمتًٙمٝمؿ فمعم سمرسمٝم٤م ايمٛمٌل 

يمٝمس اؽمؿ يمٔمٚمؾ واضمد همٗمط زمؾ مجٝمع إفمامل هل () ايمٛمٌل  ه٘مذا صمٜمد

صمٜمد ايمٛمٌل وفمعم سمرسمٝمٌف

 موضحاأَمغم ايمدفمقة زم٣ٌمىمًت٣منيقول الشيخ عبد الوهاب: 
ٙمٌذر َمـ يم هؤ، اصمتٜمد فمعم إرض يمٝمزرفمٜم٣م.. همممائمٚمؾ زمزرافم٥م إرض رصمؾ همالح

ألرض َمـ صمٜمد ؽمٗم٣ميتف يموألرض َمـ صمٜمد ايمزرافم٥م.. يم تفصمٜمد ايمزرافم٥م.. وضمراشم

ايمًامد  هؤاحلُم٣مئش ايمّم٣مرة َمـ صمٜمد ايمزرافم٥م.. وإيمٗم٣م ف يمألرض َمـايمزرافم٥م.. وسمٛمٓمٝمٖم

ايمزرافم٥م. همٚمجٚمقفم٥م هذه إفمامل سمًٚمك صمٜمد  ..زم٣مٕرض َمـ صمٜمد ايمزرافم٥م
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 .هم٘مذيمؽ
  .َؿ ايمتٔمٙمٝمؿ صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

 َؿ. صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل  :وومراءة ايمٗمرآن َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

  .َؿ  وايمذىمر صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

  .َؿ  واخلدَم٥م صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

  .َؿ  وايمدفمقة صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

  َؿ.وإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمك فمـ اظمٛم٘مر صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل  َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

  .َؿ  وصٙم٥م إرضم٣مم صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

 .َؿ  وزمر ايمقايمديـ صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

  .َؿ  واإلضم٣ًمن إلم اجلغمان صمزء َمـ صمٜمد ايمٛمٌل َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙم 

 (.1).سنى جود الديـنفنجنوعة األعنال كلوا: ُت     

 

 ترك الجهد
 ايمًٗم٣مي٥م صمٜمد يؼمك ايمذي اظمزارع ايمديـ، ىمٚمثؾ صمٜمد يؼمك ايمذي َمثؾ

 سمثٚمر. وٓ سمزهر وٓ سمقرق ٓ همٜمل.. زم٣مظمزرفم٥م  وايمٔمٛم٣مي٥م

 

ا
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ا

الٌذعاةامثًالقأسع

 والداعي مثل المزارع
) فمٙمؿ ايمٖمّم٣مئؾ ( َمع ايمذىمر وفمدم ايمٕمٖمٙم٥م، َمع ايمدفم٣مء، َمع  الدعوة مع العله  -

 اظمزارع يٗمقم زمحراشم٥م إرض وزمذره٣م وسمًٚمٝمده٣م :َمث٣مل ذيمؽ ;ايمٛمٖمس واظم٣مل زمذل

) اجلٜمد دم ايمٛمٜم٣مر ( شمؿ يٗمقم زمًٗم٣ميتٜم٣م ) زم٣ميمدفم٣مء وايمٌ٘م٣مء( هم٘مام أن ايمٛم٣ٌمت ٓ يٛمٚمق 

ثٚمر زمٕمغم ؽمٗم٣ميتٜم٣م زمدَمقع ايمٌ٘م٣مء دم سمزمٕمغم ايمًٗم٣مي٥م، ىمذيمؽ ايمدفمقة واجلٜمد ٓ 

 دم ايمٛمٜم٣مر  دم ايمٙمٝمؾ  ايمٙمٝمؾ

ن ايمدفم٣مء ومٌؾ أيمتٖمٝمد  : وجاء ترتيب سورة املزمل قبل سورة املدثر -

َمث٣مل ايمْمٖمؾ ٓ يت٘مٙمؿ  ،ايمدفمقة َمٜمؿ ىمام هق زمٔمده٣م هم٣ٌميمٌ٘م٣مء سمٗم٢م احلقائ٨م

 ،يمألمل يٌ٘مل ،يمٙمٛمقم يٌ٘مل ،ي رء همٜمق يٌ٘مل، يمٙمْمٔم٣مم يٌ٘ملأذا اضمت٣مج إٞمام إو

اهلل زم٣ميمٌ٘م٣مء همتٗم٢م  لمإوه٘مذا ايمدافمل يتقصمف  ،ٝمًتج٣مب يمف همٗمط زم٣ميمٌ٘م٣مءهم

  ف.مجٝمع ضمقائج

 (.3)همال زمد يمٙمدافمل َمـ ايمتٌتؾ إرم اهلل، وهذا َمـ يمقازم ايمدفمقة إرم اهلل.    
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 أمثلة للرحمة
 إطمغم، ٞمٖمًف يٙمٖمظ ىم٣مد آضمتّم٣مر ضم٣ميم٥م دم ٞمراه زمرئ صٕمغم ؿمٖمؾ هٛم٣مك الأول:

 همٙمذة دم أَمٙمٜم٣م واٞمٗمْمع ، ٞم٣مـمرهي٣م دم ايمدٞمٝم٣م أـمٙمٚم٦م ومد ل،سمٌ٘م صمقاره إلم سمٗمػ إم

 همال ، وصمٜمف فمعم ه٣مئٚمـ٣ًم وهٛم٣مك هٛم٣م ئًمك إب ، وضمٌٜم٣م ضمٛم٣مهن٣م وَمٟموى ، ىمٌده٣م

 ويٗمقل ايمًامء َمـ اظمٙمؽ يٛمزل ،ىمام ضم٣مذق ؿمٌٝم٤م يٟمت هٛم٣ميمؽ ، وأٞمٝمًـ٣ًم راومٝمـ٣ًم جيد

 ومْمرات ايمْمٖمؾ همؿ دم يٙمٗمك وٓ يمٙمٝمٟمس، َمقصم٤م وٓ يمٙمٗمٙمؼ، دافمل ٓ..  َمٜمالً 

 أٓ ؟ ايمْمٌٝم٤م هلذا يٗم٣مل َم٣مذا سمِمقر ، ويٛمُمط فمٝمٛمٝمف يٖمتح ضمتك ايمدواء َمـ ومٙمٝمٙم٥م

 هٛم٣ميمؽ ؟ إيمٝمف احلٝم٣مة وإفم٣مدة ؟ ايمْمٖمؾ هذا إلٞمٗم٣مذ اهلل أرؽمٙمف ايمرمح٥م َمٙمؽ إٞمف يمف يٗم٣مل

 اظمٓمٜمر هذا أَم٣مم ،وسمذوب أوًٓ  ومدَمٛم٣مه٣م ايمتل ايمرمح٥م َمـ إٞمقاع هذه ىمؾ سمتالؾمك

 . ىمٙمٜم٣م أهسمف فمعم زمؾ ، همٗمط ايمْمٖمؾ فمعم َمٛم٥م يمٝم٦ًم إهن٣م يمرمح٥م،ا َمـ إطم٣مذ ايمرائع

 ومد زمئًرا، أو فمٚمٝمٗم٥م هقة ؾم٣مرف ومد فمِم٣مه، فمعم َمتقىمًئ٣م يٚمًم أفمٚمك ٞمرى الثاني:

 زمحجزه ويٟمطمذ اهلل فم٣ٌمد َمـ فمٌد إيمٝمف همٝمٜمرول اظمقت، طمْمقة ايمت٣ميمٝم٥م طمْمقسمف سم٘مقن

 .؟ ايمرمح٥م َمٙمؽ ٞمًٚمٝمف أهمال اهلقة، هذه دم ايمقومقع فمـ ويٚمٛمٔمف

 فمعم أذف ومد ايمٖمٗمغمة، فم٣مئٙمتف وىمٖمٝمؾ أزمقيف، فمكم ومرة ي٣مهمع، ؾم٣مب هذا الثالث:

 إيمٝمف همٝمٗمٖمز ، صمدوى زمدون ويم٘مـ اظم٣مء، فمعم يْمٖمق أن حي٣مول هم٣مئض هنر دم ايمٕمرق

 إطمقة أو إهة رب همٝمحٚمٙمف ، ايمٛمج٣مة ؽم٣مضمؾ إلم زمف ويٟمطمذ ، زمحٝم٣مسمف جم٣مزهمـ٣ًم رصمؾ

 يٛمًقن وٓ وضم٤م، زمحرارة ، ؿصدوره إلم ويّمٚمقٞمف أفمٛم٣مومٜمؿ، فمعم ايمُم٣مب هذا
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 ، إولم ايمرمح٥م َمٓم٣مهر سم٣ًموي هؾ سمرى ايمدهر، َمدى ايمِمٕمغمة أههتؿ فمعم همّمٙمف

 ؟. ايمٕم٣ميمٝم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمرمح٥م هذه

 هَم٣مهْن٣َمرَ  َه٣مرٍ  صُمُرٍف  ؾَمَٖم٣م فَمعَم إن ايمٌممي٥م زمٌٔمده٣م فمـ َمٛمٜم٨م اهلل، ىم٣ميمقاومػ ) الرابع:

إٞمٌٝم٣مء، يمغمدوا ايمٛم٣مس إلم َمٛمٜم٨م   فمز وصمؾ(همٝمٌٔم٧م اهلل ) ( صَمَٜمٛم ؿَ  َٞم٣مرِ  دِم  زمِفِ 

إٞمٌٝم٣مء، وحتٚمٙمقا دم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ اجلٜمد واظمُمٗم٥م، أيمٝمس ذيمؽ أىمػم َمٓمٜمر َمـ 

 َمٓم٣مهر ايمرمح٥م فمعم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٙمٜم٣م؟.

 ايمٌحر، دم يمٙمٛمزه٥م ؽمٖمٝمٛم٥م رىمٌقا اظمدارس سمالَمٝمذ َمـ همريٗمـ٣ًم أن حي٘مك الخامس:

 اظمالح وىم٣من ؽمٔم٥م، ايمقوم٦م ودم ٞمُم٣مط ايمٛمٖمس دم وىم٣من ايمػم، إلم يمٙمقصقل أو

 وسمرويح يمٙمتٙمٜمل وؽمٝمٙم٥م وطمغم وايمتٛم٣مدر، يمٙمدفم٣مزم٥م َمقوقع طمغم إَمل اظمجدف

 وم٣مل ؟ ايمٔمٙمقم َمـ درؽم٦م َم٣مذا فمؿ ي٣م: ووم٣مل ، صمرئ ذىمل سمٙمٚمٝمذ همخ٣مؿمٌف ايمٛمٖمس،

:  وم٣مل ؟ فمٚمل ي٣م ايمْمٌٝمٔمٝم٥م ايمٔمٙمقم درؽم٦م أَم٣م:  وم٣مل : فمزيزي ي٣م رء وٓ:  اظمالح

 . هب٣م ؽمٚمٔم٦م وَم٣م ىمال

 واجلػم إومٙمٝمدس فمٙمؿ درؽم٦م ٓزمد ويم٘مٛمؽ:  همٗم٣مل ، ايمتالَمٝمذ أضمد ٙمؿوسم٘م   

 اهل٣مئٙم٥م إؽمامء هذه أؽمٚمع َمرة أول أٞمٛمل وسمِمدومقن أنمرب، وهذا: وم٣مل واظمٗم٣مزمٙم٥م،

 . ايمٕمري٥ٌم

 اجلٕمراهمٝم٣م درؽم٦م أٞمؽ َمـ َمتٟمىمد ويم٘مٛمٛمل: همٗم٣مل " ؾم٣مؿمر " شم٣ميم٧م وسم٘مٙمؿ   

 ؟. يمُمخِمكم فمٙمامن أو ، يمٌٙمديـ اؽمامن ِه٣م هؾ:  همٗم٣مل ، وايمت٣مريخ
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 َم٣م:  ووم٣ميمقا زم٣ميمٗمٜمٗمٜم٥م، صقهتؿ وفمال اظمرضم٥م، ٞمٖمقؽمٜمؿ ايمُم٣ٌمب يٚمٙمؽ مل وهٛم٣م   

 فمٚمرك ٞمِمػ وٝمٔم٦م يمٗمد: همٗم٣ميمقا : ؽمٛمل َمـ إرزمٔمكم دم أٞم٣م وم٣مل ؟ فمؿ ي٣م ؽمٛمؽ

 . دوار وايمزَم٣من دوره وزمٗمل وَمّمض، نمِمص فمعم إَمل اظمالح وؽم٘م٦م فمٚمٛم٣م، ي٣م

 سمّمْمرب، ايمًٖمٝمٛم٥م توزمدأ إَمقاج، وارسمٖمٔم٦م وَم٣مج، ايمٌحر وه٣مج   

 أولم وىم٣مٞم٦م ـ ايمًٖمٝمٛم٥م دم ايمُم٣ٌمب واوْمرب يمتٌتٙمٔمٜم٣م، أهمقاهٜم٣م هم٣منمرة وإَمقج

 . ايمٕمرق فمعم ايمًٖمٝمٛم٥م وأذهم٦م ـ ايمٌحر دم جت٣مرهبؿ

 ايمتل ايمٔمٙمقم هل َم٣م: وووم٣مر هدوء دم همٗم٣مل إَمل، اظمالح دور وصم٣مء   

 ايمتل دابوأ يمٙمٔمٙمقم ؿمقيٙم٥م وم٣مئٚم٥م يتٙمقن ايمُم٣ٌمب وزمدأ ؾم٣ٌمب؟ ي٣م درؽمتٚمقه٣م

 اظمالح يمٕمرض يٖمْمٛمقا أن نمغم َمـ اجل٣مَمٔم٥م، دم همٝمٜم٣م ويتقؽمٔمقن ايم٘مٙمٝم٥م، دم درؽمقه٣م

 متزصمف ووم٣مر دم وم٣مل أؽمامؤه٣م، اظمرفم٥ٌم ايمٔمٙمقم فمد َمـ اٞمتٜمقا وظم٣م احل٘مٝمؿ، إَمل،

 فمٙمؿ درؽمتؿ همٜمؾ ايم٘مثغمة، ايمٔمٙمقم هذه أزمٛم٣مئل ي٣م درؽمتؿ يمٗمد: آٞمتِم٣مر ٞمُمقة

 سمًٌحقن ىمٝمػ ـ اهلل ومدر ٓ ـ ايمًٖمٝمٛم٥م ٦ماٞمٗمٙمٌ إذا سمٔمرهمقن وهؾ ؟ ايم٣ًٌمضم٥م

 ايمذي ايمقضمٝمد ايمٔمٙمؿ هق فمؿ، ي٣م واهلل ٓ:  وم٣ميمقا ؟ زمًالم ايم٣ًمضمؾ إلم وسمِمٙمقن

 . زمف واإلظم٣مم دراؽمتف هم٣مسمتٛم٣م

 أسمٙمٖمتؿ همٗمد ، فمٚمري ٞمِمػ وٝمٔم٦م ىمٛم٦م إذا ووم٣مل اظمالح، وحؽ هٛم٣ميمؽ   

 يٛمجدىمؿ ىم٣من إٞمام ايمْمقهم٣من، هذا دم فمٛم٘مؿ سمٕمٛمل ٓ ايمٔمٙمقم هذه ٕن ىمٙمف، فمٚمرىمؿ

 "اظم٠ميمػ ىمت٣مب َمـ َمٗمت٥ًٌم ايمٗمِم٥م.) ايم٣ًٌمضم٥م فمٙمؿ جتٜمٙمقٞمف ايمذي ايمقضمٝمد ايمٔمٙمؿ

 ( .ايمٗمرآن وقء دم وإٞمٌٝم٣مء ايمٛمٌقة
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 ؿمٌٝمٔم٥م وهذه ايمٕمرق، فمعم اظمممهم٥م ايمٌممي٥م إٞمٗم٣مذ دم ودوره٣م ايمٛمٌقة َمٜمٚم٥م هذه   

 يحوايمؼمو وايمؼمزمٝم٥م، ايمتٔمٙمٝمؿ أصٛم٣مف ؽم٣مئر فمـ واَمتٝم٣مزه وايمرؽمؾ، إٞمٌٝم٣مء فمٚمؾ

 ايم٣ًٌمضم٥م، همـ وئمٙمٚمقٞمف " ايمٛمج٣مة فمٙمؿ "ايمٌممي اجلٝمؾ يٚمٛمحقن وايمتًٙمٝم٥م،

 . احلٝم٣مة ؽمٖمٝمٛم٥م وجتديػ

 احلٝم٣مة ؽمٖمٝمٛم٥م نمروم٦م ظم٣م أٞمف فمعم واوح٥م دٓيم٥م يدل اإلٞم٣ًمين ايمت٣مريخ إن   

 زمممي٥م، جمٚمقفم٥م َمـ همٝمٜم٣م َم٣م زم٘مؾ نمروم٦م أفمامهلؿ وؽمٝمئ٣مت ايمٛم٣مس، أطمالق يمٖم٣ًمد

 َمـ همٝمٜم٣م َم٣م وزم٘مؾ ، وهمٙمًٖمل فمٙمٚمل إٞمت٣مجو ، هم٘مري وحمِمقل ، ضمّم٣مري ورصٝمد

 آٞمحْم٣مط أصمؾ َمـ أزمًدا سمٕمرق مل ايمًٖمٝمٛم٥م هذه وإن وايمٌٝم٣من، وإدب ايمُمٔمر روائع

 اظم٣مل ومٙم٥م َمـ أو ايمٔم٣مرم، ايمتٔمٙمٝمؿ وهمٗمدان واجل٣مَمٔم٣مت، اظمدارس وومٙم٥م إديب،

 إٞمف يمالٞمتح٣مر، ٞمٖمًف أفمد اإلٞم٣ًمن ٕن نمروم٦م إهن٣م اظمٔمٝمُم٥م، َمًتقى واٞمخٖم٣مض

 أن فمعم يديمٛم٣م ايمت٣مريخ إن وأهٙمف، َمت٣مفمف همٝمف ايمذي ايمٌٛم٣مء يمذيمؽ هداَمـ٣ًم ًٓ َمٔمق ص٣مر

 ايمتدَمغم إلم دهمٔمتف فمِمٌٝم٥م زمٛمقزم٣مت إضمٝم٣من َمـ ىمثغم دم أصٝم٤م اإلٞم٣ًمين ايمٖم٘مر

 زم٣محلغمة َمٟمطمقذيـ َمًتٕمرزمكم رأيٛم٣م همٗمد وايمٌٛم٣مء، ايمتٔمٚمغم َمـ زمدًٓ  واإلزم٣مدة،

 اظمٛمٓمر هلقل ايمقاومع هذا ٞمِمدق ٞم٘م٣مد ٓ وٞمحـ أفمٝمٛمٛم٣م، زمٟمم ورأيٛم٣م وايمدهُم٥م،

 إؽم٣مس ذيمؽ ومح٣مس، ومقة زم٘مؾ أؽم٣مؽمف هبدم وم٣مم اإلٞم٣ًمن أن ، ايمقوع وزمُم٣مفم٥م

 ايمٔمٚمٙمٝم٥م هبذه َمُمتٕمالً  وـمؾ ، ايمٔمٓمٝمؿ وايمٖم٘مري ، احلّم٣مري سضمف فمٙمٝمف وم٣مم ايمذي

 وطمدَم٥م ، رائٔم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م وَمٟمشمرة زمٛم٣مءة فمٚمٙمٝم٥م ىمٟمهن٣م ، ورنم٥ٌم ؾمقق زم٘مؾ اظمجٛمقٞم٥م
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 ، احلٝم٣مة َمـ ايمًآَم٥م متٙم٘متف وومد ، اظمقت طمٛمدق دم ايمقومقع فمعم يٙمح وص٣مر ، ممت٣مزة

 . وٞمٔمٝمؿ صمٛم٥م واهلالك ، وصمحٝمؿ فمذاب احلٝم٣مة ىمٟمن ، اهلالك إلم ايمُمقق زمف واؽمتٌد

 : وآٞمتح٣مر يمالهنٝم٣مر وهتٝمئف اجل٣مهقم ايمٔمٌم سمِمقير

 ٞمجد هم١مٞمٛم٣م ، اظمًٝمحل ايم٣ًمدس ايمٗمرن دم ايمٔم٣ممل فمعم ؽم٣مد ايمذي ايمقوع ذيمؽ   

 ذيمؽ دم ايمٌممي ايمٛمقع ي٘مـ مل ، ايمٔم٣مم آصمتامفمل يمالٞمتح٣مر فم٣مَم٥م تاؽمتٔمدادا هٛم٣مك

 ٞمذر ىمٟمٞمف همٝمف، ويتٜم٣ميمؽ فمٙمٝمف، يت٣ًمومط ىم٣من زمؾ همح٤ًم، زم٣مٓٞمتح٣مر راوٝمـ٣ًم ايمزَم٣من

 ايمٔمٓمٝمؿ ايمٗمرآن صقر ويمٗمد ومًٚمف، دم حيٛم٧م وٓ زمٛمذره يٖمل أن همغميد وضمٙمػ، زمف

 أو أدي٤م، أو ؽم٣ممر أي يِمقره ٓ دومٝمٗمـ٣ًم، سمِمقيًرا ايمقوع وهذا اظمٛمٓمر، هذا

 وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ  زَمكْمَ  هَمَٟميم َػ  َأفْمَداءً  ىُمٛمُتؿْ  إِذْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهلل ِ ٞمِْٔمَٚم٦َم  َواْذىُمُروا :َم٠مرخ أو روائل

ٌَْحُتؿ ـَ  ضُمْٖمَرةٍ  ؾَمَٖم٣م فَمعَمَٰ  َوىُمٛمُتؿْ  إطِْمَقاًٞم٣م زمِٛمِْٔمَٚمتِفِ  هَمَٟمْص ٛمَْٜم٣م هَمَٟمٞمَٗمَذىُمؿ ايمٛم ٣مرِ  َمِّ  َمِّ
 هدوا ضمكم اجل٣مهٙمٝم٥م يِمقروا مل هم١مهنؿ ايمًغمة ورواة ، اظم٠مرطمكم اهلل رضمؿ   

 وَمٟمصمقرن َمٔمذورون وهؿ ، دومٝمٗمـ٣ًم صحٝمحـ٣ًم سمِمقيًرا ، اظمحٚمدي٥م ايمٌٔمث٥م ووم٣مئع يمٛم٣م

 ، اإلؽمٔم٣مف ىمؾ سمًٔمٖمٜمؿ ٓ وايمٙمٕم٥م إدب ذطمغمة هم١من ، وَمُم٘مقرون َمث٣مزمقنو ،

 ، وايمتٔمٗمٝمد وم٥مايمد َمٛمتٜمك ودم ، وايمٖمٓم٣مفم٥م اهلٝم٥ٌم َمـ ومٚم٥م دم ايمقوع هذا أن واحلٗمٝمٗم٥م

 . يمٕمقي٥م وصالضمٝم٥م ، زمٝم٣مٞمٝم٥م ومدرة زمٟمي فمٛمف وايمتٔمٌغم ، ومٙمؿ زمريُم٥م وصٖمف يٚم٘مـ ٓ

 اصمتامفمل اٞمحْم٣مط ومّمٝم٥م () حمٚمد همٝمف زمٔم٧م ايمذي اجل٣مهقم ايمٔمٌم ىم٣من هؾ   

 واؽمتٜمت٣مر، وفم٧ٌم ، وومامر َخر ومّمٝم٥م أو ؟ جمردة وشمٛمٝم٥م ومّمٝم٥م ىم٣من هؾ ؟ طمٙمٗمل أو
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 ايمٕم٣مؾمٚمكم؟ احل٘م٣مم وسمٔمًػ ، صم٣مئرة ِم٣مدي٥ماومت ومقاٞمكم ومّمٝم٥م ، واؽمتٌداد ـمٙمؿ أو

 . ىمٙمٜم٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وأد ومّمٝم٥م ىم٣من إٞمف ، ىمال ايمٌٛم٣مت؟ وأد ومّمٝم٥م ىم٣من هؾ

 فمـ ايمٌُمع ايمتِمقير هذا ونم٣مب اجلٝمؾ، هذا واٞمٗمرض ايمدور، هذا اٞمتٜمك يمٗمد   

 إزمِم٣مر، سمراه ؾم٣مطمِمـ٣ًم ضمًٝمـ٣ًم وٞمجٔمٙمف وٞمٚمثٙمف، ٞمٔمٝمده هم٘مٝمػ ايمٛم٣مس، أفمكم

 ايمٖمٜمؿ ضمؼ يٖمٜمٚمف ٓ صم٣مهقم فمٌم إٞمف:  ٞمٗمقل أن ٞمًتْمٝمع َم٣م وصمؾ ، ايمٌٛم٣من وسمٙمٚمًف

 ايمٌممي٥م يٚمثؾ أن ايمتِمقير حي٣مول ظمِمقر ىم٣من ويمق زمٛم٣مره، واىمتقى همٝمف فم٣مش َمـ إٓ

 ايمذي اإلٞم٣ًمن اهلٛمدام، وضمًـ وإٞم٣موم٥م وايمِمح٥م اجلامل نم٣مي٥م دم إٞم٣ًمن صقرة دم

 ىمٙمٙمف ايمذي ، اخلٙمؼ ونم٣مي٥م رء، ىمؾ أسمٗمـ ايمذي اهلل يمِمٛمع همريد زمديع ٞمٚمقذج هق

 حتقيم٦م وزمف وايمٔمرهم٣من، احلٗمٝمٗم٥م يم٣ٌمب ويم٤م ، ايمقصمقد زيٛم٥م همِم٣مر ، طمالهمتف زمت٣مج اهلل

 هذا يِمقر شمؿ همٝمح٣مء، وضمديٗم٥م نمٛم٣مء، روو٥م إلم ايمٝم٣ٌمب اخلراب إرض هذه

 وومد ، ايمٙمٜمٝم٤م أيمًٛم٥م َمٛمف سمرسمٖمع ه٣مئؾ فمٓمٝمؿ طمٛمدق إلم يٗمٖمز أن يريد أٞمف اإلٞم٣ًمن

 همٝمف، يٗمع وىم٣مد ، همٔمال ايمٖمّم٣مء دم رصمٙمف ورهمع ، شمٝم٣مزمف ومجع ، ومقاه واؽمتجٚمع حتٖمز

 همٙمٔمؾ ، اظمقت ـمالم اظمٜمٝم٤م، ايمٓمالم هذا دم يٕمٝم٤م ضمتك وشمقان دوم٣مئؼ إٓ هل وَم٣م

 وومد ، () ايمٛمٌل زمٔمث٥م فمٛمد اجل٣مهقم ايمٔمٌم َمـ اجل٣مٞم٤م زمٔمض يِمقر ايمتِمقير هذا

 ؾَمَٖم٣م فَمعَمَٰ  َوىُمٛمُتؿْ   : إفمج٣مز ودم إجي٣مز دم همٗم٣مل ، احلٗمٝمٗم٥م هذه إلم ايمٗمرآن أؾم٣مر

ـَ  ضُمْٖمَرةٍ  ْٛمَٜم٣م هَمَٟمٞمَٗمَذىُمؿ ايمٛم ٣مرِ  َمِّ  َمِّ
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 : وايمًالم ايمِمالة فمٙمٝمف همٗم٣مل ، زمٙمٝمغ رائع زمٚمث٣مل ايمٛمٌقة يم٣ًمن ذضمف َم٣م وذيمؽ 

اَم ََمَثقِم َوََمَثُؾ ايمٛم ٣مِس ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ اؽْمَتْقوَمَد َٞم٣مًرا، هَمَٙمام  َأَو٣مَءْت ََم٣م ضَمْقيَمُف صَمَٔمَؾ " إِٞم 

ٌْٛمَُف ايْمَٖمَراُش وَ 
ـ  َوَيْٕمٙمِ ـَ همِٝمَٜم٣م، هَمَجَٔمَؾ َيٛمِْزفُمُٜم َواب  ايم تِل سَمَٗمُع دِم ايمٛم ٣مِر َيَٗمْٔم َهِذِه ايمد 

ـْ ايمٛم ٣مِر َوُهْؿ َيْٗمَتِحُٚمقَن همِٝمَٜم٣م ـَ همِٝمَٜم٣م، هَمَٟمَٞم٣م آطُمُذ زمُِحَجِزىُمْؿ فَم  دم ووم٣مل.(1)" هَمَٝمْٗمَتِحْٚم

ـِ  زمُِحَجِزىُمؿْ  آطِمٌذ  َأَٞم٣م ، َوََمَثُٙمُ٘مؿْ  ََمَثقِم  هَمَذيمُِ٘مؿْ  وَم٣مَل ] ، آطمره٣م ـِ  َهُٙمؿ   ، ايمٛم ٣مرِ  فَم  ايمٛم ٣مرِ  فَم

ـِ  َهُٙمؿ   ، ٌُقيِن  ايمٛم ٣مرِ  فَم
ُٚمقنَ  هَمَتْٕمٙمِ  ( . فمٙمٝمف َمتٖمؼ[) همِٝمَٜم٣م سَمَٗمح 

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ؽمٖمٝمٛم٥م سمِمؾ أن ، ىمٙمٜم٣م ايمٗمِم٥م هذه دم ايم٘مػمى ايمٗمّمٝم٥م ىم٣مٞم٦م يمٗمد   

 اإلٞم٣ًمن يًتقي ضمكم ٞمفٕ ايمٛمج٣مة، ؾم٣مؿمئ إلم ورفم٣ميتف ضمٖمٓمف ودم اهلل زمًالَم٥م

 هذه ـ ىمؾ إذا ـ وسمٛمٖمٔمف وآسمزان، زم٣مٓومتِم٣مد احلٝم٣مة وسمتحعم ؿمٌٔمف، وئمتدل

 َمـ ىمثغم َمقاهٌٜم٣م أوت ايمتل وايمٔمٚمٙمٝم٥م إدزمٝم٥م أو واإلٞمامئٝم٥م، ٝم٥مايمٌٛم٣مئ اظممموفم٣مت

 يمألٞمٌٝم٣مء َمديٛم٥م ىمٙمٜم٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م هم١من هٛم٣ميمؽ، وَمـ وأٞمِم٣مره٣م، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م أصدوم٣مء

 ؽمٙمْم٦م ايمتل اظمحدوم٥م، إطمْم٣مر سمٙمؽ َمـ أٞمٗمذوه٣م ٕهنؿ الم،وايمً ايمِمالة فمٙمٝمٜمؿ

 فمٙمٚمل َممموع وهمّمٙمٜمؿ َمٛمتٜمؿ َمـ يتحرر وٓ اظمِمٙم٦م، ىم٣ميمًٝمػ رأؽمٜم٣م فمعم

 هلؿ َمديـ اظمٔم٣مس ايمٔم٣ممل أن ىمام ، همٙمًٖمٝم٥م أو هم٘مري٥م َمدرؽم٥م وٓ اصمتامفمل، وختْمٝمط

 ـ ىمثغمة ـ٣ًمأضمٝم٣مٞم ـ افمؼمف اإلٞم٣ًمن ٕن : احلٝم٣مة وصمدارة وآؽمتٚمرار ايمٌٗم٣مء هذا دم

 ٓ وإٞمف ، إرض هذه دم ايمٌٗم٣مء ضمؼ همٗمد أٞمف ، َمٗم٣ميمف زمٙم٣ًمن يٗمؾ مل إن ضم٣ميمف زمٙم٣ًمن

 رهمع إٞمف ، يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ورؽم٣ميم٥م ودفمقة ، وإهم٣مدة وهمٝمض ، وزمرىم٥م رمح٥م أي أن حيٚمؾ
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 َمٜمٝمٟمة َمٙمٖم٣مسمف ىم٣مٞم٦م يمٗمد فمٙمٝمف، وؾمٜمد ٞمٖمًف، ود اإلهلٝم٥م اظمح٘مٚم٥م دم ايمدفمقى

 زمؾ سمتِمقر، فمٗمقزم٥م ٕىمػم ٞمٖمًف اإلٞم٣ًمن ٤مٞمِم وومد إطمغم، ايمٔم٣مدل يمٙمح٘مؿ

 ايمْمٌٝمٔمٝم٥م ضمدوده٣م فمـ اظمدٞمٝم٥م سمتٔمدى همحٝمٛمام ، ذيمؽ دم فمج٤م وٓ اإلفمدام، يمٔمٗمقزم٥م

 وفمٙمٛم٣م، ساضم٥م هب٣م سم٘مٖمر أو ىمٙمٝمـ٣ًم اخلٙمٗمٝم٥م ايمٗمٝمؿ وسمٛمًك ؿمقره٣م، فمـ وخترج

 وضمٗمٝمٗم٥م واومع ىمؾ وفمـ ؿمقره٣م، وَمٗمِمد ، ٞمٌٝمٙم٥م نم٣مي٥م ىمؾ فمـ اإلٞم٣ًمن ويتٕم٣مهمؾ

 حيؾ وضمٝمٛمام ، احلٝمقاين ـمٚمئف وإرواء ، اجلًدي٥م َمآرزمف وحتٗمٝمؼ ، اظم٣مدي٥م احلٗم٣مئؼ نمغم

 طمٝم٣ميمٝم٥م َمٔمدة صمًٚمف دم وسمت٘مقن وايمٖمٜمد، وايمٛمٚمر ايمذئ٤م ومٙم٤م اإلٞم٣ًمين ايمٗمٙم٤م حمؾ

 ، رادع أو وازع يّمٌْمٜم٣م وٓ ومرار، هل٣م يٗمر ٓ زم٣ميمًقء، أَم٣مرة وٞمٖمس ، صٛم٣مفمٝم٥م أو

 َمـ مج٣مفم٥م هل٣م اهلل ئٌم٧م اجلٛمقن، َمـ ؾمديدة ٞمقزم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م سمِمٝم٤م وضمٝمٛمام

 ـمٜمر َمـ ؽم٘م٣مىمكم اظمٛمتٖمخ٥م ٕوراَمٜم٣م وسمٟمت ، ايمًٖم٣مضمكم َمـ فمِم٣مزم٥م أو ، اجلراضمكم

 .(1) ؾمٟمهمتٜم٣م وسمًتٟمصؾ دازمره٣م وسمٗمْمع فمٙمٝمٜم٣م سمٗمِض ، ايمٕمٝم٤م

اظمثـ٣مل (   ( اهلل رمحـف) ايمٔم٣مزمـديـ زيــ ودم طمٙمؼ ايمرمح٥م ) ييب ايمُمٝمخ َمٖمتك

يمٛم٣م : أطمٙمِمقا أٞمٖمً٘مؿ هلذا اجلٜمـد ،  ىم٣من ايمُمٝمخ يقؽمػ ) رمحف اهلل ( يٗمقلهمٗم٣مل: 

وؽمؼمون ؾمٔمقب ايمٔم٣ممل ، وأومقام ايمٔم٣ممل ، ورؤؽمـ٣مئٜمؿ ايمـذيـ َمـ٣م ىمـ٣من خيْمـر فمـعم 

زم٣ميم٘مؿ إهنؿ يٟمسمقن إيمٝم٘مؿ ، ؽمٝمٟمسمقن إيمٝم٘مؿ يمتٔمٙمٚمقهؿ ايمديـ ، وَم٣م وم٣مل ايمُمٝمخ هـذا 

ٌَْٗمك َٓ  "أطمػمٞم٣م :  ايم٘مالم زمٟمم رأؽمف ، زمؾ ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد  َْرضِ  ـَمْٜمـرِ  فَمـعَم  َي ْٕ  ْٝمـ٦ُم زمَ  ا

ٓ   َوزَمٍر، وٓ ، ََمَدرٍ  ٣م َذيمِٝمٍؾ، ُذلِّ  أو فَمِزيٍز، زمِٔمزِّ  اإلؽمالم، ىمٙمٚم٥م اهلل أدطمٙمف إ هؿ إَم   ُئِمـز 
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ؿ، أو أهٙمٜم٣م، َمـ همٝمجٔمٙمٜمؿ اهلل،  .  (1)"هل٣م  همٝمديٛمقن ُيِذهل 

٥مِ  هذه آطِمرُ  َيِمُٙمُح ٓ ووم٣مل اإلَم٣مم َم٣ميمؽ :   .أوهُل٣م زمف َصَٙمَح  زمام إٓ إَم 

، ه٣م، وفمامهلـ٣مؤ، ورؤؽمـ٣مهـ٣مؤ، وهمٗمراهـ٣مؤإَمـ٥م ، أنمٛمٝم٣مفمٛمدَم٣م سمُمـٔمر هـذه 

، َمًئقيمٝمتٜم٣م فمـ هذا ايمديـ ، وسمدرك أهنـ٣م ٓزمـد : ه٣م، وومقهي٣م، وؤمٝمٖمٜم٣مقوَمقـمٖم

أن سمتٔمٙمؿ هذا ايمديـ زم٣ًمئر ٞمقاضمٝمف ، وسمٌٙمٕمف يمٙمٔم٣ممل ىمٙمـف ، وسمرزمـك ايمٌممـي٥م ىمٙمٜمـ٣م ، 

ــ٥م ، وإطمــالق ايمٖم٣موــٙم٥م  ــٖمٗم٥م وايمرمحــ٥م ، واظمحٌ ــٛمٜمؿ ايمُم ــ٠مَمٛمكم َم ــؿ اظم ، وسمٔمٙم

ر ـ، يٛمتُمـ.. وفمٛمـدَم٣م سمٖمٔمـؾ ذيمـؽ () ايمٛمٌلهمٔمٙمٜم٣م  ايمتلواظمج٣مهدات ايمٔمٓمٝمٚم٥م ، 

 ايمٔم٣ممل ، وسمٛمزل اهلداي٥م فمعم ىمؾ ايمٔم٣ممل . دمايمديـ 

إفمٓمؿ .. طم٣مسمؿ إٞمٌٝم٣مء ، وأَمتف أفمٓمؿ إَمؿ  ايمٛمٌلهق  ()حمٚمد  ايمٛمٌلإن 

 . ، وأذهمٜم٣م فمٛمد اهلل 

..  () هب٣م أَم٥م حمٚمد ، ذف اهلل() ايمٛمٌلذف اهلل هب٣م  ايمتلوايمٔمٓمٚم٥م 

َٕم٥م حمٚمد ٞمٝم٣مزم٥م فمـ ايمرؽمقل  ، ٞمٗمٙمٜم٣م اهلل  () ايمٛمٌلذف هب٣م  ايمتلواخل٣ممتٝم٥م 

() "  َٓ   زَمْٔمِدي َٞمٌِل ،  َٓ ٥مَ  َو تِل زَمْٔمَد  ُأَم    . " ُأَم 

، ، وفمٙمٝمٜم٣م أن سمٟمطمذ هذا اجلٜمد زمجـد همٙمٙمٌممي٥م ضمؼ فمٓمٝمؿ .. فمعم هذه إَم٥م
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ٞم٣ًمٞمٝم٥م ، وإؽمٔم٣مده٣م وٞمٖمع ايمٌممي٥م ، وإٞمٗم٣مذه٣م مم٣م وسمٔمٙمؿ : أن اهلل أطمرصمٜم٣م خلدَم٥م اإل

زمٔمّمٜم٣م همقق زمٔمض.. هم٣ميمٌممي٥م ىمٙمٜم٣م سمٛمتٓمر أَم٥م  ايمتلهمٝمٜم٣م َمـ اجل٣مهٙمٝم٥م ، وايمٓمٙمامت 

هبـ٣م ، وهـك اإليـامن زمـ٣مهلل  أرؽمـٙمٜمؿ اهلل  ايمتـلأن سمٗمدم هلؿ اهلدايـ٥م ،  حمٚمد 

 وضمده .

 أداءىمٝمٖمٝم٥م ، فمٙمٝمٛم٣م : أن ٞمتٔمٙمؿ هذا ايمقاصم٤م ايمٔمٓمٝمؿ ايممميػ اظمممفوٕداء 

اخلـروج ، وٞمرصمـع هبـذا ايمقاصمـ٤م إلم أهـؾ َمٛمْمٗمتٛمـ٣م وٕوم٣مرزمٛمـ٣م  دمهذا ايمقاصم٤م 

 وأزمٛم٣مئٛم٣م .

أٞمًتٛم٣م هذا اجلٜمـد، وٞمجتٜمـد  ايمتلؽمٌٝمؾ اهلل، ٞمٌتٔمد فمـ زمٝمئتٛم٣م  دمهم٣ٌمخلروج   

 إلطمراج ايمٌممي٥م َمـ احلٝم٣مة ايمتٔمٝم٥ًم ، إلم احلٝم٣مة ايمًٔمٝمدة .

زمٙمـدٞم٣م ، وىمـؾ ايمٛمـ٣مس  دم ايمتـلإضمـدى اظمٛمـ٣مزل  دمذات َمرة ؾمـ٤م ضمريـؼ   

 دمطمرصمقا وهمروا َمـ ذيمؽ اظمٛمزل، إٓ ؿمٖمؾ روـٝمع، مل يًـتْمٝمع اخلـروج همٌٗمـك 

ايمٛمـ٣مر  دماحلريؼ ، وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ ؾم٣مب، أن ايمْمٖمؾ زمـداطمؾ اظمٛمـزل، أيمٗمـك زمٛمٖمًـف 

 أن يٛمٗمذ هذا ايمْمٖمؾ َمـ ايمٛم٣مر . واؽمتْم٣مع زمتقهمٝمؼ اهلل 

اإلفمـالم ،  هذا ايمٔمٚمـؾ ايمٔمٓمـٝمؿ، واجلـرأة وايمُمـج٣مفم٥م ، ٞمممـهت٣م وؽمـ٣مئؾ  

 وأفمْمتف ايمدويم٥م اجلقائز وإوؽمٚم٥م ، وؽمٚمك زمْمؾ ايمٔم٣مم .. وهق يًتحؼ ذيمؽ .

حيؼمومـقن   ويم٘مـ أومقل زم٘مؾ ضمنة وضمزن، ايمٌاليكم َمـ أَم٥م حمٚمـد 

زمٛم٣مر صمٜمٛمؿ وهق أؾمد، وايمذيـ ي٣ٌمدرون زم١مطمراج ه٠مٓء َمــ ايمٛمـ٣مر إلم اجلٛمـ٥م 

. ئمْمـٝمٜمؿ َمـ٣م ٓ .. هم٣مهلل  صمؾ صماليمف . َمـ ئمْمٝمٜمؿ اجلقائز .. إٞمف هق اهلل 
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 "وئمْمـك ايمقؽمـ٣مم  فمكم رأت وٓ أذن ؽمٚمٔم٦م وٓ طمْمر فمعم ومٙم٤م زممم..

 فمٓمٝمام(. أي)  " ، ىمتٌتف حت٦م ايمٔمرش صمٜمٌذاَمـ رد إلم  ؾم٣مرداً 

ـْ وأطمرج اإلَم٣مم أمحد دم ايمزهد ،  ٌْدِ  فَم ـِ  ايْمَٔمِزيزِ  فَم ٌَْٝمـ٣منَ  زْم  وَمـ٣مَل :  وَمـ٣مَل  ـَم

ٝمُح  ًِ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اظْمَ ـْ :  َوؽَمٙم  ؿَ  ََم ك هَمَذاكَ  ، َوفَمٙم ؿَ  ، َوفَمِٚمَؾ  ، سَمَٔمٙم  ـٚم  ًَ  َأوْ  ُي

اَمءِ  ََمَٙمُ٘مقِت  دم فمٓمٝمامً  ُيْدفَمك  ً  .(1. )ايم

اظمًئقيمقن فمـ إؿمٖم٣مء احلريؼ فمٛمدَم٣م يِمٙمٜمؿ طمػم إضمراق زمٝم٦م فمٙمـٝمٜمؿ   

أٓ يتٟمطمروا حلٓم٥م واضمدة ضمتك يمق ىم٣مٞمقا يتٛم٣مويمقن ايمْمٔمـ٣مم وأن يًتٔمجٙمقا ، 

رب ، هم٣ميمٔمٙمامء يٗمقيمقن : ـٜمؿ أن جيٙمًقا يمألىمؾ وايمُمأو ايممماب ـ ضمرام فمٙمٝم

 ايمِمالة فمٙمٝمف أن يؼمك ايمِمالة وي٠مدهي٣م زمٔمد ذيمؽ . دميمق أن اإلٞم٣ًمن 
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  ىمثـغم َمــفمٚمٙمٜم٣م ايمقضمٝمد إٞمٗمـ٣مذ ايمٛمـ٣مس َمــ ايمٛمـ٣مر .. و أَم٥م حمٚمد   

ر يٚمقسمقن يقَمٝم٣م فمعم نمغم اإليـامن .. فمـعم نمـغم ايمِمـالة .. ٓ يـ٠مدون ـايمٌُم

 ايمزىم٣مة .... ايمخ .

 ُمقن احلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م ، ايمٌئٝم٥ًم .. ايمتٔمٝم٥ًم .. همٚمـ هلؿ ؟ئمٝم

  حمٚمـد  أَمـ٥م ويم٘مــ ..، يريـدون أطمـذ إؾمـٝم٣مءىمؾ ايمٛم٣مس ؿمامفمقن

 . طُمٙمٗم٦م يمٙمٔمْم٣مء.. ٓ يمألطمذ وايمًٙم٤م وايمٛمٜم٤م

 الشيخ الوقور
دم ذات يقم أؿمٙمٗم٦م ص٣مهمرة ايمٗمْم٣مر َم٠مذٞم٥م زمٚمقفمد ايمرضمٝمؾ .. صٔمد ىمؾ     

وومقر وصؾ َمتٟمطمرا .. يم٘مـ َمـ ضمًـ ضمٓمف أن ايمرىم٣مب إلم ايمٗمْم٣مر همٝمام فمدا ؾمٝمخ 

ايمٗمْم٣مر مل يٖمتف .. صٔمد ذيمؽ ايمُمٝمخ ايمقومقر إلم ايمٗمْم٣مر همقصمد أن ايمرىم٣مب ومد 

همقصمد همٝمٜم٣م أؿمٖم٣مٓ  اظمٗمْمقرة إولم ايمٗمْم٣مر .. سمقصمف إلم ٣مفمداؽمتحقذوا فمعم ىمؾ َمٗم

صٕم٣مرا يٙمٔمٌقن وئمٌثقن َمع زمٔمّمٜمؿ .. همٟمومرأهؿ ايمًالم .. وهتٙمٙمقا يمرؤي٥م ذيمؽ 

ذي يُمع ٞمقرا وذيمؽ ايمُمٝم٤م ايمذي أدطمؾ إلم ٞمٖمقؽمٜمؿ اهلٝم٥ٌم وايمقوم٣مر ايمقصمف ايم

يمف .. أهال أهي٣م ايمُمٝمخ ايمقومقر ؽمٔمدٞم٣م زمرؤيتؽ.. همًٟمهلؿ إن ىم٣مٞمقا يًٚمحقن يمف 

. ويم٘مـ! ٞمحـ أؿمٖم٣مل ايمرأس وايمٔمكم.زم٣مجلٙمقس؟. همٟمصم٣مزمقه: َمثٙمؽ ٞمحٚمٙمف فمعم 

راضمتؽ صٕم٣مر دم فمٚمر ايمزهقر ٞمٙمٔم٤م وٞمٚمرح َمع زمٔمّمٛم٣م يمذا هم١مٞمٛم٣م ٞمخُمك أٓ جتد 

ذه٤م اَمٔمٛم٣م وٞم٤ًٌم يمؽ إزفم٣مصم٣م.. ىمام أن وصمقدك َمٔمٛم٣م ومد يٗمٝمد ضمريتٛم٣م.. ويم٘مـ 

قرة ْمقرة ايمتل زمٔمدٞم٣م هم٣ميم٘مؾ يقد اؽمتٗم٣ٌميمؽ .. سمقصمف ايمُمٝمخ ايمقومقر إلم اظمٗمْمإلم اظمٗم
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هنؿ دم آطمر اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمقي٥م.. َمٔمٜمؿ أايمث٣مٞمٝم٥م .. همقصمد همٝمٜم٣م شمالشم٥م ؾم٣ٌمب يٓمٜمر 

ٞمُمٕم٣مل زمحؾ اظمٔم٣مدٓت احل٣ًمزمٝم٥م آ آٓت ضم٣مؽم٥ٌم وَمثٙمث٣مت.. وهؿ دم نم٣مي٥م

وايمتٛم٣مومش دم ايمٛمٓمري٣مت ايمٖمٝمزي٣مئٝم٥م.. همٟمومرأهؿ ايمًالم.. يمٝمت٘مؿ رأيتؿ وصمقهٜمؿ 

اظمتٜمٙمٙم٥م وايمٖمرضم٥م زمرؤي٥م ذيمؽ ايمُمٝمخ ايمقومقر.. رضمٌقا زمف وأزمدوا ؽمٔم٣مدهتؿ زمرؤيتف.. 

أهال زم٣ميمُمٝمخ ايمقومقر.. ه٘مذا وم٣ميمقه٣م.. همًٟمهلؿ إن ىم٣مٞمقا يًٚمحقن يمف 

قه يمٛم٣م ىمؾ ايمممف زمٚمُم٣مرىمتؽ يمٛم٣م دم َمٗمِمقرسمٛم٣م ويم٘مـ !!! زم٣مجلٙمقس !!! همٟمصم٣مزم

اظمثٙمث٣مت اهلٛمدؽمٝم٥م .. ويٕمٙمٌٛم٣م احلامس زم٣مظمٛم٣مومُم٥م وويم٘مـ ىمام سمرى ٞمحـ َمُمٕمقيمقن 

أضمٝم٣مٞم٣م همؼمسمٖمع أصقاسمٛم٣م.. وٞمخُمك أن ٞمزفمجؽ أو أٓ سمرسم٣مح َمٔمٛم٣م.. وٞمخُمك أن 

 دادااؽمتٔموصمقدك َمٔمٛم٣م جئمٙمٛم٣م ٞمُمٔمر زمٔمدم ايمراضم٥م دم هذه ايمٖمرص٥م ايمتل ٞمٕمتٛمٚمٜم٣م 

قرة ايمتل سمٙمٝمٛم٣م.. هم٘مؾ َمـ يرى ْمهن٣مي٥م ايمٔم٣مم.. ويم٘مـ سمقصمف إلم اظمٗم َٓمتح٣مٞم٣مت

وصمٜمؽ ايمقو٣مء يتقق يمٛمٝمؾ ذف صمٙمقؽمؽ َمٔمف .. أَمري إلم اهلل .. سمقصمف ايمُمٝمخ 

، دم ؾمٜمر فمًؾ امٌدوا أهنوزوصمتف ي ٣مايمقومقر إلم اظمٗمِمقرة ايمت٣ميمٝم٥م .. همقصمد ؾم٣مزم

 ( ر دهم٣موم٥م زم٣محل٤م واحلٛم٣منىمٙمامت روَم٣مٞمًٝم٥م .. وح٘م٣مت.. َمُم٣مفم يت٣ٌمدٓن:)

أومرأِه٣م ايمًالم.. همتٜمٙمٙمقا يمرؤيتف.. أهال زم٣ميمُمٝمخ ايمقومقر .. أهال زمذي اجلٌكم 

ايمقو٣مء .. همًٟمهلام إن ىم٣مٞم٣م يًٚمح٣من يمف زم٣مجلٙمقس َمٔمٜمام ؟؟؟ همٟمصم٣مزم٣مه َمثٙمؽ ٞمتقق 

يمٛمٝمؾ ذف جم٣ميمًتف.. ويم٘مـ !!! .. ويم٘مـ ىمام سمرى ٞمحـ زوصم٣من دم ؾمٜمر 

٣ميب .. ٞمخُمك أٓ سمُمٔمر زم٣ميمراضم٥م َمٔمٛم٣م .. أو أن ايمٔمًؾ .. صمقٞم٣م روَم٣مٞمز .. ؾمٌ

ٞمتحرج َمت٣مزمٔم٥م ِه٣ًمسمٛم٣م أَم٣مَمؽ .. ىمؾ َمـ دم ايمٗمْم٣مر يتٚمٛمك أن سمُم٣مرىمٜمؿ 
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 دم كمقرة ايمتل زمٔمده٣م.. همقصمد ؾمخِمْمَمٗمِمقرهتؿ.. سمقصمف ايمُمٝمخ ايمقومقر إلم اظمٗم

ايمثالشمٝمٛمٝم٣مت َمـ فمٚمرِه٣م.. َمٔمٜمام طمرائط أرايض وَمُم٣مريع.. ويت٣ٌمدٓن  طمراأو

قل طمْمْمٜمؿ اظمًتٗمٌٙمٝم٥م يمتقؽمٝمع جت٣مرهتام.. وأؽمٔم٣مر ايمٌقرص٥م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر ضم

وإؽمٜمؿ.. همٟمومرأِه٣م ايمًالم .. همتٜمٙمال يمرؤي٥م .. وفمٙمٝمؽ ايمًالم ورمح٥م اهلل 

وزمرىم٣مسمف أهي٣م ايمُمٝمخ ايمقومقر.. أهال وؽمٜمال زمؽ ي٣م ؾمٝمخٛم٣م ايمٖم٣موؾ .. همًٟمهلام إن 

يمٛم٣م ىم٣مٞم٣م يًٚمح٣من يمف زم٣مجلٙمقس ؟؟؟ همٗم٣مٓ يمف : يمٛم٣م ىمؾ ايمممف دم َمُم٣مرىمتؽ 

 ".. زمؾ أٞمٛم٣م حمٓمقـمكم ضمٗم٣م زمرؤي٥م وصمٜمؽ ايمقو٣مء.. ويم٘مـ !!!! واجلٙمقس َمٔمٛم٣م

.. ىمام سمرى ٞمحـ زمداي٥م جت٣مرسمٛم٣م  "هل٣م َمـ ىمٙمٚم٥م َمدَمرة سمٛمًػ ىمؾ َم٣م ومٌٙمٜم٣م  ي٣م

وهم٘مرٞم٣م َمُمٕمقل زم٣ميمتج٣مرة واظم٣مل وؽمٌؾ حتٗمٝمؼ َم٣م ٞمحٙمؿ زمف َمـ َمُم٣مريع.. ضمديثٛم٣م 

سمُمٔمر َمٔمٛم٣م زم٣ميمراضم٥م.. ىمٙمف فمـ ايمتج٣مرة واظم٣مل.. وٞمخُمك أن ٞمزفمجؽ أو أٓ 

قرة ايمتل سمٙمٝمٛم٣م هم٘مؾ رىم٣مب ايمٗمْم٣مر يتٚمٛمقن جم٣ميمًتؽ.. وه٘مذا ضمتك ْماذه٤م يمٙمٚمٗم

قرة .. وصمد همٝمٜم٣م فم٣مئٙم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ أب وأم وأزمٛم٣مئٜمؿ.. ْموصؾ ايمُمٝمخ إلم آطمر َمٗم

قرة أي َم٘م٣من ؾم٣منمر يمٙمجٙمقس.. وم٣مل هلؿ: ايمًالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م ْممل ي٘مـ دم اظمٗم

الم.. ورضمٌقا زمف.. أهال أهي٣م ايمُمٝمخ ايمقومقر.. اهلل وزمرىم٣مت .. همردوا فمٙمٝمف ايمً

وومٌؾ أن يًٟمهلؿ ايمًامح يمف زم٣مجلٙمقس.. ؿمٙمٌقا َمٛمف أن يت٘مرم فمٙمٝمٜمؿ ويُم٣مرىمٜمؿ 

.. حمٚمد اصمٙمس دم ضمّمـ أطمٝمؽ أمحد.. أزحيقا هذه ايمُمٛمط فمـ زم٣مجلٙمقس َمٔمٜمؿ

ايمْمريؼ.. سمٔم٣مل ي٣م فمٌد اهلل اصمٙمس دم ضمّمـ وايمدسمؽ.. أهمًحقا َم٘م٣مٞم٣م يمف.. محد 

ُمٝمخ ايمقومقر.. وصمٙمس فمعم ايم٘مرد زمٔمد َم٣م فم٣مٞم٣مه َمـ ىمثرة ايمًغم دم اهلل ذيمؽ ايم
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وصٔمد إيمٝمف زم٣مئع إؿمٔمٚم٥م  .. سمقومػ ايمٗمْم٣مر دم إضمدى اظمحْم٣مت .. ايمٗمْم٣مر

اجل٣مهزة .. همٛم٣مداه ايمُمٝمخ وؿمٙم٤م َمٛمف أن ئمْمل ىمؾ أهمراد ايمٔم٣مئٙم٥م ايمتل ؽمٚمحقا يمف 

ٛم٥م ؽمٛمدويتش زم٣مجلٌ "زم٣مجلٙمقس َمٔمٜمؿ ىمؾ َم٣م يُمتٜمقن َمـ أىمؾ.. وؿمٙم٤م يمٛمٖمًف 

.. أطمذت ايمٔم٣مئٙم٥م ىمؾ َم٣م سمُمتٜمل َمـ ايمْمٔم٣مم.. وؽمط ٞمٓمرات رىم٣مب ايمٗمْم٣مر "

ايمذيـ ىم٣مٞمقا يتحنون فمعم فمدم ومٌقهلؿ صمٙمقس ذيمؽ ايمُمٝمخ َمٔمٜمؿ.. ىم٣من يريد 

اجلٙمقس َمٔمٛم٣م ويم٘مـ.. صٔمد زم٣مئع ايمٔمِمغم إلم ايمٗمْم٣مر.. همٛم٣مداه ايمُمٝمخ ايمقومقر.. 

 ضم٣ًمزمف وؿمٙم٤م وؿمٙم٤م َمٛمف أن ئمْمل أهمراد ايمٔم٣مئٙم٥م َم٣م يريدون َمـ ايمٔمِم٣مئر فمعم

يمٛمٖمًف فمِمغم زمرسمٗم٣مل.. ي٣م اهلل زمدأت ٞمٓمرات رىم٣مب ايمٗمْم٣مر حتٝمط هبؿ.. وزمدأوا 

يتحنون فمعم سمٖمريْمٜمؿ.. آه ىم٣من يريد اجلٙمقس َمٔمٛم٣م ويم٘مـ.. صٔمد زم٣مئع 

ايمِمحػ واظمجالت إلم ايمٗمْم٣مر.. همٛم٣مداه ايمُمٝمخ ايمقومقر وؿمٙم٤م جمٙم٥م ايمزهرات 

وجمٙم٥م ؾمٌؾ ايمٔمٗمٝمدة  أَمؾ هذه إَم٥م.. يمألم.. وجمٙم٥م ىمـ دافمٝم٥م.. يمألب..

يمألؿمٖم٣مل .. وؿمٙم٤م يمٛمٖمًف صمريدة أَم٥م اإلؽمالم .. وىمؾ ذيمؽ فمعم ضم٣ًمزمف .. 

وَم٣مزايم٦م ٞمٓمرات احلنة زم٣مدي٥م فمعم وصمقه ىمؾ ايمرىم٣مب.. ويم٘مـ مل سم٘مـ هذه هل 

سمقومػ ايمٗمْم٣مر دم اظمديٛم٥م اظمٛمُمقدة.. واٞمدهش ىمؾ ايمرىم٣مب  ..ضمنهتؿ ايمٔمٓمٚمك

ل زيٛم٦م حمْم٥م ايمقصقل .. ومل ايمت وآضمتٖم٣مٓتيمٙمحُمقد ايمٔمً٘مري٥م وايمقرود 

يٙمٌثقا ضمتك صٔمد و٣مزمط فمً٘مري ذو رسم٥ٌم فم٣ميمٝم٥م صمدا.. وؿمٙم٤م َمـ اجلٚمٝمع ايمٌٗم٣مء 

دم أَم٣مىمٛمٜمؿ ضمتك يٛمزل وٝمػ اظمٙمؽ َمـ ايمٗمْم٣مر.. ٕن اظمٙمؽ زمٛمٖمًف صم٣مء 

ٓؽمتٗم٣ٌميمف.. ومل ي٘مـ وٝمػ اظمٙمؽ إٓ ذيمؽ ايمُمٝمخ ايمقومقر.. وفمٛمدَم٣م ؿمٙم٤م َمٛمف 
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٣مئٙم٥م ايمتل اؽمتّم٣مهمتف وأن ي٘مرَمٜم٣م اظمٙمؽ.. ايمٛمزول رهمض أن يٛمزل إٓ زمِمح٥ٌم ايمٔم

همقاهمؼ اظمٙمؽ واؽمتّم٣مهمٜمؿ دم اجلٛم٣مح اظمٙم٘مل ظمدة شمالشم٥م أي٣مم أنمدق همٝمٜم٣م فمٙمٝمٜمؿ َمـ 

اهل٣ٌمت وايمٔمْم٣مي٣م..ومتتٔمقا زمٚمٛم٣مـمر ايمٗمٌم اظمٛمٝمػ..وضمدائٗمف ايمٖمًٝمح٥م.. هٛم٣م حتن 

ايمرىم٣مب فمعم أٞمٖمًٜمؿ أيام حتن.. هذه هل ضمنهتؿ ايمٔمٓمٚمك.. ووم٦م ٓ سمٛمٖمع 

وأن زمٔمد أن اؽمتٚمتٔمٛم٣م ؽمقي٣م هبذه ايمٗمِم٥م اجلٚمٝمٙم٥م زمٗمل أن أؽمٟميم٘مؿ  ضمنة..

 . ؽم٠مآ ؟

وىمؿ هل طم٣مص٥م  : وظم٣مذا ومٙم٦م دم زمداي٥م هد ايمٗمِم٥م َمـ هق ايمُمٝمخ ايمقومقر؟

زم٘مؾ واضمد َمٛم٣م !! همٟمٞم٣م وأٞم٦م وهق وهل ومد فم٣ميُمٛم٣مه٣م حلٓم٥م زمٙمحٓم٥م.. !! أفمٙمؿ 

ٗمِم٥م .. مل ي٘مـ أٞم٘مؿ ىمٙم٘مؿ فمرهمتٚمقه .. وفمرهمتؿ َم٣م ومِمدت َمـ وراء هد هذه ايم

سمقفمد  (فمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل إلم يقم ايمديـ)أَم٣م إزمٙمٝمس ايمُمٝمخ ايمقومقر إٓ ايمديـ..

إزمٙمٝمس  {وَٕمٛمٝمٛمٜمؿ  }زم١مواليمٛم٣م.. وهمّمح اهلل طمْمتف ضمٝمٛمام وم٣مل دم ىمت٣مزمف ايم٘مريؿ 

ف ٓ ٞمٖمع َمٛمف همٙمـ يٛمجح أٞمٞمف يمق ضم٣مول أن يقؽمقس يمٛم٣م زمٟمن ايمديـ ؽمٝمئ أو أأيٗمـ 

ضمتام.. ويم٘مٛمف أسم٣مٞم٣م َمـ زم٣مب ايمتًقيػ.. آه َم٣م دم إزمٔم٣مدٞم٣م فمـ ايمديـ.. وؽمٝمٖمُمؾ 

أمجؾ آيمتزام زم٣ميمديـ .. ويم٘مـ َم٣مزايمقا أؿمٖم٣مٓ جي٤م أن يٟمطمذوا ٞمِمٝمٌٜمؿ َمـ 

ايمٙمٔم٤م وايمٙمٜمق.. ضمرام ٞمٗمٝمدهؿ .. فمٛمدَم٣م ي٘مػمون ومٙمٝمال ؽمقف ٞمٔمٙمٚمٜمؿ ايمديـ 

أن هؿ ؿمٙم٥ٌم َمُمٕمقيمقن  ويم٘مـ !وٞمٙمزَمٜمؿ زمف.. َم٣م أمجؾ آيمتزام زم٣ميمديـ

صم٣ٌمت وآَمتح٣مٞم٣مت.. زمٔمد َم٣م يٛمٜمقا دراؽمتٜمؿ ؽمٝمٙمتزَمقن زم٣ميمدراؽم٥م.. زم٣ميمقا

زم٣ميمديـ.. وؽمٝمتٔمٙمٚمقٞمف.. أو َم٣مزيمٛم٣م دم ؾمٜمر ايمٔمًؾ.. ايمديـ رائع ويم٘مـ ؽمٛمٙمتزم زمف 
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نمدا.. َم٣مزيمٛم٣م ٞم٘مقن أٞمٖمًٛم٣م زمٔمد أن أومػ فمعم رصمقم دم ؽم٣مضم٥م ايمتج٣مرة ؽمٟمهتؿ ىمثغما 

قن وومتٜم٣م زمديٛمل.. وؽمٟميمتزم زمف.. وٓ ٞمدري هؾ يٟمت نمدا وٞمحـ أضمٝم٣مء .. أم ٞم٘م

حت٦م ايمثرى.. !!! ايمتًقيػ هق داء ٞمٔم٣مين َمٛمف دم أَمقرٞم٣م ىمٙمٜم٣م.. ٞم٠مَمـ زم٣مظمثؾ 

ايمٗم٣مئؾ: ٓ سم٠مصمؾ فمٚمؾ ايمٝمقم إلم ايمٕمد ويم٘مٛمٛم٣م ٓ ٞمْمٌؼ َم٣م ٞم٠مَمـ زمف فمعم أرض 

ايمقاومع .. يمذا ٞمٖمُمؾ دم زمٛم٣مء َمًتٗمٌٙمٛم٣م دم ايمدٞمٝم٣م.. ىمام دم أطمرة.. هم٣ميمٔمٚمر يٚمِض وٞمحـ 

ويم٘مـ زمٔمد أن أهمرغ َمـ هذه.. َم٣مزيم٦م صٕمغما إذا ىمػمت ٞمردد.. نمدا ؽمٟمهمٔمؾ.. ؽمٟمهمٔمٙمٜم٣م 

ؽمٟمهمٔمٙمٜم٣م.. زمٔمد أن أسمزوج ؽمٟميمتزم زم٣ميمديـ.. زمٔمد أن أخترج .. زمٔمد أن أضمِمؾ وـمٝمٖم٥م.. 

٣مىُمُؿ ) :يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز..زمٔمد أن.. زمٔمد أن ضِمٝمِؿ َأهْلَ ـِ ايمر  مْحَ ِؿ اهللِّ ايمر  ًْ زمِ

 *شُمؿ  ىَمال  ؽَمْقَف سَمْٔمَٙمُٚمقَن  *ىَمال  ؽَمْقَف سَمْٔمَٙمُٚمقَن *َٗم٣مزمَِر ضَمت ك ُزْرسُمُؿ اظمَْ  *ايمت َ٘م٣مشُمرُ 

ِحٝمَؿ  *ىَمال  يَمْق سَمْٔمَٙمُٚمقَن فِمْٙمَؿ ايْمَٝمِٗمكِم  ُون  اجْلَ ٣َم فَمكْمَ ايْمَٝمِٗمكِم  *يَمؼَمَ ُوهن  شُمؿ   *شُمؿ  يَمؼَمَ

ـِ ايمٛم ِٔمٝمِؿ  ـ  َيْقََمئٍِذ فَم َٟميُم ًْ ديـ ؟ ىمٝمػ اؽمتٗم٣ٌميمف ؟ (هم٘مٝمػ زمٚمـ ي٘مقن دافمٝم٣م إلم ايميَمُت

  وىمٝمػ َمٛمزيمتف ؟

 الدعوة والقتال
سم٘مـقن  ن مل يٗمٌٙمـقاهمـ١مأيـ٣مم ...  ٥ميمثالشمـ ايمٛمٌل وايمِمح٣مزم٥م يمألفمداء ىم٣مٞم٦م دفمقة

وا حت٦م ذَمتٛم٣م ، ٕن َمع اظمًـٙمؿ ىمٙمٚمـ٥م فمٙمٝمـ٣م ، وَمـع غماظمِم٣محل٥م زم٣مجلزي٥م ، ضمتك يِم

( وومـ٣مل 1) ْؿ َّمـ٠ْمَِمٛمكِمَ َوَأْٞمُتُؿ إفْمَٙمـْقَن إِْن ىُمٛمْـتُ  ايم٘مٖم٣مر ىمٙمٚم٥م ؽمٖمقم ، وم٣مل سمٔم٣ملم

ـْٖمعَمَ َوىَمٙمَِٚمـ٥ُم اهللِّ ِهـَل ايْمُٔمْٙمَٝمـ٣م َواهللُّ فَمِزيـٌز سمٔم٣ملم  ًّ ـَ ىَمَٖمـُروْا ايم َوصَمَٔمَؾ ىَمٙمَِٚم٥َم ايّمـِذي
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( وفمٛمـدَم٣م يتِمـ٣محلقن زم٣مجلزيـ٥م ، هم٣مظمًـٙمٚمقن ئمٝمُمـقن دم زمالدهـؿ ، 1) ضَم٘مِٝمؿٌ 

وأطمالومٜمـؿ هم٘م٣مٞم٦م ايمـدفمقة ايمٔمٚمٙمٝمـ٥م يٛمٓمـرون إرم َمٔمـ٣مذة اظمًـٙمٚمقن ايمْمٝمٌـ٥م ، 

 كمظمرضمٙمت اكمٝمف سمٖمِمٝمٙمٝم٥م .. هم١من مل يٗمٌٙمقا ه٣مسمهمٝمدطمٙمقن دم ايمديـ هم٣مجلزي٥م دفمقة فمٚمٙم

 سم٘مقن اظمرضمٙم٥م إطمغمة وهل ايمٗمت٣مل .

أفمْم٣مٞم٣م ايمدواء ايمداطمقم ايمدفمقة وايمدواء اخل٣مرصمل إطمـالق ..  هم٣ميمرؽمقل 

 وٓ يدطمٙمقا دم اإلؽمالم، وىمٟمن ايمدَم٣مَمؾ همٝمٜم٣م أمل ٓ يُمٖمك زم٣ميمـدواء ايمـداطمقم همٙمق مل

اخل٣مرصمل همالزمد َمـ ايمٔمٚمٙمٝم٥م اجلراضمٝم٥م ) ايمٗمت٣مل( ... وذيمؽ همٗمط فمٛمـد ايمٝمـٟمس َمــ 

ايمٔمٗم٣مومغم َمثؾ ايمًٌت٣مين يٗمقم زمتًـٙمٝم٦م زمٔمـض ايمٛم٣ٌمسمـ٣مت ٕٞمـف ئمٙمـؿ أهنـ٣م وـٔمٝمٖم٥م 

 وَمريّم٥م ، وسُم٤ًٌم ومٙم٥م اظمحِمقل ، َمثؾ ايمذيـ يِمدون فمـ ؽمٌٝمؾ اهلل .

٣مس َمــ ايمٛمـ٣مر همخروج ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ ىم٣من ىم٣مظمْم٣مهمئ إلطمراج ايمٛم

 إرم اجلٛم٥م .

وايمًٝم٣مرة اإلؿمٖم٣مئٝم٥م فمٛمدَم٣م خترج همجٚمٝمع ايمًـٝم٣مرات واظمُمـ٣مة يٖمًـحقن هلـ٣م 

ايمْمريؼ ، همٙمق افمؼمض أَم٣مم ايمًٝم٣مرة ؽمت٥م أؾمخ٣مص وآٓف دم احلريؼ همٔمقم ايم٣ًمئؼ 

 أن يٚمر فمٙمٝمٜمؿ يمٝمٛمٗمذ أٓف.

َمـ٣م أَمـرهؿ  ره ؽمٛمف دم َم٘مـ٥م ، اهلل ـوايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ شمالث فمُم

  َوَأّن اهللَّ ََمـَع اظمُْـ٠ْمَِمٛمكِمَ    (1)،ىُمّٖمَقْا َأْيِدَيُ٘مْؿ  : يمٝمتحِمٙمقا أوٓ فمقم زم٣ميمٗمت٣مل 
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(1)،  ََوافْمَٙمُٚمقْا َأّن اهللَّ ََمَع اظمُّْتِٗمكم  (1)،  َٛمكِم ًِ إِّن اهللَّ  (3 )،َوإِّن اهللَّ ظمَََع اظمُْْح

ـَ     (4. )ََمَع ايمِّم٣مزمِِري

َأهّيَـ٣م َيـ٣م  .. ودم إطمغم ومٝمـؾ هلـؿ :  " َأْيِدَيُ٘مؿْ  ىُمّٖمَقاْ  "دم إول ومٝمؾ هلؿ : 

٣ٌَمٍت َأِو اْٞمِٖمُروْا مَجِٝمٔمـ٣مً  ـَ آََمٛمُقْا طُمُذوْا ضِمْذَرىُمْؿ هم٣مٞمِٖمُروْا شُم  (.وومـ٣مل هلـؿ : 5)  ايّمِذي

ِهْؿ يَمَٗمِديرٌ  ـَ ُيَٗم٣مسَمُٙمقَن زمَِٟمهّنُْؿ ـُمٙمُِٚمقْا َوإِّن اهللَّ فَمعَمَ َٞمٌْمِ   (6()7.)ُأِذَن يمِّٙمِذي

 قصة ابن الملك ذو الأذن الواحدة
ضمٝمٛمام جيتٚمع ايمٛم٣مس فمعم رء رنمؿ طمْمٟمه يٓمٛمقن أٞمف إصقب ، رنمؿ أن هذه 

٣ًٌم ومٙمٝماًل، ورنمؿ اٞمتُم٣مر  وم٣مفمدة ٓ يٚم٘مـ سمٔمٚمٝمٚمٜم٣م همٗمد ٞمُمٟم اإلؽمالم دم زمدايتف نمري

 . ايم٘مٖمر ضمٝمٛمٜم٣م وإمج٣مع ايمٛم٣مس فمٙمٝمف مل ي٘مـ هق إصقب

ٞمج٣مب همٟمرؽمؾ اظمٙمؽ إلم ىم٣مهم٥م حُي٘مك أن زوصم٥م أضمد اظمٙمقك سمٟمطمرت دم اإل

ه٣م فمعم أيدهيؿ ضمٝم٧م ؤأؿم٣ٌمء اظمٚمٙم٘م٥م يمٝمٛمٓمروا دم أَمره٣م، وؾم٣مء اهلل أن يتؿ ؾمٖم٣م

محٙم٦م اظمٙم٘م٥م ، وَمرت إي٣مم سمٙمق إي٣مم واظمٙمؽ يًتٔمد يمٗمدوم ورم ايمٔمٜمد ضمتك صم٣مء 

 . ايمٝمقم ايمتل وؤم٦م زمف اظمٙم٘م٥م ويمٝمده٣م
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قد ، همٗمد ىم٣من إَمغم ويم٘مـ يمألؽمػ مل سم٘متٚمؾ همرضم٥م اظمٙمؽ واظمٙم٘م٥م زمقوع اظمقيم

ايمِمٕمغم زمٟمذن واضمدة همٗمط ، اٞمزفم٨م اظمٙمؽ ىمثغًما فمٛمدَم٣م رأى إَمغم وطمًم أن سمٛمُمٟم 

فمـ أطمريـ ، همٝمحقل هذا إَمر  ٣ميمديف فمٗمدة ٞمٖمًٝم٥م ضمٝمٛمام ي٘مػم وجيد ٞمٖمًف خمتٙمٖم

 . زمٝمٛمف وزمكم ىمرد ايمٔمرش

يمذا مجع ىمؾ َمًتُم٣مريـ اظمٚمٙم٘م٥م وفمرض فمٙمٝمٜمؿ إَمر، همٗم٣مل يمف أضمدهؿ: إَمر 

زمًٝمط ي٣م َمقٓي اومْمع أذن ىمؾ َمقيمقد يقيمد وزمذيمؽ ؽمٝمتُم٣مزمف اظمقايمٝمد اجلدد َمع َمقٓي 

إَمغم ايمِمٕمغم، أفمج٤م اظمٙمؽ ىمثغًما زمٖم٘مرة َمًتُم٣مره ايمٖمْمـ، وأَمر زمٗمْمع أذن ىمؾ 

 . اظمقايمٝمد وَمـ يقَمٜم٣م ص٣مرت سمٙمؽ هل فم٣مدة ايمٌالد

ومْمٔمقا يمف أذٞمف ضمتك َمّم٦م ايمًٛمقات وأصٌح اظمجتٚمع ىمٙمف  هم٘مٙمام ويمد َمقيمقد

ن ىم٣ٌمومل ٣مد إلم اظمٚمٙم٘م٥م ؾم٣مٌب ؿمٌٝمٔمل يمف أذٞمٟمذن واضمدة، ودم يقم َمـ إي٣مم وهمزم

ايمٌمم، ضمٝمٛمام رآه ايمٛم٣مس دم اظمٚمٙم٘م٥م سمٔمجٌقا َمـ طمٙمٗمتف وصمٔمٙمقه حمط ؽمخري٥م 

 . إذٞمكم وىمٟمهن٣م ؽم٥ٌم يا دائام يًتٜمزئقن زمف ويٛم٣مدوٞمف زمذاجلٚمٝمع ، وىم٣مٞمق

ؿ همٝمام هؿ همٝمف، ـمٙمقا يٖمٔمٙمقن َمٔمف ه٘مذا ضمتك و٣مق هبؿ ذرفًم٣م وومرر جم٣مراهت

وومْمع أذٞمف زمٝمديف ىمل يِمغم واضمًدا َمٛمٜمؿ ويٛمجق َمـ ؽمخريتٜمؿ اظمًتٚمرة ، همٔمؾ 

ايمُم٣مب هذا رنمؿ فمٙمٚمف أن طمٙمٗمتف هل إصؾ وطمٙمٗمتٜمؿ هل اظمًخ ايمذي همٔمٙمقه 

 ؿم٣مظم٣م وأٞمف ، أذاهنؿ ومْمع ؽم٤ٌم دم يمٙمتٖم٘مغم واضمدة دومٝمٗم٥م يتقومٖمقا مل همٜمؿزمٟمٞمٖمًٜمؿ ، 

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل أراده٣م حل٘مٚم٥م زمؾ ائدة،ز يمٝم٦ًم همٜمل رؤوؽمٜمؿ دم اهلل طمٙمٗمٜم٣م

ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من وحتت٣مج ايمٔمٚمؾ وإفمامل  ويم٘مٛمٜم٣م إفم٣موم٥م اظمجتٚمع ايمتل حتدث دم

ايمٖم٘مر ىمل سمٛمتٜمل ، همٗمد ضمدشم٦م دم جمتٚمع ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ ايمذي ىم٣من َمٔم٣موًم٣م زم٣ميمممك 
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، وجمتٚمع ؽمٝمدٞم٣م يمقط ايمذي ىم٣من َمٔم٣موًم٣م زم٣ميمُمذوذ وجمتٚمع ؽمٝمدٞم٣م ؾمٔمٝم٤م ايمذي ىم٣من 

 . تْمٖمٝمػ ايم٘مٝمؾ واظمٝمزان وايمٕمشوًم٣م زمَمٔم٣م

هم٣مخلْمٟم يٌٗمك طمْمٟم ضمتك يمق أمجع ايمٛم٣مس فمعم همٔمٙمف، وايمِمقاب هق ايمِمقاب ضمتك 

ويمق مل يٗمؿ أضمد زمٖمٔمٙمف ، وهٛم٣مك وم٣مفمدة همٗمٜمٝم٥م سمٗمقل: ) إمج٣مع ايمٛم٣مس فمعم رء ٓ حيٙمف( ، 

هم١مذا ىمٛم٦م فمعم يٗمكم زمِمقاب َم٣م سمٖمٔمؾ ٓ سمتٛم٣مزل فمٛمف َمٜمام ضمدث وٓ سمٕمغمه َمـ أصمؾ 

ـْ " ، همٖمل احلدي٧م: أضمد ٣مدِ  فِمٛمَْد  ؽُمٛم تل َأضْمَٝم٣م ََم ًَ تل هَم   ."ؾَمِٜمٝمٍد  َأصْمرُ  هَمَٙمفُ  ُأَم 

ِدي٧ِم  ََمْٔمٛمَك ؽُمقلِ  َذئَم٥مِ  زم١ِمضِْمَٝم٣مءِ  َيُٗمقمُ  ايم ِذي َأن   احْلَ ُد  ايم ِذي ايْمَقوْم٦ِم  دم ايمر  ًُ  سَمْٖم

٥مُ  همِٝمفِ  ِٜمٝمدِ  شَمَقاُب  يَمفُ  َيُ٘مقنُ  إَُم   اهللِ. ؾِ ؽَمٌٝم دم اظمَُْج٣مِهدِ  ايمُم 

ٓ سمٗمْمع ُأذٞمؽ! إذا ىمٛم٦م فمعم يٗمكٍم أٞمؽ فمعم صقاٍب همال سمتٛم٣مزل فمٛمف 

ر  خيجٙمقن زمخْمئٜمؿ، همٙمؿَ إلرو٣مئٜمؿ إذا ىم٣مٞمقا ٓ  ختجؾ أٞم٦م زمِمقازمؽ؟ وسمذىم 

َٓ }، {َٓ َئْمَٙمُٚمقنَ }دوًَم٣م أن )أىمثر ايمٛم٣مس( َم٣م صم٣مءت دم ىمت٣مب اهلِل إٓ وسمٌٔمٜم٣م: 

 .} ُي٠ْمَِمٛمُقنَ َٓ }، {َٓ َئْمِٗمُٙمقنَ }، {َيت ُٗمقنَ 

ر  كن كقطعة الس ك َّ
ر     ٘م   ً ىمف، ورؾمٖم٦م رؾمٖم٥ًم، هم٘م٣من  دموؤم٦ُم ايم ايمُم٣مي وٞمًٝم٦م أن أضمرِّ

د  ؿمٔمٚمف َُمرًا، ويم٘مـ َمرارة ايمُم٣مي ٓ ر همٝمف! ٕٞمؽ زمٚمجر  ٘م   ً سمٔمٛمل فمدم وصمقد ايم

ىمف ر َمقصمقد ويم٘مٛمف حيت٣مج إلم َمـ حيرِّ ٘م   ً   .حتري٘مؽ ايمُم٣مي ؽمتٓمٜمر ضمالوسمف، هم٣ميم

احل٤م َمقصمقد دم ٞمٖمقس أنمٙم٤م ايمٛم٣مس ويم٘مٛمف حيت٣مج إلم َمـ ىمذيمؽ اخلغم و

ىمف  .!حيرِّ
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ىمقا اخلغم واحل٤م  ٞمٖمقؽم٘مؿ وٞمٖمقس َمـ حتٌقن ؽمتُمٔمرون زمحالوة ؿمٔمؿ  دمضمرِّ

 .!ضمٝم٣مسم٘مؿ، وسم٘متُمٖمقن اخلغم دم ؾمخِمٝم٣مهتؿ

ر ٘م   ً أفمْم٦م ايمُم٣مي َم٣م يمدهي٣م، شمؿ اطمتٖم٦م!. وه٘مذا أهؾ .! َم٣م أٞمٌؾ ومْمٔم٥م ايم

  .!اظمٔمروف

٘م    ً  .!ر ضمتك وإن اطمتٖم٦ْم سمرىم٦م أشمرًا مجٝمالً ىُمـ ىمٗمْمٔم٥م ايم

 اللين كله خير
ا َمتُمددً ومقًي٣م ٣م ؽمٛمً  اشمٛمكم وشمالشمقنصمٔمؾ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم همؿ ىمؾ إٞم٣ًمن 

، وَمٗم٣مزمؾ هذا ووع ايم٣ٌمري صمؾ ؾمٟمٞمف يم٣ًمٞم٣م يٙمؼ إيمٝمٜم٣م سمٗمقم زمْمحـ ىمؾ َم٣م ٣مَمتٔمٛمتً 

 واضمدا ً يمٝمٛم٣م.

زم٣ميمت٣ًمومط ايمقاضمد سمٙمق أطمر ..  َمع َمرور ايمًٛمكم سمٌدأ هذه إؽمٛم٣من ايمُمديدة     

دم  ويم٘مـ يٌٗمك ذيمؽ ايمٙم٣ًمن ص٣مَمدا ود َمقصم٥م ايمٔمٚمر ايمتل هجٚم٦م فمعم َم٣م

 وصدق رؽمقل اهلل ..اَمتُمدد اشمٛمكم وشمالشمقنقاضمد يمكم َمٗم٣مزمؾ همهم٘مٝمف..

 " (1).  

                                                           

  : 

. 
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 .؟! أىمثر أؿم٣ٌمء إؽمٛم٣من همٜمؾ ؽمٚمٔم٦م زمْمٌٝم٤م يم٣ًمنَم٣م         

 المرأة والملك والمسجد
 ، اؽمٚمف يمٝمخٙمد زم٣مؽمٚمف، ويًٚمٝمف َمًجدا يٌٛمل أن أراد اظمٙمقك أضمد أن حي٘مل

 واظم٣مل ايمٛمٖمٗم٥م ومٌقل وَمٛمع ايمٌٛم٣مء دم زمدأ شمؿ اؽمٚمف، فمٙمٝمف وىمت٤م رطم٣مم َمـ زمٙمقح همٟمَمر

 يرى زمف هم١مذا ، ايمٙمٝم٣مرم َمـ ٥ميمٝمٙم ذات همٛم٣مم ايمٌٛم٣مء، سمؿ أن همام ، ايمٛم٣مس َمـ واظم٣ًمفمدة

 هم٣مؽمتٝمٗمظ ، اَمرأة اؽمؿ وي٘مت٤م ايمٙمقح فمقم َمـ اؽمٚمف ويٚمحق يٛمزل ايمًامء َمـ َمٙم٘م٣م

 زمؾ:  وم٣مل أضمالم أوٕم٣مث هل إٞمام: همٗم٣ميمقا ، ايمرؤي٣م ضمقيمف َمـ فمقم وومص َمٖمزوفم٣م

 ٣مَم٘متقزم اؽمٚمؽ وصمدٞم٣م: ووم٣ميمقا.  رصمٔمقا شمؿ همذهٌقا ، ايمٙمقح إلم واٞمٓمروا اذهٌقا

 ايمٙمٝمٙم٥م دم همٔمؾ َم٣م َمثؾ وهمٔمؾ ايمرؤي٣م، ٞمٖمس رأى ايمث٣مٞمٝم٥م ٝمٙم٥مايمٙم دم شمؿ..  هق ىمام

 ضمقيمف ظمـ همٗم٣مل ، اظمرأة اؽمؿ ضمٖمظ وومد ، ايمرؤي٣م ٞمٖمس رأى ايمث٣ميمث٥م ايمٙمٝمٙم٥م ودم إولم،

 فمٛمٜم٣م وزمحثقا همذهٌقا هب٣م، ائتقين شمؿ اظمرأة هذا اؽمؿ فمـ واؽمٟميمقا اذهٌقا اخل٣مص٥م َمـ

: وم٣مل. ٓ: وم٣ميم٦م اظمًجد، اهذ زمٛم٣مء دم زمُمـلء ؽم٣مِه٦م هؾ: همًٟمهل٣م هب٣م، أسمقا شمؿ

 يٌٛمك وهق اظمًجد هبذا َمررت أٞمٛمل إٓ زمًمء ؽم٣مِه٦م َم٣م!  واهلل: همٗم٣ميم٦م. سمذىمري

 اظم٣مء َمٛمٜم٣م وزم٣ميمٗمرب َمرزمقؿم٥م اظمًجد هلذا ايمٙمٌـ فمٙمٝمٜم٣م حيٚمؾ ايمتل ايمدازم٥م همرأي٦م

 وأٞم٣م هلل ايمٖمٔمؾ هذا همٔمٙم٦م أٞم٦م: همٗم٣مل همممزم٦م اظم٣مء إيمٝمٜم٣م همٗمرزم٦م إيمٝمف، سمٛمٓمر وهل

 اظمًجد فمقم َمـ اؽمٚمف ُيٚمحل أن وأَمر(  اؽمٚمل خيٙمد ضمتك)  اهلل غميمٕم اظمًجد زمٛمٝم٦م

 .اؽمٚمٜم٣م ي٘مت٤م شمؿ

 ايمٙمٜمؿ وهمٗمٛم٣م يمإلطمالص دم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ.
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 كما تدين تدان
ىم٣من زمٚمديٛم٥م زمخ٣مرى رصمؾ ؽمٗم٣مء حيٚمؾ اظم٣مء الم دار رصمؾ ص٣مئغ َمدة شمالشمكم 

 ؽمٛم٥م وىم٣من يمذيمؽ ايمِم٣مئغ زوصم٥م دم هن٣مي٥م احلًـ واجلامل وايمٓمرف وايم٘مامل

  . زم٣ميمدي٣مٞم٥م َمقصقهم٥م زم٣ميمًؼم وايمِمٝم٣مٞم٥م روهم٥مَمٔم

وىم٣مٞم٦م اظمرأة وم٣مئٙم٥م دم  صمرة اظم٣مءهمج٣مء ايمًٗم٣مء فمعم فم٣مدسمف يقَم٣ًم وومٙم٤م اظم٣مء دم 

  . طمذ زمٝمده٣م ويمقاه٣م وهمرىمٜم٣م وفمٌمه٣م شمؿ َم٢م وسمرىمٜم٣مأوؽمط ايمدار همدٞم٣م َمٛمٜم٣م و

همٙمام صم٣مء زوصمٜم٣م َمـ ايمًقق وم٣ميم٦م يمف: أريد أن سمٔمرهمٛمل أي رء صٛمٔم٦م ايمٝمقم 

همٗم٣ميم٦م اظمرأة:  ،ق مل ي٘مـ هلل سمٔم٣ملم همٝمف رو٣م، همٗم٣مل ايمرصمؾ: َم٣م صٛمٔم٦م ؾمٝمئ٣مدم ايمًق

إن مل سمِمدومٛمل وسمٔمرهمٛمل همال أومٔمد دم زمٝمتؽ وٓ سمٔمقد سمراين وٓ أراك، همٗم٣مل: افمٙمٚمل 

أن دم يقَمٛم٣م هذا أسم٦م اَمرأة إلم دىم٣مين همِمٛمٔم٦م هل٣م ؽمقارًا َمـ ذه٤م همٟمطمرصم٦م 

٣مض يده٣م وضمًـ زٞمده٣م اظمرأة يده٣م ووؤم٦م ايمًقار دم ؽم٣مفمده٣م همحغمت َمـ زمٝم

ٟمطمذت يده٣م همٔمٌمهت٣م ويمقيتٜم٣م، همٗم٣ميم٦م اظمرأة: اهلل أىمػم! مل همٔمٙم٦م َمثؾ هذا ، هم

احل٣مل ٓ صمرم أن ذيمؽ ايمرصمؾ ايمذي ىم٣من يدطمؾ ايمٌٝم٦م َمٛمذ شمالشمكم ؽمٛم٥م ومل ٞمر َمٛمف 

طمٝم٣مٞم٥م أطمذ ايمٝمقم يدي همٔمٌمه٣م ويمقاه٣م، همٗم٣مل ايمرصمؾ: إَم٣من أيتٜم٣م اظمرأة مم٣م زمدا 

قل أن جئمؾ فم٣موم٥ٌم أَمرٞم٣م الم طمغم، ئهمٗم٣ميم٦م اظمرأة: اهلل اظمً َمٛمل هم٣مصمٔمٙمٝمٛمل دم ضمؾ،

همٙمام ىم٣من َمـ ايمٕمد صم٣مء ايمرصمؾ ايمًٗم٣مء، همٗم٣مل: اصمٔمٙمٝمٛمل دم ضمؾ هم١من ايمُمٝمْم٣من 
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أوٙمٛمل وأنمقاين، همٗم٣ميم٦م اظمرأة: اَمض دم ضم٣مل ؽمٌٝمٙمؽ هم١من ذيمؽ اخلْمٟم مل ي٘مـ 

 (.1) َمٛمؽ واٞمام ىم٣من َمـ ذيمؽ ايمُمخص ص٣مضم٤م ايمدىم٣من هم٣مومتص اهلل َمٛمف دم ايمدٞمٝم٣م

 الأساس يلا تنس
حي٘مك أن اَمرأة همٗمغمة ىم٣مٞم٦م حتٚمؾ ازمٛمٜم٣م َمرت دم ؿمريٗمٜم٣م زم٣ميمٗمرب َمـ ىمٜمػ 

ادطمقم وطمذي ىمؾ َم٣م سمرنمٌكم : همًٚمٔم٦م صقسم٣م آسمٝم٣م َمـ أنمقار ايم٘مٜمػ يٗمقل هل٣م

ويم٘مـ ٓ سمٛمز إؽم٣مس واجلقهر همٌٔمد طمروصمؽ َمـ ايم٘مٜمػ ؽمٝمٕمٙمؼ ايم٣ٌمب إلم 

ًٝم٣من َم٣م هق إؽم٣مس ٞمتٜمزي ايمٖمرص٥م ويم٘مـ طمذي ضمذرك َمـ فمدم ٞماإزمد.. 

وإهؿ يمؽ ! وَم٣م إن دطمٙم٦م اظمرأة ضمتك هبرهت٣م أيمقان اجلقاهر وظمٔم٣من ايمذه٤م .. 

زمٛمٜم٣م صم٣مٞم٣ٌم وزمدأت سمٙمتٗمط ايمذه٤م واجلقاهر وراضم٦م متأل صمٝمقهب٣م اهمقؤم٦م 

وصدره٣م زم٣ميمذه٤م وهك َمذهقيم٥م.. راضم٦م حتٙمؿ زم٣مظمًتٗمٌؾ ايمالَمع ايمذي يٛمتٓمره٣م 

 ن شمقاين.. ٓ سمٛمز إؽم٣مس . .. وفم٣مد ايمِمقت يٛمٌٜمٜم٣م أٞمف زم٣مومل يمؽ شمام

وَم٣م أن ؽمٚمٔم٦م أن ايمثقاين فمعم وؾمؽ أن متِض ويٕمٙمؼ ايم٣ٌمب.. هم٣مٞمْمٙمٗم٦م 

زمٟمومٍم هفم٥م إلم طم٣مرج ايم٘مٜمػ وزمٝمٛمام صمٙم٦ًم سمتٟمَمؾ َم٣م ضمِمٙم٦م فمٙمٝمف.. سمذىمرت 

أهن٣م ٞمًٝم٦م ازمٛمٜم٣م داطمؾ ايم٘مٜمػ وأن زم٣مب ايم٘مٜمػ ؽمٝمٌٗمك َمٕمٙمٗم٣م إلم إزمد وأضمزاهن٣م 

 .اهر وايمذه٤م يمـ متحقه٣م َم٣م ضمِمٙم٦م فمٙمٝمف َمـ اجلق

 "ص٣ميمح إفمامل"إؽم٣مس وهق  ٓ سمٛمَس طمذ َمٛمٜم٣م َم٣م سمريد ويم٘مـ  ه٘مذا ايمدٞمٝم٣م

 همال ٞمدري َمتك يٕمٙمؼ ايم٣ٌمب وٓ ٞمًتْمٝمع ايمٔمقدة يمٙمتِمحٝمح .
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 طلب الشيء في غير محله
وهق ئمٙمؿ ذيمؽ  -داطمؾ ؾمٗمتف زفمٚمقا أن رصمال و٣مفم٦م َمٖم٣مسمٝمح ؽمٝم٣مرسمف 

 .ؾ َم٘م٣من ، يم٘مٛمف طمرج يٌح٧م فمٛمٜم٣م طم٣مرج ايمٌٝم٦م دم ىم -صمٝمدا 

وهذا اظمثؾ ييب: ظمـ ؿمٙم٤م ايمًٔم٣مدة واحلٝم٣مة ايمْمٝم٥ٌم دم نمغم حمٙمٜم٣م، ىمٚمـ 

ـْ ) :يْمٙم٤م ايمًٔم٣مدة واحلٝم٣مة ايمْمٝم٥ٌم دم اظم٣مل، واهلل صمٔمٙمٜم٣م دم ؿم٣مفمتف ٣م فَمِٚمَؾ  ََم  َص٣محِلً

ـ ـٌ  َوُهقَ  ُأٞمَثكَٰ  َأوْ  َذىَمرٍ  َمِّ ٥ٌَمً  ضَمَٝم٣مةً  هَمَٙمٛمُْحٝمَِٝمٛم فُ  َُم٠ْمَِم ـِ  صْمَرُهؿأَ  َويَمٛمَْجِزَيٛم ُٜمؿْ   ؿَمٝمِّ ًَ  ََم٣م زمَِٟمضْم

 .(1) ( َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا

وييب ظمـ يْمٙم٤م ايمٔمزة دم اجل٣مه واظمٛمِم٤م وايمُمٜم٣مدة، وٞمز أن ايمٔمزة دم 

ةُ  َوهللِ ِ اإليامن وؿم٣مفم٥م اهلل سمٔم٣ملم، وم٣مل سمٔم٣ملم:) ـ   َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َويمَِرؽُمقيمِفِ  ايْمِٔمز 
 َويَم٘مِ

 (1( )َئْمَٙمُٚمقَن  ٓ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ 

يب يمٌٝم٣من ضم٣مل إَم٥م ايمٝمقم ضمٝمٛمام سمْمٙم٤م ضمٙمقل ايمٛمٜمّم٥م، َمـ نمغم ؿمريؼ يو

 .اهلل سمٔم٣ملم وٓ ؽمٛم٥م ٞمٌٝمف صعم اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 (.3)"ايمٔمزيز همٙمٝمْمع ايمداريـ: فِمز   أراد َمـ ايمٔمزيز، أٞم٣م"ودم احلدي٧م ايمٗمدد:

 َم٣مل، زمال ونمٛمك فمُمغمة، زمال وىمثرة ؽمٙمْم٣من، زمال فمزاً  َأراد َمـ: زمٔمّمٜمؿ وم٣مل

 . (1ايمْم٣مفم٥م) فمز إلم اظمٔمِمٝم٥م ذل َمـ ٗمؾهمٙمٝمٛمت
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ا ؿمٙم٤م َمـ: )يم٣ٌمزم٥م أيب ازمـ ووم٣مل ًّٓ  اهلل أورشمف زم٣ٌمؿمؾ، فِمزًّ  . (1)( زمحؼ   ُذ

ٙمػ زمٔمض ووم٣مل  ً ٓ   جيدوٞمف وٓ اظمٙمقك، زمٟمزمقاب ايمِٔمز   يْمٙمٌقن ايمٛم ٣مس: )ايم  دم إ

 .  (2)(  اهلل ؿم٣مفم٥م

ٙمػ زمٔمض دفم٣مء َمـ وىم٣من  ً ين ايمٙمٜمؿ   : )ايم  سمذيم ٛمل وٓ ،زمْم٣مفمتؽ أفِمز 

 .   (3)(  زمٚمٔمِمٝمتؽ

 

 من طلب الأعلى أخذ معه الأدنى
َمـ دطمؾ إلم حمؾ ىم٣ٌمب ) ضم٣مت ( همْمٙم٤م ؿمٌؼ ؽمٙمْم٥م، ؿمٌٔم٣م يًتحٝمؾ أن  

يٚمٛمح فمٙمٝمٜم٣م ؿمٌؼ ىم٣ٌمب، وأَم٣م َمـ دطمؾ همْمٙم٤م ايم٘م٣ٌمب، ىمؿ َمـ أؿم٣ٌمق 

 .ايمًٙمْم٥م سمٟمسمٝمتف جم٣مٞم٣م ومٌؾ ايم٘م٣ٌمب، زمؾ وزمٕمغم ؿمٙم٤م أصال 

ا وهذ، ة هم١من ايمدٞمٝم٣م سمٟمسمٝمف َمـ اهلل سمٔم٣ملمييب دم أن َمـ أراد أطمر

ـْ  {سمِمديؼ يمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ٣م فَمِٚمَؾ  ََم ـ َص٣محِلً ـٌ  َوُهقَ  ُأٞمَثك َأوْ  َذىَمرٍ  َمِّ  هَمَٙمٛمُْحٝمَِٝمٛم فُ  َُم٠ْمَِم

٥ٌَمً  ضَمَٝم٣مةً  ـِ  َأصْمَرُهؿ َويَمٛمَْجِزَيٛم ُٜمؿْ  ؿَمٝمِّ ًَ  (.1)}َئْمَٚمُٙمقَن  ىَم٣مُٞمقاْ  ََم٣م زمَِٟمضْم
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 والخادمة الأميرة
وأطمرة ىمٚمثؾ إَمغمة واخل٣مدَم٥م، همٚمـ ؿمٙم٤م إَمغمة ُأفمْمل  َمثؾ ايمدٞمٝم٣م

ـْ  ٌْدِ  إَمغمة واخل٣مدَم٥م، وَمـ ؿمٙم٤م اخل٣مدَم٥م ضمرم إَمغمة، همٖمل احلدي٧م: فَم ـِ  اهلل ِ فَم  زْم

ُٔمقٍد، ًْ ؿَ  اهلل َ  إِن  »: َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ََم ًَ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  وَم

ؿَ  ىَماَم  ،َأطْماَلوَمُ٘مؿْ  ًَ ْٞمَٝم٣م ُئْمْمِل َوصَمؾ   فَمز   اهلل َ َوإِن   َأْرَزاوَمُ٘مْؿ، زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  وَم ـْ  ايمد  ٤م   ََم
 حُيِ

ـْ  ، َٓ  َوََم َٓ  حُي٤ِم  ـَ  ُئْمْمِل َو ي ٓ   ايمدِّ ـْ  إِ ، ظمَِ ـْ  َأضَم٤م  ، اهلل ُ  َأفْمَْم٣مهُ  هَمَٚم ـَ ي  هَمَٗمْد  ايمدِّ

ٌ فُ   (.1) ش،..إيمخَأضَم

إَمغمة، همٟمفمْم٣مه اظمٙمؽ اخل٣مدَم٥م يمت٣ًمفمده  ووم٣ميمقا: أن ؾمخِم٣م َم٣م طمْم٤م

وئمْمٝمف ىمذيمؽ  إَمغمةإلصالح ؾمٟمٞمف دم َمً٘مٛمف شمؿ زمٔمد ذيمؽ يزوصمف اظمٙمؽ 

اخل٣مدَم٥م، ويم٘مـ هذا ايمُمخص ُأفمج٤م زم٣مخل٣مدَم٥م همتزوصمٜم٣م، همٜمؾ سمرون ئمْمٝمف اظمٙمؽ 

 إَمغمة، زم٣ميمْمٌع ٓ، زمؾ حيرَمف َمـ إَمغمة وئم٣مومٌف ويًٙم٤م َمٛمف اخل٣مدَم٥م.

 المروحة كمثل الداعية مثل
 فمٙمٝمٜم٣م ويٌٛمل ايمٕم٣ٌمر هب٣م يٙمتِمؼ احلرىم٥م فمـ سمقومٖم٦م إذا ايمًٗمػ َمروضم٥م

 ٞمٖمٔم٦م وٓ ٞمٖمًٜم٣م مح٦م هل همال واحلممات، ايمذزم٣مب فمٙمٝمٜم٣م وحيط ايمٔمٛم٘مٌقت

 . أطمريـ

 .أطمريـ وسمٛمٖمع ٞمٖمًٜم٣م حتٚمل هم١مهن٣م حترىم٦م يمق زمٝمٛمام
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 ٥مومح٣مي احلرىم٥م َمقاصٙم٥م يمتًتْمٝمع زم٣ميمْم٣موم٥م متده٣م يم٘مٜمرزم٣مء حتت٣مج اظمروضم٥م يم٘مـ

 .  اخلراب َمـ ٞمٖمًٜم٣م

 ٞمٖمًف ومح٣مي٥م ايمدفمقة َمقاصٙم٥م يمٝمًتْمٝمع واحل٘مٚم٥م يمٙمٔمٙمؿ حيت٣مج ايمدافمٝم٥م ىمذيمؽ

 . ايمْمريؼ آهم٣مت َمـ

 جاءنا الدين كبيضة مقشرة
َم٣مٌل َوِرشْمـَتـُف وصم٣مءَك زمــدون زمـذل جمٜمقٍد فمٙمٝمف  !أهيام أضم٤م وأفمٓمؿ؟

 .ٝمٙمف !؟َم٣مٌل اىمتًٌتُف وصم٣مءَك زمتٔم٤ٍم وزمذل جمٜمقٍد فمٙمٝمف يمتحِم أم، يمتحِمٝمٙمف

 يٗمقيمقن: صم٣مءٞم٣م ايمديـ ىمٌٝمّم٥م َمٗمممة. ه٘مذا ايمديـ..

 .. رء. وإذا ٞمٗمَص َمٛمف .سمٔم٦ٌم ووحٝم٦م َمـ أصمٙمف  صم٣مءَك زم٣ميمقراشم٥م وَم٣م أي

  .ٓ سمًتْمٝمع أن سمٗمقل: أيٛمٗمُص ايمديـ وأٞم٣م ضمل .. ؟

وه٘مذا ٓ سمتحٚمؾ ٞمٗمِم٣من ايمدٞمٝم٣م ٕٞمؽ أسمٔم٦ٌم ٞمٖمًؽ ووحٝم٦م َمـ أصمؾ 

٥ُم زمٝمتؽ طم٣موي٥م أو هب٣م ٞمٗمِم٣من سمٌمخ وم٣مئاًل هم١مذا دطمٙم٦َم ووصمدَت شمالصم.. حتِمٝمٙمٜم٣م 

 .ايمثالصم٥م وأٞم٣م ضمل ؟ اظمٟمىمقٓت َمـ أسمٛمٗمص :

أَم٣م َمـ زمذل ووحل زم٣مجلٜمد وايمقوم٦م واظم٣مل احلالل وسمرَك ضمٓمقظ ايمٛمٖمس 

إذا وصمَد ٞمٗمِم٣ًم دم ديٛمف ٓ يٗمر يمف ومرار . َمـ أصمؾ ديـ اهلل ايم٘مٌغم اظمتٔم٣مل . ،وإهؾ

: وم٣مئالً  ،ومٙمٌِف ٞم٣مؽم٣ًٌم ايمتٗمِمغم إرم ٞمٖمًف. ويٌمُخ َمـ أفمامق .يمف زم٣مل  هيدأ  وٓ

 .أيٛمٗمُص ايمديـ وأٞم٣م ضمل ؟

 .؟ أي ايمرصمٙمكم أٞم٣م: زمد يم٘مؾ إٞم٣ًمن َمٛم٣م أن يًٟميمف يمٛمٖمًف ؽم٠مال ٓ !أضمٌتل ايم٘مرام
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 من صفات الداعي
 ٣مهق ايمذي ٓ يٌتٕمل زمدفمقسمف إٓ وصمف اهلل، همال يريد َمٛمِمٌاحلٗمٝمٗمل  ايمدافمل

فمٛمد  ٣مي٘مقن دافمٝمو، فرزم ىمٝمػ يريض وٓ وصم٣مه٥م فمٛمد اخلٙمؼ، ىمؾ ِهف رئ٣مؽم٥موٓ 

 اهلل. 

يم٘مـ هؾ  ايمدفمقة،يمٝمًٟمل ىمؾ َمٛم٣م ٞمٖمًف، هؾ أٞم٣م دافمل فمٛمد اهلل؟ أٞم٣م دم 

 .ويم٦ًم دافمٝم٣م فمٛمد اهللاهلل أَم٣مم ايمٛم٣مس،  إلم ٣م؟ رزمام أىمقن دافمٝم دم   ةايمدفمق

ايمًٚمؽ اظمٝم٦م هق ايمذي يْمٖمق فمقم وصمف اظم٣مء ويراه اجلٚمٝمع، اإلٞم٣مء اخل٣موي 

ف، ضم٥ٌم ايمٖمقل ٓ سمٛم٦ٌم إٓ زمٔمد أن سمٕمٝم٤م دم ايمؼماب، وٓ هق ايمذي يًٚمع صقسم

رض، واظمًامر ٓ ي٠مدي وـمٝمٖمتف إٓ زمٔمد أن يٕمٝم٤م مت٣مَم٣م وٓ يٓمٜمر هل٣م أشمر همقق إ

 .يٓمٜمر يمف أشمر

 ةيمٝم٦ًم زم٘مثره اظمٛمُمقرات أو ايمٌٝم٣مٞم٣مت أو ايمِمقر، ويم٘مـ ايمدفمق ايمدفمقة 

 ةايمدافمل زمٗمق ةٝم٣مدم ضم ايمدفمقة ةزمٗمقه ايمِمٖم٣مت، ىمؿ فمٛمدٞم٣م َمـ ايمِمٖم٣مت ؟ سمٗم٣مس ومق

سمّمحٝم٣مسمف يمٙمديـ، اظمحؽ فمٛمد اهلل، يمٝمًٟمل ىمؾ َمٛم٣م ٞمٖمًف، هؾ أٞم٣م دافمل فمٛمد اهلل؟ أم 

 .دافمل فمٛمد ايمٛم٣مس؟ هؾ أٞم٣م وصمٝمف فمٛمد اهلل أم فمٛمد ايمٛم٣مس؟)وىم٣من فمٛمد اهلل وصمٝمٜم٣م(

هم٘مـ َمـ إسمٗمٝم٣مء إطمٖمٝم٣مء، همٌٔمد اٞمتٜم٣مء َمٔمرىم٥م هن٣موٞمد زمٗمٝم٣مدة ايمٛمٔمامن زمـ 

٣مئ٤َِم  َوؽَمَٟمَل  :زَمَ٘مك ايمٛم ْٔماَمنِ  زمَِٚمْٗمَتؾِ  فُمَٚمرَ  ُأطْمػِمَ  ام  َمٗمرن، همٙمَ   ً ٙمِِٚمكَم  ايم ًْ ـَ اظمُْ ـْ وُمتَِؾ َِم فَمٚم 

ـْ َأهْمٛم٣َمِد  اهمِِٜمْؿ. شُمؿ  وَم٣مَل: َوآطَمُروَن َِم فَْمَٝم٣مِن ايمٛم ٣مِس َوَأْذَ ِٕ هَمَٗم٣مَل: هُماَلٌن َوهُماَلٌن َوهُماَلٌن. 

َٓ َئْمِرهُمُٜمْؿ َأَِمغُم اظم٠ُْمْ  ـْ  َٓ  فُمَٚمرُ  هَمَجَٔمَؾ  ،َِمٛمكِمَ ايمٛم ٣مِس مِم  ُهْؿ َأْن  ٌْ٘مِل َوَيُٗمقُل: َوََم٣م رَض  َي
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َٜم٣مَدِة، َوََم٣م َيِْمٛمَُٔمقَن  ـ  اهلل َ َئْمِرهُمُٜمْؿ َووَمْد َأىْمَرََمُٜمْؿ زم٣ِميمُم 
َئْمِرهَمُٜمْؿ َأَِمغُم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم! يَم٘مِ

 .(1) فُمَٚمرَ  زمَِٚمْٔمِرهَم٥مِ 

 الرخيص
، ٥م ومجؾ، وذات يقم َمرو٦م ايمدصم٣مصم٥م٣مصمذىمروا أن أضمد إفمراب ىم٣من يمديف دصم

ذا همٔمؾ هذا إفمرايب همزفمؿ يمف إؿم٣ٌمء أهن٣م حتت٣مج أن سمٟمىمؾ زمٔمض ايمدم اجل٣مف، همام

 .طمرة ٕصمؾ ايمدٞمٝم٣مح هل٣م اجلٚمؾ، همذيمؽ َمثؾ َمـ يّمحل زم٣مٔزماظمً٘مكم؟ ذ

 .ييب ظمـ وحك زم٣ميمٔمٓمٝمؿ ٕصمؾ َم٣م هق طمًٝمس، همخن ايمدٞمٝم٣م وأطمرة 

 الدنيا والآخرة
، ىم٣من ىمٚمـ اؽمتٗمٌؾ ايمُمٚمس زمقصمٜمف، همٝم٘مقن ـمؾ أَم٣مم فمٝمٛمٝمفأطمرة َمـ صمٔمؾ 

ـمؾ دٞمٝم٣مه وأَم٣م َمـ صمٔمؾ ايمُمٚمس وراءه ، هم١من ،  رءدٞمٝم٣مه طمٙمٖمف ويمـ ئمقومف فمـ 

 .ي٘مقن أَم٣مَمف، همٜمق جيرى وراءه يمٝمحِمٙمف، ويمـ يدرىمف أزمدا 

 انظر للأمام ولا تلتفت
٣مرة، ه فمعم ايمترة يٛمٓمر أَم٣مَمف وٓ يٛمٓمر طمٙمٖمف ويداايم٣ًمئؼ فمٛمدَم٣م يٗمقد ايمًٝم٣م

ورصمٙمٝمف فمعم ايمٌٛمزيـ وايمٖمراَمؾ، ويم٘مـ فمٝمٛمٝمف سمٛمٓمر يمألَم٣مم وهمٗمط يٟمطمذ ظمح٥م َمـ 

 اظمراي٣م ايمتل فمعم ايمٝمٚمكم، وسم٣مرة َمـ اظمراي٣م ايمتل فمعم ايمٝم٣ًمر.

و وإن مل يٖمٔمؾ ذيمؽ سمٟمت أَم٣مَمف اظمْم٣ٌمت) ايمٔمٗم٣ٌمت( همرزمام يدفمؿ ؽمٝم٣مرة أطمرى أ

 اح.دم ايمًٝم٣مرة أو دم إرو سمٛمٗمٙم٤م ؽمٝم٣مرة همتٟمت اخل٣ًمئر إَم٣م
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همٛم٘مقن دم هذه ايمدٞمٝم٣م َمثؾ ايم٣ًمئؼ ايمٛم٣مصح ٞمٔمٚمؾ دم دٞمٝم٣مٞم٣م وأفمٝمٛمٛم٣م فمعم أطمراٞم٣م، 

ٌَكْمَ  وإٓ ؽمتٟمت أَم٣مَمٛم٣م اظمْم٣ٌمت، ٌْدِ  هم ٛم ٥مِ  ايْمَٔم ٌْعُ  َواجْلَ ٣ٌَمٍت  ؽَم  اظمَْْقُت  َأْهَقهُن٣َم فَمَٗم

ٌَُٜم٣م َؼ  إَِذا سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ َيَدِي  زَمكْمَ  ايْمُقوُمقُف  َوَأْصَٔم  . زم٣ِميمٓم ٣مظمكِِمَ  َُمقنَ اظمَْْٓمُٙمق سَمَٔمٙم 

 ٞم٣مر. ومػم ، ضممم ، زمٔم٧م ، َمٝمزان ، سمْم٣مير صحػ، ضمقض، ساط، شمؿ صمٛم٥م أو

ووم٣ميمقا: صم٣مءت ايمقروم٥م َمـ اظمح٘مٚم٥م فمعم يد حمي، همٟمطمذه٣م ايمرصمؾ وىم٣من 

أَمٝم٣م، ويم٘مـ سمٖم٘مر َم٣مذا أهمٔمؾ، همذه٤م إلم اظمح٣مَمل وأفمْم٣مه ايمقروم٥م، همٛمٓمر همٝمٜم٣م ووم٣مل 

سمٟمت يمٙمٚمح٘مٚم٥م زم٣ميمُمٜمقد دم ايمٝمقم ايمٖمالين يمف: أضمي رم َمًتٛمدات ىمذا وىمذا، شمؿ 

ايمتدازمغم وسمُم٣مور  ن هذا ايمرصمؾ ىم٣من أَمٝم٣م إٓ أٞمف أطمذوأٞم٣م ؽمٟمداهمع فمٛمؽ.. همٚمع أ

َم٣مذا يٖمٔمؾ، همٜم٘مذا ٞمٟمطمذ سمدازمغمٞم٣م وَمًتٛمداسمٛم٣م وؾمٜمقدٞم٣م ومٌؾ أن ٞمذه٤م وٞمٗمػ زمكم 

 يدي رزمٛم٣م صمؾ وفمال.

 الطالب والامتحان
اظمممف أَم٣مم ىمؾ ؿم٣ميم٤م  يقم آَمتح٣من، دطمؾ ايمْمالب إلم ايمٖمِمؾ، وووع

ايمْمالب ايمٛم٣مهبكم زم٣ميمٛمٓمر دم وروم٥م  همٗم٣مم ،وروم٥م إؽمئٙم٥م وايمقروم٥م ايمتل جيٝم٤م فمٙمٝمٜم٣م

إؽمئٙم٥م واٞمُمٕمٙمقا زم٣مإلصم٣مزم٥م، ويم٘مـ ىم٣من هٛم٣مك دم وؽمط ه٠مٓء ايمْمالب ايمٛم٣مهبكم 

إؽمئٙم٥م همقصمده٣م ؽمٜمٙم٥م َمٝمًقرة، وٞمٓمر دم ايمقوم٦م همٓمـ ؿم٣ميم٤م هم٣مؾمؾ ٞمٓمر دم وروم٥م 

مل ٝمٟمىمؾ: ٕٞمف وم٤م أن يًٚمح يمف زمٌٔمض ايمًٛمدوسمُم٣مت يمأٞمف ؿمقيؾ، همْمٙم٤م َمـ اظمرا

، همٟمذن يمف اظمراوم٤م، شمؿ  ؿمٙم٤م َمٛمف اظمراوم٤م احلؾ ، همٗم٣مل يمف أٞمف  يتٛم٣مول وصم٥ٌم ايمٖمْمقر

 -ٓزمد أن يممب ) حيٌس ( زم٘مقب َمـ ايمُم٣مي، همج٣مء يمف زم٣ميمُم٣مي، همجٔمؾ حيتًٝمف 
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حيقم (، شمؿ ؿمٙم٤م َمٛمف اظمراوم٤م أن حيؾ، همتٔمٙمؾ زمٟمٞمف مل يٟمىمؾ احلٙمقى زمٔمد )  -زمٚمزاج 

همْمٙم٤م يمف زمٔمض احلٙمقى، همجٔمؾ يٟمىمٙمٜم٣م َمًتٙمذا يمْمٔمٚمٜم٣م ، همْمٙم٤م َمٛمف اظمراوم٤م 

احلؾ، همٗم٣مل ٞمٔمؿ ، ؽمقف أضمؾ، همٙمام سمٛم٣مول ايمٗمٙمؿ يمٝمٌدأ، ٞمزع َمٛمف اظمراوم٤م ايمقروم٥م 

! همٙمام رصمع إلم زمٝمتف ؽمٟميمف ايمقايمد: ىمٝمػ أضمقال اٞمتٜمكوم٣مئال: َمٔمذرة وومتؽ 

دًا، ؿمٙم٦ٌم َمـ اظمراوم٤م أن حيي آَمتح٣من وايمٙمجٛم٥م ايمٝمقم، همٗم٣مل: إضمقال ؿمٝم٥ٌم صم

ايمًٛمدوسمُم٣مت، همٟمضميه٣م وأىمٙم٦م، وَم٣مذا، وؿمٙمٌتف َمٛمف حيي ايمُم٣مي همٟمضميه 

وذزم٦م ايمُم٣مي، شمؿ َم٣مذا؟ وؿمٙم٦ٌم أن حيي رم احلٙمقى همٟمضمي وأىمٙم٦م، ىمؾ 

؟ ومد َم٢م ايمقوم٦م ومل أصمد ايمٖمرص٥م آَمتح٣من دمايمقوم٦م دم ايمْمٔم٣مم؟ همامذا همٔمٙم٦م 

َمـ فم٣ٌمدة اهلل  يمف ام طمٙمؼفم ) ايمدٞمٝم٣م(٣ٌمحهمذيمؽ َمثؾ َمـ اٞمُمٕمؾ زم٣مظم  يمإلصم٣مزم٥م!!!

 زم٣محلرام.، همام زم٣ميمؽ زمٚمـ اٞمُمٕمؾ (أطمرة ) يمٙمحِمقل فمعم  وؿم٣مفمتف

هم٣ميمزوصم٥م ضمالل وإوٓد ضمالل وايمٔمٚمؾ ضمالل، ويم٘مـ إذا ؾمٕمٙمقا اإلٞم٣ًمن 

٣َم َي٣م {فمـ اظمٗمِمد ، ي٘مقن ايمٔمٗم٣مب َمـ اهلل سمٔم٣ملم، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ـَ  َأهي   َٓ  آََمٛمُقا ايم ِذي

َٓ  َأَْمَقايُمُ٘مؿْ  ُ٘مؿْ سُمْٙمٜمِ  ُدىُمؿْ  َو َٓ  ُهؿُ  هَمُٟمويَمئَِؽ  َذيمَِؽ  َيْٖمَٔمْؾ  َوََمـ اهلل ِ ِذىْمرِ  فَمـ َأْو

وَن  ٣مِهُ  .(1)}اخْلَ

ـْ  " :  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ودم احلدي٧م: فَم

ـْ  ْٞمَٝم٣م ؿَمَٙم٤َم  ََم ًٓ  ايمد  ـِ  تِْٔمَٖم٣مهًم٣ماؽْم  ضَماَل َٟميَم٥مِ  فَم ًْ  فِمَٝم٣ميمِفِ  فَمعَم  َوؽَمْٔمًٝم٣م صَم٣مِرهِ  فَمعَم  َوسَمَٔمْم ًٖم٣م اظمَْ
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ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايْمَٗمَٚمرِ  َِمْثُؾ  َوَوصْمُٜمفُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  صَم٣مءَ  ـْ  ايْم ْٞمَٝم٣م ؿَمَٙم٤َم  َوََم ًٓ  ايمد   َُمَٖم٣مطِمًرا ضَماَل

٣ٌَمُن نمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوُهقَ  اهلل َ يَمِٗملَ  َُمَرائًِٝم٣م َُمَ٘م٣مشمًِرا  (.1)"ّْم

 المال والمنصب والجاه والدين
ايمْمريؼ،  دم واومٖم٣م ؾمخِم٣مً  وم٣مزمٙمقا ايمْمريؼ ودم، رضمٙم٥م دم َمٔم٣مً  فم٣مئٙم٥م ؽم٣مهمرت

 ٞمدفمف هؾ وأوٓده: زوصمتف ايمرصمؾ اظم٣مل، همًٟمل أٞم٣م ؟وم٣مل: أٞم٦م َمـ إب: همًٟميمف

 وأن رء أي ٞمٖمٔمؾ أن يٚم٘مٛمٛم٣م هم٣ٌمظم٣مل زم٣ميمْمٌع ٞمٔمؿ: مجٝمٔم٣مً  ؟ همٗم٣ميمقا َمٔمٛم٣م يرىم٤م

 اظم٣مل. َمٔمٜمؿ همٗم٣مل: هٝم٣م ارىم٤م، همرىم٤م ٞمريده. رء أي ؽٞمٚمتٙم

 أٞم٣م: ؟همٗم٣مل أٞم٦م َمـ إب: آطمر، همًٟميمف ؾمخِم٣م وم٣مزمؾ ضمتك ايمًٝم٣مرة وؽم٣مرت

 َمٔمٛم٣م؟ همٟمصم٣مزمقا يرىم٤م ٞمدفمف هؾ: وأوٓده زوصمتف إب اظمٛمِم٤م، همًٟمل و ايمًٙمْم٥م

، رء أي ٞمٖمٔمؾ أن ٞمًتْمٝمع واظمٛمِم٤م هم٣ٌميمًٙمْم٥م زم٣ميمْمٌع ٞمٔمؿ: واضمد زمِمقت مجٝمٔم٣م

 ايمًٙمْم٥م َمٔمٜمؿ ٞمريده، همٗم٣مل: هٝم٣م ارىم٤م َمٔمٛم٣م، همرىم٤م رء أي ٙمؽٞمٚمت وأن

 واظمٛمِم٤م.

 زم٘مؾ ىمثغميـ أؾمخ٣مص وم٣مزمؾ سم٘مٚمؾ رضمٙمتٜم٣م، وه٘مذا ايمًٝم٣مرة وؽم٣مرت

: ؟وم٣مل أٞم٦م َمـ: إب همًٟميمف ؾمخِم٣مً  وم٣مزمٙمقا ايمدٞمٝم٣م، ضمتك وَمتع وَمٙمذات ؾمٜمقات
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 وومتف، ٞمحـ هذا يمٝمس:  واضمد صقت دم وإوٓد وايمزوصم٥م إب همٗم٣مل ايمديـ. أٞم٣م

 آيمتزام دم وؽمٝمٗمٝمدٞم٣م وؽمٛمتٔم٤م َمٛمٜم٣م ؽمٝمحرَمٛم٣م وَمت٣مفمٜم٣م، وايمديـ ايمدٞمٝم٣م ٞمريد

......  و......  و......  وصٝم٣مم و وضمج٣مب وصالة وضمرام ضمالل زمتٔم٣ميمٝمٚمف،

 زم٣ميمدٞمٝم٣م ٞمًتٚمتع أن زمٔمد إيمٝمؽ أن ٞمرصمع اظمٚم٘مـ َمـ فمٙمٝمٛم٣م، ويم٘مـ ذيمؽ وؽمٝمُمؼ

 رضمٙمتٜم٣م. سم٘مٚمؾ ايمًٝم٣مرة وؽم٣مرت همؼمىمقه،  همٝمٜم٣م وَم٣م

 رصمالً  ووصمدوا !! ومػ سمٖمتٝمش، وىمٙمٚم٥م ايمْمريؼ ٞمٗمْم٥م فمعم وصمدوا! !! وهمجٟمة

 ايمًٝم٣مرة.  ويؼمك يٛمزل أن يمألب يُمغم

 ومل فمٛمف نم٣مهمال ىمٛم٦م اظمقت ايمذى أٞم٣م: ايمرصمؾ ؟ وم٣مل أٞم٦م َمـ: آب همًٟميمف

 وزمدأت َمٛمف زمدًٓ  ايمًٝم٣مرة سمٗمقد زوصمتف يمٙمًٝم٣مرة، همقصمد إب همٛمٓمر ضم٣ًمزمف سمٔمٚمؾ

 َمٔمف يٛمزل ومل، وايمًٙمْم٥م واظم٣مل إوٓد ٣موهمٝمٜم رضمٙمتٜم٣م يمت٘مٚمؾ سمتحرك ايمًٝم٣مرة

 أضمد.

 إب َمٔمل، همِمدم وسمذه٤م، يمؽ زم٣ميمٛم٥ًٌم ايمرضمٙم٥م اٞمتٜم٦م: يمألب اظمقت همٗم٣مل

 زم٘مٙمٚم٥م. يٛمْمؼ ومل وذهؾ

 يمٗمد، ٓ: إب َمٔمؽ؟ همٗم٣مل ايمديـ همٜمؾ ايمديـ فمـ أهمتش أٞم٣م: اظمقت يمف همٗم٣مل

 سمًتْمٝمع يمـ :اظمقت يمف زمف، همٗم٣مل وآت أرصمع همدفمٛمل، ومٙمٝمٙم٥م َم٣ًمهم٥م زمٔمد فمعم سمرىمتف

 دم َمٔمل ويم٘مـ :إب َمًتحٝمؾ، همٗم٣مل وايمرصمقع اٞمتٜم٦م هم٣ميمرضمٙم٥م هذا همٔمؾ

 ......  و......  و...... وإوٓد و وايمزوصم٥م واظمٛمِم٤م وايمًٙمْم٥م اظم٣مل ايمًٝم٣مرة
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 يمٝمٛمٖمٔمؽ ىم٣من وَم٣م هذا ىمؾ وؽمتؼمك،  ؾمٝمئ٣م اهلل َمـ فمٛمؽ يٕمٛمقا يمـ: اظمقت يمف همٗم٣مل

 ايمْمريؼ. دم سمرىمتف ايمذى ايمديـ إٓ

٣م َِمـ َوَأٞمِٖمُٗمقا {:٣ملموم٣مل سمٔم ـ َرَزوْمٛم٣َمىُمؿ َم  ٌْؾِ  َمِّ  َربِّ  هَمَٝمُٗمقَل  اظمَْْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  َيْٟمِتَ  َأن وَم

 َٓ ْرسَمٛمِل يَمْق َق  وَمِري٤ٍم  َأصَمؾٍ  إلَِمَٰ  َأطم  د  ـَ  َوَأىُمـ هَمَٟمص  كمَ  َمِّ ٣محِلِ  (.1)}ايمِم 

 َأفْمَٚمُؾ  يَمَٔمقمِّ  اْرصِمُٔمقنِ  َربِّ  وَم٣مَل  اظمَْْقُت  َأضَمَدُهؿُ  صَم٣مءَ  إَِذا ضَمت ك {:ووم٣مل سمٔم٣ملم

٣م ٣َم ىَمال سَمَرىْم٦ُم  همِٝماَم  َص٣محِلً ـْ  وَم٣مئُِٙمَٜم٣م ُهقَ  ىَمٙمَِٚم٥مٌ  إهِن   َيْقمِ  إلَِم  زَمْرَزٌخ  َوَرائِِٜمؿْ  َوَِم

ٌَْٔمُثقنَ   (.1)}ُي

 .. ديٛمؽ فمعم ومٙمقزمٛم٣م شم٦ٌم ايمٗمٙمقب َمٗمٙم٤م ي٣م.. 

 الإنسان في الدنيا مثل السفينة في البحر
ًٖمٝمٛم٥م دم ايمٌحر سمًغم همقق اظم٣مء، ويم٘مـ إذا اإلٞم٣ًمن دم ايمدٞمٝم٣م ىمٚمثؾ ايم

 دطمؾ اظم٣مء دم داطمٙمٜم٣م سمٕمرق.

هم٣ميمدٞمٝم٣م دم ايمٝمد َم٣مر ٓ سمي، دم اجلٝم٤م َم٣مر ٓ سمي، أَم٣م إذا دطمٙم٦م 

 ايمٗمٙم٤م، سمٖمًده.

ة  َنجَاةٌ  ن َّ  ال اْعت َصام  ب الس ُّ
ٛم ٥مُ  " اهلل ُ َرمِحَفُ  ََم٣ميمٌِؽ  وَم٣مَل    ً ـْ  ُٞمقٍح  ؽَمِٖمٝمٛم٥َمِ  َِمْثُؾ  ايم ـْ  َٞمَج٣م ٌََٜم٣مَرىمِ  ََم َػ  َوََم ٙم   فَمٛمَْٜم٣م خَتَ

 (.1)" َهَٙمَؽ 
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 ما فرطنا في الكتاب من شيء
دم إضمدى اظمح٣مرضات ايمتل سمّمؿ ايمٔمدد ايم٘مٌغم وايم٘مٌغم َمـ ايمْمالب ىم٣من      

ايمدىمتقر يتحدث فمـ ايمٗمران ايم٘مريؿ وَم٣م حيٚمٙمف َمـ همِم٣مضم٥م ودوم٥م فمجٝم٥ٌم يمدرصم٥م 

 . ٣من ييب أَمثٙمف يمذيمؽأٞمف يمق اؽمتٌديمٛم٣م ىمٙمٚم٥م َم٘م٣من ىمٙمٚمف يمتٕمغم اظمٔمٛمك وىم

 همٗم٣مم أضمد ايمْمالب ايمٔمٙمامٞمٝمكم ووم٣مل: أٞم٣م ٓ أؤَمـ زمذيمؽ همٜمٛم٣ميمؽ ىمٙمامت     

 ََم٣م صَمَٔمَؾ اهلل ُ يمَِرصُمؾٍ  ) زم٣ميمٗمرآن سمدل فمعم رىم٣مىمتف وايمديمٝمؾ هذه أي٥م:

ـْ  ٌَكْمِ  َِم مل وم٣مل رصمؾ ومل يٗمؾ زممم؟! همجٚمٝمع ايمٌمم ٓ يٚمٙم٘مقن ، (1() صَمْقهمِفِ  دِم  وَمْٙم

 ا زمجقهمٜمؿ ؽمقاء ىم٣مٞمقا رصم٣مٓ أو ٞم٣ًمء؟.إٓ ومٙم٣ٌم واضمد

دم هذه ايمٙمحٓم٥م ضمؾ زم٣ميمٗم٣مفم٥م صٚم٦م رهٝم٤م.. وإٞمٓم٣مر سمتجف ٞمحق ايمدىمتقر      

َمٛمتٓمرة إصم٣مزم٥م َمٗمٛمٔم٥م، همٔمال ىمالم ايمْم٣ميم٤م صحٝمح ٓ يقصمد زمجقهمٛم٣م إٓ ومٙم٤م واضمد 

 ؽمقاء ىمٛم٣م ٞم٣ًمء أو رصم٣مٓ همٙمؿ وم٣مل اهلل رصمؾ..؟!؟.

٠مال وهق ئمٙمؿ أٞمف اذا مل يرد فمعم أؿمرق ايمدىمتقر زمرأؽمف يٖم٘مر هبذا ايمً     

ايمْم٣ميم٤م ؽمٝم٤ًٌم همتٛم٥م زمكم ايمْمالب ومد سم٠مدي إلم سمٕمٝمغم َمٔمتٗمداهتؿ .. هم٘مر وهم٘مر 

ووصمد اإلصم٣مزم٥م ايمتل حتٚمؾ إفمج٣مز فمٙمٚمل زم٣مهر َمـ اظمًتحٝمؾ ايمتقصؾ إيمٝمف إٓ 

 زم٣ميمتٟمَمؾ وايمتٖم٘مغم ايمٔمٚمٝمؼ زمآي٣مت اهلل .
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ـ اظمًتحٝمؾ أن وم٣مل ايمدىمتقر يمٙمْم٣ميم٤م: ٞمٔمؿ ايمرصمؾ هق ايمقضمٝمد ايمذي َم     

حيٚمؾ ومٙمٌكم دم صمقهمف ويم٘مـ اظمرأة ومد حتٚمؾ ومٙمٌكم زمجقهمٜم٣م اذا محٙم٦م همٝمِمٌح 

زمجقهمٜم٣م ومٙمٌٜم٣م وومٙم٤م ايمْمٖمؾ ايمذي زمداطمٙمٜم٣م، اٞمٓمروا الم َمٔمجزة اهلل زم٣مٕرض 

ىمت٣مب اهلل َمٔمجزة زم٘مؾ آي٥م همٝمف زم٘مؾ ىمٙمٚم٥م، هم٣مهلل ٓ يّمع ىمٙمٚم٥م دم أي٥م إٓ حل٘مٚم٥م 

 .(1)طمتٙم٦م أي٥مرزم٣مٞمٝم٥م ويمق اؽمتٌديم٦م ىمٙمٚمف َم٘م٣من ىمٙمٚمف ٓ

 الصعود بدون المفتاح
زفمٚمقا أن رصمٙمكم َمـ إوم٣ميمٝمؿ ٞمزيمقا إلم ايمٔم٣مصٚم٥م يمٙمٌح٧م فمـ فمٚمؾ ، وٕصمؾ 

وهيام دم هذه اظمدة ، همٙمؿ جيدوا إٓ ٠مهمٗمغمان همٗمد زمحث٣م فمـ َم٘م٣من رطمٝمص ي أهنام

ؽ َمرنمٚمكم ، يم٘مـ وم٣مل نمرهم٥م وٝمٗم٥م دم زمرج َم٘مقن َمـ ؽمتكم ؿم٣مزمٗم٣م ، همٗمٌٙمقا ذيم

 حتٚمؾ هؿ ايمتٔم٤م دم ايمِمٔمقد همٔمٛمدي هم٘مرة رائٔم٥م جتٔمٙمٛم٣م ، ٓفأضمدِه٣م يمِم٣مضمٌ

ٞمٛمًك ايمتٔم٤م دم ايمِمٔمقد، وم٣مل يمف ص٣مضمٌف: وَم٣م هل ؟ وم٣مل: ٞمٗمًؿ ايمًتكم فمعم شمالشم٥م 

دم أول فممميـ حت٘مل  وم٣مل:، فممميـ فممميـ فممميـ ، وم٣مل صح٣مزمف : شمؿ َم٣مذا؟ ، 

رم ٞم٘متف ) ؿمرهم٥م َمّمح٘م٥م ( وأضم٘مل يمؽ ٞم٘متف، وه٘مذا ضمتك يٛمتٜمل ايمٔمممون 

٣م، وم٣مل يمف ص٣مضم٥ٌم: وَم٣مذا فمـ شم٣مين فممميـ؟ وم٣مل: أضم٘مل يمؽ ومِم٥م ؿمقيٙم٥م، ؿم٣مزمٗم

: وَم٣مذا فمـ ايمٔممميـ إطمغمة ؟ وم٣مل: فوم٣مل يمف ص٣مضمٌ ايمث٣مٞمٝم٥م،أٞمًٝمؽ هب٣م ايمٔممميـ 

حت٘مل رم ومِم٥م دراَمٝم٥م َمٌ٘مٝم٥م ؽمٝمئ٥م صمدا، ضمتك إذا وصٙمٛم٣م إلم ايمٕمرهم٥م ٞمٙمٗمل زمٟمٞمٖمًٛم٣م 

همٗم٣م ، شمؿ ذفم٣م دم ايمٔمٚمؾ ، وزم٣ميمٖمٔمؾ وا ضمتك ايمِم٣ٌمح ، زمًمءفمعم ايمنير همال ٞمُمٔمر 
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ودم أول فممميـ وم٣ميمقا ايمٛم٘م٦م، ودم شم٣مين فممميـ أطمػمه زم٣ميمٗمِم٥م ايمْمقيٙم٥م، ودم 

ذا وصال ايمٔممميـ إطمغمة، ذىمر يمف سمٙمؽ ايمٗمِم٥م اظمٟمؽمقي٥م ايمدراَمٝم٥م اظمٌ٘مٝم٥م، ضمتك إ

: اهمتح ٞمريد أن ٞمٛم٣مم، همرد فمٙمٝمف إول زمٛمػمة ؾمديدة فيم٣ٌمب ايمٕمرهم٥م وم٣مل يمف ص٣مضمٌ

 "وَم٣م هق ؟  "وم٣مل يمف:  "؟  هؾ أٞمٌئؽ زمام يزيدك زم٘م٣مءً  " : ئالإؽمك واحلزن وم٣م

 .وم٣مل : يمٗمد ٞمًٝم٦م اظمٖمت٣مح حت٦م !

إفمامر أَمتل َم٣م زمكم  "وسمٖمًغم ذيمؽ اظمث٣مل : ايمْمقازمؼ ايمًتقن هل فمٚمر اإلٞم٣ًمن 

، وأَم٣م ايمٔمممون إولم ، همٜمل ؽمـ ايمُم٣ٌمب واظمرح وايمٛم٘م٦م ،  "ايمًتكم وايمًٌٔمكم 

ٞمُمٕم٣مل زمٗمِم٥م ايمٔمٚمؾ وايمزواج وإوٓد وهل ومِم٥م وأَم٣م ايمٔمممون ايمث٣مٞمٝم٥م همًـ آ

ؿمقيٙم٥م، شمؿ ايمٔمممون إطمغمة همٜمل ؽمـ إَمراض وأٓم وإوصم٣مع ومِم٥م َم٠مؽمٖم٥م 

ويمألؽمػ ومد اٞمُمٕمؾ هبذه إَمقر  "ٓ إيمف إٓ اهلل  "ضمٗم٣م ، وأَم٣م اظمٖمت٣مح همٜمق َمٖمت٣مح 

 .وٞمز أن حيٚمٙمف َمٔمف دم صٔمقده !

 الإنسان والعمارة الشاهقة
يمق وومػ حت٦م ايمٔمامرة ايمُم٣مهٗم٥م هل٣ميمف ارسمٖم٣مفمٜم٣م وـمـ أهن٣م ؽمتٗمع  وم٣ميمقا: اإلٞم٣ًمن

 همقومف، ويم٘مـ يمق زمٔمد فمٛمٜم٣م وٞمٓمر إيمٝمٜم٣م يمقصمده٣م صٕمغمة.

همٜم٘مذا ايمدٞمٝم٣م وٞمحـ همٝمٜم٣م ٞمُمٔمر ىمٟمهن٣م ىمٌغمة وسمٔمٓمؿ همٝمٜم٣م َمُم٣مىمٙمٜم٣م وأضمقاهل٣م، 

ٝمئ٥م اإليامن ؾ وطمرصمٛم٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل وفمُمٛم٣م دم زمأَم٣م إذا سمرىمٛم٣مه٣م ويمق يمقوم٦م ومٙمٝم

يمِمٕمرت ايمدٞمٝم٣م وأضمقاهل٣م وَمُم٣مىمٙمٜم٣م.. وفمٓمؿ دم أفمٝمٛمٛم٣م أطمرة وايمٗمٝم٣مَم٥م وإفمامل، 

 وأضمقاهل٣م.
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، ويم٘مـ إذا ٣م َمـ فمٝمٛمؽ حتج٤م فمٛمؽ اجلٌؾ ايم٘مٌغمهمح٥ٌم ايمًٚمًٚم٥م إذا ومرزمتٜم

 سم٘م٣مد ٓ سمراه٣م.ٓ زم٣مفمدهت٣م 

 هم٣ميمدٞمٝم٣م وآٞمُمٕم٣مل هب٣م سم٘م٣مد حتج٤م فمٛم٣م أطمرة وفمٓمٚمتٜم٣م واجلٛم٥م وٞمٔمٝمٚمٜم٣م.

 التمسك بأصول الدعوة
 اخلٚمر، َمٛمف همٝمِمٌح َمٔم٣مَمٙمتف سمرسمٝم٤م سمٕمغم إذا ويم٘مـ ضمالل، رزق ايمٔمٛم٤م

 َمٗم٣مَم٣مت أي فمعم يدري ٓ واإلٞم٣ًمن فمٓمٝمؿ، فمٚمؾ فمٚمؾ ايمدفمقة هذا همٜم٘مذا

 وَم٣م ايمٗمٌقل، صٖم٣مت همٝمف يرافمل َم٣م ايمٔمٚمؾ هذا إذا ذيمؽ وَمع يٚمقت، اهلداي٥م

 وهبذا وايم٘مػم، زم٣ميمٕمرور اإلٞم٣ًمن ومٙم٤م دم يٟمت ومد ايمِمحٝمح، ايمؼمسمٝم٤م همٝمف يرافمل

 ايمٗمٙم٤م. َمـ ايمِم٣مدوم٥م زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م يٚمًم ايمٔمٚمؾ همٜمذا ..إَم٥م دم ايمتٖمرق ٟمتي

 يم٘مـ جيقزو ىم٣مرشم٥م..ىمام أن إؽم٣مس شم٣مزم٦م ٓ يتٕمغم وٓ يتٌدل، وإٓ حتدث و

ىمذيمؽ همٗمف  واحلقائط..ايمتٌديؾ وايمتٕمٝمغم دم إدوار ودم ايمٛمقاهمذ ودم إزمقاب 

ٕمغمه٣م أو ٞمٌدهل٣م، ، همال جيقز أن ٞم إؽم٣مس له) أصقل ايمدفمقة ( ايمدفمقة 

ويم٘مـ َمـ همٗمف ايمدفمقة أن هذا َمٛم٣مؽم٤م أن، وهذا نمغم َمٛم٣مؽم٤م َمع وصمقد 

إصؾ، همٚمثال اجلٜم٣مد ىمام سمٔمٙمٚمقن)صمٜم٣مد ايمٛمٖمس..صمٜم٣مد اهلقى..صمٜم٣مد 

ايمُمٝمْم٣من.. صمٜم٣مد أهؾ ايمٌدع وايمٖم٣ًمق.. صمٜم٣مد ايم٘مٖم٣مر ( وىمؾ ٞمقع َمـ هذه 

 .إٞمقاع يمف أصؾ دم ايمٗمرآن
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 العمل الجماعي
ٙمِِٚمكَم  :وم٣مل سمٔم٣ملم ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم ، ٓ يـرى (1)  ومل يٗمؾ أٞمـ٣م َمًـٙمؿ،  (1)َووَم٣مَل إِٞم 

 أن يمٛمٖمًف همّمال فمعم أضمد، زمؾ هق َمـ مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم.

اهلل يريد َمٛم٣م أن ٞم٘مقن أَم٥م وـٚمـ مج٣مفمـ٥م اظمًـٙمٚمكم، همٟمٞمـ٣م َمًـٙمؿ زم٣مظمًـٙمٚمكم..      

 اجلًد ىمٙمف. هم٣ميمٔمّمق طم٣مرج اجلًد ٓ ومٝمٚم٥م يمف.. وومٝمٚمتف دم اجلًد سمتجًد دم ومٝمٚم٥م

اجلامفم٥م أوًٓ.. اجلامفم٥م أطمغمًا.. َمٜمام ي٘مــ يمديـؽ َمـ ايمٖمِم٣مضمــ٥م وايمٌٝمـ٣من.. ٓ      

 سمًتْمٝمع ايمًغم زمٚمٖمردك َمٜمام ىم٣من ذىم٣مؤك أو فمٌٗمريتؽ. 

سمـرك ايمًـجقد َمـع إلم يقم ايمديـ _اٞمٓمر إلم إزمٙمٝمس فمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل    

  مج٣مفم٥م اظمالئ٘م٥م.. ىم٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥م ايمْمرد َمـ رمح٥م اهلل

ايمًٝم٣مرة َمٖم٘م٘م٥م.. ومْمـع نمٝمـ٣مر ٓ هم٣مئـدة همٝمٜمـ٣م.. يـ٠مدى وصمقدهـ٣م إلم أزَمـ٥م دم      

. إٓ فمٛمد مت٣مم جتٚمٝمع إصمـزاء.. سمِمـٌح أداة ٞم٣مهمٔمـ٥م سمًـ٣مفمد دم ضمـؾ .اظمقاصالت

 .وفمٛمدَم٣م سمتحد! فمٛمدَم٣م سمتٖم٘مؽاإلؽمالم إزَم٥م.. وىمذيمؽ أَم٥م 
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مجـ٣مفمل، ومـ٣مل حُي٣مؽم٤م ايمٛم٣مس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همرادي، ويم٘مـ ايمٔمٚمؾ دم ايمـدٞمٝم٣م      

َتِٔمكمُ سمٔم٣ملم ًْ ٌُُد وإِّي٣مَك َٞم إِّي٣مَك َٞمْٔم

 عيب أهل الباطلألا
ذه٤م رصمؾ إلم ايمًقق واؾمؼمى َمٔمزى)  أٞمثك اجلدي( واصمتٚمع 

شمالشم٥م َمـ ايمٙمِمقص أن يٟمطمذوه٣م َمٛمف، ويم٘مـ ؿمريؼ ايمًقق َمقمء 

فمٛمقة يمِم٣مح زم٣ميمٛم٣مس همخٙمِمقه٣م َمٛمٜمؿ، وومد يِمٝمٌٜمؿ زم٣ميمٛم٣مس، همٙمق أطمذوه٣م 

ويٛم٘مُمػ ضم٣مهلؿ، هم٣مسمٖمٗمقا أن يٗمٖمقا فمعم ؿمريٗمف وىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ، ايمير 

ئٌمد فمـ أطمر َمئ٥م َمؼم، همٔمٛمدَم٣م َمر فمعم إول وم٣مل يمف: اٞم٦م ؽم٣مضم٤م أيف ي٣م 

فمؿ احل٣مج ، وم٣مل: َمٔمزى، وم٣مل ي٣م ؾمٝمخ ضمرام فمٙمٝمؽ، ظم٣مذا ؟ وم٣مل: أٞم٦م ؽم٣مضم٤م 

ثؾ ىمٙم٤م، وه٘مذا َمر زم٣ميمث٣مين همٗم٣مل يمف: َمثؾ إول، وظم٣م َمر زم٣ميمث٣ميم٧م ووم٣مل يمف َم

 إول وايمث٣مين : همٗم٣مل يمف: سمٟمطمذه وسمرحيٛمل َمٛمف.

همٜم٘مذا أهؾ ايم٣ٌمؿمؾ ي٘مررون فمٙمٝمٛم٣م ايم٣ٌمؿمؾ َمرة زمٔمد َمرة ضمتك يًتٗمر دم 

 .آذاٞمٛم٣م، ويِمٌح احلؼ زم٣مؿمالً 
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 والشاطئالسابح 
 ايمُم٣مؿمئوم٣ميمقا: يمق أن ؽم٣مزمح٣م يًٌح دم ايمٌحر ووصؾ ٞمِمػ ايمٌحر ومل ير 

 أطمر، همامذا يٖم٘مر؟

 ط همٝمٖم٘مر دم ايمٔمقدة، وإَم٣م يٕمرق وهيٙمؽ.أوٓ: إَم٣م يٟمسمٝمف اإلضم٣ٌم

همٜم٘مذا اإلٞم٣ًمن إذا اصمتٜمد ومل ير ٞمتٝمج٥م صمٜمده زمٔمكم اإليامن وايمٝمٗمكم، وايمدٞمٝم٣م 

ـمؾ أطمرة، ٞمري همٝمٜم٣م َمٛم٣مهمع ايمديـ) هم٣ٌميمِمالة سمٗم٢م ضمقائجٛم٣م، وزم٣ميمِمدوم٥م ٞمامء 

 اظم٣مل، وزم٣ميمِمقم ضمِمقل ايمتٗمقى.

فمدم يٗمٝمٛمف فمعم أن هذا  هم١من مل جيد اظمٛم٣مهمع همٝمؼمك َمقاصٙم٥م اجلٜمد، و هيٙمؽ زم٤ًٌم

 اجلٜمد ضمؼ.

 البدوي وحنفية المياه
حي٘مك أن رصمال زمدوي٣م ىم٣من يً٘مـ دم زم٣مديتف همٛمزل إلم احلي) اظمديٛم٥م ( يقَم٣م، 

ويتحٚمؾ  أزم٣مرهمقصمد ايمٛم٣مس يٚمٙمئقن ومرهبؿ َمـ ضمٛمٖمٝم٥م اظمٝم٣مه، زمٝمٛمام هق يٚمأل َمـ 

ِمحٝم٥م اظمُمٗم٥م وايمتٔم٤م، وومٌؾ أن يذه٤م إلم زم٣مديتف ذه٤م إلم حمؾ إدوات ايم

واؾمؼمى ضمٛمٖمٝم٥م)صٛمٌقر اظمٝم٣مه(شمؿ ذه٤م إلم زم٣مديتف ورىم٤م احلٛمٖمٝم٥م دم احل٣مئط واٞمتٓمر 

اظمٝم٣مه سمٛمزل ويم٘مـ ومد طم٣مب ـمٛمف همقق َمتحنا َمًتٕمرزم٣م، همٚمر فمٙمٝمف رصمؾ وهق فمعم 

ضم٣ميمتف هذه همًٟميمف فمـ ؾمٟمٞمف همٟمطمػمه، همٗم٣مل: ي٣م َمً٘مكم، احلٛمٖمٝم٥م ايمتل رأيتٜم٣م يٟمسمٝمٜم٣م 

 اظمٝم٣مه َمـ اخلزان!.
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 ةالعريس والستار
ووم٣ميمقا: سمزوج ؾم٣مب شمؿ دفم٣م أصح٣مزمف يمزي٣مرسمف، همٙمام أن صمٙمًقا فمٛمده دم نمرهم٥م 

ايمّمٝمقف، هميب زم٘مٖمٝمف فمعم إطمرى، همٟمطمرصم٦م ايمزوصم٥م َمـ حت٦م ايمًت٣مرة 

صٝمٛمٝم٥م ايمْمٔم٣مم، وزمٔمد أن همرنمقا َمـ ايمْمٔم٣مم وؤم٦م ايمزوصم٥م أؿم٣ٌمق ايمٖم٣مىمٜم٥م حت٦م 

٦م ايمًت٣مرة، شمؿ رضب زم٘مٖمٝمف فمعم إطمرى، همقؤم٦م يمف صٝمٛمٝم٥م ايمُم٣مي َمـ حت

ايمًت٣مرة، همتٔمج٤م أضمدهؿ، ووم٣مل يمف: َمـ أيـ أسمٝم٦م هبذه ايمًت٣مرة وم٣مل: َمـ اظمحؾ 

ايمٖمالين، همٔمعم ايمٖمقر ذه٤م واؾمؼمى ؽمت٣مرة َمثٙمٜم٣م، شمؿ ذه٤م إلم زمٝمتف ووؤمٜم٣م زمكم 

نمرهم٥م ايمّمٝمقف وايمِم٣ميم٥م، شمؿ دفم٣م أصح٣مزمف يمٝمّمٝمٖمٜمؿ، وفمٛمدَم٣م ضميوا أطمذ 

يمف رء همتِم٤ٌم  ييب فمعم يديف ىمام همٔمعم ص٣مضمٌف، ويم٘مـ طم٣مب ـمٛمف همٙمؿ خيرج

فمروم٣م، همًٟميمف أصح٣مزمف، همٟمطمػمهؿ زمحدي٧م ايمًت٣مرة ايمتل رأوه٣م فمٛمد ص٣مضمٌٜمؿ ، 

وىمٝمػ ىم٣مٞم٦م سمٟمت ايمًت٣مرة زم٣ميمْمٔم٣مم وايمٖم٣مىمٜم٥م وايمُم٣مي، همٗم٣ميمقا: ي٣م َمً٘مكم ىم٣مٞم٦م 

 زوصمتف وراء ايمًت٣مر، سمٔمد ايمْمٔم٣مم شمؿ سمٛم٣مويمف يمف َمـ حت٦م ايمًت٣مر!!!!.

 {٣ملم وراء إؽم٣ٌمب، وم٣مل سمٔم٣ملم:اظمث٣مل وايمذي ومٌٙمف يمٛمٔمٙمؿ أن ومدرة اهلل سمٔم همٜمذا

ـ َوإِن ءٍ  َمِّ ٓ   َرْ
ٛمُفُ  فِمٛمَدَٞم٣م إِ

يُمفُ  َوََم٣م طَمَزائِ ٓ   ُٞمٛمَزِّ ْٔمُٙمقٍم  زمَِٗمَدرٍ  إِ  (.1)}َم 

 هم٣مٕؽم٣ٌمب َمثؾ ايمٗمٙمؿ، هم٣ميمٗمٙمؿ ٓ ي٘مت٤م زمذاسمف إٞمام ي٘مت٤م زمف ايمذي حيٚمٙمف.

 يٗمقل اظمّمـروب ويم٘مـ ايمرصمؾ هب٣م ييب ايمٔمِم٣م - ايمٔمِم٣م َمثؾ إؽم٣ٌمب

 ، ايمٔمِم٣م ص٣مضم٤م هق ييب ايمذى ويم٘مـ سميب ٓ ايمٔمِم٣م - ؟سمييب ٓ ِم٣ميمٙمٔم
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 اجل٣مَمقؽم٥م فمز وصمؾ، اهلل طمزائـ َمـ ايمُمٖم٣مء ويم٘مـ ايمدواء َمـ يمٝمس ايمُمٖم٣مء ىمذيمؽ

 ووع زمٔمد سمِمٝمح وايمدصم٣مصم٥م اهلل، إٓ إيمف ٓ ومؾ يمِم٣مضمٌٜم٣م سمٗمقل احلٙمٝم٤م زمٔمد

 زمٔم٘مس يٟمت أضمٝم٣مٞم٣مً  وايمدىم٣من ،" اهلل إٓ إيمف ٓ " ومؾ يمِم٣مضمٌٜم٣م وسمٗمقل ايمٌٝمّم٥م

 اظمرض يمزي٣مدة ؽم٣ٌٌمً  ي٘مقن أضمٝم٣مٞم٣مً  مم٘مـ وايمٔمالج ايمرزمح زمدل زم٣مخل٣ًمرة همٝمٟمت ايم٤ًٌم

 .  ايمْمٔم٣مم وىمذيمؽ

 أؽم٣ٌمب أومقى َمـ احلٗمٝمٗم٥م دم ويم٘مـ ايمدٞمٝم٣م يٛمٗمص ايمٓم٣مهر دم يمٙمديـ اجلٜمد     

 .(1) ايمرزق

 الفرق بين الحقيقة واللفظ
ـ ايمٙم٣ًمن، أو ي٘متٌف ، ويمف ضمٗمٝمٗم٥م، وايمٙمٖمظ خيرج َمدم ايمدٞمٝم٣م ىمؾ رء يمف يمٖمظ

، همٜمق ٓ يمػ َمرة زمدون أن سمٟمت ضمٗمٝمٗم٥م ايمًمءايمٗمٙمؿ، وايمٙمٖمظ يمق سمٙمٖمظ زمف اإلٞم٣ًمن أ

 يًتٖمٝمد.

ايمٛم٣مر.. ايمٛم٣مر .. ٓ حيؼمق يم٣ًمٞمف، ويم٘مـ يمق  همٚمثال: يمق وم٣مل اإلٞم٣ًمن أيمػ َمرة :

همٚمف ويم٣ًمٞمف، ويمق وؤمٜم٣م  قأطمذ مجرة صٕمغمة َمـ ايمٛم٣مر ووؤمٜم٣م دم همٚمف ٓضمؼم

 ومتف .فمقم ايمٖمراش ٕضمر

وىمذيمؽ يمق وومػ اإلٞم٣ًمن أَم٣مم ايم٣ٌمب وأطمذ يٗمقل : َمٖمت٣مح .. َمٖمت٣مح .. أيمػ َمرة ٓ 

 يٖمتح ايم٣ٌمب ، ويم٘مـ يمق ووع اظمٖمت٣مح دم ايم٣ٌمب يٖمتح.
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ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل: يتٙمٖمظ هب٣م اإلٞم٣ًمن وي٘متٌٜم٣م زم٣ميمٗمٙمؿ، وسمٔمٙمؼ دم 

ٗم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل ، دم اإلٞم٣ًمن ، إٓ إذا ىم٣مٞم٦م ضمٗمٝم داظمٛم٣مزل ، وَمع ذيمؽ ٓ يًتٖمٝم

 إٓ زم٣مجلٜمد .  ؾايمٗمٙم٤م ، واحلٗمٝمٗم٥م ٓ سمتحِم

وضمٗمٝمٗم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل : هل أن خيرج َمـ ومٙمٌف ايمٝمٗمكم فمقم نمغم 

اهلل سمٔم٣مرم ويتٝمٗمـ أن ايمٖمٔم٣مل هق اهلل سمٔم٣مرم واظمتٌمف هق اهلل سمٔم٣مرم ، ودم سمٌمهم٣مسمف 

 ايمتخري٤م. ٓ حيت٣مج إرم أؽم٣ٌمب ، ؽمقاء دم ايمتٔمٚمغم أو

ـُ أفمٝمٛمٛم٣م سمٛمٓمر طمْمٟم، ٞمري أٞمٛم٣م  ايمُمٝمخ حمٚمد يقؽمػ )رمحف اهلل( ىم٣من يٗمقل: ٞمح

ٞمؼمزمك زم٣مٕؽم٣ٌمب وضمٗمٝمٗم٥م ايمؼمزمٝم٥م َمـ اهلل سمٔم٣مرم، وأن ايمدواء همٝمف ايمُمٖم٣مء، وضمٗمٝمٗم٥م 

 ايمُمٖم٣مء َمـ اهلل سمٔم٣مرم...ايمخ.

ووم٣مل أيّم٣م: ومٙم٤م اإلٞم٣ًمن أفمٚمل وأصؿ وأزم٘مؿ، يدطمؾ همٝمف إَم٣م ايمممك وإَم٣م 

١مذا اصمتٜمد اإلٞم٣ًمن يمٝمِمٙمح ؽمٚمٔمف وزمٌمه ويم٣ًمٞمف وهم٘مره، همتًتٔمٚمؾ ايمتقضمٝمد، هم

هذه إفمّم٣مء صحٝمح٣م، همٝمدطمؾ دم ومٙمٌف ايمتقضمٝمد ، وإذا اؽمتٔمٚمؾ اإلٞم٣ًمن هذه 

 إفمّم٣مء طمْمٟم يدطمؾ دم ومٙمٌف ايمممك وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل.

هم٣مإلٞم٣ًمن فمٛمدَم٣م يممب اظم٣مء همٜمق يٓمـ أن ايمراوي ايمذي محؾ يمف اظم٣مء ، أو اظم٣مء 

 فمز وصمؾ هق ايمذي رواه، همٚمثال: رصمؾ ييب ايم٘مٙم٤م زم٣ميمٔمِم٣م ٞمٖمًف ، زمؾ اهلل

هم٣ميم٘مٙم٤م هيجؿ فمقم ايمرصمؾ ، وٓ هيجؿ فمقم ايمٔمِم٣م، ٕٞمف ئمٙمؿ أن حمرك ايمٔمِم٣م هق 

 ص٣مضم٤م ايمٔمِم٣م.
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ويمق أن رصمال محؾ ايمٔمِم٣م وأؽمٗمط هب٣م ايمتٖم٣مح َمـ ايمُمجرة، شمؿ أفمْم٣مك سمٖم٣مضم٥م، 

 ايمٔمِم٣م، زمؾ سمُم٘مر ايمذي محؾ ايمٔمِم٣م.  رهمٟمٞم٦م ٓ سمُم٘م

إلٞم٣ًمن فمٛمدَم٣م يٗمْمع ٞمٓمره فمـ إؾمٝم٣مء، ئمٙمؿ أن اظمريب احلٗمٝمٗمل همٝمج٤م فمقم ا

 هق اهلل سمٔم٣مرم.

ف ضمٗمٝمٗم٥م إٓ اهلل ومل سمٟمت همٝمف احلٗمٝمٗم٥م، ويٓمـ أن همٝم فهم٣مإلٞم٣ًمن فمٛمدَم٣م يتٙمٖمظ زمال إيم

ن فمٛمٜم٣م ٤م أيمٖم٣مـم٣م وٞمحـ زمٔمٝمدون أن ٞم٘متٓ إيمف إٓ اهلل همٜمق خمْمئ، همٛمحـ َمٔمت٣مدو

ٗمغم.. أٞم٣م ضمٗمغم.. أٞم٣م َمً٘مكم.. وأضمٝم٣مٞم٣م ٞم٘مت٤م ىمؾ ايمٌٔمد، أضمٝم٣مٞم٣م يٗمقل أضمدٞم٣م: أٞم٣م هم

دم آطمر اخلْم٣مب: ىم٣مسمٌف ايمٔمٌد ايمٖمٗمغم همالن وَمع سمٙمٖمٓمف هبذه إيمٖم٣مظ أو ىمت٣مزمتف هل٣م، 

 نمّم٣ٌم ؾمديدا. ٤ميمق ومٝمؾ يمف: ي٣م همٗمغم أو ي٣م ضمٗمغم همٝمٕمّم

ٞمحـ ٞمٗمقل : اهلل رازق.. اهلل َم٣ميمؽ.. وضمٗمٝمٗم٥م هذه إيمٖم٣مظ زمٔمٝمدة فمٛم٣م صمدًا، 

ٖم٣مظ وٞمري أٞمٛم٣م ٞمؼمزمك َمـ ايمقـمٝمٖم٥م وَمـ ايمتج٣مرة وَمـ ايمزرافم٥م، ٕٞمٛم٣م ٞمٗمقل هذه إيم

 وهذا طمداع   ونمرور.. ٕن اظمريب هق اهلل صمؾ صماليمف.

وضمتك يتحِمؾ اإلٞم٣ًمن فمقم هذه احلٗمٝمٗم٥م ٓ زمد أن يقصمف صمٜمقده فمقم ؿمريؼ 

 ( يمٝمتحِمؾ فمٙمٝمٜم٣م، وزمدون ايمتحِمٝمؾ فمعم احلٗمٝمٗم٥م، ٓ يًتٖمٝمُد ؾمٝمئ٣م. ايمٛمٌل ) 

( ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ) ٓ إيمف إٓ اهلل ( فمقم أهؾ َم٘م٥م  )وظم٣م فمرض رؽمقل اهلل

ٌء فُمَج٣مٌب هلَِ َأصَمَٔمَؾ إ: )رهمّمقا أن يٗمقيمقه٣م، ووم٣ميمقا  . (1)( ٥َم إيَِمـَٜم٣ًم َواضِمدًا إِّن َهـََذا يَمًَمْ
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ظم٣مذا رهمّمقه٣م؟  رهمّمقه٣م ٕهنؿ ىم٣مٞمقا أهؾ ايمٙم٣ًمن وايمٙمٕم٥م همٖمٜمٚمقا َمٔمٛم٣مه٣م أهنؿ 

(، ويمق أهنؿ ٕمغموا ضمٝم٣مهتؿ زمحٝم٣مة ايمرؽمقل )ٓ زمد هلؿ أن ئمٚمٙمقا زمٚمٗمتّم٣مه٣م وي

همٜمٚمقه٣م َمثؾ َم٣م همٜمٚمٛم٣م ٞمحـ ايمٝمقم أن ٞمٗمقهل٣م وٞمٔمٝمش ىمام ٞمُم٣مء، وٞمٟمىمؾ ىمام ٞمُم٣مء ، 

وٞمٙمٌس ىمام ٞمُم٣مء ، وٞمتزوج ىمام ٞمُم٣مء، وٞمٓمٙمؿ ىمام ٞمُم٣مء ، وٞمٛمٓمر ىمام ٞمُم٣مء ، وٞمًٚمع 

ف.. ىمام ٞمُم٣مء، وٞمٖم٘مر ىمام ٞمُم٣مء.. ويمق همٜمٚمقا ىمام همٜمٚمٛم٣م َم٣م ىم٣مٞمقا سمرددوا دم ومقيم

 ٞمًٟمل اهلل فمز وصمؾ أن يٚمـ فمٙمٝمٛم٣م زم٘مرَمف زمحٗمٝمٗم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل.

ية إلى المتجه القطار وركب أسوان يريد  الإسكندر
َتِٗمٝمؿَ  ﴿ َمثؾ ايمذي يٗمقل:  ًْ اَط اظمُْ َ ويم٘مـ ٓ يٟمطمذ زمٟمؽم٣ٌمب  ﴾اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ

ويدفمق  ،دري٥مٛماإلؽم٘م إلم اظمتجف ايمٗمْم٣مر ورىم٤م أؽمقان يريدىمٚمثؾ ايمذي اهلداي٥م، 

 إلم أؽمقان.ن يقصٙمف اهلل أ

 مثل من لا يتعب على الشيء يفرط فيه 
ٔم٣ٌمءة، همٗم٣مل يمف: ىمٝمػ متًح احلذاء ه زمءيٚمًح ضمذا اظمثؾ إول: َمر رصمؾ زمُم٣مب

زم٣ميمٔم٣ٌمءة؟ همٗم٣مل: ٕن احلذاء اؾمؼميتف زمامل اىمتًٌتف زمٔمرق صمٌٝمٛمل، أَم٣م ايمٔم٣ٌمءة همٗمد 

دة ونم٣ميمٝم٥م ايمثٚمـ، ويم٘مـ اذه٤م إلم ورشمتٜم٣م فمـ أيب، همٗم٣مل يمف: هذا ايمٔم٣ٌمءة صمٝم

ودهمع هل٣م أصمرا ىمٌغما، همٚمر زمف  ايمؼمزي همالن جيدد يمؽ ايمٗمْم٣من اخل٣مص هب٣م، همٖمٔمؾ

زمٔمد فمدة أي٣مم ٞمٖمس ايمرصمؾ همقصمده يرسمدي ايمٔم٣ٌمءة، همٗم٣مل يمف: اَمًح احلذاء 

زم٣ميمٔم٣ٌمءة، همٖمزع ووم٣مل: يمٗمد دهمٔم٦م دم جتديد ايمٗمْم٣من َمٌٙمٕم٣م ىمٌغما َمـ فمرق صمٌٝمٛمل 

 صمٛمٛم٦م ضمتك أَمًح زم٣ميمٔم٣ٌمءة ضمذائل. وومد سمٔم٦ٌم فمٙمٝمف، همٜمؾ
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اظمثؾ ايمث٣مين: رصمؾ ؽم٣مهمر إلم دويم٥م طم٣مرصمٝم٥م وصم٣مء زم٣مظم٣مل، واؾمؼمى ؽمٝم٣مرة، همٙمق 

نمغمه، ىمٝمػ ي٘مقن ضم٣ميمف، وومد سمٔم٤م ضمتك حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م،  طمدؾمٜم٣م أضمد زمٚمًامر أو

هم٘مٝمػ يمق أٞمف اؾمؼماه٣م زمامل ورشمف فمـ أزمٝمف، جتده يمق ضمدث هل٣م َم٣م ضمدث َم٣م ضمزن 

 ٝمٜم٣م.فمٙمٝمٜم٣م، ٕٞمف مل يتٔم٤م هم

اظمثؾ ايمث٣ميم٧م: رصمؾ اؾمؼمى ومْمٔم٥م أرض زمامل اىمتًٌف زمجٜمد وسمٔم٤م همٙمٝمس َمـ 

٣م همٚمـ اظمٚم٘مـ أن يٖمرط همٝمٜم٣م ويٌٝمٔمٜم٣م، أَم٣م إذا ىم٣من وارشم٣م هل٣م ومل يتٔم٤م دم شمٚمٛمٜم

 .اظمٚم٘مـ أن يٌٝمٔمٜم٣م وزمٟمي شمٚمـ

هم٣ميمديـ صم٣مءٞم٣م ىم٣ميمٌٝمّم٥م اظمٗمممة َم٣م سمٔمٌٛم٣م فمٙمٝمف، همتّمٝمع َمـ إواَمر وٓ ٞمحزن، 

رواضمٜمؿ وسمٝمتٚم٦م وا أف همٗمدٔمٌقا هلذا ايمديـ، وَمـ أصمؾ إضمٝم٣مئسم يم٘مـ ايمِمح٣مزم٥م ظم٣م

) أيٛمٗمص  :هؿ، همٗم٣ميمقا فمٛمدَم٣م صم٣مء ايمٛمٗمص دم ضمٝم٣مة نمغمهؿوسمرَمٙم٦م ٞم٣ًمؤأؿمٖم٣مهلؿ 

 ايمديـ وأٞم٣م ضمل (.

احطشق لعشفاأٌه

 اخلػماء زمجٚمٝمع ايمًٖمٝمٛم٥م أصح٣مب اؽمتٔم٣من فمٚمالق ؽمٖمٝمٛم٥م حمرك سمٔمْمؾ

 أضميوا شمؿ.. اظمحرك يِمٙمح ىمٝمػ َمٔمرهم٥م َمٛمٜمؿ أضمد يًتْمع مل يم٘مـ اظمقصمقديـ،

 ضمٗمٝم٥ٌم حيٚمؾ ؾم٣مزم٣م، ىم٣من ىم٣من أن َمٛمذ ايمًٖمـ إصالح دم ئمٚمؾ ٣مَمًٛم اىمٌغم رصمال

 .ايمٔمٚمؾ دم زم٣مذ... وصؾ َمٔمف، وفمٛمدَم٣م ىمٌغمة أدوات

 َمـ اشمٛم٣من هٛم٣مك .ىم٣من.ايمٗم٣مع إلم ايمٗمٚم٥م َمـ دومٝمؼ، زمُم٘مؾ اظمحرك همحص

 .اظمحرك حإلصال يٖمٔمؾ َم٣مذا ئمرهم٣م أن راصمكم يراومٌقٞمف، َمٔمف ايمًٖمٝمٛم٥م أصح٣مب
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 َمْمروم٥م وأطمرج ضمٗمٝمٌتف إلم ٘مٌغمايم ايمرصمؾ ايمٖمحص، ذه٤م َمـ آٞمتٜم٣مء زمٔمد    

 يمٙمحٝم٣مة، وزمٔمٛم٣مي٥م اظمحرك فم٣مد وهمقراً  اظمحرك، َمـ صمزء فمعم ؿمرق صٕمغمة، وهبدوء

 .َم٘م٣مهن٣م إلم اظمْمروم٥م أفم٣مد

 َمـ اإلصالح هم٣مسمقرة ايمًٖمٝمٛم٥م أصح٣مب اؽمتٙمؿ أؽمٌقع وزمٔمد! اظمحرك َح ٙمِ ْص أُ     

 زم٣ميم٘م٣مد هق: هتٖمقا ايمًٖمٝمٛم٥م أصح٣مب! دوٓر آٓف فمممة وىم٣مٞم٦م ٘مٌغمايم ايمرصمؾ

 هم٣مسمقرة يمٛم٣م أرؽمؾ :رصم٣مءً  سمٗمقل َمالضمٓم٥م ٘مٌغمايم يمٙمرصمؾ ىمتٌقا ؾمٝمئ٣ًم؟. يمذيمؽ همٔمؾ

  .َمٖمِمٙم٥م

  سمْمرق أيـ َمٔمرهم٥م1$ايمْمرق زم٣مظمْمروم٥م زمــــــ: ىم٣ميمت٣مرم ايمٖم٣مسمقرة ايمرصمؾ أرؽمؾ    

$9999 
 .(1)ايمٖمرق. هق ضمٝم٣مسمؽ دم جلٜمدا سمٌذل أيـ َمٔمرهم٥م يم٘مـ َمٜمؿ، هم٣مجلٜمد

الإلوسلانامثًالقأسعا
هم٘مام أن إرض ي٘مقن همٝمٜم٣م احلٝم٣مت وايمٔمٗم٣مرب واحلممات وايمٖمئران، وإذا اصمتٜمد 

فمٙمٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن سمتْمٜمر إرض وسمِمٙمح يمٙمزرافم٥م، هم٘مذيمؽ اإلٞم٣ًمن يمق اصمتٜمد فمعم ٞمٖمًف 

٥م .. ايم٘مـػم .. سمتْمٜمر َمـ اخل٧ٌم وايمرذائؾ ) احلًد .. ايمٕمش.. اخلداع.. ايمٕمٝم٥ٌم.. ايمٛمٚمٝمٚم

ـْ   :وم٣مل سمٔم٣ملم، ص٣محل٥م وم٣مزمٙم٥م يم٘مؾ إواَمر ٣موسمِمٌح ٞمٖمً"احلرص...ايمخ  وَمْد َأهْمَٙمَح ََم

٣مَه٣م ِف هَمَِمعم   ( ووم٣مل سمٔم٣ملم1)َزىم  ـْ سَمَزىمل  * َوَذىَمَر اؽْمَؿ َرزمِّ  (1. )وَمْد َأهْمَٙمَح ََم

ألىمـؾ طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن دم ايمـدٞمٝم٣م يمٝمتِمـػ زم٣ميمِمـٖم٣مت احلٚمٝمـدة، وَمـ٣م طمٙمٗمـف يم اهلل      
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وايمممب وايمٛم٘م٣مح ، ومجع إَمقال وهلذه إؾمٝم٣مء طمٙمؼ اهلل أيمػ أَمـ٥م ، وَمــ زمـكم هـذه 

 إَمؿ اطمت٣مر اإلٞم٣ًمن .

 مّلالٌشمً
أراد طمٝم٣مط أن ئمٙمؿ ضمٖمٝمده ضم٘مٚم٥م فمٓمٝمٚم٥م، فمعم ؿمريٗمتف اخل٣مص٥م، ودم أشمٛم٣مء 

طمٝم٣مؿمتف يمثقب صمديد أطمذ َمٗمِمف ايمثٚمكم وزمدأ يٗمص ومْمٔم٥م ايمٗمامش ايم٘مٌغمة إلم 

وَم٣م أن اٞمتٜمك َمـ ومص  ىمل يٌدأ زمخٝم٣مؿمتٜم٣م يمٝمِمٛمع َمٛمٜم٣م شمقزم٣م صمديدا.. ومْمع أصٕمر،

ايمٗمامش ضمتك أطمذ ذيمؽ اظمٗمص ايمثٚمكم ورَم٣مه فمعم إرض فمٛمد ومدَمٝمف! واحلٖمٝمد 

يراوم٤م زمتٔمج٤م َم٣م همٔمٙمف صمده، شمؿ أطمذ اجلد اإلزمرة وزمدأ دم مجع سمٙمؽ ايمٗمْمع يمٝمِمٛمع 

تف، دم هذه ايمٙمحٓم٥م مل َمٛمٜم٣م شمقزم٣م رائٔم٣م وَم٣م أن اٞمتٜمك َمـ اإلزمرة ضمتك نمرؽمٜم٣م دم فمامَم

ظم٣مذا ي٣م صمدي  يًتْمع احلٖمٝمد أن ي٘مٌح همّمقيمف وسمٔمجٌف َمـ ؽمٙمقك صمده همًٟميمف:

رَمٝم٦م َمٗمِمؽ ايمثٚمكم فمعم إرض زمكم ومدَمٝمؽ زمٝمٛمام اضمتٖمٓم٦م زم٣مإلزمرة زهٝمدة 

ي٣م زمٛمل إن اظمٗمص هق ايمذي  ايمثٚمـ ووؤمتٜم٣م فمعم فمامَم٥م رأؽمؽ؟ ! همٟمصم٣مزمف اجلد :

صمٔمؾ َمٛمٜم٣م ومْمٔم٣م صٕمغمة زمٝمٛمام اإلزمرة هل ومص ومْمٔم٥م ايمٗمامش ايم٘مٌغمة سمٙمؽ وهمرومٜم٣م و

ايمتل مجٔم٦م سمٙمؽ ايمٗمْمع يمتِمٌح شمقزم٣م مجٝمال، همٝمٛمٌٕمل فمٙمٝمؽ أٓ سمٔمقم ومدر َمـ حي٣مول 

أن يٖمرق ويٖم٘مؽ سمرازمْمٛم٣م وسمآطمٝمٛم٣م َمٜمام زمدت َم٘م٣مٞمتف ايمٔم٣ميمٝم٥م وفمعم ايمٛمٗمٝمض مت٣مَم٣م 

ىمـ َمع َمـ حي٣مول ملّ ايمُمٚمؾ ومجٔمف زم٣ميمؼمازمط وايمتآطمل.. وىمـ َمثؾ ضمٌؾ اظمًٌح٥م 

 ٣ٌمت ايمًٌح٥م وٓ ُيرى.جيٚمع ضم
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ا

الإلميلان
ياَمنُ : (اهلل رمحه) ديٛم٣مر زمـ َم٣ميمؽ وم٣مل ٌُْدو اإْلِ ٌَْٗمَٙم٥ِم: َوئِٝماًل  َؤِمٝمًٖم٣م ايْمَٗمْٙم٤ِم  دِم  َي  ىَم٣ميْم

ٌُفُ  هَم١مِنْ  َٗم٣مهُ  سَمَٔم٣مَهَدهُ  َص٣مضِم ًَ فَْمَٚمـ٣ملِ  ايمٛم ٣مهمَِٔم٥مِ  زم٣ِميمُْٔمُٙمقمِ  هَم ْٕ ٥مِ  َوا ٣محِلَ نَمَؾ  فَمٛمْفُ  َوَأََم٣مطَ  ايمِم   َوََم٣م ايمد 

 إلَم  َوـَمؾ   َوشَمَٚمَرةٌ  َوهُمُروعٌ  َأْصٌؾ  يَمفُ  َوَيِِمغمَ  َيْزَدادَ  َأوْ  َيٛمُْٚمقَ  َأنْ  َأْوؾَمَؽ  َوُيقِهٛمُفُ  ُيّْمِٔمُٖمفُ 

٣ٌَمِل، َأَْمث٣َمَل  َيِِمغمَ  ضَمت ك َيَتٛم٣َمَهك َٓ  ََم٣م ٌَفُ  َوإِنْ  اجْلِ َٙمفُ  َص٣مضِم ْ  َأِْهَ  فَمٛمْزٌ  صَم٣مَءهُ  َيَتَٔم٣مَهْدُه، َومَل

٣م هَمَذَه٤َم  َصٌِل   َأوْ  هَمٛمََتَٖمْتَٜم٣م نَمَؾ، فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأىْمَثرَ  هِبَ َٜم٣م َأوْ  َأْهَٙمَ٘مَٜم٣م َأوْ  هَمَٟمْؤَمَٖمَٜم٣م ايمد  ًَ ٌَ  َأْي

ياَمُن) ىَمَذيمَِؽ   .(1اإْلِ

ـُ  طمٝمثٚم٥م وَم٣مَل و ـِ  زْم مْحَ ٌِْدايمر  ياَمنُ : (اهلل رمحه) فَم ـُ  اإْلِ َٚم ًْ ِْم٤ِم  دِم  َي ُزُل  اخْلِ  َوهَيْ

ْدِب  دِم  ٌُفُ  اجْلَ ٣ميمُِح  ُؾ ايْمَٔمٚمَ  هَمِخِْم ُٞمقُب  َوصَمْدزُمفُ  ايمِم   .(1َواظْمََٔم٣ميِص) ايمذ 

 

ُجقنِ وم٣ميمقا:  ًْ ُجقِن زم٣ِمظْمَ ًْ  اؽْمتَِٕم٣مشَم٥ُم اظْمَْخُٙمقِق زم٣ِمظْمَْخُٙمقِق ىَم٣مؽْمتَِٕم٣مشَم٥ِم اظْمَ

 وايمٕمريؼ زم٣ميمٕمريؼ واظمٝم٦م زم٣مظمٝم٦م.

ا

ا
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ا

الٌىخٍت مثً لٌظلاحلالخلًٍٍ

 هم١مٞمف ص٣محل٣ًم: طمٙمٝمالً  اإليامن زمٔمد ٌفسم٘مً رء أول يمٝم٘مـ زمٛمل ي٣م : ٓزمٛمف يمٗمامن وم٣مل

 ضمْمٌٜم٣م َمـ اضمتْم٦ٌم ، وإن أـمٙم٦م ـمٙمٜم٣م دم صمٙم٦ًم إن :ايمٛمخٙم٥م ىمٚمثؾ اخلٙمٝمؾ َمثؾ

 . ؿمٝم٣ٌمً  وصمدسمف شمٚمره٣م َمـ أىمٙم٦م ، وإن ٞمٖمٔمتؽ

 قصة الببغاء

اهلل، ٓ إيمف إٓ  : َمٔمٛمكايمٔمٗمٝمدة ئمٙمٚمٜمؿ ذسمفئمٙمؿ سمالَمأضمد ايمٔمٙمامء ىم٣من 

فمٛمدَم٣م ىم٣من ئمٙمؿ  ()ىم٣من يٖمٔمؾ رؽمقل اهلل ، يرزمٝمٜمؿ فَمَٙمْٝمٜم٣م أؽمقة زمام وَمٗمتّم٣مه٣م

 أصح٣مزمف ايمٔمٗمٝمدة ويٕمرؽمٜم٣م دم ٞمٖمقؽمٜمؿ.

ودم يقم صم٣مء أضمد سمالَمذة ايمُمٝمخ زمٌٕم٣مء هدي٥م يمف وىم٣من ايمُمٝمخ حي٤م سمرزمٝم٥م 

 ايمْمٝمقر وايمٗمْمط.

وَمع إي٣مم أضم٤م ايمُمٝمخ ايمٌٌٕم٣مء وىم٣من يٟمطمذه َمٔمف دم دروؽمف ضمتك سمٔمٙمؿ 

 ايمٌٌٕم٣مء ٞمْمؼ ىمٙمٚم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل.

ٜم٣م يمٝمال وهن٣مرا، ودم َمرة وصمد ايمتالَمذة ؾمٝمخٜمؿ يٌ٘مل زمُمدة هم٘م٣من يٛمْمٗم

ويٛمتح٤م، وفمٛمدَم٣م ؽمٟميمقه وم٣مل هلؿ ومتؾ ومط فمٛمده ايمٌٌٕم٣مء.. همٗم٣ميمقا يمف هلذا سمٌ٘مل !! 

إن ؾمئ٦م أضميٞم٣م يمؽ نمغمه وأهمّمؾ َمٛمف رد ايمُمٝمخ ووم٣مل ٓ أزم٘مل هلذا ويم٘مـ 

أٞمف  أزم٘م٣مين أٞمف فمٛمدَم٣م ه٣مصمؿ ايمٗمط ايمٌٌٕم٣مء.. أطمذ يٌمخ ويٌمخ إرم أن َم٣مت َمع

ىم٣من ي٘مثر َمـ ومقل ٓ إيمف إٓ اهلل.. إٓ أٞمف فمٛمدَم٣م ه٣ممجف ايمٗمط ٞمًٝمٜم٣م ومل يٗمؿ إٓ 
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شمؿ وم٣مل ايمُمٝمخ: أطم٣مف أن ٞم٘مقن َمثؾ هذا ايمٌٌٕم٣مء ٞمٔمٝمش ضمٝم٣مسمٛم٣م ٞمردد ٓ  زم٣ميمٌماخ..

 إيمف إٓ اهلل َمـ أيمًٛمتٛم٣م وفمٛمدَم٣م حييٞم٣م اظمقت ٞمٛم٣ًمه٣م وٓ ٞمتذىمره٣م ٕن ومٙمقزمٛم٣م مل سمٔمرهمٜم٣م.

 .دم ايمِمدق دم ومقل ٓ إيمف إٓ اهلليٌ٘مقن طمقهم٣م َمـ فمهمٟمطمذ ؿمٙم٥ٌم ايمٔمٙمؿ 

 .?؟ وفمٙمٚمٛم٣م وفمٚمٙمٛم٣م ضمٗمقومٜم٣م وواصم٣ٌمهت٣م اهلل ـ هال سمٔمٙمٚمٛم٣م ٓ إيمف إٓ وٞمح

 أؽمٟمل اهلل أن ٞمحٝم٣م فَمَٙمْٝمٜم٣م وٞمٚمقت فمٙمٝمٜم٣م وٞمحمم َمع ىمؾ َمـ يٗمقل ٓ إيمف إٓ اهلل.

 المسلم مثل الشرطي
 يمٙمًٝم٣مرات زمٝمده يُمغمو يمٙمًغم َمٛمٓمام ايمْمريؼ َمٖمؼمق دم يٗمػ اظمرور همممؿمل

 وه٘مذا ايمث٣مين، ويًغم أطمر ويقومػ أطمر، ويًغم َمرة آجت٣مه هذا ويقومػ

 .ايمٝمقم ؿمقال

يمٝمٟمىمؾ، ضمٝمٛمئذ خيتؾ ٞمٓم٣مم ؽمغم ايمًٝم٣مرات، وسمتداطمؾ  وذه٤م َم٘م٣مٞمف همٙمق سمرك

 ايمًٝم٣مرات زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض، ويم٘مثر ايمزضم٣مم وىمثر ايمٙمٕمط، وىمثرت احلقادث.

 ىمام زمٌٔمض زمٔمّمف ايمٔم٣ممل ايمدفمقة ٓصْمدمهمٜم٘مذا اظمًٙمؿ يمق سمرك َم٘م٣مٞمف، وسمرك  

٣مدُ ٱ ـَمَٜمرَ  {ايمٝمقم، ويم٘مثر ايمٖم٣ًمد واطمتؾ ٞمٓم٣مم ايم٘مقن زم٘مثرة اظمٔم٣ميص: ٞمراه ًَ  ذِم  يْمَٖم

ٌَْحرِ ٱوَ  يْمػَمِّ ٱ ٦ٌَْم  زماَِم  يْم ًَ ُٜمؿْ  فَمِٚمُٙمقاْ  يم ِذىٱ زَمْٔمَض  يمُِٝمِذيَٗمُٜمؿ يمٛم ٣مسِ ٱ َأْيِدى ىَم  يَمَٔمٙم 

 (.1)} َيْرصِمُٔمقنَ 

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

289  

 وـمٖمتٛمل هل احل٘مقَم٥م َمـ: يمٗم٣مل أصمرك؟ سمٟمطمذ يـأ َمـ ايمممؿمل ؽمٟميم٦م ويمق

 دم وـمٖمٛم٣م زم٣ميمذي زم٣ميم٘مؿ همام.. إصمر سمٔمْمٝمٛمل يدي وزم١مؾم٣مرة اظم٘م٣من، هذا دم يمٙمٔمٚمؾ

 .وإطمروي؟ ايمدٞمٝمقي إصمر َمـ ئمْمٝمٛم٣م ىمؿ اهلل إلم ايمدفمقة صمٜمد

 ايمّمٖمدفم٥م وايمًٚم٘م٥م

دم يقم َمـ إي٣مم طمرصم٦م ايمّمٖمدفم٥م َمـ اظم٣مء إلم ايمػم، همقصمدت ايمِمٝم٣مد يّمع 

ُْمٔمؿ دم ايمِمٛم٣مرة، شمؿ يٙمٗمل ايمِمٛم٣مرة دم اظم٣مء، همتٛمخدع ايمًٚم٘م٥م ايمتل مل سمٔمٙمؿ فمـ ايم

احلٗمٝمٗم٥م رء، همتٟمطمذ ايمْمٔمٚم٥م يمتتٛم٣موهل٣م هم١مذا ايمِمٛم٣مرة سمٔمٙمؼ زمٖمٚمٜم٣م همٝمٟمطمذه٣م ايمِمٝم٣مد، 

سمقومد اخلُم٤م وسمّمع فمعم ايمٛم٣مر ايمًٚمؽ همتُمقيف، وسمٟمىمؾ هل  زمجقارهوإذ زمزوصمتف 

ظم٣مء يمتٛمِمح أطمقاهت٣م َمـ وزوصمٜم٣م ايمِمٝم٣مد، همدطمٙم٦م ايمّمٖمدفم٥م َمنفم٥م إلم ا

ايمًٚمؽ، همٙمام رأت ايمِمٛم٣مرة ومد سمديم٦م دم اظم٣مء وهمٝمٜم٣م ايمْمٔمؿ، همام رأت َمـ ؽمٚم٘م٥م 

سمٗمؼمب َمـ ايمْمٔمؿ إٓ وٞمِمحتٜم٣م، همٗمٌؾ َمٛمٜم٣م َمـ ومٌؾ وَمـ مل يٗمٌؾ وومع دم صٛم٣مرة 

 ايمِمٝم٣مد.

هم٣مٕٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم ىمُمػ اهلل هلؿ َمـ نمٝمٌف َم٣م ؾم٣مء وأؿمٙمٔمٜمؿ فمعم َم٣م 

زمٛمقر ايمقضمل، همرأوا زمٛمقر ايمقضمل وٞمقر ايمٌِمغمة، إفمامل  وأٞم٣مر ومٙمقهبؿ (1يُم٣مء)

ايمتل سمريض رب إرض وايمًامء، وإفمامل ايمتل سمٕمّمٌف ؽمٌح٣مٞمف، همقومٖمقا 

أٞمٖمًٜمؿ يمدفمقة ايمٛم٣مس إلم اخلغم وهنٝمٜمؿ فمـ ايممم وذيمؽ ؿم٣مفم٥م يمٙمخ٣ميمؼ ايمٔمٓمٝمؿ، 

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

290  

همٚمـ ايمٛم٣مس َمـ صدومٜمؿ، همٖم٣مز زمروقان اهلل وصمٛمتف، وَمٛمٜمؿ َمـ فمِم٣مهؿ همٛم٣مل 

 وٞم٣مره. ؽمخط اهلل

 !..إهن٣م ؿُمٔمٚم٥م ايمِمٛم٣مرة

سمراءت يمٙمًٚم٘م٥م ايمِمٕمغمة ؿمٔمٚم٥م ؾمٜمٝم٥م َمـ زمٔمٝمد، وذيمؽ أول فمٜمده٣م هب٣م، 

يٚمٝمٛم٣م وؾمامٓ، همقصمدت ؽمٚم٘م٥م أطمرى ىمٌغمة، وهل  ٞمٓمرتهم٣ًمل هل٣م يمٔم٣مهب٣م....

 وآؽمتٚمت٣مع ايمُمٜمٝم٥م ايمْمٔمٚم٥م  حمٛم٘م٥م وطمٌغمة ،شمؿ فمرو٦م هل٣م إرادهت٣م فمـ سمٛم٣موهل٣م

 إٓ أزم٦م ويم٘مٛمٜم٣م سمٛم٣موهل٣م، فمـ وَمٛمٔمتٜم٣م ٞمحقه٣م، َم٦مسمٗمد ايم٘مٌغمة ايمًٚم٘م٥م أن إٓ هب٣م،

هت٣م، إراد فمـ وردفمٜم٣م إومٛم٣مفمٜم٣م ايم٘مٌغمة ضم٣مويم٦م سمٛم٣موهل٣م، فمعم وايمٔمزم همٝمٜم٣م ايمرنم٥ٌم

إٞمؽ إذا :ووصٖم٦م هل٣م اظمُم٘مٙم٥م ايمتل ؽمتقاصمٜمٜم٣م زمٔمد سمٛم٣مول هذه ايمْمٔمٚم٥م وم٣مئٙم٥م

 سمٗمدَم٦ِم ٞمحقه٣م وهمتح٦ِم هل٣م ؾمدومٝمِؽ وحَلٝمٝمِؽ، وٞم٣مويمتِٜم٣م زممماه٥م وهن٣مَم٥م، همرزمام

قئم٥م، يم٘مـ هفم٣من َم٣م ئمٗمٌٜم٣م إمل ايمذي ي٘مدر فمٙمٝمؽ ىمؾ  ًُ كم َمتٔمَتٜم٣م يم ًِّ
حُتِ

 .ؽمٔم٣مدسمؽ

 إمل؟ أٞمّٰك يمألمل أن ي٘مقن دم ؿُمٔمٚم٥م ؾمٜمّٝم٥م، همٟمي أمل هذا ي٣م ايمًٚم٘م٥م ايمِمٕمغمة:

 .!؟ أَم٣مه

ايمْم ٔمٚم٥م  ؽٙمسموراء ؾمت٣ٌمك ايمُمقىم٥م زمحٙمٗمقَمِؽ، هم١من إٞمف أمل اايمًٚم٘م٥م إم: 

همام إن سمتٔمٙمؼ ؾمقىم٥م ايمِمٛم٣مرة زمحٙمٗمقَمِؽ إٓ  صٛم٣مرة، وفمعم ايمُم٣مؿمئ ص٣مضمٌٜم٣م،

ٙمٝمؿ، وئمرف   ً وسمزهؼ روضمِؽ، همتُمٔمريـ زم٣مٕمل ايمُمديد، وسمتٚمٙمَٚمٙمكم متَٙمُٚمَؾ ايم

ايمِمٝم٣مد أٞمِؽ ومد فمٙمِٗم٦ِم زم٣ميمِّمٛم٣مرة، همٝمخرصمِؽ َمـ ايمٌحر ايمذي ىمٛم٦ِم همٝمٜم٣م ؽمٔمٝمدة 
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ذه٤م زمِؽ ايمِمٝم٣مد َمع أهسمِؽ ووايمديِؽ...وومَتٜم٣م سمزَهؼ روضُمِؽ َمـ صمًدِك، همٝم

، همٝمٌٝمٔمِؽ زمٟمنمعم إؽمٔم٣مر، وفمٛمده٣م ُيٗمّْمٔمِؽ سمٗمْمٝمٔم٣م... شمؿ يذه٤م زمِؽ يمًقق إلم ا

ـ اظمٗمالة اظمٙمٝمئ٥م زم٣ميمزي٦م سمًخٝمٛم٣م يمٙمٕم٣مي٥م، همٝمٗمٙمٝمؽ دوٞمام أّي  اظمُمؼمي إلم زمٝمتف، همٝمًخِّ

رأهم٥م ورمح٥م، وهٛم٣مك أؾمخ٣مص صم٣مئٔمقن يٛمتٓمروٞمِؽ، شمؿ ئمروقٞمِؽ فمٙمٝمٜمؿ دم 

رة دم أهمقاهٜمؿ يٗمْمٔمقٞمِؽ هب٣م شمقن ؾمٖمايمِمٝمٛمٝم٥م،ِ وفمٛمد ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ شمٛمت٣من وشمال

ومْمٔم٣م صٕمغمة يمٙمٕم٣مي٥م، ويٟمىمٙمقٞمِؽ زممماه٥م دوٞمام أي اىمؼماِث واوْمراٍب، 

ويًتٚمتٔمقن زمْمٔمامسمِؽ أيام اؽمتٚمت٣مع، شمؿ ي٘مقن يمِؽ َمِمغمِك ايمذي ٓ أؽمتْمٝمع 

َمـ هذه إؾمٝم٣مء، ٓ ؾمقىم٥م وٓ  رءويم٘مـ ي٣م أَم٣مه، ٓ أصمد أن أي  ،وصٖمف

اهلل إين  هٛم٣مك...همق رءصم٣مئٔمقن، وٓ أي  ؽمقق وٓ َمٗمالة وٓ أٞم٣مس صٛم٣مرة وٓ

 .ٕراِك دم واليمِؽ ايمٗمديؿ

زمٛمٝمتل، أصُدومِؽ همٝمام أومقل، ويمًقف سمٔمٙمٚمكم ىمؾ هذه إَمقر زمٚمجرد سمٛم٣مويمِؽ 

 .سمٙمؽ ايمْمٔمٚم٥م سمٙمٗم٣مئٝم٣م، وسم٘مقن هل زمٚمرأى َمٛمِؽ وَمًٚمع

هم٣ميمًٚم٘م٥م ايمِمٕمغمة إذا مل سمتٝمٗمـ زمٚمٗم٣ميم٥م ايم٘مٌغمة اظمحٛمّ٘م٥م، وآشمرت يمذهت٣م يمٙم٣ًمفم٥م 

ًقئم٥م فمعم ايمٔمٝمش ايمًٔمٝمد ايمرنمٝمد دم اظم٣مء همٜمل هتقي زمٛمٖمًٜم٣م دم أودي٥م أو ايم

اهلالك، وسمِمغم إلم َمِمغمه٣م اظمرير ايمذي وصٖم٦م هل٣م ايمًٚم٘م٥م ايم٘مٌغمة... ويمق 

سمٝمٗمٛم٦ْم أن َم٣م ُوصػ هل٣م ؽمٝم٘مقن، وآشمرت ايمٔمٝمش ايمرنمٝمد اظمديد دم أَمقاج ايمٌحر 

٣ميمت٣مرم يٌٗمك هل٣م ٞمٔمٝمٚمٜم٣م فمعم يمذة ؽمقئم٥م هم٣مٞمٝم٥م يمٌٗمٝم٦م ؽم٣مظم٥م َمـ اظمرارة إزمدي٥م، وزم

 .وفمٝمُمٜم٣م ايمرنمٝمد َمع أههت٣م
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ٞمٔمؿ، هذا َمثؾ يمذة اظمٔمِمٝم٥م ايمت٣مهمٜم٥م ايمتل جيده٣م ايمرصمؾ دم ىم٣مهم٥م اظمٔم٣ميص مم٣م ضمرَمٜم٣م 

اهلل َمـ ايمٕمٝم٥ٌم وايمزٞم٣م، وايمٖمقاضمش وايمذٞمقب، هم١من ايمٛم٣مر وصمحٝمٚمٜم٣م وآَٓمٜم٣م ىمٙمٜم٣م حمٖمقهم٥م 

وٞمٔمٝمٚمٜم٣م وؽمٔم٣مدهت٣م  وحمجقزم٥م زمًؼم اومتح٣مم ايمُمٜمقات واومؼماف ايمذٞمقب، وإن اجلٛم٥م

إزمدي٥م حمٖمقهم٥م وحمجقزم٥م زمتحٚمؾ اظم٘م٣مره وَم٘م٣مزمدهت٣م ىمام وصٖمف ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة 

وايمًالم دم ضمدي٧م أطمرصمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري دم صحٝمحف َمـ ضمدي٧ْم أيب هريرة ريض 

ٛم ٥ُم  :وَم٣مَل  اهلل فمٛمف َأن  َرؽُمقل اهلل   َٜمقاِت، وضُمِج٦ٌْم اجْلَ ضُمِج٦ٌِم ايمٛم ٣مُر زم٣ِميمُم 

 .َمتٖمٌؼ فَمَٙمٝمف(ِ ) َ٘م٣مِرهِ زَم٣مظم

 الصياد والورقة
حي٘مك أن صٝم٣مدا أطمذ وروم٥م وىمت٤م فمٙمٝمٜم٣م:)ؿمٔمؿ( شمؿ وؤمٜم٣م دم ايمِمٛم٣مرة شمؿ 

أيمٗم٣مه٣م دم ايمٝمؿ، همٙمام رهمع ايمِمٛم٣مرة َمـ ايمٝمؿ همقصمد همٝمٜم٣م وروم٥م َم٘متقب فمٙمٝمٜم٣م 

 )ؽمٚمؽ(.

وهذا اظمثؾ ييب يمٝمٌكم يمٛم٣م َمثؾ َم٣م أفمْمٝم٦م سمٟمطمذ، همٚمـ أفمْمك ايمٕم٣مرم َمـ ) 

 وايمٛمٖمس( أطمذ ايمٕم٣مرم وهق روقان اهلل واجلٛم٥م. ايمقوم٦م واظم٣مل

وَمـ أفمْمك ايمرطمٝمص َمـ ) وومتف وَم٣ميمف وٞمٖمًف( أطمذ َمثؾ َم٣م أفمْمك، همٖمل 

ـْ  احلدي٧م:  فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  :وَم٣مَل  ـ فمٛمف اهلل رى ـ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

ـْ   "  :وؽمٙمؿ ـَ  ََم الَ  َوَأوَم٣ممَ  َوزمَِرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهلل ِ آََم ٣م ىَم٣منَ  َرََمَّم٣مَن، َوَص٣ممَ  ةَ ايمِم   اهلل ِ  فَمعَم  ضَمٗمًّ

ٛم ٥مَ  ُيْدطِمَٙمفُ  َأنْ   َي٣م هَمَٗم٣ميُمقا  .  "  همِٝمَٜم٣م ُويمَِد  ايم تِل َأْرِوفِ  دِم  صَمَٙمَس  َأوْ  اهلل ِ، ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  صَم٣مَهَد  اجْلَ

ُ  َأهَمالَ  اهلل ِ  َرؽُمقَل  ٌَممِّ ٛم ٥مِ  دِم  إِن    "وَم٣مَل:  . ايمٛم ٣مَس  ُٞم َه٣م َدَرصَم٥مٍ  َِم٣مَئ٥مَ  اجْلَ  اهلل ُ  َأفَمد 
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ـَ  َرصَمَتكْمِ  زَمكْمَ  ََم٣م اهلل ِ، ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  يمِْٙمُٚمَج٣مِهِدي اَمءِ  زَمكْمَ  ىَماَم  ايمد   ً  ؽَمَٟميْمُتؿُ  هَم١مَِذا َوإَْرِض، ايم

فُ  ايْمِٖمْرَدْوَس، هَم٣مؽْمَٟميُمقهُ  اهلل َ ٛم ٥مِ  َأْوؽَمطُ  هَم١مِٞم  ٛم ٥ِم، َوَأفْمعَم  اجْلَ ، ْرُش فمَ  هَمْقوَمفُ  ُأَراهُ  اجْلَ ـِ مْحَ  ايمر 

رُ  َوَِمٛمْفُ  ٛم ٥مِ  َأهْن٣َمرُ  سَمَٖمج  ُد  وَم٣مَل .  "  اجْلَ ـُ  حُمَٚم  ـْ  هُمَٙمْٝمٍح  زْم  فَمْرُش  َوهَمْقوَمفُ   "َأزمِٝمِف: فَم

ـِ  مْحَ   (.1).  "  ايمر 

 اجلرة وايمُمجرة

إن هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم طمٙمٗمف ؽمٛمٛم٣م ومد اؽمتـ هب٣م دم ضمٝم٣مة ىمؾ إٞم٣ًمن، وَمـ 

رهمٔم٥م وايمممف، وآزده٣مر وايمٗمٌقل، وايمرومل وايمتْمقر سمٙمؽ ايمًٛم٥م أٞمف ٓ يٚمٛمح ايم

 .ٕي إٞم٣ًمن إٓ إذا حتعم زمِمٖم٣مت حيٌٜم٣م اهلل

همٚمـ سمٙمؽ ايمِمٖم٣مت َم٣م هل ه آزده٣مر ورَمز ايمٗمٌقل فمٛمد اهلل وَمقدة دم 

ايمتقاوع واخلّمقع ايمٗمٙمٌل،  وآؽمتٝمح٣مش ايمت٣مم فمـ ىمؾ  لومٙمقب ايمٛم٣مس، أٓ وه

رم وآؽمتٕمٛم٣مء فمـ إىم٣مزمر، َمٜمام نمزر ٣مَم٣م يُمقزمف ايم٘مػم وآضم٣ًمس زم٣ميمؼمهمع وايمتٔم

فمٙمٚمف وسمدهمؼ ٞمٌٔمف وفمال صٝمتف، ويم٘مٛمف ىمٙمام ازداد فمٙمام وهمٗمٜم٣م ازداد سمقاؤم٣م 

وسمْم٣مَمٛم٣م ٓزمتٕم٣مء َمرو٣مة اهلل، همٜمذا هق ه طمٙمػ ىمؾ ٞمج٣مح ضمٗمٗمف أضمد َمـ 

يتحٗمؼ ٕضمد إٓ زمف، وآزده٣مر احلٗمٝمٗمل ايمدائٚمل  ايمًٙمػ، هم١من ايمٗمٌقل ايمقاومٔمل ٓ

 يٛم٣مل إٓ هبذه اخلِمٙم٥م ايمْمٝمٝم٥م. دم هذه وسمٙمؽ ٓ

هم١من ايمتقاوع َمـ طمِم٣مل ىمؾ سمٗمل خيُمك اهلل سمٔم٣ملم دم هه وفمٙمٛمف، وايمذي 

يرصمق يمٗم٣مء رزمف وايمٗمٝم٣مم زمكم يديف، وىمؾ َم٣م دم ايم٘مقن َمـ طمالئؼ اهلل همٜمق ؾم٣مهد فمعم 
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هذا همٖمٝمف آي٣مت سمدفمقٞم٣م إلم ايمتحقم زمٚمثؾ هذه ايمِمٖم٣مت، وؽمٝم٘متُمػ ذيمؽ أَم٣مَمٛم٣م 

 :ل أزمق ايمٔمت٣مهٝم٥مٙمقوم٣مت اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ىمام وم٣مإذا أَمٔمٛم٣م ايمٛمٓمر دم خم

 ايمقاضِمُد  أّٞمفُ  فمعم سَمُدّل         ٌ آي٥م يَمفُ  رءٍ  ىمؾِّ  ودِم 

اٞمْمالوم٣م مم٣م ذىمرٞم٣م: هم١مٞم٣م ٞمُم٣مهد ايم٘مثغم َمـ أي٣مت ايم٘مقٞمٝم٥م، وهل زمٚمرأى َمٛم٣م 

ٞمٗمٝمؿ يمف وزٞم٣م دم ضمٝم٣مسمٛم٣م،  ٞمٙمٗمل يمف زم٣مٓ، وٓ وَمًٚمع ؿمقل ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، ويم٘مـ ٓ

 تػم هب٣م وٓ ٞمًتخرج ايمدروس َمٛمٜم٣م، زمؾ رزمام ٞمتٕم٣مى فمٛمٜم٣م وٞمتٕم٣مهمؾ. وٓ ٞمٔم

ايمٛمٓمر همٝمٜم٣م وأفمٚمٙم٦م ايمٖم٘مرة دم فمٚمٙمٝم٥م ؽمٗم٣مئٜم٣م  أَمٔمٛم٦ماجلرة، يمق  يذ لهمٜم٣م ه

ٜم٣م إلم ايم٘مٟمس ٝمَمٙمٝمئ٥م َمتدهمٗم٥م زم٣مظم٣مء وإهن٣م يمتٜمقي زمٖم ٣مسمراه اظم٣مء يمٛم٣م يمرأي٦م فمج٣ٌم..

قاوع، وهذا هق ايمن دم ايمذي هق أؽمٖمؾ َمٛمٜم٣م، همتًٗمٝمف فمعم نمزارة وزمٙمٜم٣م هبذا ايمت

ىمقهن٣م فمزيزة َم٘مرَم٥م يمدى ايمٛم٣مس ٓؽمٝمام دم ايمٗمرى، همٜمؿ حيٖمٓمقهن٣م ويرهمٔمقهن٣م إلم 

رؤوؽمٜمؿ ضمتك يٛمتٖمٔمقن هب٣م إذا ؾمح اظم٣مء دم اظمخزن.. وه٘مذا ىمؾ وم٣مرورة إٞمام 

 سمروي ـمٚمٟم ايمٔمْمُم٣من زمٔمد َم٣م ختّمع همٚمٜم٣م يمٙم٘مٟمس. 

 ايمٖمٗمف وايمٖم٘مر وإدب إلم هم٘مٟمهن٣م سمٔمٙمٚمٛم٣م أٞمٛم٣م َمٜمام زمٙمٕمٛم٣م دم ايمٔمٙمؿ إلم ذروسمف ودم

ومٚمتٜم٣م ودم ايمتٗمقى وايمزهد وايمٔمٚمؾ إلم ؽمٛم٣مَمٜم٣م هم١مٞمف جيدر زمٛم٣م زمؾ يٙمزم فمٙمٝمٛم٣م أن 

 ٞمزداد إلم ذيمؽ سمقاؤم٣م وسمْم٣مَمٛم٣م زم٣ميمٗمٙم٤م ازمتٕم٣مء ظمرو٣مة اهلل، واسمٗم٣مء ؽمخْمف وفمٗم٣مزمف.

هم١مذا همٔمٙمٛم٣م ذيمؽ همًقف يرزومٛم٣م اهلل رهمٔم٥م وفمزا، وذهم٣م وجمد، وازده٣مرا وومٌقٓ 

 ٞمحت٤ًم.  َمـ ضمٝم٧م ٓ



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

295  

هم١من ايمُمجرة اظمثٚمرة دوَم٣م سمراه٣م طم٣مؾمٔم٥م َمذيمٙم٥م داٞمٝم٥م ايمٗمْمقف ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل، 

همؼمى ايمٛم٣مس َمٙمتٖمكم ضمقهل٣م، َمًتٚمتٔمكم زمٟمىمٙمٜم٣م وشمامره٣م، َمًتٓمٙمكم زمٓمالهل٣م 

 اىمتٚمٙم٦م ٕهن٣م إرض فمعم سمًٗمط واؽمتقاء ضمالوة ايمثٚمرة سمزيد وفمٛمدَم٣م ايمقارهم٥م،

 . ٔمفسمقاو اىمتٚمؾ إيامٞمف  اىمتٚمؾ إذا هم٣ميمدافمل ضمالوهت٣م

َمًتقي٥م ٞم٣مئٝم٥م ايمٗمْمقف  ؾم٣مخم٥م) ىمػم( وأَم٣م ايمتل ٓ شمٚمرة فمٙمٝمٜم٣م سمراه٣م وم٣مئٚم٥م

 .ويمذىمره٣م َمًت٘مرهكم وسمرى ايمٛم٣مس فمٛمٜم٣م ٞم٣مىمٌكم وفمٛمٜم٣م ؾم٣منمٙمكم، صٔم٥ٌم اظمٛم٣مل،

هم٘مـ َمثؾ اجلرة يٖمٝمض وجيقد زمام همٝمف زم١مؿمراق فمٛمٗمف إلم ايم٘مٟمس، وَمثؾ ايمُمجرة 

ره٣م يمٙمٛم٣مس، سمرى نمرائ٤م صٛمع ايمتل سمثٚمر وسمٛمٖمع ايمٛم٣مس زم١مدٞم٣مء ومْمقهمٜم٣م وسمذيمٝمؾ أشمام

اهلل َمٔمؽ، وفمج٣مئ٤م ومدرسمف همٝمؽ، همٜمذا هق ه ٞمج٣مضمؽ وازده٣مرك، وهذا هق 

 رَمز يمٖمالضمؽ دم ايمٔم٣مصمؾ وأصمؾ. 

سمقاؤمف َمثؾ  دمإلم اهلل  ايمدافملو.. ايمٛم٣مس أضمٌف َمتقاؤم٣م ايمدافمل ىم٣من إذا

 وايمٔم٣ميص.إرض ايم٘مؾ يٚمُمك فمٙمٝمٜم٣م ايمْم٣مئع 

 ؾ ئمػم َمـ فمٙمٝمف.ايمدافمل دم سمقاؤمف َمثؾ ايم٘مقزمري ايم٘مو

ىمالَمف.. ومٝم٣مَمف.. صمٙمقؽمف.. أىمٙمف.. ذزمف..  دمأن خيت٣مر ايمتقاوع  ايمدافملهمٔمعم 

َمٔم٣مَمالسمف.. َمٔم٣مذاسمف .. أطمالومف.. وي٘مقن أىمثر يمزوَم٣ًم يمٙمتقاوع ذم طمْم٣مزمف وزمٝم٣مٞمف همال 

  ايمٛمٌليرى ٞمٖمًف أفمٙمؿ َمـ نمغمه، وٓ يًتِمٕمر أطمريـ، ويدفمق  ايمٛم٣مس إلم ضمٝم٣مة 

ايم٘مػم،  يٟمتايمتقاوع، ويمق دفم٣م ايمٛم٣مس إلم ضمٝم٣مسمف ) هق (  يٟمتؽ وصح٣مزمتف ايم٘مرام همٌذيم

 .  1وزم٣ميم٘مػم سمرهمع ٞمٌمة اهلل 
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 الحكيم والقط
 ايمٗمط وأطمذ اظم٣مء، دم وومع ومْم٣مً  ظمح وهمجٟمةهنر،  وٖم٥م فمعم ضم٘مٝمؿ رصمؾ صمٙمس

 .ايمٕمرق َمـ ٞمٖمًف يٛمٗمذ أن حم٣موًٓ  يتخٌط:

 ايمرصمؾ همًح٤م ايمٗمط زمٟمـم٣مهمره، يده، همخٚمُمف يمف همٚمّد  يٛمٗمذه: أن ايمرصمؾ ومرر

 إمل. ؾمّدة َمـ ص٣مرطم٣مً  يده

ايمٗمط  همخٚمُمف ، يمٝمٛمٗمذه شم٣مٞمٝم٥م يده َمّد  ضمتك واضمدة دومٝمٗم٥م ؽمقى متض مل ويم٘مـ

 حي٣مول راح دومٝمٗم٥م إمل، وزمٔمد ؾمدة َمـ ص٣مرطم٣مً  أطمرى َمرة يده شم٣مٞمٝم٥م، همًح٤م

 .! ايمث٣ميمث٥م يمٙمٚمرة

 : ايمرصمؾ همٌمخ حيدث، َم٣م ويراوم٤م آطمر رصمؾ جيٙمس ىم٣من َمٛمف َمٗمرزم٥م وفمعم

 إٞمٗم٣مذه حت٣مول أٞم٦م وه٣م ، ايمث٣مٞمٝم٥م اظمرة َمـ وٓ إولم اظمرة َمـ سمتٔمظ أمل ٘مٝمؿ،احل أهي٣م

 ؟. ايمث٣ميمث٥م يمٙمٚمرة

 َمُمك ايمٗمط، شمؿ إٞمٗم٣مذ دم ٞمجح ضمتك حي٣مول وـمؾ ايمرصمؾ، يمتقزمٝمخ احل٘مٝمؿ يٟمزمف مل

 أن ايمٗمط ؿمٌع زمٛمل! َمـ ي٣م: وم٣مئالً  ىمتٖمف فمعم ورضب زمٝمده ايمرصمؾ ذيمؽ زم٣مجت٣مه احل٘مٝمؿ

 أن يمْمٌٔمف أؽمٚمح أن سمريدين : همٙمامذا أفمْمػ و ُأضم٤م أن أٞم٣م ؿمٌٔمل وَمـ خيٚمش،

 ؟.! ؿمٌٔمل فمعم يتٕمٙم٤م

 سمٌمهم٣مهتؿ سمٔمددت وَمٜمام ىم٣مٞمقا َمٜمام،  زمْمٌٔمٜمؿ ٓ زمْمٌٔمؽ ايمٛم٣مس فم٣مَمؾ: زمٛمل ي٣م

 سمٔمتقم ايمتل إصقات يمتٙمؽ سمٟمزمف إضمٝم٣من، وٓ زمٔمض دم وسم٠مظمؽ جترضمؽ ايمتل
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 سمٌمهمؽ يًتحؼ ٓ أطمر ايمْمرف أن ظمجرد احلًٛم٥م صٖم٣مسمؽ سمؼمك أن َمٛمؽ ؿم٣ميم٥ٌم

 .ايمٛمٌٝمؾ

 . يمُٝمًٔمدك ئمٝمش َمـ يمؽ اهلل ؽمٝمٌٔم٧م أطمريـ، يمتًٔمد سمٔمٝمش فمٛمدَم٣م

٣منِ  صَمَزاءُ  َهْؾ ) ًَ ضْم ٓ   اإْلِ ٣منُ  إِ ًَ ضْم  (اإْلِ
 

 

الٌظمج
ـْ       ـِ  ُأََم٣مََم٥َم، َأيِب  فَم َٝم٣مءُ  ": وَم٣مَل  ،() ايمٛم ٌِلِّ  فَم ٌََت٣منِ  َوايْمِٔمل   احْلَ ـَ  ؾُمْٔم  اإِلياَمِن، َِم

ٌََذاءُ  ٌََٝم٣منُ وَ  َوايْم ٌََت٣منِ  ايْم ـَ  ؾُمْٔم  ( . 1)"ايمٛمَِّٖم٣مق َِم

ـْ : وِمٝمَؾ  وىَماَم      ٣مُٞمُف) ىَمؾ   اهلل َ  فَمَرَف  ََم ًَ
   .(1يمِ

ورَمك احلجر دم  ،فمعم مم٣م حتدشمف اجلرة اظمٚمتٙمئ٥مأإن اجلرة ايمٖم٣مرنم٥م حتدث صقسم٣ًم      

ٌحر ومٙمٝمؾ َمـ اظم٣مء يُم٘مؾ َمقصم٣مت فمعم هٝمئ٥م دوائر ىمٌغمة ،أَم٣م إذا رَمٝمٛم٣م احلجر دم ايم

 . همال ٞمرى ؾمٝمئ٣ًم َمـ ذيمؽ

                                                           

ٍِْن ، َوَلْم ٌَُخزَِّجاُه ، َوَقِد اْحَتجَّا ِبُزَواِتِه َعْن  ٍَْخ َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٍح َعَلى َشْزِط الشَّ

آِخِزِهْم
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وهذا إَمر يٛمْمٌؼ فمعم اإلٞم٣ًمن أيّم٣ًم، هم٣مإلٞم٣ًمن ايمٖم٣مرغ يت٘مٙمؿ ىمثغمًا أَم٣م     

  .اإلٞم٣ًمن اظمٚمتٙمئ همٝمٗمؾ ىمالَمف

رزمف ويدرك ايمٔمٓمٚم٥م  إن َمٔمرهم٥م اهلل هل إدراك حلٗمٝمٗم٥م ىمػمى، همحكم جيد اإلٞم٣ًمن    

ن اهلل هق أفمامق ومٙمٌف ٝمجد ٞمٖمًف ذيمٝماًل أَم٣مَمف ويُمٔمر َمـ أهم ايمالَمتٛم٣مهل، وايم٘مامل

زمكم يديف إن َمثؾ هذا اإلضم٣ًمس ضمكم يتقيمد يمدى اظمرء  ءٓ روهق  ءرىمؾ 

 . يٌدو َمٔمٜم٣م ىم٣محلغمانجئمؾ يم٣ًمٞمف فم٣مصمزًا فمـ ايم٘مالم ىمٙمٝم٣م، وهق يٕمرق دم ىمٝمٖمٝم٣مت 

قيمٝم٥م وزم٣مإلضم٣ًمس زمٟمٞمف وَمٔمرهم٥م اهلل أيّم٣ًم سمٛمُمئ دم اإلٞم٣ًمن ايمُمٔمقر زم٣مظمًئ    

ن ىمؾ ىمٙمٚم٥م سمٖمقه هب٣م أو همٔمؾ همٔمٙمف ؽمقف يٗمدم زمف يم٥م، همٝمحًـ زمٟمءؽمٝمٗمدم يمٙمٚم٣ًم

إٓ زمٔمد أن يزن  ؿٓ يت٘مٙميمٙمح٣ًمب أَم٣مم ايمٗم٣مدر اظمْمٙمؼ، إن هذا اإلضم٣ًمس جئمٙمف 

 . ىمالَمف ىمام يقزن ايمذه٤م

إٞمف ؽمٝمٖم٘مر َمٙمٝم٣ًم ومٌؾ أن يت٘مٙمؿ وحي٣مؽم٤م ٞمٖمًف ومٌؾ أن يٛمْمؼ زم٘مٙمٚم٥م، إن َمٔمرهم٥م     

ٌٝمٔمتٜم٣م جتٔمؾ اإلٞم٣ًمن أزم٘مؿ فم٣مصمزًا اهلل ختٙمؼ دم اإلٞم٣ًمن اجلدي٥م، واجلدي٥م ىمام هل ؿم

 . فمـ ايم٘مالم

إن ايمِمٚم٦م يمٝمس ىمٝمٖمٝم٥م ؽمٙمٌٝم٥م زمؾ هق فمكم ايمٔمٚمؾ اإلجي٣ميب، وايمِم٣مَم٦م يٗمقل     

زمٙم٣ًمن ضم٣ميمف أٞمف ؾمخص فمٚمٝمؼ، وإٞمف ومد وصمد احلٗم٣مئؼ ايمٔمٙمٝم٣م، إن ايمِمٚم٦م فمالَم٥م 

فمعم أن اظمرء يٖم٘مر َمٙمٝم٣ًم ومٌؾ أن يت٘مٙمؿ ويزن أهمٔم٣ميمف ومٌؾ أن يٗمقم زمٟمي فمٚمؾ، 
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َمُم٣مهب٥م زم٣مظمالئ٘م٥م، إذ اظمالئ٘م٥م يت٘مٙمٚمقن زمٙمٕم٥م ص٣مَمتف، وايمذي أصٌح  وايمِمٚم٦م

 .(1) صمٙمٝمس اظمالئ٘م٥م ي٘مقن صٚمتف أىمثر َمـ ىمالَمف

 الداعي في الدعوة مثل السمك في الماء
ايمذي يٟمت فمٛمده ايم٘مًؾ دم ايمدفمقة، همام يي إٓ ٞمٖمًف، همٟمهؾ ايمدفمقة َمثؾ 

، وإذا َم٣مت دم ايمٌحر، ايمًٚمؽ دم ايمٌحر.. هم٣ميمًٚمؽ يمق سمرك ايمٌحر ٓ يي ايمٌحر

 هم٣ميمٌحر يْمرده إرم اخل٣مرج، همتجد ايمًٚمؽ يْمٖمق فمقم اظم٣مء. 

 الجمل لا الفرسفي الدعوة مثل  نكون
ٞم٘مقن دم ايمدفمقة َمثؾ اجلٚمؾ، وٓ ٞم٘مقن َمثؾ ايمٖمرس، هم١من ايمٖمرس إذا َمُمٝم٦م 

رك ـدم ايمِمحراء، ورأت ؾمٝمئ٣م سمًٗمط ص٣مضمٌٜم٣م، ويم٘مـ اجلٚمؾ سمٛم٣مم فمٙمٝمف وٓ يّم

ـْ ََمْ٘مُحقٍل وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ ايمذئـ٣مب وٓ نمغمه٣م اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن  ": ()، همَٔم

ٞمِِػ إِْن وِمٝمَد اْٞمَٗم٣مَد، َوإِْن ُأٞمِٝمَخ فَمعَم َصْخَرٍة اؽْمَتٛم٣َمَخ  ْٔ َٚمِؾ ا . "َهٝمِّٛمُقَن يَمٝمِّٛمُقَن ىَم٣مجْلَ

َِمِذي  َُمْرؽَماًل . ) ْ  (.1َرَواُه ايمؼمِّ

ؽم٣مزمؼ زم٣مخلغمات، ص٣مضم٤م ِه٥م ؽمٜمؾ آٞمٗمٝم٣مد،  دم ايمدفمقة ايمٗمديؿهم٣ميمدافمل 

 وٞمُم٣مط دم إفمامل.
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 الداعي يذهب للناس
ٞم٘مقن دم ايمدفمقة َمثؾ ايمديمق يٛمزل ايمٌئر، هم٘مذيمؽ ايمدافمل يٛمزل يمٙمٛم٣مس،  

 ويذه٤م يمٙمٛم٣مس. 

 وايمدافمل َمثؾ اظمْمر يٛمزل فمعم اظمحت٣مج ونمغم اظمحت٣مج.

 تكون دعوتنا مثبتة
يٟمت ايمٛمقر يذه٤م ٞمجتٜمد أن سم٘مقن دفمقسمٛم٣م َمثٌت٥م وٓ سم٘مقن َمٛمٖمٝم٥م.. همٔمٛمدَم٣م 

 ايمٓمالم ، همٔمٛمدَم٣م يٟمت احلؼ ، يذه٤م ايم٣ٌمؿمؾ . 

 أخلاق وقيم ومبادئ
ٓ يٚم٘مٛمؽ أن سمرى صقرسمؽ دم اظم٣مء وهق يٕمقم وزم٣مظمثؾ ٓ يٚم٘مٛمؽ أن 

 .ٓ سمٕمّم٤م.. سمرى احلٗم٣مئؼ وأٞم٦م نم٣مو٤م

ومد سمً٘مـ ومٌمًا وسمّمٝمؼ زمؽ احلٝم٣مة، وومد سمً٘مـ صمحرًا ويممح اهلل      

ة وسمٔمٝمش وضمٝمدًا، وومد سم٘مقن وضمٝمدًا وضمقيمؽ صدرك، ومد ي٘مقن يمؽ إطمق

إطمقة، ومد سمرى إصدوم٣مء يْمٔمٛمقن ـمٜمرك، وومد سمرى إفمداء يٛمٗمذون 

. هلذا ؽُمٚمٝم٦م .ضمٝم٣مسمؽ وومد سمرى أنمٛمٝم٣مء يرسمُمقن، وومد سمرى همٗمراء يتِمدومقن

 .! ُدٞمٝم٣م

إضم٣ًمٞمؽ وسمٔم٣مَمٙمؽ ٓ يٛمًك، همال سمٛمدم فمعم حلٓم٣مت أؽمٔمدت هب٣م     

 . أضمدًا، ضمتك وإن مل ي٘مـ يًتحؼ
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 احملبــة

( همرأى همٝمٜم٣م صم٣مري٥م ضُم٘مك أن رصماًل اصمت٣مز فمعم ضمجرة ٞمخ٣مس ) سم٣مصمر ايمرومٝمؼ  

، همٙمؿ يٗمدر أن يتج٣موز اظمقوع وىم٣من حتتف همرس ي٣ًموى هب٣م ومٙمٌفَمًتحًٛم٥م همتٔمٙمؼ 

َم٣مئ٥م ديٛم٣مر وفمٙمٝمف أشمقاب مجٝمٙم٥م وهق َمٗمٙمد زمًٝمػ حمعم زم٣ميمذه٤م وزمكم يديف ممٙمقك 

ٗم٣مل يمف: ٓؾمؽ أٞمؽ أضم٦ٌٌم همتٗمدم إلم ص٣مضمٌٜم٣م وؿمٙم٤م َمٛمف زمٝمٔمٜم٣م هم، أؽمقد

وٓ أزمٝمٔمٜم٣م إٓ زمجٚمٝمع َم٣م ، ؿمٙم٤م حمٌقزمف دمواظمح٤م يٌذل ىمؾ َم٣م يٚمٙمؽ  لصم٣مريت

 هذه ايم٣ًمفم٥م .  دممتٙمؽ يدك 

همٛمزل فمـ همرؽمف وطمٙمع مجٝمع َم٣م فمٙمٝمف َمـ ايمثٝم٣مب واؽمتٔم٣مر ومٚمٝمِم٣ًم َمـ ايمٛمخ٣مس 

 وؽمٙمؿ اجلٚمٝمع إيمٝمف َمع اظمٚمٙمقك ايمذى ىم٣من زمكم يديف وأطمذ اجل٣مري٥م وَم٢م إلم زمٝمتف

 ضم٣مهمٝم٣ًم َم٘مُمقف ايمرأس . 

همٜم٣من فمٙمٝمف َم٣م زمذل .. ايمِم٣مدق  ،.. فمرف َم٣م ؿمٙم٤م ًٙمٔم٥مأطمذ ايم ظم٣م زمذل ايمثٚمـ

 ٓ يٗمػ َمع نمغم حمٌقزمف .  ،اظمح٤م

َوهمِٝمَٜم٣م ََم٣م سَمُْمَتِٜمٝمِف إَْٞمُٖمُس َوسَمَٙمذ  إفَْمكُمُ    هم١مذا ؽمٚمٔم٦م ومقل احلؼ 

  .( همًٟميم٦م َم٣م شمٚمٛمٜم٣م ..؟!1) َوَأْٞمُتْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدوَن 

ُؿ   وم٣مل اهلل  ْؿ زمَِٟمن  هَلُ ُٜمْؿ َوَأَْمَقاهَلُ ًَ ـَ اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم َأْٞمُٖم ى َِم إِن  اهلل َ اؾْمؼَمَ

ٛم ٥َم   (1 .)اجْلَ
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وومد  ؽمٙمؿ ايمٛمٖمس واظم٣مل.. وومد ص٣مرت يمؽ.. وإذا ومٙم٦م أريُد وصمٜمف       

ظمح ومٙمٌك زم٣مب ايمٗمرب ورأى اظمحٌكم داطمٙمكم همٝمف وطم٣مرصمكم َمٛمف وفمٙمٝمٜمؿ طمٙمع 

ؽ همام شمٚمـ ايمدطمقل ؟! ومٙمٛم٣م يمف: ازمذل ٞمٖمًؽ  واسمرك ؾمٜمقاسمؽ ويمذاسمؽ  ودع اظمٙم

ايمٛمٖمس واهلقى وايمْمٌع ودع ايمُمٜمقات ايمدٞمٝمقي٥م وإطمروي٥م ودع ايم٘مؾ واسمرىمٜمؿ 

وراء ـمٜمرك شمؿ ادطمؾ هم١مٞمؽ سمـرى َم٣مٓ فمكم رأت وٓ أذن ؽمٚمٔمـ٦م  وٓ طمْمـر 

ٌُقنَ وُمِؾ اهلل ُ شُمؿ  َذْرُهْؿ دِم طَمْقِوِٜمْؿ يَ  فمعم ومٙم٤م زممم    (1.)ْٙمَٔم

هل٣م شمٚمٛم٣ًم ، دون زمذل ايمٛمٖمس ، ضمٝمٛمئٍذ سمٟمطمر ايمٌْم٣ميمقن ووم٣مم  مل يرض اهلل      

  اظمحٌقن يٛمٓمرون أهيؿ يِمٙمح أن ي٘مقن شمٚمٛم٣ًم همدارت ايمًٙمٔم٥م زمٝمٛمٜمؿ همقومٔم٦م ذم يد

ـَ  ٍة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري قيمٌقا ( ، وظم٣م ىمثر اظمدفمقن يمٙمٚمح٥ٌم ؿم1) َأِذيم ٥ٍم فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأفِمز 

٥م ايمِمحٝمح٥م ، همتٛمقع اظمدفمقن ذم ايمُمٜمقد ، همٗمٝمؾ: ٓ سمٗمٌؾ هذه ايمدفمقى ٛمزم١موم٣مَم٥م ايمٌٝم

ٌُْ٘مُؿ اهلل ُ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َواهلل ُ   إٓ زمٌٝمٛم٥م  ٌِ ٌُِٔمقيِن حُيْ ٌ قَن اهلل َ هَم٣مسم 
وُمْؾ إِْن ىُمٛمُْتْؿ حُتِ

) ذم أهمٔم٣ميمف ..  ٣مع احلٌٝم٤م (، همتٟمطمر اخلٙمؼ ىمٙمٜمؿ وشم٦ٌم أسم1ٌ) نَمُٖمقٌر َرضِمٝمٌؿ 

جُي٣َمِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ِ َوٓ  وأومقايمف .. وأطمالومف ( همْمقيمٌقا زمٔمدايم٥م ايمٌٝمٛم٥م زمتزىمٝم٥م 

ْؿ زمَِٟمن    (1 ، )خَي٣َمهُمقَن يَمْقََم٥َم ٓئٍِؿ  ُٜمْؿ َوَأَْمَقاهَلُ ًَ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأْٞمُٖم ى َِم إِن  اهلل َ اؾْمؼَمَ

ٛم ٥َم  ُؿ اجْلَ   (3 . )هَلُ
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. وصماليم٥م َمـ صمرى فمعم ايمثٚمـ.همٙمام فمرهمقا فمٓمٚم٥م اظمُمؼمي .. وهمّمؾ      

غمه .. همٙمام سمؿ ايمٔمٗمد يديف فمٗمد ايمٌٝمع .. ورأوا َمـ أفمٓمؿ ايمٕمٌـ أن يٌٝمٔمقه٣م يمٕم

:  ومد ص٣مرت ٞمٖمقؽم٘مؿ وأَمقايم٘مؿ يمٛم٣م رددٞم٣مه٣م فمٙمٝم٘مؿ وأوهمر َم٣م .. ومٝمؾ هلؿ

ـَ وُمتِ  ىم٣مٞم٦م وأؤم٣مهمٜم٣م َمٔم٣ًم  ـ  ايم ِذي ٌَ ًَ ُٙمقا دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ِ َأَْمَقاسم٣ًم زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء َوٓ حَتْ

ـْ هَمّْمٙمِِف   ِْؿ ُيْرَزوُمقَن * هَمِرضِمكَم زماَِم آسَم٣مُهُؿ اهلل ُ َِم   (1 .)فِمٛمَْد َرهبِّ

حمٌتف يًٙمؿ إيمٝمف ٞمٖمًف وَم٣ميمف ويؼمك اطمتٝم٣مره همٝمف وذم  دماظمح٤م ايمِم٣مدق      

حيٙمق فمٛمده ىمؾ َم٣م يِمدر  نمغمه ٓ سمتٜمٚمف ذم سمٌمهمف ٓ سمًتٔمجٙمف .. ٓ سمٌخٙمف ..

إيمٝمف َمٛمف ٓ سم٘مٚمؾ يمؽ حمٌتؽ إي٣مه ضمتك خيرج اخلٙمؼ َمـ ومٙمٌؽ . َمـ ايمٔمرش 

 إلم ايمثرى .

أضمٌف وومرب َمٛمف يًتقضمش َمـ اخلٙمؼ  هذا ايمٗمٙم٤م .. إذا فمرف اهلل       

. ٓ يٗمٝمده ؽمقى أَمر وٞم٘م٣مضمف.وايم٘مقن يًتقضمش َمـ أىمٙمف وذزمف ويم٣ٌمؽمف 

ايمٗمٙم٤م  دم١مذا نُمرؽم٦م ؾمجرة اظمح٥ٌم هم. يتٗمٝمد زم٣مَٕمر وايمٛمٜمك .. ايمممع.

.. أشمٚمرت أٞمقاع ايمثامر وآسم٦م  وؽُمٗمٝم٦م زمامء اإلطمالص وَمت٣مزمٔم٥م احلٌٝم٤م 

أىمٙمٜم٣م ىمؾ ضمكم زم١مذن رهب٣م ، أصٙمٜم٣م شم٣مزم٦م ذم ومرار ايمٗمٙم٤م وهمرفمٜم٣م َمتِمؾ 

 (. 1زمًدرة اظمٛمتٜمك )
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 ايمتّمحٝم٥م َمـ أصمؾ اظمٗمِمد

 ومتٙمتـؽ،وإٓ  ،فمٙمٝمٜم٣مأضمد اظمٙمقك وم٣مل يمقزيره: أفمْمٝمؽ شمالشم٥م أؽمئٙم٥م جُتٝم٤م      

همًٟمل اظمٙمؽ أن ئمْمٝمف َمٜمٙم٥م، همٟمفمْم٣مه، همٟمطمذ يتجقل فمعم ايمٛم٣مس ويًـٟمل فمــ 

همٚمـر فمـعم  آٞمتٜم٣مء،ظمٜمٙم٥م فمعم ا ٌف أضمد، ووم٣مرب َمقفمدإصم٣مزم٥م إؽمئٙم٥م، همٙمؿ جي

همالح، همقصمده ايمٖمالح حمزوٞم٣ًم يٌ٘مك.. همٗم٣مل يمف َم٣م هذا احلزن وهذا ايمٌ٘مـ٣مء يـ٣م 

 أومقل يمؽ احلؾ :  أطمل ؟ همٗمص فمٙمٝمف ايمٗمِم٥م.. همٗم٣مل يمف ايمٖمالح ،

 ٓ يِمدق ؟ .. هق احلٝم٣مة ومٌؾ اظمقت . ايم٘مذب ايمذي 

 ي٘مذب ؟ .. احلٝم٣مة زمٔمد اظمقت . ٓ وايمِمدق ايمذي 

وأنمعم رء دم احلٝم٣مة ؟.. همتقومػ ايمٖمالح ووم٣مل : هؾ سمرى هذا ايم٘مٙمـ٤م 

ايمذي يممب َمـ اإلٞم٣مء ؟ وم٣مل ٞمٔمؿ .. وم٣مل ايمٖمالح: ٓ أطمػمك، ضمتـك سمـذه٤م 

ء َمـ ايم٘مٙم٤م.. همذه٤م زمنفم٥م ومحؾ اإلٞم٣مء، همٗم٣مل يمف همتممب َم٣م سمٌٗمك دم اإلٞم٣م

ايمٖمالح: ٓ سمممب، أن أصمٝمٌـؽ، أنمـعم رء دم احلٝمـ٣مة فمٛمـد اإلٞمًـ٣من هـق 

َمٗمِمده.. ئمٛمل أٞم٦م َمٗمِمدك أن سمٔمرف إصم٣مزم٥م إؽمئٙم٥م ضمتك سمٔمٝمش، همٙمذيمؽ 

وحٝم٦م َمـ أصمؾ َمٗمِمدك ومحٙم٦م اإلٞمـ٣مء يمتممـب اظمـ٣مء ايمـذي سمٌٗمـك َمــ 

   . (1)هم٘مؿ ٞمّمحل ؟.  ايم٘مٙم٤م !!.. همٙمق َمٗمِمدٞم٣م رو٣مء اهلل
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 ايمٔمٙمامء وفمٚمقم إَم٥م  َمٜمٚم٥م

 لماء بالدعوة إلى الل  ه:الع العوام مع كبير لقيامال دور تبين ال : أمثلة
وَمٜمٚم٥م  ،اجلًؿ زم٣موملَمٜمٚم٥م ىمرات ايمدم احلٚمراء سمقصٝمؾ ايمٕمذاء إلم  إول:

 اجلًؿ. سمريد ايمدطمقل إلم  ايمتلىمرات ايمدم ايمٌٝمّم٣مء َمٜم٣ممج٥م إفمداء 

صعم  ايمٛمٌلضمرىم٥م َمًتٚمرة مم٣م ئمٚمؾ فمعم جتديد ايمدم وىمذيمؽ أَم٥م  دمآشمٛمكم و

إلم  ايمروضملاهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمٟمَمقرة زم٣محلرىم٥م وايمدفمقة ضمتك سمٗمقم زم١ميِم٣مل ايمٕمذاء 

ضم٣ميم٥م ايمدفمقة  دمايمٌممي٥م وايمٔمٙمامء َمثؾ ىمرات ايمدم ايمٌٝمّم٣مء يمٙمدهم٣مع فمـ إَم٥م 

 .(1)شمٛمكمضمرىم٥م َمًتٚمرة مم٣م ئمٚمؾ فمعم جتديد اإليامن فمٛمد آ دموآشمٛمكم 

: ضمريؼ! عندما تشب احلزائق فيقوو األطفال ينادون يف الشوارع ايمث٣مين:

ضمريؼ! همٝمتٛمٌف يمذيمؽ ايم٘م٣ٌمر همٝمٗمقَمقن إلؿمٖم٣مء احلريؼ، هم٘مذيمؽ إذا ؾم٤م ضمريؼ 

اظمٔم٣ميص دم إَم٥م همٝمٗمقم ايمٔمقام، ويٛم٣مدون: ايمديـ! ايمديـ!، همٝمتٛمٌف ايمٔمٙمامء ويٗمقَمقن 

 زم٣ميمدفمقة دم إَم٥م إلؿمٖم٣مء احلريؼ.

وعندما ينتشز مزض وبائي: فتقزر وسارة الصحة بتجزيع مجيع  :ث٣ميم٧مايم

، همتٗمقم اظمٚمرو٣مت وايمٔمامل يمتجريع الناس باملصل املقزر الستئصال هذا املزض

ٓ يتؿ إفمْم٣مء اجلرفم٥م زمْمريؼ ايمٛم٣مس، وٓ يتؿ ذيمؽ إٓ دم وصمقد إؿم٣ٌمء، ضمتك 

ىمؾ .. هم٘مذيمؽ فمٛمدَم٣م يًتممي َمرض اظمٔمِمٝم٥م وايمٌٔمد فمـ اهلل، يٗمقم اخلْمٟم
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وايمٔمٙمامء زمٝمٛمٜمؿ يقصمٜمقهنؿ إلم ضم٘مٚم٥م ايمدفمقة وإلم َمٛمٜم٨م  ،ايمٛم٣مس يمٙمدفمقة إلم اهلل

 ايمٛمٌقة دم ايمدفمقة إلم اهلل.

حلامي٥م  هلايمٔم٣ممل إٞمام  دمَمـ ايمقاوح أن ايمٗمقات اظمًٙمح٥م يم٘مؾ دويم٥م :رازمعايم

داطمؾ ايمٌٙمد وطم٣مرصمف .  دماحلدود وإفمراض وىمؾ َم٣م هق 

اطمٙمٜم٣م ضم٤ًم د دمؾ ايمٌالد هم١مهن٣م حت٣مرب ، هم١من دطمحت٣مرب ايمٔمدو فمعم احلدود همٜمل

 . ؾمٔمٌٜم٣م َمـ ىمؾ و٣مر وؽمقء لايمٗمقافمد ايمٔمً٘مري٥م همتحٚم

، وَمًتٔمدة حلاميتف ؽمقاد ايمٙمٝمؾ وزمٝم٣مض ايمٛمٜم٣مر دمَمًئقيم٥م فمـ ايمُمٔم٤م  همٜمل

، أو َمًؼميح َمآرزمف دم، وايمُمٔم٤م َمُمٕمقل اؽمتخداَمٜم٣مزم٘مؾ وؽم٣مئؾ يٚم٘مـ يمٙمٌمم 

 صمدران ايمٌٝمقت وايمٗمِمقر ...... دم

سمٌؼ ايمٔمٚمران همٙمؿ  دمنمزا صمٝمش ايمٔمدو ودطمؾ ايمٌالد وطم٣مص٥م ويم٘مٛمف إذا 

، وإٞمام سمٗمع ضمٝمٛمئذ اظمًئقيمٝم٥م فمعم فم٣مسمؼ ىمؾ َمـ اظمًئقيمٝم٥م َمًئقيمٝم٥م اجلٝمش همٗمط

 . أن حيٚمك ٞمٖمًف وفمروف ووؿمٛمف وأهٙمف يٗمْمـ هذا ايمٌٙمد

أن اظمًئقيمٝم٥م ىم٣مٞم٦م فمعم فم٣مسمؼ  -َمثؾ سمٙمؽ ايمٓمروف  دم -وإذا وم٣مل أضمد 

 دم إيدي، وصمٙمس َم٘متقف ؿ أَمقال ايمدويم٥مذى سُمٌمف فمٙمٝمف َمٔمٓماجلٝمش ايم

َمٗم٣مفمد اظمتٖمرصمكم هم٣مهلالك يمف ويمٗمقَمف ٞمتٝمج٥م ضمتٚمٝم٥م، ٓ حيقل دوٞمف أضمد. وىم٣من هذا 

 حلامي٥م اجلًؿ وإؾمٝم٣مء اظم٣مدي٥م َمع مح٣مي٥م إفمراض .

جم٣مل اظم٣ًمئؾ اظمٔمٛمقي٥م وزم٣ميمتحديد اظم٣ًمئؾ اإليامٞمٝم٥م، همٛمٗمقل وزم٣مهلل  دمأَم٣م 

، ويم٘مـ ايمٔمدو أول َمـ سمٗمع اظمًئقيمٝم٥م فمعم فم٣مسمٗمٜمؿة هؿ إن ايمٔمٙمامء وايمدفم٣م :ٞمًتٔمكم
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داطمؾ زمٝمقت  دم، ودطمٙم٦م صمٝمقش ايمٔمدو ىمثرة، وأصٌح٦م اخلٝم٣مٞم٥م َم٣ٌمضم٥م دم

، وفمجزت أصمٜمزة ايمممايكم دماظمًٙمٚمكم، وسمًغم أهمقاج ايمُمٝم٣مؿمكم ىمني٣من ايمدم 

سمٙمؽ  همٖملفمـ مح٣مي٥م إيامن ؾمٔمٌٜم٣م ،  - ايمٛمقاضملَمـ مجٝمع  -ايمدفمقة زم٤ًٌم ؤمٖمٜم٣م 

ويمـ سمٛمحٌم َمًئقيمٝم٥م ايمدفمقة إلم اهلل أو إزمالغ رؽم٣ميم٥م طم٣مسمؿ إٞمٌٝم٣مء  ايمٓمروف مل

وايمتٚمًؽ زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م فمعم ايمدفم٣مة واظمُم٣ميخ وفمٙمامء اإلؽمالم همح٤ًم، زمؾ 

 ايمتلايمدهم٣مع فمـ سمٙمؽ اهلجامت ايمٔمٛمٝمٖم٥م  دمجي٤م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م أن ي٣ًمهؿ 

داطمٙمٜم٣م، َمـ  يٗمقم هب٣م ايمٔمدو َمـ اخل٣مرج وايمداطمؾ ضمٝم٧م أصٌح٦م ضمِمقٞمٛم٣م َمٜمددة

. وطم٣مرصمٜم٣م، وأؾمٜمر ايمٔمدو مجٝمع أؽمٙمحتف يمتدَمغم اإلؽمالم وإزم٣مدة اظمًٙمٚمكم

 اجلرة سمراب خي٣مؿم٤م إرض سمراب

َمث٣مل: زفمٚمقا أن سمراب إرض طم٣مؿم٤م سمراب اجلرة، همٗم٣مل هل٣م: َم٣ميمؽ زمتٛم٣ٌمد 

صمرى فمقم  يم٘مٛم٦م َمثقم: أطمذين   َم٣موأٞم٣م زمٛمداس، همرد ت فمٙمٝمف يمق اؽمتحٚمٙم٦م 

وفمٚمؾ َمٛمل صمرة ووؤمٛمل دم ايمتٛمقر، وحتٚمٙم٦م ذيمؽ ىمٙمف  ايمٖمخراين وفمجٛمٛمل

همٙمٜمذا أٞم٣م زمٛم٣ٌمس وأٞم٦م زمتٛمداس.. همٛمجد َمـ وحك هلذا ايمديـ وهمٛمك ضمٝم٣مسمف هلل 

ـْ  سمٔم٣ملم، ىمؿ جتد َمـ حم٥ٌم اهلل يمف، ودم احلدي٧م:  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

ٌَْد، سَمَٔم٣ملَم  اهللُ َأضَم٤م   إَِذا : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ايمٙم ٜمؿ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل إن  : َٞم٣مَدى صِمػْميَؾ  ايمَٔم
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ٌُْف، هُمالًٞم٣م، حُي٤ِم   ٌ فُ  هَمَٟمضْمٌِ اَمءِ  َأْهؾِ  دم هَمُٝمٛم٣َمِدي صِمػميُؾ، هَمُٝمِح  ً  هُمالًٞم٣م، حُي٤ِم   اهللَ إن  : ايم

ٌ قُه، ٌ فُ  هَمَٟمضِم اَمِء، َأْهُؾ  هَمُٝمِح  ً ٌُقُل  يَمفُ  ُيقَوعُ  شُمؿ   ايم  . (1)فمٙمٝمف َمتٖمؼ. شْرضِ إ دم ايمَٗم

 إذا سمٔم٣ملم اهلل إن  : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل   َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : ظمًٙمؿ رواي٥م ودم

ٌ فُ  همَٟمضمٌٌُف، هُمالًٞم٣م ُأضِم٤م   إيِّن : همٗم٣مل صِمػميَؾ، َدفَم٣م فمًٌدا أضَم٤م    ُيٛم٣مدي شمؿ   صمػميُؾ، همُٝمح

ٌ قُه، الًٞم٣مهم حي٤م   اهللَ إن  : همٝمٗمقل ايمًامِء، دم ٌ فُ  همَٟمضم  يَمفُ  ُيقوعُ  شُمؿ   ايمًامِء، أهُؾ  همٝمح

ًٌْدا َأزْمَٕمَض  َوإَِذا إرِض، دم ايمَٗمٌقُل   هُمالًٞم٣م ُأزْمِٕمُض  إيّن : هَمَٝمُٗمقُل  صِمػْميَؾ، َدفَم٣م فَم

اَمءِ  َأْهؾِ  دم ُيٛم٣َمِدي شُمؿ   صِمػميُؾ، هَمُٝمٌِٕمُّمفُ . هَمَٟمزْمِٕمّْمفُ   ً ٌِْٕمُض  اهلل إن  : ايم  هُمالًٞم٣م ُي

ٌَْٕمَّم٣مءُ  يَمفُ  سُمقَوعُ  شُمؿ   زْمِٕمُّمقُه،هَمٟمَ   .شإَْرضِ  دم ايم

همٝمٛم٣مل ايمٔمٌد حم٥ٌم اهلل وحم٥ٌم اخلٙمؼ، همٜمذا رؽمقل اهلل أىمثر اخلٙمؼ سمّمحٝم٥م يمٙمديـ، 

 ي٠مَذى وََم٣م اهللِ  دم ُأوِذي٦ُم  يمَٗمْد  "وأىمثر َمـ أوذي دم اهلل سمٔم٣ملم، همٗمد وم٣مل فمـ ٞمٖمًف:

 .(1)" أضَمٌد  خُي٣َمُف  وََم٣م اهللِ  دم وُأطِمْٖم٦ُم  َأضَمٌد 

هم٘مؿ ىم٣مٞم٦م حم٥ٌم أصح٣مزمف يمف زمؾ ىمؿ حم٥ٌم أَمتف يمف، زمؾ حم٥ٌم مجٝمع اخلٙمؼ يمف: همٖمل 

 ُيٛمحر أيتٜم٣م إيمٝمف: سمت٣ًمزمؼ همٟمطمذت يمٝمذزمحٜم٣م، اإلزمؾ إلم ضمج٥م ايمقداع سمٗمدم

 ىم٣من إذا فمٙمٝمف، وسمت٣ًمزمؼ اظمقت حت٤م ايمٔمجاموات، ايمٛمقق ضمتك اهلل، .ؽمٌح٣من!ومٌُؾ 

 .-وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم- يديف َمـ

 فمٙمٝمف اهلل صعم- يمف ايمٗمٙمقب دم اهلل همْمره٣م ايمتل ايمِم٣مدوم٥م ظمح٥ٌما ٣مإهن ٞمٔمؿ،

ـّ  اظمٛمػم وأفمقاد حتٌف، ايمًامء دم وايمْمٝمقر حتٌف، اجِلاَمل ،-وؽمٙمؿ  وسمٌ٘مل إيمٝمف حت
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 ظمٛمػم إول َمٛمػمه سمرك ": -وايمًالم ايمِمالة فمٙمٝمف- أٞمف، ىمام دم ايمِمحٝمح يمٖمراومف

 .(1)" إول اظمٛمػم همٌ٘مك صمديد،

 َمث٣مل ايمٗمٙم٤م

 همالة زمٟمرض َمٙمٗم٣مة ىمريُم٥م سمٗمٙمٌف هفم٥م دم ايمٗمٙم٤م ََمَثُؾ ": ايمًٙمػ زمٔمض وم٣مل

 ."يمٌْمـ ـمٜمًرا ايمري٣مح سمٗمٙمٌٜم٣م

وومٝمؾ: ايمٗمٙم٤م َمثؾ إؽمٖمٛمج٥م إن وؤمتف دم ايمٙمٌـ يممب يمٌٛم٣م وإن وؤمتف دم 

 احلػم يممب ضمػما.

وومٝمؾ: ايمٗمٙم٤م َمثؾ ذيط ايم٘م٣مؽمٝم٦م سمًجؾ فمٙمٝمف َم٣م سمُم٣مء، وإذا وؤمتف دم 

 ًجؾ طمٙمٝمط َمـ إومقال.زمٝمئ٥م طمٙمٝمط َمـ ايمٛم٣مس وؽمجٙم٦م، ي

، ويمق أن َمٔمدوٓ يٚمتٙمئ وومٝمؾ: ايمٗمٙم٤م َمثؾ اإلٞم٣مء، إذا وؤمتف حت٦م احلٛمٖمٝم٥م

 همتح٦م احلٛمٖمٝم٥م فمعم أطمر.زمٛمٗمْم٥م، وإذا ٞم٘مًتف ٓ يٚمتٙمئ ويمق احلٛمٖمٝم٥م سمًٗمط ٞمٗمْم٥م 

ازمـ  اإلؽمالم ؾمٝمخ رم وم٣مل: ايمقصٝم٥م هلذه فمروف دم (اهلل رمحه)ايمٗمٝمؿ ازمـ يٗمقل 

 ايمًٖمٛمج٥م، َمثؾ وايمُمٌٜم٣مت يمإليرادات ومٙمٌؽ جتٔمؾ ٓ: فمٛمف( اهلل ريض سمٝمٚمٝم٥م)

 ايمُمٌٜم٣مت متر اظمِمٚمت٥م، ىم٣ميمزصم٣مصم٥م اصمٔمٙمف ويم٘مـ هب٣م إٓ يٛمّمح همال همٝمتممهب٣م:

 َأذزم٦م هم١مذا وإٓ زمِمالزمتف، ويدهمٔمٜم٣م زمِمٖم٣مئف همغماه٣م همٝمٜم٣م: سمًتٗمر وٓ زمٓم٣مهره٣م

 (.1)يمٙمُمٌٜم٣مت َمٗمراً  ص٣مر فمٙمٝمٜم٣م متر ؾمٌٜم٥م ىمؾ ومٙمٌؽ
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 وٓ ضمقيمف َم٣م ىمؾ إلم طمالهل٣م َمـ يٛمٓمر ايمٛمٗمٝم٥م، ىم٣ميمزصم٣مصم٥م همٝم٘مقن احلؼ هم٣مظمًٙمؿ

 إيامٞمف دم ايمزصم٣مصم٥م ىمِمالزم٥م صٙم٤م ومٙمٌف ؿم٣مهر، ٞمٓمٝمػ ىمؾ إٓ زمدطمقل يًٚمح

 يًتْمٝمع ايمزصم٣مصم٥م، ىمِمٖم٣مء ص٣مٍف  وهق َمٛمٜمجف، َمـ واشمٌؼ  وزمِمغمسمف، وفمٙمٚمف

 احلؼ وزمكم وايمُمٌٜم٥م، ايمٛم٣مهمع ايمٔمٙمؿ وزمكم ٚمكم،وايمً ايمٕم٧م زمكم يٚمٝمز أن زمِمٖم٣مئف

 همال ايمُمٌٜم٣مت فمـ ومٙمٌف يٕمٙمؼ ايمٌِمغمة، وٞمقر اإليامن ومقة َمـ اهلل ضم٣ٌمه زمام وايم٣ٌمؿمؾ

 َمِمٚم٦ٌم  صٙم٤ٌم  هم٣ميمٗمٙم٤م همٝمف، سم٠مشمر أن أو إيمٝمف سمدطمؾ أو سم٘منه أن ؾمٌٜم٥م سمًتْمٝمع

ٌَِٜمف، ايم٣ٌمؿمؾ فمـ  .ويرده٣م ايمُمٌٜم٣مت يٛم٘مر وؾُم

 فمٙمٝمف سمالضمٗم٦م إذا يمٙم٘من وم٣مزمؾ هم١مٞمف ايمزصم٣مج صالزم٥م يٕمرّٞمؽ ٓ ويم٘مـ

 هم١من ايمٔمٙمؿ: دم ايمراؽمخكم َمـ سم٘مـ مل إذا تايمُمٌٜم٣م يمًامع سمًعَ  همال ايميزم٣مت،

ٌَف ؤمٝمػ ايمٗمٙم٤م  .طمّْم٣مهم٥م وايمُُم

 أطمرج ايمُمٌٜم٣مت، ؽمامع فمـ ُئمروقن -فمٙمٚمٜمؿ ؽمٔم٥م َمع- ايمًٙمػ أئٚم٥م وىم٣من

 إذ يمف ازمـ وفمٛمده ؿم٣مووس ازمـ فمٛمد ىمٛم٦م: وم٣مل َمٔمٚمر فمـ اظمِمٛمػ دم ايمرزاق فمٌد

 ازمـ ؾهمٟمدطم همتٛمٌف، زمًمء همت٘مٙمؿ ايمٗمدر، دم يت٘مٙمؿ ص٣ميمح يمف يٗم٣مل رصمؾ أسم٣مه

 همال واؾمدد، أذٞمٝمؽ دم أص٣مزمٔمؽ أدطمؾ: ٓزمٛمف ووم٣مل أذٞمٝمف دم إصٌٔمٝمف ؿم٣مووس

 .ؤمٝمػ ايمٗمٙم٤م هم١من ؾمٝمئ٣ًم، ومقيمف َمـ سمًٚمع

 ايمديـ دم ويت٘مٙمؿ إضم٘م٣مم، َمـ ايمُم٣مذ ويػمز ايمُمٌٜم٣مت، يثغم َمـ ؽمامع همتجٛم٤م

 أهؾ هم٣مؽمٟمل دهمٔمٜم٣م إلم واضمتج٦م ايمديـ دم ؾمٌٜم٥م ؽمٚمٔم٦م وإذا ايم٘مالم، زمٕمري٤م

 اهلل ريض َمًٔمقد ازمـ وم٣مل ىمام ايمًٌٝمؾ، يمؽ ويٛمغموا ايمديمٝمؾ، يمؽ ايٌٝمٛمق ضمتك ايمٔمٙمؿ
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 رصماًل، ؽمٟمل رء ٞمٖمًف دم ؾمؽ وإذا اهلل، اسمٗمك َم٣م زمخغم يزال يمـ أضمدىمؿ وإن": فمٛمف

 .ايمٌخ٣مري أطمرصمف "َمٛمف همُمٖم٣مه

ـُ  اإلَمـ٣مم وَمـ٣مَل  فْمـَقةِ  اظمَْْٗمُِمـقدُ : -اهلل َرضِمـَٚمفُ - سَمـْٝمِٚمٝم٥م ازم  إيمَـك دِ ايْمِٔمٌَـ٣م ُوُصـقَل :  زم٣ِميمد 

ـْ  يَمـفُ  طُمٙمُِٗمـقا ََمـ٣م ٌَـ٣مَدةِ  َِمـ ِـؿْ  فِم يـَؽ  َٓ  َوضْمـَدهُ  َرهبِّ ٌَـ٣مَدةُ  يمَـفُ  َذِ ٌَـ٣مَدةُ  َأْصُٙمَٜمـ٣م َوايْمِٔم  فِم

َتْتٌِـعِ  ايْمَٗمْٙمـ٤ِم  ًْ فَْمَّمـ٣مءُ  اظمَْٙمِـُؽ  ُهـقَ  ايْمَٗمْٙمـ٤َم  هَمـ١مِن   يمِْٙمَجـَقاِرِح  اظمُْ ْٕ  َوُهـقَ  ، صُمٛمُـقُدهُ  َوا

ـ٣م َصَٙمـَح  َصَٙمَحـ٦ْم  يم ـِذي إَذاا اظمُّْْمَٕمـ٥مُ  ـدِ  ؽَم٣مئِـرُ  هَلَ ًَ ـَدْت  َوإَِذا اجْلَ ًَ ـَد  هَم ًَ ـ٣م هَم  ؽَم٣مئِـرُ  هَلَ

ـِد، ًَ َٚمـ٣م اجْلَ َْصـُؾ  َهـَذا ىَمـ٣منَ  َوضَم٣ميمِـفِ  زمِِٔمْٙمِٚمـفِ  َذيمِـَؽ  َوإِٞم  ْٕ ٌَـ٣مَدةُ  ُهـقَ  ايم ـِذي ا :  اهلل ِ فِم

فْمـَقةِ  ْصـُؾ أَ  ُهـقَ :  َوحَمٌَ تِـفِ  زمَِٚمْٔمِرهَمتِـفِ   طَمَٙمْٗمـ٦ُم  َوََمـ٣م: ﴿  سَمَٔم٣ميَمـك هَمَٗمـ٣مَل  : ايْمُٗمـْرآنِ  همِـل ايمد 

ـ   ـ ْٞمـَس  اجْلِ ٓ   َواإْلِ ٌُـُدونِ  إ  (. 1﴾) يمِٝمَْٔم

يمق أن ايمْمريؼ َمـ ايمٗم٣مهرة إلم أؽمقان َمقصمقد زمف ىمقزمرى وهمٝمف فمْمؾ، همحتك يٚمر 

  ؽم٣مهمر همٙمام (ٔمٌداظم نمغم)ىمٙمف َمْم٣ٌمت صم٣مٞمٌلايمٛم٣مس يؼمىمقن ايمْمريؼ ويٟمطمذون ؿمريؼ 

، َمع فمدم وصمقد ايمْمريؼ ) ايمٕمغم َمٔمٌد(فمعم هذا ايمْمريؼ اظم٘منَمًم َمـ ايمرئٝمس 

 .ِمحٝمحايمنمغم غم، احل٣مىمؿ واظمح٘مقم َمـ ايمْمريؼ ٔمؾ اجلٚمٝمع ايم٘مٌغم وايمِمٕمجيايمِمحٝمح 

يِمٙمح احل٣مىمؿ واظمح٘مقم.. ايمِمٕمغم وايم٘مٌغم.. وإذا  ،همٔمٛمدَم٣م سم٘مقن ايمٌٝمئ٥م ص٣محل٥م

 . (1)وايمِمٕمغم وايم٘مٌغم ىمؿ واظمح٘مقم..همًدت ايمٌٝمئ٥م.. همًد احل٣م
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 نور البصر ونور البصيرة
طمٙمؼ اهلل هذه ايمدٞمٝم٣م هم٣مٞمٝم٥م، ويمالؽمتٖم٣مدة َمـ هذه ايمدٞمٝم٣م، صمٔمؾ اهلل ٞمقريـ، ٞمـقر 

داطمقم وهق ايمٌٌم، وطم٣مرصمل وهق َمثـؾ ايمُمـٚمس وايمٗمٚمـر وايم٘مٜمرزمـ٣مء، همٌٜمـذيـ 

وإؽمـد  ،فوزمٛمٝمـ فوصـديٗم ،وضمٌٝمٌـف وفمـدوه ٣مه،) أَمـف وأزمـايمٛمقريـ يرى إؾمٝم٣مء 

ويٚمٝمز زمكم إؾمٝم٣مء (، وإذا همٗمد أضمد هذيـ ايمٛمقريـ همال يًتْمٝمع أن يٚمٝمـز  ،وايمٌٗمرة

زمكم أؾمٝم٣مء ايمدٞمٝم٣م، همٙمق ىمـ٣من اإلٞمًـ٣من دم وؽمـط ايمٛمٜمـ٣مر، ويم٘مــ يمـٝمس فمٛمـده ٞمـقر 

 اإلزمِم٣مر ) أفمٚمك ( همٜمق ٓ يٚمٝمز زمكم إؾمٝم٣مء. 

ذيمؽ هـق ٓ وإذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن فمٛمده ٞمقر اإلزمِم٣مر، ويم٘مـ دم ايمٙمٝمـؾ ايمـداَمس ىمـ    

 يرى وٓ يٚمٝمز زمكم إؾمٝم٣مء.

ره، همٜمؾ يًتْمٝمع أن يقصـؾ ـيمق ىم٣من وم٣مئد ايمْم٣مئرة دم ايمْمريؼ، شمؿ ذه٤م ٞمقر زمِم    

ر:) ـايمْم٣مئرة إلم اظمراد؟ همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمُم٘مر اهلل سمٔم٣ملم فمعم ه٣مسمكم ايمٛمٔمٚمتـكم ٞمـقر ايمٌِمـ

ٞمقر ايمٔمٝمٛمـكم ( وايمٛمـقر اخلـ٣مرصمل:) ايمُمـٚمس وايمٗمٚمـر واظمِمـ٣ٌمح ( ٕن اهلل سمٔمـ٣ملم 

أفمْم٣مٞم٣م هذه ايمٛمٔمؿ زمدون ؿمٙم٤م َمٛم٣م، همٜمؾ ٞمحـ ٞمُم٘مر اهلل ىمؾ يقم فمعم ذيمـؽ، همٔمــ 

ٌََح فمٌد اهلل زمـ نمٛم٣مم وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل ُٜمؿ  ََم٣م َأْص ـْ وَم٣مَل ضِمكَم ُيِْمٌُِح: ايمٙم  ََم
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ْٚمـُد  يَؽ يَمَؽ، يَمـَؽ احْلَ ـْ طَمْٙمِٗمَؽ هَمِٚمٛمَْؽ َوضْمَدَك ٓ َذِ ـْ ٞمِْٔمَٚم٥ٍم َأْو زمَِٟمضَمٍد َِم َويَمـَؽ  يِب َِم

ْ٘مُر، هَمَٗمْد َأد ى ؾُمْ٘مَر َْيْقَِمف وَمـ وم٣مل َمثؾ ذيمؽ ضمكم يٚمز همٗمد أدى ؾم٘مر يمٝمٙمتف  ايمُم 

  إِن

ٌََٔمـ٧َم  ٌَْتٙمِـَٝمُٜمْؿ هَم ائِٝمَؾ َأزْمَرَص َوَأوْمَرَع َوَأفْمَٚمك زَمَدا هللِ ِ فَمـز  َوصَمـؾ  َأْن َي شَماَلشَم٥ًم دِم زَمٛمِل إِْهَ

ـٌ  ًَ ـٌ َوصِمْٙمٌد ضَم ًَ ٍء َأضَم٤م  إيَِمْٝمَؽ وَم٣مَل يَمْقٌن ضَم زَْمَرَص هَمَٗم٣مَل َأي  َرْ ْٕ إيَِمْٝمِٜمْؿ ََمَٙمً٘م٣م هَمَٟمسَمك ا

ـٛم٣ًم هَمَٗمـ٣مَل وَمْد وَمِذرَ  ًَ ٛم٣ًم َوصِمْٙمًدا ضَم ًَ َحُف هَمَذَه٤َم فَمٛمُْف هَمُٟمفْمْمَِل يَمْقًٞم٣م ضَم ًَ يِن ايمٛم ٣مُس وَم٣مَل هَمَٚم

زَْمـَرَص  ْٕ ٌََٗمـُر ُهـَق ؾَمـؽ  دِم َذيمِـَؽ إِن  ا زمِـُؾ َأْو وَمـ٣مَل ايْم َأي  اظم٣َْمِل َأضَم٤م  إيَِمْٝمـَؽ وَمـ٣مَل اإْلِ

زمُِؾ َووَم٣مَل  ٣م اإْلِ وَْمَرَع وَم٣مَل َأضَمُدُِهَ ْٕ ٣ٌَمَرُك يَمـَؽ  َوا اَء هَمَٗم٣مَل ُي ٌََٗمُر هَمُٟمفْمْمَِل َٞم٣موَم٥ًم فُممَمَ طَمُر ايْم ْٔ ا

ـٌ َوَيـْذَه٤ُم فَمٛمِّـل َهـَذا  ًَ ٍء َأضَم٤م  إيَِمْٝمَؽ وَم٣مَل ؾَمَٔمٌر ضَم وَْمَرَع هَمَٗم٣مَل َأي  َرْ ْٕ همِٝمَٜم٣م َوَأسَمك ا

ٛمً  ًَ َحُف هَمَذَه٤َم َوُأفْمْمَِل ؾَمَٔمًرا ضَم ًَ ٣م وَم٣مَل هَمـَٟمي  اظمَْـ٣مِل َأضَمـ٤م  وَمْد وَمِذَريِن ايمٛم ٣مُس وَم٣مَل هَمَٚم

فَْمَٚمـك هَمَٗمـ٣مَل  ْٕ ٣ٌَمَرُك يَمَؽ همِٝمَٜم٣م َوَأسَمك ا ٌََٗمُر وَم٣مَل هَمَٟمفْمَْم٣مُه زَمَٗمَرًة ضَم٣مَِماًل َووَم٣مَل ُي إيَِمْٝمَؽ وَم٣مَل ايْم

 ًَ ي هَمُٟمزْمٌِمُ زمِِف ايمٛم ٣مَس وَم٣مَل هَمَٚم ٍء َأضَم٤م  إيَِمْٝمَؽ وَم٣مَل َيُرد  اهلل ُ إرَِم  زَمٌَمِ َحُف هَمـَرد  اهلل ُ َأي  َرْ

ُه وَم٣مَل هَمَٟمي  اظم٣َْمِل َأضَم٤م  إيَِمْٝمَؽ وَم٣مَل ايْمَٕمٛمَُؿ هَمَٟمفْمَْمـ٣مُه ؾَمـ٣مًة َوايمِـًدا هَمـُٟمْٞمت٨َِم َهـَذاِن  إيَِمْٝمِف زَمٌَمَ

ـْ نَمٛمٍَؿ شُمـؿ  إِ  َذا َواٍد َِم ـْ زَمَٗمٍر َوهِلَ َذا َواٍد َِم ـْ إزِمٍِؾ َوهِلَ َذا َواٍد َِم ـُف َأسَمـك َوَويم َد َهَذا هَمَ٘م٣مَن هِلَ ٞم 

٣ٌَمُل دِم ؽَمـَٖمِري هَمـاَل 
٘مكٌِم سَمَٗمْم َٔم٦ْم يِبَ احْلِ ًْ زَْمَرَص دِم ُصقَرسمِِف َوَهْٝمَئتِِف هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِم ْٕ ا

                                                           

، رومؿ  4/89(، وايمٌٝمٜمٗمل دم ؾمٔم٤م اإليامن )5273، رومؿ  4/318( أطمرصمف أزمق داود )1)

( ..وازمـ ضم٣ٌمن ، وايمٌٕمقي ، وايمْمػماين، وازمـ 9835، رومؿ  6/5)( وايمٛم٣ًمئل دم ايم٘مػمى 4368

 ايمًٛمل ، وايمٌٝمٜمٗمل دم ؾمٔم٤م اإليامن فمـ فمٌد اهلل زمـ نمٛم٣مم ايمٌٝم٣مى(.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ـَ  ـ ًَ ْٙمـَد احْلَ
ـَ َواجْلِ ـ ًَ ـْقَن احْلَ ٓ  زم٣ِمهلل ِ شُمؿ  زمَِؽ َأؽْمَٟميُمَؽ زم٣ِميم ِذي َأفْمَْمـ٣مَك ايمٙم  زَماَلَغ ايْمَٝمْقَم إِ

ُٗمقَق ىَمثغَِمٌة هَمَٗم٣مَل يَمُف ىَمـَٟمينِّ َأفْمِرهُمـَؽ َواظم٣َْمَل زَمٔمِ  ُغ فَمَٙمْٝمِف دِم ؽَمَٖمِري هَمَٗم٣مَل يَمُف إِن  احْلُ ٌَٙم  غًما َأسَم

ـْ ىَمـ٣مزمٍِر  ـْ َأزْمَرَص َيْٗمَذُرَك ايمٛم ٣مُس هَمِٗمغًما هَمَٟمفْمَْم٣مَك اهلل ُ هَمَٗم٣مَل يَمَٗمْد َوِرشْم٦ُم يمَِ٘م٣مزمٍِر فَمـ َأمَلْ سَمُ٘م

وَْمَرَع دِم ُصقَرسمِِف َوَهْٝمَئتِِف هَمَٗمـ٣مَل هَمَٗم٣مَل إِْن ىُمٛم٦َْم ىَم٣مِذزمً  ْٕ َك اهلل ُ إلَِم ََم٣م ىُمٛم٦َْم َوَأسَمك ا َ ٣م هَمَِمغم 

َك اهلل ُ َ َذا هَمَرد  فَمَٙمْٝمِف َِمْثَؾ ََم٣م َرد  فَمَٙمْٝمِف َهَذا هَمَٗم٣مَل إِْن ىُمٛم٦َْم ىَم٣مِذزًمـ٣م هَمَِمـغم   يَمُف َِمْثَؾ ََم٣م وَم٣مَل هِلَ

فَْمٚمَ  ْٕ ـُ ؽَمٌِٝمٍؾ َوسَمَٗمْم َٔم٦ْم يِبَ إلَِم ََم٣م ىُمٛم٦َْم َوَأسَمك ا ٘مكٌِم َوازْم ًْ ك دِم ُصقَرسمِِف هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِم

ـَك  ٓ  زم٣ِمهلل ِ شُمؿ  زمَِؽ َأؽْمَٟميُمَؽ زم٣ِميم ـِذي َرد  فَمَٙمْٝمـَؽ زَمٌَمَ ٣ٌَمُل دِم ؽَمَٖمِري هَماَل زَماَلَغ ايْمَٝمْقَم إِ
احْلِ

٣م دِم ؽَمَٖمِري هَمَٗم٣مَل وَمْد ىُمٛم٦ُْم َأفمْ  ُغ هِبَ ٌَٙم  ـي َوهَمِٗمـغًما هَمَٗمـْد َأنْمٛمَـ٣ميِن ؾَم٣مًة َأسَم َٚمك هَمَرد  اهلل ُ زَمٌَمِ

اَم  ـْؽ ََم٣ميَمـَؽ هَمـ١مِٞم  ًِ ٍء َأطَمْذسَمُف هللِ ِ هَمَٗمـ٣مَل َأَْم َٓ َأصْمَٜمُدَك ايْمَٝمْقَم زمًَِمْ هَمُخْذ ََم٣م ؾِمْئ٦َم هَمَق اهلل ِ 

ٌَْٝمَؽ  ازْمُتٙمِٝمُتْؿ هَمَٗمْد َريِضَ اهلل ُ فَمٛمَْؽ َوؽَمِخَط فَمعَم َص٣مضِم

ٞمٔمٚمــ٥م إٞمــػ وإذن، وايمٝمــديـ وايمــرصمٙمكم، وإفمّمــ٣مء، وٞمٔمــؿ ايمٖمقاىمــف، 

وإؾمٝم٣مء، وٞمٔمٚم٥م اظم٣مل، وايمزوصم٥م، وإوٓد، ٞمُم٘مر اهلل فمعم ىمؾ ذيمؽ، وم٣مل سمٔمـ٣ملم

 ِـِ ايمٛم ِٔمٝمؿ ـ  َيْقََمئٍِذ فَم َٟميُم ًْ شُمؿ  يَمُت

اإلٞمًـ٣من يـدطمؾ  هأواَمر ث٣ملاَمتو زم٣مهلل ٣مإليامنهمٌ ،ٞمٔمٚم٥م اإليامن هلأىمػم ٞمٔمٚم٥م و

  .اجلٛم٥م 
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أن ٞمتٌمف زم٣مظم٣مل ىم٣ميمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى، هؿ حيٌقن اظم٣مل، وٞمحـ ٞمح٤م اظم٣مل، 

ٕن يٗمٝمٛمٛم٣م َمثؾ يٗمٝمٛمٜمؿ فمعم اظم٣مل، َمـ اظم٣مل سمٟمسمك ايمٌٝمـقت وايمًـٝم٣مرات وإؾمـٝم٣مء، ) 

هذا يٗمكم هم٣مؽمد (.

٣مم ايمْمٔمـ٣مم يمٙمٚمًـ٣مىمكم زمٛمقر ايمٌٌم وٞمقر ايمّمقء ٓ ٞمرى ومٝمٚم٥م ايمتًٌٝمح وايمِمالة وإؿمٔم    

 وإهمُم٣مء ايمًالم، ٕن هذه إفمامل ٓ سمرى إٓ زمٛمقر اإليامن. 

ٞمقر ايمٌٌم وٞمقر ايمُمٚمس أفمْم٣مه اهلل يمٙمٚم٠مَمـ، وأفمْم٣مه ىمذيمؽ يمٙمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى    

ضمتك ٞمرى إفمامل ايمِم٣محل٥م وومٝمٚمتٜم٣م ٞمحت٣مج إلم ٞمقر اإليامن وٞمقر . ويم٘مـ وايم٘مٖم٣مر.

َراُب آََمٛم٣ّم وُمؾ مّلْ سُم٠ْمَِمٛمُقْا َويَمـَ٘مِـ وُمقيُمَقْا َأؽْمـَٙمْٚمٛم٣َم وَم٣ميَم٦ِم إفمْ {. ايمقضمل. 

ـْ َأفْماَميمُِ٘مْؿ ؾَمـْٝمًئ٣م  َٓ َيٙمِْتُ٘مؿ َمِّ َوظم٣َّم َيْدطُمِؾ اإِلياَمُن دِم وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ َوإِن سُمْمِٝمُٔمقا اهلل َ َوَرؽُمقيَمُف 

ـَ آَمَ  ضِمـٝمٌؿ * إِّٞمـاَم اظم٠ُْْمَِمٛمُـقَن ايّمـِذي ٛمُـقْا زمِـ٣مهللِّ َوَرؽُمـقيمِِف شُمـّؿ مَلْ َيْرسَمـ٣مزُمقْا إِن  اهلل َ نَمُٖمقٌر ر 

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِّ ُأْويَمـَئَِؽ ُهُؿ ايمِّم٣مِدوُمقنَ  ًِ ْؿ َوَأٞمُٖم  {َوصَم٣مَهُدوْا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

 فمػمة وفمٓم٥م

 حمٚمقد أم ٞم٦مأ ،أؾمٜمر َمكم: ايمٔمٗم٣مد فم٣ٌمس ايم٘مٌغم ايم٘م٣مسم٤م ؽمٟمل صحٖمل

 !؟ قؾم٘مقىم يـَم:  زم٣مؽمتٕمراب رد هم٣ميمٔمٗم٣مد؟  ؾم٘مقىمق

 يمف ومؾو يمٙمٔمٗم٣مد اذه٤م: ؾم٘مقىمق همٗم٣مل ،ايمٔمٗم٣مد ىمالم يمُم٘مقىمق ٞمٗمؾ ايمِمحٖمل

 ايمرصٝمػ فمٙمك وأومػ هٛمزل أٞم٣مو رصٝمػ فمٙمك ويٗمػ ايمتحرير َمٝمدان يٛمزل

 .شمرأىم َمٝمـ فمٙمك هتتجٚمع ايمٛم٣مس وٞمُمقف ،ايمٚمٗم٣مزمؾ

                                                           

 . 15، 14أيت٣من  _( ؽمقرة احلجرات 1)
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 يمُم٘مقىمق روح: ايمٔمٗم٣مد همٗم٣مل ،ؾم٘مقىمق ىمالم يمٙمٔمٗم٣مد أيّم٣م ٞمٗمؾ ايمِمحٖمل

 ٓزم٥ًم روم٣مص٥م واضمدة ويخٙمل رصٝمػ ٙمكفم ويٗمػ ايمتحرير َمٝمدان يٛمزل يمفوومق

 .شمرأىم َمٝمـ فمٙمك هتتٙمؿ ايمٛم٣مس ويُمقف ٞملشم٣مايم ايمرصٝمػ فمٙمك سمٗمػ رومص زمديم٥م

 ايمٛم٣مس أن وواومٔمٛم٣م، زَم٣مٞمٛم٣م دم أوي وَمٜمؿ ىمٌغم َمٕمزى هل٣م ايمٔمٗم٣مد رؽم٣ميم٥م

 وآزمتذال، آؽمٖم٣مف وراء يٙمٜمثقا زمٗمقا ضمٗم ٜم٣م، واظمُُثؾ ايمٗمٝمؿ أصٌح٦م ٓ سمٔمْمل

 اظمِمٖمٗمكم زم٘مثرة يمٝم٦ًم ايمٔمٌرة يم٘مـ ايمٛمج٣مح، َمٗمٝم٣مس هق ايمٛم٣مس اصمتامع زمٗمك

 .يمٙمٚمجتٚمع سمّمٝمٖمٜم٣م يمتلا زم٣ميمٗمٝمٚم٥م ايمٔمٌرة ويم٘مـ واظمٜمٙمٙمكم،

 هق وأشمرك اجلٚمٝمع حُي٣مىمؿ ايمت٣مريخ) : ايمدرس وزمٗمل وؾم٘مقىمق ايمٔمٗم٣مد ورضمؾ

 .(فمٛمؽ ُيداهمع َمـ طمغم

 تعالى عفه الل  هأمن عف 
 .همٝمٜم٣م ـيمٝمً٘م نمرهم٥م ؽمتٟمصمروا وايمتج٣مرة، يمٙمٔمٙمؿ زمٕمداد ٞمزل ايم٣ٌمدي٥م َمـ رصمؾ

 ايمٔمٙمؿ دروس إلم يذه٤م ايمٓمٜمر صالة وزمٔمد يمٙمٔمٚمؾ، خيرج ايمٖمجر صالة زمٔمد

 .واظمٔمرهم٥م

 وشمٙم٧م ٕزمٝمف، شمٙم٧م :أوم٣ًمم شمالشم٥م إلم أصمر فمٚمٙمف يٗمًؿ ايمُم٣مب هذا ىم٣من

 يدهمع أن يًتْمٝمع ٓ أؾمٜمر شمالشم٥م فمٙمٝمف َمرت ..يمٛمٖمٗمتف وشمٙم٧م ايمٕمرهم٥م، يمِم٣مضم٤م

ّٓ  اإلجي٣مر يمدهمع مأي٣م شمالشم٥م أَم٣مَمؽ :ايمٕمرهم٥م ص٣مضم٤م يمف همٗم٣مل ؽم٘مٛمف، إجي٣مر  وإ

 ايمٝمقم دم فمٚمؾ فمـ يٌح٧م طمرج.. يمٙمٖمٗمراء وومٖم٣مً  ايمٌٝم٦م هذا زمٛمٝم٦م َم٣م ٕين ؽمجٛمتؽ

 صم٣مء أن إلم جيد، همٙمؿ فمٚمؾ فمـ يًٟمهلؿ اخلراج ديقان إلم ، ذه٤م جيد همٙمؿ إول
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 أطمذت: يٗمقل رأؽمف، همقق ايمدٞمٝم٣م ضم٣مَمالً  زمٝمتف َمـ همخرج ، ؽمجٛمف يقم ايمث٣ميم٧م ايمٝمقم

: همٗمٙم٦م َمتٜم٣ميم٘م٣مً  زمٝمت٣مً  همقصمدت زمٕمداد، أؿمراف دم ٖمزٞم وصمدت أن إلم اظمًم دم

 َمًـ زمُمٝمخ َمٖمتقح، وإذ ايم٣ٌمب هم١مذا ايم٣ٌمب فمعم يدي ووؤم٦م أؽمؼميح،

ّٓ  إرم   ؽم٣مومؽ َم٣م واهلل: زُمٛمَل   ي٣م  ؽمٚمعا :رم ووم٣مل فمقم   همٛم٣مدى ، هير فمعم َمّمْمجع  إ

ـ   واهلل أزممم،: يمف فمٛم٣ًٌم، همٗمٙم٦م وأؾمتٜمل أَمقت، ايم٣ًمفم٥م وأٞم٣م اهلل،  فمٛم٣ٌم يمٝمقما يمتٟمىمٙم

 ايمٔمٛم٤م؟ هذا زم٘مؿ: وؽمٟميمتف ايمٔمٛم٤م يٌٝمع زم٣مئع إلم وذه٦ٌم ايمًقق إلم هم٣مٞمْمٙمٗم٦م ..

 وأطمذت ، زم٣مظم٣مل آسمٝمؽ أن إلم فمٛمدك رهٛم٣مً  هذا شمقيب طمذ: يمف همٗمٙم٦م زمدرهؿ،: همٗم٣مل

َم٦ُم  َمقسمف، ومٌؾ ايمرصمؾ أحلؼ ضمتك زمف أصمري وأٞم٣م ايمٔمٛم٤م  أينِّ  َمع ايمٔمٛم٤م، إيمٝمف وومد 

 ايمرىمـ هذا: زُمٛمَل   ي٣م ؽمٚمعا :رم وم٣مل ايمٔمٛم٤م أىمؾ نأ َمٛمف، وزمٔمد أىمثر إيمٝمف ضم٣مصم٥مٍ  دم

 صمرة وصمدت أن إلم احلٖمر دم ؾمٝمئ٣ًم، أطمذت وؽمتجد حتتف ضمٖمرٱ ايمٕمرهم٥م هذه دم

َمتٜم٣م ، وايمذه٤م زم٣مظم٣مل َمٙمٝمئ٥م  يمؽ، يم٘مـ هل: رم وم٣مل شمؿ َمالزمز دم همً٘مٌٜم٣م ، يمف وومد 

 ًٛمد،وايم يمٙمٜمٛمد ٞمذه٤م ىمٌغميـ سم٣مصمريـ وأطمل أٞم٣م ىمٛم٦م زُمٛمَل، ي٣م ومِم٥م اظم٣مل هلذا

 يقم ودم ايمْمرق، ووُمْم ٣مع ايمٙمِمقص َمـ ٞمخ٣مف وىمٛم٣م وايمِمقف، احلرير دم وٞمت٣مصمر

 أطمُمك وأٞم٣م ايمْمرق، ومْم٣مع يرسم٣مده اظمٛمزل هذا:  ٕطمل همٗمٙم٦م َمٛمزًٓ  ٞمزيمٛم٣م إي٣مم َمـ

 أرصمع شمؿ آَمـ، َم٘م٣من دم َم٣مرم َمع أطمٖمٝمف ىمل َم٣ميمؽ أفمْمٛمل وَم٣ميمؽ، َم٣مرم فمعم

 .وَمُمٝمٛم٣م َم٣ميمٛم٣م أطمذٞم٣م وؽمٙمٚمٛم٣م أصٌحٛم٣م هم١من إيمٝمؽ،

ّٓ  أطمل َمع ايمٛمقم دم أدطمؾ ىمِدت وَم٣م: يٗمقل  َمـ وومتٙمقا ايمٙمِمقص وصم٣مء إ

ّٓ  أهمٗم٦م وَم٣م هنٌقا، َم٣م وهنٌقا ومتٙمقا،  وأطمذت ، ايمت٣مرم ايمٝمقم دم ايمُمٚمس ضمر َمـ إ
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 زمٕمداد همدطمٙم٦م إَمقات، زمكم وٓ إضمٝم٣مء زمكم ٓ أصمده همٙمؿ أطمل فمـ أزمح٧م

 فم٣مَم٣م، فممميـ ٛمذَم أطمل َم٣مل هق ايمذي اظم٣مل هذا وأطمٖمٝم٦م ايمٌٝم٦م، هذا وزمٛمٝم٦ُم 

 .وَم٣مت زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم ايمرصمؾ ٞمْمؼ شمؿ يمؽ، ضمالل همٜمق َم٦م   هم١من

 وزمٔمد ايمُمٝمخ، هذا دهمـ فمعم ئمٝمٛمٛمل َمـ فمعم وطمرصم٦م اظم٣مل همٟمطمٖمٝم٦م: يٗمقل

 أشمري٣مء َمـ أصٌح٦م َُمٔمَدَم٣مً  همٗمغماً  ىمٛم٦م أن همٌٔمد اظم٣مل، صمرة ٔطمذ فمدُت  دهمٛمف

 .زمٕمداد

 وأفمْم٣مين ايمٔمٛم٤م ـشمٚم وأفمْمٝمتف اخلّم٣مر زم٣مئع إلم وذه٦ٌم اظم٣مل أطمذت: يٗمقل

 دصمٙم٥م هنر َمـ ايمث٣مٞمٝم٥م ايمٛم٣مضمٝم٥م إلم ٕٞمتٗمؾ َمرىم٣ٌمً  أرىم٤م أن أردت شمؿ شمٝم٣ميب،

 فمٙمٝمف يٌدو ص٣مضمٌف َمرىم٣ٌمً  وصمدت يم٘مٛمٛمل ىمثغمة، َمراىم٤م همقصمدت وايمٖمرات،

 هذا َمـ أفمْمٝمف أن ِهٚم٦م وومد ضم٣ميمف، أضمزٞمٛمل وومد َمٔمف همرىم٦ٌم وايمٔمقز، ايمٖمٗمر

 ىمٛم٦م همٗمد إي٣مم، َمـ يقمٍ  دم همٗمغماً  ىمٛم٦م َم٣م واهلل: وم٣مل شمؿ همٌ٘مك، َمٔمل، ايمذي اظم٣مل

 زم٣مرك ٓ أخ رم وىم٣من وايمِمقف، احلرير دم وأسم٣مصمر ، وايمًٛمد اهلٛمد إلم أذه٤م سم٣مصمراً 

٣مين اهلل يم٘مـ ، َم٣مرموا ويٟمطمذ يٗمتٙمقٞمٛمل ىمل ايمٙمِمقص َمع سمٖمؼٱ ومد همٝمف اهلل  إلم ، ٞمج 

 . زمٕمداد إلم اظمآل يب آل أن

ة أصٌح٦م ديمٗم شم٣مٞمٝم٥م، َمرة فمٝمٛمل دم ايمدٞمٝم٣م هم٣مؽمقد ت يٗمقل:  ٞمِمٝم٤م َمـ اجلر 

ؾ ص٣مضمٌف، إلم ئمقد أن يمٙماملِ  زُمد   وٓ ص٣مضمٌٜم٣م،  أفمْمف: رم ووم٣مل ايمُمٝمْم٣من سمدطم 

 وومٙم٦م ايمرصمٝمؿ، ايمُمٝمْم٣من َمـ زم٣مهلل أفمقذ: وومٙم٦م سمقومٖم٦م أن إلم ٞمِمٖمف، أو زمٔمّمف

ق همٙمؿ َم٣ميمؽ، اظم٣مل هذا: يمف  أطمٝمف، وزمكم زمٝمٛمل ضمدث َم٣م يمف وضم٘مٝم٦م ايمرصمؾ، ُيِمدِّ
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 ـمٛمف يمًقء رزمف ويًتٕمٖمر يٌ٘مل ايمرصمؾ همٟمطمذ همٗمط، فم٥مؽم٣م َمـ دهمٛمتف ومد وأٞمٛمل

 ئمذرين أن َمٛمف ؿمٙم٦ٌم يم٘مٛمٛمل همٟمزمٝم٦م، اظم٣مل هذا َمـ ؾمٝمئ٣مً  ئمْمٝمٛمل أن أراد شمؿ زمٟمطمٝمف،

 . ايمٔمٛم٤م درهؿ دم

 ومٌؾ، َمـ َمٛمٜم٣م طمرصم٦م ىمام َُمٔمَدَم٣مً  همٗمغماً  شم٣مٞمٝم٥م، َمرة زمٕمداد إلم همرصمٔم٦ُم : يٗمقل

 فمقم   يٛم٣مدون اخلراج نديقا دم ئمٚمٙمقن ايمذيـ زم٣ميمٔمً٘مر إذ أؽمغم أٞم٣م وزمٝمٛمام

 شمؿ ايمٕمرهم٥م، إجي٣مر دهمٔمل يمٔمدم ؽمٝمًجٛمقٞمٛمل: همٗمٙم٦م فمٛمؽ، ٞمٌح٧م: ل ويٗمقيمقن

 زمدًٓ  سمٔمٚمؾ ىمل فمٛمؽ وٞمٌح٧م زم٣ميمديقان ايمُ٘مت ٣مب أضمد زم٣مَٕمس َم٣مت يمٗمد: رم وم٣ميمقا

 ايمدار ص٣مضم٤م إلم همذه٦ٌم ؾمٜمر، َُمرسم ٤م وأفمْمقين فمٛمدهؿ همٟمدطمٙمقين َمٛمف،

 . وزيرا أصٌح٦ُم  أن إلم اإلجي٣مر دم ضمٗمف وأفمْمٝمتف

ٌَغْمة ازمـ) ايمقزير ايمٖمٗمٝمف ايمٔم٣ممل إٞمف  اظمتقذم ، هجري٥م 449 ؽمٛم٥م اظمقيمقد(. ُه

 .هجري٥م562

 دم نمغمه صمٛم٣مزة دم ُيرَ  مل َم٣م صمٛم٣مزسمف دم طمرج:  اهلل رمحف اجلقزي ازمـ فمٛمف وم٣مل

َٔمْؾ يَمفُ   ووم٣مل سمٔم٣ملم فمٌمه ـْ َيت ِؼ اهلل َ جَيْ   (1. )خَمَْرصم٣مً  َوََم

 صمؾ (٣مهلل ) فمز وزمايمٝمٗمكم 

فم٣مزمد همٙم٧ٌم ؽمًٌٔم٣م مل يْمٔمؿ هق  ىم٣من دم زمٛمل إهائٝمؾ  : فمـ وه٤م زمـ َمٛمٌف وم٣مل

همخرج همقومػ َمع   . يمق طمرصم٦م وؿمٙم٦ٌم يمٛم٣م ؾمٝمًئ٣م  : همٗم٣ميم٦م يمف اَمرأسمف  . وفمٝم٣ميمف ؾمٝمًئ٣م

ـّ ايمٝمقم َمع ريب   : ايمٔمامل هم٣مؽمت٠مصمر ايمٔمامل وسف اهللّ فمٛمف ايمرزق همٗم٣مل واهلل ٕفمٚمٙم
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إذا أَمًك أسمك أهٙمف  زال راىمًٔم٣م وؽم٣مصمًدا ضمتك همج٣مء إلم ؽم٣مضمؾ ايمٌحر هم٣منمتًؾ وَم٣م

وفمدين أن  ومد فمٚمٙم٦َم َمع أؽمت٣مذي وومد  : َم٣مذا صٛمٔم٦م همٗم٣مل  : همٗم٣ميم٦م يمف اَمرأسمف

 ئمْمٝمٛمل شمؿ نمدا إلم ايمًقق همقومػ َمع ايمٔمامل هم٣مؽمت٠مصمر ايمٔمامل وسف اهلل فمٛمف

واهلل ٕفمٚمٙمـ ايمٝمقم َمع ريب همج٣مء إلم ؽم٣مضمؾ   : ايمرزق ومل يًتٟمصمره أضمد همٗم٣مل

٣منمتًؾ وَم٣م زال راىمًٔم٣م وؽم٣مصمًدا ضمتك إذا أَمًك أومٌؾ إلم َمٛمزيمف همٗم٣ميم٦َم يمف هم ايمٌحر

إن أؽمت٣مذي ومد وفمدين أن جيٚمع رم أصمري همخ٣مصٚمتف   : َم٣مذا صٛمٔم٦م وم٣مل  : اَمرأسمف

همٙم٧ٌم يتٗمٙم٤م ـمٜمًرا يمٌْمـ وزمْمٛم٣ًم يمٓمٜمر وصٌٝم٣مٞمف يتّم٣منمقن  اَمرأسمف وزمرزت فمٙمٝمف

ق ومل يًتٟمصمره أضمد ايمٔمامل وسف فمٛمف ايمرز صمقفًم٣م شمؿ نمدا إلم ايمًقق هم٣مؽمت٠مصمر

ايمٌحر هم٣منمتًؾ وَم٣م زال راىمًٔم٣م  واهلل ٕفمٚمٙمـ َمع ريب همج٣مء إلم ؽم٣مضمؾ  : همٗم٣مل

يتّم٣منمقن صمقفًم٣م شمؿ حتٚمؾ  أيـ أَمِض سمرىم٦م أومقاًَم٣م  : وؽم٣مصمًدا ضمتك إذا أَمًك وم٣مل

ومديد  رائح٥م ؾمؿ  فمعم صمٜمد َمٛمف همٙمام ومرب َمـ داره ؽمٚمع وحً٘م٣م وهوًرا و

 أٞم٣مئؿ أٞم٣م أم يٗمٓم٣من سمرىم٦م أومقاًَم٣م يتّم٣منمقن  : ورائح٥م ؾمقاء همٟمطمذ فمعم زمٌمه ووم٣مل

صمقفًم٣م وأؾمؿ رائح٥م ومديد ورائح٥م ؾمقاء وأؽمٚمع وحً٘م٣م وهوًرا دٞم٣م َمـ ايم٣ٌمب 

همخرصم٦م اَمرأسمف ضم٣مهة وومد ضمنت فمـ ذرافمٝمٜم٣م وهل سمّمحؽ دم  همْمرق ايم٣ٌمب

ي٣م همالن ومد صم٣مءٞم٣م رؽمقل أؽمت٣مذك زمدٞم٣مٞمغم ودراهؿ وىم٣ًمء وودك   : وصمٜمف شمؿ وم٣ميم٦م

  : إن أؽمت٣مذك يٗمقل يمؽ  : ايمًالم وومقيمقا يمف إذا صم٣مء همالن همٟمومرئقه  : ودومٝمؼ ووم٣مل

 ( .1زدسمؽ دم إصمرة ) رأي٦م فمٚمٙمؽ همروٝمتف هم١من أٞم٦م زدسمٛمل دم ايمٔمٚمؾ
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 ايمٛمٖمس

 " ومتٙمتؽ رىمٌتؽ وإن أوصٙمتؽ رىمٌتٜم٣م إن ىم٣ميمدازم٥م ايمٛمٖمس "

يٛمٖمْمؿ  سمٖمْمٚمف وإن ايمرو٣مع فمعم ؾم٤م سمؼمىمف إن ىم٣ميمْمٖمؾ وايمٛمٖمس"

". 

ـْ  ـِ  َوْه٤ِم  فَم ٌٍِّف،َمُ  زْم فُ  ٛمَ ياَمنُ : َيُٗمقُل  ىَم٣منَ  َأٞم   َوايمٛم ْٖمُس  ؽَم٣مئٌِؼ، َوايْمَٔمَٚمُؾ  وَم٣مئٌِد، اإْلِ

ْت  وَم٣مئُِدَه٣م هَمؼَمَ  إِنْ  ،(1)ضَمُرونٌ  ـِ  َصد  ْ  ايمْم ِريِؼ  فَم َتِٗمؿْ  َومَل ًْ ٣مئِِٗمَٜم٣م، سَم ًَ
 هَمؼَمَ  َوإِنْ  يمِ

ْ  ضَمَرَٞم٦ْم  ؽَم٣مئُِٗمَٜم٣م َٓ  ىَمْرًه٣م َأوْ  ؿَمْقفًم٣م اؽْمَتَٗم٣مََم٦ْم  ٣ماصْمَتَٚمٔمَ  هَم١مَِذا وَم٣مئَِدَه٣م، سَمت ٌِعْ  َومَل  َو

َتْمِٝمعُ  ًْ ٓ   َأْيِدي سَم اَم  ىَم٣منَ  إِنْ  ، َوايْمَ٘مْرهِ  زم٣ِميمْم ْقعِ  إِ ٣منُ  ىَمِرهَ  ىُمٙم  ًَ ْٞم ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م اإْلِ  ِديٛمِفِ  َِم

ٌَْٗمك َٓ  َأنْ  َأْوؾَمَؽ  سَمَرىَمفُ  ـْ  ََمَٔمفُ  َي ءٌ  ِديٛمِفِ  َِم  . (1) َرْ

 وإن..  دومٝمؼ سمٔمْمٝمؽ ذرة ٜم٣مأفمْمٝمت إن هم٣ميمرضمك.. ىم٣ميمرضمك ايمٛمٖمسو

 زم٣محلؼ سمُمٕمٙمٜم٣م مل إن..  ايمٛمٖمس ىمذيمؽ.. سمراب سمٔمْمٝمؽ ضمج٣مرة أفمْمٝمتٜم٣م

 .(1) زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ؾمٕمٙمتؽ
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 ايمٖمالح

ـغْمِ َوَيـْٟمَُمُروَن زمـِـ٣مظمَْْٔمُروِف   ومـ٣مل اهلل  ــ٥ٌم َيـْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمـٛمُْ٘مْؿ ُأَم  َويْمـَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئِـَؽ ُهـُؿ ا ( . همـ٣مظمٖمٙمح : هـق ايمـذى أطمـذ 1)  ظمُْْٖمٙمُِحـقنَ َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

يٖمٙمـح إرض  هم٣ميمـذيايمِمٖمٗم٥م ايمرازمحـ٥م وايم٘مٙمٚمـ٥م َمـٟمطمقذة َمــ همٙمـح إرض ، 

ايمٛمٜم٣مي٥م ومد صم٣مء احلؼ زم٣مظمًٟميم٥م اظمٔمٛمقيـ٥م َمــ  دموحيرشمٜم٣م شمؿ يزرفمٜم٣م جيد ايمثٚمرة جتٝمئف 

أَمر حمًقس ، وزمٔمد ذيمؽ يريد أن ئمْمٝمٛم٣م ؾمـٝمئ٣ًم آطمـر همٝمٗمـقل : إيـ٣مك أن سمٓمــ أن 

ايمٛمٜمـك  -إَمـر زمـ٣مظمٔمروف  -سُمِمٝمٌؽ ضمكم سمٖمٔمؾ اخلغم َمـ ) ايمدفمقة  ايمتلُمٗم٥م اظم

فمـ اظمٛم٘مر ( ٓ سمٔمقد فمٙمٝمؽ زم٣ميمراضم٥م أو أن ايمٛمٗمص ايمذى سمٖمٔمؾ زمـف اخلـغم ٓ ئمـقد 

 فمٙمٝمؽ زم٣ميم٘مامل . 

همٚمثاًل اإلٞم٣ًمن ايمذى همٙمح إرض وأطمرج ىمٝمٙم٥م َمـ ايمٗمٚمح وزمذره٣م همٝمٜمـ٣م هـذا      

ء سمٗمقل يمف : إٞمٛم٣م ٓ ٞمٚمٙمـؽ إٓ أرزمـع ىمـٝمالت َمــ اإلٞم٣ًمن ومد سم٘مقن يمف زوصم٥م محٗم٣م

 إرض ..؟!  دمايمٗمٚمح هم٘مٝمػ سمٟمطمذ ىمٝمٙم٥م يمؼمَمٝمٜم٣م 

زمـدًٓ  اهلل ٝمفٝمٔمْمؽمـ ،أطمذه٣م ايمـزوج ايمتلإن هذه اظمرأة ٓ سمٔمرف أن هذه ايم٘مٝمٙم٥م      

 َمـ ايمٗمٚمح .  ىمثغًماَمٛمٜم٣م 

ٟمطمـذ هم١مي٣مك أن سمٖمٜمؿ أن اإلؽمالم يٟمطمذ َمٛمؽ ؾمٝمئ٣ًم وٓ ئمقوؽ فمٛمٜمـ٣م همٜمـق ٓ ي     

 وايمـريؾمٝمئ٣ًم إٓ وهق يريد أن ئمْمٝمؽ أؾمٝم٣مء ، إن ايمٖمالح ايمـذى يُمـٗمك زمـ٣محلرث 
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ايمْمـكم واظمٝمـ٣مه ،  دموسمراه وومد فمال صمٌٜمتف ايمٔمرق وسمراب إرض وسمٕمقص أومداَمف 

 حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م.  ايمتلإٞمؽ سمراه يقم احلِم٣مد وهق همرح َمنور زم٣ميمثٚمرة 

سمف وزمجٜمده ايمـذى ومدَمـف زم١مذن اهلل سمٔم٣ملم ؽمقف يٖمرح زمدفمق إلم اهلل  هم٣ميمدافمل     

 يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م  فمٛمدَم٣م يرى شمقاب اهلل  َمـ أصمؾ ايمدفمقة إلم اهلل 

 إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر

:  ذيمـؽ يقوـح َمث٣مل..  ايمديـ وصمد إذا اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمك زم٣مظمٔمروف إَمر ي٘مقن

 يٗمـقم َمـثالً  اخلٙمـؾ ُيِمـٙمح همٜمق ايمٌٛم٣مء إمت٣مم زمٔمد طمٙمؾ وضمدث َمقصمقدة ايمٔمامرة يمق

 إمتـ٣مم زمٔمد اخلٙمؾ إصالح همٝم٘مقن..  ايم٘مٜمرزم٣مء ، ايم٣ًٌمىم٥م ، ايم٣ٌمب ، ايمُم٣ٌمك زم١مصالح

 ( .  اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمك زم٣مظمٔمروف إَمر يًٚمك َم٣م وهق)  ايمٛمٗمص وضمدوث ايمُمئ

 نمـغم ايمـديـ ئمٛمك..  ايمٔمامرة إلوم٣مَم٥م ايمدفمقة همت٘مقن َمقصمقدة نمغم ايمٔمامرة ويم٘مـ     

 طمٙمـؾ وضمـدث ايمـديـ وصمـقد همٌٔمد يـايمد إلجي٣مد أوًٓ  ايمدفمقة همت٘مقن..  َمقصمقد

 .. اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف إَمر همٝم٘مقن

إن ازمٛمـف ايمقضمٝمـد يـذزمح ،  َمـ ايمٙمٝمـ٣مرم رأي رصمـؾ رؤيـ٣م دم َمٛم٣مَمـفدم ذات يمٝمٙم٥م 

همٟمصٌح َمٖمزوفم٣ًم حي٘مل يمزوصمتف رؤي٣مه ، همٗم٣ميم٦م يمف : اذه٤م إلم ايمُمٝمخ دم اظمًـجد ، 

٣مل يمف ايمُمٝمخ : إَمـر زمًـٝمط صمـدًا، اذزمـح ٝمخ، همٗمواؽمٟميمف فمـ رؤي٣مك ، همذه٤م يمٙمُم
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٣مل فمـ ويمدك ، همٔمٛمدَم٣م أطمػم زوصمتف زمام وم٣مل ايمُمـٝمخ، همٗم٣ميمـ٦م: طمـذ اظمـ ىمٌُم٣م همداءً 

ىمٌُم٣م يمتذزمحف.. ظم٣مذا همٔمٙم٦م ذيمؽ ؟ ٕهن٣م حتٌـف ،  واذه٤م زمنفم٥م إلم ايمًقق واؾمؼمِ 

 وفمالَم٥م احل٤م سمٗمديؿ ايمتّمحٝم٥م . 

ٛم٣مم زمٟمين محٙم٦م ايمً٘مكم وذزمحـ٦م ويم٘مـ يمق أن زوصمٜم٣م وم٣مل هل٣م : إين رأي٦م دم اظم

صم٣مري َم٣مذا ي٘مقن ايمرد ؟ زمٝمٛمل وزمٝمٛمؽ يًتحؼ ايمذزمح ! ظمـ٣مذا ؟ ٕهنـ٣م ٓ  "همالن  "

ن همٝمف ضمـ٤م ، حتٌف َمثؾ ازمٛمٜم٣م.. ويمذيمؽ ٓ سمٗمقل: ىمٌش وٓ دصم٣مصم٥م .. همٔمٛمدَم٣م ي٘مق

همٔمالَمـ٥م احلـ٤م  "ٓ يقصمد احل٤م ٓ يقصمد ايمتّمحٝم٥م .  ي٘مقن همٝمف سمّمحٝم٥م ، وضمكم

 . "ايمتّمحٝم٥م 

يمٝم٦ًم ىمالم همٗمط ! َمثؾ واضمد ؿمقل ايمٛمٜم٣مر َمرضم٣ٌم زم٣ميمّمٝمقف .. أهال  هم٣ميمدفمقة

وؽمٜمال زم٣ميمّمٝمقف .. ويم٘مـ َم٣م دم أىمؾ ! ؿمـقل ايمٛمٜمـ٣مر َمرضمٌـ٣ًم زم٣ميمـديـ .. َمرضمٌـ٣م 

زم٣ميمدفمقة ويم٘مـ ٓ يقصمد سمّمحٝم٥م .. ويمذيمؽ ئمـؼمض زمٔمـض ايمٛمـ٣مس ويٗمقيمـقن : 

 سمدفمقن َمٛمذ زَمـ همام ايمٛمتٝمج٥م ؟ ٞمٔمؿ ٞمدفمق يم٘مـ ٓ يقصمد سمّمحٝم٥م . 

 "أول رء ومدَمقه زمٔمد َم٣م فمرهمــقا  يمٝم٦ًم زم٣ميم٘مالم همٗمط .. ايمِمح٣مزم٥م وايمٛمت٣مئ٨م 

أٞمٖمًٜمؿ وأرواضمٜمؿ ... ايمقاضمد َمٛمٜمؿ ئمرف أٞمف فمٛمدَم٣م يٗمـقل : ٓ  "ٓ إيمف إٓ اهلل 

ٞمحت٣مج ؽمٛمكم ضمتك  إيمف إٓ اهلل ، مم٘مـ يٗمتؾ ... يمذيمؽ أول رء ومدَمف ايمِمح٣مزم٥م 

 ٞمِمؾ إيمٝمف ، ىم٣من إَمر صمد دم ضمٝم٣مهتؿ َمـ أول حلٓم٥م . 
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، يممن ، ايمدم  همخروصمٛم٣م أن دم ؽمٌٝمؾ اهلل ، هق شمٚمرة صمٜمد ايمرؽمقل وايمِمح٣مزم٥م 

َم٣م أضمد دهمٔمف ضمتك أن .. مم٘مـ يدهمٔمف َمـ أصمؾ ايمـدٞمٝم٣م،  ايمذي دهمٔمف ايمِمح٣مزم٥م 

 .  همٚمـ أصمؾ دٞمٝم٣مه يتٕمرب ىمثغم ، أَم٣م يمديٛمف همال ـ ٞمًٟمل اهلل يمٛم٣م ويم٘مؿ ايمًالَم٥م

 إهٌـ٥م ومٌؾ ايمٛم٘م٥ٌم

وزمٔمغم، هم٘م٣من احلامر ىمثغم ايمٔمث٣مر َمع أن فمٝمٛمٝمف سمراوم٤م ومٝمؾ: أٞمف سمراهمؼ فمغم 

َمقاؿمـ رصمٙمٝمف، وىم٣من اجلٚمؾ  َمع فمٓمؿ ه٣مَمتف، وفمٙمق وم٣مَمتف، وزمٔمد فمٝمٛمٝمف فمـ 

 َمقاؿمـ يديف ورصمٙمٝمف، ٓ سمزل يمف ومدم، وٓ يِمؾ يمف أمل.

همٗم٣مل احلامر يمٙمٌٔمغم: أهي٣م ايمرهمٝمؼ ايم٘مٌغم، َم٣م زم٣مرم دم ايمًغم ىمثغم ايمٔمث٣مر ، دائؿ 

َمـ ضمجر يدَمل َمٛمل احل٣مهمر ، أو  دائؿ ايمٔمث٣مر واخلْمؾ ، ٓ أطمٙمق،  ايمقومقع وايمزيمؾ

، رءفمثرة سمرَمٝمٛمل دم ضمٖمرة ضم٣مهمر، َمع أن فمٝمٛمل سمراوم٤م يدي وٓ سمٛمٓمر ؽمقاِه٣م إرم 

سمٗمع رؤوس أؿمراهمؽ، ٓ  أيـوأٞم٦م ٓ سمٛمٓمر  إرم َمقاؿمـ أطمٖم٣مهمؽ، وٓ سمٔمرف 

فمـ ، وٓ ختتؾ ىمف خترق ىمٖمؽ ، وٓ صمقرة سمٗمع همٝمٜم٣مضمجر يِمٝم٤م طمٖمؽ، وٓ ؾمق

٣م أطمل ٞمٓمرك وم٣مس ، وهم٘مر (: ي1؟ وم٣مل أزمق ص٣مزمر )ظم٣مذاؿمريؼ متُمٝمٜم٣م، وٓ أدري 

، ٓ سمراوم٤م َمـ زمكم يدك، وٓ سمٛمٓمر َم٣م أَم٣مَمؽ ، أيمؽ أم فمٙمٝمؽ ، هم١مذا نمغمك شم٣موم٤م

دِهؽ َم٣م ده٣مك ، فمجز فمٛمف هن٣مك، همال سمُمٔمر أٓ ومد وومٔم٦م، واٞمخرق َم٣م رومٔم٦م، 

ف، وأَم٣م أٞم٣م همٟمراوم٤م َم٣م يِمغم همال يٚمٛمؽ ايمتدارج وايمتالف، أٓ وأٞم٦م رهكم ائتال

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

326  

ٙمقك َمـ ومٌؾ ، وَمـ زمٔمد زمٔمد ، همٟمَمٝمز اظمً ايمٔمقاوم٤م، وأٞمٓمر ايمْمريؼ أَم٣مَمل فمعم َمـ

وهدة   إلم وفمر، إٓ وومد ؽمٜمٙمتف، وٓ إلميمتف، وٓإٓ وومد أز، همال أصؾ إلم صٔم٤م

وَمّمٝمٗمٜم٣م، ٓ وومد ىمُمٖم٦م واؽمٔمٜم٣م إفمٗم٥ٌم  وٓ إلمٓ وومد فمرهم٦م ؿمريٗمٜم٣م، إ

، وسمٟمه٤م يمٙمخْم٤م ومٌؾ ضمٙمقيمف، واضمت٣مل يمٗمْمٔمف ومٌؾ يمفهم٣مؽمتٔمد يمألَمر ومٌؾ ٞمزو

، وأصٙمف ومٌؾ أن ئمٗمد، وأومٝمٚمف ومٌؾ أن يٗمٔمد،  ضمٙمقيمف، واضمت٣مل يمٗمْمٔمف ومٌؾ وصقل

.. همالزمد يمٙمٔمٌد آؽمتٔمداد ومٌؾ ٣مء، وأصؾ ىمٌغم يمٙمح٘مامءوهذه وم٣مفمدة يمٙمٖمٗمٜم

 ( . 1ايمذه٣مب .. وأطمذ إه٥ٌم ومٌؾ ضمٙمقل ايمٛم٘م٥ٌم )

 َم٘مت٤م ايمتٚمقيـ

، دٓوؽمؿ ايمزوصم٥م وإازمْم٣موم٥م هب٣م ، يم٘مؾ ص٣مضم٤م أهةتٚمقيـ يقزع َم٘مت٤م ايم

     . ايمزي٦م ... ( ٕرز.يًتحٗمقن ايمتٚمقيـ ) ايمً٘مر ... ا ايمذيـ

ويم٘مـ هبذه ايمٌْم٣موم٥م يذه٤م إلم ايمدىم٣من ، ٓ جتد متقيـ ، اظم٘مت٤م  دمويمق ٞمٓمرت 

ويم٘مـ يمق ٓضمظ أن  وايمُم٣ميوايمزي٦م  ..وايمً٘مر .. رزإِمؾ فمقم ايمتٚمقيـ .. يتح

صمرام ، همٙمق  622 طويمٝمس َمٔمف زمْم٣موم٥م متقيـ ويريد أن يٟمطمذ همٗم٣م، رصمال واومٖم

 ايمرصمؾ دمهمٝمٟمطمذ ، وومػ ؿمقال ايمٛمٜم٣مر َمـ ايمِم٣ٌمح إلم اظم٣ًمء ٓ ئمْمٝمف ايمتٚمقيـ 

... ؟!! سمٔمْمقين ايمٛم٣مس ومل أفمْمٝمتؿأٞمتؿ ـم٣مظمقن ظم٣مذا : ويٗمقل، ايم٤ًم وايمُمتؿ 

، ايمٌْم٣موم٥مَم٘مت٤م ايمتٚمقيـ يمتتحِمؾ فمعم ذه٤م إلم اي٣م َمً٘مكم : ايمت٣مصمــرهمٝمٗمقل يمف 
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، وايمرزق، وايمًٔم٣مدة، همٛمٔمْمٝمؽ ايمتٚمقيـ، ىمذيمؽ حمؾ ايمٖمالحوزمٔمد ذيمؽ سمٟمسمك 

 اظمًجد .  ، دموايمػمىم٥م ، وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م 

، واظمح٣مَمكم، واظمقـمٖمكم ،وايمِمٛم٣مع، وايمزراع، رايمتج٣م دمراه٣م ٞم ايمتلهم٣مظمُمٗم٥م 

ٕهنؿ مل حيِمٙمقا فمعم ايمٌْم٣موم٣مت َمـ زمٝم٦م اهلل  ،وايمرؤؽم٣مء، وإؿم٣ٌمء، واظمٜمٛمدؽمكم

 ،  وم٣مل سمٔم٣ملم ـَ ُهْؿ دِم َصالهِتِْؿ طَم٣مؾِمُٔمقَن  وَمْد َأهْمَٙمَح اظم٠ُْْمَِمٛمُقن  (1 )*ايم ِذي

َٔمْؾ يَمفُ   ووم٣مل سمٔم٣ملم ـْ َيت ِؼ اهلل َ جَيْ   (1. )خَمَْرصم٣مً  َوََم

.. تٜمد ٓزمٛمف أن ٓ حيت٣مج إلم ايمٕمغمجي، َمـ ؾمٔم٤م احلٝم٣مة ٥مؾمٔمٌ دمىمؾ رصمؾ 

زمؾ ، أو مج٣مفم٥م ،ضم٘مقَم٥م أييقىمٙمٛم٣م إلم  ومل، مل يؼمىمٛم٣م يت٣مَمك ه٘مذا ايمرؽمقل 

 ايمدٞمٝم٣م وأطمرة . دمضمتك ٞمتحِمؾ هب٣م فمعم ايمًٔم٣مدة ، أفمْم٣مٞم٣م ايمِمالة 

 

 ومقة ايمِمالة

 شمر ؟أٞمتؿ سمٗمقيمقن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم وايمِمالة همام إايمٛم٣مس يٗمقيمقن : 

 ، وايمِمقرة.واحلرىم٣مت، ٖمظٙمزم٣ميم، يمٝمس زمٚمجرد ايم٘مٙمٚم٥م وايمِمالة

يقصمد همٝمٜم٣م ايمرص٣مص ٓ يمق مل : ٛمدومٝم٥مَمثؾ ايمٌ، يتحِمؾ اإلٞم٣ًمن فمعم ايمٖمالح

 .ٞمًتٖمٝمد َمٛمٜم٣م
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ٕن اهلل ، ضمؾ َمُم٣مىمٙمٜمؿ دمضم٣مصم٥م يمٙمذه٣مب إلم أضمد  دم قاأهؾ اإليامن يمٝمً

 .(1)َمثؾ فمريش َمقؽمك َمًجدهؿ ايمًٌٝمط ايمذى فمريُمف دمأفمْم٣مهؿ 

وضم٘مك ، ذه٤م إلم اظمًجد وصعم ، وهم٣مظمٓمٙمقم إذا ـمٙمؿ ومل يذه٤م إلم احل٣مىمؿ 

ٌُُف إِن  .... ي٘مٖمٝمف وم٣مل سمٔم٣ملم  ضم٣ميمف أَم٣مم اهلل ، هم٣مهلل  ًْ ْؾ فَمعَم اهلل ِ هَمُٜمَق ضَم ـْ َيَتَقىم  َوََم

ٍء وَمْدراً  ( اهلل أفمْم٣مٞم٣م ايمِمالة أىمػم ومقة َمـ 1) اهلل َ زَم٣ميمُِغ َأَْمِرِه وَمْد صَمَٔمَؾ اهلل ُ يمُِ٘مؾِّ َرْ

ايمٗمٛم٣مزمؾ ، همٔمٛمدَم٣م سمٗمدَمقن يمٙمٛم٣مس ومقة صالسم٘مؿ اهلل يذه٤م ومقة ايمٗمٛمٌٙم٥م ... وي٘مقن 

ؽمٙمح٥م اإلؽمالم ... وخيرج َمـ ومٙمقهبؿ اإليامن زم٣مٕ دمؽ ايمٝمقم يقم دطمقهلؿ ذيم

: ؽمٙمح٥م ... ٞمٗمقلفمٛمدٞم٣م إ: ، همٔمٛمدَم٣م يٗمقيمقن  ومٙمقهبؿ اإليامن زم٣مهلل  دمويدطمؾ 

  (1 .)فمٛمدٞم٣م ايمِمالة .. فمٛمدٞم٣م اإليامن زم٣مهلل 

 حتٗمٝمؼ َمـ ويٚمٛمٔمقٞم٣م أَم٣مَمٛم٣م، يٗمٖمقا أن يًتْمٝمٔمقن ٓأصح٣مب ايمٝمٗمكم ايمٖم٣مؽمد 

، ٕن ايمٝمٗمكم ايمٖم٣مؽمد يمٝمس يمف أرصمؾ، همثٔم٣ٌمن َمقؽمك ايمتٗمط احلٝم٣مت ىمٙمٜم٣م، دٞم٣مَمٗم٣مص

وىم٣مٞم٦م سمريد أن سمٙمتٗمط ومٌم همرفمقن فمٙمٝمف ايمٙمٔمٛم٥م، هم٣مٞمٓمر إلم ديمٝمؾ ايمٛمٌقة ) َمٔمجزة 

( هم٘مٝمػ زمُمٟمن َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم وزمُمٟمن ايمٛمٌقة.. هم١مؾم٣مرة  ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك 

إلم ايمٗمٚمر ٕن  َمـ إؾم٣مرة ايمرؽمقل  وأومقى دم ايمِمالة ىم٣مٞم٦م أفمٓمؿ  ايمرؽمقل 
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 إلم ايمٗمٚمر ديمٝمؾ ايمٛمٌقة ) أي َمٔمجزة ايمٛمٌقة ( وإؾم٣مرة ايمٛمٌل  إؾم٣مرة ايمرؽمقل 

دم ايمِمالة سممميع وإواَمر أهمّمؾ َمـ ديمٝمؾ ايمٛمٌقة.. ٕن ديمٝمؾ ايمٛمٌقة ) اظمٔمجزة ( 

 .(1) صم٣مءت خلدَم٥م اظمٗمِمد ايمٛمٌقة وَم٣م صم٣مءت زمف َمـ أواَمر وسمممئم٣مت.

ـْ  ويمذا صم٣مء دم احلدي٧م: ٌُْد  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  َٞم٣مهمِعٍ  فَم ـُ  اهللِ  فَم  دِم  صَمَٙمَس  إَِذا فُمَٚمرَ  زْم

اَلةِ  ٌََتْٝمِف، فَمعَم  َيَدْيفِ  َوَوعَ  ايمِم  ٌَِٔمِف، َوَأؾَم٣مرَ  ُرىْم ٌََٔمَٜم٣م زم١ِمِْص ُه، َوَأسْم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  شُمؿ   زَمٌَمَ

لَ : () اهللِ َرؽُمقُل  ْٝمَْم٣منِ  فَمعَم  َأؾَمد   هَلِ ـَ  ايمُم  ِديدِ  َِم ٌ   َئْمٛمِل( 1)احْلَ  ً  (. 3) ٣مزَم٥مَ ايم

 تب يف تويرتكطالب جامعي 

ايمٝمقم دم ايمٗم٣مفم٥م دطمؾ فمٙمٝمٛم٣م ؿم٣ميم٤م صمديد يمٙمتق ؽمجؾ اظم٣مدة وايمٕمري٤م إٞمف ىم٣من 

ودم ٞمص اظمح٣مرضة ؽمٟمل ايمدىمتقر ؽم٠مال  -أىمرَم٘مؿ اهلل-ٓزمس صمقت )زمقت( 

نمّم٤م ايمدىمتقر  ،وىم٣مٞم٦م إصم٣مزمتف نمٙمط (1)ايمٌقت  ٙمٌسايمذي ي وصم٣موزمف ص٣مضمٌٛم٣م

: أٞم٣م َمـ ؽم٣مفم٥م َم٣م رأيتؽ سمٙمٌس ايمٌقت دم فمز ايمِمٝمػ ووم٣مل يمٙمْم٣ميم٤م ،َمـ اإلصم٣مزم٥م

 وأٞم٣م نم٣مؽمؾ يدي َمٛمؽ. 
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اهلل أٞمٔمؿ  :هم٘مؾ ايمْمالب وح٘مقا فمعم ايمْم٣ميم٤م.. وم٣مم ايمْم٣ميم٤م زم٘مؾ شمٗم٥م ووم٣مل

 زمٟمؾمٝم٣مء ىمثغمة يم٘مـ أطمذ َمٛم٘مؿ زيٛم٥م ايمٔمٗمؾ. 

، وايمدىمتقر زاد فمِمٌٝم٥م وومٌؾ َم٣م يتخذ ايمدىمتقر ايمّمحؽ فمـ ايمْمالب هم٘مػ

يم٤م َمـ فمعم ايم٘مرد ورهمع شمقزمف وإذ زمرصمٙمٝمف آشمٛمكم إصمراء زمحؼ ايمْم٣ميم٤م وم٣مم ايمْم٣م

زمالؽمتؽ وايمٌقت هق اجلزَم٥م ايمقضمٝمدة ايمتل سمًتقفم٤م ضمجؿ ايمرصمٙمكم 

 آصْمٛم٣مفمٝمتكم. 

 دَمقع.زم٣ميمايمدىمتقر ـمؾ َمٌٜمقر ظمدة دومٝمٗمتكم وأيمٕمك اظمح٣مرضة وفمٝمقٞمف ممتٙمئ٥م 

همال سمًتحٗمر َمـ أَم٣مَمؽ َمٜمام ىم٣مٞم٦م إؽم٣ٌمب .. أؽمقأ َم٣م حيِمؾ َمٛم٣م إٞمٛم٣م ضمكم 

 .ؽمٙمٌٝم٥م دم أضمدهؿ ُٞمخػم ىمؾ َمـ ضمقيمف وٓ ٞمخػمه هب٣م!ٞمرى 

ايمٙمٜمؿ أزل هذا ايمٔمٝم٤م َمـ فمٌدك  :وإهمّمؾ أن ٞمٗمػ زمكم يدي اهلل وٞمٗمقل يمف

 .همالن.. ٞمحـ ٞمجٝمد ايمتحدث فمـ زمٔمّمٛم٣م، ٓ َمع زمٔمّمٛم٣م

 ضمٗمٝمٗم٥م ايمدٞمٝم٣م

ـْ  زمٛمٔمٝمٚمٜم٣م اؾمتٕم٣مهلؿ دِم  وأهٙمٜم٣م َمثؾ ايمدٞمٝم٣م  احلنات َمـ ئمٗمٌٜمؿ َوََم٣م أطِمَرة فَم

ْٞمَٝم٣م ْهؾأَ  َمثؾ  همٟمَمرهؿ صمزيرة إلم هِبُؿْ  هم٣مٞمتٜم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م رىمٌقا ومقم َمثؾ نمٖمٙمتٜمؿ دِم  ايمد 

ُروج اظمالح ِٖمٝمٛم٥َم َُمُرور وطمقهمٜمؿ اإلزمْم٣مء، وضمذرهؿ احل٣مصم٥م يمَِٗمَّم٣مءِ  زم٣مخْلُ  ً  .ايم

ِٖمٝمٛم٥َم إلم وزم٣مدر ضم٣مصمتف زَمْٔمّمُٜمؿْ  همٗم٢م اجلزيرة، ٞمقاضمل دِم  همتٖمرومقا  ً  همِم٣مدف ايم

 .وأيمٝمٛمٜم٣م إَم٣مىمـ وؽمعأ همٟمطمذ طَم٣ميمًِٝم٣م، اظمَ٘م٣منَ 
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 ويًَٚمعَ  ايمٔمجٝم٥ٌم وأٞمقاره٣م أزه٣مره٣م إلم يٛمٓمر اجلزيرة، دِم  زَمْٔمّمُٜمؿْ  ووومػ

ِٖمٝمٛم٥َم، زمٖمقات َٞمْٖمًفُ  ضمدشمتف شُمؿ   أضمج٣مره٣م، ضمًـ وئمجٌف ؿمٝمقره٣م، ٞمٕماَمَت   ً  ايم

 .همٝمف همجٙمس َوٝمًِّٗم٣م ََمَ٘م٣مًٞم٣م إِٓ يِم٣مدف هَمَٙمؿْ  ذه٣مهب٣م وطمْمر َمروره٣م، وهفم٥م

 ََمٛمَْٜم٣م همحٚمؾ ايمٖم٣مئٗم٥م وإزه٣مر اظمًتحًٛم٥م، احلج٣مرة سمٙمؽ فمعم زَمْٔمّمُٜمؿْ  وأىم٤م

ِٖمٝمٛم٥َم دِم  جيد مل صَم٣مءَ  هَمَٙمام   محٙمف  ً  حمٚمقيمف همِم٣مر وٝمًٗم٣م، محٙمف وزاده َوٝمًِّٗم٣م، ََمَ٘م٣مًٞم٣م إِٓ ايم

ِٖمٝمٛم٥َم دِم  يَمفُ  جيد ومل زمًدا محٙمف َمـ جيد مل زمؾ ٞمٌذه فمعم يٗمدر ومل ووزم٣مًٓ  فَمَٙمْٝمِف، شمٗمالً   ً  ايم

 ذزمٙم٦م شُمؿ   ايمٛمداَم٥م، سمٛمٖمٔمف هَمَٙمؿْ  أطمذه، فمعم وٞمدم فمٛمٗمف فمعم همحٚمٙمف ََمْقِؤًم٣م،

 .ٞمتٛمٜم٣م وآذاه رائحتٜم٣م وسمٕمغمت إزه٣مر،

ِٖمٝمٛم٥َم، وٞمز ايمٕمٝم٣مض، سمٙمؽ دِم  زَمْٔمّمُٜمؿْ  وسمقيم٨م  ً  اظمالح إن ضَمت ك ٞمزهتف، دِم  وأزمٔمد ايم

ِٖمٝمٛم٥َم، دهمع فِمٛمَْد  زم٣ِميمٛم ٣مِس، ٞم٣مدى  ً ة همٜمق هٝمف،زمٚمال ٓؾمتٕم٣ميمف صقسمف، يٌٙمٕمف هَمَٙمؿْ  ايم  يتٛم٣مول سَم٣مر 

ة ايمثٚمر َمـ ة إزه٣مر سمٙمؽ يُمؿ وسَم٣مر   .إؾمج٣مر ضمًـ َمـ ئمج٤م وسَم٣مر 

 شمٝم٣مزمف، دِم  يتُم٧ٌم ؾمقك َمـ َمٛمٖمؽ نمغم فَمَٙمْٝمِف، خَيَرَج  ؽمٌع َمـ طم٣مئػ َذيمَِؽ  فمعم وهق

 َأوْ  فمقرسمف، وهيتؽ شمٝم٣مزمف، خيرق فمقؽم٨م َأوْ  زمدٞمف جيرح نمِمـ َأوْ  ومدَمٝمف دِم  ويدطمؾ

 .يٖمزفمف ه٣مئؾ صقت

ِٖمٝمٛم٥َم، حلؼ َمـ ه٠مٓء َمـ شُمؿ    ً  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايم٣ًمضمؾ، فمعم هماَمَت  َمقوع، همٝمٜم٣م يٌؼ ومل زم٣ميم

 ضَمت ك وصمٜمف فمعم همٜم٣مم سم٣مه َمـ َوَِمٛمُْٜمؿْ  احلٝم٣مت وهنُمتف ايم٣ًٌمع هم٣مهمؼمؽمتف هلقه، ؾمٕمٙمف َمـ

ْٞمٝم٣َم َأْهؾ َمث٣مل همَٜمَذا هٙمؽ،  َمقردهؿ وٞمًٝم٣مهنؿ ايمٔم٣مصمٙم٥م، زمحٓمقـمٜمؿ اؾمتٕم٣مهلؿ دِم  ايمد 

 (.1)َهُِمٝماًم  يِمغم وٞم٣ٌمت أضمج٣مر سمٕمره أن زم٣ميمٔم٣مومؾ أومٌح َوََم٣م أَمرهؿ، وفم٣موم٥ٌم
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 فمػمة يمٙمٚمٙمقك وايمرؤؽم٣مء

ىم٣من اظمٙمقك حييون جمٙمًٜمؿ ايمٔم٣مم زمٔمد ضمّمقر ايمٛم٣مس يم٘مل يٗمقم ايمٛم٣مس 

 .زمجامفمتٜمؿ يمتٔمٓمٝمٚمٜمؿ وٓ يٗمقَمقن ٕضمد 

ٙمام وىم٣من دم ايمٛم٣مس هبٙمقل، همه٣مرون ايمرؾمٝمد .. اخلٙمٝمٖم٥م  دم يقم َمـ إي٣مم دطمؾو

طمؾ ه٣مرون وومٌؾ صمٙمقؽمف فمعم ىمرؽمٝمف وم٣مم هبٙمقل وصمٙمس فمعم ىمرد اظمٙمؽ ومٌٙمف د

همٟمطمذ احلرس هبٙمقل وزمدأو جيٙمدوٞمف وييزمقٞمف ويرىمٙمقٞمف  ٣موزمٗمل ه٣مرون واومٖم

 أَم٣مم اظمٙمؽ وايمٛم٣مس ، همٟمطمذ هبٙمقل زم٣ميمٌ٘م٣مء زم٣ميمٔمقيؾ وايمِمٝم٣مح ايمٔم٣مرم وايمٌماخ

 فمٛمف. وزمٔمد همؼمة َمـ ايميب واجلٙمد وايمرىمؾ أَمر ه٣مرون ايمرؾمٝمد زم٣ميم٘مػ

 .ووم٣مل يمف ه٣مرون :هؾ أوصمٔمؽ ايميب واجلٙمد ؟وم٣مل هبٙمقل : ٓ ..!!

همٗم٣مل يمف ه٣مرون: إذن ظم٣مذا هذا ايمٌ٘م٣مء وايمٔمقيؾ وايمِمٝم٣مح وايمٌماخ إذا مل 

فمعم  ٝم٦م فمٙمٝمؽ وأفمقيم٦م فمعم ضم٣ميمؽ ومل أزمِؽ وم٣مل هبٙمقل: زم٘م.يقصمٔمؽ ايميب ؟

 .ٞمٖمز !

ٌماخ صدر ٙمٝمؽ وايمٌ٘م٣مء وايمهمٗم٣مل ه٣مرون : وىمٝمػ وايميب واجلٙمد وومع فم

: أٞم٣م صمٙم٦ًم فمعم هذا ايم٘مرد أومؾ َمـ دومٝمٗم٥م أٞم٣ميمٛمل َمـ همٗم٣مل هبٙمقل َمٛمؽ ؟!

 ايميب َمـ اجلٛمد واحلرس َم٣م ومد رأي٦م يمقٓ أن سمٟمَمرهؿ زم٣ميم٘مػ فمٛمل ظم٣م ىمٖمقا..

وأٞم٦م صم٣ميمس فمعم هذا ايم٘مرد ؽمٛمكم هم٘مؿ ؽمتحِمؾ فمٙمٝمف َمـ ايميب واجلٙمد 

ٙمٛمل ضم٣ميمؽ فمـ همٙمذا ؾمٕم، َمـ صمٛمد اهلل وَمالئ٘متف وضمرس صمٜمٛمؿ وٓ ي٘مػ فمٛمؽ

 ضم٣مرم وزم٘مٝم٦م فمٙمٝمؽ .



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

333  

فمتػم ىمالم هبٙمقل ضم٘مٚم٥م فمٙمٚمٝم٥م وفمٚمٙمٝم٥م َمع اهمٝمٗم٣مل : اؽمتحًٛمف احل٣مرضون و

وايمٖمْمٛم٥م دم ايمقفمظ  َم٣م همٝمف َمـ َمقومػ ؿمريػ وٞم٣مدر وفمجٝم٤م ويدل فمعم ايمذىم٣مء

 ويم٘مـ زمتٌمف حي٤ًم أويمف َمـ اجلٛمقن وايم٣ًٌمؿم٥م .

( ْٝمَس رِم َُمْٙمُؽ َِمٌْمَ َأيمَ ظم٣م دطمؾ اظمٟمَمقن َمٌم، وم٣مل: ومٌح اهلل همرفمقن إذ وم٣مل ) و

همامذا يمق رأى ايمٔمراق ؟!همٗم٣مل يمف ؽمٔمٝمد زمـ فمٖمغم : ٓ سمٗمؾ هذا ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم هم١من 

ْرَٞم٣م {: اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل:  (.1)} َئْمِرؾُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا َوََم٣م َووَمْقَُمفُ  همِْرفَمْقنُ  َيِْمٛمَعُ  ىَم٣منَ  ََم٣م َوَدَم 

وم٣مل ؽمٔمٝمد : ، ي٣م ؽمٔمٝمدهمام ـمٛمؽ زمًمء دَمره اهلل هذه زمٗمٝمتف ! همٗم٣مل: َم٣م ومٌمت 

شمؿ ومٙم٦م ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم ، يمٗمد زمٙمٕمٛم٣م أٞمف مل سم٘مـ أرض أفمٓمؿ َمـ َمٌم ، ومجٝمع 

إرض حيت٣مصمقن إيمٝمٜم٣م ، وىم٣مٞم٦م إهن٣مر زمٗمٛم٣مؿمر وصمًقر زمتٗمدير ، ضمتك إن اظم٣مء 

جيري حت٦م َمٛم٣مزهلؿ وأهمٛمٝمتٜمؿ حيًٌقٞمف َمتك ؾم٣مءوا، ويرؽمٙمقٞمف َمتك ؾم٣مءوا، 

ـ أويمف إلم آطمره َم٣م زمكم أؽمقان إلم رؾمٝمد ٓ وىم٣مٞم٦م ايم٣ًٌمسمكم زمح٣مهمتل ايمٛمٝمؾ َم

فمعم رأؽمٜم٣م يم٘مثرة  اسمٛمٗمْمع ، ويمٗمد ىم٣مٞم٦م اظمرأة خترج ضم٣مهة وٓ حتت٣مج َخ٣مر

 ايمُمجر ايمذي يًؼمه٣م فمـ ايمٔمٝمقن.

مم٣م يًٗمط همٝمٜم٣م  همٝمٚمتٙمئويمٗمد ىم٣مٞم٦م اظمرأة سمّمع اظم٘متؾ ) ايمقفم٣مء ( فمعم رأؽمٜم٣م 

 َمـ ايمٖم٣مىمٜم٥م دون أن متد يده٣م جلٚمٔمف.

٣م أن سمتحقل َمٌم َمـ صمٛم٥م ٓ َمثٝمؾ هل٣م فمعم وصمف إرض هم٘م٣من همرفمقن ؽمٌٌ

 .(1) إلم صحراء وم٣مضمٙم٥م إٓ ومٙمٝمال َمٛمٜم٣م وىمذيمؽ يٖمٔمؾ ايمٖمرافمكم !
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 حيرىمقن ايمقسمد

همرأى ، يٗم٣مل أن إزمٙمٝمس أراد ايمرضمٝمؾ َمـ َم٘م٣من ىم٣من يً٘مـ همٝمف َمع أزمٛم٣مئف

همذه٤م إلم ، أضمد أوٓده طمٝمٚم٥م همٗم٣مل ٓ ُأنم٣مدرن ضمتك أهمٔمٙمـ هبؿ إهم٣مفمٝمؾ

همٗم٣مم ، ووصمد اَمرأة حتٙم٤م هذه ايمٌٗمرة، قصمد زمٗمرة َمرزمقؿم٥م زمقسمدهم، اخلٝمٚم٥م

هم٣مٞمٗمٙم٤م احلٙمٝم٤م فمعم إرض ، همخ٣مهم٦م ايمٌٗمرة وه٣مصم٦م، همحرك ايمقسمد

، ٣مزمجقار أَمف وهك حتٙمٌٜم٣م همٗمتٙمتف دهًوده٦ًم ازمـ اظمرأة ايمذى ىم٣من جيٙمس 

همٕمّم٦ٌم اظمرأة همدهمٔم٦م ايمٌٗمرة ورضزمتٜم٣م زمُمدة وؿمٔمٛمتٜم٣م زم٣ميمً٘مكم ؿمٔمٛم٣م ممٝمت٣م 

 همْمٙمؼ كمهمج٣مء زوصمٜم٣م همرأى ؿمٖمٙمف وايمٌٗمرة َمٗمتقيم، َم٣مسم٦مهمًٗمْم٦م ايمٌٗمرة و

، همج٣مء ومقَمف هم٣مومتتٙمقا واؾمتٌ٘مقا، همج٣مء ومقَمٜم٣م هميزمقه، زوصمتف ورضهب٣م

ٓ رء همٗمط)  :وم٣مل⁉سمٔمج٤م إزمٙمٝمس همًٟمل ويمده وحيؽ َم٣م ايمذي همٔمٙم٦م 

 ضمرىم٦م ايمقسمد ( .

وهؿ ٓ ئمٙمٚمقن ، وه٘مذا يٓمـ إنمٙم٤م َمـ ايمٛم٣مس أهنؿ ٓ يٖمٔمٙمقن ؾمٝمئ٣م

همٗمط زمّمع ىمٙمامت زم٣مٕذن سمٗمٙم٤م احل٣مل رأؽم٣م فمعم فمٗم٤م  .أن زمّمع ىمٙمامت.

سم٤ًٌم اخلالف وسمُمٔمؾ اظمُم٣مىمؾ وسمٗمْمع إرضم٣مم وسمُمحـ إصمقاء وختْمػ 

 ايمٖمرضم٥م وسمٗمِض فمعم ايمٌٜمج٥م وسم٘من ايمٗمٙمقب

 ،،،همٗمط حيرىمقن ايمقسمد،،،    ‼شمؿ يٓمـ ايمٖم٣مفمؾ أٞمف مل يٖمٔمؾ ؾمٝمئ٣م
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 اظمجٛمقن احل٘مٝمؿ

ده وٝمقف، همٟمضمي اإلَم٣مم ضمي جمٛمقن إلم جمٙمس إَم٣مم اظمًجد وىم٣من فمٛم

: ٛمقن إلَم٣مم اظمًجدمترًا، وؿمٙم٤م َمـ اظمجٛمقن أن يٗمًٚمف زمكم احلّمقر، همٗم٣مل اظمج

 أأومًٚمف ىمٗمًٚم٥ِم ايمٛم٣مِس أم ىمٗمًٚم٥ِم اهلل ؟!همٗم٣مل يمف اإلَم٣مم : اومًٚمف ىمٗمًٚم٥ِم ايمٛم٣مِس.

همٟمطمذ اظمجٛمقن ؿمٌؼ ايمتٚمر، وأفمْمك ىمؾ واضمٍد َمـ احلّمقر شمالث مترات، 

 م.وووع زمٗمٝم٥م ايمْمٌؼ أَم٣مم اإلَم٣م

همجٚمع اظمجٛمقن ايمتٚمر ، وأفمْمك ، فمٛمده٣م وم٣مل اإلَم٣مم: أومًٚمف ىمٗمًٚم٥م اهلل !

 .!، وايمرازمع َمأل ضمجرهءرإول مترة، وايمث٣مين ضمٖمٛم٥م ، وايمث٣ميم٧م ٓ 

يمٗمد أراد اظمجٛمقن أن يٗمقل هلؿ إن هلل ضم٘مٚم٥م دم  همّمحؽ احل٣مرضون ؿمقياًل ..

ؿ اظم٣مل مل ئمد يمف دم احلٝم٣مة ايمتٖم٣موت، يمق ُأفمْمل ايمٛم٣مس ىمٙمٜم ، وإن أمجؾ َم٣م ءرىمؾ 

ويمق أفمْمل ىمٙمٜمؿ ايمٔمٙمؿ  ومٝمٚم٥م ..ويمق ُأفمْمل ىمٙمٜمؿ ايمِمح٥م َم٣م ىم٣من يمٙمِمح٥م ومٝمٚم٥م..

 َم٣م ىم٣من يمٙمٔمٙمؿ ومٝمٚم٥م.

، وأن هلل ضم٘مٚم٥م ٓ ٞمدرىمٜم٣م زمٔمٗمٙمٛم٣م زمٔمّم٣م ّه احلٝم٣مة أن ُي٘مٚمؾ ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ

ايمٗم٣مس، همحكم ئمْمل اهلل اظم٣مل يمف ضم٘مٚم٥م، وضمكم يٚمً٘مف يمف ضم٘مٚم٥م، وأٞمف يمٝمس 

هلل ىمام ٞمُمت٘مل َمقزع ايمتٚمر إذا ضمرَمٛم٣م !! ٕن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمُمت٘مل ا

 هق يمف ، وإذا ضمرَمٛم٣م همٗمد ضمرَمٛم٣م مم٣م يمٝمس يمٛم٣م أؽم٣مؽم٣ًم ! إذا أفمْم٣مٞم٣م همٗمد أفمْم٣مٞم٣م َم٣م

ويمق ٞمٓمرٞم٣م إلم احلٝم٣مة يمقصمدٞم٣مه٣م نمغم َمت٣ًموي٥م ، هلذا ٞمٔمتٗمد أن همٝمٜم٣م إصمح٣مهم٣ًم، 

 فم٣مدل، هلذا وزع زم٣ميمٔمدل ويم٘مـ هٛم٣ميمؽ َمٌدأ أؽمٚمك َمـ اظم٣ًمواة، هق ايمٔمدل، واهلل
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ٓ زم٣مظم٣ًمواة، ٕن اظم٣ًمواة حتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م إصمح٣مهم٣ًم أضمٝم٣مٞم٣ًم، وَمـ ُأفمْمل اظم٣مل ٞمحـ 

ٓ ٞمٔمرف َم٣م ايمذي ُأطمذ َمٛمف دم اظمٗم٣مزمؾ ، ويمٛم٘مـ فمعم يٗمكم أن اهلل يمق ىمُمػ يمٛم٣م 

ضُمج٤م ايمٕمٝم٤م َم٣م اطمؼمٞم٣م ٕٞمٖمًٛم٣م إٓ َم٣م اطمت٣مره ؽمٌح٣مٞمف يمٛم٣م، ويم٘مٛمٛم٣م ٞمٛمٓمر إلم ايمدٞمٝم٣م 

٣م ىمؾ ؾمئ، وأهن٣م اظمحْم٥م إطمغمة يمٛمٝمؾ ايمٛمِمٝم٤م وايمرزق، هٛم٣مك آطمرة، ؽمتٟمت ىمٟمهن

ٓحم٣ميم٥م، وؽمٛمرى ىمٝمػ سمتحٗمؼ ايمٔمدايم٥م اظمْمٙمٗم٥م، وأن ايمٔمْم٣مء احلٗمٝمٗمل هٛم٣مك ، 

 واحلرَم٣من احلٗمٝمٗمل هٛم٣مك.

اظم٣مل مل ي٘مـ يقَم٣ًم َمٔمٝم٣مرًا حل٤م اهلل يمٙمٔمٌد، همٗمد أفمْمك اظم٣مل واظمٙمؽ ظمـ 

اهلداي٥م إٓ ظمـ أضم٤ّم، ويمق ىم٣من اظم٣مل ديمٝماًل فمعم  أزمٕمّمٜمؿ وأضمٌٜمؿ، ويم٘مٛمف مل ئمطِ 

حم٥ٌم اهلل يمٙمٛم٣مس ظم٣م َمٙمؽ ايمٛمٚمرود إرض َمـ َمُم٣مرومٜم٣م إلم َمٕم٣مرهب٣م ، وظم٣م َمّم٦م 

 إؾمٜمر وٓ يقومد دم زمٝم٦م ايمٛمٌّل ) صؾ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ( ٞم٣مر يمْمٔم٣مم !!

 َمـ أطمٙمص ايمٛمٝم٥م رزومف اهلل فمعم ٞمٝمتف

همًٟميمف أطمقه أؽمد ، ٖمؼمة ؿمقيٙم٥ممل يتزوج ٞمجؿ ايمديـ أيقب )أَمغم سم٘مري٦م( يم

ٓ أصمد َمـ  همٗم٣مل يمف ٞمجؿ ايمديـ :، ايمديـ ؾمغماىمقه فمـ ؽم٤ٌم فمزوهمف فمـ ايمزواج

وم٣مل: ازمٛم٥م ، زمٛم٥م َمـ ؟اوم٣مل: ، همٗم٣مل يمف أؽمد ايمديـ : أٓ أطمْم٤م يمؽ، سمِمٙمح رم

همرد فمٙمٝمف ، ايمًٙمْم٣من حمٚمد زمـ َمٙمؽ ؾم٣مه ايمًٙمْم٣من ايمًٙمجقومل أو ازمٛم٥م وزير اظمٙمؽ

همرد ، همتٔمج٤م َمٛمف وم٣مئال : وَمـ يِمٙمح يمؽ ؟، قن رمٞمجؿ ايمديـ: إهنؿ ٓ يِمٙمح

فمٙمٝمف ٞمجؿ ايمديـ : إٞمام أريد زوصم٥م ص٣محل٥م سمٟمطمذ زمٝمدي إرم اجلٛم٥م وأٞمج٤م َمٛمٜم٣م ويمدا 

أؽمد ، حتًـ سمرزمٝمتف ضمتل يُم٤م وي٘مقن هم٣مرؽًم٣م وئمٝمد يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٝم٦م اظمٗمدس
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: همرد فمٙمٝمف ٞمجؿ ايمديـ ايمديـ مل ئمجٌف ىمالم أطمٝمف همٗم٣مل يمف: وَمـ أيـ يمؽ هبذه ؟!

 .ـ أطمٙمص هلل ايمٛمٝم٥م رزومف اهللَم

ودم يقم َمـ آي٣مم ىم٣من ٞمجؿ ايمديـ جيٙمس إلم ؾمٝمخ َمـ ايمُمٝمقخ دم َمًجد 

همج٣مءت همت٣مة سمٛم٣مدي فمعم ايمُمٝمخ َمـ وراء ايمًت٣مر ، دم سم٘مري٦م يتحدث َمٔمف

همٝمًٚمع ٞمجؿ ايمديـ ايمُمٝمخ وهق ، هم٣مؽمتٟمذن ايمُمٝمخ َمـ ٞمجؿ ايمديـ يمٝم٘مٙمؿ ايمٖمت٣مة

همٗم٣ميم٦م يمف ايمٖمت٣مة : ، تف إلم زمٝمت٘مؿ يمٝمخْمٌؽظم٣مذا رددت ايمٖمتك ايمذي أرؽمٙم يٗمقل هل٣م:

همٗم٣مل هل٣م ، يِمٙمح رم وٞمٔمؿ ايمٖمتك هق َمـ اجلامل واظم٘م٣مٞم٥م ، ويم٘مٛمف ٓ !أهي٣م ايمُمٝمخ

 اجلٛم٥مهمٗم٣ميم٦م يمف: ؽمٝمدي ايمُمٝمخ، أريد همتًك يٟمطمذ زمٝمدي إلم ؟،ايمُمٝمخ: وَم٣مذا سمريديـ

 . وأٞمج٤م َمٛمف ويمًدا يِمٌح هم٣مرؽًم٣م ئمٝمد يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٝم٦م اظمٗمدس

ٛمجؿ ايمديـ رهمض ، همس ايم٘مٙمامت ايمتل وم٣مهل٣م ٞمجؿ ايمديـ ٕطمٝمفاهلل أىمػم ٞمٖم)) 

وىمذيمؽ ايمٖمت٣مة رهمّم٦م ، زمٛم٦م ايمًٙمْم٣من وزمٛم٦م ايمقزير وَم٣م هلؿ َمـ اظم٘م٣مٞم٥م واجلامل

ىمالِه٣م يريد  ؟،ىمؾ هذا َمـ أصمؾ َم٣مذا ، ايمٖمتك ايمذي يمف َمـ اظم٘م٣مٞم٥م واجلامل واظم٣مل

 ((.ٗمدسَمـ يٟمطمذ زمٝمديف إلم اجلٛم٥م ويٛمج٣ٌمن هم٣مرؽم٣م ئمٝمد يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٝم٦م اظم

أهي٣م ايمُمٝمخ أريد أن أسمزوج َمـ هذه  :همٗم٣مم ٞمجؿ ايمديـ وٞم٣مدى فمعم ايمُمٝمخ

هذه َمـ أريده٣م  :همٗم٣مل يمف ٞمجؿ ايمديـ، همٗم٣مل يمف ايمُمٝمخ : إهن٣م َمـ همٗمراء احلل، ايمٖمت٣مة

 همتزوج ٞمجؿ ايمديـ أيقب َمـ هذه ايمٖمت٣مة.، 

ٌح همٟمٞمج٦ٌم يمٛمجؿ ايمديـ ويمًدا أص.. وزم٣ميمٖمٔمؾ َمـ أطمٙمص ايمٛمٝم٥م رزومف اهلل فمعم ٞمٝمتف

 ) صالح ايمديـ إيقيب (: هم٣مرؽًم٣م أفم٣مد يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٝم٦م اظمٗمدس أٓ وهق

 هذا هق سمراشمٛم٣م وهذا هق ايمذي جي٤م ان يدرس ٕزمٛم٣مئٛم٣م.
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 ؿم٣مهٝم٥م سمْمٜمل ؿمٔم٣مَمٜم٣م زمذىمر اهلل

يٗمقل أضمدهؿ: دطمٙم٦م َمرة زمٝم٦م صمدي، همقصمدت صمدت سمْمٌخ رز      

ح٥م زمٝمده٣م ويمٖم٦م ٞمٓمري أهن٣م ىم٣مٞم٦م حترك ايمرز زمحٙمٝم٤م زمٝمد، وحتٚمؾ ايمًٌ زمحٙمٝم٤م،

هم٣ميمتٖمت٦م إرم  .همًٟميمتٜم٣م: ىمؿ حيت٣مج ايمرز زمحٙمٝم٤م َمـ ايمقوم٦م ىمل يٛمتٜمل؟ .إطمرى

وهل سمٌتًؿ ازمت٣ًمَم٥م سمٖمٝمض ٞمقرًا ويمْمٖم٣ًم ومج٣مًٓ وسمذىمر اهلل زمًٌحتٜم٣م ووم٣ميم٦م: 

 )حيت٣مج أيمػ ٓ إيمف إٓ اهلل(.

إهن٣م إضمدى أهار ايمػمىم٥م وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وايمًٔم٣مدة، أن سمٟمىمؾ ؿمٔم٣مَم٣ًم سمقومٝم٦م 

 إيمف إٓ اهلل( أيمػ َمرة همقومف وضمقيمف.ؿمٌخف ومقل: )ٓ 

 .وىمٝمػ ؽمٝم٘مقن سمٟمشمغمه فمعم آىمٙمف، هم٘مٝمػ ؽمٝم٘مقن ضم٣مل ذيمؽ ايمْمٔم٣مم

 وومٝمؾ يمرصمؾ: ىمؿ َم٣ًمهم٥م زمكم َمٛمزيمؽ وحمؾ فمٚمٙمؽ؟ وم٣مل ؽمٌٔمامئ٥م سمًٌٝمح٥م.

 ابن الملك المسرف على نفسه بالمعاصي
ٞمٖمؼ ُرِوَي أّن نُمالَم٣ًم ىم٣من ازمـ َمٙمؽ...همُتقدم أزمقه وطمّٙمػ يمُف َم٣مًٓ ىمثغمًا، همٟم

، همٟمسمك فمعم ومقٍم زرفمقا َمٔمٜم٣م يمٝمٙمتف يٗمِض زاٞمٝم٥م فمـ يٌح٧م وطمرجاجلٚمٝمع ، 

همٔمِج٤م مم٣م رأى وأىمٚمَؾ  ،زرفم٣ًم ضمتك إذا اؽمتحِمد زرفُمٜمؿ أنمرومقُه زم٣مظم٣مء

ؿمريٗمف هم١مذا زمرصُمٍؾ حي٣مول محؾ صخرٍة همثُٗمٙم٦م فمٙمٝمف ومل يٗمدر فمعم محٙمٜم٣م همج٣مَء 

اؽمتٕمرازمُف  زمِمخرٍة شم٣مٞمٝم٥م همقؤمٜم٣م همقق إولم همخّػ فمٙمٝمف محٙمٜم٣م همزاد

 .وسمٔمجٌف

همٚم٢م ضمتك رأى ؾم٣مًة ومد أَمًَؽ هب٣م َخ٥ًم رصم٣مل، رصمٌؾ راىم٤ٌِم فمٙمٝمٜم٣م، وهل 
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ٌُٜم٣م، 
راىم٥ٌم فمعم رصمؾ، وآطمر ومد أطمذ زمذٞمٌٜم٣م، وآطمر ومد أطمذ زمٗمرٞمٝمٜم٣م، وآطمر حيٙمِ

  .همٗم٣مل َم٣م أفمج٤م َم٣م رأي٦م

شمّؿ وصؾ إلم اظمديٛم٥م هم١مذا زمُمٝمٍخ زمٝمدِه فمِم٣م، همٗم٣مل يمف ي٣م ؾمٝمخ رأي٦ُم دم ؿمريٗمل 

 .وم٣مل : ىمٝمــــػ ؟..فمج٣مئ٤م

وم٣مل: رأي٦ُم ومقَم٣ًم ومد زرفمقا زرفم٣ًم َمـ صٖم٣مهتؿ ىمذا وىمذا يزرفمقن شُمّؿ 

يٕمرومقن َم٣م زرفمقا ،وم٣مل ايمُمٝمخ: هذا َمثؾ، أراد اهلل سمٔم٣ملم أن يريؽ ومقَم٣ًم فمٚمٙمقا 

ايمِم٣محل٣مت شمؿ طمتٚمقا زم٣مظمٔم٣ميص، وؽم٣مءت طم٣ممِتَُتٜمؿ همٟمضمٌط اهلُل أفمامهلؿ، وأَم٣م ايمذي 

ٜم٣م شم٣مٞمٝم٥م همٝمحٚمٙمٜم٣م همٜمذا َمثؾ رصمٍؾ فمٚمؾ طمْمٝمئ٥م ٓ يْمٝمُؼ محؾ صخرة همٝمّمؿ إيمٝم

همٔمٓمٚم٦م فمٛمده وىمػُمت يمديف همٙمؿ يٗمدر فمعم محٙمٜم٣م همزّيـ يمُف ايمُمٝمْم٣مُن هذه اخلْمٝمئ٥م 

هم١مذا فمٚمؾ طمْمٝمئ٥ًم ُأطمرى ه٣مٞم٦م فمٙمٝمف هم١مذا فمٚمؾ شم٣ميمث٣ًم سمٔمّقد ذيمؽ واؽمقد ومٙمٌف همٙمؿ 

 . يُمٔمر زم٣مخِلتِؿ وايمْمٌِع فمعم ومٙمٌف

ن فمٙمٝمٜم٣م َُمٙمقُك ايمزَم٣من، وايمراىم٥ٌم فمٙمٝمٜمؿ وأَم٣م ايمُم٣مة همٜمذا َمثُؾ ايمدٞمٝم٣م هم٣ميمراىمٌق

هؿ اظم٣ًمىمكَم وايمُٖمٗمراء، وايمذي ومد أطمذ زمذٞمٌٜم٣م هق ايمذي وَمٌُمَ فُمٚمره وأصمُٙمف ومل 

يٌؼ َمٛمف إّٓ ايمٗمٙمٝمؾ وهق ٓ يدري ، وايمذي أطمذ زمٗمرٞمٝمٜم٣م هم٣ميمذي ٓ يِمٝم٤ُم اظمٔمٝمُم٥م 

 . ٣محإّٓ زم٣ميمتّٔم٤م وايم٘مّد وأَم٣م احل٣ميمٌقن َمـ رضفمٜم٣م همٜمؿ ايمتج٣مر وأصح٣مِب إرزم

 .ايمزاٞمٝم٥م ايمٖمالٞمٝم٥م ؟ ه٣م ومد همٜمٚم٦م همٟميـ َمٛمزل :وم٣مل ايمٕمالم

أٞم٣م َمٙمُؽ ، ُأٍف يمؽ ومد ُوفِمٓم٦َم همٙمؿ سمتِٔمظ وُزصمرَت همٙمؿ سمٛمزصمر:همٗم٣مل ايمُمٝمخ 

 .اظمقت همٗمٌض روضمف
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 صنع طعاما لأهل المسجد
 رزق أضمد اظمًٙمٚمكم زمٚمقيمقد همٔمؼ فمٛمف زمُم٣مة، ،أطمذ زم٣محلدي٧م ايمٛمٌقي:

رواه َأزُمق داود،  ". َوَٓ َيْٟمىُمْؾ ؿمَٔم٣مََمَؽ إِٓ  سَمِٗمل  ٓ سُمَِم٣مضم٤ْم إِٓ  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم، "

  .(1) . وايمؼمَمذي زم١مؽِْمٛم٣َمٍد ٓ زمْٟمس زمِفِ 

، وومرأ واصْمح٤م َمٔمف أضمد زمٛمٝمف ذه٤م يمِمالة ايمٔمُم٣مء دم اظمًجدهم

اإلَم٣مم دم ايمٔمُم٣مء زمًقرت: ايمتكم وايمزيتقن، وايم٘م٣مهمرون،  وَم٣م أن اٞمتٜم٦م 

ه٤م إلم ايمٌٝم٦م ٕٞمتٓمر ايمّمٝمقف، ايمِمالة، إذ زم٣ميمرصمؾ يٗمقل ٓزمٛمف، أٞم٣م أذ

 وأٞم٦م افمزم ىمؾ اظمِمٙمكم. 

وىم٣من آزمـ ذىمٝم٣م همقومػ فمعم زم٣مب اظمًجد، وؽمٟمل واضمدا واضمدا ىمؾ 

واضمد فمعم اٞمٖمراد، َم٣مذا ومرأ اإلَم٣مم دم صالة ايمٔمُم٣مء، همٌٔمّمٜمؿ يٗمقل: زم٣ميمتكم 

: زم٣ميمتكم وايمزيتقن وايمزيتقن وايم٘م٣مهمرون، وزمٔمّمٜمؿ يٗمقل ٓ أدري، همٚمـ وم٣مل

أيب دم اٞمتٓم٣مرك، وَمـ  ،ل يمف: اذه٤م إلم زمٝمتٛم٣م يمتٛم٣مول ايمٔمُم٣مءوايم٘م٣مهمرون، وم٣م

 :: أيـ اظمِمٙمقن؟ وم٣ملسمرىمف، همٙمام ذه٤م إلم زمٝمتف، وم٣مل أزمقهوم٣مل: ٓ أدري 

ه٠مٓء ايمذيـ أَم٣مَمؽ، وم٣مل: ي٣م زمٛمل! سمرىمتٜمؿ دم اظمًجد ىمثغم، وم٣مل: ٞمٔمؿ! 

  ويم٘مـ ىمثغم َمٛمٜمؿ مل يِمِؾ.
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 لا بالوصول مكلف بالسير
 يتٌؼ مل يثرب، إلم َم٘م٥م َمـ وأصح٣مزمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل هجرة زمٔمد

 .ؽمٛمٜمؿ وىمػم ظمروٜمؿ هي٣مصمروا مل اظمًٙمٚمكم َمـ ومٙمٝمؾ فمدد إٓ َم٘م٥م دم

 ايمِمح٣ميب ايمًـ وىمػم اظمرض ضمًٌٜمؿ ايمذيـ ايمِمح٣مزم٥م ه٠مٓء زمكم َمـ وىم٣من

 ايمًٖمر َمُمٗم٥م يتحٚمؾ أن يًتْمع فمٛمف(مل اهلل )ريض صمٛمدب زمـ وٚمرة:اجلٙمٝمؾ

 .َمرنماًم  ٥مَم٘م دم همٓمؾ ايمِمحراء وضمرارة

ىمام دم أؽم٣ٌمب  اظمممىمكم، ـمٜمراين زمكم ايمٌٗم٣مء يتحٚمؾ مل فمٛمف اهلل ريض ويم٘مٛمف

ـُ  وَم٣مَل  ايمٛمزول يمٙمقاضمدي: ٌ ٣مسٍ  ازْم ٌُْد  ىَم٣منَ : فَمَْم٣مءٍ  ِرَواَي٥مِ  دِم  فَم ـِ  فَم مْحَ ـُ  ايمر   فَمْقٍف  زْم

ػِمُ  ٥مَ  َأْهَؾ  خُيْ ـَ  همِٝمِٜمؿْ  َيٛمِْزُل  زماَِم  ََم٘م  َي٥مَ  هَمَ٘مَت٤َم  ايْمُٗمْرآِن، َِم ْٔ ـَ  إِن   }:َٞمَزيَم٦ْم  ايم تِل ا  ايم ِذي

٣مُهؿُ  ِٜمؿْ  ـَم٣مظمِِل اظْمَاَلئَِ٘م٥مُ  سَمَقهم  ًِ ٙمُِٚمقنَ  وَمَرَأَه٣م هَمَٙمام   {َأْٞمُٖم ًْ ـُ  ضَمٌِٝم٤ُم  وَم٣مَل  اظْمُ  َوْٚمَرةَ  زْم

ْٝمثِل   ٌَٛمِٝمفِ  ايمٙم 
٦ُم  هَم١ميِنِّ  امْحُِٙمقيِن : ىَمٌغًِما ؾَمْٝمًخ٣م َوىَم٣منَ  يمِ ًْ ـَ  يَم َتّْمَٔمِٖمكمَ  َِم ًْ  َٓ  َوإيِنِّ  اظْمُ

يرٍ  فَمعَم  زَمٛمُقهُ  هَمَحَٚمَٙمفُ . ايمْم ِريِؼ  إلَِم  َأْهَتِدي ًٜم٣م َهِ ٙمغ زم همٙمام اظمديٛم٥م، إلَِم  َُمَتَقصمِّ

َف  شايمت ٛمِْٔمٝمؿَ » َؼ  اظْمَْقِت، فَمعَم  َأْذَ ُٜمؿ  : َووَم٣مَل  ؾِماَميمِفِ  فَمعَم  َيِٚمٝمٛمَفُ  هَمَِمٖم   يَمَؽ  َهِذهِ  ايمٙم 

 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   -اهلل ِ َرؽُمقلِ  َيُد  زَم٣مَئَمْتَؽ  ٣مَمَ  فَمعَم  ُأزَم٣مئُِمَؽ  يمَِرؽُمقيمَِؽ  َوَهِذهِ 

ٌََٙمغَ  مَحِٝمًدا، َوََم٣مَت  -َوؽَمٙم ؿَ  هُ  هَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   -اهلل ِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مَب  طَمػَمُ

َي٥مَ  هِ َهذِ  همٝمف سمٔم٣ملم اهلل هَمَٟمْٞمَزَل  َأصْمًرا، َأسَمؿ   يَمَ٘م٣منَ  اظْمَِديٛم٥َمَ  َواذَم  يَمقْ : هَمَٗم٣ميُمقا -َوؽَمٙم ؿَ  ْٔ  ا

َْرضِ ٱ دِم  جَيِْد  هلل ِٱ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  هُي٣َمصِمرْ  َوََمـ } نَماًم  ْٕ ُرْج  َوََمـ ۚ َوؽَمَٔم٥مً  ىَمثغًِما َُمَرَٰ  خَيْ



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

342  

 فَمعَم  َۚأصْمُرهُ  َووَمعَ  هَمَٗمْد  ظمَْْقُت ٱ ُيْدِرىْمفُ  شُمؿ   َوَرؽُمقيمِفِ  هلل ِٱ إلَِم  َُمَٜم٣مصِمًرا زَمْٝمتِفِ  َِۚمـ

ضِمٝماًم  انَمُٖمقرً  هلل ُٱ هلل ِ َوىَم٣منَ ٱ  .(1( )1){ر 

 مل ىمقٞمف رنمؿ ُيتعم، ومرآن همٝمف ٞمزل زمٟمن نمغمه حيزه مل ذهًم٣م وٚمرة همح٣مز

 .اظمديٛم٥م إلم يِمؾ

 متقت أن اظمٜمؿ آطمره، إلم سمِمؾ أن يُمؼمط ٓ ؿمقيؾ، اهلل الم هم٣ميمْمريؼ

 .همٝمف وأٞم٦م

 متقت أن ي٘مٖمٝمؽ ويم٘مـ يمٙمٜمدف، سمِمؾ أن همٝمف يُمؼمط ٓ اهلل َمع ايمٔمٚمؾ

 . هلل ٞمٝمتؽ داَم٦م َم٣م إيمٝمف ايمْمريؼ دم وسمًغم سمٔمٚمؾ وأٞم٦م

 .طمْم٣مهم٥م وايمٖمتـ ؤمٝمٖم٥م هم٣ميمٗمٙمقب اهلل إلم َمًغمىمؿ فمعم ضم٣مهمٓمقا

 ايمٗمرآن ىم٣ميمٌحر يٛمٓمػ ايمٗمٙمقب

ىم٣من هٛم٣مك رصمؾ يٗمرأ ايمٗمرآن زم٘مثرة ويم٘مـ ٓ حيٖمظ َمٛمف ؾمٝمئ٣م، ؽمٟميمف ازمٛمف 

 ن حتٖمظ َمٛمف ؾمٝمئ٣م ؟! أايمِمٕمغم َم٣م ايمٖم٣مئدة َمـ ومرائتؽ دون 

ألت ؽمٙم٥م ايمٗمش هذه َم٣مًء َمـ ايمٌحر، همٗم٣مل ؽمٟمطمػمك ٓضمٗم٣م اذا َم :همٗم٣مل يمف

ىم٣مٞم٦م ايمًٙم٥م سمًتخدم يمٛمٗمؾ ايمٖمحؿ،  صمرب، :همٗم٣مل يمف ،ن اَمأله٣مأَمًتحٝمؾ  :ايمقيمد

ويم٘مـ اظم٣مء سمنب  ،زمنفم٥م ٞمحق أزمٝمف وذه٤مايمٌحر  وَمأله٣م َمـايمِمٌل همٟمطمذه٣م 

 .ب: صمرب شم٣مٞمٝم٥م !َمٛمٜم٣م : همٗم٣مل ٕزمٝمف : ٓ هم٣مئدة، همٗم٣مل إ
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ب شم٣ميمث٥م ورازمٔم٥م وطم٣مَم٥ًم دون صمدوى ، همٖمٔمؾ همٙمؿ يٛمجح زم١مضمّم٣مر اظم٣مء وصمر

ب ٓزمٛمف : أمل يٚم٘مـ أن ٞمٚمأله٣م زم٣مظم٣مء، همٗم٣مل إ ٓ :ووم٣مل ٕزمٝمف ،هم٣مفمؼماه ايمتٔم٤م

يب ىم٣مٞم٦م َمتًخ٥م َمـ أسمالضمظ ؾمٝمئ٣م فمعم ايمًٙم٥م؟! هٛم٣م سمٛمٌف ايمِمٌل همٗم٣مل: ٞمٔمؿ ي٣م 

زمٗم٣مي٣م ايمٖمحؿ وأن أصٌح٦م ٞمٓمٝمٖم٥م مت٣مَم٣م، همٗم٣مل آب ٓزمٛمف : وهذا مت٣مَم٣م َم٣م يٖمٔمٙمف 

وؽم٣مطمٜم٣م، وايمٗمرآن ىمامء ايمٌحر ٟمآن زمٗمٙمٌؽ، هم٣ميمدٞمٝم٣م وأفمامهل٣م ومد متأل ومٙمٌؽ زمايمٗمر

 .يٛمٓمػ صدرك ضمتك يمق مل حتٖمظ َمٛمف ؾمٝمئ٣م !

هل :  ()إن أول َم٣م ٞمزل َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد رؽمقل اهلل 

جتٔمؾ فمدم ومدرسمؽ فمعم ضمٖمظ  همالضمٖمظ . ا.. ومل يٛمزل اهلل فمٙمٝمف ىمٙمٚم٥م  اومرأىمٙمٚم٥م 

 ٙمُمٝمْم٣من إلم ٞمٖمًؽ وومٙمٌؽ يمٝمٌٔمدك فمـ ومراءسمف .ايمٗمرآن َمدطمال يم

 ؾمٝمخ٥م ومٌٝمٙم٥م زمكم صم٣ٌمل أهمريٗمٝم٣م

دفمقٞم٣م ٞمًتٚمع إلم ايمُمٝمخ حمٚمقد زىمري٣م وهق ضمدشمٛم٣م َمـ َمديٛم٥م )سمقٞمجل( هذا 

احلدي٧م ايمذي يُمٌف إؽم٣مؿمغم، ويمٔمٙمف رؽم٣ميم٥م يم٘مؾ َمًٙمؿ هيٚمف أَمر ايمدفمقة إلم ديـ 

 اهلل احلؼ. 

تحديد َمـ َمديٛم٥م )ايمٙمد( ايمُمٝمخ حمٚمقد همٙمًْمٝمٛمل َمـ فمرب ايمداطمؾ وزم٣ميم

وهذه اظمديٛم٥م خيتٙمط همٝمٜم٣م اظمًٙمٚمقن وايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى وأنمٙم٤م ؽم٘م٣مهن٣م َمـ ايمٝمٜمقد 

وسمٔمتػم هذه اظمديٛم٥م أىمثر َمدن ايمداطمؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ٞمُم٣مؿم٣م دم ايمتٌٙمٝمغ، وهمٝمٜم٣م أىمػم 

م همٖمل آطمر َم٠ممتر يمٙمجامفم٥م ضمي دم اظمرىمز 1948َمرىمز دم همٙمًْمكم اظمحتٙم٥م فم٣مم 

ايمدفم٣مة، وخيرج ايم٘مثغم َمـ هذا اظمرىمز دفم٣مة إلم اهلل دم ىمؾ أىمثر َمـ ؽمتامئ٥م َمـ 
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ايمداطمؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل وىمذيمؽ إلم َمديٛم٥م ايمٗمدس، وومد صمرى سمُم٘مٝمؾ أىمثر َمـ 

َخًكم ؾم٣مزم٣م دم آطمر طمروج يمٙمجامفم٥م إلم اظمًجد إومٍم زمؾ وطمرج إَم٣مم اظمًجد 

 إومٍم َمع اجلامفم٥م أرزمٔم٥م أؾمٜمر. 

ٝمٛمل إلم َمٔمٓمؿ أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل وخترج اجلامفم٣مت ايمدفمقي٥م َمـ ايمداطمؾ ايمٖمٙمًْم

 حت٦م نمْم٣مء اجلقاز ايمذي حيٚمٙمقٞمف. 

ودم هذه ايمٗمِم٥م ايمٔمجٝم٥ٌم صمدا طمرج ؽمت٥م فممم دافمٝم٥م َمـ )ايمٙمد( وأَمغمهؿ 

ايمُمٝمخ حمٚمقد زىمري٣م ظمدة ؽمٛم٥م، دم إردن وومْمر وزاَمٌٝم٣م وٞم٣مَمٝمٌٝم٣م وصمٛمقب أهمريٗمٝم٣م، 

صٙمقا هذا ودم صمٛمقب أهمريٗمٝم٣م يقصمد رازمع أىمػم َمرىمز يمٙمتٌٙمٝمغ دم ايمٔم٣ممل، همٙمام و

 اظمرىمز وم٣مل ايمُمٝمخ زىمري٣م يمإلطمقة دم ؾمقرى اظمرىمز :

ٞمحـ مل ٞمخرج َمـ زمالدٞم٣م يمألىمؾ وايمممب وايمٛمقم وايمّمٝم٣مهم٥م، زمؾ ٞمريد أن 

 ٞمخرج إلم َم٘م٣من مل سمِمٙمف ومدم َمًٙمؿ ومٌٙمٛم٣م. 

همٗمٝمؾ هلؿ: إذن ؽمٛمرسمٌ٘مؿ إلم َمٛمْمٗم٥م اجل٣ٌمل، وهل َمٛمْمٗم٥م ومٌٙمٝم٥م وشمٛمٝم٥م زمٔمٝمدة، 

٣مئؾ َمـ يًتٟمذن يم٘مؿ وٓزمد أن خيرج َمٔم٘مؿ فمدد يم٘مـ ٓزمد أن ٞمرؽمؾ إلم سمٙمؽ ايمٗمٌ

 ىمٌغم َمٛم٣م. 

همٟمرؽمٙمقا رؽمقٓ إلم سمٙمؽ ايمٗم٣ٌمئؾ همٔم٣مد زمٔمد أرزمٔم٥م أي٣مم حيٚمؾ َمٔمف اظمقاهمٗم٥م، 

همتحرك ؽمتقن دافمٝم٥م إلم سمٙمؽ اجل٣ٌمل ايمقفمرة َمتقىمٙمكم فمعم اهلل ايمقاضمد ايمٗمٜم٣مر، 

رة ضمتك ٞمزيمقا دم إضمدى سمٙمؽ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمقشمٛمٝم٥م ايمٌدائٝم٥م، دم زمٝمقت َمـ احلج٣م

اظمرصقص٥م وايمٗمش واحلْم٤م وإطمُم٣مب، وىم٣من َمٔمٜمؿ َمؼمصمؿ أهمريٗمل أؽمٙمؿ َمٛمذ 
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ؽمٛمقات فمعم يد مج٣مفم٥م زم٣مىمًت٣مٞمٝم٥م، وهذا اظمؼمصمؿ َمٙمؿ زمٟمضمقال ايمٗم٣ٌمئؾ وسمرىمٝمٌتٜمؿ 

 وؿمريٗم٥م سمٖم٘مغمهؿ، وىم٣من ايمُمٝمخ حمٚمقد زىمري٣م يت٘مٙمؿ زم٣مإلٞمجٙمٝمزي٥م .

ٌٝمٙم٥م(، وم٣مل همٙمام ٞمزيمقا هٛم٣مك ومٝمؾ هلؿ: ٓزمد أن ي٘مقن ٞمزويم٘مؿ فمٛمد )ؾمٝمخ٥م ايمٗم

أن ؾمٝمخ هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م اَمرأة، همدطمٙمٛم٣م زمٝمتٜم٣م  سمٖم٣مصمٟمتايمُمٝمخ حمٚمقد : دم احلٗمٝمٗم٥م أٞم٣م 

همقصمدٞم٣مه زمٝمت٣م صٕمغما َمٌٛمٝم٣م زم٣محلج٣مرة ايمًٌٝمْم٥م وَمًٗمقف زم٣ميمٗمش ووصمدٞم٣مه٣م جتٙمس 

فمعم ىمرد فمعم افمت٣ٌمر أٞمف فمرش يمزفمٝمٚم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م، وومٌؾ أن أزمدأ ايم٘مالم َمٔمٜم٣م وم٣مل 

ظمٖمت٣مح همٟمصدق اهلل َمٔمٜم٣م همٙمق أؽمٙمٚم٦م ؽمتًٙمؿ ايمٗمٌٝمٙم٥م رم اظمؼمصمؿ : هذه اظمرأة هل ا

ىمٙمٜم٣م وإن رهمّم٦م اإلؽمالم همٙمـ يًٙمؿ أضمد، وم٣مل : همتذىمرت ومِم٥م إؽمالم ؽمٔمد زمـ 

َمٔم٣مذ وأؽمٝمد زمـ احلّمغم، همٌدأت احلدي٧م َمٔمٜم٣م فمـ اخل٣ميمؼ ايمقاضمد وفمـ فمٓمٚمتف 

وومدرسمف واؽمتْمردت َمٔمٜم٣م دم ايمتقضمٝمد وىمٙمٚمتٜم٣م فمـ ضم٣مصم٥م ايمٌممي٥م يمألٞمٌٝم٣مء 

اظمٔم٣مد وفمقدة ايمٛم٣مس يمٙمحٝم٣مة زمٔمد اظمقت واجلٛم٥م وايمٛم٣مر واحل٣ًمب. وايمرؽمؾ وفمـ 

.إيمخ، واظمؼمصمؿ يؼمصمؿ ضمتك ؾمٔمرت أين أرهٗم٦م همتقومٖم٦م، همقمج٦م اظمرأة وؿم٣مل 

 صٚمتٜم٣م شمؿ وم٣ميم٦م :

َمٛمذ ؽمٛمقات َم٣مت صمد يمٛم٣م وىم٣من هق ؾمٝمخ ايمٗمٌٝمٙم٥م ويم٘مٛمف ومٌؾ أن يٚمقت وهق 

 ضمؾ ٞمًٚمع همٗم٣مل: فمعم همراش اظمقت دفم٣م وصمٜم٣مء ايمٗمٌٝمٙم٥م وىمٛم٦م أٞم٣م وزوصمل ايمرا

إٞم٘مؿ سمٔمٝمُمقن ضمٝم٣مة زم٣مئ٥ًم همٙمٝمس َمٔم٘مؿ ديـ وٓ دٞمٝم٣م وأٞم٣م أن دم آطمر أي٣مم 

ضمٝم٣مت هم١مذا صم٣مءىمؿ ديـ َم٣ٌمرك سمرون همٝمف طمغما يم٘مؿ هم٣مومٌٙمقه، شمؿ مل يٙم٧ٌم ىمثغما 

ضمتك َم٣مت، همخٙمٖمف زوصمل فمعم زفم٣مَم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م شمؿ َم٣مت شمؿ طمٙمٖم٦م أٞم٣م زوصمل فمعم 
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يدفمقٞم٣م إلم أي ديـ، وفمعم هذا همٟمٞم٣م أومٌؾ ىمؾ  ايمٗمٌٝمٙم٥م، وَمٛمذ ذيمؽ احلكم مل يٟمسمٛم٣م أضمد

 َم٣م سمٖمّمٙمتؿ زمف َمـ ايمممح وايمٌٝم٣من. 

وم٣مل : همٜمٙمٙمٛم٣م وىمػمٞم٣م، همممضمٛم٣م هل٣م َمٔمٛمك ايمُمٜم٣مدسمكم شمؿ ؿم٣ميمٌٛم٣مه٣م أن سمٛمْمٗمٜم٣م 

زم٣ميمٔمرزمٝم٥م همٛمْمٗمتٜم٣م وىم٣من َمُمٜمدا ٓ يقصػ، شمؿ وم٣ميم٦م : أٞمتؿ اٞمتٓمروا هٛم٣م وؽمقف 

َم٣م سمٖمّمٙمتؿ زمٔمروف فمقم،  أرؽمؾ إلم ومقَمل يمٝمجتٚمٔمقا وأٞمتؿ افمروقا فمٙمٝمٜمؿ ىمؾ

شمؿ أرؽمٙم٦م َمـ يدفمقهؿ همتجٚمٔمقا ضمقل زمٝمتٜم٣م همقومػ همٝمٜمؿ ايمُمٝمخ حمٚمقد زىمري٣م 

طمْمٝم٣ٌم يدفمقهؿ إلم اإلؽمالم واظمؼمصمؿ يؼمصمؿ همٙمام أىمٚمؾ وومٖم٦م زفمٝمٚمتٜمؿ همٝمٜمؿ 

طمْمٝم٥ٌم همٗم٣ميم٦م هلؿ : اٞمٓمروا إلم ضم٣ميمٛم٣م وزم٠مؽمٛم٣م وضمٝم٣مسمٛم٣م هؾ سمريدون أن ٞمٛمتٗمؾ َمـ 

آطمر ىمالَمٜم٣م أطمػمهتؿ أهن٣م أؽمٙمٚم٦م وأهن٣م ومٌٙم٦م  هذا ايم٠ٌمس إلم ايمٛم٣مر...... ودم

ىمؾ َم٣م وم٣ميمف ايمُمٝمخ ايمٔمريب، شمؿ وومػ ايمُمٝمخ حمٚمقد دم َم٘م٣من َمرسمٖمع يردد 

 ايمُمٜم٣مدسمكم وهؿ يرددون وراءه وىم٣مٞمقا أىمثر َمـ ؽمتامئ٥م. 

وم٣مل ايمُمٝمخ : ؾمٔمرت أن اجل٣ٌمل ىمٙمٜم٣م سمردد ايمُمٜم٣مدسمكم َمٔمٛم٣م ومل يٌؼ أضمد َمٛم٣م 

 إٓ وؽم٣ميم٦م دَمقفمف َمدرارا. 

اإلطمقة دم اجلٚمقع يممضمقن هلؿ اإلؽمالم وىم٣من َمٔمٛم٣م َمـ أضم٣ٌمب  شمؿ سمٖمرق

صمٛمقيب أهمريٗمٝم٣م أرزمٔم٥م وأرزمٔمقن أطم٣م. شمؿ صمٙمًٛم٣م َمع ايمزفمٝمٚم٥م همٗم٣ميم٦م : ٞمحـ ٞمحت٣مج 

َمٛم٘مؿ دفم٣مة َمـ أهؾ زمٙمدٞم٣م يٗمٝمٚمقن َمٔمٛم٣م ضمتك ٞمتٔمٙمؿ اإلؽمالم ٕٞمٛمل رأيت٘مؿ 

٣ٌمرك زم٘مؾ سمٖمٔمٙمقن أؾمٝم٣مء حتت٣مج إلم َمٔمٙمؿ)سمٗمِمد ايمِمالة( ٞمحـ ومٌٙمٛم٣م هذا ايمديـ اظم

سمٖم٣مصٝمٙمف وٞمريد أن ٞمتٔمٙمٚمف ضمتك ٞمِمٌح َمثٙم٘مؿ ويمق يم٘مؿ زوصم٣مت وأطمقات 
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 وزمٛم٣مت َمًٙمامت َمثٙم٘مؿ أضميوهـ َمٔم٘مؿ يمٝمٔمٙمٚمـ ايمٛم٣ًمء. 

وم٣مل : همٗمٙمٛم٣م هل٣م ؽمقف ٞمٔمقد ايمٙمٝمٙم٥م إلم اظمرىمز وٞمٟمسمٝم٘مؿ نمدا وَمٔمٛم٣م زمٔمض ايمٛم٣ًمء 

 وَم٣م حتت٣مصمقن إيمٝمف َمـ شمٝم٣مب ؽم٣مسمرة يمٙمِمالة.

َمُمٜمقدا. همتحٚمس اإلطمقة واصْمحٌقا همٔمدٞم٣م إلم اظمرىمز وىم٣من يقَم٣م 

زوصم٣مهتؿ وزمٛم٣مهتؿ ضمتك فمددت فممميـ اَمرأة وأطمذوا َمٔمٜمؿ ايم٘مثغم َمـ ايمثٝم٣مب 

 ايمٛم٣ًمئٝم٥م . 

ٛم٣م هلؿ َمًجدا ًهمٟمؽم ،طمرون ضمتك أصٌحٛم٣م سمًٔمكم دافمٝم٥موطمرج َمٔمٛم٣م آ

همتٔمٙمٚمقا ايمِمالة وأرىم٣من اإلؽمالم وزمٔمض ايمًقر، ، وَم٘مثٛم٣م همٝمٜمؿ ؾمٜمرا ىم٣مَمال 

ايمزفمٝمٚم٥م ووم٣ميم٦م: إن وراء هذه اجل٣ٌمل ايم٘مثغم َمـ  وومٌؾ أن ٞمٕم٣مدرهؿ اؽمتدفمتٛمل

ايمٗم٣ٌمئؾ َمثٙمٛم٣م وايمذي إن فمروتؿ فمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمروتٚمقه فمٙمٝمٛم٣م همٙمـ يرهمّمقه همال يٙمٝمؼ 

 زم٘مؿ أن سمؼمىمقا ه٠مٓء ايمٛم٣مس يٚمقسمقن فمعم ايمقشمٛمٝم٥م.

همٗمٙم٦م هل٣م: ٞمحـ ايمٔمرب اٞمتٜم٦م أن َمدة طمروصمٛم٣م ويمٛم٣م ارسم٣ٌمؿم٣مسمٛم٣م ويم٘مـ 

ٞمرسم٤م َمـ يٗمٝمؿ َمٔم٘مؿ زمُم٘مؾ دائؿ، وأفمدك ؽمقف يٟمسمٝم٘مؿ إضم٣ٌمب َمـ اظمرىمز و

 أين ؽمٟمفمقد إيمٝم٘مؿ اظمرة ايمٗم٣مدَم٥م دم فمدد ىمٌغم َمـ ايمٔمرب. 

همٙمام زمدأٞم٣م ٞمتجٜمز يمٙمٔمقدة صم٣مءت همت٣مة صٕمغمة ؽمٚمٝمٛم٣مه٣م َمريؿ صم٣مءت جتري 

ٞمحقي ضمتك وومٖم٦م أَم٣مَمل همٗمرات ؽمقرة ايمٖم٣محت٥م زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ودَمقفمٜم٣م جتري 

ٌل فمٙمؿ وِه٣م ؾم٣مزم٣من ؽمٛمٕم٣ميمٝم٣من فمعم طمدهي٣م. وم٣مل ايمُمٝمخ: شمؿ صمرى سمٔمٝمكم ؿم٣ميم

يمإلوم٣مَم٥م ايمدائٚم٥م َمع ايمٗمٌٝمٙم٥م إلوم٣مَم٥م اجلٚمٔم٥م واجلامفم٥م وسمٔمٙمٝمؿ اإلؽمالم وايمدفمقة إيمٝمف، 
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 وصمٔمؾ اظمرىمز َمـ وٚمـ زمراجمف َمت٣مزمٔم٥م هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م .

 همٟميـ أٞمتؿ أهي٣م ايمدفم٣مة ايمٔمرب؟ ايمٔم٣ممل يٛمتٓمرىمؿ؟ همٜمؾ َمـ َمُمٚمر؟

 إياك والعيوب
 فمٖم٣من زمـ فمثامن َم٣ًموئ رم ٤ماىمت :يمألفمٚمش فمٌداظمٙمؽ زمـ هُم٣مم وم٣مل

 زمٔمد: أَّم٣م....ايمرضمٝمؿ ايمرمحـ اهلل زمًؿ: إفمٚمش إيمٝمف هم٘مت٤م فمقم وَمٛم٣موم٤م

 َمٛم٣موم٤م يمٔمقم   ىم٣من ويمق.. رضسمؽ َم٣م إرض أهؾ َم٣ًموئ يمٔمثامن ىم٣من همٙمق

 ؾمٕمٙمؽ ي٘مقن أن هم١مي٣مك ٞمٖمًؽ زمخقيِم٥م همٔمٙمٝمؽ... ٞمٖمٔمتؽ َم٣م إرض أهؾ

 ايمٛم٣مس وضمًٛم٣مت! فمٙمٝمٜم٣م حت٣مؽم٤م ٓ هم١مٞمؽ وزٓسمف وؽمٗمْم٣مسمف همالن فمٝمقب ايمُم٣منمؾ

 وزي٣مدة ؽمٝمئ٣مسمؽ َمـ وايمتقزم٥م فمٝمقزمؽ زم١مصالح ٞمٖمًؽ هم٣مؾمٕمؾ يمؽ ٓ ٕٞمٖمًٜمؿ

 . ىمت٣مزمؽ دم ايم٣ٌمومٝم٥م همٜمل ضمًٛم٣مسمؽ

 ..!!! ايمٛم٣مس زمٔمٝمقب اٞمُمٕم٣ميمف ايمٔمٌد طمنان همٔمالَم٥م

وم٣مل ايمٛمقوي رمحف اهلل: زمٙمٕمٛم٣م أن ومس زمـ ؽم٣مفمدة، وأىمثؿ زمـ صٝمٖمل اصمتٚمٔم٣م، 

ازمـ آدم َمـ ايمٔمٝمقب؟! همٗم٣مل: هل أىمثر َمـ همٗم٣مل أضمدِه٣م يمِم٣مضمٌف: ىمؿ وصمدت دم 

أن حتٍم، وايمذي أضمِمٝمتف: شمامٞمٝم٥م آٓف فمٝم٤م، همقصمدت طمِمٙم٥ًم إن اؽمتٔمٚمٙمتٜم٣م 

 ؽمؼمت ايمٔمٝمقب ىمٙمٜم٣م، وم٣مل: َم٣م هل؟ وم٣مل: ضمٖمظ ايمٙم٣ًمن. 

 تقرأيه  أن قبل القرآن فيك رأيت
 ٞم٣مئٚم٥م همقصمدهت٣م اظمريّم٥م( ايمٛمٌماٞمٝم٥م) صم٣مرهت٣م يمزي٣مرة (َمًٙمٚم٥م) اَمرأة ذه٦ٌم

 ٞمًتُمٖمل همٛمحـ اهلل ىمت٣مب َمـ زمًمء أرومٝمؽ دفمٝمٛمل :هل٣م همٗم٣ميم٦م ٣مهمراؾمٜم دم
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 ..!زم٣ميمٗمرآن

 أؾمٔمر ٕين اظم٣مء َمـ ؾمٝمئ٣م افمْمٝمٛمل ذيمؽ ومٌؾ ويم٘مـ: اجل٣مرة هل٣م همٗم٣ميم٦م

 سمرهمع أن اجل٣مرة َمٛمٜم٣م ؿمٙم٦ٌم شمؿ َمٛمف وؽمٗمتٜم٣م اظم٣مء هل٣م وصمٙم٦ٌم همٛمٜمّم٦م زم٣ميمٔمْمش

 َمٛمذ ئ٣مؾمٝم أىمؾ مل: اجل٣مرة وم٣ميم٦م شمؿ ايمقؽم٣مدة هل٣م رهمٔم٦م وأيّم٣م ايمقؽم٣مدة، فمـ رأؽمٜم٣م

 ..!ايمْمٔم٣مم َمـ ؾمٝمئ٣م رم ٦ِم صمٙمٌ همٜمال ،ئمٝمٛمٛمل َمـ أصمد وٓ أي٣مم

 وأسم٦م إٓ دوم٣مئؼ متضِ  ومل سمٟمىمٙمٝمٛمف ٣مئٝمؾم يمؽ ؽمٟمصمٙم٤م ضم٣مٓ: اظمرأة هل٣م همٗم٣ميم٦م

 .!!وؾمٌٔم٦م ايمْمٔم٣مم اجل٣مرة اىمٚمٙم٦م أن وزمٔمد.... ايمْمٔم٣مم َمـ وؿم٣مب يمذ زمام اجل٣مرة

 اجل٣مرة هل٣م وم٣ميم٦م ٣مفمٛمده ايمٗمرآن َمـ ؾمٝمئ٣م يمؽ اومرأ هؾ:  اظمرأة هل٣م وم٣ميم٦م

 ..!!سمٗمرأيف أن ومٌؾ ايمٗمرآن همٝمؽ رأي٦م ويم٘مٛمل:

 ضمًـ َمـ ٞمحـ َمـ سمٔمرف ايمٛم٣مس ٞمجٔمؾ ايمٗمِم٥م: أن هذه َمـ احل٘مٚم٥م

 .!!آرض فمعم يٚمًم ومرآٞم٣م همٙمٛم٘مـ... وأطمالومٛم٣م وَمٔم٣مَمٙمتٛم٣م سمٌمهمٛم٣م

 .وأطمالومؽ ؽمٙمقىمؽ دم ايمديـ أرى دفمٛمل زمّؾ  ايمديـ فمـ ىمثغما حتدشّمٛمل ٓ

 ضارة الشعوب الإسلاميةمن أروع الأمثلة على ح
 ضم٣مسمؿ زمـ فمدي َمثؾ صح٣مزمٝم٣م سمرى أن ايمرمح٥م َمٔم٣مين َمـ فمٛمٜمؿ روي َم٣م إولم 

 . " ضمؼ فمٙمٝمٛم٣م وهلـ يمٛم٣م صم٣مرات إهنـ " ويٗمقل يمٙمٛمٚمؾ اخلٌز يٖم٦م ىم٣من

 فمٛمد يمف همٝمٗمقل زمٔمغم يمف ي٘مقن ايمدرداء أيب َمثؾ صح٣مزمٝم٣م سمرى أن وإروع

 . " ؿم٣مومتؽ همقق أمحٙمؽ مل ١مينهم رزمؽ إلم خت٣مصٚمٛمل ٓ ايمٌٔمغم أهي٣م ي٣م " اظمقت

 زمٔمض وَمٔمف ؿمريؼ دم يٚمًم ىم٣من ايمُمغمازي إؽمح٣مق ىمٟميب ىمٌغما إَم٣مَم٣م وأن
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 فمٙمٚم٦م أَم٣م ":  يمف ووم٣مل ايمُمٝمخ همٛمٜم٣مه ص٣مضمٌف همزصمره ىمٙم٤م يمف همٔمرض ، أصح٣مزمف

 . " ؟ وزمٝمٛمف زمٝمٛمٛم٣م َمُمؼمك ايمْمريؼ أن

 مكارم الأخلاق
 مجٙم٥م دم وىم٣من ٥مأَمٝم زمٛمل َمـ رصم٣مل اطمتٖم٦م ايمٔم٣ٌمس زمٛمل إلم اخلالهم٥م أهمّم٦م ظم٣م

 داود أطمذ أن إلم َمتخٖمٝم٣مً  يزل ومل فمٌداظمٙمؽ، زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ اطمتٖمك َمـ

،  اظمح٣مرضة ضمًـ أدي٣ٌم زمٙمٝمٕم٣مً  رصمالً  إزمراهٝمؿ وىم٣من ايمًٖم٣مح، ايمٔم٣ٌمس أيب َمـ أَم٣مٞم٣مً 

 ؿمقيالً  زَم٣مٞم٣مً  َم٘مث٦م يمٗمد: يقَم٣مً  يمف همٗم٣مل ايمًٖم٣مح اظم٠مَمٛمكم أَمغم فمٛمد وىم٣من يمف ضمٓمقة

 ؟. سم٘مدير أي٣مم ىم٣مٞم٦م هم١مهن٣م اطمتٖم٣مئؽ دم رأي٦م َم٣م فمج٤مزمٟم همحدشمٛمل خمتٖمٝم٣مً 

 دم خمتٖمٝم٣مً  ىمٛم٦م يمٗمد ضمديثل، َمـ أفمج٤م ممتع وهؾ اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م: وم٣مل

 ايم٘مقهم٥م َمـ طمرصم٦م ؽمقد زمٟمفمالم أٞم٣م إذ ذيمؽ فمعم أٞم٣م همٌٝمٛمام ايمٌْمح٣مء إلم أٞمٓمر َمٛمزل

 أيـ أفمرف َم٣م واهلل َمتٛم٘مرًا، همخرصم٦م سمْمٙمٌٛمل أهن٣م ذهٛمل دم همقومع ايمٌٌمة سمريد

 ؟. أذه٤م أيـ إلم وٓ أسمقصمف

 ومري٣ٌم ووومٖم٦م ، ايمرضم٥ٌم أفمرف ٓ وأٞم٣م َمٔمروهم٥م، ؿمريؼ نمغم َمـ ايم٘مقهم٥م همٟمسمٝم٦م

 أصح٣مزمف َمـ مج٣مفم٥م وَمٔمف همرؽم٣مً  راىم٤ٌم  وهق ، اهلٝمئ٥م ضمًـ رصمٌؾ  وإذا ، ايم٣ٌمب َمـ

 ؟. ضم٣مصم٥م أيمؽ: رم وم٣مل ، َمرسم٣مزم٣مً  واومٖم٣مً  همرآين ايمرضم٥ٌم همدطمؾ ونمٙمامٞمف

 .  زمٚمٛمزيمؽ ٣مرواؽمتج ايمٗمتؾ َمـ طم٣مئػ نمري٤م ومٙم٦م

 ( . احلجرة يٗمِمد) يمؽ هذه: ووم٣مل داره ضمجرة إلم همدطمٙم٦م ، ادطمؾ وم٣مل

 َمْمٔمؿ َمـ أضم٤م َم٣م ىمؾ دم وآٞمٝم٥م همرش َمـ إيمٝمف أضمت٣مج َم٣مىمٛم٦م رم وهٝمٟم
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 ومط ؽمٟميمٛمل َم٣م اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م واهلل ، ؿمقيٙم٥م َمدة فمٛمده همٟمومٚم٦م ، وَمٙمٌس وَمممب

 ىمٟمٞمف َمتٟمؽمٖم٣مً  َمتٔم٣ٌمً  قدوئم يقم ىمؾ دم يرىم٤م ذاك إذ وىم٣من أطم٣مف، ممـ وٓ أٞم٣م َمـ

 َمتٟمؽمٖم٣مً  َمتٔم٣ٌمً  وسمٟمت يقمٍ  ىمؾ سمرىم٤م أراك: يقَم٣مً  يمف همٗمٙم٦م ، جيده مل ؾمٝمئ٣مً  يْمٙم٤م

 . ؟ هم٣مسمؽ ؾمٝمئ٣مً  سمْمٙم٤م ىمٟمٞمؽ

 وأٞم٣م ، َمتخٍػ  أٞمف وزمٙمٕمٛمل أيب ومتؾ فمٌداظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ إن:  همٗم٣مل

 . هذا زمًٝمٖمل َمٛمف شمٟمري همآطمذ أصمده يمٔمقم أؿمٙمٌف

 َمٛمزل إلم ؽم٣مومٛمل ايمذي زمختل وؾم٠مم هريب َمـ اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م واهلل همتٔمج٦ٌم

 اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م احلٝم٣مة واهلل هم٘مره٦م َمٛمل، شمٟمره ويْمٙم٤م ومتقم، يريد رصمؾ

 ؽم٤ٌم وفمـ أزمٝمف اؽمؿ فمـ ايمرصمؾ همًٟميم٦م ، ايمُمدة َمـ ٞم٣ميمٛمل ظم٣م اظمقت واؽمتٔمجٙم٦م

 أديمؽ أن ضمٗمؽ فمقم وصم٤م ومد هذا ي٣م: همٗمٙم٦م صحٝمح وهق اخلػم، همٔمرهم٦م ومتٙمف

 . اخلْمقة يمؽ وأومرب أزمٝمؽ وم٣مسمؾ فمعم

 زمثٟمر طمذ أٞم٣م هق:  ؟ ومٙم٦م أصمده أيـ:  وم٣مل. ٞمٔمؿ:  ومٙم٦م ؟ هق أيـ أسمٔمٙمؿ: وم٣مل

 ىمذا يقم ومتٙمتف أٞم٣م واهلل: ومٙم٦م احلٝم٣مة. وىمره٦م آطمتٖم٣مء َمّّمؽ أـمٛمؽ: .وم٣مل أزمٝمؽ

 ىمقٞمف واوْمرب وصمٜمف وارزَمّد  يمقٞمف سمٕمغم صدومل فمٙمؿ همٙمام .وىمذا ىمذا زم٤ًٌم وىمذا

 ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم نمداً  همًٝمٙمٗم٣مك أيب أَم٣م: ووم٣مل رأؽمف رهمع شمؿ ٥مؽم٣مفم همْمرق فمٝمٛم٣مه وامحّرت

 طم٣مهمٝم٥م. فمٙمٝمف ختٖمك ٓ َمـ فمٛمد حي٣مىمٚمؽ

 فمٛمل اطمرج أصمرت، ويم٘مـ وومد ٞمزيقم َمّمٝمع وٓ ذَمتل خمتٖمر همٕمغم أٞم٣م وأَم٣م

 صٛمدوق إلم اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م وشم٤م شمؿ ، ايمٝمقم زمٔمد فمٙمٝمؽ ٞمٖمز َمـ آَمـ ٓ هم١مين
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 هم٘مره٦م ، طمٖم٣مئؽ فمعم هب٣م واؽمتٔمـ هذه طمذ: همٗم٣مل ديٛم٣مر. أيمػ همٝمٜم٣م سة همٟمطمرج

 (.1) . اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م رأيتف رصمؾ أىمرم وهق فمٛمده َمـ وطمرصم٦م.  أطمذه٣م

 مثل مشهور: " احنا دافنينه سوا "
 أرزمٔم٥م ٞمحق ئٌمد ايمذي ايمٗمٌقر ٕضمد(  طم٣مدَم٣مً )  ؽم٣مدٞم٣م أن وومِمتف: حي٘مك

 سمٙمٚمٝمذ يمف ىم٣من ايمٌٙمد فمـ(  َمؼمات ىمٝمٙمق ؽم٦م ئم٣مدل ومديٚم٥م ومٝم٣مس وضمدة)  همراؽمخ

 َمٛمٜم٣م يمديف أن يقَم٣م همرأى ايمٗمٌقر زوار يٗمدَمٜم٣م ايمتل ايمٛمذور فمعم َمٔمف ئمٝمش همٗمغم

 مح٣مر فمٛمده وىم٣من رضوري٣مسمف، َمـ يمٕمغمه٣م حمت٣مج وأٞمف يمف رضوري٥م نمغم أؾمٝم٣مء

َم٣م  زمثٚمٛمٜم٣م ويُمؼمي يمٌٝمٔمٜم٣م ايمٌٙمدة إلم احلامر فمعم احلقائ٨م حمٚمال سمٙمٚمٝمذه همٟمرؽمؾ

 ٓ إذ ضم٣مئرا همٌٗمل( ،  َم٣مت) احلامر ٞمٖمؼ ايمْمريؼ شمٙم٧م ٞمحق ايمتٙمٚمٝمذ ؽم٣مر همٙمام، يريد

 صم٣مٞم٤م همجٙمس، احل٣مصم٣مت سمرك يٚم٘مٛمف وٓ، احلامر ـمٜمر فمعم َم٣م ىم٣من محؾ يٚم٘مٛمف

 طم٣مرصم٣م صمٝمش َمع ايمٌٙمدة أَمغم زمف همٚمر،  فمٙمٝمٜم٣م ايمؼماب زم١مه٣ميم٥م يتٙمٜمك وأطمذ اجلٝمٖم٥م

 ضمقائ٨م وَمٔمف ايمؼماب َمـ ىمقَم٥م أَم٣مم ايمٕمالم رأى همٙمام اخلقارج، زمٔمض يمتٟمدي٤م

 إويمٝم٣مء ومٌقر َمـ ومػما اظم٘م٣من هذا حت٦م إن: وم٣مل هذه؟ وَم٣م هٛم٣م؟ سمٖمٔمؾ َم٣مذا ؽمٟميمف

: وم٣مل. يمٌٛمٝم٣مهن٣م اخلغم أهؾ أضمد اٞمتٓمر: وم٣مل وم٥ٌم؟ فمٙمٝمف يٌـ مل َم٣م يمف: وم٣مل. ؽم٣مدٞمف وأٞم٣م

 يمف يٌذيمقن زم٣مخلقارج وإذا همذه٤م، زمٛم٣مء أضمًـ أزمٛمٝمف هذه ؽمٖمرت دم ٞمجح٦م إن

 ايمقرم ذيمؽ ان ٔمتٗمداَم ىم٣من ويمٔمٙمف، زمقفمده ووذم َمنورا همٔم٣مد طم٣مؤمكم ايمْم٣مفم٥م

 ايمُمٝمخ وذيمؽ أؾمٜمر زمؾ أي٣مم وَمرت ٞمج٣مضمف دم ايم٤ًٌم ىم٣من إي٣مه ووفمده وزمرىمتف
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 زمٔمد وطم٣مص٥م يمألومرب ص٣مرت إذ ايمٛمذور َمـ رء إيمٝمف يِمؾ مل ايمٗمديؿ َمرومده فمٛمد

، ايم٤ًٌم يمغمى ايمٌٙمد إلم يمٙمُمخقص ايمُمٝمخ هم٣موْمر، إَمغم زمقاؽمْم٥م ٞمجح أن

 ايمزائريـ ورأى :ومٌؾ َمـ ده٣مٜمٔمي مل وم٥ٌم ايمْمريؼ دم همرأى، سمٙمٚمٝمذه فمـ ويًٟمل

 إَمر إن ي٣م أؽمت٣مذي: وم٣مل َم٣م هذا ؟ همًٟميمف سمٙمٚمٝمذه رأى دطمؾ همٙمام، فمٙمٝمٜم٣م يتٜم٣مهمتقن

 زمٔمّمٜم٣م ؿم٣مهرة يمذري٥م إهن٣م اهلل ؽمٌح٣من: ايمُمٝمخ همٗم٣مل. ومِمتف فمٙمٝمف وومص، وومع ىمذا

 وايمد هق سمٙمؽ ومٌتل دهمكم أن سمٔمٙمؿ سم٘مـ أمل وم٣مل ؟ َم٣مذا ايمتٙمٚمٝمذ يمف همٗم٣مل. زمٔمض َمـ

 أضمدِه٣م همحٙمػ ٞمزاع زمٝمٛمٜمام همحِمؾ إي٣مه َمُم٣مرىم٣م سمٙمٚمٝمذه َمع واوم٣مم! ؟ايمدهمكم هذا

  ايمٗمقل. هبذا همٟمصم٣مزمف، ايمقرم زمذيمؽ

 .احلٗم٣مئؼ يتج٣مهؾ ظمـ: َمثال وييب همِم٣مر

 مظاهرة الذئاب
 ايمذئ٣مب صم٣مءت همٙماّم  ىمّٙمٜم٣م، إزمقاب ونمّٙمؼ ضمٓمغمهت٣م، إلم أنمٛم٣مَمف ايمرافمل ؽم٣مق

 يمتحرير طمْم٥م دزّمروا إيمٝمٜم٣م، قلايمقص َمـ ويئًقا َمٕمٙمٗم٥م، إزمقاب وصمدوا اجل٣مئٔم٥م

 .احلٓمغمة َمـ إنمٛم٣مم

 زمٝم٦م أَم٣مم َمٓم٣مهرة إوم٣مَم٥م هل ايمْمريؼ أنّ  إلم ايمذئ٣مب سمقصٙم٦م اخلْم٥م سمٙمؽ دم

 .يمألنمٛم٣مم زم٣محلّري٥م همٝمٜم٣م هيتٖمقن ايمرافمل

 ؽمٚمٔم٦م احلٓمغمة، همٙمام ضمقل هب٣م ؿم٣مهمقا ؿمقيٙم٥م َمٓم٣مهرة ايمذئ٣مب ٞمّٓمٚم٦م

 سمٟمشمروا وضمٗمقومٜمؿ، ّريتٜمؿضم فمـ همٝمٜم٣م سمداهمع َمٓم٣مهرة أوم٣مَم٦م ايمذئ٣مب أن إنمٛم٣مم

 ضمتك زمٟمومراهن٣م وإزمقاب احلٓمغمة صمدران يٛمْمحقن همٌدأوا إيمٝمٜم٣م، واٞمّمٚمقا هب٣م،
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 وايمذئ٣مب ايمِمح٣مرى، إلم همٜمرزمقا مجٝمٔم٣م، وحترروا إزمقاب وهمتح٦م اٞم٘منت،

 أطمرى َمرة فمِم٣مه ويٙمٗمل َمرة، ويٌمخ يٛم٣مدي وايمرافمل ه٣م،وراء هترول

 .ايمٔمِم٣م َمـ وٓ ايمٛمداء َمـ هم٣مئدة جيد ومل يمٝمٌمهمٜمؿ،

 سمٙمؽ هم٘م٣مٞم٦م ضم٣مرس، وٓ راع زمال َم٘مُمقهم٥م زم٣مدي٥م دم إنمٛم٣مم ايمذئ٣مب وصمدت

 .اظمؼمزمِمكم يمٙمذئ٣مب ؾمٜمٝم٥م ويمٝمٙم٥م اظمحرريـ، إنمٛم٣مم فمعم ؽمقداء يمٝمٙم٥م ايمٙمٝمٙم٥م

 همٝمٜم٣م إنمٛم٣مم وصمدْت  ايمتل ايمِمحراء إلم ايمرافمل صم٣مء ظم٣ّم ايمت٣مرم ايمٝمقم دم

ّٓ  جيد مل ضمّريتٜمؿ  ...يمدَم٣مءزم٣م َمٙمْمخ٥م وفمٓم٣مَم٣م ممزوم٥م أؾمالء إ

 ايمٛم٣ًمء حلّري٥م ايمٔم٣ممل ذئ٣مب َمٓم٣مهرة أؾمٌف َم٣م يم٘مـ !ؽمٚمٔمتٚمقه٣م ومد أؽمْمقرة

 ايمٔمٖمٝمٖم٣مت اظم٠مَمٛم٣مت ايمٛم٣ًمء إلم وصقهلؿ أن ايمٔم٣ممل ذئ٣مب ؾم٣مهد إؽمْمقرة: ظم٣ّم هبذه

 احلج٣مب وزم٤ًٌم ايمٌٝمقت، دم زمٗم٣مئٜمـ وزم٤ًٌم آزم٣مئٜمؿ وٓي٥م زم٤ًٌم َمًتحٝمؾ

ـّ  يمٝم٦ًم هلدفوا زمحّريتٜمـ، يْم٣ميمٌقن َمٓم٣مهرات أوم٣مَمقا وايمٛمٗم٣مب،  زمؾ ضمريتٜم

ـّ  ايمقصقل ضمري٥م  .إيمٝمٜم

 . احل٣مل يِمٙمح أن اهلل وٞمًٟمل إي٣مم هذه واومٔمٛم٣م وهذا

 سمو الخلق
 دم يدّرؽمف ىم٣من ايمذي َمٔمٙمٚمف احلّمقر أضمد ؾم٣مهد زهم٣مف، ضمٖمؾ طمالل

 .ؽمٛم٥م 35 ٞمحق ومٌؾ آزمتدائٝم٥م اظمرضمٙم٥م

 يمف وم٣مل شمؿ واضمؼمام، سمٗمدير زم٘مؾ َمٔمٙمٚمف فمعم واؾمتٝم٣مق زمٙمٜمٖم٥م ايمْم٣ميم٤م أومٌؾ

 ي٣م ٓ: ايم٘مٌغم اظمٔمٙمؿ أؽمت٣مذي؟ همٗم٣مل ي٣م سمتذىمرين هؾ: واخلزي اخلجؾ َمـ زمًمء
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 .زمٛمل

 هق ايمذي ايمتٙمٚمٝمذ ذيمؽ ٓ ؟ همٟمٞم٣م ىمٝمػ: طم٣مهم٦م زمِمقت ايمْم٣ميم٤م همٗم٣مل

 أن َمٛم٣م ؿمٙم٦ٌم يٌ٘مل ايم٣ًمفم٥م ص٣مضم٤م ايمْمٖمؾ زمدأ أن وزمٔمد ايمِمػ، دم زَمٝمٙمف ؽم٣مفم٥م

 ايمتالَمٝمذ أَم٣مم ؽمٝمٛمٖمّمح أَمري أن ضمٝمٛمٜم٣م صمٝمقزمٛم٣م، أيٗمٛم٦م سمٖمتٝمش يمٝمتؿ مجٝمٔم٣م ٞمٗمػ

 .إزمد إلم ؾمخِمٝمتل وؽمتتحْمؿ ؽمخري٥م َمقوع وؽمٟمزمٗمك واظمٔمٙمٚمكم

 .مت٣مَم٣مً  أفمٝمٛمٛم٣م ٞمٕمٚمض وأن يمٙمح٣مئط وصمقهٛم٣م ٞمقصمف وأن صٖم٣م ٞمٗمػ أن أَمرسمٛم٣م

 َمـ ايم٣ًمفم٥م ؽمح٦ٌم ايمتٖمتٝمش دم دوري صم٣مء وفمٛمدَم٣م صمٝمقزمٛم٣م سمٖمتش أطمذت

 .ؿم٣ميم٤م آطمر همتُم٦م أن الم ايمتٖمتٝمش وواصٙم٦م صمٝمٌل

 أٞمؽ َمـ َمرسمٔم٣ٌم ىمٛم٦م وأٞم٣م َمٗم٣مفمدٞم٣م إلم ايمرصمقع ٛم٣مَم ؿمٙم٦ٌم ٞمتٜمٝم٦ما أن وزمٔمد

 . اجلٚمٝمع أَم٣مم ؽمتٖمّمحٛمل

 أطمرصمتٜم٣م ايمذي اؽمؿ سَمْذىمر مل يم٘مٛمؽ يمٙمتٙمٚمٝمذ وأفمْمٝمتٜم٣م ايم٣ًمفم٥م أـمٜمرت شمؿ

 .!صمٝمٌف َمـ

 أضمدا حتدث ومل سمٔم٣مسمٌٛمل أو حتدشمٛمل مل آزمتدائٝم٥م ايمدراؽم٥م ؽمٛمقات وؿمقال

 . يمٙم٣ًمفم٥م هومتل وفمـ فمٛمل

 .صٕمغما ىم٣من َمٜمام رء أي أهق أٓ احلكم كذ َمٛمذ ومررت َمٔمٙمٚمل ي٣م ويمذيمؽ

 سمٛم٣ًمه٣م أن يٚم٘مـ وٓ َم٠مظم٥م وومِمتل سمٙمٚمٝمذك وأٞم٣م أؽمت٣مذي ي٣م سمذىمرين ٓ هم٘مٝمػ

 أوسمٛم٣ًمين؟.

 ي٣م ايمقاومٔم٥م سمٙمؽ أسمذىمر زم٣ميمْمٌع :وم٣مئال وازمتًؿ سمٙمٚمٝمذه ـمٜمر فمعم اظمٔمٙمؿ ؿمٌْم٤م

 ٓ ىمل ٛم٘مؿٝمفمأ قَمٕمٚمّم وأٞمتؿ أهمتُم٘مؿ أن وومتٜم٣م سمٔمٚمدت أٞمٛمل زمٛمل! صحٝمح
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 .زَمالئف أَم٣مم ايم٣ًمرق أَمر يٛمٖمّمح

 ايمٔمٝمٛمكم َمٕمٚمض وأٞم٣م همتُمت٘مؿ أيّم٣م أٞم٣م أٞمٛمل هق زمٛمل ي٣م سمٔمٙمٚمف ٓ َم٣م يم٘مـ

 .وده رء ومٙمٌل دم يؼمؽم٤م وٓ ايم٣ًمفم٥م أطمذ َمـ فمعم ايمًؼم يمٝم٘متٚمؾ

 حدى الجامعاتإبين أستاذ وفتاة في 
: هل٣م زم٣محلج٣مب؟ وم٣مل اظمرأة إيمزام فمعم سمدل آي٥م ايمٗمرآن دم هؾ :وم٣ميم٦م ايمٖمت٣مة

 وضم٤ًم زم٣مجل٣مَمٔم٥م، إطمغمة ايمًٛم٥م دم ؿم٣ميم٥ٌم وم٣ميم٦م ايمٖمت٣مة: أٞم٣م. أوٓ زمٛمٖمًؽ فمرهمٝمٛمل

 .هلل واحلٚمد أصقم ويم٘مٛمل حمج٥ٌم نمغم أٞم٣م زمف، وهلذا اهلل يٟمَمر مل احلج٣مب أن َمٔمرهمتل

 فمٙمٝمؽ ىمررت إذا: وم٣مل. سمٖمّمؾ: وم٣ميم٦م .ؽم٠مآ أؽمٟميمؽ دفمٝمٛمل ؿمٝم٤م: إؽمت٣مذ وم٣مل

 ىمٝمػ: وم٣ميم٦م سمٖمٜمٚمكم؟ امذاهم خمتٙمٖم٥م ىمٙمامت زمثالث فمٛمف فمػمت ويم٘مٛمل واضمد َمٔمٛمك

 :شم٣مٞمٝم٥م َمرة يمؽ ومٙم٦م اجل٣مَمٔمٝم٥م، شمؿ( ؾمٜم٣مدسمؽ) أضميي يمؽ ومٙم٦م يمق: ئمٛمل؟ ومٙم٦م

 :شم٣ميمث٥م َمرة يمؽ ومٙم٦م اجل٣مَمٔم٥م، شمؿ َمـ خترصمؽ سمٖمٝمد ايمتل( ايمقروم٥م) أضميي

 أهمٜمؿ :سمٖمٜمٚمكم؟. وم٣ميم٦م همامذا اجل٣مَمٔم٥م، َمـ ايمٛمٜم٣مئٝم٥م ايمٔمالَم٣مت( سمٗمرير) أضميي

 ٕٞمؽ ىمالَمؽ همٜمؿ يمًقء جم٣مل وٓ ٥ماجل٣مَمٔمٝم ؾمٜم٣مدت أضمي أن زمد ٓ أين

 (.سمٗمرير وروم٥م، ؾمٜم٣مدة،)اظمٔمٛمك يمٛمٖمس َمِمْمٙمح َمـ أىمثر اؽمتخدَم٦م

 هذا فمالوم٥م َم٣م ويم٘مـ: وم٣ميم٦م .زم٣ميمّمٌط ومِمدسمف َم٣م وهذا صحٝمح :هل٣م وم٣مل

 هب٣م ئمػم ايمٗمرآن دم َمِمْمٙمح٣مت شمالشم٥م اؽمتخدم سمٔم٣ملم اهلل إن :هل٣م زم٣محلج٣مب؟ وم٣مل

 يمٗمد :وم٣مل ذيمؽ؟. ىمٝمػ: ٣ميم٦مووم زم٣مؽمتٕمراب إيمٝمف همٛمٓمرت اظمرأة، ضمج٣مب فمـ

 هم٣مؽمتخدم( واخلامر  واجلٙم٣ٌمب، احلج٣مب، )زمـ يمٙمٚمرأة ايم٣ًمسمر ايمٙمٌس اهلل وصػ
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 أن سمٖمٜمٚمكم: هل٣م وم٣مل .همً٘مت٦م ذيمؽ؟ َمـ سمٖمٜمٚمكم همامذا واضمد ظمٔمٛمك ىمٙمامت شمالث

 أيمٝمس اجل٣مَمٔمٝم٥م يمٙمُمٜم٣مدة حتٙمٝمٙمؽ َمثؾ فمٙمٝمف ٞمختٙمػ ٓ أن يٛمٌٕمل اظمقوقع

 وم٣مل هل وإوص٣مف: وم٣مل. زم٣ميمٛمٗم٣مش تؽزمْمريٗم هم٣مصمٟمسمٛمل يمٗمد: وم٣ميم٦م .ىمذيمؽ؟

ـَ  :)سمٔم٣ملم زْم ـ   َويْمَٝمْيِ ـ   فَمعَم  زمُِخُٚمِرِه ٣َم َي٣م :)ايمث٣مٞمٝم٥م دم ، ووم٣مل(1) (صُمُٝمقهِبِ  ايمٛم ٌِل   َأهي 

َْزَواصِمَؽ  وُمؾ ٣مءِ  َوزَمٛم٣َمسمَِؽ  ِّٕ ًَ
ـ   ُيْدٞمكِمَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َوٞمِ ـ   َِمـ فَمَٙمْٝمِٜم  ووم٣مل .(1) (صَماَلزمِٝمٌِِٜم

ـ   َوإَِذا :)ايمث٣ميمث٥م دم ـ   ََمَت٣مفًم٣م ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه ـْ  هَم٣مؽْمَٟميُمقُه  يدل أٓ (3) (ضِمَج٣مٍب  َوَراءِ  َِم

 أذح دفمٝمٛمل: هل٣م وم٣مل .ايم٘مالم هبذا صدَمتٛمل يمٗمد: وم٣ميم٦م اظمرأة؟ سمًؼم فمعم هذا

 رأؽمٜم٣م، اظمرأة زمف سمٕمْمل شمقب هق هم٣مخلامر ايمٔمرزمٝم٥م، زم٣ميمٙمٕم٥م ايمثالشم٥م اظمٔم٣مين يمؽ

 هق واجلٙم٣ٌمب وايمِمدر، ايمروم٥ٌم يمٝمًؼم سمرطمٝمف أن ئمٛمل اجلٝمقب فمعم وايميب

 زم٣مظمٕمرب، ايمُم٣مئٔم٥م اظمالزمس َمـ وهق يمٙمرأس ونمْم٣مء أىمامم يمف ؿمقيؾ واؽمع ومٚمٝمص

 ٞمٔمؿ: هل٣م وم٣مل .أحتج٤م أن زمد ٓ أين هذا َمـ أهمٜمؿ: وم٣ميم٦م .ايم٣ًمسمر همٜمق احلج٣مب أَم٣م

 يمٙمجًد ؽم٣مسمر: إول :ٞمقفم٣من هم٣ميمٙم٣ٌمس ورؽمقيمف، اهلل زمٚمح٥ٌم فم٣مَمرا ومٙمٌؽ ىم٣من يمق

 طمغم وهق وايمٗمٙم٤م يمٙمروح ؽم٣مسمر يم٣ٌمس: وايمث٣مين زمف، ورؽمقيمف اهلل أَمر رضهم وهق

 حمج٥ٌم سم٘مقن ومد اظمرأة ،ٕن(طمغم ذيمؽ ايمتٗمقى ويم٣ٌمس)سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام إول َمـ

 .ايمٙم٣ٌمؽمكم اظمرأة سمٙمٌس أن وايمِمقاب ايمتٗمقى، يمٙم٣ٌمس هم٣مومدة ويم٘مٛمٜم٣م صمًدي٣م
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 الماكر واليهودي الفقيه الراعي
 فمعم "زمُمٌٜم٣مت" يٙمٗمل أن وأراد َمًٙمٚم٥م ومري٥م فمعم َمرّ  ايمٝمٜمقد أضمد أن يروى

 ٞمٖمًف دم ايمٝمٜمقدي همٗم٣مل َمًٙمؿ أنمٛم٣مم رافمل وصمد ايمٗمري٥م زمٙمقغ ومٌؾ ويم٘مٛمف فمٙمامئٜم٣م

 .( اجل٣مهؾ ايمرافمل)  هبذا أزمدأ دفمٛمل

 ؿمريؼ وفم٣مزمر َمًٙمؿ أٞمف يمٙمرافمل ايمٝمٜمقدي همٟمـمٜمر،  اإلؽمالم ديٛمف دم وأؾم٘م٘مف

 ٞمجد ىمٚمًٙمٚمكم أٞمٛم٣م سمرى أٓ :ايمٝمٜمقدي يمف وم٣مل ايمقوم٦م زمٔمض َمٔمف اجلٙمقس وزمٔمد

 ىمثغمة آي٣مت وهمٝمف صمزءاً  شمالشمكم َمـ يت٘مقن ٕٞمف ؾمديدة َمُمٗم٥م ايمٗمرآن ضمٖمظ دم

همٗمط،  يمٙم٘مالم سم٘مرار وإٞمام هم٣مئدة زمال ٕهن٣م ؟ َمٛمٜم٣م اظمتُم٣مزمف ٞمحذف ٓ همٙمامذا َمتُم٣مهب٥م

 ؽمتٗمؾ احلذف ذيمؽ وزمٔمد َم٣مىمرة ازمت٣ًمَم٣مت يٌتًؿ وهق ومقيمف ايمٝمٜمقدي أردف شمؿ

 . ؟ وَمراصمٔمتف ضمٖمٓمف فمٙمٝمٛم٣م ؾوؽمٝمًٜم ايمٗمران أصمزاء فمدد

 وم٣مل واٞمتٜمك همرغ همٙمام يمٙمٝمٜمقدي زم١مٞمِم٣مت يًتٚمع وايمرافمل ايمقوم٦م هذا ىمؾ

 وهمرح اخلٌٝم٧م ايمٝمٜمقدي همن) .. ! وَمٗمٛمع مجٝمؾ هذا ي٣م ىمالَمؽ : يمٙمٝمٜمقدي ايمرافمل

 يم٘مـ :زمٗمقيمف أىمٚمؾ إفمرايب ويم٘مـ( ضم٣ٌميمف دم ؽمٗمط ايمرافمل أن يمٓمٛمف ؾمديدة همرضم٥م

/  اشمٛمتكم يديـ َمثؾ َمٛمٜم٣م هم٣مئدة ٓ َمتُم٣مهب٥م أؾمٝم٣مء أٞم٦م صمًدك دم أيمٝمس : ؽم٠مال يمدي

 اظمتُم٣مهب٥م ايمزي٣مدات هذه ٞمٗمْمع ٓ ؟ همٙمامذا وَمٛمخريـ/  وفمٝمٛمكم/  وإذٞمكم/  وومدَمكم

 صمًدك دم ٕؾمٝم٣مء نمذاؤك يذه٤م أن زمدل سمٟمىمؾ مم٣م صمًٚمؽ ويًتٖمٝمد وزٞمؽ يمٝمخػ

!  ره٣مسم٘مرا َمـ هم٣مئدة ٓ صمًدك دم َمتُم٣مهب٥م أؾمٝم٣مء محؾ َمـ ؽمؼمسم٣مح أٞمؽ ىمام َمتُم٣مهب٥م؟

 أذي٣مل جير ؿمريٗمف َمـ فم٣مئد ايمقصمف َمًّقد وهق َمت٣مفمف وضمزم همقرا ايمٝمٜمقدي وم٣مم هٛم٣م

 . فمٙمامئٜمؿ زمردّ  هم٘مٝمػ أنمٛم٣مَمٜمؿ رافمل وهم٘مر رد أجلٚمٛمل: يٗمقل وهق واخلٝم٥ٌم احلنة
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 جاب من الآخر الصياد
رأى صٝم٣مدا يِمْم٣مد زم٣ميمًٛم٣مرة، همٗم٣مل يمف يمق اؾمؼمي٦م ؾمٌ٘م٥م  ومٝمؾ أن رصمال

وم٣مل ايمرصمؾ: ضمتك سم٘مثر َمٔمؽ إَمقال، وم٣مل شمؿ َم٣مذا؟، سمِمْم٣مد هب٣م، همٗم٣مل: ظم٣مذا؟ 

، وم٣مل ايمِمٝم٣مد: شمؿ َم٣مذا ؟، همٗم٣مل ٣موم٣مل ايمرصمؾ: سم٘مثر إَمقال، شمؿ سمُمؼمي وم٣مرزم

ايمرصمؾ: همت٘مثر َمٔمؽ إَمقال، شمؿ سمُمؼمي ؽمٖمٝمٛم٥م صٝمد وسمذه٤م َمـ ايمٛمٜمر إلم 

شمؿ َم٣مذا؟ وم٣مل ايمرصمؾ: سمًؼميح، همٗم٣مل  ايمٌحر، همت٘مثر َمٔمؽ إَمقال، همٗم٣مل ايمِمٝم٣مد:

٣مد: وظم٣مذا اؿمٙم٤م ايمراضم٥م زمٔمد هذا ايمٔمٛم٣مء؟ زمؾ أٞم٣م ايمٝمقم َمرسم٣مح وؽمٔمٝمد، زمؾ إذا ايمِمٝم

ٌْدِ  ىمثرت إَمقال ىمثرت اهلٚمقم، وصم٣مء دم احلدي٧م: فمـ ـِ  اهلل  فَم  ريض َمًٔمقٍد، زم

ْٝمَٔم٥مَ  سَمت ِخُذوا ٓ": وؽَمٙم ؿ فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعّم  اهلل  رؽمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فمٛمف، اهلل  ٌُقا ايمّم  نَم  هَمؼَمْ

ْٞمٝم٣م  دم ـٌ  ضمدي٧ٌم : ووم٣مل ايمؼمَمذي رواه ."ايمد   .ضمً

 ابن بطوطة وجزر المالديف
 صمزر زار ومد زمٟمٞمف اهلل رمحف زمْمقؿم٥م ازمـ اظمٔمروف وايمرضم٣ميم٥م اظم٠مرخ يمٛم٣م يروي

 همٝمٜم٣م وم٣موٝم٣م فمٚمؾ أٞمف ضمتك زمؾ ىُمتٌف، دم هل٣م وسمْمرق ايمُمٜمغمة رضمالسمف أشمٛم٣مء اظم٣ميمديػ

 . ؽمٛم٥م 14 زمٙمٕم٦م يمٖمؼمة

 ىم٣ميمٖمٗمٝمف أهٙمٜم٣م: َمـ ايمثٗم٣مت ضمدشمٛمل :اظم٣ميمديػ فمـ يثفضمد دم زمْمقؿم٥م ازمـ يٗمقل

 أهؾ أنّ : ؽمقاهؿ ومج٣مفم٥م اهلل، فمٌد وايمٗم٣ميض فمقم، اظمٔمٙمؿ وايمٖمٗمٝمف ايمٝمٚمٛمل، فمٝمًك

 َمـ يٟمت اجلـ َمـ فمٖمري٦م ؾمٜمر ىمؾ هلؿ يٓمٜمر وىم٣من ىمٖم٣مرا، ىم٣مٞمقا اجلزائر هذه

 طمذواأ رأوه إذا أهنؿ فم٣مدهتؿ وىم٣مٞم٦م زم٣ميمٗمٛم٣مديؾ، ممٙمقء َمرىم٤م ىمٟمٞمف ايمٌحر ٞم٣مضمٝم٥م
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 ايمٌحر، وٖم٥م فمعم َمٌٛمٝم٣م وىم٣من إصٛم٣مم، زمٝم٦م إلم وأدطمٙمقه٣م همزيٛمقه٣م زمِ٘مرا صم٣مري٥م

 همٝمجدوهن٣م ايمِم٣ٌمح فمٛمد يٟمسمقن شمؿ يمٝمٙم٥م، هٛم٣ميمؽ ويؼمىمقهن٣م َمٛمٜم٣م، إيمٝمف يٛمٓمر ؿم٣مق ويمف

 ايمٗمرفم٥م أص٣مزمتف همٚمـ زمٝمٛمٜمؿ، يٗمؼمفمقن ؾمٜمر ىمؾ يزايمقن وٓ! َمٝمت٥م ايمٌ٘م٣مرة َمٖمتّم٥م

 .زمٛمتف أفمْمك

 يمٙمٗمرآن ضم٣مهمٓم٣م وىم٣من ايمػمزمري، ايمػمىم٣مت زمٟميب يًٚمك َمٕمريب فمٙمٝمٜمؿ ومدم إٞمف شمؿ

 وهـ أهٙمٜم٣م مجٔم٦م وومد يقَم٣م فمٙمٝمٜم٣م همدطمؾ َمٛمٜمؿ، فمجقز زمدار همٛمزل ايمٔمٓمٝمؿ،

ـّ  َمٟمسمؿ، دم ىمٟمهنـ يٌ٘مكم ، همٙمؿ ؾمٟمهنـ، فمـ هم٣مؽمتٖمٜمٚمٜم ـَ  زمؼممج٣من همُٟمسمـِلَ  يٖمٜمْٚم

 يٗمتٙمٜم٣م واضمدة زمٛم٦م إٓ هل٣م ويمٝمس ايمٔمجقز، فمعم وومٔم٦م ايمُمٜمر ومرفم٥م أن همٟمطمػمه

فُ  أٞم٣م“: ايمػمىم٣مت أزمق هل٣م همٗم٣مل ٦م،ايمٔمٖمري  وىم٣من ،”زم٣ميمٙمٝمؾ زمٛمتؽ َمـ فمقو٣م أسمقصم 

 َمتقوئ، وهق إصٛم٣مم زمٝم٦م إلم همٟمدطمٙمقه ايمٙمٝمٙم٥م سمٙمؽ هم٣مضمتٚمٙمقه ايمقصمف، أَمرد

 َمٛمف اومؼمب همٙمام يتٙمق، هم٣مؽمتٚمر ايمٛم٣مهمذة، َمـ ايمٔمٖمري٦م يمف ـمٜمر شمؿ ايمٗمرآن، يتٙمق وأوم٣مم

 همج٣مءت ضم٣ميمف، فمعم يتٙمق وهق اظمٕمريب وأصٌح ايمٌحر، دم نم٣مص ايمٗمراءة، وؽمٚمع

 ـمٛم٣م) همٝمحرومقه٣م فم٣مدهتؿ فمعم ايمٌٛم٦م يمٝمًتخرصمقا اجلزيرة وأهؾ وأهٙمٜم٣م ايمٔمجقز

 زمف همٚمّمقا ايمٗمرآن، يتٙمق اظمٕمريب همقصمدوا ،(هٛم٣مك زمٛمتٜم٣م وؤم٦م ايمٔمجقز أن َمٛمٜمؿ

 وفمرض َمٛمف، همٔمج٤م زمخػمه، وأفمٙمٚمقه ،(ؾمٛمقرازة) يًٚمك وىم٣من ََمٙمِ٘مِٜمؿ، إلم

 هم١من أطمر ايمُمٜمر إلم فمٛمدٞم٣م أومؿ: اظمٙمؽ يمف همٗم٣مل همٝمف، ورنّمٌف اإلؽمالم اظمٕمريب فمٙمٝمف

 .! أؽمٙمٚم٦ُم  ايمٔمٖمري٦م َمـ وٞمجقت ىمذيمؽ همٔمٙم٦م
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 ايمُمٜمر، مت٣مم ومٌؾ همٟمؽمٙمؿ يمإلؽمالم اظمٙمؽ صدر اهلل وذح فمٛمدهؿ أوم٣مم شمؿ

 زمٝم٦م إلم ايمُمٜمر دطمؾ ظم٣م اظمٕمريب مُحِؾ شمؿ دويمتف، وأهؾ وأوٓده أهٙمف وأؽمٙمؿَ 

 . ايمِم٣ٌمح تكضم يتٙمق وصمٔمؾ ايمٔمٖمري٦م، يٟمِت  ومل إصٛم٣مم،

 إصٛم٣مم، هم٘منوا ايمتالوة، َمـ ضم٣ميمف فمعم همقصمدوه وايمٛم٣مس ايمًٙمْم٣من وصم٣مء

 وأوم٣مم أهٙمٜم٣م، همٟمؽمٙمؿ اجلزر، ؽم٣مئر إلم اوزمٔمثق اجلزيرة، أهُؾ  وأؽمٙمؿ زمٝمتٜم٣م، وهدَمقا

 إلم وهؿ اهلل، رمحف َم٣ميمؽ اإلَم٣مم َمذه٤م زمٚمذهٌف: ومتذهٌقا َمٔمٓم ام فمٛمدهؿ اظمٕمريب

 فمعم وومرأُت  زم٣مؽمٚمف، َمٔمروهم٣م َمًجدا وزَمٛمَك ٌف،زمًٌ اظمٕم٣مرزم٥م ئمٓمٚمقن ايمٔمٜمد هذا

 أيب يد فمعم ؾمٛمقرازة أمحد ايمًٙمْم٣منَ   أؽمَٙمؿ: اخلُم٤م دم َمٛمٗمقؾم٣م اجل٣مَمع َمٗمِمقرة

 فمعم صدوم٥م اجلزائر جم٣ميب شمٙم٧َم  ايمًٙمْم٣من ذيمؽ وصمٔمؾ. اظمٕمريب ايمػمزمري ايمػمىم٣مت

 . (1) .شزمًٌٌٜمؿ إؽمالَمف ىم٣من إذْ  ايمًٌٝمؾ أزمٛم٣مء

 ايمدافمٝم٥م هذا وىم٣من اظم٣ميمديػ صمزر إلم احلٛمٝمػ اإلؽمالم دطمقل ىم٣من وه٘مذا

 زمـ حمٚمد زم٣مؽمؿ وسمًّٚمك ”ؾَمٛمقرازة“ ُيدفمك ىم٣من ايمذي اجلزر َمٙمؽ إؽمالم دم ؽم٣ٌٌمً 

 ودطمؾ إٓ ؽمّ٘م٣مهن٣م َمـ أضمٌد  يٌؼ همٙمؿ اجلزر، أهؾ ىمّؾ  زمٔمده وأؽمٙمؿ اهلل، فمٌد

 . زم٣مؽمٚمف فمرف َمًجد زمٌٛم٣مء ايمًٙمْم٣من وم٣مم. اإلؽمالم

 ُيُمغم سمذىم٣مرا يمقضم٥م فمعم يٛمٗمش أن تايمػمىم٣م أيب َمـ اظمٙمديٖمل   اظمٙمؽ ؿمٙم٤م وومد

 ضمد إلم حمٖمقـم٥م ٓزايم٦م ايمتل ايمٙمقضم٥م هل و يده، فمعم اظمٙمؽ إؽمالم سم٣مريخ إلم همٝمف

 َمـ جيٌٝمف َم٣م شمٙم٧م وصمٔمؾ اهلٛمدي، اظمحٝمط َمٛمْمٗم٥م دم فمريب طمط اومدم وسمٔمتػم أن،
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 وفم٣مؾم٦م. ؿمريٗمٜمؿ فمـ ىم٣من إؽمالَمٜمؿ ٕن ايمًٌٝمؾ، أزمٛم٣مء فمعم صدوم٥م اجلزر ؽم٘م٣من

 يد فمعم ايمٌالد سمٙمؽ ؽمٙمْم٣من أؽمٙمؿ أن زمٔمد اهل٣مَم٥م اظمراضمؾ َمـ ٔمديدايم ايمدويم٥م سمٙمؽ

 اظم٣ًمصمد زم١مٞمُم٣مء أَمر زمؾ زمذيمؽ، ايمًٙمْم٣من ي٘متػ ومل اهلل، رمحٜمؿ ايمػمىم٣مت أيب

 ىمام َمٙمقىمٜم٣م ديـ فمعم ايمٛم٣مس وٓن ايمدويم٥م أٞمح٣مء مجٝمع دم اإلؽمالَمٝم٥م واظمدارس

 يقَمٛم٣م تكضم ايمقضمٝمد ديٛمٜمؿ هق وأصٌح اإلؽمالم ايمٌالد أهؾ افمتٛمؼ همٗمد يٗم٣مل،

 . (1)هذا

 مستشرقالالشيخ الشعراوي و
 أضمد ؽمٟميمٛمل همراٞمًٝمً٘مق ؽم٣من دم ىمٛم٦م ظم٣م ايمُمٔمراوي: يٗمقل ايمُمٝمخ

ٞمٔمؿ،  صحٝمح؟ همٟمصم٦ٌم: زم٣ميمتٟمىمٝمد ومرآٞم٘مؿ دم َم٣م ىمؾ اظمًتممومكم: هؾ

 َويَمـ{ :سمٔم٣ملم ومقيمف ؟ رنمؿ ؽمٌٝمال فمٙمٝم٘مؿ يمٙم٘م٣مهمريـ صمٔمؾ إذاً  همًٟميمٛمل: ظم٣مذا

َٔمَؾ  ـَ  اهلل ُ جَيْ  .(1)} ؽَمٌِٝماًل  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمعَم  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

 زمكم ايمٖمرق وم٣مل اظمًتممق: همام !َم٠مَمٛمكم ويمًٛم٣م نَمًٙمٚمق همٟمصمٌتف: ٕٞمٛم٣م

 مجٝمع ي٠مدون ايمٝمقم اظمًٙمٚمقن :ايمُمٔمراوي ايمُمٝمخ ؟.رد واظمًٙمٚمكم اظم٠مَمٛمكم

 ايمٔم٣ٌمدات َمـ ايمخ..  رَمّم٣من وصقم وضم٨م وزىم٣مة صالة َمـ اإلؽمالم ؾمٔم٣مئر
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..  وفمً٘مري واصمتامفمل واومتِم٣مدي فمٙمٚمل ٗم٣مء) ؾم! سم٣مم ؾمٗم٣مءٍ  دم هؿ ويم٘مـ ،

 .؟ ايمُمٗم٣مء هذا همٙمامذا (، ايمخ

 يرسمٗمقا مل اظمًٙمٚمكم ٕن ، ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ؟، همٗمٙم٦م: أووحف ظم٣مذا ؽمٟميمٛمل:

 ، اهلل يمٛمٌمهؿ ضمٗم٣مً  َم٠مَمٛمكم ىم٣مٞمقا يمق : َم٣ميقم همٙمٛمتدزمر اظم٠مَمٛمكم َمرضمٙم٥م إلم

٣م َوىَم٣منَ  { : سمٔم٣ملم ومقيمف زمديمٝمؾ  َم٠مَمٛمكم ىم٣مٞمقا يمق (1)} ظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ ا َٞمٌْمُ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم ضَمٗمًّ

 هَتِٛمُقا َوٓ{ : سمٔم٣ملم ومقيمف زمديمٝمؾ وايمُمٔمقب، إَمؿ زمكم ؾمٟمٞم٣مً  أىمثر ٕصٌحقا

َزُٞمقا َوٓ  َمرضمٙم٥م دم زمٗمقا ويم٘مٛمٜمؿ. (1)} َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  إفَْمَٙمْقنَ  َوَأْٞمُتؿُ  حَتْ

 َأىْمَثُرُهؿ ىَم٣منَ  ََم٣موَ { : سمٔم٣ملم وم٣مل ، اظم٠مَمٛمكم َمرضمٙم٥م إلم يرسمٗمقا ومل اظمًٙمٚمكم

٠ْمَِمٛمكِمَ   .(3)} َم 

ٌُقَن ايْمَٔم٣مزمُِدوَن { : هؿ ايم٘مريؿ ايمٗمرآن َمـ اظم٠مَمٛمقن؟ اجلقاب هؿ همٚمـ
ايمت ٣مئِ

٣مصِمُدوَن أَِمُروَن زم٣ِمظْمَْٔمُروِف َوايمٛم ٣مُهقَن   ً اىمُِٔمقَن ايم ٣مئُِحقَن ايمر   ً ٣مَِمُدوَن ايم احْلَ

ُدوِد ا ٣مهمُِٓمقَن حِلُ ـِ اظْمُٛمَْ٘مِر َواحْلَ ِ اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  هلل ِفَم  .(4)}َوزَمممِّ

 احل٣مل ورومل وايمًٝمْمرة وايمٕمٙم٥ٌم ايمٛمٌم َمقوقع رزمط سمٔم٣ملم اهلل أنّ  ٞمالضمظ

 .! زم٣مظمًٙمٚمكم ويمٝمس زم٣مظم٠مَمٛمكم
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يك ال كيس  مصيبة تحر
 َمٌم صٔمٝمد ومرى إضمدى دم ئمٚمؾ ىم٣من َمٌم َمـ زرافمٝم٣مً  َمٜمٛمدؽم٣مً  أن حي٘مك

 . ايمٗم٣مهرة دم أهٙمف إلم ايمذه٣مب همٟمراد

 وىم٣من ايمٗمري٥م َمـ َمًـ همالح رصمؾ زمج٣مٞم٤م وصمٙمس ٗمْم٣مرايم ورىم٤م همذه٤م

 . ايم٘مت٣من َمـ ؾمقال أو ىمٝمس ايمٖمالح ومدَمل زمكم

 زمتٗمٙمٝم٤م يٗمقم ؽم٣مفم٥م رزمع ىمؾ دم ايمٖمالح ىم٣من ايمٗمْم٣مر رضمٙم٥م زمدأت أن وزمٔمد

 ؿمٝمٙم٥م احل٣مل هذا فمعم واؽمتٚمر ويرسم٣مح، ومدَمٝمف زمكم يثٌتف شمؿ ..وطمٙمْمف ايم٘مٝمس

 ي٣م أٞم٦م َمـ :همًٟميمف  ايمٖمالح، صٛمٝمع َمـ ايمزرافمل اظمٜمٛمدس هم٣مؽمتٕمرب .. ايمْمريؼ

 ومري٥م َمـ همالن فمٚمؽ أٞم٣م: ايمٖمالح وم٣مل ايم٘مٝمس؟ هذا ومِم٥م وَم٣م سمٔمٚمؾ؟ وَم٣مذا فمؿ

 ايمٗمقَمل اظمرىمز إلم وسمقريده٣م زمٌٝمٔمٜم٣م وأومقم ايمٖمئران زم٣مصْمٝم٣مد طمٌغم وأٞم٣م ىمذا،

 زمتٗمٙمٝم٤م سمٗمقم ظم٣مذا:  اظمٜمٛمدس همٗم٣مل . ايمتج٣مرب فمٙمٝمٜم٣م يمٝمٔمٚمٙمقا زم٣ميمٗم٣مهرة يمٙمٌحقث

 ويمق وهمئران، صمرذان همٝمف ايم٘مٝمس هذا: ايمٖمالح .همٗم٣مل! ةهمؼم ىمؾ ايم٘مٝمس هذا وهز

 واضمد وىمؾ( ايمٖمئران) يرسم٣مضمقا رح ؽم٣مفم٥م رزمع َمـ ٕىمثر وهز سمٗمٙمٝم٤م دون سمرىمتٜمؿ

 ويٌدأ ضمقيمف، َمـ ايمقم صح٣مزمف يٛمًك ورح همٝمف ويًتٗمر َم٘م٣مٞمف حيٖمظ رح َمٛمٜمؿ

 ىمؾ ايمُمقال زمخٙمط أومقم يمذيمؽ.. َمِمٝم٥ٌم زمٔمده٣م يٛمت٨مو..  ايم٘مٝمس وطمرم زمٗمّمؿ

 ايمُمقال فمـ همٝمٕمٖمٙمقا زمٔمض زمكم وخيتٙمٖمقا ويتٗم٣مسمٙمقا يتٔم٣مرىمقا يم٘مل ، ؽم٣مفم٥م رزمع

 .زمًالم ايمٌحقث َمرىمز إلم وأِصؾ
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  .(ايمٖمئران  ؾمقال ٞمٓمري٥م )ايمٛمٓمري٥م  هذه وَمـ ايمٖمالح صٛمٝمع َمـ اظمٜمٛمدس همٟمفمج٤م

 اؽمؼماضم٦م هم٘مٙمام وؾمٔمقزمف ايمٔمريب ايمقؿمـ جت٣مه ايمٕمرب وهمٙمًٖم٥م ؽمٝم٣مؽم٥م هل ه٘مذا

 زمتحريؽ ووم٣مَمقا ديٛمٝم٥م وأىمثره٣م وايمٖمتـ ئسايمدؽم٣م أؿمٙمٗمقا َمِم٣مئٌٜمؿ َمـ ؾمٔمقزمٛم٣م

 َمتح٘مٚمكم يٌٗمقا ىمل اإلره٣مب، حم٣مرزم٥م دم ايم٘م٣مذزم٥م ايمُمٔم٣مرات وأؿمٙمٗمقا ايم٘مٝمس،

 َمـ هؿ أهنؿ سمٛم٣مؽمقا أو وٞمًقا وآومتِم٣مدي٥م.. ايمًٝم٣مؽم٥م ايم٣ًمضم٥م فمعم وَمًٝمْمريـ

 زمٝمٛمٛم٣م همٝمام وٞمتٔم٣مرك ٞمتٗم٣مسمؾ ايم٘مٝمس ايمٕمرب ضمرك هم٘مٙمام .. وصدره اإلره٣مب صٛمع

 . واضمد ىمٝمس ٚمـو أٞمٛم٣م وٞمٛمًك

 المؤمنة أعطت درسا لاينسى الصومالية

 َمـ راديق زمٚمحْم٥م سمتِمؾ إٞمجٙمؼما دم سمٔمٝمش همٗمغمة َمًٙمٚم٥م صقَم٣ميمٝم٥م اَمرأة

 إلم يًتٚمع( ايمٔمٙمامٞمٝمكم) اظمٙمحديـ أضمد أن وىم٣من َم٣ًمفمدة فمعم احلِمقل أصمؾ

 . ايمراديق

 أن هب٣م وزمٔمد يًتٜمزئ يم٘مل! اإلذافم٥م سمٙمؽ َمـ وفمٛمقاهن٣م رومٚمٜم٣م يْمٙم٤م

 َمقاد جتٜمز زمٟمن اخل٣مص٥م يمً٘مرسمغمسمف ايمتٔمٙمٝمامت وفمٛمقاهن٣م أفمْمل رومٚمٜم٣م أطمذ

 . ايمٔمٛمقان ذاك إلم وسمقصٙمٜم٣م اظمرأة هلذه أطمرى وَم٣ًمفمدات نمذائٝم٥م

 همٗمقرم اظم٣ًمفمدات هذه َمِمدر فمـ اظمرأة ؽمٟميمتؽ إذا! يمٙمً٘مرسمغمة ويٗمقل

 .ايمُمٝمْم٣من َمـ إهن٣م هل٣م

 هبذه اظمً٘مٝمٛم٥م همرضم٦م اظمرأة سمٙمؽ َمٛمزل إلم ايمً٘مرسمغمة وصٙم٦م وظم٣م

 اظم٣ًمفمدات.
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 وَمـ اظم٣ًمفمدات هذه َمِمدر سمٔمردم أن سمريديـ أٓ!  اظمرأة ؽمٟميم٦م ايمً٘مرسمغمة

 ايمدىمتقر اظمٖم٘مر صمٔمٙم٦م زمجقاب:( هم٣مؿمٚم٥م) إَمٝم٥م اظمرأة هذه ؟ ردت!يمؽ أرؽمٙمٜم٣م

 إلم إؽمٚمف ويٕمغم اإلؽمالم ئمتٛمؼ( همٝمٛمؼم سمٝمٚمقد...  ايمٔمٙمامين) اظمٙمحد اإلٞمجٙمٝمزي

 . َمراد احل٘مٝمؿ فمٌد

( اهلل) ٕن زمذيمؽ، أهتؿ أفمرف وٓ أن أريد ٓ: هق يمرائعا اجلقاب ذيمؽ هم٘م٣من

 سمْمٝمٔمف. ايمُمٝم٣مؿمكم ؾمٝمئ٣م ضمتك أراد إذا

 في الصدق نجاة
 إلم َم٣مَل  إٞمديمس دم احُل٘مؿ ايمداطمؾ فمٌدايمرمحـ زمـ هُم٣مم زمـ احَل٘مؿ سمقلم ظم٣م 

 فمٙمٝمف اخلروج وأرادوا ايمٖمٗمٜم٣مء واظمٛم٘مرات، همتحّرك ايم٘م٣ٌمئر واومؼمَف  ايمٖمًؼ أهؾِ 

 همٜمرب ايمٛمج٣مة يمٌٔمّمٜمؿ اهلل وسمٔمذي٤م، وؾم٣مء ومتؾٍ  َمـ يمٙمٖمٗمٜم٣مء ضمِمؾ َم٣م همحِمؾ

 "ايمٖمٗمٝمف آَم٣مم ايمًٙمْم٣من يمًٝمػ "اظمْمٙمقزمكم" ايمٔمٙمامء أضمد وىم٣من! هرب َمـ َمٛمٜمؿ

 فِمٛمَْد  ؽَمٛم٥َمً  اطْمَتَٖمك ؿَم٣ميُمقُت  ،َوىَم٣منَ  َم٣ميمؽ اإلَم٣مم سمٙمٚمٝمذ " فمٌداجل٣ٌمر زمـ ؿم٣ميمقت

٣ممِ  َأزَم٣م ايْمَقِزيرَ  َووَمَِمَد  طَمَرَج  شُمؿ   ، هَيُقِدي    ً ٌَ َ٘مؿِ  إلَِم  هَمَٟمؽْمَٙمَٚمفُ  فِمٛمَْدهُ  يمَِٝمْخَتِٖملَ  ايْم  ، احْلَ

ََِمغمِ  َرْأيُ  ََم٣م:  هَمَٗم٣مَل  ْٕ ٌْشٍ  دِم  ا َ٘مؿُ  هَمَٗم٣مَل  فَم٣مًَم٣م، َِمْذَوِدهِ  فَمعَم  َووَمَػ  ، ؽَمِٚمكمٍ  ىَم ؿٌ : احْلَ  حَلْ

ػَمُ  ََم٣م شَمِٗمٝمٌؾ، ،هَمٟمُ  زم١ِمضِْمَّم٣مِرِه، هَمَٟمََمَرهُ  فِمٛمِْدي، ؿَم٣ميُمقُت : وَم٣مَل  ؟ اخْلَ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ضْمِيَ

يِن  ؿَم٣ميُمقُت، اَر، َهِذهِ  ََمَٙمَؽ  ازْمٛمََؽ  َأوِ  َأزَم٣مكَ  َأن   يَمقْ  َأطْمػِمْ ىْمَرامِ  دِم  همِٝمَٜم٣م َأىُمٛم٦َْم  ايمد   اإْلِ

ْ  ََمَٔمَؽ؟ َأهْمَٔمُؾ  ىُمٛم٦ُْم  ََم٣م فَمعَم  َوايْمػِمِّ  ْ  ؟ ىَمَذا َأهْمَٔمْؾ  َأمَل  اَْمَرَأسمَِؽ، صِمٛم٣َمَزةِ  دِم  َأَْمشِ  َأمَل

ٓ   َرِوٝم٦َم  َأهَماَم  ؟ َداِركَ  إلَِم  َؽ ََمٔمَ  َوَرصَمْٔم٦ُم  ْٖمِؽ  إِ ًَ فِ  دِم  ايْمَٖمِٗمٝمفُ  هَمَٗم٣مَل  َدَِمل؟ زمِ ًِ  َٓ : َٞمْٖم
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ـَ  َأْٞمَٖمعَ  َأصِمُد  ْدِق  َِم  ََمِٔمل َصٛمَْٔم٦َم  ََم٣م َيْٚمٛمَْٔمَؽ  هَمَٙمؿْ  هللِ ِ ُأزْمِٕمُّمَؽ  ىُمٛم٦ُْم  إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل . ايمِمِّ

ٍف  َوإيِنِّ  اهلل ِ، يمَِٕمغْمِ  ٙمِٝمَٖم٥مُ  هَمَقصَمؿَ . اهلل ُ َأْصَٙمَحَؽ  زمَِذيمَِؽ، ظمُِْٔمؼَمِ  ايم ِذي َأن   افْمَٙمؿْ : َووَم٣مَل  اخْلَ

هَمٛمِل وَمْد  يَمفُ  َأزْمَٕمّْمَتٛمِل ْف  فَمٛمَْؽ، َسَ ٦ُم  اهلل ِ، ضِمْٖمظِ  دِم  هَم٣مْٞمٌَمِ ًْ َك، زمَِت٣مِركٍ  َويَم  َويَمْٝم٦َم  زمِر 

ْ  ىَم٣منَ  ايم ِذي ، مَل ـْ ـْ  َيُ٘م ـَ  َويَم٘مِ ٣ممِ  َأزُمق زمَِؽ  ـَمِٖمرَ  َأْي  ً ٌَ  َأـْمَٖمْرسُمفُ  َأَٞم٣م: هَمَٗم٣مَل  ىَم٣مَن؟ َٓ  ايْم

ـَ : وَم٣مَل .  َووَمَِمْدسُمفُ  زمِٛمَْٖمِز، ، َدارِ  دِم :  وَم٣مَل  فَم٣مَِمَؽ؟ دِم  ىُمٛم٦َْم  هَمَٟمْي  ، هللِ ِ ضَمِٖمَٓمٛمِل هَيُقِدي 

ٙمِٝمَٖم٥مُ  هَمَٟمؿْمَرَق  ٣ممِ  َأيِب  إلَِم  َرْأؽَمفُ  َوَرهَمعَ  ََمٙمِٝم٣ًّم، اخْلَ  ً ٌَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوؽَمؼَمَ  ،هَيُقِدي   ضَمِٖمَٓمفُ : َووَم٣مَل  ايْم

ـَ  ظمََِ٘م٣مٞمِفِ  ، ايْمِٔمْٙمؿِ  َِم ـِ ي َتُف، َوطَمَٖمْرَت  وَمَِمَدكَ  إِذْ  زمِفِ  َونَمَدْرَت  َوايمدِّ  دِم  اهلل ُ  َأَراَٞم٣م َٓ  ِذَم 

ْٙمَٝمُٜمقِديِّ  َوىَمَت٤َم  َوؿَمَرَدهُ .  َوصْمًٜم٣م يَمَؽ  َرَأْيٛم٣َم إِنْ  َوصْمَٜمفُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 
ْزَي٥مِ  ىمَِت٣مزًم٣م يمِ  همِٝماَم  زم٣ِمجْلِ

٣مٞمِِف، دِم  َوَزادَ  َٙمَؽ،َمَ  ًَ  .(1)ََمَ٘م٣مَٞمفُ  َأؽْمَٙمؿَ  َذيمَِؽ، ايْمَٝمُٜمقِدي   َرَأى هَمَٙمام   إضِْم

 الإيثار سحر
 أؽمٙمٚم٦م؟. ىمٝمػ: اظمذيع ؽمٟميمف (1)ايمٕمرزمٝمكم اظمًٙمٚمكم أضمد

 دم وهت٦م سمرىمٝم٣م إلم 1993 فم٣مم ؽمٝم٣مضم٥م دم وزوصمتل ىمٛم٦م: وم٣مئال همٟمصم٣مب

 .ٔمٛمقانايم هذا سمٔمرف هؾ اظم٣مريـ أضمد همًٟميم٦م ايمٗمرى إضمدى

 .ايمٌٝم٦م إلم َمٔمل سمٖمّمؾ همٛمدق هٛم٣م يقصمد ٓ: همٟمصم٣مب
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 وصمدٞم٣م ـمالم واجلق نمرهم٥م همدطمٙمٛم٣م زمٝمتف إلم همٟموصٙمٛم٣م َمٔمف همذهٌٛم٣م :وم٣مل

 .َمًٛمكم وؾمٝمخكم أؿمٖم٣مل َخ٥ًم

 وزوصمتؽ أٞم٦م هٛم٣م ؿٞم: وم٣مل شمؿ همٟمىمٙمٛم٣م وَمتقاؤم٣م زمًٝمْم٣م فمُم٣مء يمٛم٣م ومدم شمؿ

 .إطمرى ايمٕمرهم٥م دم ؽمٛمٛم٣مم وأهقم وأٞم٣م

 وإذا ايمٕمرهم٥م َمـ همخرصم٦م ايمُم٘مر يمف أومدم أن أردت ٣مىمرايمٌ ايمِم٣ٌمح ودم همٛمٚمٛم٣م

 َمع ؾمجرة حت٦م ٞم٣مئؿ زمف هم١مذا ايمرصمؾ فمـ همٌحث٦م ايمٌٝم٦م ىمؾ هل نمغمه٣م أصمد ٓ يب

 ؟. هذا همٔمٙم٦م ظم٣مذا جمٛمقن أٞم٦م: يمف همٗمٙم٦م .ؾمديد وايمػمد أهسمف

 زمام أىمرَمؽ أن أَمرين ايمذي هق واإلؽمالم َمًٙمؿ أٞم٣م زمؾ جمٛمقٞم٣م يم٦ًم ٓ: وم٣مل

 . وٝمػ ٕٞمؽ أَمٙمؽ

 ويمٝمس اإلؽمالم هق هذا إذا هل٣م وومٙم٦م اظمقومػ هذا َمـ زوصمتل همٌ٘م٦م :وم٣مل

 .فمٛمف ٞمًٚمع ايمذي اإلؽمالم

 . اإلؽمالم؟ أفمرف ىمٝمػ ايمٕمرهم٥م: أو اظمٛمزل يمِم٣مضم٤م همٗمٙم٦م

 . وؽمتٔمرهمف وايمًٛم٥م ايمٗمرآن سمرمج٥م سمٟمطمذ: وم٣مل

 اهلل إٓ إيمف ٓ أن أفمٙمٛم٦م شمؿ أومرأ ؾمٜمريـ وصمٙم٦ًم وم٣مل َم٣م واؾمؼمي٦م همذه٦ٌم: وم٣مل

 فمعم أؽمٙمؿ وومد اإلؽمالم أزمٙمغ أن فم٣مسمٗمل فمعم أطمذت هلل . واحلٚمد. اهلل رؽمقل حمٚمد

 دم اإلؽمالم أٞممم أن وأَمقم روَم٣مٞمٝم٣م دم إؽمالَمٝم٣م َمرىمزا أزمٛمل وأن أيمػ َمـ أىمثر يدي

 .ايمٔم٣ممل

 . أطمرى وؽمٝمٙم٥م أي َمـ أشمرا أزمٙمغ همٜمق زمٟمطمالومف اإلؽمالم ٞمٛممم أن أؽمٜمؾ َم٣م رأيتؿ هؾ
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 هكذا كان أطفالنا
 .!ضمديًث٣م ايمُم٣ٌمب ص٣مر وىمٝمػ ومدياًم  ٝمٛم٣مهم ايمْمٖمؾ ىم٣من ىمٝمػ اٞمٓمر

 متٜمٝمًدا اظمًٙمٚمكم طمػم يًتْمٙمع إٞمديمس زمالد دطمؾ صم٣مؽمقؽًم٣م أن حي٘مك

 يمٔمٌتؽ؟. همٟمصم٣مزمف و٣مفم٦م هؾ يٌ٘مٝمؽ؟ َم٣م: يمف همٗم٣مل !يٌ٘مل ؿمٖماًل  همقصمد يمٕمزوهؿ

٣ًٌم  .واضمد زمًٜمؿ فمِمٖمقريـ أصٝم٤م أن أؽمتْمع مل ٕٞمٛمل أزم٘مل زمؾ! ٓ: َمتٔمج

٣ًٌم اجل٣مؽمقس همرد  دم وأٞم٦م واضمد زمًٜمؿ فمِمٖمقريـ ٣مزم٥مإص سمًتْمٝمع: َمتٔمج

 إص٣مزمتف يًتْمٝمع ٓ فمٚمرك همقق هق همٚمـ صمًدا، وممٝمز ٞم٣مدر رء همٜمذا ايمٔمٚمر هذا

 .!ؽمٜم٣مم فممم أفمْمل ويمق

 ؤمٝمًٖم٣م وىمٛم٦م اإلؽمالم زمالد إلم إفمداء دطمؾ إذا أصٛمع وَم٣مذا: ايمٕمالم همٗم٣مل

 .!ايمٗمت٣مل أؽمتْمٝمع ٓ

 ضم٣مل هذا ٣منىم إذا: يمف ووم٣مل َمٙم٘مٜمؿ، إلم اخلػم هبذا اجل٣مؽمقس همرصمع

 دم ٞمٕمرومٜمؿ ضمتك ايمقافمٝم٥م اظم٠مَمٛم٥م إَم٥م هبذه يمٛم٣م ؿم٣موم٥م ٓ! زم٘مٌغمهؿ هم٘مٝمػ صٕمغمهؿ

 .فمت٣مًدا وٓ فمدة يمٛم٣م ئمدوا همال زم٣ميمدٞم٣مي٣م همٝمٛمُمٕمٙمقا وايمُمٜمقات اظمٙمذات

 اخلٚمر وؽمٗم٣مة واظمقَم٣ًمت ايمٕم٣مٞمٝم٣مت إيمٝمٜمؿ يرؽمٙمقن زَم٣مًٞم٣م همٓمٙمقا.. ىم٣من وومد

 ايمدٞمٝم٣م إلم ورىمٛمقا ايمُمٌٜم٣مت،و ايمُمٜمقات دم ايمٛم٣مس نمرق ضمتك ايمٙمٜمق، وآٓت

 .وزيٛمتٜم٣م
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 ووصمد ايمٙمٔم٤م، دم َمٛمُمٕمٙمكم ايمٛم٣مس همرأى اخلػم، يًتْمٙمع اجل٣مؽمقس وفم٣مد

 وذه٦ٌم همؼمىمتٛمل يمٙمٗم٣مء نم٣مٞمٝم٥م َمع سمقافمدت: همٗم٣مل يٌ٘مٝمؽ؟ َم٣م: همٗم٣مل! زم٣مىمًٝم٣م ؾم٣مزًم٣م

 .!نمغمي َمع

 سمٕمٝمٝمٌٜمؿ، دم ٞمجحٛم٣م ومد أن ومقَمف إلم ايمٌممى ضم٣مَماًل  َُمٜمٙماًل  اجل٣مؽمقس همٔم٣مد

 .ىم٣من وومد. يمٕمزوهؿ إوان آن وومد زم٣ميمٙمٔم٤م، واٞمُمٕمٙمقا داجل همؼمىمقا

 وهم٣مسمتٛم٣م اجل٣مدة احلٝم٣مة َمٝم٣مديـ فمـ فمزيمٛم٣م حتٗمؼ يمٗمد زم٣ميم٣ٌمرضم٥م، ايمٙمٝمٙم٥م أؾمٌف همام

 َم٣ٌمراة، دم يمٙمٛمٌم همٝمٖمرضمقن زم٣ميمٙمٔم٤م ايمٗمٙمقب سمٔمٙمٗم٦م ضمتك احلٗمٝمٗمٝم٥م، آٞمتِم٣مرات

 .!يمٙمٜمزيٚم٥م ويٌ٘مقن وحيزٞمقن

 يُم٣مر وإيمٝمٜمؿ واظم٣مصمٛمكم، اظمُمخِمكمو ايمالفمٌكم هؿ وايمقصمٜم٣مء اظمػُمزون وص٣مر

 ٓ ضمتك وحي٣مرزمقن ُيٚمٛمٔمقن همٜمؿ وايمقؿمٛمٝمقن واظمِمٙمحقن ايمٔمٙمامء أَم٣م زم٣ميمٌٛم٣من،

 .وإَمر احل٘مؿ وهلل. وهلق يمٔم٤م َمـ هلؿ يراد زمام إٓ ايمٛم٣مس ومٙمقب سمتٔمٙمؼ

 قدما ولا تلتفت امض  
 ايم٣ًمفم٥م، ورنمؿ/ك 58 ؽمدٕا ايم٣ًمفم٥م، وهفم٥م/ك 92 ايمٕمزايم٥م هفم٥م سمٌٙمغ

 هترب فمٛمدَم٣م ايمٕمزايم٥م نٕظم٣مذا؟  سمٔمٙمؿ يمألؽمد، هؾ همري٥ًم سمًٗمط يمٕمزايم٥ما هم١من ذيمؽ

 جئمٙمٜم٣م ؽمد، همخقهمٜم٣مٕزم٣م َمٗم٣مرٞم٥م ؤمٝمٖم٥م َمٖمؼمؽمٜم٣م، وأهن٣م زمٟمٞمف سم٠مَمـ إؽمد َمـ

 هفم٥م فمعم ؽمٙم٣ٌم سم٠مشمر آيمتٖم٣مسم٥م اظم٣ًمهم٥م وهذه يمتحديد اخلٙمػ إلم آيمتٖم٣مت سم٘مثر

 هفمتٜم٣م دم ومقة ْم٥مٞمٗم يمدهي٣م أن ايمٕمزايم٥م فمرهم٦م ايمٖم٣مرق، ويمق َمـ وسمٗمٙمص ايمٕمزايم٥م

 .َمٛمف يمٛمج٦م
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 وفمثراسمف. وِهقَمف زم١مضم٣ٌمؿم٣مسمف هم٣مهمؼمؽمٛم٣م اظم٣ميض الم ايمتٖمتٛم٣م ايمقوم٦م َمـ هم٘مؿ

 يمقاومٔمٛم٣م. همري٥ًم ٞمٗمع صمٔمٙمٛم٣م ايمٛمج٣مح فمدم َمـ طمقف َمـ وىمؿ

 وحتٗمٝمؼ ايمٛمج٣مة فمعم وم٣مدرون زمٟمٞمٛم٣م ٞمثؼ ٓ صمٔمٙمٛم٣م داطمٙمٛم٣م إضم٣ٌمط َمـ وىمؿ

 .داطمٙمٛم٣م اخلقف أهداهمٛم٣م، وومتؾ

 حكمة رائعة
 وٓ ىم٣مَمٙم٥م نم٣مزم٥م سمٛمٚمق زمٝمٛمام .. ؽمٗمقؿمٜم٣م صقَت  ايم٘مّؾ  همًٚمع ةؾمجر ؽمٗمْم٦ْم 

 .!  وجٝم٨م أي هل٣م ُيًٚمع

 .! يمًٗمقؿمؽ زمؾ يمتٚمّٝمزك يٙمتٖمتقن ٓ ايمٛم٣ّمس

ية سائح  نظر
 زمٔمض ايمٌٙمدان ايمتل سمٗمع فمعم ؾمقاؿمئ ايمٌح٣مر، هم٣مَمتدح إلم ؽم٣مئح ذه٤م

 ايمقوم٦م َمـ حتت٣مصمقن ؽمٟمهلؿ: ىمؿ شُمؿ   أؽمامىمٜمؿ صمقدة دم اظمَحٙمٝمكم ايمِمٝم٣مديـ

 ظم٣مذا:  . همًٟمهلؿ ؿمقيالً  وومت٣م يمٝمس : واضمد زمِمقٍت  ايمِمٝم٣مدون همٟمصم٣مزمف ؟ ْمٝم٣مده٣مٓص

 ايمٗمٙمٝمؾ صٝمدهؿ أن ايمِمّٝم٣مدون أىمثر؟. همٟمووح وسمِمْم٣مدون أؿمقل وومت٣مً  سمٗمّمقن ٓ

 زمٗمٝم٥م دم سمٖمٔمٙمقن َم٣مذا ويم٘مـ: . همًٟمهلؿ!فمقائٙمٜمؿ وضم٣مصم٥م ضم٣مصمتٜمؿ ي٘مٖمل

 وٞمٟمىمؾ ،أؿمٖم٣ميمٛم٣م َمع ٞمٙمٔم٤م، ومٙمٝمالً  ٞمِمْم٣مد ،َمتٟمطمر ووم٦م إلم ٞمٛم٣مم :أووم٣مسم٘مؿ؟ أصم٣مزمقا

 :َمٗم٣مؿمٔم٣مً  ايم٣ًمئح . وم٣مل وٞمّمحؽ ٞمٙمٜمق، أصدوم٣مءٞم٣م ٞمزور اظم٣ًَمء ودم ،زوصم٣مسمٛم٣م َمع

 !َم٣ًمفمدسم٘مؿ وزم١مَم٘م٣مين ه٣مرهم٣مرد صم٣مَمٔم٥م َمـ إفمامل إدارة دم َم٣مصمًتغم يمدي
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ٚمؽ سمٌٝمٔمقن شمؿ وَمـ.. يقم ىمؾ ؿمقيٙم٥م يمٖمؼمات ايمِمٝمد دم سمٌدأوا أن فمٙمٝم٘مؿ  ً  ايم

 َمع: ؟ أصم٣مب َم٣مذا شمؿ: أىمػم، ؽمٟميمقه صٝمد وم٣مرب أىمػم، وسمُمؼمون زمٔم٣مئد اإلو٣مدم

 وه٘مذا وشم٣ميم٧م شم٣مين وم٣مرب ذاء سمًتْمٝمٔمقن اإلو٣مهمٝم٥م وايمٛمٗمقد ايم٘مٌغم ايمٗم٣مرب

 صٝمدىمؿ سمٌٝمٔمقا أن َمت٘م٣مَمؾ، وزمدل صٝمد ؽمٖمـ أؽمْمقل يمدي٘مؿ يِمٌح ضمّتك

 طم٣مص٣مً  َمِمٛمٔم٣مً  ؽمتٖمتحقن أيّم٣مً  ورزمام اظمِم٣مٞمع، َمع َم٣ٌمذة ؽمتتٖم٣مووقن يمقؽمٝمط،

 هٛم٣مك وَمـ ، إلم ايمٔم٣مصٚم٥م وسمٛمتٗمٙمقن ايمٗمري٥م هذه درةَمٕم٣م زم١مَم٘م٣مٞم٘مؿ زم٘مؿ، وؽمٝم٘مقن

ٝم٣مدون ايمٔمٚمالوم٥م. ؽمٟمل َمُم٣مرئم٘مؿ َم٣ٌمذة زم١مَم٘م٣مٞم٘مؿ ؽمٝم٘مقن ٣مئح ايمِم  ًّ  ىمؿ :ايم

 وفممميـ َخ٥ًم رزمام أو فممميـ ضمقارم: هذا؟ أصم٣مب يمتحٗمٝمؼ ؽمٛمحت٣مج ايمقوم٦م َمـ

 ؽمقف جت٣مرسم٘مؿ سم٘مػم فمٛمدَم٣م: َُمٌتًامً  ؟أصم٣مب ذيمؽ زمٔمد وَم٣مذا: ؽمٛم٥م. همًٟميمقه

 ؟ ضمٗم٣مً  اظماليكم؟ :دهُم٥م دم ؽمٟميمقهاظماليكم.  وسمرزمحقن إؽمٜمؿ دم ظمّم٣مرزم٥مزم٣م سمٗمقَمقن

 سمتٗم٣مفمدوا، وسمٔمٝمُمقا أن يٚم٘مٛم٘مؿ ذيمؽ زمٔمد :؟ أصم٣مب ذيمؽ زمٔمد ؽمٛمٖمٔمؾ وَم٣مذا

 .. أؿمٖم٣ميم٘مؿ َمع سمٙمٔمٌقن.. َمتٟمطمر ووم٦م إلم سمٛم٣مَمقن ايم٣ًمضمؾ فمعم ومري٥م دم هبدوء

 . أصم٣مب صدوم٣مءإ آؽمتٚمت٣مع َمع دم ايمٙمٝم٣مرم وسمٗمّمقن .. زوصم٣مسم٘مؿ َمع وسمٟمىمٙمقن

 َم٣م أن، إذاً  ٞمٖمٔمٙمف َم٣م زم٣ميمّمٌط هذا وايمتٗمدير ويم٘مـ آضمؼمام ىم٣مَمؾ ايمِمٝم٣مدون: َمع

 َمٛم٣م ؟ ىمثغم ؾمٗم٣مءً  ٞمٗمّمٝمٜم٣م ؽمٛم٥م وفممميـ َخ٥ًم ٞمّمٝمع أصمٙمف َمـ ايمذي اظمٛمْمؼ هق

 دم ضمتك يزهد زمؾ.. وصحتف وفم٣مئٙمتف أهٙمف وهيٚمؾ..  ومقاه وىمؾ ؿم٣مومتف يًتٛمزف

 ايمذي ايمؼمف هذا زمٟمن يٓمـ .. زائؾ سمرف ٕصمؾ.. ايمٌٗم٣مء ضمٝم٣مة هل ايمتل آطمرسمف أَمر

 سمٟمت ايمتل ايمًٔم٣مدة ومٝمٚم٥م سمٌٙمغ أن فمًك وَم٣م .. ايمًٔم٣مدة ؽمٝمٚمٛمحف..  ومقاه اؽمتٛمزف
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 أصمٛمح٥م رؤوؽمٛم٣م فمٛمد وطمٖمٗم٦م .. ايمٔمٚمر رزمٝمع واٞمٗم٢م .. ايمٗمقى طم٣مرت إذا

 ايمدٞمٝم٣م ضمٝم٣مسم٘مؿ؟ دم ايمقصقل سمريدون أيـ إلم .. َمٛم٣م همرد ىمؾ ؟ هم١ملم..اظمقت

 ؽمٝمدٞم٣م وصح٥ٌم !!واجلٛم٥م زمرو٣مك أىمرَمٛم٣م ايمٙمٜمؿ !! ضمٗمٝمٗم٥م جلٛم٥موا وصقر سمِمٌغمه

 .!!إفمعم ايمٖمردوس دم أمجٔمكم وصحٌف آيمف وفمعم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم حمٚمد

 المشروخ الإناء
 َمرزمقؿمكم وحتٚمٙمٜمام اظم٣مء، هبام سمٛمٗمؾ نىمٌغما نإٞم٣مءا َمًٛم٥م صٝمٛمٝم٥م اَمرأة فمٛمد ىم٣من

 .ىمتٖمٝمٜم٣م فمعم طمُمٌل زمٔمٚمقد

 رء َمٛمف يٛمٗمص وٓ سم٣مَم٥م زمح٣ميم٥م أطمر واإلٞم٣مء ذخ زمف اإلٞم٣مءيـ أضمد وىم٣من

إلم  ايمٛمٜمر َمـ اظمْم٣مف هن٣مي٥م إلم يِمؾ اظممموخ اإلٞم٣مء ىم٣من َمرة ىمؾ اظم٣مء، وذم َمـ

 همٗمط. اظم٣مء ىمٚمٝم٥م ٞمِمػ وزمف اظمٛمزل

 سمِمؾ ىم٣مٞم٦م ضمٝم٧م ايمِمٝمٛمٝم٥م، ايمًٝمدة َمع حيدث هذا ىم٣من ىم٣مَمٙمتكم ؽمٛمتكم وظمدة

 .ٞمِمٖمف زمف وآطمر ممٙمقء واضمد زم١مٞم٣مء َمٛمزهل٣م

 حمتٗمراً  اظممموخ واإلٞم٣مء ايم٘م٣مَمؾ، زمٔمٚمٙمف َمزهقاً  ايمًٙمٝمؿ اإلٞم٣مء ىم٣من ٌع،وزم٣ميمْم

 . َمٛمف َمتقومع هق َم٣م إمت٣مم فمـ وفمجزه ومدرسمف يمٔمدم يمٛمٖمًف

 اإلٞم٣مء سم٘مٙمؿ زم٣ميمٖمُمؾ واإلضم٣ًمس اظمرارة َمـ ؽمٛمتكم وزمٔمد إي٣مم َمـ يقم وذم

 ذخ ويمدي فم٣مصمز ٕين ٞمٖمز َمـ صمداَ  طمجؾ ايمِمٝمٛمٝم٥م: أٞم٣م ايمًٝمدة َمع اظممموخ

 سمالضمظ ووم٣ميم٦م: أمل ايمِمٝمٛمٝم٥م اظمرأة يمٙمٚمٛمزل. هم٣مزمتًٚم٦م ايمْمريؼ فمعم اظم٣مء ينب

 أطمر؟. اجل٣مٞم٤م فمعم ويمٝم٦ًم ٞم٣مضمٝمتؽ َمـ ايمْمريؼ صم٣مٞم٤م فمعم ايمتل ايمزهقر
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 فمعم ايمٌذور نمرؽم٦م ايمٕمرض وهلذا َمٛمؽ ُيٖمٗمد ايمذي اظم٣مء فمـ مت٣مَم٣مً  أفمٙمؿ أٞم٣م

 ٛمتكمؽم يمٙمٚمٛمزل، وظمدة فمقدسمؽ ؿمريؼ دم سمروهي٣م ضمتك صمٜمتؽ َمـ ايمْمريؼ ؿمقل

 زمام أٞم٦م سم٘مـ مل َمٛمزرم، َم٣م هب٣م ٕزيـ اجلٚمٝمٙم٥م ايمزهقر هذه َمـ ومْمٖم٦م َمتقاصٙمتكم

 .َمٛمزرم يزيـ اجلامل هذا أصمد أن رم ىم٣من َم٣م همٝمف، أٞم٦م

 فمجٝم٥ٌم زمْمريٗم٥م ضمٝم٣مسمٛم٣م سمِمٛمع وؤمٖمٛم٣م ذوطمٛم٣م ويم٘مـ ؤمٖمف يمديف َمٛم٣م ىمٌؾ 

 .! وَمثغمة

 هق ظم٣م رويمٙمٛمٓم همٝمف ٞمحـ َم٣م فمعم ايمٌٔمض زمٔمّمٛم٣م ٞمتٗمٌؾ أن مجٝمٔم٣مً  فمٙمٝمٛم٣م جي٤م

ـٌ   يمديٛم٣م. ضمً

 فمٓمٝمام َمًتٗمٌال يم٘مؿ أمتٛمك ، ايمٛمٗمص أو زم٣ميمٔمجز يُمٔمرون ايمذيـ أضم٣ٌمئل يم٘مؾ

 (.1ايمْمريؼ ) فمعم زمج٣مٞمٌ٘مؿ ايمتل ايمزهقر اضمٓمق وٓ

ية حكيم  القر
 يًٚمٔمقن وىم٣مٞمقا.. زمٔمد ايمتٚمدن أهٙمٜم٣م ئمرف مل صٕمغمة ومري٥م هٛم٣مك ىم٣مٞم٦م

 َم٣م ضمٗمٝمٗم٥م ئمرهمقا أن دونيري وىم٣مٞمقا.. اظمختٙمٖم٥م وفم٣مداهت٣م اظمديٛم٥م فمـ إفم٣مصمٝم٤م

 ..ايمقوم٦م ؿمقال فمٛمف يًٚمٔمقن

 َمٛمٜمؿ واضمد فم٣مد شمؿ يمٖمؼمة نم٣مزم٣م.. اظمديٛم٥م إلم رصمالن َمٛمٜمؿ ؽم٣مهمر إي٣مم أضمد ودم

 ؟ اظمديٛم٥م وصمدت ىمٝمػ: ؽمٟميمقه و ضمقيمف ايمتٖمقا

 فمٛمف؟ ٞمًٚمع ىمٛم٣م َم٣م ضمٗمٝمٗم٥م ؟َم٣م أهٙمٜم٣م هؿ ىمٝمػ
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 أن هل ٗم٥ماحلٗمٝم.. احلٗمٝمٗم٥م فمرهم٦م و زمٛمٖمز ذه٦ٌم يمٗمد: زمثٗم٥م ايمرصمؾ أصم٣مهبؿ

 ىمره٦م يمٗمد.. زمًمء يديٛمقن ٓ هم٣مؽمدون أهٙمٜم٣م وىمؾ ايمٖم٣ًمد َمرسمع هل اظمديٛم٥م

 .اظمديٛم٥م

 يمٔمٚمٙمف. َمٛمٜمؿ ىمؾ فم٣مد و هم٣مٞمٖمّمقا، ؿمقيال اٞمتٓمروه٣م ايمتل اإلصم٣مزم٥م ايمٛم٣مس فمرف

 ايمتٖمقا أهنؿ إٓ، رأيف فمـ زم٠ًمايمف هيتٚمقا مل ايمث٣مين ايمرصمؾ فم٣مد زمٟمي٣مم وزمٔمده٣م

.. احلٗمٝمٗم٥م فمرهم٦م و زمٛمٖمز ذه٦ٌم يمٗمد: هيتقومٔمق مل رأي٣م يمف وصمدوا ضمكم ضمقيمف

 َمٙمٝمئ٥م اظمديٛم٥م أن هل واحلٗمٝمٗم٥م

 اظمديٛم٥م أضم٦ٌٌم يمٗمد.. ؿمٝمٌقن َمتديٛمقن أهٙمٜم٣م وىمؾ ايمٔم٣ٌمدة زمدور

 أم ؿمٝمٌقن أهٙمٜم٣م هؾ صمٝمدة؟ أم ؽمٝمئ٥م اظمديٛم٥م هؾ.. زم٣مٓرسم٣ٌمك ايمٛم٣مس أصٝم٤م

 طمػم اىمٌغم ؾمٝمخ٣م ايمٗمري٥م، وىم٣من ضم٘مٝمؿ إٓ إؽمئٙم٥م هذا فمعم جمٝم٣ٌم جيدوا أذار؟ مل

 إيمٝمف ذهٌقا ايمقضمٝمد، َمالذهؿ هق ىم٣من.. رأيف دم اجلٚمٝمع ويثؼ ايم٘مثغم وفمرف احلٝم٣مة

 وم٣مل: وأطمر.. زم٣مٕذار َمٙمٝمئ٥م هم٣مؽمدة اظمديٛم٥م أن وم٣مل: أضمدهؿ: وؽمٟميمقه زم٣ميمٗمِم٥م

 ٞمِمدق؟ َمٛمٜمؿ أي.. زم٣مٕؿمٜم٣مر َمديٛم٥م هم٣موٙم٥م أهن٣م

_  وصمقهٜمؿ فمعم احلغمة ٞمٓمرات رأى وضمكم_ ص٣مدق  ىمالِه٣م: احل٘مٝمؿ أصم٣مب

، يمٙمٚمديٛم٥م وصؾ ضمكم ضم٣مٞم٥م أومرب إلم ذه٤م يمذا يمف أطمالق ٓ إول: اؽمتْمرد

 ضمكم اظمًجد إلم ذه٤م يمذا.. ص٣ميمح َمتديـ ايمث٣مين زمٝمٛمام .. زم٣ميمٛم٣مس ممتٙمئ٥م همقصمده٣م

َم٣م  إٓ يرى ٓ همٜمق اخلغم يرى َمـ: زم٣ميمٛم٣مس، وأو٣مف ممتٙمئ٣م همقصمده، يمٙمٚمديٛم٥م وصؾ

 ٞمٖمًف. داطمؾ دم َم٣م إٓ يرى ٓ همٜمق ايممم يرى وَمـ.. ٞمٖمًف داطمؾ دم
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 أومِمد؟ َم٣م فمرهم٦م هؾ

 ؾمخص سمٗمٌؾ فمعم ايمٛم٣مس جيٚمع أن اظمًتحٝمؾ َمـ أن ؽمتجد ايمٛمٓمر دومٗم٦م يمق

 سم٘مؼمث ٓ ٞمٖمقؽمٜمؿ، يمذيمؽ داطمؾ دم َم٣م إٓ يرون ٓ ايمٛم٣مس ىم٣من، ٕن أي٣م.. َم٣م

 .إضم٣ٌمؿمؽ حي٣مول َمـ زمرأي ىمثغما

ً  وزنه يساوي الحلال الرزق  ذهبا
 أضمد انمٛم٣مم يرفمل وىم٣من ىمريؿ، ليدفم زمًٝمط أنمٛم٣مم رافمل هٛم٣مك ىم٣من فأٞم حي٘مل

 اؽمتدفمل يقم وذات دراهؿ، َخ٥ًم ايمٝمقَمٝم٥م أصمرسمف فٙمٚمفم صمزاء ويٟمطمذ آنمٛمٝم٣مء،

 ؽمٝم٣ًمهمر ٕٞمف ووم٦م أومرب دم آنمٛم٣مم زمٝمع يٛمقي ٞمفأ وأطمػمه ايمرافمل ايمٕمٛمل ايمرصمؾ

 ورفم٣ميتف يمف طمدَمتف ٞمٓمغم اظم٣مل َمـ اىمٌغم ٣مَمٌٙمٕم ايمرافمل وأفمْمل ايمٌالد، طم٣مرج

:  وم٣مئالً  اظمٌٙمغ هذا يٟمطمذ أن رهمض ىمريؿ ايمرافمل نأ إٓ ؽمٛمقات، ؿمقال ٕنمٛم٣مَمف

 أطمذ ويمـ ايمٝمقَمٝم٥م أصمرت فمٚمقم ٞمٓمغم أطمذت يمٗمد ؽمٝمدي، ي٣م حترصمٛمل ٓ أرصمقك

 . نمغمه٣م

 يمف همدفم٣م ورو٣مه زمٟمطمالومف ىمثغماً  وافمج٤م ايمرافمل، سمٌمف َمـ ايمٕمٛمل سمٔمج٤م

 او فمٚمؾ زمدون اظمً٘مكم ايمرافمل سم٣مرىم٣مً  ايمٕمٛمل ؽم٣مهمر وه٘مذا همٝمف، وايمػمىم٥م َم٣ميمف زمزي٣مده

 . اصمديد فمٚمال جيد ضمتل زمف يٗمت٣مت َم٣مل

 هب٣م وصمد ومري٥م إلم وصؾ ضمتل ايمٖمقر فمعم صمديد فمٚمؾ فمـ يٌح٧م ايمرافمل زمدأ

 هم٣مومؼمب ،وايمٕمٛمك ايمٖمخ٣مَم٥م فمٙمٝمف يٌدو ىمٌغم سم٣مصمر َم٣ممأ َمتجٚمٜمريـ ايمٛم٣مس َمـ اىمثغم

 هذا: أضمدهؿ همٟمصم٣مزمف أَم٣مَمف، جتٚمٜمرهؿ ؽم٤ٌم فمـ وؽمٟمهلؿ ايمٛم٣مس َمـ ايمرافمل
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 هل٣م وجيٙم٤م هب٣م ويت٣مصمر همٝم٣ًمهمر أَمقال َمـ يمدهيؿ َم٣م ىمؾ ايمٛم٣مس فئمْمٝم ايمٕمٛمل ايمت٣مصمر

 . ايمٔمٓمٝمٚم٥م رزم٣محوإ ايمٌّم٣مئع َمـ اظمزيد

 ايمتل دراهؿ اخلٚم٥ًم وئمْمٝمف ايمت٣مصمر إلم يذه٤م أن ومرر شمؿ ومٙمٝماًل، ايمرافمل هم٘مر

 أن ايمت٣مصمر َمـ وؿمٙم٤م فمٚمٙمف، َمـ أطمذه٣م دراهؿ َخ٥ًم آطمر هل وىم٣مٞم٦م يٚمٙم٘مٜم٣م

 دم وومرأ ايمرافمل إلم ايمت٣مصمر ٞمٓمر زمف، ويت٣مصمر يٛمٖمٔمف ؾمٝمئ٣مً  يمف ويُمؼمي زمٟمرزم٣مح يٟمسمٝمف

 . سمريد َم٣م يمؽ:  يمف همٗم٣مل وايمقهم٣مء ايمِمدق فمٝمٛمٝمف

 َمٔمف يٌؼ ومل يْمٙمٌقن َم٣م هلؿ ويُمؼمي ايمٛم٣مس أَمقال دم يت٣مصمر وزمدأ ايمت٣مصمر ؽم٣مهمر

 يٟمىمؾ ٕٞمف يٌٝمٔمف أن ص٣مضمٌف أراد ؽمٚمٝمٛم٣مً  ومْم٣مً  همرأي يمٙمرافمل، دراهؿ َخ٥ًم ؽمقي

 ؽم٘م٣من ورآه ومري٥م فمقم َمر ايمْمريؼ ودم زمالده، إرم فم٣مدو ايمت٣مصمر هم٣مؾمؼماه ىمثغمًا،

 ايمتل ايمٖمئران َمـ خيٙمِمٜمؿ ضمتل إي٣مه يٌٝمٔمٜمؿ أن َمٛمف همْمٙمٌقا ايمٗمط، وزمٝمده ايمٗمري٥م

 إلم وفم٣مد ايمت٣مصمر همقاهمؼ ذه٣ًٌم، زمقزٞمف يمممائف اؽمتٔمداد فمعم هنؿوأ حم٣مصٝمٙمٜمؿ، سمٟمىمؾ

 زمن ػمهخي أن زم٣مهلل واؽمتحٙمٖمف ايمت٣مصمر أطمذ شمؿ أَم٣مٞمتف، ؾمخص يم٘مؾ وأفمْمك زمٙمده

 يمف همٗم٣مل يمف، ايمٕمٛمل ودفم٣مء َمٔمف ضمِمؾ َم٣م ايمرافمل فمٙمٝمف همٗمص هذه، دراهؿ اخلٚم٥ًم

 فمعم زي٣مدة سمرض ومل احلالل زمرزومؽ روٝم٦م ٕٞمؽ طمغماً  اهلل فمقوؽ:  ايمت٣مصمر

 . ايمذه٤م وأفمْم٣مه ذيمؽ،

 إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك
 أنِم٧ِم : يمف يٗمقل وم٣مئاًل  َمٛم٣مَمف دم همرأى ٞم٣مئاًم، ايمٌٌمي فم٣ٌمد زمـ إؽمح٣مق ىم٣من

 همٟمسم٣مه ٞم٣مم شمؿ. ٞمدري؟ َم٣م: وم٣ميمقا .حُمت٣مج؟ صمغماٞمف دم هؾ: همًٟمل هم٣مؽمتٝمٗمظ. اظمٙمٜمقف
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 درهؿ، شمالشمامئ٥م َمٔمف وأطمذ همٗم٣مم.؟ اظمٙمٜمقف سُمِٕم٧ِم  ومل أسمٛم٣مم: يمف همٗم٣مل وشم٣ميمًث٣م، شم٣مٞمًٝم٣م

 همدٞم٣م اٞمٌمف زمف أضمس   همٙمام ، ُيَِمقم   رصمٌؾ  هم١مذا اظمًجد: إلم همخرج زمٕمٙم٥م، وَرىم٤َِم 

: وم٣مل. ؟ أطمرصمؽ َم٣م اظمقوع؟ هذا دم ؟ ايمقوم٦م هذا دم ، اهلل فمٌد ي٣م: فيم همٗم٣مل ، َمٛمف

ـٌ  ويمزَمٛمل ، يدي َمـ همذه٦ٌم ، درهؿ َم٣مئ٥م َم٣مرم رأس ىم٣من رصمٌؾ  أٞم٣م  درهؿ َم٣مئت٣م دي

 :يمف وم٣مل شُمؿ   همٟمطمذه٣م .طُمذه٣م درهؿ شمالشمامئ٥م هذه: ووم٣مل ايمدراهؿ، يمف همٟمطمرج.

 هم١من   ، همٟمسمٛمل ٞم٣مئ٥ٌم ٞم٣مزمتؽ هم١من ، فم٣ٌمد زمـ إؽمح٣مق أٞم٣م: يمف وم٣مل.  ٓ: وم٣مل. ؟ أسمٔمرهمٛمل

٥ٌَمٌ  َٞم٣مزَمتٛم٣َم إِن اهلل، َرمِحََؽ : همٗم٣مل.  ىمذا َمقوع دم َمٛمزرم
 َأطمَرصَمَؽ  ََمـ إلَِم  هَمِزفمٛم٣َم ، َٞم٣مئِ

 .(1) إيَِمٝمٛم٣َم زمَِؽ  صَم٣مءَ  ضَمت ك ، ايْمَقوم٦ِم  َهَذا دِم 

 جرح لا يندمل
 أهٛم٦م ىمٙمام زمٛمل! ي٣م :يمف ووم٣مل زم٣مظم٣ًمَمغم َمٙمٝمئ٣مً  ىمٝم٣ًمً  يقَم٣مً  ٓزمٛمف أب أفمْمك

 واؿمرق احلديٗم٥م ؽمقر إلم اذه٤م ٣مؾمخِم صمرضم٦م أو ٣مؾمخِم رضزم٦م أو ٣مؾمخِم

 . َمًامراً  همٝمف

 وايمده َٕمر اَمتثؾ ويم٘مٛمف ذيمؽ َمٛمف وايمده ؿمٙم٤م ظم٣مذا ايمقيمد ذيمؽ يٖمٜمؿ مل

 َمًامرا دم يْمرق أضمداً  جيرح أو أضمد زمقصمف يٌمخ أو أضمدا يٓمٙمؿ ىمٙمام وأصٌح

 فمدد واٞمخٖمض ٞمٖمًف دم حت٘مامً  أىمثر ايمقيمد أصٌح إي٣مم َمرور وَمع ايمًقر ذيمؽ

 همٝمف يْمرق مل ايمذي ايمٝمقم وصؾ أن إلم ايمًقر دم يقم ىمؾ يْمرومٜم٣م ايمتل اظم٣ًمَمغم

 وايمده إلم وذه٤م ايمٖمرح، ؾمدة َمـ ايمقيمد ايمًقر، همْم٣مر دم َمًامر أي ايمقيمد ذيمؽ
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 دم سمتح٘مؿ ؾمخص أن أٞم٦م زمٛمل ي٣م أضمًٛم٦م: وايمده يمف وم٣مل زمذيمؽ، وأطمػمه

 وَم٣مذا :ووم٣مل ايمقيمد اؽمتٕمرب زمٔمد ٛمتفسم مل أفمِم٣مزمؽ، ويم٘مـ َمٜمٚمتؽ ودم ٞمٖمًؽ

 سمٓمٙمؿ أو جترح أو سمزفم٨م وٓ يٚمِض يقم ىمؾ: إب وم٣مل أيب؟. ي٣م ذيمؽ زمٔمد أهمٔمؾ

 ٞمزع دم ايمقيمد واؽمتٚمر إي٣مم ايمًقر َمّم٦م ذيمؽ َمـ َمًامراً  اٞمزع أضمداً  همٝمف

 ايمقيمد همٝمف ٞمزع ايمذي ايمٝمقم وصؾ أن إلم أضمدًا، همٝمف ي٠مذي ٓ يقم ىمؾ دم اظم٣ًمَمغم

 زمذيمؽ يمٝمخػمه وايمده إلم وذه٤م ايمٖمرح َمـ ايمقيمد همْم٣مر ايمًقر ذيمؽ دم َمًامر آطمر

 سمِمٌح مل همٟمٞم٦م زمٛمل ي٣م أضمًٛم٦م ووم٣مل ايمًقر إلم ازمٛمف إب أطمذ أطمػمه وفمٛمدَم٣م

 سم٠مذي وٓ ٣مؿمٝمٌ ٣مؾمخِم أصٌح٦م همٗمط ويم٘مٛمؽ أفمِم٣مزمؽ دم َمتح٘مام ٣مؾمخِم

 أضمدًا.

 ٣مي اؽمتْمٔم٦م يمٗمد اظم٣ًمَمغم سمٙمؽ طمٙمٖمتٜم٣م ايمتل ايمًقر دم ايمثٗمقب إلم ويم٘مـ اٞمٓمر

 ايمتل ايمثٗمقب سمٙمؽ حمق سمًتْمٝمع ويم٘مٛمؽ ٓ ؿمرومتٜم٣م ايمتل اظم٣ًمَمغم سمٛمزع أن زمٛمل

 .! اظم٣ًمَمغم سمرىمتٜم٣م

 ومد ومٙمٌف دم َمًامراً  سمْمرق همٟمٞم٦م أضمدهؿ جترح فمٛمدَم٣م زمٛمل ي٣م ايمٌمم هؿ وىمذيمؽ

 َم٠مظم٥م ذىمرى وؽمٝمٌٗمك أشمره سمٛمزع يمـ ويم٘مٛمؽ اظمًامر ذيمؽ وسمٛمزع سمٔمتذر أن سمًتْمٝمع

 . ايمُمخص ذيمؽ ضمٝم٣مة دم

 حمق سمًتْمٝمع يمـ هم١مٞمؽ زم٘مٙمامسمؽ هؿسم٠مذ أو أطمريـ جترح ٓ زمٛمل ي٣م يمذيمؽ

 . إزمد إلم اجلرح ذيمؽ

 . ايمٛم٣مس فمٛمدو فمٛمد اهلل ؿمٝم٤م أشمر يمؽ يم٣ًمٞمؽ، وي٘مقن حتٖمظ أن فمٙمٝمؽ ويمذيمؽ
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 الصوت صدى
 َمـ ايمتّم٣مريس فمعم يمٝمٔمرهمف اظمديٛم٥م طم٣مرج ازمٛمف َمع طمرج احل٘مامء أضمد أن حي٘مك

 . وِهقَمٜم٣م ٥ماظمديٛم صخ٤م فمـ زمٔمٝمدا ٞمٗمل صمق دم ضمقيمف

 ايمْمٖمؾ سمٔمثر ؽمغمِه٣م وأشمٛم٣مء ؾم٣مهٗم٥م، صم٣ٌمل زمف حتٝمط فمٚمٝمٗم٣م وادي٣م آشمٛم٣من ؽمٙمؽ

 فمـ سمٔمٌغما َمرسمٖمع زمِمقت إشمره٣م فمعم ايمْمٖمؾ همٌمخ رىمٌتف، فمعم همًٗمط َمُمٝمتف دم

 .. آآآآه مم٣مشمؾ زمِمقت إمل يُم٣مؿمره َمـ ايمقادي أومٍم َمـ يًٚمع زمف هم١مذا ، آآآآه أظمف

 ؟.هم١مذا أٞم٦م وَمـ: ايمِمقت َمِمدر ٣مئالؽم دهُم٥م دم وؽم٣مرع إمل ايمْمٖمؾ ٞمز

 زم٣ميم٠ًمال ايمتحدي هذا َمـ ايمْمٖمؾ ؟.اٞمزفم٨م أٞم٦م وَمـ:  ؽم٠مايمف فمٙمٝمف يرد اجلقاب

 زمٛمٖمس إٓ ايمرد ي٘مقن ٓ أطمرى ؟.وَمرة أٞم٦م َمـ أؽمٟميمؽ أٞم٣م زمؾ: َم٠مىمدا فمٙمٝمف همرد

 اؽمتث٣مرسمف أن زمٔمد صقازمف ايمْمٖمؾ ؟. همٗمد أٞم٦م َمـ أؽمٟميمؽ أٞم٣م زمؾ:  واحلدة اجلٖم٣مء

 ” ايمرد جيلء ايمٗمقة وزمٛمٖمس ”صم٣ٌمن أٞم٦م ” نم٣مو٣ٌم همِم٣مح ْم٣مباخل دم اظمج٣مهب٥م

 .” صم٣ٌمن أٞم٦م

 احل٘مٝمؿ أزمٝمف َمـ احلٝم٣مة دم صمديدا همِمال يتٔمٙمؿ ٕن زمح٣مصم٥م أٞمف فمٛمده٣م ايمِمٕمغم أدرك

 ايمُمت٣مئؿ سمٗم٣مذف دم يتامدى أن همٗمٌؾ ، اظمُمٜمد دم يتدطمؾ أن دون زمج٣مٞمٌف وومػ ايمذي

 هذا يمٖمٜمؿ هق يتٖمرغ ضمتك قومػاظم إلدارة ٕزمٝمف اظمج٣مل وسمرك أفمِم٣مزمف آزمـ متٙمؽ

 . ايمدرس

 هذه يمٙمجقاب يٛمتٌف أن ويمده َمـ وؿمٙم٤م احلدث َمع زمح٘مٚم٥م ىمٔم٣مدسمف إب سمٔم٣مَمؾ

 إين ” ايمقوم٣مر ٞمٕمٚم٥م زمٛمٖمس اجلقاب هم٘م٣من ” أضمؼمَمؽ إين :”ايمقادي دم وص٣مح اظمرة

 . ” أضمؼمَمؽ
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 ىمؿ “:  وم٣مئال احلدي٧م أىمٚمؾ إب ويم٘مـ اظمجٝم٤م هلج٥م سمٕمغّم  َمـ آزمـ فمج٤م

 .. ” رائع أٞم٦م ىمؿ ” ايمراومٝم٥م ايمٔم٣ٌمرة سمٙمؽ فمـ ايمرد هم٘م٣من ” رائع أٞم٦م

 صٚم٦م ويمذا اجلقاب دم ايمتحقل ه يٖمٜمؿ مل ويم٘مـ ؽمٚمع مم٣م ايمْمٖمؾ ذهؾ

 ايمٖمٝمزي٣مئٝم٥م. ايمتجرزم٥م هلذه أزمٝمف َمـ سمٖمًغما يمٝمٛمتٓمر زمٔمٚمؼ

 ايمٓم٣مهرة هذه ٞمًٚمل ٞمحـ زمٛمل أي: احل٘مٚم٥م هبذه ايمقاومٔم٥م فمعم احل٘مٝمؿ همٔمّٙمؼ

 : زمٔمٝمٛمٜم٣م احلٝم٣مة هل ايمقاومع دم يم٘مٛمٜم٣م ، ايمِمقت صدى ٣مءايمٖمٝمزي فم٣ممل دم ايمْمٌٝمٔمٝم٥م

 حترم َم٣م زمٚمٗمدار إٓ حترَمؽ وٓ سمٔمْمٝمٜم٣م َم٣م زمٗمدر إٓ سمٔمْمٝمؽ ٓ احلٝم٣مة إن .1

 . َمٛمٜم٣م ٞمٖمًؽ

 . أومقايمؽ وصدى أفماميمؽ َمرآة احلٝم٣مة .1

 . نمغمك همقومر أضمد يقومرك أن أردت إذا .3

 . نمغمك هم٣مرضمؿ أضمد يرمحؽ أن أردت وإذا .4

 . نمغمك ٣مؽمؼمهم أضمد يًؼمك أن أردت وإذا .5

 . نمغمك هم٣ًمفمد ي٣ًمفمدوك أن ايمٛم٣مس أردت وإذا .6

 يمتٖمٜمٚمٜمؿ إيمٝمٜمؿ هم٣مؽمتٚمع يمٝمٖمٜمٚمقك إيمٝمؽ يًتٚمٔمقا أن ايمٛم٣مس أردت واذا .7

 .أوٓ

 .ازمتداء فمٙمٝمٜمؿ صػمت إذا إٓ فمٙمٝمؽ يِمػموا أن ايمٛم٣مس َمـ سمتقومع ٓ .8
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 ٞم٣مَمقس وهذا احلٝم٣مة جم٣مٓت ؾمتك فمعم سمٛمْمٌؼ ايمتل اهلل ؽمٛم٥م هذه: زمٛمل أي

 ومدَم٦م َم٣م ؽمتجد احلٝم٣مة صدى إٞمف احلٝم٣مة سمّم٣مريس ىم٣مهم٥م دم دهجت ايمذي ايم٘مقن

 .زرفم٦م َم٣م وؽمتحِمد

  يعاملوك أن تحب بما الناس عامل
 ومًقة َمـ ئم٣مٞمقن ايمًجٛم٣مء ىم٣من ايمًتٝمٛمٝم٣مت، ضمٗم٥ٌم ودم أظم٣مٞمٝم٣م ؽمجقن أضمد دم

 .ايمٛمقاضمل ىمؾ دم ايمًٝمئ٥م واظمٔم٣مَمٙم٥م ايمًجـ ضمراس

 يمٖمؼمة فمٙمٝمف مواظمح٘مق "ؾمٚمٝمدث" يدفمك ؽمجكم ىم٣من ايمًجٛم٣مء زمكم وَمـ

 حمؼمَم٥م ؾمٌف وَمٔم٣مَمٙم٥م صمٝمدة إَمتٝم٣مزات فمعم حيِمؾ ىم٣من ايمًجكم هذا يم٘مـ ؿمقيٙم٥م،

 َمزروع فمٚمٝمؾ إٞمف ئمتٗمدون ايمًجـ ٞمزٓء زمٗمٝم٥م صمٔمؾ مم٣م احلراس، ومٌؾ َمـ

ؿ وىم٣من وؽمْمٜمؿ، ًِ  .إَمٛمٝم٥م زم٣مٕصمٜمزة فمالوم٥م يمف ويمٝمس َمثٙمٜمؿ ؽمجكم إٞمف هلؿ ُيٗم

 ضمراس جئمؾ ايمذي ايم٤ًٌم فٞمٔمر أن ٞمريد:  همٗم٣ميمقا يِمدومف، أضمد ي٘مـ مل يم٘مـ

 أطمػموين ضمًٛم٣ًم،: ؾمٚمٝمدث هلؿ همٗم٣مل فمٛم٣م، خمتٙمػ زمٟمؽمٙمقب ئم٣مَمٙمقٞمؽ ايمًجـ

 .ٕوم٣مرزم٘مؿ؟ إؽمٌقفمٝم٥م رؽم٣مئٙم٘مؿ دم سم٘متٌقن َم٣مذا فمـ

 هٛم٣م ٞمت٘مٌده ايمذي وايمٓمٙمؿ ايمًجـ ومًقة رؽم٣مئٙمٛم٣م دم هلؿ ٞمذىمر:  اجلٚمٝمع همٗم٣مل

 .اظمٙمٔمقٞمكم احلراس ه٠مٓء أيدي فمعم

 ايمًْمقر ودم يمزوصمتل رؽم٣مئقم أىمت٤م أؽمٌقع ىمؾ دم أٞم٣م ٣مأَمّ :  زم٣مؽمامً  فمٙمٝمٜمؿ همرد

 أٞمٛمل وضمتك هٛم٣م، اجلٝمدة وَمٔم٣مَمٙمتٜمؿ واحلراس ايمًجـ حم٣مؽمـ أذىمر إطمغمة

 .ىمذيمؽ وأَمتدضمٜمؿ رؽم٣مئقم دم ايمُمخِمٝم٥م احلراس زمٔمض أؽمامء أذىمر أضمٝم٣مٞم٣مً 
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 حتِمؾ ايمتل آَمتٝم٣مزات دم ىمٙمف هذا دطمؾ وَم٣م: ايمًجٛم٣مء زمٔمض فمٙمٝمف همرد

 صمدًا؟ وم٣مؽمٝمف َمٔم٣مَمٙمتٜمؿ نإ سمٔمٙمؿ وأٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م

 َمـ ومراءهت٣م زمٔمد إٓ ايمًجـ َمـ خترج ٓ رؽم٣مئٙمٛم٣م مجٝمع أذىمٝم٣مء ي٣م ٕن: همٗم٣مل

 ىمت٣مزم٥م ؿمريٗم٥م نمغموا وأن همٝمٜم٣م، وىمٌغمة صٕمغمة ىمؾ فمعم ويّْمٙمٔمقن احلراس، وِمٌؾ

 .رؽم٣مئٙم٘مؿ

 َمٔم٣مَمٙمتٜمؿ سمٕمغمت ايمًجـ ضمراس مجٝمع زمٟمن ايمت٣مرم إؽمٌقع دم ايمًجٛم٣مء سمٖم٣مصمٟم

 .اظمٔم٣مَمالت أومًك ويٛم٣مل َمٔمٜمؿ ىم٣من "ؾمٚمٝمدث" وضمتك ،يمألؽمقأ يمٙمًجٛم٣مء

 رؽم٣مئٙم٘مؿ دم ىمتٌتؿ َم٣مذا: ووم٣مل ايمًجٛم٣مء زمٔمض "ؾمٚمٝمدث" ؽمٟمل أي٣مم وزمٔمد

 يم٘مل صمديدة ؿمريٗم٥مً  فمّٙمٚمٛم٣م "ؾمٚمٝمدث" أن ىمتٌٛم٣م يمٗمد:  مجٝمٔم٣مً  همٗم٣ميمقا ؟إؽمٌقفمٝم٥م

 ضمنًة، طمديف ؾمٚمٝمدث همٙمْمؿ ورو٣مهؿ، شمٗمتٜمؿ وٞم٘م٤ًم اظمالفمكم احلراس ٞمخدع

 .ىم٣مظمج٣مٞمكم رأؽمف ؾمٔمر يًح٤م وصمٙمس

 ) فائدة(:

 اظمٛمِمتقن. خيقن َمتك سمدرون ٓ هم١مٞم٘مؿ ايمٖمّمٖمّم٥م سم٘مثروا ٓ .1

 .ايمٙمزوم فمٛمد ودك زم٣مؽمتٕمالهل٣م يٗمقَمقا ٓ يم٘مل يممطمريـ زمٟمهارك حسمٌ وٓ .1

 .!زمٟمهارٞم٣م يمالضمتٖم٣مظ ىم٣مهمٝم٣مً  صدراً  يٚمٙم٘مقن ٓ هم٣مٔطمرون ٕضمد هك سمٗمؾ وٓ .3

 همٙمٝمس سمت٘مٙمؿ، َمـ َمع سمٔمرف أن وإمجؾ أطمريـ، سم٣ًمفمد أن اجلٚمٝمؾ همٚمـ .4

 وهمٗم٣مً  ايمتٌمف يًٝمئقن ومد ضمقيمٛم٣م َمـ همٌٔمض يمٙمن، ٣موضم٣مهمٓم ٣مٞم٣مصح َمًتٚمع ىمؾ

 .نمغمك َمع يتٛم٣مؽم٤م ٓ ومد َمٔمؽ يتٛم٣مؽم٤م وَم٣م يمٙمٚمقومػ،
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 الدجاجة الحاقدة
 إَمقر مجٝمع دم َمٛمٜم٣م وأهمّمؾ َمٛمٜم٣م أمجؾ صديٗمتٜم٣م رأت دصم٣مصم٥م أن حي٘مك

اظمزرفم٥م  دم ايمتل ايمدصم٣مصم٣مت ىمؾ ومٙمٌٜم٣م، همجٚمٔم٦م دم وايمٕمغمة احلٗمد داء هم٧ٌم

 أَم٣مم صقرهت٣م َمـ حتًـ وزمدأت اجلٚمٝمع، ي٘مرهٜم٣م ضمتك صديٗمتٜم٣م سمٕمت٣مب وأطمذت

 سمريد َمٛمٜم٣م سمٗمؼمب أهمٔمك همرأت ايمدصم٣مصم٥م اؽمتٝمٗمٓم٦م ايمٙمٝم٣مرم إضمدى ودم أطمريـ

 احلٝمقاٞم٣مت همجٚمٝمع صمدوى دون اٞمجدوين، ويم٘مـ وص٣مضم٦م سمٙمدنمٜم٣م، همٖمزفم٦م أن

 صمًدي دم ايمًؿ يمتٌثل هبدوء َمٛمل سمٗمؼمزمكم!!  أنمدرك َم٣م: يمألهمٔمك ٞم٣مئٚم٥م، همٗم٣ميم٦م

 أيمدغ ايمدصم٣مصم٥م همٟمٞم٣م أيتٜم٣م اصٚمتل: ٦مووم٣ميم ايمدصم٣مصم٥م إلم زم٣مزدراء إهمٔمك .همٛمٓمرت!

 . يقم ىمؾ َمثٙمؽ دصم٣مصم٥م همتٙمدنمكم أٞم٦م أَم٣م يقَم٣ًم، َمثقم أهمٔمك أيمدغ مل ويم٘مٛمل

 ٞمٙمدغ أٓ آدم زمٛمل ٞمحـ يمٛم٣م هم٣مٕولم َمثٙمٜم٣م أهمٔمك سمٙمدغ ٓ إهمٔمك ىم٣مٞم٦م هم١مذا

 .ٚم٥مٞمٚمٝم أو زمٕمٝم٥ٌم ٣مزمٔمّم زمٔمّمٛم٣م

 ( اطمقه.1) ودم اظمثؾ اظمٌمي ايم٘مٙم٤م َم٣م زمٝمٔمّمش دم ودن

رةً وابنتها  الق ب َّ
( سمتٛمٗمؾ زمكم احلٗمقل هل وازمٛمتٜم٣م يمٝمتٛم٣موٓ وصم٥ٌم ايمٖمْمقر َمـ 1زمٝمٛمام ايمٗمػمة)

٣م ازمٛمتٜم٣م: ي٣م أَم٣مه ! أيـ ضم٣ٌمت ايمٗمٚمح، وِه٣م يتٛمٗمالن همقق ايمًٛم٣مزمؾ، همٗم٣ميم٦م هل
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؟ همٗم٣ميم٦م آزمٛم٥م: وَم٣م  يمٛم٣م؟ وم٣ميم٦م ىمؾ َم٣م سمراه فمٝمٛمؽ َمـ إرض همٜمق َمٙمؽ ضمٗمقيمٛم٣م

وم٣ميم٦م إم ٓزمٛمتٜم٣م: ه٠مٓء  يمٛم٣مس ايمذيـ ئمٚمٙمقن دم سمٙمؽ احلٗمقل،زم٣مل ه٠مٓء ا

 ايمٖمالضمقن ايمذيـ يُمتٕمٙمقن فمٛمدٞم٣م.

رةً والصيادال  ق ب َّ
ًة، رصمٌؾ  ص٣مدَ : وم٣ميمقا  يب؟ سَمِمٛمَعَ  أن سُمريُد  َم٣م: وم٣ميم٦م يدهِ  دم َص٣مرت همٙمام وُمػم 

 َِمـ ُأؾمٌعُ  وٓ وَمْرم، َِمـ ُأؾمٖمل ٓ هم١مين: وم٣ميم٦م. وآىُمُٙمِؽ  أذزَمحِؽ  أن أريد: وم٣مل

 إولم أَم٣م أىمقم، َِمـ يمَؽ  طمغمٌ  هل ىمٙمامٍت  شمالُث  فَمّٙمٚمُتَؽ  سمرىمَتٛمل وإن صمقع،

 إذا وايمث٣ميمث٥مُ  ايمُمجرِة، فمعم وأٞم٣م همٟمفمٙمٚمَؽ  ايمث٣مٞمٝم٥مُ  وأَم٣م يِدك، دم وأٞم٣م همُٟمفمّٙمٚمَؽ 

ـّ  ٓ: همٗم٣ميم٦م. ه٣مت: همٗم٣مل. اجلٌؾ فمعم ِسُت   ٜم٣مهمؼَمىمَ . هم٣مسمؽ َم٣م فمعم سَمٛمدَم

ـّ  ٓ: وم٣ميم٦م شمؿ ايمُمجرة، فمعم وص٣مرت  ي٣م: وم٣ميم٦م شمؿ ي٘مقن، ٓ زمام سُمِمدوم

. ىَمٛمز َِمـ يمَؽ  طَمغمٌ  ُِه٣م ُدّرسَمكم ضَمقَصَٙمتل َِمـ ٕطمَرصم٦َم  َذزَمحَتٛمل يمق ؾَمٗمّل،

 سَمرىم٦َم  ومد أٞم٦م: همٗم٣ميم٦م. ايمث٣ميمث٥م فمٙمٚمٝمٛمل: وم٣مل شمؿ َٞمَدَم٣ًم، ؾمٖمتٝمف فمعم همٔمّض 

ـّ  ٓ: يمؽ أومؾ أمل ايمث٣ميمث٥م؟ أفمّٙمٚمؽ هم٘مٝمػ ايمثٛمتكم،  وٓ هم٣مسمؽ، َم٣م فمعم سمٛمدَم

ـّ   ي٘مقنُ  هم٘مٝمػ دّرسمكم، ِزٞم٥مَ  أىمقن ٓ وحلٚمل وريًم أٞم٣م ي٘مقن؟ ٓ زمام سُمِمدوم

 .(1) ذه٦ٌم و ؿم٣مرت شمؿ ذاك؟ ضمقصٙمتل دم
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 أتدري ما الدرهم؟
ـُ  ؽَمَٙمؿُ  وم٣مل ٌُخؾِ  ؾَمديَد  أيب ىم٣من    : اظمُٔم٣مذم أيب زم  ََمزَرفَم٥مٌ  َداِرهِ  صَمٛم٤ِم  إلم وىم٣من. ايم

 أنْ  أيب َِمـ هَمَْمَٙم٦ٌُم  رم، أومرانٌ  ِصٌٝم٣منٌ  صم٣مَءين أنْ  َصٌل   وأٞم٣م دَث ضَم  وومد. وِمّث٣مء همٝمٜم٣م

رَهؿ؟ ضم٣مَل  أسمٔمرُف : رم همٗم٣مَل . وِمّث٣مء زمِفِ  هَلؿ أؾمؼَمي ِدرِه٣مً  رم هَي٤ََم   ضَمَجرٍ  دم ىم٣منَ  ايمدِّ

ٌَؾ، دم َب  صَم  وُص٤م   ايمِٗمْدرَ  ُأْدطمـِؾ شمؿ ؿُمِحـ، شُمؿ   اؽمُتخرج، ضمّتك زم٣مظمٔم٣مولِ  هَمُيِ

ئٌِؼ، وصمـُِٚمعَ  اظم٣مء، فمٙمٝمف لَ  شمؿ زم٣ميمزِّ ٌؽ، ايمٛم٣مر ُأدطمَؾ  شمؿ َرّق، َِمـ ُصٖمِّ ًُ  ُأطمرج شمؿ هم

ٝمف أضمد دم وىُمت٤م همُيب،  شمؿ. اهلل رؽمقُل  حمٚمٌد : أطمر ودم اهلل، إٓ إيمف ٓ: ؾِمٗم 

 .حيُرؽُمف َمـ زمف ووىّمؾ َم٣ميمِف زمٝم٦َم  زم١مدطم٣ميمف همَٟمَمرَ  اظم٠مَمٛمكم، أَمغم إلم ضمـُِٚمَؾ 

 هَق،. أروفِ  دم اهللِ ؿم٣مزمعُ  وهق ايمِدرهؿ ٞم٦َم َهق   وِمرد، َِمـ أومٌُح  واهلل وأٞم٦م

 فُممم وإيمُػ  إيمِػ، فُممم واظم٣مئ٥مُ  اظم٣مئ٥ِم، فُممم وايمٔمممةُ  ايمٔمممِة، فُممُم  وحيؽ،

ٞمَتف؟ ايمذي ايمدرهؿُ  اٞمتٜمك ىمٝمػ سمرى أٓ.. اظمًٙمؿ ِدي٥مِ   إٓ إَمقالِ  زمٝمقُت  وهـَؾ هق 

 .  درهؿ؟ فمعم درهؿٌ 

 .. يِمقر إؾمٝم٣مء فمعم نمغم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م.إٞمف ايمٌخؾ أفم٣مذٞم٣م اهلل وإي٣مىمؿ َمٛمف

ة   نالفراشتيقص َّ
 ِه٦ًم.. اظم٣ًمهم٥م هذه َمٛمزهل٣م فمـ ؽمتٌتٔمد أهّن٣م ايمِّمٕمغمة ايمٖمراؾم٥م سمتخّٝمؾ مل

ٌّٜمتٛمل أَّمل ٞمٔمقد، أن جي٤م يمِم٣مضمٌتٜم٣م،  .. اظمزرفم٥م َمـ ٞمخرج أٓ ٞم

 زهرةً  ؽمٟمريِؽ  سمٔم٣مرم..  هّٝم٣م..  صم٣ٌمٞم٥م أّٞمِؽ  أفمٙمؿُ  ، صم٣ٌمٞم٥م:  ايمّرهمٝمٗم٥م وح٘م٣مت سمٔم٣ميم٦م

 .ايمٔمْمر فمذزم٥مَ 
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 صم٣ٌمٞم٥م، فمٛمٜم٣م ُيٗم٣مل أن حت٤م   ٓ يم٘مٛمّٜم٣م رهمٝمٗمتٜم٣م يمٛمداء سمًتجٝم٤م أٓ ضم٣مويم٦م

 مت٣ميٙم٦م..  ؿمّٝم٥ٌم رائح٥م َمٛمٜم٣م سمٖمقُح  يمزهرةٍ  وصٙمت٣م ضمّتك رهمٝمٗمتٜم٣م َمع اٞمْمٙمٗم٦م

ـُ  ايمتل اجلٚمٝمٙم٥م إيمقان وسمٙمؽ ايمّزهرة، زمرائح٥م إفمج٣مزم٣مً  ايمٖمراؾم٥مُ   ٞمٔمؿ صٖمح٣مهت٣م، سُمزيِّ

 ىمِم٣مروخٍ  واٞمْمٙمٗمت٣م يمٌٔمّمٜمام ايمٖمراؾمت٣من ٞمٓمرت .. ايمّْمٔمؿ ؿمّٝم٤م فمًٙمٜم٣م يٌدو

ف  زواي٣م زمكم اظمتٛم٣مشمرة ايمٔمًؾ ومْمع سمٙمتٜمامن شمٛم٣مي٣مه٣م زمكم واٞمٕمٚمًت٣م ايمٛمٌّت٥م، يمٗمٙم٤م َُمقصم 

ه زمِٛمََٜمؿٍ  ايمّْمٙمع ضمٌٝم٣ٌمت  إّي٣مكِ : أَمٜم٣م ٞمِمٝمح٥م ايمِّمٕمغمة ايمٖمراؾم٥م ٞمًٝم٦م .. وَذَ

 رءٍ  ىمّؾ  ٞمًٝم٦م .. أصٙمف سمٔمرهمكم ٓ مم٣ّم آومؼماب إّي٣مك اظمٛمزل، ضمدود فمـ آزمتٔم٣مد

 ؽم٣مدت ،اظمُٖمّّمؾ ؿمٔم٣مَمٜمام زم٣ميمتِٜم٣ممِ  اؽمتٕمرومت٣م زمٝمٛمام .. ايمٔمًؾ ضُمٌٝم٣ٌمت ؿمٔمؿ إٓ

امء  ً  ومرونُ  هت٣مأٞمٌٟم أن زمٔمد رأؽمٜم٣م ايمِّمٕمغمة ايمٖمراؾم٥م رهمٔم٦م..  نمري٥ٌم ـمٙمٚم٥م ايم

 هدوء هبدوء، سمرسمٖمع ايمّزهرة أوراق..  ايم٘م٣مرشم٥م ورأت ومري٤م، زمخْمرٍ  آؽمتُمٔم٣مر

 ايمّزهرة ٞمِمٌتف همخ   وحّٝم٥م أهّنام اىمتُمٖمت٣م ضمًٛم٣موسمكم تكمهمراؾم يمّمؿّ  حم٣مويم٥م دم ؾمديد

 .! صم٣مئٔم٥م ظمٔمدةٍ  دؽمٚم٥مً  ويمٝمٚم٥مً  يمت٘مقٞم٣م هلام

ـّ  ايمّتٚمٙم َص  ضم٣مويمت٣م  .وؾمٝم٘م٣مً  اظمقُت  زم٣مت ضمتك فمٙمٝمٜمام اخلٛم٣مَق  سمّمٝمُِّؼ  إوراق يم٘م

ت أن إلم همٝمٜمام يدب   آؽمتًالم زمدأ َ٘مت٣م ايمّزهرة ومٙم٤م دم صٕمغمة وروم٥م َُمد   ً  مت

ٕمغمةُ  ايمٖمراؾم٥مُ  ٞمٓمرت زمتٔم٤ٍم ..  اخلْمر فمـ زمٔمٝمد جل٣مٞم٤م يمتٛمٗمٙمٜمام اً صمٝمِّد هب٣م  ايمِم 

ٜم٣م، ىم٣مٞم٦م ظمٛمِٗمِذه٣م،  ؾم٣مىمرة. زمتٔم٤ٍم  ازمتًٚم٦م أَم 

ُ٘مام ايمٖمراؾم٣مت صم٣مرات طمػمسمٛمل: أَمٜم٣م َمـ ؽمٚمٔمتف َم٣م آطمر ىم٣من  زم٣مجت٣مه ذهٌتام أٞم 

دُ  ويم٣ًمهن٣م يمٙمٛمّقم سمًتًٙمؿُ  زم٣مسم٦م .. همٙمحٗمت٘مام احلممات، آىمٙم٥م  أَّمل ي٣م ّرةَم آطمر: زمثٗمؾ ُيردِّ

 َمّرة آطمر.. 
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 إياك والتشاؤم
 يذه٤م َم٣م يِمٝمد صمؾ أن ضمتك زم٣ميمِمٝمد ؾمٕمقهم٣م ىم٣من اظمٙمقك أضمد ان حي٘مك

 ىم٣من وحيؼمَمف، ويم٘مـ يٌجٙمف وايم٘مؾ ؾمٔمٌف يمدى حمٌقزم٣م واظم٣ًمىمكم وىم٣من يمٙمٖمٗمراء

 زمام ويتُم٣مءم يتٖم٣مءل ضمٝم٧م (ةوايمْمغم ايمٖمٟمل)  َمًٟميم٥م وهل أٓ واضمدة َمُم٘مٙمف يمديف

 ىمٌٌٕم٣مء ضمديٗمتف دم مجٝمال ؿم٣مئرا أَم٣مَمف ووصمد ٞمقَمف َمـيقَم٣م  ظؽمتٝمٗمذا ا٣مهم.. يٗم٣مزمٙمف

 وؽم٣مئر ضمٝم٣مسمف زم٘م٣مَمؾ إَمر ارسمٌط ضمتك ..َمٛمف سمُم٣مءم ٣منمرازم َمثال رأى وإن زمف سمٖم٣مءل

 .أَمقره

 فمعم يمتتقزع أي٣مَمف أنمٙم٤م دم يِمٝمد أن فمعم ايمٔمزم ايمِم٣ميمح اظمٙمؽ هذا فمٗمد :اظمٜمؿ

 .همٗمرهؿ وئمكم ـمٚمٟمهؿ ويروي ضم٣مصمتٜمؿ همٝمًد ؾمٔمٌف

 :ويم٘مـ وفمت٣مد، دةزمٔم َمًتٔمدا ايمٗمري٥ٌم ايمٕم٣مزم٣مت أضمد إلم ذه٤م إي٣مم أضمد ودم

 اومؼمب همٛم٣مداه، همٙمام حيتْم٤م ايمٕم٣مزم٥م دم ؾمٔمٌف أهمراد أضمد زمقصمقد ايمٕم٣مزم٥م دطمقيمف فمٛمد ص٣مدف

 يمٙمِمٝمد رضمٙمتف َمـ اظمٙمؽ سمُم٣مءم فمٛمده٣م( أفمقر) همقصمده وفمٝمٛمٝمف وصمٜمف الم وٞمٓمر َمٛمف

 .فمقدسمف ضمكم إلم ايمًجـ دم( إفمقر)  زم١ميداع ضم٣مؾمٝمتف وأَمر

 وايمتٔم٤م ايمٔمٛم٣مء ؽمقى رضمٙمتف َمـ يتٟمَمؾ ٓ وهق يمٙمِمٝمد رضمٙمتف اظمٙمؽ أىمٚمؾ شمؿ

 .ين ٓ زمام يقَمف اؽمتٗمٌؾ همٗمد

 َمٔمف وَمـ اظمٙمؽ اصْم٣مد ضمٝم٧م ايمٕمروب وومٌؾ ايمٝمقم زمٛمٜم٣مي٥م اظمٖم٣مصمٟمة ىم٣مٞم٦م

 .وأي٣مَم٣م أي٣مَم٣م ي٘مٖمل زمام( وؿمٝمقر ونمزٓن أراٞم٤م) ومٌؾ َمـ َمـ ئمٜمدوه مل صٝمدا
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( إفمقر)  زمجٙم٤م وأَمر ..يمُمٔمٌف هص٣مد َم٣م زمتقزيع وأَمر ومٌمه إلم فم٣مد فمٛمده٣م

 (.لايمٖمٟم) َمُم٘مٙم٥م َمـ َمٛمف ئم٣مين زمام وأطمػمه َمٛمف وافمتذر.. ؽمجٛمف َمـ إيمٝمف

 ..صٝمدك همحًـ إفمقر َمـ سمُم٣مءَم٦م :ووم٣مل اظمٙمؽ إلم( إفمقر) ٞمٓمر فمٛمده٣م

 ..جيقز َم٣م ٓ إلم همتٛمٌف.. اظمٙمؽ وحؽ ..ايمًجـ همٟمودفمٛمل اظمٙمؽ زمرؤيف وسمٖم٣مءيم٦م

 هاضمف. وأؿمٙمؼ وهم٣مدسمف همٟمىمرم

 زمٔمد ً  وطمِمقص٣م ايمٙمحٓم٥م هذه َمثؾ ومط ضمٝم٣مت دم ايمٖمٟمل ىمره٦م َم٣م:  اظمٙمؽ همٗم٣مل

 هذه واجلريئ٥م ايمٌمحي٥م ىمٙمٚمتؽ

 هذه َمـ وصمؾ فمز اهلل ومدرة زمٔمد يمف فمالصم٣م يمٙمٚمٙمؽ إفمقر ىمٙمٚم٥م هم٘م٣مٞم٦م

 .اظمُم٘مٙم٥م

( ىم٣من حيٌف، ىمام دم همٛم٘مره ايمتُم٣مؤم وٞمح٤م ايمٖمٟمل احلًـ هم١من رؽمقل اهلل)

(: ٣م صم٣مء ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو ئمٗمد ايمِمٙمح َمع رؽمقل اهلل، همٗم٣مل )احلديٌٝم٥م فمٛمدَم

 . واظمقاومػ ىمثغمة."ؽمٜمؾ اهلل أَمرىمؿ"

ية  قصة الجار
 فمٜمدك ىمريؿ ي٣م: سمٗمقل هل وإذا زم٣ميم٘مٔم٥ٌم سمْمقف أن صم٣مري٥م ىم٣مٞم٦م: حي٘مك

 ريح زمٛم٣م همٔمِمٖم٦م ايمٌحر دم ىمٛم٦م: همٗم٣ميم٦م طمْمٌؽ؟َم٣م  (1) همًٟميمتٜم٣م! ايمٗمديؿ

 آطمر. يمقح فمعم ورصمؾ وؿمٖمقم أٞم٣م إٓ محٙمتف َمـ ىمؾ ونمرق ايمًٖمٝمٛم٥م وضمْمٚم٦م
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 وصمٔمؾ ايمٙمقح، فمعم َمٔمٛم٣م واؽمتقى يًٌح وهق إرم دطمؾ ايمِم٣ٌمح أصٌح همٙمام

 َمٛمٜم٣م ايمًالَم٥م ٓ ٞمرصمق زمٙمٝم٥م دم ٞمحـ فمٌد اهلل ي٣م: يمف همٗمٙم٦م ٞمٖمز، فمـ يراودين

 زم٣مظمٔمِمٝم٥م ؟. هم٘مٝمػ زمْم٣مفم٥م

 َمـ ي٣م: همٗمٙم٦م زم٣ميمٌحر، ورَم٣مه يمٙمْمٖمؾ يده وَمد ذيمؽ، َمـ زمد ٓ اهلل همق دفمٝمٛمل: همٗم٣مل

 رء ىمؾ فمعم إٞمؽ وومقسمؽ زمحقيمؽ ايمرصمؾ هذا وزمكم زمٝمٛمل ضُمؾ وومٙمٌف اظمرء زمكم حيقل

 ومدير.

 أن إلم همٌٗمٝم٦م ايمرصمؾ، وايمتٗمٚم٦م همٚمٜم٣م همتح٦م ومد ايمٌحر دواب َمـ زمدازم٥م وإذا

 ٞمخػمك همٗم٣ميمقا: ٞمحـ زمٟمَمري أٞمٌٟمهتؿ ومقَم٣م همٙمٗمٝم٦م يمٙمػم، إَمقاج يب أطمذت

 وَمٛم٣مد ـمٜمره٣م فمعم زمْمٖمؾ وإذا دازم٥م افمؼموتٛم٣م وومد ايمٌحر دم ىمٛم٣م: َمٛمِؽ  زمٟمفمج٤م

 . اهلل زمحقل هل٣م ؿمٖمٙمٜم٣م همرد ، همٟمطمذٞم٣مه ، أهٙم٘مت٘مؿ وإٓ ايمْمٖمؾ هذا طمذوا يٛم٣مدي

 وٓ.. فمْمٝم٥م سم٘مقن همٗمد زمٙمٝم٥م َمـ حتزن وٓ. َمٛمح٥م. سم٘مقن همٗمد حمٛم٥م َمـ حتزن ٓ

..  ايمرضمٝمؾ آطمره٣م َم٣مدام ايمدٞمٝم٣م فمعم سمٌؽ وٓ.. زمديؾ هل٣م همٙمٝمس إي٣مم َمـ سمُمتؽ

 ىمؾ فمعم هم١مٞمف ايمتقىمؾ ضمؼ اهلل فمعم وسمقىمؾ. .َمثٝمؾ هل٣م يمٝمس زم٣مهلل شمٗمتؽ واصمٔمؾ

 .وىمٝمؾ رء

 الغلام السخي
 أؽمقد نمالم وهمٝمف ومقم، ٞمخٝمؾ فمعم همٛمزل يمف، وٝمٔم٥م إلم صمٔمٖمر زمـ اهلل فمٌد طمرج

 إيمٝمف همرَمك ايمٕمالم، َِمـ ودٞم٣م ىمٙم٤ٌم  احل٣مئط همدطمؾ زمٗمقسمف ايمٕمالم أسمك إذ همٝمف، ئمٚمؾ

إيمٝمف،  يٛمٓمر اهلل وفمٌد همٟمىمٙمف، وايمث ٣ميم٧م ٣مينايمث   إيمٝمف رَمك شمؿ   همٟمىمٙمف، زمٗمرصٍ  ايمٕمالم
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 هذا زمف آشمرت همٙمِؿَ : وم٣مل. رأي٦م َم٣م: وم٣مل يقم؟ ىمؾ   ومقسمؽ ىمؿ نمالم، ي٣م: همٗم٣مل

 هم٘مره٦م صم٣مئًٔم٣م، زمٔمٝمدة َم٣ًمهم٥م َِمـ صم٣مء إٞم ف ىمالب، زمٟمرض هل َم٣م: . وم٣مل!ايم٘مٙم٤م؟

 همٗم٣مل. هذا يقَمل أؿمقي: وم٣مل !ايمٝمقم؟ ص٣مٞمع أٞم٦م همام: وم٣مل. صم٣مئع وهق أؾمٌع أن

خ٣مء فمعم ُأٓم: صمٔمٖمر زمـ اهلل فمٌد  ً  هم٣مؾمؼمى. َمٛمِّل ٕؽمخك ايمٕمالم هذا إن  ! ايم

 ف.يم ووهٌف ايمٕمالم همٟمفمتؼ أٓت، َِمـ همٝمف وَم٣م وايمٕمالم احل٣مئط

 !! النساء تبكي لماذا
 أهمٜمؿ ٓ أٞم٣م:  ايمقيمد همٗم٣ملة، اَمرأ ٕٞمل:  أصم٣مزمتف؟  سمٌ٘مٝمـ يمٚم٣مذا:  أَمف ايمقيمد ؽمٟمل

 سمٌ٘مل يمٚم٣مذا:  أزم٣مه ايمقيمد ؽمٟمل شمؿّ. أزمداً سمٖمٜمٚمف يمـ و:  ووم٣ميم٦م أَمف .هم٣مضمتّمٛمتف!! هذا

 وأصٌح ايمقيمد ىمٌر. زمال ؽم٤ٌم يٌ٘مٝمـ ايمٛم٣ًمء صمٚمٝمع:  أزمقه أصم٣مب؟. زمال ؽم٤ٌم أَمل

 .! ايمٛم٣ًمء سمٌ٘مل يجٜمؾ يمٚم٣مذا زال ٓ و رصمال

 ؟ ايمٛم٣ًمء سمٌ٘مل : يمٚم٣مذااضم٘مٝمؿ، افم٣ميمؿ ؽمٟمل ايمٛمٜم٣مي٥م همل و

 يمتحٚمؾ صمدا أىمت٣مهم٣م ومقي٥م يمٜم٣م صمٔمؾ ايمٚمرأة ايمٙمف طمٙمؼ فمٛمدَم٣م : ايمح٘مٝمؿ أصم٣مب

 .. ايمراضم٥م وضمٛمقٞمتٝمـ يمتٔمْمل ٞم٣مفمٚمتٝمـ ذرافمٝمـ يمٜم٣م وصمٔمؾ .. ايمدٞمٝم٣م أضمٚم٣مل فمٙمٝمٜم٣م

فمٛمدَم٣م  يمٜم٣م رهمّمٜمؿ وسمحتٚمؾ وٓدة إؿمٖم٣مل يمتحتٚمؾ داطمٙمٝم٥م ومقة وأفمْم٣مه٣م

 ص٣مَمدة وسمٌٗمك..  زمٜمؿ وسمٔمتٛمل أؽمرسمٜم٣م أفم٣ٌمء يمتحتٚمؾ صالزم٥م وأفمْم٣مه٣م، ي٘مٌرون

 وٓ سمتٕمٝمر سمٛمتٜمل ٓ ٜم٣مٕؿمٖم٣ميم َمح٥ٌم وأفمْم٣مه٣م .. سمذَمر ودون أصٔم٤م ايمٓمروف همل

 فمٛمد يمتذرهمٜم٣م ايمدَمقع أفمْم٣مه٣م .. أطمٝمرا .. يمٜم٣م إيمؿ وؽمٌٌقا إيمٝمٜم٣م فم٣مدوا يمق ضمتك



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

392  

 ايمرضمٙم٥م سمقاصؾ أن وسمًتْمٝمع .. ايم٘مٌٝمرة ايمٚم٠ًمويمٝم٥م هذه أضمٚم٣مل همترَمل، ايمح٣مصم٥م

 ايمقضمٝمدة. ؤمٖمٜم٣م ٞمٗمْم٥م هل هذه و ..

 . ؽم٤ٌم زمال ىم٣مٞم٦م إن و ايمٔم٣ميمؿ ضمتك ٞم٣ًمء دَمقع اضمترَمقا يمذيمؽ

صمًدك  همل أشمره وزمٗمل..  طمروصمؽ يمٙمدٞمٝم٣م يمحٓم٥م ايمًري ضمٌٙمؽ ومْمع

 صمًده٣م. َمـ سمٕمذيؽ ىم٣مٞم٦م ، فمٓمٝمٚم٥م ٞم٣ًمٞم٥مزم١م دائٚم٣م يمٝمذىمرك

 إنها العقيدة
 فمعم فم٣مم َمئ٥م َمرور زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم ىمٌغمة اضمتٖم٣مٓت همرٞم٣ًم أوم٣مَم٦م 1932 ؽمٛم٥م دم

 دم "اإلؽمالم صمٛم٣مزة" هق احلٖمؾ هذا ان أمجع يمٙمٔم٣ممل ووم٣ميم٦م اجلزائر اضمتالل

 وىمديمٝمؾ .. ايمٖمرٞمز اظمجتٚمع دم يمالٞمدَم٣مج وم٣مزمٙمكم ص٣مروا ائريكماجلز وأن اجلزائر

 صمزائري٣مت همتٝم٣مت حتٝمٝمٜم٣م سمٓم٣مهرة زم١موم٣مَم٥م ايمٖمرٞمًٝمكم اظم٠ًمويمكم زمٔمض وم٣مم ذيمؽ فمعم

 ذيمؽ ذم َمًتٔمٝمٛم٥م آؽمالَمٝم٥م هقيتٜمـ َمـ وجتريدهـ زمتٕمريٌٜمـ همرٞم٣ًم سم٘مٖمٙم٦م

 ممثقم زمٔمض ايمتٓم٣مهرة هذه وضمي "ٓىمقؽم٦م" اؽمٚمف َمًٝمحل ديـ زمرصمؾ

 اجلديدة اجلزائر فمـ هم٘مرة يٟمطمذوا يم٘مل ايمٔمرزمٝم٥م ايمٌٙمدان دم إورويب تٔمامرآؽم

 . ايم٣ٌمومٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٌٙمدان دم ويْمٌٗمقه٣م "ايمٖمرٞمًٝم٥م"

 َمدوي٥م ص٣مفمٗم٥م وىم٣مٞم٦م ايمًت٣مر ورهمع ىمٌغم َمنح دم احلّمقر اصمتٚمع

 وهـ خيرصمـ اجلزائري٣مت ايمٖمتٝم٣مت رأوا ضمكم احل٣مرضيـ يم٘مؾ زمؾ يمٙمٖمرٞمًٝمكم

 .‼.. احلج٣مب يٙمًٌـ
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 اجلزائر دم همرٞم٣ًم سمِمٛمع ىم٣مٞم٦م َم٣مذا وسم٣ًمءل ايمٖمرٞمز آفمالم شم٣مئرة همث٣مرت

 .⁉ ايمزَم٣من َمـ ومرن ؿمٝمٙم٥م

 إذا أهمٔمؾ وَم٣مذا":  ايمُمٜمغمة َمٗمقيمتف وم٣مل ذيمؽ فمـ "ٓىمقؽم٦م" ؽمئؾ وفمٛمدَم٣م

 ."همرٞم٣ًم َمـ أومقى ايمٗمرآن ىم٣من

 العجيب القارب
 ايمٌالد، دأضم دم اظمًٙمٚمكم فمٙمامء -زم٣مهلل ي٠مَمٛمقن ٓ ايمذيـ -اظمٙمحديـ أضمد حتدى

 .َمقفمدا يمذيمؽ وضمددوا فمٙمٝمف، أذىم٣مهؿ يمغمد هم٣مطمت٣مروا

 . سمٟمطمر يم٘مٛمف ايمٔم٣ممل، وصقل اجلٚمٝمع سمروم٤م اظمحدد اظمقفمد ودم

 ؽمٟمٞمتٌم أين فمٙمؿ ٕٞمف وطم٣مف، فم٣مظم٘مؿ هرب يمٗمد :يمٙمح٣مرضيـ اظمٙمحد همٗم٣مل

 اظمًٙمؿ ايمٔم٣ممل ضمي ىمالَمف وأشمٛم٣مء! إيمف يمف يمٝمس ايم٘مقن أن يم٘مؿ وأشم٦ٌم فمٙمٝمف،

 ايمٛمٜمر، زمف أفمػم وم٣مرزم٣م أصمد مل هٛم٣م، إلم ايمْمريؼ دم وأٞم٣م : وم٣مل ه، شمؿسمٟمطمر فمـ وافمتذر

 َمع وجتٚمٔم٦م اخلُم٤م، َمـ أيمقاح ايمٛمٜمر دم ـمٜمرت وهمجٟمة ايمُم٣مؿمئ، فمعم واٞمتٓمرت

 همرىمٌتف َمٛمل، ايمٗم٣مرب اومؼمب شمؿ وم٣مرزم٣م، أصٌح٦م ضمتك وٞمٓم٣مم زمنفم٥م زمٔمّمٜم٣م

 اخلُم٤م يتجٚمع هم٘مٝمػ جمٛمقن، ايمرصمؾ هذا إن: اظمٙمحد همٗم٣مل. إيمٝم٘مؿ وصمئ٦م

حيرىمف؟  َمـ وصمقد زمدون يتحرك وىمٝمػ أضمد، يِمٛمٔمف أن دون وم٣مرزم٣م يِمٌحو

 ايم٘مقن هذا إن: سمٗمقل وأٞم٦م ٞمٖمًؽ فمـ سمٗمقل همامذا: ايمٔم٣ممل، ووم٣مل همتًٌؿ

 .!إيمف؟ زمال ايم٘مٌغم ايمٔمٓمٝمؿ
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 حكاية الساقي
 دم ايمْمٝمٛمٝم٥م زمجرسمف يتجقل وهق يمٙمٛم٣مس اظم٣مء يٌٝمع، حمٚمد اؽمٚمف ؽم٣مق هٛم٣مك ىم٣من

 . ويمٛمٓم٣مهمتف طمٙمٗمف حلًـ ايمٛم٣مس ىمؾ أضمٌف وومد،  إؽمقاق

 حمٚمد رم وأضمي اذه٤م: يمقزيره همٗم٣مل ايم٣ًمومل هبذا اظمٙمؽ ؽمٚمع يقم ذات

 . ايم٣ًمومل

 اظمٙمؽ وم٣مل اظمٙمؽ زمف وأسمك وصمده أن إلم إؽمقاق دم فمٛمف يمٝمٌح٧م ايمقزير ذه٤م

 ومٌمي دم هٛم٣م ؽمتٔمٚمؾ ايمٗمٌم هذا طم٣مرج يمؽ فمٚمؾ ٓ همِم٣مفمدا ايمٝمقم َمـ:  ظمحٚمد

 .هب٣م اؾمتٜمرت ايمتل ؿمرائٖمؽ رم حت٘مل زمج٣مٞمٌل وجتٙمس وٝمقدم سمًٗمل

 ايمًٔمٝمد زم٣مخلػم يٌممه٣م زوصمتف إلم حمٚمد وايمْم٣مفم٥م، وفم٣مد ايمًٚمع: حمٚمد وم٣مل

، اظمٙمؽ ومٌم وومِمد صمرسمف ونمًؾ فمٛمده َم٣م أضمًـ يمٌس ايمٕمد ودم، ايمٗم٣مدم وزم٣ميمٕمٛمك

 ضمكم وىم٣من فمٙمٝمٜمؿ اظم٣مء زمتقزيع وزمدأ زم٣ميمّمٝمقف َمٙمٝمئ٣م ىم٣من ايمذي ايمديقان دطمؾ

 هن٣مي٥م ودم،  اظمّمح٘م٥م وايمْمرائػ احل٘م٣مي٣مت يمف ٘مليمٝمح اظمٙمؽ زمج٣مٞم٤م جيٙمس يٛمتٜمل

 . زمٝمتف إلم ويٕم٣مدر سمٔمٌف شمٚمـ يٗمٌض ايمٝمقم

 ايمقزير همٝمف ؾمٔمر يقم صم٣مء أن إلم، ايمزَمـ َمـ َمدة فمٙمٝمف هق َم٣م فمعم احل٣مل زمٗمل

 .اظمٙمؽ زمٗمٙم٤م اضمتٙمٜم٣م ايمتل اظم٘م٣مٞم٥م زم٤ًٌم، حمٚمد َمـ زم٣ميمٕمغمة

 إن حمٚمد ي٣م: يمف ووم٣مل ايمقزير سمٌٔمف زمٝمتف إلم فم٣مئدا ايم٣ًمومل ىم٣من ضمكم ايمٕمد ودم

 . ايم٘مرهي٥م همٚمؽ رائح٥م َمـ يُمت٘مل اظمٙمؽ
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: ايمقزير همٗم٣مل همٚمل؟ زمرائح٥م أؤذيف ٓ ضمتك أهمٔمؾ وَم٣مذا:  وؽمٟميمف ايم٣ًمومل سمٖم٣مصمٟم

 . ايمٗمٌم إلم سمٟمت فمٛمدَم٣م همٚمؽ ضمقل يمث٣مَم٣م سمّمع أن فمٙمٝمؽ

 ضمقل يمث٣مَم٣م ايم٣ًمومل ووع ايمِم٣ٌمح أذق وفمٛمدَم٣م .ؽمٟمهمٔمؾ ضمًٛم٣م: حمٚمد وم٣مل

 .ىمٔم٣مدسمف ايمٗمٌم إلم واجتف صمرسمف ومحؾ همٚمف

 يقَم٣م ايمٙمث٣مم يٙمٌس حمٚمد واؽمتٚمر، فمٙمٝمف ئمٙمؼ مل يم٘مٛمف ذيمؽ َمٛمف اظمٙمؽ هم٣مؽمتٕمرب

 همٗم٣مل، يمٙمث٣مم حمٚمد ووع ؽم٤ٌم فمـ وزيره اظمٙمؽ وؽمٟمل يقم صم٣مء أن إلم يقم فمـ

 إَم٣من َمٛمل يمؽ: اظمٙمؽ همٗم٣مل. رأد ومْمٔم٦م أطمػمسمؽ إن ؽمٝمدي ي٣م أطم٣مف: ايمقزير

 ي٣م ايم٘مرهي٥م همٚمؽ رائح٥م َمـ ايم٣ًمومل حمٚمد ٘مكاؾمت يمٗمد:  ايمقزير وم٣مل. فمٛمدك َم٣م همٗمؾ

 .! ؽمٝمدي

 يمف ؽمقيم٦م َمـ: وم٣ميم٦م، زم٣مخلػم همٟمطمػمه٣م زوصمتف فمٛمد وذه٤م وأززمد اظمٙمؽ أرفمد

 آٞمتٗم٣مص ٞمٖمًف يمف ؽمقيم٦م َمـ يم٘مؾ فمػمة وي٘مقن رأؽمف يٗمْمع نمدا هذا ومقل ٞمٖمًف

 رأيتف َمـ: يمف ووم٣مل اجلالد اظمٙمؽ اؽمتدفمك ايمٕمد ودم. ايمرأي وٞمٔمؿ: هل٣م وم٣مل. َمٛمؽ

 .رأؽمف هم٣مومْمع ايمقرد َمـ زم٣موم٥م ضم٣مَمال ومٌمي زم٣مب َمـ طمرج

 حلٓم٥م ضم٣مٞم٦م وضمكم اظم٣مء زمتقزيع ووم٣مم ايمِم٣ٌمح دم ىمٔم٣مدسمف ايم٣ًمومل وضمي

 ايم٣ًمومل ايمتٗمك زم٣مخلروج هؿ وفمٛمدَم٣م، يمف هدي٥م ايمقرد َمـ زم٣موم٥م اظمٙمؽ أفمْم٣مه ذه٣مزمف

: يمف همٗم٣مل. اظمٙمؽ: حمٚمد وم٣مل ؟ ايمقرود هذه أفمْم٣مك َمـ: ايمقزير يمف همٗم٣مل زم٣ميمقزير

 طمرج وفمٛمدَم٣م ،واٞمٌمف ايم٣ٌموم٥م ايم٣ًمومل همٟمفمْم٣مه. َمٛمؽ زمف أضمؼ أٞم٣م إي٣مه أفمْمٛمل

 .رأؽمف همٗمْمع ايمقرد يم٣ٌموم٥م ضم٣مَمال اجلالد رآه ايمقزير
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 فمعم اظم٣مء زمتقزيع وزمدأ صمرسمف ضم٣مَمال َمٙمثام دائام ىمٔم٣مدسمف ايم٣ًمومل ضمي ايمٕمد ودم

 َم٣م: وؽمٟميمف فمٙمٝمف همٛم٣مدى ،َمٝم٦م أٞمف يمٓمٛمف رؤيتف اظمٙمؽ اؽمتٕمرب ،احل٣مرضيـ

 سمُمت٘مل أٞمؽ ؽمٝمدي ي٣م وزيرك أطمػمين يمٗمد:  حمٚمد وم٣مل ؟ ايمٙمث٣مم اهذ َمع ضم٘م٣ميتؽ

 َمرة ؽمٟميمف. سمتٟمذى ٓ ىمل همٚمل فمعم يمث٣مم زمقوع وأَمرين ايم٘مرهي٥م همٚمل رائح٥م َمـ

 هق أٞمف :وم٣مل همٗمد ،ايمقزير أطمذه٣م: حمٚمد وم٣مل ؟ أفمْمٝمتؽ ايمتل ايمقرد وزم٣موم٥م: أطمرى

 ٓ ايمّمٕمٝمٛم٥م َمع ٝم٥مايمٛم وضمًـ ،َمٛمؽ هب٣م أضمؼ هق ضمٗم٣م ووم٣مل اظمٙمؽ هم٣مزمتًؿ .َمٛمل هب٣م أضمؼ

 .سمٙمتٗمٝم٣من

 سمٔمٙمؿ، حيٌؽ ٓ ضمٝم٧م َمـ ٞمقراً  اهلل يٚمٛمحؽ ايمداطمؾ، َمـ ٞمٗمٝم٣مً  سم٘مقن فمٛمدَم٣م

 ايمٛمٝم٥م سمٔمٙمؿ، ص٣مضم٤م ٓ ضمٝم٧م َمـ َمْم٣ميمٌؽ وسمٟمسمٝمؽ سمٔمٙمؿ، ٓ ضمٝم٧م َمـ ايمٛم٣مس

 َمـ سم٠مطمذ يمـ أطمريـ ،همًٔم٣مدة اؽمتثٛم٣مء دون يمٙمجٚمٝمع اخلغم حي٤م َمـ هق ايمْمٝم٥ٌم

 فم٣مهمٝمتؽ سمًٙمٌؽ يمـ وصحتٜمؿ رزومؽ، َمـ يٛمٗمص يمـ ونِمٛم٣مهؿ ؽمٔم٣مدسمؽ،

 . أضم٣ٌمزمؽ يٖمٗمدك يمـ زمٟمضمٌتٜمؿ ،واصمتامفم٣مهتؿ

 ابن الملك وأصحابه
 ايمرصمؾ ىم٣من هم١من. اظمثؾ هذا ؽمٚمٔم٦م ومد: ايمٖمٝمٙمًقف يمٌٝمدزم٣م اظمٙمؽ دزمُمٙمٝمؿ وم٣مل

 ايمرصمؾ زم٣مل همام يزفمٚمقن، ىمام إَمقر دم وسمثٌتف ورأيف زمٔمٗمٙمف إٓ اخلغم يِمٝم٤م ٓ

 . وايمي؟ ايمٌالء يِمٝم٤م اجل٣مهؾ
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 ىمذيمؽ زمٟمذٞمٝمف، إٓ يًٚمع وٓ زمٔمٝمٛمٝمف إٓ يٌٌم ٓ اإلٞم٣ًمن أن ىمام: زم٣مزمٝمد وم٣مل

 فمعم يٕمٙم٣ٌمن وايمٗمدر ايمٗمّم٣مء أن نمغم وايمتث٦ٌم، وايمٔمٗمؾ زم٣محلٙمؿ هق إٞمام ايمٔمٚمؾ،

 . ذيمؽ

 وم٣مل ذيمؽ؟ ىم٣من وىمٝمػ: اظمٙمؽ وم٣مل. وأصح٣مزمف اظمٙمؽ ازمـ َمثؾ ذيمؽ وَمثؾ

 اظمٙمؽ ازمـ هؿأضمد واضمدة، ؿمريؼ دم اصْمحٌقا ٞمٖمر أرزمٔم٥م أن زفمٚمقا: ايمٖمٝمٙمًقف

 . أىم٣مر ازمـ وايمرازمع مج٣مل ذو ذيػ ازمـ وايمث٣ميم٧م سم٣مصمر ازمـ وايمث٣مين

 ٓ نمرزم٥م َمقوع دم ؾمديد وصمٜمد رضر أص٣مهبؿ وومد حمت٣مصمكم، مجٝمٔم٣مً  وىم٣مٞمقا

 . ايمثٝم٣مب َمـ فمٙمٝمٜمؿ َم٣م إٓ يٚمٙم٘مقن

 ؿم٣ٌمفمف إلم راصمٔم٣مً  َمٛمٜمؿ إٞم٣ًمن ىمؾ وىم٣من أَمرهؿ دم هم٘مروا إذ يٚمُمقن هؿ همٌٝمٛمام

 وايمٗمدر، زم٣ميمٗمّم٣مء ىمٙمف ايمدٞمٝم٣م أَمر إٞمام: اظمٙمؽ ازمـ وم٣مل: اخلغم فَمٛم يٟمسمٝمف ىم٣من وَم٣م

 واٞمتٓم٣مرِه٣م وايمٗمدر يمٙمٗمّم٣مء وايمِمػم ضم٣مل، ىمؾ فمعم يٟمسمٝمف اإلٞم٣ًمن فمعم ومدر وايمذي

: ايممميػ ازمـ ووم٣مل رء ىمؾ َمـ أهمّمؾ ايمٔمٗمؾ: ايمت٣مصمر ازمـ ووم٣مل إَمقر أهمّمؾ

 . ذىمرسمؿ مم٣م أهمّمؾ اجلامل

 ومرزمقا همٙمام ايمٔمٚمؾ دم آصمتٜم٣مد َمـ أهمّمؾ ايمدٞمٝم٣م دم يمٝمس: إىم٣مر ازمـ وم٣مل شمؿ

 ٓزمـ همٗم٣ميمقا: يتُم٣مورون َمٛمٜم٣م ٞم٣مضمٝم٥م دم صمٙمًقا َمْمرون، هل٣م يٗم٣مل َمديٛم٥م َمـ

 . هذا يمٝمقَمٛم٣م ؿمٔم٣مَم٣مً  زم٣مصمتٜم٣مدك يمٛم٣م هم٣مىمت٤ًم اٞمْمٙمؼ: إىم٣مر
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 ؿمٔم٣مم همٝمف ي٘مت٤ًم اإلٞم٣ًمن فمٚمٙمف إذا فمٚمؾ فمـ وؽمٟمل إىم٣مر، ازمـ هم٣مٞمْمٙمؼ

 احلْم٤م وىم٣من احلْم٤م، َمـ أفمز رء ديٛم٥ماظم سمٙمؽ دم يمٝمس أٞمف همٔمّرهمقه ٞمٖمر أرزمٔم٥م

 . همرؽمخ فمعم َمٛمٜم٣م

 زمدرهؿ هم٣ٌمفمف اظمديٛم٥م زمف وأسمك احلْم٤م، َمـ ؿمٛم٣مً  هم٣مضمتْم٤م إىم٣مر ازمـ هم٣مٞمْمٙمؼ

 ايمرصمؾ همٝمف أصمٜمد إذا واضمد يقم فمٚمؾ: اظمديٛم٥م زم٣مب فمعم وىمت٤م ؿمٔم٣مَم٣مً  زمف واؾمؼمى

 . همٟمىمٙمقا زم٣ميمْمٔم٣مم أصح٣مزمف إلم اٞمْمٙمؼ شمؿ. درهؿ ومٝمٚمتف زمدٞمف

 أن اجلامل َمـ أفمز رء يمٝمس إٞمف وم٣مل يمٙمذي يٛمٌٕمل وم٣ميمقا: ايمٕمد َمـ ىم٣من همٙمام

 . ٞمقزمتف سم٘مقن

 أضمًـ يم٦ًم أٞم٣م: ووم٣مل ٞمٖمًف دم همٖم٘مر اظمديٛم٥م، يمٝمٟمت ايممميػ ازمـ هم٣مٞمْمٙمؼ

 وهؿّ  ؿمٔم٣مم، زمٕمغم أصح٣مزمف إلم يرصمع أن اؽمتحٝم٣م شمؿ اظمديٛم٥م؟ يدطمٙمٛمل همام فمٚمالً 

 همٚمر همٛم٣مم، ايمٛمقم ٌفهمٕمٙم فمٓمٝمٚم٥م، ؾمجرة إلم ـمٜمره أؽمٛمد ضمتك زمٚمٖم٣مرومتٜمؿ، هم٣مٞمْمٙمؼ

 َخًامئ٥م وَمٛمحف يمف همرق   ممفايم همٝمف وسمقؽمؿ مج٣ميمف همراومف اظمديٛم٥م فمٓمامء َمـ رصمؾ زمف

 درهؿ، وأسمك َخًامئ٥م ي٣ًموي واضمد يقم مج٣مل: اظمديٛم٥م زم٣مب فمعم هم٘مت٤م درهؿ،

 . أصح٣مزمف إلم زم٣ميمدراهؿ

 يمٛم٣م هم٣مؿمٙم٤م أٞم٦م اٞمْمٙمؼ: ايمت٣مصمر ٓزمـ وم٣ميمقا ايمث٣ميم٧م، ايمٝمقم دم أصٌحقا همٙمام

 . ؾمٝمئ٣مً  هذا يمٝمقَمٛم٣م وجت٣مرسمؽ زمٔمٗمٙمؽ
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 ومد اظمت٣مع ىمثغمة ايمٌحر ؽمٖمـ َمـ زمًٖمٝمٛم٥م زمٌم ضمتك يزل همٙمؿ ايمت٣مصمر ازمـ هم٣مٞمْمٙمؼ

 َمـ همٝمٜم٣م مم٣م يٌت٣مفمقا أن يريدون ايمتّج٣مر َمـ مج٣مفم٥م إيمٝمٜم٣م همخرج ايم٣ًمضمؾ، إلم ومدَم٦م

 . اظمت٣مع

 ارصمٔمقا: يمٌٔمض زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل اظمرىم٤م، َمـ ٞم٣مضمٝم٥م دم يتُم٣مورون همجٙمًقا

 أٞمٛم٣م َمع فمٙمٝمٛم٣م، همغمطمِمقا فمٙمٝمٜمؿ اظمت٣مع ي٘مًد ضمتك ؾمٝمئ٣مً  َمٛمٜمؿ ُمؼميٞم ٓ هذا يقَمٛم٣م

 . وؽمغمطمص إيمٝمف، حمت٣مصمقن

 أيمػ زمامئ٥م همٝمف َم٣م َمٛمٜمؿ هم٣مزمت٣مع اظمرىم٤م، أصح٣مب إلم وصم٣مء ايمْمريؼ همخ٣ميمػ

 . أطمرى َمديٛم٥م إلم َمت٣مفمف يٛمٗمؾ أن يريد أٞمف وأـمٜمر ٞمًٝمئ٥م ديٛم٣مر

 فمعم همٟمرزمحقه يدهيؿ،أ َمـ اظمت٣مع ذيمؽ يذه٤م أن طم٣مهمقا ذيمؽ ايمتج٣مر ؽمٚمع همٙمام

 رزمحف ومحؾ زم٣ميم٣ٌمومل، اظمرىم٤م أصح٣مب فمٙمٝمٜمؿ وأضم٣مل درهؿ، أيمػ َم٣مئ٥م اؾمؼماه َم٣م

 همٙمام. درهؿ أيمػ َم٣مئ٥م شمٚمٛمف واضمد يقم فمٗمؾ: اظمديٛم٥م زم٣مب فمعم وىمت٤م أصح٣مزمف إلم

. وومدرك زمٗمّم٣مئؽ يمٛم٣م واىمت٤ًم أٞم٦م اٞمْمٙمؼ: اظمٙمؽ ٓزمـ وم٣ميمقا ايمرازمع ايمٝمقم ىم٣من

 اظمديٛم٥م، زم٣مب دم َمت٘مٟم فمعم همجٙمس ظمديٛم٥م زم٣مب إلم أسمك ضمتك اظمٙمؽ ازمـ هم٣مٞمْمٙمؼ

 فمٙمٝمف همٚمّروا. ومرازم٥م ذا أضمداً  وٓ ويمداً  خيٙمػ ومل َم٣مت ايمٛم٣مضمٝم٥م سمٙمؽ َمٙمؽ أن واسمٖمؼ

: يمف ووم٣مل ايمٌقاب، وؾمتٚمف ضم٣ميمف همٟمٞم٘مروا. حيزٞمقن وىمٙمٜمؿ حيزٞمف ومل اظمٙمؽ زمجٛم٣مزة

 ؽ؟اظمٙم ظمقت حتزن ٞمراك وٓ اظمديٛم٥م زم٣مب فمعم جيٙمًؽ وَم٣م هذا؟ ي٣م أٞم٦م َمـ

 اظمٙمؽ دهمٛمقا همٙمام. َم٘م٣مٞمف همجٙمس ايمٕمالم فم٣مد ذهٌقا همٙمام ايم٣ٌمب فمـ ايمٌقاب وؿمرده

 هذا دم اجلٙمقس فمـ أهنؽ أمل: يمف ووم٣مل همٕمّم٤م ايمٌقاب زمف زمٌم ورصمٔمقا
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 يتُم٣مورون اظمديٛم٥م سمٙمؽ أهؾ اصمتٚمع ايمٕمد ىم٣من همٙمام. وضمًٌف وأطمذه اظمقوع؟

 همٗم٣مل. زمٝمٛمٜمؿ تٙمٖمقنوخي ص٣مضمٌف، يٛمٓمر يتْم٣مول َمٛمٜمؿ وىمؾ   فمٙمٝمٜمؿ، يٚمٙم٘مقٞمف همٝمٚمـ

 حلزٞمٛم٣م، حيزن أره ومل ايم٣ٌمب، فمعم صم٣ميم٣ًمً  نمالَم٣مً  أَمس رأي٦م إين: ايمٌقاب هلؿ

 ايمًجـ همٟمدطمٙمتف صم٣ميم٣ًمً  رأيتف فمدت همٙمام. ايم٣ٌمب فمـ همْمردسمف جيٌٛمل، همٙمؿ هم٘مٙمٚمتف

 وؽمٟميمقه زمف، همج٣مءوا ايمٕمالم إلم اظمديٛم٥م أهؾ أذاف همٌٔمث٦م. فمٝمٛم٣مً  ي٘مقن أن خم٣مهم٥م

 َم٣مت ظم٣م وإٞمف همقيران، َمٙمؽ ازمـ أٞم٣م: همٗم٣مل. َمديٛمتٜمؿ إلم أومدَمف وَم٣م ضم٣ميمف، فمـ

 إلم اٞمتٜمٝم٦م ضمتك ٞمٖمز فمعم ضمذراً  يده َمـ همٜمرزم٦م اظمُٙمْؽ، فمعم أطمل نمٙمٌٛمل وايمدي

 أزمٝمف أرض يٕمُمك ىم٣من َمـ فمرهمف أَمره َمـ ذىمره َم٣م ايمٕمالم ذىمر همٙمام. ايمٕم٣مي٥م هذه

 فمٙمٝمٜمؿ قهيٚمٙم٘م أن ايمٕمالم اطمت٣مروا إذاف إن شمؿ. طمغماً  أزمٝمف فمعم وأشمٛمقا َمٛمٜمؿ،

 همٝمؾ فمعم محٙمقه َمٙم٘م٣مً  فمٙمٝمٜمؿ َمٙم٘مقا إذا ؽمٛم٥م اظمديٛم٥م سمٙمؽ ٕهؾ وىم٣من. زمف وروقا

 ايم٘مت٣مزم٥م همرأى اظمديٛم٥م زم٣ٌمب َمرّ  ذيمؽ زمف همٔمٙمقا همٙمام. اظمديٛم٥م ضمقارم زمف وؿم٣مهمقا أزمٝمض،

 دم ايمرصمؾ أص٣مب وَم٣م وايمٔمٗمؾ واجلامل آصمتٜم٣مد إن: ي٘مت٤م أن همٟمَمر ايم٣ٌمب فمعم

 . وصمؾ فمزّ  اهلل َمـ وومدر زمٗمّم٣مء هق إٞمام ذ أو طمغم َمـ ايمدٞمٝم٣م

 . واخلغم ايم٘مراَم٥م َمـ إرم اهلل ؽم٣مق زمام افمت٣ٌمراً  ذيمؽ دم ازددت وومد

 ىم٣من ايمذيـ أصح٣مزمف إلم وأرؽمؾ َمٙم٘مف هير فمعم همجٙمس جمٙمًف إلم اٞمْمٙمؼ شمؿ

 آصمتٜم٣مد ص٣مضم٤م ووؿّ  ايمقزراء، َمع ايمٔمٗمؾ ص٣مضم٤م همٟمذك همٟمضميهؿ َمٔمٜمؿ

 . زمف يٖمتتـ ٓ ىمل ٞمٖم٣مه شمؿ ىمثغم لٍ زمام اجلامل يمِم٣مضم٤م وأَمر ايمزرع، أصح٣مب إلم
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 أن سمٝمٗمٛمقا همٗمد أصح٣ميب أَم٣م: هلؿ ووم٣مل َمٛمٜمؿ ايمرأي وذوي أروف فمٙمامء مجع شمؿ

 أضم٤م وإٞمام وومدره، اهلل زمٗمّم٣مء هق إٞمام اخلغم َمـ وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل رزومٜمؿ ايمذي

 ومل زمٗمدر، ىم٣من إٞمام رم وهٝمٟمه اهلل َمٛمحٛمل ايمذي هم١من وسمًتٝمٗمٛمقه، ذيمؽ سمٔمٙمٚمقا أن

 َم٣م يِمٝمٌٛمل أن أطمل ؿمردين إذ أرصمق ىمٛم٦م وَم٣م. اصمتٜم٣مد وٓ فمٗمؾ وٓ جاملزم ي٘مـ

 أىمقن أن أؤَمؾ ىمٛم٦م وَم٣م اظمٛمزيم٥م، هذه أصٝم٤م أن فمـ همّمالً  ايمٗمقت َمـ ئمٝمُمٛمل

 وأؾمد ومج٣مًٓ، ضمًٛم٣مً  َمٛمل أهمّمؾ هق َمـ إرض هذه دم رأي٦م ومد ٕين: هب٣م

 ذيمؽ دم وىم٣من ،اهلل َمـ زمٗمدر افمتززت أن إلم ايمٗمّم٣مء هم٣ًمومٛمل رأي٣ًم، وأؽمد اصمتٜم٣مداً 

 فمٗمؾ ىم٣مَمؾ زم٘مالم سم٘مٙمٚم٦م ومد إٞمؽ: ووم٣مل وم٣مئاًم، اؽمتقى ضمتك همٛمٜمض ؾمٝمخ اجلٚمع

 ـمٛمٛم٣م ضمٗمٗم٦م وومد ـمٛمّؽ، وضمًـ فمٗمٙمؽ وهمقر ذيمؽ زمؽ زمٙمغ ايمذي وإن وضم٘مٚم٥م،

 ؽم٣مق وايمذي. وصٖم٦م همٝمام وصدومٛم٣مك ذىمرت، َم٣م فمرهمٛم٣م وومد. يمؽ  ورصم٣مءٞم٣م همٝمؽ

 ايمٔمٗمؾ َمـ يمؽ سمٔم٣ملم اهلل ومًؿ ٣مظم يمف، أهالً  ىمٛم٦م وايم٘مراَم٥م اظمُٙمِؽ  َمـ إيمٝمؽ اهلل

 .وفمٗمالً  رأي٣مً  اهلل رزومف َمـ وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم ايمٛم٣مس أؽمٔمد وإن. وايمرأي

 ؾمٝمخ وم٣مم شمؿ. زمؽ وىمّرَمٛم٣م َمٙم٘مٛم٣م َمقت فمٛمد يمٛم٣م وهمؼ إذ إيمٝمٛم٣م اهلل أضمًـ وومد

 ومٌؾ نمالم وأٞم٣م أطمدم ىمٛم٦م إين: ووم٣مل فمٙمٝمف وأشمٛمك وصمؾ فمزّ  اهلل همحٚمد ؽم٣مئح آطمر

 ذيمؽ هم٣مروم٦م ايمدٞمٝم٣م رهمض رم زمدا همٙمام. ايمٛم٣مس أذاف َمـ رصمالً  ؽم٣مئح٣ًم، أىمقن أن

 زمٟمضمدِه٣م، أسمِمدق أن همٟمردت ديٛم٣مريـ، أصمرت َمـ أفمْم٣مين ىم٣من وومد ايمرصمؾ،

 هدهد، زوج ايمِمٝم٣مديـ َمـ رصمؾ َمع همقصمدت ايمًقق، همٟمسمٝم٦م أطمر، وأؽمتٌٗمل

 يٌٝمٔمٛمٝمٜمام أن هم٣مصمتٜمدت زمديٛم٣مريـ، إٓ يٌٝمٔمٜمام أن ايمِمٝم٣مد همٟمزمك همٝمٜمام هم٣ًموَم٦م
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 هم٘مرت شمؿ. أطمر وأسمرك أضمدِه٣م أؾمؼمي: ٞمٖمز دم همٗمٙم٦م. همٟمزمك واضمد زمديٛم٣مر

 رمح٥م هلام همٟمدرىمٛمل زمٝمٛمٜمام، همٟمهمرق وأٞمثك ذىمراً  زوصمكم ي٘مقٞم٣م يمٔمٙمٜمام وومٙم٦م

 أن فم٣مَمرة أرض دم أرؽمٙمتٜمام إن وأؾمٖمٗم٦م زمديٛم٣مريـ وازمتٔمتٜمام اهلل فمعم همتقىمٙم٦م

. أهم٣مت فمٙمٝمٜمام آَمـ ومل واهلزال، اجلقع َمـ يمٗمٝم٣م مم٣م يْمغما أن يًتْمٝمٔم٣م وٓ يِم٣مدا،

 وايمٔمٚمران، ايمٛم٣مس فمـ زمٔمٝمد وإؾمج٣مر اظمرفمك ىمثغم َم٘م٣من إلم هبام هم٣مٞمْمٙمٗم٦م

 رم، ؾم٘مرا أفماله٣م دم ص٣مرا همٙمام. َمثٚمرة ؾمجرة فمعم ووومٔم٣م همْم٣مرا همٟمرؽمٙمتٜمام،

 همٝمف، ىمٛم٣م ايمذي ايمٌالء َمـ ايم٣ًمئح هذا طمٙمِمٛم٣م يمٗمد: يممطمر يٗمقل أضمدِه٣م وؽمٚمٔم٦م

 هذه أصؾ دم وإنّ . زمٖمٔمٙمف ٞم٘م٣مهمئف أن خلٙمٝمٗم٣من ٣موإٞم. اهلٙم٘م٥م َمـ وٞمّج٣مٞم٣م واؽمتٛمٗمذٞم٣م

 سمدٓٞمٛمل ىمٝمػ: هلام همٗمٙم٦م همٝمٟمطمذه٣م؟ فمٙمٝمٜم٣م ٞمديمف أهمال. دٞم٣مٞمغم ممٙمقءة صمرة ايمُمجرة

 سف ٞمزل إذا ايمٗمّم٣مء إن: همٗم٣مٓ ايمُمٌ٘م٥م؟ سمٌٌما مل وأٞمتام ايمٔمٝمقن سمره مل ىمٛمز فمعم

 كايممم فمـ افمٝمٛمٛم٣م ايمٗمّم٣مء سف وإٞمام ايمٌٌم ونمُّمك ايمًمء َمقوع فمـ ايمٔمٝمقن

 دٞم٣مٞمغم، ممٙمقءة وهل ايمػمٞمٝم٥م واؽمتخرصم٦م هم٣مضمتٖمرت. ايم٘مٛمز هذا فمـ يٌمهمٜم٣م ومل

 وأٞمتام سمٔمٙمام، مل َم٣م فمّٙمٚم٘مام ايمذي هلل احلٚمد: هلام وومٙم٦م زم٣ميمٔم٣مهمٝم٥م، هلام همدفمقت

 أن سمٔمٙمؿ أَم٣م ايمٔم٣مومؾ، أهي٣م: رم وم٣مٓ. إرض حت٦م َم٣م وأطمػممت٣م ايمًامء، دم سمْمغمان

 اظمٙمؽ اطمػم وأٞم٣م. يتج٣موزه أن ضمدأ يًتْمٝمع وٓ رء، ىمؾ فمعم نم٣ميم٤م ايمٗمدر

 يمؽ، ذيمؽ اظمٙمؽ همٗم٣مل. طمزائٛمف دم همٟمودفمتف زم٣مظم٣مل أسمٝمتف اظمٙمؽ أَمر هم١من: رأيتف زمذيمؽ

 ( .1) فمٙمٝمؽ وَمقهّمر
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 الحكمة ضالة المؤمن
 ايمٌٔمٝمر ضمٚمؾ أن ايمرصمؾ همالضمظ ،ايمٚم٣مء فمٛمد أفمرازمٝم٣م وصمد رصمال أن يح٘مك

 ايمٚم٠موٞم٥م فمٙمك حتقيي ىمٝمس:  إفمرازمل همٗم٣مل ،َمحتقاه فمـ إفمرازمل همًٟمل،  ىمٌٝمر

 . ايمجٜمتٝمـ همل ايمقزن يمٝمًتٗمٝمؿ سمرازم٣م يحتقي ايمٚمٗم٣مزمؾ وايم٘مٝمس ،

 همل ايمٚم٠موٞم٥م ىمٝمس وسمٛمِمػ ايمتراب ىمٝمس فمـ سمًتٕمٛمل ٓ يمؿ:  ايمرصمؾ همٗم٣مل

 .  ايمٌٔمٝمر فمٙمك ايمحٚمؾ طمٖمٖم٦م ومد همت٘مقن ايمجٜمتٝمـ

 ؾمٝمخ أٞم٦م هؾ : يًٟميمف فم٣مد شمؿ إيمٝمف أؾم٣مر َم٣م همٖمٔمؾ !صدوم٦م:  إفمرازمل همٗم٣مل

 همٗم٣مل. ايمٛم٣مس فم٣مَم٥م َمـ رصمؾ زمؾ ،، ذاك وٓ هذا ٓ:  همٗم٣مل؟ ديـ ؾمٝمخ أم ومٌٝمٙمف

 ىمٚم٣م ايمٌٔمٝمر ضمٚمقيم٥م أفم٣مد شمؿ فمٙمل سمُمٝمر شمؿ ذاك وٓ هذا ٓ ،ايمٙمف ومٌحؽ: ايمرصمؾ

 .! ىم٣مٞم٦م

 يٜمٚمٜمؿ َم٣م زمٗمدر ةص٣مئٌ ىم٣مٞم٦م وإن إهم٘م٣مر يٜمٚمٜمؿ ٓ ،ايمٛم٣مس أنمٙم٤م ه٘مذا

 .طم٣مؿمئ٥م ىم٣مٞم٦م وإن إهم٘م٣مر يمتٙمؽ ةايمٚمِمدر وإيمٗم٣مب إؾمخ٣مص

ْ٘مَٚم٥مُ  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  "َمٛمف، همـ  طمرصم٦م وفم٣مء أي َمـ ح٘مٚم٥مايم ٞمٗمٌؾ أن يٛمٌٕمل  احْلِ

ـِ  َو٣ميم ٥مُ  ٣م َأضَمؼ   هَمُٜمقَ  َوصَمَدَه٣م هَمَحْٝم٧ُم  اظم٠ُْمَِم  ."هِبَ

 المروءة لها أهل
 فمعم ارمتك ومد زمدوي٣مً  همقصمد ايمِمحراء دم همرؽم٣مً  يرىم٤م ىم٣من رصمالً  أن حي٘مك

 زمٙمج٣مم وأطمذ ايمٌدوي، هذا وأرىم٤م ايمٖمرس ص٣مضم٤م همٛمزل سمٔمٌف، َمـ ضمجر
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 َمرهؼ. همٗم٣مل رصمؾ أٞم٦م: يمف همٗم٣مل.. جترين أن زمؽ يٙمٝمؼ ٓ: يمف همٗم٣مل.جيره٣م ايمٖمرس

 .يم٘مراَمتؽ ضمٖمٓم٣مً  زم٣ميمٙمج٣مم أَمًُؽ  همٟمٞم٣م زمد، ٓ ىم٣من إن:  يمف

 إن :يمف ووم٣مل فمٙمٝمف، ايمٖمرس ص٣مضم٤م همٛم٣مدى هب٣م، هرب ايمٙمج٣مم، ٞم٣مويمف وفمٛمدَم٣م

ْث  وٓ اؾمؼميتٜم٣م، أٞمؽ همٗمؾ فمٛمٜم٣م ؽمٟميمقك  متقت أن أطم٣مف إين همٔمٙم٦َم، زمام أضمًدا حُتدِّ

 .!ايمٛم٣مس زمكم اظمروءة

  الأيوبي الدين صلاح
 دم ايم٘مرك ضم٣مىمؿ أرٞم٣مط إهمرٞمجل ايمٗم٣مئد أن إيقيب ايمديـ يمِمالح ٞمٌٟم وصؾ

 وىم٣من وإؿمٖم٣مل ايمٛم٣ًمء، وومتؾ اظمًٙمٚمكم، احلج٣مج فمعم ايمْمريؼ زمٗمْمع وم٣مم همٙمًْمكم

 .! فمٛم٘مؿ يداهمع أن ظمحٚمدىمؿ ومقيمقا: يٗمقل

 زمام وخيػمه ايمديـ صالح إلم ويذه٤م زمٛمٖمًف رصمؾ يٖمر أن سمٔم٣ملم اهلل وؾم٣مء

 ؟ َمقومٖمف ىم٣من ،همامذا ضمدث

 وهق ىم٣مَمٙمكم، يقَمكم وايمٌ٘م٣مء زم٣ميمتّيع وأطمذ زمٝمتف، دم ايمديـ صالح افمتزل

 دم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صؾ حمٚمد رؽمقيمؽ فمـ أٞمقب أن رم سمًٚمح هؾ رب ي٣م: يٗمقل

 هذه همٝمٜمؿ ووم٣مل صمٝمُمف، أفمد شمؿ ايمث٣مين ايمٝمقم ضمتك ي٘مرره٣م زال وَم٣م أَمتف، فمـ دهم٣مع

 :ايمِمٕمغمة اخلْم٥ٌم

 وفمال جتػم ومد ايم٘مرك ضم٣مىمؿ أرٞم٣مط إن وايمًالم ايمِمالة فمٙمٝمف حمٚمد صمٛمد ي٣م

 ومقيمقا: يٗمقل وهق وايمٛم٣ًمء، إؿمٖم٣مل دَم٣مء وؽمٖمؽ احلرام، اهلل زمٝم٦م ضمج٣مج وومتؾ

 .فمٛم٘مؿ يداهمع أن ظمحٚمدىمؿ
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 أَمتف، فمـ ايمدهم٣مع دم () حمٚمد فمـ ٕٞمقب وروضمل ٞمٖمز وه٦ٌم ومد وأٞم٣م

 همداء ىمٙمٛم٣م: واضمد زمِمقت مجٝمٔم٣مً  صمٛمده همٗم٣مل همٙمٝمٙمحٗمٛمل، َمٔمل ايمذه٣مب أراد همٚمـ

 اهلل. يمرؽمقل

 وُأه ايمديـ صالح همٝمٜم٣م واٞمتٌم ضمْمكم، َمٔمرىم٥م اظمٔمرىم٥م، دارت وفمٛمدَم٣م

؟  فمٛم٘مؿ يداهمع أن ظمحٚمدىمؿ ومقيمقا ومٙم٦م ايمذي أأٞم٦م: يمف ايمديـ صالح ،وم٣مل أرٞم٣مط

 ٞم٣مب ومد ؽ،أَم٣مَم سمراه ايمذي ايمٖمٗمغم ايمٔمٌد وأٞم٣م :ايمديـ صالح همٟمصم٣مب .ٞمٔمؿ: وم٣مل

 . وومتٙمف. أَمتف. فمـ ايمدهم٣مع دم اهلل رؽمقل فمـ

 ماتت زوجته فترجم لها !
 َمـ إشمري، ايمُم٣مهمٔمل اظمٗمريزي ايمٗم٣مدر فمٌد زمـ فمقم زمـ أمحد ايمديـ سمٗمل اظم٠مرخ

 ايمٖمريدة ايمٔمٗمقد درر" ىمت٣مزمف دم ؽمٖمرى همؼمصمؿ هل٣م ايمت٣مريخ.. َم٣مسم٦م زوصمتف أفمالم

 فمٌد زمـ ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر ازمٛم٥م ؽمٖمرى :وم٣مل ضمٝم٧م "اظمٖمٝمدة إفمٝم٣من سمراصمؿ دم

 يقم ٞم٘م٣مضمٜم٣م وفمٗمدُت  ، وؽمٌٔمامئ٥م ؽمٌٔمكم ؽمٛم٥م صٖمر دم زم٣ميمٗم٣مهرة ُويمَِدت ايمِمٚمد،

ي طم٣مَمس اخلٚمٝمس  زمٔمد فمٙمٝمٜم٣م وزمٛمٝم٦ُم  ، َم٣مئ٥م وؽمٌع وشمامٞمكم اشمٛمتكم ؽمٛم٥م ؾمقال فَممْمِ

 رزمٝمع ؾمٜمر فممم سم٣مؽمع إضمد يقم دم حمٚمد اظمح٣مؽمـ أزمق ازمٛمل َمٛمٜم٣م رم وُويمَِد  ذيمؽ،

 َمـ رَمّم٣من ؾمٜمر فممم ضم٣مدي ؿمّٙمٗمتٜم٣م شمؿ ، َم٣مئ٥م وؽمٌع وشمامٞمكم ؽم٦م ؽمٛم٥م إول

 إرزمٔم٣مء يمٝمٙم٥م دم شم٣مٞمٝم٣مً  فمٙمٝمٜم٣م وايمٌٛم٣مء َمراصمٔمتٜم٣م ؽمٌح٣مٞمف اهلل همٗمّدر اظمذىمقرة، ايمًٛم٥م

 ىمٟمن ايمٙمٝمٙم٥م سمٙمؽ همرأي٦ُم  َمئ٥م، وؽمٌع وشمامٞمكم شمامن ؽمٛم٥م أطمر رزمٝمع ؾمٜمر فممم شم٣مين

 :يٛمُمدين همرار فمعم ؾمخِم٣مً 
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ـُ   طُمٛم٣ّم وَم٣م ايمدهر وطم٣مٞمٛم٣م                   سمٖمرومٛم٣م ىمٛم٣ّم َم٣م أضمً

 ىُمٛم٣ّم ىمام يقَم٣مً  يمٛم٣م فم٣مد                   َمرة يمٛم٣م ايمدهر ذا همٙمٝم٦م

 .فم٣مَمكم ؽمقى فمٛمدي سمٗمٝمؿ ٓ أهن٣م وختّٝمٙم٦م َمذفمقرًا، هم٣مٞمتٌٜم٦ُم 

 ؽمٛم٥م احلّج٥م ذي فمممي رازمع إضمد يقم دم فمقم ه٣مؾمؿ أزمق ازمٛمل َمٛمٜم٣م رم ُويمَِد  شمؿ

 .َم٣مئ٥م وؽمٌع وشمامٞمكم سمًع

 َُمٛمَ٘مد هم٦ٌِم   َمِرَو٦م، َم٣مئ٥م وؽمٌع سمًٔمكم ؽمٛم٥م إول رزمٝمع ؾمٜمر دم ىم٣مٞم٦م همٙماّم 

 :يٛمُمدين ؾمخِم٣مً  همرأي٦ُم  اخل٣مؿمر،

 سمدَمع فمقر همٜمل زمُمقك ؽُمٚمٙم٦م.........  ضمداومٜم٣م ىمٟمن زمٔمدهؿ هم٣ميمٔمكم

 ىمذيمؽ، هم٘م٣من َمروٜم٣م، َمـ متقت أهن٣م ـمٛمل فمعم نمٙم٤م وومد هم٣مؽمتٝمٗمٓم٦ُم 

 .اهلل ٜم٣مرمح اظمذىمقرة ايمًٛم٥م َمـ إرزمٔم٣مء فمُمٝم٥م وَم٣مسم٦م

ِٖمَؼ   وومد ايمٙمٝم٣مرم زمٔمض دم همُٟمريُتٜم٣م َمقهت٣م، زمٔمد هل٣م آؽمتٕمٖم٣مر أىمثر ىمٛم٦ُم  أين واسم 

 أم ي٣م: - َمٝمت٥م أهن٣م سمذىّمرُت  وومد – هل٣م همٗمٙم٦ُم  هب٣م، ىمٖمٛمتٜم٣م ايمتل هبٝمئتٜم٣م فمقم   َدطَمٙم٦م

 .هل٣م اؽمتٕمٖم٣مري أفمٛمل ؟ يِمؾ إيمٝمِؽ  ُأرؽِمٙمف ايمذي حمٚمد،

 ومد: ووم٣ميم٦م زم٘م٦م شمؿ .إرم   ؽهديت سمِمؾ يقم ىمؾ دم ؽمٝمدي، ي٣م ٞمٔمؿ: همٗم٣ميم٦م

 .ٞمٙمتٗمل ومٙمٝمؾ فماّم  فمٙمٝمِؽ، ٓ: هل٣م همٗمٙم٦ُم  َم٘م٣مهمٟمسمؽ، فمـ فم٣مصمزة أين ؽمٝمدي ي٣م فمٙمٚم٦م

 وصٝم٣مٞم٥م فِمّٖم٥م زَم٣مهن٣م ٞم٣ًمء طمغم َِمـ – ؽمٛمٜم٣م صٕمر َمع – هل٣م اهلل نمٖمر وىم٣مٞم٦م

 . َمثٙمٜم٣م زمٔمده٣م فُمّقو٦ُم  َم٣م ورزاٞم٥م، وأَم٣مٞم٥م وشمٗم٥م ودي٣مٞم٥م

ومـٜمـــــــ٣م فمٝمٛمل همراومٜمؿ أزم٘مل  زمّ٘مـــــــ٣مء يمألضم٣ٌمب ايمتٖمّرق إن           همٟمر 
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 فمّداء ايمدهر وسف سمٖم٣مٞمقا ضمتك         دهرهؿ سف فمٙمٝمٜمؿ ئمدو زال َم٣م

 . اهـ(وَمٕمٖمرسمف زمٔمٖمقه وفمّٚمٛم٣م صمٛمتف، دم هب٣م اهلل مجٔمٛم٣م

 :َمٜمٚم٥م سمٟمَمالت

 ؽمٖمرى يمزوصمتف سمرمجتف دم اظم٠مرخ احل٣مهمظ اظمٗمريزي ذىمره٣م ايمتل ايمتقاريخ سمٟمَمؾ وَمـ

 .ؽمٛم٥م 16 وفمٚمره٣م "حمٚمد اظمح٣مؽمـ أزمق" إول ازمٛمٜم٣م أٞمج٦ٌم هن٣مأ :ايمت٣مرم يالضمظ

 .ؽمٛم٥م 19 وفمٚمره٣م "فمقم ه٣مؾمؿ أزمق" ايمث٣مين ازمٛمٜم٣م أٞمج٦ٌم شمؿ. 

 .همٗمط فم٣مَم٣م فممميـ ازمٛم٥م وهل سمقهمٝم٦م إهن٣م شمؿ. 

 اهلل همخٙمد مم٣مهت٣م، وزمٔمد ضمٝم٣مهت٣م دم زوصمٜم٣م ومٙم٤م َمٙم٘م٦م ؽمٛمٜم٣م صٕمر فمعم ويم٘مٛمٜم٣م

 .واؽمٔم٥م رمح٥م اهلل رمحٜم٣م.. سمرمجتٜم٣م ومرأ َمـ ىمؾ فمٙمٝمٜم٣م وسمرضمؿ يمزوصمٜم٣م، زمػمه٣م ذىمره٣م

 عمل بدون تنسيق
 ؽمؿ، 4 ؿمقيال همقصمده ايمًقق َمـ صم٣مهزا ( زمٛمْم٣مٓ)  هوآ ويمد اؾمؼمى

 أطمتف إلم ذه٤م َمُمٕمقيم٥م، إهن٣م همٗم٣ميم٦م ، ؽمؿ 4 سمٗمٌمه أن أَمف َمـ آزمـ ؿمٙم٤م

 .! ايمٔمُم٣مء جتٜمز ٕهن٣م هم٣مفمتذرت ؽمؿ4 ايمثقب سمٗمٌم أن َمٛمٜم٣م ؿمٙم٤م و ايم٘مٌغمة

 إلم وفم٣مد اخلٝم٣مط، أصمرة زَمٝمٙمف َمـ واؽمتٙمػ همٗمٌمه اخلٝم٣مؿم٥م حمؾ إلم ذه٤م

 .يمٙمٚمدرؽم٥م يٙمًٌف ىمل وٞم٣مم دوٓزمف دم ووؤمف اظمٛمزل

 ؽمؿ4 وومٌمسمف ايمٌٛمْم٣مل وأطمرصم٦م آزمـ نمرهم٥م إلم وذه٦ٌم ومٙمٌٜم٣م ضمـ إم

 ! . ايمدوٓب إلم وأفم٣مدسمف

 نمرهم٥م إلم وذه٦ٌم ومٙمٌٜم٣م رق ايمٔمُم٣مء جتٜمٝمز أىمٚمٙم٦م أن زمٔمد ايم٘مٌغمة إطم٦م

 .! أفم٣مدسمف شمؿ ؽمؿ4 ايمٌٛمْم٣مل ٌمتووم أطمٝمٜم٣م
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 يمغماه يٙمًٌف أن يريد اجلديد زمٌٛمْم٣ميمف َمٌتٜم٨م وهق ايمقيمد اؽمتٝمٗمظ ايمِم٣ٌمح دم

 !. زَمالؤه

 ىمٌغما ضمزٞم٣م وضمزن يٙمًٌف أن يًتْمع ومل.. يمٙمرىم٥ٌم زمٛمْم٣ميمف أن يتٖم٣مصمٟم زمف إذا و

 ذرئم٣ًم، همُمال يٖمُمؾ َمًٌؼ: سمٛمًٝمؼ دون ئمٚمؾ ايمٖمريؼ ىم٣من إذا“:  ايمٛمتٝمج٥م

 .!!” ايمْمٝم٥ٌم وايمٛمقاي٣م يم٘مٌغمةا ايمتّمحٝم٣مت رنمؿ

همٖمل فمٚمؾ ايمدفمقة يتؿ ايمتٛمًٝمؼ زم٣ميمُمقرى َمع إضم٣ٌمب دم اجلقٓت 

 وايمزي٣مرات واخلروج، وه٘مذا.

 ثلاثة قصص في الإتقان
 الأولى) البناء (

 همٌٙمغ ؿمقيٙم٥م: يمًٛمقات ايمممىم٣مت إضمدى دم ئمٚمؾ زمٛم٣مء رصمال هٛم٣مك أن يروى

 .تفيمٔم٣مئٙم يمٝمتٖمرغ اؽمتٗم٣ميمتف يٗمدم أن وأراد ايمٔمٚمر زمف

 همٗمٌؾ أطمغمًا: َمٛمزٓ سمٌٛمل أن زمممط اؽمتٗم٣ميمتؽ أومٌؾ ؽمقف: رئٝمًف يمف همٗم٣مل

 ؽمٙمؿ شمؿ وَمـ وإسمٗم٣من سمرىمٝمز دون اظمٛمزل ختٙمٝمص دم وأهع ايمٔمرض: ايمٌٛم٣مء رصمؾ

 .يمرئٝمًف َمٖم٣مسمٝمحف

 طمدَمتؽ هن٣مي٥م زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم يمؽ َمٛمِّل هدي٥م اظمٛمزل هذا: يمف ووم٣مل رئٝمًف هم٣مزمتًؿ

 زمٛم٣مء يتٗمـ مل أٞمف زمُمدة وٞمدم ايمٌٛم٣مء: رصمؾ هَمُِمِدمَ  اظم٣موٝم٥م: ايمًٛمقات ؿمقل يمٙمممىم٥م

 !!ايمٔمٚمر َمٛمزل
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 زمٔمٚمٙمؽ هتتؿ ظم٣مذا!! يمٛمٖمًؽ؟ سمرو٣مه ٓ َم٣م يممطمريـ سَمرَى  ظم٣مذا: أومقل

، نمغم طم٣مص وٞمٖمٔمف اخل٣مص  ايمٔم٣مَم٥م وايمقـم٣مئػ أطمريـ زمٟمفمامل هتتؿ وٓ َمتٔمد 

 !!أطمريـ؟ ئمؿ وٞمٖمٔمٜم٣م

 زمح٣مصم٥م ايمذي ٞم٦مهمٟم إيمٝمٜم٣م، زمح٣مصم٥م ويمٝمس وفم٣ٌمدسمؽ أفماميمؽ فمـ نمٛمل هم٣مهلل

ـٍ  نمغم أو َُمتَٗمٛم٣م ذا أو طمغما – سمٗمدَمف فمٚمؾ وىمؾ ايمٔمٓمٝمؿ، أصمره٣م وإلم إيمٝمٜم٣م  – َمتٗم

 .يمؽ همٜمق

 الثانية) الوزراء الثلاثة (
 أن وزير ىمؾ َمـ وؿمٙم٤م ايمثالشم٥م، وزراءه اظمٙمؽ اؽمتدفمك إي٣مم َمـ يقم دم

 ؿمٝم٣ٌمت خمتٙمػ َمـ يمف ايم٘مٝمس هذا ويٚمأل ايمٗمٌم زمًت٣من إلم ويذه٤م ىمٝم٣ًمً  يٟمطمذ

 ٓ وأن اظمٜمٚم٥م هذه دم زمٟمضمدٍ  يًتٔمٝمٛمقا ٓ أن َمٛمٜمؿ وؿمٙم٤م وايمزروع، ايمثامر

 .آطمر أضمد إلم يًٛمدوه٣م

 واٞمْمٙمؼ ىمٝمًف َمٛمٜمؿ واضمد ىمؾ وأطمذ اظمٙمؽ ؿمٙم٤م َمـ ايمقزراء هم٣مؽمتٕمرب

 ايمثٚمرات ىمؾ َمـ همجٚمع اظمٙمؽ ُيريِضَ  أن فمعم ضمرص إول هم٣ميمقزير ايمًٌت٣من: إلم

 َمأل ضمتك ايمثامر َمـ واجلّٝمد ْمّٝم٤مايم يتخغّم  وىم٣من اظمحِمقل وأصمقد أهمّمؾ َمـ

 .ايم٘مٝمس

 يمٛمٖمًف حيت٣مصمٜم٣م وٓ ايمثامر يريد ٓ اظمٙمؽ زمٟمن َمٗمتٛمٔم٣مً  ىم٣من همٗمد ايمث٣مين ايمقزير أَم٣م

 َمـ ايمْمّٝم٤م يتحر   همٙمؿ وإِه٣مل زم٘مًؾ ايمثامر زمجٚمع همٗم٣مم ايمثامر، يتٖمحص يمـ وأٞمف

 .اسمٖمؼ ىمٝمٖمام زم٣ميمثامر ايم٘مٝمس َمأل ضمتك ايمٖم٣مؽمد
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 أصاًل، ايم٘مٝمس زمٚمحتقى هيتؿ ؽمقف اظمٙمؽ أن ئمتٗمد همٙمؿ ايمث٣ميم٧م ايمقزير أَم٣م

 .إؾمج٣مر وأوراق وإفمُم٣مب زم٣محلُم٣مئش ايم٘مٝمس همٚمأل

 ايمتل إىمٝم٣مس َمع ايمثالشم٥م زم٣ميمقزراء ُي٠مسمك أن اظمٙمؽ أَمر ايمت٣مرم، ايمٝمقم ودم

 ايمثالشم٥م ايمقزراء يٟمطمذوا زمٟمن اجلٛمقد اظمٙمؽ أَمر زم٣مظمٙمؽ ايمقزراء اصمتٚمع همٙمام مجٔمقه٣م،

 دم أؾمٜمر شمالشم٥م ظمدة َمٔمف ايمذي ايم٘مٝمس َمع ضمده فمعم َمٛمٜمؿ واضمد ىمؾ ويًجٛمقهؿ

 .وايممماب إىمؾ فمٛمٜمؿ يٚمٛمع وأن ىم٣من، أضمد همٝمف إيمٝمٜمؿ يِمؾ ٓ زمٔمٝمد ؽمجـ

 اٞمٗمّم٦م ضمتك مجٔمٜم٣م ايمتل ايمثامر ؿمٝم٣ٌمت َمـ يٟمىمؾ زمٗمل إول هم٣ميمقزير

 َمٔمتٚمداً  ضمٝمٙم٥م وومٙم٥م وٝمؼ دم ايمثالشم٥م ايمُمٜمقر فم٣مش ايمث٣مين وايمقزير ايمثالشم٥م، إؾمٜمر

 أن ومٌؾ صمقفم٣مً  همامت ايمث٣ميم٧م ايمقزير أَم٣م مجٔمٜم٣م: ايمتل ايمثامر َمـ همٗمط صٙمح َم٣م فمعم

 .إول ايمُمٜمر يٛمٗمِض

 الثانية) قدر اللبن(
 ؿمٙم٣ًٌم نمري٣ًٌم ايمٗمري٥م أهؾ َمـ ايمقايمل همْمٙم٤م.. زمٗمري٥م َمج٣مفم٥م ضمدشم٦م أٞمف يح٘مك

 ومِدرًا ؽمٝمّمع زمٟمٞمف هؿوأطمٌر...  وايمجقع ايمٗمحط طمْمر َمٛمف يمٚمقاصمٜم٥م ىمٚمح٣مويم٥م

 . ايمٗمري٥م همل وؽمط ىمٌٝمرًا

 يّمع زمُمرط أن ايمٙمٌـ َمـ ىمقزم٣ًم ايمٗمِدر همل يّمع أن واَمرأة رصمؾ ىمؾ فمٙمك وأن

 . أضمد يُم٣مهده أن نمٝمر َمـ قضمده ايم٘مقب واضمد ىمؾ

 همل َم٣م وؽم٘م٤م زم٣ميمٙمٝمؾ سمخٖمك َمٛمٜمؿ ىمؾ..  ايمقايمل ؿمٙم٤م ايمٛم٣مس يمتٙمٌٝم٥م هرع

 .يخِمف ايم٘مقب ايمذي
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 اَمتأل وومد ايمٗمدر ؾم٣مهد؟ ؾم٣مهد وَم٣مذا.. ايمٗمدر ايمقايمل همتح ايمِم٣ٌمح وهمل

 .!! زم٣ميمٚم٣مء

 . ؟ايمٙمٌـ َمـ زمدًٓ ايمٚم٣مء ايمرفمٝم٥م َمـ واضمد ىمؾ ووع ويمٚم٣مذا !؟ايمٙمٌـ أيـ

َمـ  واضمد يم٘مقب وؤمل إن: ٞمٖمًف همل وم٣مل، ايمرفمٝم٥م َمـ واضمد أن ىمؾ اإلصم٣مزم٥م

 َمٛمٜمؿ . وىمؾ. ايمٗمري٥م أهؾ ؽمٝمّمٔمٜم٣م ايمتل ايم٘مٌٝمرة ايمٙمٌـ ىمٚمٝم٥م فمٙمك ي٠مشمر يمـ ايمٚم٣مء

 وـمـ ،أطمقه ٜم٣مزم هم٘مر ٞمٖمًٜم٣م ايمتل زم٣ميمْمريٗم٥م هم٘مر َمٛمٜمؿ وىمؾ..  نمٝمره فمٙمك افمتٚمد

 َمـ ايمٙمٌـ. زمدًٓ َم٣مءً ؽم٘م٤م ايمذي ايمقضمٝمد هق أٞمف

 همقائد َمـ ايمٗمِم٥م:

 ٞمداوم اظمراوم٥ٌم هلل سمٔم٣ملم. .1

 ٞمٔمٚمؾ ايمٔمٚمؾ زم٣مإلطمالص. .1

 ٞمؼمك ايمٕمش واخلداع. .3

 افزع إلى الل  ه
 أنِم٧ِم : يمف يٗمقل وم٣مئاًل  َمٛم٣مَمف دم همرأى ٞم٣مئاًم، ايمٌٌمي فم٣ٌمد زمـ إؽمح٣مق ىم٣من

 همٟمسم٣مه ٞم٣مم شمؿ. ٞمدري؟ َم٣م: وم٣ميمقا. حُمت٣مج؟ صمغماٞمف دم هؾ: همًٟمل هم٣مؽمتٝمٗمظ. اظمٙمٜمقف

 .؟ اظمٙمٜمقف سُمِٕم٧ِم  ومل أسمٛم٣مم: يمف همٗم٣مل ، وشم٣ميمًث٣م شم٣مٞمًٝم٣م

 رصمٌؾ  هم١مذا : اظمًجد إلم همخرج ، زمٕمٙم٥م وَرىم٤َِم  ، درهؿ شمالشمامئ٥م َمٔمف وأطمذ همٗم٣مم

 دم ؟ ايمقوم٦م هذا دم ، اهلل فمٌد ي٣م: يمف همٗم٣مل ، َمٛمف همدٞم٣م اٞمٌمف زمف أضمس   همٙمام ، ُيَِمقم  

 . ؟ أطمرصمؽ َم٣م ؟ قوعاظم هذا
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ـٌ  ويمزَمٛمل ، يدي َمـ همذه٦ٌم درهؿ، َم٣مئ٥م َم٣مرم رأس ىم٣من رصمٌؾ  أٞم٣م: وم٣مل  دي

 . طُمذه٣م درهؿ شمالشمامئ٥م هذه: ووم٣مل ، ايمدراهؿ يمف همٟمطمرج . درهؿ َم٣مئت٣م

 هم١من ، فم٣ٌمد زمـ إؽمح٣مق أٞم٣م: يمف وم٣مل.  ٓ: وم٣مل. ؟ أسمٔمرهمٛمل: يمف وم٣مل شُمؿ   همٟمطمذه٣م

 .  ىمذا َمقوع دم َمٛمزرم هم١من   ، همٟمسمٛمل ٞم٣مئ٥ٌم ٞم٣مزمتؽ

٥ٌَمٌ  َٞم٣مزَمتٛم٣َم إِن اهلل، َرمِحََؽ : همٗم٣مل
 ، ايْمَقوم٦ِم  َهَذا دِم  َأطمَرصَمَؽ  ََمـ إلَِم  هَمِزفمٛم٣َم ، َٞم٣مئِ

 (.1) إيَِمٝمٛم٣َم زمَِؽ  صَم٣مءَ  ضَمت ك

 الملك الأعرج والرسام
 ي٣ممٕا أضمد وهمل واضمدة زمٔمٝمـ ىوير رجــأفم َمٙمؽ يقصمد ىم٣من أٞمف ٘مكـــيح

 هذه همل  فمٝمقزمف سمٓمٜمر ٓ أن زمُمرط: ؾمخِمٝم٥م صقرة يمف يمٝمرؽمٚمقا ايمرؽم٣مَمكم دفم٣م

 .! ايمِمقرة هذه رؽمؿ رؽم٣مَمكمايم ىمؾ همرهمض،  ايمِمقرة

 ؟. واضمدة فمٝمـ ىؽمق ٓيٚمٙمؽ وهق زمٔمٝمٛمٝمـ ايمٚمٙمؽ ؽمٝمرؽمٚمقن هم٘مٝمػ

 ؟. أفمرج وهق ؽمٙمٝمٚمتٝمـ زمٗمدَمٝمـ يِمقروٞمف وىمٝمػ

 ،ايمِمقرة رؽمؿ رؽم٣مَمكمايم أضمد ومٌؾ ايمجٚم٣مفمل ايمرهمض هذا وؽمط ويم٘مـ

 ؟. ىمٝمػ..  ايمروفم٥م ٥منم٣مي وهمل صمٚمٝمٙم٥م صقره رؽمؿ وزم٣ميمٖمٔمؾ

 ىإضمد يٕمٚمض ىم٣من زم٣ميمْمٌع)  ايمِمٝمد ٥مزمٌٛمدومٝم وَمٚمً٘م٣مً واومٖم٣مً ايمٚمٙمؽ سمِمقر

 وزم٘مؾ قبفمٝم زمال ايمٚمٙمؽ صقرة رؽمؿ ٘مذاــوه ايمٔمرصم٣مء فومدَم ويحٛمل، فمٝمٛمٝمف

 ٥م(.ـزم٣ًمؿم

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

413  

 أطمريـ فمـ صمٝمدة صقره ٞمرؽمؿ أن ٞمح٣مول يمٝمتٛم٣م :ايمٗمِم٥م هذة َمـ ايمٔمػمة

 إطمْم٣مء ٞمًتر يمٙمٛم٣مس ايمِمقرة هذه ٞمٛمٗمؾ وفمٛمدَم٣م واوح٥م فمٝمقزمٜمؿ ٞم٦مىم٣م َمٜمٚم٣م

 أٞمٖمًٛم٣م داطمؾ اإليج٣مزمل ايمج٣مٞم٤م طمذهمٙمٛمٟم ايمٔمٝمقب َمـ طم٣مل ؾمخص يقصمد همال

 أطمريـ. وراضم٥م يمراضمتٛم٣م همٗمط ايمًٙمٌل وٞمترك أطمريـ وأٞمٖمس

 الوسواس في الصلاة لماذا؟
وم٣مل أضمد فم٣ٌمد إصٛم٣مم، يمرصمؾ َمـ اظمًٙمٚمكم، أٞمتؿ سمٗمقيمقن: أن ايمُمٝمْم٣من يٟمت 

ٞمجد ذيمؽ دم فم٣ٌمدسمٛم٣م، همٗم٣مل يمف: يمق أن  ٓ يقؽمقس يم٘مؿ دم صالسم٘مؿ وٞمحـ

َمـ ايمذه٤م،  ٣مَمـ ايمززم٣ميم٥م، وأطمر حيٚمؾ صٛمدووم ٣مرصمالن أضمدِه٣م حيٚمؾ صٛمدووم

أهيام يٚمًم وراءه ايمناق يمٝمنومقا صٛمدوومف، وم٣مل: ص٣مضم٤م صٛمدوق ايمذه٤م، 

ٕٞمف حيٚمؾ ايمثٚمكم ايمٕم٣مرم، همٗم٣مل يمف اظمًٙمؿ: وٞمحـ صالسمٛم٣م نم٣ميمٝمف، همٝمجتٜمد ايمُمٝمْم٣من 

 ، أَم٣م أٞمتؿ همٔم٣ٌمدسم٘مؿ زم٣مؿمٙم٥م ورطمٝمِم٥م ٓ يٟمزمف هل٣م ايمُمٝمْم٣من.أن ينومٜم٣م َمٛم٣م

 الشجرة والهوى
ـِ  َأهَمَرَأْي٦َم { وم٣مل سمٔم٣ملم:  َذ  ََم َ فُ  اخت  فُ  َهَقاهُ  إهَِلَ  ؽَمْٚمِٔمفِ  فَمعَم  َوطَمَتؿَ  فِمْٙمؿٍ  فَمعَم  اهلل ُ  َوَأَوٙم 

هِ  فَمعَم  َوصَمَٔمَؾ  َووَمْٙمٌِفِ  ِديفِ  هَمَٚمـ نِمَُم٣مَوةً  زَمٌَمِ ُروَن  َأهَماَل  اهلل ِ زَمْٔمدِ  َِمـ هَيْ  .(1)}سَمَذىم 

ـِ  فَمْٚمِرو وفمـ  و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم، اهلل ُ َريِضَ  ايْمَٔم٣مصِ  زْم

ـُ  َٓ " ؽمٙمؿ ًٌَٔم٣م َهَقاهُ  َيُ٘مقنَ  ضَمت ك َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠ْمَِم ـٌ  ضَمِدي٧ٌم . "زمِفِ  صِمْئ٦ُم  ظم٣َِم سَم ًَ  ضَم

 .(1)َصِحٝمٌح 
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ٙمس دم ـمؾ ؾمجرة َمثٚمرة، همًٚمع صقسم٣م َمرسمٖمٔم٣م زمذىمر وضم٘مل أن رصمال ىم٣من جي

، همٗم٣مل : ااهلل، همٛمٓمر يٚمٝمٛم٣م وؾمامٓ يمغمى َمـ أيـ يٛمٌٔم٧م هذا ايمِمقت همٙمؿ جيد أضمًد 

ي٣م رب َمـ أيـ هذا ايمِمقت، َمـ ايمذي يذىمر اهلل، هم١مذا زم٣ميمُمجرة  -دم ٞمٖمًف  -

س همٗم٣مل: َم٣م ؾم٣مء اهلل!، همٗم٣ميم٦م: وَمٛمل يًتٖمٝمد ايمٛم٣م سمٗمقل يمف: أٞم٣م ايمذي اذىمر ريب،

يٟمىمٙمقن َمـ شمامري، ويًتٓمٙمقن دم ـمقم، ويِمٛمٔمقن َمٛمل إزمقاب وايمُم٣ٌمزمٝمؽ ايمتل 

سمًؼم زمٝمقهتؿ، ويِمٛمٔمقن َمٛمل أشم٣مث اظمٛم٣مزل، وأؾمٝم٣مء ىمثغمة، همٗم٣مل ايمرصمؾ: َم٣م ؾم٣مء 

ايمٛم٣مس هم٣مئدة ىمٌغمة. وم٣ميم٦م: وَمع ذيمؽ ىمٙمف دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف  ـاهلل! ٞمٔمؿ أٞم٦م سمٖمٝمدي

ٛم٣مهمٔمؽ ىمثغمة ؟ وم٣ميم٦م: ٕين أَمٝمؾ َمع أيمٗمك دم ايمٛم٣مر، همٗم٣مل زمحزن: ظم٣مذا َمع أن َم

 اهلقى.

 (.1)ايمٛم٣مر إلم زمِم٣مضمٌف هيقي ٕٞمف هقى، اهلقى ؽمٚمك:  ايمُم٣مؿمٌل وم٣مل

 قصتان تدلان على أهمية العمل الجماعي
ه، ورىم٤م ايمٔمامل ايمذيـ ئمٚمٙمقن رىم٤م أضمدهؿ ؽمٝم٣مرسمف هق وأطمقالأولى: 

فمٛمده دم صٛمدوق ايمًٝم٣مرة، وفمٛمدَم٣م حترىم٦م ايمًٝم٣مرة ؽمٚمع يمٕمط ايمٔمامل، 

ووجٝمجٜمؿ يٗمرع إؽمامع، همٟموومػ ايمًٝم٣مرة ووم٣مل ٕطمٝمف اٞمزل وارىم٤م 

َمٔمٜمؿ وأؽم٘متٜمؿ، وزمٔمد ىمؾ زمره٥م جيد إصقات سمٛمخٖمض ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م، ضمتك 

اٞمتٜم٦م، همٔم٣مد ٓ يًٚمع ؾمٝمئ٣م، وفمٛمدَم٣م وصؾ إلم َم٘م٣من ايمٔمٚمؾ، همٙمؿ جيد نمغم 
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تك أطمٝمف، همٗم٣مل: َم٣م اخلْم٤م؟ وم٣مل: ايمذي مل يً٘م٦م ىمٛم٦م أيمٗمٝمف َمـ ايمًٝم٣مرة ضم

ه ووم٣مل: ىمٝمػ همٔمٙم٦م ذيمؽ؟ همٚمـ يٗمقم فمـ آطمرهؿ!!، همتٔمج٤م أطمق أيمٗمٝمتٜمؿ

 زم٣ميمٔمٚمؾ َمٔمٛم٣م أن، هال صػمت فمٙمٝمٜمؿ؟. 
همٖمل ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمٔمٚمؾ ايمدفمقي ٓ زمد فمعم اجلامفم٥م أن يِمػم زمٔمّمٜمؿ فمعم 

 ن يِمػمون فمعم إَمغم.غم يِمػم فمعم اظمٟمَمقريـ، واظمٟمَمقروزمٔمض، هم٣مَٕم

 َصػَمَ  ىَماَم  هَم٣مْصػِمْ  :{ل سمٔم٣ملمهم٣ميمِمػم ؽمٛم٥م ٞمٌقي٥م َمالزَم٥م يمرؽم٣ميم٥م إٞمٌٝم٣مء، وم٣م

ـَ  ايْمَٔمْزمِ  ُأويُمق ؽُمؾِ  َِم َٓ  ايمر  َتْٔمِجؾ َو ًْ ؿْ  سَم ُؿْ  هل ُ ْ  ُيقفَمُدونَ  ََم٣م َيَرْونَ  َيْقمَ  ىَمَٟمهن   مَل

ٌَُثقا ٓ   َيْٙم ـ ؽَم٣مفَم٥مً  إِ ٣َمرٍ  َمِّ َٙمُؽ  هَمَٜمْؾ  زَماَلغٌ  هن  ٓ   هُيْ  .(1)}ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ايْمَٗمْقمُ  إِ

إلم ؽمٝم٣مرة َمٖم٘م٘م٥م، ايمٔمجؾ دم ٞم٣مضمٝم٥م، وايمدرىمًٝمقن  دم ٞم٣مضمٝم٥م،  يمق ٞمٓمرٞم٣مالثانية: 

واظم٣مسمقر دم ٞم٣مضمٝم٥م، وايم٘مراد دم ٞم٣مضمٝم٥م، وه٘مذا....إيمخ، هؾ ٞمًتْمٝمع أن ٞمْمٙمؼ 

 .ه٣م ٣م اؽمؿ ؽمٝم٣مرة إٓ إذا اصمتٚمٔم٦م أصمزاؤفمٙمٝمٜم٣م ؽمٝم٣مرة؟ زم٣ميمْمٌع ٓ، ٓ ٞمْمٙمؼ فمٙمٝمٜم

واضمد،  إذا اصمتٚمٔم٦م وسمقضمدت:) هم٘مر إَم٥م ٓ يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م أَم٥م إٓ همٜم٘مذا

وهؿ واضمد، وفمٚمؾ واضمد، ووصمٜم٥م واضمدة (، همٜمذه سمًٚمك أَم٥م، ويمق ىم٣مٞم٦م 

 أهمراده٣م ومٙمٝمٙم٥م.

 هم٣مظمًٙمٚمقن ايمٝمقم زم٣مظماليكم ويم٘مـ......!!!.
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ـَ  َأوِمٝمُٚمقا َأنْ : ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم ي َٓ  ايمدِّ وُمقا َو  ومّمٝم٥م وهل أٓ ،( 1﴾) همِٝمفِ  سَمَتَٖمر 

 ووقازمْمف، ازمفوآد اجلامفمل ايمٔمٚمؾ ومّمٝم٥م ايمِمٖمقف، وسمرسمٝم٤م اجلٜمقد سمٛمًٝمؼ

ا، ىمٌغمة حتدي٣مت همٝمٜم٣م ٞمقاصمف ايمتل احلرصم٥م إووم٣مت هذه دم طم٣مص٥م  صمدًّ

 حت٣مرزمٛم٣م، فم٣مظمٝم٥م ِصْٜمٝمقٞمٝم٥م فم٣مظمٝم٥م، سافم٣مت ضمرزمٛم٣م، فمعم سمآطَمْقا ايمذيـ إفمداء

 وأذٞم٣مب وايمٔمٙمامٞمٝمكم، اإلحل٣مد أهؾ َمقاصمٜم٥م فم٣مظمٝم٥م، راهمّمٝم٥م فم٣مظمٝم٥م، صٙمٝمٌٝم٥م

 .ايمٕمرب

٣ًٌم ٞم٘مقن أن ٞمريد  دم فمٛمف، ايمدهم٣معِ  دم ؾمٟمٞمف، رهمٔم٥مِ  دم ايمديـ، ذاه ُٞمٌمةِ  دم ؽمٌ

سمِف دم إيمٝمف، ايمدفمقةِ   زم٣مٓصمتامع إٓ ذيمؽ ي٘مقن ويمـ واٞمتُم٣مره، وجمِده فمز 

 حيت٣مج إهداف هذه حتٗمٝمؼ ٕن وايمُٖمروم٥م: زم٣ميمتٛم٣مزع أزمًدا ي٘مقن يمـ وآحت٣مد،

 يمٙمٔمٚمؾ وهمّمٝمٙم٥م أِهٝم٥م أول وهذه اجلامفمل، ايمٔمٚمؾ دم وايمػمىم٥م وايمٗمقة ومقة، إلم

 .(3﴾) َوايمت ْٗمَقى ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا﴿  ،(1( )اجلامفم٥م ِ َمع اهلل يُد  : ) امفمل، هم١مناجل

 كن كالنحلة ولا تكن كالذباب
 ايمٛمحٙم٥م ٓ سمٗمػ إٓ فمعم ايمزهقر يمتٟمطمذ أضمًـ َم٣م همٝمٜم٣م وهق ايمرضمٝمؼ.

 أَم٣م ايمذزم٣مب همال يٗمػ إٓ فمعم اجلروح وإوؽم٣مخ يمٝمٟمطمذ َمٛمٜم٣م أوؽمخ َم٣م همٝمٜم٣م.

 يمٙمٔمٝمقب زمؾ ٞمٛمٓمر زمٔمكم إلم فمٝمقزمٛم٣م وزم٣مٕطمرى ٞمٛمٓمر إلم حم٣مؽمـ نمغمٞم٣م. همال ٞمٛمٓمر
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 المرأة والنسر
حي٘مك أن أضمد اظمٙمقك رزمك دم َمٛمزيمف ٞمنا ىمٌغما ودرزمف فمعم ايمِمٝمد، ودم 

، ايمذي زمداطمٙمف ايمٛمن، وسمرك َمٖمتقضم٣م يقم َمـ إي٣مم، همتح زم٣مب ايمٗمٖمص

ًامء شمؿ هٌط همت٣موم٦م ٞمٖمس ايمٛمن يمٙمحري٥م وآٞمْمالق هم٣مٞمْمٙمؼ حمٙمٗم٣م دم صمق ايم

وٞمٓمرت هم١مذا َمٛمٗم٣مره فمعم زمٝم٦م اَمرأة فمجقز، همٟمطمذسمف ووؤمتف دم ايمٗمٖمص، 

أن أىمن َمٛمٗم٣مره  ؟ ٓزمدوَمٗمقس همٖم٘مرت ووم٣ميم٦م: ىمٝمػ يٟمىمؾ هذا لَمٛمحٛم

ؿمقيٙم٥م،  خم٣ميمٌفٗم٣مره شمؿ ٞمٓمرت همقصمدت ، هم٘منت َمٛمضمتك يٟمىمؾ زمًٜمقيم٥م

، شمؿ ٞمٓمرت ؿمقيٙم٥م همٗمْمٔمتٜم٣م وخم٣ميمٌف همٗم٣ميم٦م َمً٘مكم هذا ايمِمٗمر ىمٝمػ يٚمًم

ىمٝمػ يْمغم  ا يمف صمٛم٣مضم٣من ىمٌغمان شمٗمٝمالن همٗم٣ميم٦م َمً٘مكم هذا ايمِمٗمرهم١مذ

ؽ ، وذم هذه إشمٛم٣مء زمٔم٧م اظمٙموهذان اجلٛم٣مضم٣من شمٗمٝمالن؟ همٗمِم٦م صمٛم٣مضمٝمف

، قصمدوه فمٛمد ايمٔمجقز همج٣مءوا زمف وهب٣م، همرصم٣ميمف وصمٛمقده يمٝمٌحثقا فمـ ايمِمٗمر

ر إلم ايمِمٗمر همرآه فمعم هذه ايمِمقرة: أيتٜم٣م همٗم٣مل اظمٙمؽ يمٙمٔمجقز فمٛمدَم٣م ٞمٓم

: ٞمٖمًك دمهمٗمٙم٦م  ل،ره َمٛمحٛموصمدت َمٛمٗم٣م :همٗم٣ميم٦م ،؟َم٣مذا همٔمٙم٦مايمٔمجقز 

، شمؿ ٞمٓمرت يٟمىمؾ هبذا اظمٛمٗم٣مر هم٘منت َمٛمٗم٣مره َمً٘مكم هذا ايمِمٗمر ىمٝمػ

ؿمقيٙم٥م  وخم٣ميمٌف ٙم٥م همٗمٙم٦م َمً٘مكم هذا ايمِمٗمر ىمٝمػ يٚمًمؿمقي خم٣ميمٌفهمقصمدت 

، ووصمدت صمٛم٣مضمٝمف شمٗمٝمٙمكم خم٣ميمٌفإٞمف ٓ يًتْمٝمع أن يٚمُمك زمًٜمقيم٥م همٗمْمٔم٦م 

، ومل أهمٔمؾ هذا إٓ رمح٥م يمف هبام زمًٜمقيم٥م همٗمِمِمتٜمامٝمع أن يْمغم ٓ يًتْم
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هذا َمث٣مل َمـ ٓ ئمرف ومٝمٚم٥م : وؾمٖمٗم٥م فمٙمٝمف، همٗم٣مل اظمٙمؽ َمٔمٙمٗم٣م فمعم همٔمٙمٜم٣م

 ايمًمء همرط همٝمف.

همٚمث٣ميمٛم٣م: َمثؾ هذه ايمٔمجقز أطمذٞم٣م َمـ ايمديـ ايمذي يقاهمؼ أهقاءٞم٣م، وايمذي 

٣م َي٣م {ٓ يقاهمؼ أهقاءٞم٣م سمرىمٛم٣مه، واهلل يٗمقل:  َ ـَ  َأهي  ْٙمؿِ  دِم  اْدطُمُٙمقا ٛمُقاآَمَ  ايم ِذي ًِّ  ايم

٥مً   .(1)}ىَم٣مهم 

 

 القارب والمجداف
وم٣ميمقا: أن ؾم٣مزم٣م رىم٤م دم وم٣مرب وصمٙمس جيدف زمٚمجداف واضمد، همٟمصٌح يدور 

 ضمقل ٞمٖمًف ومل يتحرك َمـ َم٘م٣مٞمف.

وم٣ميمقا هذا ايمُم٣مب هق َمٔمٓمؿ أهؾ ايمدٞمٝم٣م، جيدهمقن همٝمٜم٣م زمٚمجداف ايمدٞمٝم٣م، 

 ويؼمىمقن جمداف أطمرة.

 الشاب والحكيم
ي٣م همٝمٜم٣م ايمٔمج٤م، َمرا فمعم رصمؾ َمًتٙمٍؼ  دم رضمٙم٥م، همرأضم٘مٝمام ٣مب رصمالراهمؼ ؾم

فمعم ـمٜمره وهم٣مسمح هم٣مه حت٦م ؾمجرة سمٖم٣مح، ورصمؾ واومػ فمٛمد رأؽمف يٗمْمػ َمـ 

ايمُمجرة َمرة سمٖم٣مضم٥م ٞم٣موج٥م وَمرة سمٖم٣مضم٥م ٞمٝمئ٥م وَمرة سمٖم٣مضم٥م ضم٣مَمّم٥م، ودم ىمؾ َمرة 

 يٙمٗمٝمٜم٣م دم همؿ ايمرصمؾ اظمًتٙمٗمل، واظمًتٙمٗمل يٌٙمع ىمؾ َم٣م يقوع دم همٚمف، همٗم٣مل

 هذا؟ وم٣مل اٞمْمٙمؼ.  ايمُم٣مب: يمٙمح٘مٝمؿ، َم٣م
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شمؿ َمرا فمعم هنر ودم وؽمْمف وم٣مرب وَمـ فمعم ؾم٣مؿمئل ايمٛمٜمر رصم٣مل يتج٣مذزمقن 

 ايمٗم٣مرب، ىمؾ جير جلٜمتف، وٓ يًتْمٝمع أضمد َمٛمٜمؿ صمذزمف إلم صمٜمتف.

شمؿ َمرا زمرصمؾ يًح٤م اظم٣مء َمـ ايمٛمٜمر زمْمٛمٌقر، شمؿ يرصمع اظم٣مء إلم ايمٛمٜمر َمرة 

 ا؟.شم٣مٞمٝم٥م، همٗم٣مل: ايمُم٣مب يمٙمح٘مٝمؿ: َم٣م هذ

ٞمٟمطمذ َمـ ايمدٞمٝم٣م وٞمّمع دم  _إٓ َمـ رضمؿ ريب  _وم٣مل احل٘مٝمؿ: هذا َمثٙمٛم٣م ايمٝمقم 

 ايمدٞمٝم٣م وٞمًٝمٛم٣م أطمرة. 

وأَم٣م ايمرصمؾ اظمًتٙمٗمل حت٦م ايمُمجرة همٜمق ايمٗمػم وايمٗم٣مئؿ همقومف َمٙمؽ اظمقت 

وايمتٖم٣مح هق ايمٛم٣مس، همٚمٙمؽ اظمقت يٟمطمذ ىمٌغم ايمًـ همٝمٙمٗمٝمف دم ايمٗمػم وصٕمغم ايمًـ، 

 يمٗمػم، وايمٗمػم يٗمٌؾ اجلٚمٝمع وٓ يرهمض.وَمتقؽمط ايمٔمٚمر همٝمٙمٗمل دم ا

وأَم٣م ايمٗم٣مرب ايمذي دم وؽمط ايمٛمٜمر همٜمق ايمدٞمٝم٣م وايم٘مؾ يتٛم٣مهمًقن فمٙمٝمٜم٣م، وٓ 

  حيِمٙمقن فمٙمٝمٜم٣م.

ـُ  وَم٣مَل  شَمٛمِل: ؾِمَٜم٣مٍب  ازْم ـُ  فُمْرَوةُ  ضَمد  زَمغْمِ  زْم َقرَ  َأن  : ايمز  ًْ
ـَ  اظمِ هُ  خَمَْرََم٥مَ  زْم  َأن  : َأطْمػَمَ

ـَ  فَمْٚمَرو ٌَٛمِل ٙمِٝمٌػ ضَم  َوُهقَ - فَمْقٍف  زْم
ـِ  فَم٣مَِمرِ  يمِ ، زْم  اهلل ِ  َرؽُمقلِ  ََمعَ  زَمْدًرا ؾَمِٜمَد  ىَم٣منَ  يُم٠َمي 

  ُه ٌَْٝمَدةَ  َأزَم٣م زَمَٔم٧َم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  : َأطْمػَمَ ـَ  فُم اِح  ازْم ـِ  إلَِم  اجَلر  ٌَْحَرْي  زمِِجْزَيتَِٜم٣م، َيْٟمِت  ايم

ٌَْحَريْ  َأْهَؾ  َص٣ميَمَح  ُهقَ   اهلل ِ  َرؽُمقُل  َوىَم٣منَ  ،ايم رَ  ـِ ـَ  ايمَٔمالءَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َوَأَم  ، زْم َِملِّ  احَلْيَ

ٌَْٝمَدةَ  َأزُمق هَمَٗمِدمَ  ـَ  زماَِملٍ  فُم ، َِم ـِ ٌَْحَرْي ِٚمَٔم٦ِم  ايم ًَ  َصالةَ  هَمَقاهَمْتفُ  زمُِٗمُدوَِمِف، إَْٞمَِم٣مرُ  هَم

ٌِْح  َف  هَمَٙمام   ، اهلل ِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  ايمِم  ُوقا اْٞمٌَمَ ؿَ  يَمُف، سَمَٔمر   ً ٌَ  ضِمكمَ   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَت

ٌَْٝمَدَة، َأيِب  زمُِٗمُدومِ  ؽَمِٚمْٔمُتؿْ  َأـُمٛم ُ٘مؿْ : َووَم٣مَل  َرآُهْؿ، فُ  فُم ٍء؟ صَم٣مءَ  َوَأٞم   َي٣م َأصَمْؾ : وَم٣ميُمقا زمًَِمْ
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وا: وَم٣مَل  اهلل ِ، َرؽُمقَل  ُٙمقا هَمَٟمزْممِمُ ىُمْؿ، ََم٣م َوَأَمِّ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، َأطْمَُمك ايمَٖمْٗمرَ  ََم٣م هَمَقاهلل ِ  َيُن 

ـْ  طَ  َأنْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأطْمَُمك َويَم٘مِ ًَ ٌْ ْٞمَٝم٣م فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  سُم َْم٦ْم  ىَماَم  ايمد  ًِ ـْ  فَمعَم  زُم ٌَْٙمُ٘مْؿ، ىَم٣منَ  ََم  وَم

قَه٣م ًُ قَه٣م، ىَماَم  هَمَتٛم٣َمهَم ًُ ْتُٜمؿْ  ىَماَم  َوسُمْٙمِٜمَٝمُ٘مؿْ  سَمٛم٣َمهَم  .(1).َأهْلَ

 
 ن في الغربةشابا

ن َمـ ايمُم٣ٌمب يمٙمٔمٚمؾ دم إضمدى ايمدول، أَم٣م إول همٔمٛمدَم٣م سمٗم٣مى ؽم٣مهمر اشمٛم٣م

ل يمقايمده دم زمٙمده، وزمٔمد همؼمة وم٣مل: ي٣م وايمدي! اؾمؼمي رم ٟمطمذ يرؽمؾ اظم٣مراسمٌف هم

وايمدي ازمـ رم زمٝمت٣م فمعم إرض، وزمٔمد همؼمة، وم٣مل:  ، وزمٔمد همؼمة وم٣مل: ي٣مومْمٔم٥م أرض

 ي٣م وايمدي! اطمْم٤م رم زمٛم٦م همالن ٕسمزوصمٜم٣م، همٖمٔمؾ ايمقايمد ىمؾ َم٣م يريده ازمٛمف.

ايمٛم٣ًمء وايمممب  أَم٣م ايمُم٣مب ايمث٣مين هم٘م٣من يتٗم٣مى راسمٌف شمؿ أٞمٖمؼ َم٣ميمف فمعم

 وايمُمٜمقات، ومل يرؽمؾ ٕهٙمف دم ايمٌٙمد ؾمٝمئ٣م.

همٟمهن٦م ايمممىم٥م فمٗمقد ايمٔمٚمؾ يم٘مال ايمُم٣مزمكم، هم٘م٣من يمزاَم٣م فمٙمٝمٜمام أن يرصمٔم٣م إلم 

 وؿمٛمٜمام إصقم.

همٚمـ دم ؿمريؼ فمقدسمف يُمٔمر زم٣ميمًٔم٣مدة؟ وَمـ َمٛمٜمام ايمذي يٖمرح أهٙمف 

 زم٣مؽمتٗم٣ٌميمف؟ أىمٝمد ايمذي ىم٣من يرؽمؾ اظم٣مل ٕهٙمف.
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قن فمٙمٝمف َمـ ايمٗمٙمؼ وايم٘مآزم٥م دم ؿمريؼ فمقدسمف وىمٝمػ ضم٣مل أهٙمف أَم٣م ايمث٣مين ىمؿ ي٘م

 فمٛمد اؽمتٗم٣ٌميمف؟.

صَم٣مُل  هَم٣مضْمَتَٚمَٙمَٜم٣م اجِلٛم٣َمَزُة، ُوِؤَم٦ِم  إَِذاه٘مذا ايمذي ومدم ٔطمرسمف)   فَمعَم  ايمرِّ

٥مً  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مِنْ  ، َأفْمٛم٣َموِمِٜمؿْ  َُمقيِن، َص٣محِلَ َُمقيِن  وَم٣ميَم٦ْم وَمدِّ (، أَم٣م ايمذي مل يٗمدم ٔطمرسمف ، وَمدِّ

ـَ  ، َوْيَٙمَٜم٣م : )َي٣ميٗمقل ٌُقنَ  َأْي ٣م ( َيْذَه  . (1)؟  هِبَ

 
 نظام مل كي

دم إضمدى اظماميمؽ إذا َم٣مت اظمٙمؽ، يٗمقم أهؾ اظمٚمٙم٘م٥م زمتقيمٝم٥م اظمٙمؽ اجلديد 

زمممط أن يٓمؾ دم اظمٙمؽ ظمدة َخ٥ًم أفمقام وزمٔمد اٞمتٜم٣مئٜم٣م يٟمطمذون اظمٙمؽ إلم َم٘م٣من 

ٙمٗمقٞمف هٛم٣مك همٝمٙمٗمك ضمتٖمف دم ايمِمحراء همٝمف ىمؾ أٞمقاع ايم٣ًٌمع واهلقام واحلممات همٝم

 دم هذا اظم٘م٣من.

، همٗم٣مم  اظمُم٠مومهمٟمضمجؿ ايمٛم٣مس فمـ سمقرم َمٛمِم٤م اظمٙمؽ زم٤ًٌم هذا اظمِمغم 

ؾم٣مب ذىمل ، ووم٣مل: أٞم٣م َمًتٔمد هلذا اظمٛمِم٤م همتقصمقه وأيمًٌقه ايمثٝم٣مب ايمتل سمٙمٝمؼ 

 زم٣مظمٙمؽ شمؿ أرىمٌقه ايمٖمرس وزهمقه زم٣ميمْمٌقل وايمٖمرضم٥م.

حت٦م أَمره، همٟمرؽمؾ فمدد  همٟمصٌح ىمؾ رء دم اظمٚمٙم٘م٥م َمـ َم٣مل وفمت٣مد وصمٝمش

إؾمج٣مر اظم٠مذي٥م وأرؽمؾ هلؿ َمقاد ايمٌٛم٣مء  اىمٌغم َمـ ايمٛم٣مس إلم ايمِمحراء همٟمزايمق
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همٌٛمقا يمف ايمٗمِمقر ايمٔمقارم، وأَمرهؿ زمحٖمر أزم٣مر جلٙم٤م اظمٝم٣مه، شمؿ أَمرهؿ زمزرع 

وارهم٥م هتٖمق إيمٝمٜم٣م  ٣مإؾمج٣مر اجلٚمٝمٙم٥م اظمثٚمرة دم اظمٛمْمٗم٥م، همٟمصٌح٦م ايمِمحراء صمٛم٣مٞم

 ايمٛمٖمقس.

اظم٘م٣من اجلقاري احل٣ًمن وَمـ ايمٙم٣ٌمس أصمقده وَمـ إؿمٔمٚم٥م  همٟمرؽمؾ هلذا

 أيمقان، شمؿ محؾ اجلامل زم٣مخلزائـ اظمٙمٝمئ٥م زم٣مجلقاهر وإَمقال.

 شمؿ فمٌد ايمْمريؼ َمـ اظمٚمٙم٘م٥م إلم ايمِمحراء.

حٚمؾ هذا اظمٙمؽ اٞمتٜم٦م َمدة اخلٚمس ؽمٛمقات وم٣مم أهؾ اظمٚمٙم٘م٥م زمفمٛمدَم٣م و

فمٛمدَم٣م ذهٌقا زمٚمـ  ؿهن، ٕيمذيمؽتًام وَمتٜمٙمال، هم٣م ؽمتٕمرزمقا يمٙمِمحراء همقصمدوه َمٌ

 هلذا اظم٘م٣من ىم٣من يٌمخ ويقيمقل فمعم اظمِمغم اظمُم٠موم ايمذي يٛمتٓمره.ىم٣من ومٌٙمف 

 طمياء وارهم٥م ايمٓمالل. ٣مهمام أن وصٙمقا يمٙمِمحراء هم١مذا هبؿ جيدوهن٣م صمٛم٣مٞم

ـْ  {همٜم٘مذا ٞمحـ دم ايمدٞمٝم٣م، ىمام وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ٣م فَمِٚمَؾ  َوََم ِٜمؿْ  َص٣محِلً ًِ  هَمأَلْٞمُٖم

 فمٗم٣مب َمـ يمٝمًٙمٚمقا اظمّمجع ويًّقون يًتٔمدون، ٞمٖمًٜمؿهمأل (1)} َيْٚمَٜمُدونَ 

 :ايمُم٣مفمر وم٣مل ىمام فمذازمف، َمـ ويٛمجقا رهبؿ،

ـَؽ  اَْمِٜمـْد  ًِ ـْٗمؿُ  ضمـ٣منَ  يمٛمْٖم  ً ـ  سُمَّمٝمَ  وايمت َٙمـُػ   َوٓ ايم  .(1)طَمـَٙمُػ  هَلـ٣م ََمـ٣م َٞمْٖمًـ٣م َٔمـ

ُئقنَ  ودم سمٖمًغم ايمٗمرؿمٌل: َأيْ  ِٜمؿْ  ُيَقؿمِّ ًِ َْٞمُٖم طِمَرةِ  دِم  ِٕ ْٔ َ٘مٛم٣ًم ؾًم٣مهمَِرا ا ًْ  َووَمَراًرا َوََم

٣ميمِِح. زم٣ِميْمَٔمَٚمؾِ   ايمِم 
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 الفيل والإنسان والبئر
 إلم ه٣مئ٨ٍم  همٝمؾٍ  طمقف َمـ ٞمج٣م رصمؾٍ  َمثؾ َمثٙمف هم١مذا َمثاًل، يمإلٞم٣ًمن ايمتٚم٦ًم

 دم رءٍ  فمعم رصماله همقومٔم٦م ؽمامئٜم٣م، فمعم ىم٣مٞم٣م زمٕمِمٛمكم وسمٔمٙمؼ همٝمٜم٣م، همتدلم زمئٍر،

 دم هم١مذا ٞمٓمر شمؿ أضمج٣مرهـ، ـَم رءوؽمٜمـ أطمرصمـ ومد أرزمع ضمٝم٣مٌت  هم١مذا ايمٌئر، ؿمل

 دم هم١مذا ايمٕمِمٛمكم إلم زمٌمه همرهمع همٝمٟمطمذه: يمٝمٗمع يمف َمٛمتٓمر هم٣مه هم٣مسمح سمٛمكم ايمٌئر وم٣مع

 همٌٝمٛمام  يٖمؼمان، ٓ دائٌكم ايمٕمِمٛمكم يٗمرو٣من وِه٣م وأزمٝمض، أؽمقد صمرذان أصٙمٜمام

 ٞمحٍؾ: فمًؾ همٝمٜم٣م ىمقارةً  َمٛمف ومري٣ٌمً  أزمٌم إذ يمٛمٖمًف، وآهتامم َٕمره ايمٛمٓمر دم هق

 وأن أَمره، َمـ رءٍ  دم ايمٖم٘مرة فمـ يمذسمف وأهلتف ضمالوسمف همُمٕمٙمتف ٔمًؾ،ايم همذاق

 يٗمع َمتك يدري ٓ أرزمعٍ  ضمٝم٣مٍت  فمعم رصمٙمٝمف أن يذىمر ومل يمٛمٖمًف: اخلالص يٙمتٚمس

 . ايمتٛمكم فمعم وومع اٞمٗمْمٔم٣م وَمتك ايمٕمِمٛمكم: ومْمع دم دائ٣ٌمن اجلرذيـ أن يذىمر ومل فمٙمٝمٜمـ:

 .همٜمٙمؽ ايمتٛمكم همؿ دم ؽمٗمط كضمت احلالوة زمتٙمؽ َمُمٕمقًٓ  نم٣مهمالً  ٓهٝم٣مً  يزل همٙمؿ

 وؾمٌٜم٦م وفم٣مه٣مٍت: وخم٣مهم٣مٍت  وذورًا، آهم٣مٍت  اظمٚمٙمقءة ايمدٞمٝم٣م زم٣ميمٌئر همُمٌٜم٦م

 أضمده٣م أو ه٣مصم٦م َمتك هم١مهن٣م: ايمٌدن دم ايمتل إرزمٔم٥م إطمالط إرزمع زم٣محلٝم٣مت

 ايمٙمٝمؾ وإزمٝمض إؽمقد زم٣مجلرذيـ وؾمٌٜم٦م اظمٚمٝم٦م: وايمًؿ إهم٣مفمل ىمحٚم٥م ىم٣مٞم٦م

 زمد ٓ ايمذي اظمِمغم زم٣ميمتٛمكم وؾمٌٜم٦م إصمؾ: إهمٛم٣مء دم دائ٣ٌمن ِه٣م ايمٙمذيـ وايمٛمٜم٣مر

 ويًٚمع همٝمْمٔمؿ اإلٞم٣ًمن َمٛمٜم٣م يٛم٣مل ايمتل ايمٗمٙمٝمٙم٥م احلالوة هذه زم٣ميمٔمًؾ وؾمٌٜم٦م َمٛمف:

. ومِمده ؽمٌٝمؾ فمـ ويِمد ؾمٟمٞمف، فمـ ويٙمٜمق ٞمٖمًف، فمـ ويتُم٣منمؾ ويٙمٚمس، ويُمؿ

: فمٚمقم َمـ إصالضمف اؽمتْمٔم٦م َم٣م وإصالح زمح٣مرم ايمرو٣م إلم أَمري ص٣مر همحٝمٛمئذٍ 
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 ٞمٖمز، فمعم وؽمٙمْم٣مٞم٣مً  هداي، فمعم ديمٝمالً  همٝمف أصٝم٤م زَم٣مٞم٣مً  أي٣مَمل زم٣مومل أص٣مدف يمٔمقم

 (.1)َٕمري وومقاَم٣مً 

 تسجيل الوقائع بالصوت والصورة
 ارسم٘م٦ٌم زمٟمٞمٛمل طمْم٣مب أسم٣مين هقيمٛمدا دم أفمٝمش ىمٛم٦م فمٛمدَم٣م: أضمدهؿ يٗمقل

 ايم٣ًمفم٥م دم ايمٖمالين، زم٣ميمُم٣مرع احلٚمراء اإلؾم٣مرة ومْمٔم٦م ضمٝم٧م: َمرور خم٣ميمٖم٥م

 هبذه سمٗمر وهؾ ؽم٠مال، ىمؿ اخلْم٣مب دم ويًٟميمقٞمؽ..  ايمٖمالين، يمٝمقما دم ايمٖمالٞمٝم٥م،

 152 ضمقارم اظمخ٣ميمٖم٥م ومٝمٚم٥م وىم٣مٞم٦م..  افمؼماض؟ أي فمٛمدك وهؾ ٓ، أم اظمخ٣ميمٖم٥م

 ...!! يقرو

 أؽمامء أفمرف وٓ ٓ، أم اإلؾم٣مرة ومْمٔم٦م ومد ىمٛم٦ُم  إن أذىمر ٓ وٕٞمٛمل

 نمغم همٟمٞم٣م..  ضافمؼما فمٛمدي ٞمٔمؿ: فمٙمٝمٜمؿ ردِّي ىم٣من هقيمٛمدا، دم زم٣ميمّمٌط ايمُمقارع

 ..اإلؾم٣مرة سمٙمؽ ومْمٔم٦م أو ايمْمريؼ، هذا دم هت أٞمٛمل َمتٝمّٗمـ

 أن ومٌؾ واضمدة..  يمًٝم٣مرت صقر شمالث وزمف طمْم٣مب، وصٙمٛمل زمٟمؽمٌقع زمٔمده٣م

 محراء، وهل اإلؾم٣مرة َمٛمتِمػ دم وأٞم٣م محراء، وايمث٣مٞمٝم٥م وهل اإلؾم٣مرة أومْمع

 ٓ َمتٙمٌس كئمٛم ! أيّم٣م محراء وهل واضمد، زمٚمؼم اإلؾم٣مرة ومْمٔم٦ُم  أن زمٔمد وايمث٣ميمث٥م

 زم٣مظمخ٣ميمٖم٥م إومراري زمٔمد يقرو 152 ايمـ همدهمٔم٦م!  ايمٗم٣مؿمع ايمديمٝمؾ هل وايمِمقر َمٖمرّ 

 .وؽم٘م٦م  
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 هذه سمذىمرُت  "اجل٣مشمٝم٥م ؽمقرة" دم أومرأ وأٞم٣م احل٣مدشم٥م هذه زمٔمد َم٣م يقم ودم

َذا)  :سمٔم٣ملم ومقيمف إلم وصٙم٦م فمٛمدَم٣م واظمخ٣ميمٖم٥م احل٣مدشم٥م  فَمَٙمْٝمُ٘مؿ َيٛمْمُِؼ  ىمَِت٣مزُمٛم٣َم َهَٰ

ؼِّ  ُخ  ىُمٛم ٣م ٣مإِٞم    زم٣ِمحْلَ ًِ َتٛم ًْ  .(1) ( سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ىُمٛمُتؿْ  ََم٣م َٞم

 !! اهلل َمـ واخلقف وايمٗمُمٔمريرة زم٣ميمذهقل أص٣مزمٛمل

 أو هترب أن سمًتْمٝمع وٓ..  ايمٛم٣مس ُصٛمع َمـ سمِمقير آيم٥م هذه..  إهلل ي٣م

 ..!!َمٛمٜم٣م سمٖمر

 أيـ..!! ايمٛم٣مس رب َمـ أفماميمٛم٣م اؽمتٛم٣ًمخ و وسمًجٝمؾ زمتِمقير زم٣ميمؽ همام

 ؟؟..اظمٖمر

 َم٘م٣من ذم وحُيٖمظ يٛمًك، وٓ يّمؾ ٓ ىمت٣مب دم ٕفماميمٛم٣م خآؽمتٛم٣ًم هذا

 وٓ أَمْم٣مر، أو ري٣مح أو أفم٣مصغم َمـ اظمٛم٣مخ فمقاَمؾ زمٖمٔمؾ يتٙمػ ٓ َمٟمَمقن،

 ..!!ُيَٗمرَصـ وٓ ُينق

..   زمقوم٣مئٔمٜم٣م..   زمتقارخيٜم٣م :َمًتٛمًخ٥م  اظمٔم٣ميص ىمؾ..   إهلل ي٣م

 زمٟمؾمخ٣مصٜم٣م

..  زمخٙمٖمٝم٣مهت٣م..  هت٣مزمٟمهداهمٜم٣م.. زمٚمالزم٣ًم.. زمٟميمقاهن٣م.. زمزَم٣مهن٣م..زمٚم٘م٣مهن٣م

 همٜمق أيّم٣م، وزم٣ميمٛمقاي٣م.. وايمِمقرة زم٣ميمِمقت..  َمًجٙم٥م ىمٙمٜم٣م..زمٌقافمثٜم٣م

 ٓ َم٣م ئمٙمؿ: أي ايمِمدور، ختٖمل وَم٣م إفمكم طم٣مئٛم٥م ئمٙمؿ وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف
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 يقم اإلٞم٣ًمن فمعم سُمٔمَرض سمًجٝمَٙمف، وؽمقف ايمٌمِم  ىم٣مَمغماُت  سمًتْمٝمع

ى ايْم٘مَِت٣مُب  َوُوِوعَ }ايمٗمٝم٣مَم٥م  َي٣م َوَيُٗمقيُمقنَ  همِٝمفِ  مِم ٣م َُمُْمِٖمِٗمكمَ  اظْمُْجِرَِمكمَ  هَمؼَمَ

َذا ََم٣ملِ  َوْيَٙمَتٛم٣َم َٓ  َصِٕمغَمةً  ُيَٕم٣مِدرُ  َٓ  ايْم٘مَِت٣مِب  َهَٰ ٓ   ىَمٌغَِمةً  َو  ۚ َأضْمَِم٣مَه٣م إِ

ا فَمِٚمُٙمقا ََم٣م َوَوصَمُدوا َٓ  ضَم٣مرِضً  .(1) {َأضَمًدا َرزم َؽ  َيْٓمٙمِؿُ  َو

 مسجد كأنني كلت
 "هم٣مسمح" زمٙمدة دم ئمٝمش ٣منىم ورع، سمرىمل أهمٛمدي، ىمججل ايمديـ طمغم

 اومتدوا ايمتل فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م ؽمٛمـ َمـ فم٣مدة يمف وىم٣مٞم٦م زم٣مؽمْمٛمٌقل،

 ٞمٖمًف دم يٗمقل ضمٙمقى، أو حلام أو هم٣مىمٜم٥م اؾمتٜمك ىمٙمام أٞمف وهل (،) زم٣ميمٛمٌل همٝمٜم٣م

 سمٙمؽ شمٚمـ يّمع خمِمص، صٛمدوق ودم ،"أىمٙم٦م ىمٟمٞمٛمل" أي "يدم ص٣مٞم٘مل"

 وٓ ايمٕمذاء، ؾمٜمقات ىمؾ دم همُمٝمًئ٣م ٣مؾمٝمئً  يزهد وهق ايمًٛمقن َمّم٦م ضمتك إؾمٝم٣مء،

 زمف يٌٛمل أن وومرر اظم٣مل َمـ ىمٌغم َمٌٙمغ سم٘مقن ضمتك همٗمط، ضمٝم٣مسمف يٗمٝمؿ َم٣م ؽمقى يٟمىمؾ

 اؽمؿ اظمًجد فمعم همٟمؿمٙمٗمقا ومِمتف، ئمرهمقن ايمٌٙمدة أهؾ وىم٣من زمٙمدسمف، دم َمًجًدا

 ."يدم ص٣مٞم٘مل" صم٣مَمع

 ايمت٣مريخ َمـ روائع" ىمت٣مزمف دم فمقم حمٚمد أورطم٣من اظمًجد ومِم٥م يمٛم٣م يروي

 ايمديٛمل اإلصالح فمٙمامء أزمرز أضمد وهق ايمٛمقرد، ؽمٔمٝمد سمٔمٙمٝمؼ ٞم٣موماًل  ،"ايمٔمثامين

 ايمٙمذائذ ٞم٣مدت ىمٙمام": وم٣مئاًل  ايمقرع طمغمايمديـ ؽمٙمقك فمعم سمرىمٝم٣م، دم وآصمتامفمل
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 أن زمقؽمٔمف ىم٣من يمف، دؽمتقًرا هذا صمٔمؾ هم٣ميمذي "أىمٙم٦م ىمٟمٞمٛمل" زمـ اإلصم٣مزم٥م يٛمٌٕمل

 ."يٟمىمؾ همٙمؿ "أىمٙم٦م ىمٟمٞمٛمل" زمـ ؽمٚمل َمًجًدا يٟمىمؾ

 طمالهم٥م ـمؾ دم فممم ايمث٣مَمـ ايمٗمرن دم وزمٛمل َمِمؾ، 122 يمـ اظمًجد يتًع

 دم ىمٌغمة ٕرضار سمٔمرض يم٘مٛمف زمدايتف، دم أؽمٗمػ زمدون وصٚمؿ ايمٔمثامٞمٝم٥م، ايمدويم٥م

 زمف ٞمُم٤م ضمٝم٧م فم٣مًَم٣م زمٔممميـ زمٔمده٣م مت٣مًَم٣م ودَمر إولم، ايمٔم٣مظمٝم٥م احلرب أشمٛم٣مء فزمٛم٣مئ

 ايمً٘م٣من، سمػمفم٣مت ـَم إصالضمف سمؿ م،1959 فم٣مم دم أٞمف إٓ فمٙمٝمف، أسمك ضمريؼ

 . ؽمٌؼ صحٝمٖم٥م ذىمرت ضمًٌام وذيمؽ

)ريض اهلل فمٛمٜمؿ  وأصح٣مزمف ()٣ميمٛمٌلزم اومتداءً  ىم٣من أهمٛمدي ايمديـ طمغم همٔمٙمف َم٣م

 حلاًم، يٚمًؽ وهق يقم ذات رآه اخلْم٣مب زمـ فمٚمر أن فمٛمف اهلل ريض صم٣مزمرهمٔمـ  ،(

 اؾمتٜمٝم٦َم  ىمٙمام أو: همٗم٣مل. هم٣مؾمؼميتف حلامً  اؾمتٜمٝم٦م: ومٙم٦م صم٣مزمر؟ ي٣م هذا َم٣م: همٗم٣مل

٣ٌَمسمُِ٘مؿْ  َاْذَهٌُتؿْ ": أي٥م هذه خت٣مف أَم٣م! صم٣مزمر ي٣م اؾمؼمي٦َم  ْٞمَٝم٣م ضَمَٝم٣مسمُِ٘مؿُ  دِم  ؿَمٝمِّ  ايمد 

٣م َواؽْمَتْٚمَتْٔمُتؿ  . "هِبَ

 اهلل ريض - فمٚمر أن يمٛم٣م ذىمر:  ومت٣مدة ومقل أي٥م يمتٙمؽ سمٖمًغمه دم ايمْمػمي وٞمٗمؾ

 أؽمتٌٗمل ويم٘مٛمل يم٣ٌمؽم٣م، وأيمٝمٛم٘مؿ ؿمٔم٣مَم٣م، أؿمٝمٌ٘مؿ ىمٛم٦م ؾمئ٦م يمق: وم٣مل - فمٛمف

 .  يممطمرة ٣متؿمٝمٌ

 يمٖمٗمراء همام! يمٛم٣م هذا: وم٣مل َمثٙمف ومط ير مل ؿمٔم٣مم يمف صٛمع ايمُم٣مم فمٚمر ومدم وظم٣م

 هلؿ: ايمقيمٝمد زمـ طم٣ميمد همٗم٣مل ايمُمٔمغم طمٌز َمـ ؾمٌٔمقا وَم٣م َم٣مسمقا ايمذيـ اظمًٙمٚمكم
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 هذا ايمدٞمٝم٣م َمـ ضمٓمٛم٣م ىم٣من يمئـ: ووم٣مل زم٣ميمدَمقع فمٚمر فمٝمٛم٣م هم٣منمروروم٦م اجلٛم٥م،

 . زمٔمٝمدا زمقٞم٣م زم٣ميٛمقٞم٣م دهمٙمٗم زم٣مجلٛم٥م ضمٓمٜمؿ دم هؿ وذهٌقا احلْم٣مم،

 صعم - ايمٛمٌل فمعم دطمؾ - فمٛمف اهلل ريض - فمٚمر أن ونمغمه َمًٙمؿ صحٝمح ودم

 يرد ؾمٝمئ٣م أر همٙمؿ هم٣ميمتٖم٦م: وم٣مل ٞم٣ًمءه هجر ضمكم َمممزمتف دم وهق - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل

 رؽمقل أٞم٦م اهلل، رؽمقل ي٣م: همٗمٙم٦م رحيٜم٣م، ؽمْمع ومد َمٔمْمقٞم٥م صمٙمقدا أه٣ٌم إٓ ايمٌٌم

 صم٣ميم٣ًم هم٣مؽمتقى:  وم٣مل واحلرير؟ ايمدي٣ٌمج دم ٝمٌمووم ىمنى وهذا وطمغمسمف، اهلل

 دم ؿمٝم٣ٌمهتؿ هلؿ فمجٙم٦م ومقم أويمئؽ اخلْم٣مب، ازمـ ي٣م أٞم٦م ؾمؽ أدم ": ووم٣مل

 ."يمف انمٖمر ايمٙمٜمؿ ": همٗم٣مل رم اؽمتٕمٖمر:  همٗمٙم٦م ،"ايمدٞمٝم٣م ضمٝم٣مهتؿ

 قصتان في حسن الظن
دم يقم َمـ إي٣مم رأى أضمد َمرسم٣مدي اظمًجد يمٙمِمالة إفمراب يٟمسمقن فمعم إولم: 

دواب َمـ زمٔمٝمد ٕداء صالة اجلٚمٔم٥م دم اظمًجد، همٗم٣مم زمدق وسمد أَم٣مم اظمًجد، ايم

دق هذا ايمقسمد أَم٣مم اظمًجد همٝمٔمثر همٝمف  اهمج٣مء رصمؾ ووصمد هذا ايمقسمد، همٗم٣مل: ظم٣مذ

 ايمٛم٣مس؟، ووم٣مم زمخٙمع ايمقسمد .

َمٛمٜمام َم٣م أضمًـ ايمٓمـ زمٟمطمٝمف  همٜمٛم٣م ىمؾ َمٛمٜمام يمف ٞمٝم٥م ص٣محل٥م، ويمق أن ىمال

 ام ايمُمٝمْم٣من.يمتخ٣مصام وسمُم٣مصمرا وأوومع زمٝمٛمٜم

دطمؾ إَم٣مم اظمًجد، اظمًجد يمٝمِمقم زم٣ميمٛم٣مس صالة ايمٔمٌم، شمؿ دطمؾ زمٝم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م: 

اخلالء وطمرج َمٛمف َم٣ٌمذة إلم إَم٣مَم٥م اظمِمٙمكم، ومل يتقوٟم، وىم٣من أضمد ايمٛم٣مس يراومٌف 

أشمٛم٣مء دطمقل احلامم واخلروج َمٛمف، همٌٔمد اٞمتٜم٣مء ايمِمالة، وم٣مل ي٣م ؾمٝمخ أٞم٦م رصمؾ 
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حمغمين أريدك، أن جتٝمٌٛمل فمٙمٝمف، وم٣مل:  َمٌجؾ وٞمحـ ٞمحؼمَمؽ، ويم٘مـ رم ؽم٠مال

سمٖمّمؾ. وم٣مل: هؾ سمِمح ايمِمالة زمدون ووقء، وم٣مل: ٓ، همٗم٣مل يمف: أٞم٦م همٔمٙم٦م 

ذيمؽ، دطمٙم٦م زمٝم٦م اخلالء، شمؿ طمرصم٦م َمٛمف َم٣ٌمذة إلم ايمِمالة ومل سمتقوٟم، همٗم٣مل 

يمف اإلَم٣مم: صدوم٦م ي٣م فمزيزي! همٟمٞم٣م فمٛمدَم٣م دطمٙم٦م اظمًجد أضم٦ًًم زمٟمن اإلزار 

ٛم٘مُمػ فمقرت، همدطمٙم٦م اخلالء ورزمْم٦م اإلزار، ؽمقف يًٗمط َمـ فمعم وؽمْمك همت

 شمؿ طمرصم٦م يمٙمِمالة. همٗم٣مل ايمرصمؾ يمف: ؽم٣محمٛمل ي٣م َمقٓٞم٣م يمٗمد أؽمٟمت زمؽ ايمٓمـ.

همٜم٘مذا ٞمحـ ٞمزء ايمٓمـ ىمثغما ويمق دومٗمٛم٣م دم إَمر يمقصمدٞم٣مه فمعم نمغم َم٣م ـمٛمٛم٣مه، 

 همٔمٙمٝمٛم٣م زمحًـ ايمٓمـ دم أطمريـ. 

 احذروا من إهانة المرأة
 زمئر زمج٣مٞم٤م واومٖم٥م فمجقز زم٣مَمرأة يمتٗمكا ؿمريٗمف ودم رضمٙم٥م دم رصمؾ ذه٤م

 ؟. ايمٛم٣ًمء ىمٝمد هق َم٣م:  همًٟمهل٣م َمٔمٜم٣م، يتحدث وزمدأ ايمٌئر َمـ َمٔمٜم٣م وذب همجٙمس

 همٝمٟمسمقن أزمٛم٣مؤه٣م يًٚمٔمٜم٣م ضمتك َمرسمٖمع زمِمقت سمٌ٘مل وزمدأت ايمٌئر فمٛمد همقومٖم٦م

؟  سمٖمٔمٙمكم َم٣مذا هل٣م همٗم٣مل..  ايمٌئر دم يدهمٔمٜم٣م أن يريد أٞمف َمٛمٜمؿ ـمٛم٣م ايمرصمؾ يمٝمٗمتٙمقا

 .! إليذائؽ هٛم٣م إلم أِت  مل أٞم٣م ووم٣مل: ٣م،إيٗم٣مهمٜم وضم٣مول

 َمٛمٜم٣م ايمرصمؾ همتٔمج٤م..  ٞمٖمًٜم٣م فمعم وؽم٘مٌتف اظم٣مء ديمق وأَمً٘م٦م همٗم٣مَم٦م

 هذا ايمٔمجقز ووم٣ميم٦م: إزمٛم٣مء. أسمك يت٘مٙمؿ هق همٌٝمٛمام هذا همٔمٙم٦ِم  ظم٣مذا وؽمٟمهل٣م

 زمف همرضمقا و يُم٘مروٞمف، إزمٛم٣مء همٟمطمذ!!  ايمٌئر دم ؽمٗمْم٦م فمٛمدَم٣م أٞمٗمذين ايمرصمؾ

 .! ىمثغما
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 أؽمٔمدهت٣م إذا اظمرأة همٗم٣ميم٦م: ه٘مذا !؟ هذه همٔمٙمتؽ َمـ احل٘مٚم٥م َم٣م همًٟمهل٣م

 ايمرصم٣مل َمـ إه٣مٞم٥م اظمرأة. َمٔممم ي٣م ضمذروا٣مهم ومتٙمتؽ أذيتٜم٣م .واذا! أضمٝمتؽ

ـِ  ـِ  همَٔم ٌ ٣مسٍ  ازْم ـِ  فمٛمٜمام، اهلل ريض فَم ِلِّ  فَم َؿ، َوآيمف فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛمٌ   وؽَمٙم 

ىُمؿْ »: وَم٣مَل  ىُمؿْ  طَمغْمُ َْهٙمِِف، طَمغْمُ ىُمؿْ  َأَٞم٣موَ  ِٕ َْهقِم  طَمغْمُ  (.1ايمؼمَمذي) رواه شِٕ

 نعمة العقل
يقَم٣م َمـ ايمٕم٣مزم٥م َمتٛمزه٣م، همٌٔمد ضمتك جتقل دم ضمٗمقل  زفمٚمقا أن إؽمد طمرج

ايمٖمالضمكم، هم١مذا زمف يرى زمٔمض احلٝمقاٞم٣مت َمرزمقؿم٥م زمٔمّمٜم٣م دم ايمُمجر وزمٔمّمٜم٣م دم 

ايمقسمد، هم٣مومؼمب َمٛمٜم٣م وؽمٟمل اخلروف َمـ ايمذي رزمْمؽ، وم٣مل: ازمـ آدم. همؼمىمف 

وم٣مل: ازمـ آدم، همؼمىمف وذه٤م  َمـ ايمذي رزمْمؽ؟ ٤م يمٙمحامر، ووم٣مل يمف:وذه

يمٙمحِم٣من ووم٣مل يمف: َمـ ايمذي رزمْمؽ؟ وم٣مل: ازمـ آدم، همؼمىمف وذه٤م يمٙمجٚمؾ، ووم٣مل 

يمف: َمـ ايمذي رزمْمؽ؟ وم٣مل: ازمـ آدم. همتٔمج٤م إؽمد، ووم٣مل: أريد أن أرى ازمـ 

زمٔمٝمد دم صقت واضمد: هؾ سمرى هذا ايمرصمؾ ايمذي يٟمت َمـ  ٣متآدم، همٗم٣ميم٦م احلٝمقاٞم

إؽمد فمج٣ٌم ظم٣م رأى  هم٣مزدادفمعم هذا ايمْمريؼ؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ، وم٣ميمقا: هذا ازمـ آدم، 

زمـ آدم؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ ، وم٣مل: أٞم٦م اصٕمر ضمجٚمف، هم٣مٞمتٓمره ضمتك صم٣مء، شمؿ ؽمٟميمف: أٞم٦م 

هؾ سمًتْمٝمع أن  :ايمذي رزمْم٦م هذه احلٝمقاٞم٣مت َمع ومقهت٣م، وم٣مل: ٞمٔمؿ، همٗم٣مل إؽمد

، وم٣مل ازمـ آدم: ويم٘مٛمل ٞمًٝم٦م سمِم٣مرفمٛمل؟ وم٣مل ازمـ آدم: ٞمٔمؿ. وم٣مل إؽمد: هٝم٣م
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فم٣مهمٝمتل دم ايمٌٝم٦م، أَمٜمٙمٛمل ضمتك آسمٝمؽ هب٣م، وم٣مل إؽمد: اذه٤م، همٗم٣مل ازمـ آدم: 

ويم٘مٛمؽ إذا رأي٦م فم٣مهمٝمتل َمٔمل ؽمتٜمرب، وم٣مل إؽمد: ٓ، وم٣مل ازمـ آدم: ضمتك 

ْمف أوٚمـ فمدم هروزمؽ، أرزمْمؽ دم هذه ايمُمجرة ضمتك أرصمع، همقاهمؼ إؽمد، همرزم

 سمذه٤م، وم٣مل ازمـ آدم: زمٖمّمؾ ريب، شمؿ زمٗمقة ٓ ازمـ آدم وصمٙمس، همٗم٣مل إؽمد: ملَ 

فمٗمقم ايمتل سمٖمقق ومقة صمًدك رزمْمتؽ َمثؾ زم٣مومل احلٝمقاٞم٣مت، هٛم٣م فمٙمؿ إؽمد أيـ 

 سم٘مٚمـ ومقة ازمـ آدم.

ـْ  هم١من    فمَرف ظم٣م ايمٔمٗمؾ همٙمقٓ ايمٔمٗمؾ، ٞمْٔمٚم٥مَ  فم٣ٌمده، فمعم اهلل ٞمَِٔمؿ أهمّمؾ َِم

ـَ  اإلٞم٣ًمن  واظمٔمروَف  ؿمؾ،وايم٣ٌم واحلؼ   وايممم، واخلغمَ  وايمٛمٌقة، اإلؽمالم دي

َْمٛم٣َم َويَمَٗمْد : ﴿ - سمٔم٣ملم - وم٣مل واظمٛم٘مر، ْٙمٛم٣َمُهؿْ  آَدمَ  زَمٛمِل ىَمر  ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  َومَحَ  َوايْم

ـَ  َوَرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  ٣ٌَمِت  َِم ْٙمٛم٣َمُهؿْ  ايمْم ٝمِّ ـْ  ىَمثغِمٍ  فَمعَم  َوهَمّم   - هم٣مهلل (،1)﴾  سَمْٖمِّمٝمالً  طَمَٙمْٗمٛم٣َم مِم 

ؾ - سمٔم٣ملم ـَ  نمغِمهؿ فمعم آدم زمٛمل همّم   .ايمٔمْٗمؾ هبذا وايمٛم٣ٌمسم٣مت واحلٝمقاٞم٣مت، اجلامدات، َم

 طَمْٙمِؼ  دِم  إِن  ﴿ : ايمًٙمٝمٚم٥م ايمٔمٗمقل أصح٣مب فم٣ٌمَده َم٣مدضًم٣م - سمٔم٣ملم - وم٣مل

َٚمَقاِت   ً َْرضِ  ايم ْٕ ْٝمؾِ  َواطْمتاَِلِف  َوا َي٣مٍت  َوايمٛم َٜم٣مرِ  ايمٙم  ُورِم  َٔ ٣ٌَمِب  ِٕ يَْم ْٕ  (،1) ﴾ا

 فمعم زمحٗم٣مئِٗمٜم٣م إؾمٝم٣مء سُمدرك يمتلا ايمزىمٝم٥م، ايمت٣مَم٥م ايمٔمٗمقل أي: ىمثغم ازمـ وم٣مل

: ﴿ همٝمٜمؿ اهلل وم٣مل ايمذيـ ئمٗمٙمقن، ٓ ايمذيـ ايمٌ٘مؿ ىم٣ميمِمؿِّ  ويمٝمًقا صمٙمٝم٣مهت٣م،
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ـْ  ـْ  َوىَمَٟميِّ َٚمَقاِت  دِم  آَي٥مٍ  َِم  ً َْرضِ  ايم ْٕ ونَ  َوا  فَمْٛمَٜم٣م َوُهؿْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َيُٚمر 

ـُ  َوََم٣م*  َُمْٔمِرُوقنَ  ٓ   زم٣ِمهلل ِ َأىْمَثُرُهؿْ  ُي٠ْمَِم ىُمقنَ  َوُهؿْ  إِ  .(1)﴾  َُممْمِ

: ﴿ همٗم٣مل ديٛمف: فمـ ايمٕم٣مهمٙم٥م ايمٔمٗمقل أصح٣مَب  - سمٔم٣ملم - اهلل ذم   وومد

َوابِّ  َذ   إِن   ؿ   اهلل ِ فِمٛمَْد  ايمد  ٌُْ٘مؿُ  ايمِم  ـَ  ايْم  .(1)﴾ َئْمِٗمُٙمقنَ  َٓ  ايم ِذي

َٜمٛم ؿَ  َذَرْأَٞم٣م َويَمَٗمْد : ﴿ - سمٔم٣ملم - ووم٣مل ـَ  ىَمثغًِما جِلَ ِـّ  َِم ْٞمسِ  اجْلِ ؿْ  َواإْلِ  وُمُٙمقٌب  هَلُ

٣م َيْٖمَٗمُٜمقنَ  َٓ  ؿْ  هِبَ ونَ  َٓ  َأفْمكُمٌ  َوهَلُ ٌٌِْمُ ٣م ُي ؿْ  هِبَ َٚمُٔمقنَ  َٓ  آَذانٌ  َوهَلُ ًْ ٣م َي  ُأويَمئَِؽ  هِبَ

َْٞمَٔم٣ممِ  ْٕ  . (3)﴾ ايْمَٕم٣مهمُِٙمقنَ  ُهؿُ  ُأويَمئَِؽ  َأَوؾ   ُهؿْ  زَمْؾ  ىَم٣م

 همٗمد ايممم، فمـ هوُئٌمد اخلغم، إلم يٗمقده ايمذي ايمًٙمٝمؿ ايمٔمٗمَؾ  اإلٞم٣ًمن هَمَٗمَد  هم١مذا

 .َمٛمف طمغْمٌ  إهن٣م زمؾ ؾمٝمًئ٣م: سمٔمٗمؾ وٓ وسمممب سمٟمىمؾ ايمتل ىم٣ميمٌٜمٝمٚم٥م أصٌح

  :ايمُم٣مفمر وم٣مل

ؿِ  َوَأهْمَّمُؾ  ًْ ـَ  هَمَٙمْٝمَس                 فَمْٗمُٙمفُ  يمِْٙمَٚمْرءِ  اهللِ وَم اِت  َِم ءٌ  اخَلغْمَ  ُيَٗم٣مِرزُمفْ  َرْ

ـُ  َأىْمَٚمَؾ  إَِذا مْحَ  َوََمآِرزُمفْ  َأطْمـــالوُمفُ  ىَمُٚمَٙم٦ْم  هَمَٗمْد                  فَمْٗمَٙمفُ  يمِْٙمَٚمْرءِ  ايمر 

 :ايمُم٣مفمر ووم٣مل

ٛمُٛم٣َم زمَِٟمشْمَقاٍب  اجَلاَمُل  يَمْٝمَس  ٣مُل  اجَلاَمَل  إِن               سُمَزيِّ  َوإََدِب  ايمَٔمْٗمؾِ  مَجَ
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 واصمتٛم٣مب وايمٖمّم٣مئؾ، ايمْم٣مفم٣مت همٔمؾ همٝمف يٛمْمقي ايمٔمٗمؾ وضمد  : ضمزم ازمـ وم٣مل

 - وم٣مل ئمٗمؾ، ٓ فمِم٣مه ََمـ أن فمعم ىمت٣مزمف دم - سمٔم٣ملم - اهلل ٞمص   وومد وايمرذائؾ، اظمٔم٣ميص

َٚمعُ  ىُمٛم ٣م يَمقْ  َووَم٣ميُمقا: ﴿ - سمٔم٣ملم ًْ ِٔمغمِ  َأْصَح٣مِب  دِم  ىُمٛم ٣م ََم٣م َٞمْٔمِٗمُؾ  َأوْ  َٞم  ً ﴾  ايم

 وٓ ايمٔمٗمؾ، ود وهق وايمرذائؾ، اظمٔم٣ميص اؽمتٔمامل: احُلْٚمؼ وضمد (،1)

 .(1ايمًخػ) إٓ وايمٔمٗمؾ احلٚمؼ زمكم واؽمْم٥م

 مثلان للتضحية
، ووم٣مل يمف: أريد أن ٣مب إلم ايمؼمزي وَمٔمف ومْمٔم٥م َمـ ومامشذه٤م ؾملأول: ا

سمٙمٗمل دم ايمززم٣ميم٥م َمٛمف  وٓ ٣م، ويم٘مـ زمممط أٓ سمٗمص َمـ شمقيب ؾمٝمئ٣محتٝمؽ رم شمقزم

، همٗم٣مل ايمؼمزي: ي٣م زمٛمل ضمتك ي٘مقن ايمثقب مجٝمال ٓ زمد أن سمّمحل َمٛمف زمًمء، ؾمٝمئ٣م

 وإٓ ٓ سمًتْمٝمع آٞمتٖم٣مع زمف.

 ْم٣مه٣م يمزوصمتف ووم٣مل هل٣م: هذه ايمدصم٣مصم٥مرصمؾ اؾمؼمى دصم٣مصم٥م وأفم الثاني:

ايمْمٜمل أريد أن سم٘مقن زمٛمٖمس ايمقزن، همٗم٣ميم٦م  ىمٝمٙمق صمرام، وزمٔمد 1اؾمؼميتٜم٣م وسمزن 

ايمزوصم٥م ٓزمد َمـ سمٛمٓمٝمػ ايمدصم٣مصم٥م َمـ ايمريش وإَمٔم٣مء، وزمذيمؽ يٛمٗمص وزهن٣م، 

 وزمٛمٗمِم٣من وزهن٣م سمْمٝم٤م ايمدصم٣مصم٥م.

، ـ أصمؾ اهلل زم٣ميمتّمحٝم٥م زم٣مٕؾمٝم٣مء َمهمال سمْمٝم٤م ايمدٞمٝم٣م إٓ زمٛمٗمِم٣مهن٣م، وذيمؽ يٟمت

 هم١مذا وحٝمٛم٣م زمًمء َمٛمٜم٣م ؿمٝم٤م اهلل يمٛم٣م ايم٣ٌمومل وزم٣مرك يمٛم٣م همٝمف. 
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 الثعلب والجمل
 ي٣م ؽمٚمح٦م ايمٛمٜمر: يمق َمـ إطمرى ايمّمٖم٥م فمعم واومٖم٣م مجال ايمثٔمٙم٤م ؽمٟمل

 همٗمٖمز .ايمرىم٥ٌم إلم: اجلٚمؾ ايمٛمٜمر؟ همٟمصم٣مزمف َم٣مء فمٚمؼ يِمؾ أيـ إلم: اجلٚمؾ صديٗمل

 َمـ رأؽمف خيرج أن صم٣مهدا ايمثٔمٙم٤م . همًٔمك.يٕمْمٝمف زم٣مظم٣مء هم١مذا ايمٛمٜمر، دم ايمثٔمٙم٤م

ـٍ  زمجٜمد اظم٣مء  أن . وَم٣م.ايمٛمٜمر دم صخرة فمعم يٗمػ أن اؽمتْم٣مع زم٣ميمٕم٥م . وزمٚمُمٗم٥م.َمّم

 يِمؾ اظم٣مء أن سمٗمؾ أمل اجلٚمؾ: وصمف دم سخ ضمتك ايمالهث٥م، أٞمٖم٣مؽمف زمٔمض ايمتٗمط

 أ.هـ..رىمٌتل إلم يِمؾ اظم٣مء ٞمٔمؿ: اجلٚمؾ .ايمرىم٥ٌم إلم

 ايمتل جت٣مرزمف زمح٤ًم جيٝمٌؽ زمامهم١مٞمف ر: ضمٝم٣مسمؽ أَمقر دم أضمدا سمًتُمغم ضمكم

 .أٞم٦م سمٛم٣مؽمٌؽ ٓ وومد همٗمط، يمف أضمٝم٣مٞم٣م َمٛم٣مؽم٥ٌم ضمٙمقيمف سم٘مقن َم٣م وىمثغما ٞمٖمٔمتف،
 همٟمَمٔمـ ايمٛمٓمر أشمٛم٣مء ايمُمقرى.

 أنا الدنيا

 َمـ ايمزواج أريد ٕزمٝمف: همٗم٣مل أفمجٌتف، مجٝمٙم٥م همت٣مه َمـ ايمزواج أراد همتك أن حي٘مل

 فمٝمقهن٣م.  وؽمحر مج٣مهل٣م ئمجٌٛمل همت٣مة

 ورأى ذه٣ٌم يمؽ، همٙمام َمٔم٣م ٕطمْمٌٜم٣م ؽمٛمذه٤م ي٣م زمٛمل هور زم٘مؾ فمٙمٝمف همرد

 هل٣م أٞم٦م سمِمٙمح وٓ َمًتقاك َمـ يمٝم٦ًم ايمٖمت٣مه هذه ٓزمٛمف: وم٣مل. ايمٖمت٣مه هذه إب

 َمثقم. فمٙمٝمف سمٔمتٚمد رصمال احلٝم٣مة، دم طمػمة ذا رصمال سمريد إهن٣م
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أٞم٦م،  ويمٝمس أٞم٣م ؽمٟمسمزوصمٜم٣م زمؾ يمف: ووم٣مل أزمٝمف، ىمالم َمـ ايمٖمتك اٞمدهش

 حتي زمٟمن أَمر احل٘م٣مي٥م، فمٙمٝمف ا ومِمق وفمٛمدَم٣م ايمٌٙمد، وذهٌقا إلم ؾمٝمخ اهمتخ٣مصٚمق

اٞمٌٜمر هب٣م، ووم٣مل: ٓ سمِمٙمح يم٘مام،  رآه٣م همٙمام آزمـ، أم إب سمريد، َمـ يمٝمًٟمهل٣م ايمٖمت٣مة

 أَمر احل٘م٣مي٥م، فمٙمٝمف ا ومِمق وفمٛمدَم٣م مجٝمٔم٣م إلم ايمٔمٚمدة، زمؾ سمِمٙمح رم، همتخ٣مصٚمقا

 ٓ: ووم٣مل هب٣م، اٞمٌٜمر رآه٣م همٙمام آزمـ، أم إب سمريد، َمـ يمٝمًٟمهل٣م ايمٖمت٣مة حتي زمٟمن

ا  ومِمق ايمممؿم٥م، وفمٛمدَم٣م إلم و٣مزمط مجٝمٔم٣م همتخ٣مصام رم، سمِمٙمح زمؾ يم٘مام، سمِمٙمح

آزمـ،  أم إب سمريد، َمـ يمٝمًٟمهل٣م اظمرىمز إرم ايمٖمت٣مة حتي زمٟمن أَمر احل٘م٣مي٥م، فمٙمٝمف

 رم سمِمٙمح زمؾ يم٘مام، ٓ سمِمٙمح هلام: إهن٣م زمجامهل٣م، وم٣مل واٞمٌٜمر ايمّم٣مزمط رآه٣م همٙمام

 .َمثقم َمرَمقق يمُمخص سمِمٙمح

 إٓ يتزوصمٜم٣م ٓ وم٣مل اظمح٣مهمظ، رآه٣م همٙمام إلم اظمح٣مهمظ وذهٌقا زمٝمٛمٜمؿ همتخ٣مصٚمقا

أٞم٣م، شمؿ ـمؾ إَمر ه٘مذا ضمتك وصؾ إلم ايمقزير، شمؿ رئٝمس ايمٌالد، وايم٘مؾ يدفمل 

 ارىمض ؽمقف !احلؾ يمدي أٞم٣م ايمٖمت٣مة: وم٣ميم٦م صمداهلؿ، أهن٣م ٓ سمِمٙمح إٓ يمف، ووؽمط

 رىمّمقا وأسمزوصمف. وهمٔمال ٞمِمٝمٌف َمـ أىمـ يب يٚمًؽ وَمـ سمرىمّمقن طمٙمٖمل وأٞمتؿ

 :ووم٣ميم٦م ايمٖمت٣مة هلؿ همٛمٓمرت.  فمٚمٝمٗمف ضمٖمره دم مجٝمٔم٣م اؽمٗمْمق وهمجٟمة وراءه٣م مجٝمٔم٣م

 ويٙمٜمقن فمقم ويتٛم٣مهمًقن اجلٚمٝمع ورائل جيري ايمتل أٞم٣م؟ أٞم٣م ايمدٞمٝمـ٣م َمـ فمرهمتؿ هؾ

 يب. أضمد يٖمقز ويمـ ايمٗمػم دم يٗمٔمقن شمؿ ديٛمٜمؿ فمـ

٣مهمِظ وَم٣مَل  ـُ  احْلَ ْقِزيِّ  ازْم  َذم   ؽَمِٚمُٔمقا ىَمثغًِما طَمْٙمًٗم٣م َأن   َوافْمَٙمؿْ :  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ َرمِحَفُ  اجْلَ

ْٞمَٝم٣م ْ  ايمد  ؾَم٣مَرةَ  َأن   َوـَمٛم قا اظمَْْذَُمقَم، َيْٖمَٜمُٚمقا َومَل  طُمٙمَِٗم٦ْم  ايم تِل اظمَْْقصُمقَداِت  َهِذهِ  إلَم  اإْلِ
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ـْ  يمِْٙمَٚمٛم٣َمهمِعِ  ُٖمقا َِمٛمَْٜم٣م ُٜمؿْ ُيِْمٙمِح فَمام   هَمَٟمفْمَرُوقا َواظمََُْم٣مِرِب  اظمََْْم٣مفِمؿِ  َِم .  هَمَٜمَٙمُ٘مقا هَمَتَجٖم 

٣ٌَمعِ  دِم  َوفَماَل  صَمؾ   اهلل ُ َوَوعَ  َويَمَٗمْد  اَم  ، ُيِْمٙمُِحَٜم٣م ََم٣م إلَم  ايمٛم ْٖمسِ  سَمَقوَم٣منَ  ايمْمِّ  سَم٣موَم٦ْم  هَمُ٘مٙم 

 َأىْمَثرُ  َهَذا َوفَمعَم  ايمٛم ْٖمِس، زمُِحُٗمقِق  َوصَمْٜماًل  ، اظمَُْرادُ  ُهقَ  َهَذا َأن   َِمٛمُْٜمؿْ  ـَمٛم٣ًّم ََمٛمَُٔمقَه٣م

ـَ  ِدي َْرَض  َأن   َوافْمَٙمؿْ : وَم٣مَل  شُمؿ  . سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ َرمِحَفُ  وَم٣مَل  ىَمَذا. اظمَُْتَزهِّ ْٕ َ٘مٛم٣ًم طُمٙمَِٗم٦ْم  ا ًْ  ََم

ٌٌَس  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوََم٣م ٌب  َوََمْْمَٔمؿٌ  ََمْٙم  . َوَُمٛمَْ٘مٌح  َوََممْمَ

ـِ  همِٝمَٜم٣م اظمََْٔم٣مِدنُ  صُمِٔمَٙم٦ْم  َووَمْد  َزائِ َت٣مُج  ََم٣م همِٝمَٜم٣م ىَم٣مخْلَ َدَِمل   ، إيَمْٝمفِ  حُيْ ْٔ  إلَم  حُمَْت٣مٌج  َوا

٣مهمِِر، ىَم٣ميمٛم ٣موَم٥مِ  ُهقَ  ايم ِذي زَمَدٞمِفِ  يمَِِماَلِح  َذيمَِؽ  ًَ ـْ  يمِْٙمُٚم ْ  ُيِْمٙمُِحفُ  ََم٣م سَمٛم٣َمَوَل  هَمَٚم ، مَل ـْ  ُيَذم   َوََم

٣مصَم٥مِ  هَمْقَق  َأطَمَذ  هِ  زمَِ٘مػِّ  احْلَ َ م   َووَمعَ  ايممم  ْٞمَٝم٣م إلَم  َوُأِوٝمَػ  يمِِٖمْٔمٙمِفِ  ايمذ  ًزا، ايمد  ق   َويَمْٝمَس  جَتَ

هِ  َ فُ  ;َوصْمفٌ  يمِٙممم  َٞم  ُرُج  ِٕ ََذى إلَم  خَيْ ْٕ ـْ  َوُيُْمَٕمُؾ  ا طُْمَرى ؿَمَٙم٤ِم  فَم ْٕ ُت  ا  اظمَْْٗمُِمقدَ  هَمُٝمَٖمقِّ

، ـْ  زمَِٚمَث٣مزَم٥مِ  َوُيِي  ٌََؾ  ََم دُ  ايمٛم ٣موَم٥مَ  َئْمٙمُِػ  َأوْم ٣م َوُيػْمِ ُ  ، اظم٣َْمءَ  هَلَ  ٣مِب،ايمثِّٝمَ  َأْٞمَقاعَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيَٕمغمِّ

ك ًَ هْمَٗم٥مَ  َأن   َوَيٛمْ فُ  ؽَم٣مَرْت  وَمْد  ايمر  ٌَْٗمك هَم١مِٞم  ٣ٌَمِدَي٥مِ  دِم  َي ٥مَ  ايْم ًَ ٣ٌَمعِ  هَمِري ًِّ َٓ  َوَٞم٣موَمُتفُ  ُهقَ  ايم  َوصْمفَ  َو

٣مصَم٥مِ  سَمٛم٣َمُولِ  دِم  ايمت ْٗمِِمغمِ  دِم  ـْ  احْلَ ْٞمَٝم٣م َِم َن   ;ايمد 
غْمِ  فَمعَم  سَمْٗمَقى َٓ  ايمٛم ٣موَم٥مَ  ِٕ  ً ٓ   ايم  ََم٣م زمَِتٛم٣َمُولِ  إ

 .  ُيِْمٙمُِحَٜم٣م

ـُ  فَمقِم   وَم٣مَل  ْٞمَٝم٣م:  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأيِب  زْم ـْ  ِصْدٍق  َدارُ  ايمد  وَمَٜم٣م، ظمَِ  َوَدارُ  َصد 

ـْ  فَم٣مهمَِٝم٥مٍ  ـْ  ُٞمْجٍح  َوََمْْمَٙم٤ُم  ، فَمٛمَْٜم٣م هَمِٜمؿَ  ظمَِ ٣مصِمُد  همِٝمَٜم٣م ؽَم٣ممَلَ، ظمَِ ًَ ، فَمز   اهلل ِ  ََم  َوََمْٜمٌِطُ  َوصَمؾ 

ٌُقا همِٝمَٜم٣م َأْويمَِٝم٣مئِِف، َوََمْتَجرُ  ََماَلئَِ٘متِِف، َوَُمَِمعم   َوضْمٝمِِف، ًَ ٥َم، اىْمَت مْحَ  همِٝمَٜم٣م َوَرزمُِحقا ايمر 

ـْ  ، ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ  َٜم٣م َذا هَمَٚم ٌَٛمِٝمَٜم٣م، آَذَٞم٦ْم  َووَمْد  َيُذَم  َٜم٣م َوَٞمَٔم٦ْم  زمِ ًَ َٜم٣م َوَأْهَٙمَٜم٣م، َٞمْٖم  نَمَداةَ  وَمْقمٌ  َذَم 

َرهْتُؿْ  آطَمُرونَ  َومَحَِدَه٣م ايمٛم َداََم٥ِم، ُروا، َذىم  ٣م هَمَٝم٣م. هَم٣مْٞمَتَٜمْقا َوَوفَمَٓمْتُٜمؿْ  هَمُذىمِّ َ ام   َأهي  ْٞمَٝم٣م ايمذ   ايمد 

ْٕمؼَم  
٦ْم  ََمَتك زمَِتْٕمِريِرَه٣م اظمُْ سْمؽ، ََمَتك زَمْؾ  إيَمْٝمؽ، ُاؽْمُتِذَم   َأمْ  ايمث َرى، دِم  آزَم٣مئِؽ َأزمَِٚمٛم٣َمِزل نَمر 
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َٜم٣مسمِؽ زمَِٚمَّم٣مصِمعِ  ْٝمؽ فَمٙم ْٙم٦م ىَمؿْ . ََمْقُروشًم٣م َأْي٦مرَ  ىَمؿْ .  ايْمٌعَِم  دِم  ُأَم   ىَمؿْ . فَمٙمِٝماًل  زمَِ٘مٖم 

ْو٦م ٌَْتِٕمل ََمِريًّم٣م زمَِٝمَدْيؽ ََمر  َٖم٣مءَ  يَمفُ  سَم َتْقِصُػ  ايمُمِّ ًْ ٌ ٣مَء، يَمفُ  َوسَم
ؿَمِ ْٕ ْ  ا  سَمٛمَْٖمْٔمفُ  مَل

ْ  ، زمَُِمَٖم٣مفَمتِؽ ٌَتِؽ سُمُْمِٖمفِ  َومَل ْٙم
ْٞمَٝم٣م يَمؽ ََمث َٙم٦ْم . زمِْمِ فِمفِ  نَمَداةَ  ايمد   ّْمَجُٔمفُ َوَمَ  ََمٌْمَ

 َأْهَؾ  َوَي٣م ايْمُٕمْرزَم٥ِم، َأْهَؾ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  اظمََْٗم٣مزمِرِ  إلَم  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ايْمَتَٖم٦َم  شُمؿ  . ََمّْمَجُٔمؽ

زَم٥مِ  ْ ٣م ، ايمؼم  ورُ  َأَم  ٣م ، ؽُم٘مِٛم٦َْم  هَمَٗمْد  ايمد  ََْمَقاُل  َوَأَم  ْٕ َٚم٦ْم، هَمَٗمْد  ا ًِ ٣م وُم َْزَواُج  َوَأَم  ْٕ  هَمَٗمْد  ا

 َأْصَح٣مزمِفِ  إلَم  ايْمَتَٖم٦َم  شُمؿ  .  فِمٛمَْدىُمؿْ  ََم٣م طَمػَمَ  هَمَٜم٣مسُمقا ، فِمٛمَْدَٞم٣م ََم٣م طَمػَمُ  هَمَٜمَذا ُٞم٘مَِح٦ْم،

٣م هَمَٗم٣مَل  ؿْ  ُأِذنَ  يَمقْ  َأَم  وىُمؿْ  هَلُ طَْمػَمُ ادِ  طَمغْمَ  َأن   َٕ  .ايمت ْٗمَقى ايمز 

ََم٣ممُ  ووَم٣مَل  ـُ  اإْلِ ْقِزيِّ  ازْم ـْ  اظْمَْذَُمقمَ  فَمَرهْم٦م وَمْد  َوإِذْ : اجْلَ ٞمْ  َِم ـْ  َٝم٣مايمد   وَم٣مئاًِم  هَمُ٘م

طِ  ًْ َٓ  ُيِْمٙمُِحؽ، ََم٣م هَمْقَق  سَمْٟمطُمْذ  َٓ  زم٣ِميْمِٗم ؽ مَتْٛمَعْ  َو ًَ  .  ُيِٗمٝمُٚمَٜم٣م ايم ِذي ضَمٓم َٜم٣م َٞمْٖم

َٙمِػ  زَمْٔمُض  ىَم٣منَ   ً صَم٣مِل، َأىْمَؾ  َأىَمْٙمٛم٣َم َوصَمْدَٞم٣م إَذا: َيُٗمقُل  ايم  هَمَٗمْدَٞم٣م َوإَِذا ايمرِّ

َٞم٣م صَم٣ملِ  َصػْمَ  َصػْمَ  . ايمرِّ

ـُ احلَْ  ىَم٣منَ  ْ  يَمقْ : َيُٗمقُل  ًَ ـْ  مَل ٛم٣َم فَمعَم  َٞمَخ٣مُف  ُذُٞمقٌب  يَمٛم٣َم َيُ٘م
ًِ ٓ   َِمٛمَْٜم٣م َأْٞمُٖم  ضُم٤م   إ

ْٞمَٝم٣م ُِمٝمٛم٣َم ايمد  ٛم٣َم فَمعَم  خَلَ
ًِ ـْ  َأضَمٌد  ََم٣م َوَاهلل ِ.  َأْٞمُٖم طَ  ايمٛم ٣مسِ  َِم ًِ  َأنْ  خَيَْػ  هَمَٙمؿْ  ُدْٞمَٝم٣م يَمفُ  زُم

ٓ   همِٝمَٜم٣م زمِفِ  َُم٘مِرَ  وَمْد  َيُ٘مقنَ  صُمُؾ  ىَم٣منَ  إنْ  َوَاهلل ِ .  َرْأُيفُ  َوفَمَجزَ  فَمَٚمُٙمفُ  َٞمَٗمَص  وَمْد  ىَم٣منَ  إ  ايمر 

ـْ  دٍ  َأْصَح٣مِب  َِم ٌَُس  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   حُمَٚم   ؾَمْحؿٌ  زَمْٝمٛمَُٜماَم  َوََم٣م فَمْٓمِٚمفِ  فَمعَم  صِمْٙمُدهُ  يَمَٝمْٝم

 َٓ ؿٌ  َو ْٞمَٝم٣م إلَم  ُيْدفَمك حَلْ ًٓ  ايمد  ٌَُؾ  هَماَم  ضَماَل َٓ  وَمٙمِٝماًل  َِمٛمَْٜم٣م َيْٗم  َأنْ  َأطَم٣مُف  َيُٗمقُل  ىَمثغًِما َو

َد  ًِ ٌْٛم٣َم َأوْمَقاًَم٣م َأْدَرىْمٛم٣َم يَمَٗمْد  َوَاهلل ِ.  وَمْٙمٌِل فَمقَم   سُمْٖم ؿْ  َوَاهلل ِ.  َِمٛمُْٜمؿْ  ؿَمَقائَِػ  َوَصِح  ىَم٣مُٞمقا هَلُ

اَللِ  دِم  َأْزَهَد  َرامِ  دِم  َِمٛمُْ٘مؿْ  احْلَ  . احْلَ
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ٌُْد  َوَرَوى ـِ  فَم مْحَ ـْ  ٣مِريِب  اظمَُْح  ايمر  ْٝم٧ِم  فَم ك َأن   ايمٙم  ًَ ـَ  فِمٝم اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  ََمْرَيؿَ  ازْم  ً  َرَأى ايم

ْٞمَٝم٣م ـْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َهْتاَمءَ  فَمُجقزٍ  ُصقَرةِ  دِم  ايمد  ٣م هَمَٗم٣مَل  ، ِزيٛم٥َمٍ  ىُمؾِّ  َِم صْم٦م ىَمؿْ  هَلَ  وَم٣ميَم٦ْم  ؟ سَمَزو 

ُٜمؿْ :  وَم٣مَل  ُأضْمِِمٝمِٜمؿْ  َٓ  ُٜمؿْ  َأوْ  فَمٛمْؽ ََم٣مَت  هَمُ٘مٙم  ُٜمؿْ  زَمْؾ : وَم٣ميَم٦ْم  ؟ ٙم َٗمؽؿمَ  ىُمٙم   وَمَتْٙم٦م، ىُمٙم 

ك هَمَٗم٣مَل  ًَ اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  فِمٝم  ً َْزَواصِمؽ زُم٠ْمؽًم٣م ":ايم ٣ٌَمومكِمَ  ِٕ ونَ  َٓ  ىَمْٝمَػ  ، ايْم  ؟ " زم٣ِمظم٣َْمِوكمَ  َئْمَتػِمُ

ـْ  َوُرِويَ  ـِ  فَم ٌ ٣مسٍ  ازْم ْٞمَٝم٣م ُي٠ْمسَمك: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َريِضَ  فَم  ُصقَرةِ  دِم  ٥مِ ايْمِٗمَٝم٣مَمَ  َيْقمَ  زم٣ِميمد 

٣م َزْروَم٣مءَ  ؾَمْٚمَْم٣مءَ  فَمُجقزٍ  َه٥مٌ  زَم٣مِدَي٥مٌ  َأْٞمَٝم٣مهُبَ ُف  ، طَمْٙمُٗمَٜم٣م َُمَُمق  اَلئِِؼ  فَمعَم  هَمُتمْمِ  هَمُٝمَٗم٣مُل  ، اخْلَ

ؿْ  ـْ  زم٣َِمهلل ِ َٞمُٔمقذُ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ؟ َهِذهِ  َأسَمْٔمِرهُمقنَ  هَلُ ْٞمَٝم٣م َهِذهِ  هَمُٝمَٗم٣مُل  ، َهِذهِ  ََمْٔمِرهَم٥مِ  َِم  ايم تِل ايمد 

٣م ، فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٛم٣َمضَمْرسُمؿْ سمَ  َْرضَم٣ممَ  سَمَٗم٣مؿَمْٔمُتؿْ  هِبَ ْٕ ٣م ، ا ٣مؽَمْدسُمؿْ  َوهِبَ ٣ٌَمنَمّْمُتؿْ  حَتَ ْرسُمؿْ  َوسَم  شُمؿ   ، َوانْمؼَمَ

ـَ  َرب   َي٣م هَمُتٛم٣َمِدي ، صَمَٜمٛم ؿَ  دِم  سُمْٗمَذُف  ٣ٌَمفِمل َأْي  َوصَمؾ   فَمز   اهلل ُ هَمَٝمُٗمقُل  َوَأؾْمَٝم٣مفِمل؟ َأسْم

ُٗمقا ٣م َأحْلِ ٣ٌَم هِبَ ٣ًٌم.  َوَأؾْمَٝم٣مفَمَٜم٣م فَمَٜم٣مَأسْم ـْ  َوافَمَج ْٞمَٝم٣م فَمَرَف  ظمَِ  َوَرَأى إيَمْٝمَٜم٣م، ََم٣مَل  شُمؿ   ايمد 

َل  شُمؿ   زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م نَمْدَرَه٣م  . فَمَٙمْٝمَٜم٣م فَمق 

 

 أكلت يوم أكل الثور الأبيض
ـ   وأمحر وأؽمقد أزمٝمض شمغمان، شَمالشَم٥مَ  أن   ُيروى  همٝمٜم٣م وَمٔمٜمـ ،(نم٣مزم٥م) َأمَج٥مٍ  دم ىُم

 يقَم٣م إؽمد همٗم٣مل فمٙمٝمف، ٓصمتامفمٜمـ رء فمعم َمٛمٜمـ يٗمِدرُ  ٓ ؽمُد إ هم٘م٣من أؽمد،

 يمقَٞمفُ  هم١من إزمٝمُض  ايمثقرُ  إٓ َأمَجتٛم٣م دم فمٙمٝمٛم٣م ُيِدل   ٓ  : وإمحر إؽمقد يمٙمثقريـ

 دوَٞمَؽ   : همٗم٣مٓ إمَج٥م، يمٛم٣م صَٖم٦ْم  آىُمُٙمف سمرىمتامين همٙمق يمقٞم٘مام، فمعم ويمقين َمُمٜمقر

 يمٛم٣م يمِتِمٖمق إؽمقد آىمؾ هَمَدفْمٛمل يمقٞمؽ، فمعم يمقين  : يمألمحر وم٣مل شمؿ همَٟمىَمَٙمف، همُ٘مْٙمف،
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  : همٗم٣مل حَم٣َميم٥م، ٓ آىمُِٙمَؽ  إين  : يمألمحر وم٣مل شمؿ همٟمىمٙمف، همُ٘مْٙمف، دوَٞمَؽ   : همٗم٣مل إمَج٥م،

 إزمٝمض، ايمثقرُ  أىمَِؾ  يقم أىمِْٙم٦ُم  إين أَٓ  همٛم٣مدى اهمَٔمؾ،  : همٗم٣مل شمالشم٣م، ُأٞم٣مدي َدفمٛمل

٦ٌَم  (.1)إؽمد وأىمَٙمفُ  ََمثاًل، وَذَه

، اظمََْثؾ هذا ََمْٕمزىو ٌ ٝمٛم٣م همٚمتك زمكمِّ  همٗمد يٛم٣ميمف، ىم٣من َم٣م أو َم٘م٣مٞمف يمٛمٛم٣مَل  زمٟمضمٍد: َوح 

 .ايمٗم٣مئٚم٥م دم زمٔمده أٞمٖمًٛم٣م ووؤْمٛم٣م َمِمغمه، زمٛمٖمس أٞمٖمًٛم٣م فمعم ضَمَ٘مْٚمٛم٣م

ـ وسَم٘مِنهؿ، إهمراد سُمّْمِٔمُػ  ايمرْأي دم وآطمتالف هم٣ميمُٖمروم٥م  إفمداء ومُت٘مِّ

 .َمآِرهَبؿ هلؿ وحتٗمِّؼ

 آضمــ٣مدا سمتٖمرومقا وٓ طمْم٤ٌم     افمؼمى إذا زمٛمل ي٣م مجٝمٔمـــ٣م ىمقٞمقا        

ََم٣مُح  سَمْٟمزَمك ـَ  إَِذا ايمرِّ ا اصْمَتَٚمْٔم ً ـَ  َوإَِذا     سَمَ٘من  وْم ْت  اهْمؼَمَ َ  آضَم٣مَدا سَمَ٘من 

 احلٝم٣مة، دروس َمـ درؽم٣مً  يمٝمٔمٙمٚمٜمؿ مجٝمٔم٣مً  أوٓده ضم٘مٝمؿ مجع إي٣مم َمـ يقم دم

 َمٛمٜمؿ واضمد ىمؾ أفمْمك إيمٝمف زم٣محلْم٤م قاأسم همٙمام احلْم٤م، َمـ زمحزَم٥م ائتقين هلؿ ووم٣مل

 زمًٜمقيم٥م هم٘منوه٣م َمٛمٖمرديـ، إفمقاد هذه اىمنوا هلؿ ووم٣مل احلْم٤م، َمـ فمقداً 

 واضمد ىمؾ َمـ وؿمٙم٤م واضمدة ضمزَم٥م دم وصمٔمٙمٜم٣م مجٝمٔم٣مً  إضمْم٣مب همجٚمع وزمٝمن،

 ايمٗمقة َمـ يٚمٙم٘مقن زمام زمذيمقا أهنؿ إٓ َمٛمٖمردة، ٓ جمتٚمٔم٥م زم٘منه٣م يٗمقم أن َمٛمٜمؿ

 سم٘منوا أن اؽمتْمٔمتؿ ظم٣مذا أسمٔمٙمٚمقن: إب وم٣مل. ىمنه٣م ايًتْمٝمٔمق همٙمؿ واجلٜمد

: وم٣مئالً  ذيمؽ فمـ همٟمصم٣مب جمتٚمٔم٥م؟ وهل ىمنه٣م سمًتْمٝمٔمقا ومل اظمٛمٖمردة إطمُم٣مب

 . ؤمػ ايمتٖمروم٥م ودم ومقة آحت٣مد دم إن
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دْت، اصْمتٚمٔم٦ْم  َمتك اإلؽمالَمٝم ٥م إَم٥م إن   ٥م سمًتْمعْ  ملَ  واحت  هت٣م ىم٣مٞم٦ْم  ََمْٜماَم  ُأَم   ومق 

٣مده٣م َمع وٕهن٣م اجلامفم٥م، َمع اهلل يَد  ٕن :َمٛمٜم٣م ايمٛم ْٝمؾ ٣م، حَمٚمٝم٥م احتِّ  فُمِرف َم٣م وهذا زمرهبِّ

٥م وَمِقَي٦ْم  همام ايمًٛمكم، ََمرِّ  فمعم ٥م َؤُمَٖم٦ْم  وَم٣م َُمَُمت ت٥م، َُمتٖمروم٥م ُأَم   اصْمتٚمٔم٦ْم  ُأَم 

٣م وارسمٌْم٦ْم  وسم٘م٣مسَمَٖم٦ْم   وأٓ ؿم٣مفمتف، فمعم وومٙمقزَمٛم٣م ؾَمْٚمٙمٛم٣م جَيٚمعَ  أن اهلل ٞمًٟمُل ، زمرهبِّ

 .آَمٛمقا يمٙمذيـ نِمالًّ  ٙمقزمٛم٣موم دم جئمَؾ 

 قصتان في بيان الرضا بقضاء الل  ه وقدره
، وهق يػمي ؽمٜم٣مم ايمِمٝمدأضمد أص٣مزمع يده  ومْمع يمٙمٚمٙمؽدم يقم َمـ إي٣مم  الأولى:

طمغم طمغم إن ؾم٣مء اهلل، وفمٛمد ذيمـؽ نمّمـ٤م اظمٙمـؽ فمـعم  :وم٣مل ،وفمٛمدَم٣م رآه ايمقزير

اظمٙمـؽ زمًـجـ ايمقزير ووم٣مل أيـ اخلغم وايمدم جيري َمــ إصـٌٔمل.. وزمٔمـده٣م أَمـر 

إلم وذهـ٤م  ،طمغم طمغم إن ؾم٣مء اهلل :ايمقزير: وَم٣م ىم٣من َمـ ايمقزير إٓ أن وم٣مل ىمٔم٣مدسمف

   .ايمًجـ

ودم ايمٔم٣مدة: اظمٙمؽ دم ىمؾ يقم مجٔم٥م يذه٤م إلم ايمٛمزه٥م .. ودم آطمـر ٞمزهتـف، ضمـط     

وزمٔمد اؽمؼماضم٥م ومِمغمة دطمؾ اظمٙمؽ ايمٕم٣مزمـ٥م، وىم٣مٞمـ٦م .. رضمٙمف ومري٣ٌم َمـ نم٣مزم٥م ىمٌغمة

٣مزم٥م هب٣م ٞم٣مس ئمٌدون هلؿ صٛمؿ.. وىم٣من ذيمؽ ايمٝمـقم هـق يـقم فمٝمـد اظمُـٖم٣مصمٟمة أن ايمٕم

 . صٛمٚمٜمؿ، وىم٣مٞمقا يٌحثقن فمـ ومرزم٣من يٗمدَمقٞمف يمٙمِمٛمؿ

همقصمدوا اظمٙمؽ وأيمٗمقا ايمٗمٌض فمٙمٝمف يم٘مل يٗمدَمقٞمـف ومرزم٣مٞمـ٣م إلم آهلـتٜمؿ .. وومـد       

رأوا إصٌٔمف َمٗمْمقفم٣م ووم٣ميمقا هذا همٝمف فمٝم٣ٌم وٓ يًتحًـ أن ٞمٗمدَمف ومرزم٣مٞم٣م وأؿمٙمٗمـقا 
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ٛمٜم٣م سمذىمر اظمٙمؽ ومقل ايمقزير فمٛمد ومْمـع إصـٌٔمفضمٝم.هاضمف

. 
زمٔمد ذيمؽ رصمع اظمٙمؽ َمـ ايمرضمٙم٥م وأؿمٙمؼ هاح ايمقزير َمـ ايمًـجـ وأطمـػمه 

زم٣ميمٗمِم٥م ايمتل ضمدشم٦م يمف دم ايمٕم٣مزم٥م .. ووم٣مل يمف همٔمال ىم٣من ومْمـع آصـٌع همٝمٜمـ٣م طمـغما 

طمغم طمـغم إن  رم.. ويم٘مـ اؽمٟميمؽ ؽم٠مال : وأٞم٦م ذاه٤م إلم ايمًجـ ؽمٚمٔمتؽ سمٗمقل

وم٣مل ايمقزير: أٞم٣م وزيـرك ودائـام  .ايمًجـ؟ إلم ؾم٣مء اهلل .. وأيـ اخلغم وأٞم٦م ذاه٤م

َمٔمؽ ويمق مل أدطمؾ ايمًجـ يم٘مٛم٦م َمٔمـؽ دم ايمٕم٣مزمـ٥م، همٟمطمـذين فمٌـ٣مد ايمِمـٛمؿ 

وومدَمقين ومرزم٣مٞم٣م ٔهلتٜمؿ وأٞم٣م ٓ يقصمد يب فمٝمـ٤م.. ويمـذيمؽ دطمـقرم ايمًـجـ 

  .ىم٣من طمغما رم

ـْ  ودم احلدي٧م:  "َوؽَمـٙم َؿ: فَمَٙمْٝمـفِ  اهلل ُ َصـعم   اهلل ِ َرؽُمـقُل  وَمـ٣مَل  :وَمـ٣مَل  ُصـَٜمْٝم٤ٍم  فَم

٣ًٌم ََْمرِ  فَمَج ـِ  ِٕ فُ  َأَْمَرهُ  إِن   اظْم٠ُْمَِم ضََمدٍ  َذاكَ  َويَمْٝمَس  طَمغْمٌ  ىُمٙم  ِٕ   ٓ ـِ  إِ  َأَص٣مزَمْتفُ  إِنْ  يمِْٙمُٚم٠ْمَِم

اءُ  ا هَمَ٘م٣منَ  ؾَمَ٘مرَ  َه  اءُ  َأَص٣مزَمْتفُ  َوإِنْ  يَمفُ  طَمغْمً ا هَمَ٘م٣منَ  َصػَمَ  رَض   (.1)"يَمُف  طَمغْمً

ىم٣من أضمد اظمٙمقك حي٤م أضمد وزراءه، وىم٣من َمالزَم٣م يمف، همٟمراد يقَم٣م أن الثانية: 

ويّمع فمٙمٝمف  ٣ميٚمتحـ وزيره دم حمٌتف، همٟمَمر يقَم٣م ايمْم٣ٌمخ أن يْمٜمل يمف ؿمٔم٣مَم

اظمر، همٖمٔمؾ، وفمٛمدَم٣م ضمي ايمقزير أَمر اظمٙمؽ زم١مضمّم٣مر ايمْمٔم٣مم، ووم٣مل يمٙمقزير 

ف أىمؾ ومٌؾ ذيمؽ، همٟمطمذ ايمقزير دم ىمؾ، وسمٔمٙمؾ اظمٙمؽ فمـ إىمؾ ضمٝم٧ُم أٞم

إىمؾ زمدون أن يُمٔمر اظمٙمؽ زمٟمن ايمْمٔم٣مم همٝمف رء َمر، ضمتك ـمـ اظمٙمؽ أن 
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ؿم٣مهل ايمْمٔم٣مم ومد طم٣ميمػ أواَمره ومل يّمع اظمر دم ايمْمٔم٣مم، همًٟميمف فمـ ذيمؽ 

همٗم٣مل ومد همٔمٙم٦م َم٣م أَمرسمٛمل زمف، هم٣ًمل ايمقزير: هؾ وصمدت دم ايمْمٔم٣مم ؾمٝمئ٣م؟ 

ا أىمٙم٦م وزم٘مثرة؟ همٗم٣مل: أٞم٣م ٓ أٞمٓمر إلم همٟمطمػمه: ٞمٔمؿ وصمدسمف َمرًا؟ همٗم٣مل: ظم٣مذ

 ايمْمٔم٣مم ويم٘مـ اٞمٓمر َمـ أيـ هذا ايمْمٔم٣مم؟ همٜمق ؿمٔم٣مم اظمٙمؽ همٙمذا أىمٙم٦م ىمثغمًا.
 

 الداعي مثل السابح في النهر
ٌْح٣ًم ؿَمـِقيالً   :وصمؾ يٗمقل يمٛمٌٝمف هم٣مهلل       ( ئمٛمـك 1) إِن  يَمَؽ دِم ايمٛم َٜمـ٣مِر ؽَمـ

ح دم ايمٛمٜمـر ٓ يٕمٖمـؾ دومٝمٗمـ٥م واضمـدة ايمدافمل َمثؾ ايم٣ًمزمح دم ايمٛمٜمـر، هم٣ميمـذي يًـٌ

 .(1)، َم٣م نمٖمؾ دم ايمٛمٜم٣مر دومٝمٗم٥م واضمدة فمـ ايمدفمقة إلم اهلل وىمذيمؽ ايمرؽمقل 

 الخداع
 سمتقىمٟم ظم٣مذا ؾمٝمخ، ي٣م: يمف همٗمٝمؾ فمِم٣مه، فمعم يتقىمٟم وهق يٚمًم ىمٌغم ؾمٝمخُرئَل 

، وم٣مل: زمعم، أٞم٣م أفمتٚمد فمعم رصمالي، ويم٘مـ أمحؾ ٦م رصمالك ومقيتكمأيمٝمً ايمٔمِم٣مة فمعم

ىم٣من  ايمُمٝمخ فمعم ايمٖمقر، همُٔمٙمَؿ أٞمف عٙمزيٛم٥م، همٗم٣مم أضمدهؿ، وأطمذ َمٛمف ايمٔمِم٣م همقومايمٔمِم٣م يم

 .يتقىمٟم فمعم ايمٔمِم٣م ٓ فمعم رصمٙمٝمف

يمق ومٙم٦م ٕضمدٞم٣م: أٞم٦م سمٔمتٚمد فمعم ايمدىم٣من أو نمغمه مم٣م  _إٓ َمـ رضمؿ ريب  _هم٘مٙمٛم٣م 

 يٚمٙمؽ َمـ أؽم٣ٌمب ايمرزق، يمٗم٣مل: ٓ ، أٞم٣م أفمتٚمد فمعم اهلل، هم٣مهلل هق ايمرزاق.
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أي ؽم٤ٌم َمـ أؽم٣ٌمب ايمرزق افمؼمض وسمٙمٖمظ زمٟمومقال ٓ سمٙمٝمؼ زمف أو  هم١مذا ازمتقم دم

 زمرزمف.

همٚمـ هٛم٣م فمٙمؿ أٞمف ىم٣من ئمتٚمد فمعم ايم٤ًٌم زمٗمٙمٌف دم ايم٣ٌمؿمـ، ودم ايمٓم٣مهر زم٣ميمٙم٣ًمن فمعم 

 اهلل سمٔم٣ملم.

همٙمٛمحذر هذا اخلداع، ويمٛمٔمٙمؿ أن إؽم٣ٌمب ىمٙمٜم٣م زمٝمد َمًٌٌٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم، وومد 

 ؾ فمْم٣مء وٞمٔمٚم٥م َمٛمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم. ، هم٘مويمدٞم٣م دم هذه احلٝم٣مة وَم٣م ٞمٚمٙمؽ ؾمٝمئ٣م

 اتباع الحبيب
 أضرب لذلك مثالين:

أن أطمرج دم رضمٙم٥م دفمقي٥م دم رم م ىمت٤م اهلل) فمز وصمؾ( 1987دم فم٣مم  :إول

ايمٌٙمد احلٌٝم٤م إلم ومٙمٌل) إردن (، وىم٣مٞم٦م اجلامفم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ َمٌميكم وفمامٞمٝمكم 

 (1) دم ومري٥م ايمدهمٝم٣مٞم٥مظمٖمرق، وديٛم٥م اوومْمريكم، وجتقيمٛم٣م دم زمٔمض ايمٗمرى ايمت٣مزمٔم٥م ظم

ىم٣ميمٔم٣مدة اشمٛمكم، اشمٛمكم،  زمٔمد صالة ايمٔمٌم يمزي٣مرات أهؾ احلل، اٞمْمٙمٗمٛم٣م َمـ اظمًجد

وىمٛم٦م أٞم٣م وؾم٣مب َمـ ومْمر همٟمطمذٞم٣م ايمديمٝمؾ إلم زمٝم٦م دم أؿمراف  ،َمع ىمؾ اشمٛمكم ديمٝمؾ

ذا زم٣ميمُم٣مب ، هم١مايمٗمري٥م ئٌمد فمـ ايمٗمري٥م ومٙمٝمال ، همٚمُمٝمٛم٣م َمـ َمدق َمٔمٌد دم إرض

خ حمٚمد؟ ومٙم٦م: ٞمٔمؿ، وم٣مل: سمرى هذا اظمدق، ومٙم٦م: زمعم، يٗمقل رم: ي٣م ؾمٝمايمٗمْمري 

َمـ ضم٣مد فمٛمف هٙمؽ، وومد ( هق اظمحج٥م ايمٌٝمّم٣مء) وم٣مل: هذا اظمدق دم ايمِمحراء 
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ٌَْٝمَّم٣مِء ، يَمْٝمُٙمَٜم٣م ىَمٛمََٜم٣مِرَه٣م ٓ  )): ( ) أطمػمٞم٣م رؽمقل اهلل سَمَرىْمُتُ٘مْؿ فَمعَم اظَمحّج٥ُم ايْم

 .»  َيِزيُغ فَمٛمَْٜم٣م إِٓ  َه٣ميمٌِؽ 

، وايمْمريؼ ايمقاوح، وهل ؿمريؼ ايمْمريؼ صم٣مدة وهل ٌٝمّم٣مءايم اظمحج٥مو

 همٚمـ ضم٣مد فمـ ؿمريٗمف هٙمؽ. (ايمرؽمقل )

ىم٣من زمٔمض إضم٣ٌمب دم زي٣مرة ، ويم٘مـ اظمزور مل يؼمك هلؿ همرص٥م دم ايم٘مالم ايمث٣مين: 

وأطمذ يت٘مٙمؿ فمـ ايمديـ َمـ َمٛمٓمقره، ضمتك اٞمتٜمك ووم٦م ايمزي٣مرة وومد ِهقا 

٘مٙمؿ ىمٙمٚمتكم، وم٣مل: سمٖمّمؾ، وم٣مل: زم٣مٓٞمٌماف، وم٣مل أضمدهؿ يمٙمٚمزور: أريد أن أسم

زمٝمٛمام رصمؾ دم زمٝمتف، هم١مذا زم٣ميمًامء هتْمؾ زم٣مظمْمر، همخرج إب َمـ اظمٛمزل همقصمد 

همٔمٚمؾ َمدق يمٝمٚمًم همٝمف، همٙمق طمرج ازمٛمف، يٚمًم َمـ  ايمُم٣مرع ممتٙمئ٣م زم٣ميمقضمؾ وايمْمكم،

اظمدق ايمذي ؽم٣مر َمٛمف أزمقه، أم يٚمًم دم ايمقضمؾ وايمْمكم؟ وم٣مل: يٚمًم دم اظمدق، 

، يٚمًم دم اظمدق ايمذي ؽم٣مر همٝمف أزمقه وأطمقه، أم يٚمًم دم ويمقصم٣مء ازمٛمف ايمث٣مين

( َمٜمد ايمْمريؼ ايمقضمؾ وايمْمكم؟، وم٣مل: زمؾ يٚمًم دم اظمدق، وم٣مل : ه٘مذا ايمٛمٌل)

وسمرك إَم٥م فمعم اظمحج٥م ايمٌٝمّم٣مء، وصم٣مء ايمِمح٣مزم٥م وَمُمقا طمٙمٖمف، شمؿ صم٣مء ايمت٣مزمٔمقن 

يم٘مـ ظم٣م َمـ ٞمٖمس ايمْمريؼ ، همٛمجقا وأصٌح٦م ضمٝم٣مهتؿ ؿمٝم٥ٌم.. وطمٙمػ ايمِمح٣مزم٥م وَمُمقا 

 سمرىمٛم٣م اظمًم طمٙمٖمٜمؿ، وَمُمٝمٛم٣م دم ايمقضمؾ وايمْمكم، أصٌح٦م ضمٝم٣مسمٛم٣م ىمام ٞمرى !!!.

 ايمٗمرد وزم٣مئع اخلٚمر

ـ  رصُماًل  أن    يُمقزُمفُ  اخَلٚمرَ  يٌٝمعُ  َوىم٣منَ  ، ايمٌحرِ  دم ََمرىم٤ٌم  يَمفُ  ىم٣منَ  ومٌَٙمُ٘مؿ ىم٣منَ  مِم
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ـَ  اظمرىم٤ِم  دم َم٣م ؿ  اؽمَتت همٙمام   َيٖمٔمُؾ  َم٣م إلم يٛمٓمرُ  وِمردٌ  اظمرىَم٤ِم  دم َمَٔمفُ  َوىم٣منَ  زم٣مظم٣مءِ   َم

رَوةَ  همِمِٔمَد  ايم٘مٝمَس  ايمٗمردُ  أطمَذ  اخلٚمرِ  ٌَحرِ  دم زمديٛم٣مرٍ  يرَمل همجٔمَؾ  ايمذ   دم وديٛم٣مرٍ  ايم

َأهُ  ضمت ك اظمرىَم٤ِم   (.1ٞمِِمٖمكِم) صمز 

ـ   همال ايمٛم٣مِس، أَْمقاَل  يمَِٝمٟمطُمَذ  وطم٣مَدَع: اإلٞم٣ًمنُ  َمَ٘مرَ  إذا  يمف ؽمُٝم٣ٌمَركُ  أٞمف أزمًدا َيُٓم

ِء، هذا دم ٞمٝم٣م دم صَمزاَءهُ  ٣مُل ؽمَٝمٛم زمؾ ايمًم   .وأطِمَرةِ  ايمد 

 َيٌٝمعُ  ىم٣من َرصُماًل  إن  ": وؽمٙم ؿ فمٙمٝمف اهللُ  صعم   ايمٛم ٌل   يٗمقُل  احلدي٧ِم  هذا ودم

ٖمٝمٛم٥َِم، دم وِمْردٌ  وَمٔمف يمف، ؽَمٖمٝمٛم٥َمٍ  دم اخَلْٚمرَ   ً : أي ،"زم٣مظم٣مءِ  اخَلْٚمرَ  َيُمقُب  وىم٣من ايم

، ؽَمٌٝمؾِ  فمعم زم٣مظم٣مءِ  طَمَٙمَْمفُ  ـَ  ىم٣من أٞم ف إَوؽمطِ  دم ايمْم ػَماينِّ  ِرواي٥مِ  ودم ايمِٕمشِّ  إََُمؿِ  َِم

ٌَْٙمٛم٣م: تِِٜمؿ، دم صم٣مئًِزا هذا ىم٣من همُرزم ام وَم ف أو َِمٙم  دُ  أٞم  ـَ  ضِم٘م٣مَي٥مٍ  جُمر   فمٙمٝمف اهللُ صعم   ايمٛم ٌلِّ  َِم

ٌَٝمٜمٗملِّ  ِرواي٥مٍ  دم صم٣مءَ  وومد اخلٚمِر، زَمْٝمعِ  صَمقازِ  فمعم سمُدل   ٓ وؽمٙم ؿ، ف يمٙم  ىُمؾِّ  دم صَمَٔمَؾ  أٞم 

 همَِمِٔمَد  ايم٘مِٝمَس  ايمِٗمْردُ  همَٟمطَمَذ " طم٣ميمٌِص، َْخرٌ  أٞم ف فمعم زم٣مفَمف شمؿ َم٣مءً  ٞمِِمًٖم٣م ِزق  

ْروةَ  ٖمٝمٛم٥مِ  أفْمعم: ئمٛمل "ايمذِّ  ً ٌُف َيًتْمٝمعُ  ٓ ضمٝم٧م ايم  وهَمَتَح " زمف، اإلَْم٣ًمكَ  ص٣مضِم

ٖمٝمٛم٥َِم، دم" َيْرَمٝمفِ : أي ،"همُٝمْٙمٗمٝمفِ  ِديٛم٣مًرا يٟمطُمُذ  همَجَٔمَؾ  ايم٘مِٝمَس،  ً ٌَْحرِ ا دم وِديٛم٣مًرا ايم  يم

ٌَْحِر، دم يمف رَم٣مهُ  همٝمف ايمٛم٣مَس  وطَمَدعَ  نَمش   َم٣م: ئمٛمل "ٞمِِْمٖمكمِ  صَمَٔمَٙمفُ  ضمتك  يمف وسَمَركَ  ايم

ٌَٝمِع، دم زم٣ميمِٕمشِّ  ايمٛم٣مَس  طَمَدعَ  ظمَ ٣م همٜمق َم٣ميمِِف، زم٣موملَ   ايمِٗمْردَ  اهللُ ؽمٙم ط أَْمقاهَلؿ، وأطَمَذ  ايم

 وٓ َيُٕمش   ٓ ضمتك سم٣مصِمٍر: ٘مؾِّ يم وفِمَٓم٥مٌ  فِمػْمةٌ  هذا ودم وهم٣موًم٣م: صمزاءً  َم٣ميمِِف: إسْمالِف  فمعم

ـَ  اظم٣مَل  َأطَمَذ  هم١مذا خَيَْدَع: ، َِم  وزم٣مهَلالكِ  زم٣مخُلْنانِ  فمٙمٝمف حَم٘مقمٌ  هماميُمفُ  ايمِٕمشِّ
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 َمقفمٓم٥م

ـ "٥م مجٝمٙم٥م اؽمٚمٜم٣م رصمؾ َمـ أذاف ايمٌٌمة صم٣مري ىاؾمؼم ًْ  وىم٣مٞم٦م إلم "ضُم

 مج٣مهل٣م اخلالب حتًـ ايمرومص وايمٕمٛم٣مء وايميب زم٣ميمٔمقد.

َمٛمحدرا ٞمحق ايمٌٌمة وصمـ ايمٙمٝمؾ وهدأت ايمريح وم٣مم  همٙمام رىم٤م هب٣م ايمًٖمٝمٛم٥م

هؾ ايمًٖمٝمٛم٥م ووم٣مل: أؽمٚمٔمٝمٛم٣م ي٣م ضمًـ.. همْمٖمٗم٦م سمٕمٛمل وسمرومص أهمقزع اخلٚمر فمقم 

 وسميب زم٣ميمٔمقد وومد شمٚمؾ أهؾ ايمًٖمٝمٛم٥م وأطمذهتؿ ايمٛمُمقة.

 ؾم٣مب ص٣ميمح يٗمرأ ايمٗمرآن وجيتٛم٤م جم٣ميمس ايمٔمِمٝم٣من ٙمسدم ٞم٣مضمٝم٥م ايمًٖمٝمٛم٥م جي

ؽم٣مطمرا: أهي٣م ايمٖمتل هؾ ؽمٚمٔم٦م أهمّمؾ َمـ  .. همٟمومٌؾ فمٙمٝمف ص٣مضم٤م اجل٣مري٥م ووم٣مل

 .هذا؟!!

وم٣مل ايمرصمؾ: اؽم٘متل ي٣م ضمًـ.. ووم٣مل يمٙمٖمتل: ه٣مت َم٣م  وم٣مل ايمٖمتل: ٞمٔمؿ!

ْٞمَٝم٣م وَمٙمِٝمٌؾ َوأطِمَرُة طَمغْمٌ  همٗم٣مل ايمٖمتل زمِمقت مجٝمؾ فمٛمدك.. أؽمٚمٔمٛم٣م.. وُمْؾ ََمَت٣مُع ايمد 

ـِ اسم َٗمك َوَٓ سُمْٓمَٙمُٚمقَن هَمتِٝماًل * َأْيٛمَاَم سَمُ٘مقُٞمق ُؿ اظمَْْقُت َويَمْق ىُمٛمُتْؿ دِم زُمُروٍج ظمَِّ ْا ُيْدِرىم٘م 

ٌُْٜمْؿ ؽَمٝمَِّئ٥ٌم َيُٗمقيُمقْا َهِذِه  ـْ فِمٛمِد اهلّلِ َوإِن سُمِِم ٛم٥ٌَم َيُٗمقيُمقْا َهِذِه َِم ًَ ٌُْٜمْؿ ضَم َُمٝم َدٍة َوإِن سُمِِم َم 

٠ُمٓء ايْمَٗمْقِم َٓ َيَ٘م٣مُدونَ  ـْ فِمٛمِد اهللِّ هَماَم هِلَ ـْ فِمٛمِدَك وُمْؾ ىُمؾًّ َمِّ  . (1)َيْٖمَٗمُٜمقَن ضَمِديًث٣م َِم

همقومٔم٦م أي٥م دم ومٙم٤م ايمرصمؾ.. واٞم٘من هل٣م وارجتػ.. وؽم٘م٤م ىمٟمس اخلٚمر 

 دم اظم٣مء ووم٣مل: أؾمٜمد أن هذا أهمّمؾ مم٣م ىمٛم٦م أؽمٚمع.. أفمٛمدك نمغمه٣م؟! 

ؼ   َووُمؾِ  همٗم٣مل ايمٖمتل:  زمُِّ٘مؿْ  َِمـ احْلَ ٣م  هَمْٙمَٝمْ٘مُٖمرْ  ؾَم٣مءَ  َوََمـ هَمْٙمُٝم٠ْمَِمـ ؾَم٣مءَ  هَمَٚمـ ر   إِٞم 
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اِدوُمَٜم٣م هِبِؿْ  َأضَم٣مطَ  َٞم٣مًرا يمِٙمٓم ٣مظمكِِمَ  فْمَتْدَٞم٣مأَ  َتِٕمٝمُثقا َوإِن ُهَ ًْ  َيُْمِقي ىَم٣مظمُْْٜمؾِ  زماَِمءٍ  ُيَٕم٣مشُمقا َي

اُب  زمِْئَس  ۚ ايْمُقصُمقهَ  َ  . (1 ) َُمْرسَمَٖمًٗم٣م َوؽَم٣مَءْت  ايممم 

هم٣مرسمٔمد ايمرصمؾ.. وؽم٘م٤م مجٝمع اخلٚمر دم ايمٌحر.. وىمن ايمٔمقد.. ووم٣مل: ي٣م 

ٟمٞم٦م ضمرة.. واٞمزوي دم رىمـ ايمًٖمٝمٛم٥م وأطمذ يردد: أؽمتٕمٖمر اهلل.. صم٣مري٥م اذهٌل هم

شمؿ وم٣مل: أهي٣م ايمٖمتل.. هؾ ظمثقم َمـ  .. هذا واهلل أضمًـ مم٣م ىمٛم٦م همٝمف.أؽمتٕمٖمر اهلل

 خمرج؟

همٙمام رآه ايمٖمتل ومد اٞم٘من.. ورق ومٙمٌف.. وطمُمٔم٦م صمقارضمف.. سمال فمٙمٝمف ومقيمف 

٣ٌَمِديَ  َي٣م وُمْؾ  سمٔم٣مرم:  ـَ  فِم هُمقا ايم ِذي ِٜمؿْ  فَمعَم  َأْهَ ًِ ـْ  سَمْٗمٛمَُْمقا ٓ َأْٞمُٖم ٥مِ  َِم  اهلل َ  إِن   اهلل ِ  َرمْحَ

ُٞمقَب  َيْٕمِٖمرُ  فُ  مَجِٝمًٔم٣م ايمذ  ضِمٝمؿُ  ايْمَٕمُٖمقرُ  ُهقَ  إِٞم  همٟمطمذ ايمرصمؾ يرجتػ ويٗمقل:  (1 ) ايمر 

 أؾمٜمد أن اهلل نمٖمقر رضمٝمؿ شمؿ ؾمٜمؼ ؾمٜمٗم٥م همامت..

 ٔمد أي٣مم وَم٣ماهلل يمٗمد وصٙم٦م ايمًٖمٝمٛم٥م إرم ايمٌٌمة زم يٗمقل راوي ايمٗمِم٥م: همق

 ايمرصمؾ.. وٓ طمرصم٦م َمٛمف ريح طمٌٝمث٥م.اٞمتٖمخ صمثامن 

 كيس الجواهر
٣م همقصمد، ايمٖمجر ومٌؾ يمٝمال ايمٌحر ؾم٣مؿمئ فمٙمك رصمؾ صمٙمس ًً  اممٙمقءً  ىمٝم

 ، همٟمفمجٌفيمٌحرا دم هيمٗم٣مأو ايم٘مٝمس هذا َمـ راضمج طمذأو يده همٚمدة، زم٣ميمحج٣مر

 يٗمذف وـمؾ ىطمرأ ةَمر ةايم٘مر همٔم٣مد، ايمٌحر دم سمٗمذف هلو ةايمحج٣مر صقت
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 ايمٌحر.  دم ةاحلج٣مر

 ضمتكه، زمجقار ذيايم ايم٘مٝمس دم َم٣م يتّمح أوزمد اومترب ومد ايمُمٚمس ٞمقر نوىم٣م

 اهذ يمكإ ايمرصمؾ همٛمٓمر، ايمُمٚمس ؾمروم٦مأ وومد ،واضمد رٓضمجإ ايم٘مٝمس دم لزمٗم َم٣م

 ومٌؾ ىم٣مٞم٦م َمـ ايمٌحر دم يمٗم٣مهأ َم٣م ىمؾ أن واىمتُمػ !! "ةصمقهر" ههمقصمد رايمحج

 ىمٛم٦م ئلي٣م يمٕم٣ٌم : ٞمدم ةزمٛمٌر يٗمقل ايمرصمؾ وـمؾ ..!!! ضمج٣مره ؽم٦مويمٝم "صمقاهر"

 فمٙمؿأ ىمٛم٦م يمق وايمٙمف! ! همٗمط زمِمقسمٜم٣م ٕؽمتٚمتع ةضمج٣مر ٞمٜم٣مأ فمٙمك ايمجقاهر ومذفأ

 .! ه٘مذا همٝمٜم٣م همرؿم٦م َم٣م ومٝمٚمتٜم٣م

 ٞمٙمٗمل ايمذي ايمٔمٚمر هق( ايمجقاهر ىمٝمس) ايمرصمؾ، و هذا ىمٙمٛم٣م ايمُمديد يمألؽمػ

 ايمزائؾ ايمدٞمٝم٣م َمت٣مع هق( ايمٚم٣مء صقت)و ،هم٣مئدة دون ؽم٣مفم٥م وراء ؽم٣مفم٥م زمف

 ـمٜمقر هق(  ايمٖمجر ـمٜمقر)ٞمٔمٝمُمٜم٣م، و ايمتل ايمٕمٖمٙم٥م هق(  ايمٙمٝمؾ مـمال) وؾمٜمقاهت٣م، و

 رصمٔم٥م. ٓ ضمٝم٧م اظمقت فمٛمد وذيمؽ احلٗمٝمٗم٥م،

 وتعاونوا
 .!! يمٛمٖمًف ئمٝمش ايمقصمقد هذا دم رء ٓ

 سمٟمىمؾ ٓ وإؾمج٣مر .. ؽمٚم٘مف يٟمىمؾ ٓ وايمٌحر .. َم٣مءه يممب ٓ ايمٛمٜمر

 . وذاتيمٛمٖمًٜم٣م. سمٔمٌؼ ٓ يمذاهت٣م.. وايمزهرة سمممق ٓ شمامره٣م.. وايمُمٚمس

 :.. هم٘مـ َمٔمْم٣مًء  نمغمه٣م يمتخدم إؾمٝم٣مء طمٙمٗم٦م .. يمٌٛمٜم٣م سمممب ٓ ايميع

َٓ  َوايمت ْٗمَقىَٰ  ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا شْمؿِ  فَمعَم  سَمَٔم٣مَوُٞمقا َو   .(1)َوايْمُٔمْدَوانِ  اإْلِ
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ـِ  ـِ  وفَم ـُ ا ":َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل ، فُمَٚمرَ  ازْم  ظُم٠ْمَِم

 َوىُمؾ   َٞمَٖمَٔمَؽ، ؾَم٣مَرىْمَتفُ  وإِنْ  َٞمَٖمَٔمَؽ، ؾَم٣مَوْرسَمفُ  وإِنْ  َٞمَٖمَٔمَؽ، ََم٣مؾَمْٝمَتفُ  إِنْ : ََمٛمَْٖمَٔم٥مٌ 

ءٍ  ـْ  َرْ  .(1)" ََمٛمَْٖمَٔم٥مٌ  َأَْمِرهِ  َِم

 مثل الداعي في صفاته
 ىم٣مجلٌـ٣مل.. ىمـ٣مٕرض.. راد َمتقاوــع ىم٣ميمًـامء.. صٌقر ىم٣مجلٚمؾ.. فم٣مرم

فمٛمـده إحلـ٣مح  ٛمـده أَمـؾ اظمـزارع. .فمٛمـده صـػم ايمِمـ٣مٞمع..فم فمٛمده َمزاج ايمت٣مصمر..

ىم٣ميمُمجر اظمثٚمر.. ؿمـ٣مئع ىم٣مجلـــٛمدي.. َمٛمـتٓمؿ  ٞم٣مهمع احل٣مىمؿ..ر فمٛمده هم٘م ؾ..ايم٣ًمئ

 ٧مٞم٣مهمع ىم٣ميمٕمٝم. ىم٣ميمُمٚمس. ىم٣مظمقـمػ.. َمٛمغم

  زمِـِؾ ىَمْٝمـَػ طُمٙمَِٗمـ٦ْم ـاَمء ىَمْٝمـَػ  * َأهَماَل َيٛمُٓمُروَن إلَِم اإْلِ  ً َوإلَِم ايم

َْرِض ىَمْٝمـَػ ؽُمـْمَِح٦ْم *ُرهمِ  ْٕ ٦ٌَْم * َوإلَِم ا ٣ٌَمِل ىَمْٝمَػ ُٞمِِم ـاَم  َٔم٦ْم * َإلَِم اجْلِ ْر إِٞم  هَمـَذىمِّ

رٌ  ٦َم فَمَٙمْٝمِٜمؿ زمُِٚمَِمْٝمْمِرٍ  *  َأٞم٦َم َُمَذىمِّ ًْ يم

 

 الدنيا كنهر طالوت
ايمدٞمٝم٣م ىمٛمٜمر ؿم٣ميمقت وٓ يٛمجق َمٛمٜم٣م إٓ َمـ مل يممب ، أو انمؼمف نمرهم٥م زمٝمـده ، 

 فمعم ومدر فمْمُمف .ٓ َمـ ذب 
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 الكلمة
 ويمٝمس سم٣مصمر، ىمٙمٚم٥م وصمدت إذا:  همٚمثالً  صمٜمد، وراءه٣م ي٘مقن أن ٓزمد ىمٙمٚم٥م ىمؾ    

 صمٜمـد وراءهـ٣م ويمـٝمس زرافمـ٥م وىمٙمٚم٥م..  جت٣مرة هٛم٣مك همٙمٝمس ، ايمتج٣مرة صمٜمد هٛم٣مك

 وراءهـ٣م يقصمد مل إذا " اهلل إٓ إيمف ٓ " وىمٙمٚم٥م.. َمزروفم٣مت هٛم٣مك همٙمٝمس ايمزرافم٥م،

 .كميٗم يقصمد همال ايمٝمٗمكم، صمٜمد

 مثل الحق والباطل
ديـ ايم٣ٌمؿمؾ ديـ اظمٝم٦م .. واظمٝم٦م حيٚمؾ فمعم أرزمٔم٥م أفمٛم٣مق ، هم٣ميم٣ٌمؿمؾ يٛمتمم ذم 

ايمٔم٣ممل زمٟمرزمٔم٥م أؾمٝم٣مء زم٣مظمٙمؽ .. اظم٣مل .. اظمٛمِم٤م .. ايمٛم٣ًمء .. وديـ احلؼ ديـ احلك .. 

واحلك يٚمُمك فمعم رصمٙمكم .. هم٣ميمديـ يٛمتمم زمُمٝمئكم  :) ايمدفمقة .. وايمدفم٣مء ( ، ومـ٣مل 

شمِّر*ُ وُمْؿ هم١مٞمِذْر *  سمٔم٣ملم ٣َم اظمُْد  ْ  َي٣م َأهي  ـُؾ  ( ووم٣مل سمٔم٣ملم 1)  َوَرزم َؽ هَمَ٘مػمِّ َمِّ ٣َم اظمُْز  َي٣م َأهي 

ْٝمَؾ إِٓ وَمٙمِٝمالً   . (1)* وُمِؿ ايمٙم 

 

 قصة الصبر
 فمزة َمع َمٖمتٝم٣م سم٘مقن أن وسمًتْمٝمع ٞمٖمس، فمزة َمع َمٔمٙمام سم٘مقن أن سمًتْمٝمع

 دافمٝم٥م سم٘مقن أن سمًتْمٝمع ٓ ويم٘مـ ٞمٖمس، فمزة َمع وم٣موٝم٣م سم٘مقن أن ٞمٖمس، وسمًتْمٝمع

 ايمدفمقة َمٝمدان دم اجلزور ؽمقم رأؽمف فمعم اهلل يقوع همرؽمقل ٞمٖمًؽ، زم١مذٓل إٓ
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 . أَم٣مَمف أصح٣مزمف وييب ، ويُمتؿ وييب ، اهلل إلم

زمٚمٌم  ( أمتٝمدة)  نمٚمر َمٝم٦م ومرى إضمدى دم اهلل ؽمٌٝمؾ دم طم٣مرصمكم ىمٛم٣م

 صالح/ايمُمٝمخ ديمٝمقم نوىم٣م يمٙمزي٣مرات، حترىمٛم٣م ايمٔمٌم صالة وزمٔمد اظمحروؽم٥م،

 َمـ( اجل٣مَمقؽم٥م)َم٣مؾمٝمتف يًٗمل وهق ، اظمزارفمكم زمٟمضمد همٚمررٞم٣م ،(اهلل رمحف) زايد

 يمف همٗم٣مل أطمػمين، ىمام ومرازم٥م، صٙم٥م ايمرصمؾ وزمكم زمٝمٛمف وىم٣من ايمْمٙمٚم٥ٌم، ضمقض

 ايمرصمؾ همٗم٣مم واإليامن، اخلغم ىمالم دم ؽمٝم٘مٙمٚمؽ حمٚمد أطمقٞم٣م: صالح/ايمُمٝمخ

 هتٔمرهمٛمل! ويمد ي٣م أٞم٦م: وم٣مل شمؿ ٛمٜم٣م،َم رأؽمف سمْمغم ىم٣مدت صٖمٔم٥م وصمٜمف فمعم زمِمٖمٔمف

ايمتل ٓ أؽمتْمٝمع  زم٣ميمُمت٣مئؿ فمٙمٝمف واهن٣مل وىمذا ىمذا ازمـ ي٣م فم٣ممل، أٞم٣م صم٣مهؾ؟، ي٣م ايمديـ

 إلم زمف وذه٦ٌُم  همٟمطمذسمف ؽم٘م٦م، أن إٓ صالح أطمل َمـ ىم٣من وَم٣م أن أسمٙمٖمظ هب٣م،

 ٕؿمٝم٤م َمٔمف أسم٘مٙمؿ وأطمذُت  احلٗمؾ، هذا ومٛم٣مة دم وصمٙمًٛم٣م احلٗمقل َمـ ضمٗمؾ داطمؾ

( وصػم وحتٚمؾ ذي همٝمٜم٣م ايمٛمٌل )وذت دم زمٝم٣من اظمقاومػ ايمتل أوأطم طم٣مؿمره،

 وىمذاب وجمٛمقن ؽم٣مضمر يمف وومٝمؾ ور،اجلز همرث رأؽمف فمقم أيمٗمل إذى، همٗمد

وأن  ايمٛمٌقة، َمٗم٣مَم٣مت َمـ َمٗم٣مم فمعم حتِمٙم٦م أن وأٞم٦م وؾمتؿ، ورضب وىم٣مهـ،

ؿمريؼ ايمدفمقة دائام َمٖمروش زم٣مٕؾمقاك ٓ زم٣ميمقرود، همٜمٛمٝمئ٣م يمؽ همٟمٞم٦م ايمٝمقم وومع 

 ومٚمٛم٣م شمؿ أذى، أي ُيِمٌف مل وىمٟمٞمف َمٛمممضم٣م، همقصمدسمف ،َمـ ؽمٛم٥م اإليذاءيمؽ 

َمـ  ايمًالم فمٙمٝمف ُأيمٗمل أن اؽمتْمٔم٦م َم٣م! اهلل همق ايمرصمؾ، فمعم َمررٞم٣م شمؿ وحترىمٛم٣م،

 ايمًالم: صقسمف زمٟمفمعم يٗمقل صالح زمٟمطمل هُمجئ٦م ويم٘مٛمل ف ٕطمل،ؾمدة إيذائ

 . ه٘مذا يِمٖمح ايمدافمل فمٚمـ أؽم٣مء إيمٝمف..فمٙمٝم٘مؿ
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 حلّمقر صم٣مء صالح ايمُمٝمخ أن ايمْماموي رو٣م/ُمٝمخايم أطمػمين ويمٗمد     

 إذا ايمذيـ اهلل أويمٝم٣مء ه٠مٓء: ووم٣مل طمٙمٝمؾ َمًٔمد ايمُمٝمخ فمقم   همامل يقَم٣م، ايمُمقرى

 (.واؽمٔم٥م،  همٗمد َم٣مت زم٣محلٚمك  رمح٥م اهلل رمحف)  يٖمتٗمدوا مل نم٣مزمقا وإن ُئمرهمقا مل ضميوا

ًا دم اخلـغم وسمٟمشمغمهـ٣م ومـقي صمـد ،َمٜمٚم٥م صمدًا دم ايمتٟمشمغم فمـعم ايمٛمـ٣مسايمٌٝمئ٥م 

ر، َمثؾ سمٟمشمغم ايمػمد إذا ضمؾ، هم٣ميمٛم٣مس ىمٙمٜمؿ يتٟمشمرون ويٙمًٌقن اظمالزمـس ـوايمُم

ايمتل سمٗمٝمٜمؿ َمٛمف، وىمذيمؽ َمثؾ سمٟمشمغم احلر إذا ضمـؾ، هم٣ميمٛمـ٣مس ىمٙمٜمـؿ يتـٟمشمرون 

!!!همٝمٕمغمون َمالزمًٜمؿ يمتٛم٣مؽم٤م احلر
همٛمجد ايمذيـ ئمٝمُمقن دم ايمٌـقادي يمـٝمس  ،ؿم٣ٌمع ايمٛم٣مس فمعم هل٣م أشمر ىمٌغم وايمٌٝمئ٥م

 ايمِمحراء اجل٣مهم٥م، ضمٝم٧ُم ٓ زرع وٓ َمـ٣مء، ضمٝمـ٧م اجلٌـ٣مل وايمِمـخقر أَم٣مَمٜمؿ إٓ

وإضمج٣مر، همٝمٟمطمذون َمـ صٖم٣مت هذه إؾمٝم٣مء، همتجد دم ؿم٣ٌمفمٜمؿ اجلٖم٣مء وايمٗمقة 

ويٛمـ٣مدي رؽمـقل اهلل وايمٕمٙمٓم٥م، ضمتك ىم٣من يٟمت أضمدهؿ اظمًجد دم فمٜمد ايمٛمٌـل

ُد  َي٣م: َٝمُٗمقْل زم٣مؽمٚمف هم ، فَمز   اهلل ُ ؿُ هَمٛمََٜم٣مهُ  ايْمَٗم٣مؽِمِؿ، َأزَم٣م َي٣م ، حُمَٚم  ـْ  َوصَمؾ   إفِْمَٓم٣مًَمـ٣م َذيمَِؽ، فَم

 َوَهَ٘مـَذا .اهلل ِ َٞمٌِـل   َي٣م اهلل ِ، َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣ميُمقا: وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمفِ  َوؽَماَلَُمفُ  اهلل ِ َصَٙمَقاُت  يمِٛمٌَِٝمِِّف،

ـُ  َوؽَمِٔمٝمُد  جُم٣َمِهٌد، وَم٣مَل  ٌَغْمٍ  زْم  صُم
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زمـؾ جتـد فمٛمـدهؿ اخلـٝمالء رفم٣مة اإلزمؾ يٟمطمذون َمـ صـٖم٣مت اإل أن ضمتك

وايم٘مػم، ضمتك دم َمُمٝمتف جتد طمٖم٥م اإلزمؾ، وىمذيمؽ رفم٣مة ايمٕمـٛمؿ يٟمطمـذون َمــ 

وايمتقاوـع صٖم٣مت ايمٕمٛمؿ جتد فمٛمدهؿ ايمً٘مٝمٛم٥م وايمقوم٣مر

 َٝمالُء دِم َأْهـِؾ ـَرْأُس ايْمُ٘مْٖمِر َٞمْحَق اظْمَُْم ِرِق، َوايْمَٖمْخُر َواخْلُ

ـ٘مِٝمٛم٥َُم دِم َأْهـِؾ ايْمَٕمـٛمَِؿ   ً ـَ َأْهـِؾ ايْمـَقزَمِر، َوايم اِدي ْٝمِؾ، َواإِلزمِِؾ، َوايْمَٖمد  رواه  "اخْلَ

  .(1ايمٌخ٣مري)

ـْ و     ٌَـَؾ  "، وَمـ٣مَل:، َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ َأيِب ُهَرْيَرَة فَم يـاَمُن َيـاَمٍن، َوايْمُ٘مْٖمـُر وِم اإْلِ

اِدي َي٣مُء دِم ايْمَٖمد  ٘مِٝمٛم٥َُم دِم َأْهِؾ ايْمَٕمٛمَِؿ، َوايْمَٖمْخُر َوايمرِّ  ً ِق، َوايم ْٝمـِؾ اظْمَمْمِ ـَ َأْهـِؾ اخْلَ

 (.1. رواه َمًٙمؿ )"َوايْمَقزَمرِ 

ـِ ، َأن   َأيبوفمـ        مْحَ ٌِْد ايمر  ـُ فَم ، ، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمـقَل اهلل ِ َأزَم٣م ُهَرْيَرَة ؽَمَٙمَٚم٥َم زْم

ـ٘مِٝمٛم٥َُم دِم َأْهـِؾ ايْمَٕمـٛمَِؿ،  "َيُٗمقُل:  ً ـَ َأْهـِؾ ايْمـَقزَمِر، َوايم اِدي ـَٝمالُء دِم ايْمَٖمـد  ايْمَٖمْخُر َواخْلُ

ْ٘مَٚم٥ُم َياَمٞمِٝم ٥ٌم 
 (.4()3. رواه َمًٙمؿ ) "َواإِلياَمُن َياَمٌن َواحْلِ

ـْ        ـِ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  وفَم  َرفَمـك إِٓ   َٞمٌِٝمًّـ٣م اهلل ُ زَمَٔمـ٧َم  ََمـ٣م  "  وَمـ٣مَل:  ايمٛم ٌِـلِّ  فَمـ
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 َْٕهؾِ  وَمَراِريطَ  فَمعَم  َأْرفَم٣مَه٣م ىُمٛم٦ُْم  َٞمَٔمؿْ   "  هَمَٗم٣مَل: َوَأْٞم٦َم  َأْصَح٣مزُمفُ  هَمَٗم٣مَل   .  "  ايْمَٕمٛمَؿَ 

٥مَ   . (1)  "  ََم٘م 

 وخم٣ميمْم٥م ايمدافمل يمٌٝمئ٥م ايمٕمٛمؿ ضمتك يتحِمـؾ فمـعم َمـزاج ايمـدافمل: همٚمـزاج     

 يمٛمممـ آٞمتُمـ٣مر َمزاصمـف دافملايمـ وىمـذيمؽ اظمٛم٣مهمع، يمتحِمٝمؾ آٞمتُم٣مر ايمٕمٛمؿ

 اهلداي٥م.

 فمعم إَم٥م مجع ايمدافمل وَمزاج وايم٘مأل، اظم٣مء فمعم ايمٕمٛمؿ مجع ايمرافمل وَمزاج     

 .واهلدى ايمديـ

 ورمحتٜمـ٣م هبـ٣م، وايمرهمؼ فمٙمٝمٜم٣م، وايمُمٖمٗم٥م ايمٕمٛمؿ، فمعم ايمِمػم ايمرافمل وَمزاج     

 ٥موايمُمٖمٗم ايمٛم٣مس، َمـ إذى فمعم ايمِمػم َمزاصمف ايمدافمل وىمذيمؽ هب٣م، وايمٔمٛم٣مي٥م

 .إيمٝمٜمؿ واإلضم٣ًمن ورمحتٜمؿ اهلل، فمذاب َمـ فمٙمٝمٜمؿ

 يتٔمٌٜمـ٣م َمـ٣م وجيٛمٌٜمـ٣م وايم٘مـأل، وايمٔمُمـ٤م اظمـ٣مء أَم٣مىمـ ايمٕمٛمؿ يقرد وايمرافمل    

 واهلـدى، ايمٛمجـ٣مة ؽمـٌؾ دم زم٣مَٕمـ٥م ايمًغم َمزاصمف ايمدافمل وىمذا فمٙمٝمٜم٣م، ويُمؼ

 وايمردى. اهلٙم٘م٥م َمقاؿمـ فمـ وإزمٔم٣مده٣م

وضمٖمٓمٜمـ٣م، وزمـذل وَمزاج ايمرافمل أٞمف ئمٝمش صمـؾ وومتـف دم طمدَمـ٥م ايمٕمـٛمؿ 

إلم  ي٥مرـومتف َمــ أصمـؾ هدايـ٥م ايمٌُمـاظمٛم٣مهمع هل٣م، وىمذيمؽ ايمدافمل ئمٝمش ىمؾ و
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 .اظمًتٗمٝمؿ. ايمْمريؼ

 صـٖم٥م همٝمـف سمـٟمت اإلزمـؾ يرفمـك هم٣ميمذي :َم٠مشمرة فمعم َمـ ئمٝمش همٝمٜم٣م وايمٌٝمئ٥م

 دم ي٘مـقن ايمـذي يمـذيمؽ ايمتقاوع، صٖم٥م همٝمف سمٟمت ايمٕمٛمؿ يرفمك وايمذي ايم٘مػم،

 َوَيْٖمَٔمُٙمـقنَ  َأََمـَرُهؿْ  ََم٣م اهلل َ َئْمُِمقنَ  َٓ :ذيـايم اظمالئ٘م٥م صٖم٥م همٝمف سمٟمت اظمًجد

ُؿ خَي٣َمهُمقنَ  ُي٠ْمََمُرونَ  ََم٣م ـ َرهب   ُي٠ْمََمُرونَ  ََم٣م َوَيْٖمَٔمُٙمقنَ  هَمْقوِمِٜمؿْ  َمِّ

 وزمـذل وضمٖمٓمٜمـ٣م، ايمٕمـٛمؿ طمدَمـ٥م دم وومتـف صمـؾ ئمٝمش أٞمف ايمرافمل وَمزاج

 إلم ي٥مرـايمٌُمـ هدايـ٥م أصمـؾ َمــ وومتف ىمؾ ئمٝمش ايمدافمل وىمذيمؽ هل٣م، اظمٛم٣مهمع

ـْ  َرؽُمقٌل  صَم٣مءىُمؿْ  يَمَٗمْد اظمًتٗمٝمؿ ايمٌماط ُ٘مؿْ  َمِّ ًِ  فَمٛمِـت ؿْ  ََمـ٣م فَمَٙمْٝمـفِ  فَمِزيزٌ  َأٞمُٖم

ضِمٝمؿٌ  َرُؤوٌف  زم٣ِمظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿ ضَمِريٌص  ر 
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 أمثلة تضرب لبيان أهمية البيئة
دم ايمًـ٘مر  ؾمـٗمٝمٜم٣م ىيمـق ومًـٚمتٜم٣م ٞمِمـٖمكم وووـٔم٦م اضمـداجلزرة الأول:

ص٣مرت َمريب، وايمُمؼ أطمر دم اظمٙمح صـ٣مرت خمٙمـؾ، ىمـؾ ضمًـ٤م ايمٌٝمئـ٥م ايمتـل 

 طم٣ميمْمٜم٣م وفم٣مش همٝمٜم٣م

ايمًٚمؽ دم ايمٌحـ٣مر واظمحٝمْمـ٣مت وهـؿ يِمـْم٣مدون  صٝم٣مدي يمق ٞمٓمرٞم٣م إلم الثاني:

ايمًٚمؽ ٞمجدهؿ يّمٔمقن إؽمامك دم ايمثالصم٣مت داطمؾ ايمًٖمـ، همـ١مذا طمرصمـقا إرم 

شمالصم٥م ايمًـٝم٣مرة، شمـؿ يّمـٔمٜم٣م دم شمالصمـ٥م اظمقاٞمئ أطمذه٣م سم٣مصمر اجلٚمٙم٥م ووؤمٜم٣م دم 

اظمحؾ، همٝمٌٝمٔمٜم٣م إرم سم٣مصمر ايمتجزئ٥م، وىمـذيمؽ يّمـٔمٜم٣م سمـ٣مصمر ايمتجزئـ٥م دم ايمثالصمـ٥م 

داطمؾ حمٙمف، شمؿ يٌٝمٔمٜم٣م يمألىم٣مل.. همٛمجد ايمًٚمؽ يٛمٗمؾ َمـ زمٝمئ٥م إرم زمٝمئ٥م ضمتك يِمـؾ 

إرم اظمًتٜمٙمؽ

 زمٝمئت٣من يمٙمحٖم٣مـم٥م: :الثالث

ٓ يٟمت همٝمٜم٣م ايمروح، ويم٘مـ يمـق ايمٌٝمّم٥م دم ايمثالصم٥م همٜمل دم زمٝمئ٥م احلٖم٣مـم٥م ويم٘مـ 

وؤمٛم٣م ايمٌٝمّم٥م حت٦م أصمٛمح٥م ايمدصم٣مصم٥م همٜمل دم احلٖم٣مـم٥م ويٟمت همٝمٜم٣م ايمـروح، همٌٔمـد 

واضمد وفممميـ يقَم٣م، خيرج َمٛمٜم٣م ايم٘مت٘مقت، وَمٔمف صٖم٣مت ايمدصم٣مصمـ٥م، هم٘مـذيمؽ 

فمٛمدَم٣م ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل وٞمٚم٘م٧م دم زمٝمئ٥م اظمًجد، وٞمجٙمس دم ضمٙمٗم٣مت ايمتٔمٙمـٝمؿ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل وَم٣مَل َرؽُمـقُل اهلل ِ )حت٦م أصمٛمح٥م اظمالئ٘م٥م، ىمام دم ا  "(:حلدي٧م فَم

ىْمِر هَم١مَِذا َوصَمُدوا وَمْقًَم٣م َيْذىُمُروَن  قَن َأْهَؾ ايمذِّ ًُ َ٘م٥ًم َيُْمقهُمقَن دِم ايمْم ُرِق َيْٙمَتِٚم
إِن  هللِ ِ ََماَلئِ
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قا إلَِم ضَم٣مصَمتُِ٘مْؿ وَمـ٣مَل: ـقهَنُْؿ زمِـٟمَ  "اهلل َ سَمٛم٣َمَدْوا َهُٙمٚم  ْٞمَٝم٣م هَمَٝمُحٖم  ـاَمِء ايمـد   ً صْمٛمَِحتِِٜمْؿ إلَِم ايم

ٌُِّحقَٞمَؽ  ـ ًَ ٣ٌَمِدي وَمـ٣ميُمقا َيُٗمقيُمـقَن ُي ْؿ َوُهَق َأفْمَٙمُؿ َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م َيُٗمقُل فِم ُ ْؿ َرهب  َٟمهُلُ ًْ وَم٣مَل هَمَٝم

 َٓ ُدوَٞمَؽ وَم٣مَل هَمَٝمُٗمقُل َهْؾ َرَأْويِن وَم٣مَل هَمَٝمُٗمقيُمقَن  وَٞمَؽ َوحَيَْٚمُدوَٞمَؽ َوُيَٚمجِّ ُ  َواهلل ِ َوُيَ٘مػمِّ

ٌَـ٣مَدًة  ََم٣م َرَأْوَك وَم٣مَل هَمَٝمُٗمقُل َوىَمْٝمَػ يَمْق َرَأْويِن وَم٣مَل َيُٗمقيُمقَن يَمْق َرَأْوَك ىَم٣مُٞمقا َأؾَمد  يَمَؽ فِم

ـَٟميُمقيِن وَمـ٣مَل  ًْ ـٌِٝمًح٣م وَمـ٣مَل َيُٗمـقُل هَمـاَم َي ًْ ِٚمٝمـًدا َوَأىْمَثـَر يَمـَؽ سَم َوَأؾَمد  يَمَؽ مَتِْجٝمًدا َوحَتْ

ٛم ٥مَ  َٟميُمقَٞمَؽ اجْلَ ًْ َٓ َواهلل ِ َي٣م َربِّ ََم٣م َرَأْوَهـ٣م وَمـ٣مَل  َي وَم٣مَل َيُٗمقُل َوَهْؾ َرَأْوَه٣م وَم٣مَل َيُٗمقيُمقَن 

ُْؿ َرَأْوَه٣م ىَم٣مُٞمقا َأؾَمد  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضِمْرًصـ٣م  ُْؿ َرَأْوَه٣م وَم٣مَل َيُٗمقيُمقَن يَمْق َأهن  َيُٗمقُل هَمَ٘مْٝمَػ يَمْق َأهن 

٣ًٌم َوَأفْمَٓمَؿ همِٝمَٜم٣م َرنمْ  ٣م ؿَمَٙم ـْ ايمٛم ـ٣مِر وَمـ٣مَل َوَأؾَمد  هَلَ ُذوَن وَم٣مَل َيُٗمقيُمقَن َِمـ ٥ًٌَم وَم٣مَل هَمِٚمؿ  َيَتَٔمق 

َٓ َواهلل ِ َي٣م َربِّ ََم٣م َرَأْوَهـ٣م وَمـ٣مَل َيُٗمـقُل هَمَ٘مْٝمـَػ يَمـْق  َيُٗمقُل َوَهْؾ َرَأْوَه٣م وَم٣مَل َيُٗمقيُمقَن 

ـ٣م خَم٣َمهَمـ٥ًم وَمـ٣مَل هَمَٝمُٗمـقُل َرَأْوَه٣م وَم٣مَل َيُٗمقيُمقَن يَمْق َرَأْوَه٣م ىَم٣مُٞمقا َأؾَمد  َِمٛمَْٜم٣م همَِراًرا وَ  َأؾَمد  هَلَ

ـْ اظماََْلئَِ٘م٥ِم همِٝمِٜمْؿ هُماَلٌن يَمْٝمَس َِمـٛمُْٜمْؿ  ْؿ وَم٣مَل َيُٗمقُل ََمَٙمٌؽ َِم هَمُٟمؾْمِٜمُدىُمْؿ  َأينِّ وَمْد نَمَٖمْرُت هَلُ

ُٜمْؿ  ًُ َٓ َيُْمَٗمك هِبِْؿ صَمٙمِٝم ٣مُء  ًَ َٙم ٣مصَم٥ٍم وَم٣مَل ُهْؿ اجْلُ اَم صَم٣مَء حِلَ  .ايمٙمٖمظ يمٙمٌخ٣مري.إِٞم 

ـ٣م همِٝمـِف ِذىْمـٌر  فلماب نحا ا المكة اة         ًً
) هَم١مَِذا َوصَمـُدوا جَمْٙمِ

ـاَمِء   ً وَمَٔمُدوا ََمَٔمُٜمْؿ َوضَمػ  زَمْٔمُّمُٜمْؿ زَمْٔمًّم٣م زمَِٟمصْمٛمَِحتِِٜمْؿ ضَمت ك َيْٚمَٙمُئقا ََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوزَمكْمَ ايم

ْٞمَٝم٣م (  قهَنُْؿ زمَِٟمصْمٛمَِحتِِٜمْؿ ايمد  ) هَمَٝمُحٖم 
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ْٞمَٝم٣م (: اَمِء ايمد   ً  إلَِم ايم

 
وزمٔمد ايمرصمقع َمـ اخلروج ٞمٗمـٝمؿ زمٝمئـ٥م اإليـامن دم ايمٌٝمـ٦م زم١موم٣مَمـ٥م ضمٙمٗمـ٥م 

ٔمٙمٝمؿ، ودم اظمًجد زم١موم٣مَم٥م ايمُمقرى واجلقيم٥م اظمٗم٣مَمٝم٥م، واجلقيمـ٥م آٞمتٗم٣ميمٝمـ٥م، ايمت

وسمٖمريغ ووم٦م يقَمل يمٙمـدفمقة، وومـراءة ايمٗمـرآن وأذىمـ٣مر ايمِمـ٣ٌمح واظمًـ٣مء، 

وٞمٌمة اجلامفم٣مت

ضمتك يِمح٤م هم٣مؽمدًا، هم١مذا ص٣مضمٌف أهمًده َمثؾ َمٝم٣مه  يٌٗمك ايمِم٣ميمح ص٣محل٣مً  الرابع:

 طم٣ميمْمتف َمٙمح٦م وهمًدت إهن٣مر سم٘مقن فمذزم٥م خت٣ميمط َم٣مء ايمٌحر، هم١مذا
َمثؾ ايمرصمـؾ ايمـذي وومـػ حتـ٦م بيئاة الاينيب   واإلٞم٣ًمن دم زمٝمئتف :خامسال

زمرج َمرسمٖمع فم٣مٍل، شمؿ صقب ايمٛمٓمر ٕفمعم، همٝمخٝمؾ إيمٝمف أن هذا ايمـػمج ؽمـقف يٗمـع 

فمٙمٝمف، ويم٘مـ إذا زَمِٔمَد فمٛمف وٞمٓمر إيمٝمف وصمده صٕمغما.. وه٘مذا اإلٞم٣ًمن دم زمٝمئتف َيْ٘مـػُمُ 

وَم٣ًمئٙمٜم٣م وأضمقاهل٣م، ويم٘مـ إذا سمرك هذه ايمٌٝمئـ٥م وحتـرك دم دم فمٝمٛمٝمف َمُم٣منمؾ ايمدٞمٝم٣م 

ؽمٌٝمؾ اهلل وصمٙمس دم زمٝمئ٥م اإليامن زمٔمٝمدا فمـ اظم٣مدي٣مت واظمحًقؽم٣مت واظمُمـ٣مهدات، 

وسم٘مٙمؿ ىمثغمًا دم ايمدفمقة إلم اهلل، وأىمثر َمـ ذىمر ايمٕمٝمٌٝم٣مت، هم١مٞمف يتجعم أَم٣مَمف ايمٕمٝم٤م 

واحلـقض وسمْمـ٣مير اجلٛم٥م وايمٛم٣مر وايمٗمػم واحلممـ واحلًـ٣مب واظمٝمـزان وايمِمــراط 

 .  ايمِمحػ، همٝمِمٕمر أَم٣مَمف َم٣ًمئؾ ايمدٞمٝم٣م وأضمقاهل٣م وَمُم٣مىمٙمٜم٣م
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سمزيد اإلٞم٣ًمن صالزم٥م دم ديٛمف فمٛمد ايمٖمتـ، َمث٣مل احلٙمٝمـ٤م  ايمٌٝمئ٥م اإليامٞمٝم٥م السادس:

يمق أطمذٞم٣مه َمـ شمدي اجل٣مَمقؽم٥م أو ايمٌٗمرة، وومٌؾ أن ٞمجٔمؾ يمف زمٝمئ٥م ووـٔمٛم٣مه دم اظمـ٣مء 

دم آٞمٝم٥م ظمدة أيـ٣مم شمـؿ اؽمـتخرصمٛم٣م َمٛمـف  جتده خيتٙمط زم٣مظم٣مء، أَم٣م إذا أطمذٞم٣مه ووؤمٛم٣مه

ايمززمد، وأطمذٞم٣م هذا ايمززمد ووؤمٛم٣مه دم اظم٣مء جتده مل يتٟمشمر زم٣مظم٣مء ومل خيـتٙمط زمـف، زمـؾ 

  .هق ي٠مشمر دم اظم٣مء، همتجد زمٔمد ايمدوائر َمـ ايمًٚمٛم٥م فمعم وصمف اظم٣مء
سُمُمٔمر اإلٞم٣ًمن زم٣ميمتٗمِمـغم، ويٌـدأ دم حم٣مؽمـ٥ٌم ٞمٖمًـف، ايمٌٝمئ٥م اإليامٞمٝم٥م الثامن:

ٌُْد  همٔمـ ـُ زَمْ٘مٍر، وَم٣مَل: فَم ـْ فَمَرهَم٥َم، هَمَٗم٣مَل رِم: َي٣م زُمٛمَـل   َأهَمّْم٦ُم  اهلل ِ زْم ، يَمـْقٓ َأينِّ ََمَع َأيِب َِم

ْؿ   .  "همِٝمِٜمْؿ ، يَمَرصَمْقُت َأْن ُيْٕمَٖمَر هَلُ
ٌَِٕمـل ىَمَذيمَِؽ : ومٙم٦م – فمٙمٝمٜم٣م سمٔمٙمٝمٗم٣م –ايمذهٌل  اإلَم٣مم وم٣مل ٌْـدِ  َيٛمْ  ُيـْزِريَ  َأنْ  يمِْٙمَٔم

فِ  فَمعَم  ًِ   ِّمَٚمَٜم٣مَوهَيْ  َٞمْٖم
ـْؿ َٓ {يٓمـ اإلٞم٣ًمن أٞمف َمِمٙمح وهق َمٖمًد اإليامن زمٝمئ٥م وزمٕمغم َوإَِذا وِمٝمـَؾ هَلُ

ُْؿ ُهؿُ  ـُ َُمِْمٙمُِحقَن * َأٓ إهِن  اَم َٞمْح ُدوْا دِم إَْرِض وَم٣ميُمقْا إِٞم  ًِ ُدوَن َويَم٘مِــ ٓ  سُمْٖم ًِ اظمُْْٖم

ـْؿ {ءيُمٔمر زمٟمن ايمديـ ؽمـٖم٣مه٥م، وأن أهٙمـف ؽمـٖمٜم٣م}َيُْمُٔمُرونَ  َوإَِذا وِمٝمـَؾ هَلُ
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ـَٖمَٜم٣مء َويَم٘مِــ ٓ  آَِمٛمُقْا ىَماَم   ً ُـْؿ ُهـُؿ ايم َٖمَٜم٣مء َأٓ إهِن   ً ـَ ايم ـُ ىَماَم آََم ـَ ايمٛم ٣مُس وَم٣ميُمقْا َأُٞم٠ْمَِم آََم

 }َئْمَٙمُٚمقنَ 
ـ٣مٍر {وىمذيمؽ زمٕمغم ايمٌٝمئ٥م اإليامٞمٝم٥م يٟمت همٝمف ايم٘مػم ٛمُْف طَمَٙمْٗمَتٛمِـل َِمــ ٞم  َأَٞم٣ْم طَمغْمٌ َمِّ

 }ْٗمَتُف َِمـ ؿمكِمٍ َوطَمٙمَ 
ـاَم {ضمـ٤م اظمـ٣ملوىمذيمؽ زمٕمغم ايمٌٝمئ٥م اإليامٞمٝم٥م يٟمت همٝمـف ايمٗم٣مروٞمٝمـ٥م وَمـ٣مَل إِٞم 

ـْ ُهـَق  ـَ ايْمُٗمـُروِن ََمـ ٌْٙمِِف َِمـ ُأوسمِٝمُتُف فَمعَمَٰ فِمْٙمٍؿ فِمٛمِدي َأَومَلْ َئْمَٙمْؿ َأن  اهلل َ وَمْد َأْهَٙمَؽ َِمـ وَم

ًة َوَأىْمَثُر مَجْٔمً  َٟمُل فَمـ ُذُٞمقهِبُِؿ اظمُْْجِرَُمقنَ َأؾَمد  َِمٛمُْف وُمق  ًْ َٓ ُي  }٣م َو
ـ َوَهـِذِه {وىمذيمؽ زمٕمغم ايمٌٝمئ٥م اإليامٞمٝم٥م سمٟمت همٝمف ايمٖمرفمقٞمٝم٥م َأيَمْٝمَس رِم َُمْٙمُؽ َِمٌْمَ

ونَ  ٌٌِْمُ تِل َأهَماَل سُم ـْ حَتْ ِري َِم هَْن٣َمُر جَتْ ْٕ  }ا
وٓ يٚم٘مـ إصالح ايمًمء دم زمٝمئ٥م آؽمتٔمامل، همٚمثال

إصالح ايمًٝم٣مرة دم زمٝمئ٥م آؽمتٔمامل فمـعم ايمْمريـؼ ايمًــريع، ويم٘مــ يٚم٘مـ  

ٞمٛمٗمٙمٜم٣م إلم ورؾم٥م اظمٝم٘م٣مٞمٝم٘م٣م أو ورؾم٥م ايمًٚم٘مرة

َوُهـَق وىمذيمؽ ايمٖمٙمؽ سمًتٔمٚمؾ دم ايمٌحر، وٓ سمًتْمٝمع ايمًغم زمدون اظم٣مء (1

َتْخِرصُمقْا َِمٛمُْف ضمِ  ًْ ٣م َوسَم اًم ؿَمِريًّ ٌَْحَر يمَِتْٟمىُمُٙمقْا َِمٛمُْف حَلْ َر ايْم ـقهَن٣َم َوسَمـَرى ايم ِذي ؽَمخ  ًُ ٌَ ْٙمَٝم٥ًم سَمْٙم
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ُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُروَن  ٌَْتُٕمقْا َِمـ هَمّْمٙمِِف َويَمَٔمٙم  ويم٘مـ إذا فمْم٦ٌم ايْمُٖمْٙمَؽ ََمَقاطِمَر همِٝمِف َويمَِت

ايمٖمٙمؽ وزمدأت يٓمٜمر همٝمٜم٣م زمٔمض ايمثٗمقب همال يٛمٖمع إصالضمٜم٣م دم َم٘مـ٣من اؽمـتٔمامهل٣م 

ِمٙمٝمح ايمًـٖمـ، دم ايمٌحر، زمؾ جي٤م إطمراصمٜم٣م َمـ ايمٌحر وايمذه٣مب هب٣م إلم ورؾم٥م سم

 وزمٔمد إصالضمٜم٣م ٞمٗمقم زم١مفم٣مدهت٣م إلم َم٘م٣من آؽمتٔمامل دم ايمٌحر.

وومػ دم وضمؾ وؿمـكم، وأراد أن يٕمًـؾ ومدَمٝمـف، همـال  ٣موىمذيمؽ يمق أن إٞم٣ًمٞم (3

ذيمؽ إٓ إذا طمرج َمـ ايمقضمؾ وايمْمكم، ٕٞمـف يمـق نمًـؾ إضمـدى رصمٙمٝمـف،  يًتْمع

وه٘مذا  َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف، رى همرهمٔمٜم٣م، همٝمّمع إولم همتٔمقد إلموأراد أن يٕمًؾ إطم

ىمٙمام رهمع إضمدى رصمٙمٝمف يمٝمٕمًٙمٜم٣م ووع إطمرى، همال يًتْمٝمع أن يٕمًـؾ رصمٙمٝمـف 

ويمق زم٣مظم٣مء ايم٘مثغم، ويم٘مـ يمـق طمـرج َمــ ايمْمـكم همٗمٙمٝمـؾ َمــ اظمـ٣مء ي٘مٖمـل يمٕمًـؾ 

رصمٙمٝمف.. همٜم٘مذا دم زمٝمئ٥م ايمٖم٣ًمد ٓ يًتْمٝمع اإلٞم٣ًمن أن ُيِمٙمح ٞمٖمًف، ويم٘مـ زم٣ميمٌٔمد 

اإليـامن يمقومـ٦م َمـ٣م همتٛمِمـٙمح فمـ سمٙمؽ ايمٌٝمئ٥م واظم٘م٧م دم زمٝمئ٥م اإليامن َمـع صـح٥ٌم 

 .ٞمٖمًف، وومد صمرزمٛم٣م ذيمؽ

وزمٝمئ٥م اؽمتٔمامل اإلٞم٣ًمن ) ايمٌٝم٦م، واظمتجـر واظمِمـٛمع وايمُمــرىم٥م وايمقرؾمـ٥م (، ٓ     

يًتْمٝمع اإلٞم٣ًمن أن ُيِمٙمح ٞمٖمًف همٝمٜم٣م ويم٘مـ فمٙمٝمف أن خيرج َمٛمٜم٣م ويذه٤م ظمدة َمــ 

ايمزَمـ يتحـرك َمــ َمًـجد إلم َمًـجد) زمٝمئـ٥م اإلصـالح(، همٙمـام يرصمـع إلم زمٝمئـ٥م 

 .ؽمتٔمامل يٚمًم صحٝمح٣م وهمؼ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥مآ
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 أهمية الحركة
رضزمقا َمثال ِٕهٝم٥م احلرىم٥م: زمٟمٞمف دائام اظمتحرك يـ٠مشمر دم ايمًـ٣مىمـ، همٚمـثال يمـق 

أيمٗمٝم٦م زمٗمْمٔم٥م َمـ ضمجر ويمق ىم٣مٞم٦م صٕمغمة فمعم زصم٣مج يم٘منسمف، َمـع أن ايمزصمـ٣مج 

 أومقى َمٛمٜم٣م، ٕن احلجر َمتحرك وايمزصم٣مج ؽم٣مىمـ.

 اظمتحرك. هم٣ميمدافمل اظمتحرك ي٠مشمر دم نمغم 

 الدنيا وخطرها
اظمثؾ إول: ايمذي يٚمًم دم اظم٣مء ٓ زمد أن يٌتؾ، ىمذيمؽ ايمذي يٚمُمـل دم ايمـدٞمٝم٣م ٓ 

 زمد أن يتٟمشمر هب٣م.. همٙمذا ٞم٘مقن ضمريِمكم أٓ سمدطمؾ ايمدٞمٝم٣م دم ومٙمقزمٛم٣م.

دم َمُمـ٘مٙم٥م.. أَمـ٣م دم ايمٗمٙمـ٤م همٜمٛمـ٣م  هم٣ميمدٞمٝم٣م دم ايمٝمد َم٣م دم َمُم٘مٙم٥م، دم اجلٝم٤م َم٣م

 َم٘مٚمـ اخلْمر.

: ايمدٞمٝم٣م َمثؾ ايمٔمرؽم٥م هم١مهن٣م سمٓمؾ متص دم ايمدصم٣مصمـ٥م، همـ١مذا همرنمـ٦م َمــ اظمثؾ ايمث٣مين

ؾمـٕمؾ دم ايمِمـ٣ٌمح  ،رَمط دم اإلٞمًـ٣منٜم٣م سمؼمىمٜم٣م .. هم٘مذيمؽ ايمـدٞمٝم٣م سمٓمـؾ متـضم٣مصمت

وؾمٕمؾ دم اظم٣ًمء، ص٣ٌمح اخلغم ي٣م ورؾم٥م َم٣ًمء اخلغم ي٣م همرؾم٥م، وه٘مذا ضمتـك يٟمسمٝمـف 

{ومـ٣مل سمٔمـ٣ملماظمقت همٝمجد ٞمٖمًف ؿمرحي٣م زمكم يدي رزمف همٗمغما َمـ إفمامل ايمِم٣محل٥م، 
٣م همِٝماَم سَمَرىْمـ٦ُم  * وَم٣مَل َربِّ اْرصِمُٔمقنِ  ضَمت ك إَِذا صَم٣مَء َأضَمَدُهُؿ اظمَْْقُت  يَمَٔمقمِّ َأفْمَٚمُؾ َص٣محِلً

ٌَْٔمُثقنَ  ِٜمْؿ زَمْرَزٌخ إلَِم َيْقِم ُي
ـْ َوَرائِ ُٙمَٜم٣م َوَِم

٣َم ىَمٙمَِٚم٥ٌم ُهَق وَم٣مئِ  } ىَمال  إهِن 
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 الدعوة للداعي
، همـٟموٓ: وادد َمـ دفمقسمف، اهتدى ايمٛمـ٣مس أو مل هيتـايمدافمل هق أول َمـ يًتٖمٝم

ـَ صَم٣مَهـُدوا :يٟمطمذ أصمر ايمدٓيم٥م فمعم اهلل ىم٣مَمال، شم٣مٞمٝم٣م: يتحِمؾ فمعم اهلداي٥م َوايم ـِذي

ٛمكِمَ  ًِ ٌَُٙمٛم٣َم َوإِن  اهلل َ ظمَََع اظمُْْح    ورضزمقا يمذيمؽ إَمث٣مل: .(1)همِٝمٛم٣َم يَمٛمَْٜمِدَيٛم ُٜمْؿ ؽُم

 صمع إيمٝمؽ.إذا أيمٗمٝم٦م زم٣ميم٘مرة فمعم احل٣مئط سمر .1

 إذا ٞم٣مدي٦م زمٟمفمعم صقسمؽ دم واٍد ؽمتجد صدى صقسمؽ يرصمع إيمٝمؽ. .1

 ه ومٌؾ اظمٛمديؾ.ايمذي يٕمًؾ اظمٛمديؾ، سمٛمٓمػ يدا .3

 أذن ايمدافمل وومٙمٌف أومرب إيمٝمف َمـ أذن وومٙم٤م اظمدفمق. .4

 أهمية الدين
ذىمروا زمٔمض إَمثٙم٥م ِٕهٝم٥م ايمديـ دم ضمٝم٣مة اإلٞمًـ٣من ٞمـذىمر َمٛمٜمـ٣م فمـعم ؽمـٌٝمؾ 

 اظمث٣مل:

 يمٛمُمؼمي ىمٝمٙمق صمـرام َمــ اظمـقز أو ايمػمسمٗمـ٣مل، ؽمـقف فمٛمدَم٣م ٞمذه٤م يمٙمٖم٘مٜم٣مين .1

ٞمُمؼميف زمٗمممه وٞمزٞمف زمٗمممه وٞمدهمع شمٚمٛمف وشمٚمـ ومممـة، هم٣ميمٗمممـة نم٣ميمٝمـ٥م َم٣مداَمـ٦م 

َمٙمتِمٗم٥م زم٣مظمقز أو ايمػمسمٗم٣مل، ويم٘مـ إذا اٞمٖمِمٙم٦م سمٙمٗمـك دم صـٛمدوق ايمززم٣ميمـ٥م، وإذا 

 سمرىم٦م دم ؿمريؼ اظم٣مرة سم٤ًٌم هلؿ إذى.
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يمف ومٝمٚم٥م فمٛمـد اهلل، وإذا زمٔمـد فمــ  ىمذيمؽ اإلٞم٣ًمن ؿم٣مظم٣م َمٙمتِمؼ زم٣ميمديـ يِمٌح

ـْ  :فمٛمد اهلل ايمديـ يِمٌح يمٝمس يمف ومٝمٚم٥م ٣م فَمِٚمَؾ  ََم ــ َص٣محِلً  َوُهـقَ  ُأٞمَثـكَٰ  َأوْ  َذىَمـرٍ  َمِّ

ـٌ  ٥ٌَمً  ضَمَٝم٣مةً  هَمَٙمٛمُْحٝمَِٝمٛم فُ  َُم٠ْمَِم ـِ  َأصْمَرُهؿ َويَمٛمَْجِزَيٛم ُٜمؿْ  ؿَمٝمِّ ًَ  .(1) َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م زمَِٟمضْم

س يمف ومٝمٚم٥م، ضمتك يمق وؤم٦م َمٙمٝمقن صـٖمر زمـدون ايمِمٖمر يمق وؤمتف وضمده يمٝم .1

ايمقاضمد يمٝمس هلؿ ومٝمٚم٥م، ويم٘مـ يمق وؤم٦م إصٖم٣مر زمجـقار ايمقاضمـد سُمِمـٌح هلـ٣م 

هم٣مإلٞمًـ٣من زمـدون ارسم٣ٌمؿمـف  _زمـدون متثٝمـؾ وٓ سمُمـٌٝمف  _ومٝمٚم٥م.. وهلل اظمثؾ إفمعم 

 زم٣ميمقاضمد صمؾ صماليمف يمٝمس يمف ومٝمٚم٥م.

قن أفمعم دم ؽمٔمره٣م َمـ وم٣ميمقا: ايمًج٣مد دم ايمٌٝم٦م ٞمٚمًم فمٙمٝمٜم٣م زم٣محلذاء، ورزمام سم٘م .3

ٓ يٚم٘مـ أن ٞمٚمًمـ فمٙمٝمٜمـ٣م زم٣محلـذاء، ٕن اظمًجد ايمتل دم اظمًجد، ويم٘مـ ايمتل دم 

إولم اٞمت٦ًٌم يمٌٝمقسمٛم٣م همٗمٙم٦م ومٝمٚمتٜم٣م، وايمث٣مٞمٝم٥م اٞمتًـ٦ٌم يمٌٝمـ٦م رزمٛمـ٣م همٟمصـٌح هلـ٣م 

 ومٝمٚم٥م.

وضمج٣مرة ايم٘مٔم٥ٌم أطمذت َمـ اجل٣ٌمل ايمتل دم َم٘م٥م وظم٣م وؤم٦م دم زمٛم٣مء ايم٘مٔمٌـ٥م، 

يمٌٝم٦م اهلل احلرام، وظم٣م أراد إزمرهـ٥م احلٌُمــل أن هيـدَمٜم٣م أطمذت ايمممف ٓٞمت٣ًمهب٣م 

 ؽمٙمط اهلل فمٙمٝمف ايمْمغم إزم٣مزمٝمؾ.

 كن في جوار الل  ه تعالى
وم٣ميمقا: َمـ أراد أن يٛمجق َمـ ايمًٜم٣مم همٔمٙمٝمف زم٣ميمقومقف زمجقار ايمراَمـل، وىمـذيمؽ 

َمـ أراد أن يٛمجق َمـ ؽمٜم٣مم إومدار ) ايمـٌالء وايمقزمـ٣مء  وايمٕمـالء واجلـقر( همٔمٙمٝمـف 
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ـِ ََم٣ميمٍِؽ، وَم٣مَل  ٣ملم،زمجقار اهلل سمٔم ـْ َأَٞمِس زْم  :وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمـٙم ؿَ :فَم

ـَ صِمـغَمايِن؟" ـَ صِمغَمايِن؟ َأْيـ هَمَتُٗمـقُل اظماََْلئَِ٘مـ٥ُم:  إِن  اهلل َ سَمَٔم٣ملَم ُيٛم٣َمِدي َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم: َأْي

ٌَِٕمل يَمُف َأْن جُي٣َمِوَركَ  ـْ َيٛمْ ٛم٣َم، َوََم ٣مصِمدِ  ؟َرزم  ًَ ُر اظمَْ ـَ فُمام   .(1)?هَمَٝمُٗمقُل: َأْي

 فساد البيئة والعلاج
ف، همُمؿ دم َمدزمٕم٥م يمٙمجٙمقد همزاره أضمد أصدوم٣مئىم٣من أضمدهؿ ئمٚمؾ  لدلثًالقأوي:

هذه ايمرائح٥م ي٣م رصمؾ، وىمٝمػ  رائح٥م ىمرهي٥م سمٛمٌٔم٧م َمـ اجلٙمقد، همٗم٣مل يمف: َم٣م

ٕن َمع ؿمقل  سمتحٚمؾ ايمٔمٝمش همٝمٜم٣م؟ وم٣مل ٓ أؾمؿ رائح٥م ىمرهي٥م وٓ رء، ظم٣مذا؟

ايمقوم٦م أطمذ فمعم هذه ايمرائح٥م وأصٌح٦م دم أٞمٖمف رء فم٣مدي، همٗم٣مل يمف: أٞم٣م رسم٦ٌم 

رضمٙم٥م ظمدة أؽمٌقع يمُم٣مؿمئ ايمٌحر ضمٝم٧م احلدائؼ واظمٛمتزه٣مت، همتٔم٣مل َمٔمَل، وذه٣ٌم 

ؽمقي٣م، همٙمام فم٣مدا َمـ رضمٙمتٜمام، ذه٤م يمٔمٚمٙمف، هم١مذا زمف يٗمقل يمزَمالئف دم ايمٔمٚمؾ: إف 

 َم٣م هذه ايمرائح٥م ايم٘مرهي٥م.
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ايمقاومع ايمذي ٞمٔمٝمُمف زم٣ميمّمٌط، هم٣ميمٌٝمئ٣مت ايمٖم٣مؽمدة سمٔمقدٞم٣م فمٙمٝمٜم٣م، وهذا هق 

وأيمٖمٛم٣م اظمٔم٣ميص، همٟمصٌحٛم٣م ٓ ٞمُمؿ رائح٥م َمٔم٣مصٝمٛم٣م َمـ ىمثرهت٣م، يمذا ٞم٘مقن 

مج٣مفم٥م وٞمذه٤م يمرضمٙم٥م إيامٞمٝم٥م ٞمٙمتٗمل همٝمٜم٣م زمٟمهؾ اإليامن دم اظم٣ًمصمد، ٞمت٘مٙمؿ 

ىمالم اإليامن وٞمًٚمع ىمالم اإليامن وٞمُم٣مهد أهؾ اإليامن، همتِم٤م هذه 

٣مت ايمثالث) ايمٙم٣ًمن إذن، ايمٔمكم( دم ايمٗمٙم٤م همٝمؼمؽمخ اإليامن، همٛمرصمع اظمِمٌ

ٞمٗمع همٝمام ىمٛم٣م همٝمف، وٞمجتٜمد فمعم  إلم زمٝمئتٛم٣م، وومد ؾمٖمٝمٛم٣م َمـ زمٔمض أَمراوٛم٣م، همال

 نمغمٞم٣م، ىم٣ميمذي اصمتٜمد فمعم فم٣مَمؾ اظمدزمٕم٥م.

 العابد والشجرة
ووم٣ميمقا يمف: إن  حي٘مك أٞمف ىم٣من دم زمٛمل إهائٝمؾ رصمؾ فم٣مزمد، همج٣مءه ومقَمف

٣ًٌم ؾمديًدا،  ًَم٣م ئمٌدون ؾمجرة، ويممىمقن زم٣مهللهٛم٣مك ومق همٕمّم٤م ايمٔم٣مزمد نمّم

 .وأطمذ همٟمؽمف، وذه٤م يمٝمٗمْمع ايمُمجرة

ووم٣مل يمف: إلم أيـ أٞم٦م ، ودم ايمْمريؼ، وم٣مزمٙمف إزمٙمٝمس دم صقرة ؾمٝمخ ىمٌغم

همٗم٣مل ايمٔم٣مزمد: أريد أن أذه٤م ٕومْمع ايمُمجرة ايمتل ئمٌده٣م ايمٛم٣مس َمـ   ذاه٤م

 .دون اهلل

س َمع ايمٔم٣مزمد، همٕمٙم٤م ُم٣مصمر إزمٙمٝموسم.همٗم٣مل إزمٙمٝمس: يمـ أسمرىمؽ سمٗمْمٔمٜم٣م

فمٙمٝمؽ أَمًرا  همٗم٣مل إزمٙمٝمس: إين أفمرض. ، وأوومٔمف فمعم إرضايمٔم٣مزمد إزمٙمٝمس
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وؽمقف  هق طمغم يمؽ، همٟمٞم٦م همٗمغم ٓ َم٣مل يمؽ، هم٣مرصمع فمـ ومْمع ايمُمجرة

 .همقاهمؼ ايمٔم٣مزمد أفمْمٝمؽ فمـ ىمؾ يقم ديٛم٣مريـ.

 .ودم ايمٝمقم إول.. أطمذ ايمٔم٣مزمد ديٛم٣مريـ، ودم ايمٝمقم ايمث٣مين أطمذ ديٛم٣مريـ

، ؽمفٟميم٘مـ دم ايمٝمقم ايمث٣ميم٧م مل جيد ايمديٛم٣مريـ، همٕمّم٤م ايمٔم٣مزمد، وأطمذ همو

همٗم٣مزمٙمف إزمٙمٝمس دم صقرة ؾمٝمخ ىمٌغم، ووم٣مل يمف:  .أن اومْمع ايمُمجرة ووم٣مل: ٓ زمد

همٗم٣مل إزمٙمٝمس: يمـ .همٗم٣مل ايمٔم٣مزمد: ؽمقف اومْمع ايمُمجرة إلم أيـ أٞم٦م ذاه٤م؟

همتٗم٣مسمال، همٕمٙم٤م إزمٙمٝمس ايمٔم٣مزمد دم هذه اظمرة، .سمًتْمٝمع، وؽمٟمَمٛمٔمؽ َمـ ذيمؽ

ىمٝمػ اؽمتْم٣مع أن هيزم هذا  -همتٔمج٤م ايمٔم٣مزمد َمـ أَمره. وأيمٗمك زمف فمعم إرض

 .دم اظمرة إولم زمًٜمقيم٥م، ودم هذه اظمرة هُيزم َمٛمف زمٛمٖمس ايمًٜمقيم٥م ايمرصمؾ

 : ىمٝمػ نمٙمٌتٛمل هذه اظمرة: وومد نمٙمٌتؽ دم اظمرة ايم٣ًمزمٗم٥م؟ؽمٟمل ايمٔم٣مزمد إزمٙمٝمس

 يمف، ٙمؽ طم٣ميمًِم٣موىم٣من فمٚم همٗم٣مل إزمٙمٝمس: ٕٞمؽ نمّم٦ٌم دم اظمرة إولم هلل سمٔم٣ملم

همٗمد نمّم٦ٌم يمٛمٖمًؽ يمّمٝم٣مع ايمديٛم٣مريـ،  همٟمَم٘مٛمؽ اهلل َمٛمل، أَم٣م دم هذه اظمرة

 .(1)همٜمزَمتؽ ونمٙمٌتؽ

هذه ايمٗمِم٥م سمٌكم ىمؿ ومقة ايمدافمل وأَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛم٣مهل فمـ اظمٛم٘مر إذا ىم٣من 

 خمٙمِم٣م دم دفمقسمف هلل سمٔم٣ملم.

وإذا ؾم٣مب فمٚمٙمف ايمري٣مء، ايمًٚمٔم٥م، ايمُمٜمرة، ؤمػ وه٣من فمعم اهلل وفمعم 

 اخلٙمؼ.
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 مثل من أخر التوبة
َمثؾ َمـ ي٠مطمر ايمتقزم٥م ىمٚمثؾ رصمؾ ضم٣مول ومٙمع ؾمجرة همقصمده٣م ومقي٥م، وم٣ميمقا: 

همٗم٣مل أؤطمره٣م ؽمٛم٥م شمؿ أفمقد، هم٘مٙمام زمٗمٝم٦م ايمُمجرة ازدادت رؽمقطم٣م دم إرض، 

 .وىمٙمام ؿم٣مل فمٚمر هذا ايمرصمؾ ازداد ؤمٖمف

 فبهت الذي كفر
 هم٣مطمت٣مره، فمٌمه ءفمٙمام ىم٣ٌمر َمـ :سمٔم٣ملم( اهلل )رمحف ايم٣ٌمومالين زم٘مر أزمق ىم٣من

 . ايمٗمًْمٛمْمٝمٛمٝم٥م دم ايمٛمِم٣مرى ظمٛم٣مـمرة هـ 371 فم٣مم دم وأرؽمٙمف اخلٙمٝمٖم٥م

 ُيَٗمٌّموا أن ضم٣مؾمٝمتف أَمر ايم٣ٌمومالين زم٘مر أيب زمٗمدوم ايمروم َمٙمؽ ؽمٚمع وفمٛمدَم٣م

 وصمًده رأؽمف طمٖمض إلم ايمدطمقل فمٛمد ايم٣ٌمومالين يّمْمر زمحٝم٧م ايم٣ٌمب ؿمقل َمـ

 .! وضم٣مؾمٝمتف ايمروم َمٙمؽ أَم٣مم همٝمذّل  ايمرىمقع ىمٜمٝمئ٥م

 َمـ دطمؾ شمؿ ورىمع اخلٙمػ إلم صمًٚمف همٟمدار احلٝمٙم٥م فمرف ايم٣ٌمومالين ضمي ٣مظم

 .! وصمٜمف َمـ زمدًٓ  ايمروم ظمٙمؽ ومٖم٣مه صم٣مفمالً  يمٙمقراء يٚمًم وهق ايم٣ٌمب

 ! داهٝم٥م أَم٣مم أٞمف اظمٙمؽ فمٙمؿ هٛم٣م

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمرؽمقل يمٛمٜمل) فمٙمٝمٜمؿ يًٙمؿ ومل همحٝم٣مهؿ ايم٣ٌمومالين دطمؾ

 ىمٝمػ: يمف ووم٣مل إىمػم ايمراه٤م إلم ايمتٖم٦م شمؿ (زم٣ميمتًٙمٝمؿ ايم٘مت٣مب أهؾ ازمتداء فمـ

 وإوٓد؟ . إهؾ وىمٝمػ ضم٣ميم٘مؿ

 يٛمجٌقن وٓ يتزّوصمقن ٓ ره٣ٌمٞمٛم٣م زمٟمن سمٔمٙمؿ أمل: ووم٣مل ايمروم َمٙمؽ نمّم٤م

 إؿمٖم٣مل؟.
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 سمتٜمٚمقن شمؿ واإلٞمج٣مب ايمزواج فمـ ره٣ٌمٞم٘مؿ سُمٛمَّزهقن ! أىمػم اهلل: زم٘مر أزمق همٗم٣مل

 .!؟ فمٝمًك وأٞمج٤م َمريؿ سمزوج زمٟمٞمف رزم٘مؿ

 ؟. فم٣مئُم٥م همٔمٙم٦م همٝمام ومقيمؽ همام:-ووم٣مضم٥م زم٘مؾ- اظمٙمؽ وم٣مل شمؿ اظمٙمؽ، نمّم٤م همزاد

 (اظمٛم٣مهمٗمقن  اهتٚمٜم٣م )ومد اهتٚم٦م فمٛمٜم٣م اهلل ريض فم٣مئُم٥م ىم٣مٞم٦م إن: زم٘مر أزمق وم٣مل

 فم٣مئُم٥م ويم٘مـ، ؿم٣مهرة وىمالِه٣م(، ايمٝمٜمقد اهتٚمٜم٣م. )أيّم٣م اهتٚم٦م ومد َمريؿ هم١من

 زم٣ميمتٜمٚم٥م أولم سم٘مقن ٜمامتهمٟمي ! زواج زمال أٞمج٦ٌم همٗمد َمريؿ أَّم٣م، سمٛمج٤م ومل سمزوصم٦م

 .!؟ فمٛمٜمام اهلل ريض وضم٣مؾم٣مِه٣م ايم٣ٌمؿمٙم٥م

 !يٕمزو؟ ٞمٌٝم٘مؿ ىم٣من هؾ: اظمٙمؽ وم٣مل .!اظمٙمؽ صمٛمقن همجـ

 .!اظمٗمدَم٥م؟ دم يٗم٣مسمؾ ىم٣من همٜمؾ: اظمٙمؽ ٞمٔمؿ. وم٣مل: زم٘مر أزمق وم٣مل

ٞمٔمؿ. : زم٘مر أزمق .وم٣مل!يٛمتٌم؟ ىم٣من همٜمؾ: اظمٙمؽ ٞمٔمؿ. وم٣مل: زم٘مر أزمق وم٣مل

 ٞمٌل  ! فمجٝم٤م: اظمٙمؽ وم٣مل ٞمٔمؿ.: زم٘مر زمقأ . وم٣مل!هُيَزم؟ ىم٣من همٜمؾ: اظمٙمؽ وم٣مل

ٌُِٜم٦َم !وُيِمَٙم٤م؟ أإيمف: زم٘مر أزمق همٗم٣مل .!!؟ وهُيّزم  .(1) !!ىمٖمر ايمذي هَم

 والسلحفاة الطفل
 ودم .. َمٔمٜم٣م ويٙمٔم٤م ُيْمٔمٚمٜم٣م ؽمٙمحٖم٣مةٌ  يمديف ىم٣مٞم٦م إؿمٖم٣مل أضمد أن حي٘مك

 دم دطمٙم٦م ومد همقصمده٣م.. يمًٙمحٖم٣مسمف ايمْمٖمؾ صم٣مء ايم٣ٌمردة ايمُمت٣مء يمٝم٣مرم إضمدى

 سمٟمزمف همٙمؿ زم٣ميمٔمِم٣م رضهب٣م ..همٟمزم٦ْم  خٌيرصمٜم٣م أن ضم٣مول ..يمٙمدفء ؿمٙم٣ٌمً  ِمٙم٤مايم نمالهمٜم٣م

:  همًٟميمف.. ضم٣مٞمؼ نم٣مو٤ٌم  وهق أزمقه فمٙمٝمف دطمؾ ..متٛمّٔم٣مً  هم٣مزدادت همٝمٜم٣م سخ! ..زمف
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 دفْمٜم٣م: ووم٣مل إُب  ازمتًؿ ..ايمًٙمحٖم٣مة َمع َمُم٘مٙمتف يمف ؟ همح٘مك زمٛمل ي٣م زمؽ َم٣م

 يتحدشم٣من ٖمٙمفؿم َمع زمجقاره٣م وصمٙمس.. اظمدهمٟمةَ  إُب  أؾمٔمؾ! ..َمٔمل وسمٔم٣مل

 !. ايمدفء ؿم٣ميم٥ٌمً  َمٛمٜمؿ سمٗمؼمب زم٣ميمًٙمحٖم٣مة وإذا.. رويداً  ورويداً ..

 يٛمزيمقا أن أردهَتؿ إنْ !..ىم٣ميمًٙمحٖم٣مة ايمٛم٣مُس !  زمٛملّ  ي٣م:  ووم٣مل يمْمٖمٙمف إُب  ازمتًؿ

 .!سمريد َم٣م همْٔمؾِ  فمعم زمٔمِم٣مكَ  سُم٘مرْهٜمؿ وٓ.. زمٔمْْمٖمؽ همٟمدهمئٜمؿْ .. رأيؽ فمٛمد

ـَ  أنْ  سمًتْمٝمعَ  همٙمـ  وصٖم٣مءِ ..  َمُم٣مفمرك زمدفءِ  إٓ. .أطمريـ ومٙمقب دم سمً٘م

 .(1) روضمؽ وٞمٗم٣مءِ ..  ومٙمٌؽ

 علو الهمة
ـْ  ـْ  ايمزٞم٣مد، أيب زمـ ايمرمحـ فمٌد فَم ْجرِ  دِم  اصْمَتَٚمعَ : وَم٣مَل  َأزمِٝمِف، فَم  َُمِْمَٔم٤ُم  احْلِ

ـُ  زَمغْمِ  زْم ـُ  َوفُمْرَوةُ  ، ايمز  ، زْم زَمغْمِ  ، فمٚمر زمـ اهلل وفمٌد ايمززمغم، زمـ اهلل وفمٌد ايمز 

٣م: ايمززمغم زمـ اهلل فمٌد هَمَٗم٣مَل  ا،مَتَٛم قْ : هَمَٗم٣ميُمقا اَلهَم٥َم، هَمَٟممَتَٛم ك َأَٞم٣م َأَم  ٣م: فمروة َووَم٣مَل  اخْلِ  َأَم 

٣م: َمِمٔم٤م َووَم٣مَل  ، ايْمِٔمْٙمؿُ  فَمٛمِّل ُي٠ْمطَمَذ  َأنْ  هَمَٟممَتَٛم ك َأَٞم٣م  ايْمِٔمَراِق  إَِْمَرةَ  هَمَٟممَتَٛم ك َأَٞم٣م َأَم 

ْٚمعَ  ٌُْد  َووَم٣مَل  احلًكم، زمٛم٦م وؽم٘مٝمٛم٥م ؿمٙمح٥م زمٛم٦م فم٣مئُم٥م زمكِمَ  َواجْلَ ـُ  اهلل ِ فَم  فُمَٚمرَ  زْم

٣م: فَمٛمُْٜماَم  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ َريِضَ  ُٜمؿْ  هَمَٛم٣ميُمقا: وَم٣مَل  اظْمَْٕمِٖمَرَة، هَمَٟممَتَٛم ك َأَٞم٣م َأَم   َويَمَٔمؾ   مَتَٛم ْقا ََم٣م ىُمٙم 

ـَ   .(1) يَمفُ  نُمِٖمرَ  وَمْد  فُمَٚمرَ  ازْم
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 الداعي مثل الماء
 دم ايمدرر وحيقي ـمٜمره، فمعم إشمٗم٣مل ٚمؾحي ىم٣مظم٣مء، أهي٣م ايمدفم٣مة إلم اهلل ! ىمقٞمقا

 ضمقايمٝمٜم٣م يمػ صخرة افمؼموتف وإذا أضمٝم٣مه٣م إرض فمقم صمرى زمْمٛمف، وإذا

 واضمتقاه٣م.

 الأبيض الثوبالقدوة مثل 
 وىم٣من – زمريْم٣مٞمٝم٣م – يمٛمدن َمديٛم٥م إلم اظم٣ًمصمد إضمدى إَم٣مم اٞمتٗمؾ ؽمٛمقات ومٌؾ

 .أطمرى َمديٛم٥م إلم َمٛمزيمف َمـ دائامً  ايم٣ٌمص يرىم٤م

 ٞمٖمس يًتٗمؾ ىمثغمة أضمٝم٣مٞم٣مً  ىم٣من زم٣ميم٣ٌمص سمٛمٗمٙمف وطمالل ؽم٣مزمٝمع،زمٟم اٞمتٗم٣ميمف زمٔمد

 أن هم٣مىمتُمػ وصمٙمس، ايم٣ٌمص أصمرة دهمع َمرة وذات ايم٣ًمئؼ، زمٛمٖمس ايم٣ٌمص

 يمٛمٖمًف ووم٣مل اإلَم٣مم هم٘مر إصمرة، َمـ اظمٖمؼمض فمـ زي٣مدة زمٛم٣ًمً  12 يمف أفم٣مد  ايم٣ًمئؼ

 .ضمٗمف َمـ يمٝمس ٕٞمف ايمزائد اظمٌٙمغ إرصم٣مع فمٙمٝمف أن

 هيتؿ ويمـ وومٙمٝمؾ، زهٝمد هم٣مظمٌٙمغ إَمر اٞمس ٞمٖمًف دم ووم٣مل أطمرى َمرةً  هم٘مر شمؿ

 ايم٣ٌمص٣مت أصمرة َمـ اظم٣مل َمـ ايم٘مثغم فمعم حتِمؾ ايم٣ٌمص٣مت ذىم٥م أن ىمام أضمد زمف

 َمـ هدي٥م وأفمتػمه زم٣مظم٣مل ؽمٟمضمتٖمظ إذن اظمٌٙمغ، هذا زم٤ًٌم رء فمٙمٝمٜمؿ يٛمٗمص ويمـ

 .وأؽم٘م٦م اهلل

 ايم٣ٌمب ـَم خيرج أن ومٌؾ ويم٘مٛمف اإلَم٣مم يريده٣م ايمتل اظمحْم٥م فمٛمد ايم٣ٌمص سمقومػ

 أفمْمٝمتٛمل. سمٖمّمؾ: يمف ووم٣مل زمٛم٣ًمً  ايمٔممميـ ايم٣ًمئؼ وأفمْمك يده وَمد حلٓم٥م سمقومػ

 .اظم٣مل َمـ أؽمتحؼ مم٣م أىمثر
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 إٞمٛمل اظمٛمْمٗم٥م؟ هذه دم اجلديد اإلَم٣مم أيم٦ًم: وؽمٟميمف وازمتًؿ ايم٣ًمئؼ همٟمطمذه٣م

 أفمْمٝمتؽ ويمٗمد اإلؽمالم فمعم يمٙمتٔمرف َمًجدىمؿ إلم ايمذه٣مب دم َمدة َمٛمذ أهم٘مر

 .سمٌمهمؽ ؽمٝم٘مقن ىمٝمػ رىٕ فمٚمداً  ايمزائد اظمٌٙمغ

 َمـ أرو٣مَ  يٗمع أن وىم٣مد ؽم٣مومٝمف دم زمّمٔمػ ؾمٔمر ايم٣ٌمص َمـ اإلَم٣مم ٞمزل وفمٛمدَم٣م

 ي٣م: زم٣مىمٝم٣مً  ودفم٣م ايمًامء إلم وٞمٓمر فمٙمٝمف، يمٝمًتٛمد فمٚمقد زمٟمومرب همتٚمًؽ اظمقومػ ره٥ٌم

 .زمٛم٣ًمً  زمٔممميـ اإلؽمالم ؽمٟمزمٝمع ىمٛم٦م! اهلل

 ايمٌمم همٔمؾ ردود أزمداً  ٞمرى ٓ ومد أٞمٛم٣م ايمٗمِم٥م هذه َمـ اهلدف: ايم٘مرام أضمٌتل

 اإلؽمالم أو ايمٛم٣مس ؽمٝمٗمرؤه ايمذي ايمقضمٝمد ايمٗمرآن ٞم٘مقن َم٣م همٟمضمٝم٣مٞم٣مً  سمٌمهم٣مسمٛم٣م جت٣مه

 وومدوة َمثال َمٛم٣م ىمؾ ي٘مقن أن جي٤م يمذا اظمًٙمٚمكم نمغم ؽمغماه ايمذي ايمقضمٝمد

 سمٌمهم٣مسمٛم٣م، يراوم٤م َمـ أزمداً  ٞمدرك ٓ ومد ٕٞمٛم٣م أَمٛم٣مء ص٣مدومكم دائامً  ويمٛم٘مـ يممطمريـ،

 (.1)اإلؽمالم فمعم حي٘مؿ وزم٣ميمت٣مرم ىمٚمًٙمٚمكم فمٙمٝمٛم٣م وحي٘مؿ

ايمدافمل َمرصقد إومقال وإهمٔم٣مل واحلرىم٣مت، همٖمل يقم َمـ إي٣مم ىمٛم٦م أومٝمؿ 

ضمٙمٗم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ َمـ ىمت٣مب ري٣مض ايمِم٣محلكم زمٚمًجد ايمتٗمقى زمٗمريتل، وىم٣من فمٛمقان 

صمٙمكم إضمدى وووع ايمٗمٖم٣م فَمعَم  آؽمتٙمٗم٣مء صمقاز ايم٣ٌمب ايمذي أومرأ همٝمف)زم٣مب  ايمرِّ

وحمتًٌٝم٣م( وهمٝمف:  َمؼمزمًٔم٣م ايمٗمٔمقد ايمٔمقرة وصمقاز ُم٣مفاٞم٘م خَيػ مل إَِذا إطمرى فَمعَم 

ـِ  يد فم  َووَمْد  هَ٘مَذا، صَم٣ميمس َوأٞم٣م () اهلل رؽمقُل  يب ََمر  : وَم٣مَل  )) ؽُمَقْيدٍ  زمـ ايممم 

                                                           



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

473  

ى َيدِي  َوَؤم٦ُم   وِمْٔمدةَ  أسمْٗمُٔمُد : هَمَٗم٣مَل  َيِدي إيمْٝم٥م فَمعَم  َواسم ٘مْٟمُت  ـَمْٜمِري طَمْٙمَػ  ايمُٝمْنَ

 .صحٝمح زم١مؽمٛم٣مد داود أزمق اهرو!. فَمَٙمٝمْٜمْؿ؟ اظمَٕمُّمقِب 

وومٚم٦م زم٣ميمممح اظمًٌط يمٙم٣ٌمب ايمذي ومرأسمف واٞمتٜمٝم٦م َمـ ضمٙمٗم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ، ودم 

ايمٙمٝمٙم٥م ايمت٣ميمٝم٥م صٙمٝمٛم٣م ايمٔمُم٣مء زم٣مظمًجد واؽمتٚمٔمٛم٣م حلٙمٗم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ َمـ زمٔمض إضم٣ٌمب، 

وصٙمٝمٛم٣م ٞم٣مهمٙم٥م ايمٔمُم٣مء وايمقسمر، شمؿ صمٙمًٛم٣م َمع زمٔمض، يمٛمتُم٣مور َمـ ٞمزور؟، هم١مذا يب 

 _وومع ذيمؽ َمٛمل ؽمٜمقا  _ٙمػ ـمٜمري واسم٘مٟمت فمٙمٝمٜم٣م ومد وؤم٦م يدي ايمٝمنى طم

اين أضمدهؿ ووم٣مل: ي٣م ؾمٝمخ! هم١مذا زمٌٔمض ايمُم٣ٌمب ايمذيـ جيٙمًقن زم٣ميمٗمرب َمٛم٣م، ٞم٣مد

، ومد وومٔم٦م َمٛمل ؽمٜمقا زمعمٛم٣م فمـ هذه اجلٙم٥ًم زمحٙمٗم٥م إَمس؟ ومٙم٦م: أمل سمٛمٜم

 وافمتذرت َمٛمف، همٗمٌؾ.

 فمعم واظمٗمِمقد أن ايمٛم٣مس فمٝمقهنؿ فمعم ايمدافمل، همٛمجتٜمد أن ٓ يراٞم٣م أضمد إٓ

 طمغم.

 احفظ الل  ه يحفظك
 َمـ يِمحٌٜمؿ أن همٟمرادوا احل٨م فمعم ايمُم٣مم زمالد دم ايمثراء أهؾ َمـ ومقم فمزم

 حي٨ّم، مل ايمٓمؾ طمٖمٝمػ ؿم٣ٌمخ مطمدو زمرصمؾ فمٙمٝمٜمؿ همٟمؾم٣مروا طمدَمتٜمؿ فمعم يٗمقم

 وسم٘مقن ضمقائجٜمؿ ويٗمِض ؿمٔم٣مَمٜمؿ همٝمِمٛمع وخيدَمٜمؿ يِمحٌٜمؿ أن فمٙمٝمف همٔمروقا

 أَم٣مٞمٝمف َمـ احل٨م وىم٣من ايمًخّل، يمٔمرضا هبذا همرضم٣مً  همقاهمؼ َمٔمٜمؿ، احل٨ّم  أصمرسمف

 .!! ٞمٓمرائف َمـ اظمًٙمٚمكم دم وىمؿ ايمٖمٗمر، وزمٝمٛمٜم٣م زمٝمٛمف ضم٣مل ايمتل
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 وزمدأ َمْمٌخ٣مً  سم٘مقن ضمجرة همٝمف وطمِمِمقا زمٝمت٣مً  اؽمتٟمصمروا َم٘م٥م وصٙمقا فمٛمدَم٣م

 سمدق آيم٥م وهل) زم٣مهل٣مون يدق وهق يقم ذات وهمقصمئ همرضم٣ًم، صم٣مداً  زم٣ميمٔمٚمؾ اخل٣مدم

ٌْْم٤ُِم سمُ  إرض أن(  ايمٗم٣مؽمٝم٥م احلٌقب هب٣م  دم َمدهمقٞم٣مً  ؾمٝمئ٣مً  زمٟمنّ  وسمقضمل وهتتز َْم

ٌ ٟم فمـ يٌح٧م أن ٞمٖمًف ودفمتف ومٔمره٣م،  إرض، صمقف دم يٛمتٓمره رزوم٣مً  همٙمٔمؾ اظمُخ

 َمـ صٕمغم صٛمدوق دم إمحر ايمذه٤م َمـ ىمٝمٌس : ايمًٔمٝمدة اظمٖم٣مصمٟمة وىم٣مٞم٦م

 وزمٔمد اظمًتقر، ايمرزق فمعم اؿمٙمع ومد أضمد ي٘مقن يمئال وينة يٚمٛم٥م ايمتٖم٦م احلديد،

 فمٛمٜمؿ وخيٖمٝمف َمٔمف، همٝمٟمطمذه زم٣ميمرضمٝمؾ ايمٗمقم يٟمذن ضمتك َم٘م٣مٞمف ئمٝمده أن ىرأ سمٖم٘مغم

 وىمٝمػ اظم٣مل هبذا يِمٛمع َم٣مذا وإَم٣مين، إهم٘م٣مر ؽمٝمؾ ايم٣ًمفم٥م سمٙمؽ َمع وزمدأ ،

فُ  :اهلل وصٖمف ىمام اإلٞم٣ًمن ويم٘مـ واحل٣مصم٥م، ايمٖمٗمر أي٣مم ؽمٝمقّدع ٤مِّ  َوإِٞم  غْمِ  حِلُ  اخْلَ

  .(1) يَمَُمِديٌد 

 إطمٖم٣مءه٣م وأضم٘مؿ مجٙمف فمعم ومحٙمٜم٣م َمت٣مفمف زمكم ايمٌّمة صمٔمؾ زم٣ميمرضمٝمؾ آذٞمقا ظم٣م

 زمٔمد َمـ زم٣ميمّمٝمؼ وٓ ايمًٖمر زمٚمُمٗم٥م يُمٔمر ٓ وص٣مضمٌٛم٣م ايمٗمقم وؽم٣مر وطمػمه٣م،

 َمـ اظم٣مل فمعم ؾمٖمٗم٥م حي٣مسه ايمُمديد واخلقف رأؽمف ضمقل حتقم وإَم٣مين ، ايمْمريؼ

 .ايمزوال

 فمٚمٙمف وزمدأ ص٣مضمٌٛم٣م وٞمزل يمغمسم٣مضمقا، ٞمزيمقا سمٌقك ومرب َمٛمْمٗم٥م وصٙمقا فمٛمدَم٣م

 وهمجٟمة وايمْمٌخ، اخلدَم٥م دم اظمٔمت٣مد
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 ص٣مضمٌف، ذيمؽ دم أؾمّدهؿ وىم٣من يمرّده ايمٗمقم همت٣ًمرع محؾ، زمام اخل٣مدم مجؾ َذدَ 

ـّ   اخل٣مدم وسمٟمشمر زم٣مخلٝم٥ٌم، ايمٛم٣مس همٔم٣مد أضمد يدرىمف ومل اجلٚمٝمع فمعم هم٣مت اجلٚمؾ ويم٘م

 .ايمرصم٣مل زمث٣ٌمت يٙمٝمؼ ٓ ايمذي ايمٌ٘م٣مء ضمّد  إَمر زمٙمغ ضمتك

 وئمقوقه مجٙمف يّمٚمٛمقا أن ووفمدوا ؿمٚمٟمٞمقه عاجلز هذا َمٛمف أصح٣مزمف رأى ظم٣م

 فمٛمٜم٣م آؽمتٕمٛم٣مء يٚم٘مٛمف ٓ أؾمٝم٣مء فمٙمٝمف زمٟمنّ  هلؿ أزمدى يم٘مٛمف فمٙمٝمف، مم٣م وطمغماً  َمٛمف طمغماً 

 مل ايمٗمقم يم٘مـ ضمزٞمف، ؽم٤ٌم وهذا ٕهٙمف، واظمديٛم٥م َم٘م٥م َمـ اؾمؼمُاه٣م وحتٖم٣مً  وهداي٣م

 وَروخ هؾ،إ إلم وايمتٔمّجؾ اظمًغم ظمقاصٙم٥م ايمرضمٝمؾ وؿمٙمٌقا أص٣مزمف ظم٣م يٙمتٖمتقا

 وهمٗمدان ايمذه٤م ذه٣مب َمـ َمٕمٚمقَم٣م زمٙمده وصؾ ضمتك َمٔمٜمؿ وؽم٣مر يمْمٙمٌٜمؿ َُم٘مره٣مً 

 .إَمؾ

 يراهمٗمٜمؿ فمّٚمـ وؽمٟميمقا احل٨ّم  إشمري٣مء َمـ آطمرون رنم٤م يٙمٝمف ايمذي ايمٔم٣مم دم

 فمٚمٙمف فمعم وأشمٛمقا هلؿ، وَمدضمقه زمِم٣مضمٌٛم٣م إّويمقن همٟموص٣مهؿ زمخدَمتٜمؿ ويٗمقم

 ص٣مضمٌٛم٣م همٝمف همٗمد ايمذي اظمٛمزل َمـ ي٣ٌمً ومر َمٛمزًٓ  ٞمزيمقا يمٙمح٨م ؿمريٗمٜمؿ ودم طمغمًا،

 .مجٙمف

 مجؾ أشمر وم٣مفمٜم٣م دم همقصمد همٝمٜم٣م همٟمؿمّؾ  َمٜمجقرة زمٌئر َمرّ  ضم٣مصمتف يمٗمّم٣مء ذه٤م وظم٣م

 زمٙمٝم٦م ومد َمٝمت٣م زم٣ميمٖمٔمؾ همقصمده مجَٙمف، اجلٚمُؾ  ي٘مقن أن حيدوه وإَمؾ همٛمزل َمٝم٦م

 ايمذه٤م أطمذ رء، َمٛمٜمام يٛمٗمص مل زمح٣ميمف ايمذه٤م وىمٝمس اظمت٣مع وأَم٣م فمٓم٣مَمف

 واختذ ٞمٖمًف ايمٌٝم٦م دم أصح٣مزمف َمع وؽم٘مـ وأَم٣مٞمٝمف، أهمراضمف إيمٝمف توفم٣مد وأطمٖم٣مه
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 يٛمتٜمل ريثام َم٘م٣مٞمف إلم اظم٣مل ئمٝمد أن ورأى َمْمٌخ٣مً  يمف طمِمِم٦م ايمتل احلجرة َمـ

 .أطمرى َمرة همٝمٟمطمذه احل٨م

 ؾمٝمئ٣مً  يٟمطمذ أن وؿمٙم٤م ايمٌٝم٦م ص٣مضم٤م يمٔمٙمف ِهٛمْدي رصمؾ صم٣مء إي٣مم سمٙمؽ دم

 همحٖمر ايمِمٛمدوق َمقوع إلم وومِمد ص٣مضمٌٛم٣م ضمجرة همدطمؾ يمف، همٟمذٞمقا ايمٌٝم٦م َمـ

 فمثر ومد رآه همٙماّم  ايمذهقل، نم٣مي٥م دم وهق إيمٝمف يٛمٓمر اخل٣مدم ىم٣من ايمِمٛمدوق، أطمرج شمؿ

 ىمٛم٦م ذه٤م: اهلٛمدي وم٣مل أطمذت؟ ايمذي هذا َم٣م يمف، وم٣مئالً  اؽمتقومٖمف وأطمذه فمٙمٝمف

ٌّٟمسمف  .ٔطمذه وصمئ٦م ايمٝمقم اضمتجتف وومد ؽمٛمكم َمـ اظمقوع هذا دم طم

 وصؾ ومد هذا ََم٣ميَمَؽ  أن سمٔمٙمؿ وهؾ: ٛمدييمٙمٜم وم٣مل أن ٞمٖمًف ص٣مضمٌٛم٣م يتاميمؽ مل

 .رء َمٛمف يٛمٗمص مل ايمٌٗمٔم٥م هذه إلم فم٣مد شمؿ ايمُم٣مم زمالد أؿمراف إلم

 رء َمٛمف و٣مع وَم٣م َم٘م٣مٞمف إلم يمٔم٣مد ىمٙمٜم٣م إرض ؿم٣مف يمق واهلل: اهلٛمدي وم٣مل

 رزمف اؽمتقدع همٚمـ ريب واؽمتقدفمتف ؾمٝمئ٣م، زىم٣مسمف َمـ أسمرك ٓ فم٣مم ىمؾ أزىمٝمف ٕين

 .رم حيٖمٓمف واهلل يمف ؽمٝمحٖمٓمف اٞمف ضمتام ؾمٝمئ٣م

 (:من القصة )فوائد
 هم٘مٝمػ!!  زمتزىمٝمتف اهلل ضمٖمٓمف ومد ص٣مضمٌف فمـ َمٛمٖمِمؾ صمزء وهق اظم٣مل ىم٣من إن .1

ُٜمؿ   !)ايمٔمٙمؿ وسمزىمٝم٥م! ايمٙم٣ًمن وسمزىمٝم٥م! ايمٛمٖمس زمتزىمٝم٥م َٜم٣م سَمْٗمَقاَه٣م، َٞمْٖمِز  آِت  ايمٙم   َوَزىمِّ

ـْ  طَمغْمُ  َأْٞم٦َم  ٣مَه٣م، ََم َه٣م  َويمِٝم َٜم٣م َأْٞم٦َم  َزىم  َٓ  (َوََمْق
ـْ َمـ  .1 ٌْدِ  ضمٖمظ أواَمر اهلل وديٛمف وضم٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م، ضمٖمٓمف اهلل، همَٔم ـِ  اهللِ فَم ٌ ٣مسٍ  زْم  فَم

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم  - اهلل ِ َرؽُمقلِ  طَمْٙمَػ  ىُمٛم٦ُْم : وَم٣مَل  -فَمٛمُْٜماَم  اهللُ َريِضَ -  َيْقًَم٣م -َوؽَمٙم 
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ُٚمَؽ  إيِنِّ ! نُماَلمُ  َي٣م": هَمَٗم٣مَل   جَتِْدهُ  اهلل َ  اضْمَٖمظْ ، َٖمْٓمَؽ حَيْ  اهلل َ  اضْمَٖمظْ  ىَمٙماَِمٍت  ُأفَمٙمِّ

٣مَهَؽ.....  .(1) "جُتَ

  دائام ٞمًتقدع اهلل ديٛمٛم٣م ودٞمٝم٣مٞم٣موأَم٣مٞمتٛم٣م وطمقاسمٝمؿ أفماميمٛم٣م.. همٜمق احلٖمٝمظ. .3
 أمثلة جميلة

 سمقصمد يم٘مـ همُمؾ، هيزه مل إٞم٣ًمن يقصمد وٓ!  ريح هيزه٣م مل ؾمجرة سمقصمد ٓ .1

 .! َمٛمٜمؿ هم٘مـ أومقي٣م أؾمخ٣مص ويقصمد ، صٙم٥ٌم أؾمج٣مر

 وزمٔمض قب يمٛمٜم٣ميتف ضمتك ٓ يت٣ًمومط فمٙمٝمٛم٣م َمٛمف رء همٝم٠مذيٛم٣م..ٓ ٞمٚمأل ايم٘م .1

 هبؿ، همٙمٛمٜمتؿ(  ي٠مذوٞمٛم٣م)  زائداً  اهتامَم٣مً  وٞمٔمْمٝمٜمؿ زمحٝم٣مسمٛم٣م، ٞمٚمألهؿ فمٛمدَم٣م ايمٌمم

ـِ   يمِـألذى. جتٛم٣ٌمً  همٗمط اظمٔمٗمقل: زمحدود ويم٘م

 اظمٔمروض، َمـ يمؽ يْمٝم٤م َم٣م وسمٟمطمذ همٝمف، سمتجقل ! ايمًقزمرَم٣مرىم٦م َمثؾ احلٝم٣مة  .3

 .! أطمذسمف رء ىمؾ شمٚمـ وؽمتدهمع أَم٣مَمؽ ٣مباحِلً زمٟمن سمذىمر ويم٘مـ

ايم٘مت٣مب حيت٣مج ؽمٛمكم يم٘مت٣مزمتف، ويم٘مـ دم ضمرومف حيت٣مج يمثقان.. هم٣ميمِم٣مضم٤م  .4

 ىمذيمؽ سم٘متًٌف دم ؽمٛمكم، همال سمٖمٗمده زمثقان.

 وأطمالومؽ زمديٛمؽ أٞم٦م هم٣مرسمٖمع إو٣مءسمف، ٞمْم٣مق اسمـ ًع اظمِم٣ٌمح ارسمٖمع ىمٙمام .5

از ايم٘مرد َمثؾ ايمٗمٙمؼ .6  إلم ُيقِصٙمـؽ يمـ فيم٘مٛمّ  دائاًم، سمتحّرك ؽمٝمجٔمٙمؽ ! اهلـز 

 . َم٘م٣من أي
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 َم٣مرىم٥م، واحلذاء َم٣مرىم٥م، وايم٣ًمفم٥م َم٣مرىم٥م، ايمٛمٓم٣مرة سم٘مقن أن ضمٗم٣مً  َُم٠مؽِمٌػ  .7

 .! سمٗمٙمٝمد وايمُمخِمٝم ٥م

 همال اظمٛمحدرات وأَم٣م ايمُم٣مخم٥م، اجل٣ٌمل وِمٚمؿ ؽمقى سميب ٓ ايمِمقافمؼ إن .8

ٙم٥م ايمراىمدة اظمٝم٣مه إٓ إيمٝمٜم٣م سمذه٤م ، ديٛمف ومدر فمعم ُيٌتعم وايمـَٚمرءُ  زم٣مٕوؽم٣مخ، اظمحٚم 

 . ىمام صم٣مء دم احلدي٧م فمـ اظمٔمِمقم)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

 زمخط يمٝم٘مت٤م ايمٔمثرات سمـَػميف ايمرص٣مص، ومٙمؿ َمثؾ احلٝم٣مة هذه دم اإلٞم٣ًمن يٓمؾ .9

 .! ىمت٤م َم٣م مجٝمؾ إٓ يمف يٌٗمك همال َيـٖمٛمك، ضمتك وه٘مذا أمجؾ،

ل، أَمر هذا.. ايمـتٗمٙم٣ٌمت زمٔمض ضمٝم٣مسمؽ دم وصمدت إذا سمتّم٣ميؼ ٓ .12  ٕن ِصحِّ

 .!َمـٝم٦ِّم أٞمؽ ئمٛمل همٜمذا واضمد طمط فمعم ىم٣من إذا ايمٗمٙم٤م، ْمٝمطخت رؽمؿ َمثؾ ضمٝم٣مسمؽ

ـْ : سمٔم٣ملم وم٣مل !؟ اإلؽم٣مءة ؽمتٛمتٜمل همٚمتك زم٣مإلؽم٣مءة، اإلؽم٣مءة وم٣مزمٙمٛم٣م إذا .11  ) هَمَٚم

 .( اهلل  فَمعَم  هَمَٟمصْمُرهُ  َوَأْصَٙمَح  فَمَٖم٣م

 امح الخطأ
 .!يمص ايمٌحر هذا ايمُم٣مؿمئ فمعم ايمْمٖمؾ هم٘مت٤م... ايمٌحر دم ؿمٖمؾ ضمذاء و٣مع

 هم٘مت٤م ايمًٚمؽ َمـ ايم٘مثغم اصْم٣مد وومد ا،صٝم٣مدً  رصمؾ ىم٣من َمٛمف زمٌٔمٝمد ويمٝمس

 .! ىمريؿ ايمٌحر هذا إن ايمُم٣مؿمئ فمعم

 .!وم٣مسمؾ ايمٌحر هذا إن.. ايمُم٣مؿمئ فمعم أَمف هم٘مت٦ٌم.. ايمٌحر دم ؾم٣مب ونمرق

 ايمٌحر هذا إن ايمُم٣مؿمئ فمعم هم٘مت٤م.. ايمٌحر َمـ يم٠ميم٠مة اصْم٣مد فمجقز ورصمؾ

 .! ؽمخل
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 . احلٝم٣مة واؽمتٚمرت.. ئايمُم٣مؿم فمعم َم٣م ىمت٤م ىمؾ همٚمًح ايمٔم٣مرم اظمقج صم٣مء شمؿ

 يمذهٛمف يِمؾ َم٣م يٗمقل هم٣ميم٘مؾ ايمٛم٣مس يٗمقيمف َم٣م زم٘مؾ زم٣ميمؽ سمُمٕمؾ ٓ يمذيمؽ

 .همٗمط

 . اخلْمٟم يمٝمًتٚمر إطمقة متًح وٓ... إطمقة يمتًتٚمر اخلْمٟم اَمح

 . رد أضمًـ دم رد، زمؾ أومقى دم سمٖم٘مر ٓ إلؽم٣مءة سمتٔمرض فمٛمدَم٣م

َٓ  :زمٟمطمالومٜمؿ ٓ زمٟمطمالومؽ ايمٛم٣مس فم٣مَمؾ َتِقي َو ًْ ًَ  سَم َٓ  ٛم٥َمُ احْلَ ٝمَِّئ٥مُ  َو  ً  اْدهَمعْ  ايم

ـُ  ِهلَ  زم٣ِميم تِل ًَ فُ  فَمَداَوةٌ  َوزَمْٝمٛمَفُ  زَمْٝمٛمََؽ  ايم ِذي هَم١مَِذا َأضْم   .(1) مَحِٝمؿٌ  َورِم   ىَمَٟمٞم 

 َم٣م همٝمٜم٣م همٟمَمؾ صحٝمٖمتؽ هل: ايمقيمٝمد همٗم٣مل طمغمة، أيب زمـ ايمقيمٝمد رصمؾ ؾمتؿو

 .(1)ؾمئ٦م

 قاطع ذيله
 ذيٙمؽ؟. ومْمٔم٦م مل همًٟميمف آطمر شمٔمٙم٤م همرآه ، همٗمْمٔمف شمٔمٙم٤م ذيؾ فمعم ضمجر وومع

 .!ذيٙمف يٗمْمع أن همٟمنمراه! َمتٔم٥م َمـ هل٣م ي٣م اهلقاء، دم ؿم٣مئر وىمٟمين أؾمٔمر إين يمف وم٣مل

 ؟ فمقمّ  ىمذزم٦م مل:  ؽمٟميمف يمف، زيـ َمثٙمام َمتٔم٥م جيد ومل ؾمديد زمٟممل ؾمٔمر همٙمام

 . َمٛم٣م وؽمٝمًخرون ذيقهلؿ يٗمْمٔمقا همٙمـ زمٟمظمؽ ايمثٔم٣ميم٤م أطمػمت إن:  وم٣مل

 دون ايمثٔم٣ميم٤م نم٣ميم٤م أصٌح ضمتك زمٚمتٔمتٜمؿ فجيدوٞم َمـ ىمؾ خيػمون همٓمٙمقا

 .!َمٛمف ؽمخروا زمذيؾ شمٔمٙم٣ٌم رأوا ىمٙمام ص٣مروا إهنؿ . شمؿ!ذيؾ
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 وؽمخروا َمٛمٜمؿ! زمِمالضمٜمؿ ايمِم٣محلكم ئمغمون ايمٛم٣مس ص٣مر ايمٖم٣ًمد فمؿ هم١مذا

ـْ  ْيِح  روي فَم ـِ  ُذَ ٌَْٝمٍد، زْم ـْ  فُم ـ   ":وَم٣مَل  ىَمْٔم٤ٍم، فَم ٌَ  ٌ ْٞمَٝم٣م إيَِمْٝمُ٘مؿُ  يَمُتَح ٌ   ضَمت ك ايمد   ُدواسَمَتَٔم

٣م َتِٖملَ  اظمَْْقفِمَٓم٥ُم، َوضَمت ك همِٝمفِ  سُمْ٘مَرهُ  َزََم٣منٌ  َويَمَٝمْٟمسمَِٝمٛم٘مؿ َوَْٕهٙمَِٜم٣م، هَلَ ـُ  خَيْ  ىَماَم  زم١ِمِياَمٞمِفِ  اظم٠ُْْمَِم

َ  َوضَمت ك زمُِٖمُجقِرِه، ايْمَٖم٣مصِمرُ  خَيَْتِٖمل ـُ  ُئَمغم  ُ  ىَماَم  زم١ِمِياَمٞمِفِ  اظم٠ُْْمَِم  .(1)" زمُِٖمُجقِرهِ  ايْمَٖم٣مصِمرُ  ُئَمغم 

 يٗمؾ أمل همٝمٜمؿ َم٣م زمٟممجـؾ فمغّمهؿ.. هتٚمـ٥م يمٙمٚمِمٙمحٝمــ جيد مل إذا ايمٖم٣مؽمد اظمجتٚمع نإ

ٓ   وَمْقَِمفِ  صَمَقاَب  ىَم٣منَ  هَماَم  ::  يمقط ومقم ـ يُمقطٍ  آَل  َأطْمِرصُمقا وَم٣ميُمقا َأن إِ  وَمْرَيتُِ٘مؿْ  َمِّ

ُؿْ  ُرون ُأَٞم٣مٌس  إهِن    . (1) َيَتَْمٜم 

 نتيجة العجب 
همٜمؿ ايمٛم٣مس ايمٔمٚمؾ شمؿ رىمٌقا ؽمٝم٣مرة ايمدفمقة همج٣مء  ايمٌٔمض اصمتٜمد دم حمٙمف ضمتك

ايمٔمج٤م َمـ ايمرىم٣مب شمؿ نمرزت ايمًٝم٣مرة همٛمزيمقا يمٝمدهمٔمقا زم٣ميمًٝم٣مرة ويم٘مـ زمٔمّمٜمؿ 

َمـ إَم٣مم وايمٌٔمض َمـ اخلٙمػ همٜمؾ متًم ايمًٝم٣مرة ؟ ويم٘مـ فمٙمٝمٜمؿ أن يدهمٔمقا 

ىمٙمٜمؿ َمـ اخلٙمػ، ويمق ايم٘مؾ دم اخلٙمػ ووع يده فمعم ايمًٝم٣مرة ومل يدهمع، هم٘مذيمؽ 

مل سمتحرك

دم ايمدفمقة.. وم٣مم إضم٣ٌمب يمٙمدفمقة َمع ايمتقاوع  اوهذا احل٣مل أصٌح ىمثغم

وطمٖمض اجلٛم٣مح هم٣مٞمتممت ايمدفمقة وأومٌؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٛم٣مس، همج٣مء ايمٔمج٤م فمٛمد 

إضم٣ٌمب، همٕمرزت فمرزم٥م ايمدفمقة وسمقومٖم٦م ضمرىم٥م ايمٔمرزم٥م ) ايمدفمقة  (، واٞمٗمًؿ 
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٣مدم إضم٣ٌمب إلم همريٗمكم: همريؼ َمـ اخلٙمػ وهمريؼ َمـ إَم٣مم، همٟمصٌح ايمتِم

همتقومٖم٦م ايمدفمقة، ضمتك ويمق ىم٣من ىمٙمٜمؿ دم ايمقوع ايمِمحٝمح، هم٘مثغم َمـ إضم٣ٌمب 

ٛم٥م وسمرك إفمامل  ًُ يّمٔمقن يدهؿ فمعم ايمدفمقة، َم٣مزال َمتٚمًؽ زمٙم٣ٌمس ايم

آٞمٖمرادي٥م، وآصمتامفمٝم٥م، إٓ زمٔمض إفمامل ايمتل همٝمٜم٣م ضمٓمقظ ايمٛمٖمس وأَم٣مم 

ّمع يده.. اظمُم٣ميخ وإضم٣ٌمب أٞم٣م َمقصمقد، أَم٣م ايمتل همٝمٜم٣م ايمدهمع همٜمق همٗمط ي

همتقومٖم٦م فمرزم٥م ايمدفمقة.. همال زمد يمٙمجٚمٝمع َمـ آؽمتٕمٖم٣مر ويرصمٔمقن إلم أٞمٖمًٜمؿ 

همٝمٙمقَمقهن٣م فمعم سمٗمِمغمه٣م، ويْمٙمٌقن َمـ اهلل اظم٣ًمحم٥م، ويت٘م٣مسمٖمقن طمٙمػ ايمدفمقة 

(1)ويّمٔمقن أيدهيؿ، وٓ يٛمٓمر أضمدهؿ يمٕمغمه، وَمـ اهلل ايمٗمٌقل وايمتقهمٝمؼ

 والرحمة الشفقة
أضمـداث  زمف َمر إذ زمٌٕمداد دصمٙم٥م فمعم وم٣مفمدا ( اهلل رمحف ) ايم٘مرطمل َمٔمروف ىم٣من

 دم- هـ٠مٓء سمـرى َمـ٣م: أصح٣مزمف يمف همٗم٣مل : ويممزمقن اظمالهل ييزمقن ، زورق دم

 إهلـل: ومـ٣مل ايمًـامء، شمـؿ إلم يديـف . همرهمـع!فمٙمـٝمٜمؿ اهلل أدع! ئمِمقن -اظم٣مء هذا

 يمـف همٗمـ٣مل .!أطمـرة دم سمٖمـرضمٜمؿ أن أؽمـٟميمؽ ايمـدٞمٝم٣م دم همـرضمتٜمؿ ىمام ،!وؽمٝمدي

 دم فمٙمٝمٜمؿ أطمرة سم٣مب دم همرضمٜمؿ إذا: همٗم٣مل ، !فمٙمٝمٜمؿ ادع: يمؽ ومٙمٛم٣م إٞمام: أصح٣مزمف

 .(1)رء ييىمؿ ومل ايمدٞمٝم٣م،
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 مقدمات السعادة والشقاوة  
، فمٙمٝمٜم٣م : ؽم٘مر ، إضمداه٣مَم٘متقب فمٙمٝمٜم٣م ، وىمؾ فمٙم٥ٌماظمرأة سمُمؼمي ؿمٗمؿ ايمتقازمؾ

٥م قؤم٦م اظمٙمح دم فمٙمٌ، وه٘مذا هم٣مظمرأة أَمٝم٥م، همٝم٥م: ؾم٣مي، وايمث٣ميمث٥م: َمٙمحوايمث٣مٞم

.. وصم٣مء زوصمٜم٣م َمـ ايمٔمٚمؾ، همٟمراد أن .. وه٘مذا، وايمً٘مر دم فمٙم٥ٌم اظمٙمح ايمً٘مر

ىمقب  ، وووع َمٛمٜم٣م دميممب ىمقب ؾم٣مي، همٟمطمذ ايمٔمٙم٥ٌم اظم٘متقب فمٙمٝمٜم٣م ؽم٘مر

  همقصمده َمٙمح . سمذوومفايمُم٣مي همٌٔمد أن أذازمف 

ؾ دم ايمًمء ايمذي همٝمف ؽمٔم٣مدة وم٣مدر أن جئم  هم٘مؾ إؾمٝم٣مء أواين هم٣مرنم٥م هم٣مهلل 

ف سمٔم٣مؽم٥م ؽمٔم٣مدة .. ايمٛم٣مر آٞمٝم٥م هم٣مرنم٥م، يّمع همٝمٜم٣م ٞم٣مر حترق، سمٔم٣مؽم٥م، وايمًمء ايمذي همٝم

 ، ىمام همٔمؾ َمع إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم . أو جئمؾ همٝمٜم٣م زمرد وؽمالم

همٛمٖمس ، وايمٛمج٣مة ظمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم، ( دم ايمٌحر اهلالك يمٖمرفمقناهلل ) يّمع

. هم٣ميمٌحر إٞم٣مء يّمع همٝمف ٝمف َمقؽمك أنمرق همٝمف همرفمقن وصمٛمقده .هم ٣ماظم٘م٣من ايمذي ٞمج

 ة ، ويّمع همٝمف اهلالك . ايمٛمج٣م

ايمً٘مكم يذزمح ويم٘مـ َم٣م ذزمح إؽمامفمٝمؾ ، وزمٛمٖمس ايمً٘مكم ذزمح ىمٌش ايمٖمداء .. 

 .  ، ويم٘مـ ايمذزمح زمٝمد اهلل همال ايمً٘مكم وٓ ايمذي يٚمً٘مٜم٣م يذزمح

 ، ورء آطمر يمقاضمد شم٣مين . رء يمقاضمد ، خيرج َمٛمٜم٣مأٞمٝم٥م واضمدة

ٜم٣م ؾمٗم٣موة .. ه٣مت إواين اإلهلٝم٥م واضمد يٕمرف َمٛمٜم٣م ؽمٔم٣مدة ، وواضمد يٕمرف َمٛم

اشمٛمكم أؿم٣ٌمء .. أو َمٜمٛمدؽمكم .. ايمخ واضمد يٌتًؿ وهق ٞم٣مئؿ ، وايمث٣مين َمذفمقر ، يري 
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، نايمٛمقم .. ايمذي همٔمؾ َمٔمٜمؿ وهؿ ٞم٣مئٚمقوضمقش وفمٗم٣مرب .. وآشمٛمكم دم آٞمٝم٥م 

 . َمًتٝمٗمٓمقنيٖمٔمؾ َمٔمٜمؿ وهؿ 

َمع ، وايمث٣مين ضمٝم٣مسمف ٞم٘مده ه٣مت أشمٛمكم أؿم٣ٌمء .. َمٜمٛمدؽمكم َمثال واضمد ضمٝم٣مسمف ؿمٝم٥ٌم

مج٣مل  د، واظمٜمٛم٥م واضمدة، وايمدطمؾ واضمد، وَمًتقىآصمتامفمل واضم اظمًتقى أن

احلٝم٣مة َمرة إٓ ظمـ يًتحٗمٜم٣م  اهلل ، َم٣م جئمؾوصم٥م واضمد.. ٕن ايمًٔم٣مدة َمـ اهللايمز

  همرفمقن.َمثؾ 

ئل ... ويم٘مـ ىمؾ رء يمف ايمً٘مكم مل يذزمح إؽمامفمٝمؾ يمٝمس فمٌط أو فمُمقا

َم٣م ذزمح ازمٛمف إؽمامفمٝمؾ ..ٕن إؽمامفمٝمؾ إزمراهٝمؿ َم٣م ذزمح أَمر اهلل .. هم٣مهلل َمٗمدَم٣مت . . 

ٌُٛمَّل إيِّنَ َأَرَى دِم اظمَْٛم٣َمِم َأيّن َأْذزَمُحَؽ هم وم٣مل :  ْٔمَل وَم٣مَل َي ًّ ٞمُٓمْر ََم٣مَذا ٣مهَمَٙماّم زَمَٙمَغ ََمَٔمُف ايم

ـَ ٣م َسَمَرَى وَم٣مَل ي ـَ ايمِّم٣مزمِِري همٜمؾ    (1) َأزَم٦ِم اهْمَٔمْؾ ََم٣م سُم٠مََمُر ؽَمَتِجُديِنَ إِن ؾَمآَء اهللُّ َِم

 ؼ ايمً٘مكم متًم همقق رومٌتف ؟ يًتح

 هم٘م٣مٞم٦م ايمٛمج٣مة . * َمٗمدَم٣مت َمقؽمك أَمر اهلل  ..

 . * َمٗمدَم٣مت همرفمقن ايم٘مٖمر ..هم٘م٣من اهلالك وايمٕمرق

 هم٘مؾ رء دم ايم٘مقن ئًمده . * ايمذي ي٘مقن َمع اهلل ..

* ايمذي ٓ يٗمػ دم صػ ايمِمالة دم اظمًجد زم٣ميمًٔم٣مدة اهلل يقومٖمف دم ؿم٣مزمقر اخلٌز 

 .٣مدة ىمٙمٜم٣م دم رو٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣مرم  زم٣ميمتٔم٣مؽم٥م )َمٔم٣مدٓت( ايمًٔم
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 316 ايمتٚمقيـ.................................. َم٘مت٤م 86

 317 ....................................ايمِمالة... ومقة 87

 319 سمقيؼم..................... دم ىمت٤م صم٣مَمٔمل ؿم٣ميم٤م 88

 332 ايمدٞمٝم٣م...................................... ضمٗمٝمٗم٥م 89

 331 وايمرؤؽم٣مء........................... يمٙمٚمٙمقك فمػمة 92



 

 

y مجلايالقألاليايفاضشبالٌمظضاولقأمثلاي          W 

  

494  

 334 .....ايمقسمد............................... حيرىمقن 91

 335 احل٘مٝمؿ................................... اظمجٛمقن 91

 336 ..................َمـ أطمٙمص ايمٛمٝم٥م رزومف اهلل فمعم ٞمٝمتف 93

 338 ؿم٣مهٝم٥م سمْمٜمل ؿمٔم٣مَمٜم٣م زمذىمر اهلل .................... 94

 338 زم٣مظمٔم٣ميص.............. ٞمٖمًف فمعم اظمنف اظمٙمؽ ازمـ 95

 342 اظمًجد........................ هؾٕ ؿمٔم٣مَم٣م صٛمع 96

 341 زم٣ميمقصقل....................... ٓ زم٣ميمًغم َم٘مٙمػ 97

 343 .....................ايمٗمٙمقب يٛمٓمػ ىم٣ميمٌحر ايمٗمرآن 98

 343 أهمريٗمٝم٣م...................... صم٣ٌمل زمكم ومٌٝمٙم٥م ؾمٝمخ٥م 99

 348 ..وايمٔمٝمقب................................. إي٣مك 122

 348 سمٗمرأيف................... أن ومٌؾ ايمٗمرآن همٝمؽ رأي٦م 121

 349 اإلؽمالَمٝم٥م.. ايمُمٔمقب ضمّم٣مرة فمعم إَمثٙم٥م أروع َمـ 121
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