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 اٌفيشط

 59 ................................................................................ َمٗمدَم٥م

 ;5 ...................................... دم فمٌم صدر اإلؽمالم احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م: ايم٣ٌمب إول

 =5 .............. اظمٓمٜمر ايمًٝم٣مد واإلداري واحلريب وايمتممئمل: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب إول

 66 .......................................... اظمٓمٜمر آصمتامفمل: ِمؾ ايمث٣مينايمٖم: ايم٣ٌمب إول

 68 .......................... اظمٓمٜمر ايمٖم٘مري وايمٔمٙمٚمل وايمثٗم٣مدم: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب إول

 :6 ............................................. اظمٓمٜمر ايمديٛمل: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب إول

 ;6 ................................ اظمٓمٜمر آومتِم٣مدي واظم٣مرم: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب إول

 >6 .......................... إره٣مص٣مت َم٣م ومٌؾ ٞمزول ايمٗمرآن: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب إول

  ........ 76ومٌؾ زمٔمث٥م ايمٛمٌل  ضم٣ميم٥م ايمدي٣مٞم٣مت ايمًاموي٥م ايمقوٝمٔم٥م: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع: ايم٣ٌمب إول

 79 .............................................. طمِم٣مئص ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 ;7 .............................. اإلؽمالم دفمقة سمقضمٝمد هلل سمٔم٣ملم: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 =7 ....................................... اإلؽمالم دفمقة هم٘مري٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 84 .................................... اإلؽمالم دفمقة ؽمٝم٣مؽمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 86 .................................... اإلؽمالم دفمقة اومتِم٣مدي٥م: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 87 .................................. اإلؽمالم دفمقة اصمتامفمٝم٥م: ِمؾ اخل٣مَمسايمٖم: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 88 ................................... اإلؽمالم دفمقة إٞم٣ًمٞمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 89 ............................................. ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َم٣مهٝم٥م وأزمٔم٣مد: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 ;8 .................................... َم٣م هق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ؟: ؾ إولايمٖمِم: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 =8 .................................... ايمقضمل َمٔمٛم٣مه وضمٗمٝمٗمتف: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 95 ............................... ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمٖمروم٣مً : ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 97 ............................... مجع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وسمدويٛمف: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ٣ميم٧مايم٣ٌمب ايمث

 :9 ........................................... ضمٖمظ ايمٗمرآن: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م
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 >9 ................................... ومراءة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 =9 .................................................... ٞمُمٟمة ايمتٖمًغم وسمْمقره: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 5: ..........................................يمتٖمًغم وايمتٟمويؾا: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 8: ............................................. أٞمقاع ايمتٖمًغم: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 ;: .......................... ىمٝمػ يتؿ سمٖمًغم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ؟: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 =: ............................. سمٖمًغم ؽمقر َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 9; .................................................. سمٗمٛمٝم٣مت ايمٛمص ايمٗمرآين: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 ;; .......................................... اظمٖمردة ايمٗمرآٞمٝم٥م: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 =; ....................................... إؽم٣ميمٝم٤م ايمٗمرآٞمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 >> ...................................... همٜمؿ اظمٔمٛمك ايمٗمرآين: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 => ............................... َمٔمرهم٥م ٞمٓمؿ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 5= ................................. إفمج٣مز ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 == ............................... إلفمج٣مز ايمٗمرآينأهار ا: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 547 ........................................ إداء ايمٗمرآين: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 549 ........................................ ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين: ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 ;54 .................................. زمٛم٣مء ايمًقرة ايمٗمرآٞمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 >54 ..................................... ايمٖم٣مصٙم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 555 ............ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٝمس ؽمجٔم٣ًم وٓ ؾمٔمراً : ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 558 ..... ايمٙمٕم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م وسمٟمشمغمه٣م دم إدب وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين فممم: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 ;55 ........................................ ذوق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ؟ىمٝمػ ٞمت: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 =55 ............................... ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وإدب: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 564 ............. ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمٌٝمئ٥م آصمتامفمٝم٥م وايمْمٌٝمٔمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 566 ....................... ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمٌالنم٥م ايمٔمرزمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 568 . )ايمتُمٌٝمف وآؽمتٔم٣مرة( دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمِمقرة إدزمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 575 .............. ٣مي٣مت وايمتٔمريض دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿايم٘مٛم: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس
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 578 ................... احلٗمٝمٗم٥م واظمج٣مز دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 579 ........................ زمٛمٝم٥م ايمٛمِمـقص ايمٗمرآٞمٝم٥م طم٣مرصمٝم٣مً : ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

 ;57 .................... طمِم٣مئص أي٣مت وايمًقر ايمٗمرآٞمٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 =57 ........................ زمٛمٝم٥م ايمٛمِمقص ايمٗمرآٞمٝم٥م داطمٙمٝم٣مً : ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 585 ........ ايمتُم٣مزمف وآطمتالف دم سمٔمٌغمات ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 586 ... -ؽمقرة احل٣موم٥م - -دراؽم٥م سمْمٌٝمٗمٝم٥م يمٛمص ومرآين : ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس

 =58 ........................................................ ايمٗمِم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

 595 ................................... ٝم٥مَم٣مهٝم٥م ايمٗمِم٥م ايمٗمرآٞم: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

 597 ......................... أهداف ايمٗمِم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

 599 ...................... ؿمريٗم٥م ايمٗمِمص دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

 5:4 ........................... ومِمص ايمٗمرآن ضمٗمٝمٗم٥م سم٣مرخيٝم٥م: يمرازمعايمٖمِمؾ ا: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

 5:7 ................................................. اظمثؾ دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايم٣ٌمب ايمث٣مَمـ

 5:9 ................. سمٔمريػ وَم٣مهٝم٥م إَمث٣مل دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمث٣مَمـ

 ::5 .................................. أٞمقاع إَمث٣مل دم ايمٗمرآن: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمث٣مَمـ

 =:5 ......................... ث٣مل دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿهمقائد إَم: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمث٣مَمـ

 5;5 .................................َمـ أَمث٣مل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمث٣مَمـ

 9;5 ............................................... إدب ايمٛمٌقي ايممميػ: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 ;; ....................................... 5ايمرؽمقل ضمٝم٣مة : ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 5>5 ...................... (5) يمٛممم ايمدفمقة صمٜم٣مد ايمرؽمقل : ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 8>5 .................... (6) يمٛممم ايمدفمقة صمٜم٣مد ايمرؽمقل : ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 :>5 ...................... (3) يمٛممم ايمدفمقة صمٜم٣مد ايمرؽمقل : ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

وسمٟمؽمٝمس ايمدويم٥م ايمٔمرزمٝم٥م  هجرة ايمرؽمقل إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 >>5 .......................................................................... اإلؽمالَمٝم٥م

 5=5 ................. / م 68:/ هـ،  2 نمزوة زمدر ايم٘مػمى: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 7=5 .......................... / م 69:/ هـ،  3 نمزوة أضمد: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع
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 :=5 ............. / م ;6:/ هـ،  5 نمزوة اخلٛمدق ـ إضمزاب: ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 >=5 ...................... / م >6:ـ، / ه 6 صٙمح احلديٌٝم٥م: ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 645 .................... / م 74:/ هـ،  8 همتح َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م: ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 648 ..................... م 76:هـ،  10 ضمج٥م ايمقداع: ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 ;64 ...................................... ؽمامت ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 = ...................... 64ايمًامت اخُلُٙمِٗمٝم٥َّم وايمٛمٖمًٝم٥َّم يمٙمٛمٌل : ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

  ................ 659اجلًدي٥م يمٙمٛمٌل حمٚمد  -ايمًامت اخَلٙمِٗمٝم٥َّم : ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 >65 .............................. احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 666 ............................... وزمالنمتف همِم٣مضم٥م ايمٛمٌل : ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايمٔم٣مذايم٣ٌمب 

 >66 ........................... يمٝمس زمُم٣مفمر ايمٛمٌل حمٚمد : ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 676 ................................. يمٙمُمٔمر ٞمٗمد ايمٛمٌل : ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 ايمتٖمريؼ زمكم احلٗمٝمٗم٥م واظمج٣مز: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 679 ..................................................... دم همٜمؿ احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ

 =67 ............................... اظمثؾ دم احلدي٧م ايممميػ: ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 688 ..................... ايمٗمِم٥م َمـ إدب ايمٛمٌقي ايممميػ: ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 694 ...................... راؽم٥م أدزمٝم٥م حلدي٧م ٞمٌقي ذيػد: ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 696 ............. يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ -حمٚمد -سمٖمًغم ايمٛمٌل : ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم: ايم٣ٌمب ايمٔم٣مذ

 ;69 .................................. اخلْم٣مزم٥م دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايم٣ٌمب احل٣مدي فممم

 6:4 ....................... أٞمقاع اخلْم٣مزم٥م دم هذا ايمٔمٌم: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب احل٣مدي فممم

  ................................ 6<6طمْم٤م ايمرؽمقل : ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب احل٣مدي فممم

 ;>6 ............... طمِم٣مئص اخلْم٣مزم٥م دم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب احل٣مدي فممم

 =>6 ...................................................... ايمـرؽمــ٣مئـؾ: ث٣مين فمممايم٣ٌمب ايم

 اٞمتُم٣مر ايم٘مت٣مزم٥م دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمث٣مين فممم

 5=6 ....................... هـ/ /55وضمتك َمقت ايمرؽمقل  ق.هـ/ َمـ ايمٌٔمث٥م ايمٛمٌقي٥م13/

 := ...................................... 6ىُمّت٣مب ايمٛمٌل : ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمث٣مين فممم
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 >=6 .............. ىمت٣مزم٥م ايمرؽم٣مئؾ دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمث٣مين فممم

 744 ............................. ايمرؽم٣مئؾ وؽمٝمٙم٥م يمٙمدفمقة: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمث٣مين فممم

  ......................... 746ٞمامذج َمـ رؽم٣مئؾ ايمٛمٌل : ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايمث٣مين فمممايم٣ٌمب 

 :74 .. دم فمٌم صدر اإلؽمالم اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمؼمؽمؾ: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايمث٣مين فممم

 =74 ............... ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ودم احلدي٧م ايممميػ اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م فممم

 =74 .............................................................. دم فمٌم صدر اإلؽمالم

 ;75 ................................................... إدفمٝم٥م ايمٛمٌقي٥م: ايم٣ٌمب ايمرازمع فممم

 767 ................................ وص٣مي٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس فممم

 ;76 ................................................. اظمٛمْمؼ ايمٛمٌقي: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس فممم

 =76 ......................... طمِم٣مئص اظمٛمْمؼ ايمٛمٌقي: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس فممم

 775 ........................... ايمٗمًؿ ايمٛمٌقي ايممميػ: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايم٣ًمدس فممم

 779 .......................................... ايمُمٔمر دم صدر اإلؽمالم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 ;77 .................. اإلؽمالم وايمُمٔمر وايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 ضم٣ميم٥م ايمُمٔمر دم هذا ايمٔمٌم: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 =77 ........................ ضمرىم٥م ايمُمٔمر دم فمٜمد ايمٛمٌّقة - ايمُمٔمر يقاىم٤م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م

 787 ................. ايمُمٔمر اإلؽمالَمل يراهمؼ إضمداث: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 :78 ...................... ضمرىم٥م ايمُمٔمر إزّم٣من فمٜمد ايمٛمٌقة: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 :79 ............... سمٟمشمُّر ايمُمٔمراء اظمخيَمكم زم٣مإلؽمالم: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 >79 ............ ومّم٣مي٣م ايمُمٔمر دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 7:4 .................. ُمٔمر دم صدر اإلؽمالمأؽمٙمقب ايم: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 7:6 ............... َمقومػ اإلؽمالم َمـ ايمُمٔمر وايمُمٔمراء: ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 ::7 .............................. وايمُمٔمر ايمرؽمقل : ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 >:7 ........ إنمراض ايمُمٔمري٥م دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 8;7 ............. ومِمٝمدة اظمدح اإلؽمالَمٝم٥م اجلديدة: ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 :;7 .......... ؽمامت ايمُمٔمر دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم
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 ايمتحقٓت ايمتل ؿمرأت فمعم ايمُمٔمر: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 >;7 .............................................................. دم فمٌم صدر اإلؽمالم

 4>7 اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمُمٔمر دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايمرازمع فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 7>7 ........... ايمِمٔمٙم٘م٥م ايمُمٔمري٥م دم هذا ايمٔمٌم: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 5=7 ........ رَمقز ايمُمٔمر دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس فممم: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع فممم

 889 ................................ دراؽم٣مت سمْمٌٝمٗمٝم٥م يمٛمِمقص ؾمٔمري٥م: ايم٣ٌمب ايمث٣مَمـ فممم

 ;88 ........ يمٙمُم٣مفمر ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )َمع ايمرؽمقل دم اظمٔمرىم٥م( ومراءة أدزمٝم٥م دم ٞمص

 895 ..................................... ايمٛمٗمد دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمت٣مؽمع فممم ايم٣ٌمب

 897 .......................  ايمرؽمقلَمٔم٣ممل ايمٛمٗمد دم فمٌم: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع فممم

 899 ................ واومٔمٝم٥م ايمٛمٗمد دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع فممم

 8:4 ...................... ايمتٛم٣مومض زمكم ايمٗمرآن وايمُمٔمر: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع فممم

 8:7 ........ َمقومػ ايمرؽمقل َمـ ايمُمٔمراء ايمذيـ فم٣مسوه: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع فممم

 8:9 .................... طمِم٣مئص ايمٛمٗمد دم هذا ايمٔمٜمد: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع فممم

 =:8 ......................................... احل٘مٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م: ايم٣ٌمب ايمٔمممون

 5;8 .......................... ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمت٣مب ضم٘مٚم٥م: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمٔمممون

 6;8 ................................... صٖم٣مت اهلل احلًٛمك: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمٔمممون

 4>8 ...................................... أؽمامء اهلل سمٔم٣ملم: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمٔمممون
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 ُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْثغ

 :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز

َٔمَراُء َيتٌَُِّٔمُٜمُؿ ايْمَٕم٣مُووَن  ُْؿ دِم ىُمؾِّ َواٍد ََيِٝمُٚمقَن  (668)﴿َوايمُمُّ ْ سَمَر َأَّنَّ ُْؿ  (669)َأمَل َوَأَّنَّ

َٓ َيْٖمَٔمُٙمقَن  ٣مِت وَ  (:66)َيُٗمقيُمقَن ََم٣م  ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ َّٓ ايمَِّذي ـَف ىَمثغًِما إِ َذىَمُروا ايمٙمَّ

وا َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م ـُمٙمُِٚمقا  ٌُقَن َواٞمَتٌَمُ
ـَ ـَمَٙمُٚمقا َأيَّ َُمٛمَٗمَٙم٤ٍم َيٛمَٗمٙمِ  ﴾(;66)َوؽَمَٝمْٔمَٙمُؿ ايمَِّذي

 عٌسح اٌشوشاء
 

 :وم٣مل رؽمقل اهلل 

 ضمدشمٛم٣م فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ: -

 أطمػمٞم٣م َم٣ميمؽ فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ، فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام:

 ومدم رصمالن َمـ اظمممق همخْم٣ٌم همٔمج٤م ايمٛم٣مس يمٌٝم٣مَّنام، أٞمف

 :همٗم٣مل رؽمقل اهلل 

ـَ ايمٌٝم٣مِن يمًحراً  )إنَّ   .ايمٌٝم٣من ؽمحر( ، أو إنَّ زمٔمَض َم

 5767 , طؾْؼ اٌجخبسُ
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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ
 ِمذِخ

ومد ؾمٕمؾ ايمٔمرب دم صمزيرهتؿ  (ايمٔمٌم اجل٣مهقم)إذا ىم٣من ايمُمٔمر دم فمٌم َم٣م ومٌؾ اإلؽمالم 

هم١من  <٣م ً َمـ طمالل حتري٘مف ظمُم٣مفمرهؿ وفمقاؿمٖمٜمؿ وفمِمٌٝم٣مهتؿوَمدضم٣م ً وذَمّ  ٛم٣مهمراٍت وَم َمٖم٣مطمراً 

ك فمٗمقهلؿ وأهم٘م٣مرهؿ وأطمرصمٜمؿ َمـ ـمٙمامت ايمٔمِمٌٝم٣مت ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمٙمٝمٜمؿ ومد ضمرّ 

 ،( -ٓ إيمف إٓ اهلل -)ايمٗمٌٙمٝم٥م إلم ٞمقر إَم٥م ايمقاضمدة ايمتل سمتٚمحقر ضمقل دفمقة ايمتقضمٝمد ورهمع راي٥م 

وايمتل نمغمت  ،ٙمؼ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ايم٘مقن وَم٣م همٝمف وَمـ همٝمف َمـ أصمٙمٜم٣مهذه ايمٗمّمٝم٥م ايمتل طم

وصمٜم٥م ايمٖم٘مر اإلٞم٣ًمين ايمذي زمٗمل يمٖمؼمات ؿمقيٙم٥م يتخٌط دم دي٣مصمل ايمممك وايمٔمٌقدي٥م يمٕمغم اهلل 

وومد أضمدث ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٚمٖم٣مهٝمٚمف وَمٔم٣مرهمف وسمٔم٣ميمٝمٚمف شمقرة ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم ضمٝم٣مة ايمٔمرب  <سمٔم٣ملم

صمديدة  صمديدة وؾمّ٘مؾ هلؿ روضم٣مً ى شم٣مٞمٝم٣م ضًمٝم٧م همتح يمٙمٛم٣مس آهم٣موم٣م ً رودم ضمٝم٣مة إَمؿ إطم ،أوًٓ 

وَم٣م هل إٓ ؽمٛمقات َمٔمدودات ضمتك  .دم سمٔم٣مرهمٜمؿ َمع َمٖمردات ايم٘مقن وايمٛم٣مسوؽمٙمقىم٣م ًصمديدا ً 

اَمتزصم٦م آي٣مت هذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمع ؽمحري٣مهتؿ احلٚمراء هم٣مٞمدهمٔمقا يمٛممم اإلؽمالم دم َمُم٣مرق 

 ،ايم٘مريؿ فمٙمقم وآداب هبرت ايمٖم٘مر ايمٔم٣مظمل وسم٘مقٞم٦م ضمقل هذا ايمٗمرآن ،إرض وَمٕم٣مرهب٣م

ونمغمت جمرى ٞمٓمر ايمٛم٣مس ٞمحق هم٘مرة ايمتقضمٝمد ضمتك فمٛمد أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت إطمرى ايمتل سمٗمًؿ 

إيمقهٝم٥م إلم أوم٣ًمم أو ايمتل جتًده٣م دم ؾمخِمٝم٥م إٞم٣ًمن أو صٛمؿ أو فمٛمد َمـ أطمذوا يتٛم٘مرون 

 -وضم٣مؾم٣م هلل  -َمِم٣مدهم٥م  صمديمأليمقهٝم٥م زمُم٘مؾ فم٣مم وئمتػمون ايم٘مقن ومد أوصمد ٞمٖمًف زمٛمٖمًف أو وُ 

وه٘مذا همٗمد ص٣مر َمـ احل٣مصم٥م أن يْمٙمع ايمٗم٣مرئ فمعم  <أن ي٘مقن ىمقٞمف ايمذي طمٙمٗمف زمٝمديف ٓ ص٣مٞمع يمف

ىمؾ ايمٔمٙمقم وأداب ايمتل ىمت٦ٌم ضمقل آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وَم٣م سمٌٔمٜم٣م َمـ دراؽم٣مت أدزمٝم٥م 

 .ؾمٚمٙم٦م ايمًٛم٥ّم ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة ايمُم٣مرضم٥م واظمٖمنة هلذه أي٣مت

زمٗمدر  (ايمٔم٣ٌمدات واظمٔم٣مَمالت)جٙمد ٓ ٞمٌتٕمل دراؽم٥م إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م زمٚمٖمٜمقم وٞمحـ دم هذا اظم

وَم٣م همٝمٜمام َمـ ومِمص وأَمث٣مل  ،ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرةع فمعم آداب ٙمَم٣م ٞمريد أن ٞمْمَّ 

أن هذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد هبر ايمٔمرب َمـ ايم٣ًمفم٥م  وٞمحـ ٞمٔمٙمؿ مجٝمٔم٣مً  ،وضم٘مؿ وزمالنم٥م وأؽم٣ميمٝم٤م

شمؿ إٞمٛم٣م دم هذا اظمجٙمد ٞمدرس  ،ر ايمٔمٗمقل ايمٌممي٥م ضمتك َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم٣م يزال يٌٜمَ إولم يمٛمزويمف وَم

ٞمقع صمديد َمـ ايمُمٔمر يًٚمك  ايمُمٔمراء دم ضمراك هذه ايمدفمقة َمـ طماللإدزم٣مء وَم٣م أهمرزسمف ومرائح 
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همٗمد أصٌح اإلؽمالم  ،ايمتٕمغم اجلديد ضمٝم٧م سمّم٣مءل ؾمٔمر ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م أَم٣مم ذيمؽ (ؾمٔمر ايمدفمقة)

 :يٖمتخرون زمف زمٔمد أن ىم٣مٞمقا يٖمتخرون زمٗمٝمس ومتٝمؿ ونمغمه٣م َمـ ايمٗم٣ٌمئؾٝمٔم٣م ًيمٙمٛم٣مس مج أزم٣مً 

ــــــــالمُ  ــــــــقاه ٓ أَب  أيب اإلؽم  رم ؽم

 

ــــــٝمسٍ   ــــــروا زمٗم ــــــٝمؿ إذا اهمتخ  أو مت

يمٖمـ ايمُمٔمر وسمٗمدم يمٖمـ اخلْم٣مزم٥م ايمتل أصٌح٦م َمـ ومٙمٝمؾ ىمؾ ذيمؽ َمع َم٣م ٞمجده َمـ سمراصمع  

قهمقد وص٣مر حلرىم٥م ايمُمٔمر ٞمٗم٣مد نمغم َمًتٙمزَم٣مت اظمًٙمٚمكم ايميوري٥م دم اظمجتٚمع وإفمٝم٣مد واحلج٨م وايم

ايمذي أؽمس  ،خمتِمكم وإن ىم٣مٞمقا وافمكم حلرىم٥م ايمُمٔمر وفمعم رأؽمٜمؿ ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

ٌّ  (ايمُمٔمر ايمدفمقي)زمٛمٗمده إديب ٕول ٞمقع َمـ ايمُمٔمر هق  ف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إلم أمهٝمتف دم ٞممم وايمذي ٞم

ؾ وؾم٘مّ  (و)ؾمٔمر واعٍ  (ؾمٔمر نم٣موٍ )٧م ومًؿ ايمُمٔمر إلم ومًٚمكم ايمدفمقة طمالل ؽمقرة ايمُمٔمراء ضمٝم

ٙمٜم٣م ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وىمٔم٤م زمـ وَمثَّ  (مجٔمٝم٥م ؾمٔمر ايمدفمقة)أول مجٔمٝم٥م يمٙمُمٔمر ايمدفمقي  ايمرؽمقل 

٣مه هذا ايمُمٔمر َمـ َم٣ًمضم٥م أمجٔمكم فمعم أن َم٣م نمْمّ فمٛمٜمؿ َم٣ميمؽ وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م ريض اهلل سمٔم٣ملم 

جمٚمقفم٥م ومّم٣مي٣م سمقزفمٜم٣م ايمٗمرآن  زمؾ سمٗم٣مؽمؿ ايمٖم٘مر اظمًٙمؿ ،ؾ ايمتٕمْمٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥مايمٔمٗمؾ اظمًٙمؿ مل يُم٘مِّ 

وحتقل ايمُمٔمر إلم َمتٛمٖمس  ،ايم٘مريؿ وفمٙمقَمف وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م وإدب ايمٔمريب واظمٔم٣مرف إطمرى

وَمع ذيمؽ همٗمد طمْم٣م إدب ايمٔمريب واإلؽمالَمل  <يمٙمُمٔمراء دم ايمتٔمٌغم فمـ ومّم٣مي٣مهؿ اخل٣مص٥م وايمٔم٣مَم٥م

أو  (اظمدح)همٚمـ ؾمٔمر َمت٘م٤ًم  ،رسمٗمك أىمثرطمْمقة شم٣مٞمٝم٥م دم محؾ ومّم٣مي٣م إَم٥م ومهقم ايمٖمرد وسمْمٙمٔم٣مسمف وا

ىمام وأن إدب دم هذا ايمٔمٌم  ،ارسمٗم٣مء زمحد ذاسمف دم وـمٝمٖم٥م ايمُمٔمروهذا  ،إلم ؾمٔمر دفمقة (هج٣مء) ؾمٔمر

تذى زمف دم ُي  ايمتل أوح٦م َمث٣مًٓ  - - ومد سمقؽمٔم٦م َمداطمٙمف همٛمُمط همـ اخلْم٣مزم٥م َمـ طمالل طمْمٌف

يمرؽمقل فمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمالة وايمًالم يمٙمٚمٙمقك ف اايمٌالنم٥م ايمٛمٌقي٥م وسمٟميمؼ همـ ايمرؽم٣مئؾ َمـ طمالل َم٣م طمْمَّ 

اظمج٣موريـ جلزيرة ايمٔمرب ىمام وأذق همـ ايمقص٣مي٣م ايمتل سمرىمٜم٣م يمٛم٣م رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم 

٣مهم٥م إلم أن ٞمِمقص ايمتمميع ايمٛمٌقي إو ٥م ايمٛمٌقي٥م ايمتل مجٔمٜم٣م يمٛم٣م ايمٔمٙمامء يدرك مت٣مَم٣مً واظمْمٙمع فمعم ايمًٛمّ 

 ،زمٌالنمتٜم٣م ىمؾ ايمٛمِمقص إطمرى سمٌزّ  ،ص أدزمٝم٥م هم٣مئٗم٥م اجلامل٥م همٜمل ٞمِمقٝمسمىمقَّن٣م ومقاٞمكم وذائع ضمٝم٣م

وأىمثر َم٣م يٙمٖم٦م  .َم٣م ؽمٛمٙمٚمًف َمـ طمالل همِمقل هذا اظمجٙمد ايمتل سمتحدث فمـ ايمٌالنم٥م ايمٛمٌقي٥م اوهذ

 ،واحلدي٧م ايممميػ ،دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ (اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م)آٞمت٣ٌمه دم إدب دم فمٌم صدر اإلؽمالم 

وه٘مذا همٗمد  (.َمقوقفم٣مهت٣م وفمٛم٣مسه٣م وأؽم٣ميمٝمٌٜم٣م واجت٣مه٣مهت٣م) راؽم٥موايمتل حتت٣مج إلم ىمت٣مب َمًتٗمؾ يمد

 .ايمٖم٘مري٥مصمديدة دم ؽمٙمؿ احلٝم٣مة  ؽمٛمقاسمف آهم٣موم٣مً  همتح يمٛم٣م هذا ايمٔمٌم فمعم ومٙم٥م فمدد

 ؽغني هٍِ اذلنذاًُ
 دسهب ,عٌسّب 
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 اٌجبة األًي
 احلْبح اٌوبِخ

 يف هظش طذس امع َ
 

 

 ِلبىش احلْبح اٌوبِخ يف هظش طذس امع َ
 ٓمٜمر ايمًٝم٣مد واإلدارياظم -5

 اظمٓمٜمر ايمتممئمل وايمٗمّم٣مئل -6

 آصمتامفمل اظمٓمٜمر -7

 اظمٓمٜمر إديب وايمٙمٕمقي -8

 اظمٓمٜمر ايمديٛمل -:

 اظمٓمٜمر آومتِم٣مدي -;

 ومٌؾ ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ه٣مص٣مت َم٣مإر ->

 ضم٣ميم٥م ايمدي٣مٞم٣مت ايمًاموي٥م ومٌؾ ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ -=
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً األًي

 بعِ ًامداسُ ًاحلشثِ ًاٌزششّوِادلليش اٌغْ

ومدرة أزمٛم٣مء اجلزيرة ىمٌغمة زم٤ًٌم فمدم  فمٓمٝمٚم٥م ودوًٓ  مل ئمرف ايمٔمرب ومٌؾ اإلؽمالم مم٣ميمَؽ رزمام 

سمآيمٖمٜمؿ وجت٣مٞمًٜمؿ دم وضمدة َمٛمًٗم٥م، همٗمد ذىمر يمٛم٣م ايمٗمرآن  وفمدم ،َمػماؿمقري٣متفمعم صٛم٣مفم٥م اإل

َم٣م أيمٖم٦م  دم إرض مجٝمٔم٣مً يمق أٞمٖمٗم٦م َم٣م ) :ايم٘مريؿ أن اهلل سمٔم٣ملم وضمده هق ايمذي ي٠ميمػ ومٙمقهبؿ

ىم٣مٞم٦م اجلـزيرة ايمٔمـرزمٝم٥م َمٗمًٚم٥م َمــ اجل٣مٞم٤م ويمذيمؽ  (زمكم ومٙمقهبؿ ويم٘مـ اهلل أيمػ زمٝمٛمٜمؿ

وإذا ىم٣مٞم٦م إَم٣مرات ىمٛمـدة وايمٕم٣ًمؽمٛم٥م واظمٛم٣مذرة ومــد  ،ايمًٝم٣مد إلم َمٛم٣مؿمؼ سمتح٘مؿ همٝمٜم٣م ايمٗم٣ٌمئؾ

يمٝمٜم٣م يمـؿ سم٘مــ هم١مّن َم٘م٥م اظم٘مـّرَم٥م إزم٣من ٞمزول وضمــل ايمًٚمــ٣مء إ ،زمـدأ ايمّمٔمػ يدب همٝمٜمــ٣م

ن ايمتجـ٣مر يتح٘مٚمقن زمــٜم٣م ويديرون ؾم٠موٞمـٜم٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م إإذ  ،٘مؾ ممٙم٘مـ٥م أو دويم٥م َمًتٗمٙمـ٥ميمتُم

 ،ويٚمـقن جت٣مرهتـؿ إيمــك ايمُم٣مم وايمٝمٚمــ زمٟمٞمٖمًٜمؿ ،همٝمٔمٗمدون إضمالف وخيـقوقن احلـروب

وىم٣من يً٘مـ  ،همٝمٜم٣م فمٌـد اهلل زمـ أيب ؽمٙمقل يمٝمتقج َمٙم٘م٣مً فمٙمٝمٜم٣م ٟمَيٝم ،ٝمٛمام ىم٣مٞم٦م اظمديٛم٥م اظمٛمقرةزم

وومـد  .٥م(ٓموزمٛمل ومـري -وزمٛمل ومٝمٛمٗم٣مع  -يمٛمّمغم سمتٚمثؾ همـل وم٣ٌمئؾ )زمٛمل اهمئ٣مت َمــ ايمٝمٜمـقد  اظمديٛم٥م

الم واؽمتٗمر همٙمام صم٣مء اإلؽم ،تٔمد ذيمؽسموم٣مئٚم٥م فمٙمـك زفم٣مَم٥م ايمٗم٣ٌمئؾ ويمـؿ  ىم٣مٞم٦م احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

ــريؿ وسمٗمٝمؿ أٞمُمٟم أول دويمـ٥م فمرزمٝم٥م سمًتٚمــد ومقاٞمٝمٛمٜم٣م َمــ ايمٗمـرآن ايم٘مايمرؽمقل همــل اظمديٛم٥م 

وافمتٌـ٣مر اظمٛمِم٤م  ،فمٙمـك َمٌدأ ايمُمقرى وَم٣ًمواة احل٣مىمــؿ يمٙمٚمح٘مــقم وم٣مئامً  ؽمٝم٣مؽمٝم٣مً  ٞمٓمـ٣مَم٣مً 

)اإلَم٣مرة سم٘مٙمٝمػ ٓ  :ٙمف اخلٙمٝمٖم٥م أو إَمغم وٚمـ وم٣مفمدةيتحٚمّ  ىمٌٝمــراً  ايمًٝم٣مد َم٠ًمويمٝم٥م وفمٌئ٣مً 

 .(سممميػ

اٞمتممت زمٝمٛمٜمــؿ  فمٙمـك ومـقم ٞمزل ايمٗمرآن ايم٘مريـؿ همـل َمدة ٓ سمتج٣موز اشمٛمكم وفممميـ فم٣مَم٣مً 

سمٔمتٚمـد هــذه ايمٔم٣مدات فمٙمــك َمٌـدأ ايمٌماع  ،فم٣مدات ؽمٚمٝم٦م همٝمام زمٔمـد زم٣ميمٔم٣مدات اجل٣مهٙمٝم٥م

وفمـدم سمقري٧م ايمٛم٣ًمء إو٣مهم٥م  ،آصمتامفمـل ايمٗم٣مئـؿ فمٙمـك إطمـذ زم٣ميمثٟمر وافمتٌـ٣مر اظمرأة نمٛمٝمٚم٥م

وومـد اؽمتْم٣مع  .واختـ٣مذ احلٝم٣مة وايمٙمٜمق همٝمٜم٣م نم٣مي٥م زمحد ذاهت٣م ،إيمـك اٞمتُم٣مر فم٣مدات ذب اخلٚمـقر
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ٓء إفمراب ايمرواؽم٤م ايمتـل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٚمٖم٣مهٝمٚمف اجلديدة أن يٛمزع َمــ ٞمٖمقس ه٠م

همٝمام زمٔمد زم٣ميمُمٔمراء  أشمرّ  وأن ئمٝمـد زمٛم٣مء اجل٣مٞم٤م آصمتامفمل َمـ ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن زمٛم٣مء ؽمٙمٝمامً  ،ه٣مذىمرٞم٣م

 .وأؽمٜمؿ دم ٞمٗمؾ ايمٖمرد ايمٔمريب َمـ ضمٝم٣مة إلم أطمرى ،وإدزم٣مء

ي٠مَمٛمقن زم٣ميمًحر وايم٘مٜم٣مٞم٥م  ومقَم٣مً  -وومٌؾ ٞمزول آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿأشمٛم٣مء  -يمٗمـد ىم٣من ايمٔمرب

ويٗمٝمٚمقن ضمٝم٣مهتؿ ايمٖم٘مري٥م فمٙمــك جمٚمقفم٥م َمـ إؽم٣مؿمغم وئمتٗمدون أن ايمُمٔمر َمًتٚمد َمـ اجلـ 

وومـد  ،يٚمده زمام يٗمقل َمـ أؾمٔم٣مر -أو أٞمثك اً ذىمر -ٝم٣مً ايمذي سمً٘مـ وادي فمٌٗمر وأن يم٘مؾ ؾم٣مفمر صمٛمّ 

إو٣مهم٥م  ،ف ذىمر وأن اجلـ ايمذي يٚمدون نمغمه َمــ اإلٞم٣مثىم٣من زمٔمض ايمُمٔمراء يتٖم٣مطمرون زمٟمن صمٛمٝمّ 

وئمتٗمـد أن  ،إلم أن ايمٗمٙم٥م َمـ ايمٔمرب سم٠مَمـ زم٣ميمٛمٌماٞمٝم٥م وايمٝمٜمقدي٥م زمٝمٛمام إنمٙمـ٤م يٗمٝمؿ فمعم ايمممك

ة سمُمٖمع هلـؿ فمٛمـد اإليمـف وأن إصٛم٣مم وإوشم٣من َم٣م هـل إٓ آهلـ٥م صٕمٝمـر ،اظمالئ٘م٥م زمٛم٣مت اهلل

وومـد يِمٛمع ايمٔمريب اجل٣مهقم  ،وؽمتكم صٛمـامً  ٥متقي فمعم شمالشمٚمئايمٌٝم٦م احلرام ىم٣من يوأن  إىمػم

 .هم١مذا َم٣م صم٣مع أىمٙمف، صٛمٚمف َمــ ايمتٚمـر

وزمٚمجلء اإلؽمالم وٞمزول ايمٗمـرآن اٞمٌٜمـر ايمٔمـرب هبـذه ايمٌالنمـ٥م ايمتـل يٚمٙمٜم٣م هم٣مٞمٌمهمـقا 

فمــ ايمُمٔمـر وزمدؤوا ي٣مويمقن همٜمـؿ هـذا ايم٘مت٣مب اجلديـد إو٣مهم٥م إيمـك أن ايمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م 

طم٣مص٥م وأن طمغمات ايمٌالد إطمرى ومـد اٞمٖمتح٦م  ،ومٙمٝمالً  ايمُمٔمر سم٘مًد ؽمقق ــد صمٔمٙم٦موم

وأن ه٠مٓء ايمٔمرب زمدؤوا يٚمٙمــقن هـذا ايمٗمرآن إيمــك إومقام إطمرى ومل ٞمٔمـد ٞمًٚمع  ،فمٙمٝمٜمؿ

يمٙمُمٔمر إٓ َم٣م ىم٣من يٟميت فمٖمق اخل٣مؿمر يتحدث فمـ ووم٣مئع ايمٔمرب إذا طمال ه٠مٓء ايمٗمقم  ىمثغماً  ذىمراً 

 مل يتج٣موز أرزمٔمكم فم٣مَم٣مً  (فمٌم اإلؽمالم)وَمع ذيمؽ هم١من هذا ايمٔمٌم  ،ـ ذىمري٣مهتؿإلم احلدي٧م فم

 .إٓ أٞمف ضمٖمؾ زمٟمىمثر َمـ َمئ٥م ؾم٣مفمر

أن ايمٗمٌٝمٙم٥م زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م  يمديٛم٣م زمٔمد ومراءة ضمٝم٣مة ايمٔمرب ومٌؾ اإلؽمالم ؽمٝم٣مؽمٝم٣مً  يمٗمد أصٌح واوح٣مً 

٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمٔمِمٌل مل سمٔمد سمِمٙمح يمٙمح٘مؿ فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقَّن٣م اظمثؾ إفمعم يمٙمٛم٣مس وأن فمِمٌٝم

أؽمٜمٚم٦م دم سم٘مريس ايمتٖم٘مؽ ايمًٝم٣مد وسمٛم٣مضمر ايمٗم٣ٌمئؾ وسمٗم٣مسمٙمٜم٣م وأٞمف ظم٣م ـمٜمرت ايمدفمقة 

حتٗمٗم٦م يمٙمٛم٣مس ضمٝم٣مة ه٣مدئ٥م َمًتٗمرة ؽمٙمٝمٚم٥م وم٣مئٚم٥م  اإلؽمالَمٝم٥م اجلديدة ايمتل محؾ يمقاءه٣م ايمٛمٌل 

 فمعم اإلطم٣مء وايمٔمدايم٥م واظم٣ًمواة وايمتحرر َمـ ايمٔمٌقدي٥م وايمٓمٙمؿ وٞمٌذ ايمٖمروق آصمتامفمٝم٥م دم سمقرم

 .ومٝم٣مدة ايمدويم٥م واجلٝمقش واظمٛم٣مص٤م
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ايمرئٝمس ايمديٛمل  -م 66: -زمٔمد اؽمتٗمراره دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة  وأصٌح ايمرؽمقل حمٚمد 

وايمزَمٛمل يمٙمدويم٥م ايمٖمتٝم٥م ايمتل وم٣مَم٦م فمعم أؽم٣مس َمـ ومقاٞمكم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة 

 >7أي٥م  (َمرهؿ ؾمقرى زمٝمٛمٜمؿوأ) :يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم ل همٝمف اَمتث٣مًٓ واؽمتُم٣مرة أصح٣مزمف همٝمام ٓ وضم

 :اظمٓمٜمر ايمًٝم٣مد واإلداري دم فمٜمد ايمرؽمقل  :أوًٓ 

 /ادلليش اٌغْبعِ ,1

 ،إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة افمتػم وم٣مئد أَم٥م ورئٝمس دويم٥م يٛمٓمؿ ضمٝم٣مة اجلامفم٥م زمٔمد وصقل ايمرؽمقل 

 .هق اظمرصمع إول حلؾ اخلالهم٣مت  ايمرؽمقلوأصٌح  .َمٛمٜم٣م وىم٣من اجل٣مٞم٤م ايمديٛمل واضمداً 

أول دويم٥م فمرزمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م صمديدة وم٣مئٚم٥م فمعم أؽم٣مس  ترجمتٚمع ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م وـمٜم كٖماطمت

ىمت٤م ايمرؽمقل وشمٝمٗم٥م و ،إٞمِم٣مرو زمكم اظمٜم٣مصمريـ ةأوصمد ايمرؽمقل ٞمٓم٣مم اظم٠ماطم٣مو .ايمديـو ايمٔمٗمٝمدة

ٚمع اظمديٛم٥م وَم٣م سمرسم٤م فمعم ذيمؽ َمـ تد همٝمٜم٣م ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمالوم٣مت زمكم جمضمدَّ  (ايمِمحٝمٖم٥م)ؽمٚمٝم٦م 

 .ضمٗمقق وواصم٣ٌمت

 /ادلليش امداسُ ,2
إلم إَم٣مىمـ ايمٌٔمٝمدة َمـ أصمؾ مجع ايمزىم٣مة وسمٔمٙمٝمؿ  (ايمقٓة)أرؽمؾ ايمرؽمقل زمٔمض ايمٔمامل  -أ

 .اظمًٙمٚمكم أَمقر فم٣ٌمداهتؿ

 .يمٙمقضمل ٣مزم٣مً اختذ ايمرؽمقل ىمتّ  -ب

 .إلم اظمٙمقك وإَمراء يدفمقهؿ همٝمٜم٣م يمإلؽمالم أرؽمؾ ىمت٣ٌمً  -ج

 .ىم٣مٞم٦م ايمرؽم٣مئؾ ختتؿ زمخ٣مسمؿ ايمٛمٌل -د

 وِ ًاٌمؼبئِو ادلليش اٌزششّ 3

ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وؽمٛمتف دم  افمتٚمد اظمًٙمٚمقن دم فمٌم صدر اإلؽمالم زمٟمَمر َمـ ايمرؽمقل 

زمٛمٖمًف َمٜمٚم٥م ايمٗمّم٣مء دم  وومد سمقلم  ،سمممئم٣مهتؿ ايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م َمـ أصمؾ سمًٝمغم أَمقرهؿ

أَم٣م زمٔمد اسم٣ًمع رومٔم٥م ايمدويم٥م همٗمد  ،وىم٣من يِمدر إضم٘م٣مم ويممف فمعم سمٛمٖمٝمذه٣م ،اظمديٛم٥م اظمٛمقرة

 .وىمذيمؽ زمٔم٧م إيمٝمٜم٣م َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ ،فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف إلم ايمٝمٚمـ وم٣موٝم٣مً زمٔم٧م 
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً اٌضبِٔ
 ادلليش االعزّبهِ

وومٙم٤م اظمٖم٣مهٝمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م وضم٣مرب ايمًٙمٌل همٝمٜم٣م  زم٣ميمٕم٣مً  اهتؿ اإلؽمالم زم٣محلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م اهتامَم٣مً 

وضم٣مرب  ،ٝم٥م احلًٛم٥م دم زمٛم٣مء ايمُمخِمٝم٥مواهتؿ زمٚم٠مؽم٥ًم إهة ومتًؽ زم٣مظمثؾ وايمٗمٝمؿ إطمالوم

ز ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م ىم٣ميمِمدق وايمتٔم٣مون وايم٘مرم ايمٗمٝمؿ ايمًٙمٌٝم٥م ىم٣ميمثٟمر وايمت٘مػم وايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م وفمزّ 

 :يامن زم٣مهلل وضمده واظم٣ًمواة زمكم ايمٛم٣مس وايمٔمدايم٥م آصمتامفمٝم٥مصمديدة ىم٣مإل وأوصمد ومٝمامً 

َمـ فمٌقديتٜم٣م وَمٛمع وأده٣م  أفمْمك اظمرأة دوره٣م دم زمٛم٣مء اظمجتٚمع اإلؽمالَمل وأٞمٗمذه٣م -أ

ٖمٜم٣م َم٣م ىمٙمػ ايمرصم٣مل َمـ أَمقر وأفمْم٣مه٣م ضمؼ ايمٔمٙمؿ واظمغماث واطمتٝم٣مر ايمزوج وذيؽ احلٝم٣مة وىمٙمَّ 

 .ايمٔم٣ٌمدة وايمديـ

وَمـ َمٓم٣مهر سم٘مريؿ اظمرأة دم اإلؽمالم افمؼماهمف زمٟمهٙمٝمتٜم٣م دم احلٗمقق اظمدٞمٝم٥م واظم٣ميمٝم٥م وافمتػم 

وَمٛمح اظمرأة ضمؼ احلٝم٣مة  ،ىمام وم٣مل  -(إٞمام ايمٛم٣ًمء ؾمٗم٣مئؼ ايمرصم٣مل) -ايمٛم٣ًمء صٛمق ايمرصم٣مل

يمرأي وطم٣مص٥م دم اطمتٝم٣مر زمداء اإ ضمّؼ  َمٛمحٜم٣م رصمؾ دم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايم٘مراَم٥م ىمامواظم٣ًمواة َمع ايم

َمٛمح٦م ضمؼ همِمؿ فمٗمد ايمزواج إذا أطمدفم٦م أو أىمره٦م فمٙمٝمف وَمٛمع ورم أَمره٣م َمـ ىمام  ،ايمزوج

ؿمٙم٤م ) -همريّم٥م فمٙمٝمٜم٣مَمٛمحٜم٣م ضمؼ ايمتٔمٙمٝمؿ وافمتػمه ىمام  ،فمعم ايمزواج ممـ ٓ سمرنم٤م زمف إصم٣ٌمره٣م

صمراء مجٝمع إ َمٛمحٜم٣م ضمؼ ايمتٚمٙمؽ وايمتٚمٙمٝمؽ وىمام -(ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م

ؼ ايمٔمٚمؾ زمرو٣م زوصمٜم٣م وؿم٣ميم٤م ايمزوج وأفمْم٣مه٣م ضم ،ايمٔمٗمقد َمـ ايمٌٝمع وايممماء وايمرهـ وايمقىم٣ميم٥م

٣مك َمًإ) -َمـ وم٣مفمدة  وايمرمح٥م َمٔمٜم٣م اٞمْمالوم٣مً حًـ َمٔم٣مَمٙم٥م ايمزوصم٥م وايمتٙمْمػ دم رفم٣ميتٜم٣م واظمقدة زم

اإلؽمالم فمعم ايمزواج ايم٣ٌمىمر ضمتك يٙمد إوٓد دم  ويمٗمد ضمّض  -(سمنيح زم١مضم٣ًمن وأزمٚمٔمروف 

ٓ أيمٝمٜمام زمٔم٣ٌمدة اهلل )ووم٢م رزمؽ إؽ زم٣ميمػم زم٣ميمقايمديـ وومرن اإلضم٣ًمن ؾم٣ٌمب أزمقَيؿ وأوص ىمذيم

 ./67اإلهاء / (ضم٣ًمٞم٣مإإٓ إي٣مه وزم٣ميمقايمديـ  سمٔمٌدوا
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فمٝم٥م وإدب وايمرواي٥م يمٙمٔمٙمؿ وايمْم٤م وفمرهم٦م وٞمٌٕم٦م اظمرأة دم هذا ايمٔمٌم دم ايمٔمٙمقم ايممم

ؾم٣مرىم٦م اظمرأة دم اجلٜم٣مد زمتْمٌٝم٤م اجلرضمك ىمام إدي٣ٌمت وايمًٝم٣مؽمٝم٣مت ىمام ايمٛم٣ًمء ايمُم٣مفمرات و

وومد وم٣مل  ،صٛمٔم٦م ٞمًٝم٥ٌم زمٛم٦م ىمٔم٤م اظم٣مزٞمٝم٥م َمع زوصمٜم٣م زيد زمـ فم٣مصؿ وازمٛمٝمٜمام دم نمزوة أضمد

وومد صمرضم٦م  ،(أيتٜم٣م سمٗم٣مسمؾ دوينيقم أضمد إٓ ور وٓ ؾمامًٓ  يٚمٝمٛم٣مً  )َم٣م ايمتٖم٦مُّ  :رؽمقل اهلل 

ؽمٙمٚمٝم٥م إ ىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م رهمٝمدة <زمكم ؿمٔمٛم٥م رَمح أو ضزم٥م ؽمٝمػ يقَمٜم٣م اشمٛمل فممم صمرضم٣مً 

يمف  خمْمْم٣مً  إٞمِم٣مري٥م سمداوي اجلرضمك دم نمزوة اخلٛمدق وأضمٌْم٦م صٖمٝم٥م زمٛم٦م فمٌد اظمْمٙم٤م سمْمقيٗم٣مً 

٣ًمء ٦م هب٣م ايمٛمفمٛمدَم٣م ومتٙم٦م اجل٣مؽمقس اظمرؽمؾ َمـ زمٛمل ومريٓم٥م ٓؽمتْمالع أؿم٣مم ايمتل ضمٙمَّ 

 .ف زمٛم٦م إزور دم َمٔمرىم٥م ايمغمَمقكوؾم٣مرىم٦م طمقيم ،اظمًٙمامت وأوٓدهـ

ضمٝم٧م  ؿفم٣مدة رهمض ايمٔمرب ظمدافم٥ٌم أؿمٖم٣مهل ودم جم٣مل سمرزمٝم٥م ايمْمٖمؾ همٗمد ٞمٗمض رؽمقل اهلل 

ىم٣من يدافم٤م ايمقٓئد َمـ زمٛم٣مسمف وأزمٛم٣مء زمٛم٣مسمف وأزمٛم٣مء أصح٣مزمف وفمٚمؾ اإلؽمالم دم سمرزمٝم٥م إؿمٖم٣مل 

يمٝمس ) :وومقيمف  ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥مايمؼمزمٝم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م ضمٝم٧م صمٔمؾ 

 .(َمٛمل إٓ فم٣ممل أو َمتٔمٙمؿ

ووم٢م اإلؽمالم فمعم إَمٝم٥م َمٛمذ زمدايتف ضمكم صمٔمؾ همداء إؽمغم َمـ اظمممىمكم سمٔمٙمٝمؿ  -ب

وىمذيمؽ فمٚمؾ فمعم سمرزمٝم٥م إؿمٖم٣مل ايمؼمزمٝم٥م اجلًدي٥م  ،فمممة َمـ نمٙمامن اظمًٙمٚمكم دم َمقومٔم٥م زمدر

ٚمف ايم٘مت٣مزم٥م وايم٣ًٌمضم٥م وايمرَم٣مي٥م ورىمقب ايمقايمد أن ئمٙمِّ ضمؼ ايمقيمد فمعم ) :ايمًٙمٝمٚم٥م همٗم٣مل 

 .(اخلٝمؾ
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً اٌضبٌش

 ادلليش اٌفىشُ ًاٌوٍِّ ًاٌضمبيف

احلٝم٣مة ايمٖم٘مري٥م ومٌؾ اإلؽمالم فمعم زمٔمض اظمٔم٣مرف ايمًٌٝمْم٥م دم ايمٖمٙمؽ وايمْم٤م  اومتٌمت

م ىمٌغم دم إدب ددم ايمٌح٧م وفمعم سمٗم ،ْمريٗم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥موإٞمقاء وهل دم َمٔمٓمٚمٜم٣م َمٖمتٗمرة إلم ايم

 وومد أؽمٜمؿ دم ازده٣مر احلرىم٥م ايمٖم٘مري٥م دم فمٌم صدر اإلؽمالم: ،وضم٘مٚم٥م وٞمثراً  ؾمٔمراً 

اظمتٚمثؾ دم سمٟمىمٝمد اإلؽمالم فمعم أمهٝم٥م ايمٔمٙمؿ ورهمع َم٘م٣مٞمتف وضم٧م ايمٛم٣مس اٌوبًِ اٌذّين/  ,1

فمامل ايمٔمٗمؾ واؽمتخدام ايمٖم٘مر دم إي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمتل دفم٦م إلم فمعم ؿمٙمٌف دم ايم٘مثغم َمـ آ

وؽمقرة  (64أي٥م ) وأهار احلٝم٣مة دم ؽمقرة ايمٔمٛم٘مٌقتاحلِمقل فمعم اظمٔمرهم٥م دم َمٓم٣مهر ايم٘مقن 

ايمٔمٙمامء )واجل٣مشمٝم٥م وأىمدت ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م فمعم أمهٝم٥م ايمٔمٙمؿ وضورة ايمتٔمٙمؿ  (=5أي٥م ) آل فمٚمران

 .(اؿمٙمٌقا ايمٔمٙمؿ ويمق دم ايمِمكم) -(ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م) -(ورشم٥م إٞمٌٝم٣مء

ضمٝم٧م وصمد اظمًٙمٚمقن أٞمٖمًٜمؿ دم َمقاصمٜم٥م ؾمٔمقب ذات حتذُ اٌضمبفبد األخشٍ/  ,2

ضمّم٣مرات فمريٗم٥م وشمٗم٣مهم٣مت َمتٛمقفم٥م ىم٣ميمٖمرس واهلٛمقد وايمٝمقٞم٣من مم٣م أدى إلم ازده٣مر ضمرىم٥م ٞمٗمؾ 

 .اظمٔم٣مرف فمٛمد إَمؿ إطمرى

ل فمٛمد اهلل َمـ طمال وإنمرائٜمؿ زمٚم٘م٣مٞم٥م ايمٔمٙمامء /ألطؾبة اٌوٍُ رشغْن اٌشعٌي  ,3

ن ايمٔمٙمامء يًتٕمٖمر إ: )وومقل ايمرؽمقل ٞمٖمًف (فم٣ٌمده ايمٔمٙمامءإٞمام خيُمك اهلل َمـ ) حل٘مٝمؿآي٣مت ايمذىمر ا

 .(هلؿ ىمؾ َمـ دم ايمًٚمقات وإرض ضمتك احلٝمت٣من دم ايمٌح٣مر

 /ًلذ دتْضد احلشوخ اٌفىشّخ ثوذح ِْضاد ؤمهيب
ضمٝم٧م أصٌح٦م اظمٔمرهم٥م وايمٔمٙمؿ دم َمتٛم٣مول ايمْمٌٗم٣مت ايمقؽمْمك وايمٖمٗمغمة شوجْخ ادلوشفخ  ,ؤ

 .٣مٞم٦م دم أيدي ايمٛمٌالءزمٔمد أن ىم

لذسح احلشوخ اٌفىشّخ امع ِْخ هٍَ دتضًْ اٌضمبفبد األخشٍ ًىؼّيب  ,ة
 -ًامفبدح ِنيب
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 -اٌرتوْض هٍَ هٌٍَ اٌذّٓ ًهٌٍَ اٌٍغخ ًاألدة ثشىً خبص ,ط

 -بعيبَ األدثبء ًاٌوٍّبء اٌوشة ًاألهبعُ يف ىزه احلشوخ اٌفىشّخ ,د

سمٗمدم ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وسمُمجع فمعم ايمٌح٧م  ات تعلوموةمًسسودم ٞمٓم٣مم ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ زمرزت 

 .ايمٔمٙمٚمل َمٛمٜم٣م

٣من يمتٔمٙمؿ ايمتل ٞمُمٟمت زمٔمد اإلؽمالم وىم٣مٞم٦م سمٙمحؼ زم٣مظم٣ًمصمد ي٠مَمٜم٣م ايمِمٌٝماٌىزبرْت/  ,1

دار ) وىم٣مٞم٦م أول َمدرؽم٥م يمتٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن دم زَمـ ايمرؽمقل  ،ايم٘مريؿ نآايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م وايمٗمر

 .(إرومؿ

ف َمٛمذ زَمـ ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ضمٝم٧م ىم٣من ؿمٙم٥ٌم وٞمٓم٣مم احلٙمٗم٣مت همٝمادلغبعذ/  ,2

وومد ىم٣مٞم٦م اظم٣ًمصمد دم هذا ايمٔمٌم سمدرس  ،ايمٔمٙمؿ جيتٚمٔمقن فمعم ؾم٘مؾ ضمٙمٗم٣مت ضمقل أؽمت٣مذهؿ

 ،ايممميػ وومد ىم٣من ايمْمالب دم اظم٣ًمصمد ٞمٓم٣مَمٝمكم ونمغم ٞمٓم٣مَمٝمكمايمٛمٌقي ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م 

دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة همٝمف ئمظ  جد ايمرؽمقل وزمرزت دم َمدن ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمراىمز شمٗم٣مهمٝم٥م ىمٚمً

وومد نمٙم٤م فمعم احلرىم٥م  ،أصح٣مزمف وئمٙمٚمٜمؿ أَمقر ديٛمٜمؿ ويًتٗمٌؾ ايمقهمقد ويرؽمؾ ايمٌٔمقث

ايمٛمٌقي ايمٖم٘مري٥م دم َمًجد اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ؿم٣مزمع ايمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م 

َمـ آفمتامد فمعم ايمرأي ايممميػ أىمثر  ايمٛمٌقي ايممميػ وايمٖمٗمف َمٔمتٚمديـ فمعم احلدي٧م ايمٛمٌقي

وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م َمدرؽم٥م َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م دم اظمًجد احلرام سمدرس ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  ،وايمٗمٝم٣مس

 .واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ؿمقال ايمٔم٣مم ودم َمقؽمؿ احل٨م طم٣مص٥م

وٞمٗمؾ فمـ  ،ضمض اإلؽمالم فمعم اظمٔم٣مجل٥م وأزمٔمد ايمْم٤م فمـ َمٓم٣مهر ايمًحر وايمُمٔمقذةوىمذيمؽ 

)ي٣م فم٣ٌمد اهلل سمداووا هم١من اهلل مل يّمع داء إٓ ووع يمف  :فومقيم رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

 .َمـ اظمرض فمرهم٦م زم٣مؽمؿ ايمْم٤م ايمٛمٌقيوهٛم٣مك أضم٣مدي٧م ىمثغمة دم ضمٖمظ ايمِمح٥م وايمقوم٣مي٥م  (دواء

وومد اسمِمؾ ايمٔمرب زمٔمد ايمٖمتح اإلؽمالَمل زمٔمٙمقم ايمْم٤م فمٛمد ايمٖمرس وايمٝمقٞم٣من واهلٛمد وٞمٗمٙمقا 

 .رب ايمٗمدَم٣مء دم ايمٔمراق وايمُم٣مم وَمٌماإلرث ايمْمٌل يمٙمٔم َمـفمام وصٙمٜمؿ  زمٔمض ىمتٌٜمؿ همّمالً 
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ومٙم٤م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٚمٖم٣مهٝمٚمف اجلديدة ضمٝم٣مة ايمٔمرب ايمديٛمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم اخلراهم٥م وايمقهؿ 

وسمٔمد ومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد  ،وايمتٗمٙمٝمد وٞمٗمٙمٜمؿ َمـ فم٣ٌمدة إصٛم٣مم وايم٘مقاىم٤م إلم فم٣ٌمدة ايمقاضمد إضمد

َمـ  ٛمجز ومدَمف ايمٔمرب يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥موايمتل هل أفمٓمؿ َم َمٖمٜمقَمٜم٣م ايمِمحٝمح ايمتل ىمرس اإلؽمالم

وم٣مل اهلل و (أضمد اً قيٙمد ومل يقيمد ومل ي٘مـ يمف ىمٖم ضمد اهلل ايمِمٚمد ملأومؾ هق اهلل ) :طمالل ومقيمف سمٔم٣ملم

ٌُقا ايمْم٣َّمنمُ يَمَٗمْد زَمَٔمْثٛم٣َم دِم ىُمؾِّ ُأَمَّ وَ )سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم: 
ٌُُدوا اهللََّ َواصْمَتٛمِ ـْ َهَدى ٥ٍم َرؽُمقًٓ َأِن افْم قَت هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم

زمكِمَ  ٥ٌَُم اظْمَُ٘مذِّ
َْرِض هَم٣مْٞمُٓمُروا ىَمْٝمَػ ىَم٣مَن فَم٣مومِ ْٕ غُموا دِم ا ًِ اليَم٥ُم هَم ٦ْم فَمَٙمْٝمِف ايمّمَّ ـْ ضَمٗمَّ  (اهللَُّ َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ٌُُد )ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:  (.:7 )ايمٛمحؾ: وا اهللََّ ََم٣م يمَُ٘مْؿ يَمَٗمْد َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ُٞمقضم٣مً إلَِم وَمْقَِمِف هَمَٗم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم

ُه إيِنِّ َأطَم٣مُف فمَ  ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ  (.=9 ٕفمراف:ا) (َٙمٝمُْ٘مْؿ فَمَذاَب َيْقٍم فَمٓمِٝمؿٍ َِم

ـْ إِ )ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:  ٌُُدوا اهللََّ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم  َأطَم٣مُهْؿ ُهقدًا وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم
ُه َأهَمال َوإلَِم فَم٣مدٍ يَمٍف نَمغْمُ

ٌُُدوا اهللََّ )ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:  (.9: ٕفمراف:ا) (سَمتَُّٗمقنَ  َوإلَِم شَمُٚمقَد َأطَم٣مُهْؿ َص٣محِل٣ًم وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم

ُ٘مْؿ َهِذِه َٞم٣موَم٥ُم اهللَِّ يمَُ٘مْؿ آَي٥ًم هَمَذُروَه٣م سَمٟمْ  ـْ َرزمِّ ُه وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ زَمٝمِّٛم٥ٌَم َِم ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ىُمْؾ دِم َأْرِض اهللَِّ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم

ق ًُّ َ قٍء هَمَٝمْٟمطُمَذىُمؿْ َوٓ مَت ًُ ـَ ) ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم: (7; ٕفمراف:ا) (فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  َه٣م زمِ َوإلَِم ََمْدَي

ـْ َرزمِّ٘مُ  ُه وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ زَمٝمِّٛم٥ٌَم َِم ـْ إيِمٍَف نَمغْمُ ْؿ هَمَٟمْوهُمقا َأطَم٣مُهْؿ ؾُمَٔمْٝم٣ًٌم وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْمٌُُدوا اهللََّ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم

َْرِض زَمْٔمَد إِْصالضِمَٜم٣م َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ ايْمَ٘مْٝمَؾ َواظْمِٝمَزا ْٕ ُدوا دِم ا ًِ قا ايمٛم٣َّمَس َأؾْمَٝم٣مَءُهْؿ َوٓ سُمْٖم ًُ َن َوٓ سَمٌَْخ

ٝمُح )ووم٣مل سمٔم٣ملم:  (.9> ٕفمراف:ا) (ُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ يمَ  ًِ ـَ وَم٣ميُمقا إِنَّ اهللََّ ُهَق اظْمَ يَمَٗمْد ىَمَٖمَر ايمَِّذي

ـُ ََمْرَيَؿ َووَم٣مَل اظمَْ  َم اهللَُّ ازْم ْك زم٣ِمهللَِّ هَمَٗمْد ضَمرَّ ـْ ُيمْمِ ُف ََم ُ٘مْؿ إِٞمَّ ٌُُدوا اهللََّ َريبِّ َوَرزمَّ ٝمُح َي٣م زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ افْم ًِ

ٛم٥ََّم َوََمْٟمَواُه ايمٛم٣َّمُر َوََم٣م ـْ  فَمَٙمْٝمِف اجْلَ َوإزِْمَراِهٝمَؿ إِْذ وَم٣مَل )ووم٣مل سمٔم٣ملم:  (.6; )اظم٣مئدة:( َأْٞمَِم٣مرٍ  يمِٙمٓم٣َّمظمكَِِم َِم

ُٗمقُه َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يمَ يمِ  ٌُُدوا اهللََّ َواسمَّ  (.ُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ َٗمْقَِمِف افْم
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 ادلليش االلزظبدُ ًادلبيل

 ،ضم٧م اإلؽمالم فمعم ايمٔمٚمؾ ودفم٣م إيمٝمف دم ىمؾ جم٣مٓسمف ايمزرافمٝم٥م وايمِمٛم٣مفمٝم٥م وايمتج٣مري٥م وايمرفمقي٥م

مل ي٘مـ ٓهتامم اظمًٙمٚمكم زمٛممم ايمدفمقة اجلديدة أشمر  -م صدر اإلؽمال فمٌم -همٖمل هذا ايمٔمٌم 

 احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م. ؽمٙمٌل فمعم

ٕضمد أصح٣مزمف فمٛمدَم٣م رأى يده طمُمٛم٥م َمـ أشمر اظمجرهم٥م ايمتل ئمٚمؾ  همٗمد وم٣مل  /اٌضساهخ ,ؤ

فمعم إضمٝم٣مء إرض  ع وىمذيمؽ ؾمجَّ  (هذه يد يٌٜم٣م اهلل ورؽمقيمف) :هب٣م يمٝمٛمٖمؼ فمعم فمٝم٣ميمف

ضمكم دهمع  زمٔمد همتح طمٝمػم وىمذيمؽ َم٣م صٛمٔمف  (َمٝمت٥م همٜمل يمف ٝم٣م أرو٣مً َمـ أضم) :همٗم٣مل ،اظمقات

 .إرض إلم أهٙمٜم٣م وأفمٚمره٣م زمٛمِمػ َم٣م خيرج َمٛمٜم٣م َمـ متر وومٚمح وؾمٔمغم

وىم٣من يمٗمريش  ،همٗمد اؽمتٚمر ٞمُم٣مؿمٜم٣م دم فمٌم صدر اإلؽمالم وزاد آهتامم هب٣م /اٌزغبسح ,ة

إلم احلغمة وزمٌمى ونمزة ٞمِمٝم٤م واهمر َمٛمٜم٣م ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ومقاهمٙمٜم٣م جتقب اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م وسمِمؾ 

إليالف ومريش إيالهمٜمؿ ) :وومد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ذيمؽ ايمٛمُم٣مط دم ؽمقرة ومريش ،وصٛمٔم٣مء

 .ويم٘مٛمٜم٣م فم٣مدت يمتّمٔمػ زم٤ًٌم ايمٖمتقح اإلؽمالَمٝم٥م واٞمُمٕم٣مل ايمٛم٣مس هب٣م (رضمٙم٥م ايمُمت٣مء وايمِمٝمػ

صٛم٣مفم٥م ايمًٝمقف وايمرَم٣مح ايمتل ٞمُمْم٦م زم٤ًٌم ايمٖمتقضم٣مت  همٙمؿ سمتٔمدَّ  /اٌظنبهخ ,ط

 .اإلؽمالَمٝم٥م

همٗمد ىم٣مٞم٦م سمٗمقم فمعم َم٣م يتػمع زمف ايمِمح٣مزم٥م واظمٝمًقرون َمـ  :دم زَمٛمف ادلٌاسد ادلبٌْخ  ,د

زمٔمد اهلجرة ايمٛمٌقي٥م  ،ذوي اظم٣مل ايمذيـ يٌذيمقن ايم٘مثغم َمٛمف يمدفمؿ َمتْمٙم٣ٌمت ايمدفمقة وأصٌح يمٙمدفمقة

 (.اهل٣ٌمت -ايمزىم٣مة  -ايمٕمٛم٣مئؿ )رة طمزيٛم٥م سمتٟميمػ َمقارده٣م َمـ اظمْمٜمَّ 
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 لجً ٔضًي اٌمشآْبسىبطبد ِب 

 خبسؿخ ؿشّك اٌذًي اٌىٍّّ يف رٍه اٌفرتح
فم٣مؾم٦م اظمٛمْمٗم٥م اظمحٝمْم٥م زمجزيرة ايمٔمرب دم همؼمة َم٣م ومٌؾ ايمٛمٌقة سافم٣مت ديٛمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م فمعم 

يمٙمحّم٣مرة  ايمرنمؿ َمـ اظمدٞمٝم٥م ايمتل فم٣مؾمتٜم٣م سمٙمؽ ايمدول زمام اَمتٙم٘متف َمـ فمٙمقم ىمثغمة صمٔمٙمتٜم٣م َمٜمداً 

 .ىم٣مٞم٦م ايمدي٣مٞم٣مت دم هذه ايمدول ممًقطم٥م وإن ،وايمِمٛم٣مفم٣مت وأداب

حت٘مؿ دول ايمٝمقٞم٣من  (ايمروم)(م 9=7)همٗمد ىم٣مٞم٦م اإلَمػماؿمقري٥م ايمروَم٣مٞمٝم٥م ايمٌٝمزٞمْمٝم٥م َمٛمذ  -أ

همريٗمٝم٣م إكم وضمقض ايمٌحر اظمتقؽمط وَمٌم وىمؾ وايمٌٙمٗم٣من وآؽمٝم٥م ايمِمٕمرى وؽمقري٥م وهمٙمًْم

( م5897) ًْمٛمْمٝمٛمٝم٥مايمُماميمٝم٥م وفم٣مصٚمتٜم٣م ايمٗمًْمٛمْمٝمٛمٝم٥م وايمتل اٞمتٜم٦م زمٕمٙم٥ٌم ايمٔمثامٞمٝمكم فمعم ايمٗم

سمثٗمؾ رفم٣مي٣مه٣م زم٣مإلسم٣موات وَمّم٣مفمٖم٥م ايميائ٤م مم٣م أضمدث همٝمٜم٣م َّٕن٣م  <زمٗمٝم٣مدة حمٚمد ايمٖم٣مسمح

ئمد هّؿ احل٘م٣مم إٓ مجع  ومل ،اوْمرازم٣مت وشمقرات أهٙم٘م٦م شمالشمكم أيمػ ؾمخص دم ايمٔم٣مصٚم٥م

 ودطمؾ ايمٛم٣مس دم ،همٗمد رؽمخ٦م ايمٛمزفم٥م ايمديٛمٝم٥م دم أذه٣مَّنؿ وفمٚم٦م ايمره٣ٌمٞمٝم٥م ٙمٜمقٞمٖم٣مومف زم٣ميمإاظم٣مل و

٣مت واظمِم٣مرفم٥م وضم٤م ٣ٌمؿمٛمل وسمٛمقفم٦م همٛمقن ايمٙمٜمق وايمري٣مواجلدل ايمٌٝمزٞمْمل واٞمتمم اظمذه٤م ايم

 .ايمٔمٛمػ واهلٚمجٝم٥م وايمدَمقي٥م دم إيمٔم٣مب

٣مر ايم٠ٌمس وىم٣مٞم٦م َمٌم فمرو٥م ٓوْمٜم٣مد ديٛمل همٓمٝمع واؽمتٌداد ؽمٝم٣مد ؾمٛمٝمع َمع اٞمتُم

وىمذيمؽ  ،٣مؿمٔم٣مَمٜمإيزء ه٠مٓء ايمروَم٣من  زمٗمرة ضمٙمقزم٣مً  ىم٣مٞم٦م َمٌم ،وايمُمٗم٣مء فمعم َمًتقى واؽمع

َمْمٝم٥م يمٙمٚمْم٣مَمع ايمروَم٣مٞمٝم٥م ضمتك اوْمر ايمًقريقن إلم  ىمثرت اظمٓم٣ممل دم ؽمقري٣م ايمتل نمدت أيّم٣مً 

 .زمٝمع أوٓدهؿ وهم٣مء يمديقَّنؿ

 م(668)دؾمغم زأايم٣ًمؽم٣مٞمٝم٥م وايمتل سمٟمؽم٦ًم فمعم يد  وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م اإلَمػماؿمقري٥م -ب

 -طمقارزم  -طمراؽم٣من  -ذرزمٝمج٣من أ -هم٣مرس  -َمٝمديف  -طمقزؽمت٣من  -ٌقسمف ؽمإ) وضم٘مٚم٦م

وىم٣مسمتٝمٜم٣م وار  -ىمج٥م اهلٛمدي٥م  -ؿمػمؽمت٣من  -صمرصم٣من  -هطمس  -ىمرَم٣من  -ايمٝمٚمـ  -ايمٔمراق 



 29 

ايمتل  (ودي٣مٞمتٜم٣م )ايمزردؾمتٝم٥م (اظمدائـ) (ٖمقنؿمٝمً)وومد ىم٣مٞم٦م فم٣مصٚمتٜم٣م  (هلٛمدي٥مَم٣ميمقه او -دي٥م اهلٛم

)روح اخلغم اخلغم وايممم  -ل ايمٛمقر وايمٓمٙمٚم٥م طمٙمٖم٦م ايمدي٣مٞم٥م اظمزدائٝم٥م وىم٣مٞم٦م ايمزردؾمٝم٥م سم٠مَمـ زم١مهل

 .(م 744) فم٣مم -َم٣مين -زفمٝمٚمٜم٣م ره٣موومد صمّذ  (وح ايمممور

ايمٖم٣ًمد ايمٛم٘م٣مح ودفم٣م إلم ضمٝم٣مة ايمٔمزوزمٝم٥م يمٙمٗمّم٣مء فمعم  -َم٣مين -وومد ضمرم  -ؾم٣مه زمقر -شمؿ سمٌٔمف 

همٟمزم٣مح إَمقال وايمٛم٣ًمء وصمٔمؾ ايمٛم٣مس ذىم٣مء  (م944)فم٣مم  -دك زَم -وايممم دم ايمٔم٣ممل شمؿ ـمٜمر 

ه همٝمٕمٙمٌقٞمف فمعم َمٛمزيمف وأَمقايمف وفمروف وومد ىم٣من ايمٛم٣مس يدطمٙمقن فمعم ايمرصمؾ دم دار ،همٝمٜمام

زم٣مؿمؾ زم٣مرع دم ايمٛمٚمٝمٚم٥م واخل٧ٌم  صمٝمؾ َٓم٣ٌملٍ  ٟمٞمتٜم٘م٦م إفمراض وؽمٙم٦ٌم إَمقال وٞمُمهم٣م

 .اختذ ؽمٌٝمؾ اإلزم٣مضم٥م وؽمٝمٙم٥م يمٙمثراء واجل٣مه وايم٘م٤ًم ،وآهمؼماء وايمٌٜمت٣من

هم٣مٞمتممت شمقرات ايمٖمالضمكم زمٔمد أن جترأ ايمٙمِمقص وايمٛمٜم٣مزمقن فمعم ومِمقر إنمٛمٝم٣مء وأرايض 

 ،ٓ سمرد ىمٙمٚمتف َمٗمدؽم٣مً  ٣مً ايمتْمرف واظمٕم٣مٓة وص٣مر اظمٙمؽ إهل مم٣م صمٔمؾ إرض َمٗمٖمرة وازداد ،٣مَم٥مايمٔم

آطمر َمٙمقىمٜم٣م  (صمرديزد) نهلؿ ضمتك أ ه٣م طمدمٌ ؤوأزمٛم٣م .د ايمٌالد وىمٛمقزه٣م وطمغماهت٣ميٚمتٙم٘مقن َمقار

ـ   -أيمػ ؿم٣ٌمخ )ل محؾ َمٔمف أي٣مم ايمٖمتح اإلؽمالَمضمكم هرب  وأيمػ ومٝمؿ يمٙمٛمٚمقر  - وأيمػ َمٕم

ح حت٦م شمٗمؾ اجلقع وايم٠ٌمس زريمٙمٌزاة وضم٣مؾمٝم٥م أطمرى وهذا َم٣م صمٔمؾ ايمُمٔم٤م ي وأيمػ ومٝمؿ

يمٙمحرب مم٣م صمٔمؾ ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس  ٜم٣مئؿ يتخذهؿ اظمٙمقك وومقداً ٌوايمُمٗم٣مء ئمٝمُمقن فمٝمُم٥م ايم

 .َمـ ايميائ٤م واخلدَم٥م ايمٔمً٘مري٥م يدطمٙمقن إديرة همراراً 

ت وايمٖمٙمؽ ىم٣مٞم٦م وأَم٣م اهلٛمد ايمتل متٝمزت دم ذيمؽ ايمٔمٌم زم٣ميمْم٤م وايمٖمٙمًٖم٥م وايمري٣موٝم٣م -ج

وأطمالومٜم٣م أضمط ايمدي٣مٞم٣مت وأضمط إطمالق ضمٝم٧م اٞمتممت اخلالفم٥م  (م 44:) فم٣مم دي٣مٞمتٜم٣م دم

حترق ٞمٖمًٜم٣م زمٔمد  -زمدل ايمدراهؿ زم٣ميمٗمامر  -ٔم٣مزمد واٞمتٗمِم٦م اظمرأة إلم ضمد ايمٙمٔم٤م هب٣م ضمتك دم اظم

 -ايم٘مٜمٛم٥م )َمقت زوصمٜم٣م َمع وصمقد همروق ؿمٌٝمٔمٝم٥م زمكم إنمٛمٝم٣مء وايمٖمٗمراء وومًؿ اظمجتٚمع إلم 

ضمٝم٧م ي٘مؿ اهلٛمد ضم٘مقَم٣مت ىمثغمة يًقده٣م آوْمراب  (ايمٔمٌٝمد - ايمٖمالضمكم - اظمقارزمكم

همٗمد ىم٣مٞم٦م نم٣مروم٥م دم اجلٜمؾ وإَمٝم٥م  ٣موأَم٣م أوروزم .سمٔمٝمش فمزيم٥م سم٣مَم٥م فمـ ايمٔم٣مملو  حلربوا

ومذرة ورؤوؽمٜمؿ  واحلروب ايمداَمٝم٥م زمٔمٝمدة فمـ احلّم٣مرة وايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وإدب أصم٣ًمَمٜمؿ

 .ئمتٗمدون أن روح اظمرأة روح ضمٝمقان نمغم طم٣ميمدةو ه٣ٌمن أصم٣ًمَمٜمؿ سمٔمٝمش فمعم ايمقهؿ ئمذب ايمر
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ضمٝم٧م أويمٔمقا أطمالق ؽم٘م٣مَّن٣م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ت وأَم٣م صمزيرة ايمٔمرب همٗمد ؽم٣مء -د

 ٦مْموؽمٗم ،ايمٌٛم٣مت وايمٕم٣مرات وومْمع ايمْمرق وايمًٙم٤م وايمٛمٜم٤م ووأد كزم٣مخلٚمر وايمٗمامر وايمزٞم

تح٘مؿ دم سم ، ود ايمذي يريديتزوج ايمرصمؾ زم٣ميمٔمد ،سمقرث وسم٣ٌمع أصٌح٦م َم٘م٣مٞم٥م اظمرأة زمحٝم٧م

ل ايمروم٣مد زمـ اظمٛمذر ىمام يٗمق ،أهمٔم٣مل رصم٣مهل٣م فمِمٌٝم٥م ومٌٙمٝم٥م دَمقي٥م صم٣محم٥م َمٕمرَم٥م زم٣محلرب وايمٗمت٣مل

 ل:زمـ ضار ايمّمٌ

 إذا اظمٜمــــرة ايمُمــــٗمراء أدرك ـمٜمرهــــ٣م

 

ـــؾ  ـــكم ايمٗم٣ٌمئ ـــرب زم ـــف احل  همُمـــ٤م اإليم

ــــ٣مر  ــــد ٞم ــــٛمٜمؿ زمّمــــ اً وأووم  راَمٜم٣مـزمٝم

 

ـــؾ  ـــغم ؿم٣مئ ـــْمقم نم ـــ٨م يمٙمٚمِم ـــ٣م وه  هل

َمع فمـ رنم٥ٌم ومقَمف دم ايمٗمت٣مل  تحدثفمٚمغم ايمتٕمٙمٌل ايمٗمْم٣مَمل ايمذي ي ؽفمػم فمـ ذيم وىمذيمؽ 

 :ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى

 أطمٝمٛمـــــ٣م فمـــــعم زم٘مـــــرٍ  وأضمٝم٣مٞمـــــ٣مً 

 

 إذا َمـــــــ٣م مل ٞمجـــــــد إٓ أطم٣مٞمـــــــ٣م 

 :زمـ ىمٙمثقم وىمذيمؽ ومقل فمٚمرو 

ــــدٍ  ــــ٣م هٛم ــــْؾ  أزم ــــال سمٔمج ــــ٣م هم  فمٙمٝمٛم

 

ـــــــػّمْ وأٞمٓمرْ   ـــــــ٣م ٞمخ ـــــــ٣مٞم  ك ايمٝمٗمٝمٛم

 زمٝمّمـــــ٣مً  ٣م ٞمـــــقرد ايمرايـــــ٣مِت زمٟمّٞمـــــ 

 

ـــــ وٞمِمـــــدرهـ محـــــراً   ـــــد رويٛم  ٣موم

 يمٛمـــــ٣م صـــــٌل   إذا زمٙمـــــغ ايمٖمْمـــــ٣ممَ  

 

 ؽمـــــ٣مصمديٛم٣م يمـــــف اجلٌـــــ٣مزمرُ  ختـــــرُّ  

٦م ؾمقارفمٜم٣م زمف فمٛمدَم٣م إضمٝم٣مء واحل٣مرات ضمتك أن اظمديٛم٥م نمِمَّ  وىم٣مٞم٦م ضمقاٞمٝم٦م اخلٚمر متأل 

حتدث فمٛمٜم٣م فمٛمؼمة ويمٌٝمد زمـ وىمذيمؽ  .وأريٗم٦م دم ايمُمقارع م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هذه اخلٚمرةضمرَّ 

 :ٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥مودم ذيمؽ يٗمقل يم ،رزمٝمٔم٥م ايمٔم٣مَمري ونمغمهؿ

 ومـــد زمـــ٦م ؽمـــ٣مَمره٣م ونم٣ميـــ٥م سمــــ٣مصمر

 

ــــداَمٜم٣م  ــــ٦م وفمــــز َم ــــ٦م إذ رهمٔم  واهمٝم

 :وومد وم٣مل ؾم٣مفمرهؿ ،فمٙمٝمف وَمـ مل يُم٣مرك َمـ ايمٔمرب دم جم٣ميمس ايمٗمامر يٛمٌذ وئمد ذيمؽ فم٣مراً  

ـــــــ٣م وحل ـــــــ٣م أيم٣ٌمَّن ـــــــ٣مأفمغمسمٛم  قَمٜم

 

ـــ٣م  ـــؽ فمـــ٣مر ي ــــ ريْمـــ٥م ـمـــ٣مهرا وذيم  زم

ـــــ٣مٞمُ   ـــــ٣م وَّنٝمٛمٜم ـــــ٣م أىمٖم٣مءٞم  حـــــ٣ميب هب

 

ــــــ  ــــــ٣مَمرـوٞمُم ــــــ٣م وٞمٗم  رب دم أشمامَّن

 !ؿ َمـ صم٣مهقم وم٣مَمر فمعم أهٙمف وَم٣ميمفوىم 
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َمّم٣مفمٖم٥م ضمتك ؽم٣مووا زمٝمٛمف  ث وٓ ضمرج همٗمد يتٔم٣مؿم٣مه ايمٔمرب وايمٝمٜمقد أؤم٣مهم٣مً أَم٣م ايمرزم٣م همحدِّ 

نمغم َمًتٛم٘مر فمٛمدهؿ يتخذ ايمرصمؾ  كوَمثٙمف ايمزٞم (إٞمام ايمٌٝمع َمثؾ ايمرزم٣م) :وزمكم ايمٌٝمع ووم٣ميمقا

ويٟمطمذون  كيمٛم٣ًمء فمعم ايمزٞمهقن ا٘مرِ ء دون فمٗمد وومد يُ وسمتخذ اظمرأة أطمالَّ  ،طمٙمٝمالت دون فمدد

أصمره إو٣مهم٥م إلم أن اظمرأة سمتٔمرض يمٙمٕمٌـ واحلٝمػ وسم٠مىمؾ ضمٗمقومٜم٣م وسمٌتز أَمقاهل٣م وحترم إرشمٜم٣م 

سمرو٣مه وسمقرث ىم٣ميمدازم٥م واظمت٣مع وسمقءد  وسمٔمّمؾ زمٔمد ايمْمالق أو وهم٣مة ايمزوج َمـ أن سمٛم٘مح زوصم٣مً 

٣من ايمٔمرب وىم (ىمًح٣مء -زمرؾم٣مء  -ؽمقداء  -ؾمٝمامء )يم٘مقَّن٣م  نمغمة وخلقف ايمٔم٣مر وسمُم٣مؤَم٣مً 

ىمام  ،وومد يّمحقن زمقيمد إن يٌٙمغ أوٓد ايمرصمؾ فمممة ،يٗمتٙمقن أوٓدهؿ طمُمٝم٥م ايمٖمٗمر واإلَمالق

فمعم  -وضم٣مؾم٣م هلل سمٔم٣ملم ذيمؽ -همٔمؾ فمٌد اظمْمٙم٤م وىم٣من ىمرهٜمؿ يمٙمٌٛم٣مت جئمٙمٜمؿ يٛمًٌقَّن٣م هلل 

ػم )ـمٜمر ايمٖم٣ًمد دم ايم .ايمٖم٣ًمد دم ايمػم وايمٌحر زمكم ايمٛم٣مس كسمٖمُّم و ٣ٌمر أن اظمالئ٘م٥م زمٛم٣مت اهللافمت

 .(85: ايمروم) (وايمٌحر زمام ىم٦ًٌم أيدي ايمٛم٣مس يمٝمذيٗمٜمؿ زمٔمض ايمذي فمٚمٙمقا يمٔمٙمٜمؿ يرصمٔمقن
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 اٌجبة األًي
 غبثنٌاٌفظً ا

 ؽبٌخ اٌذّبٔبد اٌغّبًّخ اٌٌػْوخ
 لجً ثوضخ اٌنيب 

حتقيم٦م ايمدي٣مٞم٣مت ايم٣ًمزمٗم٥م يمإلؽمالم دم يد اظمحرهمكم واظمزوريـ وايمالفمٌكم وايمْم٣محمكم حلٝم٣مزة 

وأٞم٘مره٣م ذوو ايمٖمْمرة ايمِمحٝمح٥م وايمٔمٗمقل  ،ِم٤م همٖمٗمدت روضمٜم٣م احلٗمٝمٗمٝم٥ماظم٣مل واجل٣مه واظمٛم

 .ايمًٙمٝمٚم٥م

٦م ضمٝم٧م افمتٙمّ  <همٝمٜم٣مضمٝم٣مة  وٓ ،روح همٗمد أصٌح٦م ايمٝمٜمقدي٥م زمٗم٣مي٣م ؿمٗمقس وسمٗم٣ميمٝمد ٓ -أ

فمٗمٝمدهت٣م ايمِمحٝمح٥م زمٖمٔمؾ سمٟمشمر ايمٝمٜمقد زم٣مَٕمؿ اظمج٣مورة همٗمد ؿم٣ميمٌقا َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم أن يِمٛمع 

 .اهؿ يمٔم٣ٌمدة إيمف واضمد وٞمج٣مهؿ َمـ زمْمش همرفمقنئمٌدوٞمف زمٔمد أن هد هلؿ فمجالً 

 وسمٟمويؾ اجل٣مهٙمكم ووشمٛمٝم٥م ايمروَم٣من اظمتٛمٌميـ همدهمٛم٦م ازمتٙم٦م اظمًٝمحٝم٥م زمتحريػ ايمٕم٣ميمكم و -ب

سمٔم٣ميمٝمؿ اظمًٝمح ايمًٌٝمْم٥م حت٦م رىم٣مم ذيمؽ واطمتٖمك ٞمقر ايمتقضمٝمد وإطمالص ايمٔم٣ٌمدة هلل ايمقاضمد 

وسمٕمٙمٕمٙم٦م فمٗمٝمدة ايمتثٙمٝم٧م وأن  ،أضمد اً إضمد ايمٖمرد ايمِمٚمد ايمذي مل يٙمد ومل يقيمد ومل ي٘مـ يمف ىمٖمق

فم٣ٌمدة  و وىمذيمؽ اٞمتممت ايمقشمٛمٝم٥م دم اظمجتٚمع اظمًٝمحل ،اإليمف ايمقاضمد َم٠ميمػ َمـ شمالشم٥م أوم٣مٞمٝمؿ

يمقهٝم٥م وايمٗمداؽم٥م وحتقيم٦م زمٔمض إفمٝم٣مد ايمقشمٛمٝم٥م ىمٔمٝمد ٙمقَّنؿ صٖم٥م إُمٜمداء وإويمٝم٣مء يٚمِّ ايم

 زمكم ٞمِم٣مرى ايمُم٣مم وٞمِم٣مرى م إو٣مهم٥م إلم اظمٔم٣مرك 844ايمًٝمد اظمًٝمح  ايمُمٚمس إلم فمٝمد َمٝمالد

 .َمٌم ضمقل ضمٗمٝمٗم٥م اظمًٝمح وؿمٌٝمٔمتف

أَم٣م اظمجقؽمٝم٥م همٗمد فم٘مػ أزمٛم٣مؤه٣م فمعم فم٣ٌمدة ايمٛم٣مر يًتٗمٌٙمقَّن٣م دم صالهتؿ ويٌٛمقن اهلٝم٣مىمؾ  -ج

هم٥م إلم فم٣ٌمدة ون إو٣مؤ٣مس طم٣مرج اظمٔم٣مزمد يِمٛمٔمقن َم٣م يُم٣م٦م ايمٛمهل٣م واٞمتممت فم٣ٌمدة ايمُمٚمس وسمٖمٙمَّ 

 (.يمف ايمٓمٙمٚم٥مإإيمف ايمٛمقر )دة تٜمؿ يمٙمثٛمقي٥م فم٣ٌمٞمقٛميايمٗمٚمر واظم٣مء ود

وىمذيمؽ ايمٌقذي٥م دم اهلٛمد وآؽمٝم٣م ايمقؽمْمك سمٔمٌد إصٛم٣مم وسمٛمِم٤م مت٣مشمٝمؾ يمٌقذا وسمٔمٌد نمغم  -د

وإذا ضم٣مويم٦م أن سم٘مُمػ فمـ ايمدي٣مٞم٥م ايمػممهٝم٥م همًتجد أن أىمثر َمـ  ،طم٣ميمؼ ايمًٚمقات وإرض
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٦م صٛم٣مفم٥م َمٙمٝمقن إيمف وإهل٥م ضمتك أن ايمٛم٣مس ىم٣مٞمقا ئمٌدون ىمؾ َم٣م يًتحًٛمقه ضمٝم٧م ارسمٗم (774)

 .ىمٌغماً  ارسمٗم٣مءً  ايمتامشمٝمؾ

ايمِمٕمغمة ايمتل  ٥مهلا٥ٔم دم اإلنمراق دم ايمقشمٛمٝم٥م وطمٙمؼ ومل ختتٙمػ اهلٛمدوىمٝم٥م فمـ ايمٌقذي -هـ

 .هلذه أهل٥م إلم زمٔمّمٜم٣م يمتُم٘مؾ جتٚمٔم٣مً  ّمؿُّ سمٛم

مل خيتٙمػ ايمٔمرب فمـ سمٙمؽ ايمُمٔمقب دم سمٟميمٝمف إصٛم٣مم وفم٣ٌمدهت٣م وإوم٣مَم٥م ايمٛمِم٤م ىمذيمؽ و -و

يامَّنؿ دم ايمزَمـ ايمٗمديؿ زمديـ إٝمف ايمِمالة وايمًالم فمعم ايمرنمؿ َمـ قة حمٚمد فمٙمهل٣م دم همؼمة َم٣م ومٌؾ ٞمٌ

فمٛمد  إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم وايمذي زمٗمل َمٛمف زمٗمٝم٥م َمـ احلٛمٖم٣مء ٓ سمزيد فمعم أص٣مزمع ايمٝمديـ

وىم٣من دم  ،ويم٘مؾ زمٝم٦م صٛمؿ ،وومد ىم٣من يم٘مؾ ومٌٝمٙم٥م صٛمؿ ويم٘مؾ َمديٛم٥م صٛمؿ ،جملء ايمٛمٌل 

فمٙمٝمف ايمًالم ورهمع ومقافمده٣م إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ وازمٛمف إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمٜمام صمقف ايم٘مٔم٥ٌم ايمتل زمٛم٣مه٣م آدم 

ىمام أن يمٌٔمض ايمٔمرب آهل٥م َمـ اظمالئ٘م٥م واجلـ وايم٘مقاىم٤م  ئ٥م وؽمتقن صٛمامً شمالشمٚم (7:4)ايمًالم 

وأن اظمالئ٘م٥م هل زمٛم٣مت اهلل وأن اجلـ ذىم٣مء يمف ئمٌدوَّنؿ وي٠مَمٛمقن زمٗمدرهتؿ وسمٟمشمغمهؿ فمعم احلٝم٣مة 

ِم٣مرى همٗمد ىم٣من هلؿ زمٗمٝم٥م َمـ ايمتٟمشمغم دم ٞمجران واظمديٛم٥م وَم٘م٥م ضمٝم٧م ىم٣من أَم٣م ايمٝمٜمقد وايمٛم <وايمٛم٣مس

 .وروم٥م زمـ ٞمقهمؾ وأَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م ونمغمهؿ
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 خظبئض اٌذهٌح امع ِْخ
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً األًي

 امع َ دهٌح رٌؽْذ هلل روبىل

 .إصٛم٣مم وإوشم٣من ويٗمدؽمقَّن٣مىم٣من ايمٔمرب دم َمٔمٓمٚمٜمؿ ومٌؾ اإلؽمالم وشمٛمٝمكم ئمٌدون  -أ

هم٣ميمٔمرب ىم٣مٞمقا  .وومد سم٘مقن هذه إصٛم٣مم فمعم ؾم٘مؾ ضمج٣مرة أو أؾمج٣مر أو مت٣مشمٝمؾ أو نمغم ذيمؽ

وىم٣مٞمقا  ،ويم٘مٛمٜمؿ دم ضمٗمٝمٗم٥م أَمرهؿ ىم٣مٞمقا ئمتٗمدون زمقصمقد اهلل فمز وصمؾ ،ي٠مَمٛمقن زمتٔمدد أهل٥م

آن رد دم ايمٗمروي٠مىمد ذيمؽ َم٣م و .ف فمز وصمؾٝمصٛم٣مم يم٘مل يتٗمرزمقا َمـ طمالل ذيمؽ إيمئمٌدون إ

 .ؽمقرة ايمزَمر 7أي٥م  (هؿ إٓ يمٝمٗمرزمقٞم٣م َمـ اهلل زيمٖمكوَم٣م ٞمٔمٌد): ايم٘مريؿ ضمٝم٧م يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم

٥م ئمٌده٣م أو أىمثر وهٛم٣ميمؽ أرزمٔم٥م أصٛم٣مم رئٝمًوىم٣من يم٘مؾ ومٌٝمٙم٥م صٛمؿ طم٣مص هب٣م  -ب

وايمٔمزى( وايمِمٛمؿ إول هٌؾ  -وايمالت -وَمٛم٣مة  -وهل )هٌؾ  ويٗمدؽمٜم٣م فمدد ىمٌغم َمـ ايمٔمرب،

وومد ورد ذىمر هذه  .أَم٣م زمٗمٝم٥م إصٛم٣مم همٗمد ىم٣مٞم٦م َمقصمقدة طم٣مرج َم٘م٥م ،دم ايم٘مٔم٥ٌم قداً ىم٣من َمقصم

أيتؿ ايمالت وايمٔمزى وَمٛم٣مة همرأ) :هلل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ايمٛمجؿإصٛم٣مم دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمٝم٧م يٗمقل ا

 .=5أي٥م  (أيم٘مؿ ايمذىمر ويمف إٞمثك ايمث٣ميمث٥م إطمرى

 .َمـ سمٙمؽ إصٛم٣مم وىم٣من ايمٔمرب يٗمدؽمقن أرزمٔم٥م أصٛم٣مم أطمرى أومؾ أمهٝم٥م

قن َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وهمتحقا زمٗمٝم٥م اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ٚمودطمؾ اظمًٙموفمٛمدَم٣م اٞمتٌم اإلؽمالم  -ج

وأصٌح مجٝمع ايمٔمرب ي٠مَمٛمقن زمقصمقد اهلل ايمقاضمد إضمد ايمذي  .نإصٛم٣مم وإوشم٣ماىمؾ  قضمْمٚم

ىمام أصٌحقا يْمٌٗمقن  ،ىمام ي٠مَمٛمقن زمرؽم٣ميم٥م ايمٛمٌل حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ،ٓ ذيؽ يمف

ئم٥م ايمديـ اإلؽمالَمل مم٣م يمف فمالوم٥م زم٣ميمِمالة وايمزىم٣مة وايمِمٝم٣مم واحل٨م ومجٝمع إَمقر ايمتل هل٣م ذ

 .فمالوم٥م زمممئم٥م اهلل وسمٔم٣ميمٝمٚمف

سمٗمقم  ،يتٚمٝمز زمٚم٣ٌمدئ طمٙمٗمٝم٥م هم٣موٙم٥م وومٝمؿ ؽم٣مَمٝم٥م وومد همرض اإلؽمالم فمعم أسم٣ٌمفمف ؽمٙمقىم٣مً  -د

ىمثغم َمٛمٜم٣م فمٛمد  فمعم أؽم٣مس ايمتٔم٣مون وايمت٣ًمَمح وايمقهم٣مء وايمِمدق واظمح٥ٌم واإلطم٣مء ايمتل فمرف

 .إٞمام زمٔمث٦م ٕمتؿ َم٘م٣مرم إطمالق() :زمٗمقيمف يمرؽمقل ا وهذا َم٣م أىمده ،ايمٔمرب ومٌؾ اإلؽمالم
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٣ٌَّمٍس َريِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  فَمـ ـِ فَم :  ازْم ـِ ٌٍَؾ ضِمكَم زَمَٔمَثُف إلَِم ايْمَٝمَٚم ـِ صَم َُٔم٣مِذ زْم
ظمِ

ًدا إِٞمََّؽ ؽَمَتْٟميِت وَمْقًَم٣م َأهْ " َّٓ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَٚمَّ َٓ إيَِمَف إِ َؾ ىمَِت٣مٍب هَم١مَِذا صِمْئَتُٜمْؿ هَم٣مْدفُمُٜمْؿ إلَِم َأْن َيُْمَٜمُدوا َأْن 

ُهْؿ َأنَّ اهللََّ وَمْد هَمَرَض فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ََخَْس َصَٙمَقاٍت دِم  ىُمؾِّ َرؽُمقُل اهللَِّ هَم١مِْن ُهْؿ َأؿَم٣مفُمقا يمََؽ زمَِذيمَِؽ هَمَٟمطْمػِمْ

ـْ َيْقٍم َويمَ  ُهْؿ َأنَّ اهللََّ وَمْد هَمَرَض فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَدوَم٥ًم سُم٠ْمطَمُذ َِم ْٝمَٙم٥ٍم هَم١مِْن ُهْؿ َأؿَم٣مفُمقا يمََؽ زمَِذيمَِؽ هَمَٟمطْمػِمْ

ْؿ َواسمَّ  ٣مَك َوىَمَرائَِؿ َأَْمَقاهِلِ دُّ فَمعَم هُمَٗمَرائِِٜمْؿ هَم١مِْن ُهْؿ َأؿَم٣مفُمقا يَمَؽ زمَِذيمَِؽ هَم١مِيَّ ِٜمْؿ هَمؼُمَ
ظْمَٓمُْٙمقِم ِؼ َدفْمَقَة اَأنْمٛمَِٝم٣مئِ

ُف يَمْٝمَس زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ اهللَِّ ضِمَج٣مٌب   َمتٖمؼ فمٙمٝمف! "هَم١مِٞمَّ

 وايمدفمقة إلم سمقضمٝمد اهلل وفم٣ٌمدسمف هل دفمقة إٞمٌٝم٣مء<وم٣مل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:

ـْ ) ٌُُدوا اهللََّ َواصْمَتٛمٌُِقا ايمْم٣َّمنُمقَت هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم ٥ٍم َرؽُمقًٓ َأِن افْم َهَدى اهللَُّ َوَِمٛمُْٜمْؿ  َويَمَٗمْد زَمَٔمْثٛم٣َم دِم ىُمؾِّ ُأَمَّ

زمكِمَ  َْرِض هَم٣مْٞمُٓمُروا ىَمٝمَْػ ىَم٣مَن فَم٣موم٥ٌَُِم اظْمَُ٘مذِّ ْٕ غُموا دِم ا ًِ اليَم٥ُم هَم ـْ ضَمٗم٦َّْم فَمَٙمٝمِْف ايمّمَّ  (.:7 )ايمٛمحؾ: (ََم

ٌُُدوا اهللََّ ََم٣م يَم٘مُ )ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:  ُه إيِنِّ يَمَٗمْد َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ُٞمقضم٣ًم إلَِم وَمْقَِمِف هَمَٗم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ْؿ َِم

 (.=9 ٕفمراف:ا) (َٙمٝمُْ٘مْؿ فَمَذاَب َيْقٍم فَمٓمِٝمؿٍ َأطَم٣مُف فمَ 

ـْ إِ )ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:  ٌُُدوا اهللََّ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم  َأطَم٣مُهْؿ ُهقدًا وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم
ُه َأهَمال َوإلَِم فَم٣مدٍ يَمٍف نَمغْمُ

ٌُُدوا اهللََّ )لم: ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣م (.9: ٕفمراف:ا) (سَمتَُّٗمقنَ  َوإلَِم شَمُٚمقَد َأطَم٣مُهْؿ َص٣محِل٣ًم وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم

ُ٘مْؿ َهِذِه َٞم٣موَم٥ُم اهللَِّ يمَُ٘مْؿ آَي٥ًم هَمَذُروَه٣م سَمٟمْ  ـْ َرزمِّ ُه وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ زَمٝمِّٛم٥ٌَم َِم ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ىُمْؾ دِم َأْرِض اهللَِّ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم

قءٍ  ًُ قَه٣م زمِ ًُّ َ ـَ )ووم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم:  (.7; ٕفمراف:ا) (َذىُمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ هَمَٝمْٟمطُم  َوٓ مَت َوإلَِم ََمْدَي

ـْ َرزمِّ٘مُ  ُه وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ زَمٝمِّٛم٥ٌَم َِم ـْ إيِمٍَف نَمغْمُ ْؿ هَمَٟمْوهُمقا َأطَم٣مُهْؿ ؾُمَٔمْٝم٣ًٌم وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْمٌُُدوا اهللََّ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم

قا ًُ َْرِض زَمْٔمَد إِْصالضِمَٜم٣م َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ  ايْمَ٘مْٝمَؾ َواظْمِٝمَزاَن َوٓ سَمٌَْخ ْٕ ُدوا دِم ا ًِ ايمٛم٣َّمَس َأؾْمَٝم٣مَءُهْؿ َوٓ سُمْٖم

ٝمُح )ووم٣مل سمٔم٣ملم:  (.9> ٕفمراف:ا) (ُتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمْ  ًِ ـَ وَم٣ميُمقا إِنَّ اهللََّ ُهَق اظْمَ يَمَٗمْد ىَمَٖمَر ايمَِّذي

ٝمُح َي٣م زَمٛمِل ًِ ـُ ََمْرَيَؿ َووَم٣مَل اظْمَ َم اهللَُّ  ازْم ْك زم٣ِمهللَِّ هَمَٗمْد ضَمرَّ ـْ ُيمْمِ ُف ََم ُ٘مْؿ إِٞمَّ ٌُُدوا اهللََّ َريبِّ َوَرزمَّ إِْهائٝمَؾ افْم

ٛم٥ََّم َوََمْٟمَواُه ايمٛم٣َّمُر َوََم٣م يمِٙمٓم٣َّمظمكِِمَ  ـْ َأْٞمَِم٣مرٍ  فَمَٙمْٝمِف اجْلَ َوإزِْمَراِهٝمَؿ إِْذ وَم٣مَل ) ووم٣مل سمٔم٣ملم: (.6; )اظم٣مئدة: (َِم

ٌُُدوا ُٗمقُه َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يمَُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  يمَِٗمْقَِمِف افْم  .(:5 :ايمٔمٛم٘مٌقت) (اهللََّ َواسمَّ



 39 

 

 اٌجبة اٌضبِٔ

 اٌفظً اٌضبِٔ
 امع َ دهٌح فىشّخ

 وصمٔمؾ ؿمٙمٌف ،ئمد ايمٖم٘مر َمـ أهؿ َمٛمجزات ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمذي أفمْم٣مه َم٘م٣مٞم٥م فمٓمٝمٚم٥م -أ

 واظمقاـم٥ٌم فمٙمٝمف َمـ ايمٔم٣ٌمدة هلل سمٔم٣ملم.

أٞمف رزمط ضمٝم٣مة ايمٔمرب زمُم٘مؾ طم٣مص  اظمٜمؿ ايمذي صم٣مء زمف ايمرؽمقل حمٚمد َمر إو -ب

همٖمتح هلؿ آهم٣مق ايم٘مقن وَمٖمرداسمف  ،واظمًٙمٚمكم زمُم٘مؾ فم٣مم زم٣ميمٖم٘مر َمـ طمالل هذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

زم٣ميمٔمٙمؿ وؾمجع فمعم سمٔمٙمٝمؿ  اهتؿ اإلؽمالم ىمثغماً و <واحلٝم٣مة وفمٛم٣مسه٣م واإلٞم٣ًمن وفمج٣مئ٤م طمٙمٗمف

وضم٧م فمعم  ،ل ايمٖم٘مر وايمتٟمَمؾ دم ـم٣مهرات ايم٘مقن اظمختٙمٖم٥مىمام ؾمجع فمعم إفمام ،أزمٛم٣مء اظمًٙمٚمكم

هؾ يًتقي ايمذيـ ئمٙمٚمقن وايمذيـ ٓ ) :رايمزَم ةيٗمقل اهلل سمٔم٣ملم دم ؽمقر ضمٝم٧م ،ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ

ٙمؿ ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ َمً) :ام يٗمقل ايمرؽمقل صعم فمٙمٝمف وؽمٙمؿىم ،=أي٥م  (ئمٙمٚمقن

 .(اؿمٙمٌقا ايمٔمٙمؿ ويمق دم ايمِمكم) :وهق يٗمقل أيّم٣مً  (وَمًٙمٚم٥م

وىم٣من  ،ى اهتامم اإلؽمالم زم٣ميمٔمٙمؿ إلم ٞمٌقغ فمدد ىمٌغم َمـ ايمٔمٙمامء ايمٔمرب واظمًٙمٚمكموومد أدّ  -ج

 .ايمتٔمٙمٝمؿ يتؿ دم زمداي٥م إَمر فمـ ؿمريؼ ضمٙمٗم٣مت ايمٔمٙمؿ دم اظم٣ًمصمد

همٗمد صمٔمؾ همدي٥م اظمتٔمٙمؿ َمـ  ،ويمٗمد ىم٣من ايمرؽمقل ايم٘مريؿ اظمثؾ إفمعم دم سمُمجٝمع ايمٔمٙمؿ -د

 .ؿمٖم٣مل اظمًٙمٚمكمأهى زمدر سمٔمٙمٝمؿ فمممة صٌٝم٣من َمـ أ

واوح٥م فمؾ اهتامم اإلؽمالم إٓ دٓيم٥م  ()ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وَم٣م َمٔمجزة ايمرؽمقل حمٚمد 

 .زم٣ميمٔمٙمؿ

ودم ومراءة َم٣م زمكم ايمًْمقر هلذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٞمجد أن اظم٘مت٥ٌم ايمٔمرزمٝم٥م مل سم٘مـ يمتقصمد يمقٓ  -هـ

 .ىمٌغماً  ايمذي صمٔمؾ اظمًٙمٚمكم َيتٚمقن زم٣ميمٔمٙمؿ اهتامَم٣مً  هذا ايمٖمٝمض ايمرزم٣مين ايمٔمٓمٝمؿ
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ىم٣من اظمجتٚمع ايمٔمريب دم ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ومٌٝمؾ اإلؽمالم ئمٝمش ضمٝم٣مة ومٌٙمٝم٥م يًٝمْمر همٝمٜم٣م 

ويًخروَّنؿ دم ضمروب ومٌٙمٝم٥م هتٙمؽ ايمٌالد  ،رؤؽم٣مء ايمٗم٣ٌمئؾ وايمزفمامء فمعم َمٗمدرات ايمٛم٣مس

٣مت ومتزق وضمدة ايمٔمرب وسمّم٣مَمٛمٜمؿ وسمٔمقد زم٣ميمير فمعم مجٝمع ايمٗم٣ٌمئؾ واجلامفم ،وايمٔم٣ٌمد

 .وسمٔم٣موَّنؿ

 :َمـ أمهٜم٣م يمٙمدويم٥م صمديدة ويمٗمد ووع اإلؽمالم أؽم٣ًمً 

 ومقيمف افمتامد َمٌدأ ايمُمقرى دم اطمتٝم٣مر احل٘مؿ ودم سمًٝمغم ؾم٠موٞمف َمٔمتٚمديـ دم ذيمؽ فمعم -5

رة وىمذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم دم ؽمق ،=59أي٥م  (وؾم٣مورهؿ دم إَمر) :سمٔم٣ملم دم ؽمقرة آل فمٚمران

 .>7 أي٥م (ؿ ؾمقرى زمٝمٛمٜمؿوأَمره) :ايمُمقرى

 .سمقهمغم احلري٥م زمجقاٞمٌٜم٣م اظمتٔمددة َمثؾ ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة وايمرأي وايمتٔمٌغم وايمتٖم٘مغم -6

 .اظم٣ًمواة زمكم مجٝمع اظمقاؿمٛمكم دم سمْمٌٝمؼ ايمٛمٓم٣مم وايمٗم٣مٞمقن وسم٘م٣مهم٠م ايمٖمرص -7

إذ سمرك هلؿ ضمري٥م ايمٔم٣ٌمدة وايمتٚمٙمؽ  (أهؾ ايمذَم٥م)وامن ضمٗمقق اظمقاؿمٛمكم نمغم اظمًٙمٚمكم  -8

 .ي وآصمتامع وايمٔمٚمؾوايمرأ

وىم٣من يمإلؽمالم دور دم زمٛم٣مء ايمدويم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمقاضمدة ايمتل ديٛمٜم٣م اإلؽمالم إذ مل سم٘مـ ايمدفمقة 

رؽمقيمف  ضمٝم٧م يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم خم٣مؿم٣ٌمً  ،وإٞمام صم٣مءت يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م ،اإلؽمالَمٝم٥م خمِمِم٥م يمٙمٔمرب همٗمط

ايمٔمرب  وَمـ هٛم٣م فمدِّ  .;54أي٥م  (وَم٣م أرؽمٙمٛم٣مك إٓ رمح٥م يمٙمٔم٣مظمكم) :ايم٘مريؿ دم ؽمقرة إٞمٌٝم٣مء

وسمٌٙمٝمٕمٜم٣م يمٙمُمٔمقب إطمرى دم َمُم٣مرق إرض  ،ٖمكم زمٛممم ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥مأٞمٖمًٜمؿ َم٘مٙمَّ 

 .وَمٕم٣مرهب٣م
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يمٗمد فمٚمؾ ايمٔمرب فمعم ٞممم شمٗم٣مهم٥م فمرزمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م َمع فمٗمٝمدهتؿ اجلديدة دم ايمٌٙمدان ايمتل همتحقه٣م 

ٞمكم وَم٠مؽم٣ًمت وومقا ،واضمد وصمٝمش واضمد خٙمٝمٖم٥مزمواؽمتْم٣مفمقا زمٖمّمؾ اإلؽمالم زمٛم٣مء دويم٥م واضمدة 

هم٘م٣من اإلؽمالم دفمقة ضمٗمٝمٗمٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م زمٔمث٦م ضمّم٣مرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م طم٣ميمدة فمعم أىمت٣مف أَم٥م  ،واضمدة

ىمذيمؽ ىم٣من . فمرهم٦م ىمٝمػ سمٟمطمذ َم٘م٣مَّن٣م اظمٛم٣مؽم٤م دم ايمٔمٙمؿ فمػم ايمٔمِمقر ايمت٣مرخيٝم٥م ،فمٓمٝمٚم٥م

ق إَم٥م إذ أيمٕمك ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م متزِّ  ،يمإلؽمالم أشمر ىمٌغم دم سمقضمٝمد إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م

وٞمتٝمج٥م  .د زمكم مجٝمع ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥موأضمؾ حمٙمٜم٣م ايمرازمْم٥م ايمديٛمٝم٥م ايمتل سمقضمِّ  ،رزمٝم٥م إلم وم٣ٌمئؾايمٔم

وٞمتٝمج٥م يمقضمدة إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م  .دم سم٣مرخيٜمؿ إولم ٚمرةيمٙم يمؽ وزمٖمّمؾ اإلؽمالم سمقضمد ايمٔمربيمذ

وٞمتٝمج٥م  .مت٘مـ ايمٔمرب َمـ ٞممم رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم وديـ ايمتقضمٝمد دم َمُم٣مرق إرض وَمٕم٣مرهب٣م

 ،همريٗمٝم٣مإيمُم٣مم وايمٔمراق وَمٌم ويمٝمٌٝم٣م وؾمامل َمـ حترير زمالد ا مت٘مـ ايمٔمرب سمدرجيٝم٣مً  يمذيمؽ أيّم٣مً 

 .َمـ إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمقؿمـ ايمٔمريب أؽم٣مؽمٝم٣مً  همٟمصٌح٦م صمزءاً 
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يم٘م٤ًم اٞمْمٙمؼ اإلؽمالم َمـ اجت٣مه٣مت صمديدة دم جم٣مل احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م سم٠مىمد فمعم ايمٔمدايم٥م وا

 ،وَمـ أهؿ إؽمس آومتِم٣مدي٥م ايمتل أىمده٣م اإلؽمالم ،احلالل وفمدم آضمت٘م٣مر وآؽمتٕمالل

 .وايمتل ىم٣من يٖمتٗمر إيمٝمٜم٣م اظمجتٚمع ايمٔمريب ومٌؾ اإلؽمالم

 /اٌزإوْذ هٍَ ؤمهْخ اٌوًّ ,1

ورأى أن ايمٔمٚمؾ ئمد  ،أىمد اإلؽمالم أمهٝم٥م ايمٔمٚمؾ وافمتػمه اظمِمدر ايمقضمٝمد يم٘م٤ًم احلالل

ى ذيمؽ إلم ازده٣مر وومد أدَّ  ،َمتٚمٝمزة َمـ آضمؼمام وايمتٗمدير ٥مظمٛمتج٥م دم َم٘م٣مٞموووع ايمٝمد ا ،فم٣ٌمدة

 .ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري زمٖمروفمف اظمختٙمٖم٥م

 /زلبسثخ ًعبئً اٌىغت غري ادلششًم ,2

ايمذي ئمٛمل )ضم٣مرب اإلؽمالم وؽم٣مئؾ ايم٘م٤ًم نمغم اظممموع َمثؾ آضمت٘م٣مر واظمٝمن وايمرزم٣م 

ه ايمقؽم٣مئؾ ىم٣من ئمتٚمده٣م َمٔمٓمؿ أنمٛمٝم٣مء ايمٔمرب . وهذ(سمٗمديؿ ايمديـ يممطمريـ َمٗم٣مزمؾ همقائد فم٣ميمٝم٥م

وومد ؾمجع اإلؽمالم وؽم٣مئؾ ايم٘م٤ًم احلالل دم ايمزرافم٥م وايمِمٛم٣مفم٥م  .ٓؽمتٕمالل ضم٣مصم٥م ايمٖمٗمراء

 .وايمتج٣مرة وأفمْمك إرض ظمـ يٝمٝمٜم٣م وئمٚمؾ هب٣م

 /رنلُْ ادلوبِ د ادلبٌْخ ,3
وايممماء وايمٔمٗمقد مم٣م يمف فمالوم٥م زم٣ميمٌٝمع  ،وومد ٞمٓمؿ اإلؽمالم ايمٔمالوم٣مت اظم٣ميمٝم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم

 .وايمقص٣مي٣م واظمغماث وَم٣م إلم ذيمؽ

 /اؽرتاَ امع َ ٌٍٍّىْخ اٌشخظْخ ,4
ٓ سمي هذه اظمٙم٘مٝم٥م أواؾمؼمط  ،حلٖمٓمٜم٣م يم٘مٛمف ووع ضمدوداً و ،أزم٣مح اإلؽمالم اظمٙم٘مٝم٥م ايمُمخِمٝم٥م

 .وأن سم٘مقن زمٔمٝمدة فمـ آؽمتٕمالل وآضمت٘م٣مر واؽمتثامر صمٜمد أطمريـ ،زم٣مظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م
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ٚم٥م إلزايم٥م ايمٔمالوم٣مت ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م ٜمَمـمٜمقر اإلؽمالم واٞمتُم٣مره اٞمْمالوم٥م ىم٣من  -أ

اظم٣ٌمدئ و .ايم٥م واظم٣ًمواة وايمٗمٝمؿ ايمٖم٣موٙم٥ميمٙمتٟمىمٝمد فمعم ايمٔمد صمديداً  وَمٛمٜم٣مصم٣مً  ،وإطمذ زم٣ميمثٟمر

ضمض همٗمد  ،َمـ ايمٛم٘مقص طم٣ميمٝم٣مً  تٚمٔم٣مً صم٣مءت يمتِمٛمع جموإؽمس آصمتامفمٝم٥م ايمتل أىمده٣م اإلؽمالم 

ىمام  ،جي٣مزمٝم٥م ايمتل متٝمز هب٣م ايمٔمرب ومٌؾ اإلؽمالم َمثؾ ايم٘مرم وايمقهم٣مء زم٣ميمقفمداإلؽمالم فمعم ايمٗمٝمؿ اإل

 .ر وذب اخلٚمر ويمٔم٤م اظمٝمنٟمايمًٙمٌٝم٥م وايمٔم٣مدات ايمًٝمئ٥م َمثؾ ايمثأٞمف ضم٣مرب ايمٗمٝمؿ 

 ،ايمٔمٙمؿ ؽ وؿمٙم٤مٚمٙموضمٖمظ هل٣م ضمٗمقومٜم٣م دم ايمزواج واإلرث وايمت ،َم٘م٣مٞم٥م اظمرأة رهمعو -ب

 .فمامل اظمجتٚمع دم ايمًٙمؿ واحلربأواظمُم٣مرىم٥م دم 

يمٙمٚمُم٘مالت واجلرائؿ اظمختٙمٖم٥م َمًتٚمدة  وووع ضمدوداً  ،ضم٘م٣مم ايمتمميع وايمٗمِم٣مصأ ؿٞمٓمَّ و

 .َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م

فمعم ايمتٗمري٤م زمكم ؿمٌٗم٣مت اظمجتٚمع وأهمراده زمقؽم٣مئؾ َمتٔمددة َمـ أمهٜم٣م ايمزىم٣مة  فمٚمؾو -ج

 ـمٝمٖمٜم٣م َمـ أصمؾ رهمع اظمًتقى اظمٔم٣مروايميائ٤م ايمتل سمدهمع خلزيٛم٥م ايمدويم٥م ويتؿ سمق ،وم٣متوايمِمد

 .همراد اظمجتٚمعأواحلّم٣مري جلٚمٝمع 

إلم حترير  دفم٣مو ،همراد اظمجتٚمع دم احلٗمقق وايمقاصم٣ٌمتأَمٌدأ اظم٣ًمواة زمكم مجٝمع  أىمدو -د

٣مع ايمٔمرب َمـ هذه اظمقاومػ ايمٔمٓمٝمٚم٥م اؽمتْم واٞمْمالوم٣مً  ،ايمرومٝمؼ وَمٔم٣مَمٙمتٜمؿ زمٙمْمػ وإضم٣ًمن

 اظمًٙمٚمقن زمٛم٣مء ضمّم٣مرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م راومٝم٥م ؾمٚمٙم٦م خمتٙمػ صمقاٞم٤م احلٝم٣مة.
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اٌغبدط

 امع َ دهٌح بٔغبْٔخ

ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس إٞم٣م طمٙمٗمٛم٣مىمؿ َمـ ذىمر وأٞمثك ) :سمتٚمثؾ دفمقة اإلؽمالم دم ومقيمف سمٔم٣ملم -أ

٣مً ٔمٝمَّن٣م دفمقة إلم ايمٛم٣مس مجزمٟم< (رهمقا إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿوصمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزم٣ًم ووم٣ٌمئؾ يمتٔم٣م

 وومد صم٣مء اإلؽمالم يمٝمٌٛمل ضمٝم٣مة إٞم٣ًمٞمٝم٥م وافمدة <يمٝمٌٛمقا ضمٝم٣مة وافمدة زم٣مخلغم واظمح٥ٌم وايمٔمْم٣مء واجلامل

ويمٗمد جتٙم٦م احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمقافمدة َمـ  (<أضم٤ٌم ٕطمٝمؽ َم٣م حت٤م يمٛمٖمًؽ)زم٣مظمح٥ٌم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

ٓ همّمؾ ٕزمٝمض ) :يمف أيّم٣مً ودم ومق (ايمٛم٣مس ؽمقاؽمٝم٥م ىمٟمؽمٛم٣من اظمُمط) :طمالل ومقل رؽمقل اهلل 

 .(وٓ يمٔمريب فمعم أفمجٚمل إٓ زم٣ميمتٗمقى ؽمقد،فمعم أ

هم١مٞمام ذيمؽ ٕن  ،وإذا ىم٣مٞم٦م دفمقة اإلؽمالم إلم ايمتقضمٝمد هل صمقهر ايمديـ احلٛمٝمػ -ب

اإلؽمالم صم٣مء يمٝمٛمٗمذ ايمٛم٣مس َمـ ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر وومد سمٔمٚمٚم٦م هذه ايمٛمٓمرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل زمثٜم٣م 

َمـ طمالل َمٖم٣مهٝمؿ اظم٣ًمواة وايمٔمدل واحلؼ واخلغم اإلٞم٣ًمين ايمتل  شمٛم٣مي٣م آي٣مسمفايم٘مريؿ دم ايمٗمرآن 

 .يمقٓه٣م يمٌٗمل اإلٞم٣ًمن ئمٝمش دم ختٌط وإضم٣ٌمط

ح٥م زم٣مخلغم واظمح٥ٌم وايمٔمْم٣مء ومقام ضمٝم٣مسمف ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمْم٣مهم يمٗمد زمٛمك اإلؽمالم إٞم٣ًمٞم٣ًم صمديداً 

 <ٞم٣ًمن يمٙمٔمعمايمًٙمؿ اإلٞم٣ًمين ايمذي يِمٔمد فمٙمٝمف اإل (وآؽمتٗم٣مَم٥مإَم٣مٞم٥م وايمِمدق )هم٘م٣مٞم٦م 

 .وجتٙم٦م ومٝمؿ هذا ايمديـ اجلديد فمْم٣مء وحم٥ٌم يمٌٛم٣مء زمرج احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌمشآْ اٌىشُّ ِبىْخ ًؤثوبد
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً األًي

 ِب ىٌ اٌمشآْ اٌىشُّ؟

 /اٌمشآْ اٌىشُّ
إَمكم اظمتٔمٌد ػميؾ زمقؽم٣مؿم٥م صم هق اؽمؿ يم٘مالم اهلل سمٔم٣ملم اظمٛمّزل فمعم فمٌده ورؽمقيمف حمٚمد -أ

إلم ايمًامء اظمٛمٗمقل َمـ ايمٙمقح اظمحٖمقظ دم ايمًامء ايم٣ًمزمٔم٥م  اظمٔمجز زم٘مؾ ؽمقرة َمٛمف، ،٣مً زمتالوسمف وضمٝم

ُف يمَ٘مَِت٣مٌب فَمِزيٌز * ٓ  ،زمٔمد ذيمؽ وَمتٖمروم٣مً  ايمدٞمٝم٣م اظمٛمزل َمٛمجامً  يمٝمس زمٚمخٙمقق ىم٘مالم ايمػمي٥م، )َوإِٞمَّ

ـْ زَمكْمِ َيَدْيِف َوٓ َمِ  ٣ٌَمؿمُِؾ َِم ـْ ضَم٘مِٝمٍؿ مَحِٝمدٍ َيْٟمسمِٝمِف ايْم  .[86 - 85]همِمٙم٦م  (ـْ طَمْٙمِٖمِف سَمٛمِْزيٌؾ َِم

وهق اؽمؿ يم٘مت٣مب اهلل طم٣مص٥م، وٓ يًٚمك زمف رء َمـ ؽم٣مئر ايم٘مت٤م. وومد سم٘مٙمؿ زمف اهلل  -ب

وإو٣مهمتف إلم حمٚمد  ،سمٔم٣ملم ضمٗمٝمٗم٥م ٓ جم٣مًزا، َمـ زم٣مب إو٣مهم٥م ايم٘مالم إلم وم٣مئٙمف، يمٝم٘مقن يمٙمٔم٣مظمكم ٞمذيًرا

 وآي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم نم٣مي٥م ايمدوم٥م واإلضم٘م٣مم، ، ٞمُم٣مء وازمتداءإو٣مهم٥م سمٌٙمٝمغ وأداء، ٓ إ

ٙمٜم٣م طمٌغم، وؽمٝمٓمؾ هذا ايم٘مت٣مب َمٔمجًزا َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م  وايمقوقح وايمٌٝم٣من، أضم٘مٚمٜم٣م ضم٘مٝمؿ، وهمِمَّ

 .إلم أن يرث اهلل إرض وَمـ فمٙمٝمٜم٣مايمٌالنمٝم٥م وايمتممئمٝم٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمت٣مرخيٝم٥م ونمغمه٣م 

٣م يَمُف ) :يمٗمقيمف سمٔم٣ملم حتٗمٝمٗم٣مً مل يتْمرق إيمٝمف أدٞمك رء َمـ ايمتحريػ<  -ج ىْمَر َوإِٞمَّ يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزَّ ٣م َٞمْح إِٞمَّ

٣مهمُِٓمقنَ  هم٣ميمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م مل سمٓمٖمر زم٘مت٣مب أمجع يمٙمخغم ىمٙمف، وأهدى يمٙمتل هل أومقم،  .[= ]احلجر: (حَلَ

ٔمد اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، َمـ هذا ايمٗمرآن اظمجٝمد، ايمذي وم٣مل اهلل همٝمف ًْ تِل إِنَّ َهَذا ايْمُٗمْرآَن ََيْ ) :وأوذم زمام ُي ِدي يمِٙمَّ

ْؿ َأصْمًرا ىَمٌغًِما( ]اإلهاء: ٣مِت َأنَّ هَلُ ٣محِلَ ـَ َئْمَٚمُٙمقَن ايمِمَّ ُ اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم ايمَِّذي  .[= ِهَل َأوْمَقُم َوُيٌمَمِّ

< يمٝمخرج ايمٛم٣مس َمـ ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر، وم٣مل سمٔم٣ملم:  - -أٞمزيمف اهلل فمعم رؽمقيمف حمٚمد  -د

ِٚمٝمِد( )ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمْٝمَؽ يمُِتْخرِ  اِط ايْمَٔمِزيِز احْلَ ِْؿ إلَِم ِسَ ـَ ايمٓمُُّٙماَمِت إلَِم ايمٛمُّقِر زم١ِمِْذِن َرهبِّ َج ايمٛم٣َّمَس َِم

ويمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  ،، ووٚمـ يمٙمٚمًٙمٚمكمنمٙمٖم٣مً  ، وومٙمقزم٣مً صامً  ، وآذاٞم٣مً فمٚمٝم٣مً  همتح اهلل زمف أفمٝمٛم٣مً  .[5 ]إزمراهٝمؿ:

ٜمقا ٚمقا ؽمقره وآي٣مسمف، وسمٖمٗمَّ ف، وسمٖمٜمَّ إَمـ وايمًٔم٣مدة دم دٞمٝم٣مهؿ وأطمراهؿ، إذا هؿ سَمَٙمْقه ضمؼَّ سمالوسم

ٗمقا زمام ذع، وؿمٌٗمقا ٚمروا زمٟمواَمره، واٞمتٜمقا زمٛمقاهٝمف، وختٙمَّ ائتَ ٙمف وىمٙمامسمف، ووومٖمقا فمٛمد ضمدوده ومج
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ـَ آسَمْٝمٛم٣َمُهُؿ ايمْ٘مِت٣َمَب  َم٣ٌمدئف وَُمُثٙمف وومٝمٚمف فمعم أٞمٖمًٜمؿ وأهٙمٝمٜمؿ وجمتٚمٔم٣مهتؿ. وم٣مل سمٔم٣ملم: )ايمَِّذي

يتٌَّٔمقٞمف ضمؼ اسم٣ٌمفمف، "وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس:  .[565]ايمٌٗمرة:  (ُأويَمئَِؽ ُي٠ْمَِمٛمُقَن زمِفِ َيْتُٙمقَٞمُف ضَمؼَّ سماِلَوسمِِف 

 ."يٙمقن ضماليمف ويرَمقن ضمراَمف، وٓ يرهمقٞمف فمـ َمقاؤمف

سمٟمشمر زمف اجلـ ؽم٣مفم٥م ؽمٚمٔمقه، واَمتألت ومٙمقهبؿ زمٚمحٌتف وسمٗمديره، وأهفمقا يمدفمقة  -هـ

٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم وُمْرآٞمً ) :ومقَمٜمؿ إلم اسم٣ٌمفمف هَمَٗم٣ميُمقا ٛم٣َم إِٞمَّ َك زمَِرزمِّ ـْ ُٞممْمِ ؾْمِد هَمآََمٛم٣َّم زمِِف َويَم ٣م فَمَج٣ًٌم * ََيِْدي إلَِم ايمرُّ

٥ًٌَم َوٓ َويَمًدا( ]اجلـ  َذ َص٣مضِم َ ٛم٣َم ََم٣م اختَّ ُف سَمَٔم٣ملَم صَمدُّ َرزمِّ  .[7 - 5َأضَمًدا * َوَأٞمَّ

٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ىمِ : )وومد ضم٘مك اهلل دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمٛمٜمؿ أَّنؿ وَم٣ميُمقا ـْ زَمْٔمِد َي٣م وَمْقََمٛم٣َم إِٞمَّ َت٣مزًم٣م ُأْٞمِزَل َِم

ٌُقا َدافِمَل  تَِٗمٝمٍؿ * َي٣م وَمْقََمٛم٣َم َأصِمٝم ًْ ؼِّ َوإلَِم ؿَمِريٍؼ َُم ٣َم زَمكْمَ َيَدْيِف ََيِْدي إلَِم احْلَ
وًم٣م ظمِ اهللَِّ َُمقؽَمك َُمَِمدِّ

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمٍؿ( ]إضمٗم٣مف  ـْ ُذُٞمقزمُِ٘مْؿ َوجُيِْرىُمْؿ َِم  .[75 - 74َوآَِمٛمُقا زمِِف َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ َِم

َم٣م سمٗمدَمف َمـ ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م، وىم٣مٞم٦م َمٛمزيمتف همقق  هم٣مق هذا ايم٘مت٣مب اظم٣ٌمرك ىمؾَّ  -و

ُف دِم ُأمِّ ايْم٘مَِت٣مِب يَمَدْيٛم٣َم يمََٔمقِم  ضَم٘مِٝمٌؿ( ]ايمزطمرف:  :  -ؽمٌح٣مٞمف -ووم٣مل  .[8َمٛمزيمتٜم٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم: )َوإِٞمَّ

وًم٣م ظمَِ  ؼِّ َُمَِمدِّ ـَ ايمْ٘مَِت٣مِب َوَُمَٜمْٝمِٚمٛم٣ًم فَمَٙمْٝمِف( ]اظم٣مئدة: )َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ايمْ٘مَِت٣مَب زم٣ِمحْلَ  .[>٣8م زَمكْمَ َيَدْيِف َِم



 49 

 

 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌضبِٔ

 اٌٌؽِ ِونبه ًؽمْمزو

 /اٌٌؽِ ,ؤ
الفمف فمٙمٝمف َمـ أَمره وفمٙمٚمف وهق آسمٝمف إفمالم اهلل سمٔم٣ملم َمـ اصْمٖم٣مه زمرؽم٣ميمتف ىمؾ َم٣م أراد إؿمْ ) هق

 يمٝمٌٙمٕمف إلم َمـ ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم َمـ طمٙمٗمف(.

٣م َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ىَماَم }هم٣ميمقضمل أَمر َمُمؼمك زمكم مجٝمع رؽمؾ اهلل، ىمام صم٣مء دم ومقيمف سمٔم٣ملم:  إِٞمَّ

ـْ زَمْٔمِدِه َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم إزِْمَراِهٝمَؿ َوإؽِْماَمفِمٝمَؾ َوإؽِْمَح٣مَق َوَئْمُٗمقَب  ؽَْم٣ٌَمِط  َأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُٞمقٍح َوايمٛمٌَِّٝمِّكَم َِم ْٕ َوا

ك َوَأيُّقَب وَ  ًَ َوُرؽُماًل وَمْد وَمَِمِْمٛم٣َمُهْؿ فَمَٙمٝمَْؽ } - {ُيقُٞمَس َوَه٣مُروَن َوؽُمَٙمْٝماَمَن َوآسَمْٝمٛم٣َم َداُوَد َززُمقًراَوفِمٝم

َؿ اهللَُّ َُمقؽَمك سَمْ٘مٙمِٝماًم  ٌُْؾ َوُرؽُماًل مَلْ َٞمْٗمُِمِْمُٜمْؿ فَمَٙمْٝمَؽ َوىَمٙمَّ ـْ وَم  .{َِم

ل ومدرسمف، هم٣مخل٣ميمؼ وهق أَمر واومع ٓ يٚم٘مـ إٞم٘م٣مره فمٛمد ىمؾ َمـ آَمـ زمقصمقد اهلل سمٔم٣ملم وىمام -ب

اظمدزمر يرفمك طمٙمٗمف زمام ؾم٣مء َمـ أٞمقاع ايمتدزمغم وايمرفم٣مي٥م، وايمِمٙم٥م زمكم اخل٣ميمؼ وطمٙمٗمف إٞمام سم٘مقن فمػم 

رؽمٙمف، ورؽمؾ اهلل ٓ ئمرهمقن َمراد اهلل إٓ فمـ ؿمريؼ ايمقضمل ؽمقاء ىم٣من زمقؽم٣مؿم٥م أو زمٕمغم وؽم٣مؿم٥م. 

 ٤م فمٙمٝمف رء.ٕن اخل٣ميمؼ ايمٗم٣مدر ٓ يِمٔم <يًتٌٔمد إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمقضملهم٣ميمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ ٓ 

يرص فمعم ايمتٖمريؼ زمكم أضم٣مديثف ايمتل يِمقنمٜم٣م زمٟمؽمٙمقزمف اخل٣مص  وهلذا ىم٣من ايمٛمٌل  -ج

وزمكم ايمقضمل  -رنمؿ أن أصٙمٜم٣م َمـ ايمقضمل فمـ ؿمريؼ اإلهل٣مم  -وهق َم٣م ئمرف زم٣محلدي٧م ايمٛمٌقي 

 ايمٗمرآين، زمؾ َمٛمع زم٣مدئ إَمر أن ُي٘مت٤م َمٛمٜم٣م رء َمع ايمٗمرآن، ضمتك سمٌٗمك يمٙمٗمرآن َمٛمزيمتف اخل٣مص٥م دم

 ىمقٞمف يمٖمًٓم٣م وَمٔمٛمك َمـ فمٛمد اهلل سمٔم٣ملم، وٓ خيتٙمط زمف رء َمـ ىمالم ايمٛم٣مس.

يٖمّرق زمكم َم٣م يٗمقيمف فمـ اصمتٜم٣مد َمـ ٞمٖمًف وزمكم َم٣م يٛمًٌف إلم اهلل سمٔم٣ملم، وهلذا وم٣مل:  وىم٣من  -د

 .شإٞمام أٞم٣م زممم َمثٙم٘مؿ وإن ايمٓمـ خيْمئ ويِمٝم٤م، ويم٘مـ َم٣م ومٙم٦م يم٘مؿ: وم٣مل اهلل، همٙمـ أىمذب فمعم اهلل»

هم٣ميمقضمل ومقة طم٣مرصم٥م فمـ ذات ايمٛمٌل ٓ يٚمٙمؽ  ،ٓ يٚمٙمؽ َمـ أَمر ايمقضمل ؾمٝمئ٣مً  وايمرؽمقل -هـ

ٞمقازل  ايمتٌمف همٝمٜم٣م زمام ؾم٣مء، ومم٣م ي٠مىمد ذيمؽ أٞمف ىم٣مٞم٦م سمٛمزل زم٣ميمٛمٌل أو زمٟمضمد ممـ ضمقيمف أضمٝم٣مٞم٣مً 
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يٗمرؤه فمعم ايمٛم٣مس، همٝمٙمتزم ايمِمٚم٦م، ويٛمتٓمر، ورزمام  ، يم٘مٛمف ٓ جيد همٝمٜم٣م ومرآٞم٣مً هئم٣مً  سمتْمٙم٤م ضمالً 

حل٘مٚم٥م ئمٙمٚمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم. َمث٣مل ذيمؽ:  ،وهق دم ضم٣مصم٥م َمٙمح٥م يمٙمجقاب وايمٖمرجؿم٣مل آٞمتٓم٣مر، 

َمـ ومٌؾ زمٔمض اظمٛم٣مهمٗمكم زمام هل  ضم٣مدشم٥م اإلهمؽ، وهل ايمٖمري٥م فمعم ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م زوج ايمٛمٌل 

زمريئ٥م َمٛمف، وأطمذ ايمٛم٣مس يٙمقىمقن فمرض ايمٛمٌل ايمٛمٗمل، ضمتك زمٙمٕم٦م ايمٗمٙمقب احلٛم٣مصمر، وهق ٓ 

، هم١من ىمٛم٦م فم٣مئُم٥م، أَم٣م إٞمف زمٙمٕمٛمل ىمذا وىمذا ي٣م»نم٣مي٥م َم٣م وم٣ميمف: ٛمٜمل هذه اظمُم٘مٙم٥م، زمؾ يٚمٙمؽ أن يُ 

وَم٢م ؾمٜمر زمٟمىمٚمٙمف، ضمتك ٞمزل  .شزمريئ٥م همًٝمػمئؽ اهلل، وإن ىمٛم٦م أظمٚم٦م زمذٞم٤م هم٣مؽمتٕمٖمري اهلل

 .زمػماءة فم٣مئُم٥م، وؿمٜم٣مرة زمٝم٦م ايمٛمٌقةايمقضمل 

َّٕن٣م  <فم٣مدي وومقة طم٣مرصمٝم٥م، وهق ومقة فم٣مظم٥مايمقضمل ضم٣ميم٥م نمغم اطمتٝم٣مري٥م، وفم٣مرض نمغم  -و

أَم٣م ىمٝمٖمٝم٥م وضمل  ٕٞمف ٓ يٟميت إٓ زم٣محلؼ، وٓ يٟمَمر إٓ زم٣ميمرؾمد. <، وهق ومقة طمغمة َمٔمِمقَم٥مل فمٙمامً سمقضم

اهلل سمٔم٣ملم إلم َمالئ٘متف همٗمد صم٣مء دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َم٣م يٛمص فمعم سم٘مٙمٝمؿ اهلل َمالئ٘متف، ىمام دم ومقيمف 

َْرِض طَم }سمٔم٣ملم:  ْٕ ُد همِٝمَٜم٣مَوإِْذ وَم٣مَل َرزمَُّؽ يمِْٙمَٚماَلئَِ٘م٥ِم إيِنِّ صَم٣مفِمٌؾ دِم ا ًِ ـْ ُيْٖم َٔمُؾ همِٝمَٜم٣م ََم وىمام  {ٙمِٝمَٖم٥ًم وَم٣ميُمقا َأجَتْ

ـَ آََمٛمُقا}دم ومقيمف سمٔم٣ملم:  ٌُِّتقا ايمَِّذي همقضمل اهلل إلم َمالئ٘متف  {إِْذ ُيقضِمل َرزمَُّؽ إلَِم اظماََْلئَِ٘م٥ِم َأينِّ ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَث

 وزمٕمغم وؽم٣مؿم٥م: سم٘مٙمؿ َمـ اهلل، وؽمامع َمـ اظمالئ٘م٥م. ووضمل اهلل سمٔم٣ملم إلم رؽمٙمف ي٘مقن زمقؽم٣مؿم٥م

 هق اظمٙمؽ صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم، وي٘مقن ذيمؽ زم١مضمدى ضم٣ميمتكم: فبٌٌؽِ ثٌعبؿخ/ ,1

 أن يٟمسمٝمف اظمٙمؽ زمِمقت َمثؾ صٙمِمٙم٥م اجلرس وهل أؾمد فمعم ايمرؽمقل  احلبٌخ األًىل/ ,ؤ

هم٣ميمِمقت ايمٗمقي يثغم فمقاَمؾ آٞمت٣ٌمه، همتتٜمٝمٟم ايمٛمٖمس زم٘مؾ ومقاه٣م يمٗمٌقل أشمره، هم١مذا ٞمزل ايمقضمل 

 ٞمزل فمٙمٝمف وهق َمًتجٚمع ايمٗمقى اإلدراىمٝم٥م يمتٙمٗمٝمف وضمٖمٓمف وهمٜمٚمف. فمعم ايمرؽمقل هبذه ايم٘مٝمٖمٝم٥م 

ويٟمسمٝمف دم صقرة زممم، وهذه احل٣ميم٥م أطمػ َمـ أن يتٚمثؾ يمف اظمٙمؽ رصمال ًاحلبٌخ اٌضبْٔخ/  ,ة

ؽم٣مزمٗمتٜم٣م، ضمٝم٧م ي٘مقن ايمتٛم٣مؽم٤م زمكم اظمت٘مٙمؿ وايم٣ًمَمع، ويٟمٞمس رؽمقل ايمٛمٌقة فمٛمد ؽمامفمف َمـ 

 ئٛم٣من اإلٞم٣ًمن ٕطمٝمف اإلٞم٣ًمن.رؽمقل ايمقضمل، ويْمٚمئـ إيمٝمف اؿمٚم

ي٣م رؽمقل : »وم٣مل يمٙمٛمٌل  ،وىمٙمت٣م احل٣ميمتكم َمذىمقرة دم ؽم٠مال احل٣مرث زمـ هُم٣مم ريض اهلل فمٛمف

يٟمسمٝمٛمل َمثؾ صٙمِمٙم٥م اجلرس، وهق أؾمد فمقم،  : أضمٝم٣مٞم٣مً اهلل، ىمٝمػ يٟمسمٝمؽ ايمقضمل همٗم٣مل رؽمقل اهلل 

 .شهمٝم٘مٙمٚمٛمل همٟمفمل َم٣م يٗمقل يتٚمثؾ رم اظمٙمؽ رصمالً  همٝمٛمٖمِمؿ فمٛمل وومد وفمٝم٦م فمٛمف َم٣م وم٣مل، وأضمٝم٣مٞم٣مً 

 .وي٘مقن ذيمؽ زمٔم٘مس احل٣مٓت ايم٣ًمزمٗم٥م ًعبؿخ/غري اٌٌؽِ ثً ,2
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌضبٌش

 ٔضًي اٌمشآْ اٌىشُّ ِفشلبً

٘م٣مٞمتف ي٠مذن زمٚم هلداي٥م ايمٌممي٥م، هم٘م٣من ٞمزويمف ضمدشم٣م صمٙمالً  أٞمزل اهلل سمٔم٣ملم ايمٗمرآن فمعم حمٚمد 

 .فمٛمد أهؾ ايمًامء وأهؾ إرض

َمـ ايمٙمقح اظمحٖمقظ إلم زمٝم٦م ايمٔمزة دم ايمًامء ايمدٞمٝم٣م وذيمؽ دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر  ًيفةٔضاٌو األ ,ؤ

َمـ ؾمٜمر رَمّم٣من أؾمٔمر ايمٔم٣ممل ايمٔمٙمقي َمـ َمالئ٘م٥م اهلل زمممف إَم٥م اظمحٚمدي٥م ايمتل أىمرَمٜم٣م اهلل 

 .ديدة يمت٘مقن طمغم أَم٥م أطمرصم٦م يمٙمٛم٣مسهبذه ايمرؽم٣ميم٥م اجل

دهُم٥م ىمٖم٣مر  أشم٣مر .ًاموي٥م ومٌٙمففمعم طمالف اظمٔمٜمقد دم ايم٘مت٤م ايم َمٖمروم٣مً ًرنضٍّو اٌضبِٔ  ,ة

ايمٔمرب مم٣م محٙمٜمؿ فمعم اظمامراة، ضمتك أؽمٖمر هلؿ صٌح احلٗمٝمٗم٥م همٝمام وراء ذيمؽ َمـ أهار احل٘مٚم٥م 

اإلهلٝم٥م، همٙمؿ ي٘مـ ايمرؽمقل يمٝمتٙمٗمك ايمرؽم٣ميم٥م ايمٔمٓمٚمك مجٙم٥م واضمدة، ويٗمٛمع هب٣م ايمٗمقم َمع َم٣م هؿ فمٙمٝمف 

َمع إضمداث  ف، وسمًٙمٝم٥م يمف، وسمدرصم٣مً يمٗمٙمٌ سمثٌٝمت٣مً  َمـ صٙمػ وفمٛم٣مد، هم٘م٣من ايمقضمل يتٛمزل فمٙمٝمف سم٣ٌمفم٣مً 

 وايمقوم٣مئع ضمتك أىمٚمؾ اهلل ايمديـ وأسمؿ ايمٛمٔمٚم٥م.

٣م ؽُمَقرُ  ـْ ُئْمَتدُّ زمِِف َوومِٝمَؾ هَمٚمِ  هأَمَّ ٣مِع ََم َة ؽُمقَرٍة زم١ِممِْجَ َوشَماَلَث فمممة زمجٔمؾ إٞمٖم٣مل  :َئ٥ٌم َوَأْرزَمَع فَممْمَ

ـْ َأيِب  ْٝمِخ فَم َْٞمَٖم٣مُل وزمراءة ؽُمقَرٌة َواضِمَدٌة. :َرْوٍق وَم٣مَل وزمراءة ؽُمقَرًة َواضِمَدًة َأطْمَرَج َأزُمق ايمُمَّ ْٕ  ا

ـْ َأيِب َرصَم٣مٍء وَم٣مَل  ـِ إٞمٖم٣مل وزمراءة: ؽُمقَرسَم٣مِن َأْم ؽُمقَرٌة؟ وَم٣مَل:  :َوَأطْمَرَج فَم ـَ فَم ًَ ؽَمَٟميْم٦ُم احْلَ

ـُ َأيِب ضَم٣مسمِؿٍ  ـْ جُم٣َمِهٍد َوَأطْمَرصَمُف ازْم ـْ ؽُمْٖمَٝم٣مَن. ؽُمقَرسَم٣مِن. َوُٞمِٗمَؾ َِمثُْؾ وَمْقِل َأيِب َرْوٍق فَم  فَم

َٟميُمقَٞمَؽ وإٞمام مل سم٘مت٤م زَمَراَءةٌ  ًْ ـْ َي ٝمَٔم٥َم، وَم٣مَل: َيُٗمقيُمقَن: إِنَّ زَمَراَءٌة َِم
ـِ هَلِ ـِ ازْم ـُ َأؾْمَت٥َم فَم  َوَأطْمَرَج ازْم

ضِمٝمؿِ } ـِ ايمرَّ مْحَ ِؿ اهللَِّ ايمرَّ ًْ ـْ  {زمِ َٟميمقَٞمَؽ }َّٕن٣م َِم ًْ ٣ٌَمُه ايمْمََّرهَمكْمِ َوفَمَد  {َي
َٚمَٙم٥ِم َوؾُمٌَْٜمُتُٜمُؿ اؾْمتِ ًْ ٌَ ُم ايْم

ِٚمَٝم٥ُم ايمٛمٌَِّلِّ  ًْ ُه سَم  اًل َِمٛمُْٜماَم.ىمّ  َوَيُردُّ
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َذا. َٓ ُي٠ْمطَمُذ هِبَ  وَم٣مَل: َو
ُٔمقدٍ ًْ ـِ ََم َٚمَٙم٥َم شم٣مزمت٥م يمػماءة دِم َُمِْمَحِػ ازْم ًْ ٌَ وْمٛم٣َمِع َأنَّ ايْم  َوَٞمَٗمَؾ َص٣مضِم٤ُم اإْلِ

ـْ  ِٚمَٝم٥َم مَلْ سَمُ٘م ًْ ِحٝمُح َأنَّ ايمتَّ : ايمِمَّ يُّ اَلُم مَلْ َيٛمِْزْل هِب٣َم همِٝمَٜم٣م. <همِٝمَٜم٣م وَم٣مَل ايْمُٗمَُمغْمِ ًَّ يَؾ فَمَٙمْٝمِف ايم َنَّ صِمػْمِ
ِٕ 

٣ٌَّمٍس وَم٣مَل ؽَمَٟميْم٦ُم  ـِ فَم ـِ ازْم َتْدَرِك فَم ًْ ـَ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم: مِلَ مَلْ سُمْ٘مت٤َْم دِم  :َودِم اظْمُ ِؿ اهللَِّ  (زَمَراَءةٌ )فَمقِمَّ زْم ًْ زمِ

ضِمٝمِؿ؟ وَم٣مَل: َّٕن٣م أَم٣من وزم ـِ ايمرَّ مْحَ ْٝمِػ.ايمرَّ ًَّ يَم٦ْم زم٣ِميم  راءة ُٞمزِّ
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌشاثن

 مجن اٌمشآْ اٌىشُّ ًرذًّنو

 شمؿ ٞمزل َمٛمجامً  ،ٞمزل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ ايمًامء ايم٣ًمزمٔم٥م إلم ايمًامء ايمدٞمٝم٣م دهمٔم٥م واضمـدة -أ

 ضم٤ًم اظمٗمتّمٝم٣مت وايمقوم٣مئع وإضمـداث وايمتدرج وايمت٘م٣ميمٝمػ وايمٖمرائض زمٚمـدة زَمٛمٝم٥م سمِمؾ إلم

ٗمؾ ايمٔمرب ٞمٗمٙم٥م ٞمقفمٝم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمٌداوة وايمتخٙمػ واجلٜمؾ وايمٓمالم إلم ضمٝم٣مة ٞم .ؽمٛم٥م(67)

وٞممم دم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ؽمٌؾ ايمًالم وإَمـ واخلغم واظمح٥ٌم وأول ؽمقرة ٞمزيم٦م  ،ايمتحي وايمٔمٙمؿ

 واسمٗمقا يقَم٣مً )وآطمر آي٥م ٞمزيم٦م  (طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن َمـ فمٙمؼ.. ،)اومرأ زم٣مؽمؿ رزمؽ ايمذي طمٙمؼ :هل

وومـد ٞمزيم٦م ومٌؾ وهم٣مة  ىمؾ ٞمٖمس َم٣م ىم٦ًٌم وهؿ ٓ يٓمٙمٚمقن(سمرصمٔمقن همٝمف إلم اهلل شمؿ سمقذم 

 .ايمرؽمقل فمٙمٝمـف ايمًالم زمتًع يمٝم٣ملٍ 

وومـد رسم٤م صمػميؾ  ،شمؿ ٞمٗمٙمف ايمِمح٣مزم٥م إيمــك ايمًْمقر ،همــل ايمِمـدور وىم٣من حمٖمـقـم٣مً  -ب

 .فمٙمٝمف ايمًالم زمقضمل َمـ اهلل ؽمقره وآي٣مسمف ىمام ٞمراه٣م ايمٝمقم

 .رؽمقلايمٙمخ٣مف وايمٔمٓم٣مم دم زَمـ ايمو ومجع فمٙمـك اجلٙمقد -ج

شمؿ مجع فمثامن  ،َمـ ضمٖم٣مـمف وأهع أزمق زم٘مر وفمٚمر إلم ىمت٣مزمتف زمٔمـد َمٗمتؾ ؽمٌٔمكم وم٣مرئ٣مً  -د

 فمٜم٣م فمعم إَمِم٣مر.دم َمِمحػ واضمد وٞمًخف إلم َخس ٞمًخ وزَّ فمعم ومراءة واضمدة ايمٗمرآن 

 .شمؿ إلم أضمزاب يمتًٜمٝمؾ ضمٖمٓمف ،ومًؿ ايمٗمرآن إلم شمالشمكم صمزءاً  -هـ

شمؿ سمدرج سمٖمًغمه إلم  ،فم٣ٌمس وفمْم٣مء زمـ رزم٣مح وم٣مم زمتٖمًغمه جمٚمقفم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م ىم٣مزمـ -و

 .ٞمزل ومًؿ َمٛمف دم َم٘م٥م وومًؿ دم اظمديٛم٥م .( وٞمٝمػ44;5) أن زمٙمغ فمـدد ايمتٖم٣مؽمغم ٞمحـق

 وفمٙمامً  أىمثر َمـ سمًٔمكم همٛم٣مً  .دم فمٙمقم ايمٗمرآن اإلسمٗم٣من :وومد أضمٍم ايمًٝمقؿمل دم ىمت٣مزمف -ز

 .زمـف ٣مً َمتٔمٙمٗم

دة إوشم٣من وومِمص إَمـؿ ٣ٌمزم٣محل٣ًمب وايمٔمـذاب وٞمٖمــل فم ٥ماهتٚم٦م ؽمقره اظم٘مٝمــ -ح

 زم٣ميمتمميـع ايمديٛمـل وايمًٝم٣مؽمـل، وايمٔمً٘مـري وٞمٓم٣مم إهة زمٝمٛمام اهتٚم٦م ايمًقر اظمدٞمٝم٥م ايم٣ًمزمٗم٥م
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د ايمٙمٕم٥م ووضمَّ  ،مُجع فمعم هلج٥م ومريش .وايمْمالق وايمزواج وايمٌٝمـع وايممماء وايمزىم٣مة واظمغماث

وهق آطمر  -ط .حلديث٥مايمٔمرزمٝم٥م وضمٖمٓمٜم٣م َمـ آٞمٗمراض وَم٣م سمزال ىمٛمقزه سمًتخرج زمٖمّمؾ ايمٔمٙمقم ا

آي٣مسمف  كًٚمّ ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م زمٔمد ايمززمقر وايمتقراة واإلٞمجٝمؾ وصحػ إزمراهٝمؿ وَم٣م ٞمزل دم َم٘م٥م سمُ 

 .(٥مٝمٞمَمد)ك آي٣مسمف ًٚمّ ٥م سمُ همظمديٛم٥م زمٔمد اهلجرة ايمٛمٌقي٥م اظممموَم٣م ٞمزل دم ا (،َم٘مٝم٥م)

٣مب تَّ ىمُ ) وىمٙمام ٞمزيم٦م آي٥م مجع رؽمقل اهلل  (أرزمع فمممة وَمئ٥م ؽمقرة)قع ؽمقره جمٚم -ي

إلم ايمرهمٝمؼ إفمعم ضمتك ىم٣من ايمٗمرآن  ومل يٛمتٗمؾ رؽمقل اهلل  ،٣مظ ايمٗمرآن يمٝم٘متٌقه٣موضمٖمّ  (ايمقضمل

 .دم ايمًْمقر دم ايمِمدور َم٘متقزم٣مً  ايم٘مريؿ حمٖمقـم٣مً 

٣مه وسمٙمٗمَّ  وسمؿ هذا ايمؼمسمٝم٤م دم ضمٝم٣مة ايمٛمٌل  ،٦ٌم ؽمقره وآي٣مسمف زمقضمل َمـ اهلل سمٔم٣ملمسمِّ وومد رُ 

 .ايمِمح٣مزم٥م َمرسم٣ٌمً 

ايمٗمرآن  ٥متؾ ؽمٌٔمقن َمـ ضمٖمٓمر ريض اهلل فمٛمف ومُ دم فمٜمد أيب زم٘م (ايمٝمامَم٥م) وظم٣م ىم٣من يقم -ك

ايم٘مريؿ همخًم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف أن ي٘مثر همٝمٜمؿ ايمٗمتؾ همٝمذه٤م ايمٗمرآن 

٘مر وفمٚمر إلم زيد زمـ شم٣مزم٦م همٟمرؽمؾ أزمق زم ،زمذه٣مهبؿ هم٣مومؼمح فمعم أيب زم٘مر أن يٟمَمر زمجٚمع ايمٗمرآن

وايم٘مراديػ وايمروم٣مع وومْمع إديؿ  يمٔم٤ًمَمـ ا نآايمقضمل وفمٜمد إيمٝمف زمجٚمع ايمٗمر ٥مأضمد ىمتٌ

أيب زمـ ىمٔم٤م )وفمٓم٣مم إىمت٣مف وإوالع وايمٙمخ٣مف وصدور احلٖمٓم٥م اظمُمٜمقر هلؿ زم٣مإلسمٗم٣من َمثؾ 

وأَمر أزمق زم٘مر أٓ ئمتػم ايمرصمؾ َمـ  (فمٌداهلل زمـ َمًٔمقد -فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  -فمثامن زمـ فمٖم٣من  -

شمؿ دم زمٝم٦م فمٚمر زمٔمد  ،زم٘مرشمؿ ضمٖمظ دم زمٝم٦م أيب  ،احلٖم٣مظ ضمتك يُمٜمد ؾم٣مهدان فمدٓن زمِمحتف

 وهذا اجلٚمع إول ىم٣من سم٣مَم٣مً  ،شمؿ زمٔمد وهم٣مة فمٚمر دم زمٝم٦م ضمٖمِم٥م زمٛم٦م فمٚمر وأم اظم٠مَمٛمكم ،وهم٣مسمف

 .نمغم َمٛمٗمقص

ريض اهلل فمٛمف همٗمد سمٛمٌف )ضمذيٖم٥م زمـ ايمٝمامن فمٛمدَم٣م ىم٣من دم  نأَم٣م دم فمٜمد فمثامن زمـ فمٖم٣م -ل

أدرك هذه إَم٥م ومٌؾ أن ) :أرَمٝمٛمٝم٥م وأذرزمٝمج٣من إلم اطمتالف ايمٛم٣مس دم هلج٣مهتؿ همٗم٣مل يمٔمثامن

همْمٙم٤م فمثامن ٞمًخ٥م ضمٖمِم٥م ٕصمؾ أن يٛمًخ  ،خيتٙمٖمقا دم ايمٗمرآن اطمتالف ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى(

ػ زيد زمـ شم٣مزم٦م وؽمٔمٝمد زمـ ايمٔم٣مص وفمٌد اهلل زمـ ايمززمغم وفمٌد َمٛمٜم٣م َمِم٣مضمػ َمتٔمددة وىمٙمَّ 

غم وؽمٔمٝمد فمٌد ايمرمحـ زمـ احل٣مرث وفمٌد اهلل زمـ ايمززم) يمـ ايمرمحـ زمـ احل٣مرث زمـ هُم٣مم ووم٣مل فمثامن

َمـ ايمٗمرآن هم٣مىمتٌقه زمٙم٣ًمن ومريش  رء ٥متٙمٖمتؿ أٞمتؿ وزيد زمـ شم٣مزم٦م دم ىمت٣مزمإذا اطم :(زمـ ايمٔم٣مص
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 -ايمُم٣مم  -َم٘م٥م )هم١مٞمام ٞمزل زمٙم٣ًمَّنؿ همٛمًخقا فمدة َمِم٣مضمػ أرؽمٙم٦م إلم إَمِم٣مر اإلؽمالَمٝم٥م 

َم٣مم وومد ومًؿ هق اظمِمحػ اإل وضمٌس زم٣مظمديٛم٥م واضمداً  (ايم٘مقهم٥م -ايمٌٌمة  -ايمٌحريـ  -ايمٝمٚمـ 

و اظمرصمع إول يمتٖمًغمه  وومد ىم٣من  ،شمؿ إلم أضمزاب ،ن دم ايمٔمٜمد إول إلم شمالشمكم صمزءاً ايمٗمرآ

فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس أىمثر  وئمدُّ  ،سمٌٔمف ايمِمح٣مزم٥م ايمٔمممة اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمدون وأىمثر ايمِمح٣مزم٥م

 .شمؿ صم٣مء سمٙمٚمٝمذه ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم وجم٣مهد وفمْم٣مء زمـ رزم٣مح ،يمف ايمِمح٣مزم٥م سمٖمًغماً 

َمع َمرافم٣مة ايمٙمٜمج٣مت  (هلج٥م ومريش)ايمٔمرب فمعم يمٕم٥م واضمدة  ن ايم٘مريؿآوومد مجع ايمٗمر -م

وأصٌح٦م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٙم٣ًمن إديب وايمٔمٙمٚمل ظمُم٣مرق ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل  ،ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى

وزمٖمّمؾ هذا ايمٗمرآن  ،ل هذا ايمٗمرآن ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إلم يمٕم٥م ذات ديـ ؽماموي ـم٣مهروضمقَّ  ،وَمٕم٣مرزمف

 .ٝم٥ٌمسم٘مقٞم٦م فمٙمقم ىمثغمة وٞمُمٟمت ضمّم٣مرة هم٘مري٥م فمج



 56 

 

 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اخلبِظ
 ؽفق اٌمشآْ

 /ؽفق اٌمشآْ اٌىشُّ ِٓ اٌزؾشّف ,ؤ

أٞمزل اهلل سمٔم٣ملم ىمت٣مزمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٝم٘مقن ايم٘مت٣مب اظمٜمٝمٚمـ، وايمرؽم٣ميم٥م اخل٣ممت٥م، وايمممئم٥م 

ٕم٣ميمكم، واٞمتح٣مل اظمٌْمٙمكم، وومد اسمٖمؼ يمف ايم٣ٌمومٝم٥م، مم٣م يتْمٙم٤م رفم٣ميتف فمـ فم٧ٌم ايمٔم٣مزمثكم، وحتريػ اظم

َمٛمذ ايمٙمحٓم٥م إولم يمٛمزويمف وضمتك يقَمٛم٣م هذا، وإلم أن يرث اهلل إرض وَمـ فمٙمٝمٜم٣م، ٓ ذيمؽ 

زمٛمٗمؾ ايم٘م٣مهم٥م ]اجلٚمع ايم٘مٌغم َمـ ايمٛم٣مس ايمذيـ  زي٣مدة همٝمف وٓ ٞمٗمِم٣من، وومد ورد إيمٝمٛم٣م َمتقاسمراً 

وىمت٣مزم٥م، ومل  وٓ ضمٌم فمـ َمثٙمٜم٣م ضمٖمٓم٣مً  يًتحٝمؾ سمقاؿم٠مهؿ فمعم ايم٘مذب[ ايمتل ٓ سمٗمع حت٦م فمّد 

َمـ ايمٔمِمقر دم ؽمقرة، وٓ آي٥م، وٓ دم ىمٙمٚم٥م، زمؾ ىمثغم َمـ ه٠مٓء ايمٛمٗمٙم٥م ٓ  خيتٙمػ دم فمٌم

 يًـ ايمٔمرزمٝم٥م يم٘مٛمف يٗمرأ ايمٗمرآن ىمام أٞمزل.

٣م يَمُف }وومد وٚمـ اهلل سمٔم٣ملم يم٘مت٣مزمف ايمًالَم٥م َمـ ايمتحريػ، ىمام دم ومقيمف:  ىْمَر َوإِٞمَّ يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزَّ ٣م َٞمْح إِٞمَّ

٣مهمُِٓمقنَ  ٦َّْم }وومقيمف سمٔم٣ملم:  {حَلَ ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمؿُ َومَت ًَّ َل يمَِ٘مٙماَِمسمِِف َوُهَق ايم ٌَدِّ َٓ َُم  ًٓ  {ىَمٙمَِٚم٥ُم َرزمَِّؽ ِصْدوًم٣م َوفَمْد

 وهذا يٗمتيض ضمٖمظ فمٝمٛمف وهٝمئتف ايمتل ٞمزل فمٙمٝمٜم٣م.. ويمٙمحٖمظ وصمقه فمدة ووؽم٣مئؾ َمتٛمقفم٥م:

 ة و ًعٌه ؽفق و َ اهلل روبىل

 / ؽفق اٌمشآْ يف هيذ اٌنجٌح/ؤًالً
 :وسمؿ ذيمؽ زمقؽم٣مئؾ َمتٛمقفم٥م َمٛمٜم٣م

 /اٌـشّمخ اٌيت وبْ ّنضي هبب اٌٌؽِ ,1
ئؾ ايمرؽمقل فمـ ىمٝمٖمٝم٥م ٞمزول وهل أن يٛمزل فمعم هٝمئ٥م سم٘مقن أدفمك إلم ضمٖمٓمف ووٌْمف، همٗمد ؽُم 

همٝمٖمِمؿ فمٛمل وومد وفمٝم٦م  يٟمسمٝمٛمل َمثؾ صٙمِم٥م اجلرس وهق أؾمده فمقمَّ  أضمٝم٣مٞم٣مً »ايمقضمل إيمٝمف همٗم٣مل: 

 .شيٗمقلهمٝم٘مٙمٚمٛمل، همٟمفمل َم٣م  يتٚمثؾ رم اظمٙمؽ رصمالً  فمٛمف َم٣م وم٣مل، وأضمٝم٣مٞم٣مً 
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 ِذاسعخ ادلٍه اٌنيب اٌمشآْ/ ,2
وىم٣من ذيمؽ دم رَمّم٣من َمـ ىمؾ ؽمٛم٥م، يٟمسمٝمف صمػميؾ دم ىمؾ يمٝمٙم٥م َمـ يمٝم٣مرم رَمّم٣من ئمرض فمعم 

 ٌض همٝمف. ىمؾ هذا ضمرص٣مً ايمٗمرآن، وومد فمرض فمٙمٝمف ايمٗمرآن َمرسمكم دم ايمٔم٣مم ايمذي ومُ  رؽمقل اهلل 

 فمعم ضمٖمٓمف وَمرافم٣مة يمِمح٥م يمٖمٓمف.

 وزبثخ اٌٌؽِ ًِمبثٍزو/ ,3
زمٟمول، ويراصمع ذيمؽ هق  ي٘متٌقن يمف ايمقضمل أوًٓ  ذ ايمرؽمقل إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ ىُمّت٣مزم٣مً همٗمد اخت

 زمٛمٖمًف، ضمتك يْمٚمئـ إلم صح٥م َم٣م ىمت٤م.

 لظش اٌىزبثخ هٍَ اٌمشآْ/ ,4

 ،وسمرىم٦م ىمت٣مزم٥م احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ إٓ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ مل ي٘مت٤م دم زَمـ ايمرؽمقل 

 .مميػدويـ احلدي٧م ايمضمتك صم٣مء فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز وأَمر زمت

ىْمَر } ضمٖمظ ىمت٣مزمف ايمٗمرآن إن اهلل سمٔم٣ملم سمقلمَّ  -احلفق خبص ثبٌمشآْ ,ؤ يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزَّ ٣م َٞمْح إِٞمَّ

٣مهمُِٓمقنَ  ٣م يَمُف حَلَ  .٥م همٛم٣مؽم٤م أن يٖمظ ضمتك ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥مٕٞمف ايمرؽم٣ميم٥م اخل٣ممت٥م وايمممئم٥م ايم٣ٌمومٝم <{َوإِٞمَّ

قومقسم٥م، وىّمؾ اهلل ضمٖمٓمٜم٣م أَم٣م ايم٘مت٤م ايم٣ًمزمٗم٥م همٜمل ذائع َم اٌىزت اٌغّبًّخ اٌغبثمخ/ ,ة

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم ايمتَّْقَراَة همِٝمَٜم٣م ُهًدى }يمٙمٛم٣مس همّمٝمٔمقه٣م زم٣ميمتحريػ وايمتٌديؾ وايم٘متامن، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:  إِٞمَّ

٣ٌَمُر زماَِم اؽْمتُْح  ضَْم ْٕ ٣مٞمِٝمُّقَن َوا زمَّ ـَ َه٣مُدوا َوايمرَّ ِذي ـَ َأؽْمَٙمُٚمقا يمِٙمَّ ٣م ايمٛمٌَِّٝمُّقَن ايمَِّذي ُ٘مُؿ هِبَ ـْ ِٖمُٓمقَوُٞمقٌر َيْ ا َِم

 .{ىمَِت٣مِب اهللَِّ َوىَم٣مُٞمقا فَمَٙمْٝمِف ؾُمَٜمَداءَ 
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌغبدط
 لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ

ك إيمٝمف ايمٔمرب َمـ دوم٥م ايمتٔمٌغم وصمزايم٥م زمٟمهمِمح َم٣م سمرومَّ  ٞمزل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد 

ػ صقيت َمٛمٕمؿ إيمٖم٣مظ ومج٣مل إؽمٙمقب ونمزارة اظمٔم٣مين وزمٙمقغ إضم٘م٣مم أهداهمٜم٣م َمـ طمالل سمآيم

َمتٛم٣مؽم٤م ايمقومع ايمِمقيت فمعم إذن همٜمق َمٝمن ايمٗمراءة واحلٖمظ أيمٖم٣مـمف سمٛمٗم٣مد ظمٔم٣مٞمٝمف. وأوم٣مم ايمٗمراء 

فمعم ؿمرائٗمٜمؿ زم٣ميمتالوة وفمٛمٜمؿ أطمذ ىمثغم َمـ ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم وافمتٛمقا زمّمٌط ايمٗمراءة أسمؿ 

 .فمٛم٣مي٥م

اءة يمٙمٔمرزمٝم٥م وسمٔمددت وصمقه ايمٗمراءات وافمتػموا ايمٗمٝم٣مس دم ايمٗمراءات فمٛمدهؿ َمقاهمٗم٥م ايمٗمر

ٕن  <زمقصمف َمـ ايمقصمقه ؽمقاء أىم٣من أهمِمح أم همِمٝمح٣مً جمٚمٔم٣مً أم خمتٙمٖم٣ًم همٝمف اطمتالهم٣مً ٓ يٕمغم َمثٙمف

شمؿ يُمؼمط دم ايمٗمراءة أن سمقاهمؼ  ،ايمٗمراءة ؽمٛم٥م َمتٌٔم٥م يٙمزم ومٌقهل٣م واظمِمغم إيمٝمٜم٣م زم٣مإلؽمٛم٣مد ٓ زمرأي

 أضمد اظمِم٣مضمػ ايمٔمثامٞمٝم٥م ويمق اضمتامٓ ً.

 (أو )ايمتْمري٤م (ايمؼمومٝمص)ايمؼمفمٝمد( أو )أو  (زم٣ميمٕمٛم٣مء ايمتٗمل)ٚمك وأَم٣م ومراءة ايمتٙمحكم أو َم٣م يً

وهل ومراءة  .ةهم١مٞمام صم٣مءت زمٔمد اظمئ٥م ايمث٣مٞمٝم٥م يمٙمٜمجر (ايمتْمٛمكم)أو  (ايمؼمديد)أو  (ايمتحزيـ)أو 

أو  .إفمْم٣مء ىمؾ ضمرف ضمٗمف (:حتٗمٝمٗم٣مً )وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام ىم٣مٞم٦م  ٕن ومراءة ايمرؽمقل  <َمٛمتٗمدة

 .ٜمامسمدويرا ً(: زمٝمٛم): هفم٥م أو (ضمدراً )
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 اٌجبة اٌشاثن
 اٌفظً األًي
 اٌزفغري ًاٌزإًًّ

 ِمذِخ/

 إٞم٣م صمٔمٙمٛم٣مه ومرآٞم٣مً ) :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ،وفمعم أؽم٣ميمٝمٌٜمؿ دم ايم٘مالم ،يمٗمد ٞمزل ايمٗمرآن زمٙمٕم٥م ايمٔمرب

 ايمٗمرآن "زمٝم٥مفمر"وأي٣مت ايمتل سمتحدث فمـ  (زمٙم٣ًمن فمريب َمٌكم)ووم٣مل  (،يمٔمٙم٘مؿ سمٔمٗمٙمقن فمرزمٝم٣مً 

 وَم٣م يذىمره زمٔمض اظمٖمنيـ َمـ ىمقن ىمٙمامت َمـ َمثؾ سم٠مىمد أن هذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ صم٣مء فمرزمٝم٣مً 

( وىمٙمامت أطمرى أَّن٣م روَمٝم٥م وضمٌُمٝم٥م وهم٣مرؽمٝم٥م إٞمام هق َمـ زم٣مب "ٝمؾؽمّج " "ايمٗمًْم٣مس")

وومد ي٘مقن اظمراد أن يمٕم٥م  ،اومؼماض ايمٙمٕم٣مت زمٔمّمٜم٣م َمـ زمٔمض َمـ طمالل ايمتالومح احلّم٣مري

أن ايمٔمرب أطمذت هذه ايم٘مٙمامت وهّمٚمتٜم٣م وأصمرت فمٙمٝمٜم٣م  أو ،يمٕم٥م ايمروم ايمٔمرب واهمٗم٦م همٝمٜم٣م

فمعم ؿمريٗم٥م مجٝمع ايمٙمٕم٣مت دم  -هذه ايم٘مٙمامت  "أصؾ"هم٘م٣من احلدي٧م إٞمام هق َمـ  ،ومقاٞمٝمٛمٜم٣م

ىم٣من  -  -وأن ايمٗمرآن همٝمف َم٣م يمٝمس زمٔمريب واظمٔمٙمقم أن ايمٛمٌل  ،ٓ فمـ أَّن٣م نمغم فمرزمٝم٥م -إرض 

وايمذي ي٠مىمد أن هذه  .ٝمف يمٕم٥م نمري٥ٌم يمردوا فمٙمٝمف هذه ايمٙمٕم٥ميتٙمق فمٙمٝمٜمؿ هذه أي٣مت همٙمق ىم٣من هم

فمعم  ،واؾمتٗم٣موم٣مً  ٕىمثره٣م سمٌمهم٣مً  ايم٘مٙمامت ىم٣مٞم٦م ايمٔمرب ومد أطمذهت٣م دم اجل٣مهٙمٝم٥م همٔمرزمتٜم٣م أنّ 

 .ايمٗم٣مٞمقن ايمٔمريب

وهمٝمف  ،همٖمٝمف احلٗمٝمٗم٥م وهمٝمف اظمج٣مز ،وٞمزل ايمٗمرآن ىمذيمؽ فمعم أؽم٣ميمٝم٤م ايمٔمرب دم ىمالَمٜم٣م

 ،فمعم ٞمٚمط ايمٔمرب دم ضمٗمٝمٗمتٜمؿ وجم٣مزهؿ ،يمخإ ...زمف واظمجٚمؾوهمٝمف اظمتُم٣م ،ايمٌميح وايم٘مٛم٣مي٥م

يمتٛمذر أم ) (وأٞمذر فمُمغمسمؽ إومرزمكم)إلم اإلؽمالم  ٕٞمف أسمك يدفمق ايمٔمرب أوًٓ  <وهذا ؿمٌٝمٔمل

وَم٣م أرؽمٙمٛم٣م َمـ )زمد أن ي٘مقن زمٙمٕم٥م يٖمٜمٚمقَّن٣م، وهذه هل ؽمٛم٥م اهلل دم أٞمٌٝم٣مئف همال (ايمٗمرى وَمـ ضمقهل٣م

طمر آت هذه ايمٙمٕم٥م واطمتغم ايمٔمرب حلٚمؾ أَم٣م ظم٣مذا اطمتغم (رؽمقل إٓ زمٙم٣ًمن ومقَمف يمٝمٌكم هلؿ

 .ويمف جم٣مل آطمر نمغم هذا اظمج٣مل ،همحديثف ؿمقيؾ َمتُمٔم٤م ،ايمرؽم٣مٓت
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 /اٌزفغري يف اٌٍغخ ,1

وٓ يٟمسمقٞمؽ زمٚمثؾ إٓ ) :أزم٣مٞمف وم٣مل سمٔم٣ملم :آؽمت٣ٌمٞم٥م وايم٘مُمػ وهمن ايمًمء يٖمنه وهمنه

دم ايمٗمرآن دم نمغم هذا  "سمٖمًغم " ٥مٓمومل سمرد يمٖم ،أي زمٝم٣مٞم٣مً  (سمٖمًغماً صمئٛم٣مك زم٣محلؼ وأضمًـ 

 .اظمقوع

فمعم سمٔمدد سمٔمريٖم٣مهتؿ يمٙمتٖمًغم  - (ايمٗمرآن سمٖمًغم)ومل خيتٙمػ اظمٖمنون دم أن اظمراد َمـ 

غم هق فمٙمؿ زمٚمٔم٣مين وايمتٖمً": زمٝم٣من َمٔم٣مٞمٝمف فمعم أي وصمف َمـ وصمقه ايمٌٙمقغ وم٣مل زمٔمّمٜمؿ اصْمالضم٣مً 

 ."فَمتُم٣مزمف وحم٘مٚمو فٙم٥م وَمٌٝمٛمٚمجم ،فوَمٛمًقطم فوٞم٣مؽمخ "ايمٗمرآن 

 /ًاٌزإًًّ يف اٌٍغخ ,2

ايمتٖمًغم  :هم٣ميمتٟمويؾ ،أي رصمع إيمٝمف ،وهق َمـ آل ايمًمء إلم ىمذا ،أول ي٠مول سمٟمويالً  َمِمدر

 .واظمرصمع واظمِمغم

وإن ىم٣من  ،طمرع واظمِمغم ٓ أن أضمدمه٣م َمٕم٣مير يمماظمرصم هم٣ميمتٟمويؾ دم ايمٙمٕم٥م يراد زمف ىمام يراد زمف

 ،ٛمف إلم ايمٛمٓمر وايمٖم٘مر يمٝمِمح َمٔمٛمك ايمرصمقعأن يراد َمـ ايمتٖمًغم َم٣م يت٣مج َم حاؾمتٗم٣مق ايم٘مٙمٚم٥م يرصمِّ 

 ،وهلذا ورد يمٖمظ ايمتٟمويؾ دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم َمقاؿمـ دومٝمٗم٥م يت٣مج همٝمٜم٣م اظمٔمٛمك إلم َمثؾ ذيمؽ

 وىمٗمقيمف ضم٣مىمٝم٣مً  (ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم دم ؽمقرة يقؽمػ فمعم يم٣ًمن اظمأل )وَم٣م ٞمحـ زمتٟمويؾ إضمالم زمٔم٣مظمكم

: وىمٗمقيمف دم ؽمقرة ايم٘مٜمػ (ومٌؾ َمـي٣م أزم٦م هذا سمٟمويؾ رؤي٣مي )فمـ يقؽمػ فمٙمٝمف ايمًالم 

فمٙمؿ يٌح٧م همٝمف ايمٗمرآن " وئمرف أىمثرهؿ ايمتٖمًغم زمٟمٞمف (اً ؽمٟمٞمٌئؽ زمتٟمويؾ َم٣م مل سمًْمع فمٙمٝمف صػم)

 ."ايم٘مريؿ َمـ ضمٝم٧م دٓيمتف فمعم َمراد اهلل سمٔم٣ملم زمٗمدر ايمْم٣موم٥م ايمٌممي٥م

أَم٣م ايمتٟمويؾ دم آصْمالح همٜمق < يمتٟمويؾ فمعم أٞمف َمرادف يمٙمتٖمًغموومد صمرى اؽمتٔمامل ا

ج دٓيم٥م ايمٙمٖمظ َمـ ايمدٓيم٥م احلٗمٝمٗم٥م إلم ايمدٓيم٥م اظمج٣مزي٥م َمـ نمغم أن خيؾ ذيمؽ زمٔم٣مدة يم٣ًمن إطمرا"

. وىمٟمن احل٣مصم٥م ..فضمٗمف أو َمٗم٣مرزمٝمٜمف أو زم٤ًٌم أو َٓمـ سمًٚمٝم٥م ايمًمء زمُمٌ ،ايمٔمرب َمـ ايمتجقز

همٝمحٚمؾ  هص ظمٔمرهم٥م َم٣م يدل فمٙمٝمف ـم٣مهرإيمٖم٣مظ ايمقاردة َمـ ايمٛم "سمٖمًغم"إلم ايمتٟمويؾ سمٓمٜمر زمٔمد 

، وأٞمف جي٤م محٙمف فمعم هفمعم أن اظمراد زم٣ميم٘مالم نمغم ـم٣مهر - ٣مً أو فمرهمٝم ٣مً أو ٞمٗمٙمٝم ٣مً فمٗمٙمٝم -٣م َم ديمٝمالً 

 .أي همٝمحٚمؾ فمعم اظمج٣مز دون احلٗمٝمٗم٥م ،اظمج٣مز همٝم٠مول
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ٕن  <وومد صمٔمؾ ايمتٖمًغم أهؿ َمـ ايمتٟمويؾ ،وزمذيمؽ ي٘مقن ايمتٟمويؾ طمْمقة سم٣ميمٝم٥م خلْمقة ايمتٖمًغم

 .دم اظمٔم٣مينوايمتٟمويؾ  ،أىمثر َم٣م يًتٔمٚمؾ ايمتٖمًغم دم إيمٖم٣مظ

 ِظبدس اٌزفغري/ ,3
سمٛمزيؾ َمـ ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ  ،ضمؿ) :وم٣مل سمٔم٣ملم ،ايم٘مريؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ؿمريؼ َمٔمرهم٥م ايمٗمرآن

ويدل  ،ايم٘مريؿ هم٣ميمٔم٣ممل زم٣ميمٙمٕم٥م حمجقج زم٣ميمٗمرآن( قنٚمٙميمٗمقم ئم فمرزمٝم٣مً  ىمت٣مب همِمٙم٦م آي٣مسمف ومرآٞم٣مً 

ايمذيـ فم٣مسوا  -ِمح٣مزم٥م وىم٣من ايم .فمعم أن ايمتٖمًغم ظمـ فمرف ايمٙمٕم٥م صم٣مئز (يمٗمقم ئمٙمٚمقن) :ومقيمف

فمٛمٜمؿ دم  يفمعم ايمرنمؿ َمـ ومٙم٥م َم٣م روايم٘مريؿ أومدر ايمٛم٣مس فمعم همٜمؿ ايمٗمرآن  -ايمتٛمزيؾ وؾم٣مهدوه 

ئمقد ايم٤ًٌم دم هذا و ىمام ،همٝمف اطمتالف سمٛمقع ٓ اطمتالف سمّم٣مدوايمذي اطمتٙمٖمقا  ،ايمتٖمًغم

َمالزَم٥م ايمٛمٌل ، وإلم سمٖم٣موهتؿ دم فنمريٌزم٣مٕدب اجل٣مهقم وآطمتالف إلم سمٖم٣موت ضمٓمٜمؿ َمـ اظمٔمرهم٥م 

-  - اطمتالهمٜمؿ دم َمٔمرهم٥م فم٣مدات ايمٔمرب  زم٣مإلو٣مهم٥م إلم .وايمقومقف فمعم أؽم٣ٌمب ٞمزول أي٣مت

 .وٞمحق ذيمؽ َمـ إؽم٣ٌمب ،دم أهمٔم٣مهلؿ وأومقاهلؿ
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 اٌجبة اٌشاثن
 اٌفظً اٌضبِٔ
 ؤٌٔام اٌزفغري

 /ِنبىظ اٌزفغري اٌمشآِٔ ,ؤ
ظمراد اهلل سمٔم٣ملم  م ايمِمح٣مزم٥م زمٝم٣مٞم٣مً هق َم٣م صم٣مء دم ايمٗمرآن وايمًٛم٥م وىمال دلإصٌس/ثبو اٌزفغري  1

 ،ايم٘مريؿَمـ ىمت٣مزمف وسمٖمًغم ايمٗمرآن زم٣ميمٗمرآن همٜمق َمـ أولم طمْمقات اظمٛمٜم٨م ايمًٙمٝمؿ دم سمٖمًغم ايمٗمرآن 

 ،همٜمق يم٤م ايمتٖمًغم زم٣مظمٟمشمقر - (وأٞمزيمٛم٣م إيمٝمؽ ايمذىمر يمتٌكم يمٙمٛم٣مس َم٣م ٞمزل إيمٝمٜمؿ) اظمرهمقع إلم ايمٛمٌلو

ىم٤ًٌم  -إن ىم٣من همٝمام ٓ جم٣مل همٝمف يمٙمرأي  " زم٣مظمٟمشمقر "أَم٣م اظمٛمٗمقل فمـ ايمِمح٣مزم٥م همٜمق سمٖمًغم 

زمح٤ًم اظمٔمرهم٥م  ،دم سمٖمًغم ايمٗمرآن "آصمتٜم٣مد  "إٓ همٜمق داطمؾ دم ضمدود و -ايمٛمزول وٞمحقه 

 :"اظمٟمشمقر "ٕن اظمِمدر ايمث٣مين يمٙمتٖمًغم فمٛمدهؿ زمٔمد  <زم٣ميمٙمٕم٥م وزممموط ايمتٖمًغم إطمرى

 َمـ ىمالم ايمٔمرب وذيمؽ زمتٖمًغم ايمٗمرآن زمام ئمرهمف /و اٌزفغري ثبٌشؤُ ًاالعزيبد 2

وفمعم اظمٖمن أن ئمرف َمع ذيمؽ إيمٖم٣مظ ايمٔمرزمٝم٥م وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م زم٣ميمقومقف فمعم َم٣م  ،وَمٛم٣مضمٝمٜمؿ دم ايمٗمقل

يٗمدم  .ويٗمػ فمعم َم٣م صح فمٛمده َمـ أؽم٣ٌمب ايمٛمزول .ورد دم َمثٙمف َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم وٞمحقه

َمـ  ىمثغماً  وايمقاومع أن يمٗمرآن ضم٤ًم َم٣م أداه إيمٝمف اصمتٜم٣مدههبذه إدوات ويٖمن ا اظمٖمن َمًتٔمٝمٛم٣مً 

 .ايمِمح٣مزم٥م ىم٣من يٖمن أي٣مت َمـ ايمٗمرآن هبذا ايمْمريؼ

وهق سمٖمًغم ئمتٚمد فمعم َمقاصمٝمد ايمِمقهمٝم٥م دم ـمالل ايمٛمِمقص  /ُو اٌزفغري امشبس 3

أن ٞمٔمقم  (اطمٙمع ٞمٔمٙمٝمؽ إٞمؽ زم٣ميمقادي اظمٗمدس ؿمقى)ايمٗمرآٞمٝم٥م زم١مؾم٣مرات زمٔمٝمدة أو ومري٥ٌم ىمتٖمًغم 

َمٔمٛم٣مه احلٗمٝمٗمل وٓ يٌذه إٓ أصح٣مب  وهذا ايمٛمقع مم٣م خيرج ايمٛمص فمـ (َمقؽمك مه٣م )ايمٔمٗمؾ

 .ايمُمْمح٣مت وايمتقمه٣مت اخلٝم٣ميمٝم٥م ايمٌٔمٝمدة فمـ ايمِمقاب

إلـمٜم٣مر  ،وهق سمٖمًغم ئمتٚمد فمعم اإلفمج٣مز وىمت٤م ايمٌالنم٥م /و اٌزفغري اٌجْبِٔ األدثِ 4

وؽمقاء أصح ذيمؽ  .َمثؾ ىمت٣مب ايم٘مُم٣مف ايمزخمممي ،َمقاؿمـ اجلامل واإلفمج٣مز دم ايمٛمص ايمٗمرآين

 .يٗمؼمب َمـ ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م أم مل يِمح همٜمق سمٖمًغم
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 /ًاألطً يف ِنيظ اٌزفغري األدثِ ؤً اٌجْبِٔ ,ة
أن يٗمدم ايمدارس فمعم دراؽم٥م ايمٛمص ايمٗمرآين وحتٙمٝمٙمف فمعم ٞمحق َم٣م يٖمٔمؾ دم ؽم٣مئر ايمٛمِمقص 

وإن ىم٣من ٓ ؽمٌٝمؾ إلم َمٗم٣مرٞمتٜم٣م زم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ دم إفمج٣مزه  ،إدزمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م َمـ َمٛمٓمقم وَمٛمثقر

 .َمـ ىمؾ وصمف "إدب "إلم ٞمْم٣مق  "ايمتٖمًغم  "هذا َم٣م خيرصمٛم٣م َمـ ٞمْم٣مق ويمٝمس دم  -ايمٌٝم٣مين 

ٕن ايمتحٙمٝمؾ إديب يمٙمٗمرآن ٓ يًتٕمٛمل فمـ زمٔمض ومقافمد ايمتٖمًغم اخل٣مص٥م ضمتك ٓ خيْمئ ايمدارس 

ويٚم٘مـ  ..وايمؼماىمٝم٤م وٞمقاضمل ايمٌٝم٣من همٜمؿ اظمٖمردات ،َمـ شمؿ ،ويّمٝمع فمٙمٝمف دم همٜمؿ اظمٔمٛمك اظمراد

 :ايمت٣ميمٝم٥م إمج٣مل هذه ايمٗمقافمد زم٣مَٕمقر

هم٣ميمدارس ، ٕن ايمٔمٙمؿ زم٣ميم٤ًٌم يقرث ايمٔمٙمؿ زم٣مظم٤ًٌم ؛اٌٌلٌف هٍَ عجت اٌنضًي , 1

يٗمقم  َمـ همٜمؿ َمٖمردات ايمٗمرآن وأؽم٣ميمٝمٌف همٜمامً  :وئمد ظمٗمِمده فمدسمف ،ظم٣م يريد َمْم٣ميم٤م زمٟمن يتٜمٝمٟم أوًٓ 

 .ومٍم َم٣م يًتْمٝمع َمـ إي٣مء ايمتٔمٌغماظمدرك ٕ ،فمعم ايمدرس إديب ايمدومٝمؼ اظمتذوق

وإفمْم٣مؤه٣م  ،" األفىبس األعبعْخ " ٌٍنض اٌمشآًِٔ ف هٍَ " اٌظٌس "اٌٌلٌ , 2

 .ومٝمٚمتٜم٣م احلٗمٝمٗمٝم٥م

فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب دم ذيمؽ ىمٙمف ىمٙمٚم٥م زمٔمٝمدة  يهمٗمد رو /ِوشفخ ؤؽٌاي اجلبىٍْخ ,3

أن يٛمٗمض فمرى اإلؽمالم  إن صمٜمؾ ايمٛم٣مس أضمقال اجل٣مهٙمٝم٥م هق ايمذي خيُمك) :ايمدٓيم٥م ضمكم وم٣مل

. وجيٜمؾ صمديده .ٕضمقال جيٜمؾ َمٔم٣مين ايمٗمرآن وجيٜمؾ أشمرهٕن َمـ صمٜمؾ سمٙمؽ ا (فمروة فمروة

 .ٕضمقال ايمٛم٣مس ايمذي صمٔمٙمف اهلل َمٕمغماً 

ضمتقى فمٙمٝمف افمعم َم٣م  "ىمت٣مب هداي٥م وسممميع"ف ٞمإِوشفخ سعبٌخ اٌمشآْ األعبعْخ/  ,4

َمـ ضمٗم٣مئؼ ىمثغمة وإؾم٣مرات َمتٛمقفم٥م فمـ ايمٛمٖمس وايمْمٌٝمٔم٥م وايمًٛمـ ايم٘مقٞمٝم٥م واحلّم٣مرة وايمت٣مريخ 

 .وآصمتامع

وأن ٞمخرصمف فمـ  /اٌنلشّخ اٌفشًع اٌوٍّْخ، ًآساء نضّو اٌنض اٌمشآِٔ هٓر ,5

وومد زمرزت أيمقان َمـ ايمتٖمًغم إديب  أو سم٣مريخ إضمٝم٣مء "سم٣مريخ ايمٔمٙمؿ"دم  أن يِمٌح ىمت٣مزم٣مً 

دراؽم٥م اظمقوقع  َمـ طمالل "ايمتْمٌٝمٗمل"ايمٔمرض، ووؽم٣مئؾ ايمٌح٧م "أدوات  "اطمتٙمٖم٦م دم 

وىمٝمػ سمؿ سمرىمٝمٌٜم٣م  ،ػ دار اؽمتٔمامهل٣م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿايمقاضمدة ىمٝم "ايمٙمٖمٓم٥م"وَمت٣مزمٔم٥م  ،ايمقاضمد

ويرى أن هذه ايمْمريٗم٥م مت٘مـ َمـ َمٔمرهم٥م ايمدٓيم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ٕيمٖم٣مظ  ،دم اجلٚمؾ دم َمٛم٣مؽم٣ٌمهت٣م ايم٘مثغمة
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 إلم اؽمتجالء ـمقاهره إؽمٙمقزمٝم٥م وطمِم٣مئِمف ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م وايمٔمٛم٣مي٥م زمج٣مٞم٤م اظمٖمردات ايمٙمٕمقي٥م ،ايمٗمرآن

ؽمقاء أىم٣مٞم٦م َمـ  ،ايمٗمرآين "ايمٛمص"ٛمٌٔم٧م َمـ داطمؾ وايمتٛمٕمٝمؿ ايمتل سم ،ايمتِمقير ايمٖمٛملو

إلم صم٣مٞم٤م  (يمخإ ...،ايمٛمٕمؿ، ايمٖم٣مصٙم٥م)أم َمـ ؿمريٗم٥م سمٟميمٝمٖمٜم٣م دم ايمؼماىمٝم٤م واجلٚمؾ  "إيمٖم٣مظ"

 .ايم٘مريؿ واحلدي٧م فمـ َمُم٣مهد ايمٗمٝم٣مَم٥م دم ايمٗمرآن ،ايمٔمٛم٣مي٥م زمٚمزاي٣م إداء ايمٗمرآين زمقصمف فم٣مم

 /خـٌاد اٌزفغري األدثِ ,ط
 .يمٙمًقرة ايمٗمرآٞمٝم٥م أو ايمٛمص ايمٗمرآينمج٣مرم أن يٗمدم اظمٔمٛمك اإل - 5

 .٥مايمرئٝمً فأو َمٗم٣مؿمٔم احلدي٧م فمـ أوم٣ًمَمف -6

واضمتٖم٣مل ايمٛمص زمٚمُم٣مهد  ،احلدي٧م فمـ اخلِم٣مئص ايمٖم٘مري٥م ىم٣ميمقضمدة اظمقوقفمٝم٥م َمثالً  -7

 .يمخإ.. .أو ومّم٣مي٣م ايمت٣مريخ ،ايمْمٌٝمٔم٥م

 .(سمُمٌٝمف، سمِمقير، ختٝمٝمؾ ،ومًؿ)همـ ايمٔمرض، أو ايمْمريٗم٥م إدزمٝم٥م  احلدي٧م فمـ -8

٥م يمٙمٚمٔمٙمقم أو ٝمٛموإهمٔم٣مل اظمٌ ،احلدي٧م فمـ صٝم٣منم٥م أي٣مت واجلٚمؾ آؽمٚمٝم٥م وايمٖمٔمٙمٝم٥م -9

 .يمٙمٚمجٜمقل وإشمر إديب جلٚمٝمع ذيمؽ

 اظمٛمٌٔمث٥م َمـ إيمٖم٣مظ اظمخت٣مرة وَمـ ايمٖم٣مصٙم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م "ٞمٕمٚمٝم٥م ايمٛمص "احلدي٧م فمـ  -:

 وايمدور ايمذي سم٠مديف دم ذيمؽ...
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 اٌجبة اٌشاثن
 اٌفظً اٌضبٌش

 ري اٌمشآْ اٌىشُّ؟وْف ّزُ رفغ

 يتٌع دم سمٖمًغم ايمٛمص ايمٗمرآين اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرم:

إذ إن أضمًـ ؿمريؼ ظمٔمرهم٥م َمراد اظمت٘مٙمؿ: آؽمتدٓل / رفغري اٌمشآْ ثبٌمشآْ/ ؤًالً

وهذا يٗمتيض َمٔمرهم٥م ايمٙمٕم٥م ايمتل  -ضم٤ًم ومقافمد يمٕمتف ايمتل يت٘مٙمؿ هب٣م  -زمٌٔمض ىمالَمف فمعم زمٔمض 

 حمٚمد فمريب، وايمرؽمقل  ايم٘مريؿ ٓهت٣م، هم٣ميمٗمرآنٞمزل هب٣م ايمٗمرآن، وَمٔمرهم٥م أؽم٣ميمٝمٌٜم٣م، واؽمتٔمام

ايم٘مريؿ ايمذي أٞمزل إيمٝمف فمريب، وايمٗمقم ايمذيـ طم٣مؿمٌٜمؿ أول َمرة فمرب، همجرى اخلْم٣مب زم٣ميمٗمرآن 

وومد يت٣مج اظمٖمن أن جيٚمع أي٣مت دم اظمقوقع ايمقاضمد،  .وَمٔمٛمك فمعم َمٔمت٣مدهؿ دم يم٣ًمَّنؿ يمٖمٓم٣مً 

فمالوم٣مت، َمـ ختِمٝمص فم٣مم، وسمٗمٝمٝمد َمْمٙمؼ،  شمؿ يٛمٓمر همٝمٜم٣م جمتٚمٔم٥م يمٝمٔمرف َم٣م ومد ي٘مقن زمٝمٛمٜم٣م َمـ

 وسمٖمِمٝمؾ جمٚمؾ.

ن مل يتٝمن همٜمؿ ايمٛمص ايمٗمرآين َمـ ايمٗمرآن ب /رفغري اٌمشآْ ثى َ اٌنيب  /صبًْٔب

ىْمَر }هم١مَّن٣م ايمٌٝم٣من يمٙمٗمرآن، وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٞمٖمًف ؿمٙمٌف اظمٖمن َمـ ؽمٛم٥م ايمٛمٌل  َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذِّ

َل  َ يمِٙمٛم٣َّمِس ََم٣م ُٞمزِّ ٌَكمِّ ُرونَ يمُِت ُٜمْؿ َيَتَٖم٘مَّ ًُّ  {إيَِمْٝمِٜمْؿ َويَمَٔمٙمَّ ٥م سمٟميت َمٖمنة يمٌٔمض َم٣م أمجؾ دم ايمٗمرآن، ٛمّ هم٣ميم

ٞمحق أصقل ايمٖمرائض ىم٣ميمِمالة وايمِمٝم٣مم وايمزىم٣مة واحل٨م، همٌٝمٛم٦م ايمًٛم٥م أرىم٣من هذه 

ايمٔم٣ٌمدات وواصم٣ٌمهت٣م وَمًتح٣ٌمهت٣م وحمٓمقراهت٣م وَم٘مروه٣مهت٣م، وهٝمئ٣مهت٣م، وأووم٣مهت٣م، وَمٗم٣مديره٣م، 

وىمذيمؽ سمٟميت ايمًٛم٥م  .ايم٘مريؿ مل يٟمت دم ايمٗمرآنايمذي َمـ ايمتٖمِمٝمؾ  وأٞمِمٌتٜم٣م فمعم ٞمحق

: زم٣مظمخِمص يمٔمٚمقم ايمٗمرآن، واظمٗمٝمد ظمْمٙمٗمف، واظمٌكم ظمُم٘مٙمف، ويًتدل فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف 

 .شأٓ إين ومد أوسمٝم٦م ايمٗمرآن وَمثٙمف َمٔمف»

ايم٘مريؿ هم١من سمٔمذر همٜمؿ ايمٛمص ايمٗمرآين َمـ ايمٗمرآن  صبٌضًب/ رفغري اٌمشآْ ثى َ اٌظؾبثخ/

هم١مَّنؿ أفمٙمؿ زمذيمؽ، ظم٣م ؾم٣مهدوه َمـ ايمٗمرائـ  ايمًٛم٥م ؿمٙمٌف اظمٖمن َمـ أومقال أصح٣مب ايمٛمٌل  وَمـ
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وإضمقال، واطمتِمقا زمف َمـ ايمٖمٜمؿ ايمت٣مم، وايمٔمٙمؿ ايمِمحٝمح، وايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح، وٓؽمٝمام فمٙمامؤهؿ 

 وىمػماؤهؿ.

سمٖمًغم ايمٗمرآن زم٘مالم ايمت٣مزمٔمكم وَمـ زمٔمدهؿ َمـ  ساثوًب/ رفغري اٌمشآْ ثى َ اٌزبثوني/

ايمٔمٙمؿ َمع إو٣مهم٥م َم٣م يٛم٣مؽم٤م ذيمؽ دم اظمٔمتٚمديـ، هم١من سمٔمذر همٜمؿ ايمٛمص ايمٗمرآين َمـ ىمالم أهؾ 

زمٛمزول ايمٗمرآن، وأفمرف  ايمِمح٣مزم٥م جلٟم اظمٖمن إلم ىمالم َمـ زمٔمدهؿ َمـ ايمت٣مزمٔمكم، همٜمؿ أومرب فمٜمداً 

َمـ أهؾ ايمٗمرون اظمٖمّمٙم٥م  يمٙمًٛمـ وأشم٣مر، وهؿ أيّم٣مً  َمـ نمغمهؿ زمٙمٕمتف وأؽم٣ميمٝمٌف، وأىمثر ضمٖمٓم٣مً 

 زم٣مخلغمي٥م. اظمُمٜمقد هل٣م
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 اٌجبة اٌشاثن
 اٌفظً اٌشاثن

 رفغري عٌس ِٓ اٌمشآْ اٌىشُّ

 و عٌسح رجذ 1
 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ

٤َم * ؽَمَٝمِْمعَمٰ َٞم٣مرًا َذاَت } ًَ ٤ٍم َوسَم٤مَّ * ََمآ َأنْمٛمَٰك فَمٛمُْف ََم٣ميُمُف َوََم٣م ىَم ٦ٌَّْم َيَدآ َأزمِك هَلَ سَم

٤ٍم * وَ  ٣ميَم٥َم  َْمَرَأسُمفُ ٱهَلَ َْم٤ِم *ٱمَحَّ دٍ  ذِم  حْلَ ًَ ـ َمَّ ٌٌْؾ َمِّ  .{صِمٝمِدَه٣م ضَم

زمـ صمٌغم، فمـ ازمـ فم٣ٌمس وم٣مل ظم٣م َمـ ضمدي٧م ؽمٔمٝمد ش ايمِمحٝمحكم»ًٙمؿ دم روى ايمٌخ٣مري وَم

ي٣م »فمعم ايمِمٖم٣م همٗم٣مل:  [ صٔمد رؽمقل اهلل 658]ايمُمٔمراء:  {ٓوْْمَرزمكِمَ ٱَوَأٞمِذْر فَمُِمغَمسَمَؽ }ٞمزل 

ح٘مؿ، ايمٔمدو َمِمٌّ  ن أطمػمسم٘مؿ أنّ ؿ إريش، همٗم٣ميمقا: َم٣م يمؽ؟ همٗم٣مل: أرأيتهم٣مصمتٚمٔم٦م إيمٝمف ومش. ص٣ٌمضم٣مه

 ًّ ٛمل؟ وم٣ميمقا: زمعم. وم٣مل: هم١مين ٞمذير يم٘مؿ زمكم يدي فمذاب ؾمديد. وم٣مل أزمق ٞمٝم٘مؿ، أَم٣م ىمٛمتؿ سمِمدومقأو مم

٤ٍم }يمؽ أهلذا دفمقسمٛم٣م؟ همٟمٞمزل اهلل سمٔم٣ملم:  هل٤م: سم٣ٌمً  ٦ٌَّْم َيَدا َأزمِك هَلَ ٌَّ  {سَم أيب  ٦م: طمنت يداوَمٔمٛمك سم

 .شسم٦ٌم يدا أيب هل٤م وسم٤م»، وايمث٣مين: طمػم إول: دفم٣مء ،أي: وطمن هق {َوسَم٤مَّ }هل٤م 

ف إلم اهلل فمز وصمؾ. وم٣مل أزمق هل٤م: إن ىم٣من َم٣م رزم٣مأوم ََم٣م َأنْمٛمَٰك فَمٛمُْف ََم٣ميُمُف: ظم٣م دفم٣م رؽمقل اهلل 

فَمٛمُْف ََم٣ميُمُف َوََم٣م  ََم٣م َأنْمٛمَكٰ }، هم١مين أهمتدي زمامرم، وويمدي، همٗم٣مل اهلل فمز وصمؾ: يٗمقل ازمـ أطمل ضمٗم٣مً 

٤َم  ًَ  اظمراد زم٘مًٌف ه٣مهٛم٣م، ويمده اظمٖمنون: وىمذيمؽ وم٣مل ويمده. ىمًٌف أي:و َم٣ميمفَم٣م أنمٛمك فمٛمف  {ىَم

٤ٍم }زمٚمٔمٛمك يٕمٛمل ش أنمٛمك»و  {َْمَرَأسُمفُ ٱوَ }أي: سمٙمتٜم٤م فمٙمٝمف َمـ نمغم دطم٣من  {ؽَمٝمَِْمعَمٰ َٞم٣مرًا َذاَت هَلَ

ٞمٌقة  أي: ؽمتِمعم اَمرأسمف، وهل أم مجٝمؾ زمٛم٦م ضمرب أطم٦م أيب ؽمٖمٝم٣من. ودم هذا دٓيم٥م فمعم صح٥م

ٕٞمف أطمػم هبذا اظمٔمٛمك أٞمف وزوصمتف يٚمقسم٣من فمعم ايم٘مٖمر، هم٘م٣من ىمذيمؽ.  <يمًالمٞمٌٝمٛم٣م فمٙمٝمف ايمِمالة وا

نمغم أن اهلل فمٙمؿ  دم ايمرد فمعم رؽمقل اهلل  إذ يمق وم٣مٓ زمٟميمًٛمتٜمام: ومد أؽمٙمٚمٛم٣م، يمقصمد ايم٘مٖم٣مر َمتٔمٙمٗم٣مً 

 ، همٟمطمػمه زمذيمؽ.، وٓ ـم٣مهراً أَّنام ٓ يًٙمامن زم٣مؿمٛم٣مً 
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٣ميَم٥َم } - َْم٤ِم ٱمَحَّ حلْم٤م، وايمٔمداوة: وايمُمحٛم٣مء ٚمٝمٚم٥م ؾمٌٜمقا ايمٛمٚمٝمٚم٥م زم٣مأَّن٣م ىم٣مٞم٦م متًم، زم٣ميمٛم {حْلَ

 َّٕنام يٗمٔم٣من زم٣ميمٛمٚمٝمٚم٥م، ىمام سمٙمتٜم٤م ايمٛم٣مر زم٣محلْم٤م. <زم٣ميمٛم٣مر

 .يمٝمالً  أَّن٣م ىم٣مٞم٦م حتتْم٤م ايمُمقك، همتٙمٗمٝمف دم ؿمريؼ رؽمقل اهلل  -

 .ن اظمراد زم٣محلْم٤م اخلْم٣مي٣مإ

 <زم٣ميمٗمقي ت زمذيمؽ، ويمٝمسزم٣ميمٖمٗمر، وىم٣مٞم٦م حتتْم٤م همٔمغمِّ   رؽمقل اهلل ٔمغمَّ أَّن٣م ىم٣مٞم٦م سمُ  -

 ٕن اهلل سمٔم٣ملم وصٖمف زم٣مظم٣مل.

ظمًد: احلٌؾ همٔمعم ايمذم. واظمٔمٛمك: أفمٛمل: مح٣ميم٥م احلْم٤م. واجلٝمد: ايمٔمٛمؼ. واش مح٣ميم٥م»ٞمِم٤م أَم٣م 

 .إذا ىم٣من َمـ يمٝمػ

 و رفغري عٌسح امخ ص 2
 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ

َٚمُد * مَلْ َيٙمِْد َومَلْ ُيقيَمْد ٱهللَُّ ٱهللَُّ َأضَمٌد * ٱوُمْؾ ُهَق } ـْ يمَُّف ىُمُٖمقًا َأضَمٌد  يمِمَّ  {* َومَلْ َيُ٘م

وم٣مل: وايمذي ٞمٖمز زمٝمده  روى ايمٌخ٣مري دم أهمراده َمـ ضمدي٧م أيب ؽمٔمٝمد اخلدري أن ايمٛمٌل 

وم٣مل: إَّن٣م  وروى َمًٙمؿ دم أهمراده َمـ ضمدي٧م أيب هريرة أن ايمٛمٌل  ،إَّن٣م يمتٔمدل شمٙم٧م ايمٗمرآن

 سمٔمدل شمٙم٧م ايمٗمرآن.

 ودم ؽم٤ٌم ٞمزوهل٣م شمالشم٥م أومقال:

ي٣م حمٚمد اٞم٤ًم يمٛم٣م رزمؽ، همٛمزيم٦م هذه ايمًقرة، وم٣ميمف أيب زمـ  :ظمممىمكم وم٣ميمقاأضمده٣م: أن ا

 ىمٔم٤م.

: إٓم سمدفمقٞم٣م ي٣م حمٚمد؟ وم٣مل: إلم اهلل فمز وصمؾ. وايمث٣مين: أن فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ وم٣مل يمرؽمقل اهلل 

 وم٣مل: صٖمف رم، أَمـ ذه٤م هق، أو َمـ همّم٥م، أو َمـ ضمديد، همٛمزيم٦م هذه ايمًقرة وم٣ميمف ازمـ فم٣ٌمس.

ـ وم٣ميمقا هذا، ومقم َمـ أضم٣ٌمر ايمٝمٜمقد وم٣ميمقا: َمـ أي صمٛمس هق، وممـ ورث وايمث٣ميم٧م: أن ايمذي

ايمدٞمٝم٣م، وظمـ يقرشمٜم٣م؟ همٛمزيم٦م هذه ايمًقرة وم٣ميمف ومت٣مدة، وايمّمح٣مك، واظمٔمٛمك: ايمذي ؽمٟميمتؿ سمٌٝمكم 

َمرهمقع فمعم َمٔمٛمك: هق أضمد هم٣مظمٔمٛمك: هق اهلل، وهق أضمد. ووم٣مل أزمق ؽمٙمٝمامن ش أضمد»و ٞمًٌتف هق اهلل

 أضمد. فٛمٖمرد زم٣ميمذات همال يّم٣مهٝماضمد هق اظمايمق :اخلْم٣ميب
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 وإضمد: هق اظمٛمٖمرد زم٣مظمٔمٛمك، همال يُم٣مرىمف همٝمف أضمد.

 أومقال.ش ايمِمٚمد»ودم 

 :إول

 .ايمًٝمد ايمذي يِمٚمد إيمٝمف دم احلقائ٨مأٞمف  -

 ايمًٝمد ايمذي ومد ىمٚمؾ دم ؽم٠مدده. -

 ايمًٝمد ايمذي يمٝمس همقومف أضمد. -

 هق ايمذي يٛمتٜمل إيمٝمف ايم٠ًمدد، همٗمد صٚمد يمف ىمؾ رء ومِمد ومِمده. -

 وسمٟمويؾ صٚمقد ىمؾ رء يمف أن دم ىمؾ رء أشمر صٛمٔمف.

 ايمِمٚمد: ايمًٝمد ايمذي يمٝمس همقومف أضمد يِمٚمد إيمٝمف ايمٛم٣مس دم أَمقرهؿ وضمقائجٜمؿ.

 :وايمث٣مين

 هم٘مٟمن ايمدال َمـ هذا ايمتٖمًغم َمٌديم٥م َمـ سم٣مء، واظمِمٚم٦م َمـ هذا. :أٞمف ٓ صمقف يمف -

 :وايمث٣ميم٧م

 أٞمف ايمدائؿ. -

 :وايمرازمع

 .ايم٣ٌمومل زمٔمد همٛم٣مء اخلٙمؼ -

 همٝمُم٣مرك. {َومَلْ ُيقيَمْد }مل يٙمد همٝمقرث  {مَلْ َيٙمِْد }سمٔم٣ملم: ومقيمف 

وذيمؽ أن َمممىمل ايمٔمرب وم٣ميمقا: اظمالئ٘م٥م زمٛم٣مت ايمرمحـ. ووم٣ميم٦م ايمٝمٜمقد: فمزير ازمـ اهلل. 

 أ ٞمٖمًف َمـ ذيمؽ.ووم٣ميم٦م ايمٛمِم٣مرى: اظمًٝمح ازمـ اهلل، همػمَّ 

ـْ يمَُّف ىُمُٖمقًا َأضَمٌد }ومقيمف سمٔم٣ملم:  وهمٝمف سمٗمديؿ وسمٟمطمغم، سمٗمديره:  .ء٘م٣مذم٘مػء: اظمثؾ اظم. وايم{َومَلْ َيُ٘م

 ، همٗمدم وأطمر يمتتٖمؼ رؤوس أي٣مت.ومل ي٘مـ يمف أضمد ىمٖمقاً 

 و عٌسح اٌفٍك 3
 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ
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يْمَٖمَٙمِؼ * َِمـ َذِّ ََم٣م طَمَٙمَؼ * َوَِمـ َذِّ نَم٣مؽِمٍؼ إَِذا َووَم٤َم * َوَِمـ ٱوُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ }

ـَٰثـ٦ِٰم ذِم ٱَذِّ  َد * َوَِمـ َذِّ ضَم٣مؽِمٍد إَِذا ضَم  يْمُٔمَٗمدِ ٱيمٛمَّٖمَّ ًَ} 

 وهق َمع فم٣مئُم٥م، همٛمزيم٦م فمٙمٝمف اظمٔمقذسم٣من. رَ حِ ؽُم  ن رؽمقل اهلل إ :ومٝمؾ

همٙمؿ يزل زمف  َمـ ايمٝمٜمقد ىم٣من خيدم رؽمقل اهلل  همذىمر أهؾ ايمتٖمًغم دم ٞمزوهلام. أن نمالَم٣مً 

، وفمدة أؽمٛم٣من َمـ َمُمْمف، همٟمفمْم٣مه٣م ايمٝمٜمقد ايمٝمٜمقد ضمتك أطمذ َمُم٣مؿم٥م رأس رؽمقل اهلل 

 زمئر يمٌٛمل زريؼ يٗم٣مل  ذيمؽ يمٌٝمد زمـ أفمِمؿ ايمٝمٜمقدي. شمؿ دؽمٜم٣م دمًحروه همٝمٜم٣م. وىم٣من ايمذي سمقلمَّ هم

 ان. ويٗم٣مل: ذي أروان.ورهل٣م: زمئر ذ

واٞمتمم ؾمٔمر رأؽمف، وىم٣من يرى أٞمف يٟميت ايمٛم٣ًمء وَم٣م يٟمسمٝمٜمـ، وخيٝمؾ  همٚمرض رؽمقل اهلل 

٘م٣من همٗمٔمد أضمدمه٣م فمٛمد رأؽمف، إيمٝمف أٞمف يٖمٔمؾ ايمًمء، وَم٣م يٖمٔمٙمف، همٌٝمٛم٣م هق ذات يقم ٞم٣مئؿ أسم٣مه َمٙم

؟ وم٣مل: ٤مَّ . وم٣مل: وَم٣م ؿمُ ٤مَّ وأطمر فمٛمد رصمٙمٝمف، همٗم٣مل أضمدمه٣م يممطمر: َم٣م زم٣مل ايمرصمؾ؟ وم٣مل: ؿمُ 

حره؟ وم٣مل: يمٌٝمد زمـ أفمِمؿ. وم٣مل: وزمؿ ؿمٌف؟ وم٣مل: زمٚمُمط وَمُم٣مؿم٥م. وم٣مل: حر. وم٣مل: وَمـ ؽُم ؽُم 

 يمرافمقهم٥مواجلػ وممم ايمْمٙمع وا ،وأيـ هق؟ وم٣مل: دم صمػ ؿمٙمٔم٥م حت٦م رافمقهم٥م دم زمئر ذروان

هم٣مٞمتٌف رؽمقل  ،فمٙمٝمٜم٣م ا أرادوا سمٛمٗمٝم٥م ايمٌئر صمٙمس اظمٛمٗملصخرة سمؼمك دم أؽمٖمؾ ايمٌئر إذا ضمٖمرت. هم١مذ

، وايمززمغم، وفمامر زمـ همٗم٣مل: ي٣م فم٣مئُم٥م أَم٣م ؾمٔمرت أن اهلل أطمػمين زمدائل، شمؿ زمٔم٧م فمٙمٝم٣مً  اهلل 

أؽمف، ي٣مه، همٛمـزضمقا َم٣مء سمٙمؽ ايمٌئر شمؿ رهمٔمقا ايمِمخرة، وأطمرصمقا اجلػ، وإذا همٝمف َمُم٣مؿم٥م ر

وأؽمٛم٣من َمُمْمف وإذا وسمر َمٔمٗمقد همٝمف إضمدى فمممة فمٗمدة َمٕمروزة زم٣مإلزمرة، همٟمٞمزل اهلل سمٔم٣ملم 

طمٖم٥م ضمكم اٞمحٙم٦م ايمٔمٗمدة  ٦م فمٗمدة. ووصمد رؽمقل اهلل ذسمكم، همجٔمؾ ىمٙمام ومرأ آي٥م اٞمحٙمَّ اظمٔمقِّ 

إطمغمة، وصمٔمؾ صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم يٗمقل: زمًؿ اهلل أرومٝمؽ، َمـ ىمؾ رء ي٠مذيؽ، وَمـ 

٧م همٛمٗمتٙمف همٗم٣مل: أَم٣م أٞم٣م همٗمد أهمال ٞمٟمطمذ اخلٌٝم ي٣م رؽمقل اهلل : يُمٖمٝمؽ. همٗم٣ميمقاضم٣مؽمد وفمكم، واهلل

َمـ ش ايمِمحٝمحكم». وومد أطمرج ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ دم اهلل، وأىمره أن أشمغم فمعم ايمٛم٣مس ذاً  ؾمٖم٣مين

 .ضمدي٧م فم٣مئُم٥م ضمدي٧م ؽمحر رؽمقل اهلل 

 زم٣مهلل سمٔم٣ملم. ؿوأفمتِم كءوومد زمٝمٛم٣م َمٔمٛمك أفمقذ أيمتج

 ودم ايمٖمٙمؼ ؽمت٥م أومقال:

 .ضمده٣م: أٞمف ايمِمٌحأ
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 زمـ فم٣ٌمس وىمذيمؽ وم٣مل ايمّمح٣مك: ايمٖمٙمؼ اخلٙمؼ ىمٙمف.اين: أٞمف اخلٙمؼ، رواه ايمقايمٌل فمـ وايمث٣م

 واد دم صمٜمٛمؿ. ،صم٤م دم صمٜمٛمؿ ،وايمث٣ميم٧م: ؽمجـ دم صمٜمٛمؿ

 .دم ايمٛم٣مر وايمرازمع: ؾمجرة

وإذا  ونمغم ذيمؽ.. واخل٣مَمس: أٞمف ىمؾ َمـ اٞمٖمٙمؼ فمـ رء، ىم٣ميمِمٌح، واحل٤م، وايمٛمقى،

 يمؽ أن أىمثره فمـ اٞمٖمالق ىم٣مٕرض زم٣ميمٛم٣ٌمت، وايمًح٣مب، زم٣مظمْمر. نَ ٣مسمٟمَمٙم٦م اخلٙمؼ زم

 وايم٣ًمدس: أٞمف اؽمؿ َمـ أؽمامء صمٜمٛمؿ.

 وهمٝمف شمالشم٥م أومقال: {َِمـ َذّ ََم٣م طَمَٙمَؼ }ومقيمف سمٔم٣ملم: 

 أضمده٣م: أٞمف فم٣مم، وهق إـمٜمر.

 .٣مين: أن ذ َم٣م طمٙمؼ: إزمٙمٝمس وذريتفوايمث

 .وايمث٣ميم٧م: صمٜمٛمؿ

 أرزمٔم٥م أومقال:ش ايمٕم٣مؽمؼ»ودم 

إلم ايمٗمٚمر همٗم٣مل: اؽمتٔمٝمذي زم٣مهلل  ايمٗمٚمر روت فم٣مئُم٥م وم٣ميم٦م: ٞمٓمر رؽمقل اهلل  أضمده٣م: أٞمف

وم٣مل ازمـ ومتٝم٥ٌم: ويٗم٣مل  .رواه ايمؼمَمذي، وايمٛم٣ًمئل، دم ىمت٣مهبام .َمـ ذه هم١مٞمف ايمٕم٣مؽمؼ إذا ووم٤م

 دطمؾ دم ايم٘مًقف.ش ووم٤م». وَمٔمٛمك ايمٕم٣مؽمؼ ايمٗمٚمر إذا ىمًػ هم٣مؽمقدّ 

 . وايمث٣مين: أٞمف ايمٛمجؿ رواه أزمق هريرة. فمـ رؽمقل اهلل

ش ايمٕمًؼ»و دطمؾ دم ىمؾ رء همٟمـمٙمؿش ووم٤م»وايمث٣ميم٧م: أٞمف ايمٙمٝمؾ، وم٣مل ايمٙمٕمقيقن: وَمٔمٛمك 

 ٕٞمف أزمرد َمـ ايمٛمٜم٣مر. <ايمٕم٣مؽمؼ: ايم٣ٌمرد، همٗمٝمؾ يمٙمٝمؾ: نم٣مؽمؼو ايمٓمٙمٚم٥م.

ثر فمٛمد وومقفمٜم٣م وسمرسمٖمع فمٛمد وايمرازمع: أٞمف ايمثري٣م إذا ؽمٗمْم٦م، وىم٣مٞم٦م إؽمٗم٣مم، وايمْمقافمكم سم٘م

 .ؿمٙمقفمٜم٣م

ورومكم: يتٖمٙمـ زمال ريؼ ىمٟمٞمف هـ ايمًقاضمر يٛمٖمثـ. أي: يتٖمٙمـ إذا ؽمحرن، : {ِت ٣مشمَ ٣ميمٛمَّٖمَّ ٱ}همٟمَم٣م 

 َمٔمف ريؼ. يمٝمس َمٔمف ريؼ، وَمٔمٛمك سمٖمؾ ٞمٖمخ ٞمٖمخ٣مً  ٞمٖم٧م: ٞمٖمخ ٞمٖمخ٣مً  ٞمٖمح و

زمٛم٣مت يمٌٝمد زمـ أفمِمؿ ايمٝمٜمقدي ؽمحرن رؽمقل  اظمراد زم٣ميمٛمٖم٣مشم٣مت ه٣مهٛم٣م :ووم٣مل زمٔمض اظمٖمنيـ

 .اهلل 
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. واحلًد: أطمس ايمْم٣ٌمئع، وأول اهلل  ئمٛمل ايمٝمٜمقد ضمًدوا رؽمقل {َوَِمـ َذّ ضَم٣مؽِمدٍ }

 يص اهلل هب٣م دم ايمًامء ضمًد إزمٙمٝمس ٔدم، ودم إرض ضمًد وم٣مزمٝمؾ ه٣مزمٝمؾ.َمٔمِمٝم٥م فمُ 

 و عٌسح اٌنبط 4
 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ

يْمَقؽْمَقاِس ٱيمٛم٣َّمِس * َِمـ َذِّ ٱيمٛم٣َّمِس * إيَِمـِٰف ٱيمٛم٣َّمِس * ََمٙمِِؽ ٱوُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ }

ٛم٣َّمِس * ٱ ـَ ٱِذى ُيَقؽْمِقُس ذِم ُصُدوِر يمَّ ٱخْلَ ٛم٥َِّم وَ ٱيمٛم٣َّمِس * َِم  {يمٛم٣َّمسِ ٱجْلِ

َّنؿ َمٔمٓمٚمقن َمتٚمٝمزون فمعم ٕ ٣مهٛم٣م زمٟمٞمف رهبؿ، وهق رب ىمؾ رء؟ايمٛم٣مس ه اهلل سمٔم٣ملم طمص

ة َمـ ذهؿ أفمٙمؿ أٞمف رهبؿ، يمٝمٔمٙمؿ أٞمف هق ايمذي ئمٝمذ َمـ ذهؿ. ذٕٞمف ظم٣م أَمر زم٣مٓؽمتٔم٣مونمغمهؿ. 

وظم٣م ىم٣من همٝمٜمؿ َمـ ئمٌد نمغمه وم٣مل سمٔم٣ملم:  {يمٛم٣َّمسِ ٱََمٙمِِؽ }٣مل سمٔم٣ملم: وظم٣م ىم٣من دم ايمٛم٣مس َمٙمقك وم

 .{يمٛم٣َّمسِ ٱإيَِمـِٰف }

ٛم٣َّمسِ ٱ}ايمُمٝمْم٣من وهق  {يْمَقؽْمَقاسِ ٱ}و ا ذىمر اهلل، طمٛمس، أي: يقؽمقس دم ايمِمدور هم١مذ {خْلَ

 ذو ايمقؽمقاس. ىمػ، وأومٌم. ايمقؽمقاس هٛم٣م

 ايمٗمٙمقب. ايمِمدور ه٣مهٛم٣م

 ذا ؽمٜم٣م، ونمٖمؾ، وؽمقس، هم١مذا ذىمر اهلل، طمٛمس.ايمُمٝمْم٣من صم٣مشمؿ فمعم ومٙم٤م ازمـ آدم هم١م

ـَ }ومقيمف سمٔم٣ملم:  ٛم٥َِّم وَ ٱَِم  ي٥م ومقٓن.: اجلـ. وَمـ َمٔمٛمك أاجِلٛم٥َّم {يمٛم٣َّمسِ ٱجْلِ

ىمام ؽمامهؿ  أضمدمه٣م: يقؽمقس دم صدور ايمٛم٣مس صمٛمتٜمؿ وٞم٣مؽمٜمؿ، همًٚمك اجلـ ه٣مهٛم٣م ٞم٣مؽم٣مً 

ـَ }دم ومقيمف سمٔم٣ملم  رصم٣مًٓ  ـّ ٱَئُمقُذوَن زمِِرصَم٣مٍل َّم ؽْمَتَٚمَع ٱ}زمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  [ وؽمامهؿ ٞمٖمراً : ]اجلـ: {جْلِ

ـَ  ـّ ٱَٞمَٖمٌر َّم يمٙمجـ،  [ هذا ومقل ايمٖمراء، وفمعم هذا ايمٗمقل ي٘مقن ايمقؽمقاس: َمقؽمقؽم٣مً 5 ]اجلـ: {جْلِ

 ىمام يقؽمقس يمإلٞمس.

وايمث٣مين: أن ايمقؽمقاس ايمذي يقؽمقس دم صدور ايمٛم٣مس، هق َمـ اجِلٛم٥َّم، وهؿ َمـ اجلـ. 

فمعم ش وايمٛم٣مس»اجلـ. شمؿ فمْمػ ومقيمف سمٔم٣ملم:  واظمٔمٛمك: َمـ ذ ايمقؽمقاس ايمذي هق َمـ

واظمٔمٛمك: َمـ ذ ايمقؽمقاس، وَمـ ذ ايمٛم٣مس، ىمٟمٞمف أَمر أن يًتٔمٝمذ َمـ اجلـ ش ايمقؽمقاس»

 واإلٞمس هذا ومقل ايمزصم٣مج.
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 اٌجبة اخلبِظ
 رمنْبد اٌنض اٌمشآِٔ
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 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً األًي
 ادلفشدح اٌمشآْٔخ

 ؤثوبد ادلفشدح اٌمشآْٔخ/ ,1
وايمتل سمٟميمػ َمٛمٜم٣م  ،ٛمٝم٦م َمٛمٜم٣م اجلٚمٙم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥مظمٖمردة ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمقضمدة إولم ايمتل زمُ سمٔمد ا

زمٔمد  ةَمتٔمدد ايمٗمْرآٞمٝم٥ُم ذات أزمٔم٣مد فمدة (ايم٘مٙمٚم٥مُ شمؿ إؽمٙمقب ايمٗمرآين واظمٖمردة ) ،ايمؼمىمٝم٤م ايمٗمرآين

صقيت سمٛمٕمٝمٚمل، وزمٔمد هٝمئ٥م وصٝمٕم٥م. وزمٔمد أصؾ يمٕمقي سم٘مقٞم٦م َمٛمف، وزمٔمد َمقومع وومٔم٦م همٝمف 

ودائرة اظمقومع دم ايمًقرة، ودائرة  ،اجلٚمٙم٥م، ودائرة اظمقومع دم أي٥م ٔمددة: دائرة اظمقومع دمزمدوائره اظمت

يمٙمٗمرآن  زمٔمده٣م وأفمٚمٜم٣م دائرة ايمًٝم٣مق ايم٘مقم َمـ لىمؾ دائرة دم داطمؾ ايمت، رآن ىمٙمفاظمقومع دم ايمٗم

 .يمٙم٘مٙمٚم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ٓرموهلذه إزمٔم٣مد ىمٙمٜم٣م يٛمحدر َمٛمٜم٣م ايمٔمْم٣مء ايمد ،ايم٘مريؿ

ٚم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ٞمٓمر دم ىمٙمٚم٥م رزم٣مٞمٝم٥م وم٣مَم٦م دم زمٛم٣مء مجٙم٥ٍم وم٣مَم٦م دم زمٛم٣مء آي٥م وم٣مَم٦م دم هم٣ميمٛمٓمر دم ايم٘مٙم

دم زمٛم٣مء ؽمقرة وم٣مَم٦م دم زمٛم٣مء ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمٙمِّف، وىمؾُّ زمٛم٣مٍء َمـ هذه إزمٛمٝم٥م  ٦مزمٛم٣مء َمٔمٗمد وم٣مَم

وهذا جئمؾ ايمٛم٣مـمر دم اظمٖمردة ايمٗمرآٞمٝم٥م  ،اظمتِم٣مفمدة يٟمطمذ َمـ ؽم٣مزمٗمف وئمقد فمٙمٝمف زمٖمٝمض َمـ فمْم٣مئف

يمغمحتؾ َمٛمٜم٣م إلم أطمرى جيٚمع َمٛمٜم٣م همٝمًّم٣م َمـ  ايمًٝم٣مق إٓ دم دائرة َمـ دوائر يّؾ  ، َٓمرحتالً  ضم٣مًٓ 

 .ايمٔمْم٣مء

همٚمـ ذيمؽ اؽمتٔمامل  ،يًتٔمٚمؾ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زُمٛمٝم٥َم ايم٘مٙمٚم٥م اؽمتٔمامًٓ دم نم٣مي٥م ايمدوم٥م واجلامل

 ،قتايمٖمٔمؾ وآؽمؿ. همٚمـ اظمٔمٙمقم أن ايمٖمٔمؾ يدل فمعم احلدوث وايمتجدد وآؽمؿ يدل فمعم ايمثٌ

همٜمق مل جئمٙمف زمٔمد  .[74]ايمٌٗمرة:  {إيِنِّ صَم٣مفِمٌؾ دِم إرض طَمٙمِٝمَٖم٥مً }وَمـ هذا ايميب ومقيمف سمٔم٣ملم: 

 ٓ حم٣ميم٥م هم٘مٟمٞمف سمؿ واؽمتٗمر وشم٦ٌم.ويم٘مـ ذىمره زمِمٝمٕم٥م اؽمؿ ايمٖم٣مفمؾ يمٙمدٓيم٥م فمعم أن إَمر ضم٣مصؾ 

 /مجبٌْخ ادلفشدح اٌمشآْٔخ ,2
 :يتجعم دم أطّم٣مذ صقيتاظمٖمردة ايمٗمرآٞمٝم٥م ذات مج٣مل 
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وَمداسمف  ،وائتالهمف دم ضمرىم٣مسمف وؽم٘مٛم٣مسمف ،اظمتٚمثؾ زم٣مسم٣ًمق ايمٗمرآن /ؤ و ٔلبَ اٌمشآْ اٌظٌرِ

 ييًؼمفمل إؽمامع ويًتٜمق رائٔم٣مً  وائتالهم٣مً  ،فمجٝم٣ٌمً  اسم٣ًموم٣مً  ،واسمِم٣مٓسمف وؽم٘مٛم٣مسمف ،وٞمٕمامسمف

 .ٝمٜم٣م أي ىمالم آطمر َمـ َمٛمٓمقم وَمٛمثقرايمٛمٖمقس زمْمريٗم٥م ٓ يٚم٘مـ أن يِمؾ إيم

دوٞمف ىمؾ  سمرسمٝم٣ٌمً  ،ظمتٚمثؾ زمقصػ ضمروهمف وسمرسمٝم٤م ىمٙمامسمفا /ة و مجبي اٌمشآْ اٌٍغٌُ

سمٔم٣مؿم٣مه ايمٛم٣مس دم ىمالَمٜمؿ وفمرهمقا مج٣ميمٝمتف وذيمؽ َمـ طمالل فمٙمٚمٛم٣م أن ضمروف  وٞمٓم٣ممٍ  سمرسمٝم٤ٍم 

اهلج٣مء دم يمٕم٥م ايمٔمرب َمقزفم٥م زمكم ضمروف اإلطمٖم٣مء وضمروف اإلـمٜم٣مر واحلروف اظمٜمٚمقؽم٥م 

٥م وضمروف ايمتٖمخٝمؿ ٙمٗموضمروف اظمد وضمروف آؽمتٔمالء وضمروف ايمٗمٙم ،واحلروف اجلٜمري٥م

... وأن اصمتامع .وايمؼمومٝمؼ إلم آطمر هذه ايمتٗمًٝمامت اظمٔمروهم٥م دم همٗمف ايمٙمٕم٥م ودم فمٙمؿ ايمتجقيد

اميمٝم٥م ايم٣ًمضمرة أطمذة احلروف زمٔمّمٜم٣م زمج٣مٞم٤م زمٔمض دم ايم٘مٙمامت وأي٣مت ئمْمل هذه اجل

 .زم٣مٕيم٣ٌمب
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 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً اٌضبِٔ
 األعبٌْت اٌمشآْٔخ

ِم٣مهم٥م وايمٔمٗمؾ ممـ فمرف أهار ايم٘مالم ايمٔمريب أن يمٙمٗمرآن ٓ يُمؽ أضمد َمـ أصح٣مب احل

زمف يتٚمٝمز فمـ أؽم٣ميمٝم٤م زمٙمٕم٣مء ايمٔمرب ايم٣ًمزمٗمكم وايمالضمٗمكم وإن صم٣مء فمعم  ٣مً طم٣مص ٣مً ايم٘مريؿ أؽمٙمقزم

 :وَمـ أهؿ أؽم٣ميمٝمٌف ،أؽم٣ميمٝم٤م ايمٔمرب

 و ؤعٌٍة اٌنذاء/ 1
َم٣م إذا  :ازمـ َمًٔمقد وم٣مل وهق أؽمٙمقب يٗمِمد زمف ايمتٛمٌٝمف إلم همٔمؾ طمغمي أو جتٛم٤م همٔمؾ ذي

َمـ زمٔمده طمغًما يٟمَمر زمف أْو  ف ؽمٚمٔمؽ هم١منَّ فمرْ همٟم "يٟمَي٣م ايمذيـ آَمٛمقا "صمؾ يٗمقل:ؽمٚمٔم٦م اهلل فمز و

ٝم٣مومف وإنَّ همٗمف ايمٛمداء دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ُئْمٛمك زمتٌٌمُّ َم٣م ئمػم زمف فمـ اظمٛم٣مَدى دم ؽم .ٜمك فمٛمفًا يٛمّذ 

ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم  اءهذا سمراه ـم٣مهر ايمتٌميػ ايمٌٙمٝمغ اظمٔمجز دم ٞمدوايمٗمِمد اظمٛمِمقب يمف ايم٘مالم، 

، وضمٝمٛم٣ًم يٛم٣مديف: ي ٣ميٛم٣مديف: ي وصحٌف وؽمٙمؿ ضمٝمٛم٣مً  اهلل فمٙمٝمف أَي٣م ايمرؽمقل، ويم٘مؾ  ؽمٝم٣موُمف  ٣مأَي٣م ايمٛمٌلُّ

: وَمٗم٣مَُمف وَمٗمتّم٣مه، ومل يٟمت ايمٌت٥م: ي٣م حمٚمد، ىمام صم٣مء دم ٞمداء ؽم٣مئر إٞمٌٝم٣مء فمعم ايمرنمؿ أنَّ دم اؽمٚمف

ف: أْي اظُم٣ٌميَمِغ دم مْحِده يمٔمٓمٝمؿ طمٙمٗمف وَمٛمزيمتف فمٛمد َمـ ايمثٛم٣مء َم٣م همٝمف، همٜمق دال  فمعم ذاسمف وٞمٔمت "حمٚمد"

وىمذيمؽ  .فمٌده وٞمٌٝمف ورؽمقيمف حمٚمًدا  ،رزمِّف فمزَّ وصمؾَّ وهذا َمـ فمٓمٝمؿ إصمالل اهلل فمز وصمؾَّ 

ي٣م أَي٣م ايمذيـ آَمٛمقا اسمٗمقا اهلل ويمتٛمٓمر ٞمٖمس َم٣م ومدَم٦م يمٕمد واسمٗمقا اهلل إن اهلل ) إَمر دم ٞمداء اظم٠مَمٛمكم

 .(طمٌغم زمام سمٔمٚمٙمقن

 ؤعٌٍة االعزفيبَ/و  2
سمتٔمدد نم٣مي٣مت آؽمتٖمٜم٣مم دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمح٤ًم ؽمٝم٣مق أي٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م زمكم إٞم٘م٣مر أو 

 .سمقزمٝمخ أوسمٗمرير أو نمغم ذيمؽ

يم٘مؿ إذا ومٝمؾ يم٘مؿ اٞمٖمروا دم ؽمٌٝمؾ اهلل اشم٣مومٙمتؿ  )َم٣م :وَمـ روائع آؽمتٖمٜم٣مم ايمٗمرآين ومقيمف سمٔم٣ملم

ُهٝمِّئ يمف  ٜم٣مد وومدىمؾ َمتث٣مومؾ فمـ اجل خقزمِّ يل سمقزمٝمخإلم إرض( همٖمل ومقيمف )َم٣ميم٘مؿ( اؽمتٖمٜم٣مم 
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 إيمٝمف وضُم٧مَّ وُأنْمِرَي زمِف، ومل ُيرم َمٛمف َمـ يٖمٔمؾ، همٗمد زم٣مء زمٕمّم٤م اهلل سمٔم٣ملم. لهم٘مٝمػ زمٚمـ ُدفمِ 

أي رء يم٘مؿ دم ايمتث٣مومؾ فمـ اجلٜم٣مد ووم٦م أن يٗم٣مل يم٘مؿ اٞمٖمروا دم ؽمٌٝمؾ اهلل " وَمٔمٛمك آؽمتٖمٜم٣مم:

 سمٔم٣ملم؟

ٌََؾ يمٙمٚمٔم٣مٞمد إلم ٞمٗمّمف وهذا َمًٙمؽ َمـ َم٣ًميمؽ ايمٛمٖمل اظم٠مىمد ايمذي
 ى ايمٛمٌل وومد هد ،ٓ ومِ

افمٙمٚمقا أّن ": وم٣مل ل اهلل إلم أٞمَّف ومد صمٔمٙم٦م اجلٛم٥م حت٦م ـمؾِّ ايمًٝمػ. روى ايمُمٝمخ٣من أنَّ رؽمق

وأفمرض فمـ ـمؾ ايمًٝمػ  ( همٚمـ َم٣مل إلم ـمؾِّ ؾمجرةي٥م ظمًٙمؿ)ايمروا "اجلٛم٥م حت٦م ـمالل ايمًٝمقف

 .همٗمد نمٌـ ٞمٖمًف

ال  لايمتًٖمٝمٜم ايمتقزمٝمخل وَمـ شَمؿَّ صم٣مء آؽمتٖمٜم٣مم اإلٞم٘م٣مري فمعم والل آطمتٝم٣مر دم اجلٚمٙم٥م ايمدَّ

إٞم٘م٣مري   "أروٝمتؿ "َمـ زمٔمده٣م: )أروٝمتؿ زم٣محلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م َمـ أطمرة( آؽمتٖمٜم٣مم دم  لايمت

 .ىم٣من يٛمٌٕمل يم٘مؿ أن ي٘مقن َمٛم٘مؿ ذيمؽ سمقزمٝمخل سمًٖمٝمٜمل، زمٚمٔمٛمك َم٣م

 /و ؤعٌٍة اٌمظش 3
 ايمٗمٌم أؽمٙمقب ومرآين نم٣ميتف ايمتخِمٝمص

 َمت٣مع احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م دم أطمرة إٓ ومٙمٝمؾ( )همام :وم٣مل سمٔم٣ملم

نَّ ٟم ومٌٙمٜم٣م، وهمٝمٜم٣م َمٔمٛمك ايمتًٌٝم٤م، هم٘مإؾم٣مرة إلم سمٖمرفمٜم٣م فمامَّ  "ايمٖم٣مء"دم فمْمػ هذه اجلٚمٙم٥م زمـ 

احلٝم٣مة  هذا آؽمتٖمٜم٣مم اإلٞم٘م٣مري ايمتقزمٝمخل َمٛمًقل َمٛمف هذه احلٗمٝمٗم٥م اظمٗمررة اظم٠مىمدة ومٙم٥م َمت٣مع

ص إزمالغ دم سمقؽمٝمع ؾمٗم٥م اظمٗم٣مي٥ًم زمكم أَمريـ مه٣م ودم هذا ايمتخِمٝم .طمرةإلم َمت٣مع أ ايمدٞمٝم٣م ٞمٓمراً 

 .يٗم٣ميس َمت٣مع دٞمٝم٣م زمٛمٔمٝمؿ آطمرة دم احلٗمٝمٗم٥م يمٝم٣ًم زمٚمٛمزيم٥م َم٣م سمٗم٣مم زمٝمٛمٜمام َمٗم٣مي٥ًم، هم١منَّ ايمٔم٣مومؾ ٓ

 وىمٟمنَّ ايمٌٝم٣من ايمٗمرآين ايم٘مريؿ يتٛمزل هٛم٣م فمعم َم٣م هق وم٣مئؿ دم ٞمٖمقس أويمئؽ، جم٣مراة هلؿ وسمٟميمٝمٖم٣مً 

 .ٙمقهبؿيمٗم

 /و ؤعٌٍة اٌششؽ 4
 :همٖمل ومقيمف سمٔم٣ملم ،ٛمٝم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م فمعم إولم يمتحٗمٝمؼ نمرض زمالنمل ايمٔمرزمٝم٥م مجٙمت٣من زمُ ايمممط دم

َم٣م  هل أم أدوات ايمممط، وإذا لٛمٝم٦م فمعم )إن( ايمتمجٙم٥م ذط زمُ  ....()إٓ سمٛمٌموه همٗمد ٞمٌمه اهلل.

جيزم زمقومقفمف أو فمدم وومقفمف  إصؾ همٝمٜم٣م أن سم٘مقن همٝمام ٓ "إنْ "ىم٣من فمٙمامء ايمٌٝم٣من يٗمقيمقن: إنَّ 
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ٔمؾ ايمممط، وذيمؽ دم يم٣ًمن ايمٔمرزمٝم٥م، هم١مٞمؽ إذا َم٣م صمئ٦م يمٙمٛمٓمر دم َمقومٔمٜم٣م دم زمٝم٣من اهلل سمٔم٣ملم َمـ هم

ه، همام ي٘مقن يمؽ أن سمٗمقل ه ٓ :صمدُّ وومقفمف ىمام سمٗمقل دم زمٝم٣من  جيزم زمقومقفمف أو فمدم إن اهلل سمٔم٣ملم صمدُّ

، وهذا فٙمٗمفمـ أضمد َمـ طم لّ دم زمٝم٣مٞمف هق نمغم حم٘م ه إذ يٟميتإن اهلل سمٔم٣ملم صمدُّ  :ٞمٗمقلايمٛم٣مس، ويم٘مٛم٣م 

فمعم أفمداء ديٛمف وإـمٜم٣مره   رؽمقيمف أٞمف اظمتقىمؾ زمٛمٌم إفمالم َمـ اهلل سمٔم٣ملم أصح٣مب رؽمقيمف 

 .ئمٝمٛمقه فمٙمٝمٜمؿ دوَّنؿ، أفم٣مٞمقه أو مل

 ذ/و ؤعٌٍة اٌزٌوْ 5
، ٙمٗمك إيمٝمف َمـ أطم٣ٌمردم ومٌقل َم٣م يُ  ام ي٘مقن ايم٣ًمَمع َمؼمدداً أؽمٙمقب يتخذ يمتٗمقي٥م ايم٘مالم ضمٝمٛم

زمٝمٛمٜمام وزمٚم٠مىمدات  ّن( وضمده٣م َمثاًل، أو ومد ي٠مىمد زم٣ميمالم أو جيٚمعومد ي٠مىمد زمـ )إايم٘مريؿ وايمٗمرآن 

ايمٛمٓمر يمقصمدت أن ىمؾ َمقوع يٗمتيض ايمتٔمٌغم ايمذي فمػم زمف همال يِمح أن  ؿمٙمٗم٦مأطمرى، ويمق أ

ىْمِر أيٛمام وردت دم ايمٗمرآن ،سمزاد ايمالم دم اظمقوع اظمٛمزوع َمٛمف  ايم٘مريؿ وٓ حتذف دم َمقؿمـ ايمذِّ

: )إن اهلل ؾمديد ايمٔمٗم٣مب( َم٠مىمدًا زم١من وضمده٣م دم َمقاؿمـ همٜمق يٗمقل َمثالً  وىمذيمؽ )إّن( وٞمحقه٣م.

 .َم٠مىمدًا زم١من وايمالم [:]ايمرفمد: {َوإِنَّ َرزمََّؽ يَمَُمِديُد ايمٔمٗم٣مب}يٗمقل:  ،فمديدة َمـ ايمٗمرآن

ضِمٝمؿٌ }ويٗمقل:  وي٠مىمد زم١من وايمالم دم َمقاوع  ،[ َم٠مىمدًا زم١من7;5]ايمٌٗمرة:  {إِنَّ اهلل نَمُٖمقٌر رَّ

وهق يرافمل دم ىمؾ ذيمؽ ايمدوم٥م  ،سمٔمٌغمات أطمرى سمٌٙمغ اظمئ٣متويذف وي٠مىمد دم  أطمرى َمتٔمددة.

دم ايمتٔمٌغم وووع ىمؾ يمٖمظ دم َم٘م٣مٞمف ضمًٌام يٗمتّمٝمف ايمًٝم٣مق زمحٝم٧م ٓ يِمح ووع سمٔمٌغم َُم٠مىمَّد 

د زمٟمىمثر َمـ َم٠مىمد دم َمقؿمـ ُأىمد زمُٚم٠مىمٍد واضمد.  دم َم٘م٣من نمغم َم٠مىمد، وٓ َم٣م ُأىمِّ

ْ سَمْٕمِٖمْر يمَ }وىمذا إَمر دم نمغم )إّن(:  ـَ اخل٣مهيـَوإِن ملَّ َـّ َِم [ 67]إفمراف:  {ٛم٣َم َوسَمْرمَحْٛم٣َم يَمٛمَُ٘مقَٞم

ـَ اخل٣مهيـ}: لويٗمق زمتقىمٝمد اجلقاب. َـّ َِم ٛم٣َم َوَيْٕمِٖمْر يَمٛم٣َم يَمٛمَُ٘مقَٞم ٛم٣َم َرزمُّ ْ َيْرمَحْ ]إفمراف:  {يَمئِـ ملَّ

ف اظمقؿمـ [ زمتقىمٝمد اجلقاب وزمذىمر ايمالم اظمقؿمئ٥م ومٌؾ ايمممط، ىمؾ ذيمؽ ضمًٌام يٗمتّمٝم=58

 .وايمًٝم٣مق

 و ؤعٌٍة اٌمغُ 6
 /اٌمغُ ,ؤ

هق احلٙمػ وايمٝمٚمكم زم٣مهلل سمٔم٣ملم أو زمٟمضمد صٖم٣مسمف وإن ىم٣من اهلل سمٔم٣ملم يٗمًؿ زمٌٔمض خمٙمقوم٣مسمف، 

 ،زم٣ميم٣ٌمء إلم اظمٗمًؿ زمف َمتٔمدي٣مً  "أضمٙمػ"أو  "أومًؿ"وايمِمٝمٕم٥م إصٙمٝم٥م يمٙمٗمًؿ أٞمف ي٠مسمك زم٣ميمٖمٔمؾ 
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ٚمقا زم٣مهلل صمٜمد أيامَّنؿ ٓ وأومً) ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ،هق اظمًٚمك زمجقاب ايمٗمًؿو -شمؿ يٟميت اظمٗمًؿ زمف 

 ،واظمٗمًؿ زمف ،ايمٖمٔمؾ ايمذي يتٔمدى زم٣ميم٣ٌمء :همٟمصمزاء صٝمٕم٥م ايمٗمًؿ ايمثالشم٥م (ئٌم٧م اهلل َمـ يٚمقت

وي٘متٖمل  ،همٔمؾ ايمٗمًؿهمِم٣مر يذف  ،يم٘مثرة ايمٗمًؿ دم ايم٘مالم ٞمٓمراً  ،شمؿ اطمتٌم .واظمٗمًؿ فمٙمٝمف

 ٛمجؿ إذا هقى َم٣م وّؾ وايم) :زم٣ميمقاو دم إؽمامء ايمٓم٣مهرة ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم ءفمـ ايم٣ٌم شمؿ فمقض ،زم٣ميم٣ٌمء

ن أصٛم٣مَم٘مؿ زمٔمد أن وسم٣مهلل ٕىمٝمد) :وزم٣ميمت٣مء دم يمٖمظ اجلاليم٥م ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم (ص٣مضمٌ٘مؿ وَم٣م نمقى

وأىمثر إوم٣ًمم دم ايمٗمرآن اظمحذوهم٥م ايمٖمٔمؾ ٓ سم٘مقن إٓ  .سمقيمقا َمدزمريـ( واؽمتٔمامل ايمقاو أىمثر

 ..٣مء َمع ضمذف ايمٖمٔمؾوٓ جتد ايمٌ (ومًٚمقا زم٣مهللأو)ىمٗمقيمف  ،رت ايم٣ٌمء أسمك زم٣ميمٖمٔمؾهم١مذا ذىم ،زم٣ميمقاو

زمآي٣مسمف اظمًتٙمزَم٥م يمذاسمف  أو ،وصٖم٣مسمف ،واظمٗمًؿ زمف دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٞمٖمس اهلل سمٔم٣ملم اظمقصقهم٥م

وومد أومًؿ اهلل سمٔم٣ملم زمٛمٖمًف دم  ،٣مسمف ديمٝمؾ فمعم أٞمف َمـ فمٓمٝمؿ آي٣مسمفوأوم٣ًمَمف زمٌٔمض خمٙمقوم ،وصٖم٣مسمف

ويمٝم٣مل فممم  يمٖمجر)وا :ىمٗمقيمف ،وؽم٣مئر ايمٗمًؿ زمٚمخٙمقوم٣مسمف ؽمٌح٣مٞمف ،ايمٗمرآن دم شمامٞمٝم٥م َمقاوع

: وومقيمف (وَم٣م طمٙمؼ ايمذىمر وإٞمثك ،)وايمٙمٝمؾ إذا يٕمُمك وايمٛمٜم٣مر إذا جتعم (وايمُمٖمع وايمقسمر

 ...(.)وايمتكم وايمزيتقن وؿمقر ؽمٛمكم ،(ومًؿ زم٣مخلٛمس اجلقار ايم٘مٛمسأهمال)

 ْ/آؤلغبَ اٌمش ,ة

 َمـ زم٣مب وأن ايمٗمًؿ زم٣مظمخٙمقوم٣مت هق أيّم٣مً  ،ن اهلل سمٔم٣ملم إٞمام أومًؿ زمٛمٖمًف وآي٣مسمفإ /األًي

زمٛم٣مء فمعم أن  ،سمٔمٓمٝمؿ اظمخٙمقق همقق َم٘م٣مٞمتف ٥موذيمؽ إلزايم٥م ؾمٌٜم .َّن٣م َمـ آي٣مسمفٕ <ايمٗمًؿ زمذاسمف

 .ايمٗمًؿ يتّمٚمـ سمٔمٓمٝمؿ اظمٗمًؿ زمف

وهلذا صم٣مء ايمٗمًؿ دم ايمٗمرآن فمعم )هق أن إوم٣ًمم ىمٙمٜم٣م دٓٓت فمعم اظمٗمًؿ فمٙمٝمف  /ًاٌضبِٔ

ًؿ دم إصؾ أؽمٙمقب َمـ وايمٗم (يمٙمٚمٛم٘مريـ )ىم٣مظمٔم٣مد وايمتقضمٝمد وايمرؽم٣ميم٥م سمٟمىمٝمداً  (أَمقر َمٜمٚم٥م

ىمام ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف فمٛمد ايمٔمرب وايمروم  ،ورزمام فمػموا فمٛمف زمٟمطمذ ايمٝمٚمكم ،أؽم٣ميمٝم٤م ايمتٟمىمٝمد فمٛمد إَمؿ

فمعم  ىم٣من ذيمؽ فمٛمقاٞم٣مً  ؿهم١مذا أطمذ زمٔمّمٜمؿ يٚمكم زمٔمض فمـٛمد َمٔم٣مهدة أو أَمر فمٓمٝم ،وايمٔمػماٞمٝمكم

ذيمؽ ؽمٚمقا ايمٗمًؿ ، ويم()ومد رهٛم٣م هبذا إَمر أيامٞمٛم٣م :وىمٟمَّنؿ زمذيمؽ يٗمقيمقن ،ايمٔمزم وايمتٟمىمٝمد

أو َمٔمٛمك ايمتٟمىمٝمد اظمْمٙمؼ ايمذي ٓ يت٣مج  ،وَمـ هٛم٣م سمّمٚمـ ايمٗمًؿ َمٔمٛمك ايم٘مٖم٣ميم٥م وايمّمامٞم٥م .يٚمٝمٛم٣مً 

 .وإلم سمٗمديره دم ىمؾ َمقوع ،َمٔمف إلم وصمقد اظمٗمًؿ زمف
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 ،وإذا راصمٔمٛم٣م ؽم٣مئر ايم٘مٙمامت ايمتل ىمثر اؽمتٔمامهل٣م يمٙمٗمًؿ يتٌكم يمٛم٣م أن ايمٗمًؿ ٓ يٙمزَمف اظمٗمًؿ زمف

د دم إصؾ ٗمًؿ زمف ىم٣من يرن هذا اظم١مهم ،زمف َم٣م ضمكم يتّمٚمـ ايمٗمًؿ َمٗمًامً أ <فمـ سمٔمٓمٝمٚمف همّمالً 

 ،َمـ فمقارض ايمٗمٝمؿ ضمكم ي٘مقن زم٣مهلل وزمُمٔم٣مئره وإٞمام ىم٣من سمٔمٓمٝمٚمف فم٣مرو٣مً ، ظمٔمٛمك آؽمتُمٜم٣مد زمف

وإٞمام أرادوا  ،همٗمد يُمٜمدون زمٟمؾمٝم٣مء مل ئمٌدوه٣م وٓ فمٓمٚمقه٣م ،وهذا ايمٛمقع ىمثغم دم ىمالم ايمٔمرب

وومد سح ايمٗمرآن زم٘مقن هذه إَمقر اظمٗمًؿ  ،فمعم أومقاهلؿ زمف ؾم٣مهداً  آؽمتدٓل زمجٔمؾ اظمٗمًؿ

ٙم٥م .. ونمغمه٣م َمًخرة َمذيمَّ .وايمٛمجقم وايمًح٣مب ،وايمُمٚمس وايمٗمٚمر ،هب٣م َمـ ايمًامء وإرض

ويمذيمؽ سمرى زمٟمن  .ويم٘مـ اظمراد َمـ ايمٗمًؿ هب٣م حمض اإلؾمٜم٣مد هب٣م ،همتٔمٓمٝمٚمٜم٣م نمغم َمراد ،ؿم٣مئٔم٥م

ر صم٣مءت يمٙمتٔمٓمٝمؿ ىمًقرة ايمذاري٣مت ىمٙمٜم٣م دٓئؾ إوم٣ًمم ايمتل صم٣مءت دم أوائؾ زمٔمض ايمًق

همال أومًؿ زمٚمقاومع ايمٛمجقم وإٞمف يمٗمًؿ ) :وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ايمقاومٔم٥م ،ة إيامنأطمرصمٜم٣م دم صقر

ٗمًؿ فمعم فمٓمٚم٥م ايمٗمًؿ ٓ زمٔمٓمٚم٥م اظم ،ودم هذا دٓيم٥م فمٓمٝمٚم٥م وؾمٜم٣مدة ىمٌغمة ،(يمق سمٔمٙمٚمقن فمٓمٝمؿ

 .زمف

 (همال أومًؿ زم٣مخلٛمس اجلقار ايم٘مٛمس) :وومقيمف ()وايمٛمجؿ إذا هقى :وومري٤م َمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم

 )وايمذاري٣مت ذرواً  :وومقيمف (ت ذىمراً ٣مهم٣ميمت٣ميمٝم هم٣ميمزاصمرات زصمراً  )وايمِم٣مهم٣مت صٖم٣مً  :وومقيمف

 .(وٓ أومًؿ زم٣ميمٛمٖمس ايمٙمقاَم٥م) :وومقيمف (هم٣مظمٗمًامت أَمراً  هم٣مجل٣مري٣مت يناً  ٣مَمالت وومراً هم٣محل

 ،وأومًؿ زم٣ميمٖمجر ،ٜم٣مروايمٙمٝمؾ وايمٛم ،وايمُمٚمس وايمٗمٚمر ،يمٗمد أومًؿ اهلل سمٔم٣ملم زم٣مظم٣مء وإرض

 وايمذىمر ،واإلٞم٣ًمن وايمقايمد وايمقيمد ،وايمٌٙمد ،واجل٣ٌمل وايمٌحر ،وايمًح٣مب ،وايمريح ،وايمّمحك

وايمٖمٙمؽ ايمتل  ،واطمتالف ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر ،)إن دم طمٙمؼ ايمًٚمقات وإرض :. وم٣مل سمٔم٣ملم.وإٞمثك

 ،ٔمد َمقهت٣مزمرض ـ ايمًامء َمـ َم٣مء همٟمضمٝم٣م زمف إوَم٣م أٞمزل اهلل َم ،جتري دم ايمٌحر زمام يٛمٖمع ايمٛم٣مس

وسمٌميػ ايمري٣مح وايمًح٣مب اظمًخر زمكم ايمًامء وإرض ٔي٣مت يمٗمقم  ،وزم٧م همٝمٜم٣م َمـ ىمؾ دازم٥م

 .(ئمٗمٙمقن

 "ايمرب"يمٖمٓم٥م  اؽمتٔمٚمٙم٦م همٝمٜم٣م مجٝمٔم٣مً  ،اهلل سمٔم٣ملم زمٛمٖمًف دم ايمٗمرآن دم شمامٞمٝم٥م َمقاوع وومد أومًؿ

دم  (ؾ أي وريب)وم دم َمقؤمكم (زمعم وريب :)ومؾ ٣م أَمر َمـ اهلل يمٛمٌٝمف أن يٗمًؿ زمفدم شمالث َمٛمٜم

ويم٘مـ يمٖمظ  .ٕٞمف صم٣مر فمعم يم٣ًمن ايمٛمٌل  <وايمٗمًؿ هٛم٣م يمٙمتٟمىمٝمد وايمتٔمٓمٝمؿ ،َمقوع واضمد

وسمذىمر دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف زمام  ،إو٣مهم٣مت سمدفمق إلم ايمتٟمَمؾ دم اظمقاوع إطمرى ورد َمّم٣مهم٣مً  "ايمرب"
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 همقرب) وم٣مل سمٔم٣ملم ،ن ايمٗمًؿ زم٣مهلل سمٔم٣ملمضمتك ي٘مق ،أذٞم٣م إيمٝمف َمـ َمٔمٛمك آؽمتدٓل دم ايمٗمًؿ

أو٣مف يمٖمظ ايمرب إلم ايمًامء وإرض ظم٣م دم هذه اإلو٣مهم٥م َمـ  (ؼايمًامء وإرض إٞمف حل

همقق َم٣م  ،ودم ذيمؽ سمٛمٌٝمف إلم ضورة آؽمتدٓل هبام ،اإلؾم٣مرة إلم طمّمقع ايمًامء وإرض َٕمره

 .وإي٣مء زمٟمن َمـ ىم٣من هذا أَمره ٓ يزج زم٣مؽمٚمف إٓ همٝمام هق ضمؼ ٓ َمري٥م همٝمف ،همٝمف َمـ سمٔمٓمٝمؿ يمُمٟمٞمف

)همال أومًؿ زمرب اظمُم٣مرق  :همٗم٣مل ،ي٥م أطمرى أوٝمػ يمٖمظ ايمرب إلم اظمُم٣مرق واظمٕم٣مربودم آ

وهق  ،ظم٣م سمقضمل زمف هذه اإلو٣مهم٥م َمـ ايمٗمدرة ايم٣ٌميمٕم٥م ايمتل سمًخر هذا اجلرم اهل٣مئؾ (واظمٕم٣مرب

 .همٝمممق ويٕمرب دم دوم٥م وأضم٘م٣مم ،ايمُمٚمس

وايمُمٚمس ) :٣ملمٔمأَم٣م إوم٣ًمم ايم٘مثغمة زمٚمخٙمقوم٣مت اهلل همتٟمَمؾ َمٛمٜم٣م مج٣مل ايمٗمًؿ دم ومقيمف سم

 ،وايمًامء وَم٣م زمٛم٣مه٣م ،وايمٙمٝمؾ إذا يٕمُم٣مه٣م ،ذا صماله٣مإوايمٛمٜم٣مر  ،ذا سماله٣مإووح٣مه٣م وايمٗمٚمر 

وومد  ،٣مه٣مهمٟمهلٚمٜم٣م همجقره٣م وسمٗمقاه٣م ومد أهمٙمح َمـ زىمّ  ،وٞمٖمس وَم٣م ؽمقاه٣م ،وإرض وَم٣م ؿمح٣مه٣م

دم ايمٛمٖمس أومقى إضم٣ًمؽم٣مت اإلفمج٣مب زمٚمدزمر  ٓ سمرى هذا ايمٗمًؿ َمثغماً  (. أو"٣مه٣م طم٣مب َمـ دؽّم 

آؽمتدٓل هب٣م فمعم اخل٣ميمؼ و أيمٝمس دم ذيمؽ ىمٙمف َم٣م ئٌم٧م ايمٛمٖمس إلم ايمتٖم٘مغم ايمٔمٚمٝمؼ ،هذا ايم٘مقن

إلصمالل إٓ دم َمٗم٣مم هبذا ا وأن هذا اخل٣ميمؼ ٓ يذىمر هق وَم٣م طمٙمؼ حم٣مؿم٣مً  ،هل٣م اظمٌمف يمُم٠موَّن٣م

 .احلؼ وايمِمدق

ٙمٚمقن ٞمف يمٗمًؿ يمق سمٔمإهمال أومًؿ زمٚمقاومع ايمٛمجقم و: )سمٔم٣ملموسمٟمَمؾ صمالل ايمٗمًؿ دم ومقيمف 

واٞمٓمر ىمٝمػ وصمف  (ص٣مضمٌ٘مؿ وَم٣م نمقى وايمٛمجؿ إذا هقى َم٣م وّؾ ) :وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف (فمٓمٝمؿ

َمـ ومدرة ومديرة فمعم هذه  ،ايمٛمٓمر إلم َم٣م ضمٖمظ ايمٛمجقم دم َمقاومٔمٜم٣م همال سمًٗمط وٓ سمّمْمرب

ايمٛمجقم َمـ ره٥ٌم دم ايمٛمٖمس وىمال إَمريـ دٓيم٥م فمعم  قيُّ وَم٣م ئٌمثف هُ  ،ايمِمٝم٣مٞم٥م وايمّمٌط

 :أَم٣م اظمٗمًؿ فمٙمٝمف هم٣ميمٕم٣ميم٤م أن ي٘مقن مجٙم٥م طمػمي٥م ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم .فوَمث٣مر إفمج٣مب زم ،اخل٣ميمؼ

 :َمثٙمام أٞم٘مؿ سمٛمْمٗمقن( وومد ي٘مقن مجٙم٥م ؿمٙمٌٝم٥م ىمٗمقيمف إرض إٞمف حلؼو همقرب ايمًامء)

َمع أن هذا ومد يراد زمف حتٗمٝمؼ اظمٗمًؿ فمٙمٝمف  (همقرزمؽ يمٛمًٟميمٛمٜمؿ أمجٔمكم فمام ىم٣مٞمقا ئمٚمٙمقن)

زمد أن ي٘مقن مم٣م يًـ ف، همالؿ سمقىمٝمده وحتٗمٝمٗمواظمٗمًؿ فمٙمٝمف يراد زم٣ميمٗمً .همٝم٘مقن َمـ زم٣مب اخلػم

ايم٘مريؿ أو يٟميت ايمٗمًؿ فمعم ايمتقضمٝمد أو ايمٗمرآن  ،همٝمف ذيمؽ، ىم٣مَٕمقر ايمٕم٣مئ٥ٌم واخلٖمٝم٥م وٞمحق ذيمؽ

 .يامنأو فمعم رء َمـ أصقل اإل
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هم٣ميمت٣ميمٝم٣مت  ،صمرات زصمراً هم٣ميمزا ،وايمِم٣مهم٣مت صٖم٣مً ) :همٚمث٣مل ايمٗمًؿ فمعم ايمتقضمٝمد ومقيمف سمٔم٣ملم

همال أومًؿ زمٚمقاومع ) :وَمث٣مل ايمٗمًؿ فمعم ايمٗمرآن وأٞمف ضمؼ ومقيمف سمٔم٣ملم (قاضمديمؿ ٘مهلإ، إن ذىمراً 

وايم٘مت٣مب اظمٌكم إٞم٣م  ،)ضمؿ :وومقيمف سمٔم٣ملم (إٞمف يمٗمرآن ىمريؿ ،قن فمٓمٝمؿٚمٙموإٞمف يمٗمًؿ يمق سمٔم ،ايمٛمجقم

وايمٗمًؿ فمعم  ضمؿ وايم٘مت٣مب اظمٌكم إٞم٣م أٞمزيمٛم٣مه دم يمٝمٙم٥م َم٣ٌمرىم٥م(()يمٔمٙم٘مؿ سمٔمٗمٙمقن فمرزمٝم٣مً  صمٔمٙمٛم٣مه ومرآٞم٣مً 

 وايمٗمرآن احل٘مٝمؿ إٞمؽ ظمـ اظمرؽمٙمكم فمعم ساط َمًتٗمٝمؿ(. س،)ي :ايمرؽمقل ىمٗمقيمف

وفمعم أضمقال اإلٞم٣ًمن وفمعم  ،هذا وومد أومًؿ اهلل سمٔم٣ملم فمعم اجلزاء وايمقفمد وايمقفمٝمد

دٓيم٥م فمعم ٞمٖمًف اظمٗمًؿ زمف  إذا ىم٣من دم يردهم١مٞمف أىمثر َم٣م  ،وأَم٣م ضمذف صمقاب ايمٗمًؿ ....صٖم٣مسمف

 :وىمٗمقيمف ،اظمٗمًؿ فمٙمٝمف أزمٙمغ وأوصمز اظمٗمًؿ فمٙمٝمف هم١من اظمٗمِمقد يِمؾ زمذىمره همٝم٘مقن ضمذف

اظمتّمٚمـ  ٓمٝمؿ ايمٗمرآن ووصٖمف زمٟمٞمف ذو ايمذىمرهم١من دم اظمٗمًؿ زمف َمـ سمٔم (ايمذىمر ين ذآوايمٗمر ،ص)

 .يمتذىمغم ايمٔم٣ٌمد وَم٣م يت٣مصمقن إيمٝمف

 ،اظمٗمًؿ فمٙمٝمف ،وهق ٞمقر ايمّمحك ايمذي يقادم زمٔمد ـمالم ايمٙمٝمؾ ،وسمٟمَمؾ َمْم٣مزمٗم٥م هذا ايمٗمًؿ

وايمّمحك ) :ٞمٌٝمف فمٙمٝمف ايمًالم ضمت٣ٌمؽمف فمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم خم٣مؿم٣ٌمً وهق ٞمقر ايمقضمل ايمذي واهم٣مه زمٔمد ا

 .( يمؼمى روفم٥م ايمٗمًؿَم٣م ودفمؽ رزمؽ وَم٣م ومعم ،وايمٙمٝمؾ إذا ؽمجك

اطمت٣مر  ()وايمٛمجؿ إذا هقى َم٣م وؾ ص٣مضمٌ٘مؿ وَم٣م نمقى وَم٣م يٛمْمؼ فمـ اهلقى :وَمثٙمف ومقيمف

ايمرؽم٣ميم٥م أن ايمٛمٌل مل يّمؾ ومل خيرج فمـ ضمدود  يمٛمجؿ إذا هقى وطمرج فمـ َمداره فمعمايمٗمًؿ زم٣م

ن هق إٓ إوَم٣م يٛمْمؼ فمـ اهلقى ) :وهلذا وم٣مل ،وايمتل أَمر زم١مزمالنمٜم٣م إلم ايمٛم٣مس ،ايمتل أرؽمؾ هب٣م

ٞم٣م َمٛمف ذويمق سمٗمقل فمٙمٝمٛم٣م زمٔمض إوم٣مويؾ ٕطم)وٓ ايمٗمرآن ىمالَمف  ،همٙمٝمس إَمر أَمره (وضمل يقضمك

ًؿ اهلل ودم ؽمقرة ايمٔم٣مدي٣مت يٗم (.همام َمٛم٘مؿ َمـ أضمد فمٛمف ضم٣مصمزيـ ،زم٣ميمٝمٚمكم شمؿ يمٗمْمٔمٛم٣م َمٛمف ايمقسمكم

همٟمشمرن  ،هم٣مظمٕمغمات صٌح٣مً  ،، هم٣مظمقري٣مت ومدضم٣مً وايمٔم٣مدي٣مت وٌح٣مً )سمٔم٣ملم زمِمقرة َمـ صقر ايمٕمزو 

سمٕمغم  ،وسمقري ايمٛم٣مر زمقومع ضمقاهمره٣م ،صقرة اخلٝمؾ ايمتل سمّم٨م زمٟمٞمٖم٣مؽمٜم٣م (همقؽمْمـ زمف مجٔم٣مً  ،زمف ٞمٗمٔم٣مً 

ًؿ هذه ايمِمقرة َمـ ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن يٗم ،عم ومٌٝمٙم٥م أطمرى أو ٞم٣مس آطمريـدم ووم٦م إَمـ وايمٛمقم فم

واظمٛم٣مؽم٥ٌم زمكم  (إن اإلٞم٣ًمن يمرزمف يم٘مٛمقد)هب٣م اهلل سمٔم٣ملم فمعم أن اإلٞم٣ًمن َمٛم٘مر يمٙمٛمٔمٚم٥م ىمٛمقد صمحقد 

 ....إَمريـ واوح٥م
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 /اٌذًس اٌج غِ اٌزُ رادّو ؤلغبَ اٌمشآْ ,ط
 :يتٚمثؾ دم

ىمام سمرى دم  ،ؤْ ؤعٌٍة اٌمغُ يف اٌمشآْ هٍَ بكيبس اٌزإوْذ ًاجلذ يف اٌمٌي ,1

 .(إٞمف يمٗمقل همِمؾ وَم٣م هق زم٣مهلزل :وإرض ذات ايمِمدع ،ذات ايمرصمع وايمًامء) :ومقيمف سمٔم٣ملم

هم١من ؾم٣مء  ،ٕن ايمٗمًؿ إٞمُم٣مء ورم زمخػم ؛اٌمغُ ّجيُ هٍَ اخلظُ ؿشّك امٔىبس ,2

ويم٘مـ ٓ سمًٛمح يمف همرص٥م إٞم٘م٣مر ايمٗمًؿ ٞمٖمًف ىمام  ،اخلِمؿ أٞم٘مر صمقاب ايمٗمًؿ ضمكم ي٘مقن طمػماً 

ورزمام مجٔم٦م زمٔمض أوم٣ًمم ايمٗمرآن  .ٝمٗم٥م َمـ إطم٣ٌمرأٞمف ٓ يتقصمف إلم إٞم٘م٣مر ايمِمٖم٥م َمع أَّنام دم احلٗم

هم١مٞمؽ يمق  ()زم٣ميمِم٣مهم٣مت صٖم٣مً أو  زم٣ميمٝمقم اظمقفمقد)أو  (ظمجٝمدزم٣ميمٗمرآن ا)ىم٣ميمٗمًؿ  ،زمكم هذيـ اخلػميـ

وأن  َمقفمقداً  أن هلؿ يقَم٣مً  ،أن هذا ايمٗمرآن جمٝمد :تكميغمهذه إوم٣ًمم يمرأي٦م همٝمٜم٣م مجٙمتكم طمضمٙمٙم٦م 

مم٣م يٛمتٌف اخلِمؿ إلٞم٘م٣مره همت٣مرة يٌمف اخلْم٣مب إلم ايمٛمٌل اظمالئ٘م٥م ص٣مهمقن ىم٣ميمٔمٌٝمد هم١من ىم٣من ذيمؽ 

وسم٣مرة يذف صمقاب ايمٗمًؿ ايمذي  (ٞمؽ ظمـ اظمرؽمٙمكمإ ،يس وايمٗمرآن احل٘مٝمؿ) :سمٔم٣ملم ىمٗمقيمف

. يمٝم٘مال جيد .يمٝم٣ٌمدرهؿ زم٘مالم آطمر َم٠ميد ظم٣م ضمذف ،وي٘متٖمل زم٣مظمٗمًؿ زمف ،ي٘مقن مجٙم٥م طمػمي٥م

همرص٥م يمٙمًامع  كءٝمِّ ن ايمٗمًؿ هبذا َيٟموىم ،ٞمُم٣مء إلم اخلػم همٝمٛم٣مزع همٝمفاخلِمؿ همرص٥م يمتحقيؾ اإل

 :ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم واٞمتٓم٣مر اجلقاب همٝمٜمجؿ فمٙمٝمف َم٣م ي٠ميد آؽمتدٓل اظمٗمِمقد َمـ ايم٘مالم ايم٣ًمزمؼ

هم٣مىمتٖمك زم٣مجلٚمٙم٥م اإلٞمُم٣مئٝم٥م واصمتٛم٤م  (زمؾ ايمذيـ ىمٖمروا دم فمزة وؾمٗم٣مق ،ايمذىمر يص وايمٗمرآن ذ)

ذىمر د ايمٗمرآن أٞمف ومد ؾمٜم :وىمٟمٞمف ومٝمؾ ،واؽمتٕمٛمك فمٛمٜم٣م زمام ذىمر ودم ايمٗمًؿ َمـ صٖم٥م ايمٗمرآن ،اخلػمي٥م

 .صح٣مهلؿ وٞم

دم بجيبص ىزا األعٌٍة ٌ عزذالي هٍَ ؤٔو ديىنه ؤْ جتّن دالئً هذّذح  ,3

 ،هم١مذا وصمدت دم ايمٗمرآن أَّن٣م ديم٦م فمعم أَمر واضمد َمـ صمٜم٣مت خمتٙمٖم٥م ،ومرب زمٔمّمٜم٣م َمـ زمٔمض

. وم٣مل سمٔم٣ملم دم (يمتكموا ،وايمٌٙمد ،ايمْمقر) ىمام سمرى دم أوم٣ًمم ؽمقر ،وأضم٘مؿ أَمراً  ىم٣مٞم٦م أؾمد أشمراً 

 .وايمًٗمػ اظمرهمقع .وايمٌٝم٦م اظمٔمٚمقر .دم رق َمٛمُمقر .وايمْمقر. وىمت٣مب َمًْمقر) :ؽمقرة ايمْمقر

 .(.َم٣ميمف َمـ داهمع .وايمٌحر اظمًجقر. إن فمذاب رزمؽ يمقاومع

ويمٔمؾ  ،ِـبٌن اٌغٌسح ثإٌٌاْ وضريح خاأللغبَ ؤعيّذ يف اٌزظٌّش ًرٌشْ ىزه ,4

هم١من ايمذي أومًٚم٦م زمف ىمٟمٞمؽ دفمقسمف ىم٣ميمُم٣مهد  ،ايمٗمًؿ َمـ أصٙمح أؽم٣ميمٝم٤م ايم٘مالم يمٙمتِمقير
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همٙمام أراد اهلل سمٔم٣ملم أن يقر فمٛمقان ايمًقرة زمٟميمقان ايمِمقر زمدأه٣م  ،همٟموومٖمتف زمكم يدي اظمخ٣مؿم٤م

ايمث٣موم٤م  "ايمٛمجؿ  "و "ىم٣ميمٗمٙمؿ ايم٘م٣مسم٤م  "صقرة أَمر واضمد  همؼمى أضمٝم٣مٞم٣مً  .زمٟموم٣ًمم طم٣مص٥م

يدة يّمٔمٜم٣م أَمر صم٣مَمع زمٝمٛمٜم٣م وايمري٣مح ايمذاري٣مت وسمٛمٓمر أطمرى إلم صقر فمد ،واخلٝمؾ ايمٔم٣مدي٣مت

ْمقر وايمٌٝم٦م اظمٔمٚمقر أو ىم٣ميمْمقر وايم٘مت٣مب واظمً ،ٛمكم وايمٌٙمد إَمكمٝمىم٣ميمتكم وايمزيتقن وؿمقر ؽم

يمخ وأمهٝم٥م . إ..أو ىم٣ميمُمٚمس وايمٗمٚمر وايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر .ع وايمٌحر اظمًجقرقوايمًٗمػ اظمرهم

 .ايمتٟمشمر هب٣م٣م وٜمٌظمخ٣مؿم٤م فمعم همٜمٚمٜم٣م واإلضم٣مؿم٥م زمجقاٞمايمتِمقير دم فمرض ايمٖم٘مرة وجتٙمٝمتٜم٣م ومحؾ ا

 و ؤعٌٍة احلوزف 7

ويًتدل فمعم اظمحذوف  ،هق أؽمٙمقب ئمتٚمد فمعم ذىمر صمزء َمـ ايم٘مالم وضمذف صمزء َمٛمف

وهق يدل فمعم زمالنم٥م  اظمذىمقر َمـ ايم٘مالم وهذا إؽمٙمقب أىمثر أؽم٣ميمٝم٤م ايمٔمرب اؽمتخداَم٣مً 

 .ايمٔمرب اظمتٚمٝمزة

ذيـ اسمٗمقا َم٣مذا أٞمزل ٞمحق )وومٝمؾ يمٙمو ،ؽمٙمٚمٛم٣م ؽمالَم٣مً  :أي (وم٣ميمقا ؽمالَم٣مً ) :ٞمحقومقيمف سمٔم٣ملم

أي ؽمالم فمٙمٝم٘مؿ أٞمتؿ  (وم٣مل ؽمالم ومقم َمٛم٘مرون)، وٞمحق أٞمزل اهلل طمغماً  :( أيرزم٘مؿ وم٣ميمقا طمغماً 

ٞمحق )وصم٣مء رزمؽ( أي و إٓ زمتٗمدير حمذوف ويمذيمؽ سمًتحٝمؾ صح٥م ايم٘مالم فمٗمالً  ،ومقم َمٛم٘مرون

حل٣مدث وفمعم ٞمف َمـ ؽمامت إ <ٕن احلؼ دل فمعم اؽمتح٣ميم٥م جملء ايم٣ٌمرئ <صم٣مء أَمره زمٚمٔمٛمك فمذازمف

أي زمٚمٗمت٢م ايمٔمٗمقد وزمٚمٗمت٢م فمٜمد  (أَمره وٞمحق: )أوهمقا زم٣ميمٔمٗمقد( و)أوهمقا زمٔمٜمد اهلل ئلأن اجل٣م

ٕن ايمٔمٗمد وايمٔمٜمد ومقٓن ومد دطمال دم ايمقصمقد واٞمٗمّمٝم٣م همال يتِمقر همٝمٜمام وهم٣مء وٓ ٞمٗمض  <اهلل

ٓ أن ٞمحق )هؾ يٛمٓمرون إو ،وإٞمام ايمقهم٣مء وايمٛمٗمض زمٚمٗمتّم٣ممه٣م وَم٣م سمرسم٤م فمٙمٝمٜمام َمـ أضم٘م٣مَمٜمام

أي ىمٔمرض  ()وصمٛم٥م فمروٜم٣م ايمًٚمقات وٞمحق ،أي أَمره زمديمٝمؾ أو يٟميت أَمر رزمؽ (يٟمسمٝمٜمؿ اهلل

وٞمحق  ،رؽمقل َمـ اهلل أي َمـ فمٛمد اهللوىمذيمؽ  - 66 -زمديمٝمؾ ايمتٌميح زمف دم آي٥م احلديد أي٥م 

ودم  ()ووم٣مل ارىمٌقا همٝمٜم٣م زم٣مؽمؿ اهلل جمراه٣م وَمرؽم٣مه٣م( ودم ضمدي٧م )زم٣مؽمٚمؽ ريب وؤم٦م صمٛمٌل

 .ايمتٗمدير ٓ سمٖمتٟم (سمذىمر يقؽمػ تٟم)سم٣مهلل سمٖم
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 بِظاٌجبة اخل
 ٌشاٌفظً اٌضب

 فيُ ادلونَ اٌمشآِٔ

زم٘مثغم َمـ  آين فمعم ضمٗمٝمٗمتف دون أن ي٘مقن َمّمْمٙمٔم٣مً ٚم٘مـ يمٙمٚمرء أن يًتقفم٤م اظمٔمٛمك ايمٗمرٓ ي

َمـ ايمًٜمؾ اظمٚمتٛمع ايمذي يٖمٜمؿ َمٗم٣مصده ايمٔم٣ممل  صحٝمح أن أؽمٙمقب ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ،ايمٔمٙمقم

وهذا ٓ يتٟمسمك إٓ ظمـ يت٣مزمع ومراءة ؽمقر  ،ٔمٛمك ايمٗمرآين يت٣مج إلم ومدرة ممٝمزةإٓ أن همٗمف اظم ،وإَمل

 .ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وآي٣مسمف ومراءة َم٣م زمكم ايمًْمقر

ُ٘مْؿ سَمْٔمِٗمُٙمقَن } ٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه وُمْرآٞم٣ًم فَمَرزمِّٝم٣ًم يَمَٔمٙمَّ زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ* ضمؿ * َوايْم٘مَِت٣مِب اظْمٌُكِِم * إِٞمَّ

ُف دِم ُأمِّ ا  (8 -5 )ايمزطمرف: {يمْ٘مَِت٣مِب يَمَدْيٛم٣َم يَمَٔمقِم  ضَم٘مِٝمؿٌ * َوإِٞمَّ

هلذه يمًقرة ايمٗمرآٞمٝم٥م هق ايمٗم٣مدر فمعم إو٣مءة ايمًقرة داطمٙمٝم٣ًم ضمٝم٧م سمممق  هم٣ميمتحٙمٝمؾ ايمٌٝم٣مين

ٔمٗمدي َمّم٣مَمكم اهلدى َمٛمٜم٣م دم ٞمٖمقؽمٛم٣م فمعم ٞمحق يٗمؼ اظمّمٚمقن ايمتممئمل زمٌٔمديف: ايم

 َمتامزصمكم. َمتقازيكم أو ىمٚمّمٚمقٞمكم لوايمًٙمقىمل، واظمّمٚمقن ايمتثٗمٝمٖم

َمـ طمالل ايمٗمٛم٣مفم٥م وايمرو٣م ايمٗمٙمٌّل اظمثٚمر زهًدا دم ىمّؾ َم٣م يُمٕمؾ فمـ ايمتٙمّذذ زم٣ميمٔمٌقدي٥م يمرب 

ايمٔم٣مظمكم، هم١منَّ يمٙمٚمٔم٣مين ايمٗمرآٞمٝم٥م يمذة سمًتقفم٤م َمـ ايمٖمٜمؿ احلٗمٝمٗمل هلذه اظمٔم٣مين وهل ايمثقاب 

د ي٘مقن س فمعم ايمرنمؿ َمـ أٞمَّف وماحلٗمٝمٗمّل يمإلطمالص دم ىمّؾ ؿم٣مفم٥م مم٣م جئمؾ ذائٗمٜم٣م دم ايمٖمردو

 ي٠مزمف يمف. ٚمريـ َمدهمقفًم٣م زم٣مٕزمقاب ٓئٍذ أؾمٔم٧م أنمػم ذا ؿمِ ٛمٝمضم

إذا صم٣مء ٞمٌم اهلل ) :ريض اهلل فمٛمف اظمٔمٛمك احلٗمٝمٗمل يم٤ًٌم ٞمزول ومقيمف سمٔم٣ملم وومد همٜمؿ أزمق زم٘مر

وهذا هق ايمٖمٜمؿ احلٗمٝمٗمل َمع أٞمف مل يذىمر دم  ،ومد دٞم٣م ............( أن أصمؾ رؽمقل اهلل .وايمٖمتح

 .ايم٘مالم
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 ظبِاٌجبة اخل

 شاثنفظً اٌاٌ

 ِوشفخ ٔلُ اٌمشآْ اٌىشُّ

إذا ىم٣من ايم٘مالم يتٟميمػ َمـ ضمروف وىمٙمامت ومجؾ هم١من ه إفمج٣مز ايمٗمرآن يٟميت َمـ سمقاهمؼ هذه 

همٝمتف زمؾ يًٙمٌٜم٣م إلم ؾمٖم٣م ،احلروف وسمٙمؽ ايم٘مٙمامت واجلٚمؾ زمُم٘مؾ يريض ايمروح وايمٔمٗمؾ وايمٛمٖمس

و ًٌح زمروضمؽ دم ايمٖمّم٣مء أن هم٘مؿ َمـ ايم٘مٙمامت سمٟمه فمٗمٙمؽ أو سمآوَمـ هٛم٣م يٟميت ه إفمج٣مز ايمٗمر

 -أي٥م  - دم ؽمقرة إٞمٌٝم٣مء وايمٗمٌقل هم١مذا ومرأت ومقيمف سمٔم٣ملم ٣مسمريض ٞمٖمًؽ وسمٌٙمغ هب٣م َمٌٙمغ ايمرو

ن ايمذيـ ؽمٌٗم٦م هلؿ َمٛم٣م احلًٛمك أويمئؽ فمٛمٜم٣م َمٌٔمدون ٓ يًٚمٔمقن ضمًٝمًٜم٣م وهؿ همٝمام اؾمتٜم٦م إ)

٣مر َمـ ؽمامع وفمرهم٦م َم٣م َمٔمٛمك احلًٝمس دم ايمٛم (ضمًٝمًٜم٣م)أٞمٖمًٜمؿ طم٣ميمدون( ومتٔمٛم٦م دم ىمٙمٚم٥م 

صقت ايمٛم٣مر ٞمٖمًٜم٣م أدرىم٦م َمدى ومدرة ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين فمعم سمقصٝمؾ اظمٔم٣مين إلم أفمامق ايمٛمٖمس 

 .اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

هق  (وٝمزى)ٝمزى( وفمرهم٦م أن َمٔمٛمك سمٙمؽ إذن هل ومًٚم٥م ِو ) :وإذا أٞم٦م ومرأت ومقيمف سمٔم٣ملم

ْمرة ٞمػ َمٛمٜم٣م ايمٖمصم٣مئرة فمرهم٦م أن أصقات احلروف دم هذه ايم٘مٙمٚم٥م سمٔمػم فمـ َمٔم٣مين اجلقر ايمتل سمٟم

همتت٣مزمع إصقات زمْمريٗم٥م َمٔمٝمٛم٥م فمعم ٞم٤ًم َمٔمٝمٛم٥م زمكم خم٣مرج احلروف اظمختٙمٖم٥م  ايمٌممي٥م ايمًٙمٝمٚم٥م

هق زمالنم٥م ايمٙمٕم٥م ايمْمٌٝمٔمٝم٥م ايمتل طمٙمٗم٦م دم ٞمٖمس اإلٞم٣ًمن ىمذيمؽ ايمٖمقاصؾ ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمتل سمٛمتٜمل هب٣م 

ٛمٖمس آي٣مت ايمٗمرآن َم٣م هل إٓ صقر سم٣مَم٥م يمألزمٔم٣مد ايمتل سمٛمتٜمل هب٣م مجؾ ايمتٛم٣منمؿ ايمتل سمْمرب هل٣م ايم

وهق َم٣م  ،وهذا ئمٛمل أن اهلل سمٔم٣ملم أوصمد دم فمٚمؼ اإلٞم٣ًمن اؽمتج٣مزم٥م يمٙم٘مالم اجلٚمٝمؾ ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

ٞمًٚمٝمف َمٗم٣ميٝمس اجلامل ايمتل أودفمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم دم ايمٔمٗمؾ ايمٌممي وايمتل سمًتجٝم٤م زمنفم٥م جلاميمٝم٥م 

 .ايم٘مٙمٚم٥م وسمٔمٌغمه٣م فمـ اظمٔمٛمك اظمراد

صقت ايمٛمٖمس وصقت )َمـ  كام يتٟمسمي٥م ٓٞمٔم٘م٣مؽم٣مت ايم٘مٙمامت إٞمإن اؽمتج٣مزم٣مت ايمٖمْمرة ايمٌمم

 .ايمذي يتٛم٣منمؿ َمع َم٣م أودفمف اهلل سمٔم٣ملم َمـ َمٗم٣ميٝمس اجلامل (ايمٔمٗمؾ وصقت احلس
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هم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ ذو ومدرة فمعم ايمتٟمشمغم دم احلس ايمٛمٖمز ويمق سمدزمرت أيمٖم٣مظ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم 

َمر ٞمٓمٚمٜم٣م يمرأي٦م ضمرىم٣مهت٣م ايمٌمهمٝم٥م وايمٙمٕمقي٥م جتري جمرى احلروف ٞمٖمًٜم٣م همٝمام هل يمف َمـ أ

وإٞمٛم٣م  ،ايمٖمِم٣مضم٥م زمحٝم٧م ٓ جتده٣م إٓ َم٠مسمٙمٖم٥م َمع أصقات احلروف َم٣ًمووم٥م هل٣م دم ايمٛمٓمؿ ايمتٛم٣منمٚمل

 ،٣مر إذا َم٣م سمٟمَمٙمٛم٣م سمرىمٝم٤م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وٞمٓمؿ ىمٙمامسمف دم ايمقصمقه اظمختٙمٖم٥م ايمتل يتٌمف همٝمٜم٣ميمٛمح

ٛمك شمؿ ي٘مقن هلذا اظمٔمٛمك دم ايمؼمىمٝم٤م َمٔم ،وَم٣م يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمٗمقل دم ىمالم سمرى يم٘مؾ يمٖمظ َمٔمٛمك

صمديدة حتٚمؾ وصمقه ايمتٛمٖمس دم سمٙمقيـ اظمٔم٣مين ىمٟمٞمام رىم٤م هذا  آطمر يّمٝمػ إلم ايمٛمٖمس روضم٣مً 

ويم٘مؿ )ثؾ ايم٘مالم فمعم َمٗم٣مدير ايمٔمٗمقل وايمٗمقى ايمٌممي٥م وأضمقال ايمٔمِمقر اظمٕمٝم٥ٌم وفم٣ٌمرة ومرآٞمٝم٥م َم

حتٚمؾ َمـ آومتِم٣مد دم ايمٙمٖمظ وآسم٣ًمع دم اظمٔم٣مين َم٣م يًحر  (إيم٣ٌمب دم ايمٗمِم٣مص ضمٝم٣مة ي٣م أورم

 .إرواحو ٔمٗمقل وإيم٣ٌمب ويٟمطمذ زم٣ميمٛمٖمقسايم
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 بِظاٌجبة اخل
 بِظاٌفظً اخل

 بهغبص اٌمشآْ اٌىشُّ

 ؤ و روشّف امهغبص/

ؤمػ دم ايمٗمدرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم حم٣مويم٥م اظمٔمجزة واؽمتٚمرار هذا ايمّمٔمػ فمعم سمراطمل ايمزَمـ 

 .وسمٗمدَمف

 /ة و ِظذس امهغبص
ومم٣م اؾمتٚمؾ  ،ايمٌالنم٥م ايمتل مل ئمٜمد َمثٙمٜم٣ميمدرصم٥م ايمٔمٙمٝم٣م َمـ ن َمـ أٞمف دم اآومد صم٣مء إفمج٣مز ايمٗمرو

وَمـ ؽمالَم٥م أيمٖم٣مـمف َمـ ايمتٔمٗمٝمد  ،فمٙمٝمف َمـ ايمٛمٓمؿ ايمٕمري٤م اظمخ٣ميمػ يمٛمٓمؿ ايمٔمرب وٞمثرهؿ

وَمـ همِم٣مضم٥م أيمٖم٣مـمف وايمٌالنم٥م دم َمٔم٣مٞمٝمف وصقرة ٞمٓمٚمف  (ٞمٓمؿ ايمٗمرآن)وَمـ  ،وآؽمت٘مراه

وؽمتتٔمرف  ،ٛم٣م زمٔمّمٜم٣موهذا اإلفمج٣مز يتٟمسمك َمـ فمدة صمقاٞم٤م فمرهم ،واإلفمج٣مز زم٣مق إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

وىم٣من اهلل سمٔم٣ملم أراد أن ي٘مقن يم٘مؾ فمٌم ٞمِمٝمٌف َمـ  ،إصمٝم٣مل فمعم ايم٣ٌمومل دم ىمؾ ايمٔمِمقر

صمقه إفمج٣مز دم وهم١مذا همتُمٛم٣م همٝمام َم٢م َمـ ايمدهقر وصمدٞم٣م أن ايمٔمٙمامء ىمُمٖمقا فمـ  ،َمٔمجزات ومرآٞمف

ايمٌالنم٥م  ايمٛمٓمؿ وايمؼمىمٝم٤م وإؽمٙمقب وايمتٛمٓمغم واظمٗم٣مزمٙم٥م واىمتٛم٣مه ايمروح ايمت٣مرخيٝم٥م ودم وصمقه

 .وأهار ايمقوع ايمٙمٕمقي ايمتل َمرصمٔمٜم٣م إلم اإلزم٣مٞم٥م فمـ ضمٝم٣مة اظمٔمٛمك زمؼمىمٝم٤م ضمل َمـ إيمٖم٣مظ

ودم ضمٗم٣مئٗمف وأضم٘م٣مَمف وذائٔمف وَمقاهمٗم٥م  ،ف وأشمره اإلٞم٣ًمينخيهم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ َمٔمجز دم سم٣مر

ف َمـ ايمْمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمٖمْمرة ايمٌممي٥م وايم٘مقٞمٝم٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م وفمج٣مئ٤م آي٣مت اهلل ايم٘مقٞمٝم٥م وايمقصم

ايمٌٝم٣مين هلذا اإلفمج٣مز وايمتِمقير ايمٖمٛمل ايمٗمرآين يم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م واظمُم٣مهد اظم٣موٝم٥م واحل٣مضة 

وىمٝمػ فمػمت ىمٙمامت ايمٗمرآن  ،واظمًتٗمٌٙمٝم٥م إو٣مهم٥م إلم َمُم٣مهد سمٕمغمات ايم٘مقن وومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥م

اظمٔمجزة أَمر طم٣مرق يمٙمٔم٣مدة َمٗمرون زم٣ميمتحدي ؽم٣ممل فمـ و ايم٘مريؿ فمـ ذيمؽ دم إفمج٣مز ايمٗمرآن

َمٔمجزة و وأىمثر َمٔمجزات زمٛمل إهائٝمؾ ىم٣مٞم٦م ضمًٝم٥م ،ل إَم٣م ضمًٝم٥م وإَم٣م فمٗمٙمٝم٥موه ،اظمٔم٣مرو٥م

ٕن هذه ايمممئم٥م ظم٣م ىم٣مٞم٦م زم٣مومٝم٥م فمعم صٖمح٣مت ايمدهر إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م طمِم٦م  <هذه إَم٥م فمٗمٙمٝم٥م
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: )َم٣م َمـ إٞمٌٝم٣مء ٞمٌل إٓ أفمْمل َم٣م َمثٙمف زم٣مظمٔمجزة ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايم٣ٌمومٝم٥م يمغماه٣م ذوو ايمٌِم٣مئر ىمام وم٣مل 

( همٟمرصمق أن أىمقن أىمثرهؿ سم٣مزمٔم٣مً  أوضم٣مه اهلل إرمَّ  وإٞمام ىم٣من ايمذي أوسمٝمتف وضمٝم٣مً آَمـ فمٙمٝمف ايمٌمم 

 .أطمرصمف ايمٌخ٣مري

همٚمٔمجزات إٞمٌٝم٣مء اٞمٗمرو٦م زم٣مٞمٗمراض أفمِم٣مرهؿ همٙمؿ يُم٣مهده٣م إٓ َمـ ضميه٣م وَمٔمجزة 

دم أؽمٙمقزمف وزمالنمتف  زيمٙمٔم٣مدة وايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمٔمج ٥مآن َمًتٚمرة إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وطم٣مرومايمٗمر

.. .ر إٓ ويٓمٜمر همٝمف رء مم٣م أطمػم زمف أٞمف ؽمٝم٘مقنقهمال يٚمر فمٌم َمـ ايمٔمِم ،ٝم٣ٌمت٣مره زم٣مظمٕموإطمٌ

يدل فمعم صح٥م دفمقاه واظمٔمجزات ايمقاوح٥م اظم٣موٝم٥م ىم٣مٞم٦م ضمًٝم٥م سمُم٣مهد زم٣مٕزمِم٣مر )ىمٛم٣موم٥م 

ٕن < سمُم٣مهد زم٣ميمٌِمغمة همٝم٘مقن َمـ يتٌٔمف ٕصمٙمٜم٣م أىمثر (و)َمٔمجزة ايمٗمرآن (ص٣ميمح وفمِم٣م َمقؽمك

وايمذي يُم٣مهد زمٔمكم ايمٔمٗمؾ زم٣مق يُم٣مهده  ،ٞمٗمراض َمُم٣مهدهايمذي يُم٣مهد زمٔمكم ايمرأس يٛمٗمرض زم٣م

 .ىمؾ َمـ صم٣مء زمٔمد إول َمًتٚمراً 

وٓ طمالف زمكم ايمٔمٗمالء أن ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم َمٔمجز مل يٗمدر واضمد فمعم َمٔم٣مروتف زمٔمد حتدَيؿ 

همٙمقٓ أن  ()وإن أضمد َمـ اظمممىمكم اؽمتج٣مرك همٟمصمره ضمتك يًٚمع ىمالم اهلل :زمذيمؽ وم٣مل سمٔم٣ملم

 :ووم٣مل سمٔم٣ملم ،يٗمػ أَمره فمعم ؽمامفمف وٓ ي٘مقن ضمج٥م إٓ وهق َمٔمجزةؽمامفمف ضمج٥م فمٙمٝمف مل 

 )ووم٣ميمقا يمقٓ أٞمزل فمٙمٝمف آي٣مت َمـ رزمف ومؾ إٞمام أي٣مت فمٛمد اهلل وإٞمام أٞم٣م ٞمذير َمٌكم أو مل ي٘مٖمٜمؿ أٞم٣م

همٟمطمػم أن ايم٘مت٣مب آي٥م َمـ آي٣مسمف ىم٣مف دم ايمدٓيم٥م وم٣مئؿ َمٗم٣مم  (أٞمزيمٛم٣م فمٙمٝمؽ ايم٘مت٣مب يتعم فمٙمٝمٜمؿ

وظم٣م صم٣مء زمف ايمٛمٌل إيمٝمٜمؿ وىم٣مٞمقا أهمِمح ايمٖمِمح٣مء  ،َمـ ؽمقاه َمـ إٞمٌٝم٣مء َمٔمجزات نمغمه وآي٣مت

وَمِم٣مومع اخلْم٣ٌمء وحتداهؿ فمعم أن يٟمسمقا زمٚمثٙمف وأَمٜمٙمٜمؿ ؿمقل ايمًٛمكم همٙمؿ يٗمدروا ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم 

أم يٗمقيمقن ))همٙمٝمٟمسمقا زمحدي٧م َمثٙمف إن ىم٣مٞمقا ص٣مدومكم( شمؿ حتداهؿ زمٔممم ؽمقر َمٛمف دم ومقيمف سمٔم٣ملم: 

مم ؽمقر َمثٙمف َمٖمؼمي٣مت وادفمقا َمـ اؽمتْمٔمتؿ َمـ دون اهلل إن ىمٛمتؿ ص٣مدومكم اهمؼماه ومؾ همٟمسمقا زمٔم

شمؿ حتداهؿ زمًقرة دم ومقيمف )أم يٗمقيمقن اهمؼماه  (هم١من مل يًتجٝمٌقا يم٘مؿ هم٣مفمٙمٚمقا أٞمام أٞمزل زمٔمٙمؿ اهلل

شمؿ ىمرر دم ومقيمف )وإن ىمٛمتؿ دم ري٤م مم٣م ٞمزيمٛم٣م فمعم فمٌدٞم٣م همٟمسمقا  ،أي٥م ..(ومؾ همٟمسمقا زمًقرة َمـ َمثٙمف

 .( أي٥م..َمثٙمفزمًقرة َمـ 

همٙمام فمجزوا فمـ َمٔم٣مروتف واإلسمٝم٣من زمًقرة سمُمٌٜمف فمعم ىمثرة اخلْم٣ٌمء همٝمٜمؿ وايمٌٙمٕم٣مء ٞم٣مدى 

ومؾ يمئـ اصمتٚمٔم٦م اإلٞمس واجلـ فمعم أن يٟمسمقا ) :فمٙمٝمٜمؿ زم١مـمٜم٣مر ايمٔمجز وإفمج٣مز ايمٗمرآن همٗم٣مل
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وومد  ،هذا وهؿ ايمٖمِمح٣مء (ٌٔمض ـمٜمغماً زمٚمثؾ هذا ايمٗمرآن ٓ يٟمسمقن زمٚمثٙمف ويمق ىم٣من زمٔمّمٜمؿ يم

همٙمق ىم٣من دم َمٗمدرهتؿ َمٔم٣مروتف يمٔمديمقا إيمٝمٜم٣م  ،ا أضمرص رء فمعم إؿمٖم٣مء ٞمقره وإطمٖم٣مء أَمرهىم٣مٞمق

 .يمٙمحج٥م ومْمٔم٣مً 

زمؾ فمديمقا إلم ايمٔمٛم٣مد سم٣مرة  ،ومل يٛمٗمؾ فمـ أضمد َمٛمٜمؿ أٞمف ضمدث ٞمٖمًف زمًمء َمـ ذيمؽ وٓ راَمف

 وومد ،وإلم آؽمتٜمزاء أطمرى همت٣مرة وم٣ميمقا ؽمحر وسم٣مرة وم٣ميمقا ؾمٔمر وسم٣مرة وم٣ميمقا أؽم٣مؿمغم إويمكم

 صم٣مء ايمقيمٝمد زمـ اظمٕمغمة إلم ايمٛمٌل همٗمرأ فمٙمٝمف ايمٗمرآن هم٘مٟمٞمف رقَّ ) أطمرج احل٣مىمؿ فمـ ازمـ فم٣ٌمس وم٣مل:

يمٝمٔمْمقىمف هم١مٞمؽ  ي٣م فمؿ إن ومقَمؽ يريدون أن جيٚمٔمقا يمؽ َم٣مًٓ  :يمف همٌٙمغ ذيمؽ أزم٣م صمٜمؾ همٟمسم٣مه همٗم٣مل

يٌٙمغ  ًٓ همٗمؾ همٝمف ومق :وم٣مل ومد فمٙمٚم٦م ومريش أين َمـ أىمثره٣م َم٣مًٓ  :يمتٔمرض ظم٣م ومٌٙمف وم٣مل أسمٝم٦م حمٚمداً 

وَم٣مذا أومقل همقاهلل َم٣م همٝم٘مؿ رصمؾ أفمٙمؿ زم٣ميمُمٔمر َمٛمل وٓ زمرصمزه وٓ  :ٞمؽ ىم٣مره يمف وم٣ملإومقَمؽ 

َمـ هذا وواهلل إن يمٗمقيمف ايمذي يٗمقل  زمٗمِمٝمده وٓ زمٟمؾمٔم٣مر اجلـ واهلل َم٣م يُمٌف ايمذي يٗمقل ؾمٝمئ٣مً 

يمٝمحْمؿ َم٣م  ٞمفإٞمف يمٝمٔمٙمق وٓ ئمعم فمٙمٝمف وإة وإٞمف ظمثٚمر أفماله َمٕمدق أؽمٖمٙمف وضمالوة وإن فمٙمٝمف يمْمالو

هذا ؽمحر  :دفمٛمل ضمتك أهم٘مر همٙمام هم٘مر وم٣مل :ٓ يرى فمٛمؽ ومقَمؽ ضمتك سمٗمقل همٝمف وم٣مل :حتتف وم٣مل

وأضم٘مؿ َم٣م  وطمْمٝم٣ٌمً  أىمثر َم٣م ىم٣مٞم٦م ايمٔمرب ؾم٣مفمراً  وومد زمٔم٧م اهلل حمٚمداً  (ي٠مشمر يٟمشمره فمـ نمغمه

ىم٣مٞم٦م يمٕم٥م وأؾمد َم٣م ىم٣مٞم٦م فمدة همدفم٣م أومِم٣مه٣م وأدٞم٣مه٣م إلم سمقضمٝمد اهلل وسمِمديؼ رؽم٣ميمتف همدفم٣مهؿ 

همٙمام ومْمع ايمٔمذر وأزال ايمُمٌٜم٥م وص٣مر ايمذي يٚمٛمٔمٜمؿ َمـ اإلومرار اهلقى واحلٚمٝم٥م دون  ،زم٣محلج٥م

 .اجلٜمؾ واحلغمة محٙمٜمؿ فمعم ضمٓمٜمؿ زم٣ميمًٝمػ همٛمِم٤م هلؿ احلرب وٞمِمٌقا يمف

 :٣م شم٦ٌم ىمقن ايمٗمرآن َمٔمجزة ٞمٌٝمٛم٣م وصم٤م آهتامم زمٚمٔمرهم٥مظمَّ 

 ط و ًعو امهغبص/
 .ايمذي هق صٖم٥م ايمذاتزفمؿ ومقم أن ايمتحدي وومع زم٣ميم٘مالم ايمٗمديؿ  - 5

 .أٞمف وومع زم٣ميمدال فمعم ايمٗمديؿ وهق إيمٖم٣مظ -6

زفمؿ ايمٛمٓم٣مم أن إفمج٣مزه زم٣ميمٌمهم٥م أي أن اهلل سف ايمٔمرب فمـ َمٔم٣مروتف وؽمٙم٤م  -7

وهذا ومقل هم٣مؽمد  ،هلؿ يم٘مـ فم٣مومٜمؿ أَمر طم٣مرصمل همِم٣مر ىم٣ًمئر اظمٔمجزات فمٗمقهلؿ وىم٣من َمٗمدوراً 

هم١مٞمف يدل فمعم فمجزهؿ َمع زمٗم٣مء  ،أي٥م( ..زمديمٝمؾ ومقيمف سمٔم٣ملم: )ومؾ يمئـ اصمتٚمٔم٦م اإلٞمس واجلـ

ومدرهتؿ ويمق ؽمٙمٌقا ايمٗمدرة مل يٌؼ هلؿ هم٣مئدة ٓصمتامفمٜمؿ ظمٛمزيمتف َمٛمزيم٥م اصمتامع اظمقسمك ويمٝمس فمجز 
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اظمقسمك مم٣م يتٖمؾ زمذىمره هذا َمع أن اإلمج٣مع َمٛمٔمٗمد فمعم إو٣مهم٥م اإلفمج٣مز إلم ايمٗمرآن هم٘مٝمػ ي٘مقن 

٣ملم ضمٝم٧م ؽمٙمٌٜمؿ ايمٗمدرة فمعم اإلسمٝم٣من زمٚمثٙمف زمؾ اظمٔمجز هق اهلل سمٔم ،ويمٝمس همٝمف صٖم٥م إفمج٣مز َمٔمجزاً 

همٝمٙمزم َمـ ايمٗمقل زم٣ميمٌمهم٥م زوال اإلفمج٣مز زمزوال زَم٣من ايمتحدي وطمٙمق ايمٗمرآن َمـ  وأيّم٣مً 

ودم ذيمؽ طمرق إلمج٣مع إَم٥م أن َمٔمجزة ايمرؽمقل ايمٔمٓمٚمك زم٣مومٝم٥م وٓ َمٔمجزة يمف زم٣مومٝم٥م  ،اإلفمج٣مز

 .ؽمقى ايمٗمرآن

 .ٝمقب اظمًتٗمٌٙم٥موم٣مل ومقم وصمف إفمج٣مزه َم٣م همٝمف َمـ اإلطم٣ٌمر فمـ ايمٕم - 8

وم٣مل آطمرون َم٣م سمّمٚمٛمف َمـ اإلطم٣ٌمر فمـ ومِمص إويمكم وؽم٣مئر اظمتٗمدَمكم ضم٘م٣مي٥م َمـ  - 9

 .ؾم٣مهده٣م وضميه٣م

ووم٣مل آطمرون َم٣م سمّمٚمٛمف َمـ اإلطم٣ٌمر فمـ ايمّمامئر َمـ نمغم أن يٓمٜمر ذيمؽ َمٛمٜمؿ زمٗمقل أو  - :

 .هلل()ويٗمقيمقن دم أٞمٖمًٜمؿ يمقٓ ئمذزمٛم٣م ا ()إذ مه٦م ؿم٣مئٖمت٣من َمٛم٘مؿ أن سمٖمُمال :همٔمؾ ىمٗمقيمف

وصمف إفمج٣مزه َم٣م همٝمف َمـ ايمٛمٓمؿ وايمتٟميمٝمػ وايمؼمصٝمػ وأٞمف طم٣مرج فمـ مجٝمع وصمقه ايمٛمٓمؿ  -;

 .اظمٔمت٣مد دم ىمالم ايمٔمرب وَم٣ٌميـ ٕؽم٣ميمٝم٤م طمْم٣مزم٣مهتؿ

 .أن اإلفمج٣مز دم زمٔمض ايمٗمرآن أـمٜمر ودم زمٔمّمف أدق وأنمٚمض - >

 .وصمف اإلفمج٣مز ايمٖمِم٣مضم٥م ونمرازم٥م إؽمٙمقب وايمًالَم٥م َمـ مجٝمع ايمٔمٝمقب -=

إلفمج٣مز راصمع إلم ايمتٟميمٝمػ اخل٣مص زمف ٓ َمْمٙمؼ ايمتٟميمٝمػ زمٟمن افمتديم٦م َمٖمرداسمف وصمف ا -54

 .وزٞم٥م وفمٙم٦م َمرىم٣ٌمسمف َمٔمٛمك زمٟمن يقوع ىمؾ همـ دم َمرسمٌتف ايمٔمٙمٝم٣م دم ايمٙمٖمظ واظمٔمٛمك سمرىمٝم٣ٌمً 

وصمف إفمج٣مزه أٞمف زمٛمٓمٚمف وصح٥م َمٔم٣مٞمٝمف وسمقارم همِم٣مضم٥م أيمٖم٣مـمف وذيمؽ أن اهلل أضم٣مط  -55

هم١مذا سمرسم٦ٌم ايمٙمٖمٓم٥م َمـ ايمٗمرآن فمٙمؿ زم١مضم٣مؿمتف أي يمٖمٓم٥م  ،فمٙمامً وأضم٣مط زم٣ميم٘مالم ىمٙمف  زم٘مؾ رء فمٙمامً 

شمؿ ىمذيمؽ َمـ أول ايمٗمرآن إلم آطمره وىمت٣مب اهلل  ،سمِمٙمح أن سمقم إولم وسمٌكم اظمٔمٛمك زمٔمد اظمٔمٛمك

سمتٌكم يمٛم٣م شمؿ أدير يم٣ًمن ايمٔمرب فمعم يمٖمٓم٥م أضمًـ َمٛمٜم٣م مل يقصمد وٞمحـ  ،سمٔم٣ملم يمق ٞمزفم٦م َمٛمف يمٖمٓم٥م

صمٜمٜم٣م دم َمقاوع ىمام وم٣مَم٦م احلج٥م دم َمٔمجزة َمقؽمك زم٣ميمًحرة فمٙمٝمٛم٣م و كايمػمافم٥م دم أىمثره وخيٖم

هم١من اهلل إٞمام صمٔمؾ َمٔمجزات إٞمٌٝم٣مء زم٣ميمقصمف ايمُمٜمغم أزمرع َم٣م سم٘مقن  ،ودم َمٔمجزة فمٝمًك زم٣مٕؿم٣ٌمء

وىمذيمؽ ايمْم٤م  ،دم زَمـ ايمٛمٌل ايمذي أراد إـمٜم٣مره هم٘م٣من ايمًحر ومد اٞمتٜمك دم َمدة َمقؽمك إلم نم٣ميتف

 .وايمٖمِم٣مضم٥م دم زَمـ حمٚمد ،دم زَمـ فمٝمًك
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وصمف اإلفمج٣مز دم ايمٗمرآن َمـ ضمٝم٧م اؽمتٚمرت ايمٖمِم٣مضم٥م وايمٌالنم٥م همٝمف َمـ مجٝمع أٞمح٣مئٜم٣م  -56

 .ٓ يقصمد يمف همؼمة وٓ يٗمدر فمٙمٝمف أضمد َمـ ايمٌمم وىمالم دم مجٝمٔمف اؽمتٚمراراً 

 .اظمٔمجزة دم ايمٗمرآن سمٔمرف زم٣ميمتٖم٘مر دم فمٙمؿ ايمٌٝم٣من وصمف -57

ًف وايمث٣مين زمٌمف ايمٛم٣مس أن إفمج٣مز ايمٗمرآن ذىمر َمـ وصمٜمكم أضمدمه٣م إفمج٣مز يتٔمٙمؼ زمٛمٖم - 58

هم٣مٕول إَم٣م أن يتٔمٙمؼ زمٖمِم٣مضمتف وزمالنمتف أو زمٚمٔمٛم٣مه أَم٣م اإلفمج٣مز اظمتٔمٙمؼ زمٖمِم٣مضمتف  ،فمـ َمٔم٣مروتف

 )ومرآٞم٣مً  :وزمالنمتف همال يتٔمٙمؼ زمٔمٛمٌمه ايمذي هق ايمٙمٖمظ واظمٔمٛمك هم١من أيمٖم٣مـمف أيمٖم٣مـمٜمؿ وم٣مل سمٔم٣ملم

وإٞمف : )اظمتٗمدَم٥م وم٣مل سمٔم٣ملمَمٛمٜم٣م َمقصمقد دم ايم٘مت٤م  وٓ زمٚمٔم٣مٞمٝمف هم١من ىمثغماً  ،( زمٙم٣ًمن فمريبفمرزمٝم٣مً 

وَم٣م هق دم ايمٗمرآن َمـ اظمٔم٣مرف اإلهلٝم٥م وزمٝم٣من اظمٌدأ واظمٔم٣مد واإلطم٣ٌمر زم٣ميمٕمٝم٤م  (يمٖمل ززمر إويمكم

زمؾ يم٘مقَّن٣م ضم٣مصٙم٥م َمـ نمغم ؽمٌؼ سمٔمٙمٝمؿ  ،هم١مفمج٣مزه يمٝمس زمراصمع إلم ايمٗمرآن َمـ ضمٝم٧م هق ومرآن

زم٣ميمٔمرزمٝم٥م أو  أو زمٕمغمه َمقرداً زم٣ميمٕمٝم٤م ؽمقاء ىم٣من هبذا ايمٛمٓمؿ  وسمٔمٙمؿ وي٘مقن اإلطم٣ٌمر زم٣ميمٕمٝم٤م إطم٣ٌمراً 

زمٙمٕم٥م أطمرى زمٔم٣ٌمرة أو زم١مؾم٣مرة هم١مذن ايمٛمٓمؿ اظمخِمقص صقرة ايمٗمرآن وايمٙمٖمظ واظمٔمٛمك فمٛمٌمه 

 .وزم٣مطمتالف ايمِمقر خيتٙمػ ضم٘مؿ ايمًمء واؽمٚمف ٓ زمٔمٛمٌمه

يتقومػ  اإلفمج٣مز اظمختص زم٣ميمٗمرآن يتٔمٙمؼ زم٣ميمٛمٓمؿ اظمخِمقص وزمٝم٣من ىمقن ايمٛمٓمؿ َمٔمجزاً  -59

وإٞمف ) :وهلذا وم٣مل سمٔم٣ملم ،زمٝم٣من أن هذا ايمٛمٓمؿ خم٣ميمػ يمٛمٓمؿ َم٣م فمداهشمؿ  ،فمعم زمٝم٣من ٞمٓمؿ ايم٘مالم

فمعم أن سمٟميمٝمٖمف يمٝمس فمعم هٝمئ٥م ٞمٓمؿ  يم٘مت٣مب فمزيز ٓ يٟمسمٝمف ايم٣ٌمؿمؾ َمـ زمكم يديف وٓ َمـ طمٙمٖمف( سمٛمٌٝمٜم٣مً 

 .وايمٛمٗمِم٣من ىمح٣ميم٥م ايم٘مت٤م إطمرى يتٔم٣مؿم٣مه ايمٌمم همٝمٚم٘مـ أن يٕمغم زم٣ميمزي٣مدة

ىم٣مؽمتٗم٣مَم٥م ايمقزن سمدرك وٓ يٚم٘مـ وصٖمٜم٣م  ن إفمج٣مز ايمٗمرآن يدرك وٓ يٚم٘مـ وصٖمفإ -:5

ف يمٕمغم ذوي ايمٖمْمرة وىم٣مظمالضم٥م وىمام يدرك ؿمٝم٤م ايمٛمٕمؿ ايمٔم٣مرض هلذا ايمِمقت وٓ يدرك حتِمٝمٙم

 .ل اظمٔم٣مين وايمٌٝم٣من وايمتٚمريـ همٝمٜمامسمٗم٣من فمٙمٚمَ ١مايمًٙمٝمٚم٥م إٓ زم

 م ايمتٟميمٝمػ َمّمٚمٛم٣مً قٞمف صم٣مء زمٟمهمِمح إيمٖم٣مظ دم أضمًـ ٞمٓمٕ <ن ايمٗمرآن إٞمام ص٣مر َمٔمجزاً إ -;5

صح اظمٔم٣مين َمـ سمقضمٝمد هلل سمٔم٣ملم وسمٛمزَيف يمف دم صٖم٣مسمف ودفم٣مء إلم ؿم٣مفمتف وزمٝم٣من يمْمريؼ فم٣ٌمدسمف َمـ أ

وإرؾم٣مد إلم  ،حتٙمٝمؾ وحتريؿ وضمٓمر وإزم٣مضم٥م وَمـ وفمظ وسمٗمقيؿ وأَمر زمٚمٔمروف وَّنل فمـ َمٛم٘مر

أولم  ئ٣مً رء َمٛمٜم٣م َمقؤمف ايمذي ٓ يرى ؾمٝم ىمّؾ  حم٣مؽمـ إطمالق وزصمر فمـ َم٣ًموَي٣م واؤم٣مً 

أطم٣ٌمر ايمٗمرون اظم٣موٝم٥م وَم٣م ٞمزل َمـ  هؿ دم صقرة ايمٔمٗمؾ أَمر أيمٝمؼ زمف َمٛمف َمقدفم٣مً وٓ يتق ،َمٛمف
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 أسمٝم٥م َمـ ايمزَم٣من فمـ ايم٘مقائـ اظمًتٗمٌٙم٥م دم إفمٌم الت اهلل زمٚمـ َم٢م وفم٣مٞمد َمٛمٜمؿ َمٛمٌئ٣مً ٝمَمث

ىمد يمٙمزوم َم٣م دفم٣م أوايمديمٝمؾ واظمديمقل فمٙمٝمف يمٝم٘مقن ذيمؽ دم ذيمؽ زمكم احلج٥م واظمحت٨م يمف و صم٣مَمٔم٣مً 

وَمٔمٙمقم أن اإلسمٝم٣من زمٚمثؾ هذه إَمقر واجلٚمع زمكم  ،ل فمٛمفـ وصمقب َم٣م أَمر زمف وَُّن فمٙمٝمف وإٞم٣ٌمء فم

أؾمت٣مهت٣م ضمتك سمٛمتٓمؿ وسمتًؼ أَمر سمٔمجز فمٛمف ومقى ايمٌمم وٓ سمٌٙمٕمف ومدرهتؿ هم٣مٞمٗمْمع اخلٙمؼ دوٞمف 

شمؿ ص٣مر اظمٔم٣مٞمدون يمف يٗمقيمقن َمرة إٞمف ؾمٔمر  ،وفمجزوا فمـ َمٔم٣مروتف زمٚمثٙمف أو َمٛم٣مومّمتف دم ؾم٘مٙمف

 .فمٛمف نمغم َمٗمدور فمٙمٝمف وَمرة أٞمف ؽمحر ظم٣م رأوه َمٔمجقزاً  ،ظم٣م رأوه َمٛمٓمقَم٣مً 

دم ايمٗمٙمقب وومرفم٣م دم ايمٛمٖمقس يرهٌٜمؿ ويغمهؿ همٙمؿ يتاميم٘مقا أن  وومد ىم٣مٞمقا جيدون يمف وومٔم٣مً 

إن يمف حلالوة وإن فمٙمٝمف يمْمالوة وىم٣مٞمقا َمرة زمجٜمٙمٜمؿ  :ويمذيمؽ وم٣ميمقا ،فمؼمافَٓمـ ا ئمؼمهمقا زمف ٞمقفم٣مً 

َمع فمٙمٚمٜمؿ أن ص٣مضمٌٜمؿ أَمل ويمٝمس  متعم فمٙمٝمف زم٘مرة وأصٝمالً يٗمقيمقن أؽم٣مؿمغم إويمكم اىمتتٌٜم٣م همٜمل 

 .وايمٔمجززمحيسمف َمـ يٚمقم أو ي٘مت٤م دم ٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر ايمتل أوصمٌٜم٣م ايمٔمٛم٣مد واجلٜمؾ 

ذه٤م فمٛمف ايمٛم٣مس وهق صٛمٝمٔمف دم ايمٗمٙمقب وسمٟمشمغمه دم ايمٛمٖمقس  دم إفمج٣مز ايمٗمرآن وصمف ->5

إذا ومرع ايمًٚمع طمٙمص يمف إلم ايمٗمٙم٤م َمـ  وٓ َمٛمثقراً  نمغم ايمٗمرآن َمٛمٓمقَم٣مً  هم١مٞمؽ ٓ سمًٚمع ىمالَم٣مً 

يمق ) :ايمٙمذة واحلالوة دم ضم٣مل وَمـ ايمروفم٥م واظمٜم٣مزم٥م دم ضم٣مل آطمر َم٣م خيٙمص َمٛمف إيمٝمف وم٣مل سمٔم٣ملم

)اهلل ٞمزل أضمًـ  :َمـ طمُمٝم٥م اهلل( ووم٣مل سمٔم٣ملم َمتِمدفم٣مً  أٞمزيمٛم٣م هذا ايمٗمرآن فمعم صمٌؾ يمرأيتف طم٣مؾمٔم٣مً 

 .ـ خيُمقن رهبؿ(َمث٣مين سمٗمُمٔمر َمٛمف صمٙمقد ايمذي َمتُم٣مهب٣مً  احلدي٧م ىمت٣مزم٣مً 

هق ايمرصػ  :هق ايمٌٝم٣من وايمٖمِم٣مضم٥م ووم٣مل آطمرون :هق اإلجي٣مز َمع ايمٌالنم٥م ووم٣مل آطمرون -=5

فمـ صمٛمس ىمالم ايمٔمرب َمـ ايمٛمٓمؿ وايمٛمثر واخلْم٤م  هق ىمقٞمف طم٣مرصم٣مً  :وايمٛمٓمؿ ووم٣مل آطمرون

وايمُمٔمر َمع ىمقن ضمروهمف دم ىمالَمٜمؿ وَمٔم٣مٞمٝمف دم طمْم٣مهبؿ وأيمٖم٣مـمف َمـ صمٛمس ىمٙمامهتؿ وهق زمذاسمف 

ن َمـ اومتٌم فمعم َمٔم٣مٞمٝمف أآطمر َمتٚمٝمز فمـ أصمٛم٣مس طمْم٣مهبؿ ضمتك   ومٌٝمؾ ىمالَمٜمؿ وصمٛمسومٌٝمؾ نمغم

وَمـ اومتٌم فمعم ضمروهمف ونمغم َمٔم٣مٞمٝمف أزمْمؾ هم٣مئدسمف هم٘م٣من دم ذيمؽ  ، ضمروهمف أذه٤م روٞمٗمفونمغمَّ 

هق ىمقن وم٣مرئف ٓ ي٘مؾ وؽم٣مَمٔمف ٓ يٚمؾ وإن سم٘مررت  :ووم٣مل آطمرون ،أزمٙمغ دٓيم٥م فمعم إفمج٣مزه

 .فمٙمٝمف سمالوسمف

هق َم٣م همٝمف َمـ فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م  :ووم٣مل آطمرون ،ٝمف َمـ اإلطم٣ٌمر فمـ إَمقر اظم٣موٝم٥مهق َم٣م هم -64

 .يمٔمٙمقم يْمقل ذضمٜم٣م ويُمؼ ضمٌمه٣م هق ىمقٞمف صم٣مَمٔم٣مً  :ووم٣مل آطمرون ،واحل٘مؿ فمعم إَمقر زم٣ميمٗمْمع
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أن اإلفمج٣مز وومع زمجٚمٝمع َم٣م ؽمٌؼ َمـ إومقال ٓ زم٘مؾ واضمد فمعم اٞمٖمراده هم١مٞمف مجع ذيمؽ  -65

زمؾ ونمغم ذيمؽ مم٣م مل يًٌؼ  ،ضمد َمٛمٜم٣م زمٚمٖمرده َمع اؾمتاميمف فمعم اجلٚمٝمعىمٙمف همال َمٔمٛمك يمٛمًٌتف إلم وا

 .همٚمٛمٜم٣م ايمروفم٥م ايمتل يمف دم ومٙمقب ايم٣ًمَمٔمكم وأؽمامفمٜمؿ ؽمقاء اظمٗمر واجل٣مضمد

دم أؽمامع ايم٣ًمَمٔمكم وفمعم أيمًٛم٥م ايمٗم٣مرئكم وَمٛمٜم٣م مجٔمف  ؿمري٣مً  وَمٛمٜم٣م أٞمف مل يزل وٓ يزال نمّم٣مً 

وَمٛمٜم٣م صمٔمٙمف  ،دم ىمالم ايمٌمم ٓ جيتٚمٔم٣من نم٣ميم٣ٌمً  زمكم صٖمتل اجلزايم٥م وايمٔمذوزم٥م ومه٣م ىم٣مظمتّم٣مديـ

زمٝم٣من يرصمع همٝمف إيمٝمف ىمام فمـ نمغمه وصمٔمؾ نمغمه َمـ ايم٘مت٤م اظمتٗمدَم٥م ومد يت٣مج إلم  آطمر ايم٘مت٤م نمٛمٝم٣مً 

 .(إن هذا ايمٗمرآن يٗمص فمعم زمٛمل إهائٝمؾ أىمثر ايمذي هؿ همٝمف خيتٙمٖمقن) وم٣مل سمٔم٣مل:

ٙمٜم٣م َمـ صمٜم٥م وٌط أٞمقافمٜم٣م دم فمعم وصمقه َمـ اإلفمج٣مز ىمثغمة وحتِمٝم أن ايمٗمرآن َمٛمْمقٍ  -66

 :أرزمٔم٥م وصمقه

ضمًـ سمٟميمٝمٖمف وايمتئ٣مم ىمٙمٚمف وهمِم٣مضمتف ووصمقه إجي٣مزه وزمالنمتف اخل٣مروم٥م فم٣مدة ايمٔمرب  :أوهل٣م

 .ايمذيـ هؿ همرؽم٣من ايم٘مالم وأرزم٣مب هذا ايمُمٟمن

ايمث٣مين: صقرة ٞمٓمٚمف ايمٔمجٝم٤م وإؽمٙمقب ايمٕمري٤م اظمخ٣ميمػ ٕؽم٣ميمٝم٤م ىمالم ايمٔمرب وَمٛمٜم٣مج 

ٝمف ووومٖم٦م فمٙمٝمف َمٗم٣مؿمع آي٣مسمف واٞمتٜم٦م إيمٝمف همقاصؾ ىمٙمامسمف ومل يقصمد ٞمٓمٚمٜم٣م وٞمثره٣م ايمذي صم٣مء فمٙم

وىمؾ واضمد َمـ هذيـ ايمٛمقفمكم اإلجي٣مز وايمٌالنم٥م زمذاهت٣م وإؽمٙمقب  :وم٣مل ،ومٌٙمف وٓ زمٔمده ٞمٓمغم يمف

ايمٕمري٤م زمذاسمف ٞمقع إفمج٣مز فمعم ايمتحٗمٝمؼ مل سمٗمدر ايمٔمرب فمعم اإلسمٝم٣من زمقاضمد َمٛمٜمام إذ ىمؾ واضمد 

ظمـ زفمؿ أن اإلفمج٣مز دم جمٚمقع ايمٌالنم٥م  تٜم٣م وىمالَمٜم٣م طمالهم٣مً طم٣مرج فمـ ومدرهت٣م َم٣ٌميـ يمٖمِم٣مضم

 .وإؽمٙمقب

 .َم٣م اٞمْمقى فمٙمٝمف َمـ اإلطم٣ٌمر زم٣مظمٕمٝم٣ٌمت وَم٣م مل ي٘مـ همقصمد ىمام ورد :ايمث٣ميم٧م

َم٣م أٞمٌٟم زمف َمـ أطم٣ٌمر ايمٗمرون ايم٣ًميمٖم٥م وإَمؿ ايم٣ٌمئدة وايمممائع ايمداشمرة مم٣م ىم٣من ٓ ئمٙمؿ  :ايمرازمع

٣ٌمر أهؾ ايم٘مت٣مب ايمذي ومْمع فمٚمره دم سمٔمٙمؿ ذيمؽ همٝمقرده فمعم َمٛمف ايمٗمِم٥م ايمقاضمدة إٓ ايمٖمذ َمـ أضم

 .ويٟميت زمف فمعم ٞمِمف وهق أَمل ٓ يٗمرأ وٓ ي٘مت٤م ،وصمٜمف

وومد أؽمٙمؿ مج٣مفم٥م فمٛمد ؽمامع آي٣مت َمٛمف ىمام وومع جلٌغم زمـ َمْمٔمؿ أٞمف ؽمٚمع ايمٛمٌل يٗمرأ دم اظمٕمرب 

  ومقيمفإلم (أم طمٙمٗمقا َمـ نمغم رء أم هؿ اخل٣ميمٗمقن)همٙمام زمٙمغ هذه أي٥م:  :زم٣ميمْمقر وم٣مل
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وذيمؽ أول َم٣م وومر اإلؽمالم دم ومٙمٌل وومد َم٣مت مج٣مفم٥م فمٛمد  :ىم٣مد ومٙمٌل يْمغم وم٣مل (اظمًٝمْمرون)

وَمـ وصمقه إفمج٣مزه ىمقٞمف آي٥م زم٣مومٝم٥م ٓ ئمدم َم٣م زمٗمٝم٦م  :ؽمامع آي٣مت َمٛمف أهمردوا زم٣ميمتِمٛمٝمػ شمؿ وم٣مل

وسمف ٘م٣ٌمب فمعم سمالٞمئف ٓ يٚمٙمف وؽم٣مَمٔمف ٓ يٚمجف زمؾ آايمدٞمٝم٣م َمع سم٘مٖمؾ اهلل زمحٖمٓمف وَمٛمٜم٣م أن وم٣مر

وهلذا  ،يزيده ضمالوة وسمرديده يقصم٤م يمف حم٥ٌم ونمغمه َمـ ايم٘مالم ئم٣مدي إذا أفمٝمد ويٚمؾ َمع ايمؼمديد

وصػ ايمٗمرآن زمٟمٞمف ٓ خيٙمؼ فمعم ىمثرة ايمرد وَمٛمٜم٣م مجٔمف يمٔمٙمقم وَمٔم٣مرف مل جيٚمٔمٜم٣م ىمت٣مب َمـ 

 .ايم٘مت٤م وٓ أضم٣مط زمٔمٙمٚمٜم٣م أضمد دم ىمٙمامت ومٙمٝمٙم٥م وأضمرف َمٔمدودة

 د و اٌمذس ادلوغض ِٓ اٌمشآْ/

 :تٙمػ دم ومدر اظمٔمجز َمـ ايمٗمرآناطم

 -ؤٔو ِزوٍك جبّْن اٌمشآْ و 1
 -لظريح َزوٍك امهغبص ثغٌسح ؿٌٍّخ وبٔذ ؤّ و 2

 همٙمٝمٟمسمقا زمحدي٧م َمثٙمف إن ىم٣مٞمقا ص٣مدومكم() :يمٗمقيمف -و ّزوٍك ثمًٍْ اٌمشآْ ًوضريه 3

 .و ثغٌسح ِنو 4
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 بِظاٌجبة اخل
 غبدطاٌفظً اٌ

 ؤعشاس امهغبص اٌمشآِٔ

 ٣مز ايمٗمرآين هذا إؽمٙمقب ايمٗمرآين اظمٔمتٚمد فمعم:َمـ أهار اإلفمج

فمـ ؿمريؼ ايمقصػ واحلقار وصمرس ايم٘مٙمامت  /اٌزظٌّش ثبٌٌٍْ ًاحلشوخ ًامّمبم ,1

دت زمف ايمريح دم يقم َمثؾ ايمذيـ ىمٖمروا زمرهبؿ أفمامهلؿ ىمرَم٣مد اؾمت»يمًٝم٣مق وٞمٕمؿ ايمٔم٣ٌمرات وسمآيمػ ا

 .شرون فمعم رء مم٣م ىمًٌقافم٣مصػ، ٓ يٗمد

واسمؾ فمٙمٝمٜمؿ ٞمٌٟم ايمذي آسمٝمٛم٣مه آي٣مسمٛم٣م هم٣مٞمًٙمخ » /نفغْخ ًادلونٌّخرظٌّش احلبالد اٌ ,2

ويم٘مٛمف أطمٙمد إلم إرض واسمٌع  ،ويمق ؾمئٛم٣م يمرهمٔمٛم٣مه هب٣م ،هم٣مسمٌٔمٝمف ايمُمٝمْم٣من هم٘م٣من َمـ ايمٕم٣مويـ ،َمٛمٜم٣م

 .شهقاه همٚمثٙمف ىمٚمثؾ ايم٘مٙم٤م إن حتٚمؾ فمٙمٝمف يٙمٜم٧م أو سمؼمىمف يٙمٜم٧م

واظم٘م٣مزمرة ايمٔمٚمٝم٣مء ايمتل ٓ  ىمح٣ميم٥م ايمٔمٛم٣مد ايمًخٝمػ سعُ منٌرط بٔغبِٔ ًاػؼ ٌٍوْبْ/ , 3

إٞمام  :َمـ ايمًامء همٓمٙمقا همٝمف ئمرصمقن يمٗم٣ميمقا ويمق همتحٛم٣م فمٙمٝمٜمؿ زم٣مزم٣مً »جيدي َمٔمٜم٣م ضمج٥م وٓ زمره٣من 

 .شؽم٘مرت أزمِم٣مرٞم٣م زمؾ ٞمحـ ومقم َمًحقرون

 ٥محلقادث ايمقاومٔم٥م وإَمث٣مل اظميوزمإلم َمُم٣مهد ايف اٌزظٌّش ادلشخض  إٔو ٍّغب , 4

 .وايمٗمِمص واظمروي٥م

أو حمًقؽم٣مت )وفمعم ايمثالشم٥م  يمٙمٚمٔمٛمقي٣مت وإزمرازه٣م أصم٣ًمَم٣مً / اٌزغغُْ ٔو ٍّغإ بىلب , 5

ضمتك إذا و٣موم٦م فمٙمٝمٜمؿ إرض زمام رضم٦ٌم وو٣موم٦م فمٙمٝمٜمؿ أٞمٖمًٜمؿ وـمٛمقا أن ٓ  ،ايمذيـ طمٙمٖمقا

وٞمٖمقؽمٜمؿ سمّمٝمؼ هبؿ ىمام سمّمٝمؼ إرض  ،هم٣مٕرض سمّمٝمؼ فمٙمٝمٜمؿ (،َمٙمجٟم َمـ اهلل إٓ إيمٝمف

 .أووح وأوومع ضمًٝم٣مً  ويًتحٝمؾ ايمّمٝمؼ اظمٔمٛمقي دم هذا ايمتِمقير وٝمٗم٣مً 

يمٝمٔمػم فمـ إيٗم٣مع ٞمٕمٚمل فمذب صم٣مء  /اٌونبّخ ثبٌزنغْك اٌٍفلِ ًاٌوؼٌُ ًاٌنفغِ ,6

 ،ٞمتٝمج٥م هلذا ايمتٛم٣مؽمؼ ايمٔمّمقي زمكم إنمراض وايمتٛم٣مؽم٤م دم آٞمتٗم٣مل َمـ نمرض إلم نمرض
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هذا  ،وىمذيمؽ فمٛمل ايمٗمرآن زم٣ميمتٛمًٝمؼ ايمٛمٖمز زمكم اخلْمقات اظمتدرصم٥م دم زمٔمض ايمٛمِمقص

)وَمـ آي٣مسمف طمٙمؼ ايمًٚمقات  .ٛم٣مؽمؼ ايمٖمٛمل ايمذي فمٛمل زم٣ميمتِمقير فمٛم٣مي٥م هم٣مئٗم٥مزم٣مإلو٣مهم٥م إلم ايمت

وصقرة   َمـ دازم٥م وهق فمعم مجٔمٜمؿ إذا يُم٣مء ومدير( همِمقرة زم٧م ايمدواباموإرض وَم٣م زم٧م همٝمٜم

ٓ  .دم ؽمٚمقم ومحٝمؿ وـمؾ َمـ يٚمقم .وأصح٣مب ايمُمامل َم٣م أصح٣مب ايمُمامل» ،مجٔمٜم٣م سمٙمتٗمٝم٣من

هم٣ميمًٚمقم واحلٚمٝمؿ وايمٓمؾ ايمذي يمٝمس يمف َمـ ايمٓمؾ  شَمؼمهمكمإَّنؿ ىم٣مٞمقا ومٌؾ ذيمؽ  .زم٣مرد وٓ ىمريؿ

إَّنؿ »صقرة هذا ايمُمٓمػ سمٗم٣مزمؾ صقرة ايمؼمف  شٓ زم٣مرد وٓ ىمريؿ» شَمـ يٚمقم»ٕٞمف  <إٓ اؽمٚمف

 شىم٣مٞمقا ومٌؾ ذيمؽ َمؼمهمكم

همٗمد أفمٖمل ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين َمـ  /بًّب رفٌق ِضاّب اٌنضش ًاٌشوش مجْواجلّن ثني ِضا , 7

وايمتٖمٔمٝمالت ايمت٣مَم٥م همٛم٣مل زمذيمؽ ضمري٥م ايمتٔمٌغم ايم٘م٣مَمٙم٥م فمـ مجٝمع أنمراوف ومٝمقد ايمٗم٣مهمٝم٥م اظمقضمدة 

 .(ايمٔم٣مَم٥م وهم٣مق دم ايمقوم٦م ذاسمف طمِم٣مئص ايمُمٔمر )ايمتٛمٕمٝمؿ ايمداطمقم وايمٖمقاصؾ اظمتٗم٣مرزم٥م

ايمتل طمّمٔم٦م دم َمقوقفمٜم٣م ودم ؿمريٗم٥م فمروٜم٣م وإدارة  /اٌلبىشح اٌمظظْخ , 8

 .ضمقادشمٜم٣م ظمٗمت٢م إنمراض ايمديٛمٝم٥م

 وايمًغم ،وإزمرازه٣م دم صقرة ضمًٝم٥مزىنْخ ًاحلبالد اٌنفغْخ/ رظٌّش ادلوبِٔ اٌ ,9

فمعم ؿمريٗم٥م سمِمقير اظمُم٣مهد ايمْمٌٝمٔمٝم٥م واحلقادث اظم٣موٝم٥م وايمٗمِمص اظمروي٥م وإَمث٣مل ايمٗمِمِمٝم٥م 

وَمُم٣مهد ايمٗمٝم٣مَم٥م وصقر ايمٛمٔمٝمؿ وايمٔمذاب وايمٛمامذج اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٟمَّن٣م ىمٙمٜم٣م ضم٣مضة ؾم٣مطمِم٥م 

 .زم٣ميمتخٝمٝمؾ احلز ايمذي يٖمٜمٚمٜم٣م زم٣محلرىم٥م اظمتخٝمٙم٥م

هم١مٞمٛم٣م ٓ ٞمحس همٝمٜم٣م ادلوبِٔ اٌمشآْٔخ هٍَ ؽبعخ اٌنفظ ؤؽغٓ رمذّش/  حلذس ,11

فمٛمف وٓ  ،زم٘مؾ َمٔمٛمك ي٠مدى ٓ يُمقزمف رء مم٣م هق نمري٤م زمتخٚم٥م اإلهاف وٓ زمٚمخٚمِم٥م ايمتٗمتغم

)وايمذيـ ىمٖمروا أفمامهلؿ ىمناب .يُمذ فمٛمف رء َمـ فمٛم٣مسه٣م إصٙمٝم٥م أوصمز يمٖمظ وأٞمٗم٣مه

ـمٙمامت زمٔمّمٜم٣م همقق زمٔمض إذا  ،ل يٕمُم٣مه َمقج َمـ همقومف ؽمح٣مب. أو ىمٓمٙمامت دم زمحر جل.زمٗمٌٔم٥م

شمؿ  ،أمل سمر أن اهلل أٞمزل َمـ ايمًامء َم٣مء همًٙم٘مف يٛم٣مزمٝمع دم إرض)..( و.أطمرج يده مل ي٘مد يراه٣م

 إن دم ذيمؽ يمذىمرى ٕورم ٔمٙمف ضمْم٣مَم٣مً شمؿ جي أيمقاٞمف شمؿ َيٝم٨م همؼماه َمِمٖمراً  خمتٙمٖم٣مً  خيرج زمف زرفم٣مً 

هق ايمذي طمٙمٗم٘مؿ َمـ سمراب شمؿ َمـ ٞمْمٖم٥م )و( ِمٌح إذا سمٛمٖمسوايمٙمٝمؾ إذا فمًٔمس وايم)و (إيم٣ٌمب

ووصػ ايمٗمرآن ايم٘مثغم  (شمؿ يمتٌٙمٕمقا أؾمدىمؿ شمؿ يمت٘مقٞمقا ؾمٝمقطم٣مً  شمؿ َمـ فمٙمٗم٥م شمؿ خيرصم٘مؿ ؿمٖمالً 
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 وفم٣مً زإذا َمًف ايممم صم إلٞم٣ًمن طمٙمؼ هٙمقفم٣مً إن ا)وصٖم٣مسمف ايمٛمٖمًٝم٥م  فَمـ نمرائز اإلٞم٣ًمن وفمقاؿمٖم

همٗمد أورده٣م ايمٗمرآن  ،دم ايمٛمِمقص ايمٗمرآٞمٝم٥م نمغم ومٙمٝمٙم٥م واظمٔم٣مين آصمتامفمٝم٥م (وإذا َمًف اخلغم َمٛمقفم٣مً 

 .دم َمٔمرض آفمت٣ٌمر وايمٔمٓم٥م وزمٝم٣من فمقاوم٤م ايمٓمٙمؿ وايمٖم٣ًمد واؽمؼمؽم٣مل دم ايمؼمف وايمٛمٔمٝمؿ

وأؾمده٣م إٞمف يٛمتٗمل أزمرز ضمقادشمٜم٣م  ،ؿشّمخ اٌمشآْ يف اٌمظض ؿشّمخ خبطخ ثو , 11

ٓ هم٣مئدة َمٛمٜم٣م وزمجٔمؾ إهم٘م٣مر  ؾ ايمتٖم٣مصٝمؾ ايمزائدة واجلزئٝم٣مت ايمتلٖمٕمصٙم٥م زم٣ميمٔمػمة اظمٗمِمقدة وي

 .ايمتل يريد سمٙمٗمٝمٛمٜم٣م َمتّمٚمٛم٥م همٝمٜم٣م شمٛم٣مي٣م ضمقار صمدل أو طمْم٣مب أو دفم٣مء

يمٝمٛمٗمٙمٜم٣م إلم احلٗمٝمٗم٥م ايمٌٔمٝمدة  /ّوشع ٌنب ادلوبِٔ احلمْمْخ اٌمشّجخ احملْـخ و 12

 .هوَمـ اإلٞم٣ًمن إلم طم٣مؿمر ، َمٌدفمٜم٣ميمالَّن٣مئٝم٥م يًغم زمٛم٣م َمـ ايمْمٌٝمٔمٝم٥م إلما احلٗمٝمٗم٥م

.. َمِمغم .اظمِمغم) يم٥مٟمىمػمى: َمًيت ؤصبسىب اٌمشآْ يف اٌنفظ امٔغبْٔخ ادلوبِٔ اٌ ,13

 همٟمشمرن زمف ٞمٗمٔم٣مً  ،هم٣مظمٕمغمات صٌح٣مً  ، هم٣مظمقري٣مت ومدضم٣مً وايمٔم٣مدي٣مت وٌح٣مً )اإلٞم٣ًمن واحلٝم٣مة( و

أهمال  .وإٞمف حل٤م اخلغم يمُمديد .وإٞمف فمعم ذيمؽ يمُمٜمٝمد .إن اإلٞم٣ًمن يمرزمف يم٘مٛمقد .همقؽمْمـ زمف مجٔم٣مً 

إن ايمٗمرآن زمٔمد أن  (ن رهبؿ هبؿ يقَمئذ خلٌغمإ .وضمِمؾ َم٣م دم ايمِمدور .ٗمٌقرئمٙمؿ إذا زمٔمثر َم٣م دم ايم

اٞمتٜمك َمـ إومرار هم٘مرة اظم٠ًمويمٝم٥م واإليامن زم٣محل٣ًمب دم ضمٝم٣مة أطمرى زم٣ميمٔمقدة إلم ضم٘مؿ اهلل ايمذي 

 .شمؿ ئمٝمده يرؽمؿ اظمٔمٛمك احلٗمٝمٗمل إطمالومل ،يٌدأ اخلٙمؼ

يمٗمٝمؿ احلٝم٣مة هق شمقرة فمعم  صمديداً  ويّمع ٞمٓم٣مَم٣مً ّشعُ احلمْمخ وّب جيت ؤْ رىٌْ  , 14

ايمٛمٓم٣مم ايمٗمديؿ ايمٗم٣مئؿ فمعم سمٗمديؿ ذف ايمٛم٤ًم وصٙم٥م ايمٗمرازم٥م ووصم٣مه٥م اظم٣مل وٞمٖمقذ ايمًٙمْم٣من، 

يٗمقم فمعم أؽم٣مس اظم٠ًمويمٝم٥م وايمٔمٚمؾ ايمٛم٣مهمع يمٙمٚمجتٚمع واإلطمالص هلل  ويًتٌدل زمف ٞمٓم٣مَم٣مً 

٣مل وايمٗمقة وايمًٙمْم٣من واظم٣ًمواة زمكم فم٣ٌمده وإوم٣مَم٥م ايمٔمدل زمٝمٛمٜمؿ وهمٔمؾ اخلغم وايمدفمقة إيمٝمف واخت٣مذ اظم

ومؾ إن ىم٣من آزم٣مؤىمؿ وأزمٛم٣مؤىمؿ ) .وايمٗمٛم٣مفم٥م وؽم٣مئؾ خلدَم٥م ومٝمؿ أفمعم َمٛمٜم٣م وهل احلؼ وايمٔمدل واخلغم

وإطمقاٞم٘مؿ وأزواصم٘مؿ وفمُمغمسم٘مؿ وأَمقال اومؼمهمتٚمقه٣م وجت٣مرة ختُمقن ىم٣ًمده٣م وَم٣ًمىمـ 

واهلل ٓ . همؼمزمِمقا ضمتك يٟميت اهلل زمٟمَمره .سمروقَّن٣م أضم٤م إيمٝم٘مؿ َمـ اهلل ورؽمقيمف وصمٜم٣مد دم ؽمٌٝمٙمف

 .واوح٣مً  هذه أي٥م سمٔمػم فمـ ىمثغم َمـ اظمٔم٣مين ايمتل ؽمٙمػ ذىمره٣م سمٔمٌغماً  (َيدي ايمٗمقم ايمٖم٣مؽمٗمكم

دم مجٝمع اظمجتٚمٔم٣مت وَمذاهٌٜم٣م ِنيب  ًحتذّذ ٌِلفو اٌزوشع ٌمُْ احلْبح , 15

وسمٌكم يمٛم٣م ىمٝمػ أشم٣مر ايمٗمرآن أهؿ َمُم٘مالت اإلٞم٣ًمن وومّم٣مي٣مه ايم٘مػمى ودم  ايمٖمٙمًٖمٝم٥م واخلٙمٗمٝم٥م
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أي٤ًم اإلٞم٣ًمن أن يمـ ٞمجٚمع فمٓم٣مَمف زمعم وم٣مدريـ )٠ًمويمٝم٥م وَمِمغم اإلٞم٣ًمن واحلٝم٣مة َمٗمدَمتٜم٣م اظم

 (.ل أي٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مٟميمٝمٖمجر إَم٣مَمف يً زمؾ يريد اإلٞم٣ًمنفمعم أن ٞمًقى زمٛم٣مٞمف 

وَمـ آيتف اجلقار دم ايمٌحر )جتبًص األٌِس احملٍْخ اٌضِنْخ ؽذًد اٌجْئخ/  , 16

إن دم طمٙمؼ ايمًٚمقات وإرض ( )فمعم ـمٜمرهىم٣مٕفمالم إن يُمٟم يً٘مـ ايمريح همٝمٓمٙمٙمـ رواىمد 

واطمتالف ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر وايمٖمٙمؽ ايمتل جتري دم ايمٌحر زمام يٛمٖمع ايمٛم٣مس وَم٣م أٞمزل اهلل َمـ ايمًامء َمـ 

َم٣مء همٟمضمٝم٣م زمف إرض زمٔمد َمقهت٣م وزم٧م همٝمٜم٣م َمـ ىمؾ دازم٥م وسمٌميػ ايمري٣مح وايمًح٣مب اظمًخر زمكم 

 .(ايمًامء وإرض ٔي٣مت يمٗمقم ئمٗمٙمقن

وإؾمٔم٣مره زمٚم٠ًمويمٝم٥م وحتريره َمـ امٔغبْ ًسثـو خببٌمو/  بّمبف ػّري و17

 .اجلزئٝم٣مت يمٝمًغم دم َم٣ٌمدئ واجت٣مه٣مت وإوم٣مَم٥م ٞمٓم٣مم حلٝم٣مسمف وؽمٙمقىمف
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 بِظاٌجبة اخل
 غبثناٌفظً اٌ

 األداء اٌمشآِٔ

 /روشّف األداء اٌمشآِٔ ,ؤ

رآن وايمٗم ،محؾ اظمٔم٣مين وسمٟمديتٜم٣م زمُم٘مؾ ٞم٣مصمح ٞمٔمٛمل زم٣مٕداء ايمٗمرآين هق ومدرة ايم٘مٙمامت فمعم

 همٜمق ئمػم فمـ أَمقر وخٚم٥م هل٣م َمديمقٓت ،ايم٘مريؿ يٚمت٣مز فمـ نمغمه َمـ ىمالم ايمٌمم زمٚمزاي٣م خمتٙمٖم٥م

ن يٗمدر فمعم اطمؼمافمٜم٣م ىمذيمؽ جتد ايمٛمص ايمٗمرآين ايمقاضمد أفمٓمٝمٚم٥م يًتحٝمؾ فمعم ايمٔمٗمؾ ايمٌممي 

وىمؾ َمديمقل َمٛمٜم٣م يٟمطمذ ضمٗمف َمـ ايمٌٝم٣من وايمٌالنم٥م وايمقوقح  ،َمتٛم٣مؽمٗم٥مو يقي َمديمقٓت َمتٛمقفم٥م

ىمام وأن هذا إداء ايمٗمرآين وم٣مدر  ،ي٘مقن هٛم٣مك اوْمراب دم إداء أو اطمتالط دم ايمتديمٝمؾدون أن 

 أَم٣مم أفمٝمٛمٛم٣م ُمٜمد ضم٣مضاً فمعم اؽمتحّم٣مر اظمُم٣مهد اظمٔمػمة فمـ ايمٗمّمٝم٥م اظمْمروضم٥م همٝمف ىمام يمق ىم٣من اظم

َمٛم٦م أٞمف ٓ ايمف إٓ آ... ضمتك إذا أدرىمف ايمٕمرق وم٣مل .وصم٣موزٞم٣م زمٌٛمل إهائٝمؾ ايمٌحر)وم٣مل سمٔم٣ملم: 

أن )دم َمُمٜمد آطمر  وسمٔمٗمٝم٤م ايمٗمرآن زمٔمد ذيمؽ (ايمذي أَمٛم٦م زمف زمٛمق إهائٝمؾ وأٞم٣م َمـ اظمًٙمٚمكم

 :شمؿ َمت٣مزمٔم٥م ذيمؽ زمٗمقيمف سمٔم٣ملم (َمـ ايمٛم٣مس فمـ آي٣مسمٛم٣م يمٕم٣مهمٙمقن إن ىمثغماً ) :... إلم ومقيمف.وومد فمِمٝم٦م

وىمذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم ضمكم ي٘مرر  (مم٣م سمممىمقنوإٞمٛمل زمريء  ....ومؾ اهلل ةؾمٜم٣مد ومؾ أي رء أىمػم)

ذيمؽ أن مل يؽ رزمؽ ) :إلم ومقيمف سمٔم٣ملم (...... ي٣م َمٔممم اجلـ.ويقم يممهؿ مجٝمٔم٣مً ) :ٓيمتٖم٣مسم٣متا

يمق سمٖمحِمٛم٣م ه٣مسمكم أيتكم ونمغممه٣م َمـ آي٣مت ايمٗمرآن  (َمٜمٙمؽ ايمٗمرى زمٓمٙمؿ وأهٙمٜم٣م نم٣مهمٙمقن

 .ايم٘مريؿ يمقصمدٞم٣م أن َمـ

 /خظبئض األعٌٍة اٌمشآِٔ ,ة

 :يمألؽمٙمقب ايمٗمرآين طمِم٣مئص َمتٔمددة َمٛمٜم٣م

 .دم ايمٙمٖمظايمٗمِمد  - 5

 .اظمٔمٛمك ايمقهم٣مء يٗمؼ - 6
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 مج٣مل.ايمٌٝم٣من َمع اإل -7

 .إومٛم٣مع ايمٔمٗمؾ - 8

 .إَمت٣مع ايمٔم٣مؿمٖم٥م واإلضم٣ًمس - 9

 .طمْم٣مب ايمٔم٣مَم٥م َمـ ايمٛم٣مس واخل٣مص٥م - :
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 بِظاٌجبة اخل
 ضبِٓاٌفظً اٌ

 اٌزوجري اٌمشآِٔ

 /سًهخ اٌزوجري اٌمشآِٔ ,ؤ

ٞمف وأَّنؿ ٓ يٚمٙم٘مقن أٞمٖمًٜمؿ فمـ وم٣مرئٝمف زمروفم٥م زمٝم٣م ث٣مزم٦م أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىم٣من يٟمطمذَمـ ايم

ممىمقن َمـ ايمٔمرب إلم أن يقيمقا زمكم ايمٗمرآن وأؽمامع ايمٛم٣مس. ؽمٔمقا إلم ويمذيمؽ ؽمٔمك اظم ،ؽمامفمف

َّٕنؿ ئمٙمٚمقن أن جمرد وصقيمف إلم ايمًٚمع ُيِْدُث دم ايمٛمٖمس َدوّي٣ًم ه٣مئالً  <أن ٓ يِمؾ إلم إذن

ة فمٛمٝمٖم٥م َٚمُٔمقْا هلوَم٣مَل ايمذوَ }وومد ضم٘مك اهلل فمٛمٜمؿ هذا إؽمٙمقب همٗم٣مل:  ،وِهزَّ ًْ ذا يـ ىَمَٖمُروْا َٓ سَم

ُ٘مْؿ سَمْٕمٙمٌُِقنَ   .[:6]همِمٙم٦م:  {ايمٗمرآن وايمٕمقا همِٝمِف يَمَٔمٙمَّ

ويمٙمٗمرآن  ة دم ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين فمعم ايمرنمؿ َمـ فمداوسمف يمٙمرؽمقل غموومد وم٣مل ايمقيمٝمد زمـ اظمٕم

 ."واهلل إنَّ يمٗمقيمف ضمالوة وإن فمٙمٝمف يمْمالوة وإٞمف يمٝمٔمٙمق وَم٣م ُئمعم فمٙمٝمف":ايم٘مريؿ

 /لظذّخ اٌزوجري اٌمشآِٔ ,ة
سمٔمٌغم همٛمل َمٗمِمقد ىمؾ يمٖمٓم٥م زمؾ ىمؾ ضمرف همٝمف ُوِوَع وؤم٣ًم همٛمٝم٣ًم َمٗمِمقدًا،  إن ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين

زمؾ ُروفمل دم هذا ايمقوع ايمتٔمٌغم  ،ومل سُمراَع دم هذا اظمقوع أي٥م وضمده٣م وٓ ايمًقرة وضمده٣م

 ايمٗمرآين ىمٙمف.

روف اظمٖمردة زمٛمٝم٦م فمعم ذيمؽ احلرف، هم١من يمٗمد اٞمتٌف ايمٗمدَم٣مء إلم أن ايمًقر ايمتل زمدأت زم٣محل

دت دم صقرة )ص( ىمثغمًا دت ايمِم٣مدّي٥م سمرايم٘مٙمامت ايمٗم٣مهمّٝم٥م سمرددت دم ؽمقرة )ق( ىمثغمًا وايم٘مٙمام

س َمـ أٞمَّف سم٘مرر دم ؽمقرة يقٞم" :وأن ؽم٤ٌم زمدء ؽمقرة )يمٗمامن( زمـ )أمل( وؽمقرة يقٞمس زمـ )أيمر(

 قه٣م.ئت٣م ىمٙمٚم٥م وفمممون ىمٙمٚم٥م أو ٞمحايم٘مالم ايمقاومع همٝمٜم٣م ايمراء َم

شمؿ إن ايمٗمرآن يمف طمِمقصٝم٣مت دم اؽمتٔمامل إيمٖم٣مظ: همٗمد اطمتص ىمثغمًا َمـ إيمٖم٣مظ 

 زم٣مؽمتٔمامٓت طم٣مص٥م زمف مم٣م يدل فمعم ايمٗمِمد ايمقاوح دم ايمتٔمٌغم همٚمـ ذيمؽ أٞمف:
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 /خظٌطْخ اٌزوجري اٌمشآِٔ ,ط
اؽمتٔمٚمؾ )ايمري٣مح( ضمٝم٧م وردت دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم اخلغم وايمرمح٥م، واؽمتٔمٚمؾ )ايمريح(  -5

  وايمٔمٗمقزم٣متدم ايممم

إَِذا ىُمٛمُتْؿ دِم }وهق ومقيمف سمٔم٣ملم:  ،ومل يًتٔمٚمؾ ايمريح دم اخلغم إٓ دم َمقؿمـ واضمد أفمٗمٌٜم٣م زم٣ميممم

٣م ِريٌح فَم٣مِصٌػ َوصَمآَءُهُؿ اظمقج َِمـ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣منٍ  ٣م صَمآَءهْتَ ٥ٌٍَم َوهَمِرضُمقْا هِبَ ـَ هِبِؿ زمِِريٍح ؿَمٝمِّ  {ايمٖمٙمؽ َوصَمَرْي

 [ وهل طم٣ممت٥م نمغم محٝمدة.66]يقٞمس: 

ٓ جتد ايمٗمرآن يٙمٖمظ زمف إٓ دم َمقوع آٞمتٗم٣مم زمخالف "وَمـ ذيمؽ ِذىْمُر اظمْمر هم١مٞمؽ  -6

 ايمٕمٝم٧م ايمذي يذىمره ايمٗمرآن دم اخلغم.

وَمـ ذيمؽ َم٣م اطمتص زمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم اؽمتٔمامل ايمٔمٝمقن وإفمكم. همٙمؿ يًتٔمٚمؾ  -7

ة َمقاؿمـ ىمٙمٜم٣م ممايمٔمٝمقن إٓ يمٔمٝمقن اظم٣مء. وومد وردت ىمٙمٚم٥م )ايمٔمٝمقن( دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم فم

ايمذيـ ىَم٣مَٞم٦ْم َأفْمُٝمٛمُُٜمْؿ }دم ضمكم مجع ايمٔمكم ايم٣ٌمسة فمعم أفمكم َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم: زمٚمٔمٛمك فمٝمقن اظم٣مء 

 .[545]ايم٘مٜمػ:  {دِم نِمَْمآٍء فَمـ ِذىْمِري

)أوص( هم٘مؾ َم٣م ورد همٝمف َمـ )وّص( زم٣ميمتُمديد همٜمق دم و وَمـ ذيمؽ اؽمتٔمامل )وص( -8

 د َمـ )أوص( همٜمق دم إَمقر اظم٣مدي٥م.ايمديـ وإَمقر اظمٔمٛمقي٥م، وىمؾ َم٣م ور

)يُم٣مومؼ( ومه٣م يمٕمت٣من: ايمَٖمؽُّ يمٕم٥ُم احلج٣مز واإلدنم٣مم يمٕم٥م و وَمـ ذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم: )يُم٣مّق( -9

ٍب َمـ ضوب  متٝمؿ، هم٣ميمتٔمٌغم ايمٗمرآين هق دم ومٚم٥م إدب وايمٖمـ. هم١مٞمؽ إذا ٞمٓمرت إلم َأيِّ َضْ

أهق ىمت٣مب يمٕم٥م أم ىمت٣مب أدب أم اطمتالف. ٙم٥م يمٝمس همٝمٜم٣م ُٞمٌق  وٓ ايمتٔمٌغم همٝمف وصمدسمف وضمدة َمت٘م٣مَم

ىمت٣مب سممميع أم ىمت٣مب اومتِم٣مد أم ىمت٣مب سمرزمٝم٥م أم ىمت٣مب سم٣مريخ أم ىمت٣مب اصمتامع أم ىمت٣مب ؽمٝم٣مؽم٥م 

 أم ىمت٣مب فمٗم٣مئد أم هق ىمؾ ذيمؽ وهمقق ذيمؽ؟!

 هٌِّْخ ِوبسفو/ ,د
اه فمٙمامء يراه إدي٤ُم َمٔمجزًا ويراه ايمٙمٕمقي َمٔمجزًا، ويراه أرزم٣مب ايمٗم٣مٞمقن وايمتمميع َمٔمجزًا، وير

٥م َمٔمجزًا، ٝمًؽم٣مت ايمٛمٖماآومتِم٣مد َمٔمجزًا، ويراه اظمرزمقن َمٔمجزًا، ويراه فمٙمامء ايمٛمٖمس واظمَْٔمٛمٝمقن زم٣ميمدر

 ويراه فمٙمامء آصمتامع َمٔمجزًا، ويراه اظمِمٙمحقن َمٔمجزًا، ويراه ىمؾ راؽمٍخ دم فمٙمٚمف َمٔمجزًا.
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 بِظاٌجبة اخل
 زبعناٌفظً اٌ

 ثنبء اٌغٌسح اٌمشآْٔخ

وسمٛمٗمًؿ : وضمدة ايمٛمص(وهل ) :رآٞمٝم٥م ايم٘مريٚم٥م فمعم )ايمقضمدة ايمٖمٛمٝم٥م(يٗمقم زمٛم٣مء ايمًقرة ايمٗم

 ايمقضمدة ايمٖمٛمٝم٥م إلم ومًٚمكم:

 .ايمتل سمتّمٚمٛمٜم٣م ايمًقرة ايم٘مريٚم٥م /األفىبس ,ؤ

ايمتل سمقـمػ َمـ أصمؾ إيمٗم٣مء إٞم٣مرة  ًؽذح اٌونبطش اٌٍفلْخ اٌظٌسّخ ًامّمبهْخ/ ,ة

ّمع ٕٞمامط َمتٔمددة َمـ وومد يمقضمظ أن ايمًقر ايم٘مريٚم٥م خت ،فمعم ايمٖم٘مرة ايمتل يتّمٚمٛمٜم٣م ايمٛمص

 :ــايمٌٛم٣مء اظمتٚمثؾ زم

واضمدًا يمتجًٝمد ايمٖم٘مرة،  وسمتّمٚمـ َمقوقفم٣مً و ؤْ اٌغٌسح رزؼّٓ فىشح ًاؽذح،  1

ؽمقرة )ايمٖمٝمؾ( ايمتل سمتّمٚمـ هم٘مرة هل: أن اهلل سمٔم٣ملم يٗمػ زم٣مظمرص٣مد يم٘مؾ َمـ سمًقل يمف  وَمث٣مهل٣م:

 يمتل هزم همٝمٜم٣م ايمٔمدو.ٞمٖمًف ايمتٔمرض يمٙم٘مٔم٥ٌم، وسمتّمٚمـ َمقوقفم٣ًم واضمدًا هق احل٣مدشم٥م ايمٔمً٘مري٥م ا

وَمث٣مهل٣م ؽمقرة )ايم٘مٜمػ( ضمٝم٧م و ؤْ رزؼّٓ ٌِػٌهبد ِزنٌهخ ٌزغغْذ اٌفىشح،  2

ْٞمٝم٣َم}سمتّمٚمـ هم٘مرة  َٝم٣مِة ايمدُّ  .واظمقومػ َمٛمٜم٣م {ِزيٛم٥ََم احْلَ

وَمث٣مهل٣م: ؽمقرة اظمْمٖمٖمكم ايمتل ؤْ اٌغٌسح رزؼّٓ ؤوضش ِٓ فىشح ًؤوضش ِٓ ٌِػٌم،  و 3

ايمًخري٥م َمـ اظم٠مَمٛمكم، اجلزاء : ايمتْمٖمٝمػ، سمتّمٚمـ مجٙم٥م َمقوقفم٣مت ومجٙم٥م أهم٘م٣مر َمثؾ

طمروي. وىمؾ واضمد َمـ هذه اظمقوقفم٣مت يٛمْمقي فمعم هم٘مرة ئمػم فمٛمٜم٣م اظمقوقع ذاسمف. َمـ إُ 

وَم٣ًًٌٌم فمـ  فؾ صمزء َمـ ايمًقرة ئمد ؽم٣ًٌٌم يمالضمٗمإن وضمدة ايمًقرة سمٔمٛمل أن ىم. ضمٝم٧م إؽم٣ٌمب

رة ايمٗمرآٞمٝم٥م ايم٘مريٚم٥م سمٛمًح٤م إن هذه اظمًتقي٣مت َمـ زمٛم٣مء ايمًق ؽم٣مزمٗمف، َمـ طمالل أٞمامط َمتٛمقفم٥م،

فمعم صمزئٝم٣مت ايمًقرة أيّم٣ًم، أي أن أي٥م ايمقاضمدة حتٚمؾ اخلِم٣مئص ايمٌٛم٣مئٝم٥م ٞمٖمًٜم٣م ايمتل حلٓمٛم٣مه٣م، 

وإن أيتكم همِم٣مفمدًا حتٚمؾ ايمًٚم٥م ذاهت٣م، وإن اظمٗمْمع َمـ ايمًقرة يٚمؾ ايمًٚم٥م ذاهت٣م أيّم٣ًم، وأن 

 ٜم٣م حتٚمؾ ايمًٚم٥م ذاهت٣م.ايمٗمًؿ َمـ ايمًقرة يٚمؾ ايمًٚم٥م ذاهت٣م أيّم٣ًم، وأن ايمًقرة زمٟمىمٚمٙم
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 بِظاٌجبة اخل
 وبششاٌفظً اٌ

 اٌفبطٍخ اٌمشآْٔخ

 روشّفيب/ ,ؤ
 /فبٌفبطٍخ اٌمشآْٔخ

ىمت٣مب همِمٙم٦م ) :ويمٔمٙمٜم٣م َمٟمطمقذة َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم ،هل ايم٘مٙمٚم٥م ايمتل ختتؿ هب٣م أي٥م َمـ ايمٗمرآن

وهذا ٕن  ،ويزداد ووقضمف صمالء وومقة ،هب٣م يتؿ زمٝم٣من اظمٔمٛمك( ويمٗمقم ئمٚمٙمقن فمرزمٝم٣مً  آي٣مسمف ومرآٞم٣مً 

يمٗم٣ميمقا يمقٓ همِمٙم٦م  أفمجٚمٝم٣مً  ويمق صمٔمٙمٛم٣مه ومرآٞم٣مً ) :وم٣مل سمٔم٣ملم ،ايمتٖمِمٝمؾ همٝمف سمقوٝمح وصمالء وزمٝم٣من

ويتؿ هب٣م ايمٛمٕمؿ اظمقومع يممي٥م همٛمراه٣م أىمثر  ،همت٘مٚمؾ َمـ َمٔمٛم٣مه٣م ،وسمٛمزل ايمٖم٣مصٙم٥م َمـ آيتٜم٣م (ف....آي٣مسم

ؿ ٞمٖمًف: وايمٔمرب إذا وسمٙمؽ هل احلروف ايمْمٌٝمٔمٝم٥م دم ايمتٛمٕمٝم ،َم٣م سمٛمتٜمل زم٣ميمٛمقن واظمٝمؿ وضمروف اظمد

 .سمرٞمٚمقا يٙمحٗمقن إيمػ وايمٝم٣مء وايمٛمقن

 وْف رإرِ اٌفبطٍخ يف اٌمشآْ اٌىشُّ/ ,ة
نمغم ٞم٣مهمرة وٓ ومٙمٗمٙم٥م يتٔمٙمؼ  ،سمٟميت ايمٖم٣مصٙم٥م دم ايمٗمرآن َمًتٗمرة دم ومراره٣م، َمْمٚمئٛم٥م دم َمقؤمٜم٣م

ٜمل هم ،زمحٝم٧م يمق ؿمرضم٦م ٓطمتؾ اظمٔمٛمك واوْمرب ايمٖمٜمؿ ،سم٣مَم٣مً  َمٔمٛم٣مه٣م زمٚمٔمٛمك أي٥م ىمٙمٜم٣م سمٔمٙمٗم٣مً 

هم٣مٔي٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م زمٛم٣مء ومد أضم٘مٚم٦م يمٌٛم٣مسمف، وٞمًٗم٦م أسمؿ  ،َمـ َمٔمٛمك أي٥م سم٠مدي دم َم٘م٣مَّن٣م صمزءاً 

 .أو سمٛمٌق فمـ َمقؤمٜم٣م ،ٓ حتس همٝمٜم٣م زم٘مٙمٚم٥م سمّمٝمؼ زمٚم٘م٣مَّن٣م ،سمٛمًٝمؼ

 دًس اٌفبطٍخ اٌمشآْٔخ/ ,ط
 وَم٣م هق زمٗمقل ؾم٣مفمر ومٙمٝمالً ) :وم٣مل سمٔم٣ملم دم وصػ ايمٗمرآن ،ودور ايمٖم٣مصٙم٥م يًٜمؿ دم هذا ايمٌٛم٣مء

 "سم٠مَمٛمقن  "صم٣مءت هم٣مصٙم٥م أي٥م إولم ىمٙمٚم٥م  (َم٣م سمذىمرون وٓ زمٗمقل ىم٣مهـ ومٙمٝمالً  ،سم٠مَمٛمقنَم٣م 

 ـ:همتؿ هبذا ايمتٙمقيـ ايمتٛمٕمٝمؿ يممي٥م وطمتؿ أي٥م إولم زم ،"سمذىمرون "وهم٣مصٙم٥م أي٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

واظمالئ٘م٥م  ،أٞمزيمف زمٔمٙمٚمف) :وَمثٙمقا يمف زمٗمقيمف سمٔم٣ملم -رد ايمٔمجز فمعم ايمِمدر( ) ٛمفَمو. (سم٠مَمٛمقن)

ويمٗمد اؽمتٜمزئ زمرؽمؾ َمـ ومٌٙمؽ همح٣مق زم٣ميمذيـ ؽمخروا ) :وومقيمف (وىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمداً  ،يُمٜمدون
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اٞمٓمر ىمٝمػ همّمٙمٛم٣م زمٔمّمٜمؿ فمعم زمٔمض ويممطمرة أىمػم : )وومقيمف سمٔم٣ملم (َمٛمٜمؿ َم٣م ىم٣مٞمقا زمف يًتٜمزئقن

 ،سم٣مَم٣مً  ؾمٌٜمف َم٣م يدل فمعم ايمتح٣مم ايمٖم٣مصٙم٥م زم٣مٔي٥م ايمتح٣مَم٣مً و ودم ذيمؽ (درصم٣مت وأىمػم سمٖمّمٝمالً 

ٓ دم  ،ويم٘مـ ايمٗمرآن يٟميت زمٕمغمه٣م ،يمٖم٣مصٙم٥م زمٔمٝمٛمٜم٣م ئٔمض إضمٝم٣من أن أي٥م هتٝمّ ويم٘مـ رزمام ـمـ دم زم

هذه  ،ص٥ميمتتؿ يمٙمٛمص ٞمٕمٚمٝمتف اخل٣م -ؽمٌٝمؾ َمرافم٣مة ؽم٣مئر ايمٖمقاصؾ ايم٣ًمزمٗم٥م وايمالضمٗم٥م دم ايمًقرة 

 ،وهل٣م أشمره٣م ايمتٛمٕمٝمٚمل دم ٞمٓمؿ ايم٘مالم ،ايمٖمقاصؾ هل٣م ومٝمٚمتٜم٣م دم إمت٣مم اظمٔمٛمك وإضم٘م٣مم زمٛم٣مء أي٥م

 .ن همٝمف هذه ايمتٛمٕمٝمٚمٝم٥م اظم٠مشمرةوأؽمٙمقب ايمٗمرآ

ىمام دم  ،ضمتك سمتحد ايمٖم٣مصٙمت٣من دم ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م ،وومد يُمتد ايمتٗم٣مرب ايمتٛمٕمٝمٚمل دم ايمٖمقاصؾ

 شمؿ إن فمٙمٝمٛم٣م .ؿهبإن إيمٝمٛم٣م إي٣م) :قيمفووم (،وأىمقاب َمقوقفم٥م ،همٝمٜم٣م هر َمرهمقفم٥م) :ومقيمف سمٔم٣ملم

صؾ أي٣مت، همٚمثاًل يٗمقل همٗمد سمرى أٞمف َمرة يٗمدم ىمٙمٚم٥م وَمرة ي٠مطمره٣م اٞمًج٣مَم٣ًم َمع همقا( ضم٣ًمهبؿ

[ زمتٗمديؿ َمقؽمك >8 -;8]ايمُمٔمراء:  {وَم٣ميُمقْا آََمٛم٣َّم زمَِربِّ ايمٔم٣مظمكم * َربِّ َمقؽمك َوَه٣مُرونَ }َمرة: 

فمعم ه٣مرون، همٝمجٔمؾ يم٘مٚم٥م )ه٣مرون( َّن٣مي٥م ايمٖم٣مصٙم٥م اٞمًج٣مَم٣ًم َمع ايمٖمقاصؾ ايم٣ًمزمٗم٥م وايمالضمٗم٥م، 

[ زمتٗمديؿ ه٣مرون وصمٔمؾ )َمقؽمك( 4;]ؿمف:  {وم٣ميمقا آََمٛم٣َّم زمَِربِّ َه٣مُروَن وَمقؽمك}وَمرة يٗمقل: 

وومد سمرى أٞمف  ة ؿمف.رٕن إيمػ همٝمٜم٣م هل ايمتل سمٛم٣مؽم٤م همقاصؾ أي دم ؽمق <َّن٣مي٥م ايمٖم٣مصٙم٥م

يذف ؾمٝمئ٣مً َمـ ايم٘مٙمؿ يمتٛمًجؿ َمع همقاصؾ أي، إذ يمق أزمٗمك اظمحذوف مل يٛمًجؿ، وذيمؽ ٞمحق 

َٚمُٔمقَٞمُ٘مْؿ إِْذ سَمْدفُمقَن * َأْو َيٛمَٖمٔمُ }ومقيمف سمٔم٣ملم:  ًْ ونَ وَم٣مَل َهْؾ َي [ 7; -6;]ايمُمٔمراء:  {قَٞمُ٘مْؿ َأْو َيُيُّ

 .إذ إصؾ: )أو ييوٞم٘مؿ( َمٗم٣مزمؾ: )يٛمٖمٔمقٞم٘مؿ(

َوإِن }وذيمؽ ٞمحق ومقيمف سمٔم٣ملم:  ،همٝمجٔمؾ دم َّن٣مي٥م ىمؾ آي٥م َم٣م يٛمًجؿ َمقؽمٝمٗمٝم٣ًم َمع أطمقاهت٣م

٣مرٌ  ُِمقَه٣م إِنَّ اإلٞم٣ًمن يَمٓمَُٙمقٌم ىَمٖمَّ وْا ٞمِْٔمَٚم٦َم اهلل َٓ حُتْ وْا }يمف: [ وومق78]إزمراهٝمؿ:  {سَمُٔمدُّ َوإِن سَمُٔمدُّ

ضِمٝمؿٌ  ُِمقَهآ إِنَّ اهلل يَمَٕمُٖمقٌر رَّ [ همٟمٞم٦م سمرى أن أيتكم َمتُم٣مهبت٣من إٓ دم >5]ايمٛمحؾ:  {ٞمِْٔمَٚم٥َم اهلل َٓ حُتْ

طمقاسمؿ أي، وومد سمرى أٞمف يّمع ىمٙمٚم٥م دم َم٘م٣من ويّمع نمغمه٣م دم َم٘م٣من آطمر يٌدو ؾمٌٝمٜم٣مً 

ْك زم٣مهلل هَمَٗمِد اهمؼمى إشِْماًم فَمٓمِٝمامً }: زم٣مظمقوع إول جتٛم٣ًٌم يمٙمت٘مرار، وذيمؽ ٞمحق ومقيمف سمٔم٣ملم  {َوََمـ ُيمْمِ

ْك زم٣مهلل هَمَٗمْد َوؾَّ َوالًَٓ }[ وومقيمف دم َم٘م٣من آطمر َمـ ايمًقرة ٞمٖمًٜم٣م: >8]ايمٛم٣ًمء:  َوََمـ ُيمْمِ

 .َمرافم٣مة يمالٞمًج٣مم ايمٛمٕمٚمل .[:55]ايمٛم٣ًمء:  {زَمِٔمٝمداً 
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ٓ فمعم ضم٣ًمب َمٗمت٢م يمٗمد سمٌكم أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٓ ئمٛمل زم٣ميمٖم٣مصٙم٥م فمعم ضم٣ًمب اظمٔمٛمك و

ٜم٣م طمقاسمؿ همٝم همٝمٜم٣م اظمٔمٛمك وايمًٝم٣مق واجلرس وَمرافمٝم٣مً  ٝم٣مً همٜمق خيت٣مر ايمٖم٣مصٙم٥م َمرافم ،ايمًٝم٣مقاحل٣مل و

همٝمٜم٣م فمٚمقم  همٝمٜم٣م ىمؾ إَمقر ايمتٔمٌغمي٥م وايمٖمٛمٝم٥م إطمرى، زمؾ َمرافمٝم٣مً  ٝم٣مً أي وصمق ايمًقرة وَمرافم

ايمًقرة يم٤ًٌم َم٣م،  ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين وهمقاصٙمف، زمحٝم٧م سمدرك أٞمف اطمت٣مر هذه ايمٖم٣مصٙم٥م دم هذه

ٗمف زمْمريٗم٥م  ًَّ واطمت٣مر نمغمه٣م أو ؾمٌٝمٜم٣مً هب٣م دم ؽمقرة أطمرى يم٤ًٌم دفم٣م إيمٝمف. ومجع زمكم ىمؾ ذيمؽ وَٞم

همٛمٝم٥م دم نم٣مي٥م ايمروفم٥م واجلامل ضمتك ىمٟمٞمؽ حتس أَّن٣م صم٣مءت زمِمقرة ؿمٌٝمٔمٝم٥م نمغم َمٗمِمقدة، َمع أَّن٣م 

 .دم أفمعم درصم٣مت ايمٖمـ
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 بِظاٌجبة اخل
 بدُ هششاٌفظً احل
 اًًال شوش ظ عغوبًاٌمشآْ اٌىشُّ ٌْ

 /روشّف اٌغغن ,ؤ
 قل وآؽمتج٣مزم٥م دم ايمٛمٖمس همرضم٣مً هق صقت احلامم اظمتٛم٣منمؿ ايمذي يقومع ايمٗمٌ :ايمًجع دم ايمٙمٕم٥م

 .وهق دم إدب سمقاهمؼ آطمر ايم٘مٙمامت َمـ اجلٚمؾ ايمٛمثري٥م ،٣مً ٞموضمز

 /فنْخ اٌغغن ,ة
حل٣مهمؾ فمعم َمر ويمٗمد ىم٣من ايمًجع ايمٖمٛمل ؽمٚم٥م مجٝمٙم٥م زم٣مرزة يمٌٔمض ايمٛمِمقص اظمتٖمردة دم أدزمٛم٣م ا

إذ ىم٣مٞم٦م ايمٔمِمقر اظمتٟمطمرة ومد أؽم٣مءت إيمٝمف  .ايمٔمِمقر وايمذي مل ي٘مـ يٖمؾ هبذا ايمًجع سم٘مٙمٖم٣مً 

هم١من ذيمؽ مل يْمٖمئ زمريؼ إصٝمؾ َمـ إٞمت٣مصمف دم ؽم٣ميمػ ايمٔمٜمقد ومل  ،ظمجٝمئف فمعم ٞمحق َمت٘مٙمػ

 .يذه٤م َمتٔم٥م اظمتذوومكم يمٖمٛمف ايمتٛمٕمٝمٚمل

يمذيمؽ وٚمـ  .همٓم٥م َمـ أؽم٣ميمٝم٤م ايمؼمؽمؾوومد زمٗمل ايم٘مالم اظمًجقع فمعم هذا ايمٛمحق أفمٛمل زم٣محل٣م

 وَمقؽمٝمٗم٣مه. فوزٞمف وىم٣من أدٞمك إلم ايمُمٔمر زم١مضم٘م٣مم َمٗم٣مؿمٔممل يتح يمٙم٘مالم اظمْمٙمؼ إذ  َمـ ايمٌٗم٣مء طمْم٣مً 

وهق دم ضمٗمٝمٗم٥م أَمره  ،و مل ي٘مـ ايمًجع اظمْمٌقع جمرد ضمٙمٝم٥م يمٖمٓمٝم٥م سمٗمػ فمٛمد ايمُم٘مؾ وضمده

سمرمج٥م ذات إي٣مء  ويؼمصمؿ فمٛمٜم٣م ،فمٚمؾ وصمداين أديب صدى ٕضم٣مؽمٝمس ضمٝم٥م يزيد دم جتٙمٝمتٜم٣م

وٓ يًؼميح  ،يزيد دم اإلهمِم٣مح فمـ اظمُم٣مفمر ضوري٣مً  وهلذا ىم٣من ايمًجع اظمْمٌقع فمٚمالً  .وسمٟمشمغم

ح٤ًم زمؾ ٕٞمف ص٣مدف َمـ ٕذٞمف هم ٕن دم ذيمؽ إَمت٣مفم٣مً  ي<ٗم٣مرئ يمٙمٖم٣مصٙم٥م اجلٝمدة وايمٗمْمع ايمٗمقايم

 .ٞمٖمًف هزة

 /اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌغغن ,ط
وايمذي يثٌتف زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم  .ٖمحؿ واحلج٣مج اظمٙمجؿوايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمٝمداٞمف َمٝمدان ايمٛمٗم٣مش اظم

 :زمحؼ أن ايمًجع اظمْمٌقع يٗمٛمع ويًتٚمٝمؾ: يٗمٛمع زم٣مظمٛمْمؼ اجل٣مد وايمرأي ايمٛم٣مهمذ واحلج٣مج ايمٛم٣مصع
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وإن ـمٜمر يمٛم٣م أٞمف يُم٣مزمف  وايمٗمرآن ايم٘مريؿ ،َم٥م اظمٛمًٗم٥م واإليٗم٣مع اظم٠مشمرءويًتٚمٝمؾ زم٣ميمتِمقير اجلٜمد واظمال

قل اهلل فمز وصمؾ إلم وم واؽمتٚمع َمٔمل ،أؽمٙمقب طم٣مص زمف اف يٌٗمك ذهمقاصٙمف ايمٗمرآٞمٝم٥م إٓ أٞم ايمًجع دم

أأٞمتؿ ختٙمٗمقٞمف أم ٞمحـ  ،أهمرأيتؿ َم٣م متٛمقن ،ٞمحـ طمٙمٗمٛم٣مىمؿ همٙمقٓ سمِمدومقن» :دم ؽمقرة ايمقاومٔم٥م

ٓ  فمعم أن ٞمٌدل أَمث٣ميم٘مؿ وٞمٛمُمئ٘مؿ دم َم٣م ،ومدرٞم٣م زمٝمٛم٘مؿ اظمقت وَم٣م ٞمحـ زمٚمًٌقومكم ٞمحـ .اخل٣ميمٗمقن

أم ٞمحـ  ٞمفأأٞمتؿ سمزرفمق ،أهمرأيتؿ َم٣م حترشمقن ، همٙمقٓ سمذىمرونويمٗمد فمٙمٚمتؿ ايمٛمُمٟمة إولم ،سمٔمٚمٙمقن

أهمرأيتؿ اظم٣مء  ،زمؾ ٞمحـ حمروَمقن ،إٞم٣م ظمٕمرَمقن ،همٓمٙمتؿ سمٖم٘مٜمقن جلٔمٙمٛم٣مه ضمْم٣مَم٣مً  ٣مءيمق ٞمُم ،ايمزارفمقن

 ،همٙمقٓ سمُم٘مرون صمٔمٙمٛم٣مه أصم٣مصم٣مً  ٣مءيمق ٞمُم ،أأٞمتؿ أٞمزيمتٚمقه َمـ اظمزن أم ٞمحـ اظمٛمزيمقن ،ايمذي سمممزمقن

 ٞمحـ صمٔمٙمٛم٣مه٣م سمذىمرة وَمتٔم٣مً  ،قنئأٞمتؿ أٞمُمٟمسمؿ ؾمجرهت٣م أم ٞمحـ اظمٛمُمأ ،رونأرأيتؿ ايمٛم٣مر ايمتل سمق

إٞمف  ،ٞمف يمٗمًؿ يمق سمٔمٚمٙمقن فمٓمٝمؿإو ،ومًؿ زمٚمقاومع ايمٛمجقمأهمًٌح زم٣مؽمؿ رزمؽ ايمٔمٓمٝمؿ همال  ،يمٙمٚمٗمقيـ

 .شٓ يٚمًف إٓ اظمْمٜمرون سمٛمزيؾ َمـ رب ايمٔم٣مظمكم ،دم ىمت٣مب َم٘مٛمقن ،يمٗمرآن ىمريؿ

ووايمد وَم٣م  ،وأٞم٦م ضمؾ هبذا ايمٌٙمد ،ٓ أومًؿ هبذا ايمٌٙمد» :أو إلم ومقيمف سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ايمٌٙمد

 ،يمٌداً  يٗمقل أهٙم٘م٦م َم٣مًٓ  ،أي٤ًم أن يمـ يٗمدر فمٙمٝمف أضمد ،يمٗمد طمٙمٗمٛم٣م اإلٞم٣ًمن دم ىمٌد ،ويمد

همال اومتحؿ  ،ديٛم٣مه ايمٛمجديـوه ،و ؾمٖمتكم ٣مً ويم٣ًمٞم ،أي٤ًم أن مل يره أضمد أمل ٞمجٔمؾ يمف فمٝمٛمكم

ذا  أو َمً٘مٝمٛم٣مً ٥م يتٝمام ذا َمٗمرزم ،٥مذي َمًٕمٌإؿمٔم٣مم دم يقم أو  ،٥مهمؽ رومٌ ،٥موَم٣م أدراك َم٣م ايمٔمٗمٌ ،٥مايمٔمٗمٌ

 ،أويمئؽ أصح٣مب اظمٝمٚمٛم٥م ،شمؿ ىم٣من َمـ ايمذيـ آَمٛمقا وسمقاصقا زم٣ميمِمػم وسمقاصقا زم٣مظمرمح٥م ،٥مَمؼمزم

يمتتٟمىمد َمـ أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  شفمٙمٝمٜمؿ ٞم٣مر َم٠مصدة ،وايمذيـ ىمٖمروا زمآي٣مسمٛم٣م هؿ أصح٣مب اظمُمٟمَم٥م

 .نمغم َمًجقع

ـ ضوري ٓ زيٛم٥م ؾم٘مٙمٝم٥م، وأٞمف يٗمدم َمـ أيمقان احلج٣مج وإذا شم٦ٌم أن ايمًجع اظمْمٌقع هم

إٓ أٞمف أؽمٙمقب زمممي ٓ يداين أؽمٙمقب ايمٗمرآن  واإلومٛم٣مع ومدر َم٣م يتٝمح َمـ همٛمقن ايمٌٜمج٥م واإلَمت٣مع

 ،َمـ أؽم٣ميمٝم٤م ىمالَمٜمؿ يم٘م٣من نمغم طم٣مرج ايم٘مريؿ وٓ يٚم٘مـ يمف أن يُم٣مهبف ويمق ىم٣من ايمٗمرآن ؽمجٔم٣مً 

 .همٝمٜم٣م مل يٗمع زمذيمؽ إفمج٣مز ويمق ىم٣من داطمالً 

 /اٌفٌاطً اٌزنغّْْخ يف اٌمشآْ اٌىشُّ ,د
 وهدوءاً  وفمٛمٖم٣مً  .. ؾمدة ويمٝمٛم٣مً .وايمٖمقاصؾ ايمتٛمٕمٝمٚمٝم٥م ايمتل خيتٙمػ صمرؽمٜم٣م وسمتٛمقع ٞمػماهت٣م

سمٟميت زمح٤ًم اظمقوقع ايمذي سمٔم٣مجلف أي٣مت وايمِمقر ايمتل سمرؽمٚمٜم٣م هذه  وومٌماً  وؿمقًٓ  ومت٣موصم٣مً 
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زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ  ،فمعم اظمّمٚمقنأو ايمُم٘مؾ  ،ايمٖمقاصؾ سمٟميت دون أن حتٝمػ ايمٖم٣مصٙم٥م فمعم اظمٔمٛمك

وايمتٛم٣منمؿ ايمذي ورد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ خيتٙمػ فمـ ايمًجع. وهذه ايمًقر ايمٗمرآٞمٝم٥م زمكم  .ذيمؽ مت٣مَم٣مً 

وايمٗمٚمر إذا  .وايمُمٚمس ووح٣مه٣م) :سمقوح هذا ايمذي ٞمٗمقل وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ايمُمٚمس ،أيديٛم٣م

وٞمٖمس  .ؿمح٣مه٣مَم٣م و وإرض .٣موايمًامء وَم٣م زمٛم٣مه .وايمٙمٝمؾ إذا يٕمُم٣مه٣م .وايمٛمٜم٣مر إذا صماله٣م .سماله٣م

٣مه٣م ىمذزم٦م شمٚمقد وومد طم٣مب َمـ دؽّم  .٣مه٣مزىمّ  ـهمٙمح َمأومد  .٣م همجقره٣م وسمٗمقاه٣مٚمٜمٟمهلهم .وَم٣م ؽمقاه٣م

همدَمدم  .هم٘مذزمقه همٔمٗمروه٣م .همٗم٣مل هلؿ رؽمقل اهلل ٞم٣موم٥م اهلل وؽمٗمٝم٣مه٣م .إذ اٞمٌٔمث٦م أؾمٗم٣مه٣م .زمْمٕمقاه٣م

 ٝمٛم٥م دم ايمٛمٖمس دون أن ختؾَّ ٞمٕمٚمٝم٥م سمٌٔم٧م ايمْمٚمٟمٞم (وٓ خي٣مف فمٗم٣ٌمه٣م .اه٣مفمٙمٝمٜمؿ رهبؿ زمذٞمٌٜمؿ همًقّ 

 .زم٣مظمٔمٛمك

 /اخلظبئض اٌفنْخ ٌٍنض اٌمشآِٔ ,ىو
واخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمٛمص ايمٗمرآين سمٗمتيض أن يم٘مؾ َمقوقع ضمٙمٝم٥م يمٖمٓمٝم٥م سمٛم٣مؽمٌف ومد ٓ سمٛم٣مؽم٤م 

ذيمؽ  إن ايمٖم٣مصٙم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م يمٝم٦ًم زيٛم٥م ي٠ميت هب٣م زمحٝم٧م ي٘مقن اظمٔمٛمك سم٣مزمٔم٣م يمٙمٖمظو آطمر َمقوقفم٣مً 

سمٛم٣مؽمٌف ايمٖم٣مصٙم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ٕداء إضم٘م٣مم ايمتممئمٝم٥م ايمدومٝمٗم٥م فمعم ٞمحق أن ايمْمقيؾ َمـ ايم٘مالم ومد ٓ 

زمٚمٗمدار َم٣م ي٠مدي  ،وايمٌٝم٣من اظمالئؿ ،ضمٝم٧م سمٌٗمك ايمٖم٣مصٙم٥م احلٙمٝم٥م اظمٛم٣مؽم٥ٌم ،َم٣م صم٣مءت أي٣مت اظمدٞمٝم٥م

وايمزراي٥م زم٣مٕصٛم٣مم  ،وذىمر اجلٛم٥م وايمٛم٣مر ،وايمقفمد وايمقفمٝمد ،هذا ايمدور دم ايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م

وَمـ هٛم٣م ىمثر هذا  .......ِمص ايمت٣مرخيٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مٕٞمٌٝم٣مء ايم٣ًمزمٗمكموهد ايمٗم ،وإوشم٣من

ىمام ٓضمٓمٛم٣م ذيمؽ دم هذه أي٣مت اظم٘مٝم٥م همٙم٘مؾ َمٛمحك  ،إؽمٙمقب دم أي٣مت اظم٘مٝم٥م دون اظمدٞمٝم٥م

ٕن ايمٛمٕمٚمٝم٥م ٓ سمٟميت فمعم وسمغمة واضمدة إٓ إذا احتد ايمٕمرض  <إيٗم٣مفمف ويم٘مؾ ضمدي٧م ٞمػمة وٞمٕمؿ

 .وسمٗمرن اظمثٝمؾ زم٣مظمثٝمؾ ،سمٛمْمؼ زم٣ميمتالؤم وايمتج٣مٞمسهمقاهمؼ ايمثقب اجلًؿ َمقاهمٗم٥م 
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 بِظاٌجبة اخل
 ضبِٔ هششاٌفظً اٌ

 اٌوشثْخ األدة ًاٌٍغخ اٌٍغخ اٌمشآْٔخ ًرإصريىب يف

يٗمِمد زم٣مٕدب دم فمٌم صدر اإلؽمالم ايمٛمت٣مج ايمثٗم٣مدم  /ؤصش امع َ يف رـٌس األدة ,ؤ

إلم آطمر أي٣مم اخلٙمٖم٣مء  ل حمٚمد وإديب َمـ يمٕم٥م وأدب وؾمٔمر وٞمثر طمالل ايمٖمؼمة َمـ زمٔمث٥م ايمٛمٌ

 .هـ 84وايمذي يٛمتٜمل زمٚمٗمتؾ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م فم٣مم  ،ايمراؾمديـ

وهق ٞمزول ايمٗمرآن  ،سمٔمرو٦م هذه احلٗم٥ٌم َمـ ايمزَمـ ٕومقى َم٠مشمر يٚم٘مـ يمألدب أن يتٟمشمر زمفو

 .وزمٔمث٥م ايمٛمٌل 

 /اٌمشآْ اٌىشُّ /ؤًالً

ظم٣م ىم٣من  <نم٥م اإلٞمس واجلـى اهلل زمف زمالحتدَّ  ،ايمٗمرآن هق ىمالم اهلل وَمٔمجزة ايمٛمٌل  -5

 .ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م يت٣ٌمهقن زم٣ميمٌٝم٣من وايمٌالنم٥م

ويمذا فمٛمدَم٣م ؽمٚمٔمقه أىمػموه وفمجزوا فمـ أن يردوه  .همٗمد حتدى اهلل ايمٔمرب أن يٟمسمقا زمٚمثٙمف -6

أو ؽمجع  ،أو همٔمؾ ؽم٣مضمر ،إٞمف ؾمٔمر ؾم٣مفمر :إلم ٞمقع َمـ أٞمقاع ايم٘مالم اظمٔمروهم٥م همٗم٣ميمقا َمّمْمرزمكم

 .ىم٣مهـ

ٞمف ٞمقع َمـ هذه إٞمقاع ايمتل سمُمؼمك دم همتٛم٥م ايمٔمٗمؾ ديمٝمؾ فمعم همٔمٙمف ايمٗمقي وصٖمٜمؿ إي٣مه زمٟم -7

ؽمقاء ىم٣مٞمقا َمـ أٞمِم٣مره أم ىم٣مٞمقا َمـ  ،هم٘م٣من يروع ؽم٣مَمٔمٝمف ويٟمطمذ زمٚمج٣مَمع ومٙمقهبؿ .دم ٞمٖمقؽمٜمؿ

ضمٝم٧م  ،وأىمػم ؾم٣مهد فمعم هذا َم٣م وم٣ميمف ايمقيمٝمد زمـ اظمٕمغمة زمٔمد ؽمامفمف آي ايمٗمرآن ايم٘مريؿ .؟أفمدائف

واهلل يمٗمد ؽمٚمٔم٦م َمـ حمٚمد ىمالَم٣مً َم٣م هق َمـ ىمالم اإلٞمس ": همٗم٣مل هلؿسمقصمف إلم ٞمٖمر َمـ ومريش 

وإٞمف  ،وإن أؽمٖمٙمف ظمٕمدق ،وإن أفماله ظمثٚمر ،وإن يمف حلالوة وإن فمٙمٝمف يمْمالوة ،وٓ َمـ ىمالم اجلـ

فمجز ايمٔمرب  ،ٓ ؾمؽ أٞمف أضمس أن هذا ايم٘مالم ٞمٚمط َمٔمجز زمٌٝم٣مٞمف وزمالنمتف "ئمٙمق وٓ ُئمعم فمٙمٝمف 

 .ى اهلل ايمٔمربوزمٌالنم٥م ايمٗمرآن حتدَّ  .فمـ َمٔم٣مروتف فمجزًا سم٣مَم٣مً 
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اإلطم٣ٌمر فمـ ايمٕمٝمٌٝم٣مت  :هٛم٣مك وصمقه أطمرى إلفمج٣مز ايمٗمرآن مل يٗمع همٝمٜم٣م ايمتحدي وهل -8

ىمام ـمٜمر دم هذا ايمٔمٌم وصمف صمديد وهق َم٣م  ،واإلطم٣ٌمر فمـ إَمؿ اظم٣موٝم٥م ،وإَمقر اظمًتٗمٌٙمٝم٥م

 .م يمذىمره٣مويم٘مؾ َمـ هذه ايمقصمقه أَمثٙم٥م ٓ يتًع اظمٗم٣م ،يًٚمك زم٣مإلفمج٣مز ايمٔمٙمٚمل

 /ؤصش اٌمشآْ يف اٌٍغخ ًاألدة
مجع ايمٔمرب فمعم هلج٥م ومريش ايمتل ىم٣مٞم٦م سمًقد ايمٗم٣ٌمئؾ ايمُماميمٝم٥م دم اجل٣مهٙمٝم٥م ؽمٝم٣مدة نمغم  -5

همٔمٚمؾ  .أَم٣م وم٣ٌمئٙمٜمؿ همتت٘مٙمؿ زمٙمٜمج٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م ،همٗمد ىم٣من ايمُمٔمراء هؿ ايمذيـ يًتخدَمقَّن٣م <سم٣مَم٥م

 .ايمٗمرؾمٝم٥مايمٗمرآن فمعم سمٗمري٤م هذه ايمٙمٜمج٣مت واؽمت٘مامل ؽمٝم٣مدة ايمٙمٜمج٥م 

إذ . وصمٔمٙمٜم٣م يمٕم٥م ضمٝم٥م طم٣ميمدة ،وٞمممه٣م دم أومْم٣مر إرض ،ضمٖمظ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ايمّمٝم٣مع -6

 .ايمٔمِمقر ىم٣مٞم٦م سمالوسمف همرو٣ًم َم٘متقزم٣مً فمعم ىمؾ َمًٙمؿ دم َمُم٣مرق إرض وَمٕم٣مرهب٣م فمعم َمر

وٓ  ،همٟمضمؾ دم ايمٙمٕم٥م َمٔم٣مين مل سمٔمرهمٜم٣م ايمٔمرب .يمف َمّمٚمقٞمف اجلديد ،اإلؽمالم ديـ ؽماموي -7

ايمٖمروم٣من وايم٘مٖمر  :َمثؾ ،ىمٝمٖمٝم٥م ايمتٔمٌغم فمٛمٜم٣م إٓ زم٣مٕيمٖم٣مظ ايمتل ازمتدأه٣م ايمٗمرآن ازمتداءً  ىم٣مٞم٦م سمٔمرف

 .ونمغمه٣م ،واإليامن وايمٛمٖم٣مق وايمِمقم وايمِمالة وايمزىم٣مة وايمتٝمٚمؿ وايمرىمقع وايمًجقد

ىمٔمٙمؿ ايمٗمراءات  :فمٙمقم ىمثغمة اؾمتٗمٜم٣م ايمٔمٙمامء َمٛمف خلدَمتفايم٘مريؿ سم٘مقٞم٦م ضمقل ايمٗمرآن  -8

مم٣م هٝمٟم زمٗمقة  .وفمٙمؿ ايمٖمٗمف وأصقيمف ،وٞمحق ايمٗمرآن وإفمرازمف وزمالنمتف وايمتٖمًغم وأؽم٣ٌمب ايمٛمزول

 .يمٛمٜمّم٥م ايمٔمرب ايمٔمٙمٚمٝم٥م

وصمٔمؾ هل٣م أؽمٙمقزم٣ًم صمزًٓ واوح٣مً  ،ب ايمٗمرآن ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م َمـ احلقؾمٝم٥م وايمٕمري٤مهذ   -9

هم٣ميمٗمرآن هق ايمذي ازمتدع هذا إؽمٙمقب ايمًٜمؾ اظمٚمتٛمع  .ومري٣ًٌم َمـ إهمٜم٣مم ويمف روٞمؼ وؿمالوة

 .إؽمامع وإهمقاه وايمٗمٙمقبايمذي سمٙمذه 

همام سمًتْمٝمع َمٜمام أوسمٝم٦م َمـ  ، ايمٔمٗمقل وأفمجز ايمٌٙمٕم٣مءأيمٖم٣مظ ايمٗمرآن هل٣م ٞمًؼ زمالنمل ضمغمَّ  -:

وفمعم هذه ايمٌالنم٥م وم٣مم  .زمالنم٥م أن سمًتٌدل زم٘مٙمٚم٥م واضمدة َمـ ايمٗمرآن ىمٙمٚم٥ًم َمثٙمٜمـ٣م دم زمالنمتٜم٣م

 هم٣مضمتذاه اخلْم٣ٌمء وايم٘مت٣مب وايمُمٔمراء ،فمٚمقد إدب ايمٔمريب َمٛمذ ـمٜمقره

ٗمد رافمك يمٕم٣مت همآن ايم٘مريؿ ٞمزل زمٙمٕم٥م ومريش فمعم أن ايمٗمر ومد أمجٔمقا ايمٔمٙمامء وإذا ىم٣من -;

ايمٔمرب إطمرى ايمتل واهمٗم٦م يمٕم٥م ومريش دم أداء اظمٔم٣مين ايمٗمرآٞمٝم٥م واحل٘مؿ اظمٟمطمقذة َمـ ٞمزول 

ايمٗمرآن زمٙمٕم٥م ومريش سمقضمٝمد ايمٔمرب فمعم يمٕم٥م واضمدة وصمٔمؾ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٕم٥م ديٛمٝم٥م ذات زمٔمد 
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وايمٕم٣مي٥م َمـ َمرافم٣مة  (وإٞمف يمذىمر يمؽ ويمٗمقَمؽ) :ظمٗمِمقد َمـ ومقيمف سمٔم٣ملموهذا هق ا ،ضمّم٣مري

ايمٙمٕم٣مت إطمرى ايمتديمٝمؾ فمعم أمهٝم٥م همروع ايمٔمرب ويمٕم٣مهتؿ وومدرهت٣م فمعم أداء اظمٔم٣مين ايمٗمرآٞمٝم٥م 

 .وسمقاهمٗمٜم٣م َمع يمٕم٥م ومريش
يمٕم٥م زمٛمل ؽمٔمد زمـ )وومد ىم٣من َمـ ايمٙمٕم٣مت ايمتل ٞمزيم٦م هب٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ نمغم يمٕم٥م ومريش  ->

يمٕم٥م ) ()يمٕم٥م هذيؾ (يمٕم٥م طمزافم٥م) (يمٕم٥م شمٗمٝمػ) (يمٕم٥م ٞمٌم زمـ َمٔم٣موي٥م) (صمُمؿ زمـ زم٘مر يمٕم٥م) (زم٘مر

 .(يمٕم٥م و٥ٌم) (يمٕم٥م أؽمد) (ىمٛم٣مٞم٥م

 :إين سمدزمرت ايمقصمقه ايمتل ختتٙمػ زمف يمٕم٣مت ايمٔمرب همقصمدهت٣م ؽمٌٔم٥م :ووم٣مل زمٔمض ايمٔمٙمامء -=

 .(ىم٣محلقت زم٣ميمًٚمؽ)إزمدال يمٖمظ زمٙمٖمظ  -أ

 .(ايمت٣مزمقه -ىم٣ميمت٣مزمقت )إزمدال ضمرف زمحرف  -ب

 -)أهمٙمؿ يٝمٟمس  (ؽمٙم٤م شمقب زيد -ؽمٙم٤م زيد شمقزمف )ٗمديؿ وسمٟمطمغم زم٣ميم٘مٙمٚم٥م أو زم٣محلرف سم -ج

 .(أهمٙمؿ يٟميس

 .(َمري٥م دم سمؽ همال()ؽمٙمْم٣مٞمٝمف -يمٝمف  َم٣م)٣مٞمف ِمٗمٞمزي٣مدة ضمرف أو  -د

ٌـ )اطمتالف ضمرىم٣مت ايمٌٛم٣مء  -هـ ًَ ( -همال حت ـّ ٌ
ًِ  .همال حت

 .َم٣م هذا زممٌم( -َم٣م هذا زمممًا )اطمتالف اإلفمراب  -و

 .(وهذا دم ايمٙمحـ وايمتزيكم)إلَماليم٥م ايمتٖمخٝمؿ وا -ز

تٕمرزم٥م دم ًوهل ضمًٛم٥م دم ايمٙمٖمظ َم (زم٣ميمٕمرائ٤م)ودم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أيمٖم٣مظ سمًٚمك  -54

همٜمل َمـ يمٕم٣مت َمتٖمروم٥م ىمام وفمّد ايمٔمٙمامء أىمثر َمـ َمئ٥م  يمٖمٓم٥م أو سمزيد ومٙمٝمالً  (44;)ايمتٟمويؾ زمٙمٕم٦م 

 ،ن وايمٔمػمان وايمٗمٌطيمٖمٓم٥م سمرصمع إلم يمٕم٣مت ايمٖمرس وايمروم وايمٛمٌط واحلٌُم٥م وايمػمزمر وايمني٣م

ايمديـ  -ايمث٣ٌمت )/ وصمٜم٣ًم  ;5ىمٙمٖمظ اهلدى همٝمف /  (ٛمٓم٣مئرايمقصمقه وايم)سمًٚمك  وصمدوا همٝمف أيمٖم٣مـم٣مً 

 .(ايمروح -ايمٖمتٛم٥م  -ايمًقء  - ايمرمح٥م -ايمِمالة )وىمذيمؽ أيمٖم٣مظ  (ايمدفم٣مء -

ر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٚمٖمردات ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م همِمٖم٣مه٣م َمـ أىمداره٣م وأصمراه٣م دم وومد أشمَّ  -55

فمعم زمقاؿمـ أهاره٣م وصقره٣م زم٣محلٗمٝمٗم٥م وأٞمْمٗمٜم٣م زم٣مظمج٣مز وؿم٣موفمٜم٣م دم سمٗمٙم٤م  َمٓم٣مهره٣م

 .إؽم٣ميمٝم٤م وحتقل ايمؼماىمٝم٤م وؿمٌع ايم٘مثغم َمـ ؾمٔمره٣م وىمالَمٜم٣م زمْم٣مزمع ايمروفم٥م واجلامل
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 غبدطاٌجبة اٌ
 ؟وْف ٔززًق اٌمشآْ اٌىشُّ
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 غبدطٌجبة اٌا
 اٌفظً األًي

 اٌمشآْ اٌىشُّ ًاألدة

أن ختْمق طمْمقة  -فمٌم صدر اإلؽمالم -قصم٥م إدزمٝم٥م دم هذا ايمٔمٌم يمٗمد اؽمتْم٣مفم٦م اظم -5

وذيمؽ زمٖمّمؾ هذا آٞمٗمالب ايمٖم٘مري  وإديب )ايمٛمثر ايمٖمٛمل( واؽمٔم٥م دم َمّمامر ايمرومل ايمٖم٘مري

وايمذي يتٚمثؾ زم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ إذ ىم٣مٞم٦م إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م أدٞمك  ،اخلْمغم ايمذي أضمدشمف ـمٜمقر اإلؽمالم

ايم٘مريؿ َمأل هذا ايمٖمراغ زمام محٙمف َمـ أهم٘م٣مر صمديدة َمألت  همٙمام صم٣مء ايمٗمرآن ،إلم اجلدب ايمٖم٘مري

 فمعم ايمٔمرب ضمٝم٣مهتؿ وسمٖمتح٦م أَم٣مم ايمٖم٘مر ايمٔمريب ٞمقاهمذ صمديدة يْمؾ َمٛمٜم٣م فمعم فم٣ممل ايمٖم٘مر وآهم٣مومف.

وَمـ ايمْمٌٝمٔمل أن يٛمٔم٘مس َمدى هذا ايمٕمٛمك ايمٖم٘مري دم أيمقان احلرىم٣مت إدزمٝم٥م وآي٥م ذيمؽ ايمُمٔمر 

همام ىم٣مد  ،ٞمُمتؿ َمـ سمٙمؽ احلرىم٣مت فمٚمؼ ايمتٟمشمغم ايمٗمرآينهم١مٞمٛم٣م  ،واخلْم٣مزم٥م وهمٛمقن ايم٘مالم إطمرى

تعم فمعم أؽمامع ايمٔمرب ضمتك وَم٣م ىم٣مد ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يُ  ،اإلؽمالم يًٌط ـمٙمف فمعم إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م

َمـ اخلِم٣مئص  وَمـ اظمحٗمؼ أن ىمثغماً  ،واوح ايمًامت إؽمالَمٝم٣مً  اىمت٦ًٌم هذه احلرىم٥م ؿم٣مزمٔم٣مً 

 ..٥م َمِمدره٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ٦م دم احلرىم٣مت إدزمٝمايمٖمٛمٝم٥م وإدزمٝم٥م ايمتل جتٙمّ 

ذع يمٙمٚمًٙمٚمكم  ديٛمٝم٣مً  زم٣مفمت٣ٌمره ىمت٣مزم٣مً  دم هذا ايمتٟمشمغم َمزدوصم٣مً  همٗمد أويت ايمٗمرآن ٞمٖمقذاً  -6

ويمذيمؽ ىم٣من  أفمجز ايمٖمِمح٣مء زمروفم٥م زمٝم٣مٞمف وزمالنم٥م ٞمٓمٚمف، أدزمٝم٣مً  وزم٣مفمت٣ٌمره أشمراً  ،أضم٘م٣مم ديٛمٜمؿ

يمٗمد رهمٔم٦م  .٣مهمتٜمؿ إولماظمتٟمدزمقن يرصقن أول َم٣م يرصقن فمعم أن جئمٙمقا ىمت٣مب اهلل َم٣مدة شمٗم

. همٗمد ىم٣من يمٙمٗمرآن أشمر ىمٌغم دم سمٕمٝمغم ومٝمٚم٥م .سمٔم٣ميمٝمؿ ايمٗمرآن اظمًتقى ايمٔمٗمقم يمٙمٔمرب إلم درصم٥م ىمػمى

هم٣مرسمٖمٔم٦م ومٝمؿ واٞمخٖمّم٦م ومٝمؿ أطمرى. يمٗمد ضمٗمٗم٦م  ،إؾمٝم٣مء إدزمٝم٥م وإطمالومٝم٥م دم ٞمٓمر ايمٔمرب

 َمًغمة إدب فمػم ايمذي نمغمَّ ذيمؽ اجلق  ،هبذه ايمٛمٗمٙم٥م إلم صمق صمديد ذاً همّ  احلرىم٥م إدزمٝم٥م اٞمتِم٣مراً 

إن ايمٗمرآن ىم٣من رؽم٣ميم٥م أدزمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م رؽم٣ميم٥م  :.. وضمًٌٛم٣م أن ٞمٗمقل.ٓ يٛمٖمد ايمٗمرون وأفمْم٣مه٣م زَخ٣مً 

 .. همقق ايمٙمٕم٥م وآداهب٣م همقق ىمؾ رء.همقق ايمت٣مريخ وأضمداشمف همقق اظمحٙمٝم٥م وايمزَمٛمٝم٥م
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 ْخًاٌـجْو االعزّبهْخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌجْئخ

ٓ ٞمًتْمٝمع همٜمؿ َمٕم٣مزي ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دون آؿمالع فمعم ايمٌٝمئ٥م ايمتل ٞمزل همٝمٜم٣م ايمٗمرآن  -5

ظم٣م يمذيمؽ َمـ إشمر ايمقاوح دم همٜمٚمف َمع يمٖم٦م آٞمت٣ٌمه يمٙمٌٝمئ٥م ايم٘مقٞمٝم٥م ايمتل حتٝمط  <ايم٘مريؿ

 .زم٣مإلٞم٣ًمن

 وإن َمـ وؽم٣مئؾ همٜمؿ ايمٗمرآن ايميوري٥م َمٔمرهم٥م فم٣مدات ايمٔمرب دم أومقاهل٣م وأهمٔم٣مهل٣م وجم٣مري -6

ٕن ايمٗمرآن  <جي٤م فمٙمٝمٛم٣م دراؽم٥م ايمٌٝمئ٥م ايمتل ٞمزل همٝمٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وأضمقاهل٣م ضم٣ميم٥م ايمتٛمزيؾ

 .يمٔمرب زم٣مظمقاد ايمتل زمكم ـمٜمراٞمٝمٜمؿوٕن اهلل سمٔم٣ملم طم٣مؿم٤م ا ،ايم٘مريؿ ٓ يٖمن إٓ زمٚمٔمرهم٥م ايمٌٝمئ٥م

إلزمؾ ىمٝمػ طمٙمٗم٦م أهمال يٛمٓمرون إلم ا)همٛمحـ ٞمجد ؽمقرة ايمٕم٣مؾمٝم٥م َمتالومٝم٥م َمع زمٝمئ٥م ايمٔمريب  -7

 .(ٔم٦م وإلم اجل٣ٌمل ىمٝمػ ٞمِم٦ٌم وإلم إرض ىمٝمػ ؽمْمح٦مهمالم ايمًامء ىمٝمػ رو

ضوري٥م يمٖمٜمؿ َمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م َمٔمرهم٥م فم٣مدات ايمٔمرب وزمٝمئتٜمؿ ايمتل ىم٣مٞمقا ئمٝمُمقن همٝمٜم٣م  -8

همٔم٣مداهتؿ وأضم٘م٣مَمٜمؿ ومٌؾ اإلؽمالم َمٛمٜم٣م َم٣م أومره ايمٗمرآن وَمٛمٜم٣م َم٣م أزمْمٙمف  ،نآايم٘مثغم َمـ آي٣مت ايمٗمر

فمتٛم٣مء زمٔمٙمقم ذىمره٣م ايمٛم٣مس وىم٣من يمٔمٗمالئٜمؿ افمتٛم٣مء زمٚم٘م٣مرم وإن ايمٔمرب ىم٣من هل٣م ا ،وَّنك فمٛمف

إطمالق واسمِم٣مف زمٚمح٣مؽمـ ؾمٝمؿ همحِم٦م ايمممئم٥م َمٛمٜم٣م َم٣م هق صحٝمح وزادت فمٙمٝمف وأزمْمٙم٦م 

 .َم٣م هق زم٣مؿمؾ

إن أَمثٙم٥م ايمٗمرآن ايمتل أسم٦م يمتقوٝمح َم٣ٌمدئف وومقافمده ايم٘مٙمٝم٥م وايمػماهكم ومد روفمل همٝمٜم٣م  -9

 ومل ي٘متػ زمذيمؽ ضمتك طمقؿمٌقا أيّم٣مً  .زمٙمٕم٥م ايمٔمريبهذه إَمثٙم٥م وايمػماهكم وايمٗمقافمد أن سم٘مقن 

َمع اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء زمدٓئؾ ايمتقضمٝمد همٝمام ئمرهمقن َمـ ؽمامء وأرض وصم٣ٌمل وؽمح٣مب وٞم٣ٌمت 

مم٣م هق يمدَيؿ  وىمذيمؽ زمدٓئؾ أطمرة وايمٛمٌقة وزمام أٞمٔمؿ اهلل فمعم ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً  ،وهل زمٝمئ٥م ىمقٞمٝم٥م

ٜمؿ دم ايمدٞمٝم٣م وسمٌكم دم َمٟمىمقٓت اجلٛم٥م ٔمٚمٛمٛم٥م وإو٣مهم٥م زمام هق َمٔمٜمقد دم سموأطمػموا فمـ ٞمٔمٝمؿ اجل

وَممموزم٣مهت٣م َم٣م هق َمٔمٙمقم فمٛمدهؿ ىم٣مظم٣مء وايمٙمٌـ واخلٚمر وايمٔمًؾ وايمٛمخٝمؾ وإفمٛم٣مب وؽم٣مئر َم٣م 
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ونمغم ذيمؽ َمـ همقاىمف إري٣مف  ،هق فمٛمدهؿ َمٟميمقف دون اجلقز وايمٙمقز وايمتٖم٣مح وايم٘مٚمثرى

زم٣محل٘مٚم٥م وىم٣من زمٝمٛمٜمؿ ضم٘مامء وومد ىم٣مٞمقا فم٣مرهمكم  .زمؾ أمجؾ ذيمؽ دم يمٖمظ ايمٖم٣مىمٜم٥م ،وزمالد ايمٔمجؿ

 ومل جي٣مدهلؿ إٓ فمعم ؿمريٗم٥م َم٣م ئمرهمقن َمـ اجلدل. ،همٟمسم٣مهؿ َمـ احل٘مٚم٥م زمام فمجزوا فمـ َمثٙمف

زمٛمٜم٨م أؽم٣ميمٝمٌٜمؿ وىمالَمٜمؿ  إن اظمٛمٓمر اظمٔمجز دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٓ خيرصمف فمـ ضم٣ميمتف فمرزمٝم٣مً  -:

 اٞمٔم٘م٣مؽم٣مً  وٓ نم٣ميم٣ٌمً  ويم٘مـ اظمج٣مز ايمٗمرآين يمٝمس دائامً  .وييب إَمثٙم٥م َمٟمطمذه مم٣م يٙمػ ضمقهلؿ

 ،يمٙمحٝم٣مة ايمٌدوي٥م دم ايمِمحراء فمٛم٣مسه وأيمٖم٣مظ سمُمٌٝمٜم٣مسمف َمـ زمٝمئ٣مت وأصمقاء وَمُم٣مهد صمد خمتٙمٖم٥م

، هم٣مٕهم٘م٣مر اظمتِمٙم٥م زم٣ميمٛم٣ٌمت ىم٣ميمُمجرة وأٞمقاع حلٝم٣مة ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً  همٗمد ي٘مقن اظمج٣مز اٞمٔم٘م٣مؽم٣مً 

أرض ايمِمحراء ٥م اهلقاء أىمثر َمـ أن سمِمقر ٌٝمّ ِمقر يمٛم٣م ؿمٌٝمٔم٥م أرض ىمثٝمٖم٥م ايمزرع ؿمايمري٣مض سم

ايمٗم٣مضمٙم٥م وإَّن٣مر ايمتل ختؼمق اظمروج اخلي سمذىمرٞم٣م زم٣مٕرض اخلِم٥ٌم فمعم وٖم٣مف ايمٛمٝمؾ أو 

ل إرض ٝموايمًح٤م ايمتل سمًقومٜم٣م ايمري٣مح يمتح ،ايمٖمرات أىمثر مم٣م سمذىمرٞم٣م زمٚمٖم٣مزات زمالد ايمٔمرب

هم١من هذه ايمًامء ايمٗم٣مري٥م ص٣مهمٝم٥م  ،زمٔمد َمقهت٣م يمٝم٦ًم َمـ اظمُم٣مهد ايمٝمقَمٝم٥م دم ؽمامء زمالد ايمٔمرب

ذهٛمٝم٥م ىمثغمة ٓ سمتِمؾ زمًامء اجلزيرة وٓ  فمـ ذيمؽ هم١مٞمٛم٣م ٞمجد دم ايمٗمرآن صقراً  َمٙمتٜم٥ٌم وهمّمالً 

فمعم أي٥م ضم٣مل هم١من ايم٘مثرة اظمْمٙمٗم٥م َمـ ايمِمقر ايمٗمرآٞمٝم٥م صم٣مءت فمعم ؿمريٗم٥م اخلٝم٣مل  .زمٟمروٜم٣م

دي٣مت ايمتل زمكم ـمٜمراين .. سمٙمؽ اظم٣م.ظم٣مدي٣مت احلٝم٣مة ذيمؽ اخلٝم٣مل ايمذي ىم٣من اٞمٔم٘م٣مؽم٣مً  ،اإلٞم٣ًمين

 ىمٙمف.ايم٘مقن 
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبٌش
 اٌوشثْخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌج غخ

.... ذيمؽ ايم٘مالم اظمٔمجز اظمٛمزل فمعم ايمرؽمقل صعم فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اظم٘متقب دم ايم٘مريؿايمٗمرآن  -أ

يمٗمد ىم٣مٞم٦م أيمٖم٣مظ ايمٗمرآن حم٘مٚم٥م وىم٣مٞم٦م  .اظمِم٣مضمػ ايمذي ؽمحر ايمٔمرب َمٛمذ ايمٙمحٓم٥م إولم

ظ يًٜمؾ صمري٣مَّن٣م فمعم ايمٙم٣ًمن وخيػ وومٔمٜم٣م فمعم ايمًٚمع وىم٣مٞم٦م إيمٖم٣م ،دٓٓسمف َمٛمتٓمٚم٥م واهمٝم٥م

فمعم ومٝم٣مس  يصم٣مري٥م فمعم َم٣م يٛمْمؼ ايمٔمرب أو جير وهل َمع ذيمؽ ،ويٟميمٖمٜم٣م ايمذوق نمغم ٞم٣مب فمٛمٜم٣م

ىمثغمة اجتف إيمٝمٜم٣م اظمٖمنون وفمٙمامء ايمٌٝم٣من زمتٖمِمٝمؾ  فمج٣مز ايمٗمرآن آهم٣موم٣مً إ.. إن يمٙمٌح٧م دم .يمٕمتٜمؿ

 :هرة سمثغم اٞمت٣ٌمهٛم٣م هل ـم٣مهرةوأول ـم٣م .ه٣مرهم٘مُمٖمقا ايمٕمْم٣مء فمـ ىمثغم َمـ أها

َمٔمٛم٣مه دم ؽ همٝمخْمر ؽمٚمٔمَ  ضمٝم٧م يْمرق ايمٙمٖمظُ  ----أزلبَ اٌذالٌخ يف اٌمشآْ اٌولُْ ,1

 ،ومل يقيمد ،مل يٙمد ،اهلل ايمِمٚمد ،ومؾ هق اهلل أضمد) :ٔم٣ملم دم ؽمقرة اإلطمالصسماٞمٓمر إلم ومقيمف  ،ومٙمٌؽ

ويٗمقل اهلل سمٔم٣ملم دم  ،دون فمٛم٣مءف ف ويًٜمؾ همٜمٚمُ َمٔمٛم٣مه يمٖمٓمَ  يًٌُؼ  جتد ومقًٓ  (أضمد ومل ي٘مـ يمف ىمٖمقاً 

ورهمٔمٛم٣م يمؽ  ،ـمٜمرك ضايمذي أٞمٗم  ٞمممح يمؽ صدرك ووؤمٛم٣م فمٛمؽ وزركأمل) :ؽمقرة آٞممماح

هذه ( وإلم رزمؽ هم٣مرنم٤م ،هم١مذا همرنم٦م هم٣مٞمِم٤م إن َمع ايمٔمن يناً  ،هم١من َمع ايمٔمن يناً  ،ذىمرك

يتٖم٣موٙمقن  <اء٘مت٣مب وايمُمٔمرايمقصمقه ايمتل يرصمع إيمٝمٜم٣م ضمًـ ايمٌٝم٣من يتٛم٣مهمس همٝمٜم٣م ايمٌٙمٕم٣مء َمـ ايم

ين َم٣م أسمٝمٛم٣م إلم ايمٌح٧م فمٛمٜم٣م َمـ هذه آراؽم٥م ايمٌالنم٥م إدزمٝم٥م دم ٞمص ومرهم١مذا أردٞم٣م د ،درصم٣مت

وَمـ صمٜم٥م َمقاومٔمٜم٣م ٞمٛمٓمر َمـ صمٜم٥م سمِمقيره٣م اظمٔم٣مين  ،ايمقصمقه ٞمٛمٓمر دم إيمٖم٣مظ وهمِم٣مضمتٜم٣م

تل ين ايمشمؿ ٞمدرؽمٜم٣م َمـ صمٜم٥م َم٣م حتٚمؾ َمـ اظمٔم٣م ،وإيِم٣مهل٣م إلم إذه٣من َمـ نمغم سمٔمًػ وٓ ايمتقاء

 .يًتدفمل اظمٗم٣مم َمرافم٣مهت٣م

زم٘مٙمٚم٥م إٓ وصمدٞم٣مه٣م حم٘مٚم٥م ايمقوع طمٖمٝمٖم٥م ايمقومع فمعم  همال ٞمٚمرُّ  /فظبؽخ األٌفبف ,2

 .ايمًٚمع

. يِمؾ ايم٘مٙمٚم٥م زمام يالئٚمٜم٣م .عٚمزمٙمٕم٦م ايمٕم٣مي٥م ايمتل يمٝمس وراءه٣م َمْم همٗمد/ ِزبٔخ ٔلّو ,3

أو اجلٚمٙمتكم ئمْمػ اجلٚمٙم٥م فمعم َم٣م يٛم٣مؽمٌٜم٣م ويّمع اجلٚمٙم٥م َمٔمؼمو٥م زمكم ايم٘مٙمٚمتكم اظمتالئٚمتكم 
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.. همؼمى ايم٘مٙمٚمتكم أو اجلٚمٙمتكم َمع اجلٚمٙم٥م اظمٔمؼمو٥م زمٝمٛمٜمام ىم٣ميمٌٛم٣مء اظمح٘مؿ اظمتالئؿ .اظمتٛم٣مؽمٌتكم

 .. همال ي٘م٣مد ايمٖم٘مر يُمٔمر زمٟمٞمف اٞمٗمْمع زم٣مجلٚمٙم٥م اظمٔمؼمو٥م فمـ ايم٘مٙمٚم٥م إولم أو اجلٚمٙم٥م.إصمزاء

ريٖم٥م واظمج٣مزات ايمتُم٣مزمٝمف ايمرائٔم٥م وإَمث٣مل ايم٣ٌمرفم٥م وآؽمتٔم٣مرات ايمْمدم  /ؽغٓ اٌجْبْ ,4

ايمٙمْمٝمٖم٥م وايم٘مٛم٣مي٣مت اظمٛمْمٗمٝم٥م ايمٛمٓمغم وايمتٔمريض ايمذي يٗمتّمٝمف اظمٗم٣مم همٝم٘مقن أومرب إلم ضمًـ 

 ايمٌٝم٣من َمـ ايمٗمقل ايمٌميح

ايمتل يًتدفمل احل٣مل اإلهمِم٣مح فمٛمٜم٣م أو اإلي٣مء إيمٝمٜم٣م هم١مٞمؽ سمٛمٓمر دم  /اعزْفبئه ٌٍّوبِٔ ,5

 فمٙمٝمٜم٣مَمـ ايمٖمقائد ايمتل سمٗمع  قءةممٙمهمتٔمقد َمٛمٜم٣م ويدك  ،ٗم٦م َمـ أصمٙمفأي٥م وسمتدزمر اظمٔمٛمك ايمذي ؽمٝم

 .ر ذئم٥م أو سمٗمٝمٝمؿ ضمج٥م أو سمٙمٗمل َمقفمٓم٥م أو سمرؽمؾ ضم٘مٚم٥ميَمـ ضمٝم٧م سمٗمر

إٞمؽ سمرى ايمٌٙمٝمغ َمـ ايمٌمم يًـ ايمٌٝم٣من  اٌج غخ/ٌمشآْ اٌـشف األهٍَ ِٓ ثٌٍى ا ,6

واؽمٔم٥م رأي٦م دم  ويٟمطمذ يمٌؽ زم٣مظمٛمُمآت ايمرائٔم٥م ضمتك إذا ؿم٣مل زمف جم٣مل ايمٗمقل وومْمع همٝمف أؾمقاؿم٣مً 

دم ضمًـ  ٣مؽم٣ٌمً ٛمعم ؿمقل أَمده وىمثرة ؽمقرة ٞمزل َمتويم٘مـ ايمٗمرآن فم ،دم ايمػمافم٥م وأزمٝم٣مسمف سمٖم٣موسم٣مً  فمجٙم

 فيمٖم٣مـمأدم همٛمقن ىمثغمة همال سمتٖم٣موت همٝمٜم٣م  يتٌمف (َمتُم٣مهب٣مً  اهلل ٞمزل أضمًـ احلدي٧م ىمت٣مزم٣مً )زمٝم٣مٞمف 

 .ايمرؾمٝمٗم٥م وأؽم٣ميمٝمٌف ايمٌدئم٥م

٣م ذئم٥م واؽمٔم٥م س هباظمٔمروف أن ايمٗمرآن أسمك زمحٗم٣مئؼ أؽمَّ  /ؽمبئك اٌمشآْ اٌىشُّ ,7

َمـ ٞمحق  ةفم٥م ايمٌٙمٕم٣مء ىمام سمٓمٜمر همٝمام ايمٗمقن هذه اظمٔم٣مين أن سمٓمٜمر همٝمٜم٣م زمراٟمايمٛمْم٣مق ويمٝمس َمـ ؾم

اظمديح وايمرشم٣مء وايمتٜمٛمئ٥م وايمٕمزل ووصػ اظمُم٣مهد إلم نمغم ذيمؽ مم٣م يْمٙمٗمقن ٕهم٘م٣مرهؿ همٝمف ايمٔمٛم٣من 

يمٗمرآن ئمػم همتذه٤م َمع اخلٝم٣مل ىمؾ َمذه٤م وسمرسم٘م٤م َمـ اظم٣ٌميمٕم٣مت َم٣م اؽمتْمٔم٦م أن سمرسم٘م٤م وا

. همؼمى .فمـ سمٙمؽ اظمٔم٣مين ايمتل سمًتدفمل صدق ايمٙمٜمج٥م وصقغ إومقال فمعم أومدار سمٙمؽ احلٗم٣مئؼ

 .ايمٖمِم٣مضم٥م و٣مرزم٥م أؿمٛم٣مهب٣م وايمٌالنم٥م َمرؽمٙم٥م أؾمٔمتٜم٣م

شمؿ ئمٝمده٣م دم ؽمقرة أطمرى فمعم  ،دم أوذم درصم٥م َمـ ضمًـ ايمٌٝم٣من/ ؤٔو ٌّسد اٌمظخ ,8

كم ضم٘م٣ميتٜم٣م هٛم٣م وضم٘م٣ميتٜم٣م هٛم٣مك ضم٤ًم َم٣م يٗمتّمٝمف َمٗم٣مم ايمقفمظ ضمتك إذا فمٗمدت َمقازٞم٥م زم

ن وصؾ ايمٗمرآو - .مه٣م فمـ إطمرى زمح٣ملاوصمدهت٣م دم َمرسم٥ٌم واضمدة َمـ ايمٌالنم٥م ٓ سمٛمزل إضمد

إلم أفمعم مم٣م وصٙم٦م إيمٝمف زمٙمٕم٣مء ايمٔمرب همتحداهؿ  -احل٣مل  وهل َمْم٣مزمٗم٥م ايم٘مالم ظمٗمت٢م -زم٣ميمٌالنم٥م 

وايمٖمرق زمكم زمالنم٥م ايمٗمرآن  .فمعم هذا ايمتحدي وائتٚمٛمٜمؿ ضم٘م٣مَم٣مً  شهمٟمسمقا زمًقرة َمـ َمثٙمف» :زمٗمقيمف

 .وأزمٙمغ َمت٘مٙمؿ زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م همرق زمٔمٝمد وهٝمٜم٣مت هٝمٜم٣مت زمكم آشمٛمكم
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌشاثن

 اٌظٌسح األدثْخ
 يف اٌمشآْ اٌىشُّ )اٌزشجْو ًاالعزوبسح(

 اٌزشجْو/ ,ؤ
وزمف يقوح  ،ايمتُمٌٝمف ظمح صٙم٥م زمكم أَمريـ َمـ ضمٝم٧م وومٔمٜم٣م ايمٛمٖمز /روشّف اٌزشجْو ,1

وضمتك يس ايم٣ًمَمع زمام  ،وصمداٞمٝم٣مً  ووقضم٣مً  ضمتك يِمٌح واوح٣مً  ،دي٤م ؾمٔمقره ٞمحق رء َم٣مإ

ويم٘مٛمف دٓيم٥م همٛمٝم٥م هذه ايمدٓيم٥م سمدل فمعم َمُم٣مرىم٥م أَمر  ،همٜمق يمٝمس دٓيم٥م جمردة ،أضمس اظمت٘مٙمؿ زمف

 إحل٣مق رء زمذي وصػ دم وصٖمفو َٕمر دم َمٔمٛمك َمـ طمالل إطمراج إنمٚمض إلم إـمٜمر

 .ـ أضم٘م٣مم اظمُمٌف زمفَم زمحٝم٧م سمث٦ٌم يمٙمٚمُمٌف ضم٘مامً 

سمٟمٞمٝمس ايمٛمٖمس زم١مطمراصمٜم٣م َمـ طمٖمل إلم صمقم وإدٞم٣مئف و ايمقوقح وايمتٟمشمغم اٌغشع ِنو/ ,2

 .ايم٘مُمػ فمـ اظمٔمٛمك اظمٗمِمقد َمع آطمتِم٣مر :وومٝمؾ ،ايمٌٔمٝمد َمـ ايمٗمري٤م يمٝمٖمٝمد زمٝم٣مٞم٣مً 

وىمٟمن ٞمحق ىمٟمٞمف رؤوس  ،ضمروف وأؽمامء وأهمٔم٣مل هم٣محلروف ايم٘م٣مف ٞمحق ىمرَم٣مد /ؤدًارو ,3

وٓ سمًتٔمٚمؾ َمثؾ إٓ دم  ،ؽمامء َمثؾ وؾمٌف وٞمحقمه٣م مم٣م يُمتؼ َمـ اظمامشمٙم٥م واظمُم٣مهب٥موإ ،ايمُمٝم٣مؿمكم

َمثؾ َم٣م يٛمٖمٗمقن دم هذه احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م ىمٚمثؾ ريح همٝمٜم٣م )ضم٣مل أو صٖم٥م هل٣م ؾمٟمن وهمٝمٜم٣م نمرازم٥م ٞمحق 

خيٝمؾ إيمٝمف َمـ ؽمحرهؿ أَّن٣م سمًٔمك( ورزمام يذىمر همٔمؾ ) (يًٌف ايمٓمٚمآن َم٣مء) س( وإهمٔم٣مل ٞمحق

ودم  ،ايمدال فمعم ايمتحٗمٝمؼ أؽمداً  ٝمف همٝم٠مسمك دم ايمتُمٌٝمف ايمٗمري٤م زمٛمحق فمٙمٚم٦م زيداً يٛمٌئ فمـ ايمتُمٌ

همٗم٣ميمقا دم ىمقن هذه إهمٔم٣مل  ،ايمدال فمعم ايمٓمـ وفمدم ايمتحٗمٝمؼ أؽمداً  ايمٌٔمٝمد زمٛمحق ضم٦ًٌم زيداً 

سمٛمٌئ فمـ ايمتُمٌٝمف ٞمقع طمٖم٣مء وإـمٜمر أن ايمٖمٔمؾ يٛمٌئ فمـ ضم٣مل ايمتُمٌٝمف دم ايمٗمرب وايمٌٔمد وأن 

 .ة يمٔمدم اؽمتٗم٣مَم٥م اظمٔمٛمك زمدوٞمفإداة حمذوهم٥م َمٗمدر

وإذا ىم٣من ايمتُمٌٝمف هق أىمثر ىمالم ايمٔمرب وأهؿ فمٛم٣مس  اعزخذاِو يف اٌمشآْ اٌىشُّ/ ,4

ايمٌالنم٥م ايمٔمرزمٝم٥م هم١من ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد أىمثر َمـ اؽمتخداَمف< وإذا ىم٣من ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب ومد ومًٚمقا 
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 "ٝمف ايمٛم٣مدر(. وَم٣م وراء ذيمؽ وايمتُمٌ ،وآؽمتٔم٣مرة ايمٕمري٥ٌم ،اظمثؾ ايم٣ًمئر: )ايمُمٔمر إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم

هذه ايمتٗمًٝمامت ايمُمٔمري٥م  زمٟمن أصمؾَّ  قاٗمد ضم٘مٚمهمٓ ؿم٣مئؾ همٝمف وٓ هم٣مئدة َمٔمف  ،ونىمالم وؽمط ود

وايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد أىمثر َمـ هذه ايمتُمٌٝمٜم٣مت وايمتل ىم٣من  .وأصٔمٌٜم٣م فمعم ص٣مٞمٔمٜم٣م هق ايمتُمٌٝمف

 :أىمثره٣م فمعم ٞمقفمكم

 .وسمُمٌٝمف إهمٔم٣مل( ،سمُمٌٝمف إؾمخ٣مص)

وَمثؾ ايمٛمقع إول سمُمٌٝمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمٗمٚمر زم٣ميمٔمرصمقن وم٣مل / بصرشجْو األشخ ,ؤ

 .(ٗمٚمر ومدرٞم٣مه َمٛم٣مزل ضمتك فم٣مد ىم٣ميمٔمرصمقن ايمٗمديؿ)وايم :سمٔم٣ملم

وايمذيـ ىمٖمروا ).. .وَمثؾ ايمٛمقع ايمث٣مين سمُمٌٝمٜمف أفمامل ايم٘مٖم٣مر زم٣ميمناب /رشجْو األفوبي ,ة

 (ووصمد اهلل فمٛمده ٣مً ؾمٝمئ هيًٌف ايمٓمٚمآن َم٣مء ضمتك إذا صم٣مءه مل جيد ٥مأفمامهلؿ ىمناب زمٗمٝمٔم

َم٣م يدل فمعم إفمج٣مز  ،وإضم٘م٣مم اظمٔمٛمك ،متت٣مز زمف َمـ ايمدوم٥م وإجي٣مز ايمٔم٣ٌمرة ويمتُمٌٝمٜم٣مت ايمٗمرآن وَم٣م

ويٚم٘مـ أن ٞمٚمٝمز زمكم أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٞمزل فمعم َمٗمت٢م  .ايمٗمرآن وأٞمف سمٛمزيؾ َمـ ضم٘مٝمؿ محٝمد

ـ هٛم٣م صم٣مء وَم ،وفمعم فم٣مدهتؿ دم ايمتُمٌٝمف وآؽمتٔم٣مرة وضوب ايمٌٝم٣من ،ىمالم ايمٔمرب ويمٕمتٜم٣م

وحم٣مويمتٜمؿ حم٣مىم٣مسمف دم  ،وَمدى سمٟمشمر ايمٔمرب زم٣ميمٗمرآن .اؽمتُمٜم٣مده زم٘مثغم َمـ ؾمٔمر اجل٣مهٙمٝم٥م زمخ٣مص٥م

 طمُمٔم٣مً ) :وم٣مل دم ومقيمف سمٔم٣ملم .فمعم َم٣م دم حم٣موٓهتؿ َمـ ايمٗمِمقر فمٛمف ،هذا ايمٛمقع َمـ ايمٌالنم٥م

 .(97َمـ ؽمقرة ايمٗمٚمر  ;أي٥م ) (أزمِم٣مرهؿ خيرصمقن َمـ إصمداث ىمٟمَّنؿ صمراد َمٛمتمم

 :لمىمام ؾمٌٜمٜمؿ زم٣ميمٖمراش اظمٌثقث دم ومقيمف سمٔم٣م ،٣مس دم ووم٦م ايمٌٔم٧م زم٣مجلراد اظمٛمتممؾمٌف ايمٛم

وسم٘مقن اجل٣ٌمل  ،يقم ي٘مقن ايمٛم٣مس ىم٣ميمٖمراش اظمٌثقث وَم٣م أدراك َم٣م ايمٗم٣مرفم٥م ،٥مايمٗم٣مرفم٥م َم٣م ايمٗم٣مرفم)

يقم ) :وأَم٣م ومقيمف دم ؽمقرة ايمٗم٣مرفم٥م .َّٕنؿ يقَمئذ يٚمقج زمٔمّمٜمؿ دم زمٔمض (ىم٣ميمٔمٜمـ اظمٛمٖمقش

وهذا ايمتُمٌٝمف  .هم٣ميمٖمراش َم٣م سمراه ىمِمٕم٣مر ايمٌؼ يتٜم٣مهم٦م دم ايمٛم٣مر (اش اظمٌثقثي٘مقن ايمٛم٣مس ىم٣ميمٖمر

 زمكم أَمريـ أو َمٖمروم٣مً  جئمٙمقٞمف رازمْم٣مً "وومد افمتٚمد ايمٗمدَم٣مء دم فمٗمد ايمتُمٌٝمف فمعم ايمٔمٗمؾ  .ىم٣مٕول

ىمام افمتٚمدوا دم فمٗمد  .أو أظم٣مً  وؾمٔمقرهؿ زمف هوراً  ،َمٕمٖمٙمكم وومع ايمًمء فمعم ايمٛمٖمس "زمٝمٛمٜمام

 "ىمذيمؽ"و "َمثؾ"و "نٟمىم"و "ايم٘م٣مف"أدوات ايمتُمٌٝمف َمٛمٜم٣م . و.احلقاس فمعم ايمتُمٌٝمف أيّم٣مً 

 ،طمرج طمروج إؽمد :ٞمحق ،ورزمام اؽمتٕمٛمل فمـ هذه إدوات زم٣مظمِمدر -دم زمٔمض إضمٝم٣من  -

 -هلذا ايمتُمٌٝمف ايمٖمٛمل اخل٣ميمص  "ايم٘م٣مف"وَمرق َمرور ايمًٜمؿ ورزمام صم٣مءت  ،وؿمٙمع ؿمٙمقع ايمٛمجؿ
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: سمٔم٣ملم فىمٗمقيم ،زمؾ إليٗم٣مع ايمت٣ًموي زمكم أَمريـ - ٣مً زمٟمَّن٣م َمـ أىمثر أدوات ايمتُمٌٝمف دوراٞم فمٙمامً 

وهلؿ فمذاب  ،ويمٔمٛمٜمؿ اهلل ،)وفمد اهلل اظمٛم٣مهمٗمكم وايم٘مٖم٣مر ٞم٣مر صمٜمٛمؿ طم٣ميمديـ همٝمٜم٣م هل ضمًٌٜمؿ"

 ،هم٣مؽمتٚمتٔمقا زمخالومٜمؿ ،وأوٓداً  أَمقآً  وأىمثر ،ىم٣مٞمقا أؾمد َمٛم٘مؿ ومقة ،ىم٣ميمذيـ َمـ ومٌٙم٘مؿ ،َمٗمٝمؿ

وطمّمتؿ ىم٣ميمذي طم٣موقا أويمئؽ  ،ٙم٘مؿ زمخالومٜمؿهم٣مؽمتٚمتٔمتؿ زمخالوم٘مؿ ىمام اؽمتٚمتع ايمذيـ َمـ ومٌ

إٞم٣م أرؽمٙمٛم٣م إيمٝم٘مؿ ) :وومقيمف سمٔم٣ملم (ضمٌْم٦م أفمامهلؿ دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة وأويمئؽ هؿ اخل٣مهون

 اً أطمذ ،همٔمٍم همرفمقن ايمرؽمقل همٟمطمذٞم٣مه ؾم٣مهدًا فمٙمٝم٘مؿ ىمام أرؽمٙمٛم٣م إلم همرفمقن رؽمقًٓ  رؽمقًٓ 

وٓ  ،ايمقصمقه ايمتل يتٖمٗمقن همٝمٜم٣م َمٔمٜمؿ  هلؿويٌكمَّ  ،همٜمق ئمٗمد َمقازٞم٥م زمٝمٛمٜمؿ وزمكم َمـ ؽمٌٗمٜمؿ (وزمٝمالً 

هلؿ أن يرومٌقا زمٟمٞمٖمًٜمؿ إلم َم٣م يٛمتٓمرهؿ  وإلم هٛم٣م يٗمػ سم٣مرىم٣مً  ،يٛمًك أن يذىمر َم٣م أص٣مب ؽم٣مزمٗمٝمٜمؿ

طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن َمـ : )ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم ،يمإليّم٣مح ورزمام صم٣مءت هذه ايم٘م٣مف أيّم٣مً  ،َمـ ايمٔمقاوم٤م

  همتٛمٖمخ همٝمف همت٘مقن ؿمغماً وإذ ختٙمؼ َمـ ايمْمكم ىمٜمٝمئ٥م ايمْمغم زم١مذين) :وومقيمف (صٙمِم٣مل ىم٣ميمٖمخ٣مر

 (.زم١مذين

 دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ:اظمحًقس زم٣مظمحًقس وسمُمٌٝمف اظمٔمٗمقل زم٣مظمحًقس  سمُمٌٝمف -

)اظمحًقس  :ايمتُمٌٝمف َمـ ودم ايمقوم٦م ايمذي ٞمجد أن ايمٗمرآن يمٝمس همٝمف ؽمقى هذيـ ايمٙمقٞمكم

ٌَّ  (زم٣مظمحًقس وسمُمٌٝمف اظمٔمٗمقل زم٣مظمحًقس ٌَّ إٓ أن ايمذي جيٚمع زمكم اظمُم ق ف زمف يمٝمس هف واظمُم

وهذا  ،زمؾ إن يمٙمٛمٖمس ايمٛمِمٝم٤م إىمػم واحلظ إولم ،احلس وضمده ويم٘مٛمف احلس وايمٛمٖمس مجٝمٔم٣مً 

همٝم٠مدي ايمتُمٌٝمف زم٘مؾ ذيمؽ نمروف دم ايمقوقح  ،زم٣مإلو٣مهم٥م إلم رؽمؿ ايمِمقرة ىمام حتس هب٣م ايمٛمٖمس

وهل جتري هبؿ دم ) :وايمتٟمشمغم فمعم أضمًـ وصمقه إداء. اٞمٓمر إلم ومقيمف سمٔم٣ملم يِمػ ؽمٖمٝمٛم٥م ٞمقح

وسمِمقر دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف َم٣م  ،أٓ سمرى اجل٣ٌمل سمِمقر يمٙمٔمكم هذه إَمقاج ايمّمخٚم٥م (لَمقج ىم٣مجل٣ٌم

ىمام يس  ،وهؿ يُم٣مهدون هذه إَمقاج َمـ ره٥ٌم وصمالل َمٔم٣مً  ،ىم٣من يس زمف رىم٣مب هذه ايمًٖمٝمٛم٥م

يٚم٘مـ أن  (وسم٘مقن اجل٣ٌمل ىم٣ميمٔمٜمـ اظمٛمٖمقش) :ودم ومقيمف سمٔم٣ملم ،هب٣م َمـ يٗمػ أَم٣مم ؾم٣مَمخ اجل٣ٌمل

ر يمٛم٣م َمٛمٓمر هذه اجل٣ٌمل وومد ص٣مرت هُم٥م ٓ سمتامؽمؽ ش هق ايمذي صقَّ ٞمّمٝمػ أن ايمِمقف اظمٛمٖمق

 .أصمزاؤه٣م

فمـ ؿمريؼ ايمتُمٌٝمف  ،وومد يقوح يمٛم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إَمقر اظمٔمٛمقي٥م زم٣ميمِمقر اظمرئٝم٥م اظمحًقؽم٥م

َمثؾ ايمذيـ اختذوا َمـ دون اهلل أويمٝم٣مء ) :وم٣مل سمٔم٣ملم -وؾمقاهد هذا اظمقوقع دم ايمٗمرآن ىمثغمة  -
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همٜم٠مٓء  (قنٚمٙمايمٌٝمقت يمٌٝم٦م يمٔمٛم٘مٌقت يمق ىم٣مٞمقا ئموإن أوهـ  -ذت زمٝمت٣مً ىمٚمثؾ ايمٔمٛم٘مٌقت اخت

.. وهق ... هذا إَمر اظمٔمٛمقي.وهق ٓ جيدي يٓمٛمقٞمف َمثٚمراً  اظمممىمقن ئمٜمدون ويٌذيمقن صمٜمداً 

ويٌذل صمٜمده  ،ف زمذيمؽ احلٝمقان ايمذي يتٔم٤م ٞمٖمًف دم ايمٌٛم٣مءٜمٌؾم -وال أفمامهلؿ وأَّن٣م ٓ سمٛمٖمٔمٜمؿ ز

أفمامهلؿ  :َمثؾ ايمذيـ ىمٖمروا) :َمثؾ ذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملمو ،ؤمٝمٖم٣مً  َمتٜم٣مهمت٣مً  دم ايمتٛمٓمٝمؿ يمٝمخرج زمٝمت٣مً 

ذيمؽ هق ايمّمالل  ،دت زمف ايمريح دم يقم فم٣مصػ ٓ يٗمدرون مم٣م ىمًٌقا فمعم رءتؾماىمرَم٣مد 

إذا ىم٣مٞم٦م صقرسمف ىم٣مظمحًقس يمرؽمقطمٜم٣م  -نمغم حمًقس  - ورزمام صم٣مء اظمُمٌف زمف طمٝم٣ميمٝم٣مً (< ايمٌٔمٝمد

إَّن٣م ؾمجرة خترج دم أصؾ اجلحٝمؿ ؿمٙمٔمٜم٣م ىمٟمٞمف رؤوس ) :سمٔم٣ملمىمام وم٣مل  ،وومقة همٔمـٙمٜم٣م دم ايمٛمٖمس

 ضمتك يم٘مٟمن صقرة هذه ايمرؤوس .ايمُمٝم٣مؿمكم( ظم٣م اؽمتٗمر دم ايمٛمٖمس َمـ زمُم٣مفم٥م رؤوس ايمُمٝم٣مؿمكم

همٙمام ىم٣مٞم٦م هذه ايمِمقرة َمـ ايمٗمقة إلم هذا احلد ؽم٣مغ  ،حمًقؽم٥م سمرى زم٣ميمٔمكم وسمٙمٚمس زم٣ميمٝمد

 .وؤمٜم٣م دم َمقوع ايمتِمقير واإليّم٣مح

ويًتٚمد ايمتُمٌٝمف دم ايمٗمرآن  .ٛم٘مر َم٣م هلذه ايمِمقرة َمـ سمٟمشمغم زم٣ميمغ دم ايمٛمٖمسوٓ ٞمًتْمٝمع أن ٞم

 وه فمٚمقَم٥م يمٙمٛم٣مس -همٜمق زم٣مق َم٣م زمٗمٝم٦م ايمْمٌٝمٔم٥م  -وذيمؽ ه طمٙمقده  ،فمٛم٣مسه َمـ ايمْمٌٝمٔم٥م

وومد اختذ ايمٗمرآن . وزمكم أيدَيؿ ،ي٠مشمر همٝمٜمؿ َّٕنؿ يدرىمقن فمٛم٣مسه٣م ويروَّن٣م ومري٥ٌم َمٛمٜمؿ ٣مً ٔمٝممج

همام اختذ َمٛمٜم٣م  .ومج٣مده٣م ،وضمٝمقاَّن٣م ،َمـ ٞم٣ٌمهت٣م ،س َمٛمٜم٣م صقرة سمُمٌٝمٜم٣مسمفيٗمتٌ َمـ ايمْمٌٝمٔمٝم٥م َمٝمداٞم٣مً 

 ٌَّ وايمُمجرة ايمْمٝم٥ٌم  ،وايمٔمِمػ اظمٟمىمقل ،وأفمج٣مز ايمٛمخؾ ،ايمٔمرصمقن)زمف َمـ ٞم٣ٌمت إرض  ٜم٣مً َمُم

ٌَّ  .وايمزرع ايمذي أطمرج ؾمْمٟمه ونمغم ذيمؽ ،وهُمٝمؿ اظمحتٓمر ،٥مثوايمُمجرة اخلٌٝم زمف  ٜم٣مً ومم٣م اختذ َمُم

 .وإٞمٔم٣مم( ،واجلامل ،واجلراد ،وايمٖمراش ،واحلامر وايم٘مٙم٤م يمٔمٛم٘مٌقتوضممماهت٣م: )ا َمـ ضمٝمقاَّن٣م

 ٌَّ  ،وايمرَم٣مد ،واحلج٣مرة ،واجلامل ،وايمِمخر ،)ايمٔمٜمـ اظمٛمٖمقش :زمف َمـ مج٣مده٣م ٜم٣مً ومم٣م اختذ َمُم

وهذا يذىمرٞم٣م زم٣ميمٕمرض إؽم٣مد َمـ ايمتُمٌٝمف ايمذي ؽمٌٗم٦م  .يمخإ .......(.واخلُم٤م ،وايمٝم٣مومقت

اظمُمٌف زمف يمٝم٦ًم حمؾ  "ٞمٖم٣مؽم٥م  " زمٟمن ويذىمرٞم٣م أيّم٣مً  -ٟمشمغم وهق ايمقوقح وايمت -اإلؾم٣مرة إيمٝمف 

وَم٣م  .....وسمٟمشمغماً  وايمِمقرة أشمراً  ،ووقضم٣مً  ،َّٕن٣م يمٝم٦ًم مم٣م يزيد اظمٔمٛمك <فمٛم٣مي٥م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

ضمٝمٛمام حتدث ايمٗمرآن  أمجؾ هذه ايمِمقرة ايمتل سمٔمػم فمـ اإلضم٣ًمس ايمٌٌمي وايمُمٔمقر ايمٛمٖمز َمٔم٣مً 

همٜمذا ايمٔمرصمقن ايمٗمديؿ  (َمٛم٣مزل ضمتك فم٣مد ىم٣ميمٔمرصمقن ايمٗمديؿ وايمٗمٚمر ومدرٞم٣مه) :همٗم٣مل ،فمـ اهلالل

 ٥ميٌدد ـمٙمٚم َمٛمغماً  ايمدومٝمؼ ايمٛمحٝمؾ اظمحدودب ايمذي ٓ سم٘م٣مد ايمٔمكم سمٛمتٌف إيمٝمف زمٔمد أن ىم٣من ومٚمراً 
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 ،.. هذا ايمٔمرصمقن يِمقر يمٔمٝمٛمؽ هٝمئ٥م اهلالل دم آطمر ايمُمٜمر.وأٞم٣ًمً  راً ضمٌقويٚمأل ايمٛمٖمس  ،ايمٙمٝمؾ

 إلم أن ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف ؽمت٠مول إلم ذيمؽ. ِمؾ أطمغماً يمت يم٥م أَمره َمٔم٣مً آويٚمؾ إلم ٞمٖمًؽ و

وهذا ه طمٙمقده٣م وَمـ سمٙمؽ ايمتُمٌٝمٜم٣مت  ،فمٛم٣مسه٣م َمـ ايمْمٌٝمٔم٥م وسمًتٚمد سمُمٌٝمٜم٣مت ايمٗمرآن

وايمذيـ ىمٖمروا ) :هبذيـ ايمتُمٌٝمٜمكم ،َمـ ضمٝم٧م ٓ سمٛمٖمٔمٜمؿ وهؿ يٓمٛمقن ذيمؽ ،سمُمٌٝمف أفمامل أىمٖم٣مر

ووصمد اهلل فمٛمده همقهم٣مه  ،مل جيده ؾمٝمئ٣مً  آن َم٣مء ضمتك إذا صم٣مءهٚمأفمامهلؿ ىمناب زمٗمٝمٔم٥م يًٌف ايمٓم

واهلل هيع احل٣ًمب. أو ىمٓمٙمامت دم زمحر جلل يٕمُم٣مه َمقج َمـ همقومف َمقج َمـ همقومف  ،ضم٣ًمزمف

همام يمف  وَمـ مل جئمؾ اهلل يمف ٞمقراً  .ـمٙمامت زمٔمّمٜم٣م همقق زمٔمض إذا أطمرج يده مل ي٘مد يراه٣م ،ؽمح٣مب

وايمذي صقرسمف  ،يمخإ.. .ج٣مه َمقايمذي يٕمُم دع فمٛمؽ هذا ايمتِمقير اظمٌدع يمٙمٌحر ايمٙمجلِّ  (َمـ ٞمقر

 .. وَّٕن٣م أو٣مهم٦م إيمٝمف أيّم٣مً .ٟمووح وأدق مم٣م سمرؽمٚمف يمؽ ريُم٥م ذات أص٣ٌمغ وأيمقانزماحلروف 

 واٞمٓمر إلم ايمتُمٌٝمف ايمذي اؽمتٚمد فمٛمٌمه َمـ ايمْمٌٝمٔم٥م ايمتل سمٛمٗمًؿ إلم زمر ،فمٛمٌم احلرىم٥م دم ايمِمقرة

.. يمٝمتٟمَمٙمٜمام .ُمْمريـيـ َمـ هذيـ ايمٜم٦م أفمامل ايم٘م٣مهمريـ زمتُمٌٝمٜمكم َمًتٚمدَّ وىمٝمػ ؾمٌَّ  ،زمحرو

 .هبام أزمٛم٣مء ايمػم وايمٌحر فمعم ضمـــد ؽمقاء ويتٔمظ

ودم اهلُمٝمؿ  ،واٞمٓمر ىمٝمػ جيد ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم أفمج٣مز ايمٛمخؾ اظمٛمٗمٔمر اظمٗمتٙمع فمـ َمٕمرؽمف

ومد أرؽمٙم٦م فمٙمٝمٜمؿ ريح سس  ؟،يمٌمفمكذاوي صقرة ومري٥ٌم َمـ صقرة ه٠مٓء اايمّمٔمٝمػ ايم

 )إٞم٣م أرؽمٙمٛم٣م فمٙمٝمٜمؿ ري٣مً  :كم هٛم٣م وهٛم٣مك همٝمٗمقلهمٟميمٗمقا فمعم إرض َمٌمفم ،سمٛمزفمٜمؿ َمـ أَم٣مىمٛمٜمؿ

إٞم٣م أرؽمٙمٛم٣م ) :و يٗمقل (سمٛمزع ايمٛم٣مس ىمٟمَّنؿ أفمج٣مز ٞمخؾ َمٛمٗمٔمر ،دم يقم ٞمحس َمًتٚمر سساً 

 .(٥م واضمدة هم٘م٣مٞمقا ىمٜمُمٝمؿ اظمحتٓمرحٝمفمٙمٝمٜمؿ ص

 /خظبئض اٌزشجْو اٌمشآِٔ ,5
دم  ٝم٣مً إو٣مهم همٜمق يمٝمس فمٛمٌماً / ْ ٌو ِىبٔو األعبعِ يف ٔمً اٌفىشح ًرظٌّشىببؤ و 

زمٚمٗمدار َم٣م هق  ،يمذاسمف هم٘مٟمٞمف يمٝمس َمٗمِمقداً  ،اظمٔمٛمك دوٞمف "ٓ يتؿ  "ويم٘مٛمف صمزء أؽم٣مد  ،اجلٚمٙم٥م

ضوري إليّم٣مح وجتٙمٝمتف أسمؿ صمالء اٞمٓمر إلم ؾمدة ايمٖمزع وايمره٥ٌم ايمتل أظم٦م هب٠مٓء ايمذيـ دفمقا 

٘مقن زمؾ َمأل اخلقف ٞمٖمقؽمٜمؿ َمـ أن ي ،همٙمؿ يدهمٔمٜمؿ إيامَّنؿ إيمٝمف دم رو٣م وسمًٙمٝمؿ ،إلم اجلٜم٣مد

ام ي٣ًمومقن ىمٟمٞم ،جي٣مديمقٞمؽ دم احلؼ زمٔمدَم٣م سمٌكم)وم٣مل سمٔم٣ملم  .اظمقت دم اٞمتٓم٣مرهؿ َمع دافمل اجلٜم٣مد

وفمدم اؽمتٗمراره٣م فمعم ضمؾ  ،ويدرك ايمٗم٣مرئ اوْمراب اظمرأة وومٙمٗمٜم٣م (إلم اظمقت وهؿ يٛمٓمرون
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 ،ويمـ سمًتْمٝمٔمقا أن سمٔمديمقا زمكم ايمٛم٣ًمء) :َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم ،يمتِمٌح ضمٝم٣مهت٣م َمٙمٝمئ٥م زم٣ميمتٔم٤م وايمٔمٛم٣مء

ن زمٔمد أن آوومّؾ أن يٟميت ايمتُمٌٝمف دم ايمٗمر (همال متٝمٙمقا ىمؾ اظمٝمؾ همتذروه٣م ىم٣مظمٔمٙمٗم٥م ،ويمق ضمرصتؿ

وأٞم٦م إذا  (وإذ ٞمتٗمٛم٣م اجلٌؾ همقومٜمؿ ىمٟمٞمف ـمٙم٥م) :ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم ،سمتّمح ايمٖم٘مرة ٞمقع ووقح

 ،إذ ص٣مر اجلٌؾ ىمٟمٞمف ـمٙم٥م :سمٟمَمٙم٦م أؽمٙمقب أي٥م ايم٘مريٚم٥م وصمدت هذا ايمتٔمٌغم أومقى َمـ أن يٗم٣مل

يقضمل إلم ايمٛمٖمس زم٣ميمره٥ٌم  َمـ سمِمقير اٞمتزاع اجلٜمؾ َمـ إرض سمِمقيراً  "ٞمتؼ "دم ىمٙمٚم٥م  ظم٣م

وذيمؽ ىمٙمف  ،َمـ زي٣مدة هذا ايمٗمِمقر اظمٖمزع وسمٟمىمٝمده دم ايمٛمٖمس "همقومٜمؿ  "وظم٣م دم ىمٙمٚم٥م  وايمٖمزع

وَمع ذيمؽ  .د َمـ أرىم٣مَّن٣مووؿمَّ  ،ضمتك إذا صم٣مء َم٘مـ يمٙمِمقرة دم ايمٛمٖمس ،د يمٙمتُمٌٝمف طمغم متٜمٝمديٚمٜمِّ 

 ،همٜمق يقضمل زم٣مإلضم٣مؿم٥م هبؿ ،زمؾ همٝمف إمت٣مم اظمٔمٛمك وإىماميمف ،إو٣مهمٝم٣مً  ايمتُمٌٝمف دم أي٥م فمٚمالً  ىمٙمف همٙمٝمس

ودم ذيمؽ َم٣م يقضمل زمخقف ؽمٗمقؿمف  ،وايمٗمرب َمٛمٜمؿ ومرب ايمٓمٙم٥م َمـ اظمًتٓمؾ هب٣م ،وؾمٚمقهلؿ

 .فمٙمٝمٜمؿ

 ،٣مذةضمتك سمِمٌح ايمِمقرة دومٝمٗم٥م واوح٥م أطّم  /ة و اٌذلخ اٌزبِخ ًامؽبؿخ ًامؽىبَ

همام هلؿ فمـ ايمتذىمرة َمٔمروكم ىمٟمَّنؿ ) :ظمٔمروكم فمـ اهلداي٥م وايمتذىمر زم٣ميمٗمرآنوم٣مل سمٔم٣ملم دم ؾم٣من ا

زمؾ صقر  ،إَّنؿ ىم٣محلٚمغم :همٙمؿ ي٘متػ دم سمِمقير إفمراوٜمؿ زمٗمقيمف (محر َمًتٛمٖمرة همرت َمـ ومًقرة

حتٚمؾ  ()ىمٟمَّنؿ محر َمًتٛمٖمرة :زمٗمقيمف ،فمٛمٜم٣م دم آزمتٔم٣مد وضمرىمتٜمؿ اهلقصم٣مء ايمتل ٓ سمٔمٗمؾ ،ٞمٖمرهتؿ

شمؿ أو٣مف إلم ذيمؽ أن ايمذي يزيد دم هرهب٣م وهمراره٣م أؽمد  ،ثٜم٣م فمٙمٝمفوحت ،ٞمٖمًٜم٣م فمعم اهلرب

 وجتري نمغم َمٜمتدي٥م دم صمرَي٣م وهل صم٣مدة ٓ ،همٜمل خترق دم ىمؾ َم٘م٣من ،هِمقر جيري طمٙمٖمٜم٣م

 ...فمعم رء يسمٙمق

زمؾ وصػ هذا  ،ن دم سمُمقيف ايمٛم٣مس وهؿ ئٌمثقن يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٟمَّنؿ ىم٣مجلرادآومل ي٘متػ ايمٗمر

دم  خيرصمقن َمـ إصمداث ىمٟمَّنؿ صمراد َمٛمتمم( ضمتك ي٘مقن دومٝمٗم٣مً ) :همٗم٣مل "زم٣مظمٛمتمم  "اجلراد 

وٓ يتؿ  ،طم٣مرصم٥م َمـ أصمداشمٜم٣م َمٛمتممة دم ىمؾ َم٘م٣من متأل إهمؼ ،سمِمقير هذه اجلٚمقع احل٣مؾمدة

ويمٔمؾ َمـ أهؿ َم٣م ي٣ًمفمد فمعم هذه ايمدوم٥م وايم٘مامل دم  ،هذا ايمتِمقير إٓ هبذا ايمقصػ ايم٘م٣مؾمػ

 .ٗم٥م اظمِمقرة اظمقضمٝم٥مايمتُمٌٝمف ايمٗمرآين اطمتٝم٣مر ايمٖم٣مصٙم٥م ايمدومٝم

ن ايم٘مريؿ آو ٞمجد ايمٗمر" :جتد ذيمؽ دم ىمؾ سمُمٌٝمف ومرآين ٌألٌفبف/ ط و االخزْبس اٌذلْك

 :ووم٣مل (وهل جتري هبؿ دم َمقج ىم٣مجل٣ٌمل) :همٗم٣مل ،ومد ؾمٌف ايمًٖمـ ايمّمخٚم٥م زم٣مجل٣ٌمل دم َمقؤمكم
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ظم٣م  ،قجفمٛمد اظم "اجل٣ٌمل  "ويم٘مٛمؽ سمراه ومد آشمر ىمٙمٚم٥م  (وَمـ آي٣مسمف اجلقاري دم ايمٌحر ىم٣مٕفمالم)

اجلقاري مجع صم٣مري٥م وهل  -أَم٣م فمٛمد وصػ ايمًٖمـ  ،أَّن٣م سمقضمل زم٣ميمّمخ٣مَم٥م واجلالل َمٔم٣مً 

إيث٣مره٣م هق أن يمٙم٘مٙمٚم٥م  وهُّ  ،ؿ زمٚمٔمٛمك صمٌؾٙمَ مجع فمَ  "إفمالم  "همٗمد آشمر ىمٙمٚم٥م  -ايمِمٖمٝمٗم٥م 

 :وظم٣م ىم٣من َمـ َمٔم٣مين ايمٔمٙمؿ ،اظمُمؼمىم٥م زمكم فمدة َمٔم٣من سمتدافمك هذه اظمٔم٣مين فمٛمد ذىمر هذه ايم٘مٙمٚم٥م

إلم  ،إلم ايمٛمٖمس هذا اظمٔمٛمك ىم٣من ذىمر إفمالم حمياً  ،اي٥م ايمتل سمًتخدم يمٙمزيٛم٥م وايمتجٚمٝمؾايمر

أريد ، سمزيـ ؽمْمحف ،وفمٛمد ذىمر ايمًٖمـ اجل٣مري٥م همقق ايمٌحر ،صم٣مٞم٤م إضمّم٣مره٣م صقرة اجل٣ٌمل

 "زمتٟمدي٥م هذا اظمٔمٛمك أدق وهم٣مء  "وهم٣مء  "إفمالم  "ودم ىمٙمٚم٥م  ،اإلؾم٣مرة إلم صمالهل٣م ومج٣مهل٣م َمٔم٣مً 

 وهل جتري هبؿ دم َمقج) :همٗم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمٖمٝمٛم٥م ٞمقح ،زم٣مجل٣ٌمل دم َمقؤمكم رآن اظمقجوؾمٌف ايمٗم

 (.ٜمؿ َمقج ىم٣ميمٓمٙمؾ دفمقا اهلل خمٙمِمكم يمف ايمديـٝموإذا نمُم) :ووم٣مل (ىم٣مجل٣ٌمل

ضمتك أن  وخامً  إلم سمِمقير اظمقج فم٣ميمٝم٣مً  لقع أن اهلدف دم أي٥م إولم يرَموه هذا ايمتٛم

 ،سمًتْمٝمع أن سمقضمل زمف إلم ايمٛمٖمس "اجل٣ٌمل  "وىمٙمٚم٥م  -رق ؾمٚمؾ ىمؾ رء إٓ هذه ايمًٖمٝمٛم٥م ٕمايم

َمـ  ويِمػ َمقومٖم٣مً  ،يذىمرون اهلل فمٛمد ايمُمدة ويٛمًقٞمف فمٛمد ايمرطم٣مء أَم٣م أي٥م ايمث٣مٞمٝم٥م همتِمػ ومقَم٣مً 

ي٘مقن  أٓ سمرى أن اظمقج ،يرىمٌقن ؽمٖمٝمٛم٥م سمتٗم٣مذهمٜم٣م إَمقاج ،َمقاومٖمٜمؿ ىم٣مٞمقا همٝمف طم٣مئٖمكم َمرسم٣مفمكم

 ،هٛم٣ميمؽ يٚمأل اخلقف ايمٗمٙمقب ؟ٖمع ضمتك ـمٙمؾ ايمرؤوسإذا هق ارسم وأومقى ختقيٖم٣مً  أؾمد إره٣مزم٣مً 

ودم سمٙمؽ ايمٙمحٓم٥م يدفمقن اهلل خمٙمِمكم يمف  ،وسمذهؾ ايمره٥ٌم ايمٛمٖمقس وسمٌٙمغ ايمٗمٙمقب احلٛم٣مصمر

ىم٣من وصػ اظمقج زمٟمٞمف ىم٣ميمٓمٙمؾ أدق دم سمِمقير هذا  ،همٙمام ىم٣من اظمٗم٣مم َمٗم٣مم ره٥ٌم وطمقف ،ايمديـ

 .اظمٗم٣مم وأصدق
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اخلبِظ

 اٌزوشّغ يف اٌمشآْ اٌىشُّبّبد ًاٌىن

 /اٌىنبّبد ,ؤ
ايمتٌميح زم٣ميمًمء  -وهل سمرك  -يمٖمظ أريد زمف ٓزم َمٔمٛم٣مه  -فمرف أهؾ ايمٌٝم٣من ايم٘مٛم٣مي٥م زمٟمَّن٣م 

وإٞمام ئمدل فمـ ايمتٌميح إلم ايم٘مٛم٣مي٥م إليّم٣مح  -همٝمٛمتٗمؾ َمٛمف إلم اظمٙمزوم  ،إلم َم٣م ي٣ًمويف دم ايمٙمزوم

أو ايمًؼم أو  ،اظمدح أو ايمذم أو آطمتِم٣مر أو زمٝم٣من ضم٣مل اظمقصقف أو َمٗمدار ضم٣ميمف أو ايمٗمِمد إلم

أو ايمتٔمٌغم فمـ ايمِمٔم٤م زم٣ميمًٜمؾ أو فمـ اظمٔمٛمك ايمٗمٌٝمح زم٣ميمٙمٖمظ  ،ايمِمٝم٣مٞم٥م أو ايمتٔمٚمٝم٥م واإليمٕم٣مز

 .أَّن٣م جم٣مزوأٞم٘مر وومقفمٜم٣م دم ايمٗمرآن َمـ أٞم٘مر اظمج٣مز همٝمف زمٛم٣مء فمعم  ،احلًـ

 :ويمٙم٘مٛم٣مي٥م أؽم٣ٌمب

ىمٛم٣مي٥م فمـ  (ؿ َمـ ٞمٖمس واضمدةفمعم فمٓمؿ ايمٗمدرة ٞمحق )هق ايمذي طمٙمٗم٘ماٌزنجْو/  /ؤؽذىب

 .آدم

إن هذا أطمل يمف سمًع وسمًٔمقن ٞمٔمج٥م ورم ) ٞمحق /رشن اٌٍفق بىل ِب ىٌ ؤمجً /صبْٔيب

ٕن سمرك ايمتٌميح زمذىمر ايمٛم٣ًمء  <هم٘مٛمك زم٣ميمٛمٔمج٥م فمـ اظمرأة ىمٔم٣مدة ايمٔمرب دم ذيمؽ (ٞمٔمج٥م واضمدة

وإٞمام ذىمرت َمريؿ  :وم٣مل ايمًٜمٝمقم ،وهلذا مل سمذىمر دم ايمٗمرآن اَمرأة زم٣مؽمٚمٜم٣م إٓ َمريؿ ،أمجؾ َمٛمف

ٕن اظمٙمقك وإذاف ٓ يذىمرون ضمرائرهؿ دم َمأل وٓ  <زم٣مؽمٚمٜم٣م فمعم طمالف فم٣مدة ايمٖمِمح٣مء

زمؾ ي٘مٛمقن فمـ ايمزوصم٥م زم٣ميمٖمرش وايمٔمٝم٣مل وٞمحق ذيمؽ هم١مذا ذىمروا اإلَم٣مء مل  ،يٌتذيمقن أؽمامءهـ

هلل همٙمام وم٣ميم٦م ايمٛمِم٣مرى دم َمريؿ َم٣م وم٣ميمقا سح ا ،ي٘مٛمقا فمٛمٜمـ ومل يِمقٞمقا أؽمامءهـ فمـ ايمذىمر

ٓ إو ،ٕن فمٝمًك ٓ أب يمف هل٣م وسمٟمىمٝمداً يمٙمٔمٌقدي٥م إٓ ايمتل هل صٖم٥م  زم٣مؽمٚمٜم٣م ومل ي٘مـ سمٟمىمٝمداً 

 .إيمٝمف ٤َم ًِ ٛمُ يمَ 

ىم٘مٛم٣مي٥م اهلل فمـ اجلامع زم٣مظمالَم٥ًم  /ؤْ ّىٌْ اٌزظشّؼ شلب ّغزمجؼ روشه /صبٌضيب

ٝم٣من وايمٕمُم ،()ويم٘مـ ٓ سمقافمدوهـ هاً : واظم٣ٌمذة واإلهمّم٣مء وايمرهم٧م وايمدطمقل وايمن دم ومقيمف
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اظم٣ٌمذة اجلامع ويم٘مـ اهلل ي٘مٛمل  :أطمرج ازمـ أيب ضم٣مسمؿ فمـ ازمـ فم٣ٌمس وم٣مل (دم ومقيمف )همٙمام سمٕمُم٣مه٣م

إن اهلل ىمريؿ ي٘مٛمل َم٣م ؾم٣مء وإن ايمرهم٧م هق اجلامع وىمٛمك فمـ ؿمٙمٌف زم٣مظمراودة دم  :وأطمرج فمٛمف وم٣مل

٣ٌمس يم٘مؿ )هـ يم :أو فمـ اظمٔم٣مٞمٗم٥م زم٣ميمٙم٣ٌمس دم ومقيمف (وراودسمف ايمتل هق دم زمٝمتٜم٣م فمـ ٞمٖمًف): ومقيمف

وىمٛمك فمـ ايمٌقل وٞمحقه زم٣ميمٕم٣مئط  ()ٞم٣ًمؤىمؿ ضمرث يم٘مؿ :وزم٣محلرث دم ومقيمف (وأٞمتؿ يم٣ٌمس هلـ

فمـ ومّم٣مء  كىمٛموأصٙمف اظم٘م٣من اظمْمٚمئـ َمـ إرض و ()أو صم٣مء أضمد َمٛم٘مؿ َمـ ايمٕم٣مئط :دم ومقيمف

ىم٣مٞم٣م يٟمىمالن ايمْمٔم٣مم( وىمٛمك فمـ إؽمت٣مه زم٣مٕدزم٣مر ) :زمٛمٜم٣ما٥م زمٟمىمؾ ايمْمٔم٣مم دم ومقيمف دم َمريؿ واحل٣مصم

 :أطمرج ازمـ أيب ضم٣مسمؿ فمـ جم٣مهد دم هذه أي٥م وم٣مل . ومقيمف )ييزمقن وصمقهٜمؿ وأدزم٣مرهؿ(دم

ايمتل أضمِمٛم٦م : )وأورد فمعم ذيمؽ ايمتٌميح زم٣ميمٖمرج دم ومقيمف ،ويم٘مـ اهلل ي٘مٛمل ،ئمٛمل أؽمت٣مهٜمؿ

وأصمٝم٤م زمٟمن اظمراد زمف همرج ايمٗمٚمٝمص وايمتٔمٌغم زمف َمـ أيمْمػ ايم٘مٛم٣مي٣مت وأضمًٛمٜم٣م أي مل  (همرصمٜم٣م

وَمٛمف  ،ايمثقب وفمٖمٝمػ ايمذيؾ ىمٛم٣مي٥م فمـ ايمٔمٖم٥م لٞمٗم :همٜمل ؿم٣مهرة ايمثقب ىمام يٗم٣ملي٥ٌم ئمٙمؼ شمقهب٣م زمر

وىمٝمػ يٓمـ أن ٞمٖمخ صمػميؾ وومع دم همرصمٜم٣م وإٞمام ٞمٖمخ دم صمٝم٤م درفمٜم٣م وٞمٓمغمه  (وشمٝم٣مزمؽ همْمٜمر)

)وٓ يٟمسمكم زمٌٜمت٣من يٖمؼميٛمف زمكم أيدَيـ وأرصمٙمٜمـ( وفمعم هذا همٖمل أي٥م ىمٛم٣مي٥م فمـ ىمٛم٣مي٥م  أيّم٣مً 

 .اظمج٣مز وٞمٓمغمه َم٣م سمٗمدم َمـ جم٣مز

 (دم احلٙمٝم٥م وهق دم اخلِم٣مم نمغم َمٌكم ٞمحق )أو َمـ يٛمُم٠م/ لظذ اٌج غخ ًادلجبٌغخ /ساثويب

ٟمن دم ايمؼمهمف وايمتزيـ ايمُم٣منمؾ فمـ ايمٛمٓمر دم إَمقر ودومٝمؼ اظمٔم٣مين ويمق ٛمُمَّ ىمٛمك فمـ ايمٛم٣ًمء زمٟمَّنـ يُ 

 (ًٌقؿمت٣من)زمؾ يداه َم :واظمراد ٞمٖمل ذيمؽ فمـ اظمالئ٘م٥م وومقيمف ،أسمك زمٙمٖمظ ايمٛم٣ًمء مل يُمٔمر زمذيمؽ

 .ىمٛم٣مي٥م فمـ ؽمٔم٥م صمقده وىمرَمف صمداً 

يمٌئس َم٣م ىم٣مٞمقا ) ىم٣ميم٘مٛم٣مي٥م فمـ أيمٖم٣مظ َمتٔمددة زمٙمٖمظ همٔمؾ ٞمحقلظذ االخزظبس/  /خبِغيب

 .أي هم١من مل سمٟمسمقا زمًقرة َمـ َمثٙمف ()هم١من مل سمٖمٔمٙمقا ويمـ سمٖمٔمٙمقا (يٖمٔمٙمقن

 أي صمٜمٛمٚمل َمِمغمه إلم ايمٙمٜم٤م (ٞمحق )سم٦ٌم يدا أيب هل٤م /اٌزنجْو هٍَ ِظريه /عبدعيب

 .جلٜمٛمؿ دم صمٝمده٣م نمؾُّ  َم٥م َمِمغمه٣م إلم أن سم٘مقن ضمْم٣ٌمً ٣ميم٥م احلْم٤م دم صمٝمده٣م ضمٌؾ( أي ٞماّم مح)

 /ًؤِب اٌزوشّغ ,ة
زمؾ همٔمٙمف ىمٌغمهؿ هذا( ٞم٤ًم ايمٖمٔمؾ إلم ) ٞمحق -يمٙمتٙمقيح زمٕمغمه  -همٜمق يمٖمظ اؽمتٔمٚمؾ دم َمٔمٛم٣مه 

 سمِمٙمح أن يمٔم٣مزمده٣م زمٟمَّن٣م ٓ ىمٌغم إصٛم٣مم اظمتخذة آهل٥م ىمٟمٞمف نمّم٤م أن سمٔمٌد ايمِمٕم٣مر َمٔمف سمٙمقي٣مً 
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سم٘مقن آهل٥م ظم٣م ئمٙمٚمقن إذا ٞمٓمروا زمٔمٗمقهلؿ َمـ فمجز ىمٌغمه٣م فمـ ذيمؽ ايمٖمٔمؾ واإليمف ٓ ي٘مقن 

يم٘مؿ ٓ سمٔمٌدون زمديمٝمؾ  وَم٣م رم ٓ أفمٌد ايمذي همْمرين( أي وَم٣م) ٞمحقو ،همٜمق ضمٗمٝمٗم٥م أزمداً  فم٣مصمزاً 

ف )أأختذ َمـ دوٞمف آهل٥م( ووصمف ضمًٛمف إؽمامع َمـ يٗمِمد طمْم٣مزم :وىمذا ومقيمف (وإيمٝمف سمرصمٔمقن) :ومقيمف

ذ مل يرد يمف إٓ َم٣م احلؼ فمعم وصمف يٚمٛمع نمّمٌف إذ مل يٌمح زمٛمًٌتف يمٙم٣ٌمؿمؾ واإلفم٣مٞم٥م فمعم ومٌقيمف إ

يمئـ أذىم٦م ) :ومقيمف سمٔم٣ملم ٚمٛمفهمراج اخلِمؿ إلم اإلذفم٣من وايمتًٙمٝمؿ وإَم٣م ٓؽمتد ،أراده يمٛمٖمًف

وإَم٣م يمٙمذم ٞمحق )إٞمام  ،يمٝمحٌْمـ فمٚمٙمؽ( طمقؿم٤م ايمٛمٌل وأريد نمغمه ٓؽمتح٣ميم٥م ايمممك فمٙمٝمف ذفم٣مً 

وإَم٣م يمإله٣مٞم٥م وايمتقزمٝمخ  ،ايمذيـ ٓ يتذىمرونزمذم ايم٘مٖم٣مر وأَّنؿ هم١مٞمف سمٔمريض  (ىمر أويمقا إيم٣ٌمبيتذ

 .هم١من ؽم٠ماهل٣م إله٣مٞم٥م وم٣مسمٙمٜم٣م وسمقزمٝمخف ()وإذا اظمقءودة ؽمئٙم٦م زمٟمي ذٞم٤م ومتٙم٦م ومقيمف سمٔم٣ملم: ٞمحق

وومًؿ ٓ  ،وايمتٔمريض ومًامن ومًؿ يراد زمف َمٔمٛم٣مه احلٗمٝمٗمل ويُم٣مر زمف إلم اظمٔمٛمك أطمر اظمٗمِمقد

)زمؾ همٔمٙمف ىمٌغمهؿ  :يمٙمٚمٔمٛمك ايمذي هق َمٗمِمقد ايمتٔمريض ىمٗمقل إزمراهٝمؿ زمؾ ييب َمثالً  ،ادير

 .(هذا
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌغبدط

 احلمْمخ ًاجملبص يف اٌمشآْ اٌىشُّ

 /اٌى َ احلمْمِ يف اٌمشآْ اٌىشُّ ,ؤ
ٓ ٝمف ووهل ىمؾ يمٖمظ زمٗمل فمعم َمقوقفمف وٓ سمٗمديؿ هم -ٓ طمالف دم وومقع احلٗم٣مئؼ دم ايمٗمرآن

 .وهذا أىمثر ايم٘مالم -سمٟمطمغم

 اٌى َ اجملبصُ يف اٌمشآْ اٌىشُّ/ ,ة
وأٞم٘مره مج٣مفم٥م وؾمٌٜمتٜمؿ أن اظمج٣مز أطمق  ،لم وومقفمف همٝمفإ يُمغم وأَم٣م اظمج٣مز هم٣مجلٚمٜمقر أيّم٣مً 

ايم٘مذب وايمٗمرآن َمٛمزه فمٛمف وأن اظمت٘مٙمؿ ٓ ئمدل إيمٝمف إٓ إذا و٣موم٦م زمف احلٗمٝمٗم٥م همٝمًتٔمغم وذيمؽ 

ؾمٌٜم٥م زم٣مؿمٙم٥م ويمق ؽمٗمط اظمج٣مز َمـ ايمٗمرآن ؽمٗمط َمٛمف ؾمْمر احلًـ همٗمد  وهذه ،حم٣مل فمعم اهلل سمٔم٣ملم

اسمٖمؼ ايمٌٙمٕم٣مء فمعم أن اظمج٣مز أزمٙمغ َمـ احلٗمٝمٗم٥م ويمق وصم٤م طمٙمق ايمٗمرآن َمـ اظمج٣مز وصم٤م طمٙمقه َمـ 

 .ف وايمتقىمٝمد وسمثٛمٝم٥م ايمٗمِمص ونمغمه٣ماحلذ

 /اجملبص يف اٌرتوْتًِٓ  ,ط
إلم َم٣م  فٟمن يًٛمد ايمٖمٔمؾ أو ؾمٌٜمزمزم٥ًم فمالومتف اظمالايمذي ٚمك جم٣مز اإلؽمٛم٣مد واظمج٣مز ايمٔمٗمقم ويً

( ٞم٦ًٌم ايمزي٣مدة وهل )وإذا سمٙمٝم٦م فمٙمٝمٜمؿ آي٣مسمف زادهتؿ إيامٞم٣مً  :ٗمقيمف سمٔم٣ملمىمهق يمف أص٣ميم٥م ظمالزمًتف يمف 

)ي٣م ه٣مَم٣من ازمـ رم( ٞم٤ًم ايمذزمح ،)يذزمح أزمٛم٣مءهؿ( :هل٣م وومقيمف همٔمؾ اهلل إلم أي٣مت يم٘مقَّن٣م ؽم٣ٌٌمً 

وىمذا  ،يم٘مقَّنام آَمريـ زمف ،ايمٔمٚمٙم٥م إلم ه٣مَم٣منوهق همٔمؾ إفمقان إلم همرفمقن وايمٌٛم٣مء وهق همٔمؾ 

 ،)وأضمٙمقا ومقَمٜمؿ دار ايمٌقار( ٞم٤ًم اإلضمالل إيمٝمٜمؿ يمتًٌٌٜمؿ دم ىمٖمرهؿ زمٟمَمرهؿ إي٣مهؿ زمف :ومقيمف

فمٝمُم٥م ) قه ٞم٤ًم ايمٖمٔمؾ إلم ايمٓمرف يمقومقفمف دم (جئمؾ ايمقيمدان ؾمٝم٣ٌمً  )يقَم٣مً  :وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم

 .يمٝمؾ هم١مذا فمزَم٦مأي فمزم فمٙمٝمف زمد (هم١مذا فمزم إَمر) أي َمروٝم٥م ،(راوٝم٥م
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 غبثناٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌغبثن

 ثنْخ اٌنظوٌص اٌمشآْٔخ خبسعْبً

 :زمد يمٛم٣م َمـ َمٔمرهم٥مٛمٝم٥م اخل٣مرصمٝم٥م يمٙمٛمِمقص ايمٗمرآٞمٝم٥م ٓايمتٔمرف فمعم ايمٌ إذا ىمٛم٣م ٞمريد

 :ؽم٤ٌم ٞمزول هذه ايمٛمِمقص وظمٔمرهم٥م أؽم٣ٌمب ايمٛمزول همقائد -أ

 .ايمقومقف فمعم اظمٔمٛمك -5

ٖمًغم آي٥م َمـ أي٣مت دون ايمقومقف فمعم ومِمتٜم٣م . همال يٚم٘مـ َمٔمرهم٥م سم.إزايم٥م اإلؾم٘م٣مل -6

 .وزمٝم٣من ؽم٤ٌم ٞمزوهل٣م

 .دم همٜمؿ َمٔم٣مين ايمٛمص ايمٗمرآين يقزمٝم٣من ؽم٤ٌم ايمٛمزول ؿمريؼ وم -7

يمٗمد أؾم٘مؾ فمعم مج٣مفم٥م َمـ ايمًٙمػ َمٔم٣مين آي٣مت  .ايمٔمٙمؿ زم٣ميم٤ًٌم يقرث ايمٔمٙمؿ زم٣مظم٤ًٌم -8

دم أؽم٣ٌمب ايمٛمزول يمٝمس يمٛم٣م و .هل٣م همزال فمٛمٜمؿ إؾم٘م٣مل أو ىم٣مدىمثغمة ضمتك وومٖمقا فمعم أؽم٣ٌمب ٞمزو

يٛمؿ ل وَمٔمرهم٥م ايمٗمِم٥م هم٣ميمتٔمٌغم فمـ ؽم٤ٌم ايمٛمزو، إٓ أن ٞمًتقضمل ايمقاومع واإلٞم٣ًمن واحلؼ وضم٤ًم

ضمٌ٘متٜم٣م  ،فمٗمدهت٣م ،همِمٙمٜم٣م ،همام ؽم٤ٌم ايمٛمزول إٓ ومِم٥م سمًتٚمد َمـ ايمقاومع فمروٜم٣م ،فمـ ذوق رهمٝمع

َم٣م ئٌمدهؿ فمـ  َمـ أصمؾ هذا ىم٣من صمٜمؾ ايمٛم٣مس زمٟمؽم٣ٌمب ايمٛمزول ىمثغماً  .أؾمخ٣مصٜم٣م وأضمداشمٜم٣م

 .وئٌمدهؿ فمـ سمذوومف ورزمْمف اظمٛمْمٗمل إضمّم٣مر ايمٛمص ايمٗمرآين ذهٛمٝم٣مً 

دم ايمرواي٣مت اظمتٔمٙمٗم٥م زمٟمؽم٣ٌمب ايمٛمزول  َمـ ذيمؽ ىم٣من فمٙمامء ايمًٙمػ يتُمددون ىمثغماً  واٞمْمالوم٣مً 

وٞمحـ جي٤م  .ايمرواي٣مت وزمكم إصٝمؾ ايمِمحٝمحدم ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمزيػ ايمدطمٝمؾ َمـ  وؾمددوا أيّم٣مً 

. ٕن أؽم٣ٌمب ايمٛمزول ٓ سمٔمدو أن سم٘مقن .ٞمزول ؽمقرة َم٣م ٓ ٞمٗمػ فمٛمد اطمتالف ايمٔمٙمامء زمٟمؽم٣ٌمبأ

ن ايمٔمػمة زمٔمٚمقم ايمٙمٖمظ ٓ زمخِمقص )أ ٕصح فمٛمد إصقيمٝمكمومرائـ مم٣م ضمقل ايمٛمص وا

ز زمٔمّمٜم٣م فمـ إن يمٙمًقرة ويممي٣مت َم٘مٝم٥م ىم٣مٞم٦م أو َمدٞمٝم٥م طمِم٣مئص وؽمامت متٝمِّ و .(ايم٤ًٌم

 .زمٔمض
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ايمٙمذيـ ٞمزيم٦م سمٙمؽ زم٣مظم٘م٣من اظمٜمديـ  ل٣من ايمذي ٞمزيم٦م زمف سمٙمؽ ايمٛمِمقص وأفمٛماظم٘م -ب

سح ايمرؽم٣ميم٥م اظمحٚمدي٥م اظمٛمقرة واظمديٛم٥م  اظم٘مرَم٥م، َم٘م٥م ل. أفمٛم.ايمٛمِمقص ايمٗمرآٞمٝم٥م زمكم ـمٜمراٞمٝمٜمام

 :َمـ وراء ذيمؽ وٞمحـ إذ ٞمًتٗميص ايم٤ًٌم واظمٜمد همٙمٕم٣مي٥مٍ 

. هم١مذا ىم٣من إَمر .ٕن ايمتٔمٌغم ايمٗمرآين يٚمؾ دم طمٙمٖمٝمتف فم٣مدات وسمٗم٣ميمٝمد سمٙمؽ ايمٌٝمئ٣مت -5

ٔمرهم٥م أؽم٣ٌمب ٞمزول ذيمؽ ايمٛمص ايمٗمرآين ايمذي ٞمحـ زمِمدد ايمتٔمٚمؼ همٝمف زمد يمٛم٣م َمـ َمىمذيمؽ ىم٣من ٓ

فمعم همٜمؿ ايمٛمص  ويًٙمط وَمٝمّم٣مً  ٥مؽ ايمٛمزول ايمذي يٚمؾ يمٛم٣م همقائد مجوايمتٗميص وايمدراؽم٥م ذيم

ويمٝم٦ًم َمٔمرهم٥م ايمٌٝمئ٥م أومؾ َمـ  ،َمـ َم٣مهٝم٥م ايمٛمص وذيمؽ ايمقَمٝمض ايمذي ي٘مُمػ يمٛم٣م ؾمٝمئ٣مً  .ايمٗمرآين

ٝم٥م ضوري٥م يمٖمٜمؿ ايم٘مثرة اظمْمٙمٗم٥م َمـ آي٣مت وؽمقر . إن َمٔمرهم٥م ايمٌٝمئ٥م َم٘مٝم٥م ىم٣مٞم٦م أو َمدٞم.ذيمؽ

 .ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

إن ايمٕمُم٣مء ايمذي يٝمط زم٣ميمٛمص اظمدين خيتٙمػ فمـ ذيمؽ ايمٕمُم٣مء ايمذي يٝمط زم٣ميمٛمص اظم٘مل  -6

 .دم ومٙمٝمؾ أو ىمثغم وومؾ ذيمؽ دم اظمحتقى وٓ ختٖمػ

اإلؿمٛم٣مب . وؾمت٣من زمٝمٛمٜمام هٛم٣مك دم اظمديٛم٥م .إن ايمٙمٜمج٥م اظمدٞمٝم٥م ختتٙمػ فمـ ايمٙمٜمج٥م اظم٘مٝم٥م -7

وهٛم٣م دم َم٘م٥م اإلجي٣مز  .ايمػماهكم وإديم٥م فمعم احلٗم٣مئؼ وإؽمٙمقب ايمتممئمل اهل٣مدئ وسمٖمِمٝمؾ

يامن زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر وسمِمقير اجلٛم٥م وايمٛم٣مر وأهم٣مٞمكم ارة ايمتٔمٌغم وايمدفمقة إلم أصقل اإلوضمر

 .ايمٔمذاب

ٖمٜمؿ وأدٞمك َمٔمرهم٥م ومِم٥م ايمًقرة أو أي٥م وإؽم٣ٌمب ايمتل اومتّم٦م ٞمزوهل٣م أفمقن فمعم دوم٥م ايم -ج

ؽمٚمك َمـ أأَم٣مم رء ايم٘مريؿ ذيمؽ أٞمٛم٣م َمـ ايمٗمرآن  ،غمإلم اؽمتٙمٜم٣مم أرصمح ايمتٟمويؾ وأووح ايمتٖمً

. أَم٣مم رء همقق ايمت٣مريخ. وٞمحـ .فمٙمؿ ايمتٖمًغم وٞمحـ َمـ ايمٗمرآن إزاء رء همقق ايمٙمٕم٥م وآداهب٣م

ت َمـ ايمٗمرآن إزاء رء همقق ايمٙمٕم٥م وومقافمده٣م وآداهب٣م هم١من ـمالل ايمتٔمٌغم دم ايمٗمرآن وإي٣مءا

اظمٖمردات دم آي٣مسمف وأيمقان ايمتٔم٣مزمغم دم ومِمِمف ويمقضم٣مسمف يمؼمسمٌط أوشمؼ آرسم٣ٌمط زم٣ميمقاومع احلل 

 .وإضمداث واظمُم٣مهد ايمُمقاطمص
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبِٓ

 خظبئض آّبد ًاٌغٌس اٌمشآْٔخ

 /ؤو خظبئض آّبد ًاٌغٌس ادلىْخ
 .يمِمقيتومٌم آي٣مهت٣م وؽمقره٣م وإجي٣مزه٣م وضمرارة سمٔمٌغمه٣م وجت٣مٞمًٜم٣م ا -5

 .. وأهم٣مٞمكم ايمٔمذاب وأٓم.ايمدفمقة إلم أصقل اإليامن زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر وسمِمقير اجلٛم٥م وايمٛم٣مر -6

 .ايمدفمقة إلم ايمتٚمًؽ زم٣مٕطمالق ايم٘مريٚم٥م وآؽمتٗم٣مَم٥م فمعم اخلغم -7

 .جم٣مديم٥م اظمممىمكم وسمًٖمٝمف أضمالَمٜمؿ -8

 .فمعم أؽم٣ميمٝم٤م ايمٔمرب ىمثرة ايمٗمًؿ صمري٣مً  -9

 َم٘مٝم٥م. ىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م ؽمجدة همٜمل -:

 .همٜمل َم٘مٝم٥م (ىمال)ىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م يمٖمظ  -;

همٜمل َم٘مٝم٥م إٓ ؽمقرة  (َمٛمقاآي٣م أَي٣م ايمذيـ )ويمٝمس همٝمٜم٣م  (٣مسي٣م أَي٣م ايمٛم)ىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م  ->

 .شاَمٛمقا ارىمٔمقا واؽمجدوآي٣م أَي٣م ايمذيـ »٨م همٖمل أواطمره٣م احل

 .َمؿ ايمٕم٣مزمرة همٜمل َم٘مٝم٥م ؽمقى ايمٌٗمرةىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م ومِمص إٞمٌٝم٣مء وإ -=

 .همٝمٜم٣م ومِم٥م آدم وإزمٙمٝمس همٜمل َم٘مٝم٥م ؽمقى ايمٌٗمرة ىمؾ ؽمقرة -54

وٞمحق ذيمؽ همٜمل َم٘مٝم٥م ؽمقى ايمٌٗمرة  شيمرأ»و شملأ»ؾ ؽمقرة سمٖمتح زمٟمضمرف ايمتٜمجل ىمـ ىم -55

 .فمٚمرانآل و

 .ٞمزول أي٣مت ايمتل سمٗمرع اظمممىمكم -56

 .ٞمزول أي٣مت سمُمتد دم سمًٖمٝمف أضمالَمٜمؿ -57

 .ايمًامضم٥م وايمِمٖمح اجلٚمٝمؾ ايمرؽمقل واظم٠مَمٛمكم وسمٔمٙمٝمٚمٜمؿ ٞمزول أي٣مت ايمتل سمًقمِّ  -58

 ادلذّنخ/ة و خظبئض آّبد ًاٌغٌس 
 .ئإؿمٛم٣مهب٣م وأؽمٙمقهب٣م ايمتممئمل اهل٣مدؿمقل أىمثر ؽمقره٣م وزمٔمض آي٣مهت٣م و -5
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 .سمٖمِمٝمؾ ايمػماهكم وإديم٥م فمعم احلٗم٣مئؼ -6

 .ىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م إذن زم٣مجلٜم٣مد أو ذىمر يمف وزمٝم٣من ٕضم٘م٣مَمف همٜمل َمدٞمٝم٥م -7

دود وايمٖمرائض واحلٗمقق وايمٗمقاٞمكم اظمدٞمٝم٥م ىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م سمٖم٣مصٝمؾ ٕضم٘م٣مم احل -8

 .وآصمتامفمٝم٥م وايمدويمٝم٥م همٜمل َمدٞمٝم٥م

 .ىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م ذىمر اظمٛم٣مهمٗمكم همٜمل َمدٞمٝم٥م َم٣مفمدا ؽمقرة ايمٔمٛم٘مٌقت -9

هذه  .ل َمديٛم٥مىمؾ ؽمقرة همٝمٜم٣م جم٣مديم٥م أهؾ ايم٘مت٣مب ودفمقهتؿ إلم فمدم ايمٕمٙمق دم ديٛمٜمؿ همٜم -:

ئمف همخْم٣مب أهؾ ن خيْمقه٣م اإلؽمالم دم سممماحل٘مٝمٚم٥م اظمتدرصم٥م ايمتل ىم٣م كاخلِم٣مئص سمِمقر اخلْم

. ٕن ايمٌٝمئ٥م اجلديدة دم اظمديٛم٥م أصٌح٦م .خلْم٣مب أهؾ َم٘م٥م ن ي٘مقن مم٣مشمالً أاظمديٛم٥م ٓ يٚم٘مـ 

. ىم٣من دم َم٘م٥م ومقم ؿمٕم٣مة َمٔم٣مٞمدون .سمًتدفمل ايمتٖمِمٝمؾ دم ايمتمميع ودم زمٛم٣مء اظمجتٚمع اجلديد

ىمكم ي٣مت ايمتل سمٗمرع اظممموه٘مذا ىمثر دم َم٘م٥م ٞمزول أ ،واظم٠مَمٛمكم يّمْمٜمدون رؽمقل اهلل 

 .ايمرؽمقل واظم٠مَمٛمكم وسمٔمٙمٝمٚمٜمؿ ايمًامضم٥م وايمِمٖمح اجلٚمٝمؾ وسمُمتد دم سمًٖمٝمف أضمالَمٜمؿ وسمًقم

 ،اظم٠مَمٛمقن َمـ َمٜم٣مصمريـ وأٞمِم٣مر: )أَم٣م اظمدٞمٝم٥م هم٘م٣من همٝمٜم٣م زمٔمد اهلجرة شمالشم٥م أصٛم٣مف َمـ ايمٛم٣مس

وأَم٣م اظمٛم٣مهمٗمقن  .قاءإلم ىمٙمٚم٥م ؽمهمٟمَم٣م ايمٝمٜمقد همج٣مدهلؿ ايمٗمرآن ودفم٣مهؿ  ،(شمؿ ايمٝمٜمقد ،شمؿ اظمٛم٣مهمٗمقن

. وذع .وأَم٣م اظم٠مَمٛمقن همُمجٔمٜمؿ فمعم اظميض دم ايمٌماط اظمًتٗمٝمؿ .ٖمّمحٜمؿ وىمُمػ َم٣ًموئٜمؿهم

ىم٣من َمـ  :إذن .هلؿ َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمًٙمؿ واحلرب وزمحٝم٣مة ايمٖمرد واظمجٚمقع وزم٣ميمًٝم٣مؽم٥م وآومتِم٣مد

٣م َم٣م يتِمؾ زمٟمصقل ايمدفمقة وَمٛمٜم ايمٔمٜمد اظم٘مل وأوائؾ اظمدين َمٔمٛمل اظمٔمروف أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم

ٔمٚمٙمٝم٥م زمٔمد أن ص٣مر اظمًٙمٚمقن ايم. شمؿ اجتٜم٦م فمٛم٣ميتف زمٔمد ذيمؽ إلم ايمُم٠مون .زم٣ميمٕمٝم٤م وايمٝمقم أطمر

 .يت٣مج إلم سمٛمٓمٝمٚمف زمٟمضم٘م٣مم سمممئمٝم٥م وطمٙمٗمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م َمتٚمٝمزاً  جمتٚمٔم٣مً 

. .ل ايمٔمٜمد اظم٘مل ىمٟمصقل ايمدفمقةوٓ يٚمٛمع هذا َمـ جملء آي٣مت دم ايمٔمٜمد اظمدين َمٔمٛمٝم٥م زمٟمصق

أَي٣م ايمٛم٣مس اسمٗمقا رزم٘مؿ إن زيمزيم٥م ايم٣ًمفم٥م رء فمٓمٝمؿ يقم سمروَّن٣م سمذهؾ ىمؾ َمرؤم٥م ي٣م )ي٥م احل٨م آىم

أرؤم٦م ىمؾ ذات محؾ محٙمٜم٣م وسمرى ايمٛم٣مس ؽم٘م٣مرى وَم٣م هؿ زمً٘م٣مرى ويم٘مـ فمذاب  وسمّمع فمام

ىمام ٓ يٚمٛمع َمـ جملء آي٣مت دم ايمٔمٜمد اظم٘مل إولم طم٣مص٥م زم٣مٕضم٘م٣مم وايمٛمٓمؿ  .(اهلل ؾمديد

همؽ روم٥ٌم .. وَم٣م أدراك َم٣م ايمٔمٗم٥ٌم .همال اومتحؿ ايمٔمٗم٥ٌم: )آي٣مت ايمٌٙمدآصمتامفمٝم٥م َمـ ايمٔمٜمد اظمدين َمثؾ 

 (.ذا َمؼمزم٥م أو َمً٘مٝمٛم٣مً  .َمٗمرزم٥مذا  يتٝمامً  .٥مَمًٕمٌ يإؿمٔم٣مم دم يقم ذأو 
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌزبعن

 ثنْخ اٌنظٌص اٌمشآْٔخ داخٍْبً

ئص زمد َمـ َمٔمرهم٥م اخلِم٣مٛمٝم٥م ايمداطمٙمٝم٥م يمٙمٛمِمقص ايمٗمرآٞمٝم٥م ٓدم ؽمٌٝمؾ ايمتٔمرف فمعم ايمٌ -5

وَم٣م اؽمتٔمٚمٙمف ايمٗمرآن َمـ أيمٖم٣مظ وىمٙمامت  ،ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م وؿمرائؼ ايمتٔمٌغم وايمؼمىمٝم٤م وايم٘مالم همٝمٜم٣م

 .َم٣ًميرة يمٙمٖم٘مرةو وأٞمٕم٣مم َمتٛم٣مؽم٥ٌم َمع اظمقوقع

ٓ يٛمٖمِمؾ همٝمف ايمٖم٘مر فمـ  ٞمٕمٚمٝم٣مً  َمِمقراً  َمـ صمراء ذيمؽ هم٘مراً ايم٘مريؿ يمٗمد نمدا ايمٗمرآن  -6

ويم٘مٛمٜم٣م إٞمام سمٛمدرج  ،إلم أَمقر نمغمه قاضمد جيرّ واحلدي٧م فمـ إَمر ايم ،ايمٖمـ وٓ ايمٖمـ فمـ ايمٖم٘مر

إن و ..ظمٗمتّمٝم٣مت ايمتٖم٘مغم وَمٛمْمؼ ايمقوم٣مئع وؿمٌٝمٔم٥م سمُمٔم٤م ايمٛمٖمس مجٝمٔم٣م دم ؽمٝم٣مق احلدي٧م سمٌٔم٣مً 

 إؽم٣ميمٝم٤م ايمٗمرآٞمٝم٥م واظمٔم٣مين اظمقضمٝم٥م َمـ إؽمٙمقب َمٛم٣مهمذ ايمٌح٧م يدطمؾ إيمٝمٜم٣م فمـ ؿمريؼ سمٗميصِّ 

 .٦م دم سمٙمؽ ايمٛمِمقصتل ؾمٔمَّ ضمٝم٧م سمتّمح يمٛم٣م سمٙمؽ اخلِم٣مئص ايمٗمرآٞمٝم٥م ايم إلم اظمٔمٛمك

ويمٗمد ؽمجٙم٦م يمٛم٣م ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌم َمٔمٙمقَم٣مت واؽمٔم٥م فمـ ايمتٟمشمغم ايمٕمالب  -7

إن ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م حت٦م سمٟمشمغم اظمقصم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م مل  .ايمذي ىم٣من ٔي٣مت ايمٗمرآن فمعم ايمٛمٖمس ايمٌدوي٥م

ن ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ومد وهبذا سم٘مق ،زمؾ أص٣مهب٣م َم٣م يُمٌف آٞمٖمج٣مر ايمثقري اظم٣ٌمنم٦م ،سمتْمقر سمدرجيٝم٣مً 

يمٗمد اؽمتخدم ايمٗمرآن دم أؽمٙمقزمف  .َمرت دم ؿمٖمرة َمـ اظمرضمٙم٥م ايمٙمٜمجٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م إلم يمٕم٥م َمٛمٓمٚم٥م همٛمٝم٣مً 

صمديدة نمغم ايمتل ٞمجده٣م دم احلج٣مز وزمخ٣مص٥م سمٙمؽ إيمٖم٣مظ أراَمٝم٥م ايمتل اؽمتخدَمٜم٣م  أيمٖم٣مـم٣مً 

يمٙمٕمقي٥م يٌدو ٥م ايمدراؽم٣مت اهمٚمـ وصمٜم ،يمتٔمٝمكم َمٖم٣مهٝمؿ سمقضمٝمدي٥م صمديدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٛمقفمٝم٥م

يمٗمد  ،٣مء زمْمريٗم٥م همج٣مئٝم٥م ونمري٥ٌمىمٟمٞمام ومد اؽمتحي شمروسمف ايمٙمٖمٓمٝم٥م اخل٣مص٥م وأٞمُمٟمه٣م إٞمُمايمٗمرآن 

ىم٣من ايمٗمرآن إذا أراد أن يدطمؾ دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م هم٘مرسمف ايمديٛمٝم٥م وَمٖم٣مهٝمٚمف ايمتقضمٝمدي٥م يتج٣موز 

 .احلدود ايمتٗمٙمٝمدي٥م يمألدب اجل٣مهقم

 :ايمٔمريب زمتٕمٝمغمه إداة ايمٖمٛمٝم٥م دم ايمتٔمٌغم همٜمقدم إدب  ه٣مئالً  واحلؼ أٞمف ومد أضمدث اٞمٗمالزم٣مً 

 .ظمٛمٓمٚم٥م دم َمقوع ايمٌٝم٦م اظمقزونومد صمٔمؾ اجلٚمٙم٥م ا -أ
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ٖمٜم٣م ضمتك شمؿ ىمٝمَّ  ،أدطمؾ َمٖم٣مهٝمؿ وَمقوقفم٣مت صمديدة ومد هّمٚمٜم٣م ايمٗمرآن ومتثٙمٜم٣م -ب

 .سمٛم٣مؽم٤م ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

٥م اظمتخٝمٙم٥م فمـ اظمٔمٛمك وايمٗمرآن يتح٣مؾمك هبذا ايمت٘مٝمٝمػ ايمٙمٌس همٜمق ئمػم زم٣ميمِمقرة اظمحً -ج

هم١مذا اظمٔمٛمك ايمذهٌل ضمٝم٣مة  .شمؿ يرسمٗمل زم٣ميمِمقرة ايمتل يرؽمٚمٜم٣م همٝمٚمٛمحٜم٣م احلرىم٥م واحلٝم٣مة ،ايمذهٌل

 .اجل٣مهٙمٝم٥م ٥مايم٘مريؿ زمٙمٕم٥م صمديدة ممٝمزة فمـ ايمٙمٕموه٘مذا همٗمد صم٣مء ايمٗمرآن  .وضمرىم٥م
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌوبشش

 اٌزشبثو ًاالخز ف يف روجرياد اٌمشآْ اٌىشُّ

ن ايم٘مريؿ آي٣مت وسمٔمٌغمات سمتُم٣مزمف َمع سمٔمٌغمات أطمرى وٓ ختتٙمػ فمٛمٜم٣م إٓ دم َمقاؿمـ دم ايمٗمرآ

 ن آطمتالف دم ضمرف أو ىمٙمٚم٥م. أو ٞمحق ذيمؽ.قوئٝمٙم٥م ىمٟمن ي٘م

وإذا سمٟمَمٙم٦م هذا ايمتُم٣مزمف وآطمتالف وصمدسمف أَمرًا َمٗمِمقدًا دم ىمؾ صمزئٝم٥م َمـ صمزئٝم٣مسمف وم٣مئاًم 

زددت فمج٣ًٌم واٞم٘مُمػ يمؽ اَمٙم٦م دم ذيمؽ  سمٟمفمعم أفمعم درصم٣مت ايمٖمـ وايمٌالنم٥م واإلفمج٣مز. وىمٙمام

)زم٘م٥م( و همٚمـ ذيمؽ اؽمتٔمامل يمٖمظ )َم٘م٥م( ه َمًتقر أو ىمٛمز خمٌقء َمـ ىمٛمقز هذا ايمتٔمٌغم ايمٔمٓمٝمؿ.

٥َم َُم٣ٌَمَرىم٣ًم َوُهًدى يمِّْٙمَٔم٣مظَمكَِم * }صم٣مء دم ومقيمف سمٔم٣ملم: .ٕم ايمٗمرى ٌَ٘مَّ َل زَمٝم٦ٍْم ُوِوَع يمِٙمٛم٣َّمِس يمَٙمَِّذي زمِ إِنَّ َأوَّ

ـِ اؽمتْم٣مع إيِمَْٝمِف همِٝمِف ءاي٣مت زمٝمٛم٣م َٗم٣مُم إزمراهٝمؿ َوََمـ َدطَمَٙمُف ىَم٣مَن آَِمٛم٣مً َوهللَِّ فَمعَم ايمٛم٣مس ضِم٨مُّ ايمٌٝم٦م ََم ت َمَّ

ـِ ايمٔم٣مظمكم هم٣مؽمتٔمٚمؾ ايمٙمٖمظ )زم٘م٥م(  .[;= -:=]آل فمٚمران:  {ؽَمٌِٝمالً َوََمـ ىَمَٖمَر هَم١مِنَّ اهلل نَمٛمِل  فَم

ْؿ فَمٛمُ٘مؿْ }زم٣ميم٣ٌمء دم ضمكم وم٣مل: ٥َم َِمـ زَمْٔمِد َأْن  َوُهَق ايمذي ىَمػَّ َأْيِدََيُ ـِ ََم٘مَّ َوَأْيِدَيُ٘مْؿ فَمٛمُْٜمؿ زمٌَِْْم

ٖمظ )َم٘م٥م( زم٣مظمٝمؿ وهق هم٣مؽمتٔمٚمؾ يم .[68]ايمٖمتح:  {َأـْمَٖمَرىُمْؿ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َوىَم٣مَن اهلل زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن زَمِِمغماً 

َوهللَِّ }وؽم٤ٌم إيراده٣م زم٣ميم٣ٌمء دم آل فمٚمران أن أي٥م دم ؽمٝم٣مق احل٨م:  .ٕم ايمٗمرى قرآؽمؿ اظمُمٜم

( ;=]آل فمٚمران:  {عَم ايمٛم٣مس ضِم٨مُّ ايمٌٝم٦مفمَ  ٌَؽِّ ايمدال فمعم [ همج٣مء زم٣مٓؽمؿ )زم٘م٥م( َمـ يمٖمظ )ايم

ؽ ايمٛم٣مُس زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣ًم، أي: يزضمؿ زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣ًم، وؽمٚمٝم٦م )زم٘م٥م( يٌٕٞمف دم احل٨م  <ايمزضم٣مم

ويمٝمس ايمًٝم٣مق ىمذيمؽ دم آي٥م ايمٖمتح، همج٣مء زم٣مٓؽمؿ اظمُمٜمقر هل٣م أفمٛمل:  َّٕنؿ يزدمحقن همٝمٜم٣م.

 .ةغموإَمثٙم٥م فمعم ذيمؽ ىمث<همقوع ىمؾ يمٖمظ دم ايمًٝم٣مق ايمذي يٗمتّمٝمف )َم٘م٥م( زم٣مظمٝمؿ،
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 غبدطاٌجبة اٌ
 اٌفظً احلبدُ هشش

 , احلبلخعٌسح  ,دساعخ رـجْمْخ ٌنض لشآِٔ 

٥ُم  :وم٣مل سمٔم٣ملم ٣مومَّ ٥ُم  *﴿احْلَ ٣مومَّ ٥ُم  *ََم٣م احْلَ ٣مومَّ زَم٦ْم شَمُٚمقُد َوفَم٣مٌد زم٣ِميْمَٗم٣مِرفَم٥ِم  *َوََم٣م َأْدَراَك ََم٣م احْلَ  *ىَمذَّ

٣م شَمُٚمقُد هَمُٟمْهٙمُِ٘مقا زم٣ِميمْم٣َّمنِمَٝم٥ِم هَمٟمَ  َسٍ فَم٣مسمَِٝم٥ٍم  *َمَّ ٣م فَم٣مٌد هَمُٟمْهٙمُِ٘مقا زمِِريٍح َسْ ٌَْع  *َوَأَمَّ َرَه٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَم ؽَمخَّ

ُْؿ َأفْمَج٣مُز َٞمْخٍؾ طَم٣مِوَي٥ٍم  فَمٰك ىَمَٟمَّنَّ ى ايْمَٗمْقَم همِٝمَٜم٣م َسْ قًَم٣م هَمؼَمَ ًُ ٣مٍم ضُم ؿ  هَمَٜمْؾ سَمَرىٰ  *يَمَٝم٣مٍل َوشَماَمٞمَِٝم٥َم َأيَّ هَلُ

ـ زَم٣موِمَٝم٥ٍم  ٣مؿمَِئ٥ِم  *َمِّ َٙمُف َواظْم٠ُْمسَمِٖمَ٘م٣مُت زم٣ِمخْلَ ٌْ ِْؿ هَمَٟمطَمَذُهْؿ  *َوصَم٣مَء همِْرفَمْقُن َوََمـ وَم هَمَٔمَِمْقا َرؽُمقَل َرهبِّ

ازمَِٝم٥ًم  ٣مِرَي٥ِم  *َأطْمَذًة رَّ ْٙمٛم٣َمىُمْؿ دِم اجْلَ ٣م ظَم٣َّم ؿَمَٕمك اظْم٣َمُء مَحَ  *ِٔمَٝمَٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥ٌم يمِٛمَْجَٔمَٙمَٜم٣م يَمُ٘مْؿ سَمْذىمَِرًة َوسمَ  *إِٞمَّ

قِر َٞمْٖمَخ٥ٌم َواضِمَدٌة  ٥ًم َواضِمَدًة  *هَم١مَِذا ُٞمِٖمَخ دِم ايمِمُّ َت٣م َدىمَّ ٣ٌَمُل هَمُدىمَّ َْرُض َواجْلِ ْٕ هَمَٝمْقََمئٍِذ  *َومُحَِٙم٦ِم ا

اَمُء هَمِٜمَل َيْقََمئٍِذ َواِهَٝم٥ٌم  *َووَمَٔم٦ِم ايْمَقاوِمَٔم٥ُم  ًَّ ٦ِم ايم ِٚمُؾ فَمْرَش ٣مئَِٜم٣م َواظْمََٙمُؽ فَمعَمٰ َأْرصَم  *َواٞمَُمٗمَّ َوَيْ

َٖمٰك َِمٛمُ٘مْؿ طَم٣مهمَِٝم٥ٌم  َرزمَِّؽ هَمْقوَمُٜمْؿ َيْقََمئٍِذ شَماَمٞمَِٝم٥ٌم * َٓ خَتْ ـْ ُأويِتَ ىِمَت٣مزَمُف زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف  *َيْقََمئٍِذ سُمْٔمَرُوقَن  ٣م ََم هَمَٟمَمَّ

٣مزمَِٝمْف  *هَمَٝمُٗمقُل َه٣مُؤُم اوْمَرُءوا ىِمَت٣مزمَِٝمْف  ًَ اِوَٝم٥ٍم همَ  *إيِنِّ ـَمٛمَٛم٦ُم َأينِّ َُماَلٍق ضِم دِم صَمٛم٥ٍَّم  *ُٜمَق دِم فِمٝمَُم٥ٍم رَّ

٣ميمَِٝم٥ِم  *وُمُْمقهُمَٜم٣م َداٞمَِٝم٥ٌم  *فَم٣ميمَِٝم٥ٍم  ٣مِم اخْلَ َيَّ ْٕ زُمقا َهٛمِٝمًئ٣م زماَِم َأؽْمَٙمْٖمُتْؿ دِم ا ـْ ُأويِتَ ىمَِت٣مزَمُف  *ىُمُٙمقا َواْذَ ٣م ََم َوَأَمَّ

٣مزمَِٝمْف َومَلْ  *زمُِِماَميمِِف هَمَٝمُٗمقُل َي٣م يَمْٝمَتٛمِل مَلْ ُأوَت ىمَِت٣مزمَِٝمْف  ًَ ََم٣م َأنْمٛمَٰك  *َي٣م يَمْٝمَتَٜم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم ايْمَٗم٣مِوَٝم٥َم  *َأْدِر ََم٣م ضِم

ِحٝمَؿ َصٙمُّقُه  *طُمُذوُه هَمُٕمٙمُّقُه  *َهَٙمَؽ فَمٛمِّل ؽُمْٙمَْم٣مٞمَِٝمْف  *فَمٛمِّل ََم٣ميمَِٝمْف  َٙم٥ٍم َذْرفُمَٜم٣م  *شُمؿَّ اجْلَ ًِ شُمؿَّ دِم ؽِمْٙم

ٌُْٔمقَن ِذَرافًم٣م هَم٣مؽْمُٙمُ٘مقُه  َٓ  *ؽَم ُف ىَم٣مَن  ـِف ايْمَٔمٓمِٝمِؿ إِٞمَّ ـُ زم٣ِميمٙمَّ ٘مِكِم  *ُي٠ْمَِم ًْ
ِ َٓ َيُضُّ فَمعَمٰ ؿَمَٔم٣مِم اظْم  *َو

ٙمِكٍم  *هَمَٙمْٝمَس يَمُف ايْمَٝمْقَم َه٣مُهٛم٣َم مَحِٝمٌؿ  ًْ ـْ نِم َّٓ َِم َٓ ؿَمَٔم٣مٌم إِ ٣مؿمُِئقَن  *َو َّٓ اخْلَ ُؿ  *َّٓ َيْٟمىُمُٙمُف إِ ًِ هَماَل ُأوْم

وَن  ٌٌِْمُ وَن  *زماَِم سُم ٌٌِْمُ َٓ سُم ُف يَمَٗمْقُل َرؽُمقٍل ىَمِريٍؿ  *َوََم٣م  ٣م َوََم٣م ُهَق زمَِٗمْقِل ؾَم٣مفِمٍر  *إِٞمَّ وَمِٙمٝماًل َمَّ

ـٍ  سُم٠ْمَِمٛمُقَن * َٓ زمَِٗمْقِل ىَم٣مِه ُروَن *َو ٣م سَمَذىمَّ بِّ ايْمَٔم٣مظَمكَِم  وَمِٙمٝماًل َمَّ ـ رَّ َل فَمَٙمْٝمٛم٣َم  *سَمٛمِزيٌؾ َمِّ َويَمْق سَمَٗمقَّ

وََم٣مِويِؾ  ْٕ طََمْذَٞم٣م َِمْٛمُف زم٣ِميْمٝمَ  *زَمْٔمَض ا ـْ َأضَمٍد فَمٛمُْف  *شُمؿَّ يَمَٗمَْمْٔمٛم٣َم َِمٛمُْف ايْمَقسمكَِم  *ِٚمكِم َٕ هَماَم َِمٛمُ٘مؿ َمِّ

ـَ  ُف يَمَتْذىِمَرٌة يمِّْٙمُٚمتَِّٗمكَم  *ضَم٣مصِمِزي زمكَِم  *َوإِٞمَّ َ٘مذِّ ٣م يَمَٛمْٔمَٙمُؿ َأنَّ َِمٛمُ٘مؿ َمُّ ـَ  *َوإِٞمَّ ٌة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري ْنَ ُف حَلَ َوإِٞمَّ

ؼُّ ايْمَٝمِٗمكِم  * ُف حَلَ ٌِّْح زم٣ِمؽْمِؿ َرزمَِّؽ ايْمَٔمٓمِٝمِؿ﴾ *َوإِٞمَّ ًَ  .هَم
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 /اٌزؾًٍْ ٌٍغٌسح ,ؤ
ويمٗمد ىم٣من َمـ احل٘مٚم٥م أن  ،.. ٞمزيم٦م يمتقؿمٝمد أؽمس ايمٔمٗمٝمدة اجلديدة.اظم٘مٝم٥مايمًقرة  َمٗمِمد -أ

واظمٔمٙمقم  .وأهم٘م٣مر زمٟمهم٘م٣مر ،ويم٘مٛمٜم٣م سمٗم٣مزمؾ فمٗمٝمدة زمٔمٗمٝمدة ،سمتٔمرض ايمًقر اظم٘مٝم٥م إولم يمٙمجزئٝم٣مت

 :أن ايمًقر اظم٘مٝم٥م سمٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم

وَمٖم٣مصمٟمسمف زمام َيزه ويرىمف فمـ ؿمريؼ إيمٖم٣مظ اٌغٌس اٌيت ؿشّمزيب بصبسح اٌغبِن  ,1

 .اجلديدة أو ايمِمقر ايمرهٝم٥ٌم أو ايمٛمٕمامت ايمُمديدة أو نمغم ذيمؽ مم٣م يقومظ ايمٖم٘مر ويرك ايمٗمٙم٤م

وزمًط إهم٘م٣مر وفمرض اظمُم٣مهد وسمٖمِمٝمؾ ايمٗمِمص اٌغٌس اٌيت ؿشّمزيب اجلذي  ,2

 .َمـ ايمٛمقع ايمذي سمٕمٙم٤م فمٙمٝمف ؿمريٗم٥م اإلشم٣مرة وآسمٔم٣مظ ؽمقرة احل٣موم٥م. وواؽمتٛمت٣مج ايمٔمػم

 ِؼبِني اٌغٌسح ,ة
هالك )وسمال ذيمؽ  (احل٣موم٥م وايمٗم٣مرفم٥م)ٗمد اهمتتح٦م زمـ هم- -ؤْ عٌىب عٌ ذتذّذ ًبسىبة , 1

 .وأهقال يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م -إومقام 

 ...وسم٘مذيٌٜمؿ يمٙمرؽمقل ودفمقسمف َمٔم٣مرو٥م اظمممىمكم - 6

 .أَّن٣م سمّمٚمٛم٦م ايمقفمٝمد وايمتٜمديد - 7

 .ودم صٙمتف زمرب ايمٔم٣مظمكميف دهٌرو  هنب رؼّنذ رضجْذ اٌشعٌي ؤ , 4

 ؤلغبَ اٌغٌسح ,ط
 :سمٗمًؿ ايمًقرة إلم أوم٣ًمم فمدة

. سمٔمٌغم .همُمٝمئ٣مً  شمالث آي٣مت ومِمغمة ؾمديدة ايمقومع صمديدة دم ايمتٔمٌغم سمْمقل زم٣ميمتدري٨م ؾمٝمئ٣مً  -5

َم٣م )ث٣مٞمٝم٥م .. هم١مذا ؽمٚمع أي٥م ايم.صمديد وسمًٚمٝم٥م صمديدة ظمقوقع جيٜمٙمف ايم٣ًمَمع ويتٙمٜمػ ظمٔمرهمتف

هم١مذا زم٣مٔي٥م ايمث٣ميمث٥م  ،وذيمؽ مم٣م يزيد ؾمقومف وسمٙمٜمٖمف إلم َمٔمرهم٥م اجلقاب زاده إَمر نمٚمقو٣مً  (احل٣موم٥م

دفم٣مه٣م يمؼموم٤م اجلقاب أيمتّمٚمٛمٜم٣م ٓؽمتٖمٜم٣مَمكم و واؽمتٖمٜم٣مَم٣مً  وهل أؿمقل ايمثالشم٥م وأؾمده٣م سم٣ًمؤًٓ 

قالم همٝمٜم٣م َمتدرصم٥م دم ايمْمقل وىمٙمٜم٣م ومِمغمة يت ،وايمتٙمٜمػ ظمٔمرهم٥م احلٗمٝمٗم٥م شمالث َمقصم٣مت َمتٔم٣موم٥ٌم

وهل ايم٘مٙمٚم٥م اجلديدة ايمتل سمٔمػم هٛم٣م فمـ يقم  (احل٣موم٥م). وآؽمتٖمٜم٣مم وسم٘مرر همٝمٜم٣م ىمٙمٚم٥م .ايم٠ًمال

 ،َمـ ضمٝم٧م َمٔمٛم٣مه٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م واحل٣ًمب َمت٘مرر همٝمٜم٣م هذه ايمٗم٣مف اظمُمددة ايمتل سمٗمرع ايمًٚمع ومرفم٣مً 

 ... يتٜمٝمٟم هب٣م ايم٣ًمَمع ىمؾ ايمتٜمٝم٠م يمإلصٕم٣مء.وَمـ ضمٝم٧م ٞمٕمٚمٜم٣م وصمرؽمٜم٣م
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 ،َمقصمزاً  ومقي٣مً  هئم٣مً  َمٔمروو٥م فمرو٣مً  ،٣مر ايمت٣مريخ وومِمص اظم٣ميضٌطمهمٝمٜم٣م جمٚمقفم٥م َمـ أ -6

 .نم٣ميتف ايمتٖم٘مغم دم اظمِمغم

واظمٜمؿ دم  ،ويمٝمس طمػمهؿ فمـ أهؾ اجلزيرة زمٌٔمٝمد ،ازمتدأت أي٣مت زمذىمر ومقم فم٣مد وشمٚمقد

وايمٗم٣مرفم٥م يمٖمظ صمديد اؽمتٔمٚمؾ دم ايمٗمرآن ٕول َمرة زمٚمٔمٛمك يقم  (زم٣ميمٗم٣مرفم٥م)أَمرهؿ هٛم٣م أَّنؿ ىمذزمقا 

وسمِمػ هذه أي٣مت هالك شمٚمقد  ،وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م ايمت٘مذي٤م زم٣محل٣ًمب اهلالك .واحل٣ًمبايمٗمٝم٣مَم٥م 

 (همؼمى ايمٗمقم همٝمٜم٣م سفمك ىمٟمَّنؿ إفمج٣مز ٞمخؾ طم٣موي٥م)وختٝمؿ هبذه ايمِمقرة احلًٝم٥م ايمٗمقي٥م  .وفم٣مد

. شمؿ سمْمقي أي٣مت (همٜمؾ سمرى هلؿ َمـ زم٣مومٝم٥م)شمؿ هبذا آؽمتٖمٜم٣مم ايمدافمل إلم ايمتٟمَمؾ وايمتٖم٘مغم 

همتُمغم إؾم٣مرة هئم٥م إلم همرفمقن وَمـ ومٌٙمف وإلم  ،إلم اظم٣ميض ايمٌٔمٝمد ٣مً صٖمح٣مت ايمت٣مريخ رصمقفم

ومِم٥م ايمْمقهم٣من ايمتل خلِم٦م  وَمـ وراء ه٠مٓء إومقام مجٝمٔم٣مً  (اظم٠مسمٖم٘م٣مت)ومرى ومقم يمقط اظمٛمٗمٙم٥ٌم 

إٞم٣م ظم٣م ؿمٕمك اظم٣مء محٙمٛم٣مىمؿ دم )زمؾ دم آي٥م واضمدة وهمٝمف دم ايمث٣مٞمٝم٥م ظم٣م دم احل٣مدشم٥م َمـ فمػمة  ،هٛم٣م دم آيتكم

 .(يمٛمجٔمٙمٜم٣م يم٘مؿ سمذىمرة وسمٔمٝمٜم٣م أذن وافمٝم٥م .اجل٣مري٥م

إلم اظمًتٗمٌؾ ايمٌٔمٝمد إلم َم٣م زمٔمد هذه  ،سمٛمٗمؾ ايمًقرة ايمًغمة َمـ ايمت٣مريخ ايمٌٔمٝمد واظم٣ميض ايمًحٝمؼ -7

ودم هذا ايمٗمًؿ سمِمقير خمٝمػ يمٙمٝمقم ايمذي  ،وهذا آٞمتٗم٣مل وضمده ضب َمـ اظمٖم٣مصمٟمة اظمثغمة احلٝم٣مة،

 ،وي٠مذن زمذيمؽ ٞمٖمخ٥م ايمِمقر وئمٗمٌٜم٣م سمدافمل اجل٣ٌملوييب همٝمف ٞمٓم٣مم ايم٘مقن  ،سمٛمتٜمل همٝمف احلٝم٣مة

شمؿ سمٓمٜمر ايمٔمٓمٚم٥م اإلهلٝم٥م َمًتقي٥م فمعم ايمٔمرش ايمذي حتٚمٙمف  ،واٞمُمٗم٣مق ايمًامء واٞمٖمراط فمٗمد ٞمجقَمٜم٣م

وئمرض ايمٛم٣مس فمعم احل٣ًمب وسمٌدو دم هذا ايمٗمًؿ ايمٖم٘مرة إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل هل هدف  ،اظمالئ٘م٥م

وهل هم٘مرة احل٣ًمب هم٘مرة َم٠ًمويمٝم٥م  ،ٝم٣مَم٥موَم٣م ورد همٝمٜم٣م َمـ صقر ايمت٣مريخ وَمُم٣مهد ايمٗم ،ايمًقرة

 ..سمٌٔم٧م فمعم ايمتٖم٘مغم ،ودم هذا ايمٗمًؿ صقر َمقصمزة هئم٥م ويم٘مٛمٜم٣م ومقي٥م َمثغمة .اإلٞم٣ًمن فمـ أفماميمف

 :. ويٌدو همٝمف َمُمٜمدان.دم هذا ايمٗمًؿ احل٣ًمب واجلزاء -8

. ضمٝم٧م يتحدث فمٚمـ أويت .َمٛمقا زم٣محل٣ًمب دم احلٝم٣مة إطمرىآَمُمٜمد أهؾ ايمٛمٔمٝمؿ ايمذيـ  -أ

ه٣مؤم )همٝمٗمقل  َمنوراً  همرضم٣مً  -وإسمٝم٣من ايم٘مت٣مب زم٣ميمٝمٚمكم ىمٛم٣مي٥م فمـ ايمٝمٚمـ واخلغم  -زمٝمٚمٝمٛمف ىمت٣مزمف 

وؽمٙمؽ دم ضمٝم٣مسمف  ،ذيمؽ أٞمف افمتٗمد زم٣مظم٠ًمويمٝم٥م واحل٣ًمب ،ويذىمر ؽم٤ٌم ؽمٔم٣مدسمف (اومرؤوا ىمت٣مزمٝمف

همٜمق )شمؿ سمٟميت أي٣مت فمعم وصػ ضمٝم٣مسمف  ،حمًٛم٣مً  ايمًٙمقك ايمذي يٗمتّمٝمف هذا آفمتٗم٣مد هم٘م٣من ص٣محل٣مً 

ويم٘مٛمٜم٣م سمٔمػم ىمؾ ايمتٔمٌغم فمـ  ،آي٣مت شمالث ومِمغمة (دم صمٛم٥م فم٣ميمٝم٥م ومْمقهمٜم٣م داٞمٝم٥م :راوٝم٥مدم فمٝمُم٥م 
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ؽمٔم٣مدسمف َمع طمْمقط هئم٥م يمِمقرة ضمًٝم٥م يزيٛمٜم٣م ايمتٗم٣مزمؾ زمكم ايمٔمٙمق وايمدٞمق هم٣مجلٛم٥م فم٣ميمٝم٥م َمرسمٖمٔم٥م 

شمؿ يقصمف اخلْم٣مب إلم هذا اإلٞم٣ًمن ايمًٔمٝمد زمْمريٗم٥م متثٝمٙمٝم٥م جتٔمؾ ايمِمقرة  ،ومْمقهمٜم٣م داٞمٝم٥م َمتديمٝم٥م

ىمٙمقا واذزمقا هٛمٝمئ٣م زمام أؽمٙمٖمتؿ دم إي٣مم )اخلْم٣مب اظمقصمف يمف وَٕمث٣ميمف َمـ أهؾ ايمٝمٚمكم ضمٝم٥م هبذا 

همٗمد سمّمٚمـ هذا اخلْم٣مب ايمرزمط زمكم ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح دم احلٝم٣مة اظم٣موٝم٥م وَم٘م٣مهمٟمسمف زم٣محلٝم٣مة ( اخل٣ميمٝم٥م

 .ايمرنمٝمدة دم يقم اجلزاء واحل٣ًمب

ـ أويت يتحدث فمٚم ضمٝم٧م ،وَمُمٜمد أهؾ ايمُمٗم٣مء ايمذيـ افمتٚمدوا فمعم اظم٣مل وايمًٙمْم٣من -ب

. همٝمتٚمٛمك أٞمف مل ي٠مت ىمت٣مزمف ومل يدر ضم٣ًمزمف .فمـ ايمُم٠مم وؽمقء ايمٔم٣موم٥ٌم وذيمؽ ىمٛم٣مي٥م -ىمت٣مزمف زمُماميمف 

. ويٛمدم فمعم افمتامده فمعم اظم٣مل وايمًٙمْم٣من شمؿ يتقصمف .ويتٚمٛمك يمق ىم٣مٞم٦م َمٝمتتف َمٝمت٥م ايمٖمٛم٣مء ايمٛمٜم٣مئل

واخلْم٣مب . ر اظمُمٜمدوذيمؽ أومقى دم ايمتٚمثٝمؾ واؽمتحّم٣م ،إيمٝمف اخلْم٣مب َمـ نمغم يمٖمظ يُمٔمر زمٗم٣مئؾ

همٕمٙمقه شمؿ اجلحٝمؿ  -طمذوه » :رهٝم٥ٌم خمٝمٖم٥م اظمقصمف يمٖم٣مفمؾ ايممم وَمًتحؼ ايمٔمٗم٣مب يتّمٚمـ صقراً 

وىمؾ ذيمؽ صقر ضمًٝم٥م وَمُم٣مهد  شهم٣مؽمٙم٘مقه - ذرفمٜم٣م ؽمٌٔمقن ذرافم٣مً  -شمؿ دم ؽمٙمًٙم٥م  صٙمقه

وٓ يض  ،إٞمف ىم٣من ٓ ي٠مَمـ زم٣مهلل ايمٔمٓمٝمؿ) :شمؿ يٟميت زمٝم٣من ؽم٤ٌم ايمٔمٗم٣مب ايمُمديد سمٌٔم٧م ايمرفم٤م..

 .فمراض فمـ احلض فمعم إؿمٔم٣مم اظم٣ًمىمكمذيمؽ هق فمدم اإليامن زم٣مهلل واإل (فمعم ؿمٔم٣مم اظمً٘مكم

ن وضمل َمـ اهلل وَم٣م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل صٙمقات اهلل وؽمالَم٣مسمف فمٙمٝمف إٓ رؽمقل آأن ايمٗمر -9

َم٣م يرى َمٛمف  ،أومًؿ زم٣ميمقصمقد ىمٙمف (همال أومًؿ زمام سمٌٌمون وَم٣م ٓ سمٌٌمون) .َمٌٙمغ يمرؽم٣ميم٥م رزمف

وهؾ هٛم٣ميمؽ  .ءه مم٣م ٓ يٌٌم وٓ يُم٣مهد َمـ ايمٔم٣ممل اظمٕمٝم٤م فمـ ضمقاس اإلٞم٣ًمنويُم٣مهد وَم٣م ورا

. وومد صدر (فم٣ممل ايمٕمٝم٤م( و)فم٣ممل ايمُمٜم٣مدة)ومًؿ أمجع دم َمّمٚمقٞم٣مسمف َمـ هذا ايمٗمًؿ ايمذي سمّمٚمـ 

صٖم٥م  ايمٗمًؿ زم٣ميمٛمٖمل وهق أؽمٙمقب َمٔمروف فمٛمد ايمٔمرب سمٛمٖمل أي٣مت ايمت٣ميمٝم٥م فمـ ايمرؽمقل 

ديـ َمـ اظمممىمكم وسمث٦ٌم يمف صٖم٥م ايمرؽم٣ميم٥م ويمٙمٗمرآن صٖم٥م ايمٛمزول فمعم اظمٔم٣مٞم ايمُمٔمر وايم٘مٜم٣مٞم٥م رداً 

 شمؿ ي٠مىمد هذا اظمٔمٛمك زمآي٣مت سمتّمٚمـ ايمتٜمديد هتديد ايمرؽمقل ٞمٖمًف  (رب ايمٔم٣مظمكم)َمـ فمٛمد اهلل 

ويمق سمٗمقل فمٙمٝمٛم٣م زمٔمض إوم٣مويؾ ٕطمذٞم٣م َمٛمف زم٣ميمٝمٚمكم شمؿ يمٗمْمٔمٛم٣م َمٛمف ايمقسمكم همام َمٛم٘مؿ َمـ أضمد )

وَمٛمزيمف فمعم رؽمقيمف  ايمٔمٓمٝمؿ َمقضمل ايمٗمرآنسمٔم٣ملم  اجلٚمع هق اهللواظمت٘مٙمؿ هٛم٣م زمِمٖم٥م  (فمٛمف ضم٣مصمزيـ

)يمق( وهل أداة اَمتٛم٣مع َٓمتٛم٣مع ـوايمتٜمديد اظمقصمف يمٙمرؽمقل َمِمقغ دم صٝمغ ؾمديدة ويم٘مٛمف َمِمدر زم

وختتؿ ايمًقرة زمتٔم٣مزمغم سمتّمٚمـ وصػ ايمٗمرآن همٜمق يمٙمٚمتٗمكم سمذىمرة أي سمٔمٙمٝمؿ وإرؾم٣مد وهق فمعم 

ضمؼ )زمؾ هق  ،وهق دم ذاسمف يٗمكم وضمؼ ،ايمٛمداَم٥مايم٘م٣مهمريـ زمف اظمٔمروكم فمٛمف ؽم٤ٌم يمٙمحنة و
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وأي٥م إطمغمة ايمتل طمتٚم٦م هب٣م ايمًقرة طمقؿم٤م هب٣م ايمرؽمقل ٞمٖمًف صٙمقات اهلل فمٙمٝمف  (ايمٝمٗمكم

 ..(يمف فمعم آسمِم٣مل زمرزمف وايمتًٌٝمح زمحٚمده )همًٌح زم٣مؽمؿ رزمؽ ايمٔمٓمٝمؿ يمف وضمّم٣مً  سمثٌٝمت٣مً 

 ِوبِٔ اٌغٌسح ,د
 :وهل و سمتّمٚمـ ايمًقرة فمدة َمٔم٣منٍ 

فماميمف أَم٣مم اهلل دم احلٝم٣مة أطمرة دم يقم اجلزاء وسمٌكم زمقوقح دم أاإلٞم٣ًمن فمـ َم٠ًمويمٝم٥م  -5

 .(يقَمئذ سمٔمروقن ٓ ختٖمل َمٛم٘مؿ طم٣مهمٝم٥م)ومقيمف سمٔم٣ملم 

 .ايمٗمرآن ىمالم اهلل اظمٛمزل فمعم رؽمقيمف همٜمق سمٛمزيؾ َمـ رب ايمٔم٣مظمكم وهق سمذىمرة يمٙمٚمتٗمكم اظم٠مَمٛمكم -6

 .وٓ ٞمٗمِم٣من وايمرؽمقل َمٌٙمغ فمـ رزمف ىمام سمٙمٗم٣مه٣م َمـ نمغم زي٣مدة -7

زمؾ هل َمتّمٚمٛم٥م دم  ،هم٘مرة َمًٙمؿ هب٣م ومل سمٟمت ايمًقرة يمٌٝم٣مَّن٣مسمٔم٣ملم هم٘مرة اإليامن زم٣مهلل  -8

َمـ اهلل يٌٙمٕمف  سمٛمزيالً ايم٘مريؿ َم٠ًمويمٝم٥م اإلٞم٣ًمن أَم٣مم اهلل وىمقن ايمٗمرآن  :ايمٖم٘مرسمكم ايم٣ًمزمٗمتكم

 .رؽمقيمف اظم٘مٙمػ زمتٌٙمٝمٕمف

 األفىبس اجلضئْخ فْيب ,ىو
هٙمؽ  فَم٣م أنمٛمك فمٛمل َم٣ميمٝم)ويمٝم٣ًم طم٣ميمديـ ضمتك ئمتٚمد فمٙمٝمٜمام  ن اظم٣مل وايمًٙمْم٣من زائالنإ - 5

 .(ففمٛمل ؽمٙمْم٣مٞمٝم

 .اظم٣ًمىمكم واإلضم٣ًمن إيمٝمٜمؿ احلض فمعم إؿمٔم٣مم - 6

 .ن ارسم٘م٣مب اخلْم٣مي٣م وَمٔمِمٝم٥م ايمرؽمقل سم٤ًٌم اهلالكإ - 7

 أؽمٙمقب فمرض اظمٔم٣مين -و

 :ض واضمتقت فمعم همٛمقن َمتٔمددة َمٛمٜم٣مسمٛمقع أؽمٙمقب هذه اظمٔم٣مين دم ايمٔمر

ض هيع حلقادث سم٣مرخيٝم٥م زم٣مرزة دم طمْمقؿمٜم٣م ايم٘مػمى روهق فمسخيِ/ اٌوشع اٌزب ,1

 .واٞمتٗم٣مء يمِمقر َمقصمزة َم٠مشمرة يراد َمٛمٜم٣م ايمٔمػمة

وذيمؽ دم فمرض ضمقادث ايمت٣مريخ ووصػ  /اٌٌطف ًاٌزظٌّش ثـشّمخ ٌِعضح ,2

سمرى ايمٗمقم همٝمٜم٣م و) ايمريح ايمٌمس ايمٔم٣مسمٝم٥م :همٚمـ ايمِمقر احلًٝم٥م .َمُم٣مهد ايمٗمٝم٣مَم٥م ويقم احل٣ًمب

 ..(.ٞمٖمخ دم ايمِمقر( و)ظم٣م ؿمٕمك اظم٣مء( و)ؿ إفمج٣مز ٞمخؾ طم٣موي٥مىمٟمَّن .سفمك
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إن دم همًح اظمج٣مل ٕهؾ اجلٛم٥م وايمٛم٣مر أن يتحدشمقا ودم سمقصمٝمف  /اٌزّضًْ ًاحلٌاس ,3

 ّم٣مراً هل٣م وإضم اً رازيمٙمِمقرة وإزم اً ايم٘مالم فمٛمٜمؿ زمِمٝمٕم٥م ايمٕم٣مئ٤م إضمّم٣مر َمـ اخلْم٣مب هلؿ زمدًٓ 

 .(فت ىمت٣مزمٝمي٣م يمٝمتٛمل مل أو) (فه٣مؤم اومرؤوا ىمت٣مزمٝم)يمٙمٚمُمٜمد 

إٞمف )ىم٣ميمٗمًؿ إطمغم َمـ ايمًقرة  َم٣ٌمذاً  همٚمـ إهم٘م٣مر َم٣م فمرض فمرو٣مً  /اٌوشع اجملشد ,4

 (.يمٗمقل رؽمقل ىمريؿ

 ِْضاد ؤعٌٍة آّبد ,ص
ويم٘مٛمٜم٣م ٓ سمْمقل لذ رىٌْ آّخ وٍّخ ًاؽذح وبحلبلخ ؤً وٍّزني ؤً ثؼن وٍّبد  ,1

 .ٝمام دم ىمؾ ومًؿ َمـ أوم٣ًمم ايمًقرةؽمضمظ زمكم أي٣مت سمرازمط واسمِم٣مل وٓفمعم ىمؾ ضم٣مل وٞمال ىمثغماً 

وسمتًٙمًؾ آيتف ؤً فىشح ًاؽذح  وً لغُ ِٓ ؤلغبَ اٌغٌسح ّزؼّٓ ٌِػٌهبً ,2

 .وسمتِمؾ ضمتك سم٠مدي اظمٔمٛمك وسمٔمػم فمـ ايمٖم٘مرة

ىمًٌٜم٣م صمدة وضمٝمقي٥م وىمذيمؽ اطمتالف أ رنٌم آّبد ًاخز فيب يف اٌـٌي ًاٌمظش ,3

 ..سمراىمٝمٌٜم٣م

. ومحٙم٦م .هم١مذا ٞمٖمخ دم ايمِمقر)احلقادث زمكم ايمٖمٔمٙمٝم٥م ضمكم سمِمقير رنٌم اجلًّ  ,4

إٞمف ) :وآؽمٚمٝم٥م يمٙمتٔمٌغم فمـ احلٗم٣مئؼ ايمث٣مزمت٥م ٗم٦م ايمًامء. واٞمُم.٥م. همٝمقَمئذ وومٔم٦م ايمقاومٔم.إرض

وَمٛمٜم٣م َم٣م ورد زمِمٝمٕم٥م ايمتٚمٛمل يمٙمتٔمٌغم فمـ احلنة  (،وإٞمف يمتذىمرة يمٙمٚمتٗمكم) (ىمريؿيمٗمقل رؽمقل 

ويم٘مـ سمٛمقع همٝمٜم٣م  ،ٗمد صم٣مءت زمِمٝمٕم٥م اخلغموأَم٣م ؽم٣مئر اجلٚمؾ هم (ي٣م يمٝمتٜم٣م ،ي٣م يمٝمتٛمل مل أوت ىمت٣مزمٝمف)

همٝمقَمئذ وومٔم٦م ايمقاومٔم٥م( وومد يٟميت زمِمٝمٕم٥م )ايمٖمِمؾ همٗمد يٟميت زمِمٝمٕم٥م اظم٣ميض يمٙمتٟمىمٝمد وايمتحٗمٝمؼ 

 .(همؼمى ايمٗمقم همٝمٜم٣م سفمك) اظمّم٣مرع ٓؽمتحّم٣مر اظم٣ميض ايمٌٔمٝمد

 :وذيمؽ ىمٗمقيمف سمٔم٣ملمذلب  حري يف اٌغٌسح رلغّو ٌٍؾٌادس ِّّصعبءد اٌزوبث ,5

 يٖمٝمد َمٔمٛمك ايمُمدة (فم٣مسمٝم٥م)ويمٖمظ  ،يِمقر صقت ايمريح (سس)همٙمٖمظ  (٥م)ريح سس فم٣مسمٝم

ر َم٣م طّم أايمْمٌٝمٔمل همٗمدم َم٣م ضمٗمف ايمتٟمطمغم أو وومد رسم٦ٌم اجلٚمؾ دم زمٔمض أي٣مت فمعم نمغم ايمؼمسمٝم٤م 

همقوع ايمٖم٣مفمؾ دم آطمر  (ويٚمؾ فمرش رزمؽ همقومٜمؿ يقَمئذ شمامٞمٝم٥م) :وذيمؽ ىمٗمقيمف .ضمٗمف ايمتٗمديؿ

وىمذيمؽ  ،ايمٛمٕمٚم٥مدم اجلرس و ٦ٌم اجلٚمٙم٥م زمذيمؽ مج٣مًٓ ٣مىمتًاجلٚمٙم٥م وومدم فمٙمٝمف اظمٖمٔمقل وايمٓمرف هم

يمٙمتٗمديؿ  (هم٣مؽمٙم٘مقه شمؿ دم ؽمٙمًٙم٥م ذرفمٜم٣م ؽمٌٔمقن ذرافم٣مً ) :ر ايمٖمٔمؾ وومدم اظمجرور دم ومقيمفطّم أ

 .وايمتٟمطمغم أشمر واوح دم ضمالوة ايمٛمٕمٚم٥م زم٣مإلو٣مهم٥م إلم دوم٥م اظمٔمٛمك
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يمف  يمٙمٚمٔمٛمك ايمذي اؽمتٔمٚمؾيف اٌغٌسح ِٓ األٌفبف ِب ىٌ عذّذ يف اعزوّبٌو  ,6

ويم٘مٛمٜم٣م صمديدة دم  ،)ايمقاومٔم٥م( وىمٙمٜم٣م أيمٖم٣مظ َمٔمروهم٥م َمـ ضمٝم٧م اؾمتٗم٣مومٜم٣م( وايمٗم٣مرفم٥م( و)ىم٣محل٣موم٥م)

دم إشم٣مرسمف وسمٛمٌٝمٜمف إلم اظمٔمٛمك  ،إؿمالومٜم٣م فمعم َمٔمٛمك يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وهلذه اجلدة أشمر دم ٞمٖمس ايم٣ًمَمع

ٞمالضمظ و (اظمتٗمكم( و)ايم٘م٣مهمريـ( و)وَمـ إيمٖم٣مظ ايمٗمرآٞمٝم٥م اجلديدة دم ايمًقرة )ي٠مَمـ .اظمٗمِمقد

همٖمل ايمًقرة أيمٖم٣مظ َمِمقرة ظمٔمٛم٣مه٣م َمثغمة ظمديمقهل٣م  ومقة ايمتِمقير واظمٛم٣مؽم٥ٌم زمكم اظمٔمٛمك وايمٙمٖمظ أيّم٣مً 

همٜمل زمجرس ضمروهمٜم٣م وصٝمٕمتٜم٣م اظمٛمتٜمٝم٥م زم٣ميمٝم٣مء اظمحدودة زمٔمده٣م ٞمقن سمقضمل  (نمًٙمكم)ىمٙمٖمظ 

 .دم دىمت٣م دىم٥م واضمدة َمٗم٣مزمٙم٥م ظمٔمٛم٣مه٣م (ايمدك)وىمذيمؽ  ،زمٚمٔمٛم٣مه٣م

وضمًـ آطمتٝم٣مر ويٌدو ذيمؽ دم َمثؾ إيمٖم٣مظ ايمت٣ميمٝم٥م )سمٗمقل فمٙمٝمٛم٣م  دوم٥م ايمتٔمٌغم وٞمالضمظ أطمغماً 

وأَم٣م ايمٛمٕمٚمٝم٥م هم١مٞمؽ سمُمٔمر فمٛمد ومراءة هذه ايمًقرة زم٣مظمٛم٣مؽم٥ٌم ( إوم٣مويؾ -دىمت٣م  -سمٔمروقن  -

همٗمد صم٣مءت َمٗمدَمتٜم٣م ومقي٥م اجلرس ذات  ،ج٣مم ايمقاوع زمكم َمقوقفمٜم٣م وٞمٕمٚمتٜم٣مايمت٣مَم٥م وآٞمً

شمؿ أفمٗمٌتٜم٣م آي٣مت يٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمٌم وسمتقازن همٝمٜم٣م  ،همقاصؾ ومِمغمة َمتالضمٗم٥م َمتدرصم٥م دم ايمْمقل

همٟمَم٣م شمٚمقد ) :ت ضمقادث ايمت٣مريخوهل أي٣مت ايمتل صقر ،اظمدود واحلرىم٣مت دم سمقزيع َمٛمًجؿ

همؼمى ايمٗمقم همٝمٜم٣م سفمك ىمٟمَّنؿ إفمج٣مز ٞمخؾ ) :. هم١مذا َم٣م زمٙمٕم٦م ومقيمف سمٔم٣ملم.هٙم٘مقا زم٣ميمْم٣منمٝم٥م(ٟمهم

 هذه اظمقصم٣مت اظمٛمًجٚم٥م ضمتك آطمر ؾ ومْمٔم٥م َمٛمٕمٚم٥م َمقزوٞم٥م وسمًغم دمؾمٔمرت أٞمؽ سمرسمِّ  (طم٣موي٥م

شمؿ سمٛمتٗمؾ إلم ٞمٕمٚم٥م أطمرى وهمقاصؾ خمتٙمٖم٥م ضمكم يٌتدئ ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م  ،هذا ايمٗمًؿ َمـ ايمًقرة

 (..... إلم.هم١مذا ٞمٖمخ دم ايمِمقر ٞمٖمخ٥م واضمدة)م ايمٗمٝم٣مَم٥م يمٝمقوهمٝمف سمِمقير  ،ايمًقرةَمـ 

٣محلنة سمتٛم٣مؽم٤م اظمٔم٣مين َمع ايمٛمٕمامت وسمٛمًجؿ إهم٘م٣مر َمع إصقات وإوزان همتُمٔمر زم

 (فف ويمق أدر َم٣م ضم٣ًمزمٝمٝم أوت ىمت٣مزمملي٣م يمٝمتٛمل )ـ أويت ىمت٣مزمف زمُماميمف وايمتٟموه ضمٝمٛمام سمِمٕمل إلم َم

طمذوه ) :صمف دم صمٜمٛمؿ دم ومقيمف سمٔم٣ملمزصمش ايمُمديد ايمذي يٟمَمر زمإوحتس زمقومع ذيمؽ ايمِمقت 

وه٘مذا ٞمجد اظمٗم٣مزمٙم٥م زمكم َمقوقع ايمًقرة وٞمٕمٚم٥م آي٣مهت٣م وضمًـ  (قههمٕمٙمقه شمؿ اجلحٝمؿ صٙمّ 

 .يمٖم٣مـمٜم٣م وسمراىمٝمٌٜم٣م َمـ صمٜم٥م أطمرىوآٞمًج٣مم زمكم َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وأهم٘م٣مره٣م َمـ صمٜم٥م وٞمٕمٚمٝم٥م أسمٗمْمٝمٔمٜم٣م 
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 ثناٌجبة اٌغب
 اٌمظخ اٌمشآْٔخ
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 ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً األًي

 ِبىْخ اٌمظخ اٌمشآْٔخ

ايمٗمِم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م أضمد همٛمقن ايمٗمقل ايمتل افمتٚمده٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٔمػم وفمٓم٣مت ويمٙمتديمٝمؾ فمعم 

دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد ي٘مقن همٝمٜم٣م  وإن ايمٗمِم٥م ايمقاضمدة ،ن وأٞمف َمـ فمٛمد اهلل سمٔم٣ملمصدق هذا ايمٗمرآ

أىمثر َمـ َمقؿمـ فمػمة وأىمػم َمـ صم٣مٞم٤م اؽمتُمٜم٣مد، همال نمرو إذن أن سمذىمر دم اظمٛم٣مؽم٥ٌم ايمتل ُيراُد 

ز َمٛمٜم٣م َم٣م يراد آفمت٣ٌمر أو آؽمتُمٜم٣مد زمف يػمقؿمـ ايمذي يراد آسمٔم٣مظ زمف، وأن آؽمتُمٜم٣مُد هل٣م أو اظم

ٙمط ايمّمقء فمٙمٝمف. وهذا ؾمٟمن ايمٗمِمص ايمٗمرآين، همٟمٞم٦م سمرى أن ايمٗمِم٥م دم ايمٗمرآن ىمٟمَّن٣م سمت٘مرر ويً

دم أىمثر َمـ َمقؿمـ، واحلٗمٝمٗم٥م أَّن٣م ٓ سمت٘مرر ويم٘مـ ئمرض دم ىمؾ َمقؿمـ صم٣مٞم٤م َمٛمٜم٣م زمح٤ًم َم٣م 

 يٗمتّمٝمف ايمًٝم٣مق، وزمح٤ًم َم٣م يراد َمـ َمقؿمـ ايمٔمػمة وآؽمتُمٜم٣مد.

 اؿمـ اؽمتُمٜم٣مد َمتٔمددة َمٛمٜم٣م:إن ومِم٥م َمقؽمك َمثالً همٝمٜم٣م َمقاؿمـ فمػم ىمثغمة وَمق

زمٝم٣من أن ومدر اهلل َم٣مٍض ٓ حم٣ميم٥م وأٞمف ٓ يًتْمٝمع أضمد أن يٕمغمه أو يرصمئف َمٜمام ضم٣مول واختذ  -5

َمـ أؽم٣ٌمب ووؽم٣مئؾ، ويتجعم ذيمؽ دم ومتؾ همرفمقن أزمٛم٣مء زمٛمل إهائٝمؾ ضمذرًا َمـ ـمٜمقر ايمُمخص 

 رًا يمف أن ُيزيَؾ َُمْٙمَ٘مُف.دم ضمجر ايمُمخص ايمذي ىم٣من َُمَٗمدَّ  يبِّ ايمذي يزيؾ َمٙم٘مف َمٛمٜمؿ، إٓ أٞمف رُ 

 ٙمؿ وايمٓم٣مظمكم، ويتجعم ذيمؽ دم َّن٣مي٥م همرفمقن ايمٛمٜم٣مي٥م ايمقزمٝمٙم٥م.زمٝم٣من فم٣موم٥ٌم ايمٓمُّ  -6

َِّن٣م وايمًٌؾ ايمتل يٛمٌٕمل أن سمًٙم٘مٜم٣م  -7 زمٝم٣من يمٛمٖمًٝم٥م ايمُمٔمقب اظمًتّمٔمٖم٥م اظُمًتَذيم٥َّم ويمِتَ٘مقُّ

عم ايمذيم٥م واجلٌـ قا فميمتتحرر. ويتجعم ذيمؽ دم ذىمر ٞمٖمًٝم٥م وسم٘مقيـ زمٛمل إهائٝمؾ ايمذيـ سمرزمَّ 

واخلٛمقع وذىمر فمٛم٣مدهؿ وَصَٙمِٖمٜمؿ وصُمٌٛمٜمؿ وضمٌٜمؿ يمٙمدٞمٝم٣م، وحم٣مويم٥م ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك إفمدادهؿ 

إفمدادًا آطمر يرهمٔمٜمؿ َمـ وهدة ايمقضمؾ ايمذي يتٚمرنمقن همٝمف، همٙمؿ يًتجٝمٌقا يمف ضمتك وم٢م اهلل 

قيـ ا ايمت٘مفمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمتٝمف أرزمٔمكم ؽمٛم٥م أهٙمؽ همٝمٜم٣م هذا اجلٝمؾ وأطمرج صمٝماًل آطمر مل يت٘مقن َمثؾ هذ

 ٟم سمٙمؽ ايمٛمُمٟمة اظمٜمٝمٛم٥م.ايمذيمٝمؾ ومل يٛمُمَّ 
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ْم٣من إفمٓمؿ فمعم ايمٛمٖمقس إذا َم٣م فمرهمتف وآَمٛم٦م زمف، وأٞمف يمٝمس زمقؽمع ٙمزمٝم٣من أن احلؼ يمف ايمً -8

أّي أضمد أن يقل زمٝمٛمٜم٣م وزمٝمٛمف َمٜمام اختذ َمـ وؽم٣مئؾ إنمراء أو هتديد، ويٌدو ذيمؽ دم إيامن ايمًحرة 

همذىمر دم ىمؾ َمقؿمـ َم٣م يٗمتّمٝمف  ،رأة همرفمقنزمٚمقؽمك ودم دطمقل احلؼ زمٝم٦م همرفمقن أفمٛمل إيامن اَم

زمؾ ٞمراه يذىمر دم َمقؿمـ َم٣م يْمقي  ،ايمًٝم٣مق َمٛمٜم٣م. ويمذا ٞمراه ٓ يذىمر ايمٗمِم٥م فمعم صقرة واضمدة

ذىمره دم َمقؿمـ آطمر، ويٖمِمؾ دم َمقؿمـ َم٣م يقصمزه دم َمقؿمـ آطمر، ويٗمدم دم َمقؿمـ َم٣م ي٠مطمره دم 

ٕمٝمغمًا ٓ خيؾ زم٣مظمٔمٛمك. ىمؾ ذيمؽ َمقؿمـ آطمر. زمؾ سمراه أضمٝم٣مٞم٣ًم يٕمغم دم ايمتٔمٌغمات وٞمٓمؿ ايم٘مالم سم

 .وذيمؽ دم ضمُمد همٛمل فمٓمٝمؿ ،يٖمٔمٙمف زمح٤ًم َم٣م يٗمتّمٝمف ايمًٝم٣مق وَم٣م يتْمٙمٌف اظمٗم٣مم
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 ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً اٌضبِٔ

 اٌىشُّ اٌمشآْ ؤىذاف اٌمظخ يف

فمٖم٦م  يٝمد ايمذوووم٣مئع اظم٣ميض ايمٌٔم ،َمؿ َمع أٞمٌٝم٣مئٜم٣مَم٣م سمدل فمٙمٝمف أطم٣ٌمر إفمعم أضمد خيٖمك  ٓ

 ٥م ضم٣مؽمٚم٥موضمج ،َمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م َمٔمجزة زمٝمٛم٥مزمٔمٙمٚمف وَمٔمرهمتف، هم٣ميمٗمِمص فمـ إ ذه٤مو ،فمٙمٝمف إي٣مم

وضم٘مؿ زمٟمٞم٣ٌمء ايم٣ًمزمٗمكم أيام  ،فمػمو ىمام أٞمف دروس، ئمٙمٚمف إٓاهلل ٓ يَمـ دٓئؾ فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م ايمذ

 ويمتٟميٝمد ضمججف وزمٝمٛم٣مسمف. ،وزم٧م هذه إطم٣ٌمر ذم شمٛم٣مي٣م دفمقسمف ،فمٛم٣مي٥م

 /اٌمشآْ ؤىذاف يفًٌٍمظخ 
 ،وذيمؽ ٕن فمٙمؿ اظم٣ميض ومد ذه٤م واٞمدشمر ،ٌؽَ ِٓ اهلل روبىلُّؤْ اٌمشآْ ًؽِ  /ؤًالً

 َمـ أهؾ اً وٓ طم٣ميمط أضمد ،وومقَمف ىمذيمؽ ٙمٝمف وؽمالم أَمل ٓ يٗمرأ وٓ ي٘مت٤موايمٛمٌل صعم اهلل فم

 .ومط فمـ أضمد َمٛمٜمؿ ؾمٝمئ٣مً  ّٗمكٙمؿ زم٣ميم٘مت٣مب ايم٣ًمزمؼ وٓ سمٙمايمٔم

. َمع شفمٙمٝمف وَمٜمٝمٚمٛم٣مً ظم٣م زمكم يديف َمـ ايم٘مت٣مب  َمِمدوم٣مً » :وصػ ايمٗمرآن هم٘م٣من ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم دم

همدل  ،فمٙمٝمٜم٣م اً فمٛمدهؿ وٓ يْمٙمٔمقن أضمد ل٘مت٣مب ىم٣مٞمقا خيٖمقن سمٙمؽ ايمٔمٙمقم ايمتأن فمٙمامء أهؾ ايم

ئمٙمؿ ايمن  يَمـ فم٣ممل ايمٕمٝم٤م وايمُمٜم٣مدة ايمذ ٙمٗمٝم٣مً يٚم٘مـ إٓ أن ي٘مقن سم ذيمؽ ايمٗمِمص فمعم أٞمف ٓ

َمقاوع  وسح زمف دم ،ذا ايمقصمف َمـ اإلفمج٣مزوومد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ه .إرضو ايمًٚمقات دم

د. همتجده فمٗم٤م ذىمر ٞماظمٔم٣م واظمٛم٘مر ،اظمرسم٣مب ايمُم٣مك يمتحدي وسمٟمىمٝمداً  ،إلفمج٣مزه سمٟمىمٝمداً  ،َمتٔمددة

)ذيمؽ َمـ أٞم٣ٌمء ايمٕمٝم٤م ٞمقضمٝمف إيمٝمؽ وَم٣م ىمٛم٦م يمدَيؿ  :ىمٖم٣ميم٥م ٞمٌل اهلل زىمري٣م هل٣م يٗمقلو ومِم٥م َمريؿ

: ؽمقرة هقد ويٗمقل دم ،(َمريؿ وَم٣م ىمٛم٦م يمدَيؿ إذ خيتِمٚمقنإذ يٙمٗمقن أومالَمٜمؿ أَيؿ ي٘مٖمؾ 

هذا هم٣مصػم إن ومقَمؽ َمـ ومٌؾ ٝمٜم٣م إيمٝمؽ َم٣م ىمٛم٦م سمٔمٙمٚمٜم٣م أٞم٦م وٓ سمٙمؽ َمـ أزمٛم٣مء ايمٕمٝم٤م ٞمقضم)

ىمٛم٦م  )وَم٣م :ؽمك فمٙمٝمف ايمًالمؽمقرة ايمٗمِمص فمٗم٤م ومِم٥م َمق ىمذيمؽ يٗمقل دم (،ايمٔم٣موم٥ٌم يمٙمٚمتٗمكم

همتْم٣مول  ايمٕمريب إذ ومّمٝمٛم٣م إلم َمقؽمك إَمر وَم٣م ىمٛم٦م َمـ ايمُم٣مهديـ ويم٘مٛم٣م أٞمُمٟمٞم٣م ومروٞم٣مً زمج٣مٞم٤م 

وَم٣م ىمٛم٦م زمج٣مٞم٤م  .دم أهؾ َمديـ سمتٙمق آي٣مسمٛم٣م ويم٘مٛم٣م ىمٛم٣م َمرؽمٙمكم ٣م ىمٛم٦م شم٣موي٣مً فمٙمٝمٜمؿ ايمٔمٚمر وَم

 .(َمـ ٞمذير َمـ ومٌٙمؽ يمٔمٙمٜمؿ يتذىمرون َم٣م أسم٣مهؿ رمح٥م َمـ رزمؽ يمتٛمذر ومقَم٣مً  يم٘مـو ايمْمقر إذ ٞم٣مديٛم٣م
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وهق مل  ،وومقَمف ىمذيمؽ أَمٝمقن ،وٓ سمٔمٙمؿ َمـ فم٣ممل ومط ،ومط مل يٗمرأ ىمت٣مزم٣مً  أَمٝم٣مً  همٗمد ىم٣من ايمٛمٌل 

زمؾ ومد سمٔمرض  ،ومِمٜم٣م ايمٗمرآن ل ايمتٗمك زمُمخِمٝم٣مت سمٙمؽ ايمقوم٣مئع ايمتوٓ ،ادثيُم٣مهد سمٙمؽ احلق

 همْمرح فمٙمٝمف أهؾ ايم٘مت٣مب أؽمئٙم٥م مم٣م ئمٙمٚمقٞمف َمٕمٝم٣ٌمً  ،يمالَمتح٣من همٝمام يٟميت زمف ومِمص ايمٕمٝم٤م اظم٣ميض

همٟمصم٣مهبؿ فمـ ذيمؽ  (،أهؾ ايم٘مٜمػ وايمروح وذي ايمٗمرٞمكم)فمٛمف همًٟميمقه زمقاؽمْم٥م أهؾ َم٘م٥م فمـ 

 .زمدوم٥م وسمٖمِمٝمؾ

 وَيٙمؽ ايم٘م٣مهمريـ ،هلل روبىل ّنظش ؤٔجْبءه ًسعٍو يف اٌنيبّخ/ ثْبْ ؤْ اصبْٔبً

٠مَمٛمكم وزصمر ، وسمٗمقي٥م ٞمٖمقس اظمايمٛمٌل  ذيمؽ َمـ سمثٌٝم٦م ومٙم٤م َم٣م دم كوٓ خيٖم ،اظم٘مذزمكم

 ،همتتٟمشمر ايمٛمٖمقس ىمؾ ٞمٖمس زمح٤ًم َم٣م حتت٣مج إيمٝمف ،ايمّم٣ميمكم اظمٔم٣مٞمديـ وزضمزضمتٜمؿ فمـ َمقاومٖمٜمؿ

 ،يم٘م٣مهمريـوطمذٓن ا ،٠مَمٛمكمإذ يتقالم فمٙمٝمٜم٣م زمٝم٣من ٞمٌم اظم

ووم٣مئع وحمؼ ومقة ايمٓمٙمؿ َمـ طمالل  ،ايمٔمدلوإضمٗم٣مق احلؼ وإزه٣مق ايم٣ٌمؿمؾ ويت٘مرر رهمع راي٥م 

 دم ،وإشم٣مرة هذه ايمٗمّمٝم٥م ،ٝمفٌزمؾ زمام يٗمع همٝمف َمـ ايمتٌميح هبذا ايمتٛم ،يذىمره٣م ايمٗمرآن لايمٗمِمص ايمت

 .ىمثغم َمـ َمٛم٣مؽم٣ٌمت ايمٗمِمص

ٞمٗمِمف فمٙمٝمؽ َمـ أٞم٣ٌمء ايمٗمرى  )ذيمؽ :ؽمقرة هقد فمعم ومِمص إٞمٌٝم٣مء دم ٔي٣مت سمٔمٗمٝم٣ٌمً سمٟمَمؾ هذه ا

َمـ  يدفمقن لٜمؿ ايمتآهلتيم٘مـ ـمٙمٚمقا أٞمٖمًٜمؿ همام أنمٛم٦م فمٛمٜمؿ وَم٣م ـمٙمٚمٛم٣مهؿ و .دٝموضمِم ،َمٛمٜم٣م وم٣مئؿ

زمؽ إذا أطمذ ايمٗمرى وهل ، وىمذيمؽ أطمذ رَم٣م زادوهؿ نمغم سمثٌٝم٦مو ء أَمر رزمؽظم٣م صم٣م ءدون اهلل َمـ ر

ك وهمرفمقن وَم٠مَمـ آل ؽمقرة نم٣مهمر يٗمقل سمٔم٣ملم فمٗم٤م ومِم٥م َمقؽم ذه أيمٝمؿ ؾمديد( ودمطمـم٣مظم٥م إن أ

 ٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م)إّٞم٣م يمٛمٛمٌم رؽمٙمٛم٣م وايمذيـ آَمٛمقا دم احل :همرفمقن وإٞمج٣مز اهلل ظمقؽمك وفمده وإهالك همرفمقن

 .(٥م وهلؿ ؽمقء ايمدارٔمٛمَمٔمذرهتؿ وهلؿ ايمٙم يٛمٖمع ايمٓم٣مظمكميقم ٓ  ،يقم يٗمقم إؾمٜم٣مدو

٣م زمام يٗمع دم شمٛم٣مي ،رشعْ  لٌاهذ اٌذًّٓ ثش ادلوبِٔ اٌذّنْخ اٌٌاػؾخ /صبٌضبً

سمٟمَمؾ َم٣م يٙمٗمٝمف  ،ويت٣مزمٔمٜم٣م ايمٗم٣مرئ إيمٝمٜم٣م ايم٣ًمَمع لِمٕمج، يُ وَمقافمظ وضمج٣م ،ايمٗمِمص َمـ ضمقار

ووم٣مل رصمؾ َم٠مَمـ َمـ آل : )فمعم َمقؽمك َمـ ؿمٕمٝم٣من همرفمقن وزمْمُمفهمرفمقن ظم٣م طمًم  َم٠مَمـ آل

أي٣مت  (....ٛم٣مت َمـ رزم٘مؿصم٣مءىمؿ زم٣ميمٌٝمّ أن يٗمقل ريب اهلل وومد  تٙمقن رصمالً همرفمقن ي٘متؿ إيامٞمف أسمٗم

همٖمل ومِم٥م َمقؽمك َمع همرفمقن هٛم٣م زمرزت ايمتقصمٝمٜم٣مت فمعم يم٣ًمن  نم٣مهمر. ؽمقرة ٥م دمإلم آطمر ايمٗمِم

 وسمقصمٝمٜم٣مت سي٥م سمّمٚمٛمٜم٣م ،ديٛمٝم٥مفمعم نم٣مي٥م إمهٝم٥م وهل مجٝمٔمٜم٣م َمٔم٣مٞمٍ  أَمقراً  ايمرصمؾ اظم٠مَمـ يٗمرر

 ايمٛمٖمقس أزمٙمغ وأفمٚمؼ. مم٣م جئمؾ وومٔمٜم٣م دم ،حلقار ايمٗمِميصا
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 ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً اٌضبٌش

 ٌىشُّا اٌمشآْ ؿشّمخ اٌمظض يف

ايمٗمرآن  ايمٗمص دم لم َمٗم٣مصد ديٛمٝم٥م وإيامٞمٝم٥م ىم٣مٞم٦م ؿمريٗم٥مإايمٗمرآن هتدف  ايمٗمِم٥م دمظم٣م ىم٣مٞم٦م 

ايمقهم٣مء زمحؼ ايمٕمرض يتالءم أؽمٙمقب فمرض ايمٗمِم٥م َمع  ليم٘م ،هذا ايمٖمـ َمتٚمٝمزة فمـ اظمٟميمقف دم

 :ايمٗمِمص َم٣م يقموَمـ أزمرز ؽمامت ؿمريٗم٥م ايمٗمرآن دم  ،ؽمٝمٗم٦م ٕصمٙمف يايمذ

يٛم٣مؽم٤م  يزمؾ يٗمتٌم فمعم اجلزء ايمذ ثزّبِيب دفوخ ًاؽذح/اٌمشآْ  رشد يف و اٌمظخ الؤًالً

ٔمر ايمٌٝم٦م َمـ ايمُمزم٣مجلٚمٙم٥م َمـ أي٥م أو ؾمْمر  لي٘متٖم ىمام ،سم٣ًمق ايمٗمِم٥م ٕصمٙمف يايمٕمرض ايمذ

همٗمِم٥م َمقؽمك  .ذىمر إٞمام يذىمر زم٣محلدود اظمالئٚم٥م يمٙمٕمرض ىمذيمؽي ييمالؽمتُمٜم٣مد زمف. وهذا اجلزء ايمذ

زمٝم٣من ايمٌماع زمكم احلؼ ٕن همٝمٜم٣م  <ىم٥مصمق ىمٟمٞمف صمق َمٔمر ؽمقرة نم٣مهمر وردت دم َمع همرفمقن دم

زمراهٝمٛمف إلم أن و واظمٔمرىم٥م زمكم اإليامن وايم٘مٖمر واضمتٝم٣مل همرفمقن يمٙمتٜمرب َمـ دٓئؾ احلؼ ،وايم٣ٌمؿمؾ

م هم٘م٣من اخلت٣م (ضم٣مق زمآل همرفمقن ؽمقء ايمٔمذابو روا)همقوم٣مه اهلل ؽمٝمئ٣مت َم٣م َم٘م :سمٟميت َّن٣ميتف زم٣مهلالك

يػمز همٝمف همرفمقن  ياظمُمٜمد ايمذ ٛمل رائع يمذيمؽهمايمقوم٦م ٞمٖمًف طمت٣مم  ىمام أٞمف دم ،جلق ايمًقرة َمالئامً 

 ...(.وفمُمٝم٣مً  فمٙمٝمٜم٣م نمدواً  ايمٛم٣مر ئمروقن)وومقَمف ومد ضمؾ هبؿ ؽمقء ايمٔمذاب 

سمقضمل زمف مم٣م  ،وطمت٣مَمٜم٣م واإلفمالن هب٣م دم ايمٗمِم٥م/ اعزخشاط اٌزٌعْيبد ًاٌولبد ,صبْٔبً

 ٓمف ي٣م زمٛمل ٓئم وإذ وم٣مل يمٗمامن ٓزمٛمف وهق: )همٖمل ومِم٥م يمٗمامن َمثالً  .ايمدروسو ايمٗمِم٥م َمـ ايمٔمػم

 :اظمقفمٓم٥م زمٗمقيمف سمٔم٣ملم هيت ايمٌٝم٣من ايمٗمرآين زمتٔمٗمٝم٤م فمعم هذيٟم (.سمممك زم٣مهلل إن ايمممك يمٓمٙمؿ فمٓمٝمؿ

زمؾ هق  .همٜمذه وصٝم٥م يمٗمامن إولم يمٝمس َمـ ىمالم يمٗمامن (... أي٣مت.ٞم٣ًمن زمقايمديف)ووصٝمٛم٣م اإل

 :غميـيٗمؼ نمروكم ىمٌ ،َمـ ىمالم اهلل سمٔم٣ملم يقصمٜمف ؽمٌح٣مٞمف يمٔم٣ٌمده ظمٛم٣مؽم٥ٌم وفمظ يمٗمامن

ٓ جيقز وأٞمف  ،زمٌٝم٣من أٞمف أفمٓمؿ احلٗمقق (سمممك زم٣مهلل ٓ)اٌزإوْذ هٍَ ًطْخ ٌمّبْ  ,1

ضمؼ ايمقايمديـ ايم٣ٌميمغ ويمق ىم٣من هق  ،سمٔم٣ملم ٕي افمت٣ٌمر ايمت٣ًمهؾ إزاء ومّمٝم٥م اإليامن وسمقضمٝمد اهلل

 .نم٣مي٥م ايمتٗمديس
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ت واصم٣ٌموأومدس  ،ٞم٣ًمنإلوزمٝم٣من أٞمف أصمؾ ضمٗمقق ايمٔم٣ٌمد فمعم ا ،رإوْذ ؽك اٌٌاٌذّٓ ,2

وَمـ ذيمؽ َم٣م ٞمٗمرؤه دم شمٛم٣مي٣م ضمقار  .اإلٞم٣ًمن جت٣مه اإلٞم٣ًمن يم٘مٛمف َمع ذيمؽ ٓ يٗم٣موم ضمؼ اهلل سمٔم٣ملم

إين فمذت زمريب ورزم٘مؿ َمـ ىمؾ َمت٘مػم ٓ ي٠مَمـ زمٝمقم ) :همٚمقؽمك يٗمقل ،َمقؽمك وَم٠مَمـ آل همرفمقن

 إن اهلل ٓ) :شمٛم٣مي٣م ىمالم َم٠مَمـ آل همرفمقن ودم ،َمـ اسمِمػ زمذيمؽ احل٣ًمب(. وهذا يُمغم إلم همٓم٣مفم٥م

ؽمقرة  دم أوسمٗمر (.فمعم ىمؾ ومٙم٤م َمت٘مػم صم٣ٌمر )ىمذيمؽ يْمٌع اهلل (:ي َمـ هق َمنف ىمذابَيد

إٞم٣م يمٛمٛمٌم رؽمٙمٛم٣م وايمذيـ آَمٛمقا دم )َمـ ووم٣مئٔمٜم٣م:  وىمٟمٞمف اؽمتٛمت٣مج ،نم٣مهمر هذا ايمتٔمٗمٝم٤م فمعم ايمٗمِم٥م

 (.احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م ويقم يٗمقم إؾمٜم٣مد يقم ٓ يٛمٖمع ايمٓم٣مظمكم َمٔمذرهتؿ وهلؿ ايمٙمٔمٛم٥م وهلؿ ؽمقء ايمدار

 وهق دم ،وايمت٘مرار طم٣مص٥م َمـ طمِم٣مئص أؽمٙمقب ايمٗمرآن زمِمقرة فم٣مَم٥م /اٌزىشاس ,صبٌضبً

وهلذا ٞمجٚمع زمح٧م هذه ايمًٚم٥م يمٛمٙمخص  .صمزء َمـ سمٙمؽ ايمْمريٗم٥م ؿمريٗم٥م فمرض ايمٗمرآن يمٙمٗمِم٥م

 .ايمٔم٣ٌمرات دم ايمٗمرآن سم٘مرار ،سم٘مرار ايمٗمِم٥م دم ايمٗمرآن :زمحثٜم٣م دم هذه اظمٛم٣مؽم٥ٌم دم همٗمرسمكم

 /رىشاس اٌمظخ يف اٌمشآْ ,1
 وَم٣م ئمروف ايمٗمرآن َمـ ،وايمت٣ًمهؾ ق ىمٙمٚم٥م سم٘مرار هٛم٣م همٝمٜم٣م ىمثغم َمـ ايمت٣ًمَمحإن إؿمال

إٞمام  ،احلٗمٝمٗملزم٣مظمٔمٛمك  يمٝمس سم٘مراراً  ر َمـ َمقوع هقأىمث ٞمٌٝم٣مء َمع ومقَمف دمأضمداث َمع ٞمٌل َمـ إ

ر اجلزء وإٞمام يذىم ،له يمذيمؽ ٓ ٞمجد ايمٗمِم٥م سمٔم٣مد ىمام ،هق اؽمتُمٜم٣مد زم٣ميمٗمِم٥م ٕنمراض َمتٔمددة

 .زم٣مؽمتٔمراض هيع اومت٢م آؽمتُمٜم٣مد زم٣ميمٗمِم٥م يايمذٛم٣مؽم٤م يمٙمٕمرض وايمٗمِمد اظم

وفمػم صمديدة َمٛمف مم٣م جئمٙمف فمعم وٓؽمتٛم٣ٌمط دروس  ،٘مرر إٓ ٞم٣مدراً أَم٣م صمًؿ ايمٗمِم٥م همال ي

تثغم ايمٔمػم ضمقل طمْمر اسم٣ٌمع اهلقى يماحلٗمٝمٗم٥م نمغم َم٘مرر. وه٘مذا وردت ومِم٥م آدم دم ايمٗمرآن 

ىمذيمؽ وردت ومِم٥م  .ف وه٘مذاتسمقزمتف وومٌقل سمقزم وؤمػ اإلٞم٣ًمن أو، وخم٣ميمٖم٥م أَمر اهلل سمٔم٣ملم

أو سمٟمؽمٝمس ايمٌٝم٦م  ،دم ايمتقضمٝمد ،ودرؽم٣مً سمثغم دم ىمؾ َمقوع فمػمة  يـ َمقؤم٣مً ٞمحق فممم إزمراهٝمؿ دم

وَمع  ،َمع همرفمقن ،وه٘مذا سم٘مررت ومِم٥م َمقؽمك .إلم آطمر َم٣م هٛم٣ميمؽ ..أو إذان دم احل٨م ،ايمٔمتٝمؼ

 ....روسدو ... ودم ىمؾ َمقوع فمػمة وفمٓم٥م وضم٘مٚم٥م.ومقَمف، وَمع ٞمٌل اهلل ؾمٔمٝم٤م دم َمديـ

 /و رىشاس اٌوجبساد يف اٌمشآ2ْ
 <وأهار زمالنمتف اظمٔمجزة ،هذا ايمٗمًؿ َمـ ايمت٘مرار يػمز زمٔمض طمِم٣مئص أؽمٙمقب ايمٗمرآن

أو  ،أو ايمتٜمقيؾ ،ظم٣م دم ذيمؽ َمـ ايمتٟمىمٝمد ،همت٣مرة ي٘مرر اجلٚمٙم٥م أو ايمٔم٣ٌمرات زمٛمِمٜم٣م دون سمٕمٝمغم همٝمٜم٣م
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ويٓمٜمر دفمٜم٣م فمام سمٌم فمٙمٝمف ك دم ايمٛمٖمس وصاظمٔمٛموىمؾ ذيمؽ يمف أشمر فمٓمٝمؿ دم سمٔمٚمٝمؼ  ،ايمتِمقير

وهق ؽمقرة  ،ر ايمت٘مراريمدى ذىم ءأول ر يمٙمذهـ ريت٣ٌمد يايمذذيمؽ زمقوقح زم٣مظمث٣مل  ؽمقرة

 هم١من هذه ايمًقرة سمٔمدد (.همٌٟمي آٓء رزم٘مام سم٘مذزم٣من) ومقيمف سمٔم٣ملم: همٝمٜم٣م ىمثغماً سم٘مرر  لايمرمحـ ايمت

 وطمّمقفم٣مً  .يمف ؾم٘مراً  سمٔم٣ملمفمعم وصمقب آٞمٗمٝم٣مد هلل سم٠مىمد ىمؾ ٞمٔمٚم٥م و يمٙمٚمٛم٘مريـ ٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمٜمؿ

وىمٖمروا زم٣ميمٛمٔمؿ وأذىمقا هب٣م  ،يم٘مٛمٜمؿ ىمٖمروا هذه ايمٛمٔمؿ همقؤمقه٣م دم نمغم َمقؤمٜم٣م .يمٔمٓمٚمتف

همج٣مءت ؽمقرة ايمرمحـ حت٣مصّمٜمؿ فمعم ىمؾ واضمدة َمٛمٜم٣م زم٣محلج٥م  ،نمغمه همٔمٌدوا إوشم٣من وايمممىم٣مء

ؽمخ وسمر ،ايمدٓئؾ ضمتك سمزضمزح اظمٔم٣مٞمد فمـ فمٛم٣مدهو وه٘مذا زم٣ميمتٔمداد اظمٖمِمؾ يمتٙمؽ ايمٛمٔمؿ ،اظمٙمزَم٥م

همٔمٗم٤م ذىمر ىمؾ واضمدة َمـ ايمٛمٔمؿ وايمدٓئؾ  ،ؾم٘مره سمٔم٣ملم دم أفمامق ايمٛمٖمس ايمُمٔمقر زمقصمقب

وذيمؽ يػمز ، أو إجي٣مز أو إؿمٛم٣مب أو ٞمحق ذيمؽ ،وسم٣مرة ي٘مقن ايمت٘مرار َمع اطمتالف دم ٞمٓمؿ اجلٚمٙم٥م

وهق ايمتٔمٌغم فمـ اظمٔمٛمك ايمقاضمد زمٟمىمثر َمـ أؽمٙمقب دون أن يٛم٣مل  ،ها َمـ أهار إفمج٣مز ايمٗمرآن

 .َمـ ؽمٚمق إؽمٙمقب وإفمج٣مزه ٛمكٔمسم٘مرار اظم

 َمًتقىالف زمٝمٛمام ٓ خيٙمق ىمالم ايمٌمم دم َمثؾ هذا احل٣مل َمـ سمٖم٣موت زمكم إؽمٙمقزمكم واطمت

 :سمٔم٣ملم فٔمددة. ىمٗمقيمَمتدم َمٛم٣مؽم٣ٌمت  ٌٝم٣من دم ايمٗمرآنوذيمؽ َمـ مجٙم٥م سمٌميػ ايم .إداءيـ

يمٔمٙمٜمؿ  وسهمٛم٣م همٝمف َمـ ايمقفمٝمد) :وومقيمف .(.ويمٝمٗمقيمقا درؽم٦م ٝمف َمـ أي٣متسهمٛم٣م هم)وىمذيمؽ 

طمُمٝم٥م  ،يمتٗمرير َمٔمٛمك ف)إفم٣مدة ايمٙمٖمظ أو َمرادهم :ايمتٌميػوضمٗمٝمٗم٥م  (يتٗمقن أو يدث هلؿ ذىمراً 

 .(زمف إول يمْمقل ايمٔمٜمد سمٛم٣مد

ٖمٝمف َمـ سم٘م ،هق طمْم٣مب ايمٛم٣مس ىم٣مهم٥م فمٓمٝمامً  ضمٗمؼ ايمٗمرآن هدهم٣مً  وهبذا ايمتٌميػ اظمٔمجز

سمٛمقع أؽمٙمقب وه٘مذا  ،اإلؾم٣مرة واظمج٣مز َمـ ايمٗمقل، وَمـ ٓ يًد طمٙمؾ همٜمٚمف إٓ ايمتٖمِمٝمؾ

وومد يمٖم٦م هذا ايمتٌمف اظمٔمجز أٞمٓم٣مر ايمٌٙمٕم٣مء وراضمقا ي٘مُمٖمقن َم٣م دم ىمؾ َمقومع َمـ ّه  .ايمٗمرآن

وٞمُمٟم  ،إلم َمقومعضمتك دم ايم٘مٙمٚم٥م ايمقاضمدة ختتٙمػ هب٣م ايمٔم٣ٌمرة َمـ َمقومع  ،وإفمج٣مز زمٝم٣مين ،زمالنمل

ٓ )و :وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة إٞمٔم٣مم (ل)َمتُم٣مزمف ايمٗمرآن ايمٙمٖمٓم همـ هق فمـ هذا ايمٔمرض إطمغم

ووم٣مل دم ؽمقرة اإلهاء: )وٓ سمٗمتٙمقا  .سمٗمتٙمقا أوٓدىمؿ َمـ إَمالق ٞمحـ ٞمرزوم٘مؿ وإي٣مهؿ(

. ()ٞمحـ ٞمرزوم٘مؿ وٚمغم اظمخ٣مؿم٤م :هم٣ميم٠ًمال هٛم٣م (.إي٣مىمؿو أوٓدىمؿ طمُمٝم٥م إَمالق ٞمحـ ٞمرزومٜمؿ

وصمف ٞمذىمر َمٛمٜم٣م َم٣م )ٞمحـ ٞمرزومٜمؿ..( واجلقاب فمـ هذا َمـ أىمثر َمـ  :ودم ايمث٣مين وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م
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زم٣مٔزم٣مء ىمام  ٗمر ايمٛم٣مزل همٔمالً يدهمع إيمٝمف ايمٖم يي٥م إولم حترم ومتؾ إوٓد ايمذأن أ :خيتص زم٣مظمٔمٛمك

وهق  ،َّٕنؿ هؿ ايمذيـ ئم٣مٞمقن ايمٖمٗمر همٔمالً  <. همٛم٣مؽم٤م يمذيمؽ سمٗمدم ذىمر أزم٣مء(إَمالق َمـ)وم٣مل 

دم أَم٣م  هم٘م٣من اظمالئؿ يمٙمٚمٗم٣مم هٛم٣م سمٗمدم ذىمر أزم٣مء. ،فمٙمٝمف ءيدهمع زمٔمّمٜمؿ يمٙمتخٙمص َمـ أفمز ر

 (يدهمع إيمٝمف طمقف ايمٖمٗمر دم اظمًتٗمٌؾ )طمُمٝم٥م إَمالق يهمتحرم ومتؾ إوٓد ايمذ :ٝم٥مايمث٣مٞمأي٥م 

 (همٛم٣مؽم٤م يمذيمؽ سمٗمدم ذىمر إزمٛم٣مء )ٞمحـ ٞمرزومٜمؿ .يمتّم٣مفمػ َم٠ًمويمٝم٣مت ايمٛمٖمٗم٥م زم٤ًٌم إوٓد

 ،حترك دم ايمٗمٙم٤م زمًٌٌٜمؿ يوإزاضم٥م هذا ايمتخقف وايمقؽمقاس ايمذ يمّمامن َمًتٗمٌٙمٜمؿ َمـ اهلل

 .فمج٣مز ايمٗمرآينتٜم٣م ايمٔمٙمامء زمروائع اإلسمك دم دراؽمويمذيمؽ أَمثٙم٥م ىمثغمة أ

 /يف اٌمشآْ و ؤعٌٍة اٌمظخ اٌفين ساثوبً
ٗمػ فمعم ٞمهٛم٣م  يم٘مٛم٣م .زمف اظمٔمجز زمخِم٣مئِمف ايمٔم٣مَم٥موأؽمٙمقب ايمٗمِم٥م دم ايمٗمرآن صمزء َمـ أؽمٙمق

همٟمٞم٦م  ،أضمدث همٛمقن ايمٗمِم٥م٣موب أؽمٙمقب ايمٗمص ايمٖمٛمل دم ايمٗمرآن صمديد دم إؽمٙمقب هق جت

 ،متٜمٝمد وفمرض أضمداث وفمٗمدة وضمؾ يمٙمٔمٗمدايمٖمٛمٝم٥م َمـ  ايمٗمرآن َمٗمقَم٣مت ايمٗمِم٥م واصمد دم ومِمص

ذيمؽ هق طمِمقصٝم٥م  ،ٓ خيْمر فمعم زم٣ميمؽ دم ومِمص ايمٗمرآن َم٣مزمؾ جتد  .شمؿ طم٣ممت٥م وَّن٣مي٥م يمٙمٗمِم٥م

دون أي  اظمنضمٝم٥م وإؽمٙمقب ايمتٚمثٝمقم ضمتك إن ايمٗمِم٥م دم ايمٗمرآن يمٝمٚم٘مـ أن سمٔمرض َمنضمٝم٣مً 

 سم٘مقن ومد ىمت٦ٌم وأفمدت إفمداداً  ك دم نمغمه َمـ ايمٗمِمص إٓ أنٓ يتٟمسمّ  وذيمؽ َم٣م ،همٝمٜم٣م سمٔمديؾ

 .هلذا ايمٕمرض طم٣مص٣مً 

َمقؽمك َمع همرفمقن وصمد َمِمداق ذيمؽ دم سمٙمؽ ضمقار وَمـ يتٟمَمؾ َم٣م ورد دم ؽمقرة نم٣مهمر َمـ 

هذه ايمًقرة َمـ ومِم٥م َمقؽمك َمع همرفمقن َم٣م يالئؿ نمرض ايمًقرة ايمٔم٣مم  تهمٗمد ذىمر ،أي٣مت

يًغموا دم إرض همٝمٛمٓمروا )أومل : هبذا ايمتٚمٜمٝمد وزمدأت أوًٓ  ،وهق َمٔم٣مجل٥م ومّمٝم٥م احلؼ وايم٣ٌمؿمؾ

دم إرض همٟمطمذهؿ اهلل  اً ىمٝمػ ىم٣من فم٣موم٥ٌم ايمذيـ َمـ ومٌٙمٜمؿ ىم٣مٞمقا هؿ أؾمد َمٛمٜمؿ ومقة وآشم٣مر

يمتْمٌٝمٗمل هلذه ايمٗم٣مفمدة صم٣مءت زمٚمث٣مزم٥م اظمث٣مل ا لإذه٣من هبذا ايمتٚمٜمٝمد يمٙمٗمِم٥م ايمت همتٜمٝمٟمت (زمذٞمقهبؿ

فمـ  ةقاوع أطمرى َمتٟمطمرَمٜمدت هب٣م ايمًقرة. شمؿ صم٣مءت ايمٔمٗمدة َمٌ٘مرة وومد سمٟميت دم َم لايم٘مٙمٝم٥م ايمت

يٟميت دور  وهٛم٣م .)ووم٣مل همرفمقن ذروين أومتؾ َمقؽمك ويمٝمدع رزمف...( :دةَمثؾ هذا اظمقومع وايمٔمٗم

 ،يم٘مٛمف أن يرى ايمقاصم٤م يدفمقه يمٗمقيم٥م احلؼ ىمتؿ إيامٞمف َمـ ومٌؾ. يهمرفمقن ايمذَم٠مَمـ آل 

ٝمج٥م ٔمرهم٥م ايمٛمتودار احلقار وؽمط سمُمقق ايمٔمٗمؾ ظم .همتٌمف زمام يقصمٌف فمٙمٝمف ايمقومػ زمح٘مٚم٥م وسمٌٌم
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هبذا إطمذ  هم٘م٣من احلؾ أطمغماً  ،مل سمتٟمشمر هبذا ايمٛمْمؼ ايمًديد احل٘مٝمؿ لوىمٝمػ ضمؾ ايمٔمٗمدة ايمت

 ..(.ء ايمٔمذاب)همقوم٣مه اهلل ؽمٝمئ٣مت َم٣م َم٘مروا وضم٣مق زمآل همرفمقن ؽمق :اإلهلل

هق َمُمٜمد ايمْمٕم٣مة اجل٣ٌمريـ  ،دة اٞمتٜم٣مء ايمٗمِم٥م زمٚمُمٜمد طمت٣مَمل رائعوىم٣من زمٔمد ضمؾ ايمٔمٗم

إلم آطمر ايمِمقرة وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ  (وفمُمٝم٣مً  وقن فمٙمٝمٜم٣م نمدواً رايمٛم٣مر ئم) :يذوومقن أيمٝمؿ ايمٔمذاب

 :لقصٝمتكم َمـ طمِم٣مئص همـ ايمٗمِمص اظمنضموٞمٙمٚمح دم ايمٗمِم٥م طمِم ....اطمتِم٣مَمٜمؿ دم ايمٛم٣مر

 :دم رؽمؿ ايمُمخِمٝم٣مت ٓمٜمر هٛم٣م واوح٣مً يو ،االهزنبء ثفٓ اٌزظٌّش ,1

هتديد همرفمقن يقاصمف  قرة ذيمؽ ايمٛمٌل ايمقاشمؼ زمٗمّمٝمتف همٜمقهمُمخِمٝم٥م َمقؽمك سمٓمٜمر هٛم٣م زمِم

 ياحلقار ؾمخِمٝم٥م احل٘مٝمؿ ايمذخِمٝم٥م ايمرصمؾ اظم٠مَمـ سمٌدو َمـ طمالل وؾم ،زم٣ميمٙمجقء إلم اهلل سمٔم٣ملم

 (..، ي٣م ومقم....زم٣ميمٛمداء ايمت٘مرر ي٣م ومقمَمع إشم٣مرة فمقاؿمػ ومقَمف  ،اظمٔمٗمقل يتٌع ايمٛمْمؼ

احلؼ زمًٖمؽ يٗم٣مزمؾ دفمقة  ،ساره٣م فمعم ايم٣ٌمؿمؾطمٌثٜم٣م وإو وؾمخِمٝم٥م همرفمقن سمٌدو زمجػموهت٣م

أزمٙمغ  يمٔمقم ي٣م ه٣مَم٣من ازمـ رم سضم٣مً )ايمده٣مء: و اظمٖمحؿ زم٣محلٝمٙم٥مويقاصمف ايمٛمْمؼ  ،ايمدَم٣مء

 ..(.إؽم٣ٌمب

فمجٝم٥ٌم  زمْمريٗم٥م همٛمٝم٥م ،مم٣م ٓ ضم٣مصم٥م إيمٝمف يمٖمٜمؿ ايمٗمِم٥مؽزف اٌضغشاد ثني اٌٌلبئن  ,2

 ٞمام دم هذا يَمع ايمٔمرض ايمتٚمثٝمقم ايمذ  َمتالئامً ومِمص ايمٗمرآن أؽمت٣مر ايمٗمرون يمٝمٟميت اطمؼمق هب٣م

إدب. همتجدٞم٣م َمع ومِمص ايمٗمرآن ٞمٛمتٗمؾ َمـ َمُمٜمد إلم ايمٔمٌم إلم أزمدع أؽمٙمقب وصؾ إيمٝمف 

همٚمـ َمُمٜمد إرؽم٣مل َمقؽمك ودفمقسمف همرفمقن  .سمٔمرض فمٙمٝمٛم٣م صقراً  ىمام ىمٛم٣م أَم٣مم ايمٗمّمٝم٥م ،َمُمٜمد

إلم َمُمٜمد جمٙمس طم٣مص زمكم همرفمقن وضم٣مؾمٝمتف يػمز همٝمف آل همرفمقن ضمٝم٧م  ،زم٣ميمٗمتؾ وهتديد همرفمقن

 يدور هبؿ ؽمقء ايمٔمذاب دم طمت٣مم ايمٗمِم٥م.

ايمٗمرآن دم وسمذوق إفمج٣مز أؽمٙمقب  ،٣م يمف َم٣م فمروٛم٣مه هٛميمٗمرآن سمٌكمَّ وَمـ سمٟمَمؾ ؽم٣مئر ومِمص ا

 ايمٔمريب وآداب ايمٔم٣ممل إدب دم ضمظ ايمٌقن اهل٣مئؾ زمكم ايمٗمِم٥موزاد إضم٣ًمؽمف زمذيمؽ إذا ٓ ،ايمٗمِم٥م

 .ٜم٣م دم ايمٔمٌم احلدي٧مدم فمٌم ٞمزول ايمٗمرآن وَم٣م سمْمقر إيمٝمف همٛمُّ 
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 ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً اٌشاثن

 لظض اٌمشآْ ؽمْمخ ربسخيْخ

٣م هم٘م٣من ذيمؽ دٓيم٥م فمعم أن َم ،د سح ايمٗمرآن زمٟمٞمف يٗمص ايمٗمِمص احلؼ أي ايمث٣مزم٦م ايمقاومعيمٗم

وىم٣من  ،اٞمدشمرفمٙمٚمف فمـ ايمٛم٣مس ييمقوم٣مئع دم نمٝم٤م اظم٣ميض ايمذ نٌ صم٣مء دم هذا ايم٘مت٣مب ايم٘مريؿ سمٌٝم٣م

نمغم أن ايمتحريػ  .َمـ إفمج٣مز ايمٗمرآن ايمدايم٥م فمعم أٞمف َمـ فمٛمد اهلل سمٔم٣ملم هذا ايمٗمِمص وصمٜم٣مً 

ودم اظمروي٣مت اإلهائٝمٙمٝم٥م  ،وومع دم سمراث إَمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م فم٣مَم٥م يٞمٌٝم٣مء ايمذص إوايمدس دم ومِم

زمؾ إلم ايمٕمٙمق دم  ،طم٣مص٥م دهمع ايم٣ٌمضمثكم ايمٔمٙمٚمٝمكم إصم٣مٞم٤م إلم ايمتُم٘مؽ دم هذه ايمٗمِمص

ضمتك دم ايمٗمّم٣مي٣م ايمٌدهٝم٥م، َمثؾ وصمقد زمٔمض إٞمٌٝم٣مء ايمذيـ ىم٣من يمف إشمر ايم٘مٌغم دم  ،ايمتُم٘مؽ

وايمٔمج٤م أن ايمٗمرآن  ، إٞمٌٝم٣مء أو َمقؽمك وفمٝمًك فمٙمٝمٜمؿ ايمًالمحتقل اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمثؾ إزمراهٝمؿ أيب

ومٌؾ أن يتٗمدم فمٙمؿ أشم٣مر  ،آشم٣مره٣مو ايم٣ًمئدة ومديؿ فمعم خمٙمٖم٣مت إَمؿ ايم٘مريؿ أضم٣مل ايمٛم٣مس َمـ

وإٞم٘مؿ يمتٚمرّون فمٙمٝمٜمؿ ) :سمٟمَمؾ ومقيمف سمٔم٣ملم ،أضمقاهل٣م يًتٛمْمٗمقَّن٣مو ه٣ميمٝمٗمرأ همٝمٜم٣م ايم٣ٌمضمثقن أطم٣ٌمر

 هم٣ميمٝمقم ٞمٛمجٝمؽ زمٌدٞمؽ يمت٘مقن ظمـ طمٙمٖمؽ آي٥م(.) :.( ووم٣مل يمٖمرفمقن.زم٣ميمٙمٝمؾو َمِمٌحكم

ٙمكم ْمٌوزفمؿ زمٔمض اظم يمٗمد أشمغمت أؽمئٙم٥م ضمقل َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم وفمالوم٥م همرفمقن زمٗمقَمف،

ؿمٙمؼ زمٔمض اظمُم٘م٘مكم أيمًٛمتٜمؿ أو ،زمٝمٛمف وزمكم ومقَمف فمالوم٥م فم٣ٌمدة يمٝمس ،أٞمف ىم٣من جمرد ؿم٣منمٝم٥م ىم٣مهمر

أشم٣مر  ،إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم ووصمقدهري٥ٌم ضمقل  وأشمغمت أيّم٣مً  .زمام ؾم٣مء هلؿ أدهبؿ دم ضمؼ ايمٗمرآن

اظمًتممق ايمٝمٜمقدي صمقيمد سمًٝمٜمر هذه ايمري٥ٌم. يم٘مـ سمٗمدم فمٙمؿ أشم٣مر وسمٖمقق ايمٔمٙمامء دم ومراءة 

وأٞمف صحح أطمْم٣مء دم سمراث إَمؿ  ،إضم٣مهمغم صم٣مء يمٝمًجؾ َمِمداق َم٣م صم٣مء زمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

أَم٣م زمُمٟمن همرفمقن همٗمد سمٌكم  .وسمٖمرد زمٚمٔمٙمقَم٣مت دومٝمٗم٥م مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م فمٛمد أضمد َمـ ايمٔم٣ممل ،ايم٣ًمزمٗم٥م

سمٖمرد ايمٗمرآن  لىمام اىمتُمػ صمثتف ايمت .ٝمف َمع ؾمٔمٌفَمـ فمالوم٥م ايمتٟميم َمـ أشم٣مر أٞمف ىم٣من يٗمٝمؿ ٞمقفم٣مً 

 (.)هم٣ميمٝمقم ٞمٛمجٝمؽ زمٌدٞمؽ يمت٘مقن ظمـ طمٙمٖمؽ آي٥م :زم٣مإلطم٣ٌمر فمـ ٞمج٣مهت٣م
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ضمقل هذه ايمٗمّمٝم٥م وهق ؾم٣مهد )َمقَمٝم٣مء( همرفمقن  امً ٜمَم زمقىم٣مي همِمالً  وفمٗمد ايمدىمتقر َمقريس

 يزمٝم٣من رائع ٔي٣مت ايمٗمرآن ذيمؽ ايمذ )أي :ٖمًف دم َمت٣مضمػ ايمٗم٣مهرة واطمتتؿ ايمٖمِمؾ زمٗمقيمفهذا زمٛم

هتٌف وم٣مفم٥م اظمقَمٝم٣مت اظمٙم٘مٝم٥م زمدار أشم٣مر زم٣ميمٗم٣مهرة يم٘مؾ َمـ يٌح٧م دم  يخيص زمدن همرفمقن وايمذ

. وأَم٣م زمُمٟمن إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ (َمٔمْمٝم٣مت اظم٘متُمٖم٣مت احلديث٥م فمـ أديم٥م فمعم صح٥م ايم٘مت٤م اظمٗمدؽم٥م

وم٣مم زمدراؽمتٜم٣م  ل٣ٌمر ايمٗمرآن فمٛمف وفمـ ومقَمف سمٙمؽ ايمتد صم٣مءت احلٖمري٣مت يمتثٌٝم٦م أطمفمٙمٝمف ايمًالم همٗم

وفم٣ٌمدهتؿ  وإذا زمف خيػم فمـ ومقم زم٣مزمؾ ،وأيمػ زمٛم٣مء فمٙمٝمٜم٣م ىمت٣مزمف فمـ إزمراهٝمؿ (يمٝمقٞم٣مردو وورم)

وأن رب  ،ظم٣م ومد يت٣ٌمدر يمٙمذهـ ٣مً ٗمٚمر ؽم٣مزمٗم٥م فمعم فم٣ٌمدة ايمُمٚمس طمالهموأن فم٣ٌمدة ايم ،يمٙمٛمجقم

وَمـ ذيمؽ ومدم ايمٗمرآن  ،هق ىمقىم٤م اظمُمؼمي ويمٝمس ايمُمٚمس أو ايمٗمٚمرإرزم٣مب فمٛمد ايمٝمقٞم٣من 

يٗمقل ايمدىمتقر زمقىم٣مي فمـ  .(..وم٣مل هذا ريب ى ىمقىم٣ٌمً أهمٙمام ر)ايم٘مقىم٤م دم ومِم٥م إزمراهٝمؿ ذىمر

فمـ هذا إَمر ومل سم٘متُمػ هذه اجلث٧م  ىم٣من ىمؾ رء جمٜمقًٓ  )دم فمٌم حمٚمد  :صمث٥م همرفمقن

ىم٣من هذا  وأي٣مً ، يمٗمرآن همٗمد أٞمٗمذ زمدن هذا ايمٖمرفمقنوىمام يٗمقل ا ،إٓ دم َّن٣مي٥م ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فممم

ويًتْمٝمع ايمزوار أن  ،زم٣ميمٗم٣مهرة ايمٖمرفمقن همٜمق أن دم وم٣مفم٥م اظمقَمٝم٣مءات اظمٙم٘مٝم٥م دم اظمتحػ اظمٌمي

 .(يروه

وَم٣م ىمٛم٦م زمج٣مٞم٤م ايمٕمريب إذ ومّمٝمٛم٣م إلم َمقؽمك إَمر وَم٣م ىمٛم٦م ) :صدق اهلل ايمٔمٓمٝمؿ وأطمغماً 

دم أهؾ َمديـ سمتٙمق  وَم٣م ىمٛم٦م شم٣موي٣مً  ،ل فمٙمٝمٜمؿ ايمٔمٚمروْم٣مهمت ويم٘مٛم٣م أٞمُمٟمٞم٣م ومروٞم٣مً  ،َمـ ايمُم٣مهديـ

فمٙمٝمٜمؿ آي٣مسمٛم٣م ويم٘مٛم٣م ىمٛم٣م َمرؽمٙمكم، وَم٣م ىمٛم٦م زمج٣مٞم٤م ايمْمقر إذ ٞم٣مديٛم٣م ويم٘مـ رمح٥م َمـ رزمؽ يمتٛمذر 

 .(أسم٣مهؿ َمـ ٞمذير َمـ ومٌٙمؽ يمٔمٙمٜمؿ يتذىمرونَم٣م  َم٣مً ومق
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 ضبِٓاٌجبة اٌ
 ادلضً يف اٌمشآْ اٌىشُّ
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 ضبِٓاٌجبة اٌ
 اٌفظً األًي

 وشّف ًِبىْخ األِضبي يف اٌمشآْ اٌىشُّر

هم١من ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد  ،إذا ىم٣من اظمثؾ هق إزمراز اظمٔمٛمك دم صقرة رائٔم٥م َمقصمزة دم ايمٛمٖمس

ايم٣ًمَمٝم٥م دم َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وأهداهمٜم٣م سمٟمطمذ صقرهت٣م  اؽمتخدَمف إلزمراز احلٗم٣مئؼ واإلهم٣مدة َمٛمٜم٣م هم٣محلٗم٣مئؼ

، وايمتٚمثٝمؾ هق لؽمٜم٣م فمعم اظمٔمٙمقم ايمٝمٗمٝمٛمزمٗمٝم٣م ٜم٣مموم٣ميم٤م ضمًـ يٗمرهب٣م إلم إهم ايمرائٔم٥م إذا صٝمٕم٦م دم

 واظمٔمٗمقل ،زمتُمٌٝمف ايمٕم٣مئ٤م زم٣محل٣مض ،ٔم٣مين دم صقرة ضمٝم٥م سمًتٗمر دم إذه٣منيػمز اظم يايمٗم٣ميم٤م ايمذ

هم٘م٣من  ،وىمؿ َمـ َمٔمٛمك مجٝمؾ أىمًٌف ايمتٚمثٝمؾ روفم٥م ومج٣مًٓ  ،وومٝم٣مس ايمٛمٓمر فمعم ايمٛمٓمغم .زم٣مظمحًقس

ـ أؽم٣ميمٝم٤م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ضوب زمٝم٣مٞمف وهق َم ،ايمٔمٗمؾ زمف واومتٛم٣مع ،ذيمؽ أدفمك يمتٗمٌؾ ايمٛمٖمس يمف

ومقل حم٘مل ؽم٣مئر  :هق ايمُمٌٝمف واظمثؾ دم إدب :واظمثؾ مجع َمثؾ :إفمج٣مزه. وإَمث٣مل ضملوٞمقا

ويْمٙمؼ  ،أي يُمٌف َميزمف زمٚمقرده ،ومٝمؾ ٕصمٙمف يضم٘مك همٝمف زمح٣مل ايمذ يايمذيٗمِمد زمف سمُمٌٝمف ضم٣مل 

 .اظمثؾ فمعم احل٣مل وايمٗمِم٥م ايمٔمجٝم٥ٌم ايمُمٟمن
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 ضبِٓاٌجبة اٌ
 ً اٌضبِٔاٌفظ

 ؤٌٔام األِضبي يف اٌمشآْ

 :إَمث٣مل دم ايمٗمرآن شمالشم٥م أٞمقاع

 ًاألِضبي ادلشعٍخ( ،ًاألِضبي اٌىبِنخ ،األِضبي ادلظشؽخ)
يدل فمعم  أو َم٣م ،َم٣م سح همٝمٜم٣م زمٙمٖمظ اظمثؾ لوه /()األِضبي ادلظشؽخ اٌنٌم األًي

 :ايمٗمرآن ٞمقرد َمٛمٜم٣م َم٣م يٟميت دم ىمثغمة لوه. ايمتُمٌٝمف

ضمقيمف همٙمام أو٣مءت َم٣م  اؽمتقومد ٞم٣مراً  يايمذَمثٙمٜمؿ ىمٚمثؾ ) ؽك ادلنبفمني لٌٌو روبىل يف ؤ و

أو ىمِمٝم٤م  ،يرصمٔمقنصؿ زم٘مؿ فمٚمل همٜمؿ ٓ  ،يٌٌمون ٓ ذه٤م اهلل زمٛمقرهؿ وسمرىمٜمؿ دم ـمٙمامت

 ايمٌٗمرة 64- ;5 (ىمؾ رء ومدير إن اهلل فمعم -إلم ومقيمف  -ـمٙمامت ورفمد وزمرق َمـ ايمًامء همٝمف 

.( .اؽمتقومد ٞم٣مراً  يىمٚمثؾ ايمذ) :دم ومقيمف ٞم٣مري٣مً  َمثالً  :َمثٙمكمهمٖمل هذه أي٣مت ضب اهلل يمٙمٚمٛم٣مهمٗمكم 

ء َمـ َم٣مدة ....( ظم٣م دم اظم٣م.٤م َمـ ايمًامء)أو ىمِمٝمّ  :دم ومقيمف َم٣مئٝم٣مً  وَمثالً  ،ظم٣م دم ايمٛم٣مر َمـ َم٣مدة ايمٛمقر

وذىمر اهلل ضمظ اظمٛم٣مهمٗمكم  .ايمٗمٙمقب وضمٝم٣مهت٣م ٓؽمتٛم٣مرة َمـ ايمًامء َمتّمٚمٛم٣مً  لوومد ٞمزل ايمقضم ،احلٝم٣مة

زم٣ميمدطمقل دم  وايمٛمٖمع ضمٝم٧م اٞمتٖمٔمقا َم٣مدي٣مً  يمإلو٣مءة ؿ زمٚمٛمزيم٥م َمـ اؽمتقومد ٞم٣مراً همٜم .دم احل٣ميمكم

همذه٤م اهلل زمام دم ايمٛم٣مر َمـ اإلو٣مءة )ذه٤م اهلل  ،دم ومٙمقهبؿ ٛمقرايمر ويم٘مـ مل ي٘مـ ومد أشمَّ  ،اإلؽمالم

وذىمر َمثٙمٜمؿ اظم٣مئل همُمٌٜمٜمؿ زمح٣مل  وهذا َمثٙمٜمؿ ايمٛم٣مري. ،وأزمٗمك َم٣م همٝمٜم٣م َمـ اإلضمراق (زمٛمقرهؿ

َمـ ص٣مفمٗم٥م  ومقاه وووع إصٌٔمٝمف دم فمٝمٛمٝمف طمقهم٣مً  تهمٝمف ـمٙمٚم٥م ورفمد وزمرق همخ٣مر ٣مزمف َمْمرَمـ أص

 .ٞمزول ايمِمقافمؼٞمزل ٕن ايمٗمرآن زمزواصمره وأواَمره وٞمقاهٝمف وطمْم٣مزمف  <سمِمٝمٌف

 :همٗم٣مل سمٔم٣ملم .دم ؽمقرة ايمرفمد يمٙمحؼ وايم٣ٌمؿمؾ /ادلبئِ ًاٌنبسُ()ًروش اهلل ادلضٍني  ة و

ومم٣م يقومدون فمٙمٝمف دم ايمٛم٣مر  رازمٝم٣مً  تٚمؾ ايمًٝمؾ ززمداً زمٗمدره٣م هم٣مضمأٞمزل َمـ ايمًامء َم٣مء هم٣ًميم٦م أودي٥م )

همٟمَم٣م ايمززمد همٝمذه٤م صمٖم٣مء وأَم٣م  ،احلؼ وايم٣ٌمؿمؾ أو َمت٣مع ززمد َمثٙمف ىمذيمؽ ييب اهللازمتٕم٣مء ضمٙمٝم٥م 

 يؾمٌف ايمقضمل ايمذ. ايمرفمد -;5(ؽ ييب اهلل إَمث٣ملىمذيمايمٛم٣مس همٝمٚم٘م٧م دم إرض َم٣م يٛمٖمع 
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وؾمٌف ايمٗمٙمقب زم٣مٕودي٥م،  ،زم٣ميمٛم٣ٌمتيمف حلٝم٣مة إرض أٞمز يزم٣مظم٣مء ايمذ أٞمزيمف َمـ ايمًامء حلٝم٣مة ايمٗمٙمقب

ٙمؿ إذا هى دم ايمٗمٙمقب هم٘مذيمؽ اهلدى وايمٔم ،ونمث٣مء رى دم إودي٥م اضمتٚمؾ ززمداً وايمًٝمؾ إذا صم

..( .َم٣مء وهذا هق اظمثؾ اظم٣مئل دم ومقيمف )أٞمزل َمـ ايمًامء أشم٣مر َم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمُمٜمقات يمٝمذه٤م هب٣م

 ..(.ايمٛم٣مري دم ومقيمف )ومم٣م يقومدان فمٙمٝمف دم ايمٛم٣مروايم٣ٌمؿمؾ. وذىمر اظمثؾ وه٘مذا ييب اهلل احلؼ 

ج ايمٛم٣مرَم٣م همٝمٜم٣م َمـ اخل٧ٌم هم٣مظمٔم٣مدن َمـ ذه٤م أو همّم٥م أو ٞمح٣مس أو ضمديد فمٛمد ؽم٘مٌٜم٣م ختر

هم٘مذيمؽ ايمُمٜمقات يْمرضمٜم٣م ومٙم٤م اظم٠مَمـ  .يٛمتٖمع زمف همٝمذه٤م صمٖم٣مء يايمذهرفمـ اجلقوسمٖمِمٙمف 

 ذيمؽ ايمززمد وهذا اخل٧ٌم. وجيٖمقه٣م ىمام يْمرح ايمًٝمؾ وايمٛم٣مر

 مل يٌمح همٝمٜم٣م زمٙمٖمظ ايمتٚمثٝمؾ لايمت لوه /)األِضبي اٌىبِنخ( ضبِٔ ِٓ األِضبياٌنٌم اٌ
ويٚمثٙمقن هلذا  ،ٞمٗمٙم٤م إلم َم٣م يُمٌٜمٜم٣ماي٘مقن هل٣م وومٔمٜم٣م إذا  ،ويم٘مٛمٜم٣م سمدل فمعم َمٔم٣من رائٔم٥م دم إجي٣مزه

 /ايمٛمقع زمٟمَمثٙم٥م َمٛمٜم٣م
 :طمغم إَمقر ايمقؽمط()َم٣م دم َمٔمٛمك ومقهلؿ  -5

 .(ايمٌٗمرة - >:زم٘مر فمقان زمكم ذيمؽ  ٓ هم٣مرض وٓ) :ومقيمف سمٔم٣ملم دم ايمٌٗمرة -أ

 مل يٗمؼموا وىم٣من زمكم ذيمؽ ومقاَم٣مً  مل ينهمقا و اوايمذيـ إذا أٞمٖمٗمق) :ومقيمف سمٔم٣ملم دم ايمٛمٖمٗم٥م -ب

 .(ايمٖمروم٣من -;:

 -554 ؽمٌٝمالً سمؽ وٓ خت٣مهم٦م هب٣م وازمتغ زمكم ذيمؽ وٓ جتٜمر زمِمال) :ومقيمف سمٔم٣ملم دم ايمِمالة -ج

 (اإلهاء

 :(ظمٔم٣ميٛم٥ميمٝمس اخلػم ىم٣م)َم٣م دم َمٔمٛمك ومقهلؿ  -6

 .(ايمٌٗمرة - 6:4وم٣مل أومل سم٠مَمـ وم٣مل زمعم ويم٘مـ يمٝمْمٚمئـ ) :ومقيمف سمٔم٣ملم دم إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم

 - 567زمف  زَ جُيْ  َمـ ئمٚمؾ ؽمقءاً ) :ومقيمف سمٔم٣ملم (ىمام سمديـ سمدان)دم َمٔمٛمك ومقهلؿ َم٣م  -7

 .ايمٛم٣ًمء(

٣مل هؾ وم)ومقيمف سمٔم٣ملم فمعم يم٣ًمن ئمٗمقب  (.ٓ يٙمدغ اظم٠مَمـ َمـ صمحر َمرسمكم)َم٣م دم َمٔمٛمك  -8

 .(يقؽمػ -8:َمـ ومٌؾ  ٘مؿ فمٙمٝمف إٓ ىمام أَمٛمت٘مؿ فمعم أطمٝمفآَمٛم

سمٌميح  غمنمَمـ  وهل مجٙم٥م أرؽمٙم٦م إرؽم٣مًٓ  /األِضبي ادلشعٍخ يف اٌمشآْ /اٌنٌم اٌضبٌش

 .همٜمل آي٣مت صم٣مري٥م جمرى إَمث٣مل .زمٙمٖمظ ايمتُمٌٝمف
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 .(يقؽمػ - 95أن ضمِمحص احلؼ ) -5

 .(ايمٛمجؿ - >9يمٝمس هل٣م َمـ دون اهلل ىم٣مؾمٖم٥م ) -6

 .يقؽمػ( - 85همٝمف سمًتٖمتٝم٣من  يوميض إَمر ايمذ) -7

 .هقد( - 5>)أيمٝمس ايمِمٌح زمٗمري٤م  -8

 .(إٞمٔم٣مم - ;:)يم٘مؾ ٞمٌٟم َمًتٗمر  -9

 .هم٣مؿمر( - 87 فإٓ زمٟمهٙم ئوٓ يٝمؼ اظم٘مر ايمًٝم) -:

 .(اإلهاء - 8>ومؾ ىمؾ ئمٚمؾ فمعم ؾم٣مىمٙمتف ) -;

 .ايمٌٗمرة( - :65وهق طمغم يم٘مؿ  وفمًك أن سم٘مرهقا ؾمٝمئ٣مً ) ->

 .(اظمدشمر ->7زمام ىم٦ًٌم رهٝمٛم٥م  ىمؾ ٞمٖمس) -=

 .(ايمرمحـ- 4:هؾ صمزاء اإلضم٣ًمن إٓ اإلضم٣ًمن ) -54

 .(97 -همرضمقن  ؿىمؾ ضمزب زمام يمدَي) - 55

 .احل٨م( - 7;ؤمػ ايمْم٣ميم٤م واظمْمٙمقب ) -56

 .(ايمِم٣مهم٣مت -5:ظمثؾ هذا همٙمٝمٔمٚمؾ ايمٔم٣مَمٙمقن ) -57

 .(اظم٣مئدة -544ٌٝم٧م وايمْمٝم٤م اخل يٓ يًتق) - 58

 .(ايمٌٗمرة - =٥68م نمٙم٦ٌم همئ٥م ىمثغمة زم١مذن اهلل )ىمؿ َمـ همئ٥م ومٙمٝمٙم - 59

 .احلمم( -58ك توومٙمقهبؿ ؾم حتًٌٜمؿ مجٝمٔم٣مً ) - :5

؟ اؽمتٔمامل إَمث٣مل َم٣م ضم٘مؿ ،ف إرؽم٣مل اظمثؾيًٚمقٞم يٙمٖمقا دم هذا ايمٛمقع َمـ أي٣مت ايمذواطمت

يم٘مؿ ) :وم٣مل ايمرازي دم سمٖمًغمه ومقيمف سمٔم٣ملم ،فمـ أدب ايمٗمرآن همرآه زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ طمروصم٣مً 

ٕٞمف  ،وذيمؽ نمغم صم٣مئز ،ت٣مرىم٥مفمٛمد اظم صمرت فم٣مدة ايمٛم٣مس زمٟمن يتٚمثٙمقا هبذه أي٥م( )ديـديٛم٘مؿ ورم 

أٞمف ٓ ضمرج  ورأى آطمرون (،ٌفشمؿ ئمٚمؾ زمٚمقصم ،ٝمتدزمر همٝمفيم َم٣م أٞمزل ايمٗمرآن يمٝمتٚمثؾ زمف، زمؾ سمٔم٣ملم

يمٛمزول ىم٣مرشم٥م ومد  ؾمديداً  ام يٓمٜمر أن يتٚمثؾ ايمرصمؾ زم٣ميمٗمرآن دم َمٗم٣مم اجلد ىمٟمن يٟمؽمػ أؽمٖم٣مً ٝمهم

يمٝمس هل٣م َمـ دون ايمٛم٣مس اهلل ىم٣مؾمٖم٥م( أو ي٣موره ص٣مضم٤م َمذه٤م ) :ايمٛم٣مس همٝمٗمقلىمُمٖمٜم٣م فمـ 

واإلشمؿ ايم٘مٌغم دم أن يٗمِمد ( ديـ يم٘مؿ ديٛم٘مؿ ورم: )همٝمٗمقل فٜمقاءه إلم زم٣مؿمٙمهم٣مؽمد ي٣مول اؽمت

 .زاحَمٗم٣مم اهلزل واظم ر زم٣ميمػمافم٥م همٝمتٚمثؾ زم٣ميمٗمرآن ضمتك دمايمرصمؾ إلم ايمتٓم٣مه
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 ضبِٓاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبٌش

 ضبي يف اٌمشآْ اٌىشُّفٌائذ األِ

 :َمٛمٜم٣م ٥مَمث٣مل دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ همقائد مجيمأل

اظمٔمٗمقيم٥م  ٌٙمف ايمٔمٗمؾ ٕن اظمٔم٣مينهمٝمتٗم ،يٙمٚمًف ايمٛم٣مس يَّن٣م سمػمز اظمٔمٗمقل دم اظمحًقس ايمذأ -5

حل٣مل  ىمام ضب اهلل َمثالً  ،ٓ سمًتٗمر دم ايمذهـ إٓ إذا صٝمٕم٦م دم صقرة ضمًٝم٥م ومري٥ٌم ايمٖمٜمؿ

همٚمثٙمف ىمٚمثؾ ) :همٗم٣مل سمٔم٣ملم ،ء َمـ ايمثقابرفمعم  إٞمٖم٣مومف ضمٝم٧م ٓ يِمؾ َمـ ،ءاإلٞمٖم٣مق ري٣م

 .(ايمٌٗمرة - 6:8ٓ يٗمدرون فمعم رء مم٣م ىمًٌقا  صٖمقان فمٙمٝمف سمراب همٟمص٣مزمف وازمؾ همؼمىمف صٙمداً 

سمٔم٣ملم ىمٗمقيمف  ،وسمٔمرض ايمٕم٣مئ٤م دم َمٔمرض احل٣مض ،وسم٘مُمػ إَمثٙم٥م فمـ احلٗم٣مئؼ -6

 .ايمٌٗمرة( - 9;6ْمف ايمُمٝمْم٣من َمـ اظمس يتخٌ يايمذ إٓ ىمام يٗمقم يمذيـ يٟمىمٙمقن ايمرزم٣م ٓ يٗمقَمقنا)

 .أٞمٖم٥م ايمذىمر قصمزة ىم٣مَٕمث٣مل اظمرؽمٙم٥م دم أي٣متوجتٚمع إَمث٣مل اظمٔمٛمك ايمرائع دم فم٣ٌمرة َم -7

حل٣مل  اهلل َمثالً ىمام ضب  ،مم٣م سمرنم٤م همٝمف ايمٛمٖمقس وييب اظمثؾ يمٙمؼمنمٝم٤م دم اظمٚمثؾ زمف -8

َمثؾ ايمذيـ يٛمٖمٗمقن ) :ٗم٣مل سمٔم٣ملماإلٞمٖم٣مق زمخغم ىمثغم، هم اظمٛمٖمؼ دم ؽمٌٝمؾ اهلل ضمٝم٧م ئمقد فمٙمٝمف

َم٣مئ٥م ضم٥ٌم واهلل يّم٣مفمػ ظمـ  ضم٥ٌم أٞمٌت٦م ؽمٌع ؽمٛم٣مزمؾ دم ىمؾ ؽمٛمٌٙم٥مأَمقاهلؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل ىمٚمثؾ 

 .(ايمٌٗمرة - 6:5يُم٣مء واهلل واؽمع فمٙمٝمؿ 

دم ايمٛمٜمل ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم  ،ايمٛمٖمقس وييب اظمثؾ يمٙمتٛمٖمغم ضمٝم٧م ي٘مقن اظمٚمثؾ زمف مم٣م سم٘مرهف -9

 - 56هم٘مرهتٚمقه  ٤م أضمدىمؿ أن يٟمىمؾ حلؿ أطمٝمف َمٝمت٣مً أي ٔمّم٣مً يٕمت٤م زمٔمّم٘مؿ زم وٓ)فمـ ايمٕمٝم٥ٌم 

 .احلجرات(

وَمثٙمٜمؿ دم  )ذيمؽ َمثٙمٜمؿ دم ايمتقراة : ايمِمح٣مزم٥موييب اظمثؾ ظمدح اظمٚمثؾ ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم دم -:

يمٝمٕمٝمظ هبؿ  ايمزراع ئمج٤م هم٣مؽمتقى فمعم ؽمقومف ظؾمْمٟمه همآزره هم٣مؽمتٕمٙم ٝمؾ ىمزرع أطمرجاإلٞمج

شمؿ أطمذوا دم ايمٛمٚمق  ،إَمر ومٙمٝمالً ىم٣مٞمقا دم زمدء  هم١مَّنؿ ٣مل ايمِمح٣مزم٥مايمٖمتح( وىمذيمؽ ضم -=6ايم٘مٖم٣مر 

 .تٜمؿٚمزمٔمٓم واَمتألت ايمٗمٙمقب إفمج٣مزم٣مً . أَمرهؿضمتك اؽمتح٘مؿ 
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حل٣مل  اهلل َمثالً ىمام ضب  ،ف صٖم٥م يًتٗمٌحٜم٣م ايمٛم٣مسوييب اظمثؾ ضمٝم٧م ي٘مقن يمٙمٚمٚمثؾ زم -;

 واسمُؾ )٣ملم همٗم٣مل سمٔم .َمٛمٕمٚم٣ًمً ريؼ فمـ ايمٔمٚمؾ واٞمحدر دم ايمدٞم٣مي٣م ايمْم همتٛم٘م٤م ،٣مه اهلل ىمت٣مزمفسمَمـ آ

ويمق ؾمئٛم٣م يمرهمٔمٛم٣مه  ،هم٘م٣من َمـ ايمٕم٣مويـسمٛم٣م هم٣مٞمًٙمخ َمٛمٜم٣م همٟمسمٌٔمف ايمُمٝمْم٣من أسمٝمٛم٣مه آي٣م يفمٙمٝمٜمؿ ٞمٌٟم ايمذ

ىمٚمثؾ ايم٘مٙم٤م إن حتٚمؾ فمٙمٝمف يٙمٜم٤م أو سمؼمىمف ٙمد إلم إرض واسمٌع هقاه همٚمثٙمف هب٣م ويم٘مٛمف أطم

 .(إفمراف - 9;5 ،8;5) يٙمٜم٤م ذيمؽ َمثؾ ايمٗمقم ايمذيـ ىمذزمقا زمآي٣مسمٛم٣م

وومد  ،اإلومٛم٣معوأومقم دم  ،وأومقى دم ايمزصمر ،فمظوأزمٙمغ دم ايمق ،ومع دم ايمٛمٖمسوإَمث٣مل أو ->

ويمٗمد ضزمٛم٣م يمٙمٛم٣مس دم هذا : )وم٣مل سمٔم٣ملم ،ن يمٙمتذىمرة وايمٔمػمةأىمثر اهلل سمٔم٣ملم دم إَمث٣مل دم ايمٗمرآ

وسمٙمؽ إَمث٣مل ٞميهب٣م يمٙمٛم٣مس وَم٣م ) :ووم٣مل ايمزَمر( -;6ٜمؿ يتذىمرون ايمٗمرآن َمـ ىمؾ َمثؾ يمٔمٙم

واؽمتٔم٣من هب٣م ايمدافمقن إلم  ،دم ضمديثف وضهب٣م ايمٛمٌل  ايمٔمٛم٘مٌقت( -87ٗمٙمٜم٣م إٓ ايمٔم٣مَمٙمقن ئم

َمـ وؽم٣مئؾ  ويتخذوَّن٣م ،ويًتٔمكم هب٣م اظمرزمقن ،دم ىمؾ فمٌم يمٛمٌمة احلؼ وإوم٣مَم٥م احلج٥ماهلل 

 .اظمدح وايمذمدم  ،زمٝم٥م دم ايمؼمنمٝم٤م أو ايمتٛمٖمغمووؽم٣مئؾ ايمؼم ،اإليّم٣مح وايمتُمقيؼ

 /ؽىُ ػشة األِضبي ثبٌمشآْ
وإذا  ،همٝمٜم٣مومٝمٙم٦م  لَمثٙم٥م دم َمقاؿمـ سمُمٌف إضمقال ايمتدب أن يًقومقا إصمرت فم٣مدة أهؾ إ

 ،ي٘مرهقن ضب إَمث٣مل زم٣ميمٗمرآنهم١من ايمٔمٙمامء  ،صمرت جمرى اظمثؾ لدم أومقال ايمٛم٣مس ايمتصح هذا 

 ،دٞمٝم٣مدم ىمت٣مب اهلل فمٛمد رء ئمرض َمـ أَمقر ايمٙمق اإلٞم٣ًمن آي٥م َمـ آي٣مت إَمث٣مل وٓ يرون أن يت

وىمذيمؽ ايمرصمؾ يريد يمٗم٣مء » :وَم٘م٣مٞمتف دم ٞمٖمقس اظم٠مَمٛمكم وم٣مل أزمق فمٌٝمد ،فمعم روفم٥م ايمٗمرآن ضمٖم٣مـم٣مً 

ؿمف(  -(ي٣م َمقؽمك صمئ٦م فمعم ومدر) :همٝمٟمسمٝمف َمـ نمغم ؿمٙم٤م همٝمٗمقل ىم٣مظم٣مزح ،أو َيؿ زمح٣مصمتفص٣مضمٌف 

ٓ سمٛم٣مـمر زم٘مت٣مب اهلل وٓ زمًٛم٥م : وَمٛمف ومقل ازمـ ؾمٜم٣مب ايمزهري ،همٜمذا َمـ آؽمتخٖم٣مف زم٣ميمٗمرآن

 .َمـ ايمٗمقل وٓ ايمٖمٔمؾ ٓ جتٔمٙمٜمام ٞمٓمغماً  :قليٗم :وم٣مل أزمق فمٌٝمد ،رؽمقل اهلل 



 070 

 

 ضبِٓاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌشاثن

 ِٓ ؤِضبي اٌمشآْ اٌىشُّ

 .إٞمام خيُمك اهلل َمـ فم٣ٌمده ايمٔمٙمامء -5
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً األًي
 ؽْبح اٌشعٌي 

 ٔشإروً ؤعشرو (1)

 /ؤ و ٔغت اٌشعٌي 

وىم٣من صمدة فمٌد اظمْمٙم٤م  .وهؿ َمـ أهؿ زمْمقن ومريش ،يرصمع ايمرؽمقل زمٛمًٌف إلم زمٛمل ه٣مؾمؿ

وهق ايمذي سمٖم٣موض َمع أزمره٥م احلًٌم فمٛمدَم٣م ضم٣مول هدم  ،َمـ ؽم٣مدات ومريش وزفمامئٜم٣م ايم٣ٌمرزيـ

وم٥م زمًٗم٣مي٥م ىمام ىم٣من يممف فمعم إَمقر ايمتل هل٣م فمال ،وىم٣من فمٓمٝمؿ ايمُمٟمن دم ومقَمف ،ايم٘مٔم٥ٌم

 .وَمـ أفمامم ايمرؽمقل ايم٣ٌمرزيـ أزمق ؿم٣ميم٤م ومحزة وايمٔم٣ٌمس .احلج٣مج

 /ة و ٔشإح اٌشعٌي 

 (.فم٣مم ايمٖمٝمؾ)م  5;9دم َمديٛم٥م َم٘م٥م دم ايمث٣مين فممم َمـ ؾمٜمر رزمٝمع إول فم٣مم  ويمد ايمرؽمقل 

ويم٘مٛمف زم٣مء  ،وهق ايمٔم٣مم ايمذي صم٣مء همٝمف أزمره٥م احلًٌم فمعم ـمٜمر همٝمؾ يمٕمزو َم٘م٥م وهدم ايم٘مٔم٥ٌم

 .وايمٖمُمؾ زم٣مهلزيٚم٥م

ضمٝم٧م  ،واؽمٚمف فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م دم يثرب ومٌؾ وٓدة ايمرؽمقل سمقدم وايمد ايمرؽمقل 

 .َمـ جت٣مرة يمف ودهمـ فمٛمد أطمقايمف زمٛمل ايمٛمج٣مر ىم٣من فم٣مئداً 

ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜم٣م ايمتل  (ضمٙمٝمٚم٥م ايمًٔمدي٥م)وزمٔمد همؼمة َمـ وٓدسمف سمقيم٦م رو٣مفمتف ايمًٝمدة 

وىم٣من َمـ فم٣مدة  .ايمْمٙمؼ وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٙمٝمٚم٥م ضمٝم٧م اهلقاء ،ىم٣مٞم٦م سمٗمٝمؿ دم زم٣مدي٥م زمٛمل ؽمٔمد

أذاف ايمٔمرب دم ومٌٝمٙم٥م ومريش دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة إرؽم٣مل أوٓدهؿ يمٙمرو٣مفم٥م دم ايم٣ٌمدي٥م يمٖمؼمة َمـ 

 .ايمقوم٦م

 .زمٛم٦م وه٤م هم٘مٖمٙمف صمده فمٌد اظمْمٙم٤م ٥مفمٚمره ؽم٦م ؽمٛمقات سمقهمٝم٦م وايمدسمف آَمٛم وفمٛمدَم٣م أصٌح
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ف فمٚمف أزمق ؿم٣ميم٤م ايمذي ىم٣من ؾمديد وظم٣م زمٙمغ ايمث٣مَمٛم٥م َمـ فمٚمره سمقدم صمده فمٌد اظمْمٙم٤م هم٘مٖمٙم

وومد رفم٣مه  (وصمٔمٖمر ،وفمٗمٝمؾ ،)فمقم اظمح٥ٌم يمف وآهتامم زمف، وىم٣من ئم٣مَمٙمف َمثؾ َمٔم٣مَمٙمتف ٕوٓده

 .ي٣مهمٔم٣مً  وسمٔمٜمده إلم أن أصٌح ؾم٣مزم٣مً 

وفمٛمدَم٣م ىم٣من صٕمغم ايمًـ ودم ايمت٣مؽمٔم٥م َمـ فمٚمره راهمؼ فمٚمف أزم٣م ؿم٣ميم٤م دم جت٣مرة يمف دم زمالد 

ايمذي رأى همٝمف  (زمحغمى) ى ايمُم٣مم َمع ايمراه٤م ايمٛمٌماينوومد ايمتٗمٝم٣م دم َمديٛم٥م زمٌم .ايمُم٣مم

فمٙمٝمف َمـ  إلم َم٘م٥م طمقهم٣مً  وٞمِمح فمٚمف أزم٣م ؿم٣ميم٤م أن ئمقد زم٣مزمـ أطمٝمف حمٚمد  ،فمالَم٣مت ايمٛمٌقة

 .همٖمٔمؾ أزمق ؿم٣ميم٤م ذيمؽ ،نمدر ايمٝمٜمقد

 .دم ص٣ٌمه زمرفمل ايمٕمٛمؿ وىم٣من يٖمتخر هبذا ايمٔمٚمؾ اؾمتٕمؾ ايمرؽمقل 

إيمٝمٜم٣م و ٣مرةش دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة ىم٣مٞمقا ئمٚمٙمقن دم ايمتجومم٣م جتدر اإلؾم٣مرة إيمٝمف أن َمٔمٓمؿ أه٣مرم ومري

ضمٝم٧م يتؿ  ،ٞمحق زمالد ايمُم٣مم وىم٣مٞم٦م ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م سمتجف ؾمامًٓ  .ٜمؿئيرصمع ؽم٤ٌم نمٛم٣مهؿ وشمرا

 ٞمحق ايمٝمٚمـ واحلٌُم٥م، وومد ؽمٚمٝم٦م رضمالهتؿ أو سمتجف صمٛمقزم٣مً  ،ايمت٣ٌمدل ايمتج٣مري دم َمديٛم٥م زمٌمى

آن ضمٝم٧م يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة وومد ورد ذيمؽ دم ايمٗمر. هذه زمرضمٙم٥م ايمُمت٣مء وايمِمٝمػ

ايمذي  ،همٙمٝمٔمٌدوا رب هذا ايمٌٝم٦م ،إيالهمٜمؿ رضمٙم٥م ايمُمت٣مء وايمِمٝمػ ،إليالف ومريش»:ومريش

وىم٣مٞم٦م ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م سمتجف ٞمحق زمالد ايمُم٣مم دم همِمؾ  شآَمٛمٜمؿ َمـ طمقفو أؿمٔمٚمٜمؿ َمـ صمقع

 .زمٝمٛمام سمتجف ايمٗمقاهمؾ إلم ايمٝمٚمـ واحلٌُم٥م دم همِمؾ ايمُمت٣مء ايمِمٝمػ نم٣ميم٣ٌمً 

 /بهخ اٌشعٌي سػ ,ط 
طمُمقٞم٥م و يمٝمتٔمٙمٚمقا همِم٣مضم٥م إفمراب ،ىم٣مٞم٦م فم٣مدة ايمٔمرب أن سمًؼموع أوٓده٣م دم ايم٣ٌمدي٥م

 .زمٔمد ىمدر ويًتٛمُمٗمقا هقاءه٣م وفمٌغمه٣م ص٣مهمٝم٣مً  ،ايمٔمٝمش دم ايم٣ٌمدي٥م

إلم ضمٙمٝمٚم٥م ايمًٔمدي٥م يمؼمؤمف دم َمٛم٣مزل   دهمٔم٦م آَمٛم٥م ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜم٣م ؿمٖمٙمٜم٣م حمٚمد

يمتٗمقى  ،دهؿ دم ايم٣ٌمدي٥مفمعم فم٣مدة ايمٔمرب دم سمرزمٝم٥م أوٓ وذيمؽ ،ومقَمٜم٣م زمٛمل ؽمٔمد ومرب ايمْم٣مئػ

 .هم٘م٣من ومدوَمف فمعم زمٛمل ؽمٔمد زمرىم٥م وطمغماً  .وسمُمتد مهٚمٜمؿ فمزائٚمٜمؿ

ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ضمٙمٝمٚم٥م  ،فمـٛمد ضمٙمٝمٚم٥م شمالث ؽمٛمقات ضمتك زمٙمغ اخل٣مَم٥ًم وَم٘م٧م ايمرؽمقل 

 .َمـ أوٓده٣م سمرفم٣مه همٝمٜم٣م أضمًـ رفم٣مي٥م وسم٘مرَمف أضمًـ اإلىمرام ىمام يمق ىم٣من واضمداً 
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 و ًٔشإروؤعشر (2)

 /ؤ و ِىبٔخ اٌشعٌي يف لٌِو

وإٞمؽ يمٔمعم طمٙمؼ »وومد ورد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومقيمف سمٔم٣ملم  ،فمعم طمٙمؼ فمٓمٝمؿ ىم٣من ايمرؽمقل 

 (.8أي٥م ) ،ؽمقرة ايمٗمٙمؿ شفمٓمٝمؿ

ايمٔمٖم٥م وايمتقاوع و واحلٙمؿ ،وضمًـ اجلقار ،وايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد ،وومد اؾمتٜمر زمكم ومقَمف زم٣مظمروءة

 .ق إَمكمضمتك يمٗمٌقه زم٣ميمِم٣مد ،وايمِمدق وإَم٣مٞم٥م

 ة و ؽٍف اٌفؼٌي

يُم٣مرك دم أفمامل جمتٚمٔمف ويتٔم٣مون َمع أزمٛم٣مء ومقَمف دم ىمؾ َم٣م ئمقد فمٙمٝمٜمؿ  ىم٣من ايمرؽمقل 

همٗمد ؾم٣مرك وهق دم ايم٣ًمزمٔم٥م فمممة َمـ فمٚمره دم ضمٙمػ ايمٖمّمقل ايمذي فمٗمده  .زم٣مخلغم وايمٛمٖمع

وؽم٤ٌم  ٥م همّمقل َمُمتٗم٥م َمـ ايمٖمّمؾ وايمٖمّمٝمٙم٥موىمٙمٚم .ؽم٣مدات َم٘م٥م يمٛمٌمة ايمّمٔمٝمػ واظمٓمٙمقم

شمؿ  ،ومدم إلم َم٘م٥م وَمٔمف زمّم٣مفم٥م هم٣مؾمؼماه٣م َمٛمف ايمٔم٣مص زمـ وائؾ ايمًٜمٚمل حلٙمػ أن رصمالً هذا ا

هم٣مؽمتٛمجد زمٟمذاف ومريش ايمذيـ اصمتٚمٔمقا وأفم٣مدوا يمف شمٚمـ زمّم٣مفمتف  ،رهمض أن يدهمع يمف شمٚمٛمٜم٣م

 .وسمٔم٣مهدوا فمعم ٞمٌمة اظمٓمٙمقَمكم وايمّمٔمٖم٣مء ود َمـ ئمتدي فمٙمٝمٜمؿ

يتْمقر إلم ايمٗمت٣مل  وىم٣مد .٣مئؾ اظمختٙمٖم٥موىم٣من يمف ايمٖمّمؾ دم إَّن٣مء اخلالف ايمذي ٞمُم٤م زمكم ايمٗمٌ

ضمٝم٧م أؾم٣مر فمٙمٝمٜمؿ زمْمريٗم٥م  ،زمٝمٛمٜمؿ زمُمٟمن ووع احلجر إؽمقد دم اظم٘م٣من اظمخِمص يمف َمـ ايم٘مٔم٥ٌم

 .وشمٗم٥م ومقَمف زمف ،رصم٣مضم٥م فمٗمٙمفو أرو٦م اجلٚمٝمع وديم٦م فمعم ذىم٣مئف

 /ط و صًاعو ِٓ خذجيخ ثنذ خٌٍّذ

 .ٗمٙمٜم٣م وفمراوم٥م ٞمًٌٜم٣موهل َمٔمروهم٥م زمرصم٣مضم٥م فم ،ىم٣مٞم٦م طمدجي٥م إضمدى ٞم٣ًمء ومريش ايمٖم٣موالت

ضمٝم٧م سمًتٟمصمر َمـ يممف فمعم جت٣مرهت٣م يمٗم٣مء َمٌٙمغ َمـ  ،وىم٣من يمدَي٣م َم٣مل سمٔمٚمؾ همٝمف دم ايمتج٣مرة

وإطمالصف وأَم٣مٞمتف ؿمٙم٦ٌم َمٛمف أن يذه٤م زمتج٣مرهت٣م إلم  وفمٛمدَم٣م ؽمٚمٔم٦م زمِمدق ايمرؽمقل  .اظم٣مل

 .وراهمٗمف دم ايمرضمٙم٥م نمالَمٜم٣م َمٝمنة وومد ىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م ٞم٣مصمح٥م .همقاهمؼ فمعم ذيمؽ ،زمالد ايمُم٣مم

 ٔمٜم٣م ذيمؽ فمعم ايمزواج َمٛمف وىم٣من فمٚمر ايمرؽمقل وؾمّج  ،َمـ اظم٣مل ىمٌغماً  ورزمح٦م طمدجي٥م َمٌٙمٕم٣مً 
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وومٖم٦م إلم صم٣مٞمٌف  ضمٝم٧م ،ويمٗمد ؽم٣مفمده زواصمف َمـ طمدجي٥م فمعم ايمٔمٝمش هبدوء .وفممميـ ؽمٛم٥م َخ٣ًمً 

 .ؽمٝمام دم زمداي٥م ٞمزول ايمقضمل فمٙمٝمفزمٗمقة وإطمالص وٓ

 /ٌٍزفىري يف األٌِس اٌذّنْخ أظشاف اٌشعٌي  ,د 

وإيامَّنؿ زمتٔمدد  ،فمـ َمٔمتٗمدات ومقَمف ايمقشمٛمٝم٥م وفم٣ٌمدهتؿ يمألصٛم٣مم راوٝم٣مً  مل ي٘مـ ايمرؽمقل 

وهق ايمذي طمٙمؼ هذا  .وىم٣من يُمٔمر دم ومرارة ٞمٖمًف زمقصمقد إيمف واضمد فمٓمٝمؿ ٓ ذيؽ يمف .أهل٥م

ويمذيمؽ ىم٣من يذه٤م إلم طم٣مرج َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م ويتجقل  .ايم٘مقن ايمٖمًٝمح وايمرائع زمجٚمٝمع حمتقي٣مسمف

ضمٝم٧م ئمت٘مػ هٛم٣مك يمٖمؼمة َمـ ايمقوم٦م يٗمّمٝمٜم٣م  ،٣مَّن٣م ضمتك يِمؾ إلم نم٣مر ضمراءزمكم ؾمٔم٣مهب٣م وودي

 .وومدرة اخل٣ميمؼ ايمٔمٓمٝمؿ ايمتل ٓ ضمدود هل٣م ،زم٣ميمتٟمَمؾ دم مج٣مل ايم٘مقن وروفم٥م ٞمٓم٣مَمف

 /بهبدح ثنبء اٌىوجخ ,ىو 
وفمٛمدَم٣م سمؿ هدَمٜم٣م  ،ىم٣مٞم٦م ومريش ومد ومررت إفم٣مدة زمٛم٣مء ايم٘مٔم٥ٌم زمٔمد أن سمِمدفم٦م صمدراَّن٣م

ىمؾ  ،شمؿ زمٛمقا ضمتك إذا زمٙمغ ايمٌٛمٝم٣من َمقوع احلجر اطمتِمٚمقا همٝمف ،يمٌٛم٣مئٜم٣ممجٔم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ احلج٣مرة 

ومٌٝمٙم٥م سمريد أن سمرهمٔمف إلم َمقؤمف دون إطمرى ضمتك حت٣موزوا وحت٣ميمٖمقا وسمقافمدوا يمٙمٗمت٣مل همٚم٘مث٦م 

شمؿ  .شمؿ اصمتٚمٔمقا دم ايم٘مٔم٥ٌم همتُم٣موروا وسمٛم٣مصٖمقا .فمعم ذيمؽ -أو َخس يمٝم٣مل  -ومريش أرزمع يمٝم٣مل 

 ،يٗميض زمٝمٛمٜمؿ همٝمف ،ام خيتٙمٖمقن همٝمف أول َمـ يدطمؾ َمـ زم٣مب هذا اظمًجداسمٖمٗمقا أن جئمٙمقا زمٝمٛمٜمؿ همٝم

 .هذا حمٚمد ،هذا إَمكم روٝمٛم٣م زمف :همٙمام رأوه وم٣ميمقا ،هم٘م٣من أول َمـ دطمؾ فمٙمٝمٜمؿ رؽمقل اهلل 

 ،همقؤمف همٝمف زمٝمده ،همٟمطمذ ايمرىمـ .همٟميت زمف .هٙمؿ رم شمقزم٣مً  :همٙمام اٞمتٜمك إيمٝمٜمؿ وأطمػموه اخلػم وم٣مل

همٖمٔمٙمقا ضمتك إذا زمٙمٕمقا زمف َمقؤمف  شمؿ رهمٔمقه مجٝمٔم٣مً  ،ٛم٣مضمٝم٥م َمـ ايمثقبيمتٟمطمذ ىمؾ ومٌٝمٙم٥م زم :شمؿ وم٣مل

يٛمزل فمٙمٝمف ايمقضمل  ومٌؾ أن ل ايمرؽمقل شمؿ زمٛمك فمٙمٝمف وىم٣مٞم٦م ومريش سمًٚمِّ  ،وؤمف زمٝمده

 .(إَمكم)
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌضبِٔ

 ٌنشش اٌذهٌح عيبد اٌشعٌي 
(1) 

 /ؤ و ٔضًي اٌٌؽِ هٍَ اٌشعٌي 
أوضمل إيمٝمف وهق دم  ،دم نم٣مر ضمراء يتٟمَمؾ دم ايم٘مقن واحلٝم٣مة صم٣ميم٣ًمً  زمٝمٛمام ىم٣من ايمرؽمقل 

ويمٗمد  ،إرزمٔمكم َمـ فمٚمره زمٟمن اهلل سمٔم٣ملم ومد اطمت٣مره يمٛممم دفمقة ايمتقضمٝمد وايمتٌُمغم زمديـ اإلؽمالم

شمؿ فمٙمٚمف أي٣مت اخل٣مص٥م  ،ٞمزل فمٙمٝمف صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم وأطمػمه زمذيمؽ وؿمٙم٤م َمٛمف أن يٗمرأ

طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن َمـ  ،رزمؽ ايمذي طمٙمؼ اومرأ زم٣مؽمؿ»وسمٔم٣ملم وزمدايتٜم٣م ومقيمف ؽمٌح٣مٞمف  ،زمًقرة ايمٔمٙمؼ

 ش......ايمذي فمٙمؿ زم٣ميمٗمٙمؿ ،اومرأ ورزمؽ إىمرم ،ٙمؼفم

همًٟميم٦م ومريٌٜم٣م وروم٥م زمـ  ،إلم زمٝمتف وأطمػم زوصمتف طمدجي٥م زمام صمرى يمف وومد فم٣مد ايمرؽمقل 

ويمذيمؽ  ،وىم٣من َمـ ضم٘مامء ايمٔمرب همٟمطمػمه٣م زمٟمن زوصمٜم٣م صم٣مءسمف ايمٛمٌقة ايمِم٣مدوم٥م ،ٞمقهمؾ فمـ ذيمؽ

 .زم٣ميمرؽمقل وؾمجٔمتف ووومٖم٦م إلم صم٣مٞمٌف٥م آَمٛم٦م هم١من طمدجي

 /ة و ؤدًاس اٌذهٌح امع ِْخ
يمٙمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م دوران أؽم٣مؽمٝم٣من أوهلام ايمدور اظم٘مل ايمذي يتّمٚمـ احلقادث ايمتل ضمِمٙم٦م 

اظمديٛم٥م )أَم٣م ايمث٣مين همٜمق ايمدور اظمدين يُمٚمؾ احلقادث ايمتل صمرت دم َمديٛم٥م يثرب  .دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م

 .زمٔمد هجرة ايمرؽمقل إيمٝمٜم٣مٜم٣م اهلل ؽمضمر (اظمٛمقرة

 :ومه٣م أَم٣م ايمدور اظم٘مل همٜمق يتٟميمػ َمـ همرفمكم أيّم٣مً 

 /اٌذًس اٌغشُ , 1
زمٛمزول آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمدأ يدفمق ايمٛم٣مس إلم ايمدطمقل  زمٔمد ٞمزول ايمقضمل فمعم ايمرؽمقل 

ٕٞمف ىم٣من خي٣مف َمـ ومريش زفمٝمٚم٥م ايمممك وايمقشمٛمٝم٥م دم  <اً ويم٘مٛمف ىم٣من يٖمٔمؾ ذيمؽ ّه  ،دم اإلؽمالم

 .يرة ايمٔمربؾمٌف صمز
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ايمرؽمقل َمـ طماليمف يدفمق أهؾ زمٝمتف  ىم٣من ،ويمٗمد اؽمتٚمر هذا ايمدور شمالث ؽمٛمقات سمٗمري٣ٌمً 

وىم٣من أول َمـ آَمـ زمف َمـ ايمرصم٣مل  .وأصدوم٣مءه إلم فم٣ٌمدة اإليمف ايمقاضمد وسمرك فم٣ٌمدة إوشم٣من

وَمـ ايمٛم٣ًمء زوصمتف طمدجي٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وَمـ ايمِمٌٝم٥م ازمـ فمٚمف  ،صديٗمف أزمق زم٘مر ريض اهلل فمٛمف

واظمقلم َمٔمٛم٣مه دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة )ىمام آَمـ زمف َمقٓه زيد زمـ ضم٣مرشم٥م  ،ـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمففمقم زم

وىم٣من ايمرؽمقل يٙمتٗمٝمٜمؿ دم  ،شمؿ زمدأ فمدد اظمًٙمٚمكم يزداد سمدرجيٝم٣مً  ،(ايمٔمٌد اظمٔمتؼ أو ؿم٣ميم٤م آيمتج٣مء

 .دار إرومؿ

 /اٌذًس اٌوٍين , 2

فمامَمف وأهؾ َم٘م٥م يمٙمدطمقل دم أطمذ يدفمق أهٙمف وأ و زمٔمد ذيمؽ صٔمد ايمرؽمقل إلم صمٌؾ ايمِمٖم٣م

ضمٝم٧م ورد دم ؽمقرة  ،ٕواَمر اهلل فمز وصمؾ اَمتث٣مًٓ  وفمٙمٛم٣مً  وومد ضمِمؾ ذيمؽ صمٜمراً  .ديـ اإلؽمالم

ىمام ورد دم ؽمقرة احلجر ومقيمف  ،658أي٥م  شوأٞمذر فمُمغمسمؽ إومرزمكم» :ايمُمٔمراء ومقيمف سمٔم٣ملم

 8= أي٥م شزمام سم٠مَمر وأفمرض فمـ اظمممىمكم هم٣مصدع» :سمٔم٣ملم

رهمّم٦م  ويم٘مـ ومريُم٣مً  ،ومقَمف يمإليامن زمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالم وَمٛم٣مسسمف يمٗمد دفم٣م ايمرؽمقل 

َّٕنؿ ىم٣مٞمقا ئمتٗمدون أن اٞمتُم٣مر  <وأطمذت سمٗم٣موَمف وسمٔم٣مروف وسم٘مٝمد يمف ،آؽمتج٣مزم٥م يمدفمقسمف

ىم٣من ذيمؽ آفمتٗم٣مد  وؿمٌٔم٣مً  .اإلؽمالم ؽمقف َيدد َم٘م٣مٞم٥م ومريش وزفم٣مَمتٜم٣م ايمديٛمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م

واؽمتٚمر ذيمؽ  ،وَم٘م٥م َم٘م٣مٞم٥م فمٓمٝمٚم٥م وأمهٝم٥م ىمٌغمةٕن اٞمتِم٣مر اإلؽمالم أفمْمك يمٗمريش  <طم٣مؿمئ٣مً 

 .ضمتك ايمقوم٦م احل٣مض

ىمام  ،يمٗمد اؽمتٚمر هذا ايمدور فممم ؽمٛمقات ىم٣مٞم٦م طماليمف ومريش سمزء َمٔم٣مَمٙم٥م ايمرؽمقل 

وَمـ ايمقاوح أن  .َمٛمٜمؿ أيّم٣مً  ىمٌغمٍ  وومد سمؿ سمٔمذي٤م فمددٍ  ،سمزء إلم اظمًٙمٚمكم زمٟمؾم٘م٣مل خمتٙمٖم٥م

أٞمف دفم٣مهؿ إلم أَمقر ختتٙمػ فمام فمرهمقه فمـ ايم٤ًٌم ايمرئٝمس ظمٗم٣موَم٥م ومريش يمٙمرؽمقل ي٘مٚمـ دم 

يٗمقل سمٔم٣ملم دم  .ومل ي٘مقٞمقا دم ومرارة أٞمٖمًٜمؿ يرهمّمقن َم٣ٌمدئ ايمديـ اجلديد ،أصمدادهؿو آزم٣مئٜمؿ

إٞم٣م فمعم آشم٣مرهؿ و وم٣ميمقا إٞم٣م وصمدٞم٣م آزم٣مءٞم٣م فمعم أَم٥م» :رأي ومريش ؽمقرة ايمزطمرف َمقوح٣مً 

 .66أي٥م  شَمٜمتدون
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 /ط و ؤثٌ ؿبٌت ًٌِلفو ِٓ اٌشعٌي
فمـ  ،يش َمـ أيب ؿم٣ميم٤م أن يٚمٛمع ازمـ أطمٝمف فمـ اظميض دم دفمقسمف إلم ايمديـ اجلديدؿمٙم٦ٌم ومر

واهلل ي٣م فمؿ يمق وؤمقا ايمُمٚمس دم يٚمٝمٛمل » :ويم٘مٛمف رهمض ذيمؽ ووم٣مل ،ؿمريؼ إنمرائف زم٣مظم٣مل واجل٣مه

اؽمتٚمر و شوايمٗمٚمر دم ي٣ًمري فمعم أن أسمرك هذا إَمر َم٣م سمرىمتف ضمتك يٓمٜمره اهلل أو أهٙمؽ دوٞمف

 ،وزمٗمل أزمق ؿم٣ميم٤م يداهمع فمٛمف مم٣م زاد َمـ ضمٗمد ومريش وأذاه٣م يمٙمٚمًٙمٚمكمدم دفمقسمف  ايمرؽمقل 

َمثؾ فمامر زمـ  ،ىم٣مٞمقا َمـ إروم٣مء واظمقارم وزمخ٣مص٥م يمٙمذيـ ٓ يٛمتٚمقن إلم زمْمقن ومقي٥م حتٚمٝمٜمؿ أو

 .ي٣مه وزمالل احلًٌم
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌضبٌش

 ٌنشش اٌذهٌح عيبد اٌشعٌي 
(2) 

 /ؤ و ىغشح ادلغٍّني بىل احلجشخ

أن َي٣مصمر  دَم٣م سمزايد اوْمٜم٣مد اظمممىمكم َمـ ومريش يمٙمٚمًٙمٚمكم فمرض فمٙمٝمٜمؿ ايمرؽمقل فمٛم

ٕن  <وومد اطمت٣مر احلٌُم٥م دون نمغمه٣م َمـ ايمٌٙمدان .َمـ أذى اظمممىمكم زمٔمّمٜمؿ إلم احلٌُم٥م ختٙمِم٣مً 

 َمـ سم٣ًمَمح وفمدل ويمٌٔمده٣م أيّم٣مً  (ايمٛمج٣مر)وَم٣م فمرف فمـ َمٙم٘مٜم٣م  ،ؽم٘م٣مَّن٣م يديٛمقن زم٣مظمًٝمحٝم٥م

 .٣مفمـ ومقاهمؾ ومريش وجت٣مرهت

أىمرم و وومد رضم٤م ايمٛمج٣مر زم٣مظمٜم٣مصمريـ .ه٣مصمر فمدد َمـ اظمًٙمٚمكم إلم احلٌُم٥م فمعم دهمٔمتكم

 .وسمرك هلؿ احلري٥م دم مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٜمؿ ،وهم٣مدهتؿ

 /ة و ٌِلف لشّش ِٓ اذلغشح بىل احلجشخ

همٟمرؽمٙم٦م  ،نمّم٦ٌم ومريش َمـ هجرة اظمًٙمٚمكم إلم احلٌُم٥م واؽمت٣مءت َمـ َمقومػ ايمٛمج٣مر

إٓ أن ايمٛمج٣مر رد وهمد ومريش فمعم  ،يمٝمْمٙم٤م َمٛمف ؿمرد اظمٜم٣مصمريـ َمـ زمالدهزم٣مهلداي٣م  حمٚمالً  وهمداً 

 .فمٛمدَم٣م سمٟمىمد َمـ ؽمالَم٥م ٞمقاي٣م اظمٜم٣مصمريـ وصدق إيامَّنؿ أفمٗم٣مزمف طم٣مئ٣ٌمً 

 /ط و ِمبؿوخ لشّش ٌجين ىبشُ

ْمرهؿ وزمخ٣مص٥م زمٔمد أن أؽمٙمؿ وزم٣ميمت٣مرم اؽمتٖمح٣مل طم ،طم٣مهم٦م ومريش َمـ ازدي٣مد فمدد اظمًٙمٚمكم

همٗمررت َمٗم٣مؿمٔم٥م زمٛمل ه٣مؾمؿ ضمتك  ،وفمٚمر زمـ اخلْم٣مب  فمؿ ايمرؽمقلومه٣م محزة  ،ناّم ٜمَمرصمالن 

أو  ص فمعم فمدم خم٣ميمْمتٜمؿ وايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜمؿ زمٝمٔم٣مً ٛمووومٔمقا وشمٝمٗم٥م سم ،يمٝمٗمتٙمقه يًٙمٚمقا ايمرؽمقل 

 .أو َمِم٣مهرة ً ذاءً 
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أيب ؿم٣ميم٤م ذومل َم٘م٥م ضمٝم٧م أوم٣مَمقا شمالث  ٤ِم ٔمْ رهمض زمٛمق ه٣مؾمؿ ؿمٙم٤م ومريش وجل٠موا إلم ؾِم 

 .ـ ايمتٔم٤م وايمٔمٛم٣مءؽمٛمقات ٓومقا طمالهل٣م ايم٘مثغم َم

اصمتٚمع زمٔمض فمٗمالء ومريش وومرروا متزيؼ ايمقشمٝمٗم٥م وإَّن٣مء اظمٗم٣مؿمٔم٥م وفم٣مد زمٛمق ه٣مؾمؿ إلم 

 .وفم٣مود اظمًٙمٚمقن ٞممم دفمقهتؿ هم٣مزداد فمددهؿ ،زمٝمقهتؿ

 /د و هبَ احلضْ
همٗمد سمقهمٝم٦م  ،زمٔمد اٞمتٜم٣مء اظمٗم٣مؿمٔم٥م ودم ايمٔم٣مذ َمـ ايمٌٔمث٥م سمقايم٦م اظمحـ فمعم ايمرؽمقل اهلل 

وهلذا  ،همٖمٗمد زمٚمقهتام َم٣م ىم٣من يتٚمتع زمف َمـ مح٣مي٥م ودفمؿ ،قدم فمٚمف أزمق ؿم٣ميم٤مىمام سم ،زوصمتف طمدجي٥م

ر همٖم٘مَّ  ،أت ومريش واؾمتدت دم إيذائٜم٣م يمٙمٚمًٙمٚمكمزمٔمد ذيمؽ جترّ  .ل هذا ايمٔم٣مم زمٔم٣مم احلزنٚمِّ ؽُم 

 .يمف ايمرؽمقل زم٣مخلروج إلم ايمْم٣مئػ يمٔمٙمف جيد همٝمٜم٣م ٞمِمغماً 
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌشاثن

 ٌنشش اٌذهٌح عيبد اٌشعٌي 
(3) 

 /ؤ و اخلشًط بىل اٌـبئف
يم٘مل يدفمق أهٙمٜم٣م إلم َم٣ًمفمدسمف وايمدطمقل دم  ،اخلروج َمـ َم٘م٥م إلم ايمْم٣مئػ ومرر ايمرؽمقل 

زمؾ فمٚمدوا إلم إيذائف ٕؽم٣ٌمب َمتٔمددة َمٛمٜم٣م  ،ويم٘مـ أه٣مرم ايمْم٣مئػ مل يًتجٝمٌقا يمف .اإلؽمالم

وم٣مت ايمقدي٥م ٣ميمٔمالزموىمذيمؽ ضمرصٜمؿ فمعم آؽمتٚمرار  ،ؾ اظمٔمتٗمدات وايمقشمٛمٝم٥م دم ٞمٖمقؽمٜمؿسمٟمصُّ 

 .َمٛمْمٗم٥م اصْمٝم٣مف ٕنمٛمٝم٣مء َم٘م٥م ٔمدُّ يؿ ؽمٝمام وأن زمٙمدهٓ ،زمٝمٛمٜمؿ وزمكم ومريش

 ،فمعم َمت٣مزمٔم٥م دفمقسمف ايمٛم٣مس يمٙمدطمقل دم اإلؽمالم فم٣مد ايمرؽمقل إلم َم٘م٥م وهق أىمثر سمِمٚمٝمامً 

وَمـ أىمثرهؿ أمهٝم٥م وهمقد  ،ؽمٝمام زم٣ميمٛم٥ًٌم ٕهمراد ايمٗم٣ٌمئؾ ايمذيـ يزورون َم٘م٥م دم َمقؽمؿ احل٨موٓ

 .يثرب

 /ًادلوشاط ة و امعشاء
واإلهاء  ،َمـ ايمْم٣مئػ إلم َم٘م٥م ضمِمٙم٦م ضم٣مدشم٥م اإلهاء واظمٔمراج زمٔمد فمقدة ايمرؽمقل 

َمـ َم٘م٥م إلم اظمًجد إومٍم دم ايمٗمدس زمٚم٣ًمفمدة صمػميؾ فمٙمٝمف  يمٝمالً  َمٔمٛم٣مه اٞمتٗم٣مل ايمرؽمقل 

شمؿ فمقدسمف إلم  ،أَم٣م اظمٔمراج همٜمق ئمٛمل صٔمقد ايمرؽمقل إلم ايمًامء زمٚم٣ًمفمدة صمػميؾ أيّم٣مً  .ايمًالم

وم٣مل  .ومه٣م اإلهاء وايمٛمجؿ ،وومد وردت دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ؽمقرسم٣من هلام فمالوم٥م هبذه احل٣مدشم٥م .َم٘م٥م

َمـ اظمًجد احلرام إلم اظمًجد إومٍم  )ؽمٌح٣من ايمذي أهى زمٔمٌده يمٝمالً  :سمٔم٣ملم دم ؽمقرة اإلهاء

 .إٞمف هق ايمًٚمٝمع ايمٌِمغم( يمٛمريف َمـ آي٣مسمٛم٣م ايمذي زم٣مرىمٛم٣م ضمقيمف

 /ط و ثْوخ اٌومجخ األًىل

هم٣مؽمتج٣مب يمدفمقسمف  ،زمدفمقسمف إلم ايمقاهمديـ َمـ أهؾ يثرب دم َمقؽمؿ احل٨م ايمرؽمقل سمقصمف 

همٟمرؽمؾ ايمرؽمقل َمٔمٜمؿ َمِمٔم٤م زمـ فمٚمغم يم٘مل  ،وزم٣مئمقه فمعم افمتٛم٣مق اإلؽمالم ،اشمٛم٣م فممم ؾمخِم٣مً 
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وومد ضمِمٙم٦م هذه ايمٌٝمٔم٥م دم َمٛمْمٗم٥م ومري٥ٌم  ،ئمٙمٚمٜمؿ ايمٗمرآن ويممح هلؿ أصقل ايمديـ اإلؽمالَمل

وىم٣من هلذه  ،ٚمٝم٦م زمٝمٔم٥م ايمٔمٗم٥ٌم إولميمذيمؽ ؽُم و ،ك ايمٔمٗم٥ٌمًٚمَّ وسمُ َمـ َم٘م٥م سمٗمع إلم ايمُمامل َمٛمٜم٣م 

 .ايمٌٝمٔم٥م أشمر ىمٌغم دم اٞمتُم٣مر اإلؽمالم دم َمديٛم٥م يثرب

 /د و ثْوخ اٌومجخ اٌضبْٔخ

َمع جمٚمقفم٥م شم٣مٞمٝم٥م َمـ أهؾ يثرب زمٙمغ فمدد أهمراده٣م  ودم َمقؽمؿ احل٨م ايمت٣مرم اصمتٚمع ايمرؽمقل 

ودفمقه  ،قل فمعم افمتٛم٣مق اإلؽمالم وٞمٌمسمفواَمرأسمكم ضمٝم٧م زم٣مئمقا ايمرؽم شمالشم٥م وؽمٌٔمكم رصمالً 

 .يمٙمٜمجرة إلم يثرب يم٘مل يتقيمقا مح٣ميتف وَم٣ًمفمدسمف فمعم ٞممم ايمديـ اإلؽمالَمل

 /و األًط ًاخلضسط وى
وايمقاومع أن َمديٛم٥م يثرب ىم٣من ئمٝمش همٝمٜم٣م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة ومٌٝمٙمت٣من ه٣مَمت٣من ومه٣م إوس 

دفمقة ايمرؽمقل يمٙمدطمقل دم ويمذيمؽ هم١من ومٌقهلؿ  ،وىم٣من هٛم٣مك طمالهم٣مت ىمٌغمة زمٝمٛمٜمام ،واخلزرج

 .دة واظمقدة زمٝمٛمٜمامضْم اإلؽمالم َمـ طمالل زمٝمٔمتل ايمٔمٗم٥ٌم إولم وايمث٣مٞمٝم٥م ؽم٣مفمد فمعم إجي٣مد ايمقَ 

 /ً و ٌِلف لشّش
وزمخ٣مص٥م زمٔمد هجرة اظمًٙمٚمكم إيمٝمٜم٣م وسمُم٘مٝمٙمٜمؿ ومقة  ،اؽمت٣مءت ومريش َمـ َمقومػ أهؾ يثرب

وأطمذت سمٖم٘مر  ،زمالد ايمُم٣ممٓ يًتٜم٣من هب٣م هتدد ؿمريؼ ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م اظمتجٜم٥م َمـ َم٘م٥م إلم 

 .أصح٣مزمفو زم٣ميمتخٙمص َمـ ايمرؽمقل  صمدي٣مً 

 /ص و ٌِلف ؤىً اٌـبئف

هؿ يقَمئذ ؽم٣مداهت٣م، همجٙمس  ،فمٚمد إلم ٞمٖمر َمـ شمٗمٝمػ ،إلم ايمْم٣مئػ وظم٣م اٞمتٜمك رؽمقل اهلل 

وهم٣مصم٠موه زمام مل  ،َمٛم٘مراً  اً همردوا فمٙمٝمف ردّ  ،ٚمٜمؿ زمام صم٣مءهؿ َمـ أصمٙمفوىمٙمّ  ،إيمٝمٜمؿ ودفم٣مهؿ إلم اهلل

 .ع َمـ ايمٕمٙمٓم٥م وؽمٚم٨م ايمٗمقلي٘مـ يتقوم

شمؿ  ،همٙمؿ جيٝمٌقه إلم ذيمؽ ،همٗم٣مم ايمرؽمقل َمـ فمٛمدهؿ وهق يرصمقهؿ أن ي٘متٚمقا طمػم َمٗمدَمف

 .وصمٔمٙمقا يرَمقٞمف زم٣محلج٣مرة .أنمروا زمف ؽمٖمٜم٣مءهؿ وفمٌٝمدهؿ يًٌقٞمف ويِمٝمحقن زمف
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اخلبِظ

 ىغشح اٌشعٌي بىل ادلذّنخ ادلنٌسح
 ِْخًرإعْظ اٌذًٌخ اٌوشثْخ امع 

 ؤ و اذلغشح اٌنجٌّخ/

وأصٌحقا ومقة ٓ يًتٜم٣من هب٣م مم٣م صمٔمؾ  ،زمٔمد زمٝمٔم٥م ايمٔمٗم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م ازداد فمدد اظمًٙمٚمكم دم يثرب

ويمذيمؽ أذن ٕصح٣مزمف اظمًٙمٚمكم دم َم٘م٥م  .ر زمٛمٗمؾ َمٗمر دفمقسمف َمـ َم٘م٥م إلم يثربيٖم٘مِّ  ايمرؽمقل 

ون هلؿ ويٚمٛمٔمقَّنؿ َمـ همٝم٘مٝمد ،زم٣مهلجرة إلم َمديٛم٥م يثرب فمعم دهمٔم٣مت ضمتك ٓ يُمٔمر هبؿ اظمممىمقن

 .اهلجرة وومد اؽمتٗمٌٙمٜمؿ َمًٙمٚمق يثرب زم٣مظمح٥ٌم وايمؼمضم٣مب

ىمام ومرروا ومتؾ ايمرؽمقل  ،وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ ومرر ؽم٣مدة ومريش َمٛمع اظمًٙمٚمكم َمـ اهلجرة إلم يثرب

 وٓ  ،زمٚمُم٣مرىم٥م فمدد َمـ ايمُم٣ٌمب ايمذيـ يٚمثٙمقن وم٣ٌمئؾ َم٘م٥م اظمختٙمٖم٥م همٝمّمٝمع زمذيمؽ دَمف

 .يمٗم٣ٌمئؾ ٕطمذ شمٟمرهؿ َمٛمٜمؿيتٚم٘مـ زمٛمق ه٣مؾمؿ َمـ حم٣مرزم٥م مجٝمع ا

َمع ص٣مضمٌف أيب زم٘مر وؿمٙم٤م َمـ ازمـ فمٚمف فمقم  اً وفمٛمدَم٣م أذن اهلل يمرؽمقيمف زم٣مهلجرة نم٣مدر َم٘م٥م ّه 

وفمٛمدَم٣م اىمتُمػ اظمممىمقن طمروج ايمرؽمقل وص٣مضمٌف َمـ َم٘م٥م  .زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أن يٌٝم٦م دم همراؾمف

 ،كم دم نم٣مر شمقرويم٘مٛمٜمؿ أطمٖمٗمقا دم ذيمؽ إذ ىم٣من ايمرؽمقل وص٣مضمٌف خمتٌئ ،أهفمقا إلم ايمٙمح٣مق هبام

وحلؼ هبام  ،فم٣مدت إلم َم٘م٥م زمٔمد أن أطمٖمٗم٦م دم ايمٗمٌض فمٙمٝمٜمام سم٣مزمٔم٣م ؽمغممه٣م همٙمام فمٙمام زمٟمن ومريُم٣مً 

وووع أؽم٣مس أول َمًجد  (وم٣ٌمء)دم  وومٌؾ دطمقل يثرب سمقومػ ايمرؽمقل  .فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م

فم٣مم وومد دطمؾ َمديٛم٥م يثرب دم ايمث٣مين فممم َمـ ؾمٜمر رزمٝمع إول  (.َمًجد وم٣ٌمء)دم اإلؽمالم وهق 

 .إٞم٣مؾمٝمدو واؽمتٗمٌٙمف أهٙمٜم٣م زم٣ميمٌٜمج٥م ،م 66:

وأصٌح ؽم٘م٣مَّن٣م َمـ إوس  ،ريخ سمٔمرف زم٣مؽمؿ اظمديٛم٥م اظمٛمقرةأصٌح٦م يثرب َمٛمذ ذيمؽ ايمت٣م

زمٝمٛمام أؿمٙمٗم٦م فمعم اظمًٙمٚمكم اظمٜم٣مصمريـ َمـ َم٘م٥م  ،واخلزرج ايمذيـ أؽمٙمٚمقا ئمرهمقن زم٣مؽمؿ إٞمِم٣مر
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وهؿ  ،َمـ اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر ل َم٠ميمٖم٣مً وأصٌح جمتٚمع اظمديٛم٥م اظمٛمقرة اإلؽمالَم ،ىمٙمٚم٥م اظمٜم٣مصمريـ

ايمت٣مريخ )أصٌح٦م ضم٣مدشم٥م اهلجرة زمداي٥م يمٙمت٣مريخ اإلؽمالَمل و .ايمذيـ ؾم٣مرىمقا دم نمزوات ايمرؽمقل

 (.اهلجري

 /ة و رإعْظ اٌذًٌخ اٌوشثْخ امع ِْخ

إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة زمدأت َمرضمٙم٥م صمديدة َمـ ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م  زمٔمد وصقل ايمرؽمقل 

َمـ أهؿ و .ًٚمك زم٣ميمدور اظم٘ملزمٝمٛمام ىم٣مٞم٦م اظمرضمٙم٥م ايم٣ًمزمٗم٥م هل٣م سمُ  ،دينسمٔمرف زم٣مؽمؿ ايمدور اظم

 :َمـ أصمؾ زمٛم٣مء ايمدويم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م إفمامل ايمتل وم٣مم هب٣م ايمرؽمقل 

 .زمٛم٣مء َمًجد اظمديٛم٥م اظمٛمقرة - 5

 .اظم٠ماطم٣مة زمكم اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر -6

 (.ايمقشمٝمٗم٥م)إصدار ايمِمحٝمٖم٥م  - 7

 .جٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهللإفمداد اجلٝمش اإلؽمالَمل يمٙم - 8

فمعم أؽمس صمديدة  ويتٌكم َمـ َمراصمٔم٥م ايمقشمٝمٗم٥م وَم٣م يتٔمٙمؼ هب٣م أن جمتٚمع اظمديٛم٥م أصٌح َمٛمٓمامً 

 :َمـ أمهٜم٣م

ويٛمٌٕمل ايمرصمقع إيمٝمف ٕطمذ  ،ودٞمٝمقي٣مً  هق رئٝمس اظمًٙمٚمكم ووم٣مئدهؿ ديٛمٝم٣مً  ايمرؽمقل  -5

 .أيف دم مجٝمع إَمقر ومٌؾ سمٛمٖمٝمذه٣مر

 .رازمْم٥م ايمٛم٤ًم وايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م إطمقة ايمديٛمٝم٥م حمؾَّ و ٦م رازمْم٥م ايمٔمٗمٝمدة اإلؽمالَمٝم٥مٙمَّ ضَم  -6

 ًجؿ َمع أضم٘م٣مم ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥ميتؿ ايمتٔم٣مَمؾ زمكم اظمًٙمٚمكم زمام يٛم -7

 .ىمٖمؾ اإلؽمالم ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة جلٚمٝمع ؽم٘م٣من اظمديٛم٥م -8

 ىمٖمؾ اإلؽمالم إَمـ جلٚمٝمع ؽم٘م٣من اظمديٛم٥م وضمدد ضمٗمقومٜمؿ وواصم٣ٌمهتؿ -9

 .فمعم ىمؾ َمـ يٗمٝمٚمقن همٝمٜم٣م ٣ٌمً أصٌح ايمدهم٣مع فمـ اظمديٛم٥م واصم -:

 .ايمرئٝمز إلدارة ؾم٠مون اظمًٙمٚمكم أصٌح َمًجد ايمرؽمقل اظمٗمرّ  -;
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 ط و هنبّخ اهلل روبىل يف اٌغبس/

 ،يٛمتممون دم ؿمرق اظمديٛم٥م همٗمد اٞمْمٙمٗمقا زمٔمد أن فمٙمٚمقا زمخروج ايمرؽمقل  -اظمممىمكم -أَم٣م 

ص٣مضمٌف أومدام و وؽمٚمع ايمرؽمقل  .ويٖمتُمقن فمٛمف دم ىمؾ َم٘م٣من ضمتك وصٙمقا إلم نم٣مر شمقر

يمق ٞمٓمر أضمدهؿ ) ث ايمرؽمقل ومهس يّد  ،همٟمطمذ ايمروع أزم٣م زم٘مر ،اظمممىمكم ختٖمؼ َمـ ضمقهلؿ

همٟمفمٚمك اهلل  شي٣م أزم٣م زم٘مر َم٣م ـمٛمؽ زم٣مشمٛمكم اهلل شم٣ميمثٜمام» :همٟمصم٣مزمف فمٙمٝمف ايمِمالة ايمًالم (حت٦م ومدَمف يمرآٞم٣م

ضمد َمٛمٜمؿ أن ومل خيْمر زم٣ٌمل وا ،إلم ايمٕم٣مر ٥مضمتك مل يـ ٕضمد َمٛمٜمؿ ايمتٖم٣مسم ،أزمِم٣مر اظمممىمكم

 .يت٣ًمءل فمام ي٘مقن زمداطمٙمف
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌغبدط
 غضًح ثذس اٌىٍّّ

 . َ 624 ،. ىو 2

وأطمذت ختْمط يمٙمٗمّم٣مء  ،اؽمتٚمرت ومريش وايمٗم٣ٌمئؾ اظمقايمٝم٥م هل٣م دم َمٗم٣موَم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م

 ،ًٙمٚمكموومد همرض اهلل سمٔم٣ملم اجلٜم٣مد فمعم اظم .فمعم َمِم٣محلٜم٣م ايمديٛمٝم٥م وايمتج٣مري٥م وذيمؽ طمقهم٣مً  ،فمٙمٝمٜم٣م

وإزايم٥م يمٙمٔمٗم٣ٌمت ايمتل سمٔمرض ؽمغم ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م َمـ صمٜم٥م  ،فمـ ايمٛمٖمس َمـ صمٜم٥م دهم٣مفم٣مً 

 .أطمرى

 /ؤ و ؤعجبة غضًح ثذس اٌىٍّّ
 .إـمٜم٣مر ومقة اظمًٙمٚمكم -5

 .هتديد َمِم٣ميمح ومريش ايمتج٣مري٥م -6

 .ايمتٔمقيض فمعم اظمٜم٣مصمريـ ايمذيـ ص٣مدرت ومريش أَمقاهلؿ -7

 /ة و ؤؽذاس غضًح ثذس اٌىٍّّ

أن وم٣مهمٙم٥م جت٣مري٥م ىمٌغمة يمٗمريش َم٠ميمٖم٥م َمـ أيمػ زمٔمغم وم٣مدَم٥م َمـ زمالد ايمُم٣مم زمٗمٝم٣مدة  ؽمقل فمٙمؿ ايمر

 طمط ؽمغم نمغمَّ  ،ويم٘مـ أزم٣م ؽمٖمٝم٣من ،ٓفمؼماوٜم٣م رصمالً  757همخرج َمع أصح٣مزمف وفمددهؿ  ،أيب ؽمٖمٝم٣من

 .حلامي٥م وم٣مهمٙمتٜم٣م َمـ اظمًٙمٚمكم وأرؽمؾ يًتٛمٖمر ومريُم٣مً  ،ايمٗم٣مهمٙم٥م واجتف هب٣م ٞمحق ايمْمريؼ ايم٣ًمضمقم

زمٔمض زفمامء ومريش وفمعم رأؽمٜمؿ أزمق صمٜمؾ فمعم  همٗمد أّس  ،نمؿ َمـ ٞمج٣مة ايمٗم٣مهمٙم٥موفمعم ايمر

َّٕنؿ أصٌحقا َيددون ؿمريؼ ايمتج٣مرة ايمرئٝمز ايمذي يِمؾ زمكم َم٘م٥م وزمالد  <حم٣مرزم٥م اظمًٙمٚمكم

 .ايمُم٣مم

ودارت اظمٔمرىم٥م زمٝمٛمٜمؿ  ،رصمالً  94=َمـ  َم٠ميمٖم٣مً  وم٣مد زفمامء ومريش ودم ؿمٙمٝمٔمتٜمؿ أزمق صمٜمؾ صمٝمُم٣مً 

 . -َم٣مء زمدر  -وزمكم اظمًٙمٚمكم فمٛمد
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يمٙمٚمًٙمٚمكم زم٤ًٌم ؾمج٣مفمتٜمؿ وإيامَّنؿ ايمٔمٚمٝمؼ زم٣ميمٔمٗمٝمدة  رائٔم٣مً  ىم٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م اظمٔمرىم٥م اٞمتِم٣مراً 

زمٟمن  وصمّؾ  وىمذيمؽ زم٤ًٌم دفم٣مئٜمؿ اهلل فمزّ  .وايمتزاَمٜمؿ زمٟمواَمر ايمرؽمقل  ،ايمتل يداهمٔمقن فمٛمٜم٣م

 .يٛمٌمهؿ فمعم أفمدائٜمؿ اظمممىمكم

 ،زمٔمض زفمامئٜمؿ ايمُمٜمغميـ َمٌمفمفويمٗمل  ،أَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٚمممىمكم همٗمد اَّنزَمقا هزيٚم٥م َمٛم٘مرة

فمدد  أُه  ىمام سمؿّ  ،وومد ؽمٗمط ىمثغم َمـ ايمٗمتعم دم صٖمقف اظمممىمكم .وَمـ زمٝمٛمٜمؿ أزمق صمٜمؾ ٞمٖمًف

 .يمٙمٕم٣مي٥م أَم٣م فمدد ؾمٜمداء اظمًٙمٚمكم همٗمد ىم٣من ومٙمٝمالً  .ىمٌغم َمٛمٜمؿ

زم٣ميمٔمٙمؿ أن اهمتدى إؽمغم اظمتٔمٙمؿ فمـ ؿمريؼ سمٔمٙمٝمؿ فمممة َمـ  ويمٗمد زمٙمغ َمـ اهتامم ايمرؽمقل 

 .ًٙمٚمكمأزمٛم٣مء اظم

احلٚمٙم٥م ايمٔمً٘مري٥م ايمتل وم٣مده٣م ايمرؽمقل زمٛمٖمًف ظمح٣مرزم٥م أفمداء )وايمقاومع أن ىمٙمٚم٥م نمزوة سمٔمٛمل 

ِ  ،نمزوة ;6وومد زمٙمغ فمدد نمزوات ايمرؽمقل زمٚمجٚمقفمٜم٣م  ،(اظمًٙمٚمكم  ي٥م همٜمل سمٔمٛملأَم٣م ايمنَّ

ٚمٝم٦م وومد ؽُم  (.هل٣م وم٣مئداً  رؽمقل ٕداء َمٜمٚم٥م َمٔمٝمٛم٥م ومل ي٘مـاحلٚمٙم٥م ايمًٌٝمْم٥م ايمتل ىم٣من يرؽمٙمٜم٣م ايم)

 ،هـ 6 زم٤ًٌم وصمقد نمزوة ؽم٣مزمٗم٥م ضمِمٙم٦م دم ايمٔم٣مم ٞمٖمًف ،ايمٕمزوة زمٕمزوة زمدر ايم٘مػمى هذه

وَمٛمٜم٣م  ،ويمٗمد ٞمزيم٦م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٔمض أي٣مت ضمقل نمزوة زمدر. وؽمٚمٝم٦م نمزوة زمدر إولم

وزمٔمد  .شويمٗمد ٞمٌمىمؿ اهلل زمٌدر وأٞمتؿ أذيم٥م» :َمـ ؽمقرة آل فمٚمران 567ومقيمف سمٔم٣ملم دم أي٥م 

 .ل ومٝمٛمٗم٣مع فمـ اظمديٛم٥م زم٤ًٌم نمدرهؿ زم٣مظمًٙمٚمكمَمٔمرىم٥م زمدر سمؿ إصمالء زمٛم

 /ط و ٔزبئظ غضًح ثذس اٌىٍّّ
ويمٝمس  ،هل أول َمٔمرىم٥م خيقوٜم٣م ايمٔمرب ود زمٔمّمٜمؿ سمتؿ فمعم أؽم٣مس ايمٔمٗمٝمدة وايمديـ -5

 .فمعم أؽم٣مس ايمٛم٤ًم وايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

 .هل أول اٞمتِم٣مر فمً٘مري يمٙمٚمًٙمٚمكم فمعم اظمممىمكم -6

 .زادت شمٗم٥م اظمًٙمٚمكم زمٟمٞمٖمًٜمؿ -7

 .ح اظمًٙمٚمقن َيددون ايمْمرق ايمتج٣مري٥م ظمديٛم٥م َم٘م٥مأصٌ -8
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌغبثن
 غضًح ؤؽذ

 . َ 625 ،. ىو 3

 /ؤ و ؤعجبة غضًح ؤؽذ
 .رنم٥ٌم ومريش دم إطمذ زمثٟمره٣م َمـ اظمًٙمٚمكم -5

 .اؽمؼمداد هٝمٌتٜم٣م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ دمرنم٥ٌم ومريش  -6

 /ة و ؤؽذاس غضًح ؤؽذ

 ،ل اظمًٙمٚمقن افمؼماوٜم٣م يمإلٞمٖم٣مق فمعم نمزوة ايمثٟمرطمِمِم٦م ومريش أَمقال ايمٗم٣مهمٙم٥م ايمتل ضم٣مو

وومد طمرج صمٝمش  .ومقاَمف شمالشم٥م آٓف َمٗم٣مسمؾ زمٗمٝم٣مدة أيب ؽمٖمٝم٣من ظمح٣مرزم٥م اظمًٙمٚمكم وصمٜمزت صمٝمُم٣مً 

 .شمؿ فمً٘مر فمٛمد صمٌؾ أضمد ومرب اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ،اظمممىمكم َمـ َم٘م٥م

ايمرؽمقل همخرج  ،إَمر فمعم َمالوم٣مة ايمٔمدو طم٣مرج اظمديٛم٥م واؽمتٗمرّ  ،أصح٣مزمف ؾم٣مور ايمرؽمقل 

 َمع فمدد َمـ  (يبّ فمٌد اهلل زمـ أُ ) ودم ايمْمريؼ اٞمًح٤م اظمٛم٣مهمؼ .َمع أيمػ رصمؾ ظمالوم٣مة اظمممىمكم

 .هبدف طمٙمؼ ايمٖمقى ومتزيؼ وضمدة صػ اظمًٙمٚمكم ،اظمٛم٣مهمٗمكم وفم٣مدوا إلم اظمديٛم٥م

 ،زمٔمض رَم٣مسمف فمعم صمٌؾ أضمد وووع ايمرؽمقل  ،مترىمز اظمًٙمٚمقن دم وادي صمٌؾ أضمد

 .ٚمكم َمـ اخلٙمػ وفمدم َمٕم٣مدرة أَم٣مىمٛمٜمؿ َمٜمام ىم٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥موأَمرهؿ زمحامي٥م ـمٜمر اظمًٙم

ويم٘مـ  ،وىم٣مد ايمٛمٌم ي٘مقن ضمٙمٝمػ اظمًٙمٚمكم ،دارت اظمٔمرىم٥م واؾمتد ايمٗمت٣مل زمكم ايمْمرهمكم

 :اظمٔمرىم٥م حتقيم٦م دم َّن٣مي٥م اظمْم٣مف يمِم٣ميمح ومريش زم٤ًٌم

همؼمىمقا  ،ضمٝم٧م إَّنؿ افمتٗمدوا أن اظمًٙمٚمكم ومد اٞمتٌموا ،خم٣ميمٖم٥م ايمرَم٣مة ٕواَمر ايمرؽمقل  -5

 .أَم٣مىمٛمٜمؿ واٞمٌمهمقا جلٚمع ايمٕمٛم٣مئؿ
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دم صٖمقف  ىمٌغماً  وهذا أضمدث ارسم٣ٌمىم٣مً  ،ومد ومتؾ أؾم٣مع زمٔمّمٜمؿ أن ايمرؽمقل  -6

 .اظمًٙمٚمكم

همٗم٣مم  ،ختقم ايمرَم٣مة فمـ َمقاومٔمٜمؿ -وىم٣من ٓ يزال َمـ اظمممىمكم -اؽمتٕمؾ طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد -7

وأدى  ،ىمكموزمذيمؽ أصٌح صمٝمش اظمًٙمٚمكم زمكم ومقسمكم َمـ اظممم ،زمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتٖم٣مف ضمقل اجلٌؾ

 .ذيمؽ إلم هزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم وومٙم٤م اظمٔمرىم٥م يمِم٣ميمح اظمممىمكم

 /ط و ٔزبئظ غضًح ؤؽذ

 .ر ايمرؽمقل هزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم زم٤ًٌم خم٣ميمٖم٥م ايمرَم٣مة ٕواَم -5

 .اؽمتُمٜم٣مد فمدد َمـ اظمًٙمٚمكم َمـ زمٝمٛمٜمؿ محزة فمؿ ايمرؽمقل -6

 .يمْمريؼَمـ اظمٛم٣مهمٗمكم طمذيمقهؿ وفم٣مدوا َمـ َمٛمتِمػ ا اً فمرف اظمًٙمٚمقن أن زمٝمٛمٜمؿ فمدد -7

وفمقدهت٣م إلم َم٘م٥م َمٜمددة َمتقفمدة زمٟمَّن٣م ؽمتٔمقد يمٗمت٣مل  ،فمدم حتٗمٝمؼ ومريش ٕهداهمٜم٣م -8

 .اظمًٙمٚمكم وايمٗمّم٣مء فمٙمٝمٜمؿ

إصم٣ٌمر َيقد زمٛمل ايمٛمّمغم فمعم اجلالء فمـ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة زم٤ًٌم سمآَمرهؿ فمعم ايمرؽمقل  -9

 .واظمًٙمٚمكم

 /ًطف ِوشوخ ؤؽذ د و

٣ميمُمٔم٤م َمـ أضمد هم٣ميمتٗمقا يقم ايم٦ًٌم دم ضمكم صالة اجلٚمٔم٥م همٟمصٌح زم (وراح رؽمقل اهلل )

همٗم٣مل  شأٓ خيرج إيمٝمٜمؿ» (وىم٣من رأي ايمرؽمقل اهلل ) ،ايمٛمِمػ إول َمـ ؾمقال ؽمٛم٥م شمالث

.. .٣م،ٛم... ي٣م رؽمقل اهلل اطمرج زمٛم٣م إلم أفمدائٛم٣م ٓ يرون أٞم٣م صمٌٛم٣م فمٛمٜمؿ أو ؤمٖم:رصم٣مل َمـ اظمًٙمٚمكم

همخرج دم أيمػ َمـ  ...ضمتك دطمؾ زمٝمتف ويمٌس َٕمتف ...(همٙمؿ يزل ايمٛم٣مس زمرؽمقل اهلل )

وَم٢م رؽمقل اهلل  ...زمـ ؽمٙمقل زمثٙم٧م ايمٛم٣مسا يبّ ودم ايمْمريؼ اٞمخذل فمٛمف فمٌد اهلل زمـ أُ  .أصح٣مزمف

(فمعم وصمٜمف ضمتك ٞمزل زم٣ميمُمٔم٤م َمـ أضمد )... وسمٔمٌٟم .همجٔمؾ ـمٜمره وفمً٘مره إلم أضمد ..

ئت٣م همرس وهؿ شمالشم٥م آٓف وَمٔمٜمؿ َم سمٔمٌٟمت ومريشو ئ٥م رصمؾ( يمٙمٗمت٣مل دم ؽمٌٔمٚمرؽمقل اهلل )

همجٔمٙمقا فمعم َمٝمٚمٛم٥م اخلٝمؾ طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد وفمعم َمٝمنهت٣م فم٘مرَم٥م زمـ أيب صمٜمؾ وأَمر  ،صمٛمٌقه٣م همٗمد

اٞمّمح فمٛم٣م اخلٝمؾ  :ووم٣مل ...فمٌد اهلل زمـ صمٌغم ( فمعم ايمرَم٣مة وهؿ َخًقن رصمالً ايمرؽمقل )
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هم٣مومتتؾ  ...اشم٦ٌم َم٘م٣مٞمؽ ٓ سم٠مسمكم َمـ ومٌٙمؽ ،زم٣ميمٛمٌؾ ٓ يٟمسمقٞم٣م َمـ طمٙمٖمٛم٣م إن ىم٣مٞم٦م يمٛم٣م أو فمٙمٝمٛم٣م

.. .همٟمٞمزل اهلل ٞمٌمه وصدومٜمؿ وفمده وىم٣مٞم٦م اهلزيٚم٥م ٓ يُمؽ همٝمٜم٣م ...محٝم٦م احلرب ايمٛم٣مس ضمتك

( فمعم اجلٌؾ سمرىمقا أَم٣مىمٛمٜمؿ واٞمحدروا يمٝمجٚمٔمقا يمقٓ أن ايمرَم٣مة ايمذيـ فمٝمٛمٜمؿ ايمرؽمقل )

 ،ايمٕمٛم٣مئؿ مم٣م أفمْمك همرص٥م خل٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد يماليمتٖم٣مف فمعم اظمًٙمٚمكم وَم٣ٌمنمتتٜمؿ َمـ طمٙمػ

ودم احلٗمٝمٗم٥م أصٝم٦ٌم رزم٣مفمٝمتف وؾم٨م دم وصمٛمتٝمف  ،أن حمٚمد ومد ومتؾهمؼماصمٔمقا وص٣مح أضمد اظمممىمكم 

( وَمٔمف يمقاؤه ضمتك ومتؾ دون ايمرؽمقل اهلل ) ووم٣مسمؾ َمِمٔم٤م زمـ فمٚمغم ...ؾمٖمت٣مه٦م ٚمَ ٙمِ وىمُ 

شمؿ فمرف اظمًٙمٚمقن َم٣م زمرؽمقل اهلل همٛمٜمّمقا  .( فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمٙمقاءهمٟمفمْمك رؽمقل اهلل )

إن  :ٌمف أزمق ؽمٖمٝم٣من وَمـ َمٔمف ٞم٣مدىوظم٣م اٞم .زمف وَّنض َمٔمٜمؿ ٞمحق ايمُمٔم٤م وَمٔمف صح٣مزمتف

ٞمٔمؿ هل زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛم٘مؿ  :ومؾ :َمقفمدىمؿ زمدر ايمٔم٣مم اظمٗمٌؾ همٗم٣مل رؽمقل اهلل يمرصمؾ َمـ أصح٣مزمف

 .َمقفمد
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌضبِٓ

 غضًح اخلنذق و األؽضاة
 . َ 627 ،. ىو 5

 /ؤ و ؤعجبة غضًح اخلنذق
هؿ فمعم ايمتح٣ميمػ َمع ومريش وم٣مم َيقد زمٛمل ومريٓم٥م زمتٟميمٝم٤م ايمٗم٣ٌمئؾ ود اظمًٙمٚمكم وؾمجٔمق

 .ظمح٣مرزم٥م اظمًٙمٚمكم

 /ة و ؤؽذاس غضًح اخلنذق
شمؿ سمقصمٜم٦م مجقفمٜمؿ دم ضمقارم  ،َمع فمدد َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ اظمٔم٣مدي٥م يمإلؽمالم أيمٖم٦م ومريش ضمٙمٖم٣مً 

 .زمٗمِمد اضمتالهل٣م وسمدَمغمه٣م وومتؾ ؽم٘م٣مَّن٣م ،فمممة آٓف َمٗم٣مسمؾ ٞمحق اظمديٛم٥م اظمٛمقرة

ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد ريض اهلل فمٛمف زمحٖمر  همٟمؾم٣مر فمٙمٝمف ايمِمح٣ميب ،أصح٣مزمف اؽمتُم٣مر ايمرؽمقل 

ز ىمام صمٜمَّ  ،زمحٖمر اخلٛمدق وومد ؾم٣مرك ايمرؽمقل  ،طمٛمدق ضمقل ايمٗمًؿ اظم٘مُمقف َمـ اظمديٛم٥م

 .ومقاَمف شمالشم٥م آٓف جم٣مهد زمٗمِمد ايمتِمدي يمٙمٚمممىمكم صمٝمُم٣مً 

 ،وهق أَمر مل يٟميمٖمف ايمٔمرب دم ضمروهبؿ ايم٣ًمزمٗم٥م ،همقصمئ٦م ومريش وضمٙمٖم٣مؤه٣م زمقصمقد اخلٛمدق

 .ظمممىمكم َمـ اصمتٝم٣مز اخلٛمدق يمٙمقصقل إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرةويمذيمؽ مل يتٚم٘مـ صمٝمش ا

واومتٌم إَمر فمعم زمٔمض  ،مل حتدث َمٔمرىم٥م ضم٣مؽمٚم٥م أو َمقاصمٜم٥م َم٣ٌمذة زمكم ايمْمرهمكم

همتِمدى هلؿ  ،اظم٣ٌمرزات ايمٖمردي٥م َمع اظمممىمكم ايمذيـ مت٘مـ زمٔمّمٜمؿ َمـ ايمٗمٖمز همقق اخلٛمدق

 .اظمًٙمٚمقن همٌٔمّمٜمؿ ومتؾ وزمٔمّمٜمؿ أطمر هرب

يمٔمٚمؾ ايمًٝم٣مد يمٖمؽ احلِم٣مر فمـ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة فمـ ؿمريؼ زم٧م ايمٖمروم٥م دم جلٟم ايمرؽمقل إلم ا

ايمتل أرؽمٙمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم َمـ  ىمام أن سمًخغم فمقاَمؾ ايمْمٌٝمٔم٥م .وومد ٞمجح دم ذيمؽ ،صٖمقف إضمزاب

 سمؿ اومتالع اخلٝم٣مم وسمممد اخلٝمقل ضمٝم٧م ،فمقاصػ وأَمْم٣مر نمزيرة أؽمٜمٚم٦م دم همُمؾ احلِم٣مر

 .هم٣مٞمًح٤م اظمممىمقن وفم٣مدوا طم٣مئٌكم
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 /ٔزبئظ غضًح اخلنذقط و 
 .هزيٚم٥م إضمزاب وهمُمٙمٜمؿ دم حتٗمٝمؼ أهداهمٜمؿ -5

 .همٗمدان ومريش هٝمٌتٜم٣م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ -6

 .ارسمٖم٣مع ؾمٟمن اظمًٙمٚمكم زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م -7

 .اىمت٣ًمب اظمًٙمٚمكم أؽم٣ميمٝم٤م صمديدة دم ايمٗمت٣مل -8

ٔمٜمد وٞمٗمّمٜمؿ ايم ،زم٤ًٌم نمدرهؿ زم٣مظمًٙمٚمكم ؾمديداً  زمٛمل ومريٓم٥م فمٗم٣مزم٣مً  َمٔم٣موم٥ٌم ايمرؽمقل  -9

 .واٞمحٝم٣مزهؿ إلم إضمزاب ،َمع ايمرؽمقل

ٚمٝم٦م هذه ايمٕمزوة زمٕمزوة اخلٛمدق ٞم٥ًٌم إلم اخلٛمدق ايمذي ضمٖمره اظمًٙمٚمقن ضمقل ايمٗمًؿ ؽُم 

ٞم٥ًٌم إلم اسمٖم٣مق مج٣مفم٣مت خمتٙمٖم٥م  (نمزوة إضمزاب) وسمًٚمك أيّم٣مً  .اظم٘مُمقف َمـ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة

 .ود اظمًٙمٚمكم

ٌوبِشُ يف غضًح اخلنذق ثٓ ًد اد و ادلجبسصح ثني هٍِ ثٓ ؤثِ ؿبٌت ًهّشً 
 /(اٌغنخ اخلبِغخ ٌٍيغشح)

همٗم٣مم فمقم زمـ  ؟َمـ ي٣ٌمرز :همٙمام ىم٣من يقم اخلٛمدق طمرج فمٚمرو زمـ ود وهق َمٗمٛمع زم٣محلديد همٛم٣مدى

همجٔمؾ  ؟ رصمؾ يػمزأٓ :شمؿ ٞم٣مدى فمٚمرو .اصمٙمس :همٗم٣مل ايمٛمٌل ،أٞم٣م هل٣م ي٣م ٞمٌل اهلل :أيب ؿم٣ميم٤م همٗم٣مل

 ؟رصمالً  أهمال سمػمزون إرمَّ  ؟ومتؾ َمٛم٘مؿ دطمٙمٜم٣م أيـ صمٛمت٘مؿ ايمتل سمزفمٚمقن أٞمف َمـ :ي٠مٞمٌٜمؿ ويٗمقل

ي٣م  :شمؿ ٞم٣مدى ايمث٣ميمث٥م همٗم٣مم فمقم ريض اهلل فمٛمف همٗم٣مل .اصمٙمس :همٗم٣مل !أٞم٣م ي٣م رؽمقل اهلل :همٗم٣مم فمقم همٗم٣مل

 ،همٚمُمك إيمٝمف ،(همٟمذن يمف رؽمقل اهلل ) .راً ٚمْ وإن ىم٣من فمَ  :همٗم٣مل ،إٞمف فمٚمرو :رؽمقل اهلل أٞم٣م همٗم٣مل

ـُ أ وم٣مل أٞم٣م فمقم، :وم٣مل ؟َمـ أٞم٦م :همٗم٣مل يمف فمٚمرو  :همٗم٣مل .ٞم٣م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤مأ :وم٣مل ؟فمٌد َمٛم٣مف زم

يم٘مٛمل واهلل ٓ  :همٗم٣مل يمف فمقم ؟زمـ أطمل َمـ أفمامَمؽ َمـ هق أؽمـ َمٛمؽ هم١مين أىمره أن أومتٙمؽاي٣م 

واؽمتٗمٌٙمف  شمؿ أومٌؾ ٞمحق فمقم َمٕمّم٣ٌمً  ،ّم٤م همٛمزل وؽمؾ ؽمٝمٖمف ىمٟمٞمف ؾمٔمٙم٥م ٞم٣مرهمٕم ،أىمره أن أومتٙمؽ

وضزمف فمقم فمعم  ،ايمًٝمػ وأص٣مب رأؽمف همُمجف فمقم زمدرومتف هميزمف فمٚمرو دم درومتف وأشم٦ٌم همٝمٜم٣م

شمؿ أومٌؾ  ،ومد ومتٙمف همٔمرهمٛم٣م أن فمٙمٝم٣مً  وؽمٚمع رؽمقل اهلل ايمت٘مٌغم ،ضمٌؾ فم٣مسمٗمف همًٗمط وشم٣مر ايمٔمج٣مج

 .ؾفمقم ٞمحق رؽمقل اهلل ووصمٜمف يتٜمٙمَّ 
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌزبعن

 طٍؼ احلذّجْخ
 . َ 628 ،. ىو 6

 /( يف ؤداء اٌوّشحؤ و سغجخ اٌشعٌي )

ويتؿ  .ديٛمٛم٣م اإلؽمالَمل أداء همريّم٥م احل٨م َمرة دم ايمٔمٚمر ظمـ اؽمتْم٣مع إلم ذيمؽ ؽمٌٝمالً  َمـ ؾمٔم٣مئر

 .أَم٣م ايمٔمٚمرة همٜمل سمٔمٛمل أداء َمٛم٣مؽمؽ احل٨م دم نمغم َمقؽمٚمف .احل٨م دم أي٣مم حمددة َمـ ايمٔم٣مم اهلجري

زي٣مرة َم٘م٥م ٕداء  وزمٔمد أن ازدادت ومقة اظمًٙمٚمكم ومرر ايمرؽمقل  ،ودم ايمًٛم٥م ايم٣ًمدؽم٥م يمٙمٜمجرة

 .سمٔمٓمٝمٚمٜمؿ يمٙم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥مو ـمٜم٣مر ومقة اظمًٙمٚمكمإو ،ايمٔمٚمرة

وومد  .َم٘م٥م أرزمٔمٚمئ٥م َمـ اظمًٙمٚمكم وم٣مصداً و ( َمـ اظمديٛم٥م فمعم رأس أيمػطمرج ايمرؽمقل )

 وأرؽمؾ إيمٝمٜم٣م وهمداً  ،ويم٘مٛمف أس فمعم َمقومٖمف ،ضم٣مويم٦م ومريش إومٛم٣مفمف زم٣ميمٔمدول فمـ دطمقل َم٘م٥م

 .ٓ حم٣مرزم٣مً  إلم َم٘م٥م َم٣ًمظم٣مً  يمٙمٚمممىمكم أٞمف صم٣مء يمٝمٌكمِّ  ،زمرئ٣مؽم٥م فمثامن زمـ فمٖم٣من ريض اهلل فمٛمف

وهت إؾم٣مفم٥م َمٖم٣مده٣م أن فمثامن زمـ فمٖم٣من ريض  ،سمٟمطمر وهمد اظمًٙمٚمكم يمدى ومريش شمالشم٥م أي٣مم

زمٝمٔم٥م )ٝم٦م هذه ايمٌٝمٔم٥م ٚمِّ وؽُم  ،هم٣ٌميع اظمًٙمٚمقن ايمرؽمقل فمعم حم٣مرزم٥م ومريش ،اهلل فمٛمف ومد ومتؾ

ديٌٝم٥م ٞم٥ًٌم إلم وؽمٚمل صٙمح احل ،وسمؿ فمٗمد ايمِمٙمح زمكم ايمْمرهمكم يم٘مـ ايمقهمد فم٣مد ؽم٣مظم٣مً  (ايمروقان

 اظم٘م٣من ايمذي فمٗمد همٝمف ايمِمٙمح.

 /ة و ششًؽ طٍؼ احلذّجْخ

 .إيٗم٣مف احلرب زمكم ايمْمرهمكم أي ايمرؽمقل وومريش ظمدة فممم ؽمٛمقات -5

َمـ  َمـ ومريش دون إذن ويمٝمف وٓ سمٙمتزم ومريش زمردِّ  َمـ يٟمسمٝمف َمًٙمامً  ايمرؽمقل  أن يردَّ  -6

 .يٟمسمٝمٜم٣م َمـ اظمًٙمٚمكم
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هم١مذا ىم٣من ايمٔم٣مم ايمٗم٣مدم دطمٙمقا َم٘م٥م ٕداء  ،ايمٔم٣مم وصحٌف هذا أن يرصمع ايمرؽمقل  -7

 .ايمٔمٚمرة زمٔمد أن خترج َمٛمٜم٣م ومريش

وَمـ أراد ايمدطمقل دم ضمٙمػ اظمًٙمٚمكم همٙمف  ،َمـ أراد ايمدطمقل دم ضمٙمػ ومريش همٙمف ذيمؽ -8

 .ذيمؽ

 /ط و ٔزبئظ طٍؼ احلذّجْخ

 .وأصح٣مزمف اظم٠مَمٛمكم زم٣ميمرؽمقل  زم٣مجل٣مٞم٤م اإلؽمالَمل ممثالً  افمؼمهم٦م ومريش رؽمٚمٝم٣مً  -5

زمدأ فمدد َمـ َمُم٣مهغم ايمرصم٣مل دم َم٘م٥م زم٣ميمدطمقل دم اإلؽمالم َمثؾ طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد وفمٚمرو  -6

 .زمـ ايمٔم٣مص

 .ك َمـ ايمٝمٜمقد وهؿ َيقد طمٝمػمأسم٣مح هذا ايمِمٙمح ايمٖمرص٥م يمتٟمدي٤م َمـ سمٌٗمَّ  -7

يمٛممم دفمقسمف دم زمٗمٝم٥م أصمزاء اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م  أسم٣مح هذا ايمِمٙمح ايمٖمرص٥م يمٙمرؽمقل  -8

 .اظمٙمقك وإَمراء دم فمٌمه يدفمقهؿ همٝمٜم٣م إلم اإلؽمالم وطم٣مرصمٜم٣م همٟمرؽمؾ فمدة رؽم٣مئؾ إلم

 /د و اٌشعبئً بىل ادلٌٍن ًاحلىبَ

إرؽم٣مل رؽم٣مئؾ إيمٝمٜمؿ يمدفمقهتؿ إلم اإلؽمالم ىمنى َمٙمؽ  َمـ اظمٙمقك واحل٘م٣مم ايمذيـ سمؿَّ 

وومد ىم٣من  .وىمذيمؽ ايمٛمج٣مر َمٙمؽ احلٌُم٥م ،واظمٗمقومس ضم٣مىمؿ َمٌم ،وهرومؾ َمٙمؽ ايمروم ،ايمٖمرس

ه وَمٛمٜمؿ َمـ ىم٣من ردُّ  ،َمع أفمّم٣مء ايمقهمد همٚمٛمٜمؿ َمـ ىم٣من رده يمْمٝمٖم٣مً  .تٙمٖم٣مً اظمٙمقك واحل٘م٣مم خم ردُّ 

 .ويم٘مـ مل يٗمٌؾ أضمد َمٛمٜمؿ ايمدطمقل دم اإلؽمالم .وصم٣مهم٣مً  وم٣مؽمٝم٣مً 

 /َ 629 ,ىو  7و غضًح خّّْ  وى

زمٟمن ايمقوم٦م ومد ضم٣من ظمٔم٣موم٥ٌم َيقد طمٝمػم زم٤ًٌم َمقاومٖمٜمؿ اظمٚمٙمقءة  ؾمٔمر ايمرؽمقل اهلل 

وومد ضم٣مس ايمرؽمقل  .همؾ اظمًٙمٚمكم ايمذاه٥ٌم إلم زمالد ايمُم٣مموسمٔمروٜمؿ يمٗمقا ،زم٣مخلداع وايمتآَمر

وؽمٚمح يمٙمٗمًؿ أطمر زم٣ميمٌٗم٣مء همٝمٜم٣م  ،وسمؿ إصمالء ومًؿ َمٛمٜمؿ فمـ اظمٛمْمٗم٥م ،ضمِمقَّنؿ وهمتحٜم٣م

 .ذيْم٥م سمٗمديؿ ومًؿ َمـ نمالهل٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم
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 /َ 631 ,ىو  8( 1ً و غضًح ِارخ )
 صمٝمُم٣مً  ة أرؽمؾ ايمرؽمقلودم ايمًٛم٥م ايمث٣مَمٛم٥م يمٙمٜمجر .سمٗمع ومري٥م َم٠مسم٥م فمعم َمُم٣مرف زمالد ايمُم٣مم

وفمٛمدَم٣م  .وىم٣من يٗمقده زيد زمـ ضم٣مرشم٥م وفمدده شمالشم٥م آٓف َمٗم٣مسمؾ ،ظمح٣مرزم٥م ايمروم دم سمٙمؽ اظمٛمْمٗم٥م

وومد دارت َمٔمرىم٥م  .وصؾ إلم هٛم٣مك وصمد أن ايمروم ومد ضمُمدوا يمف َم٣م يزيد فمعم َمئ٥م أيمػ َمٗم٣مسمؾ

٘مـ طم٣ميمد زمـ ومت ،واؽمتُمٜمد زمٔمّمٜمؿ دم اظمٔمرىم٥م ،وم٣مؽمٝم٥م ومتؾ همٝمٜم٣م وم٣مئد اظمًٙمٚمكم زيد زمـ ضم٣مرشم٥م

 .ايمقيمٝمد َمـ إفم٣مدة صمٝمش اظمًٙمٚمكم إلم اظمديٛم٥م

يمٙمٚمًٙمٚمكم زميورة حم٣مرزم٥م ايمروم  وسم٘مٚمـ أمهٝم٥م نمزوة َم٠مسم٥م أَّن٣م أول سمقصمٝمف َمـ ايمرؽمقل 

 .وؿمردهؿ َمـ زمالد ايمُم٣مم
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً اٌوبشش
 فزؼ ِىخ ادلىشِخ

 . َ 631 ،. ىو 8

 /ؤ و فزؼ ِىخ

ؽم٣مفمدت ومٌٝمٙم٥م زم٘مر اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمٜم٣م ود ومٌٝمٙم٥م طمزافم٥م  َّٕن٣م <ٞمٗمّم٦م ومريش صٙمح احلديٌٝم٥م

ايمٗمٌٝمٙم٥م فمعم سمٛمٖمٝمذ آسمٖم٣مق ايمذي فمٗمده َمع  ؿ ايمرؽمقل ويمذيمؽ صٚمَّ  ،اظمتح٣ميمٖم٥م َمع اظمًٙمٚمكم

 .اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف

َمـ فمممة آٓف َمٗم٣مسمؾ وطمرج وم٣مصدا َم٘م٥م وومد ضم٣مويم٦م ومريش  َم٠ميمٖم٣مً  ز ايمرؽمقل صمٝمُم٣مً صمٜمَّ 

 .رهمض ذيمؽ ويم٘مـ ايمرؽمقل ،جتديد ايمِمٙمح َمع اظمًٙمٚمكم

ومٌؾ وصقل اظمًٙمٚمكم إلم َم٘م٥م ايمتٗمقا أزم٣م ؽمٖمٝم٣من همٟمؽمٙمؿ وفم٣مد إلم َم٘م٥م يدفمقأهٙمٜم٣م يمٙمدطمقل دم 

( َمـ دطمؾ دار أيب ؽمٖمٝم٣من همٜمق آَمـ وَمـ دطمؾ اظمًجد اإلؽمالم ويٌٙمٕمٜمؿ ومقل ايمرؽمقل )

 .وَمـ دطمؾ زمٝمتف وأنمٙمؼ زم٣مزمف همٜمق آَمـ ،احلرام همٜمق آَمـ

ودطمؾ  ،م يمٝمدطمؾ ىمؾ ومًؿ َمـ صمٜم٥مصمٝمش اظمًٙمٚمكم إلم أرزمٔم٥م أوم٣ًم ومًؿ ايمرؽمقل 

 .َمع اظمًٙمٚمكم ضمقل ايم٘مٔم٥ٌم وضمْمٚمقا إصٛم٣مم وؿم٣مف ايمرؽمقل  .اظمًٙمٚمقن َم٘م٥م دون َمٗم٣موَم٥م

 .(اذهٌقا همٟمٞمتؿ ايمْمٙمٗم٣مء): فم٣ٌمرسمف اظمُمٜمقرةووم٣مل هلؿ  ،فمـ أهؾ َم٘م٥م ويمٗمد فمٖم٣م ايمرؽمقل 

 /ة و ٔزبئظ فزؼ ِىخ

 .حتْمٝمؿ إصٛم٣مم واٞمتٜم٣مء فمٜمد ايمقشمٛمٝم٥م دم َم٘م٥م -5

 .ن ومريش وَمٔمٓمؿ ايمٗم٣ٌمئؾ دطمقهل٣م اإلؽمالمإفمال -6

 .متٜمٝمد ايمْمريؼ يمتقضمٝمد ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م حت٦م راي٥م اإلؽمالم -7
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 . َ 631 ،. ىو 8 /ط و غضًح ؽنني ًؽظبس اٌـبئف

زمٔمد همتح َم٘م٥م ودطمقل ومريش دم اإلؽمالم مل يٌؼ فمعم ايمقشمٛمٝم٥م دم َم٘م٥م واظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمري٥ٌم َمٛمٜم٣م 

فمعم رأس  وومد ؽم٣مر ايمرؽمقل  .٣م ود اظمًٙمٚمكمت٣ميمٖمؽمقى ومٌٝمٙمتل هقازن وشمٗمٝمػ ايمٙمتكم حت

 .اجلٝمش ايمذي همتح زمف َم٘م٥م زم٣مجت٣مه وادي ضمٛمكم اظم٠مدي إلم ايمْم٣مئػ

وىم٣مٞم٦م َمٖم٣مصمٟمة نمغم َمتقومٔم٥م يمٙمٚمًٙمٚمكم أن َمٗم٣مسمقم هقازن وشمٗمٝمػ مترىمزوا دم ؾمٔم٣مب وادي 

ًٙمٚمكم ويم٘مـ اظم .دم صٖمقهمٜمؿ ىمٌغماً  وأضمدشمقا ارسم٣ٌمىم٣مً  ،شمؿ هجٚمقا همجٟمة فمعم اظمًٙمٚمكم ،ضمٛمكم

ويم٘مٛمٜمؿ مل يتٚم٘مٛمقا َمـ  ،وضم٣مسوا َمديٛم٥م ايمْم٣مئػ ،مت٘مٛمقا َمـ اؽمتٔم٣مدة ومقهتؿ وهزَمقا اظمممىمكم

شمٗمٝمػ إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة وأفمٙمٛمقا و همتحٜم٣م واٞمًحٌقا َمٛمٜم٣م وزمٔمد همؼمة ومدم وهمد َمـ هقازن

ويقم » نمزوة ضمٛمكم سمتحدشم٣من فمـ وومد وردت دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ؽمقرة ايمتقزم٥م آيت٣من .إؽمالَمٜمؿ

 ......شكم إذ أفمجٌت٘مؿ ىمثرسم٘مؿضمٛم

 /. َ 631 ،. ىو9 /د و غضًح رجٌن

أيمػ َمٗم٣مسمؾ  74زمٔمد اؽمتٗمرار إَمقر دم َمٛمْمٗم٥م احلج٣مز وم٣مد ايمرؽمقل صمٝمُم٣م سمٔمداده ضمقارم 

ويم٘مـ مل حتِمؾ َمٔمرىم٥م أو َمقاصمٜم٥م َم٣ٌمذة زمكم اظمًٙمٚمكم  .يمٗمت٣مل ايمروم اظمحتُمديـ دم سمٌقك

وص٣ميمح  قل اظمًٙمٚمكم إيمٝمٜم٣م همدطمٙمٜم٣م ايمرؽمقل ٕن ه٠مٓء اٞمًحٌقا َمـ سمٌقك ومٌؾ وص <وايمروم

 .شمؿ فم٣مد إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ،أهٙمٜم٣م

 /. َ 631 ،. ىو 9 /و هبَ اٌٌفٌد وى

زمٔمد نمزوة سمٌقك أطمذت ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م َمـ مجٝمع أٞمح٣مء ؾمٌف صمزيرة ايمٔمرب سمٖمد إلم اظمديٛم٥م 

أؿمٙمؼ فمعم ذاك ايمٔم٣مم ويمذيمؽ  ،وىم٣من ذيمؽ دم ايمًٛم٥م ايمت٣مؽمٔم٥م يمٙمٜمجرة .اظمٛمقرة يم٘مل سمٔمٙمـ إؽمالَمٜم٣م

 .اؽمؿ فم٣مم ايمقهمقد

 ( ٌَّ فزؼ ِىخ/ً و خـبة اٌشعٌي )

ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ » :فمعم زم٣مب ايم٘مٔم٥ٌم شمؿ وم٣مل زمٔمد أن همتح َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وومػ ايمرؽمقل 

فمك دَّ أٓ ىمؾ َمٟمشمرة أو دم أو َم٣مل يُ  ،صدق وفمده وٞمٌم فمٌده وهزم إضمزاب وضمده ،ذيؽ يمف
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أٓ وومتؾ اخلْمٟم َمثؾ ايمٔمٚمد زم٣ميمًقط  ،ٓ ؽمداٞم٥م ايمٌٝم٦م وؽمٗم٣مي٥م احل٣مجإ ،ه٣مسمكم همٜمق حت٦م ومدَملَّ 

 .همٝمٜمام ايمدي٥م َمٕمٙمٓم٥م ،وايمٔمِم٣م

 ،ايمٛم٣مس َمـ آدم .ٜم٣م زم٣مٔزم٣مءٚمَ إن اهلل ومد أذه٤م فمٛم٘مؿ ٞمخقة اجل٣مهٙمٝم٥م وسمٔمٓمُّ  ،ي٣م َمٔممم ومريش

 وصمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزم٣مً  ،ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس إٞم٣م طمٙمٗمٛم٣مىمؿ َمـ ذىمر وأٞمثك» :شمؿ سمال ،وآدم طمٙمؼ َمـ سمراب

أو ي٣م أهؾ )/. ي٣م َمٔممم ومريش =8احلجرات /  شقا إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿ٣ٌمئؾ يمتٔم٣مرهمووم

ٞمتؿ ٟماذهٌقا هم :وم٣مل ،ؿ وازمـ أخ ىمريؿأخ ىمري ،طمغماً  :وم٣ميمقا ؟َم٣م سمرون إين هم٣مفمؾ زم٘مؿ (َم٘م٥م

 .ايمْمٙمٗم٣مء
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 اٌجبة اٌزبعن
 اٌفظً احلبدُ هشش

 َ 632 ،ىو 11 , ؽغخ اٌٌدام

 ظ/ؤ و رإدّخ ادلغٍّني ٌفشّؼخ احل

ٞمح٣مء ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م حت٦م يمقاء أإلم اٞمّمامم ؽم٣مئر  ن اؿمٚمٟمن رؽمقل اهلل أزمٔمد 

ودفمقهتؿ  ومرر ايمذه٣مب إلم َم٘م٥م إداء همريّم٥م احل٨م وسمٔمٙمٝمؿ اظمًٙمٚمكم َمٛم٣مؽمؽ احل٨م ،اإلؽمالم

 .يمٙمتٚمًؽ زمديٛمٜمؿ

 .ٞمح٣مء ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥مأ٥م أىمثر َمـ َمئ٥م أيمػ ضم٣مج َمـ خمتٙمػ اصمتٚمع دم َم٘م

وئمٙمـ  ،يمٝمٙمٗمل طمْمٌتف إطمغمة اظمًٙمٚمكم يمٖمريّم٥م احل٨م وومػ ايمرؽمقل وزمٔمد سمٟمدي٥م 

ايمٝمقم أىمٚمٙم٦م يم٘مؿ ) :ومقيمف سمٔم٣ملم اظم٣مئدةضمٝم٧م ورد دم ؽمقرة  ،ديـ اإلؽمالَملاؽمت٘مامل سمٔم٣ميمٝمؿ ايم

 .(7أي٥م رومؿ ) (ؿ ٞمٔمٚمتل وروٝم٦م يم٘مؿ اإلؽمالم ديٛم٣مً وأمتٚم٦م فمٙمٝم٘م ،ديٛم٘مؿ

ٕن اظمًٙمٚمكم ؾمٔمروا َمـ  <يمقداعوومد ؽمٚمٝم٦م زمحج٥م ا ،ىم٣مٞم٦م هذه أول وآطمر ضمج٥م يمٙمرؽمقل

 .ويمـ يٙمٗم٣مهؿ َمرة شم٣مٞمٝم٥م دم َمقؽمؿ احل٨م ،فمٜمؿيقدِّ  طمالهل٣م وىمٟمن ايمرؽمقل

 /ة و جتيْض عْش ؤعبِخ

ن احلدود ايمُماميمٝم٥م يمُمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م َم٣م سمزال َمٜمددة زم٣مخلْمر ٟميُمٔمر زم يمرؽمقل ىم٣من ا

زم٥م ايمروم زمٗمٝم٣مدة ويمذيمؽ أَمر زمتجٜمٝمز صمٝمش ظمح٣مر ،زم٤ًٌم وصمقد ايمروم دم صمٛمقب زمالد ايمُم٣مم

 .ذ َمٜمٚمتف زم٤ًٌم وهم٣مة ايمرؽمقل ويم٘مـ هذا اجلٝمش مل يٛمٖمِّ  .أؽم٣مَم٥م زمـ زيد زمـ ضم٣مرشم٥م

 /. َ 632 . ىو11ط و ًفبح اٌشعٌي 

وسمقدم زم٤ًٌم هذا  ،كَمـ َم٘م٥م إلم اظمديٛم٥م زمٔمد ضمج٥م ايمقداع وومد َمرض زم٣محلٚمَّ  فم٣مد ايمرؽمقل 

 زمٔمد ،يٛم٣مهز ايمث٣ميمث٥م وايمًتكم فم٣مَم٣مً هـ فمـ فمٚمر 55اظمرض دم ايمث٣مين فممم َمـ ؾمٜمر رزمٝمع إول فم٣مم 

 .غ ايمرؽم٣ميم٥م وٞمِمح إَم٥م وضمدد هل٣م ايمْمريؼ اظمًتٗمٝمؿأن أدى إَم٣مٞم٥م وزمٙمَّ 
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 د و ِمزـفبد ِٓ خـجخ اٌشعٌي يف ؽغخ اٌٌدام/

 :شمؿ وم٣مل ،همحٚمد اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف دم آطمر ضمج٥م يمف طمْمٝم٣ٌمً  وومػ ايمرؽمقل 

ٓ أيمٗم٣مىمؿ زمٔمد فم٣مَمل هذا دم َمقومٖمل  هم١مين ٓ أدري يمٔمقم ،)أَي٣م ايمٛم٣مس اؽمٚمٔمقا َمٛمل أزمكم يم٘مؿ

إلم أن سمٙمٗمقا رزم٘مؿ ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا  ،إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ :أَي٣م ايمٛم٣مس .هذا

همٚمـ ىم٣مٞم٦م فمٛمده أَم٣مٞم٥م همٙمٝم٠مده٣م إلم  .ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد ؟أٓ هؾ زمٙمٕم٦م .ؿ هذاىمزمٙمددم ؾمٜمرىمؿ هذا دم 

زمف رزم٣م فمٚمل ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌد  أوإن أول رزم٣م أزمد ،جل٣مهٙمٝم٥م َمقوقعفمٙمٝمٜم٣م وإن رزم٣م ا ،َمـ ائتٚمٛمف

رث زمـ فمٌد ٣موإن أول دم ٞمٌدأ زمف دم فم٣مَمر زمـ رزمٝمع زمـ احل اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقفم٥م اظمْمٙم٤م وإن دَم٣مء

 .اظمْمٙم٤م

يقم طمٙمؼ ايمًٚمقات  ،دم ىمت٣مب اهلل إن فمدة ايمُمٜمقر فمٛمد اهلل اشمٛم٣م فممم ؾمٜمراً  :أَي٣م ايمٛم٣مس

وذو احلج٥م واظمحرم ورصم٤م  ذو ايمٗمٔمدة :شمالشم٥م َمتقايمٝم٣مت وواضمد همرد ،وإرض َمٛمٜم٣م أرزمٔم٥م ضمرم

 إن يمٛم٣ًمئ٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمٗم٣مً  :ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد< أَي٣م ايمٛم٣مس ؟أٓ هؾ زمٙمٕم٦م ،دى وؾمٔم٣ٌمنايمذي زمكم مج٣م

أَي٣م  <ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد ؟أٓ هؾ زمٙمٕم٦م ،هم٣مسمٗمقا اهلل دم ايمٛم٣ًمء واؽمتقصقا هبـ طمغماً  ،ويم٘مؿ فمٙمٝمٜمـ ضمؼ

 ؟أٓ هؾ زمٙمٕم٦م ،س َمٛمفوٓ يؾ َٓمرئ َم٣مل أطمٝمف إٓ فمـ ؿمٝم٤م ٞمٖم ،إٞمام اظم٠مَمٛمقن إطمقة :ايمٛم٣مس

ييب زمٔمّم٘مؿ روم٣مب زمٔمض هم١مين ومد سمرىم٦م همٝم٘مؿ َم٣م إن  همال سمرصمٔمـ زمٔمدي ىمٖم٣مراً  <ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد

 ،إن رزم٘مؿ واضمد :أَي٣م ايمٛم٣مسايمٙمٜمؿ اؾمٜمد< ؟اهلل أٓ هؾ زمٙمٕم٦م أطمذسمؿ زمف يمـ سمّمٙمقا زمٔمده٣م ىمت٣مب

يب فمعم ىمٙم٘مؿ ٔدم، وآدم َمـ سمراب إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿ، يمٝمس يمٔمر ،وإن أزم٣مىمؿ واضمد

 .(همٙمٝمٌٙمغ ايمُم٣مهد ايمٕم٣مئ٤م :وم٣مل <ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد ؟أٓ هؾ زمٙمٕم٦م ،أفمجٚمل همّمؾ إٓ زم٣ميمتٗمقى
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 اٌجبة اٌوبشش
 مسبد اٌنيب طٍَ اهلل هٍْو ًعٍُ
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً األًي

 ٌٍنيب  خخ ًاٌنفغََّّْْمٍُِاٌغّبد اخلُ
 َمٛمف وحم٥ٌم واصْمٖم٣مءً  قيؿ ىمرَم٣مً ٓ ؾمؽ أن اهلل سمٔم٣ملم فمٛمدَم٣م طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن صمٔمٙمف دم أضمًـ سمٗم

ه فمعم أضمًـ صقرة طمٙمٗمٝم٥م وٞمٖمًٝم٥م ءَ هق دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ومد اطمت٣مر أٞمٌٝم٣مفمعم ؽم٣مئر اظمخٙمقوم٣مت و

وهمّمؾ ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد فمعم ؽم٣مئر ه٠مٓء  ،ف سمٔم٣ملم فمعم أطمالق أٞمٌٝم٣مئف ورؽمٙمزمكم ايمٌمم، همٗمد أشمٛمك اهلل

هاء واظمٔمراج، ويمق أٞم٣م أردٞم٣م أن إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ زمدٓيم٥م إَم٣مَمتف هلؿ دم زمٝم٦م اظمٗمدس دم ضمدي٧م اإل

ٓضمتجٛم٣م إلم زمح٧م َمًتٗمؾ ويمٝمس دم سم٣مريخ  ٞمتقومػ فمٛمد طمٙمؼ هذا ايمٛمٌل ايم٘مريؿ حمٚمد 

إٞمٌٝم٣مء أو ايمٔمٓمامء أو اظمِمٙمحكم َمـ فمرهم٦م صٖم٣مسمف وأطمالومف زم٘مؾ دوم٣مئٗمٜم٣م وسمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م فمعم ايمٛمحق 

وومد ضمٖمٓم٦م  ،أطمالومفو -اهلل فمٙمٝمف  وؽمالَمف صٙمقات -ايمذي فمرهم٦م همٝمف صٖم٥م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

يمخ إ ...يمِمٖم٥م ايمٛمٌل وهٝمئ٥م وضمرىمتف وؽم٘مقٞمف ؾم٣مَمالً  دومٝمٗم٣مً  يمٛم٣م ىمت٤م ايمًغمة واحلدي٧م وصٖم٣مً 

دم مجٝمع أزمقاب ايمتٔم٣مَمؾ َمع إهة واظمجتٚمع وايمٔم٣ممل  " فديهل "و فطمالوموٕآطمر يمف  ووصٖم٣مً 

٘مٖمل . وي.ايمًالم دم ىمؾ رءايمِمالة ودوم٣مئؼ ضمٝم٣مسمف فمٙمٝمف  - ةدم صٖمح٣مت ىمثغم -وصقرت يمٛم٣م 

زاد اظمٔم٣مد " َمثؾ ىمت٣مب ،ٞمٗمقيمف َمراصمٔم٥م واضمد َمـ همٜم٣مرس ىمت٤م ايمًغمة اظمُمٜمقرة يمٙمدٓيم٥م فمعم َم٣م

 .ٙمٗم٣ميض فمٝم٣مضيم "ايمُمٖم٣م زمتٔمريػ ومقة اظمِمْمٖمك"يمٗمٝمؿ ٓزمـ ا "طمغم ايمٔم٣ٌمد يدم هد

همٝمٜم٣م جم٣مل  إٓ أن ضمٝم٣مسمف  ،ومدوة وَمثؾ أفمعمون ايمٛمٌل َمممع أوئمقد ايم٤ًٌم دم ذيمؽ همقق 

إن ": ٣مَم٥م همٖمل ايمقوم٦م ايمذي يٗمقل همقيمتغمايمُمخِمٝم٥م واحلٝم٣مة ايمرؽمٚمٝم٥م أو ايمٔمؼ زمكم احلٝم٣مة ييمٙمتٖمر

دم أهسمف ئمٛمل زمذيمؽ أن فمٓمٚم٥م ايمرصمؾ ٓ  وٓ زمْمالً  ،دم داطمؾ زمٝمتف ايمرصمؾ ٓ ي٘مقن فمٓمٝمامً 

ٓ   ٞمجد ايمرؽمقل ايم٘مريؿ ،َّنؿ يٗمٖمقن فمعم دطمٝمٙمتف وَم٣ٌمذيمفٕ <ئمؼمف هب٣م أومرب ايمٛم٣مس إيمٝمف

. وٞمرى .دون سمٖمريؼدوم٣مئؼ ضمٝم٣مسمف َمٔمروهم٥م يمديٛم٣م دون اؽمتثٛم٣مء و ـ ٞمرىوٞمح ،يِمح همٝمف هذا ايمٗمقل

َمـ أَمثٙم٥م ايمروم٥م واإلطمالص  ٞم٣مدراً  َمثالً  -ٚمقه٣م َمع ايمذيـ ؾم٣مهدوه٣م وٞمٓم -دم هذه ايمدوم٣مئؼ 

 :إٞمف ىمٙمام اومؼمٞم٦م ه٣مسم٣من ايمِمقرسم٣من دم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن :همٜمؾ يٚم٘مٛمٛم٣م ايمٗمقل إذن .وايمٔمٓمٚم٥م وايمٌْمقيم٥م
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أدرىمٛم٣م  ،إذا أَم٘مٛمٛم٣م ذيمؽ ؟يمٔم٣مَم٥م ىم٣من أومرب إلم ايم٘ماملا سمفصقرة ضمٝم٣مو اخل٣مص٥م ضمٝم٣مسمف صقرة

وومد احتدت ه٣مسم٣من ايمِمقرسم٣من دم ؾمخِمف  -َمـ ايمقصمقه ايم٘مثغمة ايمتل ىم٣من هب٣م رؽمقل اهلل  واضمداً 

 .واإلٞم٣ًمن ايم٘م٣مَمؾ ،اظمثؾ إفمعم -ايم٘مريؿ 

هم١مٞمٛم٣م  ،إلم زمٔمض صمقاٞم٤م هذا ايم٘مامل وذيمؽ اظمثؾ "اإلؾم٣مرة "وإذا ىم٣من ٓزمد يمٛم٣م هٛم٣م َمـ 

ومد ؾمٚمٙم٦م مجٝمع وصمقه ايمٛمُم٣مط  ايمًالم فمعم ايمٛمحق ايم٣ًمزمؼأن ضمٝم٣مة ايمٛمٌل فمٙمٝمف  ل َمـ ذيمؽ:ٞم٘متٖم

 ،وزوصم٣مً  وضم٣مىمامً  ،ووم٣مئداً  ،ٞمٌٝم٣مً )هم٘م٣من رؽمقل اهلل  ودم مجٝمع إؾمٝم٣مء ،دم ىمؾ احل٣مٓت اإلٞم٣ًمين

 ،يمًققودم ا ،ىمام ضب يمٛم٣م اظمثؾ دم ضمٝم٣مسمف دم ايمٌٝم٦م (..وَمرزمٝم٣مً  ،وطمْمٝم٣ٌمً  ،وإداري٣مً  ،وحم٣مرزم٣مً  ،وأزم٣مً 

أن سم٘مقن  -  -. زمحٝم٧م يٚم٘مـ حلٝم٣مسمف .وزمكم إصح٣مب ،ودم ايمًٖمر ودم احلي ،ودم اظمًجد

وأن  (يمٗمد ىم٣من يم٘مؿ دم رؽمقل اهلل أؽمقة ضمًٛم٥م) :يمٗمقيمف سمٔم٣ملم َمِمداوم٣مً  ،ومدوة وأؽمقة دم ىمؾ رء

ودم ىمؾ صقرة َمـ هذه ايمِمقر نم٣مي٥م َم٣م يِمؾ إيمٝمف  ،رؽمقل اهلل زمٙمغ دم ىمؾ ضم٣ميم٥م َمـ سمٙمؽ احل٣مٓت

وَمث٣مل  ،َمث٣مل إٞمٌٝم٣مء -  -ن همرغ ٞمٖمًف وضمٝم٣مسمف هلذه ايمِمقرة أو سمٙمؽ احل٣ميم٥م هم٘م٣من إٞم٣ًم

ن ايمٔمٓمامء ايمذيـ أص٣مزمقا دم ايمت٣مريخ وصمٜم٣م إ .يمخإ.. .َمث٣مل اظمح٣مرزمكمو  ،وَمث٣مل أزم٣مء ،إزواج

.. رزمام وم٣مَم٦م دم ؽمغمهتؿ َمـ ايمقصمقه .وؽم٣مدوا هبذا ايمقصمف دم أممٜمؿ ،َمـ وصمقه ايمتٖمقق وايمٛمٌقغ

أَم٣م حمٚمد زمـ  ،عم أٞم٣مس فم٣مديكم دم زمٔمض إضمٝم٣من أو أذار ووٝمٔمكم دم أضمٝم٣من أطمرىإطمرى فم

 دم ىمؾ رء وم٣مئداً  ٞمٌٝمالً  ،دم ىمؾ رء همٗمد ىم٣من فمٓمٝمامً  -فمٙمٝمف وؽمالَمف صٙمقات اهلل  -فمٌداهلل 

َمٔم٣ممل  "واذىمر َم٣م ؾمئ٦م َمـ  "صٖم٣مت ايمٛمٌؾ  ".. اذىمر َم٣م ؾمئ٦م َمـ .أفمعم دم ىمؾ رء وَمثالً 

فمٓمٝمؿ  شمؿ اٞمٓمر دم ؽمغمة رؽمقل اهلل جتده  "صمقه ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايم٘مقن وو ،ايمٛمُم٣مط اإلٞم٣ًمين

 .وزمْمؾ إزمْم٣مل ،ايمٔمٓمامء

ذىمرت رؽمقل اهلل وومد وم٣مرب ايمًتكم يٌ٘مل فمعم  "الرمحة واملودة واإلىساىوة"إذا ذىمرت  -5

صم٣موز  . وذىمرت ضمٛم٣مٞمف فمعم َمرؤمتف وضمٖم٣موسمف هب٣م يتٙمٗم٣مه٣م وومد.ومػم أَمف زم٘م٣مء َمـ ٓ يٛمًك

 .لأَم ....هب٣م أَمل إرزمٔمكم ه٣مسمٖم٣مً 

وومد وم٣مم يمف  -ايمًالم و ايمِمالة فذىمرت ومقيمف فمٙمٝم " التواضع والسامحة "وإذا ذىمرت  -6

 ٓ سمٗمقَمقا ىمام يٗمقم إفم٣مصمؿ ئمٓمؿ زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣مً  : -زمٔمض ايمِمح٣مزم٥م فمٛمدَم٣م دطمؾ فمٙمٝمٜمؿ َمرة 

م وذىمرت َمقومٖمف يق "وأصمٙمس ىمام جيٙمس ايمٔمٌد  ،إٞمام أٞم٣م فمٌد أىمؾ ىمام يٟمىمؾ ايمٔمٌد": وومقيمف "
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دطمؾ رؽمقل اهلل َم٘م٥م زمٔمد  ،ومػ َمـ َمقاومػ ايمت٣مريخأيمػ َمق -وضمده  -ايمذي ئمدل  ،همتح َم٘م٥م

يمٙمٗمّم٣مء فمٙمٝمف وفمعم دفمقسمف  مل يؼمىمقا طمالهل٣م ؿمريٗم٣مً  -ىمٖم٣مح إضمدى وفممميـ ؽمٛم٥م زمٝمٛمف وزمكم أهٙمٜم٣م 

فمعم راضمٙمتف ضمتك ىم٣مد يٚمس  ،دطمٙمٜم٣م َمْمٟمؿمئ ايمرأس . همٙمام دطمؾ َمديٛمتٜمؿ هم٣محت٣مً .إٓ ؽمٙم٘مقه

 :أومقل ىمام وم٣مل أطمل يقؽمػ "تٕمٖمر ٕهٙمٜم٣م وأؿمٙمؼ هلؿ ضمريتٜمؿ زم٘مٙمٚم٥م اظمُمٜمقرة شمؿ اؽم، وم٣مدَمتف

أٞمف ىم٣من  -  -وومد صم٣مء دم صٖمتف  )ٓ سمثري٤م فمٙمٝم٘مؿ ايمٝمقم يٕمٖمر اهلل يم٘مؿ وهق أرضمؿ ايمرامحكم(

ويٟمىمؾ  ،،غمٔمٌوئمٗمؾ ايم ،ويٗمّؿ ايمٌٝم٦م ،وخيدم ٞمٖمًف ،وخيِمػ ٞمٔمٙمف ،ويرومع شمقزمف ،يٙم٤م ؾم٣مسمف "

 .٣مفمتف َمـ ايمًققويٚمؾ زمّم ،َمع اخل٣مدم

إَمكم(. وأن أهؾ ) وصدومف همٌحًٌؽ َمٛمٜم٣م أٞمف ىم٣من يًٚمك ومٌؾ ٞمٌقسمف عفته وأماىتهأَم٣م  -7

زمـ أيب ضمتك اوْمر فمقم  -وهؿ طمِمقَمف  -ٔمٜمؿ ىم٣مٞمقا يؼمىمقن فمٛمده ودائ -زمٔمد دفمقسمف  -َم٘م٥م 

ث يٗمقل روهذا ايمٛمي زمـ احل٣م ،ئع إلم أهٙمٜم٣مؿم٣ميم٤م أن خيٙمٖمف دم َم٘م٥م يقم اهلجرة يمغمد ايمقدا

وأفمٓمٚم٘مؿ  ،وأصدوم٘مؿ ضمديث٣مً  ،أرو٣مىمؿ همٝم٘مؿ ضمدشم٣مً  ومد ىم٣من حمٚمد همٝم٘مؿ نمالَم٣مً  :ريشيمٗم

 .وأفمٓمٚم٘مؿ أَم٣مٞم٥م ضمتك إذا رأيتؿ دم صدنمف ايمُمٝم٤م وصم٣مءىمؿ زمام صم٣مءىمؿ زمف ومٙمتؿ ؽم٣مضمر ،ضمديث٣مً 

وإذا سمرىم٦م هذه ايمِمٖم٣مت واٞمتٗمٙم٦م إلم ؿمرف َمـ َمٔم٣ممل ايمٛمُم٣مط  .ٓ واهلل َم٣م هق زم٣ًمضمر

. .زمٕمغم ٞمٓمغم زمرز يمؽ رؽمقل اهلل وم٣مئداً  "وومٝم٣مدة اجلٝمقش  احلرب ". هم١مذا ذىمرت .اإلٞم٣ًمين

 ...زمٔمض ايمٗم٣مدة ايمٔمٓم٣مم أٞمٖمًٜمؿ َمـ ايمٗمت٣مل لٗمٝم٣مدة َمُم٣مرىم٥م دم ايمٗمت٣مل ضمدي٧م ئمٖموذىمرت َمع ايم

َّٕن٣م ايمُمج٣مفم٥م اظمثعم ايمتل ئمتد هب٣م  <ٜم٣م ؾمج٣مفم٥مٝمٞمٓ سمدا شجاعة ذىمرت َمع ىمؾ ذيمؽإذا و -8

ايمٌٟمس اسمٗمٝمٛم٣م  لىمٛم٣م إذا مح ":هم٣مرس ايمٖمرؽم٣من ؿم٣ميم٤موزمحًٌؽ أن يٗمقل فمقم زمـ أيب  ،ايمُمجٔم٣من

 .ي٘مقن أضمد أومرب َمٛمف إلم ايمٔمدو زمرؽمقل اهلل همام

ذىمرت سمٙمؽ ايمًٙمٝمٗم٥م اظمْمٌقفم٥م ايمتل  " اإلدارة وتدبري الشًون العامة "وإذا ذىمرت  -9

وسمٔمرف آطمتِم٣مص زم٣ميمٔمٚمؾ همال سمًٛمده إلم ىمثغميـ َمتٖمرومكم  ،وسمٔمرف ايمتٌٔم٥م ،سمٔمرف ايمٛمٓم٣مم

وومرأت دم ؽمغمة ايمرؽمقل ايم٘مريؿ أٞمف ىم٣من يقيص زم٣ميمري٣مؽم٥م ضمٝمثام  "..عم هقاهيتقٓه ىمؾ َمٛمٜمؿ فم

ورأي٦م َمع ذيمؽ أٞمف ىم٣من ئمٛمل  ،وصمد ايمٔمٚمؾ آصمتامفمل أو ايمٔمٚمؾ اظمجتٚمع ايمذي يت٣مج إلم سمدزمغم

فمعم سمٗمرير ايمتٌٔم٣مت دم ايمُم٠مون َم٣م ىمػم َمٛمٜم٣م  وأٞمف ىم٣من ضمريِم٣مً  ،زم١مؽمٛم٣مد إَمر إلم اظمدزمر ايمٗم٣مدر فمٙمٝمف

هم٣مَٕمغم  ،ىمٙم٘مؿ َم٠ًمول فمـ رفمٝمتفو ىمٙم٘مؿ راع) :ايمٛمٜم٨م ايمذي أووحف زمٗمقيمف وَم٣م صٕمر فمعم
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 ،وايمرصمؾ راع فمعم أهؾ زمٝمتف وهق َم٠ًمول فمٛمٜمؿ ،ايمذي فمعم ايمٛم٣مس راع وهق َم٠ًمول فمـ رفمٝمتف

 (ؿ َم٠ًمول فمـ رفمٝمتفوىمٙم٘م ،اع.. أٓ هم٘مٙم٘مؿ ر.واظمرأة رافمٝم٥م فمعم زمٝم٦م زمٔمٙمٜم٣م وهل َم٠ًمويم٥م فمٛمف

ايمٔم٣مَم٥م ضمكم سمِمْمدم زم٣مٕهقاء وسمٛمذر  ايمًالم سمدزمغمه يمٙمُم٠مون فمٙمٝمف -ضمًٌؽ َمـ إدارسمف ايمٔمٙمٝم٣م و

. .ىمام صٛمع ضمكم أوم٣مم احلجر إؽمقد دم َم٘م٣مٞمف يقم اطمتٙمٖم٦م فمعم ذيمؽ ايمٗم٣ٌمئؾ ،زم٣ميمٖمتٛم٥م وايمٛمزاع

هل٣م  وومد سمرك ايمزَم٣مم يمٛم٣مومتف سمػمك ضمٝم٧م ؿمٙم٤م ،وىمام صٛمع ضمكم ٞمزل فمعم دار أيب أيقب يقم اهلجرة

 ..أن سمػمك

.. أو زمتٔمٌغم أدق .يمٙمٖمٗمراء وايمّمٔمٖم٣مء واظم٣ًمىمكم احلسنةموضع األسوة  ىم٣من و -:

أهمّمؾ َمـ  جيد َم٣م يرىمـ إيمٝمفوٓ  ،َمقوقع إؽمقة دم اجل٣مٞم٤م ايمذي سمٗمؾ همٝمف ضمٝمٙم٥م اإلٞم٣ًمن

ويم٘مٛمف  ،يتذيف "َمثؾ أفمعم  "٣مصم٥م فمعم ايمدوام إلم .. إن اإلٞم٣ًمن زمح.ِم٣مزمرةوايمِمػم واظم ايمتٟمد

يمٝمٗمقى همٝمف صم٣مٞم٤م  ،ؤمٝمػ اجل٣مٞم٤م ،اجلٛم٣مح أىمثر َم٣م ي٘مقن ضم٣مصم٥م إلم هذا اظمثؾ وهق َمٜمٝمض

. إن احلدي٧م فمـ ... وضمتك ٓ يٗمع همري٥ًم يمٙمّمٔمػ ايمذي يٛمت٣مزمف َمـ ىمؾ صم٣مٞم٤م.ايمٔمزيٚم٥م وإَمؾ

أهؿ وأدق أشم٣مر ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل يؼمىمٜم٣م َمثؾ هذا إَمر فمعم ٞمٖمس اإلٞم٣ًمن وفمعم ٞمُم٣مؿمف وؽمٙمقىمف 

 .ن يتًع هل٣م وومتٛم٣م أنأَمـ 

. هم١من رؽمقل .وٓ زم٣ميمٖمٗمغم همٗمره ،ٓ يٗمٔمد زم٣ميمٝمتٝمؿ يتٚمف :ظمث٣ملويم٘مـ يٚم٘مٛمٛم٣م ايمٗمقل فمعم ؽمٌٝمؾ ا

وَم٣مت ويمٝمس فمعم  ... وفم٣مش زاهداً .همٗمغماً  ٟم... وٞمُمويمد يتٝمامً  -ٙمقق فمعم اهلل أذف خم -اهلل 

.. أو َم٣م يمٗمٝمف .. همٙمؿ يٗمٔمد زمف ايمٝمتؿ أو ايمٖمٗمر.وٞمجح ىمٛمج٣مضمف ،ىمًٔمٝمف كوصمف إرض رصمؾ ؽمٔم

. وأن يٌٙمغ ذروة .. وأن ئمٙمؿ.وأن يِمػم ،وأن جي٣مهد ،ق. أن يدفم.وايمٔمدوان َمـ إذى وايمِمدِّ 

 .()وإٞمؽ يمٔمعم طمٙمؼ فمٓمٝمؿ :. ضمتك وصٖمف اهلل سمٔم٣ملم زمٗمقيمف.ايم٘مامل ايمذي أفمْم٣مه اهلل يمإلٞم٣ًمن

وهق  فوَم٣مسم٦م همٝمٜم٣م أَم ،ئمرف همٝمٜم٣م أزم٣مه زمٔمد ٞمُمٟمسمف إولم ايمتل مل إن ضمٝم٣مة ايمٛمٌل  -;

 .همٝمٜم٣م إلم ايمٔمٚمؾ دم ؽمـ َمٌ٘مر. وايمتل اوْمر .شمؿ همٗمد فمٚمف أزم٣م ؿم٣ميم٤م ىم٣مهمٙمف ،صٕمغم

 ..ن يِم٣مب همٝمف إٞم٣ًمنإٔومًك َم٣م يٚم٘مـ  ىم٣مٞم٦م َمٔمرو٣مً  النشية القاسوةزمٔمد هذه  ن ضمٝم٣مسمف إ

 .ؽ وايم٘مٖم٣مفَمـ ايمّمٛم

 ":وسمٗمقل "اهلل ومل يُمٌع يقَمكم َمتت٣ميمٝمكم  لرؽمق سمقدم": اهلل فمٛمٜم٣م سمٗمقل ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م ريض

مل يْمق ": وسمٗمقل أيّم٣مً  "..واضمد َمـ ؾمٔمغممل ي٘مـ دم زمٝمتف يقم ايمتحؼ زم٣ميمرهمٝمؼ إفمعم ؽمقى ص٣مع 
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ومل ي٘مـ هذا  .سمٔمٛمل أٞمف مل ي٘مـ يمف شمقب آطمر نمغم ايمذي فمعم صمًده ايمْم٣مهر " أزمداً  شمقزمف 

ٞمٖمًف . ويم٘مـ ٕٞمف آلم فمعم .مل ي٘مـ يٟمسمٝمف فمعم ايمدوام ٕن َم٣مًٓ <  ايم٘مٖم٣مف ايمذي فم٣مش همٝمف ايمٛمٌل 

وهق طمٙمؼ ومد أطمذ زمف  ،يقم ايمديـٕصح٣مب ايم٘مٖم٣مف إلم  . َمثالً .ن ئمٝمش ه٘مذا فمعم ايمدوامأ

ٓزمٛمتف هم٣مؿمٚم٥م ؽمٝمدة ٞم٣ًمء ايمٔم٣مظمكم أٞمف  ويمٛمذىمر َمع فم٣مؿمٖم٥م إزمقة وضمٌف  -  -أهٙمف ىمذيمؽ 

ضمتك أرؽمٙمتٜم٣م إيمٝمف هم٣ٌمفمٜمام زمدرمهكم  ،ٕٞمف وصمد دم يده٣م ؽمقاريـ َمـ همّم٥م <اَمتٛمع َمـ زي٣مرهت٣م َمرة

 .وٞمِمػ وسمِمدق هب٣م فمعم ايمٖمٗمراء

يٚميض فمٙمٝمف ٞمٝمػ وفمممون ؽمٛم٥م ٓ سمٙمد  همٜمذا رؽمقل اهلل  ...:وةنباألبوة وال وفمعم ذىمر ->

. ويٚمقت دم هذه ايمٖمؼمة ىمؾ أوٓده َم٣مفمدا هم٣مؿمٚم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م .يمف دم طمالهل٣م زوصم٥م َمـ زوصم٣مسمف

وَم٣مسم٦م زيٛم٤م ورومٝم٥م وأم ىمٙمثقم زمٔمد أن  ،َم٣مت ايمٗم٣مؽمؿ وايمْم٣مهر ؿمٖمٙمكم ،ايمتل َم٣مسم٦م زمٔمده زمٗمٙمٝمؾ

 ....سمزوصمـ

. أي فمزاء يمألب .وهق ص٣مزمر حمت٤ًم وىم٣ٌمراً  ف صٕم٣مراً رؽمقل اهلل يٖمجع زمٟموٓده وزمٛم٣مسم

. زمؾ إن هٛم٣م دم هذا .وأي أؽمقة وَمثؾ أفمعم وأهمّمؾ َمـ هذا اظمثؾ .اظمٖمجقع أىمػم َمـ هذا ايمٔمزاء

 يمف . همٗمد ويمد يمرؽمقل اهلل زمٔمد ٞمٝمػ وفممميـ ؽمٛم٥م ويمده إزمراهٝمؿ ايمذي ختغمَّ .ايمٔمزاء زمٗمٝم٥م ظمتٟمَمؾ

ف أفمٗم٣مب ىمٟمفمٗم٣مب صمده إفمعم إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف رؽمقل اهلل هذا آؽمؿ فمعم أَمؾ أن ي٘مقن يم

. شمؿ َم٣مت إزمراهٝمؿ ايمْمٖمؾ وو٣مع إَمؾ ايم٘مٌغم .. همٝم٘مقن رصم٣مء ٓ يٛمتٜمل زم٣مٞمتٜم٣مء ايمزَم٣من.ايمًالم

وإن  ،إن ايمٗمٙم٤م يمٝمحزن) :. ووم٣مل.همذرف ايمدَمع يمٖمٗمد ويمده ،ورؽمقل اهلل دم ايمًتكم َمـ فمٚمره

 .(..ي٣م إزمراهٝمؿ ظمحزوٞمقن ؽراوم. وإٞم٣م فمعم هم.رزمٛم٣م يريض. وٓ ٞمٗمقل إٓ َم٣م .ايمٔمكم يمتدَمع

وأي َمثؾ أفمعم َمـ هذا  ؟أي صقرة َمـ صقر ايمِمػم وآضمتامل أومقى َمـ هذه ايمِمقرة

 ؟اظمثؾ

. .. وسمٙمٕمط اظمديٛم٥م زمحدي٧م اإلهمؽ.ودم أضم٤م ٞم٣ًمئف إيمٝمف يتهم يف عرضهشمؿ هذا رؽمقل اهلل  -=

. فمعم َم٣م أص٣مزمف .ٛمفزمٕمغم زمٝمّ وٓ يرهمّمف  ،فٛمهمال يٗمٌٙمف زمٕمغم زمٝمّ  ،ويٗمػ ايمٛمٌل أَم٣مم هذا احلدي٧م اظمري٤م

. ويٌٗمك دم َمٔم٣مَمٙمتف يمزوصمتف فمعم أىمرم َم٣م ي٘مقن ايمرصمؾ وأٞمٌؾ َم٣م .همٝمف َمـ أمل ممض وأؽمك َمقصمع

 ،ىمؾ هذا .. ضمتك يٛمزل اهلل سمٔم٣ملم زمراءة ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م َمـ همقق ؽمٌع ؽمٚمقات.ي٘مقن ايمزوج

ؽمقة دم . همٟمي أؽمقة ضمًٛم٥م أفمعم َمـ هذه إ.دم ضمٝم٣مسمف وأَمقر أطمرى ىمثغمة سمِمٝم٤م ايمٛمٌل 
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ي . إن فمٙمٝمٛم٣م أن َّنتدي هبد.رهمٔمٜم٣مصم٣مٞم٤م اظمحـ وأٓم ايمتل ٓ ضمٝمٙم٥م إلٞم٣ًمن دم دهمٔمٜم٣م أو 

وأن ٞمٗمٙمده دم جمٚمقفم٥م صٖم٣مسمف ايمٛمٖمًٝم٥م وَمٙم٘م٣مسمف إطمرى َمـ ايمُمج٣مفم٥م وايم٘مرم  ،رؽمقل اهلل

. .ودم ضمدود َم٣م ٞمٗمدر فمٙمٝمف َمـ هذه ايمِمٖم٣مت ،. َم٣م اؽمتْمٔمٛم٣م إلم ذيمؽ ؽمٌٝمالً .وايمقهم٣مء وايمتّمحٝم٥م

ايمِمػم فمعم اضمتامل اظم٘م٣مره واظمِم٣مئ٤م ايمتل ٓ ضمٝمٙم٥م  :إؽمقة ايمرائٔم٥م ايمتل يمٝمس همقومٜم٣م أؽمقة ويم٘مـ

ع فمعم فمممات إزمْم٣مل ايمٛمٌل ايم٘مريؿ َم٣م يمق وزِّ  .. وايمتل جتٚمع َمٛمٜم٣م دم ؾمخص.يمإلٞم٣ًمن همٝمٜم٣م

 ،وإذى ،ىم٣ميمٝمتؿ وايمٖمٗمر ٥مٞم٣ًمن َمٛمٜم٣م أىمثر َمـ َم٘مروه أو ٞم٣مزيم. وايمتل ومٙمام يِمٝم٤م اإل.يمٗمٔمد هبؿ

.. وٞمحق ذيمؽ َمـ .وهمٗمد ايمقيمد أو همٗمد ايمٗمري٤م وايمٛمِمغم أو ايمْمٔمـ دم ايمٔمرض ،اظمٔمٝمؾ وهمٗمد

 .ضوب أٓم

ن ايمّمٔمٖم٣مء دم أ. وذىمرٞم٣م َمٔمٜم٣م .إذا ذىمرٞم٣م ؽمغمة رؽمقل اهلل صعم فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم هذا اجل٣مٞم٤م

ن ومٝم٣مم أَمر إَمؿ زمجٝمقؾمٜم٣م وَمٖم٘مرَي٣م وزفمامئٜم٣م َمٛمقط زم٣ميمٖمٗمراء أ. و.إرض هؿ إىمثرون

.. وأي ... أدرىمٛم٣م أي َمدى ٞمٖمز سمٔمْمٝمف ؽمغمة ايمٛمٌل َٕمتف. ٓ زم٣مٕنمٛمٝم٣مء واظمؼمهمكمواظم٣ًمىمكم

َمـ اؽمتٔمِم٣مء هذه إَم٥م فمعم  . واؽمتْمٔمٛم٣م أن ٞمٖمن ؿمرهم٣مً .ؽمٙمْم٣من وم٣مهر َمذل سمرهمٔمف فمـ أفمٛم٣مومٜم٣م

. سمرسمٖمع أَم٣مم أفمٝمٛمٜمؿ ؽم٣مَمٗم٥م ضمٝم٥م سمٔمزَيؿ .إَّن٣م ؽمغمة ايمرؽمقل وايمٔمٓمٝمؿ .اظمحق وايمزوال

 ... وسمّمع فمٛمٜمؿ إسهؿ وإنمالل ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٜمؿ.صمراضمٜمؿ . ومتًح فمٛمٜمؿ.وسمِمػمهؿ

أن  . وزمحًٌل أيّم٣مً .وزمحًٌل هذه اإلؾم٣مرة ايمٔم٣مزمرة ،إن احلدي٧م ضمقل هذه ايمٛمٗمْم٥م يْمقل

دم زمالد ايمٔمروزم٥م واإلؽمالم مل ي٘مـ يس زمام يس زمف ُريبِّ ل فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل: ىمؿ َمـ ؿمٖمؾ أومق

. ويم٘مـ إمل واحلنة مل سمتنب .يمٖمٗمر أو يتؿ ،ـؽم٣مئر إؿمٖم٣مل َمـ َمتٔم٥م اظمٟمىمؾ واظمٙمٌس وايمً٘م

ٞمف ىم٣من يٚميض َمـ درس َمٔمٙمٚمف ٕ <أو روح ايمذىم٣مء وايمٔمٚمؾ ،إلم ٞمٖمًف يمتْمٖمئ همٝمٜم٣م صمذوة إَمؾ

.. همتتٗمد دم ٞمٖمًف .. وصقرة ايمٛمٌل ايمذي مل يُمٌع يقَمكم َمتت٣ميمٝمكم.صقرة ايمٛمٌل ايمٝمتٝمؿ كوومد وفم

يمٗمد ىم٣من يم٘مؿ دم رؽمقل اهلل أؽمقة ) :سمٔم٣ملم اهلل٘مٖم٣مح وهق يردد دم طم٣مؿمره ومقل صمذوة إَمؾ وايم

 .(ضمًٛم٥م
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اٌضبِٔ

  اجلغذّخ ٌٍنيب زلّذ , اخلٍَمَِّْخاٌغّبد 

همٗمد  ،إضمِم٣مء دومٝمٗم٣ًم َمتقاسمرًا دم ايمٛمٗمؾ اجلًدي٥م أضمٍم ايمٔمٙمامء ؾمامئؾ وصٖم٣مت ايمٛمٌل حمٚمد 

 ه٣ميم٥م فمـ ضمٙمٝم٥م رؽمقل اهلل ؽمٟميم٦م هٛمد زمـ أيب : أٞمف وم٣ملامروي فمـ احلًـ زمـ فمقم ريض اهلل فمٛمٜم

 وىم٣من وص٣مهم٣ًم وأٞم٣م أرصمق أن يِمػ رم َمٛمٜم٣م ؾمٝمئ٣مً أسمٔمٙمؼ زمف همٗم٣مل: 

أؿمقل َمـ  ،يتألٕ وصمٜمف سمأليم٠م ايمٗمٚمر يمٝمٙم٥م ايمٌدر ،همخام ً َمٖمخامً  ىم٣من رؽمقل اهلل » -5

 .اظمرزمقع

 .وأومٌم َمـ اظمُمذب (ٓ زم٣ميمْمقيؾ وٓ زم٣ميمٗمِمغم) -6

 .فمٓمٝمؿ اهل٣مَم٥م -8

 (اٞمٖمراق ؾمٔمر ايمرأس)إن اٞمٖمروم٦م فمٗمٝمٗمتف همرق  (،ط وٓ صمٔمديمٝمس زمًٝم)ؾ ايمُمٔمر رصَم  -9

 .وإٓ همال جي٣موز ؾمٔمره ؾمحٚم٥م أذٞمٝمف إذا هق وهمرة

 .أزهر ايمٙمقن -:

 .واؽمع اجلٌكم -;

نمغم َمتِمؾ ؾمٔمر )َمـ نمغم ومرن  (احلقاصم٤م ؿمقيٙم٥م واهمرة ايمُمٔمر)أزج احلقاصم٤م  ->

 .زمٝمٛمٜم٣م فمرق يدره ايمٕمّم٤م (احل٣مصمٌكم

 .ويًٌف َمـ مل يتٟمَمٙمف أؾمؿ ،يمف ٞمقر ئمٙمقه (اظمرسمٖمع وؽمْمف ايم٣ًمئؾ إٞمػ) كمٞمأومٛمك ايمٔمر -=

 .ىم٧م ايمٙمحٝم٥م -54

 .(ؾمديد ؽمقاد احلدوم٥م)أدفم٨م  -55

 .ؽمٜمؾ اخلديـ -56
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 .(واؽمع)وٙمٝمع ايمٖمؿ  -57

 .(همرق زمكم ايمثٛم٣مي٣م)َمٖمٙم٨م إؽمٛم٣من  (روٞمؼ إؽمٛم٣من ورومتٜم٣م)أؾمٛم٤م  -58

 .(ايمِمدر وايمنةطمٝمط ايمُمٔمر زمكم )دومٝمؼ اظمنزم٥م  -59

 .دم صٖم٣مء ايمٖمّم٥م ٥مٗمف صمٝمد دَمٝمىمٟمن فمٛم -:5

 .(ذا حلؿ َمـ فمّمؾ ٓ َمـ ؾمحؿ)َمتامؽم٘م٣ًم  َمٔمتدل اخلٙمؼ زم٣مدٞم٣مً  -;5

 .(يمٝمس يمف زمْمـ َمرسمٖمع وخؿ)ؽمقاء ايمٌْمـ وايمِمدر  ->5

 .(فمريض إىمت٣مف)زمٔمٝمد َم٣م زمكم اظمٛم٘مٌكم  -=5

 .(وخؿ رؤوس ايمٔمٓم٣مم) وخؿ ايم٘مراديس -64

 .جيري ىم٣مخلط َمقوقَم٣مً زمكم ايمٙم٥ٌم وايمنة زمُمٔمر ،أٞمقر اظمتجرد -65

 .فم٣مري ايمثديكم َم٣م ؽمقى ذيمؽ -66

 .ايمِمدر وأفم٣مرم ،أؾمٔمر ايمذرافمكم واظمٛم٘مٌكم -67

 .ؿمقيؾ ايمزٞمديـ -68

 .(واؽمع ايمراضم٥م)رضم٤م ايمراضم٥م  -69

 .(حلٚمٝمٜمام)يمٗمدَمكم ـ ايم٘مٖمكم واثؾم -:6

 .ؽمٌط ايمٔمِم٤م (ؿمقيؾ إص٣مزمع) ؽم٣مئؾ إؿمراف -;6

 .(إرض َمـ وؽمط ومدَمف َمتج٣مدم أَخص ايمٗمدم ٓ سمٛم٣مل)َخِم٣من إَخِمكم  ->6

 .يٛمٌق فمٛمٜمام اظم٣مء إذا زال سمٗمٙمٔم٣م( َمًٝمح ايمٗمدَمكم )أَمٙمًٜمام -=6

 .يرهمع رصمٙمف زمٗمقة وخيْمق سم٘مٖم٠ماً  -74

 .يٚمٝمؾ طمْمقة إلم ؽمٛمـ اظمٚمُمك وومِمده -75

 .(٤مٌَ َمـ َص  إذا َمُمك ىمٟمٞمام يٛمحطُّ )ذريع اظمُمٝم٥م  (ويٚمًم هدٞم٣ًم )زمرهمؼ وووم٣مر -76

إلم ايمًامء  هيمْمرف ٞمٓمره إلم إرض أؿمقل َمـ ٞمٓمراوإذا ايمتٖم٦م ايمتٖم٦م مجٝمٔم٣ًم طم٣مهمض  -77

 .يمٗمٝمف زم٣ميمًالم اظمالضمٓم٥م يًقق أصح٣مزمف ويٌدأ َمـ هٞمٓمر ؾُّ صُم 
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َمتقاصؾ إضمزان دائؿ ايمٖم٘مرة يمٝم٦ًم يمف راضم٥م وٓ يت٘مٙمؿ دم نمغم  ىم٣من رؽمقل اهلل » -78

 .(ايمتٖم٘مغمىم٣من ؽم٘مقسمف فمعم احلٙمؿ واحلذر وايمتٗمدير و)ضم٣مصم٥م ؿمقيؾ ايمً٘مقت 

يًتٔمٚمؾ مجٝمع همٚمف يمٙمت٘مٙمؿ وٓ يٗمتٌم فمعم حتريؽ )يٖمتتح ايم٘مالم وخيتٚمف زمٟمؾمداومف  -79

ومقيمف ومقل همِمؾ يِمٝم٤م )ٓ همّمقل همٝمف وٓ سمٗمِمغم  ويت٘مٙمؿ زمجقاَمع ايم٘مٙمؿ همّمالً  (ايمُمٖمتكم

 (.َمٗمْمع اظمٔمٛمك وٓ ضمُمق دم ىمالَمف وٓ سمٗمِمغم

ٓ و ؿ ايمٛمٔمٚم٥م وإن دوم٦مئمٓمِّ  (ٙمٝمظؽمٜمؾ اخلٙمؼ ويمٝمس زم٣ميمٕم)دَمث٣ًم يمٝمس زم٣مجل٣مدم وٓ اظمٜمكم  -:7

 .(ذوومف َمـ ايمْمٔم٣مم وٓ يٚمدضمفوٓ يٚمدضمف )ٓ يذم َم٣م يت م ذواوم٣مً مل ي٘مـ يذ يذم ؾمٝمئ٣مً 

ضمتك يٛمتٌم يمف وٓ يٕمّم٤م يمٛمٖمًف وٓ  ،وٓ يٗم٣مم يمٕمّمٌف إذا سمٔمرض يمٙمحؼ زمًمء -;7

 .يٛمتٌم هل٣م

ب زم١مهب٣مم إذا أؾم٣مر أؾم٣مر زم٘مٖمف ىمٙمٜم٣م وإذا سمٔمج٤م ومٙمٌٜم٣م وإذا حتدث اسمِمؾ هب٣م همي ->7

 ايمٝمٚمٛمك راضمتف ايمٝمنى

 .ض وأؾم٣محإذا نمّم٤م أفمر -=7

 .وإذا همرح نمض ؿمرهمف -84

 .ايمتًٌؿ ويٖمؼم فمـ َمثؾ ضم٤م ايمٕمامم فصمؾ وح٘م -85
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اٌضبٌش

 احلذّش اٌنجٌُ اٌششّف

 /ِظـٍؼ اٌغنخ اٌنجٌّخ ادلـيشح ,ؤ
حدشمكم فمعم ىمؾ َم٣م صدر أو ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م فمٛمد اظم ،يْمٙمؼ َمِمْمٙمح احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمدق  - :همٚمـ ومقيمف فمٙمٝمف ايمًالم فمـ ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمًالم َمـ ومقل أو همٔمؾ أو سمٗمرير،

 وَمـ أهمٔم٣ميمف ايمتل ٞمٗمٙم٦م فمـ ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م أٞمف ىم٣من يِمقم ايمّمحك أرزمٔمــ٣مً  . -هم١مٞمف َيدي إلم ايمػم 

د زمـ ايمقيمٝمــد فمٛمدَمـ٣م وَمـ سمٗمريره فمٙمٝمف ايمًالم فمدم إٞم٘م٣مره فمٙمـــــك طم٣ميم ،ويزيد َم٣م ؾم٣مء اهلل

إّن ٞمٖمز سمٔم٣مهمف وهق  - :ايمًالم أىمؾ ايمّم٤م وم٣مئالً و ايمِمالة وومد رهمض فمٙمٝمف ،أىمؾ ايمّم٤م أَم٣مَمف

 .يمٝمس دم أرض ومقَمل

ظم٣م صم٣مء دم ايمٗمرآن  وَم٘مٚمالً  وَمقوح٣مً  وَمٖمناً  وسمٔمقد أمهٝم٥م احلدي٧م َمـ ىمقٞمف َمٖمِمالً 

٣مسمف يم٘مثغم َمٛمٜم٣م دم ضمٝمزمٔمّمٜمؿ ا وومد ضمٖمظ ايم٘مثغم َمـ ايمِمح٣مزم٥م أضم٣مدي٧م ايمرؽمقل وؽمجؾ ،ايم٘مريؿ

 وممـ ىمتٌقا. ـ ىمت٣مزم٥م احلدي٧م ضمتك ٓ ختتٙمط زم٘مالم ايمٗمرآنفموإن ىم٣من ومد َّنك فمٙمٝمف ايمًالم 

 .زمـ ايمٔم٣مص همـل صحٝمٖم٥م أؽمامه٣م ايمِم٣مدوم٥م وزمـ فمٚمر فمٌد اهلل: احلدي٧م دم ضمٝم٣مسمف

 /ِىبٔخ اٌغنخ اٌنجٌّخ ِٓ اٌزششّن ,ة
٥م دم جَّ  طمالف زمكم ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أَّن٣م ضُم اظمِمدر ايمث٣مين يمٙمتمميع، وٓ اظمْمٜمرةايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م  سمٔمد

يمذا هم٣ميمًٛم٥م ومد سم٠مىمد َم٣م ورد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ أضم٘م٣مم، وومد ، ايمتمميع زمج٣مٞم٤م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

حل٣مٓت مل يرد زمُمٟمَّن٣م ٞمص دم  سمٖمن ٞمِمقصف، أو سمٖمِمؾ َم٣م أمجؾ َمـ أضم٘م٣مَمف، وومد سُمٛمُمئ ضم٘مامً 

ايمٗمرآن َمـ ٞمص يٖمل  إٓ فمٛمد طمٙمقِّ يمألضم٘م٣مم  ٙمجٟم إلم ايمًٛم٥م ديمٝمالً ايم٘مت٣مب، وَمع ذيمؽ ٓ يُ 

أن ايمِمٙمقات اظمٖمروو٣مت َخس دم  -ٞمحـ اظمًٙمٚمكم -زم٣مظمْمٙمقب، هم٣ميمًٛم٥م هل ايمتل ووح٦م يمٛم٣م 

ايمٝمقم وايمٙمٝمٙم٥م، وهل ايمتل زمٝمٛم٦م يمٛم٣م فمدد رىمٔم٣مهت٣م وأرىم٣مَّن٣م، وهل ايمتل زمٝمٛم٦م يمٛم٣م ضمٗمٝمٗم٥م ايمزىم٣مة، 

ٓ َمرة واضمدة دم ايمٔمٚمر، وفمعم َمـ جت٤م وأٞمِمٌتٜم٣م، وىمٝمٖمٝم٥م احل٨م وايمٔمٚمرة، وأن احل٨م ٓ جي٤م إ
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وزمٝمٛم٦م َمقاومٝمتف، وفمدد ايمْمقاف. همٔمعم ىمؾ َمـ يدفمل أٞمف َمتٚمًؽ زم٣ميمٗمرآن، وَيجر ايمًٛم٥م أن 

ـَ َوفَمِٚمَؾ  -ؽمٌح٣مٞمفديد إيامٞمف، وزم٣ميمرصمقع إلم اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل ي٣ٌمدر إلم جت ـْ سَم٣مَب َوآََم َ
٣مٌر ظمِ : َوإيِنِّ يَمَٕمٖمَّ

٣م شُمؿَّ اْهَتَدى ]ؿمف:   .[6>َص٣محِلً

، ومه٣م َمِمدرا  - -يم٘مريؿ، وايمًٛم٥م اظمْمٜمرة مه٣م وضمل اهلل إلم رؽمقيمف حمٚمد هم٣ميمٗمرآن ا

 ئمرف ؿمريٗمف إلم احلٝم٣مة، َمردداً  ايمتمميع اإلؽمالَمل ايمذي رد اإلٞم٣ًمن إلم همْمرسمف، وصمٔمؾ َمٛمف زممماً 

َذا َوََم٣م ىُمٛم٣َّم يمِٛمَْٜمَتِدَي يَمْقٓ َأْن هَ ومقل اهلل سمٔم٣ملم ْٚمُد هللَِِّ ايمَِّذي َهَداَٞم٣م هِلَ  .[87َداَٞم٣م اهللَُّ ]إفمراف: : احْلَ

ََْمِر َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِْن  ْٕ ؽُمقَل َوُأورِم ا ـَ آََمٛمُقا َأؿمِٝمُٔمقا اهللََّ َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرَّ ٣م ايمَِّذي َ وم٣مل فمز َمـ وم٣مئؾ: َي٣م َأَيُّ

ؽُمقِل إِْن ىُمٛمْتُْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللَِّ َوايمْ  وُه إلَِم اهللَِّ َوايمرَّ ٍء هَمُردُّ ـُ سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ ًَ طِمِر َذيمَِؽ طَمغْمٌ َوَأضْم ْٔ َٝمْقِم ا

َل إيَِمْٝمِٜمْؿ ]ايمٛمحؾ: ووم٣مل ؽمٌح٣مٞمف .[=9سَمْٟمِوياًل ]ايمٛم٣ًمء:  َ يمِٙمٛم٣َّمِس ََم٣م ُٞمزِّ ىْمَر يمُِتٌكَمِّ : َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ايمذِّ

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا ]ا .[88  .[;حلمم: ووم٣مل سمٔم٣ملم: َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرَّ

 /دًس اٌغنخ اٌنجٌّخ ,ط
هق اإلَم٣مم ازمـ ومٝمؿ اجلقزي٥م رمحف اهلل يدد دم ىمت٣مزمف )إفمالم اظمقومٔمكم فمـ رب ايمٔم٣مظمكم( دور  ه٣م

 ايمًٛم٥م َمع ايمٗمرآن فمعم شمالشم٥م أوصمف:" :زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ همٝمٗمقل ايمًٛم٥م

حل٘مؿ ايمقاضمد أضمده٣م: أن سم٘مقن َمقاهمٗم٥م يمف َمـ ىمؾ وصمف، همٝم٘مقن سمقارد ايمٗمرآن وايمًٛم٥م فمعم ا

 َمـ زم٣مب سمقارد إديم٥م وسمّم٣مهمره٣م.

 يمف. ظم٣م أريد زم٣ميمٗمرآن، وسمٖمًغماً  وايمث٣مين: أن سم٘مقن زمٝم٣مٞم٣مً 

وايمث٣ميم٧م: أن سم٘مقن َمقصم٥ٌم حل٘مٍؿ ؽم٘م٦َم ايمٗمرآن فمـ إجي٣مزمف، أو حمرَم٥م ظم٣م ؽم٘م٦م فمـ حتريٚمف، 

 ."وٓ خترج فمـ هذه إوم٣ًمم، همال سمٔم٣مرض ايمٗمرآن زمقصمف َم٣م

 /خ ادلـيشحِشاؽً رذًّٓ اٌغنخ اٌنجٌّ ,د
 :َمّر سمدويـ احلدي٧م ايمٛمٌقي دم شمالث َمراضمؾ وومــد

 .وزمٗمٝم٦م َمٛمتممة ضمتك فمٌم أوائؾ ايمت٣مزمٔمكم :َمرضمٙم٥م ايمِمحػ وإصمزاء ايمِمٕمغمة -5

وومد اؽمتٚمرت ضمتك أوائؾ ايمٗمرن ايمث٣مين اهلجري زمدفمؿ  :َمرضمٙم٥م وؿ ايمتًجٝمالت اظمتٖمروم٥م -6

 .َمـ إَمقيكم وزمٖمّمؾ ازمـ ؾمٜم٣مب ايمزهري
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وَمـ أؾمٜمر اظمِمٛمٖم٣مت دم هذه اظمرضمٙم٥م  :ضم٣مدي٧م دم همِمقل وأزمقابَمرضمٙم٥م سمِمٛمٝمػ إ -7

شمؿ أهمردت إضم٣مدي٧م دم َم٠ميمٖم٣مت طم٣مص٥م سمًٚمك زم٣مظم٣ًمٞمد وهل ختٙمق َمـ  ،اظمقؿمٟم ظم٣ميمؽ زمـ أٞمس

وٞم٦م ىمت٤م ايمِمح٣مح ىمِمحٝمح شمؿ دُ  ،همت٣موى ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم ىمٚمًٛمد اإلَم٣مم أمحد زمـ ضمٛمٌؾ

 .ف٣مصموؽمٛمـ أيب داود وايمؼمَمذي وازمـ َمَمًٙمؿ وايمٌخ٣مري 

وومد ىم٣من يمٙمحدي٧م أشمر دم ايمٙمٕم٥م وإدب وايمثٗم٣مهم٥م زمٗمّم٣مي٣م ٓ سمتٔمدى أنمراض وَمقوقفم٣مت 

ايمٗمرآن وَمقوقفم٣مسمف اظمؼمىمزة ضمقل ايمٔمٗمٝمدة وايمٔم٣ٌمرة واظمٔم٣مَمالت وؾم٠مون احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م 

وومد روي٦م أضم٣مدي٧م ىمثغمة زمٚمٔم٣مٞمٝمٜم٣م ٓ زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م مم٣م صمٔمؾ ايمرواي٣مت  ،وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمً٘مري٥م

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َم٣م صٛمٔمف إفم٣مصمؿ َمـ سمٕمٝمغم دم هذه ايمرواي٣مت وَمـ  ،ي٧م ايمقاضمدختتٙمػ دم احلد

٥م وآؽمتدٓل ٓ َيتٚمقن هب٣م دم ايمٙمٕم مم٣م صمٔمؾ اظمٖمنيـ ،سمٔمديؾ وإزمدال أيمٖم٣مظ زمٟميمٖم٣مظ أطمرى

 .ومد أصم٣مز ذيمؽ ٜمؿزمٔمّمزمٗمقافمده٣م وإن ىم٣من 

و ايمًالم  يمِمالةوم٣مل فمٙمٝمف ا ،وَمـ أَمثٙم٥م إضم٣مدي٧م ايمتل روي٦م رواي٥م سمقاسمر زمٙمٖمٓمٜم٣م وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م

ووم٣مل فمٙمٝمف  .وسم٘مثرون فمٛمد ايمٖمزع ،أَم٣م واهلل َم٣م فمٙمٚمت٘مؿ إٓ يمتٗمّٙمقن فمٛمد ايمْمٚمع :إٞمِم٣مر خم٣مؿم٣ٌمً 

وزم٣ميمٔمدل دم ايمرو٣م  ،أوص٣مين زم٣مإلطمالص دم ايمن وايمٔمالٞمٝم٥م :أوص٣مين ريب زمتًع :ايمًالمو ايمِمالة

وأصؾ َمـ  ،وأفمْمل َمـ ضمرَمٛمل ،وزم٣ميمٗمِمد دم ايمٕمٛمك وايمٖمٗمر وأن أفمٖمق فمّٚمـ ـمٙمٚمٛمل ،وايمٕمّم٤م

وومد دارت  .ايمقؿمٝمس لمح :وومقيمف .وٞمٓمري فمػماً  ٗمل ذىمراً وٞمْم وأن ي٘مقن صٚمتل هم٘مراً  ،ومْمٔمٛمل

وئمد ايمرؽمقل فمٙمٝمف  .ٓ يٙمًع اظم٠مَمـ َمـ صمحر َمرسمكم :زمٔمض أضم٣مديثف دوران إَمث٣مل ىمٗمقيمف

وىم٣من  أٞم٣م أهمِمح ايمٔمرب زمٝمد أين َمـ ومريش. :ايمًالم َمـ همِمح٣مء ايمٔمرب وهق ايمٗم٣مئؾو ايمِمالة

 .يم٘مريؿ خي٣مؿم٤م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م زمٙمٜمج٣مهت٣مايمرؽمقل ا

 -يف اٌٍغخ ًاألدة احلذّش اٌنجٌُ اٌششّف ؤصش ,ىو

، َمـ ومقل أو همٔمؾ أو سمٗمرير هق ىمؾ َم٣م ضُم٘مل فمـ ايمٛمٌل  ايمٛمٌقي ايممميػ احلدي٧م إذا ىم٣من

 :أمهٝمتف سم٘مٚمـ دم سمٖمِمٝمؾ أصقل ايمديـ اإلؽمالَمل وأضم٘م٣مَمف ايمتل وردت دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿهم١من 

وسمٌٝمكم أضم٘م٣مم ايمممئم٥م واظم٣ٌمدئ إطمالومٝم٥م  ،ايمِمالة وأٞمِم٥ٌم ايمزىم٣مةىمتٖمِمٝمؾ أووم٣مت 

ٕٞمف ٞمٗمؾ َمـ صمٝمؾ إلم  <ؽُمٚمل احلدي٧م ضمديث٣مً وومد  .وآصمتامفمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وسمِمقيره٣م فمٚمٙمٝم٣مً 
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ويراد هب٣م ايمٔم٣مدة  .ايمٔم٣مدة :وهل دم ايمٙمٕم٥م ،وُيًٚمك أيّم٣ًم ايمًٛم٥م .صمٝمؾ فمػم ايمرواي٥م وايمٛمٗمؾ ايمُمٖمٜمل

 .وصح٣مزمتف ايمٛمٌل  اظمٗمدؽم٥م ايمتل روي٦م فمـ

أن  ويم٘مٛمٜم٣م ىم٣مٞم٦م حمدودة صمدًا يمٛمٜمل ايمٛمٌل  ،دم ضمٝم٣مسمف وٞم٦م زمٔمض أضم٣مدي٧م ايمٛمٌل دُ 

ومل يدوٞمف ايمِمح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ َمـ  .ضمتك ٓ خيتٙمط زم٣ميمٗمرآن <سمِمٌح ىمت٣مزم٥م احلدي٧م فم٣مَم٥م

 .زمٔمده

وأطمذ  .يٛمٗمؾ زم٣ميمرواي٥م ضمتك سمقلم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز اخلالهم٥م همٟمَمر زمتدويٛمف احلدي٧م ـمؾو

يمٙمحدي٧م أشمر َمٜمؿ دم ايمٙمٕم٥م وإدب وإن مل و ،ايمتِمٛمٝمػ وايمتٟميمٝمػ دم احلدي٧م زمٔمده ي٘مثر ويتًع

 .وإن ىم٣من وم٣مئٙمف أهمِمح ايمٔمرب وم٣مؿم٥ٌم ،ٕٞمف دوٞمف دم ايمٌالنم٥م <يِمؾ إلم أشمر ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ همٝمٜمام

 /يف اٌٍغخ ًاألدة هسبصٓ آًِ
 .ضمٖمٓمٜم٣م وزمٗم٣مئٜم٣م ـ أٞمف فم٣مون ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم اٞمتُم٣مر ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ودم5

ـ وىم٣من يمف أشمر أيّم٣ًم دم سمقؽمٝمع اظم٣مدة ايمٙمٕمقي٥م زمام أؾم٣مع َمـ أيمٖم٣مظ ديٛمٝم٥م وهمٗمٜمٝم٥م مل سم٘مـ 6

 .اؽمتٚمد َمٛمٜم٣م اظمتٟمدزمقن دم رؽم٣مئٙمٜمؿ وأؾمٔم٣مرهؿ ،سُمًتخدم َمـ ومٌؾ

همٜمق ايم٤ًٌم دم أن اظمًٙمٚمكم أؾمد إَمؿ فمٛم٣مي٥م زمتقاريخ  .ـ وهمتح ايم٣ٌمب يمٙم٘مت٣مزم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م7

 .ٜمقر ىمت٤م ايمْمٌٗم٣مت دم ىمؾ همـٟم يمٓموهٝمَّ  ،رصم٣مهلؿ

مم٣م زمٔم٧م  ،ـ إو٣مهم٥م إلم َم٣م ٞمُمٟم فمٛمف َمـ فمٙمقم احلدي٧م وَمُم٣مرىمتف دم فمٙمقم ايمتٖمًغم وايمٖمٗمف8

 .فمعم َّنّم٥م فمٙمٚمٝم٥م رائٔم٥م
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اٌشاثن

  ًث غزو فظبؽخ اٌنيب 

َمـ أوو٣مع  وووع ،َمٙم٘م٥م َمـ َمٙم٘م٣مت اخلٙمؼ وايمت٘مقيـ إٞمف ىم٣مٞم٦م فمٛمد ايمٛمٌل  :ومٝمؾ

وومد  ،يتعم "زمٝم٣مٞم٣مً  "َمـ وصمقه إداء وايمتٌٙمٝمغ دم رؽم٣ميم٥م ىم٣من َمٔمجزهت٣م  ووصمف ،ايمٛمُمٟمةايمٛم٤ًم و

ؿ ٙم٘ميند ىمندىمؿ هذا. ويم٘مـ ىم٣من يت َم٣م ىم٣من رؽمقل اهلل  :وم٣ميم٦م فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م

 ىم٣من رؽمقل اهلل  :ودم رواي٥م أطمرى فمٛمٜم٣م أيّم٣مً  .يٖمٓمف َمـ صمٙمس إيمٝمف ، همِمؾزم٘مالم زمكمِّ 

 .٣مد ٕضمِم٣مهيمق فمده ايمٔم يدث ضمديث٣مً 

وأن ايمٔمٗمؾ همٝمف َمـ وراء  ،٣ميمٖمؿزمهمٟمٞم٦م سمرى أن هذا اظمٛمْمؼ ايمذي يٚمر زم٣ميمٖم٘مر ومٌؾ أن يٛمْمؼ 

ويمٝمس إضم٘م٣مم  ،وٓ يتخقٞمف ٞمٗمص ،ضمتك ٓ ئمؼميف يمٌس ،ايمٙم٣ًمن همٜمق نم٣ميم٤م فمٙمٝمف َمٌمف يمف

 .إداء وروفم٥م ايمٖمِم٣مضم٥م وفمذوزم٥م اظمٛمْمؼ وؽمالؽم٥م ايمٛمٓمؿ إٓ صٖم٣مت ىم٣مٞم٦م همٝمف 

 /مسبد اٌج غخ اٌنجٌّخ

هم٣ميمٌالنم٥م ايمٛمٌقي٥م هل٣م ؽمامت ىمثغمة وَمتٛمقفم٥م همٗمد وم٣مل يقٞمس زمـ ضمٌٝم٤م: )َم٣م صم٣مءٞم٣م فمـ أضمد َمـ 

 (.روائع ايم٘مالم َم٣م صم٣مءٞم٣م فمـ رؽمقل اهلل 

 .هق ايم٘مالم ايمذي ومؾ فمدد ضمروهمف وىمثرت َمٔم٣مٞمٝمف هم٘مالَمف  -5

٣م وَم)ومؾ ي٣م حمٚمد  :وىم٣من ىمام وم٣مل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ،وٞمزه فمـ ايمت٘مٙمػ ،صمؾ فمـ ايمِمٛمٔم٥م -6

 ..أٞم٣م َمـ اظمت٘مٙمٖمكم(

ومجع يمف زمكم اظمٜم٣مزم٥م واحلالوة  ،ونمُم٣مه زم٣ميمٗمٌقل ،اهلل فمٙمٝمف اظمح٥ٌم كوهق ايم٘مالم ايمذي أيمٗم -7

وومٙم٥م ضم٣مصم٥م ايم٣ًمَمع إلم  ،َمع اؽمتٕمٛم٣مئف فمـ إفم٣مدسمف ،وومٙم٥م فمدد ايم٘مالم ،وزمكم ضمًـ اإلهمٜم٣مم

 .َمٔم٣مودسمف
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يمف طمِمؿ وٓ أهمحٚمف  ومل يٗمؿ ،وٓ زم٣مرت يمف ضمج٥م ،وٓ زيم٦م زمف ومدم ،مل سمًٗمط يمف ىمٙمٚم٥م -8

 .طمْمٝم٤م

 ،وٓ أمجؾ َمذه٣ٌمً  ،وٓ أفمدل وزٞم٣مً  ،وٓ أومِمد يمٖمٓم٣مً  ،مل يًٚمع ايمٛم٣مس زم٘مالم ومط أفمؿ ٞمٖمٔم٣مً  -9

وٓ أزمكم دم همحقى  ،، وٓ أهمِمح َمٔمٛمكوٓ أؽمٜمؾ خمرصم٣مً  ،وٓ أضمًـ َمقومٔم٣مً  ،وٓ أىمرم َمْمٙم٣ٌمً 

 .َمـ ىمالَمف 

 ينم٥م ايمٛمٌقي٥م وايم٘مالم ايمٛمٌقت ايمٌالأو ؽمٚم٥م َمـ ؽمام "همـ  "أىمثر َمـ  سمّمٚمـ ىمالَمف  -:

 .("صمقاَمع ايم٘مٙمؿ  "ٞمجد ومٙم٥م احلروف وايم٘مٙمامت وىمثرة اظمٔم٣مين )

وهجره يمٙم٣ًمومط َمـ  (سمٛمزه هذه ايمٌالنم٥م فمـ ايمِمٛمٔم٥م وايمت٘مٙمٝمػ )َمرافم٣مة َمٗمت٢م احل٣مل -;

يمٗمد ىم٣من رؽمقل اهلل أهمِمح  "..يمخإ ..."اؽمتٔمامل اظمًٌقط دم َمقوع ايمًٌط " دم ومقيمف ،ايمٗمقل

 .. وم٣مل ذيمؽ فمـ ٞمٖمًف ومل يٛم٘مره فمٙمٝمف أضمد.ْمؼ زم٣ميمّم٣مدايمٔمرب وأزمٙمغ َمـ ٞم

ىم٣من دم هذا و ....ىمؾ واضمدة زمٙمحٛمٜم٣م وفمعم َمذهٌٜم٣م ،ؾ ايمٔمرزمٝم٥مئ٣مٌخي٣مؿم٤م مجٝمع ايمٗم ->

َم٣م أو٣مهمف ايمٛمٌل  ويمٔمؾ َمـ أووح إديم٥م فمعم هذه اظم٘م٣مٞم٥م وأومقَمٜمؿ َمٛمْمٗم٣مً  اخلْم٣مب أضمًٛمٜمؿ زمٝم٣مٞم٣مً 

 ٕيمٖم٣مظ واظمٔم٣مين وايم٘مٙمامت اظمٖمردة ايمتل مل يًٌؼ إلم َمغماث ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمٌٝم٣من ايمٔمريب َمـ ا

ومل يدع  ،مم٣م مل يًٌٗمف إيمٝمف فمريب وٓ ؾم٣مرىمف همٝمف فمجٚمل ""أو زمح٤ًم سمٔمٌغم اجل٣مضمظ  ،إيمٝمٜم٣م

َم٣مت ضمتػ ": ىمٗمقيمف فمٙمٝمف ايمًالم ؽم٣مئراً  وَمثالً  ضمتك ص٣مر َمًتٔمٚمالً  "وٓ ادفم٣مه أضمد  ،ٕضمد

أي )ؽمٚمٔم٦م ىمٙمٚم٥م نمري٥ٌم َمـ ايمٔمرب َم٣م  :فمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أٞمف وم٣مل وومد روي - "ٞمٖمف أ

وَم٣م  "َم٣مت ضمتػ أٞمٖمف  ":وؽمٚمٔمتف يٗمقل ،إٓ وؽمٚمٔمتٜم٣م َمـ رؽمقل اهلل (زمروفمتٜم٣م وزمٝم٣مَّن٣م

رؽمقل  ي٣م :وم٣مل "٥م ٙمٝمإي٣مك واظمخ ":ٕيب متٝمٚم٥م اهلجٝمٚمل  -وىمٗمقيمف  -ؽمٚمٔمتٜم٣م َمـ فمريب ومٌٙمف 

دايم٥م فمعم ايم٘مػم همذه٦ٌم هذه ايم٘مٙمٚم٥م  "ؽمٌؾ اإلزار  ":همام اظمخٝمٙم٥م همٗم٣مل ،ٞمحـ ومقم فمرب ،اهلل

 "و "محل ايمقؿمٝمس  "و "ٓ سمٛمتْمح همٝمٜم٣م فمٛمزان  "و "ي٣مطمٝمؾ اهلل ارىمٌل  ":وٞمحقه وىمٗمقيمف

 ."هذا يقم يمف َم٣م زمٔمده ":م زمدروومقيمف دم يق "ىمؾ ايمِمٝمد دم صمقف ايمٖمرا 

ايمتل سمْمؾ َمـ طمالهل٣م هذه ايمٌالنم٥م ايمرائٔم٥م مل سمٟمت دم َمٔمرض ايمٔم٣مؿمٖم٥م أو  اظمقوقفم٣مت -=

.. وَم٣م ي٘مقن َمـ .حلالل واحلراموا ،ٔمرض احلدي٧م فمـ اخلغم وايممم. زمؾ صم٣مءت دم َم.اخلٝم٣مل

ووم٣مل  "٣مري٣مت ايم٘م٣مؽمٝم٣مت ايمٔم "احلدي٧م فمـ  -ن اظم٠مَمـ أن يٗمقيمف أو يٖمٔمٙمف فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل ٟمؾم
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.. واظمراد سمُمٌٝمف اظمرأة احلًٛم٣مء اظمقٞمٗم٥م .وَمٛمٜمـ رزمٝمع َمرزمع": زم٣ميمٗمقارير وم٣مل رهمٗم٣مً  "ن ايمٛم٣ًمء ٟمدم ؾم

أطم٣مف  وومد ىم٣ًمه ومٌْمٝم٥م هم٘م٣ًمه٣م اَمرأسمف ،ووم٣مل ٕؽم٣مَم٥م زمـ زيد ،وض اظمٛمقروايمر ،زم٣ميمرزمٝمع اظمزهر

همتٌكم ضمجؿ  ،ن ايمٗمٌْمٝم٥م زمرومتٜم٣م سمٙمتِمؼ زم٣مجلًؿأواظمراد  ،وهذه اؽمتٔم٣مرة ٓم٣مَمٜم٣مأن سمِمػ ضمجؿ فم

همٝمٔمرف ايمٛم٣مـمر إيمٝمٜم٣م َمٗم٣مدير هذه  ،وَم٣م يُمتد َمـ حلؿ ايمٔمّمديـ وايمٖمخذيـ ،ايمثديكم وايمرادهمتكم

واظمخػمة فمام اؽمتؼم  ،ِمالة وايمًالم هلذه اظمح٣مل ىم٣ميمقاصٖم٥م ظم٣م طمٙمٖمٜم٣م.. همجٔمٙمٜم٣م فمٙمٝمف ايم.إفمّم٣مء

 .هب٣م

ـ اخلْم٣مب دم ومقيمف َمـ أضمًـ ايمٔم٣ٌمرات فمـ هذا اظمٔمٛمك وإلم هذا ايمٕمرض رَمك فمٚمر زم وهذه

هم١مٞمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم  ،وهذا ىمالم ضمًـ "هم١مَّن٣م إٓ سمُمػ سمِمػ  ،إي٣مىمؿ ويمٌس ايمٗم٣ٌمؿمل "

ن اظمراد حلؿ إفمّم٣مء أَمع  ،ضمجؿ فمٓم٣مَمٜم٣م :زمؾ وم٣مل ،ئٜم٣من سمِمػ ضمجؿ أفمّم٣مأأطم٣مف  :مل يٗمؾ

ٕٞمف يٛمٌف إلم صقر  <اظمرأة "أفمّم٣مء  "إذ ذىمر  ،وذيمؽ َمٛمتٜمك ايمًٚمق زم٣مٕدب ،دم ضمجٚمف وسم٘مقيٛمف

فمـ ىمؾ ذيمؽ وضب  همتٛمزه ايمٛمٌل  ،إلم صقر أطمرى َمـ ورائٜم٣م وهل سمقَمئ ،ذهٛمٝم٥م ىمثغمة

واحلٗمٝمٗم٥م  ج٣مز فمعم َم٣م سمرىهم٣مظم ،٘مٙمٚم٥م ايمٔمٓم٣مم. وصم٣مء زم.احلج٣مب ايمٙمٕمقي فمعم هذه اظمٔم٣مين ايم٣ًمهمرة

إذا ؿمٙمع ضم٣مصم٤م  ":٦م وىم٣من يمٙمْمٌٝمٔم٥م أشمر دم همِم٣مضم٥م ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمًالم دم َمثؾ ومقيمفٚمٙمهل َم٣م فم

 "ضم٣مصم٤م ايمُمٚمس همال سمِمٙمقا ضمتك سمٕمٝم٤م وإذا نم٣مب  ،روا ايمِمالة ضمتك سمرسمٖمعايمُمٚمس همٟمطمِّ 

 "ايمٙمٝمؾ زمْمـ ىمؾ واد  َمألإذا ": وم٣مل َمتك ؽمتِمعم ايمٔمُم٣مء أطمرة :ومد ؽمٟميمف رصمؾو -وومقيمف 

َمـ أهؾ اجلٛم٥م  )إن رصمالً  :وومقيمف "ذا ايمديـ فمعم َم٣م دطمؾ فمٙمٝمف ايمٙمٝمؾ يمٝمدطمٙمـ ه": وومقيمف

همٌذر  :وم٣مل ،ويم٘مٛمل أضم٤م أن أزرع ،زمعم :وم٣مل ؟أيم٦ًم همٝمام ؾمئ٦م :اؽمتٟمذن رزمف دم ايمزرع همٗم٣مل يمف

 .(هم٣ٌمدر ايمْمرف ٞم٣ٌمسمف واؽمتقاؤه واؽمتحِم٣مده هم٘م٣من أَمث٣مل اجل٣ٌمل

وإن  ،اظم٠مَمـ يرى ذٞمقزمف ىمٟمٞمف وم٣مفمد حت٦م صمٌؾ خي٣مف أن يٗمع فمٙمٝمفإن ) :وَمـ ىمالَمف 

 .(ٖمفايمٖم٣مصمر يرى ذٞمقزمف ىمذزم٣مب َمر فمعم أٞم

 ،قن فمٛمد ايمْمٚمعفمٙمٚمت٘مؿ إٓ يمتٗمٙمِّ  أَم٣م واهلل َم٣م: )ضمكم ذىمر إٞمِم٣مر همٗم٣مل -  -وَمـ ىمالَمف 

 -٣مل ووم (واظمرء ىمثغم زمٟمطمٝمفو) (ُمط)ايمٛم٣مس ىمٙمٜمؿ ؽمقاء ىمٟمؽمٛم٣من اظم :ووم٣مل (وسم٘مثرون فمٛمد ايمٖمزع

)ايمٝمد ايمٔمٙمٝم٣م طمغم  :ًالمووم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايم (وـمٜمقره٣م ضمرز ،زمْمقَّن٣م ىمٛمز: ) -وذىمر اخلٝمؾ 

 ،وئًمك زمذَمتٜمؿ أدٞم٣مهؿ ،)اظمًٙمٚمقن سمت٘م٣مهمٟم دَم٣مؤهؿ :ووم٣مل (َمـ ايمٝمد ايمًٖمعم وازمدأ زمٚمـ سمٔمقل
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كم ٞم٣مئٚم٥م ٔميم ،طمغم اظم٣مل فمكم ؽم٣مهرة) :ووم٣مل (وهؿ يد فمعم َمـ ؽمقاهؿ ،أومِم٣مهؿوجيغم فمٙمٝمٜمؿ 

 ،ىمام ٓ يٛمٗمْمع َّن٣مراً  ٕن اظمراد زمذيمؽ فمكم اظم٣مء اجل٣مري٥م ايمتل ٓ يٛمٗمْمع صمرَي٣م يمٝمالً  <اؽمتٔم٣مرة وهذه

ووم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة  ،وفمكم ص٣مضمٌٜم٣م ٞم٣مئٚم٥م ،َّٕن٣م دم يمٝمٙمٜم٣م دائ٥ٌم <همًامه٣م ؽم٣مهرة هلذا اظمٔمٛمك

واٞمتح٣مل  ،يٛمٖمقن فمٛمف حتريػ ايمٕم٣ميمكم :يٚمؾ هذا ايمٔمٙمؿ َمـ ىمؾ طمٙمػ فمدويمف) :وايمًالم

ايمِمدوم٥م و أَمره٣م َم٣م مل سمر إَم٣مٞم٥م َمٕمٛمامً  )ٓ سمزال أَمتل ص٣محل٣مً  :ووم٣مل "(وسمٟمويؾ اجل٣مهٙمكم ،كمْمٙماظمٌ

)اخلٝمؾ َمٔمٗمقد زمٛمقاصٝمٜم٣م اخلغم إلم  :ئ٥م ٓ جتد همٝمٜم٣م راضمٙم٥م( ووم٣ملزمؾ َم١م)ايمٛم٣مس ىم :ووم٣مل (َمٕمرَم٣مً 

 .(يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 ،هم٣مؽمٗمٜمؿ)إذا ؽم٣مد ايمٗمٌٝمؾ  :وم٣مل وَمـ ضمدي٧م فمٌد اهلل زمـ اظم٣ٌمرك يرهمٔمف إلم ايمٛمٌل 

ٌالء( ووم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة ذه همٙمٝمٛمتٓمرايم ىمرم ايمرصمؾ اسمٗم٣مءَ وأُ  ،هلؿوىم٣من زفمٝمؿ ايمٗمقم أرذ

ٕمّم٣مء هل احل٣ميمٗم٥م ضم٣ميمٗم٥م وايمٌ .احلًد وايمٌٕمّم٣مء :)دب إيمٝم٘مؿ داء إَمؿ َمـ ومٌٙم٘مؿ وايمًالم

إٓ أٞمٌئ٘مؿ زمٟمَمر إذا  .وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده ٓ سم٠مَمٛمقن ضمتك حت٣مزمقا ،ضم٣ميمٗم٥م ايمُمٔمرايمديـ ٓ 

)إي٣مىمؿ واجلٙمقس فمعم  :ووم٣مل (.. أهمُمقا ايمًالم وصٙمقا إرضم٣مم؟.ٚمقه حت٣مزمٌتؿهمٔمٙمت

إذى، ورد  نمض ايمٌٌم وىمػ :فمْمقا ايمْمريؼ ضمٗمٜم٣مايمْمروم٣مت هم١من أزمٝمتؿ إٓ اظمج٣ميمس همٟم

، وي٘مره يم٘مؿ إن اهلل يرى يم٘مؿ شمالشم٣مً ) :ووم٣مل (،ايمًالم وإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر

وٓ سمٖمرومقا  وأن سمٔمتِمٚمقا زمحٌٙمف مجٝمٔم٣مً  ، سمممىمقا زمف ؾمٝمئ٣مً يرى يم٘مؿ أن سمٔمٌدوه وٓ :شمالشم٣مً 

 ،وإو٣مفم٥م اظم٣مل( ،وىمثرة ايم٠ًمال ،وي٘مره يم٘مؿ ومٝمؾ ووم٣مل<وأن سمٛم٣مصحقا َمـ وٓه اهلل أَمرىمؿ

صمقف ازمـ آدم إٓ  وٓ يٚمأل زمتٕمك شم٣ميمث٣مً ٓيمق ىم٣من ٓزمـ آدم وادي٣من َمـ َم٣مل ) :ووم٣مل 

 .(ويتقب اهلل فمعم َمـ سم٣مب ،ايمؼماب

أو يم٦ًٌم همٟمزمٙمٝم٦م أو  ،َم٣م أىمٙم٦م همٟمهمٛمٝم٦م ؽوإٞمام يمؽ َمـ َم٣ميم ،َم٣مرم َم٣مرم :مازمـ آد يٗمقل) :ووم٣مل

أوص٣مين ريب زمتًع ) :وم٣مل رؽمقل اهلل  :وم٣ملريض اهلل فمٛمف  وفمـ احلًـ ،سمِمدوم٦م همٟمزمٗمٝم٦م(

يمٗمِمد دم ايمٕمٛمك زم٣مو وايمٕمّم٤م ٣موزم٣ميمٔمدل دم ايمرو ،أوص٣مين زم٣مإلطمالص دم ايمن وايمٔمالٞمٝم٥م

ن صٚمتل وأن ي٘مق ،وأصؾ َمـ ومْمٔمٛمل ،ْمل َمـ ضمرَمٛملوأفم ،فمٚمـ ـمٙمٚمٛمل وأن أفمٖمق ،وايمٖمٗمر

 :ووم٣مل (دوا ايمٔمٙمؿ زم٣ميم٘مت٣مب)ومٝم :ووم٣مل فمٙمٝمف ايمًالم (،فمػماً  يوٞمٓمر ،وٞمْمٗمل ذىمراً  ،هم٘مراً 

يمٝمس َمـ أطمالق اظم٠مَمـ ) :ووم٣مل (وزمئ٦ًم ايمٖم٣مؿمٚم٥م ،همٛمٔمٚم٦م اظمروع ،َم٣مرةؽمتحرصقن فمعم اإل)
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 ،وايمرهم٧م دم ايمِمٝم٣مم ، ايمِمالةإن اهلل ىمره يم٘مؿ ايمٔم٧ٌم دم) :ووم٣مل  (اظمٙمؼ إٓ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ

 .(وايمّمحؽ فمٛمد ايمٗمٌقر

 هم٣ميم٘مالم ايمٛمٌقي (:اإلزمالغ أو ايمتٌٙمٝمغ) -54

ايمِمٛم٣مفم٥م ايمٙمٕمقي٥م َمًدد ايمٙمٖمظ حم٘مؿ ايمقوع صمزل ايمؼمىمٝم٤م َمتٛم٣مؽم٤م إصمزاء  :َمـ صمٜم٥م -أ

دم ايمتٟميمٝمػ  فٙم٥م زمكم ايمٙمٖمظ وَمٔمٛم٣مه وايمٙمٖمظ وضزمواوح ايمِم ،همخؿ اجلٚمٙم٥م ،دم سمٟميمٝمػ ايم٘مٙمامت

وٓ  ،وٓ يمٖمٓم٥م َمًتدفم٣مة ظمٔمٛم٣مه٣م أو َمًت٘مره٥م فمٙمٝمف ،َمّمْمرزم٣مً  ؿ ٓ سمرى همٝمف ضمرهم٣مً شم ،وايمٛمًؼ

 .ظمنة دم آؽمتٔمامل ىمٙمٚم٥م نمغمه٣م أسمؿ َمٛمٜم٣م أداء ظمٔمٛمك وسمٟمسمٝم٣مً 

ـم٣مهر  ،واوح ايمتٖمٔمٝمؾ ، اجلٚمٙم٥مزمكمِّ  ،ضمًـ اظمٔمرض وَمـ صمٜم٥م ايمِمٛم٣مفم٥م ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م -ب

نمري٤م  ،زمديع اإلؾم٣مرة ،يٖمفواؽمع احلٙمٝم٥م دم سمٌم ،َمتٚم٘مـ اظمٔمٛمك ،صمٝمد ايمرصػ ،احلدود

َمـ  (احل٘مٚم٥مايمٙمٕم٥م وايمٌٝم٣من و)هذه اجلٜم٣مت ايمثالث  ومد ؽمٙمٚم٦م يمف ، وٞم٣مصع ايمٌٝم٣من ،ايمٙمٚمح٥م

وومقيمف دم  (أن محل ايمقؿمٝمس) :وومقيمف دم صٖم٥م احلرب يقم ضمٛمكم (ٞمٖمفأَم٣مت ضمتػ ) :ٞمحق ومقيمف

ٛمٖمرد )ضمتك سم :وىمٗمقيمف (زمٔمث٦م دم ٞمٖمس ايم٣ًمفم٥م) :وومقيمف (هدٞم٥م فمعم دطمـ)ضمدي٧م ايمٖمتٛم٥م: 

 (فمٙمٝمؽ كٓ سمقك همٝمقىم: )وومقيمف (اؾمٖمٔمقا سم٠مصمروا): وومقيمف (زم٣ميمٗمقارير رهمٗم٣مً ) :وومقيمف (ؽم٣ميمٖمتل

 .يمخإ.. .("ٓ يٙمدغ اظم٠مَمـ َمـ صمحر واضمد َمرسمكم ) :وومقيمف

 يمٝم٦ًم دم ىمت٣مب اهلل وَم٣م ىم٣من َمـ ذط يمٝمس دم َم٣م زم٣مل أومقام يُمؼمؿمقن ذوؿم٣مً ) :وىمٗمقيمف

وذط اهلل أوشمؼ وإٞمام ايمقٓء ظمـ أفمتؼ(  ،ء اهلل ضمؼومّم٣م ،ئ٥م ذطىمت٣مب اهلل همٜمق زم٣مؿمؾ وإن ىم٣من َم

وىمره يم٘مؿ ومٝمؾ  ،وه٣مت وَمٛمٔم٣مً  ،ووأد ايمٌٛم٣مت ،)إن اهلل ضمرم فمٙمٝم٘مؿ فمٗمقق إَمٜم٣مت :أو ومقيمف

َمـ إَمقر أو َمقوقع  . وضمكم ىم٣مٞم٦م َمٜمٚم٥م اإلزمالغ دم أَمر(وإو٣مفم٥م اظم٣مل ،ووم٣مل وىمثرة ايم٠ًمال

 يْمٝمؾ دم طمْمٌف -ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمًالم ٗمد ىم٣من هم ،َمـ اظمقاوٝمع ٓ سمتؿ إٓ زم٣مإلؿم٣ميم٥م واإلؽمٜم٣مب

 .فمعم ضمد ؽمقاءوأضم٣مديثف 

ٓ إن ايمدٞمٝم٣م طمية ضمٙمقة أٓ أ) :ن ايمٛمٌل طمْم٤م زمٔمد ايمٔمٌم همٗم٣ملأ يروى أزمق ؽمٔمٝمد اخلدر

 واسمٗمقا ايمٛم٣ًمء أٓ ٓ يٚمٛمٔمـ رصمالً  ،هم٣مسمٗمقا ايمدٞمٝم٣م ،وإن اهلل َمًتخٙمٖم٘مؿ همٝمٜم٣م همٛم٣مـمر ىمٝمػ سمٔمٚمٙمقن

ومل يزل خيْم٤م ضمتك مل يٌؼ َمـ ايمُمٚمس إٓ  :ا فمٙمٚمف( وم٣مل أزمق ؽمٔمٝمدخم٣مهم٥م ايمٛم٣مس أن يٗمقل احلؼ إذ

إٞمف مل يٌؼ َمـ ايمدٞمٝم٣م همٝمام َم٢م إٓ ىمام زمٗمل َمـ يقَم٘مؿ هذا همٝمام ) :محرة فمعم أؿمراف ايمًٔمػ همٗم٣مل
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وزم٤ًٌم هذه  .خلْم٥ٌموأَمره زم١مؿم٣ميم٥م ايمِمالة وومٌم ا ،هذا َمع ضمرص ايمٛمٌل فمعم اإلجي٣مز (.َم٢م

 :ايمًٚم٥م ايمرئٝم٥ًم

 <ٛمٌل فمٙمٝمف ايمًالم َمـ اظمج٣مز اظمٔمٗمد وَمـ ضوب اإلضم٣ميم٥م وهمٛمقن ايمِمٛمٔم٥مطمٙمق ىمالم ايم -55

 .سمٙمتئؿ َمع رؽم٣ميم٥م اإلزمداع جلٚمٝمع ايمٛم٣مس ٓ ٕن هذه اظمج٣مزات وايمٖمٛمقن اظمِمٛمقفم٥م

وأي رء ىم٣مظمثؾ يٗمرب ايمِمقر  ،يدم ايم٘مالم ايمٛمٌق "ل وآؽمتٔم٣مرات إَمث٣م "ىمثرة  -56

 .واحلٗم٣مئؼ ٕذه٣من اظمدفمقيـ واظم٘مٙمٖمكم

 ،زمؾ اصمتامع ايمٔمٙمقم ايمقاهمٝم٥م دم زمّمع ىمٙمامت ،تامع اظمٔم٣مين ايم٘م٣ٌمر دم ايم٘مٙمامت ايمٗمِم٣مراصم -57

 ،شمؿ ايمِم٣محلقن ،)أؾمد ايمٛم٣مس زمالء إٞمٌٝم٣مء (فمٙمٝم٘مؿ يقلم ن)وأفمْمٝم٦م صمقاَمع ايم٘مٙمؿ()ىمام سم٘مقٞمق

ايمديـ ، فمـ رفمٝمتفىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َم٠ًمول ) :ومقيمف ايمٛمٌل  شمؿ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ( وَمـ زمالنم٥م

 ،٣مرهٖم٦م اجلٛم٥م زم٣مظم٘مضم، ضمٌؽ ايمًمء ئمٚمل ويِمؿ، ٓ يريٌؽ ٣مإلم َم ؽيريٌ دع َم٣م، ٥محٝمِمٛمايم

، َمـ ضمًـ إؽمالم اظمرء سمرىمف َم٣م ٓ ئمٛمٝمف، اظمًٙمٚمقن فمعم ذوؿمٜمؿ، وضمٖم٦م ايمٛم٣مر زم٣ميمُمٜمقات

 .(زمٕمغمه ،ايمًٔمٝمد َمـ وفمظ ،ايمِمػم فمٛمد ايمِمدَم٥م إولم

 <ـ ضمدود ايمزَم٣منأطمرصمتف َمو "ايمٔمٌمي٥م  "٥م زمْم٣مزمع يؿمٌٔم٦م ؽمٚم٥م اإلزمالغ ايمٌالنم٥م ايمٛمٌق وومد

إؽمٙمقب ايمذي خيرج َمـ ايمٖمْمرة اظمًتٗمٝمٚم٥م  "وٕن  ،ٕن رؽم٣ميم٥م ايمٛمٌل ٓ سمٛمتٜمل زم٣مٞمتٜم٣مء ايمزَم٣من

 .ىمؾ ايمٔمِمقر هق أؽمٙمقب
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اخلبِظ

 ٌْظ ثشبهش اٌنيب زلّذ 

 /نيب هٓ لٌي اٌشوشٌرنضه ا ,1

واخلػم دم ذيمؽ َم٘مُمقف َمتٓم٣مهر  ،همٜمق ٓ يٛمٌٕمل يمف ،فمـ ومقل ايمُمٔمر وآهتامم زمف سمٛمزه ايمٛمٌل 

إن هق إٓ ذىمر  ،وَم٣م فمٙمٚمٛم٣مه ايمُمٔمر وَم٣م يٛمٌٕمل يمف» :وومد وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ،وايمرواي٣مت صحٝمح٥م َمتقاسمرة

زمؾ  ،َمٛمف إلم إوم٣مَم٥م وزن ايمُمٔمر إذا هق متثؾ زمٝمت٣مً  يدت٣من فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ٓ َيهم٘م شوومرآن َمٌكم

 فمرزمٝم٣مً ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس دم ىمؾ ضم٣مٓسمف  ٥ميمٌتا َمع أن ذيمؽ ٓ ئمرض .ٌٝم٦م َم٘مًقراً ي٘منه ويتٚمثؾ ايم

همال يٗمٝمؿ وزٞمف هلذه  ،تع اظمرء دم زمٝم٦م َمـ ايمُمٔمر يٛم٣ًمه أو يٛمًك ايم٘مٙمٚم٥م َمٛمفٔمهمٗمد يت ،ىم٣من أو أفمجٚمٝم٣مً 

 ،همام وزن ايمُمٔمر إٓ ٞمًؼ أيمٖم٣مـمف ،ويم٘مٛمف يٚمر دم أزمٝم٣مت ىمثغمة مم٣م يٖمٓمف أو مم٣م يًـ ومراءسمف ،ايمٔمٙم٥م

 .همٗمد أٞمُمد صحٝمح٣م ً وَمـ ومرأ صحٝمح٣مً  ،فمعم وصمٜمفهمٚمـ أداه٣م فمعم وصمٜمٜم٣م همٗمد أوم٣مَمف 

فمعم  سم٣مَم٣مً  مل ي٘مـ يٛمُمد زمٝمت٣مً  ،هم١مٞمف فمعم ىمقٞمف أهمِمح ايمٔمرب إمج٣مفم٣مً  ،وهذا طمالف اظمٟمشمقرفمٛمف 

مل يِمحح وزٞمف زمح٣مل َمـ  إن أيمٗمك ايمٌٝم٦م ىم٣مَمالً  ،إٞمام ىم٣من يٛمُمد ايمِمدر أو ايمٔمجز همح٤ًم ،وزٞمف

 .وأطمرصمف فمـ ايمُمٔمر همال يٙمتئؿ فمعم يم٣ًمٞمف ،إضمقال

 ،(ٓ ىمؾ رء َم٣م طمال اهلل زم٣مؿمؾأ :وهق ومقيمف)،اظمُمٜمقر يمٙمٌٝمدأٞمُمد َمرة صدر ايمٌٝم٦م 

 .شوىمؾ ٞمٔمٝمؿ ٓ حم٣ميم٥م زائؾ»ويم٘مٛمف ؽم٘م٦م فمـ فمجزه  ،همِمححف

 :وأٞمُمد ايمٌٝم٦م ايم٣ًمئر يمْمرهم٥م فمعم هذه ايمِمقرة

ــ٣مهالً  ــ٦م صم ــ٣م ىمٛم ــ٣مم َم ــؽ إي ــتٌدي يم  ؽم

 

 طمٌــــ٣مرويٟمسمٝمــــؽ )َمـــــ مل سمــــزود( زم٣مٕ 

 .شر َمـ مل سمزودطم٣ٌمويٟمسمٝمؽ زم٣مٕ» :وإٞمام هق 

 :وأٞمُمد زمٝم٦م ايمٔم٣ٌمس زمـ َمرادس همٗم٣مل

ـــــد ـــــ٤م ايمٔمٌٝم ـــــل َّن ـــــؾ َّنٌ  أجتٔم

 

ـــــــ٥م...  ـــــــرع( وفمٝمٝمٛم ـــــــكم )إوم  زم
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 وفمٌٝمد اؽمؿ همرس ايمٔم٣ٌمس

ومل  شزمكم إومرع وفمٝمٝمٛم٥م» :همٟمفم٣مده٣م فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم .زمكم فمٝمٝمٛم٥م وإومرع :همٗم٣مل ايمٛم٣مس

 .يًتٗمؿ يمف ايمقزن

 /شلب اسجتضه  ,2

٣م صح وزٞمف إٓ ضزم٣من َمـ ايمرصمز اظمٛمٜمقك )مم٣م ذه٤م شمٙمث٣مه وزمٗمل مم ومل جتر فمعم يم٣ًمٞمف 

همٝمتحد ايمٔمروض  ،صمٔمؾ ايمٌٝم٦م شمالشم٥م أصمزاء) واظمُمْمقر .ٓ يٚمتٛمع َمٛمٜمام رء فمعم أضمد ،(شمٙمثف

و)اجلزء إطمغم َمـ ايمُمْمر  وايميب( ومه٣م أطمػ أوزان ايمرصمزـ واظمُمْمقر أىمثر رصمز ايمٔمرب

أَم٣م إول اظمٛمٜمقك ىمٗمقيمف دم رواي٥م  ( يًٚمك ضزم٣مً وَمثٙمف َمـ ايمُمْمر ايمث٣مين ،ًٚمك فمروو٣مً إول يُ 

 :فمعم زمٕمٙم٥م زمٝمّم٣مء يقم أضمد ويٗمقل إٞمف رأى ايمٛمٌل  :ايمػماء

ـــــــــذب ـــــــــل ٓ ىم ـــــــــ٣م ايمٛمٌ  أٞم

 

 أٞمــــــ٣م ازمـــــــ فمٌــــــد اظمْمٙمــــــ٤م 

 :دَمٝم٦م أصٌٔمف همٗم٣مل ىمٗمقيمف دم رواي٥م صمٛمدب أٞمف  وايمث٣مين اظمُمْمقر 

 هـــــؾ أٞمـــــ٦م إٓ إصـــــٌع دَمٝمـــــ٦م 

 

ـــــــ٦م  ـــــــ٣م يمٗمٝم ـــــــٌٝمؾ اهلل َم  ودم ؽم

 /ثشوش يف ؤطٍو ٌْظ اٌشعض ,3 
ٕن ايمرصمز دم أصٙمف يمٝمس زمُمٔمر إٞمام هق وزن وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم  <وإٞمام اسمٖمؼ يمف ذيمؽ

وَمٛمٜمؿ َمـ  ،وهق مجٜمقرهؿ ،همٚمٛمٜمؿ َمـ جئمؾ ايمرصمز ؾمٔمراً  ،وآراؤهؿ دم سمٔمٙمٝمٙمف َمّمْمرزم٥م ،ذيمؽ

مل جئمؾ َمـ ايمُمٔمر إٓ أٞمف ىم٣من  ،وايمِمقاب أٞمف ضب َمـ ايمقزن ،يٛمٖمل أن ي٘مقن َمـ ايمُمٔمر

همجٔمٙمتف ايمٔم٣مدة  ،شمؿ أطمذ همٝمف ايمُمٔمراء زمٔمد ذيمؽ وأصمروه جمرى ايمٗمِمٝمد ،إصؾ دم اهتدائٜمؿ إيمٝمف

وهق  ،ايمرصمز( ىمٟموزان ايمًجع)وهذا ايمقزن  ،ضمٗمٝمٗمتف همٙمٝمس َمـ ايمُمٔمرو أَم٣م هق دم أصٙمف ،ؾمٔمراً 

وَمثؾ  ،يؼماصمزون زمف دم فمٚمٙمٜمؿ ودم يمٔمٌٜمؿ ودم ؽمقومٜمؿ ،يتٖمؼ يمٙمِمٌٝم٣من وايمّمٔمٖم٣مء َمـ ايمٔمرب

ضمتك إذا ص٣مروا إلم  ،همٗمد يتًؼ هلؿ ايمرصمز ايم٘مثغم فمٖمقًا نمغم جمٜمقد ،ٗم٣مل هلؿ ؾمٔمراءه٠مٓء ٓ ي

اؽمتٔماميمف دم و ،ومجع ايمٛمٖمس فمٙمٝمف ،وإٞمام صمٔمؾ ايمرصمز َمـ ايمُمٔمر سمت٣مزمع أزمٝم٣مسمف .ايمُمٔمر اٞمٗمْمٔمقا

 ،همٟمَم٣م ايمٌٝم٦م ايمقاضمد َمـ ايمُمٔمر ،وأٞمف إصؾ دم اهتدائٜمؿ إلم أوزان ايمُمٔمر ،وٞمحقه٣م اظمٖم٣مطمرات

 .ئٙمف ؾم٣مفمراً همال ئمد وم٣م
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 /األًصاْ فـشّخ يف اٌوشة ,4
 ،وهل دم ايمُمٔمر ،وهل دم ايمًجع ،همٜمل دم ايمرصمز ،يمٗمد ىم٣مٞم٦م إوزان همْمري٥م دم ايمٔمرب

أو متثؾ َمٛمف زمٟمىمثر َمـ ايمٌٝم٦م  ،اسمٖمؼ يمف دم ايمرصمز أىمثر َمـ زمٝم٦م واضمد ومل ئمٙمؿ أٞمف  ،مجٝمٔم٣مً 

 :ايمقاضمد ىمٌٝم٦م أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م

ـــــر مجـــــ٣م ـــــؿ سمٕمٖم ـــــر ايمٙمٜم  إن سمٕمٖم

 

ــــــــو  ــــــــؽ ٓ أظمَّ ــــــــد يم  ٣مأي فمٌ

 /اهلل روبىل ّإثَ ٌنجْو اٌشوش ,5 
شمؿ يٟميت زمٔمد  (،إن هق إٓ ذىمر وومرآن َمٌكم ،فوَم٣م فمٙمٚمٛم٣مه ايمُمٔمر وَم٣م يٛمٌٕمل يم) :ويمذا وم٣مل سمٔم٣ملم

همٝمٚمّمقن فمعم َم٣م ىم٣من َمـ أَمرهؿ دم  ،يٟمطمذون همٝمام أطمذ همٝمف ،ذيمؽ صمٙم٥م أصح٣مزمف وطمٙمٖم٣مئف

وهق أَمر َمتك  ،ؿم٣ٌمفمٜمؿ ويًتْمغم ذيمؽ دم ايمٛم٣مسويثٌتقن فمعم أطمالومٜمؿ وفمعم أصقل  ،اجل٣مهٙمٝم٥م

وَمتك اؽمتٌد مل سمٗمؿ َمٔمف يمإلؽمالم  ،وَمتك نمٙم٤م اؽمتٌد هبؿ ،وَمتك ٞمام نمٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ ،ٟم ٞمام همٝمٜمؿهتٝمَّ 

فمعم أن َمٛمع ايمُمٔمر إٞمام أطمذ زمف  (وأصمؾ َمًٚمك ويمقٓ ىمٙمٚم٥م ؽمٌٗم٦م َمـ رزمؽ يم٘م٣من يمزاَم٣مً )وم٣مئٚم٥م 

 ويمذا وم٣مل  ،َمٛمذ ٞمُمٟمسمف( : ُومل أهؿ زمًمء  ،ض إرم ايمُمٔمرزمٕمِّ إوشم٣من وُ  ّم٦م إرمَّ ٕمِّ ظم٣م ٞمُمٟمت زم

 .(شمؿ مل أفمد ،همٔمِمٚمٛمل اهلل َمٛمٜمام ،مم٣م ىم٣مٞم٦م اجل٣مهٙمٝم٥م سمٖمٔمٙمف إٓ َمرسمكم

ضمتك ٓ سمٛمزع زمف  ،فمـ ايمُمٔمر وومقيمف ن ذيمؽ سمٟمدي٤م َمـ اهلل أراد زمف حتقيؾ همْمرسمف أٓ صمرم و

 .(ٛمل ريب همٟمضمًـ سمٟمديٌلأدزم) :يمٗمقيمف فمٙمٝمف وايمًالم وٓ سمذه٤م دم أؽم٣ٌمزمف َمذه٣ٌمً  ،ايمٔم٣مدة َمٛمزفم٣مً 

 /حيت اٌشوش اٌنيب زلّذ  ,6
 ،ي٤م هذا ايمُمٔمر ويًتٛمُمده ،فمعم أٞمف همٝمام ىم٣من وراء فمٚمؾ ايمُمٔمر وسمٔم٣مؿمٝمف وإوم٣مَم٥م وزٞمف

ويمقٓ أن ذيمؽ ومد  ،ويٚمدضمف َمتك ىم٣من دم ضمٗمف ومل ئمدل زمف إلم واليم٥م أو َمٔمِمٝم٥م ،ويثٝم٤م فمٙمٝمف

روايتف و ايمرواة َمـ جئمؾ وىمده محؾ ايمُمٔمر وظم٣م وصمد دم ،ظم٣مسم٦م ايمرواي٥م زمٔمد اإلؽمالم ىم٣من َمٛمف 

وىمٟمٞمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ضمكم ؽمٚمع ايمُمٔمر وأشم٣مب  ،وسمٖمًغمه واؽمتخراج ايمُم٣مهد واظمثؾ َمٛمف

إن اهلل ومد ووع ) :وايمُم٣مهد ايمٗم٣مؿمع ومقيمف دم أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م ،فمٙمٝمف ورطمص همٝمف مل يرد إٓ هذا اظمٔمٛمك

 .اؽمتٟمٞمس ايمٔمٙمامء وجتردوا يمٙمرواي٥م ومتٙمٙمقا َمٛمٜم٣موزمٚمثؾ هذا ايمٗمقل  (فمٛم٣م آشم٣مَمٜم٣م دم ؾمٔمره٣م وروايتف

وىم٣من ذا يم٣ًمن  ،ويمٗمد ىم٣مٞم٦م ايم٣ًمزمٗم٥م دم ذيمؽ حل٣ًمن ريض اهلل فمٛمف ،رمحٜمؿ اهلل وأشم٣مهبؿ زمام صٛمٔمقا
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هم٘م٣من إذا  (ومؾ وروح ايمٗمدس َمٔمؽ) :وهق ايمذي وم٣مل يمف ايمٛمٌل  ،َم٣م ينه زمف َمٔمٗمقل َمـ َمٔمد

وإذا ووع َمٛمٜمؿ مل  ،جيد ؾمٔمراؤهؿ ٞمٖمٔم٣مً  وإذا َمًٜمؿ زم٣ميمي مل أرؽمؾ يم٣ًمٞمف مل جيدوا دهمٔم٣مً 

 :يًتْمٝمٔمقا ظم٣م وؤمف رهمٔم٣مً 

ـــدهؿ ـــ٣ٌمومقن زمٔم ـــ٣مس ؽم ـــ٣من دم ايمٛم  إن ىم

 

 هم٘مـــؾ ؽمـــٌؼ ٕدٞمـــك ؽمـــٌٗمٜمؿ سمٌــــــع  

 ٓ يرومـــع ايمٛمـــ٣مس َمـــ٣م أوهـــ٦م أىمٖمٜمـــؿ 

 

 فمٛمــد ايمــدهم٣مع، وٓ يقهــقن َمــ٣م رومٔمــقا 

 أىمــــرم زمٗمــــقم رؽمــــقل اهلل ؾمــــٝمٔمتٜمؿ 

 

 إذا سمٖمرومــــ٦م إهــــقاء وايمُمٝمــــــــع 

 
 ؤٔو شبهش/ ّذ اٌنيب زل ,7

ايمٛمٌل( أراد أن يٛمٖمل َم٣م اؽمتْم٣مع أٞمف ) أٞمف وومد ومٝمؾ دم سمٔمٙمٝمؾ فمدم ضم٤م ايمٛمٌل يمٗمقل ايمُمٔمر

وإن هتٚم٥م ايمُمٔمر  ،وأن ؽمقر ايمٗمرآن ومِم٣مئد َمرسمالت ىمام زفمؿ اظمممىمقن ،ؾم٣مفمر يٛمٓمؿ ايمٗمِمٝمد

ايمتل أحلٗمٜم٣م زمٔمّمٜمؿ زم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ مل سم٘مـ أىمثر َمـ سمٔمٌغم فمـ ايمٔمجز وايمًٗمقط أَم٣مم هذا 

وزمخ٣مص٥م اظمتٗمدَمكم همٝمٜمؿ زم٣ميمٔمٙمؿ زم٣ميمُمٔمر ورصمزه  -. وإٓ همٗمد أومروا .يمتحدي ايم٣ًمهمر زم٣ميمٗمرآنا

َم٣م  :. شمؿ إذا ٞمٓمرٞم٣م إلم اظمقوقع َمـ ايمْمرف اظمٗم٣مزمؾ.زمٟمن ايمٗمرآن يمٝمس زمُمٔمر -ىم٣ميمقيمٝمد ونمغمه 

. فمعم أن ..َمرؽمٙم٥م َمـ ايم٘مالم ٥مواخلروج زمف إلم َم٣م يُمٌف مجٙم ،ن يدل ىمن ايمٌٝم٦م َمـ ايمُمٔمرأفمًك 

إن دٓيم٥م هذا إَمر واوح٥م فمعم أن ص٣مضمٌف ٓ يريد أن يٛمُمد  ؟اً ثؾ زمف ؾم٣مفمر أو يمٝمس ؾم٣مفمراظمتٚم

 إيٗم٣مفمف و وزٞمف فمعم يم٣ًمٞمف همٜمق يٌتٔمد فمـ حلٛمف وٓ أن جيري -ٗمرأ ومراءة صحٝمح٥م أي ي -ايمُمٔمر 

٣موفمف إلم ايمُمٔمر إن ؾم٣مء . خي٣مف َمٛمف أن يرك همٝمف سمٙمؽ ايمٖمْمرة ايمٗمقي٥م ايمالومْم٥م ايمتل سمْم.فمعم ايمٛمٖمس

وايمرؽمقل يقَمئذ  ،ذا إيٗم٣مع رسمٝم٤م َمقزون اً ن يْم٣موفمٜم٣م إن أصمرى فمعم يم٣ًمٞمف ؾمٔمرأك هق وخيُم

وَم٣م فمٙمٚمٛم٣مه ايمُمٔمر ) :ن هذا ايمرؽمقل ايم٘مريؿٟميمٗمد وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ؾم :زمؽ َمرَّ أهمِمح ايمٔمرب ىمام 

إن طمروج ايمٛمٌل إلم ؽم٣مضم٥م ايمُمٔمر طمروج إلم َمذاه٤م ايمٔمرب دم ايمُمٔمر  (وَم٣م يٛمٌٕمل يمف

ٞمف نمغم هذا ٟمإن ؾم (،وَم٣م يٛمٌٕمل يمف)ق َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف دم ذيمؽ احلكم ٞمح . فمعم.وأنمراوٜمؿ همٝمف

. همٜمق .. ورؽم٣ميمتف ايمتل أفمد هل٣م أزمٔمد َمـ ضمدود ايمزَم٣من واظم٘م٣من.وهدهمف نمغم هذا اهلدف ،ايمُمٟمن

 .ٞمٌٝم٣مً  . رؽمقًٓ .. ويم٘مٛمف يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء.. ؾم٣مفمراً .يمٝمس يمٗمٌٝمٙم٥م َمـ وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اٌغبدط

 ٌٍشوش  ٔمذ اٌنيب

ضم٤ًم هدف ايمُمٔمر ونم٣ميتف وٞمٗمد ايمٛمٌل يمٙمُمٔمر أو َمقاومػ ؾمتك  َمـ ايمُمٔمر وومػ ايمٛمٌل 

يمٙمُمٔمر ديمٝمؾ  -  -يمٝمس دم فمدم إوم٣مَمتف هق  ،وضمثف فمٙمٝمف أو َمٛمٔمف ،ضم٘مٚمف فمٙمٝمف زم٣محلًـ وايمٗمٌح

يمُمٔمر ايمٛمٌل دم ا يزمد يمٙمقومقف فمعم رأوٓ ،رزم٣مين. َمٛمف إٞمام َمٛمع َمـ إوم٣مَمتف َٕمر .اظمدح وايمذم فمعم

 :لم َمقومٖمف َمـ ؾمٔمراء اظمًٙمٚمكم واظمممىمكمإيمرصمقع إلم أومقايمف همٝمف وَمـ ا

 ."إن َمـ ايمُمٔمر ضم٘مٚم٥م": وم٣مل ايمٛمٌل  -5

وإن َمـ ايمُمٔمر  وإن َمـ ايمٔمٙمؿ صمٜمالً  ،يمٌٝم٣من ؽمحراً إن َمـ ا: )ووم٣مل دم رواي٥م أطمرى -6

 َمْم٣مزمٗم٣مً  يمف ص٣مدوم٣مً ٣مإن وم ،إن َمـ ايمُمٔمر ضم٘مٚم٥م :واظمراد زمٗمقيمف (الً ٝمْ وإن َمـ ايمٗمقل فمَ  ،صضم٘مام

 .َمث٣مل واظمقافمظإىم٣ميمُمٔمر ايمذي يرد دم  ،يٚمٛمع َمـ ايمًٖمف أو ٞم٣مهمٔم٣مً  ،احلؼ

 ىم٣من أصح٣مب رؽمقل اهلل ": َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة وم٣مل يح ايمؼمَمذٝمصحدم  -7

 ."يتذاىمرون ايمُمٔمر وضمدي٧م اجل٣مهٙمٝم٥م فمٛمد رؽمقل اهلل همال يٛمٜم٣مهؿ ورزمام يٌتًؿ

 .ايمرواة يمذيمؽ حلٚمٙمف وروايتفهمتجرد ايمٔمٙمامء و ،وومد رطمص ايمٛمٌل ساضم٥م دم روايتف -8

ويٚمدضمف َمتك ىم٣من دم  ،ىم٣من يًتٛمُمد ايمُمٔمر ويثٝم٤م فمٙمٝمف ن ايمٛمٌل أيّم٣مف إلم ذيمؽ: 

 .أو مل يتج٣موز زمف ص٣مضمٌف إلم َمٔمِمٝم٥م أو صٙم٥م أو فمدوان ،ضمدود سمٙمؽ احل٘مٚم٥م

همٜمج٣م  ومقيمف أفمٓمؿ ايمٛم٣مس همري٥م رصمؾ ه٣مصمك رصمالً  -وومد روى فمٛمف دم ضمدي٧م ازمـ َم٣مصمف  -9

 .ايمٗمٌٝمٙم٥م زمٟمهه٣م

ايمتل  "ايمٛمٌقة  "هق َمٗمٝم٣مس  ،هٛم٣م وهٛم٣مك -  -ٞمٗمد ايمُمٔمر فمٛمد ايمٛمٌل  إن َمٗمٝم٣مس -:

 :وَمـ هٛم٣م صم٣مء ايمتٖمّمٝمؾ َمـ ومقيمف ،يتٖم٣موؾ فمٛمده٣م ايم٘مالم زمٚمقازيـ ايمٖمّمٝمٙم٥م واخلغم وايمِمدق

 .طمال اهلل زم٣مؿمؾ أٓ ىمؾ رء َم٣م :أصدق ىمٙمٚم٥م وم٣مهل٣م يمٌٝمد
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ويتِمدون يم٘مٝمد  ،ايمدفمقة ويداهمٔمقن فمـ ،ىم٣من يمف ؾمٔمراء يٛم٣مهمحقن فمٛمف ن ايمٛمٌل إ -;

فمٌداهلل  :. وأطم٣ٌمر ؾمٔمراء ايمٛمٌل ايمثالشم٥م اظمُمٜمقريـ.ايم٘م٣مئديـ واظمتٖم٣مطمريـ َمـ ؾمٔمراء اظمممىمكم

 .َمٔمروهم٥م دم ىمت٤م إدب ،وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ،وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ،زمـ رواضم٥م

أٞمف ؽمٚمع  زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف روى ايمٌخ٣مري فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م :ودم ىمت٤م احلدي٧م ->

 ي٣م أزم٣م هريرة ٞمُمدسمؽ اهلل هؾ ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل  :تُمٜمد أزم٣م هريرة همٝمٗمقلزمـ شم٣مزم٦م يًضم٣ًمن 

 ،ٞمٔمؿ :وم٣مل أزمق هريرة ؟ايمٙمٜمؿ أيده زمروح ايمٗمدس( ،ضم٣ًمن أصم٤م فمـ رؽمقل اهلل )ي٣م :يٗمقل

 ..(وصمػميؾ َمٔمؽ -ه٣مصمٜمؿ  :أو وم٣مل -)اهجٜمؿ  :حل٣ًمنوم٣مل  ن ايمٛمٌل أ وروي أيّم٣مً 

 ،احلٗمٝمٗمل يمٙمٛمٌل َمـ ايمُمٔمر "اظمقومػ  "ل فمعم وإذا ىم٣من اخت٣مذ ايمٛمٌل هل٠مٓء ايمُمٔمراء يد -=

 -  -هم١من مم٣م جتدر اإلؾم٣مرة إيمٝمف أن جم٣مراة ؾمٔمرائف  ،فمـ ايمدفمقة وأٞمف رنم٤م همٝمف َمٛم٣مهمح٣مً 

هم١من  ،ن سمٖمٜمؿ دم وقء ايميورة ودم ضمدود اظمٔم٣مَمٙم٥م زم٣مظمثؾ٤م أاظمممىمكم دم اظمٖم٣مطمرة واهلج٣مء جي

إن اهلل سمٔم٣ملم ومد أذه٤م فمٛم٘مؿ ٞمخقة ) :لوومد وم٣م ،رؽمقل اهلل مل ئٌم٧م يمٙمٜمج٣مء ومل ي٠مَمـ زم٣ميمٖمخر

 .(اجل٣مهٙمٝم٥م وسمٔم٣مـمٚمٜم٣م زم٣مٔزم٣مء

هج٣م رهط ": وم٣مل -ونمغمه  -صم٣مء دم احلدي٧م ايمِمحٝمح َمـ ضمدي٧م حمٚمد زمـ ؽمغميـ  -54

همٝمٜمجق ه٠مٓء  رؽمقل اهلل أٓ سمٟمَمر فمٙمٝم٣مً  ي٣م :وأصح٣مزمف همٗم٣مل اظمٜم٣مصمرون َمـ اظمممىمكم ايمٛمٌل 

أرادٞم٣م  :همٗم٣ميم٦م إٞمِم٣مر ،ن يٛمٌموا زمٟميمًٛمتٜمؿأَيؿ أضمؼ ايمٗمقم ايمذيـ ٞمٔمروا زمٟميد إن :ايمٗمقم همٗم٣مل

 ن رم زمٚمٗمقرم َم٣مأل اهلل وايمذي زمٔمثؽ زم٣محلؼ َم٣م أضم٤م رؽمق ومٌؾ همٗم٣مل ي٣مٟمواهلل همٟمرؽمٙمقا إلم ضم٣ًمن هم

 ."زمكم صٛمٔم٣مء وزمٌمى

ظم٣م هج٣مٞم٣م اظمممىمقن وم٣مل يمٛم٣م  :دم ضمدي٧م آطمر أطمرصمف ايمْمػماين فمـ فمامر زمـ ي٣مه وم٣مل -55

 ..ىمام يٗمقيمقن يم٘مؿ ومقيمقا هلؿ :رؽمقل اهلل 

. .٣م صم٣مء وهمد زمٛمل متٝمؿ زمُم٣مفمرهؿ إومرع زمـ ضم٣مزمس وطمْمٝمٌٜمؿ فمْم٣مرد زمـ ضم٣مصم٤مظمو -56

حمٚمد اطمرج إيمٝمٛم٣م ٞمٖم٣مطمرك وٞمُم٣مفمرك هم١من َمدضمٛم٣م زيـ وذَمٛم٣م  ي٣م :وٞم٣مدوا ايمٛمٌل َمـ وراء احلجرات

ة يريدون اظمٖم٣مطمر ،ؾمكم رَم٣مهؿ ايمٛمٌل زمٚمثؾ طمْمٝمٌف شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس زمـ ؾمامس أو زمقاضمد َمـ ؾمٔمرائف

واظمُم٣مفمرة همٝمٕمٙمٌقن ويٛمتٌمون إَّن٣م ضم٣ميم٥م َمـ ضم٣مٓت ايمدهم٣مع إن ؾمئ٦م أن سمًٚمٝمٜم٣م وَمقومػ َمـ 

 .وىم٣من ٓزمد أن يتٛمزه فمٛمٜم٣م ايمٛمٌل  ،اؽمتْم٣ميم٥م ىم٣من ٓزمد هل٣م أن سمٗمٚمعَمقاومػ ايمرد فمعم 
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ىمام ىمره  :ؾمٔمر ايمٔمدوان وايمٔمِمٌٝم٥م وؾمٔمر اظمجقن وايمٖمًؼ زم٣ميمْمٌع ىمره ايمٛمٌل  -57

همٗم٣مل فمٙمٝمف وايمِمالة  ،ِمده فمـ واصمٌف دم ايمديـ وإهة واظمجتٚمعاؾمتٕم٣مل اظمرء زم٣ميمُمٔمر ضمتك ي

 .(يريف طمغم َمـ أن يٚمتٙمئ ؾمٔمراً  يمئـ يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ومٝمح٣مً )وايمًالم 

زم٣مب َم٣م ي٘مره أن ي٘مقن ايمٕم٣ميم٤م  :وومد أورد ايمٌخ٣مري احلدي٧م حت٦م هذا ايمٔمٛمقان ايمدومٝمؼ -58

ٕن اظمراد زمف  <ودم هذا ايمٗمقل جم٣مز ،فمعم اإلٞم٣ًمن ايمُمٔمر ضمتك يِمده فمـ ذىمر اهلل وايمٔمٙمؿ وايمٗمرآن

ايمٛمٜمل فمـ أن ي٘مقن ضمٖمظ ايمُمٔمر أنمٙم٤م فمعم ومٙم٤م اإلٞم٣ًمن همٝمُمٕمٙمف فمـ ضمٖمظ ايمٗمرآن وفمٙمقم 

وأىمثر طمقاؿمره همُمٌٜمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم  ،أضمي ضمقاضه -ايمُمٔمر  -ايمديـ ضمتك ي٘مقن 

 ، َمٔمف َمذه٤موٓ ،همال ي٘مقن يمٕمغمه همٝمف َمممب ،زم٣مإلٞم٣مء ايمذي يٚمتٙمئ زمٛمقع َمـ أٞمقاع اظم٣مئٔم٣مت

 ...جل زمف ايمٛمٌل ويدطمؾ دم ذيمؽ ايمُمٔمر ايمذي هُ 

 :يٚمثؾ ايمممع ايمٔمٚمقم يمٗمقيمف سمٔم٣ملم هذا احلدي٧م ومجٙم٥م اظمقومػ ايم٣ًمزمؼ يمٙمٛمٌل فمٙمٝمف ايمًالم

إٓ  .ٓ يٖمٔمٙمقن يٗمقيمقن َم٣مَّنؿ وأ .َيٝمٚمقن َّنؿ دم ىمؾ وادأمل سمر أ .وايمُمٔمراء يتٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون)

وا َمـ زمٔمد َم٣م ـمٙمٚمقا وؽمٝمٔمٙمؿ ايمذيـ ـمٙمٚمقا أي َمٛمٗمٙم٤م َمٛمقا وفمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣مت واٞمتٌمآايمذيـ 

 .َمـ ؽمقرة ايمُمٔمراء ;66 -669أي٣مت إطمغمة  (يٛمٗمٙمٌقن

دم ىمؾ يمٕمق خيقوقن ووم٣مل زمٔمض  :دم ىمؾ واد َيٝمٚمقن) :وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس دم سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم

ايمذي ٓ  وأَم٣م ايمُمٔمر ...إن اظمراد زم٣ميمُمٔمراء هٛم٣م ؾمٔمراء اظمممىمكم يتٌٔمٜمؿ ؽمٖمٜم٣مء ايمٛم٣مس اظمٖمنيـ:

ويمٝمس زمف  . طمغم... وايمُمٔمر ايمذي خيرج إلم ؽم٣مضم٥م آٞمتِم٣مف وايمٛمٌمة يمٙمحؼ.يمٕمق همٝمف وٓ زم٣مؿمؾ

 .زمٟمس

صم٣مء فمٌد  (وايمُمٔمراء يتٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون)ظم٣م ٞمزيم٦م  :َمـ ؿمريؼ َمرؽمٙمف وم٣مل ٥ٌمأطمرج ازمـ أيب ؾمٝم

 رؽمقل اهلل أٞمزل اهلل ي٣م :همٗم٣ميمقا ؟اهلل زمـ رواضم٥م وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وهؿ يٌ٘مقن

، (َمٛمقا وفمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣متآإٓ ايمذيـ )اومرؤوا َم٣م زمٔمده٣م  :همٗم٣مل ،هذه أي٥م وهق ئمٙمؿ أٞم٣م ؾمٔمراء

وايمُمٔمراء يتٌٔمٜمؿ ) :وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس دم ومقيمف سمٔم٣ملم ،أٞمتؿ (ـمٙمٚمقا واٞمتٌموا َمـ زمٔمد َم٣م)أٞمتؿ 

ـ إٓ ايمذي) :ذيمؽ واؽمتثٛمك همٗم٣ملإن اهلل سمٔم٣ملم ٞمًخ َمـ  :(َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن) :إلم ومقيمف (ايمٕم٣موون

 .إلم آطمر ايمًقرة َمٛمقاآ
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اٌغبثن

 اجملبصً خاٌزفشّك ثني احلمْم
 يف فيُ احلذّش اٌنجٌُ اٌششّف

وآؽمتٔم٣مرة  ،آؽمتٔم٣مرة وايم٘مٛم٣مي٥مو ،َم٣م يُمٚمؾ اظمج٣مز ايمٙمٕمقي وايمٔمٗمقم :اظمراد زم٣مظمج٣مز هٛم٣م -5

َمـ  غإصٙمٝم٥م واظمج٣مز أزمٙمأو اجلٚمٙم٥م فمـ دٓيمتٜم٣م اظمْم٣مزمٗم٥م  وىمؾ َم٣م خيرج َمـ ايمٙمٖمظ ،ايمتٚمثٝمٙمٝم٥م

 ىمام هق َمٗمرر دم فمٙمقم ايمٌالنم٥م. ،احلٗمٝمٗم٥م

 وايمرؽمقل ايم٘مريؿ أزمٙمغ َمـ ٞمْمؼ زم٣ميمّم٣مد ،وايمٔمرزمٝم٥م يمٕم٥م يمٙمٚمج٣مز همٝمٜم٣م ٞمِمٝم٤م َمقهمقر -6

اظمٔمػمة فمـ  ،همال فمج٤م أن ي٘مقن دم أضم٣مديثف ايم٘مثغم َمـ اظمج٣مزات ،ىمالَمف سمٛمزيؾ َمـ ايمتٛمزيؾو

 .اظمٗمِمقد زمٟمروع صقرة

وؽمٗمط اظمرء دم  ،وإٓ زيم٦م ايمٗمدم ،ظمج٣مز دم زمٔمض إضمٝم٣من ي٘مقن َمتٔمٝمٛم٣مً ومحؾ ايم٘مالم فمعم ا

 شيب أؿمقيم٘مـ يداً  أهفم٘مـ حلقوم٣مً »:يمٛم٣ًمئف َمـ أَمٜم٣مت اظم٠مَمٛمكم وضمكم وم٣مل ايمرؽمقل  .ايمٕمٙمط

أيتٜمـ  -ريض اهلل فمٛمٜمـ  -هم٘مـ يتْم٣مويمـ  :فم٣مئُم٥م ؿمقل ايمٝمد احلٗمٝمٗمل اظمٔمٜمقد وم٣ميم٦م محٙمٛمف فمعم

! وايمرؽمقل ؟يمٗمٝم٣مس أي إيدي أؿمقل (ومِم٥ٌم)دي٧م أَّنـ أطمذن ! زمؾ دم زمٔمض إضم٣م؟يداً  أؿمقل

هم٘م٣مٞم٦م أول  ،وهذا َم٣م صدومف ايمقاومع .وزمذل اظمٔمروف إٞمام ومِمد ؿمقل ايمٝمد دم اخلغم ،ؽمل يٗمِمد ذيم

 .سمٔمٚمؾ زمٝمده٣م وسمتِمدق ،ىم٣مٞم٦م اَمرأة صٛم٣مفم٣مً  ،زمف هل زيٛم٤م زمٛم٦م صمحش ٞم٣ًمئف حلقوم٣مً 

هم٣مٔن زم٣مذوهـ وازمتٕمقا َم٣م »أي٥م ظم٣م ٞمزيم٦م هذه  :روى ايمٌخ٣مري فمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ وم٣مل -7

شمؿ  ، يم٘مؿ اخلٝمط إزمٝمض َمـ اخلٝمط إؽمقد َمـ ايمٖمجركمىمت٤م اهلل يم٘مؿ وىمٙمقا واذزمقا ضمتك يتٌ

 ،زمٝمضأطمر أ، وأضمدمه٣م أؽمقد :فمٚمدت إلم فمٗم٣ميمكم (;>5 :ايمٌٗمرة) (٣مم إلم ايمٙمٝمؾأمتقا ايمِمٝم

 إزمٝمض َمـ إؽمقد ٙمام سمٌكم رمهم ،أٞمٓمر إيمٝمٜمام ٦موم٣مل: همجٔمٙموم٣مل: همجٔمٙمتٜمام حت٦م وؽم٣مديت 

إن » :همٗم٣مل ،همٟمطمػمسمف زم٣ميمذي صٛمٔم٦م وم٣مل ،نمدوت إلم رؽمقل اهلل همٙمام أصٌح٦م  ،٦م٘مًأَم

 .شإٞمام ذيمؽ زمٝم٣مض ايمٛمٜم٣مر َمـ ؽمقاد ايمٙمٝمؾ !وؽم٣مدك إذن يمٔمريض
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 سمٗمرزم٦م ػمزمُم إن سمٗمرب فمٌدي إرمَّ » :ظمٔمروفوَمثؾ ذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم دم احلدي٧م ايمٗمدد ا -8

همٗمد ؾمٕم٤م  شوإن أسم٣مين يٚمًم أسمٝمتف هرويم٥م ،رافم٣م سمٗمرزم٦م إيمٝمف زم٣مفم٣مً ذ وإن سمٗمرب إرمَّ  ،إيمٝمف ذرافم٣مً 

وهق  ،سمٔم٣ملمو وفمزوهؿ ذيمؽ إلم اهلل سم٣ٌمرك ،اظمٔمتزيم٥م فمعم أهؾ احلدي٧م زمروايتٜمؿ َمثؾ هذا ايمٛمص

وومد  .وهذا ٓ يٙمٝمؼ زم٘مامل إيمقهٝم٥م ،اهلرويم٥مو اظمًمو يقهؿ سمُمٌٝمٜمف سمٔم٣ملم زمخٙمٗمف دم ايمٗمرب اظم٣مدي

إن هذا متثٝمؾ وسمُمٌٝمف  :زمٗمقيمف شسمٟمويؾ خمتٙمػ احلدي٧م» :ـ ومتٝم٥ٌم دم ىمت٣مزمفرد فمعم ه٠مٓء اإلَم٣مم ازم

هم٘مٛمك فمـ ذيمؽ زم٣مظمًم  ،زم٣ميمْم٣مفم٥م أسمٝمتف زم٣ميمثقاب أهع َمـ إسمٝم٣مٞمف َمـ أسم٣مين َمنفم٣مً  :وإٞمام أراد

 .شواهلرويم٥م

 ،اؾمت٘م٦م ايمٛم٣مر إلم رهب٣م» :وم٣مل ،ودم ضمدي٧م ايمُمٝمخكم فمـ أيب هريرة فمـ ايمٛمٌل  -9

وٞمٖمس دم ايمِمٝمػ همٜمق أؾمد  ،همٟمذن هل٣م زمٛمٖمًكم ٞمٖمس دم ايمُمت٣مء !زمٔمّم٣مً  رب أىمؾ زمٔميض ي٣م :همٗم٣ميم٦م

 .شوأؾمد َم٣م جتدون َمـ ايمزَمٜمرير ،َم٣م جتدون َمـ احلر

 ،إن اهلل طمٙمؼ اخلٙمؼ»:وم٣مل ،وَمثؾ ذيمؽ ضمدي٧م أيب هريرة دم ايمِمحٝمحكم فمـ ايمٛمٌل  -:

أَم٣م سمروكم  .ٞمٔمؿ :وم٣مل !ايمٗمْمٝمٔم٥مَمـ  زمَؽ  ذهذا َمٗم٣مم ايمٔم٣مئ :وم٣مل ايمرضمؿ ،ضمتك إذا همرغ َمـ طمٙمٗمف

 ؟أومْمع َمـ ومْمٔمؽ، وأن أصؾ َمـ أوصٙمؽ

همٜمؾ فمًٝمتؿ إن )إن ؾمئتؿ وا ؤهم٣مومر :اهلل  وم٣مل رؽمقل .همٜمق يمؽ :وم٣مل .رب زمعم ي٣م :وم٣ميم٦م

..( همٜمؾ ىمالم ايمرضمؿ ـــ وهل ايمٗمرازم٥م ــــ .ٖمًدوا دم إرض وسمٗمْمٔمقا أرضم٣مَم٘مؿسمقيمٝمتؿ أن سم

محؾ احلدي٧م فمعم   فمٝم٣مو٣مً يضويم٘مـ ايمٗم٣م ،اطمتٙمػ ايممماح ؟ج٣مزاظم فمعم احلٗمٝمٗم٥م أم فمعم هٛم٣م

 ،( أي٥ميمق أٞمزيمٛم٣م هذا ايمٗمرآن فمعم صمٌؾ يمرأيتف طم٣مؾمٔم٣مً ) :وَمثٙمف أٞمف َمـ زم٣مب ضب اظمثؾو ،اظمج٣مز

طم٣ٌمر زمتٟمىمٝمد أَمر صٙم٥م همٚمٗمِمقد هذا ايم٘مالم اإل (وسمٙمؽ إَمث٣مل ٞميهب٣م يمٙمٛم٣مس)ودم آطمره٣م 

إذا ىم٣من ىمذيمؽ همج٣مره ، ويتفأٞمف سمٔم٣ملم أٞمزهل٣م َمٛمزيم٥م َمـ اؽمتج٣مر زمف همٟمصم٣مره همٟمدطمٙمف دم مح٣م، وايمرضمؿ

 .اهلل نمغم خمذول

وإن َمـ يْمٙمٌف اهلل زمًمء َمـ  ،َمـ صعم ايمِمٌح همٜمق دم ذَم٥م اهلل» :اهلل  رؽمقل وومد وم٣مل -;

 .أطمرصمف َمًٙمؿ شايمٛم٣مر ذَمتف يدرىمف شمؿ ي٘مٌف فمعم وصمٜمف دم

فمعم أن  ،ٓ يّمٝمؼ ايمديـ زمف ذرفم٣مً  ،زمحٚمؾ احلدي٧م فمعم اظمج٣مز ،هذا ايمٙمقن َمـ ايمتٟمويؾ ->

اخلروج َمـ احلٗمٝمٗم٥م ، وَمقصم٤م يمٙمتٟمويؾ ٥مأن ي٘مقن شمٚمو نمغم َمت٘مٙمػ وٓ َمتٔمًػ َمٗمٌقًٓ  ي٘مقن
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ىمام أن محؾ ايم٘مالم فمعم  ،َمرهمقض تٔمًػايمتٟمويؾ اظم، وهم٣ميمتٟمويؾ زمٕمغم َمًقغ َمرهمقض ،إلم اظمج٣مز

وومد  .َمع وصمقد اظم٣مٞمع ايمٔمٗمقم أو ايمممفمل أو ايمٔمٚمقم أو ايمقاومٔمل ـــ َمرهمقض أيّم٣مً  ،احلٗمٝمٗم٥م

ايمذيـ فمٙمٚمٜمؿ اإلؽمالم أن ٓ  ،ء إلم اظمج٣مز هٛم٣م زم٣مب همتٛم٥م يمٙمٔمٗمٙمٝمكم َمـ ايمٛم٣مسي٘مقن رهمض ايمٙمجق

 .سمٔم٣مرض زمكم صحٝمح اظمٛمٗمقل وسيح اظمٔمٗمقل

وم٣مل  :ويمٛمٗمرأ هذا احلدي٧م ايمذي رواه ايمُمٝمخ٣من فمـ ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل -=

 ،صملء زم٣مظمقت ،أهؾ ايمٛم٣مر إلم ايمٛم٣مر، وإذا ص٣مر أهؾ اجلٛم٥م إلم اجلٛم٥م» :رؽمقل اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

ي٣م أهؾ ايمٛم٣مر ٓ  ،ٓ َمقت ،ي٣م أهؾ اجلٛم٥م :َمٛم٣مد يشمؿ يٛم٣مد !شمؿ يذزمح ،ايمٛم٣مرو ضمتك جئمؾ زمكم اجلٛم٥م

دم ضمدي٧م و شإلم ضمزَّنؿ ويزداد أهؾ ايمٛم٣مر ضمزٞم٣مً  ،إلم همرضمٜمؿ همٝمزداد أهؾ اجلٛم٥م همرضم٣مً  ،َمقت

َمـ هذا ي٠مسمك زم٣مظمقت ىمٜمٝمئ٥م ىمٌش أَمٙمح( سمرى َم٣مذا يٖمٜمؿ » :نمغممه٣مو أيب ؽمٔمٝمد فمٛمد ايمُمٝمخكم

يمٗمد وومػ فمٛمده ايمٗم٣ميض أزمق زم٘مر زمـ  ؟أو يٚمقت اظمقت ؟وىمٝمػ يذزمح اظمقت ؟احلدي٧م

 ،ٕن اظمقت فمرض .يم٘مقٞمف خي٣ميمػ سيح ايمٔمٗمؾ ،اؽمتُم٘مؾ هذا احلدي٧م :وم٣مل، وايمٔمريب

 .دهمٔمتفو همٟمٞم٘مرت ؿم٣مئٖم٥م صح٥م احلدي٧م :وم٣مل ؟؟هم٘مٝمػ يذزمح ،وايمٔمرض ٓ يٛمٗمٙم٤م صمًامً 

زمؾ ايمذزمح فمعم  :ووم٣ميم٦م ؿم٣مئٖم٥م .ٓ ذزمح هٛم٣مك ضمٗمٝمٗم٥مو ،هذا متثٝمؾ :سمٟمويمتف ؿم٣مئٖم٥م همٗم٣ميمقاو

اهلل َمـ إصم٣ًمد  ئٓ َم٣مٞمع أن يٛمُم :فمعم أن احل٣مهمظ وم٣مل ،اظمذزمقح َمتقرم اظمقت، وضمٗمٝمٗمتف

آل فمٚمران جتٝمئ٣من و إن ايمٌٗمرة» ىمام شم٦ٌم دم صحٝمح َمًٙمؿ دم ضمدي٧م ،جئمٙمٜم٣م َم٣مدة هل٣م أفمراو٣مً 

 .وٞمحق ذيمؽ َمـ إضم٣مدي٧م شىمٟمَّنام نمامَمت٣من

همٝمج٤م فمعم أهؾ  ،يٗمع دم أضم٣مدي٧م إضم٘م٣مم ،ز ىمام يٗمع دم أضم٣مدي٧م إطم٣ٌمراظمج٣مو -54

يٚم٘مٛمف  زم٣ميمٔمرزمٝم٥م فمٙمامً  ظمثؾ هذا اؾمؼمؿمقا دم اظمجتٜمد أن ي٘مقن فم٣مظم٣مً ، ووايمتٛمٌٝمف فمٙمٝمف ،ايمٖمٗمف ايمتٛمٌف يمف

إن ىم٣من ، وايمِمح٣مزم٥مو ىمام ىم٣من يٖمٜمٚمٜم٣م ايمٔمريب اخل٣ميمص دم فمٌم ايمٛمٌقة ،َمـ همٜمؿ دٓٓهت٣م اظمختٙمٖم٥م

 :وومد وم٣مل إفمرايب ،همٜم٣م زم٣ميمًٙمٝمٗم٥م وذاك ئمرهمٜم٣م زم٣ميمدراؽم٥مهذا ئمر

ــــ٣مٞمف ــــقك يمً ــــقي يٙم ــــ٦م زمٛمح  ويمً

 

ــــٙمٝمٗم  ـــــ ؽم ــــٟمفمرب لّ ويم٘م ــــقل هم  أوم

إن إنمالق زم٣مب اظمج٣مز دم  ،احلٗمٝمٗم٥م يقومع دم ىمثغم َمـ اخلْمٟمو إنمٖم٣مل ايمتٖمريؼ زمكم اظمج٣مزو -55 

ثٗمٖمكم اظمٔم٣مسيـ َمـ اظم يِمد ىمثغماً  ،ايمقومقف فمٛمد اظمٔمٛمك إصقم احلردم يمٙمٛمص، وهمٜمؿ إضم٣مدي٧م

زمؾ فمـ همٜمؿ اإلؽمالم وئمروٜمؿ يمالرسمٝم٣مب دم صحتف إذا أطمذوا ايم٘مالم فمعم  ،فمـ همٜمؿ ايمًٛم٥م
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َمٛمْمؼ  وٓ خيرصمقن زمف فمعم ،ويالئؿ شمٗم٣مهمتٜمؿ ،ـم٣مهره دم ضمكم جيدون دم اظمج٣مز َم٣م يُمٌع َّنٚمٜمؿ

 .ومقافمد ايمديـ وٓ ،ايمٙمٕم٥م

ىمٛم٦م » :يمقه فمـ ذيمؽ همٗم٣ملهمًٟم ،ٞمف يقَم٣مً ٘مل فمـ زمٔمض ايمِم٣محلكم أٞمف سمٟمطمر فمـ إطمقاوومد ضُم 

إٓ ومل يٖمٜمؿ إطمقاٞمف َمٛمف  !شأن اجلٛم٥م حت٦م أومدام إَمٜم٣متهمٗمد زمٙمٕمٛم٣م  ،أَمرغ طمدي دم ري٣مض اجلٛم٥م

 .اهلل سمٔم٣ملم وصمٛمتف زمذيمؽ َمثقزم٥م َمٌتٕمٝم٣مً  ،أٞمف ىم٣من دم طمدَم٥م أَمف

 ايمٛمٝمؾ وايمٖمرات ىمؾ َمـو صمٝمح٣منو ؽمٝمح٣من»وذىمر ازمـ ضمزم هٛم٣م احلدي٧م ايمِمحٝمح  -56

هذان احلديث٣من » :شمؿ وم٣مل ،شَمٛمػمي روو٥م َمـ ري٣مض اجلٛم٥مو زمكم زمٝمتل» ضمدي٧م، وشأَّن٣مر اجلٛم٥م

ٜمٌْم٥م َمـ أن هذه إَّن٣مر َم، واجلٛم٥م هؾ اجلٜمؾ َمـ أن ايمروو٥م َمٗمتْمٔم٥م َمـيمٝمس فمعم َم٣م يٓمٛمف أ

َمـ اجلٛم٥م إٞمام هق شمؿ ذىمر ازمـ ضمزم أن َمٔمٛمك ىمقن سمٙمؽ ايمروو٥م  .هذا زم٣مؿمؾ وىمذب .اجلٛم٥م

ىمام  ،يمػمىمتٜم٣م أوٝمٖم٦م إلم اجلٛم٥م أن سمٙمؽ إَّن٣مر. وٛم٥مايمِمالة همٝمٜم٣م سم٠مدي إلم اجلأن ، ويمٖمّمٙمٜم٣م

وىمام وم٣مل فمٙمٝمف  شاجلٛم٥م إَّن٣م َمـ دواب» :وىمام دم ايمّمٟمن ،هذا َمـ أي٣مم اجلٛم٥م :سمٗمقل دم ايمٝمقم ايمْمٝم٤م

. يٗمقل شإؽمقد َمـ اجلٛم٥ماحلجر »وَمثؾ ذيمؽ احلدي٧م  .شإن اجلٛم٥م حت٦م ـمالل ايمًٝمقف» :ايمًالم

 ،إطمراصمٜم٣م فمـ ـمقاهره٣مو ايمٛمِمقص فم٣مَم٥م ـٕضم٣مدي٧م وازمـ ضمزم دم هذه إطم٣ٌمر: وإن سمٟمويؾ ا

َم٣م  وىمثغماً  .ٓ يٛمٌٕمل يمٙمٔم٣ممل اظمًٙمؿ ويمقصمف إٓ َٕمر يٗمتيض ذيمؽ َمـ ايمٔمٗمؾ أو ايمٛمٗمؾ ،زم٣مب طمْمر

 .شمؿ يٓمٜمر يمٙم٣ٌمضم٧م فم٘مس ذيمؽ ،سم٠مول إضم٣مدي٧م ذاسمٝم٥م أو آٞمٝم٥م أو َمقؤمٝم٥م
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌفظً اٌضبِٓ

 ادلضً يف احلذّش اٌششّف

 /ضً يف احلذّش اٌششّفِبىْخ ادل ,ؤ
 احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ فمـ ىمثغم َمـ ومّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمن َمـ طمالل وؽم٣مئؾ يمٕمقي٥م َمتٔمددة فمػمَّ 

يمإلٞم٣ًمن َمـ طمالل اطمتزايمف اظمثؾ( وىمام أن اظمثؾ محؾ ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م احلٝم٣مسمٝم٥م )َمـ زمٝمٛمٜم٣م 

إلٞم٣ًمٞمٝم٥م واظمتِمٖمح  اظمثؾ ايمٛمٌقي فمـ ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م اٞم٣ًمٞمٝم٥م َمت٣ٌميٛم٥م ىمذيمؽ فمػمَّ إظمقاومػ 

ي٘متُمػ أن ايمٛمٌل أووح ايم٘مثغم َمـ ومّم٣مي٣م فمٌمه وايمٔمِمقر ايمالضمٗم٥م َمـ  ٕضم٣مدي٧م ايمٛمٌل 

)َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد ايمقاضمد إذا اؾمت٘مك َمٛمف  :طمالل اظمثؾ ىمٗمقيمف

قات اخلٚمس ىمٚمثؾ َّنر ٙم)َمثؾ ايمِم :وىمٗمقيمف (فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣ميمًٜمر واحلٚمك

ذيمؽ أن ايمٔمٗمؾ ايمٌممي يًتْمٝمع أن  ،ئمد ايمتٔمٌغم زم٣مظمثؾ َمـ أهؿ وؽم٣مئؾ ايمتٔمٌغم وؿمرومف ،..(.صم٣مر

دم  ةهم٣مَٕمث٣مل ؿمريٗم٥م همذ ،ل هذه إَمث٣مليتٔمٙمؿ ايمدروس وايمٔمػم ويٖمٜمؿ َمٕم٣مزي احلٝم٣مة َمـ طمال

طمريـ ضمتك ٣مؽمٝمس ئمٝمُمٜم٣م اإلٞم٣ًمن ويٛمٗمٙمٜم٣م يمميمٙمتٔمٌغم فمـ َمٔم٣مين وأضم ٣مً طمٙمؼ ئمد واوح

ؾ َمٔم٣مين ٝمن ايم٘مريؿ أؽمٙمقب اظمثؾ دم سمقصآويمٗمد اؽمتخدم ايمٗمر ،احلٝم٣مةيًتٖمٝمدوا َمـ دروس 

اإليامن وايم٘مٖمر واجلٛم٥م وايمٛم٣مر وايمٖمقز واخلٝم٥ٌم يمٙمٛم٣مس ضمتك يتحقيمقا إلم َمٔمً٘مر اإليامن وايمٖمقز 

 .زم٣مجلٛم٥م وايمٛمج٣مة َمـ ايمٛم٣مر واخلروج َمـ َمٔمً٘مر ايم٘مٖمر

يمؽ صم٣مء احلدي٧م ايمٛمٌقي وىمذ ،واظمثؾ هق ٞمقع َمـ َمٖمردات اإلومٛم٣مع زم٣محلقار ايمداطمقم يمٙمٔم٣ٌمرة

ايممميػ زم٣مإلومٛم٣مع زم٣مظمثٙمٝم٥م واؽمتخدام إَمث٣مل َمـ أصمؾ سمقصٝمؾ اظمٔم٣مين اإليامٞمٝم٥م ايمتل سمّمٚمـ هلؿ 

وإٞمؽ يمق أردت أن سمًتٗميص إَمث٣مل ايمٛمٌقي٥م يمٔمثرت فمعم اظمئ٣مت َمٛمٜم٣م  ،ـيْ ايمٛمج٣مح وايمٖمقز زم٣ميمدارَ 

 ،احلٝم٣مة وايم٘مقن واإلٞم٣ًمن دم ىمت٤م ايمِمح٣مح ظم٣م دم هذه إَمث٣مل َمـ ومدرة فمعم ايمتٔمٌغم فمـ ومّم٣مي٣م

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد ايمقاضمد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق : )همٗمقيمف 

)َمثؾ اجلٙمٝمس احلًـ واجلٙمٝمس ايمًقء  :سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣ميمًٜمر واحلٚمك( وومقيمف 
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..( ....يؽ أو سمٌت٣مع َمٛمف وٞم٣مهمخ ايم٘مغمذَم٣م أن يىمح٣مَمؾ اظمًؽ وٞم٣مهمخ ايم٘مغم همح٣مَمؾ اظمًؽ إ

فمـ َمٔمٛمك ايمقضمدة ايمتل سم٠مدي إلم ايمٗمقة واظمٛمٔم٥م وسمٓم٣مهمر صمٜمقد  يديمؾ فمعم ومدرة اظمثؾ فمعم ايمتٔمٌغم

هم١مذا َم٣م  ،أهمراد اظمجتٚمع اإلؽمالَمل اظمقضمد دم دهمع ؤمػ هذا اظمجتٚمع وايمذي يٚمثٙمف اظمرض

فمـ  فمػمَّ  وهذا اظمثؾ ،ٛمد يمف ضمتك يتٔم٣مذمؤمػ فمّمق َمـ إَم٥م همٔمعم إفمّم٣مء أن ي٘مقٞمقا ايمً

ٔمض أصمزاء اظمًٙمٚمكم ىمام يتٚم٘مـ زموفمدم مت٘مـ إفمداء َمـ  واظمٛمٔم٥م(ة )ايمقضمدة ؽمٌٝمؾ ايمٗمق هم٘مرة

وىمذيمؽ َمثٙمٝم٥م صديٗمل احلًـ وايمًقء ىم٣ٌمئع اظمًؽ واحلداد ويمق ٞمٓمرت إلم  ،اظمرض َمـ اجلًد

يمقصمدت أن  (....اظم٠مَمـ ىم٣ميمٛمخٙم٥م)وضمدي٧م  (ئ٥م ٓ جتد همٝمٜمؿ راضمٙم٥م٧م ايمت٣مرم )ايمٛم٣مس إزمؾ َمياحلد

َمـ حتٚمؾ  فمـ ومّمٝم٥م َمٜمٚم٥م َمـ ومّم٣مي٣م اظمجتٚمع اإلؽمالَمل وطم٣مص٥م سمٛمِمؾ أهمراده إول ومد فمػمَّ 

يمٝم٥م فمـ اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل يُمؼمك أهمراده٣م ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ َمـ أصمؾ سم٘مٚمٙم٥م و٣مء اظم٠ًمٌأفم

 واضمد إلٞم٣ًمين ومل يٌَؼ هم١مذا َم٣م سمٛمِمؾ ىمؾ أهمراد اظمجتٚمع ا ،أطمرة رضمٙم٥م احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ٞمحق

 .وسمّمٔمػ ويتح٘مؿ هب٣م أفمداؤه٣م نمغمه هم١من َمرىم٥ٌم اظمًغمة اإلؽمالَمٝم٥م ؽمتتٔمثر ـ يتٔم٣مون َمعممزم٣مظمئ٥م 

 ِٓ ؤِضبي اٌنيب  ,ة

ـِ فمُ  ـِ ازْم اَم ََمَثُؾ َص٣مضِم٤ِم ايْمُٗمْرآِن ىَمَٚمثَِؾ »:وَم٣مَل  َرؽُمقَل اهللَِّ  َٚمَر َريِض اهللَّ فَمٛمْٜماَم َأنَّ فَم إِٞمَّ

َٙم٥ِم إِْن فَم٣مَهَد فَمَٙمٝمْٜمَ  زمِِؾ اظمَُْٔمٗمَّ َ٘مٜمَ َص٣مضِم٤ِم اإْلِ ًَ ٦ٌَْم ٣م َأَْم ]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ  ش٣م َوإِْن َأؿْمَٙمَٗمَٜم٣م َذَه

 .وأمحد وَم٣ميمؽ[ فوازمـ َم٣مصم

ـِ ايمٛمٌَِّلِّ  ـْ َأيِب َُمقؽَمك فَم ـُ ايمَِّذي َيْٗمَرُأ ايْمُٗمْرآنَ »وَم٣مَل:  فَم سُْمُرصمَّ  اظْم٠ُْمَِم ْٕ ٥ِم ؿَمْٔمُٚمَٜم٣م َوَئْمَٚمُؾ زمِِف ىَم٣م

ـُ  ٣م ؿَمٝم٤ٌِّم َوِرُيَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم َواظْم٠ُْمَِم َٓ ِريَح هَلَ َٓ َيْٗمَرُأ ايْمُٗمْرآَن َوَئْمَٚمُؾ زمِِف ىَم٣ميمتَّْٚمَرِة ؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم َو ايمَِّذي 

٣مَٞم٥ِم رِ ىَم٣ميمرَّ َوََمَثُؾ اظْمُٛم٣َمهمِِؼ ايمَِّذي َيْٗمَرُأ ايْمُٗمْرآَن  َٓ َيْٗمَرُأ  ُيَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م َُمر  ْيَ َوََمثَُؾ اظْمُٛم٣َمهمِِؼ ايمَِّذي 

ٛمْٓمََٙم٥ِم ؿَمْٔمُٚمَٜم٣م َُمر  ىمَ  ايْمُٗمْرآنَ  وايمٛم٣ًمئل وأزمق  ]ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وايمؼمَمذي شَأْو طَمٌِٝم٧ٌم َوِرُيَٜم٣م َُمر ٣محْلَ

 وأمحد وايمدارَمل. فداود وازمـ َم٣مصم

ـِ زَمُِمغٍم وَم٣مَل وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  ـِ ايمٛمُّْٔماَمِن زْم ِهْؿ َوسَمَرامُحِِٜمْؿ َوسَمَٔم٣مؿُمٖمِ »:فَم ِٜمْؿ ََمَثُؾ اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم دِم سَمَقادِّ

ِد إَِذا اؾْمَتَ٘مك َِمٛمُْف فُمّْمٌق سَمَدافمَ  ًَ ًَّ ََمَثُؾ اجْلَ ِد زم٣ِميم ًَ ٚمَّ ك يَمُف ؽَم٣مئُِر اجْلَ  .شكَٜمِر َواحْلُ

 ]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وأمحد[
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، اؾمت٘م٦م ؾمدة سمٔمٌٜم٣م دم أفمامل ايمٌٝم٦م، وؿمٙم٦ٌم أن زوج ايمٛمٌل » ورد دم زمٔمض إضم٣مدي٧م:

 .شفمعم همٗمراء اظمًٙمٚمكم واهلل ٓ أؤشمرك :َمٛمف طم٣مدَم٥م، همٗم٣مل هل٣م ايمٛمٌل 

 : فمـ ازمـ فُمَٚمَر ريض اهلل فمٛمف وم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ 

َٓ َيتََح٣متُّ » ُٗمُط َوَروُمَٜم٣م َو ًْ َٓ َي اَء  ـِ ىَمَٚمَثِؾ ؾَمَجَرٍة طَمْيَ ِهَل ؾَمَجَرُة  :هَمَٗم٣مَل ايْمَٗمْقمُ  ،ََمَثُؾ اظْم٠ُْمَِم

ِهَل  :هَم٣مؽْمتَْحَٝمٝم٦ُْم هَمَٗم٣مَل  ْخَٙم٥ُم َوَأَٞم٣م نُماَلٌم ؾَم٣مب  ٛمَّ ىَمَذا ِهَل ؾَمَجَرُة ىَمَذا هَمَٟمَرْدُت َأْن َأوُمقَل ِهَل ايم

ـِ  ـِ ازْم ـْ ىَمَذا  إرَِمَّ  ىُمٛم٦َْم وُمْٙمتََٜم٣م يَمَ٘م٣مَن َأضَم٤مَّ يَمْق  :شْم٦ُم زمِِف فُمَٚمَر هَمَٗم٣مَل فُمَٚمَر َِمْثَٙمُف َوَزاَد هَمَحدَّ  ايمٛمَّْخَٙم٥ُم.. وفَم َِم

ا» :شَوىَمَذا ـِ ىَمَٚمَثِؾ ؾَمَجَرٍة طَمْيَ  ..شءَ ََمَثُؾ اظْم٠ُْمَِم

ُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهللَِّ  اَم ََمثقَِم َوََمَثُؾ ايمٛم٣َّمِس ىَمَٚمثَِؾ »َيُٗمقُل:  فمـ أيب ُهَرْيَرَة َريِض اهللَّ فَمٛمْف َأٞمَّ إِٞمَّ

ـَ َٗمٔمْ ايمَّتِل سَمَٗمُع دِم ايمٛم٣َّمِر يَ  ابُّ وَ َٔمَؾ ايْمَٖمَراُش َوَهِذِه ايمدَّ  َأَو٣مَءْت ََم٣م ضَمْقيمَُف صَم َرصُمٍؾ اؽْمَتْقوَمَد َٞم٣مًرا هَمَٙمامَّ 

َـّ  ـِ ايمٛمَّ  همِٝمَٜم٣م هَمَجَٔمَؾ َيٛمِْزفُمُٜم ـَ همِٝمَٜم٣م هَمَٟمَٞم٣م آطُمُذ زمُِحَجِزىُمْؿ فَم ٌْٛمَُف هَمٝمَْٗمَتِحْٚم
 .ش٣مِر َوُهْؿ َيْٗمَتِحُٚمقَن همِٝمٜم٣مَوَيْٕمٙمِ

 .ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وايمٛم٣ًمئل وأمحد]]أطمرصمف 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِض  ."فمج٤م رزمؽ َمـ ومقم ي٣ًمومقن إلم اجلٛم٥م زم٣ميمًالؽمؾ"  هللَّ فَمٛمْف َأنَّ ا فَم

ـِ ىَمَٚمثَِؾ طَم٣مََم٥ِم ايمزَّ ََمثَُؾ اظمُْ »: وَم٣مَل  َرؽُمقَل اهللَِّ  ئَُٜم٣م ٠ْمَِم يُح سُمَ٘مٖمِّ ـْ ضَمٝم٧ُْم َأسَمْتَٜم٣م ايمرِّ ْرِع َيِٖملُء َوَروُمُف َِم

 (هَم١مَِذا ؽَمَ٘مٛم٦َِم افْمَتَديَم٦ْم )ئمٛمل ٞمٌت٥م زمًٝمْم٥م، سمٟمسمٝمٜم٣م ايمريح همتٚمٝمؾ َمٔمٜم٣م، هم١مذا وومٖم٦م ايمريح افمتديم٦م

ٌَاَلِء َوََمَثُؾ ايْم٘مَ َوىَمَذ  ُٟم زم٣ِميْم ـُ ُيَ٘مٖمَّ َْرَزِة َصامَّ يمَِؽ اظْم٠ُْمَِم ْٕ َء َُمْٔمَتِديَم٥ًم ضَمتَّك َيْٗمِِمَٚمَٜم٣م اهللَُّ إَِذا ٣مهمِِر ىَمَٚمَثِؾ ا

 .]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وايمؼمَمذي وأمحد[ شؾَم٣مءَ 

ـِ ايمٛمٌَِّلِّ  ـْ َأيِب َُمقؽَمك فَم اَم ََمثقَِم َوََمثَُؾ ََم٣م »وَم٣مَل:  فَم زَمَٔمَثٛمِل اهللَُّ زمِِف ىَمَٚمثَِؾ َرصُمٍؾ َأسَمك وَمْقًَم٣م إِٞمَّ

ْٝمَش زمَِٔمْٝمٛمَلَّ َي٣م وَمْقِم إيِنِّ  :هَمَٗم٣مَل  َوإيِنِّ َأَٞم٣م ايمٛمَِّذيُر ايمُْٔمْرَي٣مُن )ايمٛمذير ايمٔمري٣من َمِمْمٙمح فمريب   َرَأْي٦ُم اجْلَ

ـْ وَمْقَِمفِ همٝمئمٛمل أٞمٛمل ص٣مدق  قا )أي ؽم٣مروا يمٝمالً  ام أطمػمىمؿ زمف( هَم٣ميمٛمََّج٣مَء هَمَٟمؿَم٣مفَمُف ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِم (. هَمَٟمْدجَلُ

زَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِمٛمُْٜمْؿ  هم٣مٞمْمٙمٗمقا فمعم َمٜمٙمٜمؿ هَمٛمََجْقا( ٌَّ َوىَمذَّ ٌَُحقا ََمَ٘م٣مََّنُْؿ هَمَِم ٝمُْش هَمَٟمْص َحُٜمُؿ اجْلَ

ـْ فَمَِم٣ميِن وَ  ٌََع ََم٣م صِمْئ٦ُم زمِِف َوََمَثُؾ ََم ـْ َأؿَم٣مفَمٛمِل هَم٣مسمَّ َب زمِ هَمَٟمْهَٙمَ٘مُٜمْؿ َواصْمَت٣مضَمُٜمْؿ هَمَذيمَِؽ ََمثَُؾ ََم اَم ىَمذَّ

ؼِّ  ـَ احْلَ  ]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وأمحد[. .شصِمْئ٦ُم زمِِف َِم
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل  ِجِد »: وَم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  :فَم ًْ ُٚمَٔم٥ِم َووَمَٖم٦ِم اظْمَاَلئَِ٘م٥ُم فَمعَم زَم٣مِب اظْمَ إَِذا ىَم٣مَن َيْقُم اجْلُ

 َ ْٕ َل هَم٣م َوَّ ْٕ ٌُقَن ا رِ وَّ َيْ٘مُت ًٌُْم٣م شُمؿَّ  ايمَِّذي َُيِْدي زَمَدَٞم٥ًم شُمؿَّ  ىَمَٚمثَؾِ  َل َوََمثَُؾ اظْمَُٜمجِّ ىَم٣ميمَِّذي َُيِْدي زَمَٗمَرًة شُمؿَّ ىَم

ىْمرَ  َتِٚمُٔمقَن ايمذِّ ًْ ََم٣مُم ؿَمَقْوا ُصُحَٖمُٜمْؿ َوَي  .شَدصَم٣مصَم٥ًم شُمؿَّ زَمْٝمَّم٥ًم هَم١مَِذا طَمَرَج اإْلِ

 .]]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وايمؼمَمذي وايمٛم٣ًمئل وأزمق داود وأمحد وَم٣ميمؽ

٣ميمِِح »: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  :اهلل زمـ ومٝمس َريِض اهللَّ فَمٛمْف وَم٣مَل  فمـ فمٌد ٙمِٝمِس ايمِمَّ ََمَثُؾ اجْلَ

يفِ  ٣م سَمُْمؼَمِ ِؽ إَِمَّ ًْ
ِ ـْ َص٣مضِم٤ِم اظْم َٓ َئْمَدَُمَؽ َِم اِد  دَّ ِؽ َوىمغِِم احْلَ ًْ

ِ ْقِء ىَمَٚمَثِؾ َص٣مضِم٤ِم اظْم ًَّ ٙمِٝمِس ايم  َواجْلَ

دَّ  ِرُق زَمَدَٞمَؽ َأْو شَمْقزَمَؽ َأْو جَتِ َأْو جَتُِد ِرَيُف َوىمغُِم احْلَ  .شُد َِمٛمُْف ِرًي٣م طَمٌِٝمَث٥مً اِد ُيْ

 .]رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وأمحد[

َٓ َيٟمْ  "» َّٓ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َو َّٓ سَمِٗمل  ٓ سُمَِم٣مضِم٤ْم إِ ]أطمرصمف ايمؼمَمذي وأزمق داود  .شىُمْؾ ؿَمَٔم٣مََمَؽ إِ

 .وأمحد[

ـَ زَمُِمغٍم َريِض اهللَّ  ـِ ايمٛمُّْٔماَمَن زْم ـِ ايمٛمٌَِّلِّ وفَم ََمَثُؾ ايْمَٗم٣مئِِؿ فَمعَم ضُمُدودِ اهللَِّ »وَم٣مَل:  فَمٛمْٜماَم فَم

٣مَن َوايْمَقاومِِع همِٝمَٜم٣م ىَمَٚمَثِؾ وَمْقٍم اؽْمَتَٜمُٚمقا فَمعَم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم هَمَٟمَص٣مَب زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأفْماَلَه٣م َوزَمْٔمُّمُٜمْؿ َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م هَم٘مَ 

ـَ اظمَْ  ـَ دِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م إَِذا اؽْمَتَٗمْقا َِم ـْ هَمْقوَمُٜمْؿ هَمَٗم٣ميُمقاايمَِّذي وا فَمعَم ََم ٣م طَمَروْمٛم٣َم دِم َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم طَمْروًم٣م  :٣مِء ََمرُّ يَمْق َأٞمَّ

ىُمقُهْؿ َوََم٣م َأَراُدوا َهَٙمُ٘مقا مَجِٝمًٔم٣م َوإِْن َأطَمُذوا فَمعَم َأْيِدَيِ  ـْ هَمْقوَمٛم٣َم هَم١مِْن َيؼْمُ ْ ُٞم٠ْمِذ ََم ْؿ َٞمَجْقا َوَٞمَجْقا َومَل

 .[ؼمَمذي وأمحد]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وايم .شمَجِٝمًٔم٣م

ـِ اظْمُٛمْ »وم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم:   ٣مً َ٘مِر ضَمتَّك إَِذا َرَأْي٦َم ؾُمّح زَمِؾ اْئَتِٚمُروا زم٣ِمظْمَْٔمُروِف َوسَمٛم٣َمَهْقا فَم

ًٌَٔم٣م َوُدْٞمَٝم٣م َُم٠ْمشَمَرًة َوإفِْمَج٣مَب ىُمؾِّ ِذي َرأْ  َؽ َوَدعِ ٍي زمَِرْأيِِف هَمَٔمَٙمٝمَْؽ زمَِخ٣مصَّ َُمَْم٣مفًم٣م َوَهًقى َُمتَّ ًِ  ٥ِم َٞمْٖم

َـّ َِمْثُؾ  ْٚمِر يمِْٙمَٔم٣مَِمِؾ همِٝمِٜم َـّ َِمْثُؾ ايْمَٗمٌِْض فَمعَم اجْلَ ػْمُ همِٝمِٜم ٣مًَم٣م ايمِمَّ ـْ َوَرائُِ٘مْؿ َأيَّ كَم ايْمَٔمَقامَّ هَم١مِنَّ َِم ًِ  َأصْمِر ََخْ

٥ٌََم ومِٝمَؾ  ،َرصُماًل َئْمَٚمُٙمقَن َِمْثَؾ فَمَٚمٙمُِ٘مؿْ  ٣ٌَمَرِك َوَزاَديِن نَمغْمُ فُمْت ـُ اظْمُ َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ َأصْمُر  :وَم٣مَل فَمٌُْد اهللَِّ زْم

كَم َِمٛم٣َّم َأْو َِمٛمُْٜمْؿ وَم٣مَل  ًِ ك :ََخْ ًَ كَم َِمٛمُْ٘مْؿ وَم٣مَل َأزمق فِمٝم
ًِ ـٌ نَمِري٤ٌم  :زَمْؾ َأصْمُر ََخْ ًَ  .شَهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَم

 .[فأطمرصمف ايمؼمَمذي وايمٛم٣ًمئل وازمـ َم٣مصم]

ُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهللَِّ  ََمثقَِم َوََمَثُؾ ايمٛم٣َّمِس ىَمَٚمثَِؾ »َيُٗمقُل:  وفمـ َأيب ُهَرْيَرَة َريِض اهللَّ فَمٛمْف َأٞمَّ

َوابُّ سَمَٗمُع دِم ايمٛم٣َّمِر َووَم٣مَل  ٣م  :َرصُمٍؾ اؽْمَتْقوَمَد َٞم٣مًرا هَمَجَٔمَؾ ايْمَٖمَراُش َوَهِذِه ايمدَّ ىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأسَم٣مِن ََمَٔمُٜماَم ازْمٛم٣َممُهَ
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ٌَتَُٜم٣م ٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم َص٣مضِم ـِ إضِْمَدامُهَ ْئ٤ُم هَمَذَه٤َم زم٣ِمزْم طُْمَرىإِ  :صَم٣مَء ايمذِّ ْٕ اَم َذَه٤َم زم٣ِمزْمٛمِِؽ َووَم٣ميم٦َِم ا اَم  :ٞمَّ إِٞمَّ

سمَ   َداُوَد هَمَٟمطْمػَمَ
ـِ ى هَمَخَرصَمت٣َم فَمعَم ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم  :٣مُه هَمَٗم٣مَل َذَه٤َم زم٣ِمزْمٛمِِؽ هَمَتَح٣مىَمَٚمت٣َم إلَِم َداُوَد هَمَٗم٢َم زمِِف يمِْٙمُ٘مػْمَ

ٕمْ  ُف زَمْٝمٛمَُٜماَم هَمَٗم٣ميَم٦ِم ايمِمُّ كِم َأؾُمٗمُّ ٘مِّ ًِّ ْٕمَرى :َرىاْئُتقيِن زم٣ِميم  .َٓ سَمْٖمَٔمْؾ َيْرمَحَُؽ اهللَُّ ُهَق ازْمٛمَُٜم٣م هَمَٗم٢َم زمِِف يمِٙمِمُّ

َّٓ اظْمُْدَي٥مُ : وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرةَ  َّٓ َيْقََمئٍِذ َوََم٣م ىُمٛم٣َّم َٞمُٗمقُل إِ كِم إِ ٘مِّ ًِّ  .شَواهللَِّ إِْن ؽَمِٚمْٔم٦ُم زم٣ِميم

 .]أطمرصمف ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ وايمٛم٣ًمئل وأمحد[

ـْ َأيِب ُهَرْيرَ  ٌْقِم ىَمَٚمثَِؾ »وَم٣مَل:  اهللِ َة َريِض اهللَّ فَمٛمْف َأنَّ َرؽُمقَل فَم ـْ وَم َْٞمٌَِٝم٣مِء َِم ْٕ إِنَّ ََمَثقِم َوََمَثَؾ ا

ـْ َزاِوَي٥ٍم هَمَجَٔمَؾ ايمٛم٣َّمُس َيُْمقهُمقَن زمِِف َويَ  َّٓ ََمْقِوَع يَمٌِٛم٥ٍَم َِم َٙمُف إِ ٛمَُف َوَأمْجَ ًَ ٌُقَن يمَُف َرصُمٍؾ زَمٛمَك زَمْٝمت٣ًم هَمَٟمضْم ْٔمَج

ٌِٛم٥َُم وَم٣مَل  :ُٗمقيُمقنَ َويَ  ِٝمِّكمَ  :َهالَّ ُوِؤَم٦ْم َهِذِه ايمٙمَّ ٌِٛم٥َُم َوَأَٞم٣م طَم٣مسمُِؿ ايمٛمٌَّ  .شهَمَٟمَٞم٣م ايمٙمَّ

 .]ايمؼمَمذي وأزمق داود وأمحد[
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 اٌجبة اٌوبشش

 اٌفظً اٌزبعن

 اٌششّف اٌمظخ ِٓ األدة اٌنجٌُ

 /اٌمظخ ِٓ األدة اٌنجٌُ اٌششّف ,ؤًالً

ايمٗمّم٣مي٣م احلٝم٣مسمٝم٥م ويند  ؼ ايمٗمص دم ايمتٔمٌغم فمـ ايم٘مثغم َمـام اؽمتثٚمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ؿمريَمثٙم

ىمذيمؽ اؽمتخدم احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ؿمريٗم٥م ايمٗمص دم  ،ٞمٌٝم٣مء ونمغمهؿ َمـ ايمْمٕم٣مةضمٝم٣مة إ

ايمتٔمٌغم فمـ ىمثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٗمِم٥م أصح٣مب ايمٕم٣مر ايمثالشم٥م ايمذيـ أنمٙمؼ زم٣مب ايمٕم٣مر 

 ،وومِم٥م إفمٚمك وإومرع وإزمرص ، فمٛمٜمؿفمٙمٝمٜمؿ همدفم٣م ىمؾ واضمد زمٔمٚمٙمف ايمِم٣ميمح همٖمرج اهلل

وىمٗمِم٥م ايمٕمالم ايمذي ىم٣من  ،وأىمٚمٙمٜم٣م فمعم اظمئ٥م وومِم٥م ايمرصمؾ ايمذي ومتؾ سمًٔم٥م وسمًٔمكم ٞمٖم٣ًمً 

 ونمغم ذيمؽ َمـ ايمٗمِمص. ،يؼمدد فمعم ايم٣ًمضمر وفمعم ايمراه٤م

ن اؽمتخدم ايمٗمِم٥م ىمٟمضمد ايمْمرق يمٙمتٔمٌغم فمـ اظمٔم٣مين اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م آٓؾمؽ أن ايمٗمرو

 ،ِمٝم٥م زمام دم ذيمؽ ومِمص إٞمٌٝم٣مء وَمُم٣مرىم٥م اظمالئ٘م٥م يمٙمدهم٣مع فمـ اظمًٙمٚمكموايم٘مقٞمٝم٥م وايمُمخ

ضمٝم٧م  (وايمٖمٝمؾ -دهواهلد -وايمٛمحٙم٥م -ىم٣ميمٌٗمرة )وىمذيمؽ ومِمص احلٝمقان وايمْمٝمقر واحلممات 

ومص فمٙمٝمٛم٣م رؽمقل اهلل صعم هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايم٘مثغم َمـ ايمٗمِمص ايمتل متثؾ اظمٔم٣مين اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل 

اإليامين فمٛمد ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس زمٔمد أن اٞمحرهم٦م ؽمٙمقىمٝم٣مت  سمٗمقد اإلٞم٣ًمن ٞمحق سمٔمديؾ ايمًٙمقك

)إفمٚمك وإومرع  همٗمد فمػمت ومِم٥م ،ايمديٛمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥مايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس فمـ هذه اظمٔم٣مين 

وَمدى مت٘مـ ضم٤م اظم٣مل َمـ هذه ايمٛمٖمس زمحٝم٧م يقصمٜمٜم٣م  ،فمـ فمٚمؼ ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م (وإزمرص

همٗمد  ،اظم٣ٌمدئ اإلؽمالَمٝم٥موإطمالق وٞمحق َمٔم٣مين َم٣مدي٥م ضمًٝم٥م جتدف زمٔم٘مس اجت٣مه ريح ايمٗمٝمؿ 

َمرى زم٣ميمٔمٚمك وايمػمص وايمٗمرع إو٣مهم٥م إلم ىمقَّنؿ همٗمراء همٌٔم٧م اهلل هلؿ َمٙم٘م٣مً َم٘مٛمف اهلل َمـ  ٞمقاىم٣م

همٙمام صم٣مء هذا اظمٙمؽ إيمٝمٜمؿ زمٔمد نمٛم٣مهؿ هبٝمئ٥م  ،متٛمقا َمـ اظم٣مل سمػمئتٜمؿ َمـ َمروٜمؿ وأفمْم٣مهؿ َم٣م

 ؽم٣مئؾ َمٛمٔمف اشمٛم٣من َمٛمٜمؿ وأفمْم٣مه ايمث٣ميم٧م.
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وىمقن هذا  ،اهلل يمٙمٛم٣مس دم ومّمٝم٥م ايمٔمْم٣مء َمـ اظم٣مل ٥م يمتٚمثؾ ومّمٝم٥م اطمت٣ٌمروه٘مذا صم٣مءت ايمٗمِم

وىمذيمؽ ومِم٥م )أصح٣مب  ،ؾمح هذه ايمٛمٖمس ويمق انمتٛم٦م زمٔمد همٗمراظم٣مل َم٣مل اهلل ويمت٘مُمػ فمـ 

ايمٕم٣مر( ايمذيـ ضمًٌٜمؿ ايمٕم٣مر دم يقم َم٣مؿمر وأنمٙمؼ زم٣مب ايمٕم٣مر زمِمخرة مل يًتْمٝمٔمقا أن خيرصمقا َمٛمف 

 ،هلل أن خيرصمٜمؿ َمـ هذا ايمّمٝمؼ هم٘م٣من إول زم٣مرًا زمقايمديفهمدفم٣م ىمؾ واضمد زمدفمقة فمًك ا ،زمًٌٌٜم٣م

وىم٣من ايمث٣ميم٧م ومد رهمض أن يٌتز  ،ر يمف أصمره همٙمام ؿمٙمٌف أفمْم٣مه إي٣مهوىم٣من ايمث٣مين ومد اؽمتٟمصمر أصمغمًا همثٚمّ 

ازمٛم٥م فمٚمف ويًتٕمؾ ضم٣مصمتٜم٣م اظم٣مدي٥م َمـ أصمؾ ٞمزوة فم٣مرو٥م وىم٣من ومٌؾ يراوده٣م فمـ ٞمٖمًٜم٣م همتٚمتٛمع 

ويم٘مٛمف دم ضم٣ميم٥م ايمّمٝمؼ مل يًتٕمؾ  ،ؾ احل٣مصم٥م يمٙماملهمٙمام اضمت٣مصم٦م أرطمِم٦م فمروٜم٣م َمـ أصم

وه٘مذا همتح ايمٕم٣مر وزايم٦م ايمِمخرة وهذه ايمٗمِم٥م  ،مل خيدش فمروٜم٣م و ضم٣مصمتٜم٣م همٟمفمْم٣مه٣م ايمٛمٗمقد

 :ٜمٚم٥م دم اؽمتٗم٣مَم٥م احلٝم٣مةَم ٥ممتثؾ َمٔم٣مين شمالشم

 .أمهٝم٥م زمر ايمقايمديـ فمعم إزمٛم٣مء :إول

 .َم٣مٞم٥م دون َمٛمفواحلٖم٣مظ فمعم أصمر ايمٔم٣مَمؾ وسمثٚمغمه ومتثؾ َمٔم٣مين إ ايمث٣مين:

فمدم اؽمتٕمالل ضم٣مصم٥م أطمريـ وطم٣مص٥م اظمرأة وازمتزازه٣م ويمق رضمٛم٣م ٞمًتٔمرض  :ايمث٣ميم٧م

ايمٗمِمص ايمٛمٌقي ايممميػ زمٟمزمٔم٣مد ايمروضمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م يمقصمدٞم٣م رصٝمدًا ىمٌغمًا َمـ هذه 

ه فمـ إٞمقاع ايمتل متد اظمتٙمٗمل زم٘مثغم َمـ ايمٗمٝمؿ ايمقافمدة ايمتل سمرسمٗمل زم٣مإلٞم٣ًمن ٞمحق اخلغم وئٌمد

 .ايممم

 /ِغضٍ اٌمظخ يف احلذّش ,صبْٔبً
ايمْمريؼ  وايمتزامَمتٔمددة فمعم رأؽمٜم٣م ايمٔمٓم٥م وايمٔمػمة   احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ َمٕم٣مزٍ ويمٙمٗمِم٥م دم

 .اظمًتٗمٝمؿ وافمتامد ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح َمـ أصمؾ ايمٖمقز زم٣مجلٛم٥م وآزمتٔم٣مد فمـ ايمٛم٣مر

 منبرط ِٓ لظض اٌنيب زلّذ  ,صبٌضبً

 تدان أيمػ ديٛم٣مر:ومِم٥م رصمؾ َمـ زمٛمل إهائٝمؾ اؽم -5

 فمـ رؽمقل اهلل أٞمف ذىمر -ريض اهلل فمٛمف -ايمٗمِم٥م رواه٣م ايمٌخ٣مري دم صحٝمحف فمـ أيب هريرة

ٙمَِٖمف أيمػ ديٛم٣مر، أن رصمالً َمـ زمٛمل إهائٝمؾ" ًْ ائتٛمل : همٗم٣مل، ؽمٟمل زمٔمض زمٛمل إهائٝمؾ أن ُي

: وم٣مل.  ىمٖمٝمالً ىمٖمك زم٣مهلل: وم٣مل. هم٣مئتٛمل زم٣ميم٘مٖمٝمؾ: وم٣مل. ىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمداً : همٗم٣مل. زم٣ميمُمٜمداء ُأؾْمِٜمُدُهؿ
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شمؿ ايمتٚمس َمرىم٣ًٌم يرىمٌف ، همٗم٢م ضم٣مصمتف، همخرج دم ايمٌحر، همدهمٔمٜم٣م إيمٝمف إلم أصمؾ َمًٚمك. صدوم٦م

ٙمف ، همٟمطمذ طمُم٥ٌم همٛمٗمره٣م همٟمدطمؾ همٝمٜم٣م أيمػ ديٛم٣مر، همٙمؿ جيد َمرىم٣ٌمً ، َيْٗمَدُم فمٙمٝمف يمألصمؾ ايمذي أصمَّ

٨َم َمقؤمٜم٣م، وصحٝمٖم٥ًم َمٛمف إلم ص٣مضمٌف ٜمؿ إٞمؽ سمٔمٙمؿ أين ايمٙم: همٗم٣مل، شمؿ أسمك هب٣م إلم ايمٌحر، شمؿ زصمَّ

ْٖم٦ُم همالٞم٣ًم أيمػ ديٛم٣مر ٙمَّ ًَ وؽمٟميمٛمل ، همريض زمؽ، ىمٖمك زم٣مهلل ىمٖمٝمالً : همٗمٙم٦م، همًٟميمٛمل ىمٖمٝمالً ، ىمٛم٦م سم

، وَأين صَمَٜمدُت أن أصمد َمرىم٣ًٌم أزمٔم٧م إيمٝمف ايمذي يمف، همريض زمؽ، ىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمداً : همٗمٙم٦م، ؾمٜمٝمداً 

 .وإين أؽمتقِدفُمَ٘مٜم٣م، همٙمؿ أومِدر

وهق دم ذيمؽ يٙمتٚمس َمرىم٣ًٌم خيرج إلم ، ؿ اٞمٌمفشم، همرَمك هب٣م دم ايمٌحر ضمتك وجل٦م همٝمف 

هم١مذا زم٣مخلُم٥ٌم ايمتل همٝمٜم٣م ، همخرج ايمرصمؾ ايمذي ىم٣من أؽمٙمٖمف يٛمٓمر يمٔمؾ َمرىم٣ًٌم ومد صم٣مء زماميمف، زمٙمده

ه٣م، همٟمطمذه٣م ٕهٙمف ضمْم٣ٌمً ، اظم٣مل همٟمسمك ، شمؿ وَمِدم ايمذي ىم٣من أؽمٙمٖمف، وصمد اظم٣مل وايمِمحٝمٖم٥م، همٙمام َٞممَمَ

ًا دم ؿمٙم٤م َمرىم٤م ٔسمٝمؽ زماميمؽ، همام وصمدت َمرىم٣ًٌم ومٌؾ واهلل َم٣م زيم٦م صم٣مهد: همٗم٣مل، زم٣مٕيمػ ديٛم٣مر

أطمػمك أين مل أصمد َمرىم٣ٌمً ومٌؾ ايمذي : هؾ ىمٛم٦م زمٔمث٦م إرمَّ زمًمء؟ وم٣مل: وم٣مل. ايمذي أسمٝم٦م همٝمف

ْف زمٟميمػ ايمديٛم٣مر راؾمداً . هم١من اهلل ومد أدَّى فمٛمؽ ايمذي زمٔمث٦م دم اخلُم٥ٌم: وم٣مل. صمئ٦م همٝمف  ."هم٣مْٞمٌَمِ

، ىم٣مٞم٣م يً٘مٛم٣من زمٙمدًا واضمدًا فمعم ؽم٣مضمؾ ايمٌحر ،هذه ومِم٥م رصمٙمكم ص٣محلكم َمـ زمٛمل إهائٝمؾ

همًٟمل أطمر أن يٗمروف أيمػ ، واضمت٣مج إلم َمٌٙمغ َمـ اظم٣مل، همٟمراد أضمدمه٣م أن ي٣ًمهمر يمٙمتج٣مرة

ْيـ، فمعم أن يًدده٣م يمف دم َمقفمد حمدد، ديٛم٣مر ، همْمٙم٤م َمٛمف ايمرصمؾ إضمّم٣مر ؾمٜمقد فمعم هذا ايمدَّ

َمٛمف إضمّم٣مر ىمٖمٝمؾ يّمٚمـ يمف َم٣ميمف دم  شمؿ ؿمٙم٤م ،همريض زمُمٜم٣مدة اهلل، ىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمداً : همٗم٣مل يمف

همريض زم٘مٖم٣ميم٥م اهلل< مم٣م يدل فمعم إيامن ، ىمٖمك زم٣مهلل ىمٖمٝمالً : همٗم٣مل يمف، ضم٣مل فمجزه فمـ ايمًداد

 .وشمٗمتف زم٣مهلل فمز وصمؾ، ص٣مضم٤م ايمديـ

يمٝمٗميض ايمديـ دم ، أراد أن يرصمع إلم زمٙمده، وظم٣م اومؼمب َمقفمد ايمًداد، شمؿ ؽم٣مهمر اظمديـ حل٣مصمتف

وؾمٜم٣مدَة اهلل ، همتذىمر وفمده ايمذي وفمده، جيد ؽمٖمٝمٛم٥م حتٚمٙمف إلم زمٙمدهويم٘مٛمف مل ، اظمقفمد اظمحدد

همام ىم٣من َمٛمف إٓ أن أطمذ طمُم٥ٌم شمؿ ، همٖم٘مر دم ؿمريٗم٥م يقصؾ هب٣م اظم٣مل دم َمقفمده، وىمٖم٣ميمَتف هلذا ايمديـ

شمؿ ؽمّقى َمقوع ، وأرهمؼ َمٔمٜم٣م رؽم٣ميم٥م يٌكمِّ همٝمٜم٣م َم٣م ضمِمؾ يمف، وضمُم٣م همٝمٜم٣م أيمػ ايمديٛم٣مر، ضمٖمره٣م

َمْمٚمئـ أٞمف ، َمتقىمؾ فمٙمٝمف، وهق واشمؼ زم٣مهلل، ورَمك هب٣م دم فمرض ايمٌحر، وأضم٘مؿ إنمالومٜم٣م، احلٖمرة

 .شمؿ اٞمٌمف يٌح٧م فمـ ؽمٖمٝمٛم٥م يرصمع هب٣م إلم زمٙمده، اؽمتقدفمٜم٣م َمـ ٓ سمّمٝمع فمٛمده ايمقدائع
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يٛمتٓمر ؽمٖمٝمٛم٥م يٗمُدم همٝمٜم٣م ، همٗمد طمرج إلم ؾم٣مؿمئ ايمٌحر دم اظمقفمد اظمحدد، وأَم٣م ص٣مضم٤م ايمديـ 

ووصمد طمُم٥ٌم ومذهم٦م هب٣م إَمقاج إلم ، ٙمؿ جيد أضمداً هم، ايمرصمؾ أو رؽمقل فمٛمف يقصؾ إيمٝمف َم٣ميمف

وظم٣م ومْمٔمٜم٣م زم٣مظمٛمُم٣مر وصمد اظم٣مل ايمذي أرؽمٙمف اظمديـ ، همٟمطمذه٣م يمٝمٛمتٖمع هب٣م أهٙمف دم احلْم٤م، ايمُم٣مؿمئ

وَمٔمف ، صم٣مء زمنفم٥م إلم ص٣مضم٤م ايمديـ، وظم٣م سمٝمنت يمٙمٚمديـ ايمٔمقدة إلم زمٙمده، يمف وايمرؽم٣ميم٥م اظمرهمٗم٥م

همٌدأ يٌكمِّ فمذره وأؽم٣ٌمب ، يمػ إولم مل سمِمؾ إيمٝمفأيمػ ديٛم٣مر أطمرى< طمقهم٣ًم َمـ أن سم٘مقن إ

، ايمذي صمٔمٙمف ايمرصمؾ ؾم٣مهدًا هق ىمٖمٝمٙمف -فمز وصمؾ -همٟمطمػمه ايمدائـ زمٟمن اهلل ، سمٟمطمره فمـ اظمقفمد

 .ومد أّدى فمٛمف ديٛمف دم َمقفمده اظمحدد

ض ، إن هذه ايمٗمِم٥م سمدل فمعم فمٓمٝمؿ يمْمػ اهلل وضمٖمٓمف وىمٖم٣ميتف يمٔمٌده إذا سمقىمؾ فمٙمٝمف وهمقَّ

هم٣ميمذي جي٤م فمعم اإلٞم٣ًمن أن يًـ ايمٓمـ  .شمر ايمتقىمؾ فمعم اهلل دم ومّم٣مء احل٣مصم٣متوآ، إَمر إيمٝمف

واهلل فمز وصمؾ فمٛمد ـمـ ايمٔمٌد زمف< هم١من ـمـ زمف اخلغم ىم٣من اهلل ، ودم مجٝمع إضمقال ،زمرزمف فمعم ايمدوام

 وإن ـمـ زمف نمغم ذيمؽ همٗمد ـمـ زمرزمف ـمـ ايمًقء.، يمف زم٘مؾ طمغم أهع

 : وم٣ملأن رؽمقل اهلل -ريض اهلل فمٛمف - فمـ صٜمٝم٤م -6

إين ومد ىمػمت هم٣مزمٔم٧م : همٙمام ىمػم وم٣مل يمٙمٚمٙمؽ، وىم٣من يمف ؽم٣مضمر، ىم٣من َمٙمٌؽ همٝمٚمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ"

همٗمٔمد إيمٝمف ، وىم٣من دم ؿمريٗمف إذا ؽمٙمؽ راه٤م، همٌٔم٧م إيمٝمف نمالَم٣ًم ئمٙمٚمف. إرمَّ نمالَم٣ًم أفمٙمٚمف ايمًحر

، هم١مذا أسمك ايم٣ًمضمر ضزمف، وىم٣من إذا أسمك ايم٣ًمضمر َمرَّ زم٣ميمراه٤م وومٔمد إيمٝمف، وؽمٚمع ىمالَمف همٟمفمجٌف

ضمًٌٛمل أهقم، وإذا طمُمٝم٦م أهٙمؽ : إذا طمُمٝم٦م ايم٣ًمضمر همٗمؾ: همُم٘م٣م ذيمؽ إلم ايمراه٤م همٗم٣مل

 .ضمًٌٛمل ايم٣ًمضمر: همٗمؾ

ايمٝمقم أفمٙمؿ ايم٣ًمضمُر : همٗم٣مل، همٌٝمٛمام هق فمعم ذيمؽ إذ أسمك فمعم دازم٥م فمٓمٝمٚم٥م ومد ضم٦ًٌم ايمٛم٣مس

ايمٙمٜمؿ إن ىم٣من أَمر ايمراه٤م أضم٤ّم إيمٝمؽ َمـ أَمر : أهمّمؾ أم ايمراه٤م أهمّمؾ؟ همٟمطمذ ضمجرًا همٗم٣مل

 .همٗمتٙمٜم٣م وَم٢م ايمٛم٣مس ،همرَم٣مه٣م. ٣ًمضمر، هم٣مومتؾ هذه ايمدازم٥م ضمتك يٚميض ايمٛم٣مسايم

أي زُمٛمَّل، أٞم٦م ايمٝمقم أهمّمؾ َمٛمل، ومد زمٙمغ َمـ أَمري : همٗم٣مل يمف ايمراه٤م، همٟمسمك ايمراه٤م همٟمطمػمه 

.  ىمام أرى، هم١من ازمتُٙمٝم٦م همال سمُدلَّ فمقمَّ

ع صمٙمٝمس ويداوي ايمٛم٣مس َمـ ؽم٣مئر إدواء، همًٚم، وىم٣من ايمٕمالم ُيػِمئ إىمٚمف وإزمرص

إين ٓ : همٗم٣مل .إن أٞم٦م ؾمٖمٝمتٛمل، َم٣م ه٣مهٛم٣م يمؽ أمجع: اظمٙمؽ وىم٣من ومد فمٚمل همٟمسم٣مه هبداي٣م ىمثغمة همٗم٣مل
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همآَمـ زم٣مهلل سمٔم٣ملم، . هم١من آَمٛم٦َم زم٣مهلل سمٔم٣ملم، دفمقُت اهلل همُمٖم٣مك، أؾمٖمل أضمدًا، إٞمام يُمٖمل اهلل سمٔم٣ملم

َمـ ردَّ فمٙمٝمؽ زمٌمك؟  :همٟمسمك اظمٙمؽ همجٙمس إيمٝمف ىمام ىم٣من جيٙمس، همٗم٣مل يمف اظمٙمؽ .همُمٖم٣مه اهلل سمٔم٣ملم

زمف ضمتك دلَّ فمعم . ريب ورزمؽ اهلل: وم٣مل! ويمؽ رب نمغمي؟: وم٣مل. ريب: وم٣مل همٟمطمذه همٙمؿ يزل ئمذِّ

 .ايمٕمالم

. أي زُمٛمَّل، ومد زمٙمغ َمـ ؽمحرك َم٣م سمػمئ إىمٚمف وإزمرص وسمٖمٔمؾ وسمٖمٔمؾ: همٗم٣مل يمف اظمٙمؽ 

ضمتك دل فمعم ايمراه٤م، همٟمطمذه همٙمؿ يزل ئمذزمف . إين ٓ أؾمٖمل أضمدًا إٞمام يُمٖمل اهلل سمٔم٣ملم: همٗم٣مل

همَٟمزَمك، همدفم٣م زم٣مظمٛمُم٣مر همقوع اظمٛمُم٣مر دم ََمْٖمِرق رأؽمف . ارصمع فمـ ديٛمؽ: همجلء زم٣ميمراه٤م همٗمٝمؾ يمف

٣مه همقوع اظمٛمُم٣مر ، همَٟمزَمك. ارصمع فمـ ديٛمؽ: شمؿ صملء زمجٙمٝمس اظمٙمؽ همٗمٝمؾ يمف، همُمٗمف ضمتك وومع ؾِمٗمَّ

، همَٟمزَمك. فمـ ديٛمؽارصمع : شمؿ صملء زم٣ميمٕمالم همٗمٝمؾ يمف .همُمٗمف زمف ضمتك وومع ؾمٗم٣مه، دم َمٖمرق رأؽمف

هم١مذا زمٙمٕمتؿ ، اذهٌقا زمف إلم صمٌؾ ىمذا وىمذا، هم٣مصٔمدوا زمف اجلٌؾ: همدهمٔمف إلم ٞمٖمٍر َمـ أصح٣مزمف همٗم٣مل

ايمٙمٜمؿ اىمٖمٛمٝمٜمؿ زمام : همذهٌقا زمف همِمٔمدوا زمف اجلٌؾ همٗم٣مل. وإَّٓ هم٣مؿمرضمقه، ذروسمف هم١من رصمع فمـ ديٛمف

 همرصمػ هبؿ اجلٌؾ همًٗمْمقا.. ؾمئ٦م

 .ىمٖم٣مٞمٝمٜمؿ اهلل سمٔم٣ملم: َم٣م همٔمؾ زمٟمصح٣مزمؽ؟ همٗم٣مل: ؽهمٗم٣مل يمف اظمٙم. وصم٣مء يٚمًم إلم اظمٙمؽ 

هم١من رصمع ، اذهٌقا زمف هم٣ممحٙمقه دم ومرومقر وسمقؽمْمقا زمف ايمٌحر: همدهمٔمف إلم ٞمٖمر َمـ أصح٣مزمف، همٗم٣مل

هم٣مٞم٘مٖمٟمت هبؿ ايمًٖمٝمٛم٥م، . ايمٙمٜمؿ اىمٖمٛمٝمٜمؿ زمام ؾمئ٦م: همذهٌقا زمف همٗم٣مل. فمـ ديٛمف وإٓ هم٣مومذهمقه

 .همٕمرومقا

همٗم٣مل . ىمٖم٣مٞمٝمٜمؿ اهلل سمٔم٣ملم: َم٣م همٔمؾ أصح٣مزمؽ؟ همٗم٣مل: همٗم٣مل يمف اظمٙمؽ. وصم٣مء يٚمًم إلم اظمٙمؽ 

جتٚمع ايمٛم٣مس دم صٔمٝمد : وَم٣م هق؟ وم٣مل: وم٣مل. إٞمؽ يم٦ًم زمٗم٣مسمقم ضمتك سمٖمٔمؾ َم٣م آَمرك زمف: يمٙمٚمٙمؽ

: واضمد وسمِمٙمٌٛمل فمعم صمذع، شمؿ طمذ ؽمٜماًم َمـ ىمٛم٣مٞمتل، شمؿ وع ايمًٜمؿ دم ىمٌد ايمٗمقس، شمؿ وُمْؾ 

 .ٙمتٛملشمؿ ارَمٛمل، هم١مٞمؽ إذا همٔمٙم٦م ذيمؽ ومت. زمًؿ اهلل رب ايمٕمالم

شمؿ ووع ايمًٜمؿ دم ىمٌد ، همجٚمع ايمٛم٣مس دم صٔمٝمد واضمد وصٙمٌف، شمؿ أطمذ ؽمٜماًم َمـ ىمٛم٣مٞمتف 

همقوع يده دم صدنمف،  همقومع ايمًٜمؿ دم ُصْدنمف، ،شمؿ رَم٣مه. زمًؿ اهلل رب ايمٕمالم: ايمٗمقس شمؿ وم٣مل

: همُٟميت اظمٙمؽ همٗمٝمؾ يمف .آَمٛم٣م زمرب ايمٕمالم، آَمٛم٣م زمرب ايمٕمالم، آَمٛم٣م زمرب ايمٕمالم: همٗم٣مل ايمٛم٣مس .همامت

 .رأي٦م َم٣م ىمٛم٦م حتذر، ومد واهلل ٞمزل زمؽ ضمذُرك ومد آَمـ ايمٛم٣مسأ
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ت وُأضم همٝمٜم٣م ايمٛمغمان ووم٣مل  َمـ مل يرصمع فمـ ديٛمف : همٟمَمر زم٣مٕطمدود زمٟمهمقاه ايمً٘مؽ، همُخدَّ

همٗم٣مل هل٣م  ،همٖمٔمٙمقا، ضمتك صم٣مءت اَمرأة و َمٔمٜم٣م صٌل هل٣م، همتٗم٣مفم٦ًم أن سمٗمع همٝمٜم٣م. همٟمومحٚمقه

 ه اإلَم٣مم َمًٙمؿ.روا ."ي٣م أَم٣مه، اصػمي هم١مٞمؽ فمعم احلؼ: ايمٕمالم

، هم١مٞمف يٚمؾ دم شمٛم٣مي٣مه َمٔم٣مين فمٓمٝمٚم٥م، همٜمذا احلدي٧م وإن ىم٣من يٚمؾ دم صمقاٞمٌف روم٣مئؼ وزهداً  

همٗمد أويت صمقاَمع ، وهذا يمٝمس زمٔمٝمدًا فمـ احلدي٧م ايمٛمٌقي اجلٙمٝمؾ، وهمقائد صمٙمٝمٙم٥م وأهم٘م٣مر زمٛم٣مءة

 ايم٘مٙمؿ، وىم٣من ايمٖمٗمٜم٣مء يًتٛمٌْمقن َمـ احلدي٧م ايمقاضمد همقائد همٗمٜمٝم٥م وسمرزمقي٥م مّج٥م:

زمؾ يثغم اٞمت٣ٌمهٛم٣م ىمل َّنتؿ زم٣مٕؿمٖم٣مل أزمٙمغ ، هذه ايمٗمِم٥م اظمثغمة هق نمالم، وهذا جئمٙمٛم٣م زمْمؾ

 اهتامم.

وهذا افمؼماف َمـ إؽمت٣مذ زمٟمن  ."أي زُمٛمَّل، أٞم٦م ايمٝمقم أهمّمؾ َمٛمل": ومقل ايمراه٤م -6

 سمٙمٚمٝمذه أصٌح أهمّمؾ َمٛمف.

: ٣م وم٣ملصدق آيمتج٣مء إلم اهلل سمٔم٣ملم وؿمريٗم٥م ايمدفم٣مء وايمثٗم٥م زم٣مإلصم٣مزم٥م، وذيمؽ فمٛمدَم -7

 ."ايمٙمٜمؿ اىمٖمٛمٝمٜمؿ زمام ؾمئ٦م"

 اإلسار فمعم ٞممم ايمدفمقة، وهذا ي٠مطمذ َمـ هذا اظمُمٜمد ايمذي سم٘مرر َمرسمكم دم احلدي٧م -8

همٙمامذا زمٔمدَم٣م ٞمج٣م دم اظمرة إولم ودم اظمرة ايمث٣مٞمٝم٥م مل َيرب، زمؾ فم٣مد إلم . "وصم٣مء يٚمًم يمٙمٚمٙمؽ"

 اظمٙمؽ ايمٓم٣ممل؟

هذا ايمٕمالم َمـ اظمٙمؽ أن جيٚمع يمف ايمٛم٣مس ضمٝم٧م ؿمٙم٤م  سمٌٛمل فم٣مَّم٥م ايمٛم٣مس اظمٌدأ ايمِمحٝمح، -9

 .فمعم صٔمٝمد واضمد

ايمذي هق أهمّمؾ زم٘مثغم َمـ رصم٣مل دم هذه  - حتديد َمٖمٜمقم ايمٛمٌم، ضمٝم٧م وم٣مم هذا ايمٕمالم -:

 .زمتقوٝمح َمٖمٜمقم ايمٛمٌم -إَم٥م

ويمٝمس َمٖمٜمقم ايمٛمٌم أن يٛمتٌم ايمٕمالم، إٞمام اظمٖمٜمقم احلٗمٝمٗمل يمٙمٛمٌم هق اٞمتِم٣مر اظمٌدأ ايمًٙمٝمؿ 

 .وايمٖم٘مر ايمِمحٝمح

وذيمؽ َمـ طمالل ايمٖمٗمرة ايمتل َمثٙم٦م صقرة إم َمع  ،ايمث٣ٌمت فمعم َمٌدأ احلؼ ايمذي ؽمْمع -;

 ي٣م أَم٣مه اصػمي، هم١مٞمؽ فمعم احلؼ.": ؿمٖمٙمٜم٣م وومقل ايمْمٖمؾ
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 اٌجبة اٌوبشش
 اٌوبششاٌفظً 

 دساعخ ؤدثْخ حلذّش ٔجٌُ ششّف

 : -  -وم٣مل رؽمقل اهلل  :وم٣مل -ريض اهلل فمٛمف  -صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم فمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم 

ِهؿ َوسَمَرامُحِِٜمؿ َوسَمَٔم٣مؿُمِٖمِٜمؿ» ِد إَِذا اؾْمتََ٘مك َِمٛمُْف فُمّْمٌق سَمَدافَمك يمَُف  <ََمَثُؾ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم دم سَمَقادِّ ًَ ََمثَُؾ اجَل

 ًَ ُر اجَل
كؽَم٣مئِ َٜمِر َواحُلٚمَّ ًَّ  .شِد زم٣ِميم

 ،ٞمتٙمٚمس َمقاؿمـ اجلامل دم ايمِمقرة ايمرائٔم٥م ،إذا وومٖمٛم٣م أَم٣مم ومّمٝم٥م ايمتٚمثٝمؾ دم احلدي٧م ايممميػ

 ،سَمُُمدُّ أزمِم٣مرٞم٣م وسمقومظ وامئرٞم٣م ،وصمدٞم٣م أَّن٣م سمرؽمؿ ظمجتٚمع اإليامن صقرة ضمٝم٥م زمدئم٥م وأطم٣مذة

يمتُم٘مؾ  تزصم٦م مج٣مفم٣مسمف دم أٞمح٣مء اظمٔمٚمقرةواَم ،وومد سمآيمٖم٦م فمٛم٣مسه ،يٌدو همٝمٜم٣م هذا اظمجتٚمع

وسمٛمْمقي  ،وسمٛمٌض دم ومٙمٌف ىمؾ َمٔم٣مين احل٤م وايمٔمْمػ وايمرمح٥م ،سمني همٝمف ايمروح ،صمًدًا واضمداً 

 .ه ويتٟمملوفمٛمد ايمياء يتٟموّ  ،همٜمق فمٛمد ايمناء يٖمرح ويؼمٞمؿ ،ىمؾ اظمُم٣مفمر ايمٛمٌٝمٙم٥م دم ٞمٖمًف

زمٔمث٦م  ،ضمتك إذا ؽمٚمٔم٦م أذٞمف َم٣م سمْمرب يمف َمـ ضمالل ،إٞمف جلًد سمتج٣مذب فمقاؿمٖمف وَمُم٣مفمره

 ،وزمدا ايمٌمم فمعم حمٝم٣مه ،هم٣مٞمًٌْم٦م أؽم٣مرير وصمٜمف ،إلم ؽم٣مئر أٞمح٣مء اجلًد -ضم٣ًٌم وىمراَم٥م  -زمف 

همٝمٜمتز  ٚمٙمؽ ايمنور ىمؾ ذرة دم هذا اجلًدضمتك يت ،رضم٥م فمعم وصمٛمتفوأرؽمٙم٦م ايمٔمكم دَمٔم٥م ايمٖم

أو أزمٌمت  ،٦م زمٌٔمض اظمًٙمٚمكمأَم٣م إذا ؽمٚمٔم٦م إذن ٞمٌٟم ىم٣مرشم٥م ضمٙمَّ  .ويٛمتًم هوراً  ،ؿمرزم٣مً 

 رؽمؿ هذه ايمٙمقضم٥م ايمٗم٣ممت٥م احلزيٛم٥مهم١من اخلٝم٣مل ينع إلم  ،ايمٔمكم َمٛمٓمر هم٣مصمٔم٥م ٞمزيم٦م زم٣مظمًتّمٔمٖمكم

 .همؼ أَمقاج إمل واحلزن دم ايمٛمٖمسهمتد ،همتتٚمثٙمٜم٣م ايمٛمٖمس وٓ سمٖم٣مرومٜم٣م

هم١مٞمف يٗمقدٞم٣م إلم أن  ،وأصدق متثٝمؾ ،شمؿ إٞمف ظم٣م ىم٣من متثٝمؾ اظم٠مَمٛمكم زم٣مجلًد يٚمثؾ أروع سمِمقير

ٕٞمف  <ضمتك إذا فمٙمٚمٛم٣م أٞمف يمٝمس صمًدًا طم٣مَماًل وٓ زم٣ميمٝم٣مً  ح٧م فمـ طمِم٣مئص هذا اجلًد وَمٗمقَم٣مسمفٞمٌ

 ،ثؾ إيامن إَم٥م زم٣ميمروح دم هذا اجلًدأدرىمٛم٣م أن يمٙمحدي٧م إي٣مءات سمدهمٔمٛم٣م إلم أن ٞمٚم ،يس ويتٟممل

ه٣م وسمرامحٜم٣م وسمٔم٣مؿمٖمٜم٣م زمٛمٌّم٣مت ايمٗمٙم٤م دم هذا اجلًد هِت٣م ايمٛم٣مزمٔم٥م َمـ سمقادِّ ىمام  ،وٞمٚمثؾ َمٔم٣مين ُأطُمقَّ
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زم٣ميمٔمٗمؾ دم هذا  ،وسمٌٔمده٣م فمـ ىمؾ ذ ،ٞمٚمثؾ ومٝم٣مدهت٣م احل٘مٝمٚم٥م ايمرؾمٝمدة ايمتل سمٗمقده٣م إلم ىمؾ طمغم

 .وئًمك دم َمِم٣محلف ،اجلًد ايمذي يٛمٓمؿ ؾم٠موٞمف

وسمتقومػ دوم٣مت ومٙمٌف سمٌٔم٣مً  ،ٙمٝمف هم١من اجلًد ضمكم سمٖم٣مرومف روضمف يتحقل إلم صمث٥م ه٣مَمدةوفم

 .وسمٖم٣مرومف احلٝم٣مة ،يمذيمؽ

هت٣م سمتٟمشمر زمام يدث  ،وهذه ضم٣مل إَم٥م اظم٠مَمٛم٥م إذا ؤمػ إيامَّن٣م أو نم٣مب هم١من َمٔم٣مين ُأطُمقَّ

أو  ،هِت٣موإذا افمتٙم٦َّم همٝمٜم٣م َمٔم٣مين ُأطمقَّ  ،ومتقت يمٖمٗمده ،وسمّمٔمػ زمّمٔمٖمف ،همتٗمقى زمٗمقسمف ،إليامَّن٣م

 :ىمام وم٣مل ؽمٌح٣مٞمف ،همحٝمثام وصمد اإليامن ىم٣مٞم٦م إطمقة ،نمرزم٦م دلَّ ذيمؽ فمعم ٞمٗمص إيامَّن٣م أو نمٝم٣مزمف

 ،شضمتك حت٣مزمقا نوٓ سم٠مَمٛمق ،قن اجلٛم٥م ضمتك سم٠مَمٛمقآ سمدطمٙم» : وم٣مل .{اَم اظم٠ُْمَِمٛمُقَن إطِْمَقةٌ إِٞمَّ }

 ووم٣مل .شرهمع أضمدمه٣م رهمع أطمرهم١مذا  ،احلٝم٣مء واإليامن وُمرٞم٣م مجٝمٔم٣مً » :ووم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

: « وفمعم ومدر ) :ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل .شوٓ ديـ ظمـ ٓ فمٜمد يمف ،يمفٓ إيامن ظمـ ٓ أَم٣مٞم٥م

وىم٣من  ،وىمٙمام ومقي ومقي٦م ،هم٘مٙمام ؤمػ اإليامن ؤمٖم٦م اظمقاؽم٣مة ،اإليامن سم٘مقن هذه اظمقاؽم٣مة

َمـ اظمقاؽم٣مة زمح٤ًم همألسم٣ٌمفمف  ،أفمٓمؿ ايمٛم٣مس َمقاؽم٣مة ٕصح٣مزمف زمذيمؽ ىمٙمف  رؽمقل اهلل

 (.اسم٣ٌمفمٜمؿ يمف

هق  ،ة دم جمتٚمع اإليامن ايمذي صمٔمؾ َمٛمٜمام ومريٛمكم ٓ يٖمؼموم٣منهمٜمذا ايمؼمازمط زمكم اإليامن وإطمقَّ 

 .َمثؾ ايمؼمازمط ايمذي ووحٛم٣م صقرسمف زمكم ايمروح وٞمٌّم٣مت ايمٗمٙم٤م دم صمًد اإلٞم٣ًمن ؽمقاء زمًقاء

 .وفمٗمٙمف ،وٞمٌّم٣مت ومٙمٌف ،ضمفدم رو ،وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م زمرافم٥م ايمتِمقير دم متثٝمؾ اظم٠مَمٛمكم زم٣مجلًد

 ،نهم٘م٣من زمٝم٣مٞمف أٞمِمع زمٝم٣م ،ايمذي أويت صمقاَمع ايم٘مٙمؿ ،همِمعم اهلل وؽمٙمؿ فمعم هذا ايمرؽمقل ايمٔمٓمٝمؿ

ـ ئمتػم اظم٠مَم ،همحٝم٧م سمٔمتػم اخلٙمٝم٥م أؽم٣مؽم٣ًم دم سمرىمٝم٤م اجلًد .ومتثٝمٙمف أروع سمِمقير وأصدومف

 .أؽم٣مؽم٣مً دم زمٛم٣مء جمتٚمع اإليامن

وآٞمًج٣مم ايمٔمجٝم٤م زمكم روضمف  ،آيمػ ايمٌديعوهذا َمثؾ اظم٠مَمـ إذ سمت٘مقن ؾمخِمٝمتف َمـ ايمت

زمحٝم٧م ٓ  ،زمام يتٛم٣مؽم٤م وهمْمرسمف ايمًٙمٝمٚم٥م ايمتل همْمره احل٘مٝمؿ اخلٌغم فمٙمٝمٜم٣م ،وٞمٖمًف وفمٗمٙمف وفمقاؿمٖمف

 .ضمتك ي٘مقن فمٛمٌمًا ص٣محل٣ًم يمٙمحٝم٣مة ايم٘مريٚم٥م دم جمتٚمٔمف ،يْمٕمك صم٣مٞم٤م فمعم صم٣مٞم٤م
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 اٌجبة اٌوبشش
 احلبدُ هششاٌفظً 
 ُّاٌىش ٌٍمشآْ ,زلّذ ,رفغري اٌنيب 

ىم٣من يٖمن ايمٗمرآن زمٟمومقايمف وأفماميمف  وهؾ ؟آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ همّن ايمرؽمقل هؾ 

 -  -همآي٣مت إضم٘م٣مم همنه٣م  .؟ضمتك ص٣مر ايمٗمرآن طمٙمٗم٣ًم يمف ٓ يٛمٖمؽ فمٛمف زمح٣مل ،وسمٌمهم٣مسمف

ويدطمؾ  -وآي٣مت ايمٔمٗم٣مئد  .يمِمح٣مزمتف وَٕمتف زمام شم٦ٌم فمٛمف َمـ أومقال وأهمٔم٣مل وسمٗمريرات دم زمٝم٣مَّن٣م

يمٙمٚمقومػ  -  -ٛمٜم٣م َٕمتف وهمنه٣م َمـ طمالل زمٝم٣مٞمف زمٝمَّ  -ٌٝم٥م واظمتُم٣مزمف َمـ ايمٗمرآن همٝمٜم٣م إَمقر ايمٕمٝم

وفمدم اخلقض دم  ،ايمِمحٝمح ايمذي جي٤م فمٙمٝمٜمؿ أن يٗمٖمقه جت٣مهٜم٣م َمـ اإليامن هب٣م فمعم ـم٣مهره٣م

وأن ي٘مقن َمقومٖمٜمؿ َمقومػ ايمراؽمخكم دم ايمٔمٙمؿ ايمذيـ وصػ اهلل  ،قا هب٣مسمٖمِمٝمالت مل ي٘مٖمٙمَّ 

ٛم٣َم()آل فمٚمران: َوايمرَّ : )ضم٣مهلؿ زمٗمقيمف فمٛمٜمؿ ـْ فِمٛمِْد َرزمِّ  (.;اؽِمُخقَن دِم ايمِْٔمْٙمِؿ َيُٗمقيُمقَن آََمٛم٣َّم زمِِف ىُمؾ  َِم

وصح٣مزمتف ايم٘مرام هل٣م زمتٟمشمرهؿ هب٣م طمقهم٣ًم وره٥ٌم  -  -وآي٣مت ايمقفمد وايمقفمٝمد ىم٣من سمٖمًغم ايمٛمٌل 

٣مب ورصم٣مًء ورنم٥ٌم فمٛمد ايمقفمد َمع ايمٔمٚمؾ ايمذي ي٠مدى إلم احلذر َمـ ايمقومقع دم أؽمٌ ،فمٛمد ايمقفمٝمد

 .وايمًٔمل همٝمام يقصؾ إلم آسمِم٣مف زمِمٖم٣مت أهؾ ايمقفمد وايمتِمديؼ ،ايمقفمٝمد

واسمٔم٣مـمٜمؿ زمام همٝمٜم٣م َمـ  ،همتٖمًغمهؿ هل٣م ضمِمؾ زمتِمديٗمٜمؿ زمام صم٣مء همٝمٜم٣م ،وأَم٣م آي٣مت ايمٗمِمص

وآي٣مت ايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م همنوه٣م زمٟمن زم٣مدروا وؽم٣مرفمقا إلم همٔمؾ ىمؾ َم٣م رنم٤م  .فمػم وفمٓم٣مت

واصمتٛمٌقا ايمقومقع همٝمف ودم إؽم٣ٌمب اظمقصٙم٥م  ،دٞمك سمرهٝم٤موهمروا َمـ ىمؾ َم٣م صم٣مء همٝمف أ ،اهلل همٝمف

هم٘م٣مٞمقا زمحؼ ىمام وصٖمٜمؿ وأطمػم فمٛمٜمؿ أزمق فمٌد ايمرمحـ  ،وزمذيمؽ مجٔمقا زمكم ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ .إيمٝمف

ٙمٚمل زمٗمقيمف ًُّ أَّنؿ ىم٣مٞمقا يٗمؼمئقن َمـ رؽمقل  - ضمدشمٛم٣م َمـ ىم٣من ُيٗمرئٛم٣م َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل ) :ايم

مم إطمرى ضمتك ئمٙمٚمقا َم٣م دم هذه َمـ ايمٔمٙمؿ همال يٟمطمذون دم ايمٔم ،فممم آي٣مت -  -اهلل 

 (.همٔمٙمٚمٛم٣م ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ :وم٣ميمقا ،وايمٔمٚمؾ

وهبذا ايمُمٚمقل دم َمٔمٛمك ايمتٖمًغم  ،وصح٣مزمتف وهبذه ايمٛمٓمرة اظمت٘م٣مَمٙم٥م إلم واومع ايمٛمٌل 

وصح٣مزمتف ايم٘مرام همنوا  -  -ودون ارسمٝم٣مب أن رؽمقل اهلل  ،ٞمًتْمٝمع أن ٞمٗمرر زم٣مؿمٚمئٛم٣من
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 يمٙمٛم٣مس َم٣م ٞمزل ومد زمكمَّ  ذا َم٣م يقاهمؼ إديم٥م ايمتل سمدل فمعم أن ايمٛمٌل وه .ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىم٣مَمالً 

َل إيَِمٝمِْٜمؿْ : )إيمٝمٜمؿ َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم َ يمِٙمٛم٣َّمِس ََم٣م ُٞمزِّ ٌَكمِّ ىْمَر يمُِت ونمغم  .(88)ايمٛمحؾ: (َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذِّ

ت٣مج إلم همام ىم٣من نمغم واوح َمـ أي٣مت وي .ذيمؽ َمـ أي٣مت وإضم٣مدي٧م ايمتل سمدل فمعم ذيمؽ

 ، َٕمتف اظمقومػ ايمِمحٝمح َمٛمفوَم٣م ىم٣من َمـ اظمتُم٣مزمف زمكمَّ  ،َٕمتف زمٟمومقايمف وأهمٔم٣ميمف -  -ٛمف زمٝم٣من زمٝمَّ 

يمـف ُئمرف َمـ طمالل َمٔمرهم٥م ؽمغمسمف ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتل هل فم٣ٌمرة  -  -وَم٣م ىم٣من نمغم ذيمؽ همتٖمًغمه 

 .أيّم٣مً  -ريض اهلل فمٛمٜمؿ  -فمـ سمٖمًغم فمٚمقم يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ. وومؾ َمثؾ هذا دم ايمِمح٣مزم٥م 

وَمدى اهتامَمٜمؿ  ،ذيمؽ اجلٝمؾ دموهذه اظمقاومػ سمٌكم زمقوقح َمدى سمٟمشمغم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

ويتٌكم َمـ طمالل سمٟمَمٙمٜم٣م وأطمذ ايمٔمػم  .واصمتٛم٣مب ٞمقاهٝمف ،وسمْمٌٝمؼ أواَمره ،زم٣ميمٔمٚمؾ زمام همٝمف

ضمٝم٧م  ،وايمٔمٓم٣مت َمٛمٜم٣م ايمٖمرق زمكم سمٙمٗمل ذيمؽ اجلٝمؾ ٔي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وسمٙمٗمل نمغمهؿ هل٣م

ويتٌكم أيّم٣مً  ،ٌٝمؼ وزم٣ميمٔمٚمؾ أىمثر َمـ اهتامَمٜمؿ زم٣مٕومقال ايمتل ٓ هم٣مئدة َمٛمٜم٣مىم٣مٞمقا َيتٚمقن زم٣ميمتْم

أَّنؿ ىم٣مٞمقا يؼمىمقن اخلقض دم سمٖمِمٝمالت ٓ ضم٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م وٓ صٙم٥م هل٣م زم٣ميمقاومع ايمٔمٚمقم ايمذي ىم٣مٞمقا 

 .َيتٚمقن زمف

 /منبرط ِٓ رفغري اٌنيب 
 عبء يف طؾْؼ اٌجخبسُ/

 عٌُسَحُ اٌْمَبسِهَخِ

ٌْثُ  َراِد َيْرىَم٤م زَمْٔمُّمُف زَمْٔمّم٣مً ىَمَذيمَِؽ ايمٛم٣َّمس جَيُقُل زَمْٔمُّمُٜمؿ دِم زَمْٔمٍض ىَم٣ميْمَٖمَراِش اظْمَ قِث ىَمَٕمْقنَم٣مء ِاجْلَ

قف.  ىَم٣ميْمِٔمْٜمـ ىَِمَٟميْمَقان ايْمِٔمْٜمـ َووَمَرَأ فَمٌُْد اهللَِّ ىَم٣ميمِمُّ

  : ومقيمف  . ىمذا يمٕمغم أيب ذر، واىمتٖمك زمذىمره٣م َمع ايمتل ومٌٙمٜم٣م  ( ؽمقرة ايمٗم٣مرفم٥م )   : ومقيمف  : ايمممح 

  ( ىمذيمؽ ايمٛم٣مس جيقل زمٔمّمٜمؿ دم زمٔمض  .       ىم٣ميمٖمراش اظمٌثقث ىمٕمقنم٣مء اجلراد يرىم٤م زمٔمّمف زمٔمّم٣مً  ) 

ايمٖمراش   : ووم٣مل أزمق فمٌٝمدة  . إيمخ يريد ىمٕمقنم٣مء اجلراد...  : هق ىمالم ايمٖمراء، وم٣مل دم ومقيمف ىم٣ميمٖمراش

ايمٔمرب سمُمٌف ؿمغم ٓ ذزم٣مب وٓ زمٔمقض، واظمٌثقث اظمتٖمرق، ومحؾ ايمٖمراش فمعم ضمٗمٝمٗمتف أولم، و

   : زم٣ميمٖمراش ىمثغمًا ىمٗمقل صمرير

 إن ايمٖمــــرزدق َمــــ٣م فمٙمٚمــــ٦م و ومقَمــــف

 

 َمثـــؾ ايمٖمـــراش نمُمـــكم ٞمـــ٣مر اظمِمـــْمعم 
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ودم سمُمٌٝمف ايمٛم٣مس يقم ايمٌٔم٧م زم٣ميمٖمراش َمٛم٣مؽم٣ٌمت ىمثغمة زمٙمٝمٕم٥م،   : وصٖمٜمؿ زم٣محلرص وايمتٜم٣مهم٦م 

ىم٣ميمْمٝمش وآٞمتُم٣مر وايم٘مثرة وايمّمٔمػ وايمذيم٥م واظمجلء زمٕمغم رصمقع وايمٗمِمد إلم ايمدافمل 

  . إلهاع ورىمقب زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣ًم وايمتْم٣مير إلم ايمٛم٣مروا

ىم٣ميمٔمٜمـ< ٕن   : ؽمٗمط هذا ٕيب ذر، وهق ومقل ايمٖمراء وم٣مل  ( ىم٣ميمٔمٜمـ ىمٟميمقان ايمٔمٜمـ )   : ومقيمف 

  . أيمقاَّن٣م خمتٙمٖم٥م ىم٣ميمٔمٜمـ وهق ايمِمقف

  . ىم٣ميمٔمٜمـ ىم٣ميمِمقف  : وأطمرج ازمـ أيب ضم٣مسمؿ َمـ ؿمريؼ فم٘مرَم٥م وم٣مل

دم ومراءة   : وهق زمٗمٝم٥م ىمالم ايمٖمراء، وم٣مل  . ؽمٗمط هذا ٕيب ذر  ( فوومرأ فمٌد اهلل: ىم٣ميمِمق )   : ومقيمف

  .  " ىم٣ميمِمقف اظمٛمٖمقش "  - ئمٛمل ازمـ َمًٔمقد -فمٌداهلل

 عٌُسَحُ ؤٌَْيَبوُُْ

٣ٌَّمٍس: ايمتََّ٘م٣مشُمُر َِمـ إََْمَقاِل َوإَْوٓدِ  ـُ فَم  َووَم٣مَل ازْم

ىمذا ٕيب ذر، ويٗم٣مل هل٣م ؽمقرة   ( زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ  . ؽمقرة أهل٣مىمؿ )   : ومقيمف  : ايمممح

 ىم٣من أصح٣مب رؽمقل اهلل   : وأطمرج ازمـ أيب ضم٣مسمؿ َمـ ؿمريؼ ؽمٔمٝمد زمـ أيب هالل وم٣مل  . ايمت٘م٣مشمر

وصٙمف ازمـ اظمٛمذر َمـ   ( ايمت٘م٣مشمر َمـ إَمقال وإوٓد  : ووم٣مل ازمـ فم٣ٌمس )   : ومقيمف  . يًٚمقَّن٣م اظمٗمػمة

  . ؿمريؼ ازمـ صمري٨م فمـ فمْم٣مء فمـ ازمـ فم٣ٌمس

مل يذىمر دم هذه ايمًقرة ضمديث٣ًم َمرهمقفم٣ًم، وؽمٝمٟميت دم ايمروم٣مق َمـ ضمدي٧م أيب زمـ ىمٔم٤م  : ( سمٛمٌٝمف )

 َم٣م يدطمؾ همٝمٜم٣م.

 عٌُسَحُ ًَاٌْوَظْشِ 

َؿ زمِفِ  ًَ ْهُر َأوْم  َووَم٣مَل َيَْٝمك: ايْمَٔمٌْمُ ايمدَّ

 : ايمٔمٌم ايمٝمقم وايمٙمٝمٙم٥م، وم٣مل ايمُم٣مفمر  ( ؽمقرة وايمٔمٌم )   : ومقيمف  : ايمممح

 ٣ًم ويمٝمٙمـــ٥مران يقَمــــويمـــ يٙمٌـــ٧م ايمٔمِمــ  

 

ـــــٝمٚمام  ـــــدرىم٣م َمـــــ٣م سم  إذا ؿمٙمٌـــــ٣م أن ي

ؽم٣مفم٥م َمـ ؽم٣مفم٣مت   : ووم٣مل ومت٣مدة  . ايمٔمٌم ايمٔمًم  : وم٣مل فمٌد ايمرزاق فمـ َمٔمٚمر وم٣مل احلًـ 

  . ايمٛمٜم٣مر
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ؽمٗمط يٝمك ٕيب ذر، وهق يٝمك زمـ زي٣مد ايمٖمراء،   ( ووم٣مل يٝمك ايمٔمٌم ايمدهر أومًؿ زمف )   : ومقيمف

  .  " َمٔم٣مين ايمٗمرآن  "  همٜمذا ىمالَمف دم

شم٦ٌم هذا هٛم٣م يمٙمٛمًٖمل   ( إٓ َمـ آَمـ  : شمؿ اؽمتثٛمك همٗم٣مل  . طمن والل  : ووم٣مل جم٣مهد )   : يمفومق 

  : إن اإلٞم٣ًمن يمٖمل طمن، وم٣مل  : وضمده، ومل أره دم رء َمـ ايمتٖم٣مؽمغم اظمًٛمدة إٓ ه٘مذا فمـ جم٣مهد

  . إٓ َمـ آَمـ

ر زمٔمض اظمٖمنيـ همٝمٜم٣م يم٘مـ ذىم ،مل أر دم سمٖمًغم هذه ايمًقرة ضمديث٣ًم َمرهمقفم٣ًم صحٝمح٣مً   :( سمٛمٌٝمف )

  .      وومد سمٗمدم دم صٖم٥م ايمِمالة َممموضم٣مً   " َمـ هم٣مسمتف صالة ايمٔمٌم "  ضمدي٧م ازمـ فمٚمر

 عٌُسَحُ ًًٌَّْ ٌِىًُِّ ىَُّضَحٍ

َْمَٚم٥ُم اؽْمُؿ ايمٛم٣َّمِر َِمثُْؾ ؽَمَٗمَر ويمََٓمك  احْلُ

ويٗم٣مل هل٣م  ىمذا ٕيب ذر،  ( زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ - ؽمقرة ويؾ يم٘مؾ مهزة )   : ومقيمف  : ايمممح

وأطمرج ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر َمـ ضمدي٧م   . وىمذا ايمٙمٚمز  ،أيّم٣ًم ؽمقرة اهلٚمزة، واظمراد ايم٘مثغم اهلٚمز

احلْمٚم٥م اؽمؿ  )   : ومقيمف  . اظمُم٣مء زم٣ميمٛمٚمٝمٚم٥م، اظمٖمرق زمكم اإلطمقان  : ازمـ فم٣ٌمس أٞمف ؽُمئؾ فمـ اهلٚمزة وم٣مل

  ( دم احلْمٚم٥م )  أي ايمرصمؾ وَم٣ميمف،  ( يمٝمٛمٌذن )   : هق ومقل ايمٖمراء، وم٣مل دم ومقيمف  ( ايمٛم٣مر، َمثؾ ؽمٗمر ويمٓمك

   . صمٜمٛمؿ وؽمٗمر ويمٓمك :ىمٗمقيمف ،اؽمؿ َمـ أؽمامء ايمٛم٣مر

  . يٗم٣مل يمٙمرصمؾ إىمقل ضمْمٚم٥م، أي ايم٘مثغم احلْمؿ  : ووم٣مل أزمق فمٌٝمدة

 عٌُسَح ُؤٌََُ ْرَشَ *3*

َتِٚمَٔم٥مً  ،َأمَلْ سَمَر: َأمَل سَْمْٔمَٙمؿْ   ئمٛمل .ش وىمؾ ؽمٛمؽ": ازمـ فم٣ٌمسَووَم٣مل  ،وَم٣مل جَُم٣َمِهٌد: َأزَم٣مزمِٝمؾ َُمَتَت٣مزمَِٔم٥ًم جُمْ

 .زم٣ميمٖم٣مرؽمٝم٥م وؿمٝمٛم٣مً  ضمجراً 

  : ايمممح

  . ىمذا هلؿ، ويٗم٣مل هل٣م أيّم٣ًم ؽمقرة ايمٖمٝمؾ  ( ؽمقرة أمل سمر )   : ومقيمف

  . ىمذا يمٕمغم أيب ذر  ( أمل سمر أمل سمٔمٙمؿ )   : ومقيمف

  . ويمٙمٚمًتٚمقم أمل سمر

  . جم٣مهدأمل سمر أمل سمٔمٙمؿ، وايمِمقاب إول هم١مٞمف يمٝمس َمـ سمٖمًغم   : وم٣مل جم٣مهد
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يدرك ومِم٥م أصح٣مب  أمل ختػم فمـ احلٌُم٥م وايمٖمٝمؾ، وإٞمام وم٣مل ذيمؽ< ٕٞمف   : ووم٣مل ايمٖمراء

  . ايمٖمٝمؾ< ٕٞمف ويمد دم سمٙمؽ ايمًٛم٥م

  . ؾمتك َمتت٣مزمٔم٥م  : وصٙمف ايمٖمري٣ميب فمـ جم٣مهد دم ومقيمف أزم٣مزمٝمؾ وم٣مل  ( َمتت٣مزمٔم٥م جمتٚمٔم٥م  : أزم٣مزمٝمؾ )   : ومقيمف

  . ٓ واضمد هل٣م  : ووم٣مل ايمٖمراء

  . فمج٣مصمٝمؾ، وومٝمؾ: أزمقل ىمٔمجقل وواضمده٣م أزم٣ميم٥م زم٣ميمتخٖمٝمػ، وومٝمؾ زم٣ميمتُمديد  : وومٝمؾ

وصٙمف ايمْمػمي َمـ ؿمريؼ ايمًدي فمـ   ( َمـ ؽمجٝمؾ هل ؽمٛمؽ وىمؾ  : ووم٣مل ازمـ فم٣ٌمس )   : ومقيمف

  . ؽمٛمؽ وىمؾ، ؿمكم وضمج٣مرة  : فم٘مرَم٥م فمـ ازمـ فم٣ٌمس وم٣مل

٘مرَم٥م فمـ ازمـ وومد سمٗمدم دم سمٖمًغم ؽمقرة هقد، ووصٙمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ َمـ وصمف آطمر فمـ فم

فم٣ٌمس، ورواه صمرير زمـ ضم٣مزم فمـ ئمعم زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ فم٘مرَم٥م، وروى ايمْمػمي َمـ ؿمريؼ فمٌد 

  . هل زم٣مٕفمجٚمٝم٥م ؽمٛمؽ وىمؾ  : ايمرمحـ زمـ ؽم٣مزمط وم٣مل

هم١مذا أص٣مزم٦م   : ىم٣مٞم٦م سمرَمٝمٜمؿ زمحج٣مرة َمٔمٜم٣م ٞم٣مر، وم٣مل  : وَمـ ؿمريؼ ضمِمكم فمـ فم٘مرَم٥م وم٣مل

 دري.أضمدهؿ طمرج زمف اجلدري، وىم٣من أول يقم ُرئِل همٝمف اجل
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 ِمذِخ
 ؽٌي اٌفنٌْ األدثْخ اٌنضشّخ

فمٜمد جمٚمقفم٥م َمـ هذه ايمٖمٛمقن ىمام ومٙمٛم٣م سمتٛم٣مؽم٤م َمع َمٔمْمٝم٣مت و اؽمتخدم إدزم٣مء دم ىمؾ فمٌم

زمٔمد َم٣م ، وؽمالم زمٔمد ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿاإلايمٔمٌم< واؽمتخدم إدزم٣مء ايمٔمرب دم فمٌم صدر 

صمديدة زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ايمٖمٛمقن ايمٗمديٚم٥م هم٣مؽمتخدَمقا  ٣مه َمـ احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ همٛمقٞم٣مً ؽمٚمٔمٛم

 -ايمٗمِمص -احل٘مؿ  -إَمث٣مل -اظمٛم٣مـمرات -اظمٖم٣مطمرات ايمُمٔمري٥م زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م اإلؽمالَمل)

 -إدفمٝم٥م  -ايمرواي٣مت  -ايمقصػ  -ايمرؽم٣مئؾ -اظمقافمظ ايمتٗمقي٥م -ايمقص٣مي٣م -احل٘م٣مي٣مت

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م ايمتل  (ايمُمٔمر -ايمرصمز -خلْم٣مزم٥م ا -إضم٣مدي٧م ايمُمٔمٌٝم٥م  -اظمح٣مورات

اظمثؾ  -ايمرواي٥م  -احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ فمـ نم٣مي٣مسمف َمـ طمالهل٣م )ايمٗمِم٥م ، وفمػمَّ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 .(ايمقصػ -ايمرؽم٣ميم٥م  -ايمدفم٣مء  -

يمدواع ديٛمٝم٥م أو  دم فمٌم صدر اإلؽمالم َّنّم٦م ايمتل هذه ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م اخلْم٣مزم٥م أهؿوَمـ 

ـّ طمْم٤م إفمٝم٣مد واخلًقف  ،فمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥ماصمتام ويم٘مقن اإلؽمالم ومد أوصم٤م طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م وؽم

وضمٖمٙم٦م زمف ايمٛمقادي وضمٖمٙم٦م همٝمٜمـ٣م  ،فمٓمٝمامً  وايم٘مًقف همٗمـد سمْمقر هـذا ايمٖمـ واٞمتمم اٞمتُم٣مراً 

همـل  ىمٌغماً  ئمتٚمدون فمٙمٝمٜم٣م افمتامداً  وايمٗم٣مدة إذ ىم٣من اخلٙمٖم٣مء ،اظمج٣ميمس وايمٗمِمقر وأَم٣مىمـ ايمٗمّم٣مء

 وايمٖمـرق وزاد َمــ أمهٝم٥م اخلْم٣مزم٥م اٞمتُم٣مر إضمزاب ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،ِم٣ميمفيون إإيِم٣مل َم٣م يريـد

وَمـ هٛم٣م همٗمد سمٖمرفم٦م اخلْم٣مزم٥م إلم  ،وايمثقرات ايمتـل حت٣مول إشم٣ٌمت أضمٗمٝم٥م اخلالهم٥م يمٖمئ٥م دون همئ٥م

 .أٞمقاع وأؾم٘م٣مل



 261 

 

 هشش بدُاٌجبة احل
 ًياٌفظً األ

 ؤٌٔام اخلـبثخ يف ىزا اٌوظش

 .اإلؽمالمفمٌم صدر دم ايمديٛمٝم٥م زمُم٘مؾ طم٣مص زمُم٘مؾ فم٣مم واخلْم٣مزم٥م  اخلْم٣مزم٥م ازدهرت

سمرفمرفم٦م هــذه اخلْم٣مزم٥م زم٤ًٌم اٞمتُم٣مر ايمقهمقد ايمتــل سمٟميت إلم ايمرؽمقل صعم اهلل فمٝمف وؽمٙمؿ و

وومــد اؽمتٗمٌؾ ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم ايمقهمــقد ايمتــل  ،َمٜمٛمئ٥م أو َمٔمزي٥م أو حل٣مصم٥م َمـ احل٣مصم٣مت

 .ومدَم٦م َمٔمٙمٛم٥م إؽمالَمٜم٣م وؽمٚمل زمٔم٣مم ايمقهمقد

 /اٌذّنْخ امع ِْخؤٌٔام اخلـبثخ  ,
 طمْم٤م اجلٚمٔم٥م -5

 طمْم٤م احل٨م -6

 طمْم٤م ايمٔمٝمد -7

 طمْم٤م آؽمتًٗم٣مء -8

 طمْم٤م اخلًقف وايم٘مًقف -9

 قدهمطمْم٤م اظمح٣مهمؾ وايمق -:

 طمْم٤م ايمزواج -;

 طمْم٤م ايمٛمِمح ->

 ايمٛمِمح واإلرؾم٣مد -=

 ؤ و خـجخ اجلّوخ
َّن٣م اسمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن اخلْم٥ٌم ذط دم اجلٚمٔم٥م ٓ سمِمح زمدو /ؽىُ خـجخ اجلّوخ /ؤًالً

اجلٚمٔم٥م دون  مل يِمؾِّ  وٕن ايمٛمٌل  ،وايمذىمر هق اخلْم٥ٌم ()هم٣مؽمٔمقا إلم ذىمر اهلل :يمٗمقيمف سمٔم٣ملم

ىم٣من  أن رؽمقل اهلل ) أطمرج َمًٙمؿ فمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ،اخلْم٥ٌم وهل طمْمٌت٣من ومٌؾ ايمِمالة اسمٖم٣موم٣مً 
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ٛمٌل ىم٣من ايم: )شمؿ يٗمقم همٝمخْم٤م وم٣مئاًم( وأطمرج أزمق داود فمـ ازمـ فمٚمر وم٣مل ،شمؿ جيٙمس ،خيْم٤م وم٣مئامً 

 شمؿ جيٙمس  ،شمؿ يٗمقم همٝمخْم٤م ،خيْم٤م طمْمٌتكم ىم٣من جيٙمس إذا صٔمد اظمٛمػم ضمتك يٖمرغ أذان اظم٠مذن

همال يت٘مٙمؿ ويٗمقم همٝمخْم٤م( وصم٣مء دم ىمت٣مب ؾمٔم٤م اإليامن أن طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م طمْمٌت٣من يٖمِمؾ زمٝمٛمٜمام 

خيْم٤م طمْمٌتكم يٗمٔمد  ىم٣من ايمٛمٌل  :روى ايمٌخ٣مري فمـ ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل ،زمٗمٔمدة

ويم٘مـ ايمٓمروف ايمٗم٣مهرة ايمتل ىم٣مٞم٦م  ،وَمـ اظمٔمٙمقم أن صالة اجلٚمٔم٥م همرو٦م ومٌؾ اهلجرة ،زمٝمٛمٜمام

وأصح٣مزمف ايم٘مرام ريض اهلل فمٛمٜمؿ مل مت٘مٛمف َمـ ايمٗمٝم٣مم زمتٙمؽ ايمٖمريّم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م  حتٝمط زمرؽمقل اهلل 

 زمٛمل ٣مء أوم٣مم همٝمٜم٣م دموظم٣م زمٙمغ ومٌ ،إلم أن اَمتـ اهلل فمٙمٝمف وفمعم أَمتف زم٣مهلجرة اظم٣ٌمرىم٥م إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة

ٞمحق اظمديٛم٥م اظمٛمقرة همٙمام وصؾ إلم  هشمؿ سم٣مزمع ؽمغم ،ء وإرزمٔم٣مء واخلٚمٝمسشمٛمكم وايمثالشم٣مفمقف أي٣مم اإل

زمٛمل ؽم٣ممل أدرىمتف اجلٚمٔم٥م همِماله٣م دم اظمًجد ايمذي دم زمْمـ ايمقادي هم٘م٣مٞم٦م أول مجٔم٥م صاله٣م 

 .ٚمل اظمًجد زمٚمًجد اجلٚمٔم٥م وهق ومري٤م َمـ َمًجد وم٣ٌمءوَمـ شمؿ ؽُم  ،زم٣مظمديٛم٥م

 خـجخ اجلّوخ/ششًؽ  /صبْٔبً
 ٌتكم.أن سم٘مقن طمْم -5

 .أن سمٗمع ووم٦م ايمٓمٜمر -6

 .أن سمتٗمدم فمعم صالة اجلٚمٔم٥م -7

وهذا  ،أن سم٘مقن زم٣ميمٔمرزمٝم٥م فمٛمد مجٜمقر ايمٖمٗمٜم٣مء وأصم٣مز إضمٛم٣مف اخلْم٥ٌم زمٕمغم ايمٔمرزمٝم٥م -8

أومرب يمٙمقاومع ضم٣ميمٝم٣ًم همٕم٣ميم٤م اظمًٙمٚمكم ٓ ئمرهمقن ايمٔمرزمٝم٥م همٝمٖمقهتؿ آٞمتٖم٣مع زمام سمتّمٚمـ َمـ فمٙمؿ 

 .وسمقصمٝمف

 .اظمقآة زمكم أرىم٣من اخلْم٥ٌم -9

 .اظمقآة زمكم اخلْمٌتكم -:

 .اظمقآة زمكم اخلْمٌتكم ايمث٣مٞمٝم٥م وايمِمالة -;

 .ايمٗمٝم٣مم فمٛمد اخلْم٥ٌم إذا ىم٣من اخلْمٝم٤م وم٣مدرًا فمعم ايمٗمٝم٣مم ->

 .أن ي٘مقن اخلْمٝم٤م ؽم٣مسمرًا يمٙمٔمقرة -=

 .أن ي٘مقن اخلْمٝم٤م ؿم٣مهرًا َمـ احلدشمكم إىمػم وإصٕمر -54
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 .ْمٌتكم ويًـ زمٗمدر ؽمقرة اإلطمالصأن جيٙمس زمكم اخل -55

 .أن ييه أرزمٔمقن ممـ سمٛمٔمٗمد هبؿ اجلٚمٔم٥م ىمام دم اظمذه٤م ايمُم٣مهمٔمل وفمٛمد نمغمه خيتٙمػ ايمٔمدد -56

 /خلـجخاو ؤسوبْ خـجخ اجلّوخ  صبٌضبً
 /ؤسوبْ ىِ خٌٍغّوخ مخغ

 .محد اهلل سمٔم٣ملم زمٟمي صٝمٕم٥م َمـ صٝمغ احلٚمد َمع ايمُمٜم٣مدسمكم -5

 .٥م َمـ صٝمغ ايمِمالةزمٟمي صٝمٕم ايمِمالة فمعم ايمٛمٌل  -6

 .وهذه إرىم٣من ايمثالشم٥م واصم٥ٌم دم اخلْمٌتكم ،ايمقصٝم٥م زم٣ميمتٗمقى زمٟمي صٝمٕم٥م ىم٣مٞم٦م -7

 .ومراءة آي٥م َمٖمٜمقَم٥م دم إضمدى اخلْمٌتكم ودم إولم أولم -8

 .ايمدفم٣مء يمٙمٚم٠مَمٛمكم واظم٠مَمٛم٣مت دم اخلْم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م -9

 /عنٓ خـجخ اجلّوخ , ساثوبً
 /خلـجخ اجلّوخ عنٓ ٔزوش ؤثشصىب ,

 .سم٘مقن زمٙمٕم٥م َمٖمٜمقَم٥م واوح٥مأن  -5

 .اختذ َمٛمػماً  ٕن ايمرؽمقل  <ىمقَّن٣م فمعم َمٛمػم أو َمقوع فم٣مل -6

أن يًٙمؿ اخلْمٝم٤م فمعم اظمًٙمٚمكم إذا دطمؾ اظمًجد وفمٛمدَم٣م يِمٔمد اظمٛمػم ويٙمتٖم٦م إلم  -7

 .اظمِمٙمكم زمقصمٜمف

 .أن يًتٗمٌؾ اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مس زمقصمٜمف وأن يّمع يٚمٛم٣مه فمعم ضمرف اظمٛمػم -8

 .سمرسمٝم٤م أرىم٣من اخلْم٥ٌم -9

يمٗمقل صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ريض  ،ويًـ سمٗمِمغم اخلْم٥ٌم سمٗمِمغمًا َمٔمتدًٓ ضمتك ٓ يٚمٙمٜم٣م ايمٛم٣مس -:

ٓ يْمٝمؾ اظمقفمٓم٥م يقم اجلٚمٔم٥م إٞمام هل ىمٙمامت يًغمات وىمقن ايمث٣مٞمٝم٥م أومٌم  اهلل فمٛمف أن ايمٛمٌل 

٥م همٗمٜمف ٛمّ ئِ ْمٌتف َمَ إن ؿمقل صالة ايمرصمؾ وومٌم طم :َمـ إولم وروى َمًٙمؿ فمـ فمامر َمرهمقفم٣مً 

 .٥م: ايمٔمالَم٥م واظمٓمٛم٥مٛمَّ ئِ ومٌموا اخلْم٥ٌم واظمَ أالة وهمٟمؿمٝمٙمقا ايمِم

 .أن خي٣مؿم٤م ايمٛم٣مس فمعم ومدر فمٗمقهلؿ همال يدشمٜمؿ زمام ٓ يٖمٜمٚمقن -;
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 /و آداة خـجخ اجلّوخ خبِغبً
 /خلـجخ اجلّوخ آداة ِنيب

 :يمٗمقيمف  ،يًتح٤م يمٙمخْمٝم٤م أن يٛمٓمػ صمًٚمف وشمٝم٣مزمف ويٙمٌس ايمٌٝم٣مض ويتْمٝم٤م -5

 .رواه ازمـ َم٣مصمف .ومٌقرىمؿ وَم٣ًمصمدىمؿ ايمٌٝم٣مضأضمًـ َم٣م زرسمؿ اهلل فمز وصمؾ زمف دم 

 .يٛمدب يمٙمخْمٝم٤م أن يتٟمطمر إلم ووم٦م اخلْم٥ٌم -6

 .أٓ يٗمٔمد إٓ زمٔمد أن يِمقم حتٝم٥م اظمًجد -7

 وْفْخ خـجخ اجلّوخ/

)إن احلٚمد هلل ٞمحٚمده وٞمًتٔمكم  يٌدأ طمْمٝم٤م اجلٚمٔم٥م طمْمٌتف زم٣محلٚمد هلل وهل٣م صٝمغ فمديدة َمٛمٜم٣م

ذور أٞمٖمًٛم٣م وؽمٝمئ٣مت أفماميمٛم٣م َمـ َيده اهلل همال َمّمؾ يمف  وٞمًتٜمديف وٞمًتٕمٖمره وٞمٔمقذ زم٣مهلل َمـ زمف

 .وَمـ يّمٙمؾ همال ه٣مدي يمف(

َمًٌٗم٥م زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم )وأؾمٜمد أٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ  شمؿ يتٌٔمٜم٣م زم٣ميمِمالة فمعم ايمٛمٌل 

فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آيمف وصحٌف  دٞم٣م حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف ايمٙمٜمؿ صّؾ يمف وأؾمٜمد أن ؽمٝم

 .يقم ايمديـ( وايمت٣مزمٔمكم زم١مضم٣ًمن إلم

وي٘مقن ذيمؽ إَم٣م زمٗمراءة آي٥م همٝمٜم٣م وصٝم٥م زم٣ميمتٗمقى ٞمحق  ،شمؿ يقيص اظمِمٙمكم زمتٗمقى اهلل ؽمٌح٣مٞمف

ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس اسمٗمقا رزم٘مؿ ايمذي طمٙمٗم٘مؿ َمـ ٞمٖمس واضمدة وطمٙمؼ َمٛمٜم٣م زوصمٜم٣م وزم٧م : )ومقيمف سمٔم٣ملم

 .٘مؿ رومٝم٣ًٌم( ايمٛم٣ًمءءيمقن زمف وإرضم٣مم إن اهلل ىم٣من فمٙمٝم٣مغمًا وٞم٣ًمًء واسمٗمقا اهلل ايمذي سمًَمٛمٜمام رصم٣مًٓ ىمث

ي٣م أَي٣م )أو  .آل فمٚمران سمٗمقا اهلل ضمؼ سمٗم٣مسمف وٓ متقسمـ إٓ وأٞمتؿ َمًٙمٚمقن(آي٣م أَي٣م ايمذيـ أَمٛمقا )أو 

ٞمحق ومقيمف  ،وإَم٣م زم٘مالم نمغم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ .َمٛمقا اسمٗمقا اهلل وومقيمقا ومقًٓ ؽمديدًا( إضمزابآايمذيـ 

شمؿ يممع اخلْمٝم٤م دم ايمدطمقل )أوصٝم٘مؿ وٞمٖمز اظمخْمئ٥م زمتٗمقى اهلل وأضمث٘مؿ فمعم ؿم٣مفمتف( 

زم٣مظمقوقع ايمذي يريد أن يتحدث زمف دم طمْمٌتف وضمٌذا أن يٌدأ دطمقيمف دم َمقوقفمف زمٗمراءة أي٥م أو 

شمؿ يدطمؾ دم سمٖم٣مصٝمؾ اظمقوقع َمرافمٝم٣ًم سمٛم٣مؽمؼ هٝم٘مٙمف وسمت٣مزمع َمراضمٙمف  ،أي٣مت ايمتل سمدور دم همٙم٘مٜم٣م

شمؿ يتٛم٣مول  ،دطمقل دم َمقوقفمفهمٝمٌدأ زم٣مظمٗمدَم٥م ايمتل يًتٜمؾ هب٣م ايم ،زمِمقرة َمّمٌقؿم٥م وؾم٘مؾ َمتقازن

شمؿ يٛمٜمل طمْمٌتف إولم زمخ٣ممت٥م خيتؿ هب٣م  ،َمقوقع طمْمٌتف َمٗمًاًم إي٣مه إلم همٗمرات َمرسم٥ٌم سمرسمٝم٣ًٌم َمٛم٣مؽم٣ٌمً 

 .وهبذا ي٘مقن ومد ضمٗمؼ زمٛم٣مء َمقوقع طمْمٌتف زم٘م٣مَمؾ َمراضمٙمف .َمقوقفمف
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أومقل ومقرم هذا ) وومٌؾ أن جيٙمس زمكم اخلْمٌتكم يٟمَمر ايمٛم٣مس زم٣مٓؽمتٕمٖم٣مر ويمذيمؽ صٝمغ َمٛمٜم٣م

شمؿ جيٙمس زمكم  .(أؽمتٕمٖمر اهلل رم ويم٘مؿ وجلٚمٝمع اظمًٙمٚمكم همٝم٣م همقز اظمًتٕمٖمريـ اؽمتٕمٖمروا اهللو

شمؿ يٗمقم إلم اخلْم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م ويٌدؤه٣م  ،اخلْمٌتكم صمٙم٥ًم ومِمغمة زمٚمٗمدار َم٣م يٗمرأ ؽمقرة اإلطمالص

شمؿ ايمقصٝم٥م  ،شمؿ ايمِمالة فمعم رؽمقل اهلل  ،شمؿ ايمُمٜم٣مدسمكم ،زم٣محلٚمد هلل ىمام زمدأ اخلْم٥ٌم إولم

ٗمقى ىمام هق ايمُمٟمن دم اخلْم٥ٌم إولم وزمٔمّمٜمؿ يٚمٝمز زمكم اخلْم٥ٌم إولم واخلْم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م زمِمٝمٕم٥م زم٣ميمت

 وإَمر زم٣ميمتٗمقى َمث٣مل ذيمؽ أن يٗمقل دم زمدأ اخلْم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م: احلٚمد وايمِمالة فمعم رؽمقل اهلل 

قا اهلل )احلٚمد هلل محدًا ىمثغمًا ىمام أَمر أؾم٘مره سمٔم٣ملم وهق ايمذي وفمد اظمزيد ظمـ ؾم٘مر فم٣ٌمد اهلل اسمٗم

اؽمتقلم أه  إذا همٝمام أَمر واٞمتٜمقا فمام َّنك فمٛمف وزصمر وأطمرصمقا ضم٤م ايمدٞمٝم٣م َمـ ومٙمقزم٘مؿ هم١مٞمف

ك ٝمؿ زمدأ زمف زمٛمٖمًف وشمٛمَّ ٓموافمٙمٚمقا أن اهلل أَمرىمؿ زمٟمَمر فم ،٣متوضم٣مهمٓمقا فمعم ايمْم٣مفم٣مت وضمّمقر اجلامفم

 :رؾم٣مدًا يمٛم٣م وسمٔمٙمٝمامً وسمٔمٓمٝماًم وإ ومدؽمف همٗم٣مل سمٔم٣ملم ومل يزل وم٣مئاًل ضم٘مٝماًم سممميٖم٣ًم يمٗمدر ٞمٌٝمف  ٥مزمٚمالئ٘مت

فمعم  ا فمٙمٝمف وؽمٙمٚمقا سمًٙمٝماًم( ايمٙمٜمؿ صّؾ َمٛمقا صٙمقآيِمٙمقن فمعم ايمٛمٌل ي٣م أَي٣م ايمذيـ  إن اهلل وَمالئ٘متف)

وفمعم آيمف وصحٌف أمجٔمكم( وٓ يُمؼمط فمعم اخلْمٝم٤م أن يٙمتزم دم طمْمٌتف َمثؾ هذه  ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد 

شمؿ يمٙمخْمٝم٤م زمٔمد ذيمؽ  ،ىم٣من ايمثالشم٥مزمؾ يمف أن يٟميت زمٟمي٥م صٝمٕم٥م ؾم٣مء فمعم أن سمتقهمر همٝمٜم٣م إر ،ايمِمٝمٕم٥م

 .أن يتؿ َم٣م سمٌٗمك َمـ َمقوقفمف دم اخلْم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م إذا مل ي٘مـ ومد أمتف دم اخلْم٥ٌم إولم

أو يذىمر ايمٛم٣مس وئمٓمٜمؿ زمام ي٠مىمد َمّمٚمقن َمقوقع طمْمٌتف إولم زمحٝم٧م ي٘مقن َمٙمخِم٣ًم 

هؾ ايمٔمٙمؿ أن ويمٗمد اؽمتحًـ أ ،زمٙمٝمٕم٣ًم يمف دم أذه٣مَّنؿ زمٔمد أدائٜمؿ اجلٚمٔم٥م وذه٣مهبؿ إلم َمٗم٣مصدهؿ

إن اهلل يٟمَمر زم٣ميمٔمدل واإلضم٣ًمن وإيت٣مء ذي ) :يٗمرأ اخلْمٝم٤م ومٌؾ ٞمزويمف َمـ همقق اظمٛمػم ومقيمف سمٔم٣ملم

 .ايمٗمرزمك ويٛمٜمك فمـ ايمٖمحُم٣مء واظمٛم٘مر وايمٌٕمل ئمٓم٘مؿ يمٔمٙم٘مؿ سمذىمرون(

 يف خـت اجلّوخ/ و ىذُ اٌشعٌي  عبدعبً
صقسمف واؾمتد نمّمٌف ضمتك  ىم٣من إذا طمْم٤م امحرت فمٝمٛم٣مه وفمال) صم٣مء دم زاد اظمٔم٣مد اجلزء إول

ىمٟمٞمف َمٛمذر صمٝمش يٗمقل صٌح٘مؿ وَم٣ًمىمؿ ويٗمقل زمٔمث٦م أٞم٣م وايم٣ًمفم٥م ىمٜم٣مسمكم ويٗمرن زمكم أصٌٔمٝمف 

 أَم٣م زمٔمد هم١من طمغم احلدي٧م ىمت٣مب اهلل وطمغم اهلدي هدي حمٚمد  :ويٗمقل ،ايم٣ًٌمزم٥م وايمقؽمْمك

َم٣مًٓ  أٞم٣م أولم زم٘مؾ َم٠مَمـ َمـ ٞمٖمًف َمـ سمرك :شمؿ يٗمقل ،وذ إَمقر حمدشم٣مهت٣م وىمؾ زمدفم٥م واليم٥م

 .وفمقمَّ  همألهٙمف وَمـ سمرك َديٛم٣ًم أو وٝم٣مفم٣مً هم١مرمَّ 
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 ،يقم اجلٚمٔم٥م يٚمد اهلل ويثٛمل فمٙمٝمف زمام هق أهٙمف رواه َمًٙمؿ دم يمٖمظ ىم٣مٞم٦م طمْم٥ٌم ايمٛمٌل 

. (َمـ َيد اهلل همال َمّمؾ يمف وَمـ يّمٙمؾ همال ه٣مدي يمف وطمغم احلدي٧م ىمت٣مب اهلل: )شمؿ يٗمقل

ايمٛم٣مر وىم٣من يٗمقل دم طمْمٌتف زمٔمد  )وىمؾ زمدفم٥م واليم٥م وىمؾ واليم٥م دم ودم يمٖمظ يمٙمٛم٣ًمئل

ايمتحٚمٝمد وايمثٛم٣مء وايمتُمٜمد أَم٣م زمٔمد وىم٣من يٗمٌم اخلْم٥ٌم ويْمٝمؾ ايمِمالة وي٘مثر ايمذىمر ويٗمِمد 

َمـ همٗمٜمف( وىم٣من ََمئِٛم٥َّم إن ؿمقل صالة ايمرصمؾ وومٌم طمْمٌتف : )وىم٣من يٗمقل ،ايم٘مٙمامت اجلقاَمع

تف إذا فمرض ئمٙمؿ أصح٣مزمف دم طمْمٌتف ومقافمد اإلؽمالم وذائٔمف ويٟمَمرهؿ ويٛمٜم٣مهؿ دم طمْمٌ

يمف أَمر أو َّنل ىمام أَمر ايمداطمؾ وهق خيْم٤م أن يِمقم رىمٔمتكم وَّنك اظمتخْمل روم٣مب ايمٛم٣مس 

 .فمـ ذيمؽ وأَمره زم٣مجلٙمقس

شمؿ ئمقد إلم  ،وىم٣من يٗمْمع طمْمٌتف يمٙمح٣مصم٥م سمٔمرض أو ايم٠ًمال ٕضمٍد َمـ أصح٣مزمف همٝمجٝمٌف

واحلًكم ـ يمٙمحًشمؿ ئمقد همٝمتٚمٜم٣م ىمام ٞمزل  ،طمْمٌتف همٝمتٚمٜم٣م وىم٣من رزمام ٞمزل فمـ اظمٛمػم يمٙمح٣مصم٥م

وىم٣من يدفمق ايمرصمؾ دم طمْمٌتف سمٔم٣مل اصمٙمس ي٣م همالن صؾ ي٣م  ،شمؿ رومك اظمٛمػم همٟمسمؿ طمْمٌتف ،همٟمطمذمه٣م

همالن وىم٣من يٟمَمرهؿ زمٚمٗمت٢م احل٣مل دم طمْمٌتف هم١مذا رأى َمٛمٜمؿ ذا هم٣موم٥م وضم٣مصم٥م أَمرهؿ زم٣ميمِمدوم٥م 

وىم٣من  ،وىم٣من يُمغم زم١مصٌٔمف ايم٣ًٌمزم٥م دم طمْمٌتف فمٛمد ذىمر اهلل سمٔم٣ملم ودفم٣مئف ،وضمّمٜمؿ فمٙمٝمٜم٣م

وىم٣من يٚمٜمؾ يقم اجلٚمٔم٥م ضمتك جيتٚمع ايمٛم٣مس هم١مذا  ،تًٗمل هبؿ إذا ومحط اظمْمر دم طمْمٌتفيً

هم١مذا دطمؾ اظمًجد ؽمٙمؿ فمٙمٝمٜمؿ هم١مذا  ،اصمتٚمٔمقا طمرج إيمٝمٜمؿ وضمده َمـ نمغم رصمؾ يِمٝمح زمكم يديف

شمؿ جيٙمس ويٟمطمذ زمالل  ،صٔمد اظمٛمػم اؽمتٗمٌؾ ايمٛم٣مس زمقصمٜمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمٜمؿ ومل يدع َمًتٗمٌؾ ايمٗمٌٙم٥م

همخْم٤م َمـ نمغم همِمؾ زمكم إذان واخلْم٥ٌم ٓ زم١ميراد طمػم وٓ  َمٛمف وم٣مم ايمٛمٌل  دم إذان هم١مذا همرغ

 .ومل ي٘مـ يٟمطمذ زمٝمده ؽمٝمٖم٣مً وٓ نمغمه ،نمغمه

وىم٣من دم احلرب ئمتٚمد فمعم  ،وإٞمام ىم٣من ئمتٚمد فمعم ومقس وفمِم٣م ومٌؾ أن يتخذ اظمٛمػم

الث ودم اجلٚمٔم٥م ئمتٚمد فمعم فمِم٣م ومل يٖمظ فمٛمف أٞمف افمتٚمد فمعم ؽمٝمػ وىم٣من َمٛمػمه شم ،ومقس

َـّ  ،درصم٣مت وىم٣من ومٌؾ اخت٣مذه خيْم٤م إلم صمذع يًتٛمد إيمٝمف اجلذع ضمٛمٝمٛم٣ًم  همٙمام حتقل إلم َمٛمػم ضم

َـّ  ؽمٚمٔمف أهؾ اظمًجد همٛمزل إيمٝمف  ظم٣م همٗمد َم٣م ىم٣من يًٚمع َمـ ايمقضمل  ووٚمف وم٣مل أٞمس: ضم

وٓ يقوع اظمٛمػم وؽمط اظمًجد وإٞمام ووع دم صم٣مٞمٌف ايمٕمريب ومري٣ًٌم  ،وهمٗمده ايمتِم٣مق ايمٛمٌل 

دم نمغم  وىم٣من إذا صمٙمس فمٙمٝمف ايمٛمٌل  ،وىم٣من زمٝمٛمف وزمكم احل٣مئط ومدر ممر ايمُم٣مةَمـ احل٣مئط 
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اجلٚمٔم٥م أو طمْم٤م وم٣مئاًم دم اجلٚمٔم٥م اؽمتدار أصح٣مزمف إيمٝمف زمقصمقهٜمؿ وىم٣من وصمٜمف ومٌٙمٜمؿ دم 

شمؿ يٗمقم همٝمخْم٤م ايمث٣مٞمٝم٥م هم١مذا  ،ووم٦م اخلْم٥ٌم وىم٣من يٗمقم همٝمخْم٤م شمؿ جيٙمس صمٙم٥ًم طمٖمٝمٖم٥م

 .همرغ َمٛمٜم٣م أطمذ زمالل دم اإلوم٣مَم٥م

يٟمَمر ايمٛم٣مس زم٣ميمدٞمق َمٛمف ويٟمَمرهؿ زم٣مإلٞمِم٣مت وخيػمهؿ أن ايمرصمؾ إذا وم٣مل يمِم٣مضمٌف وىم٣من 

َمـ سم٘مٙمؿ واإلَم٣مم خيْم٤م همٜمق ىمٚمثؾ : )َمـ يمٕم٣م ٓ مجٔم٥م يمف وىم٣من يٗمقل :أٞمِم٦م همٗمد يمٕم٣م ويٗمقل

 يب  احلامر يٚمؾ أؽمٖم٣مرًا وايمذي يٗمقل يمف أٞمِم٦م يمٝم٦ًم يمف مجٔم٥م( رواه اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل ووم٣مل أُ 

وهق وم٣مئؿ همذىمرٞم٣م زمٟمي٣مم اهلل وأزمق ايمدرداء أو أزمق  -سم٣ٌمرك -ؽمقل اهلل يقم اجلٚمٔم٥مومرأ ر :زمـ ىمٔم٤م

همٟمؾم٣مر إيمٝمف أن اؽم٘م٦م همٙمام  ،ذر يٕمٚمزين همٗم٣مل: َمتك أٞمزيم٦م هذه ايمًقرة هم١مين مل أؽمٚمٔمٜم٣م إلم أن

إٞمف يمٝمس يمؽ َمـ صالسمؽ ايمٝمقم  :ؽمٟميمتؽ َمتك أٞمزيم٦م هذه ايمًقرة همٙمؿ ختػمين همٗم٣مل :اٞمٌمهمقا وم٣مل

 :همٗم٣مل رؽمقل اهلل يبُّ أُ همذىمر يمف ذيمؽ وأطمػمه زم٣ميمذي وم٣مل يمف  همذه٤م إلم رؽمقل اهلل إٓ َم٣م يمٕمقت 

 .وأصٙمف دم َمًٛمد اإلَم٣مم أمحد ،ذىمره ازمـ َم٣مصمف وؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر يبُّ صدق أُ 

يي اجلٚمٔم٥م شمالشم٥م ٞمٖمر رصمؾ ضميه٣م يٙمٕمق وهق ضمٓمف َمٛمٜم٣م ورصمؾ ضميه٣م : )ووم٣مل 

أفمْم٣مه وإن ؾم٣مء َمٛمٔمف ورصمؾ ضميه٣م زم١مٞمِم٣مت زمدفم٣مء همٜمق رصمؾ دفم٣م اهلل فمز وصمؾ إن ؾم٣مء اهلل 

٥م َمًٙمؿ ومل ي٠مذ أضمدًا همٜمل ىمٖم٣مرة يمف إلم يقم اجلٚمٔم٥م ايمتل سمٙمٝمٜم٣م وزي٣مدة ٌروم وؽم٘مقت ومل يتخطَّ 

ذىمره  -َمـ صم٣مء زم٣محلًٛم٥م همٙمف فممم أَمث٣مهل٣م( إٞمٔم٣مم : )وذيمؽ أن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل ،شمالشم٥م أي٣مم

دم اخلْم٥ٌم ومل يٗمؿ أضمد يرىمع  ذ ايمٛمٌل وىم٣من إذا همرغ زمالل َمـ إذان أطم ،أمحد وأزمق داود

 .رىمٔمتكم ايمٌت٥م ومل ي٘مـ إذان إٓ واضمداً 

 اٌمْبَ ًاجلٌٍط يف اخلـجخ/ ,
 صم٣مء دم همتح ايم٣ٌمري زمممح صحٝمح ايمٌخ٣مري:

زم٣مب اخلْم٥ٌم وم٣مئاًم: ضمدشمٛم٣م فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ايمٗمقاريري وم٣مل ضمدشمٛم٣م طم٣ميمد زمـ احل٣مرث وم٣مل 

خيْم٤م وم٣مئاًم شمؿ جيٙمس  ىم٣من ايمٛمٌل : )ريض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل ضمدشمٛم٣م فمٌٝمد اهلل زمـ ٞم٣مهمع فمـ ازمـ فمٚمر

 ،فمٙمامء إَمِم٣مر ذيمؽذر: ايمذي فمٙمٝمف صمؾ أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ وم٣مل ازمـ اظمٛم (.شمؿ يٗمقم ىمام سمٖمٔمٙمقن أن

وفمـ َم٣ميمؽ رواي٥م أٞمف واصم٤م  ،وٞمٗمؾ نمغمه فمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م أن ايمٗمٝم٣مم دم اخلْم٥ٌم ؽمٛم٥م ويمٝمس زمقاصم٤م

 .٣ٌمومكم أن ايمٗمٝم٣مم دم اخلْم٥ٌم يُمؼمط يمٙمٗم٣مدر ىم٣ميمِمالةهم١من سمرىمف أؽم٣مء وصح٦م طمْمٌتف وفمٛمد ايم
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 داهبب/آو ىْئبد اخلـجزني ً عبثوبً

خيْم٤م يقم اجلٚمٔم٥م وم٣مئاًم شمؿ جيٙمس ىمام  ىم٣من ايمٛمٌل : )فمـ ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل

سمٖمٔمٙمقن ايمٝمقم( رواه اجلامفم٥م وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ريض اهلل فمٛمف وم٣مل )ىم٣من ايمٛمٌل خيْم٤م وم٣مئاًم شمؿ 

همٚمـ وم٣مل إٞمف خيْم٤م صم٣ميم٣ًمً همٗمد ىمذب همٗمد واهلل صٙمٝم٦م َمٔمف أىمثر  ،ٗمقم همٝمخْم٤م وم٣مئامً جيٙمس شمؿ ي

 .َمـ أيمٖمل صالة( رواه أمحد وَمًٙمؿ وأزمق داود

إن ؿمقل صالة : )يٗمقل ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل  :وفمـ فمامر زمـ ي٣مه ريض اهلل فمٛمف وم٣مل

٥م: ٛمَّ ئِ ]اظمَ  أمحد وَمًٙمؿأومٌموا اخلْم٥ٌم( رواه و ٥م َمـ همٗمٜمف همٟمؿمٝمٙمقا ايمِمالةٛمَّ ئِ ايمرصمؾ وومٌم طمْمٌتف َمَ 

 .٥م[ٛمَّ ٓمِ ايمٔمالَم٥م واظمَ 

 يْمٝمؾ ايمِمالة ويٗمٌم اخلْم٥ٌم( ىم٣من رؽمقل اهلل )وفمـ فمٌد اهلل زمـ أوذم ريض اهلل فمٛمف وم٣مل: 

 .رواه ايمٛم٣ًمئل

أٞمف ىم٣من ٓ يْمٝمؾ اظمقفمٓم٥م يقم اجلٚمٔم٥م إٞمام ) وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ريض اهلل فمٛمف أن ايمٛمٌل 

 .رواه أزمق داود هل ىمٙمامت يًغمات(

ت فمٝمٛم٣مه وفمال صقسمف واؾمتد إذا طمْم٤م امحرَّ  ىم٣من رؽمقل اهلل : )وفمٛمف ريض اهلل فمٛمف وم٣مل

 .صٌح٘مؿ وَم٣ًمىمؿ( رواه َمًٙمؿ وازمـ َم٣مصمف: )نمّمٌف ضمتك ىمٟمٞمف َمٛمذر صمٝمش يٗمقل

َم٣م رأي٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ : )وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد ريض اهلل فمٛمف وم٣مل

ه َم٣م ىم٣من يدفمق إٓ أن يّمع يده ضمذو َمٛم٘مٌف ويُمغم ؾم٣مهرًا يديف ومط يدفمق فمعم َمٛمػمه وٓ نمغم

)يم٘مـ رأيتف يٗمقل ه٘مذا وأؾم٣مر زم٣ميم٣ًٌمزم٥م وفمٗمد  :زمٟمصٌٔمف إؾم٣مرة( رواه أمحد وأزمق داود ووم٣مل همٝمف

 .ايمقؽمْمك زم٣مإلهب٣مم(

 األراْ ؽني عٌٍط اخلـْت هٍَ ادلنّّ/ , صبِنبً

جلٚمٔم٥م( اظمراد هبذا صم٣مء دم اجلزء ايمرازمع َمـ سمٖمًغم ازمـ ىمثغم: )إذا ٞمقدي يمٙمِمالة َمـ يقم ا

إذا طمرج همجٙمس فمعم اظمٛمػم  ايمٛمداء هق ايمٛمداء ايمث٣مين ايمذي ىم٣من يٖمٔمؾ زمكم يدي رؽمقل اهلل 

همٟمَم٣م ايمٛمداء إول ايمذي زاده أَمغم اظم٠مَمٛمكم  ،هم١مٞمف ىم٣من ضمٝمٛمئذ ي٠مذن زمكم يديف همٜمذا هق اظمراد

ري رمحف اهلل ضمٝم٧م ىمام رواه ايمٌخ٣م ،فمثامن زمـ فمٖم٣من ريض اهلل فمٛمف هم١مٞمام ىم٣من هذا يم٘مثرة ايمٛم٣مس

وم٣مل: ضمدشمٛم٣م آدم هق ازمـ أيب إي٣مس ضمدشمٛم٣م ازمـ أيب ذئ٤م فمـ ايمزهري فمـ ايم٣ًمئ٤م زمـ يزيد 
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وأيب  وم٣مل: ىم٣من ايمٛمداء يقم اجلٚمٔم٥م أويمف إذا صمٙمس اإلَم٣مم فمعم اظمٛمػم فمعم فمٜمد رؽمقل اهلل 

ي٠مذن همٙمام ىم٣من فمثامن زمٔمد زَمـ وىمثر ايمٛم٣مس زاد ايمٛمداء ايمث٣مين فمعم ايمزوراء ئمٛمل  ،زم٘مر وفمٚمر

ووم٣مل ازمـ أيب  ،زمف فمعم ايمدار ايمتل سمًٚمك زم٣ميمزوراء وىم٣مٞم٦م أرهمع دار زم٣مظمديٛم٥م زمٗمرب اظمًجد

ضم٣مسمؿ ضمدشمٛم٣م أيب ضمدشمٛم٣م أزمق ٞمٔمٝمؿ ضمدشمٛم٣م إزمراهٝمؿ ضمدشمٛم٣م حمٚمد زمـ راؾمد اظم٘محقل فمـ 

شمؿ سمٗم٣مم ايمِمالة  ،ايمٛمداء ىم٣من دم يقم اجلٚمٔم٥م َمـ َم٠مذن واضمد ضمكم خيرج اإلَم٣مم)َم٘محقل 

رم فمٛمده ايممماء وايمٌٝمع إذا ٞمقدي زمف همٟمَمر فمثامن ريض اهلل فمٛمف أن يٛم٣مدي وذيمؽ ايمٛمداء ايمذي ي

 .ومٌؾ طمروج اإلَم٣مم ضمتك جيتٚمع ايمٛم٣مس(

 و روش اخلـجزني لجً اٌظ ح/ ربعوبً
صم٣مء دم صحٝمح َمًٙمؿ زمممح ايمٛمقوي اجلزء ايم٣ًمدس حت٦م فمٛمقان ذىمر اخلْمٌتكم ومٌؾ ايمِمالة 

ريري وأزمق ىم٣مَمؾ احلجري مجٝمٔم٣ًم فمـ طم٣ميمد وم٣مل واجلٙم٥ًم زمٝمٛمٜمام: ضمدشمٛم٣م فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر ايمٗمقا

خيْم٤م  ىم٣من رؽمقل اهلل : )أزمق ىم٣مَمؾ ضمدشمٛم٣م احل٣مرث ضمدشمٛم٣م فمٌد اهلل زمـ ٞم٣مهمع فمـ ازمـ فمٚمر وم٣مل

شمؿ يٗمقم وم٣مل ىمام سمٖمٔمٙمقن ايمٝمقم( وضمدشمٛم٣م يٝمك زمـ يٝمك وضمًـ زمـ  ،شمؿ جيٙمس ،يقم اجلٚمٔم٥م وم٣مئامً 

وم٣مل أطمران: ضمدشمٛم٣م أزمق إضمقص فمـ ؽمامك ايمرزمٝمع وأزمق زم٘مر زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم وم٣مل يٝمك: أطمػمٞم٣م و

طمْمٌت٣من جيٙمس زمٝمٛمٜمام يٗمرأ ايمٗمرآن ويذىمر ايمٛم٣مس(  ىم٣مٞم٦م يمٙمٛمٌل ) فمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة وم٣مل

أن رؽمقل اهلل )وضمدشمٛم٣م يٝمك زمـ يٝمك أطمػمٞم٣م أزمق طمٝمثٚم٥م فمـ ؽمامك وم٣مل: أٞمٌٟمين صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة 

  ًك أٞمف ىم٣من خيْم٤م صم٣ميم٣ًًم همٗمد شمؿ يٗمقم همٝمخْم٤م وم٣مئاًم همٚمـ ٞمٌٟم ،شمؿ جيٙمس ،ىم٣من خيْم٤م وم٣مئام

 .همٗمد واهلل صٙمٝم٦م َمٔمف أىمثر َمـ أيمٖمل صالة( ،ىمذب

 و ط ح سووزني خفْفزني ًامِبَ خبـت/ هبششاً
َمـ ايمًٛم٥م إذا دطمؾ رصمؾ اظمًجد واإلَم٣مم خيْم٤م ايمٛم٣مس يقم اجلٚمٔم٥م أن يِمقم رىمٔمتكم ومٌؾ 

أزمق ايمٛمٔمامن وم٣مل:  أن جيٙمس همٗمد صم٣مء دم همتح ايم٣ٌمري زمممح صحٝمح ايمٌخ٣مري اجلزء ايمث٣ميم٧م ضمدشمٛم٣م

 صم٣مء رصمؾ وايمٛمٌل : )ضمدشمٛم٣م مح٣مد زمـ زيد فمـ فمٚمرو زمـ ديٛم٣مر فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل وم٣مل

وم٣مل: ومؿ هم٣مرىمع وصم٣مء دم رواي٥م  ،)أصٙمٝم٦م ي٣م همالن( وم٣مل: ٓ :خيْم٤م ايمٛم٣مس يقم اجلٚمٔم٥م همٗم٣مل

همٗمٔمد وم٣مئؿ فمعم اظمٛمػم  َمًٙمؿ أن ايمرصمؾ هق ؽمٙمٝمؽ ايمٕمْمٖم٣مين همٗمد صم٣مء يقم اجلٚمٔم٥م ورؽمقل اهلل 

وزمف يٗمقل  .ومؿ هم٣مرىمٔمٜمام :ٓ همٗم٣مل :ؽمٙمٝمؽ ومٌؾ أن يِمقم همٗم٣مل يمف: )أصٙمٝم٦م رىمٔمتكم( همٗم٣مل
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إذا دطمؾ واإلَم٣مم خيْم٤م هم١مٞمف جيٙمس وٓ يِمقم وهق  :ووم٣مل زمٔمّمٜمؿ .ايمُم٣مهمٔمل وأمحد وإؽمح٣مق

إذا ومٙم٦م ) ىمام صم٣مء دم ؽمٛمـ ايمؼمَمذي وديمٝمٙمٜمؿ احلدي٧م ايمِمحٝمح ،ومقل ؽمٖمٝم٣من وأهؾ ايم٘مقهم٥م

 .ت(قٚمٔم٥م واإلَم٣مم خيْم٤م همٗمد يمٕميقم اجل يمِم٣مضمٌؽ أٞمِم٦م

ووم٣ميمقا: إذا ىم٣من إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر وهق ايمقاصم٤م ممٛمقفم٣مً ؽم٣مفم٥م طمْم٥ٌم اإلَم٣مم 

إن اظمٟمَمقر زم٣ميمرىمٔمتكم دم أشمٛم٣مء  :ووم٣ميمقا أيّم٣مً  ،وزمف سمٙمٕمك اجلٚمٔم٥م همألن سم٘مقن ايمٛم٣مهمٙم٥م ممٛمقفم٥م زم٣مٕولم

روى ايمؼمَمذي  ،يمِمالة يمغموه همٝمِمدومقا فمٙمٝمفايمِمالة همٗمغم يت٣مج إلم صدوم٥م همٟمَمره ايمٛمٌل زم٣ميمٗمٝم٣مم وا

ضمدي٧م ضمًـ صحٝمح وايمٛم٣ًمئل وايمٙمٖمظ يمف فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري وم٣مل: صم٣مء رصمؾ يقم  :ووم٣مل

صؾ  :ٓ وم٣مل :أصٙمٝم٦م؟ وم٣مل :خيْم٤م هبٝمئ٥م زمذة همٗم٣مل يمف رؽمقل اهلل  اجلٚمٔم٥م وايمٛمٌل 

وأٞم٦م أَي٣م  ،٧م.. احلدي.رىمٔمتكم وضم٧م ايمٛم٣مس فمعم ايمِمدوم٥م همٟميمٗمقه شمٝم٣مزم٣ًم همٟمفمْم٣مه َمٛمٜم٣م شمقزمكم

 .اظمًٙمؿ زمٟمَيام فمٚمٙم٦م همٗمد هدي٦م إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم

 ؽبدُ هشش و عنٓ اخلـجخ/
يًـ يمٙمخْمٝم٤م أن يٙمٗمل ايمًالم فمعم َمـ زمجقار اظمٛمػم ومٌؾ أن يِمٔمد فمٙمٝمف إذا ىم٣من ومد  -5

همال يًـ يمف  أَم٣م إذا ىم٣من صم٣ميم٣ًًم زمٝمٛمٜمؿ ،طمرج فمٙمٝمٜمؿ َمـ ضمجرسمف أو ىم٣من وم٣مدَم٣ًم َمـ طم٣مرج اظمًجد

 .م فمٙمٝمٜمؿإيمٗم٣مء ايمًال

همٗمد ىم٣من  ،ويًـ يمٙمخْمٝم٤م أن يًٙمؿ فمعم ايمٛم٣مس زمٔمد صٔمقد اظمٛمػم ويٙمتٖم٦م إيمٝمٜمؿ زمقصمٜمف -6

إذا دٞم٣م َمـ َمٛمػمه يقم  ىم٣من رؽمقل اهلل : )يٖمٔمٙمف همٔمـ ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل ايمٛمٌل 

شمؿ ؽمٙمؿ ومٌؾ أن  ،ؿ فمعم َمـ فمٛمده َمـ اجلٙمقس هم١مذا صٔمد اظمٛمػم اؽمتٗمٌؾ ايمٛم٣مس زمقصمٜمفاجلٚمٔم٥م ؽمٙمَّ 

 .ٙمسجي

َمٛمػم  وومد ىم٣من يمٙمٛمٌل  ،ويًـ أن سم٘مقن اخلْم٥ٌم فمعم َم٘م٣من َمرسمٖمع ضمتك يراه ايمٛم٣مس -7

 شمالث درصم٣مت ىمام هق َمٔمٙمقم.

ويًـ يمٙمخْمٝم٤م أن يرهمع صقسمف إلؽمامع احل٣مضيـ وإـمٜم٣مر ايمُمٜم٣مَم٥م وسمٖمخٝمؿ أَمر  -8

ـ اخلْم٥ٌم واإلسمٝم٣من همٝمٜم٣م زمجزيؾ ايم٘مالم َمع َمرافم٣مة َمٗمت٢م ضم٣مل احل٣مضيـ وَم٣م يت٣مصمقن إيمٝمف َم

إذا طمْم٤م امحرت  روى َمًٙمؿ فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل )ىم٣من ايمٛمٌل  ،اظمقافمظ واإلرؾم٣مدات

فمٝمٛم٣مه وفمال صقسمف واؾمتد نمّمٌف ىمٟمٞمف َمٛمذر صمٝمش يٗمقل صٌح٘مؿ وَم٣ًمىمؿ أي ىمٟمٞمف يٛمذر ايمٛم٣مس 
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 ،وهذا إذا اومت٢م إَمر ذيمؽ ،زم٣مومؼماب ايمٔمدو َمٛمٜمؿ همٜمق ومد يِمؾ إيمٝمٜمؿ دم ايمِم٣ٌمح أو دم اظم٣ًمء

٣مم ختقيػ وإٞمذار وسمذىمغم زمٟمضمقال اظمقت وأَمقر أطمرة ويمٝمس دم مجٝمع إضمقال وىم٣من اظمٗم٣مم َمٗم

 .إذ يم٘مؾ ضم٣مل َمٗم٣مل

ويًـ سمٗمِمغم اخلْم٥ٌم سمٗمِمغمًا َمٔمتدًٓ ضمتك ٓ يٚمٙمٜم٣م ايمٛم٣مس يمٗمقل صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ريض  -9

 .ٓ يْمٝمؾ اظمقفمٓم٥م يقم اجلٚمٔم٥م إٞمام هل ىمٙمامت يًغمات ىم٣من رؽمقل اهلل ) :اهلل فمٛمف

 ّزجن عنٓ اخلـجخ/ًشلب  ,صبِٔ هشش
 .ايمْمٜم٣مرة وؽمؼم ايمٔمقرة ؽمٛم٥م فمٛمد اجلٚمٜمقر وهل ذط فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م -5

ىمام روى ازمـ َم٣مصمف فمـ  ،اؽمتٗم٣ٌمل ايمٗمقم زمقصمٜمف دون ايمتٖم٣مت يٚمٝمٛم٣ًم أو ؾمامًٓ ؽمٛم٥م زم٣مٓسمٖم٣مق -6

إذا وم٣مم فمعم اظمٛمػم اؽمتٗمٌٙمف ايمٛم٣مس  ىم٣من ايمٛمٌل  :فمدي زمـ شم٣مزم٦م فمـ أزمٝمف فمـ صمده وم٣مل

 .زمقصمقهٜمؿ

قس فمعم اظمٛمػم ومٌؾ ايممموع دم اخلْم٥ٌم فمٚمالً زم٣ميمًٛم٥م حلدي٧م ازمـ فمٚمر ايم٣ًمزمؼ فمٛمد أيب اجلٙم -7

 داود وهق َمتٖمؼ فمٙمٝمف.

وهذا َمتٖمؼ فمٙمٝمف  ،أن ي٠مذن َم٠مذن واضمد ٓ مج٣مفم٥م زمكم يدي اخلْمٝم٤م إذا صمٙمس فمعم اظمٛمػم -8

 اظمٛمػم ايمٛمداء يقم اجلٚمٔم٥م أويمف إذا صمٙمس اإلَم٣مم فمعم :روى ايمٌخ٣مري فمـ ايم٣ًمئ٤م زمـ يزيد أٞمف وم٣مل

همٙمام ىم٣من فمثامن وىمثر ايمٛم٣مس زاد ايمٛمداء ايمث٣ميم٧م فمعم  ،وأيب زم٘مر وفمٚمر فمعم فمٜمد رؽمقل اهلل 

 .ايمزوراء ومل ي٘مـ يمٙمٛمٌل َم٠مذن نمغم واضمد

 صبٌش هشش و ِىشًىبد اخلـجخ/
 ِىشًىبد اخلـجخ هنذ احلنفْخ ًادلبٌىْخ/

يمْمٜم٣مرة هم٘مالمه٣م هل سمرك ؽمٛم٥م َمـ ايمًٛمـ اظمتٗمدَم٥م وَمـ أمهٜم٣م: سمْمقيؾ اخلْم٥ٌم وسمرك ا -5

زمؾ َمٛمف َم٣م هق  ،ويمٝمس سمرك ايمًٛمـ اظمتٗمدَم٥م فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م َم٘مروه٣ًم فمعم إؿمالومف .َم٘مروه

 .َم٘مروه وَمٛمف َم٣م هق طمالف إولم

وهق َم٘مروه فمٛمد  ،َمـ اظم٘مروه دم اخلْم٥ٌم فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م أن ي٠مذن مج٣مفم٥م زمكم يدي اخلْمٝم٤م -6

يمٙمح٣مضيـ دم اخلْم٥ٌم ظم٣م صح َمـ ايمٛمٜمل فمٛمف دم  احلٛم٣مزمٙم٥م وي٘مره دق درج اظمٛمػم وي٘مره آضمت٣ٌمء
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َّنك فمـ احلٌقة يقم  أن ايمٛمٌل : )ضمدي٧م رواه أزمق داود وايمؼمَمذي وضمًٛمف فمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٔم٣مذ

وٕٞمف جيٙم٤م ايمٛمقم وخمؾ زمآداب اجلٙمقس دم اظمج٣ميمس همام زم٣ميمؽ زمٚمجٙمس  ،اجلٚمٔم٥م واإلَم٣مم خيْم٤م

٣مَمع واإلَم٣مم فمٝمٛمٝمف يمٕمغم ضم٣مصم٥م ضم٣مل يقم اجلٚمٔم٥م وَمـ طمالف إولم فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م أن يٕمٚمض ايمً

اخلْم٥ٌم وَمـ ٞمٔمس اٞمتٗمؾ َمـ َم٘م٣مٞمف إن مل يتخط أضمدًا دم اٞمتٗم٣ميمف حلدي٧م ايمؼمَمذي وصححف وأيب 

 .إذا ٞمٔمس أضمدىمؿ دم جمٙمًف همٙمٝمتحقل إلم نمغمه()داود 

وَمـ اظم٘مروه فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م اؽمتدزم٣مر اخلْمٝم٤م ايمٗمقم ضم٣مل اخلْم٥ٌم وأصم٣مز احلٛم٣مزمٙم٥م آضمت٣ٌمء  -7

ٕٞمف همٔمٙمف مج٣مفم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م وؤمٖمقا ضمدي٧م ايمٛمٜمل فمٛمف ىمام أصم٣مزوا  <ٔمقرةَمع ؽمؼم ايم

ايمٗمرهمِم٣مء وي٘مره فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايمتُمٌٝمؽ دم اظم٣ًمصمد وَمـ ضمكم خيرج اظمِمقم َمـ زمٝمتف 

إذا ىم٣من أضمدىمؿ دم اظمًجد همال يُمٌ٘مـ هم١من : )وم٣مل وم٣مصدًا اظمًجد خلػم أيب ؽمٔمٝمد أٞمف 

ؿ ٓ يزال دم صالة َم٣م ىم٣من دم اظمًجد ضمتك خيرج َمٛمف( رواه ايمتُمٌٝمؽ َمـ ايمُمٝمْم٣من وإن أضمدىم

ظم٣م )َمًٙمؿ فمـ أيب هريرة وم٣مل زمٔمض ايمٔمٙمامء: إذا ىم٣من يٛمتٓمر ايمِمالة مجٔم٣ًم زمكم إطم٣ٌمر هم١مٞمف ورد أٞمف 

 .َمـ ايمِمالة ايمتل ؽمٙمؿ ومٌؾ إمت٣مَمٜم٣م ؾمٌؽ زمكم أص٣مزمٔمف( اٞمٖمتؾ 

: وم٣مل جرة أن ايمٛمٌل وأَم٣م ىمراه٥م ايمتُمٌٝمؽ أشمٛم٣مء ايمذه٣مب يمٙمٚمًجد همٙمحدي٧م ىمٔم٤م زمـ فم

شمؿ طمرج فم٣مَمدًا إلم اظمًجد همال يُمٌؽ زمكم أص٣مزمٔمف هم١مٞمف دم  ،إذا سمقوٟم أضمدىمؿ همٟمضمًـ ووقءه)

 .صالة(

همٗمد يمٕم٣م( رواه ازمـ َم٣مصمف فمـ  َمـ َمس احلٍم) :وي٘مره ايمٔم٧ٌم ضم٣مل اخلْم٥ٌم يمٗمقل ايمٛمٌل  -

 .أيب هريرة وهق ضمًـ وصححف ايمؼمَمذي

 ايمتخْمل يمٙم٠ًمال.وي٘مره ايمممب َم٣م مل يُمتد فمْمُمف وي٘مره  -

 ؤمهْخ خـجخ اجلّوخ ًِىبٔزيب/ ,ساثن هشش
إن صالة اجلٚمٔم٥م واحل٨م دفم٣مَمت٣من ومقيت٣من َمـ دفم٣مَم٣مت  :وم٣مل أضمد اظمٖم٘مريـ اإلؽمالَمٝمكم

إٞم٣م ٞمحـ ٞمزيمٛم٣م ايمذىمر : )اإلؽمالم إذا زايمت٣م أٞمذر زم٣مخلْمر إن هذه ايم٘مٙمٚم٥م ٓ سمتٔم٣مرض َمع ومقيمف سمٔم٣ملم

ٞم٣ًم ىمٌغمًا زمٟمن اهلل ؽمٌح٣مٞمف سم٘مٖمؾ زمحٖمظ هذا ايمديـ ]احلجر[ همٛمحـ ٞم٠مَمـ إيام وإٞم٣م يمف حل٣مهمٓمقن(

 احلٛمٝمػ ويم٘مٛمف أٞم٣مط هذا احلٖمظ زمٟمؽم٣ٌمب وفمقاَمؾ َمٛمٜم٣م:
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اؽمتٗمرار صالة اجلٚمٔم٥م وهمريّم٥م احل٨م وزمٗم٣مؤمه٣م ضمتك سمرهمع ايم٘مٔم٥ٌم همخْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م ذات أمهٝم٥م 

قن ىمٌغمة وأشمر زم٣ميمغ دم ٞممم اإلؽمالم وسمرؽمٝمخ َم٣ٌمدئف ايمًٚمح٥م دم ٞمٖمقس اظمًٙمٚمكم ايمذيـ جيتٚمٔم

همت٘مقن هبؿ َمٓمٜمرًا رائٔم٣ًم َمـ َمٓم٣مهر ومقة اإلؽمالم ورؽمقخ ىمٙمٚمتف دم احلٝم٣مة  ،إيمٝمٜم٣م دم ىمؾ أؽمٌقع

ىمام هق إَمر دم همريّم٥م احل٨م همٖمريّم٥م اجلٚمٔم٥م حتُمد اظمًٙمٚمكم دم زمٝمقت اهلل فمعم صٔمٝمد اظمٌم أو 

وهمريّم٥م احل٨م حتُمد اظمًٙمٚمكم فمعم صٔمٝمد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل ضمٝم٧م يٟمسمقن َمـ  ،ايمٗمري٥م أو احلل

تك زمٗم٣مع إرض همٝمجتٚمٔمقن دم ووم٦م واضمد زمٚم٘م٣من واضمد فمعم فم٣ٌمدة ي٠مدوَّن٣م فمعم ٞمًؼ واضمد ؾم

 .همتتجعم زمذيمؽ وخ٣مَم٥م اإلؽمالم زمٟمَمتف وومقسمف دم أسم٣ٌمفمف

ويٚم٘مٛمٛم٣م إدراك أمهٝم٥م همريّم٥م اجلٚمٔم٥م وأشمره٣م ايم٣ٌميمغ دم ضمٝم٣مة اظمًٙمٚمكم َمـ طمالل ـم٣مهرة سمٔمػم فمـ 

 دم َمـ اظمًٙمٚمكم ىم٣ٌمرًا وصٕم٣مرًا ومد يتٜم٣موٞمقن واومٔمٜمؿ دم هذا ايمٔمٌم وهل أٞمٛم٣م ٞمجد فمددًا ىمٌغماً 

ايمِمٙمقات اخلٚمس ايمٝمقَمٝم٥م ويٗمٌمون دم أدائٜم٣م ويم٘مٛمٜمؿ إذا صم٣مء يقم اجلٚمٔم٥م سمرىمقا أفمامهلؿ 

وَمُم٣منمؾ دٞمٝم٣مهؿ واٞمْمٙمٗمقا َمٕمتًٙمكم َمتْمٝمٌكم َمتزيٛمكم إلم اظم٣ًمصمد ايمتل متتٙمئ هبؿ ضمٝم٧م جيٙمًقن دم 

هت٣م يمغمصمٔمقا زمٔمد ذيمؽ إلم زمٝمقهتؿ َمٛمممضمل شمؿ ي٠مدون صال ،رضم٣مهب٣م يًتٚمٔمقن إلم طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م

ودم ذيمؽ ديمٝمؾ واوح  ،ايمِمدور وومد انمتٌْمقا زمٟمٞمقار َم٣م اؽمتٚمٔمقا إيمٝمف َمـ ايمذىمر واظمقافمظ ايمٛم٣مهمٔم٥م

 .فمعم ايمٗمقة ايمٔمجٝم٥ٌم ايمتل أودفمٜم٣م اهلل دم همريّم٥م اجلٚمٔم٥م وفمعم ايمتٟمشمغم ايمٌٙمٝمغ دم طمْمٌتٜم٣م

 /خـجخ اٌوْذ ,ة
 /و ؽىُ خـجخ اٌوْذ ؤًالً

ٚمٜمقر وسمٛمدب فمٛمد اظم٣ميم٘مٝم٥م طمْمٌت٣من يمٙمٔمٝمد ىمخْمٌتل اجلٚمٔم٥م دم إرىم٣من وايممموط سمًـ فمٛمد اجل

وايمًٛمـ واظم٘مروه٣مت زمٔمد صالة ايمٔمٝمد طمالهم٣ًم يمٙمجٚمٔم٥م همٜمل ومٌؾ ايمِمالة زم٣مإلمج٣مع يذىمر اإلَم٣مم دم 

أنمٛمقهؿ فمـ ايم٠ًمال دم هذا ايمٝمقم( ودم فمٝمد : )طمْم٥ٌم فمٝمد ايمٖمْمر زمٟمضم٘م٣مم زىم٣مة ايمٖمْمر يمٗمقيمف 

وحٝم٥م وسم٘مٌغمات ايمتمميؼ ووومقف ايمٛم٣مس زمٔمرهم٥م ونمغمه٣م سمُمٌٜم٣ًم زم٣محلج٣مج وَم٣م إوحك زمٟمضم٘م٣مم إ

وإذا صٔمد فمعم  ،يت٣مصمقن إيمٝمف دم يقَمٜمؿ ويًـ سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ ذيمؽ دم طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م ايم٣ًمزمٗم٥م فمعم ايمٔمٝمد

اظمٛمػم ٓ جيٙمس فمٛمد احلٛمٖمٝم٥م وجيٙمس فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م واظم٣ميم٘مٝم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م يمٝمًؼميح وديمٝمؾ ؽمٛمٝم٥م اخلْم٥ٌم 

وزمخٙمٖم٣مئف ايمراؾمديـ همال جي٤م ضمّمقره٣م وٓ اؽمتامفمٜم٣م ظم٣م روى فمْم٣مء فمـ فمٌد اهلل  ٌل ايمتٟمد زم٣ميمٛم

إٞم٣م ٞمخْم٤م همٚمـ أضم٤م أن : )ايمٔمٝمد همٙمام اٞمٗمّم٦م ايمِمالة وم٣مل ٜمدت َمع ايمٛمٌل ؾم: )زمـ ايم٣ًمئ٤م وم٣مل
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جيٙمس يمٙمخْم٥ٌم همٙمٝمجٙمس وَمـ أضم٤م أن يذه٤م همٙمٝمذه٤م( ويمق سمرك اخلْم٥ٌم صم٣مزت صالة ايمٔمٝمد 

أن ايمٛمٌل وأزم٣م زم٘مر : )ٔمد ايمِمالة اسم٣ٌمفم٣ًم يمٙمًٛم٥م أيّم٣ًم هم١من ازمـ فمٚمر وم٣مليم٘مٛمف طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وىمقَّن٣م زم

 .وفمٚمر وفمثامن ىم٣مٞمقا يِمٙمقن ايمٔمٝمديـ ومٌؾ اخلْم٥ٌم( َمتٖمؼ فمٙمٝمف

ٕن ايمتٟمطمغم ؽمٛم٥م ويٌدأ  <همٙمق طمْم٤م اإلَم٣مم ومٌؾ ايمِمالة صح فمٛمد احلٛمٖمٝم٥م وأؽم٣مء يمؼمك ايمًٛم٥م

وومٝمؾ فمٛمدهؿ ؽمٌٔم٣ًم دم أوهل٣م  ،ظم٣ميم٘مٝم٥ماخلْمٝم٤م زم٣ميمت٘مٌغم ىمام ي٘مػم دم أشمٛم٣مئٜم٣م َمـ نمغم حتديد فمٛمد ا

وفمٛمد اجلٚمٜمقر ي٘مػم دم اخلْم٥ٌم إولم سمًع سم٘مٌغمات َمتقايمٝم٥م ودم ايمث٣مٞمٝم٥م ي٘مػم زمًٌع سم٘مٌغمات 

ىمام روى ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمت٥ٌم وم٣مل: ىم٣من ي٘مػم اإلَم٣مم يقم ايمٔمٝمد  ،َمتقايمٝم٥م أيّم٣مً 

ويًتح٤م فمٛمد احلٛمٖمٝم٥م أيّم٣ًم أن ي٘مػم  ،ومٌؾ أن خيْم٤م سمًع سم٘مٌغمات ودم ايمث٣مٞمٝم٥م ؽمٌع سم٘مٌغمات

َمرة ويٛمدب يمإلَم٣مم زمٔمد همرانمف َمـ اخلْم٥ٌم أن ئمٝمده٣م ظمـ  ،اإلَم٣مم ومٌؾ ٞمزويمف َمـ اظمٛمػم أرزمع فمممة

 .رواه ايمُمٝمخ٣من .هم٣مسمف ؽمامفمٜم٣م ويمق ؾم٣مء اسم٣ٌمع يمٙمًٛم٥م

 /و ًختزٍف خـجخ اٌوْذ هٓ خـجخ اجلّوخ يف ؤٌِس صبْٔبً
وطمْم٥ٌم ايمٔمٝمد زمٔمد ايمِمالة هم١مذا ومدَمٜم٣م مل سمِمح فمٛمد أن طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م سم٘مقن ومٌؾ ايمِمالة  -5

 .نمغم احلٛمٖمٝم٥م ويٛمدب إفم٣مدهت٣م زمٔمد ايمِمالة

أن طمْمٌتل اجلٚمٔم٥م سمٌدأان زمحٚمد هلل وهق ذط أو رىمـ فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م ؽمٛم٥م فمٛمد  -6

 .احلٛمٖمٝم٥م َمٛمدوب فمٛمد اظم٣ميم٘مٝم٥م أَم٣م طمْمٌت٣م ايمٔمٝمد همٝمًـ اهمتت٣مضمٜمام زم٣ميمت٘مٌغم

طمالهم٣ًم يمٙمجٚمٜمقر ٓ جيٙمس إذا صٔمد اظمٛمػم وجيٙمس دم طمْم٥ٌم  أن اخلْمٝم٤م فمٛمد احلٛمٖمٝم٥م -7

وَمٛمٜم٣م أن اخلْمٝم٤م فمٛمد اظم٣ميم٘مٝم٥م إذا أضمدث دم أشمٛم٣مء طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد يًتٚمر وٓ يًتخٙمػ  ،اجلٚمٔم٥م

 زمخالف طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م هم١مٞمف إن أضمدث همٝمٜم٣م يًتخٙمػ.

أن طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ٓ يُمؼمط همٝمٜم٣م ذوط طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م َمـ ومٝم٣مم وؿمٜم٣مرة  -8

 .وؽمؼم ايمٔمقرة وصمٙمقس زمكم اخلْمٌتكم وإٞمام يًـ ذيمؽ همٗمط

 ٌٍنغبء يف هْذ اٌفـش/ و ٌِهلخ سعٌي اهلل  صبٌضبً

يقم ايمٖمْمر  روى اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري زمًٛمده فمـ فمْم٣مء فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل وم٣مل: وم٣مم ايمٛمٌل 

ل شمؿ طمْم٤م همٙمام همرغ ٞمزل همٟمسمك ايمٛم٣ًمء همذىمرهـ وهق يتقىمٟم فمعم يد زمال ،همِمعم همٌدأ زم٣ميمِمالة
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يمٖمْمر؟ وم٣مل: ٓ ويم٘مـ صدوم٥م زىم٣مة يقم ا :ٙمٗمل همٝمف ايمٛم٣ًمء ايمِمدوم٥م ومٙم٦م يمٔمْم٣مءوزمالل زم٣مؽمط شمقزمف يُ 

أسمرى ضمٗم٣ًم فمعم اإلَم٣مم ذيمؽ يٟمسمٝمٜمـ ويذىمرهـ؟  :ومٙم٦م ،ٜم٣م ويٙمٗمكمَخ همت لٙمٗمٝمٛمئذ سمُ ضميتِمدومـ 

 إٞمف حلؼ فمٙمٝمٜمؿ وَم٣م هلؿ ٓ يٖمٔمٙمقٞمف؟ وم٣مل:

 /و ؤمهْخ خـجخ اٌوْذ ساثوبً
مهٝمتٜم٣م فمـ ؽمقاه٣م َمـ اخلْم٤م ايمديٛمٝم٥م همٜمل َمٝمدان رضم٤م يمتذىمغم طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد دم أ سمٗمّؾ  ٓ

َم٣ٌمذ  ايمٛم٣مس زم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل يٛمٌٕمل فمٙمٝمٜمؿ أٓ يٕمٖمٙمقا فمٛمٜم٣م ويمتٛمٌٝمٜمٜمؿ إلم أَمقر هل٣م َمسُّ 

همخْم٥ٌم ايمٔمٝمد ذات دور همٔم٣مل دم إيٗم٣مظ ايمٛم٣مس إلم ضمٗم٣مئؼ ديٛمٜمؿ  ،زمقاومٔمٜمؿ دم َمٛم٣مؽم٣ٌمت أفمٝم٣مدهؿ

ظمٔم٣مين اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م وإطمالق ايمٖم٣موٙم٥م وآؽمتٗم٣مَم٥م فمعم وآداب ذئمتٜمؿ وسمقصمٝمٜمٜمؿ إلم ا

َمٛمٜم٨م ؿم٣مفم٥م اهلل وضمًـ فم٣ٌمدسمف ويٛمٌٕمل خلْمٝم٤م ايمٔمٝمد أن يتٛم٣مول دم اظمقاوٝمع ايمتل سمتٔمٙمؼ زمقاومع 

همٝمتحدث فمـ صٙم٥م إرضم٣مم وزي٣مرة إومرزم٣مء وإفم٣مٞم٥م ايمٖمٗمراء وايمٔمْمػ  ،اظمًٙمٚمكم دم أفمٝم٣مدهؿ

ويٌكم  ،اجلغمان وسمٖمٗمد أضمقال إصح٣مب واإلطمقان دم اهلل فمعم إيت٣مم وإراَمؾ واإلضم٣ًمن إلم

همّمؾ ذيمؽ وَم٣م يٛم٣ميمف ايمٗم٣مئؿ هبذه إفمامل اخلغمي٥م ايمِم٣محل٥م ازمتٕم٣مء وصمف اهلل َمـ إصمر ايمٔمٓمٝمؿ فمٛمد 

 .اظم٣ميمؽ ايمدي٣من ايمذي ٓ يّمٝمع فمٛمده َمثٗم٣مل ذرة

جتت٣مح أفمٝم٣مد  ىمام يٛمٌٕمل فمعم اخلْمٝم٤م دم ايمٔمٝمد أن يٛمٌف إلم اظمٛم٘مرات واظمٔم٣ميص ايمتل أصٌح٦م

ر دم أي٣مم إفمٝم٣مد ضمٝم٧م سمممب اخلٚمقر همِ ذه إي٣مم وسم٘متًح زمٝمقهتؿ زمُم٘مؾ ؽم٣ماظمًٙمٚمكم دم ه

وسمُمٝمع ايمٖم٣مضمُم٥م وئم٘مػ ايمٛم٣مس فمعم اظمٕمٛمٝم٣مت واظمٔم٣مزف ضمّمقرًا دم جم٣ميمًٜم٣م أو َمُم٣مهدة 

ويذرهؿ َمـ آٞمحراف  ،ويذرهؿ َمـ آطمتالط ويٛمذرهؿ طمْمره فمعم اظمجتٚمع ىمٙمف ،يمػماجمٜم٣م

رق دم جلتف همتٝم٣مهتؿ وطم٣مص٥م دم إفمٝم٣مد وايمتل أصٌح٦م ٕمايمذي يًٗمط همٝمف أزمٛم٣مؤهؿ وسماخلٙمٗمل 

وَمْمٙمقب َمـ اخلْمٝم٤م أن  ،َمآشمؿ وم٣مئؿ سمذزمح همٝمٜم٣م ايمٖمّم٣مئؾ وسمراق همٝمٜم٣م دَم٣مء ايمممف وايمٔمٖم٣مف

يمٙمٔم٣ٌمدة وايمْم٣مفم٥م وَمٛم٣مؽم٣ٌمت  َمقاؽمؿَ  ،يض اظمًتٚمٔمكم فمعم أن جئمٙمقا أفمٝم٣مدهؿ ىمام أَمر اهلل سمٔم٣ملم

 .ٓصمتامفمل ومتتكم ايمٔمالوم٣مت زمكم أهمراد اظمجتٚمع اظمًٙمؿيمزي٣مدة ايمتقاصؾ ا

وٓ زمٟمس زم٣مخلْمٝم٤م دم أن يرزمط زمكم رَمّم٣من وفمٝمد ايمٖمْمر ويذىمر ايمٛم٣مس زمٖمّمؾ يقم ايمٔمٝمد 

وضمٌذا أن يذىمر ومِم٥م  ،ايمذي هق يقم اجل٣مئزة ىمام يرزمط َم٣م زمكم فمٝمد إوحك واحل٨م وإوحٝم٥م

هب٣مصمر زوصم٥م أم إؽمامفمٝمؾ وَم٣مء زَمزم وأن ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم فمٛمدَم٣م زمٛمك ايمٌٝم٦م ورضمٙمتف 
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ؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم سمٛمٖمٝمذًا َٕمر اهلل سمٔم٣ملم إؿ فمٙمٝمف ايمًالم فمعم أن يذزمح ويمده يذىمر فمزم إزمراهٝم

ويمٝمحرص فمعم أن جئمؾ هذا احل٣مدث َمدرؽم٥م سمٛمْمٙمؼ َمٛمٜم٣م أروع اظم٣ٌمدئ وأفمٓمؿ اظمقافمظ وأصمؾ 

زمؾ َيتؿ زم٣ميمٔمػم  ،زمٔمرض ايمٗمِمصوأٓ ي٘متٖمل  ،ايمدروس ايمتل يت٣مصمٜم٣م اظمًٙمٚمقن دم ضمٝم٣مهتؿ

 .وايمٔمٓم٣مت اظمًتٗم٣مة َمٛمٜم٣م

 /ط و خـجخ االعزغمبء
 و ؽىّيب/ ؤًالً

وايمٙم٣ٌمب  ،وَم٣م زمٔمده٣م =5/87ودم همتح ايمٗمدير ،صم٣مء دم ىمت٣مب ايمٖمٗمف اإلؽمالَمل وأديمتف

َّٕن٣م سمٌع يمٙمجامفم٥م وٓ مج٣مفم٥م هل٣م  <ٓ طمْم٥ٌم يمالؽمتًٗم٣مء :وم٣مل أزمق ضمٛمٝمٖم٥م :وَم٣م زمٔمده٣م 5/566

ئؾ فمـ صالة ء واؽمتٕمٖم٣مر يًتٗمٌؾ همٝمٜم٣م اإلَم٣مم ايمٗمٌٙم٥م وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس ضمٝمٛمام ؽُم فمٛمده وإٞمام دفم٣م

َمتقاؤم٣مً َمتٌذًٓ َمتخُمٔم٣مً َمتيفم٣ًم همِمعم رىمٔمتكم ىمام يِمقم دم  طمرج رؽمقل اهلل  :آؽمتًٗم٣مء

 .ايمٔمٝمد ومل خيْم٤م طمْمٌت٘مؿ هذه

ٌٙم٥م ويًتٗمٌؾ ايمٗمشمؿ خيْم٤م  ،يِمقم اإلَم٣مم زم٣ميمٛم٣مس رىمٔمتكم همٝمٜمام زم٣ميمٗمراءة :ووم٣مل ايمِم٣مضم٣ٌمن

 ،تكم زمٝمٛمٜمام صمٙم٥ًم ىم٣ميمٔمٝمد فمٛمد حمٚمد وطمْم٥ٌم واضمدة فمٛمد أيب يقؽمػٌزم٣ميمدفم٣مء وخيْم٤م طمْم

ِمالة فمعم خيْم٤م اإلَم٣مم يمالؽمتًٗم٣مء زمٔمد ايم :وي٘مقن َمٔمٓمؿ اخلْم٥ٌم آؽمتٕمٖم٣مر ووم٣مل اجلٚمٜمقر

 <تكم ىمِمالة ايمٔمٝمد فمٛمد اظم٣ميم٘مٝم٥م ىمام صٛمع دم ايمٔمٝمديـ وطمْم٥ٌم واضمدة فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥مٌايمِمحٝمح طمْم

وديمٝمٙمٜمؿ فمعم ؿمٙم٤م اخلْم٥ٌم وىمقَّن٣م زمٔمد ايمِمالة ضمدي٧م أيب  ،ٞمف طمْم٤م زمٟمىمثر َمٛمٜم٣مٕٞمف مل يٛمٗمؾ أ

شمؿ طمْمٌٛم٣م ودفم٣م اهلل فمز  ،يقَم٣ًم يًتًٗمل همِمعم رىمٔمتكم زمال أذان وٓ إوم٣مَم٥م هريرة طمرج ٞمٌل اهلل 

شمؿ ومٙم٤م رداءه همجٔمؾ إيٚمـ فمعم إين وإين  ،ل وصمٜمف ٞمحق ايمٗمٌٙم٥م راهمٔم٣مً يديفوصمؾ وضمقَّ 

ْم٥ٌم ومٌؾ ايمِمالة حلدي٧م فمٌد اهلل وجتقز فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م اخل .صم٣مء دم ٞمٝمؾ إوؿم٣مر ىمام ،فمعم إيٚمـ

شمؿ  ،ل إلم ايمٛم٣مس ـمٜمره واؽمتٗمٌؾ ايمٗمٌٙم٥م يدفمقيقم طمرج يًتًٗمل همحقَّ  زمـ زيد رأي٦م ايمٛمٌل 

 .ىمام صم٣مء دم ٞمٝمؾ إوؿم٣مر ،شمؿ صعم رىمٔمتكم صمٜمر همٝمٜمام زم٣ميمٗمراءة ،ل رداءهضمقَّ 

٣ميم٘مٝم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م دم أن اإلَم٣مم يًتٕمٖمر اهلل سمٔم٣ملم زمدل وختتٙمػ فمـ طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد دم رأي اظم

 <آؽمتٕمٖم٣مرأؽمتٕمٖمر اهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق احلل ايمٗمٝمقم وأسمقب إيمٝمف وي٘مثر همٝمٜم٣م  :ايمت٘مٌغم همٝمٗمقل

 .ٕٞمف ؽم٤ٌم يمٛمزول ايمٕمٝم٧م



 276 

يمالؽمتٕمٖم٣مر فمٛمد اظم٣ميم٘مٝم٥م دم أول اخلْم٥ٌم إولم وايمث٣مٞمٝم٥م ويًتٕمٖمر اخلْمٝم٤م دم اخلْم٥ٌم  وٓ ضمدَّ 

: ويًتح٤م أن ي٘مثر َمـ آؽمتٕمٖم٣مر يمٗمقيمف سمٔم٣ملم ، فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م سمًٔم٣ًم ودم ايمث٣مٞمٝم٥م ؽمٌٔم٣مً إولم

 .]ٞمقح[ اؽمتٕمٖمروا رزم٘مؿ إٞمف ىم٣من نمٖم٣مرًا يرؽمؾ ايمًامء فمٙمٝم٘مؿ َمدرارًا()

وي٘مثر همٝمٜم٣م فمٛمدهؿ ايمِمالة  ،ويٖمتح فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م اخلْم٥ٌم زم٣ميمت٘مٌغم سمًٔم٣ًم ٞمًٗم٣ًم ىمخْم٥ٌم ايمٔمٝمد

 اإلصم٣مزم٥م وم٣مل فمٚمر: ايمدفم٣مء َمقومقف زمكم ايمًامء وإرض وٓ َّٕن٣م َمٔمقٞم٥م فمعم <فمعم ايمٛمٌل 

)اؽمتٕمٖمروا رزم٘مؿ إٞمف ىم٣من  ويٗمرأ ىمثغماً  ،رواه ايمؼمَمذي يِمٔمد َمٛمف رء ضمتك سمِمقم فمعم ٞمٌٝمؽ

 .نمٖم٣مرًا( وؽم٣مئر أي٣مت ايمتل همٝمٜم٣م إَمر زمف هم١من اهلل سمٔم٣ملم وفمدهؿ زم١مرؽم٣مل ايمٕمٝم٧م إذا اؽمتٕمٖمروه

 /ًؿيبو ؤسوبْ خـجخ االعزغمبء ًشش صبْٔبً

أرىم٣مَّن٣م هل أرىم٣من طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م ٞمٖمًٜم٣م وذوؿمٜم٣م هل ذوط طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد زم٣مإلو٣مهم٥م إلم أن 

 .يرهمع اخلْمٝم٤م صقسمف ضمتك يًٚمع ايمٛم٣مس دم ذيمؽ اظمقومػ

 /د و خـجخ اٌىغٌف
 /ؽىّيب و ؤًالً

همرغ َمـ صالسمف  ايمًٛم٥م أن خيْم٤م هل٣م زمٔمد ايمِمالة ظم٣م روت فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م أن ايمٛمٌل 

ايمُمٚمس وايمٗمٚمر آيت٣من َمـ آي٣مت اهلل فمز وصمؾ : )ٛم٣مس همحٚمد اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف ووم٣ملهمٗم٣مم همخْم٤م ايم

ٓ خيًٖم٣من ظمقت أضمد وٓ حلٝم٣مسمف هم١مذا رأيتؿ ذيمؽ همِمٙمقا وسمِمدومقا( هذا احلدي٧م ايمذي روسمف 

َمل واسمٖمٗم٦م راوَمًٙمؿ وايمٛم٣ًمئل وأزمق داود وايمد ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م أطمرصمف َم٣ميمؽ وايمٌخ٣مري

٣ٌمب طمْمٌتكم زمٔمد صالة ايم٘مًقف ومه٣م ؽمٛم٥م يمٝمًت٣م ٞمِمقص ايمُم٣مهمٔمل وإصح٣مب فمعم اؽمتح

 .ذؿم٣ًم يمِمح٥م ايمِمالة

 وصٖمتٜم٣م ىمخْمٌتل اجلٚمٔم٥م دم إرىم٣من وايممموط ونمغمه٣م ؽمقاء صاله٣م مج٣مفم٥م دم َمٌم أو

وٓ خيْم٤م َمـ صاله٣م َمٛمٖمردًا ويثٜمؿ دم  ،ومري٥م أو صاله٣م اظم٣ًمهمرون دم ايمِمحراء وأهؾ ايم٣ٌمدي٥م

 همٔمؾ اخلغم وايمِمدوم٥م وايمٔمت٣موم٥م ويذرهؿ ايمٕمٖمٙم٥م هذه اخلْم٥ٌم فمعم ايمتقزم٥م َمـ اظمٔم٣ميص وفمعم

 همٖمل إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م أن ايمٛمٌل  ،وآنمؼمار ويٟمَمرهؿ زم١مىمث٣مر ايمدفم٣مء وآؽمتٕمٖم٣مر وايمذىمر

 .وم٣مل ذيمؽ دم طمْمٌتف
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 دم اجلٚمٔم٥م هذا ٞمِمف واؽمتح٣ٌمب وجيٙمس ومٌؾ اخلْم٥ٌم إولم ىمام :وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل دم إم

ووم٣مل َم٣ميمؽ  ،ر ايمًٙمػ وٞمٗمٙمف ازمـ اظمٛمذر فمـ اجلٚمٜمقروم٣مل زمف مجٜمق ،تكم زمٔمد صالة ايم٘مًقفٌطمْم

وهذا  ،ديمٝمٙمٛم٣م إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م ،وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م وأزمق يقؽمػ وأمحد دم رواي٥م ٓ سمممع هل٣م اخلْم٥ٌم

 .ضمج٥م ظمـ وم٣مل طمالف اجلٚمٜمقر

اسمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أٞمف يًتح٤م ذىمر اهلل سمٔم٣ملم  :ذىمر اهلل سمٔم٣ملم وايمدفم٣مء ضم٣مل ايم٘مًقف - شم٣مٞمٝم٣مً 

)هم١مذا : ؽمتٕمٖم٣مر وايمِمدوم٥م وايمتٗمرب إلم اهلل سمٔم٣ملم زمام اؽمتْم٣مع َمـ ايمٗمرب يمٗمقيمف وايمدفم٣مء وآ

إذا رأيتؿ ؾمٝمئ٣ًم َمـ ذيمؽ هم٣مهمزفمقا إلم ) رأيتؿ ذيمؽ هم٣مدفمقا اهلل وىمػموا وسمِمدومقا وصٙمقا( ودم يمٖمظ

 .ذىمر اهلل ودفم٣مئف واؽمتٕمٖم٣مره( َمتٖمؼ فمٙمٝمف

سمٔم٣ملم يمٝم٘مُمٖمف فمـ فم٣ٌمده وايمدفم٣مء وٕٞمف ختقيػ َمـ اهلل سمٔم٣ملم همٝمٛمٌٕمل أن ي٣ٌمدر إلم ؿم٣مفم٥م اهلل 

 .ي٘مقن زمٔمد ايمِمالة يدفمق اإلَم٣مم صم٣ميم٣ًًم َمًتٗمٌؾ ايمٗمٌٙم٥م إن ؾم٣مء أو وم٣مئاًم َمًتٗمٌؾ ايمٛم٣مس

هل أرىم٣من طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م ٞمٖمًٜم٣م وذوؿمٜم٣م سمتٖمؼ َمع ؤسوبْ خـجخ اٌىغٌف/  ,صبٌضبً

 .ذوط طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد وأن يرهمع اخلْمٝم٤م صقسمف يمٝمًٚمع ايمٛم٣مس دم َمثؾ هذا اظمقومػ

 :طمْم٥ٌم ايمٔمٝمد ٞمٖمًٜم٣م ويّم٣مف إلم ذيمؽهل ؽمٛمـ  :ايم٘مًقف ؽمٛمـ طمْم٥ٌم

ٕن واومع احل٣مل يتْمٙم٤م  <آؽمتٕمٖم٣مر زمدل ايمت٘مٌغم ىمام هق ايمُمٟمن دم طمْم٥ٌم آؽمتًٗم٣مء -5

 .ايمتقزم٥م وآؽمتٕمٖم٣مر

 .أن يض اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مس فمعم ايمتقزم٥م وهمٔمؾ اخلغمات ويثٜمؿ فمعم ايمِمدوم٥م -6

 .اإلىمث٣مر َمـ ايمدفم٣مء وآؽمتٕمٖم٣مر -7

ٓ ختتٙمػ طمْم٥ٌم ايم٘مًقف َمـ ضمٝم٧م أدائٜم٣م فمـ طمْم٥ٌم  ٝم٥م طمْم٥ٌم ايم٘مًقف:ـ ىمٝمٖم ازمٔم٣مً ر

اجلٚمٔم٥م وايمٔمٝمد ايمٙمٜمؿ إٓ زمٖم٣محت٥م اخلْمٌتكم ضمٝم٧م يٖمتح اخلْمٝم٤م اخلْم٥ٌم إولم زم٣مٓؽمتٕمٖم٣مر سمًٔم٣ًم 

شمؿ يممع زمٟمرىم٣من اخلْم٥ٌم اظمٔمٜمقدة  ،وايمث٣مٞمٝم٥م زم٣مٓؽمتٕمٖم٣مر ؽمٌٔم٣مً ىمام هق ايمُمٟمن دم طمْم٥ٌم آؽمتًٗم٣مء

طمْمٝم٤م ايم٘مًقف فمعم أن يض ايمٛم٣مس فمعم ايمتقزم٥م ويذىمرهؿ زم٣مٔطمرة دم طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م ويرص 

ويٌكم هلؿ أن  ،ويذرهؿ َمـ اظمٔم٣ميص واظمحرَم٣مت وي٘مثر دم اخلْم٥ٌم َمـ ايمدفم٣مء وآؽمتٕمٖم٣مر

ايمُمٚمس وايمٗمٚمر آيت٣من َمـ آي٣مت اهلل ؽمٌح٣مٞمف هم١مذا ضمدث همٝمٜمام ىمًقف أو طمًقف همٔمٙمٝمٜمؿ أن 



 278 

تٕمٖم٣مر وايمتقزم٥م دم هذا اظمٗم٣مم ايمذي يذىمرهؿ زمٟمهقال يزدادوا إوم٣ٌمًٓ فمعم رهبؿ وأن ي٘مثروا َمـ آؽم

 .شمؿ يٛمٜمل طمْمٌتف ىمام يٖمٔمؾ دم طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م ،يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 اؽمتخالص ايمٔمػم وايمٔمٓم٣مت دم طمْم٥ٌم ايم٘مًقف: -طم٣مَم٣ًمً 

ويٛمٌٕمل فمعم اخلْمٝم٤م أن يًتٕمؾ هذه اظمٛم٣مؽم٥ٌم احل٣مدشم٥م همٝمذىمر ايمٛم٣مس وئمٓمٜمؿ ويذرهؿ َمـ 

 ٌَّ ٜمؿ فمعم أن يرصمٔمقا إلم رهبؿ وأن يٛمٓمٖمقا ومٙمقهبؿ َمـ ضم٤م ٥م ايمٕمٖمٙم٥م فمـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف ويّمَمٕم

ايمدٞمٝم٣م وؾمٜمقاهت٣م ويْمٜمروا ٞمٖمقؽمٜمؿ َمـ ايمتٔمٙمؼ زمٖمتٛمتٜم٣م واخلّمقع ظمٕمري٣مهت٣م ويذىمرهؿ زم٣ميمٝمقم 

اظمقفمقد ايمذي يّمْمرب همٝمف ٞمٓم٣مم ايم٘مقن وخيتؾ همٝمف سمقازٞمف وسمتٌدل َمٔم٣مظمف هم٘مٟمن إرض نمغم 

سمٛم٘مدر وايمٗمٚمر يٛمخًػ ويِمٌح يمٛمجقم او إرض وايمًامء نمغم ايمًامء هم١مذا زم٣ميمُمٚمس سم٘مقر

ويٗمرأ فمٙمٝمٜمؿ أي٣مت ايمتل سمتحدث فمـ  ،ايمٛم٣مس يتخٌْمقن ىم٣ميمً٘م٣مرى وييزمقن وهؿ ضمٝم٣مرى

)ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس اسمٗمقا رزم٘مؿ إن زيمزيم٥م ايم٣ًمفم٥م رء فمٓمٝمؿ يقم  ٞمحق ومقيمف ؽمٌح٣مٞمف:ايم٣ًمفم٥م وأهقاهل٣م 

س ؽم٘م٣مرى وَم٣م سمروَّن٣م سمذهؾ ىمؾ َمرؤم٥م فمام أرؤم٦م وسمّمع ىمؾ ذات محؾ محٙمٜم٣م وسمرى ايمٛم٣م

وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف دم وصػ زمٔمض َمٓم٣مهر أهقال  ]احل٨م[( هؿ زمً٘م٣مرى ويم٘مـ فمذاب اهلل ؾمديد

 وإذا ايمٛمجقم اٞم٘مدرت( ]ايمت٘مقير[ -إذا ايمُمٚمس ىمقرت: )ايمٗمٝم٣مَم٥م

يٗمقل اإلٞم٣ًمن يقَمئٍذ  -ومجع ايمُمٚمس وايمٗمٚمر -وطمًػ ايمٗمٚمر -هم١مذا زمرق ايمٌٌم : )وومقيمف

 ]ايمٗمٝم٣مَم٥م[ أيـ اظمٖمر(

ويدفمق ايمٛم٣مس إلم َمُم٣مرىمتف  ،اإلىمث٣مر َمـ ايمدفم٣مء وآؽمتٕمٖم٣مر دم طمْمٌتفوئمٚمد اخلْمٝم٤م إلم 

دم ذيمؽ ويٛمٌٕمل يمٛم٣م أطمغمًا أن ٞمٔمٙمؿ أن طمْم٥ٌم ايم٘مًقف ٓ سمًٗمط ؽمٛمتٜم٣م وإن اٞم٘مُمٖم٦م ايمُمٚمس أو 

 .جتعم ايمٗمٚمر ومٌؾ ايممموع همٝمٜم٣م

 /ؤمهْخ اخلـجخ فْيب ,عبدعبً
ٕن همٝمٜم٣م  <يٛمٝم٥م إطمرىإن خلْم٥ٌم ايم٘مًقف أمهٝم٥م ٓ سمٗمؾ دم وزَّن٣م فمـ أمهٝم٥م اخلْم٤م ايمد

رصٝمدًا ىمٌغمًا َمـ ايمتذىمر ايمتذىمغم وايمتقصمٝمف اظمٛم٣مؽم٤م حل٣مدث ايم٘مًقف ضمٝم٧م يتٛم٣مول اخلْمٝم٤م 

همٝمٜم٣م َمقوقع احلدي٧م فمـ ايم٣ًمفم٥م وأهقاهل٣م مم٣م ي٠مدي إلم إيٗم٣مظ ايمٗمٙمقب ايمٕم٣مهمٙم٥م وايمٛمٖمقس 

اظمقومػ  ايم٣ًمدرة وزمٔم٧م َمٔم٣مين اخلقف واخلُمٝم٥م َمـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وسمٛمٌٝمف ايمٛم٣مس إلم ذيمؽ

 .ايمٔمِمٝم٤م ايمذي ٓ يٛمٖمع همٝمف َم٣مل وٓ زمٛمقن إٓ َمـ أسمك اهلل زمٗمٙم٤م ؽمٙمٝمؿ
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 /و خـت احلظ وى
 و ؽىّيب/ ؤًالً

يقم ايم٣ًمزمع َمـ ذي احلج٥م  :يًتح٤م دم احل٨م أرزمع طمْم٤م ىمام وم٣مل ايمٛمقوي دم اظمجٚمقع وهل

ووم٣مل  ،ودزمٚم٘م٥م ويقم فمرهم٥م زمٚمًجد إزمراهٝمؿ ويقم ايمٛمحر زمٚمٛمك ويقم ايمٛمٖمر زمٚمٛمك أيّم٣ًم وزمف وم٣مل دا

وٓ طمْم٥ٌم دم  :َم٣ميمؽ وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م طمْم٤م احل٨م شمالث يقم ايم٣ًمزمع وايمت٣مؽمع ويقم ايمٛمٖمر ايمث٣مين وم٣مٓ

طمْم٤م احل٨م شمالث يقم ايمث٣مَمـ ويقم  :يمٝمس دم ايم٣ًمزمع طمْم٥ٌم ووم٣مل زهمر :يقم ايمٛمحر ووم٣مل أمحد

ٖمٝمٜم٣م ويمٗمد ذىمرٞم٣م ديمٝمٙمٛم٣م دم طمْم٥ٌم ايم٣ًمزمع ويقم فمرهم٥م وأَم٣م طمْمٌتف يقم ايمٛمحر هم ،فمرهم٥م ويقم ايمٛمحر

زمٝمٛم٣م هق خيْم٤م يقم  أضم٣مدي٧م صحٝمح٥م َمٛمٜم٣م ضمدي٧م فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص أن ايمٛمٌل 

شمؿ صم٣مء  ،وىمذا ومٌؾ ىمذا وىمذا َم٣م ىمٛم٦م أضم٤ًم ي٣م رؽمقل اهلل أن ىمذا :ايمٛمحر همٗم٣مم إيمٝمف رصمؾ همٗم٣مل

اهمٔمؾ وٓ : )ي٣م رؽمقل اهلل ىمٛم٦م أضم٤ًم أن ىمذا ومٌؾ ىمذا وىمذا هل٠مٓء ايمثالث وم٣مل :آطمر همٗم٣مل

 ئمٛمل زم٣ميمثالث ايمرَمل يقم ايمٛمحر واحلٙمؼ وٞمحر اهلدي امايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ دم صحٝمحٜم ضمرج( رواه

أي يقم هذا؟ وذىمر احلدي٧م دم  :يقم ايمٛمحر همٗم٣مل طمْمٌٛم٣م رؽمقل اهلل : )وفمـ أيب زم٘مرة وم٣مل

 .رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ ،يقم ايمٛمحر زمٚمٛمك وزمٝم٣مٞمف حتريؿ ايمدَم٣مء وإفمراض وإَمقال طمْمٌتف 

ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس أي يقم هذا؟ : )طمْم٤م ايمٛم٣مس يقم ايمٛمحر همٗم٣مل اهلل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس أن رؽمقل 

ضمرام ؾمٜمر  :همٟمي ؾمٜمر هذا؟( وم٣ميمقا: )زمٙمد ضمرام وم٣مل :همٟمي زمٙمد هذه؟( وم٣ميمقا :يقم ضمرام وم٣مل :وم٣ميمقا

فمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا دم أ)هم١من دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ و :وم٣مل

 .رواه ايمٌخ٣مري )ايمٙمٜمؿ ومد زمٙمٕم٦م( :همع رأؽمف همٗم٣ملشمؿ ر ،ؾمٜمرىمؿ هذا( همٟمفم٣مده٣م َمراراً 

شمؿ  ،َمذهٌٛم٣م أن طمْم٥ٌم فمرهم٣مت خيْم٤م اخلْم٥ٌم إولم ومٌؾ إذان :ووم٣مل ايمٛمقوي دم اظمجٚمقع

ي٠مذن ومٌؾ  :ووم٣مل أزمق ضمٛمٝمٖم٥م ،يممع اإلَم٣مم دم اخلْم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م َمع ذوع اظم٠مذن دم إذان ىمام ؽمٌؼ

إن : )طمْم٤م يقم فمرهم٥م ووم٣مل زمر أن ايمٛمٌل واضمت٨م أصح٣مزمٛم٣م زمحدي٧م صم٣م ،اجلٚمٔم٥م دم اخلْم٥ٌم ىمام

شمؿ أذن شمؿ أوم٣مم همِمعم ايمٓمٜمر شمؿ أوم٣مم  :دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ( إلم آطمر طمْمٌتف وم٣مل

 .ضمتك أسمك اظمقومػ( شمؿ رىم٤م رؽمقل اهلل  ،همِمعم ايمٔمٌم ومل يِمؾ زمٝمٛمٜمام ؾمٝمئ٣مً 

ٜمر زمٚم٘م٥م وخيْم٤م اإلَم٣مم ايمٝمقم ايم٣ًمزمع َمـ ذي احلج٥م زمٔمد ايمٓم: )وم٣مل ايمٛمقوي دم اظمجٚمقع

وايمديمٝمؾ  ،ويٟمَمر ايمٛم٣مس زم٣ميمٕمدو َمـ ايمٕمد إلم َمٛمك وهل إضمدى اخلْم٤م إرزمع اظمًٛمقٞم٥م دم احل٨م
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إذا ىم٣من ومٌؾ ايمؼموي٥م زمٝمقم طمْم٤م ايمٛم٣مس  ىم٣من رؽمقل اهلل  :فمٙمٝمف َم٣م روى ازمـ فمٚمر وم٣مل

 .أطمرصمف ايمٌٝمٜمٗمل َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر .وأطمػمهؿ زمٚمٛم٣مؽم٘مٜمؿ

ايمٝمقم ايمث٣مين َمـ أي٣مم ايمتمميؼ همٖمٝمٜم٣م ضمدي٧م فمٌد اهلل وأَم٣م طمْم٥ٌم  :وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي دم اظمجٚمقع

خيْم٤م أي٣مم ايمتمميؼ وٞمحـ  رأيٛم٣م رؽمقل اهلل  :زمـ أيب ٞمجح فمـ أزمٝمف فمـ رصمٙمكم َمـ زمٛمل زم٘مر وم٣مٓ

رواه أزمق داود زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح وفمـ  .ايمتل طمْم٤م زمٚمٛمك فمٛمد راضمٙمتف وهل طمْم٥ٌم رؽمقل اهلل 

أي يقم  :طمْمٌٛم٣م رؽمقل اهلل يقم ايمروس همٗم٣مل :هاء زمٛم٦م ٞمٌٜم٣من ايمِمح٣مزمٝم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م

 .رواه أزمق داود زم١مؽمٛم٣مد ضمًـ أيمٝمس أوؽمط أي٣مم ايمتمميؼ(: )اهلل ورؽمقيمف أفمٙمؿ وم٣مل :هذا؟ ومٙمٛم٣م

 /ً و خـجخ اٌنىبػ
مل يرد دم ايمًٛم٥م ايممميٖم٥م رء فمـ طمْم٥ٌم ايمٛم٘م٣مح زمٚمٖمٜمقم اخلْم٥ٌم اظمٔمروهم٥م ىمام دم اجلٚمٔم٥م 

طمْم٤م احل٨م ضمٝم٧م سمتقهمر أرىم٣من اخلْم٥ٌم  خلًقف أوا ايم٘مًقف أو آؽمتًٗم٣مء أو وايمٔمٝمديـ أو

وايمقارد دم هذا اخلِمقص ٓ يتٔمدى ؿمٙم٤م ٞم٘م٣مح َمـ ورم اَمرأة َمـ ايمرانم٤م دم ايمزواج  ،ايمممفمٝم٥م

وومد صم٣مء دم ىمت٣مب ٞمٝمؾ إوؿم٣مر يمٙمُمقىم٣مين َم٣م افمتػمه  ،أو وىمٝمٙمف ورد ايمقرم زم٣مإلجي٣مب أو آفمتذار

ايمتُمٜمد دم ايمِمالة وايمتُمٜمد دم   فمٙمٚمٛم٣م رؽمقل اهلل :طمْم٥ٌم يمٙمٛم٘م٣مح فمـ ازمـ َمًٔمقد وم٣مل

إن احلٚمد هلل ٞمًتٔمٝمٛمف وٞمًتٕمٖمره وٞمٔمقذ  :وايمتُمٜمد دم احل٣مصم٥م :وذىمر سمُمٜمد ايمِمالة وم٣مل ،احل٣مصم٥م

زم٣مهلل َمـ ذور أٞمٖمًٛم٣م َمـ َيده اهلل همال َمّمؾ يمف وَمـ يّمٙمؾ همال ه٣مدي يمف وأؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ 

اسمٗمقا اهلل )همٖمنه٣م ؽمٖمٝم٣من ايمثقري  وم٣مل: ويٗمرأ شمالث آي٣مت .اهلل وأؾمٜمد أن حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف

 .ضمؼ سمٗم٣مسمف وٓ متقسمـ إٓ وأٞمتؿ َمًٙمٚمقن(

ءيمقن زمف وإرضم٣مم إن اهلل ىم٣من فمٙمٝم٘مؿ رومٝم٣ًٌم( )واسمٗمقا اهلل وومقيمقا ومقًٓ ٣م)واسمٗمقا اهلل ايمذي سمً

 .ؽمديدًا( رواه ايمؼمَمذي وصححف أطمرصمف أيّم٣ًم أزمق داود وايمٛم٣ًمئل واحل٣مىمؿ وايمٌٝمٜمٗمل

َمًٔمقد هذا فمعم َممموفمٝم٥م اخلْم٥ٌم فمٛمد فمٗمد ايمٛم٘م٣مح وفمٛمد ىمؾ وومد اؽمتدل زمحدي٧م ازمـ 

وومد وم٣مل أهؾ ايمٔمٙمؿ إن ايمٛم٘م٣مح صم٣مئز زمٕمغم طمْم٥ٌم ويدل فمعم  :وم٣مل ايمؼمَمذي دم ؽمٛمٛمف ،ضم٣مصم٥م

ؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ فمـ رصمؾ َمـ إفمـ  :امفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ وهذا ٞمِمفايمٛمدب واجلقاز ضمدي٧م إؽم

رواه . اظمْمٙم٤م همٟمٞم٘محٛمل َمـ نمغم أن يتُمٜمدأَم٣مَم٥م زمٛم٦م فمٌد  طمْم٦ٌم إلم ايمٛمٌل  :زمٛمل ؽمٙمٝمؿ وم٣مل

 .أزمق داود
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َمـ طمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد ريض اهلل  ومم٣م جيدر ذىمره طمْم٥ٌم أيب ؿم٣ميم٤م فمٛمد زواج رؽمقل اهلل 

يم٘مٛمٜم٣م سمتِمؾ زمُمخِمٝمتف ايم٘مريٚم٥م صٙمقات اهلل وؽمالَمف  وَمع أَّن٣م ومٌؾ زمٔمث٥م رؽمقل اهلل  ،فمٛمٜم٣م

 .فمٙمٝمف

 فمٛمٜم٣م أرؽمٙم٦م طمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد إلم َمـ ايمًٝمدة طمدجي٥م ريض اهلل ودم زواج رؽمقل اهلل 

إين ومد رنم٦ٌم همٝمؽ  :وؽمالَمف ختْمٌف وسمٗمقل يمف أَمكم ومريش وَمٟمَمقَّن٣م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

همرصمع حمٚمد زم٣ميمٗمقل إلم فمٚمف أيب ؿم٣ميم٤م  ،يمٗمرازمتؽ وأَم٣مٞمتؽ وضمًـ طمٙمٗمؽ وصدق ضمديثؽ

م َمـ زمٛمل ه٣مؾمؿ همروٝمف يمف وأومره فمٙمٝمف ظم٣م اؽمتٗمر خلدجي٥م َمـ ٞمٌٝمؾ اخلٙمؼ وؽمٛم٣مء احلٝم٣مء وأومٌؾ ايمٗمق

وهمٝمٜمؿ ىمريؿ همتٝم٣مَّنؿ وٞمجٝم٤م فمُمغمهتؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل همٛمزيمقا َمـ زمٛمل فمٚمٜمؿ أىمرم َمٛمزل 

وهٛم٣مك سمداول اخلْم٣مزم٥م أزمق ؿم٣ميم٤م زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م ؽمٝمد ومريش ووروم٥م زمـ ٞمقهمؾ ازمـ فمؿ  ،وأؽمٛم٣مه

 .زمتٖمقيض َمـ فمٚمٜم٣م فمٚمرو زمـ أؽمد -طمدجي٥م 

 فمبي ؤثٌ ؿبٌت يف خـجزو/

ئّمئ َمٔمد وفمٛمٌم َمي َمـ ذري٥م إزمراهٝمؿ وزرع إؽمامفمٝمؾ وِو احلٚمد هلل ايمذي صمٔمٙمٛم٣م )

 ،اس ضمرَمف وصمٔمؾ يمٛم٣م زمٝمت٣ًم حمجقصم٣ًم وضمرَم٣ًم آَمٛم٣ًم وصمٔمٙمٛم٣م ضم٘م٣مم ايمٛم٣مسوصمٔمٙمٛم٣م ضمّمٛم٥م زمٝمتف وؽمقّ 

شمؿ إن ازمـ أطمل هذا حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ٓ يقزن زمف رصمؾ َمـ ومريش ذهم٣ًم وٞمٌاًل وهمّماًل وفمٗماًل إٓ 

وهق واهلل زمٔمد  ،٣مل ـمؾ زائؾ وأَمر ضم٣مئؾ وفم٣مري٥م َمًؼمصمٔم٥مرصمح زمف وإن ىم٣من دم اظم٣مل ومؾ هم١من اظم

يمف ٞمٌٟم فمٓمٝمؿ وطمْمر صمٙمٝمؾ وومد رنم٤م إيمٝم٘مؿ رنم٥ٌم دم ىمريٚمت٘مؿ طمدجي٥م وومد زمذل هل٣م َمـ ايمِمداق 

 .َم٣م فم٣مصمٙمف وآصمٙمف اشمٛمت٣م فمممة أوومٝم٥ًم وٞمُم٣ًم(

 شمؿ طمْم٤م وروم٥م زمـ ٞمقهمؾ زمتٖمقيض فمٚمرو زمـ أؽمد فمؿ طمدجي٥م همٗم٣مل:

ت وهمّمٙمٛم٣م فمعم َمـ فمددت همٛمحـ ؽم٣مدة ايمٔمرب ووم٣مدهت٣م احلٚمد هلل ايمذي صمٔمٙمٛم٣م ىمام ذىمر)

وأٞمتؿ أهؾ ذيمؽ ىمٙمف ٓ يٛم٘مر ايمٔمرب همّمٙم٘مؿ وٓ يرد أضمد َمـ ايمٛم٣مس همخرىمؿ وذهم٘مؿ 

 .َمٔم٣مذ ومريش أين ومد زوصم٦م طمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد َمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل( هم٣مؾمٜمدوا فمقمَّ 
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 هشش بدُاٌجبة احل
 ضبِٔاٌفظً اٌ

 خـت اٌشعٌي 

وهل طمْمٌتف ايمٗمِمغمة ايمتل أيمٗم٣مه٣م فمعم َمأل َمـ أهؾ  /شعٌي اهلل و اخلـجخ األًىل ٌ 1

 )هم٣مصدع زمام سم٠مَمر وأفمرض فمـ اظمممىمكم( :َم٘م٥م ضمكم صمٜمر زم٣ميمدفمقة زمٔمد أن ٞمزل ومقل اهلل سمٔم٣ملم

ضمتك  فمـ ازمـ ايمٔم٣ٌمس ريض اهلل فمٛمف ظم٣م ٞمزيم٦م )وأٞمذرفمُمغمسمؽ إومرزمكم( طمرج رؽمقل اهلل 

أرأيتؿ إن أطمػمسم٘مؿ أن : )ـ هذا هم٣مصمتٚمٔمقا إيمٝمف همٗم٣ملَم :ي٣م ص٣ٌمضم٣مه همٗم٣ميمقا :ٖم٣م همٜمتػصٔمد ايمِمَّ 

هم١مين ٞمذير  َم٣م صمرزمٛم٣م فمٙمٝمؽ ىمذزم٣مً وم٣مل: وم٣ميمقا: طمٝمالً خترج َمـ ؽمْمح هذا اجلٌؾ أىمٛمتؿ َمِمدوملّ 

 اديشمؿ وم٣مم همٛمزيم٦م )سم٦ٌم  ،تٛم٣م إٓ هلذاسم٣ًٌم يمؽ أَم٣م مجٔم :وم٣مل أزمق هل٤م (يم٘مؿ زمكم يدي فمذاب ؾمديد

وم٣مم  (٣ميم٦م: ظم٣م ٞمزيم٦م )وأٞمذر فمُمغمسمؽ إومرزمكموفمـ فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وم (أيب هل٤م وسم٤م

صٖمٝم٥م زمٛم٦م فمٌد اظمْمٙم٤م ي٣م زمٛمل فمٌد اظمْمٙم٤م ٓ أَمٙمؽ  همٗم٣مل: ي٣م هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد ي٣م رؽمقل اهلل 

اهلل  وم٣مل رؽمقل :وفمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف وم٣مل (ؾمئتؿ يم٘مؿ َمـ اهلل ؾمٝمئ٣ًم ؽمٙمقين َمـ َم٣مرم َم٣م

 أو ىمٙمٚم٥م ٞمحقه٣م -ي٣م َمٔممم ومريش  :٣ملوم ()وأٞمذر فمُمغمسمؽ إومرزمكم :ضمكم أٞمزل فمٙمٝمف- 

اؾمؼموا أٞمٖمً٘مؿ ٓ أنمٛمل فمٛم٘مؿ َمـ اهلل ؾمٝمئ٣ًم ي٣م زمٛمل فمٌد َمٛم٣مف ٓ أنمٛمل فمٛم٘مؿ َمـ اهلل ؾمٝمئ٣ًم ي٣م 

فمٚم٥م رؽمقل اهلل ٓ أنمٛمل فمٛمؽ َمـ اهلل  فم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م ٓ أنمٛمل فمٛمؽ َمـ اهلل ؾمٝمئ٣مً ي٣م صٖمٝم٥م

 .ؾمٝمئ٣ًم(

 حتًٍْ اٌنض

 (واص٣ٌمضم٣مه: )زم١مٞمذار طمْمغم فمٛمدهؿ سمقضملِإٌٌفخ هجبسح  ؤًالً/ اعزخذَ اٌشعٌي 

زم٣مهلدي ايمرزم٣مين  يمٝمقدع دم َم٣ًمَمع ومقَمف أمهٝم٥م َم٣م يٙمٗمٝمف فمٙمٝمٜمؿ َمـ ومقل يتّمٚمـ دفمقهتؿ إلم اإليامن

يتقومع سم٘مذيٌٜمؿ ذىمرهؿ زمام أمجٔمقا فمٙمٝمف َمـ اإلومرار وايمُمٜم٣مدة  وظم٣م ىم٣من  ،ايمذي أوضم٣مه اهلل إيمٝمف

يمق أطمػمسم٘مؿ زمٕم٣مرة فمدو  :ووم٣مل هلؿ ،ِم٣مدق إَمكمضمتك ىم٣مٞمقا يٛم٣مدوٞمف زم٣ميم ومف وأَم٣مٞمتف زمِمد

فمٜمدٞم٣مك إٓ ص٣مدوم٣مً وفمٛمدَم٣م اؽمتٛمْمٗمٜمؿ هبذه  َم٣م :ل همٗم٣ميمقا يمفٛمفمٙمٝم٘مؿ صم٣مءىمؿ زمخٝمٙمف أسمِمدومقٞم
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ايمُمٜم٣مدة ايمتل ٓ جيقز هلؿ ٞمٗمّمٜم٣م أطمػمهؿ زمٟمٞمف ٞمذير هلؿ َمـ رزمف وأٞمف يٚمؾ هلؿ رؽم٣ميم٥م اهلل 

 .زاء وهم٣موم٣مً ٕن ايمٔمذاب ايمُمديد ؽمٝمٛمزل هبؿ صم <وضمذرهؿ َمـ صمحقده٣م

سخ فمٚمف ايمُمٗمل أزمق هل٤م دم وصمٜمف صبْٔبً/ ًدلب وبْ ؤعشؤ اٌنبط هٍَ اٌشعبي ؤىٍو 

وزمذيمؽ ي٘مقن أزمق هل٤م أول راهمض يمدفمقة اهلل  ،أي هالىم٣ًم يمؽ أهلذا إَمر مجٔمتٛم٣م (سم٣ٌمً يمؽ: )وم٣مئالً 

 صم٣مء ايمرد ويم٘مـ هفم٣من َم٣م ،ايمتل زمٙمٕمٜم٣م يمف أومرب ايمٛم٣مس إيمٝمف وهق ازمـ أطمٝمف ايمِم٣مدق إَمكم

يتعم فمعم َمدار ايمزَم٣من يمٝم٘مقن فمػمة  ايمرزم٣مين فمعم أيب هل٤م وزوصمتف يمٔمدائٜمام هلل ورؽمقيمف هم٘م٣من ومرآٞم٣مً 

 أيب هل٤م وسم٤م(. اَم٣م داَم٦م إي٣مم وايمٙمٝم٣مرم )سم٦ٌم يديمٙمٚمٔمتػميـ 

يمٛم٣مس إيمٝمف وأراد أن فمٚمؿ همٝمف وطمِمص أومرب األىٍو/  صبٌضبً/ ًيف ٔذاء سعٌي اهلل 

هل أن ايمٛمج٣مة فمٛمد اهلل ٓ يٓمك هب٣م إٓ َمـ ىم٣من َمـ أهؾ ٚم٥م َمـ ضمٗم٣مئؼ رؽم٣ميمتف وٜمَميٗمرر ضمٗمٝمٗم٥م 

 .اإليامن وايمتٗمقى

وأن َم٘م٣مٞمتف فمٛمد اهلل ىمرؽمقل ٓ سمًٚمح يمف أن يُمٖمع ٕضمد ويمق ىم٣من َمـ أومرب ايمٛم٣مس إيمٝمف إن 

مل ي٘مـ َمـ ايمذيـ آَمٛمقا زم٣مهلل ورؽمقيمف همٌقؽمٔمف أن ئمْمل أهٙمف َم٣م ؽمٟميمقه َمـ أَمقر ايمدٞمٝم٣م ايمتل 

اهلل همٜمذا أَمر ٓ يٚمٙم٘مف وهق زمٟميدَيؿ وفمٙمٝمٜمؿ أن يتحٚمٙمقا هذه اظم٠ًمويمٝم٥م يٚمٙم٘مٜم٣م وأَم٣م ايمٛمج٣مة فمٛمد 

 .وٓ همالح هلؿ دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة إٓ زم٣مفمتٛم٣مومٜمؿ ديـ اإلؽمالم واسم٣ٌمع اهلل ورؽمقيمف 

 ٌَّ فزؼ ِىخ/ خـت اٌنيب  ,2

 :فمدة طمْم٤م وردت زمٚمروي٣مت صحٝمح٥م ضمكم همتح َم٘م٥م طمْم٤م ايمٛمٌل 

أَي٣م  طمْم٤م يقم همتح َم٘م٥م همٗم٣مل: )ي٣م فمٛمف أن رؽمقل اهلل  زمـ فمٚمر ريض اهلل فمـ فمٌد اهلل -أ

هم٣ميمٛم٣مس رصمالن رصمؾ زمر سمٗمل  ،زم٣مئٜم٣مآٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م وسمٔم٣مـمٚمٜم٣م زمٌّ ايمٛم٣مس إن اهلل ومد أذه٤م فمٛم٘مؿ فمُ 

 ٣مي: )ؼ اهلل آدم َمـ ايمؼماب وم٣مل اهلل فمعم اهلل وايمٛم٣مس زمٛمق آدم وطمٙمىمريؿ فمعم اهلل وهم٣مصمر ؾمٗمل هكمِّ 

ئؾ يمتٔم٣مرهمقا إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل ٣مر ٍ وأٞمثك وصمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزم٣ًم وومٌذىمأَي٣م ايمٛم٣مس إٞم٣م طمٙمٗمٛم٣مىمؿ َمـ 

 .(أسمٗم٣مىمؿ إن اهلل فمٙمٝمؿ طمٌغم

أخ ىمريؿ وازمـ أخ ىمريؿ  :ي٣م َمٔممم ومريش َم٣م سمرون أين هم٣مفمؾ زم٘مؿ وم٣ميمقا طمغماً : شمؿ وم٣مل هلؿ ايمٛمٌل 

 .ٗم٣مءسمثري٤م فمٙمٝم٘مؿ ايمٝمقم( اذهٌقا همٟمٞمتؿ ايمْمٙم ٓ: )هم١مين أومقل يم٘مؿ ىمام وم٣مل يقؽمػ إلطمقسمف :وم٣مل
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 :َمـ ايمٕمد َمـ يقم ايمٖمتح همٗم٣مل ب ـ وطمْم٤م 
ٓ يؾ َٓمرئ ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر أن يًٖمؽ هب٣م  إن َم٘م٥م ضمرَمٜم٣م اهلل ومل يرَمٜم٣م ايمٛم٣مس)

همٝمٜم٣م همٗمقيمقا يمف إن أذن يمرؽمقيمف  دَم٣ًم وٓ ئمّمد هب٣م ؾمجرًا هم١من أضمد سمرطمص يمٗمت٣مل رؽمقل اهلل 

َمس ويمٝمٌٙمغ ومد فم٣مدت ضمرَمتٜم٣م ايمٝمقم ىمحرَمتٜم٣م زم٣مٕومل يٟمذن يم٘مؿ وإٞمام أذن يمف همٝمف ؽم٣مفم٥م َمـ َّن٣مر و

 .(ايمُم٣مهد ايمٕم٣مئ٤م

طمْم٤م يقم ايمٖمتح  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص ريض اهلل فمٛمف أن رؽمقل اهلل  -ج

ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده صدق وفمده وٞمٌم فمٌده وهزم إضمزاب وضمده : )شمؿ وم٣مل ،زمٚم٘م٥م هم٘مػم شمالشم٣مً 

دفمك َمـ دم أو َم٣مل حت٦م ومدَمل إٓ َم٣م ىم٣من َمـ ر وسمُ ذىمأٓ إن ىمؾ َمٟمشمرة ىم٣مٞم٦م دم اجل٣مهٙمٝم٥م سمُ 

أٓ إن دي٥م اخلْمٟم ؾمٌف ايمٔمٚمد َم٣م ىم٣من زم٣ميمًقط وايمٔمِم٣م َمئ٥م  :شمؿ وم٣مل ،ؽمٗم٣مي٥م احل٣مج وؽمداٞم٥م ايمٌٝم٦م

 .َمـ اإلزمؾ َمٛمٜم٣م أرزمٔمقن دم زمْمٛمٜم٣م أوٓده٣م(

 /و خـجخ ؽغخ اٌٌدام 3

ضمتُمدوا ضمقيمف دم دم يقم فمرهم٥م طمْم٥ٌم صم٣مَمٔم٥م دم مجقع اظمًٙمٚمكم ايمذيـ ا أيمٗمك رؽمقل اهلل 

اظمقومػ هذا ٞمِمٜم٣م )أَي٣م ايمٛم٣مس اؽمٚمٔمقا ومقرم هم١مين ٓ أدري يمٔمقم ٓ أيمٗم٣مىمؿ زمٔمد فم٣مَمل هذا هبذا 

أَي٣م ايمٛم٣مس إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ  ،اظمقومػ أزمداً 

ٙمٝم٥م حت٦م ومدَمل َمقوقع ودَم٣مء اجل٣مه ٥مأٓ وأن ىمؾ رء َمـ أَمر اجل٣مهٙمٝم ،هذا دم زمٙمدىمؿ هذا

وإن أول دم أوع َمـ دَم٣مئٛم٣م دم ازمـ فمٚمل رزمٝمٔم٥م زمـ احل٣مرث ورزم٣م اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع  ،َمقوقفم٥م

أَي٣م ايمٛم٣مس إن ايمُمٝمْم٣من ومد يئس  ،وأول رزم٣م أوع رزم٣م ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م هم١مٞمف َمقوقع ىمٙمف

د زمٟمرو٘مؿ هذه أزمدًا ويم٘مٛمف إن يْمع همٝمام ؽمقى ذيمؽ همٗمد ريض زمف مم٣م حتٗمرون َمـ ٌٔمن يَمـ أ

أَي٣م ايمٛم٣مس إن ايمٛمزء زي٣مدة دم ايم٘مٖمر يّمؾ زمف ايمذيـ ىمٖمروا  ،٣مضمذوره فمعم ديٛم٘مؿهم ،أفماميم٘مؿ

َم٣م أضمؾ اهلل  اقرَمضمرم اهلل همٝمحٙمقا َم٣م ضمرم اهلل وييٙمقٞمف فم٣مَم٣ًم ويرَمقٞمف فم٣مَم٣مً يمٝمقاؿمئقا فمدة َم٣م 

وإن ايمزَم٣من ومد اؽمتدار ىمٜمٝمئتف يقم طمٙمؼ اهلل ايمًٚمقات وإرض ايمًٛم٥م اشمٛم٣م فممم ؾمٜمرًا َمٛمٜم٣م 

شمالث َمتقايمٝم٣مت: ذو ايمٗمٔمدة وذو احلج٥م واظمحرم ورصم٤م َمي ايمذي زمكم مج٣مدى  أرزمٔم٥م ضمرم

وؾمٔم٣ٌمن واسمٗمقا اهلل دم ايمٛم٣ًمء هم١مٞم٘مؿ إٞمام أطمذمتقهـ زمٟمَم٣من اهلل واؽمتحٙمٙمتؿ همروصمٜمـ زم٘مٙمٚم٥م اهلل 

أن ٓيقؿمئـ همرؾم٘مؿ أضمدًا سم٘مرهقٞمف هم١من  ـهلؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمٗم٣ًم يم٘مؿ فمٙمٝمٜمإن يم٘مؿ فمٙمٝمٜمـ ضمٗم٣ًم و
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٣مً نمغم َمػمح وهلـ فمٙمٝم٘مؿ رزومٜمـ وىمًقهتـ زم٣مظمٔمروف هم٣مفمٗمٙمقا أَي٣م همٔمٙمـ ذيمؽ هم٣مضزمقهـ ضزم

ىمت٣مب اهلل  :ايمٛم٣مس ومقرم هم١مين ومد زمٙمٕم٦م وومد سمرىم٦م همٝم٘مؿ َم٣م يمـ سمّمٙمقا زمٔمده إن افمتِمٚمتؿ زمف

 .وؽمٛم٥م رؽمقيمف

َم٣م أوم٣مم همٝم٘مؿ ىمت٣مب اهلل  عر فمٙمٝم٘مؿ فمٌد ضمًٌم جمّد َمِّ )ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس اؽمٚمٔمقا وأؿمٝمٔمقا وإن أُ 

فمٗمٙمقه سمٔمٙمٚمـ أن ىمؾ َمًٙمؿ أخ يمٙمٚمًٙمؿ وأن اظمًٙمٚمكم إطمقة همال يؾ ؽمٚمٔمقا ومقرم واسمٔم٣ملم ا

ايمٙمٜمؿ هؾ زمٙمٕم٦م  ،َمٛمف همال سمٓمٙمٚمـ أٞمٖمً٘مؿ َمـ أطمٝمف إٓ َم٣م أفمْم٣مه فمـ ؿمٝم٤م ٞمٖمسَٓمرئ 

وؽمتٙمٗمقن رزم٘مؿ همال سمرصمٔمقا زمٔمدي والًٓ ييب زمٔمّم٘مؿ روم٣مب زمٔمض أٓ يمٝمٌٙمغ ايمُم٣مهد 

ؽمٚمٔمف وأٞمتؿ سمًٟميمقن فمٛمل همام  ايمٕم٣مئ٤م همٙمٔمؾ زمٔمض َمـ يٌٙمٕمف أن ي٘مقن أوفمك يمف َمـ زمٔمض َمـ

همٗم٣مل زمٟمصٌٔمف ايم٣ًٌمزم٥م يرهمٔمٜم٣م إلم  ،ٞمُمٜمد أٞمؽ ومد زمٙمٕم٦م وأدي٦م وٞمِمح٦م :وم٣ميمقا أٞمتؿ وم٣مئٙمقن

 .(ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد )شمالث َمرات :ويٛم٘متٜم٣م إلم ايمٛم٣مس ايمًامء

 حتًٍْ اخلـجزني/

 :وَمـ ذيمؽ ،َمـ طمْم٤م ايمٖمتح وطمْم٥ٌم ضمج٥م ايمقداع مجٙم٥م َمـ إهم٘م٣مر ضمقت ىمؾُّ 

ؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿ( ٘متٗمقى )إن أىمرَمٖم٣موؾ ايمٛم٣مس زم٣ميمتضمٝم٧م ي /ٔغبْٔخؤًالً/ ادلغبًاح ام

 .وإيمٕم٣مء اظمٗم٣ميٝمس اجل٣مهٙمٝم٥م دم ايمتٖم٣مطمر دم إٞم٣ًمب وإضم٣ًمب

ايمذيـ ضم٣مرزمقا اهلل ورؽمقيمف أىمثر َمـ  /صبْٔبً/ بطذاس اٌوفٌ اٌوبَ هٓ رلشِِ األِظ

 .فممميـ فم٣مَم٣ًم وزمذيمؽ همتح ايمٗمٙمقب َمع همتح َم٘م٥م

ٝمٜم٣م همال يًٖمؽ همٝمٜم٣م دم وٓ يٗمْمع هم /هٍَ ؽشِخ ِىخ ادلىشِخ صبٌضبً/ به ْ اٌزإوْذ

ؽم٣مفم٥م َمـ ايمٛمٜم٣مر  ٦م يمرؽمقل اهلل َم٣من يم٘مؾ اخلالئؼ همٝمٜم٣م وأضمٙمَّ أؾمجر وٓ يٛمٖمر همٝمٜم٣م صٝمد همٜمل 

 .وهذا زمٝم٣من يمٙمٛم٣مس فمعم َمدار ايمزَم٣من ،وفم٣مدت ضمرَمتٜم٣م إلم ؽم٣مزمؼ فمٜمده٣م

 /صش اجلبىٍْخ اٌغٍجْخأساثوبً/ بٌغبء ادل

دم ومتؾ ايمٔمٚمد أو ايمٔمٖمق أو لزً اخلـإ ًشجو اٌوّذ ًاٌمظبص/  خبِغبً/ حتذّذ دّخ

 .ايمدي٥م

 /عبدعبً/ به ْ ؽشِخ اٌذِبء ثٌعو هبَ
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وأىمد دم ىمٙمٚم٥م خمتٌمة صم٣مَمٔم٥م ايمٗمّم٣مء خرياً ثبٌنغبء/  عبثوبً/ ؤًطَ سعٌي اهلل 

ٛمٜم٣م فمعم ايمٓمٙمؿ ايم٣ٌمئـ يمٙمٚمرأة دم اجل٣مهٙمٝم٥م وسمثٌٝم٦م وامٞم٣مت ضمٗمقومٜم٣م وىمراَمتٜم٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سمّمٚم

 .أضم٘م٣مم ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

مجْن ادلشى د اٌيت رورتع ؽْبذتُ ال  ؽًَّ ؤْ صبِنبً/ ؤهٍٓ سعٌي اهلل 
وآفمتِم٣مم هبام وامن َمـ ىمؾ ؾمٗم٣مء  ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م ٞمٌٝمف حمٚمد رىٌْ بال ِٓ ِظذسّٓ/ 

فمعم فمٌم  ومٖم٣مً يمٝمس ووهذا فمعم َمر ايمدهقر وإن صالضمٝم٥م ايمتٚمًؽ هبذيـ ايمديمٝمٙمكم  ،ووالل

 .طمر وأَّنام اهل٣مدي يمٙمٚمًٙمٚمكم دم أي سمْمقر ضمّم٣مري يْمرأ دم اظمًتٗمٌؾ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مآدون 

يف ىزه اخلـجخ ِب ّنجغِ ؤْ رىٌْ هٍْو ه لخ احلبوُ ؤً  ؤًػؼ  /ربعوبً
أو ايمُمٔم٤م إَّن٣م فمالوم٥م ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م َمـ ايمُمٔم٤م يمٙمح٣مىمؿ اخلٍْفخ ؤً اٌشئْظ ِن اٌشهْخ/ 

هم١مذا ضم٣مد فمٛمٜمام  ،دام ي٘مؿ زم٘مت٣مب اهلل وؽمٛم٥م رؽمقل اهلل  َمٜمام ىم٣من َمـ ٞمًٌف وؾمٟمٞمف وَمٓمٜمره َم٣م

٣ٌمفمف ٓ ي٘مقن إٓ َمـ طمالل ؽمغمه فمعم َّن٨م ىمت٣مب همال ؽمٚمع وٓ ؿم٣مفم٥م همقٓء ايمُمٔم٤م يمٙمح٣مىمؿ واسمّ 

ويمق ىم٣من احل٣مىمؿ فمٌدًا ضمٌُمٝم٣ًم جمدفم٣ًم وٓ اَمتٝم٣مز يمٙمح٣مىمؿ فمعم ؾمٔمٌف واحل٣مىمؿ  اهلل وؽمٛم٥م رؽمقيمف 

ٚمكم فمعم سمٛمٖمٝمذ ضم٘مؿ اهلل سمٔم٣ملم همال ضمِم٣مٞم٥م دم اإلؽمالم ٕضمد دم ضمٗمٝمٗم٥م أَمره أَمكم َمـ ومٌؾ اظمًٙم

 .وٓ اَمتٝم٣مزات يمْمٌٗم٥م فمعم أطمرى دم ؾم٠مون احل٘مؿ وايمٗم٣مٞمقن وايمٗمّم٣مء

يف خزبَ خـجخ حلغخ اٌٌدام ؤٔو ؤخشط ِغاًٌْخ  هبششاً/ ؤهٍٓ سعٌي اهلل 
ممك يمهمٜم٣م هق اإلؽمالم ومد اٞمتمم وه٣م هل والٓت اجل٣مهٙمٝم٥م وا /اٌذهٌح ًرجٍْغيب ِٓ هنمو

 :أن يْمٚمئـ إلم ؾمٜم٣مدة أَمتف زمذيمؽ أَم٣مم اهلل سمٔم٣ملم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمٛمدَم٣م يًٟميمقن ومد سمٌددت ويريد 

إٞم٘مؿ ؽمتًٟميمقن فمٛمل همام أٞمتؿ وم٣مئٙمقن وارسمٖمٔم٦م  :همٟمفمٗم٤م سمقصٝم٣مسمف هذه هلؿ زمٟمن ٞم٣مدى همٝمٜمؿ وم٣مئالً 

ٞمُمٜمد أٞمؽ ومد زمٙمٕم٦م إَم٣مٞم٥م وأدي٦م ايمرؽم٣ميم٥م وٞمِمح٦م إَم٥م  :إصقات َمـ ضمقيمف سمٌمخ

 .اهلل فمٛم٣م طمغم اجلزاء همجزاك
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 هشش بدُاٌجبة احل
 ٌضبٌشاٌفظً ا

 خظبئض اخلـبثخ يف طذس امع َ

وومد ىم٣من فمٙمٝمف  ،سمْمقرت اخلْم٣مزم٥م سمْمقرًا واؽمٔم٣مً إذ اختذت أداًة يمٙمدفمقة إلم ايمديـ اجلديد

زم٣ميمٌالنم٥م أوسم٣مر ايمٗمٙمقب وسمرصمع أؽم٣ٌمب َّنّم٥م اخلْم٣مزم٥م دم هذا ايمٔمٌم إلم  ايمًالم زان اظمٛم٣مزمر وهزَّ 

ويمٝمس َمـ ايمًٜمؾ أن ٞمقدع ايمُمٔمر ضمجج٣مً وزمراهكم  ،٣م أىمثر َمروٞم٥م َمـ ايمُمٔمر دم حتٚمؾ اظمٔم٣مينأَّن

ٕٞمف َمٗمٝمد زم٣مٕوزان وايمٗمقادم وٕن اإلؽمالم ؾمجع ايمقفمظ وإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل  <وَمٛم٣مومُم٣مت

وومد سمٔمددت أنمراض  .ىمام ىم٣من يمٙمخْم٣مزم٥م دور دم حتٚمٝمس اجلٛمقد دم َمٔم٣مرك ايمٖمتقح ،فمـ اظمٛم٘مر

 ديٛمٝم٥م إلم ؽمٝم٣مؽمٝم٥م إلم طمْم٤م َمٔم٣مرك ووهمقد. اخلْم٣مزم٥م همٚمـ

وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن يم٘مؾ طمْمٝم٤م ؿم٣مزمٔم٣ًم ؾمخِمٝم٣ًم يٌدو دم أهم٘م٣مره وأؽمٙمقزمف وأن يم٘مؾ ٞمقع َمـ 

أٞمقاع اخلْم٣مزم٥م ايمتل فمرهمٛم٣مه٣م َمزاي٣م طم٣مص٥م يٛمٖمرد هب٣م فمعم ايمرنمؿ َمـ ذيمؽ ىمٙمف ٞمًتْمٝمع أن ٞمٙمٚمح 

 يقم: طمِم٣مئص َمُمؼمىم٥م يمٙمخْم٣مزم٥م دم ايمٔمٌم اإلؽمالَمل ٞمقصمزه٣م همٝمام

أصٌح هل٣م أصقل شم٣مزمت٥م َمـ ازمتداء زمحٚمد اهلل ومتجٝمده وسمقؾمٝمح زم٣مٔي٣مت أو اومت٣ٌمس َمـ  -5

 .ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

فمتامد فمعم إهم٘م٣مر آديدة وحم٣مىم٣مة إؽمٙمقب ايمٗمرآين واؽمتٔمامل إيمٖم٣مظ اإلؽمالَمٝم٥م اجل -6

 .ايمديٛمٝم٥م اجلديدة

خلْم٤م دم هذا ايمٔمٌم ايمتٛمًٝمؼ وايمؼمازمط وآٞمًج٣مم زمكم همٗمرات اخلْم٥ٌم همٗمد نمدت أىمثر ا -7

 .شمؿ سمٛمتٗمؾ إلم ايمٕمرض هم٣مخل٣ممت٥م ،وضمدة همٛمٝم٥م َمتٛم٣مؽمٗم٥م أوم٣ًمَمٜم٣م واوح٥م سمٌتدئ زمٚمٗمدَم٥م

 .ويٕمٙم٤م فمعم اخلْم٣مزم٥م اإلجي٣مز وايمرؾم٣موم٥م -8

 .آفمتامد فمعم إؽمٙمقب ايمٔم٣مؿمٖمل ضمٝم٧م سم٘مثر همٝمٜم٣م اجلٚمؾ اإلٞمُم٣مئٝم٥م اظمختٙمٖم٥م -9

 .اإلي٣مء وايمِمقر اظمثغمة يمٙمخٝم٣مل -:
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 . اجلٚمٙم٥م وىمثرة ايمتقازن وايمتٗم٣مزمؾًجع ايمذي فمقض فمٛمف زمٗمٌمسم٘م٣مد ختٙمق َمـ ايم -;

 /اهزّذ اخلـجبء يف خـجيُ هٍوووووَ
 .اؽمتخدام ايمٛمزفم٥م ايمديٛمٝم٥م -5

 .آسم٘م٣مء فمعم َمٔم٣مين ايمٗمرآن وإضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م -6

 .سمقـمٝمػ ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمديٛمٝم٥م واحلززمٝم٥م -7

 .اإلىمث٣مر َمـ أؽم٣ميمٝم٤م ايمتٜمديد وايمتقزمٝمخ وايمقفمٝمد واإلٞمذار -8

 .ومٛم٣مع اخلِمؿإل٣مذ احلج٥م واجلدل وؽمٝمٙم٥م اخت -9

 آفمتامد فمعم إيمٖم٣مظ اظمٛمٕمٚم٥م وايمؼماىمٝم٤م اظمٚمقؽمٗم٥م ايمًجع. -:

 .اإلجي٣مز واإلمج٣مل دم سمقصٝمؾ ايمٕمرض َمـ اخلْم٥ٌم -;
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 هشش ضبِٔاٌجبة اٌ
 اٌوشعووبئوً
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 هشش ضبِٔاٌجبة اٌ
 اٌفظً األًي

 أزشبس اٌىزبثخ يف هظش طذس امع َ
 اٌجوضخ اٌنجٌّخ . ِٓوى-ق13.

 .وى .11ًؽزَ ٌِد اٌشعٌي 
 أزشبس اٌىزبثخ

 /اٌىزبثخ ِٓ اٌجوضخ اٌنجٌّخ اىل اذلغشحاخلؾ ً ,1
ىم٣من اٞمتُم٣مر و ،طمرةٟم َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م اظمتضمقال اخلط ايمٔمريب جتري فمعمأـمٙم٦م 

ٛم٣م وهٛم٣مك دم همراد اظمٛمتمميـ هفم٣مت ومٙمٝمٙم٥م َمـ إٓ ئمدو جمٚمق ايم٘مت٣مزم٥م زمكم ايمٔمرب وٝمٗم٣م حمدوداً 

ن ي٘مقن ظمٔمرهمتٜمؿ ايم٘مت٣مزم٥م حمرك َمرىمزي واضمد يثٜمؿ فمعم ايمٛمُم٣مط اظمٛمٓمؿ أنمغم  صمزيرة ايمٔمرب َمـ

ايم٘مت٣مزم٥م دواهمع همردي٥م حمّم٥م و لم سمٔمٙمؿ اخلطإزمؾ ىم٣مٞم٦م دواهمٔمٜمؿ  ،خلدَم٥م نمرض َمقضمداهل٣مدف 

و أدي٣من ايمًاموي٥م اءة زمٔمض ىمت٤م إو ديٛمٝم٥م ىمٗمرأ ،رزمام سمتٔمٙمؼ زمٚمِم٣ميمح اومتِم٣مدي٥م ىم٣ميمتج٣مرة

 .ٞمذاكآروٝم٥م اظمٔمروهم٥م إ

 ذ ىم٣من َمٛمٜمؿ َمـ يٗمرأإزم٣مخلط فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم فمعم درصم٣مت  ظم٣ممن اإلأَمـ اظمٔمروف فمٛمدٞم٣م و

ايم٘مت٣مزم٥م ؽمقى زمّمع ىمٙمامت و يمٗمراءةَمٛمٜمؿ َمـ ٓ يٗمٝمؿ دم او ،َمٛمٜمؿ َمـ يٗمرأ وٓ ي٘مت٤مو ،ي٘مت٤مو

٘مقٞمقا فمعم مل ي ه٘مذاو ،ٓ َمثؾ ذيمؽإيمٗمراءة وضمده٣م َمٛمٜمؿ َمـ ٓ يٗمٝمؿ دم او ،و زمّمٔم٥م ضمروفأ

ن ىمؾ ىم٣مسم٤م ي٘مقن إ :وايمٗم٣مفمدة ايمٔم٣مَم٥م سمٗمقل ،و اظمٔمرهم٥م زم٣ميمٗمراءةأظم٣مم زم٣مخلط درصم٥م واضمدة دم اإل

 .ىم٣مسم٣ٌمً  ئوٓ ي٘مقن ىمؾ وم٣مر زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل وم٣مرئ٣مً 

 <٘مت٣مزم٥مايمو ن ي٘مقن ص٣مضم٤م اظم٣ٌمدرة دم سمٛمٓمٝمؿ اظمٔمرهم٥م زم٣مخلطأؽمالم ومٌؾ اهلجرة و مل يًتْمع اإل

فمعم  ؽمالم َمًٝمْمراً مل ي٘مـ اإلو َمٙم٥م اظمٛمٓمٚم٥م يمٙمٚمجتٚمعرة ايمُم٣مدان ٞمٓم٣مم ايمتٔمٙمٝمؿ صمزء َمـ اإلٕ

وقاء ٞمقصمف إو ظمًٙمٚمكم زمال هم٣مرق ىمٌغمفمعم ا يّم٣مً أجتٚمع همٓمٙم٦م ضم٣مل اجل٣مهٙمٝمكم سمٛمْمٌؼ ذيمؽ اظم

 ،ٔم٣ممشمر فمٚمٝمؼ زمٔمد اهلجرة دم ايمرأي ايمأديد دم اظمجتٚمع ظم٣م ؽمٝم٘مقن يمف َمـ لم َمٛمٌع ايمٛمُم٣مط اجلإهٛم٣م 
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لم َمِمدر إؽمس سمرصمع أدارة َمرىمزي٥م ومقي٥م وهمؼ َمٔم٣ميغم وإدارسمف ١مدم سمقصمٝمف اظمجتٚمع ايمٔمريب زمو

ايم٘مت٣مزم٥م دم هذه و ؽمٝمام همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مخلطؽمالَمٝم٥م دم َم٘م٥م وٓاإلٔمٛمل هبذا اظمٛمٌع ايمدفمقة ٞمو ،واضمد

 .اظمديٛم٥م َمٛمذ ايمٌٔمث٥م ايمٛمٌقي٥م يمٙمٜمجرة

مل ي٘مـ ضمظ و ىمٙمٜمؿ ي٘مت٤م دم ومريش ؽمٌٔم٥م فممم رصمالً و ؽمالم دطمؾن اإل)أ يروي ايمٌالذري

 يّم٣مً أذ وردت فمٛمد ايمٌالذري إ (ايم٘مت٣مزم٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمةو ٥م اخلطومؾ َمـ ضمظ ايمرصمؾ دم َمٔمرهمأرأة اظم

 ،ْم٣مب ىم٣مٞم٦م ىم٣مسم٥ٌم دم اجل٣مهٙمٝم٥من ايمُمٖم٣مء زمٛم٦م فمٌد اهلل ايمٔمدوي٥م َمـ رهط فمٚمر زمـ اخلألم إؾم٣مرة إ

ري مل يدد ايمٌالذذ إٞمف يٗمٌؾ اجلدل أٝمؼ وٞمف نمغم دومٟمضمِم٣مء زمٞمٛم٣م ٞمًتْمٝمع احل٘مؿ فمعم هذا اإلأفمعم 

لم إن ٞمّمٝمػ أهذا يتٝمح يمٛم٣م و ،ؽمالمول ـمٜمقر اإلأن ىم٣من ايمٓم٣مهر اظمٖمٜمقم َمٛمٜم٣م إهمؼمسمف زمقوقح و

يب ؽمٖمٝم٣من ايمذي أنمٖمؾ ىمحٛمٓمٙم٥م زمـ أؽمامء ومد طمر َمـ إآ هذه ايمٗم٣مئٚم٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة زم٣ميمذات فمدداً 

 .هق دم جت٣مرة زم٣ميمٝمٚمـ رؽم٣ميم٥مو زمٝمفألم إزمٔم٧م 

لم ايمْمٌٗم٥م اظمتٛمٔمٚم٥م إيم٘م٣مسمٌكم ىم٣مٞمقا يٛمتٚمقن ن ه٠مٓء اأ يّم٣مً أ٣مء ايمٌالذري ِمضمإٛمٌط َمـ ٞمًتو

هم٣مق صح٣مب ايمتج٣مرة ايمذيـ جيقزمقن أأهؿ َمـ و ايمٗمٝم٣مدة دم ومريشو يمرأياو ايمثري٥م ذات ايمًٝم٣مدة

زمٗمك همٝمف أمم٣م  ىم٣مَمالً  زمٛم٣مء هذه ايمْمٌٗم٥م ضمٌماً أضمِم٣مء مل يٌم هذا اإلو ،ايمِمٝمػو  رضمٙمتل ايمُمت٣مءدم

زمٛم٣مء ومريش أضمِم٣مء ؾمٚمؾ ن هذا اإلإشمؿ  <مم٣مشمالً طمر رزمام ىم٣من آؽمده٣م زمٔمدد و يٚم٘مـ سمرَمٝمٚمٜم٣م شمٕمراً 

و أن ايم٘مت٣مب َمـ نمغم ومريش َمـ فمٌٝمده٣م قمل يذىمر ايمٔم٣مرهمو ،همرادو َمـ دطمؾ دم ضمٙمٖمٜمؿ َمـ إأ

 ،ايمِمٛم٣مفم٥مو فمجٚمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٔمٚمؾ دم َم٘م٥م زم٣ميمتج٣مرةو َمـ اجلامفم٣مت إأَمـ ؽم٣مئر ايمٔمرب 

ؽمامء اظمٕمٖمٙم٥م َمـ هذه ٖمٛم٣م هذه إوأذا ١مهم <يمٕمتٜمؿو هؾ َم٘م٥مألم ايم٘مت٣مزم٥م زمخط إه٠مٓء يت٣مصمقن و

ٓ ومرازم٥م َخًكم إؽمالم ؽمقف يرسمٖمع رهمكم ايم٘مت٣مزم٥م دم َم٘م٥م فمٛمد ـمٜمقر اإلن فمدد ايمٔم٣م١ماجلامفم٣مت هم

 .ةأاَمرو رصمالً 

لم يقم اهلجرة إراد َمٛمذ سمٙمؽ ايمٖمؼمة ؿمِّ ٣متِمقر ىمٝمػ يتزايد َمثؾ هذا ايمٔمدد زمن ٞمأيٚم٘مٛمٛم٣م و

 ئفزمٛم٣مأو زمٔمض أو ص٣مضمٌف أطم٣مه أؿ ن اظمرء ئمٙمِّ ذ ىم٣مإ ي طمالل َم٣م يٗم٣مرب شمالشم٥م فممم فم٣مَم٣مً ايمٛمٌقي٥م أ

هذا ىمٖمٝمؾ و ،ايمٗمراءة دم ضمٝم٣مهتؿ ايمٔمٚمٙمٝم٥مو هذه ؽمٛم٥م ؿمٌٝمٔمٝم٥م دم ايمٛم٣مس ضمتك يًتٖمٝمدوا َمـ ايم٘مت٣مزم٥مو

هذا زمدوره يٖمن يمٛم٣م اٞمتٗم٣مل َمٔمرهم٥م و ،ؤم٣مفأو شمالشم٥م أؤمٖمكم  ٞمٖم٣مً آزمٚمّم٣مفمٖم٥م ايمٔمدد اظمذىمقر 

ه ٞمٖمًٜمؿ َمـ إأا زمٔمد وومٔم٥م زمدر َم٣م يٖمدون زمف جيدوَمـ همٗمراء ومريش ايمذيـ مل لم فمدد إ ايم٘مت٣مزم٥م
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وٓد أزمتٔمٙمٝمؿ ىمؾ َمٛمٜمؿ فمممة َمـ  ٞمٖمًٜمؿأن يٖمدوا أيمٝمٜمؿ إ( ن يٙمٌقا ؿمٙم٤م ايمٛمٌل )أٓ إ

زمرز اظمدوٞم٣مت ايمتل ـمٜمرت أو َمـ  ،ذيمؽ َمـ ايمًٛم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ اهلجرةو ،ايم٘مت٣مزم٥مو اظمًٙمٚمكم ايمٗمراءة

ضمِم٣مرهؿ دم و اظمْمٙم٤مو ٥م زمٛمل ه٣مؾمؿايمتل ىمتٌقه٣م دم َمٗم٣مؿمٔم (صحٝمٖم٥م ومريش)ٞمذاك آدم َم٘م٥م 

ٞم٦مايمتل  (ِمحٝمٖم٥مايمو) ىم٣من ذيمؽ دم ايمًٛم٥م ايم٣ًمدؽم٥م َمـ ايمٌٔمث٥مو ،ايمُمٔم٤م و أهمٝمٜم٣م ؽمقرة ؿمف  ُدوِّ

ايمتل فمروٜم٣م ؽمقيد زمـ ايمِم٣مَم٦م  ()جمٙم٥م يمٗمامنو ؽمالم فمٚمر زمـ اخلْم٣مبإىم٣مٞم٦م ؽم٤ٌم و زمٔمّمٜم٣م

قاده٣م ٓ ختتٙمػ دم َمو واهت٣مدأىم٣مٞم٦م وؽم٣مئؾ ايم٘مت٣مزم٥م و، وؽمالمالم اإل ( ضمكم دفم٣مهفمعم ايمٛمٌل )

سم٘مقن اظمدوٞم٣مت  نأح ٞمحـ ٞمرصمَّ و ،دواهتؿ وَمقادهؿ همٝمٜم٣مأٞمذاك فمـ وؽم٣مئؾ اجل٣مهٙمٝمكم وآرء 

يمٔمرب دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة زم٘مثرة فمٛمد ا َم٘متقزم٥م فمعم ايمرق ايمذي ىم٣من َمتقهمراً  ٞمٖم٣مً آايمثالث اظمذىمقرة 

 .زمح٘مؿ ايمٌٝمئ٥م

 /ع َ يف اصدىبس اٌىزبثخصش امؤ ,2

 ايمٗمراءة ( دم َمْمٙمع زمٔمثتف هل:سمٛمزل هب٣م ايمقضمل فمعم ايمٛمٌل )ولم ايمتل ىم٣مٞم٦م ايم٘مٙمامت إ

 أومراٞم٣ًمن َمـ فمٙمؼ اومرأ زم٣مؽمؿ رزمؽ ايمذي طمٙمؼ طمٙمؼ اإل) :ذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملمو ايمٗمٙمؿو ايمتٔمٙمٝمؿو

ن ايمدفمقة أف ضمٗمٝمٗم٥م ىم٣من َمـ اظمًٙمؿ زم( وٞم٣ًمن َم٣م مل ئمٙمؿإلاىمرم ايمذي فمٙمؿ زم٣ميمٗمٙمؿ فمٙمؿ زمؽ إرو

طمالق أو ٞم٣ًمٞمٝم٥م طم٣ميمدةإومٝمؿ و َم٣م ىم٣مٞم٦م دفمقة َمثؾ فمٙمٝم٣م فمٗمؾ زمٗمدرو اجلديدة ىم٣مٞم٦م دفمقة فمٙمؿ

ك فمٛمٜم٣م يمٛمٗمؾ هل رىم٣مئز احلّم٣مرة ايمٗمقيٚم٥م ايمتل ٓ نمٛم هذه مجٝمٔم٣مً و ،يامن ؿمٝم٤م ؽمٚمحإو ٞمٌٝمٙم٥م

ذ صمٔمٙمف إٞم٣ًمن ىمرام ايمذي طمص اهلل سمٔم٣ملم زمف اإلهب٣م ي٘متٚمؾ اإلو ،لم ايمٛمقرإايمٌممي٥م َمـ ايمٓمٙمامت 

ضمًـ أٞم٣ًمن دم يمٗمد طمٙمٗمٛم٣م اإل) :ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم يداً همر مجٝمالً  صذ طمٙمٗمف طمٙمٗم٣مإرض طمٙمٝمٖم٥م ودم إ

و َمّمٚمقن َمتٚمؿ هق أٓ زمجقهر إهق جمرد صقرة وؾم٘مؾ و خلٙمؼ احلًـوٓ يتؿ هذا ا (سمٗمقيؿ

٥م اهلل سمٔم٣ملم فمعم زمخالهم همٔمالً  ٞم٣ًمن صمديراً ايمٔمدل يمٝم٘مقن اإلو اخلغمو ؿ احلؼومٝمو سمٔمٙمٝمامً و ايمٔمٙمؿ سمٔمٙمامً 

ٞمام ي٘مقن إيمٝمف إايمًٌٝمؾ يمٙمقصقل و ؽمالماحلٗمٝمٗمل يمإل ا هق اظمٖمٜمقم احلّم٣مريهذو ،روف ىمام ؾم٣مءأ

 .ايمٗمٙمؿو ايمتٔمٙمٝمؿو زم٣ميمٗمراءة

دواهمع سمٔمٙمٚمف و ،صم٣مء اإلؽمالم وايم٘مت٣مزم٥م واخلط فمٛمد ايمٔمرب َم٣مزال وٝمٗم٣ًم وحمدوداً يمٗمد ٞمٔمؿ 

اإلؽمالم دم اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م  ضمّؾ  همردي٥م سمتٔمٙمؼ زمٚمِم٣ميمح ديٛمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م وومد ()اخلط وايم٘مت٣مزم٥م

وَمٛمٜمؿ َمـ ٓ ئمرف ايم٘مت٣مزم٥م ؽمقى ؽمٌٔم٥م  ،رف ايم٘مت٣مزم٥م فمعم ٞمْم٣مق وٝمؼوايمٔمرب َمٛمٜمؿ َمـ ئم
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أزمق فمٌٝمدة زمـ  -فمثامن زمـ فمٖم٣من  -فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  -فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )فممم رصمالً َمٛمٜمؿ 

ضم٣مؿم٤م زمـ  -أزمق ضمذيٖم٥م فمت٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م  -يزيد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من  -ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد اهلل  -اجلراح 

فمٌد إؽمد  -ق ؽمٖمٝم٣من زمـ ضمرب زمـ أَمٝم٥مأزم -فمٚمرو أطمق ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو وايمٔم٣مَمري 

فمٌداهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ  أطمقه -طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد  -ِص زمـ أَمٝم٥م أزم٣من زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ايمٔم٣م -اظمخزوَمل

صمٜمٝمؿ زمـ  -َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من  -ضمقيْم٤م زمـ فمٌدايمٔمزى ايمٔم٣مَمري  -أيب هح ايمٔم٣مَمري

وَمـ ايمٛم٣ًمء  (شايمِمٙم٦م زمـ حمزَم٥م زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م زمـ َمٛم٣مف وايمٔمالء احليَمل َمـ ضمٙمٖم٣مء ومري

ويّم٣مف  ،َمـ رهط فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وىم٣مٞم٦م ىم٣مسم٥ٌم دم اجل٣مهٙمٝم٥م (ايمُمٖم٣مء زمٛم٦م فمٌداهلل ايمٔمدوي٥م)

 .(َخًكم رصماًل واَمرأة)ويِمؾ فمدد َمـ ئمرف ايم٘مت٣مزم٥م  (ضمٛمٓمٙم٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من)يمذيمؽ 

ايمتل ىمتٌقا همٝمٜم٣م َمٗم٣مؿمٔم٥م زمٛمل ه٣مؾمؿ  (صحٝمٖم٥م ومريش)وومد ـمٜمر دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م َمـ اظمدوٞم٣مت 

ايمتل  تومٌؾ ايمٌٔمث٥م وصحٝمٖم٥م طم٣ٌمب زمـ إر ب / .ق :وضمِم٣مرهؿ دم ايمُمٔم٤م فم٣مم /واظمْمٙم٤م 

و)جمٙم٥م يمٗمامن( ايمتل زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل فمٛمف  ؽمالم فمٚمرإ٤ٌم ٞم٦م همٝمٜم٣م ؽمقرة )ؿمف( وهل ؽموِّ دُ 

 .فمروٜم٣م ؽمقيد زمـ ايمِم٣مَم٦م فمعم ايمٛمٌل 

ٙمؼ * طمٙمؼ اومرأ زم٣مؽمؿ رزمؽ ايمذي طم»وأؽمٜمؿ ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم سمٔمٙمؿ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م 

 شاإلٞم٣ًمن َمـ فمٙمؼ * اومرأ ورزمؽ إىمرم * ايمذي فمٙمؿ زم٣ميمٗمٙمؿ * فمٙمؿ اإلٞم٣ًمن َم٣ممل ئمٙمؿ *

ودم  شوايمٗمٙمؿ وَم٣م يًْمرون .ن» :وسمٓمٜمر َم٘م٣مٞم٥م ايمٗمٙمؿ ايمرهمٝمٔم٥م دم اإلؽمالم زمٗمقيمف سمٔم٣ملم

ومؾ »و شوومؾ ربِّ زدين فمٙمامً »و ش* طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن *فمٙمٚمف ايمٌٝم٣من * نمحـ * فمٙمؿ ايمٗمرآرايم»:ومقيمف

فمعم حتٖمٝمظ اظمًٙمٚمكم  وومد ضمرص ايمٛمٌل  شي ايمذيـ ئمٙمٚمقن وايمذيـ ٓ ئمٙمٚمقنهؾ يًتق

دم أضم٣مديثف فمعم ايمٔمٙمؿ وؿمٙم٤م سمٗمٝمٝمد ايمٔمٙمؿ  وأىمد ايمٛمٌل  ،ٞمقهٞمزل َمـ ايمقضمل ودوَّ  إوائؾ َم٣م

ىمام وأَمر ايمِمح٣مزم٥م زمتٔمٙمؿ ايمٙمٕم٣مت  شايمٔمٙمؿ صٝمد وايم٘مت٣مزم٥م ومٝمد» شومٝمدوا ايمٔمٙمؿ زم٣ميم٘مت٣مب»زم٣ميم٘مت٣مزم٥م 

ىمثغمة  وومد ىم٣من هٛم٣مك دواع (ايمني٣مٞمٝم٥م -ايمٔمػمي٥م )ـ زيد زمـ ضم٣مرشم٥م سمٔمٙمؿ ضمٝم٧م ؿمٙم٤م َم ،إطمرى

 :ٓزده٣مر ايم٘مت٣مزم٥م وايمتدويـ دم اظمجتٚمع اظمًٙمؿ اجلديد

 .ضمٖمظ َمِم٣مدر ايمتمميع -أ

 .سمٛمٓمٝمؿ ايمدويم٥م وإدارة اظمجتٚمع -ب

 .ضمٖمظ احلٗمقق -ت
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 .ايمتٔمٙمٝمؿ وضمٖمظ اظمٔم٣مرف -ث

 .اسم٣ًمع رومٔم٥م ايمدويم٥م وحتٗمٝمؼ ايمتقاصؾ -ج

 .إضمداث وايمٖمتـىمثرة  -ح

 :وومد ىم٣من َمـ َمٓم٣مهر ازده٣مر ايم٘مت٣مزم٥م واٞمتُم٣مره٣م

 .سمٔمٙمٝمؿ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م -أ

 .ح ومجع ايمٗمرآن ايم٘مريؿايمقأسمدويـ  -ب

 .ىمت٣مزم٥م احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ -ج

 .(احلٗمقق واظمٔم٣مَمالت)ىمت٣مزم٥م اظمقاشمٝمؼ  -د

 .وصمقد زمٔمض اظمدوٞم٣مت اظمختٙمٖم٥م -هـ

 .ىمثرة أدوات ايم٘مت٣مزم٥م واٞمتُم٣مره٣م -و

وىم٣من  ،ن َمـ ايمٛمٌلىمت٣مب َمتٗمٛمقن يمٙم٘مت٣مزم٥م خمٙمِمقن يمٙمرؽم٣ميم٥م وَمٗمرزمق وومد ىم٣من يمٙمٛمٌل 

زمـ ىمٔم٤م وزيد زمـ شم٣مزم٦م وهق  يَبُّ إرزمٔم٥م وأُ  وشمالشمكم ىم٣مسم٣ٌمً َمٛمٜمؿ اخلٙمٖم٣مء ٞمٝمػ ـفمددهؿ يزيد فم

ٕهؾ ٞمجران ونمغمهؿ زمخط أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم  أيمزَمٜمؿ ايم٘مت٣مزم٥م وروي أن ؽمجالت ايمرؽمقل 

أومرؤهؿ » زمـ ىمٔم٤م َمـ ىمت٣مب ايمقضمل دم اظمديٛم٥م وصٖمف رؽمقل اهلل  يَبُّ أُ زمـ أيب ؿم٣ميم٤م وىم٣من 

 .شزمـ ىمٔم٤م يَبُّ يم٘مت٣مب اهلل أُ 
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 هششضبِٔ اٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبِٔ

  بة اٌنيبزّوُ

لم اظمديٛم٥م إهلجرة دم ٞممم ايمدفمقة طم٣مص٥م زمٔمد ا مهٝم٥مأزم٣ميمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م ظم٣م هلام َمـ  اهتؿ ايمٛمٌل 

ورد فمٛمد همٗمد ٣مب ايم٣ٌمرفمكم يمٙم٘مت٣مزم٥م واخلط َمـ ايم٘متّ  َمـ صح٣مزمتف فمدداً   وومد اختذ ايمٛمٌل ،اظمٛمقرة

ٞمٝمػ  ايمٗمٙمٗمُمٛمدي دم صٌح إفمُمك )ومد رأي٦م دم ؽمغمة يمٌٔمض اظمتٟمطمريـ أٞمف ىم٣من يمٙمٛمٌل 

وَمـ أزمرز  َمـ َخ٥ًم وأرزمٔمكم ىم٣مسم٣ٌمً  فمعم ومري٤م ( وومد فمثر ضمًكم ٞمِم٣مر ضمديث٣مً وشمالشمقن ىم٣مسم٣ٌمً 

يب أزمـ ىمٔم٤م وزيد زمـ شم٣مزم٦م وفمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ  يبُّ أُ و )أزمق زم٘مر وفمٚمر وفمثامن وفمقم ٣مزمف تّ ىمُ 

يب ؽمٖمٝم٣من وضمٛمٓمٙم٥م زمـ ايمرزمٝمع ايمتٚمٝمٚمل وطم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ايمٔم٣مص واظمٕمغمة أهح وَمٔم٣موي٥م زمـ 

زمـ ؾمٔم٥ٌم واحلِمكم زمـ ٞمٚمغم وفمٌد اهلل زمـ إرومؿ وايمٔمالء زمـ فمٗم٥ٌم وازمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م وايمٔم٣ٌمس زمـ 

وايمٔمالء زمـ  زمـ ايمِمٙم٦م وذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م ايمْم٣مزمخلصمٜمٝمؿ ايمٔمقام وفمٌد اظمْمٙم٤م وايمززمغم زمـ 

وفمٚمر زمـ ايمٔم٣مص وطم٣ميمد زمـ  يبِّ احليَمل وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م وحمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م وفمٌد اهلل زمـ أُ 

 -قمفم -فمثامن :وىم٣من ه٠مٓء ايم٘مت٣مب ي٘متٌقن ىمت٣مزم٣مت َمتٛمقفم٥م همٚمٛمٜمؿ َمـ ي٘مت٤م ايمٗمرآن (ايمقيمٝمد

 ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ايمرزمٝمع ايمتٚمٝمٚمل. -َمٔم٣موي٥م  -حفمٌد اهلل زمـ أيب ه -وزيد زمـ شم٣مزم٦م -زمـ ىمٔم٤م ُأيبُّ 

 فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م. -ايمرؽم٣مئؾ: زيد زمـ احل٣مرشم٥م -5

 ايمٔمٜمقد: فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م. -6

 : طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ايمٔم٣مص.ضمقائ٨م ايمٛمٌل  -7

 َم٣م يٗمع زمكم ايمٛم٣مس: اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم. -8

 .ٗم٥ٌمايمٔمالء زمـ فم -رومؿفمٌد اهلل زمـ إ :م دم اظمٔم٣مَمالتَم٣م ي٘مت٤م زمكم ايمٗمق -9

 زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م.ا: َمٕم٣مٞمؿ ايمٛمٌل  -:

 .ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م :أطم٣ٌمر اظمممىمكم دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م -;
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 وازمـ ايمِمٙم٦م. -أَمقال ايمِمدوم٣مت: ايمززمغم زمـ ايمٔمقام ->

 -وطم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ايمٔم٣مص  -ِمِمكم زم٣ميم٘مت٣مزم٥م: ذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م نمغم َمتخ ٣مبتّ ىمُ  -=

فمٚمرو زمـ  - يبّ أُ فمٌداهلل زمـ  -زمـ َمًٙمٚم٥م  ٚمدحم -فمٌداهلل زمـ رواضم٥م  -ايمٔمالء زمـ احليَمل

 طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد. -ايمٔم٣مص

 .ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ايمرزمٝمع() ٣مب ايمٛمٌل تّ فمـ ؽم٣مئر ىمُ يمف  َمـ يمٗم٤م زم٣ميم٘م٣مسم٤م متٝمٝمزاً  -54
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 هشش اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اٌضبٌش
 طذس امع َ وزبثخ اٌشعبئً يف هظش

 ْم٣مب ايمرؽمقل ازدهرت ىمت٣مزم٥م ايمرؽم٣مئؾ وسمْمقرت دم فمٌم صدر اإلؽمالم َمٛمذ اؽمتٗم

مم٣م يدل فمعم أن ايمٛممم زمٛمقفمٝمف ايمؼمؽمقم  ،جمٚمقفم٥م ؿمٝم٥ٌم َمـ ايمِمح٣مزم٥م ضمقيمف ممـ يتٗمٛمقن ايم٘مت٣مزم٥م

وإديب ومد سمْمقر دم هذه ايمٖمؼمة وطم٣مص٥م )ايمرؽم٣مئؾ( و)اخلْم٣مزم٥م( وىمت٤م ايمت٣مريخ ايمٗمديٚم٥م ممٙمقءة 

ذه ايمٖمؼمة ويٌدو أن هذه ايمرؽم٣مئؾ دم ه ،زم٣ميمرؽم٣مئؾ ذات إهداف اظمختٙمٖم٥م وإٞمقاع اظمتٔمددة

 ىم٣مٞم٦م ذات َمقوقفم٣مت َمتٔمددة أزمرزه٣م:

وذيمؽ يمتٌٙمٝمغ ايمدفمقة دم  َمقوقفم٣مت ايمدفمقة إلم اإلؽمالم وهل اظمٜمٚم٥م إولم يمٙمٛمٌل  -5

وومد حتٗمؼ يمف ذيمؽ َمـ طمالل ايمرؽم٣مئؾ  ،دائرة أهٙمف وفمُمغمسمف وحمٝمْمف ايمٔمريب واظمحٝمط اإلٞم٣ًمين

وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م ىمت٤م  ٥م )ىمت٤م ورؽم٣مئؾ(َمالوم٣مة ايمٛم٣مس أهمرادًا ووم٣ٌمئؾ وايمرؽم٣مئؾ اظمدوٞم -ايمُمٖمقي٥م 

 :سمتٛم٣مول ايمٛمٌل 

 .فمرض ايمدفمقة -أ

 .ايمؼمنمٝم٤م دم ومٌقل ايمدفمقة -ب

 .ايمؼمهٝم٤م َمـ رهمض ايمدفمقة -ج

 :َمقوقفم٣مت إصم٣مزم٥م ايمدفمقة وذيمؽ َمـ طمالل -6

 ايمرد زم٣ميمٙمكم أو ايمٗمٌقل ىمام همٔمؾ اظمٗمقومس وايمٛمج٣مر وهرومؾ. -أ

 آؽمتٖم٣ًمر فمـ اإلؽمالم ىمام همٔمؾ أىمثؿ زمـ صٝمٖمل. -ب

 ٣مب فمقم زم١مؽمالم أهؾ ايمٝمٚمـ دم يقم واضمد.تاإلطم٣ٌمر زم١مؽمالم ايمٛم٣مس ىم٘م -ج

 ٖمٗمٜمكم ضمتك يٙمٚمقا زم٣ميمديـ وذائٔمف.تؿمٙم٤م اظمٔمٙمٚمكم واظم -د

 .َمٔمرهم٥م ضمدود ايمديـ ايمتٔم٣ميمٝمؿ وايمٖمرائض واحلدود ظمـ يْمٙم٤م َمـ ايمٛمٌل  -هـ
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 ر.ايمتقصٝم٥م زم٣مظمًٙمٚمكم ومٌؾ اهلجرة دم ضم٣ميم٥م ؤمػ اظمًٙمٚمكم ىم٘مت٣مب ايمٛمٌل يمٙمٛمج٣م -و

ص اظمٜمذب زم٣ميمرد وايمٙمكم وزمكم ايمُمدة ايمذي يؼماوح زمكم ايمتٚمٙمّ  :َمقوقفم٣مت رهمض ايمدفمقة -7

 .(متزيؼ ايمرؽم٣ميم٥م)وايمٔمٛمػ 

 :وَمـ َمقوقفم٣مت ايمرؽم٣مئؾ دم ضم٣مل رهمض ايمدفمقة

 .سمٟميمٝمػ ايمٗمٙمقب -أ

 .جتًس إطم٣ٌمر -ب 

 .ؿمٙم٤م اظمدد -ج

 .وختذيؾ اظمًٙمٚمكم فمٛمف اإلنمراء زم٣ميمٛمٌل  -د

 .ايمتٜمديد وايمقفمٝمد -هـ

 .إَمر زمتٛمٖمٝمذ ايمٔمٜمقد أو إزمْم٣مهل٣م -و

 .هؾ ايمذَم٥مأسمٔم٣ميمٝمؿ فمـ  -ز
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 هشش ضبٌِٔجبة اٌا
 شاثناٌفظً اٌ

 اٌشعبئً ًعٍْخ ٌٍذهٌح

زمٔمد أن أدت ايمٕمزوات وايمناي٣م دوره٣م دم إـمٜم٣مر ومقة اظمًٙمٚمكم، وايمٗمّم٣مء فمعم صٛم٣مديد 

إطمّم٣مع  صٙمح احلديٌٝم٥م َمع ومريش، وَم٣م سمال ذيمؽ َمـ -  -ايم٘مٖمر، وَمٛمذ أن فمٗمد ايمرؽمقل 

ـ فمـ ذيمؽ زم١مرؽم٣ميمف  ـ مل يدطمر صمٜمدًا يمٛممم اإلؽمالم، وومد فمػّمـ  ايمٝمٜمقد، هم١من ايمرؽمقل ـ 

يمٔمدد َمـ ايمرؽم٣مئؾ إلم َمٙمقك وأَمراء ايمٔم٣ممل اظمٔم٣مس طم٣مرج اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م يدفمقهؿ همٝمٜم٣م إلم 

ٚم٥م، إلفمالم ايمٛم٣مس وإزمالنمٜمؿ زمدفمقة اإلؽمالم، ٜمَم، همج٣مءت هذه ايم٘مت٤م وؽمٝمٙم٥م دفمقي٥م اإلؽمالم

 ىمنى، وزمٔمّمٜمؿ يٛمتٓمره٣م َمثؾ ومٝمٌم. ىم٣من زمٔمّمٜمؿ جيٜمٙمٜم٣م َمثؾ وومد

ـ حتٚمؾ زمُم٣مئر وأٞمقار اهلداي٥م، َمـ طمالل رؽم٣مئؾ  اٞمْمٙمٗم٦م َمقاىم٤م رؽمؾ رؽمقل اهلل ـ 

ـ فمعم إؽمالم  ـ، وىم٣مٞم٦م سمٙمؽ ايمرؽم٣مئؾ حتٚمؾ ضمرص ايمٛمٌل ـ  وطمْم٣مزم٣مت خمتقَم٥م زمختٚمف ـ 

 .ه٠مٓء اظمٙمقك، وإزمالغ دفمقسمف إيمٝمٜمؿ

 -ـ ىمت٤م إلم ىمنى وومٝمٌم وإلم ايمٛمج٣مر  )أن رؽمقل اهلل ـ  :فمٛمف ـفمـ أٞمس ـ ريض اهلل 

٣ٌّمر يدفمقهؿ إلم اهلل فمز وصمؾ -وهق نمغم ايمذي صعّم فمٙمٝمف   .(َمًٙمؿ صحٝمح)(وإلم ىمؾ صم

ـ زم٣ميمرؽم٣مئؾ إلم ايمٛمج٣مر َمٙمؽ احلٌُم٥م، وإلم اظمٗمقومس فمٓمٝمؿ  ف ؽمٖمراء ايمرؽمقل ـ سمقصمَّ 

ؾ فمٓمٝمؿ ايمروم، وإلم اظمٛمذر زمـ ؽم٣موى َمٙمؽ ايمٗمٌط دم َمٌم، وإلم ىمنى َمٙمؽ ايمٖمرس، وإلم هروم

 .أَمراءايمٌحريـ، ونمغمهؿ َمـ َمٙمقك و

فمعم َمقاصٖم٣مت رزم٣مهؿ فمٙمٝمٜم٣م، هم٘م٣مٞمقا يتحٙمقن  ـ يمًٖمرائف وم٣مئامً  وىم٣من اطمتٝم٣مر ايمٛمٌل ـ 

هم٣مطمت٣مر  .٘مٚم٥م وضمًـ ايمتٌمف، وضمًـ اظمٓمٜمرزم٣ميمٔمٙمؿ وايمٖمِم٣مضم٥م، وايمِمػم وايمُمج٣مفم٥م، واحل

يٗمقل ازمـ ضمجر دم اإلص٣مزم٥م فمـ  .لم هرومؾ فمٓمٝمؿ ايمروموأرؽمٙمف إ ،ـ دضمٝم٥م ايم٘مٙمٌل ايمٛمٌل ـ 

 هم٣مرؽم٣مً  وىم٣من دضمٝم٥م ـ َمع ضمًـ َمٓمٜمره ـ ."ىم٣من ُييب زمف اظمثؾ دم ضمًـ ايمِمقرة": دضمٝم٥م
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ـ فمٌد اهلل زمـ ضمذاهم٥م إلم ىمنى فمٓمٝمؿ ايمٖمرس،  وأرؽمؾ ايمٛمٌل ـ  ،..زم٣ميمروم ، وفمٙمٝمامً َم٣مهراً 

 .ايمُمج٣مفم٥م ورزم٣مؿم٥م اجلٟمش ث٣مل دموىم٣من يمف دراي٥م هبؿ ويمٕمتٜمؿ، وىم٣من ازمـ ضمذاهم٥م َميب إَم

وومد وم٣مل همٝمف ازمـ ضمجر دم  ،ـ إلم اظمٗمقومس َمٙمؽ َمٌم ضم٣مؿم٤م زمـ أيب زمٙمتٔم٥م وأرؽمؾ ـ 

ٌماٞمٝم٥م، وَمٗمدرة وىم٣من يمف فمٙمؿ زم٣ميمٛم ،"ىم٣من أضمد همرؽم٣من ومريش وؾمٔمرائٜم٣م دم اجل٣مهٙمٝم٥م ":اإلص٣مزم٥م

 .فمعم اظمح٣مورة
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 هشش ٌضبِٔاٌجبة ا
 بِظاٌفظً اخل

 سعبئً اٌنيب  منبرط ِٓ

 /بىل ىشلً هلُْ اٌشًَ و سعبٌخ اٌنيب  1

ـ ىمت٤م إلم ومٝمٌم يدفمقه إلم اإلؽمالم،  )أن ايمٛمٌل ـ  :فمـ ازمـ فم٣ٌمس ـ ريض اهلل فمٛمٜمام

 :وأَمره أن يدهمٔمف إلم فمٓمٝمؿ زمٌمى يمٝمدهمٔمف إلم ومٝمٌم، هم١مذا همٝمف ،وزمٔم٧م زم٘مت٣مزمف إيمٝمف دضمٝم٥م ايم٘مٙمٌل

لم هرومؾ فمٓمٝمؿ ايمروم، ؽمالم زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ، َمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ورؽمقيمف، إ"

فمعم َمـ اسمٌع اهلدى: أَم٣م زمٔمد، هم١مين أدفمقك زمدفم٣مي٥م اإلؽمالم، أؽمٙمؿ سمًٙمؿ ي٠مسمؽ اهلل أصمرك َمرسمكم، 

وُمْؾ َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب سَمَٔم٣ميمَْقا إلَِم ىَمٙمَِٚم٥ٍم ؽَمَقاٍء زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َأٓ }هم١من سمقيمٝم٦م فمٙمٝمؽ إشمؿ إريًٝمِّكم، 

ٌَُد إِٓ اهللََّ  ـْ ُدوِن اهللَِّ هَم١مِْن سَمَقيمَّْقا هَمُٗمقيُمقا َٞمْٔم َك زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َيتَِّخَذ زَمْٔمُّمٛم٣َم زَمْٔمًّم٣م َأْرزَم٣مزًم٣م َِم َوٓ ُٞممْمِ

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٣م َُم  (.ايمٌخ٣مري) (8:)آل فمٚمران {اؾْمَٜمُدوا زمَِٟمٞمَّ

ودومؼ دم إَمر ىمام دم احلدي٧م ايمْمقيؾ اظمُمٜمقر زمكم  -  -ؿ هرومؾ رؽم٣ميم٥م ايمٛمٌل وومد سمًٙمَّ 

. .) :ـ، ووم٣مل هرومؾ زمٔمد ذيمؽ ٕيب ؽمٖمٝم٣من يب ؽمٖمٝم٣من وهرومؾ، ضمكم ؽمٟميمف فمـ أضمقال ايمٛمٌل ـ أ

إن ىم٣من َم٣م سمٗمقل ضمٗم٣مً همًٝمٚمٙمؽ َمقوع ومدَمل ه٣مسمكم، وومد ىمٛم٦م أفمٙمؿ أٞمف طم٣مرج، ومل أىمـ أـمـ 

 (ٚم٦م يمٗم٣مءه، ويمق ىمٛم٦م فمٛمده يمٕمًٙم٦م فمـ ومدَمٝمفأٞمف َمٛم٘مؿ، همٙمق أين أفمٙمؿ أين أطمٙمص إيمٝمف يمتجُمَّ 

ودم رواي٥م  .ٚم٦م: سم٘مٙمٖم٦م ايمقصقل إيمٝمف، وارسم٘م٦ٌم اظمُمٗم٥م دم ذيمؽٛمك جتُمَّ . وَمٔم(ايمٌخ٣مري)

 ."ٕضم٦ٌٌم يمٗم٣مءه": َمًٙمؿ

 /بىل اٌنغبشِ ٍِه احلجشخ و سعبٌخ اٌنيب 6

 ـ إلم ايمٛمج٣مر َمٙمؽ احلٌُم٥م ىمت٣مب ايمٛمٌل ـ 

، وأرؽمٙمف َمع فمٚمرو زمـ أَمٝم٥م ـ ىمت٤م إلم ايمٛمج٣مر ىمت٣مزم٣مً  ذىمر ايمقاومدي أن رؽمقل اهلل ـ 

 :همٝمف ،ايمّمٚمري



 313 

)زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ، َمـ حمٚمد رؽمقل اهلل إلم ايمٛمج٣مر َمٙمؽ احلٌُم٥م، أؽمٙمؿ أٞم٦م، هم١مين 

أمحد إيمٝمؽ اهلل، ايمذي ٓ إيمف إٓ هق، اظمٙمؽ ايمٗمدوس، ايمًالم اظم٠مَمـ، اظمٜمٝمٚمـ، وأؾمٜمد أن فمٝمًك 

ازمـ َمريؿ، وروح اهلل، وىمٙمٚمتف أيمٗم٣مه٣م إلم َمريؿ ايمٌتقل، همحٚمٙم٦م زمف، همخٙمٗمف َمـ روضمف، وٞمٖمخف، 

ىمام طمٙمؼ آدم زمٝمده، وإين أدفمقك إلم اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، واظمقآة فمعم ؿم٣مفمتف، وأن سمتٌٔمٛمل، 

وسم٠مَمـ زم٣ميمذي صم٣مءين، هم١مين رؽمقل اهلل، وإين أدفمقك وصمٛمقدك إلم اهلل فمز وصمؾ، وومد زمٙمٕم٦م 

 .(وٞمِمح٦م، هم٣مومٌٙمقا ٞمِمٝمحتل، وايمًالم فمعم َمـ اسمٌع اهلدى

 بىل ادلمٌلظ ٍِه ِظش/ و سعبٌخ اٌنيب 3

 ـ إلم اظمٗمقومس َمٙمؽ َمٌم ىمت٣مب ايمٛمٌل ـ 

)زمًؿ اهلل ايمرمحـ  :ـ ىمت٤م إلم اظمٗمقومس، َمع ضم٣مؿم٤م زمـ أيب زمٙمتٔم٥م ذىمر ايمقاومدي أن ايمٛمٌل ـ 

ايمرضمٝمؿ: َمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إلم اظمٗمقومس فمٓمٝمؿ ايمٗمٌط، ؽمالم فمعم َمـ اسمٌع اهلدى، أَم٣م زمٔمد: 

 أصمرك َمرسمكم، هم١من سمقيمٝم٦م هم١من هم١مين أدفمقك زمدافمٝم٥م اإلؽمالم، أؽمٙمؿ سمًٙمؿ، وأؽمٙمؿ ي٠مسمؽ اهلل

َّٓ اهللََّ َوٓ } ،فمٙمٝمؽ إشمؿ ايمٗمٌط ٌَُد إِ َّٓ َٞمْٔم وُمْؾ َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب سَمَٔم٣ميَمْقا إلَِم ىَمٙمَِٚم٥ٍم ؽَمَقاٍء زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َأ

ـْ ُدوِن اهللَِّ هَم١مِنْ  َك زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َيتَِّخَذ زَمْٔمُّمٛم٣َم زَمْٔمّم٣ًم َأْرزَم٣مزم٣ًم َِم ٣م  ُٞممْمِ سَمَقيمَّْقا هَمُٗمقيُمقا اؾْمَٜمُدوا زمَِٟمٞمَّ

ٙمُِٚمقنَ  ًْ  .ش8: )آل فمٚمران: {َُم

 بىل وغشٍ ٍِه فبسط و سعبٌخ اٌنيب  4

 ـ إلم ىمنى َمٙمؽ هم٣مرس ىمت٣مب ايمٛمٌل ـ 

وىم٣من  ،ـ َمع فمٌد اهلل زمـ ضمذاهم٥م ـ ريض اهلل فمٛمف ـ ىمام ذىمر ايمقاومدي وومد أرؽمٙمف ايمٛمٌل ـ 

 همٝمف:

حمٚمد رؽمقل اهلل إلم ىمنى فمٓمٝمؿ هم٣مرس، ؽمالم فمعم َمـ اسمٌع  )زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ، َمـ

فمٌده  اهلدى وآَمـ زم٣مهلل ورؽمقيمف، وؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف وأن حمٚمداً 

ويؼ  ورؽمقيمف، أدفمقك زمدفم٣مي٥م اهلل، هم١مين أٞم٣م رؽمقل اهلل إلم ايمٛم٣مس ىم٣مهم٥م، ٕٞمذر َمـ ىم٣من ضمٝم٣مً 

 .(ٝم٦م همٔمٙمٝمؽ إشمؿ اظمجقسهم١من أزم ،ايمٗمقل فمعم ايم٘م٣مهمريـ، أؽمٙمؿ سمًٙمؿ
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وومد اطمتٙمػ سمٙمٗمل اظمٙمقك هلذه ايمرؽم٣مئؾ، همٟمَم٣م هرومؾ وايمٛمج٣مر ": وم٣مل ايمْمػمي دم سم٣مرخيف

 ، ايمٛمج٣مر واظمٗمقومس رؽمؾ رؽمقل اهللواظمٗمقومس، همتٟمدزمقا وسمٙمْمٖمقا دم صمقاهبؿ، وأىمرم 

 . ؽمؾ اظمٗمقومس هداي٣م إلم رؽمقل اهللوأر

 يض اهلل فمٛمٜمام ـ: )أن رؽمقل اهللازمـ فم٣ٌمس ـ رومف، همٔمـ فمٙمٝمف ايم٘مت٣مب َمزّ  ئروأَم٣م ىمنى ظم٣م ومُ 

 همٟمَمره أن يدهمٔمف إلم فمٓمٝمؿ ايمٌحريـ،  ،زمٔم٧م زم٘مت٣مزمف إلم ىمنى َمع فمٌد اهلل زمـ ضمذاهم٥م ايمًٜمٚمل

 (.همدهمٔمف فمٓمٝمؿ ايمٌحريـ إلم ىمنى، همٙمام ومرأه َمزومف

 .(ايمٌخ٣مري) ()أن يٚمزومقا ىمؾ ممزق همدفم٣م فمٙمٝمٜمؿ رؽمقل اهلل  :وم٣مل ازمـ اظمًٝم٤م

همٗمد اؽمتقلم فمعم فمرش ىمنى ازمٛمف وم٣ٌمذ اظمٙمٗم٤م  ، ٣م زمف رؽمقل اهللوومد وومع َم٣م دفم

زمـُمغمويف، ووُمتِؾ ىمنى ذيمٝمالً َمٜم٣مٞم٣ًم، ومتزق َمٙم٘مف زمٔمد وهم٣مسمف وأصٌح يمٔم٥ٌم دم أيدي أزمٛم٣مء إهة 

احل٣مىمٚم٥م، همٙمؿ ئمش ؾمغمويف إٓ ؽمت٥م أؾمٜمر، وسمقالم فمعم فمرؾمف دم َمدة أرزمع ؽمٛمقات فمممة 

 ـ ايمٛمٌل ء َمٙمقك، وه٘مذا حتٗمؼ دفم٣م

دراي٥م وضم٘مٚم٥م دم ؽمٝم٣مؽمتف اخل٣مرصمٝم٥م، وأصٌح٦م  طمالل هذه ايمرؽم٣مئؾ أـمٜمر ايمرؽمقل  وَمـ

هم٣مئٗمتكم، همٙمق ىم٣من نمغم رؽمقل اهلل ومقة وؾمج٣مفم٥م  صم٣مء زمٔمده َمـ اخلٙمٖم٣مء، ىمام أـمٜمر  َمث٣مًٓ ظمـ

  خلًم فم٣موم٥ٌم ذيمؽ إَمر، ٓؽمٝمام وأن زمٔمض هذه ايم٘مت٤م ومد أرؽمٙم٦م إلم دول ىمٌغمة وَمٙمقك

وفمزيٚمتف فمعم إزمالغ دفمقة اهلل،   ى واظمٗمقومس، ويم٘مـ ضمرص ايمرؽمقلىمنأومقي٣مء، ىمٜمرومؾ و

 .وإيامٞمف اظمْمٙمؼ زمتٟميٝمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم يمف، ىمؾ ذيمؽ دهمٔمف ٕن يٗمدم فمعم َم٣م أومدم فمٙمٝمف

دم ايمدفمقة، وٞمًتْمٝمع أن ٞمرى ذيمؽ َمـ  ت ىمذيمؽ هذه ايمرؽم٣مئؾ ضم٘مٚم٥م ايمٛمٌل وأـمٜمر

ىم٣من هرومؾ واظمٗمقومس ممـ يديٛم٣من زم٣ميمٛمٌماٞمٝم٥م ضمٝم٧م صمقع إلم َم٣م سمّمٚمٛمتف هذه ايمرؽم٣مئؾ طمالل ايمر

ىمد اظمحّرهم٥م ايمتل سمٕمٙمق دم اظمًٝمح ـ فمٝمًك فمٙمٝمف ايمًالم ـ وسمرهمٔمف إلم درصم٥م إيمقهٝم٥م، وَمـ شمؿ أ

، وايمرؽمؾ طمِمقص٣مً هلل رب ايمٔم٣مظمكم، همذىمر دم رؽم٣ميمتف إيمٝمٜمام فمٌقدي٥م ايمٛم٣مس فمٚمقَم٣مً  فمعم ايمٛمٌل 

َك وُمْؾ َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مِت٣َمِب سَمٔمَ } :ومقيمف سمٔم٣ملم َّٓ اهللََّ َوٓ ُٞممْمِ َّٓ َٞمْٔمٌَُد إِ ٣ميَمْقا إلَِم ىَمٙمَِٚم٥ٍم ؽَمَقاٍء زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َأ

٣م َمُ  ـْ ُدوِن اهللَِّ هَم١مِْن سَمَقيمَّْقا هَمُٗمقيُمقا اؾْمَٜمُدوا زمَِٟمٞمَّ ٙمُِٚمقنَ زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َيتَِّخَذ زَمْٔمُّمٛم٣َم زَمْٔمّم٣ًم َأْرزَم٣مزم٣ًم َِم )آل  {ًْ

 (.8: فمٚمران:
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صعم اهلل ون ايمُمٚمس وايمٛم٣مر، همحرص ايمٛمٌل ىم٣من ىمنى وومقَمف ممـ ئمٌد٣مٞم٤م ايمٖمرس ودم صم

 فمعم سمِمحٝمح هذا اظمٖمٜمقم َمـ طمالل إيراده حلٗمٝمٗم٥م ايمتقضمٝمد دم شمٛم٣مي٣م رؽم٣ميمتف.فمٙمٝمف وؽم٣ممل 

 /يف ىزه اٌشعبئً ًِٓ ؽىّخ اٌنيب 
هلل، ل اىمت٤م فمٙمٝمف حمٚمد رؽمق همٗمد اختذ طم٣ممت٣مً  ؤخزه ثٌعبئً هظشه ادلزبؽخ ٌٍذهٌح، و 1

 .أو ضمراَم٣مً  اهلداي٣م َمـ اظمٙمقك، وسمٔم٣مَمؾ زمٟمفمراهمٜمؿ ـ َم٣م مل سم٘مـ إشمامً   ختتؿ زمف ايمرؽم٣مئؾ، وومٌِؾ

وومد ـمٜمر ذيمؽ دم رؽم٣ميمتف إلم  و اهزّبده ٌغخ اجملبٍِخ يف سلبؿجخ ادلٌٍن ًاألِشاء، 2

 هرومؾ فمٓمٝمؿ ايمروم، وزمٚمثٙمٜم٣م طم٣مؿم٤م ىمنى وؽم٣مئر اظمٙمقك.

ٚمٛم٦م دم شمٛم٣مي٣مه٣م ؿمٚمٟمٞمتٜمؿ فمعم َمٙم٘مٜمؿ، إن زمؾ سمّم، اًذتذّذ و مل حتًّ سعبئٍو  3

أؽمٙمٚمقا أو ه٣مدٞمقا، همٖمل رؽم٣ميمتف إلم اظمٛمذر زمـ احل٣مرث ص٣مضم٤م دَمُمؼ صم٣مء همٝمٜم٣م ىمام وم٣مل 

)ؽمالم فمعم َمـ اسمٌع اهلدى وآَمـ زمف، وأدفمقك إلم أن سم٠مَمـ زم٣مهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف،  :ايمقاومدي

)أؽمٙمؿ سمًٙمؿ، وأصمٔمؾ  :ل يمفضم٣مىمؿ ايمٌحريـ، وم٣م ى. ودم رؽم٣ميمتف إلم اظمٛمذر زمـ ؽم٣مو(يٌٗمك َمٙم٘مؽ

إن أومررمت٣م زم٣مإلؽمالم  )هم١مٞم٘مام :ودم رؽم٣ميمتف إلم صمٝمٖمر وأطمٝمف َمٙمؽ فمامن (،يمؽ َم٣م حت٦م يديؽ

همآَمـ زمٔمض اظمٙمقك همٟمٞمٗمذ ٞمٖمًف وومقَمف َمـ ـمٙمامت ايم٘مٖمر، وىم٣من َمـ ه٠مٓء اظمٛمذر زمـ  .(ويمٝمت٘مام

ٔمض يتخٌط دم ـمٙمامت فمامن، وزمٗمل ايمٌ ٣ماجُلُٙمٛمَْدي ص٣مضمٌ ٣مْٝمٖمر وفمٌد ازمٛمؽم٣موى َمٙمؽ ايمٌحريـ، وصَم 

 .ايم٘مٖمر، ؿمٚمٔم٣مً دم صم٣مٍه زائؾ، أو طمقهم٣ًم َمـ ضم٣مؾمٝمتف وومقَمف

وفمرهمٜمؿ زم٣ميمديـ دهٌرو بىل ٌٍِن األسع،   و يف ىزه اٌشعبئً ٔمً اٌنيب 4

اجلديد ايمذي ي٘مٖمؾ ٕسم٣ٌمفمف ؽمٔم٣مدة ايمداريـ، ودم ذيمؽ دٓيم٥م فمعم فم٣مظمٝم٥م اإلؽمالم، سمٙمؽ ايمٔم٣مظمٝم٥م 

َّٓ َرمْح٥ًَم يمِْٙمَٔم٣مظَمكِمَ } سمٔم٣ملم:ايمتل أىمد فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمرآن دم ومقل اهلل  .(;54 )إٞمٌٝم٣مء: {َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

دم ؽمٝم٣مؽم٥م دويم٥م بىل ادلٌٍن ًاألِشاء روزّّ ٔمـخ حتٌي  و سعبئً اٌنيب 5

 .اإلؽمالم، همٔمٓمؿ ؾمٟمَّن٣م، وأصٌح٦م هل٣م َم٘م٣مٞم٥م زمكم ايمدول
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 هشش ضبِٔاٌجبة اٌ
 اٌغبدطاٌفظً 

 اخلظبئض اٌفنْخ ٌٍرتعً
 طذس امع َيف هظش 

اختذت ايمرؽم٣ميم٥م دم فمٜمد صدر اإلؽمالم طمِم٣مئص ممٝمزة متٝمزه٣م فمـ ايمرؽم٣ميم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م زم٤ًٌم 

 :وصم٣مءت وٚمـ َمٛمٜم٨م َمـ أزمرز ؽمامهت٣م ،ـمروف ايمديـ اجلديد

 يف ادلؼٌّْ ,ؤ
 .ايمًٌٚمٙم٥م -أ

 .(َمـ همالن إلم همالن)ايمٔمٛمقان  -ب

 .ايمًالم وايمتحٝم٥م -ج

 .سمٔم٣ملم ايمتحٚمٝمد هلل -د

 .ْم٣مب وهل ومقهلؿ )أَم٣م زمٔمد(ايمتخٙمص وهمِمؾ اخل -هـ

 .وهق نمرض ايم٘م٣مسم٤م َمـ ايمرؽم٣ميم٥م :اظمّمٚمقن -و

 .(وايمًالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل)ذن دم َّن٣مي٥م ايمرؽم٣ميم٥م َمثؾ ٠مزمٔم٣ٌمرة سم :اخلت٣مم -ز

 .ؽمؿ ىم٣مسمٌٜم٣ماايمتذيٝمؾ زمت٣مريخ ايمرؽم٣ميم٥م و -ح

 ًيف األعٌٍة ,ة
 زمـ: متٝمزت رؽم٣مئؾ فمٌم صدر اإلؽمالم َمـ ضمٝم٧م اجلقاٞم٤م ايمٌالنمٝم٥م

ل دم اؽمتخدام ايمٖمٛمقن ايمٌدئمٝم٥م ىم٣ميمْم٣ٌمق واظمٗم٣مزمٙم٥م وآؽمتٔم٣مرة وايم٘مٛم٣مي٥م وايمتُمٌٝمف آفمتدا -5

وايمتٚمثٝمؾ وصح٥م ايمتٗمًٝمؿ وآؽمتدارة واظم٣ًمواة وايمؼمادف وايمت٘مرار وايمًجع واظمقازٞم٥م 

 .وآزدواج واجلٛم٣مس



 317 

ومتٝمزت َمـ ضمٝم٧م إؽمس ايمٛم٣مئٝم٥م يمألؽمٙمقب زم٣مإلجي٣مز وايمقوقح وايمٗمرب وايمتٔمٌغم  -6

 .ِم٣مضم٥م وايمتامؽمؽ وومقة ايمتٟميمٝمػ وؤمػ ايمتِمقيرايمْمٌٔمل وايمٖم

سمتٔمداه  ومتٝمزت َمـ ضمٝم٧م ايمٌٛم٣مء اظمقوقفمل يمٙمرؽم٣ميم٥م زم٣مومتِم٣مره٣م فمعم َمقوقع واضمد ٓ -7

 .إن ىم٣مٞم٦م ومِمغمة أو فمعم فمدة َمقاوٝمع إن ىم٣مٞم٦م ؿمقيٙم٥م

وىمذيمؽ  ،وزمٗمٝم٦م ايمرؽم٣ميم٥م سمُمٌف اخلْم٥ٌم َمـ ضمٝم٧م إؽمٙمقب وَمـ ضمٝم٧م اظمقوقفم٣مت -8

 .َمًتٚمدة َمـ َمِمدريـ اشمٛمكم ٔم٣مين أَّن٣ممتٝمزت ايمرؽم٣مئؾ َمـ ضمٝم٧م اظم

َمِمدر طم٣مرصمل يًتٚمده ايم٘م٣مسم٤م َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ وايمُمٔمر  -5

 .َمث٣مل وأصمزاء َمـ ايمرؽم٣مئؾ إطمرىواحل٘مؿ وإ

 .وَمِمدر داطمقم ذايت ئمتٚمد فمعم ايمٗمدرة ايمُمخِمٝم٥م يمٙم٘م٣مسم٤م فمعم ازمتداع اظمٔم٣مين وازمت٘م٣مره٣م -6
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 هشش ضبٌشاٌجبة اٌ
 ادلٌهلخ اٌزمٌّخ

 يف احلذّش اٌششّفً اٌمشآْ اٌىشُّيف 
 يف هظش طذس امع َ
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 /ِمذِخ ,ؤ
ايمٛمِمح وايمتذىمغم زم٣ميمٔمقاوم٤م، وهق سمذىمغمك : سمٔمٛملو ،ئمظ همٜمق وافمظ اظمقفمٓم٥م َمـ وفمظ

وومد وردت ىمٙمٚم٥م َمقفمٓم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم َمقارد  يمإلٞم٣ًمن زمام يٙمكم ومٙمٌف َمـ شمقاب وفمٗم٣مب.

عم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل، ومقيمف سمٔم٣ملم: ﴿هَمَٟمفْمِرْض فَمٛمُْٜمْؿ َوفِمٓمُْٜمؿ﴾ أي وضمّذرهؿ َمتٔمددة، َمٛمٜم٣م فم

أي يٛمٜم٣مىمؿ  :٠ْمَِمٛمكَِم﴾ثْٙمِِف َأزَمًدا إِن ىُمٛمُتؿ َمُ وومقيمف سمٔم٣ملم: ﴿َئِمُٓمُ٘مُؿ اهللَُّ َأن سَمُٔمقُدوا ظمِِ  وطمقهمٜمؿ.

٣مِهٙمكِم﴾ ويذرىمؿ. ـَ اجْلَ  وهق زصمر َمٗمؼمن ىمام دم وومقيمف سمٔم٣ملم: ﴿إيِنِّ َأفِمٓمَُؽ َأن سَمُ٘مقَن َِم

َـّ وىمذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم: ﴿َوايمالَّ  زم٣ميمتخقيػ. ٣مهُمقَن ُٞمُُمقَزُه َـّ  يِت خَتَ َـّ  هَمِٔمُٓمقُه دِم  َواْهُجُروُه

ُرون﴾. أي يذىمرىمؿ فمٙم٘مؿ سمتذىمرون. ُ٘مْؿ سَمَذىمَّ  اظْمََّم٣مصِمِع...﴾. ودم ومقيمف سمٔم٣ملم: ﴿َئِمٓمُُ٘مْؿ يمََٔمٙمَّ

 /ؤمهْخ ادلٌهلخ ,ة
يتٖم٣مفمؾ َمع حمٝمْمف، ويٚم٘مـ أن يتٟمشمر زمف  ٣مً ٞم٣ًمن زمْمٌٔمف اصمتامفمٝماإل َمـ ىمقنأمهٝم٥م اظمقفمٓم٥م وسمٟميت 

فمعم ختْمل همتـ ايمدٞمٝم٣م  اإلٞم٣ًمن ٣مَماًل طم٣مرصمٝم٣ًم ي٣ًمفمدإجي٣مزم٣ًم، واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م سمُمّ٘مؾ فم ؽمٙم٣ٌمً أو

َخقل ايمقافمظ ايمداطمقم همٝمف،  وزطم٣مرهمٜم٣م وؾمٌٜم٣مهت٣م، وسمتٟمىمد ضورهت٣م فمٛمد نمٖمٙم٥م اإلٞم٣ًمن وَخقد أو

 دم ايمٛمج٣مة َمـ ايمٛم٣مر، وهذا َم٣م ئمؼمف زمف اظمجرَمقن دم أطمرة: إؽم٣مد ضمٝم٧م يِمٌح هل٣م ايمدور

َٚمُع َأْو َٞمْٔمِٗمُؾ ََم٣م ىمُ  ًْ ِٔمغِم﴾﴿يَمْق ىُمٛم٣َّم َٞم ًَّ  ىمام ٞمٗمؾ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ يم٣ًمَّنؿ. ٛم٣َّم دِم َأْصَح٣مِب ايم

 /رإوْذ اٌمشآْ اٌىشُّ هٍَ ادلٌهلخ ,ط
ْ٘مَٚم٥ِم وومد أىمد ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم أؽمٙمقب اظمقفمٓم٥م همٗم٣مل: ﴿اْدُع إِ  لِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحْلِ

ـُ إِنَّ َرزمََّؽ ُهَق َأفْمَٙمُؿ زمَِٚمـ َوؾَّ فَمـ ؽَمٌِٝمٙمِِف وَ  ًَ ؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم ٛم٥َِم َوصَم٣مِدهْلُ ًَ ُهَق َأفْمَٙمُؿ َواظْمَْقفِمَٓم٥ِم احْلَ

﴾ ـَ ، إذ امرؽمٜم٣م ىمٟمؽمٙمقب َمـ أؽم٣ميمٝم٤م ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم وهل ٞم٣مهمٔم٥م وَمٖمٝمدةٞم وٞمحـ. زم٣ِمظْمُْٜمَتِدي

٣م ايمٛم٣َّمُس وَمْد  َ َوؾِمَٖم٣مء ظم٣َِّم دِم  رزَمُ٘مؿْ ْقفِمَٓم٥ٌم َِمـ صَم٣مءسْمُ٘مؿ َمَ سمٖمتح أزمقاب هداي٥م اظم٠مَمٛمكم: ﴿َي٣م َأَيُّ

٥ٌم يمِّْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم﴾ُدوِر َوُهًد ِمُّ ايم  .ى َوَرمْحَ

 /رإصري ادلٌهلخ ,د
ي ٕٞمف يًتح <أشمره٣م دم اظم٠مَمـ زمُم٘مؾ طم٣مصدم ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣م زمُم٘مؾ فم٣مم،  إن اظمقفمٓم٥م سم٠مشمر

زم٣مٓجت٣مه اخل٣مؿمئ، همٝم٘مقن  يدهمٔمف آيمتزام ايمممفمل دم أَمقره، وومد سمٕمٝم٤م فمٛمف زمٔمض ايمتٖم٣مصٝمؾ، أو
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ىْمَرى سَمٛمَٖمُع  ْر هَم١مِنَّ ايمذِّ دوره٣م دور اظمٛمٌف يمٙمّمٚمغم اظمذىمر زم٣مظم٠ًمويمٝم٥م ايمممفمٝم٥م وايمروم٣مزم٥م اإلهلٝم٥م.﴿َوَذىمِّ

 وأٞمٗمذت صمٝمالً أو ٔطمر همرّب َمقفمٓم٥م ردفم٦م فمـ فمٚمؾ ـم٣ممل وهم٣مؽمد يم٤ًٌم أو ،اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم﴾

أزمْمٙم٦م زمدفم٥م، ورب َمقفمٓم٥م سمرىم٦م أشمرًا زمًٝمْم٣ًم يؼماىمؿ َمع نمغمه٣م َمـ اظمقافمظ وإؽم٣ميمٝم٤م 

فمعم  إطمرى يمت٠مشمر أشمره٣م وحتدث ايمتٕمٝمغم اظمٛمُمقد، وإن مل سمٖمٔمؾ ذيمؽ ىمٙمف همٜمل فمعم إومؾ سمٙمٗمل

 .أطمريـ وسمػمئ ذَم٥م

 /اسرمبء ادلٌهلخ يف هظش طذس امع َ ,ىو
أت َمٛمزيم٥م َمرَمقوم٥م يمتٗمقي٥م ايمدرصم٣مت ايمٔمعم دم فمٌم صدر اإلؽمالم وسمٌقَّ ارسمٗم٦م اظمقفمٓم٥م اوومد 

 :وٕن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد صم٣مء يمٝم٠مىمد فمعم ومّمٝمتكم َمٜمٚمتكم ،زم٤ًٌم ىمقن اإلؽمالم ديـ َمقفمٓم٥م

وٞمٌذ َم٣م فمداه َمـ أهل٥م  ،سمتٚمثؾ زميورة آفمؼماف زمقصمقد إيمف واضمد دم هذا ايم٘مقن /األًىل

 -ؾمٚمس ومٚمر )َمـ َم٘مقٞم٣مت ايم٘مقن ( أو آهل٥م )ؿمٌٝمٔمٝم٥م َمـ احلج٣مرة (صٛمٚمٝم٥م)ؽمقاء ىم٣مٞم٦م آهل٥م 

 .(ىمقاىم٤م

سمًقي٥م ايمًٙمقك اإلٞم٣ًمين جت٣مه أطمر وسمٔمريػ اإلٞم٣ًمن زميورة ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح  /ًاٌضبْٔخ

ايمدافمٝم٥م إلم ؿم٣مفم٥م اهلل واَمتث٣مل أواَمره  ٣م ٓ يٟميت إٓ زم٣مظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥موايمًٙمقك احلًـ وىمالمه

ة واسمٗم٣مء ٞم٣مره واإلوم٣ٌمل فمعم صمٛمتف َمـ طمالل فم٣ٌمدات وآٞمتٜم٣مء فمـ ٞمقاهٝمف وفم٣ٌمدسمف ضمؼ ايمٔم٣ٌمد

وَمـ هٛم٣م همٗمد صم٣مء ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ أول ضمرف إلم آطمر ضمرف همٝمف ؽمٙمًٙم٥م  ،وَمٔم٣مَمالت ضمًٛم٥م

 (ايمتٗمقى)وايمٗم٣مرئ هلذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ خيٙمص إلم ٞمتٝمج٥م واضمدة هل  ،َمـ اظمقافمظ ايمرؾمٝمدة

 .يمْمٙم٤موايمتٗمقى َمقفمٓم٥م ضمتك ويمق صم٣مءت فمعم ؾم٘مؾ وص٣مي٣م أو زمِمٝمٕم٥م ا

 ؿشق ؤداء ادلٌهلخ يف اٌمشآْ اٌىشُّ/ ,ً
 دم أداء اظمقفمٓم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمْمرق ايمت٣ميمٝم٥م: اؽمتخدم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 أهٙمٝم٘مؿ ٞم٣مراً و َمٛمقا ومقا أٞمٖمً٘مؿآي٣م أَي٣م ايمذيـ ) :ايمْمريٗم٥م اظم٣ٌمذة دم ايمقفمظ ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم -5

 .(وومقده٣م ايمٛم٣مس واحلج٣مرة أفمدت يمٙم٘م٣مهمريـ

وإذ وم٣مل يمٗمامن ٓزمٛمف وهق ئمٓمف ي٣م زمٛمل )ام همٔمؾ يمٗمامن َمع ازمٛمف ٥م ايمقصٝم٥م ىمأو ايمقفمظ زمْمريٗم -6

 ./57يمٗمامن / (ٓ سمممك زم٣مهلل إن ايمممك يمٓمٙمؿ فمٓمٝمؿ
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إن دم طمٙمؼ ايمًٚمقات وإرض واطمتالف )أو ايمقفمظ زم٣ميمتذىمغم زمآٓء اهلل دم ايمْمٌٝمٔم٥م  -7

هلل َمـ ايمًامء َمـ َم٣مء همٟمضمٝم٣م وَم٣م أٞمزل اايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر وايمٖمٙمؽ ايمتل جتري دم ايمٌحر زمام يٛمٖمع ايمٛم٣مس 

زمف إرض زمٔمد َمقهت٣م وسمٌميػ ايمري٣مح وايمًح٣مب اظمًخر زمكم ايمًامء وإرض ٔي٣مت ٕورم 

 ...(..إيم٣ٌمب

 /ادلٌهلخ يف احلذّش اٌششّف ,ص
َمـ اظمقافمظ يروي نمٙمٝمؾ صح٣مزم٥م رؽمقل ءت ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة َّنرا ؽًمٙمًٌٝمال ً وىمذيمؽ صم٣م

ؽمٛم٘مؿ ٣ميقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أضم أومرزم٘مؿ َمٛمل جم٣ميم٣ًمً  إن» :يمف ومم٣م وم٣م ،وإَمثٙم٥م ىمثغمة دم ذيمؽ اهلل 

 .شأطمالوم٣م ً

 /طٌس ادلٌهلخ يف احلذّش اٌششّف ,ػ
خمتٙمٖم٥م ىمٙمٜم٣م يِم٤م َمتٔمددة وؽمٌال ً وومد اختذت اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م دم فمٜمد صدر اإلؽمالم صقراً 

 .دم ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م اؽمتًالم ايمٔمٌد يمرزمف وآٞمٗمٝم٣مد يمف وؿم٣مفمتف واصمتٛم٣مب حمرَم٣مسمف

 /ة ادلٌهلخ اٌزمٌّخخـب ,ؽ
ٚمؾ ؾمٝمئ٣مً َمـ همٙمؿ هت  ،ٗمؾ وايمقصمدان٤م ايمٔمؿم٣مواظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م دم صدر اإلؽمالم صم٣مءت خت

اجلقاٞم٤م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فمعم ضم٣ًمب صمقاٞم٤م أطمرى. ويم٘مؾ َمـ ايمٔمٗمؾ وايمقصمدان أؽم٣ميمٝم٤م سمٛم٣مؽمٌف 

 ذ إيمٝمف.وسمٛمٖمُ 

اظمٔم٣مرف  هم٣ميمديمٝمؾ وايمػمه٣من واظمٗم٣مرٞم٥م أؽم٣ميمٝم٤م خت٣مؿم٤م ايمٔمٗمؾ زمٗمِمد سمٟمهٝمٙمف إلم إدراك -5

َب يَمٛم٣َم ََمثاًَل َوَٞمِزَ طَمْٙمَٗمُف  اظمقصٙم٥م إلم اهللَّ، همٝمٗمقل اهللَّ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم طمْم٣مب يمٙمٔمٗمؾ: ﴿َوَضَ

ٍة وَ  َل ََمرَّ ٝمِل ايْمِٔمَٓم٣مَم َوِهَل َرَِمٝمٌؿ * وُمْؾ ُيْٝمِٝمَٜم٣م ايمَِّذي َأٞمَُمَٟمَه٣م َأوَّ ـْ ُيْ  .ُهَق زمُِ٘مؾِّ طَمْٙمٍؼ فَمٙمِٝمٌؿ﴾وَم٣مَل ََم

أؽم٣ميمٝم٤م ظمخ٣مؿم٥ٌم ايمقصمدان يم٘مل سمًٚمق ايمروح وسم٘مت٤ًم  ٛمٓمر وإشم٣مرة ايمُمٔمقرايمتٟمَمؾ وايم -6

ايمٗمدرة فمعم ايمتذوق ايمرهمٝمع ايمذي يقصٙمٜم٣م إلم ضم٤م اهللَّ. يٗمقل اهللَّ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم طمْم٣مب 

ـ جُيِٝم٤ُم اظْمُّْمَْمرَّ ايمقصمدانَّ  قَء َوجَئَْمُٙمُ٘مؿْ  : ﴿َأَمَّ ًُّ َْرضِ  إَِذا َدفَم٣مُه َوَيْ٘مُِمُػ ايم ْٕ اهللَِّ ََمَع  َأإيِمٌَف ّ طُمَٙمَٖم٣مء ا

ا زَمكْمَ َيَدْي َرمْحَ وَمٙمِٝماًل َمّ  َي٣مَح زُممْمً ـ ََيِْديُ٘مْؿ دِم ـُمُٙماَمِت ايْمػَمِّ َوايْمٌَْحِر َوََمـ ُيْرؽِمُؾ ايمرِّ ُروَن * َأَمَّ تِِف ٣م سَمَذىمَّ

َع اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم  ىُمقَن﴾َأإيَِمٌف َمَّ  . اهللَُّ فَمامَّ ُيمْمِ
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 ووصٖمف زمِمٖم٣مت ىمثغمة سمرزمق ٙم٤م ايمٛمٌل حمٚمد ٗمرآن فمعم وماهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم أٞمزل ايمو -7

فمعم إرزمٔمكم، وَمـ هذه إوص٣مف وصٖمف زمٟمٞمف )َمقفمٓم٥م(، وومري٤م َمـ هذا اظمٔمٛمك وصٖمف زمٟمٞمف 

)ذىمرى(، وهذا أَمٌر يٙمٚمًف ىمؾُّ َمـ ومرأ ايمٗمرآن، وئمٓمؿ وومع هذه اظمقافمظ فمعم ايمٛمٖمس ضمٝمٛمام سُمٗمرُأ 

ـْ ىَم٣مَن يمَُف وَمْٙم٤ٌم َأْو َأيمْ زمٗمٙم٤م ضم٣مض، وؽمٚمع َمتِمؾ زمٗمٙم٤م ؾم٣مهد: ﴿إِنَّ  َ
َٗمك دِم َذيمَِؽ يمَِذىْمَرى ظمِ

ْٚمَع َوُهَق ؾَمِٜمٝمٌد﴾ ًَّ  .ايم

َ  :يٗمقل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز ُ٘مْؿ ْقفِمٓم٥ٌَم َِمـ رَ ٣م ايمٛم٣َّمُس وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مؿ َمَ ﴿َي٣م َأَيُّ زمِّ

ُدوِر وُهًدىوؾِمَٖم٣مٌء ظمَِ  ٥ٌم يمِّْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم﴾ ٣م دِم ايمِمُّ  هم٣ميمقفمظ واظمقفمٓم٥م صم٣مءت دم ايمٗمرآن وصٖم٣مً  وَرمْحَ

يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمام صم٣مءت َمـ َمٜمامت ايمٛمٌقة وَٞمَٖمر َمـ اظم٠مَمٛمكم. زمؾ ومٝمؾ دم سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم: 

ْ٘مٚمَ  ٛم٥َِم﴾﴿اْدُع إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحْلِ ًَ إن اظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م هل َمقافمظ ايمٗمرآن، : ٥ِم َواظْمَْقفِمَٓم٥ِم احْلَ

ـِ ايمتَّْذىمَِرةِ َُمْٔمِرِوكَم﴾أي: فمـ َمقافمظ ايمٗمرآن.وىمذا ومٝمؾ دم سمٖمًغم ومقيمف ؽم ْؿ فَم  ٌح٣مٞمف: ﴿هَماَم هَلُ

ايمٛمٌقي اظم٣ٌمرك< إٓ وؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئؾ ايمؼمزمٝم٥م يم٘مؾ إَم٥م،  وَم٣م ايمٗمِمص ايمٗمرآين ايمٛمقراين، أو

وآسمٔم٣مظ هل  "ايمٔمػمة"يمٝمس اظمٗمِمقد َمٛمٜم٣م هد ايمٗمِمص وسمدويـ ايمت٣مريخ زمٗمدر َم٣م سم٘مقن 

أن سم٘مقن دم وصمدان اظمتٙمٗمل، ضمتك سم٘مقن ٞم٣مهمٔم٥م يمف، ﴿يَمَٗمْد ىَم٣مَن دِم  اخلْمقة إولم ايمتل جي٤م

٣ٌَمِب﴾وَمَِمِِمِٜمْؿ فمِ  يَْم ْٕ ُورِم ا
ِٕ ٌة   .ػْمَ

 ادلاصشح/ادلٌهلخ  ْبوسؤ ,ُ
 :هلأطمريـ  دمدم  اظمقفمٓم٥م سمٟمشمغمفمديدة سمًٜمؿ دم  ذوطهٛم٣مك 

 .٣مؽم٤م واجلق ايمٛمٖمز اظمٜمٝمٟم يمٙمًامع ايمقوم٦م اظمٛمختغمُّ  -5

ْؿ  ْم٣مب وايمُمٖمٗم٥م دم ايمٛمِمح: همٗمد ىم٣من ايمرؽمقل ايمٙمكم دم اخل -6 ـَ اهللِّ يمِٛم٦َم هَلُ ٥ٍم َمِّ ﴿هَمٌاَِم َرمْحَ

ْؿ َوؾَم٣مِوْرُهْؿ دِم إَ  ـْ ضَمْقيمَِؽ هَم٣مفْمُػ فَمٛمُْٜمْؿ َواؽْمَتْٕمِٖمْر هَلُ قْا َِم َْمِر َويَمْق ىُمٛم٦َم هَمٓم ٣م نَمٙمِٝمَظ ايْمَٗمْٙم٤ِم َٓٞمَٖمّمُّ

ْؾ فَمعَم اهللِّ  ٙمكَِم﴾هَم١مَِذا فَمَزَْم٦َم هَمَتَقىمَّ  .إِنَّ اهللَّ ُي٤ِمُّ اظْمَُتَقىمِّ

ن اهللَّ فمزَّ وصمؾَّ طمٙمؼ ايمٛم٣مس هلؿ ؿم٣ٌمئع ٕ : احلدي٧م اظمتٛم٣مؽم٤م وَمرافم٣مة أضمقال اظمخ٣مؿمٌكم -7

٥ًم َواضِمَدًة وَ  ﴿و وَمُم٣مرب َمتٛمقفم٥م َمتٔمددة، وفمٗمقل َمتٖم٣موسم٥م، َٔمَؾ ايمٛم٣َّمَس ُأَمَّ َٓ يَمْق ؾَم٣مء َرزمَُّؽ جَلَ

 .َيَزايُمقَن خُمَْتٙمِِٖمكَم﴾
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ن ، يتٟميمٖمٜمؿ َمرة زم٣مهلدي٥م، وَمرة زم٣ميمزي٣مرة، هم١مام همٔمؾ رؽمقيمٛم٣م ٝمٖمٔمؾ ىمهمايمتآيمػ َمع ايمٛم٣مس:  -8

ئ٥م ٞم٣موم٥م، هلؿ، زمؾ ىم٣من ئمْمل ايمقاضمد َمٛمٜمؿ َم دفم٣م ايمٛم٣مس وآيمٖمٜمؿ وأفمْم٣مهؿ وأهدى رؽمقل اهللَّ 

 وىم٣من يٟمطمذ ايمثٝم٣مب اجلديدة، وىم٣من ئم٣مٞمؼ اإلٞم٣ًمن وجيٙمًف َم٘م٣مٞمف، همٜمذا َمـ ايمتآيمػ.

وايمٛم٣مس يٌقن اجلامل  ر ايمٛم٣مس،ن ؽمقء اظمٓمٜمر دم ايمِمقرة وايمٙم٣ٌمس يٛمٖمّ ٕ ضمًـ اظمٓمٜمر: -9

يقرم اهتامَم٣ًم ىمٌغمًا زمٛمٓم٣مهم٥م اظمٙمٌس واجلًؿ  ن رؽمقل اهللَّ وايمٛمٓم٣مهم٥م زمِمقرة همْمري٥م. وهلذا ىم٣م

 .ايمٖمقاحوإؽمٛم٣من ضمتك أن ايمٛم٣مس ىم٣مٞمقا يتحدشمقن فمـ فمْمره 

، همٗم٣مل "ومٙمٌف َمثٗم٣مل ذرة َمـ ىمػمٓ يدطمؾ اجلٛم٥م َمـ ىم٣من دم "ويمٗمد وم٣مل يقَم٣مً ٕصح٣مزمف: 

ء، ضمتك َم٣م أضم٤م أن يٖمقومٛمل أضمد  رصمؾ: ي٣م رؽمقل اهللَّ، إين رصمؾ أويمٔم٦م زم٣مجلامل دم ىمؾ ر

ايم٘مػم زمْمر احلؼ، إن اهللَّ مجٝمؾ ي٤م اجلامل، ": همٗم٣مل زممماك ٞمٔمؾ. همٜمؾ هذا َمـ ايم٘مػم؟ 

ـَ احْلَ افمٙمؿ أن و ."ونمٚمط ايمٛم٣مس ًَ َل َأضْم ٣م ََمث٣َميِنَ يمٙمٚمقافمظ أهٙمٜم٣م﴿اهللَُّ َٞمزَّ ِدي٧ِم ىمَِت٣مزًم٣م َُمَتَُم٣مهِبً

ْؿ إلَِم ِذىْمِر اهللَِّ َذيمَِؽ  ْؿ شُمؿَّ سَمٙمكُِم صُمُٙمقُدُهْؿ َووُمُٙمقهُبُ ُ ـَ خَيَُْمْقَن َرهبَّ ُهَدى اهللَِّ  سَمْٗمَُمِٔمرُّ َِمٛمُْف صُمُٙمقُد ايمَِّذي

ـْ ُيّْمٙمِؾِ  ـْ َيَُم٣مُء َوََم ـْ َه٣مد﴾ ََيِْدي زمِِف ََم ومٙمقب أهؾ اإليامن فمٛمد ػ اهلل سمٔم٣ملم وص همٗمد اهللَُّ هَماَم يَمُف َِم

فمٛمد  سمٗمُمٔمر طمقهم٣ًم َمـ ايمقفمٝمد، شمؿ سمٙمكم وسمرصمق زم٣ميمروم٥م وصمٙمقدهؿ زمٟمَّن٣مفمد وايمقفمٝمد، ؽمامع ايمق

 ايمقفمد.

ويزداد طمقف اظم٠مَمـ ايمٗم٣مرئ يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمٝمٛمام يٗمرأ أي٥م ايمتل ومٌٙمٜم٣م، وهل ومقيمف سمٔم٣ملم: 

َح اهللَُّ َصْدَرُه يمإِْلِؽْماَلِم همَ  ـْ َذَ ـْ ِذىْمِر اهللَِّ ﴿َأهَمَٚم ْؿ َِم ِف هَمَقْيٌؾ يمِْٙمَٗم٣مؽِمَٝم٥ِم وُمُٙمقهُبُ ـْ َرزمِّ ُٜمَق فَمعَم ُٞمقٍر َِم

، ىمام وومد سمٗمػ زمٔمض ايمٔمقائؼ يمتٚمٛمع اإلٞم٣ًمن َمـ ايمتٖم٣مفمؾ َمع اظمقفمٓم٥م .ُأويَمئَِؽ دِم َواَلٍل َُمٌكٍِم﴾

وَن فَمٙمَ وم٣مل سمٔم٣ملم: ﴿َوىَمَٟميِّـ َمِ  اَمَواِت َوإَْرِض َيُٚمرُّ ًَّ زمؾ  ،;6ٝمَْٜم٣م َوُهْؿ فَمٛمَْٜم٣م َُمْٔمِرُوقَن﴾ـ آَي٥ٍم دِم ايم

وىمح٤م  ٣ميمٕمٖمٙم٥م،زم "َم٣م أىمثر ايمٔمػم وأومؾ آفمت٣ٌمر"و ئؼ،إن أىمثر ايمٛم٣مس َمٌتٙمقن زمٚمثؾ هذه ايمٔمقا

ٌُّقَن ايْمَٔم٣مصمِ  :ايمدٞمٝم٣م، ىمام يُمغم إلم ذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم
طِمَرَة﴾﴿ىمالَّ زَمْؾ حُتِ ْٔ  .َٙم٥َم * َوسَمَذُروَن ا

 /ِمبطذ ادلٌهلخ ًؽىّيب ,ن

زم٣مب َمـ أزمقاب ايمدفمقة إلم اهلل، وأؽمٙمقب َمـ أؽم٣ميمٝم٤م إَمر زم٣مظمٔمروف، وايمٛمٜمل فمـ  اظمقفمٓم٥م

 اظمٛم٘مر.
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 :٥م وضم٘مٚمٜم٣مهٛم٣م إيراد َمٗم٣مصد اظمقفمٓمويًـ 

َّٓ َيُ٘مقَن يمِٙمٛم٣َّمِس }: سمٔم٣ملم ٣مَم٥م ضمج٥م اهلل فمعم طمٙمٗمف: ىمام وم٣ملإوم -5 َ ِٕ ـَ  ـَ َوَُمٛمِذِري ي ِ ٌَممِّ ُرؽُماًل َُم

٥ٌم زَمْٔمَد  ؽُمؾِ ايم فَمعَم اهللَِّ ضُمجَّ  .[5:9]ايمٛم٣ًمء: آي٥م  {رُّ

سمٔم٣ملم دم ص٣محلل ايمٗمقم ايمذيـ  روج َمـ فمٜمدة ايمت٘مٙمٝمػ: وم٣مل اهللواخل -اإلفمذار إلم اهلل  -6

 :فمز وصمؾ ووم٣مل .[5:8]إفمراف: آي٥م  {وَم٣ميُمقا ََمْٔمِذَرًة إلَِم َرزمُِّ٘مؿْ }افمتدى زمٔمّمٜمؿ دم ايم٦ًٌم: 

 .[98: آي٥م ]ايمذاري٣مت {هَمَتَقلَّ فَمٛمُْٜمْؿ هَماَم َأْٞم٦َم زمَِٚمُٙمقمٍ }

ُٜمْؿ َيتَُّٗمقنَ }رصم٣مء ايمٛمٖمع يمٙمٚمٟمَمقر: ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:  -7 ُ٘مْؿ َويمََٔمٙمَّ ]إفمراف: آي٥م  {ََمْٔمِذَرًة إلَِم َرزمِّ

ىْمَرى سَمٛمَٖمُع اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ }ووم٣مل فمز وصمؾ:  .[5:8 ْر هَم١مِنَّ ايمذِّ  .[99]ايمذاري٣مت: آي٥م  {َوَذىمِّ

 .ـ أزمقاب ايمػمايمدفمقة زم٣مب فمٓمٝمؿ َم رصم٣مء شمقاب اهلل فمز وصمؾ: إذ -8

 .قة َم٠مذن زم٣ميمٔمٗمقزم٥مسم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم: إذ إن سمرك ايمدفم اخلقف َمـ فمٗم٣مب اهلل -9
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 ن هششاٌجبة اٌشاث
 األدهْخ اٌنجٌّخ
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 /روشّف اٌذهبء ,ؤ
 /اٌذهبء

طم٣ميمٗمف دم طمٙمقة طم٣مص٥م زمٝمٛمف وزمكم اهلل سمٔم٣ملم أو دم اصمتامع ديٛمل فم٣مم  إلمطمْم٣مب يتقصمف زمف اظمرء 

ويتؿ  (ايم٘مًقف -اخلًقف  -آؽمتًٗم٣مء  -ايمٔمٝمديـ  -الة اجلٚمٔم٥م ص)يمٕمرض َمـ إنمراض 

 .فمٛمد اجلامفم٥م (َمكمآء زمِمقت طم٣مهم٦م يتٌع زم٘مٙمٚم٥م )٣مهذا ايمدفم

 ؤًلبد اٌذهبء/ ,ة
ي٘مثر ايمدفم٣مء دم أووم٣مت ضمٙمقل ايمٌالء ووومقع ايم٘مقارث ضمٝم٧م ييع ايمٛم٣مس هلل سمٔم٣ملم ؽم٣مئٙمٝمف 

زمٔمد أن يثٛمل ايمدافمل فمعم  (رب -رزمٛم٣م  -رب  ي٣م -ايمٙمٜمؿ )ىمُمػ ايمٌالء ويٖمتتح زمٛمداء اهلل سمٔم٣ملم 

وسم٘مقن هذه إدفمٝم٥م َمـ طمالل  ،اهلل سمٔم٣ملم زمام هق أهٙمف ويِمقم فمعم رؽمقيمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

 .ومقايم٤م همٛمٝم٥م رهمٝمٔم٥م

 /ِْضاد اٌذهبء ,ط
 زمـ: ايمدفم٣مء يتٚمٝمز

 .جي٣مز وآطمتزالاإل -5

 .ذىمر ايمٔم٣ٌمرات اظمٟمشمقرة فمـ ايمٛمٌل دم ايمدفم٣مء -6

 .قاردة دم ايمذىمر احل٘مٝمؿي٣مت ايمذىمر أ -7

 .سمّمٚمكم ايمدفم٣مء زمْمٙم٤م ايمدافمل َمـ رزق أو صح٥م أو فمٙمؿ أو َم٘م٣مٞم٥م أو رهمع َم٘مروه -8

 /آداة اٌذهبء ,ىو
 :ويمٙمدفم٣مء أداب طم٣مص٥م زمف َمٛمٜم٣م

 .ايمتذيمؾ هلل سمٔم٣ملم -5

وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة  :ـمٜم٣مر ايمّمٔمػ واظمً٘مٛم٥م وومد ضمض اهلل سمٔم٣ملم ايمٛم٣مس فمعم دفم٣مئفإ -6

ووم٣مل سمٔم٣ملم  (،ذا دفم٣منإأصمٝم٤م دفمقة ايمدافمل هم١مين ومري٤م ؽمٟميمؽ فم٣ٌمدي فمٛمل ذا إو) (:>5ايمٌٗمرة )

( =8ايمزَمر )ووم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة  (،ؽمتج٤م يم٘مؿأووم٣مل رزم٘مؿ ادفمقين ) :(4:دم ؽمقرة )اظم٠مَمـ 
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ذا نمُمٝمٜمؿ َمقج ىم٣ميمٓمٙمؾ إ)و :(76يمٗمامن )ووم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة  (،ٞم٣ًمن ض دفم٣مٞم٣مذا َمس اإل١مهم)

 .(دفمقا اهلل خمٙمِمكم يمف ايمديـ

 ِٓ ؤِضٍخ اٌذهبء اٌنجٌُ/ ,ً

 فم٣مء إٞمٌٝم٣مءد
 دهبء عْذٔب آدَ هٍْخ اٌغ َ/ ,ؤ

ـَ » -5 ي ٣مِهِ ـَ اخْلَ َـّ َِم ٛم٣َم يَمٛمَُ٘مقَٞم ٛم٣َم َوإِْن مَلْ سَمْٕمِٖمْر يَمٛم٣َم َوسَمْرمَحْ ًَ ٛم٣َم ـَمَٙمْٚمٛم٣َم َأٞمُٖم  .شَرزمَّ

وسمٔمٙمؿ  ،وسمٔمٙمؿ ضم٣مصمتل همٟمفمْمٛمل ؽم٠مرم ،ايمٙمٜمؿ إٞمؽ سمٔمٙمؿ هي وفمالٞمٝمتل هم٣مومٌؾ َمٔمذريت -6

 .َم٣م دم ٞمٖمز هم٣منمٖمر رم ذٞمقيب

ويٗمٝمٛم٣ًم ص٣مدوم٣ًم ضمتك أفمٙمؿ َم٣م يِمٝمٌٛمل إٓ َم٣م ىمتٌتف  ،ايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ إيامٞم٣ًم ي٣ٌمذ ومٙمٌل -7

 .فمقمَّ وايمرو٣م زمام ومًٚمتف رم ي٣م ذا اجلالل واإلىمرام

 دهبء عْذٔب بثشاىُْ هٍْخ اٌغ َ/ ,ة

ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِ » ًَّ ٌَّْؾ َِمٛم٣َّم إِٞمََّؽ َأٞم٦َم ايم ٛم٣َم سَمَٗم ٙمَِٚم٥ًم . ٝمؿُ َرزمَّ ًْ ٥ًم َمُّ تِٛم٣َم ُأَمَّ يَّ ٙمَِٚمكْمِ يَمَؽ َوَِمـ ُذرِّ ًْ ٛم٣َم َواصْمَٔمْٙمٛم٣َم َُم َرزمَّ

ضِمٝمؿُ  اب ايمرَّ َؽ َأٞم٦َم ايمتَّقَّ  .شيمََّؽ َوَأِرَٞم٣م ََمٛم٣َمؽِمَ٘مٛم٣َم َوسُم٤ْم فَمَٙمْٝمٛم٣َم إِٞمَّ

ٌَّْؾ ُدفَم٣مء» ٛم٣َم َوسَمَٗم تِل َرزمَّ يَّ اَلِة َوَِمـ ُذرِّ ٛم٣َم انْمِٖمْر رِم َويمَِقايمَِديَّ َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َرزمَّ . َربِّ اصْمَٔمْٙمٛمِل َُمِٗمٝمَؿ ايمِمَّ

٣مُب  ًَ
 .شَيْقَم َيُٗمقُم احْلِ

كمَ » ٣محِلِ ْٗمٛمِل زم٣ِميمِمَّ
ـَ . َربِّ َه٤ْم رِم ضُمْ٘ماًم َوَأحْلِ طِمِري ْٔ ٣مَن ِصْدٍق دِم ا ًَ

َواصْمَٔمْٙمٛمِل َِمـ . َواصْمَٔمؾ رمِّ يمِ

 .شَوَرشَم٥ِم صَمٛم٥َِّم ايمٛمَِّٔمٝمؿِ 

ْٙمٛمَ » ٛم٣َم فَمَٙمٝمَْؽ سَمَقىمَّ ٌْٛم٣َم َوإيَِمْٝمَؽ اظْمَِِمغمُ َرزمَّ ـَ ىَمَٖمُروا َوانْمِٖمْر يَمٛم٣َم . ٣م َوإيَِمٝمَْؽ َأَٞم ِذي َٔمْٙمٛم٣َم همِْتٛم٥ًَم يمٙمَّ ٛم٣َم ٓ جَتْ َرزمَّ

٘مِٝمؿُ  ٛم٣َم إِٞمََّؽ َأٞم٦َم ايْمَٔمِزيُز احْلَ  .شَرزمَّ

 دهبء ٌِعَ هٍْو اٌغ َ/ ,ط

ْح رِم َصْدِري» ْ رِم َأَْمِري. َربِّ اْذَ ٣ميِن  َواضْمُٙمْؾ فُمْٗمَدةً . َوَينِّ ًَ ـ يمِّ  .شَيْٖمَٗمُٜمقا وَمْقرِم . َمِّ

 .شَربِّ إيِنِّ ـَمَٙمْٚم٦ُم َٞمْٖمِز هَم٣منْمِٖمْر رِم »

ـْ طَمغْمٍ هَمِٗمغمٌ » ٣َم َأٞمَزيْم٦َم إرَِمَّ َِم
 .شَربِّ إيِنِّ ظمِ
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 دهبء عْذٔب صوشّب هٍْو اٌغ َ/ ,د

فَم٣مء» ٥ًٌَم إِٞمََّؽ ؽَمِٚمٝمُع ايمدُّ ٥ًم ؿَمٝمِّ يَّ  .شَربِّ َه٤ْم رِم َِمـ يمَُّدْٞمَؽ ُذرِّ

 .شَربِّ ٓ سَمَذْريِن هَمْرًدا َوَأٞم٦َم طَمغْمُ ايْمَقاِرشمكِمَ »

 دهبء عْذٔب عٍّْبْ هٍْو اٌغ َ/ ,ىو

٣م سَمْرَو٣مُه » َربِّ َأْوِزفْمٛمِل َأْن َأؾْمُ٘مَر ٞمِْٔمَٚمتََؽ ايمَّتِل َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمقَمَّ َوفَمعَم َوايمَِديَّ َوَأْن َأفْمَٚمَؾ َص٣محِلً

تَِؽ دِم فِمٌَ  كمَ َوَأْدطِمْٙمٛمِل زمَِرمْحَ ٣محِلِ َك ايمِمَّ
 .ش٣مدِ

 دهبء عْذٔب ٌٔػ هٍْو اٌغ َ/ ,ً

٣مِهِ » ـَ اخْلَ ٛمِل َأىُمـ َمِّ ـَ َربِّ إيِنِّ َأفُمقُذ زمَِؽ َأْن أؽْمٟميَمََؽ ََم٣م يَمْٝمَس رِم زمِِف فِمْٙمٌؿ َوإَِّٓ سَمْٕمِٖمْر رِم َوسَمْرمَحْ  .شي

َّٓ َربِّ انْمِٖمْر رِم َويمَِقايمَِديَّ َوظمِـ َدطَمَؾ زَمْٝمتَِل َُم٠ْمَِمٛم٣مً َويمِ » ْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َواظْم٠ُْمَِمٛم٣َمِت َوٓ سَمِزدِ ايمٓم٣َّمظمكَِِم إِ

٣ٌَمراً   .شسَم

 دهبء عْذٔب ٌّٔظ هٍْو اٌغ َ/ ,ص

ـَ ايمٓم٣َّمظمكِِمَ » ٌَْح٣مَٞمَؽ إيِنِّ ىُمٛم٦ُم َِم  .شَّٓ إيَِمَف إَِّٓ َأٞم٦َم ؽُم

 /دهبء عْذٔب ؤٌّة ,ػ

امِحكِمَ » ُّ َوَأٞم٦َم َأْرضَمُؿ ايمرَّ ٛمَِل ايميُّ ًَّ  .شإينِّ ََم

 يف اٌـبئف/ دهبء اٌشعٌي زلّذ  ,ؽ

ايمٙمٜمؿ إيمٝمؽ أؾم٘مق ؤمػ ومقيت وومٙم٥م ضمٝمٙمتل وهقاين فمعم ايمٛم٣مس، ي٣م أرضمؿ ايمرامحكم، أٞم٦م 

رب اظمًتّمٔمٖمكم، وأٞم٦م ريب، إلم َمـ سم٘مٙمٛمل؟ إلم زمٔمٝمد يتجٜمٚمٛمل؟ أم إلم فمدو َمٙم٘متف أَمري؟ إن 

قر وصمٜمؽ ايمذي أذوم٦م مل ي٘مـ زمؽ فمقمَّ نمّم٤م همال أزم٣مرم ويم٘مـ فم٣مهمٝمتؽ هل أوؽمع رم، أفمقذ زمٛم

يمف ايمٓمٙمامت، وصٙمح فمٙمٝمف أَمر ايمدٞمٝم٣م وأطمرة َمـ أن سمٛمزل يب نمّمٌؽ أو يؾ فمقمَّ ؽمخْمؽ، يمؽ 

 ايمٔمتٌك ضمتك سمرى، وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زمؽ.
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 اٌجبة اخلبِظ هشش
 ًطبّب اٌنيب طٍَ اهلل هٍْو ًعٍُ
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طمروي٥م، واجلقاٞم٤م ايمدٞمٝمقي٥م جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ ايمقص٣مي٣م دم اجلقاٞم٤م إ سمرك يمٛم٣م ايمٛمٌل 

)اصمتامفمٝم٣مً وإٞم٣ًمٞمٝم٣مً وهم٘مري٣مً وأهي٣ًم...( واظمتِمٖمح هلذه ايمقص٣مي٣م سمٕمٛمٝمف دم َمًغمة ضمٝم٣مسمف وسمرؾمده 

  إلم ؿمريؼ اخلغم. 

 ِٓ ًطبّب اٌشعٌي 
َقى} وم٣مل سمٔم٣ملم: ـِ اهْلَ َّٓ َوضْمل ٌُيقضَمك*  َوََم٣م َيٛمْمُِؼ فَم  ؽمقرة ايمٛمجؿ.( 8و 7) {إِْن ُهَق إِ

 .أىمثروا َمـ ومقل ٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل /األًىل اٌٌطْخ( 1)

ٞمٔمؿ أىمثر َمـ ومقل ٓ ضمقل وٓ ومقه إٓ زم٣مهلل ىمل سمٔمٙمؿ أن ايمٗمقة َمٛمف ٓ َمٛمؽ وفمٛمدَم٣م : ايمممح

إٞمام »: وٓ سم٘مـ ىمٚمثؾ َم٣م وم٣مل وم٣مرون وم٣مل شومؾ: إَّن٣م ه٥ٌم اهلل وإن ؾم٣مء ؽمٙمٌٜم٣م» جتد أي ومقة همٝمؽ

إذن احلؼ ، ٖمٓمٜم٣م زمٔمٙمٚمؽ همخًػ زمف و زمداره إرضهمٗم٣مل اهلل يمف: اضم شأوسمٝمتٜم٣م فمعم فمٙمؿ فمٛمدي

 .ؽمٌح٣من هق سمٔم٣ملم يريد َمٛم٣م أن ٞم٘مقن ذاىمريـ دائاًم يمٗمقة اهلل سمٔم٣ملم

 .اسمؼ اظمح٣مرم سم٘مـ اسمٗمك ايمٛم٣مس /اٌٌطْخ اٌضبْٔخ( 2)

شمؿ اهمٔمؾ إجي٣مب  ،ٞمٔمؿ ىمؾ رء ضمرَمف اهلل ازمتٔمد فمٛمف يمتًٙم٤م فمـ ٞمٖمًؽ اظمٔم٣ميص أوًٓ : ايمممح

ٕن ايمْم٣مفم٥م شمقاهب٣م ؽمٝم٘مقن يمؽ أَم٣م اظمٔمِمٝم٥م همٚمـ اظمٚم٘مـ أن سم٘مقن  ِمٝم٥م أوًٓ<واؽمٙم٤م اظمٔم، دم ايمْم٣مفم٥م

 .وزمذيمؽ سم٘مـ أسمٗمك ايمٛم٣مس ،زمير يمٕمغمك هم٘مػ فمٛمٜم٣م أوًٓ، شمؿ اهمٔمؾ ايمْم٣مفم٥م شم٣مٞمٝم٣مً 

 .ُرهمٔم٦م إومالم وصمٖم٦م ايمِمحػ /اٌٌطْخ اٌضبٌضخ( 3)

رًا همال يٛمٗمض أَمر ٞمٔمؿ ٕن ىمؾ رء سمؿ سمرسمٝمٌف َمـ اهلل سمٔم٣ملم، هم١مذا وم٢م اهلل سمٔم٣ملم أَم: ايمممح

 .اهلل سمٔم٣ملم أضمد، همٗمد سمؿ سمرسمٝم٤م ىمؾ رء زمٟمَمر َمـ اهلل

 .َمـ ئمش َمٛم٘مؿ زمٔمدي همًغمى اطمتالهم٣ًم ىمثغماً  /اٌٌطْخ اٌشاثوخ( 4)

همٚمٛمذ زَمـ ىمٛم٣م ٞمرىم٤م اخلٝمؾ ، ٞمٔمؿ ٕٞمف ىمٙمام ارسمٗم٦م ايمدٞمٝم٣م زادت ايمُمٜمقات: ايمممح

ايمتْمقر دم ايمدٞمٝم٣م زادت  هم٘مٙمام زاد، يمٙمٚمقاصالت، أَم٣م أن همقصمدت ؽمٝم٣مرات وؿم٣مئرات يمٙمًٖمر

همٝمج٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ، ايمُمٜمقات، هم١من مل يًتْمع اإلٞم٣ًمن أن يتٚمًؽ زمديٛمف همًٝمٚمٝمؾ إلم ؾمٜمقات ٞمٖمًف

 .ٞمتٗمل اهلل وٞمٖمٔمؾ َم٣م يريده اهلل وٞمٌتٔمد فمام َّنك اهلل فمٛمف
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 .صؾِّ ايمِمالة يمقومتٜم٣م/ اٌٌطْخ اخلبِغخ( 5)

٣ميمذي طمٙمٗمؽ يًتدفمٝمؽ إلم هم، احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم يريد أن يديؿ صٙم٥م اإلٞم٣ًمن زمف: ايمممح

يمٗم٣مئف يمٝمخٖمػ فمٛمؽ َم٣م أمل زمؽ َمـ َمت٣مفم٤م و ئمْمٝمؽ ؿم٣موم٥م َمـ اإليامن، وافمٙمؿ أن يمؽ رزم٣مً يدفمقك 

 .يمٝمحتٖمل زمؽ، هم١من ؿمٙمٌؽ يمٙمٗم٣مئف همال سم٠مصمؾ يمٗم٣مئف< ٕٞمف ؽمٝمٚمدك زمْم٣موم٥م إيامٞمٝم٥م ىمٌغمة

 .أهمُمقا ايمًالم زمٝمٛم٘مؿ /اٌٌطْخ اٌغبدعخ( 6)

وؿمرأ فمٙمٝمف ؿم٣مرئ هم١من ٞمٖمًف حتدشمف: هؾ صم٣مء زممم   ٞمٔمؿ ٕن اإلٞم٣ًمن إذا ىم٣من صم٣ميم٣ًمً : ايمممح

ايمًالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف، هم١من هذا ديمٝمؾ أٞمف ومدم زمخغم ويمٝمس : هم١من وم٣مل! أم صم٣مء زمخغم؟

 .زممم  همتقصمد ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م زمكم ايمْمرهمكم

 .أضمدث يم٘مؾ ذٞم٤م سمقزم٥م /اٌٌطْخ اٌغبثوخ( 7)

زمٛمدم وسمقزم٥م ويم٘مـ ٓ سمدم فمعم هذا  هم١من همٔمٙم٦م ذٞم٣ٌمً جي٤م أن سمٙمحٗمف، أي ٓ سمٕمٖمؾ، ٞمٔمؿ: ايمممح

همٝمج٤م فمٙمٝمؽ أن سمتقب هئم٣ًم وسمٛمدم فمعم همٔمؾ ، ايمذٞم٤م< ٕن ايمراصمع فمـ سمقزمتف ىم٣مظمًتٜمزئ زمرزمف

 .هذا ايمذٞم٤م

 .إذا اؽمتٔمٛم٦م هم٣مؽمتٔمـ زم٣مهلل /اٌٌطْخ اٌضبِنخ( 8)

تَِٔمكم} ٞمٔمؿ ٕن ومقل اهلل سمٔم٣ملم:: ايمممح ًْ ٣مَك َٞم أي ضمٌٌٛمل ، حت٥مؽمقرة ايمٖم٣م( 9) {إِي٣َّمك ََٞمْٔمٌُُد و إِيَّ

 .وآؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مهلل دم ىمؾ رء ،دم فم٣ٌمدسمؽ واَمٛمحٛمل إذاومٜم٣م ضمتك أسمُمجع وسمٗمقى فم٣ٌمديت

 .أضمًـ جل٣مرك /اٌٌطْخ اٌزبعوخ( 9)

وٓ سمٛم٣مدي أضمدًا آطمر،  شسمٛم٣مدي صم٣مرك» ي٣م همالن ٞمٔمؿ ٕن أول َم٣م سمٗمقل فمٛمد ايمٖمزع:: ايمممح

ضمقايمؽ ؽمقاء اظمًٝمئ٥م أو ايم٣ًمرة، همج٣مرك هق اظمْمٙمع فمعم فمقراسمؽ، وهق اظمقاصمف يمؽ دم مجٝمع أ

همٝمج٤م فمٙمٝمؽ أن حتًـ صمقاره< ٕٞمؽ إذا أضمًٛم٦م صمقاره همٗمد وصم٤م فمٙمٝمف أن يًـ هق أطمر، 

 .وزمذيمؽ سم٘مقن ومد أطمذت إضم٣ًمٞم٣ًم َمـ ايمٛم٣مضمٝمتكم

 .اضمٖمظ اهلل يٖمٓمؽ /اٌٌطْخ اٌوبششح( 11)

تف همٝمف هم٘مٟمٞمؽ مل أي ٓ سمٔمتدي فمعم حم٣مرَمف< ٕٞمؽ إذا أَمرت أَمرًا أو َّنٝم٦م َّنٝم٣ًم همخ٣ميمٖم: ايمممح

 حتٖمظ فمٜمده َمٔمؽ.
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 اٌجبة اٌغبدط هشش
 ادلنـك اٌنجٌُ
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 اٌجبة اٌغبدط هشش
 اٌفظً األًي

 ُخظبئض ادلنـك اٌنجٌ

أفمْمٝم٦م همقاسمح ايم٘مٙمؿ »وم٣مل:  أن رؽمقل اهلل  "ريض اهلل فمٛمف"َمقؽمك إؾمٔمري  أزمقروى 

 )صححف إيم٣ٌمين(.ش وطمقامتف

 ُ/خظبئض ادلنـك اٌنجٌ
دم ضمدي٧م أم اظم٠مَمٛمكم  ٛم٣مً َمًتٔمٙم اً وقح وايمٌٝم٣من، وهق إَمر ايمذي جتده ـم٣مهرإيث٣مر ايمق -5

يند هدىمؿ، أو ىمندىمؿ،  َم٣م ىم٣من رؽمقل اهلل »أَّن٣م وم٣ميم٦م:  -اهلل فمٛمٜم٣م ريض -فم٣مئُم٥م

 ش.ويم٘مٛمف يت٘مٙمؿ زم٘مالم زمكم

َم٣م رواه هٛمد زمـ أيب ه٣ميم٥م أٞمف وم٣مل:  ايم٘مالم فمٛمد احل٣مصم٥م، ومم٣م ورد دم وصػ َمٛمْمٗمف  -6

ٓ يت٘مٙمؿ دم نمغم ضم٣مصم٥م، أي َمـ نمغم ضورة ديٛمٝم٥م أو دٞمٝمقي٥م، وهق أَمر  اهلل  ىم٣من رؽمقل

َمٖمٜمقم دم إؿم٣مر ومّمٝم٥م ايمتحرز وايمتقطمل َمـ ايم٘مالم زمال هم٣مئدة ضمًٝم٥م أو َمٔمٛمقي٥م، واظمٖمٜمقم هق 

 .{وايمذيـ هؿ فمـ ايمٙمٕمق َمٔمروقن}ايمتْمٌٝمؼ ايمٔمٚمقم يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: 

 سمٔم٣ملم، وومد ٞمص ايمٔمٙمامء دم َمٔمرض زمٝم٣من إضم٣مؿم٥م ايم٘مالم اهمتت٣مضًم٣م واطمتت٣مًَم٣م زمذىمر اهلل -7

دم ايم٘مالم أٞمف ىم٣من يٖمتتح ايم٘مالم وخيتٚمف أو خيتتٚمف زمذىمر اهلل سمٔم٣ملم، واظمٔمٛمك أن  طمِم٣مئِمف 

ىم٣من حمٖمقهًم٣م زمذىمر اهلل، وَمًتٔم٣مًٞم٣م زم٣مهلل، ويًتٖم٣مد َمـ هذه ايمًٚم٥م سمٔمٙمٝمؿ إَم٥م اؽمتٝمٔم٣مب  ىمالَمف 

 .ووم٣مًٓ  ايمػمىم٥م ضم٣مًٓ ايمزَم٣من زمذىمر ايمقومتكم ازمتداًء واٞمتٜم٣مًء يمتحٗمٝمؼ 

 ايمت٘مٙمؿ زمجقاَمع ايم٘مٙمؿ، وهذه ؽمٚم٥م َمـ َمتقاسمر َم٣م اؽمتٗمر فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ وصًٖم٣م ظمٛمْمٗمف -8

،  وهل سمٔمٛمل اٞمْمالومف همٝمف واضمت٘م٣مَمف إلم ايمٗمرآن دم ىمالَمف، وهق َمـ هذه ايمٛم٣مضمٝم٥م أفمعم ٞمٚمقذج

خمٌقء حت٦م يم٣ًمٞمف،  ذاب ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم صمٛم٣مٞمف وجتعم فمعم يم٣ًمٞمف. وَٕمر َم٣م وم٣ميمقا ومدياًم: اظمرء

 هم١مذا سم٘مٙمؿ ـمٜمر، ودم هذا ايمًٝم٣مق يٚم٘مـ أن يٗمػ اظمرء ؿمقياًل أَم٣مم ايمٛمِمقص ايمٔمقارم ايمت٣ميمٝم٥م:
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 )اظمًتدرك يمٙمح٣مىمؿ(.ش اظمحت٘مر َمٙمٔمقن»

 )َمًٛمد أمحد(.ش ايمٛمدم سمقزم٥م»

 )ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل(.ش ايمِمقم صمٛم٥م»

 )صحٝمح َمًٙمؿ(.ش اظمًتُم٣مر َم٠ممتـ»

 )سم٣مريخ ازمـ فم٣ًمىمر(.ش ايمِمػم رو٣م»

ذه ايمٛمِمقص ديمٝمؾ واوح فمعم هذه ايمًٚم٥م، وديمٝمؾ واوح فمعم َم٣م يٛمدرج حتتٜم٣م َمـ همٖمل ه

صمقاَمع و فمٙمؿ واهمر، ٓ همّمقل همٝمف وٓ سمٗمِمغم، زمحٝم٧م ٓ يٚم٘مـ اؽمتُمٔم٣مر ٞمٗمِم٣من أو زي٣مدة همٝمف.

 ٞمِمقص َم٘متٛمزة زم٣محل٘مٚم٥م، سمرَمل ٞمحق ايمٖمِمؾ زمكم احلؼ  ايم٘مٙمؿ اظمقصقف هب٣م ضمديثف

 تٛم٣مؽمًٗم٣م.همِماًل، َم  ايم٣ٌمؿمؾ، وَمـ شمؿ ىم٣من ىمالَمفو

أٞمف ىم٣من ضمريًِم٣م فمعم   ومم٣م اسمًؿ زمف ضمديثف ، اؽمتثامر ايمٙم٣ًمن ونمغم ايمٙم٣ًمن دم َمٛمْمٗمف -9

اؽمتثامر ايمٙمٕم٥م، أي إيمٖم٣مظ زمجقار أفمّم٣مء صمًٚمف ايممميػ دم فمٚمٙمٝم٥م ايمتقاصؾ َمع أطمريـ، دم 

ًٓ وهمٔماًل، ودم هذا ايمًٝم٣مق يرص د ذاح زمر زم٣ميمغ ـم٣مهر َمـ وصٖمف زمٟمٞمف مل ي٘مـ صم٣مهمٝم٣ًم وٓ نمٙمٝمًٓم٣م ومق

 اظمروي٣مت ضمقل صٖم٥م ىمالَمف َم٣م يقم:

٥م ايمت٘مػم ٛمَّ ٓمِ أٞمف إذا أؾم٣مر إلم أضمد أؾم٣مر إيمٝمف زمٝمده، أو زم٘مٖمف ىمٙمٜم٣م، همراًرا َمـ اضمتامل َمَ  -أ

 وايمتجػم.

 وأٞمف إذا سمٔمج٤م ومٙم٤م ىمٖمف َمـ اهلٝمئ٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م ضم٣مل ايمتٔمج٤م. -ب 

 همٝمٜم٣م.وأٞمف يِمؾ إؾم٣مرسمف زم٘مالَمف دم اظمًٟميم٥م ايمتل يًتٔمٚمؾ اإلؾم٣مرة  -ج 

ًٓ فمام يٗمتّمٝمف ايمٕمّم٤م، أو أـمٜمره ايمتامؽًم٣م يمٖمٜمؿ  -د وأٞمف إذا نمّم٤م أفمرض وأؾم٣مح إَم٣م فمدو

 أطمريـ.

 وأٞمف إذا همرح نمض ؿمرهمف، سمقاؤًم٣م، وـمٜمرت ايمقو٣مءة فمعم وصمٜمف. -هـ
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 هشش اٌجبة اٌغبدط
 اٌفظً اٌضبِٔ

 اٌششّف اٌمغُ اٌنجٌُ

اؽمتٔمٚمٙمف ايم٘مثغم َمـ ايمٔمرب  ..يتفصمد إومرارو زمف يمتقىمٝمد اظمٔمٛمك وإشم٣ٌمسمف ايمٗمًؿ أؽمٙمقب يٟميت

دم أضم٣مديثف  وىمذيمؽ اؽمتٔمٚمٙمف ايمٛمٌل  ،ومٌؾ ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، شمؿ اؽمتٔمٚمٙمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

هق ايمٗمْمع وايمٗمقل  وايمٗمًؿ أصالً  ،ٕٞمف ومًؿ زم٣مؽمٚمف أو صٖم٥م َمـ صٖم٣مسمف <سمٔم٣ملم يمتٔمٓمٝمؿ اؽمؿ اهلل

وزمذيمؽ ي٘مقن ايمٗمًؿ ودم احلدي٧م )يٚمٝمٛمؽ فمعم َم٣م يِمدومؽ زمف ص٣مضمٌؽ(  ،ايمٖمِمؾ وهق ايمٝمٚمكم

يمٙمتٟمىمٝمد واإلومٛم٣مع  وومد اؽمتخدَمف ايمٛمٌل  ،يمٙمٛمٖمس زم٣مَٓمتٛم٣مع فمـ ايمًمء أو اإلومدام فمٙمٝمف رزمْم٣مً 

دم احلدي٧م ايمذي  َمـ هٛم٣م وم٣مل  ،واوم٣مَم٥م احلج٥م وايمديمٝمؾ فمعم اظمٗمًؿ فمٙمٝمف دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من

ؿ وٓ زمٟمَمٜم٣مسم٘مؿ ٓ حتٙمٖمقا زمآزم٣مئ٘م»: ->768-د دم ؽمٛمٛمف زم٣مب ىمراه٥م احلٙمػ زم٣مٔزم٣مء زمق داوأرواه 

ػ زم٣مَٕم٣مٞم٥م دم احلدي٧م وىمذيمؽ َّنك فمـ احلٙم شوٓ زم٣مٕٞمداد وٓ حتٙمٖمقا إٓ زم٣مهلل وأٞمتؿ ص٣مدومقن

َمـ »:-7697-د دم ؽمٛمٛمف ىمت٣مب اإلَم٣مم زم٣مب ىمراهٝم٥م احلٙمػ زم٣مَٕم٣مٞم٥م رومؿ زمق داوأايمذي رواه 

فمٛمدَم٣م ؽمٚمع فمٚمر زمـ اخلْم٣مب يٙمػ زمٟمزمٝمف دم   فوىمذيمؽ ومقيم شضمٙمػ زم٣مَٕم٣مٞم٥م همٙمٝمس َمٛم٣م

 4;6: - ٣مب ٓ حتٙمٖمقا زمآزم٣مئ٘مؿ رومؿحلدي٧م ايمذي رواه ايمٌخ٣مري دم ىمت٣مب إيامن وايمٛمذور وزما

 ،همٙمٝمحٙمػ زم٣مهلل أو يِمٚم٦م إن اهلل يٛمٜم٣مىمؿ أن حتٙمٖمقا زمآزم٣مئ٘مؿ همٚمـ ىم٣من ضم٣ميمٖم٣مً »:  -5;6: -

 فمـ ذيمؽ ودفم٣مه إلم سمرك هذا ايمٗمًؿ وايمتقزم٥م فمٛمف زمٗمقيمفيمؽ َمـ أومًؿ زم٣ميمالت وايمٔمزة َّن٣مه وىمذ

٣مهلل سمٔم٣ملم أو صٖم٥م َمـ زم إٓىم٣من ٓ يٗمًؿ  ،ومدوة دم ومًٚمف ىمٖم٣مرة يمٗمًٚمف وىم٣من . (اهلل ٓإٓ ايمف )

دطمؾ اجلٛم٥م وأزمٝمف »أو  شأهمٙمح وأزمٝمف إن صدق» :ٕفمرايب ٗمؾ فمٛمف أٞمف أومًؿ َمرة وم٣مئالً ٞمصٖم٣مسمف وإن 

ٙمٖم٦م صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم تواطم ،وومد سمٔمددت صٝمغ ايمٗمًؿ فمٛمده صعم اهلل فمٙمٌف وؽمٙمؿ شإن صدق

زمٖمٔمؾ ايمٗمًؿ إٓ دم احلدي٧م ايمذي رواه َمًٙمؿ دم صحٝمحف  ومل يٌمح ايمٛمٌل  ،ايمتل أومًؿ هب٣م

َم٣م ٞمٗمص  :هم٣مضمٖمٓمقه شمالشم٥م أومًؿ فمٙمٝمٜمـ وأضمدشم٘مؿ ضمديث٣مً »->>69-ىمت٣مب ايمػم وايمِمٙم٥م رومؿ

وٓ همتح فمٌد زم٣مب َمًٟميم٥م  َم٣مل َمـ صدوم٥م وَم٣م ـمٙمؿ فمٌد َمٓمٙمٚم٥م همِمػم فمٙمٝمٜم٣م إٓ زاده اهلل هب٣م فمزاً 
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ن صٝمٕم٥م أَمع  شاهلل سمٔم٣ملم»ذف اظمٗمًؿ زمف همٔمؾ ايمٗمًؿ وضم همذىمر  شإٓ همتح اهلل فمٙمٝمف زم٣مب همٗمر

شمؿ يٟميت اظمٗمًؿ فمٙمٝمف وهق َم٣م  ،زم٣ميم٣ٌمء إلم اظمٗمًؿ زمف َمتٔمدي٣مً  شأومًؿ أو أضمٙمػ»ايمٗمًؿ إصٙمٝم٥م 

وأومًٚمقا زم٣مهلل صمٜمد أيامَّنؿ ٓ ئٌم٧م » ش>7»وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ايمٛمحؾ  .ٞمًٚمٝمف صمقاب ايمٗمًؿ

دم  واؽمتٔمٚمؾ  .ٗمًؿ وي٘متٖمل زم٣ميم٣ٌمء أو ايمقاو أو ايمت٣مءشمؿ ص٣مر يذف همٔمؾ ايم شاهلل َمـ يٚمقت

 :َمتٔمددة أوم٣ًمَمف صٝمٕم٣مً 

وهمٝمٜم٣م إومراره زم٣ميمرزمقزمٝم٥م هلل سمٔم٣ملم وأن إٞمٖمس زمٝمده وهق طم٣ميمٗمٜم٣م  (وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده) -5

 .وهق ايمذي يٝمٝمٜم٣م ويٚمٝمتٜم٣م وهذا ايمتٟمىمٝمد سمْمٜمغم ٕٞمٖمس ايم٣ًمَمٔمكم َمـ ايمممك

هم١مٞمف ٓ يٚمٙمؽ َمـ  ٝمٕم٥م إؾم٣مرة إلم أن ايمٛمٌل وإن ىم٣من يتٝمامً ودم هذه ايمِم (وايمذي ٞمٖمز زمٝمده) -6

 .ضمتك ٞمٖمًف ودم ذيمؽ سمًٙمٝمؿ َمْمٙمؼ إلرادة اهلل سمٔم٣ملم وافمؼماف زمٔمٌقديتف وزمممئمتف أَمره ؾمٝمئ٣مً 

دم َمقاومع فمدة يمٌٝم٣من وآيم٥م ايمدٞمٝم٣م وؽمٔم٥م أطمرة وفمعم ضمٗمقق  وومد أومًؿ هب٣م  (واهلل) -7

َمـ ٓ يٟمَمـ  :رؽمقل اهلل؟ وم٣مل َمـ ي٣م :ومٙمٛم٣م ىمرره٣م شمالشم٣مً واهلل ٓ ي٠مَمـ » اجل٣مر وفمٓمؿ ؾمٜم٣مدة ايمزور 

ود دم ؽمٛمٛمف ىمت٣مب ايمٖمتـ وايمؼمَمذي دم ؽمٛمٛمف ىمت٣مب ايمٖمتـ رومؿ رواه أزمق داش زمقائٗمف صم٣مره 

/6649/. 

اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م ايمٛمٌل  :فمعم سمٗمدير ٓ أهمٔمؾ ىمذا وضمتك )َمٗمٙم٤م ايمٗمٙمقب( ()ٓ وَمٗمٙم٤م ايمٗمٙمقب -8

  ُّـ ٔمداوة يمٙمٚمًٙمٚمكم همتتحقل ومٙمقهبؿ زمكم يمٝمٙم٥م ووح٣مه٣م ايم ظم٣م ىم٣من يراه َمـ إؽمالم َمـ ىم٣من ي٘م

 .إلم دفم٣مة وجم٣مهديـ

 .(َم٠مَمٛمكم وَمممىمكم)ظم٘م٣مٞم٥م هذا ايمٌٝم٦م دم ٞمٖمقس ايمٔمرب  سمٔمٓمٝمامً  (ورب ايم٘مٔم٥ٌم) -9

 .َمـ يْمٔمـ زم١مَم٣مرة أؽم٣مَم٥م زمـ زيد ضم٤م رؽمقل اهلل ضمكم ؽمٚمع  (يؿ اهللاو) -:

 .وذيمؽ يمٛمٖمل ايمممك (يمف نمغمهإوايمذي ٓ ) -;

 .يمف آ هق( وذيمؽ إلفمالن وضمداٞمٝم٥م اهلل سمٔم٣ملم ايمذي ٓ يٗمًؿ إٓ زمفإذي ٓ واهلل ايم) ->

 .(وايمذي ٞمٖمس أيب ايمٗم٣مؽمؿ زمٝمده) -=

وومًؿ َمّمٚمر وهق  ،ٞمقفم٣من ومًؿ ـم٣مهر وهق ومًؿ ذىمر زمف اظمٗمًؿ زمف وايمٗمًؿ دم ضمديثف 

ىمؿ وأَمقايم٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ ضمرَم٥م ءَ إن دَم٣م»  زمؾ صم٣مء حمذوهم٣مً  ،ىمؾ ومًؿ مل يٌمح زم٣مظمٗمًؿ همٝمف



 333 

....( وَم٣م .واهلل إن دَم٣مءىمؿ)وسمٗمدير ايم٘مالم .......ش .يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا

 إلم:يٚم٘مـ أن يِمٛمػ  أومًؿ فمٙمٝمف ايمٛمٌل 

 .َم٣م يتٔمٙمؼ زمٟمَمقر آفمتٗم٣مد -

 .َم٣م يتٔمٙمؼ زمٟمَمقر ايمٔم٣ٌمدة -

 .ايمٗمًؿ فمعم َم٣م ؽمٝمحدث َمـ همتـ وَمالضمؿ دم اظمًتٗمٌؾ -

 .ايمٗمًؿ فمعم أضمقال يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م -

 بِٔ اٌمغُ يف ؽذّش ادلظـفَ ِو

 َمـ اظمٔم٣مين ايمتل أفمْم٣مه٣م ايمٗمًؿ نمغم ايمتقىمٝمد دم أضم٣مديثف 

صحٝمح  (يؿ اهلل يمق أن هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد هوم٦م يمٗمْمٔم٦م يده٣ما و)ايمتحذير وايمؼمهٝم٤م 

 .ايمٌخ٣مري احلدود زم٣مب إوم٣مَم٥م احلدود

ايمٛم٣مس ضمكم ضمرم ايمذه٤م فمعم ايمرصم٣مل همرَمك زمخ٣ممتف ورَمك  ايمتحريؿ واإلزم٣مضم٥م ىمام همٔمؾ 

 ./=645رواه َمًٙمؿ دم صحٝمحف رومؿ / (واهلل ٓ أيمًٌف أزمداً ) :زمخقاسمٝمٚمٜمؿ زمٔمد أن وم٣مل

شمؿ أنمزو  ،وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده يمقددت أن أنمزو دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٟمومتؾ)احلض وايمؼمنمٝم٤م 

 ./8=5رواه َمًٙمؿ دم صحٝمحف /  (شمؿ أنمزو همٟمومتؾ ،همٟمومتؾ

٣م سم٘مقٞمقن فمٛمدي يمِم٣مهمحت٘مؿ وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمق سمدوَمقن فمعم َم)ايمتقؽمع واإلزم٣مضم٥م 

 ./94;6رواه َمًٙمؿ رومؿ / (اظمالئ٘م٥م فمعم همرؾم٘مؿ

 إٓ ؽمٙمؽ همج٣مً  همج٣مً  وايمذي ٞمٖمز زمٝمده َم٣م يمٗمٝمؽ ايمُمٝمْم٣من ؽم٣ميم٘م٣مً )اإلؾم٣مرة فمعم همّمؾ اظمخ٣مؿم٥ٌم 

 ./7569واظمخ٣مؿم٤م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ايمٌخ٣مري رومؿ /  (نمغم همجؽ

 :زمالغ يتٚمثؾ دم ويمٙمٗمًؿ دم ضمدي٧م ايمرؽمقل 

 .إشم٣ٌمسمفسمقىمٝمد إَمر و -5

 .ايمدٓيم٥م فمعم صمدي٥م ايمٗمقل -6

 .اإلجي٣مز -7
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 .ايمتٛمٌٝمف ويمٖم٦م ايمٛمٓمر -8

 .سمٛمقيع أؽم٣ميمٝم٤م اخلْم٣مب -9

 .سمٗمديؿ ايمديمٝمؾ فمعم ذىمر ايمدفمقة -:

 .إشم٣مرة ايمُمؽ دم ايمٖم٘مرة اظمخ٣ميمٖم٥م -;

 .إؤم٣مف ايمٖم٘مرة اظمخ٣ميمٖم٥م -;

 .زمٝم٣من أمهٝم٥م اظمٗمًؿ فمٙمٝمف ->

 .زمٝم٣من َم٘م٣مٞم٥م اظمٗمًؿ زمف -=
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 هشش ثنباٌجبة اٌغ
 اٌشوش يف طذس امع َ
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً األًي

 امع َ ًاٌشوش ًاٌوظجْخ اٌمجٍْخ

وٞمٗمٙم٦م  ،سح ايمدي٣مٞم٥م ايمقشمٛمٝم٥م ومقو٦م ايمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل صم٣مء هب٣م ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد 

ووصمٜم٦م مهٜم٣م إلم حم٣مرزم٥م ايمٛمزفم٣مت ايمٔمِمٌٝم٥م  ،ايمٔمرب َمـ ؿمقر ٞمٓم٣مم ايمٗمٌٙمٝم٥م إلم ٞمٓم٣مم ايمدويم٥م

ايمٗمٌٙمٝم٥م وَم٣م حتٚمٙمف َمـ أضمٗم٣مد ووٕم٣مئـ وٞمزفم٣مت صم٣مهٙمٝم٥م فمعم رأؽمٜم٣م محٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م  وايمروح

وإزمْم٣مل دَم٣مء اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٗم٣مئؿ فمعم َمٌدأ ايمت٘م٣ميؾ زم٣ميمدم ايمذي يٗمر ايمتٖم٣موت دم سمٗمدير دي٣مت ايمٗمتعم 

 .ظمٛمزيم٥م اظمٗمتقل ضمٝم٧م صمٔمؾ اإلؽمالم ايمدي٥م واضمدة ٓ همرق زمكم ذيػ وووٝمع سمٌٔم٣مً 

َمـ ؽم٣مدة ايمٗم٣ٌمئؾ وأذاهمٜم٣م َمقومػ آصْمٛم٣مع وايمتآيمػ فمعم ايمرنمؿ ومد وومػ  ىمام أن ايمٛمٌل 

فمٙمٝمٜمؿ ضمٝم٧م ىم٣من ي٠مشمرهؿ  ه ايمٔمٗمٝمدة اإلؽمالَمٝم٥م اجلديدة طمْمرَمـ ىمقَّنؿ ومد وصمدوا أن هذ

 همٗمد صم٣مء دم صحٝمح ايمٌخ٣مري أن فمٙمٝم٣مً  ،َمـ ايمٕمٛم٣مئؿ وايمٖملء زم٣ميمٔمْم٣مء واهل٣ٌمت ويٗمًؿ هلؿ ٞمِمٝم٣ٌمً 

زمس ايمتٚمٝمٚمل ٣مإومرع زمـ ضم)٥م َمـ أذاف ايمٗم٣ٌمئؾ ٥م همٗمًٚمٜم٣م زمكم أرزمٔمٝمٌزمذه لم ايمٛمٌل زمٔم٧م إ

 همٙمام أٞم٘مر إٞمِم٣مر (.ايمٔم٣مَمري وفمٝمٝمٛم٥م زمـ زمدر ايمٖمزاري وزيد اخلغم ايمْم٣مئل وفمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالشم٥م

 ومريش صٛمٝمٔم٥م ىم٣من صمقازمف إٞمف إٞمام يتآيمٖمٜمؿ.و

فمعم  وومد فمدل اإلؽمالم َمٝمزان ايمتٖم٣موؾ ايمٗمٌقم زمكم ايمٛم٣مس همجٔمٙمف يٗمقم فمعم ايمتٗمقى ٓ

فمعم اظمٖم٣مطمر ايمٗمٌٙمٝم٥م  وَمدارايمتٖم٣موؾ زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ فمعم إؽمس اإلؽمالَمٝم٥م ٓاحل٤ًم وايمٛم٤ًم 

حمقؿم٥م زمحًـ اإليامن وومقة ايمٔمٗمٝمدة همخٝم٣مر ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م  وصمٔمؾ َمراسم٤م ايمممف ايمٗمٌٙمٝم٥م

وه٘مذا هم١من ايمديـ وايمٔمروزم٥م ايمتل ومقي٦م زمٗمقة ايمديـ مل سمٙمٕمٜم٣م  ،طمٝم٣مرهؿ دم اإلؽمالم إذا همٗمٜمقا

مل سمٛمس ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م دم ـمؾ اإلؽمالم أضمٗم٣مد و ،ؾمقىمتٜم٣م ٦مٖمٔموايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م وإٞمام أ

إَخ٣مد صمذور ٞمِم٣مر وإو زمتقضمٝمد اظمٜم٣مصمريـ إيذاٞم٣مً  وومد ىم٣من جملء ايمرؽمقل  ،اجل٣مهٙمٝم٥م

مل ي٘مد ايمرؽمقل ض ازمـ ؽمٙمقل ومقَمف فمعم اظمٜم٣مصمريـ وإضمٗم٣مد اجل٣مهٙمٝم٥م زمٝمٛمٜمؿ فمعم ايمرنمؿ َمـ حتري
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 ٘مٚمٛمٜم٣م وؽمٖمرت فمـ وصمٜمٜم٣م همٗمد وومع ايمٛمزاع زمكم يٙمٗمك وصمف رزمف ضمتك زمرزت ايمٔمِمٌٝم٥م َمـ َم

 .هم٥م دم ايمًٗمٝمٖم٥م ؽمٗمٝمٖم٥م زمٛمل ؽم٣مفمدةإٞمِم٣مر دم أَمر اخلالو اظمٜم٣مصمريـ

ىمام أن اإلؽمالم أدرك طمْمر ايمُمٔمراء ايمذيـ ىم٣مٞمقا يًتقضمقن ؾمٔمرهؿ َمـ أنمراض وهمٛمقن 

قومػ ايمٛمزفم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م فمعم ايمدويم٥م ايمٛم٣مؾمئ٥م همقومػ َمـ ايمُمٔمر ايمٗمٌقم اظمثغم يمٙمّمٕم٣مئـ وايمٔمِمٌٝم٣مت َم

 .اظمٛم٣مهّم٥م

ر اظمممىمكم فمٛمت٣م ؾمديدا همذم ايمُمٔمراء نمغم اظمداهمٔمكم فمـ ومد يمٗمل َمـ هج وىم٣من ايمرؽمقل 

ذاك َمـ  َمًتقضمٝم٣مً  (َمـ أن يٚمتٙمئ ؾمٔمراً  فطمغم يم ٕن يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ومٝمح٣مً )ايمٔمٗمٝمدة همٗم٣مل 

زمح٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م يمٙمرد  ومد اؽمتٔم٣من ايمرؽمقل و (4444ٔمٜمؿ ايمٕم٣موون وايمُمٔمراء يتٌّ )ومقيمف سمٔم٣ملم 

عم هج٣مء اظمممىمكم ىمام أن ؾمٔمراء إٞمِم٣مر ىم٣مٞمقا يٖم٣مطمرون ؾمٔمراء ومريش زمٛمٌمة ايمديـ فم

 .اجلديد

وه٘مذا سمّم٣مءل ؾمٟمن ايمُمٔمر ايمٗمٌقم اظمتِمؾ زم٣ميمٔمِمٌٝم٣مت وومؾ ايمٛمٓمؿ دم إنمراض اظمًتقضم٣مة 

دم ؾمٔمر زمٔمض  ٥مايمٗمٌٙمٝم٥م َمٌثقشمَمـ ايمٔمدوات ايمٗمٌٙمٝم٥م ىم٣مهلج٣مء وايمٖمخر ايمٗمٌٙمٝمكم وزمٗمٝم٦م ايمٛمزفم٥م 

وزمٗمل همـ ايمٛمٗم٣مئض ايمذي ؾمٜمد ايمٔمٌم اجل٣مهقم  ،ايمٔم٣ٌمس زمـ َمرداسو زمـ شم٣مزم٦مايمُمٔمراء ىمح٣ًمن 

دم ايمٔمٌم اإلؽمالَمل فمعم ايمرنمؿ َمـ طمّمقفمف ظم٠مشمرات ايمديـ اجلديد وإهم٘م٣مر  َمقيمده وم٣مئامً 

 .ايمًٝم٣مؽمٝم٥م
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً اٌضبِٔ

 يف ىزا اٌوظش ؽبٌخ اٌشوش
 ْخٌّاوت اٌذهٌح امع ِ اٌشوش

 ذ اٌنّجٌحؽشوخ اٌشوش يف هي

 /وضشح دًاهِ اٌشوش يف هظش اٌشعٌي  ,ؤ

واوْمر إلم اهلجرة َمـ َم٘م٥م إلم اظمديٛم٥م ٞمُم٦ٌم زمكم ايمٌٙمدسمكم  ظم٣م أطمرصم٦م ومريش رؽمقل اهلل 

مل سم٘مـ َم٘م٥م سمٔمرف دم اجل٣مهٙمٝم٥م و .اؾمتٌ٘م٦م همٝمٜم٣م ايمًٝمقف وإيمًٛم٥م ضمرب ضم٣مَمٝم٥م ايمقؿمٝمس

ب ظمٔم٦م أؽمامء ؾمٔمراء همٙمام ٞمُم٦ٌم احلر .زم٣ميمُمٔمر إٓ زمٔمض َمٗمْمقفم٣مت يمُمٔمراء َمٕمٚمقريـ

وضار زمـ  ،وفمٌد اهلل زمـ ايمززمٔمرى ،وأيب ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرث ،لىمٟميب فمزة اجلٚمح :ىمثغميـ

 أطمذ ؾمٔمراء ومريش يًددون ؽمٜم٣مم ؾمٔمرهؿ يمٙمرؽمقل و .وهٌغمة زمـ أيب وه٤م ،اخلْم٣مب

هم٣مٞمػمى هلؿ  ،همٔمز ذيمؽ فمٙمٝمف وؿمٙم٤م َمـ أٞمِم٣مره ايمرد فمٙمٝمٜمؿ ،هبج٣مئف وايمِمد فمـ ؽمٌٝمؾ اهلل

 .واضمتدم اهلج٣مء زمكم ايمٖمريٗمكم ،وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م ،وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ،٦مضم٣ًمن زمـ شم٣مزم

وومد زمٙمغ زمف ايمًقء أٞمف  ،وفمعم رأؽمٜمؿ ىمٔم٤م زمـ إذف ،يُم٣مرك ؾمٔمراَء ومريش ؾمٔمراُء ايمٝمٜمقدو

 .همٗمتٙمف إٞمِم٣مر ،وٞم٣ًمء اظمًٙمٚمكم ىم٣من يُم٤ٌم زمٛم٣ًمء ايمرؽمقل 

ريش زم٣مىمكم ومتاله٣م وحمروكم وىم٣من ؾمٔمراء ايمٔمرب َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل مل سمًٙمؿ زمٔمد يٗمٖمقن َمع وم

وومدَم٦م  ،زمٖمتح َم٘م٥م ودطمقهل٣م دم اإلؽمالم أدجم٦م اجلزيرة ىمٙمٜم٣م همٝمفو .هل٣م فمعم َمٗم٣موَم٥م ايمرؽمقل 

وحم٣مويم٥م ايمت٘مٖمغم فمام اومؼمهمقه  وهرع ايمُمٔمراء يمالفمتذار إلم ايمرؽمقل  ،ايمقهمقد َمٔمٙمٛم٥م إؽمالَمٜم٣م

 :وَمـ ذيمؽ ومقل فمٌد اهلل زمـ ايمززمٔمرى .دم صم٣مهٙمٝمتٜمؿ

ـــــ ـــــقَل اظمٙمٝم ــــ٣م رؽم ـــــ٣ميني  ِؽ إنَّ يمً

 

ــــقرُ   ــــ٣م زم ــــ٦ُم إذ أٞم ــــ٣م همتٗم ــــٌؼ َم  راسم

ــــ  ـــٛمـ ايمٕمٝم ـــٝمْم٣مَن دم ؽم ـــ٣مري ايمُم  إذ أصم

 

ــــقرُ   ــــُف َمثٌ ــــ٣مَل َمٝمَٙم ـــــ َم ــــِل وَم  ـ
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ــــ ـــام وُمٙم ـــ٠ماُد زم ــــُع وايمٖم ــــُد ايمًٚم  يُمٜم

 

 ل ايمُمــٜمٝمُد وهــل اخلٌــغمُ ــــ٦َم وٞمٖمًــ 

 إنَّ َمـــ٣م صمئتٛمــــ٣م زمــــِف ضمـــؼُّ صــــدٍق  

 

 َمٛمــــغمُ  ءٌ لـؽمــــ٣مؿمٌِع وٞمــــقُرُه َمّمــــ 

وظم٣م  .ويٛمٓمٚمقن اظمراشمل دم ومتعم اظمًٙمٚمكم ،ء يٚمتدضمقن رؽمقل اهلل وىم٣من ىمثغم َمـ ايمُمٔمرا 

وَمـ ذيمؽ  ،إلم ايمرهمٝمؼ إفمعم زم٘م٣مه ايمُمٔمراء زم٘م٣مء ضم٣مرًا ورشمقه وسمٖمجٔمقا فمٙمٝمف اٞمتٗمؾ ايمرؽمقل 

 :ومقل أيب ؽمٖمٝم٣من أيّم٣مً 

ــــ٦ْم  ــــٝمٌتٛم٣م وصمٙمَّ ــــ٦م َمِم ــــد فمُٓمٚم  يمٗم

 

 فمُمـــٝم٥َم ومٝمـــَؾ ومـــد وُمـــٌَِض ايمرؽمـــقُل  

ــــــل    ــــــؽ ٞمٌ ــــــق ايمُم ــــــ٣مَن جيٙم  ىم

 

ـــام  ـــ٣م زم ـــقُل فمٛم ـــ٣م يٗم ـــِف وَم ـــقضمك إيمٝم   ي

ٞمُمط ايمُمٔمر وه٘مذا  ىمؾ هذا يقوح أن ايمُمٔمر دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة ىم٣من جيري فمعم ىمؾ يم٣ًمنو 

ؽمٙمؽ ٣من ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م ىمام ىم٣من هق فمٙمٝمف دم فمٌم َم٣م ومٌؾ اإلؽمالم إٓ أٞمف دم هذه ايمٖمؼمة إزمَّ 

ن ايم٘مريؿ آيمٗمروإن ىم٣من ا ،يم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراءجلٜم٣مد فمٛمد االم إؽمٌٝمؾ اخلغم واظمح٥ٌم وايمدفمقة 

 .واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ومد سف فمٝمقن وآذان ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس فمـ ؽمامع ايمُمٔمر

وؾمد فمعم فمّمد ايمُمٔمراء وأطمذ زمٟميدَيؿ وصحٌٜمؿ دم  ايمُمٔمر اخلغّم   وومد ؾمجع ايمٛمٌل

 ّب ٗمدير واضمؼمام ورفم٣مي٥م إذا هق َم٣م ذىمؾ سم أؾمٔم٣مرهؿ ضِمالً وسمرضم٣مًٓ وٞم٣مل ايمُمٔمراء َمـ ايمٛمٌل 

 .واظمًٙمٚمكم فمـ ضمٝم٣مض اإلؽمالم

وىمذيمؽ راهمؼ ايمُمٔمر اظمٔم٣مرك ايم٘مػمى ايمٖم٘مري٥م وايمديٛمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ؽمقاء َم٣م وم٣ميمف ايمُمٔمراء 

زمٝمد أن ايمُمٔمر ايمذي وم٣ميمف ؾمٔمراء  ،ن هلؿقـ ضمٝم٣مض ايمديـ أو ايمُمٔمراء اظمٛم٣مومّماظمداهمٔمقن فم

 .اإلؽمالم فمٗمٝمدًة وطمٙمٗم٣مً وومٝماًم ىم٣من يتخذ َمـ ايمْمٜمر وايمٖمّمٝمٙم٥م وَمثؾ اخلغم ؾمٔم٣مره

٣ميم٥م دم ايمدهم٣مع فمـ ايمديـ همٗمد اختذه أضمد إؽمٙمح٥م ايمٖمٔم ايم٘مٌغم دم ضمٝم٣مة ايمٛمٌل  ويمٙمُمٔمر دوره

سمٟمشمغمه دم ايمٛم٣مس َمـ طمالل دفمقسمف  ل صعم اهلل فمٙمٝمف ايمُمٔمر وأؾم٣مر إلموومد اَمتدح ايمٛمٌ .اجلديد

هم٣ميمٌٝم٣من »إذا ىم٣من ومقًٓ ص٣مدوم٣ًم َمْم٣مزمٗم٣ًم يمٙمحؼ ٞم٣مهمٔم٣ًم يٚمٛمع َمـ ايمًٖمف  شإن َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م»يمٙمخغم 

 ،ايمٖمِمؾ دم احلؼ ٔم٣ملم وايمِٔمّل َمـ ايمُمٝمْم٣من ويمٝمس ايمٌٝم٣من دم ىمثرة ايم٘مالم ويم٘مـ ايمٌٝم٣منَمـ اهلل سم

ايمُمٔمراء زمٟمؽمامئٜمؿ ظم٣م  وىمذيمؽ اَمتدح ايمٛمٌل  ،شومٙم٥م ايم٘مالم ويم٘مـ َمـ ؽمٖمف احلؼويمٝمس ايمِٔملُّ 

فمٜمد فمٛمٜمؿ َمـ احل٘مٚم٥م واحل٧م فمعم ايمٖمّمٝمٙم٥م واخلغم وايمؼمهٝم٤م َمـ ايمرذيٙم٥م وايمٖم٣ًمد وٞمٌمة احلؼ 
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أٓ ىمؾ رء َم٣م طمال اهلل  أصدق ىمٙمٚم٥م وم٣مهل٣م ؾم٣مفمر ىمٙمٚم٥م يمٌٝمد»:٣من همٗمد وم٣مل وؿمٜم٣مرة ايمٙمً

 .شزم٣مؿمؾ

إن أطم٣مً يم٘مؿ ٓ » :ووم٣مل فمـ فمٌداهلل زمـ رواضمف شىم٣مد أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م أن يًٙمؿ» ووم٣مل 

 .ش٥مئمٛمل فمٌداهلل زمـ رواضم قل ايمرهم٧ميٗم

 :٥ماهلل زمـ رواضموم٣مل فمٌد

ـــــف ـــــق ىمت٣مزم ـــــ٣م رؽمـــــقل اهلل يتٙم  أسم٣مٞم

 

ــرو إذا  ــّؼ َمٔم ــراٞمُم ـــ ايمٖمج ــ٣مؿمعُ  ف َم  ؽم

ـــ٣م  ـــك همٗمٙمقزمٛم ـــد ايمٔمٚم ـــؼ زمٔم ـــ٣م احل  أراٞم

 

 َمــــ٣م وم٣ميمــــف واومــــع زمــــف َمقومٛمــــ٣مت أنّ  

 يٌٝمــــ٦م جيــــ٣مدم صمٛمٌــــف فمـــــ همراؾمــــف 

 

 إذا اؽمــــتثٗمٙم٦م زم٣ميم٘مــــ٣مهمريـ اظمّمــــ٣مصمع 

وزمكم يديف  ٥ماء يٛمُمدون ايمُمٔمر دم ضميسمف ايممميٖميًتٚمع إلم ايمُمٔمر وومد ىم٣من ايمرؽمقل  

ئمٛمل  (رويدك ؽمقومؽ زم٣ميمٗمقارير ٥مٞمجُمأ )ويؽ ي٣م :وومقيمف يمف إؽمقر ٥مىم٣مؽمتامفمف ٕٞمجُم

أىمثر َمـ َمئ٥م َمرة  صم٣ميم٦ًم ايمٛمٌل » :وومد ذىمر صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ريض اهلل فمٛمف أٞمف وم٣مل ،ايمٛم٣ًمء

 شهم٘م٣من أصح٣مزمف يتٛم٣مؾمدون ايمُمٔمر ويتذاىمرون أي٣مم اجل٣مهٙمٝم٥م وهق ؽم٣مىم٦م همرزّمام سمًٌؿ َمٔمٜمؿ

 شزم٣ًم يمإلؽمالم َمٛم٘مؿيٗمدم فمٙمٝم٘مؿ نمدًا ومقم أرّق ومٙمق» :وم٣مل رؽمقل اهلل  :وىمذيمؽ فمـ أٞمس وم٣مل

 :ريقن همٙمام دٞمقا صمٔمٙمقا يرجتزونهمٗمدم إؾمٔم

 حمٚمدًا وصحٌف نمدًا ٞمٙمٗمك إضم٥ٌمْ 

وَم٣م ىم٣من أىمثر َم٣م يًتٚمع ايمُمٔمر دم اظمًجد ويّمع حل٣ًمن َمٛمػمًا دم اظمًجد همٝمٗمقم ضم٣ًمن فمٙمٝمف 

إن روح ايمٗمدس َمع ضم٣ًمن َم٣م ٞم٣مهمح فمـ » :َيجق َمـ وم٣مل دم رؽمقل اهلل وىم٣من يٗمقل حل٣ًمن

ّمٙم٥م ومِمٝمدًة أٞمُمده٣م إي٣مه ايمُم٣مفمر طمٖم٣مف زمـ ٞم وىمذيمؽ اؽمتحًـ رؽمقل اهلل  شرؽمقل اهلل 

 :ؾ َمْمٙمٔمٜم٣مٝمسهمف َمـ إزم٣مؿم ٣مايمثٗمٖمل دم اظمًجد زمٔمد َم

ـــدصمك ـــص دم ايم ـــ٦ِم ايمٗمالئ ـــؿ حتٚمٙم  ىم

 

ـــــقات ومٖمـــــرٍ  فٍ دم َمٜمٚمـــــ   َمــــــ ايمٖمٙم

وروى فمٚمرو زمـ  ،ي٤م ؽمامع ايمُمٔمر اجلٝمد ويْمٙم٤م ممـ يٗمقيمف أو يٖمٓمف أن يٛمُمده يمف همٜمق  

يمٗمد ىم٣مد أن » :َمـ ؾمٔمر أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م همٗم٣مل اؽمتٛمُمدين ايمرؽمقل »: أن أزم٣مه وم٣مل ايممميع

 .شيًٙمؿ دم ؾمٔمره
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ٔم٣مث ضمكم دطمؾ فمٙمٝمف أزمق زم٘مر دم َمٛمزل فم٣مئُم٥م ىمام أٞمف ىم٣من يًتٚمع إلم ايمُمٔمر َمٕمٛمًك دم يقم زمُ 

 وصم٣مريت٣من َمـ صمقاري إٞمِم٣مر سمٕمٛمٝم٣من َم٣م سمٗم٣مويم٦م زمف إٞمِم٣مر دم هذا ايمٝمقم وايمٛمٌل يًٚمع وأزمق

َمـ فم٣مئُم٥م زمٔمد أن زهم٦م  وومد ؿمٙم٤م  شإن يم٘مؾ ومقم فمٝمدًا وهذا فمٝمدٞم٣م» :همٗم٣مل ايمٛمٌل ،زم٘مر يٛم٘مر

 :اَمرأة إلم رصمؾ َمـ إٞمِم٣مر أن سمٌٔم٧م َمٔمٜم٣م صم٣مري٥م سميب زم٣ميمدف وسمٕمٛمل

ــــــــــــــ٣مىمؿ ــــــــــــــ٣مىمؿ أسمٝمٛم  أسمٝمٛم

 

ــــــــــــــ٣مىمؿ  ــــــــــــــ٣م وضمٝم  همحٝم٣مٞم

ــــــــــــذه٤م إح  ــــــــــــقٓ ايم  ويم

 

ــــــقادي٘مؿ  ــــــ٦م زم ــــــ٣م ضمٙم ــــــر َم  َم

 ويمــــــــقٓ احلٛمْمــــــــ٥م ايمًــــــــٚمرا 

 

ـــــــذاري٘م  ـــــــٚمٛم٦م فم ـــــــ٣م ؽم  ؿء َم

َمّر زمٌٔمض أزوم٥م اظمديٛم٥م هم١مذا هق زمجقاٍر ييزمـ  وىمذيمؽ فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ أّن ايمٛمٌل  

 :زمدهمٜمـ ويتٕمٛمكم ويٗمٙمـ

 ٞمحــــ صمـــقاٍر َمــــ زمٛمـــل إٞمِمـــ٣مر

 

 يـــــ٣م ضمٌـــــذا حمٚمـــــد َمــــــ صمـــــ٣مر 

ـّ إاهلل ئمٙمؿ » :همٗم٣مل ايمٛمٌل   َمٛم٣مؽم٣ٌمت يتٚمثؾ زم٣ميمُمٔمر دم  وومد ىم٣من ايمٛمٌل  شين ٕضمٌ٘م

وزمٟمزمٝم٣مت  شويٟمسمٝمؽ زم٣مٕطم٣ٌمر َمـ مل سمزود» :زمـ ايمٔمٌد ٥مٝم٦م ؿمرهموزمٌ ٥مخمتٙمٖم٥م ىمُمٔمر زمـ أيب رواضم

 م إضمزاب ضمكم ىم٣من يٛمٗمؾ ايمؼمابفم٣مَمر زمـ إىمقع يق

ـــــديٛم٣م ـــــ٣م اهت ـــــ٦م َم ـــــقٓ أٞم  واهلل يم

 

 وٓ سمِمــــــــــدومٛم٣م وٓ صــــــــــٙمٝمٛم٣م 

ــــــــ٣م  ــــــــ٘مٝمٛم٥م فمٙمٝمٛم ــــــــٟمٞمزيمـ ؽم  هم

 

 إن إلم ومـــــــد زمٕمـــــــقا فمٙمٝمٛمـــــــ٣م 

 إذا أرادوا همتٛم٥ًم أزمٝمٛم٣م 

 :ٌـ دم زمٛمٝم٣من اظمًجد ايمٛمٌقي دم اظمديٛم٥موىمذيمؽ ىم٣من يٛمُمد ايمُمٔمر وهق يٛمٗمؾ ايمٙمِ 

ـــــػم ـــــ٣مل طمٝم ـــــامل ٓ مِح ـــــذا احِل  ه

 

ـــــّر   ـــــذا أزم ـــــ٣م  -ه ـــــر -رزمٛم  وأؿمٜم
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً اٌضبٌش

 اٌشوش امع ِِ ّشافك األؽذاس

 أن جئمؾ ايمُمٔمر رهمٝمٗم٣ًم َمالزَم٣مً حلرىم٥م ايمدفمقة يرصد ضمقادشمٜم٣م ايمٔمٓمٝمٚم٥م صمٜمد ايمرؽمقل 

ايمٗمّم٣مء ىم٣من ازمـ رواضم٥م ايمُم٣مفمر يتٗمدم صٖمقف ة َم٥م دم فمٚمرَم٘م٥م اظم٘مر ؾ ايمٛمٌل همٝمقم دطم

 :اظمًٙمٚمكم وزمكم يدي ايمرؽمقل َمٛمُمدًا َم٣م يٛمذر ايم٘مٖم٣مر ويتقفمدهؿ وايمٛمٌل َمثٙمقج ايمِمدر

 طمٙمــــقا زمٛمــــل ايم٘مٖمــــ٣مر فمـــــ ؽمــــٌٝمٙمف

 

 رزم٘مؿ فمــــعم سمٛمزيٙمــــفـايمٝمــــقم ٞمّمــــ 

 
ــــف ــــؾ اهلــــ٣مم فمـــــ َمٗمٝمٙم ــــ٣ًم يزي  ضزم

 

ـــــف  ـــــؾ فمــــــ طمٙمٝمٙم ـــــذهؾ اخلٙمٝم  وي

٣م فمٚمر همٙمٜمل أهع طمّؾ فمٛمف ي: )همٗم٣مل يمف رؽمقل اهلل  اهلل فمٛمف،زمـ اخلْم٣مب ريض وومد َٓمف فمٚمر 

 .(ؾٌهمٝمٜمؿ َمـ ٞمّمح ايمٛم

َمـ ىمداء همتِمدت ٞم٣ًمء اظمممىمكم خلٝمقل  ويقم همتح ايمٛمٌل َم٘م٥م دطمٙمٜم٣م ايمٛمٌل  -6

 ٌَّ ٟم اظمًٙمٚمكم سمٙمْمٚمٜم٣م زمخٚمرهـ يمؼمده٣م هم٘م٣من مم٣م أفمج٤م ايمٛمٌل َمـ هذا اظمُمٜمد َمقاهمٗمتف ظم٣م ىم٣من ومد سمٛم

 :ؾمٔمره ضمكم هج٣م أزم٣م ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرثزمف ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم 

 هـــــــ٣مون مل سمرإفمـــــــدَمٛم٣م طمٝمٙمٛمـــــــ٣م 

 

ـــــداء  ـــــده٣م ىم ـــــع َمقفم ـــــغم ايمٛمٗم  سمث

 
ــــــٔمدات ــــــ٥م َمِم ــــــ٣مزفمـ إفمٛم  يٛم

 

ـــــــيٙمْمٚم  ـــــــ٣مء ـّ ٜم ـــــــ٣مخلٚمر ايمٛمً  زم

 
 .همدطمؾ ضم٣ًمن َمـ ىمداء (ادطمٙمقه٣م َمـ ضمٝم٧م وم٣مل ضم٣ًمن) :همٗم٣مل رؽمقل اهلل 

 :ىمذيمؽ هم١من زمٝمتكم يم٘مٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ىم٣مٞم٣م ايم٤ًٌم دم إؽمالم دوس -7

ــــ٤م ومّمــــٝمٛم٣م ــــؾ ري ــــ٥م ىم ـــــ هت٣مَم  َم

 

ـــــٝمقهم٣م  ـــــ٣م ايمً ـــــؿ أمجٔمٛم ـــــػم شم  وطمٝم

 
ـــــ٦م ـــــ٦م يمٗم٣ميم ـــــق ٞمْمٗم  ختػمهـــــ٣م ويم

 

 أو شمٗمٝمٖمـــــــ٣م ومـــــــقاؿمٔمٜمـ دوؽمـــــــ٣مً  
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وايمذي ٞمٖمس » :فمـ زمٝمتٝمفومد وم٣مل  رؽمقل اهلل  زمٌٝمتل ىمٔم٤م وىم٣من (وومد أؽمٙمٚم٦م )دوس

 .شؾٌد زمٝمده هلل أؾمد فمٙمٝمٜمؿ َمـ رؾمؼ ايمٛمحمٚم

٥م زمـ إىمقع وفمقم زمـ أيب َمرضم٤م ايمٝمٜمقدي َمٙمؽ ايمٝمٜمقد َمع ؽمٙمٚم)وومد رصد ايمُمٔمر َم٣ٌمرزة 

ؿم٣ميم٤م دم َمقومٔم٥م طمٝمػم ايمتل همتح٦م فمعم يد فمقم ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف وم٣مل َمرضم٤م فمٛمدَم٣م زمرز يمف ازمـ 

 :إىمقع

ــــػم أين ــــ٦م طمٝم ــــد فمٙمٚم ــــ٤م وم  َمرضم

 

 ؾمــــ٣مىمل ايمًــــالح زمْمــــؾ جمــــرب 

 
 إذا احلـــــروب أومٌٙمـــــ٦م سمٙمّٜمـــــ٤م

 

 :ووم٣مل فم٣مَمر زمـ إىمقع

ـــــ٣مَمر ـــــػم أين فم ـــــد فمٙمٚمـــــ٦م طمٝم  وم

 

 ؾمــــ٣مىمل ايمًــــالح زمْمــــؾ َمٕمــــ٣مَمر 

شمؿ اؽمتُمٜمد فم٣مَمر همػمز فمقم ظمرضم٤م وىم٣من ومد رَمدت فمٝمقٞمف همٟمفم٣مد َمرضم٤م ومقيمف ايم٣ًمزمؼ همٗم٣مل  

 :يمف فمقم

 أٞمـــ٣م ايمـــذي ؽمـــٚمتٛمل أَمـــل ضمٝمـــدره

 

 ةْ ىمٙمٝمــــ٧م نم٣مزمـــــ٣مت ىمريــــف اظمٛمٓمـــــر 

 
 ةْ أوهمـــٝمٜمؿ زم٣ميمِمـــ٣مع ىمٝمـــؾ ايمًـــٛمدر

 

 .شمؿ ىم٣من ايمٖمتح فمعم يديف ،هميب فمقم رأس َمرضم٤م همٗمتٙمف

هؿ ءَ ده ايمرصمٝمع ضمكم مجع اظمممىمقن ٞم٣ًم٣مورصد ايمِمح٣ميب اجلٙمٝمؾ طمٌٝم٤م صٙمٌف واؽمتُمٜم -9

 :ٗم٣مل ومٌؾ ومتٙمف زمٔمد أن صعم رىمٔمتكموأؿمٖم٣مهلؿ وومتٙمقه هم

ـــٙمامً  ـــؾ َمً ـــكم أومت ـــ٣مرم ضم ـــ٦م أزم  همٙمً

 

 رفملـفمـــعم أي ؾمـــؼ ىمـــ٣من زمـــ٣مهلل َمِمـــ 

 
ـــــٟم ـــــف وإن يُم ـــــؽ دم ذات اإليم  وذيم

 

ـــٙمقٍ   ـــ٣مل ؾم ـــعم أوص ـــ٣مرك فم ـــزع يٌ  مم

 :ف يمفورصد ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م زمُمٔمره ومْمع ايمٛمٌل يمٛمخؾ زمٛمل ايمٛمّمغم وحتريٗم -: 

ـــــ٠مي ـــــل يم ـــــعم هاة زمٛم ـــــ٣من فم  وه

 

ـــــــ٣ميمٌقيرة َمًـــــــتْمغم  ـــــــؼ زم  ضمري

 :ضم٣مدشم٥م اؽمتُمٜم٣مده دم َم٠مسم٥م ضمكم وم٣ملورصد صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  -; 
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 يــــــ٣م ضمٌــــــذا اجلٛمــــــ٥م واومؼماهبــــــ٣م

 

 ؿمٝمٌــــــــ٥ًم وزمــــــــ٣مردًا ذاهبــــــــ٣م 

 
ـــــْد  ـــــروم روم وم ـــــ٣م فمـــــذاهب٣م وايم  دٞم

 

ــــــــ٣مهب٣م  ــــــــدة أٞمً ــــــــ٣مهمرة زمٔمٝم  ىم

 
 ٓومٝمتٜمـــــــ٣م ضاهبـــــــ٣م نإ فمـــــــقمّ 

 

زيد وصمٔمٖمر( )َمٔمرىم٥م َم٠مسم٥م ضمٝم٧م ٞمزل زمٔمد اؽمتُمٜم٣مد  ٥مـ رواضموىمذيمؽ رصد فمٌد اهلل زم ->

 :ووم٣مسمؾ ضمتك ومتؾ

ـــــ ـــــس يمتٛمزيمٛمّ ـــــ٣م ٞمٖم ـــــٚم٦م ي  فأومً

 

ـّ أو يمت٘مرهٛمّـــــــــــــ   فيمتٛمــــــــــــزيم

 
 ٥مْ إن أصمٙمــــ٤م ايمٛمــــ٣مس وؾمــــدوا ايمرٞمــــ

 

ـــــــ٥م   َمـــــــ٣مرم أراك سم٘مـــــــرهكم اجلٛم

زمٝمده َمـ شمٚمرات  دم هذه اظمٔمرىم٥م ضمٝم٧م رَمك َم٣م ورصد فُمٚمغم زمـ احُلامم أول ؾمٜمداء زمدر -= 

 :وهق يٛمُمد

 ىمّمـــــــــــ٣ًم إلم اهلل زمٕمـــــــــــغم زاد ر

 

ـــــــك وفمٚمـــــــؾ اظمٔمـــــــ٣مد   إٓ ايمتٗم

 
ــــــ٣مد ــــــعم اجلٜم ــــــػم دم اهلل فم  وايمِم

 

ـــــــ٣مد  ـــــــ٥م ايمٛمٖم ـــــــؾ زاد فمرو  وىم

 
 نمـــــغم ايمتٗمـــــك وايمـــــػم وايمرؾمـــــ٣مد
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 اٌفظً اٌشاثن

 بْ هيذ اٌنجٌحؽشوخ اٌشوش بثّ

هلذه  ولمن ايم٘مريؿ أضمدث ٞمُم٣مؿم٣ًم هم٘مري٣ًم وأدزمٝم٣ًم َمٛمذ اإلره٣مص٣مت إآٓ ؾمؽ أن ٞمزول ايمٗمر

ن ايم٘مريؿ يمٝمٖمتح آوصم٣مء ايمٗمر ،٣من ٞمُمْم٣مً فمٛمد اجل٣مهٙمكمَمع ايمٔمٙمؿ أن ايمُمٔمر ايمٔمريب ومد ىم ايمدفمقة

 .طمرةي٥م صمديدة يمٙمحٝم٣مة سمرزمط ايمدٞمٝم٣م زم٣مٔفمٝمقن ايمٔمرب فمعم رؤ

همٗمد وم٣مم فمٌد  ،فم٣مم ايمٖمٝمؾ ىم٣من إيذاٞم٣ًم زمذيمؽ واظمتتٌع حلرىم٥م ايمُمٔمر جيد أن َمقيمد ايمرؽمقل 

ووم٣مم َمٔمف ٞمٖمر َمـ ومريش يدفمقن اهلل  ،ٙمٗم٥م زم٣مب ايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥موأطمذ زمح اظمْمٙم٤م صمد ايمرؽمقل 

 .ويًتٛمٖمروٞمف فمعم أزمره٥م وصمٛمده فمٛمدَم٣م ومدم هذا ايمٙمٔمكم هلدم ايم٘مٔم٥ٌم

 :وومد وم٣مل فمٌد اظمْمٙم٤م وهق آطمذ زمحٙمٗم٥م زم٣مب ايم٘مٔم٥ٌم

ــــــــع ــــــــد يٚمٛم ــــــــّؿ إن ايمٔمٌ  ٓه

 

ــــــــؽ  ــــــــ٣مَمٛمع ضماليم ــــــــف هم  رضمٙم

ـّ صـــــــــــــٙمٝمٌٜمؿ  ـــــــــــــٌ  ٓ يٕمٙم

 

ــــــــؽ   وحمــــــــ٣مهلؿ نمــــــــدوًا حم٣ميم

ـــــــــــــ٦م سمـــــــــــــ٣مرىمٜم   ؿإن ىمٛم

 

 وومٌٙمتٛمــــ٣م همـــــٟمَمر َمــــ٣م زمـــــدا يمـــــؽ 

إلم وروم٥م زمـ ٞمقهمؾ ختػمه َم٣م وومع َمع  زمٛم٦م طمقيٙمد ريض اهلل فمٛمٜم٣م ىمذيمؽ ظم٣م صم٣مءت طمدجي٥م 

ٟم زمٌٔمث٥م ايمٛمٌل أن َمٙم٘مكم يٓمالٞمف ضمٝم٧م سمٛمٌّ )ايمٛمٌل وَمٝمنة دم رضمٙمتٜمؿ إلم زمٌمى وَم٣م ىم٣من يرى 

 :وومد وم٣مل دم ذيمؽ وروم٥م (حمٚمد

ـــذىمرى جلقصمـــ٣م ـــ٦م دم ايم  جلجـــ٦م وىمٛم

 

 زمٔمـــــ٧م ايمٛمُمـــــٝمج٣مهلـــــؿ  ؿم٣مظمـــــ٣م  

ـــــد  ـــــ٥م زمٔم ــــــ طمدجي ـــــػ َم  ووص

 

ــ٣م طمــدجي٣م   وصــػ همٗمــد ؿمــ٣مل اٞمتٓمــ٣مري ي

ـــــعم رصمـــــ٣مئل  ـــــكم فم ـــــٌْمـ اظم٘مت  زم

 

ـــــ٣م  ـــــف طمروصم ـــــديثؽ أن أرى َمٛم  ضم

 زمــــام طمػمسمٛمــــ٣م َمـــــ ومــــقل ومــــسٍ  

 

ـــــ ايمرهٌــــ٣من أىمــــره أن ئمقصمــــ٣م   َم
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ــــــ٣م ــــــٟمن حمٚمــــــدًا ؽمــــــٝمٔمقد همٝمٛم  زم

 

ـــ٣م  ـــف ضمجٝمج ـــقن يم ــــ ي٘م ـــؿ َم  وخيِم

ــــؿ  ــــ٣من ذاىم ــــ٣م ىم ــــل إذا َم ــــ٣م يمٝمت  همٝم

 

ــــ  ــــ٦م أوهل ــــٜمدت هم٘مٛم ــــ٣مؾم  ؿ ويمقصم

 :٤مودم َمٜم٣مصمرة اظمًٙمٚمكم يمٙمحٌُم٥م وم٣مل صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم 

ــــ٥م ــــل َمٕمٙمٕمٙم ــــ٣ًم زمٙمٕمـــــ فمٛم ــــ٣م راىمٌ  ي

 

ـــديـ  ـــالغ اهلل وايم ـــ٣من يرصمـــق زم ــــ ىم  َم

ـــىمـــؾ اَمـــرٍئ َمــــ فم   اهلل َمّمـــْمٜمدٍ  د٣مٌ

 

 زمـــــٌْمـ َم٘مـــــ٥م َمٗمٜمـــــقر وَمٖمتـــــقن 

ــــقا  ــــقل اهلل واؿّمرضم ــــ٣م رؽم ــــ٣م سمٌٔمٛم  إٞم

 

ــــقازيـ  ــــ٣ميمقا دم اظم ــــل وفم ــــقل ايمٛمٌ  وم

 :خي٣مؿم٤م ايمٛمج٣مرأَم٣م أزمق ؿم٣ميم٤م همٗمد وم٣مل  

 أٓ يمٝمــ٦م ؾمــٔمري ىمٝمــػ دم ايمٛمــٟمي صمٔمٖمــر

 

ـــ٣مرب  ـــدو إوم ـــداء ايمٔم ـــرو وأفم  وفمٚم

 سمٔمٙمــــــؿ زمــــــٟمن اهلل زادك زمًــــــْم٥م 

 

 وأؽمــــ٣ٌمب طمــــغم ىمٙمٜمــــ٣م زمــــؽ ٓزب 

 :ٔم٤م أيب ؿم٣ميم٤م وَم٣م ٓوم٣مه اظمًٙمٚمقن َمـ ايمٔمٛم٦م وم٣مل أزمق ؿم٣ميم٤مٔم٤م ؾِم ودم ضمِم٣مر ايمُمِّ  

 أمل سمٔمٙمٚمــــقا أٞمــــ٣م وصمــــدٞم٣م حمٚمــــدا

 

ـــط دم أول ايم٘م  ـــك طم ـــ٣ًم ىمٚمقؽم ـــ٤مٞمٌٝم  ت

ـــــــ٥م  ـــــــ٣مد حمٌ ـــــــف دم ايمٔمٌ  وأن فمٙمٝم

 

 وٓ طمــــغم ممـــــ طمِمــــف اهلل زم٣محلــــ٤م 

 وأن ايمــــذي أيمِمــــٗمتؿ َمـــــ ىمتــــ٣مزم٘مؿ 

 

 يم٘مـــؿ ىمـــ٣مئـ ٞمحًـــ٣ًم ىمرانمٝمـــ٥م ايمًـــٗم٤م 

 أهمٝمٗمـــقا أهمٝمٗمـــقا ومٌـــؾ أن يٖمـــر ايمثـــرى 

 

ـــ٣ًم ىمٚمـــذٞم٤م   ويِمـــٌح َمــــ مل جيــــ ذٞمٌ

 :ؽمٚمع ايمٛم٣مس صقسم٣ًم َمـ أفمعم َم٘م٥م وهق يٗمقل ودم هجرة ايمٛمٌل  

ـــ ـــ٣مس طم ـــزى اهلل رب ايمٛم ـــفصم  غم صمزائ

 

ــــال طمٝمٚم  ــــكم ضم ــــلرهمٝمٗم ــــد ت  أم َمٔمٌ

ــــ٣م  ــــؿ ّ سمروضم ــــ٣ميمػم شم ــــزٓ زم ــــ٣م ٞم  مه

 

 همـــٟمهمٙمح َمــــ أَمًـــك رهمٝمـــؼ حمٚمـــد 

ـــ٣مهتؿ  ـــ٣من همت ـــ٤م َم٘م ـــل ىمٔم ـــٝمٜمـ زمٛم  يم

 

 وَمٔمٗمـــــده٣م يمٙمٚمـــــ٠مَمٛمكم زمٚمرصـــــد 

 :يمِمح٣مزم٥م دم اظمديٛم٥م وم٣مل أزمق زم٘مروزمٔمض ا ايمِمديؼ ريض اهلل فمٛمف وظم٣م افمتّؾ أزمق زم٘مر 

 ٌَّ ـــــرئ َمِمـــــ ـــــؾ اَم ـــــفىم  ح دم أهٙم

 

ــــقت أ  ــــواظم ــــف كدٞم ـــــ ذاك ٞمٔمٙم  َم

سمذىمر إص٣مزم٥م و٣مع هل٣م و اً ؽمقد زمـ اظمْمٙم٤م اَمرأًة سمٌ٘مل زمٔمغمودم طمػم ومتعم نمزوة زمدر وؽمامع إ 

 :( وم٣مل٥مواحل٣مرث زمـ زَمٔم -وفمٗمٝمؾ -٥مزَمٔم)شمالشم٥م َمـ ويمده٣م 
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ـــــغم ـــــ٣م زمٔم ـــــؾ هل ـــــل أن يّم  أسمٌ٘م

 

 ويٚمٛمٔمٜمـــــ٣م َمــــــ ايمٛمـــــقم ايمًـــــٜمقد 

ـــــ  ــــر ويم٘م ــــعم زم٘م ــــل فم ــــال سمٌ٘م  هم

 

 فمـــــعم زمـــــدر سمٗمـــــ٣مست احلـــــدود 

ــــدر  ــــعم زم ــــٝمص فم ــــل هِم  هاة زمٛم

 

ــــــد  ــــــط أيب ايمقيمٝم ــــــزوم وره  وخم

 إن زم٘مٝمــــ٦م فمــــعم فمٗمٝمــــؾ لوزمّ٘مــــ 

 

ـــــ٣ًم أؽمـــــد إؽمـــــقد لوزمّ٘مـــــ   ضم٣مرشم

ــــــ   ٝمٜمؿ وٓ سمًــــــٚمل مجٝمٔمــــــ٣مً وزمّ٘م

 

ـــــد   وَمـــــ٣م ٕيب ضم٘مٝمٚمـــــ٥م َمــــــ ٞمدي

 :دم ومٙم٥م َم٣ميمف وىمثرة فمٝم٣ميمف وومد وم٣مل أزمق فمزة فمٚمرو زمـ مجح خم٣مؿم٣ًٌم ايمرؽمقل  

ــــداً  ــــل حمٚم ــــل ايمٛمٌ ــــغ فمٛم ـــــ زمٙم  َم

 

ـــــؼ    ـــــؽ ضم ـــــ زمٟمٞم ـــــدواظمٙمٝم  ؽ محٝم

ــدى  ــؼ واهل ــدفمق إلم احل ــرؤ سم ــ٦م اَم  وأٞم

 

ــــٜمقد  ــــٝمؿ ؾم ـــــ اهلل ايمٔمٓم ــــؽ َم  فمٙمٝم

 ئـــ٦م همٝمٛمـــ٣م َمٌـــ٣مءةوأٞمـــ٦م أَمـــرؤ زمقّ  

 

 هلـــــ٣م درصمـــــ٣مت ؽمـــــٜمٙم٥م وصـــــٔمقد 

 هم١مٞمـــــؽ َمــــــ ضم٣مرزمتـــــف ظمحـــــ٣مرب 

 

ـــــٔمٝمد  ـــــ٣مظمتف يمً ــــــ ؽم ـــــٗمل وَم  ؾم

ودم نمزوة ُأضمد وم٣مَم٦م هٛمد زمٛم٦م فمتٌف ضمكم ايمتٗمك ايمٛم٣مس وضزم٦م ايمٛم٣ًمء زم٣ميمدهمقف طمٙمػ  

 :ايمرصم٣مل

 وَي٣مً مح٣مة إدزم٣مر ٛمل فمٌد ايمداروَي٣ًم زم

 ٣مرتّ ضزم٣ًم زم٘مؾ زم

 وٞمٖمرش ايمٛمامرق إن سمٗمٌٙمقا ٞمٔم٣مٞمؼ

 همراق نمغم واَمؼ أو سمدزمروا ٞمٖم٣مرق

َمٔمٌد أزم٣م ؽمٖمٝم٣من َمـ مجع  ٣مً زمـ أيب َمٔمٌد خُمّقهمإؽمد ايمتٗمك أزمق ؽمٖمٝم٣من َمع َمٔمٌد  ودم نمزوة محراء

 :ووم٣مل دم ذيمؽ َمٔمٌد أزمٝم٣مسم٣ًم أؽمٚمٔمٜم٣م أزم٣م ؽمٖمٝم٣من ،رؽمقل اهلل 

ــ٣مدت ــل ىم ــقات راضمٙمت ـــ إص ــد َم  هت

 

 إذ ؽمــــ٣ميم٦م إرض زمــــ٣مجلرد إزم٣مزمٝمــــؾ 

 ٙمـــــ٥مزمسمـــــردى زمٟمؽمـــــد ىمـــــرام ٓ سمٛم٣م 

 

ــــؾ  ــــؾ َمٔم٣مزي ــــ٣مء وٓ َمٝم ــــد ايمٙمٗم  فمٛم

ـــ٥م  ــــ إرض َم٣مئٙم ـــدوًا أـم ـــ٦م فم  همٓمٙم

 

 ظمـــ٣م ؽمـــٚمقا زمـــرئٝمس نمـــغم خمـــذول  

ــ٣مئ٘مؿ  ـــ يمٗم ــرب َم ـــ ضم ــؾ ازم ــ٦م وي  همٗمٙم

 

ـــــؾ   إذا سمٕمْمٚمْمـــــ٦م ايمٌْمحـــــ٣مء زم٣محلٝم

 



 349 

ــــؾ ايمًــــٝمؾ وــــ٣مضمٝم٥م ــــذير ٕه  إين ٞم

 

ــــ  ــــقليم٘م ــــٛمٜمؿ وَمٔمٗم ــــ٥م َم  ؾ ذي إرزم

ـــف   َمــــ صمـــٝمش أمحـــد ٓ وضمـــٍش ومٛم٣مزمٙم

 

 ويمـــٝمس يقصـــػ َمـــ٣م أٞمـــذرت زم٣ميمٗمٝمـــؾ 

يمٝمٔمٙمٚمقهؿ ايمديـ  ودم يقم ايمرصمٝمع ضمكم نمدر أهؾ فُمّمؾ وايمٗم٣مرة فمـ زمٔمثٜمؿ رؽمقل اهلل  

 :همٗمتٙمقا زمٔمّمٜمؿ همٗم٣مل فم٣مصؿ زمـ شم٣مزم٦م

 َمــــ٣م فمٙمتــــل وأٞمــــ٣م صمٙمــــد ٞم٣مزمــــؾ

 

ـــــؾ  ـــــٌر فُمٛم٣مزم ـــــ٣م وسم ـــــقس همٝمٜم  وايمٗم

ـــــزل فمــــــ صـــــٖمحتٜم٣م اظم  ـــــؾسم  ٔم٣مزم

 

ـــــؾ  ـــــ٣مة زم٣مؿم ـــــؼ واحلٝم ـــــقت ضم  اظم

 وىمــــؾ َمــــ٣م ضمــــّؿ اإليمــــف ٞمــــ٣مزل 

 

ــــــؾ  ــــــف آشم ــــــرُء إيمٝم ــــــ٣مظمرِء واظم  زم

ــــــؾ  ــــــٟمَمل ه٣مزم ــــــ٣مسمٙم٘مؿ هم  إن مل أوم
 

 :فٌدي ضمكم فمرف أن ايمٗمقم اصمتٚمٔمقا يمِمٙمووم٣مل طمٌٝم٤م زمـ فم

ـــــقرم ـــــزاب ضم ـــــع إضم ـــــد مج  يمٗم

 

 وأيمٌقا ومٌـ٣مئٙمٜمؿ واؽمـتجٚمٔمقا احلـؾ جمٚمـعِ  

 وىمٙمٜمــؿ َمٌــدي ايمٔمــداوة صم٣مهــد فمــقّم  

 

 وشمـــــــــــ٣مق زمٚمّمـــــــــــٝمعٕين دم  

ــــد  ــــ٣مءهؿ وٞمًــــ٣مءهؿ ووم ــــقا أزمٛم  مجٔم

 

ـــع  ـــؾ ممٛم ـــذع ؿمقي ــــ صم ـــ٦م َم  وومرزم

 إلم اهلل أؾمـــ٘مق نمرزمتــــل شمــــؿ ىمرزمتــــل 

 

 رفملـفمٛمـد َمِمـ وَم٣م أرصـد إضمـزاب رم 

ــف   ــقت دوٞم ــ٣ميم٘مٖمر واظم ــغموين زم ــد طم  ووم

 

ـــ نمــغم جمــزع   ــد مهٙمــ٦م فمٝمٛمــ٣مي َم  ووم

ـــٙمامً   ـــ٦م َمً ـــق إذا َم ـــ٣م أرصم ـــقاهلل َم  هم

 

 رفملـفمــعم أي صمٛمــ٤م ىمــ٣من دم اهلل َمِمــ 

 ًـــــ٦م زمٚمٌـــــٍد يمٙمٔمـــــدو ختُمـــــٔم٣مً همٙم 

 

ـــــــل  ـــــــ٣م إين إلم اهلل َمرصمٔم  وٓ صمزفم

 :وومد وم٣مل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م يٌ٘مل طمٌٝم٣ٌمً  

 َم٣مزمــــ٣مل فمٝمٛمٝمــــؽ ٓ سمرومــــك َمــــداَمٔمٜم٣م

 

ــِؼ   ــ٠م ايمٗمٙم ــؾ ايمٙم٠ميم ــدر َمث ــعم ايمِم ــاًم فم  ؽم

ــد  ــ٣من وم ــك ايمٖمتٝم ــ٤م همت ــعم طمٌٝم ــقا فم  فمٚمٙم

 

ــــ٣مه وٓ  ــــٍؾ ضمــــكم سمٙمٗم  ٞمــــزق ٓ همُم

 هم٣مذهــــ٤م طمٌٝمــــ٤م صمــــزاك اهلل ؿمٝمٌــــ٥م 

 

ـــد    احلـــقر دم ايمرهمـــؼوصمٛمـــ٥م اخلٙمـــد فمٛم

وٞم٣مومتف هتقي ضمكم ىم٣من يٛمتٓمر أزم٣م  ووم٣مل َمٔمد ازمـ أيب َمٔمد اخلزافمل ضمكم َمّر زمرؽمقل اهلل  

 :ؽمٖمٝم٣من يمٗمت٣مل اظمممىمكم دم نمزوة زمدر أطمرة
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ـــــ ــــرت َم ــــد ٞمٖم ــــل حمٚمــــد وم  رهمٗمت

 

ــــد  ــــرب ىم٣ميمٔمٛمج ـــــ يث ــــقة َم  وفمج

 هتــــقي فمــــعم ديـــــ أزمٝمٜمــــ٣م إسمٙمــــد 

 

ـــدي  ـــد َمقفم ـــ٣مء ومدي ـــ٦م َم ـــد صمٔمٙم  وم

 :دم ذيمؽ ٥مرواضمووم٣مل فمٌد اهلل زمـ  

 وفمــدٞم٣م أزمــ٣م ؽمــٖمٝم٣من زمــدرًا همٙمــؿ ٞمجــد

 

 ظمٝمٔمـــ٣مده صـــدوم٣ًم وَمــــ ىمـــ٣من واهمٝمـــ٣م 

ـــــ٣م  ـــــ٣م همٙمٗمٝمتٛم ـــــق واهمٝمتٛم ـــــؿ يم  همٟمومً

 

ــــ٣م  ــــدت اظمقايمٝم ــــٝماًم واهمتٗم ــــ٦م ذَم  ٕزم

 فمِمــــٝمتؿ رؽمــــقل اهلل أٍف يمــــديٛم٘مؿ 

 

 ء ايمـــذي ىمـــ٣من نم٣مويـــ٣مقوأَمـــرىمؿ ايمًـــ 

 :رحمفودم َمٔمرىم٥م اخلٛمدق رصد ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م هرب فم٘مرَم٥م زمـ أيب صمٜمؾ وإيمٗم٣مءه  

ــــــــــك رحمــــــــــف ــــــــــرَّ وأيمٗم  هم

 

 يمٔمٙمــــــــؽ فم٘مــــــــرم مل سمٖمٔمــــــــؾ 

ــــٝمؿ  ــــدو ايمٓمٙم ــــدو ىمٔم ــــ٦م سمٔم  وويمٝم

 

 َمــــــ٣م إن جتــــــقر َمـــــــ اظمٔمــــــدل 

ـــــــ٣مً   ـــــــرك َمًتٟمٞمً ـــــــق ـمٜم  ومل سمٙم

 

ــــــؾ  ــــــ٣م همرفم ــــــ٣مك ومٖم ــــــٟمن ومٖم  ىم

ودم ضم٣مدشم٥م اإلهمؽ واهت٣مم ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وسمػمئ٥م اهلل سمٔم٣ملم هل٣م وم٣مل وم٣مئؾ َمـ  

 :دم همريتٜمؿ فمعم ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م اظمًٙمٚمكم دم ضب ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وأصح٣مزمف

ـــف ـــذي ىمـــ٣من أهٙم  يمٗمـــد ذاق ضمًـــ٣من ايم

 

 ومحٛمــــ٥م إذ ومــــ٣ميمقا هجــــغمًا وَمًــــْمح 

ـــٝمٜمؿ  ـــ٤م زوج ٞمٌ ـــرصمؿ ايمٕمٝم ـــ٣مؿمقا زم  سمٔم

 

ــٟمسمرضمقا   وؽمــخْم٥م ذي ايمٔمــرش ايم٘مــريؿ هم

 :ودم َمٔمرىم٥م همتح طمٝمػم طمرج َمرضم٤م ايمٝمٜمقدي َمـ ضمِمٛمف ومد مجع ؽمالضمف يرجتز ويٗمقل 

ــــ٤م ــــػم أين َمرضم ــــ٦م طمٝم ــــد فمٙمٚم  وم

 

 ْمــــؾ جمــــربزمؾمــــ٣مىمل ايمًــــالح  

 وضمٝمٛمــــــ٣ًم أضب أؿمٔمـــــــ أضمٝم٣مٞمــــــ٣مً  

 

 إذا ايمٙمٝمــــــقث أومٌٙمــــــ٦م حترؽمــــــ٤م 

ـــــك ٓ  ـــــ٣مي يمٙمحٚم  يٗمـــــرب إن مح
 

 :وومد أصم٣مزمف ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ

 ومـــــد فمٙمٚمـــــ٦م طمٝمـــــػم أين ىمٔمـــــ٤م

 

 َمٖمـــــرج ايمٕمـــــؿ صمـــــريء صـــــٙم٤ُم  

ــــ٣م احلــــرب   إذ ؾمــــ٦ٌم احلــــرب سمٙمتٜم

 

ــــ٣ميمٔمٗمٝمؼ   ــــ٣مم ىم ــــل ضمً ــــ٤ُم فمَمٔم  ّم
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ــــك   ــــ٠مىمؿ ضمت ــــسمْم ــــٔم٤مي  ذل ايمِم

 

ــــ٤ُم   ــــلء ايمٛمٜم ــــزاء أو يٖم ــــل اجل  ٞمٔمْم

ـــ٤م  ـــف فمت ـــٝمس همٝم ـــ٣مض يم ـــػ َم  زم٘م
 

 ويٗمقل زمٔمد أن ضمي ايمرؽمقل ٥مه٤م إلم َم٠مسم٥م يٗمػ فمٌداهلل زمـ رواضمودم وداع اجلٝمش ايمذا

 ودافمٜمؿ: 

ـــف ـــرئ ودفمت ـــػ ايمًـــالم فمـــعم اَم  طمٙم

 

ــــؾ   ــــٝمع وطمٙمٝم ــــغم َمُم ــــؾ طم  دم ايمٛمخ

 :شم٥م شمؿ أطمذه٣م صمٔمٖمر وومتؾ وهق يٗمقلومحؾ ايمراي٥م دم َم٠مسم٥م زيد زمـ ضم٣مر 

 ضمٌــــــذا اجلٛمــــــ٥م واومؼماهبــــــ٣م يــــــ٣م

 

 وزمــــــــ٣مردًا ذاهبــــــــ٣م ؿمٝمٌــــــــ٥مً  

ـــــ٣م فمـــــذاهب٣م  ـــــد دٞم ـــــروم روم وم  وايم

 

ــــــــ٣مهب٣م  ــــــــدة أٞمً ــــــــ٣مهمرة زمٔمٝم  ىم

 فمـــــــقمَّ إن ٓومٝمتٜمـــــــ٣م ضاهبـــــــ٣م 
 

 :زمـ أيب ؿم٣ميم٤م وهق يٗمقل شمؿ محؾ ايمراي٥م صمٔمٖمر

ـــــف ـــــس يمتٛمزيمٛم ـــــ٣م ٞمٖم ـــــٚم٦م ي  أومً

 

 يمتٛمــــــــــــزيمـ أو يمت٘مرهٛمـــــــــــــف 

 إن أصمٙمــــ٤م ايمٛمــــ٣مس وؾمــــدوا ايمرٞمــــ٥م 

 

ـــــــ٥م   َمـــــــ٣مرم أراك سم٘مـــــــرهكم اجلٛم

ـــ٥م  ـــ٦م َمْمٚمئٛم ـــد ىمٛم ـــ٣م وم ـــ٣مل َم ـــد ؿم  وم

 

ـــــ  ـــــ٥م دم ؾمـــــٛمفه ـــــ٦م إٓ ٞمْمٖم  ؾ أٞم

 :ووم٣مل أيّم٣مً  

 ٞمٖمــــــس إٓ سمٗمــــــتقم متــــــقيت يــــــ٣م

 

 ٣مم اظمــــقت ومــــد صــــٙمٝم٦ممحــــهــــذا  

 وَمـــــ٣م متٛمٝمـــــ٦م همٗمـــــد أفمْمٝمـــــ٦ِم  

 

ـــــــدي٦م  ـــــــام ه ـــــــقم همٔمٙمٜم  إن سمٖمٔم

 وممــــــ زم٘مـــــك ؾمـــــٜمداء َم٠مسمـــــ٥م 

 

ــــ٦م ضمــــكم ومــــ٣مل:   ضمًــــ٣من زمـــــ شم٣مزم

ـــــٟموّ   ـــــرب أفمًـــــسم ـــــؾ زمٝمث  رـزمٛمل يمٝم

 

ـــ٣م  ـــّؿ إذا َم ـــ٣مس َمًـــٜمر وه  ٞمـــقم ايمٛم

ــــقارد  ــــ٣مر اظمًــــٙمٚمكم سم ــــ٦م طمٝم  وارأي

 

ــــٔمقزم  ــــٟمطمر ٣مً ؾم ــــدهؿ يت ــــ٣ًم زمٔم  وطمٙمٖم

ـــــ٣مزمٔمقا   همـــــال ئٌمـــــدن اهلل ومـــــتعم سمت

 

ـــــ٥م حتٓمـــــر   مجٝمٔمـــــ٣ًم وأؽمـــــ٣ٌمب اظمٛمٝم

ــــ٣مزمٔمقا  ــــكم سمت ــــد اهلل ضم ــــد وفمٌ  وزي

 

ـــ٣مضمكم صمٔمٖمـــر  ـــٛمٜمؿ ذو اجلٛم ـــ٥م َم  زمٚم٠مسم

 :ودم ذيمؽ وم٣مل ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ 
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ــــٜمؿ ــــف ٞمٖمقؽم ــــ٥م يمإليم ــــػموا زمٚم٠مسم  ص

 

ــــقا  ــــ٥م أن يٛم٘مٙم ــــردى وخم٣مهم  ضمــــذر ايم

 إذ َيتــــــدون زمجٔمٖمــــــر ويمقائــــــف 

 

ـــــــٛمٔمؿ إول  ـــــــؿ هم ـــــــدام أوهل  وم

ــــ٣مد  ــــف فمٌ ــــقم هبــــؿ فمِمــــؿ اإليم  هوم

 

 وفمٙمــــٝمٜمؿ ٞمــــزل ايم٘متــــ٣مب اظمٛمــــزل 

وومد وومػ فمٚمرو زمـ ؽم٣ممل  ،٥مزم٘مر وومريش فمعم طمزافم لَم٥م سمٓم٣مهر زمٛمه٣مج همتح َم٘م٥م اظم٘مر ومم٣م 

 همٗم٣مل: اخلزافمل فمعم رؽمقل اهلل 

ـــــــدا ـــــــد حمٚم ـــــــ٣م رب إين ٞم٣مؾم  ي

 

ـــــدا  ـــــ٣م إٞم٘م ـــــف وأزمٝمٛم ـــــػ أزمٝم  ضمٙم

 فمتــــدارًا أـر هــــداك اهلل ٞمِمـــــهم٣مٞمِمـــ 

 

 وادع فمٌـــــــ٣مد اهلل يـــــــٟمسمقا َمـــــــددا 

ـــــردا  ـــــد جت ـــــقل اهلل وم ـــــٝمٜمؿ رؽم  هم

 

 سمرزّمــــداإن ؽمــــٝمؿ طمًــــٖم٣ًم وصمٜمــــف  

 :وأفمٙمـ إؽمالَمف ووم٣مل أَم٣م أزمق ؽمٖمٝم٣من أىمػم أفمداء اإلؽمالم همٗمد وهمد فمعم ايمٛمٌل  

 يمَٔمٚمـــــُرك إين ضمـــــكم أمحـــــؾ رايـــــ٥م

 

ـــد  ـــؾ حمٚم ـــالت طمٝم ـــؾ ايم ـــ٤م طمٝم  يمتٕمٙم

ــــف  ــــؿ يمٝمٙم ــــغمان أـمٙم ــــديم٨م احل  يم٘م٣مظم

 

ـــ  ـــذا أواين ضم ـــدي همٜم ـــدى وأهت  كم أه

ـــد  ــــ حمٚم ـــدًا فم ـــٟمى صم٣مه ـــد وأٞم  أص

 

 وأدفمـــك وإن مل أٞمتًـــ٤م َمــــ حمٚمـــد 

 :وم٣مل ضم٣ًمن ومِمٝمدسمف اهلٚمزي٥م ودم همتح َم٘م٥م 

ـــــ٣مجلقاء ـــــ٣مزمع هم ـــــ٦م ذات إص  فمٖم

 

ـــــــالء  ـــــــ٣م طم ـــــــذراء َمٛمزهل  إلم فم

 فمـــــــدَمٛم٣م طمٝمٙمٛمـــــــ٣م إن مل سمروهـــــــ٣م 

 

ـــــداء  ـــــده٣م ىم ـــــع َمقفم ـــــغم ايمٛمٗم  سمث

ـــــــ٣م َمت  ـــــــؾ صمٝم٣مدٞم ـــــــراٍت ٚمسمٓم  ْم

 

ـــــــ٣مء  ـــــــ٣مخلٚمر ايمٛمً ــــــــ زم  يٙمْمٚمٜم

هلؿ وٞمزيمقا َمع ٞم٣ًمئٜمؿ وأزمٛم٣مئٜمؿ وأَمقا ودم نمزوة ضُمٛمكم جتٚمع ايمٛم٣مس وؽم٣مروا إلم ايمرؽمقل  

 هذا يقم مل أؾمٜمده ومل يٖمتٛمل شمؿ أٞمُمد: :همٗم٣مل ،ريد زمـ ايمِمٚم٥مدوىم٣من همٝمٜمؿ  (أوؿم٣مس)

 يمٝمتٛمـــــــل همٝمٜمـــــــ٣م صمـــــــذع يـــــــ٣م

 

 أطمـــــــــ٤ّم همٝمٜمـــــــــ٣م وأوـــــــــع 

 أومـــــــــقر وؿمٛمـــــــــ٣مء ايمزَمـــــــــع 

 

ـــــــــدع  ـــــــــ٣مة ص ـــــــــ٣م ؾم  ىمٟمَّن

 :كم فم٣ٌمس زمـ َمرداسوَمـ ايمُمٔمراء ايمذيـ ذىمروا ضُمٛم 

 إٞمـــؽ َمرؽمـــؾ ٕٞمٌٝمـــ٣مءيـــ٣م طمـــ٣مسمؿ ا

 

ـــداىم٣م  ـــٌٝمؾ ه ـــدى ايمً ـــؾ ه ـــ٣محلؼ ىم  زم
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ـــــ٥م ـــــؽ حمٌ ـــــك فمٙمٝم ـــــف زمٛم  إن اإليم

 

ـــــــامىم٣م  ـــــــدًا ؽم ـــــــف وحمٚم  دم طمٙمٗم

 :ايمًغم إلم ايمْم٣مئػ وم٣مل ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وضمكم أمجع رؽمقل اهلل  

ــــ٤م ــــؾ ري ــــ٥م ىم ـــــ هت٣مَم  ومّمــــٝمٛم٣م َم

 

ـــــٝمقهم٣م  ـــــ٣م ايمً ـــــؿ أمجٔمٛم ـــــػم شم  وطمٝم

ـــــ٦م هـــــ٣مػمخت  ـــــ٦م يمٗم٣ميم ـــــق ٞمْمٗم  ويم

 

 ؿمٔمٜمـ دوؽمـــــــ٣ًم أو شمٗمٝمٖمـــــــ٣مً ومـــــــقا 

 زمـ أيب غمفمـ ايمْم٣مئػ زمٔمد ايمٗمت٣مل واحلِم٣مر وم٣مل زمجغم زمـ زه همٙمام اٞمٌمف رؽمقل اهلل  

 :يذىمر ضُمٛمٝمٛم٣مً وايمْم٣مئػ كؽمٙمٚم

 ىم٣مٞمـــ٦م فماليمـــ٥م يـــقم زمْمــــ ضمٛمـــكم

 

ــــرق  ــــقم إزم ــــ٣مس وي ــــداة أوؿم  ونم

ــــ  ــــ٦م زم ــــ٣م١ممجٔم ــــقازن مجٔمٜم  نمقاء ه

 

 وا ىم٣ميمْمـــــــ٣مئر اظمتٚمـــــــزقدتٌـــــــدهم 

ـــــ٣ًم واضمـــــد  ـــــ٣م َمٗم٣مَم  اً مل يٚمٛمٔمـــــقا َمٛمّ

 

ـَ إٓ صمــــــدارَ    اخلٛمــــــدق هؿ وزمْمــــــ

أن رّد فمٙمٝمف أهٙمف وَم٣ميمف  همٟمؽمٙمؿ زمٔمد ٥مزم٣مجلٔمراٞم هلل وىمذيمؽ أدرك َم٣ميمؽ زمـ فمقف رؽمقل ا 

 :وأفمْم٣مه َمئ٥م َمـ اإلزمؾ شمؿ أٞمُمد

 َمــــ٣م إن رأيــــ٦م وٓ ؽمــــٚمٔم٦م زمٚمثٙمــــف

 

 دم ايمٛمــــ٣مس ىمٙمٜمــــؿ زمٚمثــــؾ حمٚمــــد 

ــــدى  ــــؾ إذا اصمت  أوذم وأفمْمــــك يمٙمجزي

 

 وَمتــــك سمُمــــٟم خيــــػمك فمــــام دم نمــــد 

وومِم٥م ىمٔم٤م زمـ زهغم وإؽمالَمف دم َمًجد  <فمعم َمـ أؽمٙمؿ َمـ ومقَمف ٙمف رؽمقل اهلل هم٣مؽمتٔمٚم 

 :غم يمإلؽمالم ومم٣م وم٣ميمف دم رؽمقل اهلل جزمتف اظمُمٜمقرة زمٔمد أن دفم٣مه أطمقه زمزمٔمد سمق ايمرؽمقل 

ـــــدين ـــــقل اهلل أوفم ـــــ٦م أن رؽم  أٞمٌئ

 

 وايمٔمٜمــــد فمٛمــــد رؽمــــقل اهلل َمــــٟمَمقل 

ـــــف  ـــــقر يًتّمـــــ٣مء زم ـــــل يمٛم  إن ايمٛمٌ

 

ــــ  ــــٝمقف اهلل َمً ـــــ ؽم ــــد َم  ٙمقلَمٜمٛم

 دم فمِمـــ٥ٌم َمــــ ومـــريش ومـــ٣مل ومـــ٣مئٙمٜمؿ 

 

 زمــــٌْمـ َم٘مــــ٥م ظمــــ٣م أؽمــــٙمٚمقا زويمــــقا 

ـــ٣مس وٓ  ـــام زال أٞم٘م ـــقا هم ـــػ زايم  ىمُم

 

ــــؾ  ــــؾ َمٔم٣مزي ــــ٣مء وٓ َمٝم ــــد ايمٙمٗم  فمٛم

ضزم٦م إيمٝمف  ،وهمرغ َمـ سمٌقك وأؽمٙمٚم٦م شمٗمٝمػ وزم٣مئم٦م َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وظم٣م اهمتتح رؽمقل اهلل  

يمتٚمٝمٚمل دم أذاف زمـ فمدس ا ةفمْم٣مر زمـ ضم٣مصم٤م زمـ زرار)وصمف همٗمدم وهمقد ايمٔمرب َمـ ىمؾ 

روم٣من زمـ زمدر ايمتٚمٝمٚمل أضمد زمٛمل ؽمٔمد وفمٚمرو زمـ زمٛمٜمؿ إومرع زمـ ضم٣مزمس ايمتٚمٝمٚمل وايمزمتٝمؿ َم



 354 

وومٝمس زمـ فم٣مصؿ أطمق زمـ يزيد وومٝمس زمـ احل٣مرث ٌح٣مب زمـ زيد ودم وهمد متٝمؿ ٞمٔمٝمؿ إهتؿ واحل

ضمٛمكم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م و)زاري ايمذي ؾمٜمد َمع إومرع همتح ٖمٝمد زمـ ضمِمـ ايمٌزمٛمل ؽمٔمد وفم

 :روم٣من وأٞمُمدزمَمع ايمرؽمقل همٗم٣مم ايمز (وايمْم٣مئػ

 ضمـــل ئم٣مديمٛمـــ٣م ٞمحــــ ايم٘مـــرام همـــال

 

 َمٛمـــ٣م اظمٙمـــقك وهمٝمٛمـــ٣م سمٛمِمـــ٤م ايمٌٝمـــع 

ــد ايمٗمحــط َمْمٔمٚمٛمــ٣م  ـــ يْمٔمــؿ فمٛم  وٞمح

 

ــــزع  ــــ٠مٞمس ايمٗم ـــــ ايمُمــــقاء إذا مل ي  َم

ــــٟمزم  ــــ٣م وٓ ي ــــ٣م أزمٝمٛم ــــد كإٞم ــــ٣م أضم  يمٛم

 

 إٞمـــ٣م ىمـــذيمؽ فمٛمـــد ايمٖمخـــر ٞمرسمٖمـــع 

 :زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري ريض اهلل فمٛمف همرد فمٙمٝمف ضم٣ًمن 

 ؽمـــقل اهلل إذ ضمـــؾ وؽمـــْمٛم٣مَمٛمٔمٛمـــ٣م ر

 

 فمـــعم أٞمـــػ راض َمــــ َمٔمـــد ورانمـــؿ 

ــــكم زمٝمقسمٛمــــ٣م  ــــ٣م ضمــــّؾ زم ــــ٣مه ظم  َمٛمٔمٛم

 

ــــ٣مغ وـمــــ٣ممل  ـــــ ىمــــؾ زم  زمٟمؽمــــٝم٣مهمٛم٣م َم

 :٣منشمؿ ؿمٙم٤م ايمرؽمقل َمـ ضم٣ًمن أن جيٝم٤م ايمززمروم 

 إن ايمــــذوائ٤م َمـــــ همٜمــــر وإطمــــقهتؿ

 

ــــع  ــــديـ سمتٌ ــــٛم٥م يمٙم ــــقا ؽم ــــد زمٝمٛم  وم

ــف  ــ٦م هيرسم ـــ ىم٣مٞم ــؾ َم ــؿ ىم ــرى هب  ي

 

ـــؾ اخلـــغم سمِمـــْمٛمع  ـــف وىم ـــقى اإليم  سمٗم

 ومـــــقم إذا ضمـــــ٣مرزمقا ضوا فمـــــدوهؿ 

 

 أو ضمــ٣مويمقا ايمٛمٖمــع دم أؾمــٝم٣مفمٜمؿ ٞمٖمٔمــقا 

 :وىمذيمؽ َمدح ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مر همٗم٣مل 

 يــــزل َمـــــ هُه ىمــــرم احلٝمــــ٣مة همــــال

 

ــــ٣مر  ــــ٣مرم إٞمِم ـــــ ص ــــ٤م َم  دم َمٗمٛم

ـــ٣مزمر  ــــ ىم ـــ٣مزمرًا فم ـــ٣مرم ىم ـــقا اظم٘م  ورشم

 

 فمــــ اخلٝمـــ٣مر هــــؿ زمٛمـــق إطمٝمــــ٣مرو 

ــــ١مَّنؿ  ــــقم هم ــــزت ايمٛمج ــــقم إذا ضم  وم

 

ــــــ٣مزيم  ــــــ٣مرومكم ايمٛم ــــــ٣مرييمٙمْم  كم َمٗم

 :َمٖم٣مروم٣مً ظمٙمقك ىمٛمدة وَم٣ٌمفمدًا هلؿ أٞمُمد زمـ َمًٝمؽ اظمرادي فمعم رؽمقل اهلل  ةوظم٣م ومدم همرو 

ـــ٦م ـــدة أفمرو ـــقك ىمٛم ـــ٦م َمٙم ـــ٣م رأي  ظم

 

ــ٣مئٜم٣م  ــرق ٞمً ــؾ فم ــ٣من ايمرصم ــؾ طم  ىم٣ميمرصم

ــــــل  ــــــ٦م راضمٙمت ــــــداً  ومرزم  أؤم حمٚم

 

 أرصمــــق همقاوــــٙمٜم٣م وضمًـــــ شمرائٜمــــ٣م 

ممـ زم٘م٣مه َمـ ايمُمٔمراء ضم٣ًمن زمـ و ،وحلؼ زمرزمف زم٘م٣مه ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً  وظم٣م سمقدم رؽمقل اهلل  

 :شم٣مزم٦م ودم ذيمؽ يٗمقل
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ــــد ــــقل وَمٔمٜم ــــؿ يمٙمرؽم ــــ٥م رؽم  زمْمٝمٌ

 

ـــق  ـــد سمٔمٖم ـــغم ووم ـــُد  َمٛم ـــقم وهتٚم  ايمرؽم

 يمٗمـــد نمٝمٌـــقا ضمٙمـــاًم وفمٙمـــاًم ورمحـــ٥م 

 

ــــد  ــــرى ٓ يقؽم ــــدوه ايمث ــــٝم٥م فم  فمُم

ـــؽ  ـــ٥م ه٣ميم ـــ٣ًم رزي ـــديم٦م يقَم ـــؾ فم  وه

 

ــــقمٍ   ــــ٥م ي ــــُد  رزي ــــف حمٚم ــــ٣مت همٝم  َم

 إَمـــ٣مم هلـــؿ َيـــدَيؿ احلـــؼ صم٣مهـــداً  

 

ـــدق إن يْم  ـــؿ ص ـــٔمدواَمٔمٙم ـــقه يً  ٝمٔم

ـــ  ـــؾ فمـــذرهؿفمّٖم ـــزٓت يٗمٌ  قا فمــــ ايم

 

ــــقدُ   ــــ٣مخلغم أصم ــــ٣مهلل زم ــــٛمقا هم  وإن يً

 وَمــــ٣م همٗمــــد اظم٣موــــقن َمثــــؾ حمٚمــــد 

 

 ٖمٗمــــد ُضمتــــك ايمٗمٝم٣مَمــــ٥م يُ  وٓ َمثٙمــــفُ  

ـــدار صمـــقاره   َمـــع اظمِمـــْمٖمك أرصمـــق زم

 

ـــُد   ـــٔمك وأصمٜم ـــقم أؽم ـــؾ ذاك ايمٝم  ودم ٞمٝم
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 اٌجبة اٌغبثن هشش
 اٌفظً اخلبِظ

 ع َادلخؼشِني ثبماٌشوشاء ش رإصُّ

َّٕنؿ طم٣ميمْمقا دم  <ؾمٔمراء هذا ايمٔمٌم زم٣مظمخيَمكم َمـ اخليَم٥م وهل آطمتالطؽمٚمل 

ؾمٔمراء ايم٣ٌمدي٥م ايمذيـ ـمٙمقا يٛمٓمٚمقن و .ضمٝم٣مهتؿ زمكم اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم همٔم٣مؾمقا دم ايمٔمٌميـ َمٔم٣مً 

أَم٣م ايمذيـ َم٣مسمقا  .ؾمٔمرهؿ فمعم ايمْمريٗم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م إلم أن دطمٙمقا دم اإلؽمالم ئمدون َمـ اظمخيَمكم

ٚم٥م وإفمُمك وأَمٝم٥م زمـ  :زمؾ صم٣مهٙمٝمكم ،طمقهلؿ دم اإلؽمالم همٙمٝمًقا خميَمكمومٌؾ د ىمُدَريد زمـ ايمِمِّ

 .أيب ايمِمٙم٦م ونمغمهؿ

ويمُمٔمراء اظمديٛم٥م احلظ  ،فمػم ؾمٔمر اظمخيَمكم فمـ ومٝمؿ اإلؽمالم ايمروضمٝم٥م ايمتل آَمٛمقا هب٣موومد 

 ،إيمٝمٜمؿدم دفمقسمف َمٛمذ أن ه٣مصمر  همٜمؿ ايمذيـ وومٖمقا َمع رؽمقل اهلل  <إىمػم دم هذا اظمٝمدان

وىم٣من إلم صم٣مٞمٌٜمؿ ؾمٔمراء آطمرون مل  .يتٗمدَمٜمؿ ضم٣ًمن وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م

همٜمذا أزمق ومٝمس ِسََم٥م زمـ أيب أٞمس  .يٌٙمٕمقا َمٌٙمٕمٜمؿ َمـ ايمُمٜمرة ايمُمٔمري٥م ؽمقاء دم اظمديٛم٥م أو دم َم٘م٥م

 :إٞمِم٣مري ئمػم فمـ إيامٞمف ايمٔمٚمٝمؼ زم٣مهللِ وزم٘مت٣مزمف

 وٞمٔمٙمـــــــــُؿ أن اهللَ ٓ رَء نمـــــــــغمهُ 

 

ــــــ٣مَب اهللِ أصــــــٌَح ه٣مديــــــ٣م وأنَّ    ىمِت

وإذا سمرىمٛم٣م ؾمٔمراء اظمديٛمتكم ايم٘مٌغمسمكم إلم ؾمٔمراء ٞمجد وايمٌقادي ٞمجد ىمثغمًا َمٛمٜمؿ يٗمتًٌقن  

َمـ ه٠مٓء ايمٛمٚمر زمـ سمقيم٤م ايمذي ٞمجد دم ؾمٔمره آشم٣مرًا َمـ سمالوة  .َمـ َّن٨م اإلؽمالم دم ؾمٔمرهؿ

 :ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

ــــذيَن ربِّ  ــــ أفم ـــــ ضَمَِم ــــل  ـَم  ٍر وفِم

 

 ٜمـــــ٣م فمالصمـــــ٣موَمــــــ ٞمٖمـــــٍس أفم٣مجِلُ  

 
ـــ ـــ٣مِت ٞمٖمً ــــ ضم٣مصم ـــٚمٛمّلـوَم  ل هم٣مفمِِم

 

ــــ٣م  ــــٛمٖمِس ضم٣مصم ــــَٚمراِت ايم ــــ١منَّ ظُمّم  هم

 
ـــــ٣م ــــــرئ٦ُم َمٛمٜم ـــــ٣م همٌ ـــــ٦َم ويمٝمُّٜم  وأٞم

 

ـــ٣م  ـــال طِمالصم ـــٝم٦َم هم ـــ٣م ومّم ـــَؽ وَم  إيمٝم
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ىم٣من َمًٙماًم فمعم فمٜمد رؽمقل اهلل  ،وهق أضمد ؾمٔمراء هذيؾ ايم٣ٌمرفمكم ،وَمٛمٜمؿ أزمق ذؤي٤م اهلذرم

 ؾ ،ومدم اظمديٛم٥م يقَم وُمٌَِض رؽمقل اهلل ،ومل يره ًّ وؾمٜمد اخلْم٥ٌم دم ؽمٗمٝمٖم٥م  ،ووصمده َمٝمت٣ًم ومل ُيٕم

 :شمؿ أٞمُمد يٌ٘مٝمف ،ودهمٛمف زمٛمل ؽم٣مفمدة وايمِمالة فمعم ايمرؽمقل 

ـــدُره٣مـَٖم٦ْم ظمِمـــًـــىمُ   رفِمِف ايمٛمجـــقُم وزم

 

ـِ إزمْمــــِح    وسمزفمزفمــــ٦م آؿمــــ٣مُم زمْمــــ

 وسمزفمزفمـــ٦ْم أصمٌــــ٣مُل يثـــِرَب ىُمٙمُّٜمـــ٣م 

 

 وٞمخٝمُٙمٜمــــ٣م حلٙمــــقِل طمْمــــ٤ٍم َمٖمــــِدِح  

 .وَمع ذيمؽ ٞمجد دم ؾمٔمرهؿ آشم٣مرًا يمإلؽمالم ،٥م ديٛمٜمؿزمرومَّ  إلم صم٣مٞم٤م ه٠مٓء ٞمجد ؾمٔمراء فمرهمقا 

َمٛمٜمؿ ؽُمَحٝمؿ فمٌد زمٛمل احَلًح٣مس ايمذي ىم٣من يتٕمزل نمزًٓ هم٣مضمُم٣ًم صمٔمؾ ومقَمف يٗمتٙمقٞمف فمعم فمٜمد 

 :ٞمراه يٗمقل ،فمثامن ريض اهلل فمٛمف

ـــــ٣م ـــــزَت نم٣مزي ـــــغمَة ودع إن جتٜم  فُمٚم

 

ــ٣م  ــرِء ٞم٣مهٝم ــالُم يمٙمٚم ــٝم٤ُم واإلؽم ــك ايمُم  ىمٖم

وفمعم ؾم٣مىمٙمتف  (،يمق ومٙم٦م ؾمٔمرَك َمثَؾ هذا ٕفمْمٝمتَُؽ فمٙمٝمف) :يمفضمتك أن فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وم٣مل  

وَمع ذيمؽ أشمرت  ،وىم٣من يٌ٘مل دم اإلؽمالم أهؾ اجل٣مهٙمٝم٥م ،ازمـ َمٗمٌؾ ايمذي ىم٣من صم٣مهمٝم٣ًم دم ايمديـ

 :فمٛمف أزمٝم٣مت إؽمالَمٝم٥م َمٛمٜم٣م

ـــــ٣مُة وٓ أرى ـــــُؿ احلٝم ــــــ٣مُس مهٜم  ايمٛم

 

 ؿمــــقَل احلٝمــــ٣مِة يزيــــُد نمــــغَم طمٌــــ٣ملِ  

 جتــــدوإذا اهمتٗمــــرَت إلم ايمــــذطم٣مئِر مل  

 

ــــاملِ   ــــ٣ميمِِح إفم ــــقُن ىمِم ــــرًا ي٘م  ذطم

يدل فمعم هم٣ًمد ايمٖم٘مرة ايمتل ؾم٣مفم٦م زمكم ايم٣ٌمضمثكم َمـ أن اإلؽمالم مل يؼمك أشمرًا دم ٞمٖمقس  وهذا 

 .زمؾ سمٔمداه إلم ؾمٔمراء ايم٣ٌمدي٥م ىمذيمؽ ،ومل يٗمػ أشمره فمٛمد ؾمٔمراء اظمدن ،همٗمد أشمر همٝمٜمؿ .اظمخيَمكم
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 هشش بثناٌجبة اٌغ
 غبدطاٌفظً اٌ

 هظش طذس امع َيف  لؼبّب اٌشوش

يذىمر و ،ايمّمٔمػ وايمرىمقدٚم٥م ايمتل فم٣ميُمٜم٣م ايمُمٔمر دم فمٌم صدر اإلؽمالم ٜمَمـ ايمٗمّم٣مي٣م اظم

 ،زمٔمض دارد إدب أن ايمُمٔمر دم هذا ايمٔمٌم ومد أصٝم٤م زم٣ميمّمٔمػ وسمٔمرض يمٖمؼمة َمـ ايمرىمقد

 .ودم هذا ايم٘مالم ىمثغم َمـ اخلْمٟم وزمٔمض ايمِمقاب

 ،فمعم اخلٙمط زمكم ايمّمٔمػ َمـ صمٜم٥مٕٞمف َمٌٛمل  <أَم٣م أٞمف أصٝم٤م زم٣ميمّمٔمػ هم٘مالم نمغم صحٝمح

وذيمؽ ٕن اإلؽمالم ص٣مدف دم ايمٔمرب ومٙمقزم٣مً وؿم٣ٌمفم٣مً  .وزمكم ايمٙمكم وايمًٜمقيم٥م َمـــ صمٜم٥م أطمــرى

وَمـ إؽم٣ميمٝم٤م  ،وَمـ شمؿ أصٌح ايمُمٔمراء خيت٣مرون َمـ ايم٘مٙمامت أيمٝمٛمٜم٣م ،ٗمٜم٣موم٣مؽمٝم٥م همٟمَّٓن٣م ورومَّ 

 أورد أصح٣مب هذا ايمزفمؿو .وايمؼماىمٝم٤م ايمقفمرة ،وازمتٔمدوا فمـ إيمٖم٣مظ اجل٣مهم٥م ايمٕمٙمٝمٓم٥م ،أؽمٜمٙمٜم٣م

هم١مذا دطمؾ دم  ،ايمُمٔمر َٞم٘مٌِد َيٗمَقى دم ايممم وَيًُٜمؾ" : -إن صح٦م ايمرواي٥م فمٛمف  -ومقل إصٚمٔمل 

هذا ضم٣ًمن همحؾ َمـ همحقل ايمُمٔمراء دم اجل٣مهٙمٝم٥م همٙمام صم٣مء اإلؽمالم ؽمٗمط  .اخلغم َؤُمَػ وٓنَ 

أن أىمثر ؾمٔمر و .أن إصٚمٔمل ذاسمف فمدَّ ضم٣ًمن َمـ همحقل ايمُمٔمراء :ويرد فمعم ذيمؽ ."ؾمٔمره

َمٛمًقزم٣مً إلم َم٣م ُٞمحؾ فمٙمٝمف َمـ  ايمّمٔمػ هذا ضم٣ًمن اظمرويِّ فمٛمف زمٔمد اإلؽمالم َمٛمحقل، همِم٣مر

 .ويمٝمس إلم َم٣م وم٣ميمف هق ،ؾمٔمر

ٞمف سمٔمرض يمٖمؼمة َمـ ايمرىمقد همٜمذا ـمـ أؾم٣مفمف ازمـ طمٙمدون وسمٌٔمف زمٔمض اظم٠مرطمكم أَم٣م أو

زمام ؾمٕمٙمٜمؿ َمـ أَمر اٞمٌمف ايمٔمرب فمـ ايمُمٔمر أول اإلؽمالم ": إذ يٗمقل دم َمٗمدَمتف ،اظمٔم٣مسيـ

همٟمطمرؽمقا فمـ ذيمؽ وؽم٘متقا  ،وَم٣م أدهُمٜمؿ َمـ أؽمٙمقب ايمٗمرآن وٞمٓمٚمف ،ايمديـ وايمٛمٌقة وايمقضمل

وفمٙمٝمف همٗمد ضم٣مول اظم٠مرطمقن فمزو رىمقد ايمُمٔمر دم هذا  ."فمـ اخلقض دم ايمٛمٓمؿ وايمٛمثر زَم٣مٞم٣مً 

 :ايمٔمٌم إلم إؽم٣ٌمب ايمت٣ميمٝم٥م

همٌمهمٜمؿ ىمؾ ذيمؽ فمـ  ،٣ميمٖمتقضم٣متٕمٙمقا زمودم أشمـٛم٣مء ذيمؽ ؾُم  ،اٞمٌٜمر ايمٔمرب زمٌالنم٥م ايمٗمرآن -أ 

 .ومقل ايمُمٔمر إٓ ومٙمٝمالً 
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وطمِمقص٣ًم زمٔمد أن ص٣مرت اخلْم٣مزم٥م هل  ،ؾمٟمن اخلْم٣مزم٥م ؽمٗمقط َمٛمزيم٥م ايمُمٔمر َمٗم٣مزمؾ فمٙمقِّ  -ب

 .ايمقؽمٝمٙم٥م ايمْمٝمٔم٥م اظمرٞم٥م يمٛممم اإلؽمالم

وهٌغمة زمـ أيب  ،وضار زمـ اخلْم٣مب ،فمٌد اهلل زمـ ايمززمٔمرى :أن ؾمٔمراء اظمممىمكم أَمث٣مل -ج

همٟمَمر زمؼمك رواي٥م  هجقا رؽمقل اهلل  -وأيب ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرث  ،جلٚمحلوأيب فمزة ا ،وه٤م

 .همتٛمقؽمٝم٦م وو٣مفم٦م ،ؾمٔمرهؿ

وايمٕمزل  ،ووم٣موم اهلج٣مء ايمٗمٌقم اظمٗمذع ،وضمرم اخلٚمر ،ن اإلؽمالم ضم٣مرب ايمٔمِمٌٝم٣متأ -خ

هم٣مومتٌمت أنمراض ؾمٔمر  ،وىمؾ هذه إَمقر ىم٣مٞم٦م وومقدًا صمزًٓ يمُمٔمٙم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقم ،ايمٖم٣مضمش

فمٛمد ايمٛمٓمر دم ـمروف و .ٛم٣مومّم٥م ؾمٔمراء اظمممىمكم وَمدح ايمرؽمقل وأصح٣مزمفاظمخيَمكم فمعم َم

هذه ايمٖمؼمة ٞمرى أن ايم٤ًٌم إومرب يمٙمِمح٥م يمرىمقد ايمُمٔمر فم٣مئد إلم إضم٣ًمس ايمُمٔمراء زمٔم٤مء 

وومد ٞمٌّف ازمـ طمٙمدون دم َمٗمدَمتف  ، ٞمٓم٣مم ضمٝم٣مهتؿايمتٔمٌغم فمـ َمٔم٣مين وأهم٘م٣مر ايمديـ اجلديد ايمذي نمغمَّ 

ات ٓ يتٚم٘مـ َمـ حتقيٙمٜم٣م إلم ايمقصمدان ٛمٝم٥م َمثؾ اإلهلٝم٣مت وايمٛمٌقّ إلم أن اظمٔم٣مين وإهم٘م٣مر ايمذه

ضمٝم٧م زمدأ  ،هذا ايمرىمقد ىم٣من َمرضمٙم٥م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م زم٣ميمٕم٥م ايمٗمٌمو .واإلي٣مء هب٣م إٓ ايمُم٣مفمر ايمٖمحؾ

 .ن وايمت٘مٝمػ َمٔمفآزمٟمؽمٙمقب ايمٗمر ايمُمٔمراء يتٟمشمرون سمٟمشمرًا واوح٣مً 
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 هشش بثناٌجبة اٌغ
 غبثناٌفظً اٌ

 َؤعٌٍة اٌشوش يف طذس امع 

همُمٔمراؤه هؿ أٞمٖمًٜمؿ ؾمٔمراء  <ئمد ايمُمٔمر دم هذا ايمٔمٌم اَمتدادًا يم٣ًمزمٗمف دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

إٓ أن هذا ٓ يٚمٛمع أن ي٘مقن ومد ضمدث  ،وهلذا همٗمد ىم٣مٞمقا يًٚمقن زم٣مظمخيَمكم ،ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 .سمٕمٝمغم دم أؽمٙمقب ايمُمٔمر وَمٔم٣مٞمٝمف

وذيمؽ َمـ  ،هقماطمتٙمػ زمُم٘مؾ يًغم فمـ أؽمٙمقب ايمُمٔمر اجل٣م :َمـ صمٜم٥م إؽمٙمقب ايمٔم٣مم -أ

 .ن وأؽمٙمقب احلدي٧م أوًٓ آطمالل سمٟمشمره زمٟمؽمٙمقب ايمٗمر

هم٣ميمقرع وايمتٗمقى وخم٣مهم٥م اهلل أوصمدت أؽمٙمقزم٣ًم يٌتٔمد فمـ  .وسمٟمشمره زمٔم٣مؿمٖم٥م اظمًٙمؿ ايمرومٝمٗم٥م شم٣مٞمٝم٣مً 

وَمـ هٛم٣م همٗمد أصٌح ايمُم٣مفمر  .اجلٖم٣مء وايمٕمٙمٓم٥م واخلُمقٞم٥م ايمتل هل أزمرز ؽمامت ايمُمٔمر اجل٣مهقم

 .وايمؼماىمٝم٤م ايمًٜمٙم٥م ايمقاوح٥م ايمتل سم٠مدي اظمٔمٛمك زمُم٘مؾ دومٝمؼ ،اإلؽمالَمل خيت٣مر إيمٖم٣مظ ايمٙمٝمٛم٥م

ضمٝم٧م أصٌح ايمُم٣مفمر  ،اطمتٙمٖم٦م زمُم٘مؾ ىمٌغم فمـ َمٔم٣مين ايمُمٔمر اجل٣مهقم :َمـ صمٜم٥م اظمٔم٣مين -ب

 .ن واحلدي٧مآهذه اظمٔم٣مين َمـ ايمٗمرَمًتٗمٝم٣ًم َمٔمٓمؿ  ،إيمٝمف ـ اظمٔم٣مين َم٣م خيدم اإلؽمالم ويدفمقخيت٣مر َم

ُمٔمر اإلؽمالَمل ومد اٞمٖمِمٙم٦م اٞمٖمِم٣مًٓ سم٣مَم٣ًم فمـ َمٔم٣مين إن َمٔم٣مين ايم :َمـ نمغم اظمٗمٌقل أن يٗم٣ملو

ٕن إدب اجل٣مهقم هق اظمِمدر ايمث٣ميم٧م َمـ اظمِم٣مدر ايمتل يًتٗمل َمٛمٜم٣م إدب  <ايمُمٔمر اجل٣مهقم

اظمٔم٣مين ايمتل أمهٙمٜم٣م ايمُمٔمر هل اظمٔم٣مين ايمتل ٞمٖم٣مه٣م و .ره وأؽم٣ميمٝمٌف زمٔمد ايمٗمرآن وايمًٛم٥ماإلؽمالَمل أهم٘م٣م

ُمٔمر ايمذي يدفمق يمٙمٔمِمٌٝم٥م وىم٣ميمٕمزل ايمٖم٣مضمش واهلج٣مء ىم٣ميم ،اإلؽمالم همٙمؿ سمٔمد ص٣محل٥م يمٙمٌٗم٣مء

أَم٣م اظمٔم٣مين ايمتل أزمٗم٣مه٣م اإلؽمالم همٗمد زمـٗمٝمـ٦م َمتداويم٥م  .ٗمذع واظمدح ايم٘م٣مذب ووصػ اخلٚمراظم

 :ئمتٚمدون فمٙمٝمٜم٣م دم سمٙمؽ اظمٔم٣مين  ايمٗمٝمؿ ايمتليمدى ايمُمٔمراء َمع سمٕمغمُّ 

٣م دم اإلؽمالم سمٔمٛمل هم١مَّن ،هم١مذا ىم٣مٞم٦م ومٝمؿ اظمدح دم اجل٣مهٙمٝم٥م هل ايمُمج٣مفم٥م وايم٘مرم واجلقد ـ5

 . زمحًـ اخلٙمؼ وايمقرع وايمزهدايمتٚمًؽ زم٣ميمديـ وايمتحقم

اإلؽمالم سمٔمٛمل هم١مَّن٣م دم  ،ـ وإذا ىم٣مٞم٦م ومٝمؿ ايمٖمخر دم اجل٣مهٙمٝم٥م هل إضم٣ًمب وايمٗمٌٝمٙم٥م6

 .وه٘مذا دم زمٗمٝم٥م إنمراض .٣ٌمع ايمرؽمقلسمّ اآٞمت٣ًمب يمإلؽمالم و
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 <ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف دم ايمٔمٌم اجل٣مهقمأَم٣م أوزان ايمُمٔمر وأطمٝمٙمتف وٞمٓم٣مم ايمٗمِمٝمدة همٗمد زمٗمٝم٦م فمعم َم٣م و

اظمٔم٣مين ايمتل  ايمُمٔمر دم هذا ايمٔمٌم ٣مراطمتوومد  .يمٝمس زم٣ميمٗمِمغم يمتٕمٝمغم يتْمٙم٤م وومت٣مً ٕن َمثؾ هذا ا

 :نمراض ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥مإختدم 

ن ضم٣ًمٞم٣ًم وىمٔم٣ٌمً ىم٣مٞم٣م ئم٣مرو٣من إ": ومقيمف (إنم٣مين)ورد فمـ أيب ايمٖمرج إصٖمٜم٣مين دم ىمت٣مزمف 

وىم٣من فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م  ،اَّنؿ زم٣مظمث٣ميم٤م٣مئع وإي٣مم واظمآشمر وئمغمِّ ؾمٔمراء ومريش زمٚمثؾ ومقهلؿ زم٣ميمقوم

هقن ايمٗمقل وأ ،هم٘م٣من دم ذيمؽ ايمزَم٣من أؾمد ايمٗمقل فمٙمٝمٜمؿ ومقل ضم٣ًمن وىمٔم٤م ،هؿ زم٣ميم٘مٖمرئمغمِّ 

همٗمد ىم٣من ضم٣ًمن وىمٔم٤م ضمكم نمٙم٦ٌم فمعم هج٣مئٜمؿ ايمْمريٗم٥م ايمٗمديٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ومقل ازمـ رواضم٥م 

٦م رَمٝم٣مهؿ زم٣ميمممك وفم٣ٌمدة إوشم٣من ظم٣م ٞم٣مٓ َمٛمٜمؿ إذ ىم٣مٞم ويمق ،يرَمٝم٣من إلم أذي٥م اظمممىمكم ايمٗمرؾمٝمكم

سمٟمشمرًا واوح٣ًم زم٣ميمٗمرآن  وَمـ ايمْمٌٝمٔمل أن ٓ ٞمجد دم ؾمٔمرمه٣م ذاك .سمٙمؽ فمٗمٝمدهتؿ ايمتل ئمتزون هب٣م

ٕٞمف يذىمرهؿ زمام ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف  <أَم٣م هج٣مء ازمـ رواضم٥م همٗمد أشمر دم ٞمٖمقؽمٜمؿ زمٔمد إؽمالَمٜمؿ .ايم٘مريؿ

 :اهلل فمٛمفوَمـ ذيمؽ ومقيمف ريض  .لووال َمـ نمل  

ـــــَد اهللِ ضمـــــؼ   ـــــٟمنَّ وفم  ؾمـــــٜمدُت زم

 

ــــــقى ايم٘م٣مهمريٛمــــــ٣م  ــــــ٣مَر َمث  وأنَّ ايمٛم

 .اجلديدة ايمتل صم٣مء هب٣م اإلؽمالم زم٣ميمت٣مرم ٓ يٚمٛمع أن جيٚمع ايمُم٣مفمر زمكم ايمٗمٝمؿ ايمٗمديٚم٥م وايمٗمٝمؿو 

 :ه٣م َمـ اظمقوقفم٣مت ىم٣ميمٕمزلاظمجتٚمع اإلؽمالَمل يٕمٖمر يمٙمُمٔمراء َم٣م يٗمقيمقٞمف ضمتك دم اخلٚمر ونمغمو

 .جلديد واَمتدادًا يمٙمُمٔمر اجل٣مهقمدم صدر اإلؽمالم ىم٣من طمٙمٝمْم٣ًم زمكم ايمٗمديؿ وا ٕن ايمُمٔمر :أوًٓ 

يٚم٘مـ  ،َّٕنؿ وصمدوا همٝمف ٞمٚمقذصم٣مً يمٙمٛمّم٨م دم ايمُم٘مؾ وايمٙمٕم٥م واإليٗم٣مع ودوم٥م اإلضم٣ًمس :شم٣مٞمٝم٣مً 

 .أن يًتٚمدوا َمقاهٌٜمؿ َمٛمف

ٝمده  ايمُم٣مفمر فمـ سمٗم٣ميمزمٛم٣مء فمعم ايمتٕمغم احلّم٣مري ايم٘مٌغم دم ضمٝم٣مة اظمًٙمٚمكم هفم٣من َم٣م ختعمَّ و

وزمدأ يٌت٘مر يمٛمٖمًف أؽمٙمقزم٣ًم صمديدًا زمٔمٝمدًا فمـ اظمزج زمكم  .ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل َم٣مرؽمٜم٣م ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن

 ،ىمُمٔمر ايمدفمقة وٞممم فمٗم٣مئد اإلؽمالم :واؽمتجدت دم هذا ايمٔمٌم َمقوقفم٣مت ايمٗمديؿ واحلدي٧م

ىمام وصمدت دم هذا ايمٔمٌم ايمٌذرة إولم يمٙمُمٔمر  .تقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وأَم٣مىمـ اجلٜم٣مدووصػ ايمٖم

 .٣مد ايمذي زمرز همٝمام زمٔمد دم فمٌم زمٛمل أَمٝم٥م زم٤ًٌم سمٔمدد إضمزاب ايمًٝم٣مؽمٝم٥مايمًٝم



 362 

 

 هشش بثناٌجبة اٌغ
 ضبِٓاٌفظً اٌ

 ٌِلف امع َ ِٓ اٌشوش ًاٌشوشاء

ىم٣مٞم٦م َمقاومػ ايمديـ اإلؽمالَمل َمـ ايمُمٔمر فم٣مَم٥م وَمـ ايمُمٔمر اإلؽمالَمل طم٣مص٥م سمتٖمؼ َمع 

 .ٞم٤مؿمٌٝمٔم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م وَمراضمٙمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م اظمتٔمددة اجلقا

وومػ ايمٗمرآن َمـ ايمُمٔمر وايمُمٔمراء َمقومٖمكم  /ٌِلف اٌمشآْ اٌىشُّ ِٓ اٌشوش ,ؤ

 :َمتٚمٝمزيـ رئٝمًٝمكم

دم زمداي٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م فمٛمدَم٣م ه٣مصمؿ ايمُمٔمراء ايمذيـ وومٖمقا ضمجر فمثرة دم ؽمٌٝمؾ  :أضمدمه٣م

 .ٞممم ايمديـ اإلؽمالَمل

ُمٔمراء اظمًٙمٚمكم دم دم همؼمة ايمٕمزوات واسم٣ًمع رومٔم٥م ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م فمٛمدَم٣م ؾمجع ايم :ايمث٣مين

 .ؽمٌٝمؾ ٞمٌمة ايمديـ ود ايم٘مٖمر وايمممك

وم٣مل  .ح ايمٗمرآن َمقومٖمف َمـ ايمُمٔمر وايمُمٔمراء دم َمقوع واضمد همٗمط دم ؽمقرة ايمُمٔمراءووَّ و

وايمُّمٔمراء يّتٌُٔمُٜمُؿ ايمٕم٣مووَن * أمل سمَر أَّّنؿ دم ىمؾِّ وادٍ ََيِٝمٚمقَن * وأَّّنؿ يٗمقيمقَن َم٣م ٓ } :سمٔم٣ملم

ـَ آَمٛمقا و فمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣مِت وذىمروا اهللَ ىمثغمًا واٞمتٌموا َمـ زمٔمد َم٣م ـُمٙمِٚمقا َيٖمٔمٙمقَن * إٓ ايمذي

ف يمُمٔمراء اظمممىمكم ٣ميمٙمقم وايمتٜمجكم دم أي٥م َمقصمَّ هم ،{ـَمَٙمٚمقا أيَّ َمٛمٗمٙم٤ٍم يٛمٗمٙمٌقن وؽمَٝمٔمَٙمُؿ ايمذيـ

همٟمَّم٣م ": وم٣مل ازمـ رؾمٝمؼ دم ىمت٣مزمف ايمٔمٚمدة .ا إيمٝمف همٗمطؤوأؽم٣م ايمرؽمقل ايمذيـ ؽمخروا َمـ 

ـْ ٓ يٖمٜمُؿ  همٜمق نمٙمط وؽمقء  (وايمُّمٔمراء يتٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون :وصمَف ايم٘مالِم زمٗمقيمِف سمٔم٣ملماضمتج٣مُج َم

ف  .سمٟمّول ًّ ّٕن اظمٗمِمقد هبذا ايمٛمص ؾمٔمراء اظمممىمكم ايمذيـ سمٛم٣مويمقا رؽمقل اهلل زم٣مهلج٣مء وَم

 .زم٣مٕذى

 ،اؽمتثٛم٣مء :إٓ ايمذيـ آَمٛمقا . داطمؾ ٍ دم رء َمـ ذيمؽهمٟمَّم٣م َمـ ؽمقاهؿ َمـ اظم٠مَمٛمكم همٕمغم

وىم٣من ذيمؽ  ،ايمذيـ ي٘مثرون ذىمر اهلل وسمالوة آي٣مسمف ،ايمِم٣محلقن ،اظم٠مَمٛمقن :ءواظمٗمِمقد هبؿ ايمُمٔمرا
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واحل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م  ،وإذا وم٣ميمقا ؾمٔمرًا وم٣ميمقه دم سمقضمٝمد اهلل وايمثٛم٣مء فمٙمٝمف ،أنمٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ َمـ ايمُمٔمر

 .وَمدح ايمرؽمقل  ،وايمزهد

فمّزة  ،ايم٘مراهٝم٥م ايمٗمٌٙمّٝم٥م ،ذب اخلٚمر ،ايمٗمرآن ئم٣مرض ؾمٔمر اجل٣مهٙمٝم٥ّم ايمذي يتّمٚمـ ايمٖمحشو

وي٣مرب  .زم٣مطمتِم٣مر ايمُّمٔمر ايمذي ٓ يتٚمُّمك َمع روح اإلؽمالم .آٞمتٗم٣مم وايمٛمزافم٣مت ،ايمًٙمػ

هم٣ميمٗمّمٝم٥م ومّمٝم٥م َمٔم٣من وأنمراض  .َمٛمٜم٨م إهقاء وآٞمٖمٔم٣مٓت ايمتل ٓ و٣مزمط هل٣م دم ايمُمٔمر

 .همٜمق ؽمالح ذو ضمديـ <ويمٝم٦ًم ومّمٝم٥م ايمُمٔمر زمذاسمف

دة ظمقومػ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمًٛم٥م سمتخذ َمقاومػ َم٠مي /ٌِلف اٌغنخ ادلـيشح ِٓ اٌشوش ,ة

 :َمـ ايمُمٔمر وهل فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرم

 :َمقوقفم٣مت طم٣مص٥م َمـ ايمُمٔمر ذم ايمٛمٌل  همٗمد :ذم ايمُمٔمر -أوًٓ 

 .ـ ىمٜمج٣مئف ايمذي ئمٛمل هج٣مء ايمدفمقة5

 .ـ وؾمٔمر ايمٔمِمٌٝم٣مت واظمٛم٣مهمرات6

 .ـ واهلج٣مء ايمُمخيص ايمذي ئٌم٧م ايمّمٕم٣مئـ دم ٞمٖمقس اظمًٙمٚمكم7

 .دئ اإلؽمالمـ وايمُمٔمر اظم٣مصمـ ايمذي خي٣ميمػ َم٣ٌم8

ٕن يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ": أٞمف وم٣مل ذيمؽ ظم٣م رواه أزمق هريرة ريض اهلل فمـ رؽمقل اهلل 

زمديمٝمؾ أن  ،اظمٗمِمقد ؾمٔمر اهلج٣مء ايمُمخيص طم٣مص٥مو ."طمغم َمـ أن يٚمتٙمئ ؾمٔمراً  فِ يْ رِ ومٝمح٣ًم ضمتك يَ 

 ": إٞمام وم٣مل رؽمقل اهلل ،مل يٖمظ أزمق هريرة احلدي٧م :أم اظم٠مَمٛمكم فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م

هذا هق ايمُم٣مهد و ."ٕن يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ومٝمح٣ًم ودَم٣ًم طمغم يمف َمـ أن يٚمتٙمئ ؾمٔمرًا ُهجٝم٦م زمف

وومد روى اإلَم٣مم أمحد دم  ،يمٙمُمٔمر ح ذَمف ايمقضمٝمد َمـ إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م ايمذي يقوِّ 

اَمرؤ ايمٗمٝمس ": يمٖمٓمف ،ؾمٔمر اَمرئ ايمٗمٝمس َمًٛمده فمـ أيب هريرة طمػمًا فمـ ىمراهٝم٥م ايمرؽمقل 

واحلدي٧م إول وضمده  .يم٘مٛمف ٓ يًتٛمد إلم أصؾ صحٝمح "اء إلم ايمٛم٣مر ص٣مضم٤م يمقاء ايمُمٔمر

 .ىم٣مف يمتقوٝمح َمقومػ ايمذم

ايمُمٔمر احلًـ ايمذي َيذب ايمٛمٖمس  :فمعم أشمٛمك ايمرؽمقل همٗمد  :ايمثٛم٣مء فمعم ايمُمٔمر -شم٣مٞمٝم٣مً 

اؽمتح٧م أٞمِم٣مره يمٙمرد فمعم و .ويدفمؿ اإلؽمالم ويرد فمعم أفمداء اهلل وايمديـ ،ويدفمق يمٙمٖمّم٣مئؾ
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َم٣م يٚمٛمع ايمٗمقم ايمذيـ ٞمٌموا رؽمقل اهلل زمًالضمٜمؿ أن يٛمٌموه ": ايمُمٔمر وم٣مئالً اظمممىمكم زمًالح 

ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وفمٌد اهلل زمـ  :هم٣مؽمتج٣مب يمف ؾمٔمراء إٞمِم٣مر "؟زمٟميمًٛمتٜمؿ

وىم٣من يُمجع ايمُمٔمراء  ."هم١مٞمف أؾمد فمٙمٝمٜم٣م َمـ رؾمؼ زم٣ميمٛمٌؾ ،اهجقا ومريُم٣مً " :ووم٣مل .رواضم٥م

همقوع يمف َمٛمػمًا يٗمقم  <ٛمِمٝم٤م إىمػم َمـ هذا ايمتُمجٝمعوحل٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ايم ،ويُمد فمعم أيدَيؿ

 -اهجٜمؿ ": وىم٣من يٗمقل يمف ،وؽمٚمح يمف أن يٛمُمد دم اظمًجد ،فمٙمٝمف يمٝمٖم٣مطمر ويٛم٣مهمح فمـ اظمًٙمٚمكم

ووم٢م يمف  ،"ايمٙمٜمؿ أيده زمروح ايمٗمدس": ويدفمق يمف زمٗمقيمف ،"وصمػميؾ َمٔمؽ -أو وم٣مل ه٣مصمٜمؿ 

 أيب ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرث هج٣مءه ضمٝمٛمام رد فمعم <زم٣مجلٛم٥م َمرسمكم دم ؽم٣مفم٥م واضمدة زم٤ًٌم ؾمٔمره

 :زمٗمقيمف يمٙمرؽمقل 

 هجــــقت حمٚمــــدًا همٟمصمٌــــ٦م فمٛمــــف

 

ــــــــــزاء  ــــــــــد اهلل دم ذاك اجل  وفمٛم

 :ومقيمف همٙمام زمٙمغ ،"صمزاؤك فمٛمد اهلل اجلٛم٥م ي٣م ضم٣ًمن": همٗم٣مل يمف ايمرؽمقل  

ـــــــده وفمـــــــريض  همـــــــ١من أيب ووايم

 

ـــــ٣مءُ   ـــــٛم٘مؿ ووم ـــــد َم ـــــرض حمٚم  يمٔم

 ."ووم٣مك اهلل ضمر ايمٛم٣مر": وم٣مل يمف 

همٗمد روى أزمق هريرة ريض اهلل أن  ،وَمٛمٜمؿ يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔم٣مَمري ،ىم٣من يثٛمل فمعم ايمُمٔمراءو

 ،"أٓ ىمؾ رء َم٣م طمال اهلل زم٣مؿمؾ :أصدق ىمٙمٚم٥م وم٣مهل٣م ؾم٣مفمر ىمٙمٚم٥م يمٌٝمد": وم٣مل ايمرؽمقل 

 :يٗمِمد ومقيمف

ــــ٣م طمــــال اهللَ زم٣مؿمــــُؾ   أٓ ىمــــؾُّ رٍء َم

 

ـــــُؾ   ـــــ٥َم زائ ـــــٝمٍؿ ٓ حم٣ميم ـــــؾُّ ٞمٔم  وىم

فمٙمٝمٜمؿ ؾمٝمئ٣ًم َمـ اخلروج فمـ ايمًٛمـ  ف إذا ٓضمظوىم٣من يٗمػ َمـ ايمُمٔمراء َمقومػ اظمقصمِّ  

 :َمـ ذيمؽ َمقومٖمف َمـ ايمٛم٣مزمٕم٥م اجلٔمدي ضمكم وم٣مل ،اإلؽمالَمل

 زمٙمٕمٛمـــــ٣م ايمًـــــامَء جمـــــَدٞم٣م وؽمـــــٛم٣مَءٞم٣م

 

 وإٞمـــ٣م يمٛمٌٕمـــل همـــقق ذيمـــؽ َمٓمٜمـــرا 

 :همٗم٣مل " ؟إلم أيـ ي٣م أزم٣م يمٝمعم":  -ٕٞمف ٓضمظ ؾمٝمئ٣مً َمـ سمٗمٙمٝمد اجل٣مهٙمٝمكم دم همخرهؿ  -همٗم٣مل  

وىم٣من يًتٚمع يمُم٘مقى ىمثغم َمـ  ."ٞمٔمؿ إن ؾم٣مء اهلل": ل يمفهمٗم٣م .إلم اجلٛم٥م زمؽ ي٣م رؽمقل اهلل

َمـ ذيمؽ أٞمف ظم٣م افمتدت  .ايمُمٔمراء ويتٟمشمر هب٣م إذا ٞمجح ايمُم٣مفمر دم ايمتٔمٌغم فمـ ضم٣مصم٣مسمف زم٣محلًٛمك
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طمرج فمٚمرو زمـ ؽم٣ممل اخلزافمل  ،َمٔمٜمؿ ومريش وزمٛمق زم٘مر فمعم طمزافم٥م وٞمٗمّمقا فمٜمد رؽمقل اهلل 

 :زمكم ايمٛم٣مس همٗم٣مل دم اظمديٛم٥م وهق صم٣ميمس ضمتك ومدم فمعم رؽمقل اهلل 

ـــــــدا ــــــــ٣مؾمٌد حمٚم ـــــــ٣م ربِّ إين ٞم  ي

 

ـــــدا  ـــــِف إسمٙم ـــــ٣م وأزمٝم ـــــَػ أزمٝمٛم  ضمٙم

ــــدا  ـــــ٣م وايم ــــدًا وىمٛم ــــتُؿ ويم ــــد ىمٛم  وم

 

ــــدا  ــــزع ي ــــ٦َم أؽمــــٙمٚمٛم٣م همٙمــــؿ ٞمٛم  شُمٚمَّ

 رًا أفمتــــداـر هــــداَك اهللُ ٞمِمـــــهم٣مٞمِمـــ 

 

 وادُع فمٌـــــــ٣مَد اهللِ يـــــــٟمسمقا َمـــــــددا 

ــــدا  ــــري َمززم ــــ٣ميمٌحر جي ــــؼ ىم  دم همٝمٙم

 

ــــــدا  ــــــقَك اظمقفِم ــــــ٣ًم أطمٙمٖم  إنَّ ومريُم

ـــــدازمٝمَّ هـــــؿ   ــــــ٣م زم٣ميمقسمٝمــــــر ُهجَّ  تقٞم

 

دا  ٔمــــــــ٣ًم وؽُمـــــــجَّ  وومتَّٙمقٞمــــــــ٣م ُرىمَّ

 .وطمرج زمٚمـ َمٔمف يمٛمٌمهتؿ هم٘م٣من همتح َم٘م٥م ."ُٞمٌِمَت ي٣م فمٚمرو زمـ ؽم٣ممل" :همٗم٣مل  
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 هشش بثناٌجبة اٌغ
 زبعناٌفظً اٌ

 ًاٌشوش شعٌي اٌ

دم ؽمقرة  :وم٣مل سمٔم٣ملم .مل ي٘مـ ؾم٣مفمرًا ايمٌت٥م هل أن ايمٛمٌل  ،ومرر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمٗمٝمٗم٥م شم٣مزمت٥م

ىم٣من َمـ أيمقان إذى و .{وَم٣م فمّٙمٚمٛم٣مه ايمُّمٔمر وَم٣م يٛمٌٕمل يمُف إن هق إٓ ذىمر وومرآن َمٌكم} :يس

وإٞمام وم٣ميمقا ذيمؽ سمٔمٛمت٣مً  ،َمع فمٙمٚمٜمؿ أٞمف يمٝمس زمُم٣مفمر ،اهت٣مم اظمممىمكم يمف زم٣ميمُم٣مفمري٥م ايمذي حلٗمف 

: الموم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمً ،ومٌؾ دطمقل اإلؽمالم همحكم هج٣م فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص ايمٛمٌل  .َمٛمٜمؿ

 ."...ايمٙمٜمؿ إن فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص ومد هج٣مين وهق ئمٙمؿ أين يم٦ًم زمُم٣مفمر"

وإٞمام هق َمـ زم٣مب دهمع ايمُمٌٜم٥م  <يمٝمس ومدضم٣ًم زم٣ميمُمٔمر ٞمٖمل صٖم٥م ايمُمٔمر فمـ ايمٗمرآن وايمٛمٌل و

 يم٘م٣مٞم٦م أَّمٝم٥ُم ايمٛمٌل  -يمق ىم٣من إَمر ومدضم٣مً زم٣ميمُمٔمر  -وإٓ  ،فمـ ايمديـ وايمرد فمعم ايم٘م٣مهمريـ

َوََم٣م ىُمٛم٦َم سَمْتُٙمق َِمـ وَمٌْٙمِِف َِمـ } :ٛمٜم٣م سمٔم٣ملم زمٗمقيمفىم٣مٞم٦م حل٘مٚم٥م زمٝمَّ  أيّم٣مَ  يم٘مـ إَمٝم٥م ،ومدضم٣ًم زم٣ميم٘مت٣مزم٥م

ْرسَم٣مَب ا َّٓ ْمُُّف زمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ إًِذا  ٌْْمُِٙمقنَ ىمَِت٣مٍب َوٓ خَتُ  .ؽمقرة ايمٔمٛم٘مٌقت {ظْمُ

 ،ايمٔمٙمؿ زم٣ميمُمٔمر وأصٛم٣مهمف وأفم٣مريّمف وومقاهمٝمف وآسمِم٣مف زمٗمقيمف ٞمٖمك اهلل سمٔم٣ملم فمـ ٞمٌٝمف و

وومد ىم٣مٞم٦م احل٘مٚم٥م َمـ ذيمؽ رد احلرب ايمٛمٖمًٝم٥م واإلفمالَمٝم٥م ايمتل  ،ٓ رواه ومطهمٙمؿ يٗمؾ ؾمٔمرًا و

أضمٝم٣مٞم٣ًم يرجتز  ىم٣من ايمٛمٌل و ،خيتٙمط ىمالم اهلل فمز وصمؾ زم٣ميمُمٔمر ويمئال .ازمتدأه٣م اظمممىمقن فمٙمٝمٜمؿ

ٌَِٕمل يَمفُ ) :زمٟمزمٝم٣مت َمـ ايمُمٔمر َمرافمٝم٣ًم ومقل اهلل سمٔم٣ملم هم٘م٣من يٗمقل ايمٌٝم٦م َمـ ايمُمٔمر وومد  (،َوََم٣م َيٛم

 :هم٣ًم أو ىمٙمٚم٥م أو ومٙم٤م ؾمْمريف وإَمثٙم٥م ىمثغمةأٞمٗمِمف ضمر

ىمٔم٤م زمـ  :وم٣مل " ؟َمـ أٞم٦م": ـ همٙمام ومدم ىمٔم٤م زمـ زهغم إلم اظمًجد وأفمٙمـ إؽمالَمف وم٣مل يمف 5

 :همٟمٞمُمد أزمق زم٘مر ،شمؿ أومٌؾ فمعم أيب زم٘مر يًتٛمُمده ايمُمٔمر "ايمذي يٗمقل َم٣م يٗمقل ": همٗم٣مل .زهغم

 ؽمٗم٣مك هب٣م اظمٟمَمقر ىمٟمؽم٣ًم روي٥م

 :إٞمام ومٙم٦م ،مل أومؾ ه٘مذا :همٗم٣مل ىمٔم٤م .ذي سمٟمَمره اجلـ همٝمت٘مٙمؿ زمٙم٣ًمَّن٣مهمٗمِمد زم٣مظمٟمَمقر ايم٘م٣مهـ ايم
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ـــع  ـــ٦َم َم ـــ٥مً اذزم ـــ٣ًم روي ـــٟمَمقن ىمٟمؽم  ظم

 

ــــ٣مهم  ــــ٣م وفمٙمَّ٘م ــــٟمَمقُن َمٛمٜم ــــَؽ اظم  ٟمٞم٘مٙم

 .مل يٛمُمد ؾمٔمر ىمٔم٤م وإٞمام أؾم٣مر إلم أيب زم٘مر ريض اهلل فمٛمف يمٝمٖمٔمؾ ذيمؽ ايمرؽمقل و 

ىم٣من يرجتز زمٌٝم٦م  :٣ميم٦مهمٗم ؟ئٙم٦م ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م هؾ ىم٣من رؽمقل اهلل يٗمقل ايمُمٔمرـ وومد ؽُم 6

ويٟمسمٝمؽ َمـ مل يزودك ": أطمل زمٛمل ومٝمس ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد همٝمجٔمؾ آطمره أويمف وأويمف آطمره همٝمٗمقل

 :وضمٗمٝمٗم٥م ايمٌٝم٦م ،همٜمق مل يٗمؿ ايمقزن دم اإلٞمُم٣مد ."زم٣مٕطم٣ٌمر

ــ٣مهالً  ــ٦َم صم ــ٣م ىمٛم ــ٣مُم َم ــَؽ إي ــُتٌدي يم  ؽم

 

ـــــ مل   ــــ٣مِر ََم ــــَؽ زم٣مٕطمٌ ــــويٟمسمٝم دِ سم  زوِّ

أأٞم٦م ايمٗم٣مئؾ ويٙمٖمظ ىمٙمٚم٥م َمـ  :ايمُمٔمر َمـ وم٣مئٙمف ؽمٟميمفوىم٣من إذا رنم٤م دم ؽمامع زمٝم٦م َمـ  ـ7 

ٞمٔمؿ ي٣م رؽمقل اهلل  :وم٣مل "مه٦م  "أٞم٦م ايمذي سمٗمقل ": همٗمد وم٣مل يم٘مٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ .َمْمٙمع ايمٌٝم٦م

 :أٞم٣م ايمذي أومقل

ــــخٝمٛم٥َُم أن سم ــــ٦م ؽُم ــــ٣مٕممّه ــــ٤م رهّب  ٣ميم

 

َـّ َمٕم٣ميمــــــ٤َم ايمُٕمــــــاّلِب   ٌُ  ويمُٝمٕمٙمــــــ

 "إن اهلل مل يٛمس ذيمؽ يمؽ ": همٗم٣مل  

ىمٗمقيمف خم٣مؿم٣ٌمً إصٌٔمف  .يٗمقل ىمالَم٣ًم َمثؾ ايمُمٔمر إٓ أٞمف يمٝمس زمُمٔمر ٣مً أضمٝم٣مٞم ىم٣من  :سمٛمٌٝمف -

 " ؟ودم ؽمٌٝمؾ اهلل َم٣م يمٗمٝم٦م ،دَمٝم٦م هؾ أٞم٦م إٓ إصٌع ":فمٛمدَم٣م أصٝم٦ٌم ومدَمف

افمٙمؿ أٞمؽ يمق افمؼمو٦م أضم٣مدي٧م ايمٛم٣مس ": َم٣م وم٣ميمف اجل٣مضمظ دم ايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكم :سمٔمٙمٝمؾ ذيمؽ -

ويمٝمس أضمد  ،وَمًتٖمٔمٙمـ هم٣مفمٙمـ ،ـَمًتٖمٔمٙمـ َمًتٖمٔمٙم :وطمْمٌٜمؿ ورؽم٣مئٙمٜمؿ يمقصمدت همٝمٜم٣م َمثؾ

يمٗمد  ؟َمـ يُمؼمي زم٣مذصم٣من :فمعم إرض جئمؾ ذيمؽ اظمٗمدار ؾمٔمرًا ويمق أن رصماًل َمـ ايم٣ٌمفم٥م ص٣مح

ٌؿ همٝمف وزن َمًتٖمٔمٙمـ َمٖمٔمقٓت  ."هم٘مٝمػ ي٘مقن هذا ؾمٔمرًا وص٣مضمٌف مل يٗمِمد ايمُمٔمر ،ىم٣من سَمَ٘مٙمُّ

أٞم٣م ": قيمف يقم ضمٛمكمإلصٌٔمف مل يرد َمٛمف ؾمٔمرًا وٓ وم همٗمقل ايمٛمٌل  ،وَمثؾ هذا ىمثغم :ويّمٝمػ

 ."أٞم٣م ازمـ فمٌد اظمْمٙم٤م، ايمٛمٌل ٓ ىمذب

مل سم٘مـ ؾمٔمرًا وصمقده ىمثغمًا  وايمديمٝمؾ إومقى فمعم أن َمثؾ هذه إومقال َمـ ىمالم ايمٛمٌل  -

ًٌْح٣م * هَم٣مظْمُقِرَي٣مِت وَمْدضًم٣م}:دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمثؾ َّ } ،{َوايْمَٔم٣مِدَي٣مِت َو ٣م يَمـ سَمٛم٣َميُمقْا ايْمػِمَّ ضَمتَّك سُمٛمِٖمُٗمقْا مِم

ٌُّقنَ 
َٓ } ،{حُتِ ـْ ضَمْٝم٧ُم  ٤ُم  َوََمـ َيتَِّؼ اهللََّ جَئَْمؾ يمَُّف خَمَْرصًم٣م*َوَيْرُزوْمُف َِم ًِ َت  .{َيْ
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 هشش بثناٌجبة اٌغ
 وبششاٌفظً اٌ

 األغشاع اٌشوشّخ يف هظش طذس امع َ

الم يمتٕمٝمغم ايمٗمٝمؿ آصمتامفمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل صم٣مء هب٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم فمٌم صدر اإلؽم ٞمٓمراً 

ٓؽمتٚمرار ومًؿ َمـ هذه ايمٗمٝمؿ همٗمد اؽمتٚمر ايمُمٔمراء دم  وٞمٓمراً  ،فماّم ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

ظمدى ايمتٟمشمر  وَمٛمٜم٣م َم٣م هق َمًتحدث سمٌٔم٣مً  ،احلدي٧م فمـ أنمراض َمتٛمقفم٥م: َمٛمٜم٣م َم٣م هق سمٗمٙمٝمدي

وصح٣مزمتف ايم٘مرام َمـ ايمُمٔمراء َم٣م ومٝمؾ دم  وومد ؽمٚمع ايمٛمٌل  ،ايمذي ؿمرأ فمعم ؾمخِمٝم٥م ايمُم٣مفمر

ومم٣م ٓ يتٛم٣مذم َمع إدب وايمذوق ايمرهمٝمع زمٔمٝمدًا فمـ ايم٘مذب وايمتٜمتؽ وايمتجٛمل  ،ٕنمراضمجٝمع ا

ؽمقاء أىم٣مٞم٦م إنمراض ايمُمٔمري٥م همخرًا  .واإلضمـ وايمّمٕم٣مئـ وإضمٗم٣مد وايمرذيٙم٥م وإشم٣مرة ايمٛمزوات

 .أو َمدضم٣مً أو نمزًٓ أو هج٣مًء أو رشم٣مءً 
ىمام  ،يٗمقيمقن ضمٗم٣مً إلم ايمُمٔمراء َمـ ايمِمح٣مزم٥م يٖمخرون زمام  اؽمتٚمع ايمٛمٌل  /اٌفخش ,1

 :ضمدث َمع أيب دصم٣مٞم٥م فمٛمدَم٣م أطمذ ايمًٝمػ َمـ رؽمقل اهلل يقم أضمد وأطمذ يتٌخؼم َمرجتزاً 

ـــــــٝمقم ـــــــدين طمٙم ـــــــرؤ فم٣مه  إين اَم

 

ــــؾ  ــــدى ايمٛمخٝم  إذ ٞمحـــــ زم٣ميمًــــٖمح يم

 
 قلٝمــــــأن ٓ أومــــــٝمؿ ايمــــــدهر دم ايم٘م

 

 أضب زمًــــــــٝمػ اهلل وايمرؽمــــــــقل 

 
َمع هي٥م َمـ  (رازمغ)لم إ ف رؽمقل اهلل وىمام ضمدث َمع ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ضمكم أرؽمٙم

 :اجلٝمش ومحك ؽمٔمد اظمًٙمٚمكم َمـ اظمممىمكم وم٣مئالً 

ــــــؾ أَ  ــــــئْ أٓ ه  اهلل أين رؽمــــــقَل  ْٞمٌِ

 

ــــٌقم  ــــدور ٞم ــــح٣مزمتل زمِم ــــ٦م ص  محٝم

 
ــــــــد راٍم دم فمــــــــدوٍ و  َمــــــــ٣م ئمت

 

ـــــٌقم  ـــــقل اهلل وم ـــــ٣م رؽم ـــــٜمؿ ي  زمً

زاري وَم٣م ضمدث زمٔمده٣م َمـ ٖمٌل إلم زمٛمل متٝمؿ زمٗمٝم٣مدة فمٝمٝمٛمف ايمودم ومِم٥م ايمني٥م ايمتل زمٔمثٜم٣م ايمٛم 

ؾم٣مب ؿمٙم٤م َمٛمف إومرع أن يذىمر همّم٣مئؾ ومقَمف يٗم٣مل إٞمف ايمززمروم٣من وزمكم ضم٣ًمن زمـ  سمٖم٣مطمر زمكم

 .شم٣مزم٦م ريض اهلل فمٛمف
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 :وم٣مل ايمززمروم٣من

 ئم٣مديمٛمـــ٣م ل  ضَمـــٞمحــــ ايم٘مـــرام همـــال 

 

 َمٛمـــ٣م اظمٙمـــقك وهمٝمٛمـــ٣م سمٛمِمـــ٤م ايمٌٝمـــع 

ــد ايمٗمحــط َمْمٔمٚمٛمــ٣م  ـــ يْمٔمــؿ فمٛم  وٞمح

 

ــــزع  ــــ٠مٞمس ايمٗم ـــــ ايمُمــــقاء إذا مل ي  َم

ــــــف  ــــــ٣م دم ذاك ٞمٔمرهم  همٚمـــــــ يٖم٣مطمرٞم

 

ــــ٣مر سمًــــتٚمعهمغمصمــــع    ايمٗمــــقم ٓ أطمٌ

 :همٟمصم٣مزمف ضم٣ًمن 

 طمــــقهتؿإإن ايمــــذوائ٤م َمـــــ َُمٜمــــر و

 

ــــُع   ــــ٣مس سمتٌَّ ــــٛم٥م يمٙمٛم ــــقا ؽم ــــد زمٝمٛم  وم

 ذا ضمـــــ٣مرزمقا ضوا فمـــــدوهؿإومـــــقم  

 

 أو ضمــ٣مويمقا ايمٛمٖمــع دم أؾمــٝم٣مفمٜمؿ ٞمٖمٔمــقا  

 أىمــــرم زمٗمــــقم رؽمــــقل اهلل ؾمــــٝمٔمتٜمؿ 

 

 إذا سمٖم٣موسمـــــ٦م إهـــــقاء وايمُمـــــٝمع 

ايمت٘م٤ًم فمـ ايمُمٔمراء َمـ طمالل ومقل ايمرؽمقل صم٣مء اإلؽمالم يمٝمٛمٖمل ويمٝمٌٔمد صٖم٥م  /ادلذػ ,2  

سمقصمــف زمٖمّمؾ ايمٗمٝمؿ اجلديدة  ويم٘مـ اظمدح(. اضمثقا دم وصمقه اظم٣مدضمكم ايمؼماب) :فمٙمٝمف ايمًالم

وأشمٛمك ايمُمٔمراء  ،دون سم٘م٤ًم وٓ ئمدو صٖم٣مت اظمٚمدوح زم٣مجتـــ٣مه ايمْمريؼ إؽمٙمؿ هم٘م٣من َمدضم٣مً 

متٙمؼ يمتحِمٝمؾ َم٣مل أو صم٣مه  واؽمتٚمع ايمرؽمقل هلؿ دم َمًجده دون ري٣مء أو فمعم ايمٛمٌل حمٚمد 

وومِم٥م ىمٔم٤م وزمجغم ضمكم فم٣مسم٤م زمجغم ىمٔم٣ٌمً فمعم إؽمالَمف  ،َمٙمتزَمكم وصمف ايمِمدق ومقًٓ وفم٣مؿمٖم٥مً 

 .َمٔمروهمف

 :همٗمد دطمؾ زمجغم فمعم ايمرؽمقل وفمرض فمٙمٝمف اإلؽمالم همٟمؽمٙمؿ همٌٙمغ ذيمؽ ىمٔم٣ٌمً همٗم٣مل

 أٓ أزمٙمٕمــــ٣م فمٛمــــل زمجــــغمًا رؽمــــ٣ميم٥م

 

 فمـــعم أي رء ويــــ٤َم نمـــغمك ويّم٘مــــ٣م 

 رويــــ٥مٍ ؽمــــٗم٣مك أزمــــق زم٘مــــر زم٘مــــٟمس  

 

ــــ٣م  ــــ٣م وفمّٙم٘م ــــٟمَمقر َمٛمٜم ــــؽ اظم  وأَّنٙم

وأٞمُمده  ،إؽمالَمف همٟمهدر رؽمقل اهلل دَمف همج٣مء إلم اظمًجد ايمٛمٌقي وأفمٙمـ أَم٣مم ايمرؽمقل  

 :ومِمٝمدسمف ايمػمدة

ــــف ــــ٣مء زم ــــقر يًتّم ــــقل يمٛم  إن ايمرؽم

 

ــــٙمقل  ــــٝمقف اهلل َمً ـــــ ؽم ــــد َم  َمٜمٛم

 دم فمِمـــ٥ٌم َمــــ ومـــريش ومـــ٣مل ومـــ٣مئٙمٜمؿ 

 

 زمــــٌْمـ َم٘مــــ٥م ظمــــ٣م أؽمــــٙمٚمقا زويمــــقا 

ـــام زال أٞم  ـــقا هم ـــػزايم ـــ٣مس وٓ ىمُم  ٘م

 

ــــؾ  ــــؾ َمٔم٣مزي ــــ٣مء وٓ َمٝم ــــد ايمٙمٗم  فمٛم
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أنمرسمف و و ىمذيمؽ َم٣م صٛمٔمف إفمُمك ايمذي اجتف إلم اظمديٛم٥م يمٝمٚمدح ايمرؽمقل هم٣مفمؼموتف ومريش

 :وايمذي فم٘مػ راصمٔم٣مً دون أن ئمٙمـ إؽمالَمف همروي فمٛمف دم َمدح ايمرؽمقل ،زمٚمئ٥م ٞم٣موم٥م

ــــدٍ  ــــ٣مة حمٚم ــــٚمع وص ــــّدك مل سمً  أصم

 

ــــف ضمــــكم أوص وأؾمــــٜمدا   ٞمٌــــّل اإليم

 
 ٓ سمــــرون وذىمــــره َمــــ٣مٞمٌــــّل يــــرى 

 

 اأنمــــ٣مر يمٔمٚمــــري دم ايمــــٌالد وأٞمجــــد 

 ،فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم وهق همـ اؽمتٚمر همٝمف ؾمٔمراء صدر اإلؽمالم فمعم َم٣م ىم٣من َمٔمروهم٣مً  /اٌشصبء ,3 

وفمّزوا أضمٝم٣مءهؿ وإن سمٕمغمت َمٛم٣موم٤م ايمتٟمزمكم وسمٌديم٦م ؾمامئٙمٜم٣م همٟمصٌح اظمرشمل  اقزّمٛمهمٛمدزمقا وأ

وَمـ ذيمؽ سمٟمزمكم ضم٣ًمن زمـ  ،هلداي٥م وايمْمٜمريتِمػ زم٣ميمتٗمقى واإليامن واخلغم وايمػم وايمرمح٥م وا

 :ايمًالم ايمِمالة وايمًالم شم٣مزم٦م يمٙمرؽمقل فمٙمٝمف

 زمــ٣مهلل َمــ٣م محٙمــ٦م أٞمثــــك وٓ ووــٔم٦م

 

ـــ٣مدي   ـــل رؽمـــقل ايمرمحـــ٥م اهل ـــؾ ايمٛمٌ  َمث

 وٓ َمُمــك همــقق ـمٜمــر إرض َمـــ أضمــد 

 

ــــ٣مد   ـــ٣مد أو زمٚمٝمٔمــ ــــ٥م صم ــــك زمذَمـ  أوهمـ

ـــقراً   ــ٣من ٞم ـــذي ىم ــــ ايم ــف َم ــ٣مء زم  يًتّم

 

ــــر ذا ضمـــــ  ــــ٣مرك إَم  زم وإرؾمــــ٣مدَمٌ

 
زم٘مر ايمِمديؼ وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وفمٌداهلل  ٟميبىم يمٛمٌل ؾم٣مرك ايم٘مثغم َمـ ايمِمح٣مزم٥م دم رشم٣مء او

زمـ أٞمٝمس وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وأروى وفم٣مسم٘م٥م وصٖمٝم٥م زمٛم٣مت فمٌد اظمْمٙم٤م وهٛمد زمٛم٦م احل٣مرث زمـ 

ومم٣م وم٣ميمف أزمق زم٘مر  ،٥مٝمؾ وأم أيٚمـ وهٛمد زمٛم٦م أشم٣مشمٖمٙم٤م وفم٣مسم٘م٥م زمٛم٦م زيد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمفمٌد اظمْم

 :هلل سمٔم٣ملم فمٛمفريض ا

ـــــ٣مزم٘مل وٓ سمًـــــٟمَمل ـــــكم هم ـــــ٣م فم  ي

 

ـــــٝمد  ـــــعم ايمً ـــــ٣مء فم ـــــؼ ايمٌ٘م  وضم

 هم٘مٝمـــــػ احلٝمـــــ٣مة يمٖمٗمـــــد احلٌٝمـــــ٤م 

 

ـــــــ٣مذ دم اظمُمـــــــٜمد  ــــــــ اظمٔم  وزي

ــــــ٣م  ــــــ٣م ىمٙمٛم ــــــامت يمٛم ــــــ٦م اظم  همٙمٝم

 

 وىمٛمـــــ٣م مجٝمٔمـــــ٣ًم َمـــــع اظمٜمتـــــدي 

 :وىمذيمؽ رشمك ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ايمٛمٌل حمٚمد  

ايمرؽمقل وَمـ َمٔمف َمـ  "ٓؾمتداد اظمٔمرىم٥م زمكم ؿمردم اإليامن َمـ صمٜم٥م  ٞمٓمراً  /اذلغبء ,4

 ــلِّ زمَ أزمق ؽمٖمٝم٣من وأسم٣ٌمفمف وفمٌد اهلل زمـ أُ  "وايم٘مٖمر َمـ صمٜم٥م أطمرى  ."اظم٠مَمٛمكم وإسم٣ٌمع

همٗمد ؾمجع ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم اهلج٣مء وزمرز َمـ ايمُمٔمراء اظمٛم٣مهمحكم فمـ  ."وضمــــزب اظمٛم٣مهمٗمكم
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٣من زمـ شم٣مزم٦م وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ًّ ـــ ايمُمٔمراء وزمرز َم ،رواضم٥م وفمٌد اهلل زمـ ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م ضم

 .اظمداهمٔمكم فمـ ضمزيب ايم٘مٖمر وايمٛمٖم٣مق أزمق ؽمٖمٝم٣من وفمٌد اهلل زمـ ايمززمٔمرى

دم َمٔم٣مٞمٝمف فمـ اهلج٣مء اجل٣مهقم  َمٕم٣ميراً  هم٣مزدهر اهلج٣مء ايمٖمردي واهلج٣مء اجلامفمل واٞمتٜم٨م ؿمريٗم٣مً 

فمـ أفمراض ايمٛم٣مس وفمـ ؾمتٚمٜمؿ وومذهمٜمؿ وسمقصمف إلم هج٣مء ايمذيـ وٙمقا فمـ ؿمريؼ  هم٘مػَّ 

ُمٔمراء ايمذيـ سمقصمٜمقا إلم اظمممىمكم مل يؼمؽمٚمقا طمْم٣مه زمُم٘مؾ دومٝمؼ وزمٗمل وإن ىم٣من زمٔمض ايم ،احلّؼ 

ٕؽمٙمقب اجل٣مهٙمٝمكم دم ايمتٔمٌغم زم٣مإليمٗم٣مء وايمتٔمٝمغم  َم٣م وصؾ إيمٝمٛم٣م َمـ هج٣مء هذا ايمٔمٌم اؽمتٚمراراً 

رؽمقل اهلل  ىمٝمػ هتجق ومريُم٣مً  :ويمذيمؽ همٗمد أصم٣مب ضم٣ًمن َمـ وم٣مل يمف ،زم٣مٕطمالق ايمُمخِمٝم٥م

وهذا َم٣م دهمع ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم إلم أن  ،ة َمـ ايمٔمجكمايمُمٔمر سمًّؾ  أؽمٙمف ىمام :همٗم٣مل ؟َمٛمٜمؿ

 :يٗمقل، يْمٙم٤م َمٛمف أن يذه٤م إلم أيب زم٘مر يمٝمٔمٙمؿ َمٛمف أٞم٣ًمب ومريش يمذيمؽ ٞمجده

 يمٛمـــــ٣م دم ىمـــــّؾ يـــــقم َمــــــ َمٔمـــــّد 

 

ـــــــ٣مء  ــــــ٣مل أو هجـ ــــــ٣ٌمب أو ومت  ؽم

 همــــٛمح٘مؿ زمــــ٣ميمٗمقادم َمـــــ هج٣مٞمــــ٣م 

 

ــــدَم٣مءـوٞمّمــــ  ــــتٙمط ايم  رب ضمــــكم خت

٣من زمكم اهلج٣مء ايمٖمردي واجلامَمزوومد   ًّ هم٘م٣من  ،ومجع زمكم َمٛمٜمجل اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم ،فملج ضم

 :ئمغّم اظمممىمكم زمٖمرارهؿ َمـ أَم٣مم اظمًٙمٚمكم

ـــــــرات ـــــــ٣م َمتٚمْم ـــــــّؾ صمٝم٣مدٞم  سمٓم

 

ـــــــ٣مء  ـــــــ٣مخلٚمر ايمٛمً ــــــــ زم  سمٙمْمٚمٜم

 :أزم٣م ؽمٖمٝم٣من روح اإلؽمالم وأؽمٙمقب ايمٗمرآن خم٣مؿم٣ٌمً  َمًتٙمٜمامً  ويٗمقل ضم٣ًمن أيّم٣مً  

 همٟمصمٌــــ٦م فمٛمــــف هجــــقت حمٚمــــداً 

 

ــــــــــزاء  ــــــــــد اهلل دم ذاك اجل  وفمٛم

ـــــف زم٘مـــــػءأهتجـــــق   ه ويمًـــــ٦م يم

 

 رىمام خلـــــــغمىمام ايمٖمــــــــداءـهمُمـــــــ 

 َمٗمذفم٣مً  َمـ وم٣مل دم اإلؽمالم ؾمٔمراً ": وومد َّنك اإلؽمالم فمـ اهلج٣مء اظمٗمذع همٗم٣مل ايمرؽمقل 

ه٨ُم ا»ممىمكم ؾمٔمراء اظمًٙمٚمكم إلم َمٜم٣مصم٣مة اظم وىمذيمؽ ٞمدب ايمرؽمقل  ."همٙم٣ًمٞمف هدر

٠مَمـ جي٣مهد زمٛمٖمًف اهجقا زم٣ميمُمٔمر إن اظم» :ووم٣مل يم٘مٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ شاظمممىمكم هم١من صمػميؾ َمٔمؽ

 .شقَّنؿ زم٣ميمٛمٌؾحىمٟمٞمام سمٛمّم وَم٣ميمف وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده

صدر يمٖمروؽمٝم٥م واظمرأة هم١من ايمُم٣مفمر دم ا إذا ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم ئمٝمش َمتٚمثالً  /اٌغضي ,5

أه٣م َم٘م٣مٞم٥م َمرَمقوم٥م َمـ طمالل ايمٛمِمقص رهمع ؾمٟمن اظمرأة وزمقِّ  اإلؽمالم ومد فم٣ميش َمٌدأ صمديداً 

 ."وفم٣مذوهـ زم٣مظمٔمروف ":ايمٗمرآٞمٝم٥م
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 ."يمتً٘مٛمقا إيمٝمٜم٣م وصمٔمؾ زمٝمٛم٘مؿ َمقدة ورمح٥م وهق ايمذي طمٙمؼ يم٘مؿ َمـ أٞمٖمً٘مؿ أزواصم٣مً "

ودم َمٗمدَمتٜم٣م اظمْم٣ميمع ايمٕمزيمٝم٥م وهق يًتٚمع إيمٝمٜم٣م  ،ايمٗمِم٣مئد وأٞمُمد ايمُمٔمراء زمكم يدي ايمٛمٌل 

 :وَمـ ذيمؽ ومِمٝمدة ىمٔم٤م زمـ زهغم ،دون أن يٛم٘مره٣م

ـــ ـــل ايمٝم ـــٔم٣مد همٗمٙمٌ ـــ٦م ؽم ـــقلقزم٣مٞم  م َمتٌ

 

ـــــقل  ـــــد َم٘مٌ ـــــ٣م مل يٖم ـــــتؿ إشمره  َمٝم

ٞمٗمِمد زم٣محلامؽم٥م ايمتٔمٌغم فمـ فمٚمؼ ايمُمج٣مفم٥م واجلرأة يمدى ايمُم٣مفمر  اٌفخش ًاحلّبعخ/ ,6 

وومــد اجتف ايمٖمخر  ،وٞمٗمِمد زم٣ميمٖمخر ذىمر ايمِمٖم٣مت ايمتل يتاميز هبـــ٣م ايمٛم٣مس وٚمـ أفمراف َمٔمٝمٛم٥م

اجت٣مه سمممب زمروح اإلؽمالم وسمرك وراءه ايمقٓء ايمٗمٌقم  ،فمٛمــد ؾمٔمـــراء فمٌم اإلؽمالم اجت٣مهكم

 :زمؾ رىمز فمعم َمٔم٣من صمديدة يمٙمٖمخر سمتٚمثؾ دم ،يٖمتخر زم٣ميمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥مويمـــؿ ئمـد 

 .احلرص فمعم ٞمٝمؾ ايمُمٜم٣مدة -أ

 ايمٖمخر زم٣مٞمتِم٣مر اظم٠مَمٛمكم. -ب 

 .آهمتخ٣مر زمتٟميٝمد اظمالئ٘م٥م -ج 

 ايمًالم َمتٚمامً ايمِمالة و زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ايمٗمٝمؿ ايمتل أزمٗمك فمٙمٝمٜم٣م اإلؽمالم وايمتل صم٣مء ايمرؽمقل فمٙمٝمف

 :هل٣م

 ،.. ونمغمه٣م.َمثؾ إىمرام ايمّمٝمػ وايمٔمٖم٥م وايمُمج٣مفم٥م .(٘م٣مرم إطمالقث٦م ٕمتؿ َمإٞمام زمٔم)

 :زمٝمقم زمدر يمؽ َمٖمتخراً يٗمقل ىمٔم٤م زمـ َم٣م

 ويــــقم زمــــدر يمٗمٝمٛمــــ٣مىمؿ يمٛمــــ٣م َمـــــدد

 

ـــع ايمٛمِمـــ  ـــف َم ـــؾـهمٝم ـــ٣مل وصمػمي  ر َمٝم٘م

ــــــ٣م  ــــــديـ اهلل همْمرسمٛم ــــــ٣م هم  إن سمٗمتٙمقٞم

 

 وايمٗمتـــؾ دم احلـــّؼ فمٛمـــد اهلل سمٖمّمـــٝمؾ 

 :زمجٛمد إٞمِم٣مر ويٗمقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م َمٖمتخراً  

ــــ٣م ــــووم ًَّ  رت صمٛمـــــداـل اهلل ومــــد ي

 

ـــ٣م   ـــ٣مء يمٛم  هـــؿ إٞمِمـــ٣مر فمروـــتٜم٣م ايمٙمٗم

ـــــــّد   ــــــــ َمٔم ــــــقم َم  دم ىمــــــؾ ي

 

 ؽمــــــ٣ٌمب أو ومتــــــ٣مل أو هجـــــــ٣مء 

 :زم٣مؽمتٗم٣ٌمل ايمّمٝمقف ويٗمقل زمٝمٜمس زمـ صٜمٝم٤م َمٖمتخراً  

ــٌح ايم٘مٙمــ٤م  ــد ُأؽمــ٤ّم إذاوــَمــ٣م يٛم  ٝمٖمل وم

 

ــــقم  ــــقل ٕه ــــ٣مرا وٓ أوم ــــقا ايمٛم  أؿمٖمئ
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 َمــــ طمُمــــٝم٥م أن يراهــــ٣م صمــــ٣مئع سد

 

 را٣م وايمٛمـــــإين أطمـــــ٣مف فمٗمـــــ٣مب اهلل 

 :فمـ اجلٜمؾ ويٗمقل أزمق إؽمقد ايمدؤرم َمؼمهمٔم٣مً  

ــــؾ واخل ـــــ اجلٜم ــــل فم ــــ٣مإين يمٝمثٛمٝمٛم  ٛم

 

ــع  ــؼ أرزم ــك طمالئ ــتؿ ذي ايمٗمرزم ـــ ؾم  وفم

ـــــل  ـــــ٣م وأٞمٛم ـــــ٣مء وإؽمـــــالم وزمٗمٝم  ضمٝم

 

ـــد يّمـــ  ـــثقم وم ــــع رّ ـىمـــريؿ وَم  ويٛمٖمــ

يم٘مثرة ايمٕمزوات واحلروب ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مرصمٝم٥م ايمتل  ٞمٓمراً / لظبئذ االٔزظبساد ,7 

ثؾ همٗمد ىمت٤م ايمُمٔمراء ايمذيـ طم٣موقا سمٙمؽ اظمٔم٣مرك ومِم٣مئد مت ،زمٔمد اإلؽمالم طم٣موٜم٣م ايمٔمرب

 .آٞمتِم٣مرات

 :زمـ َم٣ميمؽ زمٔمد أن همتح ايمرؽمقل طمٝمػمَمـ ذيمؽ ومقل ىمٔم٤م 

ـــــر ــــ٥م ىمــــؾ وسم ــــــ هت٣مَم  ومّمــــٝمٛم٣م َم

 

 وطمٝمــــػم شمــــؿ أضمجٚمٛمــــ٣م ايمًــــٝمقهم٣م  

ــــ٦مػّم ٞمخ  ــــ٦م يمٗم٣ميم ـــــق ٞمْمٗم  هــــ٣م ويمــ

 

 أو شمٗمٝمٖمـــــــ٣م  ـ دوؽمـــــــ٣مً ٜمّ ومـــــــقاؿمٔم 

ـٍ إن مل سمروهــــــ٣م   همٙمًــــــ٦م حل٣مصــــــ

 

 زمًـــــ٣مضم٥م دارىمـــــؿ َمٛمـــــ٣م أيمقهمـــــ٣م 

ــــــٌْمـ وجِّ   ــــــروش زم ــــــزع ايمٔم  همٛمٛمت

 

ـــــ٣م   ـــــ٣م طمٙمقهم ـــــؿ َمٛم ـــــؼمك دارىم  وٞم

ـــــزى وودا  ـــــالت وايمٔم ـــــردي ايم  وٞم

 

ــــــٛمقهم٣م  ــــــد وايمُم ــــــٙمٌٜم٣م ايمٗمالئ  وٞمً

 :وَمـ ذيمؽ َم٣م وم٣ميمف ضم٣ًمن دم همتح َم٘م٥م 

 فمـــــــدَمٛم٣م طمٝمٙمٛمـــــــ٣م إن مل سمروهـــــــ٣م

 

ـــــداء  ـــــده٣م ىم ـــــع َمقفم ـــــغم ايمٛمٗم  سمث

 يٌــــــ٣مريـ إؽمــــــٛم٥م َمِمــــــٔمدات 

 

 يمٓمـــــامءفمـــــعم أىمت٣مهمٜمـــــ٣م إؽمـــــؾ ا 

ـــــــرات  ـــــــ٣م َمتٚمّْم ـــــــّؾ صمٝم٣مدٞم  سمٓم

 

ـــــــ٣مء  ـــــــ٣مخلٚمر ايمٛمً ـّ زم ـــــــ  سمٙمّْمٚمٜم

 :ٞم٣مومتف ؾمقومف يمالؽمتُمٜم٣مد خم٣مؿم٣ٌمً  وَمـ ذيمؽ ومقل فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م َمِمقراً  

ـــــــلسمإذا أ ــــــ٦م رضمٙم ــــــل ومحٙم  ٝمتٛم

 

ـــــ٣مء  ـــــد احلً ـــــع زمٔم ـــــغمة أرزم  َمً

 همُمـــــــٟمٞمؽ أٞمٔمـــــــؿ وطمـــــــالك ذمّ  

 

ــــــل  ــــــقم ورائ ــــــع إلم أه  وٓ أرصم

ــــــ٣مدروين   وصمــــــ٣مء اظمًــــــٙمٚمقن ونم

 

ــــ٣مم  ــــٟمرض ايمُم ــــقاء زم ــــٜمقر ايمث  َمُم
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 بدُ هششاٌفظً احل

 لظْذح ادلذػ امع ِْخ اجلذّذح

دم َم٣مراسمقن ايمُمٔمر ايمٔمريب  ىمٌغماً  ٓؾمؽ أن ومِمٝمدة اظمدح دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ومد أطمذت ؾمقؿم٣مً 

ايمتِمٛمع ظمٔم٣مين اظمديح إٓ أَّن٣م زمٗمٝم٦م اظمثؾ اظمحتذى فمٛمد و وإن اٞمتٜم٦م دم ايمٛمٜم٣مي٥م إلم ايمت٘م٤ًم

أهم٘م٣مر صمديدة زامح٦م ايمٗمٝمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م لء اإلؽمالم وزمروز َمٔم٣مين صمديدة واء ضمتك زمٔمد جمايمُمٔمر

إذا ىم٣من ايمٛمٜم٨م اجل٣مهقم هق ايم٣ًمئد دم أؽم٣ميمٝم٤م ايمُمٔمراء دم و ،ايمتل زمٗمٝم٦م راؽمخ٥م دم ٞمٖمقس ايمٔمرب

إٓ أن ؽمامت صمديدة ومد دطمٙم٦م دم فمٚمؼ ايمتجرزم٥م ايمُمٔمري٥م دم  ،ايمرشم٣مءو اظمديح واهلج٣مء وايمٖمخر

 .اجل٣مهٙمٝم٥مومِمٝمدة اظمدح 

وَمدح ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وضم٣ًمن  ،إذا ىمٛم٣م ٓ ٞمٛم٘مر َمدح ىمٔم٤م زمـ زهغم دم زمردسمف يمٙمرؽمقل و

زمـ شم٣مزم٦م دم َمٔمٓمٚمف يرصمح ايمٗمٝمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م إٓ أن ارسم٣ٌمط ايمُمٔمر اإلؽمالَمل زم٣ميمديـ وم٣مد 

ؿمٌٔمٜم٣م زمْم٣مزمع ؽمٝم٣مد زم٣مرز طم٣مص٥م وأن اظمًٙمٚمكم و ومِمٝمدة اظمدح اإلؽمالَمٝم٥م إلم احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

ٕٞمف يٛم٣مدم َم٣ٌمدئ ايمديـ  <وزمٖمٔمؾ سمٟمشمغم ايمديـ اجلديد اٞمٌمهمقا فمـ اظمدح ايم٘م٣مذب وايمٕمٙمق دم اإلؿمراء

إو٣مهم٥م إلم أن أرزاق ايمُمٔمراء همرو٦م َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم مم٣م صمٔمؾ ايمُمٔمراء اظمت٘مًٌكم زم٣ميمُمٔمر 

وم٣مت سمٕمغم صقرة احلٝم٣مة دم ايمٔمٌم اإلؽمالَمل وأٞمامط ايمٔمال وٓ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٕمٖمؾ أيّم٣مً  ،قنيٗمٙمِّ 

سمٟمىمٝمد اإلؽمالم فمعم ضورة سمٕمغم َمٖمٜمقم وـمٝمٖم٥م ايمُمٔمر َمـ ايمدهم٣مع فمـ ايمٗمٌٝمٙم٥م وَمدح و اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

زفمامئٜم٣م إلم ايمدهم٣مع فمـ ايمديـ اجلديد وٞممم ايمدفمقة وَمدح ىمؾ َمـ يًٜمؿ دم اجلٜم٣مد وحتٗمٝمؼ 

 ن إول ىم٣منإٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ سمٕمغم َمٖمٜمقم ايمُمٔمر إذ همٌكم احلْمٝمئ٥م وىم ،َمٔمْمٝم٣مت اخلغم وايمٔمدل واظمح٥ٌم

نم٣مي٥م َمدضمف ايم٘م٤ًم زمٝمٛمام ىم٣مٞم٦م نم٣مي٥م ايمث٣مين حتٗمٝمؼ صقرة ايمديـ اجلديد ضمتك إٞمؽ يمتجد أن ديقان 

 .ايمُمٔمر اإلؽمالَمل ىم٣من صمؾ اضمتٖم٣مئف إٞمام زمتٚمجٝمد ايمديـ وؾمٜمدائف واٞمتِم٣مراسمف وهمتقضم٣مسمف

أفمرض فمـ ٦م اظمٗمدَم٣مت ايمْمٙمٙمٝم٥م وطمٖمٖم٦م َمٛمٜم٣م وهٙم٣مذا هم١من ومِمٝمدة اظمدح اإلؽمالَمٝم٥م جتوه٘م

وه٘مذا  ،ٝم٧م أطمذ ايمُم٣مفمر اإلؽمالَمل يممع دم ومِمٝمدة اظمدح زم٣مظمدح َم٣ٌمذةايمرضمٙم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م ضم
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واىمت٦ًٌم هذه  ،أؽم٣مؽمٝم٣مً  نم٣مزم٦م فمـ هذه ايمٗمِمٝمدة اظمقوقفم٣مت ايمٌدوي٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٗمٙمٝمداً 

 :ايمٗمِمٝمدة ؿم٣مزمع ايمٔمٖمقي٥م وايم٣ًٌمؿم٥م ىمام دم ومقل ضم٣ًمن

ـــــــــدا ـــــــــ٣مرق َم٣مصم  واهلل ريب ٓ ٞمٖم

 

ـــــ٥م ؽمـــــٝمد إصمـــــداد  ــــــ اخلٙمٝمٖم  فم

 رب ايمٔمــــــال يــــــدفمق إلم َمت٘مرَمــــــ٣مً  

 

 زمــــذل ايمٛمِمــــٝمح٥م راهمــــع إفمــــامد 

 ذا رمحـــــ٥م َمثـــــؾ اهلـــــالل َم٣ٌمرىمـــــ٣مً  

 

ــــقاد  ــــ٤م إفم ــــ٥م ؿمٝم ــــٚمح اخلٙمٝمٗم  ؽم

ـــــــ٣مدر  ـــــــ١من ريب وم  إن سمؼمىمـــــــقه هم

 

ـــــقاد  ـــــقد زمٖمّمـــــٙمف ايمٔم ـــــس ئم  أَم

ــــــــــره  ــــــــــ٣مرق أَم  واهلل ريب ٓ ٞمٖم

 

ـــــ٣مد  ـــــك ظمٔم ـــــٝمش يرجت ـــــ٣م دام فم  َم

وهق زمذيمؽ  ،ٗمٝمٚمفوومد أصٌح ومًؿ فمٓمٝمؿ َمـ ايمُمٔمر يداهمع زمُم٘مؾ َمٙمتزم فمـ اإلؽمالم ويٝم٣م زم 

وإن ىم٣من  ،ؾ دم شمٛم٣مي٣م اظمدح دم هذا ايمٔمٌمٕميقصمز دم ايمتٔمٌغم فمـ هذه ايمٗمٝمؿ وومد زمٗمل ايمٖمخر يتٕمٙم

 ومد فمػم فمـ ذيمؽ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ( وايمٔمٗمٝمدة ايمديٛمٝم٥م)وم٣مٞمقن اظمدح دم هذا ايمٔمٌم يتٚمحقر ضمقل 

 :وم٣مئالً 

 اهلل يمــــديٛم٘مؿ أف   فمِمــــٝمتؿ رؽمــــقل

 

 ايمـــذي ىمـــ٣من نم٣مويـــ٣م ئوأَمـــرىمؿ ايمًـــٝم 

أن اظمدح دم هذا ايمٔمٌم مل يتجف إلم إومقي٣مء وايمزفمامء وذوي ايمٛمٖمقذ واظمٙمقك وؽم٣مدة ىمام و 

ايمذي أصٌح ايمُمخِمٝم٥م اظمحقري٥م دم هذا اظمدح إو٣مهم٥م إلم  زمؾ إلم ايمرؽمقل  ،ايمٗم٣ٌمئؾ

وه٘مذا إن صمٝمؾ ضم٣ًمن واحلْمٝمئ٥م وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ مل يتجف إلم ؾمٔمر  ،ؾمخِمٝم٣مت َم٠مَمٛم٥م وَمًٙمٚم٥م

 .ايم٘مٖمر ٞمٌذإلؽمالم ويمن آطمتٝم٣مر ٣مضمًإمتجٝمد ايمديـ وزمؾ زمٛمل فمعم  ،ايمتٟمَمؾ ايمديٛمل

 :يٗمقل ضم٣ًمن دم يقم زمدر

ـــف ـــؿ يتٌٔم ـــٜم٣مب شم ـــقل ؾم ـــ٣م ايمرؽم  همٝمٛم

 

ــ  ــقر َمّم ــٜم٤مـٞم ــعم ايمُم ــف همّمــؾ فم  لء يم

وإذا ىم٣مٞم٦م  .يمٗمٌٙمٝم٥مأَم٣م ايمٔم٣ٌمس زمـ َمرداس همٝمٚمزج دم َمدضمف زمكم ايمروح اإلؽمالَمٝم٥م وايمروح ا 

سمتٙمٚمذت فمعم يد ايمروح ايمٔمرزمٝم٥م دم ومِمٝمدة اظمدح اإلؽمالَمٝم٥م ومد اؽمتٙمٜمٚم٦م ايمروح اإلؽمالَمٝم٥م و

همٗمد فمػمت فمـ ذوق همٛمل صمديد وهمٜمؿ صمديد يمقـمٝمٖم٥م ايمُمٔمر وسمِمقر خمتٙمػ يمٙمٔم٣ممل  ،اجل٣مهٙمٝم٥م

 .وإن زمٗمٝم٦م أومؾ همٛمٝمتف َمـ ؽم٣مزمٗمتٜم٣م اجل٣مهٙمٝم٥م
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 ٌضبِٔ هششااٌفظً 

 مسبد اٌشوش يف هظش طذس امع َ

ايمٔم٣مَم٥م اظمختِم٥م زم٣ميمُمٔمر دم ؾم٘مٙمف وأهداهمف سمتٚمثؾ ؽمامت ايمُمٔمر دم هذا ايمٔمٌم فمعم إضم٘م٣مم 

 :وومد اسمًؿ هذا ايمُمٔمر زم٣ميمًامت أسمٝم٥م ،وأؽم٣ميمٝمٌف وأنمراوف

وٞمٔمٛمل هبذه ايمًٚم٥م إهقاء وأراء اخل٣مص٥م واظمُم٣مفمر ايمذاسمٝم٥م ايمتل سمؼمصمؿ  /اٌزارْخ ,1

فمـ ذات ايمٖمرد زم٤ًٌم ؽمٗمقط ايمٛمٓم٣مم  إهمراح وإسمراح وومد زمدا ايمُمٔمر دم هذا ايمٔمٌم َمٔمػماً 

ونمري٥ٌم  ومل خيرج َمٔمٓمؿ ايمُمٔمراء فمـ هذه ايمذاسمٝم٥م ايمتل فمػموا فمٛمٜم٣م زمٟميمٖم٣مظ صمزيم٥م أضمٝم٣مٞم٣مً  ،قمايمٗمٌ

 .وهمخٚم٥م َمـ صمٜم٥م شم٣ميمث٥م ،أطمرى أضمٝم٣مٞم٣مً 

 ومقة فمٙمــــــك زم٣ميمتٔم٣مزمغم ايمٌٙمٝمٕم٥م وَمٔمتٚمداً  إذ زمٗمل ايمُمٔمر َمٜمتامً / اٌزوجري اجلّبيل ,2

ــك وَمٔمٛمـك فمٙمـ ٓفمتٛم٣مء زمف يمٖمٓم٣مً ؿمريٗم٥م ايمٗمدَم٣مء دم حت٘مٝمؽ ايمُمٔمر وسمٛمٗمٝمحف وا ايمُم٣مفمري٥م وَمؼمؽمامً 

 .ىمٔم٤م زمـ زهغم ىمام فمٛمد. ايمْمريٗم٥م إوؽمٝم٥م

ايمٛمص إديب فمعم  فمٙمـك ومـقة وومــد ضم٣مهمظ ؾمٔمراء اإلؽمالم/ اٌمٌح ًاالرغبم ادلىبِٔ ,3

إيمــك ايمُم٣مم وَمٌم  ايمرهمٔم٥م اظم٘م٣مٞمٝم٥م يمف زمحٝم٧م اَمتدت طم٣مرج اجلزيرة ايمٔمرزمٝمــ٥م ايمرنمؿ َمـ اسم٣ًمع

زمؾ رّق وَم٣م دم ؾمٔمر ضم٣ًمن  ،ىمام يزفمؿ اظمًتممومقن وايم٣ٌمضمثقنوطمقزؽمت٣من ومل يّمٔمػ ايمُمٔمر 

يم٣ًمن نمغمه وٞم٦ًٌم  َمـ ؤمػ إٞمام زم٤ًٌم ايمقوع ايمذي أيمِمؼ زمف ضمٝم٧م ومٝمٙم٦م أزمٝم٣مت وهٛم٥م فمعم

 :وَمـ ذيمؽ َم٣م وم٣ميمف ضم٣ًمن يقم ايمٖمتح إىمػم .يمف

 فمـــــــدَمٛم٣م طمٝمٙمٛمـــــــ٣م إن مل سمروهـــــــ٣م

 

ــــداء  ـــــ٣م ىم ــــع َمقفمدهــ ــــغم ايمٛمٗم  سمث

 :وىمام دم ومقل ىمٔم٤م زمـ زهغم 

ــــف ءُ ٣مّمــــيمرؽمــــقل يمّمــــقء يًتإن ا  زم

 

ــــٙمقل  ــــٝمقف اهلل َمً ـــــ ؽم ــــد َم  َمٜمٛم
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وَمٔمروف ىمؿ  ،اإلؽمالَملوَم٣م ذم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ ايمُمٔمراء إٓ ايمذيـ طمرصمقا فمـ اظمٛمٜم٨م 

 .(اهجٜمؿ ضم٣ًمن وروح ايمٗمدس َمٔمؽ) :ىم٣من يٗمقل ايمرؽمقل حل٣ًمن

ىمح٣ًمن وشمٛم٣مئٝم٥م َمٔم٣مرك ؾمٔمراء اظمًٙمٚمكم  ،ايمتل متثٙم٦م دم ؾمٔمر اظمدن وايم٣ٌمدي٥م /اٌضنبئْخ ,4

، زمـ ايمززمٔمرىزمـ شم٣مزم٦م وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وؾمٔمراء اظمممىمكم ىمٔمٌـــد اهلل 

 .وشمٛم٣مئٝم٥م اؽمتخدام ايمٗمِمٝمد َمـ صمٜم٥م وايمرصمز َمـ صمٜم٥مزم٥م وشمٛم٣مئٝم٥م ايمًٜمقيم٥م وايمٕمرا

فمـ اٞمتِم٣مرات اظمممىمكم يقم أضمد زمٔمـد أن ومتؾ  يٗمقل فمٌد اهلل زمـ ايمززمٔمرى َمتحدشم٣مً 

 :زمدر َم٣م ومتٙمقا اظمًٙمٚمـــقن َمـ زفمامئٜمؿ دم

ـــــدوا ــــدر ؾمٜم ــــٝم٣مطمل زمٌ ــــ٦م أؾم  يمٝم

 

ـــؾ  ـــع إؽم ــــ ووم ـــزرج َم ـــزع اخل  صم

 همٗمٌٙمٛمــــ٣م ايمٛمِمــــػ َمـــــ ؽمــــ٣مداهتؿ 

 

ـــــدل  ــــــدر هم٣مفمت ـــــؾ زم  وفمـــــديمٛم٣م َمٝم

 :فمٙمٝمف ويٗمقل ضم٣ًمن راداً  

 ذهٌـــــ٦م زمـــــ٣مزمـ ايمززمٔمـــــرى وومٔمـــــ٥م

 

ـــق فمـــدل  ـــ٣م يم ـــ٣م ايمٖمِمـــؾ همٝمٜم  ىمـــ٣من َمٛمّ

ــــــؿ  ـــــ٣م َمٛم٘م ـــــتؿ وٞمٙمٛم ــــــد ٞمٙم  ويمٗمـ

 

ــــــ٣مً ذاوىمــــــ   دول ك احلــــــرب أضمٝم٣مٞم
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 هشش ثنٌغباٌجبة ا
 ٌش هششاٌفظً اٌضب

 اٌزؾٌالد اٌيت ؿشؤد هٍَ اٌشوش
 يف هظش طذس امع َ

إذا ىم٣مٞم٦م احلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م ايمتل فم٣مؾمٜم٣م ايمٔمرب دم صحراء اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م وأؿمراف ايمُم٣مم 

ايمٛمزر ايمٝمًغم  ٣م أدب زمًٝمط ٓ يٚمؾ َمـ ايمٖم٘مر إٓومد ٞمت٨م فمٛمٜم ،وايمٔمراق ضمٝم٣مة زمًٝمْم٥م نمغم َمٔمٗمدة

وٓ ايمٔمٗم٣مئد ايمديٛمٝم٥م زم٣مؽمتثٛم٣مء َم٣م صم٣مء فمعم يم٣ًمن ايمُمٔمراء اظمتٟمهلكم ىمٟمَمٝم٥م زمـ أيب  وٓ سمٌْمـ ايمٖمٙمًٖم٥م

هم١من احلٝم٣مة دم ايمٔمٌم  ،ايمِمٙم٦م ايمذيـ ذىمروا دم ؾمٔمرهؿ ومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد اإلهلل زمٚمٖمٜمقَمف ايمًٌٝمط

خمتٙمٖم٥م يمٙمٗمّم٣مي٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م  اإلؽمالَمل ومد محٙم٦م َمٔمٜم٣م رؤى صمديدة وأؾم٘م٣مًٓ 

زمراز إوومد أؽمٜمؿ دم  ،ب وطم٣مص٥م دم ايمُمٔمردأ ايمتحقل يٟمطمذ جمراه دم إدوَمـ هٛم٣م زم ،وايمٖم٘مري٥م

 :هذه ايمتحقٓت ؽم٣ٌٌمن رئٝمًٝم٣من

زم٧م  فمٛمد اإلٞم٣ًمن إويمقي٥م َمـ ضمٝم٧م ايمتل سمٔمْمل يمٙمٔم٣ممل ايمداطمقم اٌزارْخ/ اٌزغشثخ ,1

فمعم ايم٘مره  دتٚمرنم٣ٌمت واٞمٖمٔم٣مٓت سمٔمػم فمـ َمقومػ ئماظمُم٣مفمر.... ومحؾ يمٛم٣م ؾمٔمرهؿ وٞممم 

 .ػ هذه ايمٗمّم٣مي٣مواحل٤م ظمختٙم

ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمتقضمٝمد دم ايمٖم٘مر فمٙمــك افمت٣ٌمر أن ايمُمٔمر هــق أضمد اٌفىشّخ/  اٌزغشثخ ,2

ومـد ؿمرأ فمعم َمّمٚمقن ايمُمٔمـــر متثؾ همــل إضمداث  صمديداً  وَمـ هٛم٣م هم١من حتقًٓ  ،وؽم٣مئؾ ايمٖم٘مر

ٛمٜم٣م أنمراض صمـديدة ىم٣ميمُمٔمر ايمديٛمل ايمذي يتحدث فمـ فمٗم٣مئد ايمديـ واظمثؾ ايمٔمٙمٝم٣م ايمتل يٛمْمٙمؼ َم

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ؾمٔمر  ،وىمُمٔمــــر ايمقفمظ ايمذي يدفمق إلم ايمتٗمقى ويٛمٜمك ايمٛمٖمس فمـ اهلقى

 .وزمٝمزٞمْم٥م ايمٖمتقضم٣مت ايمذي يتحدث فمـ اٞمتِم٣مرات ايمٔمرب اظمًٙمٚمكم فمعم إومقام إطمرى ىمٖم٣مرس

أَم٣م َمــ ضمٝم٧م ايمُم٘مؾ همٗمـد زمدأ ايمُمٔمـــراء اإلؽمالَمٝمقن يتحررون َمـ اظمٗمدَم٥م ايمْمٙمٙمٝم٥م وَمـ 

ومٖم٣م ٞمٌؽ ـ طمٙمٝمقّم( وزمدأ ه٠مٓء ايمُمٔمراء زم٘مت٣مزم٥م َمٗمدَم٣مت )فمعم خم٣مؿم٥ٌم ؾمخِمكم:  آزمتداء ايمٗم٣مئؿ

 :ؽمديديٛمٝم٥م ىمام دم ؾمٔمر فمٌد اهلل زمـ إمحر إ
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 صـــحقت وودفمـــ٦م ايمِمـــ٣ٌم وايمٗمقاهمٝمـــ٣م

 

 وومٙمـــ٦م ٕصـــح٣ميب أصمٝمٌـــقا اظمٛم٣مديـــ٣م 

 وومقيمـــقا يمـــف إذ ومـــ٣مم يـــدفمق إلم اهلـــدى 

 

ـــ٣م  ـــؽ دافمٝم ـــؽ يمٌٝم ـــدفم٣م: يمٌٝم ـــؾ ايم  وومٌ

ومٛم٣مع وأىمثر ايمُمٔمراء فمعم اإل ٙمقب اجلدل ايمذي ىم٣من وم٣مئامً زمٟمؽمر اإلؽمالم صدؾمٔمراء وومد سمٟمشمر  

 (.راىم٣ٌم إَم٣م فمرو٦م همٌٙمٕمـ ـ أزمٙمغ ي٣م: )دم هذا ايمٔمٌم َمـ اؽمتخدام سمراىمٝم٤م

 :ىمٗمقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

 إَمـــ٣م فمروـــ٦م همٌٙمــــٕمـ يـــ٣م راىمٌـــ٣مً 

 

ــ٣مس دم فمٌــد ؾمــٚمس وه٣مؾمــام   فمــعم ايمٛم

 :وومقل ضم٣ًمن 

 أٓ أزمٙمـــــغ أزمـــــ٣م ؽمـــــٖمٝم٣من فمٛمـــــل

 

ـــــ  ـــــد زم ـــــ٥م همٗم ـــــ٣مءَمٕمٙمٕمٙم  رح اخلٖم

 ،ومٛم٣مع ايمٖم٘مريٓفمتامد فمعم أؽمٙمقب اظمٛم٣مومُم٣مت واإلوومد ؽم٣مهؿ أؽمٙمقب ايمٗمرآن دم سمِم٣مفمد ا 

َمًتقضم٣مة َمـ  وأؽمٙمقب احلقار ايمٗمِميص يّم٣مف إلم ذيمؽ اؽمتخدام صٝمغ وفم٣ٌمرات صمديدة

 ،اجلٜم٣مد ،ايمتٗمقى ،ايمٗمٝم٣مَم٥م ،ايمقضمل ،ايمِمالة ،ايمزىم٣مة ،ايم٘مٖمر ،اإليامن: )اظمٔم٣مين اإلؽمالَمٝم٥م َمثؾ

 (....احلالل ،احلرام ،ايمُمٜمداء

 :ايمٔم٣مَمري يٗمقل فمٚمرو زمـ ومريط

ــــٝم٘مؿ ــــ٦م صــــالة اظمًــــٙمٚمكم فمٙم  شمٗمٙم

 

ــــؾ   ــــ٣مَمر واحلــــؼ صمــــّد شمٗمٝم ــــل فم  زمٛم

ــــــتؿتٚمسمٌٔمأو  ــــــ٣مة وومٙم ــــــ٣م زم٣ميمزىم  قه

 

ـــــــٛمٜم  ـــــــروا َم ـــــــؾامأٓ ٓ سمٗم   زمٖمتٝم

 :وومقل ضم٣ًمن 

 وَمــــ٣م همٗمــــد اظم٣موــــقن َمثــــؾ حمٚمــــد

 

 وٓ َمثٙمــــف ضمتــــك ايمٗمٝم٣مَمــــ٥م يٖمٗمـــــد 

ىم٣محلزم ايمذي أصٌح  ،ة مل سم٘مـ حتٚمٙمٜم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً صمديد وأطمذت أيمٖم٣مظ صمديدة سم٘متز َمٔم٣مين 

 :ىمٗمقل َمروة زمـ ٞمقهمؾ :زمٚمٔمٛمك ايمتٗمك

ـــؿ أٞمٖمٔمـــف  ويمٗمـــد فمٙمٚمـــ٦م وطمـــغم ايمٔمٙم

 

ـــ٣مر  ــــ ايمٛم ـــذي يٛمجـــق َم  أن ايمًـــٔمٝمد ايم

 .يمٙمحٝم٣مة دم هذا ايمٔمٌم وه٘مذا همٗمد سمٕمغمت ٞمٓمرة ايمُمٔمر 
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 شاثن هششاٌفظً اٌ

 اخلظبئض اٌفنْخ ٌٍشوش يف هظش طذس امع َ

 يرى زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم أن اإلؽمالم مل يُمجع ايمُمٔمر ٕؽم٣ٌمب فمديدة َمٛمٜم٣م:

 .اٞمٌٜم٣مر ايمٔمرب زمٌالنم٥م ايمٗمرآن واٞمٌماهمٜمؿ فمـ ايمُمٔمر -آ

 .اٞمُمٕم٣مهلؿ زم٣ميمٖمتقضم٣مت -ب

 .وؽمٗمقط َمٛمزيم٥م ايمُمٔمراء يمت٘مًٌٜمؿ زم٣ميمُمٔمر -ج

 .حم٣مرزم٥م اإلؽمالم يمٙمٔمِمٌٝم٣مت واهلج٣مء اظمٗمذع وايمٕمزل ايمٖم٣مضمش -د

فمدٞم٣م إلم ضمٗمٝمٗم٥م اظمقوقع  صمزًٓ يمُمٔمٙم٥م ايمُمٔمر إٓ أٞمٛم٣م يمق وىمؾ هذه إَمقر ىم٣مٞم٦م وومقداً 

وضم٣مويمٛم٣م ايمقومقف فمعم َم٣م زمكم أيديٛم٣م َمـ ٞمِمقص إؽمالَمٝم٥م حتدشم٦م فمـ ايمُمٔمر ايمٔمريب وفمعم رأؽمٜم٣م 

ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايممميػ يمرأيٛم٣م أن ايمُمٔمر ومد ىم٣من يمف دور رئٝمس دم إضمداث ايمًٝم٣مؽمٝم٥م 

  ايمثٛم٣مء فمعم ؾمٔمرائف وايمدفمقة هلؿ..إلم واحلرزمٝم٥م مم٣م دهمع ايمرؽمقل ايم٘مريؿ 

ٔمٜمؿ ايمٕم٣موون أمل سمر أَّنؿ دم ىمؾ واد وايمُمٔمراء يتٌّ : )أَم٣م أي٥م ايم٘مريٚم٥م دم ؽمقرة ايمُمٔمراء

ٓ يٖمٔمٙمقن إٓ ايمذيـ آَمٛمقا وفمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣مت وذىمروا اهلل ىمثغمًا  َيٝمٚمقن وأَّنؿ يٗمقيمقن َم٣م

ٗمٙمٌقن( همقاوح أن ايمٗمرآن ـمٙمٚمقا وؽمٝمٔمٙمؿ ايمذيـ ـمٙمٚمقا أي َمٛمٗمٙم٤م يٛم واٞمتٌموا َمـ زمٔمد َم٣م

ٟمومقايمف وايمُم٣مفمر ايمِم٣ميمح ايمذي زمزمكم ٞمقفمكم َمـ ايمُمٔمراء ايمُم٣مفمر نمغم اظمٙمتزم همٝمٜم٣م ايم٘مريؿ ومد َمٝمز 

وزمذيمؽ يًتْمٝمع أن ي٘مقن ؾم٣مفمرًا إٞم٣ًمٞمٝم٣مً َمٔمػمًا  ،َم٣مدة َمٖمٝمدة يمٛممم ايمديـ وايمدفمقةجئمؾ ؾمٔمره 

ودم هذا  (ٌٝم٣من يمًحراً إن َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م وإن َمـ ايم) :وومد وم٣مل ايمٛمٌل  ..فمـ آٓم زمٝمئتف

ايمٌميح َمـ ايمُمٔمر ايمذي يرى همٝمف َمٓمٜمرًا َمـ َمٓم٣مهر  ايمٗمقل دٓيم٥م واوح٥م فمعم َمقومػ ايمٛمٌل 

 ..َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمًتٚمد احل٘مٚم٥م وايمتٔمٗمؾ وهق َمٓمٜمر

و يٌدو أن أنمراض ايمُمٔمر دم ايمٔمٌم ايمذي ؽمٌؼ اإلؽمالم زمٗمٝم٦م ؽم٣مئدة دم ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م 

ر وايمرشم٣مء إٓ أن َمٔم٣مين إنمراض زمدأت سمتٕمغم همٌٔمد أن ىم٣من اظمدح َمـ أَمث٣مل اظمدح واهلج٣مء وايمٖمخ
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أو اهلج٣مء سم٘م٣ًًٌم أصٌح دم اإلؽمالم ضورة سمٗمتّمٝمٜم٣م احل٣مصم٥م واظمٛم٣مؽم٥ٌم وأصٌح أومرب إلم ايمُمٔمر 

ن إذ وزمدأت إيمٖم٣مظ ايمٗمرآٞمٝم٥م أو اإلؽمالَمٝم٥م سمٕمذي هذه إنمراض إ ،آصمتامفمل وايمًٝم٣مد

اإلهمح٣مش دم ذيمؽ  سمٟمشمرًا زمٔمٝمد اظمدى همٗمؾَّ ايم٘مريؿ يمٗمرآن ايمُمٔمراء ىم٣مٞمقا ومد سمٟمشمروا زمٟمؽمٙمقب ا

اهلج٣مء وَمثؾ ذيمؽ صمرى دم ايمٕمزل واظمديح وىمثر دم ايمُمٔمر اإلؽمالَمل إول رشم٣مء ايمُمٜمداء 

وايمتٚمدح زم٣مإلؽمالم وؾم٣مع همٝمف ضب إَمث٣مل وإيراد احل٘مؿ وايمٗمِمد إلم اظمقافمظ مم٣م ي٧م فمعم 

 فمٙمٝم٣م ضمتك دم أي٣مم ايمٔمٌم ايمذي ؽمٌؼ َم٘م٣مرم إطمالق وايمتٚمًؽ زم٣مٔداب ايمتل ىم٣مٞم٦م َمثالً 

وومد سمْمقر اهلج٣مء ايمٗمٌقم َمـ هج٣مٍء يقري إضمٗم٣مد ويثغم ايمٛمٖمقس إلم ٞمٗم٣مٍش ؽمٝم٣مد  ،اإلؽمالم

 ..زمكم ايمُمٔمراء اظم٠ميديـ يمإلؽمالم واظمٔم٣مروكم يمف َمـ اظمممىمكم

اإلؽمالم ٞمتٝمج٥م يمٓمٜمقر ايمدفمقة  صدر أَم٣م ايمٖمـ ايمُمٔمري اجلديد ايمذي وصمد دم فمٌم

 .همٜمق َمدح يمٙمرؽمقل وايمدهم٣مع فمٛمف وفمـ ايمدفمقة ـمٜمقر ؾمخِمٝم٥م ايمٛمٌل اإلؽمالَمٝم٥م و

وـمٜمر ؾمٔمر ايمٖمتقح اإلؽمالَمٝم٥م ايمذي طمٙمد اظمٔم٣مرك ايم٘مثغمة ايمتل طم٣موٜم٣م ايمٔمرب ؽمقاء زمكم 

٥م أم زمكم ايمٔمرب وأفمدائٜمؿ اخل٣مرصمٝمكم َمـ َمثؾ َمٔمرىم ،اإلؽمالم وطمِمقَمف دم َمٔم٣مرىمٜمؿ ايمداطمٙمٝم٥م

 ايم٣ًمؽم٣مٞمٝم٥م ذوم٣مً وايمغمَمقك َمع ايمٌٝمزٞمْمٝمكم ؾمامًٓ..َمػماؿمقري٥م زمدر َمع اخلِمقم وايمٗم٣مدؽمٝم٥م َمع اإل

زم٣مطمتالف ايمُمٔمراء واظمٛم٣مؽم٣ٌمت همٚمـ  ٦موومد اؾمتٚمؾ هذا ايمُمٔمر فمعم َمقوقفم٣مت ؾمتك اطمتٙمٖم

ت ايمٖمردي٥م إلم همخر زم٣ميمٗم٣ٌمئؾ وزمالئٜم٣م احلًـ إلم ازده٣مء ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم فم٣مَمتٜمؿ ٓهمخر زم٣ميمٌْمق

داء ايمذيـ همٗمدوهؿ دم ايمٗمت٣مل إلم ضمٛمكم ومٝمؼ يمٙمٚمٔم٣مرك واظم٣ٌمرزات إلم رشم٣مء يمٙمُمٜمد إلم سمِمقير

 ..ٓفم٨م إلم إهؾ وايمقؿمـ ايمٌٔمٝمد

وذيمؽ يمٗمرب فمٜمد ايمٔمرب  ،وىم٣من أشمر ايمٗمرآن وايمٌٝمئ٥م اجلديدة دم َمٔم٣مين ايمُمٔمر وئٝمالً 

زم٣مجل٣مهٙمٝم٥م وافمتامدهؿ فمعم َمٔم٣مين اجل٣مهٙمٝمكم دم ىمثغم َمـ إنمراض همٖمل اظمديح ـمٙم٦م ايمِمٖمت٣من 

ومل ي٘مـ اظمٚمدوح يقصػ زم٣ميمتٗمك وايمقرع وايمٔمٖم٥م إٓ  ،٣مفم٥مإؽم٣مؽمٝمت٣من يمٙمٚمدح مه٣م اجلقد وايمُمج

أَم٣م اهلج٣مء همٗمد زمٗمل هج٣مًء زم٣ميمٌخؾ واجلٌـ ويمٔمؾ ايمٕمزل هق  ،ايمِمح٣مزم٥م ٣من واضمدًا َمـإذا ىم

وازدادت اظمٔم٣مين فمٚمٗم٣ًم ىمام ٟمشمرًا ىمٌغمًا زم٣ميمٌٝمئ٥م اجلديدة ايمٕمرض ايمقضمٝمد ايمذي سمٟمشمرت أهم٘م٣مره سم

إٓ أَّن٣م زمٗمٝم٦م ؤمٝمٖم٥م ايمتًٙمًؾ اظمٛمْمٗمل  ايم٘مريؿ ازدادت همٝمٜم٣م احل٘مؿ وإَمث٣مل زمٖمّمؾ ايمٗمرآن

 ..جتري جمرى اجل٣مهٙمٝم٥م دم سمرىمٝم٤م ايمٗمِمٝمدة
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 ،ىمام ازدادت إطمٝمٙم٥م اسم٣ًمفم٣ًم زمٖمّمؾ اظمدٞمٝم٣مت ايمتل اضمتؽ هب٣م ايمٔمرب وايمٌٝمئ٥م ايمديٛمٝم٥م اجلديدة

٥م اجل٣مهٙمٝم٥م ومري٥ٌم َمـ ايمقاومع احلز وايمٌٝمئ٥م ٙمٝمويم٘مـ سمٙمؽ إطمٝمٙم٥م زمٗمٝم٦م وشمٝمٗم٥م ايمِمٙم٥م زم٣مٕطم

 ..وي٥مايمِمحرا

وإذا  ..ايمٔمزة وايمًٝم٣مدة دم ٞمٖمقس ايمٔمربوىم٣من يمٙمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م إشمر دم ٞمٖمخ روح 

اٞمتٗمٙمٛم٣م إلم زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة دم هذا ايمٔمٌم وصمدٞم٣مه٣م جتري فمعم ؽمٛمـ اجل٣مهٙمٝمكم دم زمٛم٣مئٜم٣م وسمرسمٝم٤م 

شمؿ سمٛمتٗمؾ إلم وصػ ايمرواضمؾ  ،َمقوقفم٣مهت٣م إذ سمٌدأ زم٣ميمقومقف فمعم إؿمالل وايمٌ٘م٣مء فمعم ايمدي٣مر

شمؿ سمدطمؾ دم اظمديح يمتٛمتٜمل زم٣محل٘مٚم٥م نمغم أن زمٔمض ايمُمٔمراء طمرصمقا فمعم هذا  ،ش ايمٖمالةووضمق

وومد ضم٣مهمٓم٦م  ..ايمتٗمٙمٝمد أوفمديمقا همٝمف زمٔمض ايمتٔمديؾ همتٌمهمقا زم٣مظمٗمدَم٥م زمام يٛم٣مؽم٤م أنمراوٜمؿ

واظمدٞمٝم٥م اجلديدة ومد صمٔمال سمٙمؽ  ايم٘مريؿ إؽم٣ميمٝم٤م ايمتٔمٌغمي٥م فمعم ومقهت٣م وَمت٣مٞمتٜم٣م إٓ أن ايمٗمرآن

 ..وأيمكم وأفمذب إؽم٣ميمٝم٤م أؽمٜمؾ

وه٘مذا ٞمرى أن ايمُمٔمر ايمٔمريب دم هذا ايمٔمٌم مل يرسمؼ إلم َمًتقى آٞمٗمالب ايمًٝم٣مد 

زمؾ ـمؾ َمؼمؽماًم طمْم٣م ايمُمٔمر اجل٣مهقم يٛمٓمر إيمٝمف فمعم أٞمف اظمثؾ  ،آصمتامفمل ايمذي ضمٗمٗمف اإلؽمالم

 إفمعم ايمذي يٛمٌٕمل أن يتذى..
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 ششهبِظ اٌفظً اخل

 ش ىزا اٌوظاٌظوٍىخ اٌشوشّخ يف

 و اٌظوبٌْه يف هظش طذس امع َ 1
زم٤ًٌم اطمتالل َمٝمزان احلٝم٣مة  دم اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ ؾمؽ أن ايمِمٔمٙم٘م٥م ىمحرىم٥م اصمتامفمٝم٥م ـمٜمرت

وٕن  ،آومتِم٣مدي٥م زمكم ايمٛم٣مس ىمرد همٔمؾ فمعم ضمٝم٣مزة إنمٛمٝم٣مء يمٙمامل فمعم ضم٣ًمب يمٗمٚم٥م ايمٖمٗمراء

صمٔمؾ حتٚمل أهمراده َمـ ايمٓمٙمؿ ٞمكم ر فمالوم٣مسمف وٚمـ ومقاؿمِّ ٠مَ مل يًتْمع أن يُ اجل٣مهقم اظمجتٚمع 

ويم٘مـ اإلؽمالم صم٣مء  ،ايمِمٔم٣ميمٝمؽ يثقرون فمعم جمتٚمٔم٣مهتؿ ويتٚمردون فمعم ومقاٞمٝمٛمٜم٣م ايمٓم٣مظم٥م

يمٝمٌٛمل جمتٚمٔم٣ًم صمديدًا يٛمٌذ ايمتٖم٣مطمر ايمٗمٌقم وايمتٔمِم٤م ايمٔمُم٣مئري ويٛممم شمٗم٣مهم٥م إَم٥م ايمقاضمدة 

زمكم نمٛمٝمٜمؿ همرق  ويمٝمحؾ ايمرازمْم٥م ايمديٛمٝم٥م حمٙمٜم٣م ويٛممم ايمٔمدل واظم٣ًمواة زمكم أهمراده٣م ٓ

وهمٗمغمهؿ إٓ زمٚمٝمزات ايمتٗمقى وسمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم ايمدافمٝم٥م إلم ايمتقضمٝمد وايمٔمدل واظم٣ًمواة ايمتل 

مل سمٕمٖمؾ أن سمّمٚمـ يمٙمٖمرد ضمٝم٣مة ىمريٚم٥م سمّمٌط إَمـ ومتٛمع ايمٖمقى وحت٣مرب ايمٖم٣ًمد وسمٛمٓمؿ 

شمؿ إَّن٣م أوم٣مَم٦م احلدود  ،اظمغماث وسمٖمرض ايمزىم٣مة وسمرنم٤م دم اإلضم٣ًمن وايمٌذل واإلٞمٖم٣مق

٣مة ايمِمٔمٙم٘م٥م واٞمتٜمك ٞمٓم٣مم اخلٙمٔم٣مء وؽمقت زمكم أزمٛم٣مء ايمٔمٌٝمد ونمغمهؿ َمـ أزمٛم٣مء هم٣مطمتٖم٦م ضمٝم

 ظمحٌل اجلٜم٣مددفمقة وهمتح ايمٌٙمدان مم٣م أسم٣مح دم ٞممم ايم اظمًٙمٚمقن احلرائر وفمٚمؾ ايمٔمرب

وومد  ،اظمٔم٣مرك واخلْمر يمٝمثٌتقا وصمقدهؿ ؾمج٣مفم٥م وزمْمقيم٥م همٝمٖمقزوا زم٣ميمٕمٛم٣مئؿ وإصمر َمـ اهللو

ر اإلؽمالم ومٝم٣مؽم٣ًم زم٣ميمِمٔم٣ميمٝمؽ اجل٣مهٙمٝمكم َمع أن ٞمدرت أطم٣ٌمر ايمِمٔم٣ميمٝمؽ دم فمٌم صد

و)همرفم٣من  و)طمري٥ٌم زمـ إؾمٝمؿ( اإلؽمالم أدرك َمـ صٔم٣ميمٝمؽ اجل٣مهٙمٝم٥م )أزمق طمراش اهلذرم(

و)أزمق ايمْمٚمح٣من ايمٗمٝمٛمل( وومد سمقومػ َمٔمٓمؿ ايمِمٔم٣ميمٝمؽ  و)ومّم٣ميم٥م زمـ ذيؽ( زمـ إفمرف(

همٗمد  ،اهلذرم َمثؾ ايمِمٔم٣ميمٝمؽ أزمق طمراشو وؾمـ ايمٕم٣مرات وايمثقرة وايمتٚمرد فمـ ومْمع ايمْمرق

 :وم٣مئالً ىم٣من يٟمزمك ضمٝم٣مة ايمذل وايمٓمٙمؿ واظمٜم٣مٞم٥م 

ـــــرنمؿ  ـــــ٣م زم ـــــ٥م أن أضمٝم ـــــ٥موخم٣مهم  ذيم

 

ــؿ  ــعم رنم ــ٣مة فم ـــ ضمٝم ــغم َم ــقت طم  ويمٙمٚم
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 (صمري٥ٌم زمـ إؾمٝمؿ) وأَم٣م، همحٝم٣مسمف وؾمٔمره اٞمٔم٘م٣مس يمِمٔمٙم٘متف دم اجل٣مهٙمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمٕم٣مرات

سمقزمتف زمٔمد أن  (ٗمٝمقميزيد زمـ ايمِمٗمٝمؾ ايمٔم) همٗمد أفمٙمـ أٞمف اؽمتٌدل صٔمٙم٘متف زمٗمٝمؿ صمديدة وومد أفمٙمـ

 :ؽم٣مر َمع صمٝمش ايمٕمزو واؽمتُمٜمد

ـــقا ـــ٣مئض أمهٙم ـــ٣مب اظمخ ـــؾ ٕرزم  أٓ وم

 

ــــد  ــــقن يزي ــــ٣م سمٔمٙمٚم ــــ٣مب مم ــــد سم  همٗم

وومد زمٗمل زمٔمض ايمِمٔم٣ميمٝمؽ فمعم ؽمغمسمف اجل٣مهٙمٝم٥م ئمٝمش يمٙممم واهلج٣مء وومْمع ايمْمرق وهوم٥م  

 .اإلزمؾ واإلنم٣مرة فمعم ايمٗمقاهمؾ

همٗمد أرؽمك  ،وايمتًقي٥م زمكم ايمٛم٣مس ،ومل سمٗمتٌم سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم فمعم ايمدفمقة إلم ايمتقضمٝمد زم٣مهلل

سمّمٌط  ل احلدود ايمتزمكمَّ  و ،احلٝم٣مة ايمٖم٣موٙم٥مجمٚمقفم٥م َمـ ايمٗمقافمد آصمتامفمٝم٥م ايمتل سمّمٚمـ يمٙمٖمرد 

 .الت أدق سمٛمٓمٝمؿوٞمٓمؿ اظمغماث واظمٔم٣مَم ،فمعم ايمٖم٣ًمد وآٞمحراف وسمٗميض ،ومتٛمع ايمٖمقى ،إَمـ

يمٔم٣مَمٙمكم فمٙمٝمٜم٣م واظم٠ميمٖم٥م ومٙمقهبؿ ودم إٞمام ايمِمدوم٣مت يمٙمٖمٗمراء واظم٣ًمىمكم وا) :سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم يٗمقل

وصمٔمؾ هلؿ  (ايمروم٣مب وايمٕم٣مرَمكم ودم ؽمٌٝمؾ اهلل وازمـ ايمًٌٝمؾ همريّم٥م َمـ اهلل واهلل فمٙمٝمؿ ضم٘مٝمؿ

إنمٛمٝم٣مء دم  ورنم٤م ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم .واخلراج ،اجلزي٥مو، لءودم ايمٖم ،ٛم٣مئؿدم ايمٕم َمٔمٙمقَم٣مً  ضمٗم٣مً  أيّم٣مً 

 :دهؿ زمٟمضمًـ اجلزاء وأفمٓمؿ ايمثقابفموو ،اإلضم٣ًمن وايمٌذل وإٞمٖم٣مق إَمقال دم وصمقه اخلغم

َمثؾ ايمذيـ يٛمٖمٗمقن أَمقاهلؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل ىمٚمثؾ ضم٥ٌم أٞمٌت٦م ؽمٌع ؽمٛم٣مزمؾ دم ىمؾ ؽمٛمٌٙم٥م َم٣مئ٥م )

وأصٌح احل٣مىمؿ وأويمق إَمر َم٠ًمويمكم فمـ  (<ضم٥ٌم واهلل يّم٣مفمػ ظمـ يُم٣مء واهلل واؽمع فمٙمٝمؿ

 ايمٗمِم٣مص ضمٝم٣مة ي٣م ويم٘مؿ دم) :٣موم٣مً صمزاء وهم ،ال ايمٔمٗم٣مب هبؿسمٟمدي٤م اظمٛمحرهمكم وايمٖم٣مؽمديـ وإٞمز

ي٣م أَي٣م ايمذيـ آَمٛمقا ىمت٤م فمٙمٝم٘مؿ ايمٗمِم٣مص دم ايمٗمتعم احلر زم٣محلر ) (،إيم٣ٌمب يمٔمٙم٘مؿ سمتٗمقن أورم

 .(إٞمثك زم٣مٕٞمثكو زم٣ميمٔمٌدوايمٔمٌد 

إٞمام )و (َمـ اهلل واهلل فمزيز ضم٘مٝمؿ وايم٣ًمرق وايم٣ًمروم٥م هم٣مومْمٔمقا أيدَيام صمزاء زمام ىم٣ًٌم ٞم٘م٣مًٓ )

 أن يٗمتٙمقا أو يِمٙمٌقا أو سمٗمْمع ٔمقن دم إرض هم٣ًمداً صمزاء ايمذيـ ي٣مرزمقن اهلل ورؽمقيمف ويً

دم ايمدٞمٝم٣م وهلؿ دم أطمرة  يأو يٛمٖمقا َمـ إرض ذيمؽ هلؿ طمز فأيدَيؿ وأرصمٙمٜمؿ َمـ طمال

َمٛمٜمام َم٣مئ٥م صمٙمدة وٓ سمٟمطمذىمؿ هبام رأهم٥م دم  واضمدٍ  ايمزاٞمٝم٥م وايمزاين هم٣مصمٙمدوا ىمؾ(. و)ٓمٝمؿفمذاب فم

 .(ٜمد فمذاهبام ؿم٣مئٖم٥م َمـ اظم٠مَمٛمكمويمٝمُم ،إن ىمٛمتؿ سم٠مَمٛمقن زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر ،ديـ اهلل
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فمعم  واصم٣ٌمً  ٝم٣مة ايم٘مريٚم٥م، إذ صمٔمؾ ايمزىم٣مة ضمٗم٣مً وؽمـ ايمٗمقاٞمكم آصمتامفمٝم٥م ايمتل سمٝمن يمٙمٖمٗمراء احل

إنمٛمٝم٣مء هم١مذا إنمٛمٝم٣مء وايمٖمٗمراء َمؼمامحقن َمتٔم٣مؿمٖمقن ىمٟمَّنؿ ٞمٖمس واضمدة وأوم٣مم احلدود فمعم 

يمٔمقاَمؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٛمُمئ إلؽمالم فمعم اوزمذيمؽ وم٢م ا .اظمذٞمٌكم وأشمٚمكم ورد فمٗم٣مهبؿ يمٙمدويم٥م

 .ايمِمٔم٣ميمٝمؽ

 و رإصش اٌظوبٌْه ادلخؼشِني ثبمع َ 2
إيمٝمٛم٣م أطم٣ٌمر  وإٞمام ٞمٗمٙم٦م ،يمٙمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمخيَمكممل سمِمؾ إيمٝمٛم٣م أطم٣ٌمر وأؾمٔم٣مر إؽمالَمٝم٥م ىمثغمة 

 :ـم٣مهرة سمرصمع إلم ؽمٌٌكم أؽم٣مؽمكم لوه .ر وهمغمة يمٙمِمٔم٣ميمٝمؽ اجل٣مهٙمٝمكموأؾمٔم٣م

هم١من َخ٥ًم ، كمومٙم٥م ومٙمٝمٙم٥م زم٣ميمٗمٝم٣مس إلم ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اجل٣مهٙمٝمكم أن ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمخيَم األًي/

، وصمري٥ٌم زمـ أزمق طمراش اهلذرم: )ا اإلؽمالم وهؿضمتك أدرىمق ،َمٛمٜمؿ هؿ ايمذيـ اَمتد هبؿ ايمٔمٚمر

وأطم٣ٌمر ه٠مٓء  (.ل٣ميم٥م زمـ ذيؽ، وأزمق ايمْمٚمح٣من ايمٗمٝمٛموهمّم وهمرفم٣من زمـ إفمرف، إؾمٝمؿ،

همٌٔمّمٜمؿ ٞمٓمٖمر يمف زمٟمطم٣ٌمر  ،َمٝم٥م نمغم َمتٔم٣مديم٥مايمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمخيَمكم وأؾمٔم٣مرهؿ اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمال

وزمٔمّمٜمؿ سمْمٕمك أطم٣ٌمره  ،طمراش اهلذرم َمثؾ أيب ،ٝم٣مسمف دم ىمٙمت٣م ايمٖمؼمسمكمٞمًتْمٝمع َمٔمٜم٣م أن ٞمتٌكم ضم

 َمثؾ أيب يٚم٘مـ أن ٞمٔمرف ضمٝم٣مسمف دم اإلؽمالم زمحٝم٧م ٓ ،ؾمديداً  وأؾمٔم٣مره اجل٣مهٙمٝم٥م ؿمٕمٝم٣مٞم٣مً 

 ٣م َمـ أطم٣ٌمرهؿ وأؾمٔم٣مرهؿ َمتِمالً أَم٣م ؽم٣مئرهؿ همٝم٘م٣مد ي٘مقن ىمؾ َم٣م ٞمٗمؾ إيمٝمٛم ،لايمْمٚمح٣من ايمٗمٝمٛم

 .زمحٝم٣مهتؿ زمٔمد إؽمالَمٜمؿ

يمتالر ايمٔمقاَمؾ ايمتل  ،أن ضمرىم٥م ايمِمٔمٙم٘م٥م ؤمٖم٦م دم صدر اإلؽمالمًاٌغجت اٌضبِٔ/ 

 ،ويمٖمٗمدان ايمدواهمع ايمتل ىم٣مٞم٦م سم٠ميمػ زمكم فمِم٣مزم٣مهتؿ ،ىم٣مٞم٦م سم٣ًمفمد فمعم ٞمُمٟمهتؿ وىمثرهتؿ

 .ر هلؿجمتٚمع ٞمٌذهؿ وسمٛم٘مَّ  يمتقهمغم أؽم٣ٌمب احلٝم٣مة ٕٞمٖمًٜمؿ دم ،وسمقصمٜمٜمؿ ٞمحق ايمٕمزو واإلنم٣مرة

ات، رٝم٧م سمقومٖمقا فمـ ومْمع ايمْمرق وؾمـ ايمٕم٣مزمح ،يمتٔم٣ميمٝمٚمف قااؽمتج٣مزمو زم٣مإلؽمالم زمٔمّمٜمؿ سمٟمشمرو

 وأن فمٜمد ايمٓمٙمؿ ،َمٛمٜمؿ زمٟمن جمتٚمع ايمٕمزو وايمٛمٜم٤م ومد اٞمتٜمك إيامٞم٣مً  ،وىمٖمقا فمـ ايمتٚمرد وايمثقرة

ن واخلّمقع وآفمتِم٣مم زم٣ميمٗم٣مٞمق ،اإلٞمِم٣مفو ايمٖمقى ومد أديؾ َمٛمف حلٝم٣مة ومقاَمٜم٣م ايمٔمدلو

همٗمد ىم٣من دم ايمُمْمر إول َمـ  ،هذا اجل٣مٞم٤م فمٛمدهؿ أزمق طمراش اهلذرمَمـ يٚمثؾ  يمٙمًٙمْم٣من. وطمغم

 ،يمِمالزم٥م ٞمٖمًف ،َمـ همرؽم٣من ايمٔمرب وهمت٣مىمٜمؿ َمٔمدوداً  ،فم٣مَمالً  ٞمُمٝمْم٣مً  زم٣مجل٣مهٙمٝم٥م صٔمٙمقىم٣مً  ضمٝم٣مسمف

ٔمٙم٘مف وسمٔمدد صمٛم٣مي٣مسمف وسمراسمف، وىم٣من ايمداهمع إول يمتِم ،سمفاووىمثرة نمز ،وهفم٥م فمدوه ،قة ومٙمٌفووم
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 دومٝمٗم٣مً  الً ىمام ىم٣من ؾمٔمره ؽمجِ  ،اؽمتُمٔم٣مره ظم٣م ىم٣من ئمٝمش همٝمف َمـ همٗمر وؾمٗم٣مء وطمِم٣مص٥م وفمٛم٣مء

وصػمه٣م فمعم اظمًٕم٥ٌم  ،ناحلٝم٣مسمف ؽمقاء َمـ ضمٝم٧م سمِمقيره يمٛمٖمًٝمتف واؽمتٔمالئٜم٣م فمعم احلرَم٣من واهلق

 وَمـ ذيمؽ ومقيمف: ،وٞمٖمقره٣م َمـ ايمٕمٛمك َمع ايمذل وايمٓمٙمؿ ،إزم٣مء ايمّمٝمؿو َمع ايمٔمزة

 لضمتـــك يٚمٙمٛمـــاجلـــقع  يٕشمـــق وإين

 

ـــ  ـــ٣ميب وٓ صمرَم ـــدٞمس شمٝم ـــذه٤م مل ي  لهمٝم

ــــراح همــــٟمىمتٖمل  ــــؼ اظمــــ٣مء ايمٗم  وأنمتٌ

 

 إذا ايمـــزاد أَمًـــك يمٙمٚمـــزيم٨م ذا ؿمٔمـــؿ 

ـــــ٥م  ـــــرنمؿ وذيم ـــــ٣م زم ـــــ٥م أن أضمٝم  خم٣مهم

 

ــؿ  ــعم رنم ــ٣مة فم ـــ ضمٝم ــغم َم ــقت طم  ويمٙمٚم

وفمدو دم أشمٛم٣مء سمٛمٖمٝمذه هل٣م َمـ اؽمتٔمداد ات وَم٣م ىم٣من يٟمطمذ ٞمٖمًف زمف رَمـ ضمٝم٧م سمِمقيره يمٕم٣م أو 

 َمـ ايمٕم٣مرات ؽمٙمًٙم٥م َمتِمٔمٙم٘م٣مً  َمٓمٙمقَم٣مً  ىم٣من َمٔمدَم٣مً و ،ر وىمر وهمروضمذر وسمروم٤م واٞمتٓم٣م

 ،آسمِم٣ملوىم٣مٞم٦م َمقوقفم٣مت ؾمٔمره َمتِمٙم٥م هب٣م أوشمؼ  ،حتِمٝمؾ ومقسمفو ايمٕمزوات يمٖمرض ذاسمفو

وآَمـ وضمًـ  ،همدطمؾ دم ديـ اهلل ،أَم٣م دم ايمُمْمر ايمث٣مين َمـ ضمٝم٣مسمف دم اإلؽمالم وممثٙم٥م هل٣م أدق متثٝمؾ

هم١مذا هق ٓ يٕمزو وٓ  ،ـمٜمرت آشم٣مره فمعم ؽمٙمقىمف يدة اٞمٗمٝم٣مداً واٞمٗم٣مد يمتٔم٣ميمٝمؿ ايمدفمقة اجلد ،إؽمالَمف

فمعم َمقوقفم٣مت ؾمٔمره هم١مذا هق ئمزف فمـ  وٓ يثقر يمألطمذ زم٣ميمثٟمر، ىمام ـمٜمرت آشم٣مره أيّم٣مً  ،يٕمغم

فمعم ؽم٣مومف ايمتل َّنُمتٜم٣م ضمٝم٥م آطمر  ؾمديداً  ضمزن ضمزٞم٣مً و أضم٣مدي٧م ايمٖمٗمر وايمتِمٔمٙمؽ ورهم٣مق اظم٣ميض،

َمـ أفمدائف اظمؼمزمِمكم زمف فمعم ؿمقل ٖمتف دم اخلالص وايمتل ؿم٣مظم٣م أؽمٔم ،فمٚمره دم ومِم٥م َمُمٜمقرة

 اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م يمألطمذ زمؼماشمٜمؿ َمٛمف:

 يمٗمــــد أهٙم٘مــــ٦م ضمٝمــــ٥م زمْمـــــ أٞمــــػ

 

ـــ٣موم٣مً   ـــح٣مب ؽم ـــعم إص ـــؾ فم  ذات همّم

 زمــــكم زمٌمــــى همــــام سمرىمــــ٦م فمــــدواً  

 

ـــــــ  ـــــــ فإلم صـــــــٛمٔم٣مء يْمٙمٌ  ؾذضمزم

وهمتؽ اله٣م َمـ ىمؾ داطمٙمٜم٣م َمـ زمْمش وؽمْمقة وىمٟمٞمام ومد صّٖمك اإلؽمالم ٞمٖمًف وهذهب٣م، وأضم 

ايمتٔمدي واحلٚمؼ وآَمتٛم٣مع فمـ  ،ٚمًؽ زم٣محلؼ ايمٔمدلوأؾم٣مع همٝمٜم٣م اهلدوء وايمِمػم وايمت ،وسمِمٔمٙمؽ

همٙمؿ  ،زمـ ايمٔمجقة يقم ضمٛمكم ـ َمٔمٚمر ومتؾ أطم٣مه أو ازمـ فمٚمف زهغموآي٥م ذيمؽ أن مجٝمؾ زم ،واجلٜمؾ

 :ـ ايم٘مرم ايمٖمٝم٣مض وايمُمج٣مفم٥م ايمٛم٣مدرةَم وسمٛمقَيف زمُمامئٙمف يمف وسمٖمجٔمف فمٙمٝمف، ؽمقى رشم٣مئف يٖمٔمؾ ؾمٝمئ٣مً 

ـــٝمس ىم ـــؽهمٙم ـــ٣م أم َم٣ميم ـــدار ي ـــد ايم  ٔمٜم

 

 ويم٘مــــ أضم٣مؿمـــ٦م زم٣ميمرومـــ٣مب ايمًالؽمـــؾ 

 وفمـــ٣مد ايمٖمتـــك ىم٣ميم٘مٜمـــؾ يمـــٝمس زمٗم٣مسمـــؾ 

 

ــٝمئ٣مً   ــدل ؾم ــقاذل ؽمــقى ايمٔم  هم٣مؽمــؼماح ايمٔم
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 دم اجل٣مهٙمٝم٥م، ايمٔمجقة أٞمف مل ي٘مـ يمٝمخ٣مف ومريُم٣مً  دم َمٗمْمقفم٥م شم٣مٞمٝم٥م رشمك هب٣م زهغم زمـ ويردد أيّم٣مً 

َمع إضم٣ًمؽمف زم٣ميمٕمٝمظ  ذيمؽ، ًمء َمـومل ي٘مـ يمٝمتخ٣مذل فمـ أطمذ شمٟمره َمٛمٜم٣م إذا افمتدى أزمٛم٣مؤه٣م زم

 ،ىم٣من زمكم إهى يقم ضمٛمكمإذ  ،وفمدواٞم٣مً  ٕٞمف ومتؾ ومريٌف ـمٙمامً <زمـ َمٔمٚمر واحلٗمد فمعم مجٝمؾ

 ويٌدو أن هذا هق ايم٤ًٌم احلٗمٝمٗمل يمًخْمف ٓ هميب فمٛمٗمف إلضمٛم٥م ىم٣مٞم٦م زمٝمٛمٜمام دم اجل٣مهٙمٝم٥م.

 .ىمٖمره زمٗمريش وسمٛم٘مره ايمديـ اجلديد

 :دم ذيمؽ يٗمقل

ـــ٣م ـــك أن سمٛم ـــ٦م أطمُم ـــام ىمٛم ـــ٣مهم  ل دَم٣مءٞم

 

ـــــريش وظمـــــ٣م يٗمتٙمـــــقا زمٗمتٝمـــــؾ   وم

 وأزمــــرح َمــــ٣م أَمــــرهتؿ وَمٙم٘مــــتٜمؿ 

 

 يــــد ايمــــدهر َمــــ٣م مل سمٗمتٙمــــقا زمٕمٙمٝمــــؾ 

وىم٣من يٕمغم  إذ ىم٣من دم اجل٣مهٙمٝم٥م أضمد ؾمٝم٣مؿمكم زمٛمل أؽمد وهمت٣مىمٜمؿ. ،زمـ إؾمٝمؿ وَمثٙمف صمري٥ٌم 

 ئمٙمـ أٞمف وَم٢م .فمعم ايمٗمقاهمؾ. همٙمام أؽمٙمؿ ضمًٛم٦م ؽمغمسمف واؽمتٗم٣مم وفمدل فمـ اإلنم٣مرة وايمٛمٜم٤م

 يٗمقل دم ذيمؽ: وازمتٔمد فمـ ىمؾ ذآَمـ 

ــــدم ـــــ وم ــــد دي ــــ٣م زمٔم ــــديم٦م دٞمٝم  زم

 

ــــديـ ىمــــٟمين  ـــــ ايم ــــ٦م َم ــــؿ ىمٛم  ضمٙم

ــــتٗمؿ  ــــ٣م ٞمً ــــديـ أومٚمٛم ــــٝمؿ ايم ــــ٣م وم  ي

 

ـــــٟمشمامً   ـــــ٣مدف َم ـــــ١من أص ـــــؿ أمل هم  همٙم

ومل  ،وايمٌٔمغم ينق ايمُم٣مة ،زم٣ٌمدي٥م احلج٣مز ٜمقراً َمُم هم١مٞمف ىم٣من يمِم٣مً  ،وٞمٓمغممه٣م يزيد زمـ ايمِمٗمٝمؾ 

ٜمف فمثامن زمـ صمٝمش وصمَّ زمف  ضمتك َمرَّ  ،ٜمربْمٙم٤م همٝموي ،يزل فمعم هذه احل٣مل يتٙمِمص ويٛمٜم٤م

واؽمتُمٜمد دم  ،وؽم٣مر َمٔمٜمؿ ،ايمتقزم٥ميمٙمٕمزو أطمٙمص   أزمٌم اجلٝمش َمتقصمٜم٣مً همٙمام فمٖم٣من إلم ايمُم٣مم

 يمٛمٖمًف: يًتٕمٖمر همٝمف أيّم٣مً  يوايمذ ،ٔمٙمـ همٝمف أٞمف سم٣مبي يوَمـ ؾمٔمره ومٌؾ وهم٣مسمف ومقيمف ايمذ .ؽمٌٝمؾ اهلل

ـــقا ـــ٣مئض أمهٙم ـــ٣مب اظمخ ـــؾ ٕرزم  أٓ وم

 

ــــقن ي  ــــ٣م سمٔمٙمٚم ــــ٣مب مم ــــد سم ــــدهمٗم  زي

ـــر  ـــدَم٣م أً وإن اَم ـــ٣مر زمٔم ــــ ايمٛم ـــق َم  يٛمج

 

 َمــــــ أفمامهلـــــ٣م يمًـــــٔمٝمد دَ سمـــــزوّ  

 إذا َمـــ٣م اظمٛم٣ميـــ٣م أطمْمٟمسمـــؽ وصـــ٣مدهم٦م 

 

 محٝمٚمـــــؽ همـــــ٣مفمٙمؿ أَّنـــــ٣م ؽمـــــتٔمقد 

تّم٣مء واؽم ،، وآَمـ زم٣ميمديـؽمالم فمـ ايمِمٔمٙم٘م٥محتقل دم اإلهمٗمد  طمراش اهلذرمق أزم وأَم٣م 

دم  ف طمِم٣مهلؿ وأمل يمٖمٗمدهؿ،٣مء فمّدد همٝمأوم٣مرزمف أو رهم٣مومف رشم واومتٌم دم ؾمٔمره فمعم رشم٣مء ،زمتٔم٣ميمٝمٚمف

دم أٞمف مل يٕمّم٤م ويم٘مٛمف خيتٙمػ فمٛمٜمؿ  .شمقا أوم٣مرهبؿَمـ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمكم ممـ ر ؾمٟمن نمغمه ،ذيمؽ
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، أَم٣م صمري٥ٌم وآشمر احلؼ ،زم٣ميمِمػم وإٞمام جتٚمؾ ،٣م فمعم إطمذ زمثٟمرهؿهلؿ نمّم٥ٌم صم٣مهٙمٝم٥م يرض َمٔمٜم

ايمٔمٗمٝمقم همٟمٞم٣مب وىمٖمر فمـ وأَم٣م يزيد زمـ ايمِمٗمٝمؾ  .ر زمٟمٞمف أؽمٙمؿ وصم٣مٞم٤م اإلشمؿٜمزمـ إؾمٝمؿ همراح جي

 .ذٞمقزمف زم٣مجلٜم٣مد

 سًاعت اٌظوٍىخ هنذ ثوغ ادلخؼشِني , 3

 ،ئمٝمُمقن يمٙمٜمج٣مء وايممم ،زمٗمل زمٔمض ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمخيَمكم أومرب إلم ضمٝم٣مهتؿ دم اجل٣مهٙمٝم٥م

ٕمزو وإن سمٟمشمروا زم٣مإلؽمالم وأفمروقا فمـ ايم ،ويمٗمْمع ايمْمرق وهوم٥م اإلزمؾ واإلنم٣مرة فمعم ايمٗمقاهمؾ

وزمٔمد ذيمؽ همٛمحـ ٞمٓمٖمر زمٌٔمض ايمِمٔم٣ميمٝمؽ  .ي٥ٌم زمـ ايمِمٗمٝمؾطمراش وصمر وايمٛمٜم٤م َمثؾ أيب

وٓ  ،اظمخيَمكم أو ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ايمذيـ فم٣مؾمقا دم صدر اإلؽمالم ومل يتٔمٚمؼ اإلؽمالم ٞمٖمقؽمٜمؿ

 :وهؿ همريٗم٣من ،وٓ اؽمتٗم٣مم َمٔمف ؽمٙمقىمٜمؿ ،سمٕمٙمٕمؾ دم ومٙمقهبؿ

ن طمغم َمـ يٚمثٙمٜمؿ أزمق ايمْمٚمح٣مو ،ذ ىمثغم ويم٘مـ ـمؾ همٝمف، امغبسحًفشّك عنؼ هٓ اٌنيت  ,ؤ

ينق  أَم٣م أزمقايمْمٚمح٣من همٚمـ اظمٔمروف أٞمف ىم٣من دم اجل٣مهٙمٝم٥م صٔمٙمقىم٣مً  وهمّم٣ميم٥م زمـ ذيؽ. لايمٗمٝمٛم

وأَم٣م طمٌثف دم  ،ؽمالمىم٣من طمٌٝم٧م ايمديـ دم اجل٣مهٙمٝم٥م واإل ،ىمػ فمـ اإلنم٣مرة زمٔمد إؽمالَمفهمٗمد  ،اإلزمؾ

 همٗمد أٞمُمد يمف ،هوهم٣ًمد سمفٝمتِمؾ زمّمٔمػ فمٗمٝمدهم وأَم٣م طمٌثف دم اإلؽمالم ،٣مضمؼماهمف يمٙمنوم٥مهم اجل٣مهٙمٝم٥م

دون أن ي٠مَمؾ اخلغم وضمًـ ايمٔم٣موم٥ٌم دم  ،َمـ فمٚمره يتٖمجع همٝمٜمام فمعم ؾم٣ٌمزمف طمرآام زمايمٗمدَم٣مء زمٝمتكم وم٣مهل

 يٗمقل: ،َمـ َمٓم٣مهر ؤمػ فمٗمٝمدسمف هم٘مٟمَّنؿ رأوا دم ذيمؽ َمٓمٜمراً  ،أطمرة

ــــضمٛم ــــتٛم ــــك ٣متل ضم٣مٞمٝم ــــدهر ضمت  ايم

 

 طم٣مسمــــــؾ أدٞمــــــق يمِمــــــٝمد ىمــــــٟمين 

ـــــ رآين  ــــ٤م َم ــــق يً  ومِمــــغم اخلْم

 

 زمٗمٝمـــــــد أيّن  ويمًـــــــ٦م َمٗمٝمـــــــداً  

ٝمٜم٣م ضمرصف فمعم ايمتٜم٣ميمؽ هم ووا زمٝمتكم آطمريـ يٌدو أٞمف هتػ هبام دم آطمر أي٣مَمف َمٔمٙمٛم٣مً ىمذيمؽ ر 

 يٗمقل: ،ومٌؾ أن يٗميض ٞمحٌف لفمعم اظماله

ــــالين ــــقائح أٓ فمٙم ــــقح ايمٛم ــــؾ ٞم  ومٌ

 

ـــكم اجلـــقاٞمح  ـــٛمٖمس زم ـــؾ ٞمُمـــقر ايم  وومٌ

ــووم  ــ٣مٝم ــد ي ــ ؾ نم ــػ ٞمٖمً ــدـهل ــعم نم  ل فم

 

 ويمًــــ٦م زمــــرائح إذا راح أصــــح٣ميب 

 ،اظمٔم٣مؿم٤موىمٝمػ ىم٣من يؼمس َمـ ، ف اظم٣موٝم٥مؼم همٝمٜم٣م ذىمري٣مسمزمٝمتكم آطمريـ جي ورووا يمف أيّم٣مً  

 :يٗمقل ،فمعم َم٣م يريد اٞمٗمّم٣مو٣مً  ضمتك إذا أَمـ طمْمره٣م اٞمٗمّض 
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ـــ٣م متّمـــ ـــ٦م هل ـــ٥م يمْمٝم ـــ٣مرب َمٓمٙمٚم  لـي

 

ـــــ٣مر  ـــــ٣مب ٞمِم ـــــ٣من نم ـــــ٣م ىم  يإذا َم

ـــ  ـــ٦م فمٛم ـــ٣م اٞمجٙم ـــك إذا َم ـــ٣م لضمت  نم٣ميتٜم

 

ــ٣مر  ــدر ايمّم ــقب اظمخ ــ٣م وشم ــ٦م همٝمٜم  يوشمٌ

وهق طم٧ٌم يتّمح  ،فَمٓم٣مهر طمٌثف زمٔمد إؽمالَم ايمتل سمدل فمعم له ر ايمٗمٙمٝمٙم٥مهم٘مٟمن سمٙمؽ إؾمٔم٣م 

ايمْمٚمح٣من ايمٗمٝمٛمل وأؾمٔم٣مره اإلؽمالَمٝم٥م ٞم٣مدرة  أطم٣ٌمر أيب وأَم٣م ،وسمٔم٣ميمٝمٚمفزم٣مإلؽمالم ره دم فمدم سمٟمشمّ 

 صٔمٙمقىم٣مً  هم٣مسم٘م٣مً  ىم٣من ؾم٣مفمراً )زمٟمٞمف  فايمٗمدَم٣مء يِمٖمقٞمو ،ه اجل٣مهٙمٝم٥مزم٣ميمٗمٝم٣مس إلم أطم٣ٌمره وأؾمٔم٣مر

 ،٥م، سمرصمع إلم اظمرىمزآصمتامفمل ٓزمٛمف هم٣مسمؽـم٣مهرة نمريٌ ل. وه(أدرك اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم خميَم٣مً 

فمعم َمِمٔم٤م زمـ  ٕٞمف ـم٣مهرهؿ <زمٚمرىمز ممت٣مز فمٛمد زمٛمل أَمٝم٥م لىمام ضمٓم ممدضم٣مً  صمقاداً  همٗمد ىم٣من ؽمٝمداً 

يمٗمد اؽمتٖمرغ  .دم اجل٣مهٙمٝم٥ممم٣م صمٔمؾ ايمرواة يجٚمقن فمـ سمٛم٣مومؾ أطم٣ٌمر سمِمٔمٙم٘مف  ،ايمززمغم زم٣ميمٔمراق

وهق َمٗمٝمؿ  ،همٗمد َمر زمٔم٣مصؿ زمـ اخلْم٣مب ،ءإَمرإزمٛم٣مء اخلٙمٖم٣مء و (اهلج٣مء اظمٗمذع)ؾمٔمره دم 

وٓ زمٔم٧م  ،همٙمؿ يٗمرهؿ ؾمٝمئ٣مً  ،وفمرهمقه َم٘م٣مَّنؿ ،وأصح٣مب يمف زم١مضمدى زمقادي اظمديٛم٥م همٛمزل زمف هق

همٗم٣مل  ،وايمتٖم٦م إلم َمقلم يمٔم٣مصؿ ،حمٛمٗم٣مً  هم٣مرحتؾ فمٛمف َمٕمٝمٓم٣مً  .إيمٝمف وٓ إلم أصح٣مزمف زمًمء َمـ اهل٣ٌمت

 َمٛمف ومقيمف: طمذ َيجقه هج٣مء هم٣مضمُم٣مً وأ (،ٓ يٌعم أَم٣م واهلل ٕؿمقومٛمؽ ؿمقوم٣مً ) :ومؾ يمف :يمف

ــدا ــ٦م واصم ــرى يمً ــ٣منمل ايمٗم ــ٣م ايمٌ  أٓ أَي

 

ــــ٦م دم دار فم٣مصــــؿ  ــــ٣م زم ــــراك إذا َم  وم

ـــ  ـــف سمٌٕم ـــ٣مئامل إذا صمئت ـــ٣مت ٞم ـــرى زم  ايمٗم

 

ـــ٣مً   ـــ٣مئؿ زمْمٝمٛم ـــغم ٞم ـــٝمٖمف نم ـــك و  وأَمً

ـــريش ٓ جيـــقد زمٛم٣مئـــؾ  ـــك َمــــ وم  همت

 

 ويًـــــ٤م أن ايمٌخـــــؾ ضزمـــــ٥م ٓزم 

 يمٗمٝمؿوَم٣م ـمؾ ي٠مَمـ زمف َمـ ا ،ر واؽمتٜمت٣مردم ٞمٖمًف ايممميرة َمـ هتق وهق هج٣مء يٛمٌئ زمام اؽمتٗمر 

هؿ غّم أن يً َمٌتٕمٝم٣مً  ،سمدطمالً  ويتدطمؾ دم أَمقرهؿ همٜمق يتٔمرض يمٙمٛم٣مس سمٔمرو٣مً وايمٔم٣مدات اجل٣مهٙمٝم٥م 

همٜمق  ،ايمِمٔمٙم٘م٥م ظمذه٤م وأن خيّمٔمٜمؿ ظم٣م ي٠مَمـ زمف َمـ اظمثؾ ايمتل خيّمع ٞمٖمًف هل٣م وهمٗم٣مً ، ي٤مىمام 

ايم٘مرم وايمٌْمقيم٥م وايمٖمتؽ قك َمـ سمتٚمثؾ زمف صٖم٣مت ايمِمٔمٙم رصمالً  يريدهؿ أن خيت٣مروا ٓزمٛمٜمؿ

 ،َمـ ؽمٙمٝمؿ أودع فمٛمده ٞم٣موم٥م وهج٣م َمرة رصمالً  .وىم٤ًم ايمرزق زم٣ميمٗمقة ،٠مال ايمٛم٣مسؽم وآزمتٔم٣مد فمـ

ىمٝمػ  همٙمام فم٣مد ؿمٙمٌٜم٣م َمٛمف همذىمر يمف أَّن٣م هوم٦م، همٗم٣مل َيجقه وَيجق ومٌٝمٙمتف َمٌٝمٛم٣مً  ،وطمرج دم ؽمٖمر

 ٥م ضمتك يمٗمد هوم٦م إزمؾ ايمٛمٌل:وهق ئمٙمؿ أن ومٌٝمٙمتف َمُمٜمقرة زم٣مخلٝم٣مٞم ،أٞمف أطمْمٟم ضمكم أودفمٜم٣م فمٛمده

ــــؼ ـــــ ايمٔمٗمٝم ــــقم زمْم ــــل ي ــــق أٞمٛم  ويم

 

ــــغما   ذىمــــرت وذو ايمٙمــــ٤م يٛمًــــك ىمث
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ـــــل ـــــ٣مح ايمٛمٌ ـــــٙمٝمؿ يمٗم  َمِمـــــ٣مب ؽم

 

 مل أودع ايمــــــدهر همــــــٝمٜمؿ زمٔمــــــغما 

وواوح أن أزم٣م ايمْمٚمح٣من ايمٗمٝمٛمل وهمّم٣ميم٥م زمـ ذيؽ يٚمثالن ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ايمذيـ أومٌموا زمٔمد  

همٗمد ـمؾ أزمق  ،آؽمتٗم٣مَم٥مًتٗمٝمام ىمؾ ويم٘مٛمٜمام مل ي ،ِمٔمٙمؽ ايمٗم٣مئؿ فمعم اإلنم٣مرةإؽمالَمٜمؿ فمـ ايمت

يقم  ،يمذىمري٣مت ايمُم٣ٌمبا َمردد ،فمعم اظمٙمذات فم٣مىمٖم٣مً  ،َمـ اظمقت صم٣مزفم٣مً  ،ـايمْمٚمح٣من رومٝمؼ ايمدي

ٓمؾ دم أَم٣م همّم٣ميم٥م زمـ ذيؽ هم .يؼمزمص ويٕمزو ويًٙم٤م همتٝم٣مً  فم٣مَمالً  ن ىم٣من ؿمٚمح٣من صٔمٙمقىم٣مً أ

إن و َيجق ويٚمدح ٣مً وـمؾ َمتٗمٙمٌ ،ايمِمٔمٙم٘م٥م َمًٝمْمرة فمٙمٝمف َمقصمٜم٥م يمفوـمٙم٦م آشم٣مر  ،ٞمٖمًف ذ ىمثغم

 .وصٌف فمعم َمـ أؽم٣مء أو أضمًـ إيمٝمف ،وهق هج٣مء أهمحش همٝمف ،نمٙم٤م فمٙمٝمفىم٣من اهلج٣مء ومد 

يـ مل يتٟمشمروا زم٣مإلؽمالم أي سمٟمشمر ايمذؤِب اٌفشّك اٌضبِٔ ِٓ اٌظوبٌْه ادلخؼشِني  ,ة

 .ايمٛمٜم٤مو ًٙم٤ميمٙمؿ وأفمامهلؿ زمؾ ـمٙمقا يزاويمقن ٞمُم٣مؿمٜم ،همٙمؿ ئمزهمقا فمـ اصْمٛم٣مع ايمٕمزو واإلنم٣مرة

٣مء هل ايمتل دهمٔمتف ٛمزموايمٔمجز فمـ إفم٣ميم٥م إن زمٔمّمٜمؿ يٌمح زمٟمن ايمٖمٗمر واحل٣مصم٥م أ ايمْمريػوَمـ 

 يمِم٣مً  ىم٣من ؾم٣مفمراً  يايمذ ،همرفم٣من زمـ إفمراف ايمتٚمٝمٚملوفمعم رأؽمٜمؿ  . اضمؼماف ايمٙمِمقصٝم٥مإلم

 يٗمقل: ،ودم طم٣ممتتٜم٣م زمٔمد أن أؽمٙمؿ وىمػم ،يٕمغم فمعم إزمؾ ايمٛم٣مس دم صدر ضمٝم٣مسمف زم٣مجل٣مهٙمٝم٥م

ــــ٣م ــــ٣من هم ــــ٣مل إن همرفم ــــقل رصم  صمريٗم

 

ـــــــلّ   ـــــــ٣مين زمٛم ـــــــ٣م وهلل أفمْم  وَم٣ميمٝم

ــــ٣م  ــــٗمقر وأرزمٔم ــــؾ ايمِم ــــ٥م َمث  همٟمرزمٔم

 

 َمراوـــٝمع ومـــد وهمـــكم ؾمـــٔمث٣م شمامٞمٝمـــ٣م 

 خيٌئـــــقن يمٕم٣مئـــــ٤م إذا اصـــــْمٛمٔمقا ٓ 

 

ـــ٣مً   ـــ٣م ؿمٔم٣مَم ــــ ىمـــ٣من ٞم٣مئٝم  وٓ يرفمـــقن َم

وَمـ ه٠مٓء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ايمذيـ ىم٣مٞمقا يؼمصدون يمٙمٛم٣مس يمٝمٛمٗمّمقا فمٙمٝمٜمؿ ويًٙمٌقا أَمقاهلؿ  

أن  ويالضمظ أيّم٣مً  ،يمِمٔم٣ميمٝمؽ ومٙمٝمٙم٥مهذا ايمٖمريؼ َمـ اويم٘مـ أطم٣ٌمر  ،ؾمٌٝم٤م زمـ ىمري٤م ايمْم٣مئل

 ،مج٣مفم٥م َمـ ايمِمٔم٣ميمٝمؽ هلذه ايمٖمؼمة أطمذوا يُم٣مرىمقن دم ايمًٝم٣مؽم٥م ويٛمح٣مزون إلم همريؼ دون همريؼ

 .ىمام أطمذوا يًٙمٌقن زمٔمض اظمدن ايمتل شم٣مر أهٙمٜم٣م واَمتٛمٔمقا فمعم ايمًٙمْم٣من
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 هشش ثناٌجبة اٌغب
 هشش غبدطاٌفظً اٌ

 َسٌِص اٌشوش يف هظش طذس امع 

 هٍِ ثٓ ؤثِ ؿبٌت سػِ اهلل روبىل هنو ,1
 اهلل روبىل هنو/سػِ  ؽْبح هٍِ ,ؤ

 َ 661 , 656ىو .  41 , 35

ومٌؾ ايمٌٔمث٥م ايمٛمٌقي٥م زمٔممم  ويمد فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ازمـ فمؿ ايمرؽمقل  /ٔشإرو ًطفبرو ,ؤ

 ٞمُمٟم دم ىمٛمػ ايمرؽمقلو ،أوم٣مم دم زمٝم٦م ايمٛمٌقة .يمذا همٜمق أصٕمر َمـ ايمرؽمقل زمثالشمكم ؽمٛم٥مو ،ؽمٛمكم

إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ فمرف و ،اإلومدامو إطمالق ايمٖم٣موٙم٥م ىم٣ميمُمج٣مفم٥مو فمعم ايمِمٖم٣مت ايم٘مريٚم٥م

 .ىمام أٞمف مل يًجد يمِمٛمؿ ومط ،همٗمٜمفزمٖمِم٣مضمتف وفمٚمٙمف و

زوج ازمٛمتف هم٣مؿمٚم٥م و وىم٣من أومرب ايمٛم٣مس إلم ومٙم٤م ايمرؽمقل ،هق أول َمـ أؽمٙمؿ َمـ ايمٖمتٝم٣من

وىم٣من أضمد  ،رأيف ؽمدادو ي٠مىمد رصم٣مضم٥م فمٗمٙمف وَم٣م .يمتل ويمدت يمف احلًـ واحلًكمايمزهراء ا

زمٔمد َمٗمتؾ اخلٙمٝمٖم٥م و .اظمرؾمحكم ايمًت٥م ظمٛمِم٤م اخلالهم٥م زمٔمد وهم٣مة فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل فمٛمف

ىم٣من أزمرز  .يدير ؾم٠موَّن٣مو أصٌح٦م ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دون طمٙمٝمٖم٥م يًغم أَمقره٣م ،فمثامن زمـ فمٖم٣من

اظمديٛم٥م  ضمٝم٧م زم٣مدر َمٔمٓمؿ اظمقصمقديـ دم ،اظمرؾمحكم يمٙمخالهم٥م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف

فم٣مش  .هـ79وزمذيمؽ أصٌح فمقم ريض اهلل فمٛمف اخلٙمٝمٖم٥م ايمراؾمدي ايمرازمع ؽمٛم٥م  ،اظمٛمقرة إلم َم٣ٌمئمتف

إيمٝمف َمـ أؿمراف ٌك فمقم ريض اهلل فمٛمف ضمٝم٣مة طمُمقٞم٥م فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمثرة إَمقال ايمتل ىم٣مٞم٦م جُت 

 .ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

ٔمٙمـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمتل ؽمقف زمٔمد َم٣ٌمئم٥م اظمًٙمٚمكم يمٔمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م زم٣مخلالهم٥م صٔمد اظمٛمػم يمٝم

 ،وزمالنم٥م إلم ايمٛمٜم٨م ايمذي يًتٗمٌؾ زمف فمٜمد طمالهمتف ٥مهمٟمؾم٣مر دم ضم٘مٚم ، ؽمٝم٣مؽمتف ايمٗم٣مدَم٥ميتٌٔمٜم٣م دم

 .سمرك ايمممو وايمدفمقة يمألطمذ زم٣مخلغم ،فمعم ضمرَم٥م اظمًٙمؿ وفمدم إهدار ىمراَمتف َم٠مىمداً 

 :ىم٣من فمٙمٝمفو ضمرصم٥مو زمقيع فمقم زم٣مخلالهم٥م دم همؼمة سم٣مرخيٝم٥م َمٔمٗمدة
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 .ْمرازم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل سمٔمؼمض ؿمريؼ طمالهمتفأن ي٘مٌح مج٣مح آو -

 .ل هتدد إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥مأن يزيؾ ايمٔمٗم٣ٌمت واحلقاصمز ايمت -

 وصدق ،سمٖمٗمف دم ايمديـو ،إومدامو َمـ ؾمج٣مفم٥م ٖم٥م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤مإلم صم٣مٞم٤م َم٣م متٝمز زمف اخلٙمٝمو

يدل فمعم ذيمؽ ح٣مهمظ فمعم َمٌدأ ايمُمقرى دم اإلؽمالم هم ،متٝمز زمجٙمٝمؾ إفمامل ،ٝمدةشم٣ٌمت دم ايمٔمٗمو

ٓ آَمرىمؿ »:فمٛمدَم٣م ؽمٟميمف زمٔمض اظمًٙمٚمكم وهق فمعم همراش اظمقت أن ئمٜمد ٓزمٛمف احلًـ زم٣مخلالهم٥م همٗم٣مل

وهمؼ ايمْمريٗم٥م ايمتل ؽم٣مدت زَمـ ايمرؽمقل  أيب ؿم٣ميم٤مفمٚمؾ اخلٙمٝمٖم٥م فمقم زمـ و .شأٞمتؿ أزمٌم ،وٓ أَّن٣مىمؿ

ٝم٣مر ايمقٓة ايمذيـ اخلٙمٝمٖمتكم أيب زم٘مر ايمِمديؼ وفمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل فمٛمٜمام زم٣مطمت( و)ايم٘مريؿ 

ضمرص فمعم ضمٗمقق و .وم٣موم ايمٖم٣ًمد همٔمزل ايمقٓة ايمذيـ مل سمث٦ٌم ىمٖم٣مءهتؿو .ايمٛمزاه٥مو فمرهمقا زم٣ميم٘مٖم٣مءة

 ٌَّ َمـ ىمؾ  هم٘م٣من أول َمـ صمٙمس يمٙمٚمٓم٣ممل ضمٝم٧م طمِمص هل٣م يقَم٣مً  .ؼ ايمٔمدايم٥م فمعم اجلٚمٝمعاظمًٙمٚمكم همْم

يمف و ٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥مدم ووع أؽمس فمٙمؿ ايمٛمحق يمٙمٕمتؽمٜمؿ وأ ،يمٝمًتٚمع إلم اظمٓمٙمقَمكم إلٞمِم٣مهمٜمؿ أؽمٌقع

 إؽمامء ايمٓم٣مهرةو إضمرف اظمُمٌٜم٥م زم٣ميمٖمٔمؾو همٔمؾ وضمرفو ايمٖمّمؾ دم سمٗمًٝمؿ ايم٘مٙمٚم٥م إلم اؽمؿ

 .(َّن٨م ايمٌالنم٥م)صٛمٖم٦م أومقايمف اظمٟمشمقرة دم ىمت٣مب و .اظمّمٚمرةو

 شوشه/ ,ة
 ؤغشاع اٌشوش هنذ هٍِ سػِ اهلل هنو ,ؤًالً
 ٌِػٌهبد شوش هٍِ سػِ اهلل روبىل هنو يف هظش طذس امع َ/ ,

ىمت٤م دم أنمراض ايمتل فم٣ميُمٜم٣م فمٌمه واحل٘مٚم٥م ودم ايمٔمٙمقم وأداب  فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أزمدع

 :ايمُمٔمر َمٔمٓمٚمٜم٣م دم فمٌم اإلؽمالم

وضمرص فمعم زمثف دم  فمقمدم وصمدان  ايمذي زمٗمل َمُمتٔمالً  وهق ايمٕمرض /اٌشوش احلّبعِ ,1

ايم٘مريؿ  نآٝمدة واضمدة سمٔمتٚمد فمعم ايمقٓء يمٙمٗمرزايمقا ئمٝمُمقن فمٗم أؾمٔم٣مره ضمٝم٧م أصح٣مزمف ايمذيـ َم٣م

وايمذي وم٣ميمف دم َمٛم٣مومّم٣مسمف َمع ؾمٔمراء اظمممىمكم دم َمٔم٣مرك اظمًٙمٚمكم دم َمقومٔم٥م  وؽمٛم٥م اظمِمْمٖمك 

وومد ضب فمقم دم ذيمؽ اظمثؾ إفمعم دم ايمٗمت٣مل وايمُمج٣مفم٥م  ،زمدر واضمد واخلٛمدق وسمٌقك وطمٝمػم

  فمـ ؾمج٣مفمتف دموَمـ ذيمؽ َم٣م فمػمَّ  ،وايمتِمدي ٕزمْم٣مل اظمممىمكم وؽم٣مدهتؿ ووم٣مدهتؿ ايمٔمً٘مريكم

٥م أو دم ٌيمٔم٣مَمري أو فمٛمد ومتؾ ايمقيمٝمد زمـ فمتزمـ فمٌد ود ا وأو دم ومتٙمف يمٔمٚمر سمف إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرةهجر

َم٣ٌمرزسمف يمْمٙمح٥م زمـ أيب ؿمٙمح٥م ايمٔمٌدري َمـ زمٛمل فمٌد ايمدار أو أشمٛم٣مء زمروزه ظمرضم٤م ايمٝمٜمقدي يقم 
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 فمقم ريض اهلل فمٛمف ومد اؾمؼمك َمع ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وومد ىم٣من ،ٝمل زمـ أطمْم٤مطمٝمػم أو ومتٙمف حل

وايمًالم دم َمٔمٓمؿ َمٔم٣مرىمف ود اظمممىمكم هم٘م٣من ايمٗمدوة دم ايمتِمدي يمٙمٔمدو نمغم هٝم٣مب وٓ 

 .زمؾ إٞمف ىم٣من اظمثؾ اظمٚمٝمز دم ىمؾ سافم٣مسمف َمع اظمممىمكم ،طم٣مئػ

لم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة وأدرىمف ايمْمٙم٤م وهؿ شمامٞمٝم٥م همقارس وظم٣م ه٣مصمر فمقم ريض اهلل فمٛمف َمـ َم٘م٥م إ

 :ؾمد فمٙمٝمٜمؿ زمًٝمٖمف ووم٣مل

 اظمج٣مهــــدطمٙمــــقا ؽمــــٌٝمؾ اظمــــ٠مَمـ 

 

ـــــد نمـــــغم ايمقاضمـــــد  ـــــ٦م ٓ أفمٌ  آيمٝم

وهذا يدل فمعم َمدى سمٕمٙمٕمؾ فمٗمٝمدة ايمتقضمٝمد دم أفمامق هذا ايمِمح٣ميب اجلٙمٝمؾ ايمذي يًتٚمد  

ؿم٣مومتف دم حتدي إفمداء واظمممىمكم َمـ َمُم٘م٣مة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وَمِم٣ٌمح ايمٛمٌقة وَمٛمٌتف اهل٣مؾمٚمل 

 ،ٝمف ايمِمالة وايمًالماجلٙمٝمؾ همٜمق يِمػ ٞمٖمًف زم٣مظم٠مَمـ اظمج٣مهد ود حم٣مريب دفمقة ايمرؽمقل فمٙم

وىمٟمٞمف يًتٚمد هذا اإليامن زمقضمداٞمٝم٥م اهلل َمـ قصػ ويٗمًؿ فمعم ومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد وضمؼ يمف هذا ايم

واهلل يمق وؤمقا ايمُمٚمس دم يٚمٝمٛمل وايمٗمٚمر دم ي٣ًمري ) :ومقل رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

زمـ  وٙمف يمٔمٚمروَمـ هٛم٣م ىم٣من ومت (.إَمر َم٣مسمرىمتف ضمتك يٓمٜمره ايمٙمع أو أهٙمؽ دوٞمفسمرك هذا أ فمعم أن

وَمـ  وفمٌد ود ايمٔم٣مَمري َمٖمخرة فمٓمٝمٚم٥م دم شمالث ومِم٣مئد صقر همٝمٜم٣م ريض اهلل فمٛمف َمقاصمٜمتف يمٔمٚمر

 ،ودفمقسمف َمـ طمالل ومتؾ هذا ايم٘م٣مهمر إلم ٞمٌمة ديـ اهلل سمٔم٣ملم دم ايمث٣مٞمٝم٥م ،َمٔمف َمـ إفمداء دم إولم

 ودم ومتٙمف فمٚمروؿمريٗم٥م ومتٙمف زم٣ميمًٝمػ زمٔمد أن زم٘م٦م هذا ايمًٝمػ صمًٚمف إلم فمٓم٣مَمف دم ايمث٣ميمث٥م ووم٣مل 

 :ود فمٌدزمـ 

ـــ٣مً  ـــالم أيمٌ ـــعم اإلؽم ـــ٣مٞمقا فم ـــ٥م وىم  شمالشم

 

 همٗمـــد طمـــر َمــــ سمٙمـــؽ ايمثالشمـــ٥م واضمـــد 

 هٌــــغمة مل ئمــــدو وهمــــر أزمــــق فمٚمــــر 

 

ـــد  ـــ٣م وأطمـــق احلـــرب اظمجـــرب فم٣مئ  يمٛم

 َّنـــتٜمؿ ؽمـــٝمقف ايمٔمٜمـــد أن يٗمٖمـــقا يمٛمـــ٣م 

 

ــــ٣مئد  ــــ٣مح اظمِم ــــ٣م وايمرَم ــــداة ايمتٗمٝمٛم  نم

ـ ايمديـ اجلديد يٖمتخر زمُمج٣مفمتف ود يٌكم يمف ٞمًٌف ودهم٣مفمف فم فمٌدزمـ  ووهق ضمكم خي٣مؿم٤م فمٚمر 

 :رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم َم٣م يدفمق إيمٝمف وؽمٝمٖمف ذي ايمٖمٗم٣مر ويٌكمِّ 

 ومـــد ٓومٝمـــ٦م همـــ٣مرس مهـــ٥م يـــ٣م فمٚمـــرو

 

ـــــدام  ـــــ٣مود إوم ـــــ٣مء َمٔم ـــــد ايمٙمٗم  فمٛم

 َمــــ آل ه٣مؾمـــؿ َمــــ ؽمـــٛم٣مء زمـــ٣مهر 

 

ـــــــقّ   ـــــــذزمكم َمت ـــــــراموَمٜم  صمكم ىم
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ــــ ــــف وٞمِم ـــــ اإليم ــــدفمق إلم دي  رةـي

 

ـــــالم  ـــــع اإلؽم ـــــدى وذائ  وإلم اهل

ـــــد فمّمـــــ  ـــــده٤ٍم زمٚمٜمٛم ـــــؼ ضم  رومٝم

 

 ذي روٞمــــؼ يٕمــــري ايمٖمٗمــــ٣مر ضمًــــ٣مم 

 وحمٚمــــــد همٝمٛمــــــ٣م ىمــــــٟمن صمٌٝمٛمــــــف 

 

ـــامم  ـــالل نم ــــ طم ـــ٦م َم ـــٚمس جتٙم  ؾم

ــــــــف  ــــــــف وٞمٌٝم ــــــــ٣مس ديٛم  واهلل ٞم

 

ـــــدام  ـــــد َمٗم ـــــؾ َمقه ـــــكم ىم  وَمٔم

 ؾمــــٜمدت ومــــريش وايمــــػماهؿ ىمٙمٜمــــ٣م 

 

ـــ٣مَمل  ـــقم َمٗم ــــ يٗم ـــ٣م َم ـــٝمس همٝمٜم  أن يم

٤م ايمِمٚمِم٣مَم٥م وأٞمف أَم٣م فمٛمدَم٣م ؽمٚمع زمٚمقت فمٚمرو زمٔمد أن ضزمف زمًٝمٖمف همٗمد اهمتخر زمٟمٞمف ص٣مضم 

 :أطمق رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

 ضزمتــــف زم٣ميمًــــٝمػ همــــقق اهل٣مَمــــف

 

ـــــــ  ـــــــفزمرـزمّم ـــــــ٣مرَم٥م هداَم  ٥م ص

ـــــ   َمــــــ صمًـــــٚمف فمٓم٣مَمـــــف ٦ْم همٌ٘مَت

 

 َمــــــ أٞمٖمـــــف إرنم٣مَمـــــف ٛمـــــ٦ْم وزمٝمَّ  

إن حمٚمدا ً َم٣م  :ٔم٣ٌمسهمٗم٣مل يمف ايم ريض اهلل فمٛمف إلم اظمديٛم٥م ه٣مصمر صمٜم٣مراً  وروي أٞمف ظم٣م ه٣مصمر 

 :همٟمصم٣مزمف فمقم ،ٖمٝم٥مطمرج إٓ طم

ـــــد ـــــل حمٚم ـــــ٥م ايمٛمٌ ــــــ آَمٛم  اإن ازم

 

ـــؾ  ــــ صمػمي ـــ٣مل فم ـــدوق وم ـــؾ ص  رصم

ــــــــؼ وزمٟممحــــــــد  ــــــــريب واشم  إين زم

 

ـــــــٌٝمؾ  ـــــــؼ زمً ـــــــٌٝمٙمف َمتالضم  وؽم

وهق  وهذا يدل فمعم َم٣م هلذا ايمِمح٣ميب اجلٙمٝمؾ َمـ ؾمج٣مفم٥م َمتٚمٝمزة ٓ ٕن ايمٛمٌل ه٣مصمر هاً  

ـ َم ٣مً ٕن همٝمٜم٣م درؽم <ذات َمٕمزى ىمٌغم ه٣مصمر صمٜمرا ً همٜمجرة ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم هاً 

دروس ايمٛمٌقة يم٘مؾ اظمًٙمٚمكم فمٛمدَم٣م يتٔمروقن يمالوْمٜم٣مد دم َم٘م٣من َمـ إَم٘مٛم٥م فمعم وصمف 

 ،إذ َمـ ضمٗمٜمؿ أن خيْمْمقا زمُم٘مؾ فمٗمالين آطمذيـ زمٟمؽم٣ٌمب ايمٛمج٣مة إذا ىم٣من ايمٔمدو خمٝمٖم٣م ً  ،إرض

وهل دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف يمتُمجٝمع َمـ يمديف ايمٗمدرة فمعم َمقاصمٜم٥م ايمٔمدو دم ايمٔمٙمـ ىمام صٛمع ؽمٝمدٞم٣م فمقم 

تخرا ً ٖم زمروزه يمْمٙمح٥م ايمٔمٌدري يقم أضمد َموىمذيمؽ َم٣م صٛمٔمف ريض اهلل فمٛمف دم ،ريض اهلل فمٛمف

 .٤م وه٣مؾمؿزمجديف فمٌد اظمْمٙم

ش اظمًٚمك )ىمٌش وَمـ ومِم٣مئده يقم أضمد ضمكم طمرج ؿمٙمح٥م ايمٔمٌدري ص٣مضم٤م يمقاء ومري

همٜمؾ  ،سمزفمٚمقن أن اهلل ئمجٙمٛم٣م زمًٝمقهم٘مؿ إلم ايمٛم٣مر وئمجٙم٘مؿ زمًٝمقهمٛم٣م إلم اجلٛم٥م :وٞم٣مدى (ايم٘متٝم٥ٌم

 :٣ٌمرزين همخرج إيمٝمف فمقم ريض اهلل فمٛمف وهق يٗمقلَمٛم٘مؿ َمـ ي
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 أٞمــ٣م ازمـــ ذي احلقوــكم فمٌــد اظمْمٙمــ٤م

 

ـــٕم٤م  ـــ٣مم ايمً ـــؿ دم ايمٔم ـــؿ اظمْمٔم  وه٣مؾم

 أودم زمٚمٝمٔمــ٣مدي وأمحــل فمـــ ضمًـــ٤م 
 

ومم٣م يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر دم مح٣مؽم٥م هذا ايمِمح٣ميب أَّن٣م مل سم٘مـ إٓ يمٛمٌمة ايمديـ ٓ يمٛمٌمة ايمٔمُمغمة 

هم٣مهلل سمٔم٣ملم ٞم٣مس ديٛمف وضم٣مش أن  ،أن سمٛمتٌم همٝمف وإَّن٣م ٞمٌٔم٦م َمـ ومٙم٤م خمٙمص أراد يمراي٥م ايمتقضمٝمد

وسمٛمتٜمل إلم سمٗمديؿ  ،خيذل َمـ يداهمع فمٛمف أيمٝم٦ًم دفمقة اهلل سمٔم٣ملم سمٌدأ َمـ ٞمٌذ فم٣ٌمدة إصٛم٣مم

ود إٓ ٕٞمف فمٌد  زمـ فمٌدو ذ ايمٌداي٥م يمٙمٛم٣مس أٞمف َم٣م ومتؾ فمٚمروىم٣من فمقم ي٠مىمد َمٛم ،اإلضم٣ًمن

وٕٞمف احلؼ وايمٌماط  ف فمٌد رب حمٚمد احلج٣مرة زم٤ًٌم ؽمٖم٣مه٥م رأيف وأٞمف أي فمقم ريض اهلل فمٛم

 .اظمًتٗمٝمؿ

 :ود ايمٔم٣مَمري زمـ فمٌد ووم٣مل فمقم ريض اهلل فمٛمف زمٔمد أن ومتؾ فمٚمر

ـــف ـــٖم٣مه٥م رأي ــــ ؽم ـــ٣مرة َم ـــد احلج  فمٌ

 

 وفمٌـــــدت رب حمٚمـــــد زمِمـــــقاب 

 همِمــــددت ضمــــكم سمرىمتــــف َمتجٛمــــدٓ 

 

ـــــؽ وروايب  ـــــكم دىم٣مىم ـــــذع زم  ىم٣مجل

 ٓ حتًـــــــٌـ اهلل طمـــــــ٣مذل ديٛمـــــــف 

 

ـــــ٣م َمٔمُمـــــ  ـــــف ي  ر إضمـــــزابـوٞمٌٝم

ــــقم  ــــذاأفم ــــقارس ه٘م ــــتحؿ ايمٖم   سمٗم

 

ــــل وفمــــٛمٜمؿ طمــــغمة إصــــح٣مب   فمٛم

ــــل  ــــرار ضمٖمٝمٓمت ــــل ايمٖم ــــ٣ميمٝمقم متٛمٔمٛم  هم

 

ــــ٣ميب  ــــٝمس زمٛم ــــرأس يم  وَمِمــــٚمؿ دم ايم

 أدى فمٚمــــغم ضمــــكم أطمٙمــــص صــــٗمٙمف 

 

ــــقايب  ــــدة يًــــتٖمٝمض شم  صــــ٣مدم احلدي

ـــ٣مرم  ـــراع وص ـــتٚمس ايمٗم ـــدوت ايم  ونم

 

 فمّمــــ٤م ىمٙمــــقف اظمٙمــــح دم أومــــراب 

ــد ضمــكم أزمِمــ  ـــ فمٌ ــرف ازم  ر صــ٣مرَم٣مـفم

 

ـــــغم  ـــــر نم ـــــز أن إَم ـــــ٣مبَيت   يمٔم

إذن أيمٝمس هذا ايمٗمت٣مل وسمٙمؽ ايمدَم٣مء وايمتٜم٣مب اظمٔم٣مرك دم زمدر وأضمد واخلٛمدق وطمٝمػم نم٣ميتف  

أيمٝمس هذا ايمٌماع َمٛمُم٠مه  ؟دم دفمقسمف يمٙمتقضمٝمد وحم٣مرزم٥م اظمممىمكم ٞمٌمة ايمرؽمقل حمٚمد 

 ٣مـ ٞمٌموا رؽمقل اهلل هؿ أصح٣مب احلجن اظمًٙمٚمكم ايمذيأزم٥م ايمٕمقاي٥م وٞمٌمة اهلدى وايمٛمقر وحم٣مر

 ؟:ايمِم٣مدوم٥م

ــــ ــــدازمرواـٞمِم ــــ٣م سم ــــقل اهلل ظم  رٞم٣م رؽم

 

ـــك  ـــٙمٚمقن ذوو احلج ـــف اظمً ـــ٣مب إيمٝم  وشم
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ـــ٣م ـــف سم٘مرَم ـــ٣مس فمٛم ـــقاة ايمٛم ـــ٣م نم  ضزمٛم

 

 وظمـــ٣م يـــروا ومِمـــد ايمًـــٌٝمؾ وٓ اهلـــدى 

وَمـ هٛم٣م ىم٣من دأب اظمًٙمٚمكم ٞمٌمة ديـ احلؼ وَمٗم٣مسمٙم٥م اظمممىمكم ضمٝمٛمام يٟمزمك ه٠مٓء اظمممىمقن  

هلل سمٔم٣ملم يمرؽمقيمف ويمٙمٚم٠مَمٛمكم أن يٗم٣مسمٙمقا ا ذنَ أأهؾ ايمدفمقة زم٣محلج٥م وايمػمه٣من همٗمد أن يٗم٣مرفمقا 

وهذا َم٣م فمػم فمٛمف فمقم ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف فمٛمد ومتؾ ايمقيمٝمد زمـ فمت٥ٌم يقم َمقومٔم٥م زمدر وَم٣م  ،أفمداء اهلل

وم٣مل فمقم ريض اهلل فمٛمف فمٛمد  .اظمممىمكم دون َم٣ٌمٓة ةافمت٣مده اإلَم٣مم َمـ ضب أفمٛم٣مق فمت٣م أىمثر َم٣م

 :ومتؾ ايمقيمٝمد زمـ فمت٥ٌم يقم زمدر

ــــ٣مً  ــــ٣مً  سمٌ ــــؽ وسمٔمً ــــ٣ما يم ــــ٥مي  زمـ فمتٌ

 

ـــ  ــــ ىم ـــٗمٝمؽ َم ـــ٥مٟمأؽم ـــ٣م ذزم  س اظمٛم٣مي

 وٓ أزمـــــ٣مرم زمٔمـــــد ذيمـــــؽ رنمٌـــــ٥م 
 

ي٣م  :وهذا َم٣م ضمِمؾ ظم٣م زمرز ؿمٙمح٥م زمـ أيب ؿمٙمح٥م ايمٔمٌدري َمـ زمٛمل فمٌد ايمدار يقم أضمد وٞم٣مدى

همٚمـ ؾم٣مء أن  ،حمٚمد سمزفمٚمقن أٞم٘مؿ جتٜمزوٞم٣م زمٟمؽمٝم٣مهم٘مؿ إلم ايمٛم٣مر وٞمجٜمزىمؿ زمٟمؽمٝم٣مهمٛم٣م إلم اجلٛم٥م

 :ػمز إيمٝمف فمقم ريض اهلل فمٛمف وهق يٗمقلهم يٙمحؼ زمجٛمتف همٙمٝمػمز إرمَّ 

 ن ىمٛمــــ٦م ىمــــام سمٗمــــقلإيــــ٣م ؿمٙمحــــ٥م 

 

 يم٘مـــــؿ طمٝمـــــقل ويمٛمـــــ٣م ٞمِمـــــقل 

ـــــقل  ـــــ٣م اظمٗمت ـــــر أيٛم ـــــ٦م يمٛمٛمٓم  هم٣مشمٌ

 

 وأيٛمــــــــ٣م أولم زمــــــــام سمٗمــــــــقل 

ـــــــ٣مك أن ايمِمـــــــ٠مول  ـــــــد أسم  همٗم

 

ــــــقل  ــــــف همٙم ــــــٝمس يم  زمِمــــــ٣مرم يم

 ره ايمٗمـــــ٣مهر وايمرؽمـــــقلـهمٝمٛمِمـــــ 
 

يمٗمد ومتؾ اظمًٙمٚمقن هاة ٞمٔمؿ يمٗمد ىم٣من فمقم ايمًٝمػ ايمٗم٣مؿمع اظمداهمع فمـ اإلؽمالم واظمًٙمٚمكم 

 .اظمممىمكم أزم٣م صمٜمؾ وفمت٥ٌم وايمقيمٝمد وؾمٝم٥ٌم وَم٣م زم٣ميمقا زمذيمؽ

سمٛمقفم٦م ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل اهمتخر هب٣م  /اٌفخش امع ِِ هنذ هٍِ سػِ اهلل هنو ,2

ويم٘مـ اإلؽمالم  ،ايمُمٔمراء ومٌؾ فمٌم صدر اإلؽمالم وسمٔمددت هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ايمٖمخر ايمذايت وايمٗمٌقم

قل ايمٖمخر َمـ ذايت وومٌقم إلم همخر زمتحٗمٝمؼ دفمقة اإلؽمالم فمٛمدَم٣م َمأل ومٙمقب ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم حت

وٞممم َم٣ٌمدئف وإن زمٗمل زمٔمض ايمُمٔمراء َمًتٚمريـ دم آهمتخ٣مر زم٣ميمُمج٣مفم٥م وايمٗمقة واومتح٣مم خم٣مؿمر 

 إذ <فمـ ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م ف دهم٣مفم٣مً وومد اهمتخر فمقم ريض اهلل فمٛمف زم٘مقٞمف فم٣مش َمٔمٓمؿ ضمٝم٣مسم ،اظمقت

 .ٗم٣مرفمتٜمؿ دم ضمروب ىمثغمةَمل اظمممىمكم ودم ومت٣م ىم٣من َمٛمخرؿم٣مً  ٞمف َمٛمذ ىم٣من صٌٝم٣مً إ
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 أٞمـــ٣م ايمِمـــٗمر ايمـــذي ضمـــدشم٦م فمٛمـــف

 

ــــدآ  ــــدل اٞمج ــــغم سمٛمج ــــ٣مق ايمْم  فمت

 همٙمــــؿ سمــــدع ايمًــــٝمقف يمٛمــــ٣م فمــــدوا 

 

 َمـــــ٣مٓ ومل يـــــدع ايمًـــــخ٣مء يمـــــديّ  

ضمكم ه٣مصمر َمـ َم٘م٥م  أو مل ي٘مـ فمقم هق َمـ طم٣مؿمر زمٛمٖمًف ضمكم زم٣مت دم همراش ايمرؽمقل  

ويمق أن اظمممىمكم  ،ٜم٣مدي٥م ٓ يٗمدر فمٙمٝمٜم٣م َمٔمٓمؿ ايمٛم٣مسوهل َمٜمٚم٥م اؽمتُم ،اظم٘مرَم٥م إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة

ودم ذيمؽ  ،ريض اهلل فمٛمف وص٣مضمٌف أزم٣م زم٘مر ايمِمديؼ وا ايمرؽمقل أٞمٓمروا حت٦م أومداَمٜمؿ يمر

 :يٗمقل فمقم

ـــ ـــ٦م زمٛمٖمً ـــئـوومٝم ــــ وؿم ـــغم َم  ل طم

 

 ايمثرى وَمـ ؿم٣مف زم٣ميمٌٝم٦م ايمٔمتٝمؼ وزمـ٣محلجر 

ـــد  ـــف اً حمٚم ـــروا زم ـــ٣مف أن يٚم٘م ـــ٣م طم  ظم

 

ــــ٣مه ريب ذو اجلــــالل َمـــــ اظم٘مــــر   همقوم

ــــ٣مت رؽمــــقل اهلل دم ايمٕمــــ٣مر   ــــ٣مآوزم  َمٛم

 

 هٛمــــ٣مك ودم ضمٖمــــظ اإليمــــف ودم ؽمــــؼم 

ـــــف ٞمِمـــــ  ـــــتالـأردت زم ـــــف سمٌ  ر اإليم

 

ـــ   د دم ومــــػميوأوـــٚمرسمف ضمتـــك أوؽمَّ

دم ايمٛم٤ًم وأن صمدمه٣م واضمد وومد سمزوج  وىمذيمؽ همٗمد اهمتخر فمقم زم٘مقٞمف أطم٣م ايمرؽمقل  

 .ازمٛمتف هم٣مؿمٚم٥م وأٞمف أول َمـ صدومف دم دفمقسمف َمـ ايمِمٌٝم٣من

 .فمٛمف أَم٣مم ايمرؽمقل وم٣مل فمقم ريض اهلل 

ــٌل ــؽ دم ٞمً ــْمٖمك ٓ ؾم ــق اظمِم ــ٣م أطم  أٞم

 

ـــدي  ـــ٣م ويم ـــٌْم٣مه مه ـــ٦م وؽم ـــف رزمٝم  َمٔم

ــــد رؽمــــقل اهلل َمتحــــد   صمــــدي وصم

 

 وهمـــ٣مؿمؿ زوصمتـــل ٓ ومـــقل ذي همٛمـــد 

ــــؿ  ــــ٣مس دم ـمٙم ــــع ايمٛم  صــــدومتف ومجٝم

 

 اليم٥م واإلذاك وايم٘مٛمـــــدّمـــــَمــــــ ايم 

ــــرداً   ــــد هلل هم ــــف هم٣محلٚم ــــؽ يم  ٓ ذي

 

 ايمــــػم زم٣ميمٔمٌــــد وايمٌــــ٣مومل زمــــال أضمــــد 

 همٗم٣مل ،همٗم٣مل يمف دم ذيمؽ رؽمقل اهلل زمكم ايمِمح٣مزم٥م اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر سمرك فمٙمٝم٣مً وظم٣م آطمك  

 :همٌ٘مك فمقم ووم٣مل .أطمقك دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة ٣مأطمل وأٞم طمرسمؽ يمٛمٖمز أٞم٦مأإٞمام  :ايمٛمٌل 

ــ ــؽ زمٛمٖمً ــذيـأومٝم ــْمٖمك ايم ــ٣م اظمِم  ل أَي

 

 هــداٞم٣م زمــف ايمــرمحـ َمـــ نمٚمــ٥م اجلٜمــؾ 

ــل  ــدر َمٜمجت ــ٣م وم ــ٣مئل وَم ــديؽ ضمقزم  وأهم

 

 إلم ايمٖمـــرع وإصـــؾظمــــ أٞمتٚمـــل همٝمـــف  

ـــف أيب  ــــ فمٚم ـــدي وَم ـــده صم ــــ صم  وَم

 

 وَمـــ ٞمجٙمــف ٞمجــقم وَمـــ زمٛمتــف أهــقم 
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 يمـــؽ ايمٖمّمـــؾ إين َمـــ٣م ضمٝمٝمـــ٦م يمُمـــ٣مىمر

 

 إلمتــ٣مم َمــ٣م أويمٝمــ٦م يــ٣م طمــ٣مسمؿ ايمرؽمــؾ 

َم٣م أراد ايمرؽمقل وَم٣م ضمِمؾ َمٛمف فمٛمد طمقسمف يمٙمرؽمقل أوهذا يدل فمعم ضمرص فمقم فمعم  

فمعم اظمديٛم٥م  نمزوة سمٌقك واؽمتٔمٚمؾ فمٙمٝم٣مً ظم٣م ؽم٣مر إلم  ايمًغم إلم سمٌقك همٗمد روي أن رؽمقل اهلل 

ؿم٣مظم٣م  :رم همٗم٣مل يمف  زفمٚم٦م ومريش أٞمؽ إٞمام طمٙمٖمتٛمل اؽمتٗم٣ٌمًٓ  :سمٌٔمف فمقم ووم٣مل رؽمقل اهلل 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف  ،فمقم أَم٣م سمرى زمٟمٞمؽ وزيريآذت إَمؿ أٞمٌٝم٣مءه٣م ي٣م 

 .زمٔمدي همٗم٣مل فمقم ريض اهلل فمٛمف ٓ ٞمٌلَّ 

 ؾ ايمٛمٖمـــــــ٣مقٓ زم٣مفمـــــــد اهلل أهـــــــأ

 

ــــــؾ  ــــــػ وايم٣ٌمؿم ــــــؾ إراصمٝم  وأه

 يٗمقيمـــــقن رم ومـــــد سمـــــالك ايمرؽمـــــق 

 

 ل همحـــــالك دم احلـــــ٣ميمػ اخلـــــ٣مذل 

ـــــــــــل  ـــــــــــ٣م ذاك إٓ ٕن ايمٛمٌ  وَم

 

ـــــؾ  ـــــ٣من زم٣ميمٖم٣مفم ـــــ٣م ىم ـــــ٣مك وَم  صمٖم

ــــ  ــــعـهمً ــــٝمٖمل فمٙمٝم ــــل رت وؽم  اسمٗم

 

 ايمــــــراضمؿ احلــــــ٣مىمؿ ايمٖم٣موــــــؾ لمإ 

ـــــــــف  ـــــــــ٣م ومٙمٌ ـــــــــام رآين هٖم  همٙم

 

 وومـــــــ٣مل َمٗمـــــــ٣مل إخ ايمًـــــــ٣مئؾ 

ــــــؿ  ـــــــ دوَّن ــــــ٦م َم ــــــل أٞم  أطم

 

 َمقؽمـــــــك ومل يٟمسمـــــــؾرون ٣مىمٜمـــــــ 

زمؾ جت٣موز إلم ايمٖمخر زمٔمٚمران احلٝم٣مة ايمديٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م  ،فمعم ذيمؽ ومل ي٘مـ همخر فمقم َمٗمتٌماً  

ووم٣مل فمقم ريض  .مه٣م دور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٔمٙمؿ اظم٣ًمصمد ايمتل حتٚمؾ دوريـ َمتقازٞمكموطم٣مص٥م زمٛم٣مء 

 :ئمٚمؾ َمع أصح٣مزمف دم زمٛم٣مء َمًجد دم اظمديٛم٥م اهلل فمٛمف ضمٝمٛمام ىم٣من ايمٛمٌل 

ــــر اظمًــــ٣مصمد ٓ ـــــ ئمٚم  ايًــــتقي َم

 

 وؽمـــــ٣مصمدا ٌٝمـــــ٦م راىمٔمـــــ٣مً يوَمــــــ  

ـــــ٣مئامً   ـــــ٣م وم ـــــدأب همٝمٜم ـــــدا ي  ووم٣مفم

 

 وَمــــــ ي٘مـــــر ه٘مـــــذا َمٔم٣مٞمـــــدا 

ـــدا  ـــ٣مر ضم٣مئ ــــ ايمٕمٌ ـــرى َم ــــ ي  وَم
 

وايمدهم٣مع فمـ  فمقم يٖمتخر زمُمج٣مفمتف وومقسمف ايمتل ؽمخره٣م دم ٞممم ايمدفمقة وَمع ذيمؽ همٗمد زمٗمل

زمُمج٣مفمتف  زمـ اظمٕمغمة َمٖمتخراً  ايمقيمٝمد وم٣مل خي٣مؿم٤م ،واظمًٙمٚمكم واجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهللاإلؽمالم 

 :وؾمٔمره

ـــــــد ـــــــ٣ميمٔمٓمٝمؿ ايمقيمٝم ـــــــددين زم  َي

 

ـــــ٤م  ــــــ أيب ؿم٣ميم ـــــ٣م ازم ـــــ٦م أٞم  همٗمٙم
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ـــــ٣مٕؿمقضمل ــــــ اظمٌجـــــؾ زم ـــــ٣م ازم  أٞم

 

 وزم٣ميمٌٝمـــــ٦م َمــــــ ؽمـــــٙمٖمل نم٣ميمـــــ٤م 

ـــــد  ـــــال حتًـــــٌٛمل أطمـــــ٣مف ايمقيمٝم  هم

 

ــــــــ٤مأوٓ   ــــــــف زم٣مهل٣مئ ــــــــل َمٛم  ٞمٛم

 زمـــــــ اظمٕمــــــغمة إين اَمــــــرؤا همٝمــــــ٣م 

 

ــــــ٤م  ــــــؾ زم٣ميمٗم٣مو ــــــٚمقح إٞم٣مَم  ؽم

ــــعم ايمُمــــ٣مئ  ــــؾ ايمٙمًــــ٣من فم  كمٛمؿمقي

 

ــــ٣مضم٤م  ــــعم ايمِم ــــ٣من فم ــــغم ايمٙمً  ومِم

 رسمؿ زمت٘مـــــذيٌ٘مؿ يمٙمرؽمـــــقلـهمًـــــ 

 

ـــــ٤م  ـــــٝمس زم٣مهل٣مئ ـــــ٣م يم ـــــقن َم  سمٔمٝمٌ

 وىمـــــــذزمتٚمقه زمـــــــقضمل ايمًـــــــامء 

 

 ٓ يمٔمٛمــــــــــــ٥م اهلل يمٙم٘مــــــــــــ٣مذبأ 

ٓ يت٣مج ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام زمُم٘مؾ فم٣مم واخلٙمٖم٣مء إرزمٔم٥م  /شوش اٌضجبد هٍَ اٌومْذح ,2 

ٝمػ همٗمد وحقا زمٟمرواضمٜمؿ هؿ ايمٔمٗمدي ظمٛمٜم٨م اإلؽمالم احلٛمءَ ٘مؾ طم٣مص إلم ؾمٜم٣مدة سمػمز اٞمتامزمُم

فمٛمد فمقم ريض اهلل فمٛمف ىم٣مٞم٦م  نوايمٔمٗمٝمدة ،وسمٔمرض شمالشم٥م َمٛمٜمؿ يمٙمٗمتؾ ،وأَمقاهلؿ دم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ

وداهمع فمٛمف  دم ايمِمٚمٝمؿ َمـ روضمف وفمٗمٙمف وومٙمٌف ووصمداٞمف همٗمد رؽمخ اإليامن دم ومٙمٌف َمذ ىم٣من صٌٝم٣مً 

فمدهت٣م ويم٘مٛمف أراد أن  ويمق أٞمف ىم٣من يريد ايمدٞمٝم٣م ٕفمد هل٣م ،وهق ؾم٣مب ي٣مهمع ضمتك آطمر حلٓم٥م دم ضمٝم٣مسمف

 :هلل سمٔم٣ملم وضمده فمعم َمٛمٜم٣مج أمحد  ي٘مقن إيامٞمف طم٣ميمِم٣مً 

ـــــقمَّ  ـــــ٣مهد اهلل فم ـــــ٣م ؾم ـــــٜمدِ  ي  هم٣مؾم

 

 أمحـــــد إين فمـــــعم ديــــــ ايمٛمٌـــــلّ  

  َمٜمتـــديّن همـــ١مَمــــ ؾمـــؽ دم ايمـــديـ  

 

 يــــ٣م رب هم٣مصمٔمــــؾ دم اجلٛمــــ٣من َمــــقرد 

َم٣م اؽمتٚمرت اظمٛم٣مومّم٣مت اجل٣مهٙمٝم٥م دم فمٌم صدر اإلؽمالم فمعم  /شوش ادلنبلؼبد ٌذّو ,3 

 .ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف َمع اطمتالف دم َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م ايمتل حتقيم٦م إلم َمٔم٣مين إؽمالَمٝم٥م

ق ئمد ايمرشم٣مء َمـ إنمراض ايمُمٔمري٥م ايمتل مل يٛمٗمْمع احلدي٧م فمٛمٜم٣م فمعم َمر ايمٔمِمقر وه /اٌشصبء ,4

ذيمؽ أن ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن َم٣م سمٖمتٟم سمتحدث فمـ  ،إٓ ويمٙمرشم٣مء همٝمف ٞمِمٝم٤مايمٕمرض ايمذي َم٣م وم٣مل أضمد ؾمٔمرًا 

 ...حتؾ هبذا اإلٞم٣ًمن يمٖمٗمدان ويمد أو وايمد أو زوصم٥م أو زفمٝمؿ أو أخاظمقت واظمِم٣مئ٤م ايمتل 

وٓ ؾمؽ أن أفمٓمؿ اظمِم٣مئ٤م فمعم َمر ايمٔمِمقر ىم٣مٞم٦م همٗمدان ايمٛمٌل حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة 

ايمتل ىم٣من وومٔمٜم٣م فمعم ايمٛمٖمقس اظم٠مَمٛم٥م أؾمد َمـ ضب ايمًٝمقف ايمِمٙمٝمت٥م دم ايمروم٣مب  ،وايمًالم

َمٛمٜم٣م َمقت ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم وومد ختٙمٙم٦م َمًغمة ضمٝم٣مة فمقم َمِم٣مئ٤م ؾمتك  ،اظممموفم٥م

 ،وَمٛمٜم٣م همٗمد ايمزهراء هم٣مؿمٚم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م ،وَمقت ايمًٝمدة طمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد زوج ايمٛمٌل
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ىم٣من أىمثره٣م وىمذيمؽ َمقت وايمده أيب ؿم٣ميم٤م فمعم أن َمقت ايمرؽمقل حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم 

 ،ىمر هذه احل٣مدشم٥م ؿمٝمٙم٥م ضمٝم٣مسمفإذ زمٗمل يذ ،دم ٞمٖمس فمقم ىمٌغماً  همٗمد ىم٣من هلذا احلدث سمٟمشمغماً  ،سمٖمجٔم٣مً 

ريض اهلل فمٛمف ومد  ٣مً طم٣مص٥م وايمٛمٌل ومد فم٣مش دم زمٝم٦م أيب ؿم٣ميم٤م فمٚمف همؼمة ىمٖم٣ميم٥م فمٚمف يمف ىمام وأن فمٙمٝم

ري٣مٞم٥م ايمٛمٌل وأضم٤م ايمٛم٣مس إيمٝمف  وَمـ شمؿ سمزوج فمقم ،زمٔمد وهم٣مة أيب ؿم٣ميم٤م فم٣مش دم زمٝم٦م ايمٛمٌل 

يروح إلم ومػم ايمرؽمقل فمٙمٝمف ىمٙمام يٕمدو و ٣مً فمٙمٝم وهذا ىمٙمف صمٔمؾ ،يض اهلل فمٛمٜم٣مهم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء ر

ح ي٣م رؽمقل اهلل َم٣م أضمًـ ايمِمػم إٓ فمٛمؽ وأومٌ :ويٗمقل ة وايمًالم زمٔمد وهم٣مسمف يٌ٘مل سمٖمجٔم٣مً ايمِمال

 :ايمٌ٘م٣مء إٓ فمٙمٝمؽ شمؿ يٛمُمد وم٣مئالً 

ــــ٥م ــــد ٞم٣مزيم ــــل فمٛم ــــ٣مض دَمٔم ــــ٣م نم  َم

 

ـــــــ٣ٌٌم  ـــــــ٣م ؽم ـــــــؽ يمٙمٌ٘م  إٓ صمٔمٙمت

ــــــ٣م ً ؽمــــــٖمح٦م  ــــــؽ َمٝمت  وإذا ذىمرسم

 

ــــ٘م٣ٌم  ــــ٣مض واٞمً ــــدَمقع همٖم ــــل ايم  فمٛم

 :هلل فمٛمف دم رشم٣مء ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالمريض ا ووم٣مل أيّم٣مً  

 أَمـــــ زمٔمــــد سم٘مٖمــــكم ايمٛمٌــــل ودهمٛمــــف

 

ــــآٓء وٞمجــــٛمح يمٙمًــــٙمقى  ــــٝمش زم  ٞمٔم

ـــ٣مً   ـــقل اهلل ضمٗم ـــ٣م رؽم ـــرى رزئٛم ــــ ٞم  همٙم

 

 زمــذاك فمــدياًل َمــ٣م ضمٝمٝمٛمــ٣م َمـــ ايمــروى 

 وىمٛمــ٦م يمٛمــ٣م ىم٣محلِمـــ َمـــ دون أهٙمــف 

 

 يمــف َمٔمٗمــؾ ضمــرز ضمريــز َمـــ ايمٔمــدى 

 وىمٛمـــ٣م زمٚمـــرآىمؿ ٞمـــرى ايمٛمـــقر واهلـــدى 

 

ـــ  ـــ٣ٌمح َمً ـــدىص ـــ٣م أو انمت  ٣مء راح همٝمٛم

ـــدىمؿ  ـــد همٗم ـــ٥م زمٔم ـــٝمتٛم٣م ـمٙمٚم ـــد نمُم  يمٗم

 

ــ٣مراً   ــدصمك َّن ــ٥م ايم ــعم ـمٙمٚم ــد زادت فم  ووم

ــ٣م  ــقاٞمح واحلُم ــؿ اجل ـــ و ــغم َم ــ٣م طم  همٝم

 

ــرى  ــؼمب وايمث ــ٦م وــٚمف ايم ــ٣م طمــغم َمٝم  وي

ـــ٣مس زمٔمـــدك    ٚمٛم٦موـــىمـــٟمن أَمـــقر ايمٛم

 

ــام  ــد ؽم ــر وم ــكم دم ايمٌح ــقج ضم ــٖمٝمٛم٥م َم  ؽم

ـــف  ـــ٣م زمرضمٌ ـــ٣مء إرض فمٛم ـــ٣مق همّم  وو

 

 كـد َمّمــيمٖمٗمــد رؽمــقل اهلل إذ ومــ٣مل ومــ 

ــــٝم٥ٌم  ــــٙمٚمكم َمِم ــــ٦م زم٣مظمً ــــد ٞمزيم  همٗم

 

 ؾمٔم٤م يمٙمِمدع دم ايمِمـٖم٣م ىمِمدع ايمِمٖم٣م ٓ 

ــٝمٜمؿ  ــؾ هم ــ٣م ضم ــ٣مس َم ــتٗمٌؾ ايمٛم ـــ يً  همٙم

 

ــك  ــٛمٜمؿ وه ــذي َم ــؿ ايم ــػم ايمٔمٓم ـــ جي  ويم

ــــ٦م يمٙمِمــــالة َيٝمجٜمــــ٣م   ودم ىمــــؾ ووم

 

ـــالة ىمـــام دفمـــ٣م  ـــالل ويـــدفمق يمٙمِم  زم

ــــؽ  ــــ٧م ه٣ميم ــــقام َمقاري  ويْمٙمــــ٤م أوم

 

ــــدى  ــــقة واهل ــــ٧م ايمٛمٌ ــــ٣م َمقاري  وهمٝمٛم
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 :شم٣مئف دم ر ووم٣مل أيّم٣مً 

ــــ  ل فمــــعم زهمراهتــــ٣م حمٌقؽمــــ٥مـٞمٖمً

 

ـــرات  ـــع ايمزهم ـــ٦م َم ـــ٣م طمرصم ـــ٣م يمٝمتٜم  ي

 
 ٓ طمــــغم زمٔمــــدك دم احلٝمــــ٣مة وإٞمــــام

 

 أزم٘مــــل خم٣مهمــــ٥م أن سمْمــــقل ضمٝمــــ٣ميت 

 
 :ووم٣مل دم رشم٣مء ايمٛمٌل 

ــــلأ ــــؾ همرافمٛم ــــ٣مفمل زمٙمٝم  ٓ ؿمــــرق ايمٛم

 

ـــــ٣م  ـــــتٜمؾ َمٛم٣مدي ـــــ٣م اؽم ـــــل ظم  وأرومٛم

 
ـــك ـــذي أسم ـــ٦م ايم ـــ٣م رأي ـــف ظم ـــ٦م يم  همٗمٙم

 

ـــغمَ   ـــقيم أنم ـــ٣م  شرؽم  اهلل أصـــٌح٦م ٞم٣مفمٝم

 قاهلل َمـــ٣م أٞمًـــ٣مك أمحـــد َمـــ٣م َمُمـــ٦مهمـــ 

 

ـــٝم  ـــ سيب ايمٔم ـــ٣موزت وادي  ٣مدم أرض وصم

 :ووم٣مل دم رشم٣مء ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم 

 ىمٛمــــــــ٦م ايمًــــــــقاد يمٛمــــــــ٣مـمري

 

ــــــــ٣مـمر  ــــــــؽ ايمٛم ــــــــك فمٙمٝم  همٌ٘م

 
 َمـــــــ ؾمــــــ٣مء زمٔمــــــدك همٙمٝمٚمــــــ٦م

 

ــــــــ٣مذر  ــــــــ٦م أضم ــــــــؽ ىمٛم  همٔمٙمٝم

 
ده همٗمد ىم٣مٞم٦م احلٌٝم٤م ايمث٣مين ايمذي اهمتٗم ٥م رؽمقل اهلل أَم٣م زوصمتف هم٣مؿمٚم٥م وازمٛم٥م فمٚمف وري٣مٞم

وإن  ،إَّن٣م َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر فمقم ضمٌٝم٤م يمٝمس زمٔمده ضمٌٝم٤م ،زمٔمد رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

 .همٗمدان هذا احلٌٝم٤م هق َمـ نمِمص ايمدٞمٝم٣م َمع افمتٗم٣مد فمقم أن ىمؾ اصمتامع زمكم طمٙمٝمٙمكم زمٔمده همراق

 .وأٞمف ٓ دوام يمٙمٚمخ٣ميمٙم٥م

 :وم٣مل دم رشم٣مء ايمزهراء

 أرى فمٙمـــــؾ ايمـــــدٞمٝم٣م فمـــــقم ىمثـــــغمة

 

ــــامت   ــــك اظم ــــ٣مضمٌٜم٣م ضمت ــــؾوص  فمٙمٝم

ـــ٥م  ـــكم همروم ــــ طمٙمٝمٙم ـــتامع َم ـــؾ اصم  يم٘م

 

ــــؾ  ــــامت ومٙمٝم ــــذي دون اظم ــــؾ ايم  وىم

 زمٔمــــد واضمــــد وإن اهمتٗمــــ٣مدي واضمــــداً  

 

 ديمٝمــــؾ فمــــعم أن ٓ يــــدوم طمٙمٝمــــؾ 

 :ووم٣مل فمٛمد ومػم هم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء ريض اهلل فمٛمٜم٣م 

ـــــ٤م ـــــف ضمٌٝم ـــــٝمس ئمديم ـــــ٤م يم  ضمٌٝم

 

 وَمـــــ٣م يمًـــــقاه دم ومٙمٌـــــل ٞمِمـــــٝم٤م 

 ضمٌٝمـــ٤م نمـــ٣مب فمــــ فمٝمٛمـــل وصمًـــٚمل 

 

 وفمـــــ ومٙمٌــــل ضمٌٝمٌــــل ٓ يٕمٝمــــ٤م 
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وٓ يٚم٘مـ أن ٞمٕمٖمؾ َم٣م ظمقت ايمًٝمدة طمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد َمـ أشمر فمٚمٝمؼ دم ٞمٖمس فمقم وٞمٖمس 

ل ايمٔم٣مم ايمذي سمقهمٝم٦م همٝمف ايمًٝمدة طمدجي٥م وأزمق ٚمِّ واظمًٙمٚمكم إذ ؽُم  ،ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

طم٣مص٥م زمٔمد أن ىمثر أفمداء ايمرؽمقل وومؾ  (زمٔم٣مم احلزن)زمـ  ؿم٣ميم٤م وايمد فمقم وفمؿ ايمرؽمقل 

 .َمٛم٣مسوه

 :دم رشم٣مء طمدجي٥م أم اظم٠مَمٛمكم وأيب ؿم٣ميم٤م فمقم وم٣مل

 صمــــقدا زمــــ٣مرك اهلل همــــٝم٘مام أفمٝمٛمــــلّ 

 

 وؽمــــٝمدة ايمٛمًــــقان أول َمـــــ صــــعمَّ  

 
 ٤م اهلل طمٝمٚمٜمـــــ٣مَمٜمذزمـــــ٥م ومـــــد ؿمٝمَّـــــ

 

ــــال  ــــ٣م ايمٖمّم ــــ٣مق هل ــــ٥م واهلل ؽم  َم٣ٌمرىم

 :ووم٣مل يرشمل أزم٣مه أزم٣م ؿم٣ميم٤م 

 داآطمـــر ايمٙمٝمـــؾ نمـــرّ  يمٛمـــقٍح أرومـــ٦م 

 

ــــــٔمدا  ــــــرئٝمس اظمً ــــــٝمخل وايم  يمُم

 
ــٟموى ايمِمــٔم٣ميمٝمؽ ــ٣م ؿم٣ميمــ٤م َم ــدى أزم  ذا ايمٛم

 

ـــ٣مً   ـــؿ ٓ طمٙمٗم ـــد وذا احلٙم ـــؽ ومٔم  ادومل ي

 
وؽمجٙمٜم٣م دم طمْمٌف أو  فم٣مؾمٜم٣م َمٔمٜمؿإٓ ومل يؼمك فمقم َمِمٝم٥ٌم أص٣مزم٦م اظمًٙمٚمكم وأشمرت همٝمٜمؿ 

شم٣مين َمقاومع اظمًٙمٚمكم َمع اظمممىمكم وايمتل ىم٣مد اظمًٙمٚمكم  ،أومقايمف أو أؾمٔم٣مره وطم٣مص٥م َمقومٔم٥م أضمد

ث٣ٌمت فمعم اجلٌؾ وفمدم ايمٛمزول ويمق رأوا خينوَّن٣م زم٤ًٌم فمدم إؿم٣مفم٥م ايمرَم٣مة يمقصٝم٥م ايمرؽمقل زم٣ميم

 .مم٣م ؽم٤ٌم دم ىمثرة ايمُمٜمداء َمـ اظمًٙمٚمكم دم هذه اظمقومٔم٥م ،اظمًٙمٚمكم َمٛمتٌميـ

 -اذلغبء امع ِِ هنذ هٍِ سػِ اهلل هنو ,5
ظم٣م يمف  ،دم اجل٣مهٙمٝم٥م ىمٌغماً  ئمد اهلج٣مء َمـ إنمراض ايمُمٔمري٥م ايمتل ىم٣من يقيمٝمٜم٣م ايمٔمرب اهتامَم٣مً 

ٕٞمف يًتْمٝمع أن َيزأ ضمتك زمٟمىمػم  <وٕن ؾم٣مفمره َمٜم٣مب اجل٣مٞم٤م ،ض اجل٣مهٙمٝم٥مَمـ أشمر ىمٌغم دم ايمٛمٗم٣مئ

د َم٘م٣مٞمتف ٗمويم٘مٛمف دم فمٌم صدر اإلؽمالم مل يٖم فمٛمد ايمٔمرب ٥مممٗمقسم ٥مزفمامء ايمٗم٣ٌمئؾ وسمٙمؽ طمِمٝمِم

همٝمف زمِمٖم٣مسمف اجل٣مهٙمٝم٥م همٗمد حتقل ايمقٓء يمٙمديـ اجلديد زمدل  زمكم أنمراض ايمُمٔمر ومل ئمد َمرنمقزم٣مً 

وصح٣مزمتف وم٣مئٙمٝمف ىمام وأن  ضم٣مرب اهلج٣مء اظمٗمذع وضم٣مؽم٤م ايمرؽمقل  ىمام أن اإلؽمالم ،ايمٗمٌٝمٙم٥م

 فمٛمف زمٔمٝمداً يمٙمٚم٣ًمواة زمكم ايمٛم٣مس وَمـ هٛم٣م همٗمد ىم٣من هج٣مء فمقم ريض اهلل سمٔم٣ملم  اإلؽمالم صم٣مء دافمٝم٣مً 

ٞمف مل يتٔمرض هلج٣مء أضمد َمـ ايمٛم٣مس ؽمقى َمـ ىم٣من ي٣مرب اإلؽمالم إإذ  <فمـ اهلج٣مء اجل٣مهقم
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وأهٙمف وصح٣مزمتف وأىمثر َم٣م  د أو َمـ ي٠مذي رؽمقل اهلل واظمًٙمٚمكم ويٛم٣مل َمـ ايمديـ اجلدي

 .هج٣مء فمقم فمعم أيب هل٤م وزوصمتف زمٛم٦م فمت٥ٌم ظم٣م ىم٣من يِمٛمٔم٣مٞمف َمـ أذى يمٙمرؽمقل  اٞمِم٤مَّ 

 وصمتف:زوم٣مل فمقم ريض اهلل فمٛمف دم أيب هل٤م و

ـــ٤م ـــ٣م هل ـــداك أزم ـــ٦م ي ـــ٤م سمٌ ـــ٣م هل  أزم

 

ـــ٥م احلْمـــ٤م  ـــؽ مح٣ميم ـــداه٣م سمٙم ـــ٦م ي  وسمٌ

ــ٣مً   ـــ وؿمــئ احلِمــ طمــذيم٦م ٞمٌٝم  كـطمــغم َم

 

ــ٦م   ــالَم٥مهم٘مٛم ــ٣مع ايمً ـــ زم ــزم٣ميمق ىمٚم  ٤مص

ـــ٣م صمٜمـــؾ همٟمصـــٌح٦م سم٣مزمٔمـــ٣م   حلٗمـــ٦م أزم

 

ـــذٞم٤م  ـــف ايم ـــرأس يتٌٔم ـــذاك ايم ـــف وىم  يم

ــــ٣مراً   ــــر فم ــــٌح ذاك إَم ــــف همٟمص  َيٝمٙم

 

 فمٙمٝمؽ ضمجـٝم٨م ايمٌٝمـ٦م دم َمقؽمـؿ ايمٔمـرب 

 /األدة االعزّبهِ يف شوش هٍِ سػِ اهلل ,6 
ي٣م همٗمد ىمت٤م دم َمٔمٓمؿ ايمٗمّم٣م ،فمٌمه فمل دمئمد فمقم ريض اهلل فمٛمف رائد إدب آصمتام

آصمتامفمٝم٥م ايمتل فم٣مؾمٜم٣م وايمتل َم٣م زال أدزمٛم٣م يتحدث فمٛمٜم٣م وفمعم رأس هذه ايمٗمّم٣مي٣م هل ومّمٝم٥م 

اظم٣ًمواة زمكم ايمٛم٣مس وسمرك ايمتٖم٣مطمر زم٣ميمٛم٤ًم َمع أٞمف ريض اهلل فمٛمف ىم٣من َمـ ٞمًٝم٤م ذيػ همجده 

ٕٞمف ىم٣من  <وهق َم٣م هق دم ٞمًٌف دم ومريش مم٣م يدل فمعم أٞمف مل يتحدث هبذه ايمٗمّمٝم٥م ،فمٌد اظمْمٙم٤م

زمؾ ٕن همْمرسمف ىم٣مٞم٦م سمقضمٝمدي٥م ؽمٙمٝمٚم٥م َمـ ايمٛمقازع  ،َمـ صٛمٔم٥م ايمٛم٤ًم أو ٞمٗمص دم اظمٛمزيم٥مئم٣مين 

ايمت٣مهمٜم٥م هم٣ميمٛم٣مس فمٛمده َمـ َمٔمدن واضمد هق ايمْمكم واظم٣مء وهق صٛمٔم٥م إهلٝم٥م ٓ ومٝمٚم٥م هل٣م إٓ زمت٘مريؿ 

دون ايمٛمٓمر إلم يمقٞمف أو ضمًٌف أو ؾم٘مٙمف وَمـ هٛم٣م همٗمد  َم٘مرَم٣مً  هم٘م٣مٞم٦م إٞم٣ًمٞم٣مً  (ىمـ) :اهلل زمٗمقيمف هل٣م

 : فمٛمف ىمؾ صم٣مهؾ يٖمخر زمٛمًٌف وم٣مئالً فمقم ريض اهلل ومرع

 زم٣ميمٛمًـــــ٤م أَيـــــ٣م ايمٖمـــــ٣مطمر صمٜمـــــالً 

 

 إٞمـــــــــــام ايمٛمـــــــــــ٣مس ٕم وْٕب  

 هــــؾ سمــــراهؿ طمٙمٗمــــقا َمـــــ همّمــــ٥م 

 

 أم ضمديـــــد أم ٞمحـــــ٣مس أم ذهـــــ٤ْم  

ــــ٥م  ـــــ ؿمٝمٛم ــــقا َم ــــراهؿ طمٙمٗم ــــؾ سم  زم

 

 هـــؾ ؽمـــقى حلـــؿ وفمٓمـــؿ وفمِمـــ٤ْم  

 إٞمــــــام ايمٖمخــــــر يمٔمٗمــــــؾ شم٣مزمــــــ٦م 

 

ـــــــــــ٣مء وفمٖمـــــــــــ٣مف وأدْب    وضمٝم

زم٘م٣مهم٥م أفمراومٜمؿ   اهلل فمٛمف فمعم اظم٣ًمواة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمكم ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً ويمذيمؽ همٗمد رىمز فمقم ريض 

دم اظم٣ًمواة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمكم ايمٛم٣مس  وىمت٤م .وايمٔمٙمؿ وايمٔمٗمؾ وٓ همخر ٕضمد فمعم أضمد إٓ زم٣ميمتٗمقى

 .همٜمؿ َمـ صمٜم٥م ايمتامشمؾ أىمٖم٣مء أزمقهؿ آدم وأم ضمقاء
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ـــ٣مء ـــؾ أىمٖم ـــ٥م ايمتٚمثٝم ــــ صمٜم ـــ٣مس َم  ايمٛم

 

 ضمــــــــــقاء إمو أزمــــــــــقهؿ آدم 

 هلـــؿ َمــــ أصـــٙمٜمؿ ذف ن ي٘مــــ١مهمـــ 

 

ـــــ٣مء  ـــــف همـــــ٣ميمْمكم واظم  يٖمـــــ٣مطمرون زم

 (ايمٖمٗمر)ومد نم٣ميم٤م ىمؾ صٔمقزم٣مت احلٝم٣مة ونمٙمٌٜم٣م إٓ أن فمدوه ايمٙمدود  ٣مً وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن فمٙمٝم 

ن أـمٜمره نمٙمٌف وإن أطمٖم٣مه نمٙمٌف ودم ذيمؽ إٕٞمف  <وافمؼمف أن ايمٖمٗمر نمٙمٌف ،فمل يًتْمع أن يٕمٙمٌ

 :يٗمقل

 نم٣ميمٌــــ٦م ىمــــؾ ؾمــــديدة همٕمٙمٌتٜمــــ٣م

 

ــــ٣ميمٌٛمل  ــــر نم ــــ٣ميمٌل وايمٖمٗم  همٟمصــــٌح نم

ــــــده  ــــــده يِمــــــٖمح وإن ٓ أزم  إن أزم

 

ـــ٣مضم٤م  ــــ ص ـــف َم ـــٌح وصمٜم ـــؾ همٗم  يٗمت

َم٣م ىمٛم٣م ٞمرى ؾم٘مقى فمقم ريض اهلل فمٛمف َمـ نمدر ايمزَم٣من وطمٝم٣مٞم٥م إصدوم٣مء ونمدرهؿ  وىمثغماً  

شمؿ فمرج فمعم ىمقَّنؿ أصدوم٣مء ضمكم سمتخعم فمٛمٜمؿ وأفمداء ضمكم سمٗمع  ،وختٙمٝمٜمؿ فمٛمف رنمؿ وهم٣مئف هلؿ

 .سمِمٖمق إٓ إذا ىم٣مٞم٦م طم٣ميمِم٥م هلل سمٔم٣ملماظمِمٝم٥ٌم وأىمد فمعم أن اظمقدة ٓ 

 :وم٣مل ريض اهلل فمٛمف دم إصدوم٣مء وايمزَمـ

ـــــــ٣مء ـــــــقدة واإلطم ـــــــغمت اظم  سمٕم

 

ــــ٣مءُ   ــــع ايمرصم ــــؾ ايمِمــــدق واٞمٗمْم  ووم

 وأؽمـــــٙمٚمٛمل ايمزَمـــــ٣من إلم صـــــديؼ 

 

ــــ٣مءُ   ــــف رفم ــــٝمس يم ــــدر يم ــــغم ايمٕم  ىمث

 يمـــــــف زمحـــــــؼ   وهمٝمـــــــ٦ُم  أخٍ  ّب ورُ  

 

 ويم٘مـــــــ ٓ يــــــدوم يمــــــف وهمــــــ٣مءُ  

ــــــالءٌ   ــــــٛمٜمؿ أطم ــــــتٕمٛمٝم٦م فم  إذا اؽم

 

 ايمـــــــٌالءُ  ء إذا ٞمـــــــزَل وأفمـــــــدا 

وإذا َم٣م رضمٛم٣م إلم َمقومٖمف َمـ اظمرأة ٞمجده ي٠مىمد فمعم ىمقن ؿمٌٝمٔم٥م اظمرأة أومرب إلم فمدم ايمقهم٣مء  

وىمٟمٞمف همٜمؿ َمٔمٛمك ىمثرة دطمقل ايمٛم٣ًمء ايمٛم٣مر  ،ٜمقد وىمن ومٙمقب ايمرصم٣مل دون صمػمه٣موخم٣ميمٖم٥م ايمٔم

 :دم ايمٛم٣ًمءَّٕنـ ي٘مٖمرن ايمٔمُمغم ىمام أؾم٣مر إلم ذيمؽ رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم وم٣مل 

ـــــ٣مء ــــــ وهم ـــــام هل ـــــرهـ هم  دع ذىم

 

ــــقاء ُ  ــــقدهـ ؽم ــــح ايمِمــــ٣ٌم وفمٜم  ري

ــــ  ــــفـي٘مً ــــؿ ٓ جيػمٞم ــــؽ شم  رن ومٙمٌ

 

 وومٙمـــــقهبـ َمــــــ ايمقهمـــــ٣مء طمـــــالء ُ 

وهق ٞمقع َمـ ايمٛمِم٣مئح ايمتل ىم٣من ؤدة اٌرتثْخ ًاٌمْبدح يف شوش هٍِ سػِ اهلل/  ,7 

ص٣محلكم ودفم٣مة زصمٝمٜم٣م فمقم ريض اهلل فمٛمف ٕزمٛم٣مئف ىمل ي٘مقٞمقا ؾم٣مَم٥م دم أوصمف ايمٛم٣مس ووم٣مدة يُ 

 .زم٣مرفمكم يٗمقَمقن زمتقصمٝمف ايمٛم٣مس ٞمحق اخلغم واحلؼ وايمٔمدل



 415 

 :ضمكم وم٣مل اموَمـ ذيمؽ َم٣م ٞمِمح زمف ازمٛمف احلًكم ريض اهلل فمٛمٜم

 دم زمٙمــــــــــــــدة إذا ىمٛمــــــــــــــ٦َم 

 

 همٌــــــــ٣مذ زمآداهبــــــــ٣م نمريٌــــــــ٣مً  

ــــــرن زمٝمــــــٛمٜمـ زمــــــ٣ميمٛمٜمك   وٓ سمٖمخ

 

ـــــــــؾٍ  هم٘مـــــــــّؾ    زمٟميم٣ٌمهبـــــــــ٣م ومٌٝم

 :ووم٣مل دم أمهٝم٥م ايمٔمٗمؾ 

ــــف ــــرء فمٗمٙم  وأهمّمــــؾ ومًــــؿ اهلل يمٙمٚم

 

 همٙمـــٝمس َمــــ اخلـــغمات رء يٗم٣مرزمـــف 

ــــف  ــــرء فمٗمٙم ــــرمحـ يمٙمٚم  إذا أىمٚمــــؾ ايم

 

 همٗمــــد ىمٚمٙمــــ٦م أطمالومــــف وَمآرزمــــف 

فمرف فمـ فمقم ريض اهلل فمٛمف هٍِ سػِ اهلل/  هنذ اٌشوش اٌذاهِ ٌٍوٍُ ًاألدة ,8 

٣ٌمء وهق َمـ أزمٙمغ ايمٌٙمٕم٣مء وأىمػم ايمٔمٙمامء وأطمْم٤م اخلْم ؟ىمٝمػ ٓ ،أٞمف َمـ ايمدفم٣مة يمٙمٔمٙمؿ وإدب

يًٙمؽ ؽمٌٙمف سمٓمٙمف  وم٣مئامً  فوهمٜمٚم واؽمٔم٣مً  فىم٣من فمٙمٚموفم٣ميمٝم٥م  ٥مَم٘م٣مٞم وٙمؿ يمديف ذوأؾمٔمر ايمُمٔمراء هم٣ميمٔم

ٕٞمف ؽمٌٝمؾ اهلدى وأهٙمف  <ؿٕٞمف يدرك أن ايمٖمّمؾ ىمٙمف ٕهؾ ايمٔمٙم <اظمالئ٘م٥م ىمام اظم٠مَمٛمكم زمٟمصمٛمحتٜم٣م

اإلٞم٣ًمن زمٗمدر َم٣م يٚمٙم٘مف َمـ فمٙمؿ وأن أفمداء أهؾ ايمٔمٙمؿ اجلٜمالء وأن أهؾ ايمٔمٙمؿ هؿ  وأن ومٝمؿ

 .َمقاتإضمٝم٣مء ونمغمهؿ إ

 :ريض اهلل فمٛمف دم ايمٔمٙمؿ وم٣ملومد و

ـــؿ ـــؿ إَّن ـــؾ ايمٔمٙم ـــ٣م ايمٖمّمـــؾ إٓ ٕه  َم

 

ـــــ اؽمــــتٜمدى أدٓء   فمــــعم اهلــــدى ظم

ـــ٣من يًـــٛمف  ـــد ىم ـــ٣م وم ـــرء َم ـــ٥م اظم  وومٝمٚم

 

 ءواجلــــ٣مهٙمقن ٕهــــؾ ايمٔمٙمــــؿ أفمــــدا 

 زمـــف زمـــدٓ همٗمـــؿ زمٔمٙمـــؿ وٓ سمْمٙمـــ٤ْم  

 

 ضمٝمــ٣مءأهم٣ميمٛمــ٣مس َمــقسمك وأهــؾ ايمٔمٙمــؿ  

ل اظمرء يمٝم٦ًم هل ايمثٝم٣مب وإٞمام هل شمٝم٣مب ايمٔمٙمؿ وأىمد فمقم أٞمف ٓ زيٛم٥م ؽمقى زيٛم٥م ايمٔمٙمؿ همجام 

 .ويمق مل يٖمٗمد وايمده د اإلٞم٣ًمن ايمٔمٙمؿ همٗمد أصٌح يتٝمامً وإدب هم١مذا اهمتٗم

ـــــ٣م ـــــٟمشمقاب سمزيٛمٛم ـــــٝمس اجلـــــامل زم  يم

 

ـــــؿ وإدب   إن اجلـــــامل مجـــــ٣مل ايمٔمٙم

ــ٣مت وايمــده  ــد َم ــذي وم ــٝمؿ ايم ــٝمس ايمٝمت  يم

 

ـــــؿ وإدب  ـــــٝمؿ ايمٔمٙم ـــــٝمؿ يت  إن ايمٝمت

ن ايمٔمٙمؿ أهمّمؾ َمـ احل٤ًم فمعم ايمرنمؿ َمـ سمٔمٙمؼ ايمٔمرب وه٘مذا زمٙمغ زمف إَمر أن يرى أ 

 :إدب فمعم احل٤ًم وىم٣من َمٖمّمالً  .زمٟمٞم٣ًمهبؿ أىمثر َمـ سمٔمٙمٗمٜمؿ زم٣ميمٔمٙمؿ
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ــ٣م ــ٤م أدزم ــئ٦م واىمتً ـــ ؾم ـــ َم ـــ ازم  ىم

 

 يٕمٛمٝمــــؽ حمٚمـــــقده فمــــــ ايمٛمًـــــ٤م 

 همٙمــــٝمس يٕمٛمــــل احلًــــٝم٤م ٞمًــــٌتف 

 

 زمــــــــال يمًــــــــ٣من يمــــــــف وٓ أدب 

ــــكإن   ــــ٣م  ايمٖمت ــــقل ه ـــــ يٗم ــــذاأَم  ٞم

 

ـــٝمس  ـــك يم ـــ٣من أ ايمٖمت ـــقل ىم ــــ يٗم  يبَم

 /اٌشوش امذلِ ,9 
فمقم َمٔمٓمؿ َم٣م اطمتٙم٨م زمف ٞمٖمًف  ؿ إنمراض ايمُمٔمري٥م ايمتل ىمت٤م همٝمفئمد ايمٕمرض ايمديٛمل َمـ أه

وايمتل  همٗمد فم٣مش ريض اهلل فمٛمف َمٛمذ ص٣ٌمه ايمٗمّمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م ايمتل محٙمتٜم٣م دفمقة ايمرؽمقل حمٚمد 

تف ايمرؽم٣ميم٥م وهل أهؿ َم٣م ومدَم ،محٙمتٜم٣م ايمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥م إلم اإلٞمس واجلـ وهل ومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد

أن ومقام  همٗمد زمٗمل ايمٔم٣ممل ئمٝمش ضم٣ميم٥م سمٔمدد أهل٥م ضمتك أفمٙمـ رؽمقل اهلل  <اإلؽمالَمٝم٥م هلذا ايمٔم٣ممل

 هبذا ايمٕمرض فمقم ريض اهلل فمٛمف ؾمٔمر همٗمد ضمٖمؾوزمذيمؽ  (يمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهللإٓ )دفمقسمف 

وايمتقضمٝمد ضمٝم٧م ٓ جتد َمٗمْمقفم٥م أو ومِمٝمدة أو أزمٝم٣مت َمتٖمروم٥م إٓ  ،َمـ رأؽمف ضمتك أَخص ومدَمٝمف

 :اجلزء إىمػم َمٛمف وومِمٝمدسمف ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م

 يمــؽ احلٚمـــد واجلــقد واظمجـــد وايمٔمـــال

 

ـــع  ـــ٣مء ومتٛم ــــ سمُم ـــل َم ـــ٦م سمٔمْم  سم٣ٌمرىم

 إهلـــل وطمالومـــل وضمـــرزي وَمـــقئقم 

 

ــ  ــ٣مر وايمٝمً ــدى اإلفمً ــؽ يم ــزعـإيمٝم  ر أهم

ـــل  ـــ٦م ومجـــ٦م طمْمٝمئت ـــئـ صمٙم  إهلـــل يم

 

ـــع  ـــؾ وأوؽم ـــل أصم ــــ ذٞمٌ ـــقك فم  همٔمٖم

رة مم٣م يدل فمعم أن ومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد هل ايمُمٕمؾ وفممميـ َم همٗمد ذىمر همٝمٜم٣م ىمٙمٚم٥م إهلل اشمٛمتكم 

ايمُم٣منمؾ يم٣ٌمل فمقم ريض اهلل فمٛمف ىمام وأٞمف ىمت٤م دم ايمِمػم وايمٗمدر وايمرو٣م وسمٗمديؿ إفمامل 

ٜم٣م ووصمقب ايمٔمٚمؾ زمْم٣مفم٥م اهلل سمٔم٣ملم وضورة سمٗمقاه ٝميمإايمِم٣محل٥م وفمدم آنمؼمار زم٣ميمدٞمٝم٣م وايمرىمقن 

 :ؿ اخلغمةوايمٗمِمٝمدة ايمزيٛمٌٝم٥م فم٣مَمرة هبذه ايمٗمٝم .واإلفمداد يمٙمٗم٣مئف

 همٔمٙمٝمــــؽ زمتٗمــــقى اهلل هم٣ميمزَمٜمــــ٣م سمٖمــــز

 

 إن ايمتٗمــــل هــــق ايمٌٜمــــل إهٝمــــ٤ُم  

ـــ٣م  ـــف ايمرو ـــؾ َمٛم ـــف سمٛم ـــؾ زمْم٣مفمت  وافمٚم

 

ــــــــف ظمٗمــــــــرُب    إن اظمْمٝمــــــــع يمرزم

ـــ٥م  ـــ٥م راضم ـــض ايمٗمٛم٣مفم ـــل زمٔم ـــع همٖم  واومٛم

 

ـــق اظمْمٙمـــ٤م  ـــ٣مت همٜم ـــ٣م هم ـــٟمس مم  وايمٝم

 :ومل يٕمٖمؾ فمقم فمـ ومّمٝم٥م ايمٗمدر ايمتل سمٔمد فمٚمدة اإليامن ايمراؽمخ ودم ذيمؽ يٗمقل 
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ــــد ــــؽ أَمــــرا إذا فمٗم ــــ٣مء فمٙمٝم  ايمٗمّم

 

ـــــــ٣مء  ـــــــف إٓ ايمٗمّم ـــــــٝمس يٙم  همٙم

ــــدار ذل  ــــ٦م زم ــــد أومٚم ــــؽ وم ــــام يم  هم

 

 وأرض اهلل واؽمـــــــــٔم٥م همّمـــــــــ٣مء 

ـــــــ  ـــــــسمٌٙمَّ ـــــــؾ رءغمغ زم٣ميمٝمً   هم٘م

 

ــــ٣مء  ــــف اٞمتٜم ــــقن يم ــــدٞمٝم٣م ي٘م ـــــ ايم  َم

شمؿ ارحتؾ  ،ذيمؽ أن ايمٗمّم٣مء هق حمقر ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن ايمذي ئمد ـمالً زائاًل أو وٝمٖم٣ًم زم٣مت يمٝمٙم٥م 

 :ودم ذيمؽ يٗمقل

ــــــؾ ــــــدٞمٝم٣م ىمٓم ــــــام ايم ــــــؾ إٞم  زائ

 

ــــؾ  ــــٝماًل هم٣مرحت ــــ٣مت يم ــــٝمػ زم  أو ىمّم

 :ٕن اظمقت يٟميت همجٟمة <ويمذيمؽ يٙمقم فمقم ىمؾ َمـ يُمتٕمؾ هبذه ايمدٞمٝم٣م ونمره إَمؾ 

ــــــتٕمؾ ــــــدٞمٝم٣مه اؾم ـــــــ زم ــــــ٣م َم  ي

 

 إَمـــــــــْؾ  ونمـــــــــره ؿمـــــــــقُل  

ـــــــــٟمة  ـــــــــٟميت همج ـــــــــقت ي  اظم

 

ـــــــْؾ   ـــــــٛمدوق ايمٔمٚم ـــــــػم ص  وايمٗم

 :أَم٣م ايمتٖم٣موؾ زمكم ايمٛم٣مس زم٣ميمتٗمقى همٗمد ىم٣من أؽم٣مس فمٗمٝمدسمف ايمِمحٝمح٥م 

ــــ٣م ا ــــرك َم ــــفيمٔمٚم ــــ٣من إٓ زمديٛم  إلٞمً

 

 فمــعم ايمٛمًــ٤م همــال سمــؼمك ايمتٗمــقى اسم٘مــ٣مًٓ  

ـــ٣مرس  ـــع اإلؽمـــالم ؽمـــٙمامن هم ـــد رهم  همٗم

 

 ريػ أزمـ٣م هلـ٤مـرك ايمُمــوومد ووـع ايمُمـ 

دون ايمٛمٓمر إلم   ايمدفمقة إلم اظم٣ًمواة زمكم ايمٛم٣مسفمعم فمٌمٞم٣م دم أرأي٦م ىمؿ ىم٣من فمقم َمتٗمدَم٣مً  

ري٨م ىمؾ ىمرب أو وٝمؼ هق اهلل زمٟمن ايمٗم٣مدر فمعم سمٖم أفمراومٜمؿ وأيمقاَّنؿ وأومقاَمٜمؿ. يمٗمد ىم٣من َم٠مَمٛم٣مً 

 :دم ايمٖمرج زمٔمد ايمّمٝمؼ فيمقوم ، وَمـ ذيمؽيّمع اإلٞم٣ًمن دم دائرة آَمتح٣من وضمده ايمذي

ـــقب ـــٟمس ايمٗمٙم ـــعم ايمٝم ـــتٚمٙم٦م فم  إذا اؾم

 

ـــ٤ُم   ـــدر ايمرضمٝم ـــف ايمِم ـــ٣م زم ـــ٣مق ظم  وو

 واؽمــــــتٗمرت اظم٘مــــــ٣مرهُ  وؿمٛمــــــ٦ِم أُ و 

 

ـــــقُب   ـــــ٣م اخلْم ـــــ٦م دم أَم٣مىمٛمٜم  وأرؽم

 ر وصمٜمــــ٣مـومل سمــــر ٓٞم٘مُمــــ٣مف ايمّمــــ 

 

ــــــف   ــــــك زمحٝمٙمت  إريــــــ٤ُم وٓ أنمٛم

 َمٛمــــؽ نمــــقٌث  أسمــــ٣مك فمــــعم ومٛمــــقطٍ  

 

ـّ   ــــ ــــػ ُ يٚم ــــف ايمٙمْمٝم  اظمًــــتجٝم٤ُم  زم

ــــــ٦م  ــــــ٣مت إذا سمٛم٣مه ــــــؾ احل٣مدشم  وىم

 

ـــــرٌج  همٚمقصـــــقٌل   ـــــ٣م هم ـــــ٤ُم  هب  ومري

 :وَمـ هٛم٣م ضم٧م فمعم ايمٔمٚمؾ وؿمٙم٤م ايمرزق ،يمٗمد ىم٣من فمقم ي٠مَمـ زمٟمن ايمرزق ٓ يٟميت زم٣ميمتٚمٛمل 

ـــــ٣ميمتٚمٛملؼموَمـــــ٣م ؿمٙمـــــ٤م ايمـــــ  زق زم

 

 ويم٘مــــــ أيمـــــؼ ديمـــــقك دم ايمـــــدٓء 
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ـــــ٣م ي ـــــؽ زمٚمٙمئٜم ـــــ٣مجتئ ـــــ٣ًم ويقَم  قَم

 

ـــــ٣مء  ـــــؾ َم ـــــٟمة وومٙمٝم ـــــؽ زمحٚم  جتئ

ٕن ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس يتقهؿ أن ايمرزق يٟميت زم٣ميمتقاىمؾ واخلٚمقل وإن ىم٣من ايمٌٔمض يرى أن  

 ،أهؾ ايمٖمْمٛم٥م وايمٔمٗمؾ نم٣ميمٌٜمؿ َمـ ايمٖمٗمراء وأن أىمثر إنمٛمٝم٣مء َمـ إنمٌٝم٣مء وأٞمف ٓ ضمٝمٙم٥م َمع ايمرزق

 :ؾ وهمْمٛم٥مهم٣مٕرزاق ضمظ وومًٚم٥م ٓ فمٗم .هم٣مهلل يرزق َمـ يُم٣مء وىمٝمػ يُم٣مء

 همٙمـــق ىم٣مٞمــــ٦م ايمـــدٞمٝم٣م سمٛمــــ٣مل زمٖمْمٛمــــ٥م

 

 وهمّمـــؾ وفمٗمـــؾ ٞمٙمـــ٦م أفمـــعم اظمراسمـــ٤ِم  

 ويم٘مـــــٛمام إرزاق ضمـــــظ وومًـــــٚم٥م 

 

ــــ٤ِم   ــــ٥م ؿم٣ميم ــــؽ ٓ زمحٝمٙم  زمٖمّمــــؾ َمٙمٝم

 /هظش طذس امع َ منبرط ِٓ شوش هٍِ ثٓ ؤثِ ؿبٌت يف 

ٌْؾِ  -5 ٌْالً فمعم طَم  :هَمَزاَدُهُؿ ذو ايمَٔمْرِش طَم

ـــــــعم رؽمـــــــقيمف ـــــــَر أن اهلل أزم  أمل سم

 

ـــز   ـــالء فمزي ـــؾزم ـــداٍر وذي همّم  ذي اومت

ـــــ٥مٍ   ـــــ٣مر دار َمذيم ـــــزل ايم٘مٖم ـــــام أٞم  زم

 

ـْ وَمْتــؾِ   ـْ إؽَِمــ٣مٍر وَِمــ ــَذاوُمقا َهَقاٞمــ٣م َِمــ  هَم

 رهـوأَمًـــك رؽمـــقل اهلل ومـــد فمـــزَّ ٞمِمـــ 

 

 وىمـــ٣من َرؽُمـــقُل اهللِ ُأْرؽِمـــَؾ زم٣ميمَٔمـــْدلِ  

ـــــَزلٍ   ـَ اهللَِّ َُمٛمْ  هَمَجـــــ٣مَء زمُِٖمْروَمـــــ٣مٍن َِمـــــ

 

ـــــؾِ   ـــــَذِوي ايمَٔمْٗم ـــــُف يمِ ـــــ٥ٌم آي٣مسُم ٌَٝمَّٛمَ  َُم

ـَ   ـــــآََم ـــــقا هَم ـــــذاك وَأيٗمٛم ـــــَقاٌم زم  َأوْم

 

ـــْٚمؾِ   ـــقا زمَِحْٚمـــِد اهللِ جُمََتِٚمٔمـــل ايمُمَّ ًَ  َوَأَْم

ــــقهبؿ  ــــ٦م ومٙم ــــقاٌم همزانم ــــر أوم  وأٞم٘م

 

ــؾِ   ٌْ ــعم طَم ٌْاًل فم ــ ــْرِش طَم ــَزاَدُهُؿ ذو ايمَٔم  هَم

ـــقيَمفُ   ـــْدٍر َرؽُم ـــْقَم زَم ـــٛمُْٜمْؿ َي ـَ َِم ـــ  َوَأَْمَ٘م

 

ــ٣مً   ــ٣مزم٣مً  وومقَم ــؾِ  نِمَّم ـُ ايمِٖمْٔم ــ ًَ ــْؿ َأضْم  همِْٔمُٙمُٜم

ــــٝمٌض طم  ــــدَيؿ زم ــــعٌ زمٟمي ــــ٣مف ومقاؿم  ٖم

 

ـــْٗمؾِ   ـــ٣مجَلاَلِء َوزم٣ميمِمَّ ـــ٣م زمِ ـــْد ضَم٣مَدشُمقه  َووَم

ـــ  ـْ ٞم٣مؾم ـــ ـــقا َِم ـــْؿ سَمَرىُم ـــ٥مٍ  ئٍ هَمَ٘م  ِذي مَحِٝمَّ

 

ــ٣مً   ــؾِ  َسئم ــٛمُْٜمُؿ ىَمْٜم ــَدٍة َِم ـْ ِذي َٞمْج ــ  َوَِم

ــــْٝمِٜمؿُ   ــــقُن ايمٛم٣َّمئِحــــ٣مت فَمَٙم ــــ٦ُم فُمُٝم  سَمٌِْٝم

 

ـــؾ  ـــ٣مش وزم٣ميمقي ـــ٣ٌمب ايمرؾم ـــقد زمٟمؽم  حت

 ٞمـــقائح سمٛمٔمـــك فمتٌــــ٥م ايمٕمـــلِّ وازمٛمــــف 

 

 ٛمٔمـــ٣مه وسمٛمٔمـــل أزمـــ٣م صمٜمـــؾوؾمـــٝم٥ٌم سم 

ــٛمُْٜمؿُ   ــْذفَم٣مَن َِم ـَ صَم ــ ــك َوازْم ضْمِؾ سَمٛمَْٔم ــذَّ  وذا ايم

 

ـــــؾ  ـــــ٥م ايمث٘م ـــــرى َمٌٝمٛم ـــــٙم٥ٌم ضم  َمً

ـــ٣مزَم٥مٌ   ـــْدٍر فِمَِم ـــِر زَم ـــٛمُْٜمُؿ دم زمِْئ ـــَقى َِم  شم

 

ـــؾِ   ـــُرْوِب ودم اظَمْح ـــَداٍت دم احُل  َذُوو َٞمَج
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 دفمـــ٣م ايمٕمـــلَّ َمـــٛمٜمؿ َمــــ دفمـــ٣م همٟمصم٣مزمـــف

 

٣ٌَمٌب َُمَٗمْمََّٔمــــ٥ُم ايمَقْصــــؾِ    ويمٙمَٕمــــلِّ َأؽْمــــ

ـــزلٍ   ـــدى دار اجلحـــٝمؿ زمٚمٛم  همٟموـــحقا يم

 

ــْٕمؾِ  َمـــ  ٌَْٕمــِل وايمُٔمــْدَواِن دم َأؾْمــَٕمِؾ ايمُمُّ  ايم

 :نَم٣مَدْرُت ىَمٌَُْمُٜمؿُ  -6 

ــــ ــــ٦م اظُمُْم ــــ٣مـرأي ــــْقا فَمَٙمْٝمٛمَ  ِرىَمكْمَ زَمَٕم

 

ــــــاللِ   ــــــ٥ِم وايمّمَّ ــــــقا دِم ايمِٕمَقاَي  َوجَلُّ

 و ومـــــ٣ميمقا ٞمحــــــ أىمثـــــر إذ ٞمٖمرٞمـــــ٣م 

 

ــــَقالِ   ــــِؾ ايمْمِّ ْوِع زم٣مٕؽََم ــــرَّ ــــَداَة ايم  نَم

ـــــ  ـــــ٣مهَم ـــــقا َوَيْٖمَتِخـــــُروا فَمَٙمْٝمٛم ٌُْٕم  ١مْن َي

 

 زمحٚمــــزة وهــــق دم ايمٕمــــرف ايمٔمــــقارم 

ـــــدرٍ   ـــــقم زم ـــــ٥م ي ـــــد أودي زمٔمتٌ  همٗم

 

ـــــغْمَ آلِ   ـــــَد نَم ـــــعَم َوصَم٣مَه ـــــْد َأزْم  َووَم

ـــــدر  ـــــٝمٙمٜمؿ زمٌ ـــــ٦م طم ـــــد همٙمٙم  ووم

 

 واسمٌٔمــــــ٦م اهلزيٚمــــــ٥م زم٣ميمرصمــــــ٣مل 

ــــ٣مرا  ــــُٜمُؿ صِمَٜم ٌَُْم ــــ٣مَدْرُت ىَم ــــْد نَم  َووَم

 

 زمحٚمـــــد اهلل ؿمٙمحـــــ٥م دم ايمّمـــــالل 

 :ٞمٌم رؽمقيمفاهلل ومد  -7 

 احَلْٚمــــــُد هللِ اجَلِٚمْٝمــــــِؾ اظُمْٖمِّمــــــؾِ 

 

 
 

 اظمًــــٌغ اظمــــقرم ايمٔمْمــــ٣مُء اظمجــــزل

ـــــْ٘مراً   ـــــقيمِفِ  ؾُم ـــــِف يمَِرؽُم  فمـــــعم مَتْ٘مِْٝمٛمِ

 

ـــ  ـــؾِ ـزم٣ميمٛمَِّْم ـــ٣مِة اجُلٜمَّ ٌَُٕم ـــعم ايم ـــُف فم  ِر َِمٛمْ

ــــ٣م  ــــتْمٝمع زمٙمقنمٜم ــــ٥م ٓ أؽم ــــؿ ٞمٔمٚم  ىم

 

ـــق   ـــدًا ويم ـــقلأصمٜم ـــ٥م َمٗم ـــ٦م ؿم٣موم  فمٚمٙم

ٌََح هَمّْمــــــُٙمُف َُمَتٓمـــــــ٣مِهرا   هللَِِّ َأْصــــــ

 

ـــــَٟملِ   ـــــَٟميْم٦ُم َأْم مَلْ َأؽْم ـــــقَمَّ ؽَم ـــــُف فَم  َِمٛمْ

ـــده  ــــ سمٟميٝم ـــزاب َم ـــ٣ميـ إضم ـــد فم  وم

 

ـــؾِ   ـــ٣مِن اظُمْرؽَم ٌََٝم ـــِذي ايم ـــلِّ زمِ ـــَد ايمٛمٌَِّ  صُمٛمْ

ــــرِ   ــــؾِّ َُمَٖم٘مِّ ــــ٥م يمُِ٘م ــــِف َمقفِمَٓم ــــ٣م همٝم  ََم

 

 إِْن ىمـــــ٣مَن َذا فَمْٗمـــــٍؾ َوإِْن مل َئْمِٗمـــــؾِ  

 :ي٣مؽمٌٜم٣م َمٙمؽ وم٣مدر -8 

ــــــ٣م ــــــ٦م ؽمــــــ٣مفم٥م ي ــــــ٣م إذا ومرزم  هل

 

 إَْرُض ِزيْمَزاهَلــــــــــ٣م َوُزيْمِزيَمــــــــــ٦ِم  

 
فَمـــــ٥مٍ  ـــــغُم اجلٌـــــ٣مُل فمـــــعم ُهْ ًِ  سَم

 

ـــــ  ًَّ ـــــرِّ ايم ـــــ٣مىَمَٚم ـــــَرى ضَم٣مهَل  َح٣مِب سَم

 
ــــــ٥مٍ  ـْ َٞمْٖمح ــــــ ــــــُر إَْرُض َِم  َوسَمٛمَْٖمْمِ

 

ــــــــ٣م  ــــــــرج أشمٗم٣مهل ــــــــؽ خت  هٛم٣ميم

 
ــــــؾٍ  ـْ ؽمــــــ٣مئٍؾ وم٣مئِ ــــــ ــــــدَّ َِم  َوٓزُم

 

 هلـــــ٣م َمـــــ ايمٛمـــــ٣مس يقَمئـــــذ َمـــــ٣م 
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ــــــــ٣م ــــــــ٣م رهب ــــــــدث أطم٣ٌمره  حت

 

ـــــ٣م  ـــــك هل ـــــؽَّ َأْوضَم ـــــَؽ ٓ ؾَم  َوَرزمُّ

 
ـــــــٍػ  ـــــــؾ  إلم ََمْقومِ ـــــــُدُر ىُم  َوَيِْم

 

ـــــــ٣م  ـــــــقَل وَأؿْمَٖم٣مهَل ـــــــٝمُؿ ايمُ٘مٜم  ُيٗم

 
ـــ ـــ٦م حمّم ـــ٣م فمٚمٙم ـــٛمٖمس َم ـــرى ايم  راـسم

 

ــــــــ٣م  ــــــــ٣من َِمْثَٗم٣مهَل ًة ىم ــــــــق َذرَّ  ويم

 
 ي٣مؽمــــــــٌٜم٣م َمٙمــــــــؽ ومــــــــ٣مدر

 

 هم١مَِّمـــــــ٣م فَمَٙمٝمٜمـــــــ٣م وإَّمـــــــ٣م هلـــــــ٣م 

 
 سمـــرى ايمٛمـــ٣مس ؽمـــ٘مرى زمـــال َخـــرة

 

ــــ٣م  ــــكم َم ــــرى ايمٔم ـــــ سم ــــ٣م ويم٘م  ه٣مهل

 :داأفمٝمٛملَّ صمق -9 

 همــــٝم٘مام أفمٝمٛمــــلَّ صمــــقدا زمــــ٣مرك اهلل

 

ـــاَم َِمـــْثال   فَمـــعم َهـــ٣ميمَِ٘مكْمِ َٓ ُيـــَرى هَلُ

ــــ رئٝمًـــٜم٣م   فمـــعم ؽمـــّٝمد ايمٌْمحـــ٣مء وازم

 

 وؽمــــٝمدة ايمٛمًــــقان أول َمـــــ صــــعمَّ  

 اهلل طمٝمٚمٜمـــــ٣م َمٜمذزمـــــ٥ٌم ومـــــد ؿمّٝمـــــ٤م 

 

ــــال  ــــ٣م ايمَٖمّْم ــــ٣مَق هَلَ ــــ٥ٌم واهلل ؽَم ٣ٌَمَرىَم  َُم

 را دم اهلل ديـــــ حمٚمــــدٍ ـيمٗمــــد ٞمِمــــ 

 

ــ٣م   ــد رفمٝم ــديـ وم ــك دم ايم ـــ زمٕم ــعم َم  ٓأفم

 : ومد ومالك ايمرؽمقليٗمقيمقن رم -: 

ـــــــَؾ ايمٛمِّٖمـــــــ٣مِق  ـــــــَد اهلل َأْه  َأَٓ زم٣مفَم

 

ــــــؾِ   ٣ٌَمؿمِ ــــــِػ َوايم ــــــَؾ إََراصِمْٝم  َوَأْه

ــــقل  ــــالك ايمرؽم ــــد وم ــــقن رم وم  يٗمقيم

 

ــــــ٣ميمػ   ــــــالك دم احل ــــــ٣مذلاهمخ  خل

ـــــــــــلَّ   ـــــــــــ٣م َذاَك إِّٓ ٕنَّ ايمٛمٌَِّ  َوََم

 

ـــــؾ  ـــــ٣من زم٣ميمٖم٣مفم ـــــ٣م ىم ـــــ٣مك وَم  صمٖم

 همنــــت وؽمــــٝمٖمل فمــــعم فمــــ٣مسمٗمل 

 

 إلم ايمــــــراضمؿ احلــــــ٣مىمؿ ايمٖم٣مصــــــؾ 

ـــــــــ  ـــــــــفُ همٙم ٌُ ـــــــــ٣م وَمْٙم  اّم رآين َهٖم

 

 وومـــــــ٣مَل َمٗمـــــــ٣مل إخ ايمًـــــــ٣مئؾ 

َـّ رم همٟمٞمٌٟمسمـــــــــف   أممــــــــــ أزمـــــــــ

 

ـــــِد ايمـــــدانِمؾِ   ًَ  زم١ِمِْرصمـــــ٣مِف ذي احَل

ـــــ دوَّنــــؿ  ــــ٦م َم ــــ٣مل أطمــــل أٞم  همٗم

 

 ىَمَٜمـــــــ٣مرون َمقؽمـــــــك ومل َيْٟمسَمـــــــؾِ  

 :ؾمٖم٣مفم٥م -; 

 أزمـــــ٣م ؿم٣ميمـــــ٤م فمِمـــــٚم٥م اظمًـــــتجغم

 

 ونمٝمــــ٧م اظمحــــقل وٞمــــقر ايمٓمٙمــــؿ 

ــــُدَك أهــــؾ احِلٖمــــ٣مظِ   ــــدَّ هَمْٗم ــــْد َه  يَمَٗم

 

ـــــــعم  ـــــــٛمّٔمؿ همِم ـــــــؽ ورمُّ ايم  فمٙمٝم
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ــــــــؽ روــــــــقاٞمف  ويمٗمــــــــ٣مَك رزمُّ

 

ـــؿْ   ـــغْمَ فَم ـــْمَٖمك طَم ـــ٦َم يمٙمُٚمِْم ـــْد ىُمٛمْ  هَمَٗم

 :ىَمَٟمنَّ صَمٌِْٝمٛمَُف ؾَمْٚمٌس  -> 

ـــ٥مٍ   يـــ٣م فَمْٚمـــُرو وَمـــْد ٓوَمْٝمـــ٦َم همـــ٣مِرَس مِهَّ

 

ـــــَدامِ   ـــــ٣مِوَد اإِلوْم ـــــ٣مِء َُمَٔم َٗم ـــــَد ايمٙمِّ  فِمٛمْ

 
ـْ ؽَمـــٛم٣َمٍء زمـــ٣مِهرٍ  ـْ آِل ه٣مؾِمـــَؿ َِمـــ  َِمـــ

 

زمكَِم َمُ   ـــــــذَّ ـــــــَرامِ َوَُمَٜم صمكم ىمِ ـــــــقَّ  َت

 
ــــ ــــف وٞمِم ـــــ اإليم ــــدفمق إلم دي  رهـي

 

ـــــالم  ـــــع اإلؽم ـــــدى وذائ  وإلم اهل

 
ـــــٍد فمّمـــــ٤م ـــــّده زمٚمٜمٛمّ ـــــؼ ضم  رومٝم

 

ــــؼ يٖمــــري ايمٖمٗمــــ٣مر ضمًــــ٣مم   ذي روٞم

 
ــــــفُ  ــــــَٟمنَّ صَمٌِْٝمٛمَ ــــــ٣م ىَم ــــــٌد همِٝمٛمْ  َوحُمَٚمَّ

 

ـــاَممِ   ـــاَلِل نَم ـْ طِم ـــ ـــ٦ْم َِم ٙمَّ ـــْٚمٌس جَتَ  ؾَم

 
ــــــــفاو ــــــــف وٞمٌٝم ــــــــ٣مس ديٛم  هلل ٞم

 

ـــــدٍ   ـــــؾِّ َُمَقضمِّ ـــــكْمُ ىُم ـــــدامِ  َوََمِٔم  َِمْٗم

 
ٜمــــ٣م اِهُؿ ىُمٙمُّ ــــَرْيٌش َوايمــــػَمَ  ؾَمــــِٜمَدْت وُم

 

ـــ٣مَِمل  ـــقُم َمٗم ـْ َيُٗم ـــ ـــ٣م ََم ـــْٝمَس همٝمٜم  َأْن يَم

 :ٞمحـ اخلٝم٣مر َمـ ايمػمي٥م ىمٙمٜم٣م -= 

ٌِّٝمــــــــفِ ـاهللُ َأىْمَرََمٛمـــــــ٣م زمِٛمَِْمـــــــ  ِر َٞم

 

ـــــاَلمِ   ـــــ٣مئَِؿ اإِلؽْم ـــــ٣مم َدفَم ـــــ٣م أوم  َوزمٛم

ــــــف  ــــــف َوىمَِت٣مزَم ــــــزَّ ٞمٌٝمَّ ــــــ٣م َأفَم  َوزمٛمَ

 

َٞمــــــ٣م زم٣ميمٛمَِّْمــــــ   وْمــــــَدامِ ِر واإلـوَأفَمزَّ

ْيــــــُؾ دم َأزْمٝم٣مسمِٛمــــــ٣م   َوَيُزوُرٞمــــــ٣م صِمػْمِ

 

ـــــرائض اإلؽمـــــالم وإضم٘مـــــ٣مم   زمٖم

ــــــف  ــــــتحؾ ضمٙم ــــــقن أول َمً  همٛم٘م

 

ــــــــَرامِ   ــــــــؾَّ ضَم ٍم هللَِِّ ىُم ــــــــرِّ  َوحُمَ

 ٞمحـــــ اخلٝمــــ٣مر َمـــــ ايمػميــــ٥م ىمٙمٜمــــ٣م 

 

ـــــ٣ممِ   ـــــؾِّ ِزََم ـــــ٣مُم ىُم ـــــ٣م َوٞمَِٓم  َوٞمَِٓم٣مَُمٜم

ـــــ٥مٍ    اخل٣مئُِّمـــــقَن نِمـــــاَمَر ىُمـــــؾَّ ىَمِرَْيَ

 

ــــــ  ــــــ٣مَِمٛمُقَن ضَم ــــــ٣ممِ وايمّمَّ  َقاِدَث إَيَّ

ةٍ   ــــزَّ ــــقِر زمِٔم ــــَقى إَُُم ــــقَن ومِ َُم  واظُمػْمِ

 

 اإلزمــــــرام وايمٛم٣مومِمــــــقن َمرائــــــر 

 دم ىمــــؾ َمٔمــــؼمك سمْمــــغم ؽمــــٝمقهمٛم٣م 

 

 همٝمــــف اجلامصمــــؿ فمـــــ همــــراخ اهلــــ٣مم 

ــــف  ــــ٣م َمٛمٔم ـــــ أردٞم ــــع َم ــــ٣م يمٛمٚمٛم  إٞم

 

ــــــ٣مم  ــــــ٣مظمٔمروف يمٙمٚمٔمت ــــــقد زم  وٞمج

ــــُٝمقهُمٛم٣م  ــــْٝمِس ؽُم ــــ٥َم اخَلِٚم ــــُردُّ فَم٣مِدَي  َوسَم

 

ـــــٝمد ايم  ـــــٝمؿ رأس إص ـــــ٣مموٞمٗم  ٗمٚمٗم

 :همقاهلل ٓ أٞم٣ًمك أمحد -54 
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ــــل ــــٍؾ همرافمٛم ــــ٣مفمل زمٙمٝم  أٓ ؿمــــرق ايمٛم

 

ـــــ٣م  ـــــَتَٜمؾَّ َُمٛم٣َمِدي ـــــ٣م اؽْم ـــــل ظَمَّ وَمٛمِ  وَأرَّ

ـــك  ـــِذي َأسم ـــ٦ُم ايمَّ ـــ٣م َرَأْي ـــُف ظَمَّ ـــ٦ُم يَم  هَمُٗمْٙم

 

 أنمـــغم رؽمـــقل اهلل أصـــٌح٦م ٞم٣مفمٝمـــ٣م 

ـــ٦م  ـــ٣م َمُم ـــد َم ـــ٣مك أمح ـــقاهلل ٓ أٞمً  هم

 

ـــٝمْ   ـــ٣م ُس يِبَ ايمَٔم ـــ٣مَوْزُت َواِدي  دم َأْرٍض َوصَم

ــ٥م  ـــ إرض سمٙمٔم ــٌط َم ــك أه ــ٦م َمت  وىمٛم

 

 أصمــــد أشمــــرًا َمٛمــــف صمديــــدًا وفم٣مهمٝمــــ٣م 

ـــقاد   ـــؾ فمٛمـــف ىمـــٟمٞمامُمـــٓمّ سمصم  ك اخلٝم

 

َـّ وــــ٣مري٣م  ــــٝمٜم ــــ٣ًم فمٙم ــــف يمٝمث ــــريـ زم  ي

ــ٥م  ــريـ َمٜم٣مزم ــك ايمٔم ــد أمح ــد وم ـــ إؽم  َم

 

 سَمٖمـــ٣مَدى ؽِمـــ٣ٌمُع إَْرِض َِمٛمْـــُف سمٖم٣مديـــ٣م 

رٌ    ؾَمـــِدْيٌد صَمـــِرْيُء ايمـــٛمَّْٖمِس ََّنـْــٌد َُمَِمـــدَّ

 

ـــ  ـــْقُت ََمْٔم ـــَق اظَم ـــ٣مُه ـــِف َوفَم٣مِدي  ُدو  فَمَٙمْٝم

ــــغَمةٌ   ــــٌؾ َُمِٕم ــــقَل اهللَِّ طَمْٝم ــــَؽ َرؽُم  َأسَمْت

 

ـــــ٣مراً   ـــــغْمُ نُمٌ
ـــــ٣م سُمثِ ـــــ٣ٌمزَم٥ِم ىم٣مزمٝم  ىم٣ميمّمَّ

ــــدم  ــــػ َمٗم ــــقل اهلل ص ــــؽ رؽم  إيمٝم

 

 إذا ىمــــ٣من ضب اهلــــ٣مم ٞمٖمٗمــــ٣ًم سمٖم٣مٞمٝمــــ٣م 

 سػِ اهلل روبىل هنو ؽغبْ ثٓ صبثذ امع ِِ ,2 
 نٌسح ؤّبَ ؽغبْؽبٌخ اٌشوش يف ِىخ ادلىشِخ ًادلذّنخ ادل ,ؤًالً

زمٝمٛمام ىم٣من ضم٣ًمن ومد وم٢م ردضم٣ًم ومد ي٣ًموي ٞمِمػ فمٚمره دم ضمٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة 

ىم٣مٞم٦م ومريش حت٘مؿ ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وسمػمز زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ىمٗمٌٝمٙم٥م ممٝمزة زمٖمّمؾ رؽم٣مئؾ 

ـ ىم٣مٞم٦م حتت٘مره َم وزمٖمّمؾ َم٣م ؽمداٞم٥م ايمٌٝم٦م( -ايمرهم٣مدة -)ايمًٗم٣مي٥م ايمممف ايمتل ىم٣مٞم٦م سمتقٓه٣م

ويمذيمؽ فمٛمدَم٣م ٞمزل ايمٗمحط زم٣ميمٔمرب ىم٣من ؽم٣مدة ومريش أومدر ايمٔمرب  ،ايمتج٣مرة واإلومراض زم٣ميمرزم٣م

فمعم َمقاصمٜمتف وآسمِم٣مل زمٕمغمهؿ هم٣مسمِمؾ ه٣مؾمؿ زم٣ميمٕم٣ًمؽمٛم٥م واسمِمؾ ٞمقهمؾ زم٣ميمٖمرس واسمِمؾ فمٌد 

وم٣مل  ؾمٚمس زم٣ميمٛمج٣مر هم٣مسمًٔم٦م جت٣مرهت٣م دم ايمِمٝمػ ؾمامًٓ وصمٛمقزم٣مً دم ايمُمت٣مء وٞمٔمٚمقا زمخغم ىمثغم

ومريش إيالهمٜمؿ رضمٙم٥م ايمُمت٣مء وايمِمٝمػ همٙمٝمٔمٌدوا رب هذا ايمٌٝم٦م ايمذي أؿمٔمٚمٜمؿ إليالف ) :سمٔم٣ملم

َمـ صمقع وآَمٛمٜمؿ َمـ طمقف( وسمٛم٣مزع أزمٛم٣مء ومريش وؽم٣مئؾ ايمممف هم٘م٣مٞم٦م ؽمٗم٣مي٥م احل٣مج يمٌٛمل 

 .ه٣مؾمؿ وراي٥م احلرب يمٌٛمل أَمٝم٥م وايمرهم٣مدة يمٌٛمل ٞمقهمؾ

ن همٕمزوا م( فمٛمدَم٣م نمزا إضم٣ٌمش ايمٝمٚمـ دهم٣مفم٣ًم فمـ ٞمِم٣مرى ٞمجرا4;9شمؿ ىم٣من فم٣مم ايمٖمٝمؾ )

ع أهؾ َم٘م٥م َمقاصمٜمتف همٟمرؽمؾ اهلل فمٙمٝمٜمؿ ؿمغمًا زمجٝمش َمـ ايمرصم٣مل وايمٖمٝمٙم٥م. مل يًتْمايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م 

وىم٣مٞم٦م َمدن َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م  ،أزم٣مزمٝمؾ سمرَمٝمٜمؿ زمحج٣مرة َمـ ؽمجٝمؾ همجٔمٙمٜمؿ ىمٔمِمػ َمٟمىمقل
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واظمديٛم٥م اظمٛمقرة وايمْم٣مئػ ضم٘مقَم٣مت َمًتٗمٙم٥م دم احل٘مؿ وىم٣مٞم٦م إوس واخلزرج أزمرز ايمٗم٣ٌمئؾ دم 

إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ويممق ٞمقر اهلداي٥م ايمرزم٣مٞمٝم٥م فمعم زمْم٣مضمٜم٣م  اظمٛمقرة وَي٣مصمر ايمٛمٌل  اظمديٛم٥م

وحتتدم اظمٔمرىم٥م زمكم اإلؽمالم وايمقشمٛمٝم٥م زمٔمد أن اؽمتُم٣مؿم٦م ومريش نمٝمٓم٣ًم وزمٔمد أن ٞم٣مص٦ٌم ايمرؽمقل 

وصح٣مزمتف واٞمػمى ؾمٔمراء اظمديٛم٥م اظمٛمقرة  ضمٝم٧م ه٤م ؾمٔمراء َم٘م٥م يٛم٣ميمقن َمـ ايمرؽمقل  ،ايمٔمداء

زمٝمٛمام ايمتزم احلٝم٣مد ايمُمٔمراء نمغم اظمٛمتٚمكم ٕضمد ايمٗمٌٝمٙمتكم فمعم ايمرنمؿ  ،وىم٣مٞمقا َمـ اخلزرجظمٛم٣مومّمتٜمؿ 

َمـ أن أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م وىمٔم٤م زمـ إذف اٞمح٣مزا يمٗمريش ورشمٝم٣م ومتعم اظمممىمكم يمٌدر 

وضمرو٣م فمعم إطمذ زم٣ميمثٟمر ورضمؾ ىمٔم٤م زمـ إذف إلم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م يمتحريض ومريش فمعم 

اظمًٙمٚمكم دم اظمديٛم٥م ويُم٤ٌم زمٛم٣ًمئٜمؿ وأَمٜم٣مت اظم٠مَمٛمكم مم٣م أدى إلم ومتٙمف شمؿ فم٣مد َيجق  ،اظمًٙمٚمكم

 .دم دي٣مر ومقَمف

يٚمدضمقٞمف ويٛم٣موٙمقن  ودطمٙم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ اإلؽمالم واٞمح٣مز ؾمٔمراؤهؿ إلم ؾمٔمراء ايمرؽمقل 

وأؽمٙمؿ دم ايمٔم٣مم ٞمٖمًف ضار زمـ اخلْم٣مب وأزمعم  <طمِمقَمف ىمٔم٣ٌمس زمـ َمرداس وزمجغم زمـ زهغم

ايمدهم٣مع فمـ ايمرؽمقل دم ضمٛمكم ووومػ ضار َمقاومػ ص٣مدوم٥م دم صمٜم٣مده أزمق ؽمٖمٝم٣من زمالًء ضمًٛم٣ًم دم 

ٝمف ٛمزمـ ص٣ٌمزم٥م وازمـ طمْمؾ ايمذي ىم٣مٞم٦م سمٕميمقيمٝمد دم همتح ايمٔمراق وومتؾ ايمرؽمقَٓمع طم٣ميمد زمـ ا

 وه٤م إلم وهٌغمة زمـ أيب ىزم١ميذاء اظمًٙمٚمكم وهمر ازمـ ايمززمٔمر صم٣مريت٣مه هبج٣مء ايمرؽمقل وَم٣ٌميمٕمتٜمؿ

 ومقل ضم٣ًمن: ىٞمجران وؽمٚمع ازمـ ايمززمٔمر

ـــؽ زمٕمّمـــفٓ سم ـــؾ أضمٙم ــــ رصم ـــد َم  ٔم

 

ـــــٝمؿ   ٞمجـــــران دم فمـــــٝمش أطمـــــذ يمئ

همٔم٣مد إلم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وأؽمٙمؿ وافمتذر يمٙمرؽمقل وَمدضمف وَم٣مت ازمـ هٌغمة َمممىم٣مً دم ٞمجران  

وو٣مع أنمٙم٤م ؾمٔمر اظمممىمكم وايمٝمٜمقد وأمهؾ أىمثر َم٠مرطمل إدب ذىمرهؿ وؽم٘مٛم٦م ريح ايمُمٔمر 

ؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م وٞممم ديـ زمٔمد همتح َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م واٞمٌمف زمٔمض ايمُمٔمراء حلٖمظ ايمٗمرآن ايم٘مري

ومل يٛمُمد إٓ يمٙمٖمِم٣مضم٥م  ،اهلل وآٞمدَم٣مج دم ايمقفمل اإلؽمالَمل ووومػ ٞمٚمق ايمُمٔمر وآجت٣مه إيمٝمف

وومؾ َمديح ايمت٘م٤ًم ٓزدراء  ،وسمٟمريخ إضمداث وذىمر ايمٖمتقح ورشم٣مء اخلٙمٖم٣مء وهمتٛم٥م فمثامن

 .اظمجتٚمع يمف وافمتٛمل زمحامي٥م إفمراض

ن زمـ شم٣مزم٦م َمـ اظمداهمٔمكم فمـ ايمديـ اجلديد وفمـ دم ىمؾ هذه اظمٔم٣مرك ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م ىم٣من ضم٣ًم

 :هم١مذا أرؽمؾ يم٣ًمٞمف مل جيدوا دهمٔم٣مً  ،وىم٣من َمـ ايم٣ًمزمٗمكم يمذيمؽ ايمرؽمقل 
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ـــدهؿ ـــ٣ٌمومقن زمٔم ـــ٣مس ؽم ـــ٣من دم ايمٛم  إن ىم

 

ـــع  ـــٌٗمٜمؿ سمٌ ـــك ؽم ـــٌؼ ٕدٞم ـــؾ ؽم  هم٘م

 ٓ يرهمـــع ايمٛمـــ٣مس َمـــ٣م أوهـــ٦م أىمٖمٜمـــؿ 

 

 دهمٔمـــقا يقهـــقن َمـــ٣م فمٛمـــد ايمـــدهم٣مع وٓ 

 أىمــــرم زمٗمــــقم رؽمــــقل اهلل ؾمــــٝمٔمتٜمؿ 

 

 وايمُمــــــٝمعُ  إهــــــقاءُ  ذا سمٖمرومــــــ٦ِم إ 

وحتدث أهؾ اإلهمؽ وايم٘مذب دم ؾمٟمن ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م وطم٣مض اخل٣مئّمقن واهتٚم٦م ؽمٝمدة  

ايمممف ايمتل مل سم٘مـ يمتٗمدم فمعم أهمٔم٣مل دون ذيمؽ وهل زوصم٥م رؽمقل اهلل وازمٛم٥م ايمِمديؼ ريض اهلل 

ٛم٥م زمٛم٦م زمـ أشم٣مشم٥م ومح همٗمد اؾمؼمك زفمٝمؿ اظمٛم٣مهمٗمكم دم سمِمٔمٝمد محٙم٥م ىمذب دم ضمٗمٜم٣م َمع َمِمْمح ،فمٛمف

زمـ ا يبِّ صمحش وطم٣مض دم ضمدي٧م اإلهمؽ َمٔمٜمؿ ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وايمذي سمقلم ىمػمه فمٌداهلل زمـ أُ 

ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م زم٣مجلٙمد َمع أويمئؽ اخل٣مئّمكم وومد حتدث فمـ ذيمؽ ىمٔم٤م زمـ  ؽمٙمقل وومد ضمّد 

 َم٣ميمؽ ووم٣مل ازمـ رواضم٥م:

 يمٗمـــــد ذاق ضمًـــــ٣من ايمـــــذي ىمـــــ٣من

 

ــْمح  ــغمًا وَمً ــ٣ميمقا هج ــ٥م إذ وم ــف ومحٛم  أهٙم

  احلــــد طمزيــــ٥موازمـــــ ؽمــــٙمقل ذاق دم 

 

 ىمــام طمــ٣مض دم إهمــؽ َمـــ ايمٗمــقل يٖمِمــح 

ـــٝمٜمؿ  ـــ٤م زوج ٞمٌ ـــرصمؿ ايمٕمٝم ـــ٣مؿمقا زم  سمٔم

 

ــٟمزمرضمقا   وؽمــخْم٥م ذي ايمٔمــرش ايم٘مــريؿ هم

 وومد افمتذر ضم٣ًمن يمٙمًٝمدة فم٣مئُم٥م زمٟمزمٝم٣مت َمٛمٜم٣م: 

ــتؿ ــذي زفمٚم ــ٦م ايم ــد ومٙم ــ٦م وم ــ١من ىمٛم  هم

 

ــــقؿمل إرمَّ   ــــ٦م ؽم ــــال رهمٔم ــــ٣مَمقم هم  أٞم

وروي فمـ ايمًٝمدة  وومد أٞم٘مر زمٔمض ايمٛم٣مس طمقض ضم٣ًمن دم ضمدي٧م اإلهمؽ وصمٙمده همٝمف 

أسمف َمـ ذيمؽ دم ؿمقاهمٜم٣م ضمقل ايمٌٝم٦م احلرام ضمكم ؽمٌتف أم ضم٘مٝمؿ زمٛم٦م طم٣ميمد وأم فم٣مئُم٥م أَّن٣م زمرَّ 

٣من؟ إين ٕرصمق أن يدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م سمًٌّ  ٥مايمٖمرئم ـَ زمْ ضم٘مٝمؿ زمٛم٦م فمٌداهلل همٗم٣ميم٦م ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م: أَ 

 :زمٙم٣ًمٞمف أيمٝمس هق ايمٗم٣مئؾ همٗمد داهمع فمـ ايمٛمٌل 

 ٌــــ٦م فمٛمــــفصمهجــــقت حمٚمــــدًا همٟم

 

ــــــــــزاء  ــــــــــد اهلل دم ذاك اجل  وفمٛم

مل يٗمؾ ؾمٝمئ٣ًم  :همٗم٣ميم٦م ؟أيمٝمس ممـ يمٔمـ اهلل دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة زمام وم٣مل همٝمؽ :وم٣ميم٦م هل٣م :وومٝمؾ 

 ويم٘مٛمف ايمذي يٗمقل:

ـــــ٥م ـــــزن يمريٌ  ضمِمـــــ٣من رزان َمـــــ٣م سم

 

 وسمِمـــٌح نمرشمـــك َمــــ حلـــقم ايمٕمقاهمـــؾ 
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ِم٥م اإلهمؽ زمـ ؽمٙمقل ووما يبِّ وايمٓم٣مهر أٞمف مل يت٘مٙمؿ زم٣مإلهمؽ ويم٘مٛمف ٞمٗمؾ هذا احلدي٧م فمـ ازمـ أُ 

)إن ايمذيـ صم٣مؤوا  فم٣مئُم٥مهتذي٤م يمٙمٚمجتٚمع وسمٟمدي٤م يمٙمٛمٖمقس وومد أٞمزل اهلل سمٔم٣ملم سمػمئ٥م يمٙمًٝمدة 

زم٣مإلهمؽ فمِم٥ٌم َمٛم٘مؿ ٓ حتًٌقه ذًا يم٘مؿ زمؾ هق طمغم يم٘مؿ( وىم٣من ضم٣ًمن ومد أىمثر فمعم صٖمقان 

 هميزمف صٖمقان زم٣ميمًٝمػ فمعم رأؽمف ووم٣مل: ئمرض زمف ن٣مىمفم٣مئُم٥م و زمـ اظمٔمْمؾ دم ؾمٟمن ايمًٝمدة

ـــ٣مب ـــؼ ذزم ـــ١مٞمٛمل سمٙم ـــل هم ـــٝمػ فمٛم  ايمً

 

 نمـــالم إذا هقصمٝمـــ٦م يمًـــ٦م زمُمـــ٣مفمر 

 ضم٣ًمن أسمُمقهم٦م فمعم ومقَمل أن هداهؿ اهلل يمإلؽمالم؟ ي٣م وظم٣م فمٙمؿ رؽمقل اهلل زمذيمؽ وم٣مل: ي٣م 

)ؽمغميـ :  هل يمؽ ي٣م رؽمقل اهلل همٟمفمْم٣مه ايمرؽمقل ضم٣ًمن! أضمًـ همٝمام أص٣مزمؽ وم٣مل ضم٣ًمن:

 قل اهلل هماموومد ضمزن يمقهم٣مة رؽمايمٗمٌْمٝم٥م( وأفمْم٣مه أرو٣ًم ىم٣مٞم٦م ٕيب ؿمٙمح٥م وآيم٦م إلم رؽمقل اهلل 

وومد ىم٣من هج٣م ايمٛمج٣مر وومقَمف  ،٦م زم٣مزمـ فمٖم٣من ريض اهلل فمٛمفهمتئ يٌ٘مٝمف وأومٙمٗمتف ايمٖمتٛم٥م ايمتل ضمٙمَّ 

ايمٛمج٣مر وأفمْم٣مه ضم٣ًمن  فهمٟمهمزفمٜمؿ همٟمومٌٙمقا إيمٝمف زمُم٣مفمرهؿ َمقشمٗم٣ًم وافمتذر زمٛمق اظمدان َمٛمف همٟمؿمٙمٗم

 صٖمكم ووم٣مل زمٔمدَم٣م ىمػ زمٌمه:وىم٣من زمٖمراؽمتف ومد أطمػم زمقومٔم٥م  ،زمٗمٝم٥م صم٣مئزة ىم٣مٞم٦م يمف َمـ َمٔم٣موي٥م

ــــل ٞمقرمهــــ٣م ـــــ فمٝمٛم ــــذ اهلل َم  إن يٟمطم

 

 همٖمــــل يمًــــ٣مين وومٙمٌــــل َمــــٛمٜمام ٞمــــقر 

 
 ومٙمـــ٤م ذىمـــل وفمٗمـــؾ نمـــغم ذي رذل

 

ـــٟمشمقر  ـــٝمػ َم ـــ٣مرم ىم٣ميمً ـــل ص  ودم همٚم

وىم٣من أزمقه وصمده وأزمق صمده  ،ر َمئ٥م وفممميـ فم٣مَم٣مً ٚمِّ م( زمٔمد أن فمُ 8;:) واطمتٙمػ دم وهم٣مسمف زمكم 

 ومد فم٣مش َمئ٥م وفممميـ فم٣مَم٣ًم َمثٙمف.

 ؽْبرو ًشخظْزو ًِزىت شوشه ًؤغشاػو اٌشوشّخ/ ,صبْٔبً

اخلزرصمل همـل  ،ويمد ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م زمـ اظمٛمذر زمـ ضمزام ايمٛمج٣مري /ؤ و ٔشإرو ًؽْبرو

( وومد م8;: -هـ  98) وسمقهمـل همـل زَمــ َمٔمــ٣موي٥م فم٣مم ،(ـق ـ ه 4;) اظمديٛم٥م اظمٛمقرة فم٣مم

هق ؾم٣مفمر خميم وهمد فمعم و ،فم٣مش َمئ٥م وفممميـ ؽمٛم٥م ٞمِمٖمٜم٣م دم اجل٣مهٙمٝم٥م وٞمِمٖمٜم٣م دم اإلؽمالم

شمؿ وومػ ؾمٔمره زمٔمد ومدوم ايمرؽمقل إلم  ،ووهمد فمعم اظمٛم٣مذرة همــل احلغمة ،ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م دم ايمُم٣مم

 .اظمديٛم٥م فمعم اظمٛم٣مهمح٥م فمـ ايمديـ اإلؽمالَمل اجلديد

فمعم ايمرنمؿ َمـ ايمدفم٣مي٣مت ايمتل  ٓ يُمؼ يمف نم٣ٌمر ىم٣من ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م هم٣مرؽم٣مً  /ة و شخظْزو

زمٛمك ؾمخِمٝمتف ايمُمٔمري٥م َمــ ايمٗمٝمؿ ايم٣ًمَمٝم٥م ايمتـل اؽمتٗم٣مه٣م أي٣مم  ،٣مً أضم٣مؿم٦م زمف َمـ أٞمف مل ي٘مـ ؾمج٣مفم
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زمنفم٥م آٞمٖمٔم٣مل وآفمتزاز ايمُمديد زمٛمٖمًف  ويم٘مٛمـف زمٗمـل َمتٚمٝمـزاً  ،وزمٔمــد إؽمالَمف ،صم٣مهٙمٝمتف

اهتٚمف زمٔمض ايمٛمٗم٣مد زم٣مجلٌـ يمٔمدم َمُم٣مرىمتف َمع ايمرؽمقل دم نمزواسمف  ،واظم٣ٌميمٕم٥م دم ايمتٔمِم٤م يمٗمقَمف

وومد وصٖمف ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم  ،إيمـك ىمػم ؽمٛمّف َمٛمٔم٣مه َمـ ذيمؽزمٔمٙم٥م إو٣مهم٥م  َمع أٞمف ىم٣من َمِم٣مزم٣مً 

ضم٣ًمن يمٗمت٣مل  دافمٝم٣مً  (.)ومـد آن يم٘مؿ أن سمرؽمٙمقا إلم هذا إؽمد ايمّم٣مري زمذٞمٌف :زم٣مٕؽمد وم٣مئالً 

 .اظمممىمكم

أَم٣م َمذهٌف ايمُمٔمري همٙمؿ خيتٙمػ ىمثغمًا دم ايمٔمٜمد اإلؽمالَمل فمٛمف دم و ِزىجو اٌشوشُ/  ط

ومل  ،دم اإلؽمالم ومد ؽمٙمٚم٦م َمـ احلقؾمٝم٥م وطم٣ميمْمٜم٣م يمكم احلّم٣مرةايمٔمٜمد اجل٣مهقم ؽمقى أن أؽم٣ميمٝمٌف 

ختؾ دم زمٔمض إنمراض َمـ صمزايم٥م إيمٖم٣مظ وهمخ٣مَم٥م اظمٔمٛمك ووخ٣مَم٥م ايمٔم٣ٌمرة ىمام دم ايمٖمخر 

وومد نمٙم٦ٌم  ،ورؽم٣ميم٥م اإلؽمالم وَمٔم٣مرو٥م اظمممىمكم وهجقهؿ واحلامؽم٥م وايمدهم٣مع فمـ ايمٛمٌل 

وآؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣ميمٗمرآن وسمُمٌٝمٜم٣مسمف وىمٛم٣مي٣مسمف ايمٙمْمٝمٖم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمِمٝمٕم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ىمتقيمٝمد اظمٔم٣مين ايمديٛمٝم٥م 

ونمٙم٤م فمعم أيمٖم٣مـمف وأؽم٣ميمٝمٌف وَمٔم٣مٞمٝمف ؽمٜمقيم٥م  ،وأَمث٣ميمف ايم٣ٌمرفم٥م واومت٣ٌمس فم٣ٌمراسمف َمـ ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م

اظمٟمطمذ وواومٔمٝم٥م ايمِمقرة وومرب اخلٝم٣مل وايمروم٥م وايمٙمكم وايمدَم٣مشم٥م وايمٙمْمػ وي٘مثر ذيمؽ دم ؾمٔمر 

ومد ٓن ورق دم وصػ سمٟمشمره اإلؽمالم وزمٝم٣من شمقاب و ،سمقضمٝمد اهلل وسمٛمزَيف وٞمٌذ فم٣ٌمدة إوشم٣من

 .ودم َمدح ايمرؽمقل  ،اظمًٙمٚمكم وفمٗم٣مب اظمممىمكم

وومد ٞم٤ًم زمٔمض ايمٛمٗم٣مد صٖم٥م ايمًٜمقيم٥م ونمٙم٥ٌم ايمٙمكم فمعم إؽمالَمٝم٣مسمف إلم ؾمٝمخقطمتف دم اظمٔم٣مين 

همح٣ًمن حتقل يمديف ايمُمٔمر  ،اجلديدة وخم٣ميمْم٥م أيمٖم٣مظ اإلؽمالم وهل صٖم٥م َمذَمقَم٥م فمٛمد ايمُمٔمراء

يمٙمٗمدرة فمعم ايمِمٝم٣منم٥م وايمتٖمرد هب٣م إلم وؽمٝمٙم٥م فمٚمٙمٝم٥م يمٙمدهم٣مع فمـ اإلؽمالم وٞممم  َمـ هدف همٛمل

دفمقسمف واظمٛم٣مهمح٥م فمـ ايمرؽمقل زم٣مإلو٣مهم٥م إلم أن اإلؽمالم دفم٣م إلم حتْمٝمؿ فمقاَمؾ ايممم ىم٣ميمتُمٌٝم٤م 

زم٣ميمٛم٣ًمء وذب اخلٚمرة وايمٔمِمٌٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م واهلج٣مء ايمٖم٣مضمش وضم٤م آٞمتٗم٣مم وايمثٟمر وهل 

 .َمُم٣مفمره وجتٔمؾ ٞمٖمًف جتٝمش زم٣ميمُمٔمرزمقافم٧م هتٝم٨م ايمُم٣مفمر وسمٙمٜم٤م 

ئؾ ضم٣ًمن فمـ يمكم وايمُمٔمر ٞم٘مد ىمام يٗمقل إصٚمٔمل يٗمقى دم ايممم ويّمٔمػ دم ايم٘مذب وؽُم 

إن اإلؽمالم يجز ايم٘مذب وايمُمٔمر يزيٛمف ايم٘مذب صم٣مء َمٛمحقًٓ َمدؽمقؽم٣مً  :ؾمٔمره دم اإلؽمالم همٗم٣مل

٥م َمـ اجل٣مهٙمٝمكم فمك ازمـ طمٙمدون أن ؾمٔمر اإلؽمالَمٝمكم أفمعم ؿمٌٗموادّ  ،فمٙمٝمف يمٕمرض ديٛمل أو هم٘م٣مهل

 .وأَم٣م يمكم ؾمٔمره همٜمق َمـ زم٣مب ايمًٜمقيم٥م وايمٔمذوزم٥م ،ظمٔم٣مسهتؿ ايمٗمرآن واحلدي٧م ايممميػ
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 ؤغشاع شوش ؽغبْ امع ِْخ/ ,د

َمٛم٣مهمح٣ًم فمـ ايمرؽمقل ودافمٝم٣مً  وومػ ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ريض اهلل فمٛمف زمج٣مٞم٤م ايمرؽمقل حمٚمد 

وومد وم٣مل  ،زمٔمده َمـ ايمُمٔمراءيمٙمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اجلديدة ضمٝم٧م همتح زم٣مب اظمٛم٣مومّم٣مت ايمُمٔمري٥م ظمـ 

دم ايمٖمؼمة اإلؽمالَمٝم٥م َمـ ضمٝم٣مسمف دم مجٝمع أنمراض ايمُمٔمر زم٣مؽمتثٛم٣مء إنمراض ايمُمٔمري٥م اظمتٔم٣مرو٥م َمع 

سمٔم٣ميمٝمؿ ايمديـ اجلديد ىمُمٔمر اخلٚمرة وايمٕمزل اظمتٜمتؽ واهلج٣مء ايمٖم٣مضمش إٓ َم٣م أوصمٌتف ؾمٖم٣مفم٥م 

 :وَمـ أهؿ إنمراض اإلؽمالَمٝم٥م دم ؾمٔمره ،إفمداء وزمُم٣مفمتٜمؿ

مل يتح يمُم٣مفمر َمـ ايمُمٔمراء َمثٙمام أسمٝمح حل٣ًمن َمـ ضمقادث َمتٔم٣موم٥ٌم َمٜمٚم٥م ؽذاس/ شوش األ ,1

يمتثٌٝم٦م وٓئٜمؿ اظم٘مرَم٥م أرخ همٝمٜم٣م ؾمٔمره همٗمد طمػ اظمًٙمٚمقن َمـ إوؽمٝمكم واخلزرصمٝمكم ظم٘م٥م 

وضمكم ئمقد  ،وَم٣ٌمئمتٜمؿ يمف وسمراهمٗمٜمؿ روح ضم٣ًمن ٓ صمًٚمف إذ أٞمف صم٣موز ايمًتكم يمٙمرؽمقل 

 يًٚمع أهؾ َم٘م٥م ه٣مسمٖم٣ًم َيتػ:اظم٘مرَم٥م َم٘م٥م َمـ أؽمٙمٚمقا َمـ أهؾ اظمديٛم٥م َمـ 

 همـــ١من يًـــٙمؿ ايمًـــٔمدان يِمـــٌح حمٚمـــد

 

 زمٚم٘مـــ٥م ٓ خيُمـــك طمـــالق اخلالئـــِػ  

 ؽمٔمد ؽمـٔمد إوس ىمــ أٞمـ٦م ٞمـ٣مسا همٝم٣م 

 

ــٔمد اخلــزرصمكم  ــٔمد ؽم ــ٣م ؽم ــ وي  فر٣مايمٕمْم

ــــ٣م  ــــدى ومتٛمٝم ــــل اهل ــــ٣م إلم دافم  أصمٝمٌ

 

ـــ٣مرِف   ـــ٥م فم ـــردوس َمٛمٝم ـــعم اهلل دم ايمٖم  فم

ش سمٌح٧م فمـ اظم٣ٌمئمكم يمٙمرؽمقل ايمٔم٣مئديـ يمٙمٚمديٛم٥م همٙمؿ وزمٔمد زمٝمٔم٥م ايمٔمٗم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م أطمذت ومري 

ومل خيٙمِمف  اً اظمٛمذر زمـ فمٚمرو( وومد أفمجزهؿ اظمٛمذر ويم٘مٛمٜمؿ آذوا ؽمٔمدو ؽمٔمد زمـ فم٣ٌمدة) جيدوا إٓ

 :َمٛمٜمؿ إٓ َمـ ىم٣من جيغمه دم َم٘م٥م ودم ذيمؽ وم٣مل ضار

ــــف ــــقة همٟمطمذسم ــــٔمدًا فمٛم ــــدارىم٦م ؽم  سم

 

ـــذرا  ـــدارىم٦م َمٛم ـــق سم ـــٖم٣مء يم ـــ٣من ؾم  وىم

 :همرد فمٙمٝمف ضم٣ًمن 

ــــذريمًــــ٦م  ــــرء َمٛم  إلم ؽمــــٔمد وٓ اظم

 

ـــ٣مإذا َمـــ٣م َمْم٣م   ايمٗمـــقم أصـــٌحـ َخـــرا ي

زمكم إوس واخلزرج ويًٚمٝمٜمؿ  لزمٔمد ضمِم٣مر ومريش يمف وي٠ماطم وَي٣مصمر ايمرؽمقل  

 إٞمِم٣مر وي٠مؽمس دويم٥م اإلؽمالم ويٗمقم زمتٛمٓمٝمؿ ايمدفمقة واجلٜم٣مد ودم ذيمؽ يٗمقل ضم٣ًمن:

ــ ــع فمُم ــريش زمّم ــقى دم وم ــ٥م ةَ رـشم  ضمج

 

 ر يمـــق يٙمٗمـــك صـــديٗم٣ًم َمقاسمٝمـــ٣ميـــذىمّ  

 ٙمـــام أسم٣مٞمـــ٣م واؿمٚمٟمٞمـــ٦م زمـــف ايمٛمـــقىهم 

 

 رورًا زمْمٝمٌــــ٥م راوــــٝم٣مـهمٟمصــــٌح َمًــــ 
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 :هلؿسمٔم٣ملم واظمٜم٣مصمريـ وسمٟميٝمد اهلل  وي٠مىمد فمعم صمٜم٣مد إٞمِم٣مر

 زمٟميـــدي رصمـــ٣مل هـــ٣مصمروا ٞمحـــق رهبـــؿ

 

ــــدي اظمالئ٘مــــ  ــــ٣ًم وأي  ٥مْ وأٞمِمــــ٣مره ضمٗم

ومتتٔمض ومريش يمٛمج٣مح اهلجرة همٝمٜمجقن ايمرؽمقل ويدهمٔمٜمؿ ضم٣ًمن زمُمٔمره همٝمخت٣مره ايمرؽمقل  

زمٔمد  (أضمد)هبزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم دم  ىيُمٝمد زم٣مٕجم٣مد ويٌتٜم٨م ازمـ ايمززمٔمريرشمل ايمُمٜمداء و ؾم٣مفمرًا يمف

 اٞمتِم٣مرهؿ وم٣مئاًل:

ــــــ٥م ــــــل آي ــــــ٣من فمٛم ــــــ٣م ضمً  أزمٙمٕم

 

 همٗمـــريض ايمُمـــٔمر يُمـــٖمل ذا ايمٕمٙمـــؾ 

ــــريؿ ؽمــــٝمد  ــــ٣م َمـــــ ىم ــــؿ ومتٙمٛم  ىم

 

ـــــدام زمْمـــــؾ   َم٣مصمـــــد اجلـــــديـ َمٗم

 همغمد فمٙمٝمف ضم٣ًمن: 

 وومٔمـــــ٥م ى٣مزمـ ايمززمٔمـــــرزمـــــذهٌـــــ٦م 

 

 لىمـــ٣من َمٛمٜمـــ٣م ايمٖمّمـــؾ همٝمٜمـــ٣م يمـــق فمـــد 

 ويمٗمــــــد ٞمٙمــــــتؿ وٞمٙمٛمــــــ٣م َمــــــٛم٘مؿ 

 

ــــــ٣ًم دول   وىمــــــذاك احلــــــرب أضمٝم٣مٞم

 همغمد ضم٣ًمن همرضمٜم٣م ضمزٞم٣ًم وم٣مئالً: ،وسمدزمر هٛمد َم٠ماَمرة انمتٝم٣مل محزة زمٔمد أن ومتؾ أزم٣مه٣م وسمٖمرح 

ــــتجٙمٌل ــــد واؽم ــــ٣م هٛم ــــل ي  ٓ سمٖمرضم

 

ــــــؾ  ــــــػمة ايمث٣مىم ــــــ٣ًم وأذري فم  دَمٔم

ـــــف  ـــــ٥م إذ ومْم ـــــعم فمتٌ ـــــل فم  وازم٘م

 

ــــؾ  ــــره٨م اجل٣مئ ــــ٦م ايم ــــٝمػ حت  زم٣ميمً

 :همؼمجتز هٛمد وم٣مئٙم٥م 

ـــــدر ـــــقم زم ـــــ٣مىمؿ زمٝم ــــــ صمزيٛم  ٞمح

 

 واحلـــرب زمٔمـــد احلـــرب ذات ؽمـــٔمر 

ـــ٣م  ـــػم َم ــــ ص ـــ٥م رم َم ــــ فمتٌ ـــ٣من َم  ىم

 

 وزم٘مـــــــر وفمٚمـــــــف وٓ أطمـــــــل 

 :همٝمٗمقل ضم٣ًمن ويْمٙم٤م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب َمـ ضم٣ًمن أن يً٘متٜم٣م 

ــــــ٣م ــــــ٣من فم٣مدهت ــــــ٣مع وىم  أذت يم٘م

 

 يمــــــ٠مم إذا أذت َمـــــــع ايم٘مٖمـــــــر 

ـــــ٣م  ـــــ٣م َمٔمٜم ـــــف وزوصمٜم ــــــ اإليم  يمٔم

 

ـــــر  ـــــ٥م ايمٌٓم ـــــقد ؿمقيٙم ـــــد اهلٛم  هٛم

زمٔمد ؽمٗمقؿمف سمًع  )فمٚمرة زمٛم٦م فمٙمٗمٚم٥م( ٥مَمَ َٕ  (أضمد)حتٚمٝمؾ ومريش يمقاءهؿ دم وَيجق ضم٣ًمن  

 همٝمٗمقل:َمرات 

ــــــر ــــــ٣ميمٙمقاء وذ همخ ــــــرسمؿ زم  همخ

 

 يمـــــــقاء ضمـــــــكم رد إلم صـــــــقاب 
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ـــــد ـــــف زمٔمٌ ـــــرىمؿ همٝم ـــــتؿ همخ  صمٔمٙم

 

ـــــؼماب  ـــــر ايم ـــــ٣م فمٖم ـــــ٣م يْم  وإٔم َم

 :وفمٛمدَم٣م ذىمر زمٔمض ايمٛم٣مس أزم٣م زم٘مر زمًقء يدفمق ضم٣ًمن يمٙمدهم٣مع فمٛمف زمٔمد أن ئمٛمٖمٜمؿ 

 ًا َمــــ أطمـــل شمٗمـــ٥مإذا سمـــذىمرت ؾمـــجق

 

ـــال  ـــام همٔم ـــر زم ـــ٣م زم٘م ـــ٣مك أزم ـــ٣مذىمر أطم  هم

اظم٘مرَم٥م يٛمُمد ضم٣ًمن ؾمٔمره  وظم٣م اَمتـ اهلل سمٔم٣ملم فمعم اظمًٙمٚمكم زمِمٙمح احلديٌٝم٥م وهمتح٦م َم٘م٥م 

وئمت٤م ايمرؽمقل فمعم ، ؽمقل فمعم سمٗمديؿ زمٛمل ؽمٙمٝمؿ فمعم ومقَمفويم٘مٛمف ئم٣مسم٤م ايمر ،ويردده ايمٖم٣محتقن

 :ف ايمذيـ أوم٣مَمقا فمٚمقد ايمديـ وم٣مئالً ذيمؽ ويريض إٞمِم٣مر زمٔمد زم٘م٣مء فمٚمٝمؼ ويزهق ضم٣ًمن زمٗمقَم

 أروين ؽمــٔمقدًا ىم٣ميمًــٔمقد ايمتــل ؽمــٚم٦م

 

ـــ٣مَمر  ــــ فم ـــرو زم ــــ أوٓد فمٚم  زمٚم٘مـــ٥م َم

 أومـــ٣مَمقا فمٚمـــقد ايمـــديـ ضمتـــك مت٘مٛمـــ٦م 

 

ــــــقاومر  ــــــ٣مت ايمٌ ــــــف زم٣مظمرهٖم  ومقائٚم

فم٣مش ضم٣ًمن َمع اظمًٙمٚمكم زمروضمف وفم٣مؿمٖمتف وؽمجؾ زم٣ميمُمٔمر سصبء ؽغبْ امع ِِ/  ,2 

)فمٌد اهلل زمـ  أصح٣مب ايمرؽمقل  ٥مَم٠مسمؾمٜمداء أضمداشمٜمؿ وزم٘مك َمقسم٣مهؿ وؾمٜمداءهؿ همرشمك 

 ٥مزة زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م زمٟمىمثر َمـ َمرشمٝمصمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م( ورشمك مح -زيد زمـ ضم٣مرشم٥م -رواضم٥م 

ورشمك ضمٌٝم٤م زمـ فمدي وأصح٣مزمف ضمكم نمدرت هبؿ هذيؾ ويًتٔميص فمٙمٝمف ايمُمٔمر فمٛمد َمقت 

 ايمٛمٌل ويٖمحٚمف اظمِم٣مب، شمؿ زمٔمد همؼمة خي٣مؿم٤م ايمرؽمقل زم٣مىمٝم٣ًم:

 ـمريىمٛمــــــــ٦م ايمًــــــــقاد يمٛمــــــــ٣م

 

ــــــــ٣مـمر  ــــــــؽ ايمٛم ــــــــك فمٙمٝم  همٔمٚم

 َمـــــــ ؾمــــــ٣مء زمٔمــــــدك همٙمٝمٚمــــــ٦م 

 

ــــــــ٣مذر  ــــــــ٦م أضم ــــــــؽ ىمٛم  همٔمٙمٝم

وفمٛمدَم٣م  ،وومد ؿمٌٔم٦م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م رشم٣مء ضم٣ًمن زمْمقازمع اظمٔم٣مين اإلؽمالَمٝم٥م وَمٖمرداهت٣م 

 :رزمف يرشمٝمف ضم٣ًمن ويٌ٘مٝمف وم٣مئالً  جي٣مور ايمرؽمقل 

ـــف ـــقر ٞمتٌٔم ـــ٣من ايمٛم ـــٝم٣مء وىم ـــ٣من ايمّم  ىم

 

 راـزمٔمـــد اإليمـــف وىمـــ٣من ايمًـــٚمع وايمٌِمـــ 

 :قل دم رشم٣مئفوىمذيمؽ يٗم 

ــــد ــــقل وَمٔمٜم ــــؿ يمٙمرؽم ــــ٥م رؽم  زمْمٝمٌ

 

ـــق  ـــد سمٔمٖم ـــغم ووم ـــُد  َمٛم ـــقم وهتٚم  ايمرؽم

ــــــامً   ــــــاًم وفمٙم ــــــقا ضمٙم ــــــد نمٝمٌ  يمٗم

 

ــدُّ   ــرى ٓ يقؽم ــدوه ايمث ــٝم٥م فم ــ٥م فمُم  ورمح

ـــؽ  ـــ٥م ه٣ميم ـــ٣ًم رزي ـــديم٦م يقَم ـــؾ فم  وه

 

ــــقمٍ   ــــ٥م ي ــــ رزي ــــف حمٚمَّ ــــ٣مت همٝم  ُد َم
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 إَمـــ٣مم هلـــؿ َيـــدَيؿ احلـــؼ صم٣مهـــدا

 

ـــٔمدوا  ـــقه يً ـــدق إن يْمٝمٔم ـــؿ ص  َمٔمٙم

ـــزٓت يٗم  ـــؾ فمـــذرهؿفمٖمـــقا فمــــ ايم ٌ 

 

ــــقدُ   ــــ٣مخلغم أصم ــــ٣مهلل زم ــــٛمقا هم  وإن يً

 وَمــــ٣م همٗمــــد اظم٣موــــقن َمثــــؾ حمٚمــــد 

 

 وٓ َمثٙمــــف ضمتــــك ايمٗمٝم٣مَمــــ٥م يٖمٗمــــد ُ 

ـــدار صمـــقاره   َمـــع اظمِمـــْمٖمك أرصمـــق زم

 

ـــُد   ـــٔمك وأصمٜم ـــقم أؽم ـــؾ ذاك ايمٝم  ودم ٞمٝم

هج٣م ضم٣ًمن اظمممىمكم وايمٝمٜمقد دم ـمؾ اإلؽمالم ورَم٣مهؿ  /ىغبء ؽغبْ امع ِِ ,3 

ٜمؾ وايمٔمٗمقق وايمًٖم٣مه٥م وأَّنؿ فمٌٝمد وأدفمٝم٣مء ويمِمٗم٣مء وأزمٛم٣مء إَم٣مء زم٣ميمٖمرار واجلٌـ وايمٙم٠مم واجل

)ؾمـ ايمٕم٣مرة فمعم زمٛمل  :يٗمقل يمف  وومد ىم٣من رؽمقل اهلل ،ونمغم ذيمؽ َمـ اظمٔم٣مي٤م ايمتل أوصمٔمتٜمؿ

فمٌد َمٛم٣مف همقاهلل يمُمٔمرك أؾمد فمٙمٝمٜمؿ َمـ وومع احل٣ًمم دم نمٙمس ايمٓمالم( وومد ىم٣من ضم٣ًمن َيجق 

ـ ايمززمٔمرى وأيب ؽمٖمٝم٣من وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص وضار زمـ ايمُمٔمراء اظمممىمكم َمـ ومريش ىمٔمٌد اهلل زم

 ،إن أذن رم ايمٛمٌل :وومد ؿم٣ميم٤م ايمٛم٣مس فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م هج٣مء ؾمٔمراء اظمممىمكم همٗم٣مل ،اخلْم٣مب

 :همٗم٣مل ضم٣ًمن ،)إن فمٙمٝم٣ًم يمٝمس فمٛمده َم٣م يراد دم ذيمؽ َمٛمف( :ي٣م رؽمقل اهلل ائذن يمف همٗم٣مل يمف :همٗم٣ميمقا

رة َمـ ايمٔمجكم همٟمرؾمده أزمق زم٘مر إلم أٞم٣ًمب ايمرؽمقل ٛمؽ َمٛمٜمؿ ىمام سمًؾ ايمُمٔمأٞم٣م هل٣م واهلل ٕؽمٙمُّ 

وومد هج٣م ضم٣ًمن هٛمد زمٛم٦م فمت٥ٌم وىمٔم٤م زمـ إذف وَيقد ومريٓم٥م وومد وم٣مل  .ضمتك ٓ يٚمًف

 :همٝمٜمؿ

ـــــ٣مب همّمـــــٝمٔمقه ـــــقا ايم٘مت ـــــؿ أسم  ه

 

ــــقر  ــــقراة زم ـــــ ايمت ــــل َم ــــؿ فمٚم  همٜم

 ووم٣مل َيجق أزم٣م صمٜمؾ: 

 ره أزمــــــ٣م ضم٘مــــــؿـؽمــــــامه َمٔمُمــــــ

 

 واهلل ؽمــــــــامه أزمــــــــ٣م صمٜمــــــــؾ 

 همـــــام جيـــــلء ايمـــــدهر َمٔمتٚمـــــرا 

 

ـــــــقم  ـــــــف يٕم ـــــــؾ صمٜمٙم  إٓ وَمرصم

 ورَمك ضم٣ًمن ومقَم٣مً زم٣مجلٌـ همٗم٣مل: 

 ززم٣مٞمٝمـــــ٥م ضمـــــقل أزمٝمـــــ٣مهتؿ وطمـــــقر

 

ـــــــ٥م  ـــــــرب دم اظمٔمٚمٔم ـــــــدى احل  يم

 :همٗم٣مل ضم٣ًمن ،ؿم٣مف هبؿ وهق أفمٚمك همّمحؽ زمف زمٔمّمٜمؿ ٥موومد هج٣م جمٙم٣ًًم ظمزيٛم 

ــــــف ــــــ٦م ازمٛم ــــــقك وأٞم ــــــقك أزم  أزم

 

 همٌـــــــئس ايمٌٛمـــــــل وزمـــــــئس إب 
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ــــــــؽ ؽمــــــــقداء َمٔمتٚمــــــــ٥م  وأَم

 

 ىمــــــــٟمن أٞم٣مَمٙمٜمــــــــ٣م احلٛمٓمــــــــ٤م 

ٕٞمف فمعم ضمد ومقيمف يمق َمزج ؾمٔمره  <اؽمتٔم٣مذ احل٣مرث زمـ فمقف زم٣ميمرؽمقل َمـ هج٣مء ضم٣ًمن وومد 

 زم٣ميمٌحر َمزصمف.

 :ومقيمف دم هج٣مء ازمـ إؽمٙم٦م أضمد ؽم٣مدة إوس اهلجاء وَمـ ؾمٔمره دم

 أٓ أزمٙمــــــغ أزمـــــ٣م ومـــــٝمس رؽمــــــقٓ

 

ــــك يمـــــــٜم٣م ؽمٚمٔمـــــ٣مً    سمٌــــكم إذا أيمٗم

 
ــــ ــــٝم٦م اجلً ــــؾـٞمً ــــقم أيب فمٗمٝم  ر ي

 

ــــكم  ـــــ٣م يٗم ــــــ ووم٣مئٔمٛم ـــــدك َم  وفمٛم

 
 ُمــــٝم٤م ايمٛم٣مهـــــد ايمٔمـــــذراء همٝمٜمـــــ٣مسم

 

 ويًـــــٗمط َمــــــ خم٣مهمتٜمـــــ٣م اجلٛمـــــكم 

 
 َمٛمّــــ٣م زمٟميمـــــــػ ومتٙمــــتؿ واضمــــــداً 

 

ـــــــكم  ــــــــر اظمٌ ـــــــال هلل ذا ايمٓمٖمـ  ه

 :يٗمقل ،وَمـ هج٣مئف ٕيب ؽمٖمٝم٣من ضمكم سمٔمرض يمٙمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم 

 همٟمصمٌــــ٦م فمٛمــــف هجــــقت حمٚمــــداً 

 

ــــــــــزاء  ــــــــــد اهلل دم ذاك اجل  وفمٛم

ــــػء  ــــف زم٘م ــــ٦م يم ـــــقه ويمً  أهتجــ

 

ــــــ  ــــــــهمُم ــــــداءرىمام خلٝمـ  رىمام ايمٖم

يٕمٙم٤م فمعم أؽمٙمقب ضم٣ًمن ايمروم٥م وؽمالؽم٥م ايمتٔمٌغم همٜمق ضميي ؾمٔمره َمُمقب زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م  

 .وآٞمٖمٔم٣مل ايمٓم٣مهر صمٔمٙمف ازمـ ؽمالم أؾمٔمر ايمُمٔمراء اإلؽمالَمٝمكم

وطمٙمٖم٣مءه وصح٣مزمتف  ،شم٣مزم٦م ايمرؽمقل  َمدح ضم٣ًمن زمـِذّؼ ؽغبْ امع ِِ/  ,4

َمتِمالً  صم٣مء َمدضمف يمٙمرؽمقل  وومد ،وهمرؽم٣من اظمًٙمٚمكم وؾمجٔم٣مَّنؿ وايمًٝمدة فم٣مئُم٥م فوضمقاري

زمٕمغمه َمـ أنمراض ايمُمٔمر وسمٕمٙم٤م فمٙمٝمف ايمِمٛمٔم٥م ايمديٛمٝم٥م دم َمدضمف يمٙمرؽمقل وايمٗمقة ايمروضمٝم٥م 

 زمف ايمرؽمقل َمـ ذيػ َمًتٙمٜماًم ايمًامء وَم٣م صم٣مء زمف ايمرؽمقل َمـ أي٣مت ايمٌٝمٛم٣مت وَم٣م حتعمَّ 

 .ايمِمٖم٣مت وهق َمدح ص٣مدق خمٙمص

ؿ أنمراض ايمُمٔمر يمديف همٗمد ىم٣من ئمد ايمٖمخر فمٛمد ضم٣ًمن َمـ أه /فخش ؽغبْ امع ِِ ,5

ضم٣ًمن َمـ أفمٓمؿ ايمُمٔمراء همخرًا دم اجل٣مهٙمٝم٥م ٓؾمتٔم٣مل همخره فمعم صٖم٣مت ايمٖمخر فمٛمد ايمٔمرب 

ايمٛم٤ًم( ويم٘مـ همخره دم اإلؽمالم صم٣مء َمٛم٣مؽم٣ًٌم ظمٔم٣مين ايمٖمخر اإلؽمالَمٝم٥م  إصؾ ايم٘مرم )ايمُمج٣مفم٥م

 .ىم٣ميمٖمخر زم٣ميمديـ اجلديد وآفمتزاز زمف وايمٖمخر زمٛمٌمة اظمالئ٘م٥م يمٙمٚم٠مَمٛمكم
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مل يتٕمغم ؾمٔمر ضم٣ًمن دم ايمٕمزل وايمٛم٤ًم فمام ىم٣من  غضي ؽغبْ ًٔغْجو امع ِِ/ ,6

فمٙمٝمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م واىمتٖمك َمٛمف زم٣ميمٕمزل ايمٔمٖمٝمػ وٞمٌذ ايمٕمزل ايمٖم٣مضمش وإن ىم٣من نمزيمف يٖمتٗمر يمِمدق 

ٕٞمف مل يِمدر فمـ ضم٤م ص٣مدق أو جترزم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م أو ٕٞمف سمٗمٙمٝمد يمٔم٣مدة ايمٛمًٝم٤م فمٛمد  <ايمٔم٣مؿمٖم٥م

 .ايمُمٔمراء

زاد اإلؽمالم ؾمٔمر ضم٣ًمن ضم٘مٚم٥م وأَمث٣مًٓ ظم٣م يمتٔم٣ميمٝمؿ ِضبٌو يف امع َ/ ؽىُ ؽغبْ ًؤ ,7

 :داد ومقة وإضم٘م٣مَم٣ًم وَمـ روائع ضم٘مٚمفَمـ أشمر دم ذيمؽ مم٣م صمٔمؾ ضم٘مٚم٥م سمز ايم٘مريؿ ايمٗمرآن

ـــــ٣م ـــــؿ أوـــــ٣مفمف فمـــــدم اظم   رب ضمٙم

 

ــــٝمؿ  ــــف ايمٛمٔم ــــك فمٙمٝم ــــؾ نمْم  ل وصمٜم

دة يمٙمدهم٣مع فمـ ايمٔمٗمٝم ىمرس ضم٣ًمن ؾمٔمره همزَمـ ايمرؽمقل  /اٌذفبم هٓ اٌومْذح ,8 

، واظمتِمٖمح يمديقاٞمف جيد وصم٣مء َمٔمٓمؿ ؾمٔمره َمٛم٣مهمح٥م فمـ ايمديـ اجلديد وفمـ أسم٣ٌمفمف ،اإلؽمالَمٝم٥م

 .فمـ هذه ايمٗمّم٣مي٣م اً ايم٘مثغم َمـ ؾمٔمره َمٔمػمِّ 
 /منبرط ِٓ شوش ؽغبْ ,ىو
ضم٣ًمن يتٜمدد اظمممىمكم ومٌٝمؾ ايمٖمتح وَيجق أزم٣م ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرث ويٚمدح ايمرؽمقل  وم٣مل -5

 :فمٙمٝمف ايمًالم

ـــــ٣م ـــــ٣مزمع هم ـــــ٦م ذات إص  جلقاءفمٖم

 

ــــــالء  ـــــــ٣م طم ــــــذراء َمٛمزيمـٜم  إلم فم

ـــل احلـًـحــــ٣مس ومٖمـــر  ـــ٣مر َمــــ زمٛم  دي

 

ــــــامء  ــــــس وايمً ــــــ٣م ايمرواَم  سمٔمٖمٝمٜمـ

 وىم٣مٞمـــــ٦م ٓ يـــــزال زمــــــٜم٣م أٞمـــــٝمس 

 

 طمــــالل َمروصمـــــٜم٣م ٞمٔمــــؿ وؾمــــ٣مء 

ــــػ   همــــدع هــــذا ويم٘مـــــ َمـــــ يمْمٝم

 

ـــــــ٤م وؾمـــــــ٣مء  ـــــــ٠مرومٛمل إذا ذه  ي

ـــــد سمٝمٚمتـــــف  ـــــل وم ــــــ٣مء ايمت  يمُمـٔمث

 

ـــــٖم٣مء  ـــــ٣م ؾم ــــــف َمٛمٜم ـــــٝمس يمٗمٙمٌ  همٙم

ـــــ  ـــــ٦م رأ نّ ٟمىم ــــــ زمٝم  سؽمـــــٌٝمئ٥م َم

 

ــــ٣مء  ــــؾ وَم ـــــٜم٣م فمً ــــقن َمـزاصم  ي٘م

ـــــض  ـــــؿ نم ــــ٣م أو ؿمـٔم ــــعم أٞمٝم٣مهب  فم

 

ـــــ٣مء  ـــــ٣مح هٌمـــــه اصمتٛم ــــــ ايمتٖم  َم

 ٞمقيمـــــــــٝمٜم٣م اظمالَمــــــــ٥م إن أظمٛمــــــــ٣م 

 

ـــــ٣مء  ـــــ٧م أو حل ـــــ٣من َمٕم ـــــ٣م ىم  إذا َم

ـــــــممهب٣م همتؼم  ــــــ٣موٞم ـــــــ٣م َمٙمقىم  ىمـٛم

 

ـــــ٣مء وأؽمـــــداً   ــــــٜمٛم٣م ايمٙمٗم ـــــ٣م يٛمـٜمٛم  َم
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 سمـثـــــغم ايمٛمـــــٗمع َمـقفمـــــده٣م ىمـــــداء 

 ٕفمٛمــــــ٥م َمـِمٔمـــــــداتيٛمــــــ٣مزفمـ ا 

 

ــــ٣م   ــــعم أىمت٣مهمٜم ـــــامءإفم ـــــؾ ايمٓم  ؽم

ـــــــرات  ـــــــ٣مدٞم٣م َمتٚمْم ـــــــؾ صمٝم  سمٓم

 

ــــــ٣ًمء  ــــــخٚمر ايمٛمـ ــــــ زم٣ميمــ  سمٙمْمٚمٜم

 ٣م سمٔمـــــروقا فمٛمــــ٣م افمتـــــٚمرٞم٣مَّمــــ١مهم 

 

ــــْم٣مء  ــــُمػ ايمٕم ــــح واٞم٘م ـــ٣من ايمٖمت  وىم

 و إٓ هم٣مصــــــػموا جلــــــالد يــــــقم 

 

ـــــــ يُمــــــ٣مء  ــــــف َم ـــــــز اهلل همٝم  ئم

 وصمػميـــــــؾ رؽمــــــــقل اهلل همٝمٛمـــــــ٣م 

 

ــــٖم  ـــف ىمـ ــــس يم ــــدس يمٝم  ٣مءوروح ايمٗم

 وومـــــ٣مل اهلل ومـــــد أرؽمـــــٙم٦م فمٌـــــدا 

 

ـــــٌالء  ـــــع ايم ـــــؼ إن ٞمٖم ـــــقل احل  يٗم

 ؾمــــٜمدت زمـــــف همٗمقَمـــــقا صـــــدومقه 

 

 همٗمٙمــــــتؿ: ٓ ٞمٗمـــــــقم وٓ ٞمُمـــــــ٣مء 

ــــ  ــــد يً ــــ٣مل اهلل: وم  رت صمٛمــــداـووم

 

ــــ٣مء  ــــتٜم٣م ايمٙمٗم ــــ٣مر فمرو ــــؿ إٞمِم  ه

 يمٛمـــــ٣م دم ىمـــــؾ يـــــقم َمــــــ َمٔمـــــد 

 

 ؽمـــــــ٣ٌمب أو ومتـــــــ٣مل أو هجـــــــ٣مء 

 همــــٛمح٘مؿ زمــــ٣ميمٗمقادم َمـــــ هج٣مٞمــــ٣م 

 

ــــدَم٣مء  ــــتٙمط ايم ــــكم خت  وٞميــــب ضم

 زمٙمـــــغ أزمـــــ٣م ؽمـــــٖمٝم٣من فمٛمـــــلأأٓ  

 

 َمٕمٙمٕمٙمـــــ٥م همٗمـــــد زمـــــرح ايمـــــــخٖم٣مء 

 ن ؽمـــــٝمقهمٛم٣م سمرىمـــــــتؽ فمٌـــــداٟمزمـــــ 

 

ــــ٣مء  ـــــٜم٣م اإلَم ــــدار ؽم٣مدسم ـــــد ايم  وفمٌ

ـــــٚمداً   ــــقت حم ــــف هج ــــ٦م فمٛم  همٟمصمٌ

 

ــــــــــزاء  ــــــــــد اهلل دم ذاك اجل  وفمٛم

ـــــف زم٘مـــــػء   أهتجـــــقه ويمًـــــ٦م يم

 

ـــــــداء  ـــــــغمىمام ايمٖم ــــــــام خل  همممىم

ـــــقت َم٣ٌمرىمـــــ٣مً   ــــرّ  هج  ضمٛمٝمٖمــــ٣م اً زم

 

 أَمـــــــكم اهلل ؾمـــــــٝمٚمتف ايمقهمـــــــ٣مء 

ــــٛم٘مؿ  ـــــقل اهلل َم ــــق رؽم ـــــ َيج  همٚم

 

 ره ؽمـــــــقاءـويٚمدضمــــــف ويٛمِمـــــــ 

ـــــــده وفمـــــــريض١مهمـــــــ   ن أيب ووايم

 

ـــــ٣مءُ   ـــــٛم٘مؿ ووم ـــــٍد َم ـــــْرِض حمّٚم  يمِِٔم

ــــ  ــــؽ َمٔمُم ـــــأويمئ ــــ٣مـر ٞمِم  روا فمٙمٝمٛم

 

ـــــ٣مء  ـــــٛمٜمؿ دَم ـــــ٣م َم ـــــل أـمٖم٣مرٞم  همٖم

ــــــ أيب ضار  ـــــػ احلـــــ٣مرث زم  وضمٙم

 

ــــــراء  ــــــ٣م زم ـــــ٥م َمٛم ـــــػ ومريٓم  وضمٙم

 يمـــــ٣ًمين صــــ٣مرم ٓ فمٝمــــ٤م همـــــٝمف 

 

 وزمحــــــري ٓ سم٘مــــــدره ايمــــــدٓء 
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ـــــقم زم٣ميمٔمُمـــــ٣مء اهلٚمـــــقم ـــــع ايمٛم  َمٛم

 

ــــــ٣مل إذا سمٕمــــــقر   ايمٛمجــــــقم توطمٝم

 ٝمـــ٤م أصـــ٣مب ومٙمٌـــؽ َمٛمـــفضمٌَمــــ  

 

ـــــقم  ــــــٜمق داطمـــــؾ َم٘مت  ؽمــــــٗمؿ هم

ـــ٣م  ـــثقم ي ـــرء َم ـــؾ اظم ـــؾ يٗمت ـــقَمل ه  يمٗم

 

ــــٌْمش وايمٔمٓمــــ٣مم ؽمــــ٠موم   واهـــــ ايم

 مهٜمــــ٣م ايمٔمْمــــر وايمٖمــــراش وئمٙمقهــــ٣م 

 

ــــــجكم   ــــــقميمـ ــــــ٠م َمـٛمـٓم  ويمــ٠ميمـ

ـــق  ـــدّب  يم ـــذر ي ـــد ايم ــــ ويم  احلـــقرم َم

 

ــــــ٣م ٕ  ـــــــٙمقمفمٙمٝمٜم ــــــدزمتٜم٣م ايمــ٘مـ  ٞم

ــــف  ــــ مل سمٖم ـــــٜم٣مر زمُم ــــٚمس ايمٛم  لءـؾم

 

ــــدوم  ـــــس ي ـــــُم٣ٌمب يمٝم  نمــــغم أن ايمـ

ـــــق  ــــ٥م اجل ــــ٤م صم٣مزمٝم ــــ٣مرم طمْمٝم  إن طم

 

ـــــٗمقم  ــــكم ي ـــــامن ضم ــــد ايمٛمٔم  ٓن فمٛم

 وأيب دم ؽمٚمــــــٝمح٥م ايمٗم٣مئـــــؾ ايمٖمـــــ٣م 

 

 صـــؾ يــــقم ايمتــــٗم٦م فمٙمٝمـــف اخلِمـــقم 

ـــد زمـــ٣مب ازمــــ ؽمـــؾ وأٞمـــ٣م ايمِمـــٗمر   فمٛم

 

 َمـــك يـــقم ٞمٔمـــامن دم ايم٘مــــٌقل َمٗمٝمــــؿ 

 و أيب وواهمــــــــــد أؿمٙمٗمــــــــــ٣م رم ث 

 

ــــــقم  ـــــؿ َمــحْمـ ــــــٛم٣م وومٖمٙمٜم  م رضم

ـــٛمٜمؿ  ـــذوائ٤م َم ــــتل ايم  وؽمــــْم٦م ٞمـًٌ

 

ــــــٝمؿ  ــــــ٣م أب رم فمٓم ــــــؾ دار همٝمٜم  ىم

ـــــ٣م  ــــدم اظم ــــ٣مفمف فم ـــــٙمؿ أو  رب ضم

 

ــــف ايمٛمٔمــــٝمؿ   ل وصمـــــٜمؾ نمْمـــــك فمٙمٝم

 ل همٙمًـــــــ٦م زمًٌـــــــل إٓ سمـــــــًٌٛمّ  

 

 ـ٘مريؿن ؽمـــــٌل َمـــــ ايمرصمـــــ٣مل ايمــــ 

ـــــرى  ــــؾ ايمززمٔم ــــ٣م وهمٔم ــــؽ أهمٔم٣ميمٛم  سمٙم

 

ــــــذَمقم  ـــــــف َم ـــــــؾ دم صديٗم  طم٣مَم

 رسمؿـَمٛمــــــ٘مؿ إذ ضمّمـــــ ايمٌـــــٟمَس  رِمَ وَ  

 

 أهة َمـــــ زمٛمــــل ومـــــيص صــــٚمٝمؿ 

 حتٚمــــؾ ايمٙمــــقاء وؿمــــ٣مرت ٥مسمًــــٔم 

 

ـــــزوم  ــــــ٣م خم ــــــ ايمٗمٛم ـــــ٣مع َم  دم رفم

ـــــ٣م  ــــ٣من ضمـٖم٣مـم ـــــؽ وىم ـــــدم فمـ٣مٞم  زم

 

 أن يٗمٝمٚمـــــقا إن ايم٘مـــــريؿ ىمريــــــؿ 

ـــــتك أُ   ــــ٣مَمقا ضم ــــٔمقزم٣مزوأوم ــــروا ؾم  ي

 

 ٣م دم صـــــدورهؿ حمْمـــــقموايمٗمٛمــــــ 

 ذااوومـــــريش سمٙمــــــقذ َمٛمـــــ٣م يمـــــق 

 

 مل يٗمٝمٚمـــقا وطمــــػ َمٛمٜمــــ٣م احلــــٙمقم 

ــــٛمٜمؿ  ــــؼ َم ـــــٙمف ايمٔمقاسم ـــــؼ مح  مل سمـْم

 

ـــــقم  ـــــقاء ايمٛمج ـــــحٚمؾ ايمـٙم ــــام سم  إٞم
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ـــ ـــامس هم ـــ٣م احل ـــ٣ممتٜمؿ١مأَم ــــر ؾم  ين نمٝم

 

 هـــؿ ىمـــرام وٓ فمـــريض هلــؿ طمْمــر ٓ 

ــــــ٣مم   ـــــقم يمئ ـــــؾ أوم  اهلل فمــــــدهتؿوم

 

 ىمـــام سمًـــ٣مومط ضمـــقل ايمٖمٗمحــــ٥م ايمــــٌٔمر 

ـــ  ـــرزوا نّ ٟمىم ـــ٣مس إذ زم ــــحٜمؿ دم ايمٛم  ري

 

 ريــــح ايم٘مـــالب إذا َمـــ٣م زمٙمــــٜم٣م اظمــــْمر 

 هلـــؿ ؾمٌــــٜم٣م كأوٓد ضمـــ٣مم همٙمـــــ سمٙمٗمـــ 

 

ــــٔمر  ـــ٣م ايمـُم ـــعم أىمت٣مهمٜم ـــقس فم  إٓ ايمتٝم

ـــف  ــــرون زم ـــغم يـذىم ـــرع طم ـــقا هم  مل يٛمٌت

 

 ضمتـــك يٛمٌـــ٦م فمــــقد ايمٛمٌــــٔم٥م ايم٘مــــٚمر 

ـــق  ـــٗمأ اإن ؽمـ٣مزمٗم ــرواؽمٌ ــ٣مهمروا ٞمٖم  قا أو ٞم

 

ــداً   ــ٣مشمروا أضم ــروا أو ىم ـــرهؿ ىمث ـــ نمٝم  َم

 ؾمــــٌف اإلَمـــ٣مء همـــال ديــــ وٓ ضمًـــ٤م 

 

 يمق ومـ٣مَمروا ايمزٞمــ٨م فمــ أضمًـ٣مهبؿ ومٚمـروا 

ـــ  ـــف كسمٙمٗم ـــؽ ضمرَمت ــــل ٓ يٚمٛمٔم  احلامؽم

 

ـــتٔمٌدهتؿ صـــػموا  ـــٝمط إذا اؽم ـــٌف ايمٛمٌ  ؾم

 :وم٣مل يٖمخر زمٗمقَمف إٞمِم٣مر -8 

 أه٣مصمــــؽ زم٣ميمٌٝمـــداء رؽمــــؿ اظمٛمـــ٣مزل

 

ــ٣م   ــد فمٖم٣مه ــؿ وم ـــ٣مؿمؾٞمٔم ــحؿ ه ــؾ أؽم  ىم

ـــ٣م  ـــ٣م ايمراَمًــــ٣مت ذيقهل  و صمـــرت فمٙمٝمٜم

 

 َم٣مشمـــؾ ٧مهمٙمـــؿ يٌـــؼ َمٛمٜمـــ٣م نمـــغم أؾمـــٔم 

ـــــ٣م  ــــ٠ماد دٓهل ــــل راق ايمٖم ــــ٣مر ايمت  دي

 

ـــــؾ  ـــــ٣م أن جتـــــقد زمٛم٣مئ  وفمــــــز فمٙمٝمٛم

ـــؾ  ـــداَمع َمْمٖم ـــالء اظم ـــكم ىمح ـــ٣م فم  هل

 

ــــ٣مً   ــــل ٞمٔم٣مَم ــــؾ سمرافم ــــل زم٣مخلامئ  يرسمٔم

ــك  ــعم َمٛم ـــ فم ــ٣مدت وٞمح ــل ىم ــ٣مر ايمت  دي

 

 حتـــؾ زمٛمـــ٣م يمـــقٓ ٞمجـــ٣مء ايمرواضمــــؾ 

ــــدٞم٣مأٓ   ــــدرك جم ــــ٣ًمفمل يمٝم ـــ٣م ايم  أَي

 

ـــٞمٟم  ـــؽ همًـــ٣مئؾسم ـــٟمرزمع فمٙمٝم  ؽ ايمٔمـــال هم

ــؾ يًــتقي َمــ٣مءان    ر زاطمــرـطمّمــأهمٜم

 

ـــقن َمـــ٣مؤه نمـــغم هم٣موـــؾـوضمًـــ   ل ـمٛم

 همٚمـــ ئمــدل إذٞمــ٣مب ويــؽ زم٣ميمــذرا 

 

ــــؾ  ـــؼ زم٣ٌمؿم ــــر ي ــــٙمٖم٣م زمــ ـــد اطمت  وم

 دم ايمًٚمـــــ٣مء همٜم٣مسمــــف سمٛمــــ٣مول ؽمــــٜمٝمالً  

 

ــــــؾ  ـــــف زم٣مٕٞمـ٣مَم ــــــٛم٣م إن ٞمٙمت  ؽمتدرىم

 فمـــــدوٞم٣مرض أيمـــــكم يمًـــــٛم٣م زمحالَّ أ 

 

ـــٟمنَّ   ـــٝمالً  سم ــــْؾ  ومٙم ــــؾ ؽم ـــ٣م دم ايمٗم٣ٌمئ  زمٛم

 ددا٠موؽمـــ جتـــدٞم٣م ؽمـــٌٗمٛم٣م ايمٛمـــ٣مس جمـــداً  

 

 نمـــغم طم٣مَمـــؾ ٞم٣مَمٝمـــ٣مً  وذىمـــراً  سمٙمٝمـــداً  
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ـــ ـــ٣مل َمُم ـــق اجلٌ ـــؾ ئمٙم ـــ٣م صمٌ  رفـيمٛم

 

ـــــْم٣مول  ـــــف اظمت ــــٟمفمعم همرفم ــــٛمحـ زم  هم

ـــ٣م  ـــ٣مظمٔمروف وؽمـــط رضم٣ميمٛم ــــح زم  َم٣ًمَمٝم

 

 زمخــــؾ زمـ٣مطمــــؾأوؾمـــ٣ٌمٞمٛم٣م زم٣ميمٖمحــــش  

 ٦م احلـــرب ؽمـــ٣مدةا َم٣مؾمــــٌّ ذوهمٝمٛمـــ٣م إ 

 

ــــؾ  ــــقال احلامئ ــــ٣من ؿم ـــــقل وهمتٝم  ىمٜم

 ٞمِمــــرٞم٣م وآويٛمــــ٣م ايمٛمٌـــل وصـــدوم٦م 

 

ـــــــؾ  ـــــــٙمٛم٣م زم٣محلــــــــؼ أول وم٣مئ  أوائ

 وىمٛمــــ٣م َمتـــك يٕمــــز ايمٛمٌـــل ومٌٝمــــٙم٥م 

 

ــــؾ  ــــ٣م وايمٗمٛمـ٣مزم ـــف زم٣ميمٗمٛم ــــؾ ضم٣مهمتٝم  ٞمِم

ــــ٣م زمجٚمٔمٜمــــؿ   ويــــقم ومــــريش إذ أسمقٞم

 

 وؿمئٛمـــــ٣م ايمٔمــــدو وؿمــــٟمة اظمتث٣مومــــؾ 

ـــأُ ودم   ـــ٣مـٍضُم ـــ٣من خمزي ــــؿ ىم ـــقم هل  د ي

 

ـــــٜمر  ــــ٣مفمٛمٜمؿ زم٣ميمًٚم ـــــؾٞمْم  ي ايمذوازم

ــــ٣مرهؿ  ــــ٣م دي ــــػ إذ أسمٝمٛم ـــــقم شمٗمٝم  وي

 

ـــ  ـــ٤م ٞمٚمُم ــــؾـىمت٣مئ ـــ٣م زم٣مظمٛم٣مص  ل ضمقهل

ــــف  ــــــ ٞمٌٝم ـــــد اهلل رىمـ ــــروا وؾم  همٖم

 

 زم٘مـــؾ همتـــك ضم٣مَمــــل احلٗمٝمٗمـــ٥م زم٣مؽمــــؾ 

ـــقا  ـــروا إلم ضمِمــــ ايمٗمِمـــقر ونمٙمٗم  همٖم

 

ــؾ  ــغم وائ ـــٖمؼ نم ـــ َمُم ــرى َم ــ٣مئـ سم  وىم

ـــ٣مزمٔمقا  ـــٕم٣مرًا وسم ـــدَيؿ ص ـــقا زمٟمي  وأفمْم

 

ــــؾ  ـــداة ايمزواَم ــــ٘مؿ أولم ضم ـــٟمولم يم  هم

ــــــٜمؾ يمٙمِمـــــديؼ ووإ   ٞمٛمـــــلإين يمً

 

ـــــؾ  ـــــٔمر اظمتامي ـــــدل رأس إص  ٕفم

ـــ٥م  ــــريض ووم٣مي ـــ٣مرم دون فم ـــؾ َم  وأصمٔم

 

 ىمـــــل ٓ يْمـــــٝم٤م ٔىمــــؾ ٜمــــفصمٌأو 

ــــعم  ــــف ايمٌ ــــس يدرىم ـــد يمٝم  وإين صمدي

 

ــــ٣مً إو  ـــــس يقَم ــــٝمؿ يمٝم ــــؾ ين ٞمٔم  زمزائ

 :ايمًالمايمِمالة و وم٣مل يرشمل ايمرؽمقل فمٙمٝمفو -9 

ــٔم٦م ــك وٓ وو ـــٚمٙم٦م أٞمث ــ٣م ضم ــ٣مهلل َم  سم

 

ـــل ا  ـــقل ٞمٌ ـــؾ ايمرؽم ـــ٣مديَمث ـــ٥م اهل  َٕم

ـــــر  ــــ٣مً  أو ٓ زم ـــــريتف اهلل طمٙمٗم ـــــ زم  َم

 

 أوذم زمذَمـــــــ٥م صمـــــــ٣مر أو زمٚمٝمٔمــــــ٣مد 

 َمــــ ايمـــذي ىمـــ٣من همٝمٛمـــ٣م يًتــــّم٣مء زمـــف 

 

ــــ٣مد  ــــدل وإرؾم ــــر ذا فم ــــ٣مرك إَم  َمٌ

ـــــدوم٣مً   ـــــكم إلم ؽمــــــٙمٖمقا َمِم  يمٙمٛمٌٝم

 

ــ٣مديأو  ــروف يمٙمج ـــ٣مس يمٙمٚمٔم ـــذل ايمٛم  زم

 أهمّمــؾ ايمٛمـــ٣مس إين ىمٛمـــ٦م دم َّنــر يــ٣م 

 

ــ٣مدي  ــرد ايمِم ــؾ اظمٖم ــف ىمٚمث ــٌح٦م َمٛم  أص

 أَمًـــك ٞمًـــ٣مؤك فمْمٙمــــ ايمٌٝمـــقت همـــام 

 

ـــ  ـــ٣مدـيّم ـــؼم زمٟموسم ـــ٣م ؽم ـــقق ومٖم  رزمـ هم
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ــد ــقح ووم ـــ اظمً ــ٤م يٙمًٌ ــؾ ايمرواه  َمث

 

 أيٗمــــ زمـــ٣ميم٠ٌمس زمٔمـــد ايمٛمٔمٚمـــ٥م ايمٌـــ٣مدي 

 و ووت ثٓ صىري ثٓ ؤثِ عٍَّ 3 
 /ؤ و ؽْبرو ًٔشإرو

هق ىمٔم٤م زمـ زهغم زمـ أيب  /شوشاء اٌجبدّخ اٌزّٓ ؤعٌٍّا ًِذؽٌا اٌنيب ؤؽذ 

همٜمق يٛمتٚمل إلم  ،أزمقه َمـ همحقل ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م ،ـ ومرة زمـ احل٣مرث اظمزينؽمٙمٚمك رزمٝمٔم٥م زمـ رزم٣مح زم

وأَمف اَمرأة َمـ زمٛمل فمٌد اهلل زمـ نمْمٖم٣من يٗم٣مل هل٣م ىمٌُم٥م زمٛم٦م فمامر زمـ ، زمٝم٦م فمريؼ َمـ زمٝمقت ايمُمٔمر

 .وهل أم ؽم٣مئر أوٓد زهغم ،فمدي زمـ ؽمحٝمؿ

٣من يمف أخ يًٚمك وىم ،ظم٣م صم٣مء اإلؽمالم مل ي٣ٌمدر ىمٔم٤م إلم افمتٛم٣مومف ووومػ َمٛمف َمقومػ ايمٔمداءو

همٟمصؿ ىمٔم٤م أذٞمٝمف وأطمذ يثغم ومقَمف فمعم زمجغم  ،وأطمذ يدفمقه إيمٝمف ،زمجغمًا ؽمٌٗمف إلم اإلؽمالم

 أٓ أزمٙمٕم٣م :همٟمرؽمؾ يمف ىمٔم٤م هبذه إزمٝم٣مت ،همخرج َمٜم٣مصمرًا إلم اهلل ورؽمقيمف  ،همٝمُمتدون فمٙمٝمف

 فمٛمل زمجغمًا رؽم٣ميم٥م

َيؿ زمٗمتؾ ىمؾ َمـ   إن ايمٛمٌل: )هم٘مت٤م يمف زمجغم ،همٟمهدر دَمف همٟمٞمُمد زمجغم إزمٝم٣مت يمٙمٛمٌل 

هم١من ىم٣مٞم٦م يمؽ  ،وإن ازمـ ايمززمٔمرى وهٌغمة زمـ أيب وه٤م ومد هرزم٣م ،ي٠مذيف َمـ ؾمٔمراء اظمممىمكم

وإن أٞم٦م مل سمٖمٔمؾ هم٣مٞم٨م إلم ٞمج٣مئؽ  ،هم١مٞمف ٓ يٗمتؾ أضمدًا صم٣مء سم٣مئ٣ٌمً  ضم٣مصم٥م همٟمومدم فمعم رؽمقل اهلل 

 إرض(. َمـ

اظمديٛم٥م َمًتجغمًا زمٟميب  همٗمدم ،همٙمام آسم٣مه ايم٘مت٣مب و٣موم٦م فمٙمٝمف إرض ورهمض ومقَمف أن جيغموه

ي٣م رؽمقل اهلل رصمؾ صم٣مء ي٣ٌمئمؽ  :همٗم٣مل ىمٔم٤م ،وهق َمٙمثؿ زمٔمامَمتف همج٣مء زمف رؽمقَل اهلل  ،زم٘مر

همقشم٤م رصمؾ  .أٞم٣م ىمٔم٤م زمـ زهغم ،هذا َمٗم٣مم ايمٔم٣مئذ زمؽ :وضمن فمـ وصمٜمف ووم٣مل ،فمعم اإلؽمالم

ِمٝمدة همٟمٞمُمد ىمٔم٤م هذه ايمٗم ،فٛموأَمّ  ف ايمٛمٌل همٚمٛمٔم ،َمـ إٞمِم٣مر َمًتٟمذٞم٣مً أن ييب فمٛمٗمف

 .واظمٜم٣مصمريـ وَمدح ايمٛمٌل

َمقومٔم٣ًم ىمرياًم همٔمٖم٣م فمـ ىمٔم٤م وأشم٣مزمف فمٙمٝمٜم٣م زمٟمن  وومد وومٔم٦م ايمٗمِمٝمدة دم ٞمٖمس ايمرؽمقل  -

َمٛمحف زمردسمف ايممميٖم٥م ايمتل ـمٙم٦م دم فمٗمٌف إلم أن اؾمؼماه٣م َمٛمٜمؿ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من وسمداول 

 .اخلٙمٖم٣مء َمـ زمٔمده يمًٌٜم٣م
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إٞمف  :ويٗم٣مل .ذاد فمـ ديـ اهللو وٞم٣مس ايمرؽمقل  ،وومد أؽمٙمؿ ىمٔم٤م وضمًـ إؽمالَمف -

 .هـ68سمقدم ؽمٛم٥م 

صٗمؾ ىمٔم٤م زمـ زهغم َمقهٌتف ايمُمٔمري٥م فمعم يد وايمده زهغم أضم٘مؿ ؾمٔمراء  /ة و شخظْزو

وىم٣من زهغم يّٖمظ سمالَمٝمذه َمـ أهؾ زمٝمتف ونمغمهؿ ؾمٔمره وؾمٔمر نمغمه َمـ اجل٣مهٙمٝمكم ضمتك  ،ايمٔمرزمٝم٥م

ىمٙمام سم٘مٙمؿ زم٣ميمُمٔمر خم٣مهم٥م أن همٝميب ىمٔم٣ًٌم  ،يم٘مٛمف ىم٣من يٛمٜم٣مهؿ فمـ ايمٛمٓمؿ ،سمتّمح اظمقه٥ٌم همٝمٜمؿ

هم٘مٔم٤م ٞمٓمؿ ايمُمٔمر وهق ٓ يزال نمالَم٣ًم  .يٗمقل ؾمٔمرًا ؤمٝمٖم٣ًم يروى فمٛمف همٝمٔمرف زمًقء ؾمٔمره

فمـ ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين أٞمف َمدح ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر  ورد مم٣م ي٠ميد ذيمؽ َم٣م ،٣م يٌٙمغ احلٙمؿصٕمغمًا ظمَّ 

 :زمٗمِمٝمدة ضمتك إذا زمٙمغ ومقيمف

ــــ٦ّم طِم  ــــ٣م َم ــــراَك إرُض إن َم ــــ٣مسم  ٖم

 

ـــــ٣م   ـــــٝمالوحتٝم ـــــ٣م شمٗم ـــــ٦َم هب  إن ضمٝمٝم

 .هذا زمٝم٦م إن أٞم٦م مل سمتٌٔمف زمام يقوح َمٔمٛم٣مه ىم٣من إلم اهلج٣مء أومرب َمٛمف إلم اظمديح :وم٣مل ايمٛمٔمامن 

أٞم٦م أسمٌٔمتف زمام يقوح هم١من  ،أصمٙمتؽ شمالشم٣مً  :وم٣مل .أصمٙمٛمل :همٟمراد ذيمؽ ايمٛم٣مزمٕم٥م همٔمثر فمٙمٝمف، همٗم٣مل

 .ٟمطمذوإٓ ضزم٥م زم٣ميمًٝمػ سمٟمطمذ َمٛمؽ َم٣م سم ،ئ٥م َمـ ايمٔمِم٣مهمغم ٞمج٣مبَمٔمٛم٣مه همٙمؽ َم

همخرصم٣م وسمٌٔمٜمام  .اطمرج زمٛم٣م إلم ايمػمي٥م هم١من ايمُمٔمر زمري :همٟمسمك ايمٛم٣مزمٕم٥م زهغمًا وأطمػمه اخلػم همٗم٣مل

َم٣م يٚمٛمٔمؽ  :همٗم٣مل ىمٔم٤م ،همتج٣موٓ ايمٌٝم٦م َمٙمٝم٣ًم همٙمؿ يٟمهتام َم٣م يريدان ،ىمٔم٤م وىم٣من ٓ يزال صٕمغماً 

 :أن سمٗمقل

 وذاك زمــــٟمن ضمٙمٙمــــ٦م ايمٔمــــز َمٛمٜمــــ٣م

 

ـــــــزوٓ  ـــــــ٣م أن ي ـــــــُع صم٣مٞمٌٝمٜم  همتٛمٚم

 .يمًٛم٣م واهلل دم رء ،ء هب٣م ورب ايم٘مٔم٥ٌمصم٣م :همٗم٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م 

وأصٌح٦م هذه  اؾمتٜمر ىمٔم٤م زمػمدسمف ايمتل سمممف زم١ميمٗم٣مئٜم٣م زمكم يدي ايمٛمٌل  /شوشه , ط

 .ايمُمٔمر ايمٔمريب بَمـ أزمقا ايمٗمِمٝمدة زم٣مزم٣مً 

 د و ثشدرو/

 يٗمقل ايمُم٣مفمر ىمٔم٤م زمـ زهغم:

ـــقُل  ـــقَم ََمْتٌ ـــل ايمٝم ـــٔم٣مُد هَمَٗمٙمٌ ـــ٦ْم ؽُم  زم٣مَٞم

 

ـــــٝمَّؿٌ   ـــــ َُمَت ـــــَد ََمْ٘مٌ ـــــ٣م مل ُيْٖم  قُل إشْمَره

ـــقا  ـــكْمِ إذ َرضَمٙم ـــداَة ايمٌ ـــٔم٣مُد نَم ـــ٣م ؽم  وَم

 

ُـّ نَمّمـــٝمُض ايمْمَّـــْرِف ََمْ٘محـــقُل  إّٓ    َأنَمـــ
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ــٍؿ إذا ــقاِرَض ذي ـَمْٙم ــق فَم ٙم ــَٚم٦ْم  جَتْ ًَ  ازْمَت

 

ـــــقُل   اِح ََمْٔمٙم ـــــ٣ميمرَّ ـــــٌؾ زم ـــــُف َُمٛمَْٜم  ىمٟمّٞم

ٌَؿٍ   ٦ْم زمِــذي ؾَمــ ـْ َمــ٣مء حَمْٛمَِٝمــ٥مٍ  ؾُمــجَّ  َِمــ

 

ــٚمقُل   ــَق ََمُْم ــحك وُه ــَٟمزْمَْمَح َأْو  صــ٣مٍف زم

ٙمقايمرّ    يــــ٣مُح ايمَٗمــــذى فمٛمــــُف وَأهْمَرؿَمــــفُ جَتْ

 

ـــٝمٌض   ـــْقِب ؽمـــ٣مِرَي٥ٍم زم ــــ َص ـــُؾ  َِم  َئم٣ميمِٝم

ـــَدوَم٦ْم   ـــ٣م َص ـــق أَّّن ـــ٥ًم يم ـــ٣م طُمٙمَّ ـــ٣م وْيَٜم  ي

 

ـــقَ   ـــ٣م أو يَم ـــقُل أ ََمْقفمقَده ـــَح ََمْٗمٌ  نَّ ايمٛمُِّْم

ـــ٣م  ــــ َدَِمٜم ـــٝمَط َِم ـــد ؽِم ـــ٥ٌم وم ـــ٣م طُمٙمَّ  يم٘مِٛمَّٜم

 

ــــعٌ   ــــديُؾ  هَمْج ٌْ ــــالٌف وسَم ــــٌع وإطْم  وَويْم

ـــ  ـــقُن هب ـــ٣مٍل سم٘م ـــعم ضم ـــدوُم فم ـــام سَم  ٣مهم

 

ـــــقُل  ىمـــــام  ـــــ٣م ايمٕم ُن دم َأشْمقاهِب ـــــقَّ  سَمَٙم

ــِؾ ايمــذي َزفَمَٚمــ٦ْم   ــُؽ زم٣ميمَقْص ًَّ َ ــ٣م مَت  وَم

 

ــــُؽ اظمــــ٣مَء ايمَٕمرازمٝمــــُؾ   ًِ ْ  إّٓ ىمــــام مُت

ـــ٣م  ـــقٍب هل ـــُد فُمْروم ـــ٦م ََمَقافمٝم ـــَثالً  ىم٣مٞم  ََم

 

ــــــُؾ   ــــــُده٣م إّٓ إزَم٣مؿمٝم  وَمــــــ٣م ََمقافمٝم

ـَ دم  ــــ ــــُؾ أْن َئْمَجْٙم ــــدٍ  أْرصمــــق وآََم  َأزَم

 

ـــّدْهرِ   َـّ ؿَمـــقاَل ايم ـــ ـــ٣م هَلُ  سَمْٔمجٝمـــُؾ  وَم

ْٞمــَؽ َمــ٣م ََمٛمَّــ٦ْم    وَمــ٣م َوفَمــَدْت  همــال َيُٕمرَّ

 

 إنَّ إَمـــــ٣ميِنَّ وإضْمـــــالَم سَمّْمـــــٙمٝمُؾ  

ــــ٦ْم ؽُمــــٔم٣مد زمــــٟمرضٍ   ًَ ُٕمٜمــــ٣م َأَْم ٌَٙمِّ  ٓ ُي

 

ـــــٝمُؾ   ـــــ٣مُت اظَمراؽِم ـــــ٣مُق ايمٛمَّجٝمٌ  إّٓ ايمِٔمت

ـــــــ٣م  َٕمٜم ٌَٙمِّ ــــــــ ُي ـــــــذاهمَِرةٌ  ويم  إّٓ فُم

 

ـــُؾ   ٌْٕمٝم ـــ٣مٌل وسَم ـِ إْروم ـــ ـــعم إَْي ـــ٣م فم  همٝمٜم

ــؾِّ   ـــ ىُم ــ َِم ــ٦ْم َٞمّمَّ هْمرى إذا فَمِروَم ــذِّ  ٣مطَم٥ِم ايم

 

ـــالمِ   ـــ٣مَِمُس إفْم ـــُتٜم٣م ؿم ـــقُل  فُمْرَو  جَمْٜم

ـــٍؼ   ـــَرٍد هَلَ ـــل َُمْٖم ـــقَب زمَِٔمْٝمٛمَ ـــل ايمُٕمٝم  سَمرَم

 

ــــــَدِت   اُن واظمِٝمــــــُؾ  إذا سَمَقومَّ  احُلــــــزَّ

ــــُده٣م هَمَٔمــــٌؿ َُمَٗمٝمَّــــُده٣م   َوــــْخٌؿ َُمَٗمٙمَّ

 

ــ٣م  ــٝمُؾ  دم طَمْٙمِٗمٜم ــِؾ سَمْٖمّم ــ٣مِت ايمَٖمْح ـــ زَمٛم  فم

ـــ  ـــ٣م أزمقهـــ٣م َِم ـــْرٌف َأطمقه ـــ٥مٍ ضَم ٛمَ  ـ َُمَٜمجَّ

 

ــــْقداُء ؾِمــــْٚمٙمٝمُؾ   ــــ٣م وَم ــــ٣م طم٣مهُل ٜم  وفَمٚمُّ

 ُيْزيمُِٗمـــفُ  َيْٚمًمـــ ايمُٗمـــراُد فمٙمٝمٜمـــ٣م شمـــؿَّ  

 

ـــــراٌب َزه٣ميمٝمـــــُؾ    َمٛمٜمـــــ٣م يَمٌـــــ٣مٌن وأوْم

ــِذهَم٦ْم دم  ــ٥ٌم وُم ــُرضٍ  فَمغْماَٞم ـْ فُم ــ ــِؿ فَم  ايمّٙمْح

 

ـــقُل   وِر ََمْٖمت ـــزُّ ـــ٣مِت ايم ــــ زَمٛم ـــ٣م فم  َِمْرهَمُٗمٜم

ـــ٣م  ـــٟمنَّ َم ـــْذزَمَحٜم٣م ىم ـــ٣م وََم ـــ٣مَت فَمْٝمٛمَْٝمٜم  هم

 

ـْ    زمِْرؿمٝمــُؾ  طَمْْمِٚمٜمــ٣م وَِمـــ ايمّٙمْحَٝمــكْمِ َِمــ

 مُتـِــرُّ َِمْثـــَؾ فَمًـــٝم٤ِم ايمٛمَّْخـــِؾ ذا طُمَِمـــؾٍ  

 

ــــــ٣مِرٍز مل  ــــــُؾ  دم نم ــــــُف إضََم٣ميمِٝم ْٞم قَّ  خَتَ

ٌَِمــــغِم هبــــ٣م  سَمْٝمٜمــــ٣م يمٙم ــــقاُء دم ضُمرَّ  وَمٛمْ

 

ــــٌؼ   ــــٜمٝمُؾ  فِمْت ًْ ـِ سَم ْي ــــدَّ ــــكٌم ودم اخَل  َُمٌ
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ـــ ًَ ـــدي فمـــعم َي  راٍت وهـــل ٓضِمَٗمـــ٥مٌ ـخَتْ

 

َـّ   ـــــ ـــــٌؾ َووْمُٔمُٜم ـــــُؾ  َذوازمِ ٙمٝم  إرَض حَتْ

ـَ   ىْم ــؼْمُ ــ٣مِت َي ــْٚمُر ايمُٔمج٣مي ــامـاحَلِمــ ؽُم  ك ِزَي

 

َـّ رُ   ـــــ ـــــُؾ ؤمل َيِٗمِٜم ـــــِؿ سَمٛمْٔمٝم  وَس إىُْم

ـــؾُّ   ـــ٣ًم َيَٓم ـــَْمِخام يقَم ـــ٣مُء َُمِْم ـــِف احِلْرزم  زمِ

 

ـــــقُل   ـــــ٣مِر مَمْٙم ـــــ٣مضمٝمِف زم٣ميمٛمّ ـــــٟمنَّ و  ىم

 أْوَب ِذرافَمْٝمٜمــــ٣م وومــــد فَمِروَمــــ٦ْم  ىمــــٟمنَّ  

 

ــــَع زمــــ٣ميمُٗمقرِ   ــــ٣مومٝمُؾ  وومــــد سَمَٙمٖمَّ ًَ  ايمَٔم

 وومـــ٣مَل يمٙمَٗمـــْقِم ضمـــ٣مِدَيِْؿ وومـــد صَمَٔمَٙمـــ٦ْم  

 

ــ٣مِدِب   ـَ احَلِمــ ُوْرُق اجَلٛم ــ ــقاـَيْرىُمّْم  ك ومٝمٙم

ـــٍػ   ـــٍؾ َٞمَِم ـــ٣م فَمْٝمَْم ـــ٣مِر ِذرافَم ـــدَّ ايمٛمَّٜم  ؾَم

 

ــــ٦ْم   ــــُؾ  وم٣مََم ــــٌد ََمَث٣مىمِٝم ــــ٣م ُٞمْ٘م  هَمج٣مَوهَب

ـــٝمَس   ٌَْٔمكْمِ يم ـــ ـــَقُة ايمّمَّ ـــ٥ٌم َرطْم اضَم ـــ٣م َٞمقَّ  هل

 

ـــقُل   ـــ٣مفمقَن ََمْٔمٗم ـــ٣م ايمٛمَّ ـــك زمِْ٘مَره ـــ٣م َٞمٔم  ظم

ــــري   ٝمٜمــــ٣مسَمْٖم ــــ٣مَن زمَِ٘مٖمَّ ٌ ــــْدَرفُمٜم٣م ايمٙمَّ  وَِم

 

ـْ سَمَراومِٝمٜمـــــ٣م َرفم٣مزمٝمـــــُؾ   ٌؼ فَمـــــ  َُمَُمـــــٗمَّ

ــــٔمك ايمُقؾمــــ٣مةُ   ًْ ؿُ  َي ــــْقهُلُ ٌَٝمٜمــــ٣م ووَم  زمَِجٛمْ

 

ـَ أيب ؽُمــــْٙمَٚمك ظَمَْٗمتــــقُل   ــــَؽ يــــ٣مزم  إٞمَّ

ــــفُ  وومــــ٣مَل   ــــ٦ُم آَُمُٙم ــــٍؾ ىُمٛمْ  ىُمــــؾُّ طَمٙمٝم

 

 ََمُْمـــــٕمقُل  ٓ ُأيْمِٖمَٝمٛمَّـــــَؽ إيّن فَمٛمْـــــَؽ  

ـــل ٓ أ  ـــقا ؿَمريٗم ـــ٦ُم طَمٙمُّ ـــؿُ هَمُٗمْٙم ـــ٣م يَمُ٘م  زم

 

رَ   ـُ ََمْٖمٔمــــقُل  هم٘مـــؾُّ َمــــ٣م وَمـــدَّ مْح  ايمــــرَّ

ـِ ُأْٞمثـــك وإْن ؿم٣ميَمـــ٦ْم ؽَمـــالََمُتفُ    ىمـــؾُّ ازمـــ

 

ــــ٥ٍم ضَمــــْدزم٣مَء حَمْٚمــــقُل  يقَمــــ٣ًم فمــــعم   آيَم

ـــــقَل اهللِ أْوفَمـــــَدين  ـــــ٦ُم أنَّ رؽم  ُأْٞمٌِْئ

 

ــــْٟمَمقُل   ــــَد َرؽمــــقِل اهللِ ََم ــــُق فمٛم  وايمَٔمْٖم

ــ٣مكَ   ــذي أفْمْم ــداَك ايم ــاًل ه ـــ ََمْٜم ــ٥َم ايم  ٞم٣مهمَِٙم

 

ــــُٗمرآنِ   ــــٝمُؾ  ـ ــــقافمٝمٌظ وسَمْٖمِِم ــــ٣م ََم  همٝمٜم

ـــــَذيّن زمـــــٟمومقالِ    ايمُقؾمـــــ٣مِة وملْ  ٓ سَمْٟمطُم

 

ـــُؾ   ـــل إوَم٣موي ـــَرْت فمٛمِّ  ُأْذٞمِـــ٤ْم ويمـــق ىَمُث

 ََمٗم٣مَمـــ٣ًم َمـــ٣م يمـــق يٗمـــقُم زمـــفِ  يمٗمـــْد َأومـــقمُ  

 

ـــَٚمعُ   ًْ ـــق َي ـــ٣م يم ـــَٚمُع َم ـــُؾ  َأرى وأؽْم  ايمٖمٝم

 يَمَٓمـــــؾَّ ُيْرفَمـــــُد إَّٓ أْن َي٘مـــــقَن يمـــــفُ  

 

ـَ ايمّرؽمــــقِل زمــــ١مذنِ    يــــُؾ اهللِ سَمٛمْق َِمــــ

 ضمتــــك َوَوــــْٔم٦ُم َيٚمٝمٛمــــل ٓ ُأٞم٣مِزفُمــــفُ  

 

ــــامٍت   ــــػِّ ذي َٞمِٗم ــــُؾ  دم ىَم ــــُف ايمٗمٝم  ومِٝمُٙم

ــــفُ   ُٚم ــــدي إْذ ُأىَمٙمِّ ــــ٤ُم فمٛم ــــذاَك َأْهَٝم  يَم

 

ــــَؽ   ــــَؾ إٞمَّ ــــ٠موُل  وومِٝم ًْ ــــٌقٌر وََم ًْ  ََم

ــَدُرهُ   ــِد خَمْ ـــ ِضاِء إؽُْم ــْٝمَٕمٍؿ َم ـــ َو  َِم

 

ــــُؾ   ــــُف نمٝم ــــٌؾ دوَٞم ــــَر نِمٝم ـِ فَمثَّ ٌَْْم ــــ  زمِ

ـــدو هَمـــَٝمْٙمَحُؿ ِضْ    فَمْٝمُُمـــُٜمام نمـــ٣مََمكْمِ َيْٕم

 

ـــُؾ   ـــقٌر طَمَراذي ـــْقِم ََمْٔمٖم ـَ ايمَٗم ـــ ـــٌؿ َِم  حَلْ
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ـــــ٣مِورُ  ـــــفُ  إذا ُيً ـــــؾُّ يَم ـــــ٣ًم ٓ َيِ  ومِْرٞم

 

َك ايمِٗمــــْرَن إّٓ وهــــق   ََمْٖمٙمــــقُل  أْن َيــــؼْمُ

ـــ٣مَِمَزةً   ـــَقضْمِش و ـــغُم ايم ـــؾُّ مَح ـــُف سَمَٓم  َِمٛمْ

 

ــــــك  ــــــُؾ  وٓ مَتَُمَّ ــــــِف إَراصمٝم  زمِقادي

ـــــ٥مٍ   ـــــق شمَِٗم ـــــِف أطم ـــــزاُل زمِقادي  وٓ َي

 

ــــزِّ   ٌَ ُح ايم ــــرَّ ــــْٟمىمقُل  َُمَْم  وايمّدْرؽمــــ٣مِن ََم

ــــٝمٌػ   ًَ َتّمــــ٣مُء زمــــفِ  إّن ايمَرؽمــــقَل يَم ًْ  ُي

 

ــــٙمقُل   ًْ ــــٝمقف اهللِ ََم ـــــ ؽم ــــٌد َم  َُمَٜمٛمَّ

ـــ٣مئُٙمُٜمؿْ  دم   فُمِمـــ٥ٌٍم َمــــ ومـــريٍش ومـــ٣مل وم

 

ـِ َمّ٘مــــ٥َم ظّمــــ٣م أؽْمــــَٙمٚمقا زويُمــــقا   زمــــٌْْم

ـــقا  ـــٌػ  زايم ـــ٣مٌس وٓ ىُمُُم ـــام زاَل أْٞم٘م  هم

 

ــــُؾ   ــــٌؾ ََمٔم٣مزي ــــ٣مِء وٓ َِمٝم ــــد ايمّٙمٗم  فمٛم

ــــؿُّ   ــــُٜمؿُ  ؾُم ــــ٣مٌل يَمٌقؽُم ــــراٞمكِم أزْمْم  ايمَٔم

 

ـــ٣م  ـــ٨ِم داوَد دم اهَلْٝمج ًْ ــــ َٞم ـــؾ َم  َهازمٝم

ــٌؼ   ــ٣م ضَمَٙم ٦ْم هل ــ٘مَّ ــد ؾُم ــقازمُغ وم ــٝمٌض ؽَم  زمِ

 

ـــــدوُل  ىمٟمَّّنـــــ٣م ضَمَٙمـــــُؼ ايمَٗمْٖمٔمـــــ٣مءِ    جَمْ

ــُٚمُٜمؿْ   ــِر َئْمِِم ْه ــامِل ايمزُّ ــ اجِل  َيْٚمُمــقَن ََمًْمَ

 

ٌب إذا  ـــــُؾ  َضْ ـــــقُد ايمتَّٛم٣مزمٝم ًُّ َد ايم ـــــرَّ  فَم

ـــــ٣مضُمُٜمؿُ ٓ َيْٖمَرضمـــــقَن   ـــــ٦ْم ِرَم  إذا ٞم٣ميَم

 

ــــ٣مً   ــــقا ومقَم ــــ٣ًم إذا ٞمِٝمُٙم  ويَمْٝمًــــقا جَم٣مزئم

ـُ إّٓ دم  ـــــ ـــــُع ايمْمَّْٔم  ُٞمحـــــقِرِهؿُ  ٓ َيَٗم

 

ــ  ٙمٝم ــقِت هَتْ ــ٣مِض اظم ـــ ضِمٝم ــؿ فم ــ٣م إْن هَلُ  ُؾ َم

 و اٌنبثغخ اجلوذُ امع ِِ 4 
 ؤ و ؽْبرو ًٔشإرو/

٣ٌمزمف وهق َمـ زمٛمل ٕٞمف مل يٗمؾ ايمُمٔمر دم ص٣ٌمه وٓ دم ؾم <اؽمٚمف ضم٣ًمن زمـ ومٝمس ويمٗم٤م ايمٛم٣مزمٕم٥م

همخر دم صم٣مهٙمٝمتف زمٗمٌٝمٙمتف وسمٕمٛمك زمحًٌٜم٣م وَمآشمره٣م وهج٣م طمِمقَمٜم٣م زمٛمل ، صمٔمدة أضمد زمْمقن فم٣مَمر

 .أؽمد

 /ة و شخظْزو

إزٓم هم٘م٣من َمـ  رَ َج اخلٚمر وهَ  َب أٞم٘مر ايمٛم٣مزمٕم٥م اجلٔمدي دم اجل٣مهٙمٝم٥م فم٣ٌمدة إوشم٣من وُذْ 

 .احلٛمٖم٣مء ايمذيـ يمٌقا دفمقة ايمرؽمقل ايم٘مريؿ

م زم٣مظمديٛم٥م اظمٛمقرة ضمتك إذا ىم٣مٞم٦م ايمٖمتقح اإلؽمالَمٝم٥م اٞمْمٙمؼ َمع ه٣مصمر َمـ ايم٣ٌمدي٥م وأوم٣م

 اظمج٣مهديـ همح٣مرب َمٔمٜمؿ

 .فمـ فمٚمر ؿمقيؾ ،ه9:سمقدم دم طمالهم٥م َمروان زمـ احل٘مؿ ؽمٛم٥م 
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 ط و شوشه/

 .ؾم٣مفمر خميم ومقي ايمْمٌع همِمٝمح جيري ؾمٔمره فمعم ايمًٙمٝمٗم٥م ٓ ئمرف ايمت٘مٙمػ أو ايمِمٛمٔم٥م

ؾمٔمره دم اجل٣مهٙمٝم٥م همٗمد ىم٣من دم اجل٣مهٙمٝم٥م وخيتٙمػ ؾمٔمره دم اإلؽمالم اطمتالهم٣ًم واوح٣ًم فمـ 

طمُمٛم٣ًم حمدودًا دم َمٖم٣مطمر ايمٗمٌٝمٙم٥م يم٘مٛمف دم اإلؽمالم َّنؾ َمـ َمٔمكم اإليامن همٟمصٌح أزمٙمغ وومٔم٣مً وأوؽمع 

 .َمدى

ووم٣ميمقا إٞمف ىم٣من َمـ أوصػ  ،وهمٛمقن ؾمٔمره اظمُمٜمقرة هل اظمدح وايمٖمخر واهلج٣مء وايمقصػ

 ايمُمٔمراء يمٙمخٝمؾ..

 ِذػ ًفخش/ ,د

ي أٞمٖم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م ويم٘مٛمٜم٣م أٞمٖم٥م ي٘مٚمٜم٣م ايمٔمٗمؾ ومحٝم٥م وصمٜم٦م يمٙمدهم٣مع فمـ دم همخر ايمٛم٣مزمٕم٥م اجلٔمد

 ايمٗمٝمؿ واظمثؾ ايم٣ًمَمٝم٥م..

 أسمٝمـــ٦م رؽمـــقل اهلل إذ صمـــ٣مء زم٣مهلـــدى

 

ـــــغما  ـــــ٣مظمجرة ٞم ـــــ٣ًم ىم ـــــق ىمت٣مزم  ويتٙم

 أضمــس وَمـــ َمٔمــل وصم٣مهــدت ضمتــك َمــ٣م 

 

ــــ٣م  ــــٜمٝماًل إذا َم ــــقرا ؽم ــــ٦م نم  ٓح شمٚم

ـــ٣م  ـــقى وأرى زمٖمٔمٙمٜم ـــعم ايمتٗم ـــٝمؿ فم  أوم

 

ـــ٥م أضمـــ  ـــ٣مر اظمخقهم ــــ ايمٛم ـــ٦م َم  ذراوىمٛم

ــــ٣م  ــــقد طمٝمٙمٛم ــــ٣م سمٔم ــــقم َم ــــ٣م يمٗم  وإٞم

 

 إذا َمــــ٣م ايمتٗمٝمٛمــــ٣م أن حتٝمــــد وسمٛمٖمــــرا 

ـــ٣م  ـــقان طمٝمٙمٛم ـــروع أيم ـــقم ايم ـــر ي  وٞمٛم٘م

 

 َمـ ايمْمٔمـ ضمتـك ٞمحًـ٤م اجلـقن أؾمـٗمرا 

ـــ٣م  ـــ٣م أن ٞمرده ـــ٣ًم يمٛم ـــ٣من َمٔمروهم ـــ٣م ىم  وَم

 

ــــح٣مضم٣ًم وٓ َمًــــتٛم٘مرًا أن سمٔمٗمــــرا   ص

ــــدودٞم٣م  ــــدٞم٣م وصم ــــامء جم ــــ٣م ايمً  زمٙمٕمٛم

 

ـــرا  ـــؽ َمٓمٜم ـــقق ذيم ـــق هم ـــ٣م يمٛمرصم  وإٞم

ــــ  ــــغم دم ضمٙم ــــفوٓطم ـــــ يم  ؿ إذا مل سم٘م

 

ــــدرا  ــــل صــــٖمقه أن ي٘م ــــقادر حتٚم  زم

 وٓ طمــــغم دم صمٜمــــؾ إذا مل ي٘مـــــ يمــــف 

 

 ضمٙمـــٝمؿ إذا َمــــ٣م أورد إَمـــر أصــــدرا 

 ذح اظمٖمردات: - 

درب ايمت٣ٌمٞم٥م  يٚمٝمزه٣م ايمٌٌم. وايمٔم٣مَم٥م سمًٚمٝمٜم٣م: جرة: َمٛمْمٗم٥م دم ايمًامء ومقاَمٜم٣م ٞمجقم ىمثغمة ٓاظم

 -قاومػ َم -أفمامل  زمقادر: -فمٙمق  :َمٓمٜمر -سمٗمتؾ  سمٔمٗمر: -إؽمقد  اجلقن: -نم٣مب  نمقر: -

 .أصدر: أطمرج -أورد: أضمي 
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 ووت ثٓ ِبٌه ,5
 /ؤ و ؽْبرو ًٔشإرو

َمـ زمٛمل ؽمٙمٚم٥م َمـ اخلزرج  وهق فمٛمف دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ويمد ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ريض اهلل سمٔم٣ملم

رًا وىم٣من أزمقه َم٣ميمؽ ؾم٣مفم (زمٟميب فمٌد اهلل زمٔمد أن ىم٣مٞم٦م ىمٛمٝمتف دم اجل٣مهٙمٝم٥م )أزم٣م زمُمغم ٣مه ايمٛمٌل ىمٛمّ 

وصٖمٝم٥م  -فمٚمغمة زمٛم٦م طمٝمػم ايمًٙمٚمٝم٥م) َمـ عم زمٛم٦م زيد َمـ زمٛمل ؽمٙمٚم٥م سمزوج ىمٔم٤موأَمف يمٝم

 -طمقيم٥م  -َمٔمغم -وه٤م -ومّم٣ميمف  -وطمغمة( ويمدت يمف إولم )فمٌد اهلل  -وأم ويمد -ايمٝمٚمٛمٝم٥م

وومد سمقدم  ،وويمدت يمف ايمث٣ميمث٥م )فمٌد ايمرمحـ( دم فمٜمد ايمٛمٌل  )ىمٌُم٥م( ؽمٔم٣مد( وويمدت يمف ايمث٣مين

)هاوم٥م( واؾمتٜمرت  اؽمٚمف طمرآو ()ؽمٜمؾ فـ فمٌد اظمٙمؽ ويم٘مٔم٤م أخ اؽمٚمزم ؽمٙمٝمامندم طمالهم٥م 

 .فمـ رؽمقل اهلل همٗمد روى ىمٔم٤م شمامٞمكم ضمديث٣مً  ،أهسمف زم٣ميمُمٔمر وايمٔمٙمؿ واحلدي٧م

زمٝمٔم٥م   أؽمٙمؿ ىمٔم٤م َمٌ٘مرًا ومل ي٘مـ دم اظمديٛم٥م أىمثر َمـ أرزمٔمكم رصماًل وومد آَمٛمقا وزم٣ميع ايمٛمٌل

وؾمٚمٙمتف اظم٠ماطم٣مة زمكم اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر َمع  ،ايمٔمٗم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م َمع اشمٛمكم وؽمٌٔمكم رصماًل واَمرأسمكم

زمدر ) وؽمٝمٖمف وؾمٜمد ىمؾ اظمُم٣مهد فمدا ه٣مهد دم ؽمٌٝمؾ اهلل زمُمٔمرايمززمغم زمـ ايمٔمقام( صم) أو ()ؿمٙمح٥م

وص٣مضمٌف دم ايمًٙمؿ  وومد أضم٤م ىمٔم٤م رؽمقل اهلل  ،وومد ٞمزل زمتخٙمٖمف فمـ سمٌقك ومرآٞم٣مً  (وسمٌقك

 ضم٣ًم زمٔمد أن وم٣مم همقق ايمٛمٌل صمرهمجرح ىمٔم٤م أضمد فممم  ،ل ايمِمٖمراءواحلرب ويمٌس َٕم٥م ايمٛمٌ

وىم٣من ىمٔم٤م يتٗمـ  (صمٜمٝمٛم٥م)وومٝمؾ  (أؽمٙمؿ ونمٖم٣مر) يٚمٝمف وهق ٞم٣مئؿ وٓه رؽمقل اهلل صدوم٣مت

 وومد ؿمٙم٤م رؽمقل اهلل َمـ ىمٔم٤م أن يدو زم٣ميمٗم٣مهمٙم٥م َمرة همٗم٣مل: ،ايم٘مت٣مزم٥م وئمرف احل٣ًمب

ــــؼ ــــؾ ضم ــــ٥م ىم ـــــ هت٣مَم ــــٝمٛم٣م َم  ومّم

 

ـــــٝمقهم٣م  ـــــ٣م ايمً ـــــؿ أمجٔمٛم ـــــػم شم  وطمٝم

 هـــــ٣م ويمـــــق ٞمْمٗمـــــ٦م يمٗم٣ميمـــــ٦مػمٞمخ 

 

 ٔمٜمـ دوؽمـــــــ٣ًم أو شمٗمٝمٖمـــــــ٣مومـــــــقاؿم 

 وومد زم٘مك رؽمقل اهلل فمٛمدَم٣م اٞمتٗمؾ إلم اظمأل إفمعم ووم٣مل: 

ـــ٣م ـــ٣ًم وَمٝمت ـــ٣مس ضمٝم ـــغم ايمٛم ـــ٣م زمخ  همجٔمٛم

 

ــــدا  ــــ٥م َمٗمٔم ـــــ رب ايمػمي ــــ٣مه َم  وأدٞم

 ووم٣مل: 

ـــــ٣م ـــــدَمع ذر ي ـــــ٣مزم٘مل زم ـــــكم هم  ىفم

 

 خلـــــــغم ايمػميـــــــ٥م واظمِمـــــــْمٖمك 

ــــؼَّ او  ــــقل وضم ــــل ايمرؽم ــــ٣مء زم٘م  ايمٌ٘م

 

 ٗمــــ٣مفمٙمٝمــــف يمــــدى احلــــرب فمٛمــــد ايمٙمِّ  
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شمؿ اؽمتٔمٚمٙمف ، يمؽ اصمتامع ايمًٗمٝمٖم٥م ٓطمتٝم٣مر طمٙمٝمٖم٥م زمٔمد وهم٣مة ايمٛمٌل وضمي ىمٔم٤م زمـ َم٣م

وومد وم٢م زمٗمٝم٥م ضمٝم٣مسمف دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة زمٔمد ٛم٣مء ايمٖمتٛم٥م فمثامن فمعم صدوم٥م )َمزيٛم٥م( وومد داهمع فمٛمف أشم

 .(ه97 -95 -94) ومد اطمتٙمػ دم ؽمٛم٥م وهم٣مسمفو ،أن سمردد فمعم ايمُم٣مم

 /ة و شخظْزو

يمٔمٙمؿ وايمُمج٣مفم٥م وايمدهم٣مع فمـ ايمديـ اجلديد سمتٚمٝمز ؾمخِمٝم٥م ىمٔم٤م زم٣ميمٔمٗمٝمدة ايمِم٣مدوم٥م وا

 .فمـ اإلؽمالم واظمًٙمٚمكم ٢م ضمٝم٣مسمف َمداهمٔم٣مً ومو

 /ط و شوشه

ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري ؾم٣مفمر مجع زمكم همِم٣مضم٥م ايمٙم٣ًمن وضمدة ايمًٛم٣من وروم٥م ايمقصمدان 

ونمزارة اإليامن محؾ فمعم فم٣مسمٗمف فم٤مء ايمدهم٣مع زمُمٔمره فمـ اإلؽمالم وايمذود فمـ مح٣مه ورد ؽمٜم٣مم 

وومد فمػم دم ؾمٔمره فمـ أؽمٚمك اظمٔم٣مين  ،رهؿ دم َمٔمرىم٥م ؾمٔمراء ايم٘مٖمر واإليامنأفمدائف إلم ٞمحق

: دم صحٝمح ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿهمٗمد وم٣مل فمٛمف رؽمقل اهلل صعم اهلل ىمام ورد  ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

زمخغم يقم َمر فمٙمٝمؽ َمٛمذ ويمدسمؽ  ىمٔم٤م ىمٔم٤م( )أزممم ي٣م ي٣م فمعم ومقيمؽ هذا ؾم٘مرك رزمؽ)

 أم َمـ فمٛمد اهلل وجيٝم٤م صٙمقات اهلل فمٙمٝمف رؽمقل اهلل ويًٟمل ىمٔم٤م أَمـ فمٛمدك ي٣م (أَمؽ

)ٓ زمؾ َمـ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ( إؾم٣مرة إلم سمقزم٥م اهلل سمٔم٣ملم فمـ ايمذيـ طمٙمٖمقا فمـ نمزوة : وؽمالَمف

 (زمدراً و )سمٌقك ويم٘مٛمف مل يُمٜمد (و)أضمد (وومد ؾمٜمد ىمٔم٤م ىمؾ اظمُم٣مهد وَمٛمٜم٣م )ايمٔمٗم٥ٌم ،سمٌقك

يقَمٜم٣م إضمدى فمممة ايمِمٖمراء وصمرح  ٞم٣ًم ىمذيمؽ يمٌس ىمٔم٤م درع ايمٛمٌل آوٞمزل همٝمف ومر

وومد ىم٣من ىمٔم٤م خيقف ايم٘م٣مهمريـ ووم٣مئع ايمًٝمقف زمٝمٛمام ىم٣من ضم٣ًمن يٗمع دم إٞم٣ًمب  ،صمراضم٥م

 .وازمـ رواضم٥م ئمغمهؿ زم٣ميم٘مٖمر

 /د و ٌِػٌهبد شوشه

زمؾ ىم٣مٞم٦م أؾمٔم٣مره سمِمدر فمـ ؽمجٝم٥م  ،مل ي٘مـ ايمُمٔمر فمٛمد ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ يِمدر فمـ صٛم٣مفم٥م

وزمذيمؽ  ،ُم٣مفمر وفمقاؿمػ وَمٝمقل وأهم٘م٣مرف ٞمٖمًف َمـ َمزموومري٥م سمدهمٔمف يمٙمتٔمٌغم فمام جتٝمش وهمْمرة 

اومتٌمت همٛمقن ايمُمٔمر وَمقوقفم٣مسمف فمٛمده فمعم َم٣م يالئؿ ؾمخِمٝمتف واحلٝم٣مة ايمتل ىم٣من يٝم٣مه٣م َمتجٛم٣ًٌم 

وَمـ هٛم٣م ٓ ٞمجد دم ؾمٔمره َم٣م يتحدث فمـ ايمٕمزل واخلٚمري٣مت واظمجقن  ،َم٣م خي٣ميمػ ايمديـ وايمقوم٣مر

 :صم٣مؾم٦م أؾمٔم٣مره٣م دم ٞمٖمًف وأهؿ إنمراض ايمتل وايمتٜمتؽ وطم٣مص٥م أٞمف ممـ ٓزم رؽمقل اهلل 
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 ادلذّؼ/ ,1

وومد اختذ اظمديح  ،ئمد اظمديح َمـ أهؿ إنمراض ايمتل حتدث همٝمٜم٣م ايمُمٔمراء فمعم َمر ايمٔمِمقر

أؾم٘م٣مًٓ َمتٔمددة َمـ اظمدح نمغم اظم٘مت٤ًم إلم اظمديح اظم٘مت٤ًم مم٣م صمٔمؾ ؾمٔمراء اظمديح اظم٘مت٤ًم دم 

فمـ َمٓم٣مهر ايمٔمٓمٚم٥م وإهب٥م  أن هذا اظمديح ئمػمطم٣مص٥م  ،ايمدرصم٥م احلّمٝمض َمـ ايمُمٔمر فمٛمد ىمٔم٤م

ن ىمٔم٤م مل يٚمدح إإذ  <َمدح ىمٔم٤م ريض اهلل فمٛمف مل ي٘مـ َمت٘م٣ًًٌم َمْمٙمٗم٣مً زمٝمٛمام وايمتٔم٣مـمؿ وايم٘مػمي٣مء 

زمؾ ىم٣من َمديف إؾم٣مدة زم٣ميمرؽم٣ميم٥م ايمًاموي٥م وايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م  ،أضمدًا مل سمتقهمر همٝمف اظمثؾ اإلؽمالَمٝم٥م

َمدح يًتٓمؾ حت٦م راي٥م ايمديـ يٛمْمقي ؾمٔمر ىمٔم٤م فمعم و ، حلٚمٙم٥م ايمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥موسمٌجٝمالً 

 :مل ي٘مـ رانم٣ٌمً أن يٚمتدضمف ايمُمٔمراء زمام ىم٣من يٚمتدح زمف اظمٙمقك وهق ايمٗم٣مئؾ طم٣مص٥م وأن ايمرؽمقل 

)اضمثقا دم وصمقه اظمداضمكم ايمؼماب( ويمذيمؽ ىم٣من أنمٙم٤م َم٣م صم٣مء َمـ َمديح ىمٔم٤م َمدضم٣ًم ذا رؽم٣ميم٥م 

 :ؾ دمؽمٝم٣مؽمٝم٥م حمٚمقيم٥م فمعم أصمٛمح٥م ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمديٛمٝم٥م يمتحٗمٝمؼ أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م سمتٚمث

 .اإليامن زمٗمٝم٣مدة ايمرؽمقل احل٘مٝمٚم٥م -أ

 .آٞمٗمٝم٣مد هلذه ايمٗمٝم٣مدة ايمٛمٌقي٥م -ب

 .سمٟمىمٝمد همّمؾ ايمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥م فمعم إَم٥م زمٙمؿ ؾمٚمٙمٜم٣م -ج

 :يٗمقل ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ دم َمدح ايمٛمٌل حمٚمد 

 زمــــــف مّ اإليمــــــف زمــــــف ؾمــــــٔمث٣ًم ور ملّ 

 

ـــــ  ـــــر َمٛمتُم ـــــف وإَم ـــــقر أَمت  رـأَم

 :طمالل َمدح ايمرؽمقل وومد َمدح ىمٔم٤م هداي٥م ايمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمـ 

ـــف ـــؿ يتٌٔم ـــٜم٣مب شم ـــقل ؾم ـــ٣م ايمرؽم  همٝمٛم

 

ــ  ــقر يّم ــٜم٤مـٞم ــعم ايمُم ــف همّمــؾ فم  لء يم

وَمثؾ ىمٔم٤م إفمعم دم َمديف اظمثؾ اإلؽمالَمٝم٥م ٓ ايمٔم٣مدات اجل٣مهٙمٝم٥م ىم٣ميمٔمدل دم ايمًغمة وآيمتزام  

ىمٔم٤م ريض اهلل فمٛمف دم جم٣مل  يٗمقل ،زم٣محلؼ واهلداي٥م إلم َم٣م يٛمجل َمـ ايمٛم٣مر وايمِمدق وسمٌٙمٝمغ ايمرؽم٣ميم٥م

 :ويٚمتدح سم٘مٙمٝمؿ اهلل ظمحٚمد َمٖمّماًل زمكم َم٘م٣من سم٘مٙمٝمٚمف وَم٘م٣من سم٘مٙمٝمؿ َمقؽمك، وؾايمتٖم٣م

ـــــدا ـــــل حمٚم ـــــؿ اهلل ايمٛمٌ ـــــد ىمٙم  همٗم

 

 مفمــعم اظمقوــع إفمــعم ايمرهمٝمــع اظمًــقَّ  

ومل سمٌتٔمد َمدائح ىمٔم٤م دم زمٔمض صمقاٞمٌٜم٣م فمـ ايمٗمٝمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م ايمتل أومره٣م اإلؽمالم وٞمامه٣م  

 :٥م واإلومدام واجلرأة وايم٘مرم وايمًٝم٣مدةىم٣ميمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد وايمِمدق زم٣ميمٗمقل وومقة ايمٔمزم واهلٚم
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 ٥مٝمل ويــذَمرٞم٣م َمـــ نمــغم َمٔمِمـــٚمّمــي

 

ـــذب  ـــعم ايم٘م ـــع فم ـــدر مل يْمٌ ـــف ايمٌ  ىمٟمٞم

ـــٞمَ   ـــزم ُد ْج ـــؿ َمٔمت ـــ٣ميض اهل ـــدم َم  اظمٗم

 

 ضمــكم ايمٗمٙمــقب فمــعم رصمــػ َمـــ ايمرفمــ٤م 

 :وىمذيمؽ ومقيمف 

 زمـــٝمض ايمقصمـــقه سمـــرى زمْمـــقن أىمٖمٜمـــؿ

 

ــــ٣من اظمٚمحــــؾ  ــــػم ايمزَم ــــدى إذا انم  سمٛم

 ومــــقم ٕصــــٙمٜمؿ ايمًــــٝم٣مدة ىمٙمٜمــــ٣م 

 

ــــدَم  ــــل اظمرؽمــــؾوم  ٣ًم وهمــــرفمٜمؿ ايمٛمٌ

مل ي٘مـ يم٘مٔم٤م ريض اهلل فمٛمف وهق ممـ متثؾ َم٣ٌمدئ اإلؽمالم ايمدافمٝم٥م إلم اظم٣ًمواة  اٌفخش/ ,2 

أو أن يٖمخر زمام اَمت٣مز زمف  ،وفمدم ايمتٖم٣مطمر زم٣ميمٛمٖمس وايمذات وايمٗمٌٝمٙم٥م أن يٖمخر زمٛمٖمًف فمعم ايمٛم٣مس

وزمام صم٣مء زمف َمـ َمآشمر  ،ـومقَمف َمـ ذف ايمٛم٤ًم وىمرم اظمحتد إٞمام ىم٣من همخره سمٕمٛمٝم٣مً زم٣مٞمتُم٣مر ايمدي

 :أطمالومٝم٥م وَم٘م٣مرم إٞم٣ًمٞمٝم٥م وهمخره ريض اهلل فمٛمف ىم٣من فمعم ٞمقفمكم

 ِ/خش رارف ,آ

اظمتٚمٝمزة وٚمـ َمٓمٙم٥م ايمديـ وَم٘م٣مرم إطمالق وَم٣م يٚمت٣مز زمف َمـ ىمريؿ  فيُمغم إلم همّم٣مئٙم

 .اخلِم٣مل وحمٚمقد ايمِمٖم٣مت

 فخش مجبهِ/ ,ة

اظمًٙمٚمكم ايمذيـ افمتٛمٗمقا ايمديـ  يقوح حم٣مؽمـ ومقَمف وجيقم َمآشمرهؿ ويُمٝمد هبؿ وئمتز زمجامفم٥م

وهذا ايمٛمقع هق نم٣ميمٌٝم٥م همخره ذيمؽ أن ؾمخِمٝم٥م ىمٔم٤م ومد ذازم٦م دم جمٚمقفم٥م َمـ آَمـ  ،اجلديد

وسمْمقر  ،زم٣ميمديـ اجلديد زمدًٓ َمـ أهسمف وفمُمغمسمف وومد اؽمتٕمرق ايمٖمخر أىمثر ؾمٔمره ريض اهلل فمٛمف

إٓ اهلل( زمدل إفمالء  )ٓ إيمف هذا ايمٖمـ فمعم يديف همٗمد أصٌح ايمٖمخر فمٛمده إفمالًء يم٘مٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد

ؾمٟمن ايمٗمٌٝمٙم٥م أو رهمع ؾمٟمَّن٣م وٞممم ايمدفمقة زمدل ىم٤ًم اظمٕم٣مٞمؿ وؽمٌل إفمداء وٞمٝمؾ ايمُمٜم٣مدة زمدل 

 .َمـ ايمْمٚمع زم٣مظمٛم٣مص٤م

 وومد وصمدت هذه اظمٔم٣مين واوح٥م دم همخر ىمٔم٤م زمٝمقم زمدر:

ــــدد ــــ٣م َم ــــ٣مىمؿ يمٛم ــــدر يمٗمٝمٛم ــــقم زم  وي

 

ـــع ايمٛمِمـــ  ـــف َم ـــؾـهمٝم ـــ٣مل وصمػمي  ر َمٝم٘م

ــــــ٣م  ــــــديـ اهلل همْمرسمٛم ــــــ٣م هم  إن سمٗمتٙمقٞم

 

 وايمٗمتـــؾ دم احلـــؼ فمٛمـــد اهلل سمٖمّمـــٝمؾ 

 وَمـ همخره إفم٣مٞم٥م اظمًٙمٚمكم ودهمع اظمممىمكم فمـ ايم٘مٖمر: 
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ــــذودهؿ ــــ٣م وٞم ـــــ ديٛمٛم ــــذودوٞمٛم٣م فم  ي

 

 فمــــ ايم٘مٖمـــر وايمـــرمحـ راء وؽمـــ٣مَمع 

 
ــــــ٣م ــــــ٣مم أفم٣مٞمٛم ــــــ٣م دم َمٗم  إذا نم٣ميٓمقٞم

 

 ر َمــــ اهلل واؽمـــعـفمـــعم نمـــٝمٓمٜمؿ ٞمِمـــ 

 
ــــٙمف ــــ٣م وهمّم ــــظ اهلل همٝمٛم ــــؽ ضمٖم  وذيم

 

ــــ٣مئع  ــــظ اهلل و ـــــ مل يٖم ــــ٣م وَم  فمٙمٝمٛم

 
ـــداٞم ـــ٣مره يمٛمـــ٣مه ـــديـ احلـــؼ واطمت  ٣م يم

 

ــــــقق ايمِمــــــ٣مٞمٔمكم صــــــٛم٣مئع   وهلل هم

 
 وزم٣ميمدهم٣مع فمٛمف زمًٝمٖمف وؾمٔمره وىمذيمؽ ٞمجد ىمٔم٤م يٖمخر زم٣ميمذود فمـ رؽمقل اهلل 

 يـــذود ويٚمـــل فمــــ ذَمـــ٣مر حمٚمـــد

 

 ويـــــدهمع فمٛمـــــف زم٣ميمٙمًـــــ٣من وزم٣ميمٝمـــــد 

 
ــــف ــــر يريٌ ــــؾ أَم ـــــ ىم  ويٛمٌمــــه َم

 

ــــدِ   ــــس حمٚم ــــٛمٖمس دون ٞمٖم ــــقد زم  جي

 
 يِمــــدق زم٣مٕٞمٌــــ٣مء زم٣ميمٕمٝمــــ٤م خمٙمِمــــ٣م

 

ـــد   ـــدِ يري ـــز دم نم ـــقز وايمٔم ـــذاك ايمٖم  زم

همٗمد صم٣مء  ،٣مه٣م ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالموومد اهمتخر ىمٔم٤م زم٣ميمٗمقة وايم٘مرم وهل أطمالق سمٌٛمّ  

 .اإلؽمالم يمٝمتٚمؿ َم٘م٣مرم إطمالق

 :ايمٝمٜمقدي ويٖمخر أيّم٣ًم زمٌْمقيمتف فمعم ؿمريٗم٥م اجل٣مهٙمٝمكم ويٌدو ذيمؽ دم رده فمعم )َمرضم٤م(

 ومـــــد فمٙمٚمـــــ٦م طمٝمـــــػم أين ىمٔمـــــ٤م

 

 َمٖمـــــرج ايمٕمـــــؿ صمـــــريء صـــــٙم٤م 

 إذا ؾمــــ٦ٌم احلــــرب سمٙمتٜمــــ٣م احلــــرب 

 

ــــ٣ميمٔمٗمٝمؼ فم  ــــ٣مم ىم ــــل ضمً ــــَمٔم  ٤مّم

 ٞمْمـــــٟمىمؿ ضمتـــــك يـــــذل ايمِمـــــٔم٤م 

 

ــــ٤م  ــــلء ايمٛمٜم ــــزاء أو يٖم ــــل اجل  ٞمٔمْم

وَمـ همخره ضمديثف فمـ زمالئف َمع مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم دم احلرب وؾمج٣مفمتٜمؿ دم اظمٔم٣مرك وومتؾ  

 إفمداء:

ــــ٣م ــــ٣م ىمٟمٞمٛم ــــ٣م هم٣ميمتٗمٝمٛم ــــ٣مروا وهٞم  همً

 

ــــ  ــــ٣مء ٓ يرطمَّ ــــقد يمٗم ــــ٣مأؽم  ك ىمٙمٝمٚمٜم

 تــــك هــــقى دم َم٘مرٞمــــ٣مضزمٛمــــ٣مهؿ ضم 

 

ـــ٣م  ـــ٠مي فمٓمٝمٚمٜم ــــ يم ـــقء َم ـــر ؽم  ظمٛمخ

 :وسم٣ٌمهك ىمٔم٤م زمٗمتؾ ايم٣ًمدة إزمْم٣مل وم٣مئالً  

ـــ٣م هبـــ٣م َمــــ ؽمـــٝمد زمْمـــؾ  هم٘مـــؿ سمرزمحٛم

 

ــ٤م  ــد واحلً ــريؿ اجل ــذَم٣مر ىم ــ٣مَمل ايم  ضم

 :وَمـ َمٔم٣مين ايمٖمخر فمٛمده ايمِمػم دم احلروب وايمث٣ٌمت دم ايمُمدائد ىمام ضمِمؾ يقم أضمد 
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ـــجٝم٥م ـــ٣م ؽم ـــػم َمٛم ـــؿ وايمِم ـــػمٞم٣م هل  ص

 

 رام ٞمًـــٚمق وٞمرسمـــؼإذا ؿمـــ٣مرت إزمـــ 

 :وومد اهمتخر ىمٔم٤م زم٣مٓٞمت٣ًمب إلم احلرب 

 لء ٞمٗمقيمـــفـزمٛمـــق احلـــرب ٓ ٞمٔمٝمـــ٣م زمُمـــ

 

 وٓ ٞمحـــ ممــ٣م صمــرت احلــرب ٞمجــزع 

ـــ٣م  ـــ٣م وٞمٛمتجٜم ـــرب ٞمٚمرَي ـــق احل ـــ٣م زمٛم  إٞم

 

ــــؾ  ــــذوي إـمٕمــــ٣من سمٛم٘مٝم ــــدٞم٣م يم  وفمٛم

 :وَمـ َمٔم٣مٞمٝمف اجلديدة دم ايمٖمخر 

ــــــ٣م ــــــديـ اهلل همْمرسمٛم ــــــ٣م هم  إن سمٗمتٙمقٞم

 

 ّمـــٝمؾوايمٗمتـــؾ دم احلـــؼ فمٛمـــد اهلل سمٖم 

وٓ ٞمٛمًك أن ىمٔم٣ًٌم ىم٣من يٖمخر زم٣مخلٝمؾ وايمًٝمقف وايمٗمز وايمرَم٣مح وايمدروع وايمٌٝمض فمعم أَّن٣م  

 .أدوات يمٙمحرب وايمٗمت٣مل

 /ثٓ ِبٌه و اخلظبئض اٌفنْخ ٌشوش ووت وى

زدان سمذ وسمٛم٣مهمر احلروف همٜمل ؽمٜمٙم٥م يمٝمٛم٥م وٚمٝمز أيمٖم٣مظ ىمٔم٤م زمخٙمقه٣م َمـ ايمٕمرازم٥م وايمُمذوتسم -5

 -٥مة َمـ إيمٖم٣مظ اإلؽمالَمٝم٥م )اجلٛمىمثرفمٛمده يممميػ زمحٝم٧م جتد زم٣محلدي٧م ا تُمحسمن وآأيمٖم٣مـمف زم٣ميمٗمر

 (...... -ايمٛم٣مر 

ومتٝمزت سمراىمٝمٌف زمٔمدم ايمتٔمٗمٝمد وآيمتقاء همٜمق ؾم٣مفمر َمْمٌقع جيري زمُمٔمره فمعم ؽمجٝمتف  -6

 :وؾمٔمره طم٣مل ٍ َمـ اظمٗمدَم٣مت ايمْمٙمٙمٝم٥م أو ايمٕمزيمٝم٥م ضم٣مؾم٣م ومِمٝمدة واضمدة اؽمتٜمٙمٜم٣م زمٕمزل سمٗمٙمٝمدي

 ؿمرومــــ٦م مهقَمــــؽ هم٣ميمرومــــ٣مد َمًــــٜمد

 

 زفمـــ٦م أن ؽمـــٙمخ ايمُمـــ٣ٌمب إنمٝمـــدوصم 

ــــ٥م  ــــقى َخغمي ــــ٠مادك يمٙمٜم ــــ٦م هم  ودفم

 

 همٜمـــقاك نمـــقري وصـــحقك َمٛمجـــد 

 .(أٓ وأزمٙمغ) وىمثغمًا َم٣م يٌتدئ ومِم٣مئده زم٘مٙمٚم٥م -7 

 .وي٘مثر ايمُم٣مفمر َمـ اظمٗمْمقفم٣مت ايمٗمِمغمة ويُم٘مؾ صم٣مٞم٣ٌمً َمٜماًم َمـ ؾمٔمر ىمٔم٤م -8

 -ؽمتٔم٣مرة ئمد ايمتِمقير وؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئؾ ايمتٔمٌغم يمديف يًتٚمد صقرة ايمتُمٌٝمف )آ -9

وىمذيمؽ  ،ايم٘مٛم٣مي٥م( َمـ فم٣ممل احلس واظم٣مدة همٜمق يُمٌف احلرب زم٣ميمٛم٣موم٥م وهل صقرة َمًتٚمدة َمـ ايمٌٝمئ٥م

واؽمتٚمد أىمثر صقرة َمـ ايمٌٝمئ٥م  ،سمُمٌٝمف اظمًٙمٚمكم زمٖمحقل اإلزمؾ وؾمٌف وم٣مسمؾ محزة زم٣مجلٔمؾ إؽمقد

ىم٣مٕؽمد وايمٛمٚمر وايمثٔمٙم٤م وايمذئ٤م وايم٘مٙم٤م وايمٛمٔم٣مم وأطمذ صقرًا فمـ ايمٛمجقم )ايمِمحراوي٥م 

 :دم ومقيمف وومد اؽمتٔم٣مر ايمٛمقر يمٙمٜمداي٥م (وايمٗمٚمر وايمٙمٝمؾ
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ــــــــق ــــــــقر اهلل جيٙم ــــــــ٣مه زمٛم  وردٞم

 

 دصمـــــك ايمٓمٙمـــــامء فمٛمـــــ٣م وايمٕمْمـــــ٣مء 

 زم٣ميمٌدر: وؾمٌف ايمرؽمقل  

 ٞمٚميضـــ ويّمـــٚمرٞم٣م َمــــ نمـــغم َمٔمِمـــٝم٥م

 

ـــذب  ـــعم ايم٘م ـــع فم ـــدر مل يْمٌ ـــف ايمٌ  ىمٟمٞم

 :وؾمٌف ؾمج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم زم٣ميمُمٜم٣مب 

ـــره ـــ٣مس ضم ـــل ايمٛم ـــٜم٣مزم٣ًم يتٗم ـــ٣م ؾم  وىمٛم

 

 ويًــــٖمعويٖمــــرج فمٛمــــف َمـــــ يٙمٝمــــف  

وومد ىم٣من يمأليمقان أمهٝمتٜم٣م دم طمٝم٣مل ىمٔم٤م ريض اهلل فمٛمف همِمٌغ َمقوقفم٣مسمف زم٣مٕيمقان اظمختٙمٖم٥م  

 :وطم٣مص٥م إؽمٙمح٥م ضمٝم٧م يمقَّن٣م زم٣ميمٙمقن إزمٝمض وٞمٔم٦م هبذه إيمقان رؽمقل اهلل 

 وَمــــقافمظ َمـــــ رزمٛمــــ٣م َّنــــدي هبــــ٣م

 

ــــ٣من أزهــــر ؿمٝمــــ٤م إشمــــقاب   زمٙمً

 :وىمذيمؽ وصػ ايمقصمقه زم٣ميمٌٝم٣مض وم٣مئالً  

 زمْمـــقن أىمٖمٜمـــؿ زمـــٝمض ايمقصمـــقه سمـــرى

 

 سمٛمـــدى إذا افمتـــذر ايمزَمـــ٣من اظمٚمحـــؾ 

زمؾ ىمٙمٚم٥م هداي٥م  ،ٕٞمف مل يتخذ َمـ ايمُمٔمر صٛمٔم٥م <أَم٣م اجلٛم٣مس وايمْم٣ٌمق همٗمٙمٝمالن دم ؾمٔمره -: 

 :وضمؼ

 همجئٛمـــ٣م إلم َمـــقج َمــــ ايمٌحـــر وؽمـــْمف

 

ـــع  ـــ٣مه( و)َمٗمٛم ـــٛمٜمؿ )ضم ـــ٣مزمٝمش َم  (أضم

 (فمٌس ايمٙمٗم٣مء)(َمْم٣مرة فمٛمد ايمقنمك) ()ضمقش ايمقضمقشوَمـ صمٛم٣مؽمف:  

 ايمُم٣مفمر وأهم٘م٣مره همٜمل همْمري٥م َمًتٚمدة َمـ زمٝمئتف سي٥م َمتًٚم٥م زم٣ميمِمدق ٓ وأَم٣م َمٔم٣مين -;

 :ىمذب همٝمٜم٣م وٓ َم٣ٌميمٕم٥م صمديدة َمًتٚمدة َمـ ضمٝم٣مسمف اإلؽمالَمٝم٥م

ــــــ٣مدر ــــــر اهلل واهلل وم ــــــ٦م َٕم  فمجٌ

 

ـــــ٣مهر  ـــــٝمس هلل وم ـــــ٣م أراد يم ـــــعم َم  فم

ػ يمف يثٗم وومد ىم٣من رؽمقل اهلل  ()وإذا أراد اهلل زمٗمقم ؽمقءًا همال َمرد يمف :َمقاهمٗم٣ًم يمٗمقيمف سمٔم٣ملم 

أضمدًا دم  أفم٣من رؽمقل اهلل  َم٣م :ؾمٔمره ويرؾمده يمٙمٚمٔم٣مين اإلؽمالَمٝم٥م ويٖمخر ىمٔم٤م زمذيمؽ وم٣مئالً 

 .ؾمٔمره نمغمي وومد ٞمٗمح يمف ؾمٔمره

وومد ىم٣من يم٘مٔم٤م صٙم٥م ىمٌغمة دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم يٕمرف َمـ َمٔم٣مٞمٝمف ايمتل ٓ سمتٔم٣مرض َمع  ->

 <سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم وومِم٣مئده ىمٙمٜم٣م َمٛمٓمقَم٥م فمعم إوزان اجل٣مهٙمٝم٥م اظمٔمروهم٥م
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 فمج٦ٌم يمٗمقم أؽمـٙمٚمقا زمٔمـد فمـزهؿ )يمٗمد(

 

 إَمــــــ٣مَمٜمؿ يمٙمٚمٛم٘مــــــرات ويمٙمٕمــــــدر 

 
 .)زم٣مخلرم( ضمٝم٧م زاد )يمٗمد( وهق َم٣م يًٚمك

 .وأَم٣م ومقاهمٝمف همٜمل رؾمٝمٗم٥م َمـ ضمٝم٧م )ايمتٌميع( -=

زمُمٔمره  قاايمٙمٕمقيقن دم ؾمٔمره َم٣م يٖمظ يمٙمٕم٥م أص٣ميمتٜم٣م ويمأليمٖم٣مظ همِم٣مضمتٜم٣م هم٣مؽمتٔم٣مٞم وصمد -54

 .(وايمزحمممي -واجلقايمٝمٗمل  -وازمـ ؽمٝمدة -صمٛمل وازمـ  -وازمـ هم٣مرس -واظمػمد  -ىم٣مزمـ َمٛمٓمقر)

 -وي٣مومقت احلٚمقي -ىم٣ميمٌ٘مري)ٙمدان اؽمتٔم٣من زمف اجلٕمراهمٝمقن يمقصػ إَم٘مٛم٥م وايمٌ -55

 .(ٔمقديًواظم

 -وازمـ هُم٣مم  -ىم٣ميمقاومدي)وصمد اظم٠مرطمقن دم ؾمٔمره َم٣م ئمٝمٛمٜمؿ فمعم سمثٌٝم٦م احلقادث  -56

 .(وايمْمػمي -وازمـ ؽمٔمد 

 /ٌِلف اٌنمبد ًادلوغجني ِنو ,ً

 :َم٘م٣مٞم٥م َمرَمقوم٥م دم ؽمٖمر ايمُمٔمراءىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري ريض اهلل فمٛمف ؾ اضمت

 .)إٞمؽ حلًـ ايمُمٔمر(: همٗم٣مل يمف  -5

 .وهق فمٛمد ازمـ ؽمالم َمـ همحقل ؾمٔمراء ايمٗمرى ايمٔمرزمٝم٥م -6

 .وذىمر أن ازمـ فمٌد ايمػم وايمِمٖمدي وايمٌٕمدادي مجٔمقا أؾمٔم٣مرًا ضمًٛم٥م يمف -7

 .اؽمتحًٛم٦م ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م ؾمٔمره وروسمف -8

ويم٘مٛمف َمتٖم٣موت اجلقدة إذ ٞمجد أن يمف َمـ ايمُمٔمر َم٣م هق  ،جلٚمٝمع ؾم٣مفمر جمقد وَمْمٌقعهمٜمق فمٛمد ا

 .إرصم٣مز( -ايمٗمِم٣مئد  -)اظمٗمْمٔم٣مت ٞمٓمؿ وَم٣م هق ؿمٌع وضمًٌٛم٣م أٞمف ىم٣من ي٘مت٤م

وومد ىم٣من ىمٔم٤م  ،رصمزه خيتٙمػ فمـ ؾمٔمره َمـ ضمٝم٧م اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م دم ايمٙمٖمظ واظمٔمٛمك -9

ٛمػ زمكم ايمُمٔمراء اإلؽمالَمٝمكم ايمٖمحقل َمـ َمـ ايمُمٔمراء ايمٗمالئؾ ايمذيـ ي٘متٌقن ويًتحؼ أن يِم

ضمٝم٧م ايمروم٥م وايمٌٔمد فمـ ايمٗمري٤م يتٚمٝمز زمِمدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م وومقهت٣م وي٘مٖمٝمف أن ي٘مقن أضمد شمالشم٥م 

دم  ئمتٚمد فمٙمٝمٜمؿ ايمرؽمقل  (ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م -زمـ رواضم٥م  فمٌد اهلل -ؾمٔمراء )ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ 

 .وَمٛم٣موٙم٥م ايمُمٔمراء اظمممىمكم ايمدهم٣مع فمـ ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م



 440 

 )عشًي ثٓ ؤًط( خو احلـْئ 7
 ساشذُ( ,بع ِِ  ,)عبىٍِ 

 اٌمُْ ادلٌسًصخ/
 /ؤ و ؽْبرو ًٔشإرو

هم٘م٣من  ،(ايمياء) ق صمرول زمـ أوس اظمٙمٗم٤م زم٣محلْمٝمئ٥م َمـ زمٛمل فمٌس ويمد َمـ أَم٥م اؽمٚمٜم٣مه

همٙمؿ يٖمٙمح همٜمج٣مهؿ  ،تح٣مق زم١مطمقسمف َمـ أزمٝمفيمب ايمٛم٤ًم نمغم سيح ايمٗمرازم٥م ؿمٙم٤م آَمّمْمر

 .ٙمؿ يٙمؼ فمٛمدهؿ طمغمًا همٜمج٣مهؿ واٞمٌمف فمٛمٜمؿوايمتحؼ زمٟمهؾ اَمرأة أزمٝمف َمـ ذهؾ ٍ هم

 إلم ومٌٝمٙم٥م وسمٗمٙم٤م َمـ ٞم٤ًم إلم ٞم٤ًم.ؽ ضمٝم٣مة سمٛمٗمؾ دائؿ َمـ ومٌٝمٙم٥م يمزمٗمٝم٦م ضمٝم٣مة احلْمٝمئ٥م َمٛمذ ذ

وومد أـمٜمر هل٣م وٕوٓده َمٛمٜم٣م ضم٣ًٌم ؾمديدًا يدل فمعم ؽمٔم٥م ومٙم٤م هذا  (أم َمٙمٝم٘م٥م) سمزوج احلْمٝمئ٥م

زمؾ ىم٣من َمٓمٜمرًا َمـ  ،أصٝمؾ دم ؿمٌٔمفاإلٞم٣ًمن ىمام يدل فمعم أن ضمٗمده فمعم ايمٛم٣مس مل ي٘مـ َمـ طم٧ٌم 

 .َمٓم٣مهر آٞمتٗم٣مم َمـ جمتٚمع رهمض ومٌقيمف وآفمؼماف زمف دم صٖمقهمف

إٓ أن إؽمالَمف ىم٣من رومٝمٗم٣مً همٙمؿ يِمؾ إلم ومٙمٌف وومد  أؽمٙمؿ احلْمٝمئ٥م دم أواطمر ضمٝم٣مة ايمرؽمقل 

٥م سمقدم احلْمٝمئ٥م ؽمٛم .د َمٔمٜمؿ إلم اإلؽمالم يقم فم٣مدواشمؿ فم٣م ،ارسمد َمع اظمرسمديـ زمٔمد وهم٣مة ايمرؽمقل 

 (.ه=9)

ىم٣من يمرهمض اظمجتٚمع اجل٣مهقم يمف آشم٣مر زمٔمٝمدة دم سم٘مقيٛمف ايمٛمٖمز واخلٙمٗمل همٗمد  /ة و شخظْزو

ضمٗمد فمعم هذا اظمجتٚمع وىمرهف ورهمض ومٝمٚمف ايمتل ي٠مَمـ هب٣م وَمـ هٛم٣م ىم٣من هج٣مؤه اظمر واؽمتٜم٣مٞمتف 

 .زم٘مؾ َم٣م هق صمٙمٝمؾ فمٛمد أطمريـ

وَيجق َمـ  ،َمـ ئمْمٝمف اختذ احلْمٝمئ٥م َمـ ؾمٔمره وؽمٝمٙم٥م إلم ايمرزق هم٘م٣من يٚمدح /ط و شوشه

 ف هبذيـ ايمٕمروكم اظمديح واهلج٣مء.يٚمٛمٔمف ويمذيمؽ اَمتأل ديقاٞم

 اٌمظخ اٌشوشّخ هنذه/ ,د

مل  وأصم٣مد همٝمٜم٣م ضمتك يمت٘م٣مد ومِمِمف ايمُمٔمري٥م سمِمقر واومٔم٣مً  ،ىمت٤م احلْمٝمئ٥م ايمٗمِم٥م ايمُمٔمري٥م

 يِمقره أضمد نمغمه.

 لظخ وشَ
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ايم٘مرم وٓ فمج٤م دم ضمٖمؾ أدزمٛم٣م ايمٔمريب زمُمقاهد ىمثغمة سمدل فمعم اجلقد وهق أفمعم صٖم٣مت 

واحلْمٝمئ٥م دم هذه إومِمقص٥م ايمُمٔمري٥م  ط ٓزم َمـ ذوط ايمًٝم٣مدة وايمممف.ذيمؽ هم٣مجلقد ذ

 .اجلٚمٝمٙم٥م يرؽمؿ صقرة َممموم٥م رائٔم٥م يمٙمجقد اظمتٟمصؾ دم ٞمٖمس اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب

ــؾ ــٌْمـ َمرَم ــالٍث فم٣مصــ٤م ايم  وؿمــ٣موي شم

 

ـــ٣م ؽمـــ٣مىمـ رؽمـــام  ـــرف هب ـــداء مل ئم  زمٌٝم

ــف  ــقٍة همٝم ــل صمٖم ـــ  أطم ــ٥مَم ــس وضمُم  إٞم

 

 ايمٌــ٠مس همٝمٜمــ٣م َمـــ ذاؽمــتف ٞمٔمٚمــكيــرى  

ـــقزًا إزاءهـــ٣م  ـــرد دم ؾمـــٔم٤م ٍ فمج  وأهم

 

 امشمالشمـــــ٥م أؾمـــــ٣ٌمح ختـــــ٣مهلؿ هُبـــــ 

 انمتـــذوا طمٌـــز َمٙمـــ٥م ٍ ضمٖمـــ٣مًة فمـــراًة َمـــ٣م 

 

ـــام  ـــقا ؿمٔم ـــذ طمٙمٗم ـــػم َم ـــقا يمٙم  وٓ فمرهم

 ؾمـــٌح٣ًم وؽمـــط ايمٓمـــالم همرافمـــف ىرأ 

 

ــــدا وــــٝمٖم٣ًم سمُمــــٚمر واهــــتام  ــــام زم  همٙم

ـــرىً   ـــٝمػ وٓ وم ـــ٣مه و ـــ٣م رزم ـــ٣مل هٝم  ووم

 

ـــ٣م ا  ـــف سم ـــ٥م ايمٙمحـــامزمحٗمـــؽ ٓ حترَم  يمٙمٝمٙم

 همٗمــــــ٣مل ازمٛمــــــف ظمــــــ٣م رآه زمحــــــغمةٍ  

 

 ر يمــف ؿمٔمــامـأيــ٣م أزمــ٦م اذزمحٛمــل ويًــ 

 ايمـــذي ؿمـــرا وٓ سمٔمتـــذر زم٣ميمٔمـــدم فمـــؾَّ  

 

ــــ  ــــٔمٛم٣م ذَّم ــــ٣مًٓ همٝمقؽم ــــ٣م َم ـــــ يمٛم  ٣ميٓم

ـــؿ أضمجـــؿ زمرهـــ٥م ً  ـــروى ومٙمـــٝماًل شم  هم

 

 ٣موإن هـــق مل يـــذزمح همتـــ٣مه همٗمـــد مّهـــ 

ـــ٣م  ـــ٥م مهـــ٣م همٌٝمٛم  فمٛمـــ٦م فمـــعم ايمٌٔمـــد فم٣مٞم

 

 ومــد اٞمتٓمٚمــ٦م َمـــ طمٙمــػ َمًــحٙمٜم٣م ٞمٓمــام 

 فمْم٣مؾمــ٣ًم سمريــد اظمــ٣مء هم٣مٞمًــ٣مب ٞمحقهــ٣م 

 

ــــام  ــــ٣م أـم ــــ٣م إلم دَمٜم ــــف َمٛمٜم ــــعم أٞم  فم

ــــروت فمْم٣مؾمــــٜم٣م  ــــك سم  همٟمَمٜمٙمٜمــــ٣م ضمت

 

 همٟمرؽمـــؾ همٝمٜمـــ٣م َمــــ ىمٛم٣مٞمتـــف ؽمـــٜمام 

 همخــرت ٞمحــقص ذات صمحــش ٍ ؽمــٚمٝمٛم٥م ٌ 

 

  ٌَّ ــد ؿم ــاًم ووم ــزت حل ــد اىمتٛم ــحاموم ــ٦م ؾم  ٗم

ـــ  ـــ٣م زمُم ـــفـهمٝم ـــق أهٙم ـــ٣م ٞمح  ره إذ صمره

 

 رهؿ ظمــ٣م رأوا ىمٙمٚمٜمــ٣م يــدَمكـويــ٣م زمُمــ 

ــ٣ًم ومــد  ــ٣مسمقا ىمراَم  ومّمــقا ضمــؼ وــٝمٖمٜمؿ وزم

 

ــٛمام  ــقا نم ــد نمٛمٚم ــ٣ًم ووم ــقا نمرَم ــ٣م نمرَم  وَم

 وزمـــ٣مت أزمـــقهؿ َمــــ زمُم٣مؾمـــتف أزمـــ٣مً  

 

ـــــ زمممــــه٣م  ــــ٣م يمّمــــٝمٖمٜمؿ وإم َم  أَم
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 .اَمتألت، ىمٙمٚمٜم٣م: صمرضمٜم٣م، يدَمك: يًٝمؾ َمٛمف ايمدم، نمرم: طمن، نمٛمؿ: رزمح

 ٌػ ثٓ صّذهّشً ثٓ اجلّ ,8

وهق خيرج إلم ُأضُمد ) :، وايمُمٜمٝمد يقم أضمد، ووم٣مل يمف رؽمقل اهللاخلررصمل ص٣مضم٤م رؽمقل اهلل

ئمذره زمف دم ايمتخٙمػ فمٛمف ظم٘م٣من فَمَرصِمِف همٗم٣مل: واهلل ي٣م رؽمقل اهلل إين ٕؿَمٚمع أن أؿمٟم زمٔمرصمتل  ومقًٓ 

 هذه دم اجلٛم٥م، وومػمه َمٔمروف دم ومٌقرايمُمٜمداء زمُٟمضمد وَمـ ومقيمف:

ـــــــقُب إلم اهلل ـــــــ٣م َمّمـــــــ َأسم  كـمم

 

 وَأؽمــــــــتٕمُٖمر اهلل َمـــــــــ ٞمــــــــ٣مِره 

ـــــــــف  ـــــــــف زمآٓئ ـــــــــل فمٙمٝم  وُأشمٛم

 

ـــــــــــ  ـــــــــــل وإهاره١مزم  فمالن ومٙمٌ

ؽمالم َمدة وومد همُم٣م زم٣مظمديٛم٥م، همٔمدا همتٝم٣من َمـ َمتٛمع َمـ اإلازمٔمد أن ؽمٙمؿ ومٌؾ هجرة ايمٛمٌل وىم٣من أ 

 ومقَمف ومد أؽمٙمٚمقا فمعم صٛمٚمف هم٘منوه وأيمٗمقه دم زمئر وومرٞمقا زمف ىمٙم٣ًٌم َمٝمت٣ًم همٗم٣مل:

ــــ٣مً  ــــ٦م إهل ــــق ىمٛم ــــ٣مهلل يم ـــــ زم  مل سم٘م

 

ـــرنْ   ـــِر دم وم ـــط زمئ ـــ٤م وؽم ـــ٦َم وىمٙم  أٞم

 شمؿ َأؽمٙمؿ. 
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 دساعبد رـجْمْخ ٌنظٌص شوشّخ
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 يف ٔض ؤدثْخلشاءح 
 (ِن اٌشعٌي يف ادلوشوخ)

 ٌٍشبهش ؽغبْ ثٓ صبثذ األٔظبسُ

سمِمدى ؾمٔمراء اظمممىمكم هلج٣مء ايمٛمٌل ايم٘مريؿ وىم٣من َمـ أؾمدهؿ فمداء أزمق ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرث 

 :همٗم٣مل ايمٛمٌل ،آطمرون هم٣مؽمتٟمذن ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ايمرؽمقل دم هج٣مئٜمؿ اءفمٌد اظمْمٙم٤م وؾمٔمر زمـ

همقاهمؼ ايمٛمٌل  ،ايمُمٔمرة َمـ ايمٔمجكم ًؾُّ َمٛمٜمؿ ىمام سمُ  ؽأؽمٙمُّ  :ىمٝمػ هتجقهؿ وأٞم٣م َمٔمٜمؿ همٗم٣مل ضم٣ًمن

ه ظمٔمرهمتف زم٣مٕي٣مم أزم٣م زم٘مر أي اؽمتمِمْ  وؽمْؾ  ،اهجٜمؿ وَمٔمؽ روح ايمٗمدس :ايم٘مريؿ ووم٣مل

 وإؽم٣ٌمب.

ـــــدَمٛم٣م  -5 ـــــ٣مفم ـــــ٣م إن مل سمروه  طمٝمٙمٛم

 

ـــــداء  ـــــده٣م ىم ـــــع َمقفم ـــــغم ايمٛمٗم  سمث

 
ـــــٔمداٍت  -6 ـــــٛم٥م َمِم ـــــ٣مريـ إؽم  يٌ

 

 فمـــــعم أىمت٣مهمٜمـــــ٣م إؽمـــــؾ ايمٓمـــــامء 

 
ــــــ٣م َمتٚمْمــــــراٍت  -7  سمٓمــــــؾ صمٝم٣مدٞم

 

ـــــــ٣مء  ـــــــ٣مخلٚمر ايمٛمً ــــــــ زم  سمٙمْمٚمٜم

 
ــــ٣م -8 ــــ٣م افمتٚمرٞم ــــ٣م سمٔمروــــقا فمٛم  هم١مَم

 

 وىمــــ٣من ايمٖمــــتح واٞم٘مُمــــػ ايمٕمْمــــ٣مء 

 
ـــــقمٍ  -9 ـــــالد ي ـــــػموا جل  وإٓ هم٣مص

 

ــــــ٣مء  ـــــــ يُم ــــــف َم ــــــز اهلل همٝم  ئم

 
 وومــــ٣مل اهلل ومــــد أرؽمــــٙم٦م فمٌــــدا -:

 

ـــــٌالء  ـــــع ايم ـــــؼ إن ٞمٖم ـــــقل احل  يٗم

 
 ؾمـــٜمدت زمـــف همٗمقَمـــقا صـــدومقه -;

 

 ٞمُمـــــــ٣مء همٗمٙمــــــتؿ: ٓ ٞمٗمـــــــقم وٓ 

 
 هجـــقت حمٚمـــدًا همٟمصمٌـــ٦م فمٛمـــف ->

 

ــــــــــزاء  ــــــــــد اهلل دم ذاك اجل  وفمٛم

 
ــــف زم٘مــــػءٍ  -=  أهتجــــقه ويمًــــ٦م يم

 

ـــــــداءـهمُمـــــــ   رىمام خلـــــــغمىمام ايمٖم

 
 همٚمــــ َيجـــق رؽمـــقل اهلل َمـــٛم٘مؿ -54

 

ــــــو  ــــــُف، ويٛمِم ــــــقاءُ رُه ـيٚمدضم  ؽم

 
 يمًــــــ٣مين صــــــ٣مرم ٓ فمٝمــــــ٤م -55

 

ــــدٓء  ــــدره ايم ــــري ٓ سم٘م ــــف وزمح  همٝم
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َمِمٔمدات: َمنفم٣مت دم  -ىمداء: َمقوع زمٟمفمعم َم٘م٥م  ،نم٣ٌمر احلرب :ذح اظمٖمردات: ايمٛمٗمع

 -ايمٖمتح: ئمٛمل همتح َم٘م٥م  -َمنفم٣مت َمتحٖمزات  :َمتٚمْمرات ،ايمرَم٣مح اجلٝمدة :إؽمؾ ،ايمِمٔمقد

 َم٣مضٍ  :ص٣مرم -وٞمٖمٔم٦م ايمذىمرى  -آطمت٣ٌمر ٞمٖمع :ٞمٖمع ايمٌالد -اجلالد: اظمِم٣مزمرة دم ايمٗمت٣مل 

 .وم٣مؿمع

 يف اٌنض ٔمذّخ سئّب

ويٌدو أٞمف وم٣مل هذه ايمٗمِمٝمدة ومٌٝمؾ همتح َم٘م٥م ردًا  ،ٞمٓمؿ ضم٣ًمن فمدة ومِم٣مئد دم هج٣مء اظمممىمكم

 :فمعم أيب ؽمٖمٝم٣من زمـ احل٣مرث وومد اؽمتٜمٙمٜم٣م زمٚمْمٙمع نمزرم مجٝمؾ

 فمٖمـــــ٦م ذات إزمـــــ٣مؿمح همـــــ٣مجلقاء

 

ـــــــقاء  ـــــــ٣م طم ـــــــذراء َمٛمزهل  إلم فم

 :رئٝم٥ًم ٣مت ايمٛمص فمعم شمالث هم٘مروسمُمتٚمؾ أزمٝم 

 .(9 -5)إزمٝم٣مت ضمرب أفمِم٣مب وهتديد يمٙمٚمممىمكم -5

 .(; -:)ايمٌٝمت٣من ل همخر أؽمالَم - 6

 .(56 ->)إزمٝم٣مت هج٣مء أيب ؽمٖمٝم٣من واظمممىمكم -7

فم٣مؾم٦م طمٝمٙمٛم٣م إن مل هت٣ممج٘مؿ َمـ أفمعم َم٘م٥م )وهذا  دم اظمٗمْمع إول: ٓ ويٗمقل ايمُم٣مفمر

أىمت٣مهمٜم٣م رَم٣مضمٛم٣م اظمتٔمْمُم٥م إلم دَم٣مئ٘مؿ وؽمتِمحٌٛم٣م  وؽمٝم٘مقن فمعم (َم٣مضمدث همٔماًل يقم ايمٖمتح

 ،ٞم٣ًمؤٞم٣م دم اظمٔمرىم٥م يٚمًحـ وصمقه طمٝمقيمٛم٣م زمخٚمرهـ هم١من اؽمتًٙمٚمتؿ سمؿ ايمٖمتح واٞم٘مُمٖم٦م ايمٕمٚم٥م

اهلل همٝمف اظم٠مَمٛمكم ويٖمخر ايمُم٣مفمر دم اظمٗمْمع ايمث٣مين زم٣ميمرؽم٣ميم٥م ايمٛمٌقي٥م  وإٓ هم٣مٞمتٓمروا ومت٣مًٓ َمرًا يٛمٌم

.. شمؿ يٛمتٗمؾ دم اظمٗمْمع .فمقة حمٚمد ىمام أَمرهؿ اهلل زمذيمؽوئمغم اظمممىمكم زمٟمَّنؿ مل يًتجٝمٌقا يمد

أٞمذا أصمٝم٤م فمٛمف حمت٣ًٌمً أصمري فمٛمد ٣م يمٗمد هجقت حمٚمدًا وه :ايمث٣ميم٧م إلم أيب ؽمٖمٝم٣من همٝمخ٣مؿمٌف وم٣مئالً 

ايمممير َمٛم٘مام همداًء يمٙمْمٝم٤م اخلغم...  ئ٦م ٞمدًا يمف فمًك اهلل أن جئمؾ ايمًٝمّ اهلل ىمٝمػ هتجقه ويمً

حمٚمدًا أو هتجقه وإين ٕهمديف  اٞم٣ٌمرم أن متدضمق ؿ وأمهٝم٥م وَم٣موزن يم٘م إٞم٘مؿ ي٣م َمٔممم اظمممىمكم ٓ

وذدم وأٞم٣م ىمام سمٔمٙمٚمقن أمتتع زمٙم٣ًمن ص٣مرم وم٣مؿمع وأٞم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمُمٔمراء ومريش  زمٟميب وفمريض

 .سمٔم٘مره ايمدٓء ىم٣ميمٌحر ايمذي ٓ
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إن همخر ضم٣ًمن هٛم٣م وهج٣مءه خيتٙمٖم٣من فمـ ايمٖمخر واهلج٣مء دم فمٌم َم٣مومٌؾ اإلؽمالم همٙمؿ ئمد 

وإٞمام ٞمرى ضم٣ًمٞم٣ًم يٖمتخر زم٣مإلؽمالم  ،ب وايمٗمٌٝمٙم٥م ومل ئمد اهلج٣مء َمٗمذفم٣مً هم٣مضمُم٣مً زم٣مٕضم٣ًم ايمٖمخر

ويتقصمف هبج٣مئف إلم أيب  (وَيجق اظمممىمكم إلفمراوٜمؿ فمـ اإلؽمالم وهج٣مئٜمؿ ظمحٚمد )

وظمقومػ أيب  ،زمًقء َمـ صمٜم٥م  ؽمٖمٝم٣من ؾمخِمٝم٣ًم دون ايمتٔمرض يمٗمٌٝمٙمتف ىمٝمال يٛم٣مل ايمرؽمقل

 ،ايمت٣مؽمع ٝم٦مرى وهق يًتٛمد إلم احلج٥م واظمٛمْمؼ دم ايمٌؽمٖمٝم٣من ايمٔمدائل َمـ ايمرؽمقل َمـ صمٜم٥م أطم

ودم ايمٌٝم٦م ايمث٣ميم٧م وصػ يمدور اظمرأة اظمًٙمٚم٥م دم ظمٔمرىم٥م  ،وإلم ايمًخري٥م واهلزء دم ايمٌٝم٦م ايمٔم٣مذ

ئم٘مس َم٘م٣مٞمتٜم٣م وَمُم٣مرىمتٜم٣م دم هذا ايمٔمٌم يمٙمرصمؾ ويمٔمؾ أزمرز فمٛمٌم همٛمل دم ؾمٔمر ضم٣ًمن هق 

زمٟمفمز َم٣م  َمّمح    ؽمالم حم٤م يمرؽمقل اهلليمإل وٓ فمج٤م همٜمق خمٙمص ،ايمِم٣مدوم٥م ايمٔم٣مؿمٖم٥م احل٣مرة

يٚمٙمؽ دم ؽمٌٝمٙمف وايمُم٣مفمر يمتقوٝمح اظمٔمٛمك وسمٗمريٌف َمـ إذه٣من ئمتٚمد فمعم زمٔمض ايمِمقر ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م 

وهل صقر ضمًٝم٥م  (سم٘مدره ايمدٓء وزمحري ٓ -ويم٣ًمين ص٣مرم  -إؽمؾ ايمٓمامء) :اظمٔمروهم٥م َمثؾ

 .َمًتٚمدة َمـ ايمٌٝمئ٥م وَمٔمْمٝم٣مهت٣م دم ذيمؽ ايمٔمٌم

ومد  -وم٣مل اهلل  -افمتٚمرٞم٣م: )ر ايمٙمٖمٓمل همٗمد متٝمز زمٟميمٖم٣مـمف اإلؽمالَمٝم٥م َمـ َمثؾأَم٣م أؽمٙمقب ايمُم٣مفم

إلم صم٣مٞم٤م ؽمٜمقيمتٜم٣م همال ٞم٘م٣مد ٞمٗمع همٝمٜم٣م فمعم يمٖمظ ( وفمٛمد اهلل دم ذاك اجلزاء.. -أرؽمٙم٦م فمٌدًا 

 .سم٘مدره.. -ذىمام -ايمٓمامء -إؽمٛم٥م -ايمٛمٗمع ) :وهل ومقي٥م َمٛم٣مؽم٥ٌم يمٙمٚمٔمٛمك َمـ َمثؾ ،نمري٤م

وسمراىمٝم٤م  َمٔمػمة وهذه ؽمامت اسمًؿ هب٣م ؾمٔمره دم اجل٣مهٙمٝم٥م..وهل دم جمٚمٙمٜم٣م َمقضمٝم٥م  ،(يمخإ

ؽمٝمام دم اظمٗمْمٔمكم ل إلم اخلػم أَمٝمؾ َمـ اإلٞمُم٣مء وٓايمُم٣مفمر َمتٝمٛم٥م متٝمؾ إلم ايمْمقل دم َمٔمٓمٚمٜم٣م وه

أَم٣م اظمٗمْمع ايمث٣ميم٧م همٗمد يمقن ايمُم٣مفمر أؽمٙمقزمف زمكم اؽمتٖمٜم٣مم وسمقىمٝمد وزمكم إطم٣ٌمر  <إول وايمث٣مين

يمٌحر ايمقاهمر وزٞم٣مً يمٗمِمٝمدسمف يمٙمتٔمٌغم فمـ أهم٘م٣مره وفمقاؿمٖمف وومد اختذ ايمُم٣مفمر ا ،ه٣مدئ أو شم٣مئر

 .فمـ ايمٕمرازم٥م اً ِم٣مدوم٥م زمٔمٝمدايم
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 هشش زبعناٌجبة اٌ
 اٌنمذ يف هظش طذس امع َ
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 هشش زبعناٌجبة اٌ
 اٌفظً األًي

 اٌشعٌي شهظ يف اٌنمذ ِوبمل

< اجل٣مهقم ىمام ىم٣مٞم٦م دم ايمٔمٌم وٝمٗم٥م ايمٛمْم٣مق احلٝم٣مة إدزمٝم٥م دم فمٌم ايمرؽمقل  ٘مـمل سم

وسمٌٔم٣ًم يمذيمؽ همٗمد زمؾ سمقؽمٔم٦م زم٤ًٌم وصمقد هم٘مر صمديد  دم اهلج٣مء واظمدح واظمٖم٣مطمرات، سمدور

فمـ ايمٔمٌم اجل٣مهقم دم ىمقٞمف ؽم٣مر وهمؼ َمٔم٣ميغم أطمالومٝم٥م صمديدة فمام ىم٣من فمٙمٝمف  ٞمْم٣مق ايمٛمٗمد اسمًع

ضمكم  -فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم -زمحٙمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م، وأول َمـ ؽم٣مر دم هذا ايمٛمٜم٨م ىم٣من ايمرؽمقل 

همٗمد أفمج٤م زم٣ميمُمٔمر إفمج٣مب أصح٣مب ايمذوق ايمًٙمٝمؿ، وومد أشمر فمٛمف  دي٧م دم جمٙمًف،يدور احل

ايمُمٔمُر ىمالم َمـ ىمالم ايمٔمرب، صمزٌل سمت٘مٙمؿ زمف دم "ىمٙمامت سمٔمػّم فمـ َمٖمٜمقَمف يمٙمُمٔمر، همٝمٗمقل: 

ّؾ زمف ايمّمٕم٣مئـ َمـ زمٝمٛمٜم٣م ًُ إٞمام ايمُمٔمُر ىمالم َم٠ميمٌػ، همام واهمؼ احلّؼ َمٛمف "، وومقيمف: "زمقادَي٣م، وسَم

ايم٘مالِم  ، وومقيمف: إٞمام ايمُمٔمر ىمالٌم، همٚمـ"يقاهمؼ احلّؼ َمٛمف همال طمغم همٝمفوَم٣م مل  همٜمق ضمًـ،

 ."طمٌٝم٧ٌم وؿمّٝم٤م

ايمًالم إلم ايمٔمدول زم٣ميمُمٔمر فمـ ؿمريٗمف اجل٣مهقم وصٌٕمف زم٣ميمِمٌٕم٥م ايمِمالة وومد دفم٣م فمٙمٝمف و

اإلؽمالَمٝم٥م، هم٣ميمُمٔمر فمٛمده ىمالم َمـ صمٛمس ىمالم ايمٔمرب يتٚمٝمز زم٣ميمٛمٓمؿ، ومتت٣مز يمٕمتف وأيمٖم٣مـمف 

هم٣محلًـ َم٣م واهمٗمف  زمٗمتف يمٙمحؼ،ه، وَمٝمزان ايمُمٔمر فمٛمده يتٚمثؾ دم َمدى َمْم٣مزم٣مجلزايم٥م وومّقة إ

 َم٣م مل يقاهمٗمف. ئوايمًٝم

فمٛمد َمـ اهتدوا إلم اإلؽمالم، وزاد دم ذاك  يمٗمد همؼمت زمقافم٧م ايمُمٔمر دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، طم٣مص٥م

اإلؽمالم طمٙمٗم٣ًم صمديدًا، وصٌٕمٜمؿ صٌٕم٥م صمديدة  ايمٖمتقر اؾمؼماك زمٔمّمٜمؿ دم اجلٜم٣مد، همٗمد طمٙمٗمٜمؿ

وومد سف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمذيمؽ ايمُمٔمراء فمـ  ٦م ايمِمٙم٥م زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اجل٣مهٙمٝم٥مضمتك اٞمٗمْمٔم

إلم ايمُمٔمر، طم٣مص٥م فمٛمدَم٣م هبرهؿ زمروفم٥م أؽم٣ميمٝمٌف وزمالنمتف، همآشمروه فمعم ايمُمٔمر، وفَمَديمقا فمٛمف 

 .اخلْم٣مزم٥م يمٙمح٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م دم اؽمتٛمٜم٣مض اهلٚمؿ يمٛمٌمة اإلؽمالم، وحتريؽ ايمٛمٖمقس واخلقاؿمر يمٙمجٜم٣مد

 :ا ايمٔمٌمدم َمٝمداٞمكمٗمد ايمُمٔمر دم هذيمٗمد ؽم٣مر ٞمو
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وهمٝمف ضم٘مَؿ ايمٗمقم ضمتك اخلِمقم  ،زمكم ايمُمٔمراء اظمًٙمٚمكم وؾمٔمراء اظمممىمكم /األًي

 يمٙمٚمًٙمٚمكم فمعم اظمممىمكم.

ؾمٔمراء اظمًٙمٚمكم، همٗمد دان ايمٗمقم  يتٚمثؾ همٝمام ىم٣من زمكم ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وؽم٣مئر /ًاٌضبِٔ

ه، هم٣مٞمتدزمف يمٝمداهمع فمـ زم٣ميمتٖمقق حل٣ًمن ظم٣م ىم٣من يمف َمـ ومقة ايمُم٣مفمري٥م، وومد همّمٙمف ايمرؽمقل فمعم نمغم

فمٙمٝمف أؾمٔم٣مره، وذيمؽ ٕٞمف أول وأهمّمؾ َمـ  أفمراض اظمًٙمٚمكم وزمٛمك يمف َمٛمػمًا دم اظمًجد يٛمُمد

 واهمؼ ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم دم َمقومٖمف َمـ ايمُمٔمر، وهق ايمذي يٗمقل:

ــــ٤ُمُّ  ـــٔمُر يم ـــام ايمُمِّ ـــفُ  وإّٞم ـــرِء َئمِرُو  اظَم

 

 فمـــعم اظَمجـــ٣ميمِِس إْن ىَمْٝمًـــ٣ًم وإن ضَمــــَٚمَٗم٣م 

ـــــُفُ  وإنَّ   ــــ٦َم وم٣مئِٙم ـــــ٦ٍم أٞم ـــــََر زَمٝم  أؾمٔم

 

ـــ٣مُل   ـــ٦ٌم ُيَٗم ـــدسَمفُ  -زَمٝم ــــ٣م -إذا أٞمَُم  َصَدوَم

، ٓزمد يمٛم٣م أن ٞمٟميت زمٟمَمثٙم٥م َمـ إضم٘م٣مم إذا ضم٣مويمٛم٣م ايمقومقف فمعم َمٔم٣ممل ايمٛمٗمد دم فمٜمد ايمٛمٌل و 

 أٞمف ىم٣من يًتٚمع إلم ايمُمٔمر وئمج٤م زمف َمتك ىم٣من ضمٗم٣مً  واظمُمٜمقر فمـ ايمٛمٌل  ،دم ذيمؽ ايمقوم٦م

إٞمف أفمْمك زمردسمف يم٘مٔم٤م  :ٓ ىمٖمر، وىم٣من يًتٛمُمده ويتٚمثؾ زمف ويثٝم٤م فمٙمٝمف، همٝمٗم٣مليمٝمس همٝمف فم٧ٌم و

 :زمـ زهغم ظم٣م أٞمُمده ومِمٝمدسمف

ـــقل ـــقم َمتٌ ـــل ايمٝم ـــٔم٣مد همٗمٙمٌ ـــ٦م ؽم  زم٣مٞم

 

ـــــٝمؿ   ـــــقلإَمت ـــــد َم٘مٌ ـــــ٣م مل يٖم  شمره

 :يتٚمثؾ زمُمٔمر ؿمرهم٥م همٝمٗمقل أٞمف ىم٣من  ىويرو 

ــ٣مهال ــ٦م صم ــ٣م ىمٛم ــ٣مم َم ــؽ إي ــتٌدي يم  ؽم

 

ــــزود  ـــــ مل سم ــــ٣مر َم ــــؽ زم٣مٕطمٌ  ويٟمسمٝم

 .هذا َمـ ىمالم ايمٛمٌقة :ويٗمقل 

زمٝمده، ىمام أٞمف  ئ، ويقَمشهٝمف ي٣م طمٛم٣مس» :ٚم٦م وم٣مئالً يًتٛمُمد اخلٛم٣ًمء زمٔمد أن أؽمٙم وىم٣من 

ٔمر دٓيم٥م فمعم أٞمف زم٣ميمُم ومتثٙمف  ،(ن َمـ ايمٌٝم٣من يمًحراً اإن َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م أو ) :ىم٣من يٗمقل

 ؾ زمف.ثٚمتىم٣من ئمج٤م زمام ي
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 هشش زبعناٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 ظش طذس امع ًَالوْخ اٌنمذ يف ه

سمرك اإلؽمالم يمٙمُمٔمراء وايمٛمٗم٣مد احلري٥م دم مم٣مرؽم٥م ضمٝم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م َمـ طمالل 

 .ىمذيمؽ َمـ ايمُمٔمر وايمُمٔمراء وَمقومػ ايمرؽمقل ايم٘مريؿ َمقومػ ايمٗمرآن 

وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة يس أي٥م /  ،همٗمد وردت َم٣مدة ؾمٔمر دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ؽمٝم٣موم٣مت خمتٙمٖم٥م

همام صم٣مء زمف ايمرؽمقل ايم٘مريؿ  (وَم٣م يٛمٌٕمل يمف أن هق إٓ ذىمر وومرآن َمٌكم / )وَم٣م فمٙمٚمٛمف ايمُمٔمر =:

مل يتتٙمٚمذ فمعم يد ؾم٣مفمر ومٌٙمف ىمام ىم٣من  ٕن ايمرؽمقل < ٝمف ايمًالم َمـ ايمٗمرآن مل ي٘مـ ؾمٔمراً فمٙم

وإذا ىم٣من ايمُمٔمر  ،ىمام أن اهلل سمٔم٣ملم مل ئمٙمٚمف ايمُمٔمر ومل يٙمٜمٚمف إي٣مه ومل ئمرهمف زمٗمقاٞمٝمٛمف ايمٔمرب ؽم٣مزمٗم٣مً 

هم١مٞمف ٓ يرسمٗمل إلم َمرسم٥ٌم  ،ايمقوٝمع اخل٣مَمؾ َمثٙمام يّمع َمـ ومدر ايممميػ ايم٘م٣مَمؾ يرهمع َمـ ومدر

َمـ َمراسم٤م ايمٗمٝمؿ هم١مَّنؿ ٓ يدرىمقن َمرسم٥ٌم  قاوأن ايمُمٔمراء َمٜمام يٌٙمٕم ،ايمٛمٌقة وٓ يٙمٝمؼ زم٣مٕٞمٌٝم٣مء

ايمتل يمٝم٦ًم هل يم٤م رؽم٣ميم٥م ايمُمٔمر  (ايمتقضمٝمد)إٞمٌٝم٣مء ايمذيـ اصْمٖم٣مهؿ اهلل سمٔم٣ملم زمرؽم٣ميمتف رؽم٣ميم٥م 

ذيمؽ فمعم ايمٔم٘مس  ، زمؾزمٔمض ايمُمٔمراء يٖمًٗمقن وي٘مذزمقن ويٙمٜمقن وضم٣مؾم٣م يمٙمٛمٌقة ٞم٣مهٝمؽ فمـ أن

وزمذيمؽ  ،أم أٞمثك اً َمـ ذيمؽ همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٔمرب سمٔمتٗمد أن يم٘مؾ ؾم٣مفمر ؾمٝمْم٣مٞمف ؽمقاء أىم٣من ذىمر

 .سح ايمُمٔمراء أٞمٖمًٜمؿ

 رـإين وىمـــــؾ ؾمـــــ٣مفمر َمــــــ ايمٌُمـــــ

 

 ؾمــــٝمْم٣مٞمف أٞمثــــك وؾمــــٝمْم٣مين ذىمــــر 

همْمٌٝمٔم٥م ايمُمٔمر َمِمدره٣م اإلهل٣مم  .رآن ايم٘مريؿوىمذيمؽ هٛم٣مك هم٣مرق زمكم ؿمٌٝمٔم٥م ايمُمٔمر وؿمٌٝمٔم٥م ايمٗم 

ىمام وأن ايمٛمص  ،واإلضم٣ًمس ايمزائد وؿمٌٝمٔم٥م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هل ىمالم اهلل ايمذي هق صٖم٥م َمـ صٖم٣مسمف

 :وومد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٖمٓم٥م ؾم٣مفمر دم َمقاوع أرزمٔم٥م .ايمُمٔمري خيتٙمػ فمـ ايمٛمص ايمٗمرآين

 ./ 9إٞمٌٝم٣مء / (زمؾ أوٕم٣مث أضمالم زمؾ اهمؼماه زمؾ هق ؾم٣مفمر) -5

 ./ :7ايمِم٣مهم٣مت /  (هلتٛم٣م يمُم٣مفمر جمٛمقنآإٞم٣م يمت٣مرىمق أويٗمقيمقن ) -6

 ./ 74ايمْمقر /  ()أم يٗمقيمقن ؾم٣مفمر ٞمؼمزمص زمف ري٤م اظمٛمقن -7
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 ./ 85احل٣موم٥م /  (َم٣م سم٠مَمٛمقن )وَم٣م هق زمٗمقل ؾم٣مفمر ومٙمٝمالً  -8

هق َمـ )همٝمٜم٣م ٓ خترج فمـ َمٔمٛمك ايمٔمرب يمف: وىمؾ أي٣مت إرزمٔم٥م سمُمغم إلم أن ىمٙمٚم٥م ؾم٣مفمر 

اطمتالف  يمٙمدٓيم٥م فمعم وايمُم٣مفمر دم اظمقاومع إرزمٔم٥م دم َمقومع ذم وي٘مٖمل(. َم٣م ٓ ضمٗمٝمٗم٥م يمفيتخٝمؾ 

ضمكم  ايمذي ورد فمعم َم٘م٥م وايمرؽمقل  (ٝم٤مٌوامر ايمْم)ضمِمؾ زمكم  ٣مَمرسم٥ٌم ايمُم٣مفمر فمـ ايمٛمٌل َم

أٞمف َم٣م صم٣مء زمف َمـ ايمٗمرآن هق ٞمقع  وايمًالم أن يداويف مم٣م هق َمٔمتٗمد فمرض فمعم ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة

اهلل إن احلٚمد هلل ٞمحٚمده وٞمًتٔمٝمٛمف َمـ َيده : )ؽمٚمٔمف ايمٛمٌل ٟمهم ،أو ايمُمٔمر أو ايمًحرَمـ اجلٛمقن 

 ذيؽ يمف وأن حمٚمداً  يمف إٓ اهلل وضمده ٓإيمف وأؾمٜمد أن ٓ  يهمال َمّمؾ يمف وَمـ يّمؾ همال ه٣مد

همٗم٣مل: ؽمٚمٔم٦م ومقل ايم٘مٜمٛم٥م وومقل ايمًحرة وومقل ايمُمٔمراء همام ؽمٚمٔم٦م َمثؾ  (فمٌده ورؽمقيمف

 ...(.يدك أزم٣مئمؽ فمعم اإلؽمالم هم٣ٌمئمفه٣مت  ......ىمٙمامسمؽ ه٠مٓء

هؾ أٞمٌئ٘مؿ فمعم َمـ سمٛمزل ايمُمٝم٣مؿمكم سمٛمزل )/ ;66 - 665أَم٣م َم٣م ورد دم ؽمقرة ايمُمٔمراء / 

٣مك أشمٝمؿ يٙمٗمقن ايمًٚمع وأىمثرهؿ ىم٣مذزمقن وايمُمٔمراء يتٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون أمل سمر أَّنؿ دم ىمؾ فمعم ىمؾ أهمّ 

 قا ايمِم٣محل٣مت وذىمروا اهلل ىمثغماً َمٛمقا وفمٚمٙمآيٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن إٓ ايمذيـ  واد َيٝمٚمقن وأَّنؿ

همٗمد زمكم أن ايمُمٔمراء  (واٞمتٌموا َمـ زمٔمد َم٣م ـمٙمٚمقا وؽمٝمٔمٙمؿ ايمذيـ ـمٙمٚمقا أي َمٛمٗمٙم٤م يٛمٗمٙمٌقن

خيٌْمقن دم أومقاهلؿ ىمخٌط اهل٣مئؿ دم ؽمغمه دم إودي٥م ظم٣م جيقيمقن همٝمف َمـ أهم٣مٞمكم ايمٗمقل دم أٞمقاع 

٣مؿمؾ وَمدح َمـ ٓ يًتحٗمقن ايمتُمٌٝم٤م ومتزيؼ إفمراض وايمٗمدح دم إٞم٣ًمب وآهمتخ٣مر زم٣ميمٌ

وهذا ىمٙمف ٓ يٛم٣مؽم٤م َمٗم٣مم إٞمٌٝم٣مء صٙمقات اهلل فمٙمٝمٜمؿ وٓ يٛم٣مؽم٤م  ،وىمؾ ذيمؽ ومٙم٤م يمٙمحٗم٣مئؼ

َمٗم٣مم اظم٠مَمٛمكم وومد اؽمتثٛمك اهلل سمٔم٣ملم َمـ ؾمٔمراء ايمٗمدح وايمذم وايمٛمٜمش وايمٛمٌش اظم٠مَمٛمكم ايمذيـ 

 .يداهمٔمقن فمـ ايمٔمٗمٝمدة ويدفمقن يمٙمٖمّم٣مئؾ وَم٘م٣مرم إطمالق

 ،سمُمتٕمؾ زم٣ميمُمٔمر أو ايمٛمٗمد رؽمقل حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم يمٝم٦ًم أصالً وإذا ىم٣مٞم٦م َمٜمٚم٥م ايم

زمد أن ي٘مقن هل٣م رؤي٥م دم ضمرىم٥م ايمُمٔمر دم هم١مَّن٣م ٓ (دٞمٝمقي -ديٛمل )زمؾ دم زمٛم٣مء َممموع ضمّم٣مري 

وأٞمف  ،أطمرى ويداهمٔمقن فمٛمٜم٣م أضمٝم٣مٞم٣مً  فمٌمه وطم٣مص٥م أن ايمُمٔمراء ىم٣مٞمقا خيقوقن دم دفمقسمف أضمٝم٣مٞم٣مً 

 .يمٙمدهم٣مع فمـ ايمديـ اجلديد ـ ايمٔمٗمٝمدة ؽمالضم٣مً اختذ ايمُمٔمراء اظمداهمٔمكم فم

ايمُمٔمر ىمالم ) ايمًٛمـ ايم٘مػمى دم َمقومػ َمـ ايمُمٔمر همٗمد ٞم٤ًم إيمٝمف  وومد ىم٣من يمٙمرؽمقل 

 (وإن َمـ ايمُمٔمر حل٘مامً  إن َمـ ايمٌٝم٣من يمًحراً ) :وومقيمف (فىمٗمٌٝمح فىمحًـ ايم٘مالم وومٌٝمح فضمًٛم
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ٔم٣مين ومج٣ميمٝم٣مت إيمٖم٣مظ وَم٣م / ظم٣م يٚمٙمف ايمٌٝم٣من َمـ صمقدة اظم >:9:م /اظمًتدرك فمعم ايمِمحٝمحكم 

 .يٛمْمقي فمٙمٝمف َمـ احل٘مٚم٥م

ٔمٛمك وزمٔمّمف ؿمٌٝمٔمل وهق َم٣م وايمًحر زمٔمّمف فمٗمقم يٛمتٚمل إلم ايم٘مالم اظمُمتٚمؾ فمعم نمري٤م اظم

شم٣مر ايمْمٌٝمٔم٥م دم فمٛم٣مسه٣م اظمتٜمٝمئ٥م وَمقاده٣م اظمًتٌٝمح٥م وزمٔمّمف صٛم٣مفمل وهق َم٣م يقصمد دم آيٓمٜمر َمـ 

ِم٣مر وزمٔمّمف ؽمحر إهلل وهق َم٣م يٌدو دم طمٖم٥م احلرىم٣مت وسمٌميٖمٜم٣م دم ايمقصمقه اخلٖمٝم٥م فمـ إزم

 .وايمٌٝم٣من اإلٞم٣ًمين جيٚمع زمكم ايمًحر ايمٔمٗمقم واإلهلل ،وهمٔمالً  إٞمٖمس ايم٘مريٚم٥م ايمْم٣مهرة يمٖمٓم٣مً 

ؽمٛمـ أيب  (طمغم يمف َمـ أن يٚمتٙمئ ؾمٔمراً  ٕن يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ومٝمح٣مً ) أَم٣م َم٣م صم٣مء فمٛمف 

طمغم يمف َمـ أن  أو دَم٣مً  ٕن يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ومٝمح٣مً )ودم َمًٛمد أيب ئمعم اظمقصقم  ،داوود

ويٗم٣مس فمٙمٝمف ىمؾ ؾمٔمر ، هم١مٞمام هق َّنل فمـ ايمُمٔمر دم هج٣مء ايمٛمٌل  (.هجٝم٦م زمف يٚمتٙمئ ؾمٔمراً 

زمف نمغم اظمممىمكم وايم٘م٣مهمريـ ويُمٚمؾ ىمؾ ؾمٔمر يٗمدح زم٣مٔطمريـ ويتٔمدى ومٝمؿ احلؼ  كجهج٣مء َُي 

 .واخلغم واإلٞم٣ًمن

زمـ ضمٛمٌؾ فمـ أيب هريرة ريض  أَم٣م ٞمٗمد ايمٛمٌل يمٙمُمٔمراء اجل٣مهٙمكم همٗمد ورد دم َمًٛمد اإلَم٣مم أمحد

ودم اظمٔمجؿ  (اَمرؤ ايمٗمٝمس ص٣مضم٤م يمقاء ايمُمٔمراء إلم ايمٛم٣مر) :وم٣مل رؽمقل اهلل  :اهلل فمٛمف وم٣مل

ذاك رصمؾ َمذىمقر دم ايمدٞمٝم٣م َمٛمز دم أطمرة ذيػ دم ) :وم٣مل رؽمقل اهلل  ...ايم٘مٌغم يمٙمْمػماين

: وىمذيمؽ وم٣مل  (إلم ايمٛم٣مر ايمدٞمٝم٣م طم٣مَمؾ دم أطمرة جيلء يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٝمده يمقاء ايمُمٔمراء يٗمقدهؿ

ومم٣م يدل فمعم ذفمٝم٥م ايمُمٔمر ؽمامع ايمٛمٌل يمف  (وَم٣م ؽمٚمٔم٦م زمٟمفمرايب هم٣مؾمتٜمٝم٦م أن أراه إٓ فمٛمؼمة)

ؽمٚمٔمف َمئ٥م ٟمٚمٔمف زمٔمض ؾمٔمر أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م هموأٞمف ؿمٙم٤م َمـ وايمد فمٚمرو زمـ ايممميد أن يً

ٌد اهلل زمـ يمُمٔمر اخلٛم٣ًمء ريض اهلل فمٛمٜم٣م وىمذيمؽ َم٣م ٞمُمده فموىمذيمؽ َم٣م روي َمـ ؽمامفمف  ،زمٝم٦م

زمخْم٣مم ٞم٣موم٥م ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم دم وؽمط َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م  رواضم٥م إٞمِم٣مري ضمكم ىم٣من آطمذاً 

 :دم فمٚمرة ايمٗمّم٣مء

 طمٙمــــقا زمٛمــــل ايم٘مٖمــــ٣مر فمـــــ ؽمــــٌٝمٙمف

 

ــــــــف رؽمــــــــقيمف   إين ؾمــــــــٜمٝمد أٞم

 طمٙمــــقا هم٘مــــؾ اخلــــغم دم رؽمـــــقيمف 

 

ـــــــ٣م  ـــــــف ي ـــــــ٠مَمـ زمٗمٝمٙم  رب إين َم

ـــــــف  ـــــــرف ضمـــــــؼ اهلل دم ومٌقيم  أفم

 

ـــــف  ـــــعم سمٟمويٙم ـــــ٣مىمؿ فم ــــــ ومتٙمٛم  ٞمح
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 ىمـــــام ومتٙمٛمـــــ٣مىمؿ فمـــــعم سمٛمزيٙمــــــف

 

ــــ٣مً   ــــف ضزم ــــؾ اهلــــ٣مم فمـــــ َمٗمٝمٙم  يزي

ــــف  ـــــ طمٙمٝمٙم ــــؾ فم ــــذهؾ اخلٙمٝم  وي
 

 :وىمذيمؽ َم٣م وم٣ميمف فم٣مَمر زمـ إىمقع دم ايمٙمٝمؾ ضمكم َمًغم ايمٗمقم إلم طمٝمػم

ــــديٛم٣م ــــ٣م اهت ــــ٦م َم ــــقٓ أٞم  ايمٙمٜمــــؿ يم

 

 وٓ سمِمــــــــــدومٛم٣م وٓ صــــــــــٙمٝمٛم٣م 

 َمـ ىمٔم٤م زمـ زهغم وىمذيمؽ َم٣م اؽمتٚمٔمف رؽمقل اهلل  

ـــكم إ ـــداة ايمٌ ـــٔم٣مد نم ـــ٣م ؽم ـــقاوَم  ذ رضمٙم

 

 إٓ أنمــــ نمّمـــٝمض ايمْمـــرف َم٘محـــقل 

)ايمٙمٜمؿ : زم٘مٙمٚم٥م فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م ضمكم ىم٣من يٛمٗمؾ سمراب اخلٛمدق ورزمام ارجتز ايمرؽمقل  

 (يمقٓ أٞم٦م َم٣م اهتديٛم٣م

ىمٖمك ايمُمٝم٤م )وومقل فمٌد زمٛمل احلًح٣مس  (ويٟمسمٝمؽ زم٣مٕطم٣ٌمر َمـ مل سمزود)ويتٚمثؾ ومقل ؿمرهم٥م 

 .ايم٘مٙمامت وي٠مطمر زمٔمّمٜم٣م ويم٘مٛمف ىم٣من يٗمٙم٤م ويٗمدم (واإلؽمالم يمٙمٚمرء ٞم٣مهٝم٣مً 

صمزء َمـ  قإٞمام ه َءهؽمتح٣ًمٞمف يمف فمٛمد ؽمامفمف يمف أو فمْم٣ميمٙمُمٔمر وا ن اؽمتامع ايمرؽمقل إو

 طم٣مص٣مً  َمـ ؾمٔمراء ايمدفمقة واطمتٝم٣مره ؾم٣مفمراً  صمٜم٣م َمقومػ ايمرؽمقل َمقاومٖمف ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتل يتقِّ 

 ،يمًٝمػزم٣ميمدهم٣مع فمـ ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م وايمذود فمـ ضمٝم٣مض اظمًٙمٚمكم زم٣ميمُمٔمر إلم صم٣مٞم٤م ا َم٘مٙمٖم٣مً 

فمٚمرو زمـ  -أزمق ؽمٖمٝم٣من  -ازمـ ايمززمٔمري )شمالشم٥م ؾمٔمراء َمممىمكم  وومد ىم٣من َيجق رؽمقل اهلل 

ْمٙم٤م َمـ فمقم ريض اهلل فمٛمف أن َيجقهؿ وومٝمؾ يمٙمرؽمقل دم ذيمؽ همٗم٣مل هماظم٘مرَم٥م  دم َم٘م٥م (ايمٔم٣مص

: (يمٝمس هٛم٣مك)  شمؿ وم٣مل يمألٞمِم٣مر َم٣م يٚمٛمع ايمٗمقم ايمذيـ ٞمٌموا رؽمقل اهلل زمًالضمٜمؿ أن

 :همٗم٣مل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ريض اهلل فمٛمف )أٞم٣م هل٣م( همٗم٣مل رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمًالم (،ؿيٛمٌموه زمٟميمًٛمتٜم

وومد  (ايمُمٔمرة َمـ ايمٔمجكم ًؾُّ ؽ َمٛمٜمؿ ىمام سمُ إين أؽمٙمُّ : )همٗم٣مل ضم٣ًمن (ىمٝمػ هتجقهؿ وأٞم٣م َمٛمٜمؿ)

 ...ؾم٣مرك ضم٣ًمن دم هج٣مء ؾمٔمراء اظمممىمكم ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ

وهق َمـ  ،فمـ فمقم ؿ زم٣مظمث٣ميم٤م وايمقوم٣مئع وايم٘مٖمر وإفمراض ايمرؽمقل ئم٣مروقَّنؿ وئمغموَّن

ؾمد إٞمِم٣مر إلم احلرب اإلفمالَمٝم٥م ورزمْمٜمؿ )ًٝم٣مد ايمهمحقل ايمُمٔمراء وسمٗمديؿ ضم٣ًمن نمروف 

 وىمذيمؽ ىم٣من ايمرؽمقل  (زم٣ميمدفمقة وسم٘مريؿ ؾم٣مفمرهؿ يمٝم٘مقن ؾم٣مفمر اإلؽمالم وؾم٣مفمر ايمدفمقة

 :ٞمُمدسمفٟمهم ٌل إلم ايمٛم أسمٝم٦م :يًتٚمع إلم ايمٛم٣مزمٕم٥م اجلٔمدي ايمذي وم٣مل

ــــ٣م ــــقد طمٝمٙمٛم ــــ٣م سمٔم ــــقم َم ــــ٣م يمٗم  وإٞم

 

 إذا َمــــ٣م ايمتٗمٝمٛمــــ٣م أن حتٝمــــد وسمٛمٖمــــرا 
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ـــ٣م ـــقان طمٝمٙمٛم ـــروع أيم ـــقم ايم ـــر ي  وٞمٛم٘م

 

 َمـ ايمْمٔمـ ضمتـك ٞمحًـ٤م اجلـقن أؾمـٗمرا 

ــــدودٞم٣م  ــــدٞم٣م وصم ــــامء جم ــــ٣م ايمً  زمٙمٕمٛم

 

 ٞمـــ٣م يمٛمٌٕمـــل همـــقق ذيمـــؽ َمٓمٜمـــراإو 

َمـ إضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥م ، و(ٞمٔمؿ إن ؾم٣مء اهلل): إلم اجلٛم٥م وم٣مل :همٗمٙم٦م ؟(إلم أيـ: )همٗم٣مل ايمٛمٌل  

 :فمٛمفيمٙمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم فمعم ايمُمٔمر ومقيمف دم احلدي٧م اظمروي فمـ أيب هريرة ريض اهلل 

وم٣مل فمـ فمٌد اهلل زمـ  وومقيمف  .(زم٣مؿمؾ اهلل طمال  ىمؾ رء َم٣مٓأ أصدق زمٝم٦م وم٣ميمتف ايمُمٔمراء)

د أن ؿمٙم٤م َمـ وم٣مل حل٣ًمن ريض اهلل فمٛمف زمٔم ىمام أٞمف  (يم٘مؿ ٓ يٗمقل ايمرهم٧م إن أطم٣مً ) :رواضم٥م

يزال  ن روح ايمٗمدس ٓإ) :ه٣م همٙمؿ يرض هج٣مءهؿ ايمٛمٌلهمٜمجق ؾمٔمراء ايمدفمقة أن َيجق ومريُم٣مً 

 .(هج٣مهؿ ضم٣ًمن همُمٖمك وأؾمٖمك): ووم٣مل أيّم٣مً  (فمـ اهلل ورؽمقيمف ٦مٞم٣مهمح ي٠ميدك َم٣م

 :أزم٣م ؽمٖمٝم٣من ومم٣م وم٣ميمف ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم دهم٣مفمف فمـ ايمٛمٌل خم٣مؿم٣ٌمً 

 همٟمصمٌــــ٦م فمٛمــــف هجــــقت حمٚمــــداً 

 

ــــــــــد اهلل دم   ــــــــــزاءوفمٛم  ذاك اجل

ـــــداً   ـــــقت حمٚم ـــــراً  هج ـــــ٣م زم  ضمٛمٝمٖم

 

 رؽمـــــــقل اهلل ؾمـــــــٝمٚمتف ايمقهمـــــــ٣مء 

ـــــــده وفمـــــــريض   همـــــــ١من أيب ووايم

 

ـــــ٣مء  ـــــٛم٘مؿ ووم ـــــد َم ـــــرض حمٚم  يمٔم

يمٙمُمٔمر َمـ صمٜم٥م إص٣مزم٥م احلؼ وإوم٣مَم٥م ايمُمٔمر فمعم ايمِمدق  ٞمٗمد ايمرؽمقل  وومد اٞمِم٤ّم  

 وَمٔم٣مَمٙم٥م اخلِمؿ زم٣مظمثؾ يمق ىم٣من هج٣مء دون أن خيرج هج٣مء ايمُمٔمراء اظمًٙمٚمكم فمـ ضمد ايمٗمٝمؿ

أن ايمٗمرآن داهمع فمـ ىمقٞمف يمٝمس  يمٙمُمٔمر فمعم افمت٣ٌمر وومد اطمتٙمػ دم ومقل ايمرؽمقل  ،اإلؽمالَمٝم٥م

 :زمُم٣مفمر همٛمٗمٙمقا أٞمف وم٣مل دم إصٌع يمف دَمٝم٦م ضمكم أص٣مزمف ضمجر وهق يٚمًم

 هــــؾ أٞمــــ٦م إٓ إصــــٌع دَمٝمــــ٦م؟

 

ـــــــ٦م  ـــــــ٣م يمٗمٝم ـــــــٌٝمؾ اهلل َم  ودم ؽم

 :وأٞمف وم٣مل يقم ضمٛمكم 

ـــــــــذب ـــــــــل ٓ ىم ـــــــــ٣م ايمٛمٌ  أٞم

 

 أٞمــــــ٣م ازمـــــــ فمٌــــــد اظمْمٙمــــــ٤م 

وأن َمـ يٗمقل  ،ىمام اطمتٙمٖمقا دم ضمد ايمُمٔمر وايمُم٣مفمر ؾمٔمراً  أو قا دم ىمقن ذيمؽ رصمزاً واطمتٙمٖم 

 .زمٝمتكم ٓ ئمد ؾم٣مفمراً  أو زمٝمت٣مً 
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 هشش زبعناٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبٌش

 ثني اٌمشآْ ًاٌشوش زنبلغاٌ

 َم٣م َمقومػ اإلؽمالم َمـ ايمُمٔمر؟

 هؾ أومره فمعم َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف أم ضم٣مرزمف؟

زمكم احل٤م  ؽمقل وايمتل سمؼماوحسمٛم٤ًم إلم ايمرىمٝمػ ٞمقهمؼ زمكم إطم٣ٌمر ايمُمٔمري٥م ايمتل 

 وايم٘مراهٝم٥م زمكم اإلوم٣ٌمل واإلدزم٣مر؟

رصمع سميمقصمدٞم٣م أن َمٔم٣مرو٥م ايمٗمرآن يمٙمُمٔمر  يمق فمدٞم٣م إلم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٞمًتقوح هذه ايمِمقرة

 :َمٛمٜم٣م أؽم٣ٌمب إلم

يُم٣مرىمف ايمُم٣مفمر  هـ ىم٣من يتحدث فمـ أؾمٝم٣مء نمٝمٌٝم٥مهم٣ميم٘م٣ماٌظٍخ ثني اٌشبهش ًاٌىبىٓ/  ,1

 ايمٗمرآن ايمذي يؼمم ايمٔمٗمؾ اإلٞم٣ًمين همٗمد ٞمزل تد ايم٘م٣مهـ فمعم هذه اظمٕمٝم٣ٌمٔمتٚميودم هذه ايمٓم٣مهرة 

وظم٣م  ،ًٙمٝمؿايم٘مٜم٣مٞم٥م وافمتػمه٣م ضزم٣مً َمـ ايمتالفم٤م زم٣ميمٔمٗمقل ايمتل طمٙمٗم٦م يمٙمتٖم٘مغم ايم راهمّم٣مً  اظمٖم٘مر

 ىم٣من ايمٗمرآن ومد هٌط فمعم ايمرؽمقل َمـ فم٣ممل ايمٕمٝم٤م همٗمد اطمتٙمط فمعم ايمٔمرب ايم٘م٣مهـ زم٣ميمرؽمقل

 ،صمؾ ايم٘مٜم٣من أو ختٝمالت ايمُمٔمراءدفمٛمدئذ إلم ايمٖمِمؾ زمكم ىمالم اهلل ون همٔمٚمد ايمٗمرآ ،زم٣ميمُم٣مفمر

قل قل ؾم٣مفمر ومٙمٝماًل َم٣م سم٠مَمٛمقن وٓ زمٗمإٞمف يمٗمقل رؽمقل ىمريؿ وَم٣م هق زمٗم) :همٙمذيمؽ وصػ ايمٗمرآن

 .همام زمٔمد( 84وم٥م احل٣م) ؾ َمـ رب ايمٔم٣مظمكمسمٛمزي ،ىم٣مهـ ومٙمٝمالً َم٣م سمذىمرون

ٔمتقن ايمرؽمقل هبذه ايمٛمٔمقت إذ وم٣ميمقا: هلذا صم٣مءت ؽمقرة إٞمٌٝم٣مء يمتٛمٗمؾ فمـ أيمًٛمتٜمؿ َم٣م يٛمو

إٞمٌٝم٣مء( وجت٣موز ايم٘مٖم٣مر ٞمٔم٦م ايمرؽمقل زم٣ميم٘م٣مهـ ) أوٕم٣مث أضمالم زمؾ اهمؼماه زمؾ هق ؾم٣مفمر()

 أإٞم٣م يمت٣مرىمق: )قا دم ؽمقرة ايمِم٣مهم٣متاظمٗمؼمن زم٣ميمُم٣مفمر إلم ٞمٔمتف زم٣ميمُم٣مفمر اظمٗمؼمن زم٣مظمجٛمقن يمذيمؽ وم٣ميم

 .قن دم َمقاؿمـ َمتٔمددة َمـ ايمٗمرآن)ايمِم٣مهم٣مت( شمؿ وصٖمقه زم٣ميم٣ًمضمر اظمجٛم (آهلتٛم٣م يمُم٣مفمر جمٛمقن

يمِمٗم٦م زم٣ميمرؽمقل زمٟمٞمف ىم٣مهـ سم٣مرة وؽم٣مضمر سم٣مرة أطمرى وؾم٣مفمر سم٣مرة وإزاء هذه ايمتٜمؿ ايمتل أُ 

فمٛمف همج٣مء ومقل ايمٗمرآن دم ؽمقرة يس )وَم٣م فمٙمٚمٛم٣مه  ،شم٣ميمث٥م فمٚمد ايمٗمرآن إلم رهمع صٖم٥م ايمُم٣مفمري٥م
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 ٞمٔم٦م ايمرؽمقل واؽمتٚمر اظمممىمقن دم ايمُمٔمر وَم٣م يٛمٌٕمل يمف إن هق إٓ ذىمر وومرآن َمٌكم()يس(

أم يٗمقيمقن ؾم٣مفمر( )وَم٣م هق زمٗمقل ؾم٣مفمر( ) زمؾ هق ؾم٣مفمر(: )زم٣ميمُم٣مفمر همٗم٣ميمقا دم َمقاؿمـ ىمثغمة

زم٤ًٌم ىمؾ هذه ايمٗمرائـ ايمتل اومؼمٞم٦م هب٣م صقرة ايمُم٣مفمر دم ذهـ ايمرؽمقل واظمالزم٣ًمت ايمتل 

ىمراهٝمتف يمف أىمثر َمـ ذي ومٌؾ فمٛمدَم٣م هٌْم٦م فمٙمٝمف ؽمقرة  توازداد ،راهمٗمتٜم٣م ىمره ايمرؽمقل ايمُمٔمر

: راء ايمتل صم٣مءت طم٣ممتتٜم٣م َمٌمضم٥م زم٣مٔي٣مت ايمتل سمٛمٔمك فمعم ايمُمٔمراء صٛمٝمٔمٜمؿ همٗم٣ميم٦مايمُمٔم

َّنؿ يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن إٓ ايمذيـ أىمؾ واد َيٝمٚمقن ووايمُمٔمراء يتٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون أمل سمر أَّنؿ دم )

آَمٛمقا وفمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣مت وذىمروا اهلل ىمثغمًا واٞمتٌموا َمـ زمٔمد َم٣م ـمٙمٚمقا وؽمٝمٔمٙمؿ ايمذيـ ـمٙمٚمقا 

 .)ايمُمٔمراء( يٛمٗمٙمٌقن(أي َمٛمٗمٙم٤م 

ٕن اإلؽمالم ديـ  ؛اٌشوش ؤمهْخ يف ؤًي اٌذهٌح امع ِْخ ْ امع َ مل ٌّيِب ,2

سمقضمٝمد وومد فمٚمؾ ىمؾ َم٣م دم وؽمٔمف يمتقضمٝمد ايمٔمرب ووؿ وم٣ٌمئٙمٜمؿ اظمتٛم٣مضمرة وؽمؾ ايمّمٕم٣مئـ َمـ 

وظم٣م ىم٣من  ،صدورهؿ وصمٛمد ىمؾ ومقاهؿ ووـمٖمٜم٣م دم ؽمٌٝمؾ طمدَم٥م ايمديـ اجلديد وحتٗمٝمؼ أهداهمف

وطم٣مص٥م اهلج٣مئل وايمٕمزرم َمٛمف فمٛمٌمًا َمـ فمٛم٣مس ايمتٖمروم٥م زمكم إهمراد وايمٗم٣ٌمئؾ ظم٣م يُمٝمٔمف  ايمُمٔمر

وهلذا ٞمٗمؾ فمـ ايمرؽمقل ومقيمف: )ٕن  ،هم١من ايمٗمرآن ٞم٣مدى زم٣مزدرائف ،٣من َمـ ىمراهٝم٥م وضمٗمدهذان ايمٖمٛمّ 

 .(6/76أهمّمؾ َمـ أن يٚمتٙمئ ؾمٔمرًا()ايمٔمٚمدة  فِ يْ رِ ضمتك يَ  يٚمتٙمئ صمقف أضمدىمؿ ومٝمح٣مً 

وإذا ىم٣من ايمٗمرآن ضم٣مرب  .لمإوفمعم ايمٖمؼمة اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمُمٔمر يِمدق  ىمراهٝم٥م اإلؽمالمو

)َمـ روى  :وهلذا وم٣مل ايمرؽمقل ،ٕٞمف دافمٝم٥م همروم٥م وَمثغم وٕم٣مئـ وأضمٗم٣مد <نمرض اهلج٣مء زم٣ميمُمٔمر

ل وهمٙمًٖم٥م هج٣مء همٜمق أضمد ايمُم٣ممتكم(، هم١مٞمف ضم٣مرب نمرض اظمدح وإن ىم٣من ذيمؽ زمُم٘مؾ طمٖم

ؽمالَمل اجلديد ظمتٜم٣مون أو ؿمٖمٝمقم َمرسمزق زمٙم٣ًمٞمف ٗم٣مم دم اظمجتٚمع اإلَماإلؽمالم دم ذيمؽ أٞمف ٓ 

واإلؽمالم يْمٚمح يمٌٛم٣مء اظمًٙمؿ ذي ايمٛمٖمس ايمٔمزيزة  ،َمذيم٥م وسمقاىمؾودم ذيمؽ  ،يٚمدح هذا ارسمزاوم٣مً 

ويم٘مـ َم٣م إن َي٣مصمر صمقه اظمداضمكم( )اضمثقا ايمؼماب دم و :هلذا اظمٔمٛمك وم٣ملو، نمغم اظمتقاىمٙم٥مذي اهلٚم٥م 

ـ ضمتك جيد ايمرؽمقل ٞمٖمًف َمّمْمرًا يمٙمدهم٣مع فم زمٟمذاه٣مف ومريش ايمرؽمقل َمـ َم٘م٥م إلم اظمديٛم٥م وسمٙمحٗم

 ،همٔمٛمدَم٣م صم٣مهبتف ومريش زم٣محلرب صم٣مهبٜم٣م زمحرب َمثٙمٜم٣م وسمٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ،ذاسمف وفمٗمٝمدسمف زم٣ميمٙم٣ًمن

 <أن يرد فمٙمٝمٜم٣م -وَم٣م هق زم٣ميمُم٣مفمر -ويم٘مـ فمٛمدَم٣م سمِمدت يمف دم أي٣مم ايمًٙمؿ زم٣ميمُمٔمر مل يًتْمع

ٛمّم٣مل ٓ نمٛمك فمٛمٜم٣م هم٘م٣من أول وصمد ايميورة وم٣مئٚم٥م ٓصْمٛم٣مع ايمُمٔمر أداة َمـ أدوات ايمذيمؽ يم
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طمػم َمٔمتدل يمف ومقيمف: )ٓ سمدع ايمٔمرب ايمُمٔمر ضمتك سمدع اإلزمؾ احلٛمكم( )ايمٔمٚمدة( وأطمذٞم٣م ٞمًٚمع 

اظم٠مَمٛمكم ؾمٌٝمٜم٣مً زم٣ميمذي دم ايمٖمؼمة اظمدٞمٝم٥م ؾمٝمئ٣مً َمـ ٞمٗمد ايمُمٔمر سمٖمقه٦م زمف زوج ايمرؽمقل فم٣مئُم٥م أم 

ُمٔمر ىمالم صمزل سمت٘مٙمؿ زمف ايم: )فم٣مئُم٥م سمٗمقلايمًٝمدة همٜم٣م هل ذي  ،، زمؾ همٝمف سم٣ًمهؾف ايمٛمٌل وم٣ميم

ئؾ ؾمٔمراء ايمٗم٣ٌم ويًتٗمٌؾ ايمرؽمقل  ،يمٔمٚمدة(( )اقادَي٣م وسمًؾ زمف ايمّمٕم٣مئـ َمـ زمٝمٛمٜم٣مايمٔمرب دم زم

 (ُمٔمر حل٘مامً وإن َمـ ايم إن َمـ ايمٌٝم٣من يمًحراً : )ٝمٔمػم فمـ إفمج٣مزمف زم٣ميم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌمهموطمْم٣ٌمئٜمؿ 

٤م ايمرؽمقل زمـ زهغم ايمذي ىم٣من ايمرؽمقل ومد أهدر دَمف يمُمدة نمّمٌف فمٙمٝمف يًتؾ نمّمهذا ىمٔم٤م و

 َمْمٙمٔمٜم٣م: ف ايمتليديف وأفمٛمل هبذه إزمٝم٣مت ٓ َمٝمت فمٙمٝمف زمٟمزمٝم٣مت َمـ ايمُمٔمر يٛمُمده٣م زمكم

ـــقل ـــقم َمتٌ ـــل ايمٝم ـــٔم٣مد همٗمٙمٌ ـــ٦م ؽم  زم٣مٞم

 

ـــــ٣م مل ي  ـــــٝمؿ إشمره ـــــَمت ـــــقلٖم  د َم٘مٌ

ـــقا  ـــكم إذ رضمٙم ـــداة ايمٌ ـــٔم٣مد نم ـــ٣م ؽم  وَم

 

 إٓ أنمــــ نمّمـــٝمض ايمْمـــرف َم٘محـــقل 

 :ضمتك وصؾ ىمٔم٤م إلم ومقيمف دم هذه ايمٗمِمٝمدة 

ــــ ــــقر يًتّم ــــقل يمٛم ــــفإن ايمرؽم  ٣مء زم

 

ــــٙمقل  ــــٝمقف اهلل َمً ـــــ ؽم ــــد َم  َمٜمٛم

ِمٖمح فمـ ىمٔم٤م واختذه زمٔمده٣م طمٙمٝمالً هم ،٣مريرهواٞمٖمرصم٦م أؽم ؾ وصمف ايمرؽمقل همتٜمٙمَّ  

ومتثؾ  ،ايمُمٔمر اظمخيم َمـ  وومػ ايمرؽمقل وىمذيمؽ ،ؾم٣مفمرًا َمـ ؾمٔمراء ايمدفمقة واصْمٖم٣مه

همٔمٛمدَم٣م  ،قومٖم٣مً ضمًٛم٣مً َم ٙم٦م إذ وومػ ايمرؽمقلهذا اظمقومػ دم ٞمٗمده يمٌّمٔم٥م أزمٝم٣مت َٕمٝم٥م زمـ أيب ايمِم

 أٞمُمد ومِمٝمدة أَمٝم٥م ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م:

ــــــٌحٛم٣م ــــــ٣مٞم٣م وَمِم ــــــد هلل َمً  احلٚم

 

ــــــ٣مٞم٣م  ــــــٌحٛم٣م ريب وَمً ــــــ٣مخلغم ص  زم

( نمغم أن فمجٙم٥م ايمزَم٣من سمدور وسم٘مقن )ىم٣مد أَمٝم٥م يمٝمًٙمؿ :وم٣ملوؽمقل وأشمٛمك فمٙمٝمٜم٣م أضمٌٜم٣م ايمر 

َمٔمرىم٥م زمدر همٝمٗمػ أَمٝم٥م دم صػ اظمممىمكم ويرشمل ومتالهؿ همٝمتٕمغم َمقومػ ايمرؽمقل َمٛمف ضمتك أٞمف 

 .ىمكمفمـ رواي٥م ضم٣مئٝم٥م أَمٝم٥م دم رشم٣مء ومتعم اظممم َّنك أصح٣مزمف
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 هشش زبعناٌجبة اٌ
 شاثناٌفظً اٌ

 اٌشعٌي ِٓ اٌشوشاء اٌزّٓ هبطشًهٌِلف 

 ٗمًؿ ه٠مٓء إلم أوم٣ًمم شمالشم٥م:ٞمويٚم٘مـ أن 

 .اظمممىمكم ايم٘مٖم٣مر ايمُمٔمراء إول:

 . ايمذيـ أؽمٙمٚمقاكماظمممىم ايمُمٔمراء ايمث٣مين:

 .زمج٣مٞم٤م ايمرؽمقلإٞمِم٣مر ايمذيـ وومٖمقا  ايمُمٔمراء ايمث٣ميم٧م:

 ؤِب اٌمغُ األًي/ ,ؤ

ويٟميت فمعم  ،وهؿ ؾمٔمراء ومريش اظمممىم٥م وَمـ ؽم٣مر دم رىم٣مهب٣م وه٠مٓء ٞم٣مصٌقا اإلؽمالم ايمٔمداء

٨م ايمٔمقاؿمػ ود اظمًٙمٚمكم زمٔمد َمٔمرىم٥م زمدر، ( ايمذي هٝمَّ ىفمٌد اهلل زمـ ايمززمٔمر)هذه ايمٖمئ٥م  رأس

دَمف ٓرسمداده َمممىم٣مً وإٞمف )ازمـ طمْمؾ( وومد ىم٣من ايمٛمٌل أهدر و و)هٌغمة زمـ أيب وه٤م اظمخزوَمل(

وومد ومتٙمف أزمق زمرزة إؽمٙمٚمل يقم ايمٖمتح وهق َمتٔمٙمؼ  ،ىم٣من يٟمَمر ومٝمٛمتكم يمف زمٟمن سمٕمٛمٝم٣م هبج٣مء ايمرؽمقل

ازمـ ضم٣ٌمزم٥م( ايمذي ومتٙمف ٞمٚمٝمٙم٥م زمـ فمٌد اهلل يقم همتح َم٘م٥م أيّم٣مً ٓرسمداده وهج٣مئف و) زمٟمؽمت٣مر ايم٘مٔم٥ٌم

يمذي ىم٣من يرض ايمٗم٣ٌمئؾ ود )أزمق فمزة اجلٚمحل( او يمٙمٚمًٙمٚمكم وَمٛمٜمؿ )ٞم٣مهمع زمـ فمٌد َمٛم٣مف(

وروى ازمـ ؽمالم فمٛمف أٞمف أيّم٣ًم ىم٣من رصمالً همٗمغمًا ىم٣مهمرًا همٟمه يقم زمدر همٗم٣مل: ي٣م رؽمقل  ،اظمًٙمٚمكم

اظمممىمكم  فمعم أٓ سمٔمكم فمقمَّ ): همٗم٣مل ايمرؽمقل  اهلل إين ذو فمٝم٣مل وضم٣مصم٥م فمرهمتٜم٣م هم٣مَمٛمـ فمقمَّ 

 :همٔم٣مهده همٟمؿمٙمٗمف ايمرؽمقل همٗم٣مل (زمُمٔمرك

ـــــل حمٚمـــــ ـــــل ايمٛمٌ  داأٓ أزمٙمٕمـــــ٣م فمٛم

 

ـــــد  ـــــؽ محٝم ـــــؼ واظمٙمٝم ـــــؽ ضم  زمٟمٞم

 
ــك ــد وايمتٗم ــدفمق إلم ايمرؾم ــرؤ سم ــ٦م اَم  وأٞم

 

ــــٜمٝمد  ــــريؿ ؾم ـــــ اهلل ايم٘م ــــؽ َم  فمٙمٝم

 
ــــدرًا وأهٙمٜمــــ٣م  ويم٘مـــــ إذا ذىمــــرت زم

 

 رة وسمٔمـــــقدـسمـــــٟموب َمـــــ٣م يب ضمًـــــ 
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 :ووم٣مل يمف ،ارسمد َمع ايم٘مٖم٣مر همٟمهه اظمًٙمٚمقن شم٣مٞمٝم٥م همج٣مء إلم ايمرؽمقل  (أضمد)همٙمام ىم٣من يقم 

ـّ فمقم ويّم٣مف إلم ؾمٔمراء ومريش  .، همٗمتٙمف(ظم٠مَمـ َمـ صمحر َمرسمكمٓ يٙمدغ ا: )همٗم٣مل ايمٛمٌل ،َم

وسمٕمزل زمٛم٣ًمء ايمرؽمقل  (زمدر)زمٔمض ؾمٔمراء ايمٝمٜمقد َمثؾ ىمٔم٤م زمـ إذف وىم٣من ومد زم٘مك ومتعم 

 .َمـ إٞمِم٣مر زمٗمتٙمف همٗمتٙمقه وٞم٣ًمء اظمًٙمٚمكم يمٝمٕمٝمٓمٜمؿ همٟمَمر ايمرؽمقل رهْم٣مً 

 /ؤِب اٌمغُ اٌضبِٔ ,ة
ىم٣من يتٕمزل زمٔمٚمرة زمٛم٦م رواضم٥م أطم٦م ىمٗمٝمس زمـ اخلْمٝمؿ وهق َمـ ايمذيـ آذوا اظمًٙمٚمكم و

وأؽمٙمٚم٦م اَمرأسمف ضمقاء هم٘م٣من  فعم ذىمايمُم٣مفمر اظمًٙمؿ فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م وىم٣من ومٝمس َمٗمٝماًم فم

همٙمام زمٙمٕمف طمػم إؽمالَمٜم٣م  ،يِمده٣م فمـ اإلؽمالم وئم٧ٌم هب٣م يٟمسمٝمٜم٣م وهل ؽم٣مصمدة همٝمٗمٙمٌٜم٣م فمعم رأؽمٜم٣م

وىمػ فمـ إيذائٜم٣م  ٞمٔمؿ وىمراَم٥م :إلم ومٝمس وؿمٙم٤م أٓ ي٠مذي زوصمتف همٗم٣مل يمف أسمك ايمرؽمقل 

زمٚمدضمف افمؼمف زمٟمٞمف و ٔمرى َمدح ايمرؽمقلزمفمٌد اهلل زمـ ايمزوَمـ ايمُمٔمراء ايمذيـ أؽمٙمٚمقا زمٔمد ىمٖمر 

 :ىم٣من فمعم طمْمٟم فمٛمدَم٣م ىم٣من دم صػ اظمممىمكم وم٣مل

ـــــؽ إن يمًـــــ٣مين ـــــ٣م رؽمـــــقل اظمٙمٝم  ي

 

ــــ٣م  ــــؼ َم ــــقر رائ ــــ٣م زم ــــ٦م إذ أٞم  همتٗم

ـــ  ـــٛمـ ايمَٕم ـــٝمْم٣من دم ؽم ـــ٣مري ايمُم  لْ إذ أصم

 

ـــــقر ِي   ـــــف َمثٌ ـــــ٣مل َمٝمٙم ــــــ َم  وَم

ــــام ومــــؾآَمـــــ ايمٙم   حــــؿ وايمٔمٓمــــ٣مم زم

 

ـــ َت   ـــذيرـهمٛمٖمً ـــ٦م ايمٛم ـــدى وأٞم  ل ايمٖم

همٟمطم٣ٌمرهؿ َمًتٖمٝمّم٥م َمٔمروهم٥م وهؿ  ًؤِب اٌشوشاء اٌزّٓ ًلفٌا جببٔت اٌشعٌي ,ط 

 .ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م وىمٔم٤م زمـ زهغم وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ونمغمهؿ

ومد و٣مع ، و٣مروومد اؽمتٚمع ايمرؽمقل إلم َمئ٣مت ايمٗمِم٣مئد دم هذه اظمٔمرىم٥م ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م زمٝمٛمف وزمكم ايم٘مٖم

ٕن ايمقرفمكم َمـ إطم٣ٌمريكم  <َمـ ايمٗمِم٣مئد أو زم٣مٕضمرى ضم٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمّمٝم٣مع هذا ايم٘مالم

شمؿ سمٟمشمؿ ايمقرفمقن َمـ اظمدوٞمكم فمـ ىمت٣مزمتف همذه٤م إلم نمغم  ،اظمًٙمٚمكم سمٟمشمٚمقا َمـ ضمٖمٓمف وٞمٗمٙمف

ظمّمٚمقَّن٣م ويتذوومٜم٣م ويتج٣موب ىمٙمٜم٣م يٛمٖمٔمؾ  ذه إؾمٔم٣مرَمٙماًم هب ايمرؽمقل  ومد ىم٣منو ،رصمٔم٥م

 .َمٔمٜم٣م
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 هشش زبعناٌجبة اٌ
 بِظاخل اٌفظً

 خظبئض اٌنمذ يف ىزا اٌويذ

 :أزمرز طمِم٣مئص ايمٛمٗمد دم هذا ايمٔمٜمد َم٣م يقم

 .هذه إطم٣ٌمر ايمٛمٗمدي٥م ىمثغمة ويم٘مـ حمِمقهل٣م ايمٛمٗمدي ومٙمٝمؾ -5

إن َمقومػ رصم٣مل إدب َمـ هذه إطم٣ٌمر خيتٙمػ فمـ َمقومػ رصم٣مل ايمديـ وومد سمت٣ٌمفمد  -6

 .ذه ايمٓمقاهروصمٜم٣مت ٞمٓمر ىمؾ همئ٥م َمٛمٜمام دم سمٖمًغم ه

ايمُمٔمر اظمخيم و ذه ايمدفمقةتٛم٣مول ايمُمٔمر اظمٔم٣مس هليٗمد ىم٣من يتٛم٣مول اجل٣مهقم ىمام هذا ايمٛم -7

 .٣من ٞمُمقئٜم٣م وسمرؽمٝمخ دفم٣مئٚمٜم٣مفم٣مس ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م دم إزمّ  يوايمُمٔمر ايمذ

فمعم ؽمٙمقك ايمُم٣مفمر  ٣مً َمٛمِمٌّ  ،فمعم ايمُم٣مفمر أىمثر َمـ اٞمِم٣ٌمزمف فمعم ايمُمٔمر ٣مً ىم٣من ايمٛمٗمد َمٛمِمٌّ  -8

 .ايمًٙمقك فمعم ؾمٔمره واٞمٔم٘م٣مس هذا

ويم٘مٛمٜمؿ  صحٝمح أن ايمٛمٗم٣مد دم هذه ايمٖمؼمة ىم٣من أىمثرهؿ ؾمٔمراء زم٣مؽمتثٛم٣مء ايمرؽمقل  -9

ايمذيـ ىم٣مٞمقا يٛمِمٌقن أٞمٖمًٜمؿ يمٙمٛمٗمد دم  ،ىم٣مٞمقا َمـ ؤم٣مف ايمُمٔمراء وهؿ دون َمرسم٥ٌم ايمُمٔمراء

 .ايمٔمٌم اجل٣مهقم ىم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م َمثالً 

 ٣مَ ايمديـ وإطمالق ومل ي٘مـ َمٛمِمٌّ ٣ًم فمعم اظمٔمٛمك وومرزمف أو زمٔمده َمـ ىم٣من أىمثر ايمٛمٗمد َمٛمِمٌّ  -:

 .فمعم ايمِمٝم٣منم٥م

 :وزمتٟمشمغم ايمديـ اجلديد ىم٣من يريض ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد َمـ َمٔم٣مين ايمُمٔمر َم٣م -;

اسمًؼ َمع سمٔم٣ميمٝمؿ ايمديـ اجلديد ىم٣ميمدفمقة إلم هم٘مرة اإليمف ايمقاضمد وايمُمٔمر اظمتٟميمف ايمٛم٣مزمذ  -أ

 .يمٙمقشمٛمٝم٥م

 .ٝم٥م وضمّم٦م فمٙمٝمٜم٣ممتُمٝمف َمع َم٘م٣مرم إطمالق ايمتل ٞم٣مدت هب٣م ايمٔمٗمٝمدة اإلؽمالَم -ب

 .متُمٝمف َمع َم٣م دفم٣م إلم ايمًٙمقك ايمٗمقيؿ -ج

 .فمـ ضم٘مٚم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م طم٣ميمدة وَمقفمٓم٥م رؾمٝمدة متُمٝمف َمع َم٣م ٞمؿّ  -د
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ٞمف ٓن وؤمػ وايمٛمٗم٣مد ١مػ هلذه ايمْمريؼ هم ؿمريؼ اخلغم ووـمِّ وظم٣م ىم٣من ايمُمٔمر ومد ؽم٣مر دم ->

إٞمف  يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م وَٕمر َم٣م وم٣ميمقا فمـ (،يٗمقيمقن: )إن ايمُمٔمر ٞم٘مد هم١مذا ؽم٣مر دم ؿمريؼ اخلغم ٓن

ويؼمسم٤م فمعم ذيمؽ  ،صمقدة ايمُمٔمر -وطم٣مص٥م دم ايمٖمؼمة اإلؽمالَمٝم٥م -رصمؾ ص٣ميمح ىمٟمَّنؿ يٛمٖمقن فمٛمف 

 .أٞمف إذا ٓن ايمُمٔمر دم ضمٗم٥ٌم وؤمػ هم١من ايمٛمٗمد ؽمٝمتٌٔمف دم هذا ايمٙمكم وؽمٝمّمٔمػ أيّم٣مً 

وضم٣مرب  ،َّٕنؿ يثغمون ىمقاَمـ إضمٗم٣مد <كم٣مئضم٣مرب اإلؽمالم اهلج٣مء وأهدر دم اهلّج  -=

ايمٔم٣مصمز همٙمذا وٚمرت هذه إنمراض  ةُ ٟمَ ٘مَ ٕٞمف سمُ  <وضم٣مرب زمٔمض اظمدح ،وٕم٣مئـٕٞمف َمث٣مر  <لايمٕمز

 .دم احلٗم٥ٌم اإلؽمالَمٝم٥م وطم٣مص٥م دم ايمٗمًؿ إول َمٛمٜم٣م

اٞمحن ايمٛمٗمد وأصٝم٤م زم٣ميمتقومػ دم هذه ايمٖمؼمة سمٌٔم٣ًم ٓٞمح٣ًمر ايمُمٔمر ٞمٖمًف يمٔمدة  -54

 :أؽم٣ٌمب

 .وَم٣م همٝمف َمـ إفمج٣مز (ق )ايمٛممم ايمٗمرآينيمدهُم٥م ايمٔمرب هلذا ايمٙمقن اجلديد َمـ إدب ايمذي ه -آ

إن حتدي ايمٗمرآن يمٙمٔمرب أن يٟمسمقا زمٚمثٙمف صمٔمٙمٜمؿ يٛمٌمهمقن فمـ ايمُمٔمر زمٔمض آٞمٌماف  -ب

 .وآيمتٖم٣مت إلم هذا ايمٙمقن همٛمُمٟم ومرآن َمًٝمٙمٚم٥م وؽمج٣مح ونمغممه٣م

إن اٞمُمٕم٣مل ايمٔمرب زم٣ميمٖمتقح اجلديدة وأطم٣ٌمره٣م ايمتل راضمقا يتٛم٣مويمقَّن٣م دم ٞمثري٣مهتؿ  -ج

 .همٜمؿ فمـ آفمت٘م٣مف فمعم ايمٛمٓمر دم ومِمٝمدة يٛمتٗمدوَّن٣موأؽمامرهؿ س

 ،زمٔمض رصم٣مل هذه ايمٖمؼمة ىم٣مٞمقا أصح٣مب ٞمٗمد دم ايمُمٔمر وزمٌم زمف ىمٔمٚمر زمـ اخلْم٣مب -د

ويم٘مـ اؾمتٕم٣مهلؿ زم٣ميمًٝم٣مؽم٥م  ،وىم٣من يٛمتٓمر َمٛمٜمؿ أن جيقدوا زمٟمضم٘م٣مم ٞمٗمدي٥م أىمثر مم٣م صم٣مدوا هب٣م

ؽ ٞمٗم٣مد هذه ايمٖمؼمة فمـ وأَمً ،وايمٖمتقح ضمجٌٜمؿ فمـ ٞمٗمد ايمُمٔمر إٓ دم زمٔمض ؽم٣مفم٣مت همرانمٜمؿ

وىم٣من ذيمؽ ؽم٣ًٌٌم ٓوٚمحاليمف وسمالؾمٝمف وسمٛم٣مومؾ ايمٛم٣مس هم٘مرة  ،أفمروقا فمٛمفو ٞمٗمد يمُمٔمر ايمقشمٛمل

ايمقرع واخلقف َمـ ٞمٗمؾ أطم٣ٌمر ايمُمٔمر ايمقشمٛمل رواي٥م ؾمٖمقي٥م أو ىمت٣مزم٥م هم٘م٣من ذيمؽ َمدفم٣مة يمٛمًٝم٣مٞمف 

 .وزم٣ميمت٣مرم يمّمٝم٣مفمف وهمٗمداٞمف

و)همالن أؾمٔمر اجلـ  (ر ايمُمٔمراء)همالن أؾمٔم :ىمٗمقهلؿ نمغم دومٝمٗم٥م ايمٛمٗمدي٥م إضم٘م٣مم -55

 :شمؿ يتٌٔمقَّن٣م زم٣ميمتخِمٝمص همٝمٗمقيمقن ،واإلٞمس( ويم٘مـ زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ىم٣مٞمقا يذىمرون هذه ايمٔمٚمقَمٝم٥م

 .)همالن أؾمٔمر ايمُمٔمراء يمٗمقيمف ىمذا( و)همالن أؾمٔمر ايمٔمرب يمٗمقيمف دم هذا اظمٔمٛمك ىمذا(
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اظمٗم٣ميٝمس َمـ  اًل َمًتٛمدًا إلم زمٔمضٙم٥م ٞمجد زمٔمّمٜم٣م َمٔمٙمَّ إلم صم٣مٞم٤م هذه إضم٘م٣مم نمغم اظمٔمٙمَّ  -56

وٓ يتٌع ضمقر  -)ىم٣من ٓ ئم٣مـمؾ :يمٖمظ وسمرىمٝم٤م وَمٔمٛمك ىمٗمقل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب فمـ زهغم

 .وٓ يٚمدح ايمرصمؾ إٓ زمام همٝمف( -ايمٙمٖمظ

وهذا َم٣م يٖمن سمٛم٣مومص  ،ٓ يزال ايمٛمٗمد وم٣مئاًم فمعم ايمتٟمشمر آٞمٖمٔم٣مرم يمألشمر ايمٖمٛمل دم ايمُمٔمر -57

أؾمٔمر ايمُمٔمراء سم٣مرة وايمٛم٣مزمٕم٥م  جئمؾ زهغماً  إضم٘م٣مم ايمتل يِمدره٣م ايمٛمٗم٣مد ىمٔمٚمر زمـ اخلْم٣مب ايمذي

 .وهذا ئمْمل احل٘مؿ ايمٛمٗمدي صٖم٥م ايمذاسمٝم٥م ايمتل يٙمتٗمل هب٣م َمع ايمٛمٗمد اجل٣مهقم ،سم٣مرة أطمرى

ىمٛم٣م ٞمتقومع دم ايمٔمٌم اإلؽمالَمل ٞمٗمدًا يمٙمُمٔمر أىمثر يمتٔمدد زمٝمئ٣مت ايمٛمٗمد ووهمرة َمٛمتدي٣مسمف  -58

أصٌح٦م زمٝمئ٣مت إدب همٌٔمد أن ىم٣مٞم٦م ؽمقق فم٘م٣مظ هل اظمٛمتدى ايمقضمٝمد وَمرة دم ىمؾ فم٣مم 

وايمُمٔمر دم اإلؽمالم ىمثغمة وَمتٔمددة ونمغم َمٗمِمقدة فمعم زَمـ زمٔمٝمٛمف همٚمـ ضمٝم٧م اظم٘م٣من نمدت َم٘م٥م 

ىمام نمدت أؾمٜمر ىمثغمة  ،واظمديٛم٥م وايمْم٣مئػ وايمٌٌمة وايم٘مقهم٥م ونمغمه٣م أَم٘مٛم٥م يمٙمٗم٣مء ايمُمٔمراء

وَمقاؽمؿ َمتٔمددة زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َمقؽمؿ احل٨م َمقاومٝم٦م ٓصمتامع ايمٛم٣مس وسمذاىمرهؿ دم ؾم٠مون 

 .ٝم٣مهؿ وَمٛمٜم٣م ايمُمٔمر وايمٖم٘مردٞم
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 ًْوششاٌجبة اٌ
 اٌفظً األًي

 اٌمشآْ اٌىشُّ وزبة ؽىّخ

شمؿ سم٘مقٞم٦م أصمٝم٣مل  ،ضمتك سمٙمٗمٖمف ايمِمح٣مزم٥م أوًٓ   ن ايم٘مريؿ فمعم ايمٛمٌل حمٚمدآن ٞمزل ايمٗمرإَم٣م 

ضم٘مٚم٥م و فمج٣مزاً إو وسم٣مرخي٣مً  وأدزم٣مً  وهم٘مراً  ٌح٧م دم خمتٙمػ َمٛم٣مضمٝمف وصمقاٞمٌف سمممئم٣مً سمَمـ ايمٔمٙمامء 

 ،فمدائف وحمٌٝمفأن هذا ايم٘مت٣مب فمعم َمر ايمٔمِمقر َم٘م٣مٞم٥م فم٣ميمٝم٥م دم ٞمٖمقس وىمقّ ، وهمٙمًٖم٥م

ٔي٣مت هذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ي٘متُمػ ٥م وَم٣م يدفمق إيمٝمف ايمٔمٗمؾ واظمتِمٖمح هم٣مؽمتخٙمِم٦م َمٛمف احل٘مٚم

وىمؾ ذيمؽ َمـ  ،ةأن َمٔمٓمؿ آي٣مسمف سمرىمز فمعم ضورة ايمتٖم٘مر وايمتذىمر وايمتٔمٗمؾ وايمٔمٓم٥م وايمٔمػم

هم٣ميمٖمٙمًٖم٥م  ،صٚمٝمؿ ايمٌح٧م ايمٖمٙمًٖمل، وَم٣م ؾمٝمع أن ايمٖمٙمًٖم٥م سمٗمقد يمإلحل٣مد إٞمام هق طمْمٟم زَمٛمل

 ئف ؽمٝمّئضمًٛمف ضمًـ وؽمٝمِّ  :ىمام ومٝمؾ دم ايمُمٔمر أٞمف ىمالم ،ـ وؽمٝمئف ؽمّٝمئضمًٛمف ضمً :أهم٘م٣مر وىمالم

لم فمٙمٝمٜمؿ وهذه ؽمٚم٥م َمـ ؽمامت ايمٖم٘مر اإلٞم٣ًمين< ويمق أٞم٣م رصمٔمٛم٣م إلم ضمٝم٣مة إٞمٌٝم٣مء صٙمقات اهلل سمٔم٣م

ؽمالَمٝم٥م دم أضمّم٣من هذا ٖم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلوومد ٞمٌت٦م ايمٖمٙمً ،يمقصمدٞم٣م ىمٙمٜم٣م ضم٘مؿ وفمػم وفمٓم٣مت

 همٙمًٖمٝم٣مً  ؾ ايمٔمرب واظمًٙمٚمقن ضمّمقراً ؽمجَّ و ،رنمؿ َمـ صٔمقزم٥م وٓدهت٣م وسمْمقره٣مايم٘مت٣مب فمعم ايم

هذا ايمٔمٙمؿ َمـ  ةوومد ؾمجع ايمٔمرب اظمًٙمٚمقن فمعم ٞمُمٟم ،ٞم٣ًمينؽمٜمؿ دم سمْمقر ايمٖم٘مر اإلأ وهم٘مري٣مً 

وىم٣من أول َمـ  ،ن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايممميػ وَم٣م سمرصمؿ فمـ ايمٙمٕم٣مت إطمرىآاؽم٥م ايمٗمرطمالل در

ايمذي أزمٔمد فمـ اخلالهم٥م همٔمقض فمـ ذيمؽ  (طم٣ميمد زمـ زيد)ؾمجع ايمؼممج٥م دم ايمٔمٌم إَمقي 

دم  (ايمرؾمٝمد واظمٟمَمقناخلٙمٝمٖمت٣من ايمٔم٣ٌمؽمٝم٣من )وىمذيمؽ ؽم٣مهؿ  ،احلرَم٣من ايمًٝم٣مد زمؼممج٥م ىمت٤م ايمٔمٙمؿ

ن سمرصمؿ يمٙمٔمرزمٝم٥م واؾمتٜمر َمـ اظمؼممجكم إ ؼممجكم زمزٞم٥م ىمؾ ىمت٣مب ذه٣ٌمً قن اظمئهم٘م٣مٞمقا ي٘م٣مهم ،ذيمؽ

وايمذي سمرصمؿ  (ايمٔمرزمٝم٥م -ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م  -ايمٖم٣مرؽمٝم٥م  -ايمذي ىم٣من يتٗمـ )ايمني٣مٞمٝم٥م  (ؽمحؼ زمـ ضمٛمكمإ)

يٝمك  -ـ يمقوم٥م )ومًْم٣م زم (لم َمؼممجكم َمـ أَمث٣مل )شم٣مزم٦م زمـ ومرةإو٣مهم٥م إايم٘مثغم َمـ ىمت٤م ايمٖمٙمًٖم٥م 

 .(فمٌداهلل زمـ ٞم٣مفمٚم٥م احلٚميص -قضمٛم٣م زمـ ايمٌْمريؼ ي -ؽمحؼ إفمٝمًك زمـ  -زمـ فمدي 

ويمق رضمٛم٣م ٞمًتٗميص آي٣مت احل٘مٚم٥م وَمقاومػ احل٘مٚم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٓضمتجٛم٣م إلم ىمت٣مب 

 .اً همٗمد أويت طمغمًا ىمثغم وومد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أّن َمـ أويت احل٘مٚم٥م ،َمًتٗمؾ
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 ًْوششٌاٌجبة ا
 اٌفظً اٌضبِٔ

 طفبد اهلل احلغنَ

يمٗمٌقل  ؿممح صدرههمحمٌتف  فمعم ؿهبقده زمٚمٔمرهمتف وجيٚمع ومٙم٣مي٘مرم فمٌأن  اهلل سمٔم٣ملم أراد

 إلمأفمٓمؿ َمٛمٜم٣م  ءزمٟمضمقج إلم ر ويمٝم٦ًم إرواح ،وسمٙمٗمٝمٜم٣م َمـ َمُم٘م٣مة ايمقضمل ٥مصٖم٣مسمف ايمٔمٙمٝم

ء هم٣مإليامن زم٣مٕؽمام َمٔمرهم٥م ذيمؽ إٓ َمـ أؽمامئف وصٖم٣مسمف سمٔم٣ملم وٓ ؽمٌٝمؾ إلماهلل سمٔم٣ملم  َمٔمرهم٥م

آي٣مت و ،ٔمرهم٥م أصؾ ايمديـ ورىمـ ايمتقضمٝمديمؽ ظموذ كوايمِمٖم٣مت يمف َمـ ايمٖمّمؾ َم٣م ٓ خيٖم

 .ي٥م ايم٘مردآي٥م دم ىمت٣مب اهلل هل آؾ طم٣مص همٟمفمٓمؿ ايمِمٖم٣مت هل٣م حم

 / اهلل روبىل وبًِ يف طفبروؤًالً
صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم ىمٙمٜم٣م صٖم٣مت ىمامل، ٓ ٞمٗمص همٝمٜم٣م زمقصمف َمـ ايمقصمقه، ىم٣محلٝم٣مة، وايمٔمٙمؿ، 

وايمٔمٙمق، وايمٔمٓمٚم٥م، ونمغم ذيمؽ. وومد  وايمٗمدرة، وايمًٚمع، وايمٌٌم، وايمرمح٥م، وايمٔمزة، واحل٘مٚم٥م،

ـَ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن  .ايمًٚمع، وايمٔمٗمؾ، وايمٖمْمرة دل فمعم هذا ِذي أَم٣م ايمًٚمع: همٚمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم: )يمِٙمَّ

فَْمعَم وَ  ْٕ ْقِء َوهللَِِّ اظْمَثَُؾ ا ًَّ ٘مِٝمُؿ(. واظمثؾ إفمعم هق زم٣ِمٔطِمَرِة ََمَثُؾ ايم ايمقصػ )ُهَق ايْمَٔمِزيُز احْلَ

: همقصمٜمف أن ىمؾ َمقصمقد ضمٗمٝمٗم٥م، همالزمد أن سم٘مقن يمف صٖم٥م. إَم٣م صٖم٥م ىمامل، وأَم٣م ايمٔمٗمؾ ،(إفمعم

 وإَم٣م صٖم٥م ٞمٗمص.

وايمث٣مين زم٣مؿمؾ زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم ايمرب ايم٘م٣مَمؾ اظمًتحؼ يمٙمٔم٣ٌمدة< وهلذا أـمٜمر اهلل سمٔم٣ملم زمْمالن أيمقهٝم٥م 

ـْ ُدوِن اهللَِّ ـْ َيْدفُمق َِم َّ ـْ َأَوؾُّ مِم ـْ ٓ إصٛم٣مم زم٣مسمِم٣مهمٜم٣م زم٣ميمٛمٗمص وايمٔمجز. همٗم٣مل سمٔم٣ملم: )َوََم  ََم

ـْ ُدفَم٣مئِِٜمْؿ نَم٣مهمُِٙمق َتِجٝم٤ُم يَمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوُهْؿ فَم ًْ ـْ ُدوِن  ،َن(َي ـَ َيْدفُمقَن َِم ووم٣مل سمٔم٣ملم: )َوايمَِّذي

ُٙمُٗمقَن ؾَمْٝمئ٣ًم َوُهْؿ خُيَْٙمُٗمقَن* َأَْمَقاٌت نَمغْمُ َأضْمَٝم٣مٍء َوََم٣م َيُْمٔمُ  ٣مَن ُئٌَْمُثقَن(اهللَِّ ٓ خَيْ سمٔم٣ملم ووم٣مل  ،ُروَن َأيَّ

ٌٌِْمُ  َٚمُع َوٓ ُي ًْ ٌُُد ََم٣م ٓ َي ، َوٓ ُيْٕمٛمِل فَمٛمَْؽ ؾَمْٝمئ٣مً(فمـ إزمراهٝمؿ وهق يت٨م فمعم أزمٝمف: )َي٣م َأزَم٦ِم مِلَ سَمْٔم

ٌُُدونَ  ٣َم سَمْٔم
ىُمْؿ* ُأف  يمَُ٘مْؿ َوظمِ ـْ ُدوِن اهللَِّ ََم٣م ٓ َيٛمَْٖمُٔمُ٘مْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َيُيُّ ٌُُدوَن َِم ـْ َمِ  وفمعم ومقَمف: )َأهَمتَْٔم

 .اهللَِّ َأهَمال سَمْٔمِٗمُٙمقَن( ُدونِ 
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هلل سمٔم٣ملم، همٚمٔمْمل شمؿ إٞمف ومد شم٦ٌم زم٣محلس واظمُم٣مهدة أن يمٙمٚمخٙمقق صٖم٣مت ىمامل، وهل َمـ ا

وأَم٣م ايمٖمْمرة: همألن ايمٛمٖمقس ايمًٙمٝمٚم٥م جمٌقيم٥م َمٖمْمقرة فمعم حم٥ٌم اهلل وسمٔمٓمٝمٚمف < ايم٘مامل أولم زمف

امل ايمالئٗم٥م زمرزمقزمٝمتف َمـ فمٙمٚم٦م أٞمف َمتِمػ زمِمٖم٣مت ايم٘موفم٣ٌمدسمف، وهؾ حت٤م وسمٔمٓمؿ وسمٔمٌد 

وإذا ىم٣مٞم٦م ايمِمٖم٥م ٞمٗمِم٣ًم ٓ ىمامل همٝمٜم٣م همٜمل ممتٛمٔم٥م دم ضمؼ اهلل سمٔم٣ملم ىم٣مظمقت واجلٜمؾ،  وأيمقهٝمتف؟

ْؾ فَمعَم  يمٗمقيمف سمٔم٣ملم: وايمِمٚمؿ وٞمحقه٣م< وايمٔمٚمك، وايمٛمًٝم٣من، وايمٔمجز، لِّ ايمَِّذي ٓ )َوسَمَقىمَّ احْلَ

ك(َيِّمؾُّ َريبِّ . وومقيمف فمـ َمقؽمك: )دِم ىمَِت٣مٍب ٓ َيُٚمقُت( ًَ . وومقيمف: )َوََم٣م ىَم٣مَن اهللَُّ يمِٝمُْٔمِجَزُه  َوٓ َيٛمْ

 ًَّ ٍء دِم ايم ـْ َرْ ُهْؿ َوَٞمْجَقاُهْؿ زَمعَم  ،اَمَواِت َوٓ دِم إَْرِض(َِم َٚمُع ِهَّ ًْ ٣م ٓ َٞم ٌُقَن َأٞمَّ ًَ وومقيمف: )َأْم َيْ

ٌُقَن(َوُرؽُمٙمُ   .ٛم٣َم يَمَدَْيِْؿ َيْ٘مُت

أَي٣م ايمٛم٣مس، أرزمٔمقا ": . ووم٣مل"زمٟمفمقرس رزم٘مؿ يمٝمإٞمف أفمقر وإن "دم ايمدصم٣مل: ووم٣مل ايمٛمٌل 

، وٓ نم٣مئ٣ٌمً  فمعم أٞمٖمً٘مؿ هم١مٞم٘مؿ ٤م اهلل سمٔم٣ملم ايمقاصٖمكم يمف زم٣ميمٛمٗمص، سموومد فم٣م ."ٓ سمدفمقن أصؿَّ

ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم: )َووَم٣ميَم٦ِم ايْمَٝمُٜمقُد َيُد اهللَِّ ََمْٕمُٙمقيَم٥ٌم نُمٙم٦َّْم َأْيِدَيِْؿ َويمُِٔمٛمُقا زماَِم وَم٣ميُمقا زَمْؾ َيَداُه 

قؿَمَت٣مِن ُيٛمِْٖمُؼ ىَمٝمَْػ َيَُم٣مءُ ََمٌْ  ـُ َأنْمٛمَِٝم٣مُء (ًُ ـَ وَم٣ميُمقا إِنَّ اهللََّ هَمِٗمغٌم َوَٞمْح . وومقيمف: )يَمَٗمْد ؽَمِٚمَع اهللَُّ وَمْقَل ايمَِّذي

َْٞمٌِٝم٣َمَء زمَِٕمغْمِ ضَمؼ  َوَٞمُٗمقُل  ْٕ ِريِؼ( ؽَمٛمَْ٘مت٤ُُم ََم٣م وَم٣ميُمقا َووَمْتَٙمُٜمُؿ ا  .ُذووُمقا فَمَذاَب احْلَ

ٌَْح٣مَن َرزمَِّؽ َربِّ سمٔم٣ملم اهلل ٞمزه  وىمذيمؽ ٞمٖمًف فمام يِمٖمقٞمف زمف َمـ ايمٛمٗم٣مئص، همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمف: )ؽُم

ْٚمُد  ِة فَمامَّ َيِِمُٖمقَن* َوؽَمالٌم فَمعَم اظْمُْرؽَمٙمكَِم* َواحْلَ َذ اهللَُّ هللَِِّ َربِّ ايْمَٔم٣مظَمكَِم(ايْمِٔمزَّ َ . ووم٣مل سمٔم٣ملم: )ََم٣م اختَّ

ـْ إيَِمٍف إِ  ـْ َويَمٍد َوََم٣م ىَم٣مَن ََمَٔمُف َِم َن اهللَِّ ذًا يَمَذَه٤َم ىُمؾُّ إيَِمٍف زماَِم طَمَٙمَؼ َويَمَٔمال زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض ؽُمٌَْح٣مَِم

 .فَمامَّ َيِِمُٖمقَن(

وإذا ىم٣مٞم٦م ايمِمٖم٥م ىمامًٓ دم ضم٣مل، وٞمٗمِم٣ًم دم ضم٣مل، مل سم٘مـ صم٣مئزة دم ضمؼ اهلل وٓ ممتٛمٔم٥م فمعم 

زمؾ ٓزمد َمـ ايمتٖمِمٝمؾ:  ،ْمٙمٗم٣مً ؽمٌٝمؾ اإلؿمالق، همال سمث٦ٌم يمف إشم٣ٌمسم٣ًم َمْمٙمٗم٣ًم، وٓ سمٛمٖمك فمٛمف ٞمٖمٝم٣ًم َم

همتجقز دم احل٣مل ايمتل سم٘مقن ىمامًٓ، ومتتٛمع دم احل٣مل ايمتل سم٘مقن ٞمٗمِم٣ًم وذيمؽ ىم٣مظم٘مر، وايم٘مٝمد، 

واخلداع، وٞمحقه٣م. همٜمذه ايمِمٖم٣مت سم٘مقن ىمامًٓ إذا ىم٣مٞم٦م دم َمٗم٣مزمٙم٥م َمـ ئم٣مَمٙمقن ايمٖم٣مفمؾ زمٚمثٙمٜم٣م< 

ٔمٙمف أو أؾمد، وسم٘مقن ٞمٗمِم٣مً دم نمغم َّٕن٣م ضمٝمٛمئذ سمدل فمعم أن هم٣مفمٙمٜم٣م وم٣مدر فمعم َمٗم٣مزمٙم٥م فمدوه زمٚمثؾ هم

هذه احل٣مل، وهلذا مل يذىمره٣م اهلل سمٔم٣ملم َمـ صٖم٣مسمف فمعم ؽمٌٝمؾ اإلؿمالق وإٞمام ذىمره٣م دم َمٗم٣مزمٙم٥م َمـ 

(ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم: )َوَيْٚمُ٘مُروَن َوَيْٚمُ٘مُر اهللَُّ َواهللَُّ طَمغْمُ  ئم٣مَمٙمقٞمف ورؽمٙمف زمٚمثٙمٜم٣م، ـَ . وومقيمف: اظْم٣َمىمِِري
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ُْؿ َي٘مِٝمُدوَن ىَمٝمْ  ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ  ىَمْٝمدًا( دًا* َوَأىمِٝمُد )إَِّنَّ َتْدِرصُمُٜمْؿ َِم ًْ زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم ؽَمٛمَ ـَ ىَمذَّ وومقيمف: )َوايمَِّذي

. وومقيمف: اهللََّ َوُهَق طَم٣مِدفُمُٜمْؿ( )إِنَّ اظْمُٛم٣َمهمِِٗمكَم خُي٣َمِدفُمقنَ  وومقيمف: .ْؿ إِنَّ ىَمْٝمِدي ََمتكٌِم(َئْمَٙمُٚمقَن*َوُأَْمقِم هلَُ 

٣م ََمَٔمُ٘مْؿ  َتْٜمِزُئقَن* )وَم٣ميُمقا إِٞمَّ ًْ ـُ َُم اَم َٞمْح تَْٜمِزُئ هِبِْؿ(إِٞمَّ ًْ  .اهللَُّ َي

ـْ  وهلذا مل يذىمر اهلل أٞمف طم٣من َمـ طم٣مٞمقه همٗم٣مل سمٔم٣ملم: )َوإِْن ُيِريُدوا طِمَٝم٣مَٞمتََؽ هَمَٗمْد طَم٣مُٞمقا اهللََّ َِم

ـَ َِمٛمُْٜمؿْ  ٌُْؾ هَمَٟمَْمَ٘م ـَ َِمٛمُْٜمؿْ : )َواهللَُّ فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمٌؿ( همٗم٣مل وَم يٗمؾ: همخ٣مَّنؿ< ٕن اخلٝم٣مٞم٥م ، ومل (هَمَٟمَْمَ٘م

 .م آئتامن، وهل صٖم٥م ذم َمْمٙمٗم٣مً طمدفم٥م دم َمٗم٣م

 ثبة اٌظفبد ؤًعن ِٓ ثبة األمسبء/ صبْٔبً
، وٕن اؽمؿ َمتّمٚمـ يمِمٖم٥م وذيمؽ ٕن ىمؾ ،ذىمر أنَّ زم٣مب ايمِمٖم٣مت أوؽمع َمـ زم٣مب إؽمامء

َمٛمتٜمك هل٣م، وم٣مل  َمـ ايمِمٖم٣مت َم٣م يتٔمٙمؼ زمٟمهمٔم٣مل اهلل سمٔم٣ملم، وأهمٔم٣ميمف ٓ َمٛمتٜمك هل٣م، ىمام أن أومقايمف ٓ

ٌَْٔم٥ُم َأزْمُحٍر ََم٣م ٞمَ  ـْ زَمْٔمِدِه ؽَم ُه َِم ٌَْحُر َيُٚمدُّ ـْ ؾَمَجَرٍة َأوْمالٌم َوايْم َْرِض َِم ْٕ اَم دِم ا ِٖمَدْت اهلل سمٔم٣ملم: )َويَمْق َأٞمَّ

وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ: أن َمـ صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم اظمجلء، واإلسمٝم٣من،  .نَّ اهللََّ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمٌؿ(ىَمٙماَِمُت اهللَِّ إِ 

وم٣مل سمٔم٣ملم: )َوصَم٣مَء ٕطمذ واإلَم٣ًمك، وايمٌْمش، إلم نمغم ذيمؽ َمـ ايمِمٖم٣مت ايمتل ٓ حتٍم ىمام وا

ـَ ايْمَٕماَمِم( ووم٣مل: )َهْؾ َيٛمْٓمُُروَن إِٓ َأْن َيْٟمسمِٝمَُٜمُؿ اهللَُّ .َرزمُّؽ( . ووم٣مل: )هَمَٟمطَمَذُهُؿ اهللَُّ دِم ـُمَٙمٍؾ َِم

اَمَء َأْن سَمٗمَ ُٞمقهِبِْؿ(زمُِذ  ًَّ ُؽ ايم
ًِ زَمْْمَش َرزمَِّؽ  . ووم٣مل: )إِنَّ  إَْرِض إِٓ زم١ِمِْذٞمِِف(َع فَمعَم . ووم٣مل: )َوُيْٚم

إلم  يٛمزل رزمٛم٣م": . ووم٣مل ايمٛمٌل ( ُيِريُد زمُِ٘مُؿ ايْمُٔمْنَ . ووم٣مل: )ُيِريُد اهللَُّ زمُِ٘مُؿ ايْمُٝمْنَ َوٓيَمَُمِديٌد(

ال ٞمٗمقل إن همٛمِمػ اهلل سمٔم٣ملم هبذه ايمِمٖم٣مت فمعم ايمقصمف ايمقارد، وٓ ٞمًٚمٝمف هب٣م، هم ."ايمًامء ايمدٞمٝم٣م

َمـ أؽمامئف اجل٣مئل، وأيت، وأطمذ، واظمٚمًؽ، وايم٣ٌمؿمش، واظمريد، وايمٛم٣مزل، وٞمحق ذيمؽ، وإن 

 ىمٛم٣م ٞمخػم زمذيمؽ فمٛمف وٞمِمٖمف زمف.

 طفبد اهلل روبىل/ ؤلغبَ صبٌضبً
 إلم ومًٚمكم: شمٌقسمٝم٥م، وؽمٙمٌٝم٥م:صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم سمٛمٗمًؿ 

، وىمٙمٜم٣م صٖم٣مت عم يم٣ًمن رؽمقيمف هم٣ميمثٌقسمٝم٥م: َم٣م أشمٌتف اهلل سمٔم٣ملم يمٛمٖمًف دم ىمت٣مزمف، أو فم -أ

ىمامل ٓ ٞمٗمص همٝمٜم٣م زمقصمف َمـ ايمقصمقه، ىم٣محلٝم٣مة وايمٔمٙمؿ، وايمٗمدرة، وآؽمتقاء فمعم ايمٔمرش، 

وايمٛمزول إلم ايمًامء ايمدٞمٝم٣م، وايمقصمف، وايمٝمديـ، وٞمحق ذيمؽ. همٝمج٤م إشم٣ٌمهت٣م هلل سمٔم٣ملم ضمٗمٝمٗم٥م فمعم 
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ـَ آََمٛمُقا آَِمٛمُقا أَم٣م ايمًٚمع: همٚمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم ايمقصمف ايمالئؼ زمف زمديمٝمؾ ايمًٚمع وايمٔمٗمؾ. ٣م ايمَِّذي َ : )َي٣م َأَيُّ

ـْ َيْ٘مُٖمْر  ـْ وَمٌُْؾ َوََم َل فَمعَم َرؽُمقيمِِف َوايْم٘مَِت٣مِب ايمَِّذي َأْٞمَزَل َِم زم٣ِمهللَِّ زم٣ِمهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف َوايْم٘مَِت٣مِب ايمَِّذي َٞمزَّ

طِمِر همَ  ْٔ . هم٣مإليامن زم٣مهلل يتّمٚمـ: اإليامن ِٔمٝمدًا(َٗمْد َوؾَّ َوالٓ زمَ َوََمالئَِ٘متِِف َوىُمُتٌِِف َوُرؽُمٙمِِف َوايْمٝمَْقِم ا

زمِمٖم٣مسمف. واإليامن زم٣ميم٘مت٣مب ايمذي ٞمزل فمعم رؽمقيمف يتّمٚمـ: اإليامن زم٘مؾ َم٣م صم٣مء همٝمف َمـ صٖم٣مت 

 فمز وصمؾ. َم٣م أطمػم زمف فمـ َمرؽمٙمف، وهق اهلل رؽمقيمف يتّمٚمـ: اإليامن زم٘مؾ اهلل. وىمقن حمٚمد 

ؿ هب٣م َمـ نمغمه، وأصدق ومٝمالً، وأضمًـ وأَم٣م ايمٔمٗمؾ: همألن اهلل سمٔم٣ملم أطمػم هب٣م فمـ ٞمٖمًف، وهق أفمٙم

ضمكم  كإٞمام يتٟمسمضمديث٣ًم َمـ نمغمه، همقصم٤م إشم٣ٌمهت٣م يمف ىمام أطمػم هب٣م َمـ نمغم سمردد، هم١من ايمؼمدد دم اخلػم 

ي٘مقن اخلػم ص٣مدرًا ممـ جيقز فمٙمٝمف اجلٜمؾ، أو ايم٘مذب، أو ايمٔمل زمحٝم٧م ٓ يٖمِمح زمام يريد، وىمؾ 

وه٘مذا  قصم٤م ومٌقل طمػمه فمعم َم٣م أطمػم زمف.همٝمقب ايمثالشم٥م ممتٛمٔم٥م دم ضمؼ اهلل فمز وصمؾ هذه ايمٔم

أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زمرزمف وأصدومٜمؿ طمػمًا  فمـ اهلل سمٔم٣ملم، هم١من ايمٛمٌل  ٞمٗمقل همٝمام أطمػم زمف ايمٛمٌل 

 وأٞمِمحٜمؿ إرادة، وأهمِمحٜمؿ زمٝم٣مٞم٣ًم، همقصم٤م ومٌقل َم٣م أطمػم زمف فمعم َم٣م هق فمٙمٝمف.

يم٣ًمن رؽمقيمف  فمـ ٞمٖمًف دم ىمت٣مزمف، أو فمعم -ؽمٌح٣مٞمف  -وايمِمٖم٣مت ايمًٙمٌٝم٥م: َم٣م ٞمٖم٣مه٣م اهلل  -ب

.وىمٙمٜم٣م صٖم٣مت ٞمٗمص دم ضمٗمف ىم٣مظمقت، وايمٛمقم، واجلٜمؾ، وايمٛمًٝم٣من، وايمٔمجز، وايمتٔم٤م ، 

َمع إشم٣ٌمت وده٣م فمعم ايمقصمف إىمٚمؾ، وذيمؽ ٕن َم٣م ٞمٖم٣مه  -ظم٣م ؽمٌؼ  -همٝمج٤م ٞمٖمٝمٜم٣م فمـ اهلل سمٔم٣ملم 

يمٝمس  اهلل سمٔم٣ملم فمـ ٞمٖمًف هم٣مظمراد زمف زمٝم٣من اٞمتٖم٣مئف يمثٌقت ىمامل وده، ٓ ظمجرد ٞمٖمٝمف< ٕن ايمٛمٖمل

زم٘مامل، إٓ أن يتّمٚمـ َم٣م يدل فمعم ايم٘مامل، وذيمؽ ٕن ايمٛمٖمل فمدم، وايمٔمدم يمٝمس زمًمء، همّماًل 

فمـ أن ي٘مقن ىمامًٓ، وٕن ايمٛمٖمل ومد ي٘مقن يمٔمدم وم٣مزمٙمٝم٥م اظمحؾ يمف، همال ي٘مقن ىمامًٓ ىمام يمق ومٙم٦م: 

 اجلدار ٓ يٓمٙمؿ. وومد ي٘مقن يمٙمٔمجز فمـ ايمٗمٝم٣مم زمف همٝم٘مقن ٞمٗمِم٣ًم، ىمام دم ومقل ايمُم٣مفمر:

 ٓ يٕمـــــــدرون زمذَمـــــــ٥م ومٌٝمٙمـــــــ٥م

 

 وٓ يٓمٙمٚمـــقن ايمٛمـــ٣مس ضمٌـــ٥م طمـــردل 

 وومقل أطمر: 

 يمــق ىمٛمــ٦م َمـــ َمــ٣مزن مل يًــتٌح إزمــقم

 

 زمٛمــق ايمٙمٗمٝمْمــ٥م َمـــ ذهــؾ ازمـــ ؾمــٝم٣ٌمٞم٣م 

ـــ  ـــ٣مم زمٛمِم ــــإذن يمٗم ـــــري َمٔمُم  ر طمُم

 

ــــ٣م  ــــ٥م ٓٞم ــــ٥م إن ذو يمقشم ــــد احلٖمٝمٓم  فمٛم

 ضمًـــ٤م ييم٘مـــ ومـــقَمل وإن ىمــ٣مٞمقا ذو 

 

ــــ ايمُمـــ  ـــ٣مـيمٝمًـــقا َم  ر دم رء وإن ه٣مٞم
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لِّ ايمَِّذي ٓ َيُٚمقت(.ومقيمف سمٔم٣ملم: ) ٛمفَمو ْؾ فَمعَم احْلَ  همٛمٖمل اظمقت فمٛمف يتّمٚمـ ىمامل ضمٝم٣مسمف. َوسَمَقىمَّ

ومقيمف سمٔم٣ملم:  ٛمفَموٞمٖمل ايمٓمٙمؿ فمٛمف يتّمٚمـ ىمامل فمديمف.  دًا()َوٓ َيْٓمٙمُِؿ َرزمَُّؽ َأضَم  سمٔم٣ملم: ومقيمف وَمٛمف

 ًَّ ٍء دِم ايم ـْ َرْ . همٛمٖمل ايمٔمجز فمٛمف يتّمٚمـ ىمامل ِض(اَمَواِت َوٓ دِم إَرْ )َوََم٣م ىَم٣مَن اهللَُّ يمِٝمُْٔمِجَزُه َِم

ُف ىَم٣مَن فَمٙمِٝماًم وَمِديرًا(. ٕن ايمٔمجز ؽمٌٌف إَم٣م اجلٜمؾ زمٟمؽم٣ٌمب  فمٙمٚمف وومدرسمف. وهلذا وم٣مل زمٔمده: )إِٞمَّ

همٙم٘مامل فمٙمؿ اهلل سمٔم٣ملم وومدرسمف مل ي٘مـ يمٝمٔمجزه رء دم  ،اإلجي٣مد، وإَم٣م ومِمقر ايمٗمدرة فمٛمف

 ٥م ايمًٙمٌٝم٥م ومد سمتّمٚمـ أىمثر َمـ ىمامل.وهبذا اظمث٣مل فمٙمٚمٛم٣م أن ايمِمٖم ايمًٚمقات وٓ دم إرض.

 اٌظفبد اٌضجٌرْخ طفبد ِذػ ًوّبي/ ساثوبً

ىمٙمام ىمثرت وسمٛمقفم٦م دٓيمتٜم٣م ـمٜمر َمـ ىمامل اظمقصقف هب٣م َم٣م هق أىمثر. وهلذا ىم٣مٞم٦م ايمِمٖم٣مت 

أَم٣م و ايمثٌقسمٝم٥م ايمتل أطمػم اهلل هب٣م فمـ ٞمٖمًف أىمثر زم٘مثغم َمـ ايمِمٖم٣مت ايمًٙمٌٝم٥م، ىمام هق َمٔمٙمقم.

 ذىمر نم٣ميم٣ًٌم إٓ دم إضمقال ايمت٣ميمٝم٥م:ايمِمٖم٣مت ايمًٙمٌٝم٥م همٙمؿ سم

ٌء(إولم: زمٝم٣من فمٚمقم ىماميمف ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم ْ : )يَمٝمَْس ىَمِٚمْثٙمِِف َرْ ـْ يَمُف ىُمُٖمقًا َأضَمٌد( ، )َومَل  .َيُ٘م

ـِ َويَمداً ايمث٣مٞمٝم٥م: ٞمٖمل َم٣م ادفم٣مه دم ضمٗمف ايم٘م٣مذزمقن، ىمام دم ومقيمف: )أَ  مْحَ ٌَِٕمل  ْن َدفَمْقا يمِٙمرَّ َوََم٣م َيٛمْ

مْحَ   .ـِ َأْن َيتَِّخَذ َويَمدًا(يمِٙمرَّ

ايمث٣ميمث٥م: دهمع سمقهؿ ٞمٗمص َمـ ىماميمف همٝمام يتٔمٙمؼ هبذا إَمر اظمٔمكم، ىمام دم ومقيمف: )َوََم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َم 

َْرَض  ْٕ اَمَء َوا ًَّ اَمَواِت َوإَْرَض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم دِم ؽِمت٥َِّم َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم ٓفِمٌكَِم(ايم ًَّ . وومقيمف: )َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم ايم

٣مٍم أَ  ـْ يمُُٕمقٍب(يَّ ٛم٣َم َِم ًَّ  .َوََم٣م ََم

 / ؤلغبَ اٌظفبد اٌضجٌرْخخبِغبً

 ايمِمٖم٣مت ايمثٌقسمٝم٥م سمٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم: ذاسمٝم٥م وهمٔمٙمٝم٥م:

هم٣ميمذاسمٝم٥م: هل ايمتل مل يزل وٓ يزال َمتِمٖم٣ًم هب٣م، ىم٣ميمٔمٙمؿ، وايمٗمدرة، وايمًٚمع، وايمٌٌم،  -أ

 صمف، وايمٝمديـ، وايمٔمٝمٛمكم.وايمٔمزة، واحل٘مٚم٥م، وايمٔمٙمق، وايمٔمٓمٚم٥م، وَمٛمٜم٣م ايمِمٖم٣مت اخلػمي٥م، ىم٣ميمق

وايمٖمٔمٙمٝم٥م: هل ايمتل سمتٔمٙمؼ زمٚمُمٝمئتف، إن ؾم٣مء همٔمٙمٜم٣م، وإن ؾم٣مء مل يٖمٔمٙمٜم٣م، ىم٣مٓؽمتقاء فمعم  -ب

 ايمٔمرش، وايمٛمزول إلم ايمًامء ايمدٞمٝم٣م.
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وومد سم٘مقن ايمِمٖم٥م ذاسمٝم٥م همٔمٙمٝم٥م زم٣مفمت٣ٌمريـ، ىم٣ميم٘مالم، هم١مٞمف زم٣مفمت٣ٌمر أصٙمف صٖم٥م ذاسمٝم٥م< ٕن اهلل 

وزم٣مفمت٣ٌمر آضم٣مد ايم٘مالم صٖم٥م همٔمٙمٝم٥م< ٕن ايم٘مالم يتٔمٙمؼ زمٚمُمٝمئتف، سمٔم٣ملم مل يزل وٓ يزال َمت٘مٙماًم. 

اَم َأَْمُرُه إَِذا َأَراَد ؾَمٝمْئ٣ًم َأْن  ـْ هَمٝمَُ٘مقُن(يت٘مٙمؿ َمتك ؾم٣مء زمام ؾم٣مء ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم: )إِٞمَّ . وىمؾ َيُٗمقَل يَمُف ىُم

ٔمجز فمـ صٖم٥م سمٔمٙمٗم٦م زمٚمُمٝمئتف سمٔم٣ملم هم١مَّن٣م سم٣مزمٔم٥م حل٘مٚمتف. وومد سم٘مقن احل٘مٚم٥م َمٔمٙمقَم٥م يمٛم٣م، وومد ٞم

ىمام  ،ٓ يُم٣مء ؾمٝمئ٣ًم إٓ وهق َمقاهمؼ يمٙمح٘مٚم٥م -ؽمٌح٣مٞمـف  -إدراىمٜم٣م يم٘مٛمٛم٣م ٞمٔمٙمؿ فمٙمؿ ايمٝمٗمكم أٞمف 

 .( ىَم٣مَن فَمٙمِٝماًم ضَم٘مِٝمامً )َوََم٣م سَمَُم٣مُءوَن إِٓ َأْن َيُمـ٣َمَء اهللَُّ إِنَّ اهللََّ :يُمغم إيمٝمف ومقيمف سمٔم٣ملم

 / ال دتضًْ ًال رىْْف يف طفبد اهلل روبىلعبدعبً

 ٣ٌمت ايمِمٖم٣مت ايمتخقم فمـ حمذوريـ فمٓمٝمٚمكم:يٙمزم دم إشم

 أضمدمه٣م: ايمتٚمثٝمؾ. وايمث٣مين: ايمت٘مٝمٝمػ.

همٟمَم٣م ايمتٚمثٝمؾ: همٜمق افمتٗم٣مد اظمث٦ٌم أن َم٣م أشمٌتف َمـ صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم مم٣مشمؾ يمِمٖم٣مت  -أ

 اظمخٙمقومكم، وهذا افمتٗم٣مد زم٣مؿمؾ زمديمٝمؾ ايمًٚمع وايمٔمٗمؾ.

ٌء( أَم٣م ايمًٚمع: همٚمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم: -5 ـْ ٓ خَيْ  )يَمْٝمَس ىَمِٚمثْٙمِِف َرْ ُٙمُؼ ىَمَٚم ـْ خَيْ ُٙمُؼ َأهَمال وومقيمف: )َأهَمَٚم

ُروَن( ـْ يَمُف ىُمُٖمقَهْؾ سَمْٔمَٙمُؿ يمَُف ؽَمِٚمّٝم٣ًم(. وومقيمف: )سَمَذىمَّ  .ًا َأضَمٌد(. وومقيمف: )َومَلْ َيُ٘م

 وأَم٣م ايمٔمٗمؾ همٚمـ وصمقه: -6

إول: أٞمف ومد فمٙمؿ زم٣ميميورة أن زمكم اخل٣ميمؼ واظمخٙمقق سمٌٝم٣مٞم٣مً دم ايمذات، وهذا يًتٙمزم أن 

ي٘مقن زمٝمٛمٜمام سم٣ٌميـ دم ايمِمٖم٣مت< ٕن صٖم٥م ىمؾ َمقصقف سمٙمٝمؼ زمف، ىمام هق ـم٣مهر دم صٖم٣مت 

َمثاًل نمغم ومقة ايمذرة، هم١مذا ـمٜمر ايمت٣ٌميـ زمكم  احلِم٣منايمذوات، همٗمقة اظمخٙمقوم٣مت اظمت٣ٌميٛم٥م دم 

 اظمخٙمقوم٣مت َمع اؾمؼماىمٜم٣م دم اإلَم٘م٣من واحلدوث، همٓمٜمقر ايمت٣ٌميـ زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اخل٣ميمؼ أصمعم وأومقى.

يٗم٣مل: ىمٝمػ ي٘مقن ايمرب اخل٣ميمؼ ايم٘م٣مَمؾ َمـ مجٝمع ايمقصمقه َمُم٣مهب٣ًم دم صٖم٣مسمف  ايمث٣مين: أن

ص حلؼ اخل٣ميمؼ؟! يمٙمٚمخٙمقق اظمرزمقب ايمٛم٣مومص اظمٖمتٗمر إلم َمـ ي٘مٚمٙمف، وهؾ افمتٗم٣مد ذيمؽ إٓ سمٛمٗمُّ 

 هم١من سمُمٌٝمف ايم٘م٣مَمؾ زم٣ميمٛم٣مومص جئمٙمف ٞم٣مومِم٣ًم.

ٗم٥م وايم٘مٝمٖمٝم٥م، همٛمُم٣مهد ايمث٣ميم٧م: أٞمٛم٣م ٞمُم٣مهد دم اظمخٙمقوم٣مت َم٣م يتٖمؼ دم إؽمامء وخيتٙمػ دم احلٗمٝم

أن يمإلٞم٣ًمن يدًا يمٝم٦ًم ىمٝمد ايمٖمٝمؾ، ويمف ومقة يمٝم٦ًم ىمٗمقة اجلٚمؾ، َمع آسمٖم٣مق دم آؽمؿ، همٜمذه يد 
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وهذه يد، وهذه ومقة وهذه ومقة، وزمٝمٛمٜمام سم٣ٌميـ دم ايم٘مٝمٖمٝم٥م وايمقصػ، همٔمٙمؿ زمذيمؽ أن آسمٖم٣مق دم 

 آؽمؿ ٓ يٙمزم َمٛمف آسمٖم٣مق دم احلٗمٝمٗم٥م.

 دم ىمؾ ايمِمٖم٣مت، وايمتُمٌٝمف ايمتًقي٥مهق: زمٝمٛمٜمام زمٟمن ايمتٚمثٝمؾ  وايمتُمٌٝمف ىم٣ميمتٚمثٝمؾ، وومد يٖمرق

ٙمِِف يَمْٝمَس ىَمِٚمثْ : )يم٘مـ ايمتٔمٌغم زمٛمٖمل ايمتٚمثٝمؾ أولم ظمقاهمٗم٥م ايمٗمرآن ايمتًقي٥م دم أىمثر ايمِمٖم٣مت، هق:

ٌء(  .َرْ

وأَم٣م ايمت٘مٝمٝمػ: همٜمق أن ئمتٗمد اظمث٦ٌم أن ىمٝمٖمٝم٥م صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم ىمذا وىمذا، َمـ نمغم أن  -ب

 ذا افمتٗم٣مد زم٣مؿمؾ زمديمٝمؾ ايمًٚمع وايمٔمٗمؾ.يٗمٝمده٣م زمٚمامشمؾ. وه

. وومقيمف: )َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يمََؽ زمِِف ٓ ُيِٝمُْمقَن زمِِف فِمْٙماًم(أَم٣م ايمًٚمع: همٚمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم: )وَ  -5

ٌٌََمَ َوايْمُٖم٠َماَد ىُمؾُّ ُأويَمئِ  ْٚمَع َوايْم ًَّ ٠ُموًٓ(فِمْٙمٌؿ إِنَّ ايم ًْ . وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ٓ فمٙمؿ يمٛم٣م َؽ ىَم٣مَن فَمٛمُْف ََم

زم٘مٝمٖمٝم٥م صٖم٣مت رزمٛم٣م< ٕٞمف سمٔم٣ملم أطمػمٞم٣م فمٛمٜم٣م ومل خيػمٞم٣م فمـ ىمٝمٖمٝمتٜم٣م، همٝم٘مقن سم٘مٝمٝمٖمٛم٣م ومٖمقًا ظم٣م يمٝمس 

 يمٛم٣م زمف فمٙمؿ، وومقًٓ زمام ٓ يٚم٘مٛمٛم٣م اإلضم٣مؿم٥م زمف.

وأَم٣م ايمٔمٗمؾ: همألن ايمًمء ٓ سمٔمرف ىمٝمٖمٝم٥م صٖم٣مسمف إٓ زمٔمد ايمٔمٙمؿ زم٘مٝمٖمٝم٥م ذاسمف أو ايمٔمٙمؿ  -6

فمز  -وىمؾ هذه ايمْمرق َمٛمتٖمٝم٥م دم ىمٝمٖمٝم٥م صٖم٣مت اهلل  ف،أو زم٣مخلػم ايمِم٣مدق فمٛم زمٛمٓمغمه اظم٣ًموي يمف،

دم ذهٛمؽ، هم٣مهلل أفمٓمؿ  يمِمٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم إن أي ىمٝمٖمٝم٥م سمٗمدره٣موهمقصم٤م زمْمالن سم٘مٝمٝمٖمٜم٣م.  -وصمؾ 

٣مذزم٣ًم همٝمٜم٣م< ٕٞمف ٓ فمٙمؿ وأصمؾ َمـ ذيمؽ. وأي ىمٝمٖمٝم٥م سمٗمدره٣م يمِمٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم هم١مٞمؽ ؽمت٘مقن ىم

ًا زم٣مجلٛم٣من، أو سمٗمديرًا زم٣ميمٙم٣ًمن، أو حتريرًا فمـ ايمت٘مٝمٝمػ سمٗمدير وضمٝمٛمئذ جي٤م ايم٘مػُّ  يمؽ زمذيمؽ

مْحَ  -رمحف اهلل سمٔم٣ملم  -ئؾ َم٣ميمؽ وهلذا ظم٣م ؽُم  زم٣ميمٌٛم٣من.  ـُ فَمعَم ايمَْٔمْرِش اؽْمتََقى(فمـ ومقيمف سمٔم٣ملم: )ايمرَّ

آؽمتقاء نمغم "ىمٝمػ اؽمتقى؟ أؿمرق رمحف اهلل زمرأؽمف ضمتك فماله ايمرضمّم٣مء )ايمٔمرق( شمؿ وم٣مل: 

وروى فمـ ؾمٝمخف  "ن زمف واصم٤م، وايم٠ًمال فمٛمف زمدفم٥مجمٜمقل، وايم٘مٝمػ نمغم َمٔمٗمقل، واإليام

 ."آؽمتقاء نمغم جمٜمقل وايم٘مٝمػ نمغم َمٔمٗمقل"رزمٝمٔم٥م أيّم٣ًم: 

وومد َمُمك أهؾ ايمٔمٙمؿ زمٔمدمه٣م فمعم هذا اظمٝمزان. وإذا ىم٣من ايم٘مٝمػ نمغم َمٔمٗمقل ومل يرد زمف ايمممع 

أو هم٣محلذر احلذر َمـ ايمت٘مٝمٝمػ  همٗمد اٞمتٖمك فمٛمف ايمديمٝمالن ايمٔمٗمقم وايمممفمل همقصم٤م ايم٘مػ فمٛمف.

حم٣مويمتف، هم١مٞمؽ إن همٔمٙم٦م وومٔم٦م دم َمٖم٣موز ٓ سمًتْمٝمع اخلالص َمٛمٜم٣م، وإن أيمٗم٣مه ايمُمٝمْم٣من دم 
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ومٙمٌؽ هم٣مفمٙمؿ أٞمف َمـ ٞمزنم٣مسمف، هم٣مجلٟم إلم رزمؽ هم١مٞمف َمٔم٣مذك، واهمٔمؾ َم٣م أَمرك زمف هم١مٞمف ؿمٌٝمٌؽ، وم٣مل اهلل 

ٝمْْم٣َمِن َٞمْزٌغ هَم٣مؽْمتَِٔمْذ زم٣ِمهللَِّ إِٞمَّ  ـَ ايمُمَّ ٣م َيٛمَْزنَمٛمََّؽ َِم ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمُؿ( فُ سمٔم٣ملم: )َوإَِمَّ ًَّ  .ُهَق ايم

 -روبىل رٌلْفْخطفبد اهلل / عبثوبً

همال ٞمث٦ٌم هلل سمٔم٣ملم َمـ ايمِمٖم٣مت إٓ َم٣م دل ايم٘مت٣مب  ،ٓ جم٣مل يمٙمٔمٗمؾ دم حتديد صٖم٣مت اهلل سمٔم٣ملم

ٓ يقصػ اهلل إٓ زمام وصػ زمف ٞمٖمًف، أو "وايمًٛم٥م فمعم شمٌقسمف، وم٣مل اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ويمدٓيم٥م ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م فمعم شمٌقت ايمِمٖم٥م  ." يتج٣موز ايمٗمرآن واحلدي٧موصٖمف زمف رؽمقيمف، ٓ

 شمالشم٥م أوصمف:

 ايمتٌميح زم٣ميمِمٖم٥م ىم٣ميمٔمزة، وايمٗمقة، وايمرمح٥م، وايمٌْمش، وايمقصمف، وايمٝمديـ وٞمحقه٣م. إول:

وايمًٚمٝمع َمتّمٚمـ يمٙمًٚمع، وٞمحق  ايمث٣مين: سمّمٚمـ آؽمؿ هل٣م َمثؾ: ايمٕمٖمقر َمتّمٚمـ يمٙمٚمٕمٖمرة،

 .ذيمؽ

أو وصػ دال فمٙمٝمٜم٣م ىم٣مٓؽمتقاء فمعم ايمٔمرش، وايمٛمزول إلم ايمًامء ايمث٣ميم٧م: ايمتٌميح زمٖمٔمؾ 

فمعم  -ٜم٣م ايمدٞمٝم٣م، واظمجلء يمٙمٖمِمؾ زمكم ايمٔم٣ٌمد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وآٞمتٗم٣مم َمـ اظمجرَمكم، ايمدال فمٙمٝم

مْحَ ومقيمف سمٔم٣ملم:  -ايمؼمسمٝم٤م  إلم ايمًامء  يٛمزل رزمٛم٣م": وومقل ايمٛمٌل  .ـُ فَمعَم ايْمَٔمْرِش اؽْمَتَقى(ايمرَّ

ـَ اظمُْ َواظْمََٙمُؽ َصّٖم٣ًم َصّٖم٣ًم( . وومقل اهلل سمٔم٣ملم: )َوصَم٣مَء َرزمَُّؽ . احلدي٧م"ايمدٞمٝم٣م ٣م َِم ْجِرَِمكَم . وومقيمف: )إِٞمَّ

 .َُمٛمَْتِٗمُٚمقَن(
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 ًْوششاٌجبة اٌ
 اٌفظً اٌضبٌش

 هلل روبىلا ؤمسبء

 /ِمذِخ ,ؤًالً
 ،{هم٣مدفمقه هب٣م كوهلل إؽمامء احلًٛم} :ٗم٣مل سمٔم٣ملمٟمؽمامئف احلًٛمك، همأَمرٞم٣م اهلل أن ٞمدفمقه زم

ه٣م ٣مَمـ أضمِم ئ٥م إٓ واضمداً َم إن هلل سمًٔم٥م وسمًٔمكم اؽمامً » :ٗم٣ملهمإضمِم٣مئٜم٣م  فمعموضمثٛم٣م ايمٛمٌل 

ايمٖمرق زمكم اظمًٙمٚمكم و ه٣م أي دفم٣م اهلل هب٣م أو سمٔمٌد زمٚمٗمتّم٣مه٣م.٣مأضمِم كوَمٔمٛم (دطمؾ اجلٛم٥م

أؽمامء  همٗمد ٞم٤ًم نمغم اظمًٙمٚمكم هللهق دم إؽمامء وايمِمٖم٣مت نمغمهؿ َمـ أهؾ ايمٔمٗم٣مئد و

 صمز٣مايمٝمديـ فم َمٕمٙمقلتٔم٤م وي وغمهمٗماهلل : )وايمٔمٗمؾ َمـ َمثؾ ومقهلؿ وصٖم٣مت سمتٛم٣مذم َمع ايمٛمٗمؾ

ايمذيـ وم٣ميمقا إن اهلل همٗمغم وٞمحـ  يمٗمد ؽمٚمع اهلل ومقل}:دم ضمٗمٜمؿ وم٣مل سمٔم٣ملم (ونمغم ذيمؽ

َمـ  قات وإرض وَم٣م زمٝمٛمٜمام دم ؽمت٥م أي٣مم وَم٣م َمًٛم٣مويمٗمد طمٙمٗمٛم٣م ايمًٚم} :وم٣مل سمٔم٣ملم ،{أنمٛمٝم٣مء

 :وم٣مل سمٔم٣ملم ًاموات وإرض شمؿ اؽمؼماحيمفمٛمدَم٣م زفمؿ أهؾ ايم٘مت٣مب أن اهلل طمٙمؼ ا {يمٕمقب

أٞمف زمٝمٛمام ايمرب يْمقف دم إرض  "ودم ايمتقراة ايمتل ضمرهم٦م {ايمٝمٜمقد يد اهلل َمٕمٙمقيم٥موم٣ميم٦م }

د ضمتك أفمْم٣مه ٌمفمف ومل يؼمىمف يِمٔمهمهمِم٣مرفمف  (وؽمْمف)إذ أَمًؽ زمف ئمٗمقب َمـ ضمٗمقه 

 ختذ اهلل ويمداً ووم٣ميمقا ا} :هلل ايمِم٣مضم٥ٌم وايمقيمد وم٣مل سمٔم٣ملمٞمًٌقا و وهذا زم٣مؿمؾ ،يمٗم٤م إهائٝمؾ

ٞم٠مَمـ زم٘مؾ َم٣م وصػ اهلل زمف ٞمٖمًف أو وصٖمف زمف رؽمقيمف َمـ نمغم سمٔمْمٝمؾ وٓ  وٞمحـ {ؽمٌح٣مٞمف

َمٔمرهم٥م اهلل زمٟمؽمامئف وصٖم٣مسمف وايمتٔمٌد يمف زمٚمٗمتّم٣مه٣م مه٣م صمٛم٥م و ،ٓ سم٘مٝمٝمػ وٓ سمُمٌٝمفو حتريػ

 أضمدهؿ فمـ سمٙمؽ ايمًٔم٣مدة ايمتل مل يدطمٙمٜم٣م مل يدطمؾ صمٛم٥م أطمرة ضمتك فمػمَّ  َمـ ايمدٞمٝم٣م ايمتل

ف ٚمٙمزمٛم٣م َمـ ايمٙمذة َم٣م مل يمق فمإن دم ومٙمق " تل يًٜم٣م دم صدرهه٣م دم ومٙمٌف وفمـ سمٙمؽ ايمٙمذة ايمجيد

َمـ يمذة  ايمٗمٙم٤م ؽم٣مفم٣مت يرومص همٝمٜم٣م ؿمرزم٣مً  ٣مء اظمٙمقك يمٗم٣مسمٙمقٞم٣م فمٙمٝمف زم٣ميمًٝمقف وإٞمف يمٝمٟميت فمعمٛمزمأ

ومؾ }:وم٣مل سمٔم٣ملم "ٝمؿ إَّنؿ يمٖمل طمغم فمٓمٝمؿ ويمق أن أهؾ اجلٛم٥م دم َمثؾ هذا ايمٛمٔم ،ذىمر اهلل

 .{وزمرمحتف همٌذيمؽ همٙمٝمٖمرضمقا هق طمغم مم٣م جيٚمٔمقنزمٖمّمؾ اهلل 
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 /اهلل روبىل لٌاهذ يف ؤمسبء ,صبْٔبً
ؽمؿ أطمص َمـ ايمِمٖم٥م ي٠مطمذ َمٛمف صٖم٥م ويمٝمس ايمٔم٘مس هم٣مٓ َمـ أؽمامء اهلل سمٔم٣ملم ىمؾ اؽمؿ -5

يم٘مـ صٖم٥م ىمِمٖم٥م  ،اؽمؿ ٞمٟمطمذ َمٛمف صٖم٥م ايمرمح٥م همٛمثٌتٜم٣م هلل هم٣ميمرضمٝمؿ َمثالً  .وايمِمٖم٥م أفمؿ َمـ آؽمؿ

اهلل ايمٛم٣مزل ٓ ٞمٟمطمذ َمٛمٜم٣م اؽمؿ همال جيقز أن ٞمٗمقل َمـ أؽمامء  (لم ايمًامء ايمدٞمٝم٣ميٛمزل رزمٛم٣م إ)ايمٛمزول 

ٓ سمتٛم٣مهك أَم٣م أؽمامؤه  وايم٤ًٌم أن ايمِمٖم٣مت يدطمؾ همٝمٜم٣م إهمٔم٣مل وأهمٔم٣مل اهلل .اهلل فمـ ذيمؽ سمٔم٣ملم

 .همتقومٝمٖمٝم٥م

هق ٞمٖمًف ايمذي يتّمٚمٛمف آؽمؿ ايمقارد  وأصم٣مز ايمٌٔمض أن ٞمًٚمل اهلل زمٟمؽمامء سمتّمٚمـ ىمامًٓ  -6

وَمثٙمقا يمذيمؽ زمٗمقيمٛم٣م ايمًت٣مر مل يرد ويم٘مـ يتّمٚمـ ايم٘مامل ٞمٖمًف ايمذي يتّمٚمٛمف  ،٘مت٣مب وايمًٛم٥مدم ايم

 .ورد دم ايمًٛم٥م وايمٗمقل إول أولماؽمؿ ايمًتغم ايمذي 

 ،واظمذل اظمٔمز ،زمّمده ىم٣ميمّم٣مر سمٗمقل ايمّم٣مر ايمٛم٣مهمع َم٣م ٓ يْمٙمؼ إٓ َمٗمؼمٞم٣مً  أؽمامئف سمٔم٣ملمَمـ  -7

وسمٛمزع اظمٙمؽ ممـ سمُم٣مء وسمٔمز َمـ سمُم٣مء  ٙمؽ َمـ سمُم٣مءيت اظم)ومؾ ايمٙمٜمؿ َم٣ميمؽ اظمٙمؽ سم٠م :وم٣مل سمٔم٣ملم

 .(وسمذل َمـ سمُم٣مء زمٝمدك اخلغم إٞمؽ فمعم ىمؾ رء ومدير

ل دايمذات وايمِمٖم٣مت سم٘مقن زم٣مظمْم٣مزمٗم٥م وايمتّمٚمـ وآيمتزام. هم٣مخل٣ميمؼ سم دٓيم٥م إؽمامء فمعم -8

ٚمـ اخلٙمؼ زم٣ميمتّم ايمذات ويدل فمعم زائد فمعم ءايمذات زم٣مظمْم٣مزمٗم٥م هم٣مؽمؿ اهلل اخل٣ميمؼ يمٝمس همٝمف ر فمعم

 .زم٣مومل ايمِمٖم٣مت زم٣مٓيمتزام وفمعم

ٝم٦م ٚمَّ هق يمؽ ؽَم  اؽمؿ أؽمٟميمؽ زم٘مؾ) : ؽمامء اهلل نمغم حمِمقرة زمٔمدد َمٔمكم. يمٗمقل ايمٛمٌلأ -9

 (ٙمؿ ايمٕمٝم٤م فمٛمدكَمـ طمٙمٗمؽ أو اؽمتٟمشمرت زمف دم فم اً زمف ٞمٖمًؽ أو أٞمزيمتف دم ىمت٣مزمؽ أو فمٙمٚمتف أضمد

همال  (ضمِم٣مه٣م دطمؾ اجلٛم٥مَمـ أ ئف إٓ واضمداً َم إن هلل سمًٔم٥م وسمًٔمكم اؽمامً ) : صحٝمح. أَم٣م ومقيمف

أن اجلزاء اظمذىمقر هق  كة دم ايمتًٔم٥م وايمتًٔمكم ويم٘مـ اظمٔمٛمحمِمقر أن أؽمامءه سمٔم٣ملم سمدل فمعم

أن أؽمامء اهلل هل ايمتًٔم٥م )ويمق أراد ايمٛمٌل  ،خمتص هبذه إؽمامء وهق دطمقل اجلٛم٥م ظمـ أضمِم٣مه٣م

 .(وايمتًٔمقن همح٤ًم يم٘م٣من يمٖمظ احلدي٧م إن أؽمامء اهلل سمًٔم٥م وسمًٔمقن اؽمامً 

 ي٣مهتؿ دم ذيمؽ مم٣م يدل فمعمااصمتٜمد ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء دم ذىمر هذه إؽمامء واطمتٙمٖم٦م رو وومد

 أَّن٣م يمٝم٦ًم حمددة أو َمٗمْمقع همٝمٜم٣م. وهل ىمٙمٝمٙم٥م ايمٗمدر أطمٖم٣مه٣م اهلل يمٝمجتٜمد ايمٛم٣مس دم ايمٔممم

 ىمذيمؽ مل يدد اهلل هذه إؽمامء يمٝمجتٜمد ايمٔمٌد دم ىمؾ اؽمؿ ئمٙمٚمف. مجٝمٔم٣مً  إواطمر َمـ رَمّم٣من
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هلل ٞمقر ايمًٚمقات َمثؾ اهل٣مدي هم٣م ٣ميمٛمقر َمـ أؽمامئف سمٔم٣ملم، همكضمًٛم ىمٙمٜم٣م أؽمامء اهلل -:

ايمٛمقر همٝمٜم٣م وصمٔمؾ ايمٓمٙمامت صم٣مفمؾ  قات وإرض وهق أيّم٣مً وإرض أي ه٣مدي أهؾ ايمًٚم

ايمٛمقر وايمٛمقر َمـ صٖم٣مسمف ويم٘مـ ٞمقر اخلٙمؼ  أي طمٙمؼ ايمٓمٙمامت وايمٛمقر. همٜمق سمٔم٣ملم :وايمٛمقر

 ايمٖمٔمؾ.قق ىمٟمشمر وايمُمٚمس وايمٗمٚمر َمـ آشم٣مر ٞمقره وأشمر ايمِمٖم٥م خمٙم

 /ش اٌوغم ِٔاثٓ ؽغ ىبؤمسبء اهلل احلغنَ وّب هذَّ ,صبٌضبً
وزمذيمؽ يقاهمؼ  ،ن ايم٘مريؿآأطمذه٣م َمـ ايمٗمر سمًٔم٥م وسمًٔمكم اؽمامً  جر ايمٔمًٗمالينضمازمـ  فمدَّ  -أ

 .وٞمحـ ٞمًقومٜم٣م ىمام هده٣م ،ضمدي٧م أيب هريرة دم فمدده٣م

 اهلل -5

 ايمرب -6

 اإليمف -7

 ايمقاضمد -8

 ايمرمحـ -9

 ايمرضمٝمؿ -:

 اظمٙمؽ -;

 ايمٗمدوس ->

 ايمًالم -=

 اظم٠مَمـ -54

 اظمٜمٝمٚمـ -55

 ايمٔمزيز -56

 اجل٣ٌمر -57

 اظمت٘مػم -58

 اخل٣ميمؼ -59

 ايم٣ٌمرئ -:5

 اظمِمقر -;5

 ايمٔمٖمق -78

 ايمٗمدير -79

 ايمٙمْمٝمػ -:7

 اخلٌغم -;7

 ايمًٚمٝمع ->7

 ايمٌِمغم -=7

 اظمقلم -84

 ايمٛمِمغم -85

 ايمٗمري٤م -86

 اظمجٝم٤م -87

 ايمرومٝم٤م -88

 احلًٝم٤م -89

 ايمٗمقي -:8

 ايمُمٜمٝمد -;8

 احلٚمٝمد ->8

 اظمجٝمد -=8

 اظمحٝمط -94

 احلٖمل -;:

 ايمقارث ->:

 ايمقرم -=:

 ايمٗم٣مئؿ -4;

 ايمٗم٣مدر -5;

 ايمٕم٣ميم٤م -6;

 ايمٗم٣مهر -7;

 ايمػم -8;

 احل٣مهمظ -9;

 إضمد -:;

 ايمِمٚمد -;;

 اظمٙمٝمؽ ->;

 اظمٗمتدر -=;

 ايمقىمٝمؾ -4>

 اهل٣مدي -5>

 ايم٘مٖمٝمؾ -6>

 ايم٘م٣مدم -7>
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 إول ->5

 أطمر -=5

 ايمٓم٣مهر -64

 ايم٣ٌمؿمـ -65

 احلل -66

 ايمٗمٝمقم -67

 ايمٔمقمّ  -68

 ايمٔمٓمٝمؿ -69

 ايمتقاب -:6

 احلٙمٝمؿ -;6

 ايمقاؽمع ->6

 احل٘مٝمؿ -=6

 ايمُم٣مىمر -74

 ايمٔمٙمٝمؿ -75

 ايمٕمٛمل -76

 ايم٘مريؿ -77

 احلٖمٝمظ -95

 احلؼ -96

 اظمٌكم -97

 ٣مرايمٕمٖم -98

 ايمٗمٜم٣مر -99

 اخلالق -:9

 ايمٖمت٣مح -;9

 ايمقدود ->9

 ايمٕمٖمقر -=9

 ايمرؤوف -4:

 ايمُم٘مقر -5:

 ايم٘مٌغم -6:

 اظمتٔم٣مل -7:

 اظمٗمٝم٦م -8:

 اظمًتٔم٣من -9:

 ايمقه٣مب -::

 إىمرم -8>

 إفمعم -9>

 ايمرازق -:>

 ذو اجلالل واإلىمرام -;>

 نم٣مهمر ايمذٞم٤م ->>

 وم٣مزمؾ ايمتقب -=>

 ؾمديد ايمٔمٗم٣مب -4=

 ذو ايمْمقل -5=

 رهمٝمع ايمدرصم٣مت -6=

 هيع احل٣ًمب -7=

 هم٣مؿمر ايمًٚمقات وإرض -8=

 رضزمديع ايمًٚمقات وإ -9=

 ٞمقر ايمًٚمقات وإرض -:=

 َم٣ميمؽ اظمٙمؽ -;=

 ايمرؾمٝمد ->=

 ايمِمٌقر -==

 /اٌوضّْنيهذىب اثٓ ؤمسبء اهلل احلغنَ وّب  ,ة
 /فّٓ وزبة اهلل روبىل ,ؤًالً
 . اهلل5

 . إضمد6

 . إفمعم7

 . إىمرم8

 . اإليمف9

 . اخلالق>6

 فو. ايمرؤ=6

 . ايمرمحـ74

 . ايمرضمٝمؿ75

 . ايمرازق76

 . ايمٗمقي99

 . ايمٗمٜم٣مر:9

 . ايم٘مٌغم;9

 . ايم٘مريؿ>9

 . ايمٙمْمٝمػ=9
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 . إول:

 . أطمر;

 . ايمٓم٣مهر>

 . ايم٣ٌمؿمـ=

 . ايم٣ٌمرئ54

 . ايمػم55

 . ايمٌِمغم56

 ايمتقاب. 57

 . اجل٣ٌمر58

 . احل٣مهمظ59

 . احلًٝم٤م:5

 . احلٖمٝمظ;5

 . احلٖمل>5

 . احلؼ=5

 . اظمٌكم64

 احل٘مٝمؿ .65

 . احلٙمٝمؿ66

 . احلٚمٝمد67

 . احلل68

 . ايمٗمٝمقم69

 . اخلٌغم:6

 . اخل٣ميمؼ;6

 . ايمرومٝم٤م77

 . ايمًالم78

 . ايمًٚمٝمع79

 . ايمُم٣مىمر:7

 . ايمُم٘مقر;7

 . ايمُمٜمٝمد>7

 . ايمِمٚمد=7

 . ايمٔم٣ممل84

 . ايمٔمزيز85

 . ايمٔمٓمٝمؿ86

 . ايمٔمٖمق87

 . ايمٔمٙمٝمؿ88

 . ايمٔمقم89

 . ايمٕمٖم٣مر:8

 . ايمٕمٖمقر;8

 . ايمٕمٛمل>8

 . ايمٖمت٣مح=8

 . ايمٗم٣مدر94

 . ايمٗم٣مهر95

 . ايمٗمدوس96

 . ايمٗمدير97

 . ايمٗمري٤م98

 ـ. اظم٠مَم4:

 . اظمتٔم٣مل5:

 . اظمت٘مػم6:

 . اظمتكم7:

 . اظمجٝم٤م8:

 . اظمجٝمد9:

 . اظمحٝمط::

 . اظمِمقر;:

 . اظمٗمتدر>:

 . اظمٗمٝم٦م=:

 . اظمٙمؽ4;

 . اظمٙمٝمؽ5;

 . اظمقلم6;

 . اظمٜمٝمٚمـ7;

 . ايمٛمِمغم8;

 . ايمقاضمد9;

 . ايمقارث:;

 . ايمقاؽمع;;

 . ايمقدود>;

 . ايمقىمٝمؾ=;

 . ايمقرمُّ 4>

 . ايمقه٣مب5>
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 /ٌي اهلل ًِٓ عنخ سع ,صبْٔبً
 . اجلٚمٝمؾ6>

 . اجلقاد7>

 . احل٘مؿ8>

 . احلل9>

ب:>  . ايمرَّ

 . ايمرهمٝمؼ;>

 . ايمًٌقح>>

 . ايمًٝمد=>

 . ايمُم٣مدم4=

 . ايمْمٌٝم٤م5=

 زمض٣م. ايمٗم6=

 . ايم٣ٌمؽمط7=

 . اظمٗمدم8=

 . اظم٠مطمر9=

 ايمْمٌٝم٤م .5=

 . اظمٔمْمل;=

 . اظمٛم٣من>=

 . ايمقسمر==

 /غ ؤمسبء اهللِوبِٔ ثو ,خبِغبً
 شَمـ أضمِم٣مه٣م دطمؾ اجلٛم٥م ئ٥م إٓ واضمداً َم  سمًٔم٥م وسمًٔمكم اؽمامً إن هلل» :وم٣مل رؽمقل اهلل

 ضمٖمٓمٜم٣م أو دفم٣م اهلل هب٣م أو سمٔمٌد هلل زمٚمٗمتّم٣مه٣م. كوأضمِم٣مه٣م زمٚمٔمٛم

 :وإيمٝمؽ زمٔمض إَمثٙم٥م فمعم ذيمؽ

ذات اهلل يمذيمؽ يقصػ وٓ يقصػ زمف  وهق آؽمؿ اجل٣مَمع همٜمق فمٙمؿ فمعم /اهلل ,1

وهلل إؽمامء احلًٛمك } :ؽمامء ايمٔمزيز وم٣مل سمٔم٣ملمَمـ أؽمامء اهلل وٓ يٗم٣مل اهلل َمـ أ :همٝمٗم٣مل ايمٔمزيز

 يمف يٟميمف إٓه٣مً أوومد ذه٤م ايمٌٔمض أٞمف نمغم َمُمتؼ ووم٣مل ايمٌٔمض زم٣مؾمتٗم٣مومف َمـ  {هم٣مدفمقه هب٣م

إذا همزع  ايمرصمؾ ٣م همٜمدأ فمٛمده٣م ويٗم٣مل أيمف ايمرصمؾ إلمهرب إيمٝمٜم أَمف يٗم٣مل أيمف ايمٖمِمٝمؾ إلم هل٣مً ٟموسم

وٓه إذا اضمتج٤م هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف  ،٥م َمْمٙمٗم٥مإذا أؿم٣مع ؿم٣مفم يمٛم٣مئ٥ٌم ضمٙم٦م زمف ويٗم٣مل أيمف إٓه٥م إيمٝمف

همٜمق اظمٙمجٟم واظمٜمرب وهق  ،زمِم٣مر وايمٔمٗمقل وٓه إذا حتغم واهلل حت٣مر همٝمف ايمٔمٗمقلسمدرىمف إ ٓ

وهق ايمذي اضمتج٤م فمـ اخلٙمؼ  {أٓ يمف اخلٙمؼ وأَمر}اظمًتٔم٣من وزمف يًتٕم٣مث وهق اظمْم٣مع 

ىمٙمٚم٥م ايمٙمٜمؿ  كوَمٔمٛم :ٜمف إدراىم٣مً وهق ايمذي حت٣مر همٝمف ايمٔمٗمقل همال سمْمٝمؼ يم٘مٛم همٙمؿ يٝمْمقا زمف فمٙمامً 

وايمتٔمٌد هبذا آؽمؿ  ،ي٣م اهلل همحذهم٦م ايمٝم٣مء َمـ أول ايم٘مالم وفمقض فمٛمٜم٣م زم٣مظمٝمؿ دم آطمره

ي٘مقن زمٟمٓ َيدأ ايمٔمٌد وٓ يْمٚمئـ وٓ يً٘مـ إٓ زمكم يدي رزمف ودم فم٣ٌمدة َمقٓه وسمٙمؽ 

ام هل يمذة هم١مٞم ،وىمؾ يمذة دم نمغم ؿم٣مفمتف سمٔم٣ملم ،ايمًٔم٣مدة احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمتل صمٌٙم٦م فمٙمٝمٜم٣م ايمروح

 .وومتٝم٥م وؽمٔم٣مدة ومهٝم٥م



 486 

يٌتدئ زم٣ميمٛمٔمٚم٥م َمـ نمغم اؽمتحٗم٣مق ويًـ و وهق َمـ ئمْمل َمـ نمغم َمٛم٥م /اٌىشُّ األوشَ ,2

ي٣م ىمريؿ  :ومقيمٛم٣م كَمـ نمغم ؽم٠مال ىمريؿ دم فمٖمقه ضمتك زمدل ؽمٝمئ٣مت ايمت٣مئٌكم ضمًٛم٣مت وهق َمٔمٛم

يرصمق َمٛمف همّمٙمف ايمٔمٖمق ي٣م ضمًـ ايمتج٣موز وايمتٔمٌد هلل هبذا آؽمؿ زمٟمن يْمٚمع ايمٔمٌد دم ىمرم رزمف و

همٝمتٔمرض يمٛمٔمٚمف زمْم٣مفم٣مسمف هم١من َم٣م فمٛمد اهلل ٓ يٛم٣مل زمٚمٔمِمٝمتف وٓ يٗمٛمط ايمٔمٌد َمـ ىمرم فمؿ أؿمراف 

 .ايم٘مقن

وأطمر ايمذي  ءإول ايمذي يمٝمس ومٌٙمف ر /األًي آخش اٌلبىش اٌجبؿٓ /3+4+5+6

٣مؿمـ وايمٌ ءوايمٓم٣مهر همٙمٝمس همقومف ر ،همٜمق إول زمال ازمتداء وأطمر زمال اٞمتٜم٣مء ءيمٝمس زمٔمده ر

وايمٓم٣مهر زم٣مإلفم٣مٞم٥م  .. إول زم٣مإلجي٣مد وايمتخٙمٝمؼ وأطمر زم٣مهلداي٥م وايمتقهمٝمؼءهمٙمٝمس دوٞمف ر

إول زمٔمرهم٣من ايمٗمٙمقب وأطمر  :ٕٞمف َم٘مقن إىمقان دم ايمتحٗمٝمؼ. وومٝمؾ <وايمؼمزيؼ وايم٣ٌمؿمـ

زمًؼم ايمٔمٝمقب وايمٓم٣مهر زم١مزايم٥م ايم٘مروب وايم٣ٌمؿمـ زمٕمٖمران ايمذٞمقب. هم٣مٕول ومدَمف، وأطمر دواَمف، 

همال سمقاري ؽمامء َمٛمف ؽمامء وٓ  ءايم٣ٌمؿمـ يمٝمس دوٞمف ر كوَمٔمٛم .هر فمٙمقه، وايم٣ٌمؿمـ ومرزمفوايمٓم٣م

زمؾ ايم٣ٌمؿمـ يمف ـم٣مهر وايمٕمٝم٤م فمٛمده ؾمٜم٣مدة وايمٌٔمٝمد  ،وٓ يج٤م فمٛمف ـم٣مهر زم٣مؿمٛم٣مً  أرض َمٛمف أرو٣مً 

 َمـ ٞمٖمًف. ءىمؾ ر ٤م وايمن فمٛمده فمالٞمٝم٥م وهق أومرب إلمفمٛمده ومري

َمْم٣ميمٔم٥م إؽم٣ٌمب وآيمتٖم٣مف إيمٝمٜم٣م هم١من اهلل هق  ٗميض ايمتجرد َمـيوايمتٔمٌد هلل زم٣مؽمٚمف إول 

فمٙمٝمف  كٙم٥م يمف دم ايمٔمدم ومٌؾ وصمقده همٗمد أسمَمـ نمغم وؽمٝمٙم٥م َمـ ايمٔمٌد إذ ٓ وؽمٝم اظمٌتدئ زم٣مإلضم٣ًمنٍ 

وفمٌقدي٥م  طم٣مص٣مً  ٤م يمٙمٔمٌد همٗمراً هم٣ميمتٔمٌد هبذا آؽمؿ يقصم َمـ ايمدهر مل ي٘مـ ؾمٝمئ٣م َمذىمقراً  ضمكمٌ 

 ،فمدم ايمتٔمٙمؼ زم٣مٕؽم٣ٌمب هم١مَّن٣م ؽمتٛمٔمدم ٓ حم٣ميم٥م ٣مً أَم٣م اؽمٚمف أطمر هم٣ميمتٔمٌد زمف يٗمتيض أيّم طم٣مص٥م.

وفمٛمدَم٣م يتٔمٙمؼ ايمٔمٌد زمرزمف ايمذي هق ضمل ٓ يٚمقت همٜمق يتٔمٙمؼ زمٚمـ ٓ آطمر يمف همال يٕمٝم٤م وٓ 

يٗمِمد همٝم٘مقن هق اظمٗمِمد وَمٛمتٜمك ايمٛمٝم٥م وذاك هق اإلطمالص هم٘مام  ءهمٙمٝمس وراء اهلل ر ،يزول

وإٞمام ايمُمٟمن دم ايمتٔمٌد  ، زم٣مؽمٚمف إولوأىمثر اخلٙمؼ سمٔمٌد هلل ،هم٣مصمٔمٙمف َمٗمِمدك آطمراً  أوصمدك أوًٓ 

 .يمف زم٣مؽمٚمف أطمر

سمدزمغمه يمٙمخٙمؼ همٟمواَمره و وفمٙمقه همقومٝم٥م اهلل سمٔم٣ملم همٜمق اؽمتحّم٣مر :وايمتٔمٌد زم٣مؽمؿ اهلل ايمٓم٣مهر

ره٥ٌم  وطمقهم٣مً  ايمٔمٌد أن يتْمٙمع ومٙمٌف إرم ايمًامء رصم٣مء وؿمٚمٔم٣مً  فمعمٞم٣مزيم٥م ٞم٣مهمذة وؾمٜمقد ذيمؽ جي٤م 

 ٥م.صمٜم٥م أروٝم٥م ؽمٖمٙمٝم همال يتقصمف ايمٗمٙم٤م إلم
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ٙمٌف وم ئال يْمٙمع اهلل فمعمهمٜمق أن يزىمل ايمٔمٌد ٞمٖمًف ويْمٜمر ومٙمٌف يم :وايمتٔمٌد زم٣مؽمؿ اهلل ايم٣ٌمؿمـ

 ايمٔمٌد َمـ ٞمٖمًف وئمٙمؿ َمـ ايمٔمٌد َم٣م جيٜمٙمف ايمٔمٌد َمـ ٞمٖمًف. همٝمجد نمغم ص٣ميمح هم٣مهلل أومرب إلم

وهذا  ،زمخالف زمٗمٝم٥م إؽمامء ديدهذه إؽمامء إرزمٔم٥م ذىمره٣م اهلل َمٔمْمقهم٥م زم٣ميمقاو دم ؽمقرة احلو

أَم٣م  وايمٓم٣مهر َمٛمٜم٣م ٓ ي٘مقن زم٣مؿمٛم٣مً  طمراً آن اظمخٙمقوم٣مت إول َمٛمٜم٣م ٓ ي٘مقن ٕ <شم٣ٌمت اجلٚمع زمٝمٛمٜم٣مإل

 اهلل همٜمق إول وأطمر وايمٓم٣مهر وايم٣ٌمؿمـ.

 .دايمقصمق هق اظمٛمُمئ يمألفمٝم٣من َمـ ايمٔمدم إلم /اٌجبست ,7

 .اظمٗمدر يمٙمًمء ومٌؾ وصمقده /اخلبٌك ,8

يمتٔم٣مرف ايمتُم٘مٝمؾ دم صقر خمتٙمٖم٥م وهذا ٝمط ووايمتِمقير هق ايمتخْم ،ؾاظمُم٘مِّ  /ادلظٌس ,9

شمؿ صقرهؿ همٝمام ؾم٣مء  ،ايمقصمقد يمٔمدم إلمأطمرصمٜمؿ َمـ اهؿ ووأوصمد هؿاخلٙمؼ هم٣مهلل فمز وصمؾ ومدر

 َمـ ايمِمقر همٜمق اخل٣ميمؼ ايم٣ٌمرئ اظمِمقر.

ايمذي طمٙمؼ وزمرأ وصقر مم٣م يقصم٤م  وايمتٔمٌد هلل هبذه إؽمامء افمؼماف ايمٗمٙم٤م زمرزمقزمٝم٥م اهلل

 ه ايمِمٖم٣مت مم٣م اؽمتدل زمف ايمٗمرآن فمعمضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م هذ ،ة وإيمقهٝم٥مايمٔمٌد إهمراد اهلل زم٣ميمٔم٣ٌمد فمعم

اؽمتحٗم٣مق  ٔمػم فمٛمف زم٣مٓؽمتدٓل زم٣ميمرزمقزمٝم٥م فمعماؽمتحٗم٣مق اهلل يمأليمقهٝم٥م وضمده وهق َم٣م ي

يٟمَي٣م ايمٛم٣مس افمٌدوا رزم٘مؿ ايمذي طمٙمٗم٘مؿ وايمذيـ َمـ ومٌٙم٘مؿ يمٔمٙم٘مؿ } :إيمقهٝم٥م وم٣مل سمٔم٣ملم

أٓ يمف اخلٙمؼ وَٕمر سم٣ٌمرك اهلل رب } {اجلـ واإلٞمس إٓ يمٝمٔمٌدون ٦موَم٣م طمٙمٗم} {....سمتٗمقن

َمـ ضم٘مٚم٥م اهلل وفمٙمٚمف دم إسمٗم٣من  وَمـ سمٟمَمؾ دم آشم٣مر هذه إؽمامء دم ايم٘مقن فمٙمؿ همٝمّم٣مً  {ايمٔم٣مظمكم

 وه٘مذا إرض ،ذيمؽ ىمٙمام سمٖم٘مر دم خمٙمقق َمـ اظمخٙمقوم٣مت ىطمٙمٗم٥م وإزمداع َمٙم٘مف ير

ٝمؽ ايمٌٌم َمـ همْمقر شمؿ ارصمع ايمٌٌم ىمرسمكم يٛمٗمٙم٤م إيم ىهم٣مرصمع ايمٌٌم هؾ سمر}قات ايمًٚمو

 .{وهق ضمًغم طم٣مؽمئ٣مً 

ايمٛم٣مذ همّمٙمف فمقم فم٣ٌمده يرزق َمـ يُم٣مء ويقؽمع  ايم٣ٌمؽمط /اٌجبعؾ اٌمبثغ ,11+11

يْمقي زمره وَمٔمروهمف فمٚمـ يريد ويّمٝمؼ ويٗمدر وايمٗم٣مزمض  وجيقد ويٖمّمؾ وئمْمل أىمثر مم٣م يت٣مج

امن خيِم٣من زمٚمِم٣ميمح وهذان آؽم :ويٗمٌض ايمِمدوم٣مت ويًٌط اجلزاء فمٙمٝمٜم٣م وم٣مل ويرم همٝمٖمٗمر

 ،وايمتٔمٌد هلل هبذيـ آؽمٚمكم أن يًٟمل ايمٔمٌد رزمف ايمًٌط دم طمغمات ايمدٞمٝم٣م وأطمرة طمرةٞمٝم٣م وأايمد

وايمٔمٌد ومد يتِمػ هبذيـ ايمقصٖمكم  .ذيمؽ وخي٣مف َمـ ومٌض َمٛم٣مهمع ايمدٞمٝم٣م وأطمرة ويرصمق
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ىمؾ ىمٌد رؿم٥ٌم  دم» : وم٣مل ،ايمدواب ىمؾ حمت٣مج ضمتك فمعمايمٗمٌض وايمًٌط همٝمًٌط زمره وَمٔمرهم٥م 

َمـ َم٣مل وفمٙمؿ وضم٘مٚم٥م وٓ سم٠مسمقا ايمًٖمٜم٣مء  ىمؾ أضمد يمٝمس أهالً  ويٗمٌض ذيمؽ فمـ (أصمر

وايمٔمٌد وم٣مزمض زم٣مؽمط إذا أهلؿ زمدائع احل٘مؿ وأويت صمقاَمع ايم٘مٙمؿ همت٣مرة يًٌط ومٙمقب  أَمقايم٘مؿ.

ايمٔم٣ٌمد همٝمذىمرهؿ زم٣مهلل وٞمٔمامئف وسم٣مرة يٗمٌّمٜم٣م زمام يٛمذرهؿ زمف َمـ صمالل اهلل وىمػمي٣مئف وزمالئف واٞمتٗم٣مَمف 

 َمـ أفمدائف.

 .همدطمؾ اجلٛم٥م ءهٙمٛم٣م ممـ أضمٍم أؽمامل اهلل أن جئمٞمًٟم


