األحاديث المنتقاة في
فضائل رسىل الله
أو
أفضل مقىل في مناقب أفضل رسىل
دأحلٙ
احلة ِٚاألوٮيل

أيب أ ٢ٌٛ٣جؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم
( 8238ـ 8182هـ)

إوؽار
املؿكـ الٮَين ل٤جعٮث كادلراقةت
اتلةثٓ آلؿ ابليخ ػ ٤ٚكُني

ثةالمرتاؾ  ٓ٦مؿكـ آؿ الىؽي ٜإلظيةء ا٤ٕ٣ٮـ ٚ -ؿنكة
أذىن ث٫
الكيؽ الرشئ ٙجؽ امل ٥ٕ٪ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ الىؽي ٜا٧٘٣ةرم
ميغ ٔ٧ٮـ اُ٣ؿيٞح الىؽيٞيح
كػةدـ ا ٥٤ٕ٣الرشي ٙأثٮ ا ٢ٌٛ٣أمحؽ ث٪٦ ٨ىٮر ٝؿَةـ
اكف ا﵀ هل٧ة كلٮادلي٭٧ة كجل٧يٓ املك٧٤ني ث ٫٪٧ككؿ٫٦
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ةني يدي اللارئ
بك ٥ا﵀ الؿمح ٨الؿظي٥
احل٧ؽ ﵀ ىلع اجلٕ٧ح امل٭ؽاة كالؿمحح املكؽاة كالرساج امل٪ري ،كالىبلة كالكبلـ ىلع
ن
ن
قيؽ٩ة حم٧ؽ كىلع آهل اجلعةريؿ كق ٥٤تك٤ي٧ة ٠سريا ،أ٦ة ثٕؽ،،،
أيخ اٞ٣ةرئ ال١ؿي ٥ثني أيؽي٪ة األظةدير امل٪ذٞةة يف ٌٚةا ٢رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤لٕ٤بل٦ح األوٮيل احلة ِٚاٞٛ٣ي ٫املذٛنن صة ٓ٦مذةت ا٤ٕ٣ٮـ الٮيل
الىة٣ط املضةب ادلٔٮة املْ٤ٮـ قيؽم كمٮالم ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم
احلكين ٔ٤ي ٫كىلع آثةا ٫الكبلـ ،كٝؽ َجٓ ٬ؾا ال١ذةب ٔؽة َجٕةت كلك٭ة ٛ٩ؾت
كذل ٟأل٧٬يح ال١ذةب كماك٩ح املؤ.ٙ٣

كقٍٞ
كممة جتؽر اإلمةرة إحل ٫أف اغ٣ت اُ٣جٕةت ٚي٭ة حتؿي٠ ٙسري  ٨٦ثرت
و

كأػُةء ُ٦جٕيح كيه ٠سرية كقبج٭ة ادلار ا٣يت أرشٚخ ىلع َجةٔذ ٫ممة أٞٚؽ ال١ذةب
ن
٠سريا ٝ ٨٦ي٧ذ ٫ا٧٤ٕ٣يح ك٬ؾا اغ٣ت ظةجلة احلٮـ.
ن
ن
ك ٨٦امل٭ ٥أيٌة أف ٕ٩ؿؼ أف ل١٤ذةب اق٧ة أػؿ ك٬ٮ أٞ٦ ٢ٌٚٮؿ يف قرية أ٢ٌٚ
رقٮؿ ك٬ٮ ٔني ال١ذةب األكؿ كاكف مٮال٩ة املٔ ٥ٕ٪جؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜأمةر إيل

ًيةٔ ٫كٞٚؽا ٫٩كل ٫٪١مٮصٮد كُ٦جٮع يف دار اٞ٣ة٬ؿة كل٪١٭ة م٤يبح ثةألػُةء أيٌة
كالكجت يف ذلٔ ٟؽـ اال٬ذ٧ةـ كالبل٦جةالة  ٨٦اجلةرش ككأف  ل  ٫٧٬اقذٕ٧ةؿ قٕ٧ح
٬ؾا إ٣ةل ٥اجل٤ي ٨٦ ٢أص ٢ال١كت املةدم .ٍٞٚ
كممة جتؽر اإلمةرة إحل ٫أف ٪٬ةؾ أظةدير ل ٥يؿض ٔ٪٭ة مٮال٩ة رمح ٫كل٩ ٫٪١ج٫
ٔ٤ي٭ة يف ٠ذةث ٫قبي ٢اتلٮٚي ٜثرتدمح ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي٪٧ٞٚ ٜة ث٤ٞ٪٭ة  ٨٦ال١ذت

األػؿل ككًٕ٪ة٬ة يف اهلةمل ل ي ال ٩سٮف ٦ذُ٤ٛني ك٦ؽٔني كب٭ؾا ٩سٮف ٝؽ
ظ٪ٞٞة رٗجح مٮال٩ة ثةإلمةرة إحل٭ة ٞ٩ ٢ٞ٩ ٓ٦ؽق هلة ٠ ٨٦ذج ٫األػؿل ،رمح ٫ا﵀ ٦ة
أ٩ى ٫ٛيف ظٛ٩ ٜك ٫ك٦ة أظٮص٪ة هلؾا اجلٮع  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء احلٮـ.
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ن

ن
كٝؽ ٪٧ٝة ثذىعيط ال١ذةب ٦ة اقذُٕ٪ة ذلل ٟقبيبل مكذٕيجني ث٧ٮقٮٔح احلةِٚ
ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜكا٣يت أرشؼ ىلع َجةٔذ٭ة اجلةٝؽ املعؽث الكيؽ ادل٠ذٮر حم٧ٮد
ن
قٕيؽ ممؽكح ظ ٫ْٛا﵀ ككؾل٦ ٟة ٝةـ ثزتكيؽ٩ة ث ٫من١ٮرا ق٤ي ٢إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة
كميغ ٔ٧ٮـ اُ٣ؿيٞح النةذحلح الىؽيٞيح يف إ٣ةل ٥احلٮـ الكيؽ ادل٠ذٮر ٔجؽ امل ٥ٕ٪ث٨

ق يؽم ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم ظ ٫ْٛا﵀ ك٪٧ٝة ثجٕي الـيةدات ىلع ثٕي
األثيةت النٕؿيح كا٣يت ال دٮصؽ يف املٮقٮٔح كيه ٦ؽك٩ح ٔ٪ؽ٩ة كذل ٟممة ٝةهل قيؽم
كمٮالم ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜممة يت٪ةقت ٬ ٓ٦ؾا املٞةـ كيه مٌةٚح يف أكؿ ال١ذةب،

كاٞ٣ىؽ   ٨٦ل ٬ؾا اتل٪ٮي ٫لٞ٤ةرئ ال١ؿي ٥أف قيؽم كمٮالم ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽيٜ
رمح ٫ا﵀ اكف  ل  ٫٧٬نرش اخلري كٔؽـ اال٠رتاث ملة دٞٮـ ث ٫اغ٣ت دكر اُ٣جةٔح ٨٦
ن
ن
ال١كتٞٚ ،ؽ قأتل ٫مؿة ملة ال دأػؾ ٩ىيجة  ٨٦املةؿ أك ٩ىيجة  ٨٦ال١ذت  ٨٦املُجٕح،
ن
ٌ٘ٚت ٠سريا كٝةؿ يل ثةحلؿؼ أ٣حف اخلري ي٪ترش؟ ٤ٞٚخ هل ثبل ية مٮالم ٞٚةؿ ٬ؾا
يسٛيين.
رمح ٨٦ ٟاعل ٥اعم ٢ثٕ٤ٮ ٫٦زا٬ؽ ٦ذٮآً
كصـاؾ ا﵀ ٔ٪ة كٔ ٨الكةٔني ل٤ع ٜػريا

ن

ن
ن
ن
كوًل ا﵀ ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كىلع آهل كق ٥٤تك٤ي٧ة ٠سريا ٠سريا.

خادم الكلم الرشيف
أةَ الفغل

أمحد ةو نيطَر كرؼام

اكن اهلل هل ولَادليً وملشاخيً
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امللـدنـث
٬ػػػػػػؾا ٠ذػػػػػػةب ٝػػػػػػؽ قػػػػػػٕؽت جبٕ٧ػػػػػػ٫
يف ٌٚػػػػػ ٢ػػػػػػري اخل٤ػػػػػ ٜأكػػػػػؿـ مؿقػػػػػ٢
٩ػػػػػػٮر الٮصػػػػػػٮد مػػػػػػٛيٕ٪ة يػػػػػػٮـ ال٤ػػػػػػًف
٬ػػػػػػةدم اخلبلاػػػػػػ ٜل٤ػػػػػػػرصاط األك٧ػػػػػػ٢
ٝػػػػػػؽ ػىػػػػػػ ٫املػػػػػػٮى ثػػػػػػأٝؿب ػ٤ػػػػػػح
كظجػػػػػػػةق ثػػػػػػػةخل ٜ٤إْ٣ػػػػػػػي ٥األٌٚػػػػػػػ٢
جل٪ةثػػػػػػػػ ٫أ٬ػػػػػػػػؽم ٠ذػػػػػػػػةيب راصيػػػػػػػػة
أف يٞجػػػػػػ ٢امل٭ػػػػػػؽل ٝجػػػػػػٮؿ املذٌٛػػػػػػ٢
كيٌػػػػػػػػػػيٛين ٠ؿ٦ػػػػػػػػػػة ىلع أدجةٔػػػػػػػػػػ٫
أ٬ػػػػػ ٢احلػػػػػؽير كأ٬ػػػػػ ٢ذ٠ػػػػػؿ امل١ػػػػػر
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احل٧ؽ ﵀ الٮاظؽ األظؽ ،اٛ٣ؿد الى٧ؽ ،اذلم ل ٥يرل كل ٥يٮدل ،كل ٥يس ٨هل ٛ٠ٮا
أظؽ ،أمحؽق دٕةىل كأزين ٔ٤ي ٫كأم١ؿق ،كأقذ٭ؽي ٫قجعة ،٫٩كأقذٕي ٫٪كأقذ٘ٛؿق،
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ٬ٮ املذٛؿد ثةخل ٜ٤كاإلجيةد ،املزنق يف ذاد ٫كوٛةد ٫كإٔٚةهل ٔ٨
ن
ن
الرشاكء كاأل٩ؽاد ،كأم٭ؽ أف قيؽ٩ة حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل ،كوٛيح كػ٤ي ،٫٤صٕ٩ ٫٤بية
َّ
َّ
ى َّ ى ى ن
ات﴾ األظـاب
ٞ٦ -1ذبف ٝ ٨٦ٮهل دٕةىل ﴿ /ىكاذلا ًً ٠ؿي ٨اَّلل ً ٠سريا ىكاذلا ً ٠ىؿ ً
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"،

ن

ن
كآدـ ٪٦ضؽؿ يف اُ٣ني ،كأػؾ امليسةؽ ث ٫ىلع دميٓ اجلبيني ،ز ٥ثٕس ٫مؤيؽا ثةملٕضـات
ابلة٬ؿات ،ك ٫٤ٌٚثأ٩ٮاع اخلىةاه كامل١ؿ٦ةتٚ ،رشح وؽرق ،كر ٓٚذ٠ؿق ،كأىلع

ٝؽرق ،كأْٔ  ٥أصؿق ،كػذ ٥ث ٫الؿق ٢كاأل٩بيةء ،ككذت لرشيٕذ ٫اخل٤ٮد كابلٞةء إىل يٮـ
ن
ن
اجلـاء ،وًل ا﵀ كق ٥٤كبةرؾ ٔ٤ي ،٫كزادق رشٚة ككؿا٦ح دلي ٫كأُٔةق  ٨٦و٪ٮؼ
ا٦ ٢ٌٛ٣ة ال يى ٢أظؽ إحل ٫كريض ٔ ٨آهل كأوعةث ،٫كلك  ٨٦ا٩ؽرج يف زمؿة أدجةٔ٫

كأظجةث.٫
أنا ةكـــد:

ن
ٚ٭ؾق أربٕٮف ظؽيسة ٪٦ذٞةة يف ٌٚةا ٢مٮال٩ة رقٮؿ ا﵀ ،ػؽ٦خ ث٭ة اجل٪ةب اجلجٮم

كأحتٛخ ث٭ة املعجني ملٞة ٫٦إٌ٣ل ،كصٕ٤ذ٭ة كقي٤ح أ٩ةؿ ث٭ة مٛةٔذ ٫يٮـ يٛؿ املؿء ٨٦
أػي ٫كأ ٫٦كأثي ،٫ك ٨٦احل٧ي ٥الٮيف دٞج٤٭ة ا﵀ ثٞجٮؿ ظك ،٨كأذ٬ت ٔ٪ة  ل ٠ؿب

ك ٥٬كظـف ،ث ٫٤ٌٛكصٮدق ،إ ٫٩ذك ا ٢ٌٛ٣إْ٣ي ،٥كوةظت اجلٮد الٮاقٓ ا٧ٕ٣ي ،٥ال
يؿد  ٨٦قأهل ،كال خييت  ٨٦أم ،٫٤ال قي٧ة كٝؽ اقتن٪ٕٛة إحل ٫ثأكؿـ ػ٤يٞذ ٫كأ٢ٌٚ

ثؿيذ ،٫قةا٤ني  ٫٪٦قجعة ٫٩أف حي ٜٞرصةء٩ة ،كيٞج ٢داعء٩ة كي٧عٮ كزر٩ة ،كجيرب
٠رس٩ة ،إٝ ٫٩ؿيت دليت.

أةـَ الفغــــل

قتد اهلل الطديق الغهاري
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خديد :نىت وجتج اجلتَة

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةلٮا /ية رقٮؿ ا﵀ ٦ىت كصجخ ل ٟاجلجٮة؟ ٝةؿ

وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ) ركاق ا٣رت٦ؾم كٝةؿ /ظؽير
ظك ٨وعيط ٗؿيت.

ن
كَهل٦ :ىت كصجخ ل ٟاجلجٮة١٬ ،ؾا يف ٬ؾق الؿكايح ،كيه أيٌة ركايح احلةز ٥كأيب
ن
ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف ،كوعع٭ة احلةز ٥أيٌة.
ن
ن
ويف روايث٦ :ىت ٠ذجخ ٩بية؟ ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٠( /٥٤ذجخ ٩بية كآدـ ثني
الؿكح كاجلكؽ) ك٬ؾق ركايح أيب ٔ٧ؿك إق٧ةٔي ٢ث ٨جنيؽ يف صـا.٫
ن
ويف روايث٦ :ىت ٠ذجخ ٩بية؟ كيه ركايح ٦حرسة اآلديح يف احلؽير اثلةين ،ك٦س٤٭ة
ركايح اثٔ ٨جةس ٔ٪ؽ ا٣زبار كاُ٣رباين كأيب ٕ٩ي ،٥كركايح اث ٨أيب اجلؽاعء ٔ٪ؽ اث٨

قٕؽ كاثٝ ٨ة ،ٓ٩كركايح ُ٦ؿؼ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨النؼري ٔ٪ؽ اث ٨قٕؽ.
ن
ويف روايث النٕيب أف رصبل ٝةؿ ل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦ ٥٤ىت اقت٪ببخ؟
ن
ٝةؿ( /كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ ،ظني أػؾ ٦ين امليسةؽ) ركا٬ة اث ٨قٕؽ أيٌة٣ ،س٨
ن
الؿاكم ٔ ٨النٕيب صةثؿ اجلٕيف ،كٔ ٨الى٪ةثيح ٝةؿٝ /ةؿ ٔ٧ؿ٦ /ىت صٕ٤خ ٩بية؟

ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤كآدـ ٪٦ضؽؿ يف اُ٣ني) ركاق أثٮ ٕ٩ي ٥يف ادلالا.٢

ك٬ؾق الؿكايةت ٦ذٞةربح كاملؿاد ث٭ة اإلػجةر ثٮصٮب ٩جٮد ٫أم /زجٮد٭ة لؿكظ ٫الرشيٛح
املؼ٤ٮٝح ٝج ٢األركاح ،كركايح ٦ىت ٠ذجخ؟ ٕ٦ىن ال١ذةثح ٚي٭ة /الٮصٮب كاثلجٮت يف
ن
ي
﴿٠ذ ى
ت
اخلةرج أيٌةٚ ،إف ال١ذةثح تكذٕٚ ٢٧ي٧ة ٬ٮ كاصت ّة٬ؿ يف اخلةرج ،حنٮ
ً
ى ى ى ُى ى ٍ
ي ى ى ىٍ ي
ى ىٍ ي
ى
س يٌ ٥
ٌ
ى
الىيى ي
س٥ي
ةـ﴾"ابلٞؿة "٠﴿ ،ذت اَّلل ألٗ ً٤ب﴾ املضةد٣ح "ً ٠﴿ ،ذت ٔ٤ي
ٔ ٤ي
ً
ٍ ى ي
اًٞ ٣ىةص﴾"ابلٞؿة ".
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وخاضل املكىن( :)1أف ا﵀ دٕةىل /أٚةض ىلع ركح ٩بي ٫الرشيٛح أك ظٞيٞذ٫
ن
املع٧ؽيح كو ٙاجلجٮة يف كٝخ اكف آدـ ال يـاؿ َؿحية ىلع األرض ٝجٛ٩ ٢غ الؿكح
ٚي ،٫كإٚةًح اجلجٮة يف ٬ؾا الٮٝخ تكذ٤ــ دٞؽـ ػ ٫ٞ٤ىلع ٗريق ٧٠ة ٬ٮ ّة٬ؿ.

كهلؾا صةء َ ٨٦ؿيٝ ٨ٔ ٜذةدة ٔ ٨احلك ٨ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
ى ٍ ى ى ٍ ى ى ٌى ٌ ى ى ى
ني ً٦يسةر ي٭ ٍ"﴾٥األظـاب "ٝ ،ةؿ٪٠( /خ
كآهل كق ٥٤يف ٝٮهل دٕةىل﴿ /كإًذ أػؾ٩ة ً ٨٦اجل ًب ًي
أكؿ اجلبيني يف اخل ٜ٤كآػؿ ٥٬يف ابلٕر) ٚجؽأ ثٝ ٫ج٤٭ ،٥ركاق اث ٨أيب ظةد ٥كٗريق،
ن
كركاق اث ٨قٕؽ ٔٝ ٨ذةدة مؿقبل ث٪٠( ِٛ٤خ أكؿ اجلةس( )3يف اخل ٜ٤كآػؿ ٥٬يف
ابلٕر).

ٝةؿ امل٪ةكم يف رشح اجلة ٓ٦الى٘ري ٦ة ٩ى" /٫صٕ ٫٤ا﵀ ظٞيٞح دٞرص ٔٞٮجلة ٔ٨

ٕ٦ؿٚذ٭ة كأٚةض ٔ٤ي٭ة كو ٙاجلجٮة  ٨٦ذل ٟالٮٝخ ،ز ٥ملة ا٩ذىه الـ٦ةف ثةالق٥
ن
َّ
ثس٤يذ ٫صك٧ة كركظة" .ا.٬
ابلةَ ٨إىل اْ٣ة٬ؿّ ،٭ؿ
ٝ -1ةؿ النيغ ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم يف رقةتل ٫مؿمؽ احلةاؿ بليةف كًٓ ظؽير صةثؿ٬ /ٮ يٛيؽ أف ٕ٦ىن
ٌن
٩بية /إّ٭ةر ذل ٟيف إ٣ةل ٥ا٤ٕ٣ٮم ٝجٛ٩ ٢غ الؿكح يف آدـ ٔ٤ي ٫الكبلـ.
٠ٮ٫٩
ن
َّ
كٝؽ ثني احلؽير أيٌة رس إٔبلف ٩جٮد ٫يف ذل ٟإ٣٭ؽ كأ ٫٩يؿصٓ إىل أمؿي ٨اػذه ث٭٧ة/
أظؽ٧٬ة /أ ٫٩قيؽ كدل آدـ.

كاآلػؿ /أ ٫٩ػةد ٥األ٩بيةء ،كأيَّؽ ذل ٟث٧ة ذ٠ؿق  ٨٦بنةرة إثؿا٬ي ٥كٔحىس ث٤ٔ ٫ي٭ ٥الىبلة كالكبلـ.
ن
كاأل٩بيةء دميٕة ٩جٮد٭ ٥زةثذح يف دٞؽيؿ ا﵀ كٌٝةا٣ ،٫س ٨ل ٥يىؿد يف ػرب أف ا﵀ دٕةىل أّ٭ؿ ٩جٮة أظؽ ٪٦٭٥
ٌ
ن
ثةتلٕيني ٝج ٢ػ ٜ٤آدـ ٥٤ٚ ،يس ٨ذل ٟإال جلبيٌ٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٬ؾا رس ٝٮهل٪٠( /خ ٩بيٌة كآدـ ثني

الؿكح كاجلكؽ) أم أف مح٤ح إ٣ؿش كاملبلاسح ٔؿٚٮا اق ٫٧ك٩جٮدٝ ٫ج ٢ػ ٜ٤آدـ ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ك ٥٬ل ٥يٕؿٚٮا
ٌ
آدـ إال ثٕؽ ػ .٫ٞ٤ا.٬

 -2ك٬ؾا ٦ة يٞىؽق أوعةب الكري كاملٮادل ثٞٮهل /٥ػ٩ ٜ٤ٮرق ٝج ٢األميةء ،ألف ركظ ٫الرشي ٙاكف مٮصٮدا
ن
٦ذىٛة ثةجلجٮة ٝجٛ٩ ٢غ الؿكح يف آدـ ٧٠ة دبني ،كالؿكح صك٩ ٥ٮراين ُ٣ي٧٠ ،ٙة ظ ٫ٞٞاث ٨اٞ٣ي ٥كٗريق ككؾا إذا
٪٤ٝة /أف املؿاد ظٞيٞذٚ ٫إ٩٭ة أمؿ ٩ٮراين دٞرص ٔٞٮجلة ٕٔ٦ ٨ؿٚذ ،٫إذ احلٞةا ٜدٞرص إٞ٣ٮؿ ٕٔ٦ ٨ؿٚذ٭ة٧٠ ،ة ٝةهل
اتلٌف الكج ي يف رقة٣ح اتلْٕي ٥كامل٪ح.

 -3املؿاد ثةجلةس ،اجلبيٮف ،ثؽحل ٢الؿكايح الكةثٞحٚ ،٭ٮ اعـ أريؽ ث ٫اخلىٮص.
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ن

ن
ن
ن
كيف ظؽير اإلرساء  ٨٦ركايح أيب ٬ؿيؿة (كصٕ٤ين ٚةحتة كػةد٧ة) أمٚ /ةحتة خلٜ٤
ن
املٮصٮدات ،كػةد٧ة ْ٣٭ٮر اجلجٮات ،كذلا اكف  ٨٦أق٧ةا ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
(اٛ٣ةدط اخلةد )٥كٝؽ أصةد يف دٞؿيؿ ٬ؾا املٕين كإيٌةظ ٫اإل٦ةـ احلة ِٚدٌف ادلي٨
ى ى ٍ ي ي ٌى ي
الكج ي يف رقة٣ح "اتلْٕي ٥كامل٪ح يف يتلؤ ٦ي ٌى
رص "٫٩كيه ُ٦جٮٔح يف ٚذةكي،٫
نن ث ٫كتل٪
ً
ك ٢ٞ٩الك ٫٦احلة ِٚالكيٮيط يف اخلىةاه ال١ربل ،كاٞ٣كُبلين يف املٮا٬ت الرل٩يح

كٗري٧٬ة.
حنتيــــً

ى
ىٔ ىؿض زيك ٦جةرؾ يف ٠ذةب اتلىٮؼ اإلقبلَل ملٮًٮع احلٞيٞح املع٧ؽيح ،كزٔ ٥أف
الىٮٚيح د٘ةلٮا ٚي٭ة٠ ،ذ٘ةيل اجلىةرل يف احلٞيٞح إ٣حكةكيح ،كدس ٨ٔ ٥٤أظةدير

(٪٠خ ٩بية كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ) ٚـٔ ٥ثُبل٩٭ة ،كأيؽ زٔ ٫٧ث ٢ٞ٪الكـ اذل٬يب يف
املزياف ىلع ثٕي رصةؿ ٬ؾق األظةدير ،كلك ٦ة أثؽاق ػُأ ٚةظلٚ ،إف الىٮٚيح ل٥
يذ٘ةلٮا ،ث ٢ذ٠ؿكا ٦ة ٚ٭٧ٮق  ٨٦األظةدير حبكت ٦ة أهل٧٭ ٥ا﵀ ،ك ٨٦اعدة اذل٬يب أ٫٩
ن
يرصح يف املزياف ثجُبلف احلؽير الىعيط ،ث ٢املذٮادؿ أظية٩ة( )1ك٬ٮ يٕ ٥٤وعذ ٫أك
ن
دٮادؿق ،كال يٞىؽ ثُبل ٫٩إَبلٝة ،ك٣س ٨يٞىؽ ثُبلَ ٨٦ ٫٩ؿي ٜالؿاكم املرتص٥
 ،ٍٞٚك٬ؾق اعدة  ل  ٨٦دس ٥٤يف الٌٕٛةء ،اكث ٨ظجةف ،كاثٔ ٨ؽل ،كإٞ٣يٌل ،ك٬ؾا

ن
٠ -1عؽير (٠ ٨٦ؾب ٌ
يلع ٦ذٕ٧ؽا) ٚ٭ٮ ظؽير ٦ذٮادؿ ،كٝؽ ٩ه ىلع كًٕ ٫يف مٮآً  ٨٦املزياف ،يف دؿاص٥
دمةٔح  ٨٦الٌٕٛةء كاملضؿكظني ،كاملٞىٮد /أف األظةدير الٌٕيٛح كاملٮًٮٔح يؤػؾ ظ٧١٭ة  ٨٦ال١ذت اخلةوح

ث٭ ة ال ٠ ٨٦ذت الؿصةؿ ،كٝؽ ظى ٢يف أكؿ َ٤يب هلؾا النأف أين رأيخ احلة ِٚادل٦ريم ذ٠ؿ يف ظيةة احليٮاف
ن
ظؽيسة يف األميةء ا٣يت دٮرث ا٣جكيةف ،ك٪٦٭ة أك ٢اتلٛةح احلةمي ،كامليش ثني امؿأدني ،كبني دم٤ني ،كٝؿاءة
ن
ن
ال١ذةثح ىلع مٮا٬ؽ اٞ٣جٮر ...إ٣غ ،ك٩ه ىلع وعذ٪ْٚ ٫جذ ٫وعيعة ٧٠ة ٝةؿ ،ز ٥كصؽد٪٦ ٫ىٮوة ىلع كًٕ ٫يف
٠ذت املٮًٮاعت٧٤ٕٚ ،خ ثٕؽ ابلعر أف ادل٦ريم أراد أ ٫٩وعيط ٔ ٨الؿاكم اذلم ظؽث ث ،٫كأ٬ ٫٩ٮ املذ٭٥

ثٮًٕ.٫
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أمؿ ٕ٦ؿكؼ مل٦ ٨ةرس ٔ ٥٤احلؽيرٚ ،ةٔذ٧ةد زيك ٦جةرؾ ىلع املزياف يف إثُةؿ
األظةدير املؾ٠ٮرة ،ص٭٠ ٢جري ال ي٤ي ٜإال ثأ٦سةهل.
.3

خديد :نىت كيج ىبيا

ً

ن
ى ٍ
ٔ٦ ٨حرسة اٛ٣ضؿ ٝةؿ٤ٝ /خ ية رقٮؿ ا﵀٦ /ىت ٪٠خ ٩بية؟ ٝةؿ( /كآدـ ثني الؿكح
كاجلكؽ) ركاق اإل٦ةـ أمحؽ كابلؼةرم يف اتلةريغ ،كاُ٣رباين كاحلةز ٥كوعع،٫
كٝةؿ /احلة /ِٚق٪ؽق ٝٮل.
كلج :كركاق أثٮ احلكني ث ٨برشاف ،كَ ٨٦ؿي ٫ٞاث ٨اجلٮزم يف ٠ذةب الٮٚةء
ن
ثٌٛةا ٢املىُىف ث٤ٝ /ِٛ٤خ ية رقٮؿ ا﵀ ٦ىت ٪٠خ ٩بية؟ ٝةؿ (ملة ػ ٜ٤ا﵀ األرض

كاقذٮل إىل الك٧ةء ٚكٮا ٨٬قجٓ ق٧ةكات كػ ٜ٤إ٣ؿش ٠ذت ىلع قةؽ إ٣ؿش
ي
ه
حم٧ؽ رقٮؿ ا﵀ ػةد ٥اجلبيني ،كػ ٜ٤ا﵀ اجل٪ح ا٣يت أق٪١٭ة آدـ كظٮاء ١ٚذت اقِل
ىلع األثٮاب كاألكراؽ كاٞ٣جةب كاخليةـ كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ٧٤ٚ ،ة أظيةق ا﵀ دٕةىل
ْ٩ؿ إىل إ٣ؿش ٚؿأل اقِل ٚأػربق ا﵀ أ ٫٩قيؽ كدلؾ ٧٤ٚة ٗؿ٧٬ة النيُةف دةثة
ن
كاقتنٕٛة ثةقِل إحل )٫كإق٪ةد ٬ؾق الؿكايح ٝٮم أيٌة.
ن
ن
كَهل٦ :ىت ٪٠خ ٩بية ،دٞؽـ رشح ٕ٦ىن ٠ٮ٩ ٫٩بية يف احلؽير ٝج ٫٤ث٧ة ال مـيؽ

ٔ٤يٗ ،٫ري أ ف ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ذ٠ؿ أف املؿاد ث٭ؾا احلؽير ك٦ة يف ٪ٕ٦ةق /زجٮت ٩جٮد ٫يف
ن
ٔ ٥٤ا﵀ كدٞؽيؿق ،كأف املٕىن٪٠ /خ ٩بية يف دٞؽيؿ ا﵀ ،كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ،
ككؾلٝ ٟةؿ يف ظؽير (٪٠خ أكؿ( )1اجلبيني يف اخل )ٜ٤أف املؿاد ثةخل ٜ٤اتلٞؽيؿ ،ال
اإلجيةد ،أم ٪٠خ أكهل ٥يف اتلٞؽيؿ.

٧٠ -1ة دٞؽـ أف مح٤ح إ٣ؿش كاملبلاسح ٔؿٚٮا اق ٫٧ك٩جٮدٝ ٫ج ٢ػ ٜ٤آدـ ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ك ٥٬ل ٥يٕؿٚٮا آدـ

ٌ
إال ثٕؽ ػ.٫ٞ٤
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ٌذا خاضل نا ذكره ،وٌَ ةاؼل لَجَه:
األول :أف ٩جٮة اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤زةثذح يف ٔ ٥٤ا﵀ كدٞؽيؿق ٪٦ؾ
األزؿٚ ،ذؼىيى٭ة ثٮٝخ ٠ٮف آدـ ثني الؿكح كاجلكؽ ،ه
٘٣ٮ جيت دزني ٫احلؽير ٔ.٫٪
اثلاين :أف ٩جٮة األ٩بيةء ٔ٤ي٭ ٥الكبلـ ،ث ٢املٮصٮدات لك٭ة زةثذح يف ٔ ٥٤ا﵀

كدٞؽيؿق ٥٤ٚ ،يجًف ل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ٬ؾا ػىٮويح ىلع ٗريق،
كاحلؽير إ٧٩ة أىت بليةف اخلىٮويحٚ ،بلثؽ أف يسٮف ٚيٕ٦ ٫ىن زااؽ ال ينةركٚ ٫ي٫
ٗريق ،كإال اكف احلؽير ٝ ٨٦جي ٢إ٣جر ،كذل ٟثةَ.٢

ن
اثلالد :أف الىعةثح اذلي ٨قألٮق ثٞٮهل٦ /٥ىت ٪٠خ ٩بية؟ اك٩ٮا يٕ٧٤ٮف أف ٩جٮد٫

زةثذح يف ٔ ٥٤ا﵀ كدٞؽيؿق ،ث ٢اك٩ٮا يٕ٧٤ٮف أف األميةء لك٭ة زةثذح يف ٔ ٥٤ا﵀
ن
ن
كدٞؽيؿقٚ ،٭ ٥ثةلرضكرة إ٧٩ة أرادكا بكؤاهلٝ ٥ؽرا زااؽا ىلع ٦ة اك٩ٮا يٕ٧٤ٮف.
ن
الراةف :أف ٔ٧ؿ ريض ا﵀ ٔ ٫٪قأهل٦ /ىت صٕ٤خ ٩بية؟ ك٬ؾا ال ِٛ٤رصيط يف
ن
اتلىيري أم ٦ىت رصت ٩بية ،كذل ٟال يذأىت إال يف مٮصٮد ،يىط ادىة ٫ٚثةلىٛح ا٣يت
ن
يو رري إحل٭ة٧٠ ،ة دٞٮؿ صٕ٤خ ُٕٝح اذل٬ت ػةد٧ة ،أم وريد٭ة ٠ؾل ،ٟكٝؽ اك٩خ
إُٞ٣ح ٝج ٢ذل ٟمٮصٮدةٗ ،ري أ٩٭ة ل ٥دٮو ٙثةخلةد٧يح ،إال ثٕؽ اجلٕ ٢كاتلىيري.

اخلامس :أف كصٮد األميةء يف ٔ ٥٤ا﵀ كدٞؽيؿق ،ال يذىٮر ٚي ٫أقجٞيح ثٌٕ٭ة ىلع

ثٕيٚ ،بل يىط أف يٞةؿ٪٠ /خ أكؿ اجلبيني يف اخل ،ٜ٤ملة ي٤ــ ٔ٤ي ٫ممة ال ي٤ي ٜثة﵀
قجعة ٫٩كدٕةىل ،كإ٧٩ة دىط األكلٮيح يف اخل ٜ٤ثٕ٧ىن اإلجيةد ،أل ٫٩وٛح  ،٢ٕٚيذىٮر
 ٫ٕ٦أقجٞيح ثٕي احلٮادث ىلع ثٕي٧٠ ،ة دؿ ٔ٤ي ٫اٞ٣ؿآف كالك٪حٚ ،ذبني ٬ ٨٦ؾا
ثُبلف ٦ة ذ٠ؿق ابلٕي ،كدٕني ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ،ك٬ٮ أف ا﵀ أٚةض ىلع ركح ٩بي ٫الرشيٛح
أك ىلع ظٞيٞذ ٫املع٧ؽيح ،كو ٙاجلجٮة ،كػ٤ٔ ٓ٤ي٭ة ػٕ٤ح اٞ٣ؿب ،كآدـ ثني الؿكح
ن
كاجلكؽ ،د٧يزيا هل ىلع قةاؿ املؼ٤ٮٝةت ،كاوُٛة نء هل  ٨٦ثني أ٩ٮاع املٮصٮداتٚ ،٭ٮ
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ػبلوح اجلٮع اإلنكةين ،كقيؽ اثل٤ٞني ،كأثٮ األ٩بيةء وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كإىل
٬ؾا أمةر اث ٨اٛ٣ةرض ىلع لكةف احلرضة املىُٛٮيح/

كأين كإف ٪٠ػػػػػػػػػػػػػػخ اثػػػػػػػػػػػػػػ ٨آدـ وػػػػػػػػػػػػػػٮرة
ٚػػػػػػػػػٌل ٚيػػػػػػػػػٕ٦ ٫ػػػػػػػػػىن مػػػػػػػػػة٬ؽ ثػػػػػػػػػأثٮي

يلطد ةاملكىن الشاٌد :اجلٮر اذلم اكف يف صجني آدـ ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ز ٥ا٩ذ٢ٞ

إىل مير  ٨٦ثٕؽق ،ك١٬ؾا ىلع ٦ة زجخ يف ٠ذت الكرية اجلجٮيح ،كا﵀ أٔ.٥٤

كَهل :كٝةؿ احلة ِٚق٪ؽق ٝٮم ،إذا أَ ٜ٤احلة ِٚأك ميغ اإلقبلـٚ ،ةملؿاد ث٫

يف ٔؿؼ أ ٢٬احلؽير٬ /ٮ احلة ِٚاث ٨ظضؿ إ٣كٞبلين ،اذلم اكف أٔضٮبح
ادل٩ية يف ٠رة احل ِٛكقٕح االَبلع ،كاٞ٣ؽرة ىلع اجل ٓ٧ثني األظةدير

املذٕةرًح ،ككذج٩ ٫ةَٞح ثؾل ،ٟاكف يكُل أ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽير ،ك٬ٮ ٠ؾلٟ

حب ،ٜكدٮيف ق٫٪

 ،٬رمح ٫ا﵀ كريض ٔ ٫٪كأىلع ٝؽرق يف ٔ٤يني.

كَهل :كركاق أثٮ احلكني اث ٨برشاف ،اق ٫٧يلع ث ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨برشاف
إ٣ؽؿ ابل٘ؽادم ،أظؽ ميٮخ ابلي٭ٌف ،كيؿكم ٔ٠ ٫٪سري يف ٠ذج ٫اكألق٧ةء

كالىٛةت كالكنن كادلالا ٢كٗري٬ة ،كيف م١ذبذ٪ة ٠ ٨٦ذت اث ٨برشاف ٠ذةب
اٛ٣ٮااؽ احلكةف ينذ ٢٧ىلع أظةدير كآزةر مك٪ؽة.

كَهل (ملا خلق اهلل األرض) احلديد اشخهلج ٌذه الروايث ىلع مصائل:

األوىل :أف ا﵀ دٕةىل٠ /ذت اق٩ ٥بي ٫ىلع قةؽ إ٣ؿش كأثٮاب اجل٪ح كأكراٝ٭ة
ن
كٝجةث٭ة كػية٦٭ة إٔبل٦ة آلدـ كاملبلاسح ث٧زنتل٪ٔ ٫ؽق ،كيف ذل ٨٦ ٟاتل٪ٮي٫
كالؿٕٚح ٦ة ال خيىف.

اثلاىيث :كَهل :كػ ٜ٤ا﵀ اجل٪ح ا٣يت أق٪١٭ة آدـ كظٮاء ٝؽ يؤػؾ  ٫٪٦أ٩٭ة ٗري

ص٪ح اخلرل املٕ٭ٮدة ،ث ٢يه ص٪ح ػٞ٤خ لك١ىن آدـ كظٮاء ،كيف ذل ٟػبلؼ
َٮي٣ ،٢حف ٬ؾا مٮًٓ دٛىي.٫٤
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اثلاثلث :كَهلٚ :أػربق أ ٫٩قيؽ كدلؾٚ ،ي ٫دحل ٢ىلع أ ٫٩قيؽ كدل آدـ ،كاملؿاد ث٫
ن
اجلٮع اإلنكةينٚ ،حن ٢٧آدـ أيٌة ،كاألظةدير ثثجٮت قيةدد ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق٦ ٥٤ذٮادؿة رسد٬ة ثأقة٩يؽ٬ة مٞي٪ٞة احلة ِٚاملضذ٭ؽ أثٮ اٛ٣يي الكيؽ
أمحؽ يف ٠ذةب تنجي ٙاآلذاف ك٬ٮ ُ٦جٮع.

الراةكث :كَهل :دةثة كاقتنٕٛة ثةقِل إحلٚ ،٫ي ٫دحل ٢ىلع صٮاز اتلٮق ٢ث٨٦ ٫
كص٭ني/
األول :أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظاكق كأٝؿق.
اثلاين :أف ادلاعء ال خيذ ٙ٤ثةػذبلؼ الرشاآ كاألديةفٚ ،إذا صةز ٩ٮع  ٫٪٦يف
ن َّ
ٔ٭ؽ آدـ ٦سبل دؿ ىلع صٮازق يف قةاؿ إ٣٭ٮد.
ك٬ؾا احلؽير يٞٮم ظؽير دٮق ٢آدـ اذلم وعع ٫احلةز ،٥كٝةؿ اذل٬يب
أ ٫٩مٮًٮع ،كالىعيط إًٔ ٫٩ي٧٠ ،ٍٞٚ ٙة رصح ث ٫ابلي٭ٌف يف دالا ٢اجلجٮة
ك٬ؾا ال١ذةب ٝةؿ ٔ ٫٪اذل٬يب ٛ٩ك٤ٔ" /٫ي ٟثٚ ٫لك٬ ٫ؽم ك٩ٮر" ،كٝؽ بكُخ
الالكـ ٔ٤ي ٫يف ٠ذةب الؿد املعس ٥املذني.
ن
كَهل :كإق٪ةد ٬ؾق الؿكايح ٝٮم أيٌة /ألٔ ٫٩ني إق٪ةد الؿكايح األكى ا٣يت
وعع٭ة احلةز ٥كٝٮا٬ة احلةٗ ،ِٚري أف ٬ؾق الؿكايح ُ٦ٮ٣ح ،كد ٟ٤خمذرصة،
ك٬ؾا أمؿ ٕ٦٭ٮد ثني ركاة احلؽيرٚ ،إف الؿاكم دةرة يسٮف ٔ٪ؽق ننةطٚ ،يؾ٠ؿ

احلؽير ثذ٧ة ،٫٦كدةرة يٞذرص  ٫٪٦ىلع ٦ة يؿل أف احلةصح دأيح إحل ،٫كدةرة
يك٪ؽ ،كأػؿل ييؿق ،٢ك٪٬ ٨٦ة اكف دمٓ َؿؽ احلؽير كالٮٝٮؼ ىلع أٛ٣ةّ٫
ن
املذٕؽدة( )1رشَة يف ٚ٭ ٫٧ظ ٜاٛ٣٭ ،٥ك٬ؾق اُ٣ؿيٞح ق١٤٭ة احلة ِٚيف ٚذط

٩ؿك احلؽير ٔ ٨٦رشة َؿؽ لٛ٩ ٥٭٪ٕ٦ ٥ةق.
 1كٞ٣ؽ ٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ زرٔح الؿازم /إذا لً ٥
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ابلةرم ٚاكف ٠ذةث ٫أك ٢٧الرشكح كأكٚة٬ة ،كاقذٕةف ث٭ة ىلع ظ ٢منالكت ٨٦
األظةدير اقذٕىخ ىلع ٗريق مم ٨قج ،٫ٞكا﵀ املٮ.ٜٚ
حنتيــــً

كَهل :كػ ٜ٤إ٣ؿش٬ ،ؾق اجل٤٧ح ظةحلح ،كاملٕىن /كاحلةؿ أف ا﵀ ػ ٜ٤إ٣ؿش،
كيىط أف دسٮف ُٕ٦ٮٚح ،كا ُٕٙ٣ثةلٮاك ال يٞذيض ا٣رتديتٚ ،يضٮز أف
يُٕ ٙث٭ة ٦ذٞؽـ ىلع ٦ذأػؿ ٧٠ة ٪٬ة ،ألف إ٣ؿش خم٤ٮؽ ٝج ٢الك٧ٮات
ٍى
األ ٍر ىض يف ق ٌذىح ىأيٌةـوى
﴿ك ي ٬ىٮ ٌى ً ى ى ى ٌى ى ى
كاألرض ،ثؽحلٝ ٢ٮهل دٕةىل /ى
ات ىك
ً ً ً
اذلم ػ ٜ٤الك٧ةك ً
ٍ
ى ى
ي ي
ىكاكف ىٔ ٍؿم ٫ىلع ال ى٧ة ًء﴾"٬ٮد " ،كبؽحل ٢احلؽير اآليت ثٕؽ وٛعح ،كىلع ٬ؾا
١ٚذةثح اق ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع قةؽ إ٣ؿش ،اك٩خ ٝج ٢ػٜ٤
الك٧ٮات كاألرض ،كٝج ٢ػ ٜ٤اجل٪ح ا٣يت ق٪١٭ة آدـ ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ث٧ؽة ال
يٕ٧٤٭ة إال ا﵀ دٕةىل كٝٮهل يف آػؿ احلؽير /كآدـ ثني الؿكح كاجلكؽ ،يؿصٓ إىل
٠ذةثح اق ٫٧ىلع أثٮاب اجل٪ح كأكراٝ٭ة كٝجةث٭ة كػية٦٭ة ،ككذةثح اق ٫٧وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع قةؽ إ٣ؿش ،ك٬ٮ أْٔ ٥األصؿاـ ىلع اإلَبلؽ د٪ةقت

٠ٮ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أْٔ ٥املؼ٤ٮٝةت ٠ؾل.ٟ

04

.2

خديد :خرجج نو ىكاح ولم أخرج نو شفاح

ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /ػؿصخ ٨٦
٩سةح كل ٥أػؿج  ٨٦قٛةح  ٨٦دلف آدـ إىل أف كدلين أيب كأَل ل ٥يىجين ٨٦

قٛةح اجلة٤٬يح يشء) ركاق احلة ِٚحم٧ؽ ث ٨حيىي ث ٨أيب ٔ٧ؿ إ٣ؽين يف
مك٪ؽق ٝةؿ /ظؽز٪ة صٕٛؿ ث ٨حم٧ؽ ٝةؿ /أم٭ؽ ىلع أيب حيؽزين ٔ ٨أثي٨ٔ ٫

صؽق ٔ ٨يلع ث ،٫ك٬ؾا مك٤ك ٢ثأ ٢٬ابليخ اجلجٮم الرشي )1(ٙكركاق أيٌة
اُ٣رباين يف املٕض ٥األكقٍ كأثٮ ٕ٩ي ٥يف دالا ٢اجلجٮة ،كاثٔ ٨كة٠ؿ يف اتلةريغ،
ككرد حنٮق  ٨٦ظؽير اثٔ ٨جةس كاعئنح كٗري٧٬ة.

كَهل( :ػؿصخ ٩ ٨٦سةح كل ٥أػؿج  ٨٦قٛةح) أػؿج ثٛذط اهل٧ـة كً٥
ن
الؿاء ٦ججية لٛ٤ةٔ ،٢ك١٬ؾا دٞ٤يذ ٨ٔ ٫مٞيٌف احلة ِٚأيب اٛ٣يي أز٪ةء
ظٌٮر٩ة ٔ٤ي ٫ثـاكيت٪ة الىؽيٞيح ثُ٪ضح٧ٔ ،ؿ٬ة ا﵀ ثؾ٠ؿق ،ك٬ٮ املذض٨٦ ٫
ن
ص٭ح املٕىن أيٌةٚ ،ةظذ٧ةؿ ث٪ةا ٫ل٧٤ض٭ٮؿ ٧٠ة ٚ٭ ٥ثٕي اجلةس ٗ،ٍ٤
ر
كالكٛةح ثسرس الكني الـ٩ة ،ك٬ؾا احلؽير أظؽ األد٣ح ىلع َ٭ةرة نكج ٫وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كيف ٪ٕ٦ةق أظةدير ٠سرية ٔ ٨اثٔ ٨جةس ثأٛ٣ةظ كَؿؽ

ٔ٪ؽ اث ٨قٕؽ كاُ٣رباين كأيب ٕ٩ي ٥كاثٔ ٨كة٠ؿ ،كٔ ٨اعئنح ٔ٪ؽ اث ٨قٕؽ
كاثٔ ٨كة٠ؿ ،كٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ٪ؽ اثٔ ٨كة٠ؿ ،كٔ ٨أنف ٔ٪ؽ اث ٨مؿدكي٫
ن
 -1ركل اخلُيت يف اتلةريغ ٔ ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ثَ ٨ة٬ؿ ٝةؿ٪٠ /خ كاٛٝة ىلع رأس أيب كٔ٪ؽق أمحؽ

ث ٨ظ٪ج ،٢كاقع ٜث ٨ر٬ٮي ،٫كأثٮ الى٤خ اهلؿكمٞٚ ،ةؿ أيب /حلعؽزين  ل رص٪٦ ٢س ٥حبؽيرٞٚ ،ةؿ أثٮ
ن
الى٤خ /ظؽزين يلع ث ٨مٮىس الؿًة ،كاكف كا﵀ رًة ٧٠ة يق ٌِل ٔ ٨أثي ٫مٮىس ث ٨صٕٛؿ ٔ ٨أثي ٫صٕٛؿ

ث ٨حم٧ؽ ٔ ٨أثي ٫حم٧ؽ ث ٨يلع ٔ ٨أثي ٫يلع ث ٨احلكني ٔ ٨أثي ٫احلكني ث ٨يلع ٔ ٨أثي ٫يلع ٝةؿٝ /ةؿ
رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( ٥٤اإلي٧ةف ٝٮؿ كٔٞٚ )٢٧ةؿ ثٌٕ٭٦ ٥ة ٬ؾا اإلق٪ةد؟ ٞٚةؿ هل أيب٬ /ؾا

قٕٮط املضة٩ني ،إذا قٍٕ ث ٫املض٪ٮف ثؿئ.
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ن

كٔٗ ٨ري ،٥٬ىلع أف َ٭ةرة نكج ٫الرشي ٙال حتذةج إىل ثيةف ،كال يٕٮز٬ة
ثؿ٬ةف ،إذ ل ٥يت٪ةزع ٚي٭ة از٪ةفٚ ،٭ٮ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اُ٣ة٬ؿ املُ٭ؿ
ن
ن
ي َّ ن ن
ن
أ٦ة كأثة ،اُ٣يت املُيت أوبل كنكجة ،ك ٨٦م ٟيف ٬ؾا ٤ٚحف مك٧٤ة ،كبة﵀

اتلٮٚي.ٜ

.1

خديد :اضؽفاء اهلل جلبيً ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨كاز٤ح ث ٨األقٝ ٓٞةؿ /قٕ٧خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ/
ن
(إف ا﵀ اوُىف ٪٠ة٩ح  ٨٦كدل إق٧ةٔي ٢كاوُىف ٝؿينة ٪٠ ٨٦ة٩ح ،كاوُىف

ٝ ٨٦ؿيل ثين ٬ةم ٥كاوُٛةين  ٨٦ثين ٬ةم )٥ركاق مك ٥٤كا٣رت٦ؾم كٝةؿ/

ظؽير ظك ٨وعيط ٗؿيت.
كَهل :إف ا﵀ اوُىف ٪٠ة٩ح  ٨٦كدل إق٧ةٔي ،٢االوُٛةء ٪ٕ٦ةق /االصذجةء
ٌى َّى ٍ ى ى ى ى ى ي ن ى ى ٍ ى ى ى ٍ ى
ي ٥ىكآؿ ًٔ ٧ىؿاف
كاالػذيةر ٝةؿ ا﵀ دٕةىلً ﴿ /إف اَّلل اوُيف آدـ ك٩ٮظة كآؿ ًإثؿا ً٬
ىلع ا ٍ٣ىٕةلى ٧ى
ني﴾"آؿ ٔ٧ؿاف " ،ك ٨٦االوُٛةء ٩جٮة كرقة٣ح ،ك ٫٪٦د٧يزي كدٌٛي٢
ً

كك٪ة٩ح (ثسرس الاكؼ كختٛي ٙاجلٮف) أظؽ أصؽادق وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل

كق.٥٤
نصتً الرشيف /قيؽ٩ة حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ثٔ ٨جؽ املُ٤ت ث٬ ٨ةم ٥ثٔ ٨جؽ
٪٦ةؼ ثٝ ٨يص ث ٨الكب ث ٨مؿة ثٕ٠ ٨ت ث ٨لؤم ث ٨اغ٣ت اثٚ ٨٭ؿ ث٦ ٨ةلٟ
ث ٨اجلرض ث٪٠ ٨ة٩ح ث ٨ػـي٧ح ث٦ ٨ؽركح ث ٨إحلةس ث ٨مرض ث٩ ٨ـار ثٕ٦ ٨ؽ

ثٔ ٨ؽ٩ةف ،كبةيق احلؽير كاًط ،كٚي ٫دال٣ح ىلع َ٭ةرة نكج ،٫كرشؼ أو،٫٤
ن
ككٮ ٫٩ػيةرا  ٨٦ػيةر وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
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كاقذؽؿ النةٕٚيح ث٭ؾا احلؽير ىلع أف ٗري ٝؿيل  ٨٦إ٣ؿب ٣حف ٛ٠ؤا
ن
هل ،٥كال ٗري ثين ٬ةمٛ٠ ٥ؤا هل ٥إال ثين ٔجؽ املُ٤تٚ ،إ٩٭ ٥كبين ٬ةم ٥يشء
كاظؽ٧٠ ،ة يف ظؽير آػؿ.

كَهل :ظؽير ظك ٨وعيط ٗؿيت ،اقتنلك ا٧٤ٕ٣ةء ٝٮؿ ا٣رت٦ؾم يف

احلؽير ظك ٨وعيط  ٓ٦د٪ةٚي٭٧ة ،ألف رشط الىعح أىلع  ٨٦رشط احلك٨
٧٠ة ٬ٮ ٕ٦ؿكؼ كأصةثٮا ٔ ٨ذل ٟثٕؽة أصٮبح أظك٪٭ة صٮاب احلة ِٚاث٨
ظضؿ ك٬ٮ /أف احلؽير إف اكف هل إق٪ةداف ٚةجل ٓ٧ثح٪٭٧ة ثةٔذجةر اإلق٪ةدي ٨أم
ظك ٨ثإق٪ةد كوعيط ثآػؿ ،كإف اكف هل إق٪ةد كاظؽٚ ،ةجل ٓ٧ل٤رتدد يف

اإلق٪ةد ٢٬ ،ث ٖ٤الىعح أكال؟ أم /ظك ٨أك وعيط ،اغيح ٦ة يف األمؿ /أ٫٩
ن
ظؾؼ الٮاك  ٨٦األكؿ ،أك  ٨٦اثلةين اػذىةرا ،أ٦ة ا٘٣ؿاثح ٚبل د٪ةيف احلك ٨كال

الىعح ،ث ٢دبلٝي٭ة ٧٠ة ٬ٮ ٕ٦ؿكؼ ،ك٬ؾا ظؽير (إ٧٩ة األٔ٧ةؿ ثةجليةت)
وعيط ٗؿيت ،كك ٥هل ْ٩ ٨٦ري كا﵀ أٔ.٥٤
فائدة :إ٣ؿب ىلع قخ َجٞةت /مٕت ،كٝجي٤ح ،كٔ٧ةرة ،كبُ ،٨كٚؼؾ

كٚىي٤ح.

فالشكب :جي ٓ٧اٞ٣جةا ،٢كاٞ٣جي٤ح /جت ٓ٧ا٧ٕ٣ةاؿ ،كا٧ٕ٣ةرة /جت ٓ٧ابلُٮف،
كابلُ /٨جي ٓ٧األٚؼةذ ،كاٛ٣ؼؾ /جت ٓ٧اٛ٣ىةا.٢

٧ٚرض مٕت رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كك٪ة٩ح ٝجي٤ذ ،٫كٝؿيل

ٔ٧ةرد ،٫كٝيص ثُ ،٫٪ك٬ةمٚ ٥ؼؾق ،كب٪ٮ إ٣جةس ٚىي٤ذ.٫

كٝي ٢ث٪ٮ ٔجؽ املُ٤ت ،كٔجؽ ٪٦ةؼ ثُ ،٫٪أٚةدق احلة ِٚاحلٕ٧ؿم يف قريد.٫
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خديد( :إين قتد اهلل وخاحم اجلبيني)

ٔ ٨إ٣ؿبةض ث ٨قةريح أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /إين
ٔجؽ ا﵀ كػةد ٥اجلبيني كإف آدـ مل٪ضؽؿ يف َيجذ ٫كقأػربك ٨ٔ ٥ذل ،ٟأ٩ة

دٔٮة أيب إثؿا٬ي ٥كبنةرة ٔحىس كرؤية أَل ا٣يت رأت ككؾل ٟأ٦٭ةت األ٩بيةء
ن
يؿي )٨كإف أـ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رأت ظني كًٕذ٩ ٫ٮرا أًةء
هل ٝىٮر النةـ ظىت رأد٭ة) ركاق أمحؽ كا٣زبار كاُ٣رباين كابلي٭ٌف ،كوعع ٫اث٨
ظجةف كاحلةز ،٥كأٝؿ دىعيع٭ة احلة.ِٚ
كَهل( :إين ٔجؽ ا﵀ كػةد ٥اجلبيني) ...إ٣غ٬ ،ؾا يؤيؽ ٦ة ٝؽ٪٦ةق  ٨٦دٞؽـ ػٜ٤

ظٞيٞذ ٫أك ركظ ،٫كادىةٚ٭ة ثةجلجٮة كآدـ ٪٦ضؽؿ يف اُ٣ني.

كيف ركايح (إين ٔ٪ؽ ا﵀ خلةد ٥اجلبيني) ...إ٣غ ،كٕ٦ىن ا٪ٕ٣ؽيح ٪٬ة اٞ٣ؿب
املٕ٪ٮم  ٨٦بكةط احلرضة اإلهليح ،أم /إين يف بكةط اٞ٣ؿب ٛ٦ةض َّ
يلع كوٙ
ن
ن
ن
ػةد ٥اجلبيني كآدـ ال يـاؿ ٪٦ضؽال يف اُ٣ني ،أم /ال يـاؿ صك٧ة مىٮرا ٨٦
اُ٣ني ل ٥دٛ٪غ ٚي ٫الؿكح ،كيف ٬ؾا ٝ ٥ْٔ ٨٦ؽر ٩بي٪ة كٔ٤ٮ ٦زنتل٦ ٫ة ال

حيذةج إىل ثيةف.

فائدة :صةء يف ظؽير ٔجؽ ا﵀ ث٧ٔ ٨ؿك ث ٨إ٣ةص ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /إف ا﵀ ٠ذت ٞ٦ةديؿ اخلٝ ٜ٤ج ٢أف خي ٜ٤الك٧ةكات كاألرض

خب٧كني أ ٙ٣ق٪ح كاكف ٔؿم ٫ىلع املةء) ك ٨٦دم٤ح ٦ة ٠ذت يف اذل٠ؿ ك٬ٮ أـ
ن
ال١ذةب أف حم٧ؽا ػةد ٥اجلبينيٚ ،٭ؾا كصٮد ٠ذةيب ثٕ٧ىن أف ا﵀ ٠ذت اق٫٧
الرشي ٙكٕ٩ذ ٫امل٪ي ٙظني ٠ذت ٞ٦ةديؿ األميةء يف أـ ال١ذةب.
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ن
كز ٥كصٮد قةث ٜىلع ٬ؾا الٮصٮد ك٬ٮ الٮصٮد اِ٤ٕ٣ل ،أم /أ ٫٩اكف ٤ٕ٦ٮ٦ة ﵀
دٕةىل٪٦ /ؾ اٞ٣ؽـ ،لرضكرة إظةَح ا ٥٤ٕ٣اٞ٣ؽي ٥جب٧يٓ ٤ٕ٦ٮ٦ةت مٮصٮدات
كٕ٦ؽك٦ةت.

ك٬ؾاف الٮصٮداف أٔين اِ٤ٕ٣ل كال١ذةيب دلةزيةف ،كٗري ػةوني ثةجليب وًل
ن
ن
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كإ٧٩ة املؼذه ث ٫كصٮد ظٞيٞذ ٫أك ركظ ٫كصٮدا ػةرصية،

كإٚةًح كو ٙاجلجٮة ٔ٤ي٭ة٧٠ ،ة قج ٜكا﵀ أٔ.٥٤
كَهل :كقأػربك ٨ٔ ٥ذل ،ٟأم /قأػربك ٨ٔ ٥دىؽي ٜذلٚ ،ٟةلالكـ ىلع
ظؾؼ مٌةؼ ٧٠ة دبني.

ى ٌى ى ى ٍ ى ٍ
ي٭ ٍ٥
كَهل :دٔٮة أيب إثؿا٬ي ،٥ينري إىل ٝٮهل دٕةىل /ظاكيح ٔ﴿ ٫٪رب٪ة كابٕر ًذ ً
ى ي ن ٌ ٍ ي ٍ ى ٍ ي ى ى ٍ ٍ ى ى ى ي ى ٌ ي ي ي ٍ ى ى ى ٍ ٍ ى ى ى ي ى ٌ ٍ ٌى ى
 ٟأى٩خى
ي٭ً ٥إ٩
١ذةب ك ً
رقٮال ً٪٦٭ ٥حذ٤ٮا ٔ٤ي ً٭ ٥آيةدً ٟكيٕ ً٧٤٭ ٥اً ٣
احل٧١ح كيـ ًك ً
ٍى ي ٍ
احل ى ً ي
"
١ي"﴾٥ابلٞؿة
اً ٕ٣ـيـ
ىيىٌ ن ىي
ٮؿ
كَهل :كبنةرة ٔحىس ،ينري إىل ٝٮهل دٕةىل /ىلع لكة﴿ ٫٩ك٦ب ًرشا ًثؿق و
ىٍ
ٍ يي ى ٍ
ىٍ
ي
ى
يأ ًيت ً ٨٦بٕ ًؽم اق ٫٧أمحؽ﴾"الى" ٙ
كَهل :كرؤية أَل ٬ؾق رؤيح ٔني ،ككؾل ٟأ٦٭ةت األ٩بيةء يؿي ،٨أم /يؿي٦ ٨ة

يؽؿ ىلع ٩جٮة أكالد.٨٬
كَهل :كإف أـ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رأت ظني كًٕذ٩ ٫ٮرا

أًةء هل ٝىٮر النةـ ظىت رأد٭ة أمٕ٦ /ةي٪ح ،كال ث ٨قٕؽ َ ٨٦ؿي ٜزٮر ث٨
يـيؽ ٔ ٨أيب إ٣ضٛةء ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /رأت أَل ظني
ن
كًٕذين قُٓ ٪٦٭ة ٩ٮرا أًةءت هل ٝىٮر ثرصل) كبرصل مٮًٓ ثةلنةـ.
كأليب ٕ٩يَ ٨٦ ٥ؿئُ ٜةء ث ٨يكةر ٨ٔ ،أـ ق٧٤ح ٔ ٨آ٪٦ح ٝة٣خٞ٣( /ؽ
ن
رأيخ حل٤ح كًٕذ٩ ،٫ٮرا أًةءت هل ٝىٮر النةـ ظىت رأيذ٭ة)
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كركل اُ٣رباين كابلي٭ٌف كأثٮ ٕ٩ي ٥كاث ٨الكس ٨كٗرئ ٨ٔ ٥٬س٧ةف ث ٨أيب
إ٣ةص ٝةؿ /ظؽزتين أَل أ٩٭ة م٭ؽت كالدة اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق،٥٤
ٝة٣خ٧ٚ /ة يشء أْ٩ؿ إحل ٫يف ابليخ إال ٩ٮر ،كإين ألْ٩ؿ إىل اجلضٮـ دؽ٩ٮ ،ظىت
إين أٝٮؿ تلٌ ٨ٕٞ
يلع٧٤ٚ ،ة كًٕذ ٫آ٪٦ح ػؿج ٪٦٭ة ٩ٮر أًةء هل ابليخ كادلار،
ن
ظىت صٕ٤خ ال أرل إال ٩ٮرا.
ز٬ ٥ٮ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ػؿج  ٨٦الكبي ٢املٕذةد ل٤ٮالدةَ ،ة٬ؿا
ن
ْ٩يٛة ٦ة ثٝ ٫ؾارة٧٠ ،ة كرد ٔ ٨مة٬ؽكقٚ ،ةداعء ثٌٕ٭ ٥أ ٫٩ػؿج  ٨٦مٮًٓ
ٚٮؽ الرسة أك دك٩٭ة( )1ال أو ٢هل ،كال دحل ٢يؤيؽق ،كا﵀ أٔ.٥٤

كيف دٔٮة إثؿا٬ي ،٥كبنةرة ٔحىس ٔ٤ي٭٧ة الىبلة كالكبلـ ،كرؤيح كادلد٫

كٗري٬ة ل٪٤ٮر ،دال٣ح وؽؽ ،كم٭ةدة ظ ٜىلع دٞؽـ ٩جٮد ،٫كقجٌٚ ٜي٤ذ٧٠ ٫ة ٬ٮ
ّة٬ؿ ،كبة﵀ اتلٮٚي.ٜ
.6

خديد :نو لليين وٌَ جاخد ةأمحد دخل اجلار

()2

ٔ ٨أنف ث٦ ٨ةلٝ ٟةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤أكىح ا﵀
إىل مٮىس ٩يب ثين إرسااي ٢أٞ٣ ٨٦ ٫٩يين ك٬ٮ صةظؽ ثأمحؽ أدػ٤ذ ٫اجلةرٝ ،ةؿ/
ية رب ك ٨٦أمحؽ؟ ٝةؿ ٔـ كص٦ /٢ة ػٞ٤خ ػٞ٤ة ن أكؿـ ٌ
يلع ٠ ،٫٪٦ذجخ اق٫٧
 ٓ٦اقِل يف إ٣ؿش ٝج ٢أف أػ ٜ٤الك٧ةكات كاألرض ،كإف اجل٪ح حمؿ٦ح ىلع
دميٓ ػٌ٤ف ظىت يؽػ٤٭ة ٬ٮ كأ٦ذٝ ،٫ةؿ مٮىس /ك ٨٦أ٦ذ٫؟ ٝةؿ ٔـ كص/٢
 -1ككؾل ٟاجلىةرل يٕذٞؽكف أف ٔحىس الكبلـ ٔ٤ي ٫ػؿج  ٨٦ص٪ت أ ،٫٦أك  ٨٦مٮًٓ ٚٮؽ رسد٭ة،
كذل ٟثةَ ،٢ال أو ٢هل ،ث٬ ٢ٮ مٮلٮد  ٨٦املاكف املٕذةد لٮالدة ا٣برش.

 -2اتلٕٞيت ىلع ٬ؾا احلؽير يأيت يف ٩٭ةيذ.٫
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ن

ن
ن
احلة٦ؽكف حي٧ؽكف وٕٮدا ك٬جٮَة كىلع  ل ظةؿ ينؽكف أكقةَ٭ ٥كيُ٭ؿكف
أَؿاٚ٭ ٥وةا٧ٮف ثةجل٭ةر ر٬جةف ثةل٤ي ٢أٝج٪٦ ٢٭ ٥ا٣حكري كأدػ٤٭ ٥اجل٪ح
بن٭ةدة أف ال هلإ إال ا﵀ٝ ،ةؿ /اصٕ٤ين ٩يب د ٟ٤األ٦ح! ٝةؿ ٔـ كصٌ /٢
٩بي٭ة ٪٦٭ة،
ٌ
ٝةؿ /اصٕ٤ين  ٨٦أ٦ح ذل ٟاجليب! ٝةؿ اقذٞؽ٦خ كاقذأػؿت ك٣س ٨قأدمٓ
ثح ٟ٪كبح ٫٪يف دار اجلبلؿ) ركاق أثٮ ٕ٩ي ٥يف احل٤يح.
كَهلٞ٣ ٨٦ :يين ك٬ٮ صةظؽ ثأمحؽ أدػ٤ذ ٫اجلةر ،أمٞ٣ ٨٦ /يين  ٨٦ثين
إرساايٝ ،٢ٮـ مٮىس ك٬ٮ اكٚؿ ثأمحؽ ،أدػ٤ذ ٫اجلةر ،كذل ٟألف ا﵀ أػرب ٥٬يف
اتلٮراة ،كبرش ٥٬ث ٫مٮىس ٔ٤ي ٫الكبلـ ٨٧ٚ ،صعؽ ث ٫ثٕؽ ذل ٟاكف م١ؾثة
ا﵀ كرقٮهل ،ك٬ٮ زٛؿ ،يٮصت اخل٤ٮد يف اجلةر.

كَهل٦( :ة ػٞ٤خ ػٞ٤ة أكؿـ يلع  )1()٫٪٦أكؿـ أ ٢ٕٚدٌٛي ٨٦ ٢ال١ؿا٦ح،
ن
أم٦ /ة ػٞ٤خ ػٞ٤ة هل  ٨٦ال١ؿا٦ح ٔ٪ؽم ٦س ،٫٤كيف ٬ؾا دحل ٢دٌٛي ٫٤ىلع
املبلاسح ،ك٬ٮ إدمةع إال ٦ة اكف  ٨٦اث ٨ظــ ٚإ ٢ٌٚ ٫٩املبلاسح ٔ٤ي ،٫كإال
٦ة اكف  ٨٦الـخمرشم ٚإ ٢ٌٚ ٫٩صربي٤ٔ ٢ي ،٫ك٬ؾاف ٝٮالف يف اغيح النؾكذ،

ال يٕذرب ث٭٧ة ،يٞةث٤٭٧ة يف النؾكذ ٝٮؿٔ ٢ٌٚ ٨٦ /ٮاـ املؤ٪٦ني ىلع ٔٮاـ
املبلاسح ،ك٣حف يف املبلاسح ٔٮاـ ث ٢لك٭ ٥رقٕ٦ ٢ىٮمٮفٝ ،ةؿ ا﵀ دٕةىل/
ن
ٌى ى ٍ
ٍ ى ى
ى َّى
﴿ ىصة ًٔ ً ٢ال ى٧بلاًس ًح ير يقبل﴾"ٚةَؿ " كٝةؿ ص ٢مأ﴿ /٫٩ال حٕ يىٮف اَّلل ى٦ة
ى ي
أ ىم ىؿ"﴾٥ٍ ٬اتلعؿي." ٥

 -1كأػؿج ثٔ ٨كة٠ؿ يف اتلةريغ ٔٔ ٨جؽ الؿمح ٨ث٪ٗ ٨ي ٨ٔ ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ/
(ق ٥٤يلع م ٟ٤زٝ ٥ةؿ يل /ل ٥أزؿ أقذأذف ريب ٔـ كص ٢يف ٞ٣ةا ٟظىت اكف ٬ؾا أكاف أذف يل كإين أػربؾ
أ٣ ٫٩حف أظؽ أكؿـ ىلع ا﵀  )ٟ٪٦كٝؽ رشظخ ٬ؾا احلؽير يف ٠ذةب (ا٘٣ؿاات كالٮظؽاف).
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كَهل٠( :ذجخ اق ٓ٦ ٫٧اقِل يف إ٣ؿش) ...إ٣غ ،أم ٠ذجخ [ال هلإ إال ا﵀
حم٧ؽ رقٮؿ ا﵀] ك٬ؾا كارد يف ظؽير دٮق ٢آدـ كٗريق.
كَهل قز وجل( :إف اجل٪ح حمؿ٦ح ىلع دميٓ ػٌ٤ف) ...إ٣غ٬ ،ؾا  ٨٦اخلىةاه

ا٣يت أػذى ٫ا﵀ ث٭ة ٚ٭ٮ أكؿ  ٨٦يٞؿع ثةب اجل٪ح كيؽػ٤٭ة ،كأ٦ذ ٫أكؿ األم٥
ن
ن
دػٮال اجل٪ح ،ك٬ؾق اٌٛ٣ي٤ح إ٧٩ة ٩ةتل٭ة األ٦ح إ٠ؿا٦ة جلبي٭ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤كلُ٤رباين يف األكقٍ ثإق٪ةد ظك٧ٔ ٨ٔ ٨ؿ ريض ا﵀ ٔ ٫٪أف رقٮؿ ا﵀
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /اجل٪ح ظؿ٦خ ىلع األ٩بيةء ظىت أدػ٤٭ة
ن
كظؿ٦خ ىلع األم ٥ظىت دؽػ٤٭ة أ٦يت) كركم أيٌة  ٨٦ظؽير اثٔ ٨جةس

حنٮق.

كَهل( :احلة٦ؽكف) وي٘ح ٦جة٘٣ح أم ٠سريك احل٧ؽ ،زٚ ٥رس ٠رة محؽ٥٬
ن
ن
ثٞٮهل /حي٧ؽكف ػ ثٛذط احلةء كاملي ٥ػ وٕٮدا إذا وٕؽكا صجبل ك٬جٮَة إذا ٬جُٮا
ن
كادية ،كحي٧ؽكف ىلع  ل ظةؿ  ٨٦مؽة كرػةء ،كبؤس ك٧ٕ٩ةء ،ك٬ؾا اكف ظةؿ
ن
الىعةثح كاتلةثٕني كالك ٙ٤املةًيني ،كال يـاؿ مٮصٮدا إىل اآلف ،كإف اكف
ن
٤ٝيبل.
كَهل( :ينؽكف أكقةَ٭ )٥أم /يذأزركف ىلع أكقةَ٭ ،٥كيُ٭ؿكف أَؿاٚ٭ ٥أم/
يذٮًؤكف كٞ٦ذىض ٬ؾا أف الٮًٮء  ٨٦ػىٮويةت األ٦ح املع٧ؽيح ،كيف ذلٟ
ػبلؼ ،وةا٧ٮف ثةجل٭ةر ر٬جةف ثةل٤ي ،٢أم /يٞٮمٮف ال٤ي ٢كحييٮ ٫٩ثةلىبلة

كإ٣جةدة.

ن
كَهل( :أٝج٪٦ ٢٭ ٥ا٣حكري  ٨٦ا )٢٧ٕ٣أم /دحكريا ٔ٤ي٭ ،٥كال أكٛ٤٭٥
ىى ى ي ىٍي ٍ ٍ ى ي
رص٥ٍ ٬
ثةتلاكحل ٙالنةٝح٧٠ ،ة ٝةؿ دٕةىل /يف ظ ٜرقٮهل ﴿كيٌٓ خ٪٭ً ٥إ
ى ى ٍى ى ر ى ى ٍ ى ىٍ
ٍ
"
كاألٗبلؿ ا٣يت اك٩خ ٔ٤ي ً٭"﴾٥األٔؿاؼ
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كَهل( :كأدػ٤٭ ٥اجل٪ح بن٭ةدة أف ال هلإ إال ا﵀) أم /كأف (حم٧ؽ رقٮؿ ا﵀)
أل٩٭ة ٝؿيجذ٭ة.
ملة ٔ ٥٤مٮىس ٔ٤ي ٫الىبلة الكبلـ ثجٕي ػىٮويةت ٬ؾق األ٦ح٤َ ،ت أف
ن
يسٮف ٩بية هلةٚ ،أػربق ا﵀ دٕةىل /أف ٩بي٭ة ٪٦٭ة ،أمٔ /ؿيب  ٨٦كدل إق٧ةٔي،٢
كمٮىس إرساايٌل٤ُٚ ،ت أف يسٮف  ٨٦أ٦ذٚ ٫أػربق أف كٝخ ّ٭ٮرق ٦ذأػؿ

ٔ ،٫٪ك٣س ٨كٔؽق أف جي ٓ٧ثح٪٭٧ة يف دار اجلبلؿ ،كيه اجل٪ح(.)1

كيف ٕ٦ىن ٬ؾا احلؽير(٦ )2ة ركاق الـبري ث ٨ثسةر كاُ٣رباين  ٨٦ظؽير اث٨

مكٕٮد ك ( ٫ْٛ٣وٛذ ٫أمحؽ املذٮلك ،مٮدلق م١ح ك٦٭ةصؿق إىل َيجح٣ ،حف ثِٛ
كال ٗ٤يِ ،جيـم ثةحلك٪ح احلك٪ح ،كال يسةٚئ ثةلكحبح ،أ٦ذ ٫احلة٦ؽكف،

يأدـركف ىلع أ٩ىةٚ٭ ،٥كيٮًبٮف أَؿاٚ٭ ،٥أ٩ةصي٤٭ ٥يف وؽكر ،٥٬يىٛٮف
ل٤ىبلة ٧٠ة يىٛٮف لٞ٤ذةؿٝ ،ؿبة٩٭ ٥اذلم يذٞؿبٮف ثٌ ٫
إيل د٦ةؤ ،٥٬ر٬جةف
ثةل٤ي ،٢حلٮث ثةجل٭ةر).
كاألظةدير يف ٬ؾا املٕين ٠سرية ،لك٭ة ٦ذٌةٚؿة ىلع اتل٪ٮي ٫ثٞؽر ٩بي٪ة وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كببيةف  ،٫٤ٌٚكٌٚي٤ح أ٦ذ ٫ثةتلجٕيح هل ،كٝؽ أمةر ا﵀
ن
 -1كق٧يخ يف أظةدير أػؿل ظْرية اٞ٣ؽس أيٌة.

ٝ -2ةؿ قيؽم ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم يف ٠ذةب قبي ٢اتلٮٚي ٜيف دؿدمح ٔجؽ ا﵀ ث ٨الىؽي/ٜ
ن
ككذجخ صـء "األظةدير امل٪ذٞةة يف ٌٚةا ٢رقٮؿ ا﵀" اػرتت زبلزح كأربٕني ظؽيسة يف ٌٚةا ٫٤وًل ا﵀
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كرشظذ٭ة٣ ،س ٨ك ٓٝيل ٚي ٫ػُأ ٠جري ٦ة ٪٠خ أظت أف ي٤ٞ٩ ،ٓٞخ ظؽيسة ٨٦

اخلىةاه ال١ربل كل ٥أحبر يف ردبذ ٫زٞح ثةلكيٮيط اذلم زٔ ٥أ ٫٩وةف ذل ٟال١ذةب ٔ ٨األػجةر
ن
ن
ن
املٮًٮٔح ،ز ٥كصؽد ٫يف املٮًٮاعت ٪٦ىٮوة ىلع كًٕ ٨٦ ٫الكيٮيط ٛ٩كٌ٘ٚ ،٫جخ ٌٗجة مؽيؽا،

ككؿ٬خ  ٨٦الكيٮيط ٬ؾا ا٣تكة ٢٬اٞ٣جيط اذلم يٮ ٨٦ ٓٝيٞرلق يف أقٮأ األزؿ ،كأّ ٫٪يأز ٥ىلع ذل ٟال

حمة٣ح ،كاحلؽير املؾ٠ٮر ٬ٮ احلؽير الكةدس  ٨٦األظةدير امل٪ذٞةة ٤ٚيرضب ٔ٤ي ٨٦ ٫اكف ٔ٪ؽق ذلٟ

ال١ذةب.ا ـهك٬ٮ ٬ؾا احلؽير.
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ي ى َّ ه ى ي ي

َّ ى َّ ى ى ى ي

اذلي"﴾٫ٕ٦ ٨اٛ٣ذط
اَّلل ك ً
دٕةىل إىل ثٕي ذل ٟيف قٮرة اٛ٣ذط ثٞٮهل﴿ /حم٧ؽ رقٮؿ ً

" كا﵀ أٔ.٥٤
.7

خديد :أفغل اخللق حمهد ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨اعئنح ريض ا﵀ ٔ٪٭ة ٝة٣خٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
(ٝةؿ يل صربي٤ٝ /٢جخ منةرؽ األرض ك٘٦ةرب٭ة  ٥٤ٚأصؽ رصبل أ٨٦ ٢ٌٚ
حم٧ؽ كل ٥أصؽ ثين أب أ ٨٦ ٢ٌٚثين ٬ةم )٥ركاق اُ٣رباين كابلي٭ٌف كٗري٧٬ة،
كٝةؿ احلة ِٚاث ٨ظضؿ /لٮااط الىعح ّة٬ؿة ىلع وٛعةت ٬ؾا املنت.

كَهلٝ( :ةؿ يل صربي٤ٝ /٢جخ منةرؽ األرض) ...إ٣غ٬ ،ؾا ا٧ٕ٣ٮـ ال ين٢٧

صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ كإف اكف الىعيط ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر أف املؼةَت-ثسرس
ن
ن
اُ٣ةء -يؽػ ٢يف ٔ٧ٮـ ػُةثٞ٣ ،٫ٮهل ٥٤ٚ /أصؽ رصبل ،كامل ٟ٤ال يكُل رصبل،
ن
٧٠ة ال يكُل أ٩ىث ،كأيٌة ٚإٝ ٫٩ةؿ٤ٝ /جخ منةرؽ األرض ك٘٦ةرب٭ة ،كل٥
يذٕؿض لكاكف الك٧ةكات اذلي ٨صربي٪٦ ٢٭ ،٥كاحلةو /٢أف ٬ؾا احلؽير يؽؿ

ىلع أ٤ٌٚيح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع أ ٢٬األرض ،أ٦ة قاكف

الك٧ةكات ٚؤل٤ٌٚيذ٤ٔ ٫ي٭ ٥أدلث أخرى٪٦ :٭ة احلؽير ر )1() (٥ٝكالث٨
ٔكة٠ؿ ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦( ٥٤ة
ن
كدلدين ثيغ ٪٦ ٍٝؾ ػؿصخ  ٨٦و٤ت آدـ كل ٥دـؿ د٪ةزٔين األم ٥اكثؿا ٔ٨
اكثؿ ،ظىت ػؿصخ  ٨٦أ ٢ٌٚظيني  ٨٦إ٣ؿب ٬ةم ٥كز٬ؿة).

 -1كاحلؽير املةر ٝج٬ ٢ؾا حتخ ر ) ( ٥ٝكظؽير اثٔ ٨كة٠ؿ اذلم ذ٠ؿت دٕ٤يٞةت ٔ٤ي.٫
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كَهل :لٮااط الىعح ّة٬ؿة ىلع وٛعةت ٬ؾا املنت ،أم /لٮا ٓ٦الىعح
ّة٬ؿة ...إ٣غ ،ك٬ؾق ال٤ٮااط ال٤ٮا ٓ٦يه /مٮاٞٚح احلؽير لٞ٪٧٤ٮؿ ،كُ٦ةثٞذ٫
لؤلوٮؿ ،كإٞ٩ةد اإلدمةع ىلع مٌ٧ٮ ،٫٩كا﵀ أٔ.٥٤
.8

خديد :أشهاء اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨صجري ثٝ ٥ُٕ٦ ٨ةؿ /قٕ٧خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ/
(إف يل أق٧ةء أ٩ة حم٧ؽ ،كأ٩ة أمحؽ ،كأ٩ة املةيح /اذلم ي٧عٮ ا﵀ يب ا٣سٛؿ ،كأ٩ة
احلةرش /اذلم حيرش اجلةس ىلع ٝؽَل كأ٩ة إ٣ةٝت ،كإ٣ةٝت اذلم ٣حف ثٕؽق

٩يب) ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤

كَهل( :إف يل أق٧ةء) أم٠ /سرية ٢ٞ٩ ،اث ٨إ٣ؿيب يف رشح ا٣رت٦ؾم كاألظاكـ
ٔ ٨ثٕي الىٮٚيح /إف ﵀ دٕةىل أ ٙ٣اق ،٥كل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
أ ٙ٣اقٝ ،٥ةؿ احلة ِٚالكيٮيط /أٛ٣خ ٠ذةثة يف رشح أق٧ةا ٫ال١ؿي٧ح ،أكردت
ن
ٚي ٫زبلز٧ةاح كأربٕني اق٧ة ٦أػٮذة  ٨٦اٞ٣ؿآف كاألظةدير كال١ذت اٞ٣ؽي٧ح.

ا.٬

كرسد٬ة اٞ٣كُبلين يف املٮا٬ت الرل٩يح ٚـادت ٔ ٨أربٕ٧ةاح ،دتجٕ٭ة  ٨٦الكـ
ٔيةض يف النٛةء كاث ٨إ٣ؿيب يف األظاكـ كاٞ٣بف كاث ٨قيؽ اجلةس يف قريد،٫
كالكؼةكم يف اٞ٣ٮؿ ابلؽيٓ.
ٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض :كٝؽ ػى ٫ا﵀ دٕةىل ثأف ق٧ةق  ٨٦أق٧ةا ٫احلكىن ث٪عٮ
ن
 ٨٦زبلزني اق٧ة .ا  ،٬كأق٧ةؤق لك٭ة أكوةؼ دؽؿ ىلع ٦ؽظ ٫ك ،٫٤ٌٚز ٥ذ٠ؿ
اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦ ٥٤أق٧ةا ٫مخكح/
ن
ن
األول :حم٧ؽ ك٪ٕ٦ةق /املع٧ٮد محؽا ٦ذ١ؿرا.
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ن
اثلاين :أمحؽ ك٪ٕ٦ةق /أمحؽ احلة٦ؽي ٨لؿب ،٫أم /أكر ٥٬محؽاٝ ،ةؿ اٞ٣ةيض
ن
ٔيةض /اكف وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أمحؽ ٝج ٢أف يسٮف حم٧ؽا٧٠ ،ة ك ٓٝيف
ن
الٮصٮد ،ألف تك٧يذ ٫أمحؽ كٕٝخ يف ال١ذت الكةٛ٣ح ،كتك٧يذ ٫حم٧ؽا كٕٝخ يف

اٞ٣ؿآف ،كذل ٟأ ٫٩محؽ ربٝ ٫ج ٢أف حي٧ؽق اجلةس .ا ،٬كذل ٟأل ٫٩ػٝ ٜ٤ج٤٭٥
ن
٧٠ة قج ،ٜكحنٮ ٬ؾا ل٤ك٭يٌل أيٌة يف الؿكض األ ٙ٩كق ٫٧٤احلة ِٚيف اٛ٣ذط،
ٚةٔرتاض اث ٨اٞ٣ي٤ٔ ٥ي ٫ك٣حف جبؽيؽ.
اثلالد :املةيح ك٪ٕ٦ةق /اذلم ي٧يح ا﵀ ث ٫ا٣سٛؿ  ٨٦اجلـيؿة إ٣ؿبيح ،ك٨٦
قةاؿ ابلبلد ا٣يت كو٤خ إحل٭ة دٔٮد ٫كوةركا لك٭ ٥أك أٗ٤ج٭ ٥مك٧٤ني.

الراةف :احلةرش ك٬ٮ ٛ٦رس يف احلؽير ،كٝٮهلٝ /ؽَل ًجٍ ثذؼٛي ٙاحلةء

ككرس املي ٥ىلع اإلٚؿاد ،كًجٍ ثٛذط املي ٥كتنؽيؽ احلةء ىلع اتلث٪يح ،ك٦آؿ
الْٛ٤يني كاظؽ ،أم /حيرش اجلةس ىلع أزؿ ز٦ةين ،ألين آػؿ األ٩بيةء ٣حف ثٕؽم
٩يب.
اخلامس :إ٣ةٝت ك٬ٮ ٛ٦رس يف احلؽير ،ك٪ٕ٦ةق /اذلم صةء يف ٔٞت األ٩بيةء

كاكف أػؿٚ ،٥٬بل ٩جٮة ثٕؽق.

ونو أشهائً ضىل اهلل قليً وآهل وشلم يف اللرآنٔ :جؽ ا﵀ ،اجليب الؿقٮؿ،
رقٮؿ ا﵀ ،ا٣بنري ،اجلؾيؿ ،الرساج امل٪ري ،ادلايع إىل ا﵀ ثإذ ،٫٩النة٬ؽ،

الن٭يؽ ،اجلٮر ،الؿؤكؼ ،الؿظي ،٥املؽزؿ ،املـم ،٢ػةد ٥اجلبيني ،إىل ٗري ذل ٟممة
اقذؼؿص ٫ا٧٤ٕ٣ةء ،كال م ٟأف ٠رة األق٧ةء دؽؿ ىلع رشؼ املكُل ك٩جة٣ح

ٝؽرق ،ك ٨٦أق٧ةء ا﵀ ا٣يت قِل ث٭ة اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رؤكؼ،
رظي٩ ،٥ٮر ،م٭يؽ٠ ،ؿي٦ ،٥جني.
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حنتيــــــً
ذ٠ؿ احلة ِٚأثٮ ٕ٩ي ٥كدجٕٗ ٫ري كاظؽ أف ا﵀ دٕةىل /ل ٥خيةَت ٩بي ٫يف
اٞ٣ؿآف ثةق ٫٧املضؿد ،ث ٢ػةَج ٫ثةلٮو ٙادلاؿ ىلع الؿٕٚح كٔ٤ٮ اٞ٣ؽر ،حنٮ /ية

أي٭ة اجليب ،ية أي٭ة الؿقٮؿ ،ية أي٭ة املؽزؿ ،ية أي٭ة املـم ،٢ك٩ةدل ٗريق  ٨٦األ٩بيةء

ثأق٧ةا٭ /٥ية ٩ٮح ،ية إثؿا٬ي ،٥ية داكد ك١٬ؾا ،كأمؿ٩ة أال ٪٩ةدي ٫ثةقٞٚ ٫٧ةؿ/
ى
ٍى ي ى
ٍ
ي ٍ ن
الؿ ي
﴿ال ىجتٍ ىٕ٤يٮا يد ىاع ىء ٌى
ٮؿ ثىح٪س ٍ ٠ ٥يؽ ىاع ًء ىبٕ ًٌس ٍ ٥ىبٌٕة﴾"اجلٮر " ٝةؿ اث٨
ق
ً
ٔجةس كٗريق /ال دٞٮلٮا ية حم٧ؽ ،ية أثة اٞ٣ةق ،٥ك٣سٝ ٨ٮلٮا /ية ٩يب ا﵀ ،ية
رقٮؿ ا﵀ ،ا٩ذىه ثةػذىةر.

كالٮ٬ةثيح كأماكهل ٨٦ ٥امل٤عؽي ،٨يٕؿًٮف ٔ٬ ٨ؽم اٞ٣ؿآف ،كخيةٛ٣ٮف أمؿ

ا﵀ ،كيأثٮف إال أف يؾ٠ؿكق ثةق ٫٧املضؿد ٠آظةد اجلةس ،كإ٣ضت أف الٮاظؽ
ىى
٪٦٭ ٥يكٮد ٛ٩ك ،٫كخي٤ٔ ٓ٤ي٭ة األكوةؼ اجل٧ي٤ح ٓ٦ ،أف ا﵀ يٞٮؿٚ﴿ /بل
ي ٌي ى ي
ي
د ىـكٮا أ ٛ٩ىكس ٍ"﴾٥اجلضٚ " ٥إذا صةء ذ٠ؿ قيؽ اخل ٜ٤خب٤ٮا ىلع اق ٫٧ثةلكيةدة
ا٣يت يىٛٮف ث٭ة أٛ٩ك٭ٝ ،٥ةد٤٭ ٥ا﵀٦ ،ة أكر إقةءة أدث٭ ٥ىلع ا﵀ كرقٮهل.
.9

خديد :إذتات اتلهيزي يف ةكظ اجلهادات

ٔ ٨صةثؿ ث ٨ق٧ؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤إين
ن
ألٔؿؼ ظضؿا ث١٧ح اكف يك ٥٤يلع ٝج ٢أف أثٕر إين ألٔؿ ٫ٚاآلف)( )1ركاق
مك ٥٤يف وعيع ٫كٗريق ،كل٤رت٦ؾم ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ ٝةؿ٪٠ /خ  ٓ٦اجليب

ن
 -1يكِل ٬ؾا اخلةرؽ إر٬ةوة ،لٮٝٮٔٝ ٫ج ٢ابلٕسح ،كٕ٦ىن اإلر٬ةص /اإلٔبلـ ،ثأف  ٨٦ك ٓٝهل اخلةرؽ،
ن
قي١ٮف ٩بية  ،كيؤػؾ  ٨٦احلؽير إهلةـ اجل٧ةد ثججٮة اجليب ٝج ٢كٝٮٔ٭ة ،ك٬ؾا ٧٠ة دت٪جأ ثٕي احليٮا٩ةت
ثةلـلـاؿ ٝج ٢كٝٮٔ.٫
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وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث١٧ح ٚؼؿص٪ة يف ثٕي ٩ٮاظي٭ة ٧ٚة اقذٞج ٫٤صج٢
كال مضؿ إال ك٬ٮ يٞٮؿ /الكبلـ ٔ٤ي ٟية رقٮؿ ا﵀.
كلجٝ :ىح تك٤ي ٥احلضؿ كالنضؿ ٔ٤ي ،٫كاردة َ ٨٦ؿؽ.
ن
كَهل( :إين ألٔؿؼ ظضؿا ث١٧ح اكف يك ٥٤يلع ٝج ٢أف أثٕر إين ألٔؿ٫ٚ
اآلف) ٝةؿ اجلٮكم /يف ٬ؾا إزجةت اتل٧يزي يف ثٕي اجل٧ةدات ،ك٬ٮ مٮاٞ٣ ٜٚٮهل
ى ٍ
ٌى ٍ ى ى ٍ
ىر
دٕةىل /يف احلضةرة ﴿ ىكإًف ً ٪٦ى٭ة ل ى٧ة ح٭ ًج يٍ ً ٨ٍ ٦ػنيى ًح اَّلل﴾"ابلٞؿة " كٝٮهل دٕةىل/
ى ٌ ى ٍ ٌى
ٍ
يش وء إًال ي ي ىك ًٌج يط ًحبىً ٧ؽقً﴾"اإلرساء " كيف ٬ؾق اآليح ػبلؼ من٭ٮر،
﴿كإًف ً٨٦
ن
كالىعيط أ ٫٩يكجط ظٞيٞح كجيٕ ٢ا﵀ ٚي ٫د٧يزيا حبكج٧٠ ٫ة ذ٠ؿ٩ة ،ك٫٪٦
احلضؿ اذلم ٚؿ ثسٮب مٮىس وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كق ٥٤كالكـ اذلراع املك٧ٮ٦ح

كميش إظؽل النضؿدني إىل األػؿل ظني داع٧٬ة اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ،٥٤كأمجةق ذل .ٟا.٬
ى ٌ ى ٍ ٌى
كٝةؿ اث ٨إ٣ؿيب يف األظاكـ يف الالكـ ىلع ٝٮهل دٕةىل﴿ /كإًف ً ٨٦يش وء ًإال
ٍ
ي ي ىك ًٌج يط ًحبىً ٧ؽقً﴾"اإلرساء " ٦ة  ِٛ٣املؿاد ٣ ٫٪٦حف يكذعي ٢أف يسٮف
ن
ل٤ض٧ةدات ٌٚبل ٔ ٨ابل٭ةا ٥تكبيط ثسبلـ كإف لٞٛ٩ ٥٭ ٫حن٪ٔ ٨٭ة ،إذا ٣حف
 ٨٦رشط ٝيةـ الالكـ ثةملع٪ٔ ٢ؽ أ ٢٬الك٪ح ٬يبح آد٦يح كال كصٮد ث٤ح كال
ن
رَٮبح ،كإ٧٩ة دسيف هل اجلٮ٬ؿيح أك اجلك٧يح ػبلٚة لٛ٤بلقٛح كإػٮا٩٭٨٦ ٥
ن
اٞ٣ؽريح اذلي ٨يؿكف اهليبح اآلد٦يح ،كابل٤ح كالؿَٮبح رشَة يف الالكـٚ ،إذا زجخ
٬ؾا األو ٢ثأدتل ٫ا٣يت دٞؿرت يف مٮًٕ ،٫كبأف  ل اع ٢ٝيٕ ٥٤أف الالكـ يف
اآلد٦يني ٔؿض خي ٫ٞ٤ا﵀ ٚي٭ ،٥ك٣حف يٛذٞؿ إ٣ؿض إال لٮصٮد صٮ٬ؿ أك

صك ٥يٞٮـ ث ٫ػةوح ،ك٦ة زاد ىلع ذل ٨٦ ٟالرشكط ٚإ٧٩ة يه اعدة ،كل٤جةرم
دٕةىل ٞ٩ي إ٣ةدة ،كػؿٝ٭ة ث٧ة مةء ٝ ٨٦ؽرد ٫مل ٨مةء  ٨٦خم٤ٮٝةد ٫كبؿيذ،٫
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ظ ٨اجلؾع لؿقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٌ ٥٤
كهلؾا َّ
كقجط احلىص يف ٫ٛ٠
كك ٙأوعةث ،٫كاكف ث١٧ح ظضؿ يك٤ٔ ٥٤يٝ ٫ج ٢أف يجٕر ،كاك٩خ الىعةثح
تك ٓ٧تكبيط إُ٣ةـ ثربكذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كل ٥يس ٨ذلل ٟلك٬ ٫يبح
كال كصؽت هل رَٮبح كال ث٤ح ،كىلع إ٩سةر ٬ؾق املٕضـات كإثُةؿ ٬ؾق اآليةت

ظة٦خ ث٧ة اثذؽٔذ ٨٦ ٫املٞةالت .ا.٬
كاألظةدير ا٣يت أمةر إحل٭ة ٬ٮ كاجلٮكم وعيعح ،كاملٞىٮد أف تك٤ي ٥احلضؿ
كالنضؿ ٧٠ة يف ٬ؾا احلؽير ،كظؽير يلع اذلم ثٕؽق ٕ٦ضـة ْٔي٧ح ،أكؿـ
ا﵀ ث٭ة ٩بي ٫كزجخ ثٚ ٫ؤادق ،كٝٮل ث ٫ظضذ.٫

ٚيف مك٪ؽ ا٣زبار كأيب يًٕل كدالا ٢اجلجٮة ل٤جي٭ٌف كأيب ٕ٩ي ٥ثإق٪ةد ظك،٨

ٔ٧ٔ ٨ؿ ث ٨اخلُةب /أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكف ىلع احلضٮف
ن
٠بحجة ملة أذاق املرشكٮفٞٚ ،ةؿ( /امهلل أرين احلٮـ آيح ال أثةيل ٠ ٨٦ؾثين ثٕؽ٬ة،
ن
ٚأمؿ ٪ٚةدل مضؿة  ٨٦صة٩ت الٮادم ٚأٝج٤خ ختؽ األرض  -تن -ٜػؽا ظىت

كٛٝخ ثني يؽيٚ )1(٫ك٧٤خ ٔ٤ي ٫ز ٥أمؿ٬ة ٚؿصٕخ إىل مٮًٕ٭ةٞٚ ،ةؿ /ال أثةيل
٠ ٨٦ؾثين ثٕؽ٬ة ٝ ٨٦ٮَل) كدٕؽدت ٬ؾق اٞ٣ىح مل٪ةقجةت ٠سرية٧٠ ،ة كرد يف
٠سري  ٨٦األظةدير ،كقجنري إىل ثٌٕ٭ة.
كيف وعيط ابلؼةرم ٔ ٨اث ٨مكٕٮد ٝةؿ٪٠ /ة ٩أك ٓ٦ ٢اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كق ٥٤كحن ٨نك ٓ٧تكبيط إُ٣ةـٝ ،ةؿ ا٧٤ٕ٣ةء /يف ٬ؾا درصيط ثسؿا٦ح
الىعةثح لك٧ةع ٬ؾا ا٣تكبيط كٚ٭ ،٫٧كذل ٟثربكذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤

 -1يكِل ٬ؾا اخلةرؽ آيح دثجيخ ،أل ٫٩زجخ ٚؤاد اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٝٮم ٔـ ،٫٦كاكف دبنريا
هل ثةٞ٩يةد اخل ٜ٤إحل ٫ثٕؽ ذل ،ٟكإصةثذ٭ ٥دلٔٮد.٫
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ن

ن
ٝٮهل /كل٤رت٦ؾم ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ ...إ٣غ ،ركاق أيٌة ادلارَل كاحلةز٥
كوعع ،٫كل٤زبار كأيب ٕ٩ي ٨ٔ ٥اعئنح ٝة٣خٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ( ٥٤ملة اقذٞج٤ين صربي ٢ثةلؿقة٣ح صٕ٤خ ال أمؿ حبضؿ كال مضؿ إال
ٝةؿ /الكبلـ ٔ٤ي ٟية رقٮؿ ا﵀)( )1كقيأيت مـيؽ هلؾا يف احلؽير اثلة٣ر ٔرش

حبٮؿ ا﵀ دٕةىل.
حنتيٍــــات

ن
اتلنتيً األولٝ :ٮهل يف ظؽير ا٣رتدمح (إين ألٔؿؼ ظضؿا ث١٧ح اكف يك٥٤
يلع) اػذ ٙ٤يف ٬ؾا احلضؿٞٚ ،ي٬ /٢ٮ احلضؿ األقٮد ػ كٚي ٫ثٕؽ ػ كٝي ٢ظضؿ
ٗريق ثـٝةؽ يٕؿؼ ث ٫ث١٧ح كاجلةس يتربكٮف ث٧٤ك٠ ،٫ؾل ٟركاق اإل٦ةـ أثٮ
ٔجؽ ا﵀ اث ٨رميؽ (ثٌ ٥الؿاء) يف رظ٤ذ ٫ثإق٪ةدق إىل أيب ظٛه امليةنيش،
ٔٞ٣ ٨٧ي ٫ث١٧ح  ٨٦أ٤٬٭ة.
اتلنتيً اثلاين :قب ٢احلة ِٚالكيٮيط ٔ ٨رص ٢ثيؽق ظضؿ ث٤ٮر يٕٞؽ ىلع
اُ٣ؿٝةت كيٞٮؿ /األظضةر ق٧٤خ ىلع اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤ك٬ؾا
احلضؿ  ٨٦صجك٭ةٞٚ ،ةؿ هل رص٠ /٢ؾثخٚ ،أم ٧٬ة املؼُئ؟ ٚأصةب /زجخ ٨٦

َؿؽ وعيعح أف األظضةر ق٧٤خ ىلع اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٣س٨
ابل٤ٮر خبىٮص ل ٥يؿد ٚي ٫ظؽير ،ا٩ذىه ثةػذىةر ٠ ٨٦ذةب احلةكم لٛ٤ذةكل

ل٤كيٮيط.

 -1كركل ابلي٭ٌف ٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ٝةؿ /ل ٥يس ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤مؿ حبضؿ كال
ن
ن
مضؿة ،إال قضؽ هل ،ك٬ؾا يف اثذؽاء ٩جٮد ،٫دثجحذة هل أيٌة.
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ن
اتلنتيً اثلالد :ذ٠ؿت آٛ٩ة أف األظةدير ا٣يت أمةر إحل٭ة اجلٮكم كاثٔ ٨ؿيب،
ٚي٧ة ٤ٞ٩ذ ٨٦ ٫الك٦٭٧ة وعيعح ،كيه ٠ؾل ،ٟإال ظؽير تكبيط احلىص يف
 ٫ٛ٠كك ٙأوعةثٚ ،٫إ ٫٩ظؽير ًٕي ،ٙركاق ا٣زبار كاُ٣رباين يف األكقٍ
كأثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف يف ادلالا ،٢ك٬ٮ ظؽير من٭ٮر ىلع األلك٪ح٦ ،ذؽاكؿ ثني

اجلةس ،كًٕ٣ ٫ٛحف بنؽيؽ ،ك٬ٮ يف ٦س٬ ٢ؾا ابلةب ٞ٦جٮؿ ال قي٧ة  ٓ٦دأييؽق
ى ٌ ى ٍ ٌى
ٍ
يش وء ًإال ي ي ىك ًٌج يط ًحبىً ٧ؽ ًق﴾"اإلرساء " كحبؽير تكبيط
ثٞٮهل دٕةىل﴿ /كإًف ً٨٦
إُ٣ةـ كبتك٤ي ٥احلضؿ كالنضؿ ،كا﵀ أٔ.٥٤
 .81خديد :انشلاق اللهر

ٔ ٨اث ٨مكٕٮد ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿ /انن ٜا٧ٞ٣ؿ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤ؿٝذنيٚ ،ؿٝح ٚٮؽ اجلج ٢كٚؿٝح دكٞٚ ،٫٩ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق( ٥٤ام٭ؽكا) ركاق ابلؼةرم كمك ،٥٤كهلؾق اٞ٣ىح َؿؽ ٔ ٨اث٨
مكٕٮد كأنف كاثٔ ٨جةس ٔ٪ؽ ابلؼةرم كمك ،٥٤كٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ٔ٪ؽ مك ٥٤يف

وعيع ،٫كٔ ٨صجري ث٪ٔ ٥ُٕ٦ ٨ؽ أيب ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف كٗري٧٬ة.

كَهل :انن ٜا٧ٞ٣ؿ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤ؿٝذني ،هلؾا
احلؽير أٛ٣ةظ يف الىعيعني ٬ؾا أظؽ٧٬ة.
ذاىيٍها :ثح٧٪ة حن ٓ٦ ٨رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث٧ىن ،إذ اٜ٤ٛ٩
ا٧ٞ٣ؿ ٞ٤ٚذني ٚاك٩خ ٞ٤ٚح كراء اجلج ٢كٞ٤ٚح دكٞٚ ،٫٩ةؿ جلة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٌى ى ي
ٍىىى
ةٔح
خ الك
ٔ٤ي ٫كآهل كق( ٥٤ام٭ؽكا) ،زاد ا٣رت٦ؾم يف ركايذ /٫يٕين﴿ /اررتب ً
ٍى ٍى
ىكانن ٌى ٜا ٞ٣ى ٧يؿ﴾"ا٧ٞ٣ؿ " زٝ ٥ةؿ٬ /ؾا ظؽير ظك ٨وعيط ،كيف ركايح أيب داكد
اُ٣يةليس ٔ ٨اث ٨مكٕٮد ٝةؿ /انن ٜا٧ٞ٣ؿ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ ٛ٠ةر ٝؿيل٬ /ؾا قعؿ اث ٨أيب ٠بنحٝ ،ةؿٞٚ /ةلٮا اْ٩ؿكا ٦ة
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ن
يأديس ٥ثٌ ٫
الكٛةر ٚإف حم٧ؽا ال يكذُيٓ أف يكعؿ اجلةس لك٭ٞٚ ،٥ةؿٚ /ضةء
الكٛةر ٚأػربك ٥٬ثؾل ،ٟكيف ركايح ابلي٭ٌف ٚكألٮا الكٛةر ،كٝؽ ٝؽمٮا   ٨٦ل
كصٞٚ ٫ةلٮا /رأي٪ةق.

كيف الىعيعني ٔ ٨أنف /أف أ ٢٬م١ح قألٮا رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
َّ
كق ٥٤أف يؿي٭ ٥آيح ٚأرا ٥٬اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ًمٞذني ،كيف ركايح مؿدني ،ركاق
ٍى
ٌى ى ي ٍ ى
ٍىىى
ةٔح ىكانن ٌى ٜا ٞ٣ى ٧يؿ﴾"ا٧ٞ٣ؿ " إىل ٝٮهل
خ الك
ا٣رت٦ؾم كزاد ٚيٚ /٫زن٣خ ﴿اررتب ً
ً ٍ ه ٌي ٍ ى ٌه
﴿قعؿ ٦كذ ً٧ؿ﴾"ا٧ٞ٣ؿ "

يٞٮؿ /ذا٬ت( )1زٝ ٥ةؿ٬ /ؾا ظؽير ظك ٨وعيط ،كيف الىعيعني ٔ ٨اث٨

ٔجةس ٝةؿ /إف ا٧ٞ٣ؿ انن ٜىلع ز٦ةف الؿقٮؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كيف
وعيط مك ٨ٔ ٥٤اث٧ٔ ٨ؿ ٝةؿ /انن ٜا٧ٞ٣ؿ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٤ٚ ٥٤ذني ٚكرت اجلجٞ٤ٚ ٢ح كاك٩خ ٞ٤ٚح ٚٮؽ اجلجٞٚ ،٢ةؿ رقٮؿ
ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤امهلل ام٭ؽ) كركاق ا٣رت٦ؾم ث٪عٮ خمذرص،
كٝةؿ ظؽير ظك ٨وعيط.

الك ى
رت ىبخ ٌى
ٍىى
ةٔ يح ىكان ٍ ىن ٌى ٍ ٜى ى ي
كل٤جي٭ٌف ٔ ٫٪يف ٝٮهل دٕةىل﴿ /ار ً

ا٧ٞ٣ؿ﴾"ا٧ٞ٣ؿ

" ٝةؿٝ /ؽ

اكف ذل ٟىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اننٞ٤ٚ ٜذنيٞ٤ٚ ،ح
دكف اجلج ٢كٞ٤ٚح ٚٮٞٚ ،٫ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ام٭ؽكا) ك٬ؾا دٛكري
ن
وعةيب لآليح ،كدٞؽـ دٛكري٬ة ثؾل ٨ٔ ٟأنف أيٌة ،كيأيت دٛكري٬ة ٔ٨
ظؾيٛح ،كلك ذل ٟيؤكؽ أف اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ كٕ٦ ٓٝضـة ل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل

كق.٥٤

ن
 -1أم ذا٬ت يف اجلةس ،مةآ ثح٪٭ٝ ،٥ةلٮا ٬ؾق اللك٧ح ملة قألٮا املكةٚؿيٚ ،٨أػربكا أ٩٭ ٥رأكق ٦جنٞة.
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أ٦ة اذلي ٨أكلٮا اآليح ىلع ٕ٦ىن /قيجن ٜا٧ٞ٣ؿ ٔ٪ؽ اٝرتاب الكةٔحٚ ،ريدق
أمؿاف/
األول :خمةٛ٣ذ ٫تلٛكري الىعةثح اذلي ٨م٭ؽكا اتلزني ،٢كمة٬ؽكا اننةؽ ا٧ٞ٣ؿ.

اثلاين :إف ا٧ٞ٣ؿ ال يجن٪ٔ ٜؽ ٝؿب الكةٔح ،ث ٢جي ٓ٦ ٓ٧الن٧ف كيسٮراف،
ى ٌى ٍ ي ي ٌ ى ٍ
ٞ٣ٮهل دٕةىل ﴿ /ىك ي ً ى ٌى ٍ ي ى ٍ ى ى ي
دمٓ الن٧ف كا٧ٞ٣ؿ﴾"اٞ٣ية٦ح " ﴿ ًإذا الن٧ف ً ٠ٮرت﴾"اتل١ٮيؿ "
أم /كا٧ٞ٣ؿ ٕ٦٭ة ٧٠ة زجخ يف احلؽير.
كيف قنن ا٣رت٦ؾم ٔ ٨صجري ثٝ ،٥ُٕ٦ ٨ةؿ /انن ٜا٧ٞ٣ؿ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظىت وةر ٞ٤ٚذني ،ىلع ٬ؾا اجلج ٢كىلع ٬ؾا اجلج،٢
ٞٚةلٮا /قعؿ٩ة حم٧ؽٞٚ ،ةؿ ثٌٕ٭٣ /٥نئ اكف قعؿ٩ة٦ ،ة يكذُيٓ أف يكعؿ
اجلةس لك٭ ،٥ككؾا ٬ٮ يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ،كيف ركايح أيب ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف ٔ/٫٪

انن ٜا٧ٞ٣ؿ كحن ٨ث١٧ح( ،)1كيف ركايح أيب ظؾيٛح األرظيب ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ

ٝةؿ /انن ٜا٧ٞ٣ؿ كحن ٓ٦ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ركاق اُ٣عةكم يف
ن
منلك اآلزةر ،ككرد ظؽير االننٞةؽ أيٌة ٔ ٨ظؾيٛح َ ٨٦ؿؽ أيب ٔجؽ
الؿمح ٨الكِ٤ل ،كمك ٥٤ث ٨أيب ٔ٧ؿاف األزدم ،كلُ٤رباين كاحلةز ٥كٗري٧٬ة

َ ٨٦ؿؽ اث٤ٔ ٨يح ُٔٔ ٨ةء ث ٨الكةات ٔ ٨أيب ٔجؽ الؿمحٝ ٨ةؿ /ػُت
ظؾيٛح ثةملؽااٞٚ ٨ةؿ /أف الكةٔح ٝؽ اٝرتبخ كإف ا٧ٞ٣ؿ ٝؽ انن ٜىلع ٔ٭ؽ
ن
ن
رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كذ٠ؿ ظؽيسة َٮيبل ،كركاق اث ٨صؿيؿ كاث٨
ن
أيب ظةد ٥أيٌة.

 -1صجري ث ،٥ُٕ٦ ٨مة٬ؽ اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ث١٧ح ك٬ٮ مرشؾ ،ز ٥أق ٥٤ثٕؽ ذل ٟكأػرب ث٧ة مة٬ؽق.
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ٝةؿ احلة ِٚثٔ ٨جؽ ا٣ربٝ /ؽ ركل ظؽير اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ دمةٔح ٠سرية ٨٦
الىعةثح كركل ذل٪ٔ ٟ٭ ٥أ٦سةهل ٨٦ ٥اتلةثٕني ،ز٪ٔ ٫٤ٞ٩ ٥٭ ٥اجل ٥اٛ٘٣ري إىل
أف ا٩ذىه إحل٪ة ،كدأيؽ ثةآليح ال١ؿي٧ح .ا.٬

كٝةؿ إ٣بل٦ح دةج ادلي ٨اث ٨الكج ي يف رشظ ٫ملؼذرص اث ٨احلةصت/

كالىعيط ٔ٪ؽم أف اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ٦ذٮادؿ ٪٦ىٮص ٔ٤ي ٫يف اٞ٣ؿآف مؿكم يف
الىعيعني كٗري٧٬ةَ ٨٦ ،ؿؽ  ٨٦ظؽير مٕجح ٔ ٨ق٤ي٧ةف ٔ ٨إثؿا٬ي٨ٔ ٥
أيب ٧ٕ٦ؿ ٔ ٨اث ٨مكٕٮد زٝ ٥ةؿ /كهل َؿؽ مىت حبير ال ي٧رتم يف دٮادؿق .ا.٬
َّ ى ي
ى
ٍىىى
ةٔح ىكانن َّٜ
خ الك
كٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةءٝ /ةؿ ا﵀ دٕةىل﴿ /اررتب ً
ي ي
ٍى
ن يٍ
ٍ ُ
ا ٞ٣ى ٧يؿ ،ىكإًف يى ىؿ ٍكا آيىح حٕ ًؿ يًٮا ىك ىيٞٮلٮا ًقع هؿ ٍ ٦ك ىذ ً٧ؿ﴾"ا٧ٞ٣ؿ " - /أػرب دٕةىل
ثٮٝٮع اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ث ِٛ٤املةيض كإٔؿاض ا٣سٛؿة ٔ ٨آيةد ٫كأدمٓ أ٢٬
الك٪ح كاملٛرسكف ىلع كٝٮٔ .٫ا.٬
ز ٥ذ٠ؿ ثٕي اُ٣ؿؽ ،كأصةب ٔ ٨أرتاض ثٕي املجذؽٔح ٚأصةد ،كٝةؿ يف
ن
النٛةء أيٌة /أ٦ة اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ٚةٞ٣ؿآف ٩ه ثٮٝٮٔ ،٫كأػرب ٔ ٨كصٮدق ،كال
يٕؽؿ ّٔ ٨ة٬ؿق إال ثؽحل ،٢كصةء ثؿ ٓٚاظذ٧ةهل وعيط األػجةر َ ٨٦ؿؽ

٠سريةٚ ،بل يٮٔ ٨٬ـ٪٦ة ػبلؼ أػؿؽ ٪٦عٔ ٢ؿم ادلي ٨كال ي٤ذٛخ إىل
قؼةٚح ٦جذؽع يٌ٤ف الن ٟىلع ٤ٝٮب ًٕٛةء املؤ٪٦ني ،ث٩ ٢ؿٗ ٥ث٭ؾا أ،٫ٛ٩

ك٩ججؾ ثةٕ٣ؿاء قؼ .٫ٛا٬

كٝةؿ اإل٦ةـ اخلُةيب /اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ آيح ْٔي٧ح ال يسةد يٕؽهلة يشء ٨٦
ن
آيةت األ٩بيةء ،كذل ٟأّ ٫٩٭ؿ يف م١٤ٮت الك٧ةكات ػةرصة ٔ ٨دم٤ح َجةع ٦ة
يف ٬ؾا إ٣ةل ٥املؿكت  ٨٦اُ٣جةآ٤ٚ ،حف ٚي٧ة يُ ٓ٧يف الٮوٮؿ إحل ٫حبي٤ح
ٚزلل ٟوةر ا٣رب٬ةف ث ٫أّ٭ؿ .ا.٬
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ن
كٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم يف رشح مكٝ :٥٤ةؿ اٞ٣ةيض -يٕين ٔيةًة يف رشح
ن
مك ٥٤أيٌة ػ اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ  ٨٦أ٦٭ةت ٕ٦ضـات اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ،٥٤كٝؽ ركا٬ة ٔؽة  ٨٦الىعةثح ريض ا﵀ ٔ٪٭ّ ٓ٦ ٥ة٬ؿ اآليح ال١ؿي٧ح
كقيةٝ٭ةٝ ،ةؿ الـصةج يف ٠ذةب ٕ٦ةين اٞ٣ؿآف كٝؽ أ٩سؿ٬ة ثٕي املجذؽٔح

املٌة٬ني ملؼة٣يف امل٤ح ،كذل ٟملة أُٔل ا﵀ ٤ٝج ،٫كال إ٩سةر لٚ ٢ٕٞ٤ي٭ة ،ألف
ا٧ٞ٣ؿ خم٤ٮؽ ﵀ دٕةىل يٚ ٢ٕٛي٦ ٫ة ينةء٧٠ ،ة ي٪ٛي ٫كيسٮرق يف آػؿ أمؿق ،كأ٦ة
ن
ٝٮؿ ثٕي املبلظؽة لٮ ك٬ ٓٝؾا جل٦ ٢ٞذٮادؿا كامرتؾ أ ٢٬األرض لك٭ ٥يف
ٕ٦ؿٚذ ،٫كل ٥خيذه ث ٫أ ٢٬م١حٚ ،أصةب ا٧٤ٕ٣ةء ثأف ٬ؾا االننٞةؽ ظى ٢يف

ال٤ي ،٢ك ٥ْٕ٦اجلةس ٩يةـ اغ٤ٚٮف ،كاألثٮاب ٞ٤٘٦ح ك٦ ٥٬ذُ٘ٮف يف زيةث٭٥
ى ى َّ
ذ ٨٦ ٢ٞيذ١ٛؿ يف الك٧ةء أك يْ٪ؿ إحل٭ة إال النةذ اجلةدر ،كممة ٬ٮ منة٬ؽ ٕ٦ذةد
أف ٠كٮؼ ا٧ٞ٣ؿ كٗريق  ٨٦إ٣ضةات ،كاأل٩ٮار اُ٣ٮا ٓ٣كالن٭ت إْ٣ةـ ،كٗري
ذل ٟممة حيؽث يف الك٧ةء يف ال٤ي ٢ي ٓٞكال يذعؽث ث٭ة إال اآلظةد ،كال ٔ٥٤
ٔ٪ؽ ٗري٧٠ ٥٬ة ذ٠ؿ٩ة ،كاكف ٬ؾا االننٞةؽ آيح ظى٤خ يف ال٤يٞ٣ ،٢ٮـ قألٮ٬ة
كاٝرتظٮا رؤيذ٭ة  ٥٤ٚيت٪جٗ ٫ري ٥٬هلة.

ٝةلٮا /كٝؽ يسٮف ا٧ٞ٣ؿ ظيجبؾ يف ثٕي املضةرم كامل٪ةزؿ ا٣يت دْ٭ؿ بلٕي
ن
ن
األٚةؽ دكف ثٕي٧٠ ،ة يسٮف ّة٬ؿا ٞ٣ٮـ اغاجة ٔٝ ٨ٮـ٧٠ ،ة جيؽ ال١كٮؼ
أ ٢٬ثرل دكف ثرل كا﵀ أٔ .٥٤ا ،)1(٬كبٞيح األصٮبح ٦بكٮَح ثإيٌةح يف النٛةء

كاملٮا٬ت كرشكظ٭٧ة.
 ٨٦ -1الُ٤ةا ٙيف ٬ؾا ابلةب أف أثة ثسؿ ابلةٝبلين ملة أرق ٫٤وةظت ادلك٣ح إىل م ٟ٤الؿكـ
ثةٞ٣كُُ٪يجيح (اآلقذة٩ح) كٔ ٥٤م ٟ٤الؿكـ أف ٬ؾا أص٧٤ٔ ٢ةء املك٧٤ني ،أظرض ثٕي ثُةركذ ٫حل٪ةّؿق،

ٞٚةؿ هل /دـٔ٧ٮف أف ا٧ٞ٣ؿ انن ٜجلبيسٚ ،٥٭ ٢ل٧ٞ٤ؿ ٝؿاثح ٪٦س ٥ظىت دؿك ٫٩دكف ٗريك٥؟ ٞٚةؿ هل/
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كٝةؿ احلة ِٚإ٣ؿايق يف أٛ٣يح الكرية كانن ٜمؿدني ثةإلدمةعٝ ،ةؿ احلة ِٚاث٨
ظضؿٝ /ٮهل ثةإلدمةع ٦ذٕ ٜ٤ثةنن ٜال ث٧ؿدنيٚ ،إين ال أٔ ٨٦ ٥٤صــ ثذٕؽد
االننٞةؽٝ ،ةؿ كٝ ٢ٕ٣ةا ٢مؿدني ػ أم٧٠ /ة يف ثٕي الؿكايةت ػ أراد ٚؿٝذني،
ن
ك٬ؾا اذلم ال يذضٗ ٫ريق دمٕة ثني الؿكايتني.
حنتيٍــــات
اتلنتيً األول :يف ًجٍ أٛ٣ةظ احلؽيرٝ ،ٮهل /مٞذني٬ ،ٮ ثسرس النني،
ككؾلٞ٤ٚ ٟذني كٚؿٝذني ،ك٪ٕ٦ة٬ة كاظؽ أم /وةر ُٕٝذني ٦ذجةيجذني ،حبير
رؤم اجلج ٢ثح٪٭٧ة ،كالكٛةرػ ثٌ ٥الكني كٚذط اٛ٣ةء املنؽدة ،دمٓ قةٚؿ ،ك٥٬

اٞ٣ٮـ املكةٚؿكف ،كبٞيح أٛ٣ةظ احلؽير كاًعح.

اتلنتيً اثلاين٦ :ة يؾ٠ؿق ثٕي اٞ٣ىةص كامذ٭ؿ ثني ٠سري  ٨٦إ٣ٮاـ  ٨٦أف
ا٧ٞ٣ؿ دػ ٢يف صيت اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كػؿج ٣ ،٫٧٠ ٨٦حف هل
أو٧٠ ٢ة  ٫٤ٞ٩ثؽر ادلي ٨الـركيش ٔ ٨ميؼ ٫احلة ِٚاث٠ ٨سري ،ككاٗ ٫ٞٚري
كاظؽ ،كقب ٢اإل٦ةـ اجلٮكم ٔ ٨رص٤ني د٪ةزاع يف اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ

ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ أظؽ٧٬ة /اننٚ ٜؿٝذني ،دػ٤خ إظؽا٧٬ة يف
 ٫٧٠كػؿصخ  ٨٦ا٣س ٥اآلػؿ ،كٝةؿ اآلػؿ ث٩ ٢ـؿ إىل ثني يؽيٚ ٫ؿٝذني كل٥
يؽػ٫٧٠ ٢؟ ٚأصةب /االز٪ةف خمُبةف ،ث ٢الىٮاب /أ ٫٩انن ٜك٬ٮ يف مٮًٕ٫

 ٨٦الك٧ةء ،كّ٭ؿت  ٫٪٦إظؽل النٞذني ٚٮؽ اجلج ،٢األػؿل دك١٬ ،٫٩ؾا

زجخ يف الىعيعني  ٨٦ركايح اث ٨مكٕٮد ريض ا﵀ ٔ .٫٪ا.٬

ك ٢٬ثح٪س ٥كبني املةاؽة أػٮة أك نكت ،إذ رأيذ٧ٮ٬ة كل ٥دؿا٬ة احل٭ٮد كاحلٮ٩ةف كاملضٮس اذلي ٨أ٩سؿك٬ة
ن
ي
ك ٥٬يف صٮارك٥؟ ٚة ُٓٞ٩كل ٥حيؿ صٮاثة.
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ن
كلج٠ :ٮكت ا٧ٞ٣ؿ مكةظذ٦ ٫س ٢مكةظح ال١ؿة األرًيح ٨٧ٚ ،املعةؿ ٔٞبل
أف يؽػ ٢م ٫٪٦ ٜيف ز ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أك دزنؿ ثني يؽي.٫
اتلنتيً اثلالد :مة٬ؽ اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ يف ال٤ي٤ح ا٣يت كٚ ٓٝي٭ة م ٟ٤ث٭ٮبةؿ ٨٦

اهل٪ؽ( )1كاق ٫٧ث٭ٮج ثةؿ ذ٠ؿق اٛ٣ؿمذ٫

()2

يف دةرخي ،٫ك ٫٤ٞ٩إ٣بل٦ح املعؽث

حم٧ؽ أ٩ٮر ال١ن٧ريم يف ٚيي ابلةرم يف رشح وعيط ابلؼةرم ،كصةء يف
الك٪ح األكى  ٨٦دل٤ح (اإلنكةف ص
ق٫٪

،

 ٨٦إ٣ؽد الىةدر يف

مٮاؿ

 )٬حتخ ٔ٪ٮاف (اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ) ٦ة  /٫ْٛ٣أػرب ثٕي الكٮاظني

اجلةا٤ني يف ثبلد الىني ،أ ٫٩يٮصؽ ٕ٦جؽ ْٔي ٥يف إظؽل ٦ؽاا٬ ٨ؾق امل١٤٧ح

م١ذٮب ىلع ثةث ٫أٝ ٫٩ؽ د ٥ث٪ةؤق يف دةريغ ٠ؾا ،كأ ٫٩يف حل٤ح د٧ةـ ابل٪ةء مة٬ؽ
اجل٧يٓ اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ٩ىٛني ،يف كقٍ الك٧ةء ،كبةتلعٞيٞةت ا٣يت أصؿا٬ة يف
ذل ٟاتلةريغ كصؽ أف د ٟ٤ال٤ي٤ح اك٩خ مٮاٞٚح ل٤ي٤ح ا٣يت اننٚ ٜي٭ة ا٧ٞ٣ؿ
ثإمةرد ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٧ٚ ،٥٤يٮو٪٤ة إىل زيةدة إيٌةح يف ٬ؾق اآليح
ن
ال١ربل أٔؽد٩ة هل املاكٚأة كم١ؿا٩ة ال ي٦ ُٓٞ٪ؽل ادل٬ؿ .ا.)3(٬
اتلنتيً الراةف :كرد أف الن٧ف ردت ىلع اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ٚؿكل اُ٣عةكم يف (منلك اآلزةر) َ ٨٦ؿيٞني

()4

ٔ ٨أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف

ن
 -1كمة٬ؽق أيٌة دمةٔح ٠سرية  ٨٦ثبلد خمذٛ٤ح٧٠ ،ة ذ٠ؿق احلة ِٚث٠ ٨سري يف دةرخي ٫كاق ٫٧ث٭ٮج ثةؿ

 -2اٛ٣ؿمذٞ٣ /٫ت املؤ ،ٙ٣كاق /٫٧احل١ي ٥حم٧ؽ ٝةق ٥ابليضةثٮرل ،كدةرخي ٫يف أربٕح أصـاء٠ ،ذت
ن
ثةٛ٣ةرقيح ،كدؿص ٥إىل األكربيح ،أ ٫ٛ٣إلثؿا٬ي ٥اعدؿ مةق ،م ٟ٤ثيضةثٮر ،كاكف ميٕيةٚ ،ؿغ  ٨٦دأحل ٫ٛق٫٪
٠ ،٬ؾا يف ٩ـ٬ح اخلٮاَؿ ج ص

.

 -3اْ٩ؿ املضرل األكؿ  ٨٦دل٤ح االنكةف ثؽار ال١ذت حتخ ر٥ٝ

دكريةت.

ٝ -4ةؿ يف اُ٣ؿي ٜاألكؿ /ظؽز٪ة أثٮ أ٦يح ز٪ة ٔجيؽ ا﵀ ث ٨مٮىس إ٣بيس ز٪ة ٌٚي ٢ث ٨مؿزكؽ ٔ٨
إثؿا٬ي ٥ث ٨احلكٚ ٨ٔ ٨ةَ٧ح ث٪خ احلكني ٔ ٨أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف ،كٝةؿ يف اُ٣ؿي ٜاألػؿ ظؽز٪ة يلع ث٨
37

ٝة٣خ /اكف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٮىح إحل ٫كرأق ٫يف ظضؿ يلع٥٤ٚ ،
يى ٢إ٣رص ،ظىت ٗؿبخ الن٧فٞٚ ،ةؿ رقٮؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
(أو٤يخ ية يلع) ٞٚةؿ /الٞٚ ،ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤امهلل
إ ٫٩اكف يف َةٔذ ٟكَةٔح رقٮلٚ ٟأردد ٔ٤ي ٫الن٧ف) ٝة٣خ أق٧ةءٚ /ؿأيذ٭ة
ٗؿبخ ز ٥رأيذ٭ة َٕ٤خ ثٕؽ ٦ة ٗؿبخ ككٕٝخ ىلع اجلجةؿ كاألرض ،كذل ٟيف
الى٭جةء خبيرب.
كال الؽداوي٬ :ؾاف احلؽيسةف زةثذةف ،كركاد٭٧ة زٞةت ،ك ٨ٔ ٢ٞ٩اإل٦ةـ
أمحؽ ث ٨وة٣ط املرصم ،أ ٫٩اكف يٞٮؿ /ال يججيغ مل ٨قبي ٫٤ا ٥٤ٕ٣اتلؼ٨ٔ ٙ٤
ظ ِٛظؽير أق٧ةء ،ألٔ ٨٦ ٫٩بل٦ةت اجلجٮة .ا.٬
ن
ككا ٜٚاُ٣عةكم ىلع دىعيع ٫أيٌة اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء ،كركاق

اُ٣رباين يف ال١جري( )1ثإق٪ةد ظك٧٠ ٨ة ٩ه ٔ٤ي ٫احلة ِٚأثٮ زرٔح اث ٨إ٣ؿايق
ٔجؽ الؿمح ٨ث ٨حم٧ؽ ث ٨امل٘رية ز٪ة أمحؽ ث ٨وة٣ط ٬ -ٮ املرصم احلة ِٚاملن٭ٮر -ز٪ة اث ٨أيب ٚؽيٟ
ظؽزين حم٧ؽ ث ٨مٮىس ٔٔ ٨ٮف ث ٨حم٧ؽ ٔ ٨أـ صٕٛؿ ٔ ٨أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف ريض ا﵀ ٔ.٫٪

ٝ -1ةؿ ظؽز٪ة صٕٛؿ ث ٨أمحؽ ث ٨ق٪ةف الٮاقُٰ ز٪ة يلع ث ٨امل٪ؾر ز٪ة حم٧ؽ ثٌٚ ٨ي ٢ز٪ة ٌٚي ٢ث٨

مؿزكؽ ٔ ٨إثؿا٬ي ٥ث ٨احلكٚ ٨ٔ ٨ةَ٧ح ث٪خ يلع ٔ ٨أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف ،كٔـاق احلة ِٚيف اٛ٣ذط إىل
ن
احلةز ٥كابلي٭ٌف أيٌة ،ك٩ه الك /٫٦كركل اُ٣عةكم كاُ٣رباين يف ال١جري كاحلةز ٥كابلي٭ٌف يف ادلالا٢
ٔ ٨أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤داع ملة ٩ةـ ىلع ركجح يلع ٛٚةدذ ٫وبلة إ٣رصٚ ،ؿدت

الن٧ف ظىت وًل يلع زٗ ٥ؿبخ ،ك٬ؾا أث ٖ٤يف املٕضـة كٝؽ أػُأ اث ٨اجلٮزم ثإيؿادق يف املٮًٮاعت
ككؾا اث ٨دي٧يح يف ٠ذةب الؿد ىلع الؿكاٚي يف زٔ ٥كًٕ .٫ا ـهث.٫ْٛ٤

كٝةؿ احلة ِٚأيب برش ادلكاليب يف ٠ذةب اذلريح اُ٣ة٬ؿة ظؽزين اقعةؽ ث ٨يٮنف ز٪ة قٮيؽ ث ٨قٕيؽ ٔ٨
املُ٤ت ث ٨زيةد ٔ ٨إثؿا٬ي ٥ث ٨ظيةف ٔٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨احلكني ٔٚ ٨ةَ٧ح ث٪خ احلكني ٔ ٨احلكني ث٨

يلع ريض ا﵀ ٔ٪٭ٝ ٥ةؿ /اكف رأس رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ظضؿ يلع ،كاكف يٮىح إحل٧٤ٚ ٫ة
ر
رسل ٔٝ ٫٪ةؿ يل (ية يلع و٤يخ إ٣رص) ٤ٞٚخ /الٝ ،ةؿ( /امهلل إ ٟ٩دٕ ٥٤أ ٫٩اكف يف ظةصذ ٟكظةصح
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رقٮلٚ ٟؿد ٔ٤ي ٫الن٧ف) ٚؿد٬ة ٔ٤يٚ ،٫ىًل ٘ٚةثخ الن٧فٝ ،ةؿ إ٣بل٦ح املعؽث أثٮ ٔجؽ ا﵀ حم٧ؽ

ث ٨يٮق ٙادلمنٌف الىة٣يح يف صـء (مـي ٢ال٤بف ٔ ٨ظؽير رد الن٧ف) أ ٥٤أف ٬ؾا احلؽير ركاق
اُ٣عةكم يف ٠ذةب(رشح منلك اآلزةر ،كٔ ٨أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف َ ٨٦ؿيٞني ،كٝةؿ٬ /ؾاف احلؽيسةف

زةثذةف ،كركاد٭٧ة زٞةت ،ك ٫٤ٞ٩اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء كاحلة ِٚاث ٨قيؽ اجلةس يف برشل ال٤جيت

كاحلةٔ ِٚبلء ادليُ٤٘٦ ٨ةم يف ٠ذةب الـ٬ؿ ابلةق ٥كوعع ٫احلة ِٚأثٮ اٛ٣ذط األزدم ،كظك ٫٪احلةِٚ
أثٮ زرٔ ٫اث ٨إ٣ؿايق ،كميؼ٪ة احلة ِٚصبلؿ ادلي ٨الكيٮيط يف ادلرر امل٪ترة يف األظةدير املنذ٭ؿة كٝةؿ

احلة ِٚأمحؽ ث ٨وة٣ط ك٩ة٬ي ٟث ٫ال يججيغ مل ٨قبي ٫٤ا ،٥٤ٕ٣اتلؼ ٨ٔ ٙ٤ظؽير أق٧ةء ،أل ٨٦ ٫٩أو٢
ٔبل٦ةت اجلجٮة ،كٝؽ أ٩سؿ احلة ِٚىلع اث ٨اجلٮزم إيؿادق احلؽير يف املٮًٮاعتٞٚ ،ةؿ احلة ِٚأثٮ
ا ٢ٌٛ٣اث ٨ظضؿ يف ثةب ٝٮؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أظ٤خ ٣س ٥ا٪٘٣ةاٚ ٨٦ ٥ذط ابلةرم ،ثٕؽ

أف أكرد احلؽير /أػُأ اث ٨اجلٮزم ثإيؿادق يف املٮًٮاعت .ا ،٬زٝ ٥ةؿ /إف ٬ؾا احلؽير كرد َ ٨٦ؿيٜ
أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف ،كيلع ،كاث ٫٪احلكني ،كأيب قٕيؽ اخلؽرم ،كأيب ٬ؿيؿة ريض ا﵀ ٔ ٫٪ز ٥أكرد٬ة،

كدس ٥٤ىلع أقة٩يؽ٬ة زٝ ٥ةؿٝ /ؽ ٔ٧٤خ ممة أق٪ٛ٤ةق  ٨٦ظس ٥احلٛةظ يف ٬ؾا احلؽير ،كدبني ظةؿ

رصةهل أ٣ ٫٩حف ٚي٦ ٫ذ٭ ٥كال  ٨٦أدمٓ ىلع دؿك ،٫كالح ل ٟزجٮت احلؽير كٔؽـ ثُبل ،٫٩كل ٥يج ٜإال
اجلٮاب ٔ٧ة أٔ ٢ث ،٫كٝؽ أٔ ٢ثأمٮرٚ ،ؾ٠ؿ٬ة كأصةب ٔ٪٭ة ثأصٮبح مةٚيح ،ككؾا يف ٠ذةب األم ٥إليٞةظ

اهل ٥٧لٕ٤بل٦ح املع ٜٞالنيغ إثؿا٬ي ٥ال١ٮراين٤ٝ ،خ /ظك ٨احلة ِٚالكيٮيط ظؽير أق٧ةء يف أكاػؿ
ادلرر امل٪ترة ،كٔـاق يف اخلىةاه ال١ربل الث ٨مة٬ني ،كاث٪٦ ٨ؽق ،كاُ٣رباين ،كٝةؿ /ثٕي أقة٩يؽق ىلع

رشط الىعيط ،كٔـا ظؽير أيب ٬ؿيؿة الث ٨مؿدكي ،٫كذ٠ؿ يف اآليل املى٪ٮٔح صـء بلٕي املذٞؽ٦ني يف

َؿؽ ٬ؾا احلؽير ،أكردق ثذ٧ة٤ٚ ،٫٦رياصٓ ٪٬ةؾ ،ث ٢ل٤عة ِٚالكيٮيط ٛ٩ك ٫صـء (٠ن ٙال٤بف ٔ٨
ن
ظؽير رد الن٧ف) كذ٠ؿ اذل٬يب يف دؿدمح احلة ِٚاحلكاكين أف هل دل٤كة ػ يٕين دل٤ف إمبلء ػ يف
دىعيط ظؽير رد الن٧ف ٌٕ٣ل٦ ،ة يؽؿ ىلع تنيٕ ٫كػربد ٫ثةحلؽير ،دؾ٠ؿة احلٛةظ ص

زة٩يح حبيؽر أثةد.

ج َجٕح

كال دجيس أف اذل٬يب مةَل ٨٦ ،دبل٦يؾ اث ٨دي٧يح كاْ٩ؿ ٠ذةب دزني ٫الرشيٕح املؿٚٮٔح الثٔ ٨ؿاؽ.
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يف رشح اتلٞؿيت أ٦ة اث ٨اجلٮزم ٚؾ٠ؿق يف املٮًٮاعت ،كدجٕ ٫اث ٨دي٧يح
ن
ٚعس ٥ثٮًٕ ٫أيٌة يف ردق ىلع الؿكاٚي ألص ٢ذ٠ؿ يلع ٚي ،٫كلٮ ذ٠ؿ أثٮ
ثسؿ أك ٔ٧ؿ ثؽهل ،اكف أكؿ املىععني هل ثسٝ ٢ٮاق(.)1

كاحنؿاؼ اث ٨دي٧يح ٔ ٨يلع كأ ٢٬ابليخ ٕ٦ؿكؼ ،كظىت ظس٤ٔ ٥ي٫

ثةجلٛةؽ ألص ٢ذل.)2(ٟ

()3

اتلنتيً اخلامس :يف أكقٍ ٕ٦ةص ٥اُ٣رباين ثإق٪ةد ظك٧٠ ٨ة ٝةؿ أثٮ زرٔ٫

اث ٨احلة ِٚإ٣ؿايق ٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽاهلل /أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤أمؿ الن٧ف ٚذأػؿت قةٔح ٩ ٨٦٭ةر ،كٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء
 -1كٕٝخ ٪٦ةّؿة يف ٬ؾا احلؽير ثني أيب ظ٪يٛح كحم٧ؽ ث ٨يلع ث ٨اجلٕ٧ةف ،ظير قأهل أثٮ ظ٪يٛح
اكمل١٪ؿ ٔ٤ي ٨٧ٔ ،٫ركيخ ظؽير رد الن٧ف ٌٕ٣ل؟ ٚأصةث ٨٧ٔ /٫ركيخ أ٩خ ية قةريح اجلجٚ ٢أٚع.٫٧

 -2ذ٠ؿ احلة ِٚاث ٨ظضؿ يف دؿدمذ ٨٦ ٫ادلرر الاك٪٦ح أف ا٧٤ٕ٣ةء ظ٧١ٮا ثٛ٪ةؽ اث ٨دي٧يح ،ملة زجخ ٔ٤ي٫
 ٨٦ث٘ي يلع ،كاحنؿا ،٫٪ٔ ٫ٚكٝؽ ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٌٕ٣ ٥٤ل ٔ٤ي ٫الكبلـ (ال يجٌ٘ ٟإال

٪٦ة٤ٝ )ٜٚخ /كٝؽ إَ٤خ ىلع رقة٣ح هل و٘رية ذ٠ؿ ٚي٭ة أف األظةدير الٮاردة يف  ٢ٌٚيلع ال دثجخ هل
ن
٦زية ىلع  ٜ٤ُ٦املؤ٪٦ني ٌٚبل ٔ ٨الىعةثح كبني ذل ٟيف ثٕي األظةدير ا٣يت ذ٠ؿ٬ة ،ثسبلـ ّة٬ؿ

ٔ٤ي ٫آزؿ احلٞؽ كاتلعةم ،٢كيف ٠ذةث ٫اذلم ق٧ةق ٪٦٭ةج الك٪ح ك٬ٮ يف احلٞيٞح ٪٦٭ةج ابلؽٔح حتةم٠ ٢جري
ن
ن
ىلع يلع كا٩ذٞةص ٌٕ٣ل ٞ٦ة ،٫٦ػىٮوة أكاا ٢اجلـء اثلة٣ر ٚ ،٫٪٦إف ٚي ٓ٦ ٫ذل ٟمكةقة ثٛةَ٧ح الـ٬ؿاء
ٔ٤ي٭ة و٤ٮات ا﵀ ،ككوٛ٭ة بنةاجح اجلٛةؽ ،كٝؽ اعٝج ٫ا﵀ ىلع ٬ؾق الٮٝةظح كاخلجرٚ ،ضٕ ٫٤إ٦ةـ
ن
اجلةوجيح كاملجذؽٔح ٪٦ؾ كٝذ ٫إىل اآلف يف  ل ز٦ةف كماكفٚ ،بل جتؽ ٔؽكا آلؿ ابليخ ،كال ػةرصة ىلع
اجل٧ةٔح ،إال كحلؽ أٚاكرق ،كد٧٤يؾ ٠ذج ٫املؤلل ثةلٌبلؿٚ ،ؽك ٟ٩املضك٧ح كاملنج٭ح ك ٨٦ىلع مةلكذ٭،٥

لك٭ ٥يٕذ٧ؽكف ٔ٤ي ،٫كيؿصٕٮف يف ٩رص ثؽٔذ٭ ٥إحل ،٫كدك ٟ٩أٔؽاء الـيةرة اجلجٮيح اذلي ٨يـٔ٧ٮف أ٩٭ة

ٕ٦ىيح ،ال ظضح هل ٥يف زٔ٧٭ ٥إال الك ،٫٦كدك ٟ٩املذضؿاني ىلع اٞ٣ٮؿ يف ادلي ٨ثةهلٮل كا٘٣ؿض ،ل٥
يستكجٮا صؿأد٭ ٥إال  ،٫٪٦ك١٬ؾا ثٞيح و٪ٮؼ ابلؽع٬ ،ٮ اذلم ٚذط أثٮاث٭ة كق٭ ٢أقجةث٭ة.
 -3ككؾا ٝةؿ احلة ِٚاث ٨ظضؿ يف ٚذط ابلةرم كاحلة ِٚالكيٮيط يف اخلىةاه ال١ربل.
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ثٕؽ أف  ٢ٞ٩ظؽير أق٧ةء ث٪خ ٔ٧حف ،كالكـ اُ٣عةكم يف دىعيع٦ ٫ة ٩ى/٫
كركل يٮنف ث ٨ثسري يف زيةدة امل٘ةزم ثؿكايذ ٨ٔ ٫اث ٨إقعةؽ /ملة أرسم
ثؿقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كأػرب ٝٮ ٫٦ثةلؿٞٚح كإ٣بل٦ح ا٣يت يف
إ٣ريٝ ،ةلٮا٦ /ىت جتئ ؟ ٝةؿ (يٮـ األربٕةء) ٝةؿ٧٤ٚ /ة اكف ذل ٟاحلٮـ أرشٚخ
ٝؿيل يْ٪ؿكف كٝؽ كيل اجل٭ةر كل ٥جتئٚ ،ؽاع وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ،٥٤ـيؽ

هل يف اجل٭ةر قةٔح ،كظبكخ ٔ٤ي ٫الن٧ف( ،)1ك٬ؾاف احلؽيسةف زةثذةف كركاد٭٧ة
زٞةت .ا.٬
ك ٨٦أراد زيةدة ىلع ٦ة أكرد٩ةق٤ٚ ،رياصٓ (النٛةء ،كاملٮا٬ت كرشكظ٭٧ة

كاخلىةاه ال١ربل ل٤كيٮيط كٗري٬ة) كا﵀ أٔ.٥٤

 .88خديد :اإلرساء والرباق
ٔ ٨أنف ريض ا﵀ ٔ( ٫٪أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أيت ثة٣رباؽ حل٤ح
ن
ن
اإلرساء ث ٫م٤ض٧ة مرسصة ٚةقذىٕت ٔ٤يٞٚ ،٫ةؿ صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ/
ن
أث٧ع٧ؽ د٬ ٢ٕٛؾا؟ ٧ٚة ركج ٟأظؽ أكؿـ ىلع ا﵀ ٝ ،٫٪٦ةؿٚ /ةرٚي ٔؿٝة) ركاق
أمحؽ كا٣رت٦ؾم كابلي٭ٌف كٗري ،٥٬كظك ٫٪ا٣رت٦ؾم كوعع ٫اث ٨ظجةف.
كَهل( :أيت ثة٣رباؽ) ٬ٮػ ثٌ ٥ابلةء كختٛي ٙالؿاء ػ داثح ػ أثيي ٚٮؽ احل٧ةر
ن
كدكف ابل٘ ٢يٌٓ ظةٚؿق ٔ٪ؽ ٪٦ذيه َؿ٠ ،٫ٚؾا صةء ٛ٦رسا يف وعيط مك٥٤
ن
 ٨٦ظؽير أنف أيٌة.
 -1ال يٕةرض ٬ؾا احلؽير أيب ٬ؿيؿة ػ يف وعيط ابلؼةرم( -ل ٥حتبف الن٧ف ىلع أظؽ إال حلٮمٓ ث٨

٩ٮف) ،كٝةؿ احلة ِٚاث ٨ظضؿ /احلرص حم٧ٮؿ ىلع املةيض لؤل٩بيةء ٝج٩ ٢بي٪ة ،ك٣حف ٚي ٫أ٩٭ة ال حتبف ثٕؽ
املةيض .ا.٬

كلج :ألف ظؿؼ (ل٪ٕ٦ )٥ةق اجليف يف املةيض ،ال يف املكذٞج.٢
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كَهلٚ( :ةقذىٕت ٔ٤ي )٫كيف ركايح ام٧أز ،كيف ركايح م٧ف ،كٕ٦ىن
الؿكايةت كاظؽ ،كصــ الك٭يٌل ثأف ا٣رباؽ إ٧٩ة اقذىٕت ٔ٤ي ،٫بلٕؽ ٔ٭ؽ
ركٮب األ٩بيةء ٝج ،٫٤كيؤيؽق ٦ة صةء يف قرية اث ٨إقعةؽ  ٨٦ركايح كزي٧ح يف
ذ٠ؿ اإلرساءٚ /ةقذىٕت ا٣رباؽ كاك٩خ ثٕيؽة إ٣٭ؽ ثؿكٮب٭ ،٥كل ٥دس ٨ركجخ

يف اٛ٣رتة.
كَهل٧ٚ( :ة ركج ٟأظؽ أكؿـ ىلع ا﵀  )٫٪٦يؽػ ٢يف ٬ؾا ا٧ٕ٣ٮـ صربي٢
ٛ٩ك ،٫أل ٫٩مم ٨ركت ا٣رباؽٚ ،ي١ٮف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أكؿـ ىلع
ا﵀  ،٫٪٦كىلع ٬ؾا إٞ٩ؽ اإلدمةع ،إال ٦ة اكف  ٨٦خمةٛ٣ح الـخمرشم كاث ٨ظــ،

ك٬ٮ ػبلؼ مةذ ٧٠ة دٞؽـ اتلججي٤ٔ ٫ي.٫
ن
َّ
كَهلٚ :ةرٚي ٔؿٝة /أم قةؿ  ٫٪٦إ٣ؿؽ حليةا ٫كػض.٫٤

كٝىح اإلرساء ٦ؾ٠ٮرة يف اٞ٣ؿآف ،ككاردة يف الك٪ح املُ٭ؿة ،ركا٬ة أكر ٨٦
ن
ٔرشي ٨وعةثية ،ككؾلٝ ٟىح املٕؿاج ذ٠ؿت يف اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥يف ٝٮهل دٕةىل/
ى ى ى ٌى ي ٍ ى ٍ
ٍ ى
ىىى ٍ ى ي ى ىن ي ٍ
ى ٍ
ٍ ىٍ ى
ى
آق ٍ ٩ـ٣ح أػ ىؿل٪ًٔ ،ؽ ًقؽ ىر ًة ال ي٪٧ذىىه٪ًٔ ،ؽ٬ة ص٪ح ال٧أكلً ،إذ ح٘يش
﴿ كٞ٣ؽ ر
ى
ى ى ى
ىٍ ى
ٌ ٍ ى
ٍ ى
اغ ٍ ى ى ي ى ى ى ى ى ى ٍ ى
ةت ىر ٌبً ً٫
الكؽ ىرة ى٦ة ح٘ش٦ ،ة ز
ً
ابلرص ك٦ة َغٞ٣ ،ؽ رأل ً ٨٦آي ً
ٍ ي
ٍ١ى
ربل﴾"اجلض /٥ػ " ككردت ث٭ة الك٪ح املرشٚح ،إذ ركا٬ة الىعةثح اذلي ٨رككا
ا٣
ظؽير اإلرساء٧٠ ،ة ركاق قةاؿ الىعةثح ،كٝؽ أٚؿدت ٬ؾق اٞ٣ىح ثةتلآحلٙ
ال١سرية ٤٤ٚعةٔ ِٚجؽ ا٘٣ين ث ٨قٕيؽ ٠ذةب يف صـأي ٨دمٓ ٚي ٫أظةدير

اإلرساء ،كلئل٦ةـ أيب إقع ٜاجلٕ٧ةين ٠ذةب ظة ٢ٚيف اإلرساء كاملٕؿاج
منعٮف ثةٛ٣ٮااؽ كاجلٛةئف ،كلئل٦ةـ إ٣بل٦ح ٚؼؿ املةل١يح ،ثٚ ٢ؼؿ املذأػؿي٨

ٝةَجح (اث ٨امل٪ري) ٠ذةب يف أرسار اإلرساء كاملٕؿاج أصةد ٚي  ٫ل اإلصةدة.
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كل٤عة ِٚالكيٮيط رقة٣ح اآليح ال١ربل يف رشح ٝىح اإلرساء َجٕخ ثةلنةـ
كيه ٛ٦يؽة.
إىل ٗري ذل ٟممة ال حيىص  ٨٦املؤٛ٣ةت٬ ،ؾا ٗري ٦ة صةء ٔ٪٭ة يف ٠ذت

اتلٛكري كاحلؽير كالكرية ممة يُٮؿ دتجٕ ٫كاقذٞىةؤق ،ك ٓ٦كركد ٬ؾق املٕضـة
إْ٣ي٧ح يف اٞ٣ؿآف كالك٪ح كإدمةع ا٧٤ٕ٣ةء ىلع كٝٮٔ٭ة جنؽ م٤عؽة إ٣رص ٦س٢
٬يلك ي١٪ؿك٩٭ة كيؤكلٮف كٝٮٔ٭ة ىلع كص ٫يٮاٞٔ ٜٚٮهل ٥الٌيٞح ،كأمـصذ٭٥
ن
ن
الكؼيٛح ،د٤ٞيؽا ل٧٤كترشٝني أٔؽاء ادلي ،٨أك َ٤جة ل٤ن٭ؿة ثةق ٥اتلضؽيؽ
ى ىى
ُى ى ٌى ٍ ى ي ى
كظؿيح ا١ٛ٣ؿٝ ،ةد ٤ي٭ ي ٥اَّلل أين ييؤ١ٚٮف.
 .83خديد :ىتف املاء نو أضاةف اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم
ن
ٔ ٨أنف أيٌة ٝةؿ( /إف ٩يب ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كأوعةث ٫اك٩ٮا
ثةلـكراءٚ ،ؽاع ثٞؽح ٚي٦ ٫ةءٚ ،ٮًٓ ٚ ٫ٛ٠يٚ ٫ضٕ ٢املةء يججٓ  ٨٦حتخ
أوةثٕٚ ،٫ذٮًأ دميٓ أوعةثٝ ،٫ةؿ ٝذةدة /ز ٥اك٩ٮا ية أثة محـة؟ ٝةؿ /اك٩ٮا

ز٬ةء اثلبلز٧ةاح) ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤

كلجٝ :ىح ٩جٓ املةء  ٨٦أوةثٕ ٫الرشيٛح دسؿرت ٔؽة مؿات ،ككردت يف
أظةدير ٠سرية.
كَهل :اك٩ٮا ثةلـكراء ،ماكف ٔ٪ؽ الكٮؽ ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة.
كَهلٚ :ؽاع ثٞؽح (ثٛذط اٞ٣ةؼ كادلاؿ) إ٩ةء يٮًٓ ٚي ٫املةء.

كَهل :ز٬ةء اثلبلز٧ةاح ،ز٬ةء ثٌ ٥الـام كبةملؽ ،أم ٝؽر اثلبلز٧ةاح.
ٝةؿ اٞ٣ؿَيبٝ /ىح ٩جٓ املةء  ٨٦أوةثٕ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ؽ
دسؿرت  ٫٪٦يف ٔؽة مٮاَ ،٨يف منة٬ؽ ْٔي٧ح ،ككردت َ ٨٦ؿؽ ٠سرية يٛيؽ
دل٧ٮٔ٭ة ا ٥٤ٕ٣اُٞ٣يع املكذٛةد  ٨٦اتلٮادؿ املٕ٪ٮم كل ٥يك ٓ٧ث٧س٬ ٢ؾق
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املٕضـة ٔٗ ٨ري ٩بي٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤ظير ٩جٓ املةء  ٨٦ثني ْٔ٫٧
كٔىج ٫كحل ٫٧كد.٫٦
كٝؽ  ٢ٞ٩اثٔ ٨جؽ ا٣رب ٔ ٨املـين أٝ ٫٩ةؿ٩ /جٓ املةء  ٨٦ثني أوةثٕ ٫وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أث ٖ٤يف املٕضـة ٩ ٨٦جٓ املةء  ٨٦احلضؿ ،ظير رضب ٫مٮىس
ثةٕ٣ىة ٚذٛضؿت  ٫٪٦امليةق ألف ػؿكج املةء  ٨٦احلضةرة ٕ٦٭ٮد خببلؼ ػؿكج
املةء  ٨٦ثني ال٤ع ٥كادلـ .ا.٬
وكال اجلَوي يف رشح مصلم :كيف ٠يٛيح ٬ؾا اجلجٓ ٝٮالف ظاك٧٬ة اٞ٣ةيض
كٗريق ،أظؽ٧٬ة ك ٫٤ٞ٩اٞ٣ةيض ٔ ٨املـين كأكر ا٧٤ٕ٣ةء /أف ٪ٕ٦ةق أف املةء اكف

خيؿج ٛ٩ ٨٦ف أوةثٕ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كيججٓ  ٨٦ذاد٭ةٝ ،ةلٮا /ك٬ٮ
أْٔ ٥يف املٕضـة ٩ ٨٦جٕ ٨٦ ٫ظضؿ ،كيؤيؽ ٬ؾا أ ٫٩صةء يف ركايحٚ /ؿأيخ املةء
يججٓ  ٨٦أوةثٕ.٫

واثلاين :حيذ ٢٧أف ا﵀ ٠ر املةء يف ذادٚ ،٫ىةر يٛٮر  ٨٦ثني أوةثٕ ،)1(٫ال ٨٦

ٛ٩ك٭ة ،كالك٧٬ة ٕ٦ضـة ّة٬ؿة ،كآيح ثة٬ؿة .ا ـه
 1ك٬ؾا املةء أرشؼ امليةقٝ ،ةهل رساج ادلي ٨ابلٞ٤ةين ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ،كيٞؿب ٬ ٨٦ؾق املٕضـة ٦ة ركاق اث٨
اقعةؽ يف امل٘ةزم ٔ٧ٔ ٨ؿك ث ٨مٕيت ث ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ث٧ٔ ٨ؿك ث ٨إ٣ةص ٨ٔ ،أثي ٨ٔ ،٫صؽق

ٔجؽ ا﵀ ريض ا﵀ ٔ /٫٪أف أثة َة٣ت ٝةؿ٪٠ /خ ثؾم املضةز ػ كيه قٮؽ ثٞؿب ٔؿٚح ػ ٚأدركين إُ٣ل
ٚن١ٮت إىل اث ٨أيخ ػ يٕين اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ػ ٤ٞٚخ /ية اث ٨أيخ ُٔنخ ،ك٤ٝخ هل ذلٟ
ن
ن
كأ٩ة ال أرل ٔ٪ؽق محبة ٚسىن كرك ،٫ز٩ ٥ـؿ ٔ ٨ادلاثح ،كاكف وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رديٛة أليب َة٣ت
كٝةؿ( /ية ُٔٔ ٥نخ؟) ٤ٞٚخٚ ،٥ٕ٩ /أ٬ٮل ثٕٞج ٫إىل األرض ػ أم رضب األرض ثٞؽ ٫٦ػ ٚإذا ثةملةء،

ٞٚةؿ( /أرشب ية ٔٚ )٥رشبخ ،كركاق اث ٨قٕؽ كاثٔ ٨كة٠ؿ كٗري٧٬ة ،ك٬ؾا ظؽير ٔـيـ ٩ةدر ،يؿكي ٫أثٮ
ن
َة٣ت ،كال أٔ ٥٤هل ظؽيسة آػؿ ركاق ،إال ٦ة أػربين ث ٫مٞيٌف احلة ِٚأثٮ اٛ٣يي رمح ٫ا﵀ دٕةىل /أ ٫٩ركل
ظؽيسةٝ ،ةؿ ٚي /٫ظؽزين اث ٨أيخ حم٧ؽ (كوؽؽ) (أف ٦ ٨٦ةت ك٬ٮ ين٭ؽ أف ال هلإ إال ا﵀ دػ ٢اجل٪ح).
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كٝىح ٩جٓ املةء كٕٝخ يف املؽي٪ح ،كيف ٝجةء ،كيف ٗـكة ثٮاط ثٌ ٥ابلةء مٮًٓ
ىلع أثؿاد  ٨٦املؽي٪ح ،كيف ٗـكة احلؽيبيح كدجٮؾ ،كركا٬ة  ٨٦الىعةثح أنف
كصةثؿ كاث ٨مكٕٮد كٔ٧ؿاف ث ٨ظىني كاثٔ ٨جةس كٗري ،٥٬كأٗ٤ت َؿٝ٭ة يف

الىعيعني أك أظؽ٧٬ة.

حنتيـــــــً
ممة ينج٬ ٫ؾق اٞ٣ىح  ٨٦ظير دسسري املةء ٦ة ركاق اإل٦ةـ ٦ةل ٟيف املٮَأ
كمك ٥٤يف الىعيط ٕٔ٦ ٨ةذ ريض ا﵀ ٔ /٫٪أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كقٝ ٥٤ةؿ هل( /٥إ٩س ٥قذأدٮف ٗؽا إف مةء ا﵀ ٔني دجٮؾ كإ٩س ٨٣ ٥دأدٮ٬ة
ن
ظىت يٌىح اجل٭ةر  ٨٧ٚصةء ٚبل ي٧ف ٦ ٨٦ةا٭ة محبة ظىت آيت) ٝةؿٚ /ضب٪ة٬ة
كٝؽ قج ٜإحل٭ة رصبلف ،كإ٣ني ٦س ٢الرشاؾ دجي بيشء ٦ ٨٦ةءٚ ،كأهل٧ة
ن
رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٢٬( ٥٤مككذ٧ة ٦ ٨٦ةا٭ة محبة) ٝةال٥ٕ٩ /
ن
ن
(ٚكج٭٧ة ،كٝةؿ هل٧ة٦ /ة مةء ا﵀ أف يٞٮؿ) زٗ ٥ؿٚٮا  ٨٦إ٣ني ٤ٝيبل ٤ٝيبل،
ظىت اصذ ٓ٧يف يشء زٗ ٥ك ٢وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث ٫كص٭ ٫كيؽي ،٫ز٥

أاعدق ٚي٭ة ٚضؿت إ٣ني ث٧ةء ٠سري ٚةقذًف اجلةس ،زٝ ٥ةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق( :٥٤ية ٕ٦ةذ يٮم ٟإف َة٣خ ث ٟظيةة أف دؿل ٦ة ٬ة٪٬ة ٝؽ مًلء ص٪ة٩ة -
يٕين بكةدني )-زاد اث ٨اقعةؽ يف ركايذٚ( /٫ةحنؿؼ املةء ظىت اكف يٞٮؿ ٨٦
ن
ق ٫ٕ٧إف هل ظكة ٠عف الىٮأ )ٜكذل ٟاملةء ٚٮارة دجٮؾ احلٮـ .كهلؾق اٞ٣ىح
ْ٩ةاؿ يف الىعيعني كٗري٧٬ة( )1كا﵀ أٔ.٥٤

 -1يف وعيط ابلؼةرم ٔ ٨املكٮر ث ٨خمؿ٦ح يف ٗـكة احلؽيبيح /أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق،٥٤

كأوعةث٩ ٫ـلٮا ثأٝىص احلؽيبيح ىلع ز٧ؽ ٤ٝي ٢املةء ٥٤ٚ ،ي٤جر اجلةس ظىت ٩ـظٮق ،كم١ٮا إىل رقٮؿ ا﵀
ن
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إُ٣لٚ ،ة٩زتع ق٭٧ة ٪٠ ٨٦ة٩ذ ٫ز ٥أمؿ ٥٬أف جيٕ٤ٮق ٚيٚ ،٫ٮاهلل ٦ة زاؿ جيحل
هل ٥ثةلؿم ،ظىت وؽركا ٔ ٫٪اثل٧ؽ ثٛذعذني  -ظٛؿة ٚي٭ة ٦ةء .-
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 .82خديد :اشخجاةث الكذق لرشَل اهلل ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨اثٔ ٨جةس ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿ /صةء أٔؿايب إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كقٞٚ ٥٤ةؿ /ث ٥أٔؿؼ أ٩ ٟ٩يب؟ ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( :٥٤أرأيخ لٮ

دٔٮت ٬ؾا إ٣ؾؽ ٬ ٨٦ؾق اجلؼ٤ح أتن٭ؽ أين رقٮؿ ا﵀؟) ٝةؿٚ ،٥ٕ٩ /ؽاع
إ٣ؾؽٚ ،ضٕ ٢إ٣ؾؽ يزنؿ  ٨٦اجلؼ٤ح ظىت ق ٍٞيف األرضٚ ،ضٕ ٢يٞ٪ؿ ظىت

ا٩ذىه إحلٞٚ ٫ةـ ثني يؽيٝ ،٫ةؿ هل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( :٥٤ارصٓ إىل
ماكٚ )ٟ٩ؿصٓ إىل ماكٚ ،٫٩أق ٥٤األٔؿايب ،ركاق أمحؽ كابلؼةرم يف اتلةريغ
كا٣رت٦ؾم كاحلةز ٥كوععةق كٗري.٥٬

كلجٝ :ىح إصةثح النضؿ كقضٮدق كقبل ٫٦دٕؽدت ككردت يف ٗري ظؽير.
كَهل :لٮ دٔٮت ٬ؾا إ٣ؾؽ ػ ثسرس إ٣ني كق١ٮف اذلاؿ املٕض٧ح ٕ٦ؿكؼ ػ

كبٞيح أٛ٣ةظ احلؽير كاًعح ،كٚيٕ٦ ٫ضـة ثة٬ؿة ،كآيح ّة٬ؿة ،ك٬ؾا احلؽير
وعع ٫احلةز ٥ىلع رشط مك ،٥٤كق ٫٧٤اذل٬يب.
كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤صةثؿ ٝةؿ /رس٩ة  ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق ٥٤ظىت ٩ـجلة كادية أٚيطٚ ،ؾ٬ت رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞيض
ظةصذٚ ،٫ةدجٕذ ٫ثإداكة ٦ ٨٦ةءْ٪ٚ ،ؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤ٚ ٥٤
كٚي ٫أيٌة ن ٔ ٨ا٣رباء ث ٨اعزب أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤دٮًأ ٚذ٧ٌ٧ي كداع ٌ
ك٦ش يف ثرئ
احلؽيبيح ٚ ،٫٪٦ضةمخ ثةملةء.

كيف ٘٦ةزم أيب األقٮد حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨األقؽم املؽين ،يتئ ٥ؿكة ث ٨الـبري ٔٔ ٨ؿكة /أف اجليب وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫ك آهل كق ٥٤دٮًأ يف ادللٮ كمٌ٧ي ٚةق ،ز٦ ٥ش يف ادللٮ ،كأمؿ أف يىت يف ابلرئ ك٩ـع ق٭٧ة ٨٦
٪٠ة٩ذ ٫كأٞ٣ةق يف ابلرئ .كداع ا﵀ دٕةىلٛٚ ،ةرت إىل اردٕٛخ ظىت صٕ٤ٮا ي٘رتٚٮف ثأيؽي٭٪٦ ٥٭ة ،ك ٥٬ص٤ٮس

ىلع مٛري٬ة .ك٬ؾق الؿكايح دٮًيط كدبيني لؿكايح ا٣رباء املؼذرصة ،كٝى ٫ابلرئ ٬ؾقٗ ،ري ٝىح اثل٧ؽٚ ،٭٧ة

ٕ٦ضـدةف ،كٕٝذة ثةحلؽيبيح.
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ن
جيؽ محبة يكترت ثٚ ،٫إذا مضؿدةف يف مةَئ الٮادم ٚة ٜ٤ُ٩رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إىل إظؽا٬ة ٚأػؾ ث٘ى ٨٦ ٨أٗىة٩٭ة ٞٚةؿ( /اٞ٩ةدم يلع ثإذف

ا﵀) ٚةٞ٩ةدت  ٫ٕ٦اكبلٕري املؼنٮش( )1اذلم يىةٚط ٝةاؽة ز ٥و ٓ٪ثةألػؿل

٠ؾل ٟظىت إذا اكف ثةمل٪ى( ٙثٛذط املي ٥املٮًٓ الٮقٍ) ثح٪٭٧ة ٝةؿ اتلب٧ة

(اصذٕ٧ذة) يلع ثإذف ا﵀ٚ ،ةتلأ٦ذة ،احلؽير.
كركل ا٣زبار كابلي٭ٌف يف ادلالا ٢ثإق٪ةد صيؽ ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ٝةؿ٪٠ /ة يف قٛؿ
 ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤أٝج ٢أٔؿايب ٧٤ٚة د٩ة ٝ ٫٪٦ةؿ هل رقٮؿ
ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤أي ٨دؿيؽ؟) ٝةؿ /إىل أٌ٬لٝ ،ةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كق ٢٬( :٥٤ل ٟإىل ػري؟) ٝةؿ /ك٦ة ٬ٮ ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق:٥٤
ن
(تن٭ؽ أف ال هلإ إال ا﵀ كظؽق ال رشي ٟهل كأف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل) ٝةؿ٢٬ /
ل ٨٦ ٟمة٬ؽ ىلع ٦ة دٞٮؿ؟ٝ ،ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٬( ٥٤ؾق
النضؿة) ٚؽاع٬ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كيه ىلع مةَئ الٮادم
ٌن
ٚأٝج٤خ ختؽ األرض ػؽا ٞٚة٦خ ثني يؽيٚ ٫ةقتن٭ؽ٬ة زبلث ٚن٭ؽت ،ز٥
رصٕخ إىل ٪٦بذ٭ة.

كركل ا٣زبار َٔ ٨ؿي ٜوة٣ط ث ٨ظيةف ٔٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨ثؿيؽة ٔ ٨أثيح ٝةؿ/
صةء رص ٢إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ /أرين آيح؟ ٝةؿ وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤اذ٬ت إىل د ٟ٤النضؿة ٚةدٔ٭ة) ٚؾ٬ت إحل٭ة ٞٚةؿ /إف
رقٮؿ ا﵀ يؽٔٮؾ ٧ٚة٣خ ٔ  ٨ل صة٩ت ٪٦٭ة ظىت ٕ٤ٝخ ٔؿكٝ٭ة ،ز ٥أث٤خ

 -1ثةخلةء كالنني املٕض٧ذني٬ ،ٮ اجل ٢٧اذلم يٮًٓ يف أٔ ٫ٛ٩ٮد  ٨٦ظنةش األرض حلٞ٪ةد ،كإ٧٩ة ٩ج٭خ
ٔ٤ي ٫ألين رأيخ اٞ٣ةا٧ني ىلع َجٓ املضرل األكؿ  ٨٦اتل٧٭يؽ ثةمل٘ؿب ،ل ٥ي٭ذؽكا لٮص ٫الىٮاب ٚي.٫
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ظىت صةءت إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤أمؿ٬ة أف دؿصٓٞٚ ،ةـ الؿص٢
ٞٚج ٢رأق ٫كيؽي ٫كرص٤ي ٫كأق.٥٤
كركاق اث ٨األٔؿايب يف صـء اٞ٣ج٬ ٨٦ ٢ؾا اُ٣ؿي ،ٜكٝةؿ يف آػؿقٞٚ /ةؿ الؿص٢

ٔ٪ؽ إذف ااؾف يل أف أٝج ٢رأق ٟكرص٤يٚ ،ٟأذف هل ٞٚج ٢رأق )1(٫كرص٤ي ،٫ز٥
ٝةؿ /ااؾف يل أف اقضؽ لٝ ،ٟةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال يكضؽ أظؽ
ألظؽ) كٔـاق احلة ِٚإ٣ؿايق يف امل٘ين إىل احلةز ٥كٝةؿٝ /ةؿ /وعيط اإلق٪ةد.
ا.٬
كيف املكذؽرؾ ٔ ٨يًٕل ث ٨مؿة ٝةؿ /قةٚؿت  ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
ن
ن
كقٚ ٥٤ؿأيخ  ٫٪٦محبة ٔضجة! ٩ـجلة ٦زنال ٞٚةؿ( /ا ٜ٤ُ٩إىل ٬ةدني النضؿدني
 ٢ٞٚهل٧ة إف رقٮؿ ا﵀ يأمؿك٧ة أف جتذٕ٧ة) ٚةٞ٤ُ٩خ٤ٞٚ ،خ هل٧ة ذل،ٟ
ٚة٩زتٔخ  ل كاظؽة ٪٦٭٧ة  ٨٦أو٤٭ة٧ٚ ،ؿت  ل كاظؽة إىل وةظجذ٭ة ٚةتلٞذة
ن
دميٕةٞٚ ،ىض رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظةصذ ٨٦ ٫كراا٭٧ة ،زٝ ٥ةؿ
(ا ٜ٤ُ٩تلٕٮد  ل كاظؽة إىل ماك٩٭ة) ٚأدحذ٭٧ة ٤ٞٚخ هل٧ة ذلٕٚ ،ٟةدت  ل
كاظؽة إىل ماك٩٭ة.

ذم ذكر نكجزحني أخريني شاٌد مهها(.)2
ٝةؿ احلةز /٥ظؽير وعيط ،كق ٫٧٤اذل٬يب.

٬ -1ؾا احلؽير يؿد ىلع اذلي ٨يـٔ٧ٮف ظؿ٦ح اتلٞجي ٢ىلع كص ٫اتلْٕي ٥كٝؽ أكردد ٓ٦ ٫أظةدير ٠سرية يف
صـء إٔبلـ اجلبي ٢جبٮاز اتلٞجي.٢

 -2ذ٠ؿت ٬ؾا احلؽير ثذ٧ة ٫٦كرشظذ ٫يف ق٧ري الىةحلني ص  ،ك﵀ در ابلٮوريم ظير ٝةؿ/
دػ٧يش إحلػ ٫ىلع قػةؽ ثبل ٝؽـ

صةءت دلٔٮد ٫األمضةر قةصؽة

ٚؿكٔ٭ة  ٨٦ثؽيٓ اخلٍ يف ال٥ٞ٤

٠أ٧٩ػة قػُػؿت ملػة ٠ػذجػخ
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كيف الىعيعني ٔ ٨مرسكؽ ٝةؿ /قأ٣خ اث ٨مكٕٮد ٨٦ /آذف اجليب وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثةجل ٨حل٤ح اقذٕ٧ٮا اٞ٣ؿآف؟ ٝةؿ آذ٩ذ( ٫أٔ٧٤ذ )٫ث٭ ٥مضؿة،
ن
كبٞيخ أظةدير أػؿل أيٌة ،ا٠ذٛي٪ة ٔ٪٭ة ث٧ة أكرد٩ةق ٪٬ة ،كيف رشح احلؽير
اتلةقٓ ،كبة﵀ اتلٮٚي.ٜ

 .81خديد :خيني اجلذع

ٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ريض ا﵀ ٔ٪٭٧ة ٝةؿ /اكف صؾع يٞٮـ إحل ٫اجليب وًل
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٤ٚ ٥٤ة كًٓ هل امل٪رب ق٪ٕ٧ة ل٤ضؾع ٦س ٢أوٮات إ٣نةر

ظىت ٩ـؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤ٮًٓ يؽق ٔ٤ي١ٚ ٫كخ ،ركاق
ابلؼةرم يف وعيع ،٫كهل َؿؽ ٔ ٨صةثؿ كبؿيؽة كاعئنح كاث٧ٔ ٨ؿ كأنف
ي
كأيب ثٕ٠ ٨ت كأيب قٕيؽ اخلؽرم كاثٔ ٨جةس كأـ ق٧٤ح كق٭ ٢ث ٨قٕؽ
كٗري.٥٬
كركل أثٮ ظةد ٥الؿازم اإل٦ةـ ا ٨ٔ ٥٤ٕ٣ميؼ٧ٔ ٫ؿ ث ٨قٮادٝ ،ةؿٝ /ةؿ يل
ن
ن
النةٚيع٦ /ة أُٔٯ ا﵀ ٩بية ٦ة أُٔٯ حم٧ؽا٤ٞٚ ،خ /أُٔٯ ٔحىس إظيةء
ن
املٮىتٞٚ ،ةؿ أُٰٔ حم٧ؽا ظ٪ني اجلؾع ٚ٭ؾا أكرب  ٨٦ذاؾ.
كَهل :اكف صؾع يٞٮـ إحل ٫اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أم يذ١ئ ٔ٤ي٫
ظةؿ اخلُجح كذلٝ ٟج ٢أف يى ٓ٪هل امل٪رب٧٤ٚ ،ة و ٓ٪هل ػُت ٔ٤يٚ ،٫كٓ٧
ل٤ضؾع (ثسرس اجلي ٥كق١ٮف اذلاؿ املٕض٧ح) ٦س ٢أوٮات إ٣نةر (ثسرس
ن
إ٣ني) دمٓ ٔرشاء كيه اجلةٝح ا٣يت حل٤٧٭ة ٔرشة أم٭ؿ ،أك احلةمٞ٤ُ٦ ٢ة.
كَهلٚ :ٮًٓ يؽق ٔ٤ي٭ة ٚك١خ ،يف ركايح ل٤جؼةرم ٚزنؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤كً٧٭ة إحل( ٫أم الكةريح ا٣يت يه اجلؾع) ٚضٕ٤خ دنئ أ٩ني الىيب
اذلم يكسٝ ،٨ةؿ /اك٩خ دج ي ىلع ٦ة اك٩خ تك ٨٦ ٓ٧اذل٠ؿ ٔ٪ؽ٬ة ،كهلؾا
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احلؽير َؿؽ يف ابلؼةرم كمك٪ؽ أمحؽ ،كال ثأس أف ننري إىل ٔـك اُ٣ؿؽ
املنةر إحل٭ة يف املنت ٓ٦ ،ثيةف ٦ة يف ثٌٕ٭ة  ٨٦الـكااؽٚ ،عؽير ثؿيؽة ركاق
ادلارَل َ ٨٦ؿئ ٜجؽ ا﵀ ث ٨ثؿيؽة ٔ ٨أثي ،٫كٚي ٨٦ ٫الـيةدة ٦ة ٩ىٚ /٫ؿصٓ

اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤ٮًٓ يؽق ٔ٤ي ٫كٝةؿ( /اػرت أف أٗؿق ٟيف
املاكف اذلم ٪٠خ ٚيٚ ٫ذ١ٮف ٧٠ة ٪٠خ ،كإف مبخ أف أٗؿق ٟيف اجل٪ح
ٚترشب  ٨٦أ٩٭ةر٬ة كٔيٮ٩٭ة ٚيعك٩ ٨بذ ٟكدس٧ؿ ٚيأك ٢أكحلةء ا﵀ ٨٦
ز٧ؿدٚ )ٟك ٓ٧اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٬ٮ يٞٮؿ هلٝ ٥ٕ٩ /ؽ ٤ٕٚخ،
مؿدني ٚكب ٢اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ (اػذةر أف أٗؿق ٫يف اجل٪ح).

كظؽير اعئنح ركاق اُ٣رباين يف األكقٍ كأثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف يف ادلالا ٢ث٪عٮ

ظؽير ثؿيؽة ،كظؽير اث٧ٔ ٨ؿ ركاق ابلؼةرم كأمحؽ ،كظؽير أنف ركاق أمحؽ
كا٣رت٦ؾم كاث٦ ٨ةصح كادلارَل كأثٮ يًٕل كأثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف ،كٚي( ٫ػةر اجلؾع
٠ؼٮار اثلٮر ظىت اردش املكضؽ خبٮارقٚ ،زنؿ إحل ٫رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقٚ ٥٤ة٣زتٚ ٫٦ك١خ ٞٚةؿ /كاذلم ٛ٩يس ثيؽق لٮ ل ٥أ٣زت ٫٦ملة زاؿ ١٬ؾا
ن
إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ظـ٩ة ىلع رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ )٥٤ةؿ ا٣رت٦ؾم
ظؽير وعيط ٗؿيت ،كركاق ابل٘ٮم َٔ ٨ؿي ٜاحلك ٨ٔ ٨أنف ،كزاد ٔ٤ي/٫
ٚاكف احلك - ٨يٕين ابلرصم  -إذا ظؽث ث٭ؾا احلؽير ثسٯ ،زٝ ٥ةؿ /ية ٔجةد
ن
ا﵀ اخلنجح حت ٨إىل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤مٮٝة إحل ٫ملاك٨٦ ٫٩
ا﵀ ،كأ٩ذ ٥أظ ٜأف تنذةٝٮا إىل ٞ٣ةا.٫
ي
كظؽير أيب ثٕ٠ ٨ت ركاق النةٚيع كأمحؽ كادلارَل كاث٦ ٨ةصح كأثٮ يًٕل
كقٕيؽ ث٪٦ ٨ىٮر كأثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف.
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كظؽير أيب قٕيؽ اخلؽرم ،ركاق ٔجؽ ث ٨محيؽ كاث ٨أيب محجح كادلارَل كأثٮ
ٕ٩ي.٥
كظؽير اثٔ ٨جةس ركاق أمحؽ ثإق٪ةد وعيط ىلع رشط مك ،٥٤كركاق أيٌة

اث ٨قٕؽ كاث٦ ٨ةصح كادلارَل كأثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف.
كظؽير أـ ق٧٤ح ،ركاق أثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف.

كظؽير ق٭ ٢ث ٨قٕؽ ركاق ابلؼةرم كمك ٥٤كٗري٧٬ة.
كركل الـبري ث ٨ثسةر يف أػجةر املؽي٪ح ٔ ٨املُ٤ت ث ٨أيب كدأحٝ ،ةؿ /اكف
اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يك٪ؽ ّ٭ؿق إىل صؾع يف املكضؽ إذا ػُت،
٧٤ٚة صٕ ٢هل امل٪رب ،كص٤ف ٔ٤ي ،٫ػةر اجلؾع ػٮار اثلٮرٚ ،أٝج٤ٔ ٢ي ٫ظىت

ا٣زتٚ ٫٦كس ،٨كٝةؿ /ال د٤ٮمٮق ٚإف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل٥
ن
يٛةرؽ محبة إال كصؽ (أم /ظـف) ٔ٤ي.٫
كال ابليٍيقٝ :ىح ظ٪ني اجلؾع  ٨٦األمٮر اْ٣ة٬ؿة ا٣يت مح٤٭ة اخل٨ٔ ٙ٤
الك .ٙ٤ا.٬

وكال اللايض قياض :ظؽير ظ٪ني اجلؾع من٭ٮر ٪٦ترش كاخلرب ث٦ ٫ذٮادؿ،

أػؿص ٫أ ٢٬الىعيط كركاق  ٨٦الىعةثح ثٌٕح ٔرش .ا ،٬ز ٥ذ٠ؿ ٔرشة ٨٦
الىعةثح.

كٝةؿ اتلةج اث ٨الكج ي يف ر ٓٚاحلةصت ٔ ٨خمذرص اث ٨احلةصت /كالىعيط

ٔ٪ؽم أف ظ٪ني اجلؾع ٦ذٮادؿ ،ركاق ابلؼةرم ٔ٩ ٨ة ٨ٔ ٓٚاث٧ٔ ٨ؿ ،كركاق

أمحؽ  ٨٦ركايح أيب ص٪ةب ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫اث٧ٔ ٨ؿ ،كركاق اث٦ ٨ةصح كأثٮ يًٕل
املٮوٌل كٗري٧٬ة  ٨٦ركايح محةد ث ٨ق ٨ٔ ٫٧٤زةثخ ٔ ٨أنف ،كإق٪ةدق ىلع
رشط مك ،٥٤كركاق ا٣رت٦ؾم كوعع ،٫كأثٮ يًٕل كاث ٨ػـي٧ح كاُ٣رباين ٨٦
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ركايح اقع ٜثٔ ٨جؽ ا﵀ اث ٨أيب َ٤ع ٨ٔ ٫أنف ،كركاق اُ٣رباين  ٨٦ركايح
احلك ٨ٔ ٨أنف ،كركاق أمحؽ كاث٪٦ ٨يٓ كاُ٣رباين كٗري٧٬ة  ٨٦ركايح محةد ث٨
ق٧٤ح ٔ٧ٔ ٨ةر ث ٨أيب ٔ٧ةر ٔ ٨اثٔ ٨جةس ،كركاق أمحؽ كادلارَل ،كأثٮ يًٕل

كاث٦ ٨ةصح كٗري٧٬ة  ٨٦ركايح اُٛ٣ي ٢اثٕ٠ ٨ت ٔ ٨أثي ،٫كركاق ادلارَل ٨٦

ركايح أيب ظةزـ ٔ ٨ق٭ ٢ث ٨قٕؽ كركاق أثٮ حم٧ؽ اجلٮ٬ؿم  ٨٦ركايح ٔجؽ
إ٣ـيـ ث ٨أيب ركاد٩ ٨ٔ ،ة ٨ٔ ٓٚد٧ي ٥ادلارم ٝةؿ /كلكخ أديع أف اتلٮادؿ
ظةو ٢ث٧ة ٔؽدت  ٨٦اُ٣ؿؽ ،ثَ ٨٦ ٢ؿؽ أػؿل ٠سرية جيؽ٬ة املعؽث ً٨٧
املكة٩يؽ كاألصـاء كٗري٬ة .ا .٬كهلؾا أدرص ٫الكيٮيط يف ٠ذةث ٫اذلم أ ٫ٛ٣يف
ن
ن
املذٮادؿ ،ك٣سٝ ٨ةؿ احلة ِٚيف اٛ٣ذط إٞ٩ ٢ٞ٩ ٫٩بل مكذٛيٌة يٛيؽ ا٪ٔ ُٓٞ٣ؽ
 ٨٦يُ ٓ٤ىلع َؿؽ احلؽير دكف ٗري ٥٬مم ٨ال ممةرقح هل ٥يف ذل .ٟا.٬

كال م ٟأف ٕ٦ضـة ػ٪ني( )1اجلؾع أكرب  ٨٦إظيةء املٮىت٧٠ ،ة ٝةؿ اإل٦ةـ

النةٚيع ،ألف ػ٪ني اجل٧ةد كبسةءق اك ،٢ُٛ٣أثٕؽ كأٗؿب ٔ ٨٦ٮدة احليةة إىل
ن
صك ٥اكف ظية ،كقذٕٮد إحل ٫احليةة ٔ٪ؽ ثٕسٚ ،٫ةمليخ ٣حف جب٧ةد رصؼ ،ث٨٦ ٢
مأ ٫٩احليةة٧٠ ،ة ال ختىف ،كا﵀ أٔ.٥٤

 -1ػ٪ني اجلؾع امذ٭ؿ ثني املعؽزني ثةحلةء امل٭٤٧ح ،كالىٮاب ٔ٪ؽم أ ٫٩ثةخلةء املٕض٧ح ،ك٬ٮ وٮت
ابلاكء اخلةرج  ٨٦اخليةمي ،٥مج ٫ث ٫وٮت اجلؾع ،أ٦ة احل٪ني ثةحلةء امل٭٤٧حٚ ،٭ٮ النٮؽ ،ك٬ٮ ٕ٦ىن ثةَين

ال وٮت هل.
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 .85خديد :مصح رأشً ةيده

ٔ ٨ظ ٫٤ْ٪ث ٨ظؾي /٥أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤مكط رأق ٫ثيؽق
كٝةؿ هل (ثٮرؾ ٚيٝ )ٟةؿ اذليةؿ٬ /ٮ ظٛيؽ ظ٤ْ٪ح كراكم احلؽير ٔٚ ،٫٪ؿأيخ
ظ٤ْ٪ح يؤىت ثةلنةة الٮارـ رضٔ٭ة كابلٕري كاإلنكةف ث ٫الٮرـ ٚيذ ٢ٛيف يؽق
كي٧كط ثىٕ٤ذ ٫كيٞٮؿ /بك ٥ا﵀ ىلع أزؿ يؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كقٚ ٥٤ي٧كع ،٫ز ٥ي٧كط مٮًٓ الٮرـ ٚيؾ٬ت الٮرـ .ركاق اإل٦ةـ أمحؽ
كابلؼةرم يف اتلةريغ كاُ٣رباين كابلي٭ٌف كٗري ،٥٬كإق٪ةد احلؽير ال ثأس ث.٫
ظ٤ْ٪ح /ثٛذط احلةء كاْ٣ةء ثح٪٭٧ة ٩ٮف قة٪٠ح ،كظؾي ٥ثٌ ٥احلةء ،ك٬ٮ

ظ٤ْ٪ح ث ٨ظؾي ٥ث ٨ظ٪يٛح اتل٧يِل هل كألثي ٫كجلؽق وعجح.

كَهل :مكط رأق ٫ثيؽق ..إ٣غ ،كقجت ذل /ٟأف أثةق ظؾي ٥كصؽق ظ٪يٛح كأٔ٧ة٫٦
أدٮا إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ػىٮ٦ح هل ٥كٕ٦٭ ٥ظ٤ْ٪ح ٗبلـ،
ٞٚةؿ أثٮق ل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق /٥٤إف يل ثجني ذكم ٣ىح كإف ٬ؾا
أو٘ؿٚ ٥٬ةدع ا﵀ هل ٧ٚكط رأق ٫ثيؽق ،كٝةؿ هل (ثٮرؾ ٚي )ٟأك (ثةرؾ ا﵀

ٚي )ٟم ٨٦ ٟالؿاكمٚ ،اكف  ٨٦أزؿ مكع ٫كداعا٦ ٫ة ذ٠ؿ يف احلؽير.

كالىٕ٤ح /ثٛذط الىةد ٦ة احنرس ٔ ٫٪النٕؿ ٞ٦ ٨٦ؽـ الؿأس ،كرضع النةة
ٕ٦ؿكؼ ،ك٬ؾا ٗري ٠سري يف صة٩ت ثؿكذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤ك٦ة كرد

 ٨٦ثؿء ذكم إ٣ة٬ةت كاألمؿاض ثذ٤ٔ ٫٤ٛي ٫الىبلة كالكبلـ ،أك مكط يؽق أك
ن
داعا ،٫ليشء ٠سري صؽا لٮ دمٓ جلةء يف ٠ذةب ظة ،٢ٚك ٢ٕ٣ا﵀ يٮ٪ٞٚة إىل دمٓ
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ذل ٟثٕؽ اال٩ذ٭ةء ٬ ٨٦ؾا ال١ذةب حبٮؿ ا﵀( ،)1كرصةؿ ٬ؾا احلؽير زٞةت
ك٪ٕ٦ةق وعيط.
 .86خديد :كطكً نو غدوة

ٔ ٨ق٧ؿة ث ٨ص٪ؽب ٝةؿ٪٠ /ة  ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
٩ذؽاكؿ يف ٝىٕح ٗ ٨٦ؽكة ظىت ال٤ي ٢يٞٮـ ٔرشة كيٕٞؽ ٔرشة٪٤ٝ ،ة٧٧ٚ /ة
اك٩خ د٧ؽ ٝةؿ ٨٦( /أم يشء دٕضت؟ ٦ة اك٩خ د٧ذؽ إال ٬ ٨٦٭٪ة كأمةر ثيؽق
إىل الك٧ةء) ركاق ا٣رت٦ؾم كاحلةز ٥كابلي٭ٌف كوععٮق.

كٝىح دسسري إُ٣ةـ كردت يف أظةدير ٠سرية يف الىعيعني كٗري٧٬ة.

(ق٧ؿة ثٌ ٥املي ،٥كاٞ٣ىٕح ثٛذط اٞ٣ةؼ) ك ٨٦الُ٤ةا ٙال٘٤ٮيح ٝٮهل /٥ال
دسرس اٞ٣ىٕح ،كال دٛذط اجلؿاب ،كا٘٣ؽكة ٦ة ثني وبلة الىجط كَ٤ٮع
 -1كيف وعيط مك ٥٤كالكنن األربٕح إال ا٣رت٦ؾم ٔ ٨أق٧ةء ث٪خ أيب ثسؿ ريض ا﵀ ٔ٪٭٧ة /أ٩٭ة

أػؿصخ صجح َيةلكح ذات أٔبلـ ػرض ،كٝة٣خ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ي٤بك٭ة٪ٚ ،ع٨
٘٩ك٤٭ة ٚجكتنيف ث٭ة.

ن

كيف الىعيعني يف ٗـكة ػيرب /أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤داع ٔ٤ية حلُٕي ٫الؿايح ٚيجء ث ٫يٞةد لؿ٦ؽ

مؽيؽ أوةثٚ ٫ذ ٢ٛيف ٔيجيٚ ،٫ربأ ٠أف ل ٥يس ٨ث٭ة كصٓ.

كيف وعيط ابلؼةرم ٔ ٨ق٧٤ح ث ٨األكٮع ٝةؿ /أوةثتين رضبح يف قةيق يٮـ ػيرب ٞٚةؿ اجلةس /أويت

ق٧٤ح ٚأديخ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٛ٪ٚ ٥٤ر ٚي٭ة زبلث ٛ٩سةت٧ٚ ،ة امذ١يذ٭ة ثٕؽ ذل.ٍٝ ٟ

كركل أثٮ النيغ يف ٠ذةب األػبلؽ اجلجٮيح ٔ ٨حم٧ؽ ث٦ ٨٭ةصؿ ٝةؿ /اكف ٦ذةع رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق٪ٔ ٥٤ؽ ٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ يف ثيخ يْ٪ؿ إحل  ٫ل يٮـ ٝةؿ /كاكف رب٧ة اصذٕ٧خ إحلٝ ٫ؿيل،

ٚأدػ ٤٭ ٥يف ذل ٟابليخ ز ٥أقذٞج ٢ذل ٟاملذةع ٚيٞٮؿ٬ /ؾا ٦رياث  ٨٦أكؿ٦س ٥ا﵀ ث ،٫كأٔـك ٥ا﵀ ث٫
ن
ن
ٝةؿ /كاكف رسيؿا مؿمٮال برشيٍ ،كمؿ ٨٦ ٫ٞٚأدـ حمنٮة ث٤ي ٙكص٪ٛح كٝؽح كُٝيٛح وٮؼ٠ ،أ٩٭ة
صؿٞ٦ة٩يح كرىح كك٪ة٩حٚ ،ي٭ة أق٭ٝ ٥ةؿ /كاكف يف اُٞ٣يٛح أزؿ كقغ رآق ٚأويت رص٤ُٚ ،٢جٮا أف ي٘ك٤ٮا
ثٕي ذل ٟالٮقغ ٚيُٕجٚ ٫ؾ٠ؿ ذل٧ٕ٣ ٟؿٚ ،كٍٕ ٚربأ .ا.٬
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الن٧ف ،ك٬ؾا احلؽير وعع ٫احلةز ٥ىلع رشط النيؼني ،ككا ٫ٞٚاذل٬يب،
كٚيٕ٦ ٫ضـة ٠جرية يف دسسري إُ٣ةـ ا٤ٞ٣ي.٢
كهلؾا ْ٩ةاؿ ٠سرية ٚيف الىعيعني ٔ ٨صةثؿ يف ٗـكة اخل٪ؽؽ ٝةؿ/

ٚة٩سٛأت إىل امؿأيت ٤ٞٚخ٪ٔ ٢٬ /ؽؾ يشء؟ ٚإين رأيخ ثةجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
ن
ن
ن
كآهل كق ٥٤مخىة مؽيؽاٚ ،أػؿصخ صؿاثة ٚي ٫وةع  ٨٦مٕري ،كجلة ث٭ي٧ح
داصٚ ٨ؾحبذ٭ة كَع٪خ النٕري ،ز ٥صبخ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
ٚكةررد٤ٞٚ ٫خ /ية رقٮؿ ا﵀ ذحب٪ة ث٭ي٧ح  -ثةتلى٘ري  -جلة كَع٪خ وةاع ٨٦
ن
مٕري ٚذٕةؿ أ٩خ كٛ٩ؿا ٚ ٟٕ٦ىةح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ية أ٢٬
ن
ن
ن
اخل٪ؽؽ إف صةثؿا و ٓ٪قٮارا أمَٕ /ة٦ة يؽٔٮا إحل ٫اجلةس ٚيح ٬بل ثس)٥
ٞٚةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال دزن ٨٣ثؿ٦ذس ٥كال ختزبف ٔضي٪س ٥ظىت
ن
أيجء) ٚأػؿصخ هل ٔضي٪ة ٚجىٚ ٜي ٫كبةرؾ ،ز٧ٔ ٥ؽ إىل ثؿ٦ذ٪ة ٚجى ٜكبةرؾ،
زٝ ٥ةؿ( /أدع ػةثـق ٤ٚذؼزب  ٟٕ٦كاٝؽيح ػ أم /اٗؿيف ػ  ٨٦ثؿ٦ذس ٥كال
دزنلٮ٬ة) ك ٥٬أٚ ،ٙ٣ةٝك ٥ثة﵀ ٞ٣ؽ أك٤ٮا ظىت دؿكٮق كاحنؿٚٮا ،كإف ثؿ٦ذ٪ة
تلٍ٘ ٧٠ة يه ،كإف ٔضيج٪ة حلؼزب ٧٠ة ٬ٮ.

ككٕٝخ ٝىه ٬ ٨٦ؾا اٞ٣جي ٢يف ٗـكة اخل٪ؽؽ كدجٮؾ كٗري٧٬ة ،كيه خمؿصح
يف الىعيعني ،كبٞيح ٠ذت احلؽير كالكرية.
 .87خديد :شق ضدر اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨أنف ث٦ ٨ةل /ٟأف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أدةق صربي٤ٔ ٢ي٫
الكبلـ ك٬ٮ يٕ٤ت  ٓ٦ا٧٤٘٣ةفٚ ،أػؾق ٚرصٔٚ ٫ن٤ٝ ٨ٔ ٜجٚ ،٫ةقذؼؿج
ا٤ٞ٣ت ٚةقذؼؿج ٞ٤ٔ ٫٪٦حٞٚ ،ةؿ٬( /ؾا ظِ النيُةف  )ٟ٪٦زٗ ٥ك ٫٤يف
ىى
ى
َكخ  ٨٦ذ٬ت ث٧ةء زمــ ،ز ٥أل ،٫٦ز ٥أاعدق يف ماك ٫٩كصةء ا٧٤٘٣ةف يكٕٮف
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ن
إىل أ ٫٦يٕين (ّرئق) ٞٚةلٮا /إف حم٧ؽا ٝؽ ٝذٚ ،٢ةقذٞج٤ٮق ك٬ٮ ٪٦ذ ٓٞال٤ٮفٝ ،ةؿ
أنف /كٞ٣ؽ ٪٠خ أرل أزؿ ذل ٟاملؼيٍ يف وؽرق ،ركاق مك ٥٤يف وعيع.٫
ن
ن
كَهلٚ :رصٔ ٫أم /أًضٕ ٫ىلع األرض إًضةاع ُ٣يٛة٧٠ ،ة يف ركايح مؽاد ث٨

أكس.

كَهلٞ٤ٔ :ح ثٛذعةت أمُٕٝ /ح دـ ٕٞ٪٦ؽة.
كَهل٬ :ؾا ظِ النيُةف  ٟ٪٦يٕين /أف اٞ٤ٕ٣ح أك املٌ٘ح الكٮداء٧٠- ،ة يف
ركايح أػؿل ،-يه حم ٢كقٮقح النيُةف ٤ٝ ٨٦ت اإلنكةفٚ ،عير أزي٤خ
ٔ ٟ٪ذ٬ت ظِ النيُةف ك٩ىيج.ٟ٪٦ ٫

كَهل :زٗ ٥ك ٫٤يف َكخ ثٛذط اُ٣ةء ،كجيٮز ً٧٭ة ككرس٬ة ،كبةلكني امل٭٤٧ح

كجيٮز إٔض٧ة٬ة.
كَهلّ :رئق يه املؿًٓ.
كَهل٪٦ :ذ ٓٞال٤ٮف أم٦ /ذ٘ري ال٤ٮف٦ ،س ٢اجل ٓٞك٬ٮ ا٘٣جةر.
كيف ظؽير مؽاد ث ٨أكس /أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ/

(٪٠خ مكرتًٓ يف ثين قٕؽ ث ٨ثسؿٚ ،جح٧٪ة أ٩ة ذات يٮـ يف ثُ ٨كاد ٓ٦
أدؿاب يل  ٨٦الىجيةف إذا أ٩ة ثؿ ٍ٬زبلزح ٕ٦٭َ ٥كخ  ٨٦ذ٬ت م٤ئ ز٤ضة
ن
ٚأػؾكين  ٨٦ثني أوعةيب كا ٜ٤ُ٩الىجيةف ٬ؿاثة مرسٔني إىل ا٣يح٧ٕٚ ،ؽ
ن
ن
أظؽٚ ٥٬أًضٕين ىلع األرض اًضةاع ُ٣يٛة ،ز ٥م٦ ٜة ثني ٛ٦ؿؽ وؽرم إىل
ن
٪٦ذيه اع٩يت كأ٩ة أْ٩ؿ إحل ،٫ل ٥أصؽ ذلل ٟمكة ،ز ٥أػؿج أظنةء ثُين ز٥
ٗك٤٭ة ثؾل ٟاثل٤ش ٚأٗ ٥ٕ٩ك٤٭ة ز ٥أاعد٬ة ماك٩٭ة ،زٝ ٥ةـ اثلةين ٞٚةؿ

لىةظج /٫د٪ط ز ٥أدػ ٢يؽق يف صٮيف ٚأػؿج ٤ٝيب كأ٩ة أْ٩ؿ إحلٚ ٫ىؽٔ ،٫ز٥
ن
أػؿج  ٫٪٦مٌ٘ح قٮداء ٚؿٍل ث٭ة ،زٝ ٥ةؿ ثيؽق ي٪٧ح كيرسة ٠أ ٫٩يت٪ةكؿ محبة،
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ن

ن
ٚإذا خبةد ٥يف يؽق ٩ ٨٦ٮر حيةر اجلةّؿ دكٚ ،٫٩ؼذ ٥ث٤ٝ ٫يب ٚة٦ذؤل ٩ٮرا كذل٩ ٟٮر
ن
اجلجٮة كاحل٧١ح ،ز ٥أاعدة ماكٚ ٫٩ٮصؽت ثؿد ذل ٟاخلةد ٥يف ٤ٝيب د٬ؿا ،زٝ ٥ةؿ
اثلة٣ر لىةظج /٫د٪ط٧ٚ ،ؿ يؽق ثني ٛ٦ؿؽ وؽرم إىل ٪٦ذىه اع٩يت ٚةتلأـ ذلٟ
ن
ن
الن ٜثإذف ا﵀ دٕةىل ،ز ٥أػؾ ثيؽم ٚأ٩٭ٌين  ٨٦ماكين إ٩٭ةًة ُ٣يٛة ،زٝ ٥ةؿ
لؤلكؿ /ز ٫٩ثٕرشة  ٨٦أ٦ذٚ ٫ٮز٩ٮين ث٭ٚ ٥ؿصعذ٭ ،٥زٝ ٥ةؿ /ز ٫٩ث٧ةاح  ٨٦أ٦ذ٫
ٚؿصعذ٭ ،٥زٝ ٥ةؿ /ز ٫٩ثأٚ ٙ٣ؿصعذ٭ٞٚ ،٥ةؿ /دٔٮق ٤ٚٮ كز٩ذ٧ٮق ثأ٦ذ ٫لك٭ة
لؿصع٭ ،٥ز٧ً ٥ٮين إىل وؽكر ٥٬كٝج٤ٮا رأيس ك٦ة ثني ٔيين زٝ ٥ةلٮا /ية
ظجيت ل ٥دؿع أ ٟ٩لٮ دؽرم ٦ة يؿاد ث ٨٦ ٟاخلري ٞ٣ؿت ٔي٪ةؾ) احلؽير ،ركاق

أثٮ يًٕل كأثٮ ٕ٩ي ٥كاثٔ ٨كة٠ؿ.

ن
كيف ظؽير أيب ذر ٔ٪ؽ ادلارَل (٧ٚة ٬ٮ إال أف كحلة ٔين ١ٚأ٧٩ة أرل األمؿ

ٕ٦ةي٪ح).

ن
كيف ركايح اث٪ٔ ٥٪ٗ ٨ؽ ادلارَل أيٌة (أف صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ ٝةؿ٤ٝ /ت

ككيٓ ػ مؽيؽ ػ ٚئ ٫ي٪ةف دْ٪ؿاف ،كإذ٩ةف تكٕ٧ةف) كل٤عؽير َؿؽ أػؿل(.)1

كاحل٧١ح  ٨٦م ٜوؽرق الرشي ٙكاقذؼؿاج اٞ٤ٕ٣ح ٤ٝ ٨٦ج ٫دُ٭ريق ٨٦

ظةالت الىجة ،كدجنئذ ٫ىلع الؿصٮ٣ح اتلة٦ح ،كهلؾا ننأ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤ىلع أك ٢٧احلةالت ،كأ ٢ٌٚالىٛةت ل ٥ي ٢٧إىل يشء ممة ي٧ي ٢إحل٫
الىجيةف ،كل ٥يكذ٭ٮق ٦ة اقذ٭ٮم ٗريق  ٨٦النجةف كاٛ٣ذيةف ،ظىت أكؿ ٫٦ا﵀

ثججٮد ،٫كاوُٛةق لؿقةتل ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤

ذم شق ضدره الرشيف مرة ذاىيث٪ٔ :ؽ ثٕسذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

حلذً٤ف الٮيح ث٤ٞت ٝٮم كاقذٕؽاد اكم.٢
٪٦ -1٭ة ظؽير ٔذجح ثٔ ٨جؽ الكِ٤ل ٔ٪ؽ احلةز ،٥كوعع ٫ىلع رشط مك ،٥٤كق ٫٧٤اذل٬يب.
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ذم شق ضدره الرشيف مرة اثلاثلث :حل٤ح اإلرساء ٧٠ة زجخ يف ابلؼةرم كٗريق،
حلذ٭يأ ل٤رتٌف إىل املؤل األىلع كاثلجٮت يف املٞةـ األقىن ،كحلذٞٮل ٤ٝج ٫ملنة٬ؽة
إٌ٣ل األىلع ،كهلؾا ملة ل ٥يذ ٜٛملٮىس ٔ٤ي ٫الكبلـ ٦س٬ ٢ؾا اتل٭يؤ كاالقذٕؽاد

ل ٥دذ ٜٛهل الؿؤيح(.)1

ٝ -1ةؿ احل١ي ٥ا٣رت٦ؾم /ظؽز٪ة حم٧ؽ ث ٨رزاـ األيٌل ،ز٪ة حم٧ؽ ثُٔ ٨ةء اهلضيِل ،ز٪ة حم٧ؽ ث٩ ٨ىري،

ُٔٔ ٨ةء ث ٨أيب ربةح ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿ /دبل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٬ ٥٤ؾق اآليح ﴿رب أرين
أْ٩ؿ إحل"﴾ٟاألٔؿاؼ

" ٝةؿ "ية مٮىس إ ٫٩ال يؿاين يح إال ٦ةت كال يةبف إال د٭ؽدق كال رَت إال

دٛؿؽ ،إ٧٩ة يؿاين أ ٢٬اجل٪ح اذلي ٨ال د٧ٮت أٔي٪٭ ٥كال دجًل أصكةد "٥٬أ٦ة ٩بي٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ٚةلؿاصط ٔ٪ؽ أكر ا٧٤ٕ٣ةء ٧٠ة ٝةؿ اجلٮكم /أ ٫٩رأل رب ٫حل٤ح اإلرساء ثٕيين رأق ،٫كركل ا٣رت٦ؾم ٨٦
َّ
َؿي ٜاحلس ٥ث ٨أثةف ٔ١ٔ ٨ؿ٦ح ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿ /رأل حم٧ؽ رب٤ٞٚ ،٫خ /أ٣حف يٞٮؿ ا﵀ ﴿ال
يٍ ي ي ٍى
األث ٍ ىى ي
" ٝةؿ /كحي ،ٟذاؾ إذا جتًل ث٪ٮرق اذلم ٬ٮ ٩ٮرق ،كٝؽ رأل رب ٫مؿدني،
ةر ﴾"األٕ٩ةـ
دؽ ًرك٫
ن
كركل ا٣جكةيئ ثإق٪ةد وعيط ،كوعع ٫احلةز ٥أيٌة ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿ /أدٕضجٮف أف دسٮف اخل٤ح
إلثؿا٬ي ،٥كالالكـ ملٮىس ،كالؿؤيح ملع٧ؽ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كلُ٤رباين يف األكقٍ ثإق٪ةد رصةهل
ن
رصةؿ الىعيط ٗري كاظؽٚ ،ٮز ٫ٞاث ٨ظجةف ٔ ٨اثٔ ٨جةس أ ٫٩اكف يٞٮؿ /إف حم٧ؽا وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤رأل رب ٫مؿدني مؿة ثجرصق ،كمؿة ثٛؤادق ،كركل اث ٨ػـي٧ح ثإق٪ةد ٝٮم ٔ ٨أنف ٝةؿ /رأل حم٧ؽ

رب ،٫كركل اث ٨ػـي٧ح ٔٔ ٨جؽ الؿازؽ ٕٔ٦ ٨ذ٧ؿ ث ٨ق٤ي٧ةف ٔ ٨املجةرؾ ثٌٚ ٨ة٣ح ٝةؿ /اكف احلك٨
ن
حي ٙ٤ثة﵀ٞ٣ /ؽ رأل حم٧ؽ رب ،٫كركل اث ٨ػـي٧ح أيٌة ٕٔ٠ ٨ت ٝةؿ /إف ا﵀ ٝك ٥الك ٫٦كرؤيذ ٫ثني
ن
مٮىس كحم٧ؽ و٤ٮات ا﵀ ٔ٤ي٭٧ةٚ ،ؿأق حم٧ؽ مؿدني ،كلك ٫٧مٮىس مؿدني ،كركل أيٌة ٔٔ ٨ؿكة ث٨
ن
الـبري /إزجةت الؿؤيح أيٌة ،كركل اث ٨اجلٮزم يف ٪٦ةٝت اإل٦ةـ أمحؽٔ ٨ٔ ،جؽكس ث٦ ٨ةل ٟإُ٣ةر ٝةؿ/
قٕ٧خ أثة ٔجؽ ا﵀ أمحؽ ث ٨ظ٪ج ٢يٞٮؿ /أوٮؿ الك٪ح ٔ٪ؽ٩ة /اتل٧ك ٟث٧ة اكف ٔ٤ي ٫أوعةب رقٮؿ ا﵀
ن
وٌل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كاالٝذؽاء ث٭ ،٥كذ٠ؿ محبة  ٨٦إٞ٣يؽة إىل أف ٝةؿ /كأف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كقٝ ٥٤ؽ رأل ربٚ ،٫إ٦ ٫٩أزٮر ٔ ٨رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤وعيط ،ركاق ٝذةدة ٔ١ٔ ٨ؿ٦ح
ٔ ٨اثٔ ٨جةس ،كركاق احلس ٥اث ٨أثةف ٔ١ٔ ٨ؿ٦ح ٔ ٨اثٔ ٨جةس ،كركاق يلع ث ٨زيؽ ٔ ٨يٮق ٙث٨

٦٭ؿاف ٔ ٨اثٔ ٨جةس ،كاحلؽير ٔ٪ؽ٩ة ىلع ّة٬ؿق٧٠ ،ة صةء ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق .٥٤ا،٬
كركل اخلبلؿ يف ٠ذةب الك٪ح ٔ ٨املؿكزم ٤ٝخ ألمحؽ /إ٩٭ ٥يٞٮلٮف إف اعئنح ٝة٣خ ٨٦ /زٔ ٥أف حم٧ؽا
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ن

كيف ٬ؾا احلؽير ُ٣ةا٪٦ ٙ٭ة /أ ٫٩حت ٜٞبن ٜوؽرق ،كوؽع ٤ٝج ،٫إ٠ؿا٫٦
ثةلىرب اجل٧ي٧٠ ،٢ة حت ٜٞجلؽق إق٧ةٔي ٢اذلثيط٦ ،س ٢ذل ٟلىربق ىلع ٞ٦ؽ٦ةت
اذلثط ٚأزىن ا﵀ ٔ٤ي ٫ثؾل ،ٟك٣س ٨ورب ٩بي٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أمؽ،

كاظذ٧ةهل أٝٮل لٛ٤ةرؽ إْ٣ي ٥ثني األمؿي٧٠ ٨ة ال خيىف.

رأل ربٞٚ ٫ؽ أْٔ ٥ىلع ا﵀ اٛ٣ؿيحٚ ،جأم ٕ٦ىن يؽٝ ٓٚٮهلة؟ ٝةؿ /ثٞٮؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
(رأيخ رىب) ٞٚٮؿ اجليب أكرب ٝ ٨٦ٮهلة .ا ـه
ن
ك٬ؾا احلؽير ركاق اثٔ ٨جةس ،كأمةر أمحؽ إىل َؿ ٫ٝيف الك ٫٦آٛ٩ة ،كأٚؿد اث ٨ػـي٧ح يف ٠ذةب اتلٮظيؽ
ن
ثةثة لؿؤيح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رب ٫دٕةىل ،كأَةؿ االقذؽالؿ ذلل ،ٟكأصةب ٔ ٨الكـ اعئنح
ثأ٩٭ة ٛ٩خ الؿؤيح ،كاثٔ ٨جةس كأنف كٗري٧٬ة أزبذٮ٬ة ،كاإلزجةت ٞ٦ؽـ ىلع اجليف ،كركم ٔٔ ٨جؽ الؿازؽ

ٝةؿ /ذ٠ؿت ملٕ ٧ؿ ظؽير اعئنحٞٚ ،ةؿ٦ /ة اعئنح ٔ٪ؽ٩ة أٔ ٨٦ ٥٤اثٔ ٨جةسٝ ،ةؿ اث ٨ػـي٧ح /كحمةؿ أف
يٞةؿ اثٔ ٨جةس أْٔ ٥ىلع ا﵀ اٛ٣ؿيح ،كال أّ ٨أظؽ  ٨٦أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣يذٮ ٥٬أف اثٔ ٨جةس أزجخ الؿؤيح
َّ ي ٍ ي ي
ثة ٨ْ٣كالؿأم ،كال أنف ث٦ ٨ةل ،ٟكال أثٮ ذر٬ ،ؾا م٤ؼه الكـ اث ٨ػـي٧ح ،كأ٦ة ٝٮهل دٕةىل﴿ /ال دؽ ًرك٫
ٍى
األث ٍ ىى ي
" ٚبل يؽؿ ىلع ٩يف الؿؤيح لٮص٭ني/
ةر﴾"األٕ٩ةـ
األول :أف اإلثىةر  ِٛ٣اعـ ،أم /ال دؽرك٧ٔ ٫ٮـ أثىةر اجلةس ،كػه  ٫٪٦ثرص اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كق ٥٤ىلع قبي ٢اتل٧يزي كاإل٠ؿاـٚ ،ذ١ٮف اآليح ٝ ٨٦جي ٢إ٣ةـ املؼىٮص ك٬ٮ ٠سري يف اٞ٣ؿآف
كالك٪ح.

اثلاين :أف اإلدراؾ ٪ٕ٦ةق /اإلظةَحٚ ،ةآليح ال١ؿي٧ح د٪يف اإلظةَح ،ك٩يف اإلظةَح ال يكذ٤ــ ٩يف الؿؤيح أال

دؿل أف املؤ٪٦ٮف يؿكف رب٭ ٥يف اجل٪ح ،كال حييُٮف ث ،٫ث ٢حن٩ ٨ؿل الن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ،كال حنيٍ ث٭٧ة،
١ٚؾل ٟاجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رأل ا﵀ ٗ ٨٦ري أف حييٍ ث ،٫كدٕةىل ا﵀ ٔ ٨أف حييٍ ث ٫أظؽ

 ٨٦ػ.٫ٞ٤
َّ
كأ٦ة ظؽير أيب ذر /قأ٣خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٢٬ ٥٤رأيخ ربٟ؟ ٞٚةؿ (٩ٮر أَّن أراق)
ٚأصةب ٔ ٫٪اث ٨ػـي٧ح ثأ ٫٩جيٮز أف يسٮف قأهل ٝج ٢ظىٮؿ الؿؤيح ،ز ٥ظى٤خ ثٕؽ ذل٤ٝ ،ٟخ/
كيذأيؽ ٬ؾا ث٧ة زجخ ٔ ٨أيب ذر ٛ٩ك ٫أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رأل رب ٫ث٤ٞج ،٫كزجخ ذل٨ٔ ٟ
ن
ٔجؽ ا﵀ ث ٨احلةرث ث٩ ٨ٮ ٢ٚأيٌة ركاق ٔ٪٭٧ة اث ٨ػـي٧ح .كاْ٩ؿ ٦ة ٠ذب٪ةق يف اتلٕ٤ي ٜر ) ( ٥ٝىلع
احلؽير ر.) ( ٥ٝ
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ونيٍاٗ :ك٤ٝ ٢ج ٫ثُكخ  ٨٦ذ٬ت كٚي٧٠ ٫ة ٝةؿ احلة٪٦ ِٚةقجةت ٪٦٭ة /أ٫٩
 ٨٦أكاين اجل٪ح ،ك٪٦٭ة /أ ٫٩ال دأك ٫٤اجلةر كال ا٣رتاب ،كال ي٤ع ٫ٞالىؽأ ،ك٪٦٭ة/
أ ٫٩أز ٢ٞاجلٮا٬ؿ٪ٚ ،ةقت ٤ٝج٤ٔ ٫ي ٫الىبلة كالكبلـ أل ٨٦ ٫٩أكاين أ ٢٬اجل٪ح.

كال دأك ٫٤اجلةر ػ كال ا٣رتاب ،إف ا﵀ ظؿـ ىلع األرض أف دأك ٢أصكةد
األ٩بيةء ،كال ي٤ع ٫ٞالىؽأ ،كأ ٫٩أز  ٨٦ ٢ٞل ٤ٝت ئ ًؽؿ ث ،٫كٚي٪٦ ٫ةقجح
أػؿل /كيه ز ٢ٞالٮيح ٚي٬ ،٫ؾا الكـ احلة ِٚيف اٛ٣ذط.

وكال الصٍييل واةو دخيث :إف ْ٩ؿ إىل  ِٛ٣اذل٬ت ٩ةقت  ٨٦ص٭ح إذ٬ةب
الؿصف ٔ ٫٪كل١ٮ ٫٩ك٪ٔ ٓٝؽ اذل٬ةب إىل رب ،٫كإف ْ٩ؿ إىل ٪ٕ٦ةق٤ٚ ،ٮًةءد٫

كٞ٩ةا .٫ا.٬

ونيٍا٦ :ة ذ٠ؿق إ٣ةرؼ اث ٨أيب دمؿة /أ ٫٩أُٰٔ ثؿؤيذ ٫م ٜوؽرق ك٤ٝج٫
الرشيٛني ٔؽـ اخلٮؼ  ٨٦إ٣ةدات اجلةريح ثةهلبلؾٚ ،عى٤خ هل وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ٮة اإلي٧ةف  ٨٦ذالذث أوجً:
ةلَة اتلطديق ،واملشاٌدة ،وقدم اخلَف نو الكادات املٍلاكت.

 ٢٧١ٚهل وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثؾل٦ ٟة أريؽ ٝ ٨٦ ٫٪٦ٮة اإلي٧ةف ثة﵀

ٔـ كص ،٢كٔؽـ اخلٮؼ ممة قٮاق ،كألص٦ ٢ة أُٔي ٫ممة أرش٩ة إحل ٫اكف ٔ٤ي٫
الىبلة كالكبلـ يف إ٣ةملني -ثٛذط املي -٥أم /إ٣ةل ٥ا٤ٕ٣ٮم كإ٣ةل ٥الكٌٛل،
ن
ن
أمضٕ٭ ٥كأزبذ٭ ٥كأٔبل ٥٬ظةال كٞ٦ةالٚ ،يف ا٤ٕ٣ٮم اكف ٧٠ة أػرب وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق /٥٤أف صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ ملة كو ٫ٕ٦ ٢إىل ٞ٦ةٝ ٫٦ةؿ٬ /ة أ٩خ

كرب٬ ،ٟؾا ٞ٦ةَل ال أدٕؽاقٚ ،ـج ٚي ٫أم يف اجلٮر زصح كل ٥يذٮاف كل ٥ي٤ذٛخ
ى ى ى
ابل ى ي
اغ ٍ ى
رص ىك ى٦ة
ٚاكف ٪٬ةؾ يف احلرضة ٧٠ة أػرب ٔٔ ٫٪ـ كص ٢ثٞٮهل٦﴿ /ة ز
ى ى

َغ﴾"اجلض٥

" كأ٦ة ظةهل وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ٬ؾا إ٣ةلٚ ،٥اكف إذا
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ظِل الٮَحف يف احلؿب ركي ث٘٤ذ ٫يف حنؿ إ٣ؽك ك ٥٬مة٠ٮف قبلظ٭،٥
كيٞٮؿ( /أ٩ة اجليب ال أكؾب أ٩ة اثٔ ٨جؽ املُ٤ت) .ا .٬ك٬ٮ ٛ٩حف٣ ،س٦ ٨ة
ذ٠ؿق ٔ ٨صربيٝ ٨٦ ٢ٮهل٬ /ؾا ٞ٦ةَل ال أدٕؽاق ،ل ٥أ ٙٝهل ىلع إق٪ةد.

حنتيً :حتؿي ٥اقذٕ٧ةؿ اذل٬ت إ٧٩ة ظى ٢يف املؽي٪ح ثٕؽ اهلضؿة ،كم ٜالىؽر
ظىٝ ٢ج ٢ذلٚ ،ٟبل يؿد أف يٞةؿ٠ /ي ٙوط ٗك٤ٝ ٢ج ٫يف َكخ  ٨٦ذ٬ت
ن
ك٬ٮ حمؿـ؟ ألف اقذٕ٧ةؿ اذل٬ت إذ ذاؾ اكف ٦جةظة ،كا﵀ قجعة ٫٩كدٕةىل أٔ.٥٤
 .88خديد :فغل حمهد ضىل اهلل قليً وآهل وشلم ىلع األىبياء

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض ا﵀ ٔ ٫٪أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ/
(٤ٌٚخ ىلع األ٩بيةء بكخ ،أُٔيخ صٮا ٓ٦اللك ،٥ك٩رصت ثةلؿٔت ،كأظ٤خ
ن
ن
يل ا٪٘٣ةا ،٥كصٕ٤خ يل األرض َ٭ٮرا كمكضؽا كأرق٤خ إىل اخل ٜ٤اكٚح ،كػذ٥
يب اجلبيٮف) ركاق مك ٥٤يف وعيع.٫
كَهل٤ٌٚ :خ ىلع األ٩بيةء بكخ٬ ،ؾا إ٣ؽد ال ٛ٦٭ٮـ هل ألف هل ٌٚةاٗ ٢ري

٬ؾق الكخ ٧٠ة قيأيت ٝٮهل ،أُٔيخ صٮا ٓ٦اللك ،٥أم اللك ٥اجلٮا ٓ٦كيه
األظةدير ا٤ٞ٣ي٤ح ال ِٛ٤ال١سرية املٕىن٠ ،عؽير (إ٧٩ة األٔ٧ةؿ ثةجليةت) ٚإف
ٚي ٨٦ ٫األظاكـ كاٛ٣ٮااؽ ٦ة أٚؿد ثةتلأحل ،ٙكهل ْ٩ةاؿ ٠سرية ،ذ٠ؿ دم٤ح ٪٦٭ة
اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء ،كأظةدير األربٕني اجلٮكيح ،لك٭ة ه
لك ٥صٮا ٓ٦كيه
٦ذؽاك٣ح من٭ٮرة.

كَهل :ك٩رصت ثةلؿٔت أم أف ا﵀ ي٪رصق ثٞؾؼ الؿٔت يف ٤ٝٮب أٔؽاا ،٫زاد

يف ركايح أػؿل يف الىعيعني  ٨٦ظؽير صةثؿ /ك٩رصت ثةلؿٔت ثني يؽم
مكرية م٭ؿ.
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كَهل :كأظ٤خ يل ا٪٘٣ةا ٥زاد يف ركايح صةثؿ /كل ٥حت ٢ألظؽ ٝجٌل ،كا٪٘٣ةا ٥دمٓ
ٗ٪ي٧ح ،كيه ٦ة ي٘ ٨٦ ٥٪إ٣ؽك يف اجل٭ةد ،كاكف ٝ ٨٦ج٪٤ة إذا ٗ٧٪ٮا ٗ٪ةا٥
ن
دمٕٮ٬ة يف ماكف ٚذأيت ٩ةر  ٨٦الك٧ةء ٚذأك٤٭ة ككؾل ٟصةء ٦جح٪ة يف ظؽير

الىعيعني ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
ن
كَهل :كصٕ٤خ يل األرض َ٭ٮرا-ثٛذط اُ٣ةء-أم /يتي ٥٧ثأصـاا٭ة ،كاقذؽؿ ث٫
ىلع أف اتلي ٥٧يؿ ٓٚاحلؽير /اكلٮًٮء.
ن
ن
كَهل :كمكضؽا أم مٮًٕة ل٤كضٮد ال خيذه ماكف ٪٦٭ة دكف اآلػؿ ،كيف
ظؽير ٔ٧ؿك ث ٨مٕيت ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫صؽق /كاكف ٝ ٨٦جٌل إ٧٩ة يى٤ٮف يف

٪٠ةئك٭ ،٥كيف ظؽير اثٔ ٨جةس ٔ٪ؽ ا٣زبار /كل ٥يس ٨أظؽ  ٨٦األ٩بيةء
يىٌل ظىت يج ٖ٤حمؿاث.٫

ن
كاقذؽؿ املةل١يح كاحلٛ٪يح ثٞٮهل /كصٕ٤خ األرض َ٭ٮرا ،ىلع صٮاز اتلي٥٧

جب٧يٓ أصـاء األرض  ٨٦دؿاب كرم ٢كظضؿ كحنٮ ذل ،ٟكػىه النةٕٚيح
اتلي ٥٧ثة٣رتاب ٦ ،ٍٞٚذ٧ك١ني ثؿكايح ظؾيٛح يف وعيط مك /٥٤كصٕ٤خ
ن
دؿبذ٭ة جلة َ٭ٮراٝ ،ةلٮاٚ /٭ؾا ػةص حي٤ٔ ٢٧يٗ ٫ريق  ٨٦الؿكايةت ا٣يت كردت
اع٦ح ،ك٩ٮٝنٮا يف ٬ؾا االقذؽالؿ ٪٦ةٝنةت ٝٮيح يرتصط ٕ٦٭ة صة٩ت اٞ٣ٮؿ
ى
ن
األكؿ املؤيؽ ثٕ٧ٮـ ٝٮهل دٕةىل﴿ /ذذىيى ٌى ٧ي٧ٮا ىو ًٕيؽا ىَ ًٌيجنة﴾"ا٣جكةء " كب٭ؽي٤ٔ ٫ي٫
الىبلة كالكبلـ يف اتليٚ ،٥٧إ ٫٩ل ٥ي ٫٪ٔ ٢ٞ٪أ ٫٩ا٣زتـ اتلي ٥٧ثة٣رتاب  ،ٍٞٚث٢
ن
ن
ن
اكف يتي ٥٧ثةألرض ا٣يت اكف يىٌل ٔ٤ي٭ة دؿاثة اك٩خ أك قجؼح أك رمبل.
كَهل :كأرق٤خ إىل اخل ٜ٤اكٚح أم /اإلنف كاجل ،٨ث٭ؾا  ُٜ٩اٞ٣ؿآف كإٞ٩ؽ
ٔ٤ي ٫اإلدمةع ٧ٚؽيع ػىٮص رقةتل ٫ثةٕ٣ؿب اكٚؿ ثبل ٩ـاع.
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ك ٢٬أرق ٢إىل املبلاسح؟ ظىك ٚؼؿ ادلي ٨الؿازم /اإلدمةع ىلع أٗ ٫٩ري
مؿق ٢إحل٭ ،٥كٝةؿ دمةٔح  ٨٦األمٕؿيح /أرق ٢إحل٭ ٥رقة٣ح ترشي ٙال
دس٤ي ،ٙكرصط اتلٌف الكج ي /أ ٫٩أرق ٢إحل٭ ،٥ككؾا رصع ٫ابلةرزم كزاد
ي
ٔ٤ي ٫أ ٫٩أرق ٢إىل دميٓ احليٮا٩ةت كاجل٧ةدات ،كاقذؽؿ بن٭ةدة الٌت هل
ثةلؿقة٣ح ،كم٭ةدة احلضؿ كالنضؿ ،كأ ٙ٣احلة ِٚالكيٮيط يف اال٩ذىةر هلؾا
اٞ٣ٮؿ رقة٣ح ق٧ة٬ة " دـيني األراا ٟيف إرقةؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ى ي ٌى ى ى
إىل املبلا "ٟكاقذؽؿ ٚي٭ة ثٕرشة أد٣ح أٝٮا٬ة ٧٠ة ٝةؿٝ /ٮهل دٕةىل ﴿ /ىكٝةلٮا اختؾ
ه ٌ ٍ
ٌى ٍ ى ي ى ى ن ي ٍ ى ى ي ٍ
ى
عة ٫٩ثىًٔ ٢جىةد ي ١٦ىؿ يمٮف﴾"األ٩بيةء " يٕين املبلاسح إىل أف ٝةؿ/
الؿمح ٨كدلا قج
ى ى ى ىٍ
ٌى
ي
﴿ ىك ى ٨٦ىح ي ٍ٪٦ ٢ٍ ٞي٭ ٍ - ﴾٥أم /املبلاسح﴿ -إ ٌين إ ى ه
هل ً ٨ٍ ٦دكٚ ٫ً ً٩ؾلً ٟجن ًـي ً ٫ىص ى٭ ٪ى٥
ً
ًً ً
ى ى ى ىٍ
ٌى
اْ٣ةل ٧ى
ني﴾"األ٩بيةء " ٝةؿٚ /٭ؾق اآليح إ٩ؾار ل٧٤بلاسح ىلع لكةف
٠ؾلً ٟجن ًـم
ًً
اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف اٞ٣ؿآف اذلم أ٩ـؿ ٔ٤ي ،٫كٝؽ ٝةؿ
ى ي ى ى ٌى ى ى ٍ ي ٍ ي ي ي
ىى
٩ؾ ىرك ٥ثً ً ٫ىك ى ٨٦ثى"﴾ٖ٤األٕ٩ةـ " ٚسجخ ثؾلٟ
دٕةىل﴿/كأ ً
كيح ًإيل ٬ؾا اٞ٣ؿآف ًأل ً
إرقةهل إحل٭ .٥ا ـه(.)1

واىـر ةليث أدتلً يف الرشالث املذكَرة فيه نؽتَقث عهو كخاةً احلاوي يف

الفخاوى.

 -1كيف الىعيعني ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض ا﵀ ٔ ٨ٔ ٫٪اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق- ٥٤يف اتلج١ري إىل
ه
اجلٕ٧حٚ( -إذا ػؿج اإل٦ةـ ظرضت املبلاسح يكذٕ٧ٮف اذل٠ؿ) ٚعٌٮر ٥٬القذ٧ةع اخلُجح دحل ٢ىلع
أ٩٭ ٥ملكٛٮف ثؾل ،ٟكوط يف أظةدير /أ٩٭ ٥يى٤ٮف ٪ٕ٦ة وبلة اجل٧ةٔح ،كإذا ٝةؿ اإل٦ةـ ﴿ ىك ىال ٌى
الٌة ٌ٣ى
ني﴾
ً
ٝةلٮا﴿ /آ٦ني﴾ كيف وعيط ابلؼةرم ٔ ٨رٚةٔح ث ٨را ٓٚريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿ /صةء صربي ٢إىل اجليب وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ٦ /ة دٕؽكف أ ٢٬ثؽر ٚيس٥؟ ٝةؿ ٨٦( /أ ٢ٌٚاملك٧٤ني) أك لك ٫٧حنٮ٬ةٝ ،ةؿ
ككؾل ٨٦ ٟم٭ؽ ثؽر  ٨٦املبلاسحٚ ،٭ؾا يؽؿ ىلع أ٩٭ ٥ملكٛٮف برشيٕذ٪ة.
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كَهل :كػذ ٥يب اجلبيٮفٚ ،٭ٮ ػةد ٥األ٩بيةء أم /آػؿ ،٥٬ال ٩يب  ٫ٕ٦يف ٔرصق
كال ثٕؽ ٔرصق ،ك٬ؾا أمؿ ٤ٕ٦ٮـ  ٨٦ادلي ٨ثةلرضكرة.
ٚةٞ٣ةدية٩يح اذلي ٨يـٔ٧ٮف ٩جٮة ٗبلـ أمحؽ اٞ٣ةديةينٛ٠ ،ةر مؿدؽكف ثإدمةع

املك٧٤ني ،كال دىط ٪٦ة٠عذ٭ ،٥كال دؤلك ذثيعذ٭ ،٥ك ٥٬دقحكح اقذٕ٧ةريح
ػؽمٮا مىة٣ط اإلجن٤زي يف اهل٪ؽ ،كاكف زٔي٧٭ ٥اٞ٣ةديةين يرصح ىلع رؤكس
األم٭ةد حبج ٫إلجن٤رتا ،ككالا ٫هلة كحيي أدجةٔ ٫ىلع ػؽ٦ذ٭ة كحي٧ؽ ا﵀ ىلع أ٫٩
كصؽ يف ثرل حتخ رايذ٭ة ،إىل ٗري ٬ؾا  ٨٦أٝٮاهل الكؼيٛح املؽك٩ح يف ٠ذج٭.٥
ك٦س٤٭ ٥يف ا٣سٛؿ كاالردؽاد كػؽ٦ح مىة٣ط االقذٕ٧ةرٚ /ؿٝح ابل٭ةايح اذلي٨

يـٔ٧ٮف أف اإلقبلـ نكغ ثؽي٪٭ ،٥كي١٪ؿكف ابلٕر كا٣جنٮر كاحلرش كاجل٪ح
كاجلةر ،كالىبلة كالىيةـ كجيزيكف إاعرة ا٣جكةء ثٌٕ٭ ٥بلٕي ،كيؤهلٮف

زٔي٧٭ ٥كحيضٮف إىل ٔاك( ،)1كيُٮٚٮف ثٞرب إهل٭ٔ ٥جةس ابل٭ةء ،كيه ٝج٤ذ٭ ٥يف
وبلد٭ ،٥كيه وبلة ػةوح ختة ٙ٣وبلة املك٧٤ني ،إىل ٗري ذلٟ

()2

٨٦

اٞ٣جةاط ،كٝؽ ٗؿكا ٠سريا  ٨٦اجلةس ث٧رص ٚؽػ٤ٮا يف دية٩ذ٭ ،٥كهل ٥ثةملع٤ح

ال١ربل مٕجح ننيُحٝ ،ةد٤٭ ٥ا﵀ ك٪ٕ٣٭ ٥إىل يٮـ ادلي.٨

 -1كظؽير (َٮىب مل ٨رأل ٔاك) م١ؾكب ثةَ.٢

 -2كاجل٭ةد يف دي٪٭٦ ٥جكٮخٚ ،بل جيٮز ٔ٪ؽ ٥٬ص٭ةد الٛ١ةر كاملكذٕ٧ؿي ،٨ث ٢جيت ا٪ٝةٔ٭ ٥ثةدلػٮؿ يف
دي ٨ابل٭ةايحٚ ،إف اٝذ ٕ٪ٮا ث ٫كدػ٤ٮا ٚي ،٫دؿكٮا ابلبلد أل٤٬٭ة كرظ٤ٮا ٔ٪٭ة ثبل ٞ٦ةك٦ح ،ك٬ؾا الكـ

قؼي.ٙ
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 .89خديد :خطائص اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٩( /٥٤رصت
ثةلؿٔت كأُٔيخ صٮا ٓ٦اللك ٥كبح٧٪ة أ٩ة ٩ةا ٥أديخ ثٛ٧ةديط ػـاا ٨األرض

ٚٮًٕخ يف يؽم) ٝةؿ أثٮ ٬ؿيؿة ٚؾ٬ت رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
كأ٩ذ ٥دجذس٤ٮ٩٭ة ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤
كَهل :كأُٔيخ صٮا ٓ٦اللك ،٥دٞؽـ رشظ ،٫كٝةؿ اهلؿكم /يٕين ث ٫اٞ٣ؿآف دمٓ
ا﵀ دٕةىل /يف األٛ٣ةظ ا٣حكرية  ٫٪٦املٕةين ال١سرية ،كالك ٫٦وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤اكف ثةجلٮا٤ٝ ٓ٦ي ٢ال٠ ،ِٛ٤سري املٕةين.

كَهل :كبح٧٪ة أ٩ة ٩ةا ٥أديخ ثٛ٧ةديط ػـاا ٨األرض ٚٮًٕخ يف يؽمٝ ،ةؿ

اجلٮكم٬ /ؾا  ٨٦أٔبلـ اجلجٮةٚ ،إ ٫٩إػجةر ثٛذط ٬ؾق ابلبلد أل٦ذ ،٫كك٧٠ ٓٝة
أػرب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك﵀ احل٧ؽ كامل٪ح .ا.٬
كَهل :كأ٩ذ ٥دجذس٤ٮ٩٭ة أم /تكذؼؿصٮف ٦ة ٚي٭ة ،يٕين ػـاا ٨األرض ،ك٦ة ٚذط
ىلع املك٧٤ني  ٨٦ادل٩ية بكجت اٛ٣ذٮظةت اإلقبل٦يح.
حنتيً

ذ٠ؿ يف ٬ؾا احلؽير كاذلم ٝج ٫٤قجٕح ػىةؿ  ٨٦ػىٮويةد ،٫كبٞيخ
ػىةؿ أػؿل ٪٦٭ة /إُٔةا ٫النٛةٔح ،ركاق النيؼةف  ٨٦ظؽير صةثؿ ،كاملؿاد
ث٭ة النٛةٔح إُْ٣ل ،ك٪٦٭ة /تك٧يذ ٫ثأمحؽ ،كصٕ٤خ أ٦ذ ٫ػري األم ،٥ركاق

أمحؽ  ٨٦ظؽير يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ك٪٦٭ة /صٕ٤خ وٛٮ٪ٚة ٠ىٛٮؼ املبلاسح

ػ يٕين يف الىبلة ػ ركا٬ة مك ٨٦ ٥٤ظؽير ظؾيٛح ،ك٪٦٭ة /إُٔةؤق اآليةت ٨٦
آػؿ قٮرة ابلٞؿة ٠ ٨٦زن حتخ إ٣ؿش ،ركاق ا٣جكةيئ كاث ٨ػـي٧ح ٔ ٨ظؾيٛح
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ن
أيٌة ،ك٪٦٭ة ٗٛؿاف ٦ة دٞؽـ  ٨٦ذ٩ج ،)1(٫ك٦ة دأػؿ كإُٔةا ٫ال١ٮزؿ ،ككٮ٫٩
وةظت لٮاء احل٧ؽ يٮـ اٞ٣ية٦ح ،ركا٬ة ا٣زبار ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ،ك٪٦٭ة /إقبلـ
ميُة ،٫٩ركا٬ة ا٣زبار ٔ ٨اثٔ ٨جةسٚ ،٭ؾق قخ ٔرشة ػى٤ح.

ٝةؿ احلة ِٚيف اٛ٣ذط كي٧س ٨أف يٮصؽ أكر  ٨٦ذل ٟمل ٨أ ٨ٕ٦اتلتجٓ ،كٝؽ

ذ٠ؿ أثٮ قٕيؽ اجلحكةثٮرم يف ٠ذةب رشؼ املىُىف أف اذلم اػذه ث٩ ٫بي٪ة
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤قذٮف ػى٤ح .ا.٬
ٝةؿ احلة ِٚالكيٮيط يف اخلىةاه ال١ربل كل ٥أ ٙٝىلع ٔ ٨٦ؽ٬ة ،كٝؽ
دتجٕخ األظةدير كاآلزةر ٚٮصؽت اٞ٣ؽر املؾ٠ٮر كزبلزح أ٦سةهل  ٫ٕ٦كٝؽ رأيذ٭ة

أربٕح أٝكةـ/

ٝك ٥اػذه ث ٫يف ذاد ٫يف ادل٩ية.ٝ -1ؽ ينلك ٔؽ ٬ؾق  ٨٦ػىةاى ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ألف األ٩بيةء دميٕ٭ٛ٘٦ ٥ٮر هل ،٥ث٥٬ ٢
ٕ٦ىٮمٮف ،ك٦ة نكت إحل٭ ٨٦ ٥ذ٩ٮبٚ ،٭ٮ ىلع قبي ٢ال٪١ةيح ،أك اتلٕؿيي ،أك  ٨٦ثةب ظك٪ةت األثؿار

قحبةت املٞؿبني ،كجيةب ىلع ٬ؾا اإلماكؿ ثأف ٬ؾق اخلى٤ح ٔؽت  ٨٦ػىةاى ٫ثةٔذجةر ّ٭ٮر ز٧ؿاد٭ة يف
ى ٍ ى ى ٍ ى ي ُى ٌي ى
الؿ يق٢
اآلػؿة ،ذل ٟأف األ٩بيةء يٕرتي٭٬ ٨٦ ٥ٮؿ املٮ ٙٝكٚـٔ٦ ،٫ة يجكي٭ ٥ظةهل﴿ ٥يٮـ جي ٓ٧اَّلل
ى ى ي ي ى ى ي ٍ ي ٍ ى ي ى ٍ ى ى ى ٌى ى
٩خ ىٔ ٌىبل يـ ا ٍ٣ي٘يي
 ٟأى ى
" كيٞٮؿ ٠رباؤ ٥٬ظني دُ٤ت
ٮب﴾"املةاؽة
ذيٞٮؿ ٦ةذا أ ًصجذٝ ٥ةلٮا ال ًٔ ٥٤جلة ًإ٩
ً
ن
٪٦٭ ٥النٛةٔح إف ا﵀ ٝؽ ٌٗت احلٮـ ٌٗجة ل ٥يٌ٘ت ٝج٦ ٫٤س ،٫٤ك ٨٣يٌ٘ت ثٕؽق ٦سٛ٩ ،٫٤يس،
ن
ٛ٩يس ،ألف  ل كاظؽ ٪٦٭ ٥ال يأ ٨٦أف يؤاػؾ ممة ٔؽ ٔ٤ي ٫ذ٩جة ،أ٦ة ٩بي٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ٚي١ٮف يف ذل ٟاملٮاٝ ٙٝٮم ا٤ٞ٣ت ،راثٍ اجلأش ،ال ي٤عٚ ٫ٞـع ،كال ي٘نةق ٬ٮؿ ،دُ٤ت  ٫٪٦النٛةٔح

ٚيٞٮؿ (أ٩ة هلة ،أ٩ة هلة) كال يٕذؾر ٧٠ة أذؾر ٗريق ،كيكتن٭ؽ ث ٫الؿق ٢ىلع دىؽيٞ٭ ٥يف إثبلغ ٝٮ٦٭.٥
ٚيىؽٝ٭ ٥كيؤيؽ ،٥٬كيؿاصٓ رب ٫يف أ٦ذ ،٫مؿة ثٕؽ مؿة ظىت يٞٮؿ هل ٦ةل ٟػةزف اجلةر٦ /ة دؿكخ ٌ٘٣ت
ى ى
رب ٨٦ ٟأ٦ذ ٟثٞيح ،ك٦ة ذاؾ إال ألٔ ٫٩ؿؼ ٝ ٨٦ٮؿ ا﵀ دٕةىل ٌ ى ٍ ى ى ى ُى ى ى ى ٌى ى
٩ج ٟىك ى٦ة
ً
﴿حل٘ ًٛؿ ل ٟاَّلل ٦ة تٞؽـ ً ٨٦ذ ً
ى ى ٌى
دأػ ىؿ﴾"اٛ٣ذط " أ ٫٩ال يٕةدج ٫يٮـ اٞ٣ية٦ح كال يؤاػؾقٚ ،٭ؾق اخلى٤ح ممة اػذه ث٭ة يف ذاد ٫يف اآلػؿة ٧٠ة

دبني.
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 كٝك ٥اػذه ث ٫يف ذاد ٫يف اآلػؿة.كٝك ٥اػذه ث ٫يف أ٦ذ ٫يف ادل٩ية.-كٝك ٥اػذه ث ٫يف أ٦ذ ٫يف اآلػؿة .ا.٬

ز ٥أكرد٬ة ٛ٦ى٤ح ىلع األثٮاب ٤ٚرياصٕ٭ة  ٨٦أراد ،كا﵀ كيل اتلٮٚيٜ
كالكؽاد.
 .31خديد :اهلل يكؽي وأىا أكصم

ن
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة أيٌة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤أ٩ة أثٮ

اٞ٣ةق ٥ا﵀ يُٰٕ كأ٩ة أٝك )٥ركاق احلةز ٥كوعع ٫كق ٫٧٤اذل٬يب.

كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤صةثؿ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق/٥٤
(تك٧ٮا ثةقِل كال دس٪ٮا ثس٪حيت ٚإين أ٩ة أثٮ اٞ٣ةق ٥أٝك ٥ثح٪س.)٥
ن
ن
كيف وعيط مك ٥٤أيٌة ٔ ٨صةثؿ ٝةؿ /كدل لؿص٪٦ ٢ة ٗبلـ ٚك٧ةق حم٧ؽا،
٪٤ٞٚة ،ال ٩س٪ي ٟثؿقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظىت تكذأمؿقٝ ،ةؿ/

ٚأدةق ٚأػربق ٞٚةؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ق٧ٮا ثةقِل كال دس٪ٮا
ن
ثس٪حيت ٚإ٧٩ة ثٕسخ ٝةق٧ة أٝك ٥ثح٪س.)1()٥
ٚ٭ؾق الؿكايةت الىعيعح دبني أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞك ٥ثني أ٦ذ٫

٦ة يؿزٝ٭ ٥ا﵀ ٕ٦ ٨٦ةرؼ كٔ٤ٮـ كأمٮاؿ كٗري٬ة ،ك٣حف ٝك ٫٧وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
ن
كآهل كق ٥٤ػةوة ث٧ةؿ ا٣يفء كا٪٘٣ةا ،٥ث٬ ٢ٮ اعـ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ،كا﵀ أٔ.٥٤

 -1كركل أمحؽ كأثٮ داكد ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ (٦ة أكديس ٨٦ ٥يشء
كال أ٧١ٕ٪٦ٮق إف أ٩ة إال ػةزف أًٓ ظير أمؿت).
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كَهل :تك٧ٮا ثةقِل كال دس٪ٮا ثس٪حيتٝ ،ةؿ اجلٮكم /اػذ ٙ٤ا٧٤ٕ٣ةء يف ٬ؾق
املكأ٣ح ىلع ٦ؾا٬ت ٠سرية دمٕ٭ة اٞ٣ةيض كٗريق/
إخداٌها٦ :ؾ٬ت النةٚيع كأ ٢٬اْ٣ة٬ؿ /أ ٫٩ال حي ٢اتل١ين ثأيب اٞ٣ةق ٥ألظؽ
ن
أوبل قٮاء اكف اق ٫٧حم٧ؽ أك أمحؽ ،أـ ل ٥يسْ٣ ٨ة٬ؿ ٬ؾا احلؽير.
واثلاين :أف ٬ؾا اجليه ٦جكٮخٚ ،إف ٬ؾا احلس ٥اكف يف أكؿ األمؿ ،هلؾا املٕىن
ن
املؾ٠ٮر يف احلؽير ،ك٬ٮ أف رصبل ٩ةدل ثةبلٞيٓ /ية أثة اٞ٣ةقٚ ،٥ةتلٛخ إحل٫
اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ /ية رقٮؿ ا﵀ إين ل ٥أٔ ،ٟ٪إ٧٩ة دٔٮت
ن
ٚبل٩ة ٞٚةؿ( /تك٧ٮا ثةقِل كال دس٪ٮا ثس٪حيت) ز ٥نكغٝ ،ةلٮاٚ /يجةح احلٮـ
اتل١ين ثأيب اٞ٣ةق ٥للك كاظؽ قٮاء  ٨٦اق ٫٧حم٧ؽ كأمحؽ كٗريق ،ك٬ؾا ٦ؾ٬ت

٦ةل.ٟ
كال اللايض :كبٝ ٫ةؿ دم٭ٮر الك ٙ٤كٞٚ٭ةء األمىةر ،كدم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةءٝ ،ةلٮا/
كٝؽ امذ٭ؿ أف دمةٔح دس٪ٮا ثأيب اٞ٣ةق ٥يف إ٣رص األكؿ ،كٚي٧ة ثٕؽ ذل ٟإىل
احلٮـ ٠ ٓ٦رة ٚةٔ ٢ذل ٟكٔؽـ اإل٩سةر.

اثلالد٦ :ؾ٬ت اث ٨صؿيؿ /أ٣ ٫٩حف ث٧جكٮخ ،كإ٧٩ة اكف اجليه ل٤ذزني٫

كاألدب ال ل٤ذعؿي.٥
الراةف :أف اجليه ٔ ٨اتل١ين ثأيب اٞ٣ةق ٥خمذه ث ٨٧اق ٫٧حم٧ؽ أك أمحؽ ،كال

ثأس ثةل٪١يح كظؽ٬ة مل ٨ال يكُل ثٮاظؽ  ٨٦االق٧ني ،ك٬ؾا ٝٮؿ دمةٔح ٨٦
الك ٙ٤كصةء ٚي ٫ظؽير مؿٚٮع ٔ ٨صةثؿ.

ن
اخلامس :أ ٫٩ي٪ىه ٔ ٨اتل١ين ثأيب اٞ٣ةقٞ٤ُ٦ ٥ة كي٪ىه ٔ ٨ا٣تك٧يح

ثةٞ٣ةق ،٥خلبل يسين أثٮق ثأيب اٞ٣ةق ،٥كٝؽ ٗري مؿكاف ث ٨احلس ٥اق ٥اث٫٪
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ن
ٔجؽ امل ٟ٤ظني ث٬ ٫٘٤ؾا احلؽيرٚ ،ك٧ةق ٔجؽ امل ،ٟ٤كاكف اق ٫٧أكال اٞ٣ةق،٥
ن
ك ٫٤ٕٚثٕي األ٩ىةر أيٌة.
ن
الصادس :أف ا٣تك٧يح ث٧ع٧ؽ مم٪ٮٔح ٞ٤ُ٦ة قٮاء هل ٪٠يح أـ ال ،كصةء ٚي٫

ظؽير ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤تك٧ٮف أكالدز ٥ث٧ع٧ؽ ز٥

د٪ٕ٤ٮ٩٭ )٥ككذت ٔ٧ؿ إىل ال١ٮٚح ال تك٧ٮا أظؽا ثةق٩ ٥يب ،كأمؿ دمةٔح
ثةملؽي٪ح ثذ٘يري أق٧ةء أث٪ةا٭ ٥حم٧ؽ ظىت ذ٠ؿ هل دمةٔح أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤أذف هل ٥يف ذل ٟكق٧ة ٥٬ثٚ ٫رتك٭.٥
كال اللايض :كاألمج ٫أف ٧ٔ ٢ٕٚؿ ٬ؾا إْٔةـ الق ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق ٥٤خلبل يجذ٭ ٟاالق٧٠ ٥ة قج ٜيف احلؽير (تك٧ٮ٩٭ ٥حم٧ؽا ز ٥د٪ٕ٤ٮ٩٭)٥
ن
كٝي ٢قجت ٩يه ٔ٧ؿ أ ٫٩ق ٓ٧رصبل يٞٮؿ /ملع٧ؽ ث ٨زيؽ ث ٨اخلُةب ٢ٕٚ /ا﵀
ث ٟية حم٧ؽٚ ،ؽاعق ٔ٧ؿ ٞٚةؿ /أرل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يكت
ن
()1
ث ،ٟكا﵀ ال دؽىع حم٧ؽا ٦ة ثٞيخ ،كق٧ةق ٔجؽ الؿمح .٨ا.٬
 -1اْ٩ؿ اٛ٣ةرؽ ال١جري ثني ٧ٔ ٢ٕٚؿ ريض ا﵀ ٔ ٫٪كبني  ٢ٕٚإ٦ةـ أ ٢٬الك٪ح يف زٔ ٥أدجةٔ ٫النيغ
حم٧ٮد ػُةب الكج ي ٞٚؽ رد ىلع ػى ٥هل اق ٫٧حم٧ؽ األ٦ري ٞٚةؿ إف اق ٫٧ىلع كزف خم٪ر كٞ٣ج ٫ىلع

كزف احل٧ري!!.

٣س ٨ل ٥يسذت الؿد ثةق ٫٧ث ٢قرت ثةق ٥ثٕي أوعةثٕ٠ ٫ةدد ٫يف أٗ٤ت ردكدق ظكج٧ة ظ ٫ٞٞوؽي٪ٞة

إ٣بل٦ح النيغ مىُىف احل٧ةَل يف ٠ذج ٫ا٣يت ٠ن ٙث٭ة ٔ٬ ٨ؾا اإل٦ةـ املـٔٮـ ك٬ؾا النؼه يف
ن
ن
احلٞيٞح ثٕيؽ ٔ ٨الك٪ح كأ٤٬٭ة ثٕؽا مةقٕة أل ٫٩دٕ ٥٤يف األز٬ؿ كاألز٬ؿ أٛٝؿ ٤ٔ ٨٦ٮـ الك٪ح ٪٦ؾ قجني.
ن
ن
كٝؽ ظرضت دركق ٫يف ابلؼةرم ٝج ٢أف حيةؿ إىل املٕةش ٚٮصؽد ٫ال يٕؿؼ  ٨٦احلؽير ٠سريا كال ٤ٝيبل
ن
كإف أردت أف دٕؿؼ ٝي٧ح رشظ ٫أليب داكد كٝؽ ٬ٮؿ ث ٫أدجةٔ٠ ٫سريا ٚةٝؿأ ثٕي الرشكح املُجٮٔح ثةهل٪ؽ
ٕ٠ٮف املٕجٮد ٪ٕٚؽ ذل ٟال د ٟ٤٧إال أف دٞؿأ ىلع رشظٝ ٫ٮؿ اٞ٣ةا/٢
ن
ن
ي
ك٘٦ؿب
رشؽ
وةرت مرشٝح كرصت ٘٦ؿبة
مذةف ثني م و
و
كختةَت إ٦ةـ أ ٢٬الك٪ح ثٞٮؿ آػؿ

إذا ٣ػ ٥دػكذػُٓ مػيػبة

ن

ٚؽٔ ٫كصةكزق إىل ٦ة تكذُيٓ
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كظؽير (تك٧ٮف أكالدز ٥حم٧ؽا ز ٥د٪ٕ٤ٮ٩٭ )٥ركاق ا٣زبار كأثٮ يًٕل كاث٨
ٔؽم كاحلةز ٨٦ ٥ظؽير أنف ،ك٬ؾا احلؽير ٕ٦ؽكد يف ٌٚةا ٢ا٣تك٧يح
ثةق ٫٧وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٓ٦ ،٥٤دالتل ٫ىلع اظرتاـ االق ٥الرشي ٙكدٮٝريق.

كٝةؿ اث ٨قٕؽ يف اُ٣جٞةت /أ٩ة ُ٦ؿؼ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ا٣حكةرم ظؽز٪ة حم٧ؽ ث٨

ٔس٧ةف ا٧ٕ٣ؿم ٔ ٨أثيٝ ٫ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦( ٥٤ة رض
أظؽز ٥أف يسٮف يف ثحذ ٫حم٧ؽ كحم٧ؽاف كزبلزح) ك٬ؾا مؿق.٢
كأػؿج اث ٨أيب اعوَ ٨٦ ٥ؿي ٜاث ٨أيب ٚؽي ٨ٔ ٟص٭ ٥ثٔ ٨س٧ةف ٔ ٨اث٨
صنيت ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ ٨٦( /تكُل ثةقِل
يؿصٮ ثؿكيت ٗؽت ٔ٤ي ٫ا٣ربكح كراظخ إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح) كص٭ ٥ص٭ ٫٤أثٮ ظةد،٥

كًٕ ٫ٛاألزدم.
كركل اث ٨اٞ٣ةق ٥يف ق٧ةٔ ،٫كاث ٨ك٬ت يف صة٦ ٨ٔ ٫ٕ٦ةلٝ ٟةؿ /قٕ٧خ
أ ٢٬م١ح يٞٮلٮف ٦ة  ٨٦ثيخ ٚي ٫اق ٥حم٧ؽ إال ٧٩ة كرزٝٮا ،كرزؽ صريا٩٭.٥
كل٤عة ِٚأيب ٔجؽ ا﵀ احلكني ث ٨أمحؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨ثسري ابل٘ؽادم

صـء ُ٦جٮع يف  ٢ٌٚا٣تك٧يح ث٧ع٧ؽ كأمحؽ ،كيف ٔـَل أف أٔيؽ َجٕٓ٦ ٫
اتلٕ٤ي٤ٔ ٜي ٫ث٧ة يذٚ ٥ٮااؽق كيسٞ٦ ٢٧ىؽق  ٓ٦ثيةف ٔ ٢٤األظةدير كٞ٩ؽ
أقة٩يؽ٬ة ،يرس ا﵀ كأاعف ٔ٤ي.٫

كَهل :يٞك ٥ثني أ٦ذ٦ ٫ة يؿزٝ٭ ٥ا﵀ ٕ٦ ٨٦ةرؼ ...إ٣غ يؤيؽ ٬ؾا ا٧ٕ٣ٮـ

كيؤكؽق أمؿاف/

ن
األولٝ :ٮهل إ٧٩ة ثٕسخ ٝةق٧ة ،ك٬ٮ إ٧٩ة ثٕر ٞ٣ك٦ ٥ة أكي  ٨٦اهلؽم كاجلٮر

كا ٥٤ٕ٣كإ٣ؿٚةفٚ ،أ٦ة ٝك ٥ا٣يفء كامل٘ةٚ ٥٩٭ٮ أمؿ زة٩ٮم ،إ٧٩ة ظى ٢ثٕؽ
ٚؿض اجل٭ةد ،كاألمؿ ثٞذةؿ املرشكني ثٕؽ اهلضؿة.
71

اثلاين :أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٩ ٥٤ىه ٔٗ ٨ريق أف يسذىن ثأيب اٞ٣ةق٥
كٔ ٢٤اجليه ثأ ٫٩يٞك ٥كلٮ اكف املؿاد ٝك ٥ا٣يف كامل٘ة ،٥٩ل ٥يس ٨هلؾا اجليه
كاتلٕ٤يٕ٦ ٢ىن ،ألف  ل إ٦ةـ كػ٤يٛح يٞك ٥امل٘ة ٥٩ثني املضة٬ؽي٧٠ ،٨ة اكف

ي٧ٔ ٢ٕٛؿ( ،)1كٗريق  ٨٦اخلٛ٤ةء.

كذل٬ ٟٮ املٞؿر يف الرشع٤ٚ ،ٮال أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اػذه يف
اٞ٣ك ٥بيشء ل ٥يرشكٚ ٫يٗ ٫ريق ،ل ٥يس ٨ل٪٤يه ٕ٦ىن ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ،كهلؾا ػه
دمةٔح  ٨٦الىعةثح ثأ٩ٮاع  ٨٦ا٤ٕ٣ٮـٚ ،ةػذه زيؽ ث ٨زةثخ ثةٛ٣ؿااي،
ي ن
كٕ٦ةذ ثٕ ٥٤احلبلؿ كاحلؿاـ ،كأثية كاث ٨مكٕٮد ثٕ ٥٤اٞ٣ؿآف ،كظؾيٛح ثٕ٥٤
أظٮاؿ امل٪ةٞٚني ككن ٙأرسار ،٥٬كأثة ٬ؿيؿة جبؿاثني  ٨٦ا ٥٤ٕ٣ثر أظؽ٧٬ة
ن
كل ٥يجر اآلػؿ خمةٚح اٞ٣ذ٧٠ ٢ة يف وعيط ابلؼةرم ،كٔ٤ية ثٕ ٥٤اٌٞ٣ةء

كٔ٤ٮـ أػؿل (كق٧ةق ثةب ٦ؽي٪ح ا )٥٤ٕ٣ك١٬ؾا  ل وعةيب هل  ٨٦رقٮؿ ا﵀
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثةب  ٨٦ا ٥٤ٕ٣أك أثٮاب ،ىلع ٝؽر اقذٕؽادق(.)2

ٝ -1ةؿ أثٮ ٔجيؽ يف األمٮاؿ /أػرب٩ة ٔجؽ ا﵀ ث ٨وة٣ط ،أػرب٩ة مٮىس ث ٨يلع ٔ ٨أثي ٫أف ٔ٧ؿ ػُج٭٥
ي ن
ن
ثةجلةثيح ػ ماكف ثةلنةـ ػ ٞٚةؿ ٨٦ /أراد اٞ٣ؿآف ٤ٚيأت أثية ،ك ٨٦أراد أف يكأؿ ٔ ٨اٛ٣ؿااي ٤ٚيأت زيؽا،
ن
ن
ك ٨٦أراد أف يكأؿ ٔ ٨ا٤ٚ ٫ٞٛ٣يأت ٕ٦ةذا ،ك ٨٦أراد أف يكأؿ ٔ ٨املةؿ ٤ٚيأدينٚ ،إف ا﵀ صٕ٤ين ػةز٩ة
ن
كٝةق٧ة.
ٝ -2ةؿ إ٣بل٦ح اذلاا ٜاملع ٜٞأثٮ اجلضة حم٧ؽ اٞ٣ٮم يف رشظ ٫ىلع قُٮر األٔبلـ يف ٦جةدئ اإلي٧ةف
ن
ن
كاإلقبلـ لٮيل ادلي ٨أيب زرٔح إ٣ؿايق ٦ة ٩ى /٫أ ٥٤أف ا﵀ أثؿز اعملني /اعملة اػرتأية ،كاعملة اثؽأية،
ٌى ى
ى ي ٍىٍ
ى ى ى ي ٍى ٍ ي ى ٍ ى ٍ ي
ت ىكالن ى٭ةد ًة﴾"األٕ٩ةـ
أمةر إحل٭٧ة ثٞٮهل دٕةىل﴿ /أال هل اخل ٜ٤كاألمؿ﴾"األٔؿاؼ " ،كٝٮهل﴿ /اعلً ٥ا٘٣ي ً
" ٕٚةل ٥ا٘٣يت ٬ٮ اعل ٥امل١٤ٮت ،كاعل ٥امل١٤ٮت ٬ٮ اعل ٥االػرتاع ،ك٬ٮ اعل ٥األمؿ ك٬ٮ إ٣ةل٥

ا٤ٕ٣ٮم ،ك٬ٮ اعل ٥اٛ٣ذ ،ٜكاعل ٥الن٭ةدة ٬ٮ اعل ٥امل ،ٟ٤كاعل ٥اخل ،ٜ٤كاعل ٥اإلثؽاع ك٬ٮ إ٣ةل ٥الكٌٛل،

ك٬ٮ اعل ٥الؿد ،ٜكللك اعل٬ ٨٦ ٥ؾق إ٣ٮال ٥رس أكدٔ ٫ا﵀ ٚي ٫لن٭ٮد ا٧ْٕ٣ح كّ٭ٮر اٞ٣ؽرة ،كٝؽ اقذٮدع
ن
ا﵀ مىُٛةق وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤د ٟ٤األرسار اإلهليح كصٕ ٫٤أ٦ي٪ة ٔ٤ي٭ة ،يٛيي ىلع  ٨٦أراد ا﵀
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ز٬ ٥ٮ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثٕؽ كٚةد ٫يح يف ٝربق دٕؿض ٔ٤ي ٫أٔ٧ةؿ
أ٦ذٚ ٫حكذ٘ٛؿ هل ٥كين٧٠ ٓٛة قيأيت يف احلؽير الكةدس كإ٣رشكف،
ن
كاملٮٞٚٮف  ٨٦أٚؿاد األ٦ح ينة٬ؽك ٫٩كيكٕ٧ٮف الك ،٫٦كيؿكف ٩ٮرق قةرية يف
ن
كاوبل إحل٭َ ٨ٔ ٥ؿي ،٫ٞال يؿدةثٮف يف ذل ٟأل٩٭ ٥رأكق
الٮصٮد ،كيؿكف  ل ػري ً
ن
ٔية٩ة ،ظ٪ٞٞة ا﵀ ث ٫ظىت ٩ـداد ٕ٦ؿٚح ٞ٣ؽر ٬ؾا اجليب ال١ؿي ٥كالؿقٮؿ
إْ٣ي٤ٔ ،٥ي ٫أ ٢ٌٚالى٤ٮات كأد ٥ا٣تك٤ي.٥
 .38خديد :حمهد أىا شيد ودل آدم يَم الليانث

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤أ٩ة قيؽ كدل آدـ
يٮـ اٞ٣ية٦ح كأكؿ  ٨٦يجن ٫٪ٔ ٜاٞ٣رب كأكؿ مة ٓٚكأكؿ من )ٓٛركاق مك ٥٤يف
وعيع.٫
كال الكلهاءٝ :ٮهل وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤يٮـ اٞ٣ية٦ح)  ٓ٦أ ٫٩قيؽ ٥٬يف
ن
ادل٩ية أيٌة ،ألف يف يٮـ اٞ٣ية٦ح دْ٭ؿ قيةدد ٫للك اجلةس ال ي٪ةزٔٚ ٫ي٭ة ٪٦ةزع
خببلؼ ادل٩يةٞٚ ،ؽ ٩ةزٔ ٫يف ذل ٟم٤ٮؾ الٛ١ةر كزٔ٧ةء املرشكني ،ك٬ؾا ٦س٢
ر ى ٍ ي ٍ ي ٍ ى ٍ ى َّ ٍ
ٍ ى َّ
ى
ةر﴾"اغٚؿ "  ٓ٦أف امل ٟ٤هل
٭
ٞ
ا٣
ؽ
اظ
ٮ
َّلل ال ً ً
ٝٮهل دٕةىل﴿ /ل ٨ً ٧ال ٟ٤٧احلٮـ ً ً
ً
قجعة ٫٩كدٕةىلٝ /ج ٢ذل ،ٟكإ٧٩ة ٝيؽ ثؾل ٟاحلٮـ خلٌٮع اللك كٞٚؽ امل٪ةزع.
كَهل( :أ٩ة قيؽ كدل آدـ) الكيؽ ٬ٮ اذلم يٛـع إحل ٫اجلةس يف اجلٮاات
كالنؽااؽ ٚيٞٮـ ثأمؿ ،٥٬كيذع٪ٔ ٢٧٭ ٥ماكر٬٭ ،٥كيؽٕٚ٭ة ٔ٪٭ ،٥ك١٬ؾا اكف
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ظيةدٚ ،٫اكف يى ٢الؿظ ٥كحي ٢٧اللك كيسكت

 ٨٦أ ٫٤٬القذٛةًذ٭ة ،ك٦ة أ ٢٬هل ،كخيةَت اجلةس ىلع ٝؽر ٔٞٮهل .٥ا ،.٬ث ٨٦ ٫ْٛ٤نكؼح ٔ٤ي٭ة ػٍ

اٛ٣يي كالنٮبؿم.
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املٕؽكـ كيٞؿم الٌي ،ٙكيٕني ىلع ٩ٮاات احل٧٠ ٜة ٝة٣خ ػؽجيح ريض ا﵀
ٔ٪٭ة ،كاكف إذا ٦ةت مك ٥٤كٔ٤ي ٫ديٝ ٨ىض ٔ ٫٪دي ،٫٪كإذا أدةق م٤٭ٮؼ أاغز،٫
كإذا ٝعٍ اجلةس أدٮق مكتنٕٛني مكذ٘يثني٧٠ ،ة ٝةؿ ٔ ٫٧أثٮ َة٣ت/
كأثػػػػػػػيي يكتكػػػػػػػًف ا٧٘٣ػػػػػػػةـ ثٮص٭ػػػػػػػ٫

ز٧ػػػػػػػةؿ احلذػػػػػػػةٍل ٔىػػػػػػػ٧ح لؤلرامػػػػػػػ٢

وكال آخر:

ك٣ػػػػػػحف جلػػػػػػة إال إحلػػػػػػٚ ٟؿار٩ػػػػػػة
كأيػػػػػٚ ٨ػػػػػؿار اجلػػػػػةس إال إىل الؿقػػػػػ٢

وأنا يف اآلخرةٚ :يٛـع إحل ٫أ ٢٬املٮ٣ ٙٝحن ٓٛإىل ا﵀ يف إراظذ٭٠ ٨٦ ٥ؿب

ذل ٟاحلٮـ كَٮهل ك٬ٮهلٚ ،يٞٮؿ( /أ٩ة هلة ..أ٩ة هلة) ٚيؾ٬ت إىل إ٣ؿش ٚحكذأذف
ٚيؤذف هلٚ ،إذا رأل ا﵀ قضؽ كمحؽ ا﵀ ث٧عة٦ؽ ل ٥حي٧ؽق ث٭ة أظؽٚ ،يؽٔ ٫ا﵀
ن
ن
قةصؽا ظة٦ؽا ٦ة مةء أف يؽٔ ٫ز ٥ي٪ةدي( ٫ار ٓٚرأق ،ٟك ٢ٝتك ،ٓ٧كق ٢دٍٕ،
كام ٓٛتنٚ )ٓٛي١ٮف أكؿ  ٨٦ين ٓٛكأكؿ  ٨٦دٞج ٢مٛةٔذ ،٫كهلؾا ٝةؿ (أكؿ

مة ٓٚكأكؿ من( )ٓٛثٛذط اٛ٣ةء املنؽدة).

وكَهل :كأكؿ  ٨٦يجن ٫٪ٔ ٜاٞ٣رب ،كذل٪ٔ ٟؽ ٝيةـ اجلةس ل٧٤ٮ ٙٝظني يٛ٪غ
ى
ىي ى
ُ
ٮر  ٚىى ًٕ ى ٜىً ٨٦يف
يف الىٮر ٛ٩ؼ٫
زة٩يح٧٠ ،ة ٝةؿ دٕةىل﴿ /كًٛ ٩غ ًيف الىي ً
ى
ٍ
اَّلل( )1يث َّ٩ ٥ي ٛىغ ذي ٫أ ٍػ ىؿل ٚىإ ىذا ي ٥ٍ ٬ريى ه
ةء َّ ي
ةكات ىك ى ٨٦يف األ ٍر ًض إ َّال ى ٨٦ىم ى
َّ ى ى
ةـ
ً
ً ً ً
الكً ٧
ً
ً
ً
 -1اػذ ٙ٤يف املكتسىن ٬ ٨٦ٮ؟ ٞٚي ٥٬ ٢املبلاسح ،كٝي ٥٬ ٢مح٤ح إ٣ؿش ،كٝي /٢صربي ،٢كٝي٦ ٢ياكاي،٢
كٝي ٢م ٟ٤املٮت ،كٝي /٢اجل٪ح كاحلٮر إ٣ني ،كلك ٬ؾق أٝٮاؿ ًٕيٛح أك ثةَ٤ح ،الىعيط أف املكتسىن ٥٬
ن
ن
األ٩بيةء كالن٭ؽاءٚ ،إ٩٭ ٥أظيةء ٔ٪ؽ رب٭ ٥يؿزٝٮف ،كإذا ٛ٩غ يف الىٮر ال يىٕٞٮف ،دسؿي٧ة هل ٥كدجضيبل

ٞ٣ؽر.٥٬
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ىىٌ ٍ
﴿كأ ى٦ة ثً ً ٕ٪ىً ٧ح
" كإ٧٩ة أػرب ثأ ٫٩قيؽ كدل آدـ حل٧ذسٝ ٢ٮهل دٕةىل/

ى ي ي ى
ى ى ٌ ٍ
ىر ٌبً ٚ ٟىع ًؽث﴾"الٌيح " كحلبني أل٦ذ ٫ذل ٟظىت يٕذٞؽكق كيٕ٤٧ٮا ثٞ٧ذٌةق ٚبل
ي٪ةدك ٫٩أك يؾ٠ؿك ٫٩ثةق ٫٧املضؿد ٧٠ة ي ٢ٕٛالٮ٬ةثيح اجلٛةة كأ٦سةهلٞ٦ ٨٦ ٥رلة

يْ٪ؿكف﴾"الـمؿ

املكترشٝني أٔؽاء ا﵀.

ً
 .33خديد :أىا أول اجلاس خروجا إذا ةكرَا

ٔ ٨أنف ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤أ٩ة
ن
أكؿ اجلةس ػؿكصة إذا ثٕسٮا كأ٩ة ػُيج٭ ٥إذا كٚؽكا كأ٩ة ٦برش ٥٬إذا أيكٮا لٮاء
احل٧ؽ يٮ٦بؾ ثيؽم كأ٩ة أكؿـ كدل آدـ ىلع ريب كال ٚؼؿ) ركاق ا٣رت٦ؾم كٝةؿ
ن
ظؽير ظكٗ ٨ؿيت ،كركاق أثٮ ٕ٩ي ٥يف ادلالا ٢ك( ٫ْٛ٣أ٩ة أكهل ٥ػؿكصة إذا
ثٕسٮا كٝةاؽ ٥٬إذا كٚؽكا كػُيج٭ ٥إذا أ٩ىذٮا كأ٩ة مةٕٚ٭ ٥إذا ظبكٮا كأ٩ة
٦برش ٥٬إذا أث٤كٮا لٮاء ال١ؿا٦ح كٛ٦ةديط اجل٪ح كلٮاء احل٧ؽ يٮ٦بؾ ثيؽم كأ٩ة
أكؿـ كدل آدـ ىلع ريب يُٮؼ َّ
يلع أ ٙ٣ػةدـ ٠أ٩٭ ٨ثيي م٪١ٮف أك لؤلؤ

٪٦سٮر).

ن
كَهل( :أ٩ة أكؿ اجلةس ػؿكصة إذا ثٕسٮا) أم /أزريكا ٝ ٨٦جٮر ،٥٬ك٬ؾا ٕ٦ىن

ٝٮهل يف احلؽير الكةث( ٜكأكؿ  ٨٦يجن ٫٪ٔ ٜاٞ٣رب).
كَهل( :كأ٩ة ػُيج٭ ٥إذا كٚؽكا) أم /ىلع رب٭ ،٥ألف إ٣ةدة يف كٚٮد اٞ٣ٮـ ىلع
امل /ٟ٤أف يذلك ٥أ٦ة ٫٦زٔي ٥اٞ٣ٮـ كراحك٭.٥

كَهل( :كأ٩ة ٦برش )٥٬أم /ثٞجٮؿ مٛةٔيت ٔ٪ؽ ا﵀ ،إذا أيكٮا  ٨٦كصٮد مةٓٚ

ثٕؽ دؿدد ٥٬ىلع األ٩بيةء كٝٮؿ  ل ٩يبٛ٩ /يس ٛ٩يس.
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وكَهل( :لٮاء احل٧ؽ) أم /رايح احل٧ؽ يٮ٦بؾ ػ يٮـ اٞ٣ية٦ح ػ ثيؽم ،كذل ٟصؿية
ىلع إ٣ةدة ٔ٪ؽ إ٣ؿب أف ال٤ٮاء إ٧٩ة يسٮف ٠ ٓ٦جري اٞ٣ٮـ حلٕؿؼ ماكٝ ،٫٩ةؿ
احلة ِٚالكيٮيط /ك٬ؾا لٮاء ٪ٕ٦ٮم ،كاملؿاد أ ٫٩ين٭ؿ ثةحل٧ؽ يف ذل ٟاحلٮـ .ا،٬

أم /أل ٫٩حي٧ؽ ا﵀ ث٧عة٦ؽ ل ٥حي٧ؽق ث٭ة أظؽ ٝج ،٫٤كألف أ ٢٬املٮ ٙٝلك٭٥

آدـ ك ٨٦دك ٫٩حي٧ؽكف مٮ ٫ٛٝيف النٛةٔح إُْ٣ل ا٣يت اػذى ٫ث٭ة ا﵀ ،كهلؾا
ن
قِل أيٌة /وةظت املٞةـ املع٧ٮد.
كَهل( :كأ٩ة أكؿـ كدل آدـ ىلع ريب كال ٚؼؿ) أم /أكر٠ ٥٬ؿا٦ح ٔ٪ؽق،
ن
ن
كأكٚؿ٦ ٥٬زنهل دلي ،٫كال ٚؼؿ /أم ال أٝٮؿ ٬ؾا ٚؼؿا ك٣س ٨حتؽزة ثةجلٕ٧ح
ن
ن
ن
كٝية٦ة ثٮاصت اتلج٤يٖ كإٔبل٦ة لؤل٦ح ٣زيدادكا يظجة يل كادجةاع لكجيت.
كَهل :يف الؿكايح اثلة٩يح (كأ٩ة ػُيج٭ ٥إذا أ٩ىذٮا) أم٬ ٨٦ /يج ٫ا﵀ كصبلؿ
ى ٍ ى ي
﴿ك ىػ ىن ى
٤ؿ ٍ ى
محٚ ٨ىبل ت ى ٍك ى ٧يٓ إال ى ٧ٍ ٬نكة﴾"َ﴿ " ٫يى ٍٮ ىـ ىح يٞٮـي
ات ل ً ٌى
املٮ ٙٝى
ٮ
و
األ
خ
ٕ
ً
ً
ً
ٌي ي ى ٍ ى ى ى ي ى ٌن ٌى ى ى ى ٌى ي ى ٌى ى ٍ ى ى ى ي ٌى ٍ ى ي ى ى ى ى ى ن
الؿكح كال٧بلاًسح وٛة ال حذلك٧ٮف ًإال  ٨٦أ ًذف هل الؿمح ٨كٝةؿ وٮاثة﴾"اجلجأ
".

كَهل( :إذا ظبكٮا) أم /يف يٮـ اكف ٞ٦ؽارق مخكني أ ٙ٣ق٪ح ،ك ٥٬كٝٮؼ
مةػىح أثىةر ٥٬يجذْؿكف ٦ة يي ٢ٕٛث٭ ٥ك٦ة ييٞةؿ هل.٥
كَهل( :إذا أث٤كٮا) أم /أويجٮا ثةإلثبلس ك٬ٮ اال٩سكةر كاحلـف ٥ٗ ٨٦

ذل ٟاحلٮـ.

كَهل( :لٮاء ال١ؿا٦ح) ٬ٮ ٦ة يُٕٯ يف ذل ٟاحلٮـ  ٨٦املـاية كامل١ؿ٦ةت،

كٛ٦ةديط اجل٪ح ٪٠ةيح ٔٔ ٨ؽـ دػٮؿ أظؽ هلة ٝج.٫٤
كَهل( :يُٮؼ َّ
يلع أ ٙ٣ػةدـ) ...إ٣غ٬ ،ؾا ثيةف بلٕي ٦ة يُٕةق يف اجل٪ح،
كابليي (ثٛذط ابلةء) ثيي اجلٕةـ ،كٕ٦ىن م٪١ٮف /مكذٮر ثؿين ٫ال يى ٢إحل٭ة
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ن

ٗجةر ،كلٮ ٫٩أظك ٨ألٮاف ا٣جكةء ،كال٤ؤلؤٕ٦ /ؿكؼ ،كٕ٦ىن ٪٦سٮر٪٦ /تر ٗري
ن
دل٧ٮع يف ْ٩ةـ ،كذل ٟأ٩٭ٌ ٨
ثُٮاٚ٭٤ٔ ٨ي ٫كٝية٦٭ ٨خبؽ٦ذ ٫أمج٭ ٨لؤلؤا
ن
٦ذٛؿٝة ٗري دلذ ،ٓ٧كا﵀ أٔ.٥٤
 .32خديد :نريل ونرل األىبياء
ٔ ٨صةثؿ ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ٦( /سٌل ك٦س ٢األ٩بيةء ٧٠س٢
ن
رص ٢ثىن دارا ٚأد٧٭ة كأك٤٧٭ة إال مٮًٓ بل٪ح ٚضٕ ٢اجلةس يؽػ٤ٮ٩٭ة
كيذٕضجٮف ٪٦٭ة كيٞٮلٮف لٮال مٮًٓ ال٤ج٪حٝ ،ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل

كقٚ ٥٤أ٩ة مٮًٓ ال٤ج٪ح صبخ ٚؼذ٧خ األ٩بيةء) ركاق مك ٥٤يف وعيع ،٫كركاق
ي
ن
أيٌة  ٨٦ظؽير أيب ٬ؿيؿة كأيب قٕيؽ ،كركاق ا٣رت٦ؾم  ٨٦ظؽير أيب ث٨

ٕ٠ت كزاد يف آػؿق ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /إذا اكف يٮـ
اٞ٣ية٦ح ٪٠خ إ٦ةـ اجلبيني كػُيج٭ ٥كوةظت مٛةٔذ٭ٗ ٥ري ٚؼؿ) زٝ ٥ةؿ/
ظؽير ظك.٨

كَهل٦( :سٌل ك٦س ٢األ٩بيةء) املؿاد  ٨٦رضب املس ٢دٞؿيت املؿاد ل،٢ٕٞ٤

كدىٮيؿق ثىٮرة املعكٮسٚ ،إف األ٦سةؿ دىٮر املٕةين ثىٮرة األمؼةص ،أل٩٭ة
أزجخ يف اذل ٨٬القذٕة٩ذٚ ٫ي٭ة ثةحلٮاس ،ك ٨٦ز ٥اكف ا٘٣ؿض  ٨٦اتل٧سي٢
تنبي ٫اخليف ثةجلٌل كا٘٣ةات ثةلنة٬ؽٝ ،ةؿ الـخمرشم /اتل٧سي ٢إ٧٩ة يىةر إحل٫
ل١ن ٙاملٕةين ،كإد٩ةء املذٮ ٨٦ ٥٬املنة٬ؽٚ ،إف اكف امل٧س ٢هل ْٔي ،٥اكف
ن
امل٧س ٢ث٦ ٫س ،٫٤كإذا اكف ظٞريا اكف امل٧س ٢ث٠ ٫ؾل .ٟا.٬
وكال األضفٍاين :لرضب إ٣ؿب األ٦سةؿ كاقذعٌةر ا٧٤ٕ٣ةء لْ٪٤ةاؿ ،مأف
٣حف ثةخليف يف إثؿاز ػٛيةت ادلٝةا ،ٜكر ٓٚاألقذةر ٔ ٨احلٞةا ،ٜدؿيٟ
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املذؼي ٢يف وٮرة املذع ،ٜٞكاملذٮ ٥٬يف ٕ٦ؿض املذي ،٨ٞكا٘٣ةات ٠أ ٫٩منة٬ؽ.
ا.٬
ٚةملؿاد  ٨٦رضب املس ٢يف ٬ؾا احلؽير ثيةف ظةهل وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

 ٓ٦ظةؿ األ٩بيةء ٝج ،٫٤كذل ٟأف األ٩بيةء الكةثٞني ثٕسٮا ٞ٣ٮ٦٭ ٥ػةوحٚ ،اك٩خ
رشاإ٭ ٥حم٧ٮدة د٪ةقت ظةهل ٥كز٪٦٭٧ٚ ،٥س٤٭ ٥يف ذل٦ ٟس ٢دار ثجيخ كد٥
ث٪ةؤ٬ة إال أ ٫٩يٞ٪ى٭ة مٮًٓ بل ،٫٪ظىت صةء اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
ػةد٧ة ل٪٤جٮة ،كبٕر برشيٕذ ٫دة٦ح اع٦ح ال يٕرتي٭ة نكغ كال دجؽيٚ ،٢اكف ماك٫٩
 ٨٦د ٟ٤ادلار مٮًٓ ال٤ج٪ح اجلةٝىحٚ ،ج ٫د ٥ث٪ةؤ٬ة كظكْ٦ ٨٭ؿ٬ة ،كاقذٮٚخ
أكص ٫ال٧١ةؿ ،كهلؾا ل ٥يج ٜاجلةس ثٕؽق يف ظةصح إىل ٩يب أك رقٮؿ ،كيكذٛةد

 ٨٦احلؽير صٮاز رضب املس ٢يف ا ٥٤ٕ٣كٗريق.
وكَهل :يف الؿكايح اثلة٩يح (٪٠خ إ٦ةـ اجلبيني كػُيج٭ ٥كوةظت مٛةٔذ٭ٗ ٥ري
ٚؼؿ) (ثٛذط اٛ٣ةء ككرس اخلةء) أمٗ /ري ٛ٦ذؼؿ ثؾل ،ٟىلع ٦ة قج ٜثية.٫٩
كلرلارَل ثإق٪ةد رصةهل زٞةت ٔ ٨صةثؿ (أ٩ة ٝةاؽ املؿق٤ني كال ٚؼؿ ،كأ٩ة ػةد٥

اجلبيني كال ٚؼؿ ،كأ٩ة أكؿ مة ٓٚكأكؿ من ٓٛكال ٚؼؿ) كيف ٬ؾق الؿكايةت دحل٢

دٌٛي ٫٤ىلع األ٩بيةء كاملبلا ،ٟألف ٬ؾق اٌٛ٣ةا ٢ا٣يت أُٔي٭ة ل ٥دٍٕ جليب كال
ن
ن
ن
م ،ٟ٤وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كزادق ترشيٛة كدْٕي٧ة كدسؿي٧ة.
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 .31خديد :خَيض مصرية شٍر

ٔٔ ٨جؽ ا﵀ ث٧ٔ ٨ؿك ث ٨إ٣ةص ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق( ٥٤ظٮيض مكرية م٭ؿ كزكايةق قٮاء ػ أمَ /ٮهل ٕ٠ؿً ٫ػ ك٦ةؤق أثيي ٨٦
الٮرؽ كرحي ٫أَيت  ٨٦املك ٟككزيا٪٠ ٫٩ضٮـ الك٧ةء  ٨٧ٚرشب ٚ ٫٪٦بل يْ٧أ

ثٕؽق أثؽا).
ركاق ابلؼةرم كمك ،٥٤كأظةدير احلٮض ٠سرية ثة٘٣ح ٦ج ٖ٤اتلٮادؿ.
ن
ن
كَهل( :ظٮيض مكرية م٭ؿ) أم /مكريد ٫م٭ؿ َٮال ٔؿًة ك٬ؾا ٪٠ةيح ٔ٨
ْٔ ٫٧كقٕذ.٫

كَهل٦( :ةؤق أثيي  ٨٦الٮرؽ) (ثسرس الؿاء) أم /اٌٛ٣ح ،كيف ركايح /ال٤ب.
كَهل٠( :زيا٪٠ ٫٩ضٮـ الك٧ةء) ،كيف ركايح أػؿل (كاذلم ٛ٩ف حم٧ؽ ثيؽق

آل٩حذ ٫أكر ٔ ٨٦ؽد جنٮـ الك٧ةء ككٮا٠ج٭ة).
ن
كَهل ٨٧ٚ( :رشب  ٫٪٦ال يْ٧أ ثٕؽق أثؽا) أم٧ّ /أ أل ،٥ك٣س ٨يْ٧أ ّ٧أ
امذ٭ةء ك ًاتلؾاذ ،كا٧ْ٣أ /إُ٣ل.

ٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةضّ /ة٬ؿ ٬ؾا احلؽير أف الرشب  ٨٦احلٮض يسٮف ثٕؽ

احلكةب كاجلضةة  ٨٦اجلةرٚ ،٭ؾا ٬ٮ اذلم ال يْ٧أ ثٕؽق كٝي /٢ال يرشب  ٫٪٦إال
ٝ ٨٦ؽر هل الكبل٦ح  ٨٦اجلةر ،كحيذ ٢٧أف  ٨٦رشب ٬ ٨٦ ٫٪٦ؾق األ٦ح كٝؽر

ٔ٤ي ٫دػٮؿ اجلةر ال يٕؾب ٚي٭ة ثة٧ْ٣أ ،ث ٢يسٮف ٔؾاث ٫ث٘ري ذل .ٟا.٬
حنتيً

أظةدير احلٮض ٦ذٮادؿة كاإلي٧ةف ث ٫كاصت ٧٠ة ٩ه ٔ٤ي ٫اٞ٣ةيض ٔيةض
كاجلٮكم كٗري٧٬ة ،كدمٓ احلة ِٚابلي٭ٌف يف ٠ذةب ابلٕر كا٣جنٮر َؿؽ ظؽير
احلٮض ٚأٚةد ،كأكو ٢احلة ِٚالكيٮيط ٔؽد  ٨٦ركاق  ٨٦الىعةثح إىل مخكح
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ن
ن
ن
كمخكني وعةثية ،ذ٠ؿ أق٧ةا٭ ٥كاظؽا كاظؽأ ٓ٦ ،ـك أظةديس٭ ٥كختؿجي٭ة يف
٠ذةب األز٬ةر املذ٪ةزؿة يف األظةدير املذٮادؿة كأ٩سؿق املٕزت٣ح٧٠ ،ة أ٩سؿكا

النٛةٔح كاملزياف( ،)1جل٭٤٭ ٥ثةلك٪ح اجلجٮيح كا﵀ أٔ.٥٤

 .35خديد :إشالم كرييً ضىل اهلل قليً وآهل وشلم
ٔٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨مكٕٮد ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق٦( /٥٤ة ٪٦س ٨٦ ٥أظؽ إال كٝؽ كلك ثٝ ٫ؿي٪ي
كٝؿي٪ي٨٦ ٫
اجل٨
٨٦
٫
ً
املبلاسح) ٝةلٮا /كإيةؾ ية رقٮؿ ا﵀؟ ٝةؿ (كإيةم إال أف ا﵀ أاع٩ين ٔ٤ي٫
ٚأقٚ ٥٤بل يأمؿين إال خبري) ركاق مك ٥٤يف وعيع.٫

كَهلٚ( :أقٝ )٥٤ةؿ اجلٮكم /ثؿ ٓٚاملي ٥كٚذع٭ة ،ركايذةف من٭ٮردةف  ٨٧ٚرٓٚ
ٝةؿ ٪ٕ٦ةقٚ /أق ٥٤أ٩ة  ٨٦رشق كٚذجذ ،٫كٚ ٨٦ذط ٝةؿ /إف اٞ٣ؿي ٨أق٨٦ ٥٤
اإلقبلـ ،كوةر ال يأمؿين إال خبري ،كاػذٛ٤ٮا يف األرصط ٪٦٭٧ةٞٚ ،ةؿ اخلُةيب/
الىعيط املؼذةر الؿ ،ٓٚكرصط اٞ٣ةيض ٔيةض اٛ٣ذط ،ك٬ٮ املؼذةر ٞ٣ٮهل وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ( ٥٤بل يأمؿين إال خبري).

كاػذٛ٤ٮا يف ركايح اٛ٣ذطٝ ،ي ٢أق ٥٤ثٕ٧ىن /اقتك ٥٤كاٞ٩ةد ،كٝؽ صةء ١٬ؾا
ن
ن
يف ٗري وعيط مكٚ /٥٤ةقتك ،٥٤كٝي٪ٕ٦ ٢ةق /وةر مك٧٤ة مؤ٪٦ة ،ك٬ؾا ٬ٮ
اْ٣ة٬ؿٝ ،ةؿ اٞ٣ةيض :كأ ٥٤أف األ٦ح دلذٕ٧ح ىلع ٔى٧ح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ٨٦ ٥٤النيُةف يف صك ٫٧كػةَؿق كلكة .٫٩ا.٬

 -1كٝرل٦ ٥٬جذؽع أز٬ؿمٚ ،أ٩سؿ املزياف يف حمةرضة هل٧٠ ،ة ٝةؿ يف لك٧ح هل نرشت ث٧ض٤ح الؿقة٣ح /إف
النيُةف ٝٮة الرش الاك٪٦ح يف اجلٛف ،كهل ٗري ٬ؾا َة٦ةت كمىةات ،أراد ث٭ة الن٭ؿة كاْ٣٭ٮر ىلع

ظكةب ا ٥٤ٕ٣كادلي ،٨كك ٥هل يف األز٬ؿيني ْ٩ ٨٦ري.
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كلج :الىعيط الؿاصط ٦ة رصعٔ ٫يةض كاجلٮكم /أ ٫٩أق ٨٦ ٥٤اإلقبلـ( ،)1ملة
ن
ركاق ا٣زبار ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮاع (٤ٌٚخ ىلع األ٩بيةء خبى٤ذني /اكف ميُةين
ن
اكٚؿا ٚأاع٩ين ا﵀ ٔ٤ي ٫ظىت أق ،٥٤كنكيخ األػؿل)
ن
كل٤جي٭ٌف يف ادلالا ٢ثإق٪ةد ًٕي ٨ٔ ،ٙاث٧ٔ ٨ؿ مؿٚٮاع (٤ٌٚخ ىلع آدـ
ن
خبى٤ذني اكف ميُةين اكٚؿا ن ٚأاع٩ين ا﵀ ظىت أقَّ ،٥٤
كك ٨أزكايج ٔٮ٩ة يل ،كاكف
ن
ن
ميُةف آدـ اكٚؿا ،كزكصٔ ٫ٮ٩ة ىلع ػُيئذ.)٫
كىلع ٬ؾا درج أوعةب اخلىةاه ٕٚؽكا  ٨٦ػىةاى ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤إقبلـ ٝؿي.٫٪
 -1ركل اُ٣عةكم يف منلك اآلزةر ظؽير اث ٨مكٕٮد ٧٠ة يف وعيط مك ،٥٤كركم َ ٨٦ؿي ٜدلة٬ؽ ٔ٨
النٕيب ٔ ٨صةثؿ ٝةؿٝ /ةؿ جلة اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال دؽػ٤ٮا ىلع امل٘يجةت ػ دمٓ ٘٦يجح كيه

املؿأة ا٣يت اغب ٔ٪٭ة زكص٭ة بكٛؿ أك ث٘ريق ػ ٚإف النيُةف جيؿم  ٨٦أظؽز ٥دلؿل ادلـ) ٝةلٮا /ك ٟ٪٦ية
رقٮؿ ا﵀؟ ٝةؿ (ك٦ين ك٣س ٨ا﵀ أاع٩ين ٔ٤يٚ ٫أق.)٥٤

كركم أيٌة ٔ ٨اعئنح ٝة٣خٞٚ /ؽت رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤حل٤ح كاكف ٦يع ىلع ٚؿايش،
ن
ٚٮصؽد ٫قةصؽا ...كذ٠ؿت احلؽيرٝ ،ة٣خ٧٤ٚ /ة ا٩رصؼ ٝةؿ (ية اعئنح أػؽٔ ٟميُةٟ٩؟) ٞٚة٣خ /أ٦ة
ل ٟميُةف؟ ٝةؿ (٦ة  ٨٦آدَل إال كهل ميُةف) ٤ٞٚخ /كأ٩خ ية رقٮؿ ا﵀؟ ٝةؿ( /كأ٩ة كل١ين دٔٮت ا﵀

ٚأاع٩ين ٔ٤يٚ ٫أق.)٥٤

ٝةؿ اُ٣عةكمٚ /ٮ٪ٛٝة ث٭ؾا ىلع أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكف يف ٬ؾا املٕين ٠كةاؿ اجلةس،

كأف ا﵀ أاع ٫٩ثإقبلٚ ،٫٦ىةر يف الكبل٦ح  ٫٪٦خببلؼ ٗريق  ٨٦اجلةس ،زٝ ٥ةؿ اُ٣عةكمٚ /إف ٝةؿ ٝةا/٢

ٝؽ ركم يف ٬ؾا ابلةب يشء جيت الٮٝٮؼ ٔ٤ي ٫لؿ ٓٚاتلٌةد ٔ٧ة ػه ث ٨٦ ٫إقبلـ ميُة ،٫٩ز ٥أق٪ؽ

 ٨٦ظؽير وٛٮاف األ٩ىةرم /أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكف إذا أػؾ مٌضٕ ٨٦ ٫ال٤ي٢
ٝةؿ (بك ٥ا﵀ كًٕخ ص٪يب امهلل اٗٛؿ ذ٩يب كاػكأ ميُةين ك ٟٚر٬ةين كأز٦ ٢ٞزياين كاصٕ٤ين يف اجلؽم

األىلع) ٝي ٢هل٬ /ؾا ٔ٪ؽ٩ة -كا﵀ أٔ ٥٤ػ اكف  ٨٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ج ٢إقبلـ
ميُة٧٤ٚ ،٫٩ة أق ٥٤اقذعةؿ أف يؽٔٮا وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤ي ٫ثؾل ٓ٦ ،ٟإقبل ٫٦اذلم ٬ٮ ٔ٤ي.٫

ا .٬ك٬ٮ دمٓ صيؽ ،كا﵀ أٔ.٥٤
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كيف احلؽير اإلػجةر ثٮصٮد اٞ٣ؿي  ٓ٦ ٨ل كاظؽ جلعرتز  ٨٦كقٮقذ ٫كٚذجذ،٫
كا﵀ املكذٕةف ىلع ذل ٟكبة﵀ اتلٮٚي.ٜ
 .36خديد :خيايت خري لكم

ٔ ٨اث ٨مكٕٮد أيٌة ن ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /ظيةيت ه
ػري
٣س ٥يحتٍؽزٮف يكحيٍ ىؽث ٣س ،٥ككٚةيت ه
ػري ٣س ٥ديٕؿض ٌ
يلع أٔ٧ة٣س٧ٚ ٥ة
ً
()1

رش اقذ٘ٛؿت ا﵀ ٣س)٥
ػري محؽت ا﵀ ك٦ة رأيخ  ٨٦و
رأيخ  ٨٦و
ن
كَهل( :ظيةيت ه
ػري ٣س )٥أمٚ /ي٭ة ػريا ٣س ،٥حتؽزٮف -ثٌ ٥اتلةء كق١ٮف

احلةء ككرس ادلاؿ -أم أمٮر كأميةء ممة ل ٥يسٚ ٨ي٭ة ظس ،٥كحيؽث ٣س- ٥
ثٌ ٥احلةء كٚذط ادلاؿ املؼٛٛح -أم حيؽث ا﵀ ٣س ٨٦ ٥األظاكـ ثٞؽر ٦ة

ظؽث ٪٦س ٥ممة يٞذيض ذل.ٟ
ه
ه
ػري ٣س ٥ز ٥ثني ذل ٟاخلري ثٞٮهل
ػري ٣س )٥أمٚ /ي٭ة
كَهل( :ككٚةيت
(دٕؿض ٌ
يلع أٔ٧ة٣س )٥ك٬ؾا  ِٛ٣اعـ ينٔ ٢٧ؿض األٔ٧ةؿ  ٨٦دميٓ األ٦ح
ن
ن
ن
إال  ٨٦اكف مؿدؽا أك اكٚؿأ ،يةذا ثة﵀ دٕةىل ،ك٬ؾا يكذ٤ــ ظيةد ٫يف ٝربق ،ألف
ن
إ٣ؿض يٞذيض ذلٞٔ ٟبل٧ٚ ،ة رأيخ  ٨٦ػري محؽت ا﵀ ٔ٤ي ٫كرسرت ث،٫
 -1ركاق ا٣زبار ثإق٪ةد صٮدق احلة ِٚإ٣ؿايق ،كوعع ٫احلة ِٚاهليسِل كاجلبلؿ الكيٮيط كالن٭ةب
اٞ٣كُبلين ،كركاق إق٧ةٔي ٢ث ٨إقعةؽ اٞ٣ةيض يف ٠ذةب الىبلة ىلع اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٨٦ ٥٤
ن
ظؽير ثسؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ املـين مؿقبل ثإق٪ةدي ٨وعط إظؽا٧٬ة احلة ِٚثٔ ٨جؽ اهلةدم املٞؽيس ،كهل
٬ ٓ٦ؾا َؿؽ ٠سرية ،كٔؿض األٔ٧ةؿ اعـ جل٧يٓ املك٧٤ني إال َةاٛح  ٨٦إ٣ىةة كاملجذؽٔني قج ٜاٌٞ٣ةء

ثٛ٪ٮذ الٮٔيؽ ٚي٭ ٥ال دٕؿض أٔ٧ةهل٤ٔ ٥يٚ ،٫إذا داع ٥٬يٮـ اٞ٣ية٦ح إىل ظٮًٝ ،٫ي ٢هل /ال دؽرم ٦ة
ن
ن
أظؽزٮا  ٨٦ثٕؽؾٚ ،يٞٮؿ (قعٞة مل ٨ثؽؿ ثٕؽم ،قعٞة مل ٨ثؽؿ ثٕؽم) ٧٠ة صةء يف الىعيعني ٨٦
َؿؽ ،كب٭ؾا يذ ٜٛاحلؽيسةف ،كال يجًف ثح٪٭٧ة دٕةرض ابلذح ،أ٦ة دؿصيط إظؽا٧٬ة ىلع األػؿ  ٓ٦إماكف
اجل٘ٚ ٓ٧ري صةاـ أل ٫٩إ٘٣ةء ألظؽ ادلحل٤ني ٘٣ري ٞ٦ذىض ،ك٬ٮ ظؿاـ ٧٠ة ٩ه ٔ٤ي ٫ا٧٤ٕ٣ةء.
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ك٦ة رأيخ  ٨٦رش اقذ٘ٛؿت ا﵀ ٣س ،٥أم٤َ /جخ امل٘ٛؿة ٣س ٨٦ ٥ا﵀،
كٚي٭ة حتؿيي ىلع دؿؾ املٕةيص ثُؿيُ٣ ٜي ،ٙألف  ٨٦ىٔ ً ٤ى ٥أف ٔ ٫٤٧يٕؿض
ىلع ٩بي ،٫اصذ٭ؽ أف يرسق كأال حيٮص ٫إىل االقذ٘ٛةر  ،٫٤٧ٔ ٨٦كٝؽ ذ٠ؿت ٬ؾا

احلؽير ثإق٪ةدق ،كأكردت ثٕي اُ٣ؿؽ املؤيؽة هل يف ٠ذةب (الؿد املعس٥

املذني) ٤ٚرياصٓ(.)1

 .37خديد :إال شبيب ونصيب
ٔ ٨صةثؿ أ ٫٩ق٧ٔ ٓ٧ؿ ث ٨اخلُةب ريض ا﵀ ٔ ٫٪يٞٮؿ ل٪٤ةس ظني دـكج
اث٪ح ٌ
يلع ريض ا﵀ ٔ /٫٪أال د٭٪ٮين؟! قٕ٧خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤يٞٮؿ( /ي ُٓٞ٪يٮـ اٞ٣ية٦ح  ل قجت كنكت إال قبيب كنكىب) ركاق
اُ٣رباين كادلارُٝين ،كٝةؿ احلة ِٚاهليسِل /رصةهل رصةؿ الىعيطٗ ،ري احلك٨
ن
ث ٨ق٭ ٢ك٬ٮ زٞح٤ٝ ،خ /كوعع ٫أيٌة اتلةج الكج ي يف أكؿ َجٞةت النةٕٚيح
ال١ربل ،كل٤عؽير ٬ ٓ٦ؾا َؿؽ ٔ٧ٔ ٨ؿ كاثٔ ٨جةس كاملكٮر ث ٨خمؿ٦ح

كٔجؽ ا﵀ ث ٨الـبري ،كٔجؽ ا﵀ ث٧ٔ ٨ؿ كٗري ،٥٬كٝؽ أكردت ٬ؾق اُ٣ؿؽ يف
٠ذةيب الؿد املعس ٥املذني كدمٕخ ثح٪٭٧ة كبني ظؽير الىعيعني (ية ٚةَ٧ح
أٌ٧ل ٚإين ال أٗين ٔ ٨٦ ٟ٪ا﵀ يشء).

ى ى ي ى
كَهل( :ي ُٓٞ٪يٮـ اٞ٣ية٦ح  ل قجت كنكت) كذلٞ٣ ٟٮهل دٕةىلً ٚ﴿ /إذا ًٛ ٩غ ًيف
ُ ى ى ى ى ى ىٍىي ٍ ىٍ ى ىى ىى ى ىي ى
ٮر ٚبل أنكةب ثح٪٭ ٥يٮ٦بً وؾ كال يتكةءلٮف﴾"املؤ٪٦ٮف ".
الى ً

 -1ز ٥أٚؿدد ٫جبـء ق٧يذ٩ ٫٭ةيح اآل٦ةؿ يف وعح كرشح ظؽير ٔؿض األٔ٧ةؿ ك٬ٮ ُ٦جٮع ،كملة آَ٤

ٔ٤ي ٫مٞي٪ٞة احلة ِٚأثٮ اٛ٣يي -رمح ٫ا﵀٠ ،ذت إيل يٞٮؿٚ ٟ٧٤ٝ /ي٦ ٫س ٥٤ٝ ٢احلة ِٚاذل٬يب.
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كَهل( :إال نكيب كقبيب) أمٚ /إ ٫٩مٮوٮؿ ٗري ٛ٦ىٮؿ ،ك٬ؾا  ٨٦ػىةاى٫
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٠ ٥٤ة ذ٠ؿق احلة ِٚالكيٮيط يف اخلىةاه ال١ربل
كهلؾا ظؿص ٔ٧ؿ ث ٨اخلُةب ريض ا﵀ ٔ ٫٪ىلع زكاج اث٪ح يلع ريض ا﵀ ٔ٫٪

كاق٧٭ة أـ لكسٮـ ،حل١ٮف هل  ٨٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤قجت
و٭ةرة ي٪ةؿ ث٭ة اٞ٣ؿب  ٫٪٦يٮـ اٞ٣ية٦ح ،كيف ٬ؾا دحل ٢ىلع  ٢ٌٚأ ٢٬ابليخ
كأف نكج٭ ٥مٮوٮؿ يف ادل٩ية كاآلػؿة ،كإف يف اال٩تكةب إحل٭ ٥كمىة٬ؿد٭٥
ن
ن
رشٚة كٌٚبل.
ن
ك٣حف ثني ٬ؾا احلؽير كظؽير ٚةَ٧ح(( ،)1أٌ٧ل ....إ٣غ) ،دٕةرض أوبل
٧٠ة ثح٪ذ ٫يف الؿد املعس ٥املذني  ٨٦زبلث أكص ،٫كبح٪خ ٚكةد ٦ة يـٔ٫٧

 ِٛ٣ -1احلؽير (ية ٚةَ٧ح ث٪خ حم٧ؽ ق٤يين ٦ ٨٦ةيل ٦ة مبخ أٞ٩ؾم ٛ٩ك ٨٦ ٟاجلةر ٚإين ال أٗين
ن
ٔ ٨٦ ٟ٪ا﵀ محبة ) ك٬ؾا َؿؼ  ٨٦ظؽير َٮي ،٢زجخ يف الىعيعني كٗري٧٬ة ،كظةو ٢اجل ٓ٧ثح٫٪
كبني ظؽير ا٣رتدمح  ٨٦وجَه ذالذث:

ن

األول :أف ٬ؾا احلؽير أػرب ثةحلٞيٞحٚ ،إ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ال ي٘ين ٔ ٨أظؽ  ٨٦ا﵀ محبة كال
ن
ن
ي ٟ٤٧أل ٫٤٬كال ٘٣ريٕٛ٩ ٥٬ة كال رضا ،ك٬ؾا ال ي٪ةيف أف ا﵀ ي ٓٛ٩ ٫١٤٧أٝةرب ٫كدميٓ أ٦ذ ٫ثةلنٛةٔح
اخلةوح كإ٣ة٦ح ،كٝؽ ٚ ٢ٕٚأُٔةق ٔؽة مٛةاعت٧٠ ،ة زجخ يف األظةدير ال١سرية يف الىعيعني كٗري،٥٬

ٚ٭ٮ ال ي ٟ٤٧إال ٦ة ي ٫١٤٧هل مٮالق ٔـ كص ،٢كٝؽ م ٫١٤ا﵀ النٛةٔح كٗري٬ة  ٨٦امل١ؿ٦ةت ،ذ٠ؿ ٬ؾا
املٕىن احلة ِٚاملعت اُ٣ربم يف ذػةاؿ إٞ٣ىب يف ٪٦ةٝت ذكم اٞ٣ؿىب.

اثلاين :أف ٬ؾا احلؽير اكف ٝج ٢أف يٕ ٫٧٤ا﵀ أ ٫٩ي ٓٛ٪يٮـ اٞ٣ية٦ح رمح ٫كأٝةرب ٫ثةال٩تكةب إحل ٫دكف
ىى
٩ؾ ٍر
ٗريق ،ذ٠ؿق الكيؽ الك٧٭ٮدم يف صٮا٬ؿ إٞ٣ؽي ،٨كيؤيؽق أف احلؽير كرد ٔ٪ؽ ٩ـكؿ ٝٮهل دٕةىل/
﴿كأ ً
ى ىى ى ٍى
األ ٍٝىؿب ى
" كاكف ذل ٟث١٧ح يف أكاا ٢ثٕر اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
ني﴾"النٕؿاء
ٔ ًنريدٟ
ً
ن
اثلالد :أف يسٮف املٞىٮد  ٨٦احلؽير حتؾيؿ ٨٦ ٥٬الرشؾ ،كأ ٫٩ال ي ٟ٤٧هل ٨٦ ٥ا﵀ محبة إف أرشكٮا،
ن
أك اقذ٧ؿ  ٨٦اكف ٪٦٭ ٥مرشاك ىلع إرشا ،٫٠ألف املرشؾ ال ظِ هل يف النٛةٔح ،ويؤيد ٌذا أمَر:

أخدٌا :أف أٗ٤ت أٝةرب ٫اك٩ٮا إذ ذاؾ مرشكني٧٠ ،ة يٕ ٥٤قجت كركد احلؽير.

ذاىيٍا :أ ٫٩كص ٫اخلُةب إىل دميٓ أٝةرب ٫مؤ٪٦ي٭ ٥كمرشكي٭ٚ ،٥ٮصت أف يسٮف ىلع كدرية كاظؽة كيه
اتلعؾيؿ  ٨٦الرشؾ ٧٠ة ٬ٮ كاًط.

83

الٮ٬ةثيح اجل٭٤ح أٔؽاء أ ٢٬ابليخ اجلجٮم الرشي٤ٚ ،ٙرياصٕ ٨٦ ٫أراد ،كا﵀
كيل اتلٮٚي ٜكالكؽاد.
 .38خديد :إىزال املالئكث حلاحل نكً

ٔ ٨قٕؽ ث ٨أيب كٝةص ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿ( /رأيخ ٔ ٨ي٧ني رقٮؿ ا﵀ وًل
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٔ ٨يكةرق يٮـ أظؽ رص٤ني ٔ٤ي٭٧ة زيةب ثيي يٞةدبلف
ٔ٠ ٫٪أمؽ اٞ٣ذةؿ ٦ة رأيذ٭٧ة ٝج ٢كال ثٕؽ) يٕين صربي ٢ك٦ياكاي٤ٔ ٢ي٭٧ة
الكبلـ ،ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤

كَهل٤ٔ :ي٭٧ة زيةب ثيي (-ثسرس ابلةء ػ كيف ركايح أػؿل /زيةب ثيةض)

ٝةؿ اجلٮكم /يف ٬ؾا احلؽير ثيةف ٠ؿا٦ح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع
ا﵀ دٕةىل ،كإ٠ؿا ٫٦إيةق ثإ٩ـاؿ املبلاسح دٞةد ،٫ٕ٦ ٢كبيةف أف املبلاسح
ن
دٞةد ،)1(٢كأف ٝذةهل ٥ل ٥خيذه ثيٮـ ثؽر ،ك٬ؾا ٬ٮ الىٮاب ػبلٚة مل ٨زٔ٥
اػذىةوٚ ،٫٭ؾا رصيط يف الؿد ٔ٤ي ،٫كٚيٌٚ ٫ي٤ح اثليةب ابليي ،كأف رؤيح

ذاثلٍا٦ :ة زجخ يف الىعيط يف ٝىح كٚةة أيب َة٣ت /أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ هل( /أم ٔ٢ٝ ٥
ُ
أظةج ل ٟث٭ة ٔ٪ؽ ا﵀) ٚأٚةد ٬ؾا احلؽير أ ٫٩ي ٫ٕٛ٩ ٟ٤٧كحيةج ٔ ٫٪إذا ٬ٮ ٦ةت ىلع
ال هلإ إال ا﵀ لك٧ح
اتلٮظيؽ ،كٝؽ ركل أمحؽ كاحلةز ٥كابلي٭ٌف َ ٨٦ؿئ ٜجؽ ا﵀ ث ٨حم٧ؽ ثٞٔ ٨ي ٨ٔ ٢محـة ث ٨أيب
قٕيؽ اخلؽرم ٔ ٨أثيٝ ٫ةؿ /قٕ٧خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ ىلع امل٪رب٦( /ة ثةؿ رصةؿ

يٞٮلٮف إف رظ ٥رقٮؿ ا﵀ ال د ٓٛ٪يٮـ اٞ٣ية٦ح؟ ثًل كا﵀ إف رظِل مٮوٮ٣ح يف ادل٩ية كاآلػؿة ،كإين أي٭ة
اجلةس ٚؿط ٣س ٥ىلع احلٮض) ٚ٭ؾا احلؽير كرد ثةملؽي٪ح ،كٝؽ أ٩سؿ ٚي ٫اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ىلع  ٨٦زٔ ٥أ ٫٩ال ي ٓٛ٪رمح ٫كال ي ٟ٤٧النٛةٔح هل ٥كٝؿر أف رمح٭ ٥مٮوٮ٣ح يف ادل٩ية كاآلػؿة ،كأ٫٩
ن
جبة٩ت ٬ؾا ي ٓٛ٪أ٦ذ ٫أيٌة ،ظير يسٮف ٚؿَة هل ٥ىلع احلٮض ك٬ؾا يؤيؽ ٦ة ٝؿر٩ةق ،كاحل٧ؽ ﵀.
 -1كأ٩٭٦ ٥ذٕجؽكف برشيٕح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤ك٬ؾا أظؽ األد٣ح ىلع أ ٫٩أرق ٢إىل املبلاسح.
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املبلاسح ال ختذه ثةأل٩بيةء ث ٢يؿا ٥٬الىعةثح كاألكحلةء ،كٚيٞ٪٦ ٫جح لكٕؽ
ث ٨أيب كٝةص اذلم رأل املبلاسح .ا.٬
كٞ٣ؽ رأل دمةٔح  ٨٦الىعةثح صربي٤ٔ ٢ي ٫الكبلـ يف وٮرة دظيح ٪٦٭/٥

اثٔ ٨جةس كاعئنح كأـ ق٧٤ح ،كاك٩خ املبلاسح تك ٥٤ىلع ٔ٧ؿاف ث ٨ظىني
ظىت ا٠ذٮل ،ز ٥ملة زاؿ ال ي اعدت إىل الكبلـ ٔ٤ي٧٠ ٫ة ثح٪ذ ٫يف ٠ذةب احلضش
ابلح٪ةت يف إزجةت ال١ؿا٦ةت كبة﵀ اتلٮٚي.ٜ
 .39خديد :آيت ةاب اجليث يَم الليانث

ٔ ٨أنف ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤آيت ثةب اجل٪ح يٮـ
اٞ٣ية٦ح ٚأقذٛذط ٚيٞٮؿ اخلةزف ٨٦ /أ٩خ؟ ٚأٝٮؿ /حم٧ؽٚ ،يٞٮؿ /ث ٟأمؿت أال
أٚذط ألظؽ ٝج )ٟ٤ركاق مك ٥٤يف وعيع.٫
كَهلٚ( :يٞٮؿ ث )ٟأم /بكبج ،ٟكألص ٟ٤أمؿت ،أم /أمؿين ا﵀ أال أٚذط ثةب
اجل٪ح ألظؽ ٝج ،ٟ٤ال  ٨٦األ٩بيةء كال ٗ ٨٦ريٚ ،٥٬٭ٮ أكؿ  ٨٦يٞؿع ثةب

اجل٪ح ،كأكؿ  ٨٦يؽػ٤٭ة ،ك٬ؾا  ٨٦ػىةاى ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٠ ٥٤ة
ذ٠ؿق ا٧٤ٕ٣ةء ك٬ؾا احلؽير /ركاق مك ٥٤يف ٠ذةب اإلي٧ةف يف وعيع ،٫كركاق
ن
اإل٦ةـ أمحؽ أيٌة ،ك٬ٮ أكؿ ظؽير يف اجلة ٓ٦الى٘ري ،كاجلة ٓ٦ال١جري ل٤عةِٚ
الكيٮيط .كا﵀ أٔ.٥٤
 .21خديد :اكن رشَل اهلل ضىل اهلل قليً وآهل وشلم أجَد اجلاس ةاخلري

ٔ ٨اثٔ ٨جةس ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
أصٮد اجلةس ثةخلري كاكف أصٮد ٦ة يسٮف يف م٭ؿ رمٌةف ،إف صربي٤ٔ ٢ي٫

الكبلـ ،اكف يٞ٤ةق يف  ل ق٪ح يف رمٌةف ظىت يجك٤غٚ ،يٕؿض ٔ٤ي ٫رقٮؿ ا﵀
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وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اٞ٣ؿآف ٚإذا ٞ٣ي ٫صربي ٢اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أصٮد ثةخلري  ٨٦الؿيط املؿق٤ح ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤
ن
كيف الىعيعني أيٌة ٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ٝةؿ٦ /ة قب ٢رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤محبة ٞٚ ٍٝةؿ /ال.
كَهل :أصٮد ٦ة يسٮف يف م٭ؿ رمٌةف ،ركم ثؿ ٓٚأصٮد ك٩ىجٝ ،٫ةؿ اجلٮكم/
كالؿ ٓٚأوط كأم٭ؿ ،كيف ٬ؾا احلؽير ٧٠-ة ٝةؿ اجلٮكمٚ -ٮااؽ ٪٦٭ة /ثيةف
ْٔ ٥صٮدق وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كاقذعجةب إ٠سةر اجلٮد يف م٭ؿ رمٌةف،
كزيةدة اجلٮد كاخلري ٔ٪ؽ مبلٝةة الىةحلني كٔٞت ٚؿاٝ٭ ٥ل٤ذأزؿ ثٞ٤ةا٭ ،٥ك٪٦٭ة/

اقذعجةب كدراقح اٞ٣ؿآف .ا.٬

كيف زاد امليٕةد الث ٨اٞ٣ي٦ ٥ة ٩ى /٫اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
أْٔ ٥اجلةس وؽٝح ث٧ة م١٤خ يؽق ،كاكف ال يكذ١ر محبة أُٔةق ا﵀ دٕةىل كال
ن
ن
ن
يكذ ،٫٤ٞكال يكأهل أظؽ محبة ٔ٪ؽق إال أُٔةق ٤ٝيبل اكف أك ٠سريا ،كاكف ُٔةؤق
ُٔةء  ٨٦ال خيش اٞٛ٣ؿ ،كاكف إُ٣ةء كالىؽٝح أظت يشء إحل ،٫كاكف رسكرق
كٚؿظ ٫ث٧ة يُٕي ٫أْٔ ٨٦ ٥رسكر األػؾ ث٧ة يأػؾق ،كاكف أصٮد اجلةس ثةخلري،
ي٧ي ٫٪اكلؿيط املؿق٤ح ،كاكف إذا ٔؿض هل حمذةج آزؿق ىلع ٛ٩ك ٫دةرة ثُٕة،٫٦
كدةرة ث٤جةق ،٫كاكف يت٪ٮع يف أو٪ةؼ ُٔةا ٫كوؽٝذٚ ،٫ذةرة ثةهلجح ،كدةرة

ثةلىؽٝح ،كدةرة ثةهلؽيح ،كدةرة برشاء اليشء ،ز ٥يُٰٕ ابلةآ اثل ،٨٧كالكٕ٤ح
ن
دميٕة٧٠ ،ة  ٢ٕٚجبةثؿ ،كدةرة اكف يٞرتض اليشء ٚريد أ ٫٪٦ ٢ٌٚأكر كأكر،
كينرتم اليشء ٚيُٰٕ أكر  ٨٦ز ،٫٪٧كيٞج ٢اهلؽيح ،كيسةٚئ ٔ٤ي٭ة ثأكر
ن
ن
٪٦٭ة ،أك ثإًٔةٚ٭ة دُٛ٤ة كد٪ٮاع يف رضكب الىؽٝح كاإلظكةف ثس ٢ممس،٨
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كاك٩خ وؽٝةد ٫كإظكة ٫٩ث٧ة ي ،٫١٤٧كحبةهل كبٞٮهلٚ /يؼؿج ٦ة ٔ٪ؽق كيأمؿ
ثةلىؽٝح كحيي ٔ٤ي٭ة كيؽٔٮا إحل٭ة حبةهل.
وكَهلٚ :إذا رآق ابلؼي ٢النعيط داعق ظةهل إىل ابلؾؿ كإُ٣ةء ،كاكف ٨٦

ػة ٫ُ٣كوعج ٫كرأل ٬ؽي ٫ال يٛ٩ ٟ٤٧ك ٨٦ ٫الك٧ةظح كاهلؽل.

كاكف ٬ؽي ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يؽٔٮا إىل اإلظكةف كالىؽٝح كاملٕؿكؼ،
ن
ن
كذلل ٟاكف وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أرشح اخل ٜ٤وؽرا كأَيج٭ٛ٩ ٥كة،
ن
ن
ن
كأ٧ٕ٩٭٤ٝ ٥جةٚ ،إف ل٤ىؽٝح ك ٢ٕٚاملٕؿكؼ دأزريا ٔضيجة يف رشح الىؽكر،
كأًي ٙذل ٟإىل ٦ة ػى ٫ا﵀ ث ٨٦ ٫رشح وؽرق ل٪٤جٮة ،كالؿقة٣ح كػىةاى٭ة
ن
ن
كدٮاثٕ٭ة ،كرشح وؽرق ظكة كإػؿاج ظِ النيُةف  .٫٪٦ا ،٬ك٬ٮ ٛ٩حف صؽا.
ن
كَهل٦ :ة قب ٢رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤محبة ٞٚ ،ٍٝةؿ /ال٪ٕ٦ ،ةق
٧٠ة ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء /إ ٫٩إذا اكف ٔ٪ؽق يشء أُٔةق ل٤كةا ،٢كإف ل ٥يس٪ٔ ٨ؽق
ق١خ ،أك كٔؽ ثةُٕ٣ةء ،كال يٞٮؿ /ال ،ملة يف ٬ؾق اللك٧ح  ٓ٧َ ُٓٝ ٨٦الكةا٢
ككرس ػةَؿق ،ك٦ة اكف  ٨٦ػ ٫ٞ٤وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ُٓٝ ٥٤رصةء ٨٦
ن
أم ،٫٤أك ردق ػةاجة.
ظةمػػةق أف حيػػؿـ الػػؿايج ماكر٦ػػ٫

أك يؿصػػٓ اجلػػةر ٪٦ػػٗ ٫ػػري حمػػرتـ

وإذا اكن الفرزدق يلَل يف يلع زيو الكاةديو قليً الصالم:
٦ػػػػػػة ٝػػػػػػةؿ /ال ٝػػػػػػٍ إال يف تنػػػػػػ٭ؽق
لػػػػػػٮال ا٣تنػػػػػػ٭ؽ اك٩ػػػػػػخ الؤق ٕ٩ػػػػػػ٥
٧ٚة ّ ٟ٪ثةجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤؟!.
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ى ى ى ى َّ ى ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ي ٍ ي ٍ ى ى
خ ال
اذليً ٨إذا ٦ة أدٮؾ ًتلع ً٤٧٭٤ٝ ٥
ٚإف ٝي٬ ٢ؾا ي٪ةيف ٝٮهل دٕةىل﴿ /كال ىلع ً
ى ي ى ى ٍ ي ي ٍ ى ىٍ
مح٤س٤ٔ ٥ي ً"﴾٫اتلٮبح " ظير أزبذخ اآليح ال١ؿي٧ح ًؽ ٦ة أٚةدق ٬ؾا
أ ًصؽ ٦ة أ ً
احلؽيرٚ ،ةجلٮاب /أ ٫٩ال ٪٦ةٚةة ثح٪٭٧ة ألف اآليح ل ٥دثجخ هل ٝٮؿ "ال" املضؿدة
ادلا٣ح ىلع ٔؽـ اإلُٔةء ،كإ٧٩ة أزبذخ ٝٮؿ "ال" املٞؿك٩ح ثة ٢ٕٛ٣املٌةرع ادلاؿ

ىلع احلةؿ ،أم /ال أصؽ اآلف ٦ة أمح٤س٤ٔ ٥ي ،٫كأرصٮ يف املكذٞجٚ ،٢٭ٮ يف
ٕ٦ىن إ٣ؽة ٧٠ة ال خيىف .كا﵀ أٔ.٥٤
 .28خديد :أكرثوا نو الطالة ي
يلع

ٔ ٨أيب ادلرداء ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
(أكركا  ٨٦الىبلة يلع يف يٮـ اجلٕ٧ح ٚإ ٫٩يٮـ من٭ٮد تن٭ؽق املبلاسح كإف
ن
أظؽا  ٨٣يىٌل يلع إال ٔؿًخ يلع وبلد ٫ظىت يٛؿغ ٪٦٭ة) ٝةؿ٤ٝ /خ كبٕؽ
املٮت؟ ٝةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( ٥٤إف ا﵀ ظؿـ ىلع األرض أف دأك ٢أصكةد
األ٩بيةء).

ركاق اث٦ ٨ةصح كاُ٣رباين ثإق٪ةد صيؽ ،كركاق اث ٨املٞؿم َ ٨٦ؿي ٜآػؿ ،كزاد

يف آػؿق  ٨٦الكـ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٪ٚ( ٥٤يب ا﵀ يح يؿزؽ).
كألمحؽ كأيب داكد كاث٦ ٨ةصح  ٨٦ظؽير أكس ث ٨أكس ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦( /٥٤أ ٢ٌٚأية٦س ٥يٮـ اجلٕ٧ح ٚي ٫ػ ٜ٤آدـ كٚي٫
ٝجي كٚي ٫اجلٛؼح كٚي ٫الىٕٞح ٚأكركا يلع  ٨٦الىبلة ٚيٚ ٫إف وبلدس٥

ٕ٦ؿكًح يلع) ٝةلٮا /ية رقٮؿ ا﵀ ككي ٙدٕؿض ٔ٤ي ٟوبلد٪ة كٝؽ أر٦خ؟ ػ
يٕىن /ث٤يخ ػ ٞٚةؿ ( /إف ا﵀ ٔـ كص ٢ظؿـ ىلع األرض أف دأك ٢أصكةد
األ٩بيةء) وعع ٫اث ٨ظيةف كاحلةز.٥
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كَهل( :أكركا  ٨٦الىبلة يلع يٮـ اجلٕ٧ح ٚإ ٫٩يٮـ من٭ٮد تن٭ؽق املبلاسح)
أم /يأدٮف أثٮاب املكةصؽ كيسذجٮف األكؿ ٚةألكؿ ظىت إذا ػؿج اإل٦ةـ َٮكا

الىع ٙكٕٝؽكا يكذٕ٧ٮف اذل٠ؿ(.)1
كَهل( :كإف أظؽا ن  ٨٣يىٌل ٌ
يلع إال ٔؿًخ وبلد ٨٦ - )٫أكؿ ٦ة ي ُٜ٪ث٭ة

ظىت يٛؿغ ٪٦٭ة  -ثأف دج ٫٘٤املبلاسح إحلٚ ٫يؽٔٮا ل٧٤ى٤ني ٔ٤ي ٫كيكذ٘ٛؿ
هل٧٠ ،٥ة صةء يف ظؽير ٔ٧ؿ ٔ٪ؽ اث ٨بن١ٮاؿ ،كاحل٧١ح يف ختىيه ٠رة
الىبلة ٔ٤ي ٫ثيٮـ اجلٕ٧ح أ ٫٩أ ٢ٌٚاأليةـ٧٠ ،ة وط يف احلؽير ك٬ٮ أ٢ٌٚ
املؼ٤ٮٝةتٚ ،اك٩خ ثح٪٭٪٦ ٥ةقجح ّة٬ؿة.

كَهل( :إف ا﵀ ظؿـ ىلع األرض أف دأك ٢أصكةد األ٩بيةء) ٪٠ةيح ٔٔ ٨ؽـ

حلٮؽ ابلًل ألصكةد ٥٬الرشيٛح٦ ،٭٧ة دُةكؿ ٔ٤ي٭ ٥الـ٦ةف.
كَهل٪ٚ( :يب ا﵀ يح يؿزؽ) ٬ؾا ٦أػٮذ  ٨٦اٞ٣ؿآف ال١ؿيٚ ،٥إف ا﵀ دٕةىل ٝةؿ/
ى ى ى ٍ ى ى َّ َّ
َّ
ى
يٝ ٨يذ٤يٮا يف ى
اذل ى
اَّلل أى ٍم ىٮادنة ثى ٍ ٢أى ٍظيى ه
ةء ًٔ٪ؽ ىر رب ً٭ ٍ٥
ي٢
ب
ق
﴿كال حتكب ً
ً
ً
ً
ً ً
ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ي ى َّ ى ى ٍ ى ٍ ى ي
ي ى ي ى ى ى ى ى ي َّ ي
ةذلي ٨ل ٥ي٤عٞٮا ثً ً٭"﴾٥آؿ
ي ٍؿزٝٮف ً ٚؿ ًظني ثً٧ة آدة ٬ي ٥اَّلل ً ٫ً ٤ً ٌٚ ٨٦كيكذب ًرشكف ثً ً
ن
ٔ٧ؿاف  ،" -كاأل٩بيةء أكى ث٭ؾا  ٨٦الن٭ؽاء إدمةاع ،كيف الىعيط /أف اجليب
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤مؿ حل٤ح اإلرساء ىلع مٮىس ك٬ٮ ٝةا ٥يىٌل يف ٝربق،
أػؿص ٫مك ٨ٔ ٥٤أنف.

ن
كأليب يًٕل ثإق٪ةد وعيط ٔ ٨أنف مؿٚٮاع (األ٩بيةء أظيةء يف ٝجٮر٥٬

يى٤ٮف).

 -1أم /اخلُجح ،ك٬ٮ يٛرس ذ٠ؿ ا﵀ يف آيح اجلٕ٧حٚ ،ةلكيع إىل ػُجح اجلٕ٧ح كاصت ،كال ٔربة ثٝ ٨٧ةؿ
ػبلؼ ذل ،ٟكاحلؽير يٛيؽ أف املبلاسح ٦ذٕجؽكف حبٌٮر ػُجح اجلٕ٧ح.
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ن
كالث ٨ػـي٧ح كاث ٨ظجةف ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮاع (ال دُ ٓ٤الن٧ف كال د٘ؿب
ىلع أ ٨٦ ٢ٌٚيٮـ اجلٕ٧ح ك٦ة  ٨٦داثح إال كيه دٛـع يٮـ اجلٕ٧ح إال ٬ؾي٨
اثل٤ٞني اجل ٨كاإلنف).

ن
كَهل( :أر٦خ) ػ ثٛذط اهل٧ـة كالؿاء ػ أم /رصت ر٦ي٧ة ،كإ٧٩ة ٝةلٮا ذلٕ٣ ٟؽـ

ٔ٧٤٭ ٥ث٧ة ػه ا﵀ األ٩بيةء ثٕؽ كٚةد٭ٚ ،٥أػرب ٥٬وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
أف األ٩بيةء ال يج٤ٮفٚ ،٭ٮ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يح يف ٝربق الرشي ٙدٕؿض
ٔ٤ي ٫أٔ٧ةؿ أ٦ذ ٫ك٪٦٭ة وبلد٭٤ٔ ٥ي ،٫كإذا ق٤ٔ ٥٤ي ٫أظؽ رد ٔ٤ي ٫الكبلـ
٧٠ة زجخ يف أظةدير أػؿل.

كركل ابلي٭ٌف يف صـء ظيةة األ٩بيةء ٔ ٨ق٤ي٧ةف ث ٨قعيٝ ٥ةؿ /رأيخ اجليب

وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف اجلٮـ ٤ٞٚخ /ية رقٮؿ ا﵀ ٬ؤالء اذلي ٨يأدٮٟ٩
ٚحك٧٤ٮف ٔ٤ي ٟأد ٫ٞٛقبل٦٭٥؟ ٝةؿ ٥ٕ٩( /كأرد ٔ٤ي٭.)٥
كركل أثٮ ٕ٩ي ٨ٔ ٥قٕيؽ ث ٨املكيت ٝةؿٞ٣ /ؽ رأيتين حلةيل احلؿة ،ك٦ة يف
مكضؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٗ ٥٤ريم ،ك٦ة يأيت كٝخ وبلة إال

قٕ٧خ اآلذاف  ٨٦اٞ٣رب ،كل٤ـبري ث ٨ثسةر يف أػجةر املؽي٪ح ٔ ٨قٕيؽ حنٮق.

كَهل :وعع ٫اث ٨ظجةف كاحلةز٤ٝ ،٥خٝ /ةؿ احلةز ٥ثٕؽ أف رككا ٬ؾا
احلؽير وعيط ىلع رشط ابلؼةرم ،كق ٫٧٤احلة ِٚاذل٬يب كا﵀ أٔ.٥٤
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حنتيٍـــــــــات
اتلنتيً األولٝ :ةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض /أ ٥٤أف الىبلة ىلع اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقٚ ٥٤ؿض ىلع اجل٤٧ح ٗري حمؽد ثٮٝخ ألمؿ ا﵀ دٕةىل /ثةلىبلة ٔ٤ي،٫

كمح ٫٤األا٧ح كا٧٤ٕ٣ةء هل ىلع الٮصٮب( )1كأدمٕٮا ٔ٤ي .٫ا.٬.

كالٮاصت ٪٦٭ة دسيف ٚي ٫مؿة كاظؽة ،ك٦ة زاد ٔ٤ي٭ة ٚ٭ٮ ٪٦ؽكب مؿٗت ٚي٫
أل ٨٦ ٫٩مٕةر اإلقبلـ ،كأ٦ة الىبلة ٔ٤ي ٫يف ا٣تن٭ؽ األػري  ٨٦الىبلة
ٚؾ٬ت النةٚيع إىل كصٮب٭ة كٝةؿ /دجُ ٢الىبلة ثرتك٭ة ،ككا ٫ٞٚحم٧ؽ ث ٨املٮاز
 ٨٦أا٧ح املةل١يح ،كذ٬ت دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء إىل أ٩٭ة ق٪ح ال دجُ ٢الىبلة ثرتك٭ة.

اتلنتيً اثلاين :تك ٨الىبلة يف قةاؿ األز٦ةف كاألم٪١ح٣ ،س ٨دذأكؽ يف

ظةالت ػةوح كردت ث٭ة الك٪ح ٦س ٢يٮـ اجلٕ٧ح ٧٠ة ذ٠ؿ يف ظؽير ا٣رتدمح،
كال احلافؾ اةو خجر :دذأكؽ الىبلة ىلع اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف
مٮآً كرد ٚي٭ة أػجةر ػةوح أكر٬ة ثأقة٩يؽ صيةد ٔٞت/
إصةثح املؤذف.كأكؿ ادلاعء.كأكقُ.٫كآػؿق كأكهل آكؽ.-كآػؿ ا٪ٞ٣ٮت.

ٝ -1ةؿ ثٕي إ٣ةرٚني/

ا﵀ ْٔػػػػػٝ ٥ػػػػػؽر صػػػػػةق حم٧ػػػػػؽ

ن
كأ٩ػػػػػةهل ٌٚػػػػػبل دليػػػػػْٔ ٫ي٧ػػػػػة

يف حمسػػػػ ٥اتلزنيػػػػٝ ٢ػػػػةؿ خلٞ٤ػػػػ٫

وػػػػ٤ٮا ٔ٤يػػػػ ٫كقػػػػ٧٤ٮا تكػػػػ٤ي٧ة
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كيف أز٪ةء دسجريات إ٣يؽ.كٔ٪ؽ دػٮؿ املكضؽ.-كاخلؿكج .٫٪٦

كٔ٪ؽ االصذ٧ةع.كاتلٛؿؽ.كٔ٪ؽ الكٛؿكاٞ٣ؽكـ. كاٞ٣يةـ لىبلة ال٤ي.٢-كػذ ٥اٞ٣ؿآف.

كٔ٪ؽ ال١ؿب كاهل.٥كٝؿاءة احلؽير.كدج٤يٖ ا.٥٤ٕ٣-كاذل٠ؿ.

كنكيةف اليشء.ً
وورد أيغا يف أخاديد عكيفث:
 ٔ٪ؽ اقذبلـ احلضؿ.-كَ٪ني اآلذف.

 -كاتل٤جيح

كٔٞت الٮًٮء.كٔ٪ؽ اذلثط.كإُ٣ةس.92

ن
ككرد امل٪٦ ٓ٪٭ة ٔ٪ؽ٧٬ة أيٌة .ا.٬

ً
ونو املَاعف اليت حخأكد فيٍا أيغا:
-ا٣تن٭ؽ األكؿ يف الىبلة.

كبٕؽ اتل١جرية اثلة٩يح يف وبلة اجل٪ةزة.كيف ػُت اجلٕ٧ح كإ٣يؽي.٨كٔ٪ؽ ذ٠ؿق.كٔ٪ؽ اخلؿكج إىل الكٮؽ أك إىل دٔٮة.كٔ٪ؽ رؤيح املكةصؽ كاملؿكر ٔ٤ي٭ة.كٔ٪ؽ ٠ذةثح اق ٫٧الرشي.ٙكيف أكؿ اجل٭ةر كآػؿق.كٔٞت اذل٩ت.كإذا أريؽ دسٛريق.كٔ٪ؽ ظىٮؿ اٞٛ٣ؿ أك ػٮؼ ظىٮهل.كٔ٪ؽ ػُجح اجلاكح.كٔ٪ؽ دػٮؿ املزنؿ.كٔ٪ؽ ٔؿكض احلةصح ،كأريؽ ٌٝةؤ٬ة.-كٔ٪ؽ اجلٮـ.

-كإذا أراد النؼه الىؽٝح كل ٥يس٪ٔ ٨ؽق ٦ةؿ.

كيف الىبلة إذا مؿ ذ٠ؿق ظةؿ اٞ٣ؿاءة ،يف ٗري ا٣تن٭ؽ.-كٔ٪ؽ  ل الكـ ػري ذم ثةؿ.
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كٝؽ ذ٠ؿ احلة ِٚاث ٨اٞ٣ي ٥يف صبلء األٚ٭ةـ كاحلة ِٚالكؼةكم يف اٞ٣ٮؿ
ابلؽيٓ ٬ؾق املٮآً  ٓ٦إيؿاد ٦ة كرد ٚي٭ة  ٨٦اآلزةر ،كالك ال١ذةثني ُ٦جٮاعف.
اثلالدٝ :ةؿ أثٮ إ٣ةحلحٕ٦ /ىن وبلة ا﵀ دٕةىل ىلع ٩بي ٫ز٪ةؤق كدْٕي ،٫٧ك٢ٞ٩

اٞ٣ةيض ٔيةض ٔ ٨ثسؿ اٞ٣نريم ٝةؿ /الىبلة ىلع اجليب  ٨٦ا﵀ ترشي،ٙ
كزيةدة دسؿ٦ح ،كيلع  ٨٦دكف اجليب رمحح.
كٝةؿ احل٤يِل يف مٕت اإلي٧ةف -ك٬ٮ ٠ذةب ٛ٩حف ي ٫٪ٔ ٢ٞ٪ابلي٭ٌف ٠سريا
يف ٠ذةب األق٧ةء كالىٛةت /-أ٦ة الىبلة يف ال٤كةف ٚيه اتلْٕي ،٥كذ٠ؿ الك٦ة
يف ٬ؾا املٕىن إىل أف ٝةؿٚ /إذا ٪٤ٝة امهلل و ٢ىلع حم٧ؽٚ ،إ٧٩ة ٩ؿيؽ امهلل ْٔ٥
ن
حم٧ؽا يف ادل٩ية ثإٔبلء ذ٠ؿق كإّ٭ةر دي ،٫٪كإثٞةء رشيٕذ ٫كيف اآلػؿة ثتنٛيٕ٫
يف أ٦ذ ،٫كإصـاؿ أصؿق ك٦سٮبذ ،٫كإثؽاء  ٫٤ٌٚلؤلك٣ني كاآلػؿي ٨ثةملٞةـ
املع٧ٮد ،كدٞؽي ٫٧ىلع اكٚح املٞؿبني الن٭ٮد .ا.٬
كال احلافؾ :كال يٕ١ؿ ٔ٤ي ُٙٔ ٫آهل كأزكاص ٫كذريذ٤ٔ ٫يٚ ،٫إ ٫٩ال ي٧ذٓ٪
أف يؽىع هل ٥ثةتلْٕي ،٥إذ دْٕي  ٥ل أظؽ حبكت ٦ة ي٤ي ٜث .٫ا.٬

ى
كأ٦ة دٛكري الىبلة ٔ٤ي ٫ثةلؿمحح أك امل٘ٛؿة ٞٚؽ أثُ ٫٤اث ٨اٞ٣ي ،٥كػ َُّأ ٝةا٫٤

ٔ ٨٦ؽة كصٮق ٝٮيح ذ٠ؿ٬ة يف صبلء األٚ٭ةـ.
كال اللايض قياض ريض اهلل قيً ويف نكين الصالم قليً ذالذث وجَه:
ن
األول :الكبل٦ح ل ٟك ٟٕ٦كيسٮف الكبلـ مىؽرا اكلزلاذ كالزلاذة.
اثلاين :الكبلـ ىلع ظ ْٟٛكراعيذ٦ ٟسٮؿ هل ككٛي ٢ث ،٫كيسٮف الكبلـ ٪٬ة

اق ٥ا﵀ دٕةىل.
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ن

ن

ى ى
ىى
اثلالد :أف الكبلـ ثٕ٧ىن املكةملح هل كاالٞ٩يةد ٧٠ة ٝةؿ دٕةىلٚ﴿ /بل ىك ىر رب ٟال
ي ٍ ي ى ى َّ ي ى ر ي ى ى ى ى ى ى ٍ ى ي ٍ ي َّ ى ى
ى ي
ٛ٩ك٭ ٍ ٥ىظ ىؿ نصة رم٧ةَّ
جي يؽكا ًيف أ
ًً
يؤ ً٪٦ٮف ظىت حي٧١ٮؾ ًذي٧ة مضؿ ثح٪٭ ٥ث ٥ال ً
خ ىكي ي ىك٤ر ي٧ٮا ت ى ٍك ٤ن
ٝى ىٌيٍ ى
ي٧ة﴾"ا٣جكةء " .ا.٬
ً
الراةفٝ :ةؿ النيغ مىُيف ا٣رتك٧ةين يف رشح ٞ٦ؽ٦ح أيب ال٤ير ٦ة ٩ىٚ /٫إف
ر
ٝي٦ ٢ة احل٧١ح يف أف ا﵀ دٕةىل أمؿ٩ة أف ٩ىٌل ٔ٤ي ،٫كحنٞ٩ ٨ٮؿ /امهلل و٢
ىلع حم٧ؽٚ ،جكأؿ ا﵀ دٕةىل أف يىٌل ٔ٤ي ٫كال ٩ىٌل ٔ٤ي ٫حن ٨ثأٛ٩ك٪ة ،يٕين
أف يٞٮؿ إ٣جؽ /أوٌل ىلع حم٧ؽ؟ ٪٤ٝة /أل ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقَ ٥٤ة٬ؿ ال
ٔيت ٚي ،٫كحنٚ ٨ي٪ة املٕةيت كاجلٞةاه١ٚ ،ي ٙيثين ٚ ٨٦يٕ٦ ٫ةيت ىلع

َة٬ؿ؟! ٚجكأؿ ا﵀ دٕةىل /أف يىٌل ٔ٤ي ،٫تل١ٮف الىبلة  ٨٦رب َة٬ؿ ىلع ٩يب
َة٬ؿ٠ ،ؾا يف املؿٗي٪ةين .ا.٬
ن
ك ٨٦ظ٧١ح ذل ٟأيٌة ٧٠ة ذ٠ؿق أثٮ احل ٨٧اثٔ ٨كة٠ؿ كٗريق /أ٪٩ة ال ٩جٖ٤
ٝؽر الٮاصت  ٨٦ذل ٟكال ٕ٩ؿؼ ٦ة ي٤ي ٜثٚ ،٫ٮلك٪ة٬ة إىل ا﵀ دٕةىل /أل ٫٩يٕ٥٤
٦ة ي٤ي ٜثججيٚ ،٫٭ٮ ٞ٠ٮهل وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال أظيص ز٪ةء ٔ٤ي.)ٟ

ك٦جةظر الىبلة ٔ٤ي ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦ ٥٤ظير ٤ٌٚ٭ة كمٮإً٭ة

كٚٮااؽ٬ة كٗري ذل ٟكاقٕح ٪٦ترشة ،أٚؿدت ثذآحلٔ ٙؽيؽة ،ك ٨٦أظك٪٭ة
كأدمٕ٭ة صبلء األٚ٭ةـ يف الىبلة كالكبلـ ىلع ػري األ٩ةـ الث ٨اٞ٣ي ،٥كأدمٓ

٠ ٫٪٦ذةب اٞ٣ٮؿ ابلؽيٓ يف الىبلة ىلع احلجيت النٛيٓ ل٤عة ِٚالكؼةكل ،ك٬ٮ
٠ذةب ٛ٩حف ال يكذ٘ين ٔ ،٫٪كٝؽ دمٓ اجلج٭ةين يف ٞ٦ةوؽ ٬ؾي ٨ال١ذةثني
ن
ن
كٗري٧٬ة يف ٠ذةب قٕةدة ادلاريٚ ٨ضةء ٠ذةثة ظةٚبل رظ ٥ا﵀ مؤ ٫ٛ٣كصـاق ٔ٨
و٪يٕ ٫ػري اجلـاء كبة﵀ اتلٮٚي.ٜ
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ً
 .23خديد :نا رضب رشَل اهلل ضىل اهلل قليً وآهل وشلم شيئا كػ ةيده

ٔ ٨اعئنح ريض ا﵀ ٔ٪٭ة ٝة٣خ٦( /ة رضب رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
ن
كق ٥٤محبة  ٍٝثيؽق كال امؿأة كال ػةد٦ة إال أف جية٬ؽ يف قبي ٢ا﵀ ،ك٦ة ٩ي٢
 ٫٪٦يشء ٚ ٍٝيجذ ٨٦ ٥ٞوةظج ٫إال أف يجذ٭ ٟيشء  ٨٦حمةرـ ا﵀ ٚيجذ ٥ٞ﵀

ٔـ كص )٢ركاق مك ٥٤يف وعيع.٫

ن
كَهل٦( :ة رضب رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤محبة  ٍٝثيؽق كال امؿأة
ن
كال ػةد٦ة) ٚي ٫دحل ٢ىلع ظك ٨ػ ٫ٞ٤ككؿـ َجٕ ٫ككرة ظ.٫٧٤
كيف الىعيط ٔ ٨أنف (اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أظك٨
ن
اجلةس ػٞ٤ة).
ن
كٝةؿ أنف أيٌة (ػؽ٦خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤تكٓ قجني ٧ٚة
ي
أٔٝ ٫٧٤ةؿ يل ل٤ٕٚ ٥خ ٠ؾا ككؾا ،كال اعب يلع يشء .)ٍٝ
كاخلرب ٔ ٨ظ ٫٧٤وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كوربق كٔٛٮق ٔ٪ؽ املٞؽرة أكر
ى ٌى ى ى
ن
ي ي
﴿كإً ٣ ٟ٩ىًٕل ػ ٤وٜ
 ٨٦أف حيرص ،كيسيف دحلبل ىلع ذلٝ ٟٮهل دٕةىل/
ى
ي"﴾٥ا." ٥٤ٞ٣
ٔ ًْ و
كَهل( :إال أف جية٬ؽ يف قبي ٢ا﵀) ٚي١ٮف الرضب ظيجبؾ يف َةٔح ا﵀

كمؿًةد.٫

كَهل( :إال أف يجذ٭ ٟيشء  ٨٦حمةرـ ا﵀) ك٬ؾا اقتس٪ةء  ،ُٓٞ٪٦كاملٕىن/

٣س ٨إذا ا٩ذ٭ ٟيشء  ٨٦حمةرـ ا﵀ ا٩ذرص ﵀ دٕةىل ،كا٩ذ ٥ٞمم ٨اردست
ن
ذلٚ ٟي١ٮف ٪٦ذ٧ٞة ﵀ ال جلٛك ،٫كيف احلؽير اقذعجةب الؿ ٜٚكال٤ني كاحلر
ن
ىلع إٛ٣ٮ كاحل ،٥٤كاظذ٧ةؿ األذل كدؿؾ رضب الـكصح كاخلةدـ كإف اكف ٦جةظة،
ن
كاال٩ذىةر دلي ٨ا﵀ دٕةىل ،كٔؽـ ا٣تكة ٨٦ ٓ٦ ٢٬اردست حمؿ٦ة كحنٮق ،كأ٫٩
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يججيغ لؤلا٧ح كاٌٞ٣ةة كالٮالة أف يذؼٞ٤ٮا ث٭ؾا اخل ٜ٤ال١ؿيٚ ،٥بل يجذ٧ٞٮا
ألٛ٩ك٭ ٥كال يتكة٤٬ٮا يف ظ ٜا﵀ دٕةىل ،إىل ٗري ذل ٟممة ثح ٫٪ا٧٤ٕ٣ةء .كا﵀
أٔ.٥٤
ً
ً
 .22خديد :نا مصصج خريرا وال ديتاجا ألني نو كف رشَل اهلل ضىل
اهلل قليً وآهل وشلم
ن
ن
ٔ ٨أنف ٝةؿ٦( /ة مككخ ظؿيؿا كال ديجةصة أ٣ني  ٙ٠ ٨٦رقٮؿ ا﵀ وًل
ن
ن
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كال م٧٧خ مكاك كال ٔ٪ربا أَيت  ٨٦ريط رقٮؿ ا﵀
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق )٥٤ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤
ن
كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤أنف أيٌة ٝةؿ /دػ٤ٔ ٢ي٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ ٔ٪ؽ٩ة ػ ٩ةـ ٩ٮـ اٞ٣ي٤ٮ٣ح ػ ٕٚؿؽ ،كصةءت أَل ثٞةركرة ٚضٕ٤خ
تك٤خ إ٣ؿؽ ٚةقتي ِٞاجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ( /ية أـ ق٤ي٦ ٥ة
٬ؾا اذلم دىٕ٪ني؟) ٝة٣خ٬ /ؾا ٔؿؽ جنُٕ٣ ٫٤يب٪ة ك٬ٮ أَيت اُ٣يت.
ن
ن
كَهل٦( :ة مككخ ظؿيؿا كال ديجةصة) ...إ٣غٚ ،ي ٫دحل ٢ىلع ٣ني مك ٫كَيت
رحي ٫كٔؿٝ ،٫ٝةؿ اجلٮكم ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء /اك٩خ ٬ؾق الؿيط اُ٣يجح وٛذ ٫وًل ا﵀
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كإف ل ٥ي٧ف َيجة ك٬ ٓ٦ؾا ٚاكف يكذٕ ٢٧اُ٣يت يف ٠سري ٨٦
األكٝةت ٦جة٘٣ح يف َيت رحي ٫ملبلٝةة املبلاسح ،كأػؾ الٮيح ال١ؿي ٥كدلةلكح
املك٧٤ني .ا.٬

ن

كيف وعيط مك ٥٤أيٌة َ ٨٦ؿي ٜآػؿ ٔ ٨أنف ٝةؿ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أز٬ؿ ال٤ٮف ٠أف ٔؿ ٫ٝال٤ؤلؤ إذا مش دسٛأ ،كال مككخ
ديجةصح كال ظؿيؿة أ٣ني  ٙ٠ ٨٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كال
ن
م٧٧خ مك١ح كال ٔ٪ربا أَيت  ٨٦راحئح رقٮؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
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وكَهل( :دػ٤ٔ ٢ي٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ ٔ٪ؽ٩ة) ...إ٣غ،
ن
٪ٕ٦ةق ّة٬ؿ كهل َؿي ٜآػؿ يف الىعيط أيٌة ،كلرلارَل كابلي٭ٌف كأيب ٕ٩ي٨ٔ ٥
صةثؿ ٝةؿ (اكف يف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ػىةؿ ل ٥يس ٨يف
َؿيٚ ٜيتجٕ ٫أظؽ إال ٔؿؼ أ ٫٩قَ ٨٦ ٫١٤يت ٔؿ ٫ٝأك ٔؿ- ٫ٚثٛذط إ٣ني،

أم /رحي ٫ػ كل ٥يس ٨ي٧ؿ حبضؿ كال مضؿ إال قضؽ هل).
كأػؿج أثٮ يًٕل كاُ٣رباين يف األكقٍ ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ /صةء رص ٢إىل اجليب
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ /ية رقٮؿ ا﵀ إين زكصخ اثجيت كأظت أف
دٕيجينٝ ،ةؿ (٦ة ٔ٪ؽم يشء ك٣س ٨آدين ثٞةركرة كاقٕح الؿأس كٔٮد مضؿة)
ٚأدةق ث٭٧ة ٚضٕ ٢اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يك٤خ إ٣ؿؽ  ٨٦ذرأي ٫ظىت

ا٦ذؤلت اٞ٣ةركرة ٝةؿٚ( /ؼؾ٬ة كمؿ اثجذ ٟأف د٘٧ف ٬ؾا إ٣ٮد يف اٞ٣ةركرة
كدذُيت ثٚ )٫اك٩خ إذا دُيجخ ث ٫ين ٥أ ٢٬املؽي٪ح راحئح ذل ٟاُ٣يتٚ ،ك٧ٮا
ثبيخ املذُيبني.
كركل ٔجؽاف يف الىعةثح كاخلُيت يف املؤدَ ٨٦ ٙ٤ؿي ٜأيب ثسؿ ث٨

ٔيةش ٔ ٨ظجيت ث ٨ظؽرة ٔ ٨ظؿيل ػ ثٛذط احلةء امل٭٤٧ح ػ ٝةؿ٪٠ /خ ٓ٦
ن
أيب ظني رص ٥اجليب ٦ةٔـا ٧٤ٚة أػؾد ٫احلضةرة أرٔؽت ٧ٌٚين اجليب وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إحلٚ ،٫كةؿ يلع ٔ ٨٦ؿٝ ٫ٝةؿ٦ /س ٢ريط املك.ٟ

كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤صةثؿ ث ٨ق٧ؿة ٝةؿ /و٤يخ  ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤وبلة األكى(- )1أم /اْ٣٭ؿ ػ ز ٥ػؿج إىل أ ،٫٤٬ػؿصخ ٫ٕ٦

ٚةقذٞج ٫٤كدلاف ػ دمٓ كحلؽ ػ أم /وجيةفٚ ،ضٕ ٢ي٧كط ػؽم إظؽ ٥٬كاظؽا
٬ -1ؾا أو ٢ملة أٔذةد أ ٢٬امل٘ؿب  ٨٦إَبلؽ  ِٛ٣األكيل ىلع اْ٣٭ؿ.
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ن

ن
ن
ن
كاظؽا ٝةؿ /كأ٦ة أ٩ة ٧ٚكط ػؽم ٚٮصؽت حلؽق ثؿدا أك رحية ٠أ٧٩ة أػؿص٭٧ة ٨٦
يصؤ٩ح ُٔةر.
كاجلؤ٩ح ػ ثٌ ٥اجلي ٥كبةهل٧ـ ػ كٔؽ /٫٦ق٤ي٤ح مكذؽيؿة جيٕ ٢إُ٣ةر ٚي٭ة ٦ة

ٔ٪ؽق  ٨٦اُ٣يت.

كركل اث ٨األٔؿايب يف صـء اٞ٣ج ٨ٔ ٢أقة٦ح ث ٨رشيٝ ٟةؿ /أديخ رقٮؿ ا﵀
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٔ٪ؽق أوعةث ٫ىلع رؤكق٭ ٥اُ٣ريٚ ،ضةء األٔؿاب
ٚكألٮا رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤زٝ ٥ةـ كٝةـ اجلةس ٚضٕ٤ٮا يٞج٤ٮف
يؽقٚ ،أػؾد٭ة ٚٮًٕذ٭ة ىلع كصيهٚ ،إذا يه أَيت  ٨٦ريط املك ٟكأثؿد ٨٦

اثل٤ش إق٪ةدق ٝٮل.

كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤أنف ٝةؿ /اكف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يؽػ٢
ثيخ أـ ق٤يٚ ٥ي٪ةـ ىلع ٚؿام٭ة ك٣حكخ ٚيٚ ،٫ضةء ذات يٮـ ٪ٚةـ ىلع ٚؿام٭ة
ي
ٚأ ًتيخ ػ ثسرس اتلةء األكيل ػ ٞٚي ٢هلة ٬ؾا اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٩ ٥٤ةـ
يف ثحذ ٟىلع ٚؿامٚ ،ٟضةءت كٝؽ ٔؿؽ كاقتٔ ٓٞ٪ؿ ٫ٝىلع  ٫ُٕٝأدي- ٥ثٮزف

ْٔي -٥ىلع اٛ٣ؿاش ٛٚذعخ ٔذيؽد٭ة –ثٛذط إ٣ني -و٪ؽكؽ و٘ري جتٕ٢
املؿأة ٚي٦ ٫ة يٕـ ٦ ٨٦ذةٔ٭ةٚ -ضٕ٤خ دجن ٙذل ٟإ٣ؿؽ ٚذٕرصق يف ٝٮاريؿ٬ة
ٛٚـع –ٚةقتي -ِٞاجليب ٞٚةؿ٦( /ة دىٕ٪ني ية أـ ق٤ي٥؟!) ٞٚة٣خ /ية رقٮؿ ا﵀
٩ؿصٮ ثؿكذ ٫لىجية٪٩ةٝ ،ةؿ( /أوجخ).

كيف ٬ؾا احلؽير اقذعجةب اتلربؾ ثآزةرق وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٝؽ

كردت يف ذل ٟأظةدير ٠سرية يف الىعيعني كٗري٧٬ة .كا﵀ أٔ.٥٤
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 .21خديد :وجَب حمتث اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨أنف ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال
يؤٔ ٨٦جؽ ظىت أكٮف أظت إحل ٨٦ ٫كدلق ككادلق كاجلةس أدمٕني) ركاق

ابلؼةرم كمك.٥٤

كَهل( :ال يؤ ٨٦أظؽز ٥ظىت أكٮف أظت إحل ٨٦ ٫كدلق) ...إ٣غٝ .ةؿ اٞ٣ةيض
ٔيةض كاث ٨ثُةؿ كٗري٧٬ة ،املعجح زبلزح أٝكةـ /حمجح إصبلؿ كإْٔةـ ٧٠عجح
الٮادل ،كحمجح رمحح كمٞٛح ٧٠عجح الٮدل ،كحمجح منةلكح كاقذعكةف ٧٠عجح
قةاؿ اجلةسٚ ،ض ٓ٧وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أو٪ةؼ املعجح يف حمجذ .٫ا.٬

كٝةؿ اخلُةيب /ل ٥يؿد ثةحلؽير ظت اُ٣جٓ ،ث ٢أراد ث ٫ظت االػذيةر ،ألف

ظت اإلنكةف جلٛكَ ٫جٓ كال قبي ٢إىل ٤ٝجٕ٧ٚ ،٫ىن احلؽير /ال دىؽؽ يف
ظيب ظىت دٛين يف َةٔيت ٛ٩ك ٟكدؤزؿ رًةم ىلع ٬ٮاؾ ،كإف اكف ٚي٫
٬بل .ٟ٠ا.٬
كٝةؿ اث ٨ثُةؿٕ٦ /ىن احلؽير /أف  ٨٦أقذ ٢٧١اإلي٧ةف ٔ ٥٤أف ظ ٜاجليب

وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤آكؽ ٔ٤ي ٨٦ ٫ظ ٜأثي ٫كاث ٫٪كاجلةس أدمٕني ،ألف ث٫
يٍ
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اقتًٞ ٪ؾ٩ة  ٨٦اجلةر ك٬ؽي٪ة  ٨٦الٌبلؿ .ا.٬
كٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض يف رشح مك /٥٤ك ٨٦حمجذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

٩رصة قجذ ،)1(٫كاذلب ٔ ٨رشيٕذ ٫كد٧ين ظٌٮر ظيةدٚ ٫يجؾؿ ٛ٩ك ٫ك٦ةهل
دكٝ ،٫٩ةؿ /كإذا دبني ٦ة ذ٠ؿ٩ةق دبني أف ظٞيٞح اإلي٧ةف ال دذ ٥إال ثؾل ،ٟكال

ٚ -1ةملٞرلكف اذلي ٨يٞؽمٮف أٝٮاؿ أا٧ذ٭ ٥ىلع احلؽير كيذ٧ع٤ٮف يف دأكي ٢اجلىٮص كحتؿيٛ٭ة تلٮاٜٚ
٦ؾ٬ج٭ ،٥ال حيجٮف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كإف ادٔٮا حمجذ ٫ث٤كة٩٭.٥
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يىط اإلي٧ةف إال ثذعٞي ٜإٔبلء ٝؽر اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٦زنتل٫
ىلع كادل ككدل كحمك ٨ك ،٢ٌٛ٦ك ٨٦ل ٥يٕذٞؽ ٬ؾا كأذٞؽ قٮاق ٤ٚحف ث٧ؤ.٨٦
ا.٬

كيف وعيط ابلؼةرم ٔٔ ٨جؽ ا﵀ ث٬ ٨نةـ أف ٔ٧ؿ ث ٨اخلُةب ٝةؿ ل٪٤يب
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق /٥٤أل٩خ ية رقٮؿ ا﵀ أظت ٌ
إيل   ٨٦ل يشء إال ٛ٩يس
ا٣يت ثني ص٪يبٞٚ ،ةؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٣( /٥٤يؤ ٨٦أظؽز ٥ظىت

أكٮف أظت إحلٛ٩ ٨٦ ٫كٞٚ )٫ةؿ ٔ٧ؿ /كاذلم أ٩ـؿ ٔ٤ي ٟال١ذةب أل٩خ أظت
ٌ
إيل ٛ٩ ٨٦يس ا٣يت ثني ص٪يبٞٚ ،ةؿ هل اجليب (اآلف ية ٔ٧ؿ)( )1ركاق ابلؼةرم يف
٠ذةب اإلي٧ةف كاجلؾكر.

ي
كركل اث ٨إقعةؽ يف الكرية كابلي٭ٌف يف ادلالا /٢أف امؿأة  ٨٦األ٩ىةر ٝذ٢

أثٮ٬ة كأػٮ٬ة كزكص٭ة يٮـ أظؽ  ٓ٦اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ة٣خ٦ /ة
ن
 ٢ٕٚرقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤؟ ٝةلٮا ػريا ٬ٮ حب٧ؽ ا﵀ ٧٠ة حتجني،
ٞٚة٣خ /أرك٩ي ٫ظىت أْ٩ؿ إحل٧٤ٚ ،٫ة رأدٝ ٫ة٣خ  /ل مىيجح ثٕؽؾ ص ٢٤أم/

و٘رية.

كٝةؿ ٌ
يلع ريض ا﵀ ٔ /٫٪اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أظت إحل٪ة

 ٨٦أمٮاجلة كأكالد٩ة كآثةا٪ة كأ٦٭ةد٪ة ك ٨٦املةء ابلةرد ىلع ا٧ْ٣أ.

ٝةؿ ق٭ ٢ثٔ ٨جؽ ا﵀ ا٣تكرتم ٨٦ /ل ٥يؿ كاليح الؿقٮؿ ٔ٤ي ٫يف دميٓ

األظٮاؿ كيؿل ٛ٩ك ٫يف م ٫١٤وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ال يؾكؽ ظبلكة قجذ،٫
ي
أظت
ألف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /ال يؤ ٨٦أظؽز ٥ظىت أكٮف
إحلٛ٩ ٨٦ ٫ك ...٫احلؽير) .ا.٬
 -1أم /اآلف د ٥إي٧ة ٟ٩ية ٔ٧ؿ.
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ن
ن
كٝةؿ اٞ٣ؿَيب  /ل  ٨٦آ ٨٦ثةجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إي٧ة٩ة وعيعة ال
خي٤ٮا ٔ ٨كصؽاف يشء  ٨٦د ٟ٤املعجح الؿاصعح ،إال أ٩٭٦ ٥ذٛةكدٮف ٪٧ٚ٭٨٦ ٥
أػؾ  ٨٦د ٟ٤املؿدجح ثةحلِ األكىف ،ك٪٦٭ ٨٦ ٥أػؾ ثةحلِ األدَّن ٨٧٠ ،اكف
ن
ن
مكذ٘ؿٝة يف الن٭ٮات حمضٮبة يف اٛ٘٣بلت يف أكر األكٝةت٣ ،س ٨ال١سري
٪٦٭ ٥إذا ذ٠ؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤امذةؽ إىل رؤيذ ٫حبير يؤزؿ٬ة ىلع
أ ٫٤٬ك٦ةهل ككدلق كيجؾؿ ٛ٩ك ٫يف األمٮر اخلُرية ،كجيؽ رصعةف ذلٛ٩ ٨٦ ٟك٫
ن
كصؽا٩ة ال دؿدد ٚي ،٫كٝؽ مٮ٬ؽ ٬ ٨٦ؾا اجلجف  ٨٦يؤزؿ زيةرة ٝربق كرؤيح
مٮآً آزةرق ىلع دميٓ ٦ة ذ٠ؿ ملة كٝؿ يف ٤ٝٮب٭ ٨٦ ٥حمجذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل

كقٗ ،٥٤ري أف ذل ٟرسيٓ الـكاؿ تلٮايل اٛ٘٣بلت .ا.٬
ك٦ة أظكٝ ٨ٮؿ اث ٨أيب املضؽ/

أال يػػػػػػػة حمػػػػػػػت املىػػػػػػػُيف زد وػػػػػػػجةثح
كًػػػػ٧غ ٣ػػكػػػػػةف ا٣ػػؾ٠ػػػػػؿ ٦ػػػػ ٟ٪ثُيػػػػج٫
ٌ
كال دٕجػػػػػػػػػػػأف ثػػػػػػػػػػػةملجُ٤ني ٚإ٧٩ػػػػػػػػػػػة
ٔبل٦ػػػػػػػػح ظػػػػػػػػت ا﵀ ظػػػػػػػػت ظجحجػػػػػػػػ٫
كالالكـ يف حمجذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤حبؿ كاقٓ ٞ٩ذرص  ٨٦صٮا٬ؿق ىلع
٦ة اتل٪ُٞةق ،ك٦ة دٮٚي٪ٞة إال ثة﵀.
 .25خديد :نو لم يؤنو ةاجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم دخل اجلار

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أٝ ٫٩ةؿ( /كاذلم ٛ٩ف
حم٧ؽ ثيؽق ال يك ٓ٧يب أظؽ ٬ ٨٦ؾق األ٦ح ي٭ٮدم كال ٩رصاين ز ٥ي٧ٮت كل٥

يؤ ٨٦ثةذلم أرق٤خ ث ٫إال اكف  ٨٦أوعةب اجلةر) ركاق مك ٥٤يف وعيع.٫
012

كَهل( :كاذلم ٛ٩ف حم٧ؽ ثيؽق ال يك ٓ٧يب أظؽ) ...إ٣غ٪ٕ٦ ،ةق كاًط كٚي٫
دحل ٢ىلع أمٮر/
أخدٌا :صٮاز اٞ٣ك ٥ىلع األمٮر امل٭٧ح تلأكيؽ٬ة كدثجحذ٭ة يف ذ ٨٬الكة.ٓ٦

ذاىيٍا :أف اإلي٧ةف ث ٫مٮٝٮؼ ىلع ث٤ٮغ ادلٔٮة٤ٚ ،ٮ ٚؿض كصٮد مؼه يف
ن
ثٕي املضة ٢٬ل ٥دج ٫٘٤دٔٮة اإلقبلـ يسٮف ٕ٦ؾكرا ىلع الىعيط املٞؿر يف
ٔ ٥٤األوٮؿ.
ذاثلٍا :نكغ امل ٢٤لك٭ة ثؿقةتل ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٬ؾا زةثخ ثةٞ٣ؿآف
كالك٪ح املذٮادؿة كإدمةع األ٦ح ١٪٧ٚؿق اكٚؿ ثبل ػبلؼ.

راةكٍا :أف اإلي٧ةف ث ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رشط أقةيس يف اجلضةة ٨٦
ن
ن
ٍ
اجلةرٚ ،لك  ٨٦ل ٥يؤ ٨٦ث ٫دػ ٢اجلةر ػةدلا ٚي٭ة أثؽاٝ ،ةؿ دٕةىل ﴿ /ىك ى ٨ٍ ٦يىب ىذ ًٖ
ن ىىٍ يٍىى ٍي ي
ٍ
ى ٍى
ى
ىد ٍ ى
ةرسي"﴾٨آؿ ٔ٧ؿاف "
ري
اإلقبلـً ًدي٪ة  ٨٤ٚحٞج ٫٪٦ً ٢ىك ٬ىٮ ًيف ً
اآلػ ىؿ ًة ً ٨٦اخل ًً
ً
كب٭ؾا ُٞ٩خ الك٪ح املذٮادؿة كإٞ٩ؽ ٔ٤ي ٫إدمةع األ٦حٚ ،بل ظِ حل٭ٮدم كال
ن
ن
٩رصاين يف دػٮؿ اجل٪ح أثؽا ،ك ٨٦م ٟيف ٬ؾا ٤ٚحف مك٧٤ة كبة﵀ اتلٮٚي.ٜ
 .26خديد :نا خرم رشَل اهلل ضىل اهلل قليً وآهل وشلم نرل نا خرم اهلل
ٔ ٨املٞؽاـ ثٕ٦ ٨ؽم ٠ؿب ٝةؿ /ظؿـ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
أميةء يٮـ ػيرب  ٨٦احل٧ةر األٌ٬ل كٗريق ،زٝ ٥ةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق/٥٤

(يٮم ٟأف يٕٞؽ الؿص٪٦ ٢س ٥ىلع أريسذ ٫حيؽث حبؽييث ٚيٞٮؿ /ثحين
ن
كبح٪س٠ ٥ذةب ا﵀ ٧ٚة كصؽ٩ة ٚي ٫ظبلال اقذع٪٤٤ةق ك٦ة كصؽ٩ة ٚي ٫ظؿا٦ة
ظؿ٪٦ةق ،كإف ٦ة ظؿـ رقٮؿ ا﵀ ٦س٦ ٢ة ظؿـ ا﵀) ركاق أثٮ داكد كاحلةز٥
كابلي٭ٌف ثإق٪ةد وعيط.
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ن

كيف ركايح ل٤جي٭ٌف (أال إين أكديخ ال١ذةب ك٦س ٫ٕ٦ ٫٤أال يٮم ٟرص ٢مجٕةف
ىلع أريسذ ٫يٞٮؿ ٔ٤يس ٥ث٭ؾا اٞ٣ؿآف ٧ٚة كصؽدٚ ٥ي ٨٦ ٫ظبلؿ ٚأظ٤ٮق ك٦ة
كصؽدٚ ٥ي ٨٦ ٫ظؿاـ ٚعؿمٮق أال ال حي٣ ٢س ٥احل٧ةر األٌ٬ل) احلؽير.

كيف مك٪ؽ أيب يًٕل ٔ ٨صةثؿ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

(ٔىس أف يسؾثين رص٪٦ ٢س ٥ك٬ٮ ٦ذ١ئ ىلع أريسذ ٫يج ٫٘٤احلؽير ٔين
ٚيٞٮؿ ٦ة ٝةؿ رقٮؿ ا﵀ ٬ؾا ،دع ٬ؾا ك٬ةت ٦ة يف اٞ٣ؿآف) كل٤عؽير َؿؽ.
كَهل( :ظؿـ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أميةء يٮـ ػيرب  ٨٦احل٧ةر
األٌ٬ل كٗريق) كركل أمحؽ ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة /أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ي َّ
كال٧ضس٧ح -ثٌ ٥املي ٥كٚذط اثلةء
(ظؿـ يٮـ ػيرب  ل ذم ٩ةب  ٨٦الكجةع
ن
املنؽدة  ،-ل ظيٮاف ي٧ك ٟكجيٕٗ ٢ؿًة ل٤ؿَل ظىت ي٧ٮت كاحل٧ةر األنف)
وعع ٫ا٣رت٦ؾم.
كألمحؽ كا٣رت٦ؾم ثإق٪ةد ال ثأس ث ٨ٔ ٫صةثؿ ٝةؿ /ظؿـ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٕين يٮـ ػيرب حلٮـ احل٧ؿ اإلنكيح كحلٮـ ابل٘ةؿ كلك ذم ٩ةب

 ٨٦الكجةع كلك ذم خم٤ت ػ ثسرس املي ٥كٚذط البلـ ػ  ٨٦اُ٣ري ،زاد يف
ظؽير إ٣ؿبةض ث ٨قةريح ٔ٪ؽ أمحؽ ثإق٪ةد ال ثأس ث( ٫حتؿي ٥اخلي٤كح) كيه

 ثٌ ٥املي ٥كق١ٮف البلـ (اٛ٣ؿيكح)  -يكتٛ٪ؾ٬ة الؿص ٨٦ ٢اذلات أك الكجٓٚذ٧ٮت يف يؽق ٝج ٢أف يؾ٠ي٭ةٚ ،جةف ث٭ؾق الؿكايةت ٦ة أث٭٧ذ ٫ركايح ظؽير

ا٣رتدمح.
ى
ى
ى
ي ي ٍ ى ٍ ي ى ٌى ي ٍ ي
الؿ يص٪٦ً ٢س ٍ ٥ىلع أ ًريس ًذ ً )٫أم /رسيؿق ،حيؽث/
ٮم ٟأف حٕٞؽ
كَهل( :ي ً
ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ ،أم /حيؽز ٫أظؽ حبؽييث ٚيٞٮؿ( /ثحين كبح٪س٠ ٥ذةب
ا﵀٬ ،)...ؾا  ٨٦أٔبلـ اجلجٮة ٞٚؽ ك٦ ٓٝة أػرب ث ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق،٥٤
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ن
ن
كّ٭ؿ ٦جذؽٔح م٤عؽة ي١٪ؿكف احلؽير اجلجٮم ٔ٧بل كاظذضةصة ،كيـٔ٧ٮف أف
ى ى ى ي ي ٌى ي
الؿ يقٮؿ
احلضح يف اٞ٣ؿآف ػةوحٚ ،إف ذ٠ؿت هلٝ ٥ٮهل دٕةىل﴿ /ك٦ة آدةز٥
ى ي
ؼ يؾ ي
كق﴾"احلرش " ٝةلٮا /يٕين يف اٞ٣ؿآف ال يف ٗريق ،ك١٬ؾا  ل آيح ٚي٭ة األمؿ
ٚ
ثُةٔح الؿقٮؿ حي٤٧ٮ٩٭ة ىلع َةٔذ ٫يف اٞ٣ؿآف  ،ٍٞٚك٪٦٭ ٨٦ ٥حيذش هلؾا

الؿأم اٛ٣ةقؽ حبؽير (٦ة صةءزٔ ٥ين ٚةٔؿًٮق ىلع ٠ذةب ا﵀ ٧ٚة كاٚ ٫ٞٚأ٩ة
٤ٝذ ٫ك٦ة ػة ٥٤ٚ ٫ٛ٣أ )٫٤ٝك٬ؾا ظؽير م١ؾكبٝ ،ةؿ اإل٦ةـ النةٚيع٦ /ة ركل
٬ؾا أظؽ يثجخ ظؽيس ٫يف يشء و٘ري كال ٠جري ،كإ٧٩ة يه ركايح ُٕٞ٪٦ح ٔ٨
رص ٢دل٭ٮؿ.

كٝةؿ حيىي ثٕ٦ ٨ني٬ /ٮ ظؽير مٮًٮع ،كًٕذ ٫الـ٩ةدٝح ،كٝةؿ ٔجؽ الؿمح٨

ث٦ ٨٭ؽم /الـ٩ةدٝح كاخلٮارج كًٕٮا ظؽير (٦ة أدةزٔ ٥ين ٚةٔؿًٮق ىلع
٠ذةب ا﵀) كٝةؿ ابلي٭ٌف يف املؽػ٬ /٢ؾا ظؽير ثةَ ٢ال يىط ،ك٬ٮ ي١ٕ٪ف
ىلع ٛ٩ك ٫ثةبلُبلف٤ٚ ،حف يف اٞ٣ؿآف دال٣ح ىلع ٔؿض احلؽير ىلع اٞ٣ؿآف.
كٝةؿ احلة ِٚاثٔ ٨جؽ ا٣رب يف ٠ذةب ا٬ /٥٤ٕ٣ؾق األٛ٣ةظ ال دىط ٔ ٨اجليب

وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٪ٔ ٥٤ؽ أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ثىعيط اجل ٨٦ ٢ٞقٞي ،٫٧كاعرً٫
اث ٨ظــ ٞٚةؿٔ /ؿً٪ة ٬ؾا احلؽير ىلع ٠ذةب ا﵀ ٚؼة ٫ٛ٣أل٩ة كصؽ٩ة ٠ذةب
ى ى ى ي ي َّ ي ي ى ي ي ي ى ى ى ى ي ٍ ى ٍ ي ى ٍ ى ي
ا﵀ دٕةىل يٞٮؿ﴿ /ك٦ة آدةز ٥الؿقٮؿ ٚؼؾكق ك٦ة ج٭ةز ٥خٚ ٫٪ةجذ٭ٮا﴾"احلرش
يٍ
ي يٍ ي ُ ى
اَّلل ٚىةدَّج ي
ٮف َّ ى
ي ٍ ٍ ي ي َّ ي
ٮين حي ًججس ٥اَّلل﴾"آؿ ٔ٧ؿاف "
ٕ
ج
حت
٥
٪ذ
٠
ف
إ
٢
ً
" ككصؽ٩ة ٚيً ٝ﴿ ٫
ً ً
ى
ٌى ى ى ى ٍ
ى َّى
ٌ
الؿ يقٮؿ ذٞؽ أ ىَةع اَّلل﴾"ا٣جكةء " كٝؽ أكردت َؿؽ ٬ؾا
ككصؽ٩ة ٚي ﴿ ٫ى ٨٦يي ًُ ًٓ

احلؽير ابلةَ ،٢كبح٪خ ٔ٤٤٭ة يف ٠ذةب االثذ٭ةج ثذؼؿيش أظةدير امل٪٭ةج يف

األوٮؿ.
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كٝةؿ النٮاكين يف إرمةد اٛ٣عٮؿ /اد ٨٦ ٜٛيٕذؽ ث ٨٦ ٫أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ىلع أف
الك٪ح املُ٭ؿة مكذ٤ٞح ثترشيٓ األظاكـ ،كإ٩٭ة اكٞ٣ؿآف يف حت٤ي ٢احلبلؿ كحتؿي٥
احلؿاـ ،كٝؽ زجخ ٔ ٫٪وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أٝ ٫٩ةؿ( /أال كإين أكديخ
اٞ٣ؿآف ك٦س )٫ٕ٦ ٫٤أم /أكديخ اٞ٣ؿآف كأكديخ ٦س ٨٦ ٫٤الك٪ح ا٣يت ل ٥يُٜ٪
ث٭ة اٞ٣ؿآف ،كذل٠ ٟذعؿي ٥حلٮـ احل٧ؿ األ٤٬يح كحتؿي  ٥ل ذم ٩ةب  ٨٦الكجةع
كخم٤ت  ٨٦اُ٣ري كٗري ذل ،ٟممة ل ٥يأت ٔ٤ي ٫احلرص .ا.٬
كلج :كٝؽ إٞ٩ؽ إدمةع األا٧ح كا٧٤ٕ٣ةء ىلع ا ٢٧ٕ٣ثةلك٪ح املُ٭ؿة
كاالظذضةج ث٭ة يف أوٮؿ ادلي ٨كٚؿكٔ ،٫إال ٦ة اكف  ٨٦ثٕي املجذؽٔح الـ٩ةدٝح
اذلي ٨يؿيؽكف أف يٛؿٝٮا ثني ا﵀ كرقٮهل ،كيٞٮلٮف٩ /ؤ ٨٦ثجٕي ك٩سٛؿ
ثجٕيٚ ،إ٩٭ ٥ػؿصٮا ٔ ٨إدمةع املك٧٤ني كملـكا الك٪ح ك٩ة٤ٝي٭ة كأٔؿًٮا
ٔ٪٭ةٚ ،ذىؽل األا٧ح ل٤ؿد ٔ٤ي٭ ،٥كبيةف زي٘٭ ٥كًبلهل٤ٚ ،٥ئل٦ةـ النةٚيع يف
ذل ٟالكـ َٮي ٢دمي ،٢ذ٠ؿق يف الؿقة٣ح ك ٫٤ٞ٩ابلي٭ٌف يف املؽػ ،٢كٔ٤ٔ ٜ٤ي٫
ن
ث٧ة يؤيؽق  ٨٦األظةدير كاآلزةرٚ ،ـادق ظك٪ة ىلع ظك ،٨كلئل٦ةـ أمحؽ ث٨
ظ٪ج٠ ٢ذةب ػةص يف الؿد ٔ٤ي٭ ،٥كيف ٠ذةب ا ٥٤ٕ٣ل٤عة ِٚاثٔ ٨جؽ ا٣رب ثةب

ػةص يف ٬ؾا املٕىن ،ذ٠ؿ ٚي٩ ٨٦ ٫ىٮص األا٧ح ٦ة ٚي ٫الٛ١ةيح.
كل٤عة ِٚالكيٮيط رقة٣ح ٛ٦ذةح اجل٪ح يف االظذضةج ثةلك٪ح كيه ُ٦جٮٔح،

ذ٠ؿ أ ٫٩أٛ٣٭ة بكجت راٚيض ز٩ؽي ٜق ٫ٕ٧يٞٮؿ /إف الك٪ح ال حيذش ث٭ة ،كإف
احلضح يف اٞ٣ؿآف ػةوح ،كيه رقة٣ح ٛ٦يؽة ٝي٧ح.

كلٞ٤ةيض ٔيةض يف النٛةءٚ /ى ٢ظك ٨يف ٬ؾا املٕىن ككؾا يف املٮا٬ت

الرل٩يح كٗري٬ة.
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كاملٞىٮد /أف الك٪ح أو ٨٦ ٢أوٮؿ ادلي ،٨ال يذ ٥اإلقبلـ إال ثةألظاكـ إحل٭ة
ى ى ى ٌ ى ى ي ٍ ي ى ى ٌى ي ى ٌ
 ١ي ٧ى
ٮؾ ذ ى
ي٧ة
ً
كاالقتكبلـ هلة ٧٠ة ٝةؿ دٕةىلٚ﴿ /بل ىكربً ٟال يؤ ً٪٦ٮف ظىت حي ً
ى ى ى ى ٍ ى ي ٍ ي ٌى ى
ٌ ٌى ى ى ٍ ى ( )1ى ي ى ر
ى
ى ي
ن
ى
ي
ٍ
ى
جي يؽكا ًيف أً ٛ٩ك ً٭ ٥ظؿصة ًم٧ة ٌٝيخ كيك٧٤ٮا
ال
مضؿ ثح٪٭ ٥ث٥
ً
ت ى ٍك ٤ن
ي٧ة﴾"ا٣جكةء ".
ً

ٝ -1ةؿ اإل٦ةـ أثٮ اقعة ؽ إثؿا٬ي ٥ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨ث ٨إثؿا٬ي ٥اث ٨دظي ٥يف دٛكريق ظؽز٪ة مٕيت ث٨
مٕيت ظؽز٪ة أثٮ امل٘رية ظؽز٪ة ٔذجح ث٧ً ٨ؿة ظؽزين أيب ٔ ٨رص٤ني اػذى٧ة إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كقٞٚ ٥٤يض ل٧٤ع ٜيلع املجُٞٚ ،٢ةؿ املٞيض ٔ٤ي /٫ال أرىضٞٚ ،ةؿ وةظج٦ ٫ة دؿيؽ؟ ٝةؿ٩ /ؾ٬ت إىل
أيب ثسؿ الىؽيٚ ،ٜؾ٬جة إحلٞٚ ،٫ةؿ اذلم ٝىض هلٝ /ؽ اػذى٪٧ة إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ٞٚىض يل ٔ٤يٞٚ ، ٫ةؿ أثٮ ثسؿ /أ٩ذ٧ة ىلع ٦ة ٝىض ث ٫اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ،٥٤أىب وةظج ٫أف
يؿىض كٝةؿ٩ /أيت ٔ٧ؿ ث ٨اخلُةبٚ ،أديةقٞٚ ،ةؿ املٞيض هلٝ /ؽ اػذى٪٧ة إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كقٞٚ ٥٤ىض يل ٔ٤يٚ ،٫أىب أف يؿىض ،ز ٥أدح٪ة أثة ثسؿ الىؽيٞٚ ،ٜةؿ أ٩ذ٧ة ىلع ٦ة ٝىض ث ٫اجليب وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤أىب أف يؿىضٚ ،كأهل ٔ٧ؿ ٞٚةؿ ٠ؾلٚ ،ٟؽػ٧ٔ ٢ؿ ٚؼؿج كالكي ٙيف يؽق ٚرضب ث٫
ىى ى ىٌ ى ى يٍ ي ى
ٮف ىظ ٌىىت يحيى ٌ ي ى
ي٧ة ىم ى
ٮؾ ذ ى
ض ىؿ
رأس اذلم أىب أف يؿىض ٞٚذٚ ،٫٤أ٩ـؿ ا﵀ دجةرؾ كدٕةىلٚ﴿ /بل كربً ٟال يؤ ً٪٦
ً ٧١
ً
ٍ
ثىح٪ى ي٭ ٍ.﴾٥
ن
كٝةؿ أيٌة /ظؽز٪ة اجلٮزصةين ظؽز٪ة أثٮ األقٮد ٔ ٨اث ٨هليٕح ٔ ٨أيب األقٮد ٔٔ ٨ؿكة ث ٨الـبري ٝةؿ/
اػذى ٥إىل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رصبلف ٞٚىض ألظؽ٧٬ةٞٚ ،ةؿ اذلم ٝىض ٔ٤ي /٫رد٩ة إىل

ٔ٧ؿٞٚ ،ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥ٕ٩( ٥٤اٞ٤ُ٩ٮا إىل ٔ٧ؿ) ٚةٞ٤ُ٩ة ٧٤ٚة أدية ٔ٧ؿٞٚ ،ةؿ اذلم

ٝىض هل /ية اث ٨اخلُةب إف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ىض هل ،كإف ٬ؾا ٝةؿ رد٩ة إىل ٔ٧ؿٚ ،ؿد٩ة

إحل ٟرقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ ٔ٧ؿ لزلم ٝىض ٔ٤ي /٫أكؾلٟ؟ ٝةؿٞٚ ،٥ٕ٩ /ةؿ ٔ٧ؿ/
ن
ماك ٟ٩ظىت أػؿج ٚأٝيض ثح٪سٚ ،٥ؼؿج منذ٧بل ىلع قيٚ ٫ٛرضب اذلم ٝةؿ /رد٩ة إىل ٔ٧ؿ ٞٚذ،٫٤
كأدثؿ اآلػؿ إىل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ ية رقٮؿ ا﵀ ٝذ٧ٔ ٢ؿ وةظيب كلٮال ٦ة

أٔضـدٞ٣ ٫ذ٤ينٞٚ .ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦( ٥٤ة ٪٠خ أّ ٨أف ٔ٧ؿ جيرتئ ىلع ٝذ ٢مؤ)٨٦
ى ى ى ٌ ى ى ي ٍ ي ى ى ٌى ي ى ٌ
 ١ي ٧ى
ٮؾ﴾ٚ ،ربأ ا﵀ ٔ٧ؿ ٝ ٨٦ذ.٫٤
ٚأ٩ـؿ ا﵀ دٕةىلٚ﴿ /بل ٚبل ىكربً ٟال يؤ ً٪٦ٮف ظىت حي ً
كركاق اث ٨أيب ظةد ٥كاث ٨مؿدكي ٫يف دٛكري٧٬ة َ ٨٦ؿي ٜك٬ت ٔ ٨اث ٨هليٕح ٔ ٨أيب األقٮد ٝةؿ /اػذى٥
ن
رصبلفٚ ،ؾ٠ؿ اٞ٣ىح كيف آػؿ٬ةٚ /أ٬ؽر د ،٫٦كركيخ ٗ ٨٦ري ٬ؾي ٨اُ٣ؿيٞني أيٌة.
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ن
ن
كركل اإل٦ةـ النةٚيع ريض ا﵀ ٔ ٫٪يٮ٦ة ظؽيسة كٝةؿ /أ ٫٩وعيط ٞٚةؿ هل
ن
ٝةا /٢أدٞٮؿ ث ٫ية أثة ٔجؽ ا﵀؟ ٚةًُؿب كٝةؿ /ية ٬ؾا أرأيتين ٩رصا٩ية؟!
ٌ ن
أرأيتين ػةرج ٪٠ ٨٦حكح؟! أرأيخ يف كقُٰ ز٩ةرا؟! أركم ٔ ٨رقٮؿ ا﵀ وًل
ن
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظؽيسة كال أٝٮؿ ث٫؟! .ا.٬
ن
كأٝٮاؿ األا٧ح يف ٬ؾا ٠سرية صؽا.
كَهل :كإف ٦ة ظؿـ( )1رقٮؿ ا﵀ ٦س٦ ٢ة ظؿـ ا﵀ ،أم /يف كصٮب االصذ٪ةب ٧٠ة

ٝةؿ يف احلؽير اآلػؿ (كإذا ٩٭يذس ٨ٔ ٥يشء ٚةصذججٮق).
كصةء يف ثٕي اُ٣ؿؽ ثيةف أف اذلم ٝىض هل ي٭ٮدم ،كإف اذلم ٝىض ٔ٤ي٪٦ ٫ة ٜٚاق /٫٧برشٚ ،إف ٝي/٢
ن
زجخ يف الىعيعني ٔٔ ٨ؿكة ث ٨الـبري ٔ ٨أثي ٫أ ٫٩ػةو ٥رصبل  ٨٦األ٩ىةرٝ ،ؽ م٭ؽ ثؽرا إىل اجليب
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف رشاج احلؿة اك٩ة يكٞيةف ث٭ة الك٧٬ةٞٚ ،ةؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ل٤ـبري (اق ٜز ٥أرق ٢إىل صةرؾ) ٌ٘ٚت األ٩ىةرم كٝةؿ /ية رقٮؿ ا﵀ أف اكف اث٧ٔ ٨ذٚ ،ٟذ٤ٮف كص٫
رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤زٝ ٥ةؿ ل٤ـبري (اق ٜز ٥اظبف املةء ظىت يؿصٓ إىل اجلؽر ز ٥أرق٢

املةء إىل صةرؾ) ٚةقذٮىف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل٤ـبري ظ ،٫ٞكاكف ٝج ٢ذل ٟأمةر ىلع الـبري
ىى
ى
ثؿأم أراد ٚي ٫قٕح لؤل٩ىةرم كهلٝ ،ةؿ الـبري /كا﵀ ٦ة أظكت ٬ؾق اآليح أ٩ـ٣خ إال يف ذلٚ﴿ ٟبل ىك ىر ٌبًٟ
ى ي ٍ ي ى ى ٌى ي ى ٌ
 ١ي ٧ى
ٮؾ﴾ ٚ٭ؾا احلؽير ي٪ةيف ٦ة دٞؽـ.
ال يؤ ً٪٦ٮف ظىت حي ً

٪٤ٝة /ال د٪ةيف ثح٪٭٧ة ،ألف الـبري ل ٥جيــ ثأف اآليح ٩ـ٣خ بكجت ٬ؾق احلةدزح كىلع ٚؿض كصٮد اجلــ ثؾلٟ
ن
٧٠ة صةء رصحية ٔ ٨قٕيؽ ث ٨املكجت٪ٔ ،ؽ أيب ظةدٚ ٥يضٮز دٕؽد أقجةب ٣زنكؿ اآليح الٮاظؽة ،ىلع أف
اث ٨صؿيؿ اُ٣ربم اػذةر أف دسٮف اآليح ٩ـ٣خ يف امل٪ة ٜٚكاحل٭ٮدم ،ز ٥دت٪ةكؿ ثٕ٧ٮ٦٭ة ٝىح الـبريٝ ،ةؿ

اث ٨إ٣ؿيب يف األظاكـ /ك٬ٮ الىعيط .ا.٬
ى
ى
ي
ى
ى ى ٌي ى ٌى ٌي ى ى ٌ ي ى ى ٌى ُى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى
اص"﴾ٟاتلعؿي٥
 -1ال يٕةرض ٬ؾا ٝٮهل دٕةىل﴿ /ية أح٭ة اجل ًيب لً ٥حت ًؿـ ٦ة أظ ٢اَّلل ل ۖ ٟدبذ ًيغ مؿًةت أزك ً

" أن اتلدريم يؽلق ةهكييني:
ن
أخدٌها ٓ٪٦ :اليشء رشاع حبير يأزٚ ٥ةٔ ،٫٤ك٬ؾا ٬ٮ املؿاد يف احلؽير ،ألف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤ملة كصؽ الىعةثح يٮـ ػيرب يُجؼٮف حلٮـ احل٧ؿ األ٤٬يح ،أمؿ ٥٬ثإ٬ؿاؽ ٦ة يف اٞ٣ؽكر كأػرب ٥٬أ٩٭ة
ن
ال حت ٢هلٚ ٥ىةرت ظؿا٦ة ٠ذعؿي ٥امليذح امل٪ىٮوح يف اٞ٣ؿآف.
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كَهل( :أال إين أكديخ ال١ذةب ك٦س )٫ٕ٦ ٫٤يف ركايح أػؿل (ك٦س٤ي)٫ٕ٦ ٫
ثةتلث٪يح ،أم /أكديخ ٦س ٢اٞ٣ؿآف  ٨٦الك٪ح ٧٠ة دٞؽـ يف الكـ النٮاكين ،كذلٟ
أف الٮيح ٩ٮاعف٦ /ذ٤ٮ٬ /ٮ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ،٥كٗري ٦ذ٤ٮ ك٬ٮ احلؽير الرشي،ٙ

ُٚةٔذ٭٧ة كاصجح ىلع  ل مك.٥٤

كَهل( :يج ٫٘٤احلؽير ٔين ٚيٞٮؿ ٦ة ٝةؿ الؿقٮؿ ٬ؾا) ...إ٣غٚ ،ي ٫دحل ٢ىلع أف
ن
ن
٩يف كركد احلؽير ال يسٮف ٔؾرا يف دؿؾ ا ٢٧ٕ٣ث ،٫ث ٢يٕؽ دسؾيجة هل إال إف
د٣خ اٞ٣ٮأؽ احلؽيثيح ىلع ٔؽـ وعذٚ ،٫عيجبؾ يسٮف املؿء يف ظ ٨٦ ٢دؿك.٫
ك٪٬ ٨٦ة دًٕ ٥٤بلؿ ٦ة ٔ٤ي٦ ٫جذؽٔح احلٮـ ػ كٚي٭٠ ٥سري  ٨٦األز٬ؿيني ػ

 ٨٦خت٤ى٭ ٨٦ ٥الك ٫٪كٚؿار ٨٦ ٥٬ا ٢٧ٕ٣ث٭ة ،كظي ٗري ٥٬ىلع إ٘٣ةا٭ة
ثٞٮهل٬ /٥ؾا ظؽير ٗري وعيط ،أك خية ٙ٣ا ،٢ٕٞ٣أم٤ٞٔ /٭ ٥اٞ٣ةرص ،أك
خية ٙ٣ا ٥٤ٕ٣احلؽير ،أك ٬ؾا آظةد كاملُ٤ٮب اتلٮادؿ ،أك َؿؽ احلؽير
مٌُؿبح أك ٬ؾا  ٨٦اإلرسااي٤يةت ،كحنٮ ٬ؾا  ٓ٦األٔؾار الٮا٬يح ا٣يت
يذؼؾك٩٭ة ذريٕح إىل رد الك٪ح اجلجٮيح ٓ٦ ،أف أ ٢٬األز٬ؿ( )1ال يٕؿٚٮف
احلؽير كال ي٧زيكف ثني وعيع ٫كقٞي ،٫٧كال ثني ٞ٦جٮهل كمؿدكدق ،ث٥٬ ٢

أثٕؽ اجلةس ٔ٬ ٨ؾا ا ٥٤ٕ٣الرشي ٙكأص٭٤٭ ٥ث ،٫كلٮ إَ٤خ ىلع ٦ؾ٠ؿاد٭ ٥يف
املىُ٤ط كالؿصةؿ كرشح أظةدير األظاكـ ،لؿأيخ ٚي٭ة ٌٚ ٨٦ةاط اجل٭٦ ٢ة
واثلاين :اال٦ذ٪ةع  ٨٦اليشء  ٓ٦إثةظذ ٫لكجت ٗري رشيع ،ك٬ؾا ٬ٮ املؿاد يف اآليح ٚإف اجليب وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ا٦ذٝ ٨٦ ٓ٪ؿبةف ٦ةريح ٣رييض زكصذ ٫ظٛىحٕٚ ،ةدجح ا﵀ ىلع أف ٛ٩ ٓ٪٦ك ٫ممة أثةظ ٫ا﵀
ى ي
هل اثذ٘ةء مؿًةة أزكاص ،٫ك٬ؾا ٦سٝ ٢ٮهل دٕةىل /ى ى ٌ ٍ ى ى ى ٍ ٍ ى
اً ىٓ ً ٨ٍ ٦رجٍ"﴾٢اٞ٣ىه " ٚإف
﴿كظ ىؿ٪٦ة ٔ٤ي ً ٫ال ٧ىؿ ً
ن
مٮىس ٔ٤ي ٫الكبلـ اكف رًيٕة ال يذٕ ٜ٤ث ٫دس٤ي ٙل ٫٪١ا٦ذٝ ٨٦ ٓ٪جٮؿ املؿآً ،ظىت صةءت أ٦ح
ٚةتل ٥ٞزؽي٭ة.

٠ 1ؾا ثةملؼُٮط ،كيجؽكا أف ٚي ٫قُٞة دٞؽيؿق /ك ٓ٦أف ثٌٕة  ٨٦أ ٢٬األز٬ؿ ...اجلةرش.
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يٌع ٟاثلىلك كيكٌل احلـي ،٨كهلؾا ،أكر ٚي٭ ٨٦ ٥يج٘ي احلؽير الرشيٙ
كي٪ةوج ٫إ٣ؽاء ،كيؽٔٮا إىل إ٧٬ةهل كٔؽـ اال٬ذ٧ةـ ث ،٫كيرصح ثؾل ٟيف ٗري
ن
ن
ػض ٢كال اقذعيةء ،كال ٔضت يف ذلٞٚ ٟؽي٧ة ٝي ٨٦" ٢ص٭ ٢محبة اعداق" كإ٧٩ة
إ٣ضت أف يذٕحنٮا ىلع ظكةب ادلي ٨يف كٝخ حيةربٮف ٚي ٫ق٪ح وةظت
ادلي ،٨إف ٬ؾا هلٮ ٪٦ذىه إ٣ضت! ٚبل ظٮؿ كال ٝٮة إال ثة﵀ إٌ٣ل إْ٣ي.٥
 .27خديد :أوحيج نفاحيح لك يشء
ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ريض ا﵀ ٔ ٨ٔ ٫٪اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /أكديخ
ٌى َّى ٍ ى ي ٍ ي ٌى ى ى ي ى ٌ ي ٍ ى ٍ ى ٍ ى
زنؿ ا٘٣ير ىك ىيٕ ٤ي٥
ٛ٦ةديط  ل يشء إال اخل٧ف ﴿ ًإف اَّلل ًٔ٪ؽق ًٔ ٥٤الكةٔ ًح كي
ى ٍ ه ى ى ى ٍ ي ى ن ى ى ٍ ً ى ٍ ه ى ٌ ٍى
ىٍ ى ىى ىٍ
ى
ى٦ة ًيف األرظةـً ك٦ة دؽ ًرم جٛف ٦ةذا دس ًكت ٗؽا ك٦ة دؽ ًرم جٛف ثًأ ًم أر وض
ى ي ي ٌى َّى
ي ٥ىػج ه
اَّلل ىٔ ٤ه
ري﴾"٧ٞ٣ةف ") ركاق أمحؽ كاُ٣رباين ثإق٪ةد وعيط.
ت٧ٮت ًإف
ً
ً

كيف الىعيعني ٔ ٨ظؾيٛح ٝةؿٝ /ةـ ٚي٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
ن
ٞ٦ة٦ة ٦ة دؿؾ ٚي ٫محبة إىل ٝيةـ الكةٔح إال ذ٠ؿق ،ظ ٨٦ ٫ْٛظ ،٫ْٛكنكي٨٦ ٫

نكي ،٫إ ٫٩حل١ٮف  ٫٪٦اليشء ٝؽ ٪٠خ نكحذٚ ٫أراق ٚأذ٠ؿق ٧٠ة يؾ٠ؿ الؿص ٢كص٫

الؿص ٢إذا اغب ٔ ،٫٪ز ٥إذا رآق ٔؿ.٫ٚ
كَهل( :أكديخ ٛ٦ةديط  ل يشء) أم ٨٦ /ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ كقةاؿ امل٘يجةتٝ ،ةؿ
اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء يف ٚى٦ ٢ة أَ٤ٔ ٓ٤ي ٨٦ ٫ا٘٣يٮب ٦ة ٩ى/٫
كاألظةدير يف ٬ؾا ابلةب حبؿ ال يؽرؾ ٕٝؿق ،كال يزنؼ ٗ٧ؿق ،ك٬ؾق املٕضـة ٨٦

دم٤ح ٕ٦ضـاد ٫املٕ٤ٮ٦ح ىلع ا ُٓٞ٣الٮاو ٢إحل٪ة ػرب٬ة ىلع اتلٮادؿ ل١رة ركاد٭ة

كادٛةؽ ٕ٦ة٩ي٭ة ىلع االَبلع ىلع ا٘٣يت .ا.٬
ز ٥أكرد دم٤ح ٪٦٭ة ٤ٚريصٓ.
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كأػؿج اُ٣رباين ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق/٥٤
(إف ا﵀ ٝؽ ر ٓٚيل ادل٩ية ٚأ٩ة أْ٩ؿ إحل٭ة كإىل ٦ة ٬ٮ اكاٚ ٨ي٭ة إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح
٠أ٧٩ة أْ٩ؿ إىل ٠يف ٬ؾق) كٝؽ أػرب اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثسسري ٨٦

أظٮاؿ ٬ؾا إ٣رص كخمرتاعد ،٫دمٕ٭ة مٞي٪ٞة احلة ِٚأثٮ اٛ٣يي رمح ٫ا﵀ يف

٠ذةب ُ٦ةثٞح االػرتااعت إ٣رصيح ث٧ة أػرب ث ٫قيؽ ا٣ربيح.
ٍى
ٍ ى ي ٍ ي ٌى ى ى ي ى ٌ ي ٍ ى ٍ ى
ٌى َّى
زنؿ ا٘٣ير ىك ىيٕ ٤ي٥
كَهل :إال اخل٧ف ﴿ ًإف اَّلل ًٔ٪ؽق ًٔ ٥٤الكةٔ ًح كي
ً
ىٍ ه ى ٌ ى
ىٍ ه ى ى ى ٍ ي ى ن ىى ىٍ
ىٍ ى ىى ىٍ
ٍ
ى٦ة ًيف األرظةـً ك٦ة دؽ ًرم جٛف ٦ةذا دس ًكت ٗؽا ك٦ة دؽ ًرم جٛف ثًأ ًم أر وض
ى ي ي ٌى َّى
ي ٥ىػج ه
اَّلل ىٔ ٤ه
ري﴾"٧ٞ٣ةف " ،كيف وعيط ابلؼةرم ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ
ت٧ٮت ًإف
ً
ً
ن
مؿٚٮاع (ٛ٦ةديط ا٘٣يت مخف ال يٕ٧٤٭ة إال ا﵀ /ال يٕ ٥٤أظؽ ٦ة يسٮف يف
ا٘٣ؽ إال ا﵀ ،كال يٕ ٥٤أظؽ ٦ة يسٮف يف األرظةـ إال ا﵀ ،كال يٕ ٥٤أظؽ ٦ىت
دٞٮـ الكةٔح إال ا﵀ ،كال دؽرم ٛ٩ف ثأم أرض د٧ٮت إال ا﵀ ،كال يؽرم أظؽ
٦ىت ييجء املُؿ إال ا﵀) كٞ٦ذىض ٬ؾا أ ٫٩ل ٥يس ٨وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
يٕ ٥٤اخل٧ف ،كإحل ٫ذ٬ت اجل٧٭ٮر ،ك٣سٝ ٨ةؿ احلة ِٚالكيٮيط يف اخلىةاه

ال١ربل /ذ٬ت ثٌٕ٭ ٥إىل أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أكي ٔ ٥٤اخل٧ف
ن
أيٌة كٔ ٥٤كٝخ الكةٔح كالؿكح كأ ٫٩أمؿ ثسذ ٥ذل .ٟا٩ذىه ،كب ٫صــ ٠سري
 ٨٦املذأػؿي.٨

كلئل٦ةـ ٪٦ىٮر ابل٘ؽادم يف ٬ؾا املٮًٮع ٠ذةب اق ٫٧إٝة٦ح مٮا٬ؽ املٞ٪ٮؿ

كاملٕٞٮؿ ىلع إظةَح ٔ٩ ٥٤بي٪ة الؿقٮؿ كقأؿ النيغ أثٮ إ٣جةس أمحؽ ثٔ ٨جؽ
ا٣يح احل٤يب إ٣بل٦ح املعؽث ٔجؽ امل ٟ٤ث ٨حم٧ؽ اتلض٧ٮٔيت ٝةيض

قض٧٤ةقح ٔ٬ ٨ؾق املكأ٣ح ٚأصةث /٫ثؿقة٣ح ػةوح ق٧ة٬ة مبلؾ ا٤ُ٣ت
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كصٮاب أقذةذ ظ٤ت ،صــ ٚي٭ة ثأ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكف يٕ٥٤
اخل٧ف.
كل٤نيغ أمحؽ رًة ىلع ػةف ا٣ربي٤ٮم اهل٪ؽم يف ٬ؾا املٮًٮع زبلث رقةا/٢

٦ةيلء اجليت ثٕ٤ٮـ ا٘٣يت كال٤ؤلؤ امل٪١ٮف يف ٔ ٥٤ا٣بنري ٦ة اكف ك٦ة يسٮف
ك إ٩جةء املىُيف ث٧ة أرس كأػىف.
كٝةؿ إ٣بل٦ح أثٮ ٔجؽ ا﵀ حم٧ؽ احلجيت ثٔ ٨جؽ اٞ٣ةدر الكض٧٤ةيس احلكين
يف رشح ْ٪٦ٮ٦ح األق٧ةء احلكىن ل٤٭بليل /جيت ٔ٤ي٪ة أف ٕ٩ذٞؽ أ ٫٩وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل ٥خيؿج  ٨٦ادل٩ية ظىت ظى ٢هل ا ٥٤ٕ٣جب٧يٓ املٕ٤ٮ٦ةت،
ل٤عؽير الىعيط (أكديخ ٔ  ٥٤ل يشء كجتًل يل  ل يشء) ك٦ة كرد ممة

خية٦ ،٫ٛ٣جكٮخ ث٭ؾا ،كب ٫دْ٭ؿ مـيذ ٫كٌٚي٤ذ ٫ا٧٤ٕ٣يح ىلع قةاؿ األ٩بيةء،
ىى ي ٍ ي ىى ى ٍ ى ى ن
ثٕؽ امرتا٠٭ ٥يف ٔ ٥٤ا٘٣يت املكتسىن هل ٥يف آيح ﴿ٚبل حْ ً٭ؿ ىلع دي ًج ً ٫أظؽ
إ َّال ىٍ ٨٦
اردى ىىض َّ ٨٦ر ي
ٮؿ﴾"اجلٝ " - ٨ةؿ ٚي٭ ٥ثٕي املٛرسي /٨يؿيؽ أك كيل،
ق
ً
و
ً
ً

ألف الٮيل كارث ا ٨٦ ٥٤ٕ٣اجلجٮة .ا.٬

كيف رشح أ٧٩ٮذج ال٤جيت لٕ٤بل٦ح م٧ف ادلي ٨حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿ

الؿكيض املةل ي ٦ة ٩ى /٫الىعيط ٧٠ة ٝةهل املعٞٞٮف أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤أكي ٔ  ٥٤ل يشء ظىت اخل٧كح كظىت اعل ٥الؿكح كأمؿ ثسذ ٥ذل .ٟا.٬

كحنٮق يف رشح صٮ٬ؿة الٞ٤ةين ملؤٛ٣٭ة ،كرشح األربٕني اجلٮكيح ل٤نربػييت

كٗري٧٬ة ،كيف ٚيي اٞ٣ؽيؿ برشح اجلة ٓ٦الى٘ري ل٪٧٤ةكم يف الالكـ ىلع ظؽير

(مخف ال يٕ٧٤٭ ٥إال ا﵀) ...إ٣غ٦ ،ة ٩ى /٫مخف ال يٕ٧٤٭ ٨إال ا﵀ ىلع كص٫
ن
ن
اإلظةَح كالن٧ٮؿ ،لكية كصـايةٚ ،بل ي٪ةيف ٚي ٫إَبلع ا﵀ ثٕي ػٮاو ٫ىلع
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٠سري  ٨٦امل٘يجةت ظىت ٬ ٨٦ؾق اخل٧ف ،أل٩٭ة صـايةت ٕ٦ؽكدة ،كإف اكف
لٕ٧٤زت٣ح يف ذل ٟماكثؿة .ا.٬
كلج :كاذلم أرصع ٫كأ٦ي ٢إحل ٫أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل ٥خيؿج ٨٦

ادل٩ية ظىت ٔ ٫٤٧ا﵀ ٬ؾق اخل٧ف أل ٫٩ل ٥يـؿ يرتًف يف ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ  ل
يٮـ ،ث  ٢ل حلْح كٔ٧ٮـ األظةدير ين٭ؽ ثؾل٪٦ ،ٟ٭ة ظؽير ابلؼةرم ٔ٨
أق٧ةء ث٪خ أيب ثسؿ /أف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤محؽ ا﵀ كأزىن ٔ٤ي٫
زٝ ٥ةؿ٦( /ة  ٨٦يشء ل ٥أك ٨أريذٝ ٫ج ٢إال رأيذ ٫يف ٞ٦ةَل ٬ؾا ظىت اجل٪ح
كاجلةر) ك٬ؾق اخلُجح اك٩خ ثةملؽ٩يح.

ك٪٦٭ة ظؽير ق٧ؿة ث ٨ص٪ؽب ٝةؿ ٠كٛخ الن٧فٚ ،ىًل اجليب وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤زٝ ٥ةؿ( /إين كا﵀ ٞ٣ؽ رأيخ ٪٦ؾ ٧ٝخ أوٌل ٦ة أ٩ذ ٥الٝٮق ٨٦
أمؿ د٩يةز ٥كأػؿاز )٥ظؽير وعيط ركاق أمحؽ كٗريق.
كال ي٪ةٚيٝ ٫ٮهل يف ظؽير ا٣رتدمح (إال اخل٧ف) أل ٫٩اكف ٝج ٢أف يٕ٧٤٭ة ،ز٥
ٔ٧٤٭ة ثٕؽ ذل ،ٟك٬ؾا ٧٠ة ٩ىه ٔ ٨دٌٛي ٫٤ىلع مٮىس كيٮنف كإثؿا٬ي٥
ن
ٔ٤ي٭ ٥الكبلـ ،ز ٥أػرب أ ٫٩أ ٢ٌٚاأل٩بيةء ،كرد ىلع  ٨٦داعق قيؽا ثأف الكيؽ
ا﵀ ،ز ٥أػرب أ ٫٩قيؽ كدل آدـ ،كأمؿق ا﵀ دٕةىل /يف اٞ٣ؿآف أف يٞٮؿ لٛ١٤ةر ى
﴿٦ة
ى ى ى ٍ ٍ ٍى ى ٍى ٍى ٍ ىٍ
ى
ئل األىلع ًإذ خيذى ًى ي٧ٮف﴾"ص " ز ٥أػرب ثٕؽ ذل ٟأف ا﵀
اكف ًيل ً ٤ًٔ ٨٦و ٥ثًةلً ٧
أَ ٫ٕ٤ىلع ػىة٦٭.٥
ٚيف ظؽير اثٔ ٨جةس كٕ٦ةذ كٗري٧٬ة ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ٝةؿ( /رأيخ ريب يف أظك ٨وٮرة ٞٚةؿ ية حم٧ؽ٤ٝ ،خ /بلي ٟرب كقٕؽي،ٟ
ٝةؿ /أدؽرم ٚي ٥خيذى ٥املؤل األىلع؟ ٤ٝخ /ال أدرم ية ربٝ ،ةؿ ٚٮًٓ يؽق ثني
٠ذيف ظىت كصؽت ثؿد٬ة يف وؽرم ٚذضًل يل  ل يشء كٔؿٚخ) كذ٠ؿ احلؽير
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ك٬ٮ يف قنن ا٣رت٦ؾم كمك٪ؽ أمحؽ كٗري٧٬ة ثُؿؽ ٦ذٕؽدة ،ك٬ٮ ظؽير

وعيط( ،)1كٝؽ دس٧٤خ ٔ٤ي ٫يف  ٓ٧ٝاألرشار ٔ ٨صؿي٧ح اال٩ذعةر ٓ٦
األربٕني ا٧٘٣ةريح كرشظ ٫احلة ِٚاث ٨رصت يف صـء ُ٦جٮع اق ٫٧اػذيةر

األكى يف رشح ظؽير اػذىةـ املؤل األىلع ك٬ؾا احلؽير أظؽ األد٣ح ىلع
ن
ٔ ٫٧٤ثةخل٧ف أيٌة ،ألف ٝٮهلٚ( /ذضًل يل  ل يشء) اعـ ث٬ ٢ٮ أٝٮل ويٖ
ا٧ٕ٣ٮـ٧٠ ،ة دٞؿر يف األوٮؿ.
ٝٮهل يف ظؽير ظؾيٛحٝ( /ةـ ٚي٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٦ ٥٤ة٦ة
ن
٦ة دؿؾ ٚي ٫محبة إىل ٝيةـ الكةٔح) يٕين  ٨٦اٛ٣نت كاحلٮادث كٗري٧٬ة إال ذ٠ؿق،
احلؽير.

ن
حنٮق ٝٮؿ ٔ٧ؿٝ( /ةـ ٚي٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٦ ٥٤ة٦ة ٚأػرب٩ة

ٔ ٨ثؽء اخل ٜ٤ظىت دػ ٢أ ٢٬اجل٪ح ٪٦ةزهل ٥كأ ٢٬اجلةر ٪٦ةزهل ،٥ظ ِٛذلٟ
ن
 ٨٦ظ ٫ْٛكنكي ٨٦ ٫نكي )٫ركاق ابلؼةرم ٞ٤ٕ٦ة ثىي٘ح اجلــ ،ككو٫٤
اُ٣رباين.

كٝةؿ أثٮ ذرٞ٣ /ؽ دؿك٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٦ة حيؿؾ َةاؿ
ن
ص٪ةظي ٫يف الك٧ةء إال ذ٠ؿ جلة ٧٤ٔ ٫٪٦ة ،ركاق أمحؽ كاُ٣رباين ثإق٪ةد وعيط،
ككؾلٝ ٟةؿ أثٮ ادلرداء ،ركاق أثٮ يًٕل كاُ٣رباين كٗري٧٬ة كا﵀ أٔ.٥٤

 ٢ٞ٩ -1ا٣رت٦ؾم ٔ ٨ابلؼةرم أٝ ٫٩ةؿ ظؽير وعيط.
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ن

 .28خديد :إٌدار دم نو شب اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم

ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿ /إف أُٔل اك٩خ هل أـ كدل ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤دسر الٮٝيٕح يف رقٮؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كتنذ٫٧
ٞٚذ٤٭ة األُٔلٚ ،ؾ٠ؿ ذل ٟل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ اجليب وًل ا﵀

ٔ٤ي ٫كآهل كق( ٥٤أم٭ؽ أف د٦٭ة ٬ؽر) ركاق أثٮ داكد كا٣جكةيئ كابلي٭ٌف ك٬ؾا
 ،٫ْٛ٣كيف قنن أيب داكد كابلي٭ٌف ،كال ِٛ٤لؤلكؿ ٔ ٨أيب ثؿزة ٝةؿ٪٠( /خ ٔ٪ؽ
أيب ثسؿ ريض ا﵀ ٔٚ ٫٪ذ٘يِ ىلع رصٚ ،٢ةمذؽ ٔ٤ي٤ٞٚ ٫خ /ااؾف يل ية
ػ٤يٛح رقٮؿ ا﵀ أرضب ٔٝ ،٫ٞ٪ةؿٚ /أذ٬جخ لك٧يت ٌٗجٞٚ ٫ةـ ٚؽػ،٢
ن
ٚأرقٌ ٢
إيل كٝةؿ٦ /ة اذلم ٤ٝخ آٛ٩ة؟! ٤ٝخ /ااؾف يل أرضب ٔٝ ،٫ٞ٪ةؿ /أك٪خ
ن
ٚةٔبل لٮ أمؿدٟ؟ ٤ٝخٝ ،٥ٕ٩ /ةؿ /ال كا﵀ ٦ة اك٩خ ٣برش ثٕؽ رقٮؿ ا﵀ وًل
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق )٥٤وعع ٫احلةز ،٥كاث ٨دي٧يح.
كَهل( :إف أُٔل اك٩خ هل أـ كدل ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
دسر الٮٝيٕح ٚي ...٫إ٣غ) كيف قنن أيب داكد كقنن اث ٨ثُح ٔ ٨النٕيب ٔ ٨يلع
ٔ٤ي ٫الكبلـ أف ي٭ٮديح اك٩خ تنذ ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كدٚ ٓٞي٫

ٚؼٞ٪٭ة رص ٢ظىت ٦ةدخٚ ،أ٬ؽر رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤د٦٭ة،
كصةء يف ركايح /أف الؿص ٢اكف أُٔل.

ٝةؿ اث ٨دي٧يح يف ٠ذةب الىةرـ املك٤ٮؿ ىلع مةد ٥الؿقٮؿ ك٬ؾا احلؽير ٩ه

يف صٮاز ٝذ٤٭ة ،يٕىن /احل٭ٮديح ،ألص ٢مذ ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق،٥٤

كدحل ٢ىلع ٝذ ٢اذلَل ،كٝذ ٢املك ٥٤كاملك٧٤ح إذا قجة ثُؿي ٜاألكى .ا.٬
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كٝةؿ أثٮ ثسؿ اث ٨امل٪ؾر /أدمٓ ٔٮاـ أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ىلع أف  ٨٦قت اجليب وًل
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞذ ،٢كممٝ ٨ةؿ ذل٦ ٟةل ٟث ٨أنف ،كال٤ير ،كأمحؽ
كاقع ٜك٬ٮ ٦ ٨٦ؾ٬ت النةٚيع .ا.٬

كٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء /أ ٥٤أف دميٓ  ٨٦قت اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
ن
كآهل كق ٥٤أك اعث ٫أك أحل ٜثٞ٩ ٫ىة يف ٛ٩ك ٫أك نكجح أك دي ٫٪أك ػى٤ح ٨٦
ػىةهل أك ٔؿض ث ٫أك مج٭ ٫بيشء ىلع َؿي ٜالكت هل أك اإلزراء ٔ٤ي ٫أك
اتلى٘ري لنأ ٫٩أك ا٘٣ي  ٫٪٦كإ٣يت هلٚ ،٭ٮ قةب هل كاحلسٚ ٥ي ٫ظس٥
ن
الكةب ،يٞذ٧٠ ٢ة ٩بي ،٫٪كال نكتسين ٚىبل ٚ ٨٦ىٮؿ ٬ؾا ابلةب ،كىلع ٬ؾا
ن
ن
املٞىؽ ،كال ٧٩رتم ٚي ،٫درصحية اكف أك د٤ٮحية ،ككؾل ٫٪ٕ٣ ٨٦ ٟأك داع ٔ٤ي٫
أك د ٨٧مرضق هل أك نكت إحل٦ ٫ة ال ي٤ي ٜث٪٧ىج ٫ىلع َؿي ٜاذلـ ،أك ٔجر يف
ص٭ذ ٫إ٣ـيـة بكؼ ٨٦ ٙالالكـ ،ك٬ضؿ ك١٪٦ؿ  ٨٦اٞ٣ٮؿ كزكر ،أك ٌ
ٔريق
بيشء ممة صؿل  ٨٦ابلبلء كاملع٪ح ٔ٤ي ،٫أك ٗ ٫ُ٧ثجٕي إ٣ٮارض ا٣برشيح
اجلةاـة كاملٕ٭ٮدة دلي ،٫ك٬ؾا لك ٫إدمةع  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء كأا٧ح اٛ٣ذٮل  ٨٦دلف

الىعةثح إىل  ٥٤٬صؿا .ا٩ذىه.

كٝةؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨قع٪ٮف /أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء أف مةد ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤كامل٪ذٞي هل اكٚؿ ،كالٮٔيؽ صةر ٔ٤ي ٫ثٕؾاب ا﵀ هل ،كظ٪ٔ ٫٧١ؽ
األ٦ح اٞ٣ذ ،٢ك ٨٦م ٟيف زٛؿق كٔؾاث ٫زٛؿ .ا٩ذىه.

كٝةؿ اإل٦ةـ اثٔ ٨ذةب /ال١ذةب كالك٪ح مٮصجةف أف ٝ ٨٦ىؽ اجليب وًل ا﵀
ن
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثأذل أك ٞ٩ه ٕ٦ؿًة أك مرصظة كإف ٞٚ ٢ٝذ ٫٤كاصت .ا٩ذىه.
ن
كق ٓ٧رصٝ ٢ٮ٦ة يذؾا٠ؿكف وٛح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إذ مؿ ث٭٥
رصٝ ٢جيط الٮص ٫كال٤عيح ٞٚةؿ هل /٥دؿيؽكف دٕؿٚٮا وٛذ٫؟ يه يف وٛح ٬ؾا
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املةر يف ػ ٫ٞ٤كحليذٚ ،٫أٚىت اإل٦ةـ اث ٨أيب زيؽ اٞ٣ريكاين ثٞذ ٫٤كٔؽـ ٝجٮؿ
دٮبذ.٫
كأٚىت اإل٦ةـ أثٮ احلك ٨اٞ٣ةبيس ٚيٝ ٨٧ةؿ يف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

احل٧ةؿ يتي ٥أيب َة٣ت أ ٫٩يٞذ ،٢كٚذةكل ا٧٤ٕ٣ةء ك٩ىٮو٭ة يف ٬ؾا ٠سرية(.)1

كَهل٪٠( :خ ٔ٪ؽ أيب ثسؿ ٚذ٘يِ ىلع رص ...)٢إ٣غ ،هلؾا األزؿ َؿؽ ٔ٪ؽ
ا٣جكةيئ كٗريق ،كركل ٝةق ٥ث ٨أوجٖ يف مى ،٫ٛ٪كَ ٨٦ؿيٞح اث ٨ظــ ٔ ٨أيب
ثؿزة ٝةؿ /أٗ ِ٤رص ٢أليب ثسؿ الىؽي٤ٝ ،ٜخ /أال أٝذ٫٤؟ ٞٚةؿ أثٮ ثسؿ
ريض ا﵀ ٔ٣ /٫٪حف ٬ؾا إال مل ٨مذ ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
ن
كركية أيٌة ٔٔ ٨جؽ احل٧يؽ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨ث ٨زيؽ ث ٨اخلُةب أ ٫٩اكف ىلع
ن
ال١ٮٚح ٧ٕ٣ؿ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ ١ٚذت إىل ٔ٧ؿ /إين كصؽت رصبل ثةل١ٮٚح يكجٟ
كٝة٦خ ٔ٤ي ٫ابلح٪حٚ ،٭٧٧خ ثٞذ ٫٤أك  ُٓٝيؽق أك  ُٓٝلكة ٫٩أك رص٤ي ،٫ز ٥ثؽا
يل أف أراصٕٚ ٟي١ٚ ،٫ذت إحل٧ٔ ٫ؿ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ قبلـ ٔ٤ي ،ٟأ٦ة ثٕؽ/
ن
 ـهك٬ٮ أف رصبل ٝةؿ آلػؿ أ٩ة ٔؽكؾ كٔؽك ٩بيٕٞٚ ،ٟؽ هل دل٤ف
 ٨٦ -1ذل٦ ٟة ظى ٢ثذٮنف ق٫٪
ى ى ى ى ي ٌن رَّ
ٚأٚىت ثٕي املةل١يح ثأ ٫٩مؿدؽ كأػؾ زٛؿق ٝ ٨٦ٮهل دٕةىل ٨٦﴿ /اكف ٔؽكا ًَّلل﴾"ابلٞؿة " كأٚىت
ثٌٕ٭ ٥ثأف زٛؿق زٛؿ دٞ٪يهٚ ،بل يكتذةب ،كأػؾ ذل ٟممة يف النٛةء  ٨٦أف امؿأة َّ
قجخ اجليب وًل
ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ ( ٨٦يسٛيين ٔؽاكد٭ة) ٞٚذ٤خ ،ك٠ ٨٦ٮف ػةدل ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ذٝ ٨٦ ٢ةؿ هل

ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق /٥٤وةظجس ،٥ك ٨٦إٚذةء اثٔ ٨ذةب ثٞذٝ ٨٦ ٢ةؿ /إف قأ٣خ أك ص٭٤خ
ٌ
ٞٚؽ قأؿ كص٭٩ ٢بي ،ٟكأرتً ٫ثٌٕ٭ ٥ثأف احلؽير ٩ه يف أف  ل قةب ٔؽك ،كال مٚ ٟي ،٫كإ٧٩ة
الالكـ يف ٔ١ف ٬ؾق اٌٞ٣يح ،كيه ال د١ٕ٪ف ٛ٪٠ك٭ة٣ ،س( ٨د١ٕ٪ف إىل صـايح قةبلح كيه ثٕي

إ٣ؽك ٣حف بكةب) ثٝ ٢ٮهل أ٩ة ٔؽكؾ كٔؽك ٩بي ،ٟرب٧ة أمٕؿ ثرتٚيٓ املٞٮؿ هل ذل ،ٟأل٩ة جنؽ الٮًٕةء

جيٕ٤ٮف جلٛك٭٦ ٥زن٣ح ثؾل ،ٟيٞٮؿ الٮاظؽ ٪٦٭ /٥أ٩ة ٔؽك األ٦ري ،كاأل٦ري ٔؽك يل ،كٝىؽق ث ٫رٛ٩ ٓٚك٫
أل ٫٩يف ردجح  ٨٦يٕةدم األ٦ري ،كبأف إٚذةء اثٔ ٨ذةب إ٩ة ٬ٮ ألف ٦ة ذ٠ؿ يف ٌٝيذ ٫رصيط يف اتلٞ٪يه،

ٚةتلعٞي ٜأف ٝةا٦ ٢ة مؿ مؿدؽ ال ٞ٪٦ه .ا .٬كاملؿدؽ ٔ٪ؽ املةل١يح يكتذةب ،أ٦ة املٞ٪ه ٚإ ٫٩يٞذ ٢ثبل
اقتذةثحٝ ،ةؿ إ٣بل٦ح اث ٨ظضؿ اهليسِل النةٚيع /أ٦ة ىلع ٝٮأؽ٩ة ٚةذلم يْ٭ؿ أ ٫٩مؿدؽ.
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كاذلم ٛ٩يس ثيؽق لٮ ٝذ٤ذٞ٣ ٫ذ٤ذ ٟث ،٫كلٮ ُٕٝذُٕٞ٣ ٫ذ ٟث ،٫كلٮ صرلد٫
ألٝؽدٚ ،ٟ٪٦ ٫إذا صةءؾ ٠ذةيب ٬ؾا ٚأػؿج ث ٫إىل ال٪١ةقحٚ ،كج ٫اكذلم قبين
ن
أك أٔٚ ٫٪ٔ ٙإف ذل ٟأظت إيلٚ ،إ ٫٩ال حيٝ ٢ذ ٢امؿئ مك ٥٤يكت أظؽا ٨٦
ن
رصبل َّ
قت رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق.٥٤
اجلةس إال
كركل حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ امل ٟ٤ث ٨أي ،٨٧كَ ٨٦ؿي ٫ٞاث ٨ظــ ٔ ٨يلع ث ٨املؽيين
ن
ن
ٝةؿ /دػ٤خ ىلع أ٦ري املؤ٪٦ني ٞٚةؿ يل /أدٕؿؼ ظؽيسة مك٪ؽا ٚي ٨٧قت اجليب
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤يٞذ٢؟ ٤ٝخ ٥ٕ٩ /كذ٠ؿت هل ظؽير ٔجؽ الؿزاؽ ٔ٨
٧ٕ٦ؿ ٔ ٨ق٧ةؾ ث ٨أ ٨ٔ ٢ٌٛ٣ؿكة ث ٨حم٧ؽ ٔ ٨رص ٨٦ ٢ثٞ٤ني ٝةؿ /اكف

رص ٢ينذ ٥اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق ٨٦( /٥٤يسٛيين ٔؽكا يل) ٞٚةؿ ػةدل ث ٨الٮحلؽ /أ٩ةٚ ،جٕس ٫اجليب وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ذ.٫٤

ن
ٞٚةؿ أ٦ري املؤ٪٦ني٣ /حف ٬ؾا مك٪ؽا٬ ،ٮ ٔ ٨رص.!٢
٤ٞٚخ ية أ٦ري املؤ٪٦ني ث٭ؾا يٕؿؼ ٬ؾا الؿص ٢ك٬ٮ اق ،٫٧كٝؽ أىت اجليب وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤جةيٕ ٫ك٬ٮ من٭ٮر ٕ٦ؿكؼٝ ،ةؿٚ /أمؿ يل ثأ ٙ٣دي٪ةر.

كٝةؿ اث ٨ظــ٬ /ؾا ظؽير مك٪ؽ وعيط ،كٝؽ ركاق يلع ث ٨املؽيين ٔٔ ٨جؽ
الؿزاؽ ٧٠ة ذ٠ؿق ،زٝ ٥ةؿ اث ٨ظــ ثٕؽ ذ٠ؿ ٦ة دٞؽـ  ٨٦اآلزةر ٦ة ٩ىٚ /٫ىط
ن
قت ا﵀ دٕةىل أك اقذ٭ـاء ث ٫أك ٌ
ث٧ة ذ٠ؿ٩ةق أف  ل ٌ ٨٦
قت م٤اك  ٨٦املبلاسح
قت ٩بية ن  ٨٦األ٩بيةء أك اقذ٭ـاء ث ،٫أك ٌ
أك اقذ٭ـأ ث ٫أك ٌ
قت آيح  ٨٦آيةت ا﵀
دٕةىل /أك اقذ٭ـاء ث٭ة -كالرشاآ لك٭ة كاٞ٣ؿآف  ٨٦آيةت ا﵀ دٕةىلٚ -٭ٮ ثؾلٟ
اكٚؿ مؿدؽ ،هل ظس ٥املؿدؽ ،كب٭ؾا ٞ٩ٮؿ .ا.٬
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ن
٤ٝخ /يؽػ ٢يف ٬ؾا ٦ة ث٘٤ين ٔ ٨ثٕي الكج١يني مم ٨أ ٥ٌ٩أػريا إىل
ن
اٞ٣ىيِل ػ ٝى ٫٧ا﵀ ػ أٝ ٫٩ةؿ يف دل٤ف يٌ٠ ٥سريا  ٨٦اجلةس /إف اٞ٣ؿآف
٩ةٝه ،أل ٫٩ل ٥يرش إىل املؼرتاعت احلؽيسح ،كإ ٫٩اكف الٮاصت أف يٞٮؿ /كإف
ٍىٍى ى ٍىن
ى ٌى ى ي ٍ
٣س ٥يف احلٮرا٩يٮـ ٕ٣ربة ثؽؿ ٝٮهل ﴿كإًف ٣سً ٥يف األجٕةـً ًٕ ٣ربة﴾"اجلع" ٢
ن
٦سبل ك٬ؾا ٧٠ة دؿل زٛؿ رصيط يٮصت ٝذ ٢وةظج ٫كإ٣يةذ ثة﵀.
حنتيــــــــً

ن
ن
٠سري ٦ة حيى ٢ثني اجلةس أف يؾ٠ؿ أظؽ٩ ٥٬بية  ٨٦األ٩بيةء أك م٤اك ٨٦
املبلاسح ىلع قبي ٢رضب املس٠ ٢أف يٞٮؿ /إف ٝي ٢يف الكٮء ٞٚؽ ٝي ٢يف اجليب،

كإف ٠ؾثخ ٞٚؽ ٠ؾب األ٩بيةء ،أك وربت ٠ىرب أيٮب ،أك ال أ٠ ٢ٕٚؾا كلٮ
٩ـؿ يلع صربي ،٢أك أ٩ة أق ٨٦ ٥٤ألك٪ح اجلةس ،كل ٥يك٪٦ ٥٤٭ ٥أ٩بيةء ا﵀
كرق٫٤؟ ،أك  ل اجلةس أذ٩جٮا ظىت األ٩بيةء كحنٮ ٬ؾا ممة يؽكر ثني اجلةس يف
حمةكرد٭ ٥كخمةو٧ةد٭.٥

ن
ٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض يف النٛةء ثٕؽ أف ذ٠ؿ ٠سريا  ٨٦األ٦س٤ح ٬ ٨٦ؾا اٞ٣جي٢

٦ة ٩ىٚ /٫ع٬ ٜؾا -إف درمء ٔ ٫٪اٞ٣ذ -٢األدب كالكض ،٨كٝٮة دٕـيؿق حبكت
مٕ٪ح ٞ٦ةهل كٞ٦ذىض ٝجط ٦ة  ُٜ٩ث ،٫ك٦ألٮؼ اعدد ٫ملس ٫٤أك ٩ؽكرق أك ٝؿي٪ح
الك ٫٦أك ٩ؽ ٫٦ىلع ٦ة قج ،٫٪٦ ٜكل ٥يـؿ املذٞؽمٮف ي١٪ؿكف ٦س٬ ٢ؾا مم ٨صةء

ث .٫ا ،٬زٚ ٢ٞ٩ ٥ذةكل ٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ ك٦ةل ٟكقع٪ٮف كٗري٧٬ة٤ٚ ،رياصٓ
الكٚ ،٫٦إ ٫٩أصةد ٚي ٫اغيح اإلصةدة.

كل٤عة ِٚالكيٮيط رقة٣ح دزني ٫األ٩بيةء ٔ ٨تنبي ٫األٗجيةء أٛ٣٭ة بكجت

ظةدزح كٕٝخ  ٨٦اٞ٣جي ٢املؾ٠ٮر ،كيه ُ٦جٮٔح يف ٠ذةث ٫احلةكم لٛ٤ذةكم.
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ك٤ٝ ٨٦ح األدب  ٓ٦اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦ ٥٤ة قٕ٧ذ ٨٦ ٫اعل ٥أز٬ؿم
ن
ػ ك٬ٮ يف الٮا ٓٝصة ٢٬ػ قٕ٧ذ ٫يٞٮؿ يف دل٤ف ػ٤يٍ /إف حم٧ؽا أػُأ كقض٢
ن
ا﵀ ٔ٤ي ٫اخلُأ يف اٞ٣ؿآف أاعد٬ة مؿدني أك زبلزةٚ ،أػؾ ثٕي احلةرضي ٨محةقح
اإلي٧ةف كرد ٔ٤ي ٫ثأف ٬ؾا ال ي٤ي ،ٜكأف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل٥
خيُئٚ ،أرص ىلع ٞ٦ةتل ٫كأاعد٬ة ،كٝةؿ /إ ٫٩يأق ٙىلع درصحي٬ ٫ؾا ك٣س٨
داعق إحل ٫اتلٕ٤ي.٥
كلج٦ :ة اكف أظٮص ٫أف يأق ٙىلع ٤ٝح أدث ٫ككرة ص٭ ٫٤كٚؿط ظٞؽق
كدٕىج ،٫كٞ٦ةـ اجلجٮة أىلع كأص٦ ٨ٔ ٢س٬ ٢ؾا اتلٕجري النجيٓ.

ٝةؿ اث ٨الكج ي يف دمٓ اجلٮا /ٓ٦كالىٮاب أف اصذ٭ةدق وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق ٥٤ال خيُئ ٝةؿ مةرظ ٫اجلبلؿ املعًل /دزني٭ة مل٪ىت اجلجٮة ٔ ٨اخلُأ يف
االصذ٭ةد ،كٝيٝ /٢ؽ خيُئ ك٣س ٨يجج٤ٔ ٫ي ٫رسيٕة ن ،ملة دٞؽـ يف اآليتني ى
﴿٦ة
ى ى ُى ى ٍ ى ى ى ٍ ى ى ي ٍ
ىاك ىف ًجلى ٌ ى ٍ ى ي ى ى ي ى ٍ ى
يب أف يسٮف هل أرسل﴾"األٛ٩ةؿ "﴿ ،خٛة اَّلل خ ٟ٪لً ٥أ ًذ٩خ ل٭"﴾٥اتلٮبح
ًو
"( ،)1ك٣بنةٔح ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٔرب املى ٙ٪ثةلىٮاب .ا.٬
أم /حلٛيؽ أف ٞ٦ةهل ٗري وٮاب٧٠ ،ة ٝةؿ إ٣بل٦ح إُ٣ةر يف ظةمحذ ٫ىلع دمٓ

اجلٮا .ٓ٦كا﵀ أٔ.٥٤

 -1ثح٪خ يف ٠ذةب ٌٚةا ٢اجليب يف اٞ٣ؿآف أف اآليتني ال دٞذٌيةف نكجح اخلُأ إحل ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل

كق٤ٚ ٥٤رياصٓ.
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 .23خديد :إين ألراكم نو وراء ؿٍري

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ ٢٬( /دؿكف ٝج٤يت
٬٭٪ة؟ ٚٮ ا﵀ ٦ة خيىف ٌ
يلع ركٮٔس ٥كال قضٮدز ٥إين ألراز ٨٦ ٥كراء

ّ٭ؿم) ركاق ابلؼةرم كمك.٥٤

كملك ٨ٔ ٥٤أنف /أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /أي٭ة اجلةس
إين إ٦ة٦سٚ ٥بل تكجٞٮين ثةلؿكٮع كال ثةلكضٮد ٚإين أراز ٨٦ ٥أ٦ةَل ك٨٦
ػ٤يف) كل٤عؽير َؿؽ.
كَهل ٢٬( :دؿكف ٝج٤يت ٬ة٪٬ة) ...إ٣غ ،يف ركايح أليب ٬ؿيؿة يف الىعيط ٝةؿ/
ن
وًل ث٪ة رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٮ٦ة ز ٥ا٩رصؼ ٞٚةؿ( /ية ٚبلف
أال حتك ٨وبلد ،ٟأال يْ٪ؿ املىٌل إذا وًل ٠ي ٙيىٌل ٚإ٧٩ة يىٌل جلٛك ٫إين
كا﵀ ألثرص  ٨٦كرايئ ٧٠ة أثرص  ٨٦ثني يؽم).
ن
كيف ظؽير أنف يف الىعيط أيٌة (أٝي٧ٮا الؿكٮع كالكضٮد ٚٮاهلل إين
ألراز ٨٦ ٥ثٕؽم  -أك ّ ٨٦٭ؿم  -إذا ركٕذ ٥كإذا قضؽد.)٥

ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٕ٦ىن ٬ؾق األظةدير /إف ا﵀ دٕةىل ػ ٜ٤هل وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق ٥٤إدرااك ػ ٙ٤رأق ٫يجرص ث ٨٦ ٫كراا ٫كٝؽ اخنؿٝخ إ٣ةدة هل وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثأكر ٬ ٨٦ؾا ك٣حف ي٬ ٨٦ ٓ٪٧ؾا ٔ ٢ٞكال رشع ،ث ٢كرد
الرشع ثْة٬ؿقٚ ،ٮصت اٞ٣ٮؿ ث ،٫ك ٢ٞ٩اٞ٣ةيض ٔيةض ٔ ٨اإل٦ةـ أمحؽ ث٨

ظ٪ج ٢كدم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء /أف ٬ؾق الؿؤيح رؤيح ثةٕ٣ني ظٞيٞح ...ا ٨٦ .٬رشح
اجلٮكم ىلع مك.٥٤

كل ٥يثجخ يف يشء  ٨٦األظةدير أف ٬ؾق الؿؤيح اك٩خ ثٕيجني و٘ريدني ثني
٠ذٛذ٠ ٫ك ٥اخليةط ،ال حتضج٭٧ة اثليةب ٧٠ة ذ٠ؿق الـا٬ؽم خبذيةر حمت ث٨
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حم٧ٮد ،مةرح اٞ٣ؽكرم يف رقةتل ٫اجلةرصيح ،ك٦س٬ ٢ؾا ال يٞجٚ ٢ي ٫إال ٦ة وط
 ،٫٤ٞ٩كإال ٝرص يف إزجةت ٠ٮٕ٦ ٫٩ضـة٧٠ ،ة ٝةؿ اٞ٣كُبلين /مح٤٭ة ىلع اإلدراؾ
ث٘ري آهل ٧٠ة دٞؽـ ،كأ٦ة أرادق اث ٨اجلٮزم يف ثٕي ٠ذج ٫ث٘ري إق٪ةد أ ٫٩وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /إين ال أٔ٦ ٥٤ة ػ ٙ٤صؽارم ٬ؾا) ٚبل أو ٢هل ٧٠ة
 ٢ٞ٩احلة ِٚالكؼةكم ٔ ٨ميؼ ٫احلة ِٚاث ٨ظضؿ.
ويؤخذ نو روايات خديد الرتمجث:
األمؿ ثإظكةف الىبلة كاخلنٮع ٚي٭ة كإد٧ةـ الؿكٮع كالكضٮد ،كصٮاز احلٙ٤

ثة﵀ ٘٣ري رضكرة ،ك٣س ٨املكذعت دؿك ،٫إال حلةصح ٠ذأكيؽ أمؿ كدٛؼي ٫٧أك
ن
ن
د١٧ي ٨٦ ٫٪اجلٛٮس ٧٠ة ٪٬ةٚ ،إ ٫٩ملة اك٩خ الؿؤيح  ٨٦اخل ٙ٤أمؿا ػةرٝة
لٕ٤ةدة أكؽ٬ة ثةحل٧ني ،كصةء يف إظؽل ركايةت أنف يف الىعيط (أي٭ة اجلةس
إين إ٦ة٦سٚ ٥بل تكجٞٮين يف الؿكٮع كال ثةلكضٮد كال ثةٞ٣يةـ كال ثةال٩رصاؼ
ٔين ٚإين أراز ٥أ٦ةَل ك ٨٦ػ٤يف) ٚيؤػؾ ٬ ٨٦ؾق الؿكايح حتؿي ٥قج ٜاإل٦ةـ
ث٭ؾق األميةء ٢ٕٚ ٨٧ٚ ،ذل ٟأز ،٥كوعخ وبلد٪ٔ ٫ؽ اجل٧٭ٮر ،كٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ
دجُ ٢وبلد ،٫ك٬ٮ ٦ؾ٬ت اْ٣ة٬ؿيح ،كركايح ٔ ٨اإل٦ةـ أمحؽ ألف اجليه

يٞذيض اٛ٣كةد.
حنتيــــــً

ركم ابلي٭ٌف يف ادلالا ٨ٔ ٢اثٔ ٨جةس ٝةؿ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤يؿل ثةل٤ي ٢يف ا٧٤ْ٣ح ٧٠ة يؿل ثةجل٭ةر يف الٌٮء ،كركل ابلي٭ٌف

كاثٔ ٨ؽم ٔ ٨اعئنح ٝة٣خ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يؿل يف

ا٧٤ْ٣ح ٧٠ة يؿل يف الٌٮءٚ ،يه ٕ٦ضـة أػؿل دذٕ ٜ٤ثجرصق الرشي،ٙ
كدٌٕي ٙاث ٨دظيح هلؾي ٨احلؽيثني ال يرض أل٩٭٧ة مؤيؽاف ث٧ة كرد يف
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٪ٕ٦ة٧٬ة ممة ٬ٮ ػةرؽ لٕ٤ةدةٞٚ ،ؽ دٮادؿ رؤيذ ٫ل٧٤بلاسح كالنيةَني ،كوط
ر ٓٚثيخ املٞؽس ظىت وةر يْ٪ؿ إحل ٫ك٬ٮ خيرب ٔ ٫٪وجيعح حل٤ح اإلرساء،
كرؤيذ ٫اجل٪ح كاجلةر ك٬ٮ يف الىبلة ،إىل ٗري ذل.ٟ
ن
كأيٌة ٚإف مٞي٪ٞة احلة ِٚأثة اٛ٣يي رمح ٫ا﵀ ٝةؿ /أػرب٩ة أثٮ ا٣رباكت ٔٮض

حم٧ؽ إٛ٣ؿم ،أ٩ة( ،)1إق٧ةٔي ٢ث ٨زي ٨إ٣ةثؽي ٨ا٣ربز٩يج ،أ٩ة وة٣ط ث ٨حم٧ؽ
ا٧ٕ٣ؿم  ،أ٩ة حم٧ؽ ث ٨ق٪ح ،أ٩ة الرشي ٙالٮاليت ،أ٩ة الن٭ةب أمحؽ املٞؿم ،أ٩ة
ِٔل ٛ٦يت د٧٤كةف قٕيؽ ث ٨أمحؽ املٞؿم ،أ٩ة أثٮ ٔجؽ ا﵀ حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ

اتلجيس اتل٧٤كةين  ،أ٩ة كادلم حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ اتلجىس ،أ٩ة أثٮ ا ٢ٌٛ٣حم٧ؽ
ث ٨أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨مؿزكؽ احلٛيؽ ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫صؽق اخلُيت ٝةؿ/
أ٩ة أثٮ املضؽ أمحؽ ث ٨أيب ٔجؽ ا﵀ حم٧ؽ ث ٨اٞ٣ةيض أيب أ ٢ٌٛ٣يةض ٔ٨
أثي ٨ٔ ٫صؽق احلة ِٚأيب أ ٢ٌٛ٣يةض ث ٨مٮىس ثٔ ٨يةض احلعىيب ٝةؿ/
أ ػرب٩ة أثٮ حم٧ؽ ٔجؽ ا﵀ ث ٨أمحؽ إ٣ؽؿ ٠ ٨٦ذةث ٫ظؽز٪ة أثٮ احلك ٨املٞؿئ
اٛ٣ؿاغين ظؽزت٪ة أـ اٞ٣ةق ٥ث٪خ أيب ثسؿ ٔ ٨أثي٭ة ظؽز٪ة الرشي ٙأثٮ احلك٨

يلع ث ٨حم٧ؽ احلكين ظؽز٪ة حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨قٕيؽ ظؽز٪ة حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث٨
ق٤ي٧ةف ظؽز٪ة حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨مؿزكؽ ظؽز٪ة ٧٬ةـ ظؽز٪ة احلكٝ ٨ٔ ٨ذةدة
ٔ ٨حيىي ث ٨كزةب ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /ملة
جتًل ا﵀ ٔـ كص ٢ملٮىس ٔ٤ي ٫الكبلـ اكف يجرص اجل٤٧ح ىلع الىٛة يف ال٤ي٤ح
ا٧٤ْ٣ةء مكرية ٔرشة ٚؿاقغ).

ٝةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض /كال يجٕؽ ىلع ٬ؾا أف خيذه ٩بي٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل

كق ٥٤ث٧ة ذ٠ؿ٩ةق ٬ ٨٦ؾا ابلةب  -يٕين رؤيذ ٫يف ا٧٤ْ٣ةت كٗري ذل - ٟثٕؽ
 -1أ٩ة خمذرصة  ٨٦أػرب٩ة ،كز٪ة أك ٩ة خمذرصة  ٨٦ظؽز٪ة٤ٚ ،يٕ ٥٤ذل.ٟ
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اإلرساء كاحلْٮة ث٧ة رأل  ٨٦آيةت رب ٫ال١ربل .ا .٬ك٬ؾا احلؽير أػؿص٫
اُ٣رباين يف املٕض ٥الى٘ري.
ً
 .11خديد :لَ اكن مَىس خيا نا وشكً إال احتايع

ٔ ٨صةثؿ ٝةؿ /أيت ٔ٧ؿ ريض ا﵀ ٔ ٫٪اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ/
إ٩ة نك ٓ٧أظةدير  ٨٦ي٭ٮد دٕضج٪ة أٚرتل أف ٩سذت ثٌٕ٭ة؟ ٞٚةؿ( /أ٦ذ٭ٮكٮف
أ٩ذ٧٠ ٥ة د٭ٮكخ احل٭ٮد كاجلىةرل ٞ٣ؽ صبذس ٥ث٭ة ثيٌةء ٞ٩يح كلٮ اكف مٮىس
ن
ظية ٦ة كقٕ ٫إال ادجةيع) ركاق أمحؽ ثإق٪ةد ظك ٨كاث ٨ظجةف ثإق٪ةد وعيط،
ن
كركاق أمحؽ ٔ ٨اثٔ ٨جةس ثإق٪ةد ظك ٨أيٌة ،كهل ٬ ٓ٦ؾا َؿؽ.
كَهل( :أ٦ذ٭ٮكٮف أ٩ذ )٥أم٦ /ذعريكف٧٠ ،ة ٝةؿ احلك ،٨كاتل٭ٮؾ /اتلعري.
كَهل٧٠( :ة د٭ٮكخ احل٭ٮد كاجلىةرل) كذل ٟألف ٠ذج٭ ٥دػ٤٭ة اتلعؿيٙ
ثةلـيةدة كاجلٞىةفٚ ،ذعريكا يف دي٪٭ ٥كاػذٛ٤ٮا ٚي ،٫ك٣س ٨ديج٪ة حمٛٮظ ٧٠ة
ٌى ى ٍ ي ى ٌى ٍ ى ٌ ٍ ى ى ٌى ى ي ى ي ى
هل حلىة ًْٚٮف﴾"احلضؿ " ك ِٛ٣اذل٠ؿ يف اآليح
ذل٠ؿ كإً٩ة
ٝةؿ دٕةىلً ﴿ /إ٩ة حن٩ ٨ـجلة ا ً
الرشيٛح ين ٢٧اٞ٣ؿآف كاحلؽير٧٠ ،ة ثح ٫٪احلة ِٚاملضذ٭ؽ أثٮ حم٧ؽ اث ٨ظــ
يف ٠ذةب األظاكـ.

كَهلٞ٣( :ؽ صبذس ٥ث٭ة) أم /اآليح الرشيٛح (ثيٌةء ٞ٩يح) َّ
٠ىن ثيةً٭ة

كٞ٩ةا٭ة ٔ ٨يرس٬ة كق٧ةظح دٕةحل٧٭ة ك٦ة امذ٤٧خ ٔ٤ي ٨٦ ٫ماكرـ األػبلؽ
كحمةق ٨األدب.

ن

كَهل( :كلٮ اكف مٮىس ظية ٦ة كقٕ ٫إال ادجةيع) ألف ا﵀ دٕةىل أػؾ ٔ٤ي ٫كىلع
ن
ى ٍ ى ى ى َّ ي ى ى
دميٓ األ٩بيةء ٔ٭ؽا أف يؤ٪٦ٮا ث ٫كي٪رصكقٝ ،ةؿ دٕةىل﴿ /كإًذ أػؾ اَّلل ً٦يسةؽ
ه ُ ر ه ر
ي
ى ٍ ى ي َّ ى ى ي
َّ ر ى ى ى ى ٍ ي ي
س ٥ر٠ ٨٦ذى
ةءز ٍ ٥ىر يقٮؿ  ٦ىىؽؽ ل ى٧ة ى ٦ىٕس ٍ٥
ةب ك ًظ ٧١وح ث ٥ص
اجل ًبيني ل٧ة آدحذ
ً
و
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ى ى ى ي ي َّ ي
ى يتل ٍؤ ٦ي َّ
نن ثً ً٫
ً
كػةد٧٭.٥

كتل٪رص"﴾٫٩آؿ ٔ٧ؿاف

" ٚ٭ٮ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٩ ٥٤يب األ٩بيةء

كاٞ٣ةدية٩يح ػ ٪ٕ٣٭ ٥ا﵀ ػ يؿككف ٬ؾا ث[ ِٛ٤كلٮ اكف مٮىس كٔحىس ظيني ٦ة

كقٕ٭٧ة إال ادجةيع] ٣حكذؽلٮا ىلع أف ٔحىس ٦ةت ،كأ ٫٩ال يزنؿ ،كاحلؽير
ثةل ِٛ٤ثةَ ٢ال أو ٢هل ،ث٬ ٢ٮ ٨٦دم٤ح أكةذيج٭ ٥ال١سرية أػـا ٥٬ا﵀.
كلُ٤ربم يف اتلٛكري كأيب داكد يف املؿاقيَ ٨٦ ٢ؿؽ حيىي اث ٨صٕيؽة /أف ٩ةقة
 ٨٦املك٧٤ني أدٮا رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثسذٝ ٙؽ ٠ذجٮا ٚي٭ة
ثجٕي ٦ة دٞٮؿ احل٭ٮد٧٤ٚ ،ة ْ٩ؿ إحل٭ة أٞ٣ة٬ة كٝةؿ٠( /ىف ث٭ة محةٝح ٝٮـ أك

ًبل٣ح ٝٮـ أف يؿٗجٮا ٔ٧ة صةء ث٩ ٫بي٭ ٥إىل ٦ة صةء ثٗ ٫ري ٩بي٭ٚ )٥زن٣خ
ى ى ى ٍ ى ٍ ٍ ى ٌى ى ٍ ى ٍ ى ى ى ٍ ى ٍ ى ى ي ٍ ى ى ى ٍ
ٍ
١ذةب حذٌل ٔ٤ي ً٭ ﴾٥ا١٪ٕ٣جٮت ".
﴿أكل ٥يس ًً ٛ٭ ٥أ٩ة أ٩ـجلة ٔ٤ي ٟاً ٣
كاحلؽير يٞذيض اجليه ٔ ٨األػؾ ٠ ٨٦ذت اإلرسااي٤يةت ،كذلٚ ٟي٧ة يذٕٜ٤
ثةألمٮر ادليجيح  ٨٦أوٮؿ كٚؿكع ،أ٦ة ٦ة يذٕ ٜ٤ثةملٮأِ كاآلداب كأػجةر
األكااٚ ٢بل ثأس ثؾل٦ ،ٟة ل ٥خية٦ ٙ٣ة زجخ ثؽحل ٢وعيط ،كٝؽ اكف دمةٔح

 ٨٦الىعةثح حيؽزٮف ٔ ٨أ ٢٬ال١ذةب ٕ٠جؽ ا﵀ ث٧ٔ ٨ؿك ث ٨إ٣ةص ،كٔجؽ

ا﵀ ثٔ ٨جةس كأيب ٬ؿيؿة( ،)1كاكف ٔ٧ؿ يٞٮؿ لٕ١ت األظجةر /ػٮ٪ٚة ية ٕ٠ت،
 -1ثٝ ٢ةؿ إثؿا٬ي ٥ث ٨أيب حيىي /أ٩ة ٕ٦ةذ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨ٔ ٨يٮق ٙثٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨قبلـ ٔ ٨أثي /٫أ٫٩
صةء إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞٚ ٥٤ةؿ /إين ٝؿأت اٞ٣ؿآف كاتلٮراةٞٚ ،ةؿ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق/٥٤

(أٝؿاء ٬ؾا حل٤ح ك٬ؾا حل٤ح)ٝ ،ةؿ اذل٬يب يف دؾ٠ؿة احلة٬ /ِٚؾا إف وط ٛٚي ٫الؿػىح يف دسؿيؿ اتلٮراة

كدؽثؿ٬ة .ا.٬
ن
ن
ن
٤ٝخ /إثؿا٬ي ٥اث ٨أيب حيىي ًٕي ٙصؽا٠ ،ؾث ٫دمةٔح  ٨٦احلٛةظ كاكف ٕ٦زتحلة ص٭٧ية ٝؽرية ،كٝؽ أَةؿ
اذل٬يب يف دؿدمذ ٫يف املزياف ،ك٬ٮ  ٫ًٕٛ ٓ٦ظة٠ ِٚجري ،كهل مٮَأ أكرب  ٨٦مٮَأ ٦ةل ٟثسسري ،كٝؽ ركل

ٔ ٫٪النةٚيع ككز ،٫ٞكٝةؿ الؿبيٓ /إذا ٝةؿ النةٚيع /ظؽزين  ٨٦ال أد٭ ،٥أراد إثؿا٬ي ٥ث ٨أيب حيىي.
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ن

ن
ككؾل ٟاكف ٔجؽ ا﵀ ث ٨الـبري يكٕ٠ ٨٦ ٓ٧ت أيٌة كحيؽث ٔ ٫٪أ٦ة حتؽير
اتلةثٕني ٔ ٨أ ٢٬ال١ذةب ١ٚسري ،كظى ٢ثني احلة ِٚالكؼةكم كا٣رب٬ةف
ابلٞةيع ٩ـاع يف صٮاز اجل٠ ٨٦ ٢ٞذت األ٩ةصي ٢كحنٮ٬ة ،كأ  ٙ٣ل ٪٦٭٧ة يف

ذل ٟحبكت رأي ،٫كأمةر الكؼةكم إىل يشء  ٨٦ذل ٟيف ٠ذةب اإلٔبلـ

ثةتلٮبيغ مل ٨ذـ اتلةريغ()1ك٬ٮ ُ٦جٮع .كا﵀ أٔ.٥٤

 .18خديد :حلٍتؽو اةو مريم
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤حل٭جُ ٨اث٨
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
مؿي ٥ظ٧١ة اعدال كإ٦ة٦ة ٞ٦كُة ك٣حك٤سٚ ٨ضة ظةصة أك ٕ٦ذ٧ؿا كحلأدني
ٝربم ظىت يك ٥٤يلع كألردف ٔ٤ي )٫يٞٮؿ أثٮ ٬ؿيؿة /أم ثين أيخ إف رأيذ٧ٮق
ٞٚٮلٮا أثٮ ٬ؿيؿة يٞؿا ٟالكبلـ ،ركاق احلةز ٥كوعع ،٫كق ٫٧٤اذل٬يب.
كَهل( :حل٭جُ ٨اث ٨مؿي )٥أم ٨٦ /الك٧ةء ىلع ٪٦ةرة ثيٌةء رشٌف دمن ٜثني
م١٤نيٚ ،ي ٟٛظىةر ادلصةؿ ٔ٤ٚ ٨كُني كيٞذ ،٫٤كيٌ٤ف ا﵀ الؿٔت يف ٤ٝٮب
ن
ن
ن
احل٭ٮد  ٨٦املك٧٤ني ٚيٞذ٤ٮ٩٭ ،٥كيسٮف ٔحىس إذا ذاؾ ظ٧١ة اعدال كإ٦ة٦ة
ن
ٞ٦كُة حيس ٥ثةلرشيٕح اإلقبل٦يح كحييي ٦ة ا٩ؽرس ٪٦٭ة ،كيٞةد ٢احل٭ٮد
كاجلىةرل ىلع اإلقبلـ كال يٞج ٢اجلـيح ،كيسٮف ظ ٫٧١ثةل١ذةب كالك٪ح ،كال
ن
ن
يٞرل أظؽا  ٨٦املؾا٬ت ػبلٚة ملة زٔ ٥ثٕي ٦ذ٭ٮيس احلٛ٪يح /أ ٫٩يسٮف ىلع
٦ؾ٬ج٭ ،٥ث ٢املؾا٬ت يف كٝذ ٫دجُ.٢

ن
 -1كذ٠ؿ ٚي ٫أ ٫٩أ٠ ٙ٣ذةثة أق٧ةق األو ٢األوي ٢يف حتؿي ٥اجل ٨٦ ٢ٞاتلٮراة كاإلجني٣ ٢س ٨ل ٥يرش إىل ٦ة

ظى ٢ثح ٫٪كبني ابلٞةيع.
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ن
ن
ن
كَلث( :ك٣حك٤سٚ ٨ضة) ػ ثٛذط اٛ٣ةء ػ َؿيٞة كاقٕة أك اق ٥مٮًٓ يف َؿيٜ
ن
ن
م١ح ظةصة أك ٕ٦ذ٧ؿا ،كحلأدني ٝربم ظىت يك ٥٤ىلع حتٞيٞة تلجٕيذ ٫يل ،كإدجةٔ٫
لرشيٕيت ،كألردف ٔ٤ي ٫الكبلـ ،كالبلـ يف (حل٭جُ ٨ك٣حك٤س ٨كحلأدني

كألردف) دؽؿ ىلع ٝكٞ٦ ٥ؽر ،أم /كا﵀ حل٭جُ ،٨كا﵀ ٣حك٤س ،٨كا﵀ حلأدني،
كا﵀ ألردفٚ ،٭ؾق األٕٚةؿ مؤكؽة بنحبني اٞ٣ك ٥يف أكهلة ،ك٩ٮف اتلٮكيؽ
املنؽدة يف آػؿ٬ة ،كذل ٟاغيح ٦ة يُ٤ت يف اتلٮكيؽ ٧٠ة ال خي.ٙ
ويؤخذ نو احلديد أمَر:
األولٌٚ :ي٤ح اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل١ٮف ٔحىس ٔ٤ي ٫الىبلة
ن
ن
كالكبلـ ك٬ٮ رقٮؿ ٠ؿي ٨٦ ٥أكيل إ٣ــ ،يزنؿ دةثٕة هل كم٤زت٦ة لرشيٕذٝ ،٫ةؿ
ا٧٤ٕ٣ةء /كا حل٧١ح يف ختىيه ٩ـكهل /الؿد ىلع احل٭ٮد ظير زٔ٧ٮا أ٩٭ٝ ٥ذ٤ٮق
كو٤جٮق ،ككؾثٮا يف زٔ٧٭ ٥ذل.ٟ
اثلاين :إزجةت ٩ـكؿ ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ ،ك٬ؾا أمؿ دٮادؿت ث ٫األػجةر ٔ٨
اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٠ ،٥٤ة ٩ه ٔ٤ي ٫احلٛةظ ٪٦٭ /٥اث ٨صؿيؿ
اُ٣ربم ،كأثٮ احلك ٨اآلثؿم ،كاٞ٣ؿَيب ،كاث٠ ٨سري ،كاث ٨ظضؿ إ٣كٞبلين،

كٗري )1(٥٬كص٭ ٢النيغ حم٧ؽ ٔجؽق ٬ؾا ل١ٮ ٫٩ال يٕؿؼ الك٪حٚ ،ةدىع أف
 -1كبيةف ذل /ٟأ ٫٩ركاق ٔ ٨اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أثٮ ٬ؿيؿة ،كظؾيٛح ث ٨أقيؽ ،كاجلٮاس ث٨
قٕ٧ةف ،كٔجؽ ا﵀ ث٧ٔ ٨ؿك ،كصةثؿ ،كدل ٓ٧ث ٨صةريح ،كٔس٧ةف ث ٨أيب إ٣ةص ،ككاز٤ح ث ٨األق ،ٓٞكاث٨

مكٕٮد ،كظؾيٛح ث ٨احل٧ةف ،كاعئنح ،كأنف ،كٗري ٨٦ ٥٬الىعةثح ،كركاق ٔ٬ ٨ؤالء حنٮ زبلزني دةثٕية

٪٦٭ /٥قٕيؽ ث ٨املكيت ،كقٕيؽ ث٦ ٨ي٪ةء ،كُٔةء ث٦ ٨ي٪ةء ،كصجري ثٛ٩ ٨ري ،كيٕٞٮب ث ٨اعو ،٥كأثٮ

الـبري ،كأثٮ ٩رضة ،كمؤزؿ ثٛٔ ٨ةزة ،كربيع ث ٨ظؿاش ،كاحلك ٨ابلرصل ،كَةككس ،كٔ ،٫٧ٞ٤كأثٮ ٝبلثح،

كأثٮ وة٣ط.

ن

كركاق ٔ٬ ٨ؤالء حنٮ زبلزني أيٌة ٪٦٭ /٥الـ٬ؿم ،كٝذةدة ،كاملٞربم ،ك٬نةـ ثٔ ٨ؿكة ،كق٤ي ٥ث ٨ظيةف،
كٚؿات اٞ٣ـاز ،كيلع ث ٨زيؽ ،كاث ٨صؿيش ،كأثٮ ظةزـ األمضيع ،كأيٮب الكؼذيةين ،كقٕيؽ ث ٨ػسي.٥
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ن

ظؽير ٩ـكؿ ٔحيس آظةد كأ٩سؿق ث٪ةء ىلع ذل ٟظكج٧ة  ٫٪ٔ ٫٤ٞ٩د٧٤يؾق يف
دٛكري امل٪ةر ،كٝرلق ٦جذؽٔح األز٬ؿ ك ٨٦ىلع مةلكذ٭٦ ٥س /٢املؿايغ كم٤ذٮت
كٔجؽ الٮ٬ةب اجلضةر ،كٝؽ أٛ٣خ ٠ذةثة ق٧يذ ٫إٝة٦ح ا٣رب٬ةف ىلع ٩ـكؿ ٔحيس

ٔ٤ي ٫الكبلـ آػؿ الـ٦ةف ٌٚعخ ث ٫ص٭ ٢م٤ذٮت يف ٚذٮل هل نرش٬ة ث٧ض٤ح

الؿقة٣ح ،كاٚ ٜٚي٭ة اٞ٣ةدية٩حني الٛ١ةر٧٤ٚ ،ة رآق ك٣ش يف ا٪ٕ٣ةد أردٚذ ٫ثسذةب
آػؿ أق٧يذ ٫إراغـ املجذؽع اجل٭ٮؿ ثإدجةع ق٪ح الؿقٮؿ.
اثلالد :اقذعجةب إديةف ٝرب اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤لـيةرد ٫كالكبلـ
ٔ٤ي ،٫ك٬ؾا ممة ال ػبلؼ ٚيٝ ،٫ةؿ اٞ٣ةيض ٔيةض ،كزيةرة ٝربق وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كق ٥٤ق٪ح  ٨٦قنن املك٧٤ني دل٤ٔ ٓ٧ي٭ة كٌٚي٤ح مؿٗت ٚي٭ة .ا.٬

ث ٢ذ٬ت ثٕي املةل١يح كبٕي اْ٣ة٬ؿيح إىل أ٩٭ة كاصجح ٧٠ة ظاكق النٮاكين
يف ٩ي ٢األكَةر ،كاذلم رصح ثةلٮصٮب  ٨٦املةل١يح أثٮ ٔ٧ؿاف اٛ٣ةيس.
ن
كركاق ٔ٬ ٨ؤالء حنٮ مخك ٫كزبلزٮف مؼىة ٪٦٭ /٥قٛيةف ثٔ ٨يجيح ،كال٤ير إ٦ةـ أ ٢٬مرص ،كاألكزايع
إ٦ةـ أ ٢٬النةـ ،كأثٮ داكد اُ٣يةليس وةظت املك٪ؽ ،كمٕجح أ٦ري املؤ٪٦ني يف احلؽير ،ك٧ٕ٦ؿ وةظت

اجلة ،ٓ٦كحيىي ث ٨صةثؿ اُ٣ةيئ ٝةيض محه ،كاعو ٥أظؽ أا٧ح اٞ٣ؿاء ،كأثٮ صٕٛؿ امل٪ىٮر أ٦ري املؤ٪٦ني.
ن
كركاق ٔ٬ ٨ؤالء ػ٠ ٜ٤سري يج٘٤ٮف حنٮ أربٕني مؼىة ٪٦٭ٔ /٥جؽ الؿازؽ وةظت املى ،ٙ٪كيلع ث٨

املؽيين اإل٦ةـ ا ٥٤ٕ٣ميغ ابلؼةرم ،كٝذحجح ث ٨قٕيؽ ،كركح ،كيـيؽ ث٬ ٨ةركف ،كبرش ثٕ٦ ٨ةذ ،كٕ٦ةذ

ا٪ٕ٣ربم ،كٗ٪ؽر ،كظضةج ث ٨النةٔؿ ،كحم٧ؽ ث ٨بنةر ك٬ؤالء لك٭ ٥أا٧ح منة٬ري.

ز ٥ركاق ٔ٬ ٨ؤالء كٗري ٥٬أوعةب ال١ذت املٕذربة يف احلؽير ،كدك٩ٮق يف ٠ذج٭٦ ٥س /٢أمحؽ كابلؼةرم،

كمك ،٥٤كأيب داكد ،كا٣رت٦ؾم ،كا٣جكةيئ ،كاث٦ ٨ةصح ،كاث ٨ػـي٧ح ،كاث ٨ظجةف ،كادلارُٝين ،كاحلةز،٥
كابلي٭ٌف ،كاُ٣عةكم ،كاُ٣رباين ،كٗري ٥٬مم ٨ال يسةدكف حيىٮفٚ ،٭ؾا دٮادؿ ىلع دميٓ االوُبلظةت

املٞؿرة يف ٔ ٥٤األوٮؿ ،ك٣س ٨أَّن ملع٧ؽ ٔجؽق كٞ٦رلي ٫أف يٕؿٚٮا ٬ؾا ك ٥٬أثٕؽ اجلةس ٔ ٥٤ٔ ٨الك٪ح
كأ٩ٮأ٭ة ،كحلذ٭ ٥إذا ص٭٤ٮا ق١ذٮا ٞٚؽ اكف الك١ٮت أقرت حلةهل ،٥ك٣سٝ ٨ةد ٢ا﵀ ظت اْ٣٭ٮرٚ ،إ٫٩

ٝةو ٥لْ٤٭ٮر٧٠ ،ة ٝةؿ الىٮٚيح.
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ٝةؿ احلةٔ ِٚجؽ احل ٜاألمبيٌل املةل ي يف ٠ذةب د٭ؾيت اُ٣ة٣ت يؿيؽ أ٩٭ة
كاصجح كصٮب الكنن املؤكؽة .ا.٬

ن
وكالج احليفيث :أ٩٭ة ٝؿيجح  ٨٦الٮاصجةت ظاكق النٮاكين أيٌة كظىك اث٬ ٨جرية

ادٛةؽ األا٧ح ىلع اقذعجةث٭ة.

كمؽ ثبلؿ املؤذف الؿظ٤ح  ٨٦النةـ إىل املؽي٪ح ثٞىؽ الـيةرة ٧٠ة ركاق اث٨
ن
ٔكة٠ؿ ثإق٪ةد صيؽ كإف ظةكؿ اثٔ ٨جؽ اهلةدم دٌٕي ٫ٛدٕىجة لؿأم اث٨
دي٧يح اذلم ػة ٙ٣اإلدمةع ثإ٩سةرق مرشكٔيح الـيةرة الرشيٛح ،كزٔ ٥أف
الكٛؿ إحل٭ة ٕ٦ىيح ،ال دٞذرص ٚي ٫الىبلة ،كرد ٔ٤ي ٫ا٧٤ٕ٣ةء ٝٮهل ٬ؾا
ن
ن
َّ
كبؽٔٮق ،كأٚؿد اتلٌف الكج ي يف الؿد ٔ٤ي٠ ٫ذةثة ػةوة ق٧ةق مٛةء الكٞةـ
ثـيةرة ػري األ٩ةـ ك٬ٮ ُ٦جٮع ،ك٣حف الث ٨دي٧يح ظضح ٚي٧ة زٔ ٥إال ظؽير
الىعيعني (ال تنؽ الؿظةؿ إال إىل زبلزح مكةصؽ) ٣س ٨اٞ٣ىؽ يف احلؽير
إًةيف ثةٔذجةر املكةصؽ ال ظٞيٌف ،ثؽحل٦ ٢ة زجخ ثإق٪ةد ظك٧٠ ،٨ة ٝةؿ
احلة( ِٚال يججيغ ل ُٰ٧٤أف تنؽ رظةهلة إىل مكضؽ دبذيغ ٚي ٫الىبلة ٗري
مكضؽم ٬ؾا كاملكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ األٝىص)(ٚ ،)1ةلـيةرة كٗري٬ة ػةرصح

 -1ركاق اإل٦ةـ أمحؽ يف املك٪ؽ ٔ ٨م٭ؿ ث ٨ظٮمتٝ ،ةؿ /قٕ٧خ أثة قٕيؽ اخلؽرم ػ كذ٠ؿ ٔ٪ؽق وبلة يف

اُ٣ٮر ػ ٞٚةؿٝ /ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال يججيغ ل ...)ُٰ٧٤إ٣غ .كظك ٫٪احلة ِٚاهليسِل
ن
أيٌة يف ٠ذةب دل ٓ٧الـكااؽ ك٬ٮ ٧٠ة دؿل رصيط يف أف اجليه ٔ ٨مؽ الؿظةؿ ل٧٤كةصؽ ألص ٢الىبلة ال

ليشء آػؿ ،ألف املكةصؽ ٦ذ٧ةز٤ح ال ٚ ٢ٌٚي٭ة ملكضؽ ىلع آػؿ ،إال املكةصؽ اثلبلزح ،كيؤيؽق ٦ة ركاق
ن
أمحؽ أيٌة ثإق٪ةد رصةهل زٞةت ٧٠ة ٝةؿ احلة ِٚاهليسِل ٔ٧ٔ ٨ؿ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨ث ٨احلةرث ث٬ ٨نةـ
ٝةؿٌ٣ /ف أثٮ ثرصة اٛ٘٣ةرم أثة ٬ؿيؿة ك٬ٮ آت  ٨٦اُ٣ٮر ٞٚةؿ ٨٦ /أي ٨أٝج٤خ؟ ٝةؿ ٨٦ /اُ٣ٮر و٤يخ

ٚيٝ ،٫ةؿ /لٮ أدركذٝ ٟج ٢أف دؿظ٦ ٢ة رظ٤خ إين قٕ٧خ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ( /ال
تنؽ الؿظةؿ إال إىل زبلزح مكةصؽ املكضؽ احلؿاـ كمكضؽم ٬ؾا كاملكضؽ األٝىص) كركل اُ٣رباين ٔ٨
ن
األر ٥ٝػ كاكف ثؽرية ػ ٝةؿ /صبخ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ألكدٔ ،٫كأكردت اخلؿكج إىل ثيخ
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ن
ٔ ٨اجليه ٧٠ة دؿم كاألظةدير يٛرس ثٌٕ٭ة ثٌٕة كاجل ٓ٧ثح٪٭ة كاصت ،كإ٘٣ةء
أظؽ٬ة ث٘ري دحل ٢ظؿاـ ٧٠ة ٩ج٭٪ة ٔ٤يٚ ٫ي٧ة مؿ ،كاْ٩ؿ النٛةء لٞ٤ةيض ٔيةض
كرشكظ ،٫كاملٮا٬ت ادل٩يح كرشظ٭ة ،ك٩ي ٢األكَةر ل٤نٮاكين كٗري٬ة.
حنتيً

ٝةؿ إ٣بل٦ح اث ٨احلةج يف املؽػ ٨٦ /٢ل ٥يٞؽر هل زيةرد ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
٤ٚي٪ٮ٬ة  ل كٝخ ث٤ٞج ،٫كحلعرض ٤ٝج ٫أ ٫٩ظةرض ثني يؽي٫
كق ٥٤جبك٫٧
ً
مكتن ٓٛث ٫إىل  ٨٦ى ٨َّ ٦ث٤ٔ ٫ي .٫ا.٬
ك٬ؾق زيةرة ركظيح ظٌٮريح ال ي٪ةهلة إال  ٨٦هل مـيؽ دٕ ٜ٤كاػذىةص

ثةجل٪ةب اجلجٮم الرشي ،ٙظ٪ٞٞة ا﵀ ث٭ؾا املٞةـ ث ٫٪٧ك.٫٤ٌٚ

الراةف :أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يح يف ٝربة الرشي ،ٙكٝؽ٪٦ة أف ٬ؾا
زةثخ ثةٞ٣ؿآف كالك٪ح املذٮادؿة كاإلدمةع ،ك٪ُٕٝة ىلع الٮ٬ةثيح َؿي ٜالـيٖ
ن
ٌى ى
ٌى
 ٟىٌ ٦ي ه
خ ىكإًج ي٭٥
كاالثذؽاعٚ ،إف ٝيٝ /٢ؽ ٝةؿ ا﵀ دٕةىل /ػُةثة جلبيً ﴿ /٫إ٩
ً
ى ى ى ى ٍ ى ى ى ٌ ى ٍ ى ٍ ي ٍ ى ى ى ٌ ٌى ى
ٌى ٌ ي ى
خ ذ ي٭ ي٥
رش ً ٨٦رج ً ٟ٤اخلرل أً ٚإف ً٦
ً ٦يذٮف﴾"الـمؿ " كٝةؿ﴿ /ك٦ة صٕ٪٤ة ً٣ب و
ٍى ي ى
ىر
﴿كال ىت يٞٮليٮا ل ى ٨ٍ ٧يح ٍٞذى ي ٢يف ى
كف﴾"األ٩بيةء " ٪٤ٝة /كٝؽ ٝةؿ دٕةىل /ى
ي ٢اَّلل
ب
ق
اخل ًةدل
ً
ً ً ً
ى
ى ى ى ٍ ى ى ٌى ٌى
ىٍى ه ىٍ ٍى ه ىى
ىٍ يي ى
ٍ
اذلي٨ى
س ٨ال تنٕؿكف﴾"ابلٞؿة " كٝةؿ﴿ /كال حتكب ً
أمٮات ث ٢أظيةء كً ٣
ى
ي ى
ىر ى ٍ ى ن ى ٍ ٍ ى ه ى
ٝيذ٤يٮا يف ى
ةء ًٔ٪ؽ ىر ٌبً ً٭ ٍ ٥يي ٍؿ ىزٝٮف﴾"آؿ ٔ٧ؿاف " كاجليب
ي ٢اَّلل أمٮادة ث ٢أظي
ب
ق
ً ً
ً
ً
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤دمٓ ا﵀ هل ثني درصيت اجلجٮة كالن٭ةدةٚ ،إ٦ ٫٩ةت
املٞؽسٞٚ ،ةؿ يل( /أي ٨دؿيؽ؟) ٤ٝخ /أريؽ ثيخ املٞؽسٝ ،ةؿ (ك٦ة خيؿص ٟإحل٫؟ أك يف جتةرة؟) ٤ٝخ /ال

كل١ين أوٌل ٚيٞٚ ،٫ةؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق( ٥٤وبلة ٬ة٪٬ة  -يٕين يف م١ح  -ػري  ٨٦أٙ٣
ن
وبلة زٝ )٥ةؿ احلة ِٚاهليسِل /رصةهل زٞةت ،كركاق أمحؽ أيٌة ثإق٪ةد ٚي ٫حيىي ث٧ٔ ٨ؿافٝ ،ةؿ أثٮ ظةد/٥
دل٭ٮؿ ،ككز ٫ٞاث ٨ظجةف ،ك٬ؾا ظؽير يٛيؽ أف الكٛؿ ث٘ؿض ٗري الىبلة اكتلضةرة ٗري حمْٮر.
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ن
م٭يؽا  ٨٦أزؿ أك٤ح ػيرب٧٠ ،ة صةء يف الىعيط ،كأ٦ة ظؽير أيب ٬ؿيؿة (٦ة ٨٦
يلع إال رد ا﵀ ٌ
أظؽ يكٌ ٥٤
إيل ركيح ظىت أرد ٔ٤ي ٫الكبلـ) ركاق أمحؽ كأثٮ داكد
ٚ٭ٮ ٠ ٓ٦ٮ٣ ٫٩حف يف ٝٮة األظةدير ادلا٣ح ىلع ظيةة األ٩بيةء دلةب ٔ ٫٪ثسبلزح
ن
ٔرش صٮاثة ،رسد٬ة احلة ِٚالكيٮيط يف ٠ذةب إ٩جةء األذ٠يةء حبيةة األ٩بيةء ك٬ٮ
ُ٦جٮع ً٠ ٨٧ذةب احلةكم لٛ٤ذةكم.
ث ٢ذ٬ت ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إىل أف ٬ؾا احلؽير يؽؿ ىلع دكاـ ظيةد ٫ثُؿي ٜث٤يٖ
٧٠ة ثح٪ذ ٫يف ٠ذةب الؿد املعس ٥املذني  ٓ٦ذ٠ؿ ثٕي األصٮبح ل٤جي٭ٌف كالكج ي
٤ٚرياصٓ.

اخلامس :يؤػؾ ٝ ٨٦ٮؿ أيب ٬ؿيؿة /إف رأيذ٧ٮق ...إ٣غ٦ ،ة اكف ٔ٤ي ٫الىعةثح

ٝ ٨٦ٮة اإلي٧ةف كمؽة اتلىؽي ٜث٧ة يكٕ٧ٮ ٨٦ ٫٩اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ،٥٤كهل ٥يف ٬ؾا ابلةب آزةر كأظٮاؿ دـيؽ يف إي٧ةف قةٕ٦٭ة ،كدٞٮم يٞي،٫٪
كبؾلٚ ٟةزكا كرحبٮا كظةزكا إ٣ـ كاتل١٧ني يف ادل٩ية ٦ ٓ٦ة أدػؿ هلْٔ ٨٦ ٥ي٥
املسٮبح يف اآلػؿة.

ريض ا﵀ ٔ٪٭ ٥كأرًة ،٥٬كظرش٩ة يف زمؿد٭ ٥حتخ لٮاء ٩بي٪ة وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كق ٥٤كاحل٧ؽ ﵀ رب إ٣ةملني.
 .13خديد :اكن اجليب ضىل اهلل قليً وآهل وشلم أخصو اجلاس

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ( /اكف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أظك ٨اجلةس اكف

ىربٕح ك٬ٮ إىل اُ٣ٮؿ أٝؿب ثٕيؽ ٦ة ثني امل١٪جني أقي ٢اخلؽي ٨مؽيؽ قٮاد
النٕؿ أكع ٢إ٣يجني أ٬ؽب إذا كَئ ثٞؽ ٫٦كَئ ثس٤٭ة ٣حف هل أمخه إذا
كًٓ رداءق ٔ١٪٦ ٨جي١ٚ ٫أ ٫٩قبي١ح ٌٚح كإذا ًع ٟيذؤلأل يف اجلؽر ل ٥أر
ٝج ٫٤كال ثٕؽق ٦س )٫٤ركاق ا٣زبار كابلي٭ٌف.
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كالث ٨قٕؽ كأمحؽ كاث ٨ظجةف كابلي٭ٌف ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ٦( /ة رأيخ محبة

ن

أظك ٨٦ ٨رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٠ ٥٤أف الن٧ف جتؿم يف كص٭٫
ن
ك٦ة رأيخ أظؽا أرسع يف منيح ٠ ٫٪٦أف األرض دُٮل هل إ٩ة جلض٭ؽ كإٗ ٫٩ري

م١رتث).

ى ن
كَهل( :اكف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أظك ٨اجلةس) أم /ػٞ٤ة ػ ثٛذط
ي ن
اخلةء ػ كػٞ٤ة ػ ثٌ٧٭ة ػ كيف ظؽير ا٣رباء يف وعيط ابلؼةرم( /اكف أظك٨
ى ن
ن
اجلةس كص٭ة كأظك٪٭ ٥ػٞ٤ة) ػ أم /ثٛذط اخلةء ػ كٝي /٢ثٌ٧٭ة.
كَهل( :اكف ىربٕح) ادٞٛخ الؿكايةت ىلع ذل ٟيف الىعيعني كٗري٧٬ة ،كالؿبٕح
ػ ثٛذط الؿاء كق١ٮف املٮظؽة ػ الٮقٍ ثني اُ٣ٮؿ كاٞ٣رص ،ككؾل ٟصةء ٛ٦رسا
يف ظؽير أنف كا٣رباء كٗري٧٬ة.

ن
كَهل( :ك٬ٮ إىل اُ٣ٮؿ أٝؿب) أم /يٞؿب  ٨٦اُ٣ٮؿ ٤ٝيبل ،ك٣س٣ ٨حف

ثةُ٣ٮي ٢ابلةا٧٠ ٨ة قيأيت.
كَهل( :ثٕيؽ ٦ة ثني امل١٪جني) أمٔ /ؿيي أىلع اْ٣٭ؿ ،زاد يف ظؽير أليب
ن
٬ؿيؿة أيٌة ٔ٪ؽ أيب قٕؽ /رظت الىؽر ،أم /كاقٕح.
كَهل( :أقي ٢اخلؽي )٨ثٛذط اهل٧ـة ككرس الكني أم ٣ني اخلؽيَ ٓ٦ ٨ٮؿ
ٚي٭٧ة.

كَهل( :أ٬ؽب) أمَ /ٮي ٢األمٛةر.

كَهل( :إذا كىطء ثٞؽ٦ح كىطء ثس٤٭ة ٣حف هل أمخه) األمخه٦ /ة دػ٨٦ ٢
ن
ن
ثةَ ٨اٞ٣ؽـ ٥٤ٚ ،يىت األرض ،كاملٕىن /أف يف ٝؽ ٫٦الرشيٛح مخىة يكريا،
ن
يكذٮ أق ٢ٛاٞ٣ؽـ ،ك٬ؾا أظك٦ ٨ة
كل٥
،
حبير ل ٥يؿد ٨ٔ ٓٛاألرض صؽا
ً
يسٮف ٧٠ة ٝةؿ اث ٨األٔؿايب /كب٭ؾا جي ٓ٧ثني ركايةت  ٨٦أزجخ األمخه ك٨٦
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ن

ٛ٩ة٬ة ٨٧ٚ ،أزجخ أراد اخل٧ٮوح ا٣حكرية املٕذؽ٣ح ،ك٩ ٨٦يف أراد اخل٧ٮوح
النؽيؽة.
كَهل( :إذا كًٓ رداا١٪٦ ٨ٔ ٫جي١ٚ ٫أ ٫٩قبي١ح ٌٚح) ظؽير حمؿش
ن
الٕ١يب ٝةؿ /أذ٧ؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦ ٥٤اجلٕؿا٩ح حلبل ْ٪ٚؿت
إىل ّ٭ؿق ٠أ ٫٩قبي١ح ٌٚح ،ركاق أمحؽ كابلي٭ٌف ،كيف ظؽير أيب ٬ؿيؿة ٔ٪ؽ
ا٣رت٦ؾم كابلي٭ٌف /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أثيي٠ ،أ٧٩ة ويٖ
ٌٚ ٨٦ح كٕ٦ين ٬ؾق الؿكايةت ّة٬ؿ.
كَهل( :كإذا ًع ٟيذؤلأل يف اجلؽر) أم /يْ٭ؿ  ٨٦أزؿ ًع ٫١إرشاؽ

ي١ٕ٪ف ىلع احليُةف٧٠ ،ة ي١ٕ٪ف ٩ٮر الن٧ف يف املؿآة ،ك٬ ٨٦ؾا احلؽير
أػؾ مٞي٪ٞة احلة ِٚأثٮ اٛ٣يي رمح ٫ا﵀ اق٠ ٥ذةث ٫ثٮارؽ األ٩ٮار امل٪يٛح
ثْ٭ٮر اجلٮاصؾ الرشيٛح دمٓ ٚي ٫األظةدير ا٣يت كرد ٚي٭ة أ ٫٩وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقً ٥٤ع ٟظىت ثؽت ٩ٮاصؾق ،ك٬ٮ ُ٦جٮع.
كيف وعيط ابلؼةرم ٕٔ٠ ٨ت ث٦ ٨ةلٝ ٟةؿ /اكف وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
إذا رس اقت٪ةر كص٭٠ ٫إُٔٝ ٫٩ح ٧ٝؿ ،كك٪ة ٕ٩ؿؼ ذل ،٫٪٦ ٟكٚي ٫أيٌة ٔ٨
ن
اعئنح /أف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤دػ٤ٔ ٢ي٭ة مرسكرا دربؽ
أقةريؿ كص٭ ،٫كك ٓٝيف ظؽير صجري ث٪ٔ ٥ُٕ٦ ٨ؽ اُ٣رباين /اتلٛخ إحل٪ة اجليب

وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثٮص٭٦ ٫س ٢مٞح ا٧ٞ٣ؿ.

كَهل :ل ٥أر ٝج ٫٤كال ثٕؽق ٦س ،٫٤إذا ٣حف يف اجلةس  ٨٦ي٧ةز ٫٤وًل ا﵀ ٔ٤ي٫

كآهل كق ،٥٤فٍَ كها كال اإلنام ابلَضريي:
٦ػػزنق ٔػػ ٨رشيػػ ٟيف حمةقػػ٫٪

ٚضٮ٬ؿ احلكٚ ٨يٗ ٫ػري ٞ٪٦كػ٥
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وكال آخر:
كأدم ٟ٪٦ ٢ل ٥دػؿ ٝػٍ ٔيػين
ن
ػٞ٤ػػخ ٦رباػػة ٦ػػ  ٨ل ٔيػػت

كأكػ ٟ٪٦ ٢٧لػ ٥دػرل ا٣جكػةء
٠أ٩ػػػ ٟػٞ٤ػػػخ ٧٠ػػػة تنػػػةء

ن
ركاق ا٣زبار كابلي٭ٌف ،كركاق أيٌة اذلٌ٬ل يف الـ٬ؿيةت ،كيٕٞٮب ث ٨قٛيةف
اٛ٣كٮم يف دةرخي ٫كٗري٧٬ة ،كإق٪ةد احلؽير ظك .٨كا﵀ دٕةىل أٔ.٥٤
كَهل :يف الؿكايح اثلة٩يح٠ /أف الن٧ف جتؿم يف كص٭ٝ ،٫ةؿ اُ٣ييب /مج ٫صؿيةف

الن٧ف يف ١٤ٚ٭ة جبؿيةف احلك ٨يف كص٭ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كٚي٫
ٔ١ف ا٣تنبي ٫ل٧٤جة٘٣حٝ ،ةؿ /كحيذ ٢٧أف يسٮف  ٨٦ثةب د٪ةيه ا٣تنبي،٫
ن
ن
صٕ ٢كص٭ٞ٦ ٫ؿا كماك٩ة ل٤ن٧ف ،كيف دةريغ يٕٞٮب ث ٨قٛيةف َ ٨٦ؿيٜ

يٮنف ث ٨أيب يٕٛٮر ٔ ٨أيب إقعةؽ الكبييع ٔ ٨امؿأة ٧٬ ٨٦ؽاف ٝة٣خ/
ظضضخ  ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٤ٞٚ ،٥٤خ هلة مج٭يٝ ،٫ة٣خ/
اك٧ٞ٣ؿ حل٤ح ابلؽر ل ٥أر ٝج ٫٤كال ثٕؽق ٦س.٫٤

كركل ادلارَل كاُ٣رباين كأثٮ ٕ٩ي ٨ٔ ٥أيب ٔجيؽقٝ ،ةؿ٤ٝ /خ ل٤ؿبيٓ ػ ثٌ٥

الؿاء ككرس احلةء املنؽدة ػ ث٪خ ٕ٦ٮذ ػ ثٌ ٥املي ٥ككرس الٮاك املنؽدة ػ ويف
يل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤؟ ٝة٣خ /لٮ رأيذ ٫لؿأيخ الن٧ف َةٕ٣ح،
كقب ٢ا٣رباء ث ٨اعزب /أكةف كص ٫رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦ ٥٤س٢

الكيٙ؟ ٝةؿ /ال ث٦ ٢س ٢ا٧ٞ٣ؿ ،ركاق ابلؼةرم ،كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤صةثؿ ث٨
ن
ق٧ؿة /أف رصبل ٝةؿ هل /أكةف كص ٫رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦ ٥٤س٢
ن
الكيٙ؟ ػ أم يف اُ٣ٮؿ كالٕ٧٤ةف ػ ٝةؿ /ال ث٦ ٢س ٢الن٧ف كا٧ٞ٣ؿ مكذؽيؿا.

034

كال د٪ةىف ثني ٬ؾا كبني الؿكايح الكةثٞح /أقي ٢اخلؽي ،٨ألف املؿاد ث٭ة َٮؿ
ػٛي ٙال ي ٓ٪٧االقذؽارة.
كَهل٠( :أف األرض دُٮل هل) ...إ٣غ٬ ،ؾا ثيةف لرسٔح منحذ ،٫كالث ٨قٕؽ

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ٪٠ /خ  ٓ٦رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ص٪ةزة
٪١ٚخ إذا منيخ قجٞينٚ ،ةتلٛخ إىل رص ٨٦ ٢ص٪يب ٤ٞٚخ /دُٮل هل األرض،
كػ٤ي ٢ا﵀ إثؿا٬ي ،٥كرسٔح امليش دؽؿ ىلع مؽة احلــ كٝٮة إ٣ـي٧ح ،خببلؼ
امليش الٌٕيٚ ٙإ ٫٩يؽؿ ىلع اتلؼةذؿ كػٮر إ٣ـي٧ح.
وكَمهم :رسٔح امليش دؾ٬ت ث٭ة ث٭ةء املؿاء٣ ،حف حبؽير كا﵀ أٔ.٥٤
 .12خديد :وضف رشَل اهلل ضىل اهلل قليً وآهل وشلم
ٔ٧ٔ ٨ؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ مٮى ٗٛؿة ٝةؿ /ظؽزين إثؿا٬ي ٥ث ٨حم٧ؽ ث ٨كدل يلع
ث ٨أيب َة٣ت ٝةؿ /اكف يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ ،إذا كو ٙرقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقٝ ٥٤ةؿ( /ل ٥يس ٨رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثةُ٣ٮي ٢املٍ٘٧

كال ثةٞ٣ىري املرتدد ،كاكف ربٕح  ٨٦اٞ٣ٮـ ،ل ٥يس ٨ثةجلٕؽ ا ٍُٞ٣كال ثةلكجٍ
ن
ن
اكف صٕؽا رصبل كل ٥يس ٨ثةملُ٭ ،٥كال ثةمللكس ،٥كاكف يف كص٭ ٫دؽكيؿ ،أثيي
مرشب أدٔش إ٣يجني ،أ٬ؽب األمٛةر ،ص٤ي ٢املنةش كال١ذؽ ،أصؿد ذك

مرسبح ،منث الٛ١ني كاٞ٣ؽ٦ني ،إذا مش د٠ ،ٓ٤ٞأ٧٩ة ي٪عٍ يف وجت ،كإذا
ن
اتلٛخ اتلٛخ ٕ٦ة  ،ثني ٠ذٛي ٫ػةد ٥اجلجٮة ك٬ٮ ػةد ٥اجلبيني ،أصٮد اجلةس
ن
وؽرا ،كأوؽؽ اجلةس هلضح ،كأحل٪٭ٔ ٥ؿيسح ،كأكؿ٦٭ٔ ٥رشة ٨٦ ،رآق ثؽي٭ح
٬ةث ،٫ك ٨٦ػةٕ٦ ٫ُ٣ؿ ٫ٚأظج ،٫يٞٮؿ ٩ةٔذي /٫ل ٥أر ٝج ٫٤كال ثٕؽق ٦س ،)٫٤ركاق
ا٣رت٦ؾم يف الكنن كالن٧ةا ٢كٗريق .كا﵀ أٔ.٥٤
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كَهلٛٗ( :ؿة) -ثٌ ٥ا٘٣ني املٕض٧ح كق١ٮف اٛ٣ةء ػ كيٞةؿ ٗٛرية ثةتلى٘ري
كيه ث٪خ ربةح كأػخ ثبلؿ املؤذف ،كأػي ٫ػةدلٝ ،ةؿ ابلؼةرم ٥٬ /أػٮاف
كأػخ مٮال٬ة ٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ٦ؽين يسىن /أثة ظٛه ،ركل هل أثٮ داكد

كا٣رت٦ؾم ،كٚي ،ًٕٙ ٫كميؼ ٫إثؿا٬ي ٥ث ٨حم٧ؽ ث ٨احلٛ٪يح زٞح  ٨٦رصةؿ
ا٣رت٦ؾم كاث٦ ٨ةصح٣ ،س ٨ركايذ ٨ٔ ٫صؽق يلع ٔ٤ي ٫الكبلـ مؿق٤ح ٚي٧ة ذ٠ؿ

أثٮ زرٔح الؿازم ،ك٬ؾا ال يرض ٪٬ة ،ألف كو ٙيلع ل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤دٞ٤ةق احلك ٨كاحلكني كحم٧ؽ ث ٨احلٛ٪يح ٔ ٨أثي٭٤ٔ ٥ي٭ ٥الكبلـ،
ك٪ٞ٣ٮة ألكالد ٥٬كأ ٢٬ثحذ٭ٚ ٥٭ٮ  ٨٦أٝٮل املٮوٮالت٧٠ ،ة ال خيىف ىلع أف

٪ٕ٦ةق كارد يف ٔؽة أظةدير.

كَهل( :امل - )ٍ٘٧ثٌ ٥املي ٥األكى كٚذط املي ٥اثلة٩يح املنؽدة ككرس ا٘٣ني
املؼٛٛح  -اقٚ ٥ةٔ٬ ٢ٮ املذ٪ةيه اُ٣ٮؿٚ ،٭ٮ ثٕ٧ىن ابلةا ٨يف الؿكايح األػؿل،
ك٬ٮ اذلم ٚةرؽ ٗريق يف اُ٣ٮؿ كّ٭ؿ ٔ٤ي ،٫كٝي ٢املٍ٘  -ثٛذط املي ٥اثلة٩يح
كختٛيٛ٭ة كتنؽيؽ ا٘٣ني املٕض٧ح املٛذٮظح  -اقٕٛ٦ ٥ٮؿ  ٨٦اتل٘٧يٍ ،كأو٫٤
 ٍ٘٦ ٨٦احلج ٢إذا ٦ؽق ،كاملٞىٮد /أ ٫٩ل ٥يس ٨ثةُ٣ٮي ٢ابلةا ٨اُ٣ٮؿ كال

ثةٞ٣ىري املرتدد  -ثسرس ادلاؿ األكيل املنؽدة  -أم /املذ٪ةيه يف اٞ٣رص٠ ،أ٫٩
رد ثٕي ػ ٫ٞ٤ىلع ثٕي كدؽاػ٤خ أصـاؤقٝ ،ةهل اث ٨األزري ،كاكف ربٕح ٨٦

اٞ٣ٮـ دٞؽـ رشظ.٫

كركل اث ٨أيب ػيس٧ح كابلي٭ٌف ٔ ٨اعئنح ٝة٣خ( /ل ٥يس ٨رقٮؿ ا﵀ وًل

ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثةُ٣ٮي ٢ابلةا ٨كال ثةٞ٣ىري املرتدد ،كاكف يجكت إىل
الؿبٕح إذا مش كظؽق ،كل ٥يس ٨ىلع ظةؿ ي٧ةمي ٫أظؽ  ٨٦اجلةس يجكت إىل
اُ٣ٮؿ إال َةهل رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كلؿب٧ة ا٠ذ ٫ٛ٪الؿصبلف
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ي
اُ٣ٮيبلف ٚيُٮهل٧ةٚ ،إذا ٚةرٝةق نكجة إىل اُ٣ٮؿ ،كنكت رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إىل الؿبٕح)
كَهل( :ل ٥يس ٨ثةجلٕؽ ا )ٍُٞ٣ثٛذط اٞ٣ةؼ ككرس اُ٣ةء األكى ،كٝؽ دٛذط

كال ثةلكجٍ ثٛذط أكهل ككرس املٮظؽة ،كاجلٕٮدة يف النٕؿ أال يذ١رس كال
يكرتق ،٢كا ٍُٞ٣مؽة اجلٕٮدة ،كالكجٮَح يف النٕؿ ًؽ اجلٕٮدة ،ك٬ٮ اال٦ذؽاد
اذلم ٣حف ٚي ٫دٕٞؽ كال ٩ذٮء ،كاملؿاد /أف مٕؿق وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كقٍ
ن
ن
ثني اجلٕٮدة كالكجٮَح ،كهلؾا ٝةؿ /اكف صٕؽا ىر ًصبل  -ثٛذط الؿاء ككرس اجلي،٥
ن
كٝؽ تكس ٨كدٛذط  ،-يٕين ٣حف مؽيؽ اجلٕٮدة كال قجُة ٚ٭ٮ كقٍ ثح٪٭٧ة،

كل ٥يس ٨ثةملُ٭ - ٥ثٛذط اهلةء املنؽدة ٬ -ٮ ابلةدف ال١سري ال٤ع ٥امل٪ذٛغ
الٮص ٨٦ ٫الك ،٨٧كال ثةمللكس - ٥ثٌ ٥املي ٥األكى كٚذط الاكؼ كاثلةء املس٤سح

ثح٪٭٧ة الـ قة - ٫٪٠أم /املؽكر الٮص ،٫كذلا ٝةؿ /كاكف يف كص٭ ٫دؽكيؿٚ ،٭ؾق
ن
اجل٤٧ح ثيةف ٞ٣ٮهل كال ثةمللكس ،٥كاملٕىن /أف كص٭ ٫الرشي ٙاكف كقُة ثني
اتلؽكيؿ كاإلقة٣ح ،كيٕرب ٔ ٨ذل ٟثةلك٭ٮ٣ح ،ك٬ؾا أظك٪ٔ ٨ؽ إ٣ؿب كأظًل.

ٝٮهل( /أثيي) ثةلؿ ٓٚػرب ٦جذؽأ حمؾكؼ أم٬ /ٮ أثيي مرشب  -ثٌ ٥املي٥

كق١ٮف النني كٚذط الؿاء املؼٛٛح أك ثٛذط النني كتنؽيؽ الؿاء املٛذٮظح -
ن
ركايذةف ٪ٕ٦ة٧٬ة كاظؽ ،أم /خم٤ٮط حب٧ؿة٧٠ ،ة صةء يف ظؽير يلع أيٌة ٔ٪ؽ

قٕيؽ ث٪٦ ٨ىٮر كاُ٣يةليس كاحلةزٝ ،٥ةؿ /اكف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
ن
كق ٥٤أثيي مرشبة ثيةً ٫حب٧ؿة.
كيف ظؽير أنف ٔ٪ؽ ابلؼةرم /أز٬ؿ ال٤ٮف ٣حف ثأثيي أ٦٭ ،ٜأم /مؽيؽ

ابليةض ،أل٦ ٫٩ؾمٮـ ٔ٪ؽ إ٣ؿب ٨٧ٚ ،أزجخ ابليةض ل٪٤يب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤أراد ث ٫املنٮب ثةحل٧ؿة ،ك٬ٮ ال٤ٮف األز٬ؿ امل٧ؽكح ،كرب٧ة ق٧ٮق أق٧ؿ
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٧٠ة ٝةؿ أنف /اكف اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أق٧ؿ ،ركاق أمحؽ كا٣زبار
كاث٪٦ ٨ؽق ثإق٪ةد وعيط كوعع ٫اث ٨ظجةف ،ك٩ ٨٦ىف ابليةض أراد ابليةض
ن
النؽيؽ اذلم يكُل ٦٭ٞة كوةظج ٫أ٦٭ ،ٜك٬ٮ ٦ؾمٮـ كب٭ؾا د ٜٛ٪الؿكايةت.
كَهل( :أدٔش إ٣يجني) أم /مؽيؽ قٮاد احلؽٝح  ٓ٦قٕح إ٣ني٧٠ ،ة يف

الىعةح.
كَهل( :أ٬ؽب األمٛةر) دمٓ مٛؿ  -ثٌ ٥النني ،كٝؽ دٛذط  -كيه ظؿكؼ
األصٛةف ا٣يت يججخ ٔ٤ي٭ة النٕؿ كاأل٬ؽاب  -ثةدلاؿ امل٭٤٧ح َ ٨٦ -ةؿ مٕؿ
أصٛة ،٫٩كاملٕىن ّة٬ؿ ،كركل اث ٨قٕؽ كاحلؿث اث ٨أيب أقة٦ح ٔ ٨اثٔ ٨جةس
ن
ن
كٗريق /أف الىجيةف اك٩ٮا يىجعٮف مٕسة رمىة كيىجط رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀
ن
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ػ ك٬ٮ ويب ػ د٬ي٪ة ٠عيبل.
كَهل( :ص٤ي )٢أمْٔ /ي ٥املنةش  -ثٌ ٥املي ٥كختٛي ٙالنني املٕض٧ح -
رؤكس إْ٣ةـ اكملؿٞٚني كالؿكجتني ،كال١ذؽ  -ثٛذط الاكؼ كاتلةء كٝؽ دسرس -
دلذ ٓ٧ال١ذٛني ،كاملٕىن /أْٔ ٫٩ي ٥رؤكس إْ٣ةـْٔ ،ي ٥دلذ ٓ٧ال١ذٛني،

كذل ٟيؽؿ ىلع اٞ٣ٮة كالنضةع.

كَهل( :أصؿد) أمٗ /ري أمٕؿ ،أم /ل ٥يس ٨ىلع صك ٫٧مٕؿ ٠سريٚ ،٭ٮ ذك
مرسبح  -ثٛذط املي ٥كق١ٮف الكني امل٭٤٧ح كً ٥الؿاء  -ك٬ٮ مٕؿ دٝي ٜثني

الىؽر كالرسة ،كيف ركايح ابلي٭ٌف /هل مٕؿات  ٨٦رسد ٫جتؿم اكٌٞ٣يت ٣حف

ىلع وؽرق كال ثُٗ ٫٪ري٬ة ،كركل اُ٣يةليس كاُ٣رباين ٔ ٨أـ ٬ةين٦ /ة رأيخ

رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤إال ذ٠ؿت اٞ٣ؿاَحف املسىن ثٌٕ٭ة ىلع

ثٕي.
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منث -ثٛذط النني املٕض٧ح كق١ٮف اثلةء املس٤سح ،كٝؽ يٞةؿ منت ثةتلةء املس٪ةة-
يٕين٤ٗ /يِ الٛ١ني كاٞ٣ؽ٦نيٗ ٨٦ ،ري ٝرص كال ػنٮ٩ح ،ملة كرد أ ٫٩اكف قةا٢
األَؿاؼ ٣ني ال.ٙ١

كال املياوي :كملة ٚرس األو٧يع الننث يف احلؽير ثة ٓ٦ ِ٤٘٣اخلنٮ٩ح ،أكرد
ن
ٔ٤ي /٫أ ٫٩كرد يف وٛذ ٫أ٣ ٫٩ني الٚ ،ٙ١ع ٙ٤أال يٛرس محبة يف احلؽير .ا.٬
كدٛكري احلؽير ال يسيف ٚيٕ٦ ٫ؿٚح ال٘٤ح ،ث ٢الثؽ  ٨٦دمٓ اُ٣ؿؽ كالؿكايةت

كٗري ذل ٟممة ٬ٮ ٦بكٮط يف مٮًٕ.٫

ن
ن
كَهل( :إذا مش د )ٓ٤ٞيٕين مش ثٞٮة ،كر ٓٚثؿص٤ي ٫رٕٚة ثةا٪ة ٦ذؽاراك

إظؽا٧٬ة ثةألػؿل ٠أ ٫٩ي٧يش ميش إ٤ٞ٣ح ثةتلعؿي ،ٟكيه إُٞ٣ح إْ٣ي٧ح
 ٨٦الكعةب.
كَهل٠( :أ٧٩ة ي٪عٍ يف وجت) ثيةف ٞ٣ٮهل د ،ٓ٤ٞكالىجت  -ثٛذط الىةد كابلةء
األكيل  -احلؽكً ،ؽ الىٕٮد كاملٕين ّة٬ؿ.
ن
ن
كَهل( :كإذا اتلٛخ اتلٛخ ٕ٦ة) أم /دميٕة ،أم /إذا اتلٛخ إىل إنكةف لالكـ أك
ى
ٗريق اتلٛخ إحل ٫ثس ،٫٤كأٝج٤ٔ ٢ي ٫ثس٤يذ ،٫كال ي٤ذٛخ إحل ٫ثٌل اٜ٪ٕ٣
 ٢ٕٛ٠املؼذة٣ني املذ١ربي.٨
كَهل( :ثني ٠ذٛي ٫ػةد ٥اجلجٮة) ثسرس اتلةء ،أم٭ؿ كأٚىط ٚ ٨٦ذع٭ة كاملؿاد

ث ٫أ زؿ ثني ٠ذٛيٕ٩ ،٫خ ث ٫يف ال١ذت الكةثٞح ،كاكف ٔبل٦ح ٔ٪ؽ ٥٬ىلع أ٫٩
اجليب املٮٔٮد ،ظىت ال ينتج٭ٮا يف أمؿق ،كاػذٛ٤خ الؿكايةت يف كو٬ ٙؾا
ن
ن
ن
اخلةدٝ ٥ؽرا كمالك كلٮ٩ة ،كاقذٮٔج٭ة احلةُٝ ِٚت ادلي ٨احل٤يب يف رشح الكرية
كدجٕ ٫إ٣بل٦ح ُ٤٘٦ةم يف الـ٬ؿ ابلةق ٥كحن ٨ننري إحل٭ة حبٮؿ ا﵀ٚ ،يف
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ن

الىعيعني ٔ ٨الكةات ث ٨يـيؽ ٝةؿ٧ٝ( /خ ػّ ٙ٤٭ؿ اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقْ٪ٚ ٥٤ؿت إىل ػةد ٫٧ثني ٠ذٛي٦ ٫س ٢زر احلض٤ح).
كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤صةثؿ ث ٨ق٧ؿة ٝةؿ( /رأيخ ػةد ٥اجلجٮة ثني ٠ذٛي٫

٦س ٢ثيٌح احل٧ة٦ح ينج ٫صكؽق).

كيف ركايح ا٣رت٦ؾمٗ( /ؽة محؿاء ٦س ٢ثيٌح احل٧ة٦ح) ،كيف وعيط مك٨ٔ ٥٤
ٔجؽ ا﵀ ث ٨رسصف ٝةؿْ٩( /ؿت إىل ػةد ٥اجلجٮة ثني ٠ذٛي٪ٔ ٫ؽ ٘٩ي ٠ذ٫ٛ
ن
ا٣حرسل دمٕة ٔ٤ي ٫ػيبلف ٠أ٦سةؿ اثلآحل )٢اجل٘ي  -ثٌ ٥اجلٮف كق١ٮف
ا٘٣ني املٕض٧ح ٚ -ؿع ال١ذ ،ٙكاجل - ٓ٧ثٌ ٥اجلي ٥كق١ٮف املي - ٥ال ٙ١إذا
دمٓ ،كاخليبلف /النة٦ةت الكٮد ،كاثلآحل /٢ظجٮب دٕ٤ٮ ّة٬ؿ اجلكؽ.

كألمحؽ كابلي٭ٌف ٔ ٨أيب ر٦سح ٝةؿ( /اٞ٤ُ٩خ  ٓ٦أيب إىل اجليب وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كقْ٪ٚ ٥٤ؿت إىل ٦س ٢الكٕ٤ح ثني ٠ذٛي )٫كيف ركايح أليب قٕيؽ (٦س٢
اتلٛةظح) كل٤جؼةرم يف اتلةريغ ٔ ٨أيب قٕيؽ ٝةؿ( /اخلذ ٥اذلم ثني ٠ذيف اجليب
وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤حل٩ ٥ةدبح ثني ٠ذٛي ،)٫كيف ركايح ا٣رت٦ؾم (اكف يف
ّ٭ؿق ثٌٕح ٩ةزشة) كيف ركايح أمحؽ (حل٩ ٥ةزش ثني ٠ذٛي )٫كيف ظؽير اث٨

ٔ٧ؿ ٔ٪ؽ اث ٨ظجةف٦( /س ٢ابل٪ؽٝح  ٨٦ال٤ع ،)٥كيف ظؽير أيب زيؽ ث ٨أػُت
ٔ٪ؽ اُ٣رباين( /حمض٩ ٫٧ةدبح).

كال الكلهاء :اػذٛ٤خ أٝٮاؿ الؿكاة يف ػةد ٥اجلجٮة ك٣حف ذل ٟثةػذبلؼ

ظٞيٞح ،ث  ٢ل كاظؽ مج ٫ث٧ة ٔؿض هلٝ ،ةؿ اٞ٣ؿَيب يف رشح مك /٥٤ادٞٛخ
ن
ن
األظةدير اثلةثذح ىلع أف ػةد ٥اجلجٮة اكف محبة ثةرزا أمحؿ ٔ٪ؽ ٠ذ ٫ٛاأليرس،
ٝؽرق إذا ٝ ٢٤ٝؽر ثيي احل٧ة٦ح ،كإذا ٠رب دمٓ احلؽٝ ،ةؿ الك٭يٌل /كالىعيط أ٫٩
041

اكف ٔ٪ؽ ٘٩ي ٠ذ ٫ٛاأليرس ،ألٕ٦ ٫٩ىٮـ  ٨٦كقٮقح النيُةف ،كذل ٟاملٮًٓ
 ٫٪٦دػٮهل .ا.٬
كٝؽ ركل اثٔ ٨جؽ ا٣رب بك٪ؽ ٝٮم ٧٠ة ٝةؿ احلة٦ ٨ٔ ِٚي٧ٮف ث٦ ٨٭ؿاف ٔ٨
ن
ٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ /أف رصبل قأؿ رب ٫أف يؿي ٫مٮًٓ النيُةف ٚؿأل
النيُةف يف وٮرة ًٛؽع ٔ٪ؽ ٘٩ي ٠ذ ٫ٛاأليرس ظؾاء ٤ٝج ٫هل ػؿَٮـ
اكبلٕٮًح ،كهل مة٬ؽ مؿٚٮع  ٨٦ظؽير أنف (إف النيُةف كآً ػُ ٫٧ىلع
٤ٝت اث ٨آدـ) احلؽير ،ركاق أثٮ يًٕل كٗريق ،كالىعيط أف اخلةد ٥اكف ٔ٪ؽ مٜ
وؽرق الرشي٧٠ ،ٙة ٝةؿ ٔيةض /كل ٥يٮدل ثٝ ٨٦ ٫ج .٢كا﵀ أٔ.٥٤

كَهل( :ك٬ٮ ػةد ٥اجلبيني دم٤ح) ٦ذ٧٧ح ملة ٝج٤٭ةٚ ،٭ٮ ػةد٩ ٥جٮة األ٩بيةء ال ٩يب

ثٕؽقٝ ،ةؿ امل٪ةكم كاث ٨قُ٤ةف كٗري٧٬ة  ٨٦رشاح الن٧ةا /٢ال ي٪ةيف ٬ؾا ٩ـكؿ
ن
ن
ٔحىس ٔ٤ي ٫الكبلـ ،أل ٫٩إ٧٩ة يزنؿ ٦ذةثٕة لرشيٕذ ٫مكذ٧ؽا  ٨٦اٞ٣ؿآف
كالك٪ح .ا.٬

ن
ن
ن
كَهل( :أصٮد اجلةس وؽرا) أم /أرظج٭ ٥وؽرا كأكؿ٦٭٤ٝ ٥جة ٚبل ي٨٦ ٢٧
ن
اجلةس ،كال يٌضؿ ٪٦٭ ،٥ىلع اػذبلؼ َجةإ٭ ٥أمـصذ٭ ،٥ث ٢خيةَت الك ٪٦٭٥

ىلع ٝؽر ٦زنتل ،٫كيجؾؿ هل٦ ٥ة يكألٮ ٨٦ ٫٩رٚؽ كُٔةء ،كيٕ٧٤٭ ٥ممة ٔ ٫٧٤ا﵀
ن
ن
٦جذؽاة دةرة كدليجة أػؿل ،كدٞؽـ يشء  ٨٦صٮدق كقٕح وؽرق يف رشح احلؽير
اثلبلزني.

كَهل( :كأوؽؽ اجلةس هلضح) ٔؿؼ ث٭ؾا ٪٦ؾ َٛٮتل ،٫ظىت اكف يؽىع ثني
ن
ٝٮ ٫٦ثةأل٦نيٚ ،٭ٮ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أوؽؽ اجلةس لكة٩ة كأٚىع٭٥
ن
ثية٩ة.
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كَهل( :كأحل٪٭ٔ ٥ؿيسح) أم /أق٭٤٭َ ٥جيٕح لٮٚٮر ظ ٫٧٤ككرة دٮإً،٫
كػٛي ص٪ةظ ٫لٞٛ٤ري كاملك١ني ،كٚؿط مٞٛذ ٫ىلع احلتي ٥كاملعؿكـ.
ٍ
كَهل( :كأكؿ٦٭ًٔ ٥رشة) ثسرس إ٣ني كق١ٮف النني ،اق ٨٦ ٥املٕةرشة كيه

املىةظجح ٧ٚىةظجذ ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أكؿـ مىةظج ،٫أل ٫٩أمؽ
اجلةس كٚةء ،كأكر ٨ٔ ٥٬الـالت إٌٗةء ،يؿىع ظٞٮؽ املٕةرشة ،كيؿايع
ركاثٍ املٮدة يسٮ ف  ٓ٦أوعةث٠ ٫أظؽ ،٥٬ال يذ٧زي ٔ٪٭ ٥بيشء ،كال ينٜ
ن
ٔ٤ي٭ ٥يف يشء ،كيف ركايح (كأكؿ٦٭ٔ ٥نرية) أمٝ /جي٤ح ،كيه وعيعح أيٌة،
ٚإف ٝجي٤ذ ٫أكؿـ اٞ٣جةا ،٢كنكج ٫أرشؼ األنكةب٧٠ ،ة دٞؽـ يف رشح احلؽير

الؿاثٓ كالكةثٓ.

كَهل ٨٦( :رآق) رؤيح ثؽي٭ح ٚضأة ٗ ٨٦ري قةث ٜخمةُ٣ح كٕ٦ؿٚح٬ ،ةث ٫ملة ٔ٤ي٫
 ٨٦امل٭ةثح اإلهليح ،ألف ٤ٝج ٫الرشي ٙممذ٤ئ ثْٕ٧ح مٮالق كحمجذ ٫كإصبلهل
كذل ٟيٮرث امل٭ةثح املؾ٠ٮرة ،ك ٨٦ػة ٫ُ٣كاعرشق "ٕ٦ؿ ،"٫ٚأم /خمةُ٣ح ٕ٦ؿٚح،
ن
ن
أظج ٫ظجة مؽيؽا ظىت يٞؽ ٫٦ىلع أ ٫٤٬كٛ٩ك ،٫كيجؾؿ  ل يشء يف قبي٢

َةٔذ ٫كرًةق٧٠ ،ة اكف الىعةثح ي٤ٕٛٮف ٚإ٩٭ ٥اك٩ٮا يجؾلٮف أٛ٩ك٭ ٥دك٫٩
يب أى ٍك ىيل ثةل ٍ يٍ ٧ؤ٪٦نيى
ٌ
اجلى ٌي
ًً
ً
ك٬ؾا كاصت ىلع  ل مك ٥٤ث٪ه اٞ٣ؿآفٝ ،ةؿ ا﵀ ىدٕةىلً ﴿ /
ىٍي
ى ٌ
ى ى ٍ ٍ ى
ً ٨ٍ ٦أجً ٛك ً٭ ٍ"﴾٥األظـاب " كٝةؿ قجعة ﴿ /٫٩ى٦ة اكف ًأل ٢ً ٬ال ىً ٧ؽيً ٪ح ىك ى ٨ٍ ٦ىظ ٍٮل ي٭ ٦ً ٥ى٨
ى
ىر ى ى ى ٍ ى ي ى ي ٍ ى ٌى ٍ
ى ىى ى
ؼٌ٤ى يٛٮا ىٌٔ ٨ىر ي
ٍاأل ٍٔ ى
ك ً"﴾٫اتلٮبح
ق
ذ
ح
ف
أ
اب
ؿ
ٮؿ اَّلل كال يؿدجٮا ثًأً ٛ٩ك ً٭ ٨ٔ ٥جً ٛ
ً
ً
ن
ن
" ،كيٕةدكف  -ث ٢يٞةد٤ٮف  -آثةء ٥٬كأث٪ةا٭ ٥كٔنريد٭ ،٥دٚةاع ٔ ،٫٪كظْٛة
حلؿ٦ذ٧ٚ ،٫ؽظ٭ ٥ا﵀ ىلع ذل ٟككوٛ٭ ٥ثةإلي٧ةف.
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يٞٮؿ٩ /ةٔذ ،٫أم /كاو ٫ٛإذا أراد اإلدمةؿ يف ٕ٩ذ ،٫ألف اتلٛىيٗ ٢ري ٦ذحرس ل٥
أر ٝج ٫٤كال ثٕؽق ٦س ،٫٤أل ٫٩دمٓ ثني ظك ٨اجل٧ةؿ ،ككٝةر اجلبلؿ ،كب ٖ٤ا٘٣ةيح
يف ػىةؿ ال٧١ةؿ ،فٍَ كها كال ابلَضريي رمحً اهلل:

ٚضٮ٬ؿ احلكٚ ٨يٗ ٫ري ٞ٪٦ك٥

٦زنق ٔ ٨رشي ٟيف حمةق٫٪

كال احلافؾ أةَ ىكيم :كٝؽ اػذٛ٤خ أٛ٣ةظ الىعةثح يف ٕ٩ذ ٫كوٛةد ،٫كذل ٟملة
ركت يف الىؽكر  ٨٦صبلتل ٫كظبلكد ٫كْٔي٦ ٥٭ةثذ ٫كَبلكد ،٫كملة صٕ ٢يف
صكؽق الرشي ٨٦ ٙاجلٮر اذلم يذؤلأل كي٘٤ت ىلع برشدٚ ،٫أٔيةً ٥٬جٍ
وٛذ ،٫كٕ٩خ ظ٤يذ ٫ظىت ٝةؿ ثٌٕ٭ /٥اكف ٦س ٢الن٧ف َةٕ٣ح ،كٝةؿ ثٌٕ٭/٥
اكف يذؤلأل دؤللؤ ا٧ٞ٣ؿ حل٤ح ابلؽر ،كٝةؿ ثٌٕ٭ /٥ل ٥أر ٝج ٫٤كال ثٕؽق ٦س،٫٤

ٚزلل ٟالكجت اكف اػذبلٚ٭ ٥يف كو ٙػٞ٤ذ .٫ا.٬
كإىل ٪٬ة د٬ ٥ؾا الرشح املجةرؾ إف مةء ا﵀ دٕةىل ،كٝؽ رأي٪ة أف خنذ ٫٧حبؽير
صة ٓ٦يف وٛةد ٫كم٧ةا ٫٤وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٪ٚ ٥٤ٮؿ/
أ٩جأ٩ة قٕيؽ ث ٨أمحؽ ا٘٣ؿاء ادلمنٌف ،أ٩ة ٔبلء ادلي ٨ث ٨حم٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿ

احلكحين ،أ٩ة أيب أ٩ة حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨ال١ـبؿم ،أ٩ة أيب أ٩ة أثٮ املٮا٬ت
احل٪جٌل أ٩ة أيب أ٩ة الن٧ف حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ األ٩ىةرم ،أ٩ة حم٧ؽ ث ٨ػ٤ي٢
ا٣حنج ي ،أ٩ة أثٮ ا ٢ٌٛ٣احلة ،ِٚأ٩ة أثٮ اقع ٜاتل٪ٮيخ /أ٩ة حم٧ؽ ث ٨صةثؿ ث٨
حم٧ؽ الٮاد آىشء ،أػرب٩ة أثٮ املٮا٬ت ربيٓ ث ٨أيب اعمؿ حيىي ثٔ ٨جؽ الؿمح٨
ث ٨ربيٓ أ٩ة احلك ٨ث ٨يلع ا٘٣ةٌٚف(ح) كٝةؿ اتل٪ٮيخ /أ٩ة حيىي ث ٨حم٧ؽ ث٨
قٕؽ ٠ذةثح ،أ٩ة أثٮ صٕٛؿ أمحؽ ث ٨يلع ث ٨ظس( ٥ح) كأ٩جة٩ة حم٧ؽ ث ٨إثؿا٬ي٥
الكٞة أ٩ة أيب أ٩ة زٕي٤ت أ٩ة الن٭ةب امل٤ٮم ،أ٩ة ٔجؽ ا﵀ ث ٨قةل ٥ابلرصل ،أ٩ة
حم٧ؽ ابلةثٌل ،أ٩ة قةل ٥ث ٨حم٧ؽ ،أ٩ة اجلض ٥ا٘٣يُٰ أ٩ة اٞ٣ةيض زكؿية األ٩ىةرم،
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أ٩ة الن٧ف حم٧ؽ ث ٨يلع اٞ٣ةيةيت ،أ٩ة الرساج ٔ٧ؿ ث ٨يلع ث ٨امل٨ٞ٤
األ٩ىةرم ،أػرب٩ة أثٮ اٛ٣ذٮح يٮق ٙث ٨حم٧ؽ ادلاليص ،أ٩ة اتلٌف أثٮ احلك٨
حيىي ث ٨أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨دة٦ذيخ ال٤ٮاىت ،أ٩ة أثٮ احلك ٨حيىي ث ٨حم٧ؽ ث ٨يلع
األ٩ىةرم املٕؿكؼ ثةث ٨الىةاٖٝ ،ةؿ ٬ٮ كا٘٣ةٌٚف كأثٮ صٕٛؿ ث ٨ظس/٥

أػرب٩ة ٔيةض ث ٨مٮىس احلةٝ ِٚةؿ /ظؽز٪ة اٞ٣ةيض أثٮ يلع احلكني ث ٨حم٧ؽ
احلة ِٚثٞؿاءيت ٔ٤ي ،٫ظؽز٪ة اإل٦ةـ أثٮ اٞ٣ةقٔ ٥جؽ ا﵀ ثَ ٨ة٬ؿ اتل٧يِل ٚي٧ة
ٝؿأت ٔ٤ي /٫أػربك ٥اٞٛ٣ي ٫األديت أثٮ ثسؿ حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨احلك٨
اجلحكةثٮرم كالنيغ اٞٛ٣ي ٫أثٮ ٔجؽ ا﵀ حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨احلك ٨املع٧ؽم

كاٞ٣ةيض أثٮ يلع احلك ٨ث ٨يلع ث ٨صٕٛؿ الٮػيش ٝةلٮا /ظؽز٪ة أثٮ اٞ٣ةق ٥يلع
ث ٨أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨احلك ٨اخلـايع ،أػرب٩ة أثٮ قٕيؽ اهليس ٥ث ٨لكيت
النةيش ،أػرب٩ة أثٮ ٔحيس حم٧ؽ ثٔ ٨حيس ث ٨قٮرة احلةٝ ،ِٚةؿ /ظؽز٪ة

قٛيةف ث ٨ككيٓ ،ز٪ة دميٓ ػ ثةتلى٘ري ػ ث٧ٔ ٨ؿ ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨إ٣ضٌل امبلء
٠ ٨٦ذةثٝ ،٫ةؿ /ظؽزين رص ٨٦ ٢ث ٨د٧ي ٨٦ ،٥كدل أيب ٬ة٣ح زكج ػؽجيح أـ

املؤ٪٦ني ريض ا﵀ ٔ٪٭ة يسىن أثة ٔجؽ ا﵀ ٔ ٨اث ٨أليب ٬ة٣ح ٔ ٨احلك ٨ث٨
ن
يلع ث ٨أيب َة٣ت ريض ا﵀ ٔٝ ٫٪ةؿ /قأ٣خ ػةيل ٪٬ؽا ث ٨أيب ٬ة٣ح (ح) ٝةؿ
اٞ٣ةيض أثٮ يلع /كٝؿأت ىلع النيغ أيب َة٬ؿ أمحؽ ث ٨احلك ٨ث ٨أمحؽ ث٨

ػؾاداذ ال١ؿيج ابلةٝبلين ،كأصةز٩ة النيغ األص ٢أثٮ ا ٢ٌٛ٣أمحؽ ث ٨احلك٨
ث ٨ػريكفٝ ،ةال /ظؽز٪ة أثٮ يلع احلك ٨ث ٨إثؿا٬ي ٥ث ٨أمحؽ ث ٨احلك ٨ث٨

حم٧ؽ ث ٨مةذاف ث ٨ظؿب ث٦ ٨٭ؿاف اٛ٣ةريس ٝؿاءة ٔ٤يٚ ٫أٝؿ ث /٫أػرب٩ة أثٮ
حم٧ؽ احلك ٨ث ٨حم٧ؽ ث ٨حيىي ث ٨احلك ٨ث ٨صٕٛؿ ثٔ ٨جؽ ا﵀ ث ٨احلكني
ث ٨يلع ث ٨احلكني ث ٨يلع ث ٨أيب َة٣ت املٕؿكؼ ثةث ٨أيخ َة٬ؿ ا٤ٕ٣ٮمٝ ،ةؿ
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ظؽز٪ة إق٧ةٔي ٢ث ٨حم٧ؽ ث ٨اقع ٜث ٨صٕٛؿ ث ٨حم٧ؽ ث ٨يلع ث ٨احلكني ٔ٨
أػي ٫مٮيس ث ٨صٕٛؿ ٔ ٨صٕٛؿ ث ٨حم٧ؽ ٔ ٨أثي ٫حم٧ؽ ث ٨يلع ٔ ٨أثي ٫يلع
ن
ث ٨احلكنيٝ ،ةؿ /احلك ٨ث ٨يلع  -كال ِٛ٤هلؾا الك٪ؽ  /-قأ٣خ ػةيل ٪٬ؽا ث٨
ن
أيب ٬ة٣ح ٔ ٨ظ٤يح رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كاكف كوةٚة كأ٩ة أرصٮا
ن
أف يى ٙيل ٪٦٭ة محبة أدٕ ٜ٤ثٝ ٫ةؿ( /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
ن
ٚؼ٧ة ٛ٦ؼ٧ة ،يذؤلأل كص٭ ٫دؤللؤ ا٧ٞ٣ؿ حل٤ح ابلؽر ،أَٮؿ  ٨٦املؿبٮع ،كأٝرص
 ٨٦املنؾبْٔ ،ي ٥اهلة٦ح ،رص ٢النٕؿ ،كإف اٛ٩ؿٝخ ٔٞيىذٚ ٫ؿؽ ،كإال ٚبل،
جيةكز مٕؿق مع ٫٧أذ٩ي ٫إذا ٬ٮ كٚؿق ،أز٬ؿ ال٤ٮف ،كاقٓ اجلجني ،أزج احلٮاصت

قٮاثٖ ٗ ٨٦ري ٝؿف ،ثح٪٭٧ة ٔؿؽ يؽرق اٌ٘٣ت ،أٝين إ٣ؿ٩ني هل ٩ٮر يٕ٤ٮق،
كحيكج ٨٦ ٫ل ٥يذأم ٫٤أم٠ ،٥ر ال٤عيح ،أدٔش ،ق٭ ٢اخلؽي٤ً ،٨يٓ ا،٥ٛ٣
أم٪ت٤ٛ٦ ،ش األق٪ةف ،دٝي ٜاملرسبح ٠أف ٔ ٫ٞ٪صيؽ د٦يح يف وٛةء اٌٛ٣ح،
ن
ن
ٕ٦ذؽؿ اخل ،ٜ٤ثةد٩ة ٦ذ٧ةقاك قٮاء ابلُ ٨كالىؽر ،منجط الىؽر ثٕيؽ ٦ة ثني
امل١٪جني ًؼ ٥ال١ؿاديف ،أ٩ٮر املذضؿد ،مٮوٮؿ ٦ة ثني ال٤جح كالرسة بنٕؿ

جيؿم اكخلٍٔ ،ؿم اثلؽيني ٦ة قٮم ذل ،ٟأمٕؿ اذلرأني كامل١٪جني ،كأاعيل
الىؽر َٮي ٢الـ٩ؽي ،٨رظت الؿاظح ،منث الٛ١ني كاٞ٣ؽ٦ني ،قةا ٢األَؿاؼ،
أك ٝةؿ /قةا ٨األَؿاؼ ،كقةاؿ األَؿاؼ ،قجٍ إ٣ىت ،مخىةف األمخىني،
ن
ن
مكيط اٞ٣ؽ٦ني يججٮ ٔ٪٭٧ة املةء ،إذا زاؿ ،زاؿ دٕ٤ٞة ،كخيُٮ دسةٚؤا ،كي٧يش
ن
ن
٬ٮ٩ة ،ذريٓ املنيح ،إذا ميش ٠أ٧٩ة ي٪عٍ  ٨٦وجت ،كإذا اتلٛخ اتلٛخ دميٕة،

ػةٚي اُ٣ؿؼْ٩ ،ؿق إىل األرض أَٮؿ ْ٩ ٨٦ؿق إىل الك٧ةء صْ٩ ٢ؿق
املبلظْح ،يكٮؽ أوعةث ،٫يجؽأ ٞ٣ ٨٦ي ٫ثةلكبلـ٤ٝ ،خ /و ٙيل ٝ ،٫ُٞ٪٦ةؿ/

اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٦ ٥٤ذٮاو ٢األظـاف ،داا ٥ا١ٛ٣ؿة،
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٣حكخ هل راظح ،كال يذلك ٥يف ٗري ظةصحَ ،ٮي ٢الك١ٮت ،يٛذذط الالكـ كخيذ٫٧
ن
ن
ثأمؽا ٫ٝكيذلك ٥جبٮا ٓ٦اللكٚ ،٥ىبل ال ٌٚٮؿ ٚي ٫كال دٞىري ،د٦سة ٣حف
ن
ن
ثةجلةيف ،كال امل٭ني ،يْٕ ٥اجلٕ٧ح كإف دٝخ ،كال يؾـ محبة ،ل ٥يس ٨يؾـ ذكاٝة،

كال ي٧ؽظ ،٫كال يٞةـ ٌ٘٣ج ٫إذا دٕؿض ل٤ع ٜبيشء ظىت يجذرص هل ،كال
يٌ٘ت جلٛك ،٫كال يجذرص هلة ،إذا أمةر ،أمةر ثس ٫ٛلك٭ة ،كإذا دٕضت ٤ٝج٭ة،
كإذا حتؽث ادى ٢ث٭ة ٚرضب ثإث٭ة ٫٦احل٧ين راظذ ٫ا٣حرسل ،كإذا ٌٗت
أٔؿض كأمةح ،كإذا ٚؿح ٗي َؿ ،٫ٚصً ٢ع ٫١اتلبك ،٥كيٛرت ٔ٦ ٨س٢
ظت ا٧٘٣ةـ).

ن
كال احلصو١ٚ :ذ٧ذ٭ة ٔ ٨احلك ٨ث ٨يلع ز٦ة٩ة ،ز ٥ظؽزذٚ ،٫ٮصؽدٝ ٫ؽ

قجٞين إحلٚ ،٫كأؿ أثةق ٔ٦ ٨ؽػ ٢رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كخمؿص٫
ن
كدل٤ك ٫كق١ٮد٫؟  ٥٤ٚيؽع  ٫٪٦محبة.
كال احلصني :قأ٣خ أيب ٔ ٨دػٮؿ رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤؟
ٞٚةؿ /اكف دػٮهل جلٛك٦ ٫أذك٩ة هل يف ذلٚ ،ٟاكف إذا أكم إىل ٦زنهل صـأ دػٮهل
ن
ن
ن
زبلزح أصـاء صـءا ﵀ ،كصـءا أل ،٫٤٬كصـءا جلٛك ،٫ز ٥صـء صـا ٫ثح ٫٪كبني
ن
اجلةسٚ ،ريد ذل ٟىلع إ٣ة٦ح ثةخلةوح كال يؽػؿ ٔ٪٭ ٥محبة ٚاكف  ٨٦قريد ٫يف
صـء األ٦ح إيسةر أ ٢٬ا ٢ٌٛ٣ثإذ ٫٩كٝك٧ذ ٫ىلع ٝؽر ٤ٌٚ٭ ٥يف ادلي٪٦ ،٨٭ ٥ذك
احلةصح ،ك٪٦٭ ٥ذك احلةصذني ،ك٪٦٭ ٥ذك احلٮااشٚ ،يتنةٗ ٢ث٭ ٥كين٘٤٭ٚ ٥ي٧ة

يى٤ع٭ ٥كاأل٦ح  ٨٦مكأتل٪ٔ ٫٭ ٥كإػجةر ٥٬اذلم يججيغ هل ٥كيٞٮؿ حلجٖ٤

النة٬ؽ ٪٦س ٥ا٘٣ةات ،كأث٘٤ٮين ظةصح  ٨٦ال يكذُيٓ إثبليغ ظةصذٚ ،٫إ٫٩
ن
 ٨٦أث ٖ٤قُ٤ة٩ة ظةصح  ٨٦ال يكذُيٓ إثبلٗ٭ة ،زجخ ا﵀ ٝؽ٦ي ٫ىلع الرصاط
يٮـ اٞ٣ية٦ح ،ال يؾ٠ؿ ٔ٪ؽق إال ذل ،ٟكال يٞج ٨٦ ٢أظؽ ٗريق.
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ن
كال يف خديد شفيان ةو وكيف :يؽػ٤ٮف ركادا ،كال يذٛؿٝٮف إال ٔ ٨ذكاؽ،
كخيؿصٮف أد٣ح يٕين ٞٚ٭ةء٤ٝ ،خٚ /أػربين ٔ ٨خمؿص٠ ٫ي ٙاكف يىٚ ٓ٪ي٫؟
ٝةؿ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤خيـف لكة ٫٩إال ممة يٕ٪ي٭٥

كيؤٛ٣٭ ٥كال يٛؿٝ٭ ،٥يسؿـ ٠ؿي  ٥ل ٝٮـ ،كيٮحل٤ٔ ٫ي٭ ،٥كحيؾر اجلةس

كحيرتس ٪٦٭ٗ ٨٦ ٥ري أف يُٮم ٔ ٨أظؽ برشق كػ ٫ٞ٤كيذٞٛؽ أوعةث،٫
كيكأؿ اجلةس ٔ٧ة يف اجلةس ،كحيك ٨احلك ٨كيىٮب ،٫كيٞجط اٞ٣جيط كيٮ،٫٪٬
ٕ٦ذؽؿ األمؿ ٗري خمذ ٙ٤ال ي٘ ٢ٛخمةٚح أف ي٘٤ٛٮا أك ي٤٧ٮا ،للك ظةؿ ٔ٪ؽق
ٔذةد ،ال يٞرص ٔ ٨احل ٜكال جيةكزق إىل ٗريق ،اذلي ٨ي٤ٮ ٨٦ ٫٩اجلةس ػيةر٥٬

كأ٤ٌٚ٭٪ٔ ٥ؽق ،أٔ٧٭٩ ٥ىيعح ،كأْٔ٧٭٪ٔ ٥ؽق ٦زن٣ح ،أظك٪٭ ٥مٮاقةة
كمؤازرة.
ٚكأتل ٨ٔ ٫دل٤ك٧ٔ ٫ة اكف يىٚ ٓ٪ي٫؟ ٞٚةؿ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤ال جي٤ف كال يٞٮـ إال ىلع ذ٠ؿ ،كال يٮَ ٨األ٦ةز ،٨كي٪ىه ٔ٨
إثُة٩٭ة كإذا ا٩ذىه إىل ٝٮـ ،ص٤ف ظير يجذيه ث ٫املض٤ف كيأمؿ ثؾل ٟكيُٰٕ
ن
 ل ص٤كةا٩ ٫ىيج ،٫ظىت ال حيكت ص٤حك ٫أف أظؽا أكؿـ ٔ٤ي ،٫٪٦ ٫ك٨٦
صةلك ٫أك ٝةك ٫٦حلةصح ،وةثؿق ظىت يسٮف ٬ٮ امل٪رصؼ ٔ ٨٦ ،٫٪قأهل ظةصح
ل ٥يؿدق إال ث٭ة ،أك ث٧حكٮر  ٨٦اٞ٣ٮؿ ،كٝؽ كقٓ اجلةس بكُ ٫كػٚ ٫ٞ٤ىةر هل٥
ن
أثة كوةركا ٔ٪ؽق يف احل٦ ٜذٞةربني ٦ذٛةً٤ني ٚي ٫ثةتلٞٮل ،كيف الؿكايح
األػؿل /وةركا ٔ٪ؽق يف احل ٜقٮاء.

دل٤ك ٫دل٤ف ظ ٥٤كظيةء ،كورب كأ٦ة٩ح ،ال دؿٚ ٓٚي ٫األوٮات كال دؤبٚ ٨ي٫

احلؿـ ،كال دجيث ٤ٚذةد٬ - ٫ؾق اللك٧ح ٗ ٨٦ري الؿكايتني  -يذٕةَٛٮف ثةتلٞٮل،
٦ذٮإًني يٮٝؿكف ٚي ٫ال١جري ،كيؿمحٮف الى٘ري ،كيؿٚؽكف ذا احلةصح،
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كيؿمحٮف ا٘٣ؿيتٚ ،كأتل ٨ٔ ٫قريد ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ص٤كةا٫؟
ٞٚةؿ /اكف رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤داا ٥ا٣برش ،ق٭ ٢اخل٣ ،ٜ٤ني
اجلة٩ت٣ ،حف ث ،ِٛكال ٗ٤يِ ،كال قؼةب ،كال ٚعةش ،كال ٔيةب ،كال

٦ؽاح ،يذ٘ة٧ٔ ٢ٚة ال ينذىه ،كال يؤيف  ،٫٪٦كٝؽ دؿؾ ٛ٩ك ٨٦ ٫زبلث/
(الؿيةء كاإل٠سةر ك٦ة ال يٕ٪ي )٫كدؿؾ اجلةس  ٨٦زبلث( /اكف ال يؾـ أظؽ كال
يٕريق كال يُ٤ت ٔٮرد ،٫كال يذلك ٥إال ٚي٧ة يؿصٮ زٮاث ،)٫إذا دس ٥٤أَؿؽ
ص٤كةؤق ٠أ٧٩ة ىلع رؤكق٭ ٥اُ٣ري ،كإذا ق١خ دس٧٤ٮا ال يت٪ةزٔٮف ٔ٪ؽق
احلؽير ٨٦ ،دس٪ٔ ٥٤ؽق أ٩ىذٮا هل ظىت يٛؿغ ظؽيس٭ ٥ظؽير أكهل،٥

يٌع ٟممة يٌع١ٮف  ،٫٪٦كيذٕضت ممة يذٕضجٮف  ،٫٪٦كيىرب ل٘٤ؿيت ىلع

اجلٛٮة يف امل ،ُٜ٪كيٞٮؿ /إذا رأيذ ٥وةظت احلةصح يُ٤ج٭ة ٚأرٚؽكق ،كال يُ٤ت
اثل٪ةء إال  ٨٦ماكٚئ ،كال ي ُٓٞىلع أظؽ ظؽيس ٫ظىت يذضٮزقٚ ،ي ٫ُٕٞثة٩ذ٭ةء
أك ٝيةـ ٪٬ة ا٩ذيه ظؽير قٛيةف ث ٨ككيٓ.
وزاد اآلخر :كلج٠ :ي ٙاكف ق١ٮد ٫وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤؟ ٝةؿ /اكف

ق١ٮد ٫ىلع أربٓ ىلع (احل ٥٤كاحلؾر كاتلٞؽيؿ كاتل١ٛؿ)ٚ ،أ٦ة دٞؽيؿق (ٚيف
تكٮيح اجلْؿ كاالقذ٧ةع ثني اجلةس) كأ٦ة د١ٛريق (ٛٚي٧ة يجٌف كال يٛىن كدمٓ هل
احل ٥٤يف الىرب ٚاكف ال يٌ٘ج ٫يشء يكذٛـق) كدمٓ هل يف احلؾر أربٓ( /أػؾق

ثةحلك ٨حلٞذؽم ث ،٫كدؿك ٫اٞ٣جيط حلجذيه ٔ ،٫٪كاصذ٭ةد الؿأم ث٧ة يى٤ط أ٦ذ،٫
كاٞ٣يةـ هل ٥ث٧ة دمٓ هل ٥أمؿ ادل٩ية كاآلػؿة)

ك١٬ؾا ركي٪ةق يف النٛةء َ ٨٦ؿي ٜا٣رت٦ؾم يف الن٧ةا ،٢كاحلة ِٚأيب يلع اث٨

مةذاف املذٮىف ثج٘ؽاد ق٪ح

.٬
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ن
أػؿص ٫أيٌة اث ٨قٕؽ يف اُ٣جٞةت كاُ٣رباين يف ال١جري كأثٮ ٕ٩ي ٥كابلي٭ٌف
الك٧٬ة يف ادلالا ،٢كٕ٦ة٩ي ٫كاردة يف دم٤ح أظةدير يف الىعةح كالكنن كٗري٬ة
كرشظ ٫مكذٮيف يف رشكح الن٧ةا ٢كرشكح النٛة كٗري٬ة.

كاحل٧ؽ ﵀ رب إ٣ةملني ،كوبلد ٫كقبل٦ح ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ قيؽ املؿق٤ني،

ػةد ٥اجلبيني ،كىلع آهل اُ٣ة٬ؿي ٨كػيةر وعةثذ ٨٦ ٫األ٩ىةر كامل٭ةصؿي ،٨كال
ظٮؿ كال ٝٮة إال ثة﵀ إٌ٣ل إْ٣ي.٥
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