األربعون العزٌزٌة
فٍما أخبر بً الىبـً صلوات اللً علًٍ
مه أحوال الوقث
لمحدخ وقحً وواقد عصري
أبـً الٍسر

عبد العزٌز به الصدٌق الغماري الحسىً
رحمً اللً جعالى
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ثرمجة مَجزة للصيد الرشيف العالنة اجلليل شيدي
عبد العزيز بو الصديق الغهاري اإلدرييس احلصين
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اشهً وكييجً:

٬ٮ قيؽم كق٪ؽم كمٮالم ك٦ؽدم ق٤ي ٢إ٣رتة اجلجٮيح اُ٣ة٬ؿة
ن
حمؽث كٝذ ٫ك٩ةٝؽ ٔرصق وٮيف ز٦ة٦ ٫٩ترشبة ذل ٨٦ ٟزؽم أ ٫٦كٞ٣ةح
أثي ٫إذ أف أ ٫٦ظٛيؽة أمحؽ ثٔ ٨ضيجح ك٦ة أدراؾ ٦ة أمحؽ ثٔ ٨ضيجح،
كأثي ٥٤ٔ ٫الكةدة ا٧٘٣ةريح كمؤقف اُ٣ؿيٞح الىؽيٞيح ادلرٝةكيح
ه
٦ؽثش ثةلرشٚيني رشؼ ا ٥٤ٕ٣إٌ٣ل كا٣جكت
النةذحلح ظكين األثٮي٨
اجلٌل أثٮ ا٣حرس ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽي ٜث ٨أمحؽ ثٔ ٨جؽ
املؤ ٨٦ا٧٘٣ةرم اإلدرييس احلكين.
نصبً:
يٕٮد نكج ٨٦ ٫ص٭ح األب كاألـ إىل قيؽ٩ة إدريف األو٘ؿ اث ٨مٮال٩ة
إدريف األكرب ٚةدط امل٘ؿب اث ٨احلك ٨املسىن اث ٨احلك ٨الكجٍ اث٨

 ٨٦ -1أراد أف يكزتيؽ ٤ٕٚي ٫ثةلؿصٮع إىل ٠ذةب " ُّ
ادلر امل٪سٮر  ٨٦ميٮخ أيب ا ٢ٌٛ٣أمحؽ ث٪٦ ٨ىٮر"،
ي
ٞٚؽ دؿدمخ هل دؿدمح ظٮت اغ٣ت دٛةوي ٢ظيةد ٫رمح ٫اهلل.
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قيؽ٩ة يلع كٚةَ٧ح ٔ٤ي٭٧ة الكالـ ٧٠ة ٬ٮ ٦ؽكف يف ٠ذت ا٣رتاص ٥كأ٫٦
ظٛيؽة الٮيل الىة٣ط قيؽم أمحؽ ثٔ ٨ضيجح مةرح احلك ٥إُ٣ةايح.
مَدله:

يكدل رمح ٫اهلل دٕةىل يف م٭ؿ دمةدل األكىل ق٪ح ٬ 1338ضؿم املٮا ٜٚهل
 1921ركَل ثس٘ؿ َ٪ضح.
نشأثً:
ننأ يف راعيح كادلق كدٕة٬ؽق ٪٦ؾ و٘ؿق ٚع ِٛاٞ٣ؿآف ال١ؿي ،٥كٌلف
ن
كادلق ٦٭ذ٧ة ث ٫اغيح اال٬ذ٧ةـ ،كأػؾ ٔ ٫٪اُ٣ؿيٞح النةذحلح ادلرٝةكيح،
ن
كأذف هل يف دٞ٤ني كرد٬ة املٕؿكؼ ،كٝؽ دً٤ف ٠سريا  ٨٦املذٮف األقةقيح
ا٣يت يه أقةس اتلعىي ٢يف ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح ٦س ٢األربٕني اجلٮكيح
ك٦نت اث ٨اعرش ك٦نت اجلـريح كمٮرد ا٧ْ٣آف يف ٔ٤ٮـ اٞ٣ؿآف
كابليٞٮ٩يح كخنجح ا١ٛ٣ؿ يف ٔ ٥٤مىُ٤ط احلؽير كيشء  ٨٦دٛكري

ابليٌةكم كاآلصؿك٦يح يف اجلعٮ كٗري٬ة  ٨٦ا٤ٕ٣ٮـ األقةقيح لك ذلٟ
اكف ثؿاعيح كادلق كحتخ مؿاٝجذ ٫يف مكضؽق الاكا ٨بنةرع اٞ٣ةدريح
ث٧ؽي٪ح ابلٮاغز املٕؿكٚح ثُ٪ضح يف م٧ةؿ امل٘ؿب.
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شيَخً:
دً٤ف رمح ٫اهلل ىلع إ٣ؽيؽ  ٨٦املنةيغ ٩ؾ٠ؿ ٪٦٭/٥

 .1كادلق اإل٦ةـ إ٣ال٦ح إ٣ةرؼ ثةهلل دٕةىل اٞ٣ؽكة النيغ قيؽم حم٧ؽ
ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم احلكين اإلدرييس.

 .2مٞي ٫ٞإ٣ال٦ح احلة ِٚاملضذ٭ؽ الكيؽ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨الىؽيٜ
ا٧٘٣ةرم.
 .3مٞئ ٫ٞال٦ح ز٦ة ٫٩صة ٓ٦مذةت ا٤ٕ٣ٮـ الٮيل الىة٣ط املضةب
ادلٔٮة إ٦ةـ ٔرصق الكيؽ أثٮ أ ٢ٌٛ٣جؽ اهلل ث ٨الىؽي ٜا٧٘٣ةرم.
ى
 .4إ٣ال٦ح املك٪ؽ ال١جري املؤرخ ا٣ج َّكةثح الكيؽ حم٧ؽ ٔجؽ ا٣يح ث٨
ٔجؽ ال١جري ال١ذةين احلكين.
 .5مك٪ؽ مرص إ٣ال٦ح املع ٜٞالكيؽ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ ث٨
را ٓٚاحلكحين اٞ٣ةقِل اُ٣٭ُةكم.
 .6إ٣ال٦ح املن٭ٮر وةظت اتلآحل ٙثٮوريم إ٣رص أثٮ املٕةيل اجل٧ةؿ
يٮق ٙث ٨إق٧ةٔي ٢ث ٨يٮق ٙث ٨إق٧ةٔي ٢اجلج٭ةين ا٤ٛ٣كُيين.
ي
٤ع ٜاألظٛةد ثةألصؽاد ٥٤ٔ ،ادلي ٨حم٧ؽ يةقني ث٨
 .7مك٪ؽ احلضةز ،م ً
حم٧ؽ ٔحىس اٛ٣ةداين امليك النةٚيع.
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مؤلفاثً :
رق ٫٧٤ٝ ٥ابلةرع الكيةؿ ال١سري  ٨٦املؤٛ٣ةت يف مىت املٮًٮاعت،
٩ؾ٠ؿ ٪٦٭ة/
 .1ابلةظر ٔ ٢٤ٔ ٨ا ٨ُٕ٣يف احلةرث.
 .2اتلعؾيؿ  ٨٦أػُةء اجلةث٤يس يف دٕجري رؤية ٚةَ٧ح كاحلك ٨كاحلكني
ٔ٤ي٭ ٥الكالـ.
 .3الٮٝةيح املةٕ٩ح  ٨٦كقٮقح اث ٨إ٣ؿيب يف ٝٮهل دٕةىل( /ػةٌٚح رإٚح).
 .4د ٓٚالرضر ٔ ٨٧يٞٮؿ ثإماكف الٮوٮؿ إىل ا٧ٞ٣ؿ.
 .5ظك ٥حتؽيؽ ا٣جك.٢
 .6اٞ٣ٮؿ األقؽ يف إثُةؿ ظؽير (رأيخ ريب يف قٮرة مةب أمؿد).
 .7ظك ٥اإلٝة٦ح ثجالد الٛ١ةر كبيةف كصٮب٭ة يف ثٕي األظٮاؿ.
 .8إ٦ة٦ح املؿأة املكُل ظك ٨األقٮة ث٧ة كرد يف إ٦ة٦ح املؿأة ثة٣جكٮة.
 .9الكٮا٩ط.
 .11دـيني إ٣جةرة ثذٛكري قٮرة ال١ٮزؿ ثُؿي ٜاإلمةرة.
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وفاثً:
دٮيف رمح ٫اهلل يٮـ اجلٕ٧ح  6رصت اٛ٣ؿد ق٪ح ٬ 1418ضؿم املٮا ٜٚهل
ن
٩ 7ٮ٧ٚرب  1997ركَل ىلع الكةٔح الؿاثٕح كاجلى ٙمكةءا ثٕؽ ٕ٦ة٩ةة
َٮي٤ح  ٓ٦مؿض ٌٔةؿ ،كد ٨ٚيٮـ الكجخ ثٕؽ والة اْ٣٭ؿ جبٮار
كادلي ٫كمٞيٞئ ٫جؽ اهلل كٔجؽ ا٣يح ثذةريغ  7رصت اٛ٣ؿد 1418

٬ضؿم املٮا ٜٚهل ٩ 8ٮ٧ٚرب  1997ركَل ،ي
كوٌل ٔ٤ي ٫يف اجلة ٓ٦ال١جري
ث٧ؽي٪ح َ٪ضح املعؿكقح  ٨٦ثالد امل٘ؿب األٝىص.
ىفعيا اهلل بعلَنً وأفاض علييا نو براكثً
ِّ
وآخر دعَاىا أن احلهد هلل رب العاملني وصل امهلل ىلع شيدىا حمهد
وىلع آهل الطيبني الطاٌريو
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ثنبيً
ٛ٤٩خ ْ٩ؿ اٞ٣ةرئ إىل وةظت ال١ذةب مٮال٩ة النيغ رمح ٫اهلل ك٦ة
اكف يف أٚاكرق  ٨٦اعـ

1391

٬ضؿم املٮا ٜٚهل

1971

ركَل إىل ظني

دأحل٬ ٙؾا ال١ذةب ق٪ح ٬ 1413ضؿم املٮا ٜٚهل  1983ركَل ،كٝؽ دٮيف
النيغ اعـ ٬ 1418ضؿم املٮا ٜٚهل  1997ركَل ك٬ة حن ٨احلٮـ يف اعـ

٬ 1428ضؿم املٮا ٜٚهل  2117ركَل ،كًلي ٙأف النيغ َّ
٩ـؿ ٬ؾق األظؽاث

ٝج٬ ٢ؾا اتلةريغ ىلع كا٪ٕٝة اذلم ٕ٩حل ٧ٚة ٬ٮ إال دٔٮة اجليب وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤آلؿ ثحذ ٫األَ٭ةر ،كأف األكحلةء يؿكف ث٪ٮر اهلل ٚيف
احلؽير( /ادٞٮا ٚؿاقح املؤٚ ٨٦إ ٫٩يؿل ث٪ٮر اهلل) ،كٛ٤٩خ ْ٩ؿ اٞ٣ةرئ
ن
أيٌة ثأ٪٩ة ٝؽ ظؿو٪ة ثأف ُ٩ؿح ال١ذةب ىلع مٮ٪ٕٝة ٧٠ة ٬ٮ ٗ ٨٦ري
زيةدة أك ٞ٩ىةف إال ٦ة اكف ٝ ٨٦جي ٢دؿدمح املؤ ٙ٣ليك يكٮف اٞ٣ةرئ
ي
ىلع ثح٪ح ٬ ٨٦ؾا إ٣ةل ٥الؿبةين ىلع أف ال ي٧ذ ٓ٪أف ييالظِ ثٕي اٞ٣ؿا ًء
أف ٦ة يف ال١ذةب ال يذٮا ٓ٦ ٜٚآراا٭ ٥ا٣يت حي٤٧ٮ٩٭ة ذلا ٩ؿصٮ  ٨٦لك ٨٦
ن
ن
يُ ٓ٤ىلع ٬ؾا ال١ذةب أف يكٮف ٪٦ىٛة ٩ةرصا ل٤ع ،ٜكإذا ٦ة كصؽ
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ن
ػُأ ٤ٚيى٤ع ٫يف اهلةمل كيبني ذل ٟكال ي٧ف أو ٢ال١ذةب ٞٚؽ ٝةؿ
النةَيب يف ظؿز األ٦ةين /

ه
كإف ٠ػػػػػػػةف ػػػػػؿؽ ٚةدرًلػػػػ ٫ثٌٛػػػػ٤ح
٦ػػػ ٨احلػػػ ٥٤كحلىػػ٤ع٦ ٫ػػػػ ٨صػػةد ٞ٦ػػٮال
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بصم اهلل الرمحو الرحيم
ػري ٦ة يٛذذط ث ٫املٞةؿ كيكذؼؿج ث ٨٦ ٫ػـاا ٨اجلٮد اإل٣يه إُ٣ةء
ن
كاجلٮاؿ محؽا هلل دٕةىل ال١جري املذٕةؿ ،كالىالة كالكالـ ىلع قيؽ٩ة
كمٮال٩ة حم٧ؽ كىلع اآلؿ/

ن
أ٦ة ثٕؽٚ /٭ؾق أربٕٮف ظؽيسة ٚي٧ة أػرب ث ٫رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق ٨٦ ٥٤أظٮاؿ ٬ؾا الٮٝخ املْ ٥٤كوٛةت أ ،٫٤٬كٕ٩خ ٦ة ٥٬
ٔ٤ي ،٫ك٦ة ّ٭ؿ ٪٦٭ ،٥كقيْ٭ؿ  ٨٦أػالؽ رديح ،كاحنؿاؼ ٔ ٨رشيٕح
اإلقالـ ،كبٕؽ ٔ ٨أظاك٦٭ة كإدجةٔ٭ ٥للك ٦ة صةء ٨ٔ ٥٬أٔؽاء
اإلقالـ  ٨٦أػالؽ ،كاعدات ك٦ؾا٬ت ٚةقؽة ،كأ٬ٮاء ًة٣ح ،كأٚاكر
٬ؽا٦ح.

ن
ممة كُ٦ ٓٝةثٞة د٧ةـ املُةثٞح ملة أػرب ث ٫قيؽ األ٩بيةء كاملؿق٤ني و٤ٮات
اهلل كقال٤ٔ ٫٦ي ٫كآهل.
كٝؽ ػؿصخ ٬ؾق األربٕني ٠ ٨٦ذةيبٞٔ( /ٮد اجل٧ةف ٚي٧ة أػرب ث ٫اجليب
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦ ٥٤أظٮاؿ ٬ؾا الـ٦ةف).
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ك٠ ٨٦ذةيب "املض٤ح اجلجٮيح يف ظٮادث الٮٝخ" ،كٝؽ أذىن رصةؿ
ن
احلؽير ثأظةدير اٛ٣نت أذ٪ةء ثة٘٣ة كأٚؿدك٬ة ثةتلى٪ي٧٠ ٙة ٢ٕٚ
ٕ٩ي ٥ث ٨محةد ،ك٬ٮ  ٨٦ميٮخ ابلؼةرم كأثٮ النيغ ث ٨ظيةف ،كأثٮ
ن
ن
ٔ٧ؿك ادلاين كٗري ٨٦ ٥٬احلٛةظ ،كًلؾل ٟأٚؿدكا هلة ثةثة ػةوة ممة أٛ٣ٮق
 ٨٦الىعةح كالكنن.
٧٠ة  ٢ٕٚابلؼةرم كمك ٥٤يف وعيعي٭٧ة ظير أٚؿد لك ٪٦٭٧ة ثةثة
ن
ػةوة ألظةدير اٛ٣نت ك٦ة أػرب ث ٫اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٨٦ ٥٤

ن

أمؿ٬ة ،كأرشاط الكةٔح ،ك٦ة يْ٭ؿ يف ٬ؾق األ٦ح  ٨٦املْة٬ؿ ،كابلؽع،
كامل١٪ؿات املؼةٛ٣ح ل٤رشيٕح.
كدجٕ٭٧ة يف ذل ٟأثٮ داكد ،كا٣رت٦ؾم كاث٦ ٨ةص ٫يف قج٪٭ ،٥كاث ٨ظجةف
ن
كاث ٨ػـي٧ح كاحلةك ٥يف وعةظ٭ .٥ث٦ ٢ة ٠ذت حمؽث ٠ذةثة كال دمٓ
ن
ن
مىٛ٪ة إال كأٚؿد ٚي ٫ثةثة هلؾق األظةدير أل٩٭ة ٕ٦ ٨٦ضـات رقٮؿ اهلل
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ابلة٘٣ح كٔ ٨٦ ٥٤أٔالـ ٩جٮد ٫ابلة٬ؿة ،ا٣يت
ن
ن
ن
ن
يـداد املؤ ٨٦ثةلٮٝٮؼ ٔ٤ي٭ة إي٧ة٩ة كيٞي٪ة كدىؽيٞة ،كد٧ؤل ٤ٝج٩ ٫ٮرا
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ن
ن
كػنٮاع كوؽرق دْٕي٧ة ٞ٣ؽر ٩بي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كرشؼ
كًلؿـ كْٔ.٥
كيه  ٓ٦ذل ٟد٭ؽي ٫الكبي ٢احل ،ٜكاُ٣ؿي ٜاملكذٞي ٥يف ػٌ٬ ٥ؾق
اٛ٣نت املْ٧٤ح ،ا٣يت اػذ ٍ٤بكبج٭ة األمؿ ىلع اجلةس  ٥٤ٚيٕٮدكا ي٧زيكف
ثني احل ٜكابلةَ ،٢كالٌالؿ كاهلؽل ،كاْ٣الـ كاجلٮر.
ن
ن
كأوجط دلي٭ ٥بكبج٭ة املٕؿكؼ ١٪٦ؿا ،كامل١٪ؿ ٕ٦ؿكٚة ٚذٕذرب ٬ؾق
األظةدير يف ٬ؾا الٮٝخ اجلرباس أك الرساج الٮ٬ةج اذلم ييضء
اُ٣ؿي ٜل٤كةل ٟيف ٬ؾا ابلعؿ املذالَ ٥األمٮاج  ٨٦ا٧٤ْ٣ةت اذلم
ٔ٧يخ ٚي ٫ابلىةاؿ ،كً٤خ ا٤ٞ٣ٮب ،كإ٣يةذ ثةهلل دٕةىل.
كأقأؿ اهلل دٕةىل ال١ؿي ٥أف ي٪ٕٛ٪ة ث٧ة ٔ٪٧٤ة ،كجيٕ٪٤ة  ٨٦املٕذى٧ني

ث٭ؽي ٫كرشيٕذ ٫يف ٬ؾا الٮٝخ إ٣ىيت املْ ٥٤اذلم يىجط ٚي ٫الؿص٢
ن
ن
ن
ن
مؤ٪٦ة كي٧يس اكٚؿا ،كي٧يس مؤ٪٦ة كيىجط اكٚؿا إال  ٨٦أظيةق دٕةىل
ثة.٥٤ٕ٣
٧٠ة كرد ٔ ٨اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف كو٬ ٙؾا الـ٦ةف
كأ ،٫٤٬كٝج ٢ذ٠ؿ األظةدير أذ٠ؿ ٞ٦ؽ٦ح منذ٤٧ح ىلع ثٕي اٛ٣ٮااؽ
املذٕٞ٤ح ثةملٮًٮع حلذ ٥ل٪٤ةّؿ يف ٬ؾق األربٕني اال٩ذٛةع ٞ٪ٚٮؿ/
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امللدنة
وفيٍا فَائد:

األوىل :و ٙ٪دمٓ ٠جري  ٨٦احلٛةظ رمح٭ ٥اهلل دٕةىل كريض ٔ٪٭ ٥يف
األربٕيجيةت ٦ة ال حيىص  ٨٦املىٛ٪ةت ٪٧ٚ٭ ٨٦ ٥دمٓ أربٕني ظؽيسة

ن

يف مٮًٮع ػةص ٧٠ة ٤ٕٚخ أ٩ة يف ٬ؾق األربٕني ا٣يت دمٕذ٭ة يف أظٮاؿ

٬ؾا الٮٝخ ،كًل٧ة ٤ٕٚخ يف األربٕني ا٣يت دمٕذ٭ة يف ذـ ابلؼ٢
كابلؼالء ،ك٬ؾا ٬ٮ ا٘٣ة٣ت ٚي ٨٧و ٙ٪يف األربٕي٪ةت اكألربٕني يف
وٛح الؿب ل٤عة ِٚاذل٬يب رمح ٫اهلل دٕةىل ،كاألربٕني يف آداب الىٮٚيح

أليب ٕ٩ي ٥احلة ِٚاملذ ٨ٞوةظت احل٤يح ،كدةريغ أوج٭ةف كٗري٧٬ة ٨٦
ال١ذت اجلٛحكح ،كاألربٕني يف  ٢ٌٚاجل٭ةد الثٔ ٨كة٠ؿ ادلمنٌف
احلة ِٚوةظت دةريغ دمن ،ٜكاألربٕني يف ٔ ٢ٌٚس٧ةف ريض اهلل
دٕةىل ٔ ٫٪أليب اخلري إق٧ةٔي ٢ث ٨يٮق ٙاٞ٣ـكيين احلةك ،٥كهل أيٌة

األربٕٮف يف  ٢ٌٚيلع ٔ٤ي ٫الكالـ ،كٌلألربٕني يف  ٢ٌٚإ٣جةس ريض

اهلل دٕةىل ٔ ٫٪ل٤عة ِٚأيب اٞ٣ةق ٥محـة ث ٨يٮق ٙالك٭ِل رمح ٫اهلل
دٕةىل ،كاألربٕني املؼذةرة يف  ٢ٌٚاحلش كالـيةرة ل٤عة ِٚدمةؿ ادلي٨
أيب ثكؿ حم٧ؽ ث ٨يٮق ٙث ٨مكؽم ا٘٣ؿ٩ةيط ،إىل ٗري ٬ؾا ممة ال
حيىص ٠رثة حبير ال ي٧ك ٨ظرص ذل ،ٟكال ٔؽق (ك٪٦٭ ٨٦ )٥دمٕ٭ة
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ن

يف مٮاًيٓ خمذٛ٤ح  ٨٦أمٮر ادلي ٨كأوٮهل ٧٠ة  ٢ٕٚاحلةٔ ِٚجؽ ا٘٣ةٚؿ
ن
اٛ٣ةريس ظير دمٓ أربٕني ظؽيسة يف مكةا ٢خمذٛ٤ح  ٨٦أمٮر الرشيٕح،
كيل ٔ٤ي٭ة مكذؼؿج ُ٣ي٣ ٙك ٨ل ٥يذ ٥كًل٧ة  ٢ٕٚاحلة ِٚاجل٤ي ٢كيل

ا٧٤ٕ٣ةء ،كاعل ٥األكحلةء أثٮ زًلؿية اجلٮكم رمح ٫اهلل دٕةىل كريض ٔٚ ٫٪إ٫٩
ن
دمٓ أربٕني ظؽيسة منذ٤٧ح ىلع ٝٮأؽ ادلي ٨ك٦٭٧ةد٧٠ ،٫ة أمةر إىل
ذل ٟيف ٞ٦ؽ٦ذ٭ة كرشح مك ،٥٤كبكذةف إ٣ةرٚني ،كٗري٬ة ٠ ٨٦ذج.٫
كألص ٢ذل ٟد٪ةكهلة ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦قةاؿ املؾا٬ت ثةلرشح ملة ذ٠ؿ ٚي٭ة ٨٦

األظةدير ا٣يت جت ٓ٧أوٮؿ ادلي ،٨كٝٮأؽ أظاك ،٫٦كي٪ؽرج حتذ٭ة ٦ة
تنذؽ احلةصح إىل ٕ٦ؿٚذ ٨٦ ٫أد٣ح ٚؿكٔ ،٫كٝؽ كو ٙاجلٮكم رمح ٫اهلل
دٕةىل األظةدير ا٣يت دمٕ٭ة يف األربٕني ،ثأف لك ظؽير ٪٦٭ة ٝةٔؽة
ْٔي٧ح ٝ ٨٦ٮأؽ ادلي ٨كٝؽ كو ٫ٛا٧٤ٕ٣ةء ثأف ٦ؽار اإلقالـ ٔ٤ي ٫أك
٩ى ٙاإلقالـ أك ز٤س ٫أك حنٮ ذل.ٟ

كألص٬ ٢ؾا ٧٠ -ة ٤ٝخ -أذىن ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦قةاؿ املؾا٬ت برشظ٭ة،
كاتلٕ٤ي٤ٔ ٜي٭ة ،ككًٓ اتلؼؿيش ىلع أظةديس٭ة ٧٠ة  ٢ٕٚاحلة ِٚاث٨
ظضؿ رمح ٫اهلل دٕةىل ،كال ي٧ك ٨ظرص رشكظ٭ة كيه ٦ة ثني ُ٦ٮؿ
ن
كخمذرص ،كٝؽ كًٓ اجلٮكم رمح ٫اهلل دٕةىل ٛ٩ك ٫رشظة ٔ٤ي٭ة كًلؾلٟ
رشح ٬ؾق األربٕني  ٨٦األا٧ح احلة ِٚاث ٨دٝي ٜإ٣يؽ رمح ٫اهلل دٕةىل،

14

كرشظ ٓ٦ ٫اػذىةرق اظذٮل ىلع ٚٮااؽ ص٤ي٤ح ،كٝٮأؽ ٦٭٧ح ٧٠ة يه
اعدد ٫يف دميٓ مىٛ٪ةد ٫كأ ٢ٌٚرشكح األربٕني اجلٮكيح ٚي٧ة أٔ،٥٤
ن
كأكرث٬ة ٚةاؽة ،كأْٔ٧٭ة دمٕة رشح احلة ِٚاملذ ٨ٞأيب اٛ٣ؿج ٔجؽ
الؿمح ٨ث ٨رصت احل٪جٌل ابل٘ؽادم رمح ٫اهلل دٕةىل ٧٤ٔ ٨٦ةء اٞ٣ؿف

اثلة ٨٦كٝؽ ق٧ةق (صة ٓ٦ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك ،)٥ك٬ٮ يُةث ٜاق٧٠ ٫٧ة يْ٭ؿ
مل ٨ك٤ٔ ٙٝي.٫
اثلاىيةٝ :ةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم ريض اهلل ٔ ٫٪يف ٞ٦ؽ٦ح األربٕني /أكؿ ٨٦
ٔ٧٤ذ ٫وٚ ٙ٪ي ٫أم يف األربٕني ٔجؽ اهلل ث ٨املجةرؾ ،ز ٥حم٧ؽ ث٨
اق ٥٤اُ٣ٮيس إ٣ةل ٥الؿبةين ،ز ٥احلك ٨ث ٨قٛيةف ا٣جكةيئ ،كأثٮ ثكؿ
اآلصؿم ،كأثٮ ثكؿ حم٧ؽ ث ٨إثؿا٬ي ٥األوٛ٭ةين ،كادلارُٝين،
كاحلةك ،٥كأثٮ ٕ٩ي ،٥كأثٮ ٔجؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ األ٩ىةرم ،كأثٮ ثكؿ
ابلي٭ٌف ،كػالا ٜال حيىٮف  ٨٦املذٞؽ٦ني كاملذأػؿي٨

كٝةؿ رمح ٫اهلل دٕةىل ز ٨٦ ٥ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦دمٓ األربٕني يف أوٮؿ ادلي،٨

كبٌٕ٭ ٥يف اٛ٣ؿكع كبٌٕ٭ ٥يف اجل٭ةد كبٌٕ٭ ٥يف الـ٬ؽ كبٌٕ٭ ٥يف
األدب ،كبٌٕ٭ ٥يف اخلُت كٍل٭ة ٞ٦ةوؽ وةحلح ريض اهلل دٕةىل ٔ٨
ٝةوؽي٭ة ا.٬.
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اثلاثلة :كقجت اٝذىةر ٥٬ىلع ٬ؾا إ٣ؽد  ٨٦األظةدير ٬ٮ ٝٮهل وًل
ن
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦ ٥٤ظ ِٛىلع أ٦يت أربٕني ظؽيسة  ٨٦أمؿ دي٪٭ة
ثٕس ٫اهلل يٮـ اٞ٣ية٦ح يف زمؿة اٞٛ٣٭ةء كا٧٤ٕ٣ةء.

ك٬ٮ ظؽير هل َؿؽ ٦ذٕؽدة كأٛ٣ةظ خمذٛ٤ح ك٬ٮ جب٧يٓ َؿًٕ ٫ٝي،ٙ

كٝؽ دمٓ َؿ ٫ٝالنٞي ٜأثٮ اٛ٣يي رمح ٫اهلل دٕةىل يف صـء ق٧ةق (إرمةد

املؿبٕني إىل َؿؽ ظؽير األربٕني).
كذ٠ؿت ثٕي َؿ ٓ٦ ٫ٝالالكـ ٔ٤ي٭ة يف مكذؼؿيج ىلع األربٕني ٕ٣جؽ
ن
ا٘٣ةٚؿ اٛ٣ةريس رمح ٫اهلل دٕةىل كاحلؽير كإف اكف ًٕيٛة ٧٠-ة ٤ٝخ-
ٚة ٢٧ٕ٣ث ٫يف ٬ؾا ابلةب صةاـ قةاٖ مكذعت ٧٠ة ٝةؿ اجلٮكم رمح ٫اهلل
دٕةىل يف األذاكر كٗريق ٠ ٨٦ذج.٫
كُلـ أيب ثكؿ ث ٨إ٣ؿيب املةليك األ٩ؽليس دٚني ٚةس رمح ٫اهلل دٕةىل
ن
يف  ٓ٪٦ا ٢٧ٕ٣ث ٫يف ٌٚةا ٢األٔ٧ةؿ أيٌة ٦ؽٚٮع ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء
املذٞؽ٦ني كاملذأػؿي ٨ىلع صٮاز ا ٢٧ٕ٣ث ٫يف ذل٧٠ ٟة ظاكق اجلٮكم
رمح ٫اهلل دٕةىل يف ٞ٦ؽ٦ح األربٕني كٗري٬ة كظاكق ٗريق  ٨٦أا٧ح احلؽير
كا ،٫ٞٛ٣ك٬ٮ امل٪ىٮص ٔ٤ي ٫يف ٠ذت املىُ٤ط ،كأوٮؿ ا ٫ٞٛ٣كيف ٠ذت
ن
ا ٫ٞٛ٣حبير ال جتؽ ٩ىة يف ٬ؾق ال١ذت خية ،٫ٛ٣كإ٣ضت أف اث ٨إ٣ؿيب
املةليك ٛ٩ك ٫ػةٝ ٙ٣ٮهل ٬ؾا ٚةظذش يف ٠ذج ٫ثةألظةدير الٌٕيٛح ،ث٢
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ن
كا٣يت دكةد دكٮف مٮًٮٔ ٫أك يه مٮًٮٔح ٕٚال ،ث ٢اظذش ثأظةدير
ال أو ٢هلة ٧٠ة يٕ ٥٤ذلٝ ٨٦ ٟؿأ ٠ذج ٫ال قي٧ة (رساج املؿيؽي.)٨
ن
ك٦ة أرل ذل ٟإال أل ٫٩ل ٥جيؽ ثيؽا  ٨٦ذ٠ؿ احلؽير الٌٕي ٙيف ابلةب
اذلم اد ٜٛا٧٤ٕ٣ةء ىلع صٮاز ذ٠ؿق ٚي ٫كاالقذؽالؿ ث٧٠ ٫ة دٞؽـ.

الرابعةٝ :ةؿ اجلرباكم رمح ٫اهلل دٕةىل يف رشح األربٕني اجلٮكيح /إ٧٩ة
امرتط ٬ؾا إ٣ؽد لرس ٔ ٫٧٤النةرع أك ل١ٮ ٫٩أك ٢٧األٔؽاد أك ٘٣ري
ذل ٟكحيذ ٢٧أف يكٮف ال ٛ٦٭ٮـ هل ٚيؽػ ٢يف الٮٔؽ اآليت  ٨٦ظِٛ

ىلع األ٦ح دي٪٭ة ،كال ظؿج ىلع  ٢ٌٚاهلل دٕةىل ا .٬.كلت /اْ٣ة٬ؿ ٨٦
و٪يٓ  ٨٦و ٙ٪يف األربٕي٪ةت اكجلٮكم رمح ٫اهلل دٕةىل ،كٗريق مم٨
دٞؽ ٫٦أف احلؽير ال ٛ٦٭ٮـ هل ثٕ٧ىن أ ٫٩ال يٛيؽ احلرصٚ ،إف إ٣ؽد ال
ٛ٦٭ٮـ هل ىلع الىعيط ٚؾ٠ؿ ا٤ٞ٣ي ٢ال ي٪يف ال١سري ال٩ؽراصٚ ٫ي ٫كب٭ؾا
جيةب ٔ ٨و٪يٓ اجلٮكم رمح ٫اهلل دٕةىل ظير ٝةؿ يف ٞ٦ؽ٦ح األربٕني/
ن
ن
كٝؽ رأيخ أف أدمٓ أربٕني ظؽيسة  ٓ٦أ ٫٩ذ٠ؿ ازجني كأربٕني ظؽيسة كًل٧ة
ؤ ٓ٪جؽ ا٘٣ةٚؿ اٛ٣ةريس رمح ٫اهلل دٕةىل ٚإ ٫٩زاد ىلع ٔؽد األربٕني
ن
أيٌة ،كاهلل دٕةىل أٔ ،٥٤كٕ٣ؽد األربٕني رس ٔ٪ؽ أ ٢٬اُ٣ؿي ٜي٧ذةز
ٔٗ ٨ريق  ٨٦األٔؽاد.
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ى ى ى ٍ ى ي ى ى ىى ى ىٍىن ىىٍ ى ٍى ى ى ٍ
رش
كاقذؽلٮا هل ثٞٮهل دٕةىل /ككأؽ٩ة مٮس زال ًثني حل٤ح كأت٪٧٧ة٬ة ثًٕ و
ى ى َّ ى ي ى ِّ ى ٍ ى ى ى ٍ ى ن
فذ٦ً ٥يٞةت رب ً ٫أرب ًٕني حل٤ح"األٔؿاؼ ،"231/كبٞٮهل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٨٦ ٥٤أػ٤ه هلل أربٕني حل٤ح ّ٭ؿت ي٪ةثيٓ احل٧١ح ٤ٝ ٨٦ج ٫ىلع
لكة ٫٩ك٬ٮ كإف اكف ًٕي ٙاإلق٪ةد ٣ك ٨هل مٮا٬ؽ ٠سرية كَؿؽ جترب
ًٕ ،٫ٛكٝؽ ذ٠ؿق اث ٨اجلٮزم يف املٮًٮاعت ،كدٕٞج ٫احلة ِٚالكيٮيط
يف الآليلء ث٧ة يٕ ٥٤ث٧ؿاصٕذ ،٫كبٞٮهل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٨٦( /٥٤
وًل يف مكضؽم أربٕني والة ال دٛٮد ٫والة ٠ذجخ هل ثؿاءة  ٨٦اجلةر.
كبؿاءة  ٨٦إ٣ؾاب كبؿئ  ٨٦اجلٛةؽ) ك٬ٮ ظؽير وعيط هل َؿؽ،
كوعع ٫احلة ِٚامل٪ؾرم يف ٠ذةب ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ،كبٞٮهل وًل
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨٦( /٥٤رشب اخل٧ؿ ل ٥دٞج ٢هل والة أربٕني
ن
وجةظة) ركاق ا٣رت٦ؾم كظك ،٫٪كاحلةك ٥كوعع ٫إىل ٗري ٬ؾا ٨٦
األظةدير الٮاردة ثذؼىيه إ٣ؽد ثةألربٕني يف ٠سري  ٨٦األٔ٧ةؿ،
كألص٬ ٢ؾا صٕ٤ٮا األربٕيجيح كيه لـكـ اخل٤ٮة أربٕني حل٤ح ،كاْ٩ؿ
الالكـ ىلع ذل ٟيف ٠ذج٭ٕ٠ ٥ٮارؼ املٕةرؼ ل٤ك٭ؿكردم رمح ٫اهلل
دٕةىل.
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اخلامصة :األظةدير الٮاردة يف اٛ٣نت كأرشاط الكةٔح ،كاملؼربة ث٧ة
قي١ٮف ٝجٝ ٢ية٦٭ة ٔ ٨٦ضةات املْة٬ؿ كٗؿاات األظٮاؿ ،ك٦ة قيٓٞ

ل٪٤ةس  ٨٦دجؽؿ كاٞ٩الب ك٦ة قحزنؿ ثةألم ٨٦ ٥ثالية كأ٬ٮاؿ.

جيت ىلع إ٣ةل ٥احلةذؽ أال يذلك ٙرشظ٭ة ث٧ة يٞذٌي ٫ال ِٛ٤كإ٣جةرة

ك٦ؽلٮؿ ال٘٤حٚ ،إف ذل ٟجيؿ إىل الٮٝٮع يف ا ٍ٤٘٣إْ٣ي ،٥كاخلُأ
اجلكي ،٥كرصؼ احلؽير الٮارد يف ذل٧ٔ ٟة أرادق اجليب وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤أل ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ملة ٔرب ثذ ٟ٤األٛ٣ةظ ٔ٧ة
مة٬ؽق ،كأَ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل ٔ٤ي ٨٦ ٫األظٮاؿ ،كاألظؽاث ا٣يت قذٓٞ

كحتؽث يف ٬ؾق األ٦ح ،أىت و٤ٮات اهلل دٕةىل ٔ٤ي ٫كقال ،٫٦ثةٕ٣جةرة
ا٣يت دٞؿب ل٤ىعةثح املٕىن ال ٗري أل ٫٩ال ي٧ك ٨أف خيةَج٭ ٥بيشء ال
يٕؿٚٮ ٫٩كال يٞٛ٭ٮ ٫٩كال يٕ٧٤ٮف املؿاد .٫٪٦
ٚرضب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤األ٦سةؿ ،كأىت ثةٕ٣جةرة ا٣يت يٞج٤٭ة

ٚ٭٧٭ ،٥كدٞؿب هل ٥املٕىن املؿاد  ٨٦اخلرب.

٠إػجةرق وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨ٔ ٥٤الكيةرات اٛ٣ؼ٧ح ا٣يت يت٪ةٚف
اجلةس يف اٝذ٪ةا٭ة احلٮـ كاتلجةيه ث٭ة ث( ِٛ٤امليةزري) ك٬ٮ املؿًلت الٮَئ
أك املٮَأ اذلم يؿدةح را٠ج ٨٦ ٫حلٮ٩ذ ٫كق٭ٮتل.٫
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ن
كًلذٕجريق ٔ ٨ذل ٟأيٌة يف ػرب آػؿ ثٞٮهل /قي١ٮف يف آػؿ أ٦يت رصةؿ
يؿًلجٮف ىلع رسكج ٠أمجةق الؿظةؿ يزنلٮف ىلع أثٮاب املكةصؽ نكةؤ٥٬

اكقيةت اعريةت (احلؽير).

ن
كٝؽ ٔرب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٨ٔ ٥٤الكيةرات أيٌة يف ظؽير آػؿ
ثٞٮهل  ٨٦أرشاط الكةٔح أف يؿًلت املْ٪ٮر كًلإػجةرق ٔ ٨نكةء إ٣رص

املذربصةت كدىٛي ٙمٕٮر ٨٬ككًٕ٭( ٨ابلي٤ٮًلح) ىلع رؤكق٭ ٨ثٞٮهل/
اكقيةت اعريةت ىلع رؤكق٭٠ ٨أق٧٪ح ابلؼخ يٕين اإلث ٢إىل ٗري ٬ؾا
ممة مة٬ؽق .كأَ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل ٔ٤ي ٫كرآق ٧٠ة ٬ٮ ٔ٤ي ٫اآلف ،كذللٟ

كو ٫ٛوًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثؾل ٟالٮو ٙابل٤يٖ ابلة ٖ٣يف ادلٝح
ٔ ٨ظٞيٞذ.٫
كل ٫٪١أػرب الىعةثح ثةٕ٣جةرة ا٣يت دٞؿب هل ٥املؿاد  ٨٦ذل ٟكأ٦ة
احلٞيٞح كالٮا ٨٦ ٓٝد ٟ٤األػجةر ٚ٭ٮ كراء ذلٗ ٨٦ ٟري م ،ٟكهلؾا
اكف رشح ٬ؾق األظةدير ٬ٮ ٬ؾا الٮصٮد ثأدمٕ ٫ث٧ة ّ٭ؿ ٚي٨٦ ٫

احلٮادث كالٮٝةآ كاألظؽاث ظىت اْ٣ٮا٬ؿ اُ٣جيٕيح ١٠رثة الـالزؿ
ك٤ٝح اجلجةت ٠ ٓ٦رثة األُ٦ةر كالكيٮؿ ا٣يت دأػؾ اٞ٣ؿل ثأدمٕ٭ة كٗٮر
امليةق  ٨٦إ٣يٮف ،كدٛيش األمؿاض ا٘٣ؿيجح ا٣يت ل ٥دكٕ٦ ٨٭ٮدة كال
٤ٕ٦ٮ٦ح ،كًلرثة مٮت اٛ٣ضأة ،كا٩تنةر اٛ٣ة٣ش ظىت يذ٧ىن اجلةس املٮت
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بكبج ٫إىل ٗري ٬ؾا ممة ّ٭ؿ كحت ٜٞكمة٬ؽ٩ةق ،كب٧ة قيْ٭ؿ ٚي٧ة ثٕؽ ٚيه
٬ ٨٦ؾق اجلةظيح تنج ٫اٞ٣ىح ا٣يت ال دْ٭ؿ ص٤يح إال ثٕؽ اٞ٣يةـ

ثذ٧سي٤٭ة ىلع املرسح ،كرشظ٭ة ثة ٥٤ٞ٣ىلع وٛعةت األكراؽ ال يكيف
يف دٛىي ٢دال٣ح ٘٦ـا٬ة كرشح ٪ٕ٦ة٬ة ،ث ٢رب٧ة يكٮف يف ثٕي
ن
األظيةف ال ييف ثةملؿاد ٞ٤ُ٦ة كٝؽ دك ٙ٤ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٧ة مىض رشح
ن
ن
٬ؾق األظةدير دكٛ٤ة يكةد يكٮف مـرية ثةٕٞ٣ٮؿ ،ث ٢لٮ ظرضكا
اآلف ٔ٪ؽ ٦ة حت ٜٞكصٮد ٦ة أػربت ث ٫د ٟ٤األظةدير  ٨٦األظؽاث

كالٮٝةآ لٌع١ٮا ث٢٧ء ٚي٭ ٨٦ ٥د ٟ٤الرشكح ا٣يت أدٮا ث٭ة أل٩٭٥
مح٤ٮا د ٟ٤األظةدير ىلع ٕ٦ةف ٗري ُ٦ةثٞح ألٛ٣ةّ٭ة كٕ٦ ٥٬ؾكركف يف
ذل ٟاغيح إ٣ؾر ،ألف ٦ة دؽؿ ٔ٤ي ٫ال يٕؿؼ كال يٕ ٥٤كال يؽرؾ املؿاد
 ٫٪٦إال ثةملنة٬ؽة ،كل ٥يكّ ٨٭ؿ ذل ٟيف ٔرص٧٠ ٥٬ة ٬ٮ احلةؿ يف
كٝذ٪ة ٬ؾاٚ ،زلل٩ ٟؿا- ٥٬رمح٭ ٥اهلل دٕةىل -ثؾلٮا اغيح ص٭ؽ ٥٬يف
رشظ٭ة ،كل ٥يأدٮا ٪٦٭ة ىلع َةا٧٠ ٢ة يْ٭ؿ ملْ٩ ٨ؿ يف مال٦٭ ،٥أ٦ة اآلف
كيف ٬ؾا الٮٝخ ،كبٕؽ ٦ة حت ٜٞكّ٭ؿ ٦ة أػربت ث٬ ٫ؾق األظةدير
ٚج٧ضؿد ٦ة ي ٓٞاجلْؿ ىلع ظؽير ٪٦٭ة ي٪رصؼ اذل ٨٬إىل ٦ة يؽؿ ٔ٤ي٫
 ٨٦أكؿ ك٤٬ح ،كٗ ٨٦ري دأم ،٢كحبر كْ٩ؿ.
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ك٪٬ةؾ أظةدير ل ٥يْ٭ؿ ثٕؽ ٦ة دؽؿ ٔ٤ي ٫كتنري إحل ٫ك٬ٮ كا ٓٝال حمة٣ح
٧٠ة ك ،ٓٝكحت٦ ٜٞة صةء اخلرب ث ٫يف األظةدير األػؿل ٚال يججيغ
دك ٙ٤رشظ٭ة ،كمح ٢أٛ٣ةّ٭ة ىلع املٕةين ابلٕيؽة ٔ٪٭ة ا٣يت يجؽك
ٔ٤ي٭ة اتللك ،ٙكٔؽـ املُةثٞح لٕ٧٤ىن ٧٠ة قج ٨٦ ٜا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨

د٪ةكلٮا ٬ؾق األظةدير ثةلرشح ،ث ٢جيت دؿؾ رشظ٭ة ل٧٤كذٞجٚ ٢٭ٮ
الٛ١ي ٢ثؾل ،ٟك٦ة قٮل ذلٚ ٟذلك ٙال ٕ٦ىن هل ،ك ٨٦زٚ ٥ال د٧ك٨
اإلظةَح يف ٬ؾا املٮًٮع مل ٨يكذت ٚي ،٫كال يذحرس هل اتلٞيص

كاتلتجٓ ،كال ي٧ك٠ ٨ؾل ٟاالقذ٘٪ةء ثكذةب وٚ ٙ٪ي٠ ٨ٔ ٫ذةب
ث٦ ٢٭٧ة ظةكؿ صة٬ ٓ٦ؾق األظةدير اإلظةَح ٚال ثؽ أف يأيت ثٕؽق ٨٦
يكذؽرؾ ٔ٤ي٦ ٫ة ل ٥يك ٨هل يف ظكةب ،ك١٬ؾا إىل أف دٞٮـ الكةٔح
كيكٮف ٚؿي ٜيف اجل٪ح كٚؿي ٜيف الكٕري ألف اإلنكةف ٝؽ ي٧ؿ حبؽير
٬ ٨٦ؾق األظةدير كال يت٪ج ٫هل كال يذ ٨ُٛلنإٔ٣ ٫٩ؽـ ّ٭ٮر ٦ة يرشح

٪ٕ٦ةق كيبني املؿاد ٚ ،٫٪٦يرصؼ ْ٩ؿق ٔٚ ٫٪يأيت ثٕؽق  ٨٦يكٮف ٝؽ
ّ٭ؿ هل املؿاد  ٫٪٦حبؽكث ٦ة أػرب ث ،٫ككٝٮٔ ،٫كحت.٫ٞٞ
ٚك٬ ٨٦ ٨ؾا ىلع ثةؿ ل١يال دذلك ٙإذا أردت اتلأحل ٙيف ٬ؾا
املٮًٮع اإلظةَح كاالقتيٕةب للك ٦ة كرد يف األرشاط  ٓ٦الرشح كبيةف
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املؿاد ٪٦٭ة ،ث ٢اذ٠ؿ ٦ة دؿاق ٝؽ ّ٭ؿ رشظ ٫كادؿؾ ٦ة ل ٥دؿق ٘٣ريؾ إف
صةء ثٕؽؾ ٧٠ة ظى ٢ل ٟأ٩خ  ٨٦ ٓ٦قج ٟٞكاهلل أٔ.٥٤

الصادشة :كرد يف أظةدير ٠سرية دكةد دج ٖ٤اتلٮادؿ إف ل ٥دك٨
دٮادؿت أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أَ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل ىلع ٦ة اكف،
ك٦ة قي١ٮف كإف اهلل دٕةىل صًل هل ادل٩ية ٚ٭ٮ يْ٪ؿ إحل٭ة كإىل ٦ة ٬ٮ اكا٨
ٚي٭ة ٧٠ة يْ٪ؿ إىل  ٫ٛ٠كأمةر إىل  ٫ٛ٠الرشي ٙوًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق.٥٤

 ٨٦ذل ٟظؽير اث٧ٔ ٨ؿ ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل

اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤إف اهلل ٔـ كص ٢ر ٓٚيل ادل٩ية ٚأ٩ة أْ٩ؿ إحل٭ة كإىل
٦ة ٬ٮ اكاٚ ٨ي٭ة إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ٧٠ة أْ٩ؿ إىل ٠يف ٬ؾق ص٤يةف  ٨٦أمؿ
اهلل ٔـ كص ٢صالق جلبي٧٠ ٫ة صالق ل٪٤بيئني ٝج )٫٤ركاق اُ٣رباين ك٨٦
َؿي ٫ٞأثٮ ٕ٩ي ٥يف احل٤يح.

ك٬ٮ كإف اكف ق٪ؽق ًٕي٣ ٙك ٨ال يرض ألف ٬ؾا املٕىن ٝؽ دٮادؿ

ػربق ،ك٦ة اكف ١٬ؾا ٚال يرض ًَٕ ٙؿي ٜظؽير  ٨٦أظةديس٧٠ ٫ة
٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ألف اُ٣ؿؽ األػؿل جترب ذل ٟالٌٕ ٙكدٞٮل ذل ٟالؿاكم
ن
الٌٕي ،ٙكجتٕ ٢ظؽيسٞ٦ ٫جٮال ٧٠ة ك٪٬ ٓٝة ٚإف األظةدير يف ٬ؾا
ن
ن
ابلةب دٮادؿت دٮادؿا ٪ٕ٦ٮية كظى ٢ث٭ة ا ٥٤ٕ٣الرضكرم اذلم ال حيذةج
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 ٫ٕ٦إىل ابلعر ٔ ٨ركاد ٫كقال٦ح رصةهل ٚيف وعيط مك٨ٔ ٥٤
ظؾيٛح ٝةؿ ٞ٣ؽ ظؽزين رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث٧ة يكٮف

ظىت دٞٮـ الكةٔح.

ن
كيف وعيط ابلؼةرم كمك ٨ٔ ٥٤ظؾيٛح أيٌة ٝةؿٝ /ةـ ٚي٪ة رقٮؿ اهلل
ن
ن
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٦ ٥٤ة٦ة ٦ة دؿؾ ٚي ٫محبة إىل ٝيةـ الكةٔح إال
ذ٠ؿق ظ ٨٦ ٫ْٛظ ،٫ْٛكنكي ٨٦ ٫نكي ،٫كإ ٫٩حل١ٮف  ٫٪٦اليشء ٝؽ
٪٠خ نكحذٚ ٫أراق ٚأذ٠ؿق ٧٠ة يؾ٠ؿ الؿص ٢كص ٫الؿص ٢إذا اغب ٔ ٫٪ز٥

إذا رآق ٔؿ.٫ٚ

كيف وعيط مك ٨ٔ ٥٤أيب زيؽ ٝةؿ /وًل ث٪ة رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤اٛ٣ضؿ ز ٥وٕؽ امل٪رب ٚؼُج٪ة ظىت ظرضت اْ٣٭ؿ ز٩ ٥ـؿ
ٚىًل ز ٥وٕؽ امل٪رب ٚؼُج٪ة ظىت ٗؿبخ الن٧ف ٚأػرب٩ة ث٧ة اكف ك٦ة
٬ٮ اكا ٨إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ٚأظ٪ْٛة أٔ٪٧٤ة.

كيف مك٪ؽ أمحؽ كاُ٣رباين كَجٞةت اث ٨قٕؽ ٔ ٨أيب ذر ٝةؿ ٞ٣ؽ دؿًل٪ة

رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ك٦ة ي٤ٞت َةاؿ ص٪ةظي ٫يف الك٧ةء
ن
إال ذ٠ؿ جلة ٧٤ٔ ٫٪٦ة
كٔ ٨أيب ادلرداء ٦س ٫٤ركاق أثٮ يًٕل كاث٪٦ ٨يٓ كاُ٣رباين كيف وعيط
ن
ابلؼةرم ٞ٤ٕ٦ة ٔ٧ٔ ٨ؿ ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةـ ٚي٪ة اجليب وًل
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ن
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٞ٦ ٥٤ة٦ة ٚأػرب٩ة ٔ ٨ثؽء اخل ٜ٤ظىت دػ ٢أ ٢٬اجل٪ح
٪٦ةزهل ،٥كأ ٢٬اجلةر ٪٦ةزهل ٥ظ ِٛذل ٨٦ ٟظ ،٫ْٛكنكي ٨٦ ٫نكي.٫

ٝةؿ احلة ِٚيف اٛ٣ذط كٝؽ كو ٫٤اُ٣رباين كأثٮ ٕ٩ي ،٥كيف قنن ا٣رت٦ؾم

يف ثةب ٦ة أػرب ث ٫اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أوعةث ٫ث٧ة ٬ٮ اكا٨
َّ
إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ٠ ٨٦ذةب اٛ٣نت ٔ ٨أيب قٕيؽ اخلؽرم ٝةؿ وًل ث٪ة
ن
رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٮ٦ة والة إ٣رص ث٪٭ةر زٝ ٥ةـ
ن
ن
ػُيجة  ٥٤ٚيؽع محبة يكٮف إىل ٝيةـ الكةٔح إال أػرب٩ة ث ٫ظ٨٦ ٫ْٛ
ن
ن
ظ ،٫ْٛكنكي ٨٦ ٫نكي( ٫احلؽير) ركاق أمحؽ خمذرصا كُ٦ٮال.
كٝةؿ ا٣رت٦ؾم كيف ابلةب ٔ ٨امل٘رية ث ٨مٕج ،٫كأيب زيؽ ث ٨أػُت،
كظؾيٛح ،كأيب مؿي ٥ذ٠ؿكا أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ظؽز٭٥
ث٧ة ٬ٮ اكا ٨إىل أف دٞٮـ الكةٔح ،كٝةؿ ا٣رت٦ؾم ظؽير أيب قٕيؽ
ظؽير ظك.٨

كيف وعييح ابلؼةرم كمك ٨ٔ ٥٤أق٧ةء ث٪خ أيب ثكؿ ٝة٣خ ٠كٛخ
الن٧ف ٚىًل اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ز ٥محؽ اهلل دٕةىل كأزىن

ٔ٤ي ٫زٝ ٥ةؿ ٦ة  ٨٦يشء ل ٥أك ٨أريذ ٫إال رأيذ ٫يف ٞ٦ةَل ٬ؾا ظىت
اجل٪ح كاجلةر.
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كيف مك٪ؽ أمحؽ ٔ ٨ق٧ؿة ث ٨ص٪ؽب ٝةؿ ٠كٛخ الن٧ف ٚىًل اجليب
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤زٝ ٥ةؿ إين كاهلل ٞ٣ؽ رأيخ ٪٦ؾ ٧ٝخ أوٌل ٦ة

أ٩ذ ٥الٝٮف  ٨٦أمؿ د٩يةك ٥كأػؿدك٦ ،٥س٬ ٢ؾا ٠سري يُٮؿ دتجٕ٫
٪٬ة ،ك٬ٮ حيذةج إىل ٠ذةب ٛ٦ؿد.

ٝةؿ النٮٌلين ٝؽ دٞؿر ثةدلحل ٢اٞ٣ؿآين أف اهلل ٔـ كص ٢يْ٭ؿ  ٨٦اردىض

 ٨٦رق ٫٤ىلع ٦ة ينةء ٗ ٨٦يجٚ ،٫٭ ٢ل٤ؿقٮؿ اذلم أّ٭ؿق اهلل دٕةىل ىلع
٦ة مةء ٗ ٨٦يج ٫أف خيرب ث ٫ثٕي أ٦ذ٫؟.

ٝةؿ٤ٝ /خ  ٥ٕ٩كال ٦ة ٨٦ ٓ٩ذل ٟكٝؽ زجخ ٔ ٨رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق٬ ٨٦ ٥٤ؾا ٦ة ال خييف ىلع اعرؼ ثةلك٪ح املُ٭ؿة  ٨٧ٚذلٟ
ن
ن
٦ة وط أٝ ٫٩ةـ ٞ٦ة٦ة أػرب ٚي ٫ث٧ة يكٮف إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ك٦ة دؿؾ محبة
ممة يذٕ ٜ٤ثةٛ٣نت كحنٮ٬ة ظ ِٛذل ٨٦ ٟظ ٫ْٛكنكي ٨٦ ٫نكي.٫
ز ٥ذ٠ؿ صـايةت ممة يأيت ،كٝةؿ كحنٮ ٬ؾا ممة يكرث دٕؽادق ،كلٮ دمٓ جلةء

 ٫٪٦مى ٙ٪مكذ ٫٤ٞ٩ ٢ٞوةظت ابليةف.

كلت :كٝؽ ٩ه ىلع دٮادؿ ٬ؾق األظةدير اٞ٣ةيض ٔيةض ٝةؿ رمح ٫اهلل
دٕةىل يف النٛة ٦ة ٩ى /٫كًلؾل ٟإػجةرق ٔ ٨ا٘٣يٮب كإ٩جةؤق ث٧ة يكٮف،
ن
كٌلف ٤ٕ٦ٮـ  ٨٦آيةد ٫ىلع اجل٤٧ح ثةلرضكرة ،كٝةؿ أيٌة رمح ٫اهلل دٕةىل
يف ٚى٦ ٢ة اَ٤ٔ ٓ٤ي ٨٦ ٫ا٘٣يٮب ك٦ة يكٮف ٦ة ٩ى /٫كاألظةدير يف

26

٬ؾا ابلةب حبؿ ال يؽرؾ ٕٝؿق ،كال يزنؼ ٗ٧ؿق ،ك٬ؾق املٕضـة ٨٦
ٕ٦ضـاد ٫املٕ٤ٮ٦ح ىلع ا ُٓٞ٣الٮاو ٢إحل٪ة ػرب٬ة ىلع اتلٮادؿ ل١رثة

ركاد٭ة ،كادٛةؽ ٕ٦ة٩ي٭ة ىلع االَالع ىلع ا٘٣يت ا.٬.

ك٬ؾا أمؿ ال حيذةج إىل دٞؿيؿ كبيةف ،ث٬ ٢ٮ ٤ٕ٦ٮـ للك مؤ ٨٦ثةلرضكرة،
ن
كاملضةدؿ ٚي ٫ثٕيؽ ٔ ٨اإلي٧ةف ٌٚال ٔ ٨ا ،٥٤ٕ٣ك٣ك ٨اذلم حيذةج
إىل ابليةف كالرشح حل١ٮف ابلةظر ىلع ثح٪ح  ،٫٪٦كٔ ٥٤ث ٫كحلعؾر
الٮٝٮع ٚي٬ ،٫ٮ أف ثٕي  ،٫٧٤ٔ ٢ٝ ٨٦كٝرص اَالٔ ٨ٔ ،٫الك٪ح
ن
ن
اجلجٮيح زٔ ٥ص٭ال ٧٠ ٫٪٦ة ٪٤ٝة أك د٤ٞيؽا ٘٣ريق أف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤ل ٥يُ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل ىلع ٛ٦ةديط ا٘٣يت ا٣يت ٝةؿ ٔـ كص٢
ى ىي ىى ي ٍىٍ ى ى ٍى
َّ ي
ت ال يٕ ٤ي ٧ى٭ة ًإال  ٬ىٮ"األٕ٩ةـ،"48 /
ٔ٪٭ة يف ٠ذةث ٫ك ًٔ٪ؽق ٛ٦ةدًط ا٘٣ي ً
كبح٪٭ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثٞٮهل يف احلؽير اذلم ركاق أمحؽ
كالؿكيةين ٔ ٨ثؿيؽة ريض اهلل دٕةىل ٔ( /٫٪مخف ال يٕ٧٤٭ ٨إال اهلل ٔـ
كص ٢إف اهلل دٕةىل ٔ٪ؽق ٔ ٥٤الكةٔح كيزنؿ ا٘٣ير كيٕ٦ ٥٤ة يف األرظةـ
ن
ك٦ة دؽرم ٛ٩ف ٦ةذا دككت ٗؽا ك٦ة دؽرم ٛ٩ف ثأم أرض د٧ٮت).
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كٝؽ ك ٓٝيف ٗ٤ٛح ْٔي٧ح  ٨٦اقذؽؿ ث٭ؾا ىلع أف رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ن
ن
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل ٥يُ ٓ٤ىلع ٬ؾق اخل٧ف كأّ٭ؿ ص٭ال كٝىٮرا كبٕؽا

ٔ ٨اٛ٣٭ ٥كا.٥٤ٕ٣

ى ى ي ٍ ي ىىى ى ٍ
ىلع غي ًج ً٫
كذل ٟأف ٬ؾق اخل٧ف ممة ين٤٧٭ة ٝٮهل ٔـ كصٚ /٢ال يْ ً٭ؿ
ى ى ن َّ ى ٍ ى ى
ىض َّ ٨٦ر ي
ى
ٮؿ"اجل."16-15 /٨
ق
أظؽاً ،إال  ٨ً ٦ارد
ً
و
٪ٚبي٪ة املؿدىض املؼذةر وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤مم ٨أَ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل

ٔ٤ي٭ة ٦ ٓ٦ة أَ٤ٔ ٫ٕ٤ي ٨٦ ٫أرسار ٗيج ،٫كإ٧٩ة ك ٓٝختىيى٭ة ثةذل٠ؿ،
كاالقتس٪ةء  ٨٦ا٘٣يٮب األػؿل أل٧٬يذ٭ة ،كًلٮ٩٭ة ٣حكخ ٦س ٢قةاؿ
ا٘٣يٮب ،ا٣يت ٝؽ يكذؽؿ ٔ٤ي٭ة ثة ٥٤ٕ٣أك ٚؿاقح ،أك كقي٤ح  ٨٦الٮقةا٢
ن
ا٣يت صٕ٤٭ة اهلل ٔـ كص ٢كقي٤ح ،كَؿيٞة ملٕؿٚح ا٘٣يت اكلؿؤية كاإلهلةـ
كاٛ٣ؿاقح كاتلعؽير ٧٠ة ٝةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف

احلؽير الىعيط( /أ ٫٩اكف ٚيٝ ٨٧ج٤ك ٥حمؽزٮف كأف يك ٨يف ٬ؾق
األ٦ح ٧ٕٚؿ) ،كجيٮز أ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ (مخف ال
يٕ٧٤٭ ٨إال اهلل دٕةىل ٝج ٢أف يُ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل ٔ٤ي٭ )٨ز ٥ثٕؽ ذلٟ
أَ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل ٔ٤ي٭ ٨ك٬ؾا ٬ٮ الٮا ٓٝاذلم ال جيٮز املعيؽ ٔ٫٪

لؤلد٣ح ا٣يت ق٪ؾ٠ؿ٬ة.
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كٝؽ دٞؽـ يف ظؽير يف الىعيط أ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ (٦ة
 ٨٦يشء ل ٥أك ٨أريذ ٫إال رأيذ ٫يف ٞ٦ةَل ٬ؾا ظىت اجل٪ح كاجلةر) ،ك٬ٮ
ّة٬ؿ يف ا٧ٕ٣ٮـ ألف  ِٛ٣اليشء أٔ ٥إ٣ةـ كٝؽ ك٩ ٓٝكؿة يف قيةؽ

اجليف ،ز ٥يجء ثأداة احلرصٚ ،يٞذيض ٝٮة الالكـ ىلع ٬ؾا رؤيح لك يشء
ل ٥يؿق ٝج ٢ظىت ٝةؿ ال١ؿ٦ةين يف رشح ابلؼةرم ٚي ٫دال٣ح ىلع أ ٫٩وًل
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رأل رب ٫يف ٬ؾا املٞةـ إذ اليشء يت٪ةكهل ،كا ٢ٕٞ٣ال
ي ،٫ٕ٪٧كإ٣ؿؼ ال يٞذيض إػؿاص.٫

كيف قنن ا٣رت٦ؾم كٝةؿ ظك ٨وعيط ٕٔ٦ ٨ةذ ث ٨صج ٢ريض اهلل

دٕةىل ٔ ٫٪يف ظؽير اػذىةـ املؤل األىلع ٝةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كقٚ( /٥٤ذضًل يل لك يشء)ٕٚ ،ؿٚخ احلؽير (ٚ٭ؾا) كاذلم ٝج،٫٤
كٗري٧٬ة ٠سري رصيط يف أ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أَ ٓ٤كرأل ٦ة
اكف ك٦ة قي١ٮف إىل أف دٞٮـ الكةٔح ٧٠ة ٝةؿ يف ظؽير آػؿ ٠أين أْ٩ؿ
إىل ٠يف ٬ؾق ممة ل ٥يك ٨اَ٤ٔ ٓ٤ي ٫كرآق  ٨٦أمٮر ا٘٣يت كظىت كلٮ ل٥
يؿد ٬ؾا ابليةف يف ٬ؾق األظةدير ٚإف الٮا ٓٝكالٮارد اثلةثخ َٔ ٨ؿيٜ
اتلٮادؿ املٛيؽ ل ُٓٞ٤يٛيؽ أ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أَ ٫ٕ٤اهلل دٕةىل
ىلع ٛ٦ةديط ا٘٣يت املؾ٠ٮرة ،ممة يؽؿ ٧٠ة ٪٤ٝة ىلع أ٩٭ة ممة ين٤٧٭ة ٝٮهل
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ى ى ي ٍ ي ى ى ى ى ٍ ى ى ن َّ ى ٍ ى ى
ىض  َّ ٨٦ي
دٕةىلٚ /ال يْ ً٭ؿ
ىلع غي ًج ً ٫أظؽاً ،إال  ٨ً ٦ارد ى ً

ٮؿ"اجل-15 /٨
رق و

 ،"16إلػجةرق وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثؾل ٟيف كٝةآ كٌٝةية خمذٛ٤ح
يٛيؽ دل٧ٮٔ٭ة اتلٮادؿ املٛيؽ ل ٥٤ٕ٤الرضكرم ثؾل ٟحبير ال ي٧ك٨
ثٕؽ الٮٝٮؼ ٔ٤ي٭ة ،كٕ٦ؿٚذ٭ة أف يٞٮؿ أظؽ أ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤ل ٥يُ ٫ٕ٤اهلل ٔـ كص ٢ىلع ٬ؾق املٛةديط اخل٧ف كدتجٓ ذل ٟيُٮؿ

كيُٮؿ ك٦ة أصؽر ذل ٟأف يى ٙ٪يف مى ٙ٪ػةص إلٚةدة أ ٢٬ا،٥٤ٕ٣
كإزا٣ح لك ريت ،كم٤ٝ ٨ٔ ٟت ا٘٣ة ٨ٔ ٢ٚذل ،ٟك٣ك ٨ننري ٪٬ة إىل
٦ة يكذؽؿ ث ٫ىلع اتلٛىي ،٢كي ٓٞث ٫احلٞني ل٤ٮا٤ٔ ٙٝي ٫ثأ ٫٩وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كرشؼ كًلؿـ كْٔٛ٦ ٥٤ٔ ٥ةديط ا٘٣يت املؾ٠ٮرة يف
ن
ى ىي ىى ي ٍىٍ
ت"األٕ٩ةـ ،"48 /كأَ٤ٔ ٓ٤ي٭ة إدمةال
ٝٮهل دٕةىل /ك ًٔ٪ؽق ٛ٦ةدًط ا٘٣ي ً
ن
كدٛىيال كذل ٟأ ٫٩كرد ٔ ٫٪وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف أظةدير
وعيعح األػجةر ثزنكؿ ا٘٣ير ،ث ٢أػرب ثأف امل ٟ٤املٮَل ثةلكعةب
أػربق ثأ ٫٩يكٮؽ املُؿ إىل أرض ٚالف ،كيف ركايح أرض احل٧٠ ،٨٧ة
ن
ن
ن
أػرب ٔؽدا ٠جريا ثأ ٫٩قيٮدل هل ،٥كيٕني هل ٥املٮلٮد ذ٠ؿا أك أ٩ىث.
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ن
كأػرب دمةٔح أيٌة ثةألرض ا٣يت قي٧ٮدٮف ٚي٭ة ٠إػجةرق كادل اجلٕ٧ةف
ن
ث ٨بنري ثأف اث ٫٪اجلٕ٧ةف قي٧ٮت ٞ٦ذٮال ثةلنةـ كٌلف األمؿ ٠ؾل.ٟ

كأػرب ٦ي٧ٮ٩ح ث٪خ احلةرث ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ة ثأ٩٭ة ال د٧ٮت ث١٧ح
ٚاكف ٠ؾل .ٟكأػرب أثة ذر ثأ ٫٩قي٧ٮت يف أرض ٚالة تن٭ؽق ٔىةثح ٨٦

املك٧٤ني ٚاكف ٧٠ة أػربق كاٞ٣ىح ٕ٦ؿكٚح.

ن
كأػرب ق٧ؿة ث ٨ص٪ؽب ثأ ٫٩قي٧ٮت حمرتٝة ٚاكف ٠ؾل ،ٟكأػرب ثأص٢
دمةٔح  ٨٦الىعةثح ،كبإخنؿاـ اٞ٣ؿف كأ ٫٩ال يجًف ثة٩ذ٭ةء اٞ٣ؿف اذلم
ٚي ٫أظؽ يح ٚاكف ٠ؾل.ٟ

ككًٓ يؽق الرشيٛح ىلع رأس ٔجؽ اهلل ث ٨برس كٝةؿ يٕحل ٬ؾا ا٘٣الـ
ن
ٝؿ٩ة ٕٚةش ٦ةاح ق٪ح ،كٌلف يف كص٭ ٫اتلؤلٮؿ ٞٚةؿ ال ي٧ٮت ظىت يؾ٬ت
٬ؾق اتلؤلٮؿ  ٨٦كص٭ ٥٤ٚ ٫ي٧خ ظىت ذ٬ت.
كٝةؿ حلجيت ث ٨مك٧٤ح ملة أدرًل ٫أثٮق يف املؽي٪ح كٝؽ صةء لؿؤيح اجليب
ن
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٌلف أثٮق اكٚؿا كأراد  ٓ٪٦ظجيت اث٨٦ ٫٪
اإلٝة٦ح  ٓ٦الؿقٮؿ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ارصٓ ٚ ٫ٕ٦إ ٫٩يٮم ٟأف
ي٭ٚ ،ٟ٤٭ ٟ٤يف د ٟ٤الك٪ح ،كٝةؿ ٔ٪ؽ كٚةد ٫وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
ن
الثجذ ٫الكيؽة ٚةَ٧ح ٔ٤ي٭ة الىالة كالكالـ أ٩خ أكؿ أٌ٬ل حلٮٝة يب،
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٧ٚةدخ ثٕؽق وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤بكذح أم٭ؿ كل ٥ي٧خ أظؽ ٝج٤٭ة
 ٨٦أ.٫٤٬

ن
ن
كٝةؿ ٣جكةا ٫ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ ٨أَٮ٣ك ٨يؽا أرسٔك ٨حلٮٝة يب،
كل ٥يٛ٭ ٨٧املؿاد ٝ ٨٦ٮهل ٬ؾا كّنن أ ٫٩اُ٣ٮؿ احليسٚ ،رصف يٞك٨
ن
أيؽي٭ ٓ٦ ٨ثٌٕ٭ ٨أي٭ ٨أَٮؿ يؽا  ٨٦األػؿل.
ظىت ٦ةدخ زي٪ت ث٪خ صعل ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ة كٌل٩خ ٠ؿي٧ح
ن
صٮادة و٪ةاع دٕ ٢٧ثيؽ٬ة كدذىؽؽ اك٩خ دؽثٖ ،كختؿز كدذىؽؽ ىلع

املكة٠ني.

ٝة٣خ ٔ٪٭ة اعئنح ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ة ٞ٣ؽ ذ٬جخ محيؽة ٦ذٕجؽة ٛ٦ـع
احلذةٍل كاألرام ٢ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ة ٧٤ٚة ٦ةدخ ٔ ٨٧٤أف املؿاد ثُٮؿ
احلؽ ال١ؿـ كاجلٮد كاإلظكةف.
كٝةؿ لكٕؽ ث ٨أيب كٝةص ريض اهلل دٕةىل ٔ ٫٪كٝؽ مؿض ث١٧ح كٌلف

رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يكؿق املٮت ثةألرض ا٣يت كٕٝخ
ن
٪٦٭ة اهلضؿة ،كٌلف قٕؽ ث ٨أيب كٝةص ػةؼ ذل ٟأيٌة ٝةؿ هل ملة اعدق يف
مؿً٬ ٫ؾا ث١٧ح /كٔىس اهلل أف يؿٚ ٟٕٚيجذ ٓٛث٩ ٟةس كيرض ثٟ
آػؿكف ،كٌلف أمؿق ريض اهلل ٔ٠ ٫٪ؾلٞٚ ٟؽ اعش إىل ػالٚح ٔ٧ؿ ريض
اهلل دٕةىل ٔ ،٫٪كدٮىل ٝذةؿ ٚةرس ،كٚذط اهلل دٕةىل ىلع يؽي ٫اٞ٣ةدقيح
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ن
ن
ك٬ٮ اذلم ٠ٮؼ ال١ٮٚح ٚة٩ذ ٓٛث ٫املك٧٤ٮف ا٩ذٛةاع ْٔي٧ة ،كأرض اهلل
دٕةىل ث ٫املرشًلني كاملضٮس ٧٠ة أػرب رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ،٥٤كٝةؿ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٧٠ ٥٤ة يف الىعيط إذا ٠ ٟ٤٬رسل

ٚال ٠رسل ثٕؽقٚ ،اكف األمؿ ٠ؾل ،ٟك٪٦ؾ ٝيض ىلع دك٣ح ٠رسل ىلع

يؽ املك٧٤ني ل ٥د ٥ٞهل ٝةا٧ح ك٦يح اق ٨٦ ٫٧الٮصٮد ٧٠ة ذ٬ت م،٫١٤

كٝؽ أراد رًة مةق ث٭٤ٮم أظؽ م٤ٮؾ إيؿاف يف ٬ؾا إ٣رص أف ييح قرية
ن
ن
ن
٠رسل ،كأف جيٕ ٨٦ ٢إيؿاف اٛ٣ةرقيح ثرلا ٠رسكية ٛ٦ذؼؿا ثؾلٟ
ن
كٕ٦زتا ث ٫ظىت أمؿ جبٕ ٢دةريغ إيؿاف ث٧ة اكف يؤرخ ث ٫أصؽادق املضٮس
ن
ن
ال١رسكيني ظجة ٚي٭ ٥كدٕىجة هل ٥كإظيةء جلة٤٬يذ٭ٚ ٥ك ٍ٤اهلل ٔـ
ن
ن
ن
كص ٢آيح اهلل اخل٧يين ٚرشدق كَؿدق  ٨٦ثرلق ذحلال ٦٭ي٪ة ػةقبة ظىت
ن
٦ةت ٗؿيجة يف مرص يف أقٮأ ظةؿ ثٕؽ أف أثخ لك ادلكؿ ا٣يت َ٤ت
ال٤ضٮء إحل٭ة ٝجٮؿ ق٪١ةق ث٭ة  ٓ٦أ٩٭ة دٞج٬ ٨٦ ٢ٮ رش  ٫٪٦كال ٝي٧ح هل

ثة٣جكجح إحل ،٫ك٣ك ٨اهلل دٕةىل أراد أف يؾهل كي٭ي ٫٪ظير أراد إظيةء
قرية ٔؽك  ٨٦أٔؽاا ٫أػرب رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أ ٫٩إذا
 ٨٤ٚ ٟ٤٬يٕٮد ك ٨٣دٞٮـ هل ٝةا٧ح ،كال يك ٓ٧هل ذ٠ؿ يف األرض كال
زا٣خ أرسة النةق ابلةئف دٕحل يف مرص ٗؿيجح يف مٞةء ثٕؽ أف اك٩خ
دذ٤ٞت يف ديضةف اذل٬ت كٚؿش احلؿيؿ كادليجةج.
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ن
ن
كأػرب أيٌة يف ظؽير أػؿ يف الىعيط ثأف ٚةرقة ُ٩عح أك ُ٩عذةف
ك٣ك ٨الؿكـ ذكات اٞ٣ؿكف لك٧ة ٝ ٟ٤٬ؿف ّ٭ؿ آػؿٚ ،اكف األمؿ
٠ؾلٚ ٟةٛ٣ؿس ا٩ذىه أمؿ ٥٬كل ٥يج ٜدلكتل٭ ٥أزؿ٧٠ ،ة ٔ٧٤خ ك٣ك٨

الؿكـ ك ٥٬األكربيٮف ،ك ٨٦دجك٪٦ ٢٭ ٥اكألمؿيكيني لك٧ة ٪٦ ٟ٤٬٭٥

صي ٢كاٞ٩ؿًخ ٪٦٭ ٥دك٣ح ّ٭ؿ ٦ة خيٛ٤٭ ٥كيكري قري ٥٬كيٕ٢٧
ٔ٤٧٭ ٥يف امل١ؿ كاخلؽاع كإ٩ـاؿ الرضر ثةملك٧٤ني بنىت الٮقةا ٢كاحلي٢
٧٠ة ٬ٮ ّة٬ؿ.

كهلؾا ٝةؿ يف ظؽير آػؿ وعيط أمؽ اجلةس ٔ٤يك ٥الؿكـ كإ٧٩ة

١٤٬ذ٭ ٓ٦ ٥الكةٔح٧ٚ ،ة أوةب املك٧٤ني ثالء يف دي٪٭ ٥كد٩ية ٥٬إال ٨٦
األكركبحني ثٮاقُح االقذٕ٧ةر إ٣ك١ؿم كالكيةيس أك ثٮاقُح
ادلقةئف ا٣يت يؽقٮ٩٭ة يف ابلالد اإلقال٦يح كلٮ  ٓ٦صالا٭٪ٔ ٥٭ة ٧٠ة
ن
ن
٩ؿاق ّة٬ؿا كاًعة يف لك ثرل إقالَل مكذ ،٢ٞكآػؿ د ٟ٤ادلقةئف ٦ة
٤ٕٚذ ٫الٮاليةت املذعؽة يف إيؿاف ثٕؽ اثلٮرة اإلقال٦يح.

كٝؽ أػرب رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أف ٬ؾق النؽة ك٬ؾا
امل١ؿ اذلم حيى ٨٦ ٢الؿكـ جلة ال يجذيه إال ٝ ٓ٦يةـ الكةٔح يٕين
الكةٔح اخلةوح ثةإلقالـ كاملك٧٤ني ٔ٪ؽ ػؿكج امل٭ؽم حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ
اهلل اذلم دٮادؿت األظةدير ثأ ٫٩قيْ٭ؿ حلٕـ اهلل دٕةىل ث ٫اإلقالـ
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ن
ن
ن
كيًٕل ث ٫لك٧ح اتلٮظيؽ كي٧ال األرض ٔؽال كٝكُة ثٕؽ٦ة م٤بخ ّ٧٤ة
ن
ن
كصٮرا كيٞك ٥األمٮاؿ وعةظة.

ٚيٮزع أمٮاؿ األ٦ح ىلع اُ٣ؿيٞح ا٣يت صةء ث٭ة اٞ٣ؿآف ٚيُٕي لك ذم
ظ ٜظ ٫ٞثؽكف أف يكذأزؿ ثؾل ٟدمةٔح أك َةاٛح ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ اآلف

ثني املك٧٤ني.

أ٦ة ٝجٝ ٢يةـ ٬ؾق الكةٔح خبؿكج امل٭ؽم حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ٚإف
املك٧٤ني ال يؿكف  ٨٦الؿكـ ك ٨٦دجك٪٦ ٢٭ ٥إال النؽة يف املٕةم٤ح
ن ي ن
كاملعةربح جب٧يٓ أ٩ٮأ٭ة رٗ ٥دٮدد املك٧٤ني إحل٭ ٥يظاك٦ة كمٕٮبة ك٦ؽ
يؽ املكةٔؽة هلٚ ٥ي٧ة يُ٤جٮ٪٦ ٫٩٭ ٥ظىت ٚي٧ة ٚي ٫الرضر إْ٣ي٤ٔ ٥ي٭٥
٠إننةء اٞ٣ٮأؽ إ٣ك١ؿيح املنذ٤٧ح ىلع الكالح اجلٮكم اذلم كصٮدق
يف أرض ٪ٕ٦ةق ػؿاث٭ة ،كدؽ٦ري٬ة إذا ٬ٮدمخ  ٨٦دك٣ح أػؿل ،ك٬ ٓ٦ؾا
كٗري ٬ؾا  ٨٦أ٩ٮاع املضةم ٢كاملٮدة ٚإ٩٭ ٥ال يؿكف ل٧٤ك٧٤ني ٝي٧ح كال
ن
يٞةث٤ٮف دلةم٤ذ٭ ٥ث٧س٤٭ة ٞ٤ُ٦ة.
كأْٔ ٥دحل ٢ىلع ذل٦ ٟة أّ٭ؿد ٫أكربة ثأدمٕ٭ة ٔ٪ؽ تك ٍ٤احل٭ٮد ىلع
ن
ن
ن
نكةء كأَٛةال كرصةال ك٩٭ت أمٮاهل ٥كإػؿاص٭٥
٤ٚكُني كٝذ ٢أ٤٬٭ة
 ٨٦ديةر ٥٬كأرً٭ ٥إلٝة٦ح دكتل٭ ٥إرساايٚ ٢إف أكركبة جب٧يٓ دكهلة ىلع
٦ة ٤ٕٚٮا ثةلكاكف األو٤يني ٝ ٨٦ذ ٢كترشيؽ ك٩٭ت ألف ذل ٟكاٜٚ
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ن

٬ٮا ٥٬ك٦ة يُ٪ٮكف ٔ٤ي ٨٦ ٫ث٘ي كظٞؽ كٔؽاكة للك ٦ة ٚي ٫راحئح
اإلقالـ.

كلٮ  ٢ٕٚاحل٭ٮد ذل ٟاتلٞذي ٢ثأ٦ح أػؿل ٗري مك٧٤ح أك لٮ ٤ٕٚٮق
ثةحليٮاف كلٮ اك٩خ ٛ٦رتقح ٞ٣ة٦خ أكربة ٝٮ٦ح الؿص ٢الٮاظؽ اغًجح،
كَةبلح ثإيٞةؼ د ٟ٤االٔذؽاءات املؼةٛ٣ح حلٞٮؽ اإلنكةف أك ثةدلٚةع

ٔ ٨احليٮاف اذلم هل ٔ٪ؽٝ ٥٬ة٩ٮف حي٧ي ٨٦ ٫لك أذؽاء ،ألص٢
املعةْٚح ىلع ابلحبح ،أ٦ة املك٧٤ٮف ٚ٭ ٥يف ْ٩ؿ ٥٬يكذعٞٮف لك ثالء
كَل ٧ٞ٩ح كَل مؽة ،كاحليٮاف املٛرتس املٕذؽم أ٪٦ ٢ٌٚ٭ ٥كػري جيت

ادلٚةع ٔ ٫٪كإ٠ؿا ٫٦دك٩٭.٥
كَل ٬ؾا أػرب ث ٫رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ٝٮهل أمؽ
اجلةس ٔ٤يك ٥الؿكـ كإ٧٩ة ١٤٬ذ٭ ٓ٦ ٥الكةٔح ،ك٬ة يه أمؿيكة أك
الٮاليةت املذعؽة ال د ٨ٔ ٟٛ٪ادلس كاتلٛؿٝح كبر املاكاؽ كإٞ٣ةء اٛ٣نت

ثني املك٧٤ني ،ثٕؽ أف اكف  ٨٦و٪يٓ اجن٤رتا إ٣ؽكة األكىل ل٧٤ك٧٤ني
ا٣يت ق٧٤خ ٤ٚكُني ل٤ي٭ٮد ،ك٬يأت هل ٥األقجةب كالٮقةا ٢ملة اك٩خ
مكذٕ٧ؿة هلة حلٞي٧ٮا ٚي٭ة دكتل٭ ،٥كيؿمٮا بكاك٩٭ة يف ابلعؿ ىلع مؿأل
٪٦٭ة كمك ،ٓ٧ث ٢كب٧كةٔؽة صحن٭ة ىلع ذل ٟكيٌةؼ إحل٭ة ٚؿنكة

املكةٔؽ األكرب هلة يف اٝتكةـ ثالد املك٧٤ني ثٕؽ أف ٔ٤٧ٮا لك ص٭ؽ٥٬
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يف اٌٞ٣ةء ىلع اخلالٚح إ٣س٧ة٩يح ٣حك٭٤ٔ ٢ي٭٧ة اظذالؿ دكؿ اخلالٚح
دك٣ح د٤ٮ األػؿل ك٦ة ٪ٔ ٢ٌٚ٭٧ة كل ٥يؿكا ٚي ٫اٛ٣ةاؽة إْ٣ي٧ح هل٧ة

ق٧٤ٮق ٘٣ري٧٬ة  ٨٦ادلكؿ االقذٕ٧ةريح ثٕؽ أف ٔٞؽكا املؤد٧ؿات كٝؿركا
ٚي٭ة اٝتكةـ ثالد املك٧٤ني ثح٪٭ٗ ٨٦ ٥ري أف ي٪ةزع أظؽ ٪٦٭ ٥اآلػؿ يف
ن
ظ ٫ٞيف ا٪٘٣ي٧ح ٨٧ٚ .أػؾ محبة  ٨٦ذل ٫٤ٚ ٟاحل ٜالاكم ٢يف اتلرصؼ
ٚي ٫كاتلعك ٥يف قاك ٫٩ك٦ةهل ٥كأرً٭ ٥كمكة٪٠٭ٗ ٨٦ ٥ري أف يٕرتض
كاظؽ ٪٦٭ ٥ىلع اآلػؿ ٧٠ة يٕ ٥٤ذلٝ ٨٦ ،ٟؿأ دةريغ ذل ٟك٬ؾا أيٌة
أػرب ث ٫رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف احلؽير اذلم ركاق أثٮ
ن
داكد يف قج ٨ٔ ٫٪زٮبةف مؿٚٮاع يٮم ٟأف دذؽاىع ٔ٤يك ٥األم٧٠ ٥ة
دذؽاىع األك٤ح إىل ٝىٕذ٭ةٝ ،ةلٮا أ٤ٝ ٨٦ح حن ٨يٮ٦بؾ ية رقٮؿ اهللٝ ،ةؿ
ث٠ ٢سري كل٪١كٗ ٥سةء ٘٠سةء الكي ،٢كحلزنٔ ٨اهلل امل٭ةثح ٤ٝ ٨٦ت
ٔؽكًل ٥كيٞؾؼ يف ٤ٝٮبك ٥الٮٝ ،٨٬ةلٮا ك٦ة الٮ ٨٬ية رقٮؿ اهللٝ ،ةؿ

ظت ادل٩ية كًلؿا٬يح املٮتٚ .٭ؾا كو ٙدٝي ٜثة ٖ٣ادلٝح ملة ك٨٦ ٓٝ
ادلكؿ األكربيح  ٨٦دٞكي ٥ثالد املك٧٤ني اكٝتكةـ اآللكني لُٕ٤ةـ ثح٪٭٥
ىلع املةاؽة.
ك٣كٝ ٨ؽ ا٩ذىه يف اْ٣ة٬ؿ ٬ؾا االقذٕ٧ةر ،كا٩ذىه درصؼ ٬ؾق ادلكؿ
يف مؤكف ابلالد اإلقال٦يح ادلاػ٤يح كل ٥يجذ٪٦ ٫٭ ٥ادلس كال١يؽ،
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ن

كدُٕي ٢قري د ٟ٤ادلكؿ إىل الؿيق كاتلٞؽـ بكجت ٦ة يٞ٤ٮف يف َؿيٞ٭ة
ن
ٔ ٨٦ؿاٝي ٢كمنةلك جت٧ؽ ظؿًلح اٚ ٢٧ٕ٣ي٭ة ،كدُٕ ٢الكري د٧ة٦ة ،ك٬ؾق
ادلكؿ كإف اكف كٝ ٨٬ؿ٩٭ة ،ككيه محةق٭ة يف ذل ٟملة أكصؽ اهلل دٕةىل هلة

 ٨٦املنةلك يه األػؿل ا٣يت م٘٤ذ٭ة ٔٗ ٨ري٬ة كوةرت بكبج٭ة دٕٮـ يف
ن
ن
صـاء كٚةٝة
حبؿ  ٨٦االًُؿاثةت االصذ٧ةٔيح كالكيةقيح كاالٝذىةديح
هلة ىلع ٦ة ٤ٕٚخ ث٘ري٬ة.
إال أ٧٠ ٫٩ة ٝةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ػٛ٤٭ة ٝؿف آػؿ ال
ن
يألٮا ص٭ؽا يف املعةربح ثةملةؿ ،كاملكة٩ؽة ثةٞ٣ٮؿ كاملٕٮ٩ح اتلة٦ح للك ٨٦
حيةرب املك٧٤ني كيؤذي٭ ٥يف ديةر ٥٬كبالد ٥٬ك٬ٮ الٮاليةت املذعؽة
األمؿيكيح كأكرب دحل ٢ىلع ذل ٟمٮٛٝ٭ة احلةزـ الىةرـ يف مكة٩ؽة
إرسااي ٢ك٦ؽ٬ة ثةلكالح ٞ٣ذ ٢املك٧٤ني ،كمحةيذ٭ة  ٨٦لك  ٨٦حيةكؿ
إًٕةؼ إرسااي ٢يف ظؿب٭ة ل٧٤ك٧٤ني ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ للك أظؽ.

كاْ٩ؿ  ٨٦قيؼٛ٤٭ة يف ٬ؾق اإلذايح إذا كٝ ٨٬ؿ٩٭ة يه األػؿل يف حمةربح
املك٧٤ني ألف رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ كإ٧٩ة ١٤٬ذ٭٥
 ٓ٦الكةٔح.
ن

كأػرب رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٤ٔ ٥٤ية ٔ٤ي ٫الكالـ ثأ٫٩
قيرضب ىلع ٬ؾق ،كأمةر إىل ٩ةويذ ٫ظىت خيٌت ٪٦٭ة ٬ؾق ،كأمةر إىل
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حليذٚ ٫اكف ٠ؾل ٟرضب ٫اث ٨م٤ض ٥الٕ٤ني ىلع ٩ةويذ ٫بكي ٫ٛظىت قةؿ
ادلـ ىلع حليذ٤ٔ ٫ي ٫الكالـ ،كاملٞىٮد أف األظةدير يف ٬ؾا ابلةب

٠سرية ث٘٤خ اتلٮادؿ ٧٠ة ٪٤ٝة ٚال يججيغ ا٣رتدد ٚي٭ة.

كأ٦ة إػجةرق وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث٧ة قي ٓٞللك أظؽ يف ا٘٣ؽ كيف

ٗؽ ا٘٣ؽ كٝؽ ذ٠ؿت ثٌٕ ٫كًلؾل٦ ٟة يككج ٫يف ٗؽق ٚ٭ؾا ممة ال يُٓ٧
يف ظرصق كاإلظةَح جبـايةد ٫ث٦ ٢ة اكف خي٤ٮ دل٤ف  ٨٦دلةلك٫
ال١ؿي٧ح  ٨٦ذل٧ٚ ،ٟة  ٨٦وعةيب إال كأػربق وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤

ث٧ة قيٞ٤ةق يف ٗؽق  ٨٦ػري كرش إىل أف ي٧ٮت ،كي ٟ٪١٧الؿصٮع إىل
أثٮاب اٛ٣نت ٠ ٨٦ذت الك٪ح املرشٚح كًلؾل ٟاخلىةاه اجلجٮيح

ل٤عة ِٚالكيٮيط كًلذت دالا ٢اجلجٮة ،اكدلالا ٢أليب ٕ٩ي ٥األوج٭ةين
كل٤جي٭ٌف كٗري٧٬ة ٠سري حلعى ٢ل ٟاحلٞني ثٔ ٢ني احلٞني ثؾل ٟملة يف
ذل ٨٦ ٟدٕؽد اٌٞ٣ةية ،كاجلـايةت املؿكيح ثةُ٣ؿؽ املؼذٛ٤ح كاألقة٩يؽ
املذٕؽدة ا٣يت حيى ٢ثأ٪٦ ٢ٝ٭ة ا ٥٤ٕ٣الرضكرم ل٤ٮا٤ٔ ٙٝي٭ة ١ٚيٙ
ث٭ة.
ٚ٭ؾق األمٮر لك٭ة  ٨٦اخل٧ف ا٣يت أػرب رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤ثأ٩٭ة ٛ٦ةديط ل٘٤يت ،كٝؽ أػرب ث٭ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤دم٤ح
ن
كدٛىيال أ٦ة اتلٛىيٚ ٢٭ٮ ٦ة كاص ٫ث ٫أوعةث ٫كأػرب ٥٬ث٨٦ ٫
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ن
ن
أظٮاهل ٥ا٣يت قذ ٓٞهل ٥ىلع اتلٛىي٧٠ ٢ة جتؽ ذل٦ ٟجح٪ة ٛ٦ىال يف
٠ذت الك٪ح كال١ذت املؤٛ٣ح يف اٛ٣نت ػةوح كيف دؿاص ٥الىعةثح ريض

اهلل دٕةىل ٔ٪٭.٥

كأ٦ة اإلدمةؿ ٚ٭ٮ إػجةرق وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثأظٮاؿ أ٦ذ ٫كدجؽهلة
ن
ظةال ثٕؽ ظةؿ ،كٝؿ٩ة ثٕؽ ٝؿف إىل أف دٞٮـ الكةٔح كَل ذل ٟيؽؿ
ادلال٣ح اٞ٣ةَٕح ىلع أف اهلل ٔـ كص ٢أَ ٫ٕ٤ىلع ٬ؾق اخل٧فٚ ،أذف هل
قجعة ٫٩ثةتلعؽير ٔ٪٭ة كاإلػجةر ث٭ة ،كل ٥يأذف هل ثةتلعؽث ٔ٨

الكةٔح ا٣يت يجذيه ٚي٭ة أص ٢إ٣ةل ٥ىلع كص ٫اتلعؽيؽ ،كأمؿق ثكذ٥
ذل ٟتلضـل لك ٛ٩ف ث٧ة تكىع ٧٠ة أػرب دٕةىل ىلع ا٤ٕ٣ح يف إػٛةا٭ة،
كٔؽـ دٕيني كٝذ٭ة املعؽد كإف ٪٠ة ىلع يٞني ثأف اهلل دٕةىل أَ٤ٔ ٫ٕ٤ي٭ة
٧٠ة أَ ٫ٕ٤ىلع ٗري٬ة  ٨٦أرسار ا٘٣يت ادل٩يٮيح كاألػؿكيح ،ك٣ك ٨ل٥
يأذف هل ثةإلػجةر ثؾل ٟكاألظةدير دؽؿ ىلع ٬ؾا مل ٨قرب٬ة كدتجٓ

٩ىٮو٭ة.

كأْٔ٧٭ة دال٣ح ىلع ذل ٟاألظةدير ا٣يت أػرب ٚي٭ة ثةألرشاط ال١ربل
ا٣يت ٔ٪ؽ ّ٭ٮر٬ة يكٮف ٝيةـ الكةٔح كا٩ذ٭ةء إ٣ةل ٥كأ ٫٩ال يٛ٩ ٓٛ٪كة
ن
إي٧ة٩٭ة ٔ٪ؽ ّ٭ٮر٬ة ٚ٭ؾق األظةدير  -كيه ٦ذٮادؿة أيٌة -دكةد
دكٮف ٝةَٕح ثأ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ٔ ٥٤كٝخ الكةٔح ىلع
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ن

اتلعؽيؽ ،كل ٥خيرب ث ٫ألف اهلل دٕةىل أراد إػٛةءق ىلع ٔجةدق تلضـل لك
ٛ٩ف ث٧ة تكىع ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل ك٣ك ٨أػرب ثةألرشاط كإ٣ال٦ةت ا٣يت

دؽؿ ىلع ذل ٟكًليف ث٭ؾا دال٣ح ىلع ٔ ٫٧٤ثؾل.ٟ

ز ٥إف اهلل دٕةىل ٝةؿ أكةد أػٛي٭ة إمةرة إىل أف ٕ٦ؿٚح كٝذ٭ة املعؽد

ي٧ك ٨أف يُ٤ٔ ٓ٤ي ٨٦ ٫اردٌةق كاػذةرق ،كل ٥ي ٢ٞقجعة ٫٩أػٛيذ٭ة،
ٚذجج ٫هلؾا اتلٕجري اٞ٣ؿآين يف ٬ؾا املٮًٮع يؿد٦ ٟ٪ٔ ٓٛة خيذ٤ش يف
وؽرؾ  ٨٦ذل .ٟكاملٞىٮد أف اخلالؼ يف ٠ٮف اجليب وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق ٥٤اَ ٓ٤ىلع ٛ٦ةديط ا٘٣يت اخل٧ف أك ل ٥يُ ٓ٤ال ٕ٦ىن هل
ن
ٞ٤ُ٦ة كٚي ٫يأيت ٝٮؿ اٞ٣ةا/٢
ن
ك٣ػػػػحف لك ػػػػػالؼ صػػػػةء ٕ٦ذػػػػربا
ن
إال ػالٚػػػػة هل ظػػػػِ ٦ػػػػ ٨اجلْػػػػؿ
ٚ٭ؾا اخلالؼ الظِ هل  ٨٦اجلْؿٚ .يضت َؿظ ٫كٔؽـ االتلٛةت إحل٫
أل ٫٩ننأ ٔ ٨ص٭ ٢ثةلك٪ح ٧٠ة ٪٤ٝة ،كٝؽ دٕ ٜ٤ثٕي  ٨٦أ٩كؿ ذلٟ
بنج٭ح دؽؿ ىلع ص٭ ٫٤كذلل٪ّ ٟ٭ة ظضح هل ،كًل ٨٦ ٥مج٭ح دأيت يف وٮرة
ظضح ٔ٪ؽ ا٘٣ة.٢ٚ

ك٬ؾق النج٭ح يه أف اَالٔ ٫وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع املٛةديط
اخل٧ف يٞيض ثإظةَح ٔ ٫٧٤وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كذل ٨٦ ٟوٛح
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ٔٔ ٫٧٤ـ كص ٢ك٬ؾق النج٭ح داظٌح كأثُ ٨٦ ٢أف ينذ٘ ٢ث٭ة كذللٟ
ن
ال ختُؿ يف ثةؿ أظؽ  ٨٦املك٧٤ني ٞ٤ُ٦ة ،ألف لك مك ٥٤يٕ٥٤ٔ ٥٤
احلٞني كجيــ اجلــ ابلةت اذلم ال يؽػ ٫٤الن ٟكاالرديةب أف ٔ٫٧٤
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٣ ٥٤حف ثةملٕىن اذلم يُ ٜ٤ىلع ٔ ٥٤اهلل دٕةىل،
ألف إظةَذ ٫وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثؾل ٟم١تكجح مٮ٬ٮبح ٪ٔ ٨٦ؽ
ى ي ى ىٍ
ى ٍ ى ي ىى ٍ ى ي
ي٧ةف
اإل
ال
ك
ةب
ذ
١
ا٣
ة
٦
م
ر
ؽ
ً
ً
اهلل دٕةىل ٧٠ة ٝةؿ ٔـ كص٦" /٢ة ٪٠خ د ً
"النٮرل ،"41 /كًل٧ة ٝةؿ قجعة  /٫٩ىك ىك ىص ىؽ ىؾ ىً ًةال ىف ى٭ ىؽ ى
ل"الٌىح ،"6/يٕين

ن
ًةال ٔ ٨الٮيح كٔ ٥٤الرشيٕح ٚ٭ؽاق اهلل دٕةىل إحل ،٫ى
ك٤ٔ ٨َّ ٦ي ٫ثةلٮيح
كاتلزني ٢خبالؼ ٔ ٥٤اهلل ٔـ كص٤ٚ ٢حف ٬ ٨٦ؾا اٞ٣جي ٢ث٬ ٢ٮ ذايت
٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ للك مؤ.٨٦
كٝؽ دٞؽـ ٝٮهل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أف اهلل دٕةىل صًل يل ادل٩ية ٚأ٩ة
أْ٩ؿ إحل٭ة ٧٠ة أْ٩ؿ إىل ٠يف ٬ؾق ،كب٭ؾا حيى ٢اٛ٣ؿؽ ثني كو ٫ٛدٕةىل
ثةإلظةَح كالن٧ٮؿ كبني كو ٫٧٤ٔ ٙوًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثؾلٟ
 ٫٧٤ٕٚدٕةىل ٝؽي ٨٦ ٥وٛةد ٫دٕةىل ،كٔ ٥٤اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤ثؾل ٟظةدث م١تكت كمذةف ٦ة ثني الٮوٛنيٚ ،ال يججيغ

اتلٮ ٙٝيف ذل ٟثٕؽ ٬ؾا ،كهلؾا اكف وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يكأؿ
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ن
أظية٩ة ٔ ٨أمٮر ٚال خيرب ٔ٪٭ة ،كيك ٨ٔ ٙاجلٮاب ظىت يأدي ٫الٮيح،
ك ٨٦دتجٓ األظةدير الٮاٚ ٓٝي٭ة إػجةرق و٤ٮات اهلل ٔ٤ي ٫كقال٫٦

ثةألمٮر اخل٧ف كيه ٔ٦ ٥٤ة يف األرظةـ ك٩ـكؿ ا٘٣ير ك٦ةذا يككت
ن
اإلنكةف ٗؽا كٕ٦ؿٚح األرض ا٣يت ي٧ٮت ٚي٭ة حيى ٢هل احلٞني اذلم ال
يؽػ ٫٤أدىن م ٟيف أف اهلل دٕةىل مٛ٦ ٨٦ ٫٪١ةديط ٬ؾق ا٘٣يٮب ٚاكف

يٕ٧٤٭ة ٧٠ة يٕٗ ٥٤ري٬ة ،كيؿل ثٕؽ ذل ٟأف اٞ٣ٮؿ ي٪يف ذلٚ ٟي ٫ص٭ة٣ح
كدلةزٚح كٝىٮر ثة ٖ٣يف املٕؿٚح.

ًٕٚل اُ٣ة٣ت ابلةظر أف حيؿر ذل ٟيف ٠ذةب ػةص حل ُٓٞث ٫لكةف

اجلة ٢٬اهلةل ٟكاهلل دٕةىل أٔ ٥٤كٝؽ ك ٓٝثني أيب يلع احلك ٨ث ٨مكٕٮد
ال٤يٮيس املذٮيف ق٪ح ازجذني ك٦ةاح كأ ٙ٣كبني ٝةيض قض٧٤ةقح أيب
مؿكاف ٔجؽ اهلل ث ٨حم٧ؽ اتلض٧ٮٔيت املذٮيف ق٪ح ز٧ةف ٔرشة ك٦ةاح
كأ٩ ٙ٣ـاع يف ٬ؾا املكأ٣ح ٚاكف أثٮ يلع ال٤يٮيس يـٔ ٥أ ٫٩وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ل ٥يك ٨يٕ ٥٤ا٘٣يٮب ىلع كص ٫اإلظةَح كأ ٫٩ل ٥يك٨

يٕ ٥٤اخل٧ف ،كصــ اتلض٧ٮٔيت رمح ٫اهلل دٕةىل ثأ ٫٩وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤اكف يٕ ٥٤لك يشء ظىت اخل٧ف ،كأ ٙ٣يف ذل ٟرقة٣ح ق٧ة٬ة
(مالؾ ا٤ُ٣ت ،كصٮاب أقذةذ ظ٤ت) .يٕين أمحؽ ثٔ ٨جؽ ا٣يح احل٤يب
ن
النةٚيع ٩ـيٚ ٢ةس كدٚي٪٭ة كٝؽ اكف ر ٓٚإحل ٫قؤاال يف ذل،ٟ
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كاتلض٧ٮٔيت رمح ٫اهلل دٕةىل صــ ثؾل ٟأل ٫٩اكف ذا ػربة ثةحلؽير ،كهل
ٚي ٫مؤٛ٣ةت ٚةَ ٨٦ ٓ٤ذل ٟىلع ٦ة صٕ ٫٤جيــ ثةَالٔ ٫وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق ٥٤ىلع ذل.ٟ

كأ٦ة ال٤يٮيس رمح ٫اهلل دٕةىل  ٥٤ٚيك ٨هل ٝؽـ يف احلؽير كإ٧٩ة اغ٣ت
٦ة اكف ٔ٪ؽق يذٕ ٜ٤ثةملٕٮٝةت ،كاألدب ٚزلل ٟك ٫٤ٞٔ ٓ٦ ٙٝيف ذل،ٟ

٪ٚيف اَالٔ ٫وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ىلع ا٘٣يت ىلع كص ٫اإلظةَح
كٔؽـ ٔ ٫٧٤وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثةخل٧ف ،كيٞةؿ أف ال٤يٮيس رصٓ
ٔٝ ٨ٮهل ٬ؾا ٧٠ة  ٫٤ٞ٩ثٌٕ٭ ٥كقٮاء رصٓ أـ ل ٥يؿصٓ ٤ٚحف ٬ٮ يف

٬ؾا امليؽاف مم ٨يٕذ٧ؽ ىلع ٝٮهل ،كيؤػؾ ثؿأيٚ ،٫إ٧٠ ٫٩ة ٤ٝخ  -ل٥
يك ٨هل ٔ ٥٤ثةلك٪ح ا٣يت إحل٭ة املؿصٓ يف ٬ؾا ا -٥٤ٕ٣كإ٧٩ة اكف وةظت
ٕٞ٦ٮؿ كأدب ،ك ٓ٦ذل١ٚ ٟذج ٫يف ذل٣ ٟحكخ ثةملٛيؽة اٛ٣ةاؽة ا٣يت
حيك ٨الك١ٮت ٔ٤ي٭ة ٧٠ة يْ٭ؿ ل٤ٮا٤ٔ ٙٝي٭ة ،كذلل ٟل ٥يٓٞ

االٔذ٪ةء ث٭ة كال امذ٘ ٢ث٭ة أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ك٤ٞ٩ٮا ٔ٪٭ة.

كٝؽ قج ٜاتلض٧ٮٔيت يف اتلأحل ٙيف ٬ؾا املٮًٮع إ٣ال٦ح الكيؽ
٪٦ىٮر ابل٘ؽادم أظؽ ٔ٧٤ةء اٞ٣ؿف إ٣ةرش كقُل ٠ذةث( ٫إٝة٦ح مٮا٬ؽ
املٞ٪ٮؿ كاملٕٞٮؿ ،ىلع إظةَح ٔ٩ ٥٤بي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
الؿقٮؿ) ،كأزىن ىلع ٬ؾا اتلأحل ٙإ٣ال٦ح الكيؽ ٔجؽ الؿمح ٨ث٨
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ق٤ي٧ةف األ٬ؽؿ يف زبذ( ٫اجلٛف احل٧ةين) ص ٞٚ .142ةؿ كيه رقة٣ح
ْٔي٧ح ٚي٭ة ثؽاآ اتلعٞي ٜكاٛ٣ٮااؽ كٔضةات اتلؽٝي ٜكإ٣ٮااؽ،

كًلؾل ٟك ٓٝاخلالؼ يف ٬ؾق املكأ٣ح ثني ٔ٧٤ةء اهل٪ؽ كاحلضةز يف أكاا٢

٬ؾق املةاح.

كأ ٙ٣يف ذل ٟإ٣ال٦ح أمحؽ رًة يلع ػةف ا٣ربي٤ٮم احل٪يف اهل٪ؽم

رقة٣ح (ال٤ؤلؤ امل٪١ٮف ،يف ٔ ٥٤ا٣بنري ٦ة اكف ك٦ة يكٮف) ،كأٙ٣
أػؿل ق٧ة٬ة (٦ة٣ئ اجليت ،ثٕ٤ٮـ ا٘٣يت) ،كأػؿل ق٧ة٬ة (أ٩جةء

املىُيف ث٧ة أرس كأػيف) ،كٝؽ أَ٤خ الالكـ ثٕي اليشء ألف
املٮًٮع ممة يججيغ ٕ٦ؿٚذ ،٫كالٮٝٮؼ ىلع أدتل ،٫ال قي٧ة كٝؽ ذ٠ؿكق يف
ػىةاه ٩بي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ا٣يت ػى ٫اهلل دٕةىل ث٭ة ٔ٨
ٗريق  ٨٦األ٩بيةء كذل ٟممة يذأكؽ ا ٥٤ٕ٣ث ،٫كٕ٦ؿٚح احلٚ ٜي ٫كاهلل دٕةىل
كيل اتلٮٚي.ٜ

الصادشةٝ :ؽ أذ٠ؿ يف ٬ؾق األربٕني ثٕي األظةدير ا٣يت ال دج ٖ٤درصح
الىعيط كاحلك ٨كل٪١٭ة ال دزنؿ  ٓ٦ذل ٨ٔ ٟدرصح الٌٕي ٙامل٪ضرب
إ٦ة ثٮركد٬ة َ ٨٦ؿؽ أػؿل دٌٕؽ٬ة كدؿٕٚ٭ة إىل درصح احلك٘٣ ٨ريق
ن
٧٠ة ٬ٮ ٞ٦ؿر يف ٔ ٥٤احلؽير ،كإ٦ة أف يكٮف ػرب٬ة ُ٦ةثٞة ل٤ٮا،ٓٝ
كذل ٟمة٬ؽ ٝٮم لىؽؽ راكي٭ة ،كإف ل ٥يك ٨هلة َؿي ٜآػؿ ين٭ؽ هلة.
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كٝؽ ظك ٥احلٛةظ ىلع ٠سري  ٨٦أظةدير الٌٕٛةء ثةثلجٮت ملُةثٞذ٭ة
ل٤ٮا ،ٓٝك٬ؾا ٤ٕ٦ٮـ ٔ٪ؽٞ٦ ٥٬ؿر يف ٠ذج٭ ٥ث ٢إ٩٭ ٥رب٧ة يٕذ٧ؽكف ىلع

اتلضؿبح يف زجٮت اخلرب ،كصٮاز ا ٢٧ٕ٣ث٧٠ ،٫ة ك٪٦ ٓٝ٭ ٥ذل ٟيف ظؽير
اث ٨مكٕٮد يف والة احلةصح ازجذة ٔرشة رًلٕح دى٤ي٭ ٨٦ ٨حل ٢أك ٩٭ةر

احلؽير ركاق احلةك ٥يف املةاح هل ،كٗري٬ة كَ ٨٦ؿي ٫ٞابلي٭ٌف ،كذ٠ؿ
ن
ن
احلةك ٥أف دمٕة  ٨٦ركاد ٫صؿبٮق ٚٮصؽكق ظٞة.
ن
ٝةؿ احلةكٝ ٥ؽ صؿبذٚ ٫ٮصؽد ٫ظٞة ،كذ٠ؿق احلة ِٚامل٪ؾرم رمح ٫اهلل
دٕةىل يف ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ،كٝةؿ ثٕؽ أف ًٕ ٙق٪ؽق كاالٔذ٧ةد يف
٦س٬ ٢ؾا ىلع اتلضؿبح ال ىلع اإلق٪ةد ،ك٬ؾا ا٪٦ ٢٧ٕ٣٭ ٥ال مج٭ح ٚي٫
ك٬ٮ مٮا ٜٚلٞ٧٤ؿر ٔ٪ؽ ٥٬يف املىُ٤ط كٔ٤ٮـ احلؽير ،كذل ٟأ٩٭٥
ٝؿركا أف الؿاكم الٌٕي ٙالٮايه ٝؽ يىؽؽ ،كيأيت ثةحلؽير ىلع كص٭٫
ٚإذا زجخ ٦ة يؽؿ ىلع وؽ ،٫ٝكركايح احلؽير ىلع كص٭ ٫وط ظؽيس٫

كٔ ٢٧ث.٫

ك٣ك ٨د ٟ٤إ٣ال٦ةت كاإل٦ةرات ا٣يت يثجخ ث٭ة وعح ظؽير الؿاكم
الٌٕي ٙحتذةج إىل ثىرية ٝٮيح ك١ٚؿ كٝةد كذل ٟال يذٮٚؿ ٔ٪ؽ لك
اجلةس كهلؾا جتؽ ثٕي احلٛةظ يٕذ٧ؽ يف اتلىعيط كاتلٌٕي ٙىلع
الؿؤية يف امل٪ةـ كرشح ذل ٟهل ماكف آػؿ.
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ىلع أف ٬ؾا ابلةب  -أٔين املٕضـات -يكيف ٚي ٫احلؽير الٌٕيٙ
اذلم ل ٥يج ٖ٤درصح الٮًٓ ،كلٮ  ٓ٦دٛؿد راكي ٫كٔؽـ املذةثٓ هل.

ألف املٕضـات اجلجٮيح كاخلىةاه املع٧ؽيح ٝؽ اد ٜٛأ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ىلع
اٚ ٢٧ٕ٣ي٭ة ثةلٌٕي ،ٙث ٢رب٧ة ذ٠ؿكا الٮايه كاملٮًٮع ٧٠ة يؽؿ ىلع

ذل ٟو٪يٕ٭ ٥يف ال١ذت املىٛ٪ح يف املٕضـات كاخلىةاه كالن٧ةا٢
كالكرية٧٠ ،ة أمةر إىل ذل ٟاحلة ِٚإ٣ؿايق يف أٛ٣يح الكرية (كحلٕ٥٤
اُ٣ة٣ت أف الكريا جت٦ ٓ٧ة وط ك٦ة ٝؽ أ٩كؿا).

كٝةؿ احل٤يب يف ٞ٦ؽ٦ح قريد )2/2( ٫كال خييف أف الكري جت ٓ٧الىعيط
كالكٞي ٥كالٌٕي ٙكابلالغ كاملؿق ٢كامل ُٓٞ٪كاملٌٕ ٢دكف املٮًٮع.
ك ٨٦زٝ ٥ةؿ الـي ٨إ٣ؿايق رمح ٫اهلل( /كحلٕ ٥٤اُ٣ة٣ت أف الكريا جت٦ ٓ٧ة
وط ك٦ة ٝؽ أ٩كؿا).
كٝؽ ٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ كٗريق  ٨٦األا٧ح إذا ركي٪ة يف احلالؿ كاحلؿاـ

مؽد٩ة ،كإذا ركي٪ة يف اٌٛ٣ةا ٢كحنٮ٬ة تكة٪٤٬ة ،كيف األو ٢كاذلم ذ٬ت
إحل٠ ٫سري  ٨٦أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ا٣رتػيه يف الؿٝةا ٜك٦ة ال يٞج ٢يف احلالؿ
كاحلؿاـ ٕ٣ؽـ دٕ ٜ٤األظاكـ ث٭ة ا.٬.
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٤ٝخ ألف األظةدير الٮاردة يف املٕضـات كالكرية كإف اك٩خ ًٕيٛح
ن
كرب٧ة يكٮف ثٌٕ٭ة كا٬ية ل٪١٭ة ال ختؿج ٔ٠ ٨ٮ٩٭ة يف مٮًٮع تن٭ؽ
هل األوٮؿ الىعيعح كدٞؿق كال دؽ.٫ٕٚ

ٝةؿ اثٔ ٨جؽ ا٣رب رمح ٫اهلل دٕةىل يف دؿدمح هليت ث٦ ٨ةل ٟال٤٭يب ٨٦
ن
االقتيٕةب ثٕؽ أف ذ٠ؿ هل ػربا يف ال١٭ة٩ح يذٕ ٜ٤ثإٔالـ اجلجٮة ٦ة ٩ى/٫
إق٪ةد ٬ؾا احلؽير ًٕي ،ٙكلٮ اكف ٚي ٫ظك ٥ل ٥أذ٠ؿق ألف ركاد٫
دل٭ٮلٮف ،كٔ٧ةرة ث ٨زيؽ ٦ذ٭ ٥ثٮًٓ احلؽير ،كل ٫٪١يف ٕ٦ىن ظك٨
 ٨٦أٔالـ اجلجٮة ،كاألوٮؿ يف ٦س ٫٤ال دؽ ٫ٕٚث ٢دىعع ،٫كتن٭ؽ هل

كاحل٧ؽ هلل ا.٬.

ن
كأ٩ة ال أذ٠ؿ ظؽيسة ث٭ؾق ادلرصح إف مةء اهلل دٕةىل يف ٬ؾق األربٕني ث٢
ن
اغيذ ٫أف يكٮف  ٨٦الٌٕي ٙامل٪ضرب ٧٠ة ٤ٝخ قةثٞة ،ك٬ؾا ال ظؿج
يف ا ٢٧ٕ٣ث ،٫كأذ٠ؿق كلٮ ٗ ٓ٦ري ثيةف ظةهل صةاـ قةاٖ.

كٝؽ اظذش اٞٛ٣٭ةء ثةلٌٕي ٙيف األظاكـ ،كمكةا ٢احلالؿ كاحلؿاـ،
ن
كب٪ٮا ٔ٤ي٠ ٫سريا  ٨٦اٛ٣ؿكع يف إ٣جةدات كاملٕةمالت ١ٚيٙ
ث٧ٮًٮٔ٪ة ٬ؾا اذلم يؾ٠ؿ ٚي ٫احلة ِٚظىت املٮٝٮؼ ىلع الىعةيب،
ن
كاملُٞٮع املؿكم ٔ ٨اتلةثيع أل ٫٩كإف ل ٥يك ٨مؿٚٮاع ل ٫٪١يف ظك٥
املؿٚٮع أل ٫٩ال دلةؿ ل٤ؿأم ٚي ،٫كال يؽػٚ ٢ي ٫االصذ٭ةد كاجلْؿ ،كإ٧٩ة
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ن
ل ٥ي٪٦ ٓٞ٭٧ة اتلرصيط ثؿ ،٫ٕٚأ٦ة ل١ٮ٤ٕ٦ ٫٩ٮ٦ة ٔ٪ؽ ٥٬أف ذل ٟال
يكٮف إال ٔ ٨رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ،٥٤كأ٦ة ٠ٮ ٫٩كٓٝ

أز٪ةء املؾا٠ؿة كاملعةدزح كا٘٣ة٣ت يف ذل ٟيٗ ٓٞري مرصح ٚي ٫ثةلؿ،ٓٚ
٧٠ة يٕ ٥٤ذلٝ ٨٦ ٟؿأ ٠ذت الك٪ح املرشٚح.

كبٕؽ ٬ؾق املٞؽ٦ح ٩ؾ٠ؿ األظةدير األربٕني ٞ٪ٚٮؿ ك ٨٦اهلل دٕةىل

املٕٮ٩ح كاتلٮٚي.ٜ
احلديح األول

ٔٔ ٨جؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿ ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قيأيت ىلع اجلةس ز٦ةف ال يجًف  ٨٦اٞ٣ؿآف إال رق،٫٧
كال  ٨٦اإلقالـ إال اق ٫٧يتك٧ٮف ث ٫ك ٥٬أثٕؽ اجلةس  ،٫٪٦مكةصؽ٥٬
اعمؿة كيه ػؿاب  ٨٦اهلؽل ٞٚ٭ةء ذل ٟالـ٦ةف رش ٞٚ٭ةء حتخ ّ٢
الك٧ةء٪٦ ،٭ ٥ػؿصخ اٛ٣ذ٪ح ،كإحل٭ ٥دٕٮد) ركاق احلةك ٥يف اتلةريغ،

كركل ادليِ٤ل  ٨٦ظؽير ٕ٦ةذ ث ٨صج ٢حنٮق ،كركاق اث ٨مؿدكي٨٦ ٫
ن
ظؽير اثٔ ٨جةس مؿٚٮاع ث ِٛ٤يؾ٬ت اإلقالـ ٚال يجًف إال اق،٫٧
كيؾ٬ت اٞ٣ؿآف ٚال يجًف إال رق ،٫٧كركاق اث ٨ثُح يف صـء الالكـ ىلع
ن
اخل ٨ٔ ٓ٤يلع مٮٝٮٚة ٔ٤ي ،٫كًلؾل ٟركاق اث ٨أيب ادل٩ية كٔ ٫ٞ٤ابلؼةرم
يف ػ ٜ٤إٔٚةؿ إ٣جةد "ٞٚ "207ةؿ /كيؾ٠ؿكف ٔ ٨يلع" /يأيت ىلع اجلةس
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ز٦ةف ال يجًف  ٨٦اإلقالـ إال اق ٫٧كال  ٨٦اٞ٣ؿآف إال رق ،٫٧ك٣ك٨
ن
كرد َ ٨٦ؿي ٜآػؿ ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكالـ مؿٚٮاع ك" ٫ْٛ٣يٮم ٟأف ال
يجًف  ٨٦اإلقالـ إال اق ،٫٧ك ٨٦اٞ٣ؿآف إال رق ،٫٧مكةصؽ ٥٬اعمؿة

كيه ػؿاب  ٨٦اهلؽل ٔ٧٤ةؤ ٥٬رش  ٨٦حتخ أدي ٥الك٧ةء ٪ٔ ٨٦ؽ٥٬

ػؿصخ اٛ٣ذ٪ح كٚي٭ ٥دٕٮد" ركاق اثٔ ٨ؽم يف الاكم ٢كابلي٭ٌف يف
ن
النٕت ،ك٬ؾا احلؽير إف ل ٥يك ٨ظك٪ة ٚال يزنؿ ٔ ٨الٌٕيٙ
امل٪ضرب كهل َؿؽ أػؿل كمٮا٬ؽ ٠سرية.

احلديح اثلاين

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
ن
كآهل كق( /٥٤ال دٞٮـ الكةٔح ظىت يكٛؿ ثةهلل ص٭ؿا ،كذل٪ٔ ٟؽ مال٦٭٥
يف رب٭ )٥ركاق احلةك ٥يف اتلةريغ كاُ٣رباين يف األكقٍ ،كركاق أثٮ ٩رص
ن
يف اإلثة٩ح ،كادليِ٤ل  ٨٦ظؽيس ٫أيٌة ث ِٛ٤ال دٞٮـ الكةٔح ظىت
يكٮف ػىٮ٦ذ٭ ٥يف رب٭ ٥كلت /كركاق اث ٨قٕؽ يف اُ٣جٞةت

222/4

كادلارَل يف الؿد ىلع اجل٭٧يح ( ٨ٔ )152حم٧ؽ ث ٨احلٛ٪يح ٝ ٨٦ٮهل
ث ِٛ٤ال دؾ٬ت ادل٩ية ظىت دكٮف ػىٮ٦ةت اجلةس يف رب٭ ،٥كركاق
ن
ادلارَل ٔ ٫٪أيٌة ث ِٛ٤إ٧٩ة د٭٬ ٟ٤ؾق األ٦ح إذا دك٧٤خ يف رب٭ة،
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ك٬ؾا هل ظك ٥املؿٚٮع ٚإف ٦س ٫٤ال يٞةؿ ثةلؿأم ٚ٭ٮ مة٬ؽ حلؽير
ابلةب.

كٝؽ حت٦ ٜٞة أػرب ث ٫ثٕؽ أف ا٩ترشت النيٮٔيح يف ابلالد اإلقال٦يح
كأذٞ٪٭ة النجةب امل٤عؽ كوةر يٕٞؽ امل٪ةّؿات يف اجلٮادم يف الالكـ

ظٮؿ كصٮد اهلل دٕةىل ،كذل ٟكٛؿ نكأؿ اهلل دٕةىل إ٣ةٚيح ،ث ٢كيٮصؽ
يف املؽارس احل١ٮ٦يح ٔؽد ٠جري  ٨٦املٕ٧٤ني النيٮٔيني الزلي٨
يُ٤جٮف  ٨٦دال٦ؾد٭ ٥ادلحل ٢ىلع كصٮد اهلل دٕةىل ألص ٢إٚكةد ٔٞيؽد٭٥
٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ للك أظؽ.

احلديح اثلالح
ٔ ٨مؿة ابل٭ـم أ ٫٩ق ٓ٧رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يٞٮؿ( /ال
دـاؿ َةاٛح ىلع احلّ ٜة٬ؿي ٨ىلع ٩ ٨٦ةكآ ٥٬ك ٥٬اكإل٩ةء ثني األك٤ح
ظىت يأيت أمؿ اهلل ك٠ ٥٬ؾل )ٟركاق اُ٣رباين ،كاحلؽير ٦ذٮادؿ كرد ٔ٨
ٔؽد ٠جري  ٨٦الىعةثح ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ ،٥ك٣ك ٨ك ٓٝيف ٬ؾا

ال ِٛ٤ثيةف ظةؿ ٬ؾق اُ٣ةاٛح يف ٬ؾا الٮٝخ ظير أ٩٭ة ثني أ٧٠ ٫٤٬ة
ٝةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اكإل٩ةء ثني األك٤ح ،ال يرتؾ
أظؽ ٪٦٭ ٥اجلئ ٨٦ ٢ؿً٭ ،٥كاٚ ٨ُٕ٣ي٭ ٥كإذا يذ٭ ٥بنىت أ٩ٮاع
اإلذايح ،كال ذ٩ت هل٪ٔ ٥ؽ ٥٬يٮصت ذل ٟإال ٠ٮ٩٭ ٥ىلع رصاط اهلل
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دٕةىل املكذٞي ٥ي٧نٮف ىلع ٬ؽي ٫كيؽٔٮف إحل ٫ك ٓ٦ذل ٟال يرض٥٬
ذل ٟكال يؿد٧ٔ ٥٬ة ٤ٔ ٥٬ي ٨٦ ٫اجل٭ؿ ثةحل ٜيف كص ٫أٔؽاا ٫كادلٔٮة

إحل ٫يف الرساء كالرضاء ،كقحجٞٮف ىلع ذل ٟإىل أف يأيت أمؿ اهلل دٕةىل،
٧٠ة يف احلؽير.

احلديح الرابع

ٔ ٨أيب أ٦ة٦ح ٔ ٨اجليب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٝ ٥٤ةؿ٠( /ي ٙأ٩ذ ٥إذا
َ٘خ نكةؤًل ،٥كٚك ٜمجةثك ،٥كدؿًلذ ٥اجل٭ةد؟ ٝةلٮا إف ذل ٟلاكا ٨ية

رقٮؿ اهلل ٝةؿ  ٥ٕ٩كأمؽ  ٫٪٦قي١ٮف ٠ي ٙأ٩ذ ٥إذا ل ٥دأمؿكا ثةملٕؿكؼ

كد٪٭ٮا ٔ ٨امل١٪ؿ؟ ٝةلٮا كٌلا ٨ذلٝ ٟةؿ  ،٥ٕ٩كأمؽ  ٫٪٦قي١ٮف ٠يٙ
ن
ن
أ٩ذ ٥إذا رأيذ ٥املٕؿكؼ ١٪٦ؿا ،كرأيذ ٥امل١٪ؿ ٕ٦ؿكٚة؟ ٝةلٮا كٌلا ٨ذل.ٟ
ٝةؿ كأمؽ  ٫٪٦قي١ٮف ٝةؿ ٠ي ٙإذا أمؿد ٥ثةمل١٪ؿ ك٩٭يذ٨ٔ ٥
املٕؿكؼ؟ ٝةلٮا كٌلا ٨ذلٝ ٟةؿ كأمؽ  ٫٪٦قي١ٮف .يٞٮؿ اهلل دٕةىل "يب

ظٛ٤خ ألديع ٨هلٚ ٥ذ٪ح يىري احل٤يٚ ٥ي٭ة ظرياف) ذ٠ؿق اث ٨أيب ظةد٥
يف ا ٢٤ٕ٣كق٪ؽق ال ثأس ث ،٫كركاق أثٮ يًٕل كاُ٣رباين يف األكقٍ ٨٦
ن
ظؽير أيب ٬ؿيؿة خمذرصا ،كك٪ٔ ٓٝؽ اث ٨كًةح يف ابلؽع ( )50ثـيةدة
كًلرث ص٭ة٣ك ،٥كاحلؽير يُ٪ج ٜىلع ٬ؾا إ٣رص د٧ةـ املُةثٞح مل ٨دأم٢
 ٫ْٛ٣ك٩ى ،٫كاألمؿ هلل كظؽق.
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احلديح اخلامس
ٔ ٨أيب قٕيؽ اخلؽرم ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ن
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤تلتجٕ ٨قنن ٝ ٨٦ج٤ك ٥مربا بنرب كذرااع ثؾراع
ظىت لٮ دػ٤ٮا صعؿ ًت تلجٕذ٧ٮق ٝي ٢ية رقٮؿ اهلل احل٭ٮد كاجلىةرل

ٝةؿ  )٨٧ٚركاق ابلؼةرم كمك ،٥٤كهل َؿؽ ٠سرية ٔٔ ٨ؽد ٠جري ٨٦
ن
الىعةثح ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭ ٥حبير ي٧ك ٨أف يكٮف ث٭ة ٦ذٮادؿا.

كٚيٕ٦ ٫ضـة ثة٬ؿة جلبي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كقٚ ٥٤إف اجلةس احلٮـ

ادجٕٮا األكربحني يف لك و٘رية كًلجرية  ٨٦أمٮر ٥٬ظىت ٚي٧ة ٚي ٫احلؿج
كالٌي ٜكإ٣رس  ٨٦ذل ،ٟك٬ٮ اذلم ٔرب ٔ ٫٪رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤ثٞٮهل لٮ دػ٤ٮا صعؿ ًت تلجٕذ٧ٮق ،ك٤ٕ٦ٮـ أف صعؿ
الٌت أًي ٜصعٮر احليٮاف ،كظةؿ اجلةس احلٮـ يف اتل٤ٞيؽ األُٔل
ن
ن
لؤلكركبحني يرشح ٬ؾا احلؽير رشظة اكٚية ،كٝؽ أػرب وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق ٥٤يف ظؽير آػؿ يف ثيةف احلؿص اذلم ك ٨٦ ٓٝاجلةس احلٮـ يف

إدجةع الٛ١ةر يف دميٓ مؤكف ظيةد٭ ٥ظىت انك٤ؼٮا  ٨٦دميٓ ْ٦ة٬ؿ
اإلقالـ ،كأزةر إ٣ؿكبح يف ٪٦ةزهل ٥كمالبك٭ ٥كأك٤٭ ٥كرشب٭ ،٥أػرب
ٔ٬ ٨ؾا ثٞٮهل( /ك٣رتًلنب قنن األمٝ ٥ج٤ك ٥ظؾك اجلٕ ٢ثةجلٕ ٢ال
ختُبٮف َؿيٞ٭ ٥كال خيُب٪ك ٥ظىت أ ٫٩لٮ اكف ٚي٭ ٨٦ ٥يأك ٢إ٣ؾرة
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رَجح أك يةبكح ألك٤ذ٧ٮ٬ة) ،كٝةؿ يف ظؽير آػؿ( /كظىت لٮ أف أظؽ٥٬
صة ٓ٦أ٤ٕٛ٣ ٫٦ذ٧٠ )٥ة ركاق ا٣زبار كاحلةك ٥كوعع ٨٦ ٫ظؽير اث٨

ٔجةس.

كٝةؿ يف ظؽير آػؿ( /ظىت ال يكٮف ٚي٭ ٥يشء إال اكف ٚيك٦ ٥س٫٤
ظىت إف اٞ٣ٮـ تل٧ؿ ٔ٤ي٭ ٥املؿأة ٚيٞٮـ إحل٭ة ثٌٕ٭ٚ ٥يضةٕ٦٭ة ز ٥يؿصٓ

إىل أوعةث ٫يٌع ٟإحل٭ ٥كيٌع١ٮف إحل )٫ركاق اُ٣رباين  ٨٦ظؽير
اث ٨مكٕٮد ،كٝؽ ّ٭ؿ ٦ة أػرب ث٧٠ ٫ة ال خيىف ،كٝةؿ يف ظؽير( /كظىت
لٮ صة ٓ٦أظؽ ٥٬امؿأد ٫يف اُ٣ؿي٤ٕٛ٣ ٜذ )٥ركاق احلةك ٥كوعع٨٦ ٫
ظؽير اثٔ ٨جةس ،ك٬ؾا ّ٭ؿ يف ٠سري  ٨٦اجلةس خيؿصٮف نكةء ٥٬إىل
أ٦ةك ٨االػذالط ك٩ٮادم اٛ٣ضؿة ،كٝؽ أػرب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ٥٤يف ظؽير آػؿ ركاق اُ٣رباين بك٪ؽ ال ثأس ث ٨ٔ ٫مؽاد ث ٨أكس
ثأف ٬ؾا اتل٤ٞيؽ لؤلكركبحني ك٬ؾق املذةثٕح ادلٝيٞح اتلة٦ح يف ٬ؽي٭٥

كق٤ٮًل٭ ٥ال د ٓٞكحتى ٢إال  ٨٦رشار ٬ؾق األ٦ح كإ٣يةذ ثةهلل٤ٚ .يذأم٢

امل٘ؿكر ثذ٤ٞيؽ األصة٩ت يف ٬ؾا اخلرب كحلٕ ٥٤أ ٨٦ ٫٩رشار ٬ؾق األ٦ح،
كإف ٝة٣خ هل ٛ٩ك ٫إ ٟ٩ىلع ػري ك ٨٦أ ٢٬اخلري.
ك ِٛ٣احلؽير( /حلع ٨٤٧رشار ٬ؾق األ٦ح ىلع قنن اذلي ٨ػ٤ٮا  ٨٦أ٢٬
ال١ذةب ظؾك اٞ٣ؾة ثةٞ٣ؾة يٕين ٦س ٢ريل الك٭ ٥يف ٔؽـ اتلؼةٙ٣
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ثح٪٭ة) ككرد يف ظؽير آػؿ ذ٠ؿق اث ٨دي٧يح يف اٛ٣ذةكم ال١ربل( /ػيةر
ٔض٧ك ٥املتنج٭ٮف ثٕؿبك ٥كرشار ٔؿبك ٥املتنج٭ٮف ثٕض٧ك،)٥

٤ٚيضذ٭ؽ املن ٜٛىلع ٛ٩ك ٫يف اخلؿكج  ٨٦كٔيؽ ٬ؾا اخلرب إف اكف ىلع

قنن ٝ ٨٦ج .٫٤أاعذ٩ة اهلل دٕةىل  ٨٦الرش.

احلديح الصادس

ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق( /٥٤تل٘نني أ٦يت ٚنت ي٧ٮت ٚي٭ة ٤ٝت الؿص٧٠ ٢ة ي٧ٮت ثؽ)٫٩
ركاق ٕ٩ي ٥ث ٨محةد يف اٛ٣نت.

ك٬ؾا احلؽير ٚي ٫اإلػجةر ث٧ة ك ٓٝيف ٬ؾا الٮٝخ  ٨٦مٮت ا٤ٞ٣ٮب ٔ٨
إدجةع َؿي ٜاهلؽل كالؿمؽ رٗ٦ ٥ة تك ٨٦ ٓ٧اآليةت اٞ٣ؿآ٩يح،
كاألظةدير اجلجٮيح كذل ٟبكجت الؿاف اذلم ٔال٬ة ٠ ٨٦رثة اٛ٣ضٮر،
كاخلؿكج ٔ ٨رشيٕح اهلل دٕةىل ،ظىت أ ٟ٩جتؽ الؿص ٢اهلؿـ ذا الك٨
إ٣ةحلح كالنةب احلؽث األرٔ ٨ىلع كدرية كاظؽة ،كق٤ٮؾ كاظؽ يف

اخلؿكج ٔ ٨ادلي ٨كٔؽـ اتلٛؿي ٜثني احل ٜكابلةَ ،٢كذل ٟال يكٮف -
كإ٣يةذ ثةهلل -إال  ٨٦مٮت ا٤ٞ٣ت ك٬ال٧٠ ٫٠ة ي٧ٮت ابلؽف كي٭ٟ٤
ظىت ال ي٧ك ٨اال٩ذٛةع ث ٫يف يشء كٝؽ ٝةؿ ظؾيٛح ٚي٧ة ركاق اث٨
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محجح( /كاهلل ٣رتًلنب ابلةَ ٢ىلع احل ٜظىت ال دؿكف  ٨٦احل ٜإال محبة
ن
ن
ػٛية) ك٬ؾا ظةؿ اجلةس احلٮـ د٧ة٦ة.

كٝؽ يكٮف املؿاد ث٧ٮت ا٤ٞ٣ت يف احلؽير املٮت احلٞيٌف كذل٦ ٟة كٓٝ

احلٮـ ٩ ٨٦ـع ا٤ٞ٣ت املؿيي  ٨٦صكؽ وةظج ٫كإثؽاهل ث٤ٞت آػؿ ٧٠ة

٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ،كبؾل ٟيكٮف ا٤ٞ٣ت األوٌل ٝؽ ٦ةت كُٔ٫٤٧ٔ ٨ٔ ٢
ن
٧٠ة ي٧ٮت ابلؽف ،كيف ٬ؾا أيٌة ٕ٦ضـة جلبي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٥٤
يف اإلػجةر ثأظٮاؿ ٬ؾا إ٣رص كرشح أظؽاز ٫ا٣يت ّ٭ؿت ٚي.٫

كٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ ٔجؽ اهلل اث ٨أيب دمؿة يف (ث٭ضح اجلٛٮس) ج 41/3/كٝؽ
ن
ن
يكٮف مٮد ٫ظٞيٞية كاهلل أٔ ٥٤كاٞ٣ؽرة وةحلح أف يكٮف ظكية ،أك
ن
يكٮف ٪ٕ٦ٮية ٚإ ٫٩إذا ل ٥يجذ ٓٛث٤ٞج ٫يف اجلٮع اذلم أريؽ  .٫٪٦كدٮا٣خ
ٔ٤ي ٫الن٭ٮات ظىت ال يؿل إال يه ٚؾل ٟمٮت ا٣غ مالٚ ٫٦أْ٩ؿق ٚإ٫٩
ٛ٦يؽ.

احلديح الصابع

ٔ ٨اثٔ ٨جةس ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق( /٥٤يأيت ىلع اجلةس ز٦ةف كصٮ٬٭ ٥كصٮق اآلد٦يني ك٤ٝٮب٭٥
٤ٝٮب النيةَني ال يؿٔٮف ٔٝ ٨جيط إف ثةيٕذ٭ ٥أربٮؾ ك إف ااذ٪٧ذ٭٥
ػة٩ٮؾ ،وجي٭ ٥اعرـ ،كمةث٭ ٥مةَؿ ،كميؼ٭ ٥ال يأمؿ ثٕ٧ؿكؼ ،كال

56

ن

ي٪ىه ٔ١٪٦ ٨ؿ ،االٔزتاز ث٭ ٥ذؿ ،كَ٤ت ٦ة يف أيؽي٭ٞٚ ٥ؿ ،احل٤ي٥
ٚي٭ ٥اغك ،كاآلمؿ ٚي٭ ٥ثةملٕؿكؼ ٦ذ٭ ،٥املؤٚ ٨٦ي٭ ٥مكذٌٕ،ٙ
كاٛ٣ةقٚ ٜي٭ ٥مرشؼ ،الك٪ح ٚي٭ ٥ثؽٔح كابلؽٔح ٚي٭ ٥ق٪ح٪ٕٚ ،ؽ ذلٟ

يك٤ٔ ٍ٤ي٭ ٥رشار ٥٬كيؽٔٮ ػيةرٚ ٥٬ال يكذضةب هل )٥ركاق اُ٣رباين

يف األكقٍ كالى٘ري كاخلُيت يف دةرخيَ ٨٦ ٫ؿي ،٫ٞكٚي ٫كو ٙثةٖ٣
ل٪٤ةس احلٮـ كقٞٮط أػالٝ٭ ٥كبيةف ػ ٜ٤النيغ ال١جري ٪٦٭ ٥اذلم ال
يأمؿ ثٕ٧ؿكؼ ،كال ي٪ىه ٔ١٪٦ ٨ؿ ٧٠ة دؿاق ثٕي.ٟ٪
ن
ن
كػ ٜ٤مةث٭ ٥النةَؿ اذلم أٔية أ ٫٤٬ػجسة كلؤ٦ة ،ك٬ؾا ٕ٦ىن النةَؿ يف
ال٘٤ح ،كًلؾل ٟكو ٙوجي٭ ٥ثأ ٫٩اعرـ أم رشس كٝط ٠سري األذايح ٧٠ة
دؿاق  ٨٦وجيةف ٬ؾا الـ٦ةف يف النٮارع كاُ٣ؿٝةت كيف لك ماكف
كاملٞىٮد أف أػالؽ دميٓ أ٬ ٢٬ؾا الٮٝخ ٚةقؽة ػةرصح ٔ ٨آداب
اإلقالـ كهلؾا ٝةؿ ٚي٭ ٥ال يؿٔٮف ٔٝ ٨جيط .ك ٨٦أْٔ ٥ذل ٟأ٩٭ ٥ال
ن
يجةيٕٮف أظؽا إال أربٮق أم اعم٤ٮق ثةلؿبة املعؿ٦ح ،ك٬ؾا ابليٓ ٝؽ وةر
ن
الز٦ة للك أظؽ يف ٬ؾا الٮٝخ .كابل٪ٮؾ ٦ة كصؽت إال ألص ٢املٕةم٤ح
ثةلؿبة ثني اتلضةر .نكأؿ اهلل الكال٦ح.
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احلديح اثلانو
ٔ ٨أيب مٮس األمٕؿم ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل

اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال دٞٮـ الكةٔح ظىت جيٕ٠ ٢ذةب اهلل اعرا
ن
كيكٮف اإلقالـ ٗؿيجة ،كظىت دجؽك النع٪ةء ثني اجلةس) ركاق اث ٨أيب
ادل٩ية ،كاُ٣رباين كأثٮ ٩رص الكضؿم يف اإلثة٩ح كاثٔ ٨كة٠ؿ ،كٝةؿ
احلة ِٚالكيٮيط يف اجلة ٓ٦ال١جري كال ثأس بك٪ؽق كلت /كالٮا ٓٝين٭ؽ
لىعذ ،٫كأف راكي ٫وؽؽ ٚي ٫كًجُٚ .٫إف ٠ذةب اهلل دٕةىل وةر ٔ٪ؽ
ن
اخلةص كإ٣ةـ اعرا كهلؾا أٔؿًٮا ٔ ٨دٕ ،٫٧٤كدٕ٤ي ٫٧كُٔ٤خ
ال١ذةديت اٞ٣ؿآ٩يح ٕ٣ؽـ كصٮد  ٨٦يؽػ٤٭ة  ٨٦األَٛةؿ ،ألف اآلثةء
ن
يؿكف يف دٕ٤ي ٥اٞ٣ؿآف ألكالدً ٥٬يةاع ملكذٞج٤٭ ،٥كإ٬ة٩ح هل ٥ثني
اجلةس أل٩٭ ٥ال حيك٪ٮف ٦ة يٕٛ٪٭ ٨٦ ٥ا٤ٕ٣ٮـ إ٣رصيح.
ظىت ٝةؿ ثٌٕ٭ ٥ملة ٝي ٢هل ٔ ٥٤كدلؾ اٞ٣ؿآف ،ال أريؽ أف أصٕ ٫٤يكأؿ
اجلةس يف أثٮاب املٞةثؿ كيتجٓ اجل٪ةاـ… ك٬ؾا ٪٦ذىه ٦ة يكٮف ٨٦
إ٣ةر كاإل٬ة٩ح ل١ذةب اهلل دٕةىل كظةم ،٫٤كبكجت ذل ٟوةر اإلقالـ
ن
ٗؿيجة ألف اٞ٣ؿآف ٬ٮ اإلقالـ  ٫٪٧ٚدؤػؾ أظاك ٫٦كظؽكدقٚ ،إذا ذ٬ت
ن
اٞ٣ؿآف وةر اإلقالـ ٗؿيجة ،ال يٞةـ هل مأف ،كال يٕ ٥٤هل ظك٧٠ ٥ة ٬ٮ
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احلةؿ اآلف ،كىلع أ٬ ٢٬ؾا إ٣رص املْ ٥٤اٛ٣ةقؽ يُ٪جٝ ٜٮهل دٕةىل/
ى ى ى َّ ي
ِّ َّ ى
َّ ى ي ى ى ٍ ي ٍ ى
آف ىم ٍ٭ ي
ض ن
ٮرا" اٛ٣ؿٝةف."20 /
الؿ يقٮؿ يىة ىرب ًإف ٍ ٝٮ ًَل اختؾكا ٬ؾا اٞ٣ؿ
كٝةؿ
كأ٦ة النع٪ةء الاكا٪ح ثني اجلةس ٚأمؿ٬ة ّة٬ؿ ٤ٕ٦ٮـ للك أظؽٚ ،ةملٮدة

اردٕٛخ كاألػٮة ٦ةدخ ،كإذا رأيخ ازجني ٦ذآػني ٚإ٧٩ة ٬ٮ يف اْ٣ة٬ؿ
كأ٦ة ثةَ٪٭٧ة ٚيف مٞةؽ كاػذالؼ ٧٠ة كو ٙذل ٟرقٮؿ اهلل وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ظؽير آػؿ( /إػٮاف إ٣ال٩يح أٔؽاء الرسيؿة لؿٗجح

ثٌٕ٭ ٥يف ثٕي ،كر٬جح ثٌٕ٭ ٨٦ ٥ثٕي) يٕين أف د ٟ٤األػٮة
اْ٣ة٬ؿة إ٧٩ة قبج٭ة أمؿاف /إ٦ة رٗجح أظؽ٧٬ة يف اآلػؿ ألمؿ يُ ٓ٧يف
ن
ٌٝةا ٨٦ ٫ص٭ذ ٫كإ٦ة ر٬جح  ٫٪٦كػٮٚة أف ي٪ةهل م١ؿكق  ٨٦ص٭ذ ٫يف أمؿ
 ٨٦أمٮر ظيةد ٫كٕ٦ةم ،٫ك٬ؾا ٬ٮ الٮا ٓٝثني اجلةس احلٮـ ،كأ٦ة األػٮة
اإلقال٦يح كاملٮدة ادليجيح ٚال يٮصؽ هل٧ة ذ٠ؿ ألف اجلةس ٣حكٮا  ٨٦أ٢٬

ادلي ٨كأدجةع اإلقالـ.

احلديح اتلاشع
ٔٔ ٨جؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿك ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل

اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قذ١ٮف ٚذ٪ح يٛةرؽ الؿصٚ ٢ي٭ة أػةق كأثةق دُري
اٛ٣ذ٪ح يف ٤ٝٮب رصةؿ ٪٦٭ ٥إىل يٮـ اٞ٣ية٦ح ظىت يٕري الؿص ٢ثىالد٫

٧٠ة دٕري الـا٩يح ثـ٩ة٬ة) ركاق ٕ٩ي ٥ث ٨محةد يف اٛ٣نت ،كاُ٣رباين بك٪ؽ
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٣ني ،كٕ٦ىن احلؽير ّة٬ؿ كظةؿ املضذ ٓ٧يرشظٚ ،٫إف إ٣ةا٤ح الٮاظؽة
ن
ن
احلٮـ خمذٛ٤ح لك االػذالؼ ،لك ٚؿد ٪٦٭ة يٕذ ٜ٪رأية ،كيتجٓ ٦ؾ٬جةٚ .ٮٓٝ
ثح٪٭ ٥بكجت ذل ٟاٛ٣ؿٝح كاخلالؼ اذلم ٝؽ يؤدم يف ثٕي األظيةف إىل

الرضب ثةحلؽ ،كا٣زنكح ٔ ٨ادلار ،كالك١ىن يف ٔـ٣ح ٔ ٨٧خية ،٫ٛ٣كيٓٞ
ن
٬ؾا ٠سريا بكجت ا٣زنااعت احلـبيح ،أك اخلالٚةت املؾ٬جيح املججيح ىلع
اتلٕىت لؤلمؼةص كاال٩ذىةر هل ٥حب ٜأك ثجةَ٧٠ ٢ة ٩ؿل ذل٠ ٟسريا
مم ٨يؽيع ا ٢٧ٕ٣ثةلك٪ح كيٕذ ٜ٪يف ذلٝ ٟٮؿ مؼه ٕ٦ني يف أمؿ ال

يج ٨٦ ٖ٤احلؿ٦ح أك الٮصٮب ٦ة يـٔ ٥كيؽيع ذل ٟالنؼهٚ .إذا كٓٝ

الؿد ٔ٤ي ٫يف ذل ٟدٕىت هل دةثٕ ٫كا٩ذرص هل ثةحل٧يح اجلة٤٬يح كٝؽ يذٜٛ
أف يكٮف ذل ٟاملٕرتض كادل ذل ٟاملذٕىت أك أػةق ألثي ٫كأٚ ٫٦يٓٞ
ثح٪٭٧ة  ٨٦ا٣زناع ٦ة ال جيزيق دي ٨اهلل دٕةىل ك٬ؾا مة٬ؽ٩ةق ،كال زجلة
ننة٬ؽق كإىل اهلل دؿصٓ األمٮر ،كٝؽ أػرب وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤أف

ثٕي ٬ؤالء املٛذٮ٩ني دذ٧ك ٨اٛ٣ذ٪ح ٤ٝ ٨٦ٮب٭ٚ ٥ال يؿصٕٮف ٔ٪٭ة
ث٧ٮْٔح كال دؾ٠ري إىل أف ي٧ٮدٮا ك ٥٬ىلع ذل ،ٟكإ٣يةذ ثةهلل ،كأ٦ة دٕيري
الؿص ٢ثىالد٧٠ ٫ة دٕري الـا٩يح ثـ٩ة٬ة ٚ٭ؾا ٬ٮ املنة٬ؽ املٕ٤ٮـ ثني
ن
أٗ٤ت النجةب احلٮـ ال قي٧ة إف اكف ٦سٛٞة زٞةٚح أٚؿجنيحٚ .إ ٫٩يْ٪ؿ إىل
الىالة كإىل أ٤٬٭ة ٧٠ة يْ٪ؿ الؿص ٢الرشي ٙإٛ٣ي ٙإىل الـ٩ة كالـا٩يح.
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ن

احلديح العارش
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل دٕةىل ٔ ٫٪قٕ٧خ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق( /٥٤يٞٮؿ يأيت ىلع اجلةس ز٦ةف خيري ٚي ٫الؿص ٢ثني إ٣ضـ
كاٛ٣ضٮر  ٨٧ٚأدرؾ ذل ٟالـ٦ةف ٤ٚيؼرت إ٣ضـ ىلع اٛ٣ضٮر) ركاق أمحؽ

كأثٮ يًٕل ،كابلي٭ٌف كاحلةك ،٥ك٬ؾا الـ٦ةف ٬ٮ ز٦ة٪٩ة ٬ؾا كال ظٮؿ كال
ن
ٝٮة إال ثةهلل ٨٧ٚ ،أراد أف يكٮف ٚيّ ٫ة٬ؿا ثني أ ٫٤٬هل ماك٩ح ثح٪٭٥
ن
ن
ك٦زن٣ح ٤ٚيْ٭ؿ  ٨٦اٛ٣ضٮر ٦ة يـيؽ ىلع ٦ة ٚ ٥٬ي ٫أذٞةدا كٔ٧الًٕٚ .ل
ن
ٝؽر ٦ة دْ٭ؿ  ٨٦ذل ٟيكٮف ل ٟاْ٣٭ٮر ثح٪٭ ٥كيك٧ٮ( ٟ٩دٞؽ٦ية)
ٚن٭ةدة اتلٞؽـ ٔ٪ؽ أ٬ ٢٬ؾا إ٣رص ٬ٮ اإلحلةد كاٛ٣ضٮر كاٛ٣كٮؽ،
كأ٦ة إذا ٔ٤٧خ ص٭ؽؾ يف الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ظؽكد رشيٕح اهلل دٕةىل ،كابلٕؽ
 ٨٦احلؿاـ ،كادجٕخ األمؿ اذلم صةء ث ٫ادليٚ ،٨ؾل٪ٔ ٟؽٔ ٥٬ال٦ح
إ٣ضـ كاتلأػؿ ا١ٛ٣ؿم كٔؽـ اجلٌش كظت اخل٧ٮؿٚ ،زلل ٟال

يٞؿبٮ ٟ٩كال يكؿمٮ ٟ٩كال جيةلكٮ ،ٟ٩أل٦ ٟ٩ذأػؿ يف ْ٩ؿ ٥٬ال
دذؼ ٜ٤ثؿكح إ٣رص ،كٝؽ أػربين مةب ٤َ ٨٦جح اجلةٕ٦ح يف الؿبةط أف
ن
ن
ثجذة دٔخ مةثة جلٛك٭ة ٚأىب كٝةؿ هلة إين أػةؼ اهلل دٕةىل ٧ٚة اكف ٪٦٭ة
إال أف ثـٝخ يف كص٭ ٫كٝة٣خ هل (٦ذأػؿ) ،ك٬ؾا ظةؿ األٗ٤ت كٝؽ
أرمؽ٩ة ٩بي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤اجلةوط األ٦ني إىل أف خنذةر يف
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٬ؾا الـ٦ةف إ٣ضـ اذلم ٬ٮ اتل٧ك ٟثؽي ٨اهلل دٕةىل كَةٔح أمؿق ك٩٭ي٫
ىلع اٛ٣ضٮر اذلم ٬ٮ اتلٞؽـ يف اٛ٣كٮؽ كا٣كٛؿ كاإلحلةد.
احلديح احلادي عرش

ٔ ٢ٕٞ٦ ٨ث ٨يكةر ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل

ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال دؾ٬ت األيةـ كال٤يةيل ظىت خي ٜ٤اٞ٣ؿآف يف وؽكر
أٝٮاـ ٬ ٨٦ؾق األ٦ح ٧٠ة خت ٜ٤اثليةب كيكٮف ٦ة قٮاق أٔضت هل٥
ن
كيكٮف أمؿ ٥٬لكٕ٧َ ٫ة ال خية ٫ُ٣ػٮؼ إف ٝرص ٔ ٨ظ ٜاهلل دٕةىل
ٌ
٪٦ذٛ٩ ٫ك ٫األ٦ةين كإف جتةكز إىل ٦ة ٩ىه اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿ /أرصٮ أف
يذضةكز اهلل ٔين ي٤بكٮف ص٤ٮد الٌأف ىلع ٤ٝٮب اذلاةب أ٤ٌٚ٭ ٥يف
أٛ٩ك٭ ٥املؽا ٨٬اذلم ال يأمؿ كال ي٪ىه) ركاق أثٮ ٕ٩ي ٥يف احل٤يح ،ك٪ٕ٦ةق
ّة٬ؿ كُ٦ةثٞذ ٫ألظٮاؿ ٬ؾا إ٣رص كأ ،٫٤٬ثةديح للك بليتًٕٚ ،ل
إ٣ة ٢ٝأف يذأم٦ ٢ة يٮصؽ ٚي٬ ٨٦ ٫ؾق األػالؽ ادل٩حبح املؾ٠ٮرة يف ٬ؾا
احلؽير ٚيٕ ٢٧ص٭ؽق ىلع ابلٕؽ ٪٦٭ة كاإلٝالع ٔ٪٭ة٤ٚ ،حف ٚي٭ة ػٜ٤

مؿيض حيج ٫اهلل كرقٮهل ،ال قي٧ة املؽا٪٬ح كٔؽـ اجل٭ؿ ثةحل ٜأ٦ةـ
اجلةس حل١كت رًة٧٠ ٥٬ة ٬ٮ ظةؿ أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣احلٮـ.
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احلديح اثلاين عرش
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق( /٥٤ي٧كغ ٝٮـ ٬ ٨٦ؾق األ٦ح يف آػؿ الـ٦ةف ٝؿدة كػ٪ةزيؿ،
ن
ٝةلٮا ية رقٮؿ اهلل ين٭ؽكف أف ال هلإ إال اهلل ،كأف حم٧ؽا رقٮؿ اهللٝ ،ةؿ
ثًل كيىٮمٮف كيى٤ٮف كحيضٮفٝ ،ي٧ٚ ٢ة ثةهلٝ ،٥ةؿ اختؾكا املٕةزؼ

كادلٚٮؼ كاٞ٣ي٪ةتٚ ،جةدٮا ىلع رشب٭ ،٥كهلٮٚ ٥٬أوجعٮا كٝؽ مكؼٮا
ٝؿدة كػ٪ةزيؿ) ركاق اث ٨أيب ادل٩ية ،ك٬ٮ ظؽير هل َؿؽ ٠سرية ال يجٕؽ

أف يج ٖ٤ث٭ة درصح اتلٮادؿ ،ك٬ٮ خيرب حبةؿ ٦ة ّ٭ؿ ،كا٩ترش يف لك ثرل
كبني لك اُ٣جٞةت  ٨٦اختةذ امل٘٪يةت يف احلٛالت كاألٔؿاس ،كحمالت
اٛ٣كةد حلُؿب ٨الؿصةؿ  ٓ٦اقذٕ٧ةؿ اخل٧ؿ كالؿٝه ٧٠ة كرد يف ِٛ٣
آػؿ ٔ ٨اعئنح /يكٮف يف أ٦يت ػك ٙكمكغ كٝؾؼٝ .ة٣خ ية رقٮؿ
اهلل ك ٥٬يٞٮلٮف ال هلإ إال اهللٞٚ .ةؿ /إذا ّ٭ؿت اٞ٣ي٪ةت كّ٭ؿ الـ٩ة
ي
ي
كرشبخ اخل٧ٮر ك٣بف احلؿيؿ اكف ذا ٔ٪ؽ ذا ،كيف  ِٛ٣آػؿ حل٧كؼ٨
ٝٮـ ك ٥٬ىلع أريكذ٭ٝ ٥ؿدة كػ٪ةزيؿ برشب٭ ٥اخل٧ؿ كرضب٭ ٥ثة٣رباثٍ
كاٞ٣يةف.
كاحلؽير يٛيؽ أف املكغ ي ٓٞيف ٬ؾق األ٦ح كقبجّ ٫٭ٮر ٦ة أػرب ث٫
احلؽير  ٨٦اختةذ امل٘٪يةت يف ظٛالت الؿصةؿ كرشب اخل٧ؿ كاملٕةزؼ
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ٝةؿ اث ٨اٞ٣ي ٥يف إاغزح ال٤٭ٛةف  ٨٦مىةيؽ النيُةف ( )173/2كٝؽ
دْة٬ؿت األػجةر ثٮٝٮع املكغ يف ٬ؾق األ٦ح ك٬ٮ ٞ٦يؽ ثأوعةب ا٪٘٣ةء

كمةريب اخل٧ؿ ،كيف ثٌٕ٭ة  ٜ٤ُ٦ا .٬.كلت :كاملُ ٜ٤حي ٢٧ىلع املٞيؽ
٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ.

كاملكغ ال ثؽ أف ي٧٠ ٓٞة دٮادؿت ث ٫األػجةر ألوعةب ٬ؾق األٔ٧ةؿ
٧٠ة كٗ ٓٝريق  ٨٦اخلك ،ٙكاٞ٣ؾؼ ٚال يججيغ اٞ٣ٮؿ ث٘ريق.
ن
ككرد أيٌة أف ا٧٤ٕ٣ةء قي٧كؼٮف ٝؿدة كػ٪ةزيؿ بكجت خمةٛ٣ذ٭ ٥ملة
ٔ٧٤ٮا ث ٢كٕ٦ةرًذ٭ ٥دلي ٨اهلل دٕةىل ألص ٢اجلةس ٧٠ة ركل احل١ي٥

ا٣رت٦ؾم يف ٩ٮادر األوٮؿ ٔ ٨أيب أ٦ة٦ح ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ
رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤يكٮف يف أ٦يت ٚـٔح ٚيىري
اجلةس إىل ٔ٧٤ةا٭ٚ ٥إذا ٝ ٥٬ؿدة كػ٪ةزيؿ) كق٪ؽق ال ثأس ثٝ ٫ةؿ
ا٣رت٦ؾم ٚةملكغ د٘ري اخلٞ٤ح ٔ ٨ص٭ذ٭ة كإ٧٩ة ظ ٢ث٭ ٥املكغ أل٩٭٥

ٗريكا احل ٨ٔ ٜص٭ذ ٫كظؿٚٮا اللك ٨ٔ ٥مٮإً٧ٚ ٫كؼٮا أٔني اخلٜ٤
ك٤ٝٮب٭ ٨ٔ ٥رؤيح احل٧ٚ ٜكغ اهلل وٮر ٥٬كبؽؿ ػٞ٤٭٧٠ ٥ة ثؽلٮا
ن
احل ٜثةَال ا.٬.
كلت /ك٬ؾا ٬ٮ احلٚ ٜال يٮصؽ احلٮـ  ٨٦أً ٢اجلةس َٔ ٨ؿي ٜاهلؽل
ن
ن
أذٞةدا كٔ٧ال كزي ٨هل ٥ادل٩ية كًلؿق إحل٭َ ٥ؿي ٜاآلػؿة ٦س ٢ا٧٤ٕ٣ةء
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كأمجةق ا٧٤ٕ٣ةء كظىت لٮ ل ٥د٧كغ وٮرد٭ٚ ٥إف ٤ٝج٭ ٥ثٕ٤٧٭٬ ٥ؾا ٝؽ
ن
مكغ د٧ة٦ة كوةر يف ٔؽاد امل٧كٮػني ٔٞٮبح هل٧٠ .٥ة ركل اث ٨املجةرؾ

يف الـ٬ؽ (٦ ٨ٔ )421ةل ٟث ٨دي٪ةرٝ .ةؿ /قأ٣خ احلكٞٔ ٨ٔ ٨ٮبح
إ٣ةلٝ ٥ةؿ /مٮت ا٤ٞ٣تٝ .ةؿ /ك٦ة مٮت ا٤ٞ٣تٝ .ةؿ٤َ /ت ادل٩ية ثٕ٢٧

اآلػؿةٚ ،أػرب احلك ٨أف إٝجةؿ إ٣ةل ٥ىلع ادل٩ية ٔال٦ح ىلع مٮت ٤ٝج٫
ن
كذل ٟمكؼ ،٫كٝةؿ ٦ةل ٟث ٨دي٪ةر /ث٘٤ين أف رحية دكٮف يف آػؿ

الـ٦ةف كّٚ ٥٤يٛـع اجلةس إىل ٔ٧٤ةا٭ٚ ٥يضؽك٩٭ٝ ٥ؽ مكؼٮا .نكأؿ

إ٣ةٚيح ٌٗ ٨٦ج ٫ث.٫٤ٌٛ

احلديح اثلالح عرش
ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكالـ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ية
يلع ٠ي ٙأ٩خ إذا ز٬ؽ اجلةس يف اآلػؿة كرٗجٮا يف ادل٩ية كأك٤ٮا ا٣رتاث
ن
ن ن
ن
ن
أكال ملة كأظجٮا املةؿ يظجة دمة كاختؾكا دي ٨اهلل دػال ك٦ةؿ اهلل دكال
٤ٝخ ادؿًل٭ ٥ك٦ة اػذةركا كاػذةر اهلل كرقٮهل كادلار اآلػؿة كاورب ىلع

مىةات ادل٩ية ظىت أحل ٜث ٟإف مةء اهللٝ .ةؿ وؽٝخ .امهلل ا ٢ٕٚث٫
ذل )ٟركاق اثلٞيف يف األربٕني بك٪ؽ ٚي ،ًٕٙ ٫ك٣كُ٦ ٨ةثٞذ٫
ل٤ٮا ٓٝأكرب مة٬ؽ ىلع زجٮد ،٫كظةؿ اجلةس احلٮـ ال خيؿج ٔ٧ة كوٛ٭٥
ث ٫احلؽير ٝيؽ مٕؿة.
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احلديح الرابع عرش
ٔ ٨اثٔ ٨جةس ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق( /٥٤قي١ٮف يف آػؿ أ٦يت ز٦ةف يـػؿٚٮف مكةصؽ ،٥٬كخيؿبٮف
٤ٝٮب٭ ،٥يذٌف أظؽ ٥٬ىلع زٮب٦ ٫ة ال يذٌف ىلع دي ٫٪ال يجةيل أظؽ ٥٬إذا

ق٧٤خ هل د٩يةق ٦ة اكف  ٨٦أمؿ دي )٫٪ركاق احلةك ٥يف دةريغ ٩حكةثٮر
كلت /كزػؿٚح املكةصؽ وةرت يه مٕةر اجلةس يف ث٪ةء مكةصؽ٥٬
ٚإ٩٭ ٥يـػؿٚٮ٩٭ة ٧٠ة يـػؿؼ امل٤ٮؾ اٞ٣ىٮر كذلٔ ٟال٦ح ىلع
احنُةَ٭ ٥يف دي٪٭ ،٥كػؿكص٭ ٨ٔ ٥ق٪ح ٩بي٭ ٥وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل

كق ،٥٤كذلل ٟكرد ٦ة قةء ٔٝ ٢٧ٮـ إال زػؿٚٮا مكةصؽ ،٥٬ككرد أيٌة
إذا زػؿٚذ ٥مكةصؽك ٥كظ٤يذ ٥مىةظٛكٚ ٥ةدل٦ةر ٔ٤يك ،٥كيف
٬ؾا الٮٝخ اذلم امذ٘ٚ ٢ي ٫اجلةس ثـػؿٚح املكةصؽ وةركا ال يذٞٮف ٦ة
يٛكؽ دي٪٭ ٨٦ ٥أٝٮاؿ كأٔ٧ةؿ ث ٢جتؽ٧٠ ٥٬ة ٝةؿ احلؽير ٧٬٭٥
األكرب ٬ٮ املعةْٚح ىلع د٩ية ٥٬كا ٢٧ٕ٣ىلع قال٦ح ٦ة ي١٤٧ٮف ٪٦٭ة

كالـيةدة ٚي ،٫كإف أدل ذل ٟإىل ٚكةد ادلي ٨نكأؿ اهلل دٕةىل الىٮف
كاتلٮٚي.ٜ
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ن

احلديح اخلامس عرش
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤حلأدني
ىلع اجلةس ز٦ةف ال يجةيل املؿء ث٧ة أػؾ املةؿ  ٨٦ظالؿ أـ  ٨٦ظؿاـ)

ركاق أمحؽ كابلؼةرم ،ك٬ؾا ظةؿ أٗ٤ت اجلةس احلٮـ جيٕ ٢لك كاظؽ

٪٦٭ ٫٧٬ ٥يف الٮوٮؿ إىل ا٣رثاء كاحلىٮؿ ىلع املةؿ ثأم َؿي ٜاكف.
ن
ن
ٚزلل ٟاقتجةظٮا اتلضةرة ثةخل٧ؿ ثيٕة كٔرصا كاختؾكا مٮاػري اٛ٣كةد،
كإدارة دكر ابل٘ةء ،كب٪ٮا ابل٪ٮؾ ا٣يت أمؿ٬ة ٦جين ىلع الؿبة ،كوةر ال١سري
ي
ؿيب اخل٪ةزيؿ حلبيٕ٭ة كيذؼؾ هلة األ٦ةك ٨اخلةوح
 ٨٦أ٬ ٢٬ؾا إ٣رص ي ً
لؿاعيذ٭ة إىل ٗري ٬ؾا  ٨٦املعؿ٦ةت املٕ٤ٮ٦ح  ٨٦ادلي ٨ثةلرضكرة ا٣يت ل٥
يك ٨خيُؿ يف ثةؿ مكٝ ٥٤ج٬ ٢ؾا أف يذؼؾ٬ة  ٨٦يؽيع اإلقالـ
كقي٤ح جل ٓ٧املةؿ ،كال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل.
احلديح الصادس عرش

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق( /٥٤وٛ٪ةف  ٨٦أ ٢٬اجلةر ل ٥أر٧٬ة ثٕؽٝ .ٮـ ٕ٦٭ ٥قيةط
٠أذ٩ةب ابلٞؿ يرضبٮف ث٭ة اجلةس ،كنكةء اكقيةت اعريةت مميالت
٦ةاالت رؤكق٭٠ ٨أق٧٪ح ابلؼخ املةا٤ح ال يؽػ ٨٤اجل٪ح كال جيؽف
رحي٭ة كأف رحي٭ة حلٮصؽ  ٨٦مكرية ٠ؾا كًلؾا) ركاق أمحؽ كمك ٥٤يف
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وعيع ،٫ك٬ؾا احلؽير ٚيٕ٦ ٫ضـة ثة٬ؿة جلبي٪ة وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق ،٥٤ختٌٓ هلة الؿٝةب ،كختنٓ لكٕ٧٭ة ا٤ٞ٣ٮب ٚإ٪٩ة اآلف ٩ؿل نكةء

إ٣رص ثةهليبح ا٣يت كوٛ٭ ٨ث٭ة الؿقٮؿ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كٓ٦
ذل ٟال نكذُيٓ أف ٩ىٛ٭ ٨ث٭ؾا الٮو ٙابل٤يٖ ابلة ٖ٣يف كوٛ٭ ٨أل٫٩

وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤رآ ٨٬ىلع ظةهل٬ ٨ؾق ك ٨٬يٕؾث ٨يف اجلةر

كًلؾل ٟك ٓٝيف احلؽير كو ٙرصةؿ ابلٮ٣حف اذلم يذٕؿًٮف لرضب
اجلةس يف اُ٣ؿٝةت ىلع ٗري صؿي٧ح كال ذ٩ت يٮصت ذل ،ٟكذللٝ ٟةؿ
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤يف ظؽير آػؿ يف مأ٩٭( /٥قي١ٮف يف آػؿ
الـ٦ةف رشَح ي٘ؽكف يف ٌٗت اهلل ،كيؿكظٮف يف قؼٍ اهلل ٚإيةؾ أف
دكٮف  ٨٦ثُة٩ذ٭ )٥ركاق اُ٣رباين  ٨٦ظؽير أيب أ٦ة٦ح ،كإ٧٩ة اكف هل٥
٬ؾا الٮٔيؽ ألف ّ٭ؿ املؤ ٨٦ظُل ٚال حي ٢د٪ةكهل ثرضب كإذايح إال يف
ظ ٨٦ ٜظٞٮؽ اهلل دٕةىل ،كأ٦ة ملضؿد ٠ٮ ٫٩ل ٥ي٧ذس ٢األمؿ يف الٮٝٮؼ أك
ن
املؿكر ٦سالٚ ،ال جيٮز رضب ٫ألص ٢ذل ،ٟكهلؾا ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء ال جيٮز
ن
لرشيط أف يؤدب أظؽا ثٞٮؿ أ٦ريق ظىت يٕ ٥٤أف ذل ٟظ٤ٔ ٜي ٫ثأمؿ
ن
اهلل كاصجة" ،"1ك٪٬ ٨٦ة دٕ ٥٤مؽة حمةْٚح ديج٪ة احل٪ي ٙىلع ظٞٮؽ
اإلنكةف كأ ٥ْٔ ٫٩مأف االٔذؽاء ىلع اجلةس إذا ل ٥يك ٨ذل ٟيف ظٜ
 -1اْ٩ؿ ث٭ضح اجلٛٮس الث ٨أيب دمؿة .656/4/

68

مرشكع ٪ٔ ٨٦ؽ اهلل دٕةىل ،كأ٦ة يف قٮل ذلٚ ٟال جيٮز االٔذؽاء ىلع
ا٘٣ري ،كاجلي ٨٦ ٢ظ ٫ٞيف احليةة كًلؿا٦ذ ٫ا٣يت ػٮهلة اهلل دٕةىل هل كلٮ

ثإذف األ٦ري أل ٫٩ال َةٔح ملؼ٤ٮؽ يف ٕ٦ىيح اخلة ،ٜ٣كملة ثٮيٓ ٔ٧ؿ
ريض اهلل دٕةىل ٔ ٫٪وٕؽ امل٪رب كػُت كٝةؿ /أَيٕٮين ٦ة إَٔخ اهلل

كرقٮهل كإال ٚال ق ٓ٧يل ٔ٤يك ٥كال َةٔح ،كجل٭ ٢اجلةس ثؽي٪٭٥
كإٔؿاً٭ ٨ٔ ٥دٕةحل ٫٧الكة٦يح ا٘٣ةحلح وةركا يْ٪ٮف أف ظٞٮؽ
اإلنكةف ل ٥يْ٭ؿ ادلٚةع ٔ٪٭ة إال األكركبيٮف  ٓ٦أف ديج٪ة صٕ٤٭ة ٨٦
٦جةدئ ٦ة جيت ا ٢٧ٕ٣ث ٫يف ْ٩ةـ احلك ٥ظىت أثةح ل٧٤ٮّ ٙيف

احل١ٮ٦ح اإلقال٦يح أف خية ٙ٣راحك ٫إذا أمؿق ثةالٔذؽاء ىلع أظؽ ٚي٧ة
ل ٥يرشٔ ٫اهلل دٕةىل ،ك٬ؾا ا٣ترشيٓ إْ٣ي ٥املذٕ ٜ٤حبٞٮؽ اإلنكةف ال
ن
ن
ن
ن
جتؽق إال يف اإلقالـ أل ٫٩صٕٚ ٫٤ؿًة كاصجة كظذ٧ة الز٦ة ال جيٮز
حلةك ٥اخلؿكج ٔ ،٫٪كإذا أمؿ خبالٚ ٫ٚال يُةع  ٓ٦أف األكركبحني ل٥

يى ٢ث٭ ٥األمؿ يف ادلٚةع ٔ ٨ظٞٮؽ اإلنكةف إىل ٬ؾا احلؽ اذلم حيؽ
 ٨٦درصؼ احلةك ٥يف االٔذؽاء ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف ،كإ٧٩ة اغيح أمؿ٥٬
يف ذل ٟاتلؽػ ٢دلل اإلدارة الٮا٪٦ ٓٝ٭ة ذلَ ٨ٔ ٟؿي ٜا٣رتٗيت
ن
كدٞؽي ٥النٛةاعت أل٩٭ ٥ال جيؽكف دلي٭ٝ ٥ة٩ٮ٩ة ي ٓ٪٧احلةك٨٦ ٥
االٔذؽاء ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف ،كلٮ ث٬ ٖ٤ؾا االٔذؽاء يف اإلذايح كا٣تكٍ٤
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كاجلاكيح ٦ة ث٤ٚ ،ٖ٤يجذج ٫هلؾا املك٧٤ٮف ك٣ريصٕٮا إىل ذػةاؿ ٪٠ٮز
اإلقالـ ا٣يت ٗ٤ٛٮا ٔ٪٭ة ث ٢د١٪ؿكا هلة ظىت وةركا يؿكف ٗري ٥٬أ٢ٌٚ

٪٦٭ ٥كال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل.

احلديح الصابع عرش

ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ريض اهلل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق( /٥٤حلأدني ىلع اجلةس ز٦ةف ٤ٝٮب٭٤ٝ ٥ٮب إ٣ضٝ ،٥ي ٢ك٦ة ٤ٝٮب
إ٣ضٝ .٥ةؿ ظت ادل٩ية قجذ٭ ٥ق٪ح األٔؿاب ٦ة أدة ٨٦ ٥٬رزؽ صٕ٤ٮق
ن
ن
يف احليٮاف يؿكف اجل٭ةد رضرا ،كالـٌلة ٘٦ؿ٦ة) ركاق اُ٣رباين كق٪ؽق
ظك ،٨ك٬ٮ ّة٬ؿ ادلال٣ح ىلع ٦ة ٔ٤ي ٫اجلةس احلٮـ  ٨٦األػالؽ امل٪ةٚيح
هلؽم اإلقالـ ،كٔـد ٫كًلؿا٦ح رشيٕذ ٨٦ ٫الٮٝٮؼ يف كص ٫لك  ٨٦يؿيؽ
اجلي ٨٦ ٢ادلي ،٨كاتلىؽم للك ٕ٦ذؽ ىلع أظاكٞٚ ،٫٦ؽ وةر ٔ٪ؽ٥٬
ن
ٌ
اجلٌةؿ كمٮاص٭ح أٔؽاء اإلقالـ رضرا ىلع د٩ية ٥٬كمىةحل٭ ٥اٛ٣ة٩يح
أل٩٭ ٥اختؾكا الٌيٕةت ٣رتبيح ابل٭ةا ٥كاتلضةرة ٚي٭ة ٧ٚة  ٨٦أظؽ يٛذط

اهلل دٕةىل ٔ٤ي ٫بيشء  ٨٦املةؿ إال صٕ ٫٤يف ابل٭ةا ٥كبؾل ٟوةركا
٦ذجٕني لك٪ح األٔؿاب كأ ٢٬ابلةديح ،كدؿًلٮا  ٓ٦ذل ٟالـٌلة أل٩٭ ٥يؿك٩٭ة
ٗؿا٦ح.
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احلديح اثلانو عرش

ٔ٠ ٨حكةف ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق( /٥٤قترشب أ٦يت  ٨٦ثٕؽم اخل٧ؿ يك٧ٮ٩٭ة ث٘ري اق٧٭ة يكٮف
ٔٮ٩٭ ٥ىلع رشب٭ة أمؿاؤ )٥٬ركاق اثٔ ٨كة٠ؿ يف اتلةريغ ككرد َ ٨٦ؿيٜ
ٔؽد  ٨٦الىعةثح يف قنن أيب داكد كاث٦ ٨ةص ٫كمكذؽرؾ احلةك٥
كٕ٦ض ٥اُ٣رباين كاحل٤يح أليب ٕ٩ي ٥كٗري٬ة ٠ ٨٦ذت الك٪ح ك٬ٮ ظؽير

وعيط ،كإ٧٩ة ذ٠ؿد٪٬ ٫ة  ٨٦ركايح اثٔ ٨كة٠ؿ يف اتلةريغ ألف ٚي٫

زيةدة ٝٮهل يكٮف ٔٮ٩٭ ٥ىلع رشب٭ة أمؿاؤٚ ،٥٬إف رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ثٕؽ أف أػرب ثةحلةؿ الٮا ٓٝاحلٮـ  ٨٦تك٧يح اخل٧ؿ
ن
ثأق٧ةء خمذٛ٤ح د٤ٞيؽا لؤلكركبحني يف ذل ٟظير كًٕٮا للك ٩ٮع ٪٦٭ة
ن
ن
ن
اق٧ة ػةوة ظىت وةر  ٨٦ال دي ٨هل يكتجيط اخل٧ؿ حمذضة ثأف اهلل دٕةىل
ن
ظؿـ اخل٧ؿ ،ك٬ؾق ال تكُل مخؿا أٝٮؿ ثٕؽ أف أػرب رقٮؿ اهلل وًل اهلل
ن
ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤ث٭ؾا األمؿ الٮا ٓٝاحلٮـ أًةؼ إحل ٫أمؿا آػؿ ك ٓٝاحلٮـ
٠ؾل ،ٟك٬ٮ أف ٬ؾق اخل٧ؿ ترشب كيٕني ىلع رشب٭ة يف النٮارع،
كاملضةلف إ٣ة٦ح ،كاحلٛالت احل١ٮ٦ةت ظير أثةظخ ٔرص اخل٧ؿ،
كأثةظخ اتلضةرة ٚي٭ة ،كرشٔخ اٞ٣ٮا٩ني ا٣يت حتِل مةربي٭ة كاتلةصؿ
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ٚي٭ة  ٨٦أم أذؽاء حبير ال يكذُيٓ أظؽ أف يذٕؿض ملذٕةيط اخل٧ؿ
ثأم ٩ٮع  ٨٦اإل٩كةر كاالٔرتاض ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف اذلم يىٌل،
كادلاػ ٢إىل املكضؽ٧١ٚ ،ة ل٧٤ىٌل احل ٜيف أداء والد٠ ٫ؾل ٟلٛ٤ةقٜ
احل ٜيف رشب ٫اخل٧ؿ ٔال٩يح ،كبيٕ٭ة كٔرص٬ة ثؽكف أف خيةؼ ٨٦

أرتاض ٕ٦رتض أك إ٩كةر ١٪٦ؿٚ ،أٔضت هلؾق املٕضـة اجلجٮيح
إْ٣ي٧ح ا٣يت ٦ة ّ٭ؿت إال يف ٬ؾا إ٣رص املْ.٥٤
احلديح اتلاشع عرش

ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قي١ٮف
ٝٮـ ثٕؽم  ٨٦أ٦يت يٞؿؤكف اٞ٣ؿآف كيذٞٛ٭ٮف يف ادلي ،٨يأدي٭٥
النيُةف ٚيٞٮؿ لٮ أدحذ ٥الكُ٤ةف ٚأو٤ط  ٨٦د٩يةك ،٥كأزتتل٧ٮ٥٬
ثؽي٪ك ٥كال يكٮف ذل٧٠ ٟة ال جيذين  ٨٦اٞ٣ذةد إال النٮؾ ٠ؾل ٟال
جيذين ٝ ٨٦ؿب٭ ٥إال اخلُةية) ركاق أثٮ اٞ٣ةق ٥ابل٘ٮم كاثٔ ٨كة٠ؿ.
ن
اٞ٣ذةد /مضؿ النٮؾ اذلم ال ز٧ؿ ٚيٞ٤ُ٦ ٫ة ،أػرب احلؽير ث٧ة كٚ ٓٝي٫
٠سري  ٨٦أ ٢٬ا ٨٦ ٥٤ٕ٣ادلػٮؿ يف ق ٟ٤الٮّةا ٙاحل١ٮ٦يح ألص٢
إوالح ٕ٦ةم٭٧٠ ٥ة أٚذة ٥٬النيُةف ثؾل ،ٟك٣ك ٨ملة دػ٤ٮا زاٗٮا
ٔ ٨اُ٣ؿي ٜاملُ٤ٮب  ٨٦إ٣ةل ٥ق٤ٮًل ٫كل ٥يكذُيٕٮا اجل ٓ٧ثني مٮٙٝ
ا ٥٤ٕ٣كمٮ ٙٝاملٮّ ٙاملأصٮر٧ٚ ،ةلٮا  ٓ٦األصؿة إ٣ةص٤ح ،كوةركا
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يؤيؽكف اٛ٣كةد جب٧يٓ ألٮا ٫٩كأماكهل كْ٦ة٬ؿق ،إ٦ة ثٞٮهل ٥كإ٦ة
ن
بك١ٮد٭ ٥اذلم يؽؿ ىلع اتلأييؽ كاملٮاٞٚح ظؿوة ٪٦٭ ٥ىلع قال٦ح
د٩يةٕ٤ٚ ،٥٬ت ث٭ ٥النيُةف ظير زي ٨هل ٥ادلػٮؿ يف الٮّةاٙ
احل١ٮ٦يح إلوالح ظةؿ املٕةش  ٓ٦املعةْٚح ىلع ادلي ،٨كذل ٟال

يكٮف كيكذعي ٢أف يكٮف أل٧٠ ٫٩ة ال جيذين  ٨٦مضؿ النٮؾ إال
النٮؾ ٠ؾل ٟال ي٧ك ٨اجل ٓ٧ثني َؿي ٜادل٩ية كقبي ٢اآلػؿة.
احلديح العرشون

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ال دٞٮـ
الكةٔح ظىت يذ٘ةيؿكا ىلع ا٘٣الـ ٧٠ة يذ٘ةيؿ ىلع املؿأة) ركاق ادليِ٤ل،
كٝؽ حت٬ ٜٞؾا يف ٔرص٩ة ٬ؾا كوةر املجذ٤ٮف ثةل٤ٮاط ي٘ةركف ىلع ٨٦
ي٤ٕٛٮف ث ٫اٛ٣ةظنح ٧٠ة ي٘ةر إ٣نةؽ ىلع حمجٮبذ٭ ٥اجلةريح كٝؽ رأي٪ة
كق٪ٕ٧ة ٦ ٨٦س٬ ٢ؾا ٠سري ممة ين٭ؽ ثلجٮت احلؽير ث ٢ك ٓٝكحن ٨ث٧رص
ن
أف َةبلة ٤َ ٨٦جح ا ٥٤ٕ٣ثةألز٬ؿ رضب آػؿ مكؽس أل ٫٩أذؽل ىلع
ن
ٗال ٫٦اخلةص ث ،٫كًلؾل ٟق٪ٕ٧ة أيٌة ثُ٪ضح ٔ ٨دمةٔح ك ٓٝثح٪٭٥
ا٣زناع كالنٞةؽ ألصٗ ٢الـ يؽيع لك كاظؽ ٪٦٭ ٥اػذىةو ٫ث،٫
ن
ن
كأٔؿؼ رصال ػةو ٥أوعةث ٫ك٬ضؿ ٥٬ألص ٢ذل ٟأيٌة ،ث ٢وةر ٨٦
ن
املٕؿكؼ املٕ٤ٮـ ثني اجلةس أف الؿص٬ ٨٦ ٢ؤالء يٕٞؽ ادٛةٝة  ٓ٦ا٘٣الـ
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ن
٠ذةثح ٕٞ٠ؽ الـكاج كيٞٮـ ثةجلٞٛح ٔ٤ي ٫حلجًف ػةوة ث ٫ظىت ث٘٤ين ٔ٨
ن
ثٌٕ٭ ٥أٞٔ ٫٩ؽ  ٓ٦كدل ادٛةٝة ٠٭ؾا كًلذج ٫ثؽ ٫٦زيةدة يف ادلال٣ح ىلع
ن
ظجٚ ٫ي ٫ك٬ية ٫٦ث ،٫ك٬ؾا أيٌة ك ٓٝاإلػجةر ث ٫يف احلؽير اذلم ركاق
ن
ادليِ٤ل ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮاع( /يأيت ىلع اجلةس ز٦ةف يزتكج ا٘٣الـ
٧٠ة دزتكج املؿأة) ،كأ٦ة يف أكركبة ٞٚؽ أوجط ٬ؾا الـكاج النةذ ٨٦
األمٮر ا٣يت ال أرتاض ٔ٤ي٭ة  ٨٦أظؽ ثٔ ٢ؿض اٞ٣ة٩ٮف جبٮازق ىلع
ا٣ربملةف ا٣ربيُةين ٚأٝؿق٧ٚ ،ة دؿؾ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٠ ٥٤جرية

كو٘رية  ٨٦األظؽاث ا٣يت دْ٭ؿ إىل ٝيةـ الكةٔح إال أػرب ث٭ة كبح٪٭ة
ن
ن
ن
ثية٩ة اكٚية مةٚية ،كٝؽ ٝةؿ و٤ٮات اهلل ٔ٤ي( /٫أػٮؼ ٦ة أػةؼ ىلع
٬ؾق األ٦ح ٔٝ ٢٧ٮـ لٮط) ،كٝةؿ( /ال دٞٮـ الكةٔح ظىت دؿًغ رؤكس
أٝٮاـ ثكٮا٠ت  ٨٦الك٧ةء ثةقذعالهلٝ ٢٧ٔ ٥ٮـ لٮط) ،كَل ٬ؾا يؽؿ
ىلع ا٩تنةر ال٤ٮَيح ثني ٬ؾا اخل ٙ٤اخلةرس ٧٠ة ٝةؿ يف ظؽير آػؿ
ركاق اُ٣رباين ٔ ٨صةثؿ( /إذا ٠رث ال٤ٮَيح ر ٓٚاهلل يؽق ٔ ٨اخل ٜ٤كال

يجةيل يف أم كاد ١٤٬ٮا).
احلديح احلادي والعرشون
ٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨مكٕٮد ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤حلأدني ىلع اجلةس ز٦ةف ال يك ٥٤ذلم دي ٨دي٫٪
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إال ٚ ٨٦ؿ ثؽيٝ ٨٦ ٫٪ؿيح إىل ٝؿيح ك ٨٦مة ٜ٬إىل مة ٜ٬ك ٨٦صعؿ إىل
صعؿ اكثلٕ٤ت اذلم يؿكغ ٝةلٮا ك٦ىت ذل ٟية رقٮؿ اهللٝ ،ةؿ /إذا ل٥
د ٢٪املٕحنح إال ثٕ٧ةيص اهلل ٔـ كصٚ ٢إذا اكف ذل ٟالـ٦ةف ظ٤خ

إ٣ـكبحٝ ،ةلٮا ية رقٮؿ اهلل أ٣حف أمؿد٪ة ثة٣زتكجٝ .ةؿ ثًل ك٣ك ٨إذا
اكف ذل ٟالـ٦ةف اكف ٬الؾ الؿص ٢ىلع يؽ أثٮيٚ ٫إف ل ٥يك ٨هل أثٮاف

ًٕٚل يؽم زكصذ ٫ككدلق ٚإف ل ٥يك ٨هل زكصح كال كدل ًٕٚل يؽم ٝؿاثذ٫
كصرياٝ ،٫٩ةلٮا كًلي ٙذل ٟية رقٮؿ اهلل؟ ٝةؿ يٕريك ٫٩ثٌي ٜاملٕحنح

كيكٛ٤ٮ٦ ٫٩ة ال يُيٚ ٜيٮردك ٫٩اهل١٤ح) ركاق اخلُةيب يف إ٣ـ٣ح
ن
كابلي٭ٌف يف الـ٬ؽ ،كالؿاٚيع كركاق أيٌة ابلي٭ٌف يف الـ٬ؽ  ٨٦ظؽير أيب
ن
٬ؿيؿة ،كركاق ٔجؽ اهلل ث ٨املجةرؾ ٔ ٨احلك ٨مؿقال ،ك٬ٮ كإف اكف
ًٕي ٙالك٪ؽ ٣ك ٨هل مٮا٬ؽ كُ٦ةثٞذ ٫ل٤ٮا ٨٦ ٓٝمٮا٬ؽق ٚإف
أٗ٤ت اجلةس احلٮـ أكرد ٛ٩ك ٫مٮارد اهل١٤ح يف َ٤ت املٕحنح ألص٢
د ٓٚاتلٕيري  ٨٦أٝةرب ٫كصريا ٫٩ثٌي ٜذات يؽق ٚي٤ش يف َ٤ت الكٕح يف

إ٣حل ثةلٮقةا ٢املعؿ٦ح ك٬ؾا ٤ٕ٦ٮـ ٕ٦ؿكؼ منة٬ؽ.
احلديح اثلاين والعرشون
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٠( /٥٤يٙ
ثك ٥إذا ٪٠ذ ٨٦ ٥دي٪ك٠ ٥ؿؤيح اهلالؿ ال يجرصق إال ابلىري ٪٦ك)٥
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ركاق اثٔ ٨كة٠ؿ كادليِ٤ل كق٪ؽق ال ثأس ث ،٫ك٬ؾا ٦ة ك ٓٝل٪٤ةس احلٮـ
ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثةلؿصٮع إىل أظاكـ دي ٨اهلل دٕةىل يف مؤكف ظيةد٭ ٥اخلةوح
ن
كإ٣ة٦ح ،ال جتؽ أظؽا ٪٦٭ ٥يْ٪ؿ إىل ظك ٥ادليٚ ٨ي٧ة يٞؽـ ٔ٤ي٨٦ ٫
األمٮر اخلةوح كإ٣ة٦ح ٠أٗ ٫٩ري مكؤكؿ ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل ىلع ذل ،ٟكال
جتؽ إال الٮاظؽ ثٕؽ الٮاظؽ  ٨٦يؿاٝت رشع اهلل دٕةىل يف مؤكف ظيةد،٫

٧٠ة ٬ٮ األمؿ يف رؤيح اهلالؿ ٔ٪ؽ ثـكٗ ٫ال يؿاق إال ابلىري احلؿيه
ىلع رؤيذ.٫

احلديح اثلالح والعرشيو

ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤اإل٦ةـ
ًة ٨٦كامل ؤذف مؤدٚ ٨٧أرمؽ امهلل األا٧ح كاٗٛؿ ل٧٤ؤذ٩ني ٞٚةلٮا ية
رقٮؿ اهلل دؿًلذ٪ة كحن٩ ٨ت٪ةٚف ىلع اآلذافٝ ،ةؿ مال كإف ثٕؽك ٥ز٦ة٩ة
يكٮف مؤذ٩كٚ ٥ي ٫ق٤ٛذك ،)٥كيف  ِٛ٣آػؿ( /إ ٫٩يكٮف ثٕؽم أك
ثٕؽكٝ ٥ٮـ ق٤ٛذ٭ ٥مؤذ٩ٮ )٥٬ركاق ا٣زبار كاُ٣عةكم يف منلك اآلزةر

كق٪ؽق وعيط ،ك٬ؾا احلؽير  ٨٦أٔضت ٦ة كٛٝخ ٔ٤ي ٨٦ ٫أػجةر
٬ؾا الٮٝخ تلع٦ ٜٞة أػرب ث ٫يف مأف املؤذ٩ني  ٨٦الكٞٮط كالكٛة٣ح
إىل درصح يكذعىي  ٨٦ذ٠ؿ٬ة ملة ٚي٭ة  ٨٦األمٮر ا٣يت ال د٤ي ٜثةذل٠ؿ
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ن

كإ٣يةذ ثةهلل دٕةىل ،ك٬ؾا مة٬ؽد ٫ثٛ٪يس كقٕ٧ذٗ ٨٦ ٫ريم ك٦ة مةء
اهلل دٕةىل ٚال مؿد هل كٝؽ ذ٠ؿت رشح ذل ٟيف ٠ذةيب (املض٤ح اجلجٮيح).
احلديح الرابع والعرشون

ٔ ٨اث ٨مكٕٮد ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤إف ٨٦

أٔالـ الكةٔح كأرشاَ٭ة أف دك ٙ٪املكةصؽ) ركاق اُ٣رباين ،كٕ٦ىن
احلؽير أف املكةصؽ تكٮر ثةألقٮار ،كاحلْةاؿ كاحلٮاصـ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ
يف احلؽاا ٜكاٞ٣ىٮر اٛ٣ؼ٧ح ،كٝؽ ّ٭ؿ ٬ؾاٚ ،إف املكةصؽ احلٮـ دبىن
ىلع ٬ؾق الىٮرة ،كيه ٧٠ ٨٦ةؿ تنحيؽ٬ة كدـيح٪٭ة ٧٠ة كرد ٣زتػؿ٪ٚ٭ة

٧٠ة زػؿٚخ اجلىةرل ٪٠ةئك٭ة.
احلديح اخلامس والعرشون
ٔ ٨ظؾيٛح ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
ٌ
ٌ
كق( /٥٤ييؽرس اإلقالـ ٧٠ة ييؽرس كىش اثلٮب ظىت ال يؽرل ٦ة ويةـ،
كال والة ،كال نك ،ٟكال وؽٝح) ركاق اث٦ ٨ةص ٫كاحلةك ٥كالٌيةء
املٞؽيس كابلي٭ٌف يف النٕت كاحلؽير ال حيذةج إىل ثيةف ٦ة ٚي٨٦ ٫
أظٮاؿ اجلةس احلٮـ كمٮٛٝ٭ ٨٦ ٥أظاكـ الرشيٕح كإٔؿاً٭٪ٔ ٥٭ة
ن ن
إٔؿاًة لكية حبير وةرت األٗ٤جيح الكةظٞح ٪٦٭ ٥ال دؽرم ٝ ٨٦ٮأؽ
ن
ن
ي
اإلقالـ محبة د٧ة٦ة ٠أ ٫٩د ًرس كريش كا٩ذىه أمؿق ٧٠ة كو ٙاحلؽير.
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احلديح الصادس والعرشون
ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قيأيت

ىلع اجلةس ق٪ٮات ػؽااعت يىؽؽ ٚي٭ة الاكذب كيكؾب ٚي٭ة

الىةدؽ ،كيؤدٚ ٨٧ي٭ة اخلةا ،٨كخيٮف ٚي٭ة األ٦ني ،كيٚ ٜ٤ُ٪ي٭ة
الؿكيجٌحٝ .ةلٮا ك٦ة الؿكيجٌحٝ .ةؿ الؿص ٢اتلة ٫ٚيذلك ٥يف أمؿ إ٣ة٦ح)

ركاق أمحؽ كاث٦ ٨ةص ٫كاحلةك ،٥كهل َؿؽ ٔٔ ٨ؽد  ٨٦الىعةثح كيف
ثٌٕ٭ة دٛكري الؿكيجٌح ثةلؿص ٢اتلة٧٠ ٫ٚة ٪٬ة كيف أػؿل ثةٛ٣ةق ٜكيف
ثٌٕ٭ة ثةٛ٣ٮيك ٜكيف ثٌٕ٭ة ثةذلم ال يؤب ٫هل ،كٍل٭ة ثٕ٧ىن كاظؽ كاملؿاد
ث ٫اخلكحف اخلةم ٢اذلم ال يٕؿؼ ثني اجلةس يذٮىل النؤكف إ٣ة٦ح
كيكٮف هل أمؿ ك٩يه كقُ٤ةف كرأم ٞ٦ؽـ ٧٠ة كرد يف ظؽير آػؿ/

(كدؿل احلٛةة إ٣ؿاة إ٣ة٣ح اجلٮع راعء النةة رؤكس اجلةس) ،كيف ِٛ٣
آػؿ( /م٤ٮؾ اجلةس) ،ك١٬ؾا احلةؿ احلٮـ مل ٨دؽثؿ كدأم ٢كإىل اهلل دؿصٓ
األمٮر.
احلديح الصابع والعرشون
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ٔ ٨قٕؽ ث ٨أيب كٝةص ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل
اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قي١ٮف ٝٮـ يأك٤ٮف ثألكجذ٭٧٠ ٥ة دأك ٢ابلٞؿ

 ٨٦األرض) ركاق أمحؽ ،كٝؽ ّ٭ؿ ٬ؾا اآلف يف اذلي ٨يذؼؾكف املؽح،
كادلاعيح يف املعة ٢ٚكاملضةلف إ٣ة٦ح ،كيف اإلذااعت كقي٤ح لٕ٤حل
كدمٓ املةؿٚ ،٭ٮ يأك ٢ث٤كة ،٫٩يٕين كقي٤ذ ٫الٮظيؽة يف ذل ٟيه لكة٫٩
٧٠ة دأك ٢ابلٞؿ  ٨٦األرض ث٤كة٩٭ة ثؽكف أف يجةرش ٌٔٮ آػؿ ٪٦٭ة
ذل.ٟ

احلديح اثلانو والعرشون

ٔ٧ٔ ٨ؿ ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
كق( /٥٤قيىيت أ٦يت يف آػؿ الـ٦ةف ثالء مؽيؽ  ٨٦قُ٤ة٩٭ ٥ال ي٪ضٮ
ٚي ٫إال رصٔ ٢ؿؼ دي ٨اهلل ٚضة٬ؽ ٔ٤ي ٫ث٤كة ٫٩كيؽق ٚؾل ٟقجٞخ هل
الكٮاث )ٜركاق ادليِ٤ل.

احلديح اتلاشع والعرشون

ٔٔ ٨جؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿك ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق/٥٤
( ٨٦اٝرتاب الكةٔح أف دؿ ٓٚاألرشار ،كدٮًٓ األػيةر كيٛذط اٞ٣ٮؿ،
كخيـف ا ،٢٧ٕ٣كيٞؿأ ثةٞ٣ٮـ املس٪ةة٣ ،حف ٚي٭ ٥أظؽ ي١٪ؿ٬ةٝ .ي ٢ك٦ة
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املس٪ةةٝ .ةؿ٦ /ة ا٠ذذت قٮل ٠ذةب اهلل ٔـ كص )٢ركاق احلةك ٥يف
املكذؽرؾ كاُ٣رباين ،كٝةؿ احلةك ٥وعيط ،كأٝؿق اذل٬يب.

كٝؽ ٚرس رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤املس٪ةة ثأ٩٭ة ٦ة ٠ذج٫
اجلةس قٮل ٠ذةب اهلل دٕةىل ،كيه ٬ؾق اٞ٣ٮا٩ني اٛ٣ةقؽة ا٣يت وةر

اجلةس يذعة٧٠ٮف إحل٭ة دكف ٦ة أ٩ـؿ اهلل دٕةىل ،كأدمٕٮا ىلع ذل ٟرشٝة
ن
كٗؿبة ثؽكف ٩كري أظؽ ٪٦٭.٥

كٝؽ ركل احلؽير أثٮ ٔجيؽ يف ٗؿيت احلؽير  ،172/3كٝةؿ /قأ٣خ
ن
رصال  ٨٦أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ثةل١ذت األكؿ ٝؽ ٔؿٚ٭ة كٝؿأ٬ة ٔ ٨املس٪ةة ٞٚةؿ/
ن
إف األظجةر كالؿ٬جةف  ٨٦ثين إرسااي ٢ثٕؽ مٮس ،كًٕٮا ٠ذةثة ٚي٧ة
ثح٪٭ ٥ىلع ٦ة أرادكا ٗ ٨٦ري ٠ذةب اهلل دجةرؾ كدٕةىل ٚك٧ٮق املس٪ةة ٠أ٫٩
يٕين أ٩٭ ٥أظ٤ٮا ٚي٦ ٫ة مةءكا ىلع ػالؼ ٠ذةب اهلل دٕةىل ا .٬.كلت/
ك٬ؾا اذلم ك ٓٝيف ٬ؾا إ٣رص  ٨٦كًٓ اٞ٣ٮا٩ني ا٣يت حتؿـ ٦ة أظ ٢اهلل
دٕةىل كحت٦ ٢ة ظؿـ ،ىلع ظكت اهلٮل كا٘٣ؿض ثؽكف أف ي١٪ؿ ذلٟ

أظؽ ،كهلؾا اكف األمؿ ٔ٪ؽ كًٓ األػيةر ،كاردٛةع األرشار ،كاتلجضط
ثةلالكـ كالنٕةرات اجلٮٚةء ثؽكف ٔ.٢٧
احلديح اثلالخَن
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ن

ٕٔ٦ ٨ةكيح ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قيؼؿج يف
أ٦يت أٝٮاـ دذضةرل ث٭ ٥األ٬ٮاء ٧٠ة يذضةرل اللكت ثىةظج ٫ال يجًف

ٔ ٫٪٦ؿؽ كال ٛ٦ى ٢إال دػ )٫٤ركاق أثٮ داكد يف قج ٫٪كيف احلؽير
اإلػجةر ثإدجةع اجلةس احلٮـ للك ٦ة يْ٭ؿ ٦ ٨٦ؾا٬ت كآراء كأ٬ٮاء

خمةٛ٣ح دلي٪٭ ،٥كد٧ك ٨ذل٪٦ ٟ٭٧٠ ٥ة يذ٧ك ٨داء الكٕةر  -ك٬ٮ
اللكت ٨٦ -املىةب ث.٫
احلديح احلادي واثلالخَن

ٔ ٨اثٔ ٨جةس ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
كآهل كق( /٥٤يأيت ىلع اجلةس ز٦ةف يذٕ٧٤ٮف ٚي ٫اٞ٣ؿآف جيٕ٧ٮف ظؿك،٫ٚ
كيٌيٕٮف ظؽكدق ،كي ٢هل ٥ممة دمٕٮا ككي ٢هل ٥ممة ًيٕٮا) ركاق أثٮ ٕ٩ي.٥
احلديح اثلاين واثلالخَن
ٔ ٨صةثؿ ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل
ن
ن
كق( /٥٤إف اجلةس دػ٤ٮا يف دي ٨اهلل أٚٮاصة كقيؼؿصٮف  ٫٪٦أٚٮاصة)
ن
ركاق أمحؽ٤ٝ ،خ كٝؽ ػؿصٮا  ٫٪٦أٚٮاصة يف ٬ؾا إ٣رص٧ٚ ،ة ثٌف أظؽ
يٕ ٢٧ألص ٢ادلي ٨أك يؿاٝت اهلل دٕةىل يف الرشيٕح ،كألص ٢ذل ٟكٕٝٮا يف
ن
ن
إثةظح املعؿ٦ةت كاملٮبٞةت امل٭٤اكت ٠جريا كو٘ريا كٝؽ كرد يف احلؽير
أف احل٭ٮد ٝةلٮا لؿقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق .٥٤جنؽ أ٦ذ ٟأرسع
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ن
اجلةس إدجةاع ل ،ٟكأكم ٟأف يكٮ٩ٮا أرسع اجلةس ػؿكصة ٔ ٨دي،ٟ٪
نكأؿ اهلل دٕةىل الكال٦ح.

احلديح اثلالح واثلالخَن
ٔ ٨أيب أ٦ة٦ح ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤قي١ٮف
رصةؿ  ٨٦أ٦يت يأك٤ٮف ألٮاف إُ٣ةـ كيرشبٮف ألٮاف الرشاب كي٤بكٮف

ألٮاف اثليةب كيتنؽٝٮف يف الالكـ ٚأكخل ٟرشار أ٦يت) ركاق اُ٣رباين يف

ال١جري كاألكقٍ ك٬ؾا احلؽير ال حيذةج إىل دججي ٫ىلع أف املؿاد ث٬ ٫ٮ
أ٬ ٢٬ؾا إ٣رص اذلي ٨دٮقٕٮا يف املأكٮالت كاملرشكبةت كامل٤جٮقةت إىل
ن
درصح ل ٥دكٚ ٨ي٧ة إّٔ٦ ٨٭ٮدة ٔ٪ؽ اٛ٣ؿأ٪ح ٌٚال ٔ ٨املك٧٤ني،
ككرد يف ظؽير آػؿ( /رشار أ٦يت اذلي ٨كدلكا يف اجلٕي ،٥كٗؾكا ث٫
ن
ن
يأك٤ٮف  ٨٦إُ٣ةـ ألٮا٩ة ،كي٤بكٮف  ٨٦اثليةب ألٮا٩ة ،كيؿًلجٮف ٨٦
ن
ٌ
ادلكاب ألٮا٩ة يتنؽٝٮف يف الالكـ) إ٧٩ة اك٩ٮا رشار األ٦ح ألف ٬ؾا
الٮو ٙػةرج ٔ٬ ٨ؽم رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق ٥٤كقريد٫
الرشيٛح كأل ٫٩يؽٔٮ إىل ابلُؿ كاألرش كاتلاكزؿ كا٣رت ٫ٚكَل ذل٣ ٟحف
 ٨٦رشيٕح اإلقالـ.
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احلديح الرابع واثلالخَن
ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤يأيت ىلع
ن
أ٦يت ز٦ةف حيكؽ اٞٛ٣٭ةء ثٌٕ٭ ٥ثٌٕة كي٘ةر ثٌٕ٭ ٥ىلع ثٕي ٠ذ٘ةيؿ
اتليٮس) ركاق احلةك ٥يف دةريغ ٩حكةثٮر ،كاخلُيت يف دةريغ ث٘ؽاد،
ك٬ؾا الـ٦ةف املؾ٠ٮر يف ٬ؾا احلؽير ٬ٮ ز٦ة٪٩ة ٬ؾا ٛٚي ٫ك ٓٝمم ٨يؽيع

ا ٨٦ ٥٤ٕ٣اتلعةقؽ ،كاتل٘ةيؿ إىل درصح اجل٪ٮف كق ٫ٛا ٢ٕٞ٣كٝؽ رأيخ
ن
ن
رصال ٬ ٨٦ؤالء إذا ٔ ٥٤أف َةبلة مم ٨يٞؿأ ٔ٤ي ٫ذ٬ت لٞ٤ؿاءة ىلع ٗريق
ن
َؿدق َؿدا ،كأكؿ ٦ة ينرتط ىلع َالث ٫أال يؾ٬جٮا إىل اٞ٣ؿاءة ىلع ٗريق،
ن
كَل ٬ؾا ظكؽا كٗرية ،كهلؾا ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء ال جتٮز م٭ةدة ٦س٬ ٢ؤالء ىلع
ن
ن
ثٌٕ٭ ٥ثٌٕة ألف لك كاظؽ ٪٦٭ ٥ال يألٮ ص٭ؽا يف جتؿيط وةظج ٫ثك٢
٦ة قٮؿ هل ميُة ٫٩كر٦ي ٫ثةْٕ٣ةا ٥حلٛ٪ؿ اجلةس ٕٔ٩ ،٫٪ٮذ ثةهلل ٨٦
الكٮء.

احلديح اخلامس واثلالخَن

ٔ ٨أيب أ٦ة٦ح ريض اهلل دٕةىل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
ن
ن
ٌ
كآهل كق( /٥٤إف هلؾا ادلي ٨إٝجةال كإدثةرا أال كإف  ٨٦إٝجةؿ ٬ؾا ادلي ٨أف
د ٫ٞٛاٞ٣جي٤ح ثأرس٬ة ظىت ال يجًف ٚي٭ة إال اٛ٣ةق ٜأك اٛ٣ةقٞةف ذحلالف
ٚ٭٧ة إف دك٧٤ة ٝ٭ؿا كاًُ٭ؽا ،كإف  ٨٦إدثةر ٬ؾا ادلي ٨أف جتٛٮا
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اٞ٣جي٤ح ثأرس٬ة ٚال يجًف ٚي٭ة إال اٞٛ٣ي ٫كاٞٛ٣ي٭ةف ٚ٭٧ة ذحلالف إف
ن
دك٧٤ة ٝ٭ؿا كاًُ٭ؽا كي ٨ٕ٤آػؿ ٬ؾق األ٦ح أكهلة أال كٔ٤ي٭ ٥ظ٤خ

ال٪ٕ٤ح ظىت يرشبٮا اخل٧ؿ ٔال٩يح ظىت د٧ؿ املؿأة ثةٞ٣ٮـ ٚيٞٮـ إحل٭ة

ثٌٕ٭ٚ ٥ري ٓٚثؾي٤٭ة ٧٠ة يؿ ٓٚثؾ٩ت اجلٕضح ٞٚةا ٢يٞٮؿ يٮ٦بؾ أال

كاريذ٭ة كراء ٬ؾا احلةاٍ ٚ٭ٮ يٮ٦بؾ ٚي٭٦ ٥س ٢أيب ثكؿ كٔ٧ؿ ٚيك٥

 ٨٧ٚأمؿ يٮ٦بؾ ثةملٕؿكؼ ك٩ىه ٔ ٨امل١٪ؿ  ٫٤ٚأصؿ مخكني مم ٨رآين
كآ ٨٦يب كأَةٔين كبةيٕين) ركاق اُ٣رباين ،ك٬ٮ كو ٙدٝي ٜل٧٤ضذٓ٧
اذلم يـٔ ٥أ ٫٤٬اإلقالـ  ٓ٦أ٩٭ ٥يف إدثةر ٔ٧٠ ٫٪ة دؿ ىلع ذلٟ

احلؽير.
احلديح الصادس واثلالخَن
ٔ ٨ظؾيٛح ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤ثني يؽم
الكةٔح يً٤ف اتل٪ة٠ؿ ثني اجلةس ٚال يكةد أظؽ يٕؿؼ أظؽ) ركاق أمحؽ
يف مك٪ؽق كقٕيؽ ث٪٦ ٨ىٮر يف قج ٫٪ك٬ؾا ٦ة ك ٓٝاحلٮـ ٚجني ٔنيح

كًعة٬ة دؿل الؿص ٢يت١٪ؿ مل ٨اكف يىةظج ،٫كيٕؿض ٔ ٫٪إٔؿاض
إ٣ؽك ٔٔ ٨ؽكق ثؽكف قجت يٮصت ذل ،ٟك٦ة ذل ٟإال ٛ٣كةد أػالٝ٭٥
ن
كقٮء َٮيذ٭ ،٥ككرد يف ظؽير آػؿ ٔ٪ؽ ادليِ٤ل ٔ ٨ظؾيٛح أيٌة( /ال
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دٞٮـ الكةٔح ظىت دت٪ة٠ؿ ا٤ٞ٣ٮب كختذ ٙ٤األٝةكي ٢كخيذ ٙ٤اإلػٮاف
 ٨٦األب كاألـ يف ادلي.)٨

احلديح الصابع واثلالخَن

ٔ ٨ث٭ـ ث ٨ظ١ي ٨ٔ ٥أثي ٨ٔ ٫صؽق ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫

كآهل كق( /٥٤يأيت ىلع اجلةس ز٦ةف ٔ٧٤ةؤٚ ٥٬ذ٪ح كظ٧١ةؤٚ ٥٬ذ٪ح
ن
دكرث ٚي ٫املكةصؽ كاٞ٣ؿاء كال جيؽكف اعملة إال الؿص ٢ثٕؽ الؿص )٢ركاق
أثٮ ٕ٩ي ٥كٕ٦ىن احلؽير أف  ٨٦يؽيع ا ٥٤ٕ٣كٕ٦ؿٚح احل٧١ح يف ٬ؾا

الـ٦ةف ال ػري ٚي ٫ث٬ ٢ٮ ٚذ٪ح مل ٨يٞذؽم ث ٫كيٕ ٢٧ثٞٮهل ٧٠ة ٬ٮ الٮآٝ
ن
كهلؾا ٝةؿ ال جيؽكف اعملة إال الؿص ٢ثٕؽ الؿص ٢يٕين إ٣ةل ٥الىة٣ط
لٞ٤ؽرة كاإلدجةع ٤ٝي ٢ثني ٬ؤالء املؽٔني ل ٥٤ٕ٤كل٤ع٧١ح املٛذٮ٩ني ٔ٨
َؿي ٜاحل ٜكاهلؽل.
احلديح اثلانو واثلالخَن

ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكالـ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق/٥٤
( يأيت ىلع اجلةس ز٦ةف ٧٬ذ٭ ٥يف ثُٮ٩٭ ،٥كرشٚ٭٦ ٥ذةٔ٭ ،٥كٝج٤ذ٭٥
نكةؤ ،٥٬كدي٪٭ ٥درا٬ي٧٭ ٥كد٩ة٩ري ٥٬أكخل ٟرش اخل ٜ٤ال ػالؽ هل٥
ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل) ركاق ادليِ٤ل.
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ك٬ٮ ز٦ة٪٩ة ٬ؾا ٕ٩ٮذ ثةهلل  ٨٦رشقٚ ،٭٧ح أ ٫٤٬يه ٦ة كوٛ٭ ٥ث٫
احلؽير كاغيذ٭ ٨٦ ٥احليةة  ٨٦اتل٧ذٓ ثةملزلات كقٕي٭ ٥حل٩ ٢٭ةر يف دمٓ

ادلي٪ةر ،كادلر ٥٬كنكٮا بكجت ذل ٟدي ٨اهلل دٕةىل كأٔؿًٮا ٔ ٨أظاكـ
الرشيٕح ،كا٧٘٩كٮا يف الؿذاا ،٢كاٞ٣جةاط ألص ٢ثُٮ٩٭ ٥كٚؿكص٭ ،٥إذا
ن
ٝة٣خ املؿأة ألظؽٝ ٥٬ٮال ال خيةٛ٣٭ة ٚي ،٫كلٮ اكف يف ذل٬ ٟالؾ دي٫٪
كد٩يةق.
٧٠ة ٬ٮ منة٬ؽ  ٨٦ظةهل ،٥كٝؽ ٝةؿ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٨٣( /٥٤

ي٤ٛط ٝٮـ كلٮا أمؿ ٥٬امؿأة) ٤ٚ٭ؾا ك٘٣ري ٬ؾا  ٨٣ي٤ٛط أ٬ ٢٬ؾا الـ٦ةف،
ك ٨٣يأت ٪٦٭ ٥ػري يف دي٪٭ ،٥كًلؿا٦ح كٔـة كرشؼ يف د٩ية،٥٬
ن
ن
الدىةٚ٭ ٥ثةألكوةؼ ابل٭ي٧يح ا٣يت يكٮف وةظج٭ة داا٧ة مم٤ٮٌل ٘٣ريق.
احلديح اتلاشع واثلالخَن
ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤الـ٬ؽ يف

ز٦ة٪٩ة ٬ؾا يف ادلي٪ةر كادلر ٥٬كحلأدني ىلع اجلةس ز٦ةف الـ٬ؽ يف اجلةس
أ ٓٛ٩هل ٨٦ ٥الـ٬ؽ يف ادل٩ة٩ري كادلرا٬ي )٥ركاق ادليِ٤ل٤ٝ ،خ ألف اجلةس
ن
احلٮـ أوجعٮا ٧٠ة كوٛ٭ ٥احلؽير مٮٌل ال كرؽ ٚيٚ ٫ال ي٧ك ٨اجلضةة
 ٨٦آذا ٥٬إال ثةلـ٬ؽ ٚي٭ ٥كابلٕؽ ٔ٪٭.٥
احلديح األربعَن
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ٔ ٨اث ٨مكٕٮد ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق( /٥٤دكٮف
ٚذ٪ح اجلةا ٥ػري  ٨٦املٌُضٓ ظىت ال يأ ٨٦الؿص ٢ص٤حك )٫ركاق

احلةك ٥يف املكذؽرؾ ،ك٬ؾق اٛ٣ذ٪ح يه الٮإٝح اآلف ا٣يت اردٕٛخ ٚي٭ة
اثلٞح  ٨٦اجلةس كوةر الؿص ٢يك ٥٤اآلػؿ ك٬ٮ ىلع ٗري زٞح  ٨٦أ٦ة٩ي،٫

كوؽ ٫ٝألف ا٘٣ة٣ت ىلع اجلةس احلٮـ اجلةقٮقيح.

احلديح احلادي واألربعَن

ٔ ٨يلع ٔ٤ي ٫الكالـ ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كآهل كق٦( /٥٤ة
أػةؼ ىلع أ٦يت ٚذ٪ح أػٮؼ ٔ٤ي٭ة  ٨٦ا٣جكةء كاخل٧ؿ) ركاق يٮقٙ
اخلٛةؼ يف منيؼذ.٫
ك٬ؾا آػؿ األربٕني كاهلل دٕةىل أقأؿ أف يٞج٤٭ة ػةلىح  ٨٦لك ريةء

كيثيت ٔ٤ي٭ة إ ٫٩ق٧يٓ دليت ،كٌلف اٛ٣ؿاغ ٪٦٭ة ٔرص يٮـ اخل٧حف
٦جك٤غ مٕجةف ق٪ح  2302ـهثُ٪ضح.

ِّ
وآخر دعَاىا أن احلهد هلل رب العاملني وصل امهلل ىلع شيدىا
حمهد وىلع آهل الطيبني الطاٌريو.
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