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 ـ اًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل اًمرمح

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ
 ىث نث ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم– [5-1]اًمٕمٚمؼ:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إطمزاب  َّمحجخ
 ىن من خن حن  جن  ُّٱ -  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين
 نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .[58-55]إطمزاب: َّ  رت يب ىب

 ُمـ ذور أفٗمًٜم٤م إن احلٛمَد هلل، ٟمحٛمُده وٟمًتٕمٞمٜمُف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل

وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، َُمـ هيِدِه اهلُل ومال ُُمِْمؾَّ ًمف، وُمـ ُيْمٚمْؾ ومال ه٤مدَي ًمف، وأؿمٝمُد أن ٓ 

 إهَل إٓ اهلُل وطمَده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أن حمٛمًدا قمٌُده ورؾمقًمف.

 [201عمران: ]آل  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 جئ يي ىي ُّٱ [1]اًمٜم٤ًمء:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه
  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .[81]إطمزاب:  َّ مخ جخ مح جح

ـَ اهلَدي هدُي حمٛمٍد  صغم اهلل  -أُم٤م سمٕمد: وم٢من أصدَق احلدي٨ِم يمت٤مب اهلل، وأطمً

يمؾَّ ، وَذَّ إُمقر حمدصم٤مُُت٤م، وإن يمؾَّ حمدصم٦ٍم سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦ٍم والًم٦م، و-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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صغم  -ؾمٞمد اًمٌنم رؾمقِل اهلل  اًمتٙمٚمؿ قمـٟمريُد  امحٞمٜموم أُم٤م سمٕمد: صمؿ والًم٦ٍم ذم اًمٜم٤مر.

وٟمتدارس ؾمػمشمف حييٟم٤م ُم٘مقًم٦م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رم ُم٘مدُم٦م زاد اعمٕم٤مد اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وم٤مًميورة إًمٞمٝمؿ أقمٔمُؿ ُِمـ )ومٞم٘مقل رمحف اهلل  قمـ أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمرؾمؾ وهدهيؿ

اًمٕملم إمم ٟمقره٤م، واًمروح إمم طمٞم٤مُت٤م، وم٠مي ضورة ضورة اًمٌدن إمم روطمف، و

وطم٤مضم٦م وُمِرَو٧م، وميورُة اًمٕمٌد وطم٤مضمتف إمم اًمرؾمؾ ومقىمٝم٤م سمٙمثػم. وُم٤م فمٜمؽ سمٛمـ إذا 

ٌُؽ، وص٤مر يم٤محلقت إذا وم٤مرق اح٤مء،  هم٤مب قمٜمؽ هدُيف وُم٤م ضم٤مء سمف ـمروم٦َم قملم، ومًد ىمٚم

٘مالة، ومح٤مل اًمٕمٌد قمٜمد ُمٗم٤مرىم٦م ىمٚمٌف ح٤م ضم٤مء سمف اًمرؾم
ِ
ؾ، يمٝمذه احل٤مل، سمؾ وووع ذم اعم

أقمٔمُؿ، وًمٙمـ ٓ حُيِسُّ هبذا إٓ ىمٚم٥م طمل وَُم٤م ِِلُْرٍح سمَِٛمٞم٧ٍِّم إِياَلُم وإذا يم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مدُة 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، ومٞمِج٥م قمغم يمَؾ ُمـ ٟمّمح  اًمٕمٌد ذم اًمداريـ ُمٕمٚم٘م٦ًم هبدي اًمٜمٌل َصغمَّ اَّللَّ

ُرُج سمف قمـ وؾمػمشمف وؿم٠مفف ُمَ  ٟمٗمًف، وأطم٥م ٟمج٤مُت٤م وؾمٕم٤مدُت٤م، أن يٕمرف ُمـ هديف ٤م ََيْ

اِل٤مهٚملم سمف، ويدظمؾ سمف ذم قِمداد أت٤ٌمقمف وؿِمٞمٕمتف وطِمزسمف، واًمٜم٤مس ذم هذا سملم ُمًتِ٘مؾ، 

اًمٕمٔمٞمؿ ا ه ٟمٕمؿ وُمًتٙمثِر، وحمروم، واًمٗمْمُؾ سمٞمد اهلل ُي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء، واهلل ذو اًمٗمْمؾ 

: "ٓ - ٟمتذيمر ضورة ىمقًمف ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح– أطمٌتل رم اهلل وحم٦ٌم رؾمقل اهلل

ـُ  وُم٤م صح  أطمُديمؿ طمتك أيمقَن أطم٥مَّ إًمٞمف ُمـ وًمده، وواًمده واًمٜم٤مِس أمجٕملم" ي١مُم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أفف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أجْم٤م 

 إَّٓ ُمـ ٟمٗمز، وم٘م٤مل اًمٜمٌل -
ٍ
صغم اهلل  -: ي٤م رؾمقل اهلل، ٕف٧م أطم٥مُّ إزمَّ ُمـ يمؾ رء

، طمتك أيمقَن أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ". وم٘م٤مل ًمف : "ٓ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ٕف٧م أطم٥م إزمَّ ُمـ ٟمٗمز. وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف  -قمٛمُر: وم٢مٟمف أَن، واهلل

ٟمٕمؿ أطمٌتل ذم اهلل وحم٦ٌم رؾمقل اهلل ٟمٕمٞمش ذم دروس ُمع  : "أن ي٤م قمٛمر"-وؾمٚمؿ 

ٟمتذيمر ُم٤م ورهم٦ٌم ذم طمًـ اًمت٠مد سمف و ؾمػمة ظمػم اخلٚمؼ حم٦ٌم ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ  صم٧ٌم

د وأف٤م أمحد وأف٤م اح٤مطمل اًمذي يٛمحق اهلل  آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: "زم مخ٦ًم أؾمامء: أف٤م حمٛمَّ
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يب اًمٙمٗمر وأف٤م احل٤مذ اًمذي حينم اًمٜم٤مس قمغم ىمدُمل وأف٤م اًمٕم٤مىم٥م ]واًمٕم٤مىم٥م: اًمذي 

 .رطمٞمام"  رءووم٤مه اهلل ًمٞمس سمٕمده ٟمٌل[ وىمد ؾمام

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

وصحٌف وؾمٚمؿ ىم٤مل: "أن ُمثكم وُمثؾ إفٌٞم٤مء ُمـ ىمٌكم يمٛمثؾ رضمؾ سمٜمك سمٜمٞم٤مٟم٤م وم٠مطمًٜمف 

وأمجٚمف، إٓ ُمقوع ًمٌٜم٦م ُمـ زاوي٦م ُمـ زواي٤مه، ومجٕمؾ اًمٜم٤مس يٓمقومقن سمف ويٕمجٌقن ًمف 

وصم٧ٌم قمٜمف  اًمٚمٌٜم٦م؟ ىم٤مل: وم٠مف٤م اًمٚمٌٜم٦م وأف٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم" وي٘مقًمقن: هال ووٕم٧م هذه

د وأمحُد واعم٘مٗمك واحل٤مذ وٟمٌل اًمتقسم٦م وٟمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىمقًمف : "أف٤م حمٛمَّ

وىمد ؾمامه  :وي٘مقل ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ يمام ضم٤مء رم صحٞمح ُمًٚمؿ -٦ماًمرمح٦م وٟمٌل اعمٚمحٛم

 :قمـ ُم٤م ُم٣م ذيمره ُمـ أؾمامءىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل رم اًمزاد  - اهلل رءووم٤م رطمٞمام

سمؾ هق أؾمامء اؿمت٘م٧م ُمـ صٗم٤مت ويمٚمٝم٤م ٟمٕمقت وًمٞم٧ًم أقمالم حمْم٦م عمجرد اًمتٕمريػ 

 .ىم٤مئٛم٦م شمقضم٥م اعمدح واًمٙمامل ا ـه

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وقمٜمد اعمدارؾم٦م ذم ؾمػمة ظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم ٟمٕمك ضمٞمدا أفف صغم 

أن شمٕمرف ديـ  ويٛمتٜمع ،يمام يريد اهلل شمٕم٤ممم اًمّمقرة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذا اًمديـ

اإلؾمالم ويّمح ًمؽ إؾمالُمؽ سمدون ُمٕمروم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويمٞمػ 

يم٤من هديف وقمٛمٚمف وأُمره وهنٞمف. ًم٘مد ؾم٤ممل وطم٤مرب، وأىم٤مم وؾم٤مومر، وسم٤مع واؿمؽمى، 

وأظمذ وأقمٓمك، وُم٤م قم٤مش صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمده، وٓ هم٤مب قمـ اًمٜم٤مس يقُم٤ًم 

ٕذى، وىم٤مؾمك أؿمد أفقاع اًمٔمٚمؿ، ويم٤مٟم٧م واطمدًا، وٓ ؾم٤مومر وطمده. وىمد ٓىمك أفقاع ا

اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمٜمٍم ًمف. سمٕم٨م قمغم ومؽمة ُمـ اًمرؾمؾ، ووالل ُمـ اًمٌنم، واٟمحراف ذم 

اًمٗمٓمر، وواضمف ريم٤مُم٤ًم ه٤مئاًل ُمـ اًمْمالل وآٟمحراف واًمٌٕمد قمـ اهلل، واإلهمراق ذم 

 اًمقصمٜمٞم٦م. وم٤مؾمتٓم٤مع سمٕمقن اهلل أن َيرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمالم إمم اًمٜمقر وُمـ اًمْمالل إمم اهلدى

وُمـ اًمِم٘م٤مء إمم اًمًٕم٤مدة. وم٠مطمٌقه وومدوه سم٠مفٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ وأُمقاهلؿ، واىمتدوا سمف ذم 
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يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة وضمٕمٚمقه ٟمؼماؾًم٤م هلؿ يًتْمٞمئقن سمٜمقره وهيتدون هبديف وم٠مصٌحقا 

وٓ قمج٥م وم٘مد يم٤مٟم٧م ؾمػمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ  أئٛم٦م اهلدى وىم٤مدة اًمٌنمي٦م.

شم٠مظمر اخلٚمػ قمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمري٤مدة  طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وُم٤م اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم عمٜمٝم٩م اإلؾمالم رم

هلذا وىمد أدرك شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م أصح٤مسمف ُمٌٙمرا  وُم٤م همػموا ًمٚمٌنمي٦م إٓ سم٘مدر ُم٤م ىمٍموا

وم٘مد أوًمقا ؾمػمشمف ضمؾ قمٜم٤ميتٝمؿ، وهم٤مي٦م اهتامُمٝمؿ، ومٚم٘مٜمقه٤م أبٜم٤مءهؿ، وٟم٤ًمءهؿ، 

ٔمقهنؿ اًمًقر ٔمقهَنُْؿ َُمَٖم٤مِزيُف يمام حُيٗمِّ ًمٞمٝمؿ، طمتك يم٤مٟمقا حُيٗمِّ ة ُمـ اًم٘مرآن. ي٘مقل زيـ وُمقا

اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام: "يمٜم٤م ُٟمَٕمٚمَّؿ ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ي٘مقل اإلُم٤مم وقمـ قمٚمؿ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ُٟمَٕمٚمَّؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن"

ُمٜمٝمؿ أضمٞم٤مل  تًم٘مد فمٝمروسم٤مًمٗمٕمؾ  –رمحف اهلل شمٕم٤ممم "قمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة"  اًمزهري

ٜم٤ميتٝم٤م طمٗمظ هذه اًمًػمة اًمٕمٓمرة وروايتٝم٤م وشمدويٜمٝم٤م ويم٤مٟمقا يتٜم٤مىمٚمقهن٤م ضمٞماًل ضمٕمٚم٧م قم

ومر ًمديٜم٤م ىمدر ه٤مئؾ،  سمٕمد ضمٞمؾ، وـمٌ٘م٦م سمٕمد ـمٌ٘م٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م وـمرىمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م طمتك شمقا

وهق  وصمروة قمٔمٞمٛم٦م، وُمػماث صحٞمح قمـ ؾمػمة ؾمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ُمـ  هق ُم٤م ٟمٕمت٘مد صمٌقشمف طمٌتل ذم اهلل ورؾمقًمفٟمٕمؿ ُم٤م ٟمٕمٜمك سمف رم ُمدارؾمتٜم٤م أ –ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م 

 شمٚمؽ اًمثروة اهل٤مئٚم٦م اًمتل شمريمٝم٤م ُمـ يمت٥م ذم اًمًػمة اًمٕمٓمرة ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم رمحٝمؿ اهلل

ه اهلل ظمػما  ًمٚمٛمًٚمؿ ُم٘م٤مصد  وم٢من)وقمٚمٞمف يمام ي٘مقل ص٤مطم٥م ُمدظمؾ ًمٗمٝمؿ اًمًػمة ضمزا

٘مدوة أوًٓ: أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق حمؾ اًم ؿمتك ُمـ دراؾمتٝم٤م، وُمٜمٝم٤م:

 مق حق مف خف حف جف ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  وإشم٤ٌمقمفوإؾمقة، وهق اعمنمع اًمقاضم٥م ـم٤مقمتف 
، وىم٤مل [11إطمزاب:]  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك

  َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ، وىم٤مل: [55اًمٜمقر:]  َّىه مه جه ُّٱشمٕم٤ممم: 
 [21قمٛمران: ]آل  َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ، وىم٤مل: [88اًمٜم٤ًمء:]

ًمإلؾمالم، وسمدوهن٤م ٓ ٟمٕمرف يمٞمػ ٟمٓمٞمع اهلل  ٓمٌٞم٘مٞم٦ماًمتومٝمق اًمتجًٞمد اًمٕمٛمكم واًمّمقرة 
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 اًمدقمقة،شمٕم٤ممم وٟمٕمٌده. ومًػمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يًت٘مل ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مة أؾم٤مًمٞم٥م 

ويًت٘مل  ويمٞمػ اًمتٍمف أُم٤مم اًمٕم٘م٤ٌمت واعمقىمػ اًمّمحٞمح أُم٤مم اًمِمدائد واًمٗمتـ.

وُمٜمٝمجٝم٤م.  ويًت٘مل ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مدة ٟمٔم٤مم اًم٘مٞم٤مدة)ُمٜمٝم٤م اعمرسمُّقن ـمرق اًمؽمسمٞم٦م ووؾم٤مئٚمٝم٤م. 

٤مر ُم٘م٤مصد اًمتج٤مرة  ٤مد ُمٕمٜمك اًمزهد وُم٘م٤مصده. ويًت٘مل ُمٜمٝم٤م اًمتجَّ ويًت٘مل ُمٜمٝم٤م اًمزهَّ

وأفٔمٛمتٝم٤م وـمرىمٝم٤م. ويًت٘مل ُمٜمٝم٤م اعمٌتٚمقن أؾمٛمك درضم٤مت اًمّمؼم واًمث٤ٌمت وشم٘مقى 

قمزائٛمٝمؿ قمغم اًمًػم قمغم ُمٜمٝمجف واًمث٘م٦م اًمت٤مُم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ سم٠من اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم. 

ٞمٜمٝمؿ قمغم ومٝمؿ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وحيّمٚمقن ومٞمٝم٤م قمغم ويًت٘مل ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء ُم٤م يٕم

اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ وأؾم٤ٌمب  ُمثؾاعمٕم٤مرف اًمّمحٞمح٦م ذم قمٚمقم اإلؾمالم اعمختٚمٗم٦م، 

  اًمٜمزول وهمػمه٤م. وشمًت٘مل ُمٜمٝم٤م إُم٦م مجٞمٕم٤ًم أداب وإظمالق احلٛمٞمدة.

شمف ودٓ ئؾ صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمدرس اًمًػمة ًمٞمزداد إيامٟمٜم٤م وي٘مٞمٜمٜم٤م سمّمدىمف، وم٤مًمقىمقف قمغم ُمٕمجزا

ٟمٌقشمف مم٤م يزيد ذم اإليامن واًمٞم٘ملم ذم صدىمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدراؾم٦م ؾمػمشمف 

شمدل قمغم يمامًمف  ،اًمٕمٓمرة وُم٤م ؾمٓمر يمت٥م اًمًػمة ُمـ ُمقاىمػ قمٔمٞمٛم٦م، وطمٞم٤مة يم٤مُمٚم٦م

 .ورومٕمتف وصدىمف

صم٤مًمث٤ًم: وًمٞمٜمٖمرس ذم ىمٚمقسمٜم٤م طمٌف، ومام محٚمتف ؾمػمشمف ُمـ أظمالق وم٤موٚم٦م، وُمٕم٤مُمٚم٦م 

هداي٦م اًمٜم٤مس وصالطمٝمؿ وضمٚم٥م اخلػم هلؿ، وسمذل ٟمٗمًف يمريٛم٦م، وطمرصف اًمٕمٔمٞمؿ قمغم 

وٓ أقمٔمؿ ُمـ وصػ اهلل ضمؾَّ  وُم٤مًمف ذم ؾمٌٞمؾ إظمراج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱوقمال ًمف ذم ىمقًمف: 
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واصٗم٤ًم  [118]اًمتقسم٦م:  َّ جح مج  حج مث

وأفف مل يٜمت٘مؿ ًمٜمٗمًف ىمط،  [5:]اًم٘مٚمؿ  َّ ىن نن من زن ُّٱٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وٓ ومرح أو طمزن، أو وحؽ أو همْم٥م ُمـ أضمؾ ٟمٗمًف وُمّم٤محلف اًمِمخّمٞم٦م ىمط، أو 

وه٤مهل سملم يديؽ  ا ـهاٟمتٍم ًمٜمٗمًف ُمرة واطمدة، سمؾ يمؾ ذًمؽ يم٤من ُمـ أضمؾ اهلل شمٕم٤ممم.
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أظمل اعمًٚمؿ واًمداقمٞم٦م احلٌٞم٥م مجٚم٦م ُمـ اًمدروس ذم صم٤مسم٧م إطمداث ووىمٗم٤مت ُمٕمٝم٤م 

ة ىمدوشمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )ٟمٕمؿ صم٤مسم٧م إطمداث طمٞم٨م يم٤من سم٘مّمد آقمت٤ٌمر ًمًػم

ُم٘م٤مصد اًمٙمت٤مب وًمذا  آظمتٞم٤مر هل٤م ُمـ سملم اًمٙمثػم ُمـ ُمروي٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمـ أهؿ

ٟمف اؾمؿ )اعمّمٗمك ُمـ ؾمػمة اعمّمٓمٗمك صغم  أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف يمام رأج٧م أظمل احلٌٞم٥م قمٜمقا

سملم  يمؾ ُمٜمٝمام ومّمٚملمذم ضمزءيـ يتْمٛمـ  ضمٕمٚمتٝم٤م ًمًٝمقًم٦م احلٛمؾ اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ

اِلزء إول ُمٜمٝمام ورم ومّمٚمٞمف يتْمٛمـ  يديؽ أظمل اًم٘م٤مرئ ُمـ داقمٞم٦م طمٌٞم٥م وهمػمه

أُم٤م اًمٗمؽمة اعمدٟمٞم٦م ومجٕمٚمتٝم٤م ذم  اًمٗمّمؾ إول ُمٜمٝمام صمالصم٦م قمنم درؾم٤م قمـ اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م

طمٞم٨م يتْمٛمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك  ومّمٚملم سمجزئك اًمٙمت٤مب قمـ ُمرطمٚمتلم ُمـ ُمراطمؾ اِلٝم٤مد

روس صمالصم٦م قمنم طمقل أطمداث اعمرطمٚم٦م إومم ُمٜمٝم٤م واًمتل اٟمتٝم٧م ورم د سم٤مِلزء إول

 سمٖمزوة إطمزاب وُم٤م شمٌٕمٝم٤م ُمـ همزو سمٜمل ىمرئم٦م أُم٤م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمؽمة اعمدٟمٞم٦م

صٚمح احلديٌٞم٦م ومٖمزوة  ُمـ سمداي٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م وهق سمداي٦م اِلزء اًمث٤مٟمك ومٞمتْمٛمٜمٝم٤م

يتْمٛمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع وهق سمٞمٜمام  ظمٞمؼم طمتك ىمٌٞمؾ اًمقوم٤مة ذم دروس أجْم٤م ُمتت٤مسمٕم٦م

ُم٤ٌمطم٨م صمالصم٦م )ًمؽ أظمل اًمداقمٞم٦م أن دمٕمٚمٝم٤م دروؾم٤م طم٥ًم ُم٤م  اعمتٛمؿ ًمٚمجزء اًمث٤مٟمك

قمـ ىمدوشمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمًـ ظمٚم٘مف وظمٚم٘مف  (ي٘متْمٞمف واىمٕمؽ اًمدقمقى

وُم٤م ؾمٌؼ زاد  وأقمالم ٟمٌقشمف صمؿ احلدي٨م قمـ ووم٤مشمف وزوضم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ

ـمريؼ اًمتٞمًػم إن ؿم٤مء اهلل ٓؾمتخراج اًمٌٕمض مم٤م يٗمٞمد قمغم  وسملم يديؽ ُمٕمد ًمؽ

واىمٕمٜم٤م ُمـ ومقائد وقمؼم وًمؽ أظمل اًمداقمٞم٦م احلٌٞم٥م أن شم٘مًؿ اًمدرس اًمقاطمد امم 

ومٛمّم٤مدر ؾمػمة احلٌٞم٥م اًمٕمٓمرة ُمتٕمددة ُمتٜمققم٦م عمـ أراد اعمزيد أو آىمتّم٤مر  دروس

اهلدى قمٚمٞمٝم٤م ُمع اظمتٞم٤مر أؾمٚمقب اًمٕمرض اعمٜم٤مؾم٥م عمٝمٛمتؽ اًمنميٗم٦م وُمـ اهلل وطمده 

وأن  وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ أن ٟمنمك ؿمٞمئ٤م ٟمٕمٚمٛمف وٟمًتٖمٗمرك ح٤م ٟٓمٕمٚمٛمف. واًمًداد

ه٤م هق سملم يديؽ اِلزء إول ُمـ ؾمػمة احلٌٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٗمّمٚمٞمف إول 

 .واًمث٤مين وُمـ اهلل وطمده اهلدى واًمًداد وُمـ ىمٌؾ ذًمؽ اًم٘مٌقل



   

 
9 

 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

 الفصل األول

  الفرتَ امللًُ 

 الدرض األول 

 ( صلِ اهلل علًه وسله-حمند بً عبد اهلل -عبد اهلل املصطفِ )

اظمقاٟمك وأطم٤ٌميب أن أطمٌٌٜم٤م أن ٟمْمع سملم أجديٜم٤م ظمالص٦م ًمدرؾمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ومٞمٛمٙمـ 

ؿم٠مفف رم ذًمؽ  -)أن اهلل شمٕم٤ممم سمٗمْمٚمف اؾمتخٚمص رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :اًم٘مقل

ٟمف إفٌٞم٤مء  رب اعمًتٕمرسم٦م )وًمد ُمـ أومْمؾ اًمٕمٜم٤مس ُمـ ىمقُمف ومٝمق ُمـ اًمٕم -ؿم٠من إظمقا

ومٝمق إذن اسمـ قمدٟم٤من ىمًٞمؿ -ُم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ ؟ إؾمامقمٞمؾ سمـ اسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالم

وُمٕمد سمـ قمدٟم٤من ىمد ٟم٤مل احلٔمقة قمٜمد سمختٜمٍم ومٛمٚمٙمف  ىمحٓم٤من ضمد اًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م

وان ٟمٔمرٟم٤م رم اًمٜم٥ًم اًمنميػ  –ويم٤مٟم٧م ًمٜمزار اسمٜمف ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م قمٜمد اًمٗمرس  أىم٤مًمٞمؿ

ووضمٝمٝمؿ  (اًمذي مجع وُمٙمـ ٕوٓد ومٝمر )ىم٤ٌمئؾ ىمريش هلذا اًمٜمٌك اعميى رأجٜم٤م ىمَم

ًمٚمٌٜم٤مء طمقل اًمٙمٕم٦ٌم ومّم٤مرت هلؿ ذم قمٝمده اًمًٞم٤مدة واًمنمف )ظم٤مص٦م وًمده قمٌد ُمٜم٤مف( 

طمٞم٨م يم٤من هيِمؿ اًمٓمٕم٤مم ويٕمده وي٘مدُمف حلج٤مج اًمٌٞم٧م إيمراُم٤م ويمذا  –ووًمديف ه٤مؿمؿ 

ذم  صمؿ يم٤من ِلده إول قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اعمٙم٤مٟم٦م اعمٕمرووم٦م اعمٓمٚم٥م اًمٜم٤مؾمؽ

 ىمريش رهمؿ أفف مل يٙمـ ُمـ أهمٜم٤مهؿ آ أهن٤م اًمؼميم٦م رم اًمٜمًٛمف اعمٜمتٔمره رم وًمده قمٌد اهلل

أظمل ٓدمد قمغم ُمـ شمٚمؽ اإلؿم٤مرات وهٞم٤م ُمٕم٤م إمم  (اًمذسمٞمح اًمث٤مٟمك وًم٘مّمتف دًٓم٦م

 :واًمدرس إول اًمتقوٞمح هل٤م وهمػمه٤م

٦م طمقل اًمٜم٥ًم اًمنميػ خلػم اًمؼمي٦م ىم٤مـم٦ٌم ٟم٘مػ وىمٗم ومدرؾمٜم٤م إول اظمقاٟمك -2 

ريض اهلل  -اضمالل وُمع طمدي٨م أبك هريرة اًمذى رواه اإلُم٤مم اًمٌٖمقى سمًٜمده إًمٞمف 

أن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل سمٕمث٧م ُمـ ظمػم ىمرون سمٜمل :ىم٤مل -شمٕم٤ممم قمٜمف



   

 
11 
 

 الوجيز الدعوي

وروى  صحٞمحوىم٤مل طمدي٨م  .آدم ىمرٟم٤م وم٘مرٟم٤م طمتك سمٕمث٧م ُمـ اًم٘مرن اًمذي يمٜم٧م ُمٜمف

أظمؼمين يقٟمس سمـ يزيد قمـ اسمـ  يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م قمـسمًٜمده 

ىم٤مل يم٤من أبق هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل  سمـ قمٌداًمرمحـ ؿمٝم٤مب قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

ُمثكم وُمثؾ إفٌٞم٤مء يمٛمثؾ ىمٍم أطمًـ )ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

سمٜمٞم٤مٟمف شمرك ُمٜمف ُمقوع ًمٌٜم٦م ومٓم٤مف سمف اًمٜمٔم٤مر يتٕمجٌقن ُمـ طمًـ سمٜمٞم٤مٟمف إٓ ُمقوع شمٚمؽ 

 يٕمٞمٌقن ؾمقاه٤م ومٙمٜم٧م أف٤م ؾمددت ُمقوع شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م ظمتؿ يب اًمٌٜمٞم٤من وظمتؿ يب اًمٚمٌٜم٦م ٓ

إن اهلل اصٓمٗمك يمٜم٤مٟم٦م )واصمٚم٦م سمـ آؾم٘مع ُمرومققم٤م قمـ  ّمحٞمحاًم ورم احلدي٨م (.اًمرؾمؾ

ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ واصٓمٗمك ىمريِم٤م ُمـ يمٜم٤مٟم٦م واصٓمٗمك سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمـ ىمريش 

ؾمٞمد إـمٝم٤مر  ٌٜم٤مٟمٕمؿ ٟمٕمٞمش درؾمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ُمع ٟم٥ًم طمٌٞم( واصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ

ومٗمل هذا اًمٜم٥ًم  وىمدوة إبرار ٟمتٕمرف ُمـ ظمالًمف قمغم سمٕمض ُمـ ورد اؾمٛمف ومٞمف

 ؽويقضمد يمٜم٤مٟم٦م ويمذًم اًمنميػ يمام ؾمٜمرى يقضمد يمؾ ُمـ قمدٟم٤من وُمٕمد وٟمزار وُمي

 إن ؿم٤مء اهلل( ويمذًمؽ ضم٤مء رم اًمٜم٥ًم وىمٞمؾ قمـ أوٓده يمام ؾمٞم٠ميت )وهق ىمريش ومٝمر

وذًمؽ ذم  سمف دون ُم٤مىمٌٚمف طمٙمؿ ذقمكطمٞم٨م يتٕمٚمؼ  -ه٤مؿمؿ -وُمـ وًمد وًمده  ىمَم

 حُمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أبق ومٝمق) -اًمٜم٥ًم اعمتٗمؼ قمغم صحتف سملم اًمٕمٚمامء 

 سمـ( )اعمٖمػمةَُمٜم٤َمف قمٌد سمـ )قمٛمرو(َه٤مؿِمؿِ  سمـ ()ؿمٞم٦ٌم اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اهلل قمٌد سمـ

ةَ  سمـ يماِلِب  اسمـ ()زيد ىُمَصِّ  )ودمتٛمع ومٞمف وِمْٝمرِ  سمـ هَم٤مًم٥ِِم  سمـ ًُم١َميِّ  سمـ يَمْٕم٥ِم  سمـ ُُمرَّ

 سمـ ُُمَيَ  سمـ إًِْمَٞم٤مَس  سمـ ُُمْدِريَم٦مَ  اسمـ ظُمَزْيَٛم٦مَ  سمـ يمِٜم٤َمَٟم٦م سمـ اًمٜمَّْيِ  سمـ َُم٤مًمِِؽ  سمـ (ىمريش

وإلظمالف أجْم٤م ذم أن قمدٟم٤من ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم  .قَمْدَٟم٤منَ  سمـ َُمَٕمدّ  سمـ ٟمَِزار

روة سمـ اًمزسمػم ريض وُم٤م سملم قمدٟم٤من وؾمٞمدٟم٤م إؾمامقمٞمؾ ومال يٕمرومف ي٘مٞمٜم٤م أطمد يمام ىم٤مل قم

أُم٤م أُمف ومٝمل آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة. اهلل قمٜمٝمام.

ُمرة وان يم٤من اؾمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ويٚمت٘مل ٟمًٌف ُمع ٟم٥ًم أُمف ذم يمالب سمـ 

وم٘مد صمٌت٧م ًمف أؾمامء أظمرى يمام روى  هذا اًمٜم٥ًم حمٛمدا ومٝمق اعمٕمروف اعمِمٝمقر وإٓ
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قمـ ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ حمٛمد سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ  هاًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م سمًٜمد

زم مخ٦ًم أؾمامء أف٤م )ؾمٚمؿ و ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :قمـ أبٞمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

حمٛمد وأمحد وأف٤م اح٤مطمل اًمذي يٛمحق اهلل يب اًمٙمٗمر وأف٤م احل٤مذ اًمذي حينم اًمٜم٤مس 

 ْم٤م ٟمٌك اًمرمح٦موىمٞمؾ أج -وزاد ُمًٚمؿ ذم رواي٦م اعم٘مٗمكقمغم ىمدُمل وأف٤م اًمٕم٤مىم٥م [ 

 . سمـ قمٛمرو رى اهلل قمٜمٝمامواعمتقيمؾ يمام ذم ظمؼم قمٌداًمٚمف 

أظمقة اإليامن وأطمٌتل رم اهلل وًمتٙمـ ًمٜم٤م أُم٤مم هذا اًمٜم٥ًم اًمنميػ وًمق ذم قمج٤مًم٦م 

 : ًمٚمٗم٤مئدة وىمٗم٤مت

 ٟمزار ووًمديف )ُمي ورسمٞمٕم٦م( رم هذا اًمٜم٥ًم ووًمده ُمٕمد ووًمده ومٕمـ قمدٟم٤من -2

ح٤م يم٤من )إقمالم اًمٜمٌقة  رم يمت٤مسمف رمحف اهلل ِم٤مومٕملي٘مقل اإلُم٤مم أبق احلًـ اح٤موردى اًم

ظمػمة ظمٚم٘مف ح٤م يمٚمٗمٝمؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمح٘مف اؾمتخٚمّمٝمؿ ُمـ أيمرم و أفٌٞم٤مء اهلل صٗمقة قم٤ٌمده

عمٜمّمٌٝمؿ ُمـ ضمرح و أُمدهؿ سم٠مويمد إواس طمٗمٔم٤م ًمٜمًٌٝمؿ ُمـ ىمدحو اًمٕمٜم٤مس

 اًم٘مٚمقب هلؿ أصٗم٤م ومٞمٙمقن اًمٜم٤مس إمم إضم٤مسمتٝمؿ أهعو ًمتٙمقن اًمٜمٗمقس هل٤م أوـم٠م

اظمتّم٧م اًمٜمٌقة سمقًمده و ح٤م شمٗمرع اعمٚمؽ قمـ إسمراهٞمؿو أـمقع ٕواُمرهؿو

وىمدراًمٚمف شمٕم٤ممم  -َيٚمؼ ُم٤م يِم٤مء وَيت٤مر  –سمٛمِمٞمئت٦م ؾمٌح٤مٟمف واظمتٞم٤مره  :ىمٚم٧م)اٟمح٤مزت

يمام ضم٤مء رم ظمؼم اعمالئٙم٦م وؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ واًمٌنمى سم٢مؾمح٤مق وُمـ وراء إؾمح٤مق 

ئٞمؾ( ئٞمؾ إمم وًمد إؾمح٤مق دون إؾمامقمٞمؾ ومّم٤مر - يٕم٘مقب وهق إها ت ذم سمٜمل إها

وح٤م اٟمختٛم٧م سمٕمٞمًك و ىمقُتؿ سمٕمد اًمذًم٦م ومٌدأت اًمٜمٌقة سمٛمقؾمكو ًمٙمثرُتؿ سمٕمد اًم٘مٚم٦م

 متٞمز سمٕمد اًمٙمثرة وًمد ىمحٓم٤من قمـ وًمد قمدٟم٤من ،إرضيمثر وًمد اؾمامقمٞمؾ واٟمتنموا ذم 

 اؾمتقًم٧م ىمحٓم٤من قمغم اعمٚمؽ اٟمح٤مزت اًمٜمٌقة إمم وًمد قمدٟم٤من وم٠مول ُمـ أؾمس هلؿ جمداو

يم٤من و ىمد ُمٚمؽ أىم٤مًمٞمؿ إرضو ـ قمدٟم٤من طملم اصٓمٗم٤مه سمختٜمٍمُمٕمد سم ؿمٞمد هلؿ ذيمرا و

ىمد هؿ سم٘متٚمف طملم همزا سمالد اًمٕمرب وم٠مفذره ٟمٌل يم٤من ذم وىمتف سم٠من اًمٜمٌقة ذم وًمده 
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صمؿ  وشم٘مع همرب احلج٤مز وٟمجد(: ىمٚم٧م)اؾمتقمم قمغم ُت٤مُم٦م ُمٙمٜمف وو أيمرُمفو وم٤مؾمتٌ٘م٤مه

يم٤من ًمٜمزار أرسمٕم٦م و - شم٘مدم قمٜمد ُمٚمقك اًمٗمرسو اٟمًٌط سمف اًمٞمدو اًمٕمز سمقًمده ٟمزار ازداد

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف دًٓم٦م اًم٘مقل قمغم اًمٜمٌل قمٜمدُم٤م  ا ه أمت٤مرو إي٤مدو رسمٞمٕم٦مو ُمي :أوٓد

 هق اًمذياًمٜمٌل اعميى يراد سمف ٟمًٌف إمم ُمي سمـ ٟمزار  ي٘م٤مل قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ر  – رسمٞمٕم٦م ًمف ُي٘م٤مل أٌخ  ًمف ُُمي وم٢من رسمٞمٕم٦م، ظمّمٞمؿ  ومٚم٘متلم، اًمٕمرب ُمٜمف اٟمٗمٚم٘م٧مومٜمزا

 ضمٝم٦م يًٙمٜمقن يم٤مٟمقا  ُمـ ورسمٞمٕم٦م احلج٤مز، قمرب وهؿ ُمٙم٦م يًٙمٜمقن يم٤مٟمقا  اعمييقن

ومٞم٤م أن ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب شمٜم٘مًؿ ـمقًمٞم٤م واًمٕمراق، ٟمجد سم٤مدي٦م ذم اًم٤ٌمدي٦م )يمام ٟمٕمٚمؿ ضمٖمرا

ُت٤مُم٦م سمجقار اًمٌحر إمحر صمؿ احلج٤مز صمؿ  ُمـ اِلٜمقب امم اًمِمامل امم صمالصم٦م ىمٓم٤مقم٤مت

يمام ضم٤مءت اإلؿم٤مرة اًمٜمٌقي٦م رم طمدي٨م  ويم٤من سمٞمٜمٝمام شم٤ٌميـ رم شمرشمٞم٥م ؿمٝمقر اًمًٜم٦م (ٟمجد

قمٜمدُم٤م ىم٤مل قمٜمٝم٤م )ورضم٥م ُمي اًمذى سملم مج٤مدى  طمج٦م اًمقداع قمـ إؿمٝمر احلرم

 رسمٞمٕم٦م يم٤مذب ي٘مقًمقن ُمًٞمٚمٛم٦م أت٤ٌمع ومٙم٤من رسمٞمٕم٦م، ُمـ يم٤من ُمًٞمٚمٛم٦م فمٝمر وح٤م( وؿمٕم٤ٌمن

 أظمذُتؿ- وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ي٘مّمدون ُُمي وٓص٤مدق ُمًٞمٚمٛم٦م، ي٘مّمدون

ومٜمًٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم قمدٟم٤من يمام  اًمٕمدٟم٤مين اًمٜمٌل ُي٘م٤مل ٜمدُم٤مقم أو ،-احلٛمٞم٦م

أى ٟمًٌتف امم ُمي أُم٤م اًم٘مقل قمـ اًمٜمٌل اًم٘مرر وقمـ ىمريش ،أخٛميي اًمٜمٌل ىمٞمؾ قمـ

ىمريش هؿ وًمد اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ و :ومٙمام ي٘مقل اح٤موردى رمحف اهلل

ؽ سمـ اًمٜمي ومٛمـ ٟمًٌٝمؿ إمم سمؾ هؿ سمٜمق ومٝمر سمـ ُم٤مًم :ىمٞمؾو ُمدريم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي

ُمـ ٟمًٌٝمؿ إمم ومٝمر و ىمٞمؾ يم٤من يًٛمك ىمريِم٤مو اًمٜمي ومألفف شمٗمرىم٧م ىم٤ٌمئؾ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م

مم أن ص٤مرت زقم٤مُم٦م ىمريش امم ىمَم ا ومألن ومٝمرا ذم زُم٤مٟمف يم٤من رئٞمس اًمٜم٤مس سمٛمٙم٦م

ِهْؿ َأّن ىُمَرْيًِم٤م إ)ىم٤مل اسمـ هِم٤مم  .ـه ا ـْ ىُمَرْيٍش َوهَمػْمِ ٤مُب ُِم ًّ ـْ َوىَمْد َأمْجََع اًمٜمّ ّٟماَم شَمَٗمّرىَم٧ْم قَم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ:  ِهْؿ َأّن َوًَمَد وِمْٝمِر سْم ٤مِب ىُمَرْيٍش َوهَمػْمِ ًّ ـْ ُٟم ـْ َأْدَريْمتف ُِم وِمْٝمٍر، َوَاًّمِذي قَمَٚمْٞمِف َُم

َفُّف  ِٕ ـْ ىُمَرْيٍش. َوإِّٟماَم ؾُمّٛمَل ىُمَرْيًِم٤م ;  ٌِِف وَمَٚمْٞمَس ُِم ًَ ـَ َُم٤مًمٍِؽ سمِٜمَ ـْ ضَم٤مَوَز وِمْٝمَر سْم ىُمَرْيٌش، َوَأّن َُم

ّدَه٤م سماَِمًمِِف َواًمّتْ٘مِريُش ُهَق اًمّتْٗمتِٞمُش َويَم٤مَن  ًُ ـْ ظَمّٚم٦ِم اًمٜم٤ّمِس َوطَم٤مضَمتِِٝمْؿ وَمَٞم يَم٤مَن ُيَ٘مّرُش قَم
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ّٛمقا سمَِذًمِ  ًُ ٌُْٚمُٖمُٝمْؿ وَم وِمُدوهَنُْؿ سماَِم َي ـْ احْل٤َمضَم٦ِم وَمػَمْ وىمٞمؾ  ؽسَمٜمُقُه ُيْ٘مِرؿُمقَن َأْهَؾ اعْمَْقؾِمِؿ قَم

ـُ  َوإِّٟماَم ؾُمّٛمَٞم٧ْم ىُمَرْيٌش أجْم٤م  ٤مُب. ىَم٤مَل اسْم ًَ
يْمتِ ِٓ ـْ اًمّتَ٘مّرِش َواًمّتَ٘مّرُش اًمّتَج٤مَرُة َوا ىُمَرْيًِم٤م ُِم

ـْ سَمْٕمِد شُمَٗمّرىْمَٝم٤م. َوُيَ٘م٤مُل ًمٚمتجٛمع  إؾْمَح٤مَق: َوُيَ٘م٤مُل إّٟماَم ؾُمّٛمَٞم٧ْم ىُمَرْيٌش: ىُمَرْيًِم٤م ًمَِتَجّٛمِٕمَٝم٤م ُِم

 اًمت٘مرش.

ف وؾمٚمؿ طمٞم٨م سمٌٕمثتف صغم اهلل قمٚمٞم (وىمد ذوم٧م ىمريش )وًمد ومٝمر قمغم اًمراضمح 

 يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ذيمرت ذم اًم٘مرآن ُمٜمٗمردة سمًقرة سم٤مؾمٛمٝم٤م 
 جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم
وضم٤مء رم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )رطمؿ اهلل  [5-1]ىمريش:  َّ  جي يه ىه مه

م ىم٤مل: )ومْمؾ اهلل ىمريًِم٤م سمًٌع ظمّم٤مل، ومْمٚمٝمؿ سم٠مهنؿ  (ص٤مطمٌٝم٤م قمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقا

هلل إٓ ىمريش، وومْمٚمٝمؿ سم٠مهنؿ ٟمٍمهؿ يقم اًمٗمٞمؾ، قمٌدوا اهلل قمنم ؾمٜملم، ٓ يٕمٌد ا

وهؿ ُمنميمقن، وومْمٚمٝمؿ سم٠مفف ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن مل يدظمؾ ومٞمٝم٤م أطمد ُمـ 

وومْمٚمٝمؿ سم٠من ومٞمٝمؿ اًمٜمٌقة، واخلالوم٦م،  [1]ىمريش:  َّمل خل ُّٱاًمٕم٤معملم وهل 

وىمد يمثرت سمٓمقن ىمريش اًمٌٓم٤مح وشمٕمددت طمتك يم٤من قمدد  واحلج٤مسم٦م، واًمً٘م٤مي٦م"

ة ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًم٤ًمدس اعمٞمالدي أطمد قمنم سمٓمٜم٤ًم. مخ٦ًم ُمـ وًمد اًمٌٞمقت اًمٔم٤مهر

ويم٤من ُمٜمٝمؿ ؾمٞمد إف٤مم ظمػم اًمٌنم صغم اهلل قمٚمٞمف ) ىمص، هؿ: ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف

وظمٚمٗم٤مء  وُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اهل٤مؿمٛمل قمغم سمـ أبك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف وؾمٚمؿ

أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ وُمٕمٝمؿ سمٜمقاعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، و (اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ُمـ سمٕمد

 اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد ذو اًمٜمقريـ قمثامن سمـ قمٗم٤من رى اهلل قمٜمف )ويم٤من ُمٜمٝمؿ قمٌد ُمٜم٤مف

)وُمٜمٝمؿ وٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، وقمٌد اًمدار سمـ ىمص،(وُمـ سمٕمد ظمٚمٗم٤مء اًمدوًم٦م إُمقي٦م

وأؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ( ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم رى اهلل قمٜمف أول ؾمٗمػم ًمإلؾمالم

واسمـ قمٛمتف وأطمد اعمٌنميـ سم٤مِلٜم٦م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  )وُمٜمٝمؿ طمقاري رؾمقل اهللىمص.
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 واًم٤ٌمىمقن ُمـ وًمد يمٕم٥م سمـ ًم١مي وهؿ: قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي( رى اهلل قمٜمف

وُمـ  ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف)

 وُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من ُمـ) وزهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م (،اعمٌنميـ سم٤مِلٜم٦م ؾمٕمٞمد سمـ زيد

 ،رى اهلل قمٜمٝمام وؾمٕمد سمـ أبك وىم٤مص اعمٌنميـ سم٤مِلٜم٦م مه٤م قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف

)ويم٤من ُمٜمٝمؿ صديؼ إُم٦م واخلٚمٞمٗم٦م إول اًمراؿمد أبق سمٙمر وشمٞمؿ سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م

وؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م، ومجح سمـ  (،سمـ قمثامن رى اهلل قمٜمف فقمٌداًمٚم

يمٕم٥م. وحت٧م ًمقاء هذه قمٛمرو سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م، وخمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُمرة سمـ 

اًمٌٓمقن اًمٔم٤مهرة اٟمْمقت سم٘مٞم٦م اًمٕمِم٤مئر إظمرى ُمـ ىمريش. وسملم هذه اًمٌٓمقن 

وىمد ضم٤مء اإلؾمالم وإُمر  ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ، يماماٟم٘مًٛم٧م اعمٜم٤مص٥م ذم ُمٙم٦م

وؾمٛمك ىمّمٞم٤م ٕفف أىمَم قمـ ىمقُمف  (وهق زيد)وُمـ اعمٕمٚمقم قمـ ىمَم ُمًت٘مر قمٚمٞمٝم٤م.

م أفف( )زوج أُمف سمفامم ىمْم٤مقم٦م طملم اطمتٛمٚمتف أُمف ور طمٙمؿ ُمٙم٦م سمٕمد أن  رسمٞمٕم٦م سمـ طمرا

اًمنمف ُمثؾ ومجع ذم يده ُمٜم٤مص٥م  ،وؾمداٟم٦م اًمٌٞم٧م سمٕمد إوم٤ًمدهؿ أضمغم ظمزاقم٦م قمٜمٝم٤م

 اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م، وأىمرت ًمف اًمٕمرب سمذًمؽ، وداٟم٧م ًمف اًمً٘م٤مي٦م واًمروم٤مدة واحلج٤مسم٦م

ار قمٌداًمد وأوٓده سمٕمدهىمريش وقمٔمٛمتف وأصٌح أُمره يم٤مًمديـ اعمتٌع ومٞمٝمؿ. سمٓمقن

ومٚمام أؾمـ ىمص، قمٝمد سم٤مُٕمر ُمـ سمٕمده ٓسمٜمف إيمؼم  وقمٌداًمٕمزى فأيمؼمهؿ وقمٌد ُمٜم٤م

قمٌد اًمدار، وأؾمٜمد إًمٞمف هذه اعمٜم٤مص٥م يمٚمٝم٤م، ويٕمٚمؾ إظم٤ٌمريقن ذًمؽ سم٠من قمٌد اًمدار 

ظم٤مص٦م يم٤من سمٙمر ىمص، ويم٤من أوٕمػ إظمقشمف اًمذيـ ٟمٌف ذيمرهؿ وذومقا ذم قمٝمد أبٞمٝمؿ،

سمٜمف إيمؼم ويٚمح٘مف سمنمف إظمقشمف، ومٕمٝمد إًمٞمف وم٠مراد ىمص أن يرومع ُمـ ىمدر ا فقمٌد ُمٜم٤م

ًُم٤م ًمرأي أبٞمٝمؿ. ًمٙمـ هذا اًمذي ي٘مقل سمف  هذا اًمٕمٝمد، وظمْمع سمٜمق ىمص هلذا إُمر اطمؽما

إظم٤ٌمريقن َي٤مًمػ اًم٘مقاقمد اًمتل ضمرى قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرف قمٜمد اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م، وم٢من 

ؾمؿ ، وقمٌد ُمٜم٤مف اؾمٛمف اعمٖمػمة وهق ااًمٙمٗم٤مي٦م اًمِمخّمٞم٦م يم٤مٟم٧م هل إؾم٤مس ذم شمقزم

شمٓمٚم٘مف اًمٕمرب وشمريد سمف اًمِمج٤مقم٦م ُمـ اإلهم٤مرة قمغم اًمٕمدو أُم٤م ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتف سمٕمٌد ُمٜم٤مف 
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أفف يم٤من َيدم سمٓمٚم٥م ُمـ أُمف اًمّمٜمؿ ُمٜم٤مة ومًٛمتف قمٌد ُمٜم٤مة ومل ي٘متٜمع أبقه هبذا آؾمؿ 

)وهؿ أرسمٕم٦م  وًمٙمـ اخلالف ُم٤م ًم٨ٌم أن صم٤مر، ورأى سمٜمق قمٌد ُمٜم٤مف ومًامه قمٌد ُمٜم٤مف

ؿ أطمؼ سم٤مُٕمر ُمـ سمٜمل قمٛمٝمؿ قمٌد اًمدار، أو أهن( ه٤مؿمؿ وقمٌدؿمٛمس واعمٓمٚم٥م وٟمقومؾ

أهنؿ ٓ ي٘مٚمقن قمٜمٝمؿ ٟم٤ٌمه٦م وذوًم٤م; ًمذًمؽ ٟم٤مزقمقهؿ إُمر، واٟم٘مًٛم٧م ىمريش شمًٌٕم٤م 

ًمذًمؽ إمم ُمٕمًٙمريـ ُمتٕم٤مديلم، اٟم٘مًٛم٧م سمٞمٜمٝمام سمٓمقن ىمريش; وم٤مٟمْمؿ إمم ُمٕمًٙمر سمٜمل 

اًمٕمزى، وسمٜمق زهرة سمـ يمالب، وسمٜمق شمٞمؿ سمـ ُمرة، وسمٜمق قمٌدقمٌد ُمٜم٤مف: سمٜمق أؾمد سمـ 

احل٤مرث سمـ ومٝمر.. واٟمْمؿ إمم ُمٕمًٙمر سمٜمل قمٌد اًمدار: سمٜمق خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م، وسمٜمق ؾمٝمؿ 

سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص، وسمٜمق مجح سمـ قمٛمرو، وسمٜمق قمدي سمـ يمٕم٥م، وظمرضم٧م قم٤مُمر 

وحم٤مرب سمـ ومٝمر ُمـ ىمريش اًمٔمقاهر ومٚمؿ يٙمقٟمقا ُمع واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم.  ،سمـ ًم١مي

وشمْم٤مُمٜمٝمؿ. ومٕم٘مد سمٜمق قمٌد  وقم٘مد يمؾ واطمد ُمـ اعمٕمًٙمريـ طمٚمًٗم٤م شمقيمٞمًدا ًمؽماسمٓمٝمؿ

٤ًٌم ذم ضمٗمٜم٦م ووٕمقه٤م ذم ومٜم٤مء  ُمٜم٤مف طمٚمًٗم٤م ؾمٛمقه طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم; ٕهنؿ ىمدُمقا ـمٞم

اًمٙمٕم٦ٌم وهمٛمًقا أجدهيؿ ومٞمٝم٤م وُمًحقه٤م ذم ضمدار اًمٙمٕم٦ٌم شمقيمٞمًدا حلٚمٗمٝمؿ. يمام قم٘مد سمٜمق 

قمٌد اًمدار طمٚمًٗم٤م ؾمٛمقه إطمالف. وشمٕم٧ٌم ىم٤ٌمئؾ احلٚمٗملم ًمٌٕمْمٝم٤م، وأوؿمٙم٧م احلرب 

ع ذم ُمٙم٦م. ًمٙمـ اعمأل ُمـ ىمريش أدريمقا ُم٤م يتٕمرض ًمف ُمريمز اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ إهٚمٞم٦م أن شم٘م

ر ًمق ٟمِم٥م اًم٘مت٤مل وؾم٤مًم٧م اًمدُم٤مء; وم٢من وطمدة اًم٘مٌٞمٚم٦م  ظمٓمر وُم٤م يٕمقد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أضا

ؾمتتٛمزق وطمرُم٦م ُمٙم٦م اًمتل حيرصقن قمٚمٞمٝم٤م ويًٕمقن إلىمراره٤م ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب 

ٔمر اًم٘م٤ٌمئؾ; ؾمتْمٕمػ، وُمـ صمؿ شمتٕمرض ُمٙم٦م ًمالقمتداء قمٚمٞمٝم٤م، وُتقن ىمريش ذم ٟم

ًمذًمؽ ؾم٤مرقمقا إمم اًم٘مْم٤مء قمغم هذا اخلٓمر سمٗمض هذا اًمٜمزاع، وم٠مقمٓمقا سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف 

اًمروم٤مدة واًمً٘م٤مي٦م، وأب٘مقا اعمٜم٤مص٥م إظمرى ذم يد سمٜمل قمٌد اًمدار. وسمذًمؽ ريض 

ومل شمذه٥م آصم٤مر هذا  ،اًمٓمروم٤من وطمًؿ اًمٜمزاع، ًمٙمـ اًمٓمروملم صم٧ٌم يمؾ ُمٜمٝمام قمغم طمٚمٗمف

ـُ ِهَِم٤ممٍ طمٞم٨م  ػم طمٚمػ اًمٗمْمقلوهذا هم - اًمٜمزاع ُمـ اًمٜمٗمقس، َوَأُّم٤م طِمْٚمُػ  :ىَم٤مَل اسْم

٤ٌَمِئُؾ  ـِ إؾْمَح٤مَق ىَم٤مَل شَمَداقَم٧ْم ىَم ّٛمِد سْم ـْ حُمَ ٌَّٙم٤مِئّل قَم  اًْم
ِ
ٌِْد اَّلّل ـُ قَم اًْمُٗمُْمقِل وَمَحّدصَمٜمِل ِزَي٤مُد سْم
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ـِ ضُمْدقَم٤مَن سمْ   سْم
ِ
ٌِْد اَّلّل ـْ ىُمَرْيٍش إمَم طِمْٚمٍػ وَم٤مضْمَتَٛمُٕمقا ًَمُف ذِم َداِر قَم ـِ ُِم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـِ قَمْٛمِرو سْم

ـِ ًُم١َمّي  ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـِ ُُمّرَة سْم ـِ شَمْٞمِؿ سْم وِمِف َوؾِمٜمّفِ  ،ؾَمْٕمِد سْم  ،وَمَٙم٤مَن طِمْٚمَٗمُٝمْؿ قِمٜمَْدُه سَمٜمُق َه٤مؿِمؿٍ  .ًمنَِمَ

ٌِْد اًْمُٕمّزى ،َوسَمٜمُق اعْمُّٓمٚم٥ِِم  ـَ قَم ـُ يماَِلٍب  ،َوَأؾَمَد سْم غَم َأْن وَمَتَٕم٤مىَمُدوا َوشَمَٕم٤مَهُدوا قمَ  ،َوُزْهَرُة سْم

ّٓ ىَم٤مُُمقا َُمَٕمُف  ـْ ؾَم٤مِئِر اًمٜم٤ّمِس إ ـْ َدظَمَٚمَٝم٤م ُِم ِهْؿ مِمّ ـْ َأْهٚمَِٝم٤م َوهَمػْمِ َٓ ََيُِدوا سمَِٛمّٙم٦َم َُمْٔمُٚمقًُم٤م ُِم

ْٚمَػ طِمْٚمَػ  ّٛم٧ْم ىُمَرْيٌش َذًمَِؽ احْلِ ًَ ـْ فَمَٚمَٛمُف طَمّتك شُمَرّد قَمَٚمْٞمِف َُمْٔمٚمَِٛمُتُف وَم َويَم٤مُٟمقا قَمغَم َُم

ِة يُمّؾ َُمْٔمُٚمقٍم َوَذيَمَر  .اًْمُٗمُْمقلِ  ْٚمَػ اًّمِذي قَمَ٘مَدشْمُف ىُمَرْيٌش سَمْٞمٜمََٝم٤م قَمغَم ُٟمٍْمَ ـُ ِهَِم٤مٍم احْلِ اسْم

٦ٌَمَ  ـُ ىُمَتٞمْ ِٛمَٞم٦ِم َوَذيَمَرَه٤م اسْم ًْ ٥ٌََم َهِذِه اًمّت ّٛمك طِمْٚمَػ اًْمُٗمُْمقِل َومَلْ َيْذيُمْر ؾَم ًَ  ،سمَِٛمّٙم٦َم ىَم٤مَل َوُي

ٌََؼ ىُمَرْيًِم٤م إمَم ُِمْثِؾ هَ  َّوِل وَمَتَح٤مًَمَػ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل يَم٤مَن ىَمْد ؾَم ْٕ ـِ ا ْٚمِػ ضُمْرُهٌؿ ذِم اًمّزَُم َذا احْلِ

ـُ وَمَْم٤مًَم٦مَ  ـْ شَمٌَِٕمُٝمْؿ َأطَمُدُهْؿ اًْمَٗمْْمُؾ سْم ـُ َوَداقَم٦مَ  :َواًمّث٤ميِن  ،صَماَلصَم٦ٌم ُهْؿ َوَُم  ،اًْمَٗمْْمُؾ سْم

ـُ احْل٤َمِرِث  ظَمُر  .َواًمّث٤مًم٨ُِم وُمَْمْٞمُؾ سْم ْٔ ٌََف طِمْٚمُػ ىُمَرْيٍش ا ّٞملَم وَمَٚماّم َأؿْم  اِْلُْرمُهِ
ِ
ء َٓ وِمْٕمَؾ َه١ُم

ـَ شَمَ٘مّدَم ِذيْمُرُهؿْ   .ؾُمّٛمَل طِمْٚمَػ اًْمُٗمُْمقِل َواًْمُٗمُْمقُل مَجُْع وَمْْمٍؾ َوِهَل َأؾْماَمُء ُأوََلَِؽ اًّمِذي

ـْ ذِم احْلَِدي٨ِم َُم٤م ُهَق َأىْمَقى ُِمٜمُْف َوَأْومَم  ـٌ َوًَمِٙم ًَ ٦ٌََم طَم ـُ ىُمَتْٞم َرَوى  .َوَهَذا اًّمِذي ىَم٤مًَمُف اسْم

َٓ ا ـِ اسْمٜمَْل َأيِب سَمْٙمٍر ىَم٤م ٌِْد اًمّرمْحَ ّٛمٍد َوقَم ـْ حُمَ  قَم
ِ
ٌِْد اَّلّل ـْ قَم ـْ ؾُمْٗمَٞم٤مَن قَم ىَم٤مَل  :حْلَُٛمْٞمِدّي قَم

 
ِ
ـِ ضُمْدقَم٤مَن طِمْٚمًٗم٤م  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -َرؾُمقُل اَّلّل  سْم

ِ
ٌِْد اَّلّل ًَمَ٘مْد ؿَمِٝمْدت ذِم َداِر قَم

ؾْم  ٧ٌْمًَمْق ُدقِمٞم٧م سمِِف ذِم اإْلِ ضََم َٕ ّٓ َيُٕمّز فَم٤ممِلٌ  ،حَت٤َمًَمُٗمقا َأْن شُمَرّد اًْمُٗمُْمقُل قَمغَم َأْهٚمَِٝم٤م .اَلِم  َوَأ

ـِ َأيِب ُأؾَم٤مَُم٦َم اًمّتِٛمٞمِٛمّل ِ .َُمْٔمُٚمقًُم٤م  سْم
ِ
ٌِْد اَّلّل ـِ قَم ٜمَِد احْل٤َمِرِث سْم ًْ وَمَ٘مْد سَملّمَ َهَذا  .َوَرَواُه ذِم ُُم

يَم٤مَن طِمْٚمُػ اًْمُٗمُْمقِل سَمْٕمَد اًْمُٗمّج٤مِر َوَذًمَِؽ َأّن طَمْرَب احْلَِدي٨َم مِلَ ؾُمّٛمَل طِمْٚمَػ اًْمُٗمُْمقِل وَ 

ـَ  ي ٌَْٕم٨ِم سمِِٕمنْمِ ٌَْؾ اعْمَ ٤ٌَمَن َويَم٤مَن طِمْٚمُػ اًْمُٗمُْمقِل ذِم ِذي اًْمَ٘مْٕمَدِة ىَم اًْمُٗمّج٤مِر يَم٤مَٟم٧ْم ذِم ؿَمْٕم

وَمُف ذِم اًْمٕمَ  ـْ  .َرِب ؾَمٜم٦ًَم َويَم٤مَن طِمْٚمُػ اًْمُٗمُْمقِل َأيْمَرَم طِمْٚمٍػ ؾُمِٛمَع سمِِف َوَأْذَ َويَم٤مَن َأّوَل َُم

ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم  ـُ قَم ـْ ُزسَمْٞمٍد ىَمِدَم َُمّٙم٦َم  ،شَمَٙمّٚمَؿ سمِِف َوَدقَم٤م إًَمْٞمِف اًمّزسَمػْمُ سْم ٌُُف َأّن َرضُماًل ُِم ٌَ َويَم٤مَن ؾَم

ٌََس قَمٜمْ  ٍف وَمَح ـُ َواِئٍؾ َويَم٤مَن َذا ىَمْدٍر سمَِٛمّٙم٦َم َوَذَ َه٤م ُِمٜمُْف اًْمَٕم٤مِِص سْم ا ُف طَمّ٘مُف سمٌَِِْم٤مقَم٦ِم وَم٤مؿْمؽَمَ

طَْماَلَف  ْٕ ـَ  :وَم٤مؾْمَتْٕمَدى قَمَٚمْٞمِف اًمّزسَمْٞمِدّي ا ٌَْد اًمّداِر َوخَمُْزوًُم٤م َومُجََح َوؾَمْٝماًم َوقَمِدّي سْم قَم
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ـِ َواِئٍؾ َوَزسَمُروُه َأْي اْٟمَتَٝمُروُه وَمَٚماّم َرَأى اًمّزسَمْٞمِدّي  ،يَمْٕم٥ٍم  وَم٠َمبَْقا َأْن ُيِٕمٞمٜمُقُه قَمغَم اًْمَٕم٤مِِص سْم

٦ٌَمِ اًمنّمّ َأْورَم قمَ  ٌَْٞمٍس قِمٜمَْد ـُمُٚمقِع اًمِّمْٛمِس َوىُمَرْيٌش ذِم َأفِْدَيتِِٝمْؿ طَمْقَل اًْمَٙمْٕم  ،غَم َأيِب ىُم

َْٔمُٚمقِم سمَِْم٤مقَمُتفُ : وَمَّم٤مَح سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِفِ 
ِ
ـِ َُمّٙم٦َم َٟم٤مِئل اًمّداِر َواًمٜمَّٗمرِ  ...َي٤م آَل وِمْٝمٍر عم ٌَْٓم ِرٍم  سمِ َوحُمْ

ْجِر َواحْلََجرِ َي٤م  ...َأؿْمَٕم٨ٍم مَلْ َيْ٘مِض قُمْٛمَرشَمفُ  ـْ مَت٧ّْم  ًَمٚمّرضَم٤مِل َوسَملْمَ احْلِ َ
ِ
َم عم إّن احْلََرا

َُمُتفُ  َم ًمَِثْقِب اًْمَٗم٤مضِمِر اًْمُٖمَدرِ  ...يَمَرا َٓ طَمَرا ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم َىَم٤مَل َُم٤م ومٚمام ؾمٛمٕمف  -َو ـُ قَم اًمّزسَمػْمُ سْم

ـُ ُُمّرةَ  ٌك وَم٤مضْمَتَٛمَٕم٧ْم َه٤مؿِمٌؿ َوُزْهَرُة َوشَمْٞمُؿ سْم ـِ ضُمْدقَم٤منَ  هِلََذا ُُمؽَمّ وَمَّمٜمََع هَلُْؿ  ،ذِم َداِر اسْم

ٍم ىمَِٞم٤مًُم٤م ،ـَمَٕم٤مًُم٤م   ،وَمَتَٕم٤مىَمُدوا ،َوحَت٤َمًَمُٗمقا ذِم ِذي اًْمَ٘مْٕمَدِة ذِم ؿَمْٝمٍر طَمَرا
ِ
َوشَمَٕم٤مَهُدوا سم٤َِمَّلّل

ـّ َيًدا َواطِمَدًة َُمَع اعْمَْٔمُٚمقِم قَمغَم اًمّٔم٤ممِلِ طَمّتك ُي١َمّدى إًَمْٞمِف طَمّ٘مُف َُم٤م سَمّؾ  سَمْحٌر ُصقوَم٦َم َوَُم٤م  ًَمَٞمُٙمقَٟم

ٌء َوصَمٌػٌِم َُمَٙم٤مهَناَُم  ْٚمَػ طِمْٚمَػ  ،َرؾَم٤م طِمَرا ّٛم٧ْم ىُمَرْيٌش َذًمَِؽ احْلِ ًَ َٕم٤مِش وَم َوقَمغَم اًمّت٠َمّد ذِم اعْمَ

ـِ َواِئٍؾ  :اًْمُٗمُْمقِل َوىَم٤مًُمقا  َُْمِر صُمّؿ َُمَِمْقا إمَم اًْمَٕم٤مِِص سْم ْٕ ـْ ا  ذِم وَمْْمٍؾ ُِم
ِ
ء َٓ ًَمَ٘مْد َدظَمَؾ َه١ُم

ًم٘مد  :ويمام ي٘مقل د أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمرى -قُمقا ُِمٜمُْف ؾِمْٚمَٕم٦َم اًمّزسَمْٞمِدّي وَمَدوَمُٕمقَه٤م إًَمْٞمِف وَم٤مْٟمَتزَ 

ىم٤مم أبٜم٤مء ىمص وأطمٗم٤مدهؿ سم٠مقمامل ُمٝمٛم٦م أدت إمم ازده٤مر ُمٙم٦م وسمٜمٗمس اًمقىم٧م أبرزت 

ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ وذومٝمؿ وُمٙمٜم٧م ًمًٞم٤مدُتؿ. وإذا اؾمتٕمروٜم٤م ُم٤م اٟمجزوه، وم٢من 

وُمٙمـ هل٤م ذم ُمٙم٦م وٟمٔمؿ ؿم١موهن٤م، وأُمًؽ أبٜم٤مؤه سمزُم٤مم ىمّمٞم٤ًم هق اًمذي مجع ىمريِم٤ًم 

وفم٤مئٗمف ُمـ سمٕمده ُمـ اًمً٘م٤مي٦م واًمروم٤مدة واحلج٤مسم٦م واًمٚمقاء واًمٜمدوة، ومتٙمـ ه٤مؿمؿ سمـ 

قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىمص ُمـ قم٘مد اإليالف وشمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق اًمتج٤مرة اعمٙمٞم٦م سم٢مظمراضمٝم٤م ُمـ 

 واحلجٞم٩م ُمٕم٤ًم، احلدود اعمحٚمٞم٦م إمم اًمٜمٓم٤مق اًمدوزم، وىم٤مم سمحٗمر قمدة آسم٤مر خلدُم٦م ىمريش

وقمرف اعمٓمٚم٥م أظمق ه٤مؿمؿ سم٤مًمٜمًؽ وإُمر سمؽمك اًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل واحل٨م قمغم ُمٙم٤مرم 

 )واؾمٛمف ؿمٞم٦ٌم قمغم اًمّمحٞمح ًمِمٞم٦ٌم وًمد هب٤م ذم رأؾمف إظمالق، وقمرف قمٌد اعمٓمٚم٥م

سمـ ( شمٗم٤مؤٓ سمٌٚمقغ اعمقًمقد ؾمـ اًمٙمؼم واحلٜمٙم٦م وان يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمٓمٚمؼ هذا آؾمؿ

ٌُْد  د ًمٙمثرة محد اًمٜم٤مس ًمف،ه٤مؿمؿ سم٤مًمٗمٞم٤مض ِلقده وسمِمٞم٦ٌم احلٛم ـُ ِهَِم٤مٍم: وَمَقًَمَد قَم ىَم٤مَل اسْم

٤ٌّمَس  َقٍة اًْمَٕم ًْ
َة َٟمَٗمٍر َوؾِم٧ّم ٟمِ ـُ َه٤مؿِمٍؿ قَمنَمَ  َوَأب٤َم ـَم٤مًم٥ٍِم  اعْمُّٓمٚم٥ِِم سْم

ِ
ٌَْد اهلل  -َومَحَْزَة َوقَم
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ٌُْد َُمٜم٤َمٍف  ا  -َواؾْمُٛمُف قَم  -ًرا، َوَأب٤َم هَل٥ٍَم َواًمّزسَمػْمَ َواحْل٤َمِرَث َوضَمْحاًل، َواعْمَُ٘مّقَم َوِضَ

ٌُْد اًْمُٕمّزى  ٌَٞمَْْم٤مَء َوقَم٤مشمَِٙم٦َم، َوُأَُمْٞمَٛم٦َم، َوَأْرَوى، َوسَمّرَة.  -َواؾْمُٛمُف قَم َوَصِٗمٞم٦َّم َوُأّم طَمِٙمٞمٍؿ اًْم

 
ِ
ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم َرؾُمقَل اهلل ـُ قَم  سْم

ِ
ٌُْد اهلل ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -وَمَقًَمَد قَم ؾَمّٞمَد َوًَمِد آَدَم  -َصغمَّ اَّللَّ

 َوؾَماَلُُمُف َوَرمْحَُتُف َوسَمَريَم٤مشُمُف قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم حُمَ 
ِ
ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِم، َصَٚمَقاُت اهلل ـِ قَم  سْم

ِ
ٌِْد اهلل ـَ قَم ّٛمَد سْم

ـِ ًُم١َمّي  ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـِ ُُمّرَة سْم ـِ يماَِلِب سْم ـِ ُزْهَرَة سْم ٌِْد َُمٜم٤َمِف سْم ـِ قَم آخِِف. َوُأُّمُف آُِمٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم َوْه٥ِم سْم

ـِ هَم٤مًم٥ِِم  ٌِْد سْم ـِ قَم ـِ قُمْثاَمَن سْم ٌِْد اًْمُٕمّزى سْم . َوُأُّمَٝم٤م: سَمّرُة سمِٜم٧ُْم قَم ـِ اًمٜمّْيِ ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـِ ومِْٝمِر سْم سْم

ـِ  ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـِ وِمْٝمِر سْم ـِ هَم٤مًم٥ِِم سْم ـِ ًُم١َمّي سْم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـِ ُُمّرَة سْم ـِ يماَِلِب سْم ـِ ىُمَصّ سْم اًمّداِر سْم

. ـُ إؾْم وقمـ طمٗمر زُمزم اًمٜمّْيِ ـْ ىَم٤مَل اسْم ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم ُِم َح٤مَق: َويَم٤مَن َأّوَل َُم٤م ُاسْمُتِدَئ سمِِف قَم

ٌِْد  ـْ قَم  اًْمَٞمَزيِنّ قَم
ِ
ٌِْد اهلل ـِ قَم ـْ َُمْرصَمِد سْم ّي قَم ٍْمِ

ِ
ـُ َأيِب طَمٌِٞم٥ٍم اعْم طَمْٗمِرَه٤م، يَماَم طَمّدصَمٜمِل َيِزيُد سْم

ـَ َأيِب ـمَ  ـِ ُزَرْيٍر اًْمَٖم٤موِمِ٘مّل: َأفُّف ؾَمِٛمَع قَمكِمّ سْم  سْم
ِ
ّدُث طَمِدي٨َم اهلل ٤مًم٥ٍِم َريِضَ اهلُل شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْف حُيَ

ْجِر إْذ  ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم: إيّن ًَمٜم٤َمِئٌؿ ذِم احْلِ ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم سمَِحْٗمِرَه٤م، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل قَم َزُْمَزَم طِملَم ُأُِمَر قَم

٦ٌَُم؟ ىَم٤مَل صُمّؿ َذَه٥َم  ٞم
٦ٌََم. ىَم٤مَل ىُمْٚم٧م: َوَُم٤م ـمِ ٞم

قَمٜمّل. وَمَٚماّم يَم٤مَن اًْمَٖمُد  َأت٤َميِن آٍت وَمَ٘م٤مَل اطْمِٗمْر ـمِ

َرضَمْٕم٧م إمَم َُمْْمَجِٕمل وَمٜمِْٛم٧م وِمٞمِف وَمَج٤مَءيِن وَمَ٘م٤مَل اطْمِٗمْر سَمّرَة. ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧م: َوَُم٤م سَمّرُة؟ ىَم٤مَل صُمّؿ 

َذَه٥َم قَمٜمّل، وَمَٚماّم يَم٤مَن اًْمَٖمُد َرضَمْٕم٧م إمَم َُمْْمَجِٕمل، وَمٜمِْٛم٧م وِمٞمِف وَمَج٤مَءيِن وَمَ٘م٤مَل اطْمِٗمْر 

. ىَم٤مَل ىُمْٚم٧م: َوَُم٤م اعْمَْْمٜمُقَٟم٦ُم؟ ىَم٤مَل صُمّؿ َذَه٥َم قَمٜمّل. وَمَٚماّم يَم٤مَن اًْمَٖمُد َرضَمْٕم٧م إمَم اعْمَْْمٜمُقَٟم٦مَ 

َٓ شَمٜمِْزُف  َُمْْمَجِٕمل، وَمٜمِْٛم٧م وِمٞمِف وَمَج٤مَءيِن وَمَ٘م٤مَل اطْمِٗمْر َزُْمَزَم. ىَم٤مَل ىُمْٚم٧م: َوَُم٤م َزُْمَزُم؟ ىَم٤مَل 

َقمْ  ْٕ ِ٘مل احْلَِجٞم٩َم ا ًْ َٓ شُمَذّم، شَم َٔمَؿ َوِهَل سَملْمَ اًْمَٗمْرِث َواًمّدِم قِمٜمَْد ُٟمْ٘مَرِة اًْمُٖمَراِب َأبًَدا َو

َقْمَّمِؿ قِمٜمَْد ىَمْرَي٦ِم اًمٜمّْٛمِؾ. ْٕ يَماَم  -َويَم٤مَٟم٧ْم َزُْمَزُم  :ىم٤مل أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٝمٞمغم رم اًمروضا

اَلُم وَمّجَرَه٤م ًَمُف ُروُح اًْمُ٘مُدِس سمَِٕمِ٘مٌِِف وَ  -شَمَ٘مّدَم  ًّ ذِم شَمْٗمِجػِمِه إّي٤مَه٤م ؾُمْ٘مَٞم٤م إؾْماَمقِمٞمَؾ قَمَٚمْٞمِف اًم

ّٛمٌد  ِه إؿَم٤مَرٌة إمَم َأهّن٤َم ًمَِٕمِ٘مٌِِف ِوَراصَم٦ًم َوُهَق حُمَ َصغمَّ  -سم٤ِمًْمَٕمِ٘م٥ِم ُدوَن َأْن ُيَٗمّجَرَه٤م سم٤ِمًْمَٞمِد َأْو هَمػْمِ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ٌَْح٤مَٟمُف  -اَّللَّ   َّ مل يك ىك مك لك ُّٱَوُأُّمُتُف يَماَم ىَم٤مَل ؾُم

ّٛمٍد َأْي ذِم ُأُمّ  .[18:زظمرف]اًم ٤م َأطْمَدصَم٧ْم ضُمْرُهؿٌ  -٦ِم حُمَ اَلُم صُمّؿ إّن َزُْمَزَم َحّ ًّ ذِم  قَمَٚمْٞمِف اًم
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َم شَمَٖمّقَر َُم٤مُء  ٜم٤َمؾِمِؽ َواحْلَُرِم، َوسَمَٖمك سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َواضْمؽَمَ احْلََرِم، َواؾْمَتَخّٗمقا سم٤ِمعْمَ

ـْ َُمٙمّ  ٤م ُِم ٦َم َومَلْ شَمَزْل َداِرؾَم٦ًم قَم٤موِمًٞم٤م َأثَُرَه٤م، طَمّتك آَن َزُْمَزَم َوايْمُتتَِؿ وَمَٚماّم َأظْمَرَج اهلُل ضُمْرمُهً

 
ِ
٤مء ـْ سَمٜم٤َمٟمِِف َيٜم٤َمسمِٞمُع اْحَ  َوشَمَتَٗمّجُر ُِم

ِ
اَمء ًّ َ٘مك سمَِقضْمِٝمِف هَمْٞم٨ُم اًم ًْ َت ًْ ٤ٌَمَرِك اًّمِذي يَم٤مَن ُي ُ َُمْقًمُِد اعْم

 وَمَٚماّم آَن فُمُٝمقُرُه َأِذَن اهللُ 
ِ
ْ٘مَٞم٤م َأبِٞمِف َأْن شَمْٔمَٝمَر  َص٤مطِم٥ُم اًْمَٙمْقصَمِر َواحْلَْقِض اًمّرَواء ًُ

شَمَٕم٤ممَم ًمِ

ـْ َُم٤مِئَٝم٤م َأْن دَمَْتِٝمَر وَمَٙم٤مَن  ـَ ُِم ٤م اْٟمَدوَم َ
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -َوح ىَمْد ؾَمَ٘م٧ْم اًمٜم٤ّمَس سَمَريَمُتُف  -َصغمَّ اَّللَّ

ٌََٚمُد َوَذًمِ  ٌَْؾ َأْن ُيقًَمَد َوؾُمُ٘مقا سمَِدقْمَقشمِِف َوُهَق ـمِْٗمٌؾ طِملَم َأضْمَدسَم٧ْم اًْم َؽ طِملَم ظَمَرَج سمِِف ضَمّدُه ىَم

 ذِم طَمَٞم٤مشمِِف اًْمَٗمْٞمٜم٦ََم سَمْٕمَد اًْمَٗمْٞمٜم٦َِم َواعمَْ 
ِ
اَمء ًّ ِ٘مًٞم٤م ًمُِ٘مَرْيِش َوؾُمِ٘مَٞم٧ْم اخْلَٚمِٞمَ٘م٦ُم يُمّٚمَٝم٤م هُمُٞمقَث اًم ًْ َت ًْ ّرَة ُُم

 ؾَمْٝمِٛمفِ 
ِ
ـْ سَمٜم٤َمٟمِِف َوشَم٤مَرًة سم٢ِِمًْمَ٘م٤مء ّرِة، َوشَم٤مَرًة سمُِدقَم٤مِئِف َوشَم٤مَرًة ُِم ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم ذِم  سَمْٕمَد اعْمَ وَم٠ُمِرَي قَم

هَّن٤َم ِٕ ٦ٌََم،  ٞم
ّٛمَٞم٧ْم ـمِ ًُ ٦ٌََم، وَم ٞم

ِهٞمَؿ  َُمٜم٤َمُِمِف َأْن اطْمِٗمْر ـمِ ـْ َوًَمِد إسْمَرا ٤ٌَمِت ُِم ًمِٚمّٓمّٞمٌلَِم َواًمّٓمّٞم

اَلُم  -َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ  ًّ َهّن٤َم  َوىمِٞمَؾ ًَمُف اطْمَتِٗمْر سَمّرَة َوُهَق اؾْمٌؿ َص٤مِدٌق قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأجًْْم٤م، -قَمَٚمْٞمِٝماَم اًم ِٕ

ٌٍّف:  ـُ ُُمٜمَ ـْ اًْمُٗمّج٤مِر َوىِمٞمَؾ ًَمُف اطْمِٗمْر اعْمَْْمٜمُقَٟم٦َم. ىَم٤مَل َوْه٥ُم سْم ِر َوهَم٤مَو٧ْم قَم وَم٤مَو٧ْم ًمأِْلَبَْرا

ـّ هِب٤َم قَمغَم هَمػْمِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم وَماَل َيَتَْمّٚمُع ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜم٤َموِمٌؼ  هَّن٤َم ُو ِٕ َٖمَدا وم ؾُمّٛمَٞم٧ْم َزُْمَزُم: اعْمَْْمٜمُقَٟم٦َم 

ُه ٚم٥م قمٌداعمٓم ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم، ًَمْٞمَس ًَمُف َيْقَُمئٍِذ َوًَمٌد هَمػْمُ ـُ قَم سمِِٛمْٕمَقًمِِف َوَُمَٕمُف اسْمٜمُُف احْل٤َمِرُث سْم

ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم اًمّٓمّل، يَمؼّمَ وَمَٕمَروَم٧ْم ىُمَرْيٌش َأفُّف ىَمْد َأْدَرَك طَم٤مضَمَتُف  ٞمَٝم٤م. وَمَٚماّم سَمَدا ًمَِٕم
وَمَحَٗمَر ومِ

: يَ  يْمٜم٤َم وَمَ٘م٤مُُمقا إًَمْٞمِف وَمَ٘م٤مًُمقا ٌَْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم، إهّن٤َم سمِْئُر َأبِٞمٜم٤َم إؾْماَمقِمٞمَؾ َوإِّن ًَمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م طَمّ٘م٤م وَم٠َمْذِ ٤م قَم

ـْ سَمْٞمٜمُِٙمْؿ  َُْمَر ىَمْد ظُمِّمّْم٧م سمِِف ُدوَٟمُٙمْؿ َوُأقْمٓمِٞمتف ُِم ْٕ َُمَٕمؽ وِمٞمَٝم٤م. ىَم٤مَل َُم٤م َأف٤َم سمَِٗم٤مقِمِؾ إّن َهَذا ا

 شَم٤مِريمِٞمؽ طَمّتك ُٟمَخ٤مِصَٛمؽ وِمٞمَٝم٤م، ىَم٤مَل وَم٤مضْمَٕمُٚمقا سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ ًَمُف وَم٠َمفِّْمْٗمٜم٤َم، وَم٢ِمّٟم٤م هَمػْمُ  وَمَ٘م٤مًُمقا 

ِف  ا : يَم٤مِهٜم٦َُم سَمٜمِل ؾَمْٕمِد ُهَذْيٍؿ ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل َويَم٤مَٟم٧ْم سم٠َِمْذَ ـْ ؿِمئُْتْؿ ُأطَم٤ميمُِٛمُٙمْؿ إًَمْٞمِف ىَم٤مًُمقا َُم

ـْ سَمٜمِ  ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم َوَُمَٕمُف َٟمَٗمٌر ُِم ـْ يُمّؾ اًمِّم٤مِم، وَمَريم٥َِم قَم ٌِْد َُمٜم٤َمٍف َوَريم٥َِم ُِم ـْ سَمٜمِل قَم ل َأبِٞمِف ُِم

َْرُض إْذ َذاَك َُمَٗم٤مِوُز. ىَم٤مَل وَمَخَرضُمقا طَمّتك إَذا يَم٤مُٟمقا  ْٕ ـْ ىُمَرْيٍش َٟمَٗمٌر. ىَم٤مَل َوا ىَمٌِٞمَٚم٦ٍم ُِم

ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم َوأَ  َج٤مِز َواًمِّم٤مِم، وَمٜمَِل َُم٤مُء قَم
َٗم٤مِوِز سَملْم احْلِ ٌَْٕمِض شمِْٚمَؽ اعْمَ ْصَح٤مسمِِف وَمَٔمِٛمُئقا سمِ

: إّٟم٤م  ٤ٌَمِئِؾ ىُمَرْيٍش، وَم٠َمبَْقا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوىَم٤مًُمقا ـْ ىَم ـْ َُمَٕمُٝمْؿ ُِم َ٘مْقا َُم ًْ طَمّتك َأجَْ٘مٜمُقا سم٤ِمهْلََٚمَٙم٦ِم وَم٤مؾْمَت
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ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم َُم٤م َصٜمَعَ  ٜم٤َم ُِمْثَؾ َُم٤م َأَص٤مسَمُٙمْؿ وَمَٚماّم َرَأى قَم ًِ ـُ َٟمْخَِمك قَمغَم َأفُْٗم  سمَِٛمَٗم٤مَزِة َوَٟمْح

ّٓ شَمٌٌَع  : َُم٤م َرْأجُٜم٤َم إ ِف َوَأْصَح٤مسمِِف ىَم٤مَل َُم٤مَذا شَمَرْوَن؟ ىَم٤مًُمقا ًِ اًْمَ٘مْقُم َوَُم٤م َيَتَخّقُف قَمغَم َٟمْٗم

ِف سماَِم سمُِٙمْؿ  ًِ ِٗمَر يُمّؾ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٙمْؿ طُمْٗمَرشَمُف ًمِٜمَْٗم ًمَِرأْجِؽ، وَمُٛمْرَٟم٤م سماَِم ؿِمْئ٧م، ىَم٤مَل وَم٢ِميّن َأَرى َأْن حَيْ

ـْ اًْم٘مُ  َن ُِم ْٔ طَمّتك َيُٙمقَن  -وَمَٙمَٚماّم َُم٤مَت َرضُمٌؾ َدوَمَٕمُف َأْصَح٤مسُمُف ذِم طُمْٗمَرشمِِف صُمّؿ َواَرْوُه  -ّقِة ا

: ٟمِْٕمَؿ َُم٤م  ـْ َوْٞمَٕم٦ِم َريْم٥ٍم مَجِٞمًٕم٤م، ىَم٤مًُمقا آظِمُريُمْؿ َرضُماًل َواطِمًدا، وَمَْمْٞمَٕم٦ُم َرضُمٍؾ َواطِمٍد َأجَْنُ ُِم

َحَٗمَر طُمْٗمَرشَمُف صُمّؿ ىَمَٕمُدوا َيٜمَْتٔمُِروَن اعْمَْقَت قَمَٓمًِم٤م، صُمّؿ إّن َأَُمْرت سمِِف. وَمَ٘م٤مَم يُمّؾ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ ومَ 

ُب ذِم  َٓ َٟمْيِ  إّن إًْمَ٘م٤مَءَٟم٤م سم٠َِمجِْديٜم٤َم َهَٙمَذا ًمِْٚمَٛمْقِت 
ِ
َْصَح٤مسمِِف َوَاَّلل ِٕ ٌَْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم ىَم٤مَل  قَم

ك اهلُل َأنْ  ًَ ٜم٤َم، ًَمَٕمْجٌز وَمَٕم ًِ َفُْٗم ِٕ ٌَْتِٖمل  َٓ َٟم َْرِض َو ْٕ ،  ا ُٚمقا ٌَْٕمِض اًْمٌاَِلِد اْرحَتِ َيْرُزىَمٜم٤َم َُم٤مًء سمِ

٤ٌَمِئِؾ ىُمَرْيٍش َيٜمُْٔمُروَن إًَمْٞمِٝمْؿ َُم٤م ُهْؿ وَم٤مقِمُٚمقَن  ـْ ىَم ـْ َُمَٕمُٝمْؿ ُِم ، َوَُم وَم٤مْرحَتَُٚمقا طَمّتك إَذا وَمَرهُمقا

ٌََٕمَث٧ْم سمِِف اْٟمٗمَ  ٌََٝم٤م. وَمَٚماّم اْٟم
ٌُْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم إمَم َراطِمَٚمتِِف وَمَريمِ ـْ حَتْتَِٝم٤م ظُمّٗمَٝم٤م قَملْمُ شَمَ٘مّدَم قَم َجَرْت ُِم

ٌُْد اعْمُّٓمِٚم٥ِم، َويَمؼّمَ   قَمْذٍب وَمَٙمؼّمَ قَم
ٍ
َب َأْصَح٤مسُمُف  َُم٤مء َب َوَذِ َأْصَح٤مسُمُف صُمّؿ َٟمَزَل وَمنَمِ

 ومَ 
ِ
٤مء ـْ ىُمَرْيٍش، وَمَ٘م٤مَل َهُٚمّؿ إمَم اْحَ ٤ٌَمِئَؾ ُِم َ٘مْد َواؾْمَتَ٘مْقا طَمّتك َُمَٚمُئقا َأؾْمِ٘مَٞمَتُٝمْؿ صُمّؿ َدقَم٤م اًْمَ٘م

: ىَمْد  . صُمّؿ ىَم٤مًُمقا سُمقا َواؾْمَتَ٘مْقا ، وَمَج٤مُءوا، وَمنَمِ سُمقا َواؾْمَتُ٘مقا   -ؾَمَ٘م٤مَٟم٤م اهلُل وَم٤مْذَ
ِ
ىُمِِضَ  -َوَاَّلل

٤مَء  َٓ ُٟمَخ٤مِصُٛمؽ ذِم َزُْمَزَم َأبًَدا، إّن اًّمِذي ؾَمَ٘م٤مك َهَذا اْحَ  
ِ
ٌَْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم، َوَاَّلل ًَمؽ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َي٤م قَم

هَلَُق اًّمِذي ؾَمَ٘م٤مك َزُْمَزَم، وَم٤مْرضِمْع إمَم ؾِمَ٘م٤مَيتِؽ َراؿِمًدا. وَمَرضَمَع َوَرضَمُٕمقا َُمَٕمُف  هِبَِذِه اًْمَٗماَلةِ 

 َومَلْ َيِّمُٚمقا إمَم اًْمَٙم٤مِهٜم٦َِم َوظَمّٚمْقا سَمْٞمٜمَُف َوسَمٞمْٜمََٝم٤م.

ومل يٙمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أهمٜمك رضمؾ ذم ىمريش وٓ زقمٞمؿ ُمٙم٦م اًمقطمٞمد، وًمٙمـ صٚمتف 

جٞم٩م ضمٕمٚمتف ُمـ وضمٝم٤مء ُمٙم٦م وهق اًمذي طم٤مدث سمِم١مون اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ وظمدُم٦م احل

أبره٦م قمٜمدُم٤م همزا إظمػم ُمٙم٦م. وىمٌٞمؾ فمٝمقر اإلؾمالم شمقمم أبق ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م 

اًمروم٤مدة واًمً٘م٤مي٦م ومل يٙمـ ًمف ُم٤مل يٜمٗم٘مف ذم هذا اًمًٌٞمؾ وم٤مؾمتدان ُمـ أظمٞمف اًمٕم٤ٌمس سمـ 

اًمروم٤مدة  قمٌد اعمٓمٚم٥م قمنمة آٓف درهؿ وم٠مفٗم٘مٝم٤م، ومل يتٛمٙمـ ُمـ رد اعمٌٚمغ شمٜم٤مزل قمـ
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. وهٙمذا وم٢من قمِمػمة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف .واًمً٘م٤مي٦م إمم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م شمتٌقأ ُمٙم٤مٟم٦م اضمتامقمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم ُمٙم٦م قمٜمد فمٝمقر اإلؾمالم، رهمؿ أهنؿ 

  .ا ـهيم٤مٟمقا وؾمٓم٤مء ذم اًمثراء، ورسمام يم٤مٟمقا دون أوؾم٤مط دم٤مر ُمٙم٦م،

إمم قمنمة رهط ُمـ قمنمة  وطملم فمٝمر اإلؾمالم يم٤من اًمنمف ذم ىمريش ىمد اٟمتٝمك

 وهؿ:أبٓمـ 

 اًمٕم٤ٌمس ُمـ سمٓمـ ه٤مؿمؿ، وإًمٞمف يم٤مٟم٧م اًمً٘م٤مي٦م وسم٘مل ًمف ذًمؽ ذم اإلؾمالم. -1

وقمٜمده اًمٕم٘م٤مب راي٦م ىمريش; وم٢مذا  ،سمـ قمٌد ؿمٛمس أبق ؾمٗمٞم٤من ُمـ سمٓمـ أُمٞم٦م -1

 .اضمتٛمٕمقا قمغم أطمد ؾمٚمٛمٝم٤م ًمف وإٓ ومٝمق ص٤مطمٌٝم٤م، وهذه اًمقفمٞمٗم٦م هل وفمٞمٗم٦م اًم٘مٞم٤مدة

 ـ سمٓمـ ٟمقومؾ، ويم٤مٟم٧م إًمٞمف اًمروم٤مدة.احل٤مرث سمـ قم٤مُمر ُم -3

قمثامن سمـ ـمٚمح٦م ُمـ سمٓمـ قمٌد اًمدار، ويم٤مٟم٧م إًمٞمف اًمٚمقاء واًمًداٟم٦م ُمع احلج٤مسم٦م  -5

 وي٘م٤مل: إن اًمٜمدوة أجًْم٤م يم٤مٟم٧م ذم سمٜمل قمٌد اًمدار.

 يزيد سمـ زُمٕم٦م سمـ إؾمقد ُمـ سمٓمـ أؾمد، ويم٤مٟم٧م إًمٞمف اعمِمقرة. -5

 ذم اِل٤مهٚمٞم٦م. ()اًمدي٤مت قأبق سمٙمر اًمّمديؼ ُمـ سمٓمـ شمٞمؿ، وإًمٞمف يم٤مٟم٧م إؿمٜم٤م -6

 ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ُمـ سمٓمـ خمزوم، وإًمٞمف يم٤مٟم٧م اًم٘م٦ٌم وإقمٜم٦م. -7

 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ سمٓمـ قمدي، وإًمٞمف يم٤مٟم٧م اًمًٗم٤مرة ذم اِل٤مهٚمٞم٦م. -8

 ()إزٓمصٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُمـ سمٓمـ مجح، وإًمٞمف يم٤مٟم٧م إج٤ًمر. -9

 ال اعمحجرة.احل٤مرث سمـ ىمٞمس ُمـ سمٓمـ ؾمٝمؿ، وإًمٞمف يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م وإُمق -18

صغم اهلل قمٚمٞمف -وىمد اؾمتٛمرت هذه اعمٜم٤مص٥م طمتك ومتح ُمٙم٦م طملم أخٖم٤مه٤م اًمٜمٌل 

 :مجٞمًٕم٤م إٓ ؾمداٟم٦م اًمٌٞم٧م واًمً٘م٤مي٦م -وؾمٚمؿ
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قمدٟم٤من وُمٕمد وٟمزار  وٓ يتٕمٚمؼ سمام ؾمٌؼ ُمـ اًمٜم٥ًم وأقمٜمكوُمـ اعمٕمٚمقم أفف  -

يمام أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمٌل صغم  وىمريش وىمَم طمٙمؿ ذقمل وًمٙمـ سم٤معمٓمٚم٥م وأظمٞمف ه٤مؿمؿ

  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ظمٞمؼم يمام ؾمٞم٠ميت رم ُمقوٕمف.اهلل

 -سمـ ىمص )ٟمقومؾ فُمـ وًمد قمٌد ُمٜم٤م وهق ومٚمٜمًٌتف إمم ه٤مؿمؿ اًمٜمٌل اهل٤مؿمٛمل أُم٤م -

إذ يم٤مٟم٧م  ،ويم٤من هلذا آصٓمٗم٤مء أمهٞم٦م واؾمٛمف قمٛمرو اعمٓمٚم٥م( -ه٤مؿمؿ -قمٌد ؿمٛمس 

ٜمٌل إفٔم٤مر حتٞمط سمٌٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمتٛمثؾ ذم ه٤مؿمؿ اِلد إقمغم ًمٚم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمذا طمٗمٔم٧م ؾمػمة ذًمؽ اًمٌٞم٧م وأطمداصمف اًمت٤مرَيٞم٦م ُمٜمذ أن اٟمت٘مٚم٧م 

 وم٠مصٌح ىمٌٚم٦م وومخر ىمريش ،اًمزقم٤مُم٦م إمم ه٤مؿمؿ طمٞم٨م شمقمم ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج وروم٤مدُتؿ

شمتٌع اًمٜم٤مس سم٠مبّم٤مرهؿ ووٓئٝمؿ اٟمت٘م٤مل  سمٖمزة ُمـ أرض اًمِم٤مم شم٤مضمرا  سمٕمد ووم٤مة ه٤مؿمؿو

ويم٤من  .رضماًل قمٔمٞماًم ُمٓم٤مقًم٤م ذا ومْمؾ ذم ىمقُمفاًمذي يم٤من  ،اًمزقم٤مُم٦م إمم أظمٞمف اعمٓمٚم٥م

أطمد سمٜمل قمدى  سمٜم٧م قمٛمرو وهك ؾمٚمٛمك ٕظمٞمف ه٤مؿمؿ زوضم٦م سم٤معمديٜم٦م ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر

)وُمـ هٜم٤م ٟمدرك ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌك ومٞمام سمٕمد قمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر أهنؿ  ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر

ًمف ؿمٞم٦ٌم وأـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف ىمريش ، وهل٤م ُمـ ه٤مؿمؿ ـمٗمؾ ووٕمتف سمٕمد ُمقشمف وؾمٛمتف (أظمقا

ومٚمام  ،وطمًٌتف قمٌده ٓ اسمـ أظمٞمف ! قمٜمدُم٤م رأتف رديٗمف قمٜمد قمقدشمف سمف(ٌد اعمٓمٚم٥مقماؾمؿ )

صمؿ إن  .ؿم٥م اًمٓمٗمؾ ذه٥م إًمٞمف قمٛمف اعمٓمٚم٥م وم٠مظمذه ُمـ يثرب إمم ُمٙم٦م طمٞم٨م شمرسمك هب٤م

وم٠مىم٤مم  ،ومقمم اًمزقم٤مُم٦م سمٕمده اسمـ أظمٞمف قمٌد اعمٓمٚم٥م ،اعمٓمٚم٥م ُم٤مت سمردُم٤من سم٠مرض اًمٞمٛمـ

ومنمف ذم ىمقُمف  ،ًمروم٤مدة ووٓي٦م ؿمئقن اًمٜم٤مسًم٘مقُمف ُم٤م يم٤من ي٘مٞمٛمف آسم٤مؤه ُمـ اًمً٘م٤مي٦م وا

ويم٤من أقمٔمؿ ُم٤م طمدث ًمف أفف رأى ذم اعمٜم٤مم آُمًرا ي٠مُمره  ،ذوًم٤م مل يٌٚمٖمف أطمد ُمـ آسم٤مئف

ومٗمٕمؾ يمام  ،ومٕمرف أن إُمر طمؼ ،وشمٙمررت ًمف هذه اًمرؤي٤م صمالث ًمٞم٤مل ،سمحٗمر سمئر زُمزم

د اعمٓمٚم٥م وًمد صمؿ إن قمٌ .إذ طمٗمر سمئر زُمزم اًمتل ٓ يزال ُم٤مؤه٤م يٜمْمح طمتك اًمٞمقم ،أُمر

ويم٤من ًمٕمٌد اهلل هذا واىمٕم٦م  ،وهق أطم٥م أبٜم٤مئف إًمٞمف ،ُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل ،ًمف قمنمة ُمـ اًمٌٜملم
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ذًمؽ أن قمٌد اعمٓمٚم٥م يم٤من ٟمذر أن يذسمح أطمد  ،ُمٝمٛم٦م ُمع أبٞمف ضمذسم٧م أفٔم٤مر ىمريش إًمٞمف

ومقىمع  ،ومٚمام سمٚمٖمقا قمنما أىمرع سمٞمٜمٝمؿ ،أبٜم٤مئف ىمرسم٤مًٟم٤م هلل شمٕم٤ممم إن رزىمف قمنًما ُمـ اًمٌٜملم

ومذه٥م سمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم  ،وم٠مقم٤مد ذًمؽ ومخرج قمٚمٞمف ُمرة أظمرى ،غم قمٌد اهللاًمًٝمؿ قم

صمؿ إن قمٌد  ،ومٛمٜمٕمتف ىمريش ُمـ ذًمؽ ح٤م يم٤من هل٤م ُمـ طم٥م ًمٕمٌد اهلل ،ًمٞمذسمحف ووم٤مًء ٟمذره

وم٦م ًمؽمى ًمف خمرضًم٤م ُمـ ٟمذره وم٠مظمؼمشمف أن ي٘مرع ُمرة أظمرى وم٢مذا  ،اعمٓمٚم٥م ِل٠م إمم قمرا

صمؿ يٕمٞمد ذًمؽ يمٚمام ظمرج  ،سمؾظمرج اًمًٝمؿ قمغم قمٌد اهلل ضمٕمؾ حمٚمف قمنمة ُمـ اإل

ومل َيرج اًمًٝمؿ قمغم اإلسمؾ طمتك سمٚمٖم٧م اح٤مئ٦م قمٜمدئذ ظمرج  ،اًمًٝمؿ قمغم قمٌد اهلل

وىمد يم٤مٟم٧م هذه  .ومٗمرطم٧م ىمريش سمذًمؽ ،ومٜمحره٤م قمٌد اعمٓمٚم٥م مجٞمًٕم٤م ومداء ٓسمٜمف ،قمٚمٞمٝم٤م

إذ إن قمٌد اهلل هذا هق واًمد اًمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  ،اًمقاىمٕم٦م شم٘مديًرا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

أف٤م اسمـ »  :رم احلدي٨م اًمّمحٞمحٚمؿ وىمد أؿم٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمذًمؽ سم٘مقًمف وؾم

يِمػم سمذًمؽ إمم ىمّم٦م ضمده إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م أُمره اهلل ش اًمذسمٞمحلم 

وٟمٕمقد  .وىمّم٦م ضمده قمٌد اعمٓمٚم٥م هذه ُمع أبٞمف قمٌد اهلل ،شمٕم٤ممم سمذسمح اسمٜمف ذم رؤي٤م رآه٤م

ٕفف يم٤من هيِمؿ اًمٓمٕم٤مم  يمام ىمٞمؾ ذًمؽ ك ه٤مؿمؿ؟ح٤مذا ؾمٛم ُمت٤ًمئٚملم ُمٕم٤م إمم ضمده ه٤مؿمؿ

 أُمرٌ  سمف يتٕمٚمؼ ه٤مؿمؿ ضمده إمم إُمر يّمؾ قمٜمدُم٤مو -ويٕمده وي٘مدُمف إيمراُم٤م ًمٚمحجٞم٩م 

 ُمٜمف اعم٘مّمقد وم٢من وؾمٚمؿىمٞمؾ آل سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  إذا أفف وهق ذقمل

 إًمٞمٝمؿ شُمٕمٓمك ٓ اًمزيم٤مةواحلٙمؿ اًمنمقمل اًمذي يتٕمٚمؼ هبذا اًمٜم٥ًم هٜم٤م أن  ه٤مؿمؿ، سمٜمق

وهٜم٤مك أُمر آظمر يتٕمٚمؼ هب٤مؿمؿ وًمٙمـ هذه اعمرة . قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات أظمؼم يمام

هؿ اعمٓمٚم٥م وٟمقومؾ وقمٌد يِم٤مريمف ومٞمف أظمقه اعمٓمٚم٥م طمٞم٨م يم٤من ًمف ُمـ إظمقة صمالث 

وهك أهنؿ دظمٚمقا  وًمٌٜمك اعمٓمٚم٥م ُمٞمزة وشمٕمٚمؼ ذقمل يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ؿمٛمس

سمٕم٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م( ُمع سمٜمل ه٤مؿمؿ أج٤مم اًمِمٕم٥م)ؿمٕم٥م أبك ـم٤مًم٥م رم آظمر اًمًٜم٦م اًم٤ًم

 اهلل صغم اًمٜمٌل وىمًؿ احلّم٤مر اًمٔم٤ممل وطمٗمظ هلؿ رؾمقل اهلل ُمقىمٗمٝمؿ هذا يقم ظمٞمؼم

 ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم ضم٤مءه ٟمقومؾ، وسمٜمل ؿمٛمس قمٌد سمٜمل ُمـ وومدٌ  وضم٤مءه اًمٖمٜم٤مئؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف
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 أقمٓمٞم٧م إٟمؽ اهلل ٟمٌل ي٤م" وم٘م٤مًمقا  ؿمٛمس قمٌد سمٜمل ُمـ قمٜمف اهلل ريض قمثامن وضم٤مءه

ٟمٜم٤م  أقمٓمٞم٧م وإٟمؽ سمؽ، ذومٝمؿ اهلل ٕن ومٞمٝم٤م; شمثري٥م ٓ وهذه ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمـ إظمقا

ٟمٜم٤م  وأخ ًمٜمقومؾ أٌخ  اعمٓمٚم٥م ٕن ،"واطمد رءٌ  وإي٤مهؿ وٟمحـ اعمٓمٚم٥م سمٜمل ُمـ إظمقا

 ضم٤مهٚمٞم٦م ذم ُيٗم٤مرىمقٟم٤م مل اعمٓمٚم٥م سمٜمل إن ٓ،) وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مل ؿمٛمس، ًمٕمٌد

 اعمٓمٚم٥م سمٜمل أن إمم اًمٕمٚمامء مجٝمقر ذه٥م هذا ُمـ ،(أصٌٕمف سملم وؿمٌؽ إؾمالم، ذم وٓ

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م هذا سمٛم٘مت٣م اًمٌٞم٧م آل ذم يدظمٚمقن

قمٌد اعمٓمٚم٥م ُمع طم٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ ٟم٠ٌم ُمِمٝمقر زاد ُمـ ؾمٛمق ُمٙم٤مٟمتف رم ىمريش  وِلد اًمٜمٌل

 ضمٝم٦م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن مم٤م يٜمٌٖمل اقمت٤ٌمره أجْم٤مو. ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف سمٞمٜمٝمؿ

وم٤مئدة  سملم أجديٜم٤م ورم هذا اعم٘م٤مم وُمٕمٜمك اعمًتٕمرسم٦م اعمًتٕمرسم٦م اًمٕمرب ُمـ ريبٌ قم وأُمف أبٞمف

 قم٤مرسم٦م، وقمرب سم٤مئدة، قمرب أىم٤ًمم، صمالصم٦م إمم شمٜم٘مًؿ أُم٦م ًمٕمربوم٤م)قمـ أىم٤ًمم اًمٕمرب 

 ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م قمرسمٞم٦م أُمؿ ومٝمذه وقم٤مد صمٛمقد ومٝمؿ اًم٤ٌمئدة اًمٕمرب أُم٤م ُمًتٕمرسم٦م، وقمرب

 ضمًدا، أىمح٤مٌح  قمرب أي قم٤مرسم٦م وقمرٌب  ٟمًؾ، ُمـ إرض قمغم ُمٜمٝم٤م يٌؼ ومل سم٤مدت صمؿ

 وُيًٛمك اًمٕم٤مرسم٦م اًمٕمرب ضمد هق هذا ٞمٕمرٌب وم إذن ،ىمحٓم٤من، سمـ يٕمرب ذري٦م وهؿ

سم٘مك اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م .اًمٕم٤مرسم٦م اًمٕمرب هؿ وه١مٓء ىمحٓم٤من إمم ٟم٦ًٌمً  سم٤مًم٘محٓم٤مٟمٞملم ه١مٓء

٤ًٌم اًمٚمٖم٦م ذم واًمت٤مء واًمًلم وإًمػوهؿ اًمٕمرب اعمًتٕمرسم٦م   ،آيمت٤ًمب، شمٕمٜمل ُم٤م هم٤مًم

 قمٚمٞمف وم٢مسمراهٞمؿ اًمٕمروسم٦م، ايمتًٌقا  وإٟمام أصٚمٝمؿ ذم قمرسًم٤م ًمٞمًقا  أي ُمًتٕمرسم٦م ومٕمرٌب 

 ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م ايمت٥ًم إؾمامقمٞمؾ ًمٙمـ قمرسمًٞم٤م، ًمٞمس إؾمامقمٞمؾ وسم٤مًمت٤مزم ،واًمًالم اًمّمالة

 ومٛمـ ،ىمحٓم٤مٟمٞم٦م قمرسمٞم٦م ىمٌٞمٚم٦م وضُمرهؿ ضُمرهؿ، ُمـه٤م  أظمذ ٕفف زوضمتف، ضمٝم٦م ُمـ ُم٤مذا؟

 ٟمٌٞمٜم٤م وُمٜمٝمؿ ُُمًتٕمرسم٦م قمرسًم٤م ُيًٛمقن رهؿضُم  ُمـ اًمتل وزوضمتف إؾمامقمٞمؾ ذري٦م ُمـ شمقًمد

 قمرب وُيًٛمقن شم٘مًٞمؿ، ٝمذاوم ،وقمدٟم٤مٟمٞمقنىمحٓم٤مٟمٞمقن  وم٤مًمٕمرب .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 اعمًتٕمرسم٦م اًمٕمرب هؿ احلج٤مز قمرب وُيًٛمقن ،شم٘مًٞمؿ هذاو اِلٜمقب وقمرب اًمِمامل

 أىم٤ًمم، صمالصم٦م إمم شمٜم٘مًؿ أُم٦مٌ  اًمٕمرب أن ُيٗمٝمؿ هذا قمغم) اًمٖم٤مًم٥م، ذم ()اًمٕمدٟم٤مٟمٞمقن
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 اًمٕمرب ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وٟمٌٞمٜم٤م ُمًتٕمرسم٦م، وقمرب قم٤مرسم٦م، وقمرٌب  سم٤مئدة، بقمر

 ُمٜمٝمؿ وشمزوج ُمٙم٦م ٟمزًم٧مىمحٓم٤مٟمٞم٦م  ىمٌٞمٚم٦م ضمرهؿ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م ايمتًٌقا  اًمذيـ اعمًتٕمرسم٦م

 ىمٚم٧م: وًمّم٤مطم٥م ُمدظمؾ ًمٗمٝمؿ اًمًػمة طمٗمٔمف اهلل واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ

وقمرب اًمِمامل وهؿ ُمـ وًمد  وهؿ ىمحٓم٤منيٜم٘مًؿ اًمٕمرب إمم ىمًٛملم: قمرب اِلٜمقب 

ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من وهؿ ىمًامن: رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار وىمد ٟمزل هذا اًمٗمرع وؾمٙمـ ذىم٤م، 

طمٞم٨م أىم٤مُم٧م قمٌد اًم٘مٞمس ذم اًمٌحريـ، وطمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٞمامُم٦م، وسمٜمق سمٙمر سمـ وائؾ ؾمٙمٜم٧م 

ُم٤م سملم اًمٌحريـ واًمٞمامُم٦م، وقمؼمت شمٖمٚم٥م اًمٗمرات وم٠مىم٤مُم٧م ذم أرض اِلزيرة سملم دضمٚم٦م 

ؾمٙمٜم٧م متٞمؿ ذم سم٤مدي٦م اًمٌٍمة. وأُم٤م ومرع ُمي: وم٘مد ٟمزًم٧م ؾمٚمٞمؿ سم٤مًم٘مرب واًمٗمرات، و

ُمـ اعمديٜم٦م، وأىم٤مُم٧م صم٘مٞمػ ذم اًمٓم٤مئػ، واؾمتقـمٜم٧م ؾم٤مئر هقازن ذىمل ُمٙم٦م، 

وؾمٙمٜم٧م أؾمد ذىمل شمٞمامء إمم همريب اًمٙمقوم٦م، وؾمٙمٜم٧م ذسمٞم٤من سم٤مًم٘مرب ُمـ شمٞمامء إمم 

 .طمقران

واقمٜمل سمف واًمد اًمٜمٌل  إذا وصؾ سمٜم٤م اًمٜم٥ًم إمم طم٤مُمؾ اًمٜمًٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمٜمقراٟمٞم٦م -

وىمد ؾمٌؼ ذيمر ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف (سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م )قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وؾمٚمؿ ُمرومققم٤م )أف٤م اسمـ اًمذسمٞمحلم( ويريد هبام إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم وواًمده قمٌد اهلل

وومٞمٝم٤م  (طمٞم٨م ىمّم٦م ٟمذر قمٌد اعمٓمٚم٥م )ذم ؾمٞم٤مق طمدث طمٗمره ًمزُمزم سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

 اًمت٤مرَيٞم٦مإن اًم٘مرائـ سم٠مبٞمف ح٤م ىمدره ُمـ رمحتف سم٤مًمٕم٤معملم سمٌٕمثتف اعم٤ٌمريم٦م  ٟمٚمحظ قمٜم٤مي٦م اهلل

٦م سم٤مًمرواي٤مت اًمتل شمٗمٞمد ُمقًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمٞمؾ ىمقي٦م، ويرى  اعمحتٗمَّ

اسمـ اًم٘مٞمؿ ويت٤مسمٕمف اًم٘مًٓمالين أن ُمقًمد اًمٜمٌل يم٤من ذم قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ، ٕن 

ًمٔمٝمقره، طمٞم٨م دومع اهلل ٟمّم٤مرى احلٌِم٦م قمـ اًمٙمٕم٦ٌم دون ىمّم٦م اًمٗمٞمؾ شمقـمئ٦م واره٤مص 

طمقٍل ُمـ اًمٕمرب اعمنميملم شمٕمٔمٞماًم ًمٌٞمتف وىمد اظمتٚمػ اعم١مرظمقن ذم شم٤مريخ يقم ُمقًمده 

 وؿمٝمره ومذه٥م اسمـ إؾمح٤مق إمم أفف وًمد ٓصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول
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ٓصمٜملم )وًمٞمس اًمٜم٤مس وان يم٤من اًمٙمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم ىم٤مل قمـ يقم ا دوهق اعمِمٝمقر قمٜم

 وهق إىمرب ًمٚمّمح٦م اٟمف يقاومؼ اًمت٤مؾمع ُمـ رسمٞمع إول شمٚمؽ اًمًٜم٦م(ومٞمف ظمالف

روي٧م ىمّمص وأظم٤ٌمر طمقل صٗم٦م محؾ آُمٜم٦م سمف، وأهن٤م مل شمر وىمد  ٓيي واخلالف هٜم٤م

أظمػَّ وٓ أجّن ُمٜمف، صمٛم٦م أظم٤ٌمًرا شَم٘مقى سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض إمم احلًـ اطمتٗم٧َّم سمٛمقًمده ُمٜمٝم٤م 

وٕمتف ٟمقًرا ظمرج ُمٜمٝم٤م أو٤مءت ُمٜمف ىمّمقر سمٍمى ُمـ ُم٤م يٗمٞمد أن آُمٜم٦م رأت طملم و

ؾمٞمدٟم٤م أروٕمتف وصم٧ٌم أن قمٛمف  -ُمقٓة أيب هل٥م-ًم٘مد صح أن صمقي٦ٌم و أرض اًمِم٤مم

واسمـ قمٛمتف أب٤م ؾمٚمٛم٦م قمٌداًمٚمف سمـ قمٌدإؾمد  سمـ ه٤مؿمؿ محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

ه ُمـ اًمرو٤مقم٦م اعمخزوُمل  . ريض اهلل قمٜمٝمام أظمقا
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 الدرض الجاىٌ 

 (والرتبًُ الرباىًُ )املًالد 

ورم إؿم٤مرات هذا اًمدرس ٟمٕمرف ؿمٞمئ٤م ُمـ أُم٤مرات اًمؼميم٦م وطمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمف 

 -وم٘مد يم٤من ذًمؽ ُمـ اعمٌنمات صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ صٖمره وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ٟمٕمؿ

، وشمقذم واًمده قمٌد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -محٚم٧م آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمرؾمقل اهلل وم٘مد 

ؿمٝمر  اًمٜمّمػ إول ُمـ سمف ووًمدشمف أُمف ذم ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمٞمؾ ذم اهلل ذم يثرب وأُمف طم٤مُمؾ

رسمٞمع إول يقم آصمٜملم، هذا هق اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمرواة واًمٕمٚمامء، وشمًٛمٞم٦م يقم وٓدشمف 

سمٞم٤م  -ريض اهلل قمٜمف  -ورد ومٞمف طمدي٨م ذم صحٞمح اإِلُم٤مم ُمًٚمؿ، قمـ أيب ىمت٤مدة  أن أقمرا

؟ وم٘م٤مل: "ذاك يقم وًمدت ومٞمف. وأفزل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م شم٘مقل ذم صقم يقم آصمٜملم

ويم٤من آظمتالف سمٕمد رم حتديد اًمٞمقم ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول هؾ هق اًمث٤مين .قمكّم ومٞمف"

قمنم يمام هق اعمِمٝمقر قمٜمد مجٝمقر قمٚمامء اًمًػمة أم هق اًمت٤مؾمع يمام ىم٤مل سمف سمٕمض ومْمالء 

ذم اظمقاٟمك  يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمٞمالدي٦م 578اعمح٘م٘ملم وقم٤مم اًمٗمٞمؾ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م 

ُمـ أول حلٔم٦م اـمؾ ومٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم  هن٤مي٦م درؾمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ وٟمجد أفف

ُمًٜمد اإلُم٤مم  اًمدٟمٞم٤م سمدت ٕومم إًم٤ٌمب سمريمتف طمٞم٨م رأت أُمف قمٜمد وٓدشمف ٟمقرا ومٗمك

 صغم اهلل رؾمقل وم٘م٤مل :أُمرك سمدء أول يم٤من ُم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمٚمٜمٌل ىمٞمؾ أمحد

 ُمٜمٝم٤م َيرج أفف أُمل ورأت قمٞمًك، وسمنمى راهٞمؿ،إسم أيب دقمقة أف٤م»: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

ورم رواي٦م واؾمؽموٕم٧م ذم سمٜمل ؾمٕمد )ذم إؿم٤مرة إمم  شاًمِم٤مم ىمّمقر ُمٜمف أو٤مءت ٟمقر

ول ُمـ أ ُمروٕمتف طمٚمٞمٛم٦م سمٜم٧م أبك ذؤي٥م اًمًٕمدي٦م وُمـ اعمٕمٚمقم سمال ظمالف أن

أروٕمف صمقي٦ٌم ضم٤مري٦م ٕيب هل٥م سمٚمٌـ اسمـ هل٤م اؾمٛمف ُمنوح، وأروٕم٧م ُمٕمف قمٛمف محزة 

 ورم احلدي٨م اًم٤ًمًمػ ىمٚم٧م (سمـ قمٌد إؾمد اعمخزوُمل ؾمٚمٛمفاعمٓمٚم٥م، وأبق سمـ قمٌد 

 ىل مل خل ُّٱ يِمػم احلٌٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة



   

 
28 
 

 الوجيز الدعوي

 مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

 خل ُّٱاًمّمػ وىمقًمف شمٕم٤ممم وأي٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ   َّ يت ىت نت مت زت يبرت
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
وسمريم٤مت  أُم٤م قمـ إؿم٤مرات. َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي

طمٞم٨م اًمتٛمس  اًمٜمٌقة اًمتل ص٤مطمٌتف ُمـ أول يقم أوٞمئ٧م سمف إرض ظم٤مص٦م ذم رو٤مقم٦م

قمغم قم٤مدة اًمٕمرب، ويم٤من اًمٕمرب ي١مصمرون اًم٤ٌمدي٦م ًمرو٤مقم٦م ًمف ضمده ُمروٕم٦م ُمـ اًم٤ٌمدي٦م 

ء اًم٤ٌمدي٦م ُمـ اًمّمٗم٤مء، وذم أظمالق اًم٤ٌمدي٦م ُمـ إ ـمٗم٤مل وٟمِم٠مُتؿ إومم، ح٤م ذم هقا

 اًمًالُم٦م وآقمتدال، واًمٌٕمد قمـ ُمٗم٤مؾمد اعمدٟمٞم٦م، وّٕن ًمٖم٦م اًم٤ٌمدي٦م ؾمٚمٞمٛم٦م أصٞمٚم٦م.

وضم٤مءت اعمراوع ُمـ ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل ؾمٕمد، ويم٤مٟم٧م هل٤م ؿمٝمرة ذم اعمراوع وذم اًمٗمّم٤مطم٦م، 

٤مٟم٧م ظمرضم٧م ُمـ سمٚمده٤م شمٚمتٛمس هذه اًمًٕم٤مدة، ويم وأدريم٧م طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمدّي٦م

رمحف  إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل يمام اًمروٕم٤مء، ويم٤من اًمٕم٤مم قم٤مم ضمدب، وهؿ ذم وٞمؼ وؿمّدة،

 ذم شمروٕمف صٖمػم هل٤م واسمـ زوضمٝم٤م ُمع سمٚمده٤م ُمـ ضم٤مءت أهن٤م حتدث طمٚمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م :اهلل

 ًمٜم٤م شمٌؼ مل ؿمٝم٤ٌمء ؾمٜم٦م ذم وذًمؽ :ىم٤مًم٧م .اًمروٕم٤مء شمٚمتٛمس سمٙمر، سمـ ؾمٕمد سمٜمل ُمـ ٟمًقة

  سُم٘مٓمرة، شَمٌِّض  ُم٤م واهلل ًمٜم٤م، ؿم٤مرف وُمٕمٜم٤م ىمٛمراء، مم أت٤من قمغم رضم٧مومخ :ىم٤مًم٧م ؿمٞمًئ٤م،

 يٖمٜمٞمف، ُم٤م صمديل ذم ُم٤م اِلقع، ُمـ سمٙم٤مئف ُمـ ُمٕمٜم٤م، اًمذي صٌٞمٜم٤م ُمـ أمجع ًمٞمٚمٜم٤م ٟمٜم٤مم وُم٤م

 شمٚمؽ، أت٤مين قمغم ومخرضم٧م واًمٗمرج، اًمٖمٞم٨م ٟمرضمق يمٜم٤م وًمٙمـ يٖمذيف، ُم٤م ؿم٤مرومٜم٤م ذم وُم٤م

٧ْم  ومٚم٘مد  ٟمٚمتٛمس ُمٙم٦م ىمدُمٜم٤م طمتك وقمجًٗم٤م، ٕمًٗم٤مو قمٚمٞمٝمؿ، ذًمؽ ؿمؼ طمتك سم٤مًمريم٥م أَذُمَّ

ة ُمٜم٤م ومام اًمروٕم٤مء،  ومت٠مب٤مه، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م قمرض وىمد إٓ اُمرأ

!  يتٞمؿ :ٟم٘مقل ومٙمٜم٤م اًمّمٌل، أيب ُمـ اعمٕمروف ٟمرضمق يمٜم٤م أف٤م وذًمؽ يتٞمؿ، إٟمف :هل٤م ىمٞمؾ إذا
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ة سم٘مٞم٧م ومام ًمذًمؽ، ٟمٙمرهف ومٙمٜم٤م وضمده، أُمف شمّمٜمع أن قمًك وُم٤م  إٓ ٕملُم ىمدُم٧م اُمرأ

 أن ٕيمره أفك واهلل، ًمّم٤مطمٌل: ىمٚم٧م آٟمٓمالق أمجٕمٜم٤م ومٚمام ،همػمي روٞمًٕم٤م أظمذت

 وممظمذٟمف. اًمٞمتٞمؿ ذًمؽ إمم ٕذهٌـ واهلل روٞمًٕم٤م، آظمذ ومل صقاطمٌل سملم ُمـ أرضمع

 إًمٞمف ومذه٧ٌم :ىم٤مًم٧م .سمريم٦م ومٞمف ًمٜم٤م َيٕمؾ أن اهلل قمًك شمٗمٕمغم، أن قمٚمٞمؽ ٓ :ىم٤مل

 إمم سمف رضمٕم٧م أظمذشمف ومٚمام :ىم٤مًم٧م همػمه، أضمد مل أفك إٓ أظمذه قمغم محٚمٜمك وأظمذشمف،وُم٤م

 روى، طمتك ومنمب ًمٌـ، ُمـ ؿم٤مء سمام صمدي٤مي قمٚمٞمف أىمٌؾ طمجري ذم ووٕمتف ومٚمام ،رطمكم

 إمم زوضمل وىم٤مم ذًمؽ، ىمٌؾ ُمٕمف ٟمٜم٤مم يمٜم٤م وُم٤م ٟم٤مُم٤م، صمؿ روى، طمتك أظمقه ُمٕمف وذب

ري٤م  اٟمتٝمٞمٜم٤م طمتك ُمٕمف وذسم٧م ذب ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومحٚم٥م طم٤مومؾ، هل وم٢مذا شمٚمؽ، ؿم٤مرومٜم٤م

 طمٚمٞمٛم٦م، ي٤م واهلل شمٕمٚمٛمل :أصٌحٜم٤م طملم ص٤مطمٌل ي٘مقل :ىم٤مًم٧م ًمٞمٚم٦م، سمخػم ومٌتٜم٤م ٤م،ٕموؿمٌ

 ظمرضمٜم٤م صمؿ :ىم٤مًم٧م .ذًمؽ ٕرضمق إٟمك واهلل :وم٘مٚم٧م :ىم٤مًم٧م ُم٤ٌمريم٦م، ٟمًٛم٦م أظمذت ًم٘مد

 رء قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م سم٤مًمريم٥م ًم٘مٓمٕم٧م ومقاهلل ،ُمٕمل قمٚمٞمٝم٤م ومحٚمتف ،أت٤مين أف٤م وريم٧ٌم

 قمٚمٞمٜم٤م، أرسمٕمل!  وحيؽ ذؤي٥م، أيب ٜم٦ماسم ي٤م :مم ًمٞم٘مٚمـ صقاطمٌل إن طمتك محرهؿ، ُمـ

 هل، هلل إهن٤م واهلل، سمغم :هلـ وم٠مىمقل ؟ قمٚمٞمٝم٤م ظمرضم٧م يمٜم٧م اًمتل أت٤مٟمؽ هذه أخٞم٧ًم

 أرًو٤م أقمٚمؿ وُم٤م ؾمٕمد، سمٜمل سمالد ُمـ ُمٜم٤مزًمٜم٤م ىمدُمٜم٤م صمؿ :ىم٤مًم٧م ؿم٠مف٤ًم، هل٤م إن واهلل :ومٞم٘مٚمـ

ٌَّٜم٤ًم، ٤مؿم٤ٌمقمً  ُمٕمٜم٤م سمف ىمدُمٜم٤م طملم قمغمَّ  شمروح همٜمٛمل ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م، أضمدب اهلل أرض ُمـ  ًُم

 يم٤من طمتك ضع، ذم َيده٤م وٓ ًمٌـ، ىمٓمرة إٟم٤ًمن حيٚم٥م وُم٤م وٟمنمب، ومٜمحٚم٥م

 سمٜم٧م راقمك ينح طمٞم٨م اهطمقا  ويٚمٙمؿ، :ًمرقمٞم٤مهنؿ ي٘مقًمقن ىمقُمٜم٤م ُمـ احل٤مضون

 ومٚمؿ .ًمٌٜم٤ًم ؿم٤ٌمقًم٤م همٜمٛمل وشمروح ًمٌـ، سم٘مٓمرة شمٌض ُم٤م ضمٞم٤مقًم٤م أهمٜم٤مُمٝمؿ ومؽموح ذؤي٥م، أيب

 ٓ ؿم٤ٌمسًم٤م يِم٥م ويم٤من وومّمٚمتف، ؾمٜمت٤مه ُمْم٧م كطمت واخلػم اًمزي٤مدة اهلل ُمـ ٟمتٕمرف ٟمزل

 وٟمحـ أُمف قمغم سمف وم٘مدُمٜم٤م :ىم٤مًم٧م .ضمٗمًرا  همالًُم٤م يم٤من طمتك ؾمٜمتٞمف يٌٚمغ ومٚمؿ اًمٖمٚمامن، يِمٌف

 اسمٜمل شمريم٧م ًمق :هل٤م أُمف،وىمٚم٧م ومٙمٚمٛمٜم٤م سمريمتف، ُمـ ٟمرى يمٜم٤م ح٤م ومٞمٜم٤م، ُمٙمثف قمغم أطمرص

 .ُمٕمٜم٤م ردشمف طمتك هب٤م ٟمزل ومٚمؿ :ىم٤مًم٧م ُمٙم٦م، وسم٤مء قمٚمٞمف أظمِمك وم٢مين يٖمٚمظ، طمتك قمٜمدي
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 سمٕمده يم٤من إذا طمتك ؾمٕمد، سمٜمل إمم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل رضمع وهٙمذا

 وىمع اعمح٘م٘ملم ىمقل قمغم ُمقًمده ُمـ اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م وذم إؾمح٤مق، اسمـ ىمقل قمغم سم٠مؿمٝمر

 أت٤مه وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :أفس قمـ ُمًٚمؿ روى صدره ؿمؼ طم٤مدث

 اًم٘مٚم٥م، وم٤مؾمتخرج ىمٚمٌف، قمـ ومِمؼ ٍمقمف،وم وم٠مظمذه اًمٖمٚمامن، ُمع يٚمٕم٥م وهق ضمؼميؾ،

٧م ذم همًٚمف صمؿ ُمٜمؽ، اًمِمٞمٓم٤من طمظ هذا :وم٘م٤مل قمٚم٘م٦م، ُمٜمف وم٤مؾمتخرج ًْ  ذه٥م ُمـ ـَم

 وضم٤مء ُمٙم٤مٟمف، ذم أقم٤مده صمؿ ـ سمٕمض إمم سمٕمْمف ووؿ مجٕمف أي ـ ََُٕمف صمؿ زُمزم، سمامء

 عُمٜمتٗم وهق وم٤مؾمت٘مٌٚمقه ىمتؾ، ىمد حمٛمًدا إن :وم٘م٤مًمقا  ـ فمئره يٕمٜمك ـ أُمف إمم يًٕمقن اًمٖمٚمامن

وٓ  .صدره ذم اعمخٞمط ذًمؽ أثر أرى يمٜم٧م وىمد :أفس ىم٤مل ـ اًمٚمقن ُمتٖمػم أي ـ اًمٚمقن

ؿمؽ أن اًمتٓمٝمػم ُمـ طمظ اًمِمٞمٓم٤من هق إره٤مص ُمٌٙمر ًمٚمٜمٌّقة، وإقمداد ًمٚمٕمّمٛم٦م ُمـ 

اًمنم وقم٤ٌمدة همػم اهلل. ومال حيؾ ذم ىمٚمٌف رء إٓ اًمتقطمٞمد وىمد ّدًم٧م أطمداث ص٤ٌمه قمغم 

وىمد طمدث  ًمّمٜمؿ رهمؿ ؿمٞمقع ذًمؽ ذم ىمقُمف.حت٘مؼ ذًمؽ ومٚمؿ يرشمٙم٥م إصماًم ومل يًجد 

ء واعمٕمراج يمام صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م احل٤مصؾ أفف سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمِمؼ  اًمِمؼ ُمرة أظمرى ًمٞمٚم٦م اإلها

 أن إمم أُمف قمٜمد ومٙم٤من أُمف، إمم ردشمف طمتك اًمقىمٕم٦م هذه سمٕمد طمٚمٞمٛم٦م قمٚمٞمف ظمِمٞم٧مإومم 

غم اهلل وّح٤م سمٚمغ ص ويمام ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أبق احلًـ اًمٜمدوى رمحف اهلل: ؾمٜملم ؾم٧م سمٚمغ

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٧ّم ؾمٜملم، ظمرضم٧م سمف أُّمف إمم ُمديٜم٦م يثرب، شمزيره ظم١موًم٦م ضمّده 

)وشمرضمع شمٚمؽ اخل١موًم٦م امم أن أم ضمده قمٌداعمٓمٚم٥م هك ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمرو ومٞمٝم٤م

وذم قمقدُت٤م إمم ُمّٙم٦م  ،، وشمزور ىمؼم سمٕمٚمٝم٤م احلٌٞم٥م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمّٓمٚم٥م(اًمٜمج٤مري٦م

واضمتٛمٕم٧م ًمف وطمِم٦م ومراق  ،شإبقاء»ٛمف أدريمٝم٤م اعمقت سمٛمٙم٤من سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، اؾم

ر اًمؽمسمٞم٦م  إّم احلٜمقن ووطمِم٦م اًمٖمرسم٦م، وذًمؽ اًمِم٠من ُمٕمف ُمـ يقم وًمد، وومٞمٝم٤م ُمـ أها

اإلهلٞم٦م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل. وقم٤مدت سمف أّم أجٛمـ سمريم٦م احلٌِمٞم٦م إمم ُمٙم٦م، وؾمٚمٛمتف إمم 

 فمّؾ اًمٙمٕم٦ٌم ضمّده قمٌد اعمٓمٚم٥م، ومٙم٤من ُمع ضمّده، ويم٤من سمف طمٗمٞم٤م، َيٚمًف قمغم ومراؿمف ذم

 ،ويالـمٗمف. ومٚماّم سمٚمغ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمامين ؾمٜملم، ُم٤مت قمٌد اعمٓمٚم٥م
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ومذاق ُمرارة اًمٞمتؿ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م أؿمّد ُمـ إومم، وم٢مّٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ير 

أب٤مه، ومل يٜمٕمؿ سمٕمٓمٗمف وطمٜمّقه، ومٙم٤من اًمِّمٕمقر سمٗم٘مده ؿمٕمقرا قم٘مٚمّٞم٤م شم٘مٚمٞمدي٤م ويم٤من اًمِمٕمقر 

د اعمّٓمٚم٥م ؿمٕمقرا طمًٞم٤م دمريٌٞم٤م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام واوح. يم٤من رؾمقل اهلل صغم سمٗم٘مد قمٌ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد قمٌد اعمّٓمٚم٥م ُمع قمّٛمف أيب ـم٤مًم٥م، وهق أظمق قمٌد اهلل ُمـ أب وأّم، 

سمف وأيمثر طمدسم٤م قمٚمٞمف ُمـ  ويم٤من قمٌد اعمّٓمٚم٥م يقصٞمف سمف ومٙم٤من إًمٞمف وُمٕمف، ويم٤من أرومؼ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد دمغم  ذم ص٤ٌمه أُم٤م ا ـهوقم٘مٞمؾ أبٜم٤مئف: قمكّم، وضمٕمٗمر، 

 - :ًمٚمٛمٜمّمٗملم طمٗمظ اهلل ًمٜمٌٞمف ورقم٤ميتف يمام ىم٤مل اًمّمالسمك طمٗمٔمف اهلل ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م

 إصٜم٤مم، وقم٤ٌمدة اِل٤مهٚمٞم٦م ذك قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمف ص٤من شمٕم٤ممم اهلل إن

 أفف َي٦مخلد ضم٤مر طمدصمٜمل: ىم٤مل أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم روى

 أقمٌد ٓ واهلل ظمدَي٦م، أي»: خلدَي٦م ي٘مقل وهق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ؾمٛمع

 سمـ زيد ذًمؽ ذم وواوم٘مف اًمٜمّم٥م، قمغم ذسمح ُم٤م ي٠ميمؾ ٓ ويم٤من شأبًدا واًمٕمزى اًمالت

 اًمؼميئ٦م ودواقمٞمف اًمِم٤ٌمب ٟمزقم٤مت ُمـ ؿم٤ٌمسمف ذم شمٕم٤ممم اهلل طمٗمٔمف وىمد ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو

 ومٕمـشاعمرؿمديـ وضمالل اهلداة وىم٤مر شمالئؿ ٓ وًمٙمٜمٝم٤م ،سمٓمٌٕمٝم٤م اًمِمٌقسمٞم٦م إًمٞمٝم٤م شمٜمزع اًمتل

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل - قمٜمف اهلل ريض - ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم

 اًمدهر، ُمـ ُمرشملم إٓ سمف، هيٛمقن اِل٤مهٚمٞم٦م أهؾ يم٤من مم٤م سم٘مٌٞمح مهٛم٧م ُم٤م»: ي٘مقل

 أهمٜم٤مم ذم ُمٙم٦م سم٠مقمغم ىمريش ُمـ ُمٕمل يم٤من ًمٗمتك ًمٞمٚم٦م ىمٚم٧م ُمٜمٝمام، اهلل يٕمّمٛمٜمل يمٚمتٞمٝمام

: ىم٤مل اًمٗمتٞم٤من، يًٛمر يمام سمٛمٙم٦م، اًمٚمٞمٚم٦م هذه أؾمٛمر طمتك همٜمٛمل إزمَّ  أبٍم: يرقم٤مه٤م أهٚمف

 دومقف، وضب همٜم٤مء، ؾمٛمٕم٧م ُمٙم٦م، دور ُمـ دار أدٟمك ومجئ٧م ومخرضم٧م، ٟمٕمؿ،

 اُمرأة شمزوج ىمريش ُمـ رضمؾ ومالٟم٦م، شمزوج ومالن: وم٘م٤مًمقا  شهذا؟ ُم٤م: وم٘مٚم٧م وُمزاُمػم،

 إٓ أج٘مٔمٜمل ومام قمٞمٜمل، همٚمٌتٜمل طمتك اًمّمقت وسمذًمؽ اًمٖمٜم٤مء سمذًمؽ ومٚمٝمقت ىمريش، ُمـ

 ذًمؽ، ُمثؾ أظمرى ًمٞمٚم٦م ًمف ىمٚم٧م صمؿ وم٠مظمؼمشمف، ومٕمٚم٧م؟ ُم٤م :وم٘م٤مل ومرضمٕم٧م اًمِمٛمس طمر

 ؾمٛمٕم٧م سمام ومٚمٝمقت زم، ىمٞمؾ ُم٤م ُمثؾ زم وم٘مٞمؾ ذًمؽ، ُمثؾ ومًٛمٕم٧م ومخرضم٧م، ومٗمٕمؾ،
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 ومام: وم٘م٤مل ص٤مطمٌل إمم رضمٕم٧م صمؿ اًمِمٛمس، ُمس إٓ أج٘مٔمٜمل ومام قمٞمٜمل، همٚمٌتٜمل طمتك

 ُم٤م ومقاهلل»: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ؿمٞمًئ٤م، ومٕمٚم٧م ُم٤م: ىمٚم٧م ومٕمٚم٧م؟

وٟمتذيمر هٜم٤م و شسمٜمٌقشمف اهلل أيمرُمٜمل طمتك اِل٤مهٚمٞم٦م أهؾ يٕمٛمؾ مم٤م سمًقء سمٕمده٤م مهٛم٧م

ه سم٘مٚمقسمٜم٤م اًمتل شمٕم٘مؾ سمٜمام ٟمٕمٞمش سمٛمِم٤مقمرٟم٤م ُمع  واضم٥م قمٛمكم قمغم أسم٤مء دم٤مه أبٜم٤مئٝمؿ ٟم٘مرأ

قمٜم٤م هذا احلدث ! وهق واضم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ي٘مص قمغم أؾمام

اًمٕمٜم٤مي٦م سمّمٖم٤مرٟم٤م وصٞم٤مٟمتٝمؿ ُمـ سمٞمئ٤مت اِل٤مهٚمٞم٦م ُم٤م أُمٙمـ ذم اًمقىم٧م اًمذي ٟم٘مدر ومٞمف 

وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ُمِمػما إمم ذًمؽ وُمْمٞمٗم٤م مم٤م يدل قمغم ُمٙم٤مٟمتف ـمٗمقًمتٝمؿ 

 اِل٤مهٚمٞم٦م دٟمس ُمـ ـمٝمرهو ،صٖمره ُمـ مح٤مهو ص٤مٟمف ىمد ؾمٌح٤مٟمف اهلل يم٤منو) ذم ىمقُمف

 ح٤م ،سم٤مُٕملم إٓ ىمقُمف سملم يٕمرف يٙمـ مل طمتك مجٞمؾ ظمٚمؼ يمؾ ُمٜمحفو ،٥مقمٞم يمؾ ُمـو

 ؾمٜم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم ىمريش سمٜم٧م ح٤م إٟمف طمتك ،أُم٤مٟمتفو طمديثف صدقو ـمٝم٤مرشمف ُمـ ؿم٤مهدوا

 يْمع ومٞمٛمـ اؿمتجروا إؾمقد احلجر ُمقوع إمم ومقصٚمقا  قمٛمره ُمـ صمالصملمو مخس

 داظمؾ أول يْمٕمف نأ قمغم اشمٗم٘مقا  صمؿ ،ٟمْمٕمٝم٤م ٟمحـ :ىمٌٞمٚم٦م يمؾ وم٘م٤مًم٧م ،ُمقوٕمف احلجر

 وم٠مُمر ،سمف ومروقا  ،إُملم ضم٤مء :وم٘م٤مًمقا  ؾمٚمؿو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٙم٤من ،قمٚمٞمٝمؿ

 ،اًمثقب ضمقاٟم٥م ُمـ سمج٤مٟم٥م شمرومع أن ىمٌٞمٚم٦م يمؾ وأُمر ،وؾمٓمف ذم احلجر ومقوع ،سمثقب

روى اًمٌٞمٝم٘مك رمحف اهلل  ا ـه.(ؾمٚمؿو قمٚمٞمف اهلل صغم ُمقوٕمف ومقوٕمف احلجر أظمذا صمؿ

ـُ إؾِْمَح٤مَق قمـ  رم دٓئؾ اًمٜمٌقة سمًٜمده ، َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف وآخف  :ىم٤مل اسْم
ِ
وَمَِم٥مَّ َرؾُمقُل اهلل

ـْ  ٤م ُيِريُد سمِِف ُِم َ
ِ
ـْ أىمذار اِل٤مهٚمٞم٦م وُمٕم٤ميٌٝم٤م، ح َٗمُٔمُف َوحَيُقـُمُف ُِم َوؾَمٚمََّؿ، َيْٙمَٚم١ُمُه اهلُل َوحَيْ

ـِ ىَمْقُِمِف، طَمتَّك سَمَٚمَغ َأنْ  َُمتِِف َوِرؾَم٤مًَمتِِف، َوُهَق قَمغَم ِدي يَم٤مَن َرضُماًل َأوْمَْمَؾ ىَمْقُِمِف ُُمُروَءًة،  يَمَرا

ًرا، َوَأقْمَٔمَٛمُٝمْؿ ظُمُٚمً٘م٤م، َوَأْصَدىَمُٝمْؿ  ٜمَُٝمْؿ ضِمَقا ًَ ٤مًَمَٓم٦ًم، َوَأطْم ٜمَُٝمْؿ ظَمْٚمً٘م٤م َوَأيْمَرَُمُٝمْؿ خُمَ ًَ َوَأطْم

تِل شُمَدٟمُِّس  ظَْماَلِق اًمَّ ْٕ ـَ اًْمُٗمْحِش َوا ضَم٤مَل،  طَمِديًث٤م، َوَأقْمَٔمَٛمُٝمْؿ َأَُم٤مَٟم٦ًم، َوَأبَْٕمَدُهْؿ ُِم اًمرِّ

، َصغمَّ اهلل قمٚمٞمف وآخف َوؾَمٚمَّؿَ 
ِ
ًُم٤م،َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ًه٤م َوشَمَٙمرُّ ُث قَمامَّ  -وِمٞماَم ُذيمَِر زِم  -شَمٜمَزُّ حُيَدِّ

ٞمَّتِِف،
َٗمُٔمُف اهلُل، شَمَٕم٤ممَم، سمِِف ذِم ِصَٖمِرِه َوَأُْمِر ضَم٤مِهٚمِ روى اًمٌخ٤مرى  طمٗمظ اهلل ًمف ورميَم٤مَن حَيْ
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ُث ىم٤مل  سمًٜمده قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ، حُيَدِّ
ِ
ٌِْد اَّللَّ ـَ قَم  »ؾَمِٛمْٕم٧ُم ضَم٤مسمَِر سْم

ِ
َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ

٦ٌَِم َوقَمَٚمْٞمِف إَِزاُرهُ  ٤ٌَّمُس شَصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن َيٜمُْ٘مُؾ َُمَٕمُٝمُؿ احِلَج٤مَرَة ًمِْٚمَٙمْٕم ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمَٕم

ـَ َأظِمل، ًَمْق طَمَٚمْٚم٧َم إَِزاَرَك ومَ  ُف: َي٤م اسْم ٌَْٞمَؽ ُدوَن احِلَج٤مَرِة، ىَم٤مَل: قَمٛمُّ َجَٕمْٚم٧َم قَمغَم َُمٜمِْٙم

َ٘مَط َُمْٖمِِمٞم٤ًّم قَمَٚمْٞمِف، وَماَم ُرِئَل سَمْٕمَد َذًمَِؽ قُمْرَي٤مًٟم٤م َصغمَّ اهلُل » ًَ ٌَْٞمِف، وَم ُف وَمَجَٕمَٚمُف قَمغَم َُمٜمِْٙم وَمَحٚمَّ

َل ىَم٤موقمـ دوره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم طمرب اًمٗمج٤مر وسمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم . شقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

 
ِ
ـُ ِهَِم٤مٍم: وَمَٚماّم سَمَٚمَغ َرؾُمقَل اهلل ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اسْم َة ؾَمٜم٦ًَم َأْو مَخَْس  -َصغمَّ اَّللَّ َأْرسَمَع قَمنْمَ

َة ؾَمٜم٦َمً  ـْ  -وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق قمنميـ ؾمٜم٦م  – قَمنْمَ ٌَْٞمَدَة اًمٜمّْحِقّي، قَم وِمٞماَم طَمّدصَمٜمِل َأبُق قُم

 
ِ
ـِ اًْمَٕماَلء ـْ يمِٜم٤َمَٟم٦َم َوسَملْمَ  َه٤مضَم٧ْم  -َأيِب قَمْٛمِرو سْم ـْ َُمَٕمَٝم٤م ُِم طَمْرُب اًْمِٗمَج٤مِر سَملْمَ ىُمَرْيٍش، َوَُم

َويَم٤مَن  (.وهق أظمق اًمٞم٤مس ويم٤من وم٘مػما يٕمقًمف أظمقه ومًٛمك هبذا آؾمؿ)ىَمْٞمِس قَمْٞماَلنَ 

)ىم٤مومٚم٦م دم٤مري٦م ُمـ  َأضَم٤مَر ًَمٓمِٞمَٛم٦مً ىمٞمس هقازن  ُمـ سمٜمل اًّمِذي َه٤مضَمَٝم٤م َأّن قُمْرَوَة اًمّرطّم٤مل

ٌِْد ًمِٚم (آسمؾ ـِ قَم ـِ سَمْٙمِر سْم ـُ ىَمْٞمٍس، َأطَمُد سَمٜمِل َوْٛمَرَة سْم اُض سْم ـِ اعْمُٜمِْذِر وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًْمؼَمّ ٜمّْٕماَمِن سْم

ـِ يمِٜم٤َمَٟم٦َم َأتُِجػُمَه٤م قَمغَم يمِٜم٤َمَٟم٦َم؟ ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ َوقَمغَم اخْلَْٚمِؼ وَمَخَرَج وِمٞمَٝم٤م قُمْرَوُة سمـ اًمّرطّم٤مُل،  َُمٜم٤َمَة سْم

اُض َيٓمْ  ـَ ِذي ـَماّلٍل سم٤ِمًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم هَمَٗمَؾ قُمْرَوُة َوظَمَرَج اًْمؼَمّ ُٚم٥ُم هَمْٗمَٚمَتُف طَمّتك إَذا يَم٤مَن سمَِتْٞمِٛم

ـُ ِهَِم٤مٍم:  ِم وَمٚمَِذًمَِؽ ؾُمّٛمَل اًْمِٗمَج٤مَر. ىَم٤مَل اسْم اُض وَمَ٘مَتَٚمُف ذِم اًمِّمْٝمِر احْلََرا وَمَقصَم٥َم قَمَٚمْٞمِف اًْمؼَمّ

اَض ىَمْد ىمَ  ِم سمِِٕمَٙم٤مِظ وَم٠َمتَك آٍت ىُمَرْيًِم٤م، وَمَ٘م٤مَل إّن اًْمؼَمّ َتَؾ قُمْرَوَة، َوُهْؿ ذِم اًمِّمْٝمِر احْلََرا

ٌَْؾ َأْن َيْدظُمُٚمقا  ٌَُٕمقُهْؿ وَم٠َمْدَريُمقُهْؿ ىَم َٓ شَمِْمُٕمُر صُمّؿ سَمَٚمَٖمُٝمْؿ اخْلؼََمُ وَم٠َمتْ ِزُن  ، َوَهَقا وَم٤مْرحَتَُٚمقا

َٙم٧ْم  ًَ ِزُن، صُمّؿ اًْمَتَ٘مْقا  احْلََرَم، وَم٤مىْمَتَتُٚمقا طَمّتك ضَم٤مَء اًمّٚمْٞمُؾ َوَدظَمُٚمقا احْلََرَم، وَم٠َمُْم قَمٜمُْٝمْؿ َهَقا

ـْ ىُمَرْيٍش َويمِٜم٤َمَٟم٦َم َرِئٞمٌس ُِمٜمُْٝمْؿ  ٤مٟمُِدوَن قَمغَم يُمّؾ ىَمٌِٞمٍؾ ُِم ًَ سَمْٕمَد َهَذا اًْمَٞمْقِم َأج٤ّمًُم٤م، َواًْمَ٘مْقُم ُُمَت

 
ِ
ـْ ىَمٞمٍْس َرِئٞمس ُِمٜمُْٝمؿ. َوؿَمِٝمَد َرؾُمقُل اهلل ُ قَمَٚمْٞمفِ  -َوقَمغَم يُمّؾ ىَمٌِٞمٍؾ ُِم  -َوؾَمٚمََّؿ  َصغمَّ اَّللَّ

 
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -سَمْٕمَض َأج٤ّمُِمِٝمْؿ َأظْمَرضَمُف َأقْماَمُُمُف َُمَٕمُٝمْؿ َوىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل "يُمٜم٧ْم  -َصغمَّ اَّللَّ

ٌَْؾ قَمُدّوِهْؿ إَذا رُمقهؿ هب٤َم. ٌُّؾ قَمغَم َأقْماَمُِمل" َأي أرد قَمَٚمْٞمِٝمؿ َٟم  ُأفَ
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ـُ إؾْمَح٤مَق: َوإِّٟماَم ؾُمّٛمَل َيْقمُ  اًْمِٗمَج٤مِر سماَِم اؾْمَتَحّؾ َهَذاِن احْلَّٞم٤مِن يمِٜم٤َمَٟم٦ُم َوىَمْٞمُس  ىَم٤مَل اسْم

قَمُدوا ًمِْٚمَٕم٤مِم  ِزَن َويمِٜم٤َمَٟم٦َم شَمَقا قَمْٞماَلَن وِمٞمِف اعْمََح٤مِرم سَمٞمٜمٝمؿ. ََويَم٤مَن آظِمُر َأُْمِر اًْمِٗمَج٤مِر َأّن َهَقا

ـُ ُأَُمّٞم٦َم  ٦ٌَُم اًْمَ٘م٤مسمِِؾ سمِِٕمَٙم٤مِظ وَمَج٤مُءوا ًمِْٚمَققْمِد َويَم٤مَن طَمْرُب سْم ٜم٤َمَٟم٦َم َويَم٤مَن قُمْت
َرِئٞمَس ىُمَرْيٍش َويمِ

٦ٌَُم سمَِٖمػْمِ  ـْ ظُمُروضِمِف َُمَٕمُف وَمَخَرَج قُمْت ـّ سمِِف طَمْرٌب َوَأؿْمَٗمَؼ ُِم ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم َيتِٞماًم ذِم طِمْجِرِه وَمَْم سْم

ّٓ َوُهَق قَمغَم سَمِٕمػِمِه سَملْمَ اًمّّمّٗملْمِ ُيٜم٤َمِدي: َي٤م َُمْٕمنَمَ  ، قَماَلَم  إْذٟمِِف وَمَٚمْؿ َيِْمُٕمُروا إ ُُمَيَ

ِزُن: َُم٤م شَمْدقُمق إًَمْٞمِف؟ وَمَ٘م٤مَل اًمّّمْٚمُح قَمغَم َأْن َٟمْدوَمَع إًَمْٞمُٙمْؿ ِدَي٦َم  شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن؟ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َهَقا

ـْ ًَمٜم٤َم  : َوَُم : َويَمْٞمَػ؟ ىَم٤مَل َٟمْدوَمُع إًَمٞمُْٙمْؿ َرْهٜم٤ًم ُِمٜم٤ّم، ىَم٤مًُمقا ـْ ِدَُم٤مِئٜم٤َم، ىَم٤مًُمقا ىَمْتاَليُمْؿ َوَٟمْٕمُٗمَق قَم

ٌِْد ؿَمْٛمٍس، وَمَرُوقا َوَرِوٞم٧َْم هِبَ  ـِ قَم ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم سْم ٦ٌَُم سْم ـْ َأف٧َْم؟ ىَم٤مَل قُمْت : َوَُم َذا؟ ىَم٤مَل َأف٤َم. ىَم٤مًُمقا

ـِ ظُمَقْيٚمٍِد[ ِم ]سْم ـُ طِمَزا ِزَن َأْرسَمِٕملَم َرضُماًل: وِمٞمِٝمْؿ طَمِٙمٞمُؿ سْم وَمَٚماّم َرَأْت  ،يمِٜم٤َمَٟم٦ُم َوَدوَمُٕمقا إمَم َهَقا

ـِ َصٕمْ   َوَأـْمَٚمُ٘مقُهْؿ َواْٟمَ٘مَْم٧ْم طَمْرُب سَمٜمُق قَم٤مُِمِر سْم
ِ
ـْ اًمّدَُم٤مء ـَ ذِم َأجِْدهيْؿ قَمَٗمْقا قَم َّمَٕم٦َم اًمّرْه

٦ٌَُم َوَأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم وَم٢ِمهّناَُم ؾَم٤مَدا سمَِٖمػْمِ َُم٤مٍل.  اًْمِٗمَج٤مرِ  ّٓ قُمْت ٌؼ إ
ـْ ىُمَرْيٍش مُمْٚمِ ْد ُِم ًُ َويَم٤مَن ُيَ٘م٤مُل مَلْ َي

ـُ إؾْمَح٤مَق: وَمَٚماّم سَمَٚمَغ َرؾُم   ىَم٤مَل اسْم
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -قُل اهلل ٤م َوصَماَلصملَِم ؾَمٜم٦ًَم  -َصغمَّ اَّللَّ ًً مَخْ

ُ٘مُٗمقَه٤م َوهَي٤َمسُمقَن َهْدَُمَٝم٤م، َوإِّٟماَم  ًْ ٦ٌَِم، َويَم٤مُٟمقا هَيُّٛمقَن سمَِذًمَِؽ ًمَِٞم ٌُٜمَْٞم٤مِن اًْمَٙمْٕم
اضْمَتَٛمَٕم٧ْم ىُمَرْيٌش ًمِ

َه٤م َأهّنَ ويَم٤مَٟم٧ْم رَ 
٤م يَم٤مَٟم٧ْم َرْواًم وَمْقَق اًْمَ٘م٤مَُم٦ِم. اًمّرْوُؿ َأْن شُمٜمَّْمَد اًم وَمْقَق اًْمَ٘م٤مَُم٦ِم وَمِٗمل ظَمؼَمِ

ـْ هَمػْمِ ُِماَلط َج٤مَرُة سَمْٕمُْمَٝم٤م قَمغَم سَمْٕمٍض ُِم ٌَْحُر ىَمْد  احْلِ ِ٘مٞمَٗمَٝم٤م،َويَم٤مَن اًْم ًْ وَم٠َمَراُدوا َروْمَٕمَٝم٤م َوشَم

ـْ دُم٤ّمِر اًمّروِم، وَمَتَحّٓمَٛم٧ْم وَم٠َمظَمذُ  ِٗمٞمٜم٦َِم إمَم ضَمّدٍة ًمَِرضُمِؾ ُِم ًَ ٌََٝم٤م وَم٠َمقَمّدوُه َرَُمك سمِ وا ظَمَِم

ِٝمْؿ سَمْٕمَض َُم٤م ُيّْمٚمُِحَٝم٤م  ًِ ٌْٓمِّل َٟمّج٤مٌر وَمَتَٝمّٞم٠َم هَلُْؿ ذِم َأفُْٗم ِ٘مٞمِٗمَٝم٤م، َويَم٤مَن سمَِٛمّٙم٦َم َرضُمٌؾ ىِم ًْ ًمَِت

٦ٌَِم اًّمتِل يَم٤مَن ُيْٓمَرُح وِمٞمَٝم٤م َُم٤م هُيَْدى ـْ سمِئِْر اًْمَٙمْٕم ُرُج ُِم ُق هَل٤َم يُمّؾ َيْقٍم وَمَتتَ  َويَم٤مَٟم٧ْم طَمّٞم٦ٌم ََتْ  نَمّ

ّٓ اطْمَزأَّخ٧ْم  َٓ َيْدُٟمق ُِمٜمَْٝم٤م َأطَمٌد إ ٦ٌَِم، َويَم٤مَٟم٧ْم مِم٤ّم هَي٤َمسُمقَن َوَذًمَِؽ َأفُّف يَم٤مَن  قَمغَم ضِمَداِر اًْمَٙمْٕم

٦ٌَِم،  ُق قَمغَم ضِمَداِر اًْمَٙمْٕم ٌَْٞمٜم٤َم ِهَل َذاَت َيْقٍم شَمَتنَمّ َويَمِّم٧ْم َووَمَتَح٧ْم وَم٤مَه٤م، َويَم٤مُٟمقا هَي٤َمسُمقهَن٤َم، وَم

٧ْم شَمّْمٜمَُع سَمَٕم٨َم اهلُل إًَمْٞمَٝم٤م ـَم٤مِئًرا وَم٤مظْمَتَٓمَٗمَٝم٤م، وَمَذَه٥َم هِب٤َم، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ىُمَرْيٌش: إّٟم٤م يَماَم يَم٤مٟمَ 

ًَمٜمَْرضُمق َأْن َيُٙمقَن اهلُل ىَمْد َريِضَ َُم٤م َأَرْدَٟم٤م، قِمٜمَْدَٟم٤م قَم٤مُِمٌؾ َروِمٞمٌؼ َوقِمٜمَْدَٟم٤م ظَمَِم٥ٌم َوىَمْد يَمَٗم٤مَٟم٤م 
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ـُ اعْمُِٖمػَمِة: َأف٤َم َأبَْدُؤيُمْؿ اهلل احْلَٞم٦َّم. صُمّؿ إّن اًمٜم٤ّمَس َه٤مسمُ  قا َهْدَُمَٝم٤م َووَمِرىُمقا ُِمٜمُْف وَمَ٘م٤مَل اًْمَقًمِٞمُد سْم

ْٕمَقَل صُمّؿ ىَم٤مَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م، َوُهَق َيُ٘مقُل اًمٚمُٝمّؿ مَلْ شُمَرْع 
ِ
 ذِم َهْدُِمَٝم٤م، وَم٠َمظَمَذ اعْم

ـُ ِهَِم٤مٍم: َوُيَ٘م٤مُل مَلْ َٟمِزْغ  - ّٓ  -ىَم٤مَل اسْم َٓ ُٟمِريُد إ ـْ َٟم٤مطِمَٞم٦ِم اًمٚمُٝمّؿ إّٟم٤م   اخْلػَْمَ صُمّؿ َهَدَم ُِم

سّمَص  : َٟمٜمُْٔمُر وَم٢ِمْن ُأِصٞم٥َم مَلْ هَنِْدْم ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمئ٤ًم  اًمّريْمٜملَْمِ وَمؽَمَ اًمٜم٤ّمُس شمِْٚمَؽ اًمّٚمْٞمَٚم٦َم َوىَم٤مًُمقا

ٌء وَمَ٘مْد َريِضَ اهلُل ُصٜمَْٕمٜم٤َم، وَمَٝمَدُْمٜم٤َم.  ٌُْف َرْ ٌََح اًْمَقًمِٞمُد َوَرَدْدَٟم٤مَه٤م يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم َوإِْن مَلْ ُيِّم وَم٠َمْص

ـْ ًَمْٞمَٚمتِِف هَم٤مِدًي٤م قَمغَم قَمَٛمٚمِِف وَمَٝمَدَم َوَهَدَم اًمٜم٤ّمُس َُمَٕمُف طَمّتك إَذا اْٟمَتَٝمك اهْلَْدُم هِبِْؿ إمَم  ُِم

َؾْمٜمَِٛم٦ِم آظِمٌذ  ْٕ اَلُم َأوْمَْمْقا إمَم طِمَج٤مَرٍة ظُمْيٍ يَم٤م ًّ ِهٞمَؿ قَمَٚمْٞمِف اًم َؾَم٤مِس َأؾَم٤مِس إسْمَرا ْٕ ا

ـْ يَم٤مَن سَمْٕمُْمَٝم٤م سَمْٕمًْم  ـْ ىُمَرْيٍش، مِمّ ـْ َيْرِوي احْلَِدي٨َم َأّن َرضُماًل ُِم ٤م. وَمَحّدصَمٜمِل سَمْٕمُض َُم

٤م، وَمَٚماّم حَتَّرَك احْلََجُر شَمٜمَّ٘مَْم٧ْم  ـِ ُِمٜمَْٝم٤م ًمَِٞمْ٘مَٚمَع هِب٤َم َأطَمَدمُهَ هَيِْدُُمَٝم٤م، َأْدظَمَؾ قَمَتَٚم٦ًم سَملْمَ طَمَجَرْي

ـْ َذًمَِؽ  َه٤م، وَم٤مْٟمَتَٝمْقا قَم َؾَم٤مِس. َُمّٙم٦ُم سم٠َِمْهِ ْٕ ـْ  ا ٤ٌَمُن ُِم ـْ اًْمَٞمُٝمقِد، َواًمّرْه ٤ٌَمُر ُِم طَْم ْٕ َويَم٤مَٟم٧ْم ا

 
ِ
ـْ اًْمَٕمَرِب، ىَمْد حَتَّدصُمقا سم٠َِمُْمِر َرؾُمقِل اهلل ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اًمٜمَّّم٤مَرى، َواًْمُٙمّٝم٤مُن ُِم َصغمَّ اَّللَّ

-  ٌَ طَْم ْٕ ـْ َزَُم٤مٟمِِف. َأُّم٤م ا ٤م شَمَ٘م٤مَرَب ُِم ٌَْٕمثِِف َحّ ٌَْؾ َُم ـْ اًمٜمَّّم٤مَرى. وَمَٕماّم ىَم ٤ٌَمُن ُِم ـْ هَيُقَد َواًمّرْه ٤مُر ُِم

ـْ قَمْٝمِد َأفٌَِْٞم٤مِئِٝمْؿ إًَمْٞمِٝمْؿ وِمٞمِف َوَأُّم٤م  ـْ ِصَٗمتِِف َوِصَٗم٦ِم َزَُم٤مٟمِِف َوَُم٤م يَم٤مَن ُِم َوضَمُدوا ذِم يُمُتٌٝمْؿ ُِم

ـ ـْ اِْلِ ـْ اًْمَٕمَرِب: وَم٠َمتَْتُٝمْؿ سمِِف اًمِّمَٞم٤مـملُِم ُِم  وَمَٚماّم شَم٘مَ  اًْمُٙمّٝم٤مُن ُِم
ِ
َصغمَّ  -٤مَرَب َأُْمُر َرؾُمقِل اهلل

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ْٛمِع َوطِمٞمَؾ سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسَملْمَ  -اَّللَّ ًّ ـْ اًم ٧ٌَْم اًمِّمَٞم٤مـملُِم قَم ٌَْٕمُثُف. طُمِج َوطَمَيَ َُم

ـّ  ْٛمِع وِمٞمَٝم٤م، وَمُرُُمقا سم٤ِمًمٜمُّجقِم وَمَٕمَروَم٧ْم اِْلِ ًّ ِق اًم ا ؾْمؽِمَ ِٓ َأّن َذًمَِؽ  اعْمََ٘م٤مقِمِد اًّمتِل يَم٤مَٟم٧ْم شَمْ٘مُٕمُد 

٤ٌَمدِ   ذِم اًْمِٕم
ِ
ـْ َأُْمِر اهلل َُْمِر طَمَدَث ُِم ـْ  - ِٕ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب اًمّزْهِرّي، قَم ٚمِِؿ سْم ًْ ـُ ُُم ّٛمُد سْم َوَذيَمَر حُمَ

ـِ  َفَّْم٤مِر:  قَمكِمّ سْم ْٕ ـْ ا ـْ َٟمَٗمٍر ُِم ٤ٌّمِس قَم ـِ اًْمَٕم  سْم
ِ
ٌِْد اهلل ـْ قَم ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم، قَم ـِ قَمكِمّ سْم لْمِ سْم ًَ احْلُ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل هَلُْؿ "َُم٤مَذا يُمٜمُْتْؿ شَمُ٘مقًُمقَن ذِم َهَذا اًمٜمّْجِؿ اًّمِذي َأّن َرؾُم   َصغمَّ اَّللَّ
ِ
قَل اهلل

 يُمٜم٤ّم َٟمُ٘مقُل طِملَم َرَأجْٜم٤َمَه٤م ُيْرَُمك هِب٤َم: َُم٤مَت َُمٚمٌِؽ ُُمّٚمَؽ َُمٚمٌِؽ 
ِ
: َي٤م َٟمٌِّل اهلل ُيْرَُمك سمِِف؟ ىَم٤مًُمقا

ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ "ًَمْٞمَس َذًمَِؽ يَمَذًمَِؽ ُوًمَِد َُمْقًُمقٌد َُم٤مَت َُمْقًُمق  َصغمَّ اَّللَّ
ِ
ٌد وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل
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 ، ٌُّحقا ًَ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم يَم٤مَن إَذا ىَم٣َم ذِم ظَمْٚمِ٘مِف َأُْمًرا ؾَمِٛمَٕمُف مَحََٚم٦ُم اًْمَٕمْرِش وَم ـّ اهلَل شَم َوًَمِٙم

ـْ حَتْ  ٌِٞمِحِٝمْؿ َُم ًْ ٌَّح ًمَِت ًَ ـْ حَتَْتُٝمْؿ وَم ٌَّح َُم ًَ ٌِٞمُح هَيٌُِْط طَمّتك َيٜمَْتِٝمَل وَم ًْ ُل اًمّت ٧َم َذًمَِؽ وَماَل َيَزا

ـْ  ٌَّح َُم ٌّْحُتْؿ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ؾَم ٌَْٕمِض ُِمّؿ ؾَم
ٌُّحقا صُمّؿ َيُ٘مقُل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ ًَ  اًمّدْٟمَٞم٤م، وَمُٞم

ِ
اَمء ًّ إمَم اًم

ـْ وَمْقىمَ  ٠َمُخقَن َُم ًْ َٓ شَم ٌِٞمِحِٝمْؿ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن َأ ًْ ٌّْحٜم٤َم ًمَِت ًَ ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ُِمْثَؾ وَمْقىَمٜم٤َم وَم ٌُّحقا ُٙمْؿ ُِمّؿ ؾَم

ٌّْحُتْؿ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ىَم٣َم اهلُل ذِم ظَمْٚمِ٘مِف  َذًمَِؽ طَمّتك َيٜمَْتُٝمقا إمَم مَحََٚم٦ِم اًْمَٕمْرِش وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُْؿ ُِمّؿ ؾَم

 طَمّتك
ٍ
 إمَم ؾَماَمء

ٍ
ـْ ؾَماَمء ُْمِر اًّمِذي يَم٤مَن وَمَٞمْٝمٌُِط سمِِف اخْلؼََمُ ُِم   يَمَذا َويَمَذا، ًمأِْلَ

ِ
اَمء ًّ َيٜمَْتِٝمَل إمَم اًم

ْٛمِع قَمغَم شَمَقّهٍؿ َواظْمتاَِلٍف صُمّؿ َي٠ْمتُقا سمِِف  ًّ ىُمُف اًمِّمَٞم٤مـملُِم سم٤ِمًم ؽَمِ ًْ اًمّدْٟمَٞم٤م، وَمَٞمَتَحّدصُمقا سمِِف وَمَت

ٌُقَن وَمٞمََتَحّدُث سمِِف اًْمُٙمّٝم٤مُن  َْرِض وَمٞمَُحّدصُمقُهْؿ سمِِف وَمُٞمْخٓمُِئقَن َوُيِّمٞم ْٕ ـْ َأْهِؾ ا اًْمُٙمّٝم٤مَن ُِم

ٌُقَن سَمْٕمًْم٤م َوَُيْٓمُِئقَن سَمْٕمًْم٤م. صُمّؿ إّن اهلَل قَمّز َوضَمّؾ طَمَج٥َم اًمِّمَٞم٤مـملَِم هِبَِذِه اًمٜمُّجقِم ومَ  ُٞمِّمٞم

ـِ  ـُ قُمَٛمَر سْم اًّمتِل َيْ٘مِذوُمقَن هِب٤َم، وَم٤مْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم اًْمِٙمَٝم٤مَٟم٦ُم اًْمَٞمْقَم وَماَل يمَِٝم٤مَٟم٦َم".َوطَمّدصَمٜمِل قَم٤مِصُؿ سْم

ـْ ىمَ  ـْ ِرضَم٤مٍل ُِم  شَمَٕم٤ممَم َوُهَداُه ىَمَت٤مَدَة، قَم
ِ
ؾْماَلِم، َُمَع َرمْح٦َِم اهلل : إّن مِم٤ّم َدقَم٤مَٟم٤م إمَم اإْلِ ْقُِمِف ىَم٤مًُمقا

ٍك َأْصَح٤مَب َأْوصَم٤مٍن َويَم٤مُٟمقا َأْهَؾ يمَِت٤مٍب  ـْ ِرضَم٤مِل هَيُقَد يُمٜم٤ّم َأْهَؾ ِذْ َٛمُع ُِم ًْ ٤م يُمٜم٤ّم َٟم َحّ

ُل سمَ  َٓ شَمَزا وٌر وَم٢ِمَذا ٟمِْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ سَمْٕمَض َُم٤م قِمٜمَْدُهْؿ قِمْٚمٌؿ ًَمْٞمَس ًَمٜم٤َم، َويَم٤مَٟم٧ْم  ْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمٞمْٜمَُٝمْؿ ُذُ

َن َٟمْ٘مُتُٚمُٙمْؿ َُمَٕمُف ىَمْتَؾ قَم٤مٍد َوإَِرَم، وَمُٙمٜم٤ّم  َيْٙمَرُهقَن ىَم٤مًُمقا  ْٔ ٌَْٕم٨ُم ا ًَمٜم٤َم: إّٟمُف شَمَ٘م٤مَرَب َزَُم٤مُن َٟمٌِّل ُي

َٛمُع َذًمَِؽ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٚماّم سَمَٕم٨َم اهلُل َرؾُمقًمَ  ًْ ٌْٜم٤َمُه طِملَم يَمثػًِما َُم٤م َٟم ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأضَم ُف َصغمَّ اَّللَّ

٤ٌَمَدْرَٟم٤مُهْؿ إًَمْٞمِف وَمآَُمٜم٤ّم سمِِف َويَمَٗمُروا  شَمَٕم٤ممَم، َوقَمَروْمٜم٤َم َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيَتَققّمُدوَٟمٜم٤َم سمِِف وَم
ِ
سمِِف  َدقَم٤مَٟم٤م إمَم اهلل

ـْ اًْمٌََ٘مَرةِ  ي٤َمِت ُِم ْٔ  ا
ِ
ء َٓ  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوَمِٗمٞمٜم٤َم َوومِٞمِٝمْؿ َٟمَزَل َه١ُم

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
٤مَن   َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي ًَ ـُ يَمٞمْ ـُ إؾْمَح٤مَق: َوطَمّدصَمٜمِل َوْه٥ُم سْم ىم٤َمَل اسْم

ـِ ىَمَت٤مَدَة  ـِ قُمَٛمػْمِ سْم ٌَْٞمِد سْم ـَ اًمّزسَمػْمِ َوُهَق َيُ٘مقُل ًمُِٕم  سْم
ِ
ٌَْد اهلل . ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧م قَم َُمْقمَم آِل اًمّزسَمػْمِ

ـْ اًمّٚمْٞمثِّل طَمّدصْمٜم٤َم  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُِم  َصغمَّ اَّللَّ
ِ
ٌَْٞمُد، يَمٞمَْػ يَم٤مَن سَمْدُء َُم٤م ُاسْمُتِدَئ سمِِف َرؾُمقُل اهلل َي٤م قُم

ٌَْٞمٌد  اَلُم؟ ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل قُم ًّ يُؾ قَمَٚمْٞمِف اًم
ٌُّقِة طِملَم ضَم٤مَءُه ضِمؼْمِ   -اًمٜمّ

ِ
ٌَْد اهلل ّدُث قَم َوَأف٤َم طَم٤مِضٌ حُيَ



   

 
37 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ـْ قِمٜمَْدهُ  ، َوَُم ـَ اًمّزسَمػْمِ   سْم
ٍ
ء ٤مِوُر ذِم طِمَرا ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َُيَ  َصغمَّ اَّللَّ

ِ
ـْ اًمٜم٤ّمِس يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ُِم

ـْ يُمّؾ ؾَمٜم٦ٍَم ؿَمْٝمًرا، َويَم٤مَن َذًمَِؽ مِم٤ّم حَتَٜم٨ُّم سمِِف ىُمَرْيٌش ذِم اِْل٤َمِهٚمِّٞم٦ِم. َواًمّتَحٜم٨ُّم اًمّتؼَمّ  . ىَم٤مَل رُ ُِم

ـُ ِهَِم٤مٍم: شَمُ٘مقُل اًْمَٕمَرُب: اًمّتَحٜم٨ُّم    اسْم
ِ
ـْ اًمّث٤مء ٌِْدًُمقَن اًْمَٗم٤مَء ُِم َواًمّتَحٜمُّػ ُيِريُدوَن احْلَٜمِٞمِٗمّٞم٦َم وَمُٞم

. : ضَمَدٌف َوضَمَدٌث ُيِريُدوَن اًْمَ٘مؼْمَ  ويمام روى ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٚمفيَماَم ىَم٤مًُمقا

قمـ اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أفف ىم٤مل )اٟمك ٕقمرف طمجرا سمٛمٙم٦م يم٤من يًٚمؿ قمغم ىمٌؾ 

فَْمَٝمُر ومِٞمِف َأْن َيُٙمقَن طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َوَأْن َيُٙمقَن اهلُل  :اًمًٝمٞمغم أن يٜمزل قمغم ىم٤مل ْٕ ٚمِٞمُؿ ا ًْ َوَهَذا اًمّت

ْذعِ  ُم٤م وُمـ إره٤مص٤مت وسمِم٤مرات اًمٜمٌقة أجْم٤م:  َأفَْٓمَ٘مُف إْٟمَٓم٤مىًم٤م يَماَم ظَمَٚمَؼ احْلَٜملَِم ذِم اِْلِ

ويم٤من ُمـ أصح٤مب سمدر ىم٤مل: يم٤من  -ريض اهلل قمٜمف -سمـ ؾمالُم٦م سمـ وىمش  رواه ؾمٚمٛم٦م

ًمٜم٤م ضم٤مر هيقدي ُمـ هيقد سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ومخرج قمٚمٞمٜم٤م يقًُم٤م ُمـ سمٞمتف ىمٌؾ ُمٌٕم٨م اًمٜمٌل 

سمٞمًػم ومقىمػ قمغم اعمجٚمس ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م: وأف٤م يقُمئذ أطمدث ُمـ ومٞمف ؾمٜم٤ًم قمكّم سمردة 

ُمْمٓمًٌٕم٤م ومٞمٝم٤م، ومذيمر اًمٌٕم٨م واًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤ًمب واعمٞمزان واِلٜم٦م واًمٜم٤مر، وم٘م٤مل ذًمؽ 

أن سمٕمًث٤م يم٤مئـ سمٕمد اعمقت. وم٘م٤مًمقا: وحيؽ ي٤م ًم٘مقم أهؾ ذك وأصح٤مب أوصم٤من ٓ يرون 

ومالن، شمرى هذا يم٤مئٜم٤ًم. ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مًمقا: وحيؽ وُم٤م آي٦م ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٌل يٌٕم٨م ُمـ 

: وُمتك شمراه؟ ىم٤مل: ومٜمٔمر إزِّم  ٟمحق هذه اًمٌالد وأؿم٤مر سمٞمده ٟمحق ُمٙم٦م واًمٞمٛمـ. ىم٤مًمقا

ًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ىم٤مل: ؾمٚمٛم٦م: ومقاهلل ُم٤م ذه٥م ا وم٘م٤مل: إِن يًتٜمٗمذ هذا اًمٖمالم قمٛمره يدريمف

وهق طمل سملم أفمٝمرٟم٤م يٕمٜمل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -طمتك سمٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف 

 (.)صحٞمح اًمًػمةاًمٞمٝمقدي ومآُمٜم٤م سمف ويمٗمر سمف سمٖمٞم٤ًم وطمًًدا" 

 

*** 

  

 



   

 
38 
 

 الوجيز الدعوي

  الدرساٌ الجالح والرابع

  بدء الىحٌ والدعىَ

 إهن٤م رمح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م سم٤مٕرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م اٟمف وطمك اظمقاٟمك وأطم٤ٌميب ٟمٕمؿ 

ومٗمل وؾمط فمالم ًمٞمؾ داُمس ـمٚمع ُمنمىم٤م سم٢مذن اهلل ٟمقر اًمٗمجر وم٠مذىم٧م اًمدٟمٞم٤م اًمًامء. 

وسمدأ فمالُمٝم٤م رم آٟمح٤ًمر سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف وم٘مد قمؼم اًمٕمالُم٦م أبق احلًـ اًمٜمدوى 

رمحف اهلل قمـ فمالم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ىمٌؾ ٟمزول اًمقطمل رم شم٘مديٛمف ًمٚمٗمّمؾ إول ُمـ رائٕمتف 

يم٤من اًم٘مرن اًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع )عمٞمالد )سم٘مقًمف  ُم٤مذا ظمن اًمٕم٤ممل سم٤مٟمحٓم٤مط اعمًٚمٛملم

اعمًٞمح( ُمـ أطمط أدوار اًمت٤مريخ سمال ظمالف، ومٙم٤مٟم٧م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمتدًمٞم٦م ُمٜمحدرة ُمٜمذ 

ىمرون، وُم٤م قمغم وضمف إرض ىمقة متًؽ سمٞمده٤م ومتٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمؽمدي، وم٘مد زادُت٤م إج٤مم 

 ظم٤مًم٘مف، هقم٦م ذم هٌقـمٝم٤م وؿمدة ذم إؾمٗم٤مومٝم٤م، ويم٠منَّ اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًم٘مرن ىمد ٟمز

ومٜمز ٟمٗمًف وُمّمػمه، ووم٘مد رؿمده، وىمقة اًمتٛمٞمٞمز سملم اخلػم واًمنم، واحلًـ واًم٘مٌٞمح، 

وىمد ظمٗمت٧م دقمقة إفٌٞم٤مء ُمـ زُمـ، واعمّم٤مسمٞمح اًمتل أوىمدوه٤م ىمد اٟمٓمٗم٠مت ُمـ 

اًمٕمقاصػ اًمتل ه٧ٌم سمٕمدهؿ أو سم٘مٞم٧م، وٟمقره٤م وٕمٞمػ وئٞمؾ ٓ يٜمػم إٓ سمٕمض 

وىمد اٟمًح٥م رضم٤مل اًمديـ ُمـ ُمٞمدان اًم٘مٚمقب ومْماًل قمـ اًمٌٞمقت ومْماًل قمـ اًمٌالد، 

احلٞم٤مة، وٓذوا إمم إديرة واًمٙمٜم٤مئس واخلٚمقات، ومرارًا سمديٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمتـ ووٜم٤ًم 

سم٠مفٗمًٝمؿ، أو رهم٦ٌم إمم اًمدقم٦م واًمًٙمقت، وومرارًا ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ احلٞم٤مة وضمده٤م، أو ومِماًل 

ع ذم يمٗم٤مح اًمديـ واًمًٞم٤مؾم٦م واًمروح واح٤مدة، وُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ ذم شمٞم٤مر احلٞم٤مة اصٓمٚمح ُم

اعمٚمقك وأهؾ اًمدٟمٞم٤م، وقم٤موهنؿ قمغم إصمٛمٝمؿ وقمدواهنؿ، وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ 

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕم٤ممل طمٞمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م حتٙمٛمف  -قمغم طم٤ًمب اًمْمٕمٗم٤مء واعمحٙمقُملم.

ًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرب سم٤مًمٕمراق  وشمقزقم٧م اًمتٌٕمٞم٦م (ىمقشم٤من أو ممٚمٙمت٤من )اًمروُم٤من واًمٗمرس

 ه١مٓء وه١مٓء ىم٤مل رمحف اهلل وقمـ طم٤مل اًمٜم٤مس قمٜمد. واًمِم٤مم سمؾ واًمٞمٛمـ قمٚمٞمٝمام
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وهٙمذا أصٌح أهؾ اًمٌالد ذم يمٚمت٤م اعمٛمٚمٙمتلم ـمٌ٘متلم ُمتٛمٞمزشملم مت٤مم اًمتٛمٞمٞمز: ـمٌ٘م٦م 

اعمٚمقك وإُمراء ورضم٤مل اًمٌالط اعمٚمٙمل وأههؿ وقمِم٤مئرهؿ واعمتّمٚمقن هبؿ 

وإهمٜمٞم٤مء، ومٙم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن سملم إزه٤مر واًمري٤مطملم ويت٘مٚمٌقن ذم أقمٓم٤مف اًمٜمٕمٞمؿ، 

ؿ قمًجدًا، ويٙمًقن سمٞمقُتؿ طمريراً وؾمٜمدؾم٤ًم. وـمٌ٘م٦م اًمٗمالطملم ويٜمٕمٚمقن أومراؾمٝم

واًمّمٜم٤مع واًمتج٤مر اًمّمٖم٤مر وأهؾ احلرف وإؿمٖم٤مل، يم٤مٟمقا ذم ضمٝمد ُمـ اًمٕمٞمش 

ئ٥م واإلشم٤موات ويرؾمٗمقن ذم اًم٘مٞمقد وإهمالل  يرزظمقن حت٧م أث٘م٤مل احلٞم٤مة واًميا

ًمٜمٕمٞمٛمٝمؿ  ويٕمٞمِمقن قمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ، ٓ طمظ هلؿ ذم احلٞم٤مة إٓ اًمٕمٛمؾ ًمٖمػمهؿ واًمِم٘م٤مء

وٓ هؿَّ هلؿ إٓ إيمؾ واًمٕمٚمػ، وم٢مذا ؾمئٛمقا هذا اًمٕمٞمش اعمر شمٕمٚمٚمقا سم٤معمًٙمرات 

واعمٚمٝمٞم٤مت، وإذا شمٜمٗمًقا ُمـ هذا اًمٕمٜم٤مء رشمٕمقا ذم اعمحرُم٤مت، ورهمؿ هذا اِلٝمد ذم 

عمٕمٞمِم٦م َيٝمدون أفٗمًٝمؿ ذم شم٘مٚمٞمد رضم٤مل اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم يمثػم ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م طمٞم٤مُتؿ، 

ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مف ُمـ اًمرزق واًمٌٚمٖم٦م ُمـ اًمٕمٞمش، ومتٜمٖمص  ومٙم٤من ذًمؽ أؿمد ُمـ اِلٝمد ذم

همٜمك  وهٙمذا و٤مقم٧م ؾمٕم٤مدة اًمٜم٤مس سملم طمٞم٤مُتؿ، ويتٙمدر صٗمقهؿ ويِمتٖمؾ سم٤مهلؿ.

ُمٓمغ ووم٘مر ُمٜمس: وهٙمذا و٤مقم٧م رؾم٤مًم٦م إفٌٞم٤مء، وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م واعم٤ٌمدئ 

اًم٤ًمُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اعمتٛمدن اعمٕمٛمقر سملم همٜمك ُمٓمغ ووم٘مر ُمٜمس، وأصٌح ًمٖمٜمل ذم ؿمٖمؾ 

اًمديـ وآهتامم سم٤مٔظمرة واًمتٗمٙمػم ذم اعمقت وُم٤م سمٕمده سمٜمٕمٞمٛمف وشمرومف، وأصٌح قمـ 

ٟمف وشمٙم٤مًمٞمػ طمٞم٤مشمف،  اًمٗمالح أو اًمٕم٤مُمؾ ذم ؿمٖمؾ قمـ اًمديـ يمذًمؽ هلٛمقُمف وأطمزا

وأصٌح٧م احلٞم٤مة وُمٓم٤مًمٌٝم٤م هؿَّ اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم وؿمٖمٚمٝمام اًمِم٤مهمؾ، ويم٤مٟم٧م رطمك احلٞم٤مة 

ًمديـ وأظمرة رأؾم٤ًم، وٓ يتٗمرهمقن ح٤م شمدور طمقل اًمٜم٤مس ذم ىمقة ٓ يرومٕمقن ومٞمٝم٤م إمم ا

ورم وصٗمف حل٤مًم٦م اًمٕمرب سم٤مِلزيرة  يتّمؾ سم٤مًمروح واًم٘مٚم٥م واعمٕم٤مين اًم٤ًمُمٞم٦م ؾم٤مقم٦م.

 اإلؾمالميم٤من اًمٕمرب ىمٌؾ : اًمٕمرسمٞم٦م ذم رؾم٤مًمتف )إمم اإلؾمالم ُمـ ضمديد( ىم٤مل رمحف اهلل

ح٤مر ُمـ أُم٦م يم٤مدت شمٙمقن ُمٜمٕمزًم٦م قمـ اًمٕم٤ممل، ىمد ومّمٚمتٝم٤م قمـ اًمٕم٤ممل اعمتٛمدن اعمٕمٛمقر اًمٌ

صمالث ضمقاٟم٥م، وصحراء ُمـ ضم٤مٟم٥م، ويم٤مٟم٧م ُمـ آٟمحٓم٤مط وآٟم٘م٤ًمم واًمْمٕم٦م 
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همزو اًمٌالد، وٓ حتٚمؿ سم٤مٟٓمتّم٤مر  إممواخلٛمقل سمٛمٙم٤من ٓ شمٓمٛمع ومٞمف طمٞمٜم٤م ُمـ اًمدهر 

قمغم اًمدول اعمج٤مورة هل٤م ذم اعمٜم٤مم، وٓ حتّدث سمف يقُم٤م ُمـ إج٤مم. هذا، ودوًمت٤م وم٤مرس 

ٛمت٤م اًمنمق واًمٖمرب، وىمد أطم٤مـم٧م ممتٚمٙم٤مُتام سمِمٌف واًمروم يقُمئذ ؾمٞمدشم٤م اًمٕم٤ممل، وزقمٞم

اًمًقار سم٤معمٕمّمؿ، وإٟمام زهد اًمٗمرس واًمروُم٤من ذم ومتح هذه  إطم٤مـم٦مضمزيرة اًمٕمرب، 

اِلزيرة ًمققمقرُت٤م، وىمٚم٦م ظمػماُت٤م وُمقارده٤م، وُم٤م يٙمٚمٗمٝمؿ ذًمؽ ُمـ رضم٤مل وأُمقال، 

ٞم٤مؾمٞم٦م ايمتٗمقا سمرىم٤مسمتٝمؿ اًمً وإٟمامذم هذه اًمّمحراء اعمجدسم٦م، إٟمٗم٤مىمٝم٤مهؿ ذم همٜمك قمـ 

أُم٦م اًمٕمرب ومٞمٝم٤م  يم٤من اًمتل أفِم٠موه٤م قمغم صمٖمقر هذه اِلزيرة اًمقاؾمٕم٦م وسم٢مُم٤مراُتؿقمٚمٞمٝم٤م، 

ُمروا هبؿ دم٤مرا أو  إذاسمدوي٦م ٓ يرومع اًمٜم٤مس سم٠مومراده٤م ذم اًمٕمراق واًمِم٤مم وُمٍم رأؾم٤م، 

 -ذيمروهؿ  إذا -وٓ حيًٌقن هلؿ طم٤ًمسم٤م، وٓ هيٛمٝمؿ ؿم٠مهنؿ وٓ يذيمروهنؿ  ممت٤مريـ

وومّم٤مطم٦م ُمٜمٓم٘مٝمؿ، وؿمج٤مقمتٝمؿ، وضمقدة ظمٞمٚمٝمؿ، وووم٤مئٝمؿ، امم  آ سمذٓىم٦م ًم٤ًمهنؿ،

يم٤مٟم٧م هذه ُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اًمٌدوي٦م. إُمؿاعمتٛمدٟم٦م قمـ  إُمؿهمػم ذًمؽ مم٤م ىمد شمٕمرومف 

سمٕمد ُم٤م ي٘م٤مرب اًمٕمنميـ  طمتك سمدأ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٗمرس واًمروم 

٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمٌداي -هل١مٓء وه١مٓء  قم٤مُم٤م ذم إرؾم٤مل يمتٌف دقمقة

اًمدُمِم٘مل سمٕمدُم٤م ؾم٤مق طمدي٨م رؾمؾ اعمًٚمٛملم ذم جمٚمس يزدضمرد: ىم٤مل: "ومتٙمٚمؿ 

ٓ أقمٚمؿ ذم إرض أُم٦م يم٤مٟم٧م أؿم٘مك وٓ أىمؾ قمددا، وٓ أؾمقأ  إينيزدضمرد وم٘م٤مل: 

ذات سملم ُمٜمٙمؿ، ىمد يمٜم٤م ٟمقيمؾ سمٙمؿ ىمرى اًمْمقاطمل ًمٞمٙمٗمقٟم٤ميمؿ، ٓ شمٖمزويمؿ وم٤مرس، 

٤من قمدديمؿ يمثر، ومال يٖمرٟمٙمؿ ُمٜم٤م، وان يم٤من اِلٝمد وٓ شمٓمٛمٕمقن أن شم٘مقُمقا هلؿ، وم٤من يم

ظمّمٌٙمؿ، وأيمرُمٜم٤م وضمقهٙمؿ، ويمًقٟم٤ميمؿ، وُمٚمٙمٜم٤م  إممدقم٤ميمؿ، ومروٜم٤م ًمٙمؿ ىمقشم٤م 

أن  :رم ؾمٞم٤مق ذيمره عمٕمريم٦م اًمػمُمقك قمٚمٞمٙمؿ ُمٚمٙم٤م يرومؼ سمٙمؿ"."وذيمر اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ

ُم٤مه٤من ـمٚم٥م ظم٤مًمدا ًمٞمؼمز اًمٞمف ومٞمام سملم اًمّمٗملم، ومٞمجتٛمٕم٤م ذم ُمّمٚمح٦م هلؿ، وم٘م٤مل 

٤مه٤من: اٟم٤م ىمد قمٚمٛمٜم٤م ان ُم٤م أظمرضمٙمؿ ُمـ سمالديمؿ اِلٝمد واِلقع، ومٝمٚمٛمقا امم أن أقمٓمل ُم

يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ قمنمة دٟم٤مٟمػم، ويمًقة وـمٕم٤مُم٤م، وشمرضمٕمقن امم سمالديمؿ، وم٢مذا يم٤من ُمـ 
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وهذا يمٚمف يدل قمغم ُم٤م يم٤من ي٤ًموي اًمٕمرب قمٜمد اًمروم، .اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ سمٕمثٜم٤م ًمٙمؿ سمٛمثٚمٝم٤م

 .ا ـه دهؿوقمغم ُم٤م يم٤من هلؿ ُمـ ىمٞمٛم٦م وُمٜمزًم٦م قمٜم

سمٛمجرد ٟمزول اًمقطمل قمؼم قمـ  وم٘مد اٟم٘مِمع اًمٔمالم رويدا رويدا ٟمٕمؿ سمٗمْمؾ اهلل

اًمِمٝمٞمد اًمٓم٤مئر ضمٕمٗمر سمـ أبك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف رم  ؾمٜملم ُمـ اًمٌٕمث٦م ذًمؽ سمٕمد مخس

إضم٤مسمتف ًمٚمٜمج٤مؿمك قمٜمدُم٤م ؾم٠مخف رم ُمٜم٤مفمرة ويم٤من قمغم رأس وومد ُمٝم٤مضمرى احلٌِم٦م اًمث٤مين 

وم٘م٤مل: )ُم٤م هذا اًمديـ اًمذي وم٤مرىمتؿ ومٞمف ىمقُمٙمؿ،  ؾم٠مخٝمؿ، يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره ذم ُمقوٕمف-

ؾمٞمدٟم٤م ضمٕمٗمر رى  ٘م٤مل ًمفوم ُمـ هذه إُمؿ ؟ومل شمدظمٚمقا ذم ديٜمل، وٓ ذم ديـ أطمد 

، ٟمٕمٌد إصٜم٤مم وٟم٠ميمؾ اعمٞمت٦م، وٟم٠ميت وذ )أهي٤م اعمٚمؽ، يمٜم٤ّم ىمقًُم٤م أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م :اهلل قمٜمف

اًمْمٕمٞمػ، ومٙمٜم٤ّم قمغم اًمٗمقاطمش وٟم٘مٓمع إرطم٤مم، وٟمزء اِلقار، ي٠ميمؾ اًم٘مقيُّ ُمٜم٤َّم 

ٌَف وصدىَمف وأُم٤مٟمتف وقمٗم٤موَمف، ومدقم٤مٟم٤م  ًٓ ُمٜم٤ّم، ٟمٕمرف ٟمً ذًمؽ، طمتك سمٕم٨م اهلل إًمٞمٜم٤م رؾمق

ًمٜمقطمده وٟمٕمٌده، وٟمخٚمع ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمٌد ٟمحـ وآسم٤مؤٟم٤م ُمـ دوٟمف ُمـ احلج٤مرة  اهللإمِم 

وإوصم٤من، وأُمرٟم٤م سمّمدق احلدي٨م وأداء إُم٤مٟم٦م وصٚم٦م اًمرطمؿ وطمًـ اِلقار اًمٙمػ 

دُم٤مء، وهن٤مٟم٤م قمـ اًمٗمقاطمش وىمقل اًمزور وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وىمذف قمـ اعمح٤مرم واًم

اعمحّمٜم٦م، وأُمرٟم٤م أن ٟمٕمٌد اهلل وطمده ٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمًئ٤م، وأُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة 

د قمٚمٞمف أُمقر اإلؾمالم -واًمّمٞم٤مم ومّمدىمٜم٤مه، وآُمٜم٤م سمف، واشمٌٕمٜم٤مه قمغم ُم٤م ضم٤مء  -ىم٤مل: ومٕمدَّ

م قمٚمٞمٜم٤م، وأطمٚمٚمٜم٤م ُم٤م أطمؾ سمف، ومٕمٌدٟم٤م اهلل وطمده، ومٚمؿ ٟمنمك سمف ؿمٞمًئ٤م، وطمرَّ  ُمٜم٤م ُم٤م طمرَّ

ًمٜم٤م، ومٕمدا قمٚمٞمٜم٤م ىمقُمٜم٤م ومٕمذسمقٟم٤م وومتٜمقٟم٤م قمـ ديٜمٜم٤م، ًمػمدوٟم٤م إمِم قم٤ٌمدة إوصم٤من ُمـ قم٤ٌمدة 

اهلل، وأن شمًتحؾ ُم٤م يمٜم٤ّم ٟمًتحؾ ُمـ اخل٤ٌمئ٨م، ومٚمام ىمٝمروٟم٤م، وفمٚمٛمقٟم٤م، وؿمّ٘مقا قمٚمٞمٜم٤م، 

قاك، ورهمٌٜم٤م ذم وطم٤مًمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم ديٜمٜم٤م، ظمرضمٜم٤م إمِم سمٚمدك، واظمؽمٟم٤مك قمغم ُمـ ؾم

وقمؼمت قمـ شمٚمؽ اًمٗمؽمة وفمالُمٝم٤م  - ضمقارك، ورضمقٟم٤م أن ٓ ٟمٔمٚمؿ قمٜمدك، أهي٤م اعمٚمؽ(

يمام  أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م رم طمدي٨م ٟمٙم٤مح اِل٤مهٚمٞم٦م رم اِل٤مٟم٥م آضمتامقمل وإظمالىمل



   

 
42 
 

 الوجيز الدعوي

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل أظمؼمين قمروة سمـ اًمزسمػم أن قم٤مئِم٦م سمًٜمده  رواه اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل

أن اًمٜمٙم٤مح ذم اِل٤مهٚمٞم٦م يم٤من قمغم أرسمع أفح٤مء  :ؾمٚمؿ أظمؼمشمفو قمٚمٞمف زوج اًمٜمٌل صغم اهلل

اسمٜمتف ومٞمّمدىمٝم٤م صمؿ  ومٜمٙم٤مح ُمٜمٝم٤م ٟمٙم٤مح اًمٜم٤مس اًمٞمقم َيٓم٥م اًمرضمؾ إمم اًمرضمؾ وًمٞمتف أو

وٟمٙم٤مح آظمر يم٤من اًمرضمؾ ي٘مقل ُٓمرأتف إذا ـمٝمرت ُمـ ـمٛمثٝم٤م أرؾمكم إمم  .يٜمٙمحٝم٤م

يتٌلم محٚمٝم٤م ُمـ ذًمؽ ومالن وم٤مؾمتٌْمٕمل ُمٜمف ويٕمتزهل٤م زوضمٝم٤م وٓ يٛمًٝم٤م أبدا طمتك 

اًمرضمؾ اًمذي شمًتٌْمع ُمٜمف وم٢مذا شمٌلم محٚمٝم٤م أص٤مهب٤م زوضمٝم٤م إذا أطم٥م وإٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ 

وٟمٙم٤مح أظمر َيتٛمع اًمرهط  .رهم٦ٌم ذم ٟمج٤مسم٦م اًمقًمد ومٙم٤من هذا اًمٜمٙم٤مح ٟمٙم٤مح آؾمتٌْم٤مع

ة يمٚمٝمؿ يّمٞمٌٝم٤م  محٚم٧م وووٕم٧م وُمر قمٚمٞمٝم٤م  وم٢مذاُم٤م دون اًمٕمنمة ومٞمدظمٚمقن قمغم اعمرأ

ٚمٝم٤م أرؾمٚم٧م إًمٞمٝمؿ ومٚمؿ يًتٓمع رضمؾ أن يٛمتٜمع طمتك َيتٛمٕمقا ًمٞم٤مل سمٕمد أن شمْمع مح

قمٜمده٤م شم٘مقل هلؿ ىمد قمرومتؿ اًمذي يم٤من ُمـ أُمريمؿ وىمد وًمدت ومٝمق اسمٜمؽ ي٤م ومالن شمًٛمل 

وٟمٙم٤مح راسمع  .ُمـ أطم٧ٌم سم٤مؾمٛمف ومٞمٚمحؼ سمف وًمده٤م ٓ يًتٓمٞمع أن يٛمتٜمع ُمٜمف اًمرضمؾ

ٌٖم٤مي٤م يمـ يٜمّمٌـ َيتٛمع اًمٜم٤مس يمثػما ومٞمدظمٚمقن قمغم اعمرأة ٓ متتٜمع ممـ ضم٤مءه٤م وهـ اًم

قمغم أبقاهبـ راي٤مت شمٙمقن قمٚمام ومٛمـ أراد دظمؾ قمٚمٞمٝمـ وم٢مذا محٚم٧م إطمداهـ وووٕم٧م 

محٚمٝم٤م مجٕمقا هل٤م ودقمقا اًم٘م٤موم٦م صمؿ أخح٘مقا وًمده٤م سم٤مًمذي يرون وم٤مًمت٤مط سمف ودقمل اسمٜمف ٓ 

ؾمٚمؿ سم٤محلؼ هدم ٟمٙم٤مح اِل٤مهٚمٞم٦م يمٚمف و يٛمتٜمع ُمـ ذًمؽ ومٚمام سمٕم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

وٓ ٟمٜمًك دًٓم٦م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم طمدي٨م  (ٞمقمإٓ ٟمٙم٤مح اًمٜم٤مس اًم

صححف اًمٌٖمقى رمحف اهلل قمـ هذه اًمٗمؽمة سمٕمد روايتف ًمف ُمرومققم٤م )إن اهلل ٟمٔمر امم أهؾ 

ٟمٕمؿ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝمؿ اقمتزًمقا اًمٜم٤مس رم  (إرض ومٛم٘متٝمؿ آ سم٘م٤مي٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

ٟمف اعمرؾمٚمقن ُمـ  ؿم٠من–صقاُمٕمٝمؿ وىمد شمؼمئقا ُمـ ذسمح اًمتقطمٞمد اًمذى دقم٤م إًمٞمف  إظمقا

ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف وٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم وذًمؽ ذم ُم١ممتري ٟمٞم٘مٞم٦م  –ىمٌٚمف 

ذم هن٤مي٦م اًمرسمع إول وسمداي٤مت اًمرسمع اًمراسمع ُمـ اًم٘مرن اخل٤مُمس اعمٞمالدي طمٞم٨م  وروُم٤م

اضمتامع ىم٤ًموؾم٦م اًمٕم٤ممل اعمًٞمحل وزقمامئف وإمج٤مقمٝمؿ )سم٘مقة ؾمٚمٓم٤من اإلُمؼماـمقر 
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اِلغم ووٞم٤مع أُم٤مٟم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م ومامذا  وُمـ صمؿ اًمنمك ثٚمٞم٨مقمغم اًمت(اًمروُم٤مين

ٟمٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ؟ وُمـ ُمٔم٤مهر هذا اًمٔمالم اًمداُمس رم هذااًمقىم٧م اًمٕمٜمٍمي٦م 

اًمٕمالُم٦م أبق احلًـ اًمٜمدوى رمحف اهلل سم٘مقًمف: حت٧م قمٜمقان ٟمٔمرة  ويمام قمؼم اًمٌٖمٞمْم٦م

٤مت اًمٕمٔمٛمك، وصحٗمٝم٤م أصٌح٧م اًمّدي٤مٟم :إمج٤مًمٞم٦م ح٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٕم٤ممل قمٜمد اًمٌٕمث٦م

ئٕمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م اًّمتل ُمّثٚم٧م ذم أزُم٤من خمتٚمٗم٦م دوره٤م اخل٤مّص ذم جم٤مل  -اًمٕمتٞم٘م٦م، وذا

ومري٦ًم اًمٕم٤مسمثلم واعمتالقمٌلم، وًمٕم٦ٌم اعمحّروملم واعمٜم٤موم٘ملم،  -اًمّدي٤مٟم٦م وإظمالق واًمٕمٚمؿ

وقمرو٦م احلقادث اًمّداُمٞم٦م واخلٓمقب اِلًٞمٛم٦م طمّتك وم٘مدت روطمٝم٤م وؿمٙمٚمٝم٤م، ومٚمق 

صٌح٧م وم٠م ّٕوًمقن، وأفٌٞم٤مؤه٤م اعمرؾمٚمقن، أفٙمروه٤م ودم٤مهٚمقه٤م.سمٕم٨م أصح٤مهب٤م ا

سمٍمف اًمٜمٔمر  -اًمٞمٝمقدّي٦م جمٛمققم٦م ُمـ ـم٘مقس وشم٘م٤مًمٞمد ٓ روح ومٞمٝم٤م وٓ طمٞم٤مة، وهل

دي٤مٟم٦م ؾمالًمٞم٦ّم، ٓ حتٛمؾ ًمٚمٕم٤ممل رؾم٤مًم٦م، وٓ ًمألُمؿ دقمقة، وٓ ًمإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م  -قمـ ذًمؽ

ـ سملم اًمّدي٤مٟم٤مت وإُمؿ رمح٦م. وىمد أصٞم٧ٌم هذه اًمّدي٤مٟم٦م ذم قم٘مٞمدة يم٤مٟم٧م هل٤م ؿمٕم٤مرا ُم

ئٞمؾ قمغم إُمؿ اعمٕم٤مسة ذم اًمّزُمـ اًم٘مديؿ  ويم٤من ومٞمٝم٤م ّه ذومٝم٤م، وشمٗمْمٞمؾ سمٜمل إها

وهل قم٘مٞمدة اًمّتقطمٞمد اًّمتل وّص هب٤م إسمراهٞمؿ سمٜمٞمف ويٕم٘مقب، وم٘مد اىمتٌس اًمٞمٝمقد يمثػما 

ُمـ قم٘م٤مئد إُمؿ اًّمتل ضم٤موروه٤م أو وىمٕمقا حت٧م ؾمٞمٓمرُت٤م، ويمثػما ُمـ قم٤مداُت٤م 

اًمقصمٜمٞم٦ّم اِل٤مهٚمّٞم٦م، وىمد اقمؽمف سمذًمؽ ُم١مّرظمق اًمٞمٝمقد اعمٜمّمٗمقن،أُّم٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م 

اًمّروُم٤من  اعمًٞمحّٞم٦م وم٘مد اُمتحٜم٧م سمتحريػ اًمٖم٤مًملم، وشم٠مويؾ اِل٤مهٚملم، ووصمٜمّٞم٦م

اعمتٜمٍّميـ ُمٜمذ قمٍمه٤م إول، وأصٌح يمّؾ ذًمؽ ريم٤مُم٤م، دومٜم٧م حتتف شمٕم٤مًمٞمؿ اعمًٞمح 

ح٥م اًمٙمثٞمٗم٦م. اًمًٌٞمٓم٦م، واظمتٗمك ٟمقر اًمّتقطمٞمد وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل و ًّ راء هذه اًم

قمـ ُمدى شمٖمٚمٖمؾ قم٘مٞمدة اًمتثٚمٞم٨م ذم اعمجتٛمع  ُمٜمّمػيتحّدث يم٤مشم٥م ُمًٞمحّل 

سمع اعمٞمالدّي، ومٞم٘مقل: شمٖمٚمٖمؾ آقمت٘م٤مد سم٠مّن اإلهل » اعمًٞمحّل، ُمٜمذ أواظمر اًم٘مرن اًمرا

اًمقاطمد ُمريم٥ّم ُمـ صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ ذم أطمِم٤مء طمٞم٤مة اًمٕم٤ممل اعمًٞمحّل وومٙمره، ُمٜمذ رسمع 

، وداُم٧م يمٕم٘مٞمدة رؾمٛمّٞم٦م ُمًّٚمٛم٦م، قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد ذم مجٞمع أفح٤مء اًم٘مرن اًمراسمع إظمػم
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اًمٕم٤ممل اعمًٞمحّل، ومل يرومع اًمًت٤مر قمـ شمٓمّقر قم٘مٞمدة اًمتثٚمٞم٨م وّهه٤م إٓ ذم اعمٜمتّمػ 

إّن اًم٘مرآن طمٙمك ًمٜم٤م ىمقل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى،  اًمث٤مين ًمٚم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدّي 

ويم٤من  ،[18]اح٤مئدة:ٱَّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوم٘م٤مل: 

أُم٤م رم -وُمٔمٝمر ًمف.») Rayر ع( »راقمٜم٦م ُمٍم يزقمٛمقن أهّنؿ دمًٞمد إلهل اًمِمٛمس وم

 يٕمٜمل: أبٜم٤مء اًمِمٛمس،ش ؾمقرج سمٜمز»أهشم٤من ؾمّٛمٞمت٤م اهلٜمد وم٘مد قمروم٧م ومٞمٝم٤م 

أبٜم٤مء اًم٘مٛمر. أُّم٤م ذم إيران وم٘مد يم٤مٟم٧م أيم٤مهُت٤م يزقمٛمقن أفّف َيري ذم ش ضمٜمدرسمٜمز»و

ًمٞمٝمؿ ٟمٔمرة شم٘مديس وشم٠مخٞمف، ويم٤من قمروىمٝمؿ اًمدم اإلهلّل، ويم٤من أهؾ اًمٌالد يٜمٔمرون إ

ذم أهل٦م إٟم٤ًمن همػم وم٤من، وذم »م( ووصٗمف:  618 -598ُمـ أخ٘م٤مب يمنى أبرويز )

اًمٌنم إهل ًمٞمس ًمف صم٤من، قمٚم٧م يمٚمٛمتف، وارشمٗمع جمده، يٓمٚمع ُمع اًمِمٛمس سمْمقئف ويٜمػم 

ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مسة آخٝم٦م، ومٙم٤من يمّؾ ُمـ متّٚمؽ زُم٤مم اًمٌالد ش اًمٚمٞم٤مزم اعمٔمٚمٛم٦م سمٜمقره

أُّم٤م اًمّّمٞمٜمٞمقن ومٙم٤مٟمقا ش اعمٝمٞم٥م اِلٚمٞمؾ»)يٕمٜمل  August، ويم٤من ًم٘مٌٝمؿ( يم٤من اهلإ

امء، ويٕمت٘مدون أّن اًمًامء ذيمر وإرض أفثك، وسم٤مشمّم٤مهلام  ًّ يٕمتؼمون اإلُمؼماـمقر اسمـ اًم

أُّم٤م اًمٕمرب  .ظمٚمؼ هذا اًمٙمقن، وأّن اإلُمؼماـمقر ظمت٤م إول هق سمٙمر هذيـ اًمزوضملم

ويم٤مٟم٧م ىمٌٞمٚم٦م ىمريش شمرى ٟمٗمًٝم٤م أذف  شاًمٕمجؿ»ومٙم٤مٟمقا يٕمتؼمون يمّؾ ُمـ ؾمقاهؿ 

ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب، وحت٤مومظ قمغم اُمتٞم٤مزه٤م ذم اعمقؾمؿ، ومال شمِم٤مرك اًمٜم٤مس ذم ُمقاىمٗمٝمؿ 

ومل شمٙمـ شمدظمؾ قمروم٤مت ُمع احلجٞم٩م، سمؾ شمٌ٘مك ذم احلرم وشم٘مػ سم٤معمزدًمٗم٦م،  ،وُم٤ًميمٜمٝمؿ

وٓ َيٗمك . س ا ـهوشم٘مقل: ٟمحـ أهؾ اهلل ذم سمٚمدشمف، وىمّٓم٤من سمٞمتف، وشم٘مقل: ٟمحـ مح

ُم٤مرم قم٘مٞمدة آقمؽماف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى رم هذا اًمقىم٧م امم يقُمٜم٤م هذا ُمـ قمٜمٍمي٦م قمٚمٞمٜم٤م 

 واذٓل ًمالٟم٤ًمن مم٤م يِمٌف ُم٤ميم٤من سم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرب ُمـ متٞمٞمز ُم٘مٞم٧م سملم اًم٤ًمدة واًمٕمٌٞمد

 ومٙم٤مٟم٧م ُمٜم٦م اهلل قمغم اخلٚمؼ ُمـ سمٕمد سمٜمقر احلؼ وضم٤مء اًمقطمل واًمٜمقر سمام يٕمدل اعم٘مٚمقب

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: ٤مل شمٕم٤ممميمام ىم وئمٝمر ٟمقر احلؼ ًمٞمٜم٘مِمع اًمٔمالم
 َّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب



   

 
45 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وىمقًمف شمٕم٤ممم [13]احلجرات:
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

اًمٜم٤مس إن رسّمٙمؿ واطمد، أهي٤م : رم طمج٦م اًمقداع وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ [1]اًمٜم٤ًمء:

أت٘م٤ميمؿ، وًمٞمس  آدم ُمـ شمراب، إّن أيمرُمٙمؿ قمٜمد اهللوإّن أب٤ميمؿ واطمد، يمّٚمٙمؿ ٔدم، و

ّٓ سم٤مًمت٘مقى ٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م إرض طمٞمٜمئذ رم طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م امم ش.ًمٕمريّب قمغم أقمجٛمّل ومْمؾ إ

ومٙم٤مٟم٧م وهلل احلٛمد رمح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م  ُمثؾ هذا اًمٜمقر سمح٤مضم٦م امم ديـ اهلل ٟم٘مٞم٤م

سمٕمد  ٗمقسويم٤من ٟمزول اًمقطمل حلٞم٤مة اًم٘مٚمقب واًمٜم سم٤مٕرض وأهٚمٝم٤م ُمـ اإلٟمس واِل٤من

وٟمتذيمر هٜم٤م  - ُتٞمئ٦م وسمنمي٤مت ًمذاك اعمّمٓمٗمك يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة سم٤مًمدرس اًم٤ًمسمؼ

 : ُمراشم٥م اًمقطمك يمام ىم٤مل قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

صغم  -أول ُم٤م سمدىء سمف رؾمقل اهلل )يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  :اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م -1

  .ومٙم٤مٟم٧م أومم اعمٌنمات(.اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ه - 1 ىم٤مل  :ىم٤مل .قمـ اسمـ ُمًٕمقد :ُم٤م يٚم٘مٞمف اعمٚمؽ ذم روقمف وىمٚمٌف ُمـ همػم أن يرا

إن روح اًم٘مدس ٟمٗم٨م ذم ُروقمل أن ًمـ متقت ) -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

  .رواه اسمـ ُم٤مضمف (وم٤مشم٘مقا اهلل وأمجٚمقا ذم اًمٓمٚم٥م ،ٟمٗمس طمتك شمًتٙمٛمؾ رزىمٝم٤م

صغم اهلل  أن رؾمقل اهلل)٨م قمٛمر يمام ذم طمدي رضماًل:يم٤من يتٛمثؾ ًمف اعمَٚمؽ  أفف -3

وم٢مٟمف  ىم٤مل: أقمٚمؿ،اهلل ورؾمقًمف  ىمٚم٧م:أتدري ُمـ اًم٤ًمئؾ ؟  ًمف:ىم٤مل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ُمًٚمؿ.رواه  (ضمؼميؾ أت٤ميمؿ يٕمٚمٛمٙمؿ ديٜمٙمؿ

أن ) .قمـ قم٤مئِم٦م :أفف يم٤من ي٠متٞمف ذم ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اِلرس وهق أؿمده قمٚمٞمف - 5

ٞمػ ي٠متٞمؽ اًمقطمل ؟ يم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -احل٤مرث سمـ هِم٤مم ؾم٠مل رؾمقل اهلل 

أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠متٞمٜمل ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اِلرس وهق أؿمده قمكّم ومٞمٗمّمؿ قمٜمل وىمد وقمٞم٧م  :وم٘م٤مل

  .رواه اًمٌخ٤مري (..قمٜمف ُم٤م ىم٤مل
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ء واعمٕمراج طمٞم٨م  .يمالم اهلل ًمف ُمٜمف إًمٞمف سمال واؾمٓم٦م ُمٚمؽ -5 يمام شمؿ ذًمؽ ذم اإلها

 ومرض قمٚمٞمف وقمغم أُمتف اًمّمٚمقات اخلٛمس وشمردد قمٚمٞمف ذم ذًمؽ قمدة ُمرات ي٠ًمخف

أُم٤م قمـ  اًمًالم.قمٚمٞمف  سمـ قمٛمران ُمقؾمكيمٚمٞمؿ اًمرمحـ  اًمتخٗمٞمػ ويم٤من ذًمؽ سم٢مرؿم٤مد

سمداي٦م اًمقطمك ومّم٤مطمٌٝم٤م ىمْم٤مء اهلل اًمٙمقين سمحراؾم٦م اًمًامء ُمـ اؾمؽماق اِلـ يمام ىم٤مل 

 ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمام أظمؼم قمـ اِلـ :احل٤مومظ اًمًٞمقـمل رمحف اهلل رم اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى

يمٜم٤م ٟم٘مٕمد ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مقمد  وأف٤مديدا وؿمٝم٤ٌم وإٟم٤م عمًٜم٤م اًمًامء ومقضمدٟم٤مه٤م ُمٚمئ٧م طمرؾم٤م ؿم)

وأظمرج امحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ  (ًمٚمًٛمع ومٛمـ يًتٛمع أن َيد ًمف ؿمٝم٤مسم٤م رصدا

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل إن اًمِمٞم٤مـملم يم٤مٟمقا يّمٕمدون إمم اًمًامء ومٞمًتٛمٕمقن 

ًمقا يمذًمؽ طمتك سمٕم٨م  اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمقطمل ومٞمٝمٌٓمقن إمم إرض ومٞمزيدون قمٚمٞمٝم٤م ومٚمؿ يزا

ٛمدا صصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومٛمٜمٕمقا شمٚمؽ اعم٘م٤مقمد ومذيمروا ذًمؽ إلسمٚمٞمس وم٘م٤مل اهلل حم

ًم٘مد طمدث ذم إرض طمدث ومٌٕمثٝمؿ ومقضمدوا رؾمقل اهلل صصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

ًمػمُمقن وم٢مذا شمقارى اًمٜمجؿ قمٜمٙمؿ وم٘مد أدريمف  وإهنؿي٘مرأ اًم٘مرآن ىم٤مًمقا هذا واهلل احلدث 

واظمرج اسمـ ؾمٕمد واًمٌٞمٝم٘مل  -ويده ٓ َيٓمئ أبدا وًمٙمٜمف ٓ ي٘متٚمف حيرق وضمٝمف وضمٜمٌف

ىم٤مل يم٤من رى اهلل قمٜمف  قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمـ ضمٌػم وأبق ٟمٕمٞمؿ ُمـ وضمف آظمر قمـ ؾمٕمٞمد

ًمٙمؾ ىمٌٞمؾ ُمـ اِلـ ُم٘مٕمد ُمـ اًمًامء يًتٛمٕمقن ُمٜمف اًمقطمل ومٞمخؼمون سمف اًمٙمٝمٜم٦م ومٚمام 

سمٕم٨م اهلل حمٛمدا صصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  دطمروا وم٘م٤مًم٧م اًمٕمرب طملم مل َيؼمهؿ اِلـ 

ومجٕمؾ ص٤مطم٥م اإلسمؾ يٜمحر يمؾ  (وذًمؽ ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ وضم٤مهٚمٞمتٝمؿ)اًمًامء هٚمؽ ُمـ ذم 

يقم سمٕمػما وص٤مطم٥م اًمٌ٘مر يٜمحر سم٘مرة وص٤مطم٥م اًمٖمٜمؿ يٜمحر ؿم٤مة وىم٤مل إسمٚمٞمس ًم٘مد 

طمدث ذم إرض ومآتقين ُمـ شمرسم٦م يمؾ أرض وم٠متقه هب٤م ومجٕمؾ يِمٛمٝم٤م ومٚمام ؿمؿ شمرسم٦م 

ف وؾمٚمؿ  ىمد ّمقا وم٢مذا رؾمقل اهلل صصغم اهلل قمٚمٞم٘مُمٙم٦م ىم٤مل ُمـ ه٤م هٜم٤م ضم٤مء احلدث وم

ـُ إؾْمَح٤مَق وقمـ سمدء اًمقطمل يروى . سمٕم٨م ـُ  :رمحف اهلل ومٞم٘مقل اسْم َوطَمّدصَمٜمِل َوْه٥ُم سْم

٤مَن َُمْقمَم آِل اًمّزسَمػْمِ  ًَ ـِ  .يَمْٞم ـِ قُمَٛمػْمِ سْم ٌَْٞمِد سْم ـَ اًمّزسَمػْمِ َوُهَق َيُ٘مقُل ًمُِٕم  سْم
ِ
ٌَْد اَّلّل ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧م قَم
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ٌَْٞمدُ   َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمٞمِْف  ،ىَمَت٤مَدَة اًمّٚمٞمْثِّل طَمّدصْمٜم٤َم َي٤م قُم
ِ
يَمْٞمَػ يَم٤مَن سَمْدُء َُم٤م ُاسْمُتِدَئ سمِِف َرؾُمقُل اَّلّل

ٌَْٞمٌد  اَلُم ؟ ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل قُم ًّ يُؾ قَمَٚمْٞمِف اًم
ٌُّقِة طِملَم ضَم٤مَءُه ضِمؼْمِ ـْ اًمٜمّ َوَأف٤َم طَم٤مِضٌ  -َوؾَمّٚمَؿ ُِم

ـَ اًمّزسَمػْمِ   سْم
ِ
ٌَْد اَّلّل ّدُث قَم ـْ اًمٜمّ  ،حُيَ ـْ قِمٜمَْدُه ُِم  َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ َوَُم

ِ
٤مِس يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّلّل

ـْ يُمّؾ ؾَمٜم٦ٍَم ؿَمْٝمًرا   ُِم
ٍ
ء ٤مِوُر ذِم طِمَرا  .َويَم٤مَن َذًمَِؽ مِم٤ّم حَتَٜم٨ُّم سمِِف ىُمَرْيٌش ذِم اِْل٤َمِهٚمِّٞم٦مِ  ،َُيَ

ُز  ـُ ِهَِم٤مٍم  ويمام ىم٤مل ذم شمٗمًػمه ًمٚمتحٜم٨م.-َواًمّتَحٜم٨ُّم اًمّتؼَمّ  :َٕمَرُب شَمُ٘مقُل اًمْ  :رمحف اهللاسْم

 يَماَم ىَم٤مًُمقا 
ِ
ـْ اًمّث٤مء ٌِْدًُمقَن اًْمَٗم٤مَء ُِم ضَمَدٌف َوضَمَدٌث  :اًمّتَحٜم٨ُّم َواًمّتَحٜمُّػ ُيِريُدوَن احْلَٜمِٞمِٗمّٞم٦َم وَمٞمُ

 وسم٤مًمٗمٕمؾ ومٙم٤من صغم اهلل ٓيرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح -.ُيِريُدوَن اًْمَ٘مؼْمَ 

اعمٕمت٤مد  ر طمراء طمٞم٨م حتٜمثفطمتك ضم٤مء اًمٞمقم اعمِمٝمقد وسمٞمٜمام يم٤من ذم هم٤م عمدة ؾمت٦م أؿمٝمر

يقم آصمٜملم إلطمدى وقمنميـ ُمْم٧م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٞماًل،  يمؾ رُمْم٤من ضم٤مءه اعمٚمؽ

وًمتٗمّمٞمؾ ُم٤مطمدث هٞم٤م سمٜم٤م إمم رواي٦م أُمػم م،. 618أهمًٓمس ؾمٜم٦م  18وىمد واومؼ 

طمدصمٜم٤م  :اعمحدصملم رى اهلل قمٜمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وطمدي٨م سمدء اًمقطمل وم٘م٤مل رمحف اهلل

٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ حيٞمك سمـ سمٙمػم ىم٤مل طمدصمٜم

ؾمٚمؿ ُمـ و قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم أهن٤م ىم٤مًم٧م أول ُم٤م سمدىء سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمقم ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح صمؿ 

اًمٚمٞم٤مزم ذوات  - وهق اًمتٕمٌد -طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء ويم٤من َيٚمق سمٖم٤مر طمراء ومٞمتحٜم٨م ومٞمف 

اًمٕمدد ىمٌؾ أن يٜمزع إمم أهٚمف ويتزود ًمذًمؽ صمؿ يرضمع إمم ظمدَي٦م ومٞمتزود عمثٚمٝم٤م طمتك 

 :ىم٤مل (.ُم٤م أف٤م سم٘م٤مرىء)ضم٤مءه احلؼ وهق ذم هم٤مر طمراء ومج٤مءه اعمٚمؽ وم٘م٤مل اىمرأ ىم٤مل 

 سم٘م٤مرئوم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل طمتك سمٚمغ ُمٜمل اِلٝمد صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل اىمرأ ىمٚم٧م ُم٤م أف٤م )

تك سمٚمغ ُمٜمل اِلٝمد صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل اىمرأ وم٘مٚم٧م ُم٤م أف٤م سم٘م٤مرىء وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م طم

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱوم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل 
 . ومرضمع هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف[3-1]اًمٕمٚمؼ: َّ مي زي  ري ٰى ين ىن

 زُمٚمقين)ؾمٚمؿ يرضمػ وم١ماده ومدظمؾ قمغم ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل و
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ًم٘مد ظمِمٞم٧م )ه طمتك ذه٥م قمٜمف اًمروع وم٘م٤مل خلدَي٦م وأظمؼمه٤م اخلؼم ومزُمٚمق (.زُمٚمقين

وم٘م٤مًم٧م ظمدَي٦م يمال واهلل ُم٤م َيزيؽ اهلل أبدا إٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ وحتٛمؾ  (.قمغم ٟمٗمز

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمف  -اًمٙمؾ وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم وشم٘مري اًمْمٞمػ وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ 

ويم٤من  ظمدَي٦م طمتك أت٧م سمف ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى اسمـ قمؿ ظمدَي٦م

ٟمٞم٦م ٙمتاُمرءا شمٜمٍم ذم اِل٤مهٚمٞم٦م ويم٤من ي ٥م اًمٙمت٤مب اًمٕمؼماين ومٞمٙمت٥م ُمـ اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمٕمؼما

ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٙمت٥م ويم٤من ؿمٞمخ٤م يمٌػما ىمد قمٛمل وم٘م٤مًم٧م ًمف ظمدَي٦م ي٤م سمـ قمؿ اؾمٛمع 

أظمل ُم٤مذا شمرى ؟ وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل صغم اهلل  اسمـوم٘م٤مل ًمف ورىم٦م ي٤م  .ُمـ اسمـ أظمٞمؽ

ًمف ورىم٦م هذا اًمٜم٤مُمقس اًمذي ٟمزًمف اهلل سمف قمغم ُمقؾمك ي٤م ؾمٚمؿ ظمؼم ُم٤م رأى وم٘م٤مًمف و قمٚمٞمف

 ًمٞمتٜمل ومٞمٝم٤م ضمذع ًمٞمتٜمل أيمقن طمٞم٤م إذ َيرضمؽ ىمقُمؽ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ىم٤مل ٟمٕمؿ مل ي٠مت رضمؾ ىمط سمٛمثؾ ُم٤م ضمئ٧م سمف إٓ قمقدي وإن  (.هؿ أوخمرضمل)ؾمٚمؿ و

وُمـ (صمؿ مل يٜمِم٥م ورىم٦م أن شمقذم وومؽم اًمقطمل .يدريمٜمل يقُمؽ أفٍمك ٟمٍما ُم١مزرا

شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م أدرك ٟمٌك اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ان ُمٝمٛمتف ًمـ شمٙمقن ؾمٝمٚم٦م وـمري٘مف 

ًمـ يٙمقن ممٝمدا وشمقىمع اًمٕم٘م٤ٌمت وقمرف ُمـ سمٕمد وظم٤مص٦م قمٜمد ٟمزول اًمقطمل سم٘مّمص 

ع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ٟمٕمؿ وم٘مد ومؽم . إفٌٞم٤مء اًم٤ًمًمٗملم ُمع ىمقُمٝمؿ ؾمٜم٦م اًمتداومع واًمٍما

  أهن٤م يم٤مٟم٧م ؿمديدة قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمٚمٞمٚم٦م إٓ اًمقطمل أج٤مُم٤م ورهمؿ أهن٤م يم٤مٟم٧م

وم٘مد اٟمتٝم٧م اًمٗمؽمة شمٚمؽ رم  ومٙمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل

 ضم٤مسمر:وم٘م٤مل  –ص٤ٌمح أول ؿمقال أي سمٕمد سمدء اًمقطمل سمٕمنمة أج٤مم  ُمرضمٕمف ُمـ طمراء

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ: ضم٤مورت سمحراء ؿمٝمرا ومٚمام ىمْمٞم٧م 

٤مؾمتٌٓمٜم٧م اًمقادي، ومٌٞمٜم٤م أف٤م أُمٌم إذ ؾمٛمٕم٧م صقشم٤م ومٜمٔمرت قمـ ضمقاري هٌٓم٧م وم

يٛمٞمٜمل ومٚمؿ أر ؿمٞمئ٤م، وٟمٔمرت قمـ ؿمامزم ومٚمؿ أر ؿمٞمئ٤م، وٟمٔمرت أُم٤مُمل ومٚمؿ أر ؿمٞمئ٤م 

اعمٚمؽ اًمذي  وم٢مذاوٟمٔمرت ظمٚمٗمل ومٚمؿ أر ؿمٞمئ٤م، صمؿ ٟمقدي٧م ومرومٕم٧م سمٍمي إمم اًمًامء 

رض وذم ًمٗمظ: قمغم قمريش سملم اًمًامء وإ -ضم٤مءين سمحراء ضم٤مًمس قمغم يمرد 
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ومرىم٤م طمتك هقي٧م إمم إرض:  -وذم ًمٗمظ ومجثٞم٧م. وذم ًمٗمظ ومجثث٧م  -ومرقم٧ٌم ُمٜمف. 

ومرضمٕم٧م طمتك أتٞم٧م ظمدَي٦م وم٘مٚم٧م: زُمٚمقين زُمٚمقين، وذم ًمٗمظ دصمروين دصمروين صٌقا 

وم٠موطمك  .إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم وًمرسمؽ وم٤مصؼم قمكم ُم٤مء سم٤مردا، وم٠مفزل اهلل شمٕم٤ممم: )ي٤م أهي٤م اعمدصمر(

سمٛمٓمٚمع ؾمقرة اًمٕمٚمؼ وأُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ أي أوطمك إًمٞمف  إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜمٌقة

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس واًمزهري: ومتت٤مسمع اًمقطمل ومحل. سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمع ٟمزول ؾمقرة اعمدصمر

وهمػمه٤م ُمـ ؾمقر  وسم٘مٞم٦م اعمدصمر واًمٕمٚمؼ وؾمقر اعمزُمؾ واًم٘مٞم٤مُم٦م ومٜمزًم٧م ؾمقرة اًم٘مٚمؿ

 .ٓمرةاًم٘مرآن اعمٙمك ًمّمٜم٤مقم٦م اإلٟم٤ًمن وازاًم٦م هم٤ٌمر اِل٤مهٚمٞم٦م وريم٤مُمٝم٤م اًمذي همٓمك اًمٗم

ىم٤مل إسمـ إؾمح٤مق واًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت وشم٘مريره  واًمتذيمػم سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وصٗم٤مشمف

وُمت٤مسمٕمقه: وضم٤مءه ضمؼميؾ سمًقرة اًمْمحك ي٘مًؿ ًمف رسمف، وهق اًمذي أيمرُمف سمام أيمرُمف ُم٤م 

أول  ويم٤مٟم٧م زوضمتف ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ريض اهلل قمٜمٝم٤م سم٤مًمٓمٌع .ودقمف وُم٤م ىماله

سمدء اًمقطمك ؿم٤مهد قمغم شمٚمؽ إؾمٌ٘مٞم٦م هل٤م اعم١مُمٜملم سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورم طمدي٨م 

وقمغم سمـ قمٛمف أبك ـم٤مًم٥م ( وُمٕمٝم٤م زيد سمـ طم٤مرصم٦م )زيد سمـ حمٛمد سم٤مًمتٌٜمل رى اهلل قمٜمٝم٤م

ويم٤من ٟمزول اًم٘مرآن  .رى اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم( وأبق سمٙمر قمٌداًمٚمف سمـ قمتٞمؼ )أبك ىمح٤موم٦م

روى  وومٞمف طمٞمٜمئذ وطمتك هن٤مي٦م ٟمزوًمف ُمـ أقمٔمؿ ُمٕمجزات اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل يـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي  :اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل

ُم٤م ُمـ إفٌٞم٤مء ٟمٌل إٓ )ؾمٚمؿ و قمـ أبٞمف قمـ أيب هريرة ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

أقمٓمل ُم٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف اًمٌنم وإٟمام يم٤من اًمذي أوشمٞمتف وطمٞم٤م أوطم٤مه اهلل إزم وم٠مرضمق أن 

وطمدي٨م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  ورم سمدء اًمقطمل (م اًم٘مٞم٤مُم٦مأيمقن أيمثرهؿ شم٤مسمٕم٤م يق

ئد اًمٙمثػم ٟمذيمر رم درؾمٜم٤م هذا إن ؿم٤مء اهلل   اإلَي٤مز سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م: ًمٓمٌٞمٕمتف ذم ُمـ اًمٗمقا

اخلٚمقة وأمهٞمتٝم٤م ذم اًمؽمسمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م واإلقمداد اًمٜمٗمز حلٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م وحتٛمؾ  - 1

 –١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمٌٕم٤مت ذًمؽ ُمـ ُمِم٤مق وحمـ واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ىمقل أم اعم
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إذن ٓسمد ًمٚمداقمٞم٦م ص٤مطم٥م  .يتحٜم٨م ومٞمف اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد-صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء

اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ظمٚمقات ًمٗمؽمات َيٚمق ومٞمٝم٤م سمرسمف ُمتٗمٙمرا ُمت٠مُمال ُمتذيمرا يرشم٘مك ومٞمٝم٤م إيامٟمٞم٤م 

وهلذه اخلٚمقة اعمٓمٚمقسم٦م صقر ُمتٕمددة  طمٞم٨م اًمّمٗم٤مء واًمٜم٘م٤مء ُمـ اًمّمقارف واًمِمقاهمؾ

وُمـ هذه  –وظم٤مص٦م اًمتٝمجد ُمٜمف  ذف اعم١مُمـ وأقمٜمك سمف ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ قمغم رأؾمٝم٤مي٠متك 

اًمّمقر اًمرطمالت اخلٚمقي٦م وهك ُمـ وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل قمرومتٝم٤م واىمٕم٤م قمٜمد 

 -مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم وومٞمٝم٤م ُمـ قم٤ٌمدات اًمذيمر واًمتٗمٙمر اًمٙمثػم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

إواظمر ُمـ رُمْم٤من يمام صم٧ٌم قمـ وظم٤مص٦م ذم اًمٕمنم  وُمـ شمٚمؽ اًمّمقر آقمتٙم٤مف

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمحًـ اًمتٜمٔمٞمؿ ًمقىمتف يٛمٙمـ أن يٙمقن دورة شمرسمقي٦م 

آقمت٘م٤مل  وأظمػما وًمٞمس آظمرا ومٛمـ هذه اًمّمقر اًمرائٕم٦م - ُمٙمثٗم٦م قمغم أقمغم ُمًتقى

وأقمٜمك سمف سم٤مًمٓمٌع ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٓمٖم٤مة ُمـ احلٙم٤مم قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ُمـ اًم٘مٌض قمغم 

اعمّمٚمحلم فمٚمام إلؾمٙم٤مت صقت احلؼ وشمٖمٞمٞم٥م اًمققمل واحل٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٜم٤مس اًمدقم٤مة 

وصٗمح٤مت اًمت٤مريخ اًمٌٞمْم٤مء ٕهؾ احلؼ واًمث٤ٌمت ُمنمىم٦م  قمًك أن ئمٚمقا قمٌٞمدا هلؿ

وٓطمٔمقا اظمقاٟمك أفٜمل أـمٚم٘م٧م قمغم هذه  ورهمؿ أهن٤م طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م إٓ أهن٤م ُمنمىم٦م

احل٘مٞم٘م٦م إٓ شم٘مٞمٞمد  اًمّمقرة اؾمؿ )آقمت٘م٤مل( ًمٚمتٕمٌػم قمـ صدق احل٤مل ومٞمف ومام هق ذم

ذات اعمج٤مهد اح٤مدي٦م ُمـ آٟمٓمالق وُمٜمع ٟمقره٤م ُمـ آٟمتِم٤مر وإٓ ومخٚمػ اًمًدود 

رمح٤مت رسم٤مٟمٞم٦م ايامٟمك هب٤م هيقن قمغم يمثػما ُمـ هؿ  أطمرار وُمـ سم٤مـمـ إؾمقار ُمـ ىمٌٚمٝمؿ

ُم٤م أت٤مسمٕمف هذه إج٤مم ُمـ صٜمٞمع وإضمرام اعمجرُملم اًم٤ًمديلم سم٠مطم٦ٌم اًم٘مٚم٥م  قمغم وطمزن

وًمٙمٜمٝمؿ ُمٕمت٘مٚمقن ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالم  ومامهؿ سمٛمحٌقؾملم  واًمدقم٤مةُمـ أوًمٞم٤مء اهلل

ه -اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مئؾ  ٟمٕمؿ  –اعمحٌقس ُمـ طمٌس ىمٚمٌف قمـ اهلل واح٠مؾمقر ُمـ أهه هقا

ُم٤مذا يّمٜمع أقمدائك  - ىمد يٙمقن اًمًجـ ظمٚمقة ُمع اهلل يمام يم٤من ي٘مقل رمحف اهلل أجْم٤م

إن ؾمجٜمقين  ٓ شمٗم٤مرىمٜمل سمك أف٤م ضمٜمتك وسمًت٤مين ذم صدري أجٜمام ذه٧ٌم ومٝمل ُمٕمل

 ويم٤من إذا أهمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٤ٌمب ىمرأ ىمقل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ؾمقرة احلديد –ومًجٜمل ظمٚمقة 
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وهمػمه رمحف اهلل    َّ  يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ

احلج٦م قمغم  -سمٚم٤ًمن طم٤مهلؿ  –ُمـ روم٘م٦م اًمٓمريؼ يمثػم ممـ أىم٤مُمقا  قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من

 .اًم٘م٤مقمديـ

ن يٙمقن ُمـ أوائؾ اًمٌٞمقت إيامٟم٤م سم٤مًمدقمقة ومح٤مؾم٦م إصؾ ذم سمٞم٧م اًمداقمٞم٦م أ -1

ًمٚمٗمٙمرة وشمْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ويرضمع ذًمؽ اًمًٌؼ وشمٚمؽ اعم٤ٌمدرة اعم٤ٌمريم٦م إمم ُم٤م قم٤ميِمقه 

ُمع اًمداقمٞم٦م طم٤مٓ زُمٜم٤م ـمقيال ىمٌؾ أن يًٛمٕمقه ُمٜمف ىمقٓ وهذا سم٤مًمٓمٌع ُم٤م طمدث ُمـ 

دَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد يم٠مم اعم١مُمٜملم إومم ظم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أهؾ سمٞمتف

قمٌد  ؼريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمغم سمـ أبك ـم٤مًم٥م وزيد سمـ طم٤مرصم٦م)حمٛمد( وأبق سمٙمر اًمّمدي

اهلل سمـ قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٙم٤مٟمقا ُمـ أول اعم١مُمٜملم ويمام ي٘مقل د اًمّمالسمك طمٗمٔمف 

سملم ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ إىمقال قمـ ( اهلل )سم٘مٚمٞمؾ شمٍمف( وىمد مجع اسمـ يمثػم)رمحف اهلل

واِلٛمع سملم إىمقال يمٚمٝم٤م: أن ظمدَي٦م أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ » وم٘م٤مل إول ُمٜمٝمؿ إؾمالُم٤م

وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمقازم زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وأول ُمـ  -وىمٞمؾ اًمرضم٤مل أجْم٤م-اًمٜم٤ًمء 

أؾمٚمؿ ُمـ اًمٖمٚمامن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٢مٟمف يم٤من صٖمػًما دون اًمٌٚمقغ قمغم اعمِمٝمقر 

ُ قَمَٚمْٞمِف وَ  -وه١مٓء يم٤مٟمقا آٟمذاك أهؾ سمٞمتف  ، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل -ؾَمٚمََّؿ َصغمَّ اَّللَّ

إطمرار أبق سمٙمر اًمّمديؼ، وإؾمالُمف يم٤من أفٗمع ُمـ إؾمالم ُمـ شم٘مدم ذيمرهؿ; إذ يم٤من 

٤م ذم ىمريش ُمٙمرًُم٤م، وص٤مطم٥م ُم٤مل وداقمٞم٦م إمم اإلؾمالم، ويم٤من  ًً صدًرا ُمٕمٔماًم، رئٞم

ريض  -صمؿ ىم٤مل: وىمد أضم٤مب أبق طمٜمٞمٗم٦م ش حم٤ٌٌم ُمتآخٗم٤م يٌذل اح٤مل ذم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف

وم٢من أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل إطمرار  :سم٘مقًمفسم٤مِلٛمع سملم هذه إىمقال،  -اهلل قمٜمف 

أبق سمٙمر، وُمـ اًمٜم٤ًمء ظمدَي٦م، وُمـ اعمقازم زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وُمـ اًمٖمٚمامن قمكم سمـ أيب 

وىمد روى اسمـ اؾمح٤مق ُم٤م ظمالصتف شم٘مدم أم اعم١مُمٜملم ـم٤مًم٥م، ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم 

ويم٤مٟم٧م أول  :ٝمؿ وم٘م٤مل قمـ أم اعم١مُمٜملم ظمدَي٦مريض اهلل قمٜم وأبقسمٙمر ظمدَي٦م صمؿ قمغم
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صغم اهلل  -ُمـ آُمـ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف، وصدق سمام ضم٤مء ُمٜمف، ومخٗمػ اهلل سمذًمؽ قمـ ٟمٌٞمف 

; ٓ يًٛمع ؿمٞمًئ٤م مم٤م يٙمرهف ُمـ ردٍّ قمٚمٞمف وشمٙمذي٥ٍم ًمف ومٞمحزٟمف ذًمؽ إٓ -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ُػ قمٚمٞمف، وشمّمدىمف،  ٌُِّتف، وَتٗمِّ ن قمٚمٞمف أُمر ومرج اهلل قمٜمف هب٤م إذا رضمع إًمٞمٝم٤م: شُمث وُتقِّ

روى سمًٜمده قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل: يم٤مٟم٧م ظمدَي٦م، ريض اهلل واًمٜم٤مس، رمحٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم. 

ق رؾمقل اهلل، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف  شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م، أول ُمـ أُمـ سم٤مهلل، وصدَّ

قمـ ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م ىم٤مل: ومذيمر وروى  وصحٌف وؾمٚمؿ، ىمٌؾ أن شُمْٗمرَض اًمّمالة.

صغم  -وومٞمف ىم٤مل: وهل أول ُمـ آُمـ سم٤مًمٜمٌل  -قمٜمٝم٤مريض اهلل -احلدي٨م قمـ ظمدَي٦م 

د سمـ قمٛمر: وأصح٤مسمٜم٤م جمٛمٕمقن  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُمـ اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل. ىم٤مل: ىم٤مل حمٛمَّ

ظمدَي٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أن أول أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًمذي اؾمتج٤مب ًمرؾمقل اهلل 

ًٓ ذم أيب سمٙمر  وقمكمٍّ وزيِد سمـ سمٜم٧م ظمقيٚمد. صمؿ اظمتٚمػ قمٜمدٟم٤م ذم صمالصم٦م ٟمٗمر أهيؿ أؾمٚمؿ أو

إؾمامقمٞمؾ سمـ إي٤مس سمـ قمٗمٞمػ اًمٙمٜمدي، قمـ أفس، قمـ ضمده، ىم٤مل:  وروى طم٤مرصم٦م.

، وم٘مدُم٧م احل٩م وم٠متٞم٧م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ٕبت٤مع ُمٜمف سمٕمض  يمٜم٧م اُمرًءا شم٤مضمًرا

 ىمري٥م 
ٍ
اًمتج٤مرة، ويم٤من اُمرًءا شم٤مضمًرا ومقاهلل إين ًمٕمٜمده سمٛمٜمك، إذ ظمرج رضمؾ ُمـ ظم٤ٌمء

ىم٤مل; وظمرضم٧م اُمرأة ُمـ  -يٕمٜمل ىم٤مم يّمغم-ه٤م ُم٤مًم٧م ُمٜمف، ومٜمٔمر إمم اًمِمٛمس ومٚمام رآ

ذًمؽ اخل٤ٌمء اًمذي ظمرج ُمٜمف اًمرضمؾ، وم٘م٤مُم٧م ظمٚمٗمف شمّمكم، صمؿ ظمرج همالم طملم راهؼ 

احلٚمؿ ُمـ ذًمؽ اخل٤ٌمء، وم٘م٤مم ُمٕمف يّمكم، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمٚمٕم٤ٌمس: ُم٤م هذا ي٤م قم٤ٌمس؟ ىم٤مل: 

ة؟ ىم٤مل: هذا حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، اسمـ أظمل، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ُمـ هذه اعمرأ 

هذه اُمرأتف ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ُمـ هذا اًمٗمتك؟. ىم٤مل: هذا قمكم سمـ أيب 

ـم٤مًم٥م، اسمـ قمٛمف ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ومام هذا اًمذي يّمٜمع؟ ىم٤مل: يّمكم، وهق يزقمؿ أفف ٟمٌل 

ومل يتٌٕمف قمغم أُمره إٓ اُمرأتف واسمـ قمٛمف هذا اًمٗمتك وهق يزقمؿ أفف ؾمتٗمتح قمٚمٞمف يمٜمقز 

وأؾمٚمؿ  -ػ، وهق اسمـ قمؿ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ي٘مقليمنى وىمٞمٍم، ىم٤مل: ومٙم٤من قمٗمٞم

ـ إؾمالُمف: ًمق يم٤من اهلل رزىمٜمل اإِلؾمالم يقُمئذ وم٠ميمقن صم٤مًمًث٤م ُمع قمكم سمـ  ًُ سمٕمد ذًمؽ ومح
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ُ  -.وسم٢مؾمالم أيب سمٙمر قمؿَّ اًمنور ىمٚم٥م اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-أيب ـم٤مًم٥م  َصغمَّ اَّللَّ

: ومٚمام ومرغ ُمـ يمالُمف -قمٜمٝم٤مريض اهلل -; طمٞم٨م شم٘مقل أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -)أي اًمٜمٌل  ُ  -( أؾمٚمؿ أبق سمٙمر، وم٤مٟمٓمٚمؼ رؾمقل اهلل -َصغمَّ اَّللَّ َصغمَّ اَّللَّ

 -ُمـ قمٜمده، وُم٤م سملم إظمِمٌلم أطمد أيمثر هورا ُمٜمف سم٢مؾمالم أيب سمٙمر  -قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 

قمده قمغم شمٚمٌٞم٦م دقمقة ًم٘مد يم٤من إؾمالم اًمّمديؼ سمٕمد سمح٨م وشمٜم٘مٞم٥م واٟمتٔم٤مر، وىمد ؾم٤م

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اإلؾمالم ُمٕمرومتف اًمٕمٛمٞم٘م٦م وصٚمتف اًم٘مقي٦م سم٤مًمٜمٌل  ذم اِل٤مهٚمٞم٦م،  -َصغمَّ اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -ومٕمٜمدُم٤م ٟمزل اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل  د إمم اهلل،  -َصغمَّ اَّللَّ وأظمذ يدقمق إومرا

٤مطمٌف اًمذي يٕمرومف ىمٌؾ ; ومٝمق ص-ريض اهلل قمٜمف  -وىمع أول اظمتٞم٤مره قمغم اًمّمديؼ 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اًمٌٕمث٦م سمدُم٤مصم٦م ظمٚم٘مف، ويمريؿ ؾمج٤مي٤مه، يمام يٕمرف أبق سمٙمر اًمٜمٌل  َصغمَّ اَّللَّ

سمّمدىمف، وأُم٤مٟمتف وأظمالىمف اًمتل متٜمٕمف ُمـ اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس، ومٙمٞمػ يٙمذب قمغم  -

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اهلل؟. ومٕمٜمدُم٤م وم٤محتف رؾمقل اهلل  إين » اهلل وىم٤مل ًمف:  سمدقمقة -َصغمَّ اَّللَّ

رؾمقل اهلل وٟمٌٞمف، سمٕمثٜمل ٕبٚمغ رؾم٤مًمتف، وأدقمقك إمم اهلل سم٤محلؼ، ومقاهلل إٟمف ًمٚمحؼ، 

اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وٓ شمٕمٌد همػمه، واعمقآة قمغم قم٤ٌمدة أدقمقك ي٤م أب٤م سمٙمر إمم 

وم٠مؾمٚمؿ اًمّمديؼ ومل يتٚمٕمثؿ وشم٘مدم ومل يت٠مظمر، وقم٤مهد رؾمقل اهلل قمغم ٟمٍمشمف، ش ـم٤مقمتف

وأؾمٚمؿ سمدقمقشمف أذاف ُمـ ىمريش، هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م وؾم١مدد، ُمٜمٝمؿ  وسم٤مًمٗمٕمؾ سمام شمٕمٝمد،وم٘م٤مم 

قمثامن سمـ قمّٗم٤من، واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، 

 وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل، ومج٤مء هبؿ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مؾمٚمٛمقا 

قمٌٞمدة سمـ اِلّراح، وإرىمؿ  وشمالهؿ رضم٤مل ُمـ ىمريش، هلؿ ذف وُمٙم٤مٟم٦م، ُمٜمٝمؿ أبق

سمـ أيب إرىمؿ، وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وقمٌٞمدة سمـ احل٤مرث سمـ اعمّٓمٚم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، 

٤ٌّمب سمـ إرّت، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وقمامر سمـ ي٤مه،  وؾمٕمٞمد سمـ زيد، وظم

ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم اإلؾمالم أرؾم٤مٓ ُمـ اًمّرضم٤مل  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وصٝمٞم٥م، وهمػمهؿ

َصغمَّ  -وهلذا ىم٤مل رؾمقل اهلل  -يمر اإلؾمالم سمٛمٙم٦م، وحتّدث سمف واًمٜم٤ًّمء، طمتك ومِم٤م ذ
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ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ  إن اهلل سمٕمثٜمل إًمٞمٙمؿ وم٘مٚمتؿ: يمذسم٧م وىم٤مل أبق سمٙمر: »ذم طم٘مف:  -اَّللَّ

ومريض اهلل  ُمرشملم(ش صدق، وواؾم٤مين سمٜمٗمًف وُم٤مًمف، ومٝمؾ أفتؿ شم٤مريمقن زم ص٤مطمٌل؟

أُم٤م قمـ إؾمالم قمغم سمـ  .ًمديـ اهلل قمٜمف وم٘مد يم٤من أول هذه إُم٦م ىمٞم٤مُم٤م سمقاضم٥م اًمٜمٍمة

يم٤من ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ قمغم قمغّم سمـ أبك ـم٤مًم٥م وُم٤م أبك ـم٤مًم٥م ومخالص٦م ذًمؽ أفف 

صٜمع اهلل ًمف وأراد سمف ُمـ اخلػم أن ىمريًِم٤م أص٤مسمتٝمؿ أزُم٦م ؿمديدة، ويم٤من أبق ـم٤مًم٥م ذا 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -قمٞم٤مل يمثػمة، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ويم٤من ُمـ  -ف ًمٚمٕم٤ٌمس قمٛم -َصغمَّ اَّللَّ

: ي٤م قم٤ٌمس، إن أظم٤مك أب٤م ـم٤مًم٥م يمثػم اًمٕمٞم٤مل، وىمد شمرى ُم٤م أص٤مب -ه٤مؿمؿ سمٜملأجن 

اًمٜم٤مس ُمـ هذه إزُم٦م، وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م ومٚمٜمخٗمػ قمٜمف قمٞم٤مًمف، آظمذ ُمـ سمٞمتف واطمًدا وشم٠مظمذ 

وم٘م٤مٓ ًمف: إٟم٤م  ـم٤مًم٥م . وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أتٞم٤م أب٤م.واطمًدا، ومٜمٙمٗمٞمٝمام قمٜمف، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: ٟمٕمؿ

ـ قمٞم٤مًمؽ طمتك يٜمٙمِمػ قمـ اًمٜم٤مس ُم٤م هؿ ومٞمف، وم٘م٤مل هلام: إن ٟمريد أن ٟمخٗمػ قمٜمؽ ُم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -شمريمتام زم قم٘مٞماًل وم٤مصٜمٕم٤م ُم٤م ؿمئتام، وم٠مظمذ رؾمقل اهلل  قمٚمًٞم٤م  -َصغمَّ اَّللَّ

ومْمٛمف إًمٞمف، وأظمذ اًمٕم٤ٌمس ضمٕمٗمًرا ريض اهلل قمٜمف ومْمٛمف إًمٞمف، ومٚمؿ يزل قمغم سمـ أبك 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َصغمَّ  -ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ُمع رؾمقل اهلل  طمتك سمٕمثف اهلل ٟمًٌٞم٤م،  - اَّللَّ

 وم٤مشمٌٕمف قمغّم، وم٠مىمر سمف وصدىمف، ومل يزل ضمٕمٗمر قمٜمد اًمٕم٤ٌمس طمتك أؾمٚمؿ واؾمتٖمٜمك قمٜمف

زيد سمـ طم٤مرصم٦م قمغم أبٞمف وقمٛمف طمٞمٜمام ضم٤مء ا إمم رؾمقل اهلل )ىمٌؾ  ورم إضم٤مسم٦م – ـه ا

ٓ أريد ُمٜمٙمام رء وًمٙمـ اؾم٠مٓه اًمٜمٌقة( ح٤م قمٚمام سمٛمٙم٤مٟمف قمٜمده ًمٞمٕمت٘م٤مه سمام أراد وم٘م٤مل هلام 

 ومٝمق يمام أراد وان اظمت٤مرين ومام أف٤م سم٤مًمذي أظمت٤مر قمٚمٞمف رء وم٘م٤مًمقا أفّمٗم٧م وم٤من اظمت٤مريمام

وحيؽ ي٤م  صمؿ ىم٤مل ُم٤م رأجؽ ي٤م زيد ؟ وم٤مظمت٤مر رؾمقل اهلل ومتٕمج٥م أبقه وقمٛمف وىم٤مٓ ًمف

اًمرضمؾ هذا  زيد أتخت٤مر اًمٕمٌقدي٦م ؟ وم٘م٤مل ريض اهلل قمٜمف ٟمٕمؿ ومام أف٤م سم٤مًمذي َيت٤مر قمغم

أطمدا )ح٤مذا ؟( ومٙم٤موم٠مه رؾمقل اهلل وأهٚمف طمٞمٜمٝم٤م سم٠من أقمٚمـ أن زيدا اسمٜمل ومٙم٤من يدقمك 

أُم٤م قمـ أم  ُمـ وىمتٝم٤م زيد سمـ حمٛمد طمتك ٟمزل اًمقطمل ذم ؾمقرة إطمزاب سم٢مسمٓم٤مل ذًمؽ

اعم١مُمٜملم ظمدَي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مد قم٤ميِمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٚمٛم٧م ُمٜمف ُم٤م مل 
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قملم إمم اخلػم وٟمٕمؿ اعمٕملم وشم٠مُمؾ ىمقهل٤م يمام ضم٤مء ذم يٕمٚمٛمف همػمه٤م ومٙم٤مٟم٧م ُمـ اعم٤ًمر

اٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ وشم٘مرى اًمْمٞمػ وشمٙم٥ًم  احلدي٨م )واهلل ٓ َيزيؽ اهلل أبدا

اعمٕمدوم وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م اًمدهر( شمٚمٛمس اًمدقمؿ اعمٕمٜمقي ُمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمف عمـ 

ُمـ  أن اًمداقمٞم٦م رضمؾ -وهٜم٤مك أُمر آظمر يٛمٙمـ اؾمتٜم٤ٌمـمف ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة وهق -أطمٌتف

صم٧ٌم أفف أظمؼم قمـ ؿمٝمقده وم٘مد  :ياًمٜم٤مس يٕمٞمش سمٞمٜمٝمؿ اَي٤ميب، ويمام ىم٤مل د وٞم٤مء اًمٕمٛمر

طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم وأثٜمك قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مئاًل: "ؿمٝمدت طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم ُمع قمٛمقُمتل وأف٤م همالم، 

وطمٚمػ اعمٓمٞمٌلم يم٤من سملم سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل أُمٞم٦م  ومام أطم٥م أن زم محر اًمٜمٕمؿ وأين أفٙمثف

ٚمػ ذم دار قمٌد اهلل سمـ ضمدقم٤من، وهق حت٤مًمػ قمغم وسمٜمل زهرة وسمٜمل خمزوم ويم٤من احل

ُمـ اًمٔم٤ممل ورد اًمٗمْمقل قمغم أهٚمٝم٤م، وىمد ؾمٛمك احلٚمػ  اًمتٜم٤مس وإظمذ ًمٚمٛمٔمٚمقم

سمحٚمػ اًمٗمْمقل. وإٟمام ورد ذم احلدي٨م سم٤مؾمؿ طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم ٕن اًمٕمِم٤مئر اًمتل 

هل اًمتل قم٘مدت طمٚمػ اًمٗمْمقل، وطمٚمػ اعمٓمٞمٌلم  ىمديام قم٘مدت طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم

ٕمد ووم٤مة ىمص وشمٜم٤مزع سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ُمع سمٜمل قمٌد اًمدار قمغم اًمروم٤مدة ضمرى ىمدياًم سم

ح ذم سمٕمض  واًمً٘م٤مي٦م سمٛمٙم٦م ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سَّ

صمؿ أن  (.يٕمٜمك اًمٗمْمقل) هذه اًمٜمّمقص سم٠مفف مل يِمٝمد ًمٚمٛمنميملم ؾمقى طمٚمػ واطمد

ؾ طمٚمػ اًمٗمْمقل طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم اًم٘مديؿ ٓ حيٛمؾ ُمـ ُمٕم٤مين آٟمتّم٤مر ًمٚمٕمداًم٦م ُمث

اًمذي ؿم٤مرك ومٞمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد ذيمر اسمـ إؾمح٤مق أن اًمٜمٌل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يقُمذاك ذم اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره وٓ ؿمؽ أن اًمٕمدل ىمٞمٛم٦م ُمٓمٚم٘م٦م 

وًمٞم٧ًم ٟمًٌٞم٦م، وأن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ئمٝمر اقمتزازه سم٤معمِم٤مريم٦م ذم شمٕمزيز 

ديـ، وم٤مًم٘مٞمؿ اإلَي٤مسمٞم٦م شمًتحؼ اإلؿم٤مدة هب٤م طمتك ًمق صدرت ُمٌدأ اًمٕمدل ىمٌؾ سمٕمثتف سمٕم٘م

وىمد قمٚمؼ اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالٟمك رمحف اهلل قمغم طمٚمػ اًمٗمْمقل  ا ـهُمـ أهؾ اِل٤مهٚمٞم٦م.

ـُ إؾْمَح٤مَق  :ىم٤مئال ّٛمَد  طمدصمٜمل يزيد سمـ قمٌداًمٚمف سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ:ىَم٤مَل اسْم اهْل٤َمِدي اًمّٚمْٞمثِّل َأّن حُمَ

ـِ احْل٤َمِرِث اًم ِهٞمَؿ سْم ـَ إسْمَرا ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َريِضَ سْم ـِ قَمكِمّ سْم لْمِ سْم ًَ ّتٞمِْٛمّل طَمّدصَمُف َأفُّف يَم٤مَن سَملْمَ احْلُ



   

 
56 
 

 الوجيز الدعوي

ـِ َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ،اَّلّلُ قَمٜمُْٝماَم  ٦ٌََم سْم ـِ قُمْت ِديٜم٦َمِ  .َوسَملْمَ اًْمَقًمِٞمِد سْم  أُمره ،َواًْمَقًمِٞمُد َيْقَُمِئٍذ َأُِمػٌم قَمغَم اعْمَ

ـُ َأيِب  ْرَوةِ  - ؾُمْٗمَٞم٤مَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م قَمّٛمُف ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم سْم وَمَٙم٤مَن  ،ُُمٜم٤َمَزقَم٦ًم ذِم َُم٤مٍل يَم٤مَن سَمْٞمٜمَُٝماَم سمِِذي اعْمَ

لْمِ  ًَ  ًَمُتٜمِّْمَٗمٜمّل  -اًْمَقًمِٞمُد حَت٤َمَُمَؾ قَمغَم احْلُ
ِ
لْمُ َأطْمٚمُِػ سم٤َِمَّلّل ًَ ْٚمَٓم٤مٟمِِف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف احْلُ ًُ

ذِم طَمّ٘مِف ًمِ

ـْ طَمّ٘مل ظُمَذّن ؾَمْٞمِٗمل ،ُِم َٔ َىُمقُمَ  ،َأْو  َٕ  صُمّؿ 
ِ
ِجِد َرؾُمقِل اَّلّل ًْ َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمٞمِْف  -ـّ ذِم َُم

ـُ اًمّزسَمػْمِ  -َوؾَمّٚمَؿ   سْم
ِ
ٌُْد اَّلّل َْدقُمَقّن سمِِحْٚمِػ اًْمُٗمُْمقِل ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل قَم َٕ َوُهَق قِمٜمَْد اًْمَقًمِٞمِد  ،صُمّؿ 

لْمُ  ًَ   -َريِضَ اَّلّلُ قَمٜمُْف  -طِملَم ىَم٤مَل احْلُ
ِ
ظُمَذّن َُم٤م ىَم٤مَل َوَأف٤َم َأطْمِٚمُػ سم٤َِمَّلّل َٔ ـْ َدقَم٤م سمِِف   ًَمِئ

ـْ طَمّ٘مِف َأْو َٟمُٛمقَت مَجِٞمًٕم٤م ٕىمقُمٝمـصُمّؿ  ،ؾَمْٞمِٗمل َقَر  .َُمَٕمُف طَمّتك ُيٜمَّْمَػ ُِم ًْ
ِ
ٌََٚمَٖم٧ْم اعْم ىَم٤مَل وَم

ـِ َٟمْقوَمٍؾ اًمّزْهِرّي  َرَُم٦َم سْم ـَ خَمْ ٌَ  ،سْم ـِ قُم ـَ قُمْثاَمَن سْم ـِ سْم ٌَْد اًمّرمْحَ ٞمِْد وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَؾ َذًمَِؽ َوسَمَٚمَٖم٧ْم قَم

 اًمّتْٞمِٛمّل 
ِ
ـْ طَمّ٘مِف  ،اَّلّل لْمَ ُِم ًَ ٦ٌََم َأفَّْمَػ احْلُ ـَ قُمْت وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَؾ َذًمَِؽ وَمَٚماّم سَمَٚمَغ َذًمَِؽ اًْمَقًمِٞمَد سْم

ـُ إؾْمَح٤مَق  .طَمّتك َريِضَ  ـِ اهْل٤َمِدي اًمّٚمْٞمثِّل  :ىَم٤مَل اسْم ـِ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم  سْم
ِ
ٌِْد اَّلّل ـُ قَم َوطَمّدصَمٜمِل َيِزيُد سْم

ّٛمدِ  ـْ حُمَ ـِ قَمِدّي  قَم ـِ ُُمْٓمِٕمِؿ سْم ٌَػْمِ سْم ـُ ضُم ّٛمُد سْم ـِ احْل٤َمِرِث اًمّتْٞمِٛمّل ىَم٤مَل ىَمِدَم حُمَ ِهٞمَؿ سْم ـِ إسْمَرا سْم

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف  ـِ قَم ـِ َٟمْقوَمِؾ سْم ٌَػْمٍ َأقْمَٚمَؿ ىُمَرْيٍش  -سْم ـُ ضُم ّٛمُد سْم ٌِْد اعْمَٚمِِؽ  -َويَم٤مَن حُمَ وَمَدظَمَؾ قَمغَم قَم

ـِ احْلََٙمِؿ  ـِ َُمْرَواَن سْم ٌِْد اعْمَٚمِِؽ وَمَٚماّم َدظَمَؾ سْم ـُ اًمّزسَمػْمِ َواضْمَتَٛمَع اًمٜم٤ّمُس قَمغَم قَم طِملَم ىُمتَِؾ اسْم

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف  ـِ قَم ٌِْد ؿَمْٛمِس سْم ـُ َوَأفُْتْؿ َيْٕمٜمِل سَمٜمِل قَم ـْ َٟمْح قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل ًَمُف سم٤م َأب٤َم ؾَمِٕمٞمٍد َأَخْؿ َٟمُٙم

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف ذِم طِمْٚمِػ اًمْ  ـِ قَم ٌُْد اعْمَٚمِِؽ َوسَمٜمِّل َٟمْقوَمِؾ سْم ُٗمُْمقِل ؟ ىَم٤مَل َأف٧َْم َأقْمَٚمُؿ ىَم٤مَل قَم

ـُ َوَأفُْتْؿ ُِمٜمُْف ىَم٤مَل   ًَمَ٘مْد ظَمَرضْمٜم٤َم َٟمْح
ِ
َٓ َوَاَّلّل ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل  يّن َي٤م َأب٤َم ؾَمِٕمٞمٍد سم٤ِمحْلَّؼ ُِم ًَمُتْخؼِمَ

ْٚمِػ ََذيَمروقمـ  .َصَدىْم٧م ـْ احْلِ ؾْماَلِم ُِم ـِ ظَمؼَمَ ا رمحف اهلل َ َُمْقىِمُػ اإْلِ لْمِ َُمَع اًْمَقًمِٞمِد سْم ًَ حْلُ

٦ٌََم  ظُمَذّن ؾَمٞمِْٗمل :ىم٤ملقُمْت َٔ َْدقُمَقّن سمِِحْٚمِػ اًْمُٗمُْمقِل إمَم آظِمِر اًْمِ٘مّّم٦ِم َووِمٞمِف  ،َوىَمْقًَمُف  َٕ صُمّؿ 

ْٚمِػ سم٤ِمًمّدقْمَقِة َوإفِْمَٝم٤مِر اًمّتَٕمّّم٥ِم إَذا ظَم٤موُمقا َوْٞماًم  ـْ اًْمِٗمْ٘مِف ََتِّْمٞمُص َأْهِؾ َهَذا احْلِ َوإِْن  ،ُِم

ـْ ىَمْقهِلِْؿ َي٤م ًَمُٗماَلٍن قِمٜمَْد اًمّتَحّزِب َواًمّتَٕمّّم٥ِم  ؾْماَلُم ىَمْد َروَمَع َُم٤م يَم٤مَن ذِم اِْل٤َمِهٚمِٞم٦ِّم ُِم يَم٤مَن اإْلِ

 
ِ
ٞمِع َرضُماًل َيُ٘مقُل َي٤م  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -َوىَمْد ؾَمِٛمَع َرؾُمقُل اَّلّل ًِ َيْقَم اعْمَُرْي

ـَ َوىَم٤مَل آظَمرُ    ًَمْٚمُٛمَٝم٤مضِمِري
ِ
َدقُمقَه٤م  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -َي٤م ًَمأْلَفَّْم٤مِر وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلّل
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ـِ  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -وَم٢ِمهّن٤َم ُُمٜمْتِٜم٦ٌَم َوىَم٤مَل  ـْ اّدقَمك سمَِدقْمَقى اِْل٤َمِهٚمِّٞم٦ِم وَم٠َمقْمُْمقُه هِبَ َُم

َٓ شُمَٙمٜمّقا  َؿْمَٕمِرّي اًمٜم٤ّمسمِٕمَ  َوَٟم٤مَدى َرضُمٌؾ . َأبِٞمِف َو ْٕ سَمُف َأبُق ُُمقؾَمك ا ٦ٌَِم ًَمُف وَمَيَ ٦ُم اِْلَْٕمِدّي سمُِٕمّْم

َٓ  -َريِضَ اَّلّلُ قَمٜمُْف  - لَم ضَمْٚمَدًة َوَذًمَِؽ َأّن اَّلّلَ قَمّز َوضَمّؾ ضَمَٕمَؾ اعْم١ُْمُِمٜملَِم إظْمَقًة َو ًِ مَخْ

 َوَي٤م ًَمٚمْ 
ِ
ّٓ يَماَم ىَم٤مَل قُمَٛمُر َريِضَ اَّلّلُ قَمٜمُْف َي٤م َّلَلّ َهّنُْؿ يُمّٚمُٝمْؿ طِمْزٌب َواطِمٌد ُيَ٘م٤مُل إ ِٕ ٚمِِٛملَم  ًْ ُٛم

َْصُؾ ذِم ََتِّْمٞمِّمِف  ْٕ ُع سمِِف َأْهَؾ طِمْٚمِػ اًْمُٗمُْمقِل َوا ّٓ َُم٤م ظَمّص اًمنّمْ ـِ إ َوإظِْمَقٌة ذِم اًمّدي

٧ٌْم ُيِريُد ًَمْق ىَم٤مَل ىَم٤م -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -ىَمْقًُمُف  ضََم َٕ ـْ َوًَمْق ُدقِمٞم٧م سمِِف اًْمٞمَْقَم  ِئٌؾ ُِم

٧ٌْم ضََم َٕ ْٚمِػ اًْمُٗمُْمقِل  ؾْماَلَم إّٟماَم ضَم٤مَء سم٢ِِمىَم٤مَُم٦ِم احْلَّؼ  ،اعْمَْٔمُٚمقُِملَم َي٤م حَلِ َوَذًمَِؽ َأّن اإْلِ

ـْ  اَلُم َوَُم٤م يَم٤مَن ُِم ًّ ّٓ ىُمّقًة َوىَمْقًُمُف قَمَٚمْٞمِف اًم ْٚمُػ إ ِة اعْمَْٔمُٚمقُِملَم وَمَٚمْؿ َيْزَدْد سمِِف َهَذا احْلِ َوُٟمٍْمَ

ّٓ ؿِمّدًة ًَمْٞمَس َُمْٕمٜم٤َمُه َأْن َيُ٘مقَل احْلَٚمِٞمُػ َي٤م ًَمُٗماَلٍن طِمْٚمٍػ ذِم ا ؾْماَلُم إ ـْ َيِزيَدُه اإْلِ ّٞم٦ِم وَمَٚم
ِْل٤َمِهٚمِ

 
ِ
ٌُقُه سَمْؾ اًمِّمّدُة اًّمتِل قَمٜمَك َرؾُمقُل اَّلّل َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ إّٟماَم ِهَل َراضِمَٕم٦ٌم  حِلَُٚمَٗم٤مِئِف وَمُٞمِجٞم

ّٓ َُم٤م يَم٤مَن إمَم َُمْٕمٜمَك َواًمّتَٕم٤مـمُ  ؾْماَلُم إ ِػ َواًمّتآُخِػ َوَأُّم٤م َدقْمَقى اِْل٤َمِهٚمِٞم٦ِّم وَمَ٘مْد َروَمَٕمَٝم٤م اإْلِ

ـْ طِمْٚمِػ اًْمُٗمُْمقِل يَماَم ىَمّدُْمٜم٤َم ـْ  ،ُِم ٧ٌَْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم وَمُحْٙمُٛمُف سَم٤مٍق َواًمّدقْمَقُة سمِِف ضَم٤مِئَزٌة َوىَمْد َذَه

 إمَم َأّن احْلَٚمِٞمَػ َيْٕمِ٘مُؾ َُمَع 
ِ
٧ٌَْم اًمّدَي٦ُم ًمَِ٘مْقًمِِف اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمٞمِْف  -اًْمَٕم٤مىِمَٚم٦ِم إَذا َوضَم

ّٓ ؿِمّدًة َوًمَِ٘مْقًمِِف َأجًْْم٤م  -َوؾَمّٚمَؿ  ؾْماَلُم إ ـْ طِمْٚمٍػ ذِم اِْل٤َمِهٚمِّٞم٦ِم وَمَٚمْؿ َيِزْدُه اإْلِ َوَُم٤م يَم٤مَن ُِم

ُتؽ سمَِجِريَرِة طُمَٚمَٗم٤م ًْ ٌَ ِجِد إّٟماَم طَم ًْ ُف ذِم اعْمَ ًَ ٌَ ٟمٕمؿ يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل  ا ـهِئؽ ًمِّٚمِذي طَم

ومال ي١مصمر رم ىمٚمقب قم٤مُمتٝمؿ شمِمقيف  وحيٌقٟمفقمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم اًمٜم٤مس يٕمرومقن طم٤مًمف ضمٞمدا 

طم٤مؾمد وطم٘مد طم٤مىمد وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمذيمرٟم٤م صٗمح٤مت اًمت٤مريخ اح٤مى واحل٤مض قمـ 

ع سملم  ُمع رواد اإلصالح رواد اِل٤مهٚمٞم٦م ذاك اًمذي يًٚمٙمف اعمًٚمؽ ذاشمف يمٛمٔمٝمر ًمٚمٍما

همػم اًمنميٗم٦م ُمع رواد اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وٓقمج٥م وم٢مهن٤م  اًم٤ٌمـمؾ وُمٕمريمتٝمؿاحلؼ و

ه واىمٕم٤م ذم أج٤مُمٜم٤م هذه سملم  وٟمًٛمع سمف ؾمٜم٦م اًمتداومع ٕصح٤مب اًمدقمقة وُمـ ذًمؽ ُم٤مٟمرا

احللم وأظمر ُمـ محالت شمِمقيف اقمالُمك ظمٌٞم٨م ًمتٞم٤مر اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م ورُمقزه 

٤ميٜم٦م واًمّمٚمٞمٌٞمقن سم٘مّمد شمِمقيف شمٚمؽ احلٛمالت اًمتك حيٛمؾ ًمقائٝم٤م ُمـ وراء ؾمت٤مر اًمّمٝم
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عمس يمثػم ُمٜم٤م هذا احل٘مٞم٘م٦م سملم  اإلؾمالم اًمّمحٞمح ذاشمف سمخ٨ٌم يٕمرومف أوًمق إًم٤ٌمب وىمد

ىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م ي٠ًمل قمـ ومالن اعمٕمروف سم٤مًمتقضمف آؾمالُمك ذم ىمريتف أو ُمٜمٓم٘متف

ومٙم٤من اًمققمل اعمجتٛمٕمل  وُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م ًمف ٟمٕمؿ ٟمٕمرومف اٟمف ىمٛم٦م رم اخلٚمؼ

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.  احل٤مل أبٚمغ ذم اًمرد قمغم اًمٌٝمت٤من ومٚمؿ يٙمـ صمؿ شم٠مثػمسمٚم٤ًمن 

أقمقد إمم اًم٘مقل طم٘م٤م إن اًم٘مٞمؿ آَي٤مسمٞم٦م َي٥م شمِمجٞمٕمٝم٤م سمٜمٍمة أهٚمٝم٤م طمتك وان مل 

وم٤مًمٕمدل واحلري٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمٞمؿ إؾمالُمٞم٦م ضم٤مء ُمٜمٝم٩م  يٙمقٟمقا ُمٜم٤م

ومٞمج٥م ٟمٍمُت٤م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع همػمٟم٤م  ٜم٤م وومٝمٛمٜم٤م ًمديٜمٜم٤مآؾمالم حلٞم٤مة اًمٜم٤مس هب٤م ذم قم٘مٞمدشم

وٓ يّمدٟم٤م قمـ اًمتٕم٤مون  همػمهؿ ُمـ اًم٘مقُمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم واًمٞم٤ًمريلم طمتك وان يم٤مٟمقا 

أهن٤م قمٜمدهؿ ىمٞمؿ إٟم٤ًمٟمٞم٦م ومح٥ًم ُم٘مٞمدة ، وٟمٍمُتؿ هل٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمّمٚمحٞم٦م  اًمقاضم٥م

ٚمؽ اًم٘مٞمؿ قمٜمدٟم٤م وُمـ صمؿ اٟمت٘م٤مئٞم٦م ُم١معم٦م عمِم٤مقمرٟم٤م ٟمٕمؿ وًمٙمـ آٟمتّم٤مر ًمت اٟمتٝم٤مزي٦م

ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٟمٜمتٌف ًمقوع  واعمٌدأ يمام يٕمٚمؿ اًمٕم٘مالء ٓ يتجزأ  اظمقاٟمك ُم٠ًمخ٦م ُمٌدأ

ومال ٟمٜمخدع سمف صم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م سمؾ هنٞمئ أفٗمًٜم٤م عمقاضمٝم٦م حمتٛمٚم٦م  أىمداُمٜم٤م قمغم ـمريؼ اًمتٕم٤مون

همدا ُمع ُمـ ٟمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ اًمٞمقم ًمٜمٍمة ًمتٚمؽ اًم٘مٞمؿ ًمٜمٍمة ٟمٗمس شمٚمؽ اًم٘مٞمؿ قمٜمدُم٤م 

ُمع طمزب  ٝم٤م رم ُمقاضمٝمتٜم٤م وُم٤م دمرسم٦م مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛمقنيٜم٘مٚم٥م ه١مٓء قمٚمٞم

سمٛمٍمٟم٤م وأطمداث اًمثقرة اًمٕمجٞم٦ٌم قمـ  اًمٚمٞمؼمازم !! وسمٕمض روم٘م٤مء اًمثقرة اًمًٚمٛمٞم٦م اًمقومد

إمم اإلؾمالم  وٟمٕمقد إمم ذيمر اًمًٕمداء واًم٤ًمسم٘ملم امم اخلػم واًمٗمالح .ذايمرشمٜم٤م سمٌٕمٞمد

 وزيد واًمّمديؼ ومخ٦ًم وهؿ يمام ؾمٌؼ أم اعم١مُمٜملم ظمدَي٦م وقمغم رى اهلل قمٜمٝمؿ

قمثامن واًمزسمػم وقمٌداًمرمحـ وؾمٕمد  وهؿ اًمٕمنمة اًمذيـ أؾمٚمٛمقا سمدقمقشمف رى اهلل قمٜمف

شمالهؿ رضم٤مل ُمـ ىمريش، هلؿ ذف وُمٙم٤مٟم٦م، ُمٜمٝمؿ أبق قمٌٞمدة  وـمٚمح٦م رى اهلل قمٜمٝمؿ

سمـ اِلّراح، وإرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ، وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وقمٌٞمدة سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مُمر 

٤ٌّمب سمـ إرّت، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، اعمّٓمٚم٥م سمـ قمٌ د ُمٜم٤مف، وؾمٕمٞمد سمـ زيد، وظم

وهٜم٤م ُمالطمٔم٦م ضمديرة  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وقمامر سمـ ي٤مه، وصٝمٞم٥م، وهمػمهؿ
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أت اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م طمٗمٔمف اهلل طمٞم٨م ىم٤مل سمد سم٤مًمتًجٞمؾ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م د وٞم٤مء اًمٕمٛمري

وطمدده٤م وحيدد اسمـ إؾمح٤مق واًمقاىمدي هذه اعمرطمٚم٦م سمثالث ؾمٜملم  سمٛمٙم٦م هي٦م،

وان يم٤من سمٕمض اعمّمٜمٗملم ٟمٗمك وضمقد ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٗمؽمة  :)ىمٚم٧م اًمٌالذري سم٠مرسمع ؾمٜملم

طمٞم٨م  اًمني٦م ُمـ سم٤مب قمدم صمٌقُت٤م شم٤مرَيٞم٤م ودوم٤مقمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ومل يت٠مظمر وٓ ظمالف ُمع أئٛم٦م اًمًػمة رمحٝمؿ اهلل  أفف ؾم٤مرع ُٓمتث٤مل أُمر رسمف سم٤مًمتٌٚمٞمغ

سم٤مٓؾمتخٗم٤مء دمٜم٤ٌم  قمدم اإلقمالن واعمقاضمٝم٦م ًمٚمٛمأل هب٤م شمٕمٜمك قمٜمدهؿ شمٕم٤ممم وم٤مًمني٦م

وٓ شمٕمٜمك شم٠مظمرا ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًمٚمّمدام اعمٌٙمر ذم وىمتف همػم اعمٜم٤مؾم٥م

ظم٤مص٦م ؾمقرة اعمدصمر وًمٙمٜمف سمدأ سم٠مهؾ  وم٘مد ىم٤مم سم٤مًمتٌٚمٞمغ ومقر ٟمزول اًمقطمل قمٚمٞمف سم٤مًمتٌٚمٞمغ

ؾ ذم اًمديـ ُمـ إذى ُمع ُمراقم٤مة احلامي٦م رم طمدود اًمٓم٤مىم٦م عمـ دظم اًمث٘م٦م ُمـ إىمرسملم

ذم ىمّم٦م  يمام طمدث ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أبك ذر اًمٖمٗم٤مري رى اهلل قمٜمف

ومال  –ُمٙم٤مٟم٤م ًمالضمتامع قمغم أـمراف ُمٙم٦م  إؾمالُمف سمؾ واَت٤مذه دار إرىمؿ سمـ أبك إرىمؿ

أفف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يقاضمف يمٗم٤مر  وٟمٕمٚمؿ ُمـ اًمًػمة( ُمِم٤مطم٦م إذن ذم آصٓمالح

وهٜم٤مك  إؾمالم ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ذم آظمر ؿمٝمر ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٌٕمث٦مىمٌؾ  ُمٙم٦م قمٚمٜم٤م

 -ؿم٠من ؾم٤مئر اِلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م  -اعمجتٛمع اعمٙمل أن  وهق أُمر آظمر يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إًمٞمف

يٕمتٛمد ذم شمٜمٔمٞمٛمف قمغم اًم٘مٌٞمٚم٦م، ومٝمل اًمقطمدة آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ويٕمتٛمد ذم شمالمحف 

إمم سمٕمْمٝمؿ. وح٤م يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م َتْمع ًم٘مٌٞمٚم٦م  قمغم اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ومٝمل اًمتل شمِمد أبٜم٤مءه٤م

واطمدة هل ىمريش سمٗمروقمٝم٤م إرسمٕم٦م قمنم، وم٘مد سمدت هذه اًمٗمروع )اًمٕمِم٤مئر( وطمدات 

ذات يمٞم٤من ظم٤مص، ًمٙمٜمٝم٤م ُمتح٤مًمٗم٦م داظمؾ اًمٙمٞم٤من اًمٕم٤مم ًم٘مريش، ويم٤من اعمتقىمع أن 

يٜمتنم اإلؾمالم ذم اًمٕمِمػمة اًمتل يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م اًمرؾمقل صمؿ ذم ىمريش اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م 

ػماً. وًمٙمـ يالطمظ أن اٟمتِم٤مر اإلؾمالم مل يرشمٌط سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م، وٓ اًمٕمِم٤مئري٦م، أظم

د سمٜمل ه٤مؿمؿ أقمٔمؿ ُمـ سم٘مٞم٦م قمِم٤مئر ىمريش، وإن يم٤من سمٜمق  ومٚمؿ يٙمـ ٟمّمٞمٌف ُمـ أومرا

ه٤مؿمؿ يتٕم٤مـمٗمقن ُمٕمف أيمثر ُمـ ؾمقاهؿ، ًمٙمـ هذا اًمتٕم٤مـمػ مل َيرهؿ إمم اًمدظمقل ذم 
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ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق أبق اإلؾمالم، سمؾ ُم٤مت يمٌػمهؿ وأىمقى ُمٜم٤مسهيؿ 

ـم٤مًم٥م دون أن يدظمؾ ذم اإلؾمالم. ًم٘مد اٟمتنم اإلؾمالم ذم اعمرطمٚم٦م اعمٙمٞم٦م ذم ؾم٤مئر 

ومروع ىمريش سمّمقرة ُمتقازٟم٦م، دون أن يٙمقن إلطمدى قمِم٤مئره٤م صم٘مؾ يمٌػم ذم اًمدقمقة 

 اِلديدة، وهذه اًمٔم٤مهرة خم٤مًمٗم٦م ًمٓمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة اًم٘مٌٚمٞم٦م آٟمذاك. وهل إذا أوم٘مدت اإلؾمالم

آؾمتٗم٤مدة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمتٙمقيـ اًم٘مٌكم واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م حلامي٦م اًمدقمقة اِلديدة 

وٟمنمه٤م، وم٢مهن٤م سمٜمٗمس اًمقىم٧م مل شم١مًم٥م قمٚمٞمف اًمٕمِم٤مئر إظمرى سمحج٦م أن اًمدقمقة حت٘مؼ 

 ُمّم٤مًمح اًمٕمِمػمة اًمتل اٟمتٛم٧م إًمٞمٝم٤م وشمٕمكم ُمـ ىمدره٤م قمغم طم٤ًمب اًمٕمِم٤مئر إظمرى.

ع أقم٤من ذم اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ذم اًمٕمِم٤مئر اًم٘مرؿمٞم٦م وًمٕمؾ هذا آٟمٗمت٤مح اعمتقازن قمغم اِلٛمٞم

سملم أجديٙمؿ أُمثٚم٦م أظمل اعمًٚمؿ أظمتل  وهذه اًمٕمديدة دون حتٗمٔم٤مت ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م

 : اعمًٚمٛم٦م

ٝمق قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ وم وم٠مبق سمٙمر اًمّمديؼ ُمـ "شمٞمؿ" -1

ع رؾمقل يٚمت٘مل ُم .يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي اًم٘مرر اًمتٞمٛمل

 . اهلل ذم ُمرة سمـ يمٕم٥م

قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م وهق وقمثامن سمـ قمٗم٤من ُمـ "سمٜمل أُمٞم٦م"  -1

َيتٛمع هق ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  .سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر إُمقي

  ُمٜم٤مف.وؾمٚمؿ ذم قمٌد 

قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن سمـ طمٌٞم٥م سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح سمـ قمٛمرو سمـ و -3

 . سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر اِلٛمحلهّمٞمص 

اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ  ومٝمقواًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ُمـ "سمٜمل أؾمد" -5

قمٌد اًمٕمزى سمـ ىمص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي اًم٘مرر إؾمدي يٙمٜمك أب٤م 

ؾمٚمؿ ومٝمق اسمـ و قمٌد اهلل أُمف صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٛم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
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وأؾمٚمؿ وهق اسمـ مخس  ٦م رؾمقل اهلل واسمـ أظمل ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد زوج اًمٜمٌلقمٛم

اؾمٚمؿ اًمزسمػم وهق اسمـ اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م  :وىم٤مل قمروة .قمنمة ؾمٜم٦م ىم٤مًمف هِم٤مم سمـ قمروة

أن اًمزسمػم أؾمٚمؿ وهق اسمـ  :وروى هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف .رواه أبق إؾمقد قمـ قمروة

هلل قمٜمف سمٞمًػم يم٤من راسمٕم٤م أو ظم٤مُم٤ًم ويم٤من إؾمالُمف سمٕمد أيب سمٙمر ريض ا .ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م

 .ذم اإلؾمالم

ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ  ومٝمقوُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ُمـ "سمٜمل قمٌد اًمدار"-5

  .قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اًمدار سمـ ىمص سمـ يمالب سمـ ُمرة اًم٘مرر اًمٕمٌدري

  ."ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ"رى اهلل قمٜمف  وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -6

سمـ اخلٓم٤مب سمـ ُٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌد ٝمق قمٛمر وموقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ "سمٜمل قمدي"  -7

ى سمـ ري٤مح سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمُرط سمـ َرزاح سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م  اًمُٕمزَّ

  .اًم٘مرر اًمٕمدوي(، َيتٛمع ٟمًٌف ُمع رؾمقل اهلل ؟ ذم يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م

ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ري٤مح سمـ قمٌد اهلل سمـ و -8

يمٕم٥م سمـ ًم١مي اًم٘مرر اًمٕمدوي وهق اسمـ قمؿ قمٛمر سمـ  ىمرط سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ

  .ٟمٗمٞمؾاخلٓم٤مب َيتٛمٕم٤من ذم 

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد ومٝمق  وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ُمـ "سمٜمل زهرة" -9

قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة اًم٘مرر اًمزهري يٙمٜمك أب٤م 

ؾمٚمؿ قمٌد و  اهلل قمٚمٞمفقمٌد قمٛمرو ومًامه رؾمقل اهلل صغم :يم٤من اؾمٛمف ذم اِل٤مهٚمٞم٦م .حمٛمد

وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمٕمنم  وأُمف اًمِمٗم٤م سمٜم٧م قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة .اًمرمحـ

ؾمٚمؿ دار إرىمؿ ويم٤من أطمد و ؾمٜمًـ وأؾمٚمؿ ىمٌؾ أن يدظمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف

  .اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ ؾمٌ٘مقا إمم اإلؾمالم وأطمد اخلٛم٦ًم اًمذي أؾمٚمٛمقا قمغم يد أيب سمٙمر
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ُم٤مًمؽ سمـ  :ٕمد سمـ أيب وىم٤مص واؾمؿ أيب وىم٤مصؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ وهق ؾم -18

أهٞم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ  :وهٞم٥م وىمٞمؾ

  .هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًم٘مرر اًمزهري

  .د ُمـ هذيؾومٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمق -11

 قمت٦ٌم سمـ همزوان سمـ ضم٤مسمر سمـ وهٞم٥م سمـومٝمق وقمت٦ٌم سمـ همزوان ُمـ ُم٤مزن، -11

وهق طمٚمٞمػ سمٜمل  .ٟمًٞم٥م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مزن

وهق ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م ذم اإلؾمالم ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل  ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىمص

ًم٘مد رأجتٜمل ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م ُمع رؾمقل اهلل  :ؾمٚمؿ وىمد ىم٤مل ذًمؽ ذم ظمٓمٌتف سم٤مًمٌٍمةو قمٚمٞمف

  .أؿمداىمٜم٤مِمجر طمتك ىمرطم٧م ؾمٚمؿ ُم٤م ًمٜم٤م ـمٕم٤مم إٓ ورق اًمو صغم اهلل قمٚمٞمف

  .وقمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ُمـ إؿمٕمريلم -13

  .وقمامر سمـ ي٤مه ُمـ قمٜمس ُمـ ُمذضمح -15

  .وزيد سمـ طم٤مرصم٦م ُمـ يمٚم٥م -15

  .واًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو ُمـ دوس -16

  .وأبق ذر ُمـ همٗم٤مر -17

  .ُمـ ؾمٚمٞمؿوقمٛمرو سمـ قم٦ًٌم  -18

  .وائؾ سمٜملوقم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ُمـ - 19

يمٜم٤مه رؾمقل اهلل سم٠ميب  سمـ ىم٤مؾمط ي ُمـ سمٜمل اًمٜمٛمراًمٜمٛمرسمـ ؾمٜم٤من  وصٝمٞم٥م -18

ُمـ  أرؾم٤مٓدظمؾ اًمٜم٤مس ذم اإلؾمالم ُمـ سمٕمد  سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤مممو .حيل ريض اهلل قمٜمف

وُم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٜمًك ُمدى اِلٝمد اعمٌذول ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء،

ٞمام رواه وم ذم سمداي٦م اًمقطمك قمٜمد شمٚم٘مٞمف إي٤مه ذم ؾمٌٞمؾ طمٗمٔمف ورمح٦م اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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 جل مك لك ُّٱذم ىمقًمف  :قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝماماًمٌخ٤مرى 
ؾمٚمؿ إذا ٟمزل و ىم٤مل يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف .[16]اًم٘مٞم٤مُم٦م: َّ مل خل حل

ضمؼميؾ سم٤مًمقطمل ويم٤من مم٤م حيرك سمف ًم٤ًمٟمف وؿمٗمتٞمف ومٞمِمد قمٚمٞمف ويم٤من يٕمرف ُمٜمف وم٠مفزل 

 جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ [٤1مُم٦م:]اًم٘مٞم  َّ يف ىف يث ىث ُّٱاهلل أي٦م اًمتل ذم 
 من خن حن جن مم ُّٱوم٢من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجٛمٕمف ذم صدرك  [17-16]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  َّ  خم حم
ىم٤مل إٟم٤م  .[19]اًم٘مٞم٤مُم٦م: َّ حي جي ٰه مه ُّٱ .وم٢مذا أفزًمٜم٤مه وم٤مؾمتٛمع [18-17]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  َّ هن

ه يمام وقمده اهلل .قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌٞمٜمف سمٚم٤ًمٟمؽ  ىم٤مل ويم٤من إذا أت٤مه ضمؼميؾ أـمرق وم٢مذا ذه٥م ىمرأ

وسمدأ طمتك ومِم٤م ذيمر اإلؾمالم سمٛمٙم٦م، وحتّدث سمف  سمدأت اًمدقمقة اِلٝمري٦م وسم٤مًمٗمٕمؾ –

 اًمّمدام وُمٕمف أٓم دمًٞمدا طمٞم٤م إلطمدى ؾمٜمـ اهلل رم يمقٟمف وأقمٜمك هب٤م ؾمٜم٦م اًمتداومع

يمام ىم٤مل ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ُمـ ىمٌؾ وُمـ هٜم٤م يم٤من واضم٥م اًمقىم٧م طم٤مضا ذم ىمٚمقب 

ومًدت إرض وضمقب اًمٜمٍمة ًمٚمحؼ وأهٚمف رمح٦م سم٤مًمٜم٤مس وإٓ  :اعمقطمديـ وهق

ًمٞمتٜمك يمٜم٧م  - ىمقل ورىم٦م وُمٕمٝم٤م سم٤مًمٓمٌع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس واًمِم٤مهد قمغم هذا ُمـ احلدي٨م

طمٞم٨م أن ؾمٜم٦م اًمتداومع ُمـ  - طمتك أفٍمك ٟمٍما ُم١مزرا ومٞمٝم٤م ضمزقم٤م إذ َيرضمؽ ىمقُمؽ

ؾمٜمـ اهلل اًمتل ٓ شمتٌدل وٓ شمتٖمػم ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ ـمٌٞمٕم٦م ديٜمٜم٤م سمؾ وـمريؼ اًم٤ًمئريـ إمم 

اًمتٛمٙملم وسمٕمده ؾمقاء ومٝم٤مهل يمٚمامت اهلل ذم يمت٤مسمف ىمٓمٕمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًميورة ىمٌؾ 

اعمدٟمٞمتلم ! ومٗمك إومم ىم٤مل شمٕم٤ممم  اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٗمل ؾمقريت اًمٌ٘مرة واحل٩م

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زيُّٱ
 مث هت  مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ
 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
 مل خل ُّٱ ورم اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم –  َّ  مظ حط مض خض جضحض
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل



   

 
64 
 

 الوجيز الدعوي

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي  يه
  زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ًمٗمريْم٦م إُمر واًمٜمٝمك ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم   َّ نت مت

وشم٠مُمؾ ذم ذًمؽ ُمدًمقل طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م اًمّمحٞمح  –وضورُت٤م ٓؾمت٘م٤مُم٦م طمٞم٤مة اًمٜم٤مس 

 أوضمز اًم٘مقل قمٜمف اًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمف وم٤مًم٥ًٌم إؾم٤مس خلراب احلٞم٤مة اًمٍميح

إذا  :ىم٤مل سمجٛمٚم٦م واطمدة ضم٤مُمٕم٦م طملم ؾمئؾ: )أتقؿمؽ اًم٘مرى أن َترب وهل قم٤مُمرة؟

قمال ومج٤مره٤م قمغم أبراره٤م( ىمٚم٧م وُمـ هٜم٤م يم٤من إُمر واًمٜمٝمك ظم٤مص٦م واًمٕمٛمؾ رم ظمدُم٦م 

 اًمديـ قم٤مُم٦م ضورة ًمٚمحٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم اعمٜمِمقدة ومْمال قمـ يمقٟمف ومريْم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم

يٕمٚمق اًمٗم٤مضمر، ومٞمقزم ٚمق اًمٗم٤مضمر يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمراؿمد طمٗمٔمف اهلل سم٤معمٜمٓمٚمؼ )وقمٜمد قم

أُمث٤مًمف إُمقر. وٓ يٜمٗمؽ يمؾ وم٤مضمر أن يٙمقن أؾمػم ؿمٝمقاشمف، ومٞمٓمٌع ىمٚمٌف، ويٕمٞمش ذم 

همٗمٚم٦م قمـ ارشمٞم٤مد ُم٤م ومٞمف ُمٜم٤مومع ىمقُمف، صمؿ يٙمقن أؾمػم ُمّم٤محلف، ومٞمٔمٚمؿ ويِمتط 

ٙمٗم٤مي٤مت، شمٓمٚم٥م ًمٜمٗمًٝم٤م اًمًؽم، ويتٕمًػ، ومتٝمدر سم٤مًمت٤مزم ـم٤مىم٤مت يمثػمة وشمتقارى اًم

ؾمؽم قمروٝم٤م ُمـ آقمتداء، وسمدهن٤م ُمـ اًمٕمذاب، ويٕمقد ٓ يتّمدى ُٕمقر إُم٦م إٓ 

يمؾ ضم٤مهؾ أف٤مين، ومٞمٕمؿ آوٓمراب آضمتامقمل، صمؿ ُمـ سمٕمده اخلراب آىمتّم٤مدي 

واعمدين اًمٕمٚمٛمل. واهلل ؾمٌح٤مٟمف ؿمديد اًمٖمػمة قمغم ديٜمف، وقمغم أقمراوف اًمٕم٤ٌمد، ومٞمٛمٝمؾ 

ٚمق اًمٗم٤مضمر، وَي٥م أن شم٤ٌمدر مج٤مقم٦م ُمـ قم٤ٌمده إبرار اإلصالح احل٤مل إُم٦م طملم يٕم

وُمٜم٤مزقم٦م اًمٗمج٤مر واًمتٓمقيح هبؿ، ًمؽمضمع إُمقر إمم ٟمّم٤مهب٤م ويٕمقد اًمٕمٛمران، وم٢من 

سم٤مدرت ومرىم٦م أُمر ُمالئٙمتف سمٜمٍمهؿ وومتح قمٚمٞمٝمؿ يٜم٤مسمٞمع ومْمٚمف وسمريمتف وشمقومٞم٘مف، وإٓ 

ذم ومجقره، وطمتك إذا مت٤مدى  وم٢مٟمف يٛمٝمؾ أظمرى، ُمـ سمٕمد أظمرى طمتك إذا مت٤مدى اًمٗم٤مضمر

إبرار ذم ظمقومٝمؿ وضمٌٜمٝمؿ وؾمٙمقُتؿ وىمٕمقدهؿ قمـ اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر: اؿمتد همْم٥م 

، وإبرار سمام ؾمٙمٜمقا  اهلل، وم٢مذا همْم٥م: قمؿ وؿمٛمؾ همْمٌف اًمٗمج٤مر سمام ومجروا وفمٚمٛمقا

وشم٘م٤مقمًقا وروقا اًمذًم٦م. وىمد دًم٧م أي٤مت وإطم٤مدي٨م قمغم ذًمؽ، يمام ذم شمٕم٘مٞم٤ٌمت 
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َـّ  رمحف اهلل ٞمٛمٞم٦م احلراينؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شم ٌَ ُ٘مقا وِمْتٜم٦ًَم َٓ شُمِّمٞم قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )َواشمَّ

٦ًم(. ىم٤مل رمحف اهلل: ـَ فَمَٚمُٛمقا ُِمٜمُْٙمْؿ ظَم٤مصَّ ِذي )ًمتّمٞمٌـ اًمذيـ  )وىمرأ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػاًمَّ

فمٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ ظم٤مص٦م، ويمال اًم٘مراءشملم طمؼ وم٢من اًمذي يتٕمدى طمدود اهلل هق اًمٔم٤ممل، 

َيٕمؾ همػم فم٤ممل ًمٙمقٟمف مل يِم٤مريمف، وىمد َيٕمؾ فم٤مًح٤م سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م وشم٤مرك اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ىمد 

ـَ  ِذي ُروا سمِِف َأفَجْٞمٜم٤َم اًمَّ قا َُم٤م ُذيمِّ ًُ شمرك ُمـ اإلٟمٙم٤مر اًمقاضم٥م، وقمغم هذا ىمقًمف: )وَمَٚمامَّ َٟم

ُ٘مقَن(، ًُ ـَ فَمَٚمُٛمقا سمَِٕمَذاٍب سَمِئٞمٍس سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗم ِذي  َوَأظَمْذَٟم٤م اًمَّ
ِ
قء ًُّ ـِ اًم يريد رمحف  -َيٜمَْٝمْقَن قَم

 خب حب جب هئ ُّٱ:اهلل ُم٤م ذيمره اهلل ذم ؾمقرة إقمراف رم ىمقًمف شمٕم٤ممم
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب  مب
 خل خضمض حض جض مص خص مسحص  خس حس جس مخ جخ
 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ممـ فمٚمٛمقا  ، طمٞم٨م حت٤ميٚم٧م َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

وم٘م٤مُم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى  ٟمتٝمٙمقا حم٤مرم اهلل سم٤مًمّمٞمد يقم اًم٧ًٌمأفٗمًٝمؿ ُمـ أهٚمٝم٤م وا

وىم٤مًمقا ًمٚمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م مل شمٕمٔمقن ىمقُم٤م اهلل  وؾمٙمت٧م ـم٤مئٗم٦م صم٤مًمث٦م سمٜمٝمٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر

وم٘م٤مًم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م  ٓ وم٤مئدة! :ي٘مقل وًم٤ًمن طم٤مهلؿ يمح٤مل اًمٙمثػميـ رم زُم٤مٟمٜم٤م ُمٝمٚمٙمٝمؿ

ذرة إمم اهلل واًمٜمتٞمج٦م سمٞمد ُم٤م ٟم٘مقم سمف ذم إؾم٤مس ىمٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م ُمٕم اًم٘م٤مئٛم٦م سم٠مُمر اهلل

وم٠مفجك اهلل اًمٜم٤مهلم. وأُم٤م أوَلؽ : ويمام ىم٤مل اإلُم٤مم رمحف اهلل -اهلل وُمـ هٜم٤م 

 :   َّخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱاًمٙم٤مرهقن ًمٚمذن، اًمذيـ ىم٤مًمقا
وم٤مٕيمثرون قمغم أهنؿ ٟمجقا ٕهنؿ يم٤مٟمقا يم٤مرهلم، وم٤مٟمٙمروا سمح٥ًم  [165]إقمراف:

٢مٟمف فم٤ممل يٕمذب، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وموأُم٤م ُمـ شمرك اإلٟمٙم٤مر ُمٓمٚم٘م٤م ىمدرُتؿ.

وؾمٚمؿ ـ: "إن اًمٜم٤مس إذا رأوا اعمٜمٙمر ومٚمؿ يٖمػموه أوؿمؽ أن يٕمٛمٝمؿ اهلل سمٕم٘م٤مب ُمٜمف" 

أفف يّمح اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت سم٤مقمت٤ٌمريـ، يمام واعم٘مّمقد هٜم٤م وهذا احلدي٨م ُمقاومؼ ًممي٦م.
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ؾ يتٜم٤مول ُمـ أي ٓ َتتص سم٤معمٕمتديـ سمٓ شمّمٞمٌـ اًمذيـ فمٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ ظم٤مص٦م أن ىمقًمف:

رأى اعمٜمٙمر ومٚمؿ يٖمػمه، وُمـ ىمرأ "ًمتّمٞمٌـ اًمذيـ فمٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ ظم٤مص٦م" أدظمؾ ذم ذًمؽ 

د أهنؿ يٕمذسمقن ذم اًمدٟمٞم٤م، ويٌٕمثقن قمغم  ُمـ شمرك اإلٟمٙم٤مر ُمع ىمدرشمف قمٚمٞمف، وىمد يرا

 ا ه ٟمٞم٤مُتؿ، يم٤مِلٞمش اًمذيـ يٖمزون اًمٌٞم٧م، ومٞمخًػ هبؿ يمٚمٝمؿ، وحينم اعمٙمره قمغم ٟمٞمتف

وقمغم داقمٞم٦م اًمٞمقم أن ) اًمِمٞمخ اًمراؿمد طمٗمٔمف اهلل ومٞم٘مقل ويزيد اًمٙمالم شمقوٞمح٤م –

اٟمٔمر ُمثال اإلؾمالم يٙمقن رطم٤مًم٦م ؾم٤مئح٤م ذم حمالت ُمديٜمتف، وُمدن ىمٓمره، يٌٚمغ دقمقة 

يمٞمػ يم٤من رؾمؾ رؾمقل اهلل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ شمًٞمح ذم اًمٌقادي شمٌٚمغ إقمراب 

ٜم٦م، أٓ شمرى أن يمٚمٛم٦م اإلؾمالم وشمٌنم سمف، ومل يٙمـ صمٛم٦م اٟمتٔم٤مر ورودهؿ إمم اعمدي

إقمرايب اًمذي ؾم٠مل رؾمقل اهلل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ قمـ أريم٤من اإلؾمالم، ومٚمام 

أظمؼمه هب٤م وىم٤مل: )ٓ أزيد قمٚمٞمٝمؿ وٓ أف٘مص( يمٞمػ يم٤من ىمد سمدأ ؾم١ماًمف سم٠من ىم٤مل ًمٚمٜمٌل ـ 

( أرؾمٚمؽصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ: )ي٤م حمٛمد، أت٤مٟم٤م رؾمقًمؽ، ومزقمؿ ًمٜم٤م أفؽ شمزقمؿ أن اهلل 

داقمٞم٤م، ويمذًمؽ اًمٜم٤مس شم١ميت، وُمـ اٟمتٔمر أن ي٠متٞمف اًمٜم٤مس ومٚمٞمس سمداقمٞم٦م.  أت٤مهؿ رؾمقًمف

وًمق ومّمٚم٧م يمٚمٛم٦م هذا إقمرايب ًمتٌلم ًمؽ يمٞمػ وم٤مرق هذا اًمّمح٤ميب اًمداقمٞم٦م اعمديٜم٦م 

ح٤م أرؾمٚمف اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ًم٘مقم هذا، ويمٞمػ وم٤مرق أهٚمف وسمٞمتف وأوٓده، 

ويمٞمػ شمٕمرض ًمٚمٛمخ٤مـمر واحلر أو ويمٞمػ اضمت٤مز اعمٗم٤موز وصحراء ُمـ سمٕمد صحراء، 

ٓسمد وهذا ؿم٠من اًمدقمقة اًمتل شمريد أن شمّمؾ إمم أهداومٝم٤م.دقمقة اإلؾمالم  اًمؼمد، ًمٞمٌٚمغ.

ًمٞمس اًم٘مٕمقد واًمتٛمٜمل ُمـ اًمٓمرق اعمقصٚم٦م، وم٤موم٘مف ُمـ حترك وُم٤ٌمدأة ورواح وزقمؿ 

واقمٚمؿ  .ا ـه ؾمػمة ؾمٚمٗمؽ وىمٚمدهؿ، شمّمؾ، وإٓ ومرواح ذم ُمٙم٤مٟمؽ، وم٢مٟمؽ ًمـ شمؼمطمف

وُمـ اًمٌدهيل أن شمٙمقن ؾمٜم٦م آسمتالء  ٕمل رم ؾمٜم٦م اعمداومٕم٦م أن دمد ُمٕم٤مٟم٤مةأفف ُمـ اًمٓمٌٞم

ورم ُم٘م٤مُمٜم٤م  ومامذا يٗمٕمؾ اعمًٚمؿ هل٤م وومٞمٝم٤م ؟؟ ؾمٜم٦م اعمداومٕم٦م واعمراهمٛم٦م ٟم٤مشم٩م ُمـ ٟمت٤مئ٩م

أخٗم٧م آٟمت٤ٌمه إمم ُم٤م ي٘مقًمف سملم احللم وأظمر شمالُمذة اعمًتنمىملم ذم سمالد اعمًٚمٛملم ُمـ 

ع احلْم٤م –وم٤مٟمف والل  (رات طمٞم٨م أفف يٜم٤مرم ُمِمٞمئ٦م اهلل)أن اإلؾمالم ٓيٕمرف سا
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طمٞم٨م شمذسمح  ئمٝمره سمّمقرة ص٤مرظم٦م اًمقاىمع اعم١ممل ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م -وهمٗمٚم٦م قمـ ؾمٜم٦م اًمتداومع 

وؾمط ؿمٕم٤مرات ظم٤مدقم٦م ُم٤ٌمدئ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م سملم اِلٛمٞمع وًمٞمتٝمؿ يدومٕمقا 

ققمل قمغم قمـ أُمتٜم٤م سمٖمك أوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ أظمر اعمؽمسمص دائام سمٜم٤م ويِمٝمد اًمت٤مريخ اعمقو

وُم٤م زال سمٞمٜمٜم٤م ، ومٛمٝمام حتدصمٜم٤م أُم٤مُمٝمؿ قمـ اًمتٕم٤ميش واًمتقاومؼ آ أهنؿ ٓ  ُمدى طم٘مده

وإٓ يم٤مٟم٧م آُت٤مُم٤مت ضم٤مهزة  سمتٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت آ ُمٕمٜمك آٟمٌٓم٤مح عم٤ٌمدئٝمؿ يٕمٜمقن

وُمـ  -اًمخ  اًمرضمٕمٞم٦م-اًمتٓمرف –ًمالٟمتِم٤مر قمؼم اًمٗمْم٤مء آقمالُمك ُمـ قمٞمٜم٦م اإلره٤مب 

إيامٟمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م  إقمدادا ًمٚمٛمًٚمٛملم وشمرسمٞم٦م (اًمدقمقة اًمني٦مهٜم٤م يم٤مٟم٧م ومؽمة آؾمتخٗم٤مء )

ٟمٞم٦م رم دار إرىمؿ سمـ أبك إرىمؿ ٟمٕمؿ اعمحتقُم٦م ىمٌؾ اعمقاضمٝم٦م  وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م اًم٘مرآ

ريض اهلل قمٜمف سمٕمٞمدا قمـ إقملم وهٜم٤م ٟمتذايمر ُمٕم٤م ذم إؾمٚمقب إىمقم عمقاضمٝم٦م 

قـمـ اعمٜم٤مؾم٥م حتّمٞمٜم٤م يمٞمػ شمٙمقن ؟ ظم٤مص٦م ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اعم اِل٤مهٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة

يمام يم٤من قمٚمٞمف طم٤مل اعمًٚمٛملم إوائؾ ؟ ىمد َيٞم٥م اًمدرس اًمت٤مزم قمـ ُمثؾ هذه  وإدارة

 اًمت٤ًمؤٓت. 

 

*** 
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  الدرض اخلامص

 ( )الدعىَ والبصريَ مبًداىها

أن اًمدقمقة اًمتل سمدأت هي٦م وُم٤ٌمذة سمٕمد ومؽمة  ُمـ اعمٕمٚمقم أطمٌتل رم اهلل

 (ىمٞمؾ قمٜمٝم٤م صمالث ؾمٜمقات)هي٦م وعمدة ًمٞمس ىمّمػمة ٟمٕمؿ وم٘مد سمدأت اًمقطمل ()اٟم٘مٓم٤مع

اٟمت٘م٤مئٞم٦م ًمٚمٕمٜم٤مس اعمٜم٤مؾم٦ٌم وشمٓمقرت سمٕمد ذًمؽ إمم اِلٝمر وان اؾمتٛمر احلس  دقمقة

ٌٕمد وم -إن ؿم٤مء اهلل  إُمٜمك ذم احلْمقر سمٛمٞمداهن٤م اًمٕمٛمكم شمٜمٔمٞمام وشمرسمٞم٦م يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره

  َّ مل خل ُّٱ، وؾمقرة: [1]اعمدصمر:  َّ هئ مئ ُّٱُمٕم٤مودة اًمقطمل، وٟمزول ؾمقرة: 

سم٢ِمسمالغ اًمدقمقة ذم ٟمٓم٤مق أهشمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -، ىم٤مم رؾمقل اهلل [1]اعمزُمؾ:

اًمني٦م طمٞم٨م  سم٤مًمدقمقةوُمٕم٤مرومف وُمـ يثؼ سمف ُمٜمٝمؿ، وهق ُم٤م قمرف قمٜمد قمٚمامء اًمًػمة 

وسمدهيل  واحلٙمٛم٦م ُمـ هي٦م اًمدقمقة ذم أول أُمره٤م فم٤مهرة، اؾمتٛمرت صمالث ؾمٜمقات.

٤ًٌم سمٛمرطمٚم٦م اًمٌدء، اًمتل متت٤مز سم٤مًمني٦م، أي ومٙمر أو ُمٕمت٘مد ضم٤مء ًمٞمٖمػم واىمٕمً أن  ٤م، يٛمر هم٤مًم

د شمٖمٞمػمه، هؿ سم٤معمرص٤مد ًمٙمؾ ُم٤م ُمـ  واحلٞمٓم٦م، واحلذر، ٕن أهؾ اًمٗمٙمر واعمٕمت٘مد اعمرا

ؿم٠مفف أن هيدد ُمّم٤محلٝمؿ، وؾمٞمح٤موًمقن اًم٘مْم٤مء قمغم اعمٕمت٘مدات، وإومٙم٤مر اِلديدة ذم 

َت٤مذ ضم٤مٟم٥م احلٞمٓم٦م، ُمٝمده٤م. وهلذا، ًمزم دقم٤مة شمٚمؽ إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات اِلديدة، ا

واحلذر، واًمتٙمتؿ، طمتك يِمتد ؾم٤مقمدهؿ، ويٙمثر أت٤ٌمقُمٝمؿ، ومحٞمٜمٝم٤م يٛمٙمـ آٟمت٘م٤مل إمم 

اِلٝمري٦م واًمٔمٝمقر، وٓ يتح٘مؼ ذًمؽ إٓ إذا اشمٌع دقم٤مة شمٚمؽ إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات 

َُمـ شم٘مدم هلؿ  ٦ماظمتٞم٤مر ٟمققمٞمُمٜم٤مه٩م وأؾم٤مًمٞم٥م دىمٞم٘م٦م ًمٚمحامي٦م ذم يمؾ ظمٓمقة َيٓمقهن٤م ذم 

اعمًتجٞمٌلم؟ ويمٞمػ يتؿ ويمٞمػ يتٕم٤مُمٚمقن ُمع يمٞمػ، وُمتك، وأجـ؟ اًمدقمقة أوًٓ، و

إسمالغ اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُم٦م؟ ويمٞمػ يتؿ شمرشمٞم٥م اًمٚم٘م٤مءات؟ وأُم٤ميمـ اًمتجٛمٕم٤مت؟ ومٙمؾ 

ذًمؽ يتٓمٚم٥م ُمٜمٝمًج٤م ُمدروؾًم٤م، واطمتٞم٤مـم٤مت، طمًٌام شم٘متْمٞمف فمروف اًمزُم٤من واعمٙم٤من، 

 ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف: )ٓ ري٥م أن شمٙمتؿ اًمرمحف اهلل ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌقـمل
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ؾمٚمؿ ذم دقمقشمف إمم اإلؾمالم ظمالل اًمًٜمقات إومم، مل يٙمـ سم٥ًٌم اخلقف قمغم و

، [1]اعمدصمر:  َّ هئ مئ ُّٱٟمٗمًف، ومٝمق طمٞمٜمام يُمٚمِّػ سم٤مًمدقمقة وٟمزل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

قمٚمؿ أفف رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس، وهق ًمذًمؽ يم٤من ي١مُمـ سم٠من اإلهل اًمذي اسمتٕمثف ويمّٚمٗمف 

-قمغم أن حيٛمٞمف ويٕمّمٛمف ُمـ اًمٜم٤مس. وًمٙمـ اهلل قمز وضمؾ أخٝمٛمف هبذه اًمدقمقة، ىم٤مدر 

أن يٌدأ اًمدقمقة ذم ومؽمُت٤م إومم سمني٦م وشمٙمتؿ،  واإلهل٤مم ًمٚمرؾمقل ٟمقع ُمـ اًمقطمل إًمٞمف

وأن ٓ يٚم٘مل هب٤م إٓ إمم َُمـ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أفف ؾمٞمّمٖمل هل٤م، وي١مُمـ هب٤م، شمٕمٚمٞماًم ًمٚمدقم٤مة 

سم٤محلٞمٓم٦م وإؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة، وُم٤م ي٘مرره ُمـ سمٕمده، وإرؿم٤مًدا هلؿ إمم ُمنموقمٞم٦م إظمذ 

اًمتٗمٙمػم واًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يٜمٌٖمل أن شمتخذ ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم 

هم٤مي٤مت اًمدقمقة وأهداومٝم٤م. وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، وم٢مٟمف َيقز ٕصح٤مب اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

ُمـ طمٞم٨م اًمتٙمتؿ واِلٝمر، أو اًمٚملم يمؾ قمٍم أن يًتٕمٛمٚمقا اعمروٟم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمدقمقة 

طمًٌام ي٘متْمٞمف اًمٔمرف وطم٤مل اًمٕمٍم، اًمذي يٕمٞمِمقن ومٞمف، وهل ُمروٟم٦م طمددُت٤م  واًم٘مقة

ويالطمظ أن  -ؾمٚمؿ(و اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اقمتامًدا قمغم واىمع ؾمػمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف

أن ىمريًِم٤م دامه٧م ذات  ومٞمام اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمفهذه اًمدار يم٤مٟم٧م حم٤مـم٦م سم٤مًمٙمتامن اًمت٤مم، ومل يرد 

ىمَم ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف هق ؿمٙمٝم٤م أن يٙمقن اًمٚم٘م٤مء ذم داٍر يقم هذا اعم٘مر اًمني، سمؾ أ

قمٜمد اًمّمٗم٤م.. ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ، أن ىمٞم٤مدًي٤م ُمثؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ريض اهلل قمٜمف، 

ؾمٚمؿ، ومٚمق يم٤مٟم٧م و قمٜمدُم٤م أراد إقمالن إؾمالُمف، مل يٕمرف ُمٙم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ة.. وهذا ئمٝمر شمٚمؽ اًمدار ُمٕمٚمقُم٦م ًمدى ىمريش، ح٤م ؾم٠مل قمٜمٝم٤م، سمؾ ًمذه٥م إًمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذ

ُمدى طمرص اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم إظمٗم٤مء ظمؼم هذه اًمدار، ومٚمؿ يٌقطمقا هب٤م 

إمم أطمد ؾمقى اعمًٚمٛملم وم٘مط. ـ وًمٕمؾ شمٜمٔمٞمؿ اًمدظمقل واخلروج، ُمـ اًمٕمقاُمؾ اهل٤مُم٦م، 

اًمتل ؾم٤مقمدت قمغم آطمتٗم٤مظ سمني٦م اعم٘مر، ومٕمٛمٚمٞم٦م اخلروج واًمدظمقل إذا مل شمٜمٔمؿ، 

ٜمٞم٦م، اًمتل ي١مدي إهمٗم٤مهل٤م إمم يمِمػ وُمٕمروم٦م اعم٘مر.. وهذا شمٕمتؼم ُمـ أظمٓمر اِلقاٟم٥م إُم

، ُمقاىمػ قمديدة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمقىمػاًمتٜمٔمٞمؿ اًمدىمٞمؼ، ئمٝمر ًمٜم٤م ُمـ ظمالل 
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ًمًٞمدٟم٤م قمكم ُمع ؾمٞمدٟم٤م أيب ذر، ريض اهلل قمٜمٝمام. ومٕمٜمدُم٤م أراد ؾمٞمدٟم٤م قمكّم أظمذ ؾمٞمدٟم٤م أيب 

، اشمٗمؼ ُمٕمف قمغم ُمّمٓمٚمح ؾمٚمؿو ذر إمم دار إرىمؿ، عم٘م٤مسمٚم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف

ٌَؾ إقمداء، وم٘م٤مل ًمف:  إن رأج٧م أطمًدا )ُمٕملم ذم طم٤مًم٦م وضمقد ُمراىم٦ٌم، أو ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ ىِم

يم٠مين أريؼ اح٤مء، )، وذم ًمٗمظ: (أظم٤مومف قمٚمٞمؽ، ىمٛم٧م إمم احل٤مئط يم٠مين أصٚمح ٟمٕمكم

. وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمٜمص، يتجغم آهتامم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمذه٤مب إمم اعم٘مر، ومٝمق (وم٤مُمض أف٧م

قمٚمًٞم٤م سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ريض اهلل قمٜمف، يم٤من يراىم٥م إقمداء أثٜم٤مء ذه٤مسمف إمم يدل قمغم أن 

ىمٌف همػمَّ وضمٝمتف، وأُمر أب٤م ذر  أن يٖمػم وضمٝمتف، سم٘مقًمف:  هٜم٤ماعم٘مر، وم٢مذا رأى ُمـ يرا

وم٤مُمض أف٧م(. إِذ أن جم٤مهب٦م اعمجتٛمع سمام َي٤مًمػ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف حيت٤مج إمِم طمٙمٛم٦م وإقِمداد )

تد قمقده٤م ويٙمثر قمدده٤م وشم٘مقى ٟمٗمقؾمٝمؿ قمغم وشمٙمقيـ ًمٚمٕمٜم٤مس اعمًتجٞم٦ٌم طمتك يِم

حتٛمؾ اًمٌالء، وذم هذا شمٕمٚمٞمؿ ًمٚمدقم٤مة إمِم اهلل وسمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م إظمذ سم٤محلٞمٓم٦م 

)ٟم٤مىمال يتٍمف  طمٗمٔمف اهلل قمـ هذه اًمٗمؽمة ويمام ي٘مقل د اًمّمالسمكوإؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة.

ُمـ ُمٕم٤ممل هذه اعمرطمٚم٦م، اًمٙمتامن واًمني٦م طمتك قمـ أىمرب  -قمـ سمٕمض اعمراضمع(

، ويم٤مٟم٧م إواُمر اًمٜمٌقي٦م قمغم وضمقب اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمني٦م واوح٦م وص٤مرُم٦م، اًمٜم٤مس

ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمّقن ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم ُأًها )جمٛمققم٤مت( ويم٤مٟم٧م هذه 

إه َتتٗمل اظمتٗم٤مء اؾمتٕمداد وشمدري٥م، ٓ اظمتٗم٤مء ضمٌـ وهروب طم٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف 

أصح٤مسمف ُمـ أه وجمٛمققم٤مت  اًمتدسمػمات، ومٌدأ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يٜمٔمؿ

صٖمػمة، ومٙم٤من اًمرضمؾ َيٛمع اًمرضمؾ واًمرضمٚملم إذا أؾمٚمام، قمٜمد اًمرضمؾ سمف ىمقة وؾمٕم٦م 

ُمـ اح٤مل، ومٞمٙمقٟم٤من ُمٕمف ويّمٞم٤ٌمن ُمٜمف ومْمؾ ـمٕم٤مُمف، وَيٕمؾ ُمٜمٝمؿ طمٚم٘م٤مت، ومٛمـ 

 (أظمقة)طمٗمظ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن قمٚمؿ ُمـ مل حيٗمظ، ومٞمٙمقن ُمـ هذه اِلامقم٤مت أه 

إن اعمٜمٝم٩م اًمذي  م اًمٗم٤مروق قمٛمر ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ()ورم ىمّم٦م إؾمالوطمٚم٘م٤مت شمٕمٚمٞمؿ.

ؾم٤مر قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم شمرسمٞم٦م أت٤ٌمقمف هق: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويم٤من 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يريب أصح٤مسمف شمرسمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمٕم٤ٌمدات 
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يٛم٦م وإظمالق واحلس إُمٜمل وهمػمه٤م; وًمذًمؽ ٟمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت يمر

ُمـ أهؿ قمقاُمؾ هنقض إُم٦م أن يٜمِم٠م  طمٞم٨م أففحتدصم٧م قمـ إظمذ سم٤محلس إُمٜمل; 

احلس إُمٜمل ذم مجٞمع أومراده٤م، وظمّمقص٤م ذم اًمّمػ اعمٜمٔمؿ اًمذي يداومع قمـ 

ة إومم ًمٚمؽمسمٞم٦م إُمٜمٞم٦م  اإلؾمالم، ويًٕمك ًمتٛمٙمٞمٜمف ذم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس، وًمذًمؽ ٟمجد اًمٜمقا

٤م إمم دوًم٦م. وٓ ؿمؽ أن يم٤مٟم٧م ذم ُمٙم٦م، وشمقؾمٕم٧م ُمع شمقؾمع اًمدقمقة ووصقهل

اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا َيٛمٕمقن اعمٕمٚمقُم٤مت قمٛمـ يريدون دقمقشمف ًمإلؾمالم ويم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة 

شمنمف قمغم ذًمؽ، وًمذًمؽ ىم٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمؽمشمٞم٥م ضمٝم٤مز أُمٜمل رومٞمع 

ينمف قمغم آشمّم٤مل اعمٜمٔمؿ سملم اًم٘مٞم٤مدة واًم٘مقاقمد ًمٞمْمٛمـ حت٘مٞمؼ ُمٌدأ اًمني٦م. إن 

ذم أبٕم٤مده٤م إُمٜمٞم٦م، ُمٜمذ شمرسمٞم٦م إومراد، وطمتك سمٕمد ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م،  اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م همٜمٞم٦م

وشمٔمٝمر احل٤مضم٦م ًمٚمحريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واًمدول اعمًٚمٛم٦م، إلَي٤مد أضمٝمزة أُمٜمٞم٦م ُمتٓمقرة 

ٟمٜم٤م اعمٕم٤مس( حتٛمل اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ُمـ أقمدائٝم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٤م)ذم زُم

اظمؽماىم٤مت إقمداء ومٞمف،  واعمالطمدة، وشمٕمٛمؾ قمغم مح٤مي٦م اًمّمػ اعمًٚمؿ ذم اًمداظمؾ ُمـ

ودمتٝمد ًمرصد أقمامل اعمٕم٤مرولم واعمح٤مرسملم ًمإلؾمالم، طمتك شمًتٗمٞمد اًم٘مٞم٤مدة ُمـ 

اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شم٘مدُمٝم٤م هل٤م أضمٝمزُت٤م اعم١مُمٜم٦م إُمٜمٞم٦م، وٓ سمد أن شم١مؾمس هذه إضمٝمزة 

قمغم ىمقاقمد ُمٜمٌٕمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وشمٙمقن أظمالق رضم٤مهل٤م ىمٛم٦م رومٞمٕم٦م 

إن اهتامم اعمًٚمٛملم هبذا إُمر َيٜمٌٝمؿ اعمٗم٤مضمآت إُمـ اعمًٚمٛملم رضم٤مل  متثؾ صٗم٤مت

إذا قمروم٧م اًمٕمدو وقمروم٧م ٟمٗمًؽ، ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يدقمقك إمم أن » يمام ىمٞمؾ -اًمٕمدواٟمٞم٦م

َت٤مف ٟمت٤مئ٩م ُم٤مئ٦م ُمٕمريم٦م، وإذا قمروم٧م ٟمٗمًؽ، ومل شمٕمرف اًمٕمدو وم٢مٟمؽ ؾمتقاضمف اهلزيٛم٦م 

ينمف سمٜمٗمًف قمغم شمرسمٞم٦م أصح٤مسمف ذم يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ش ذم يمؾ ُمٕمريم٦م

يم٤موم٦م اِلقاٟم٥م، ووزقمٝمؿ ذم أه، ومٛمثال يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلٓم٤مب وزوضمٝم٤م ؾمٕمٞمد 

وهق اسمـ قمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمؿ، يم٤مٟمقا ذم أهة واطمدة اًمٕمدوى سمـ زيد

ويم٤من ُمٕمٚمٛمٝمؿ ظم٤ٌمب سمـ إرت، ويم٤من اؿمتٖم٤مهلؿ  اًمٕمدوىُمع ٟمٕمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل 
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ون ُمٜمف قمغم دمقيد شمالوشمف ووٌط خم٤مرج طمروومف وٓ قمغم آؾمتٙمث٤مر سم٤مًم٘مرآن ٓ ي٘متٍم

ع ذم ىمراءشمف، سمؾ يم٤من مهٝمؿ دراؾمتف وومٝمٛمف، وُمٕمروم٦م أُمره وهنٞمف  ُمـ هده، واإلها

واًمٕمٛمؾ سمف يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هيتؿ سم٤مًمتخٓمٞمط اًمدىمٞمؼ اعمٜمٔمؿ وحي٥ًم 

م اًمذي ي١مُمر ومٞمف سم٤مًمدقمقة قمٚمٜم٤ًم ًمٙمؾ ظمٓمقة طم٤ًمهب٤م، ويم٤من ُمدريًم٤م مت٤مًُم٤م أفف ؾمٞم٠ميت اًمٞمق

، وأن هذه اعمرطمٚم٦م ؾمٞمٙمقن هل٤م ؿمدُت٤م وىمقُت٤م، ومح٤مضم٦م اِلامقم٦م اعم١مُمٜم٦م اعمٜمٔمٛم٦م  وضمٝمًرا

شم٘متِض أن يٚمت٘مل اًمرؾمقل اعمريب ُمع أصح٤مسمف، ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ ُم٘مر هلذا آضمتامع، وم٘مد 

أصٌح سمٞم٧م ظمدَي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٓ يتًع ًمٙمثرة إت٤ٌمع، ومقىمع اظمتٞم٤مر اًمٜمٌل 

صحٌف قمغم دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ، إذ أدرك اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أن و

إُمر حيت٤مج إمم اًمدىم٦م اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم اًمني٦م واًمتٜمٔمٞمؿ، ووضمقب اًمت٘م٤مء اًم٘م٤مئد اعمريب 

سم٠مت٤ٌمقمف ذم ُمٙم٤من آُمـ سمٕمٞمد قمـ إفٔم٤مر، ذًمؽ أن اؾمتٛمرار اًمٚم٘م٤مءات اًمدوري٦م اعمٜمٔمٛم٦م 

٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٜمٔمري٦م، وسمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م وؾمٞمٚم سملم اًم٘م٤مئد وضمٜمقده، ظمػم

اًمدقمقي٦م. ومم٤م يدل قمغم أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٕمد أت٤ٌمقمف ًمٞمٙمقٟمقا سمٜم٤مة 

اًمدوًم٦م ومحٚم٦م اًمدقمقة، وىم٤مدة إُمؿ، هق طمرصف اًمِمديد قمغم هذا اًمتٜمٔمٞمؿ اًمني 

وًمق يم٤من يريد جمرد إسمالغ  اًمدىمٞمؼ، ومٚمق يم٤من جمرد داقمٞم٦م ح٤م اطمت٤مج إُمر إمم يمؾ هذا.

-ًمٚمٜم٤مس ًمٙم٤من ظمػم ُمٙم٤من ذم اًمٙمٕم٦ٌم طمٞم٨م ُمٜمتدى ىمريش يمٚمٝم٤م، وًمٙمـ إُمر اًمدقمقة 

ومالسمد ُمـ اًمني٦م اًمت٤مُم٦م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ، وذم اعمٙم٤من اًمذي يٚمت٘مل ومٞمف ُمع  -همػم ذًمؽ

قمـ  امم أن ىم٤مل طمٗمٔمف اهلل –أصح٤مسمف، وذم اًمٓمري٘م٦م اًمتل حييون هب٤م إمم ُمٙم٤من اًمٚم٘م٤مء 

 ي٦م اًمدقمقة هلذه اًمٗمؽمة وأن ذًمؽ ي٠متك رم ؾمٞم٤مق اًمٗم٘مف ًمًٜمـ اهللاحلٙمٛم٦م رم ه

واعمًٚمٛمقن أومم أن يدريمقا ؾمٜمـ رهبؿ، اعمؼمزة هلؿ ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وم٢من اًمتٛمٙملم ٓ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمتك يّمٚمقا إمم ُم٤م يرضمقن ُمـ قمزة ومتٙملم 

ٟمٞمٜمف اًمتل ؾمجٚمٝم٤م اهلل ي٠ميت قمٗمًقا وٓ يٜمزل اقمت٤ٌمـًم٤م، وٓ َيٌط قمِمقاء، سمؾ  إن ًمف ىمقا

ىمٚم٧م:  ششمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ; ًمٞمٕمرومٝم٤م قم٤ٌمده اعم١مُمٜمقن، ويتٕم٤مُمٚمقا ُمٕمٝم٤م قمغم سمّمػمة
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 وُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب أو اًمًٜمـ ؾمٜمـ اًمٜمٍم وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًم٘مقاٟملم اًمرسم٤مٟمٞم٦م

وؾمٜم٦م  وؾمٜم٦م اًمتدرج وؾمٜم٦م اًمتداول وُمـ أُمثٚمتٝم٤م يمذًمؽ يمام ُم٣م ذيمره ؾمٜم٦م اًمتداومع

إن ُمـ ذوط اًمتٕم٤مُمؾ اعمٜمٝمجل اًمًٚمٞمؿ ُمع اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م » .آسمتالء وهمػمه٤م

واًم٘مقاٟملم اًمٙمقٟمٞم٦م ذم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت وإُمؿ، هق أن ٟمٗمٝمؿ، سمؾ ٟمٗم٘مف وم٘مًٝم٤م ؿم٤مُماًل 

وم٘مف »رؿمٞمًدا هذه اًمًٜمـ، ويمٞمػ شمٕمٛمؾ وٛمـ اًمٜم٤مُمقس اإلهلل أو ُم٤م ٟمٕمؼم قمٜمف سمـ 

٤م اًم٘مقاٟملم آضمتامقمٞم٦م، واعمٕم٤مدٓت احلْم٤مري٦م وٟمًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م قمغم وقء وم٘مٝمٜم٤م هلش اًمًٜمـ

ٓ »ذم ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٜمـ:  رمحف اهلل وشم٘مٌٚمف رم اًمِمٝمداء اًمٌٜم٤مآُم٤مم ي٘مقل 

شمّم٤مدُمقا ٟمقاُمٞمس اًمٙمقن وم٢مهن٤م همالسم٦م، وًمٙمـ هم٤مًمٌقه٤م، واؾمتخدُمقه٤م، وطمّقًمقا 

ش ٕمٞمدقمغم سمٕمض، وشمرىمٌقا ؾم٤مقم٦م اًمٜمٍم وُم٤م هل ُمٜمٙمؿ سمٌ سمٌٕمْمٝم٤مشمٞم٤مره٤م، واؾمتٕمٞمٜمقا 

شمرىم٥م ؾم٤مقم٦م  -آؾمتخدام–اعمٖم٤مًم٦ٌم  -٦مقمدم اعمّم٤مدُموهٜم٤م ٟمالطمظ قمدة أُمقر وهك 

إن ُم٤م وصؾ إًمٞمف إؾمت٤مذ اًمٌٜم٤م يدل قمغم دراؾمتف اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م  اًمٜمٍم

واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، ودم٤مرب اًمِمٕمقب، وإُمؿ، وُمٕمروم٦م صحٞمح٦م ًمٚمقاىمع اًمذي 

إلؾمالم إومم اًمتل ىم٤مده٤م اًمٜمٌل يٕمٞمِمف وشمقصٞمػ ؾمٚمٞمؿ ًمٚمداء واًمدواء. إن طمريم٦م ا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم شمٜمٔمٞمؿ ضمٝمقد اًمدقمقة، وإىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م، وصٜم٤مقم٦م اإلٟم٤ًمن 

اًمٜمٛمقذضمل اًمرسم٤مين احلْم٤مري ظمْمٕم٧م ًمًٜمـ وىمقاٟملم ىمد ذيمرت سمٕمْمٝم٤م سمٜمقع ُمـ 

اإلَي٤مز، يم٠ممهٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة ذم صٜم٤مقم٦م احلْم٤مرات، وأمهٞم٦م اِلامقم٦م اعم١مُمٜم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ذم 

ؾ، وأمهٞم٦م اعمٜمٝم٩م اًمذي شمًتٛمد ُمٜمف اًمٕم٘م٤مئد وإظمالق واًمٕم٤ٌمدات، ُم٘م٤موُم٦م اًم٤ٌمـم

واًم٘مٞمؿ واًمتّمقرات، وُمـ ؾمٜمـ اهلل اًمقاوح٦م ومٞمام ذيمر ؾمٜم٦م اًمتدرج وهل ُمـ ؾمٜمـ 

اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ويمقٟمف، وهل ُمـ اًمًٜمـ اهل٤مُم٦م اًمتل َي٥م قمغم إُم٦م أن شمراقمٞمٝم٤م 

ـمقيؾ، ٓ ٜم٦م أن اًمٓمريؼ وُمٜمٓمٚمؼ هذه اًمً وهل شمٕمٛمؾ ًمٚمٜمٝمقض واًمتٛمٙملم ًمديـ اهلل.

ؾمٞمام ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي ؾمٞمٓمرت ومٞمف اِل٤مهٚمٞم٦م، وأظمذت أهٌتٝم٤م واؾمتٕمداده٤م، يمام أن 

وم٘مد سمدأت اًمدقمقة  اًمنم واًمٗم٤ًمد ىمد دمذر ذم اًمِمٕمقب واؾمتئّم٤مًمف حيت٤مج إمم شمدرج.
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اإلؾمالُمٞم٦م إومم ُمتدرضم٦م، شمًػم سم٤مًمٜم٤مس ؾمػًما دىمٞمً٘م٤م، طمٞم٨م سمدأت سمٛمرطمٚم٦م آصٓمٗم٤مء 

وُم٤م يم٤من  واًمتٛمٙملم صمؿ ُمرطمٚم٦م اعمقاضمٝم٦م واعم٘م٤موُم٦م، صمؿ ُمرطمٚم٦م اًمٜمٍمواًمت٠مؾمٞمس، 

يٛمٙمـ أن شمٌدأ هذه مجٞمٕمٝم٤م ذم وىم٧م واطمد، وإٓ يم٤مٟم٧م اعمِم٘م٦م واًمٕمجز، وُم٤م يم٤من 

يٛمٙمـ يمذًمؽ أن شم٘مدم واطمدة ُمٜمٝم٤م قمغم إظمرى، وإٓ يم٤من اخلٚمؾ واإلرسم٤مك واقمت٤ٌمر 

ؾ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذًمؽ أن سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم طم٘م»هذه اًمًٜم٦م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

حيًٌقن أن اًمتٛمٙملم يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ سملم قمِمٞم٦م ووح٤مه٤م، ويريدون أن يٖمػموا 

اًمقاىمع اًمذي حتٞم٤مه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ـمروم٦م قملم، دون اًمٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م، ودون ومٝمؿ 

ًمٚمٔمروف واعمالسم٤ًمت اعمحٞمٓم٦م هبذا اًمقاىمع ودون إقمداد ضمٞمد ًمٚمٛم٘مدُم٤مت أو 

ا درؾمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة دراؾم٦م قمٛمٞم٘م٦م إٟمٜم٤م إذش »ًمألؾم٤مًمٞم٥م واًمقؾم٤مئؾ

واٟمًج٤مم شمؿ اًمتٖمٞمػم اإلؾمالُمل ذم سمالد اًمٕمرب، وُمٜمٝم٤م إمم  قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ، وسم٠مي شمدرج

ومٚم٘مد يم٤مٟم٧م إُمقر شمًػم رويًدا رويًدا  وؾمٚمؿ.اًمٕم٤ممل يمٚمف قمغم يد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

. ش . رب اًمٕم٤معملمطم٥ًم جمراه٤م اًمٓمٌٞمٕمل طمتك شمًت٘مر ذم ُمًت٘مره٤م اًمذي أراده اهلل

وهذه اًمًٜم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم رقم٤مي٦م اًمتدرج يٜمٌٖمل أن شمتٌع ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜم٤مس، وقمٜمدُم٤م يراد »

شمٓمٌٞمؼ اإلؾمالم ذم احلٞم٤مة، واؾمتئٜم٤مف طمٞم٤مة إؾمالُمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م يٙمقن اًمتٛمٙملم صمٛمرُت٤م، 

وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟم٘مٞمؿ جمتٛمًٕم٤م إؾمالُمًٞم٤م طم٘مٞمً٘م٤م، ومال ٟمتقهؿ أن ذًمؽ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ سم٘مرار 

ّمدر ُمـ رئٞمس، أو ُمٚمؽ، أو ُمـ جمٚمس ىمٞم٤مدي أو سمرح٤مين، إٟمام يتح٘مؼ ذًمؽ سمٓمريؼ ي

اًمتدرج، أي سم٤مإلقمداد، واًمتٝمٞمئ٦م اًمٗمٙمري٦م، واًمٜمٗمًٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م. وهق ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م 

اًمذي ؾمٚمٙمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمتٖمٞمػم احلٞم٤مة اِل٤مهٚمٞم٦م إمم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م، 

٦م، يم٤مٟم٧م ُمٝمٛمتف إؾم٤مؾمٞم٦م ومٞمٝم٤م شمٜمحٍم ذم شمرسمٞم٦م اِلٞمؾ وم٘مد فمؾ صمالصم٦م قمنم قم٤مًُم٤م ذم ُمٙم

اعم١مُمـ، اًمذي يًتٓمٞمع أن حيٛمؾ قم٥مء اًمدقمقة، وشمٙم٤مًمٞمػ اِلٝم٤مد حلاميتٝم٤م وٟمنمه٤م 

 .ا ـهش وهلذا مل شمٙمـ اعمرطمٚم٦م اعمٙمٞم٦م ُمرطمٚم٦م شمنميع سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م شمرسمٞم٦م وشمٙمقيـ

اءة ُمـ اًمنمك وٟمزل اًمٌالغ اعمٌلم حل٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد واًمؼم ٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م اعمٝمٛم٦م اًمٙمؼمى
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 يل ىل ُّٱاًمٌٞم٤من اًمِم٤مرم عمٕمٜمك اًمتقطمٞمد سم٤مًمًقر اعمٙمٞم٦م ومٗمل ؾمقرة إفٌٞم٤مء ىم٤مل شمٕم٤ممم 
ورم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م   َّ زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱاًمتقطمٞمد وسمٞم٤من ؿم٘مٞمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ 
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب
ٟمٕمؿ ومال   َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث مثنث

ٓسمد ُمـ  .ٙمٗمك قم٤ٌمدة اهلل ًمتقطمٞمده سمؾ ٓسمد ُمـ إومراده ؾمٌح٤مٟمف هب٤م دون ُم٤م ؾمقاهشم

اضمتٜم٤مب اًمٓم٤مهمقت ويمام ىم٤مل اهلل قمـ دقمقة يمؾ رؾمقل ًم٘مقُمف )اقمٌدوا اهلل ُم٤مًمٙمؿ ُمـ 

حت٘مٞمؼ ًمديـ اهلل اإلؾمالم يمام صح قمـ ؾمٞمد اخلٚمؼ  وحت٘مٞمؼ هذيـ إُمريـ (آه همػمه

)ُمـ ىم٤مل ٓ آه إٓ اهلل ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ وطمٌٞم٥م احلؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف 

ومٚمٚمٙمقن ظم٤مًمؼ واطمد قمٔمٞمؿ شمٗمرد  (وم٘مد طمرم دُمف وُم٤مًمف وطم٤ًمسمف قمغم اهلل دون اهلل

وُمـ هٜم٤م يم٤من  ضمؾ ضمالًمف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل واِلالل ُمـ اًمٕمدل أن يٗمرد سم٤مًمٕم٤ٌمدة وطمده

يمػم ومٙم٤من هذا اًمٌٞم٤من سمٕمد اًمتذ(.ان اًمنمك ًمٔمٚمؿ قمٔمٞمؿ)اًمنمك فمٚمام يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًمدقمقة إمم طمٞم٤مة ضمديدة وُمٜمٝم٩م  سم٤معمًت٘مر ُمـ ُمٕمٜم٤مه آمج٤ممم ذم اًمٗمٓمرة ومٙم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م

ُم٤م ؾمٚمٙمف  ومٙم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ُمقاضمٝمتٝم٤م وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م ُمِم٘متٝم٤م وؿمدة هل٤م ضمديد

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ـمريؼ شمٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م ورم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ 

 ذم اًمتحرك هب٤م وؾمط اِل٤مهٚمٞم٦م ُمٜملُمرطمٚم٦م آؾمتخٗم٤مء سم٤مًمدقمقة واؾمتٛمرار احلس إ

أذيمر اظمقاٟمك اعمحٌلم وُمٕمٝمؿ اعمِمٗم٘ملم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمني٦م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ وهك ضورة 

وظم٤مص٦م ذم ومؽمات اعمٓم٤مردة واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمدقم٤مة سم٘م٤مٟمقن اًمٕمّم٤مسم٤مت وأذيمريمؿ سم٘مقًمٜم٤م 

وهذه ؾمػمشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ًمٜم٤م ظمػم ىمدوة -وم٤مـمٛمئٜمقا ومٜمحـ قمغم اًمٓمريؼ  ()اًمرؾمقل ىمدوشمٜم٤م

ومام يٚمًـ قمغم ُمًٚمٙمٙمؿ إٓ همػم ُمدرك ًمٓمٌٞمٕم٦م اِل٤مهٚمٞم٦م  أصح٤مسمف وىمٞم٤مُمف سمٛمٝمٛمتفُمع 

وإٓ  -دم٤مه أظمريـ  إن أطمًٜم٤م اًمٔمـ سمف وهق ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م واضم٥م ذقمل -اعمٕم٤مسة
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ٓ  وم٘مد يٙمقن ذراقمٝم٤م اًمْم٤مرب وىمد رأجٜم٤م سم٘مٚمقسمٜم٤م احلزيٜم٦م ٟمامذج قمؼم شم٤مريخ اًمدقمقة

ن ومرقمقن وه٤مُم٤من وضمٜمقدمه٤م يم٤مٟمقا إ)ٟمٜمًك سم٤مًمت٠مُمؾ أداة اًمٕمٓمػ رم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ويم٤مٟم٧م سمٕمد ذًمؽ ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة اِلٝمري٦م واًمتل اؾمتٛمر ُمٕمٝم٤م وًمق  -( ظم٤مـمئلم

ومٌدأت اًمدقمقة  –سمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م يمام ويمٞمٗم٤م ذات احلس إُمٜمل ذم اًمٌٜم٤مء واًمتٙمقيـ

اِلٝمري٦م وسمدأت ُمٕمٝم٤م اعمٕم٤مٟم٤مة واًمِمدة وآسمتالء سمحدي٨م ضمٌؾ اًمّمٗم٤م ذم اًمّمحٞمح وم٘مد 

طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث طمدصمٜم٤م أيب طمدصمٜم٤م إقمٛمش ىم٤مل طمدصمٜمل  ىم٤مل اًمٌخ٤مري

ىم٤مل: ح٤م ٟمزًم٧م  -ريض اهلل قمٜمف -قمٛمرو سمـ ُمرة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -. صٕمد اًمٜمٌل [115]اًمِمٕمراء: َّ زت رت يبُّٱ

 قمغم اًمّمٗم٤م ومجٕمؾ يٜم٤مدي: ي٤م سمٜمل ومٝمر، ي٤م سمٜمل قمدي، ًمٌٓمقن ىمريش طمتك اضمتٛمٕمقا،

ًٓ ًمٞمٜمٔمر ُم٤م هق، ومج٤مء أبق هل٥م  ومجٕمؾ اًمرضمؾ إذا مل يًتٓمع أن َيرج أرؾمؾ رؾمق

وىمريش وم٘م٤مل: "أرأجتٙمؿ ًمق أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞماًل سم٤مًمقادي شمريد أن شمٖمػم قمٚمٞمٙمؿ أيمٜمتؿ 

: ٟمٕمؿ ُم٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ إٓ صدىم٤م، ىم٤مل: "وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ سملم يدي  ُمّمدىمل؟ ". ىم٤مًمقا

 ىث نث مث ُّٱاًمٞمقم أخٝمذا مجٕمتٜم٤م؟ ومٜمزًم٧م قمذاب ؿمديد"، وم٘م٤مل أبق هل٥م: شم٤ٌم ًمؽ ؾم٤مئر 
وروى أجْم٤م رمحف اهلل سمًٜمد  .[1-1اعمًد:] َّ يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث

قمـ اًمزهري ىم٤مل أظمؼمين ؾمٕمٞمد اسمـ اعمًٞم٥م  طمدصمٜم٤م أبق اًمٞمامن أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م صم٤من وم٘م٤مل

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وأبق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ أن أب٤م هريرة ىم٤مل: ىم٤مم رؾمقل اهلل 

. ىم٤مل: "ي٤م ُمٕمنم ىمريش [115]اًمِمٕمراء: َّ زت رت يبُّٱزل اهلل: طملم أف -

أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م اؿمؽموا أفٗمًٙمؿ ٓ أهمٜمل قمٜمٙمؿ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م، ي٤م سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ٓ 

أهمٜمل قمٜمٙمؿ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م، ي٤م قم٤ٌمس اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ٓ أهمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م، وي٤م 

د  صٗمٞم٦م قمٛم٦م رؾمقل اهلل ٓ أهمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م، وي٤م صغم اهلل  -وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمَّ

وروى ُمًٚمؿ  ؾمٚمٞمٜمل ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ ُم٤مزم ٓ أهمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م". -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد وزهػم سمـ طمرب ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ  :رمحف اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم قمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ح٤م أفزًم٧م هذه أي٦م: 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -دقم٤م رؾمقل اهلل  [115]اًمِمٕمراء: َّ زت رت يبُّٱ

ومٕمؿ وظمص وم٘م٤مل: "ي٤م سمٜمل يمٕم٥م سمـ ًم١مي أف٘مذوا أفٗمًٙمؿ ُمـ  وم٤مضمتٛمٕمقا ىمريًِم٤م  -

اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل ُمرة سمـ يمٕم٥م أف٘مذوا أفٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل قمٌد ؿمٛمس أف٘مذوا 

أف٘مذوا  أفٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف أف٘مذوا أفٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ي٤م سمٜمل ه٤مؿمؿ

أفٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م أف٘مذوا أفٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م وم٤مـمٛم٦م أف٘مذي 

 ".ٟمٗمًؽ ُمـ اًمٜم٤مر وم٢مين ٓ أُمٚمؽ ًمٙمؿ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م همػم أن ًمٙمؿ رمح٤م ؾم٠مبٚمٝم٤م سمٌالهل٤م

طمٞم٨م اؾمت٘مرت حمٌتف ضمؾ ضمالًمف ذم وهٜم٤م سمدأت اعمٕم٤مٟم٤مة اًمٚمذيذة ! ذم ذات اهلل 

أن اعمقاضمٝم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ  روم٘م٤مء اًمدرب اعم٤ٌمرك ومم٤م َي٥م اًمتٗمٓمـ ًمف .اًم٘مٚمقب

وٓ قمج٥م ومٝمل ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل واِل٤مهٚمٞم٦م أدريم٧م ُمـ أول يقم ظمٓمقرة هذا  طمتٛمٞم٦م

أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل  كاًمٜمقر قمغم وضمقده٤م ومقىمٗم٧م ًمف سم٤معمرص٤مد وىمد شمرسم

هذه احل٘مٞم٘م٦م  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم دار إرىمؿ قمغم ُم٤مئدة اًم٘مرآن اعمٙمل يمالم اهلل شمٕم٤ممم قمغم

وشمٕمٚمٛمقه٤م ُمـ ىمّمص اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم ُمع ىمقُمٝمؿ وم٘مد أدرك ىمقم هقد طم٘مٞم٘م٦م دقمقة 

 رب يئ ىئ نئ ُّٱٟمٌٞمٝمؿ هقد قمٚمٞمف اًمًالم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 
ورم   َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب

ؾمقرة هقد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ رد ىمقم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمٞمف قمٜمدُم٤م دقم٤مهؿ امم اًمتقطمٞمد 

ىم٤مل شمٕم٤ممم )ىم٤مًمقا ي٤مؿمٕمٞم٥م أصالشمؽ شم٠مُمرك أن شمرك ُم٤م يٕمٌد ي٤ٌمؤٟم٤م أو أن ٟمٗمٕمؾ رم 

ًمٜم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء اٟمؽ أف٧م احلٚمٞمؿ اًمرؿمٞمد ٟمٕمؿ ان يم٤من إُمر يمام ي٘مقل  (أُمقا

ومٝمؾ َيتٛمع اًمٜمقر واًمٔمالم أو احلؼ واًم٤ٌمـمؾ  َٓيتٛمع ؾمٞمٗم٤من ذم همٛمد واطمد:اًمٕم٘مالء

ُم٤م أظمٓم٠م اعمجتٛمع اِل٤مهكم ومٝمؿ ) هللرم ُمٙم٤من واطمد ؟ يمام ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٜمدوى رمحف ا
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ُمٞمٝم٤م، وُم٤م هُمؿَّ قمغم أهٚمف أُمره٤م، وأدريمقا قمٜمدُم٤م ىمرع أؾمامقمٝمؿ  هذه اًمدقمقة وُمرا

د إمم  صقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن دقمقشمف إمم اإليامن سم٤مهلل وطمده ؾمٝمؿ ُمًدَّ

، يمٌد اِل٤مهٚمٞم٦م وٟمٕمل هل٤م، وم٘م٤مُم٧م ىمٞم٤مُم٦م اِل٤مهٚمٞم٦م وداومٕم٧م قمـ شمراصمٝم٤م دوم٤مقمٝم٤م إظمػم

قمغم اًمداقمل صغم اهلل قمٚمٞمف  وأضمٚم٧ٌموىم٤مشمٚم٧م ذم ؾمٌٞمؾ آطمتٗم٤مظ سمف ىمت٤مل اعمًتٛمٞم٧م، 

 نت مت زت  رت يب ُّٱوؾمٚمؿ سمخٞمٚمٝم٤م ورضمٚمٝم٤م، وضم٤مءت سمحده٤م وطمديده٤م: 
ـٍ ُمـ أريم٤من هذه  ٱ[8]ص:ٱَّ يث ىث نث مث رثزث يت ىت ووضمد يمؾ ريم

احلٞم٤مة وُمـ أث٤مذم اِل٤مهٚمٞم٦م ٟمٗمًف ُمٝمددًا وطمٞم٤مشمف ُمٜمذرة، وهٜم٤م وىمع ُم٤م حتدث قمٜمف 

ت٤مريخ ُمـ طمقادث آوٓمٝم٤مد واًمتٕمذي٥م، ويم٤من ذًمؽ آي٦م شمقومٞمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل اًم

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕفف أص٤مب اًمٖمرض، وضب قمغم اًمقشمر احل٤ًمس، وأص٤مب اِل٤مهٚمٞم٦م ذم 

صٛمٞمٛمٝم٤م وذم ُم٘متٚمٝم٤م، وصم٧ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم دقمقشمف صمٌقشم٤ًم دوٟمف صمٌقت 

ٚمتٗم٧م إمم إهمراء، وي٘مقل ًمٕمٛمف: ))ي٤م قمؿ اًمراؾمٞم٤مت، ٓ يثٜمٞمف أذى، وٓ يٚمقيف يمٞمد، وٓ ي

ًمق ووٕم٧م اًمِمٛمس ذم يٛمٞمٜمل واًم٘مٛمر ذم ي٤ًمري ُم٤م شمريم٧م هذا إُمر طمتك ئمٝمره اهلل 

ٗمل ؾمٌٞمؾ اًمديـ اِلديد:ُمٙم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وم ٟمٕمؿ –أو أهٚمؽ ذم ـمٚمٌف 

وؾمٚمؿ صمالث قمنمة طمج٦م يدقمق إمم اهلل وطمده واإليامن سمرؾم٤مًمتف واًمٞمقم أظمر ذم يمؾ 

اطم٦م، ٓ يٙمٜمك وٓ يٚمّقح وٓ يٚملم، وٓ يًتٙملم وٓ حي٤ميب وٓ يداهـ ويرى ذم س

ذًمؽ دواء ًمٙمؾ داء، وىم٤مُم٧م ىمريش وص٤مطمقا سمف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، ورُمقه قمـ ىمقس 

واطمدة، وأضُمقا اًمٌالد قمٚمٞمف ٟم٤مرًا ًمٞمحقًمقا سمٞمٜمف وسملم أبٜم٤مئٝمؿ وإظمقاهنؿ وم٠مصٌح 

ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًف،  إٓ ضم٤مد خمٚمص سمف وآٟمحٞم٤مز ًمف ضمد اِلد، ٓ يت٘مدم إًمٞمف اإليامن

وقمزم قمغم أن ي٘متحؿ ٕضمٚمف اًمٜمػمان، ومتٌم إًمٞمف وًمق قمغم طمًؽ اًمًٕمدان، ومت٘مدم ومتٞم٦م 

ُمـ ىمريش ٓ يًتخٗمٝمؿ ـمٞمش اًمِم٤ٌمب، وٓ يًتٝمقهيؿ ُمٓمٛمع ُمـ ُمٓم٤مُمع اًمدٟمٞم٤م، إٟمام 

مهٝمؿ أظمرة وسمٖمٞمتٝمؿ اِلٜم٦م، ؾمٛمٕمقا ُمٜم٤مدي٤ًم يٜم٤مدي ًمإليامن أن آُمٜمقا سمرسمٙمؿ ومْم٤مىم٧م 

ٝمؿ احلٞم٤مة اِل٤مهٚمٞم٦م سمام رطم٧ٌم وو٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ أفٗمًٝمؿ وىمٚم٘م٧م هبؿ ُمْم٤مضمٕمٝمؿ، قمٚمٞم
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ومٙم٠مهنؿ قمغم احلًؽ، ورأوا أهنؿ ٓ يًٕمٝمؿ إٓ اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف ومآُمٜمقا وشم٘مدُمقا 

إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهق ذم سمٚمدهؿ وسملم ؾمٛمٕمٝمؿ وسمٍمهؿ ومٙم٤مٟم٧م رطمٚم٦م 

ُمـ قم٘م٤ٌمت، وووٕمقا أجدهيؿ ذم يديف،  ـمقيٚم٦م ؿم٤مىم٦م ح٤م أىم٤مُم٧م ىمريش سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف

وأؾمٚمٛمقا أفٗمًٝمؿ وأرواطمٝمؿ إًمٞمف، وهؿ ُمـ طمٞم٤مُتؿ قمغم ظمٓمر، وُمـ اًمٌالء واعمحٜم٦م 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱقمغم ي٘ملم، ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن سم٘مقل: 
  َّ  جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ

 جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱوؾمٛمٕمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم:  [3-1]اًمٕمٜمٙمٌقت:
 جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس حسخس جس مخ
ومام يم٤من ُمـ ىمريش إٓ ُم٤م شمقىمٕمقه، وىمد  [115]اًمٌ٘مرة:  َّ حق مف خف حف جف  جغمغ مع

ٟمثرت يمٜم٤مٟمتٝم٤م، وأـمٚم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ؾمٝمؿ ُمـ ؾمٝم٤مُمٝم٤م، ومام زادهؿ يمؾ هذا إٓ صم٘م٦م 

 :  مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱودمٚمدًا، وىم٤مًمقا
 اًمديـ إٓ ُمت٤مٟم٦م ذم ومل يزدهؿ هذا اًمٌالء وآوٓمٝم٤مد ذم [11إطمزاب:]  َّ هب

قم٘مٞمدُتؿ ومحٞم٦م ًمديٜمٝمؿ وُم٘مت٤ًم ًمٚمٙمٗمر وأهٚمف، وإؿمٕم٤مًٓ ًمٕم٤مـمٗمتٝمؿ ومتحٞمّم٤ًم ًمٜمٗمقؾمٝمؿ 

وم٠مصٌحقا يم٤مًمتؼم اعمًٌقك واًمٚمجلم اًمّم٤مذم، وظمرضمقا ُمـ يمؾ حمٜم٦م وسمالء ظمروج 

 .ا ـهاًمًٞمػ سمٕمد اِلالء.

 

*** 
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  الشادضالدرض  

 ( )سيُ االبتالء املاضًُ

 ذم اًمدقمقات قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ومٝمل صم٤مسمت٦م ُمٓمردة وشمٚمؽ ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل

أدريمٝم٤م احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك ُمـ أول يقم يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م 

ويم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م ذم حم٤موًم٦م إذى ًمِمخص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -سمدء اًمقطمل 

٤م يمام وهٜم وم٘مد ُم٣م يمام رأج٧م ـمروم٤م ُمٜمف قمغم يد قمٛمف وؾمٚمؿ ُمـ سمٞم٧م قمٛمف أبك هل٥م

 -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ روى أبق يٕمغم رمحف اهلل سمًٜمده قمـ 

ة أيب هل٥م وهل٤م  ىم٤مًم٧م: ح٤م ٟمزًم٧م شم٧ٌم يدا أيب هل٥م وشم٥م ضم٤مءت أم مجٞمؾ سمٜم٧م أُمٞم٦م اُمرأ

ضم٤مًمس  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وًمقًم٦م وذم يده٤م ومٝمر ومدظمٚم٧م اعمًجد ورؾمقل اهلل 

ذم يده٤م وشم٘مقل:  اًمٗمٝمروم٠مىمٌٚم٧م وهل شمٚمٛمٚمؿ  - قمٜمفريض اهلل-ذم احلجر وُمٕمف أبق سمٙمر 

: ي٤م -ريض اهلل قمٜمف-ُمذمم٤ًم أبٞمٜم٤م، وديٜمف ىمٚمٞمٜم٤م، وأُمره قمّمٞمٜم٤م، ىم٤مًم٧م: وم٘م٤مل أبق سمٙمر 

ة ومٚمق ىمٛم٧م، وم٘م٤مل: إهن٤م ًمـ  رؾمقل اهلل هذه أم مجٞمؾ وأف٤م أظمِمك قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م وهل اُمرأ

ًٟم٤م اقمتّمؿ سمف، صمؿ ىمرأ   حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱشمراين وىمرأ ىمرآ
ء:  َّ هت  مت خت ريض -ىمٚم٧م: ومج٤مءت طمتك وىمٗم٧م قمغم أيب سمٙمر  [55]اإلها

ومل شمره وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أب٤م سمٙمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وهق ُمع رؾمقل اهلل  -اهلل قمٜمف

يؿ اهلل إين اوم٠مجـ ص٤مطمٌؽ؟ ىم٤مل: اًم٤ًمقم٦م يم٤من ه٤م هٜم٤م ىم٤مًم٧م: إٟمف ذيمر زم أفف هج٤مين و

ؾمٞمده٤م، ومدظمٚم٧م اًمٓمقاف ًمِم٤مقمرة وأن زوضمل ًمِم٤مقمر وًم٘مد قمٚمٛم٧م ىمريش أين سمٜم٧م 

أٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -٤مل اًمٜمٌل ومٕمثرت ذم ُمرـمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: شمٕمس ُمذُمؿ، وم٘م

 –شمرى ي٤م أب٤م سمٙمر ُم٤م يدومع اهلل شمٕم٤ممم سمف قمٜمل ُمـ ؿمتؿ ىمريش يًٛمقين ُمذمم٤ًم وأف٤م حمٛمد 

ُمـ  وسمدأ طمٞمٜمئذ ؾمٕمك ىمريش ًمألذى اًمٜمٗمز ًمٚمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 سمٜم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أزواضمٝمـ ح٤م يم٤من ومٞمف ُمـ إذىظمالل ؾمٕمٞمٝمؿ ًمتٓمٚمٞمؼ 
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ىمد زوج  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ويم٤من رؾمقل اهلل اًمٜمٗمز ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

قمت٦ٌم سمـ أيب هل٥م رىمٞم٦م ًمف أو أمَّ يمٚمثقم. ومٚمام سم٤مدى ىمريًِم٤م سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم وسم٤مًمٕمداوة، 

همتؿ حمٛمًدا ُمـ مهف، ومردُّ  : إٟمٙمؿ ىمد ومرَّ وا قمٚمٞمف سمٜم٤مشمف، وم٤مؿمٖمٚمقه هبـ. ومٛمِمقا إمم أيب ىم٤مًمقا

اًمٕم٤مص وم٘م٤مًمقا ًمف: وم٤مرق ص٤مطمٌتؽ وٟمحـ ٟمزوضمؽ أّي اُمرأة ُمـ ىمريش ؿمئ٧م; ىم٤مل ٓ 

واهلل، إين ٓ أوم٤مرق ص٤مطمٌتل، وُم٤م أطم٥م أن زم سم٤مُمرأيت اُمرأة ُمـ ىمريش ويم٤من رؾمقل 

ِمقا إمم يثٜمل قمٚمٞمف ذم صٝمره ظمػًما، ومٞمام سمٚمٖمٜمل. صمؿ ُم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

ة ُمـ ىمريش  قمت٦ٌم سمـ أيب هل٥م، وم٘م٤مًمقا ًمف: ـمٚمؼ سمٜم٧م حمٛمد وٟمحـ ٟمٜمٙمحؽ أّي اُمرأ

ؿمئ٧م; وم٘م٤مل: إن زّوضمتٛمقين سمٜم٧م أب٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، أو سمٜم٧م ؾمٕمٞمد سمـ 

اًمٕم٤مص وم٤مرىمتٝم٤م. ومزوضمقه سمٜم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ووم٤مرىمٝم٤م، ومل يٙمـ دظمؾ هب٤م; 

ًٟم٤م ًمف، وظم أُم٤م  ٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمثامن سمـ قمّٗم٤من سمٕمدهوم٠مظمرضمٝم٤م اهلل ُمـ يده يمراُم٦ًم هل٤م، وهقا

: )شمزوج أم يمٚمثقم - :قمتٞم٦ٌم زوج أم يمٚمثقم ومٙم٤مٟم٧م ًمف ىمّم٦م أظمرى رواه٤م ىمت٤مدة وم٘م٤مل

قمتٞم٦ٌم سمـ قمٌد اًمٕمزى اسمـ أيب هل٥م، ومٚمؿ يٌـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اسمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 صغم اهلل -، ويم٤مٟم٧م رىمٞم٦م اسمٜم٦م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -هب٤م طمتك سمٕم٨م اًمٜمٌل 

  َّ يث ىث نث مث ُّٱحت٧م قمت٦ٌم أظمل قمتٞم٦ٌم، ومٚمام أفزل اهلل شمٕم٤ممم:  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

م إن مل شمٓمٚم٘م٤م اسمٜمتل  [1]ُمًد: ىم٤مل أبق هل٥م ٓسمٜمٞمف قمتٞم٦ٌم وقمت٦ٌم: رأد ُمـ رأؾمٙمام طمرا

 قمت٦ٌم ـمالق رىمٞم٦م، وؾم٠مختف رىمٞم٦م ذًمؽ، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -حمٛمد! وؾم٠مل اًمٜمٌل 

ٝم٤م ي٤م سمٜمل! وم٢مهن٤م ىمد ص٠ٌمت، ومٓمٚم٘مٝم٤م، وـمٚمؼ ـمٚم٘م -وهل مح٤مًم٦م احلٓم٥م-وم٘م٤مًم٧م ًمف أُمف 

طمٞم٨م وم٤مرق أم يمٚمثقم،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمتٞم٦ٌم أم يمٚمثقم، وضم٤مء إمم اًمٜمٌل 

وىم٤مل: يمٗمرت سمديٜمؽ، ووم٤مرىم٧م اسمٜمتؽ، ٓ حتٌٜمل وٓ أطمٌؽ، صمؿ ؾمٓم٤م قمٚمٞمف، ومِمؼ 

، وم٘م٤مل ر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىمٛمٞمص اًمٜمٌل  ؾمقل وهق ظم٤مرج ٟمحق اًمِم٤مم شم٤مضمًرا

أُم٤م إين أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يًٚمط قمٚمٞمؽ يمٚم٤ٌم! ومخرج ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

ٟمٗمر ُمـ ىمريش طمتك ٟمزًمقا سمٛمٙم٤من ُمـ اًمِم٤مم ي٘م٤مل ًمف اًمزرىم٤مء ًمٞماًل، وم٠مـم٤مف هبؿ إؾمد 



   

 
82 
 

 الوجيز الدعوي

شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، ومجٕمؾ قمتٞم٦ٌم ي٘مقل: ي٤م ويؾ أُمل! هق واهلل آيمكم يمام دقم٤م حمٛمد قمكم، أٓ! 

وأف٤م سم٤مًمِم٤مم، ومٕمدا قمٚمٞمف إؾمد ُمـ سملم اًم٘مقم، وم٠مظمذ ىم٤مشمكم اسمـ أيب يمٌِم٦م وهق سمٛمٙم٦م 

 -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-سمرأؾمف ومْمٖمٛمف وٖمٛم٦م ومٛمزقمف، ومتزوج قمثامن سمـ قمٗم٤من رىمٞم٦م 

وسمٕمد ذًمؽ ُمٜمٕمف اهلل سمٕمٛمف أبك ـم٤مًم٥م ومٚمام ُم٤مت أبق ـم٤مًم٥م  د(ومتقومٞم٧م قمٜمده، ومل شمٚم

 طمٞم٨م يم٤من طمّم٤مره ومٞمف وُمـ ُمٕمف ًمقن ُمـ آسمتالء وإذى –سمٕمد اخلروج ُمـ اًمِمٕم٥م 

يمام  دمرأت قمٚمٞمف ىمريش ومٜم٤مًم٧م ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤ممل شمٜم٤مًمف ُمـ ىمٌؾ -يمام ٟمٕمٚمؿ 

وحيٙمل ؿم٤مهد قمٞم٤من هق قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض  د اًمٕمٛمرى رم حت٘مٞم٘مف ذًمؽ وم٘م٤مل ىم٤مل

اهلل قمٜمف: "سمٞمٜمام رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مئؿ يّمكم قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم، ومجع ُمـ 

)شم٘مرأ ذًمؽ أظمل  ُمٜمٝمؿ: أٓ شمٜمٔمرون إمم هذا اعمرائل؟ىمريش ذم جم٤مًمًٝمؿ إذ ىم٤مل ىم٤مئؾ 

وحتزن سمٕمد ذًمؽ ُٓت٤مُمؽ سم٤معمت٤مضمرة سم٤مًمديـ ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وشمت٠مثر  اًمداقمٞم٦م

–ذًمؽ سمٜم٤م وًمٜم٤م ىمدوة طمًٜم٦م  أجٚمٞمؼ سم٠مصقات اعمرى اًمٕم٤مًمٞم٦م وُمـ صمؿ شمتث٤مىمؾ سمٕمد ذًمؽ

ري٘مؽ ًمٞمس سمف قمغم اًمٓمريؼ وم٤مٟمٓمٚمؼ سم٤مهلل قمٚمٞمؽ وشمٚمتٗم٧م هٜم٤م أو هٜم٤مك ومٓم –وأى طمًـ 

أجٙمؿ ( ظمْمٌتف اًمدُم٤مء ومال شمٚمتٗم٧م ًمٚمقراء ذًمؽ ومح٥ًم سمؾ يمام شمٜمٌئٜم٤م صٗمح٤مت اًمت٤مريخ

ي٘مقم إمم ضمزور آل ومالن، ومٞمٕمٛمد إمم ومرصمٝم٤م ودُمٝم٤م وؾماله٤م، ومٞمجلء سمف صمؿ يٛمٝمٚمف طمتك 

إذا ؾمجد ووٕمف سملم يمتٗمٞمف؟ وم٤مٟمٌٕم٨م أؿم٘م٤مهؿ، ومٚمام ؾمجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٤مضمدًا، ومْمحٙمقا طمتك وؾمٚمؿ ووٕمف سملم يمتٗمٞمف. وصمٌ

وهل  -ُم٤مل سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض ُمـ اًمْمحؽ. وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٜمٓمٚمؼ إمم وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم

طمتك أخ٘متف قمٜمف. ؾم٤مضمدا وم٠مىمٌٚم٧م شمًٕمك وصم٧ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ضمقيري٦م 

 وأىمٌٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ شمًٌٝمؿ. ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمالة ىم٤مل:

مهللا قمٚمٞمؽ سم٘مريش، مهللا قمٚمٞمؽ سم٘مريش، مهللا قمٚمٞمؽ سم٘مريش. صمؿ ؾمٛمك: مهللا 

قمٚمٞمؽ سمٕمٛمرو سمـ هِم٤مم وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم وأُمٞم٦م سمـ 

ظمٚمػ وقم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط وقمامرة سمـ اًمقًمٞمد، ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: ومقاهلل ًم٘مد 
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صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ىمٚمٞم٥م سمدر  -٥م رأجتٝمؿ سقمك يقم سمدر، صمؿ ؾمحٌقا إمم اًم٘مٚمٞم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وأتٌع أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م ًمٕمٜم٦م" وىمد سمٞمٜم٧م اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م 

اسمـ أيب ُمٕمٞمط، وأن اًمذي طمروف هق  إظمرى أن اًمذي رُمك اًمٗمرث قمٚمٞمف هق قم٘م٦ٌم

أبق ضمٝمؾ وأن اعمنميملم شم٠مثروا ًمدقمقة اًمرؾمقل، وؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ إُمر، ٕهنؿ يرون أن 

ه اهلل ظمػما رم ذًمؽ وُمـ اإليذاء امم أن ىم٤مل -٦مُمًتج٤مسم اًمدقمقة سمٛمٙم٦م اًمتٝمديد  ضمزا

سم٤مٕذى واًم٘متؾ قمغم ًم٤ًمن زقمامء اعمنميملم مل يٙمـ يٜم٘مٓمع ذم ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة اًمٕمٚمٜمٞم٦م، 

ر حمٛمد وضمٝمف سملم  سمؾ يم٤من يتّم٤مقمد ويِمتد ُمع إج٤مم. ومٛمرًة. "ىم٤مل أبق ضمٝمؾ: هؾ يٕمٗمَّ

رأجتف يٗمٕمؾ ذًمؽ ٕـم٠من قمغم رىمٌتف  واًمالت واًمٕمزى، ًمئـ وم٘م٤مل وم٘مٞمؾ ٟمٕمؿ. أفمٝمريمؿ؟

أو ٕقمٗمرن وضمٝمف ذم اًمؽماب. وم٠متك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهق يّمكم، 

زقمؿ ًمٞمٓم٠م قمغم رىمٌتف. ومٚمام ومجئٝمؿ ُمٜمف إٓ وهق يٜمٙمص قمغم قم٘مٌٞمف ويت٘مل سمٞمديف وم٘مٞمؾ 

-وم٘م٤مل: إن سمٞمٜمل وسمٞمٜمف خلٜمدىم٤ًم ُمـ ٟم٤مر وهقًٓ وأضمٜمح٦م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ًمف: ُم٤مًمؽ؟

.: ًمق دٟم٤م ُمٜمل ٓظمتٓمٗمتف اعمالئٙم٦م قمْمًقا -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم ًم٘مد ظمّٚمد  " قمْمًقا

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱاًم٘مرآن هذا احلََدث وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح
. وًمٕمٚمف ذم هذه اعمرة ٟمٗمًٝم٤م ضم٤مءه أبق [13-6]اًمٕمٚمؼ: َّ جم يل ىل مل خل مغ جغ

صغم اهلل قمٚمٞمف -ا؟ أخؿ أهنؽ قمـ هذا؟ وم٤مٟمٍمف اًمٜمٌل ضمٝمؾ وم٘م٤مل: أخؿ أهنؽ قمـ هذ

سمٕمد أن هنر أب٤م ضمٝمؾ وهمٚمظ ًمف اًم٘مقل، وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ: إٟمؽ ًمتٕمٚمؿ ُم٤م هب٤م ٟم٤مٍد  -وؾمٚمؿ

وىمد ؾم٠مل  [18-17]اًمٕمٚمؼ:  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱأيمثر ُمٜمل. وم٠مفزل اهلل 

ن قمروُة سمـ اًمزسمػم قمٌَد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: "أظمؼمين سم٠مؿمد ُم٤م صٜمع اعمنميمق

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  ؟-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمرؾمقل اهلل 

صغم اهلل -يّمكم سمٗمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم إذ أىمٌؾ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُُمَٕمٞمط، وم٠مظمذ سمٛمٜمٙم٥م رؾمقل اهلل 

صمقسمف ذم قمٜم٘مف، ومخٜم٘مف ظمٜمً٘م٤م ؿمديًدا، وم٠مىمٌؾ أبق سمٙمر وم٠مظمذ سمٛمٜمٙمٌف  وًمقي -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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 ىب نب مب زب ُّٱوىم٤مل:  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل-ودومع قمـ رؾمقل اهلل 
ويم٤من قمٛمرو سمـ  -هم٤مومر [18]هم٤مومر:  َّيت ىت نت مت زت رت  يب

وًمتٙمـ ًمٜم٤م  .اًمٕم٤مص واًمد قمٌد اهلل ؿم٤مهَد قمٞم٤مٍن ًمٚمح٤مدصم٦م، واًمٖم٤مًم٥م أفف ؾمٛمع اخلؼم ُمٜمف

قمٜمف يمام وردت قمٜمد اًمِمٞمخلم  وىمٗم٦م ُمع ىمّم٦م إؾمالم ؾمٞمدٟم٤م أبك ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل

وأقمٜمك سمف اؾمتٛمرار احلس إُمٜمل ًمدى إوائؾ ممـ  ُمٕمٚمام آظمر قمـ سمداي٦م هذه اعمرطمٚم٦م

ً حل٤مل  أف٤م أب٤م ذر ريض وي١مظمذ ُمـ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م أؾمٚمٛمقا  اهلل قمٜمف يم٤من ُمٜمٙمرا

اِل٤مهٚمٞم٦م، ي٠مبك قم٤ٌمدة إصٜم٤مم ويٜمٙمر قمغم ُمـ ينمك سم٤مهلل، ويم٤من يّمكم هلل ىمٌؾ 

ً  إؾمالُمف، سمثالث ؾمٜمقات دون أن َيص ىمٌٚم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمتقضمف، ويٌدو أفف يم٤من ُمت٠مثرا

سم٤مٕطمٜم٤مف، وح٤م ؾمٛمع سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمدم إمم ُمٙم٦م ويمره أن ي٠ًمل قمٜمف 

طمتك أدريمف اًمٚمٞمؾ، وم٤موٓمجع ومرآه قمكم ريض اهلل قمٜمف ومٕمرف أفف همري٥م، وم٤مؾمتْم٤مومف 

ومل ي٠ًمخف قمـ ؿمئ، صمؿ هم٤مدره ص٤ٌمطم٤ًم إمم اعمًجد احلرام ومٛمٙم٨م طمتك أُمًك، ومرآه 

ثؾ ذًمؽ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ ؾم٠مخف قمـ ؾم٥ٌم قمكم وم٤مؾمتْم٤مومف ًمٚمٞمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وطمدث ُم

ىمدوُمف، ومٚمام اؾمتقصمؼ ُمٜمف أبق ذر أظمؼمه سم٠مفف يريد ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

وم٘م٤مل ًمف قمكم:"وم٢مٟمف طمؼ وهق رؾمقل اهلل وم٢مذا أصٌح٧م وم٤مشمٌٕمٜمل وم٢مين إن رأج٧م ؿمٞمئ٤م 

ؾمقل صغم أظم٤مف قمٚمٞمؽ ىمٛم٧م يم٠مين أريؼ اح٤مء، وم٢من ُمْمٞم٧م وم٤مشمٌٕمٜمل، ومتٌٕمف وىم٤مسمؾ اًمر

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمتٛمع إمم ىمقًمف وم٠مؾمٚمؿ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ارضمع إمم ىمقُمؽ وم٠مظمؼمهؿ 

ٟمٞمٝمؿ، ومخرج  َـّ هب٤م سملم فمٝمرا طمتك ي٠متٞمؽ أُمري. وم٘م٤مل: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٕسظم

سم٠مقمغم صقشمف، أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل  ومٜم٤مديطمتك أتك اعمًجد، 

قه"، وم٠متك اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ومحذرهؿ ُمـ وصم٤مر اًم٘مقم وميسمقه طمتك أوجٕم

و ه٤م هق (اٟمت٘م٤مم همٗم٤مر واًمتٕمرض ًمتج٤مرُتؿ اًمتل متر سمدي٤مرهؿ إمم اًمِم٤مم. وم٠مف٘مذه ُمٜمٝمؿ

أٓ أظمؼميمؿ :ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملاسمـ قم٤ٌمس  قمـ ُم٤مرواه اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده

ٜم٤م أن رضمال ىمد سم٢مؾمالم أيب ذر ؟ ىم٤مل ىمٚمٜم٤م سمغم ىم٤مل ىم٤مل أبق ذر يمٜم٧م رضمال ُمـ همٗم٤مر ومٌٚمٖم
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ظمرج سمٛمٙم٦م يزقمؿ أفف ٟمٌل وم٘مٚم٧م ٕظمل اٟمٓمٚمؼ إمم هذا اًمرضمؾ يمٚمٛمف وأتٜمل سمخؼمه 

وم٤مٟمٓمٚمؼ ومٚم٘مٞمف صمؿ رضمع وم٘مٚم٧م ُم٤م قمٜمدك ؟ وم٘م٤مل واهلل ًم٘مد رأج٧م رضمال ي٠مُمر سم٤مخلػم 

سم٤م وقمّم٤م صمؿ أىمٌٚم٧م إمم ُمٙم٦م  ويٜمٝمك قمـ اًمنم وم٘مٚم٧م ًمف مل شمِمٗمٜمل ُمـ اخلؼم وم٠مظمذت ضمرا

ل قمٜمف واذب ُمـ ُم٤مء زُمزم وأيمقن ذم اعمًجد ىم٤مل ومجٕمٚم٧م ٓ أقمرومف وأيمره أن أؾم٠م

ومٛمر يب قمكم وم٘م٤مل يم٠من اًمرضمؾ همري٥م ؟ ىم٤مل ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم اعمٜمزل ىم٤مل 

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمف ٓ ي٠ًمخٜمل قمـ رء وٓ أظمؼمه ومٚمام أصٌح٧م همدوت إمم اعمًجد 

ًمٚمرضمؾ يٕمرف  آنٕؾم٠مل قمٜمف وًمٞمس أطمد َيؼمين قمٜمف سمٌمء ىم٤مل ومٛمر يب قمكم وم٘م٤مل أُم٤م 

زًمف سمٕمد ؟ ىم٤مل ىمٚم٧م ٓ ىم٤مل اٟمٓمٚمؼ ُمٕمل ىم٤مل وم٘م٤مل ُم٤م أُمرك وُم٤م أىمدُمؽ هذه اًمٌٚمدة ؟ ُمٜم

ىم٤مل ىمٚم٧م ًمف إن يمتٛم٧م قمكم أظمؼمشمؽ ىم٤مل وم٢مين أومٕمؾ ىم٤مل ىمٚم٧م ًمف سمٚمٖمٜم٤م أفف ىمد ظمرج ه٤م 

هٜم٤م رضمؾ يزقمؿ أفف ٟمٌل وم٠مرؾمٚم٧م أظمل ًمٞمٙمٚمٛمف ومرضمع ومل يِمٗمٜمل ُمـ اخلؼم وم٠مردت أن 

وضمٝمل إًمٞمف وم٤مشمٌٕمٜمل ادظمؾ طمٞم٨م ادظمؾ وم٢مين إن أخ٘م٤مه وم٘م٤مل ًمف أُم٤م إٟمؽ ىمد رؿمدت هذا 

رأج٧م أطمدا أظم٤مومف قمٚمٞمؽ ىمٛم٧م إمم احل٤مئط يم٠مين أصٚمح ٟمٕمكم واُمض أف٧م ومٛم٣م 

ؾمٚمؿ وم٘مٚم٧م ًمف و وُمْمٞم٧م ُمٕمف طمتك دظمؾ ودظمٚم٧م ُمٕمف قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ي٤م أب٤م ذر ايمتؿ هذا إُمر )اقمرض قمكم اإلؾمالم ومٕمروف وم٠مؾمٚمٛم٧م ُمٙم٤مين وم٘م٤مل زم 

وم٘مٚم٧م واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٕسظمـ  (.٢مذا سمٚمٖمؽ فمٝمقرٟم٤م وم٠مىمٌؾوارضمع إمم سمٚمدك وم

هب٤م سملم أفمٝمرهؿ ومج٤مء إمم اعمًجد وىمريش ومٞمف وم٘م٤مل ي٤م ُمٕمنم ىمريش إين أؿمٝمد أن ٓ 

وم٘م٤مًمقا ىمقُمقا إمم هذا اًمّم٤مسمئ وم٘م٤مُمقا  .إهل إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف

ل ويٚمٙمؿ شم٘متٚمقن وميسم٧م ُٕمقت وم٠مدريمٜمل اًمٕم٤ٌمس وم٠ميم٥م قمكم صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤م

رضمال ُمـ همٗم٤مر وُمتجريمؿ وممريمؿ قمغم همٗم٤مر وم٠مىمٚمٕمقا قمٜمل ومٚمام أن أصٌح٧م اًمٖمد 

رضمٕم٧م وم٘مٚم٧م ُمثؾ ُم٤م ىمٚم٧م سم٤مُٕمس وم٘م٤مًمقا ىمقُمقا إمم هذا اًمّم٤مسمئ ومّمٜمع يب ُمثؾ ُم٤م 

ىم٤مل ومٙم٤من هذا  .صٜمع سم٤مُٕمس وأدريمٜمل اًمٕم٤ٌمس وم٠ميم٥م قمكم وىم٤مل ُمثؾ ُم٘م٤مًمتف سم٤مُٕمس

يم٤من ذاك آقمتداء سمداي٦م ًمًٚمًٚم٦م ُمـ آقمتداءات و -أول إؾمالم أيب ذر رمحف اهلل 
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ٟم٤مًم٧م ُمـ اعمًٚمٛملم إوائؾ مم٤م هق صم٤مسم٧م رم ُمّمٜمٗم٤مت اًمًػمة  –شمٜمققم٧م يمام ويمٞمٗم٤م 

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم:  اًمٜمٌقي٦م اعمختٚمٗم٦م أؿم٤مر اًمٞمٝم٤م اسمـ إؾمح٤مق ريض اهلل قمٜمف رم روايتف قمـ

صغم  - ىمٚم٧م ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس: أيم٤من اعمنميمقن يٌٚمٖمقن ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل

ىم٤مل: ٟمٕمؿ واهلل. إن يم٤من  ُمـ اًمٕمذاب ُم٤م يٕمذرون سمف ذم شمرك ديٜمٝمؿ؟ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

٤م ُمـ ؿمدة  ًً ًمٞميسمقن أطمدهؿ وَيٞمٕمقٟمف، ويٕمٓمِمقٟمف طمتك ُم٤م ي٘مدر أن يًتقي ضم٤مًم

اًمي اًمذي سمف، طمتك يٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م ؾم٠مخقه ُمـ اًمٗمتٜم٦م، طمتك ي٘مقًمقا ًمف: اًمالت واًمٕمزى 

ٟم٠مظمذ  – اومتداًء ُمٜمٝمؿ سمام يٌٚمٖمقن ُمـ ضمٝمدهؿاهلإن ُمـ دون اهلل؟ ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ. 

سمٕمْمٝم٤م ًمٚمدًٓم٦م ومح٥ًم ُمـ ذًمؽ ُم٤م روى قمـ ُم٤م شمٕمرض ًمف اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل 

 ُمٜمٝمؿ اًمًٕمداء اعمٌنميـ اًمزسمػم وقمثامن وؾمٕمٞمد سمـ زيد قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ُمـ أذى ىمقُمٝمؿ

ورم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمّمديؼ وُمٜمٝمؿ اًم٤ًمسم٘ملم أبق ذر اًمٖمٗم٤مرى  وؾمٕمد سمـ أبك وىم٤مص

وؾمٞمدٟم٤م سمالل واخل٤ٌمب وهمػمهؿ  حلرة اًمنميٗم٦م اعمٙمرُم٦م ي٤مه وأهؾ سمٞمتفوإهة ا

ُمـ إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م ذم هذا  وه٤م هل سملم يديؽ أظمل اًمداقمٞم٦م سم٤مىم٦م. ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 :إذى

ىم٤مل: "ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد سمـ  -رمحف اهلل -قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم  روى اًمٌخ٤مري-

٘مل قمغم اإِلؾمالم ىمٌؾ قمٛمر عمقصمزيد ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ي٘مقل: "واهلل ًم٘مد رأجتٜمل وإن 

 .أن يًٚمؿ قمٛمر

وقمـ أيب ًمٞمغم اًمٙمٜمدي ىم٤مل: ضم٤مء ظم٤ٌمب إمم قمٛمر  ورم صحٞمح اًمًػمة ًمألًم٤ٌمٟمك -1

آصم٤مرًا  جٚمس ُمٜمؽ إٓ قمامر. ومجٕمؾ ظم٤ٌمب يريفوم٘م٤مل: "ادن، ومام أطمد أطمؼ هبذا اعم

 .سمٔمٝمره مم٤م قمذسمف اعمنميمقن

د سمـ سمِم٤مر طمدصمٜم٤م سمـ أيب  روى اًمٌخ٤مري-3 قمدي قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م حمٛمَّ

قمـ أيب اًمْمحك قمـ ُمنوق قمـ ظم٤ٌمب ىم٤مل: يمٜم٧م ىمٞمٜم٤م ذم اِل٤مهٚمٞم٦م ويم٤من زم قمغم 
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صغم اهلل  -اًمٕم٤مص سمـ وائؾ ديـ وم٠متٞمتف أت٘م٤مو٤مه، ىم٤مل: ٓ أقمٓمٞمؽ طمتك شمٙمٗمر سمٛمحٛمد 

، وم٘مٚم٧م: ٓ أيمٗمر طمتك يٛمٞمتؽ اهلل صمؿ شمٌٕم٨م. ىم٤مل: دقمٜمل طمتك أُمقت -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ًٓ ووًم  جم يل ىل مل خل ُّٱًدا وم٠مىمْمٞمؽ. ومٜمزًم٧م: وأبٕم٨م وم٠ًموشمك ُم٤م
  .[78-77]ُمريؿ:  َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم

وهق ؿم٤مهد -ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  وصح قمـ اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف -5

، وأبق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-: "أول ُمـ أفمٝمر إؾمالُمف ؾمٌٕم٦م، رؾمقل اهلل -قمٞم٤من

صغم اهلل -د. وم٠مُم٤م رؾمقل اهلل سمٙمر، وقمامر، وأُمف ؾُمٛمّٞم٦م، وصٝمٞم٥م، وسمالل، واعم٘مدا

وأُم٤م ؾم٤مئرهؿ ومٛمٜمٕمف اهلل سم٘مقُمف ومٛمٜمٕمف اهلل سمٕمٛمف أيب ـم٤مًم٥م. وأُم٤م أبق سمٙمر  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وم٠مظمذهؿ اعمنميمقن وم٠مخًٌقهؿ أدرع احلديد، وصٝمروهؿ ذم اًمِمٛمس، ومام ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمن 

ف ذم اهلل وه٤من قمغم وم٤مٟمف ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف إٓ وىمد واشم٤مهؿ قمغم ُم٤م أرادوا إٓ سمالل،  ًُ ٟمٗم

قُمف، وم٠مقمٓمقه اًمقًمدان وأظمذوا يٓمقومقن سمف ؿمٕم٤مب ُمٙم٦م وهق ي٘مقل: أطَمٌد أطَمد " صمؿ ىم

ًٓ وم٠مقمت٘مف ويذيمر قمروة سمـ اًمزسمػم  "أقمتؼ أبق  -إُم٤مم أهؾ اعمٖم٤مزي-اؿمؽمى أبق سمٙمر سمال

ُب ذم اهلل ؾمٌٕم٦م: قم٤مُمر سمـ وُمٝمػمة، وسمالل، وُٟمذيرة،  -ريض اهلل قمٜمف-سمٙمر  ممـ يم٤من يٕمذَّ

ظمتٝم٤م، وضم٤مري٦م سمٜمل قمٛمرو سمـ ُم١مُمؾ" ومم٤م ذيمره قمروة سمـ وأم قُمٌٞمس، واًمٜمَّٝمدي٦م، وأ

اًمزسمػم قمـ قمذاب اعمًتْمٕمٗملم: أن أب٤م سمٙمر ُمرَّ سم٤مًمٜمَّٝمدي٦م وُمقُٓت٤م شمٕمذهب٤م، شم٘مقل: واهلل 

ٓ أقمت٘مؽ طمتك شمٕمت٘مؽ طمٞم٤مشمؽ. وم٘م٤مل أبق سمٙمر ومٌٙمؿ؟ ىم٤مًم٧م: سمٙمذا ويمذا، وم٘م٤مل: ىمد 

ُم٤م و -.٧م دقمٜمك أـمحٜمف هل٤مىم٤مًمأظمذُت٤م وأقمت٘متٝم٤م. صمؿ ىم٤مل ًمٚمٜمٝمدي٦م: ردي قمٚمٞمٝم٤م ـمحٞمٜمٝم٤م.

ح٤م أؾمٚمؿ قمثامن سمـ قمٗم٤من أظمذه قمٛمف احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م  ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد

وم٠موصم٘مف رسم٤مـًم٤م وىم٤مل: أترهم٥م قمـ ُمٚم٦م آسم٤مئؽ إمم ديـ حمدث؟ واهلل ٓ أطمٚمؽ أبًدا طمتك 

قمثامن: واهلل ٓ أدقمف أبًدا وٓ أوم٤مرىمف، ومٚمام رأى  شمدع ُم٤م أف٧م قمٚمٞمف ُمـ هذا اًمديـ، وم٘م٤مل

روى احل٤ميمؿ سمًٜمده قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ومذيمر  -ٙمؿ صالسمتف ذم ديٜمف شمريمف. احل
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احلدي٨م وومٞمف ىم٤مل: ويم٤من قمؿ اًمزسمػم يٕمٚمؼ اًمزسمػم ذم طمّمػم ويدظمـ قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٤مر 

ىمٚم٧م ان يم٤من ىمد طمدث هلذيـ  -اوي٘مقل: ارضمع إمم اًمٙمٗمر، ومٞم٘مقل اًمزسمػم: ٓ أيمٗمر أبدً 

سمؾ ودوٟمٙمؿ اظمقاٟمك ُم٤م -اًمْمٕمٗم٤مء ؟ اًمٜمًٞمٌلم ذًمؽ ومام سم٤مًمٙمؿ سمٖمػممه٤م ُمـ اعمقامم و

م أجْم٤م يمام روى ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ  طمدث ُمـ ذاًمٙمؿ إذى ًمٙمٌػميـ ُمـ اًمٕمنمة اًمٙمرا

ؾمٕمد أفف ٟمزًم٧م ومٞمف آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ىم٤مل: طمٚمٗم٧م أم ؾمٕمد أن ٓ شمٙمٚمٛمف أبًدا طمتك 

يٙمٗمر سمديٜمف، وٓ شم٠ميمؾ وٓ شمنمب، ىم٤مًم٧م: زقمٛم٧م أن اهلل وص٤مك سمقاًمديؽ، وأف٤م 

هبذا. ىم٤مل: ُمٙمث٧م صمالصًم٤م طمتك همٌم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اِلٝمد، وم٘م٤مم اسمـ هل٤م  أُمؽ، وأف٤م آُمرك

ذم اًم٘مرآن  -قَمزَّ وضَمؾَّ -ي٘م٤مل ًمف قمامرة ومً٘م٤مه٤م، ومجٕمٚم٧م شمدقمق قمغم ؾمٕمد، وم٠مفزل اهلل 

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱهذه أي٦م: 
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ [15]ًم٘مامن:  َّ رث يت  ىت نت مت
ـ ُمًٕمقد سمـ طمراش قم [15ًم٘مامن:]  َّمم ام يل ىل يكمل ىك مك لك

ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أف٤م أـمقف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة إذا أف٤مس يمثػم يتٌٕمقن إٟم٤ًمٟم٤م ومتك ؿم٤مسًم٤م ُمقصمً٘م٤م 

ة وراءه شمذُمف  يده إمم قمٜم٘مف ىمٚم٧م ُم٤م ؿم٠مفف؟ ىم٤مًمقا هذا ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ص٠ٌم، واُمرأ

سمؾ وهذا ظم٤مُمس ُمٜمٝمؿ يمام روى وشمًٌف ىم٤مًمقا هذه أُمف اًمّمٕم٦ٌم سمٜم٧م احليُمل. 

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ زيد: ًم٘مد رأجتٜمل وإن قمٛمر عمقصم٘مل قمغم اإلؾمالم. : اًمٌخ٤مري قمٜمف ىم٤مل

روى اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: أُم٤م همػمهؿ ومٙم٤من ُمـ أُمرهؿ يمام  -وأظمتف. 

أول ُمـ أفمٝمر إؾمالُمف ؾمٌٕم٦م: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ، 

وم٠مُم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل وأبق سمٙمر، وقمامر، وأُمف ؾمٛمٞم٦م، وصٝمٞم٥م، وسمالل، واعم٘مداد. 

قمٚمٞمف وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ ومٛمٜمٕمف اهلل سمٕمٛمف أيب ـم٤مًم٥م، وأُم٤م أبق سمٙمر ومٛمٜمٕمف اهلل 

سم٘مقُمف، وأُم٤م ؾم٤مئرهؿ وم٠مظمذُتؿ اعمنميمقن وم٠مخًٌقهؿ أدراع احلديد، وصٝمروهؿ ذم 

اًمِمٛمس، ومام ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمن إٓ وىمد واشم٤مهؿ قمغم ُم٤م أرادوا، إٓ سمالل، وم٢مٟمف ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف 

، وه٤من قمغم ىمقُمف وم٠مقمٓمقه اًمقًمدان، وأظمذوا يٓمقومقن سمف ؿمٕم٤مب ُمٙم٦م ٟمٗمًف ذم اهلل
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ورم احل٘مٞم٘م٦م يم٤من صم٤ٌمت ه١مٓء إبرار قمغم احلؼ اًمذي آُمٜمقا  ا ـهوهق ي٘مقل: أطمد أطمد. 

هق أذف اًمقؾم٤مئؾ ًمٜمٍمشمف اًمقاضم٦ٌم قمغم ُمـ دظمؾ ومٞمف ٟمٕمؿ وم٘مد ٟمٍموا ديٜمٝمؿ  سمف

ًمؽ ٟمٗمقؾمٝمؿ وصم٤ٌمت ص٤مطم٥م قمٜمدُم٤م سمذًمقه راوٞم٦م سمذ ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٠مقمز ُم٤ميٛمٚمٙمقن

طمتك وان يم٤من ُمـ -اًمرؾم٤مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمرمج٦م قمٛمٚمٞم٦م قمغم صم٘متف رم ؾمٛمقه٤م وُمـ صمؿ صم٘م٦م اًمٖمػم 

 ومٞمٝم٤م يمام طمدث سم٤مًمٗمٕمؾ ُمـ دظمقل اًمٙمثػم رم اإلؾمالم سم٥ًٌم صم٤ٌمت اعمًتْمٕمٗملم -سمٕمد

ومم٤م هق ضمدير سم٤مًمذيمر ذم ؾمٞم٤مق ُمدارؾمتٜم٤م ًمتٚمؽ اًمًٜم٦م اعمٓمردة أن يمٗم٤مر ُمٙم٦م مل  هذا

ىمٌحٝمؿ  عمـ أؾمٚمؿ ظم٤مص٦م ُمـ اعمًتْمٕمٗملم ُمٜمٝمؿ سمؾ مت٤مدوا إذى اًمٌدين قمغم ي٘متٍموا

 وآؾمتٝمزاء هبؿ اهلل ذم إذى اًمٜمٗمز واشمٌٕمقا ُمٕمٝمؿ ُمٜمف أخقان ُمٜمٝم٤م اًمًخري٦م ُمٜمٝمؿ

 وُمٜمٝم٤م طمرب اًمتِمقيف ًمٚم٘مٞم٤مدات وُمٜمٝم٤م إصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت واًمتِمٙمٞمؽ ذم ىمقاقمد اًمديـ

يمر يٛمثؾ احلرب اًمٗمٙمري٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ جمرد آؾمتامع هلؿ وح٤م يم٤من ُم٤م ذ

وهك اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمٗمْمٚم٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م قمدو اًمٞمقم ُمع اًمديـ ومام أؿمٌف اًمٞمقم  اعمٕم٤مس

 يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م وىمٗم٦م ًمٌٞم٤من اًمٌٕمض ُمٜمف .سم٤مًم٤ٌمرطم٦م يمام ي٘م٤مل وٓ قمج٥م ومٝمل اًمًٜمـ

ويمٞمػ يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مِل٦م وؿمٗم٤مء اًمّمدور سم٤مًمقطمل طمتك وان أومرد درس ُمًت٘مؾ وٛمـ 

٤من إذا ومٙم أُم٤م قمـ اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء :وم٠مىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وُم٤م أطمقضمٜم٤م إًمٞمفدرؾمٜم٤م 

وطمقًمف اعمًتْمٕمٗمقن ُمـ أصح٤مسمف اؾمتٝمزأوا  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٚمس

 ؾمخروا ُمٜمٝمؿ ىم٤مئٚملم وهؿ يتْم٤مطمٙمقن وادا ُمروا هبؿ –ه١مٓء ضمٚم٤ًمؤه  :هبؿ وىم٤مًمقا 

 مك ُّٱقا يمام ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ويم٤مٟم،وورصم٦م ُمٚمؽ يمنى وىمٞمٍم ضم٤مءيمؿ ُمٚمقك إرض
 مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل
  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰه
وهك أي٤مت اعمٙمٞم٦م سم٤مًمًقرة اعمٕمٚمقم أهن٤م أول ؾمقرة  [33-19:اعمٓمٗمٗملم]  َّ هس مس

 -أن سمٕمض اعمنميملم  ،ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٤مت ذمىمد ذيمر اعمٗمنون  .ٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م

يم٤مٟمقا يًتٝمزئقن ُمـ وم٘مراء اعمًٚمٛملم يمّمٝمٞم٥م وقمامر  -ئؾ يم٠مبك ضمٝمؾ واًمٕم٤مص سمـ وا
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وىمد أيمثروا ُمـ اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء وزادوا ُمـ اًمٓمٕمـ واًمتْمحٞمؽ ؿمٞمئ٤ًم  سمـ ي٤مه

   :ومِمٞمًئ٤م طمتك أثر ذًمؽ ذم ٟمٗمس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

يذه٥م صمؿ صمٌتف اهلل وأُمره سمام  ،[97:احلجر]  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ

 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ :هبذا اًمْمٞمؼ وم٘م٤مل
وىمد أظمؼمه ُمـ ىمٌؾ أفف يٙمٗمٞمف ه١مٓء اعمًتٝمزئلم طمٞم٨م  ،[99-98:احلجر]  َّ  زث رث

     َّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱٱ:ىم٤مل

ًٓ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ،[96-95:احلجر]  جن ُّٱ :وأظمؼمه أن ومٕمٚمٝمؿ هذا ؾمقف يٜم٘مٚم٥م وسم٤م
  َّ  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

وأفزل اهلل ُمـ ىمّمص إفٌٞم٤مء ُم٤م يث٧ٌم سمف أومئدة اعمًٚمٛملم ومت٠مُمؾ شمرسمٞم٦م .[18:]إفٕم٤مم

ًمٚمّمح٤مسم٦م وه٤م هل أطمدى ىمّمص آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م ىمّم٦م أول اًمرؾمؾ  اًم٘مرآن

 يل ىل مل خل ُّٱقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمع ىمقُمف ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة هقد 
  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
 جس مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس

 جل مك  لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف  مغ
ًمٍمف  حم٤موًم٦م اًمتِمقيف ًمٚم٘مٞم٤مدة ٜمك سمفأُم٤م قمـ إؾمٚمقب اًمث٤مين وأقم -  َّ حلخل

اًمٜم٤مس قمٜمف ومتجًده٤م ىمّم٦م اضمتامقمٝمؿ رم دار اًمٜمدوة ًمٚمتٗمٙمػم رم يمٞمٗمٞم٦م سف اًمٜم٤مس 

قمٜمف ويم٠مهنؿ قم٤مضمزون ُمٗمٚمًقن قمـ جم٤مهب٦م احلج٦م سم٤محلج٦م سمؾ هؿ يمذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ يمام 
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روى ُمًٚمؿ رم صحٞمحف قمـ ؾم٥ٌم ٟمزول آي٤مت ُمـ ؾمقرة اعمدصمر ويمام ي٘مقل ص٤مطم٥م 

ومرأت أفف ٓسمد ُمـ يمٚمٛم٦م ي٘مقًمقهن٤م ًمٚمٕمرب، ذم ؿم٠من حمٛمد صغم اهلل  اًمرطمٞمؼ اعمختقم

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ٓ يٙمقن ًمدقمقشمف أثر ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب، وم٤مضمتٛمٕمقا إمم اًمقًمٞمد سمـ 

أمجٕمقا ومٞمف رأج٤ًم واطمًدا،وٓ  :اعمٖمػمة يتداوًمقن ذم شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م، وم٘م٤مل هلؿ اًمقًمٞمد

وم٠مف٧م وم٘مؾ، وأىمؿ  :ىم٤مًمقا  َتتٚمٗمقا ومٞمٙمذب سمٕمْمٙمؿ سمٕمًْم٤م، ويرد ىمقًمٙمؿ سمٕمْمف سمٕمًْم٤م،

ٓ واهلل ُم٤م  :ىم٤مل .يم٤مهـ :ٟم٘مقل :ىم٤مًمقا  .سمؾ أفتؿ وم٘مقًمقا أؾمٛمع :ىم٤مل .ًمٜم٤م رأج٤ًم ٟم٘مقل سمف

 :ومٜم٘مقل :ىم٤مًمقا  .هق سمٙم٤مهـ، ًم٘مد رأجٜم٤م اًمٙمٝم٤من ومام هق سمَزُْمَزَُم٦م اًمٙم٤مهـ وٓ ؾمجٕمف

ف وٓ ُم٤م هق سمٛمجٜمقن، ًم٘مد رأجٜم٤م اِلٜمقن وقمرومٜم٤مه، ُم٤م هق سمَخٜمِْ٘مف وٓ ََت٤َم :جمٜمقن، ىم٤مل ُِلِ

ُم٤م هق سمِم٤مقمر، ًم٘مد قمرومٜم٤م اًمِمٕمر يمٚمف َرضَمَزه  :ىم٤مل .ؿم٤مقمر :ومٜم٘مقل ىم٤مًمقا: .وؾمقؾمتف

قـمف، ومام هق سم٤مًمِمٕمر، ىم٤مًمقا  ًُ ٌْ ٌُقوف وَُم ُم٤م  :ىم٤مل .ؾم٤مطمر :ومٜم٘مقل :وَهَزضَمف وىَمِريَْمف وَُمْ٘م

ومام ٟم٘مقل  :ىم٤مًمقا  .هق سم٤ًمطمر، ًم٘مد رأجٜم٤م اًمًح٤مر وؾمحرهؿ، ومام هق سمٜمَْٗمثِِٝمؿ وٓ قمْ٘مِدِهؿ

واهلل إن ًم٘مقًمف حلالوة، ] وإن قمٚمٞمف ًمٓمالوة [ وإن أصٚمف ًمَٕمَذق، وإن وَمْرقَمف  :ل؟ ىم٤م

ِلَٜم٤َمة، وُم٤م أفتؿ سم٘م٤مئٚملم ُمـ هذا ؿمٞمًئ٤م إٓ قمرف أفف سم٤مـمؾ، وإن أىمرب اًم٘مقل ومٞمف ٕن 

ضم٤مء سم٘مقل هق ؾمحر، يٗمرق سمف سملم اعمرء وأبٞمف، وسملم اعمرء وأظمٞمف،  .ؾم٤مطمر :شم٘مقًمقا 

وشمٗمٞمد سمٕمض اًمرواي٤مت  .رء وقمِمػمشمف، ومتٗمرىمقا قمٜمف سمذًمؽوسملم اعمرء وزوضمتف، وسملم اعم

أرٟم٤م رأجؽ اًمذي ٓ همْم٤مو٦م ومٞمف،  :أن اًمقًمٞمد ح٤م رد قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ُم٤م قمروقا ًمف، ىم٤مًمقا 

طمتك أومٙمر ذم ذًمؽ، ومٔمؾ اًمقًمٞمد يٗمٙمر ويٗمٙمر طمتك أبدى هلؿ رأجف  أُمٝمٚمقين :وم٘م٤مل هلؿ

 خف حف ُّٱؾمقرة اعمدصمر  وذم اًمقًمٞمد أفزل اهلل شمٕم٤ممم ؾم٧م قمنمة آي٦م ُمـ .اًمذي ذيمر آٟمًٗم٤م
 جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف
 حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
 هئ مئ ُّٱ :وذم ظمالهل٤م صقر يمٞمٗمٞم٦م شمٗمٙمػمه، وم٘م٤مل  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
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 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هب مب
وسمٕمد أن اشمٗمؼ اعمجٚمس قمغم هذا اًم٘مرار   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي

أظمذوا ذم شمٜمٗمٞمذه، ومجٚمًقا سمًٌؾ اًمٜم٤مس طملم ىمدُمقا ًمٚمٛمقؾمؿ، ٓ يٛمر هبؿ أطمد إٓ 

أُم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومخرج يتٌع اًمٜم٤مس  .طمذروه إي٤مه وذيمروا هلؿ أُمره

ٜم٦َّم   :، يدقمقهؿ إمم اهلل، وأبق هل٥م وراءه ي٘مقلاعَمَج٤مز وذيذم ُمٜم٤مزهلؿ وذم قُمَٙم٤مظ وجَمَ

وأدى ذًمؽ إمم أن صدرت اًمٕمرب ُمـ ذًمؽ اعمقؾمؿ  .ٓ شمٓمٞمٕمقه وم٢مٟمف ص٤مسمئ يمذاب

وضم٤مء رم .سم٠مُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واٟمتنم ذيمره ذم سمالد اًمٕمرب يمٚمٝم٤م

ؾمقرة ومّمٚم٧م ُم٤م يدل قمغم ظمقومٝمؿ ُمـ وصقل يمٚمامت احلؼ إمم اًمٜم٤مس إليامٟمف سمت٠مثػمه٤م 

 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّٱ
 جغ مع مظجع حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ
ىمّم٦م  وه٤م هق دًمٞمؾ قمٛمغم ُمٜمٝمؿ وأقمٜمك سمف  َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ

روى اسمـ ؾمٕمد قمـ أيب قمقن اًمدود، واًمٌٞمٝم٘مل  إؾمالم اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدوؾمك

أن قمـ اسمـ إؾمح٤مق، واسمـ ضمرير وأبق اًمٗمرج إُمقي قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ هِم٤مم، قمـ أبٞمف 

اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو طمدث أفف ىمدم ُمٙم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ هب٤م، 

ومٛمِمك إًمٞمف رضم٤مل ُمـ ىمريش، ويم٤من اًمٓمٗمٞمؾ رضمال ذيٗم٤م ؿم٤مقمرا ًمٌٞم٤ٌم وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م 

ـمٗمٞمؾ إٟمؽ ىمدُم٧م سمالدٟم٤م وهذا اًمرضمؾ اًمذي سملم أفمٝمرٟم٤م ىمد أقمْمؾ سمٜم٤م وومرق مج٤مقمتٜم٤م 

لم اعمرء وأبٞمف وسملم اًمرضمؾ وأظمٞمف وسملم وؿمت٧م أُمرٟم٤م. وإٟمام ىمقًمف يم٤مًمًحر يٗمرق سم

ٟمخِمك قمٚمٞمؽ وقمغم ىمقُمؽ ُم٤م دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ومال شمٙمٚمٛمف وٓ شمًٛمع  اًمرضمؾ وزوضمتف، وإٟم٤م

ُمٜمف. ىم٤مل: ومق اهلل ُم٤م زاًمقا يب طمتك أمجٕم٧م أن ٓ أؾمٛمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤م وٓ أيمٚمٛمف وطمتك 

 طمِمقت ذم أذين طملم همدوت إمم اعمًجد يمرؾمٗم٤م ومرىم٤م ُمـ أن يٌٚمٖمٜمل ؿمئ ُمـ ىمقًمف.

ت إمم اعمًجد وم٢مذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ىم٤مئؿ يّمكم قمٜمد ومٖمدو

اًمٙمٕم٦ٌم وم٘مٛم٧م ىمري٤ٌم ُمٜمف، وم٠مبك اهلل شمٕم٤ممم إٓ أن يًٛمٕمٜمل سمٕمض ىمقًمف، ومًٛمٕم٧م يمالُم٤م 
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طمًٜم٤م وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز: إين ًمرضمؾ ًمٌٞم٥م ؿم٤مقمر ُم٤م َيٗمك قمكم احلًـ ُمـ اًم٘مٌٞمح، ومام 

يم٤من اًمذي ي٠ميت سمف طمًٜم٤م ىمٌٚم٧م يٛمٜمٕمٜمل ُمـ أن أؾمٛمع ُمـ هذا اًمرضمؾ ُم٤م ي٘مقل، وم٢من 

وإن يم٤من ىمٌٞمح٤م شمريم٧م ؟ ومٛمٙمث٧م طمتك اٟمٍمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ 

ومتٌٕمتف وم٘مٚم٧م: إن ىمقُمؽ ىمد ىم٤مًمقا زم يمذا ويمذا، وإين ؿم٤مقمر وم٤مؾمٛمع ُم٤م أىمقل. وم٘م٤مل 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ه٤مت. وم٠مفِمدشمف. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف 

 ىل مل خل ٱأف٤م أىمقل وم٤مؾمٛمع. صمؿ ىمرأ: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وؾمٚمؿ: و
  َّ خي حي جي يه ُّٱو إمم آظمره٤م [1إظمالص:]  َّيل ىل مل خل ٱ ُّيل

إمم آظمره٤م وقمرض قمكم  [1]اًمٜم٤مس:  َّ نت مت زت رت ُّٱو إمم آظمره٤م [1]اًمٗمٚمؼ:

اإلؾمالم ومال واهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقٓ ىمط أطمًـ ُمٜمف وٓ أُمرا أقمدل ُمٜمف وم٠مؾمٚمٛم٧م 

ُمٓم٤مع ذم ىمقُمل، وإين راضمع إًمٞمٝمؿ ومداقمٞمٝمؿ إمم اإلؾمالم  اُمرؤل اهلل إين وىمٚم٧م: ي٤م ٟمٌ

ومخرضم٧م  وم٤مدع اهلل أن َيٕمؾ زم آي٦م شمٙمقن زم قمقٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ. وم٘م٤مل: مهللا اضمٕمؾ ًمف آي٦م.

إمم ىمقُمل ذم ًمٞمٚم٦م ُمٓمػمة فمٚمامء طمتك إذا يمٜم٧م سمثٜمٞم٦م شمٓمٚمٕمٜمل قمغم احل٤مض وىمع ٟمقر سملم 

وضمٝمل إين أظمٌم أن ئمٜمقا أهن٤م ُمثٚم٦م وىمٕم٧م قمٞمٜمل ُمثؾ اعمّم٤ٌمح. وم٘مٚم٧م: مهللا ذم همػم 

ذم وضمٝمل ومتحقل ومقىمع ذم رأس ؾمقـمل يم٤مًم٘مٜمديؾ اعمٕمٚمؼ، وأف٤م أهٌط قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

اًمثٜمٞم٦م طمتك ضمئتٝمؿ ومٚمام ٟمزًم٧م أت٤مين أيب وم٘مٚم٧م: إًمٞمؽ قمٜمل ي٤م أب٧م ومٚم٧ًم ُمٜمل وًم٧ًم 

ُمٜمؽ. وم٘م٤مل: مل ي٤م سمٜمل ؟ وم٘مٚم٧م: ىمد أؾمٚمٛم٧م وشم٤مسمٕم٧م ديـ حمٛمد. ىم٤مل: أي سمٜمل ومديٜمل 

وم٘مٚم٧م: اذه٥م وم٤مهمتًؾ وـمٝمر صمٞم٤مسمؽ ومٗمٕمؾ صمؿ ضم٤مء، ومٕمرو٧م قمٚمٞمف اإلؾمالم  ديٜمؽ.

وم٠مؾمٚمؿ. صمؿ أتتٜمل ص٤مطمٌتل وم٘مٚم٧م: إًمٞمؽ قمٜمل ومٚم٧ًم ُمٜمؽ وًم٧ًم ُمٜمل ىم٤مًم٧م: ومل 

سم٠ميب أف٧م وأُمل ؟ ىمٚم٧م: ومرق سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ اإلؾمالم وشم٤مسمٕم٧م ديـ حمٛمد ىم٤مًم٧م: ومديٜمل 

٧م ومل شمًٚمؿ ديٜمؽ. وم٘مٚم٧م: اذهٌل ومتٓمٝمري ومٗمٕمٚم٧م ومٕمرو٧م قمٚمٞمٝم٤م اإلؾمالم وم٠مؾمٚمٛم

أُمل. صمؿ دقمقت دوؾم٤م وم٠مبٓم٠موا قمكم صمؿ ضمئ٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ 
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وم٘م٤مل: مهللا اهد  وم٘مٚم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل إٟمف ىمد همٚمٌٜمل قمغم دوس اًمزُمٜم٤م وم٤مدع اهلل قمٚمٞمٝمؿ.

سمؾ واؾمتٛمر ُمٌدأ اًمتِمقيف طمتك سمٕمد  (دوؾم٤م وائ٧م هبؿ. ارضمع إمم ىمقُمؽ وارومؼ هبؿ

ء واعمٕمرج يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهللطمدث ا شمٚمؽ اًمٗمؽمة واًمِم٤مهد  إلها

ء واعمٕمراج  وطمرص أبك ضمٝمؾ قمغم ؾمامع أظمريـ ُم٤م ىمّمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟم٠ٌم اإلها

اًمدقم٤مة امم ُمقوع أىمداُمٝمؿ واعمت٤مسمٕم٦م اعمًتٛمرة ٕطمقاهلؿ وي٤مهل٤م ُمـ يمٚمامت ذم  ومٚمٞمٜمتٌف

ٜمك سمف اسمـ اِلقزى وأقم آسمتالء ىم٤مهل٤م ُمـ ومتح اهلل ًمف سم٤مب اًمققمظ ومٕمرف سمف رم وىمتف

ه أهن٤م ُم٤مرؾمت٤من سمالء ومال ): رمحف اهلل ُمـ اؾمتخؼم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ قمـ ووع اًمدٟمٞم٤م أظمؼما

وُمتك  -يٜمٙمر وىمقع اًمٌالء هب٤م وًمٞمس ومٞمٝم٤م ًمذة قمغم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام ًمذُت٤م راطم٦م ُمـ ُم١ممل 

طمّمؾ حمٌقب يم٤من ٟمٖمّمف شمريب قمغم ًمذاشمف وي٤م هقم٤من ذه٤مسمف ُمع ىمٌح ُم٤م َيٜمل وأىمؾ 

اًمذي يٜمٙم٥م اًمٗم١ماد ويذي٥م إضم٤ًمد ويمؾ ُم٤م ئمـ ُمـ اًمدٟمٞم٤م هاب آوم٤مشمف اًمٗمراق 

وقمامرُت٤م وإن طمًٜم٧م صقرُت٤م ظمراب وجمٞمئٝم٤م إمم جمٞمٌٝم٤م ذه٤مب وُمـ ظم٤مض اح٤مء 

واًمٕمج٥م عمـ يده  اًمٖمٛمر مل َيزع ُمـ سمٚمؾ يمام أن ُمـ دظمؾ سملم اًمّمٗملم مل َيؾ ُمـ وضمؾ

قع قمغم اًمي ذم ؾمٚم٦م إوم٤مقمل يمٞمػ يٜمٙمر اًمٚمًع وأقمج٥م ُمٜمف ُمـ يٓمٚم٥م ُمـ اعمٓمٌ

.. صٗمقا ُمـ إىمذار .ـمٌٕم٧م قمغم يمدر وأف٧م شمريده٤م راًمِم٤مقمع وُم٤م أطمًـ ىمقل تاًمتٛم

وإذا  ..... ُمتٓمٚم٥م ذم اح٤مء ضمذوة ٟم٤مر.وُمٙمٚمػ إج٤مم ود ـم٤ٌمقمٝم٤م ...وإيمدار

وًمق ظمٚم٘م٧م اًمدٟمٞم٤م ًمٚمذة مل  ... شمٌٜمل اًمرضم٤مء قمغم ؿمٗمػم ه٤مر.رضمقت اعمًتحٞمؾ وم٢مٟمام

 ي٠ميمؾ أيمثر ُمٜمف وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف يٌخس طمظ اعم١مُمـ ُمٜمٝم٤م وم٢من اِلٛمؾ

وإذ سم٤من أهن٤م دار اسمتالء وؾمجـ وحمـ ومال  ؾمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م ؾمجـ اعم١مُمـ وضمٜم٦م اًمٙم٤مومرو

 .ا ـهيٜمٌٖمل أن ي٘مع ضمزع ُمـ اًمٌٚمقى 

ٟمٕمؿ اٟمف اًمٓمريؼ ذاشمف اًمذي ٟم٤مح ومٞمف أول اًمرؾمؾ وأومم اًمٕمزم ُمٜمٝمؿ ٟمقح قمٚمٞمف  

وظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف وقمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل  اًمًالم وأخ٘مك رم اًمٜم٤مر ومٞمف أبق إفٌٞم٤مء



   

 
95 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

اهلل اًمّمالة واًمًالم وذسمح اًمًٞمد احلّمقر ٟمٌل اهلل حيل سمـ زيمري٤م سمؾ وىمدُم٧م رأؾمف 

هدي٦م ًمٌٖمك وهذه ـمٌٞمٕمتف اًمث٤مسمت٦م ومل ٓ ومتٚمؽ ؾمٜم٦م اهلل اًمتك ٓ شمتٌدل وٓ شمتٖمػم 

ؽ ومٗمك واعمّم٤مطم٦ٌم قم٤مدة ٕظمتٝم٤م ؾمٜم٦م اًمتداومع ويمٚمامت اهلل ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م قمغم ذًم

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت اعمٙمٞم٦م
 جخ مح جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب
ورم اعمدين ُمـ اًم٘مرآن   َّ خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ

 جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ ومٗمك اًمٌ٘مرة ذات اًمدًٓم٦م سمٞم٤مٟم٤م ًمث٤ٌمت هذه اًمًٜم٦م
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح
 حب جب هئ ُّٱة آل قمٛمران ورم ؾمقر  َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ
  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب
 مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس
  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع
وًمؽ   َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

أن شمت٠مُمؾ أظمك احلٌٞم٥م ُم٤مرم طمدي٨م رؾمقل اهلل اًمّمحٞمح )اًمدٟمٞم٤م ؾمجـ اعم١مُمـ وضمٜم٦م 

اهلل رم هذا آسمتالء طمٞم٨م ٟمراه٤م اًمٙم٤مومر(ُمـ ُمٕمٜمك وًمٙمٜمك أذيمر ٟمٗمز وإي٤ميمؿ سمرمح٦م 

ومال يٙمٚمػ ٟمٗم٤ًم آ  إن اهلل يٌتٚمٞمؽ ي٤م ومم اهلل سمام شمٓمٞمؼ :واوح٦م ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم إومم

وؾمٕمٝم٤م وُم٤م قمٚمٞمؽ آ إظمذ سم٤مًم٥ًٌم واًمتقيمؾ قمغم اهلل سم٤مًمّمؼم واًمث٤ٌمت واهلل أرطمؿ 

 د واعمٜم٦موهلل احلٛم وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف سمٜم٤م ُمٜم٤م وُمـ آسم٤مئٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م

إن اهلل يٌتٚمٞمؽ ًمٞمّمٓمٗمٞمؽ ورم وطمك اًمًامء اًمٙمثػم ُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ ًمٞمس  :واًمث٤مٟمٞم٦م

وُمـ هٜم٤م يم٤من همْم٥م اًمرءوف اًمرطمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف  هٜم٤م ُمقوع آؾمتٓمراد ذم ذيمره٤م

ومٚمٞمس رم ذًمؽ قمٞم٥م  ٓ ُمـ طمٞم٨م شمٕمٌػمه قمـ أخؿ اعمحٜم٦م وؾمٚمؿ ُمـ يمالم ؾمٞمدٟم٤م ظم٤ٌمب

سمـ أبك  يمام ىم٤مهل٤م يقُم٤م ؾمٞمد اًمِمجٕم٤من سمٕمد ٟمٌٞمف قمغمومٚمـ ٟمِمجع قمغم اهلل  أو شم٘مّمػم
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شم٠مظمر اًمٜمٍم واًمٗمرج واًمٖمٗمٚم٦م قمـ  وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م اًمٔمـ سمتخغم اهلل قمـ أوًمٞم٤مئف ـم٤مًم٥م

اًمرسم٤مٟمٞم٦م وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؿمدة ُمـ اًمٕم٘مالء ًمألوًمٞم٤مء إطمرار أطم٤ٌمب اًمٓمريؼ  احلٙمؿ

ل ويمٚمامت اهلل طمٞم٨م ؾمٚمٙمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام شمْمٛمٜمف اًمقطمل اعمٙم

ٟمٕمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم )وُمـ يًٚمؿ وضمٝمف امم اهلل وهق حمًـ وم٘مد اؾمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة  احلٞم٦م

وم٤مصؼم إن وقمد اهلل طمؼ وٓ يًخٗمٜمؽ اًمديـ )وامم اهلل قم٤مىم٦ٌم إُمقر(  اًمقصم٘مك

ومٙم٤مٟم٧م ظمالل شمٚمؽ أٓم اهلجرة إمم احلٌِم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م يمام ؾمٞم٠ميت  (ٓيقىمٜمقن

 . اًمذيمر هلام

وُمْم٤مت إُمؾ واًمت٠مجٞمد اًمرسم٤مين وؾمط هذه اًمٖمٞمقم أن ذح اهلل صدر  ويم٤من ُمـ

ًمإلؾمالم رم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م سمٗمْمؾ اهلل  رضمٚملم ىمقيلم ُمٕمرووملم سمِمدة اًم٠ٌمس سمٛمٙم٦م

أُم٤م اًمث٤مين ومٙم٤من  قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م وأقمٜمك هبام

وم٘مد  اًمٜمٌقي٦م ًمٚمث٤مين قمٔمٞمٛم٦مقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام ويم٤مٟم٧م سمريم٦م اًمدقمقة 

روى ! أن اًمٜمٌل ىمد دقم٤م )مهللا أقمز اإلؾمالم سم٠مطمد اًمرضمٚملم أبك ضمٝمؾ قمٛمرو سمـ 

وًمٙمـ صم٧ٌم أن  وهذه رواي٦م واهٞم٦م ُمـ أيمثر ُمـ وضمف احلٙمؿ أو قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 (رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤م رسمف )مهللا أقمز اإلؾمالم سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

قمـ إؾمالم  ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق. ؾمالم يمؾ ُمٜمٝمام ىمّم٦م ُمٕمرووم٦موىمد يم٤من وهلل احلٛمد وإل

وطمدصمٜمل رضمؾ ُمـ أؾمٚمؿ يم٤من واقمٞم٦م أن أب٤م  إؾمديـ محزة وقمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام

ضمٝمؾ ُمر سمرؾمقل اهلل صصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمٜمد اًمّمٗم٤م ومآذاه وؿمتٛمف وٟم٤مل ُمٜمف 

هلل واًمتْمٕمٞمػ ُٕمره ومٚمؿ يٙمٚمٛمف رؾمقل اهلل صصغم ا ًمديٜمفسمٕمض ُم٤م يٙمره ُمـ اًمٕمٞم٥م 

صمؿ اٟمٍمف قمٜمف  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وُمقٓة ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمدقم٤من ذم ُمًٙمـ هل٤م شمًٛمع ذًمؽ

ومٚمؿ يٚم٨ٌم محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أن  ومٕمٛمد إمم ٟم٤مدي ىمريش قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم ومجٚمس ُمٕمٝمؿ

أىمٌؾ ُمتقؿمح٤م ىمقؾمف راضمٕم٤م ُمـ ىمٜمص ًمف ويم٤من ص٤مطم٥م ىمٜمص يرُمٞمف وَيرج ًمف ويم٤من 
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ًمٙمٕم٦ٌم ويم٤من إذا ومٕمؾ ذًمؽ مل يٛمر إذا رضمع ُمـ ىمٜمّمف مل يّمؾ إمم أهٚمف طمتك يٓمقف سم٤م

قمغم ٟم٤مد ُمـ ىمريش إٓ وىمػ وؾمٚمؿ وحتدث ُمٕمٝمؿ ويم٤من أقمز ومتك ذم ىمريش وأؿمده 

ومٚمام ُمر سم٤معمقٓة وىمد رضمع رؾمقل اهلل صصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  إمم سمٞمتف ىم٤مًم٧م  ؿمٙمٞمٛم٦م

ًمف ي٤م أب٤م قمامرة ًمق رأج٧م ُم٤م ًم٘مل اسمـ أظمٞمؽ حمٛمد آٟمٗم٤م ُمـ أيب احلٙمؿ سمـ هِم٤مم وضمده 

وم٤مطمتٛمؾ محزة  ٤مًم٤ًم ومآذاه وؾمٌف ُمٜمف ُم٤م يٙمره صمؿ اٟمٍمف قمٜمف ومل يٙمٚمٛمف حمٛمده٤مهٜم٤م ضم

اًمٖمْم٥م ح٤م أراد اهلل سمف ُمـ يمراُمتف ومخرج يًٕمك مل ي٘مػ قمغم أطمد ُمٕمدا ٕيب ضمٝمؾ إذا 

ومٚمام دظمؾ اعمًجد ٟمٔمر إًمٞمف ضم٤مًم٤ًم ذم اًم٘مقم وم٠مىمٌؾ ٟمحقه طمتك إذا ىم٤مم  ًم٘مٞمف أن ي٘مع سمف

هب٤م ؿمج٦م ُمٜمٙمرة صمؿ ىم٤مل أتِمتٛمف وم٠مف٤م قمغم ديٜمف قمغم رأؾمف رومع اًم٘مقس وميسمف هب٤م ومِمجف 

وم٘م٤مُم٧م رضم٤مل سمٜمل خمزوم إمم محزة ًمٞمٜمٍموا أب٤م  أىمقل ُم٤م ي٘مقل ومرد قمكم إن اؾمتٓمٕم٧م

ومٙم٤من  - ضمٝمؾ وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ دقمقا أب٤م قمامرة وم٢مين واهلل ىمد ؾم٧ٌٌم اسمـ أظمٞمف ؾم٤ٌم ىمٌٞمح٤م

قمـ أمحد سمـ  وهٙمذا رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ احل٤ميمؿ قمـ إصؿ محزة ممـ أقمز اهلل سمف اًمديـ

وىم٤مل اًمديمتقر أيمرم اًمٕمٛمري: "وىمد أؾمٚمؿ محزة ذم  قمٌد اِل٤ٌمر قمـ يقٟمس اسمـ سمٙمػم سمف

ة ىمريش قمغم رؾمقل اهلل  ، وًمٙمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وىم٧م اؿمتدت ومٞمف ضمرأ

أُم٤م قمـ إؾمالم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  .شمٗمّمٞمؾ ىمّم٦م إؾمالُمف مل شمثٞم٧م ُمـ ـمريؼ صحٞمح٦م

ـُ إؾْمَح٤مَق  ـِ  : ىَم٤مَل ()سمتٍمفىَم٤مَل اسْم ـْ ؾَمْٕمِد سْم َداٍم قَم
ـُ يمِ َٕمُر سْم ًْ ٌَّٙم٤مِئّل ىَم٤مَل طَمّدصَمٜمِل ُِم اًْم

ِهٞمؿَ  ُٕمقدٍ  ،إسْمَرا ًْ ـُ َُم  سْم
ِ
ٌُْد اَّلّل َوإِّن ِهْجَرشَمُف يَم٤مَٟم٧ْم  ،إّن إؾْماَلَم قُمَٛمَر يَم٤مَن وَمْتًح٤م :ىَم٤مَل ىَم٤مَل قَم

ا  ٦ٌَِم طَمّتك َأؾْمَٚمَؿ قُمَٛمُر وَمَٚماّم َوإِّن إَُم٤مَرشَمُف يَم٤مَٟم٧ْم َرمْح٦ًَم َوًَمَ٘مْد يُمٜم٤ّم َُم٤م ُٟمَّمكّم  ،َٟمٍْمً قِمٜمَْد اًْمَٙمْٕم

٦ٌَمِ  ،َأؾْمَٚمؿَ  ـُ إؾْمَح٤مَق  ،ىَم٤مشَمَؾ ىُمَرْيًِم٤م طَمّتك َصغّم قِمٜمَْد اًْمَٙمْٕم َويَم٤مَن  :َوَصّٚمْٞمٜم٤َم َُمَٕمُف ىَم٤مَل اسْم

ـِ  َويَم٤مَٟم٧ْم قِمٜمَْد ؾَمِٕمٞمدِ  ،إؾْماَلُم قُمَٛمَر ومِٞماَم سَمَٚمَٖمٜمِل َأّن ُأظْمتف وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم اخْلَّٓم٤مِب  ـِ َزْيِد سْم سْم

ـِ ُٟمَٗمْٞمؾٍ  ـُ َزْيدٍ  ،قَمْٛمِرو سْم َتْخِٗمَٞم٤مِن  ،َويَم٤مَٟم٧ْم ىَمْد َأؾْمَٚمَٛم٧ْم َوَأؾْمَٚمَؿ سَمْٕمُٚمَٝم٤م ؾَمِٕمٞمُد سْم ًْ ٤م ُُم َومُهَ

ـْ قُمَٛمرَ  َتٚمُِػ إمَم وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧ِْم اخْلَّٓم٤مِب ُيْ٘مِرُئَٝم٤م  سم٢ِِمؾْماَلُِمِٝماَم ُِم ََرّت ََيْ ْٕ ـُ ا ٤ٌّمُب سْم َويَم٤مَن ظَم

 اًْمُ٘مرْ 
ِ
َن وَمَخَرَج قُمَٛمُر َيْقًُم٤م ُُمَتَقؿّمًح٤م ؾَمْٞمَٗمُف ُيِريُد َرؾُمقَل اَّلّل  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -آ
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ـْ َأْصَح٤مسمِِف ىَمْد َذيَمُروا ًَمُف َأهّنُْؿ ىَمْد اضْمَتَٛمُٕمقا ذِم سَمٞم٧ٍْم قِمٜمَْد اًمّّمَٗم٤م َوُهْؿ ىَمِري٥ٌم  ،َوَرْهًٓم٤م ُِم

ـْ َأْرسَمِٕملَم َُم٤م سَملْمَ ِرضَم٤ملٍ    ُِم
ٍ
٤مء ًَ

  َوٟمِ
ِ
ٌِْد اَّلّل ـُ قَم ويم٤من ممـ -اًمٜمح٤مم اًمٕمدوى وَمَٚمِ٘مَٞمُف ُٟمَٕمْٞمُؿ سْم

ّٛمًدا َهَذا اًمّّم٤مسمَِئ  -أؾمٚمؿ وَيٗمك اؾمالُمف  ـَ شُمِريُد َي٤م قُمَٛمُر ؟ وَمَ٘م٤مَل ُأِريُد حُمَ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأجْ

وَم٠َمىْمُتُٚمُف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف  ،آخَِٝمَتَٝم٤مَوؾَم٥ّم  ،َوقَم٤مَب ِديٜمََٝم٤م ،َوؾَمّٗمُف َأطْماَلَُمَٝم٤م ،اًّمِذي وَمّرَق َأُْمَر ىُمَرْيشٍ 

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف شَم٤مِريمِٞمؽ مَتٌِْم  ؽ َي٤م قُمَٛمُر َأتََرى سَمٜمِل قَم ًِ ـْ َٟمْٗم ؽ ُِم ًُ  ًَمَ٘مْد هُمّرشُمؽ َٟمْٗم
ِ
ُٟمَٕمْٞمٌؿ َوَاَّلّل

ّٛمًدا َأوَماَل شَمْرضِمُع إمَم َأْهِؾ سَمْٞمتِؽ وَمُتِ٘مٞمُؿ َأُْمَرُهْؿ ؟ ىَم٤مَل  َْرِض َوىَمْد ىَمَتْٚم٧م حُمَ ْٕ َوَأّي َأْهِؾ  قَمغَم ا

ـِ قَمْٛمٍرو ـُ َزْيِد سْم ـُ قَمّٛمؽ ؾَمِٕمٞمُد سْم وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧ُْم  :َوُأظْمُتؽ ،سَمْٞمتِل ؟ ىَم٤مَل ظَمَتٜمُؽ َواسْم

 َأؾْمَٚماَم  ،اخْلَّٓم٤مِب 
ِ
ّٛمًدا قَمغَم ِديٜمِِف وَمَٕمَٚمْٞمؽ هِبِاَم  ،وَمَ٘مْد َوَاَّلّل ىَم٤مَل وَمَرضَمَع قُمَٛمُر قَم٤مُِمًدا  ،َوشَم٤مسَمَٕم٤م حُمَ

ََرّت َُمَٕمُف َصِحٞمَٗم٦ٌم ومِٞمَٝم٤مإمَم ُأظْمتِِف وَ  ْٕ ـُ ا ٤ٌّمُب سْم ٤م ظَم  ،" ـَمف " ُيْ٘مِرُئُٝماَم إّي٤مَه٤م :ظَمَتٜمِِف َوقِمٜمَْدمُهَ

َدٍع هَلُْؿ  ٤ٌّمٌب ذِم خُمْ وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧ُْم اخْلَّٓم٤مِب وأظمٗم٧م وَمَٚماّم ؾَمِٛمُٕمقا طِمّس قُمَٛمَر شَمَٖمّٞم٥َم ظَم

٤ٌّمٍب َوىَمْد ؾَم  ،اًمّّمِحٞمَٗم٦َم وَمَجَٕمَٚمْتَٝم٤م حَت٧َْم وَمِخِذَه٤م َءَة ظَم َرا
ٌَْٞم٧ِم ىمِ ِٛمَع قُمَٛمُر طِملَم َدَٟم٤م إمَم اًْم

َٓ ًَمُف َُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧م ؿَمٞمًْئ٤م .وَمَٚماّم َدظَمَؾ ىَم٤مَل َُم٤م َهِذِه اهْلَْٞمٜمََٛم٦ُم اًّمتِل ؾَمِٛمْٕم٧م ،قَمَٚمْٞمِٝماَم  ىَم٤مَل سَمغَم  ،ىَم٤م

ّٛمًدا قَمغَم ِديٜمِِف َوسَمٓمَ  ت َأفُّٙماَم شَم٤مسَمْٕمُتاَم حُمَ  ًَمَ٘مْد ُأظْمؼِمْ
ِ
ـِ َزْيدٍ َوَاَّلّل وَمَ٘م٤مَُم٧ْم  ،َش سمَِخَتٜمِِف ؾَمِٕمٞمِد سْم

ـْ َزْوضِمَٝم٤م هَب٤َم وَمَِمّجَٝم٤م ،إًَمْٞمِف ُأظْمُتُف وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧ُْم اخْلَّٓم٤مِب ًمَِتُٙمّٗمُف قَم وَمَٚماّم وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ  ،وَمَيَ

 َوَرؾُمقًمِِف وَم٤مْص  ،ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف ُأظْمُتُف َوظَمَتٜمُُف َٟمَٕمْؿ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم
ِ
وَمَٚماّم َرَأى  :ٜمَْع َُم٤م سَمَدا ًَمؽَوآَُمٜم٤ّم سم٤َِمَّلّل

ـْ اًمّدِم َٟمِدَم قَمغَم َُم٤م َصٜمََع وَم٤مْرقَمَقى ظُْمتِِف َأقْمٓمِٞمٜمِل َهِذِه  ،قُمَٛمُر َُم٤م سم٠ُِمظْمتِِف ُِم ِٕ َوىَم٤مَل 

ّٛمٌد َويَم٤مَن قُمَٛمُر  اًمّّمِحٞمَٗم٦َم اًّمتِل ؾَمِٛمَٕمْتُٙمْؿ شَمْ٘مَرُءوَن آٟمًِٗم٤م َأفُْٔمْر َُم٤م َهَذا اًّمِذي ضَم٤مَء سمِِف حُمَ

٤ًٌميمَ 
٤مذِم  ،وَمَٚماّم ىَم٤مَل َذًمَِؽ ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف ُأظْمُتُف إّٟم٤م َٟمْخَِم٤مك قَمَٚمْٞمَٝم٤م ،٤مشمِ َٓ ََتَ َوطَمَٚمَػ هَل٤َم سمِآخَِٝمتِِف  ،ىَم٤مَل 

ََه٤م إًَمْٞمَٝم٤م ّدهّن٤َم إَذا ىَمَرأ إّٟمؽ  ،وَمَٚماّم ىَم٤مَل َذًمَِؽ ـَمِٛمَٕم٧ْم ذِم إؾْماَلُِمِف وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َي٤م َأظِمل ،ًَمػَمُ

يمِ  َؾ وَم٠َمقْمَٓمْتُف اًمّّمِحٞمَٗم٦َم  ،ؽَٟمَجٌس قَمغَم ِذْ ًَ ّٓ اًمّٓم٤مِهُر وَمَ٘م٤مَم قُمَٛمُر وَم٤مهْمَت َٝم٤م إ ًّ َٓ َيَٛم َوإِّٟمُف 

َه٤م :َووِمٞمَٝم٤م ـَ َهَذا اًْمَٙماَلَم َوَأيْمَرَُمُف وَمَٚماّم  ،وَمَٚماّم ىَمَرأَ ُِمٜمَْٝم٤م َصْدًرا ،" ـَمف " وَمَ٘مَرأَ ًَ ىَم٤مَل َُم٤م َأطْم

٤ٌّمٌب ظَمَرَج إًَمٞمِْف وَمَ٘م٤م َْرضُمق َأْن َيُٙمقَن اَّلّلُ ىَمْد ؾَمِٛمَع َذًمَِؽ ظَم َٕ  إيّن 
ِ
َل ًَمُف َي٤م قُمَٛمُر َوَاَّلّل
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٤ٌّمُب قَمغَم  ظَمّّمؽ سمَِدقْمَقِة َٟمٌِّٞمِف وَم٤َمَّلّلَ اَّلّلَ َي٤م قُمَٛمُر وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قِمٜمَْد َذًمَِؽ قُمَٛمُر وَمُدًّمٜمِل َي٤م ظَم

٤ٌّمٌب ُهَق ذِم سَمْٞم٧ٍم  ّٛمٍد طَمّتك آشمَِٞمُف وَم٠َمؾْمَٚمَؿ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ظَم ـْ  ،قِمٜمَْد اًمّّمَٗم٤محُمَ َُمَٕمُف وِمٞمِف َٟمَٗمٌر ُِم

 
ِ
 -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -َأْصَح٤مسمِِف وَم٠َمظَمَذ قُمَٛمُر ؾَمْٞمَٗمُف وَمَتَقؿّمَحُف صُمّؿ قَمِٛمَد إمَم َرؾُمقِل اَّلّل

ـْ َأْصَح٤مِب رَ  ٤ٌَمَب وَمَٚماّم ؾَمِٛمُٕمقا َصْقشَمُف ىَم٤مَم َرضُمٌؾ ُِم َب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًْم ؾُمقِل َوَأْصَح٤مسمِِف وَمَيَ

 
ِ
ْٞمَػ وَمَرضَمَع إمَم  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -اَّلّل ًّ ُه ُُمَتَقؿّمًح٤م اًم ٤ٌَمِب وَمَرآ ـْ ظَمَٚمِؾ اًْم وَمٜمََٔمَر ُِم

 
ِ
ـُ اخْلَّٓم٤مِب ُُمَتَقؿّمًح٤م  َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمؿَ  -َرؾُمقِل اَّلّل  َهَذا قُمَٛمُر سْم

ِ
وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّلّل

ْٞمَػ وَمَ٘م٤مَل مَحْ  ًّ ٌِْد اعْمُّٓمٚم٥ِِم اًم ـُ قَم ا سَمَذًْمٜم٤َمُه ًَمُف َوإِْن  :َزُة سْم وَم٠َمِذَن ًَمُف وَم٢ِمْن يَم٤مَن ضَم٤مَء ُيِريُد ظَمػْمً

 
ِ
ٞمِْٗمِف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلّل ًَ ا ىَمَتْٚمٜم٤َمُه سمِ " اْئَذْن ًَمُف  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -يَم٤مَن ضَم٤مَء ُيِريُد َذّ

 وَم٠َمِذَن ًَمُف اًمّرضُمُؾ وَ  ،"
ِ
طَمّتك ًَمِ٘مَٞمُف ذِم  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -هَنََض إًَمْٞمِف َرؾُمقُل اَّلّل

ٌَْذًة ؿَمِديَدًة َوىَم٤مَل " َُم٤م ضَم٤مَء سمِؽ  ٌََذُه سمِِف ضَم احْلُْجَرِة وَم٠َمظَمَذ طُمْجَزشَمُف َأْو سمَِٛمْجَٛمِع ِرَداِئِف صُمّؿ ضَم

 َُم٤م َأَرى َأْن شَمٜمْ 
ِ
ََّلّل ـَ اخْلَّٓم٤مِب ؟ وَمَقا وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر َي٤م  ،َتِٝمَل طَمّتك ُيٜمِْزَل اَّلّلُ سمِؽ ىَم٤مِرقَم٦ًم "َي٤م سْم

 
ِ
 ىَم٤مَل وَمَٙمؼّمَ َرؾُمقُل اَّلّل

ِ
ـْ قِمٜمْد اَّلّل  َوسمَِرؾُمقًمِِف َوسماَِم ضَم٤مَء ُِم

ِ
ـَ سم٤َِمَّلّل ُوُِم

ِٕ  ضِمئُْتؽ 
ِ
َرؾُمقَل اَّلّل

ـْ  ٌَْٞم٧ِم ُِم  َصغّم اَّلّلُ  َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ شَمْٙمٌػَِمًة قَمَرَف َأْهُؾ اًْم
ِ
َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اَّلّل

  .قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ َأّن قُمَٛمَر ىَمْد َأؾْمَٚمؿَ 
ِ
 -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -وَمَتَٗمّرَق َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اَّلّل

ِٝمْؿ طِملَم َأؾْمَٚمَؿ قُمَٛمُر َُمَع إؾْماَلِم مَحَْزَة َوقَمَرومُ  ًِ ـْ َُمَٙم٤مهِنِْؿ َوىَمْد قُمّزوا ذِم َأفُْٗم قا َأهّناَُم ُِم

 
ِ
ـْ  -َصغّم اَّلّلُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ  -ؾَمَٞمْٛمٜمََٕم٤مِن َرؾُمقَل اَّلّل قَمُدّوِهْؿ ا ه. ٟمٕمؿ َوَيٜمَْتِّمُٗمقَن هِباَِم ُِم

قمرض اًمٗم٤مروق ريض اهلل قمٜمف وم٘مد قمز اعمًٚمٛمقن سم٤مؾمالم اًمٌٓمٚملم رى اهلل قمٜمٝمام 

ٝم٤مر اًمٕمزة سمٕمد إؾمالُمف قمغم رؾمقل اهلل اخلروج ضمٝمرا وؾمط ىمريش سم٤معمًٚمٛملم إلفم

سم٤مًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ وم٤مؾمتج٤مب رؾمقل اهلل ًمٓمٚمٌف وظمرج سم٤معمًٚمٛملم ذم صٗملم أطمدمه٤م قمغم 

واحلٛمد هلل  رأؾمف اًمٗم٤مروق وأظمر قمغم رأؾمف أؾمد اهلل ورؾمقًمف ويم٤من يقُم٤م ُمِمٝمقدا

يمٗم٧م سمٕمده ىمريش قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمذي٥م ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم ُمـ اعمًٚمٛملم وسمدأت رم 
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ويم٤مٟم٧م ُمـ  ب اإلؿم٤مقم٤مت واًمتِمقيفؾمٞم٤مؾم٦م أظمرى ًمٚمحرب واإليذاء ومٙم٤من ُمٜمٝم٤م طمر

 . سمٕمد اعم٘م٤مـمٕم٦م واحلّم٤مر رم ؿمٕم٥م أبك ـم٤مًم٥م

 

*** 
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  الدرض الشابع

 (لً يغلب عشر يشريً بإذٌ اهلل)

 –إن يم٤من آسمتالء يمام رأجٜم٤م ذم اًمدرس اًم٤ًمسمؼ ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل ذم ظمٚم٘مف ودقمقشمف 

ٟمٞمٜمٝم٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ٜمًك وهق أن سمٕمد اًمٕمن ينا وأن ُم٤م يٜمٌٖمك سمح٤مل أن ي ومٝمٜم٤مك أطمد ىمقا

اًمٗمرج ُمع اًمٙمرب يتجغم ذًمؽ رم ؾمػمة اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ وصحٌف اًمٙمرام سمؾ ورم يمؾ 

واًمًٜم٦م  طمدث ُمـ أطمداصمٝم٤م ٟمتذيمر ُمٜمٝم٤م ٟمامذج صمالصم٦م وىمٕم٧م ُم٤م سملم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم

إول ُمٜمٝم٤م يم٤من ذم هجرة اعمًٚمٛملم ًمٚمحٌِم٦م يمام ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمٕمالُم٦م  اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٌٕمث٦م

وّح٤م رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م يّمٞم٥م  (رمحف اهلل )سمتٍمفاًمٜمدوى 

أصح٤مسمف ُمـ اًمٌالء، وأفّف ٓ ي٘مدر قمغم أن يٛمٜمٕمٝمؿ، ىم٤مل هلؿ: ًمق ظمرضمتؿ إمم أرض 

احلٌِم٦م، وم٢مّن هب٤م ُمٚمٙم٤م، ٓ ئمٚمؿ قمٜمده أطمد، وهل أرض صدق، طمّتك َيٕمؾ اهلل ًمٙمؿ 

ومخرضم٧م قمٜمد ذًمؽ مج٤مقم٦م ُمـ ًمٌٕمث٦م ويم٤من ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ ا ومرضم٤م مم٤م أفتؿ ومٞمف.

اعمًٚمٛملم إمم أرض احلٌِم٦م، ومٙم٤مٟم٧م أّول هجرة ذم اإلؾمالم، ويم٤مٟمقا قمنمة رضم٤مل 

وأرسمع ٟمًقة ومٞمٝمؿ قمثامن سمـ قمّٗم٤من وزوضمف رىمّٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ، أُّمروا قمٚمٞمٝمؿ قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن. صمؿ ظمرج ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وشمت٤مسمع 

ٕمقا سم٠مرض احلٌِم٦م، ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج سم٠مهٚمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج اعمًٚمٛمقن، طمّتك اضمتٛم

سمٜمٗمًف، ويم٤من مجٞمع ُمـ ه٤مضمر إمم أرض احلٌِم٦م صمالصم٦م وصمامٟملم رضمال ومل شمٙمـ اًمٖم٤مي٦م 

اًمقطمٞمدة ُمـ اهلجرة إمم احلٌِم٦م اخلالص ُمـ أذى ىمريش، سمؾ يم٤مٟم٧م ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمدقمقة 

رأت ىمريش أّن  إمم اإلؾمالم واًمتخٗمٞمػ ُمـ مهقم اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وّح٤م

ه١مٓء ىمد أُمٜمقا واـمٛم٠مفّقا سم٠مرض احلٌِم٦م، سمٕمثقا قمٌد اهلل سمـ أيب رسمٞمٕم٦م وقمٛمرو سمـ 

مم٤م يًتٓمرف ُمـ ُمت٤مع ُمّٙم٦م،  ،اًمٕم٤مص سمـ وائؾ، ومجٕمقا هلام هداي٤م ًمٚمٜمج٤مّر وًمٌٓم٤مرىمتف

وىمدُم٤م قمغم اًمٜمج٤مّر، وىمد اؾمتامٓ اًمٌٓم٤مرىم٦م، وأروٞم٤مهؿ هبداي٤مهؿ، وشمٙمّٚمام ذم جمٚمس 
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: إّٟمف ِل٠م إمم سمٚمد اعمٚمؽ ُمٜم٤ّم همٚمامن ؾمٗمٝم٤مء، وم٤مرىمقا ديـ ىمقُمٝمؿ، ومل يدظمٚمقا اعمٚمؽ، وم٘م٤مٓ

سمديـ ُمٌتدع، ٓ ٟمٕمرومف ٟمحـ وٓ أفتؿ، وىمد سمٕمثٜم٤م إًمٞمؽ أذاف  وضم٤مءواذم ديٜمٙمؿ، 

ىمقُمٝمؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ وأقمامُمٝمؿ وقمِم٤مئرهؿ ًمؽمّدهؿ إًمٞمٝمؿ، ومٝمؿ أبٍم هبؿ وأىمرب إًمٞمٝمؿ، 

ؽ، وم٠مؾمٚمٛمٝمؿ إًمٞمٝمام. ومٖمْم٥م اًمٜمّج٤مّر، وأبك وىم٤مًم٧م اًمٌٓم٤مرىم٦م طمقًمف: صدىم٤م أهّي٤م اعمٚم

أن ي٘مٌؾ يمالُمٝمؿ، ويًٚمؿ ُمـ ِل٠م إًمٞمف وإمم سمالده، وطمٚمػ سم٤مهلل، وأرؾمؾ إمم 

وىم٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم: ُم٤م هذا اًمديـ اًمذي ىمد وم٤مرىمتؿ  ،اعمًٚمٛملم، ومدقم٤مهؿ، ودقم٤م أؾم٤مىمٗمتف

ُم٤م أهّي٤م اعمٚمؽ! يمٜم٤ّم ىمق»ومٞمف ىمقُمٙمؿ؟ ومل شمدظمٚمقا ذم ديٜمل وديـ أطمد ُمـ هذه اعمٚمؾ؟

أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م، ٟمٕمٌد إصٜم٤مم، وٟم٠ميمؾ اعمٞمت٦م، وٟم٠ميت اًمٗمقاطمش، وٟم٘مٓمع إرطم٤مم، وٟمزء 

اِلقار، وي٠ميمؾ اًم٘مقّي ُمٜم٤ّم اًمْمٕمٞمػ، ومٙمٜم٤ّم قمغم ذًمؽ، طمّتك سمٕم٨م اهلل إًمٞمٜم٤م رؾمقٓ ُمٜم٤ّم، 

ٟمٕمرف ٟمًٌف وصدىمف وأُم٤مٟمتف وقمٗم٤مومف، ومدقم٤مٟم٤م إمم اهلل ًمٜمقطّمده، وٟمٕمٌده، وٟمخٚمع ُم٤م يمٜم٤ّم 

ُمـ دوٟمف ُمـ احلج٤مرة وإوصم٤من. وأُمرٟم٤م سمّمدق احلدي٨م، وأداء ٟمٕمٌد ٟمحـ وآسم٤مؤٟم٤م 

إُم٤مٟم٦م، وصٚم٦م اًمّرطمؿ، وطمًـ اِلقار، واًمٙمّػ قمـ اعمح٤مرم واًمّدُم٤مء، وهن٤مٟم٤م قمـ 

اًمٗمقاطمش، وىمقل اًمّزور، وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، وىمذف اعمحّمٜم٤مت. وأُمرٟم٤م أن ٟمٕمٌد اهلل 

ومٕمّدد قمٚمٞمف أُمقر  -٤مموطمده، ٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤م، وأُمرٟم٤م سم٤مًمّّمالة واًمّزيم٤مة واًمّّمٞم

ومّمّدىمٜم٤مه وآُمٜم٤ّم سمف، واشمٌٕمٜم٤مه قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اهلل، ومٕمٌدٟم٤م اهلل وطمده، ومٚمؿ  -اإلؾمالم

ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤م وطمّرُمٜم٤م ُم٤م طمّرم قمٚمٞمٜم٤م، وأطمٚمٚمٜم٤م ُم٤م أطمّؾ ًمٜم٤م، ومٕمدا قمٚمٞمٜم٤م ىمقُمٜم٤م، ومٕمّذسمقٟم٤م، 

أن ٟمًتحّؾ ُم٤م يمٜم٤ّم وومتٜمقٟم٤م قمـ ديٜمٜم٤م، ًمػمّدوٟم٤م إمم قم٤ٌمدة إوصم٤من، ُمـ قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم، و

ٟمًتحّؾ ُمـ اخل٤ٌمئ٨م. ومٚماّم ىمٝمروٟم٤م، وفمٚمٛمقٟم٤م، ووّٞم٘مقا قمٚمٞمٜم٤م، وطم٤مًمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم ديٜمٜم٤م، 

ظمرضمٜم٤م إمم سمالدك، واظمؽمٟم٤مك قمغم ُمـ ؾمقاك، ورهمٌٜم٤م ذم ضمقارك، ورضمقٟم٤م أٓ ٟمٔمٚمؿ 

وؾمٛمع اًمٜمج٤مّر يمّؾ ذًمؽ ذم هدوء ووىم٤مر، صمّؿ ىم٤مل: هؾ ُمٕمؽ مم٤ّم ش قمٜمدك أهّي٤م اعمٚمؽ!

ه قمكّم.  ص٤مطمٌٙمؿ قمـ اهلل ُمـ رء؟.ضم٤مء سمف  ىم٤مل ضمٕمٗمر: ٟمٕمؿ. ىم٤مل اًمٜمج٤مّر: وم٤مىمرأ

وم٘مرأ ضمٕمٗمر صدرا ُمـ ؾمقرة ُمريؿ، ومٌٙمك اًمٜمج٤مّر، طمتك اظمْمّٚم٧م حلٞمتف، وسمٙمك 
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صمّؿ ىم٤مل اًمٜمج٤مّر: إّن هذا واًمذي ضم٤مء سمف قمٞمًك،  أؾم٤مىمٗمتف طمتك أظمْمٚمقا ُمّم٤مطمٗمٝمؿ

اٟمٓمٚم٘م٤م ومال واهلل ٓ  َيرج ُمـ ُمِمٙم٤مة واطمدة، صمّؿ أىمٌؾ قمغم رؾمقزم ىمريش، وم٘م٤مل:

ٟمالطمظ ُمـ يمالم اًمٜمدوى رمحف اهلل إدظم٤مل هجريت احلٌِم٦م رم  .ا ه أؾمٚمٛمٝمؿ إًمٞمٙمؿ

سمٕمْمٝمام ويم٠مهنام واطمد واًمث٤مسم٧م اعمٕمروف أهنام اصمٜمت٤من إومم ُمٜمٝمام يم٤مٟم٧م ىمٌؾ إؾمالم 

ظمالل هذه اًمٗمؽمة اًمٕمّمٞم٦ٌم اًمتك ُمر هب٤م اعمًتْمٕمٗمقن ُمـ  اًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمف

ـْ َأْرِض اًمُٙمْٗمِر  يَم٤مَٟم٧ْم  اعمًٚمٛملم ؾُمقَرُة اًمَٙمْٝمِػ ىَمْد َٟمَزًَم٧ْم، ووِمٞمٝم٤م إؿَِم٤مَرٌة إمَِم اهلِْجَرِة ُِم

 
ِ
ـُ سم٠ِمنَّ أْرَض اَّللَّ

َُمِر شُمِِمػُم إمَِم اهلِْجَرِة َأجًْْم٤م، وشُمْٕمٚمِ  قِمٜمَْد ظَمِْمَٞم٦ِم اًمِٗمْتٜم٦َِم، صُمؿَّ َٟمَزًَم٧ْم ؾُمقَرُة اًمزُّ

٧ْم َوٞمَِّ٘م٦ًم  ًَ  مت هب مب مئهئ هي مي  حيخي جي ٰه مه جه هن ُّٱًَمٞمْ

  [18]اًمرُمز:  َّ هث مث هت
ِ
ىَمْد قَمٚمَِؿ َأنَّ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َويَم٤مَن َرؾُمقل اَّللَّ

ٌََِم٦ِم َُمٚمٌِؽ قم٤مِدٌل، ٓ ُئْمَٚمُؿ قِمٜمَْدُه َأطَمٌد أبًَدا، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  أْصَحَٛم٦َم اًمٜمَّج٤مِرَّ َُمٚمَِؽ احلَ

 
ِ
َصح٤مسمِِف، وىَمْد َرَأى ُم -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اَّللَّ ، وُم٤م ِٕ

ِ
ٌَاَلء ـَ اًم ٤م َيٜمِْزُل هِبِْؿ ُِم

ـَ اًمَ٘مْٝمِر وإََذى، وُهَق ٓ َيْ٘مِدُر قَمغَم َأْن َيْٛمٜمََٕمُٝمْؿ مِم٤َّم ُهْؿ وِمٞمِف، ىَم٤مَل هَلُْؿ: "ًَمْق  ٌُُٝمْؿ ُِم ُيِّمٞم

ٌََِم٦ِم، وم٢منَّ هِب٤َم َُمٚمًِٙم٤م ٓ ُئْمَٚمُؿ قِمٜمَْدُه َأطَمٌد، وِهَل َأْرُض ِصدْ  ٍق، ظَمَرضْمُتْؿ إمَِم َأْرِض احلَ

ٚمِِٛملَم إمَِم  ًْ ـَ اعمُ ُ ًَمُٙمْؿ وَمَرضًم٤م مِم٤َّم َأفُْتْؿ وِمٞمِف" وَمَخَرَج قِمٜمَْد َذًمَِؽ مَج٤مقَم٦ٌم ُِم طَمتَّك ََيَْٕمَؾ اَّللَّ

ُل ِهْجَرٍة ذم اإِلؾْمالِم،   سمِِديٜمِِٝمْؿ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َأوَّ
ِ
ًرا إمَِم اَّللَّ ٤موَم٦َم اًمِٗمْتٜم٦َِم، وومرا ٌََِم٦ِم خَمَ َأْرِض احلَ

َقٍة َوَذًمَِؽ ذم َرضَم  ًْ
٦ِم ًمِْٚمٌِْٕمَث٦ِم، َويَم٤مُٟمقا َأطَمَد قَمنَمَ َرضُماًل وأْرسَمَع ٟمِ ًَ ٜم٦َِم اخل٤َمُِم ًَّ ـَ اًم ٥ٍم ُِم

٤مَن  ـُ قَمٗمَّ ٌََِم٦ِم ُهَق قُمْثامُن سم ـْ ظَمَرَج إمَِم احلَ ُل َُم ، وَُمَٕمُف َزْوضُمُف ُرىَمٞم٦َُّم -ريض اَّللَّ قمٜمف-وَأوَّ

ؾُمقِل  ٤م اًمٌَ -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمِٜم٧ُْم اًمرَّ َنَّ .َأُمَّ ِٕ ُة;  ضَم٤مِل، وُهُؿ اًمَٕمنَمَ ـَ اًمرِّ ٤مىُمقَن ُِم

ـُ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-قُمْثاَمَن  سَمػْمُ سم ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم، واًمزُّ ٦ٌََم سم ـُ قُمْت : َأبُق طُمَذْيَٗم٦َم سم احل٤َمِدَي قَمنَمَ

ٌِْد إؾَم  ـُ قَم ـُ قَمْقٍف، وَأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم سم ـِ سم مَح ٌُْد اًمرَّ ، وقَم ـُ قُمَٛمػْمٍ ِم، وُُمّْمَٕم٥ُم سم ا ِد، اًمَٕمقَّ

ـُ سَمٞمْْم٤مَء،  ـُ َأيِب ُرْهٍؿ، وؾُمَٝمْٞمُؾ سم َة سم ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم، وَأبُق ؾَمؼْمَ ـُ َُمْٔمُٕمقٍن، وقم٤مُِمُر سم وقُمْثامُن سم
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ؾُمقِل  َـّ ُرىَمٞم٦َُّم سمٜم٧ُم اًمرَّ َقُة اًمثَّاَلُث وراسمَِٕمُتُٝم ًْ ٤م اًمٜمِّ ـُ قَمْٛمٍرو. َوَأُمَّ صغم اَّللَّ -َوَأبُق طم٤مـم٥ُِم سم

ـِ يماَم َذيَمْرُت آٟمًٗم٤م ومَ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـِ قَمْٛمٍرو َزْوضَم٦ُم َأيِب طُمَذْيَٗم٦َم سم : ؾَمْٝمَٚم٦ُم سمِٜم٧ُْم ؾُمَٝمْٞمِؾ سم َـّ ُٝم

ـَ َأيِب طُمَذْيَٗم٦َم، وُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦َم سمِٜم٧ُْم َأيِب ُأَُمٞم٦ََّم َزْوضَم٦ُم َأيِب  َد سم ٛمَّ ٌََِم٦ِم اسْمٜمَٝم٤م حُمَ ٦ٌََم، َوَوًَمَدْت سم٤ِمحلَ  قُمْت

ٌََِم٦ِم  ٌِْد إؾَمِد، َوَوًَمَدْت سم٤ِمحلَ ـِ قَم اسْمٜمََتٝم٤م َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧َْم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم، وًَمٞمْغَم سمِٜم٧ُْم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم سم

ٌََِم٦ِم، َويَم٤مَن  ٚمِِٛملَم إمَِم احلَ ًْ ـَ اعمُ ـْ ظَمَرَج ُِم ُل َُم ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم، وَمَٝم١ُمُٓء أوَّ طَمْثَٛم٦َم َزْوضَم٦ُم قم٤مُِمِر سم

ُ قَمٜمْفُ  ـُ َُمْٔمُٕمقٍن َريِضَ اَّللَّ ًْ  َأُِمػًما قَمَٚمْٞمِٝمْؿ قُمْثامُن سم ٌََِم٦ِم سمَِخػْمِ داٍر وأىم٤مَم اعمُ ٚمُِٛمقَن ذم احلَ

ـَ  ٦َم ذم َرَُمْم٤مَن ُِم ٤ٌَمَن إمَِم َرَُمَْم٤مَن، صُمؿَّ قم٤مُدوا إمَِم َُمٙمَّ قِمٜمَْد ظَمػْمِ ضم٤مٍر سَمِ٘مٞم٦ََّم َرضَم٥ٍم، وؿَمْٕم

٦ِم ًمِْٚمٌِْٕمَث٦ِم  ًَ ٜم٦َِم اخل٤مُِم ًَّ  ويم٤من اًم٥ًٌم أن اًم
ِ
إمَِم  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ظَمَرَج َرؾُمقُل اَّللَّ

 احلََرِم، 
ِ
ُؤَه٤م، وَم٠مظَمَذ َرؾُمقُل اَّللَّ ا ـْ ىُمَرْيٍش، يَم٤مَن وِمٞمِف ؾَم٤مَداُُت٤م ويُمؼَمَ َويَم٤مَن ُهٜم٤َمَك مَجٌْع يَمٌػٌِم ُِم

ْجَدَة ؾَمَجَد، وؾَمَجَد َُمَٕمُف  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- ًَّ َيْتُٚمق ؾُمقَرَة اًمٜمَّْجِؿ، طَمتَّك إَِذا سَمَٚمَغ اًم

يمُ  ٚمُِٛمقَن واعمنُْمِ ًْ ٞمًٕم٤م، اعمُ
ـُ اًمَ٘مْقُم مَجِ ـُ ظَمَٚمٍػ، واعمُٓمَّٚم٥ُِم سم َّٓ َرضُماَلِن، مُه٤م: ُأَُمٞم٦َُّم سم قَن، إِ

ْٞمَخ٤مِن  ُٕمقٍد  سمًٜمدهيام قمـَأيِب َوَداقَم٦َم. َروى اًمِمَّ ًْ ـِ َُم  سم
ِ
ٌِْد اَّللَّ ىَم٤مَل:  -ريض اَّللَّ قمٜمف-قَم

 
ِ
َجَد َرؾُمقُل اَّللَّ ًَ َل ؾُمقَرٍة ُأفِْزًَم٧ْم وِمٞمٝم٤م ؾَمْجَدٌة "واًمٜمَّْجِؿ"، ىَم٤مَل: وَم صغم اَّللَّ قمٚمٞمف -أوَّ

جُْتُف  -وؾمٚمؿ َجَد قَمَٚمْٞمِف، ومَرأَ ًَ ٍب وَم ـْ شُمَرا ٤م ُِم َّٓ َرضُماًل َرَأجُْتُف َأظَمَذ يَمٗمًّ ـْ ظَمْٚمَٗمُف، إِ َوؾَمَجَد َُم

ـُ ظَمَٚمٍػ  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٖمزازم رمحف اهلل رم وم٘مف  –سَمْٕمَد َذًمَِؽ ىُمتَِؾ يَم٤موِمًرا، وُهَق ُأَُمٞم٦َُّم سم

ؾُمقَل أى :اًمًػمة َٗمٍؾ َيُْمؿُّ  - اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم-َأنَّ اًمرَّ ىَمَرأَ ؾُمقَرَة )اًمٜمَّْجِؿ( ذم حَمْ

قَرِة  ًُّ شمِٞمُؿ َهِذِه اًم يملَِم، وظَمقا ٚمِِٛملَم وُُمنْمِ ًْ ىَمَقارُع شَمٓمػُِم هَل٤م  -أْي ؾُمقَرِة اًمٜمَّْجؿِ -ُُم

ؾُمقِل  قُمُد سمِٜمَْذِره٤م هَيُْدُر هِب٤َم، وَيرْ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمُ٘مُٚمقُب، وَمَٚمامَّ أظَمَذ َصْقُت اًمرَّ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱطَمتَّك َوَصَؾ إمَِم ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: 
 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن
قَم٧ِم اًمِٕمٜم٤مَد ذم ُٟمُٗمقِس  [53]اًمٜمجؿ:  َّ حب جب  هئ يَم٤مَٟم٧ْم َرْوقَم٦ُم احلَؼِّ ىَمْد َصدَّ
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 ًْ ـَ واعمُ ي
َتْٙمؼِمِ ًْ ٚمِِٛملمَ اعمُ ًْ ـَ اعمُ ِهْؿ ُِم ، َُمَع هَمػْمِ ـَ  ؾَم٤مضِمِدي

ِ
وا َّللَّ  َتْٝمِزِئلَم، وَماَم مَت٤مًَمُٙمقا َأْن ََيِرُّ

وسمٛمثؾ هذا اًمتٗمًػم ح٤م طمدث ُمـ ؾمجقدهؿ ىم٤مًمف اعم٤ٌمريمٗمقرى رم اًمرطمٞمؼ اعمختقم 

تَ  ـْ ذم ُصَقَرٍة ََتْ ٌََِم٦ِم، وًَمِٙم ٤ٌَمُر إمِم ُُمَٝم٤مضِمَرِة احلَ َُم٧ْم َهِذِه إظَْم ـْ ُصقَرُت٤م َوشَمَرا ٚمُِػ مَت٤مًُم٤م قَم

ِلِّ  ، َوىَمْد ؾَمَجُدوا َُمَع اًمٜمٌَّ ٦َم أؾْمَٚمُٛمقا صغم اَّللَّ قمٚمٞمف -احلَِ٘مٞمِ٘مٞم٦َِّم، سَمَٚمَٖمُٝمْؿ َأنَّ َأْهَؾ َُمٙمَّ

ٌََِم٦ِم راضِمِٕملَم إمَِم -وؾمٚمؿ ـَ احلَ ، وَمَ٘م٤مَل اعمُٝم٤مضِمُروَن: قَمِم٤مِئُرٟم٤م أطَم٥مُّ إًَِمْٞمٜم٤َم، وَمَخَرضُمقا ُِم

٦َم،وَهذا ذم ؿَم  ٌَٞمَّٜم٧َْم َُمٙمَّ ٦َم سم٤ًِمقَم٦ٍم شَم ٦ِم ًمِْٚمٌِْٕمَث٦ِم، طَمتَّك إَِذا يَم٤مُٟمقا ُدوَن َُمٙمَّ ًَ ٜم٦َِم اخل٤مُِم ًَّ ـَ اًم ٍل ُِم ا قَّ

ٚمِِٛملَم،  ًْ  وَرؾُمقًمِِف وًمْٚمُٛم
ِ
يملَِم أؿَمدُّ ُم٤م َيُٙمُقٟمقَن ظُمُّمقًُم٤م َّللَّ هَلُُؿ احلَِ٘مٞمَ٘م٦ُم، وقَمَروُمقا َأنَّ اعمنُْمِ

ضُمقِع إمَِم َأْرِض احلَ  قا سم٤مًمرُّ ٦َم، َومَلْ َيْدظُمْؾ وَمَٝمٛمُّ ٦َم، وَمَدظَمُٚمقا َُمٙمَّ : ىَمْد سَمَٚمْٖمٜم٤م َُمٙمَّ ٌََِم٦ِم، وَمَ٘م٤مًُمقا

ٌََِم٦ِم يَم٤مَن  ـْ ىُمرْيٍش، َوقَم٤مَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم احلَ ِر َرضُمٍؾ ُِم َتْخِٗمًٞم٤م، َأْو ذم ضِمَقا ًْ َّٓ ُُم َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ إِ

ـُ َُمْٔمُٕمقٍن  ٍر قُمْثاَمُن سم ٦َم ذِم ضِمقا ـْ َدظَمَؾ َُمٙمَّ ِر اًمَقًمِٞمِد -ريض اَّللَّ قمٜمف-مِمَّ ، َدظَمَؾ ذم ضِمَقا

ي وَرواطِمل   إِنَّ هُمُدوِّ
ِ
ـَ إََذى، ىَم٤مَل: واَّللَّ ٚمِِٛملَم ُِم ًْ ـِ اعمُِٖمػَمة، وَمَٚمامَّ َرَأى ُم٤م ُيْٗمَٕمُؾ سم٤معمُ سم

ٌَاَلَء َوا ـَ اًم ِك، وأْصَح٤ميِب وأْهُؾ ِديٜمل َيْٚمَ٘مْقَن ُِم ْ ـْ َأْهِؾ اًمنمِّ ِر َرضُمٍؾ ُِم ََذى ذم آُِمٜم٤ًم سمِِجقا ْٕ

ـِ اعمُِٖمػَمِة، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: َي٤م أب٤َم  ٌُٜمِل، ًَمٜمَْ٘مٌص يَمٌػٌِم ذم َٟمْٗمِز، وَمَٛمَِمك إمم اًمَقًمٞمِد سم َٓ ُيِّمٞم  َُم٤م 
ِ
اَّللَّ

ـَ أظِمل؟  َرَك، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمَقًمٞمُد: مِلَ ي٤م اسْم ُتَؽ، َوىَمْد َرَدْدُت إًَمْٞمَؽ ضِمقا ٌِْد ؿَمْٛمٍس، َووَم٧ْم ِذُمَّ قَم

ُف آذاَك أ َٓ ًَمَٕمٚمَّ ، َو
ِ
ِر اَّللَّ تِل؟ ىَم٤مَل: ٓ، وًَمِٙمٜمِّل أْرَى سمِِجَقا ـْ ىَمْقُِمل، َوَأف٧َْم ذم ِذُمَّ طمٌد ُِم

ِجِد، وم٤مْرُدْد قَمكَمَّ ضِمقاِري  ًْ ْؼ إمَِم اعَم
ِه، وَمَ٘م٤مَل اًمَقًمٞمُد ًَمُف: وم٤مْٟمَٓمٚمِ ُأِريُد َأْن َأؾْمَتِجػَم سمَِٖمػْمِ

ـُ قَمالٟمَِٞم٦م يَماَم أضَمرشُمَؽ قَمالٟمَِٞم٦ًم، وم٤مْٟمَٓمَٚم٘م٤م طَم  ِجَد، ىم٘م٤مَل اًمَقًمٞمُد: َهَذا قُمْثاَمُن سْم ًْ تَّك أتََٞم٤م اعَم

َُمْٔمُٕمقٍن ىَمْد ضَم٤مَء َيُردُّ قَمكَمَّ ضِمقاِري، وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمُن: َصَدَق، َوىَمْد َوضمْدشُمُف َوومٞم٤ًّم يَمِريَؿ 

َّٓ أؾْمَتِجػَم سمَِٖمػْمِ  ٧ٌُْم َأ ٌَ ِر، وًَمِٙمٜمِّل ىَمْد أطْم ، وَمَ٘مْد َرَدْدُت قمَ  اِِلقا
ِ
َرُه، وَمَ٘م٤مَل اَّللَّ َٚمْٞمِف ضِمَقا

ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم ذم جَمْٚمٍِس  َف قُمْثاَمٌن، وًَمٌِٞمُد سم ِرِه، صُمؿَّ اْٟمٍَمَ ـْ ضِمقا اًمَقًمِٞمُد: ُأؿْمِٝمُديُمْؿ أينِّ سَمِريٌء ُِم

ـْ ىُمَرْيٍش ُيٜمِِْمُدُهْؿ  ٌَْؾ إؾْماَلُِمفِ -ُِم  ُم٤م -ىَم
ٍ
ء َٓ يُمؾُّ َرْ  وَمَجَٚمَس قُمْثاَمُن َُمَٕمُٝمْؿ، وَمَ٘م٤مَل ًَمٌِٞمٌد: َأ

ىَم٤مَل قُمْثاَمُن:  وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمُن: َصَدىْم٧َم، وَمَ٘م٤مَل ًَمٌِٞمٌد: َويُمؾُّ َٟمِٕمٞمٍؿ ٓ حَم٤مًَم٦َم زاِئُؾ  ظَمال اَّللَّ سم٤مـمُِؾ 
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 ُم٤م يَم٤مَن ُي١ْمَذى 
ِ
يَمَذسْم٧َم، َٟمِٕمٞمُؿ اِلَٜم٦َِّم ٓ َيُزوُل. وَمَ٘م٤مَل ًَمٌِٞمٌد: ي٤م َُمْٕمنَمَ ىُمرْيٍش! واَّللَّ

ُٙمْؿ، وَمَٛمَتك طَمَدَث َهَذا  ًُ ٞم
ـَ اًمَ٘مْقِم: إِنَّ َهَذا ؾَمِٗمٞمٌف ذم ؾُمَٗمٝم٤مًء ضَمٚمِ وِمٞمُٙمْؿ؟ وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

َي ) ـْ ىَمْقًمِِف، وَمَردَّ قَمَٚمْٞمِف قُمْثاَمُن طَمتَّك َذِ َؽ ُِم
ًِ ( 1َُمَٕمُف، ىَمْد وم٤مَرىُمقا ِديٜمَٜم٤م، وَمال دَمَِدنَّ ذم َٟمْٗم

ضُمُؾ وَمَٚمَٓمَؿ قَمْٞمٜمَُف، و ٤م، وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمِف َذًمَِؽ اًمرَّ ـْ َأُْمُرمُهَ ـُ اعمُِٖمػَمِة ىَمِري٥ٌم َيَرى ُم٤م سَمَٚمَغ ُِم اًمَقًمٞمُد سم

ـَ أظِمل إِْن يَم٤مَٟم٧ْم قَمْٞمٜمَُؽ قَمامَّ أص٤مهَب٤م ًَمَٖمٜمِٞم٦ٌَّم،   ي٤م اسْم
ِ
قُمْثاَمَن، وَمَ٘م٤مَل اًمَقًمِٞمُد ًمُِٕمْثامَن: َأَُم٤م َواَّللَّ

ـِ اًمِذي ًَمِ٘مٞم٧َم  ٦ٍم َُمٜمِٞمَٕم٦ٍم، وَمَخَرضْم٧َم ُِمٜمَْٝم٤م، ويُمٜم٧َْم قَم ،  ًَمَ٘مْد يُمٜم٧َْم ذم ِذُمَّ هَمٜمِٞم٤ًّم، صُمؿَّ َوِحُٙمقا

ِحٞمَح٦َم اًمتِل مَلْ شُمْٚمَٓمْؿ   إِنَّ قَمْٞمٜمَل اًمّمَّ
ِ
ا، واَّللَّ وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمُن: سَمْؾ يُمٜم٧ُْم إمَِم اًمِذي ًَمِ٘مٞم٧ُم وَمِ٘مػمًّ

ـْ ُهَق َأطَم٥مُّ إزَمَّ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأؾْم  ، َوزِم وِمٞمَٛم  قَمزَّ َوضَمؾَّ
ِ
َقٌة، ًمَٗمِ٘مػَمٌة إمَِم َُم٤م أَص٤مَب ُأظْمَتٝم٤م ذم اَّللَّ

ٌِْد ؿَمْٛمٍس، وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ـْ ُهَق أقَمزُّ ُِمٜمَْؽ، َوَأىْمَدُر ي٤م أب٤م قَم ِر َُم  ًَمِٗمل ضِمقا
ِ
اًمَقًمِٞمُد: إِْن  وإيِنِّ واَّللَّ

ٌِْد  ـُ قَم ِرَك وَدظَمَؾ َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم سم ؿِمْئ٧َم أضَمرشُمَؽ اًمث٤َّمٟمَِٞم٦َم، وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمُن: ٓ طم٤مضَم٦َم زِم ذم ضِمقا

ـْ  -ريض اَّللَّ قمٜمف- إَؾَمِد اعْمَْخُزوُِملُّ  َٕمك إًَِمْٞمِف ِرضَم٤مٌل ُِم ًَ ِر ظَم٤مًمِِف َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم، وَم ذم ضِمَقا

ًدا، وَماَم ًَمَؽ وًمَِّم٤مطِمٌِٜم٤م  ٛمَّ ـَ أظِمٞمَؽ حُمَ سَمٜمِل خَمُْزوٍم، وَمَ٘م٤مًُمقا ًمف: ي٤م أب٤م ـَم٤مًم٥ٍِم، ًَمَ٘مْد َُمٜمَْٕم٧َم اسْم

ُف اؾْمَتج٤مَر يِب  ـَ ُأظْمتِل  مَتْٜمَُٕمُف ُِمٜم٤َّم؟ وَمَ٘م٤مَل َأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم: إٟمَّ ـُ ُأظْمتِل، َوإِْن أف٤َم مَلْ أُْمٜمَْع اسْم وُهَق اسْم

ـَ َأظِم   .كمَلْ َأُْمٜمَْع اسم

ْوٓمَِٝم٤مِد يَم٠َمؿَمدِّ َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم،  ِٓ ـَ اًمتَّٜمِْٙمٞمِؾ وا ُهٜم٤َم قَم٤مَدْت ىُمَرْيٌش إمم َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِف ُِم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ٤ٌَمِئِؾ سمُِٛمَْم٤مقَمَٗم٦ِم إََذى ًمِْٚمُٛم َٓم٧ْم هِبِْؿ قَمَِم٤مِئُرُهْؿ وًَمُ٘مقا وأهْمَرْت ؾَم٤مِئَر اًمَ٘م ًَ ، وَم

 
ِ
ٌَاَلُء، وَمَٚمامَّ َرَأى َرؾُمقُل اَّللَّ صغم -ُِمٜمُْٝمْؿ أًذى ؿَمِديًدا، طَمتَّك سَمَٚمَغ اِلَْٝمُد واؿْمَتدَّ قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًم

 َأِذَن هَلُْؿ سم٤ِمهلِجْ  -اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ
ٌَاَلء ـَ اًم ُ قَمٜمُْٝمْؿ ُِم َرِة إمَِم َُم٤م أَص٤مَب أْصَح٤مسَمُف َريِضَ اَّللَّ

ضَم٤مِل: اصْمٜم٤َمِن وصَماَمُٟمقَن  ـَ اًمرِّ ـْ ظَمَرَج ذِم َهِذِه اهلِْجَرِة ُِم ُة َُم ًة صَم٤مٟمَِٞم٦ًم. ويَم٤مَن قِمدَّ ٌََِم٦ِم َُمرَّ احلَ

ٌٌْع هَمػْمُ ىُمَرؿِمٞم٤َّمٍت،  َة ىُمَرؿِمٞم٤َّمٍت، وؾَم ًة: إطْمَدى قَمنْمَ َة اُْمَرأَ  صَماَميِن قَمنْمَ
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ َرضُماًل وُِم

ٌََِم٦ِم ويَم٤مَن َأُِمػُمُهْؿ ذِم َهِذِه اهلِْجَرِة اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم وَذًمَِؽ قَمَدا  ـَ ُوًمُدوا هَلُْؿ ذِم احلَ أبْٜم٤َمِئِٝمْؿ اًمِذي



   

 
117 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ُ شَمَٕم٤ممَم:  -ريض اَّللَّ قمٜمف-ضَمْٕمَٗمُر سم ـِ اًمٜمَّْدِويِّ َرمِحَُف اَّللَّ ًَ ْٞمُخ َأبُق احلَ ىَم٤مَل اًمِمَّ

قِمَٝم٤م، وؿُمُٛمقهِل٤َم واؾْمتِْٕمَراُض ىَم٤مِئَٛم٦ِم اعمَُٝم٤مضِمِري ٦ِم، وشَمٜمَقُّ يَّ ٌَنَمِ اِئَرِة اًم ـَ َيُدلُّ قَمغَم ؾَمَٕم٦ِم اًمدَّ

 ، ٤مبُّ ، وَمِٗمٞمَٝم٤م اًمَٖمٜمِلُّ واًمَٗمِ٘مػُم، واًمَٙمْٝمُؾ واًمِمَّ لِّ َتَقَي٤مِت ذِم اعمُْجَتَٛمِع اعَمٙمِّ ًْ ٌََ٘م٤مِت واعمُ ًمِٚمٓمَّ

ٍة ُمَ  ٌُُٝمْؿ إمَِم ُأْهَ ٤مُء، وَيٜمَْتِٛمل أهْمَٚم ًَ ضَم٤مُل واًمٜمِّ قْمَقِة واًمرِّ ِة شَم٠ْمثػِِم اًمدَّ ٞم٦ٍَّم قَمِريَ٘م٦ٍم، وَمَدلَّ قَمغَم ؿِمدَّ ٙمِّ

ُِت٤َم وؿُمُٛمقهِلَ  ُ شَمَٕم٤ممَم: ىَمْد ُذيمَِر ذِم َهِذِه اهلِْجَرِة اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم  -٤موىُمقَّ ـُ اًمَ٘مٞمِِّؿ َرمِحَُف اَّللَّ ىَم٤مَل اإِلَُم٤مُم اسم

٤مَن  ـُ قَمٗمَّ ٤م ومَجَ  ،وقمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد -ريض اَّللَّ قمٜمف-قُمْثاَمُن سم ـْ ؿَمِٝمَد سَمْدًرا، وَم٢ِمُمَّ ٤مقَم٦ٌم مِمَّ

ٌَْؾ سَمْدٍر، وَمَٞمُٙمقُن هَلُْؿ صَماَلُث  ٤م َأْن َيُٙمقَن هَلُْؿ ىَمْدَُم٦ٌم ُأظْمَرى ىَم ٤م، وإُمَّ َأْن َيُٙمقَن َهَذا َومْهً

، وًمَذًمَِؽ ىَم٤م ٌَْؾ سَمْدٍر، وىَمْدَُم٦ٌم قَم٤مَم ظَمْٞمؼَمَ ٌَْؾ اهلِْجَرِة، وىَمْدَُم٦ٌم ىَم ـُ ىَمَدَُم٤مٍت: ىَمْدَُم٦ٌم ىَم َل اسم

 
ِ
ُْؿ َح٤َّم ؾَمِٛمُٕمقا ُُمَٝم٤مضَمَر َرؾُمقِل اَّللَّ ُه: إهِنَّ إمَِم  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ؾَمْٕمٍد، وهَمػْمُ

َقٍة، وماَمَت ُِمٜمُْٝمْؿ َرضُماَلِن  ًْ
 صَماَمُن ٟمِ

ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ اعَمِديٜم٦َِم، َرضَمَع ُِمٜمُْٝمْؿ صَماَلصَم٦ٌم وصَماَلصُمقَن َرضُماًل، وُِم

٦َم، َوطُمٌَِس سمَِٛمٙمَّ  وَن َرضُماًل سمَِٛمٙمَّ ٌَْٕم٦ٌم، وؿَمِٝمَد سَمْدًرا ُِمٜمُْٝمْؿ أْرسَمَٕم٦ٌم وقِمنْمُ ويمذًمؽ ذيمر  -٦َم ؾَم

ٌَُخ٤مِريُّ ذِم ومٞمٝمؿ أبق ُمقؾمك إؿمٕمرى رى اهلل قمٜمف  ِحٞمُح َُم٤م َرَواُه اإِلَُم٤مُم اًم واًمّمَّ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك    -ريض اَّللَّ قمٜمف-َصِحٞمِحِف قَم
ِ
َرُج َرؾُمقِل اَّللَّ اَّللَّ صغم -ىَم٤مَل: سَمَٚمَٖمٜم٤َم خَمْ

وَمْ٘مٜم٤َم  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٌََِم٦ِم وَمَقا ـِ وَمَخَرضْمٜم٤َم وَم٠َمْخَ٘مْتٜم٤َم ؾَمِٗمٞمٜمَُتٜم٤َم إمَِم اًمٜمََّج٤مِرِّ سم٤محلَ ـُ سم٤ِمًْمَٞمَٛم وَٟمْح

ِلَّ  وَمْ٘مٜم٤َم اًمٜمٌَّ ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وم٠َمىَمْٛمٜم٤َم َُمَٕمُف طَمتَّك ىَمِدُْمٜم٤َم وَمَقا  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ضَمْٕمَٗمَر سم

ـَ  طِملَم اوْمَتَتَح ظَمْٞمؼَمَ  ٌََِم٦ِم ُِم ٦ِم اهلِْجَرِة إمَِم احل ُ شَمَٕم٤ممَم: وذِم ىِمّمَّ َٝمْٞمكِمُّ َرمِحَُف اَّللَّ ًُّ ىَم٤مَل اإِلَُم٤مُم اًم

٦َم قَمغَم وَمْْمٚمَِٝم٤م، إَِذا يَم٤مَن اخلُُروُج  -اًمِٗمْ٘مِف:  ـُ َُمٙمَّ ، َوإِْن يَم٤مَن اًمَقـَم ـِ ـِ اًمَقـَم اخلُُروُج قَم

ـْ إمَِم إ ، َوإِْن مَلْ َيُٙم ـِ ي ًرا سم٤ِمًمدِّ َٓ وِمَرا ٞمَح، َو ًِ ٌُُدوَن اعَم ٌََِم٦َم يَم٤مُٟمقا َٟمَّم٤مَرى َيْٕم ؾْماَلٍم، وَم٢ِمنَّ احلَ

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  َ َذًمَِؽ ذِم يَماَلِم ضَمْٕمَٗمَر سم ٌَلمَّ ، َوىَمْد شَم
ِ
ٌُْد اَّللَّ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-َيُ٘مقًُمقَن: ُهَق قَم

قا هِبَذ اهلِ  ، ويَمْٞمَػ َٟمَخَرْت سَمَٓم٤مِرىَمُتُف، وؾُمٛمُّ ، َوُهْؿ أْصَح٤مُب َُمَع اًمٜمََّج٤مِرِّ ـَ ْجَرِة ُُمَٝم٤مضِمِري

ٌِْؼ، وَمَ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ًَّ ُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سم٤ِمًم ـَ َأثْٜمَك اَّللَّ  ىل مل خل ُّٱاهلِْجَرشَملْمِ اًمِذي
  َّ خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل
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، وَه٤مضَمرُ  - [188]اًمتقسم٦م: ٌَْٚمَتلْمِ ـَ َصٚمُّقا اًمِ٘م ُْؿ اًمِذي ػِم َهِذِه أَي٦ِم: َأهنَّ ًِ وا َوضَم٤مَء ذِم شَمْٗم

ِن، وَم٤مْٟمُٔمْر يَمْٞمَػ أثْٜمَك ْوَقا ـَ ؿَمِٝمُدوا سَمْٞمَٕم٦َم اًمرِّ ، َوىَمْد ىِمٞمَؾ َأجًْْم٤م: ُهُؿ اًمِذي ُ  اهلِْجَرشَملْمِ اَّللَّ

٤م يَم٤مَن وِمْٕمُٚمُٝمْؿ  َ
ِ
ِم إمَِم َداِر يُمْٗمٍر، ح  احلََرا

ِ
ـْ سَمْٞم٧ِم اَّللَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ هِبَِذِه اهلِْجَرِة، وُهْؿ ىَمْد ظَمَرضُمقا ُِم

ِْؿ، َيْذيُمُروَٟمُف آُِمٜملَِم َذًمَِؽ اطْمتِٞمَ  ٤ٌَمَدِة َرهبِّ ٤مـًم٤م قَمغَم ِديٜمِِٝمْؿ، وَرضَم٤مَء َأْن َُيَغمَّ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ قِم

 ، ـٌ َتِٛمرٌّ َُمَتك هَمَٚم٥َم اعمُٜمَْٙمُر ذِم سَمَٚمٍد، َوُأوِذَي قَمغَم احلَؼِّ ُُم١ْمُِم ًْ ُُمْٓمَٛمِئٜمِّلَم، وَهَذا طُمْٙمٌؿ ُُم

ا ًمِْٚمَحؼِّ  ٤ٌَمـمَِؾ ىَم٤مِسً ، وَرضَم٤مَء َأْن َيُٙمقَن ذِم سَمَٚمٍد آظَمَر َُيَغمَّ سَمْٞمٜمَُف وسَملْمَ ِديٜمِِف، وُئْمِٝمَر وَرَأى اًم

، وَهذ ـِ ِف، وَم٢ِمنَّ اخلُُروَج قَمغَم َهَذا اًمَقضْمِف طَمْتٌؿ قَمغَم اعم١ُْمُِم ٤ٌَمَدَة َرسمِّ َٓ شَمٜمَْ٘مٓمُِع  هوِمٞمِف قِم اهلِْجَرُة 

  .٦مإمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مُمَ 

وم٘مد أدظمؾ أبق  -طمدث احلّم٤مر ذم ؿمٕم٥م أبك ـم٤مًم٥م اًمث٤مين ومٝمق أُم٤م احل٤مدث 

ؿمٕمٌف  اعمًٚمٛملم وقمغم رأؾمٝمؿ ؾمٞمد اخلٚمؼ وطمٌٞم٥م احلؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مًم٥م

ويم٤من ذًمؽ ذم هن٤مي٦م اًمٕم٤مم اًم٤ًمسمع ُمـ اًمٌٕمث٦م ودظمؾ ُمٕمٝمؿ سمٜمق  حلاميتٝمؿ ُمـ ىمريش

وذم ذًمؽ ي٘مقل اسمـ إثػم: " ومٚم٨ٌم سمٜمق ه٤مؿمؿ ذم ؿمٕمٌٝمؿ صمالث  ه٤مؿمؿ وسمٜمق اعمٓمٚم٥م

ؾمٜملم، واؿمتد قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالء واِلٝمد، وىمٓمٕمقا قمٜمٝمؿ إؾمقاق، ومال يؽميمقا هلؿ ـمٕم٤مُم٤م 

وذًمؽ ذم طمؼ ُمـ ضم٤مء ُمـ ظم٤مرج ُمٙم٦م ُمـ  ي٘مدم ُمٙم٦م، وٓ سمٞمٕم٤ًم إٓ سم٤مدروهؿ إًمٞمف

اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ومل يدظمؾ ذم ُم٘م٤مـمٕم٦م ىمريش يمام ومٕمٚم٧م ىمٌٞمٚم٦م يمٜم٤مٟم٦م. ويم٤من ٓ يّمؾ إزم 

 ً وشمذيمر يمت٥م اًمًػمة  ممـ أراد صٚمتٝمؿ ُمـ ىمريشاعمح٤مسيـ ذم اًمِِمٕم٥م رء إٓ ها

ىمّم٦م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام وُمٕمف ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٕمٛمتف ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد واقمؽماض أبق ضمٝمؾ ًمف 

وُمٜم٤مسة أبق اًمٌخؽمي وشمٕم٤مريمف ُمع أيب ضمٝمؾ ُمـ أضمؾ أن يؽمك طمٙمٞماًم ًمٞمدظمؾ اًمٓمٕم٤مم 

إمم قمٛمتف، وهذا ُمـ اعمقاىمػ اًمتل ضمٕمٚم٧م ىمريِم٤ًم شمٜم٘مًؿ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وشمؽماضمع قمـ 

وان اعمح٘م٘مقن ىمد ىم٤مًمقا أن إصؾ ذم شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ُمراؾمٞمؾ  ّم٤مره٤م ومٞمام سمٕمد.طم

آ أن أصؾ  رواه٤م اًمزهرى وقمروة رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم ٓ شم٘مقى قمغم آطمتج٤مج هب٤م
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صم٤مسم٧م ويمام ي٘مقل د اًمٕمٛمرى طمٗمٔمف  احلدث يمام ي٘مقل ص٤مطم٥م ومتح اًم٤ٌمري رمحف اهلل

ومِمؾ ىمريش ذم اؾمتٕم٤مدة وظمالص٦م رواي٦م قمروة أن طمّم٤مر اًمِمٕم٥م وىمع سمٕمد  اهلل

اعمًٚمٛملم اعمٝم٤مضمريـ إمم احلٌِم٦م، طمٞم٨م أه٤مضمٝم٤م إُمر واؿمتد اًمٌالء قمغم اعمًٚمٛملم، 

 ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥موقمزُم٧م ىمريش أن شم٘متؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠ممجع سمٜمق 

أُمرهؿ قمغم أن يدظمٚمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٕمٌٝمؿ وحيٛمقه ومٞمف، ومدظمٚمقا 

ٚمٛمٝمؿ ويم٤مومرهؿ، وأمجع اعمنميمقن أُمرهؿ قمغم أن ٓ َي٤مًمًقهؿ وٓ اًمِمٕم٥م مجٞمٕم٤ًم ُمً

َي٤مًمٓمقهؿ وٓ ي٤ٌميٕمقهؿ وٓ يدظمٚمقا سمٞمقُتؿ طمتك يًٚمٛمقا رؾمقل اهلل ًمٚم٘متؾ، ويمتٌقا 

ذم ذًمؽ صحٞمٗم٦م ومٚم٨ٌم سمٜمق ه٤مؿمؿ ذم ؿمٕمٌٝمؿ صمالث ؾمٜملم، واؿمتد قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالء 

قمغم ُم٤م طمدث واِلٝمد واِلقع، ومٚمام يم٤من رأس صمالث ؾمٜملم شمالوم رضم٤مل ُمـ ىمريش 

وأمجٕمقا قمغم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م، وىمد أقمٚمٛمٝمؿ اًمرؾمقل سم٠مفف مل يٌؼ ومٞمٝم٤م ؾمقى يمٚمامت 

أمجع اعمنميمقن أُمرهؿ قمغم أن ٟمٕمؿ وم٘مد  ا ـهاًمنمك واًمٔمٚمؿ وهٙمذا اٟمتٝم٧م اعم٘م٤مـمٕم٦م.

ٓ َي٤مًمًقهؿ وٓ َي٤مًمٓمقهؿ وٓ ي٤ٌميٕمقهؿ وٓ يدظمٚمقا سمٞمقُتؿ طمتك يًٚمٛمقا رؾمقل 

ٗم٦م ومٚم٨ٌم سمٜمق ه٤مؿمؿ ذم ؿمٕمٌٝمؿ صمالث ؾمٜملم، واؿمتد اهلل ًمٚم٘متؾ، ويمتٌقا ذم ذًمؽ صحٞم

قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالء واِلٝمد واِلقع، ومٚمام يم٤من رأس صمالث ؾمٜملم شمالوم رضم٤مل ُمـ ىمريش 

قمغم ُم٤م طمدث وأمجٕمقا قمغم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م، وىمد أقمٚمٛمٝمؿ اًمرؾمقل سم٠مفف مل يٌؼ ومٞمٝم٤م 

قمـ  وه٤مهك إطمدى اًمرواي٤مت ؾمقى يمٚمامت اًمنمك واًمٔمٚمؿ وهٙمذا اٟمتٝم٧م اعم٘م٤مـمٕم٦م.

، : »ري رمحف اهلل طمٞم٨م ىم٤ملاًمزه صمؿ إن اعمنميملم اؿمتدوا قمغم اعمًٚمٛملم يم٠مؿمد ُم٤م يم٤مٟمقا

أن  قمغمطمتك سمٚمغ اعمًٚمٛملم اِلٝمد، واؿمتد قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالء، واضمتٛمٕم٧م ىمريش ذم ُمٙمره٤م،

ي٘متٚمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمالٟمٞم٦م، ومٚمام رأى أبق ـم٤مًم٥م قمٛمؾ اًم٘مقم مجع 

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٕمٌٝمؿ، سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م، وأُمرهؿ أن يدظمٚمقا ر

ويٛمٜمٕمقه ممـ أراد ىمتٚمف، وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم ذًمؽ ُمًٚمٛمٝمؿ ويم٤مومرهؿ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ومٕمٚمف 

محٞم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ومٕمٚمف إيامًٟم٤م وي٘مٞمٜم٤ًم، ومٚمام قمروم٧م ىمريش أن اًم٘مقم ىمد ُمٜمٕمقا رؾمقل اهلل 
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠ممجٕمقا أُمرهؿ أٓ َي٤مًمًقهؿ وٓ ي٤ٌميٕمقهؿ وٓ يدظمٚمقا 

سمٞمقُتؿ طمتك يًٚمٛمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚم٘متؾ، ويمتٌقا ذم ُمٙمرهؿ 

صحٞمٗم٦م وقمٝمقًدا وُمقاصمٞمؼ، ٓ يت٘مٌٚمقا ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ أبًدا صٚمًح٤م، وٓ ي٠مظمذهؿ هبؿ 

رأوم٦م طمتك يًٚمٛمقه ًمٚم٘متؾ وذم رواي٦م: قمغم أٓ يٜمٙمحقا إًمٞمٝمؿ وٓ يٜمٙمحقهؿ، وٓ 

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اًمرزق يّمؾ إًمٞمٝمؿ، وٓ  يٌٞمٕمقهؿ ؿمٞمًئ٤م وٓ يٌت٤مقمقا ُمٜمٝمؿ، وٓ يدقمقا  ؾمٌ

ي٘مٌٚمقا ُمٜمٝمؿ صٚمًح٤م، وٓ شم٠مظمذهؿ هبؿ رأوم٦م، وٓ َي٤مًمٓمقهؿ، وٓ َي٤مًمًقهؿ، وٓ 

يٙمٚمٛمقهؿ، وٓ يدظمٚمقا سمٞمقُتؿ، طمتك يًٚمٛمقا إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ًمٚم٘متؾ، صمؿ شمٕم٤مهدوا 

وشمقاصم٘مقا قمغم ذًمؽ، صمؿ قمٚم٘مقا اًمّمحٞمٗم٦م ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم شمقيمٞمدا قمغم أفٗمًٝمؿ ومٚم٨ٌم 

ق ه٤مؿمؿ ذم ؿمٕمٌٝمؿ صمالث ؾمٜملم، واؿمتد قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالء واِلٝمد، وىمٓمٕمقا قمٜمٝمؿ سمٜم

إؾمقاق، ومال يؽميمقا ـمٕم٤مُم٤م ي٘مدم ُمـ ُمٙم٦م وٓ سمٞمًٕم٤م إٓ سم٤مدروهؿ إًمٞمف وم٤مؿمؽموه، 

يريدون سمذًمؽ أن يدريمقا ؾمٗمؽ دم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من أبق ـم٤مًم٥م 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠متك ومراؿمف، طمتك  إذا أظمذ اًمٜم٤مس ُمْم٤مضمٕمٝمؿ أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل

ه ُمـ أراد سمف ُمٙمًرا أو هم٤مئٚم٦م، وم٢مذا ٟم٤مم اًمٜم٤مس أظمذ أطمد سمٜمٞمف أو  ٟمفيرا أو سمٜمل قمٛمف،  إظمقا

وم٤موٓمجع قمغم ومراش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأُمر رؾمقل اهلل أن ي٠ميت 

سمٕمض ومرؿمٝمؿ ومػمىمد قمٚمٞمٝم٤م واؿمتد احلّم٤مر قمغم اًمّمح٤مسم٦م، وسمٜمل ه٤مؿمؿ، وسمٜمل 

ٓمروا إمم أيمؾ ورق اًمِمجر، وطمتك أصٞمٌقا سمٔمٚمػ اًمٕمٞمش وؿمدشمف، اعمٓمٚم٥م، طمتك او

إمم طمد أن أطمدهؿ َيرج ًمٞمٌقل ومٞمًٛمع سم٘مٕم٘مٕم٦م رء حتتف، وم٢مذا هل ىمٓمٕم٦م ُمـ ضمٚمد 

سمٕمػم ومٞم٠مظمذه٤م ومٞمٖمًٚمٝم٤م، صمؿ حيرىمٝم٤م صمؿ يًح٘مٝم٤م، صمؿ يًتٗمٝم٤م، وينمب قمٚمٞمٝم٤م اح٤مء 

وراء وطمتك ًمتًٛمع ىمريش صقت اًمّمٌٞم٦م يتْم٤مهمقن ُمـ  ومٞمت٘مقى هب٤م صمالصم٦م أج٤مم

ٕم٥م ُمـ اِلقع ومٚمام يم٤من رأس صمالث ؾمٜملم، ىمٞمض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜم٘مض  اًمِمِّ

اًمّمحٞمٗم٦م أف٤مؾًم٤م ُمـ أذاف ىمريش، ويم٤من اًمذي شمقمم آٟم٘مالب اًمداظمكم ًمٜم٘مض 

اًمّمحٞمٗم٦م هِم٤مم سمـ قمٛمرو اهل٤مؿمٛمل، وم٘مّمد زهػم سمـ أيب أُمٞم٦م اعمخزوُمل، ويم٤مٟم٧م أُمف 
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روٞم٧م أن شم٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم، وشمٚمٌس  قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م زهػم، أىمد

اًمثٞم٤مب وشمٜمٙمح اًمٜم٤ًمء، وأظمقاًمؽ طمٞم٨م ىمد قمٚمٛم٧م؟ ٓ يٌت٤مقمقن، وٓ يٌت٤مع ُمٜمٝمؿ، وٓ 

يٜمٙمحقن وٓ يٜمٙمح إًمٞمٝمؿ، أُم٤م إين أطمٚمػ سم٤مهلل ًمق يم٤مٟمقا أظمقال أيب احلٙمؿ سمـ هِم٤مم، 

ذا صمؿ دقمقشمف إمم ُمثؾ ُم٤م دقم٤مك إًمٞمف ُمٜمٝمؿ، ُم٤م أضم٤مسمؽ إًمٞمف أبًدا، ىم٤مل: وحيؽ ي٤م هِم٤مم ومام

أصٜمع؟ إٟمام أف٤م رضمؾ واطمد، واهلل ًمق يم٤من ُمٕمل رضمؾ آظمر ًم٘مٛم٧م ذم ٟم٘مْمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف: 

ىمد وضمدت رضماًل، ىم٤مل: ُمـ هق؟ ىم٤مل: أف٤م، وم٘م٤مل ًمف زهػم: أبٖمٜم٤م صم٤مًمث٤م. ومذه٥م إمم 

ي٘مّمد )اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي، وم٘م٤مل ًمف: أىمد روٞم٧م أن هيٚمؽ سمٓمٜم٤من ُمـ سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف،

ًمؽ، ُمقاومؼ ًم٘مريش ومٞمٝمؿ؟ أُم٤م واهلل ًمق وأف٧م ؿم٤مهد قمغم ذ( سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م

قًم٤م ىم٤مل: وحيؽ ومامذا أصٜمع؟ إٟمام أف٤م  أُمٙمٜمتٛمقهؿ ُمـ هذه ًمتجدهنؿ إًمٞمٝم٤م ُمٜمٙمؿ ها

رضمؾ واطمد ىم٤مل: ىمد وضمدت ًمؽ صم٤مٟمًٞم٤م: ىم٤مل ُمـ؟ ىم٤مل: أف٤م، ىم٤مل: أبٖمٜم٤م صم٤مًمًث٤م: ىم٤مل: ىمد 

اًمٌخؽمي ومٕمٚم٧م، ىم٤مل: ُمـ؟ ىم٤مل زهػم سمـ أيب أُمٞم٦م، وم٘م٤مل أبٖمٜم٤م راسمًٕم٤م، ومذه٥م إمم أيب 

سمـ هِم٤مم، وم٘م٤مل ًمف ٟمحق ُم٤م ىم٤مل ًمٚمٛمٓمٕمؿ سمـ قمدي، وم٘م٤مل ًمف: وحيؽ وهؾ ٟمجد أطمد 

يٕملم قمغم ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، زهػم سمـ أيب أُمٞم٦م، واعمٓمٕمؿ سمـ قمدي، وأف٤م، وم٘م٤مل: أبٖمٜم٤م 

سمتف  ٤م، ومذه٥م إمم زُمٕم٦م سمـ إؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أؾمد، ومٙمٚمٛمف وذيمر ًمف ىمرا ًً ظم٤مُم

ر اًمذي شمدقمقين إًمٞمف ُمـ أطمد؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ، صمؿ وطم٘مٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف: وهؾ قمغم هذا إُم

ؾمٛمك ًمف اًم٘مقم، وم٤مشمَّٕمدوا ظمٓمؿ احلجقن ًمٞماًل سم٠مقمغم ُمٙم٦م، وم٤مضمتٛمٕمقا هٜم٤مك، وأمجٕمقا 

أُمرهؿ، وشمٕم٤مىمدوا قمغم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمحٞمٗم٦م طمتك يٜم٘مْمقه٤م، وىم٤مل زهػم: أف٤م أبدؤيمؿ 

ٞم٦م قمٚمٞمف وم٠ميمقن أول ُمـ يتٙمٚمؿ، ومٚمام أصٌحقا همدوا إمم أفديتٝمؿ، وهمدا زهػم سمـ أيب أُم

ؾمًٌٕم٤م، صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: أف٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم، وٟمٚمٌس اًمثٞم٤مب،  طمٚم٦م، ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م

وسمٜمق ه٤مؿمؿ هٚمٙمك ٓ يٌت٤مقمقن، وٓ يٌت٤مع ُمٜمٝمؿ، واهلل ٓ أىمٕمد طمتك شمِمؼ هذه 

اًمّمحٞمٗم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمٔم٤معم٦م، وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ، ويم٤من ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد: يمذسم٧م واهلل ٓ 

ف٧م واهلل أيمذب ُم٤م روٞمٜم٤م يمت٤مسمتٝم٤م طملم يُمت٧ٌم، وم٘م٤مل شمِمؼ، وم٘م٤مل زُمٕم٦م اسمـ إؾمقد: أ
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أبق اًمٌخؽمي: صدق زُمٕم٦م ٓ ٟمرى ُم٤م يُمت٧ٌم ومٞمٝم٤م، وٓ ٟم٘مر سمف، وم٘م٤مل اعمٓمٕمؿ سمـ 

قمدي: صدىمتام، ويمذب ُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ، ٟمؼمأ ُمـ اهلل ُمٜمٝم٤م ومم٤م يمت٥م ومٞمٝم٤م، وىم٤مل 

ر ومٞمف ذم هِم٤مم سمـ قمٛمرو ٟمحًقا ُمـ ذًمؽ؟ وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ: هذا أُمر ىمِض سمٚمٞمؾ، شُمِمقوِ 

سمـ  اعمٓمٕمؿهمػم هذا اعمٙم٤من، وأبق ـم٤مًم٥م ضم٤مًمس ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد ٓ يتٙمٚمؿ. وىم٤مم 

وروى اسمـ  قمدي إمم اًمّمحٞمٗم٦م ًمٞمِم٘مٝم٤م، ومقضمد إرو٦م ىمد أيمٚمتٝم٤م إٓ )سم٤مؾمٛمؽ مهللا(

إؾمح٤مق أن اهلل قمز وضمؾ أرؾمؾ قمغم اًمّمحٞمٗم٦م إرو٦م ومٚمؿ شمدع ومٞمٝم٤م اؾماًم هلل قمز 

اهلل صغم اهلل  واًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٌٝمت٤من وأظمؼم رؾمقلوضمؾ إٓ أيمٚمتف، وسم٘مل ومٞمٝم٤م اًمٔمٚمؿ 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ قمٛمف ومذه٥م أبق ـم٤مًم٥م إمم ىمقُمف وأظمؼمهؿ سمذًمؽ، وىم٤مل هلؿ: وم٢من 

يم٤من يم٤مذسًم٤م ومٚمٙمؿ قمكم أن أدومٕمف إًمٞمٙمؿ شم٘متٚمقٟمف، وإن يم٤من ص٤مدىًم٤م ومٝمؾ ذًمؽ ٟم٤مهٞمٙمؿ قمـ 

ل يمام ىم٤مل شمٔم٤مهريمؿ قمٚمٞمٜم٤م؟ وم٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ اعمقاصمٞمؼ وأظمذوا قمٚمٞمف، ومٚمام ٟمنموه٤م وم٢مذا ه

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي وهِم٤مم سمـ قمٛمرو: ٟمحـ سمراء 

ومٜم٤م،  ُمـ هذه اًمّمحٞمٗم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمٔم٤معم٦م، وًمـ ٟمامًمئ أطمًدا ذم وم٤ًمد أفٗمًٜم٤م وأذا

ٕم٥م وهٜم٤م وىمٗم٦م ٓزُم٦م  -(وشمت٤مسمع قمغم ذًمؽ ٟم٤مس ُمـ أذاف ىمريش ومخرضمقا ُمـ اًمِمِّ

وقمغم قملم اهلل وهق قمغم يمؾ ؿمئ  هذا سمخػم اخلٚمؼ طمٞمٜمئذ ُمٜم٤م ٟمت٤ًمءل ومٞمٝم٤م ح٤مذا يمؾ

ٟمٕمؿ إهن٤م احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م  - ىم٤مل ًمف ومٞمٙمقن ىمدير وأُمره سملم اًمٙم٤مف واًمٜمقن ان أراد ؿمٞمئ٤م

طمٞم٨م اًمتْمحٞم٦م واًمٗمداء وآٟمٓمالق سم٤مِلٝم٤مد رم  اًمدقمقة واًمٗمتقح رم آقمداد ِلٞمؾ

سمال قمقائؼ ُمـ داظمؾ  ؾمٌٞمؾ اهلل واًمٌذل ًمٚمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس رم ؾمٌٞمؾ اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٛمك

ومٚمام ظمرج اعمًٚمٛمقن وسمٜمق ه٤مؿمؿ  - اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م شمثٌط قمـ اعمًػم ٟمحق اًمٕمال

وسمٚمغ زقمامء ىمريش ُمرض أبك ـم٤مًم٥م وم٤مضمتٛمٕمقا  واعمٓمٚم٥م ُمـ اًمِمٕم٥م سم٠مج٤مم ىمٚمٞمٚم٦م

ٍد ذم ىم٤ٌمِئِؾ ىُمَرْيٍش يُمٚمَِّٝم٤م،وىم٤مًمقا ًم٘مد  ٛمَّ وَم٤مْٟمَٓمِٚمُ٘مقا  مَحَْزَة وقُمَٛمَر ىَمْد أؾْمَٚماَم، َوىَمْد وَمَِم٤م َأُْمُر حُمَ

و ٌَْتزُّ ـُ َأْن َي  َُم٤م َٟم٠ْمَُم
ِ
ـِ َأظِمٞمِف، وًْمُٞمْٕمٓمِِف ُِمٜم٤َّم، َواَّللَّ َٟم٤م سمِٜم٤َم إمَِم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم، وَمْٚمَٞم٠ْمظُمْذ ًَمٜم٤َم قَمغَم اسْم

٦ٌَُم اسمْ  ٦ٌَُم وؿَمْٞم وَن َرضُماًل، ُِمٜمُْٝمْؿ: قُمْت ٦ٌم وقِمنْمُ ًَ وُمُٝمْؿ، َويَم٤مُٟمقا مَخْ ا ٜم٤َم َأُْمَرَٟم٤م. وَمَٛمَِمك إًَِمْٞمِف أْذَ
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ـُ  ـُ طَمْرٍب، َواًمَٕم٤مُص سم ـُ ظَمَٚمٍػ، وَأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سم ـُ ِهَِم٤مٍم، َوُأَُمٞم٦َُّم سم َرسمِٞمَٕم٦َم، وَأبُق ضَمْٝمِؾ سم

ُُمقا َرضُماًل ُِمٜمُْٝمْؿ،  ٌِْد َيُٖمقَث، وَمَ٘مدَّ ـُ قَم ٌِْد اعمُٓمَّٚم٥ِِم، وإَؾْمَقُد سم ـُ قَم َواِئٍؾ، وإَؾْمَقُد سم

: َي٤م أب٤َم ـَم٤مًم٥ٍِم! إِٟمََّؽ وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن هَلُْؿ قَمغَم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ، وَم٠َمِذَن هَلُْؿ، وَمَٚمامَّ َدظَمُٚمقا قَمَٚمْٞمِف، ىَم٤مًُمقا

ُف  ـْ ؿَمْتِؿ آخَِٝمتِٜم٤َم وَٟمَدقَمُف وإهَِلَ ـِ َأظِمٞمَؽ، وَمُٛمْرُه وَمْٚمَٞمُٙمػَّ قَم ـِ اسْم -يَمٌػُِمَٟم٤م وؾَمٞمُِّدَٟم٤م، وَم٠َمفِّْمْٗمٜم٤َم ُِم

َك َُم٤م شَمَرى، وذِم ًمٗمٍظ: ىَم٤مًُمقا َي٤م أب٤َم ـَم٤مًم٥ٍِم! إِٟمََّؽ ُِمٜمَّ  ٤م طَمْٞم٨ُم ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم، َوىَمْد طَمَيَ

ـِ أظِمٞمَؽ، وَم٤مْدقُمُف، وَمُخْذ ًَمف ُِمٜم٤َّم، وظُمْذ ًَمٜم٤َم  وْمٜم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ، َوىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم اًمِذي سَمْٞمٜمَٜم٤َم وسَملْمَ اسْم قَّ وََتَ

ٌََٕم٨َم إًَِمْٞمِف َأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم، ُِمٜمُْف، ًمَِٞمُٙمػَّ قَمٜمُْف، َوَٟمُٙمػَّ قَمٜمُْف، وًمٞمََدقَمٜم٤َم وِديٜمَٜم٤َم، وَٟمَدقَمُف وِديٜمَفُ  . وَم

ِلُّ  ٌَْٞم٧َم، وسَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم ىَمْدُر  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَج٤مَء اًمٜمٌَّ وَمَدظَمَؾ اًم

ؾُمقُل  إمَِم ضَمٜم٥ِْم  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-جَمْٚمِس َرضُمٍؾ، وَمَخٌِمَ َأبُق ضَمْٝمٍؾ إِْن ضَمَٚمَس اًمرَّ

ِلُّ  ُٙمقَن َأَرقَّ ًَمُف قَمَٚمْٞمِف، وَمَقصَم٥َم وَمَجَٚمَس ذم َذًمَِؽ اعَمْجٚمِِس، َومَلْ ََيِدِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َأْن يَ  -اًمٜمٌَّ

٤ٌَمِب، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم: َي٤م  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِف وَمَجَٚمَس قِمٜمَْد اًم ٤م ىُمْرَب قَمٛمِّ ًً
ٚمِ جَمْ

ُف ىَمْقُِمَؽ، ىَمِد اضْمَتَٛمُٕمق ا  أْذَ
ِ
ء َٓ ـَ َأظِمل! َه١ُم ا ًَمَؽ، ًمِٞمُْٕمُٓمقَك وًمَٞم٠ْمظُمُذوا ُِمٜمَْؽ، وذِم اسْم

ـْ ؿَمْتِؿ آخَِٝمتِِٝمْؿ، وَيَدقُمقَك   َُمِْمَٞمَخ٦ُم ىَمْقُِمَؽ، َوىَمْد ؾَم٠َمُخقَك َأْن شَمُٙمػَّ قَم
ِ
ء َٓ ًمٗمٍظ: َه١ُم

 
ِ
ٌَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَ٘مْد أفَّْمُٗمقَك. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َؽ، وَم٤مىْم : -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وإهَِلَ

ْٛمُتْؿ هِب٤َم َُمَٚمْٙمُتْؿ هِب٤َم "أَرَأجْتُ  لَّ يمٚمَِٛم٦ًم إِْن َأفُْتْؿ شَمَٙمٚمَّ
ْؿ إِْن َأقْمَٓمْٞمُتُٙمْؿ َهِذِه، َهْؾ َأفُْتْؿ ُُمْٕمٓمِ

ـَ َأظِمل! َُم٤م شُمِريُد  اًمَٕمَرَب، وَداَٟم٧ْم ًَمُٙمْؿ هِب٤َم اًمَٕمَجُؿ؟ ".وذِم ِرَواَي٦ٍم: وَمَ٘م٤مَل َأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم: َي٤م اسْم

ـْ ىَمْقُِمَؽ؟وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل    ُِم
ِ
ـُ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اَّللَّ "ُأِريُد ُِمٜمُْٝمْؿ يمٚمَِٛم٦ًم َواطِمَدًة شَمِدي

ي إًَمٞمِْٝمُؿ اًمَٕمَجُؿ اِِلْزَي٦َم"، ىَم٤مَل َأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم: يَمٚمَِٛم٦ًم َواطِمَدةً  -؟ ىَم٤مَل هَلُْؿ هِب٤َم اًمَٕمَرُب، وشُم١َمدِّ

: َٟمَٕمْؿ وَأبِٞمَؽ، وقَمنْمَ "يَمٚمَِٛم٦ٌم َواطِمَدٌة"، وَمَ٘م٤مَل َأبُق ضَمْٝمٍؾ ًَمٕمَ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ ٜمَُف اَّللَّ

ٌُُدوَن  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-. ىَم٤مَل يَمٚمِاَمٍت  ، وََتَْٚمُٕمقَن َُم٤م شَمْٕم ُ َّٓ اَّللَّ َٓ إهَِلَ إِ "شَمُ٘مُقًمقَن 

ـَ َأظِمل َُم٤م َرَأجُْتَؽ ؾَم٠َمْخَتُٝمْؿ ؿَمَٓمٓمً   َي٤م اسْم
ِ
ـْ ُدوٟمِِف".وَمَ٘م٤مَل َأبُق ـَم٤مًم٥ٍِم: َواَّللَّ ٤م زُ  .٤مُِم قَماَمُء َأُمَّ

ً َواطِمًدا؟ إِنَّ  هِل٦ََم اهلِإَ ْٔ ُد َأْن دَمَْٕمَؾ ا ٛمَّ : َأتُِريُد َي٤م حُمَ ُ٘مقا سم٠َِمجِْدهيِْؿ، صُمؿَّ ىَم٤مًُمقا يملَِم وَمّمٗمَّ  اعمنُْمِ
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ٞمُٙمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م مِم٤َّم 
ضُمُؾ سمُِٛمْٕمٓمِ  َُم٤م َهَذا اًمرَّ

ِ
ٌَْٕمٍض: إِٟمَُّف َواَّللَّ

َأُْمَرَك ًَمَٕمَج٥ٌم، صُمؿَّ ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

ُ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ وسَمْٞمٜمَُف، صُمؿَّ ىَم٤مُُمقا  ُٙمَؿ اَّللَّ ـِ آسَم٤مِئُٙمْؿ، طَمتَّك حَيْ شُمِريُدوَن، وَم٤مْٟمَٓمٚمُِ٘مقا َواُْمُْمقا قَمغَم ِدي

ُ شَمَٕم٤ممَم: َؽ اًمِذي َي٠ْمُُمُرَك هِبََذا. وَم٠َمفَْزَل اَّللَّ  ًَمٜمَِْمُتَٛمٜمََّؽ، َوإهَِلَ
ِ
ـْ قِمٜمِْدِه َوُهْؿ َيُ٘مقًُمقَن: َواَّللَّ  ُِم

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي
 مث رثزث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ
وسمٕمد  [7-1]ص:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث

حلٙمٛم٦م  وسم٤مًمٓمٌع ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر يمام ضم٤مء اخلؼم اًمث٤مسم٧م –ُم٤مت أبق ـم٤مًم٥م  ذًمؽ سم٘مٚمٞمؾ

ه٤م طملم طميشمف اًمقوم٤مة، ومحروقا أب٤م ـم٤مًم٥م قمغم وىمد ضم٤مء زقمامؤ يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم

آؾمتٛم٤ًمك سمديٜمف وقمدم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ىم٤مئٚملم: أترهم٥م قمـ ُمٚم٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م؟ 

وقمرض قمٚمٞمف رؾمقل اهلل اإلؾمالم ىم٤مئال: ىمؾ ٓ إهل إٓ اهلل أؿمٝمد ًمؽ هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

زع، ٕىمررت هب٤م اِل وم٘م٤مل أبق ـم٤مًم٥م: ًمقٓ أن شمٕمػمين هب٤م ىمريش ي٘مقًمقن إٟمام محٚمف قمٚمٞمٝم٤م

 َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّٱقمٞمٜمؽ، وم٠مفزل اهلل 
ُمـ ) رمحف اهللاسمـ طمجر ىم٤مل  وقمـ إؾمالم أقمامُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ [56]اًم٘مّمص:

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمج٤مئ٥م آشمٗم٤مق أن اًمذيـ أدريمٝمؿ اإلؾمالم ُمـ أقمامم اًمٜمٌل 

ـ مل يًٚمؿ يٜم٤مذم اؾمؿ أؾم٤مُمل ويم٤من اؾمؿ ُم ،مل يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من وأؾمٚمؿ اصمٜم٤من :أرسمٕم٦م -

ومه٤م أبق ـم٤مًم٥م واؾمٛمف قمٌد ُمٜم٤مف، وأبق هل٥م واؾمٛمف قمٌد اًمٕمزى، سمخالف  ،اعمًٚمٛملم

وسمٕمد ُمقشمف سم٘مٚمٞمؾ ضمدا ىمٞمؾ قمٜمف  .-رى اهلل قمٜمٝمام (ُمـ أؾمٚمؿ ومه٤م محزة واًمٕم٤ٌمس

صمالصم٦م أج٤مم ُم٤مشم٧م أم اعم١مُمٜملم إومم احلٌٞم٦ٌم ظمدَي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وطمزن رؾمقل اهلل 

وضم٤مءت أصم٤مر قمـ ُمٙم٤مٟم٦م أم  -(قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمثػما سمٛمقُتام )قم٤مم احلزن صغم اهلل

روى  يمام ظمدَي٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مد ضم٤مءت هب٤م إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م قمٜمٝم٤م اعم١مُمٜملم

صغم  -ىم٤مل: أتك ضمؼميؾ اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمفرمحف اهلل سمًٜمده  اًمٌخ٤مري
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ىمد أت٧م ُمٕمٝم٤م إٟم٤مء ومٞمف إدام أو  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هذه ظمدَي٦م -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ـمٕم٤مم أو ذاب، وم٢مذا هل أتتؽ وم٤مىمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ رهب٤م وُمٜمل وسمنمه٤م سمٌٞم٧م ذم 

 قمـ قم٤مئِم٦مسمًٜمده  وروى ُمًٚمؿ رمحف اهلل اِلٜم٦م ُمـ ىمّم٥م ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م.

إٓ قمغم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤مًم٧م: ُم٤م همرت قمغم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  رى اهلل قمٜمٝم٤م

إذا ذسمح  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -مل أدريمٝم٤م ىم٤مًم٧م ويم٤من رؾمقل اهلل ظمدَي٦م وإين 

ٓ  –وسمٜمٗمس اعمٕمٜمك رواه اًمٌخ٤مري  اًمِم٤مة ومٞم٘مقل: "أرؾمٚمقا هب٤م إمم أصدىم٤مء ظمدَي٦م"

ذم أن أومْمؾ ٟم٤ًمء  -إذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمرؾمقل -ظمالف سملم قمٚمامء إُم٦م

ن أومْمؾ أزواضمف ظمدَي٦م وأ هذه إُم٦م أزواج اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

وقم٤مئِم٦م،وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام سمًٜمدمه٤م قمـ قمكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 

ظمػم ٟم٤ًمئٝم٤م ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران، وظمػم »رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ي٘مقل: 

وهٜم٤م أجْم٤م وىمٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م  أي يمؾ ُمٜمٝمام ظمػم ٟم٤ًمء زُم٤مهن٤م،ش ٟم٤ًمئٝم٤م ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد

ٗمْمقل ُمـ هذا اًمٔمٚمؿ واعمٔم٤ممل وىمد يم٤من سمٛمٙم٦م ُمقضمقدا ٟمت٤ًمءل ومٞمٝم٤م أجـ يم٤من طمٚمػ اًم

طمٚمػ اًمٗمْمقل، وهؿ مج٤مقم٦م ُمـ يمام ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م هلذا اًمٖمرض ؟؟

وهق ذم ؾمـ اًمٕمنميـ،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اعمٓمٞمٌلم، وىمد ؿم٤مرك ومٞمف رؾمقل اهلل 

ػ ويم٤من ُمـ أُمر هذه اهلٞمئ٦م اإلصالطمٞم٦م; أن شمداقم٧م ىم٤ٌمئؾ ُمـ ىمريش إمم طمٚم

وم٤مضمتٛمٕمقا ًمف ذم دار قمٌد اهلل سمـ ضمدقم٤من، ًمنمومف وؾمٜمف، ومٙم٤من طمٚمٗمٝمؿ قمٜمده، ومتٕم٤مىمدوا 

وشمٕم٤مهدوا قمغم أن ٓ َيدوا سمٛمٙم٦م ُمٔمٚمقًُم٤م دظمٚمٝم٤م ُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، إٓ ىم٤مُمقا ُمٕمف 

ويم٤مٟمقا قمغم ُمـ فمٚمٛمف طمتك شمرد قمٚمٞمف ُمٔمٚمٛمتف ومًٛم٧م ىمريش ذًمؽ احلٚمػ طمٚمػ 

ُمنموقمٞمتف رم قم٘مٞمدشمٜم٤م ُمـ يمالم ؾمٞمد ٟمٕمؿ يم٤من سم٤مِل٤مهٚمٞم٦م وًمٙمٜمف ايمت٥ًم  ا ـهاًمٗمْمقل.

 -ىم٤مل رؾمقل اهلل اخلٚمؼ ومٞمف ُمـ سمٕمد وم٘مد صح يمام رم اًمًٚمًٚم٦م وُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد 

 ذم هذا طمٚمػ اًمٗمْمقل: " ؿَمِٝمْدُت طِمْٚمَػ اعْمَُٓمٞمٌَّلَِم ]ي٘مّمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٌم وَماَم ُأطِم٥مُّ طمٚمػ اًمٗمْمقل ومٝمؿ ذم إصؾ ُمـ مج٤مقم٦م اعمٓمٞمٌلم[ َُمَع قُمُٛمقَُمتِل َوَأف٤َم هُماَل 
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ىمٚم٧م: وٓظمػم ذم ظمػم ٓ يٙمت٥ًم ذقمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م سم٠من َأنَّ زِم مُحَْر اًمٜمََّٕمِؿ َوَأينِّ َأفُْٙمُثُف " 

يٙمقن ًمف ُمٜمٌع أو ُمريمز وُمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٕمٌقدي٦م اخل٤مًمّم٦م هلل شمٕم٤ممم وطمده يمام هل 

ء واًمٗمرىم اإلؿم٤مرة واًمدًٓم٦م رم مجٚم٦م إواُمر اًمرسم٤مٟمٞم٦م ٤من طمٞم٨م ذم ؾمقر إفٕم٤مم واإلها

واًمتقطمٞمد صمؿ شمٙمقن إواُمر اًمٜمقراٟمٞم٦م  اًمٌداي٦م وُمريمز آٟمٓمالق ُمـ ٓ آه إٓ اهلل

أظمل  ومراضمٕمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل رم شمٚمؽ اعمقاوع اعم٤ٌمريم٦م ُمـ هذه اًمًقر اًمٙمريٛم٦م

وشم٤ًمءًمقا صم٤مٟمٞم٦م ُمٕمك أجـ  احلٌٞم٥م وىمد أث٧ٌم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم ذًمؽ طمٞمٜمئذ ورم يمؾ وىم٧م

 –؟ ٤ممل اًمتل شمٕمرض هل٤م رؾمقل اهلل وصحٌف اًمٙمرامُمـ اعمٔم يم٤من هذا احلٚمػ اًمٓمٞم٥م

وأن حيؼ ًمٜم٤م اًمت٤ًمؤل سمٕمج٥م أجـ ُم١مؾم٤ًمت احل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واخلػم اًمدوًمٞم٦م ُمـ 

إذن ًمٜم٠مظمذه٤م ذم آقمت٤ٌمر وٟمًتٗمٞمد  اعمًٚمٛملم ذم ومٚمًٓملم سمؾ ورم يمؾ ُمٙم٤من ؟ ُمٔم٤ممل

قمٚمٞمٝم٤م سمؾ ٟمٕمؿ وًمٙمـ ٟٓمٕمتٛمد  ُمٜمٝم٤م يمام اؾمتٗم٤مد اًمّمديؼ ؾم٤مسم٘م٤م ُمـ ضمقار اسمـ اًمدهمٜم٦م

وًمٜمٕمد امم طمديثٜم٤م  -اهلقى وًمٖم٦م اعمّمٚمح٦م  ٟمتقيمؾ قمغم اهلل وم٤مًمٖم٤مًم٥م رم ؾمٞم٤مؾم٦م قمٛمٚمٝم٤م

وأقمٜمك سمف رطمٚم٦م اًمٓم٤مئػ  واًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمع احلدث اًمت٤مزم وهق اًمث٤مًم٨م ذم درؾمٜم٤م

ة ىمريش قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام  ومٙم٤مٟم٧م سمٕمد ذًمؽ رطمٚم٦م اًمٓم٤مئػ ح٤م زادت ضمرأ

وهذه اًمرطمٚم٦م  وأبك ضمٝمؾ ًمٕمٜمٝمام اهلل صٜمٞمع قم٘م٦ٌم ـسمٞم٤مٟمف سم٤مًمدرس اًم٤ًمسمؼ ُم ؾمٌؼ

وىمّمتٝم٤م مت٤مُم٤م يم٤محلّم٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمتٗمؼ قمغم صمٌقشمف وُمٜمٝم٤م اعمختٚمػ ومٞمف وهم٤ميتف أفف 

روى اًمٌخ٤مري ُمرؾمؾ ورم اًمًػمة ٓيي يمام ٟمٕمٚمؿ وأبدأ سم٤معمتٗمؼ قمغم صحتف وم٘مد 

 -ؾمٚمؿ ٞمف وصغم اهلل قمٚم -: ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م ًمٚمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-سمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م 

"هؾ أتك قمٚمٞمؽ يقم يم٤من أؿمد ُمـ يقم أطمد؟ ىم٤مل: ًم٘مد ًم٘مٞم٧م ُمـ ىمقُمؽ، ويم٤من أؿمد 

ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿ يقم اًمٕم٘م٦ٌم، إذ قمرو٧م ٟمٗمز قمغم اسمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ قمٌد يمالل، ومٚمؿ 

َيٌٜمل إمم ُم٤م أردت، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وأف٤م ُمٝمٛمقم قمغم وضمٝمل، ومٚمؿ أؾمتٗمؼ إٓ وأف٤م سم٘مرن 

ىمد أفمٚمتٜمل، ومٜمٔمرت وم٢مذا ومٞمٝم٤م ضمؼميؾ،  اًمثٕم٤مًم٥م، ومرومٕم٧م رأد، وم٢مذا أف٤م سمًح٤مسم٦م

ومٜم٤مداين، وم٘م٤مل: إن اهلل ىمد ؾمٛمع ىمقل ىمقُمؽ ًمؽ، وُم٤م رّدوا قمٚمٞمؽ، وىمد سمٕم٨م إًمٞمؽ 
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د،  ُمٚمؽ اِل٤ٌمل ًمت٠مُمر سمام ؿمئ٧م ومٞمٝمؿ، ومٜم٤مداين ُمٚمؽ اِل٤ٌمل، ومًٚمؿ قمكّم، صمؿ ىم٤مل ي٤م حمٛمَّ

 إن اهلل ىمد ؾمٛمع ىمقل ىمقُمؽ ًمؽ، وأف٤م ُمٚمؽ اِل٤ٌمل، ىمد سمٕمثٜمل رسمؽ إًمٞمؽ ًمت٠مُمرين

قمٚمٞمٝمؿ إظمِمٌلم، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  سم٠مُمرك، ومام ؿمئ٧م، إن ؿمئ٧م أـمٌ٘م٧م

وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: سمؾ أرضمق أن َيرج اهلل ُمـ أصالهبؿ ُمـ يٕمٌد اهلل وطمده ٓ 

وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل قمـ اعمراد سم٤مٕظمِمٌلم ؟ ًمٕمٚمٜم٤م ٟمجد اإلضم٤مسم٦م ذم وصػ د  ينمك سمف ؿمٞمًئ٤م(.

 سمٓمـ واد، وشمنمف قمٚمٞمٝم٤م اِل٤ٌمل ُمـ مجٞمع شم٘مع ُمٙم٦م ذم :اًمٕمٛمرى عمٙم٦م طمٞم٨م ىم٤مل

اًمٜمقاطمل وم٢ممم اًمنمق يٛمتد ضمٌؾ أبق ىمٌٞمس وإمم اًمٖمرب حيده٤م ضمٌؾ ىمٕمٞم٘مٕم٤من. 

ن قمٛمران ُمٙم٦م وشمٕمرف اعمٜمٓم٘م٦م اعمٜمخٗمْم٦م ُمـ اًمقادي  ويٛمتدان سمِمٙمؾ هالل ومٞمحٍما

سم٤مًمٌٓمح٤مء وي٘مع هب٤م اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ، وحتٞمط هب٤م دور ىمريش، أُم٤م اعمٜمٓم٘م٦م اعمرشمٗمٕم٦م ومتٕمرف 

ٕمالة، أُم٤م قمٜمد ـمرذم اهلالل ومت٘مقم دور ؾم٤مذضم٦م ًم٘مريش اًمٔمقاهر وهؿ أقمراب وم٘مراء سم٤معم

أصح٤مب ىمت٤مل، ًمٙمٜمٝمؿ دون ىمريش اًمٌٓم٤مح ذم اًمتحي واًمٖمٜمك واِل٤مه. ويم٤مٟم٧م 

اًمتل شمًٙمـ  -طمٞم٨م أن ىمريِم٤م شمٜمتٛمل إمم يمٜم٤مٟم٦م  -صالت اًمٜم٥ًم سملم ىمريش ويمٜم٤مٟم٦م 

صم٘م٧م صٚم٦م اًمٜم٥ًم سم٤معمح٤مًمٗم٤مت ىمري٤ًٌم ُمـ ُمٙم٦م، شمٕمٓمل ُمٙم٦م قمٛم٘م٤ًم اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم، وىمد و

أجْم٤ًم، ويم٤من إطم٤مسمٞمش اًمذيـ يٕمٞمِمقن ىمري٤ًٌم ُمـ ُمٙم٦م طمٚمٗم٤مء ًم٘مريش أجْم٤ًم، ويم٤مٟمقا 

يًتخدُمقن ذم طمراؾم٦م اًم٘مقاومؾ اعمٙمٞم٦م. واُمتدت إطمالف ًمتِمٛمؾ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل شم٘مع 

قمغم ظمٓمقط اًمتج٤مرة اعمٙمٞم٦م إمم اًمِم٤مم واًمٕمراق واًمٞمٛمـ، ويم٤مٟم٧م ىمريش شمدومع هلؿ 

نمك زقمامءهؿ ذم دم٤مرُت٤م وؾمٛمك هذا سمـ )اإليالف( اًمذي أوضمده ضمٕم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م وشم

ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف. سمؾ متٙمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ُمـ احلّمقل قمغم طمؼ اًمتج٤مرة 

داظمؾ أرايض اًمروم واًمٗمرس سم٤مٓشمٗم٤مق ُمع طمٙم٤مُمٝمؿ، وقم٘مد اعمٕم٤مهدات ُمٕمٝمؿ، 

قمغم  وؾمٚمقك ُمًٚمؽ احلٞم٤مد سملم اًم٘مقشملم، وم٤مرس واًمروم. واىمتّم٤مد ُمٙم٦م ي٘مقم أؾم٤مؾم٤مً 

وىمد وردت اًمرطمٚم٦م سمتٗمّمٞمؾ يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م اًمًػمة اًمّمحٞمح٦م  اًمتج٤مرة

ه اهلل ظمػما  صغم اهلل قمٚمٞمف  -" وُم٤مت أبق ـم٤مًم٥م وازداد ُمـ اًمٌالء قمغم رؾمقل اهلل ضمزا



   

 
118 
 

 الوجيز الدعوي

ؿمدة، ومٕمٛمد إمم صم٘مٞمػ يرضمق أن ي١مووه ويٜمٍموه، ومقضمد صمالصم٦م ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ  -وؾمٚمؿ 

وطمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو، وُمًٕمقد سمـ قمٛمرو، ؾم٤مدة صم٘مٞمػ وهؿ أظمقٌة قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ قمٛمرو 

ومٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمًف، وؿمٙم٤م إًمٞمٝمؿ اًمٌالء وُم٤م اٟمتٝمؽ ىمقُمف ُمٜمف وم٘م٤مل أطمدهؿ: أف٤م 

أهق صمٞم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم إن يم٤من اهلل سمٕمثؽ سمٌمء ىمط، وىم٤مل أظمر: واهلل ٓ أيمٚمٛمؽ سمٕمد 

ًٓ ٕف٧م أقمٔمؿ ذوًم٤م وطمً٘م٤م ُمـ أن  جمٚمًؽ هذا يمٚمٛم٦م واطمدة أبًدا، ًمئـ يمٜم٧م رؾمق

اًمذي -ل أظمر: أقمجز اهلل أن يرؾمؾ همػمك!! وأومِمقا ذًمؽ ذم صم٘مٞمػ أيمٚمٛمؽ. وىم٤م

وىمٕمدوا ًمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -واضمتٛمٕمقا يًتٝمزئقن سمرؾمقل اهلل  -ىم٤مل هلؿ

صٗملم قمغم ـمري٘مف، وم٠مظمذوا سم٠مجدهيؿ احلج٤مرة ومجٕمؾ ٓ يرومع رضمٚمف وٓ يْمٕمٝم٤م إٓ 

ُمـ صٗمٞمٝمؿ روخقه٤م سم٤محلج٤مرة، وهؿ ذم ذًمؽ يًتٝمزئقن ويًخرون، ومٚمام ظمٚمص 

ذم  وىمدُم٤مه شمًٞمالن اًمدُم٤مء، قمٛمد إمم طم٤مئط يمروُمٝمؿ وم٠متك فمؾ طمٌٚم٦م ُمـ اًمٙمرم ومجٚمس

أصٚمٝم٤م ُمٙمروسًم٤م ُمقضمًٕم٤م، شمًٞمؾ ىمدُم٤مه اًمدُم٤مء، وإذا ذم اًمٙمرم قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م وؿمٞم٦ٌم سمـ 

رسمٞمٕم٦م، ومٚمام أبٍممه٤م يمره أن ي٠متٞمٝمام، ح٤م يٕمٚمؿ ُمـ قمداوُتام هلل وًمرؾمقًمف، وسمف اًمذي سمف، 

ين ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى، ومٚمام أت٤مه ووع وم٠مرؾمال إًمٞمف همال ُمٝمام "قمداؾًم٤م" سمٕمٜم٥م، وهق ٟمٍما

: سمًؿ اهلل، ومٕمج٥م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٕمٜم٥م سملم يديف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

: ُمـ أي أرض أف٧م ي٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمداس، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

ُمـ أهؾ ُمديٜم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمداس؟ ىم٤مل أف٤م ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح يقٟمس سمـ ُمتك. وم٘م٤مل ًمف قمداس: وُم٤م يدريؽ ُمـ يقٟمس سمـ ُمتك؟ 

ُمـ ؿم٠من يقٟمس ُم٤م قمرف، ويم٤من رؾمقل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل 

ٓ حي٘مر أطمًدا يٌٚمٖمف رؾم٤مٓت اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ك، ومٚمام أظمؼمه رؾمقل اهلل اهلل أظمؼمين ظمؼم يقٟمس سمـ ُمت

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ؿم٠من يقٟمس سمـ ُمتك ُم٤م أوطمك إًمٞمف ُمـ ؿم٠مفف، ظمرَّ ؾم٤مضمًدا ًمٚمرؾمقل 

صمؿ ضمٕمؾ ي٘مٌؾ ىمدُمٞمف ومه٤م شمًٞمالن اًمدُم٤مء، ومٚمام أبٍم قمت٦ٌم وأظمقه ؿمٞم٦ٌم ُم٤م  -وؾمٚمؿ 
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وىمٌٚم٧م ىمدُمٞمف،  ومٕمؾ همالُمٝمام ؾمٙمت٤م، ومٚمام أت٤ممه٤م ىم٤مٓ ًمف: ُم٤م ؿم٠مفؽ؟ ؾمجدت عمحٛمد،

ومل ٟمرك ومٕمٚم٧م هذا سم٠مطمد ُمٜم٤م، ىم٤مل: هذا رضمؾ ص٤مًمح طمدصمٜمل قمـ أؿمٞم٤مء قمرومتٝم٤م ُمـ 

ؿم٠من رؾمقل سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٜم٤م يدقمك يقٟمس سمـ ُمتك، وم٠مظمؼمين أفف رؾمقل اهلل 

ٟمٞمتؽ إٟمف رضمؾ َيدع. صمؿ رضمع رؾمقل اهلل   -ومْمحٙم٤م، وىم٤مٓ: ٓ يٗمتٜمؽ قمـ ٟمٍما

ودظمٚمٝم٤م رم ضمقار اعمٓمٕمؿ سمـ قمدى ! ويم٤مٟم٧م ُمٜم٦م  ا هإمم ُمٙم٦م". -وؾمٚمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف

ء واعمٕمراج وهذا ُمٕمٚمؿ سم٤مرز ُمـ ُمٕم٤ممل آسمتالء ومٝمق  اهلل سمٕمد هذه اًمِمدة ُمٜمح٦م اإلها

ُمٜمح٦م وًمٜمت٠مُمؾ ىمّم٦م ٟمٌك اهلل اًمٙمريؿ يقؾمػ  ؿمدة سمال ري٥م وًمٙمـ شمتٚمقه سمرمح٦م اهلل

وُمـ  ح٦مقمٚمٞمف اًمًالم ومٗمك طمٞم٤مشمف ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمحـ وًمٙمـ سمٕمد يمؾ حمٜم٦م ٟمجد هلل ُمٜم

اعمٛمٙمـ شمذايمر ذًمؽ ُمٕم٤م أن ! ٟمٕمؿ أطمٌتل ذم اهلل وروم٘م٤مء اًمدرب يٌتغم اهلل أوًمٞم٤مءه 

سم٤مًمِمدة اًمتل يٕمٚمؿ أن اًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م رم وؾمٕمٝمؿ وـم٤مىمتٝمؿ وُمع ذًمؽ يٛمـ قمٚمٞمٝمؿ سمام 

ء واعمٕمراج رم هذا  يرسمط سمف قمغم ىمٚمقهبؿ ح٤م قمٚمؿ صدىمٝم٤م أىمقل يم٤مٟم٧م رطمٚمتل اإلها

وىمد اؿمتٛمٚم٧م  ح٦م وان يم٤مٟم٧م حمٜم٦م قمٜمد وٕم٤مف اإليامنومٝمام ُمٜم٦م ُمـ اهلل وُمٜم اًمًٞم٤مق

 .مه٤م ُمتت٤مًمٞملم قمغم دروس ُمٗمٞمدة ضمدا مم٤م رضمح ًمدى أومراده٤م سمدرؾملم

 

*** 
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  الدرض الجامً أوال:

 (فِ درسني رحلُ اإلسراء واملعراج)

وومٞمف ٟمتذايمر ظمالص٦م ُم٤م طمدث رم هذه اًمرطمٚم٦م اعمٞمٛمقٟم٦م وشمٚمؽ اعمٕمجزة اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

سمجًده صغم اهلل قمٚمٞمف  (ف ًمٞمال أُملم اًمقطمك قمٚمٞمف اًمًالم قمغم سمراقوم٘مد أهى )ؾم٤مر سم

وؾمٚمؿ وهق ي٘مٔم٤من ُمـ اعمًجد احلرام سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م امم اعمًجد إىمَم سم٤مًم٘مدس 

اًمنميػ ًمٞمدظمؾ اعمًجد إىمَم سمٕمد أن رسمط اًمؼماق رم طمٚم٘م٦م طم٤مئط اًمؼماق وىمد مجع 

وات اًمٕمغم ًمػمى أفٌٞم٤مء اهلل اهلل ًمف إفٌٞم٤مء ًمٞمّمغم هبؿ صمؿ يٕمرج سمف ضمؼميؾ امم اًمًام

واسمٜمل اخل٤مًم٦م ؾمٞمدٟم٤م  شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومرأى أب٤م اًمٌنم آدم قمٚمٞمف اًمًالم رم إومم

صمؿ اًمٙمريؿ سمـ  قمٞمًك سمـ ُمريؿ وؾمٞمدٟم٤م حيل سمـ زيمري٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٤مًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م

 سم٤مًمًامء اًمث٤مًمث٦م وٟمٌك اهلل يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم اًمٙمريؿ سمـ اًمٙمريؿ سمـ اًمٙمريؿ ؾمٞمدٟم٤م

رم اًمراسمٕم٦م وؾمٞمدٟم٤م ه٤مرون وأظمٞمف يمٚمٞمؿ اًمرمحـ ُمقؾمك سمـ قمٛمران  إدريس قمٚمٞمف اًمًالم

صمؿ يم٤مٟم٧م رؤيتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕبٞمف  قمٚمٞمٝمام اًمًالم رم اخل٤مُم٦ًم واًم٤ًمدؾم٦م

ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ وىمد اشمٙم٠م امم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمذى يدظمٚمف يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أخػ ُمٚمؽ 

قمغم صقرشمف وؾمدرة اعمٜمتٝمك واِلٜم٦م  سم٤مًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وصٕمد سمف طمٞم٨م رأى ضمؼميؾ

طمٞم٨م ومرو٧م قمٚمٞمف اًمّمالة مخ٤ًم رم اًمٞمقم واًمٚمٞمؾ وسمٗمْمؾ اهلل  وآي٤مت رسمف اًمٙمؼمى

 مخًلم رم إضمر صمؿ قم٤مد امم ىمقُمف ًمٞمّمغم اًمٗمجر هٜم٤مك ويّمٌح ًمٞمٌٚمغ سم٠مُم٤مٟم٦م شم٤مُم٦م

ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م وحيل ُمـ طمل  ُمـ همػم يمتامن ؿمئ مم٤م رأى وطمدث اعمنميملم

ًم٘مقًمتف اعمِمٝمقرة  ؾمٛمك رم هذا اًمٞمقم أبق سمٙمر رى اهلل قمٜمف سم٤مًمّمديؼقمـ سمٞمٜمف وىمد 

ًمٚمٛمنميملم ح٤م ؾم٠مخقه ُمًتٜمٙمريـ قمـ ظمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمجٞم٥م واعمًتٌٕمد 
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يتٕم٥م ٟمٗمًف  اظمقاٟمك أهن٤م ُمٕمجزة وٓ ٟمٜمًك ي٤م – (إن يم٤من ىمد ىم٤مل وم٘مد صدق:)قمٜمدهؿ

يمره جمٛمال ُمريمزا ُمـ يِمٖمٚمٝم٤م سمِمٌٝم٤مت اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن وىمد صح٧م سمام ؾمٌؼ ذ

ء  –إظم٤ٌمر ومٜمّمدىمٝم٤م يمام ضم٤مءت سمٞم٘ملم  وىمد أفزل اهلل ُمـ اًمقطمل قمـ رطمٚمتل اإلها

ئٞمؾ ء )سمٜمل إها ٟمتذيمره٤م ذم ُم٘م٤مم آظمتّم٤مر  واًمٜمجؿ (واعمٕمراج ذم ؾمقريت اإلها

وُم٤مىم٤مًمف ذم اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م إُم٤مُم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمتٗمًػم سم٤مح٠مثقر وأقمٜمك هبام اًمٌٖمقى واسمـ 

ء  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم يمثػم رمحٝمام اهلل  جم يل ىل مل خل ُّٱذم ُمٓمٚمع اإلها
 جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
يٛمجد شمٕم٤ممم ٟمٗمًف، ويٕمٔمؿ  :وومٞمٝم٤م ي٘مقل اسمـ يمثػم رمحف اهلل رم شمٗمًػمه  َّ خي حي

  َّيل ىل ملُّؿم٠مفف، ًم٘مدرشمف قمغم ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أطمد ؾمقاه، ومال إهل همػمه 
ء:اإل] سمٌدٟمف وروطمف يمام هق  :)ىمٚم٧مُمف قمٚمٞمف يٕمٜمل حمٛمًدا، صٚمقات اهلل وؾمال [1ها

ومٜمحـ سمّمدد ُمٕمجزة يمام ؾمٌؼ  اًمٔم٤مهر وٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م سم٘مقل أهؾ اًمت٠مويؾ اعمذُمقم

ء: َّمم خم حمُّص ًَمْٞمال   أي ذم ضمٜمح اًمٚمٞمؾ ( اًمتٜمٌٞمف وهق ُمًجد ُمٙم٦م  [1]اإلها

ء: َّجن يم ىمُّ ُمٕمدن إفٌٞم٤مء  ،وهق سمٞم٧م اعم٘مدس اًمذي هق إيٚمٞم٤مء [1]اإلها

ودارهؿ،  ،ؾ; وهلذا مجٕمقا ًمف هٜم٤مًمؽ يمٚمٝمؿ، وَم٠مُّمٝمؿ ذم حَمِّٚمتٝمؿُمـ ًمدن إسمراهٞمؿ اخلٚمٞم

ومدل قمغم أفف هق اإلُم٤مم إقمٔمؿ، واًمرئٞمس اعم٘مدم، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 

ء:  َّ من خن حن ُّٱوقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم. وىمقًمف:    أي: ذم اًمزروع واًمثامر [1]اإلها

ء:ٱَّ ىنُّٱ ء:ٱَّجه ين ُّٱأي: حمٛمًدا  [1]اإلها  م وىمقًمف: أي: اًمٕمٔم٤م [1]اإلها

ء:ٱَّ حي جي يه  ىهُّٱ أي: اًمًٛمٞمع ٕىمقال قم٤ٌمده، ُم١مُمٜمٝمؿ  [1]اإلها

 رث يت ىت نت مت ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمجؿ وُمٙمذهبؿ ا ـه ويم٤مومرهؿ، ُمّمدىمٝمؿ
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
ىم٤مل اسمـ   َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
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 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱوىمقًمف: (ريمثػم رمحف اهلل رم شمٗمًػمه )سم٤مظمتّم٤م
ىم٤مل ُمًٚمؿ: طمدصمٜم٤م أبق ؾمٕمٞمد إؿم٩م، طمدصمٜم٤م َويمٞمع، طمدصمٜم٤م  [11-11]اًمٜمجؿ:  َّ ىف يث

 يت ىت نت مت ُّٱإقمٛمش، قمـ زي٤مد سمـ طُمَّملم، قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 
ويمذا  -ىم٤مل: رآه سمٗم١ماده ُمرشملم  [13]اًمٜمجؿ:  َّ اك يق  ىق يف ُّٱ ،[11]اًمٜمجؿ: َّرث

وىمد ظم٤مًمٗمف اسمـ ُمًٕمقد وهمػمه  ،ٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ُمثٚمف.رواه ؾِماَمك، قمـ قم

وذم رواي٦م قمٜمف  (ىمٚم٧م: ُمثؾ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره قمٜمٝم٤م)

طمدي٨م اعمٜم٤مم يمام رواه واًمِم٤مهد  -أفف أـمٚمؼ اًمرؤي٦م، وهل حمٛمقًم٦م قمغم اعم٘مٞمدة سم٤مًمٗم١ماد.

ْٕمَٛمر، قمـ أجقب، قمـ أيب ىِمالسم٦م طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، طمدصمٜم٤م ُمَ  :وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد أجْم٤م

قمـ اسمـ قم٤ٌمس; أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: "أت٤مين ريب اًمٚمٞمٚم٦م ذم أطمًـ 

وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد، أتدري ومٞمؿ َيتّمؿ اعمأل إقمغم؟" -أطمًٌف يٕمٜمل ذم اًمٜمقم-صقرة 

أو ىم٤مل: -ىم٤مل: "ىمٚم٧م: ٓ. ومقوع يده سملم يمتٗمل طمتك وضمدت سَمْرَده٤م سملم صمديّل 

ومٕمٚمٛم٧م ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض، صمؿ ىم٤مل: ي٤م حمٛمد، هؾ شمدري ومٞمؿ -َٟمْحِري

َيتّمؿ اعمأل إقمغم؟" ىم٤مل: "ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، َيتّمٛمقن ذم اًمٙمٗم٤مرات واًمدرضم٤مت". ىم٤مل: 

"وُم٤م اًمٙمٗم٤مرات واًمدرضم٤مت؟" ىم٤مل: "ىمٚم٧م: اعمٙم٨م ذم اعم٤ًمضمد سمٕمد اًمّمٚمقات، 

ٙم٤مره، ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ قم٤مش وإسمالغ اًمقوقء ذم اعم ،واعمٌم قمغم إىمدام إمم اِلُُٛمٕم٤مت

 سمخػم وُم٤مت سمخػم، ويم٤من ُمـ ظمٓمٞمئتف يمٞمقم وًمدشمف أُمف. وىم٤مل: ىمؾ ي٤م حمٛمد إذا صٚمٞم٧م:

مهللا، إين أؾم٠مخؽ اخلػمات وشمرك اعمٜمٙمرات، وطم٥ّم اعم٤ًميملم، وإذا أردت وم٘مؾ 

سمٕم٤ٌمدك ومتٜم٦م أن شم٘مٌْمٜمل إًمٞمؽ همػم ُمٗمتقن". ىم٤مل: "واًمدرضم٤مت سَمْذُل اًمٓمٕم٤مم، وإومِم٤مء 

رم آي٤مت اًمٜمجؿ  وىم٤مل اًمٌٖمقى رمحف اهلل ا ـهسم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم"  اًمًالم، واًمّمالة

ُم٤م يمذب اًمٗم١ماد ومٞمام رأى، واظمتٚمٗمقا ذم اًمذي رآه، وم٘م٤مل ىمقم: رأى  :سم٤مظمتّم٤مر أجْم٤م8

سمـ ُمًٕمقد  قمٌد اهللقمـ صمؿ روى سمًٜمده  – ضمؼميؾ، وهق ىمقل اسمـ ُمًٕمقد وقم٤مئِم٦م.
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وىم٤مل  ضمؼميؾ ًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤محىم٤مل: "ُم٤م يمذب اًمٗم١ماد ُم٤م رأى" ىم٤مل: رأى  رى اهلل قمٜمف

آظمرون: هق اهلل قمز وضمؾ. صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك اًمرؤي٦م، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ضمٕمؾ سمٍمه 

ه سمٗم١ماده، وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس. قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ اسمـ صمؿ روى سمًٜمده ذم وم١ماده ومرآ

 -قم٤ٌمس: "ُم٤م يمذب اًمٗم١ماد ُم٤م رأى". "وًم٘مد رآه ٟمزًم٦م أظمرى" ىم٤مل: رآه سمٗم١ماده ُمرشملم 

٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مقل: مل َيَر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رسمف، ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم

قمـ ُمنوق ىم٤مل: ىمٚم٧م  صمؿ روى سمًٜمدهؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم:ِلوحتٛمؾ أي٦م قمغم رؤيتف 

ًمٕم٤مئِم٦م ي٤م أُم٤مه هؾ رأى حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رسمف؟ وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد ىمػَّ ؿمٕمري مم٤م 

دصمؽ أن حمٛمًدا رأى رسمف ىمٚم٧م: أجـ أف٧م ُمـ صمالث ُمـ طمدصمٙمٝمـ وم٘مد يمذب؟ ُمـ طم

 َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي ُّٱوم٘مد يمذب، صمؿ ىمرأت: 

 َّ حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ [183:إفٕم٤مم]

 جل مك لك ُّٱوُمـ طمدصمؽ أفف يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد وم٘مد يمذب، صمؿ ىمرأت:  [51:اًمِمقرى]
وُمـ طمدصمؽ أفف يمتؿ ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد يمذب، صمؿ ىمرأت:  [35:ًم٘مامن]  َّمل خل حل

أي٦م، وًمٙمٜمف رأى ضمؼميؾ  [67:اح٤مئدة]  َّزت رت  يب ىب نب مب زب يئربُّٱ

قمـ أيب ذر ىم٤مل: ؾم٠مخ٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل وروى سمًٜمده أجْم٤م  –ذم صقرشمف ُمرشملم 

صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل رم ىمقًمف شمٕم٤ممم  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: هؾ رأج٧َم َرسمََّؽ؟ ىم٤مل: "ٟمقٌر َأفَّك أراه" 

 [15-11اًمٜمجؿ:] َّ مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ

ًمٙم٤ًمئل ويٕم٘مقب: "أومتٛمروٟمف" سمٗمتح اًمت٤مء ]وؾمٙمقن اعمٞمؿ[ سمال أخػ، أي: ىمرأ محزة وا

ف إذا ضمحدشمف، وىمرأ أظمرون:  أومتجحدوٟمف، شم٘مقل اًمٕمرب: ُمري٧َم اًمرضمَؾ طم٘مَّ

"أومتامروٟمف" سم٤مًٕمػ ووؿ اًمت٤مء قمغم ُمٕمٜمك أومتج٤مدًمقٟمف قمغم ُم٤م يرى وذًمؽ أهنؿ 

قمـ قمػمٟم٤م ذم اًمٓمريؼ ضم٤مدًمقه طملم أهي سمف، وم٘م٤مًمقا: صػ ًمٜم٤م سمٞم٧م اعم٘مدس، وأظمؼمٟم٤م 

وهمػم ذًمؽ مم٤م ضم٤مدًمقه سمف، واعمٕمٜمك: أومتج٤مدًمقٟمف ضمدآ شمروُمقن سمف دومٕمف قمام رآه 
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يٕمٜمل: رأى ضمؼميؾ ذم صقرشمف اًمتل ظمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟم٤مزٓ ُمـ اًمًامء ٟمزًم٦م أظمرى،  .وقمٚمٛمف

 ىك مك ُّوذًمؽ أفف رآه ذم صقرشمف ُمرشملم، ُمرة ذم إرض وُمرة ذم اًمًامء.
قم٤ٌمس ُمٕمٜمك: "ٟمزًم٦م أظمرى" هق أفف يم٤مٟم٧م ًمٚمٜمٌل وقمغم ىمقل اسمـ  [15]اًمٜمجؿ: َّيك

اًمتخٗمٞمػ ُمـ أقمداد اًمّمٚمقات،  عم٠ًمخ٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمرضم٤مت ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م 

ذم سمٕمْمٝم٤م، ورويٜم٤م قمٜمف: "أفف رأى رسمف سمٗم١ماده  ومٞمٙمقن ًمٙمؾ قمرضم٦م ٟمزًم٦م، ومرأى رسمف

 ُمرشملم" ىمقًمف: "قمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك" رويٜم٤م قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ح٤م أهي

سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اٟمتٝمك إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك وهل ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م 

إًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل ُم٤م يٕمرج سمف ُمـ إرض ومٞم٘مٌض ُمٜمٝم٤م، وإًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل ُم٤م هيٌط سمف ُمـ ومقىمٝم٤م 

ومٞم٘مٌض ُمٜمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: "قمٜمده٤م ضمٜم٦م اح٠موى إذ يٖمِمك اًمًدرة ُم٤م يٖمِمك"، ىم٤مل: 

اج: "صمؿ صٕمد يب إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وم٢مذا أف٤م ورويٜم٤م ذم طمدي٨م اعمٕمر ومراش ُمـ ذه٥م

سم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، صمؿ رومٕم٧م زم ؾمدرة اعمٜمتٝمك وم٢مذا ٟمٌ٘مٝم٤م ُمثؾ ىمالل 

هجر، وإذا ورىمٝم٤م ُمثؾ آذان اًمٗمٞمٚم٦م" "واًمًدرة" ؿمجرة اًمٜمٌؼ، وىمٞمؾ هل٤م: ؾمدرة 

ريم٦م رم اًمًٜم٦م أُم٤م ظمؼم شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م اعم٤ٌم – ا ـه.اعمٜمتٝمك ٕفف إًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل قمٚمؿ اخلٚمؼ

ُمـ  وم٢مًمٞمٙمؿ أطم٤ٌميب ظمالص٦م ُم٤مصم٧ٌم ُمـ ظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمث٤مسمت٦م

  .صحٞمح٦م وم٘م٤مل رمحف اهللأطمداث شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وم٘مد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رم 

طمدصمٜم٤م هدسم٦م سمـ ظم٤مًمد طمدصمٜم٤م مه٤مم سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ىمت٤مدة قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ  -1

ؾمٚمؿ طمدصمٝمؿ قمـ و : أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفٜمٝمامقم ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م ريض اهلل

 -سمٞمٜمام أف٤م ذم احلٓمٞمؿ ورسمام ىم٤مل ذم احلجر ُمْمٓمجٕم٤م إذ أت٤مين آت وم٘مد )ًمٞمٚم٦م أهي سمف 

وم٘مٚم٧م ًمٚمج٤مرود وهق إمم ضمٜمٌل ُم٤م  -ُم٤م سملم هذه إمم هذه  -ىم٤مل وؾمٛمٕمتف ي٘مقل ومِمؼ 

 -ؿمٕمرشمف يٕمٜمل سمف ؟ ىم٤مل ُمـ صمٖمرة ٟمحره إمم ؿمٕمرشمف وؾمٛمٕمتف ي٘مقل ُمـ ىمّمف إمم 

وم٤مؾمتخرج ىمٚمٌل صمؿ أتٞم٧م سمٓم٧ًم ُمـ ذه٥م ممٚمقءة إيامٟم٤م ومٖمًؾ ىمٚمٌل صمؿ طمٌم صمؿ 
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وم٘م٤مل ًمف اِل٤مرود هق اًمؼماق ي٤م  -أقمٞمد صمؿ أتٞم٧م سمداسم٦م دون اًمٌٖمؾ وومقق احلامر أبٞمض 

يْمع ظمٓمقه قمٜمد أىمَم ـمرومف ومحٛمٚم٧م قمٚمٞمف وم٤مٟمٓمٚمؼ يب  -أب٤م محزة ؟ ىم٤مل أفس ٟمٕمؿ 

وم٘مٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل ضمؼميؾ ىمٞمؾ وُمـ ُمٕمؽ ؟  ضمؼميؾ طمتك أتك اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتٗمتح

ومٗمتح ومٚمام  ىمٞمؾ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٞمؾ ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء. ىم٤مل حمٛمد

ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد اًمًالم صمؿ  ومًٚمؿ قمٚمٞمف ظمٚمّم٧م وم٢مذا ومٞمٝم٤م آدم وم٘م٤مل هذا أبقك آدم

ٟمٞم٦م ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سم٤مٓسمـ اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح صمؿ صٕمد طمتك إذا أتك اًمًامء اًمث٤م

وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل ضمؼميؾ ىمٞمؾ وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل حمٛمد ىمٞمؾ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف 

؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٞمؾ ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ومٗمتح ومٚمام ظمٚمّم٧م إذا حيٞمك وقمٞمًك ومه٤م 

اسمٜم٤م اخل٤مًم٦م ىم٤مل هذا حيٞمك وقمٞمًك ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمام ومًٚمٛم٧م ومردا صمؿ ىم٤مٓ ُمرطم٤ٌم سم٤مٕخ 

مم اًمًامء اًمث٤مًمث٦م وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح صمؿ صٕمد يب إ

ضمؼميؾ ىمٞمؾ وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل حمٛمد ىمٞمؾ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٞمؾ ُمرطم٤ٌم سمف 

ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ومٗمتح ومٚمام ظمٚمّم٧م إذا يقؾمػ ىم٤مل هذا يقؾمػ ومًٚمؿ قمٚمٞمف 

ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد صمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سم٤مٕخ اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح صمؿ صٕمد يب طمتك أتك 

اًمراسمٕم٦م وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل ضمؼميؾ ىمٞمؾ وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل حمٛمد ىمٞمؾ اًمًامء 

أو ىمد أرؾمؾ إًمٞمف ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٞمؾ ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ومٗمتح ومٚمام ظمٚمّم٧م إمم 

إدريس ىم٤مل هذا إدريس ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد صمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سم٤مٕخ اًمّم٤مًمح 

٤مُم٦ًم وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح صمؿ صٕمد يب طمتك إذا أتك اًمًامء اخل

ؾمٚمؿ ىمٞمؾ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف ىم٤مل و ضمؼميؾ ىمٞمؾ وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف

ٟمٕمؿ ىمٞمؾ ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ومٚمام ظمٚمّم٧م وم٢مذا ه٤مرون ىم٤مل هذا ه٤مرون ومًٚمؿ 

قمٚمٞمف ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد صمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سم٤مٕخ اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح صمؿ صٕمد يب 

اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل ضمؼميؾ ىمٞمؾ ُمـ ُمٕمؽ ؟ طمتك إذا أتك 

ىم٤مل حمٛمد ىمٞمؾ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ومٚمام 
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ظمٚمّم٧م وم٢مذا ُمقؾمك ىم٤مل هذا ُمقؾمك ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد صمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم 

ىم٤مل أبٙمل ٕن  سم٤مٕخ اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ومٚمام دم٤موزت سمٙمك ىمٞمؾ ًمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟

همالُم٤م سمٕم٨م سمٕمدي يدظمؾ اِلٜم٦م ُمـ أُمتف أيمثر ممـ يدظمٚمٝم٤م ُمـ أُمتل صمؿ صٕمد يب إمم 

اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ ىمٞمؾ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل ضمؼميؾ ىمٞمؾ وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل 

حمٛمد ىمٞمؾ وىمد سمٕم٨م إًمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ومٚمام ظمٚمّم٧م وم٢مذا 

قمٚمٞمف ىم٤مل ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد اًمًالم ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سم٤مٓسمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل هذا أبقك ومًٚمؿ 

اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح صمؿ رومٕم٧م زم ؾمدرة اعمٜمتٝمك وم٢مذا ٟمٌ٘مٝم٤م ُمثؾ ىمالل هجر وإذا 

ورىمٝم٤م ُمثؾ آذان اًمٗمٞمٚم٦م ىم٤مل هذه ؾمدرة اعمٜمتٝمك وإذا أرسمٕم٦م أهن٤مر هنران سم٤مـمٜم٤من وهنران 

ذم اِلٜم٦م وأُم٤م اًمٔم٤مهران  فم٤مهران وم٘مٚم٧م ُم٤م هذان ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل أُم٤م اًم٤ٌمـمٜم٤من ومٜمٝمران

صمؿ  .وم٤مًمٜمٞمؾ واًمٗمرات صمؿ رومع زم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر يدظمٚمف يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أخػ ُمٚمؽ

أتٞم٧م سم٢مٟم٤مء ُمـ مخر وإٟم٤مء ُمـ ًمٌـ وإٟم٤مء ُمـ قمًؾ وم٠مظمذت اًمٚمٌـ وم٘م٤مل هل اًمٗمٓمرة أف٧م 

قمٚمٞمٝم٤م وأُمتؽ صمؿ ومرو٧م قمكم اًمّمٚمقات مخًلم صالة يمؾ يقم ومرضمٕم٧م ومٛمررت قمغم 

٤مل أُمرت سمخٛمًلم صالة يمؾ يقم ىم٤مل أُمتؽ ٓ شمًتٓمٞمع ُمقؾمك وم٘م٤مل سمؿ أُمرت ؟ ىم

ئٞمؾ أؿمد  مخًلم صالة يمؾ يقم وإين واهلل ىمد ضمرسم٧م اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ وقم٤مِل٧م سمٜمل إها

اعمٕم٤مِل٦م وم٤مرضمع إمم رسمؽ وم٤مؾم٠مخف اًمتخٗمٞمػ ُٕمتؽ ومرضمٕم٧م ومقوع قمٜمل قمنما 

ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك وم٘م٤مل ُمثٚمف ومرضمٕم٧م ومقوع قمٜمل قمنما ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك وم٘م٤مل 

ومقوع قمٜمل قمنما ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك وم٘م٤مل ُمثٚمف ومرضمٕم٧م وم٠مُمرت  ُمثٚمف ومرضمٕم٧م

سمٕمنم صٚمقات يمؾ يقم ومرضمٕم٧م وم٘م٤مل ُمثٚمف ومرضمٕم٧م وم٠مُمرت سمخٛمس صٚمقات يمؾ 

يقم ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك وم٘م٤مل سمام أُمرت ؟ ىمٚم٧م أُمرت سمخٛمس صٚمقات يمؾ يقم ىم٤مل 

إن أُمتؽ ٓ شمًتٓمٞمع مخس صٚمقات يمؾ يقم وإين ىمد ضمرسم٧م اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ وقم٤مِل٧م 

ئٞمؾ  أؿمد اعمٕم٤مِل٦م وم٤مرضمع إمم رسمؽ وم٤مؾم٠مخف اًمتخٗمٞمػ ُٕمتؽ ىم٤مل ؾم٠مخ٧م ريب سمٜمل إها

طمتك اؾمتحٞمٞم٧م وًمٙمـ أرى وأؾمٚمؿ ىم٤مل ومٚمام ضم٤موزت ٟم٤مدى ُمٜم٤مد أُمْمٞم٧م ومريْمتل 
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ء واًمتك مل ٟمر  ورم او٤موم٦م وُمزيد وصػ ظم٤مص٦م ًمرطمٚم٦م - (وظمٗمٗم٧م قمـ قم٤ٌمدي اإلها

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من  -يٌدو طمٞم٨م طمدصم٧م أوٓ صمؿ اعمٕمراج ومٞمام هل٤م اؿم٤مرة رم اخلؼم اعمت٘مدم هذا

  .ذًمؽ

ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل وم٘م٤مل  -1 صَمٜم٤َم مَح٤َّمُد سْم وَخ طَمدَّ ـُ وَمرُّ ٤ٌَمُن سْم صَمٜم٤َم ؿَمْٞم طَمدَّ

 
ِ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ َأفَِس سْم ٌُٜم٤َمٟمِكُّ قَم صَمٜم٤َم صَم٤مسم٧ٌِم اًْم » ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-طَمدَّ

اِق  ٌَْٖمِؾ َيَْمُع طَم٤موِمَرُه قِمٜمَْد َوهُ  -ُأتِٞم٧ُم سم٤ِمًْمؼُمَ اَمِر َوُدوَن اًْم
٦ٌم َأبَْٞمُض ـَمِقيٌؾ وَمْقَق احْلِ َق َداسمَّ

ٌُْتُف طَمتَّك َأتَٞم٧ُْم سَمْٞم٧َم اعْمَْ٘مِدِس  -ُُمٜمَْتَٝمك ـَمْروِمِف 
تِك  -ىَم٤مَل  -ىَم٤مَل وَمَريمِ وَمَرسَمْٓمُتُف سم٤ِمحْلَْٚمَ٘م٦ِم اًمَّ

ْٞم٧ُم وِمٞمِف َريْمَٕمَتلْمِ صُمؿَّ ظَمَرضْم٧ُم صُمؿَّ دَ  -ىَم٤مَل  -َيْرسمُِط سمِِف إَفٌَِْٞم٤مُء  ِجَد وَمَّمٚمَّ ًْ ظَمْٚم٧ُم اعْمَ

يُؾ  اَلُم  -وَمَج٤مَءٟمِك ضِمؼْمِ ًَّ ـَ وَمَ٘م٤مَل  -قَمَٚمْٞمِف اًم ٌَ ُت اًمٚمَّ ـٍ وَم٤مظْمؽَمْ ٌَ ـْ ًَم  ُِم
ٍ
ـْ مَخٍْر َوإَِٟم٤مء  ُِم

ٍ
سم٢ِِمَٟم٤مء

يُؾ  َت اًْمِٗمْٓمَرَة. صُمؿَّ قَمَرَج سمِٜم٤َم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ضِمؼْمِ  وَم٤مؾْمَتْٗمتََح  اظْمؽَمْ
ِ
اَمء ًَّ إمَِم اًم

ٌد. ىِمٞمَؾ َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل  ٛمَّ ـْ َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل حُمَ يُؾ. ىِمٞمَؾ َوَُم ـْ َأف٧َْم ىَم٤مَل ضِمؼْمِ يُؾ وَمِ٘مٞمَؾ َُم ضِمؼْمِ

. صُمؿَّ قَمرَ  ٥َم سمِك َوَدقَم٤م مِم سمَِخػْمٍ  ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢ِمَذا َأف٤َم سمِآَدَم وَمَرطمَّ
ِ
اَمء ًَّ َج سمِٜم٤َم إمَِم اًم

ـْ َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل  يُؾ. ىِمٞمَؾ َوَُم ـْ َأف٧َْم ىَم٤مَل ضِمؼْمِ اَلُم. وَمِ٘مٞمَؾ َُم ًَّ يُؾ قَمَٚمْٞمِف اًم
اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ

ٌد. ىِمٞمَؾ َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢ِمَذا َأف٤َم سم٤ِمسْمٜمَِك اخْلَ  ٛمَّ ـِ حُمَ ك اسْم ًَ ٤مًَم٦ِم قِمٞم

. صُمؿَّ قَمَرَج سمِك إمَِم  ٤ٌَم َوَدقَمَقا مِم سمَِخػْمٍ  قَمَٚمْٞمِٝماَم وَمَرطمَّ
ِ
٤مَء َصَٚمَقاُت اَّللَّ ـِ َزيَمِريَّ َٞمك سْم َُمْرَيَؿ َوحَيْ

ـْ َُمَٕمَؽ ىَم٤م يُؾ. ىِمٞمَؾ َوَُم ـْ َأف٧َْم ىَم٤مَل ضِمؼْمِ يُؾ. وَمِ٘مٞمَؾ َُم  اًمث٤َّمًمَِث٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ
ِ
اَمء ًَّ ٌد اًم ٛمَّ َل حُمَ

. ىمِٞمَؾ َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢ِمَذا َأف٤َم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-

٥َم َوَدقَم٤م مِم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمُِٞمقؾُمَػ  ـِ وَمَرطمَّ ًْ إَِذا ُهَق ىَمْد ُأقْمٓمَِك ؿَمْٓمَر احْلُ

 ًَّ . صُمؿَّ قَمَرَج سمِٜم٤َم إمَِم اًم يُؾ سمَِخػْمٍ سمَِٕم٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ ا  اًمرَّ
ِ
اَلُم  -اَمء ًَّ ـْ َهَذا  -قَمَٚمْٞمِف اًم ىِمٞمَؾ َُم

ٌد. ٛمَّ ـْ َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل حُمَ يُؾ. ىِمٞمَؾ َوَُم سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم ىم٤مل ىمد  ىم٤مل وىمد سمٕم٨م اًمٞمفىَم٤مَل ضِمؼْمِ

٥َم َوَدقَم٤م مِم سمَِخػْمٍ ىَم٤مَل  ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ وَم٢ِمَذا َأف٤َم سم٢ِِمْدِريَس وَمَرطمَّ   َّ ىت نت مت ُّٱاَّللَّ
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ـْ َهَذا ىَم٤مَل  [57ُمريؿ:] يُؾ. ىِمٞمَؾ َُم ٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ ًَ  اخْل٤َمُِم
ِ
اَمء ًَّ ضمؼميؾ صُمؿَّ قَمَرَج سمِٜم٤َم إمَِم اًم

ٌد. ىِمٞمَؾ َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم  ٛمَّ ـْ َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل حُمَ وَم٢ِمَذا َأف٤َم ىِمٞمَؾ َوَُم

  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-هِب٤َمُروَن 
ِ
اَمء ًَّ . صُمؿَّ قَمَرَج سمِٜم٤َم إمَِم اًم ٥َم َوَدقَم٤م مِم سمَِخػْمٍ وَمَرطمَّ

ـْ َُمَٕمَؽ  يُؾ. ىِمٞمَؾ َوَُم ـْ َهَذا ىَم٤مَل ضِمؼْمِ اَلُم. ىِمٞمَؾ َُم ًَّ يُؾ قَمَٚمْٞمِف اًم
٤مِدؾَم٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ ًَّ اًم

ٌد. ىمِٞمَؾ َوىَمْد  ٛمَّ صغم اهلل -سُمِٕم٨َم إًَِمٞمِْف ىَم٤مَل ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢ِمَذا َأف٤َم سمُِٛمقؾَمك ىَم٤مَل حُمَ

يُؾ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٤مسمَِٕم٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ ًَّ  اًم
ِ
اَمء ًَّ . صُمؿَّ قَمَرَج سمِٜم٤َم إمَِم اًم ٥َم َوَدقَم٤م مِم سمَِخػْمٍ وَمَرطمَّ

ـْ  يُؾ. ىِمٞمَؾ َوَُم ـْ َهَذا ىَم٤مَل ضِمؼْمِ ٌد  وَمِ٘مٞمَؾ َُم ٛمَّ . ىِمٞمَؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل حُمَ

ِهٞمَؿ   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف. وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢ِمَذا َأف٤َم سم٢ِِمسْمَرا

ٌَٞم٧ِْم اعْمَْٕمُٛمقِر َوإَِذا ُهَق َيْدظُمُٚمُف يُمؾَّ َيْقٍم ؾَمٌْ  ٜمًِدا فَمْٝمَرُه إمَِم اًْم ًْ ُٕمقَن َأْخَػ َُمَٚمٍؽ َٓ ُُم

ْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمك َوإَِذا َوَرىُمَٝم٤م يَمآَذاِن اًْمِٗمَٞمَٚم٦ِم َوإَِذا صَمَٛمُرَه٤م  ًِّ َيُٕمقُدوَن إًَِمْٞمِف صُمؿَّ َذَه٥َم سمِك إمَِم اًم

ـْ ظَمٚمْ  -ىَم٤مَل  -يَم٤مًْمِ٘ماَلِل  ْت وَماَم َأطَمٌد ُِم َ  َُم٤م هَمِِمَك شَمَٖمػمَّ
ِ
ـْ َأُْمِر اَّللَّ  وَمَٚمامَّ هَمِِمٞمََٝم٤م ُِم

ِ
ِؼ اَّللَّ

لَم َصاَلًة رِم  ًِ ُ إمَِمَّ َُم٤م َأْوطَمك وَمَٗمَرَض قَمغَمَّ مَخْ ٜمَِٝم٤م. وَم٠َمْوطَمك اَّللَّ ًْ ـْ طُم ٞمُع َأْن َيٜمَْٕمَتَٝم٤م ُِم
َتٓمِ ًْ َي

وَمَ٘م٤مَل َُم٤م وَمَرَض َرسمَُّؽ قَمغَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يُمؾِّ َيْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦ٍم وَمٜمََزًْم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك 

تَِؽ ىُمْٚم٧ُم مَخْ  َتَؽ َٓ ُيٓمِٞمُ٘مقَن ُأُمَّ لَم َصاَلًة. ىَم٤مَل اْرضِمْع إمَِم َرسمَِّؽ وَم٤مؾْم٠َمْخُف اًمتَّْخِٗمٞمَػ وَم٢ِمنَّ ُأُمَّ ًِ

ُُتُْؿ. ىَم٤مَل وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم َرسمِّك وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َربِّ  ِئٞمَؾ َوظَمؼَمْ ا َذًمَِؽ وَم٢ِمٟمِّك ىَمْد سَمَٚمْقُت سَمٜمِك إِْهَ

تِك. وَمَحطَّ قَمٜمِّك مَخْ  ْػ قَمغَم ُأُمَّ ٤م. ىَم٤مَل إِنَّ ظَمٗمِّ ًً ٤م وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك وَمُ٘مْٚم٧ُم طَمطَّ قَمٜمِّك مَخْ ًً

َؽ وَم٤مؾْم٠َمْخُف اًمتَّْخِٗمٞمَػ.  َتَؽ َٓ ُيٓمِٞمُ٘مقَن َذًمَِؽ وَم٤مْرضِمْع إمَِم َرسمِّ وَمَٚمْؿ َأَزْل َأْرضِمُع  -ىَم٤مَل  -ُأُمَّ

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َوسَملْمَ ُُمقؾَمك  ًَّ  -سَملْمَ َرسمِّك شَم َـّ مَخُْس  -اَلُم قَمَٚمْٞمِف اًم ُ ُد إهِنَّ ٛمَّ طَمتَّك ىَم٤مَل َي٤م حُمَ

ٜم٦ٍَم وَمَٚمْؿ  ًَ ـْ َهؿَّ سمَِح قَن َصاَلًة. َوَُم ًُ َصَٚمَقاٍت يُمؾَّ َيْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦ٍم ًمُِٙمؾِّ َصاَلٍة قَمنْمٌ وَمَذًمَِؽ مَخْ

ـْ َهؿَّ  ا َوَُم ٧ٌَْم ًَمُف قَمنْمً
ٜم٦ًَم وَم٢ِمْن قَمِٛمَٚمَٝم٤م يُمتِ ًَ ٧ٌَْم ًَمُف طَم

ٞمَِّئ٦ٍم وَمَٚمْؿ َيْٕمَٛمْٚمَٝم٤م مَلْ َيْٕمَٛمْٚمَٝم٤م يُمتِ ًَ سمِ

٧ٌَْم ؾَمٞمِّئ٦ًَم َواطِمَدًة 
-وَمٜمََزًْم٧ُم طَمتَّك اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك  -ىَم٤مَل  -شُمْٙمَت٥ْم ؿَمْٞمًئ٤م وَم٢ِمْن قَمِٛمَٚمَٝم٤م يُمتِ

َؽ وَم٤مؾْم٠َمْخُف اًمتَّْخِٗمٞمَػ. وَمَ٘م٤مَل َرؾُم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شُمُف وَمَ٘م٤مَل اْرضِمْع إمَِم َرسمِّ قُل وَم٠َمظْمؼَمْ
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ِ
 -ش.وَمُ٘مْٚم٧ُم ىَمْد َرضَمْٕم٧ُم إمَِم َرسمِّك طَمتَّك اؾْمَتْحَٞمْٞم٧ُم ُِمٜمُْف  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم–اَّللَّ

  ٠ًمخ٦م اًمرؤي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م.سملم إصح٤مب رم ُم وقمـ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ آظمتالف

صَمٜم٤َم إؾِْماَمقِمٞمُؾ  وم٘م٤مل روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل -3 ـُ طَمْرٍب طَمدَّ صَمٜمِك ُزَهػْمُ سْم ـُ  طَمدَّ سْم

وٍق ىَم٤مَل يُمٜم٧ُْم ُُمتَِّٙمًئ٤م قِمٜمَْد قَم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م َأب٤َم  ـْ َُمْنُ ْٕمٌِكِّ قَم ـِ اًمِمَّ ـْ َداُوَد قَم ِهٞمَؿ قَم إسِْمَرا

َـّ ىَم٤مًَم٧ْم   اًْمِٗمْرَي٦َم. ىُمْٚم٧ُم َُم٤م ُه
ِ
َـّ وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اَّللَّ طِمَدٍة ُِمٜمُْٝم ـْ شَمَٙمٚمََّؿ سمَِقا قَم٤مِئَِم٦َم صَماَلٌث َُم

ـْ زَ  ًدا َُم ٛمَّ  اًْمِٗمْرَي٦َم. ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَمَؿ َأنَّ حُمَ
ِ
ُف وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اَّللَّ َرَأى َرسمَّ

ُ قَمزَّ  ٧ُم وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م ُأمَّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأفْٔمِِريٜمِك َوَٓ شَمْٕمَجٚمِٞمٜمِك َأَخْؿ َيُ٘مِؾ اَّللَّ ًْ َويُمٜم٧ُْم ُُمتَِّٙمًئ٤م وَمَجَٚم

. [13]اًمٜمجؿ: َّاك يق  ىق يف ُّ [13ًمتٙمقير:]ا  َّ  مج حج مث هت ُّٱَوضَمؾَّ 

 
ِ
ـْ َذًمَِؽ َرؾُمقَل اَّللَّ ٦ِم ؾَم٠َمَل قَم ُل َهِذِه إُُمَّ » وَمَ٘م٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأف٤َم َأوَّ

شَملْمِ َرَأجْ  رَّ تِك ظُمٚمَِؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م هَمػْمَ َه٤مشَملْمِ اعْمَ يُؾ مَلْ َأَرُه قَمغَم ُصقَرشمِِف اًمَّ اَم ُهَق ضِمؼْمِ ـَ إِٟمَّ ُتُف ُُمٜمَْٝمًٌِٓم٤م ُِم

 إمَِم إَْرِض 
ِ
اَمء ًَّ ا قِمَٔمُؿ ظَمْٚمِ٘مِف َُم٤م سَملْمَ اًم  ؾَم٤مدًّ

ِ
اَمء ًَّ َ َيُ٘مقُل ش. اًم َٛمْع َأنَّ اَّللَّ ًْ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأَومَلْ شَم

َأَومَلْ  [183[ٍإفٕم٤مم:  َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي ُّٱ

َ َيُ٘مقُل  َٛمْع َأنَّ اَّللَّ ًْ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱشَم
ـْ  [51]اًمِمقرى:  َّ  مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن  من ىَم٤مًَم٧ْم َوَُم

 
ِ
 وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َزقَمَؿ َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ

ِ
ـْ يمَِت٤مِب اَّللَّ يَمَتَؿ ؿَمْٞمًئ٤م ُِم

ُ َيُ٘مقُل   اًْمِٗمْرَي٦َم َواَّللَّ
ِ
 رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱاَّللَّ
ؼِمُ سمِاَم َيُٙمقُن رِم هَمٍد وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ . ىمَ [67]اح٤مئدة: َّمث زث ـْ َزقَمَؿ َأفَُّف َُيْ ٤مًَم٧ْم َوَُم

ُ َيُ٘مقُل   اًْمِٗمْرَي٦َم َواَّللَّ
ِ
 .[65]اًمٜمٛمؾ: ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱقَمغَم اَّللَّ

 سمًٜمده  وروى -5
ِ
ـْ َأبِك َذرٍّ ىَم٤مَل ؾَم٠َمْخ٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ ؿَمِ٘مٞمٍؼ قَم  سْم

ِ
ٌِْد اَّللَّ ـْ قَم -قَم

َؽ ىَم٤مَل  -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم ا ـْ وروى سمًٜمده أجْم٤م ش.ُٟمقٌر َأفَّك َأَراُه » َهْؾ َرَأج٧َْم َرسمَّ قَم

 
ِ
» سمَِخْٛمِس يَمٚمِاَمٍت وَمَ٘م٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َأبِك ُُمقؾَمك ىَم٤مَل ىَم٤مَم وِمٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اَّللَّ
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ٌَِٖمك ًَمُف َأْن َيٜمَ  َ قَمزَّ َوضَمؾَّ َٓ َيٜم٤َمُم َوَٓ َيٜمْ َط َوَيْروَمُٕمُف ُيْروَمُع إًَِمْٞمِف قَمَٛمُؾ إِنَّ اَّللَّ ًْ ٤مَم ََيِْٗمُض اًْمِ٘م

ْٞمِؾ طِمَج٤مسُمُف اًمٜمُّقُر  ٌَْؾ قَمَٛمِؾ اًمٚمَّ ٌَْؾ قَمَٛمِؾ اًمٜمََّٝم٤مِر َوقَمَٛمُؾ اًمٜمََّٝم٤مِر ىَم ْٞمِؾ ىَم َورِم ِرَواَي٦ِم َأبِك  -اًمٚمَّ

ٌَُح٤مُت َوضْمِٝمِف َُم٤م اْٟمتَ  -سَمْٙمٍر اًمٜم٤َّمُر  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف ًَمْق يَمَِمَٗمُف ٕطَْمَرىَم٧ْم ؾُم ُه ُِم   ش.َٝمك إًَِمْٞمِف سَمٍَمُ

ٌِْد وروى رمحف اهلل وم٘م٤مل  -5 ـْ قَم صَمٜم٤َم طَمْٗمٌص قَم ٦ٌََم طَمدَّ ـُ َأبِك ؿَمْٞم صَمٜم٤َم َأبُق سَمْٙمِر سْم طَمدَّ

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل َرآُه سمَِ٘مْٚمٌِِف. ـِ قَم ـِ اسْم  قَم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ِؽ قَم

)وىمد رضمح اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  اعْمَٚمِ

ؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ طمٞم٨م اًمًٕم٤مدة اًمٕمٔمٛمك سم٤مِلٜم٦م واصم٤ٌمت أُم٤م قمـ ر –هذا اًمرأى 

ِكِّ اًمرؤي٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٘مد روى رمحف اهلل سمًٜمده  ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم قَم صغم اهلل قمٚمٞمف -قَم

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم شُمِريُدوَن  -ىَم٤مَل  -إَِذا َدظَمَؾ َأْهُؾ اِْلَٜم٦َِّم اِْلَٜم٦ََّم » ىَم٤مَل  -وؾمٚمؿ ُ شَم َيُ٘مقُل اَّللَّ

ـَ اًمٜم٤َّمِر ؿَم  ٜم٤َم ُِم ٌَٞمِّْض ُوضُمقَهٜم٤َم َأَخْؿ شُمْدظِمْٚمٜم٤َم اِْلَٜم٦ََّم َوشُمٜمَجِّ  -ىَم٤مَل  -ْٞمًئ٤م َأِزيُديُمْؿ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن َأَخْؿ شُم

ِْؿ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ـَ اًمٜمََّٔمِر إمَِم َرهبِّ َج٤مَب وَماَم ُأقْمُٓمقا ؿَمْٞمًئ٤م َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم ورم  ش.وَمَٞمْٙمِِمُػ احْلِ

 .ًمرطمٚم٦مُمزيد سمٞم٤من قمـ ا

ء(  -6 ـِ روى رمحف اهلل أجْم٤م سمًٜمده )قمـ حمٜم٦م اًمتٙمذي٥م سم٤مإلها ـْ َأبِك ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم قَم

 
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ـِ قَم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ًَمَ٘مْد َرَأجُْتٜمِك »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَم

٠َمخَ  ذم ًَ َى وَم ا ـْ َُمْنَ ٠َمُخٜمِك قَم ًْ ْجِر َوىُمَرْيٌش شَم ـْ سَمْٞم٧ِم اعْمَْ٘مِدِس مَلْ ُأثٌِْْتَٝم٤م. احْلِ ـْ َأؿْمٞم٤َمَء ُِم ْتٜمِك قَم

  ٤موَمُٙمِرسْم٧ُم يُمْرسَم٦ًم َُم٤م يُمِرسْم٧ُم ُِمْثَٚمٝمُ 
ٍ
ـْ ؿَمْكء ٠َمُخقٟمِك قَم ًْ ُ مِم َأفُْٔمُر إًَِمْٞمِف َُم٤م َي ىَمطُّ ىَم٤مَل وَمَروَمَٕمُف اَّللَّ

ـَ إَ  ٠ٌَْمُُتُْؿ سمِِف َوىَمْد َرَأجُْتٜمِك رِم مَج٤َمقَم٦ٍم ُِم  وَم٢ِمَذا ُُمقؾَمك ىَم٤مِئٌؿ ُيَّمغمِّ وَم٢ِمَذا َرضُمٌؾ إَِّٓ َأفْ
ِ
فٌَِْٞم٤مء

ـُ َُمْرَيَؿ  ك اسْم ًَ ـْ ِرضَم٤مِل ؿَمٜمُقَءَة َوإَِذا قِمٞم ٌب ضَمْٕمٌد يَم٠َمفَُّف ُِم اَلُم  -َضْ ًَّ ىَم٤مِئٌؿ  -قَمَٚمْٞمِف اًم

ُٕمقٍد اًمثََّ٘مِٗمكُّ َوإَِذا إسِمْ  ًْ ـُ َُم ًٌَٝم٤م قُمْرَوُة سْم ِهٞمُؿ ُيَّمغمِّ َأىْمَرُب اًمٜم٤َّمِس سمِِف ؿَم اَلُم  -َرا ًَّ  -قَمَٚمْٞمِف اًم

ٌُُٙمْؿ  ٌَُف اًمٜم٤َّمِس سمِِف َص٤مطِم ُف  -ىَم٤مِئٌؿ ُيَّمغمِّ َأؿْم ًَ اَلُة وَم٠َممَمُْتُٝمْؿ وَمَٚمامَّ  -َيْٕمٜمِك َٟمْٗم وَمَح٤مَٟم٧ِم اًمّمَّ

ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِف.  ًَ ُد َهَذا َُم٤مًمٌِؽ َص٤مطِم٥ُم اًمٜم٤َّمِر وَم ٛمَّ اَلِة ىَم٤مَل ىَم٤مِئٌؾ َي٤م حُمَ ـَ اًمّمَّ وَم٤مًْمَتَٗم٧مُّ وَمَرهْم٧ُم ُِم

 ًَّ ٌََدَأفِك سم٤ِمًم  وُمـ اعمِم٤مهد اًمتك هل٤م دًٓم٦م. -(المإًَِمْٞمِف وَم
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: أيت رؾمقل اهلل ةأبق هريرقمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل سمًٜمده  وروى-7

ؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م أهي سمف سم٢ميٚمٞم٤مء سم٘مدطملم ُمـ مخر وًمٌـ ومٜمٔمر إًمٞمٝمام وم٠مظمذ و صغم اهلل قمٚمٞمف

 .ًمٚمٗمٓمرة ًمق أظمذت اخلٛمر همقت أُمتؽ اًمٚمٌـ ىم٤مل ضمؼميؾ احلٛمد هلل اًمذي هداك

شمٚمؽ اعمدارؾم٦م ًمتٚمؽ  وسملم يدى –( ُمِم٤مهد وومقائد) اًمدرس اًمت٤مؾمع :صم٤مٟمٞم٤م 

ء واعمٕمراج ذم  اعمِم٤مهد وومقائده٤م أىمٞمد ظمالص٦م ًمإلُم٤مم ان يمثػم قمـ رطمٚمتك اإلها

ء شمٗمًػمه ىم٤مل رمحف اهلل: "واحلؼ  ومٌٕمد مجٕمف ًمٚمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ُمـ طمدي٨م آها

واًمًالم أهي سمف ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُم٤ًم ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس رايم٤ًٌم أفف قمٚمٞمف اًمّمالة 

اًمؼماق، ومٚمام اٟمتٝمك إمم سم٤مب اعمًجد رسمط اًمداسم٦م قمٜمد اًم٤ٌمب ودظمٚمف ومّمغم ذم ىمٌٚمتف حتٞم٦م 

اعمًجد ريمٕمتلم، صمؿ أيت سم٤معمٕمراج وهق يم٤مًمًٚمؿ ذو درٍج يرىمك ومٞمٝم٤م، ومّمٕمد ومٞمف إمم 

امء اًمدٟمٞم٤م، صمؿ إمم سم٘مٞم٦م اًمًٛمقات اًمًٌع، ًّ ومتٚم٘م٤مه ُمـ يمؾ ؾمامء ُم٘مرسمقه٤م، وؾمٚمؿ قمغم  اًم

إفٌٞم٤مء اًمذيـ ذم اًمًٛمقات سمح٥ًم ُمٜم٤مزهلؿ ودرضم٤مُتؿ، طمتك ُمر سمٛمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ ذم 

اًم٤ًمدؾم٦م، وإسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ذم اًم٤ًمسمٕم٦م، صمؿ ضم٤موز ُمٜمزًمٞمٝمام صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ي وقمٚمٞمٝمام وقمغم ؾم٤مئر إفٌٞم٤مء، طمتك اٟمتٝمك إمم ُمًتقًى يًٛمع ومٞمف سيػ إىمالم ـ أ

أىمالم اًم٘مدر ـ سمام هق يم٤مئـ، ورأى ؾمدرة اعمٜمتٝمك، وهمِمٞمٝم٤م ُمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم قمٔمٛم٦م 

قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ومراش ُمـ ذه٥م وأخقان ُمتٕمددة، وهمِمٞمتٝم٤م اعمالئٙم٦م، ورأى هٜم٤مك ضمؼميؾ 

قمغم صقرشمف وًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح، ورأى رومروم٤ًم أظمي ىمد ؾمد إومؼ، ورأى اًمٌٞم٧م 

ٕروٞم٦م ُمًٜمدًا فمٝمره إًمٞمف. ٕفف اًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمٛمقر، وإسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ سم٤ميِنَ اًمٙمٕم٦ٌم ا

اًمًاموي٦م يدظمٚمف يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أخٗم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦م، يتٕمٌدون ومٞمف صمؿ ٓ يٕمقدون إًمٞمف إمم 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ورأى اِلٜم٦م واًمٜم٤مر. وومرض اهلل قمٚمٞمف هٜم٤مًمؽ اًمّمٚمقات مخًلم، صمؿ 

ٔمٛمتٝم٤م. صمؿ ظمٗمٗمٝم٤م إمم مخس رمح٦م ُمٜمف وًمٓمٗم٤ًم سمٕم٤ٌمده. وذم هذا اقمتٜم٤مء سمنمف اًمّمالة وقم

الة، وحيتٛمؾ  هٌط إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، وهٌط ُمٕمف إفٌٞم٤مء. ومّمغم هبؿ ومٞمف ح٤م طم٤مٟم٧م اًمّمَّ
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أهن٤م اًمّمٌح ُمـ يقُمئذ. وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يزقمؿ أفف أُمٝمؿ ذم اًمًامء. واًمذي شمٔم٤مهرت سمف 

ذم سمٕمْمٝم٤م أفف يم٤من أول دظمقًمف إًمٞمف، واًمٔم٤مهر أفف  اًمرواي٤مت أفف سمٌٞم٧م اعم٘مدس، وًمٙمـ

فف ح٤م ُمر هبؿ ذم ُمٜم٤مزهلؿ ضمٕمؾ ي٠ًمل قمٜمٝمؿ ضمؼميؾ واطمدًا واطمدًا سمٕمد رضمققمف إًمٞمف، ٕ

وهق َيؼمه هبؿ، وهذا هق اًمالئؼ; ٕفف يم٤من أوًٓ ُمٓمٚمقسم٤ًم إمم اِلٜم٤مب اًمٕمٚمقي ًمٞمٗمرض 

قمٚمٞمف وقمغم أُمتف ُم٤م يِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. صمؿ ح٤م ومرغ ُمـ اًمذي أريد سمف اضمتٛمع سمف هق 

ٞملم، صمؿ أفمٝمر ذومف وومْمٚمف قمٚمٞم ٟمف ُمـ اًمٜمٌَّ ٝمؿ سمت٘مديٛمف ذم اإلُم٤مُم٦م، وذًمؽ قمـ وإظمقا

إؿم٤مرة ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ذم ذًمؽ. صمؿ ظمرج ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس ومريم٥م اًمؼماق وقم٤مد 

ذم آظمر يمالُمف قمغم صمؿ ذيمر رمحف اهلل  -إمم ُمٙم٦م سمٖمٚمس. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٤مئدشملم، ىم٤مل ذم أوٓمه٤م: "وم٤مئدة طمًٜم٦م ضمٚمٞمٚم٦م. روى احل٤مومظ أبق 

ذم يمت٤مب دٓئؾ اًمٜمٌقة ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي: طمدصمٜمل  إصٗمٝم٤مينؿ ٟمٕمٞم

ُم٤مًمؽ سمـ أيب اًمرضم٤مل، قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل: سمٕم٨م 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دطمٞم٦م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م إمم ىمٞمٍم. ومذيمر وروده قمٚمٞمف 

هرىمؾ، صمؿ اؾمتدقمك ُمـ  وىمدوُمف إًمٞمف، وذم اًمًٞم٤مق دًٓم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم وومقر قم٘مؾ

سم٤مًمِم٤مم ُمـ اًمتج٤مر ومجلء سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب وأصح٤مسمف. وم٠ًمخٝمؿ قمـ شمٚمؽ 

اعم٤ًمئؾ اعمِمٝمقرة اًمتل رواه٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف. وضمٕمؾ أبق ؾمٗمٞم٤من 

ره قمٜمده، ىم٤مل ذم اًمًٞم٤مق قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من: "واهلل ُم٤م ُمٜمٕمٜمل  ر أُمره ويّمٖمِّ َيتٝمد أن حي٘مِّ

ىمقًٓ أؾم٘مٓمف سمف ُمـ قمٞمٜمف إٓ أف٤م أيمره أن أيمذب قمٜمده يمذسم٦م ي٠مظمذه٤م  ُمـ أن أىمقل قمٚمٞمف

٤م  . ىم٤مل: طمتَّك ذيمرت ىمقًمف ًمٞمٚم٦م أهي سمف، ىم٤مل وم٘مٚم٧م: أهيُّ
ٍ
قمكمَّ وٓ يّمدىمٜمل ذم رء

اعمٚمؽ، أٓ أظمؼمك ظمؼماً شمٕمرف سمف َأفف ىمد يمذب. ىم٤مل: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م إٟمف يزقمؿ ًمٜم٤م 

ومج٤مء ُمًجديمؿ هذا ُمًجد إيٚمٞم٤مء، ورضمع أفف ظمرج ُمـ أروٜم٤م أرض احلرم ذم ًمٞمٚم٦ٍم، 

٤ٌمح، ىم٤مل: وسمٓمريؼ إيٚمٞم٤مء قمٜمد رأس ىمٞمٍم، وم٘م٤مل سمٓمريؼ  إًمٞمٜم٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ىمٌؾ اًمّمَّ

إيٚمٞم٤مء: ىمد قمٚمٛم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م. ىم٤مل: ومٜمٔمر إًمٞمف ىمٞمٍم وىم٤مل: وُم٤م قمٚمٛمؽ هبذا؟ ىم٤مل: إين 
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ٞمٚم٦ِم أهم ٚم٘م٧م إَبقاب يمٜم٧م ٓ أف٤مم ًمٞمٚم٦ًم طمتَّك أهمٚمؼ أبقاب اعمًجد. ومٚمام يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٚمَّ

زم وُمـ حييين يمٚمٝمؿ ومٖمٚمٌٜم٤م، ومٚمؿ  يمٚمَّٝم٤م همػم سم٤مٍب واطمدٍ  همٚمٌٜمل، وم٤مؾمتٕمٜم٧م قمٚمٞمف سمٕمامَّ

ٟمًتٓمع أن ٟمحريمف يم٠مفام ٟمزاول سمف ضمٌاًل، ومدقمقت إًمٞمف اًمٜمَّج٤مضمرة ومٜمٔمروا إًمٞمف وم٘م٤مًمقا: 

يمف، طمتك ٟمّمٌح  إنَّ هذا اًم٤ٌمب ؾم٘مط قمٚمٞمف اًمٜمج٤مف واًمٌٜمٞم٤من وٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحرِّ

أتك ىم٤مل: ومرضمٕم٧م وشمريم٧م اًم٤ٌمسملم ُمٗمتقطملم. ومٚمامَّ أصٌح٧م همدوت ومٜمٜمٔمر ُمـ أجـ 

قمٚمٞمٝمام وم٢مذا اعمجر اًمذي ذم زاوي٦م اعمًجد ُمث٘مقب. وإذا ومٞمف َأثر ُمرسمط اًمداسم٦م. ىم٤مل: 

وم٘مٚم٧م ٕصح٤ميب: ُم٤م طمٌس هذا اًم٤ٌمب اًمٚمَّٞمٚم٦م إٓ قمغم ٟمٌلٍّ وىمد صغمَّ اًمٚمٞمٚم٦م ذم ُمًجدٟم٤م 

احل٤مومظ أبق اخلٓم٤مب قمٛمر سمـ دطمٞم٦م ذم  ذم إظمرى: وم٤مئدة: ىم٤مل )اسمـ يمثػم( صمؿ ىم٤مل -

ء قمـ ـمريؼ أفس وشمٙمٚمؿ  ج اعمٜمػم وىمد ذيمر طمدي٨م اإلها يمت٤مسمف اًمتٜمقير ذم ُمقًمد اًمنا

ء قمـ قمٛمر سمـ  قمٚمٞمف وم٠مضم٤مد وأوم٤مد. صمؿ ىم٤مل: وىمد شمقاشمرت اًمرواي٤مت ذم طمدي٨م اإلها

، وُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م، وأيب هريرة، وأيب  اخلٓم٤مب، وقمكم، واسمـ ُمًٕمقٍد، وأيب ذرٍّ

، واسمـ قم٤ٌمس، وؿمداد سمـ َأوس، وأيب سمـ يمٕم٥م، وقمٌد اًمرمحـ سمـ ىمرط، وأيب ؾمٕمٞمد

طم٦ٌم، وأيب ًمٞمغم إفّم٤مريلم، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وضم٤مسمر، وطمذيٗم٦م، وسُمريدة، وأيب 

، ه٤مٟمئأجقب، وأيب ُأُم٤مُم٦م، وؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب، وأيب احلٛمراء، وصٝمٞم٥م اًمروُمل، وأم 

 قمٜمٝمؿ أمجٕملم. ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾم٤مىمف وقم٤مئِم٦م، وأؾمامء اسمٜمتل أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل

سمٓمقًمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ اظمتٍمه قمغم ُم٤م وىمع ذم اعم٤ًمٟمٞمد، وإن مل شمٙمـ رواي٦م سمٕمْمٝمؿ قمغم 

ء أمجع قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن، وأقمرض قمٜمف اًمزٟم٤مدىم٦م »ذط اًمّمح٦م  ومحدي٨م اإلها

 [8]اًمّمػ:  َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱواعمٚمحدون 

٤مهد وم٘مد ضم٤مءت مجٚمتٝم٤م رم رواي٤مت أُم٤م قمـ ُم٤م رآه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمِم ـها

ء  ومٛمٜمٝم٤م رؤيتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمًدرة اعمٜمتٝمك وؾم١ماًمف قمٜمٝم٤م حلدي٨م اإلها

: هذه ؾِمدرُة اعمٜمتٝمك وإذا أرسمٕم٦ُم أهن٤مٍر َترج ُمـ أصٚمِٝم٤م: ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل

أُم٤م اًمٜمٝمران  :ُم٤م هذان ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل :هنران سم٤مـمٜم٤من وهنران فم٤مهران ، وم٘مٚم٧م
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وأُم٤م اًمٔم٤مهران وم٤مًمٜمٞمؾ واًمٗمرات ، صمؿ ُأتٞم٧م سم٢مٟم٤مء ُمـ مخٍر  ،٤من ومٜمٝمران ذم اِلٜم٦ماًم٤ٌمـمٜم

 ُمـ قمًٍؾ وم٠مظمذت اًمٚمٌـ وم٘م٤مل
ٍ
 ُمـ ًمٌـ وإٟم٤مء

ٍ
أص٧ٌَم أص٤مَب اهلل سمَؽ هل  :وإٟم٤مء

صمؿ أدظمٚم٧م اِلٜم٦م وم٢مذا ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مسمذ اًمٚم١مًم١م وإذا شمراهب٤م )اًمٗمٓمرُة اًمتل أف٧َم قمٚمٞمٝم٤م وأُمُتؽ 

 :ىم٤مل)((هذا سمالل :ي٤م ضمؼميؾ ُم٤م هذا ؟ ىم٤مل :لومًٛمع ُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م وضم٤ًم ىم٤م (اعمًؽ

ُة أيب  :ومًٛمٕم٧م ظمِمٗم٦م وم٘مٚم٧م ُم٤م هذه اخلِمٗم٦م ؟ وم٘مٞمؾ اًمرُمٞمّم٤مء سمٜم٧ُم ُمٚمح٤من اُمرأ

عمـ هذا ي٤م ضمؼميؾ ؟  :ـمٚمح٦م ، وسمٞمٜمام أف٤م أؾمػم ذم اِلٜم٦م إذا أف٤م سم٘مٍٍم أبٞمَض وم٘مٚم٧م

ُت أن وم٠مرد ،ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وإن ومٞمف ُمـ احلقر اًمٕملم :ورضمقت أن يٙمقن زم ، وم٘م٤مل

ً  ومقًمٞم٧ُم  ،أدظمَٚمف وم٠مفٔمَر إًمٞمف ومذيمرُت همػمشَمف وإذا سمٜمٝمٍر أؿمدُّ سمٞم٤مو٤ًم ُمـ اًمٚمٌـ -ُُمدسمِرا

قمٚمٞمف ىمٌٍم ُمـ ًم١مًم١م وزسمرضمد  ،طم٤مومت٤مه ىم٤ٌمُب اًمٚم١مًم١م اعمجقف ،وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ

وميب اعمَٚمؽ سمٞمده  .هذا اًمٙمقصمُر اًمذي أقمٓم٤مك رسمؽ :ُم٤م هذا ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل :وم٘مٚم٧م

يسم٧م سمٞمدي إمم شمرسمتف ذم جمرى اح٤مء وم٢مذا ُمًٙم٦ٌم ذومرة وإذا وم ،وم٢مذا ـمٞمٜمُف ُمًٌؽ إذومر

هذه رائح٦ُم  :ُم٤م هذه اًمرائح٦ُم ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل :وُمرَّ سمرائح٦ٍم ـمٞم٦ٌٍم وم٘م٤مل -(طمّم٤مه اًمٚم١مًم١م

سمٞمٜم٤م هل متِمط اسمٜم٦َم ومرقمقَن إذ  :وُم٤مؿم٠مهن٤م ؟ ىم٤مل :ىم٤مل ،ُم٤مؿمٓم٦َم سمٜم٧ِم ومرقمقَن وأوٓده٤م

 ،ٓ :أيب؟ ىم٤مًم٧م :، ىم٤مًم٧م هل٤م سمٜم٧ُم ومرقمقنَ سم٤مؾمؿ اهلل  :ؾم٘مٓم٧ْم اعمدري ُمـ يدهي٤م وم٘م٤مًم٧م

ٟمٕمؿ ، ريب ورسمؽ  :َأَو ًمِؽ ربٌّ همػُم أيب ؟ ىم٤مًم٧م :وًمٙمـ ريب ورسمُّؽ وربُّ أبٞمؽ ، ىم٤مًم٧م

ي٤م ومالٟم٦م أو  :ىمقزم ًمف ، ومدقم٤مه٤م وم٘م٤مل هل٤م :أىمقل ًمف إذًا ؟ ، ىم٤مًم٧م :وربُّ أبٞمؽ اهلل ، ىم٤مًم٧م

ء ، وم٠مُمر سمٌ٘مرٍة ُمـ ٟمح٤مٍس اًمذي ذم اًمًام)ٟمٕمؿ ريب ورسمؽ اهلل  :ًمؽ رب همػمي ؟ ىم٤مًم٧م

وُم٤م  :إن زم إًمٞمَؽ طم٤مضم٦م ، ىم٤مل :وم٠ممحٞم٧ْم صمؿ أُمر هب٤م ًمتٚم٘مك هل وأوٓده٤م ومٞمٝم٤م ، وم٘م٤مًم٧م

ذًمؽ ًمِؽ  :أن دمٛمَع قمٔم٤مُمل وقمٔم٤مَم وًمدي ذم صمقٍب واطمٍد وشمدومٜمٜم٤م ، ىم٤مل :هل ؟ ىم٤مًم٧م

 ،طمدًا واطمداً قمٚمٞمٜم٤م ح٤م ًمِؽ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ احلؼ ، وم٠مُمَر سم٠موِٓده٤م وم٠ُمخ٘مقا ذم اًمٌ٘مرة سملم يدهي٤م وا

٧ْم ُمـ أضمٚمف ، وم٘م٤مل ،إمم أن اٟمتٝمك ذًمؽ إمم صٌلٍّ هل٤م ُمروع ًَ فْ  :ويم٠مهن٤م شم٘م٤مقَم  ،ي٤م أُمَّ

اىمتحٛمل وم٢من قمذاَب اًمدٟمٞم٤م أهقُن ُمـ  ،اصؼمي وم٢مٟمؽ قمغم احلؼ ،ىَمِٕمل وٓ شم٘م٤مقمز
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ومٙم٤من هذا ُمـ إرسمٕم٦م اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا وهؿ  .صمؿ أخ٘مٞم٧م ُمع وًمده٤م .قمذاِب أظمرة

 :ُمـ ه١مٓء ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل :٤مر وم٢مذا ىمقٌم ي٠ميمٚمقن اِِلَٞمَػ وم٘م٤ملومٜمٔمر ذم اًمٜم)(-(صٌٞم٤من

ه١مٓء اًمذيـ ي٠ميمٚمقن حلقَم اًمٜم٤مس ، ورأى رضماًل أمحَر أزرَق ضمٕمدًا ؿمٕمث٤ًم إذا رأجَتف ، 

ًمٞمٚم٦َم أهي )وح٤م قُمِرج سمرؾمقِل اهلل  -(هذا قم٤مىمُر اًمٜم٤مىم٦م :ُمـ هذا ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل :ىم٤مل

ُمـ ه١مٓء ي٤م  :وأخًٜمتٝمؿ سمٛم٘م٤مريض ُمـ ٟم٤مر ، وم٘م٤ملسمف ُمرَّ قمغم ىمقٍم شُم٘مَرُض ؿمٗم٤مُهٝمؿ 

 ظمٓم٤ٌمُء أُمتؽ :ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل
ِ
اًمذيـ ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن اًمذيـ ي٠مُمرون ،ه١مٓء

وىم٤مل رؾمقل اهلل )اًمٜم٤مس سم٤مًمؼم ويٜمًقن أفٗمًٝمؿ وهؿ يتٚمقن اًمٙمت٤مب أومال يٕم٘مٚمقن ؟((

 ُمررُت سم٘مقٍم هلؿ أفمٗم٤مٌر ُمـ ٟمح٤مس َيٛمِمقن وضمقَهٝمؿ)ح٤م قَمَرَج يب ريب  :)

ه١مٓء اًمذيـ ي٠ميمٚمقن حلقَم اًمٜم٤مس  :وم٘مٚم٧م ُمـ ه١مٓء ي٤م ضمؼميؾ ؟ ىم٤مل ،وصدوَرهؿ

وىمد ذيمر اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل شمٚمؽ اًمرواي٤مت  :ا ه ىمٚم٧موي٘مٕمقن ذم أقمراوٝمؿ 

ء واعمٕمراج( -قمـ أفس وم٘م٤مل  يم٤من أبق ذر  :قمـ اًمزهري قمـ أفس ىم٤مل ذم )اإلها

ومرج قمـ ؾم٘مػ سمٞمتل سمٛمٙم٦م ومٜمزل ) :ؾمٚمؿ ىم٤ملو حيدث أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ضمؼميؾ ومٗمرج صدري صمؿ همًٚمف سمامء زُمزم صمؿ ضم٤مء سمٓم٧ًم ُمـ ذه٥م ممتٚمئ طمٙمٛم٦م 

صمؿ أظمذ سمٞمدي ومٕمرج يب إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٚمام ضمئ٧م  وإيامٟم٤م وم٠مومرهمف ذم صدري صمؿ أـمٌ٘مف

 .هذا ضمؼميؾ :ُمـ هذا ؟ ىم٤مل :ىم٤مل .اومتح :إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل ضمؼميؾ خل٤مزن اًمًامء

أرؾمؾ إًمٞمف ؟  :ىم٤مل .ؾمٚمؿو ٟمٕمؿ ُمٕمل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف :ؾ ُمٕمؽ أطمد ؟ ىم٤مله :ىم٤مل

اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٢مذا رضمؾ ىم٤مقمد قمغم يٛمٞمٜمف أؾمقدة وقمغم ومٚمام ومتح قمٚمقٟم٤م  ومٗمتح .ٟمٕمؿ :ىم٤مل

ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل  :ىمٌؾ يٛمٞمٜمف وحؽ وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ ي٤ًمره سمٙمك وم٘م٤مل إذا ٟمٔمر أؾمقدهي٤ًمره 

هذا آدم وهذه إؾمقدة قمـ  :ـ هذا ؟ ىم٤ملُم :ِلؼميؾىمٚم٧م اًمّم٤مًمح وآسمـ اًمّم٤مًمح 

يٛمٞمٜمف وؿمامًمف ٟمًؿ سمٜمٞمف وم٠مهؾ اًمٞمٛملم ُمٜمٝمؿ أهؾ اِلٜم٦م وإؾمقدة اًمتل قمـ ؿمامًمف أهؾ 

طمتك قمرج يب إمم اًمًامء وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ ؿمامًمف سمٙمك  اًمٜم٤مر وم٢مذا ٟمٔمر قمـ يٛمٞمٜمف وحؽ

ررت صمؿ ُم (وم٘م٤مل ًمف ظم٤مزهن٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل إول ومٗمتح .اومتح :اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل خل٤مزهن٤م
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هذا  :ُمـ هذا ؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م .ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح وإخ اًمّم٤مًمح :سمٛمقؾمك وم٘م٤مل

ُمـ هذا  :ىمٚم٧م .ُمرطم٤ٌم سم٤مٕخ اًمّم٤مًمح واًمٜمٌل اًمّم٤مًمحصمؿ ُمررت سمٕمٞمًك وم٘م٤مل  ُمقؾمك

 (ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح وإخ اًمّم٤مًمح :سم٢مسمراهٞمؿ وم٘م٤ملصمؿ ُمررت  هذا قمٞمًك :؟ ىم٤مل

ومرضمٕم٧م سمذًمؽ  قمغم أُمتك مخًلم صالةومٗمرض اهلل  :ؾمٚمؿو ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ومرض ] قمٚمٞمٝمؿ[  :ُم٤م ومرض اهلل ًمؽ قمغم أُمتؽ ؟ ىمٚم٧م :طمتك ُمررت قمغم ُمقؾمك وم٘م٤مل

] ومرضمٕم٧م ومراضمٕم٧م  ذًمؽ وم٤مرضمع إمم رسمؽ وم٢من أُمتؽ ٓ شمٓمٞمؼ :ىم٤مل .مخًلم صالة

هل مخس وهل مخًقن ٓ يٌدل اًم٘مقل ًمدي أُم٤م رواي٦م أفس قمـ اًمٜمٌل  :وم٘م٤مل :ريب

قمٜمف صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين وذيؽ سمـ أيب ٟمٛمر يمام  ٤م واؾمٓم٦م وم٘مد رواهؾمٚمؿ سمالو صغم اهلل قمٚمٞمف

  :شم٘مدم

ؾمٚمؿ و قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وم٘م٤مل:أُم٤م رواي٦م صم٤مسم٧م  -أ 

وهق داسم٦م أبٞمض ـمقيؾ ومقق احلامر ودون اًمٌٖمؾ يْمع طم٤مومره  -أتٞم٧م سم٤مًمؼماق ) ىم٤مل

ومرسمٓمتف سم٤محلٚم٘م٦م اًمتل  :٤ملومريمٌتف طمتك أتٞم٧م سمٞم٧م اعم٘مدس ىم :ىم٤مل -قمٜمد ُمٜمتٝمك ـمرومف 

ومج٤مءين  صمؿ دظمٚم٧م اعمًجد ومّمٚمٞم٧م ومٞمف ريمٕمتلم صمؿ ظمرضم٧م :ىم٤ملسمف إفٌٞم٤مء  يرسمط

اظمؽمت  :ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم سم٢مٟم٤مء ُمـ مخر وإٟم٤مء ُمـ ًمٌـ وم٤مظمؽمت اًمٚمٌـ وم٘م٤مل ضمؼميؾ

 .ضمؼميؾ :وُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل :اًمٗمٓمرة صمؿ قمرج سمٜم٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ وم٘مٞمؾ

ومٗمتح ًمٜم٤م  .ىمد أرؾمؾ إًمٞمف :وىمد أرؾمؾ إًمٞمف ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .حمٛمد :ٕمؽ ؟ ىم٤ملوُمـ ُم :ىمٞمؾ

وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ صمؿ قمرج سمٜم٤م امم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مذا أف٤م سمآدم ومرطم٥م ودقم٤م زم سمخػم 

وىمد أرؾمؾ  :وم٘مٞمؾ .حمٛمد :وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .ضمؼميؾ :وُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ

ٜم٤م وم٢مذا أف٤م سم٤مسمٜمل اخل٤مًم٦م حيٞمك وقمٞمًك ومرطم٤ٌم ومٗمتح ًم :ىم٤مل .ىمد أرؾمؾ إًمٞمف :إًمٞمف ؟ ىم٤مل

 :ُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾصمؿ قمرج سمٜم٤م امم اًمًامء اًمث٤مًمث٦م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ  ودقمقا زم سمخػم

وىمد أرؾمؾ إًمٞمف  :ؾمٚمؿ وم٘مٞمؾو حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف :وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .ضمؼميؾ
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ىمد أقمٓمل ؿمٓمر  ومٗمتح ًمٜم٤م وم٢مذا أف٤م سمٞمقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم وإذا هق .ىمد أرؾمؾ إًمٞمف :؟ ىم٤مل

 :وم٘مٞمؾ .اًمًامء اًمراسمٕم٦م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾصمؿ قمرج سمٜم٤م امم  احلًـ ومرطم٥م ودقم٤م زم سمخػم

 :ىمد أرؾمؾ إًمٞمف ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .حمٛمد :وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل :ىمٞمؾ .ضمؼميؾ :ىم٤مل :ُمـ أف٧م

ي٘مقل اهلل  :ومٗمتح اًم٤ٌمب وم٢مذا سم٢مدريس ومرطم٥م يب ودقم٤م زم سمخػم صمؿ ىم٤مل .ىمد أرؾمؾ إًمٞمف

 .صمؿ قمرج سمٜم٤م إمم اًمًامء اخل٤مُم٦ًم وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ ٤مٟم٤م قمٚمٞم٤م ؟؟ ورومٕمٜم٤مه ُمٙم :ضمؾو قمز

وىمد سمٕم٨م  :وم٘مٞمؾ .حمٛمد :وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .ضمؼميؾ :ُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ

صمؿ قمرج سمٜم٤م ًمٜم٤م وم٢مذا أف٤م هب٤مرون ومرطم٥م ودقم٤م زم سمخػم  ومٗمتح .ىمد سمٕم٨م إًمٞمف :؟ ىم٤ملإًمٞمف

وُمـ  :ىمٞمؾ .ضمؼميؾ :ُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .إمم اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ

ومٗمتح ًمٜم٤م وم٢مذا أف٤م  .ىمد سمٕم٨م إًمٞمف :وىمد سمٕم٨م إًمٞمف ؟ ىم٤مل :وم٘مٞمؾ .حمٛمد :ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل

صمؿ قمرج سمٜم٤م إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وم٤مؾمتٗمتح زم سمخػم  سمٛمقؾمك قمٞمف اًمًالم ومرطم٥م ودقم٤م

وىمد  :ىمٞمؾ .حمٛمد :وُمـ ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل :ىمٞمؾ .ضمؼميؾ :ُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل :ضمؼميؾ وم٘مٞمؾ

ؾمٚمؿ وإذا هق و ٞمف ومٗمتح ًمٜم٤م وم٢مذا أف٤م سم٢مسمراهٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمفىمد سمٕم٨م إًم :سمٕم٨م إًمٞمف ؟ ىم٤مل

إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر وإذا هق يدظمٚمف يمؾ يقم ؾمٌٕمقن  (ُمًٜمد فمٝمره :وذم رواي٦م)ُمًتٜمد 

أخػ ُمٚمؽ ٓ يٕمقدون إًمٞمف  صمؿ ذه٥م يب إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك وإذا ورىمٝم٤م يمآذان اًمٗمٞمٚم٦م 

احلدي٨م ا ه ٓ ؿمؽ –شمٖمػمت  وإذا صمٛمره٤م يم٤مًم٘مالل ومٚمام همِمٞمٝم٤م ُمـ أُمر اهلل ُم٤م همِمٞمٝم٤م

ء واعمٕمراج( حيٙمؿ اإلدراك  وأن ُم٤م طمدث رم ه٤مشملم اًمرطمٚمتلم ُمٕمجزة )ُمٕمجزة آها

ومٚمامذا اإلضمٝم٤مد اًمٜمٗمز واًمدومع اعمتٙمٚمػ ومٞمف  ومٞمٝم٤م ىم٤مٟمقن قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ٓ قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة

؟ واعمت٠مُمؾ سم٤مًمرواي٤مت اعمتٜمققم٦م رم  ًمِمٌٝم٤مت يثػمه٤م ُمـ ٓ ي١مُمـ هبذا اًمٖمٞم٥م أصال

د أن ُمٞمدان اًمِمٌٝم٤مت ضمد وٞمؼ ومال يتٕمدى رطمٚم٦م اعمٕمراج سمح٤مل اذ أن ىمقل ذًمؽ َي

ء وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ء سحي٦م  اهلل شمٕم٤ممم ىمك سمداي٦م ؾمقرة آها قمـ رطمٚم٦م اإلها

ذم دًٓمتٝم٤م قمغم طمدوصمٝم٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُم٤م وسمجًده 

ؾ ذًمؽ ُمقوع اشمٗم٤مق شم٘مري٤ٌم ومال ضمٕم –سمٕمٌده  - ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وروطمف
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اؿمٙم٤مل ومٞمف وٓ رم أطمداصمٝم٤م وآي٤مُت٤م. أُم٤م أطمداث رطمٚم٦م اعمٕمراج يمام ضم٤مءت سم٤مًمرواي٤مت 

اًمّمحٞمح٦م دومٕم٧م سمٌٕمض اًمٖمٞمقريـ ُمـ سم٤مب اًمدوم٤مع امم آضمتٝم٤مد واًم٘مقل اًمٍميح سم٠من 

ظم٤مص٦م  وٓ أضمد ُمؼمرا ًمذًمؽ وىمد يٙمقن ُمٜم٤مُم٤م رطمٚم٦م اعمٕمراج ىمد طمدصم٧م سم٤مًمروح وم٘مط

وم٠مجـ  إن يم٤من يمام ي٘مقل اًمٌٕمض ُمٜم٤مُم٤م أئٛمتٜم٤م رمحٝمؿ اهلل وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اًمِمٗم٤مويمام ىم٤مل 

وأجـ شمٙمقن اًمٗمتٜم٦م اًمتك طمدصم٧م ًمٚمٌٕمض وإٟمٜم٤م هٜم٤م يمام  شمٙمقن إذن اعمٕمجزة ذم ذًمؽ

أطمدصمف  –وادراك اًمٕم٘مقل  –)أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة  ٟمٌٝم٧م ؾمٚمٗم٤م ٟمتدارس أطمداث ُمٕمجزة

 هذا رم اقمت٘م٤مدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم دا ًمف(اهلل ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حتدي٤م ًم٘مقُمف وشم٠مجٞم

ء ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُم٤م وسم٤مِلًد واًمروح  ومال همراسم٦م اـمالىم٤م رم طمدوث اعمٕمراج أجْم٤م يم٤مإلها

ٓ  يمام هق فم٤مهر ومٞمام صح ُمـ رواي٤مت ٟمٌقي٦م ًمألطمداث ُمٕم٤م سمؾ هذا اًمذى ٟم١مُمـ سمف

 ٓ ُم٤مٟمع قمٜمد خم٤مـم٦ٌم همػمٟم٤م هبذه اًمرطمٚم٦م واعمٕمجزة وُمع ذًمؽ –يمام ئمـ سم٤مًمروح وم٘مط

ورم اَي٤مز ُمريح ي٘مقل  .ُمـ أن ٟمخ٤مـمٌٝمؿ ظمٓم٤مب ُمـ يريد اًمرد قمغم اؿمٙم٤مٓت قم٘مٚمٞم٦م

ُ ) آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل رم اًمزاد قمـ هذه اًمرطمٚم٦م صمؿ ُأِهَى سمرؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ِم إمم سمٞم٧ِم اعم٘مدس، رايم٤ًٌم قمغم  ِدِه قمغم اًمّمحٞمح، ُِمـ اعمًجد احلرا ًَ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ سمَِج

ِق  الم، ومٜمزل ُهٜم٤مَك، وَصغمَّ سم٤مٕفٌٞم٤مء إُِم٤مُم٤ًم، اًمؼُما ًَّ ، ُصح٦ٌم ضمؼميؾ قمٚمٞمٝمام اًمّمالُة واًم

ورسمط اًمؼُماَق سمَحْٚمَ٘م٦ِم سم٤مِب اعمًجد. وىمد ىمٞمؾ: إٟمف ٟمزل سمٌٞم٧ِم حلٍؿ، وصغمَّ ومٞمف، ومل َيِّمحَّ 

 
ِ
اَمء ًَّ ـْ سَمْٞم٧ِم اعم٘مدِس إمِم اًم ٟمٞم٤م َذًمَؽ قَمٜمُْف اًمٌت٦م. صمؿَّ قُمِرَج سمِِف شمِٚمَؽ اًمٚمٞمٚم٦َم ُِم وأيمٛمؾ )اًمدُّ

ء  –ُم٣م  ُم٤مورد رم اًمّمحٞمح يمام ىمٚم٧م ويمالُمف رمحف اهلل يِمٕمر سمؽمضمٞمحف أن آها

ُف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦َم، أم ٓواظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦ُم: ه-امم أن ىم٤مل رمحف اهلل  (يم٤من أوٓ ؟ ؾ رأى رسمَّ

ـْ  ُف، وصحَّ قمٜمف أفف ىم٤مل: "َرآُه سمُِٗم١َماِدِه".وصحَّ قَم ٤ٌَّمس أفف رأى رسمَّ  ومّمحَّ قمـ اسمـ قَم

ُٕمقٍد إِْٟمَٙم٤مُر ذًمَِؽ، وىَم٤مَٓ: إِنَّ ىَمْقًَمف: ُمقَم٤مئَِِم٦َم واسْمـ   ىك مك لك اك يق  ىق يف ُّٱًْ
ـْ أبك َذرَّ َأفَّف ؾَم٠َمَخُف: َهْؾ َرأج٧َْم  [15-13]اًمٜمجؿ:   َّ مل يك إِٟمَّاَم ُهَق ضِمؼْميُؾ. َوَصحَّ قَم

 :آظمرام ىم٤مل رم ًمٗمظ َرسمََّؽ ؟ وم٘م٤مَل: "ُٟمقُر َأفَّك أَراُه" أى: طم٤مل سمٞمٜمك وسملم رؤيتف اًمٜمقر، يم
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َح٤مسم٦م قمغم أفف مل يره. ىم٤مل رأج٧م ٟمقرا  ارُمك اشمٗم٤مَق اًمّمَّ وىمد طمٙمك قمثامُن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدَّ

س اهلل روطَمف: وًمٞمس ىمقُل اسمـ قم٤ٌمس: "إٟمف رآه" ُمٜم٤مىِمْم٤ًم  ـُ شمٞمٛمٞم٦م ىمدَّ ؿمٞمُخ اإلؾمالم اسم

٤ٌَمَركَ   (وشَمَٕم٤ممَم  هلذا، وٓ ىمقًُمف: "رآُه سمُٗم١ماده" وىمد صحَّ قمٜمف أفف ىم٤مل: "رأج٧ُم رسمِّك شَم

ء، وًمٙمـ يم٤من رم اعمديٜم٦م ح٤م اطمُتٌَِس قمٜمٝمؿ رم صالة  وًمٙمـ مل يٙمـ هذا رم اإلها

ْٞمَٚم٦َم رم ُمٜم٤مُمف، وقمغم هذا سمٜمك  اًمّمٌح، صمؿ أظمؼمهؿ قمـ رؤي٦ِم َرسمِّف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شمِْٚمَؽ اًمٚمَّ

"، اإلُم٤مُم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وىم٤مل: "ٟمٕمؿ رآه طم٘م٤ًم، وم٢منَّ رؤي٤م إفٌٞم٤مء طمؼ، وٓ سمُ  دَّ

قمٜمف ذًمؽ،  طمٙملوًمٙمـ مل َيُ٘مْؾ أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إٟمَّف رآُه سمَِٕمْٞمٜمَْك رأؾِمِف ي٘مٔم٦ًم، وَُمـ 

ة ىم٤مل: "رآه سمٗم١ماده"، وَمُحِٙمَٞم٧ْم قمٜمف  وم٘مد َوِهَؿ قمٚمٞمف، وًمٙمـ ىم٤مل ُمّرة: "رآه"، وُمرَّ

ومٚمام رضمع رؾمقل اهلل  وسمٕمد ذًمؽ يمام صم٧ٌم() إمم شمتٛم٦م ىمّم٦م اًمرطمٚم٦م وٟمٕمقد ا هِروايت٤من،

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ رطمٚمتف اعمٞمٛمقٟم٦م أظمؼم ىمقُمف سمذًمؽ وم٘م٤مل هلؿ ذم جمٚمس طميه صغم

إين صٚمٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م »اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي، وقمٛمرو سمـ هِم٤مم واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وم٘م٤مل: 

اًمٕمِم٤مء ذم هذا اعمًجد، وصٚمٞم٧م سمف اًمٖمداة، وأتٞم٧م ومٞمام دون ذًمؽ سمٞم٧م اعم٘مدس، 

ش وقمٞمًك وصٚمٞم٧م هبؿ ويمٚمٛمتٝمؿ ومٜمنم زم رهط ُمـ إفٌٞم٤مء ُمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك

أُم٤م قمٞمًك، ومٗمقق اًمرسمٕم٦م، »وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ هِم٤مم يم٤معمًتٝمزئ سمف: صٗمٝمؿ زم، وم٘م٤مل: 

يم٠مفف قمروة سمـ  ودون اًمٓمقل، قمريض اًمّمدر، فم٤مهر اًمدم، ضمٕمد، أؿمٕمر شمٕمٚمقه صٝم٦ٌم

وأُم٤م إسمراهٞمؿ  ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل، وأُم٤م ُمقؾمك ومْمخؿ آدم ـمقال يم٠مفف ُمـ رضم٤مل ؿمٜمقءة

: ي٤م حمٛمد ومّمػ ًمٜم٤م سمٞم٧م اعم٘مدس،  ٤مس سمك ظمٚم٘م٤م وظمٚم٘م٤مومقاهلل اٟمف ٕؿمٌف اًمٜم وم٘م٤مًمقا

وم٠مت٤مه ضمؼميؾ سمّمقرشمف ذم ضمٜم٤مطمف، ومجٕمؾ ي٘مقل: ش دظمٚم٧م ًمٞماًل، وظمرضم٧م ًمٞمالً »ىم٤مل: 

صمؿ ؾم٠مخقه قمـ قمػمهؿ ش.سم٤مب ُمٜمف يمذا، ذم ُمقوع يمذا، وسم٤مب ُمٜمف يمذا، ذم ُمقوع يمذا»

، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ذم أتٞم٧م قمغم قمػم سمٜمل ومالن سم٤مًمروطم٤مء، ىمد أوٚمقا ٟم٤مىم٦م هلؿ»وم٘م٤مل هلؿ: 

ـمٚمٌٝم٤م، وم٤مٟمتٝمٞم٧م إمم رطم٤مهلؿ ًمٞمس هب٤م ُمٜمٝمؿ أطمد، وإذا ىمدح ُم٤مء ومنمسم٧م ُمٜمف 

صمؿ اٟمتٝمٞم٧م إمم قمػم سمٜمل ومالن، ومٜمٗمرت » -ىم٤مًمقا: هذه واإلهل آي٦مش وم٤مؾم٠مخقهؿ قمـ ذًمؽ
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ُمٜمل اإلسمؾ وسمرك ُمٜمٝم٤م مجؾ أمحر قمٚمٞمف ضمقاًمؼ خمٓمط سمٌٞم٤مض، ٓ أدري أيمن اًمٌٕمػم، أم 

صمؿ اٟمتٝمٞم٧م إمم قمػم سمٜمل ومالن ذم » -ا: هذه واإلهل آي٦مىم٤مًمقش ٓ وم٤مؾم٠مخقهؿ قمـ ذًمؽ

سمـ اعمٖمػمة: وم٘م٤مل اًمقًمٞمد  اًمتٜمٕمٞمؿ، ي٘مدُمٝم٤م مجؾ أورق( وه٤مهل شمٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمثٜمٞم٦م

ؾم٤مطمر وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ومٜمٔمروا، ومقضمدوا إُمر يمام ىم٤مل، ومرُمقه سم٤مًمًحر، وىم٤مًمقا: صدق 

س وم٤مرشمد ٟم٤مس ممـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ومٞمام ىم٤مل* يم٤مٟم٧م هذه احل٤مدصم٦م ومتٜم٦م ًمٌٕمض اًمٜم٤م

 -ريض اهلل قمٜمف  -يم٤مٟمقا آُمٜمقا سمف وصدىمقه، وؾمٕمقا سمذًمؽ إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

وم٘م٤مًمقا: هؾ ًمؽ إمم ص٤مطمٌؽ، يزقمؿ أفف أهي سمف اًمٚمٞمٚم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس. ىم٤مل: َأَوىم٤مل 

: أو شمّمدىمف، أفف ذه٥م  ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ًمئـ يم٤من ىم٤مل ذًمؽ ًم٘مد صدق، ىم٤مًمقا

ىم٤مل: ٟمٕمؿ إين ٕصدىمف ومٞمام هق أبٕمد ُمـ  س وضم٤مء ىمٌؾ أن يّمٌح؟اًمٚمٞمٚم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مد

وُمـ  – ذًمؽ، أصدىمف سمخؼم اًمًامء ذم همدوة أو روطم٦م، ومٚمذًمؽ ؾمٛمل أبق سمٙمر اًمّمديؼ

ء واعمٕمراج  وقمؼمه٤م )و ٟمِمػم ذم قمج٤مًم٦م إمم اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف دروس رطمٚمتل اإلها

ء جمّرد طم٤مدث ومردّي سمًٞمط ومل يٙمـ اإلها  :وم٘م٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٜمدوى رمحف اهلل رم ؾمػمشمف

رأى ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي٤مت اًمٙمؼمى، ودمّٚم٧م ًمف ُمٚمٙمقت 

اًمًٛمقات وإرض ُمِم٤مهدة وقمٞم٤مٟم٤م، سمؾ زي٤مدة إمم ذًمؽ اؿمتٛمٚم٧م هذه اًمرطمٚم٦م اًمٜمٌقي٦م 

اًمٖمٞمٌٞم٦م قمغم ُمٕم٤من قمٛمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م يمثػمة، وإؿم٤مرات طمٙمٞمٛم٦م سمٕمٞمدة اعمدى. وم٘مد وّٛم٧م 

ء وأقمٚمٜم٧م  قرشم٤من اًمٙمريٛمت٤من اًمّٚمت٤من ٟمزًمت٤م ذم ؿم٠مفف وشمًّٛمك ؾمقرة ىمّم٦م اإلها ًّ اًم

ء وؾمقرة اًمٜمجؿ أّن حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق ٟمٌّل اًم٘مٌٚمتلم، وإُم٤مم  اإلها

اعمنمىملم واعمٖمرسملم، ووارث إفٌٞم٤مء ىمٌٚمف، وإُم٤مم إضمٞم٤مل سمٕمده، وم٘مد اًمت٘م٧م ذم 

م سم٤معمًجد إىم ئف ُمّٙم٦م سم٤مًم٘مدس، واًمٌٞم٧م احلرا َم، وصغّم إفٌٞم٤مء ؿمخّمف وذم إها

وظمٚمقد إُم٤مُمتف وإٟم٤ًمٟمّٞم٦م شمٕم٤مًمٞمٛمف، وصالطمٞمتٝم٤م  ظمٚمٗمف، ومٙم٤من هذا إيذاٟم٤م سمٕمٛمقم رؾم٤مًمتف

ٓظمتالف اعمٙم٤من واًمزُم٤من، وأوم٤مدت هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م شمٕمٞملم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌّل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووصػ إُم٤مُمتف وىمٞم٤مدشمف وحتديد ُمٙم٤مٟم٦م إُم٦م اًمتل سمٕم٨م ومٞمٝم٤م وآُمٜم٧م 
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 ا ـهًمتٝم٤م ودوره٤م اًمذي ؾمتٛمثٚمف ذم اًمٕم٤ممل، وُمـ سملم اًمِّمٕمقب وإُمؿ.سمف، وسمٞم٤من رؾم٤م

وقمٚمٞمف وم٘مٞمٛم٦م شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٨م سمالد اًمِم٤مم ورم اًم٘مٚم٥م ُمٜمٝم٤م ومٚمًٓملم وىمٚمٌٝم٤م 

اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل قمٜمف ذم ُمًٜمده  وىور .َٓتٗمك قمغم ُمـ ًمف ىمٚم٥م اًمٜم٤مسمض اًم٘مدس

ف وؾمٚمؿ ٓ يزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل رؾمقل اهلل صؾ اهلل قمٚمٞم ُمـ طمدي٨م أُم٤مُمف ىم٤مل ىم٤مل

قمؾ احلؼ فم٤مهريـ ًمٕمدويمؿ ىم٤مهريـ ٓ ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ ُم٤م أص٤مهبؿ ُمـ 

اًمألواء طمتك ي٠متٞمٝمؿ أُمر اهلل وهؿ يمذًمؽ ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل وأجـ هؿ ؟ ىم٤مل سمٌٞم٧م 

وهل٤م رم شم٤مرَيٜم٤م صٗمح٤مت سمٞمْم٤مء ُمـ سمداي٦م حتريره٤م  ا ـه اعم٘مدس وأيمٜم٤مف سمٞم٧م اعم٘مدس

اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد اًمث٤مٟمك ريض اهلل قمٜمف واؾمتٞمٓم٤من  وق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبرم زُمـ اًمٗم٤مر

اًمٕمديد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أروٝم٤م اعم٤ٌمريم٦م وسمٜم٤مء اخلٚمٞمٗم٦م آُمقى قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان 

وىمد ضمٕمٚم٧م شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م قمغم ُمدار اًمت٤مريخ قمالُم٦م قمغم قم٤مومٞم٦م  -عمًجد ىم٦ٌم اًمّمخرة 

يمزُم٤من اًمدوًم٦م إجقسمٞم٦م أو  ٘مقةإُم٦م أوقمدُمٝم٤م يمام َٓيٗمك قمغم قم٤مىمؾ طم٤مهل٤م رم زُم٤من اًم

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ىمْمٞم٦م  اًمْمٕمػ يمزُم٤مٟمٜم٤م واًم٥ًٌم ُمِم٤مهد ُمٕمٚمقم !

ومٝمٛمف ُمـ  ٓيٜمقب قمٜمٝم٤م يمام يراد واًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ضمزء ُمـ إُم٦م اعمًٚمٛملم إومم

ء واعمٕمراج اًمتٖمريٌٞم٦م سمٕم٤معمٜم٤م اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م  (اًمٕمريب آؾمالُمك وومٞمٝم٤م )رطمٚم٦م اإلها

وُمـ صمؿ ُمٙم٤مٟم٦م  قمٔمؿ ىمدر اًمّمالة رم اًمديـ طمٞم٨م ومرو٧م رم ُمٙم٤من أجْم٤م ُمـ اًمدروس

ئع متثؾ سمالري٥م  ىمٌٞمؾ اهلجرة وم٤مًمّمالة مل حتظ ؿمٕمػمة همػمه٤م سمف ومٙم٤مٟم٧م أول اًمنما

اعمٕمراج اًمٞمقُمل ٕرواح اعم١مُمٜملم وُمـ هٜم٤م ٟمدرك دًٓم٦م ىمقل اًمٗم٤مروق يمام رواه آُم٤مم 

صمؿ ىم٤مل إٟمام  –طمظ رم آؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة ٓ )أمحد ريض اهلل قمٜمف رم ُمًٜمده ومٞمٝم٤م 

ويمذًمؽ اؿمتٛمٚم٧م اًمرطمٚم٦م قمغم  (طمٔمٝمؿ ُمـ اًمّمالة قمغم ىمدر طمٔمٝمؿ ُمـ اًمّمالة

  :ُمِم٤مهد هل٤م دٓٓت يٛمٙمـ امج٤مهل٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤ممم
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قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل وم٘مد صح )يمام ىم٤مًمف آًم٤ٌمٟمك رمحف اهلل رم اًمّمحٞمح٦م(  -1

آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: )ًم٘مٞم٧م إسمراهٞمؿ ًمٞمٚم٦م أهي يب،  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم

د: أىمرئ أُمتؽ ُمٜمل اًمًالم، وأظمؼمهؿ أن اِلٜم٦م ـمٞم٦ٌم اًمؽمسم٦م قمذسم٦م اح٤مء،  وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمَّ

وأهن٤م ىمٞمٕم٤من، وأن همراؾمٝم٤م ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إهل إٓ اهلل، واهلل أيمؼم(. 

 ـ اهلل يمثػما واًمذايمراتوومٞمف دًٓم٦م قمغم ومْمؾ اًمذيمر وقمٔمؿ اِلزاء إظمروي ًمٚمذايمري

إمم وطمدة اًمديـ اًمذي  ورم ًم٘م٤مءه سم٤مٕفٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٤معمًجد ورم اعمٕمراج إؿم٤مرة

وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم  ضم٤مءت سمف اًمرؾم٤مٓت يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ان اًمديـ قمٜمد اهلل آؾمالم

وُمـ دروؾمٝم٤م طمٞم٨م  ديٜمٜم٤م واطمد - ٟمحـ ُمٕم٤مذ آٟمٌٞم٤مء أظمقة ًمٕمالت اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ  - هداعمِم٤م

وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: )أتٞم٧م ًمٞمٚم٦م أهي يب قمغم ىمقم شم٘مرض ؿمٗم٤مهؿ. سمٛم٘م٤مريض 

ُمـ ٟم٤مر، يمٚمام ىمرو٧م ووم٧م، وم٘مٚم٧م ي٤م ضمؼميؾ ُمـ ه١مٓء؟ ىم٤مل: ظمٓم٤ٌمء أُمتؽ اًمذيـ 

ويم٠مفك هٜم٤م أذيمر ُم٤م  -ف.ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن، وي٘مرؤون يمت٤مب اهلل وٓ يٕمٛمٚمقن سم

ه أهؾ اًمٜم٤مر وؾمٓمٝمؿ شمٜمدًمؼ أىمت٤مسمف  أظمؼم سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ هذا اًمذى يرا

ي٤م ومالن ُم٤م اًمذى ضم٤مء سمؽ  يدور طمقهل٤م يمام يدور احلامر سم٤مًمرطمك ومٞم٠ًمخقٟمف ُمًتٖمرسملم

سمغم وًمٙمـ يمٜم٧م آُمريمؿ  :؟ ىم٤مل أخؿ شمٙمـ شم٠مُمرٟم٤م سم٤معمٕمروف وشمٜمٝم٤مٟم٤م قمـ اعمٜمٙمر هٜم٤م

 ويمذا ٟمتذيمر ىمقل اهلل شمٕم٤ممم رم اًمّمػ –وآشمٞمف  وأهن٤ميمؿ قمـ اعمٜمٙمر شمٞمفسم٤معمٕمروف وٓ آ

 نن من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
وان  –  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

يم٤من ذًمؽ ومٞمٛمـ ي٘مقل ُم٤م مل يٗمٕمؾ ومام سم٤مًمٙمؿ أطم٤ٌميب سمخٓم٤ٌمء اًمٗمتٜم٦م اًمذيـ يٚمًٌقن احلؼ 

وُم٤م ومٕمٚمف  يًقىمقهنؿ سمف ٟمحق طمتقومٝمؿواًم٤ٌمـمؾ وَيدقمقن اًمٕم٤مُم٦م سمٛمٕمًقل اًمٙمالم 

سمٕمض اعمجرُملم ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمداع ًمٚمٙمثػم ُمـ ضمٜمقدٟم٤م سم٤مِلٞمش واًمنمـم٦م سمؾ واًمٜم٤مس 

  :وُمـ شمٚمؽ اعمِم٤مهد أجْم٤م -قمـ ذايمرشمٜم٤م اعمٙمٚمقُم٦م ًمٞمس سمٌٕمٞمد
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ح٤م يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل أهي يب ومٞمٝم٤م وضمدت رائح٦م ـمٞم٦ٌم، وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذه  -3

ائح٦م ُم٤مؿمٓم٦م سمٜم٧م ومرقمقن وأوٓده٤م، ىمٚم٧م: ُم٤م اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌم ي٤م ضمؼميؾ؟ ىم٤مل: هذه ر

ؿم٠مهن٤م؟ ىم٤مل: سمٞمٜم٤م هل متِمط سمٜم٧م ومرقمقن، إذ ؾم٘مط اعمِمط ُمـ يده٤م، وم٘م٤مًم٧م: سمًؿ اهلل، 

ىم٤مًم٧م سمٜم٧م ومرقمقن: أبك؟ وم٘م٤مًم٧م: ٓ، وًمٙمـ ريب ورب أبٞمؽ; اهلل، ىم٤مًم٧م: وإن ًمؽ 

ي؟ أخؽ رب همػم ومالٟم٦مرسًم٤م همػم أيب؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ وم٠مقمٚمٛمتف سمذًمؽ، ومدقم٤م هب٤م وم٘م٤مل: ي٤م 

ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، ريب ورسمؽ اهلل اًمذي ذم اًمًامء، وم٠مُمر سمٌ٘مرة ُمـ ٟمح٤مس وم٠ممحٞم٧م، صمؿ أظمذ 

أوٓده٤م يٚم٘مقن ومٞمٝم٤م واطمًدا واطمًدا، وم٘م٤مًم٧م: إن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م، ىم٤مل: وُم٤م هل؟ ىم٤مًم٧م: 

أطم٥م أن دمٛمع قمٔم٤مُمل وقمٔم٤مم وًمدي ذم صمقب واطمد ومتدومٜم٤م مجٞمًٕم٤م، ىم٤مل: ذًمؽ ًمؽ سمام 

ده٤م يٚم٘مقن ذم اًمٌ٘مرة طمتك اٟمتٝمك إمم اسمـ هل٤م روٞمع، ًمؽ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ احلؼ، ومٚمؿ يزل أوٓ

اىمتحٛمل، وم٢من قمذاب اًمدٟمٞم٤م أهقن ُمـ  ومٙم٠مهن٤م شم٘م٤مقم٧ًم ُمـ أضمٚمف، وم٘م٤مل هل٤م: ي٤م أُمف

قمذاب أظمرة، صمؿ أخ٘مٞم٧م ُمع وًمده٤م، ومٙم٤من هذا ُمـ إرسمٕم٦م اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا وهؿ 

ًمٗمْمؾ  رم اًمًٜمـ وصححف اًمذهٌل وؿم٤ميمر رمحٝمام اهلل ورم هذا اخلؼم سمٞم٤من (صٌٞم٤من.

اًمّمدع سم٤محلؼ يمام يم٤من أجْم٤م ُمـ ؾمحرة ومرقمقن قمٜمدُم٤م آُمٜمقا وطمدي٨م اًمرؾمقل صغم 

  .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ؾمٞمد اًمِمٝمداء

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ - 5

ُمررت سم٘مقم هلؿ أفمٗم٤مر ُمـ  -قَمزَّ وضَمؾَّ -وقمغم آخف: صحٌف وؾمٚمؿ: )ح٤م قمرج يب ريب 

ِمقن وضمقهٝمؿ وصدورهؿ، وم٘مٚم٧م: ُمـ ه١مٓء ي٤م ضمؼميؾ؟ ىم٤مل: ه١مٓء ٟمح٤مس، َيٛم

ريض اهلل -قمـ اسمـ قم٤ٌمس و اًمذيـ ي٠ميمٚمقن حلقم اًمٜم٤مس، وي٘مٕمقن ذم أقمراوٝمؿ(.

، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ ىم٤مل: )ُم٤م ُمررت ًمٞمٚم٦م -قمٜمف

د سمكأهي  ! سم٤محلج٤مُم٦م(. سمٛمالء ُمـ اعمالئٙم٦م، إٓ يمٚمٝمؿ ي٘مقل زم: قمٚمٞمؽ، ي٤م حمٛمَّ

وومٞمٝم٤م ُمـ  صحٞمح ويمذًمؽ رواه قمـ رؾمقل اهلل أفس سمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف
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روى  - اًمدروس اًمؽمسمقي٦م ومْمؾ اًمث٤ٌمت قمغم احلؼ واًمٞم٘ملم رم ٟمٍم اهلل ٕوًمٞم٤مئف يمام

اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف 

: أصٌح٧م سمٛمٙم٦م، ومٔمٕم٧م سم٠مُمري; وقمروم٧م أن وصحٌف وؾمٚمؿ: )ح٤م يم٤من ًمٞمٚم٦م أهي يب

ًٓ طمزيٜم٤ًم، ىم٤مل: ومٛمر قمدو اهلل، أبق ضمٝمؾ، ومج٤مء طمتك  اًمٜم٤مس ُمٙمذيب، وم٘مٕمدت ُمٕمتز

ضمٚمس إًمٞمف وم٘م٤مل ًمف يم٤معمًتٝمزئ: هؾ يم٤من ُمـ رء؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: )ٟمٕمؿ( ىم٤مل: ُم٤م هق؟ ىم٤مل: )إٟمف أهي يب اًمٚمٞمٚم٦م( ىم٤مل: إمم 

ٟمٞمٜم٤م؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ( ىم٤مل: ومٚمؿ أجـ ؟ ىم٤مل: )إمم سمٞم٧م اعم٘مدس( ىم٤مل: صمؿ أصٌح٧م سملم فمٝمرا

ير أفف يٙمذسمف خم٤موم٦م أن َيحده احلدي٨م إذا دقم٤م ىمقُمف إًمٞمف ىم٤مل: أرأج٧م إن دقمقت ىمقُمؽ 

حتدصمٝمؿ ُم٤م طمدصمتٜمل. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف: قمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: )ٟمٕمؿ( 

: وم٤مٟمتٗمْم٧م إًمٞمف اعمج٤مًمس وضم٤مءوا طمتك وم٘م٤مل: هٞم٤م ُمٕمنم سمٜمل يمٕم٥م سمـ ًم١مي ىم٤مل

ضمٚمًقا إًمٞمٝمام ىم٤مل: طمدث ىمقُمؽ سمام طمدصمتٜمل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

: إمم أجـ؟ ىمٚم٧م: )إمم سمٞم٧م اعم٘مدس(  آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: )إين أهي يب اًمٚمٞمٚم٦م( ىم٤مًمقا

ٟمٞمٜم٤م؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ( ىم٤مل: ومٛمـ سملم ُمّمٗمؼ، وُمـ سملم واوع  : صمؿ أصٌح٧م سملم فمٝمرا ىم٤مًمقا

٤ًٌم ًمٚمٙمذب زقمؿ ىم٤مًمقا: وهؾيد شمًتٓمع أن شمٜمٕم٧م ًمٜم٤م اعمًجد وذم  ه قمغم رأؾمف ُمتٕمج

اًم٘مقم ُمـ ىمد ؾم٤مومر إمم ذًمؽ اًمٌٚمد ورأى اعمًجد؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وقمغم آخف وصحٌف وؾمٚمؿ: )ومذه٧ٌم أفٕم٧م ومام زًم٧م أفٕم٧م طمتك اًمتٌس قمكم سمٕمض 

قم٘مٞمؾ، ومٜمٕمتف وأف٤م أفٔمر اًمٜمٕم٧م، ىم٤مل ومجلء سم٤معمًجد وأف٤م أفٔمر طمتك ووع دون دار 

 –ب إًمٞمف، ىم٤مل ويم٤من ُمع هذا ٟمٕم٧م مل أطمٗمٔمف: وم٘م٤مل اًم٘مقم: أُم٤م اًمٜمٕم٧م ومقاهلل ًم٘مد أص٤م

ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد ـمٚم٥م اًمٜمٍمة آٟمٓمالق سم٤مًمدقمقة ظم٤مرج ُمٙم٦م واًمتٛمٝمٞمد ًمٚمٝمجرة 

  .واًمٗمؽمة اعمدٟمٞم٦م

*** 
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  الدرض العاطر 

  (طلب البًعُ علِ اليصرَ والبًعُ األوىل)

 هن خنمن حن جن  مم خم حم ُّٱرم ؾمقرة اًمزُمر اعمٙمٞم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
  َّ هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي  حيخي جي ٰه مه جه

  .ٟمٕمؿ أرض اهلل واؾمٕم٦م [20]اًمزُمر:

ٟمٕمؿ وم٘مد ذع صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم قمرض ٟمٗمًف ودقمقشمف وـمٚم٥م اًمٜمٍمة ُمـ 

ذم ُمٜمٕمٓمػ ضمديد )طمٞم٨م يم٤من  اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتك يم٤مٟم٧م شمٖمِمك ُمٙم٦م ذم ُمقاؾمؿ احل٩م

وم٘مد آن  (ة ُمـ ي٘م٤مسمؾ رم اعمقاؾمؿ ُمـ اًمٕمرب قمغم اًمدقمقة سمٞم٤مهن٤م وم٘مطي٘متٍم قمغم دقمق

أوان اإلقمداد إلىم٤مُم٦م اًمديـ ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وهك ُمـ ُمٝم٤مُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام 

ٟمزل سمٌٞم٤مهن٤م يمالم اهلل ًمٕمٚمٛمٝم٤م ويتٕمٚمٛمٝم٤م أت٤ٌمقمف وماليٙمٗمك ًمديـ اهلل جمرد اًمٌالغ اعمٌلم 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -اعمٙمٞم٦م –يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمقرى 
 يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت
وُمقت أبك ـم٤مًم٥م وأم اعم١مُمٜملم ظمدَي٦م  ومٌٕمد ُم٤م طمدث رم اًمٓم٤مئػ [21]اًمِمقرى:  َّاك

ء قمغم ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًمتل يم٤مٟم٧م  وـمٚم٥م اًمٜمٍمة سمدأ رم قمرض دقمقشمف ورطمٚم٦م اإلها

ٚمؿ ُمـ ذًمؽ يمٕم٤مدُت٤م شم١مم ُمٙم٦م رم ُمقؾمؿ احل٩م ويمام صح ُمـ ؾمػمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

وي٘مقل: "َُمـ رضمؾ حيٛمٚمٜمل إمِم ىمقُمف؟ ومٞمٛمٜمٕمٜمل طمتك أبٚمِّغ رؾم٤مًم٦م ريب،  ومٙم٤من ي٘مقل هلؿ

اعمخت٤مرة قم٤ٌمرة قمـ وًمتٙمـ هذه اعم٘مدُم٤مت  وم٢ِمّن ىمريًِم٤م ىمد ُمٜمٕمقين أن أبٚمغ رؾم٤مًم٦م ريب"

حمٓم٤مت صمالث ًمٜمامذج صمالصم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًمتك قمرض قمٚمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

٤م ًمٗمٝمؿ ُم٤م ىمدُمف اهلل ًمٜمٌٞمف سملم يدى شمٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م وذًمؽ قمغم ٟم٘مػ قمٜمده ُم٤م يريد

 : اًمٜمحق اًمت٤ممم



   

 
146 
 

 الوجيز الدعوي

ومٕمـ قمروف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٗمًف قمغم سمٜمك قم٤مُمر يمام ي٘مقل اًمّمالسمك  -2

اظمت٤مر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن َيري ُمٗم٤موو٤مت ُمع سمٜمل قمٜمدُم٤م  طمٗمٔمف اهلل

وم٤مًمرؾمقل وص٤مطمٌف أبق سمٙمر يم٤مٟم٤م  قم٤مُمر ىم٤مُم٧م شمٚمؽ اعمٗم٤موو٤مت قمغم دراؾم٦م وَتٓمٞمط،

يٕمٚمامن أن سمٜمل قم٤مُمر ىمٌٞمٚم٦م ُم٘م٤مشمٚم٦م يمٌػمة اًمٕمدد وقمزيزة اِل٤مٟم٥م، سمؾ هل ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ 

يمام  ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ ىمريش وظمزاقم٦م اخلٛمس اًمتل مل يٛمًٝم٤م ؾم٤ٌمء ومل شمتٌع عمٚمؽ ومل شم١مد إشم٤موة

ر أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٕمٚمؿ أن هٜم٤مًمؽ شمْم٤مًدا ىمدياًم سملم سمٜمل قم٤مُم

وصم٘مٞمػ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م صم٘مٞمػ اُمتٜمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمداظمؾ ومٚمامذا ٓ حي٤مول أجْم٤م شمٓمقي٘مٝم٤م 

ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م، وم٢مذا اؾمتٓم٤مع اًمٜمٌل صغم  ذًمؽ ُمـ اخل٤مرج، وآؾمتٗم٤مدة ذم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يؼمم طمٚمًٗم٤م ُمع سمٜمل قم٤مُمر وم٢من ُمقىمػ صم٘مٞمػ ؾمٞمٙمقن قمغم طم٤موم٦م 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م أتك سمٜمل قم٤مُمر سمـ يذيمر أصح٤مب اًمًػمة أن اًمرؾمقل صغم  اخلٓمر

صٕمّمٕم٦م، ومدقم٤م إمم اهلل، وقمرض قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمًف، ىم٤مل ًمف رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف سَمْٞمَحرة سمـ 

واهلل ًمق أين أظمذت هذا اًمٗمتك ٕيمٚم٧م سمف اًمٕمرب، صمؿ ىم٤مل ًمف: أرأج٧م إن ٟمحـ »وِمراس: 

٤مل: سم٤ميٕمٜم٤مك قمغم أُمرك صمؿ أفمٝمرك اهلل قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمؽ أجٙمقن ًمٜم٤م إُمر ُمـ سمٕمدك؟ ىم

ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف: َأوَمٜمُٝمدُف ٟمحقرٟم٤م ًمٚمٕمرب دوٟمؽ، وم٢مذا ش إُمر هلل يْمٕمف طمٞم٨م يِم٤مء»

وهٜم٤م أىمػ ُمع  –ًمٖمػمٟم٤م؟ ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م سم٠مُمرك وم٠مبقا قمٚمٞمف ر أفمٝمرك اهلل يم٤من إُم

شمٙمؿ ُمت٤ًمئال رم رده ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ مم٤م ضمٕمٚمٝمؿ  أهٜم٤مك ًمقم قمغم رؾمقل اهلل طميا

هؿ اًمٞمف ُمـ ديـ اًمتقطمٞمد وآظمالص يرومْمقا قمروف ؟ سم٤مًمٓمٌع ٓ ومٓمٌٞمٕم٦م ُم٤م يدقمق

واًمتجرد رم ارادة أظمرة واِلٜم٦م دمٕمؾ ُم٤م يٓمٚمٌقن ُمـ اعمٚمؽ سمٕمده يٌدوا همري٤ٌم ومٙم٤من 

ظم٤مص٦م ورؾمقل اهلل  سمال ُم٤ًموُم٤مت أو همػمه٤م ٓسمد ُمـ اًمٌٞم٤من واًمٍماطم٦م واًمقوقح

يمام ؾمٞم٠ميت ذيمر ًمقٟم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي١مؾمس ًمدوًم٦م اؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمٚمحٔم٦م إومم

ٟمتذيمر رم  وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمؽ ُمـ يمٚمامت إفّم٤مر رم اًمٌٞمٕم٦م اًمٙمؼمى ان ؿم٤مء اهللُمـ ذ

واعمٜمٓم٘م٦م اعمحٔمقرة ظم٤مرج ُم٤ًمطم٦م وُمٜمٓم٘م٦م اعمٗم٤موو٤مت  جمرد اؿم٤مرة هٜم٤م احلد اًمٗم٤مصؾ
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أُم٤م حمٓمتف اًمث٤مٟمٞم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمع اًمٖمػم ومٞمام يٕمرف سم٤مًمتح٤مًمػ اًمًٞم٤مؾمك واًمتٕم٤مون

 : ومٙم٤مٟم٧م وؾمٚمؿ

ويم٤من سمّمحٌتف أبق  سمٜمل ؿمٞم٤ٌمن سمٕمد قمرض دقمقشمف قمٚمٞمٝمؿذم ـمٚم٥م اًمٜمٍمة ُمـ  -1

صمؿ دومٕمٜم٤م امم جمٚمس آظمر  -قمكم ريض اهلل قمٜمف: سمٙمر وقمغم رى اهلل قمٜمٝمام وومٞمٝم٤م ي٘مقل

ُمـ ؿمٞم٤ٌمن سمـ :ىم٤مًمقا  سمٙمر ومًٚمؿ وىم٤مل ممـ اًم٘مقم ؟قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، ومت٘مدم أبق

، - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل -صمٕمٚم٦ٌم. وم٤مًمتٗم٧م أبق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف إمم رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل: سم٠ميب أف٧م وأُمل، ه١مٓء همرر اًمٜم٤مس، ومٞمٝمؿ ُمٗمروق سمـ قمٛمرو، وه٤مين سمـ ىمٌٞمّم٦م، 

ًٓ وًم٤ًمًٟم٤م،  واعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م، واًمٜمٕمامن سمـ ذيؽ. ويم٤من ُمٗمروق ىمد همٚمٌٝمؿ مج٤م

٤م، وم٘م٤مل أبق سمٙمر ريض  ًً ويم٤مٟم٧م ًمف همديرشم٤من شمً٘مٓم٤من قمغم شمريٌتف ويم٤من أدٟمك اًم٘مقم جمٚم

اٟم٤م ًمٜمزيد قمغم إًمػ وًمـ شمٖمٚم٥م  ومٞمٙمؿ؟ وم٘م٤مل ُمٗمروق سمـ قمٛمرو: اهلل قمٜمف: يمٞمػ اًمٕمدد

إٟم٤م ٕؿمد :ُمٗمروقيمٞمػ احلرب سمٞمٜمٙمؿ وسملم قمدويمؿ؟ وم٘م٤مل :وم٘م٤مل أبق سمٙمر أخػ ُمـ ىمٚم٦م

ُم٤م ٟمٙمقن ًم٘م٤مًء طملم ٟمٖمْم٥م، وإٟم٤م ًمٜم١مصمر اِلٞم٤مد قمغم إوٓد، واًمًالح قمغم اًمٚم٘م٤مح، 

وم٘م٤مل أبق  ؽ أظم٤م ىمريش؟ُمرة، ويدزم قمٚمٞمٜم٤م أظمرى، ًمٕمٚم ٚمٜم٤ميواًمٜمٍم ُمـ قمٜمد اهلل، يد

وم٢ممم ُم٤م  ،سمٚمٖمٜم٤م أفف يذيمر ذاكسمٙمر: ىمد سمٚمٖمٙمؿ أفف رؾمقل اهلل؟ أٓ هق ذا. وم٘م٤مل ُمٗمروق:

، ومجٚمس، وىم٤مم أبق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -شمدقمق ي٤م أظم٤م ىمريش، ومت٘مدم رؾمقل اهلل 

"أدقمقيمؿ إمم  :-وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٙمر ئمٚمف سمثقسمف، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل 

. وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، وإمم أن شم١موين .إهل إٓ اهلل ٓ ذيؽ ًمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ

وشمٜمٍموين، وم٢من ىمريًِم٤م ىمد فم٤مهرت قمغم أُمر اهلل، ويمذسم٧م رؾمٚمف، واؾمتٖمٜم٧م سم٤مًم٤ٌمـمؾ 

قمـ احلؼ، واهلل اًمٖمٜمل احلٛمٞمد". وم٘م٤مل ُمٗمروق اسمـ قمٛمرو: وإَٓم شمدقمقٟم٤م ي٤م أظم٤م 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ؾمقل اهلل ىمريش، ومقاهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م يمالًُم٤م أطمًـ ُمـ هذا؟ ومتال ر

 مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ: -وؾمٚمؿ 
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 الوجيز الدعوي

 مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص خسمس حس
 مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ
وإٓم شمدقمقٟم٤م  وم٘م٤مل ُمٗمروق سمـ قمٛمرو: [151]إفٕم٤مم:  َّ خم حم جم هل

ٚمٞمف صغم اهلل قم -ؾمقل اهلل ومقاهلل ُم٤م هذا ُمـ يمالم أهؾ إرض. ومتال ر ،ي٤م أظم٤م ىمريش

  َّ  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ -وؾمٚمؿ 

وم٘م٤مل ُمٗمروق: دقمقت واهلل ي٤م أظم٤م ىمريش إمم ُمٙم٤مرم إظمالق، وحم٤مؾمـ  [98]اًمٜمحؾ:

إقمامل، وًم٘مد أومؽ ىمقم يمذسمقك وفم٤مهروا قمٚمٞمؽ، ويم٠مفف أطم٥م أن ينميمف ذم اًمٙمالم 

 ه٤مٟمئ سمـ ىمٌٞمّم٦م، وم٘م٤مل: وهذا ه٤مٟمئ ؿمٞمخٜم٤م، وص٤مطم٥م ديٜمٜم٤م. وم٘م٤مل ه٤مٟمئ سمـ ىمٌٞمّم٦م:

ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُم٘م٤مًمتؽ ي٤م أظم٤م ىمريش، إين أرى أن شمريمٜم٤م ديٜمٜم٤م واشم٤ٌمقمٜم٤م قمغم ديٜمؽ عمجٚمس 

ضمٚمًتف إًمٞمٜم٤م ًمٞمس ًمف أول وٓ آظمر أفف زًمؾ ذم اًمرأي وىمٚم٦م ٟمٔمر ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم، وإٟمام شمٙمقن 

اًمزًم٦م ُمع اًمٕمجٚم٦م، وُمـ ورائٜم٤م ىمقم ٟمٙمره أن يٕم٘مد قمٚمٞمٝمؿ قم٘مًدا وًمٙمـ ٟمرضمع وشمرضمع 

اعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م وم٘م٤مل: وهذا اعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م، ؿمٞمخٜم٤م وٟمٜمٔمر، ويم٠مفف أطم٥م أن ينميمف 

وص٤مطم٥م طمرسمٜم٤م وم٘م٤مل اعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م: ؾمٛمٕم٧م ُم٘م٤مًمتؽ ي٤م أظم٤م ىمريش، واِلقاب ذم 

ضمقاب ه٤مٟمئ سمـ ىمٌٞمّم٦م ذم شمريمٜم٤م ديٜمٜم٤م وُمت٤مسمٕمتؽ قمغم ديٜمؽ، وإٟم٤م إٟمام ٟمزًمٜم٤م سملم سيلم 

٤م هذان اًمٍمي٤من. وم٘م٤مل ُم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ؾمقل اهلل اًمٞمامُم٦م واًمًامُم٦م، وم٘م٤مل ر

اعمثٜمك: أهن٤مر يمنى، ُمٞم٤مه اًمٕمرب، وم٠مُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ أهن٤مر يمنى ومذٟم٥م ص٤مطمٌف 

ُمٖمٗمقر، وقمٜمده ُم٘مٌقل، وإٟمام ٟمزًمٜم٤م قمغم قمٝمٍد أظمذه قمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمحدث طمديًث٤م، وٓ 

ٟم١موي حمدصًم٤م، وإين أرى أن هذا إُمر اًمذي شمدقمقٟم٤م إًمٞمف ي٤م ىمرر مم٤م يٙمره اعمٚمقك، وم٢من 

صغم اهلل  -١مويؽ وٟمٜمٍمك مم٤م يكم ُمٞم٤مه اًمٕمرب. ومٕمٚمٜم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل أطم٧ٌٌم أن ٟم

:ُم٤م أؾم٠متؿ ذم اًمرد إذ أومّمحتؿ سم٤مًمّمدق، وإن ديـ اهلل ًمـ يٜمٍمه إٓ ُمـ -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٟمٌف، أرأجتؿ إن مل شمٚمٌثقا إٓ ىمٚمٞماًل طمتك يقرصمٙمؿ اهلل أروٝمؿ  طم٤مـمف ُمـ مجٞمع ضمقا
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اهلل وشم٘مدؾمقٟمف، وم٘م٤مل اًمٜمٕمامن سمـ  ودي٤مرهؿ وأُمقاهلؿ، ويٗمرؿمٙمؿ ٟم٤ًمءهؿ. أتًٌحقن

 حن  جن  ُّٱ: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذيؽ: اًمٚمَّٝمؿ ومٚمؽ ذًمؽ. ومتال رؾمقل اهلل 
  َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

ىم٤مسمًْم٤م قمغم يدي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -صمؿ هنض رؾمقل اهلل  [56-55]إطمزاب:

٤م أذومٝم٤م، هب٤م يدومع اهلل قَمزَّ اِل٤مهٚمٞم٦م ُمي٤م أب٤م سمٙمر أج٦م أظمالق رم  أيب سمٙمر وهق ي٘مقل:

وسمج٤مٟم٥م اقمج٤مب اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف  :ىمٚم٧م ض ا ـهَوضَمؾَّ سم٠مس سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕم

 ٟمت٠مُمؾ رم هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمٜمٌقي٦م - وؾمٚمؿ ُمـ أظمالق اًم٘مقم وصدىمٝمؿ رم اًمرد اِلٛمٞمؾ

وأن ضم٤مء ُمققمد اعمحٓم٦م ( وان ديـ اهلل ًمـ يٜمٍمه آ ُمـ أطم٤مـمف ُمـ مجٞمع ضم٤مٟمٌف)

  .اًمث٤مًمث٦م

روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  طمٞم٨م اًمٜمًٛم٦م إومم اعم٤ٌمريم٦م ُمـ يثرب -3

: )يم٤من يقم سمٕم٤مث يقُم٤م ىمدُمف اهلل ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 وؾمٚمؿ، وم٘مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد اومؽمق ُمٚم١مهؿ وىمتٚم٧م هواُتؿ

، وم٘مدُمف اهلل ًمرؾمقًمف صغم اهلل ()ظمٞم٤مرهؿ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم دظمقهلؿ ذم  وضمرطمقا

وسمٕم٤مث: ُمٙم٤من وي٘م٤مل طمّمـ، وىمٞمؾ ُمزرقم٦م قمٜمد سمٜمل ىمرئم٦م  (. رواه اًمٌخ٤مرياإلؾمالم

واخلزرج ىمتؾ ومٞمف يمثػم ُمٜمٝمؿ، ويم٤من  إوسقمغم ُمٞمٚملم ُمـ اعمديٜم٦م يم٤مٟم٧م سمف وىمٕم٦م سملم 

سمْمؿ احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وومتح اًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن  -ومٞمف. طمْمػم  إوسرئٞمس 

واًمد أؾمٞمد سمـ طمْمػم، ويم٤من ي٘م٤مل ًمف: طمْمػم اًمٙمت٤مئ٥م، وسمف ىمتؾ،  -اًمتحتٞم٦م سمٕمده٤م راء 

روى آُم٤مم  ويم٤من رئٞمس اخلزرج يقُمئذ قمٛمرو سمـ اًمٜمٕمامن اًمٌٞم٤ميض وم٘متؾ هب٤م أجْم٤م.

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إفّم٤مري: "ُمٙم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ  أمحد سمًٜمد طمًـ

وذم اعمقاؾمؿ سمٛمٜمك وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م قمنم ؾمٜملم يتٌع اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مزهلؿ سمٕمٙم٤مظ وجمٜم٦م 

ي٘مقل: ُمـ ي١مويٜمل؟ ُمـ يٜمٍمين طمتك أبٚمغ رؾم٤مًم٦م ريب وًمف اِلٜم٦م؟ طمتك إن اًمرضمؾ 
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ومٞم٠متٞمف ىمقُمف ومٞم٘مقًمقن: أطمذر همالم ىمريش  -يمذا ىم٤مل  -ًمٞمخرج ُمـ اًمٞمٛمـ أو ُمـ ُمي 

ٓ يٗمتٜمؽ، ويٛمٌم سملم رضم٤مهلؿ وهؿ يِمػمون إًمٞمف سم٤مٕص٤مسمع، طمتك سمٕمثٜم٤م اهلل إًمٞمف ُمـ 

، ومٞمخرج اًمرضمؾ ُمٜم٤م ومٞم١مُمـ سمف وي٘مرئف اًم٘مرآن، ومٞمٜم٘مٚم٥م إمم يثرب ومآويٜم٤مه وصدىمٜم٤مه

)وهق آؾمؿ اًمذي ؾمامهؿ  أهٚمف ومٞمًٚمٛمقن سم٢مؾمالُمف، طمتك مل يٌؼ دار ُمـ دور إفّم٤مر

اهلل سمف سمٕمد إؾمالُمٝمؿ هلل وهق ُمـ اًمٜمٍم وأصٚمف صمالصمل ُمـ ٟمٍم وإًمػ زائدة 

ح٤مب يمام َيٛمع اًمّم٤مطم٥م واًمِم٤مهد قمغم أص وآؾمؿ اًمثالصمل َيٛمع قمغم أومٕم٤مل

ٟمٕمؿ حترك اًمٜمٌل صغم اهلل  .إٓ وومٞمٝم٤م رهط ُمـ اعمًٚمٛملم ئمٝمرون اإلؾمالم" (وأؿمٝم٤مد

أبق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف إمم ظمٞم٤مم إوس قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمّمحٌتف اًمّم٤مطم٥م إُملم 

. .ضمدد اًمدٟمٞم٤م اًمذي اًمًٕمداء اعم٤ٌمرك. ومٙم٤من ًم٘م٤مء .. اًم٘م٤مدُملم ُمـ طمرة يثرب.واخلزرج

ٞم٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وىمٞم٤مدُت٤م اًمتل يم٤مدت ُتٚمؽ دوهن٤م. )ح٤م . وأقم٤مد إمم اإلٟم٤ًمٟم.وطمقل اًمت٤مريخ

. ىم٤مل هلؿ: ممّـ أفتؿ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٗمر ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًم٘مٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

طمٞم٨م  - أي ُمـ طمٚمٗم٤مئٝمؿ"أُمـ ُمقازم هيقد؟  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -زرج. ىم٤مل اخل

قمغم وزن ُمٗمٕمؾ  أن اعمقمم يِمٛمؾ احلٚمٞمػ واسمـ اًمٕمؿ واعمٕمتؼ يمام ىم٤مل اًمًٝمٞمغم وىمد ضم٤مء

"أومال  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٟمٕمؿ. ىم٤مل " ىم٤مًمقا:  -قمغم وزن ُمٕمٜم٤مه  أى ُمٗمزع ًمقًمٞمف

: سمغم. ومجٚمًقا ُمٕمف، ومدقم٤مهؿ رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف  -دمٚمًقن أيمٚمٛمٙمؿ؟ " ىم٤مًمقا

، وقمرض قمٚمٞمٝمؿ اإِلؾمالم، وشمال قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن، ويم٤من مم٤م  -وؾمٚمؿ  إمم اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

ؿ ذم اإِلؾمالم أن هيقًدا يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ سمٌالدهؿ، ويم٤مٟمقا أهؾ يمت٤مب وقمٚمؿ، صٜمع اهلل هل

ويم٤مٟم٧م إوس واخلزرج أهؾ ذك، وأصح٤مب أوصم٤من ومٙم٤مٟمقا إذا يم٤من سمٞمٜمٝمؿ رء، 

. (ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد: إن ٟمًٌٞم٤م ُمٌٕمقث أن ىمد أفمؾ زُم٤مٟمف، ٟمتٌٕمف ومٜم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف ىمتؾ قم٤مد وإرم

ؼموهؿ قمـ سمٕمث٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ٟمٕمؿ ومٛمـ شم٘مدير اهلل ًمألفّم٤مر أن اًمٞمٝمقد ىمد أظم

 مل خل ُّٱ وؾمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ أن يروه يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؿم٠من اًمٞمٝمقد سمًقرة اًمٌ٘مرة
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
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ي٘مقل شمٕم٤ممم:   َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين

وهق:  [89]اًمٌ٘مرة:  َّ حم جم يل ىل ُّٱيٕمٜمل اًمٞمٝمقد  [89]اًمٌ٘مرة: َّ مل خلُّٱ

  [89]اًمٌ٘مرة:  َّ ىم مم خم ُّٱٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مرآن اًمذي أفزل قمغم حم

  َّ ين ىن من خن حن جن  يم  ُّٱيٕمٜمل: ُمـ اًمتقراة، وىمقًمف: 

أي: وىمد يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ جملء هذا اًمرؾمقل هبذا اًمٙمت٤مب يًتٜمٍمون  [89]اًمٌ٘مرة:

سمٛمجٞمئف قمغم أقمدائٝمؿ ُمـ اعمنميملم إذا ىم٤مشمٚمقهؿ، ي٘مقًمقن: إٟمف ؾمٞمٌٕم٨م ٟمٌل ذم آظمر 

اسمـ  ىمتؾ قم٤مد وإرم، يمام ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، قمـ قم٤مصؿ سمـ قُمَٛمراًمزُم٤من ٟم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف 

: ومٞمٜم٤م واهلل وومٞمٝمؿ  -يٕمٜمل ذم إفّم٤مر-ىمت٤مدة إفّم٤مري، قمـ أؿمٞم٤مخ ُمٜمٝمؿ ىم٤مل: ىم٤مًمقا

 يل ىل مل خل ُّٱوذم اًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا ضمػماهنؿ، ٟمزًم٧م هذه اًم٘مّم٦م يٕمٜمل: 
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
يمٜم٤م ىمد قمٚمقٟم٤مهؿ دهًرا ذم اِل٤مهٚمٞم٦م، ىم٤مًمقا  [89]اًمٌ٘مرة:  َّحي جي يه ىه  مه

وٟمحـ أهؾ ذك وهؿ أهؾ يمت٤مب، ومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إن ٟمًٌٞم٤م يٌٕم٨م أن ٟمتٌٕمف، ىمد أفمؾ 

زُم٤مٟمف، ٟم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف ىمتؾ قم٤مد وإرم. ومٚمام سمٕم٨م اهلل رؾمقًمف ُمـ ىمريش ]واشمٌٕمٜم٤مه[ يمٗمروا 

 َّ ين ىن من خن حن جن  يم  ُّٱقمـ اسمـ قم٤ٌمس:  وروى سمف

خروج حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُمنميمل ي٘مقل: يًتٜمٍمون سم [89]اًمٌ٘مرة:

ومٚمام سمٕم٨م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورأوه ُمـ -يٕمٜمل سمذًمؽ أهؾ اًمٙمت٤مب-اًمٕمرب 

 -يمام ؾمٌؼ ذيمره -ويم٤مٟم٧م هلؿ ُم١مذات ؾم٤مسم٘م٦م ُمـ اًمٞمٝمقدهمػمهؿ يمٗمروا سمف وطمًدوه.

قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م سمـ وىمش، ويم٤من ُمـ أهؾ سمدر ىم٤مل: وم٘مد روى اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده 

ٜم٤م ضم٤مر هيقدي ذم سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ىم٤مل: ومخرج قمٚمٞمٜم٤م يقًُم٤م ُمـ سمٞمتف ىمٌؾ ُمٌٕم٨م يم٤من ًم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمًػم، طمتك وىمػ قمغم جمٚمس سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ. 

 أصكم. 
ٍ
ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م: وأف٤م يقُمئذ أطمدث ُمـ ومٞمٝمؿ ؾمٜم٤ًّم قمغم سمردة ُمْمٓمجًٕم٤م ومٞمٝم٤م سمٗمٜم٤مء
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ٜم٦م واًمٜم٤مر. ىم٤مل ذًمؽ ٕهؾ ذك ومذيمر اًمٌٕم٨م واًم٘مٞم٤مُم٦م واحلًٜم٤مت واعمٞمزان واِل

أصح٤مب أوصم٤من ٓ يرون سمٕمًث٤م يم٤مئٜم٤ًم سمٕمد اعمقت، وم٘م٤مًمقا ًمف: وحيؽ ي٤م ومالن، شمرى هذا 

يم٤مئٜم٤م أن اًمٜم٤مس يٌٕمثقن سمٕمد ُمقُتؿ إمم دار ومٞمٝم٤م ضمٜم٦م وٟم٤مر، َيزون ومٞمٝم٤م سم٠مقمامهلؿ؟ وم٘م٤مل: 

ٛمقٟمف صمؿ ٟمٕمؿ، واًمذي حيٚمػ سمف، ًمقد أن ًمف سمحٔمف ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤مر أقمٔمؿ شمٜمقر ذم اًمدٟمٞم٤م حي

يدظمٚمقٟمف إي٤مه ومٞمٓمٌؼ سمف قمٚمٞمف، وأن يٜمجق ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤مر همًدا. ىم٤مًمقا ًمف: وحيؽ وُم٤م آي٦م 

يٌٕم٨م ُمـ ٟمحق هذه اًمٌالد، وأؿم٤مر سمٞمده ٟمحق ُمٙم٦م واًمٞمٛمـ. ىم٤مًمقا: ٟمٌل ذًمؽ؟ ىم٤مل: 

ه؟ ىم٤مل: ومٜمٔمر إزّم وأف٤م ُمـ أطمدصمٝمؿ ؾمٜم٤ًّم، وم٘م٤مل: إن يًتٜمٗمذ هذا اًمٖمالم قمٛمره  وُمتك ٟمرا

ومقاهلل ُم٤م ذه٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر طمتك سمٕم٨م اهلل رؾمقًمف صغم اهلل  يدريمف. ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م:

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق سملم أفمٝمرٟم٤م، ومآُمٜم٤م سمف ويمٗمر سمف سمٖمًٞم٤م وطمًًدا.

ٟمٗمًرا )ىمٚم٧م ويم٤مٟمقا ؾمت٦م أوَلؽ اًمٜمٗمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٚمام يمٚمؿ رؾمقل اهلل  

  ُمـ إفّم٤مر، يمٚمٝمؿ ُمـ اخلزرج، وهؿ:

 س.أؾمٕمد سمـ زرارة سمـ قمد إُم٤مُم٦مأبق  - 1

ؿمٝمد سمدرا وهق اسمـ قمٗمراء. اًمٜمج٤مرى إفّم٤مري قمقف سمـ احل٤مرث سمـ روم٤مقم٦م - 1

  .ُمع أظمقيف ُمٕم٤مذ وُمٕمقذ واؾمتِمٝمد ُمع أظمٞمف ُمٕمقذ رى اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤م

 . سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ زريؼ إفّم٤مري اًمزرىمك راومع سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٕمجالن - 3

اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمقاد اخلزرضمك ؿمٝمد  ىمٓم٦ٌم سمـ قم٤مُمر سمـ طمديدة -5

  .ويم٤من ُمٕمف راي٦م سمٜمك ؾمٚمٛم٦م يقم اًمٗمتح وُم٤مت رم ظمالوم٦م ذي اًمٜمقريـ رى اهلل قمٜمٝمام

م إفّم٤مري اًمًٚمٛمل-5   .قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر سمـ ٟم٤ميب سمـ زيد سمـ طمرا

ودقم٤مهؿ إمم  (سمـ رئ٤مب سمـ اًمٜمٕمامن اًمًٚمٛمك )ُمـ سمٜمك ؾمٚمٛم٦م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -6

، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: ي٤م ىمق م اقمٚمٛمقا واهلل أن هذا اًمذي شمققمديمؿ سمف اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

، وىمٌٚمقا ُمٜمف ُم٤م قمرض  هيقد، ومال شمًٌ٘مٜمٙمؿ إًمٞمف، وم٠مضم٤مسمقه ح٤َّم دقم٤مهؿ إمم اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ
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قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اإِلؾمالم، وىم٤مًمقا ًمف: إٟم٤م ىمد شمريمٜم٤م ىمقُمٜم٤م وٓ ىمقم سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمداوة واًمنم 

وؾمٜم٘مدم قمٚمٞمٝمؿ ومٜمدقمقهؿ إمم ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ، وقمًك اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ أن َيٛمٕمٝمؿ اهلل سمؽ، 

أُمرك، وٟمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمذي أضمٌٜم٤مك إًمٞمف ُمـ هذا اًمديـ، وم٢من َيٛمٕمٝمؿ اهلل قمٚمٞمؽ ومال 

ومٚمام يم٤من اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ )اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ اًمٌٕمث٦م( ضم٤مء ُمـ  ا ـه رضمؾ أقمز ُمٜمؽ

إفّم٤مر اصمٜم٤م قمنم رضماًل; اًمًت٦م إوائؾ ظمال ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ رئ٤مب، وُمٕمٝمؿ 

 : هؿو ؾمٌٕم٦م

  أظمق قمقف اعمت٘مّدم. ُمٕم٤مذ سمـ احل٤مرث سمـ روم٤مقم٦م - 1

 .طمٚمٞمػ ًمٌٜمك ؾم٤ممل سمـ قمقف ُمـ اخلزرج يزيد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ظمزُم٦م -1

وىمد أىم٤مم ذيمقان هذا سمٛمٙم٦م  .إفّم٤مرى اًمزرىمك ذيمقان سمـ قمٌد ىمٞمس سمـ ظمٚمدة - 3

ؿمٝمد سمدرا واؾمتِمٝمد رم أطمد  طمتك ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م، ومٞم٘م٤مل: إِٟمف ُمٝم٤مضمري أفّم٤مري

  .اهلل قمٜمفرى 

ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م  سمـ أسم سمـ ؾم٤ممل سمـ قمقف قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس - 5

ووضمٝمف ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ىم٤موٞم٤م وُمٕمٚمام ًمٚمِم٤مم ومذه٥م امم ومٚمًٓملم وُم٤مت هٜم٤مك سمٌٞم٧م 

 . اعم٘مدس رى اهلل قمٜمف

ومٝم١مٓء اؾمتِمٝمد رم أطمد  ٟمْمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٕمجالن اًمٕم٤ٌمس سمـ قم٤ٌمدة سمـ -5

 وس مه٤م:ُمـ اخلزرج، واصمٜم٤من ُمـ إ

  أبق اهلٞمثؿ ُم٤مًمؽ سمـ اًمتٞمٝم٤من. - 6

 قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة -7

يمام ضم٤مء ذيمره٤م سمٞمٕم٦ًم يمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤ًمء، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٤ٌميٕمقا رؾمقل اهلل 

قمغم  )ي٤م أهي٤م اًمٜمٌل اذا ضم٤مءك اعم١مُمٜم٤مت ي٤ٌميٕمٜمؽ سمٕمد رم ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م رم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٓ ي٠متلم سمٌٝمت٤من يٗمؽميٜمف سملم أجدهيـ و أن ٓينميمـ سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م وٓ ينىمـ وٓ يزٟملم
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 (ذم ُمٕمروف وم٤ٌميٕمٝمـ واؾمتٖمٗمر هلـ اهلل ان اهلل همٗمقر رطمٞمؿ ؽوأرضمٚمٝمـ وٓ يٕمّمٞمٜم

صغم اهلل  -ومل يٙمـ أُمر سم٤مًم٘مت٤مل سمٕمُد، ومٚمام اٟمٍمومقا إمِم اعمديٜم٦م، سمٕم٨م إًِمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

اهلل قَمزَّ ُمّمٕم٥َم سمـ قمٛمػم، يٕمٚمؿ ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن، ويدقمق إمِم  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

، وي١مُمٝمؿ ذم اًمّمالة  رم دقمقشمف وحتريمف هب٤م سم٢مذن اهلل يمثػمة ويم٤مٟم٧م اًمؼميم٤مت َوضَمؾَّ

وؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمٝمام رم ىمّم٦م  وُمٜمٝم٤م إؾمالم زقمامء إوس أؾمٞمد سمـ طمْمػم

ضمزاهؿ  يمام رواه٤م اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمًػمة حيًـ سمٜم٤م شمذيمره هٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم اًمٕمديد

سمـ ُمٕم٤مذ وأؾمٞمد سمـ طمْمػم ؾمٞمَدي ىمقُمٝمام ُمـ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ، يم٤من ؾمٕمد  اهلل ظمػما 

ويم٤مٟم٤م ُمنميملم قمغم ديـ ىمقُمٝمام، ومٚمام ؾمٛمٕم٤م سمٛمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم، وٟمِم٤مـمف ذم اًمدقمقة إمم 

اإلؾمالم ىم٤مل ؾمٕمد ٕؾمٞمد: ٓ أب٤م ًمؽ، اٟمٓمٚمؼ إمم هذيـ اًمرضمٚملم، اًمٚمذيـ أتٞم٤م ًمٞمًٗمٝم٤م 

ىمد ضم٤مء  ٕمد ريض اهلل قمٜمف)ويم٤من أؾموٕمٗم٤مءٟم٤م وم٤مزضمرمه٤م، واهنٝمام أن ي٠متٞم٤م داريٜم٤م،

وم٢مٟمف ًمقٓ أؾمٕمد سمـ ( ًمٚمدقمقة سمجقار طم٤مئط سمٜمل إؿمٝمؾ سمٛمّمٕم٥م امم طم٤مئط سمٜمك فمٗمر

زرارة ُمٜمل طمٞم٨م ىمد قمٚمٛم٧م يمٗمٞمتؽ ذًمؽ، هق اسمـ ظم٤مًمتل وٓ أضمد قمٚمٞمف ُم٘مدًُم٤م، وم٠مظمذ 

ُأؾمٞمد طمرسمتف صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٝمام، ومٚمام رآه أؾمٕمد سمـ زرارة ىم٤مل: هذا ؾمٞمد ىمقُمف، وىمد ضم٤مءك 

ومٞمف، ىم٤مل ُمّمٕم٥م: إن َيٚمس أيمٚمٛمف، ومقىمػ قمٚمٞمٝمام ُمتِمتاًم وم٘م٤مل: ُم٤م ضم٤مء وم٤مصدق اهلل 

سمٙمام شمًٗمٝم٤من وٕمٗم٤مءٟم٤م؟ اقمتزٟٓم٤م إن يم٤مٟم٧م ًمٙمام سم٠مفٗمًٙمام طم٤مضم٦م، وم٘م٤مل ًمف ُمّمٕم٥م 

سمٚم٤ًمن اعم١مُمـ اهل٤مدئ اًمقاصمؼ ُمـ ؾمامطم٦م دقمقشمف: أو دمٚمس ومتًٛمع وم٢من روٞم٧م أُمًرا 

داقمٞم٦م اًمتك أُمرٟم٤م هب٤م )وهذا ُمـ طمٙمٛم٦م اًم ىمٌٚمتف، وإن يمرهتف ٟمٙمػ قمٜمؽ ُم٤م شمٙمره؟

ىم٤مل أؾمٞمد: أفّمٗم٧م، صمؿ ريمز طمرسمتف وضمٚمس ( طمٞم٨م خم٤مـم٦ٌم اًمٕم٘مؾ واًم٘مقل إطمًـ

إًمٞمٝمام، ومٙمٚمٛمف ُمّمٕم٥م سم٤مإلؾمالم، وىمرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن، وم٘م٤مٓ ومٞمام يذيمر قمٜمٝمام: واهلل 

ىمف وشمًٝمٚمف، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م أطمًـ  -ىمٌؾ أن يتٙمٚمؿ-ًمٕمرومٜم٤م ذم وضمٝمف اإلؾمالم  ذم إذا

اًمديـ؟ ىم٤مٓ ًمف:  ٞمػ شمّمٜمٕمقن إذا أردشمؿ أن شمدظمٚمقا ذم هذاهذا اًمٙمالم وأمجٚمف! يم

شمٖمتًؾ ومتٓمٝمر وشمٓمٝمر صمقسمٞمؽ، صمؿ شمِمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ، صمؿ شمّمكم، وم٘م٤مم وم٤مهمتًؾ وـمٝمر 
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صمقسمٞمف وشمِمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ، صمؿ ىم٤مم ومريمع ريمٕمتلم، صمؿ ىم٤مل هلام: إن ورائل رضماًل إن 

)وهذه سمـ ُمٕم٤مذ.اشمٌٕمٙمام مل يتخٚمػ قمٜمف أطمد ُمـ ىمقُمف وؾم٠مرؾمٚمف إًمٞمٙمؿ أن: ؾمٕمد 

صمؿ أظمذ طمرسمتف واٟمٍمف إمم ؾمٕمد وىمقُمف ( هل آَي٤مسمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم صدق اإليامن

وهؿ ضمٚمقس ذم ٟم٤مدهيؿ، ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمف ؾمٕمد ُم٘مٌاًل ىم٤مل: أطمٚمػ سم٤مهلل ًم٘مد ضم٤مءيمؿ أؾمٞمد 

سمـ طمْمػم سمٖمػم اًمقضمف اًمذي ذه٥م سمف ُمـ قمٜمديمؿ. ومٚمام وىمػ قمغم اًمٜم٤مدي ىم٤مل ًمف ؾمٕمد: 

سم٠مؾًم٤م، وىمد هنٞمتٝمام وم٘م٤مٓ: ٟمٗمٕمؾ ُم٤م  هبامضمٚملم ومقاهلل ُم٤م رأج٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م؟ ىم٤مل: يمٚمٛم٧م اًمر

أطم٧ٌٌم، وىمد طمدصم٧م أن سمٜمل طم٤مرصم٦م ظمرضمقا إمم أؾمٕمد سمـ زرارة، ًمٞم٘متٚمقه، وذًمؽ أهنؿ 

٤ًٌم ُم٤ٌمدًرا خمقوًم٤م ًمٚمذي ذيمر ًمف ُمـ أُمر خٗمقمرومقا أفف اسمـ ظم٤مًمتؽ ًمٞم روك وم٘م٤مم ؾمٕمد ُمٖمْم

أراك أهمٜمٞم٧م ؿمٞمًئ٤م، صمؿ ظمرج إًمٞمٝمام  سمٜمل طم٤مرصم٦م، وأظمذ احلرسم٦م ذم يده صمؿ ىم٤مل: واهلل ُم٤م

ؾمٕمد ومقضمدمه٤م ُمٓمٛمئٜملم، ومٕمرف أن أؾمٞمد إٟمام أراد أن يًٛمع ُمٜمٝمام، ومقىمػ ُمتِمتاًم، صمؿ 

سم٦م ُم٤م رُم٧م هذا  ىم٤مل ٕؾمٕمد سمـ زرارة: واهلل ي٤م أب٤م أُم٤مُم٦م ًمقٓ ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ُمـ اًم٘مرا

 ؾمٞمد ُمـ ُمٜمل، أتٖمِم٤مٟم٤م ذم دارٟم٤م سمام ٟمٙمره، ويم٤من أؾمٕمد ىمد ىم٤مل عمّمٕم٥م: ًم٘مد ضم٤مء واهلل

ورائف ُمـ ىمقُمف، إن يتٌٕمؽ ٓ يتخٚمػ ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من، وم٘م٤مل ًمف ُمّمٕم٥م: َأَوشم٘مٕمد ومتًٛمع؟ 

وم٢من روٞم٧م أُمًرا ورهم٧ٌم ومٞمف ىمٌٚمتف، وإن يمرهتف قمزًمٜم٤م قمٜمؽ ُم٤م شمٙمره، وم٘م٤مل ؾمٕمد: 

أفّمٗم٧م، صمؿ ريمز احلرسم٦م وضمٚمس ومٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم، وىمرأ اًم٘مرآن، وذيمر ُمقؾمك 

-ذم وضمٝمف اإلؾمالم  -واهلل-زظمرف، ىم٤مٓ: ومٕمرومٜم٤م سمـ قم٘م٦ٌم أفف ىمرأ قمٚمٞمف أول ؾمقرة اًم

ىمف وشمًٝمٚمف. صمؿ ىم٤مل هلام: يمٞمػ شمّمٜمٕمقن إذا أفتؿ أؾمٚمٛمتؿ،  -ىمٌؾ أن يتٙمٚمؿ ذم إذا

ودظمٚمتؿ ذم هذا اًمديـ؟ ىم٤مٓ: شمٖمتًؾ، ومتٓمٝمر وشمٓمٝمر صمقسمٞمؽ، صمؿ شمِمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ، 

 صمؿ شمّمكم ريمٕمتلم، وم٘م٤مم وم٤مهمتًؾ وـمٝمر صمقسمٞمف، صمؿ شمِمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ، صمؿ ريمع

ريمٕمتلم، صمؿ أظمذ طمرسمتف وم٠مىمٌؾ قم٤مئًدا إمم ٟم٤مدي ىمقُمف وُمٕمف أؾمٞمد سمـ طمْمػم، ومٚمام رآه 

: ٟمحٚمػ سم٤مهلل ًم٘مد رضمع إًمٞمٙمؿ ؾمٕمد سمٖمػم اًمقضمف اًمذي ذه٥م سمف ُمـ  ىمقُمف ُم٘مٌاًل ىم٤مًمقا

قمٜمديمؿ، ومٚمام وىمػ قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل: ي٤م سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ يمٞمػ شمٕمٚمٛمقن أُمري ومٞمٙمؿ؟ 
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: ؾمٞمدٟم٤م وأومْمٚمٜم٤م رأج٤ًم وأجٛمٜمٜم٤م ٟم٘مٞم م ىم٤مًمقا ٦ٌم، ىم٤مل: وم٢من يمالم رضم٤مًمٙمؿ وٟم٤ًمئٙمؿ قمكم طمرا

طمتك شم١مُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف، ىم٤مل: ومقاهلل ُم٤م أُمًك ذم دار سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ رضمؾ وٓ 

ة إٓ ُمًٚماًم أو ُمًٚمٛم٦م. إٓ إصػمم قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م وم٤من إؾمالُمف شم٠مظمر إمم يقم اُمرأ

د ٟمٕمؿ اًمًٌؼ ُمٓمٚمقب حمٛمق -أطمد طمٞم٨م أؾمٚمؿ رم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ورزق سم٤مًمِمٝم٤مدة

صمؿ ىمدم قمٌد اهلل سمـ أم ُمٙمتقم واٟمتنم اإلؾمالم رم سمٞمقت اعمديٜم٦م  وًمٙمـ اًمّمدق يًٌؼ

ومٙم٤مٟم٧م احلامؾم٦م ُمٜمٝمؿ رم ٟمٍمة اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف  قةسمٕمد ذًمؽ ويم٤من ًمف دور ذم اًمدقم

يٓم٤مرد رم ؿمٕم٤مب  وؾمٚمؿ قمؼموا قمٜمٝم٤م سم٘مقهلؿ اعمِمٝمقر )طمتك ُمتك ٟمؽمك رؾمقل اهلل

اًمت٤مزم ويم٤من ًم٘م٤مؤهؿ رم ُمقؾمؿ احل٩م ُمٜمف ها ٤مم وقمزُمقا قمغم سمٞمٕمتف سمٛمٙم٦م ذم اًمٕم (ُمٙم٦م

 .قمٜمد اًمٕم٘م٦ٌم

  

*** 
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  الدرض احلادٍ عظر

 بًعُ اليصرَ الجاىًُ واهلجرَ()

ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل يمام ىم٤مل د اًمٕمٛمرى) وظمالص٦م ُم٤مشمؿ سمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

ذم ضم٤ٌمل إفّم٤مري:"وم٘مٚمٜم٤م: طمتك ُمتك ٟمؽمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٓمرد 

ُمٙم٦م وَي٤مف، ومرطمؾ إًمٞمف ُمٜم٤م ؾمٌٕمقن رضماًل طمتك ىمدُمقا قمٚمٞمف ذم اعمقؾمؿ، ومقاقمدٟم٤مه 

ومٞمٜم٤م، وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل  ؿمٕم٥م اًمٕم٘م٦ٌم وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ رضمؾ ورضمٚملم طمتك شمقا

ٟم٤ٌميٕمؽ. ىم٤مل: شم٤ٌميٕمقين قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٜمِم٤مط واًمٙمًؾ، واًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمٕمن 

اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وأن شم٘مقًمقا ذم اهلل ٓ َت٤مومقن ذم واًمٞمن، وقمغم إُمر سم٤معمٕمروف و

اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، وقمغم أن شمٜمٍموين ومتٛمٜمٕمقين إذا ىمدُم٧م قمٚمٞمٙمؿ مم٤م متٜمٕمقن ُمٜمف أفٗمًٙمؿ 

ىم٤مل: وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمف وم٤ٌميٕمٜم٤مه. وأظمذ سمٞمده أؾمٕمد ُمـ  وأزواضمٙمؿ وأبٜم٤مءيمؿ، وًمٙمؿ اِلٜم٦م.

ٟميب أيم٤ٌمد اإلسمؾ إٓ وم٘م٤مل: رويدا أهؾ يثرب، وم٢مٟم٤م مل  -وهق ُمـ أصٖمرهؿ  -زرارة 

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أفف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأن إظمراضمف اًمٞمقم ُمٗم٤مرىم٦م اًمٕمرب 

يم٤موم٦م، وىمتؾ ظمٞم٤مريمؿ، وأن شمٕمْمٙمؿ اًمًٞمقف. وم٢مُم٤م أفتؿ ىمقم شمّمؼمون قمغم ذًمؽ 

وأضمريمؿ قمغم اهلل، وإُم٤م أفتؿ َت٤مومقن ُمـ أفٗمًٙمؿ ضمٌٞمٜم٦م ومٌٞمٜمقا ذًمؽ ومٝمق قمذر ًمٙمؿ 

: أُمط قم ٜم٤م ي٤م أؾمٕمد، ومقاهلل ٓ ٟمدع هذه اًمٌٞمٕم٦م أبدًا وٓ ٟمًٚمٌٝم٤م. ىم٤مل: قمٜمد اهلل. ىم٤مًمقا

"وىمد ٟمٔمر اًمٕم٤ٌمس - وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمف وم٤ٌميٕمٜم٤مه، وم٠مظمذ قمٚمٞمٜم٤م وذط، ويٕمٓمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ اِلٜم٦م.

ذم وضمقه وومد إفّم٤مر صمؿ ىم٤مل: ه١مٓء ىمقم ٓ أقمرومٝمؿ، ه١مٓء أطمداث. مم٤م يدل قمغم 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ؾمقل اهلل صغم اهلل وهٙمذا سم٤ميع إفّم٤مر ر –همٚم٦ٌم اًمِم٤ٌمب قمغم اًمقومد 

دم رواي٦م  اًمٓم٤مقم٦م واًمٜمٍمة واحلرب ًمذًمؽ ؾمامه٤م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمٞمٕم٦م احلرب وشم٘مِّ
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شمٗم٤مصٞمؾ  -وهق أطمد اعم٤ٌميٕملم ذم اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م  -اًمّمح٤ميب يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ إفّم٤مري

اًمٕم٘م٦ٌم أوؾمط  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -)وىمد واقمدٟم٤م رؾمقل اهلل  وومٞمٝم٤م :)ىمٚم٧مُمٝمٛم٦م;

م "أبق أ ج٤مم اًمتنميؼ، وٟمحـ ؾمٌٕمقن رضماًل ًمٚمٌٞمٕم٦م، وُمٕمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرا

ذيمف، وم٠مظمذٟم٤مه وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م أب٤م ضم٤مسمر، واهلل إٟم٤م ًمٜمرهم٥م سمؽ أن متقت  ضم٤مسمر" وإٟمف ًمٕمغم

ًٓ ي٠مُمر  ٤ًٌم، وإن اهلل ىمد سمٕم٨م رؾمق قمغم ُم٤م أف٧م قمٚمٞمف، ومتٙمقن هلذه اًمٜم٤مر همًدا طمٓم

ُمـ ىمقُمؽ، وىمد واقمدٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل سمتقطمٞمده وقم٤ٌمدشمف، وىمد أؾمٚمؿ رضم٤مل 

٤ًٌم، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م  ًمٚمٌٞمٕم٦م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مؾمٚمؿ وـمٝمر صمٞم٤مسمف، وطميه٤م ُمٕمٜم٤م، ومٙم٤من ٟم٘مٞم

سمٛمٜمك أول اًمٚمٞمؾ ُمع ىمقُمٜم٤م، ومٚمام  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمتل واقمدٟم٤م ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 اًمٕمٛمرى يمام ىم٤مل د ورم اًمرواي٦م (اؾمتث٘مؾ اًمٜم٤مس ذم اًمٜمقم شمًٚمٚمٜم٤م ُمـ ىمريش شمًٚمؾ اًم٘مٓم٤م

صمؿ ظمرضمٜم٤م إمم احل٩م،  ىم٤مل: "ظمرضمٜم٤م ذم طمج٤مج ىمقُمٜم٤م ُمـ اعمنميملم، وىمد صٚمٞمٜم٤م ووم٘مٝمٜم٤م

.. ويمٜم٤م .اًمتنميؼوواقمدٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ أوؾمط أج٤مم 

اًمٚمٞمٚم٦م ُمع ىمقُمٜم٤م ذم رطم٤مًمٜم٤م، طمتك إذا  ومٜمٛمٜم٤م شمٚمؽ.. .أُمرٟم٤م ٟمٙمتؿ ُمـ ُمٕمٜم٤م ُمـ اعمنميملم

ٞمؾ ظمرضمٜم٤م ُمـ رطم٤مًمٜم٤م عمٞمٕم٤مد رؾمقل اهلل، ٟمتًٚمؾ شمًٚمؾ اًم٘مٓم٤م ُمًتخٗملم، ُم٣م صمٚم٨م اًمٚم

طمتك اضمتٛمٕمٜم٤م ذم اًمِمٕم٥م قمٜمد اًمٕم٘م٦ٌم، وٟمحـ صمالصم٦م وؾمٌٕملم رضماًل، وُمٕمٜم٤م اُمرأت٤من ُمـ 

وأؾمامء سمٜم٧م قمٛمرو وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م ذم اًمِمٕم٥م ٟمٜمتٔمر رؾمقل  ،..ٟم٤ًمئٜم٤م: ٟمًٞم٦ٌم سمٜم٧م يمٕم٥م

وهق يقُمئذ  -ـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ضم٤مءٟم٤م وُمٕمف اًمٕم٤ٌمس اسم

ومٚمام ضمٚمس يم٤من أول  -قمغم ديـ ىمقُمف، إٓ أفف أطم٥ّم أن حيي أُمر اسمـ أظمٞمف ويتقصمؼ ًمف 

ُمتٙمٚمؿ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م "ومٌلم أن اًمرؾمقل ذم ُمٜمٕم٦م ُمـ ىمقُمف سمٜمل ه٤مؿمؿ وًمٙمٜمف 

يريد اهلجرة إمم اعمديٜم٦م، وًمذًمؽ وم٢من اًمٕم٤ٌمس يريد اًمت٠ميمد ُمـ مح٤مي٦م إفّم٤مر ًمف وإٓ 

ٚمٞمدقمقه. ومٓمٚم٥م إفّم٤مر أن يتٙمٚمؿ رؾمقل اهلل ومٞم٠مظمذ ًمٜمٗمًف وًمرسمف ُم٤م حي٥م ُمـ وم

٥م ذم اًمنموط  "ومتٙمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتال اًم٘مرآن، دقم٤م إمم اهلل ورهمَّ

اإلؾمالم، صمؿ ىم٤مل: أب٤ميٕمٙمؿ قمغم أن متٜمٕمقين مم٤م متٜمٕمقن ُمٜمف ٟم٤ًمءيمؿ وأبٜم٤مءيمؿ. وم٠مظمذ 
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واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ، ًمٜمٛمٜمٕمٜمَّؽ مم٤م ٟمٛمٜمع ُمٜمف ُأزرٟم٤م  اًمؼماء سمـ ُمٕمرور سمٞمده صمؿ ىم٤مل: ٟمٕمؿ

وم٤ٌميٕمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، ومٜمحـ واهلل أهؾ احلرب، وأهؾ احلٚم٘م٦م، ورصمٜم٤مه٤م يم٤مسمراً قمـ 

سمـ اًمتٞمٝم٤من ُمت٤ًمئاًل: "ي٤م رؾمقل اهلل إن سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًم٘مقم  ُم٤مًمؽ يم٤مسمر" وم٘م٤مـمٕمف أبق اهلٞمثؿ

ـ ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ، صمؿ أفمٝمرك اهلل طم٤ٌمًٓ وإٟم٤م ىم٤مـمٕمقه٤م )يٕمٜمل اًمٞمٝمقد( ومٝمؾ قمًٞم٧م إن ٟمح

ومتًٌؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مل: سمؾ امم ىمقُمؽ وشمدقمٜم٤م ؟ أن شمرضمع 

اًمدم سم٤مًمدم واهلدم سم٤مهلدم، أف٤م ُمٜمٙمؿ وأفتؿ ُمٜمل، أطم٤مرب ُمـ طم٤مرسمتؿ، وأؾم٤ممل ُمـ 

ؾم٤معمتؿ".صمؿ ىم٤مل: َأظْمِرضمقا إزمَّ ُمٜمٙمؿ اصمٜمل قمنم ٟم٘مٞم٤ًٌم ًمٞمٙمقٟمقا قمغم ىمقُمٝمؿ سمام 

ذا حتؽمم إرادة اًم٘مقم ذم اٟمتخ٤مب واظمتٞم٤مر ُمـ يٛمثٚمٝمؿ طمتك شمٙمقن )وهٙمومٞمٝمؿ.

وىمد ؾمٌؼ اإلؾمالم مجٞمع اًمِمٕمقب وإُمؿ  واًمٜمٔم٤مم ٟمٕمؿ اٟمف ديـ اًمٗمٓمرة !( ٦ماًمٓمٛم٠مفٞمٜم

وم٠مظمرضمقا ُمٜمٝمؿ اصمٜمل اًمٜمٔمري٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احلديث٦م  رم اطمؽمام طمري٤مت اًمِمٕم٥م يمام شم٘مقل

اًمؼماء سمـ ُمٕمرور: اسمًط يدك  قمنم ٟم٘مٞم٤ًٌم، شمًٕم٦م ُمـ اخلزرج وصمالصم٦م ُمـ إوس" وم٘م٤مل

ومٙم٤من ٟم٘مٞم٥م سمٜمل اًمٜمج٤مر: أؾمٕمد سمـ زرارة. ويم٤من ٟم٘مٞم٥م سمـ  ي٤م رؾمقل اهلل ٟم٤ٌميٕمؽ

ؾمٚمٛم٦م: اًمؼماء سمـ ُمٕمرور، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام. ويم٤من ٟم٘مٞم٥م سمٜمل ؾم٤مقمدة: 

ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، واعمٜمذر سمـ قمٛمرو. ويم٤من ٟم٘مٞم٥م سمٜمل زريؼ: راومع سمـ ُم٤مًمؽ سمـ 

ل احل٤مرث سمـ اخلزرج: قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، وؾمٕمد سمـ اًمٕمجالن. ويم٤من ٟم٘مٞم٥م سمٜم

اًمرسمٞمع. ويم٤من ٟم٘مٞم٥م اًم٘مقاومؾ سمٜمل قمقف سمـ اخلزرج: قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م. وذم إوس 

وٟم٘مٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ  ُمـ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ: أؾمٞمد سمـ طمْمػم، وأبق اهلٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من.

 قمٚمٞمف صغم اهلل -قمقف: ؾمٕمد سمـ ظمٞمثٛم٦م.. وم٠مظمذ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور سمٞمد رؾمقل اهلل 

وىمد ـمٚم٥م  –وميب قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤من أول ُمـ سم٤ميع، وشمت٤مسمع اًمٜم٤مس وم٤ٌميٕمقا(  -وؾمٚمؿ 

آٟمٍماف إمم رطم٤مهلؿ، وىمد ؾمٛمٕمقا اًمِمٞمٓم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ 

يٍمخ ُمٜمذرًا ىمريِم٤ًم، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ قم٤ٌمدة سمـ ٟمْمٚم٦م: واهلل اًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ، إن 

َـّ قمغم أهؾ ُمٜمك همدًا  سم٠مؾمٞم٤مومٜم٤م. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: مل ؿمئ٧م ًمٜمٛمٞمٚم
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ٟم١مُمر سمذًمؽ، وًمٙمـ ارضمٕمقا إمم رطم٤مًمٙمؿ".ومرضمٕمقا إمم رطم٤مهلؿ، وذم اًمّم٤ٌمح ضم٤مءهؿ 

مجع ُمـ يم٤ٌمر ىمريش، ي٠ًمخقهنؿ قمام سمٚمٖمٝمؿ ُمـ سمٞمٕمتٝمؿ ًمٚمٜمٌل ودقمقُتؿ ًمف ًمٚمٝمجرة، 

مم ومحٚمػ اعمنميمقن ُمـ اخلزرج وإوس سم٠مهنؿ مل يٗمٕمٚمقا واعمًٚمٛمقن يٜمٔمرون إ

وَمَٚماّم سَم٤مَيَٕمٜم٤َم َرؾُمقُل  قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ورم ُم٤م طمدث سمٕمد ذًمؽ –سمٕمْمٝمؿ! 

٦ٌَِم سم٠َِمفَْٗمِذ َصْقٍت ؾَمِٛمْٕمُتُف ىَمّط:  ـْ َرْأِس اًْمَٕمَ٘م َخ اًمِّمْٞمَٓم٤مُن ُِم ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َسَ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ
اهلل

٤ٌَمضِم٥ِم  ٤ٌَم َي٤م َأْهَؾ اِْلُ َْوقِمٞم٦ََم َوىَمْقًُمُف: َي٤م َأْهَؾ اِْلَ ْٕ ضِم٥ِم، َيْٕمٜمِل: َُمٜم٤َمِزَل ُِمٜمَك، َوَأْصُٚمُف: َأّن ا

َْوقِمَٞم٦ِم، َوىَمْقًُمُف قَمَٚمٞمِْف  ْٕ َْهٚمَِٝم٤م يَم٤م ِٕ ٜم٤َمِزُل  َٞم٤مُم َواعْمَ ٦ًٌَم، وَمُجِٕمَؾ اخْلِ ٌَْج ّٛمك: ضَم ًَ ََدِم ك ُي ْٕ ـْ ا ُِم

٤ٌَمضِم٥ِم، َهَذا َأَزّب  َخ إسْمٚمِٞمُس: َي٤م َأْهَؾ اِْلَ اَلُم طِملَم َسَ ًّ ٦ٌَِم،اًم  -اى ؿمٞمٓم٤من اًمٕم٘م٦ٌم اًْمَٕمَ٘م

٤ٌَمُة َُمَٕمُف، ىَمْد اضْمَتَٛمُٕمقا قَمغَم طَمْرسمُِٙمْؿ.  َصغمَّ  َهْؾ ًَمُٙمْؿ ذِم ُُمَذُّمٍؿ َواًمّّم
ِ
صُمّؿ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

 
ِ
ـِ َٟمْْمَٚم٦َم: َوَاَّلل ٤ٌَمَدَة سْم ـُ قُم ٤ٌّمُس سْم ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ: ارومّْمقا إمم رطم٤مًمٙمؿ. ىم٤مل وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًْمَٕم  اَّللَّ

ـّ قَمغَم َأْهِؾ ُِمٜمًك هَمًدا سم٠َِمؾْمَٞم٤موِمٜم٤َم؟ ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  اًّمِذي سَمَٕمَثؽ سم٤ِمحْلَّؼ: إْن ؿِمْئ٧َم ًَمٜمَِٛمٞمَٚم

ـْ اْرضِمُٕمقا إمَم ِرطَم٤مًمُِٙمْؿ. ىَم٤مَل: وَمَرضَمْٕمٜم٤َم  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: مل ُٟم١ْمَُمْر سمَِذًمَِؽ، َوًَمِٙم  َصغمَّ اَّللَّ
ِ
اهلل

ٌَْحٜم٤َم هَمَدْت قَمَٚمْٞمٜم٤َم ضُمّٚم٦ُم ىُمَرْيٍش، طَمّتك إمَم َُمَْم٤مضِمِٕمٜم٤َم، وَمٜمِ  ٌَْحٜم٤َم. وَمَٚماّم َأْص ْٛمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَمّتك َأْص

: َي٤م َُمْٕمنَمَ اخْلَْزَرِج، إّٟمُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأفُّٙمْؿ ىَمْد ضِمْئُتْؿ إمَم َص٤مطِمٌِٜم٤َم  ضم٤مؤٟم٤م ذِم َُمٜم٤َمِزًمِٜم٤َم، وَمَ٘م٤مًُمقا

ـْ سَملْمِ َأفمْ  َتْخِرضُمقَٟمُف ُِم ًْ ـْ َهَذا شَم ـْ طَمّل ُِم  َُم٤م ُِم
ِ
٤ٌَميُِٕمقَٟمُف قَمغَم طَمْرسمِٜم٤َم، َوإِّٟمُف َوَاَّلل ُٝمِرَٟم٤م، َوشُم

ـْ ُهٜم٤َمَك  ٌََٕم٨َم َُم اًْمَٕمَرِب َأبَْٖمُض إًَمْٞمٜم٤َم، َأْن شَمٜمَِْم٥َم احْلَْرُب سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمٞمْٜمَُٝمْؿ، ُِمٜمُْٙمْؿ. ىَم٤مَل: وَم٤مْٟم

 َُم٤م يَم٤مَن ُمِ 
ِ
ل ىَمْقُِمٜم٤َم حَيْٚمُِٗمقَن سم٤َِمَّلل

يمِ ـْ ُُمنْمِ ، ُِم ٌء، َوَُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َمُه. ىَم٤مَل: َوىَمْد َصَدىُمقا ـْ َهَذا َرْ

مَلْ َيْٕمَٚمُٛمقُه. ىَم٤مَل: َوسَمْٕمُْمٜم٤َم َيٜمُْٔمُر إمَم سَمْٕمٍض. ىم٤مل: وٟمٗمر اًمٜم٤مس ُمـ ُِمٜمًك، وَمَتٜمَّٓمَس اًْمَ٘مْقُم 

، وَمَقضَمُدوُه ىَمْد يَم٤مَن، َوظَمَرضُمقا ذِم ـَمَٚم٥ِم اًْمَ٘مْقِم، وَم٠َمْدَريُمقا ؾَمْٕمَد سمْ  ٤ٌَمَدَة سم٠َِمَذاظِمَر، اخْلؼََمَ ـَ قُم

٤ًٌم. وَم٠َمُّم٤م  ٤م يَم٤مَن َٟمِ٘مٞم ـِ اخْلَْزَرِج، َويماَِلمُهَ ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـَ قَمْٛمٍرو، َأظَم٤م سَمٜمِل ؾَم٤مقِمَدَة سْم َواعْمُٜمِْذَر سْم

ِع َرطْمٚمِفِ  ًْ
ِ ٌَُٚمقا اعْمُٜمِْذُر وَم٠َمقْمَجَز اًْمَ٘مْقَم، َوَأُّم٤م ؾَمْٕمٌد وَم٠َمظَمُذوُه، وَمَرسَمُٓمقا َيَدْيِف إمَم قُمٜمُِ٘مِف سمِٜم ، صُمّؿ َأىْم

ِذسُمقَٟمُف، سمُِجّٛمتِِف، َويَم٤مَن َذا ؿَمَٕمٍر يَمثػٍِم. ىم٤مل ؾمٕمد: ومق  سُمقَٟمُف، َوََيْ سمِِف طَمّتك َأْدظَمُٚمقُه َُمّٙم٦َم َيْيِ
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ـْ ىُمَرْيٍش، وِمٞمِٝمْؿ َرضُمٌؾ َويِضٌء َأبَْٞمُض، ىمٚم٧م ذِم  اهلل إيّن ًَمِٗمل َأجِْدهيْؿ إْذ ـَمَٚمَع قَمكَمّ َٟمَٗمٌر ُِم

، وَمِٕمٜمَْد َهَذا، ىَم٤مَل وَمَٚماّم َدَٟم٤م ُِمٜمّل َروَمَع َيَدُه وَمَٚمَٙمَٛمٜمِل َٟمْٗمِز: إْن يَ  ـْ اًْمَ٘مْقِم ظَمػْمٌ ُؽ قِمٜمَْد َأطَمد ُِم

ًَمْٙمَٛم٦ًم ؿَمِديَدًة. ىَم٤مَل: ىمٚم٧م رم ٟمٗمًك، ٓ واهلل ُم٤م قمٜمدهؿ سمٕمد هذا ُمـ ظمػم ىم٤مل: ومق اهلل 

ٌُقَٟمٜمِل إْذ َأَوى زِم َرضُمٌؾ مِمّ  َح ًْ ـْ يَم٤مَن َُمَٕمُٝمْؿ، وَمَ٘م٤مَل: َوحْيَؽ! َأَُم٤م سَمْٞمٜمَؽ إيّن ًَمِٗمل َأجِْدهيِْؿ َي

 ًَمَ٘مْد يُمٜم٧ْم أضمػم ِلٌػم سمـ 
ِ
َٓ قَمْٝمٌد؟ ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧م: سَمغَم، َوَاَّلل ٌر َو ـْ ىُمَرْيٍش ضِمَقا َوسَملْمَ َأطَمٍد ُِم

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف دِم٤َمَرًة، وأُمٜمٕمٝمؿ ممـ أراد فمٚمٛمٝمؿ  ـِ قَم ـِ َٟمْقوَمِؾ سْم ُمٓمٕمؿ اسمـ قَمِدّي سْم

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف، ىَم٤مَل: َوحْيَؽ! سمٌالدى،وًمٚمح٤م ـِ قَم رث اسمـ طمرب سمـ أُمّٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمش سْم

، َواْذيُمْر َُم٤م سَمْٞمٜمَؽ َوسَمْٞمٜمَُٝماَم. ىَم٤مَل. وَمَٗمَٕمْٚم٧م، َوظَمَرَج َذًمِؽ اًمّرضُمُؾ  وَم٤مْهتِْػ سم٤ِمؾْمِؿ اًمّرضُمَٚملْمِ

٦ٌَِم، وَمَ٘م٤مَل هَلاَُم  ِجِد قِمٜمَْد اًْمَٙمْٕم ًْ ٤م ذِم اعْمَ ـْ اخلزرج أن إًَمْٞمِٝماَم، وَمَقضَمَدمُهَ : إّن َرضُماًل ُِم

: ُمـ ُهَق؟ ىَم٤مَل  َٓ ًرا، ىَم٤م ييب سم٤مٕبٓمح ًمٞمٝمتػ سمُِٙماَم، َوَيْذيُمُر َأّن سَمْٞمٜمَُف َوسَمٞمْٜمَُٙماَم، ضِمَقا

، إْن يَم٤مَن ًَمُٞمِجػُم ًَمٜم٤َم دِم٤َمَرَٟم٤م، َوَيْٛمٜمَُٕمُٝمْؿ أن ئمٚمٛمقا 
ِ
: َصَدَق َوَاَّلل َٓ ٤ٌَمَدَة، ىَم٤م ـُ قُم ؾَمْٕمُد سْم

ـْ َأجِْدهيِْؿ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ. َويَم٤مَن اًّمِذي ًمٙمؿ ؾمٕمدا، ؾمٝمٞمؾ سمٌٚمده: ىم٤مل: وم ج٤مآ وَمَخّٚمَّم٤م ؾَمْٕمًدا ُِم

ـُ قَمْٛمٍرو ـْ ؿُمُٞمقٍخ هَلُْؿ - سْم ؾْماَلَم هِب٤َم، َوذِم ىَمْقُِمِٝمْؿ سَمَ٘م٤مَي٤م ُِم ِديٜم٦ََم َأفْمَٝمُروا اإْلِ وَمَٚماّم ىَمِدُُمقا اعْمَ

ـُ  ِك، ُِمٜمُْٝمْؿ قَمْٛمُرو سْم ـْ اًمنّمْ ـِ هَمٜمِْؿ  قَمغَم ِديٜمِِٝمْؿ ُِم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ِم سْم ـِ طَمَرا ـِ َزْيِد سْم اِْلَُٛمقِح سْم

 َصغّم 
ِ
٦ٌََم، َوسَم٤مَيَع َرؾُمقَل اهلل ـُ قَمْٛمٍرو ؿَمِٝمَد اًْمَٕمَ٘م ـِ ؾَمَٚمَٛم٦َم، َويَم٤مَن اسْمٜمُُف ُُمَٕم٤مُذ سْم اسمـ يَمْٕم٥ِم سْم

ـْ ؾَم٤مَدا ـُ اِْلَُٛمقِح ؾَمّٞمًدا ُِم يًٗم٤م اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ هِب٤َم، َويَم٤مَن قَمْٛمُرو سْم ِت سَمٜمِل ؾَمَٚمَٛم٦َم، َوَذِ

ـْ ظَمَِم٥ٍم، ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: َُمٜم٤َمُة، يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم  َذ ذِم َداِرِه َصٜماًَم ُِم وِمِٝمْؿ، َويَم٤مَن ىَمْد اَّتَ ا ـْ َأْذَ ُِم

ُف َيّْمٜمَُٕمقَن، شَمّتِخُذُه اهلَإً شُمَٕمّٔمُٛمُف َوشُمَٓمّٝمُرُه، وَمَٚماّم َأؾْمَٚمَؿ وِمْتَٞم٤مُن سَمٜمِل ؾَمَٚمَٛم٦َم: ُُمٕمَ  ا َْذَ ْٕ ـُ ا ٤مُذ سْم

٦ٌََم، يَم٤مُٟمقا ُيْدِِلُقَن  ـْ َأؾْمَٚمَؿ َوؿَمِٝمَد اًْمَٕمَ٘م ضمٌؾ، واسمٜمف ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو، ذِم وِمْتَٞم٤مٍن ُِمٜمُْٝمْؿ مِمّ

سم٤ِمًمّٚمْٞمِؾ قَمغَم َصٜمَِؿ قَمْٛمٍرو َذًمَِؽ، وَمَٞمْحِٛمُٚمقَٟمُف وَمَٞمْٓمَرطُمقَٟمُف ذِم سَمْٕمِض طُمَٗمِر سَمٜمِل ؾَمَٚمَٛم٦َم، َووِمٞمَٝم٤م 

٤م ًً ـْ قَمَدا قَمغَم آخَِٝمتِٜم٤َم  قِمَذُر اًمٜم٤ّمِس، ُُمٜمَّٙم ٌََح قَمْٛمٌرو، ىَم٤مَل: َوْيَٚمُٙمْؿ! َُم قَمغَم َرْأؾِمِف، وَم٢ِمَذا َأْص

ٌَُف، صُمّؿ ىَم٤مَل: َأَُم٤م  َٚمُف َوـَمّٝمَرُه َوـَمٞمّ ًَ ُف، طَمّتك إَذا َوضَمَدُه هَم ًُ َهِذِه اًمّٚمْٞمَٚم٦َم؟ ىَم٤مَل: صُمّؿ َيْٖمُدو َيْٚمَتِٛم
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ـْ وَمَٕمَؾ َهَذا سمِ   ًَمْق َأقْمَٚمُؿ َُم
ِ
ك َوَٟم٤مَم قَمْٛمٌرو، َوَاَّلل ًَ ظُْمِزَيٜمُّف. وَم٢ِمَذا َأُْم َٕ قَمَٚمْٞمِف، وَمَٗمَٕمُٚمقا  قمدواَؽ 

ََذى، ومٞمٖمًٚمف ويٓمّٝمره ويٓمّٞمٌف،  ْٕ ـْ ا سمِِف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، وَمَٞمْٖمُدو وَمَٞمِجُدُه ذِم ُِمْثِؾ َُم٤م يَم٤مَن وِمٞمِف ُِم

ك، وَمَٞمْٗمَٕمُٚمقَن سمِِف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ. ومٚمام  ًَ أيمثروا قمٚمٞمف، اؾمتخرضمف ُمـ صمؿ يٖمدون قَمَٚمْٞمِف إَذا َأُْم

 
ِ
ْٞمِٗمِف وَمَٕمّٚمَ٘مُف قَمَٚمْٞمِف، صُمّؿ ىَم٤مَل: إيّن َوَاَّلل ًَ ٌَُف، صُمّؿ ضَم٤مَء سمِ طمٞم٨م أخ٘مقه يقُم٤م، ومٖمًٚمف وـمّٝمره َوـَمّٞم

ْٞمُػ َُمَٕمؽ. وَمَٚماّم  ًّ ـْ َيّْمٜمَُع سمِؽ َُم٤م شَمَرى، وَم٢ِمْن يَم٤مَن وِمٞمؽ ظَمػْمٌ وَم٤مُْمَتٜمِْع، وَمَٝمَذا اًم َُم٤م َأقْمَٚمُؿ َُم

ك وَ  ًَ ٤ًٌم َُمّٞمًت٤م وَمَ٘مَرُٟمقُه َأُْم ـْ قُمٜمُِ٘مِف، صُمّؿ َأظَمُذوا يَمْٚم ْٞمَػ ُِم ًّ َٟم٤مَم قمٛمرو، همدوا قَمَٚمٞمِْف، وَم٠َمظَمُذوا اًم

ٌِْؾ، صُمّؿ َأْخَ٘مْقُه رم سمئر ُمـ آسم٤مر ـْ قِمَذِر اًمٜم٤ّمِس، صُمّؿ هَمَدا  سمٜمك سمِِف سمَِح ؾَمَٚمَٛم٦َم، وِمٞمَٝم٤م قِمَذٌر ُِم

ـُ اِْلَُٛمقِح وَمَٚمْؿ ََيِْدُه ذِم ُمٙم ٌَُٕمُف طَمّتك َوضَمَدُه ذِم شمِْٚمَؽ قَمْٛمُرو سْم ٤مٟمف اًمذى يم٤من سمف. وَمَخَرَج َيْت

٤م َُمْ٘مُروًٟم٤م سمَِٙمْٚم٥ِم َُمّٞم٧ٍم، وَمَٚماّم َرآُه َوَأبٍَْمَ ؿم٠مفف، ويمّٚمٛمف ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ ىَمْقُِمِف،  ًً اًْمٌِْئِر ُُمٜمَّٙم

 .(وطمًـ إؾمالُمفوَم٠َمؾْمَٚمَؿ 

اهلل قمٚمٞمٝمؿ ورم سمٜمقد شمٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م واًمٕمٝمد اًمقصمٞمؼ ُمـ إفّم٤مر روقان  

وأقمٜمك هب٤م اًمٕمٝمد قمغم اًمٜمٍمة اًمت٤مُم٦م ًمٚمديـ ُمتٛمثٚم٦م ذم ىمت٤مل اًمٕمرب يم٤موم٦م وهمػمهؿ ذم 

واًمدقمقة إًمٞمف  ؾمٌٞمٚمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ اعم٤ًمرقم٦م ذم اًمتّمديؼ

واًمٜمٛمقذج رم ذًمؽ اًمّمديؼ رى اهلل  وحتلم اًمٗمرص ذم ذًمؽ واًمدوم٤مع قمـ اًمدقمقة

ًم٦م اًمٌٞمٕم٦م ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمـ أهٚمٝم٤م وًمٙمـ ٓسمد هٜم٤م ُمـ قمٜمف وُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ايمتٛمٚم٧م دٓ

وم٘مد سم٤ميع اعمًٚمٛمقن اًمّمديؼ  وىمٗم٦م ُمع ٟم٤مزًم٦م وم٘مد قمروم٧م اًمٌٞمٕم٦م ُمـ ومجر قمٍم اخلالوم٦م

رى اهلل قمٜمف سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واٟمت٘م٤مًمف امم اًمرومٞمؼ إقمغم 

 أُمٞم٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞملم ويم٤مٟم٧م اًمٌٞمٕم٦م ُمـ سمٕمده ًمٖمػمه ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وظمٚمٗم٤مء سمٜمك

ومٝمؾ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ ضمٜمس اًمٌٞمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  وُمـ سمٕمدهؿ

م 2211ؾمٜم٦م  وؾمٚمؿ ؟ وسمٕمد ؾم٘مقط آظمر رُمز ًمٚمخالوم٦م ممثال رم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

اإلٟم٘م٤مذ ويم٤من ُمٜمٝم٤م شم٠مؾمٞمس مج٤مقم٤مت إؾمالُمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ  واٟمتٗم٤مض اعمّمٚمحلم عمح٤موٓت
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الوم٦م ُمـ ضمديد وسم٤مًمٓمٌع يم٤من يٓمٚم٥م ُمـ أقمْم٤مئٝم٤م قمغم قمقدة اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م واخل

ومٝمؾ مت٤مصمؾ شمٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ  شمٜمٔمٞمٛمٞم٤م اًمٌٞمٕم٦م ًم٘م٤مدُت٤م وُمـ يريد آٟمت٤ًمب إًمٞمٝم٤م

اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمخٚمٗم٤مء ومْمال قمـ اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام طمدث سم٤مًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م 

 هن٤مي٦م هذا اًمدرس وُم٤م سمٕمده٤م ؟ رم احل٘مٞم٘م٦م أفف ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من اًمقىمقف ُمٕم٤م رم

ٓؿمؽ : ًمتجٚمٞم٦م هذا إُمر سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم شمٚمؽ اًمت٤ًمؤٓت ومٜم٘مقل ُمٕم٤م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

اعم١ميد  ُمـ إُم٦م ُمٓمٚم٘م٦م يمام ٟمٕمٚمؿ ومٝمق اعمٕمّمقم أن اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

سم٤مًمقطمل حيٙمؿ سمًؿ اهلل ويمٚمٛم٦م اًمًامء أُم٤م اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ومٝمك ُم٘مٞمدة ويم٠مهن٤م يمام ٟمٕمٚمؿ 

وقمٚمٞمف   اخلٚمٞمٗم٦م وإُم٦م ًمف قمٚمٞمٝم٤م طمؼ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م رم اعمٕمروف واًمٜمٍمةقم٘مد سملم

واضم٥م طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م طمٞم٤مُتؿ سمٛمٜمٝمج٦م وإٓ يم٤من اًمٕمزل سمْمقاسمٓمف اعمٕمرووم٦م 

أُم٤م اًمٌٞمٕم٦م ُٕمراء اِلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وشمًٛمك اًمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م رم سم٤مب

ومٝمك ظم٤مص٦م  واًمتك شمٙمقٟم٧م ًمٚمح٤مضم٦م ػمه٤ماعمٕم٤مسة ُمثؾ مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛمقن وهم

طمٞم٨م أهن٤م جمرد قمٝمد سملم إقمْم٤مء وىم٤مدُتؿ قمغم اًمٕمٛمؾ ًمٜمٍمة هذا اًمديـ  ٕقمْم٤مئٝم٤م

وىمد  واًمًٕمل ًمٚمتٛمٙملم ًمف رم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس ٓشمٚمزم همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم مج٤مقم٤مت وأومراد

 ومٗمك اًمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمتك ي٠مثؿ ُمـ يٜمٙم٨م هب٤م ُمـ اعمًٚمٛملم يمت٥م قمٚمامء ومْمالء رم ذًمؽ

ٓ ُمٜم٤مزقم٦م ذم أن اًمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٙمقن قمغم  :ي٘مقل د صالح اًمّم٤موى طمٗمٔمف اهلل

قمٛمقم اًمٜمٔمر ًمٚمٛمًٚمٛملم، واًمتل شمٜمِمئ قمٛمقم اًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م، واًمتل دم٥م قمغم 

قمٛمقم إُم٦م، واًمتل يٕمد ُمـ ٟم٘مْمٝم٤م سم٤مهمًٞم٤م، واًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمتٕمدد; سمحٞم٨م ًمق سمقيع 

ذم أن هذه اًمٌٞمٕم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ًمإلُم٤مم اًمذي َيتٛمع اصمٜم٤من ي٘متؾ أظمر ُمٜمٝمام.. ٓ ُمٜم٤مزقم٦م 

قمٚمٞمف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ، وُمـ ادقم٤مه٤م ًمٜمٗمًف ُمـ هذه اِلامقم٤مت وم٘مد همٚمط، وإمم هذه اًمٌٞمٕم٦م 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -شمٜمٍمف قم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم سم٤مب اًمٌٞمٕم٦م; ُمثؾ ىمقًمف 

وضمف ذًمؽ أن رواه ُمًٚمؿ(. وش)وُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م، ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م: »

إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٌٞمٕم٦م ىمد وردت; إُم٤م ُم٘مٞمدة سمٌٞمٕم٦م اإلُم٤مم، أو ُمٓمٚم٘م٦م 
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َي٥م محٚمٝم٤م قمغم هذه اعم٘مٞمدة; وومً٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م اعمٕمٝمقدة ذم محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم 

ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ًمف إُم٤مم ُم٤مت ُمٞمت٦م : »-رمحف اهلل-اعم٘مٞمد. وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد 

: أتدري ُم٤م اإلُم٤مم؟ اإلُم٤مم اًمذي َيٛمع اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف، يمٚمٝمؿ ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟ وم٘م٤ملشضم٤مهٚمٞم٦م

صغم  -وم٘مد ىم٤مل  ي٘مقل: هذا إُم٤مم; ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه، وُمثؾ هذه اًمٌٞمٕم٦م ٓ حيؾ ومٞمٝم٤م اًمتٕمدد،

صغم اهلل قمٚمٞمف  -، وىم٤مل شإذا سمقيع خلٚمٞمٗمتلم وم٤مىمتٚمقا أظمر ُمٜمٝمام» -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

: ومام شم٠مشوؾمتٙمقن ظمٚمٗم٤مء ومتٙمثر» -وؾمٚمؿ  وومقا سمٞمٕم٦م »ُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ، وم٘م٤مًمقا

; وهلذا اُمتٜمع قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ اًمٌٞمٕم٦م ٕطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم ذم وىم٧م شإول وم٤مٕول

ُمـ ُم٤مت وًمٞمس »اًمٗمتٜم٦م، إمم أن اضمتٛمع اًمٜم٤مس قمغم أطمدمه٤م، وهق اًمذي روى طمدي٨م: 

، وٓ ؿمؽ أفف أومم سمٗمٝمؿ احلدي٨م قمغم وضمٝمف شذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م، ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

اُمتٜمع أن » :ريض اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ٞمح.اًمّمح

ي٤ٌميع ًمٕمكم أو ُمٕم٤موي٦م، صمؿ سم٤ميع عمٕم٤موي٦م ح٤م اصٓمٚمح ُمع احلًـ سمـ قمكم، إمم أن ىمتؾ اسمـ 

اًمزسمػم واٟمتٔمؿ اعمٚمؽ يمٚمف ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان وم٤ٌميع ًمف طمٞمٜمئذ، وروي قمٜمف أفف يم٤من 

يمام ٓ ُمٜم٤مزقم٦م ذم  شأن َيتٛمع اًمٜم٤مس قمغم أُمػم واطمد ي٘مقل: أيمره أن أب٤ميع أُمػميـ ىمٌؾ

أن اًمٌٞمٕم٦م اخل٤مص٦م، اًمتل يٕم٘مد أصح٤مهب٤م اًمقٓء واًمؼماء قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م، ومٞمٙمٗمرون ُم٤م 

قمداهؿ أو يٌدقمقٟمف، ويٗمرىمقن هب٤م يمٚمٛم٦م إُم٦م.. سمٞمٕم٦م سم٤مـمٚم٦م; سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م أومْم٧م إًمٞمف ُمـ 

طمالًّ وطمرُم٦م. وىم٤مل هذه اعمٗم٤مؾمد، وىمد شم٘مرر ذم إصقل أن ًمٚمذرائع طمٙمؿ اعم٘م٤مصد 

وم٘متف قمغم »ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  وًمٞمس ٕطمد ُمٜمٝمؿ أن ي٠مظمذ قمغم أطمد قمٝمًدا سمٛمقا

ًمٞمف، وُمٕم٤مداة ُمـ يٕم٤مديف، سمؾ ُمـ ومٕمؾ هذا يم٤من ُمـ ضمٜمس  يمؾ ُم٤م يرده، وُمقآة ُمـ يقا

ا  ضمٜمٙمز ظم٤من وأُمث٤مًمف، اًمذيـ َيٕمٚمقن ُمـ واوم٘مٝمؿ صديً٘م٤م وًمٞم٤ًّم، وُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ قمدوًّ

ؿ وقمغم أت٤ٌمقمٝمؿ قمٝمد اهلل ورؾمقًمف سم٠من يٓمٞمٕمقا هلل ورؾمقًمف، ويٗمٕمٚمقا سم٤مهمًٞم٤م، سمؾ قمٚمٞمٝم

ٚمٛملم يمام ًُم٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف، وحيرُمقا ُم٤م طمرم اهلل ورؾمقًمف، ويرقمقا طم٘مقق اعم

وًمزوم اِلامقم٦م شمٙمٚمٞمػ َت٤مـم٥م سمف اًمتجٛمٕم٤مت يمام َي٤مـم٥م سمف شأُمر اهلل ورؾمقًمف
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اًمّم٤مًمح ذم آقمت٘م٤مد واًمتحٚمٞمؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ  سم٢مشم٤ٌمعإومراد، ويتح٘مؼ ذم اًمقاىمع 

م اًمٓم٤مقم٦م ذم ذًمؽ ٕهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اعمًٚمٛملم إن  واًمتحريؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، واًمتزا

اٟمٕم٘مدت هلؿ راي٦م، أو اًمًٕمل إلهن٤موٝمؿ إلىم٤مُم٦م اِلامقم٦م، وإىمدارهؿ قمغم ذًمؽ، 

ه اهلل ظمػما قمـ اًمٌٞمٕم٦م  -ومحٚمٝمؿ قمٚمٞمف سمٙمؾ ؾمٌٞمؾ يت٤مح ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى. وىم٤مل ضمزا

م اًمٓم٤مقم٦م ًمٚم٘م٤مئؿ إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م ) اخل٤مص٦م أهن٤م ُمـ شمًٛمٞم٦م اًمتٕم٤مىمد قمغم اخلػم واًمتزا

ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٔمر إمم أن طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٞمٕم٦م هل اًمٕمٝمد قمغم اًمٓم٤مقم٦م، ووضمد هذا  قمٚمٞمف سمٞمٕم٦م

اعمٕمٜمك ُمتح٘مً٘م٤م ذم اعمٕم٤مىمدات اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة; وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمتًٛمٞم٦م، ُمع 

ٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٕم٘مد ًمٚمخٚمٗم٤مء، واًمتل يٛمٙمـ ُمالطمٔم٦م اًمٗمروق اًم٘م٤مئٛم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٌٞم

 إَي٤مزه٤م ومٞمام يكم:

أن سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم يٕم٘مده٤م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم إُم٦م، عمـ اؾمتقرم ذوط اإلُم٤مُم٦م، 

قمغم طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف، وشمقضم٥م قمٛمقم اًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م، 

اعمًٚمٛملم عمـ  وومروٝم٤م ُمتٕملم قمغم إُم٦م يم٤موم٦م. أُم٤م هذه اًمٕمٝمقد ومٞمٕم٘مده٤م ومريؼ ُمـ

يرشمْمقٟمف ُمٜمٝمؿ; ًمٕمٚمٛمف أو ًمٙمٗم٤ميتف، قمغم قمٛمؾ أو أيمثر ُمـ أقمامل اخلػم، وٓ شمقضم٥م ُمـ 

م إٓ ذم طمدود اعمٝمٛم٦م اًمتل أفِمئ٧م ُمـ أضمٚمٝم٤م، وٓ دم٥م اسمتداًء سم٤مًمنمع قمغم يمؾ  آًمتزا

أطمد، وًمٙمـ قمغم ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م واًمتزُمٝم٤م قمـ شمراٍض. وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمٌم أن َتتٚمط هذه 

ًمٕم٤مُم٦م; ٓ ؾمٞمَّام ُمع ٟمدرة اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم ذم هذا اًمٕمٍم، اًمذيـ اًمٌٞمٕم٦م سم٤مًمٌٞمٕم٦م ا

يتٛمتٕمقن سم٘مٌقل قم٤مم ُمـ إُم٦م، وشمٕمّم٥م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٓضمتٝم٤مداُتؿ وُمتٌققمٞمٝمؿ 

ا ه سم٤محلؼ وسم٤مًم٤ٌمـمؾ، ومآثر أن شمٗمرد سمتًٛمٞم٦م ظم٤مص٦م ُمٜمًٕم٤م ُمـ اًمٚمٌس وشمداظمؾ إُمقر.

ورم  –إلومراط واًمتٗمريط واحل٤مصؾ أن اًمٕمدل رم اًمتقصٞمػ ًمٚمقاىمع هق اًمقاضم٥م دون ا

ومٌٕمد أن مت٧م اًمٌٞمٕم٦م قمغم  –ؾمػمة ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمقاصؾ اعمدارؾم٦م 

ة اعمًٚمٛم٦م اًمتل  اًمٜمٍمة وُم٤م أذومٝم٤م ُمـ سمٞمٕم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمـ أصح٤مهب٤م وُمٜمٝمؿ اعمرأ
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 ؿمٝمده٤م ممثٚمت٤من قمٜمٝم٤م رم دًٓم٦م واوح٦م قمغم شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م هل٤م رم ديٜمٜم٤م وأيمرم سمف

وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م سمٕمد اهلجرة ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م  -ُمـ شمٙمريؿ ٓيتٗمٓمـ ًمف اِل٤مهٚمقن 

اعمٜمقرة طمٞم٨م اًمقـمـ اًمذي يًتٓمٞمع اعمًٚمٛمقن ومٞمف ُمـ إىم٤مُم٦م اًمديـ سمقؾمٞمٚم٦م اًمدوًم٦م 

  .وُمرطمٚم٦م ضمديدة ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م

ومٙم٤مٟم٧م اهلجرة ُمـ ُمٙم٦م  ُمٞمداٟم٤م ًمٚمتْمحٞم٦م واًمٗمداء رم ؾمٌٞمؾ اهلل يم٤مٟم٧م اهلجرة

قمـ اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف  يمام صم٧ٌمسمقطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم،  اعمٜمقرة إمم اعمديٜم٦م عمٙمرُم٦ما

"رأج٧ُم ذم اعمٜم٤مم أين أه٤مضمر ُمـ ُمٙم٦م إمم أرض هب٤م ٟمخؾ، ومذه٥م وهكم -وؾمٚمؿ أفف ىم٤مل 

ىم٤مًم٧م ورم رواي٦م  –إمم أهن٤م اًمٞمامُم٦م أو هجر، وم٢مذا هل اعمديٜم٦م يثرب"  -أي فمٜمل-

ًمٚمٛمًٚمٛملم: "وإين  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٌل ىم٤مل اًمٜم -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -قم٤مئِم٦م 

شم٤من -أري٧م دار هجرشمٙمؿ، ؾمٌخ٦م، ذات ٟمخؾ سملم ٓسمتلم وم٠مُمر رؾمقل ".-ومه٤م احلرَّ

اظمتٞم٤مر  يم٤من (اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف سم٤مهلجرة وخلّمقصٞم٦م يثرب )اعمديٜم٦م

 ويمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٟٓمٜمًك أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمريمزا ًمٞمٝمقد ضمزيرة اًمٕمرب

ويم٤من ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اظمتٞم٤مر اعمديٜم٦م دارا ًمٚمٝمجرة،  اًمٕمالُم٦م اًمٜمدوى رمحف اهلل

ّٓ اهلل، أهّن٤م  ر ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إ م أهٚمٝم٤م، وأها وُمريمزا ًمٚمّدقمقة، قمدا ُم٤م أراده اهلل ُمـ إيمرا

اُمت٤مزت سمتحّّمـ ـمٌٞمٕمّل طمريّب، ٓ شمزامحٝم٤م ذم ذًمؽ ُمديٜم٦م ىمري٦ٌم ذم اِلزيرة، ومٙم٤مٟم٧م 

ُمٜمٓم٘م٦م ؾمقداء ُمـ احلج٤مرة اًمٜمخرة اعمحؽمىم٦م أو ش اًمالسم٦م»أو ش احلرة»و) -طمرة اًمقسمرة 

ومْمال  -اعم١مًمٗم٦م ُمـ اًم٤ًمئؾ اًمؼميم٤مين يٛمتٜمع ومٞمٝم٤م اعمٌم سم٤مٕىمدام، وُمٌم اإلسمؾ واخلٞمؾ

ُمٓمٌ٘م٦م قمغم اعمديٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، وطمرة واىمؿ ُمٓمٌ٘م٦م قمغم  -( قمـ ُمرور اِلٞمش

اًمِمامًمٞم٦م ُمـ اعمديٜم٦م، هل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمقطمٞمدة  اعمديٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م

اعمٙمِمقوم٦م )وهل اًمتل طمّّمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مخلٜمدق ؾمٜم٦م مخس ذم 

ُمـ أـمراف اعمديٜم٦م حم٤مـم٦م سم٠مؿمج٤مر اًمٜمّخٞمؾ  إظمرىهمزوة إطمزاب( ويم٤مٟم٧م اِلٝم٤مت 
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ٔم٤مم واًمّزروع اًمٙمثٞمٗم٦م، ٓ يٛمّر ُمٜمٝم٤م اِلٞمش إٓ ذم ـمرق وٞم٘م٦م ٓ يتٗمؼ ومٞمٝم٤م اًمٜم

اًمٕمًٙمرّي، وشمرشمٞم٥م اًمّّمٗمقف. ويم٤مٟم٧م ظمٗم٤مرات قمًٙمري٦م صٖمػمة، يم٤مومٞم٦م سم٢موم٤ًمد 

يم٤من أطمد ضم٤مٟمٌل اعمديٜم٦م »اًمٜمٔم٤مم اًمٕمًٙمرّي وُمٜمٕمف ُمـ اًمت٘مّدم، ي٘مقل اسمـ إؾمح٤مق: 

ٟمٌٝم٤م ُمِمٙمٙم٦م سم٤مًمٌٜمٞم٤من واًمٜمخٞمؾ، ٓ يتٛمّٙمـ اًمٕمدّو ُمٜمٝم٤م وًمٕمّؾ  .شقمقرة، وؾم٤مئر ضمقا

ذه احلٙمٛم٦م اإلهلّٞم٦م ذم اظمتٞم٤مر اعمديٜم٦م سم٘مقًمف اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أؿم٤مر إمم ه

 .ا ـهش إيّن رأج٧م دار هجرشمٙمؿ، ذات ٟمخؾ سملم ٓسمتلم»ٕصح٤مسمف ىمٌؾ اهلجرة: 

م يم٤مٟم٧م طمرة  611إمم يثرب ؾمٜم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وطملم ه٤مضمر اًمٜمٌل 

واىمؿ ُمًٙمقٟم٦م سم٠مهؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٝمقد ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم وىمرئم٦م، وقمدد ُمـ قمِم٤مئر اًمٞمٝمقد 

، يمام يم٤مٟم٧م شمًٙمٜمٝم٤م أهؿ اًمٌٓمقن إوؾمٞم٦م: سمٜمق قمٌد إؿمٝمؾ، وسمٜمق فمٗمر، وسمٜمق إظمرى

طم٤مرصم٦م، وسمٜمق ُمٕم٤موي٦م، وذم ُمٜم٤مزل سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ يم٤من ي٘مقم طمّمٜمٝمؿ واىمؿ اًمذي 

ؾمٛمٞم٧م احلرة سم٤مؾمٛمف. يم٤مٟم٧م هذه احلرة ُمٞمداًٟم٤م طمرب ُمٜمذ اؾمت٘مر اإلؾمالم سم٤معمديٜم٦م; وم٘مد 

ـ سمٜمل اًمٜمْمػم طمتك أضمالهؿ، صمؿ اًمٞمٝمقد ُم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-طم٤مس اًمٜمٌل 

طم٤مس سمٜمل ىمرئم٦م طمتك ىم٣م قمٚمٞمٝمؿ، وهب٤م وىمٕم٧م ُمقىمٕم٦م احلرة ذم قمٝمد يزيد سمـ 

ـه. وطمرة اًمقسمرة اًمتل حتد اعمديٜم٦م ُمـ اًمٖمرب، شمٌدأ ىم٤ٌمًم٦م ىم٤ٌمء ُمـ 63ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م 

اِلٜمقب قمٜمد ذي احلٚمٞمٗم٦م ُمٞم٘م٤مت اإلطمرام ٕهؾ يثرب وأول اًمٓمريؼ إمم ُمٙم٦م. 

ـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمامل سمٛمجتٛمع أؾمٞم٤مل اعمديٜم٦م شم٘مع سمئر روُم٦م، ويم٤مٟم٧م وسم٠مىمَم طمرة اًمقسمرة ُم

ممٚمقيم٦م ًمرضمؾ هيقدي يم٤من يٌٞمع ُم٤مءه٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٤مؿمؽماه٤م ُمٜمف قمثامن سمـ قمٗم٤من 

ودومع صمٛمٜمٝم٤م قمنميـ أخػ درهؿ.  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اؾمتج٤مسم٦م ًمرهم٦ٌم اًمٜمٌل 

ٕمرب أُم٤م قمـ أهؾ يثرب ُمـ اًم وشمٗمّمؾ طمرة اًمقسمرة سملم اعمديٜم٦م ووادي اًمٕم٘مٞمؼ

ه٤ممج٧م اًمدوًم٦م  قمٜمدُم٤ماًم٘مرن إول ق م  هيقد يثرب ومٞمٝم٤م إمم واًمٞمٝمقد ومػمضمع شم٤مريخ

اًمروُم٤مٟمٞم٦م سمالد ومٚمًٓملم وىمقو٧م أريم٤من اًمدوًم٦م اًمٞمٝمقدي٦م اعمًت٘مٚم٦م ومٞمٝم٤م، وىمد اؾمتتٌع 
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ذًمؽ صمقرات ُمتت٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد أظمْمٕمٝم٤م اًمروُم٤من سمِمدة وىمًقة، وم٤موٓمرت أقمداد 

رسمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة قمـ ُمتٜم٤مول يد اًمروُم٤من; ُمـ اًمٞمٝمقد إمم اهلجرة إمم ضمزيرة اًمٕم

ٟمٔمًرا ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اًمّمحراوي٦م اًمتل شمٕمقق ؾمػم اًم٘مقات اعمٜمٔمٛم٦م ومتٜمع شمقهمٚمٝم٤م; ومْماًل قمـ 

ىمّمدت مجقع هيقدي٦م يمٌػمة ، أن هذه اًمٌالد يم٤مٟم٧م شمًقده٤م إفٔمٛم٦م اًمٌدوي٦م احلرة. 

ي٤م اًم٤ًمسم٘م٦م. صمؿ أظمذت مجقع اًمٞمٝمقد ذم اِلزيرة اًمٕم رسمٞم٦م شمزداد وشمٙمثر سمالد اًمٕمرب ًمٚمٛمزا

سمٕمد اوٓمٝم٤مد اًمروُم٤من هلؿ، صمؿ ىمّمد سمٜمق اًمٜمْمػم وىمرئم٦م ُمٜمٓم٘م٦م يثرب، وارشم٤مدوا طمتك 

ذم وىم٧م اهلجرة اًمٜمٌقي٦م وم٘مد يم٤مٟمقا اًمٕمرب  وأُم٤م َتػموا أظمّم٥م سم٘م٤مقمٝم٤م ومًٙمٜمقه٤م.

وان يم٤من ىمدوُمٝمؿ إمم أصح٤مب اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم يثرب وسمٞمدهؿ يم٤من شمقضمٞمف إُمقر هب٤م،

ُم٤م قمدا سمٕمض  -ومجقع اًمٕمرب سم٤معمديٜم٦م  .ت٠مظمر قمـ ُم٘مدم اًمٞمٝمقداعمديٜم٦م ُمـ اِلٜمقب ُم

شمٜمت٥ًم إمم ىمٌٞمٚمتلم يمٌػمشملم مه٤م إوس واخلزرج. وي٘مقل  -اًمٕمِم٤مئر اًمّمٖمػمة

ُمـ أصح٤مب إف٤ًمب: إن إوس واخلزرج أظمقان، ومٝمام أبٜم٤مء صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمٛمرو 

قمٛمرو سمـ إزد. ومٝمؿ سمذًمؽ أطمد ومروع إزد اًمٞمٛمٜمٞم٦م: وأُمٝمام ىمٞمٚم٦م سمٜم٧م إرىمؿ سمـ 

ضمٗمٜم٦م سمـ قمٛمرو وًمذًمؽ قمرومقا سمٌٜمل ىمٞمٚم٦م ٟم٦ًٌم إمم أُمٝمؿ اًمتل شمٜمت٥ًم إمم اًمٖم٤ًمؾمٜم٦م 

وىمد ؾمٙمٜم٧م سمٓمقن إوس اعمٜمٓم٘م٦م اِلٜمقسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م وهل ُمٜمٓم٘م٦م  ُمٚمقك قمرب اًمِم٤مم

اًمٕمقازم ُمـ يثرب; سمٞمٜمام ؾمٙمٜم٧م سمٓمقن اخلزرج اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك اًمِمامًمٞم٦م وهل ؾم٤مومٚم٦م 

ٟمٕمؿ ًم٘مد آن أوان إىم٤مُم٦م  –رب إٓ ظمالء طمرة اًمقسمرة.اعمديٜم٦م وًمٞمس وراءهؿ رء ذم اًمٖم

اًمذيـ وحقا  ُمـ وـمـ وأُم٦م ومٙم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م ويم٤من اعمٝم٤مضمرون ومالسمد اًمديـ رم إرض

سم٤مًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس رم ؾمٌٞمؾ اهلل وٟمٍمة اًمديـ وإفّم٤مر اًمذيـ سم٤ميٕمقا سمٞمٕم٦م اًمنمف 

 -اسمـ ؾمٕمد ويمام رم ـمٌ٘م٤مت -ومٝم٤مضمر ُمـ ه٤مضمر ىِمٌَؾ اعمديٜم٦م، وآضمت٤ٌمء واًمٙمراُم٦م 

ومٙم٤من أول ُمـ ىمدم اعمديٜم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أبق ؾمٚمٛم٦م 

صمؿ ىمدم سمٕمده قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ُمٕمف اُمرأتف اًمذى آصمر اهلجرة قمغم إهؾ سمـ قمٌد إؾمد، 

ًمٞمغم سمٜم٧م أيب طَمْثٛم٦م، ومٝمل أول فمٕمٞمٜم٦م ىمدُم٧م اعمديٜم٦م، صمؿ ىمدم أصح٤مب رؾمقل اهلل 



   

 
169 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

، ومٜمزًمقا قمغم إفّم٤مر، ذم دورهؿ ومآووهؿ وٟمٍموهؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرؾم٤مًٓ 

وآؾمقهؿ، ويم٤من ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م ي١مم اعمٝم٤مضمريـ سم٘م٤ٌمء، ىمٌؾ أن ي٘مدم اًمٜمٌل صغم 

٧ٌَم ىمريش قمٚمٞمٝمؿ، 
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمام ظمرج اعمًٚمٛمقن ذم هجرُتؿ إمم اعمديٜم٦م، يَمٚمِ

سم٤ميٕمقا رؾمقل  وطمرسمقا واهمت٤مفمقا قمغم ُمـ ظمرج ُمـ ومتٞم٤مهنؿ، ويم٤من ٟمٗمر ُمـ إفّم٤مر

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٌٞمٕم٦م أظمرة، صمؿ رضمٕمقا إمم اعمديٜم٦م، ومٚمام ىمدم أول ُمـ 

ه٤مضمر إمم ىم٤ٌمء ظمرضمقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م، طمتك ىمدُمقا ُمع 

أصح٤مسمف ذم اهلجرة، ومٝمؿ ُمٝم٤مضمرون أفّم٤مريقن، وهؿ ذيمقان سمـ قمٌد ىمٞمس، وقم٘م٦ٌم سمـ 

سمـ قم٤ٌمدة سمـ ٟمْمٚم٦م، وزي٤مد سمـ ًمٌٞمد، وظمرج اعمًٚمٛمقن مجٞمٕم٤ًم وه٥م سمـ يمٚمدة واًمٕم٤ٌمس 

إمم اعمديٜم٦م ومٚمؿ يٌَؼ سمٛمٙم٦م ومٞمٝمؿ إٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأبق سمٙمر، وقمكم، 

ٌََؾ اعمديٜم٦م، وم٘م٤مل  -أو ُمٗمتقن أو ُمريض أو وٕمٞمػ قمـ اخلروج  ودمٝمز أبق سمٙمر ىِم

سمٙمر، وم٢مين أرضمقا أن ي١مذن "قمغم رؾمٚمؽ ي٤م أب٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: "ٟمٕمؿ" ومحٌس  زم"، وم٘م٤مل أبق سمٙمر: أترضمقا ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل سم٠ميب أف٧م وأُمل؟

، وذًمؽ اؾمتٕمدادًا هلجرة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أبق سمٙمر ٟمٗمًف قمغم رؾمقل اهلل 

ودمٚم٧م رم هجرة إصح٤مب صح٦م اًمٕم٘مٞمدة واًمًٛمق رم  -اًمٜمٌل ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م.

هلؿ رم ُمقاىمػ  ٞم٦م اعمحٛمدي٦م طمٞم٨م ُمٞمدان اًمٌذل واًمتْمحٞم٦م اًمٕمزيزةاًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُم

رم  –ظم٤مًمدة أؿمػم هٜم٤م إمم اصمٜملم وم٘مط شم٤مريم٤م عمـ يريد اعمزيد دروب اًمٌح٨م واًمت٠مُمؾ 

"ح٤م أمجع أبق ؾمٚمٛم٦م اخلروج إمم اعمديٜم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-شم٘مقل أم ؾمٚمٛم٦م :إول ُمٜمٝمام

ل ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ذم طمجري، صمؿ َرطَمَؾ زم سمٕمػمه، صمؿ محٚمٜمل قمٚمٞمف، ومحؾ ُمٕمل اسمٜم

ظمرج يب ي٘مقد سمٕمػمه ومٚمام رأتف رضم٤مل سمٜمل اعمٖمػمة )وهؿ أصٝم٤مره( ىم٤مُمقا إًمٞمف وم٘م٤مًمقا: 

هذه ٟمٗمًؽ همٚمٌتٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م، أرأج٧م ص٤مطمٌتٜم٤م هذه قمالم ٟمؽميمؽ شمًػم هب٤م ذم اًمٌالد؟ 

ىم٤مًم٧م: ومٜمزقمقا ظمٓم٤مم اًمٌٕمػم ُمـ يده وم٠مظمذوين ُمٜمف ىم٤مًم٧م: وهمْم٥م قمٜمد ذًمؽ سمٜمق قمٌد 

ورهط أيب ؾمٚمٛم٦م. ىم٤مًمقا: ٓ واهلل ٓ ٟمؽمك اسمٜمٜم٤م قمٜمده٤م إذ ٟمزقمتٛمقه٤م ُمـ  إؾمد
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ص٤مطمٌٜم٤م. ىم٤مًم٧م: ومتج٤مذسمقا اسمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ طمتك ظمٚمٕمقا يده، واٟمٓمٚمؼ سمف سمٜمق قمٌد 

إؾمد، وطمًٌٜمل سمٜمق اعمٖمػمة قمٜمدهؿ، واٟمٓمٚمؼ زوضمل أبق ؾمٚمٛم٦م إمم اعمديٜم٦م. ىم٤مًم٧م: 

سم٤مٕبٓمح،  ٧م أظمرج يمؾ همداة وم٠مضمٚمسوَمُٗمِرَق سمٞمٜمل وسملم زوضمل وسملم اسمٜمل، ىم٤مًم٧م: ومٙمٜم

أطمد -ومام أزال أبٙمل طمتك ُأُمز، ؾمٜم٦م أو ىمري٤ًٌم ُمٜمٝم٤م، طمتك ُمرَّ يب رضمؾ ُمـ سمٜمل قمٛمل 

ومرأى ُم٤م يب ومرمحٜمل وم٘م٤مل ًمٌٜمل اعمٖمػمة: أٓ َترضمقن هذه اعمًٙمٞمٜم٦م;  -سمٜمل اعمٖمػمة

ىمتؿ سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م وسملم وًمده٤م؟ىم٤مًم٧م: وم٘م٤مًمقا زم: احل٘مل سمزوضمؽ إن ؿمئ٧م  ومرَّ

ًم٧م: ورّد سمٜمق قمٌد إؾمد إمم قمٜمد ذًمؽ اسمٜمل ىم٤مًم٧م: وم٤مرحتٚم٧م سمٕمػمي، صمؿ أظمذت ىم٤م

اسمٜمل ومقوٕمتف ذم طمجري صمؿ ظمرضم٧م أريد زوضمل سم٤معمديٜم٦م. وُم٤م ُمٕمل أطمد ُمـ ظمٚمؼ 

اهلل ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: أتٌٚمغ سمٛمـ ًم٘مٞم٧م طمتك أىمدم قمغم زوضمل، طمتك إذا يمٜم٧م سم٤مًمتٜمٕمٞمؿ 

ر. وم٘م٤مل زم: إمم أجـ ي٤م سمٜم٧م أيب ًم٘مٞم٧م قمثامن اسمـ ـمٚمح٦م سمـ أيب ـمٚمح٦م أظم٤م سمٜمل قمٌد اًمدا

ىم٤مًم٧م وم٘مٚم٧م: ٓ  ىم٤مل: أو ُم٤م ُمٕمؽ أطمد؟ أُمٞم٦م؟ ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: أريد زوضمل سم٤معمديٜم٦م.

واهلل إٓ اهلل وسمٜمل هذا ىم٤مل: واهلل ُم٤مًمؽ ُمـ ُمؽمك، وم٠مظمذ سمخٓم٤مم اًمٌٕمػم وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمل 

 هيقي يب، ومقاهلل ُم٤م صح٧ٌم رضماًل ُمـ اًمٕمرب ىمط أرى أفف يم٤من أيمرم ُمٜمف. يم٤من إذا سمٚمغ

اعمٜمزل أف٤مخ يب، صمؿ اؾمت٠مظمر قمٜمل، طمتك إذا ٟمزًم٧م قمٜمف اؾمت٠مظمر سمٌٕمػمي ومحط قمٜمف، صمؿ 

ىمٞمده ذم اًمِمجرة صمؿ شمٜمحك إمم اًمِمجرة وم٤موٓمجع حتتٝم٤م. وم٢مذا دٟم٤م اًمرواح ىم٤مم إمم سمٕمػمي 

وم٘مدُمف ومرطمٚمف صمؿ اؾمت٠مظمر قمٜمل وم٘م٤مل: اريمٌل، وم٢مذا ريم٧ٌم وم٤مؾمتقي٧م قمغم سمٕمػمي أتك 

ومٚمؿ يزل يّمٜمع ذًمؽ يب طمتك أىمدُمٜمل اعمديٜم٦م.  وم٠مظمذ سمخٓم٤مُمف، وم٘م٤مد يب طمتك يٜمزل يب

ويم٤من أبق  -ومٚمام ٟمٔمر إمم ىمري٦م سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف سم٘م٤ٌمء ىم٤مل: زوضمؽ ذم هذه اًم٘مري٦م 

وم٤مدظمٚمٞمٝم٤م قمغم سمريم٦م اهلل صمؿ اٟمٍمف راضمٕم٤ًم إمم ُمٙم٦م. ومٙم٤مٟم٧م شم٘مقل:  -ؾمٚمٛم٦م هب٤م ٟم٤مزًٓ 

ُم٤م رأج٧م واهلل ُم٤م أقمٚمؿ أهؾ سمٞم٧م ذم اإِلؾمالم أص٤مهبؿ ُم٤م أص٤مب آل أيب ؾمٚمٛم٦م. و

 -قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ىم٤مل: ورم اعمقىمػ اًمث٤مٟمك -ص٤مطم٤ًٌم ىمط أيمرم ُمـ قمثامن سمـ ـمٚمح٦م"

أف٤م وقمّٞم٤مش  -ح٤م أردٟم٤م اهلجرة إمم اعمديٜم٦م -"اشمٕمدت )أي شمقاقمدت(  -ريض اهلل قمٜمف 
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سمٜمل همٗم٤مر ومقق هف )وهق  سمـ أيب رسمٞمٕم٦م، وهِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص اًمتٜم٤مو٥م ُمـ إو٤مءة

٤م أجٜم٤م ٓ يّمٌح قمٜمده٤م وم٘مد طمٌس، ومٚمٞمٛمض ُمٙم٤من ُمٕمروف سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٙم٦م( وىمٚمٜم

ص٤مطم٤ٌمه. ىم٤مل: وم٠مصٌح٧م أف٤م وقمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م قمٜمد اًمتٜم٤مو٥م، وطمٌس قمٜمٝم٤م 

هِم٤مم، وومتـ وم٤مومتـ. ومٚمام ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ٟمزًمٜم٤م ذم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف سم٘م٤ٌمء. وظمرج أبق 

ويم٤من اسمـ قمٛمٝمام  -ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم، واحل٤مرث سمـ هِم٤مم إمم قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ورؾمقل اهلل  -طمتك ىمدُم٤م قمٚمٞمٜم٤م اعمديٜم٦م -ُمٝماموأظم٤ممه٤م ٕ

ومٙمٚمامه وىم٤مٓ: إن أُمؽ ىمد ٟمذرت أٓ يٛمس رأؾمٝم٤م ُمِمط طمتك شمراك، ومرقَّ هل٤م.  -سمٛمٙم٦م

. .وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م قمٞم٤مش! إٟمف واهلل إن يريدك اًم٘مقم إٓ ًمٞمٗمتٜمقك قمـ ديٜمؽ وم٤مطمذرهؿ

٧م: واهلل إٟمؽ ًمتٕمٚمؿ أين عمـ أيمثر وم٘م٤مل: أبرُّ ىمًؿ أُمل، وزم هٜم٤مك ُم٤مل ومآظمذه. وم٘مٚم

ىمريش ُم٤مًٓ، ذًمؽ ٟمّمػ ُم٤مزم وٓ شمذه٥م ُمٕمٝمام. وم٠مبك قمكمَّ إٓ أن َيرج ُمٕمٝمام. ومٚمام 

أبك إٓ ذًمؽ ىمٚم٧م: أُم٤م إذ ىمد ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م ومخذ ٟم٤مىمتل هذه وم٢مهن٤م ٟم٤مىم٦م ٟمجٞم٦ٌم ذًمقل. 

ا وم٤مًمزم فمٝمره٤م، وم٢من راسمؽ ُمـ اًم٘مقم ري٥م وم٤مٟم٩م قمٚمٞمٝم٤م، ومخرج قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٝمام. طمتك إذ

يم٤مٟمقا سمٌٕمض اًمٓمريؼ ىم٤مل ًمف أبق ضمٝمؾ: واهلل ي٤م أظمل ًم٘مد اؾمتٖمٚمٔم٧م سمٕمػمي هذا، أومال 

ىم٤مل: وم٠مف٤مح وأف٤مخ ًمٞمتحقل قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمام اؾمتقوا  شمٕم٘مٌٜمل قمغم ٟم٤مىمتؽ هذه؟ىم٤مل: سمغم

سم٤مٕرض قَمَدوا قمٚمٞمف وم٠موصم٘م٤مه ورسمٓم٤مه، صمؿ دظمال سمف ُمٙم٦م وومتٜم٤مه وم٤مومتتـ. ىم٤مل: ومٙمٜم٤م 

وم٤ًم وٓ قمدًٓ وٓ شمقسم٦م; ىمقم قمرومقا اهلل صمؿ رضمٕمقا ٟم٘مقل: ُم٤م اهلل سم٘م٤مسمؾ ممـ اومتتـ س

 -إمم اًمٙمٗمر ًمٌالء أص٤مهبؿ. ىم٤مل: ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ ٕفٗمًٝمؿ، ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل 

ومٞمٝمؿ وذم ىمقًمٜم٤م وىمقهلؿ ٕفٗمًٝمؿ  -شمٕم٤ممم -اعمديٜم٦م; أفزل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱُمـ ؾمقرة اًمزُمر
 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت
 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ومٙمتٌتٝم٤م   َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق مف
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سمٞمدي ذم صحٞمٗم٦م، وسمٕمث٧م هب٤م إمم هِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: وم٘م٤مل هِم٤مم: ومٚمام أتتٜمل 

سمف ٕومٝمٛمٝمام، طمتك  ُد ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر وُأَصقِّ ظمرضم٧م هب٤م إمم ذي ـمقى )واد سمٛمٙم٦م( ُأَصٕمِّ

ذم ىمٚمٌل، أهن٤م إٟمام ُأفزًم٧م ومٞمٜم٤م، وومٞمام  -شمٕم٤ممم-٧م: مهللا ومٝمٛمٜمٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: وم٠مخ٘مك اهلل ىمٚم

يمٜم٤م ٟم٘مقل ٕفٗمًٜم٤م، وي٘م٤مل ومٞمٜم٤م. ىم٤مل: ومرضمٕم٧م إمم سمٕمػمي ومجٚم٧ًم قمٚمٞمف ومٚمح٘م٧م 

وهٜم٤م ٟم٘مػ وىمٗم٤مت ُمع اًم٤ًمسم٘ملم ٓزُم٦م  –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمرؾمقل اهلل 

دُم٦م اًمتٛمٙملم يمام رأجٜم٤م ذم صٗمح٤مت اًمٗمؽمة آسمتالء ُم٘م :أوهل٤م ًمٚم٤ًمًمٙملم ؾمٌٞمؾ اعمٗمٚمحلم

ويمام ىم٤مل ُمـ سمٕمد اإلُم٤مم  اعمٙمٞم٦م اح٤موٞم٦م وُم٤م شمٕمرض ًمف اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ حمـ ُمتٜمققم٦م

 وشمٚمؽ طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمديـ َي٥م أن ي١مُمـ سمف أت٤ٌمقمف وهؾ يٛمٙمـ اعمرء طمتك يٌتغم :اًمِم٤مومٕمل

 :٩مومٚمٚمتٛمٙملم أقم٤ٌمء وًمٞمس ٟمزه٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمره ًمًٜم٦م اًمتداومع ذم ؾمقرة احل

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب ربُّٱ
 يك ىك  لكمك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث
 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمقر  َّ ملىل
 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن  حن جن يم
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث
السمد طمٞمٜمئذ ُمـ اًمث٤ٌمت واًمث٤ٌمت وم –  َّ نن من  زن رن مم ام يل

وٟمرى أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م أهة شمْمحك زوج وأب شم١مظمذ ُمٜمف زوضمتف  ٓسمد ًمف ُمـ شمْمحٞم٦م

وُمٕمٝم٤م اسمٜمف وي٤ًموم هبام قمغم ديٜمف ومٞمخت٤مر اًمديـ واهلجرة إًمٞمف إلىم٤مُمتف ذم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس 

وزوضم٦م ٓ شمًتٙملم ًمٚمٝمقان وشمرى سم٤مًمدقم٦م واًمراطم٦م سم٤مإلىم٤مُم٦م  وطمٞم٤مشمف ٓ يؽمدد

ر قمغم اًمٚمح٤مق سمريم٥م اًمٗم٤مئزيـ طمتك وان يم٤من ذم   أهٚمٝم٤ماعمًت٘مرة سملم سمؾ شمٔمؾ ذم إسا

ره٤م شمٕمرض عمخ٤مـمر اًمٓمريؼ اعمقطمش ويٜمام –ٟمٕمؿ ومريض اهلل قمـ آل أبك ؾمٚمٛم٦م  إسا
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ذم اسمت٤ًمُم٤مت اًمريض قمغم  طمٞم٦م ًمٚمتْمحٞم٦م واًمٗمداء أؾمٓمر شمٚمؽ اًمٙمٚمامت أرى ٟمامذج

اًمنموم٤مء ويِمٛم٧م هل٤م  وضمقه يٌدو قمٚمٞمٝم٤م وأصح٤مهب٤م ُمـ آصم٤مر فمٚمؿ اًمٔم٤معملم ُم٤م حيزن

ٟمٕمؿ أرى شمٚمؽ آسمت٤ًمُم٤مت قمغم وضمقه اعمرؿمد  ُمرى اًم٘مٚمقب سمؾ واًمٜمٗمقس إؿم٘مٞم٤مء

ٟمف ممـ أىم٤مم قمٚمٞمٜم٤م احلج٦م ورأجٜم٤م يمٚمامُتؿ اًم٤ًمًمٗم٦م وىمد دسم٧م ومٞمٝم٤م  اًمراؿمد اًمٌديع وأظمقا

اًمًٞمد  ضب هلؿ أظمقهؿ احلٌٞم٥م ًمرضم٤مل أومٕم٤مل سمحؼ وم٠ميمرم هبؿ ُمـ ىم٤مدة احلٞم٤مة

اعمثؾ قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ  اهلل يمام أطمًٌف وٓ أزيمك قمغم اهلل أطمدااًمرئٞمس اًمِمٝمٞمد سم٤مذن 

اًمدٟمٞم٤م وم٠مقمروقا قمٜمٝم٤م ومٙم٤مٟمقا سم٤مًمٗمٕمؾ ظمػم ظمٚمػ خلػم ؾمٚمػ اضمتٝمدوا ذم ُمٞمدان 

وًمٙمٜمٝمؿ يٕمرومقن هم٤ميتٝمؿ سمقوقح وـمري٘مٝمؿ إًمٞمٝم٤م  آضمتٝم٤مد يمٌنم يّمٞم٥م وَيٓمئ

إفٌٞم٤مء وُمٙم٤مٟمتف سملم  ؾمٌٞمؾ اهلل وـمٌٞمٕمتف وىم٤مئدهؿ قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ

وىمدره قمٜمد رسمف وقمّمٛمتف ومٝمؿ وأُمث٤مهلؿ ُمـ رضم٤مل اإلؾمالم يذيمرون سمٚم٤ًمن طم٤مهلؿ 

سم٠مفٜم٤م مجٞمٕم٤م رم ُمٕمريم٦م ُمًتٛمرة وًمٙمٜمٜم٤م ُمٜمتٍمون ومٞمٝم٤م قمغم يمؾ طم٤مل )ىمؾ هؾ شمرسمّمقن 

 ومٝم١مٓء ذم واد وظمّمقُمٝمؿ ذم واد آظمر! (سمٜم٤م إٓ إطمدى احلًٜمٞملم

ف شمرسمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمالؾمتٕمالء رم هجرشم ورم ُمقىمػ اًمٗم٤مروق قمٛمر رى اهلل قمٜمف :صم٤مٟمٞم٤م

اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ىم٤مل زم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: ُم٤م  سم٤محلؼ ىم٤مل

قمٚمٛم٧م أن أطمدًا ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ه٤مضمر إٓ ُمتخٗمٞم٤ًم، إٓ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٢مٟمف ح٤م هّؿ 

وُم٣م  سم٤مهلجرة، شم٘مٚمد ؾمٞمٗمف، وشمٜمّٙم٥م ىمقؾمف، واٟمت٣م ذم يده أؾمٝماًم، واظمتٍم قمٜمزشمف

ٕم٦ٌم، واعمأل ُمـ ىمريش سمٗمٜم٤مئٝم٤م، ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ؾمٌٕم٤ًم ُمتٛمٙمٜم٤ًم، صمؿ أتك اعم٘م٤مم، ىمٌؾ اًمٙم

ومّمغم ُمتٛمٙمٜم٤ًم، صمؿ وىمػ قمغم احلٚمؼ واطمدة، واطمدة، وم٘م٤مل هلؿ: ؿم٤مه٧م اًمقضمقه، ٓ 

ُمـ أراد أن شمثٙمٚمف أُمف، ويقشمؿ وًمده، أو يرُمؾ زوضمف  ُيرهمؿ اهلل إٓ هذه اعمٕم٤مـمس

هلل قمٜمف: ومام شمٌٕمف أطمد إٓ ىمقم ُمـ ومٚمٞمٚم٘مٜمل وراء هذا اًمقادي. ىم٤مل قمكمُّ ريض ا

ورم صٜمٞمٕمف ُمع ص٤مطمٌٞمف قمٞم٤مش  اعمًتْمٕمٗملم قمٚمٛمٝمؿ، وأرؿمدهؿ وُم٣م ًمقضمٝمف
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ؿ ودمٚم٧م شمٔمٝمر ًمٜم٤م يمٞمػ أقمد قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ظمٓم٦م اهلجرة هل وهِم٤مم ذم هجرُتؿ

طمٌس هِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف سمٞمٜمام ُم٣م  وىمد ومٞمٝم٤م ُمٔم٤مهر إظمقة واًمٗمداء

إٓ أن ىمريِم٤ًم  وٟمجح٧م اخلٓم٦م يم٤مُمٚم٦م ووصال اعمديٜم٦م ؾم٤معملمقمٛمر وقمٞم٤مش هبجرُتام 

يمام شمٔمٝمر  صٛمٛم٧م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اعمٝم٤مضمريـ وًمذًمؽ أقمدت ظمٓم٦م حمٙمٛم٦م ىم٤مم سمتٜمٗمٞمذه٤م

احل٤مدصم٦م احلس إُمٜمل اًمرومٞمع اًمذي يم٤من يتٛمتع سمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف، طمٞم٨م صدىم٧م 

اًمتل سمٜم٤مه٤م  يمام ئمٝمر اعمًتقى اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ إظمقة ًمٕمٞم٤مش ومراؾمتف ذم أُمر آظمتٓم٤مف

اإلؾمالم ومٕمٛمر يْمحل سمٜمّمػ ُم٤مًمف طمرص٤ًم قمغم ؾمالُم٦م أظمٞمف، وظمقوم٤ًم قمٚمٞمف ُمـ أن 

 .يٗمتٜمف اعمنميمقن سمٕمد قمقدشمف
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 الدرض الجاىٌ عظر

 ( اهلجرَ اليبىيُ)

ُم٤مئ٦م  وىمٞمؾ يم٤من قمددهؿ سم٠مُمر اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهٙمذا ه٤مضمر اعمٝم٤مضمرون

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٙم٤من يٜمتٔمر اإلذن ُمـ اهلل ومٚمام  أُم٤م رؾمقل اهلل ومخًلم شم٘مري٤ٌم

: يم٤من ذًمؽ اؾمتٕمد ًمألُمر ويم٤من ُمـ أُمر ىمريش يمام روى اسمـ اؾمح٤مق رمحف اهلل وم٘م٤مل

طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمجٞمح قمـ جم٤مهد سمـ ضمؼم أيب احلج٤مج قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ح٤م 

أُمر رؾمقل اهلل اضمتٛمٕمقا ًمذًمؽ واشمٕمدوا أن يدظمٚمقا دار اًمٜمدوة ويتِم٤موروا ومٞمٝم٤م ذم 

وم٤مقمؽموٝمؿ إسمٚمٞمس ذم  همدوا ذم اًمٞمقم اًمذي اشمٕمدوا ًمف ويم٤من ذًمؽ اًمٞمقم يًٛمك اًمزمح٦م

ت ًمف ومقىمػ قمغم سم٤مب اًمدار، ومٚمام رأوه واىمًٗم٤م قمغم سم٤مهب٤م ىم٤مًمقا دهٞمئ٦م ؿمٞمخ ضمٚمٞمؾ قمٚمٞمف سم

ُمـ اًمِمٞمخ؟ ىم٤مل: ؿمٞمخ ُمـ أهؾ ٟمجد ؾمٛمع سم٤مًمذي اشمٕمدشمؿ ًمف ومحي ُمٕمٙمؿ ًمٞمًٛمع ُم٤م 

ٙمؿ ُمٜمف رأي وٟمّمح. ىم٤مًمقا: أضمؾ وم٤مدظمؾ. ومدظمؾ ُمٕمٝمؿ وىمد شم٘مقًمقن وقمًك أٓ يٕمدُم

اضمتٛمع ومٞمٝم٤م أذاف ىمريش يمٚمٝمؿ ُمـ يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل قمٌد ؿمٛمس ؿمٞم٦ٌم وقمت٦ٌم اسمٜم٤م 

ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي وضمٌػم  رسمٞمٕم٦م، وأبق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وُمـ سمٜمل

سمـ ُمٓمٕمؿ واحل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ، وُمـ سمٜمل قمٌد اًمدار سمـ ىمص اًمٜمي سمـ 

احل٤مرث سمـ يمٚمدة وُمـ سمٜمل أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى أبق اًمٌخؽمي سمـ هِم٤مم وزُمٕم٦م سمـ 

إؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م، وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام وُمـ سمٜمل خمزوم أبق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم، وُمـ سمٜمل 

ؾمٝمؿ ٟمٌٞمف وُمٜمٌف اسمٜم٤م احلج٤مج، وُمـ سمٜمل مجح أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ، وُمـ يم٤من ُمٕمٝمؿ وهمػمهؿ 

اًمرضمؾ ىمد يم٤من أُمره ُم٤م ىمد يم٤من  ممّـ ٓ يٕمد ُمـ ىمريش وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: إن هذا

وُم٤م ىمد رأجتؿ وإٟم٤م واهلل ُم٤م ٟم٠مُمٜمف قمغم اًمقصمقب قمٚمٞمٜم٤م سمٛمـ ىمد اشمٌٕمف ُمـ همػمٟم٤م وم٠ممجٕمقا 
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ومٞمف رأج٤م. ىم٤مل ومتِم٤موروا صمؿ ىم٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: اطمًٌقه ذم احلديد وأهمٚم٘مقا قمٚمٞمف سم٤مسًم٤م صمؿ 

ء اًمذيـ ىمٌٚمف زهػًما واًمٜم٤مسمٖم٦م وُمـ  ُم٣م ُمٜمٝمؿ شمرسمّمقا سمف ُم٤م أص٤مب أؿم٤ٌمهف ُمـ اًمِمٕمرا

ُمـ هذا اعمقت، طمتك يّمٞمٌف ُمٜمف ُم٤م أص٤مهبؿ. ىم٤مل وم٘م٤مل اًمِمٞمخ اًمٜمجدي: ٓ واهلل ُم٤م 

هذا ًمٙمؿ سمرأي واهلل ًمق طمًٌتٛمقه يمام شم٘مقًمقن خلرج أُمره ُمـ وراء اًم٤ٌمب اًمذي 

أهمٚم٘متٛمقه دوٟمف إمم أصح٤مسمف، ومألوؿمٙمقا أن يثٌقا قمٚمٞمٙمؿ ومٞمٜمتزقمقه ُمـ أجديٙمؿ صمؿ 

هذا، ُم٤م هذا ًمٙمؿ سمرأي وم٤مٟمٔمروا إمم همػمه. صمؿ يٙم٤مصمرويمؿ طمتك يٖمٚمٌقيمؿ قمغم أُمريمؿ 

شمِم٤موروا وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: ٟمخرضمف ُمـ سملم أفمٝمرٟم٤م ومٜمٜمٗمٞمف ُمـ سمٚمدٟم٤م وم٢مذا ظمرج قمٜم٤م 

ومقاهلل ُم٤م ٟم٤ٌمزم أجـ ذه٥م وٓ طمٞم٨م وىمع إذا هم٤مب قمٜم٤م وومرهمٜم٤م ُمٜمف وم٠مصٚمحٜم٤م أُمرٟم٤م 

طمًـ وأخٗمتٜم٤م يمام يم٤مٟم٧م. ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٜمجدي: واهلل ُم٤م هذا ًمٙمؿ سمرأي، أخؿ شمروا 

طمديثف وطمالوة ُمٜمٓم٘مف وهمٚمٌتف قمغم ىمٚمقب اًمرضم٤مل سمام ي٠ميت سمف، واهلل ًمق ومٕمٚمتؿ ذًمؽ ُم٤م 

أُمٜم٧م أن حيؾ قمغم طمل ُمـ اًمٕمرب ومٞمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ ُمـ ىمقًمف وطمديثف طمتك 

يت٤مسمٕمقه قمٚمٞمف، صمؿ يًػم هبؿ إًمٞمٙمؿ طمتك يٓم٠ميمؿ هب٤م ومٞم٠مظمذ أُمريمؿ ُمـ أجديٙمؿ صمؿ يٗمٕمؾ 

ا. ىم٤مل وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم: واهلل إن زم ومٞمف سمٙمؿ ُم٤م أراد، أديروا ومٞمف رأج٤م همػم هذ

: وُم٤م هق ي٤م أب٤م احلٙمؿ؟ ىم٤مل: أرى أن شم٠مظمذوا ُمـ  ًمرأج٤م ُم٤م أرايمؿ وىمٕمتؿ قمٚمٞمف سمٕمد. ىم٤مًمقا

٤ًٌم وؾمٞمًٓم٤م ومٞمٜم٤م، صمؿ ٟمٕمٓمل يمؾ ومتك ُمٜمٝمؿ ؾمٞمًٗم٤م ص٤مرًُم٤م، صمؿ  يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ومتك ؿم٤مسًم٤م ضمٚمًدا ٟمًٞم

ف ومٜمًؽميح، وم٢مهنؿ إذا ومٕمٚمقا يٕمٛمدون إًمٞمف صمؿ ييسمقٟمف هب٤م ضسم٦م رضمؾ واطمد ومٞم٘متٚمقٟم

 ذًمؽ شمٗمرق دُمف ذم اًم٘م٤ٌمئؾ يمٚمٝم٤م ومٚمؿ ي٘مدر سمٜمق قمٌد ُمٜم٤مف قمغم طمرب ىمقُمٝمؿ مجٞمٕم٤م

وروقا ُمٜم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ، ومٕم٘مٚمٜم٤مه هلؿ. ىم٤مل وم٘م٤مل اًمِمٞمخ اًمٜمجدي٦م اًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل اًمرضمؾ، هذا 

اًمرأي ٓ رأي ًمٙمؿ همػمه. ومتٗمرق اًم٘مقم قمغم ذًمؽ وهؿ جمٛمٕمقن ًمف، وم٠متك ضمؼميؾ 

٘م٤مل: ٓ شم٧ٌم هذه اًمٚمٞمٚم٦م قمغم ومراؿمؽ اًمذي يمٜم٧م شمٌٞم٧م قمٚمٞمف. ىم٤مل: ومٚمام رؾمقل اهلل وم

يم٤من اًمٕمتٛم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ اضمتٛمٕمقا قمغم سم٤مسمف ومؽمصدوه ُمتك يٜم٤مم ومٞمثٌقن قمٚمٞمف، ومٚمام رأى 

رؾمقل اهلل ُمٙم٤مهنؿ ىم٤مل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. ٟمؿ قمغم ومرار واشمِمح سمؼمدي احليُمل 
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ويم٤من رؾمقل اهلل يٜم٤مم ذم سمرده إظمي، ومٜمؿ وم٢مٟمف ٓ َيٚمص إًمٞمؽ رء شمٙمرهف ُمٜمٝمؿ 

د سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم قمـ قمروة سمـ و ذًمؽ إذا ٟم٤مم. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: أظمؼمين حمٛمَّ

اًمزسمػم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة ىم٤مل: طمدصمٜمل رضم٤مل ُمـ ىمقُمل ُمـ 

 -ومذيمر احلدي٨م ذم ظمروج اًمٜمٌل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أصح٤مب رؾمقل اهلل 

وأىم٤مم قمكم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٞمف: ومخرج رؾمقل  ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 -صمالث ًمٞم٤مل وأج٤مُمٝم٤م طمتك أدى قمـ رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

اًمقدائع اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمده ًمٚمٜم٤مس، طمتك إذا ومرغ ُمٜمٝم٤م حلؼ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ئٞم٦م وسم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمد أن ووع اًمٚمٛم٤ًمت اًمٜمٝم٤م –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

ًمرطمٚم٦م اهلجرة ُمع ص٤مطمٌف أبك سمٙمر اًمّمديؼ رم زي٤مرشمف اخل٤مص٦م ًمف قمٜمد اًمٔمٝمػمة 

: وشمقاقمدا اًمٚم٘م٤مء )شمٚمؽ اًمزي٤مرة اًمتك روُت٤م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

"سمٞمٜمام ٟمحـ يقُم٤ًم ضمٚمقس ذم سمٞم٧م أيب سمٙمر ذم ٟمحق اًمٔمٝمػمة، ىم٤مل ىم٤مئؾ ٕيب سمٙمر: هذا 

وم٘م٤مل أبق  -ذم ؾم٤مقم٦م مل يٙمـ ي٠متٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م -ُمت٘مٜمٕم٤مً  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل 

سمٙمر: ومداًء ًمف أيب وأُمل، واهلل ُم٤م ضم٤مء سمف ذم هذه اًم٤ًمقم٦م إٓ أُمر، ىم٤مًم٧م: ومج٤مء رؾمقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وم٤مؾمت٠مذن وم٠مذن ًمف، ومدظمؾ وم٘م٤مل اًمٜمٌل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

ـْ قِمٜمَدك. وم٘م٤مل أبق سمٙمر: -وؾمٚمؿ  إٟمام هؿ أهٚمؽ، سم٠ميب أف٧م ي٤م  ٕيب سمٙمر: أظْمِرْج َُم

: وم٢مين ىمد أذن زم ذم اخلروج. وم٘م٤مل أبق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل. ىم٤مل 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ؾمقل اهلل ىم٤مل ر سمٙمر: اًمّمح٦ٌم سم٠ميب أف٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟

إطمدى راطمٚمتل ه٤مشملم ىم٤مل  -سم٠ميب أف٧م ي٤م رؾمقل اهلل -"ٟمٕمؿ". ىم٤مل أبق سمٙمر: ومخذ

"سم٤مًمثٛمـ"، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومجٝمزٟم٤ممه٤م أطمًـ  -غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ص -ؾمقل اهلل ر

اِلٝم٤مز، وصٜمٕمٜم٤م هلام ؾمٗمرة ذم ضمراب، وم٘مٓمٕم٧م أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ىمٓمٕم٦م ُمـ ٟمٓم٤مىمٝم٤م 

قم٤مد امم سمٞمتف ويم٤من ُمقضمز  (ومرسمٓم٧م سمف قمغم ومؿ اِلراب ومٌذًمؽ ؾمٛمٞم٧م ذات اًمٜمٓم٤مق"

ُمـ اًمٚمٞمؾ وم٘مط قمغم أن اخلٓم٦م رم أن اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٞمٌٞم٧م رم سمٞمتف ضمزءا 
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قمغم أن َيرضم٤م سم٤مًمراطمٚمتلم  صمؿ يذه٥م امم سمٞم٧م اًمّمديؼ يٖم٤مدره رم أوًمف اعمٝمؿ ىمٌؾ اًمٗمجر

ًمٞمال وُمـ ومتح٦م رم ظمٚمػ اًمٌٞم٧م وًمٞمس ُمـ سم٤مسمف قمغم أن ي٠متٞمٝمؿ اًمدًمٞمؾ  واًمزاد قمٚمٞمٝمام

هم٤مر ضمٌؾ صمقر ضمٝم٦م اِلٜمقب )اًمٞمٛمـ( قمغم ُم٤ًموم٦م  صٌح صم٤مًم٨م يقم اًمٞمٝمام ىمري٤ٌم ُمـ

ٞم٤مل وًمٞمس اعمديٜم٦م يمام يتقىمع اعمٓم٤مردون ًمٞمًٚمٙمقا ُمٕمف اًمٓمريؼ اًمققمر ىمدره٤م مخ٦ًم أُم

اًمٓمقيؾ قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر قمغم همػم ُم٤ميتقىمع يمٗم٤مر ُمٙم٦م )اًمٓمريؼ اًمًٝمؾ اًم٘مّمػم اعمٕمت٤مد 

ُمع شمٙمٚمٞمػ ُمـ ي٠متٞمٝمؿ سم٠مظم٤ٌمر ُمٙم٦م ًمٞمٖمػموا ُمـ اخلٓم٦م اذا اىمت٣م  -ًمٚمًٗمر امم اعمديٜم٦م(

وُمـ يٕمٛمك قمـ إثر ظمٚمٗمف ىمدر  إُمر وسم٤مًمٗمٕمؾ يمٚمػ سمذًمؽ قمٌداًمٚمف سمـ أبك سمٙمر

اًمٓم٤مىم٦م )قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة( ورم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م اح٠مُمقر سمف ظمرج ُمـ وؾمط ه١مٓء 

وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ سملم أجدهيؿ ؾمدا )وهق يتٚمق ُمـ ؾمقرة يس  اعمٜمتٔمريـ واعمؽمسمّملم سم٘متٚمف

صمؿ يم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمرطمٚم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ( وم٠مهمِمٞمٜم٤مهؿ ومٝمؿ ٓيٌٍمون وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ؾمدا

ًمٞمٚمت٘مقا هٜم٤مك  ٤مدمٝم٤م صقب ضمٌؾ صمقر ويمٛمٜم٤م هٜم٤مك رم هم٤مر صمالصم٦م أج٤ممواهلجرة اعم٤ٌمريم٦م وم

ورم ـمري٘مٝمام اًمٞمف وقمٜمده دمغم احل٥م  قمٌد اهلل سمـ أري٘مط سمٕمده٤م يمام اشمٗمؼ سم٤مًمدًمٞمؾ

طمدصمٜم٤م ويمٞمع وروى اإلُم٤مم أمحد رم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مل .اًمّم٤مدق ًمدى اًمّمديؼ ومٞمام

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٌل قمـ ٟم٤مومع سمـ قمٛمر قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل: ح٤م ه٤مضمر اًمٜم

ظمرج وُمٕمف أبق سمٙمر وم٠مظمذا ـمريؼ صمقر ىم٤مل ومجٕمؾ أبق سمٙمر يٛمٌم ظمٚمٗمف ويٛمٌم أُم٤مُمف 

ُم٤مًمؽ؟ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أظم٤مف أن شم١مشمك  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

ُمـ ظمٚمٗمؽ وم٠مت٠مظمر، وأظم٤مف أن شم١مشمك ُمـ أُم٤مُمؽ وم٠مت٘مدم، ىم٤مل: ومٚمام اٟمتٝمٞم٤م إمم اًمٖم٤مر 

ر. ي٤م رؾمقل اهلل يمام أف٧م طمتك أىمٛمف. ىم٤مل ٟم٤مومع ومحدصمٜمل رضمؾ قمـ سمـ أيب ىم٤مل أبق سمٙم

ُمٚمٞمٙم٦م أن أب٤م سمٙمر رأى ضمحًرا ذم اًمٖم٤مر وم٠مخ٘مٛمٝم٤م ىمدُمف وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن يم٤مٟم٧م 

ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك: أظمؼمٟم٤م أبق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق أف٠ٌم  -ًمًٕم٦م أو ًمدهم٦م يم٤مٟم٧م يب.

د سمـ ؾمػميـ ُمقؾمك سمـ احلًـ سمـ قم٤ٌمد صمٜم٤م قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ صم ٜم٤م اًمني سمـ حيٞمك صمٜم٤م حمٛمَّ

ومٙم٠مهنؿ ومْمٚمقا قمٛمر قمغم أيب سمٙمر  -ريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مل: ذيمر رضم٤مل قمغم قمٝمد قمٛمر 
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وم٘م٤مل: واهلل ًمٚمٞمٚم٦م ُمـ  -ريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مل، ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -

 أيب سمٙمر ظمػم ُمـ آل قمٛمر، وًمٞمقم ُمـ أيب سمٙمر ظمػم ُمـ آل قمٛمر، ًم٘مد ظمرج رؾمقل اهلل

ًمٞمٜمٓمٚمؼ إمم اًمٖم٤مر وُمٕمف أبق سمٙمر ومجٕمؾ يٛمٌم ؾم٤مقم٦م سملم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

وم٘م٤مل: ي٤م أب٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يديف وؾم٤مقم٦م ظمٚمٗمف طمتك ومٓمـ ًمف رؾمقل اهلل 

سمٙمر ُم٤مًمؽ متٌم ؾم٤مقم٦م سملم يدي وؾم٤مقم٦م ظمٚمٗمل، وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل: أذيمر اًمٓمٚم٥م 

وم٘م٤مل: ي٤م أب٤م سمٙمر ًمق يم٤من رء  اًمرصد وم٠مُمٌم سملم يديؽ، وم٠مُمٌم ظمٚمٗمؽ، صمؿ أذيمر

أطم٧ٌٌم أن يٙمقن سمؽ دوين؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ، ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتٙمقن ُمـ 

اًمٖم٤مر ىم٤مل أبق سمٙمر: ُمٙم٤مٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل  إممُمٚمٛم٦م إٓ أن شمٙمقن يب دوٟمؽ، ومٚمام اٟمتٝمٞم٤م 

طمتك أؾمتؼمىء ًمؽ اًمٖم٤مر، ومدظمؾ واؾمتؼمأه طمتك إذا يم٤من ذم أقماله ذيمر أفف مل يًتؼمئ 

ة وم٘م٤مل: ُمٙم٤مٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل طمتك أؾمتؼمأ احلجرة ومدظمؾ واؾمتؼمىء، صمؿ ىم٤مل احلجر

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمتٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ظمػم ُمـ آل  اٟمزل ي٤م رؾمقل اهلل، ومٜمزل وم٘م٤مل قمٛمر

طمدصمٜمل حيٞمك سمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم أن أب٤مه طمدصمف  :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق. -قمٛمر.

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قل اهلل قمـ ضمدشمف أؾمامء سمٜم٧م أبك سمٙمر ىم٤مًم٧م: ح٤م ظمرج رؾم

وظمرج ُمٕمف أبق سمٙمر اطمتٛمؾ أبق سمٙمر ُم٤مًمف يمٚمف ُمٕمف مخ٦ًم آٓف درهؿ أو ؾمت٦م آٓف 

درهؿ، ىم٤مًم٧م: واٟمٓمٚمؼ هب٤م ُمٕمف ىم٤مًم٧م: ومدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ضمدي أبق ىمح٤موم٦م وىمد ذه٥م سمٍمه 

وم٘م٤مل: واهلل إين ٕراه ىمد ومجٕمٙمؿ سمامًمف ُمع ٟمٗمًف؟ ىم٤مًم٧م ىمٚم٧م: يمال ي٤م أب٧م، إٟمف ىمد شمرك 

ظمػًما يمثػًما ىم٤مًم٧م: وم٠مظمذت أطمج٤مًرا ومؽميمتٝم٤م ومقوٕمتٝم٤م ذم يمقة اًمٌٞم٧م يم٤من أبك يْمع ًمٜم٤م 

ومٞمٝم٤م ُم٤مًمف، صمؿ ووٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م صمقسًم٤م، صمؿ أظمذت سمٞمده وم٘مٚم٧م ي٤م أب٧م وع يدك قمغم هذا 

اح٤مل. ىم٤مًم٧م ومقوع يده قمٚمٞمف وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس إن يم٤من ىمد شمرك ًمٙمؿ هذا وم٘مد أطمًـ، 

ًمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م وًمٙمٜمل ىمد أردت ان أؾمٙمـ  وذم هذا ًمٙمؿ سمالغ. ىم٤مًم٧م: ٓ واهلل ُم٤م شمرك

سمٞمٕم٦م ُم٤ٌمريم٦م ُمٜمف ريض اهلل قمٜمف طمتك ىمٌؾ ٟمزول و وي٤مهل٤م ُمـ شمْمحٞم٦م -اًمِمٞمخ سمذًمؽ.

ورم رواي٦م صحٞمح٦م ىم٤مًم٧م أم  -آيتٝم٤م ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م ُمـ سمٕمد ذًمؽ سمٕمنم ؾمٜملم شم٘مري٤ٌم 
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قم٤مئِم٦م: ومجٝمزٟم٤ممه٤م أطم٨م اِلٝم٤مز، ووٕمٜم٤م هلؿ ؾمٗمرة ذم ضمراب وم٘مٓمٕم٧م أؾمامء اعم١مُمٜملم 

أيب سمٙمر ىمٓمٕم٦م ُمـ ٟمٓم٤مىمٝم٤م، ومرسمٓم٧م سمف قمغم ومؿ اِلراب. وسمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م ذات  سمٜم٧م

. ىم٤مًم٧م: صمؿ حلؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأبق سمٙمر سمٖم٤مر ذم ضمٌؾ لماًمٜمٓم٤مىم

وهق همالم ؿم٤مب صم٘مػ  -صمقر، ومٙمٛمٜم٤م صمالث ًمٞم٤مل، يٌٞم٧م قمٜمدمه٤م قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر 

يم٤ٌمئ٧م، ومال يًٛمح أُمًرا  ومٞمدًم٩م ُمـ قمٜمدمه٤م سمًحر، ومٞمّمٌح ُمـ ىمريش سمٛمٙم٦م -ًم٘مـ 

ُيٙمت٤مدان سمف إٓ وقم٤مه، طمتك ي٠متٞمٝمام سمخؼم ذًمؽ طمٞم٨م َيتٚمط اًمٔمالم، ويرقمك قمٚمٞمٝمؿ 

ُمٜمح٦م ُمـ همٜمؿ، ومػمحيٝم٤م قمٚمٞمٝمام طمتك شمذه٥م ؾم٤مقم٦م  -ُمقمم أيب سمٙمر  -قم٤مُمر سمـ وُمَٝمػمة 

طمتك يٜمٕمؼ هب٤م قم٤مُمر سمـ  -وهق ًمٌـ ُمٜمحتٝمام وروٞمٗمٝمام  -ُمـ اًمٕمِم٤مء، ومٞمٌٞمت٤من ذم رؾمؾ 

س، يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم اًمثالث. واؾمت٠مضمر رؾمقل اهلل ومٝمػمة سمٖمٚم

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأبق سمٙمر رضماًل ُمـ سمٜمل اًمديؾ وهق ُمـ سمٜمل قمدي سمـ قمدي 

 -وهق قمغم ديـ اًمٙمٗم٤مر  -ه٤مدًي٤م ظمريًت٤م ىمد همٛمس طمٚمًٗم٤م ذم اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل 

ًمٞم٤مل سمراطمٚمتٞمٝمام صٌح صمالث" ومدومٕم٤م إًمٞمف راطمٚمتٞمٝمام، وواقمداه هم٤مر صمقر سمٕمد صمالث 

وشمِمػم رواي٦م صحٞمح٦م أظمرى إمم أن رؾمقل اهلل وأب٤م سمٙمر "ريم٤ًٌم وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م طمتك أتٞم٤م 

هذا وىمد روى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل سمٕمض ذًمؽ رم سم٤مب اإلضم٤مرة  – اًمٖم٤مر وهق سمثقر"

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب وم٠مظمؼمين قمروة سمـ وم٘م٤مل 

واؾمت٠مضمر  :ؾمٚمؿ ىم٤مًم٧مو ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفاًمزسمػم أن قم٤مئ

ؾمٚمؿ وأبق سمٙمر رضمال ُمـ سمٜمل اًمديؾ ه٤مدي٤م ظمريت٤م وهق قمغم و رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ديـ يمٗم٤مر ىمريش ومدومٕم٤م إًمٞمف راطمٚمتٞمٝمام وواقمداه هم٤مر صمقر سمٕمد صمالث ًمٞم٤مل وم٠مت٤ممه٤م 

 سم٠موًمٞم٤مئف طمٞم٨م وصؾ يمٗم٤مر وهٜم٤مك سم٤مًمٖم٤مر دمٚم٧م قمٜم٤مي٦م اهلل (سمراطمٚمتٞمٝمام صٌح صمالث

ُمٙم٦م إمم ومؿ اًمٖم٤مر سم٤مىمتٗم٤مء إثر وٟمتذيمر رم هذا اعم٘م٤مم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م 

 رئ ُّٱ ورم ؾمٞم٤مق اؾمتٜمٝم٤مض مه٦م اعم١مُمٜملم ًمٚمٜمٍمة اًمقاضم٦ٌم ًمديـ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ
 متنت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ننىن
  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
وُم٤م رواه اًمٌخ٤مرى   َّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من طمدصمٜم٤م مه٤مم قمـ صم٤مسم٧م قمـ أفس قمـ أيب سمٙمر رمحف اهلل وم٘م٤مل 

ذم اًمٖم٤مر ًمق أن أطمدهؿ ٟمٔمر  ؾمٚمؿ وأف٤مو ىمٚم٧م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

وهذا اًمٞم٘ملم يم٤من ( ُم٤م فمٜمؽ ي٤م أب٤م سمٙمر سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمام)حت٧م ىمدُمٞمف ٕبٍمٟم٤م وم٘م٤مل 

طمدصمٜم٤م  :واٟمٔمر اًمِم٤مهد ومٞمام رواه اًمٌخ٤مرى أجْم٤م وم٘م٤مل دأبف وسمّمحٌتف اًمٕمٜم٤مي٦م واًمرقم٤مي٦م

ئٞمؾ قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ اًمؼماء  اؿمؽمى أبق سمٙمر  :ىم٤ملقمٌد اهلل سمـ رضم٤مء طمدصمٜم٤م إها

ريض اهلل قمٜمف ُمـ قم٤مزب رطمال سمثالصم٦م قمنم درمه٤م وم٘م٤مل أبق سمٙمر ًمٕم٤مزب ُمر اًمؼماء 

ومٚمٞمحٛمؾ إزم رطمكم وم٘م٤مل قم٤مزب ٓ طمتك حتدصمٜم٤م يمٞمػ صٜمٕم٧م أف٧م ورؾمقل اهلل صغم 

ىم٤مل ارحتٚمٜم٤م ُمـ ُمٙم٦م  ُمـ ُمٙم٦م واعمنميمقن يٓمٚمٌقٟمٙمؿ ؟ ؾمٚمؿ طملم ظمرضمتامو اهلل قمٚمٞمف

ىم٤مم ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة ومرُمٞم٧م سمٌٍمي هؾ وم٠مطمٞمٞمٜم٤م أو هيٜم٤م ًمٞمٚمتٜم٤م ويقُمٜم٤م طمتك أفمٝمرٟم٤م و

أرى ُمـ فمؾ ومآوي إًمٞمف وم٢مذا صخرة أتٞمتٝم٤م ومٜمٔمرت سم٘مٞم٦م فمؾ هل٤م ومًقيتف صمؿ ومرؿم٧م 

ؾمٚمؿ ومٞمف صمؿ ىمٚم٧م ًمف اوٓمجع ي٤م ٟمٌل اهلل وم٤موٓمجع اًمٜمٌل صغم و ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ صمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م أفٔمر ُم٤م طمقزم هؾ أرى ُمـ اًمٓمٚم٥م أطمدا وم٢مذا أف٤م سمراقمل و اهلل قمٚمٞمف

قق همٜمٛمف إمم اًمّمخرة يريد ُمٜمٝم٤م اًمذي أردٟم٤م وم٠ًمختف وم٘مٚم٧م ًمف عمـ أف٧م ي٤م همالم همٜمؿ يً

ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ ىمريش ؾمامه ومٕمرومتف وم٘مٚم٧م هؾ ذم همٜمٛمؽ ُمـ ًمٌـ ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٚم٧م ومٝمؾ 

أف٧م طم٤مًم٥م ًمٌٜم٤م ًمٜم٤م ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ وم٠مُمرشمف وم٤مقمت٘مؾ ؿم٤مة ُمـ همٜمٛمف صمؿ أُمرشمف أن يٜمٗمض 

ٙمذا ضب إطمدى يمٗمٞمف سم٤مٕظمرى ضقمٝم٤م ُمـ اًمٖم٤ٌمر صمؿ أُمرشمف أن يٜمٗمض يمٗمٞمف وم٘م٤مل ه
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ؾمٚمؿ إداوة قمغم ومٛمٝم٤م و ومحٚم٥م زم يمث٦ٌم ُمـ ًمٌـ وىمد ضمٕمٚم٧م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ و ظمرىم٦م ومّم٧ٌٌم قمغم اًمٚمٌـ طمتك سمرد أؾمٗمٚمف وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

وم٘متف ىمد اؾمتٞم٘مظ وم٘مٚم٧م اذب ي٤م رؾمقل اهلل ومنمب طمتك روٞم٧م صمؿ ىمٚم٧م ىمد آن  ومقا

وم٤مرحتٚمٜم٤م واًم٘مقم يٓمٚمٌقٟمٜم٤م ومٚمؿ يدريمٜم٤م أطمد ُمٜمٝمؿ  (.سمغم)ل اهلل ؟ ىم٤مل اًمرطمٞمؾ ي٤م رؾمق

ىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظمٕمِمؿ قمغم ومرس ًمف وم٘مٚم٧م هذا اًمٓمٚم٥م ىمد حل٘مٜم٤م ي٤م رؾمقل  همػم ها

وسمٕمد اًمثالث ًم٘مٞم٤م اًمدًمٞمؾ سم٤مًمراطمٚمتلم قمٜمد اًمٖم٤مر  - (ٓ حتزن إن اهلل ُمٕمٜم٤م)اهلل وم٘م٤مل 

ًمٌٖمقى رم ذح اًمًٜم٦م اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م وروى اإلُم٤مم ا واٟمٓمٚم٘م٤م ُمٕمٝمام وقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة

ـِ سْمـ ُم٤مًمؽ اعمدِلل وهق اسمـ أظمل  :ىَم٤مَل اسمـ ؿمٝم٤مب -وومٞمٝم٤م  مْحَ ٌْد اًمرَّ يِن قَم وَأظْمؼَمَ

ىم٦م سْمـ ُم٤مًمؽ سْمـ ضمٕمِمؿ ي٘مقل ضم٤مءٟم٤م رؾمؾ يمٗم٤مر ىمريش َيٕمٚمقن ذِم رؾمقل اهلل  :ها

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ومٌٞمٜمام أف٤م  ،أو أهه سمٙمر دي٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام عمـ ىمتٚمف بكوأ ،َصغمَّ اَّللَّ

 ،أىمٌؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ طمتك ىم٤مم قمٚمٞمٜم٤م ،ضم٤مًمس ذِم جمٚمس ُمـ جم٤مًمس ىمقُمل سمٜمل ُمدًم٩م

د  :ومَ٘م٤مَل  ،وٟمحـ ضمٚمقس ٛمَّ ىم٦م إين ىمد رأج٧م آٟمٗم٤م أؾمقدة سم٤مًم٤ًمطمؾ أراه٤م حُمَ ي٤م ها

ىم٦م ،وأصح٤مسمف وًمٙمٜمؽ رأج٧م  ،إهنؿ ًمٞمًقا هبؿ :وم٘مٚم٧م ًمف ،ومٕمروم٧م أهنؿ هؿ :ىَم٤مَل ها

ومدظمٚم٧م وم٠مُمرت  ،صمؿ ىمٛم٧م ،صمؿ ًمٌث٧م ذِم اعمجٚمس ؾم٤مقم٦م ،سم٠مقمٞمٜمٜم٤مومالٟم٤م وومالٟم٤م اٟمٓمٚم٘مقا 

 ،وأظمذت رحمل ،ومتحًٌٝم٤م قمكم ،ضم٤مريتل أن َترج سمٗمرد وهل ُمـ وراء أيمٛم٦م

وظمٗمْم٧م قم٤مًمٞم٦م طمتك أتٞم٧م  ،ومخٓمٓم٧م سمزضمف إرض ،ومخرضم٧م سمف ُمـ فمٝمر اًمٌٞم٧م

ومخررت  ،ومٕمثرت يب ومرد ،ومدومٕمتٝم٤م شم٘مرب يب طمتك دٟمقت ُمٜمٝمؿ ،ومرد ومريمٌتٝم٤م

وم٤مؾمت٘مًٛم٧م هب٤م  ،وم٤مؾمتخرضم٧م ُمٜمٝم٤م إزٓم ،وم٠مهقي٧م يدي إمم يمٜم٤مٟمتل وم٘مٛم٧م ،قمٜمٝم٤م

وقمّمٞم٧م إزٓم شم٘مرب يب طمتك  ،ومريم٧ٌم ومرد ،ومخرج اًمذي أيمره ،أضهؿ أم ٓ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وهق ٓ يٚمتٗم٧م وَأبُق سمٙمر يٙمثر  ،إذا ؾمٛمٕم٧م ىمراءة رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

صمؿ  ،ومخررت قمٜمٝم٤م ،ٖمت٤م اًمريمٌتلمؾم٤مظم٧م يدا ومرد ذِم إرض طمتك سمٚم ،آًمتٗم٤مت

ومٚمام اؾمتقت ىم٤مئٛم٦م إذا ٕثر يدهي٤م هم٤ٌمر ؾم٤مـمع  ،ومٚمؿ شمٙمد َترج يدهي٤م ،ومٜمٝمْم٧م ،زضمرُت٤م
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 ،ومٜم٤مديتٝمؿ سم٤مُٕم٤من ،ومخرج اًمذي أيمره ،وم٤مؾمت٘مًٛم٧م سم٤مٕزٓم ،ذِم اًمًامء ُمثؾ اًمدظم٤من

ووىمع ذِم ٟمٗمز طملم ًم٘مٞم٧م ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ احلٌس  ،ومريم٧ٌم ومرد طمتك ضمئتٝمؿ ،ومقىمٗمقا 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  قمٜمٝمؿ إن ىمقُمؽ ىمد  :وم٘مٚم٧م ًمف ،أن ؾمٞمٔمٝمر أُمر رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

وقمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمزاد  ،وأظمؼمُتؿ أظم٤ٌمر ُم٤م يريد اًمٜم٤مس هبؿ ،ضمٕمٚمقا ومٞمؽ اًمدي٦م

أظمػ قمٜم٤م وم٠ًمختف أن يٙمت٥م زم يمت٤مب  :ومل ي٠ًمٓين إٓ أن ىَم٤مَل  ،ومٚمؿ يرزآين ،واعمت٤مع

ُ  ،٥م ذِم رىمٕم٦م ُمـ أدمومٙمت ،وم٠مُمر قم٤مُمر سْمـ ومٝمػمة ،ن٤مأُم صمؿ ُم٣م رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ُ قَمَٚمٞمِْف  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل اسمـ ؿمٝم٤مب وم٠مظمؼمين قمروة سْمـ اًمزسمػم أن رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ومٙم٤ًم اًمزسمػم  ،َوؾَمٚمََّؿ ًم٘مل اًمزسمػم ذِم ريم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا دم٤مًرا ىم٤مومٚملم ُمـ اًمِم٤مم

ُ قمَ  وهٜم٤م ًمٜم٤م وىمٗم٦م شمرسمقي٦م ٟمتٕمٚمؿ  –َٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وأب٤م سمٙمر صمٞم٤مب سمٞم٤مض رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

وم٘مد شمرك رؾمقل اهلل  ُمـ دروس اهلجرة اًمتْمحٞم٦م اًمٕمزيزة اًمتل ٓحيقل دوهن٤م ـمٛمع

ح٤مذا ؟ وأتذيمر رم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا ُم٘مقًمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )وًمقٓ أن  اًمٌٚمد اًمتل حي٥م

ٜمف أصح٤مسمف اًمتْمحٞم٦م سمٙمؾ هم٤مل وهٙمذا شمٕمٚمؿ ُم –أهٚمؽ أظمرضمقين ُمٜمؽ ُم٤م ظمرضم٧م 

وأبك حيل صٝمٞم٥م  قمٜمدهؿ وٟمٗمٞمس ُمـ أهؾ ووًمد وُم٤مل يمام طمدث ُمـ آل أبك ؾمٚمٛم٦م

أمجٕملم وقمـ أبك سمٙمر اًمّمديؼ طمدث قمـ  اًمروُمل اًمراسمح ذم سمٞمٕمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

اقمت٤ٌمر ؾمٜمـ اهلل رم  وٟمتٕمٚمؿ ُمـ دروس اهلجرة اًمتْمحٞم٦م رم أؾمٛمك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٓ طمرج

قمغم ذى ًم٥م ومٓمـ  كوٓ َيٗم وسمذل اِلٝمد سم٤مٕؾم٤ٌمب اح٤مدي٦م إظمذآقمت٤ٌمر وُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م 

ُمٓمٚم٘م٦م يمٜمتٞمج٦م سمدهيٞم٦م  ؾمٚمٞمؿ اًمٗمٓمرة ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ صم٘م٦م ذم اهلل

حلًـ اًمٔمـ سمرسمف وىمدرشمف اًمتل ٓطمدود هل٤م وٓ ُمٜمتٝمك ومٙمؾ احلقادث قمغم يمقٟمف 

اًمّمحٞمح٦م يمٞمػ سم٤مذ وُمع ذًمؽ يمام رأجٜم٤م سم٤مًمرواي٤مت  ؾمٌح٤مٟمف سملم اًمٙم٤مف واًمٜمقن

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مجٞمع إؾم٤ٌمب اح٤مدي٦م اعمت٤مطم٦م ٟمحق ٟمج٤مح هجرشمف 

ٟمٕمؿ هٜم٤مك قمغم ومؿ  ُمتك رأجٜم٤م ىمدرة اهللو ورأجٜم٤م أجـ ُمـ سملم ىمقُمف ُمـ ُمٙم٦م امم اعمديٜم٦م

اًمٖم٤مر سمٕمد سمذل ُم٤م سمقؾمٕمف ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ًمٞمتٕمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ان ُمٕمٞم٦م اهلل اخل٤مص٦م هبؿ ُمـ 
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وٟمٍمه ٕوًمٞم٤مئف يٙمقن سمٕمد اإليامن سمٛمٕمٞمتف اًمٕم٤مُم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م قمٚمؿ ضمؾ  ظمالل شم٠مجٞمده

إظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٔم٤معملم ٟمتٕمٚمؿ ُمـ  وقمال ُمـ ظمالل ـم٤مقمتف وُمـ ـم٤مقمتف

رؾمقل اهلل سمٚم٤ًمن طم٤مًمف ذم هجرشمف أن شم٘مقى اهلل واإلطم٤ًمن ذم قم٤ٌمدشمف ـمريؼ اعمٕمٞم٦م 

ٟمٕمؿ  اشم٘مقا واًمذيـ هؿ حمًٜمقن اخل٤مص٦م سم٠موًمٞم٤مء اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ان اهلل ُمع اًمذيـ

يم٤مٟم٧م ُمٕمٞمتف ؾمٌح٤مٟمف ًمرؾمقًمف وص٤مطمٌف سم٤مهلجرة يمام ىم٤مل ؾمٌح٤من )آ شمٜمٍموه وم٘مد 

ٟمٍمه اهلل إذ أظمرضمف اًمذيـ يمٗمروا صم٤مٟمك اصمٜملم اذ مه٤م سم٤مًمٖم٤مر إذ ي٘مقل ًمّم٤مطمٌف ٓ حتزن 

وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمّمديؼ ص٤مطمٌف رى اهلل قمٜمف ح٤م قمؼم  أي٦م ان اهلل ُمٕمٜم٤م

ىم٦م ( ُم٤م فمٜمؽ سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمام)ـ ظمقومف قمٚمٞمف قم وهٜم٤مك سم٤مًمٓمريؼ قمٜمدُم٤م يم٤مد ها

ويًٛمع  ،سمٕمد ذًمؽ وصؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واحلٛمدًمٚمف اًمٚمحقق هبؿ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُمـ ُمٙم٦م ومٙم٤مٟمقا يٖمدون  ،اعمًٚمٛمقن سم٤معمديٜم٦م خمرج رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

وم٤مٟمٓمٚم٘مقا أجًْم٤م سمٕمد ُم٤م أـم٤مًمقا  ،طمتك يردهؿ طمر اًمٔمٝمػمة ومٞمٜمتٔمروٟمف ،يمؾ همداة إمم احلرة

ُٕمر  أورم رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد قمغم أـمؿ ُمـ آـم٤مُمٝمؿ ،ومٚمام أووا إمم سمٞمقُتؿ ،اٟمتٔم٤مرهؿ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وأصح٤مسمف ُمٌٞمْملم ،يٜمٔمر إًمٞمف يزول هبؿ  ،ومٌٍم سمرؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ي٤م ُمٕمنم اًمٕمرب هذا ضمديمؿ  :اًمٞمٝمقدي أن ىَم٤مَل سم٠مقمغم صقشمف ٚمؽومٚمؿ يٛم ،اًمناب

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ،ومث٤مر اعمًٚمٛمقن إمم اًمًالح ،اًمذي شمٜمٔمرون ومتٚم٘مقا رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

وذًمؽ يقم  ،ومٕمدل هبؿ ذات اًمٞمٛملم طمتك ٟمزل هبؿ ذِم سمٜمل قمٛمرو سْمـ قمقف ،سمٔمٝمر احلرة

ُ قَمَٚمْٞمِف وضمٚمس رؾمقل اهلل َص  ،وم٘م٤مم َأبُق سمٙمر ًمٚمٜم٤مس ،آصمٜملم ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول غمَّ اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ،َوؾَمٚمََّؿ ص٤مُمًت٤م ومٓمٗمؼ ُمـ ضم٤مء ُمـ إفّم٤مر ُمـ مل ير رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  وم٠مىمٌؾ َأبُق سمٙمر  ،حَيَْٞمك أب٤م سمٙمر طمتك أص٤مسم٧م اًمِمٛمس رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ قمٜمد ذًمؽومٕمرف اًمٜم٤مس رؾمقل اهلل َصغمَّ  ،طمتك فمٚمؾ قمٚمٞمف سمردائ٦م  ، اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ذِم سمٜمل قمٛمرو سْمـ قمقف سمْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م  ،ومٚم٨ٌم رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

وصغم ومٞمف رؾمقل اهلل َصغمَّ ( )ُمًجد ىم٤ٌمءوأؾمس اعمًجد اًمذي أؾمس قمغم اًمت٘مقى 
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ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ صمؿ ريم٥م راطمٚمتف تك سمريم٧م قمٜمد ُمًجد وم٤ًمر يٛمِمك ُمٕمف اًمٜم٤مس طم ،اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ سم٤معمديٜم٦م  ،وهق يّمكم ومٞمف يقُمئذ رضم٤مل ُمـ اعمًٚمٛملم ،اًمرؾمقل َصغمَّ اَّللَّ

ومَ٘م٤مَل  ،ؾمٕمد سْمـ زرارةأر جويم٤من ُمرسمًدا ًمٚمتٛمر ًمًٝمٞمؾ وؾمٝمؾ همالُملم يتٞمٛملم ذِم طم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ طملم سمريم٧م سمف راطمٚمتف  اعمٜمزل صمؿ هذا إن ؿم٤مء اهلل :رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اًمٖمالُملم  ،ًمٞمتخذه ُمًجًدا ،وم٤ًموُمٝمام سم٤معمرسمد ،دقم٤م رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

 َٓ ُ قَمَٚمٞمِْف  ،صمؿ سمٜم٤مه ُمًجًدا ،سمؾ هنٌف ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل :ومَ٘م٤م وـمٗمؼ رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

احلامل ٓ مح٤مل ظمٞمؼم  هذا :وي٘مقل وهق يٜم٘مؾ اًمٚمٌـ ،َوؾَمٚمََّؿ يٜم٘مؾ ُمٕمٝمؿ اًمٚمٌـ ذِم سمٜمٞم٤مٟمف

 واعمٝم٤مضمرةمهللا إن إضمر أضمر أظمره وم٤مرطمؿ إفّم٤مر  :هذا أبر رسمٜم٤م وأـمٝمر وي٘مقل

ومل يٌٚمٖمٜم٤م ذِم إطم٤مدي٨م  :ومتٛمثؾ سمٌٞم٧م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم مل يًؿ زم ىَم٤مَل اسمـ ؿمٝم٤مب

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ متثؾ سمٌٞم٧م ؿمٕمر شم٤مم همػم هذه إبٞم٤مت وىم٤مل  أن رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

وىمد أؾمٚمؿ ظمالل ذًمؽ طمؼم ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد وأقمٜمك سمف  اًمٌٖمقى هذا طمدي٨م صحٞمح

صَمٜم٤َم مُحَْٞمدٌ روى رمحف اهلل سمًٜمده قمٌداًمٚمف سمـ ؾمالم وقمـ ىمّم٦م إؾمالُمف  ـْ َأفَسٍ  ،طَمدَّ  ،قَم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  :ىَم٤مَل   َصغمَّ اَّللَّ
ِ
ـُ ؾَمالٍم سمَِٛمْ٘مَدِم َرؾُمقِل اَّللَّ  سْم

ِ
ٌُْد اَّللَّ َؿ َوُهَق ذِم َأْرٍض ؾَمِٛمَع قَم

ُف حَي  المُ  ،ؽَمِ ًَّ ِلَّ قَمَٚمْٞمِف اًم َـّ إِٓ َٟمٌِلٌّ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمتَك اًمٜمٌَّ ـْ صَمالٍث ٓ َيْٕمَٚمُٛمُٝم وَماَم  ،إيِنِّ ؾَم٤مِئُٚمَؽ قَم

ُل ـَمَٕم٤مِم َأْهِؾ اِْلَٜم٦َِّم ؟ َوَُم٤م َيٜمِْزُع اًْمَقًَمَد إمَِم َأبِ  ٤مقَم٦ِم ؟ َوَُم٤م َأوَّ ًَّ ِط اًم ا ُل َأْذَ ِف ؟ َأوَّ ٞمِف َأْو إمَِم ُأُمِّ

ِئٞمُؾ آٟمًِٗم٤م :ىَم٤مَل  َـّ ضِمؼْمَ يِن هِبِ ِئٞمُؾ ؟ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ ـَ  :ىَم٤مَل  ،َٟمَٕمؿْ  :ضِمؼْمَ َذاَك قَمُدوُّ اًْمَٞمُٝمقِد ُِم

ًَمُف قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ  :وَمَ٘مَرأَ َهِذِه أَي٦مَ  ،اعْمَالِئَٙم٦مِ  ُف َٟمزَّ يَؾ وَم٢ِمٟمَّ ؼْمِ ا ِِلِ ـْ يَم٤مَن قَمُدوًّ ِط َأُمَّ  ،َُم ا ُل َأْذَ ٤م َأوَّ

٤مقَم٦مِ  ًَّ ْٖمِرِب  ،اًم ِق إمَِم اعْمَ ـَ اعْمَنْمِ ُل ـَمَٕم٤مٍم َي٠ْميُمُٚمُف َأْهُؾ اِْلَٜم٦َّمِ  ،وَمٜم٤َمٌر حَتنُْمُ اًمٜم٤َّمَس ُِم ٤م َأوَّ  ،َوَأُمَّ

ِة َٟمَزَع اًْمَقًَمدَ  ،وَمِزَي٤مَدُة يَمٌِِد طُمقٍت  ْرأَ ضُمِؾ َُم٤مَء اعْمَ ٌََؼ َُم٤مُء اًمرَّ ِة َُم٤مَء َوإَِذا ؾَمٌَ  ،َوإَِذا ؾَم ْرأَ َؼ َُم٤مُء اعْمَ

ضُمِؾ َٟمَزقَم٧ْم  ُ  :ىَم٤مَل  ،اًمرَّ   ،َأؿْمَٝمُد َأْن ٓ إهَِلَ إِٓ اَّللَّ
ِ
  ،َوَأؿْمَٝمُد َأفََّؽ َرؾُمقُل اَّللَّ

ِ
َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

ٌَْٝمُتقيِن  ،إِنَّ اًْمَٞمُٝمقَد ىَمْقٌم هَب٧ٌْم  ٠َمَخُٝمْؿ َي ًْ ٌَْؾ َأْن شَم ُْؿ إِْن َيْٕمَٚمُٛمقا سم٢ِِمؾْمالُِمل ىَم وَمَج٤مَءِت  ،َوإهِنَّ

 وِمٞمُٙمْؿ ؟ ىَم٤مًُمقا  :وَمَ٘م٤مَل  ،اًْمَٞمُٝمقدُ 
ِ
ٌُْد اَّللَّ َٟم٤م :َأيُّ َرضُمٍؾ قَم ـُ ظَمػْمِ َٟم٤م َواسْم ـُ  ،ظَمػْمُ َوؾَمٞمُِّدَٟم٤م َواسْم
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ـُ ؾَمالٍم ؟ ىَم٤مًُمقا  :ىَم٤مَل  ،ؾَمٞمِِّدَٟم٤م  سْم
ِ
ٌُْد اَّللَّ ـْ َذًمَِؽ  :َأَرَأجُْتْؿ إِْن َأؾْمَٚمَؿ قَم ُ ُِم وَمَخَرَج  ،َأقَم٤مَذُه اَّللَّ

 قمَ 
ِ
ُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،ٌُْد اَّللَّ  ىَم٤مًُمقا  ،َأؿْمَٝمُد َأْن ٓ إهَِلَ إِٓ اَّللَّ

ِ
ًدا َرؾُمقُل اَّللَّ ٛمَّ ـُ  :َوَأنَّ حُمَ َٟم٤م َواسْم َذُّ

َٟم٤م   :ىَم٤مَل  ،وَم٤مْٟمَتَ٘مُّمقهُ  ،َذِّ
ِ
 -هذا طمدي٨م صحٞمح -َهَذا اًمَِّذي يُمٜم٧ُْم َأظَم٤مُف َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

ىمد ظمرج ُمـ ُمٙم٦م يقم آصمٜملم، ودظمؾ اعمديٜم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يم٤من اًمٜمٌلُّ و

صغم  -واؾمتٖمرىم٧م اهلجرة اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م مخ٦ًم قمنم يقًُم٤م، ىم٣م ُمٜمٝم٤م  يقم آصمٜملم

وح٤م وصؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم دار  -صمالصم٦م أج٤ّمم ذم هم٤مر صمقر  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اهلل قمٚمٞمف صغم -رطمَؾ رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -ومحٛمؾ أبق أجقب سمٜمك اًمٜمج٤مر 

قمـ رطمٚمف ىمٞمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وح٤م ؾم٠مل رؾمقل اهلل  إمِم ُمٜمزًمف -وؾمٚمؿ 

 وم٘م٤مل: "اعمرُء ُمع رطمٚمف" (إفّم٤مرى )زيد سمـ ظم٤مًمد رى اهلل قمٜمفقمٜمد أيب أجقب 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤مل اًمؼماء: "أّول ُمـ ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل و

قم، ومجٕمال ي٘مرئ٤من اًمٜم٤مَس اًم٘مرآن، صمؿ ضم٤مء قماّمر وسمالل ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم، واسمـ أّم ُمٙمت

٤ًٌم، صمؿ ضم٤مء رؾمقل اهلل  وؾمٕمد، صمؿ ضم٤مء قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ذم قمنميـ رايم

 يمٗمرطِمِٝمؿ سمف; طمتك رأج٧ُم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -
ٍ
، ومام رأج٧ُم اًمٜم٤مَس ومرطمقا سمٌمء

وىم٤مل أفُس سمـ ُم٤مًمؽ: اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من واإِلُم٤مء ي٘مقًمقن: هذا رؾمقل اهلل ىمد ضم٤مء" 

يقم دظمؾ اعمديٜم٦م ومام رأج٧ُم يقًُم٤م ىمطُّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أي: اًمٜمٌّل - ؿمٝمدشمف"

يم٤من أطمًـ وٓ أوقأَ ُمـ يقم دظمؾ اعمديٜم٦م قمٚمٞمٜم٤م، وؿمٝمدشُمف يقم ُم٤مت، ومام رأج٧ُم يقًُم٤م 

ىمطُّ يم٤من أىمٌح وٓ أفمٚمَؿ ُمـ يقم ُم٤مت" وم٠مىم٤مم ذم ُمٜمزل أيب أجقب ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر طمتك سمٜمل 

وهق ذم ُمٜمزل أيب  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ه وُمًجده، وسمٕم٨م رؾمقل اهلل طمجر

زيَد سمـ طم٤مرصم٦م، وأب٤م راومع، وأقمٓم٤ممه٤م سمٕمػميـ ومخس ُمئ٦م درهؿ إمِم ُمٙم٦م،  -أجقَب 

وم٘مدُم٤م قمٚمٞمف سمٗم٤مـمٛم٦م، وأم يمٚمثقم اسمٜمتٞمف، وؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م زوضمتف، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد 

ومٌ٘مٞم٧م ُمع  -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم ا -وأُّمف أم أجٛمـ. وأُم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

آٟمتٝم٤مء ُمـ همزوة سمدر طمٞم٨م أرؾمؾ رؾمقل اهلل  طمتكزوضمٝم٤م أبق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع،
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وظمرج قمٌد اهلل سمـ أيب  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمده٤م ُمـ ي٠مت هب٤م سمٕمد وقمد ُمـ زوضمٝم٤م

وقمـ  –سمٙمر ُمٕمٝمؿ سمٕمٞم٤مل أيب سمٙمر، وُمٜمٝمؿ قم٤مئِم٦م، ومٜمزًمقا ذم سمٞم٧م طم٤مرصم٦م سمـ اًمٜمٕمامن 

طمدصمٜم٤م أبق ُمٕمٛمر وى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل )ب ومْم٤مئؾ اعمديٜم٦م( وم٘م٤مل سمٜم٤مء اعمًجد ر

 ىمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث قمـ أيب اًمتٞم٤مح قمـ أفس ريض اهلل قمٜمف

وم٘م٤مًمقا ٓ ٟمٓمٚم٥م صمٛمٜمف  (.ي٤م سمٜمل اًمٜمج٤مر صم٤مُمٜمقين)ؾمٚمؿ اعمديٜم٦م وأُمر سمٌٜم٤مء اعمًجد وم٘م٤مل و

ؿ سم٤مخلرب ومًقي٧م وسم٤مًمٜمخؾ وم٘مٓمع ومّمٗمقا إٓ إمم اهلل وم٠مُمر سم٘مٌقر اعمنميملم ومٜمٌِم٧م صم

ـُ وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رم ذًمؽ ورم سم٤مسمف وم٘م٤مل  –اًمٜمخؾ ىمٌٚم٦م اعمًجد  ُد سْم ٛمَّ صَمٜمِك حُمَ طَمدَّ

ـِ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـَ قَم ِط ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأب٤َم ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ا ـْ مُحَْٞمٍد اخْلَرَّ ـُ ؾَمِٕمٞمٍد قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَم٤مشمٍِؿ طَمدَّ

ـُ َأبِك ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرىِّ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ًَمُف يَمْٞمَػ ؾَمِٛمْٕم٧َم َأب٤َمَك َيْذيُمُر ىَم٤مَل َُمرَّ سمِك قمَ  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ

 
ِ
َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ىَم٤مَل ىَم٤مَل َأبِك َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َرؾُمقِل اَّللَّ ِذى ُأؾمِّ ِجِد اًمَّ ًْ صغم اهلل -رِم اعْمَ

٤مِئِف وَمُ٘مْٚم٧ُم  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَ
َس رِم سَمْٞم٧ِم سَمْٕمِض ٟمِ ِذى ُأؾمِّ ـِ اًمَّ ِجَدْي ًْ  َأىُّ اعْمَ

ِ
َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

َب سمِِف إَْرَض صُمؿَّ ىَم٤مَل  ٤ٌَمَء وَمَيَ ـْ طَمّْم ٤م ُِم ِجُديُمْؿ » قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ىَم٤مَل وَم٠َمظَمَذ يَمٗمًّ ًْ ُهَق َُم

ِديٜم٦َِم  -ش. َهَذا  ِجِد اعْمَ ًْ َ
ِ
وروى  َذا َيْذيُمُرُه.ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم َأؿْمَٝمُد َأفِّك ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأب٤َمَك َهٙمَ  -عم

ـْ َأبِك  سمًٜمده)واًمٌخ٤مرى( قمـ ـِ قَم٤مِصٍؿ قَم ـْ طَمْٗمِص سْم ـِ قَم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ٌَْٞم٥ِم سْم ـْ ظُم قَم

 
ِ
ـْ » ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ى َرْوَو٦ٌم ُِم َُم٤م سَملْمَ سَمْٞمتِك َوُِمٜمؼَْمِ

ى قَمغَم  وُمع ومْمؾ  وسم٤معمًجد سمدأ سمٜم٤مء اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ش. طَمْقِى ِرَي٤مِض اِْلَٜم٦َِّم َوُِمٜمؼَْمِ

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف  :قمـ أبك هريرة ىم٤ملاعمديٜم٦م اعمٜمقرة ٟمتذيمر ُم٤م صح 

شمٜمٗمك اًمٜم٤َّمس يمام  ،ي٘مقًمقن يثرَب وهك اعمديٜم٦م ،أُمرت سمَ٘مْرَي٦ٍم شم٠ميمُؾ اًمُ٘مرى)) :وؾمٚمَّؿ

ىم٤مل اإلُم٤مم  ;((أُمرُت سم٘مري٦ٍم شم٠ميمُؾ اًمُ٘مرى))ىمقًُمُف  ورم ُمٕمٜمك((يٜمٗمك اًمِٙمػُم ظم٨ٌَم احلديد

وذيمروا رم  .أُمرت سم٤مهلجرة إًمٞمٝم٤م واؾمتٞمٓم٤مهن٤م :ُمٕمٜم٤مه)) :((ذح ُمًٚمؿ)) ذم اًمٜمقوي

ومٛمٜمٝم٤م  ،أطمدمه٤م أهن٤م ُمريمز ضمٞمقش اإلؾمالم رم أول إُمر :ُمٕمٜمك أيمٚمٝم٤م اًم٘مرى وضمٝملم

رى أن أيمٚمٝم٤م وُمػمُت٤م ُمـ اًم٘م واًمث٤مين .ومتح٧م اًم٘مرى وهمٜمٛم٧م أُمقاهل٤م وؾم٤ٌمي٤مه٤م
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 اًمٜمٌلقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م وصح أجْم٤م  اعمٗمتتح٦م وإًمٞمٝم٤م شُم٤ًمق همٜم٤مئُٛمٝم٤م

ك اعمديٜم٦َم ـم٤مسَم٦مَ  :صغمَّ اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ي٘مقل قمـ قمغم سمـ أبك و .((إنَّ اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمَّ

ة سم٤مًمً٘مٞم٤م  :ـم٤مًم٥ٍم ىم٤مل ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ طمتَّك إذا يُمٜم٤َّم سم٤محلرَّ

 )) :ىم٤مل رؾمقُل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ;٧م ًمًٕمدٍ يم٤مٟم اًمتل
ٍ
ومٚمام  .((اْيُتقٟمك سمقوقء

مهللاَّ إنَّ إسمراهٞمَؿ قمٌَدك وظمٚمٞمَٚمؽ دقم٤مك )) :وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م صمؿَّ يمؼمَّ صمؿَّ ىم٤مل ،شمقو٠م ىم٤مم

هؿ  ،ٕهؾ ُمٙم٦َّم ٌد قمٌُدك ورؾمقًُمؽ أدقمقك ٕهؾ اعمديٜم٦م أن شم٤ٌمرَك هلؿ رم ُُمدِّ وأف٤م حمٛمَّ

٦م ُمع اًمؼميم٦م سمريمتلمُمث ،وص٤مقمٝمؿ  :قمـ أبك هريرة ىم٤مل وصح .(ؾ ُم٤م سم٤مريم٧م ٕهؾ ُمٙمَّ

ٓ يدظمُٚمٝم٤م  ،قمغم أف٘م٤مِب اعمديٜم٦ِم ُمالئٙم٦مٌ )) :ىم٤مل رؾمقُل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ

كِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ىم٤ملو اًمٓم٤مقمقُن وٓ اًمدضم٤مُل  )ٓ يدظمؾ  :قمـ أبك سمٙمرة قمـ اًمٜمٌَّ

ٌْٕم٦ُم أبقاٍب قمغم يمؾِّ سم٤مٍب ُمٚمٙم٤مناعمديٜم٦َم ُرقْم٥ُم اعمًٞمِح اًمدضم قمـ و.((٤مِل هل٤م يقُمئٍذ ؾم

كِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ىم٤مل ٦َم )) :أفس قمـ اًمٜمٌَّ ًمٞمَس ُمـ سمٚمٍد إٓ ؾمٞمٓم١ُمه اًمدضم٤مُل إٓ ُمٙمَّ

صمؿَّ شمرضمُػ  ،ًمٞمَس ًمف ُمـ ٟمِ٘م٤مهب٤م ٟم٘م٥ٌم إٓ قمٚمٞمف اعمالئٙم٦ُم ص٤مومِّلم حيرؾمقهن٤م ،واعمديٜم٦مَ 

ُ يمؾَّ يم٤مومٍر وُمٜم٤مومٍؼ  اعمديٜم٦ُم سم٠مهٚمٝم٤م صمالَث رضمٗم٤مٍت  قمـ أبك هريرة أنَّ و.((ومُٞمْخرُج اَّللَّ

ُتف اعمديٜم٦م  ي٠ميت)) :رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ىم٤مل اعمًٞمُح ُمـ ىمٌؾ اعمنمق مهَّ

٤ممِ  ٌََؾ اًمِمَّ قمـ أبك وصح أجْم٤م  .((طمتَّك يٜمزل ُدسُمر أطمد صمؿَّ شمٍمُف اعمالئٙم٦ُم وضمَٝمُف ىِم

إن اإليامَن ًمٞم٠مرُز إمم اعمديٜم٦م يمام )) :قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ىم٤مل هريرة أن رؾمقَل اهلل صغمَّ اهللُ 

ويم٤من سم٤معمديٜم٦م وطمقهل٤م ُمـ اًمٞمٝمقد سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع وسمٜمق اًمٜمْمػم (شم٠مرُز احلٞم٦َُّم إمم ضُمْحِره٤م

 .وىمرئم٦م

  

*** 
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 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

 

 

  لفصل الجاىٌا

 ( حتِ صلح احلديبًُ -دولُ الدعىَ -)الفرتَ املدىًُ

  الدرض األول 

 (سالمًُمعامل يف بياء الدولُ اإل)

اَتذ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد ىمدوُمف اعم٤ٌمرك أرض يثرب اًمتل 

اؾمتٜم٤مرت وُمـ صمؿ ص٤مرت اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ظمٓمقات صمالث ُمؽماوم٘م٦م ٟمحق اًمٌٜم٤مء ًمدوًم٦م 

اإلؾمالم اًمٜمٛمقذج اًمرسم٤مين إول ومٙم٤من سمٜم٤مء اعمًجد ويم٤من قم٘مد اعم١ماظم٤مة ويم٤من دؾمتقر 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اعمًجد هق ًمٌٜم٦م اًمت٠مؾمٞمس ذم سمٜم٤مء  قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل .اعمديٜم٦م

اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٌٞمقت اهلل شمٕم٤ممم شمٕمد حمٓم٤مت اًمتٛمقيـ اًمروطمل يتزود ومٞمٝم٤م قم٤ٌمد 

اهلل ًمٞمٜمٓمٚم٘مقا رم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس ُمًت٘مٞمٛملم قمغم ـمريؼ اهلل إمم أظمرة يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 جه  هن من خن حن جن مم ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم  [15]ـمف:  َّ جه ين ىنُّٱ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
ويمام صح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  [37-36]اًمٜمقر:  َّ جن يم

ومال قمج٥م  (ُمرومققم٤م )ُمثؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذى ٓ يذيمر رسمف يمٛمثؾ احلل واعمٞم٧م

إذن أن يم٤من سمٜم٤مء اعمًجد أول قمٛمؾ ىم٤مم سمف رؾمقل اهلل رم شم٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م ويم٤مٟم٧م ًمف 

ٞمٝم٤مت ٕطمٙم٤مُمف اًمنمقمٞم٦م قمغم ـمريؼ أدائف ًمدوره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ سمٕمد شمقضم

وُمٜمٝم٤م اًمدقمقة امم سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد وآهتامم هب٤م يمام ضم٤مء رم ُمٌح٨م أطمٙم٤مم اعم٤ًمضمد رم 

وم٘مد صم٧ٌم  (اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )ٟمنم وزارة إوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد اًمًٕمقدي٦م
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سمٌٜم٤مء  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أُمر رؾمقل اهلل »  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قم٤مئِم٦م  قمـ

وهذا احلدي٨م وٟمحقه ذم فم٤مهره يدل قمغم  شوأن شمٜمٔمػ وشمٓمٞم٥م  ،اعم٤ًمضمد سم٤مًمدور

واًمذيـ ي٘مقًمقن سمقضمقب اِلامقم٦م ذم اعمًجد يقضمٌقن سمٜم٤مء  ،وضمقب سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد

صغم اهلل  -وًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  ،وٕن اعمًجد وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مؼ اِلامقم٦م ،اعم٤ًمضمد هلذا اًمدًمٞمؾ

سمحٛمد  -واعم١مُمٜمقن  ٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿوومٕمؾ أصح ،طملم سمٜمك ُمًجده -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 -ُمتٗم٘مقن قمغم أن سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ُمـ إُمقر اًميوري٦م وًم٘مد رشم٥م اهلل  -اهلل شمٕم٤ممم 

 :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومْمال قمٔمٞمام عمـ سمٜمك اعمًجد أو ؿم٤مرك ومٞمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ
ٱإ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم هد:اًمِم٤م [18]اًمتقسم٦م:  َّ هب مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ

 (:يٕمٛمر)أن ىمقًمف  :وضمف اًمدًٓم٦م .[18]اًمتقسم٦م: َّين ىن نن من زن رن مم ُّٱ

ٕن سم٤مين اعمًجد يت٘مرب إمم اهلل  ;يمام دل قمغم اًمٕمامرة سم٤مًمٕم٤ٌمدة ،دال قمغم اًمٕمامرة سم٤مًمٌٜم٤مء

  :ومٝمق يٕمٛمر اعمًجد ـم٤مقم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويًتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،شمٕم٤ممم سمٌٜم٤مئف

  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ
 َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت

أن ُمـ يٕمٛمر اعم٤ًمضمد ويًٕمك ذم  :ومٞمًتٗم٤مد ُمـ ُمٗمٝمقم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م [115]اًمٌ٘مرة:

ىمد وحيٛمد قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ،ىمد قمٛمؾ قمٛمال ص٤محل٤م ،إصالطمٝم٤م ُم٠مضمقر قمٜمد اهلل

ِمٞمخ٤من رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم ُم٤مرواه اًم - :ُمٜمٝم٤م ،صمٌت٧م أطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد

صغم  -إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من سمًٜمدهيام 

ُمـ سمٜمك هلل ُمًجدا يٌتٖمل سمف وضمف اهلل سمٜمك اهلل ًمف سمٞمت٤م ذم »  :ي٘مقل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 قمـ أفس وُم٤م رواه اًمؽمُمذى وطمًٜمفش سمٜمك اهلل ًمف ذم اِلٜم٦م ُمثٚمف »  :وذم رواي٦م .شاِلٜم٦م 

ُمـ سمٜمك هلل ُمًجدا »  ىم٤مل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أن اًمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمف  -
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قمـ  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ أيب ذر و.شصٖمػما يم٤من أو يمٌػما سمٜمك اهلل ًمف سمٞمت٤م ذم اِلٜم٦م 

ُمـ سمٜمك هلل ُمًجدا وًمق ُمٗمحص ىمٓم٤مة سمٜمك »  :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

وروي  ،رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم .شوًمق يمٛمٗمحص ىمٓم٤مة »  :٦موذم رواي .شاهلل ًمف سمٞمت٤م ذم اِلٜم٦م 

 ،ُمتحدة ذم دًٓمتٝم٤م ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م ُمثٚمف وهذه إطم٤مدي٨م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم ًمٗمٔمٝم٤م

وم٤ٌمين اعمًجد ذم اًمدٟمٞم٤م يٌٜمل اهلل  ،إذ شمدل قمغم أن اِلزاء أورم ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

٥ًم سمؾ طمض رؾمقل اهلل قمغم وًمٞمس هذا ومح .وٓ يٗمٜمك ،ٓ َيرب ،ًمف سمف سمٞمت٤م ذم اِلٜم٦م

قمـ قمت٤ٌمن سمـ ُم٤مًمؽ أفف »  اَت٤مذ اعمّمغم سم٤مًمٌٞمقت ًمٚمٜم٤ًمء وأصح٤مب إقمذار يمام صح

ىمد أفٙمرت سمٍمي أف٤م  :ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أتك رؾمقل اهلل 

مل أؾمتٓمع أن آيت  ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م إُمٓم٤مر ؾم٤مل اًمقادي اًمذي سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ ،أصكم سم٘مقُمل

 ،وددت ي٤م رؾمقل اهلل أفؽ شم٠متٞمٜمل ومتّمكم ذم سمٞمتل وم٠متخذه ُمّمغم ،كم هبؿاعمًجد وم٠مص

"  :ىم٤مل قمت٤ٌمن ." ؾم٠مومٕمؾ إن ؿم٤مء اهلل " :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

وم٤مؾمت٠مذن  ،وأبق سمٙمر طملم ارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٖمدا رؾمقل اهلل 

صمؿ  ،ومٚمؿ َيٚمس طمتك دظمؾ اًمٌٞم٧م ،وم٠مذٟم٧م ًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مم رؾمقل  ،وم٠مذت ًمف إمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٌٞم٧م :أجـ حت٥م أصكم ُمـ سمٞمتؽ ؟ ىم٤مل :ىم٤مل

احلدي٨م  ...ومّمغم ريمٕمتلم صمؿ ؾمٚمؿ ،وم٘مٛمٜم٤م ومّمٗمٗمٜم٤م ،ومٙمؼم -صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ  -اهلل 

أجـ حت٥م أن  " شم٠متٞمٜمل ومتّمكم ذم سمٞمتل وم٠متخذه ُمّمغم :وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري اًمِم٤مهدش 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أن اًمٜمٌل  :" وضمف اًمدًٓم٦م ...ومٙمؼم وم٘مٛمٜم٤م ـ سمٞمتؽ ؟أصكم ُم

وذًمؽ يدل قمغم أفف َيقز ًمٚمرضمؾ اعمٕمذور ذقم٤م  ;أىمر هلذا اعمٕمذور اَت٤مذ ُمّمغم ذم سمٞمتف

وُمـ ذًمؽ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمدقم٤مة  ا ـه اعمتخٚمػ قمـ اِلامقم٦م أن يتخذ ُمّمغم ذم سمٞمتف

ُم٤م او أىمٓم٤مر ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمداًم٦م وُمـ صمؿ  اعمج٤مهديـ قمٜمدُم٤م شمٖمٞم٥م رم ُمرطمٚم٦م ُم٤م سم٘مٓمر

 -يٙمقن ـمٖمٞم٤من اًمٓمٖم٤مة وصدهؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل قمؼم ووع قمٞمقن هلؿ رم سمٞمقت اهلل 

طمٞمٜمئذ يٙمقن داقمٞمتٜم٤م  ًمؽمصد هلؿ طمريم٤مت اًمدقم٤مة -اًمتل يًٕمقن ضورة امم َتريٌٝم٤م 
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أطمٌتل ذم اهلل  .وإذا ضم٤مز ذًمؽ ًمٚمرضمؾ ومٝمق ضم٤مئز ًمٚمٛمرأة ُمـ سم٤مب أومم احلٌٞم٥م ُمٕمذور

وٟمٔم٤مُمٝم٤م إؾم٤مس اًمث٤مٟمك رم  يم٤مٟم٧م اعم١ماظم٤مة سمٕمد اعمًجد يم٠مؾم٤مس أول اإلؾمالم إظمقة

سمٜم٤مء اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وطمال قم٤مضمال عمِم٤ميمؾ ُمـ اًمٌدهيل أن يتٕمرض هل٤م اًمقاومدون 

وىمد واضمف يمام ي٘مقل د اًمٕمٛمرى طمٗمٔمف اهلل  اِلدد قمغم أرض مل يٕمرومقه٤م ُمـ ىمٌؾ

تّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م وصحٞم٦م، ومٛمـ اعمٝم٤مضمرون ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ُمِم٤ميمؾ ُمتٜمققم٦م، اىم

اعمٕمروف أن اعمٝم٤مضمريـ شمريمقا أهٚمٞمٝمؿ وُمٕمٔمؿ صمرواُتؿ سمٛمٙم٦م، يمام أن ُمٝم٤مرُتؿ يم٤مٟم٧م 

ذم اًمتج٤مرة اًمتل مترؾم٧م هب٤م ىمريش، ومل شمٙمـ ذم اًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م ومه٤م يِمٙمالن 

أؾم٤مؾملم ُمٝمٛملم ذم اىمتّم٤مدي٤مت اعمديٜم٦م، وسمام أن اًمتج٤مرة حتت٤مج إمم رأس اح٤مل وم٢من 

يـ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ ؿمؼ ـمري٘مٝمؿ ذم اعمجتٛمع اِلديد سمًٝمقًم٦م، ويم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م اعمٝم٤مضمر

ُمٕمٞمِمتٝمؿ وؾمٙمٜم٤مهؿ شمقاضمف اًمدوًم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م، يمام أن قمالئؼ اعمٝم٤مضمريـ سم٤معمجتٛمع 

اِلديد يم٤مٟم٧م طمديث٦م، وم٘مد شمرك اعمٝم٤مضمرون أهٚمٞمٝمؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ سمٛمٙم٦م وأفٌت٧م صٚمتٝمؿ 

٦م". إو٤موم٦م إمم اظمتالف ُمٜم٤مخ هبؿ مم٤م وًمد إطم٤ًمؾم٤ًم سم٤مًمقطمِم٦م واحلٜملم إمم سمٚمدُتؿ "ُمٙم

ُمٙم٦م قمـ اعمديٜم٦م وإص٤مسم٦م اعمٝم٤مضمريـ سم٤محلٛمك وهٙمذا يم٤من ووع اعمٝم٤مضمريـ سمح٤مضم٦م إمم 

قمالج هيع وطمؾ ُم١مىم٧م واؾمتثٜم٤مئل، ومل يٌخؾ إفّم٤مر سمٌمء ُمـ اًمٕمقن سمؾ أبدوا 

 لك خك ُّٱُمـ اًمتْمحٞم٦م وضوب اإليث٤مر ُم٤م اؾمتحؼ اًمتخٚمٞمد ذم يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز 
.وىمد سمٚمغ يمرم إفّم٤مر طمدًا قم٤مًمٞم٤ًم قمٜمدُم٤م [9]احلنم: َّمل خل حل جل مك

اىمؽمطمقا قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مًؿ ٟمخٚمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٝم٤مضمريـ 

ٕن اًمٜمخؾ ُمّمدر ُمٕمٞمِم٦م اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ، قمغم أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ـمٚم٥م ُمـ إفّم٤مر أن ي٘مقُمقا سم٢مدارة سم٤ًمشملم اًمٜمخٞمؾ وحيتٗمٔمقا هب٤م ٕفٗمًٝمؿ قمغم أن

وٓ ٟمٕمرف إذا يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ذم اًمتٛمر حمددة سمٜمٔم٤مم  .ينميمقا اعمٝم٤مضمريـ ذم اًمتٛمر

يم٤معمٜم٤مصٗم٦م أو اعم٘مّمقد ىمٞم٤مم إفّم٤مر سم٢مقم٤مًم٦م اعمٝم٤مضمريـ ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م، ويٌدو أن 
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اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يِم٠م أن يِمٖمؾ اعمٝم٤مضمريـ سم٤مًمزراقم٦م ومٝمق حيت٤مضمٝمؿ 

( يمام اًمزراقمل رم إهمٚم٥م ضمريـ )ٓ يٕمرومقن اًمٕمٛمؾعمٝم٤مم اًمدقمقة واِلٝم٤مد. يمام أن اعمٝم٤م

قمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم٤م ي١مدي إمم ظمٗمض اإلٟمت٤مج اًمزراقمل اًمذي حتت٤مضمف 

اعمديٜم٦م. يمام وه٧ٌم إفّم٤مر ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمؾ ومْمؾ ذم ظمٓمٓمٝم٤م، 

سمف ذم أراض وىم٤مًمقا ًمف: إن ؿمئ٧م ومخذ ُمٜم٤م ُمٜم٤مزًمٜم٤م. وم٘م٤مل هلؿ ظمػماً، واسمتٜمك ٕصح٤م

وهٌتٝم٤م هلؿ إفّم٤مر وأراض ًمٞم٧ًم ُمٚمٙم٤ًم ٕطمد وىمد أثرت هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمريٛم٦م ذم 

ٟمٗمقس اعمٝم٤مضمريـ ومٚمٝمج٧م أخًٜمتٝمؿ سمٙمرم إفّم٤مر. قمـ أفس ىم٤مل ىم٤مل اعمٝم٤مضمرون: ي٤م 

رؾمقل اهلل ُم٤م رأجٜم٤م ُمثؾ ىمقم ىمدُمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ أطمًـ ُمقاؾم٤مة ذم ىمٚمٞمؾ وٓ أطمًـ سمذًٓ ُمـ 

قٟم٦م واذيمقٟم٤م ذم اعمٝمٜم٠م، طمتك ًم٘مد ظمِمٞمٜم٤م أن يذهٌقا سم٤مٕضمر يمٚمف. يمثػماً، ًم٘مد يمٗمقٟم٤م اعمئ

وىمد ـم٤مسم٧م ٟمٗمقس إفّم٤مر سمام ؾمٞمٌذًمقٟمف  -ؿىم٤مل: "ٓ ُم٤م أثٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝمؿ ودقمقشمؿ اهلل هل

إلظمقاهنؿ اعمٝم٤مضمريـ ُمـ قمقن وشمّمقر سمٕمض اًمرواي٤مت قمٛمؼ اًمتزاُمٝمؿ سمٜمٔم٤مم اعم١ماظم٤مة 

عم١ماظم٤مة ُم٤م طمدث سملم ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع وشمٗم٤مٟمٞمٝمؿ ذم شمٜمٗمٞمذه، وُمـ اًمٜمامذج اًمٗمريدة هلذه ا

"إفّم٤مري" وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف "اعمٝم٤مضمر"، طمٞم٨م ىم٤مل ًمف ؾمٕمد: إن زم ُم٤مٓ ومٝمق 

سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ؿمٓمران، وزم اُمرأت٤من وم٤مٟمٔمر أهيام أطم٥م إًمٞمؽ وم٠مف٤م أـمٚم٘مٝم٤م وم٢مذا طمٚم٧م 

روى اإلُم٤مم  ا هومتزوضمٝم٤م. ىم٤مل: سم٤مرك اهلل ًمؽ ذم أهٚمؽ وُم٤مًمؽ. دًمقين قمغم اًمًقق. 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ص٤ٌمح طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤مء  ذم اعم١ماظم٤مة ري رمحف اهللاًمٌخ٤م

ؾمٚمؿ ىم٤مل و أبٚمٖمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ ىم٤مل ىمٚم٧م ٕفس سمـ ُم٤مًمؽ

ؾمٚمؿ سملم ىمريش و وم٘م٤مل ىمد طم٤مًمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف (.ٓ طمٚمػ ذم اإلؾمالم)

ر ومجٞمؾ اًمٕمؼم عمجٛمققم٦م ورم شمقوٞمح ذًمؽ يمام رم )صحٞمح إث (وإفّم٤مر ذم داري

ًم٘مد آظمك رؾمقل اهلل سملم اعمٝم٤مضمريـ وإفّم٤مر ًمٞمقضمد اًمتآخػ سمٞمٜمٝمؿ، ) ُمـ اًمٕمٚمامء(

ويرومع قمـ اعمٝم٤مضمريـ أثر اًمٖمرسم٦م، وحيّمؾ هلؿ آرشمٗم٤مق ُمع إظِمقاهنؿ إفّم٤مر، وُمـ 

ذًمؽ ُم٤م يم٤من ذم دار أفس سمـ ُم٤مًمؽ، ويم٤مٟمقا شمًٕملم رضماًل ٟمّمٗمٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، 
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قمغم اعمقاؾم٤مة، ويم٤مٟمقا يتقارصمقن هبذه اعم١ماظم٤مة سمٕمد  آظمك سمٞمٜمٝمؿ ٤مروٟمّمٗمٝمؿ ُمـ إفّم

 :  مك ُّٱاعمقت دون ذوي إرطم٤مم إمِم طملم وىمٕم٦م سمدر، ومٚمام أفزل اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ
رّد اًمتقارث  [75]إفٗم٤مل:  َّ من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل

ة ُمـ أج٤ّمم وىمد يم٤مٟم٧م اؾمتج٤مسم٦م إفّم٤مر ًمٕم٘مد اعم١ماظم٤م -إمِم اًمرطمؿ دون قم٘مد إظمقة 

إفّم٤مر اخل٤مًمدة، ويمؿ ًمألفّم٤مر ُمـ أج٤ّمم؟!، ىم٤مل أفس سمـ ُم٤مًمؽ: ىمدم قمٌد اًمرمحـ سمـ 

سمٞمٜمف وسملم ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمقف اعمديٜم٦م، ومآظمك اًمٜمٌّل 

إفّم٤مرّي، ومٕمرض قمٚمٞمف أن يٜم٤مصٗمف أهٚمف وُم٤مًمف، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: سم٤مرك اهلل ًمؽ ذم 

ه اًمٜمٌّل  أهٚمؽ وُم٤مًمؽ; دًّمٜمل قمغم صغم اهلل  -اًمًقق. ومرسمح ؿمٞمًئ٤م ُمـ أىمط وؾمٛمـ، ومرآ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -٤مل اًمٜمٌل سمٕمد أج٤مم، وقمٚمٞمف وض ُمـ صٗمرة، وم٘م -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ة ُمـ إفّم٤مر. ىم٤مل:  - )ُمٝمٞمؿ ي٤م قمٌد اًمرمحـ؟(. ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، شمزوضم٧م اُمرأ

ة ُمـ ذه٥م. وم٘م٤م  -غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ص -ل اًمٜمٌّل )ومام ؾم٘م٧م ومٞمٝم٤م؟(. وم٘م٤مل: وزن ٟمقا

صغم اهلل  ىم٤مل: ىم٤مًم٧م إفّم٤مر ًمٚمٜمٌّل  اهلل قمٜمف هريرة ريض)أْومِل وًمق سمِم٤مة( وقمـ أيب 

ٟمٜم٤م اًمٜمخٞمؾ. ىم٤مل: "ٓ". وم٘م٤مل: "شمٙمٗمقٟم٤م اعمئقٟم٦م،  ْؿ سمٞمٜمٜم٤م وسملم إظِمقا ًِ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اىْم

وقمـ أفس ىم٤مل: ىم٤مل اعمٝم٤مضمرون: ي٤م  وٟمنميمٙمؿ ذم اًمثٛمرة". ىم٤مًمقا: ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م

ًٓ رؾمقل  اهلل، ُم٤م رأجٜم٤م ُمثؾ ىمقٍم ىمدُمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ أطمًـ ُمقاؾم٤مة ذم ىمٚمٞمؾ، وٓ أطمًـ سمذ

ُمـ يمثػم، ًم٘مد يمٗمقٟم٤م اعم١موٟم٦م، وأذيمقٟم٤م ذم اعمٝمٜم٠م، طمتك ًم٘مد ظمِمٞمٜم٤م أن يذهٌقا سم٤مٕضمر 

وقمـ أسة إؾم٤مؾمٞم٦م سم٤معمجتٛمع يمّٚمف. ىم٤مل: "ٓ، ُم٤م أثٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝمؿ، ودقمقشمؿ هلؿ" 

ًم٘مقل أن اعمجتٛمع اعمدين اًمذي أىم٤مُمف اإلؾمالم وظمالص٦م ا آؾمالُمك ي٘مقل د اًمٕمٛمرى

يم٤من جمتٛمٕم٤ًم قم٘مٞمدي٤ًم يرشمٌط سم٤مإلؾمالم، وٓ يٕمرف اعمقآة إٓ هلل وًمرؾمقًمف واعم١مُمٜملم. 

وهق أقمغم أفقاع آرشم٤ٌمط وأرىم٤مه إذ يتّمؾ سمقطمدة اًمٕم٘مٞمدة واًمٗمٙمر واًمروح وم٤معم١مُمٜمقن 

د قمغم ُمـ سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ ويًٕمك سمذُمتٝمؿ أدٟم٤مهؿ وهؿ ي

ؾمقاهؿ. وهذا اعمجتٛمع ُمٗمتقح عمـ أراد أن يٜمتٛمل إًمٞمف ُمٝمام يم٤من ًمقٟمف أو ضمٜمًف قمغم أن 
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يٜمخٚمع ُمـ صٗم٤مشمف اِل٤مهٚمٞم٦م ويٙمت٥ًم اًمِمخّمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمتٛمتع سم٤ًمئر طم٘مقق 

ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي يم٤من يًٛمع  ا ه ٟمٕمؿ إهن٤م إظمقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ جمرد اًمٜمٔمري٦ماعمًٚمٛملم.

وشمٌٞملم رؾمقل اهلل قمـ ومْمؾ احل٥م ذم اهلل وطم٘مٞم٘م٦م  ومٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ يمالم اهلل

يم٤من اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يت٤مسمع آًمتزام سمذًمؽ يمٚمف قمؼم إضمراءات  إظمقة

وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م وحم٤موٜمٝم٤م  سمّمقره٤م اعمتٜمققم٦م ُمرضمٕمٞم٦م هل٤م ةقمٛمٚمٞم٦م وضمٕمؾ اعم١ماظم٤م

٧م ُمـ سمٕمد اًمقصمٞم٘م٦م ويم٤مٟماعمتٜمققم٦م ُمـ ًمقازم احلريم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمقاقمٞم٦م ًمٜمٍمة اهلل وديٜمف 

اًمتل يمتٌٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمتٜمٔمؿ اًمٕمالىم٤مت واحل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت 

وم٠مصٌح اعمًٚمٛمقن أُم٦م وهذا ضمديد قمغم اًمٌنمي٦م  سملم ؾمٙم٤من اعمديٜم٦م ُمـ ُمًٚمٛملم ويمٗم٤مر

سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف  اًمقصمٞم٘م٦م اًمتك يمت٧ٌم إؾم٤مس اًمث٤مًم٨م اًمذي وىمد اقمتؼم اعم١مرظمقن ذم اًمًػمة

اًمٜم٤مؿمئ٦م رهمؿ قمدم آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ قمغم صمٌقت يمؾ ُم٤م يروى ُمٜمٝم٤م آ  اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

أن سمٕمض ُم٤م ومٞمٝم٤م ىمد صم٧ٌم سم٤مًمٗمٕمؾ ذم يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٕمتٛمدة يمام ىم٤مل سمذًمؽ د اًمٕمٛمرى رم 

يمٛمث٤مل ح٤م اؾمتخٚمّمف ه١مٓء إوم٤موؾ ُمـ  وومٞمٝم٤م ي٘مقل د قمامد اًمديـ ظمٚمٞمؾ حت٘مٞم٘مف

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م ظمٓمقة اًمرؾمقل ص -:ُمراضمع اًمًػمة ضمزاهؿ اهلل ظمػما 

ذم اعمديٜم٦م إصدار وصمٞم٘م٦م ٟمٔمؿ سمٛمقضمٌٝم٤م )قمغم اقمت٤ٌمر أن اعم١ماظم٤مة يم٤مٟم٧م سمٕمده٤م يمام ىمٞمؾ( 

اًمٕمالىم٤مت سملم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اِلديد ٟمٗمًف وسمٞمٜمف وسملم اًمٙمتؾ اًمٌنمي٦م اًمتل شمٕم٤ميِم٧م 

ُمـ ذم اعمديٜم٦م وسمخ٤مص٦م اًمٞمٝمقد، وىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م: )سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ. هذا يمت٤مب 

حمٛمد اًمٜمٌل سملم اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم ُمـ ىمريش ويثرب وُمـ شمٌٕمٝمؿ ومٚمحؼ هبؿ وضم٤مهد 

ُمٕمٝمؿ أهنؿ أُم٦م واطمدة ُمـ دون اًمٜم٤مس وأن اعم١مُمٜملم ٓ يؽميمقن ُمٖمرُم٤م سمٞمٜمٝمؿ أن يٕمٓمقه 

سم٤معمٕمروف ذم ومداء أو قم٘مؾ، وأٓ حي٤مًمػ ُم١مُمـ ُمقمم ُم١مُمـ دوٟمف وأن اعم١مُمٜملم اعمت٘ملم 

٦م فمٚمؿ أو إصمؿ أو قمدوان أو وم٤ًمد سملم اعم١مُمٜملم وأن ٛمؾمٞمقمغم ُمـ سمٖمك ُمٜمٝمؿ أو اسمتٖمك د

أجدهيؿ قمٚمٞمف مجٞمٕم٤م وًمق يم٤من وًمد أطمدهؿ، وٓ ي٘متؾ ُم١مُمـ ُم١مُمٜم٤م ذم يم٤مومر وٓ يٜمٍم 

يم٤مومرا قمغم ُم١مُمـ، وأن ذُم٦م اهلل واطمدة َيػم قمٚمٞمٝمؿ أدٟم٤مهؿ، وأن اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ 
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إؾمقة همػم ُمقازم سمٕمض ُمـ دون اًمٜم٤مس، وأن ُمـ شمٌٕمٜم٤م ُمـ يٕمقد وم٢من ًمف اًمٜمٍم و

وأفف ٓ َيػم ُمنمك ُم٤مٓ ًم٘مرر وٓ ٟمٗم٤ًم وٓ حيقل  ُمٔمٚمقُملم وٓ ُمتٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ

دوٟمف قمغم ُم١مُمـ.. وأفف ٓ حيؾ عم١مُمـ أىمر ُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م وآُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم 

أظمر، أن يٜمٍم حمدصم٤م وٓ ي١مويف.. وأفٙمؿ ُمٝمام اظمتٚمٗمتؿ ومٞمف ُمـ رء وم٢من ُمرده إمم 

حم٤مرسملم.. ًمٚمٞمٝمقد  وأن اًمٞمٝمقد يٜمٗم٘مقن ُمع اعم١مُمٜملم ُم٤م داُمقا اهلل قمز وضمؾ وإمم حمٛمد، 

ًمٞمٝمؿ وأفٗمًٝمؿ -ديٜمٝمؿ وًمٚمٛمًٚمٛملم ديٜمٝمؿ إٓ ُمـ فمٚمؿ وأثؿ وم٢مٟمف ٓ يقشمغ  -ُمقا

إٓ ٟمٗمًف وأهؾ سمٞمتف.. وأفف ٓ َيرج ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ سم٢مذن حمٛمد، وإٟمف ٓ يٜمحجز  )هيٚمؽ(

٘متٝمؿ، وأن سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمٍم قمغم صم٠مر ضمرح.. وأن قمغم اًمٞمٝمقد ٟمٗم٘متٝمؿ وقمغم اعمًٚمٛملم ٟمٗم

قمغم ُمـ طم٤مرب أهؾ هذه اًمّمحٞمٗم٦م، وأن سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمّمح واًمٜمّمٞمح٦م واًمؼم دون اإلصمؿ، 

وأفف مل ي٠مثؿ اُمرؤ سمحٚمٞمٗمف وأن اًمٜمٍم ًمٚمٛمٔمٚمقم.. وأن يثرب طمرام ضمقومٝم٤م ٕهؾ هذه 

اًمّمحٞمٗم٦م.. وأفف ُم٤م يم٤من ُمـ أهؾ هذه اًمّمحٞمٗم٦م ُمـ طمدث أو اؿمتج٤مر َي٤مف وم٤ًمده 

وضمؾ وإمم حمٛمد رؾمقل اهلل وأفف ٓ دم٤مر ىمريش وٓ ُمـ ٟمٍمه٤م،  وم٢من ُمرده إمم اهلل قمز

وأن سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمٍم قمغم ُمـ دهؿ يثرب، وإذا دقمقا إمم صٚمح يّم٤محلقٟمف ويٚمًٌقٟمف وم٢مهنؿ 

يّم٤محلقٟمف ويٚمًٌقٟمف، إٓ ُمـ طم٤مرب ذم اًمديـ.. وأفف ٓ حيقل هذا اًمٙمت٤مب دون فم٤ممل 

ورم شمٕمٚمٞم٘مف  –ُمـ فمٚمؿ وأثؿ( أو آصمؿ، وأفف ُمـ ظمرج أُمـ وُمـ ىمٕمد أُمـ سم٤معمديٜم٦م إٓ 

شمْمٛمٜم٧م  (رم )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -سمتٍمف –قمغم سمٕمض هذه اًمٌٜمقد ي٘مقل د اًمّمالسمك 

اًمّمحٞمٗم٦م ُم٤ٌمدئ قم٤مُم٦م، درضم٧م دؾم٤مشمػم اًمدول احلديث٦م قمغم ووٕمٝم٤م ومٞمٝم٤م، وذم ـمٚمٞمٕم٦م 

هذه اعم٤ٌمدئ حتديد ُمٗمٝمقم إُم٦م، وم٤مُٕم٦م ذم اًمّمحٞمٗم٦م شمْمؿ اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م ُمٝم٤مضمرهيؿ 

شمٌٕمٝمؿ، ممـ حلؼ هبؿ وضم٤مهد ُمٕمٝمؿ أُم٦م واطمدة، ُمـ دون اًمٜم٤مس  وأفّم٤مرهؿ وُمـ

وهذا رء ضمديد يمؾ اِلّده ذم شم٤مريخ احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ضمزيرة اًمٕمرب، إذ ٟم٘مؾ 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقُمف ُمـ ؿمٕم٤مر اًم٘مٌٚمٞم٦م، واًمتٌٕمٞم٦م هل٤م إمم ؿمٕم٤مر إُم٦م، 

ش أُم٦م واطمدة»قمٜمٝمؿ  اًمتل شمْمؿ يمؾ ُمـ اقمتٜمؼ اًمديـ اِلديد، ومٚم٘مد ىم٤مًم٧م اًمّمحٞمٗم٦م
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 مه جه ين ىن  من خن ُّٱوىمد ضم٤مء سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم 
وووح ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أهن٤م سمٙمقهن٤م أُم٦م إَي٤مسمٞم٦م  [91]إفٌٞم٤مء:  َّ يه ىه

ومٝمل ٓ شم٘مػ ُمقىمػ اعمتٗمرج ُمـ ىمْم٤مي٤م قمٍمه٤م، سمؾ شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ 

 جه ين ىن من ٱُّاعمٜمٙمر، وشمدقمقا إمم اًمٗمْم٤مئؾ، وحتذر ُمـ اًمرذائؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه
 [112قمٛمران: ]آل  َّ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

وهبذا آؾمؿ اًمذي أـمٚمؼ قمغم مج٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ أهؾ 

يثرب، اٟمدُم٩م اعمًٚمٛمقن قمغم اظمتالف ىم٤ٌمئٚمٝمؿ ذم هذه اِلامقم٦م اًمتل شمرشمٌط سمٞمٜمٝم٤م 

هؿ يٜمٍمون اعمٔمٚمقم قمغم اًمٔم٤ممل، وهؿ سمراسمٓم٦م اإلؾمالم، ومٝمؿ يتٙم٤مومٚمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، و

يرقمقن طم٘مقق اًم٘مراسم٦م، واعمح٦ٌم، واِلقار ًم٘مد اٟمّمٝمرت ـم٤مئٗمت٤م إوس واخلزرج ذم 

مج٤مقم٦م إفّم٤مر، صمؿ اٟمّمٝمر إفّم٤مر واعمٝم٤مضمرون ذم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، وأصٌحقا أُم٦م 

واطمدة شمرسمط أومراده٤م راسمٓم٦م اًمٕم٘مٞمدة وًمٞمس اًمدم، ومٞمتحد ؿمٕمقرهؿ وشمتحد أومٙم٤مرهؿ 

ىمٌٚمتٝمؿ ووضمٝمتٝمؿ، ووٓؤهؿ هلل وًمٞمس ًمٚم٘مٌٞمٚم٦م، واطمتٙم٤مُمٝمؿ ًمٚمنمع وًمٞمس  وشمتحد

ومٝمذه اًمرواسمط ش ُمـ دون اًمٜم٤مس»ًمٚمٕمرف، وهؿ يتاميزون سمذًمؽ يمٚمف قمغم سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس 

شم٘متٍم قمغم اعمًٚمٛملم وٓ شمِمٛمؾ همػمهؿ ُمـ اًمٞمٝمقد واحلٚمٗم٤مء. وٓ ؿمؽ أن متٞمٞمز 

ؾمٙمٝم٤م، واقمتزازه٤م سمذاُت٤م يتْمح اِلامقم٦م اًمديٜمٞم٦م يم٤من أُمراً ُم٘مّمقدًا يًتٝمدف زي٤مدة مت٤م

ذًمؽ ذم متٞمٞمزه٤م سم٤مًم٘مٌٚم٦م وادم٤مهٝم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم سمٕمد أن ادمٝم٧م ؾمت٦م قمنم أو ؾمٌٕم٦م قمنم 

ً إمم سمٞم٧م اعم٘مدس وىمد ُم٣م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمٞمز أت٤ٌمقمف قمٛمـ  ؿمٝمرا

ؾمقاهؿ ذم أُمقر يمثػمة، ويقوح هلؿ أفف ي٘مّمد سمذًمؽ خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد، ُمـ ذًمؽ: أن 

ّمٚمقن سم٤مخلٗم٤مف وم٠مذن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف أن يّمٚمقا اًمٞمٝمقد ٓ ي

سم٤مخلػ، واًمٞمٝمقد شمّمقم قم٤مؿمقراء واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمقُمف أجْم٤ًم صمؿ اقمتزم 

أواظمر طمٞم٤مشمف أن يّمقم شم٤مؾمققم٤مء ُمٕمف خم٤مًمٗم٦م هلؿ صمؿ إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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ل رم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذى ٤مووع ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمٌدأ خم٤مًمٗم٦م همػمهؿ واًمتٛمٞمز قمٚمٞمٝمؿ وم٘م

واقمتؼمت اًمّمحٞمٗم٦م اًمٞمٝمقد ضمزءا ُمـ ُمقاـمٜمل  (وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ) :ضم٤مء ومٞمف

ً ُمـ قمٜم٤مسه٤م وًمذًمؽ ىمٞمؾ ذم اًمّمحٞمٗم٦م:  وأن ُمـ شمٌٕمٜم٤م »اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وقمٜمٍما

ٟمص ومٞمٝم٤م وش ُمـ هيقد، وم٢من ًمف اًمٜمٍم وإؾمقة، همػم ُمٔمٚمقُملم، وٓ ُمتٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ

طم٦م سم٘مقًمف: )و إن هيقد سمٜمل قمقف أُم٦م ُمع اعم١مُمٜملم(. وهبذا ٟمرى أن اإلؾمالم ىمد سا

اقمتؼم أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم أرضم٤مئف ُمقاـمٜملم، وأهنؿ أُم٦م ُمع اعم١مُمٜملم، ُم٤م 

سمٛم٘مت٣م أطمٙم٤مم -داُمقا ىم٤مئٛملم سم٤مًمقاضم٤ٌمت اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مظمتالف اًمديـ ًمٞمس

ًمألُم٦م  عمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤مورم سمٞم٤من ا–ُمـ ُمٌدأ )اعمقاـمٜم٦م(  نؾم٤ًٌٌم ًمٚمحرُم٤م -اًمّمحٞمٗم٦م

ضمٕمٚم٧م اًمّمحٞمٗم٦م اًمٗمّمؾ ذم يمؾ إُمقر سم٤معمديٜم٦م يٕمقد إمم اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

وأفٙمؿ ُمٝمام »وؾمٚمؿ، وم٘مد ٟمّم٧م قمغم ُمرضمع ومض اخلالف ذم اح٤مدة وىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

واعمٖمزى ش اظمتٚمٗمتؿ ومٞمف ُمـ رء، وم٢من ُمرده إمم اهلل وإمم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ق شم٠ميمٞمد ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞم٤م ديٜمٞم٦م ُتٞمٛمـ قمغم اعمديٜم٦م وشمٗمّمؾ ذم اخلالوم٤مت ُمـ ذًمؽ واوح وه

وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م شم٠ميمٞمد وٛمٜمل سمرئ٤مؾم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمدوًم٦م وم٘مد 

طمددت اًمّمحٞمٗم٦م ُمّمدر اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث; اًمتنميٕمٞم٦م، واًم٘مْم٤مئٞم٦م، واًمتٜمٗمٞمذي٦م، 

ر اهلل ُمـ ظمالل دوًمتف ومٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمريّم٤ًم قمغم شمٜمٗمٞمذ أواُم

اِلديدة، ٕن حت٘مٞمؼ احل٤ميمٛمٞم٦م هلل قمغم إُم٦م هق حمض اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم; وهبذه 

قمغم أفف ُم٤م يم٤من سملم أهؾ هذه اًمّمحٞمٗم٦م ُمـ طمدث أو »اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل أىمرت اح٤مدة 

ش اؿمتج٤مر َي٤مف وم٤ًمده، وم٢من ُمرده إمم اهلل وإمم حمٛمد رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٚمٓم٦م ىمْم٤مئٞم٦م ُمريمزي٦م قمٚمٞم٤م يرضمع إًمٞمٝم٤م اِلٛمٞمع، أصٌح ًمٚمرؾمقل صغم 

وضمٕمٚمٝم٤م شمرضمع إمم اهلل وإزم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل٤م ىمقة شمٜمٗمٞمذي٦م; ٕن 

أواُمر اهلل واضم٦ٌم اًمٓم٤مقم٦م وُمٚمزُم٦م اًمتٜمٗمٞمذ، يمام أن أواُمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رئٞمس  هل ُمـ اهلل، وـم٤مقمتف واضم٦ٌم وسمذًمؽ أصٌح رؾمقل اهلل
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اًمدوًم٦م، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م رئٞمس اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمتنميٕمٞم٦م; وم٘مد شمقمم 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث سمّمٗمتف رؾمقل اهلل اعمٙمٚمػ سمتٌٚمٞمغ 

ذع اهلل، واعمٗمن ًمٙمالم اهلل، واًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمّمٗمتف اًمرؾمقل احل٤ميمؿ، ورئٞمس 

وم٘مد شمقمم رئ٤مؾم٦م اًمدوًم٦م وومؼ ٟمّمقص اًمّمحٞمٗم٦م، وسم٤مشمٗم٤مق اًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م  اًمدوًم٦م،

ٓ َيرج »اعمقضمقدة ذم اعمديٜم٦م، ممـ ؿمٛمٚمتٝمؿ ٟمّمقص اًمّمحٞمٗم٦م ذم اح٤مدة اًمتل شم٘مرر أفف 

وهلذا شم٠مثػم يمٌػم ذم قمدم اًمًامح هلؿ ش ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ سم٢مذن حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اًمتل ذه٧ٌم إمم ُم٤م هق  عمٕم٤مدي٦م، وهٜم٤مك اح٤مدةسمٛمح٤مًمٗم٦م ىمريش أو همػمه٤م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ ا

أبٕمد وأسح ُمـ ذًمؽ إذ ىمررت أفف )ٓ دم٤مر ىمريش وٓ ُمـ ٟمٍمه٤م( ومل يرد ذم 

وضمدير  ؿ ا ـهاًمّمحٞمٗم٦م اؾمؿ ٕي ؿمخص ُم٤م قمدا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

سم٤مًمذيمر رم هذا اعم٘م٤مم وضمقد صٜمػ آظمر ُمـ اًمٜم٤مس داظمؾ اعمديٜم٦م وؾمط اعمًٚمٛملم 

سمٕمض اعمنميملم طمٞم٨م يم٤من وٛمـ اعمنميملم وًمٙمٜمف إؿمد ظمٓمرا قمغم واًمٞمٝمقد و

اًمدوًم٦م اًمقًمٞمدة ح٤م ذم ـمٌٞمٕم٦م أصح٤مسمف ُمـ اًمتٛمقيف واًمتٚمقن أـمٚمؼ قمٚمٞمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم  اؾمؿ اعمٜم٤موم٘ملم سمدأ دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم سمٕمد سمدر ويم٤مٟم٧م هلؿ آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م

قيف واًمًؽم واًمتٖمٓمٞم٦م وأصٚمف واًمٜمٗم٤مق ًمٖم٦م ضب ُمـ اًمتٛم –ُمقاوٕمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل 

 إظمٗم٤مء ؿمئ وإفمٝم٤مر آظمر يمام ي٘مقم سمف اًمػمسمقع وٟمٕمرف ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُم٤ميًٛمك سم٤مٕفٗم٤مق

واعمٕمٜمٞم٤من اًمٚمٖمقي واًمنمقمل  سم٢مفمٝم٤مر اإليامن ويمتامن اًمٙمٗمر ويٕمرف اًمٜمٗم٤مق ذقم٤م

ُمتالزُم٤من، إذ إن يمال ُمـ اًمػمسمقع، واعمٜم٤مومؼ ـمٚم٥م ُمـ ضمٝم٦م ومر إمم ضمٝم٦م أظمرى وٟمج٤م 

وح٤م وصؾ رؾمقل اَتذ اًمتٛمقيف واًمتٚمٌٞمس ذريٕم٦م إمم ؾمؽم احل٘مٞم٘م٦م  سمحٞمٚمتف وده٤مئف.

وإفمٝم٤مر ظمالف اًمقاىمع، ومقؾمٞمٚم٦م يمؾ ُمٜمٝمام اعمٙمر واًمٙمٞمد واخلداع، واًمتْمٚمٞمؾ وىمٚم٥م 

احل٘م٤مئؼ، وم٢مذا اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة قم٤مصٛم٦م اإلؾمالم إومم، 

ِلٞم٤مؿم٦م، ورأى قمٌد اهلل سمـ أيب واؾمت٘مٌٚمف اعمًٚمٛمقن سمحرارة اإلؾمالم وقم٤مـمٗم٦م اإليامن ا

وأول ُمقىمػ سمرزت ومٞمف قمداوة قمٌد اهلل سمـ أيب  ويم٤من ُمنميم٤ماسمـ ؾمٚمقل وُمـ ؿم٤ميٕمف 
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ًمإلؾمالم سمقوقح هق ُم٤م دل قمٚمٞمف طمدي٨م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ  زقمٞمٛمٝمؿ اسمـ ؾمٚمقل

قمـ اًمزهري قمـ قمروة أن أؾم٤مُم٦م يـ زيد أظمؼمه: أن  سمًٜمدمه٤م طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

وأردف وراءه  ومديمٞم٦موؾمٚمؿ ريم٥م مح٤مرا قمٚمٞمف إيم٤مف حتتف ىمٓمٞمٗم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

أؾم٤مُم٦م وهق يٕمقد ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ذم سمٜمل احل٤مرث سمـ اخلزرج، وذاك ىمٌؾ وىمٕم٦م سمدر، 

طمتك ُمر سمٛمجٚمس ومٞمف أظمالط ُمـ اعمًٚمٛملم واعمنميملم، قمٌدة إوصم٤من واًمٞمٝمقد ومٞمٝمؿ 

عمجٚمس قمج٤مضم٦م قمٌد اهلل سمـ أيب، وذم اعمجٚمس قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، ومٚمام همِمٞم٧م ا

اًمداسم٦م مخر قمٌد اهلل سمـ أيب أفٗمف سمردائف، صمؿ ىم٤مل: ٓ شمٖمؼموا قمٚمٞمٜم٤م، ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ وىمػ ومٜمزل ومدقم٤مهؿ إمم اهلل وىمرأ اًم٘مرآن، وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ 

 أيب: "أهي٤م اعمرء ٓ أطمًـ ُمـ هذا إن يم٤من ُم٤م شم٘مقل طم٘م٤م ومال شم١مذٟم٤م ذم جم٤مًمًٜم٤م وارضمع

ؽ ومٛمـ ضم٤مءك ُمٜم٤م وم٤مىمّمص قمٚمٞمف"، وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م: "إهمِمٜم٤م ذم إمم رطمٚم

جم٤مًمًٜم٤م وم٢مٟم٤م ٟمح٥م ذًمؽ"، ىم٤مل: وم٤مؾمت٥م اعمًٚمٛمقن واعمنميمقن واًمٞمٝمقد طمتك مهقا أن 

صمٌقا ومٚمؿ يزل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيٗمْمٝمؿ، صمؿ ريم٥م داسمتف، طمتك دظمؾ  يتقا

٤مل أبق طم٤ٌمب )يريد قمٌد اهلل قمغم ؾمٕمد اسمـ قم٤ٌمدة وم٘م٤مل: "أي ؾمٕمد أخؿ شمًٛمع إمم ُم٤م ىم

سمـ أيب(" ىم٤مل يمذا ويمذا، ىم٤مل: "اقمػ قمٜمف ي٤م رؾمقل اهلل واصٗمح، ومقاهلل ًم٘مد أقمٓم٤مك 

اهلل، وًم٘مد اصٓمٚمح أهؾ هذه اًمٌحػمة أن يتقضمقه ومٞمٕمّمٌقه سم٤مًمٕمّم٤مسم٦م ومٚمام رد اهلل ذًمؽ 

سم٤محلؼ اًمذي أقمٓم٤ميمف ذق سمذًمؽ ومذًمؽ ومٕمؾ سمف ُم٤م رأج٧م"، ومٕمٗم٤م قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل 

"ومٚمام همزا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورم رواي٦م اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل  وؾمٚمؿ.قمٚمٞمف 

سمدرا، وم٘متؾ اهلل سمف صٜم٤مديد يمٗم٤مر ىمريش، ىم٤مل اسمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل وُمـ ُمٕمف ُمـ 

اعمنميملم وقمٌدة إوصم٤من: هذا أُمر ىمد شمقضمف، وم٤ٌميٕمقا اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اًمٜمٗم٤مق رم اًمٔمٝمقر شمدرَيٞم٤م ومتٔمٝمر طمٞمٜم٤م صمؿ سمدأت أُم٤مرات  -قمغم اإلؾمالم، وم٠مؾمٚمٛمقا".

ويم٤مٟم٧م اعمٕم٤مِل٦م ُمـ  يمام ؾمٞم٠متك ذيمره رم همزوشمك سمٜمك اعمّمٓمٚمؼ وشمٌقك وَتٗم٧م أطمٞم٤مٟم٤م

أطم٧ٌٌم رم هن٤مي٦م درؾمٜم٤م إول  احلٌٞم٥م أظمل اًمداقمٞم٦م ومٞم٤م وسمٕمد. اًمقطمل ُم٤ٌمذة ًمٚمقاىمع
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سملم أن أوع  ًمتٚمؽ اًمٗمؽمة ُمـ ؾمػمة ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمقوقع اًمٗمّمؾ

 يديؽ ُمقضمزا ٕهؿ أطمداصمٝم٤م طمتك سمداي٦م اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م يمتٛمٝمٞمد ح٤م سمٕمده ُمـ دروس

يم٠مؿمٝمر وىم٤مئع شمٚمؽ اًمٗمؽمة سمٙمت٤مسمف )اًمٕمؼم سمخؼم ُمـ  رمحف اهلل يمام يمتٌٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل

ومٞمٝم٤م ه٤مضمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف : ُمـ اهلجرةاًمًٜم٦م إومم قمـ  وم٘م٤مل رمحف اهلل (همؼم

٤م يقم آصمٜملم وحك، ٓصمٜمتل قمنمة ظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إمم اعمديٜم٦م. وم٘مدُمٝم وؾمٚمؿ

)يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف شمٗمّمٞمال سم٤مًمدرس إول، ومٜمزل هب٤م وسمٜمك ُمًجده٤م وأىم٤مم هب٤م صمالصم٤م.

وومٞمٝم٤م شمقذم: اًمؼماء سمـ ُمٕمرور أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء وأول ُمـ سم٤ميع اًمٜمٌل، صغم اهلل  (اًم٤ًمسمؼ

دة إفّم٤مر وُمـ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم. وأبق أُم٤مُم٦م أؾمٕمد سمـ زرارة. ويم٤من ُمـ ؾم٤م

 رؤؾم٤مئٝمؿ إبرار، وُمـ سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر.

ؾم٤مسمع قمنم ُمـ رُمْم٤من. وم٤مؾمتِمٝمد ُمـ  يم٤مٟم٧م همزوة سمدر يقم اِلٛمٕم٦م اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اعمًٚمٛملم أرسمٕم٦م قمنم، وىمتؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ؾمٌٕمقن. ومٛمٛمـ ىمتؾ: أبق ضمٝمؾ اعمخزوُمل، 

أظمق قمت٦ٌم، وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٕمٌِمٛمل، ومه٤م ُم٘مدُم٤م اِلٞمش، ويمٌػما ىمريش. وؿمٞم٦ٌم 

واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم، وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ اِلٛمحل، وقم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط. وهٚمؽ ومٞمٝم٤م أبق 

رُمْم٤من. وذم ؿمقاهل٤م دظمؾ اًمٜمٌل  صقم ؿمٝمر وومٞمٝم٤م ومرض .واعمٓمٕمؿ سمـ قمدي .هل٥م

صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ سمٕم٤مئِم٦م. وومٞمٝم٤م شمقذم قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن. وومٞمٝم٤م حتقًم٧م اًم٘مٌٚم٦م ذم 

ريض اهلل قمٜمٝمام. وومٞمٝم٤م وًمد اعمًقر سمـ خمرُم٦م، وؾمط اًمًٜم٦م. وومٞمٝم٤م سمٜمك قمكم سمٗم٤مـمٛم٦م 

 وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وُمروان سمـ احلٙمؿ، واًمٜمٕمامن سمـ اًمٌِمػم.

ذم رُمْم٤من وًمد احلًـ سمـ قمكم. ودظمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم٦م  هجري٦م ؾمٜم٦م صمالث

وؾمٚمؿ سمحٗمّم٦م ذم رُمْم٤من أجْم٤ًم، وزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش، وزيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م اًمٕم٤مُمري٦م 

ده ٟمحق صمالصم٦م أؿمٝمر وشمقومٞم٧م. وومٞمٝم٤م شمزوج قمثامن أم يمٚمثقم أم اعم٤ًميملم. ومٕم٤مؿم٧م قمٜم

ل يقم اًم٧ًٌم طم٤مدي ومٗم يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م أطمد وومٞمٝم٤م سمٜم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ.
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قمنم ؿمقال يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م أطمد. وم٤مؾمتِمٝمد يقُمئٍذ محزة قمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ 

سمئر ُمٕمقٟم٦م وُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم اًمٕمٌدري، وشمتٛم٦م ؾمٌٕملم رضماًل، ريض اهلل قمٜمٝمؿ. وومٞمٝم٤م 

سمٕمد أطمد. ىم٤مل أفس: سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ ؾمٌٕملم رضماًل وم٘متٚمقا سمٌئر 

 ،ُمٕمقٟم٦م. ىمٚم٧م: ُمٜمٝمؿ: اعمٜمذر سمـ قمٛمرو اًم٤ًمقمدي أُمػمهؿ، وٟم٤مومع سمـ سمديؾ سمـ ورىم٤مء

وقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة واحل٤مرث سمـ اًمّمٛم٦م وطمرام سمـ ُمٚمح٤من وقمروة سمـ أؾمامء اًمًٚمٛمل.. 

ا صٚمح٤ًم وضمٚمقا إمم ظمٞمؼم. وسمٕمده٤م همزوة ذات اًمرىم٤مع. وومٞمٝم٤م همزوة سمٜمل اًمٜمْمػم،وٟمزًمق

٦م ُمـ ُم٤ًماخلًٜم٦م اًم وًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ مجٕم٤ًم ُمـ همٓمٗم٤من ومٚمؿ يٙمـ ىمت٤مل.

ذم ؿمقال همزوة اخلٜمدق. وهل همزوة إطمزاب. ومل يٙمـ ومٞمٝم٤م إٓ رُمل سم٤مًمٜمٌؾ  اهلجرة

وم٤ٌمرزه قمكم  وُمّم٤مسمرة أيمثر ُمـ قمنميـ يقُم٤ًم. وظمرج ًمٚمٛم٤ٌمرزة قمٛمرو سمـ قمٌد ود.

ريض اهلل قمٜمف وىمتٚمف. وسمٕمده٤م ذم قم٘مٌٝم٤م همزوة سمٜمل ىمرئم٦م. صمؿ ٟمزًمقا سمٕمد طمّم٤مر مخ٦ًم 

وقمنميـ يقُم٤ًم قمغم طمٙمؿ ؾمٕمد. وم٘متٚم٧م ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ، ويم٤مٟمقا ؾم٧م ُمئ٦م أو أزيد. وؾمٌٞم٧م 

  .ذرارهيؿ. وسمٕمده٤م شمقذم ؾمٞمد إوس ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ
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  الدرض الجاىٌ

 ( وبًاٌ امجاىل للغزوات سبًل اهللاإلذٌ بالقتال للجهاد يف )

يمام أظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  اِلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذروة ؾمٜم٤مم ديـ اإلؾمالم

د سمف وسمف يٙمقن اًمتٗم٤مقمؾ اًمقاضم٥م ُمع ؾمٜم٦م اًمتداومع اعمٕمرووم٦م وؾمٚمؿ قمغم وضمف  ويرا

ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ًمتٙمقن  اخلّمقص يمام ُم٣م شم٘مريره ذم اِلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل

وًمٙمـ  اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م وهق هبذا اعمٕمٜمك ومل ينمع ذم اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م حلٙمٛم٦م هلل سم٤مًمٖم٦ميمٚمٛم٦م 

وآزر إفّم٤مر دقمقة اإلؾمالم وص٤مرت ًمٚمٛمًٚمٛملم أرض سمٕمد اهلجرة إمم اعمديٜم٦م 

ويم٤من اإلذن  قمغم صمالث ُمراطمؾيٛمتٚمٙمقن اًمًٞم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ذع اهلل شمٕم٤ممم اِلٝم٤مد،

 ىل مل خل ُّٱذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  سم٤مًم٘مت٤مل دوم٤مقم٤م قمـ اًمٜمٗمس أومم اعمراطمؾ وذًمؽ
ي٤م اًمتل سمٕمثٝم٤م   َّ حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل احل٩م ومٙم٤مٟم٧م مجٚم٦م ُمـ اًمنا

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمٖمزوات اًمتل ظمرج ومٞمٝم٤م طمتك ىمٌٞمؾ ُمٕمريم٦م أطمد

 حف جف ُّٱصمؿ أُمر اعمًٚمٛمقن سم٤مًم٘مت٤مل دوم٤مقم٤م قمـ اًمٜمٗمس واًمٕم٘مٞمدة ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 
 [198]اًمٌ٘مرة: َّ   خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف

وأؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م ىمقًم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد اخلٜمدق )أن ٟمٖمزوهؿ وٓ 

د واُمتدت يمام ٟمٕمٚمؿ اؾمت٘مراءا ويم٤مٟم٧م هذه هل اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم شمنميع اِلٝم٤م يٖمزوٟم٤م

يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م وشمتٛمثؾ ذم إُمر سم٘مت٤مل  طمتك احلديٌٞم٦م وسمٕمده٤م ه٤مشم٤من اعمرطمٚمت٤من

سمتدائٝمؿ سمف، وذًمؽ ًمٚمتٛمٙملم ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ آٟمتِم٤مر دون أج٦م اعمنميملم وا

قم٘م٤ٌمت شمْمٕمٝم٤م ىمقى اًمنمك، وًمتّمٌح يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم هل اًمٕمٚمٞم٤م ذم إرض، وسمذًمؽ 

ٓ ي٘مقى أطمد قمغم ومتٜم٦م اعم١مُمٜملم وسومٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ طمٞمثام يم٤مٟمقا وئمٝمر هذا اًمتقضمٞمف 
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 مث  هت مت ُّٱٔشمٞم٦م: ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م ا -يمام ي٘مقل د اًمٕمٛمرى - إظمػم
إفٗم٤مل ورم ؾمقرة اًمتقسم٦م  [39]إفٗم٤مل:  َّمخ جخ مح جح مج حج

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
ُمـ  ٟمٕمؿ ومٌٕمد أن أصٌح ًمٚمٛمًٚمٛملم وـمـ وؾمٚمٓم٤من يم٤من  َّ رن  مم ام يل ىل

 حلامي٦م أفٗمًٝمؿ وشم٠مُملم اًمدقمقة إمم اهلل (اًم٘مت٤مل )اِلٝم٤مد هلؿ اًمٓمٌٞمٕمل أن ينمع

اؾمؽمداد اًمٌٕمض ُمـ طم٘مقىمٝمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ إهى اعمحٌقؾملم وإُمقال اعمّم٤مدرة ُمـ و

ي٤م اًمتل سمٕمثٝم٤م ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل سمؾ واًمٖمزوات إومم  اعمٝم٤مضمريـ واعمت٠مُمؾ ذم اًمنا

َيد أهن٤م  سمٜمٗمًف ومٞمٝم٤م واًمتل ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك اخلٜمدق

 ًم٘مريش اًمرظم٤مء آىمتّم٤مدي ضب إول أؾم٤مؾمٞملم هدوملم سم٤مِلٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م شمًتٝمدف

ومٚمٝم٤م ًم٘مد اؾمتٓم٤مقم٧م ىمريش  قمـ ـمريؼ قم٘مد اإِليالف واًمتح٤مًمػ ُمـ ىمديؿ شم٠مُملم ىمقا

قمغم شمٗمٙمٞمؽ ذًمؽ اإِليالف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘مد طمرص رؾمقل اهلل  ًمدا

وظم٤مص٦ًم ُمع اًم٘م٤ٌمئؾ احلج٤مزي٦م اًم٘م٤مـمٜم٦م همرب اعمديٜم٦م واًمتل متر سم٠مراوٞمٝم٤م أوخؿ 

ىم٤مـم٦ٌم، واعمتجٝم٦م إمِم سمالد اًمِم٤مم وسمٕمد ضمٝمقد ُمْمٜمٞم٦م متٙمـ ىمقاومؾ ىمريش اًمتج٤مري٦م 

اعمًٚمٛمقن ُمـ ُمٝم٤مدٟم٦م وحتٞمٞمد اًمٕمديد ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ احلج٤مزي٦م اًمتل متر ىمقاومؾ ىمريش 

سم٠مراوٞمٝم٤م ُمثؾ ضمٝمٞمٜم٦م، وسمٜمل وٛمرة، وسمٜمل ُمدًم٩م، وهمٗم٤مر، وأؾمٚمؿ، وذًمؽ قمـ ـمريؼ 

أؾمٝمؿ ىمرب  اعمٕم٤مهدات اًمتل ٟمٔمٛم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم وشمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ هذا وىمد

سمٕمض هذه اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ اعمديٜم٦م اًمتل هل ؾمقىمٝمؿ وُمٕم٤مؿمٝمؿ إمِم اًمًٕمل ٕضمؾ ُمقادقم٦م 

واهلدف اًمث٤مين إُمـ آضمتامقمل ويتؿ قمـ ـمريؼ ُمٝم٤ممج٦م  اًمدوًم٦م اإِلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م

وٟمدرك هذا  ذم ـمري٘مٝم٤م وقم٘مد اعمٕم٤مهدات ُمع ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًم٘مقاومؾ اًمتج٤مري٦م هلؿ

اعمٕمريم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ يمام أدريمٝم٤م اعمًٚمٛمقن إوائؾ اهلدف ذم إـم٤مر ومٝمٛمٜم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م 
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أبق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ ىمريش روى وم٘مد  وقمغم رأؾمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

هيددوٟمف ويتققمدوٟمف  -سمّمٗمتف زقمٞمؿ اعمديٜم٦م  -أهنؿ يمتٌقا إمم قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل 

ٜمف أوًمتخرضمٜمف، أو ًمٜمًػمن إًمٞمٙمؿ سم٘مقهلؿ: )إٟمٙمؿ آويتؿ ص٤مطمٌٜم٤م، وإٟم٤م ٟم٘مًؿ سم٤مهلل ًمت٘م٤مشمٚم

سم٠ممجٕمٜم٤م طمتك ٟم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٙمؿ وٟمًتٌٞمح ٟم٤ًمءيمؿ(. يم٤من هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهؾ يثرب 

وزقمٞمٛمٝم٤م، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وم٘مد يمت٧ٌم إًمٞمٝمؿ شم٘مقل: )ٓ يٖمرٟمٙمؿ أفٙمؿ أومٚمتٛمقٟم٤م 

ءيمؿ ذم قم٘مر داريمؿ ويمام ىم٤مل ُمٜمػم  إمم يثرب، ؾمٜم٠متٞمٙمؿ ومٜمًت٠مصٚمٙمؿ وٟمٌٞمد ظميا

ومل يٙمـ هذا همري٤ٌم قمغم ُمٜمٝم٩م ىمريش، ومٝمل اًمتل ىمررت  :وم٘مف اًمًػمةاًمٖمْم٤ٌمن رم 

قمغم ُمأل ُمٜمٝم٤م، وظمٗمت٧م إصقات اًمتل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهمتٞم٤مل رؾمقل اهلل 

ة عمقاضمٝم٦م اًمتٞم٤مر اًمٕمٜمٞمػ وده وود  يم٤مٟم٧م شمدقمق حلاميتف، ومل يٙمـ ًمدهي٤م اِلرأ

قمٜمدُم٤م رأت شمنب  سم٤مًم٘مقة هجرة ُمـ اؾمتٓم٤مقم٧م ُمٜمٕمٝمؿ ُمٜمٕم٧مأصح٤مسمف، يمام أن ىمريِم٤م 

وراء سمٕمض اعمٝم٤مضمريـ وم٤مؾمتٕم٤مدُتؿ  سمٕمث٧ماعمًٚمٛملم إمم يثرب، ومل شمٙمتػ سمذًمؽ، سمؾ 

ُمثؾ قمٞم٤مش سمـ رسمٞمٕم٦م واًمقًمٞمد سمـ اًمقًمٞمد وهمػمهؿ. ومٛمٜمٓمؼ احلرب ًمدى ىمريش يٕمٓمٞمٜم٤م 

شمّمقرا قمـ ُمٜمٓمؼ اِل٤مهٚمٞم٦م ذم طمرهب٤م ود اإلؾمالم واعمًٚمٛملم. إهن٤م ًمـ شمدع اعمًٚمٛملم 

شمؽمك هلؿ أُم٤مٟم٤م ذم أي ُمقىمع، أو شمدع هلؿ أن حيتٚمقا أي  يًت٘مرون ذم إرض، وًمـ

ـمٌٞمٕم٦م اعمٕمريم٦م وقمٚمٞمٜم٤م إدراك ُمقىمع. ٕهن٤م شمٕمرف أن ىمقة اإلؾمالم ٓ سمد أن شمٙمتًحٝمؿ.

يمام ضم٤مءت  واعمنميملمواًمٙمٗم٤مر ومٝمل اًمتل يم٤مٟم٧م سملم اعمًٚمٛملم إوائؾ  سملم اعمًٚمٛملم

. . هذا .إن اؾمتٓم٤مقمقا ص وٓ يزاًمقن ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ طمتك يردويمؿ قمـ ديٜمٙمؿ رم اًم٘مرآن 

هق هدومٝمؿ; وُمـ أضمؾ هذا اهلدف، ٓ سمد ُمـ اِلٝم٤مد طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، إلي٘م٤مف هذه 

اًمٗمتٜم٦م، ومتٜم٦م اًمٜم٤مس قمـ ديٜمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ قمغم رأهيؿ، واهمتٞم٤مهلؿ قمغم قم٘مٞمدُتؿ، وُمٝمٛم٦م 

اِلٝم٤مد ذم اإلؾمالم هق حتٓمٞمؿ هذه اًمٗمتٜم٦م، وحت٘مٞمؼ طمري٦م اعمٕمت٘مد ذم إرض، سمحٞم٨م ٓ 

ويٙمقن  (١مُمـ قمـ ديٜمف، أو حي٤مل سمٞمٜمف وسملم رسمف ))واًمٗمتٜم٦م أيمؼم ُمـ اًم٘متؾيٗمتـ ومٞمٝم٤م ُم

  .ا ـه. هلل.وىم٤مشمٚمقهؿ طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م ويٙمقن اًمديـ يمٚمف )اًمديـ يمٚمف هلل، 
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يم٤من وُمـ أضمٚمٝم٤م  أُم٤م اعم٘م٤مصد اًمؽمسمقي٦م هل٤م قمؼم أطمداصمٝم٤م ومٙمثػمة ٓ شمٜم٘مٓمع سمٗمْمؾ اهلل

ٛمٝم٤م وشمدارؾمٝم٤م ودراؾمتٝم٤م. ومٝمذا اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يتقاصقن سمتٕمٚمُّ 

اًمزهري ي٘مقل: "ذم قمٚمؿ اعمٖم٤مزي قمٚمؿ أظمرة واًمدٟمٞم٤م".وىمد سمٚمغ ُمـ طمرصٝمؿ قمغم 

ي٤مه أهنؿ ضمٕمٚمقه٤م ىمريٜم٦م  شمٕمٚمٞمؿ أوٓدهؿ ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وها

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ طمٞم٨م أوًمقي٦م اًمتٕمٚمٞمؿ. ي٘مقل زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم سمـ 

ي٤مه يمام ٟمٕمٚمؿ اًمًقرة ُمـ  قمكم: "يمٜم٤م ُٟمٕمٚمَّؿ ُمٖم٤مزي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وها

اًم٘مرآن"، وقمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: "يم٤من أيب يٕمٚمٛمٜم٤م 

ي٤مه، وي٘مقل: ي٤م سمٜمل، هذه ُمآثر آسم٤مئٙمؿ، ومال شمْمٞمٕمقا  اعمٖم٤مزي، ويٕمّده٤م قمٚمٞمٜم٤م، وها

ي٤م واًمٖمزوات وأوع سملم يديؽ أظمل اًمداقمٞم٦م ًمالقمت٤ٌمر و ذيمره٤م". سملم يدي هذه اًمنا

وم٘مد ىم٤مد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمٞم٤من امج٤ممم هل٤م اؾمت٘مراءا ح٤م يمتٌف أهؾ اًمًػم،

ؾمٌٕم٤م وقمنميـ همزوة اؾمتٛمرت صمامن ؾمٜمقات رم اًمٗمؽمة ُم٤مسملم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمًٜم٦م 

در مل حيدث ىمت٤مل سمٞمٜمف وسملم اًمٙمٗم٤مر إٓ ذم شمًع ُمٜمٝم٤مهك )همزوة سم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اهلجرة

وسمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وأطمد وسمٜمك اًمٜمْمػم وإطمزاب وسمٜمل ىمرئم٦م وومتح ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ 

وًمتٙمـ ًمٜم٤م وىمٗم٦م يمِمٗمٞم٦م ُمع شمٚمؽ  .وحت٘مؼ اهلدف ُمـ سم٘مٞمتٝم٤م دون ىمت٤مل (وشمٌقك

صغم  -همزوات اًمرؾمقل اهلل  وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء اًمًػم ذم قمدد اًمٖمزوات يمٌٞم٤من امج٤ممم

ُمـ  ام ضم٤مء رم اًمّمحٞمحلموم٘مٞمؾ قمـ قمدده٤م شمًع قمنمة همزوة يم –اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ريض اهلل قمٜمف وشمقؾمع اسمـ ؾمٕمد رم ـمٌ٘م٤مشمف شمٌٕم٤م ًمٚمقاىمدى رمحٝمام  طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ

وىم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٤م وقمنميـ وًمٕمؾ اًم٥ًٌم رم ذًمؽ آظمتالف إدظم٤مل سمٕمْمٝم٤م رم  اهلل

وًمـ ٟم٘مػ أُم٤مم هذا آظمتالف ، ومٚمـ ٟمتدارس رم هذا  يمام ىم٤مل اًمًٝمٞمغم رمحف اهللسمٕمض 

قمـ قمدد و زوات اًمتل طمدث ومٞمٝم٤م ىمت٤مل وٓ ظمالف طمقهل٤م وقمدده٤ماعمّمٗمك إٓ سم٤مًمٖم

ـِ احلَُّمٞم٥ِْم ُم٤مطمدث ومٞمٝم٤م ىمت٤مل ُمٜمٝم٤م  ـْ سمرْيَدَة سم ٚمٌِؿ ذم َصِحٞمِحِف قَم ًْ -َأظْمَرَج اإِلَُم٤مُم ُُم

  -ريض اَّللَّ قمٜمف
ِ
َة هَمْزَوًة،  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىَم٤مَل: هَمَزا َرؾُمقُل اَّللَّ َع قَمنْمَ ًْ

شمِ
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ُ شَمَٕم٤ممَم: ًَمَٕمؾَّ سُمَرْيَدَة أراد سم٘مقًمف: ىَم٤مشَمَؾ ذِم ىَم٤مشَمَؾ ذِم صَماَم  َـّ ىَم٤مَل اإِلَُم٤مُم اًمٜمََّقِويُّ َرمِحَُف اَّللَّ ٍن ُِمٜمُْٝم

٤موِمِٕملُّ  ٤م وُمتَِح٧ْم ُصْٚمًح٤م، يَماَم ىَم٤مًمف اًمِمَّ ٌُُف أهنَّ صَماَمٍن إؾِْمَ٘م٤مَط هَمْزَوَة اًمَٗمْتِح، َوَيُٙمقُن َُمْذَه

وِمُ٘مقه سمًٌع  ٕمض قمٚمامء اًمًػم قمـ اًمٕمدد ًمٚمٖمزواتسم وقمغم أؾم٤مس ُم٤م ىمرره .َوُُمَقا

واًمًٜملم وؿمٝمقر  وقمنميـ ،ومٌلم أجديٙمؿ أظمقة اإلؾمالم سمٞم٤من امج٤ممم هلذه اًمٖمزوات

يم٤من هٜم٤مك ىمت٤مل  ؿمٝمدت اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وطمده٤م ُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م - –اًمًٜم٦م اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م: 

وات مل وؿمٝمدت اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م أرسمع همز .وسمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ىذم اصمٜمتلم ُمٜمٝم٤م مه٤م سمدر اًمٙمؼم

 ذي أُمر حيدث ىمت٤مل إٓ ذم واطمدة وهك ُمٕمريم٦م أطمد أُم٤م اًمثالث إظمرى وهك

أُم٤م اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ومِمٝمدت صمالث  .ومحران ومحراء إؾمد ومٚمؿ حيدث ومٞمٝم٤م ىمت٤مل

وذات اًمرىم٤مع وسمدر إظمرى وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مت٤مل يم٤من رم  همزوات وهك سمٜمق اًمٜمْمػم

أرسمع همزوات طمدث ىمت٤مل رم صمالث  وؿمٝمدت اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم .وم٘مط (إومم )احلّم٤مر

وؿمٝمدت اًمًٜم٦م . سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ واخلٜمدق وسمٜمل ىمرئم٦م أُم٤م اًمراسمٕم٦م ومدوُم٦م اِلٜمدل وهك

وؿمٝمدت اًم٤ًمسمٕم٦م اصمٜمت٤من ظمٞمؼم . اًم٤ًمدؾم٦م صمالث هل احلديٌٞم٦م وحلٞم٤من وذات ىمرد

وقمٛمرة اًم٘مْم٤مء ويم٤من اًم٘مت٤مل رم إومم سم٤مًمٓمٌع وؿمٝمدت اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م صمالث همزوات 

ٝم٤م يمٚمٝم٤م وهك ومتح ُمٙم٦م وطمٜملم واًمٓم٤مئػ وؿمٝمدت اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م همزوة يم٤من اًم٘مت٤مل ومٞم

ومٗمل اعمحرم يم٤مٟم٧م : ويم٤من شمقزيع اًمٖمزوات قمغم ؿمٝمقر اًمًٜم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم –شمٌقك 

ورم رسمٞمع إول . ه1وم٘مط رم  (ورم صٗمر يم٤مٟم٧م ودان )إبقاء ه5ه وظمٞمؼم 3ذي أُمر 

ورم مج٤مدى إول . ه5 رم ه وسمٜمق اًمٜمْمػم5ه ودوُم٦م اِلٜمدل 3ه وسمحران 1يم٤مٟم٧م سمقاط 

 ه.1ه ورم مج٤مد أظمر يم٤مٟم٧م سمدر إومم 6ه وسمٜمك حلٞم٤من وذى ىمرد رم 1يم٤مٟم٧م اًمٕمِمػمة 
ه ورم ؿمٕم٤ٌمن يم٤مٟم٧م سمدر أظمرة وسمٜمك 9ورم ؿمٝمر رضم٥م يم٤مٟم٧م همزوة شمٌقك رم 

ه وومتح ُمٙم٦م 1ه ورم ؿمٝمر رُمْم٤من يم٤مٟم٧م سمدر اًمٙمؼمى رم 5ه وذات اًمرىم٤مع 5 اعمّمٓمٚمؼ

ومحراء إؾمد وهمزوة اطمد رم  ه1رم  وسمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع سمٜمق ؾمٚمٞمؿ ورم ؿمقال يم٤مٟم٧م. ه8رم 

ه وصٚمح 5ه ويم٤مٟم٧م همزوة سمٜمل ىمرئم٦م 8ه وطمٜملم واًمٓم٤مئػ 5ه وهمزوة اخلٜمدق 3
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أُم٤م اًمِمٝمر إظمػم وهق ذو احلج٦م ومٙم٤مٟم٧م ومٞمف همزوة  ه رم ؿمٝمر ذى اًم٘مٕمدة6 احلديٌٞم٦م

مل حيدث ه وٟمالطمظ أن ؿمٝمر رسمٞمع أظمر اًمقطمٞمد اًمذي 7ه وقمٛمرة اًم٘مْم٤مء 1اًمًقيؼ 

يٚمٞمف رسمٞمع إول  وأن ؿمٝمر ؿمقال هق أيمثر اًمِمٝمقر ُمـ طمٞم٨م قمدد اًمٖمزوات ومٞمف ؿمئ

وان يم٤من أيمثره٤م سمريم٦م ؿمٝمر رُمْم٤من طمٞم٨م يم٤من ومٞمف يقم اًمٗمرىم٤من واًمٗمتح اًمٕمٔمٞمؿ سمٗمْمؾ 

ي٤مه اًمتل سمٕم٨م سمف أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمف يمام ىمٞمؾ قمٜمٝم٤م  اهلل عمٙم٦م ويم٤مٟم٧م سمٕمقصمف وها

وسم٤مًمٗمٕمؾ مل يٛمض  ومٜمتذيمره٤م اًم٤ًمقم٦م اًمًٜم٦م إومم صمالثيم٤من ُمٜمٝم٤م رم  صمامٟمٞم٦م وصمالصملم

ي٤م اًمٕم٤مم إول ُمـ اهلجرة  إٓ وىمد سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمالث ها

واًمث٤مٟمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث رى  هي٦م محزة ريض اهلل قمٜمف هل إومم،ويم٤مٟم٧م 

 هٜم٤م أُمرا  وٟمالطمظ فيم٤مٟم٧م سم٘مٞم٤مدة ؾمٕمد سمـ أبك وىم٤مص ريض اهلل قمٜم اهلل قمٜمف واًمث٤مًمث٦م

ي٤مه إومم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ دون  قمغم طمرصف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿهق و أن شمٙمقن ها

ه يرؾمؾ ذم شمٚمؽ  إفّم٤مر; ٕن إفّم٤مر مل يتٕمٝمدوا سمٜمٍمشمف ظم٤مرج اعمديٜم٦م، ًمذًمؽ ٟمرا

ي٤م اعمٝم٤مضمريـ، وقمغم رأؾمٝمؿ أهؾ سمٞمتف وأىم٤مرسمف ًمٞمٙمقٟمقا أول ُمـ َيقض ُمٕمٛمٕم٦م  اًمنا

ومٗمل رُمْم٤من ُمـ اًمًٜم٦م إومم ُمـ  ٕمٓمل سمذًمؽ اًم٘مدوة احلًٜم٦م.اًم٘مت٤مل واعمٕم٤مرك، ًمٞم

ُمردودات إَي٤مسمٞم٦م أو ؾمٚمٌٞم٦م ذم طم٤مًمتل اًمٔمٗمر أو  ُمـ هل٤م ومل اهلجرة يم٤مٟم٧م اًمني٦م إومم

اهلزيٛم٦م طمرص صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٙمقن ىم٤مئده٤م قمغم ىمدر قمٔمٞمؿ ُمـ اًمِمج٤مقم٦م 

اًم٘مرؿمٞم٦م رضمؾ ُمٕمروف ذم  واإلىمدام وىمقة اًمِمٙمٞمٛم٦م، ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أن ىم٤مئد اًم٘م٤مومٚم٦م

 وأقمٜمك سمف أب٤م ضمٝمؾ يم٤من يٚم٘م٥م سم٠مقمز اًمٌٓمح٤مء اٟمفىمريش سم٘مقة ؿمٙمٞمٛمتف وهمٓمرؾمتف طمتك 

ومٙم٤من ٓ سمد ًمف ُمـ ٟمد ُمثٚمف، وىمد اشمْمح٧م ىمدرات هذا اًمٜمد ذم ُمٙم٦م قمٜمدُم٤م اؾمتٓم٤مع 

ة أن ييسمف وقمغم ُمأل ُمـ ىمقُمف وقمِمػمشمف ويٕمٚمـ إؾمالُمف سملم أجدهيؿ دون  وسمجرأ

ٚمٞمف إن اؾمتٓم٤مع، وىمد دًم٧م هذه احل٤مدصم٦م سمام ٓ يدع جم٤مًٓ ظمقف، سمؾ حتداه أن يرد قم

ًمٚمِمؽ سم٠مفف ومٕماًل أقمز ومًتك ذم ىمريش سمال ُمٜم٤مزع، ومٙم٤من محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل 

قمٜمف واًمذي أصٌح سمٕمد إؾمالُمف أؾمد اهلل وأؾمد رؾمقًمف، هق أول ىم٤مئد ٕول هي٦م 
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يّمٌق إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ًمٞمتح٘مؼ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م

إَي٤مسمٞم٦م سمٕمٞمًدا قمـ اًمًٚمٌٞم٤مت اعمثٌٓم٦م، ويم٤من ًمف ُم٤م أراد قمٜمدُم٤م رُمك أقمز اًمٌٓمح٤مء سم٠مقمز 

وم٘مد قمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن هٜم٤مك ىم٤مومٚم٦م ىمرؿمٞم٦م حمٛمٚم٦م )ىمريش.

سم٤مُٕمقال واًمٌْم٤مئع وهل ذم ـمريؼ قمقدُت٤م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمِم٤مم، ي٘مقده٤م أبق ضمٝمؾ سمـ 

رايم٥م ُمـ ومرؾم٤من ىمريش، ومجٝمز هل٤م رؾمقل اهلل صغم  ٦مصمالصمامئقازم هِم٤مم، وحيرؾمٝم٤م طم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "دوري٦م ىمت٤مل اقمؽماوٞم٦م ىمقُت٤م" صمالصمقن جم٤مهًدا ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ًمٞمس 

وقمٛمف اًمِم٘مٞمؼ وأظمقه ومٞمٝمؿ ُمـ إفّم٤مر أطمد وقمغم رأؾمٝمؿ أؾمد اهلل وأؾمد رؾمقًمف 

٤من ُمـ اًمًٜم٦م محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل قمٜمف. وذم ؿمٝمر رُمْمُمـ اًمرو٤مقم٦م 

اعم٤ٌمريم٦م ارشمٗمع أول ًمقاء ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ويم٤من ًمقٟمف إومم اهلجري٦م 

يمٜم٤مز سمـ احلّملم اًمٖمٜمقي ريض اهلل قمٜمف طمٚمٞمػ محزة سمـ قمٌد  أبٞمض، وطم٤مُمٚمف أبق ُمرصمد

ُمـ سمالد ( اًمٕمٞمص )ىمري٦م ىمرب يٜمٌع وم٠مدريمقا اًم٘م٤مومٚم٦م قمٜمد .اعمٓمٚم٥م ريض اهلل قمٜمف

م، ومت٠مه٥م اًمٗمري٘م٤من ًمٚمٛم٤ٌمرزة همػم أن شمدظمؾ أطمد زقمامء ضمٝمٞمٜم٦م، وُمٜمٕمقه٤م ُمـ اًمت٘مد

ضمٝمٞمٜم٦م اًمذي يم٤من طمٚمٞمًٗم٤م ًمٚمٗمري٘ملم وهق جمدي سمـ قمٛمرو اِلٝمٜمل، طم٤مل دون اعمقاضمٝم٦م، 

ذم ؿمٝمر ؿمقال قمغم رأس صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ُمـ  اًمث٤مٟمٞم٦م ويم٤مٟم٧م –واٟمٍمف اِلٛمٞمع دون ىمت٤مل 

قمٌٞمدة سمـ (قمٛمف )همػم اًمِم٘مٞمؼ –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلجرة سمٕم٨م رؾمقل اهلل 

ذم ؾمتلم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إمِم راسمغ ٓقمؽماض  -ريض اهلل قمٜمف  -سمـ اعمٓمٚم٥ماحل٤مرث 

قمػم ىمريش، ومٚم٘مل أب٤م ؾمٗمٞم٤من وُمٕمف ُم٤مئت٤م رضمؾ، ومٙم٤من سمٞمٜمٝمؿ اًمرُمل سم٤مًمًٝم٤مم ومل يًٚمقا 

ذم هذه اًمني٦م وهق أول ُمـ  -ريض اهلل قمٜمف  -اًمًٞمقف، ويم٤من ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

سملم اًمٓمروملم،  قمًٙمريهذه اعمقاضمٝم٦م أول اصٓمدام رُمك سمًٝمؿ ذم اإِلؾمالم، وشمٕمد 

ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمقاضمٝم٦م حمدودة اىمتٍمت قمغم اًمًٝم٤مم دون اًمًٞمقف، صمؿ اٟمٍمف 

اًمٗمري٘م٤من، همػم أن اصمٜملم ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٤م ذم ىم٤مومٚم٦م ىمريش مه٤م: قمت٦ٌم سمـ همزوان، 

 ىمد متٙمٜم٤م ُمـ اًمٗمرار إمِم ُمٕمًٙمر اعمًٚمٛملم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -إؾمقد سمـ واعم٘مداد 
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ويمالمه٤م يم٤من ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ًمإلؾمالم ويم٤من ذًمؽ ُمـ أهؿ  وقم٤مدا ُمٕمٝمؿ إمِم اعمديٜم٦م

هي٦م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص )ريض ويم٤مٟم٧م اًمث٤مًمث٦م . اًمٖمٜمٞمٛم٦م وأذومٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝمام

ظمرضم٧م ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ُمـ اًمًٜم٦م إومم ُمـ اهلجرة ويم٤من هدومٝم٤م  اًمتلاهلل قمٜمف(.

ًمٙمـ اًم٘م٤مومٚم٦م أومٚمت٧م  د ُم٤مء اخلرار سم٤مِلحٗم٦ماًمٚمح٤مق سم٘م٤مومٚم٦م ًم٘مريش قم٤مئدة ُمـ اًمِم٤مم قمٜم

طمٞم٨م ؿمٝمدت هذه  يم٤مٟم٧م وىم٤مئع ُمِمٝمقدة ورم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ورضمع ؾمٕمد ومل يٚمؼ يمٞمدا

اًمًٜم٦م صمامن همزوات مل حيدث ىمت٤مل قمغم احل٘مٞم٘م٦م يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إٓ ذم اصمٜمتلم مه٤م 

سمدر اًمٙمؼمى أُم٤م اًمًت٦م سم٘مٞمتٝم٤م ومٚمؿ حيدث ومٞمٝم٤م ىمت٤مل ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ  سمدر اًمٙمؼمى وسمٜمك ىمٞمٜم٘م٤مع

 : أرسمٕم٦م وهذه اًمٖمزوات اًمتك مل حيدث ومٞمٝم٤م ىمت٤مل هل

ظمرج رؾمقل اهلل صغّم  وومٞمٝم٤مهمزوة إبقاء ذم صٗمر ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة. - 1

قم٘مٌك  )ؾمٞمد اخلزرجاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد أن اؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة،

٨م هم٤مب قمٜمٝم٤م طمٞم(ريض اهلل قمٜمف سمدرى أطمدى يم٤من ٟم٘مٞم٤ٌم وص٤مطم٥م راي٦م إفّم٤مر

ذم ؾمٌٕملم رضمال ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ظم٤مص٦م، يٕمؽمض قمػما ًم٘مريش طمتك  مخ٦ًم قمنم يقُم٤م

 لخمِمٜمسمٚمغ ودان، ومٚمؿ يٚمؼ يمٞمدا. وذم هذا اًمٖمزوة قم٘مد ُمٕم٤مهدة طمٚمػ ُمع قمٛمرو سمـ 

اًمْمٛمري، ويم٤من ؾمٞمد سمٜمل وٛمرة ذم زُم٤مٟمف، وهذه أول همزوة همزاه٤م رؾمقل اهلل صغّم 

 طم٤مُمٚمف محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م.اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤من اًمٚمقاء أبٞمض، و

ظمرج رؾمقل اهلل  وومٞمٝم٤م همزوة سمقاط ذم رسمٞمع إول ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة. -1

ويمٚمـ حيٛمؾ ًمقائف ؾمٕمد سمـ أبك وىم٤مص صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُم٤مئتلم ُمـ أصح٤مسمف،

رى اهلل قمٜمف واؾمتخٚمػ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ قمغم اعمديٜم٦م ويم٤من ريض اهلل قمٜمف ؾمٞمدا 

يٕمؽمض قمػما ( دة ؿمٝمد سمدر ا وأطمد واؾمتِمٝمد رم همزوة اخلٜمدقًمألوس ًمف ُمٜم٤مىم٥م قمدي

وأخٗم٤من ومخًامئ٦م سمٕمػم، ومٌٚمغ سمقاـم٤م ُمـ ىمرر  ًم٘مريش ومٞمٝم٤م أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ وُم٤مئ٦م رضمؾ

 ومل يٚمؼ يمٞمدا.سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م قمغم ـمريؼ دم٤مرة ىمريش ٟم٤مطمٞم٦م روقى 
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أى رم  ذم رسمٞمع إول ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة.( )سمدر إومم همزوة ؾمٗمقان – 3

أهم٤مر يمرز سمـ ضم٤مسمر اًمٗمٝمري ذم ىمقات ظمٗمٞمٗم٦م ُمـ اعمنميملم قمغم  ٟمٗمس اًمِمٝمر طمٞم٨م

ُمراقمل اعمديٜم٦م، وهن٥م سمٕمض اعمقار، ومخرج رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

ؾمٌٕملم رضمال ُمـ أصح٤مسمف عمٓم٤مردشمف، طمتك سمٚمغ وادي٤م ي٘م٤مل ًمف ؾمٗمقان ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م سمدر، 

اؾمتخٚمػ ذم هذه اًمٖمزوة قمغم  ن طمرب،وًمٙمٜمف مل يدرك يمرزا وأصح٤مسمف، ومرضمع ُمـ دو

 .قمكم ؾمٞمدٟم٤م ويم٤من اًمٚمقاء أبٞمض، وطم٤مُمٚمف ،رى اهلل قمٜمف اعمديٜم٦م زيد سمـ طم٤مرصم٦م

ظمرج رؾمقل اهلل  همزوة اًمٕمِمػمة ذم مج٤مدي إومم ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة. - 5

صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم مخًلم وُم٤مئ٦م وي٘م٤مل: ذم ُم٤مئتلم، ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، ومل يٙمره 

قمغم اخلروج، وظمرضمقا قمغم صمالصملم سمٕمػما يٕمت٘مٌقهن٤م، يٕمؽموقن قمػما ًم٘مريش، أطمدا 

ذاه٦ٌم إمم اًمِم٤مم، وىمد ضم٤مء اخلؼم سمٗمّمقهل٤م ُمـ ُمٙم٦م ومٞمٝم٤م أُمقال ًم٘مريش، ومٌٚمغ ذا 

ومقضمد اًمٕمػم ىمد وم٤مشمتف سم٠مج٤مم، وهذه هل اًمٕمػم اًمتل ظمرج ذم ـمٚمٌٝم٤م طملم  ،اًمٕمِمػمة

يم٤من ظمروضمف صغّم اهلل قمٚمٞمف رضمٕم٧م ُمـ اًمِم٤مم، ومّم٤مرت ؾم٤ٌٌم ًمٖمزوة سمدر اًمٙمؼمى. و

وؾمٚمؿ ذم أواظمر مج٤مدى إومم، ورضمققمف ذم أوائؾ مج٤مدى أظمرة قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ 

إؾمح٤مق، وًمٕمؾ هذا هق ؾم٥ٌم اظمتالف أهؾ اًمًػم ذم شمٕمٞملم ؿمٝمر هذه اًمٖمزوة. وذم 

هذه اًمٖمزوة قم٘مد رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕم٤مهدة قمدم اقمتداء ُمع سمٜمل ُمدًم٩م 

ل وٛمرة. واؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م ذم هذه اًمٖمزوة أب٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد وطمٚمٗم٤مئٝمؿ ُمـ سمٜم

إؾمد اعمخزوُمل، ويم٤من اًمٚمقاء ذم هذه اًمٖمزوة أبٞمض، وطم٤مُمٚمف محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م 

أطمٌتل ذم اهلل  وٟمالطمظ ذم شمٚمؽ اًمٖمزوات مجٞمٕم٤م طمتك وُم٤م ضم٤مء سمٕمده٤م ريض اهلل قمٜمف.

عمديٜم٦م وذًمؽ ُمٌٞمٜم٤م طمرص اًمٜمٌل قمغم اؾمتخالف ُمـ ي٘مقم سمٛمٝم٤مُمف يمٚمام ظمرج ُمـ ا

 عمٕمٚمؿ أؾم٤مس ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طمٞم٨م اًم٘م٤مئد اعمٓم٤مع سمؾ سملم ومٞمام سمٕمد ضورة اِلامقم٦م

 اًم٘مٞم٤مدة ومٞمام أىمؾ ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم وم٘م٤مل )اذا يمٜمتؿ صمالصم٦م ذم ؾمٗمر وم٠مُمروا أطمديمؿو

وٟمالطمظ أجْم٤م ؾمٞم٤مؾمتف احلٙمٞمٛم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم اظمتٞم٤مراشمف عمـ يًتخٚمٗمف قمغم 

ورم اًمث٤مٟمٞم٦م  ف ومٗمل اًمٖمزوة إومم ُمـ شمٚمؽ إرسمع اؾمتخٚمػ ؾمٞمد اخلزرجذم همٞم٤مسم ٦ماعمديٜم
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ريض اهلل  زيد سمـ طم٤مرصم٦م ورم اًمراسمٕم٦م أب٤م ؾمٚمٛم٦م ؾمٞمد إوس ورم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ

 ورم آظمر ؿمٝمر رضم٥م ُمـ شمٚمؽ اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م اًمني٦م اًمتل ٟمزل ومٞمٝم٤م ىمرآن طمٞم٨م - قمٜمٝمام.

 -ريض اهلل قمٜمف  -اهلل سمـ ضمحش قمٌد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٕم٨م رؾمقل اهلل 

ٌََؾ ُمٙم٦م وُمٕمف صمامٟمٞم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ يرصدون أظم٤ٌمر ىمريش، ويمت٥م ُمٕمف رؾمقل اهلل  ىِم

يمت٤مسًم٤م، وأُمره أن ٓ يٜمٔمر ومٞمف طمتك يًػم يقُملم، ومٚمام ؾم٤مر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

 صغم اهلل -ومتح اًمٙمت٤مب، وم٢ِمذا ومٞمف: أُمر ُمـ رؾمقل اهلل  يقُملم قمـ اعمديٜم٦م دم٤مه ُمٙم٦م

سم٤مًمتقضمف إمِم ٟمخٚم٦م سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ، ًمػمصد أظم٤ٌمر ىمريش، وٓ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

د اًمني٦م سمذًمؽ  وم٘متف ذم شمٚمؽ اعمٝمٛم٦م، ومٚمام قمٚمؿ أومرا يًتٙمره أطمًدا ُمـ أصح٤مسمف قمغم ُمرا

، وُمْمقا ُمع قمٌد اهلل سمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤مًمقا: ؾمٛمًٕم٤م وـم٤مقم٦م ًمرؾمقل 

٘مريش، ومتِم٤مور قمٌد اهلل ُمع ضمحش طمتك وصٚمقا وادي ٟمخٚم٦م، ومرصدوا قمػًما ًم

: ٟمحـ ذم آظمر يقم ُمـ رضم٥م اًمِمٝمر احلرام، وم٢ِمن ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ اٟمتٝمٙمٜم٤م  أصح٤مسمف وىم٤مًمقا

اًمِمٝمر احلرام، وإن شمريمٜم٤مهؿ اًمٚمٞمٚم٦م دظمٚمقا احلرم، ًمٙمٜمٝمؿ قمزُمقا قمغم ُمٝم٤ممج٦م اًمٕمػم، 

ومتؿ هلؿ ذًمؽ وهجٛمقا قمغم اعمنميملم وم٘متٚمقا أطمدهؿ، وأهوا اصمٜملم وأومٚم٧م اًمراسمع، 

، وم٠مفٙمر قمٚمٞمٝمؿ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٕمػم وإؾمػميـ قمغم رؾمقل اهلل صمؿ ىمدُمقا 

ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ذم اًمِمٝمر احلرام، وح٤م قمٚمٛم٧م ىمريش سمذًمؽ اؾمتٖمٚم٧م احلدث، وىم٤مًم٧م: إِن 

حمٛمًدا ىمد ؾمٗمؽ اًمدم ذم اًمِمٝمر احلرام، وأظمذ ومٞمف اح٤مل، وأه ومٞمف اًمرضم٤مل، واؾمتحؾ 

ًٟم٤م يتغم إمِم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمِمٝمر احلرام. ًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أفز ل ذم هذا اًمِم٠من ىمرآ

وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٞمف رومع ًمٚمحرج قمـ رؾمقل اهلل 

ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وشمْمٛمٜم٧م أي٦م اًمتٕمٞمػم واًمتقسمٞمخ ًم٘مريش اًمتل شمتٌجح سمرقم٤مي٦م احلرُم٤مت

 ىب  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌُّّٱ
 ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

 من زن رن  مم ام ىليل مل يك ىك مك لك  اك يق
  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
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أُم٤م احلدث اًمث٤مين اًمذي اؾمتٖمٚمف اًمٙم٤مرهلم  – [117]اًمٌ٘مرة:  َّ حب جب هئ

ًمإلؾمالم ُمـ هيقد وُمنميملم ًمٚمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقًمف ومٙم٤من حتقيؾ 

ًٞم٥م وم٘مد طمدث ذم ُمٜمتّمػ رضم٥م ظمالل شمٚمؽ اًمًٜم٦م يمام ىم٤مل سمف ؾمٕمٞمد سمـ اعم اًم٘مٌٚم٦م

يمام  -رم اًمّمالة  سمتحقيؾ اًم٘مٌٚم٦م طمٞم٨م أُمر اعمًٚمٛمقن وىمٞمؾ ذم ؿمٕم٤ٌمن ريض اهلل قمٜمف

وىمد  سمٞم٧م اهلل احلرام ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس إمم اًمٙمٕم٦ٌم -يم٤من يتٛمٜمك رؾمقل اهلل ذم طمٞمٜمف

ئد شمرسمقي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمزل هب٤م وطمك آي٤مت سمٞمٜم٤مت ُمـ ؾمقرة  شمْمٛمـ اًمٕمديد ُمـ ومقا

ؾمٚمؿ يتجف ذم صالشمف سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة ُمًت٘مٌاًل يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ووم٘مد  اًمٌ٘مرة

شم٤مريًم٤م اًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م سمٞمٜمف وسملم سمٞم٧م اعم٘مدس. هٙمذا ورد ذم سملم اًمريمٜملم  سمٞم٧م اعم٘مدس

وي١ميد شمٚمؽ اًمرواي٦م  ريض اهلل قمٜمٝمامرواي٦م صحٞمح٦م اإلؾمٜم٤مد إمم قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس 

إفّم٤مر يم٤مٟمقا  ورواي٦م اسمـ اعمًٞم٥م ريض اهلل قمٜمف أن ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اسمـ ضمري٩م

يّمٚمقن إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜمقات وح٤م ه٤مضمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اؾمتٛمر ذم آدم٤مه سمّمالشمف ٟمحق سمٞم٧م اعم٘مدس ؾمت٦م قمنم ؿمٝمًرا 

وذم ُمٜمتّمػ رضم٥م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ًمٚمٝمجرة أُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتحقل ذم صالشمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم 

اعمًٞم٥م شم٤مريخ حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٙمٕم٦ٌم  وإؾمامقمٞمؾ، وىمد طمّدد ؾمٕمٞمد سمـىمٌٚم٦م إسمراهٞمؿ 

ويم٤من اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٓمٚمع إمم اًمقطمل ويرهم٥م ذم  سمِمٝمريـ ىمٌؾ سمدر

. قمقدة إمم ىمٌٚم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م أول سمٞم٧م ُم٤ٌمرك سمٜمل .اًمتقضمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم

سم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م شم٘مٓمع قمغم هيقد دقم٤ميتٝمؿ ًمتقطمٞمد اهلل وقم٤ٌمدشمف، ورهم٦ٌم ذم متٞمٞمز اعمًٚمٛملم 

قمـ اًمؼماء  يمام روى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل سمًٜمدهوم٤مؾمتج٤مب اهلل شمٕم٤ممم ًمف وطم٘مؼ أُمٜمٞمتف 

ؾمٚمؿ صغم ٟمحق سمٞم٧م و يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

ؾمٚمؿ حي٥م و اعم٘مدس ؾمت٦م قمنم أو ؾمٌٕم٦م قمنم ؿمٝمرا ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ومتقضمف  .[155]اًمٌ٘مرة: َّري ٰى ين ىن نن من ُّٱيقضمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم وم٠مفزل اهلل  أو

 حنخن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱوىم٤مل اًمًٗمٝم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس وهؿ اًمٞمٝمقد  .ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌم
ومّمغم ُمع  .[151]اًمٌ٘مرة: َّ مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من
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ؾمٚمؿ رضمؾ صمؿ ظمرج سمٕمدُم٤م صغم ومٛمر قمغم ىمقم ُمـ إفّم٤مر ذم و اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ٟمحق سمٞم٧م اعم٘مدس وم٘م٤مل وهق يِمٝمد أفف صغم ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل  صالة اًمٕمٍم

وأول  ؾمٚمؿ وأفف شمقضمف ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌم ومتحرف اًم٘مقم طمتك شمقضمٝمقا ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌمو قمٚمٞمف

صالة صاله٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًمٙمٕم٦ٌم يم٤مٟم٧م صالة اًمٔمٝمر ذم سمٜمل 

صاله٤م أهؾ ىم٤ٌمء ؾمٚمٛم٦م، وأول صالة صاله٤م ذم اعمًجد اًمٜمٌقي اًمٕمٍم، وأول صالة 

ذم ُمًجدهؿ اًمٗمجر قمٜمدُم٤م سمٚمٖمٝمؿ ظمؼم حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م ويم٤من وىمع ذًمؽ قمغم اًمٞمٝمقد 

ؿمديدًا، وم٘مد همْمٌقا ًمألُمر وىم٤مُمقا سمدقم٤مي٦م واؾمٕم٦م، ومٜمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم شمٗمٜمٞمد 

 وُمٜمٝم٤م اًمزقمؿ سمٌٓمالن صالة اعمًٚمٛملم امم سمٞم٧م اعم٘مدس وُمٜمٝمؿ ُمـ ُم٤مت ؿُمزاقمٛمٝم

 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ .وم٘م٤مل شمٕم٤ممم
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه
 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت يب ىب
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك
 مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي
  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت مت حتخت جت هب
]ىمٞمؾ اعمراد ظمتّم٤مر( ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل )سم٤م [151]اًمٌ٘مرة:ٱَّ مص خص حص

سم٤مًمًٗمٝم٤مء ه٤مهٜم٤م: اعمنميمقن; ُمنميمق اًمٕمرب، ىم٤مًمف اًمزضم٤مج. وىمٞمؾ: أطم٤ٌمر هيقد، ىم٤مًمف 

جم٤مهد. وىمٞمؾ: اعمٜم٤موم٘مقن، ىم٤مًمف اًمًدي. وأي٦م قم٤مُم٦م ذم ه١مٓء يمٚمٝمؿ، واهلل أقمٚمؿ[ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ٌٚم٦م إسمراهٞمؿ، ي٘مقل شمٕم٤ممم: إٟمام طَمّقًمٜم٤ميمؿ إمم ىم [153اًمٌ٘مرة:] َّزئ رئ ّٰ

قمٚمٞمف اًمًالم، واظمؽمٟم٤مه٤م ًمٙمؿ ًمٜمجٕمٚمٙمؿ ظمٞم٤مر إُمؿ، ًمتٙمقٟمقا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿُمَٝمداء قمغم 

إُمؿ; ٕن اِلٛمٞمع ُمٕمؽمومقن ًمٙمؿ سم٤مًمٗمْمؾ. واًمقؾمط ه٤مهٜم٤م: اخلٞم٤مر وإضمقد، وح٤م 

ئع وأىمقم اعمٜم٤مه٩م وأووح اعمذاه٥م،  ٝم٤م سم٠ميمٛمؾ اًمنما ضمٕمؾ اهلل هذه إُم٦م وؾمٓم٤ًم ظَمّمَّ
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 مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث
قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل وروى اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده  [78]احل٩م:  َّحض جض مص

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "يدقمك ٟمقح يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘م٤مل ًمف: هؾ سمٚمَّٖم٧م؟ 

ٟمذير وُم٤م ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ. ومٞمدقمك ىمقُمف ومٞم٘م٤مل هلؿ: هؾ سمٚمٖمٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م أت٤مٟم٤م ُمـ 

أت٤مٟم٤م ُمـ أطمد، ومٞم٘م٤مل ًمٜمقح: ُمـ يِمٝمد ًمؽ؟ ومٞم٘مقل: حمٛمد وأُمتف" ىم٤مل: ومذًمؽ ىمقًمف:  

ىم٤مل: اًمقؾمط: اًمٕمدل، ومتدقمقن،  [78]احل٩م:  َّٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

ومتِمٝمدون ًمف سم٤مًمٌالغ، صمؿ أؿمٝمد قمٚمٞمٙمؿ رواه اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ 

 ًمألُم٦م هؿ وُمـ هٜم٤م يم٤من أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمقصػ اهلل)ُم٤مضمف ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش،

طمٞم٨م أهنؿ  رم شم٘مديرهؿ عمٙم٤من اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن ومٝمؿ وؾمط أهؾ اًمًٜم٦م واِلامقم٦م

ُمـ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م طمٞم٨م ضمٕمٚمقا إقمامل ذط صح٦م  وؾمط سملم أهؾ اإلومراط

سم٘مٍمهؿ اإليامن قمغم اًمتّمديؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد  اإليامن وأهؾ اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م ُمـ اعمرضمئ٦م

ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم رم هن٤مي٦م أي٦م اًمتل سملم أجديٜم٤م ومم٤م يرد سمف قمٚمٞمٝمؿ  واًمٜمٓمؼ سمف وطم٥ًم

يمام ؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م وهٜم٤مك ضمقاٟم٥م أظمرى ُمـ اًمقؾمٓمٞم٦م يٛمٙمـ شمذيمره٤م رم 

 ىئ  نئ  ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: وٟمٕمقد إمم يمالم اسمـ يمثػمرمحف اهلل  (اًمدرس إن يم٤من ُمٜم٤مؾم٤ٌم
 نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
اًمتقضمف -ي٤م حمٛمد -ل شمٕم٤ممم: إٟمام ذقمٜم٤م ًمؽ ي٘مق [153]اًمٌ٘مرة:  َّىق يف  ىف يث ىث

أوٓ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، صمؿ سومٜم٤مك قمٜمٝم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم، ًمٞمٔمٝمر طم٤مُل ُمـ َيتٌَّٕمؽ وُيٓمٞمٕمؽ 

ٌَْٞمف، أي: ُُمْرشَمّدًا قمـ ديٜمف   زثُّويًت٘مٌؾ ُمٕمؽ طمٞمثام شمقضمٝم٧َم مِمَـّ يٜم٘مٚم٥م قمغم قَم٘م
أي: هذه اًمٗمٕمٚم٦م، وهق سف اًمتقضمف قمـ سمٞم٧م  [153]اًمٌ٘مرة:  َّنث مث

٘مدس إمم اًمٙمٕم٦ٌم، أي: وإن يم٤من هذا إُمر قمٔمٞماًم ذم اًمٜمٗمقس، إٓ قمغم اًمذيـ هدى اعم

اهلل ىمٚمقهبؿ، وأج٘مٜمُقا سمتّمديؼ اًمرؾُمقل، وأنَّ يمؾَّ ُم٤م ضم٤مء سمف ومٝمق احلّؼ اًمذي ٓ ُمْري٦م 

ويٜمًخ ُم٤م  ،ومٞمف، وأن اهلل يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء وحيٙمؿ ُم٤م يريد، ومٚمف أن يٙمّٚمػ قم٤ٌمده سمام ؿم٤مء
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ت٤مُم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم مجٞمع ذًمؽ، سمخالف اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ يِم٤مء، وًمف احلٙمٛم٦م اًم

٧ٌََم قمغم شمّمديؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ذم  وإشم٤ٌمقمفُمرض، وهلذا يم٤من َُمـ صَم

روى ذًمؽ، وشمقضمف طمٞم٨ُم أُمره اهلل ُمـ همػم ؿمؽ وٓ َرْي٥م، ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م. و

اًمّمٌح ذم ُمًجد اًمٌخ٤مري ذم شمٗمًػم أي٦م: قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: سمٞمٜم٤م اًمٜم٤مُس يّمٚمقن 

ىُم٤ٌمء إذ ضم٤مء رضمؾ وم٘م٤مل: ىمد أفزل قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمرآن، وىمد أُمر أن 

يًت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم وم٤مؾمت٘مٌٚمقه٤م. ومتقضمٝمقا إمم اًمٙمٕم٦ٌم وىمد رواه ُمًٚمؿ ُمـ وضمف آظمر، قمـ 

اسمـ قمٛمر ورواه اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وقمٜمده: أهنؿ يم٤مٟمقا ريمققم٤ًم، 

وهذا  ،ًمٙمٕم٦ٌم، وهؿ ريمقع. ويمذا رواه ُمًٚمؿ قمـ أفس، ُمثٚمفوم٤مؾمتداروا يمام هؿ إمم ا

يدل قمغم يمامل ـم٤مقمتٝمؿ هلل ورؾمقًمف، واٟم٘مٞم٤مدهؿ ٕواُمر اهلل قمز وضمؾ، ريض اهلل 

أي:  [153]اًمٌ٘مرة:  َّيك ىك مك لك اك ُّٱقمٜمٝمؿ أمجٕملم. وىمقًمف: 

صالشمٙمؿ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ىمٌؾ ذًمؽ ٓ يْمٞمع صمقاهب٤م قمٜمد اهلل، وذم اًمّمحٞمح ُمـ 

ٌِٞمٕمل، قمـ اًمؼماء، ىم٤مل: ُم٤مت ىمقم يم٤مٟمقا يّمٚمقن ٟمحق سمٞم٧م طمدي٨م أيب إؾمح٤م ًَّ ق اًم

 ىك مك لك اك ُّٱاعم٘مدس وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ُم٤م طم٤مهلؿ ذم ذًمؽ؟ وم٠مفزل اهلل شمٕم٤ممم: 
 .[153]اًمٌ٘مرة:  َّيك

  

*** 
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 الدرساٌ الجالح والرابع

 ( معركُ بدر يىو الفرقاٌ)

 .راد اهلل ؾمٌح٤مٟمفطمٞم٨م أ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من يم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م سمدر ورم شمٚمؽ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ح٤م قمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمقدة ىم٤مومٚم٦م أبك ؾمٗمٞم٤من  وسمداي٦م أطمداصمٝم٤م

ظمرج إًمٞمٝم٤م سمٛمـ يم٤من فمٝمره طم٤مضا ٓيريدون إٓ اًمٕمػم وُم٤م  اًم٤ًمًمػ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م

اًمذي يدير اعمٕمريم٦م دائام سملم احلؼ وأهٚمف  -ظمٓمر سم٤ٌمهلؿ أفف اًمٜمٗمػم سم٘مدر اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

يمام روى اًمٌخ٤مري  -زُم٤مٟم٤م وُمٙم٤مٟم٤م ضمؾ ضمالًمف وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه  فواًم٤ٌمـمؾ وطمزسم

يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: مل أتخٚمػ قمـ  رمحف اهلل ذم صحٞمحف سمًٜمده قمـ

ؾمٚمؿ ذم همزوة همزاه٤م إٓ ذم همزوة شمٌقك همػم أين َتٚمٗم٧م قمـ و اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف

د َتٚمػ قمٜمٝم٤م إٟمام ظمرج أطم -سمٗمتح اًمت٤مء قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل  – همزوة سمدر ومل يٕم٤مشم٥م

ؾمٚمؿ يريد قمػم ىمريش طمتك مجع اهلل سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمدوهؿ و اًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

وسملم قمدوهؿ قمغم همػم ُمٕم٤مد  ورم ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف مجع اهلل سمٞمٜمٝمؿ –قمغم همػم ُمٕم٤مد 

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱإؿم٤مرة إمم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إفٗم٤مل 
  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت
وىمد ٟمزًم٧م هذه أي٤مت رم همزوة  –  َّ  حض جض مص خص حص مس خس

د سم٤مًمٓم٤مئٗمتلم سمدر سمال ظمالف اًمٕمػم ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م صمالصمقن رضمال ُمٜمٝمؿ أبق ؾمٗمٞم٤من  واعمرا

أس اًمٜمٗمػم وهك أبقضمٝمؾ وزقمامء ىمريش قمغم ر ىواًمٓم٤مئٗم٦م إظمر وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
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ضمٞمِمٝمؿ ُمت٠مهٌلم سم٤مًمًالح ُمًتٕمديـ ًمٚم٘مت٤مل ويم٤من ُمٞمؾ اعمًٚمٛملم ًمٚمٕمػم وهذا ُمٞمؾ 

 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱومٓمرى يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم ؾمقرة اًمٌ٘مرة 
 ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم
ضمد اِلد وطمي اًم٘مت٤مل يم٤مٟمقا روقان اهلل قمٚمٞمٙمؿ ؾم٤ٌمىملم  وًمٙمـ قمٜمدُم٤م  َّ ٰى ٰر

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وىمقًمف شمٕم٤ممم -امم اِلٜم٦م 
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىي
 ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب يئ
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة ٟمٕمؿ وم٘مد  - [51-51]إفٗم٤مل:  َّ رن مم  ام يل ىل يكمل

اهلل يٜمٗمٚمٙمٛمقه٤م(ويم٤من  واًمًالم: )هذه قمػم ىمريش ومٞمٝم٤م أُمقاهلؿ وم٤مظمرضمقا إًِمٞمٝم٤م ًمٕمؾ

أبق ؾمٗمٞم٤من ح٤م اىمؽمب ُمـ ُمٜم٤مـمؼ ٟمٗمقذ اعمًٚمٛملم همريب اعمديٜم٦م،ضمٕمؾ يتحًس إظم٤ٌمر 

طمتك قمٚمؿ سمخروج اعمًٚمٛملم ٕظمذ اًم٘م٤مومٚم٦م، وم٤مؾمت٠مضمر وٛمْمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري 

ومتجٝمزت  ووصؾ إًمٞمٝم٤م سم٤مخلؼم هيٕم٤م وسمٕمثف إمِم ُمٙم٦م يًتٜمٗمر ىمريًِم٤م، ًمٜمجدة اًم٘م٤مومٚم٦م،

د وأصح٤مسمف أن شمٙمقن يمٕمػم ىمريش وظمرضم٧م عمالىم٤مة  اعمًٚمٛملم وهل شم٘مقل: أجٔمـ حمٛمَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل وظمرج رؾمقل  اسمـ احليُمل يمالَّ واهلل ًمٞمٕمٚمٛمـ همػم ذًمؽ

ُمـ اعمديٜم٦م يريد ىم٤مومٚم٦م ىمريش وُمٕمف صمالصمامئ٦م وشمًٕم٦م قمنم رضماًل ُمـ أصح٤مسمف روقان  -

ىم٤مل: )ح٤م يم٤من  -قمٜمف ريض اهلل  -قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾمٞمدٟم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، يمام صم٧ٌم قمـ 

إمِم اعمنميملم وهؿ أخػ وأصح٤مسمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يقم سمدر ٟمٔمر رؾمقل اهلل 

ًمٙمـ  سم٠مُمقاهلؿ ًم٘مد يم٤من هدف اعمًٚمٛملم هق ىم٤مومٚم٦م ىمريش (صمالصمامئ٦م وشمًٕم٦م قمنم رضماًل 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أراد هلؿ أُمًرا آظمر، أراد هلؿ اًمتٛمٙملم ذم إرض، وآٟمتّم٤مر ممـ 

وم٘مد ؾم٤مق اهلل أوًمٞم٤مءه ح٤م  وهٜم٤م ٟم٘مػ وىمٗم٦م ُمع اًم٘مدر واإليامن سمفهلل ورؾمقًمف، طم٤مدَّ ا
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حي٥م ويرى وٓ يٙمقن رم يمقن اهلل إٓ ُم٤م ي٘مدره اهلل ُمٝمام ومٙمر اخلٚمؼ ورشمٌقا يمام ىم٤مل 

 وىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م ٟمٌٞمف يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم .ؾمٌح٤مٟمف وٓ ؿم٤مء رسمؽ ُم٤م ومٕمٚمقه

ويمام قمٚمؿ ( ُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓيٕمٚمٛمقنويمٞمد أظمقشمف سمف )واهلل هم٤مًم٥م قمغم أ

اعمًٚمٛملم وقمـ قمدد اعمًٚمٛملم طمٞمٜمئذ روى اًمٌخ٤مري  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اؾمتّمٖمرت أف٤م واسمـ قمٛمر يقم سمدر ويم٤من اعمٝم٤مضمرون  :اًمؼماء ىم٤ملسمًٜمده قمـ  رمحف اهلل

دصمٜمل ي٘مقل طموقمٜمف ُمـ ـمريؼ آظمر  -ٟمٞمٗم٤م قمغم ؾمتلم وإٟٓمّم٤مر ٟمٞمٗم٤م وأرسمٕملم وُم٤مئتلم 

أهنؿ يم٤مٟمقا قمدة أصح٤مب  :ؾمٚمؿ ممـ ؿمٝمد سمدراو أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف

ىمد ؾمٛمك اسمـ ؾمٕمد  (:)وم٤مئدة .٦مقمنم وصمالصمامئـم٤مًمقت اًمذيـ ضم٤مزوا ُمٕمف اًمٜمٝمر سمْمٕم٦م 

رم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ يمت٤مسمف اًمٓمٌ٘م٤مت يمثػما ممـ ؿمٝمد هذا اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

َأبُق َُمْرصَمٍد وؿمٝمد سمدرا ُمـ طمٚمٗم٤مء سمٜمك ه٤مؿمؿ  ()سمتٍمف وإفّم٤مر ومم٤م ىم٤مًمف رمحف اهلل

ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم. واؾمؿ أيب ُمرصمد يمٜم٤مز سْمـ احلّملم ـِ قَم آظمك  اعميى اًْمَٖمٜمَِقيِّ طَمٚمِٞمِػ مَحَْزَة سْم

 
ِ
ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ  -َرؾُمقُل اَّللَّ ؿَمِٝمَد َأبُق  سَملْمَ أيب ُمرصمد وقم٤ٌمدة سْمـ اًمّم٤مُم٧م -َصغمَّ اَّللَّ

 َُمْرصَمٍد سَمْدرً 
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -ا َوُأطُمًدا واخلٜمدق واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ  -َصغمَّ اَّللَّ

ـُ ؾِم٧مٍّ َوؾِمتِّلَم  َة َوُهَق َيْقَُمِئٍذ اسْم ِديٜم٦َِم ذِم ظِمالوَم٦ِم َأيِب سَمْٙمٍر ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمََتْل قَمنْمَ َوَُم٤مَت سم٤ِمعْمَ

ـِ َأيِب َُمْرصَمدٍ ويمذًمؽ اسمٜمف ؾَمٜم٦ًَم.   ، اًْمَٖمٜمَِقيِّ  َُمْرصَمِد سْم
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف  -آظمك َرؾُمقُل اَّللَّ َصغمَّ اَّللَّ

ـُ َأيِب  -َوؾَمٚمََّؿ  ٤ٌَمدة سْمـ اًمّم٤مُم٧م. ؿَمِٝمَد َُمْرصَمُد سْم سَمْٞمٜمَُف وسملم أوس سْمـ اًمّم٤مُم٧م أظمل قُم

ٌَُؾ. ؿَمِٝمَد ُأطُمًدا َوىُمتَِؾ َيْقمَ  ًَّ ضِمٞمِع  َُمْرصَمٍد اًْمَٖمٜمَِقيُّ َيْقَم سَمْدٍر قَمغَم وَمَرٍس ُيَ٘م٤مُل ًَمُف اًم اًمرَّ

ـْ  ٦ِم َوَذًمَِؽ ذِم َصَٗمٍر. قَمغَم َرْأِس ؾِمت٦ٍَّم َوصَمالصملَِم ؿَمْٝمًرا ُِم يَّ ِ ؿَمِٝمٞمًدا. َويَم٤مَن َأُِمػًما ذِم َهِذِه اًمنَّ

 
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -ُُمَٝم٤مضَمِر َرؾُمقِل اَّللَّ ِديٜم٦َِم. -َصغمَّ اَّللَّ ـْ سَمٜمِل اعْمُٓمَّٚم٥ِِم ؿمٝمده٤م وَ  إمَِم اعْمَ ُِم

 ٌْ ـِ قَم ـِ ىُمَصٍّ سْم ـُ احْل٤َمِرُث  ِد َُمٜم٤َمِف سْم ٌَْٞمَدُة سْم ـِ  قُم ٌِْد َُمٜم٤َمٍف سْم ـِ قَم ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم سْم ـُ قَم سْم

. ه احلّملم واًمٓمٗمٞمؾ واسمـ قمٛمٝمؿ ُمًٓمح سمـ أث٤مصم٦م سمـ اعمٓمٚم٥م ىُمَصٍّ وآظَمك سَملْمَ وأظمقا

. َوىُمتاِل ـِ احْلُاَمِم إَفَّْم٤مِريِّ ـِ احْل٤َمِرِث َوقُمَٛمػْمِ سْم ٌَْٞمَدَة سْم ٌِْد  مَجِٞمًٕم٤م َيْقَم سَمْدٍر. قُم وُمـ سَمٜمِل قَم
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ـِ ىُمَصٍّ  ٌِْد َُمٜم٤َمِف سْم ـِ قَم قمثامن سمـ قمٗم٤من. رمحف اهلل. اسمـ أيب اًمٕم٤مص سْمـ أُمٞم٦م  ، ؿَمْٛمِس سْم

ٌْد ؿمٛمس اسمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىمص ذو اًمٜمقريـ وصم٤مًم٨م اًمٕمنمة واخلٚمٗم٤مء  سْمـ قَم

٦ٌَمَ  َأبُق طُمَذْيَٗم٦مَ وؿمٝمده٤م ُمٜمٝمؿ  .اًمراؿمديـ روقان اهلل أمجٕملم ـُ قُمْت ٌِْد  سْم ـُ قَم ـِ رسمٞمٕم٦م سْم سْم

ـِ ىمص. واؾمٛم ٌِْد َُمٜم٤َمِف سْم ـِ قَم ٌَْؾ ُدظُمقِل َرؾُمقِل ف هِمٞمؿ ؿَمْٛمِس سْم أؾمٚمؿ َأبُق طُمَذْيَٗم٦َم ىَم

 
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اَّللَّ ـْ  -َصغمَّ اَّللَّ َداَر إَْرىَمِؿ َيْدقُمق وِمٞمَٝم٤م. ىَم٤مًُمقا َويَم٤مَن َأبُق طُمَذْيَٗم٦َم ُِم

ـِ قَمْٛمٍرو. َوَوًَمَدْت ُُمَٝم٤مضِمرَ  تُُف ؾَمْٝمَٚم٦ُم سمِٜم٧ُْم ؾُمَٝمْٞمِؾ سْم ٌََِم٦ِم ذِم اهْلِْجَرشَملْمِ مَجِٞمًٕم٤م َوَُمَٕمُف اُْمَرأَ ِة احْلَ

ـَ َأيِب طُمَذْيَٗم٦مَ  َد سْم ٛمَّ ٌََِم٦ِم حُمَ ـِ  ؾَم٤ممِلُ َُمْقمَم َأيِب طُمَذْيَٗم٦مَ  وؿمٝمد سمدر ُمٕمف.ًَمُف ُهٜم٤َمَك سم٠َِمْرِض احْلَ سْم

ـِ رسمٞمٕم٦م. ٦ٌََم سْم ُة َأيِب وَ  قُمْت ٌَٜم٤َّمُه َأبُق طُمَذْيَٗم٦َم. وَمَٙم٤مَن ي٘م٤مل ؾم٤ممل اسمـ َأيِب طُمَذْيَٗم٦َم. ىَم٤مًَم٧ِم اُْمَرأَ شَم

. سمٕمد أن ٟمزًم٧م أَي٦ُم: 
ِ
ـِ قَمْٛمٍرو: ضِمْئ٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ اْدقُمقُهْؿ »طُمَذْيَٗم٦َم ؾَمْٝمَٚم٦ُم سمِٜم٧ُْم ؾُمَٝمْٞمِؾ سْم

سم٤مِئِٝمؿْ  اَم يَم٤منَ شِٔ  إِٟمَّ
ِ
ؾَم٤ممِلٌ قِمٜمَْدَٟم٤م َوًَمًدا. ىَم٤مَل: وَم٠َمْرِوِٕمٞمِف مَخَْس  وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

وهك أن  :وهٜم٤م وىمٗم٦م ٓزُم٦مَرَوَٕم٤مٍت َيْدظُمْؾ قَمَٚمْٞمِؽ. ىَم٤مًَم٧ْم: وَم٠َمْرَوْٕمُتُف َوُهَق يَمٌػٌِم. 

اًم٘مّم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ صم٤مسمت٦م وم٘مد رواه٤م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ذم سم٤مب رو٤مع اًمٙمٌػم ُمـ 

ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م  ىم٤مل ضم٤مءت ١مُمٜملم قم٤مئِم٦ميمت٤مب اًمرو٤مع طمٞم٨م روى سمًٜمده قمـ أم اعم

أفك أرى رم وضمف أبك طمذيٗم٦م  ؾمٝمٞمؾ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل ي٤مرؾمقل اهلل

ىم٤مًم٧م ويمٞمػ  ُمـ دظمقل ؾم٤ممل وهق طمٚمٞمٗمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أروٕمٞمف

ىمد قمٚمٛم٧م اٟمف  ومتًٌؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل أروٕمف وهق رضمؾ يمٌػم؟

 هذا وىمد ذه٥م مجٝمقر أئٛم٦م إُم٦م رم هذا احلدي٨م واعم٠ًمخ٦م أهن٤م ظمّمقصٞم٦م .رضمؾ يمٌػم

ًمٕمٚمف ذب  ٟمٌقي٦م ًم٤ًممل ٓدمقز ًمٖمػمه ويمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل رم ذطمف

ضَمُف َأبُق طُمَذْيَٗم٦َم سمِٜم٧َْم َأظِمٞمِف وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم  ًمٌٜمٝم٤م سمٕمد طمٚمٌف ذم إٟم٤مء ومل يٛمس صمدهي٤م َوَزوَّ

ـِ قُمتْ  ـِ َرسمِٞمَٕم٦مَ اًْمَقًمِٞمِد سْم ذم طمرب اًمٞمامُم٦م رى  ـوُم٤مت ؾم٤ممل وُمٕمف أبق طمذيٗم٦م ؿمٝمٞمدي ٦ٌََم سْم

 .اهلل قمٜمٝمام
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٦ٌَم سْمـ هَمَزَوان سْمـ احل٤مرث سمـ ضم٤مسمر أجْم٤م اوؿمٝمد سمدر - طمٚمٞمػ ًمٌٜمل اعميى  قُمْت

. يم٤من إؾمالُمف سمٕمد ؾمت٦م رضم٤مل، ومٝمق 
ِ
ٌْد اَّللَّ ٟمقومؾ سْمـ قمٌد ُمٜم٤مف سْمـ ىمص يٙمٜمك َأب٤َم قَم

ُمف. ه٤مضمر ذِم أرض احلٌِم٦م َوُهَق اسْمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م، صُمؿَّ ىمدم قمغم ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م ذِم إؾمال

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوُهَق سمٛمٙم٦م، وأىم٤مم ُمٕمف طَمتَّك ه٤مضمر إمَِم اعمديٜم٦م ُمع اعم٘مداد  ِّل َصغمَّ اَّللَّ اًمٜمٌَّ

اعمديٜم٦م اسْمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م،  سْمـ قَمْٛمرو، صُمؿَّ ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، َويَم٤مَن يقم ىمدم

ح٤م سمٕمثف  -أول ُمـ ٟمزل اًمٌٍمة ُمـ اعمًٚمٛملم، َوُهَق اًمَِّذي اظمتٓمٝم٤م، َوىَم٤مَل ًَمُف قُمَٛمر َويَم٤منَ 

٦ٌَم، إيِنِّ أريد أن أوضمٝمؽ ًمت٘م٤مشمؾ سمٚمد احلػمة، ًمٕمّؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف يٗمتحٝم٤م قمٚمٞمف،  إًمٞمٝم٤م: َي٤م قُمْت

 –ومن قمٚمٞمؽ سمريم٦م اهلل شمٕم٤ممم ويٛمٜمف، واشمؼ اهلل َُم٤م اؾمتٓمٕم٧م، واقمٚمؿ أفؽ ؾمت٠ميت طمقُم٦م 

اًمٕمدو. وأرضمق أن يٕمٞمٜمؽ اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ويٙمٗمٞمٙمٝمؿ، وىمد يمت٧ٌم إمَِم  -اُمداد  ُمريمز

َوُهَق ذو جم٤مهدة ًمٚمٕمدو، وذو  اًمٕمالء سْمـ احليُمل أن يٛمدك سمٕمرومج٦م سْمـ هرصمٛم٦م

ُمٙم٤ميدة ؿمديدة، ومِم٤موره، وادع إمَِم اهلل قمز وضمؾ، ومٛمـ أضم٤مسمؽ وم٤مىمٌؾ ُمٜمف، وُمـ أبك 

ـْ يد ُمذًم٦م وصٖم٤مر، وإٓ وم٤مًمًٞمػ ذِم   همػم هقادة، واؾمتٜمٗمر ُمـ ُمررت سمِِف ُمـ وم٤مِلزي٦م قَم

٦ٌَم سْمـ هَمَزَوان  اًمٕمرب، وطمثٝمؿ قمغم اِلٝم٤مد، ويم٤مسمد اًمٕمدو، واشمؼ اهلل رسمؽ. وم٤مومتتح قُمْت

ُٕمقد،  ًْ ٦ٌَم طم٤مضم٤م، وظمٚمػ جم٤مؿمع سْمـ َُم إبٚم٦م، صُمؿَّ اظمتط ُمًجد اًمٌٍمة، صُمؿَّ ظمرج قُمْت

٦ٌَم أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس، ومٚمؿ يٜمٍمف  وأُمره أن يًػم إمَِم اًمٗمرات، وأُمر اعْمُِٖمػَمة سْمـ ؿُمْٕم

٦ٌَم قمغم اًمٌٍمة.  ٦ٌَم ُمـ ؾمٗمره َذًمَِؽ ذِم طمجتف طَمتَّك ُم٤مت، وم٠مىمر قُمَٛمر اعْمُِٖمػَمة سْمـ ؿُمْٕم قُمْت

٦ٌَم سْمـ هَمَزَوان ىمد  ـْ وٓيتٝم٤م، وم٠مبك أن يٕمٗمٞمف، وَمَ٘م٤مَل: اًمٚمَّٝمّؿ ٓ  اؾمتٕمٗملويم٤من قُمْت قُمَٛمر قَم

ـْ راطمٚمتف، ومامت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنم ة، َوُهَق ُمٜمٍمف ُمـ ُمٙم٦م إمَِم شمردين إًمٞمٝم٤م، ومً٘مط قَم

ـِ وىمد روي٧م ظمٓمٌتف سم٤مًمٌٍمة اًمٌٍمة، سمٛمقوع ي٘م٤مل ًَمُف ُمٕمدن سمٜمل ؾُمَٚمْٞمؿ  ـْ ظَم٤مًمِِد سْم قَم

٤م  َ، َوَأثْٜمَك قَمَٚمْٞمِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َأُمَّ ـُ هَمَزَواَن، وَمَحِٛمَد اَّللَّ ٦ٌَُم سْم ٌَٜم٤َم قُمْت ، ىَم٤مَل. ظَمَٓم قُمَٛمػْمٍ اًْمَٕمَدِويُّ

ٟمْ  . سَمْٕمُد وَم٢ِمنَّ اًمدُّ
ِ
٤ٌَمسَم٦ِم اإِلَٟم٤مء ٤ٌَمسَم٦ٌم يَمُّم اَم سَمِ٘مَل ُِمٜمَْٝم٤م ُص اًء. َوإِٟمَّ ٍم، َوَوًم٧َّْم طَمذَّ َٞم٤م ىَمْد آَذَٟم٧ْم سمٍِِمْ

ُف ذُ  شمُِٙمْؿ، وَم٢ِمٟمَّ يمَِر َوَأفُْتْؿ ُُمٜمَْتِ٘مُٚمقَن قَمٜمَْٝم٤م إمَِم َداٍر ٓ َزَواَل هَل٤َم، وَم٤مْٟمَتِ٘مُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م سمَِخػْمِ َُم٤م سمَِحْيَ
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ٌِْٕملَم قَم٤مًُم٤م ٓ ُيْدِرُك هَل٤َم ىَمْٕمًرا ًَمٜم٤َم َأنَّ احْلَجَ  ـْ ؿَمِٗمػِم ضَمَٝمٜمََّؿ، وَمَٞمْٝمِقي ؾَم   َر ُيْٚمَ٘مك ُِم
ِ
َواَّللَّ

ػَمُة َأْرسَمٕمِ  ًِ ـْ َُمَّم٤مِريِع اِْلَٜم٦َِّم َُم قَملْمِ ُِم ا ٌُْتْؿ، َوًَمَ٘مْد ُذيمَِر ًَمٜم٤َم َأنَّ َُم٤م سَملْمَ ُِمٍْمَ ، وَمَٕمِج لَم ًَمُتْٛمأَلنَّ

ٌَْٕم٦ٍم قَم٤مًُم٤م، َوًَمَٞم٠ْمتلَِمَّ قَمٚمَ  طَم٤مِم. َوًَمَ٘مْد َرَأجُْتٜمِل َوَأف٤َم ؾَم٤مسمُِع ؾَم ـَ اًمزِّ ٤ٌَمِب يَمٔمِٞمٌظ ُِم ْٞمَٝم٤م َيْقٌم، َوًمِْٚم

طَم٧ْم  َجِر، طَمتَّك شَمَ٘مرَّ َُمَع َرؾُمقِل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُم٤م ًمٜم٤م ـَمَٕم٤مٌم إِٓ َوَرُق اًمِمَّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ، وَم٠ْمتََزْرُت ٜمك َوسَملْمَ ؾَمٕمْ ٞمسمردة وم٤مؿمت٘م٘متٝم٤م سميقُم٤م  ٧ماًمت٘مٓموىمد َأؿْمَداىُمٜم٤َم،  ِد سْم

ـَ  ٌََح اًْمَٞمْقَم ُِمٜم٤َّم َواطِمٌد إِٓ َوُهَق َأُِمػٌم قَمغَم ُِمٍْمٍ ُِم ٌَْٕمِْمَٝم٤م، وَماَم َأْص ٌَْٕمِْمَٝم٤م َوْأتََزَر سمِ سمِ

ـِ يَمْٕم٥ٍم وؿمٝمده٤م  إَُْمَّم٤مِر. َة سْم ـِ ُُمرَّ ـْ سَمٜمِل شَمْٞمِؿ سْم اصمٜم٤من ُمـ اًمٕمنمة اوهلام اًمّم٤مطم٥م  َوُِم

  وق سمٙمر اًمّمديؼ.أباخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد 
ِ
ٌَْٞمِد اَّللَّ ـُ قُم ـِ يَمْٕم٥ِم  ـَمْٚمَح٦ُم سْم ـِ قَمْٛمِرو سْم ـِ قُمْثاَمَن سْم سْم

د. ٛمَّ ة. ويٙمٜمك َأب٤َم حُمَ ـِ شَمْٞمِؿ سْمـ ُُمرَّ ـِ ؾَمْٕمِد سْم ـُ ؾِمٜم٤َمنِ  وؿمٝمده٤م ُمٜمٝمؿ أجْم٤م سْم سْمـ  ُصَٝمْٞم٥ُم سْم

ٌْد قَمْٛمرو سْمـ قم٘مٞمؾ سمـ قم٤مُمر سمـ ضمٜمدًم٦م ويم٤من  رويٜم٥ًم امم رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزا  ُم٤مًمؽ سمـ قَم

َأبُقُه ؾِمٜم٤َمن سْمـ ُم٤مًمؽ. أو قمٛمف. قم٤مُماًل ًمٙمنى قمغم إبٚم٦م. ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ سم٠مرض 

اعَمْقِصؾ. وي٘م٤مل يم٤مٟمقا ذِم ىمري٦م قمغم ؿمط اًمٗمرات مم٤م يكم اِلزيرة واعمقصؾ وم٠مهم٤مرت 

٤ًٌم وهق همالم صٖمػم. هرب ُمـ اًمروم طملم سمٚمغ  اًمروم قمغم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م وم٧ًٌم صٝمٞم

أؾمٚمؿ قمٜمدُم٤م اهلل اسمـ ضُمْدقم٤من وأىم٤مم ُمٕمف إمَِم أن هٚمؽ. ووقم٘مؾ وم٘مدم ُمّٙم٦م ومح٤مًمػ قمٌد 

ـَ ؾِمٜم٤َمٍن قَمغَم سَم٤مِب  سمٕم٨م اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ًَمِ٘مٞم٧ُم ُصَٝمْٞم٥َم سْم ـُ َي٤مِهٍ ُر سْم ىَم٤مَل قَمامَّ

 
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -َداِر إَْرىَمِؿ َوَرؾُمقُل اَّللَّ َ٘م٤مَل زِم: ُم٤م وِمٞمَٝم٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م شُمِريُد؟ ومَ -َصغمَّ اَّللَّ

ٍد وَم٠َمؾْمَٛمَع يَمالَُمُف. ىَم٤مَل: َوَأف٤َم ُأِريُد َذًمَِؽ.  ٛمَّ شمريد أف٧م؟ وم٘مٚم٧م: أردت أن أدظمؾ قَمغَم حُمَ

ىَم٤مَل وَمَدظَمْٚمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف وَمَٕمَرَض قَمَٚمْٞمٜم٤َم اإِلؾْمالَم وَم٠َمؾْمَٚمْٛمٜم٤َم. صُمؿَّ َُمَٙمْثٜم٤َم َيْقَُمٜم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ طَمتَّك 

ٞمْٜم٤َم. صُمؿَّ ظَمَرضْمٜمَ  ًَ ٍر َوُصَٝمْٞم٥ٍم سَمْٕمَد سمِْْمَٕم٦ٍم َوصَمالصملَِم َأُْم َتْخُٗمقَن. وَمَٙم٤مَن إؾِْمالُم قَمامَّ ًْ ـُ ُُم ٤م َوَٟمْح

ةَ وؿمٝمده٤م يَم٤مَن ُيْٙمٜمَك َأب٤َم حَيَْٞمك  َرضُمال. ـُ وُمَٝمػْمَ يِؼ ويٙمٜمك َأب٤َم  قَم٤مُِمُر سْم دِّ َُمْقمَم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمِّ

ـَ اعْم١ُْمُِمٜمِ طمٞم٨م يم٤من قمٛمرو. َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ ُ ـَ اعْم ـْ ُِم ضِمَع قَم ٦َم ًمػَِمْ ُب سمَِٛمٙمَّ ـْ ُيَٕمذَّ لَم. وَمَٙم٤مَن مِمَّ

ـْ هَمٜمٍَؿ ًَمُف. ُه َأبُق سَمْٙمٍر وَم٠َمقْمَتَ٘مُف. َويَم٤مَن َيْرقَمك قَمَٚمْٞمِف َُمٜمِٞمَح٦ًم ُِم ا َح٤َّم َه٤مضَمَر قَم٤مُِمُر و ِديٜمِِف. وَم٤مؿْمؽَمَ
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ـِ ظَمْٞمَثَٛم٦مَ  ِديٜم٦َِم َٟمَزَل قَمغَم ؾَمْٕمِد سْم َة إمَِم اعْمَ ـُ وُمَٝمػْمَ َة سَمْدًرا َوُأطُمًدا. وَ  سْم ـُ وُمَٝمػْمَ ؿَمِٝمَد قَم٤مُِمُر سْم

 َوىُمتَِؾ َيْقَم سمِئِْر َُمُٕمقَٟم٦َم ؾَمٜم٦ََم أرسمع ُمـ اهلجرة. ويم٤من يقم ىمتؾ اسمـ َأْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦ًَم.

ٌِْد إَؾَمدِ  وؿمٝمده٤م ُمـ سمٜمك خمزوم ـُ قَم ـِ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ـِ ِهالِل سْم سْم

ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم  ؾمٚمٛم٦م سمـ خمزوم. واؾمؿ أيب ُة سمِٜم٧ُْم قَم ُف سَمرَّ ، َوُأُمُّ
ِ
ٌُْد اَّللَّ قمٛم٦م رؾمقل اهلل قَم

 صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َداَر 
ِ
ٌَْؾ َأْن َيْدظُمَؾ َرؾُمقُل اَّللَّ ؾََمِد ىَم ْٕ ٌِْد ا ـُ قَم َأؾْمَٚمَؿ َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم

ٌَْؾ َأْن َيْدقُمَق وِمٞمَٝم٤م َْرىَمِؿ َوىَم ْٕ ـِ َأيِب ا :ش َأْرىَمَؿ سْم ٌََِم٦ِم  ىَم٤مًُمقا ـْ ُُمَٝم٤مضِمَرِة احْلَ َويَم٤مَن َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم ُِم

َتُُف ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ٞمًٕم٤م َوَُمَٕمُف اُْمَرأ
ـَ اًْمَقًَمِد ؾَمَٚمَٛم٦ُم، َوقُمَٛمُر،  ذِم اهْلِْجَرشَملْمِ مَجِ َيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم ُِم ِٕ َويَم٤مَن 

ُٝمْؿ ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َواؾْمُٛمَٝم٤م ِهٜمٌْد سمِٜم٧ُْم َأيِب  ُة، َوُأُمُّ ـِ َوَزْيٜم٥َُم، َوُدرَّ  سْم
ِ
ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم ـِ اعْمُِٖمػَمِة سْم  ُأَُمٞم٦ََّم سْم

ٌََِم٦ِم ذِم اهْلِْجَرِة إًَِمْٞمَٝم٤م. ـِ خَمُْزوٍم، َوَوًَمَدْت َزْيٜم٥ََم سم٠َِمْرِض احْلَ ـُ َأيِب وُمٜمٝمؿ قُمَٛمَر سْم َأْرىَمُؿ سْم

ـِ خَمُْزومٍ  ـِ قُمَٛمَر سْم  سْم
ِ
ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم ـِ َأؾَمِد سْم َْرىَمِؿ سْم ْٕ َرْ  ا ْٕ َْرىَمِؿ سَمْدًرا، ؿَمِٝمَد ا ْٕ ـُ َأيِب ا ىَمُؿ سْم

ِت   صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. طَمَيَ
ِ
َوُأطُمًدا، َواخْلَٜمَْدَق، َواعْمََِم٤مِهَد يُمٚمََّٝم٤م َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ

ـُ َأيِب َوىم٤َّمٍص، َويَم٤مَن  َ قَمَٚمْٞمِف ؾَمْٕمُد سْم َْرىَمِؿ اًْمَقوَم٤مُة، وَم٠َمْوَص َأْن ُيَّمكمِّ ْٕ ـَ َأيِب ا َْرىَمَؿ سْم ْٕ ا

ِه سم٤ِمًْمَٕمِ٘مٞمِؼ، َوَُم٤مَت  ِديٜم٦َِم، َويَم٤مَن ؾَمْٕمٌد ذِم ىَمٍْمِ َُٕم٤مِوَي٦َم قَمغَم اعْمَ
ِ
ـُ احْلََٙمِؿ َواًمًِٞم٤م عم َُمْرَواُن سْم

 صغّم اهلل 
ِ
ٌَُس َص٤مطِم٥ُم َرؾُمقِل اَّللَّ ٌََس قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؾَمْٕمٌد، وَمَ٘م٤مَل َُمْرَواُن: َأجُْح َْرىَمُؿ وَم٤مطْمَت ْٕ ا

َْرىَمِؿ َذًمَِؽ قَمغَم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمَِرضُمٍؾ هَم٤مِئ٥ٍم؟ َوأَ  ْٕ ـُ ا  سْم
ِ
ٌَٞمُْد اَّللَّ اَلَة قَمَٚمْٞمِف، وَم٠َمبَك قُم َراَد اًمّمَّ

َُمْرَواَن َوىَم٤مَُم٧ْم َُمَٕمُف سَمٜمُق خَمُْزوٍم َوَوىَمَع سَمْٞمٜمَُٝمْؿ يَماَلٌم، صُمؿَّ ضَم٤مَء ؾَمْٕمٌد وَمَّمغمَّ قَمَٚمْٞمِف َوَذًمَِؽ 

ـُ  ِديٜم٦َِم، َوُهَق اسْم لَم سم٤ِمعْمَ
ًِ ـُ وُمـ طمٚمٗم٤مئٝمؿ  سمِْْمٍع َوصَماَمٟملَِم ؾَمٜم٦ًَم "ؾَمٜم٦ََم مَخٍْس َومَخْ ُر سْم قَمامَّ

ُه احْل٤َمِرُث َوَُم٤مًمٌِؽ  ـُ قَم٤مُِمٍر َوَأظَمَقا ـِ ىَمْٞمِس ىَمِدَم َي٤مِهُ سْم ـِ يمِٜم٤َمَٟم٦َم سْم ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـِ قَم٤مُِمِر سْم َي٤مِهِ سْم

ٌُقَن َأظًم٤م هَلُْؿ وَمَرضَمَع احْل٤َمِرُث َوَُم٤م ٦َم َيْٓمُٚم ـِ إمَِم َُمٙمَّ ـَ اًْمَٞمَٛم ـِ َوَأىَم٤مَم َي٤مِهٌ ُِم ًمٌِؽ إمَِم اًْمَٞمَٛم

ضَمُف َأبُق  ُزوٍم، َوَزوَّ ـِ خَمْ ـِ قُمَٛمَر سْم  سْم
ِ
ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم ـِ اعْمُِٖمػَمِة سْم ٦َم، َوطَم٤مًَمَػ َأب٤َم طُمَذْيَٗم٦َم سْم سمَِٛمٙمَّ

ًرا وَم٠َمقمْ  َتَ٘مُف َأبُق طُمَذْيَٗم٦َم َومَلْ َيَزْل طُمَذْيَٗم٦َم َأَُم٦ًم ًَمُف ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم: ؾُمَٛمٞم٦َُّم سمِٜم٧ُْم ظَمٞم٤َّمٍط وَمَقًَمَدْت ًَمُف قَمامَّ
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ؾْماَلِم وَم٠َمؾْمَٚمَؿ َي٤مِهٌ َوؾُمَٛمٞم٦َُّم  ُ سم٤ِمإْلِ ٌر َُمَع َأيِب طُمَذْيَٗم٦َم إمَِم َأْن َُم٤مَت، َوضَم٤مَء اَّللَّ َي٤مِهٌ َوقَمامَّ

ـْ قمَ  ـٌ آظَمُر َأيْمؼَمُ ُِم ، َويَم٤مَن ًمَِٞم٤مِهٍ اسْم ـُ َي٤مِهٍ  سْم
ِ
ٌُْد اَّللَّ ٌر َوَأظُمقُه قَم  ُيَ٘م٤مُل َوقَمامَّ

ِ
ٌِْد اَّللَّ ٍر َوقَم امَّ

ـِ ىُمَصٍّ وؿمٝمده٤م ُمـ سمٜمك أؾمد  ًَمفُ  ى سْم ٌِْد اًْمُٕمزَّ ـِ قَم ـِ َأؾَمِد سْم ِد سْم
ـِ ظُمَقْيٚمِ ِم سْم ا ـُ اًْمَٕمقَّ سَمػْمُ سْم اًمزُّ

ـِ ىُمَصٍّ  ٌِْد َُمٜم٤َمِف سْم ـِ قَم ـِ َه٤مؿِمِؿ سْم ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم سْم ُف َصِٗمٞم٦َُّم سمِٜم٧ُْم قَم ـُ  َأؾْمَٚمَؿ َوُهقَ  – َوُأُمُّ اسْم

 صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ
َه٤م َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ هَمْزَوٍة هَمَزا َة ؾَمٜم٦ًَم، َومَلْ َيَتَخٚمَّْػ قَم ش ؾِم٧مَّ قَمنْمَ

ٌََِم٦ِم اهْلِْجَرشَملْمِ مَجِٞمًٕم٤م. سَمػْمُ إمَِم َأْرِض احْلَ : َوَه٤مضَمَر اًمزُّ ل ىم٤مل رى اهلل قمٜمف  ىَم٤مًُمقا َوإيِنِّ ُأؾَمٛمِّ

َٝمدَ   اًمِمُّ
ِ
ـِ ضَمْحٍش، سَمٜمِلَّ سم٠َِمؾْماَمء  سْم

ِ
ٌِْد اَّللَّ  سمَِٕم

ِ
ٌَْد اَّللَّ ك قَم ٛمَّ ًَ َتِْمَٝمُدوا. وَم ًْ ُٝمْؿ َأْن ُي  ًَمَٕمٚمَّ

ِ
اء

ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم  ـِ قَم ُٕمقٍد، َومَحَْزَة سمَِحْٛمَزَة سْم ًْ ـِ َُم ـِ قَمْٛمٍرو، َوقُمْرَوَة سمُِٕمْرَوَة سْم ، َواعْمُٜمِْذَر سم٤ِمعْمُٜمِْذِر سْم

ـِ َأيِب ـَم٤م ـِ َوضَمْٕمَٗمًرا سمَِجْٕمَٗمِر سْم ٌَْٞمَدَة سْم ٌَْٞمَدَة سمُِٕم ، َوقُم ـِ قُمَٛمػْمٍ ٤ًٌم سمُِٛمّْمَٕم٥ِم سْم ًم٥ٍِم، َوُُمّْمَٕم

ـِ اًْمَٕم٤مِص. ىُمتَِؾ َيْقَم  ـِ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـِ ؾَمِٕمٞمٍد، َوقَمْٛمًرا سمَِٕمْٛمِرو سْم احْل٤َمِرِث، َوظَم٤مًمًِدا سمَِخ٤مًمِِد سْم

ُُمقكِ  ـُ َأيِب سَمْٚمَتَٕم٦َم َوُيْٙمٜمَك أَ وُمـ طمٚمٗم٤مء سمٜمك أؾمد  اًْمػَمْ ـْ خَلٍْؿ،طَم٤مـم٥ُِم سْم ٍد َوُهَق ُِم ٛمَّ  ب٤َم حُمَ

 صغّم اهلل قمٚمٞمف 
ِ
َوؿَمِٝمَد طَم٤مـم٥ُِم سَمْدًرا، َوُأطُمًدا، َواخْلَٜمَْدَق، َواعْمََِم٤مِهَد يُمٚمََّٝم٤م َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ

 صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمِِٙمَت٤مٍب إمَِم اعْمَُ٘مْقىِمِس َص٤مطِم٥ِم 
ِ
وؾمٚمؿ ، َوسَمَٕمَثُف َرؾُمقُل اَّللَّ

ؾْمَٙمٜمَْدِريَّ   صغّم اهلل اإْلِ
ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اَّللَّ ـَ ُِم َُم٤مِة اعْمَْذيُمقِري ـَ اًمرُّ ٦ِم، َويَم٤مَن طَم٤مـم٥ُِم ُِم

ـُ  ـُ مَخٍْس َوؾِمتِّلَم َوَصغمَّ قَمَٚمْٞمِف قُمْثاَمُن سْم ِديٜم٦َِم ؾَمٜم٦ََم صَماَلصملَِم َوُهَق اسْم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، َوَُم٤مَت سم٤ِمعْمَ

٤منَ   .قَمٗمَّ

ـُ ظَمْٞمثَ  وؿمٝمده٤م ُمـ إفّم٤مر ـِ يَمْٕم٥ِم ؾَمْٕمُد سْم ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـِ احْل٤َمِرِث سْم ُمـ إوس  َٛم٦َم سْم

 
ِ
َفَّْم٤مِر، َوَح٤َّم َٟمَدَب َرؾُمقُل اَّللَّ ْٕ ـَ ا صْمٜمَْل قَمنَمَ ُِم ِٓ  ا

ِ
٤ٌَمء ـُ ظَمْٞمَثَٛم٦َم َأطَمُد اًمٜمَُّ٘م َويَم٤مَن ؾَمْٕمُد سْم

ٚمِِٛملَم إمَِم اخْلُُروِج إمَِم قِمػِم ىُمَرْيٍش وَم٠َمْهَ  ًْ ُ ـُ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعْم قُمقا ىَم٤مَل ظَمْٞمَثَٛم٦ُم سْم

٤مِئَؽ،  ًَ
ـْ َأْن ُيِ٘مٞمَؿ وَمآثِْريِن سم٤ِمخْلُُروِج َوَأىِمْؿ َُمَع ٟمِ طََمِدَٟم٤م ُِم

ِٕ سُمدَّ  َٓ ُف  سْمٜمِِف ؾَمْٕمٍد: إِٟمَّ ِٓ احْل٤َمِرِث 

َٝم٤مَدَة ذِم وَ  ضْمِٝمل َهَذا، وَم٠َمبَك ؾَمْٕمٌد، َوىَم٤مَل: ًَمْق يَم٤مَن هَمػْمُ اِْلَٜم٦َِّم آصَمْرشُمَؽ سمِِف، إيِنِّ َأْرضُمق اًمِمَّ
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 صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمَِم سَمْدٍر وَمُ٘متَِؾ 
ِ
وَم٤مؾْمَتَٝماَم وَمَخَرَج ؾَمْٝمُؿ ؾَمْٕمٍد وَمَخَرَج َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ

ـِ إظمقة اًمثالصم٦م قمقف وُمٕمقذ و وممـ ؿمٝمده٤مَيْقَُمِئٍذ، ـِ ِروَم٤مقَم٦َم سْم ـُ احْل٤َمِرِث سْم ُُمَٕم٤مُذ سْم

ـِ  ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ِد سْم ا ـِ ؾَمقَّ ٝمُ  احْل٤َمِرِث سْم ـِ  ؿهَمٜمٍْؿ َوُأُمُّ ٌَْٞمِد سْم ـِ قُم ٦ٌََم سْم ـِ صَمْٕمَٚم ٌَْٞمِد سْم ُء سمِٜم٧ُْم قُم قَمْٗمَرا

٥ُم،وَ  ًَ ٤مِر َوإًَِمْٞمَٝم٤م ُيٜمْ ـِ اًمٜمَّجَّ ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـِ هَمٜمِْؿ سْم ٦ٌََم سْم ُذ واؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م وُمٕمف صَمْٕمَٚم َأظُمقُه ُُمَٕمقِّ

ـُ احْل٤َمِرِث  ـِ  . وؿمٝمده٤مسْم ـِ اِْلَُٛمقِح سْم ـُ قَمْٛمِرو سْم ُف  ُُمَٕم٤مُذ سْم ـِ يَمْٕم٥ٍم، َوُأُمُّ ِم سْم ـِ طَمَرا َزْيِد سْم

ِم  ـِ طَمَرا ه ُمٕمقذ وظمالدِهٜمُْد سمِٜم٧ُْم قَمْٛمِرو سْم ـُ احْلاَُمِم وؿمٝمده٤م  - وُمٕمف أجْم٤م أظمقا قُمَٛمػْمُ سْم

 صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سَملْمَ 
ِ
ـِ يَمْٕم٥ٍم، وآظَمك َرؾُمقُل اَّللَّ ِم سْم ـِ طَمَرا ـِ َزْيِد سْم ـِ اِْلَُٛمقِح سْم سْم

ـِ  ـِ احْل٤َمِرِث  قُمَٛمػْمِ سْم ٌَْٞمَدَة سْم ـِ  وؿمٝمده٤ماحْلُاَمِم َوقُم ـِ َزْيِد سْم ـِ اِْلَُٛمقِح سْم ـُ اعْمُٜمِْذِر سْم ٤ٌَمُب سْم احْلُ

ـِ يَمْٕم٥ٍم َوُيْٙمٜمَك َأب٤َم قَمْٛمٍرو ِم سْم ٤مقِمِديِّ َأطَمُد  طَمَرا ًَّ ـِ قَمْٛمٍرو اًم ٤ٌَمُب ُهَق ظَم٤مُل اعْمُٜمِْذِر سْم َواحْلُ

،
ِ
٤ٌَمء   .ا ـه َُمُٕمقَٟم٦مَ َيْقَم سمِْئِر ؿمٝمٞمد اًمٜمَُّ٘م

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وأبٞمف ويم٤من ممـ فمٝمره طم٤مضا قمٜمد أُمر رؾمقل اهلل سم٤مًمريمقب 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حلذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وٕبٞمف سمٕمدم ؿمٝمقد أذن  ًمٙمـ ىمد

 –سمدر ٕهنام يم٤مٟم٤م ىمد وقمدا يمٗم٤مر ىمريش سمٕمدم اًم٘مت٤مل ُمٕمف ومٓمٚم٥م ُمٜمٝمام اًمقوم٤مء سمٕمٝمدمه٤م 

ٚمؿ وم٢مهن٤م إظمالق اًمتل ضم٤مء سم٠مؾمًٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وٓ شمتٕمج٥م أظمل اعمً

 ًمػمسمك قمٚمٞمٝم٤م أُمتف سمٚم٤ًمن احل٤مل يمٛمقىمٗمف ُمـ قمٝمدمه٤م رى اهلل قمٜمٝمام ُمع قمدوه ، وؾمٚمؿ

وح٤م قمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  .وًم٤ًمن ُم٘م٤مًمف قمؼم أطم٤مدي٨م قمدة سحي٦م صم٤مسمت٦م

أى أصح٤مسمف ؾمٚمؿ ُمٕمروم٦م رأراد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وسمخروج ىمريش ًم٘مت٤مًمف  وؾمٚمؿ

اعمقىمػ اِلديد. ومٙم٤من أن ؿم٤مور أصح٤مسمف قم٤مُم٦م وىمّمد إفّم٤مر ظم٤مص٦م، وىمد روى  ذم

ق ظمؼم اعمِمقرة سمًٜمد صحٞمح ىم٤مل: "وم٤مؾمتِم٤مر اًمٜم٤مس وأظمؼمهؿ قمـ ىمريش، ٤ماسمـ إؾمح

وم٘م٤مم أبق سمٙمر اًمّمديؼ وم٘م٤مل وأطمًـ، صمؿ ىم٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤مل وأطمًـ، صمؿ ىم٤مم 

رؾمقل اهلل اُمض ح٤م أراك اهلل ومٜمحـ ُمٕمؽ واهلل ٓ ٟم٘مقل  اعم٘مداد سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل: ي٤م
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ئٞمؾ عمقؾمك: اذه٥م أف٧م ورسمؽ وم٘م٤مشمال إٟم٤م ه٤م هٜم٤م ىم٤مقمدون، وًمٙمـ  ًمؽ يمام ىم٤مل سمٜمق إها

سمٕمثؽ سم٤محلؼ ًمق هت سمٜم٤م إمم  ومقاًمذياذه٥م أف٧م ورسمؽ وم٘م٤مشمال إٟم٤م ُمٕمٙمام ُم٘م٤مشمٚمقن، 

هلل صغم اهلل قمٚمٞمف سمرك اًمٖمامد ِل٤مًمدٟم٤م ُمٕمؽ ُمـ دوٟمف طمتك شمٌٚمٖمف. وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا

وؾمٚمؿ ظمػماً ودقم٤م ًمف. صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؿمػموا قمكّم أهي٤م 

اًمٜم٤مس؟ وإٟمام يريد إفّم٤مر، وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا قمدد اًمٜم٤مس وأهنؿ طملم سم٤ميٕمقه سم٤مًمٕم٘م٦ٌم 

: ي٤مرؾمقل اهلل إٟم٤م سمراء ُمـ ذُم٤مُمؽ طمتك شمّمؾ إمم دي٤مرٟم٤م وم٢مذا وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م وم٠مف٧م  ىم٤مًمقا

ٛمٜمٕمؽ ُم٤م ٟمٛمٜمع ُمٜمف أبٜم٤مءٟم٤م وٟم٤ًمءٟم٤م. ومٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ذُمتٜم٤م ٟم

يتخقف أٓ شمٙمقن إفّم٤مر شمرى قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍمه إٓ ممـ دمهف سم٤معمديٜم٦م ُمـ قمدوه، وأن 

ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ أن يًػم هبؿ إمم قمدو ُمـ سمالدهؿ. ومٚمام ىم٤مل ذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

شمريدٟم٤م ي٤مرؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: أضمؾ. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ: واهلل ًمٙم٠مفؽ 

ىم٤مل: وم٘مد آُمٜم٤م سمؽ وصدىمٜم٤مك وؿمٝمدٟم٤م أن ُم٤م ضمئ٧م سمف هق احلؼ، وأقمٓمٞمٜم٤مك قمغم ذًمؽ 

صمٞم٘مٜم٤م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمؽ. وم٤مُمض ي٤مرؾمقل اهلل ح٤م أردت ومٜمحـ  قمٝمقدٟم٤م وُمقا

ُمٕمؽ. ومقاًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ًمق اؾمتٕمرو٧م سمٜم٤م اًمٌحر ومخْمتف خلْمٜم٤مه ُمٕمؽ ُم٤م َتٚمػ 

٤م ٟمٙمره أن شمٚم٘مل سمٜم٤م قمدوٟم٤م همدًا، إٟم٤م ًمّمؼم ذم احلرب، صدق قمٜمد ُمٜم٤م رضمؾ واطمد، وُم

روى ُمًٚمؿ رمحف و اًمٚم٘م٤مء، ًمٕمؾ اهلل يريؽ ُمٜم٤م ُم٤م شم٘مر سمف قمٞمٜمؽ، ومن قمغم سمريم٦م اهلل.

ؿم٤مور طملم سمٚمٖمف إىم٤ٌمل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قمـ أفس أن رؾمقل اهلل اهلل سمًٜمده 

وم٠مقمرض قمٜمف وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ أبك ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ومتٙمٚمؿ أبق سمٙمر وم٠مقمرض قمٜمف صمؿ شمٙمٚمؿ قمٛمر 

سمٞمده ًمق أُمرشمٜم٤م أن ٟمخٞمْمٝم٤م اًمٌحر  ٟمٗمز واًمذيقم٤ٌمدة وم٘م٤مل إي٤مٟم٤م شمريد ي٤م رؾمقل اهلل 

-ومٜمدب رؾمقل اهلل  ٕظمْمٜم٤مه٤م وًمق أُمرشمٜم٤م أن ٟميب أيم٤ٌمده٤م إمم سمرك اًمٖمامد ًمٗمٕمٚمٜم٤م

اًمٜم٤مس وم٤مٟمٓمٚم٘مقا طمتك ٟمزًمقا سمدرا ووردت قمٚمٞمٝمؿ رواي٤م ىمريش  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف -أؾمقد ًمٌٜمك احلج٤مج وم٠مظمذوه ومٙم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل  وومٞمٝمؿ همالم

ؾمٗمٞم٤من وًمٙمـ هذا  سم٠ميبقمٚمؿ  زمي٠ًمخقٟمف قمـ أبك ؾمٗمٞم٤من وأصح٤مسمف. ومٞم٘مقل ُم٤م  -وؾمٚمؿ



   

 
227 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

أبق ضمٝمؾ وقمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ. وم٢مذا ىم٤مل ذًمؽ ضسمقه وم٘م٤مل ٟمٕمؿ أف٤م أظمؼميمؿ 

ٗمٞم٤من قمٚمؿ وًمٙمـ هذا أبق ضمٝمؾ هذا أبق ؾمٗمٞم٤من. وم٢مذا شمريمقه وم٠ًمخقه وم٘م٤مل ُم٤م مم سم٠مبك ؾم

صغم اهلل -اًمٜم٤مس. وم٢مذا ىم٤مل هذا أجْم٤م ضسمقه ورؾمقل اهلل  ذموقمت٦ٌم وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ 

سمٞمده ًمتيسمقه إذا  ٟمٗمز واًمذي» ىم٤مئؿ يّمغم ومٚمام رأى ذًمؽ اٟمٍمف ىم٤مل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اَم ىمَ  اًمٜمقوي ذم اًمنمح ىم٤مل اإلُم٤ممش.صدىمٙمؿ وشمؽميمقه إذا يمذسمٙمؿ  َّمَد ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء إِٟمَّ

ـْ سَم٤مَيَٕمُٝمْؿ قَمغَم َأْن ََيُْرضُمقا َُمَٕمُف ًمِٚمْ  َفَُّف مَلْ َيُٙم
ِٕ َفَّْم٤مِر  ْٕ ٤ٌَمَر ا

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اظْمتِ ِ٘مَت٤مِل َصغمَّ اَّللَّ

ـْ َيْ٘مِّمُدُه وَمَٚمامَّ قَمَرَض اخْلُُروَج ًمِِٕمػمِ   َأيِب َوـَمَٚم٥ِم اًْمَٕمُدوِّ َوإِٟمَّاَم سَم٤مَيَٕمُٝمْؿ قَمغَم َأْن َيْٛمٜمَُٕمقُه مِمَّ

٦مِ  وَمَ٘م٦ِم اًمت٤َّمُمَّ ٍب سم٤ِمعْمَُقا ـَ ضَمَقا ًَ وِمُ٘مقَن قَمغَم َذًمَِؽ وَم٠َمضَم٤مسُمقُه َأطْم ُْؿ ُيَقا  ؾُمْٗمَٞم٤مَن َأَراَد َأْن َيْٕمَٚمَؿ َأهنَّ

ِة ىَمْقًُمُف َأْن ُٟمِخٞم ؼْمَ
أِْي َواخْلِ َْصَح٤مِب َوَأْهِؾ اًمرَّ ْٕ َه٤م َوومِٞمِف اؾْمتَِِم٤مَرُة ا ِة َوهَمػْمِ رَّ َْمَٝم٤م ذِم َهِذِه اعْمَ

 َهَذا ُهَق اعْمَٕمْ 
ِ
ء ا  َوإؾِْمَٙم٤مِن اًمرَّ

ِ
٤ٌَمء ٤م سَمْرُك وَمُٝمَق سمَِٗمْتِح اًْم ُروُف َيْٕمٜمِل اخْلَْٞمَؾ َوىَمْقًُمُف سَمْرَك اًْمِٖماَمِد َأُمَّ

قَرٍة  ًُ ٤م اًْمِٖماَمُد وَمٌَِٖملْمٍ ُُمْٕمَجَٛم٦ٍم َُمْٙم صملَِم َوَأُمَّ اعْمَِْمُٝمقُر ذِم يُمُت٥ِم احْلَِدي٨ِم َوِرَواَي٤مِت اعْمَُحدِّ

صملَِم وَ  َـّ اًْمَٙمْنَ َأوْمَّمُح َوُهَق اعْمَِْمُٝمقُر ذِم ِرَواَي٤مِت اعْمَُحدِّ َُمْْمُٛمقَُم٦ٍم ًُمَٖمَت٤مِن َُمِْمُٝمقَرشَم٤مِن ًَمِٙم

ؿُّ ُهَق اعْمَِْمُٝمقُر ذِم يُمُت٥ِم اًمٚمَُّٖم٦مِ  ٦َم سمَِخْٛمِس ًَمَٞم٤مٍل سمِٜم٤َمطِمٞم٦َِم  َواًمْمَّ  َُمٙمَّ
ِ
ـْ َوَراء َوُهَق َُمْقِوٌع ُِم

٤مطِمِؾ َوىِمٞمَؾ سَمْٚمدَ  ًَّ سمرك اًمٖمامد وؾمٕمٗم٤مت  :وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب شَم٤مِن َهَذا ىَمْقُل احْل٤َمِزُِملِّ اًم

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، ىَم٤مَل: وروى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمَ  -هجر يمٜم٤مي٦م ي٘م٤مل ح٤م شم٤ٌمقمد  ـْ ـَم٤مِرِق سْم

َْن َأيُمقَن  َٕ ـِ إَؾْمَقِد َُمِْمَٝمًدا،  ْ٘مَداِد سْم
ِ
ـَ اعم ُٕمقٍد، َيُ٘مقُل: ؿَمِٝمْدُت ُِم ًْ ـَ َُم ؾَمِٛمْٕم٧ُم اسْم

ِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوُهَق َيْدقُمق قَمغَم  ٌَُف َأطَم٥مُّ إزَِمَّ مِم٤َّم قُمِدَل سمِِف، َأتَك اًمٜمٌَّ َص٤مطِم

َؽ وَمَ٘م٤مشماَِل، َوًَمِٙمٜم٤َّم  يملَِم، وَمَ٘م٤مَل: َٓ َٟمُ٘مقُل يَماَم ىَم٤مَل ىَمْقُم ُُمقؾَمك: اْذَه٥ْم َأف٧َْم َوَرسمُّ اعمنُْمِ

ـْ َيِٛمٞمٜمَِؽ، َوقمَ  ِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف »ـْ ؿِماَمًمَِؽ، َوسَملْمَ َيَدْيَؽ َوظَمْٚمَٗمَؽ ُٟمَ٘م٤مشمُِؾ قَم وَمَرأَج٧ُْم اًمٜمٌَّ

هُ  َق َوضْمُٝمُف َوَهَّ َوىَمْقًُمُف  :ىم٤مل اسمـ طمجر رمحف اهلل رم اًمٗمتح. َيْٕمٜمِل: ىَمْقًَمفش َوؾَمٚمََّؿ َأْذَ

ٌَُف ُهَق سم٤ِمًمٜمَّّْم٥ِم َوذِم ِرَواَي٦ِم اًْمُٙمِْمٛمِ  َْن َأيُمقَن َص٤مطِم ٌَُف َوََيُقُز َٕ َْن َأيُمقَن َأف٤َم َص٤مطِم َٕ ٞمَٝمٜمِلِّ 

يملَِم َزاَد ، وِمٞمِف اًمّروْمع َواًمٜمّّم٥م ىَم٤مَل سمـ َُم٤مًمٍِؽ اًمٜمَّّْم٥ُم َأضْمَقُد  ىَمْقًُمُف َوُهَق َيْدقُمق قَمغَم اعْمنُْمِ



   

 
228 
 

 الوجيز الدعوي

ْ٘مَداُد قمغم ومرس َيْقم سمدر وَمَ٘م٤مَل َوذيمر سمـ إؾِْمَح٤مَق 
ِ
٤مِئلُّ ذِم ِرَواَيتِِف ضَم٤مَء اعْم ًَ َأنَّ َهَذا اًمٜمَّ

ْ٘مَدادُ 
ِ
واؾمٛمف اعم٘مداد سمـ قمٛمرو ويم٤من ُمـ أوائؾ ُمـ أؾمٚمؿ رى اهلل قمٜمف  اًْمَٙماَلَم ىَم٤مًَمُف اعْم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  وٟم٥ًم امم إؾمقد اعمخزوُمل ويم٤من ىمد شمٌٜم٤مه ِلُّ َصغمَّ اَّللَّ َح٤َّم َوَصَؾ اًمٜمٌَّ

َء َوسَمَٚمَٖمُف َأنَّ ىُمَرْيًِم٤م ىَمَّمَدْت سَمْدًرا  ْٗمَرا ـْ َُمَٕمُف وَم٤مؾْمَتَِم٤مَر اًمٜم٤َّمَس اًمّمَّ َوَأنَّ َأب٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مَن َٟمَج٤م سمَِٛم

ْ٘مَداُد وَمَذيَمَر َٟمْحَق َُم٤م ذِم طَمِدي٨ِم 
ِ
ـَ صُمؿَّ ىَم٤مَم قُمَٛمُر يَمَذًمَِؽ صُمؿَّ اعْم ًَ وَمَ٘م٤مَم َأبُق سَمْٙمٍر وَمَ٘م٤مَل وَم٠َمطْم

ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ًَمْق ؾَمَٚمْٙم٧َم سمِ  ٤ٌَمِب َوَزاَد وَمَ٘م٤مَل َواًمَّ ـْ اًْم ٜم٤َم سَمْرَك اًْمِٖماَمِد َِل٤َمَهْدَٟم٤م َُمَٕمَؽ ُِم

وِمُ٘مق َٓ ُيَقا ُف َأْن  َفَّْم٤مَر َويَم٤مَن َيَتَخقَّ ْٕ ُه ُدوٟمِِف ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َأؿِمػُموا قَمكَمَّ ىَم٤مَل وَمَٕمَروُمقا َأفَُّف ُيِريُد ا

َٓ َأنْ  ـْ َيْ٘مِّمُدُه  شمِِف مِمَّ َّٓ قَمغَم ُٟمٍْمَ ٤ٌَميُِٕمقُه إِ ُْؿ مَلْ ُي َهنَّ
ـُ  ِٕ ػَم هِبِْؿ إمَِم اًْمَٕمُدوِّ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ؾَمْٕمُد سْم

ًِ َي

َٓمفُ  ُه ىَمْقًُمُف َوَٟمِمَّ َ ـُ َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل وَمنَّ ٤م ُأُِمْرَت سمِِف وَمٜمَْح َ
ِ
 ح
ِ
َوَوىَمَع ذِم ،  ُُمَٕم٤مٍذ اُْمِض َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

ِذي ىَم٤مَل َذًمِؽ َويَمَذا أظمرضمف  ٤ٌَمَدَة ُهَق اًمَّ ـَ قُم ٚمٍِؿ َأنَّ ؾَمْٕمَد سْم ًْ ـْ ُُمْرؾَمِؾ ُُم ٦ٌََم ُِم سمـ َأيِب ؿَمْٞم

ـْ  ٤ٌَمَدَة مَلْ َيِْمَٝمْد سَمْدًرا َوإِْن يَم٤مَن ُيَٕمدُّ وِمٞمِٝمْؿ ًمَِٙمْقٟمِِف مِمَّ ـَ قُم َنَّ ؾَمْٕمَد سْم
ِٕ  قِمْٙمِرَُم٦َم َوومِٞمِف َٟمَٔمٌر 

ْٝمِٛمفِ  ًَ َب ًَمُف سمِ ُ وًمف ُمٜم٤مىم٥م رى اهلل قمٜمف  ُضِ ِلَّ َصغمَّ اَّللَّ ـُ اِْلَْٛمُع سم٠َِمنَّ اًمٜمٌَّ  قَمَٚمْٞمِف َوُيْٛمِٙم

َل َُم٤م سَمَٚمَٖمُف ظَمؼَمُ اًْمِٕمػمِ  ِديٜم٦َِم َأوَّ ُومَم َوُهَق سم٤ِمعْمَ ْٕ شَملْمِ ا َُمَع  َوؾَمٚمََّؿ اؾْمَتَِم٤مَرُهْؿ ذِم هَمْزَوِة سَمْدٍر َُمرَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  ِلَّ َصغمَّ اَّللَّ ٚمٍِؿ َوًَمْٗمُٔمُف َأنَّ اًمٜمٌَّ ًْ ٌ ذِم ِرَواَي٦ِم ُُم َؿ ؿَم٤مَوَر َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوَذًمَِؽ سَملمِّ

٤ٌَمِب َوَوىَمَع  ٤ٌَمُل َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َواًمث٤َّمٟمَِٞم٦ُم يَم٤مَٟم٧ْم سَمْٕمَد َأْن ظَمَرَج يَماَم ذِم طَمِدي٨ِم اًْم طِملَم سَمَٚمَٖمُف إىِْم

َقاِب  ٤ٌَمَدَة ىَم٤مَل َذًمَِؽ سم٤ِمحْلَُدْيٌَِٞم٦ِم َوَهَذا َأْومَم سم٤ِمًمّمَّ ـَ قُم يِنِّ َأنَّ ؾَمْٕمَد سْم ا وروى  –قِمٜمَْد اًمٓمَّؼَمَ

صغم اهلل قمٚمٞمف - اًمٜمٌلقمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م زوج محف اهلل سمًٜمده ُمًٚمؿ ر

ىمٌؾ سمدر ومٚمام يم٤من سمحرة  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أهن٤م ىم٤مًم٧م ظمرج رؾمقل اهلل  -وؾمٚمؿ

ة وٟمجدة ومٗمرح أصح٤مب رؾمقل اهلل  صغم -اًمقسمرة أدريمف رضمؾ ىمد يم٤من يذيمر ُمٜمف ضمرأ

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل طملم رأوه ومٚمام أدريمف ىم٤مل ًمرؾمقل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

شم١مُمـ »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ضمئ٧م ٕتٌٕمؽ وأصٞم٥م ُمٕمؽ ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

ىم٤مًم٧م صمؿ ُم٣م طمتك إذا ش. وم٤مرضمع ومٚمـ أؾمتٕملم سمٛمنمك » ىم٤مل ٓ ىم٤مل ش. سم٤مهلل ورؾمقًمف 
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صغم اهلل قمٚمٞمف -يمٜم٤م سم٤مًمِمجرة أدريمف اًمرضمؾ وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أول ُمرة وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌك 

ىم٤مل صمؿ رضمع وم٠مدريمف ش. وم٤مرضمع ومٚمـ أؾمتٕملم سمٛمنمك » ل أول ُمرة ىم٤مل يمام ىم٤م -وؾمٚمؿ

ىم٤مل ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ش. شم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف » سم٤مًمٌٞمداء وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أول ُمرة 

ويم٤مٟم٧م اعمٕمريم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمرسمٞم٦م حيًـ سمٜم٤م  ش.وم٤مٟمٓمٚمؼ »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل 

ىم٤مل ث اخلالف رم ُمٕمًٙمر اًمٙمٗمر يمام طمد وم٘مد أن ٟم٘مػ أُم٤مم سمٕمض دروؾمٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت

طمدصمٜمل أيب إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ  اسمـ إؾمح٤مق اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م

أؿمٞم٤مخ ُمـ إفّم٤مر ىم٤مًمقا: ح٤م اـمٛم٠من اًم٘مقم سمٕمثقا قمٛمػم سمـ وه٥م اِلٛمحل وم٘م٤مًمقا: 

د. ىم٤مل: وم٤مؾمتج٤مل سمٗمرؾمف طمقل اًمٕمًٙمر صمؿ رضمع إًمٞمٝمؿ  اطمرزوا ًمٜم٤م أصح٤مب حمٛمَّ

ئ٦م رضمؾ يزيدون ىمٚمٞماًل أو يٜم٘مّمقن، وًمٙمـ أُمٝمٚمقين طمتك أفٔمر اًم٘مقم وم٘م٤مل: صمالث ُم

يمٛملم أو ُمدد ىم٤مل، وميب ذم اًمقادي طمتك أبٕمد ومٚمؿ ير ؿمٞمًئ٤م ومرضمع إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ُم٤م 

 وضمدت ؿمٞمئ٤م وًمٙمـ ىمد رأج٧م ي٤م ُمٕمنم ىمريش اًمٌالي٤م حتٛمؾ اعمٜم٤مي٤م، ٟمقاوح يثرب

ٝمؿ، واهلل ُم٤م أرى أن حتٛمؾ اعمقت اًمٜم٤مىمع، ىمقم ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ُمٜمٕم٦م وٓ ُمٚمج٠م إٓ ؾمٞمقوم

ي٘متؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ طمتك ي٘متؾ رضماًل ُمٜمٙمؿ، وم٢مذا أص٤مسمقا ُمٜمٙمؿ أقمدادهؿ ومام ظمػم اًمٕمٞمش 

سمٕمد ذًمؽ ومروا رأجٙمؿ. ومٚمام ؾمٛمع طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ذًمؽ ُمِمك ذم اًمٜم٤مس وم٠متك قمت٦ٌم سمـ 

اًمقًمٞمد إٟمؽ يمٌػم ىمريش وؾمٞمده٤م واعمٓم٤مع ومٞمٝم٤م، هؾ ًمؽ إمم أن ٓ أب٤م رسمٞمٕم٦م وم٘م٤مل: ي٤م 

٤م سمخػم إمم آظمر اًمدهر؟ ىم٤مل: وُم٤م ذاك ي٤م طمٙمٞمؿ؟ ىم٤مل: شمرضمع سم٤مًمٜم٤مس شمزال شمذيمر ومٞمٝم

أف٧م قمكم سمذًمؽ، وشمِمٝمد  وحتٛمؾ أُمر طمٚمٞمٗمؽ قمٛمرو اسمـ احليُمل. ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م

 ، إٟمام هق طمٚمٞمٗمل ومٕمكم قم٘مٚمف، وُم٤م أصٞم٥م ُمـ ُم٤مًمف وم٠مت اسمـ اخلٜمٔمٚمٞم٦م )واحلٜمٔمٚمٞم٦م ٟمًٌٝم٤م

رسم٦م أطمد سمٜمل هنِمؾ سمـ دارم ىم٤مل اسمـ هِم٤مم واحلٜمٔمٚمٞم٦م أم أيب ضمٝمؾ وهل أؾمامء سمٜم٧م خم

سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمٜمٔمٚم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ( وم٢مين ٓ أظمِمك أن يِمجر أُمر 

اًمٜم٤مس همػمه يٕمٜمل )أب٤م ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم( صمؿ ىم٤مم قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ظمٓمٞم٤ٌم وم٘م٤مل: ي٤م ُمٕمنم 

ىمريش إٟمٙمؿ واهلل ُم٤م شمّمٜمٕمقن سم٠من شمٚم٘مقا حمٛمدا وأصح٤مسمف ؿمٞمًئ٤م، واهلل ًمئـ أصٌتٛمقه ٓ 
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ًمرضمؾ يٜمٔمر ذم وضمف رضمؾ يٙمره اًمٜمٔمر إًمٞمف ىمتؾ اسمـ قمٛمف واسمـ ظم٤مًمف أو رضم٤مل يزال ا

ُمـ قمِمػمشمف، وم٤مرضمٕمقا أو ظمٚمقا سملم حمٛمد وسملم ؾم٤مئر اًمٕمرب، وم٢من أص٤مسمقا ومذاك اًمذي 

ىم٤مل طمٙمٞمؿ: وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م  أردشمؿ، وإن يم٤من همػم ذًمؽ أخٗم٤ميمؿ ومل شمٕمروقا ُمٜمف ُم٤م شمريدون؟

وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أب٤م  ضمراهب٤م ومٝمق هيٞمئٝم٤مدرقم٤م ًمف ُمـ  رطمتك ضمئ٧م أب٤م ضمٝمؾ ومقضمدشمف ىمد ٟمث

احلٙمؿ إن قمت٦ٌم أرؾمٚمٜمل إًمٞمؽ سمٙمذا ويمذا ًمٚمذي ىم٤مل؟ وم٘م٤مل: اٟمتٗمخ واهلل ؾمحره طملم 

د وُم٤م سمٕمت٦ٌم  رأى حمٛمدا وأصح٤مسمف، يمال واهلل ٓ ٟمرضمع طمتك حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسملم حمٛمَّ

ٚمٞمف، ضمزور وومٞمٝمؿ اسمٜمف، وم٘مد َتقومٙمؿ قم٦م ُم٤م ىم٤مل وًمٙمٜمف ىمد رأى أن حمٛمد وأصح٤مسمف أيمٚم

صمؿ سمٕم٨م إمم قم٤مُمر سمـ احليُمل وم٘م٤مل هذا يريد أن يرضمع سم٤مًمٜم٤مس وىمد رأج٧م صم٠مرك 

سمٕمٞمٜمؽ، وم٘مؿ وم٠مفِمد ظمٗمرشمؽ وُم٘متؾ أظمٞمؽ، وم٘م٤مم قم٤مُمر سمـ احليُمل وم٤ميمتِمػ صمؿ 

ه، ومحٛمٞم٧م احلرب وطم٘م٥م اًمٜم٤مس  ه ، واقمٛمرا قمغم ُم٤م هؿ  واؾمتقصم٘مقا سخ: واقمٛمرا

ًمٞمف قمت٦ٌم ومٚمام سمٚمغ قمت٦ٌم ىمقل أيب قمٚمٞمف ُمـ اًمنم، وأومًد قمغم اًمٜم٤مس اًمرأي اًمذي دقم٤مهؿ إ

وهق  ضمٝمؾ اٟمتٗمخ واهلل ؾمحره، ىم٤مل: ؾمٞمٕمٚمؿ ُمّمٗمر أؾمتف ُمـ اٟمتٗمخ ؾمحره أف٤م أم هق؟

(، هذا اًمًٜمد: صحٞمح إمم 38 - 1أثر صحٞمح، رواه: ُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼمي ذم اًمت٤مريخ )

ه١مٓء إؿمٞم٤مخ وم٤مسمـ إؾمح٤مق ؾمٛمع ُمـ واًمده، وواًمده صم٘م٦م وىمد ؾمٛمع ُمـ سمٕمض 

إؿمٞم٤مخ رسمام يم٤مٟمقا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢من يم٤مٟمقا يمذًمؽ وم٤مًمًٜمد ُمتّمؾ،  اًمّمح٤مسم٦م( وه١مٓء

ورم ًمٞمٚم٦م اِلٛمٕم٦م حيدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م  -وإن مل يٙمـ أطمدهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمؿ مجع ُمـ اًمت٤مسمٕملم

ومٞم٘مقل: )ًم٘مد رأجتٜم٤م يقم سمدر، وُم٤م ُمٜم٤م إِٓ  يمام ضم٤مء ذم اعمًٜمد اإلُم٤مم قمغم يمرم اهلل وضمٝمف

، وم٢ِمٟمف يم٤من يّمكم إمِم ؿمجرة ويدقمق -وؾمٚمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف -ٟم٤مئؿ، إِٓ رؾمقل اهلل 

، اًمّمالة قم٤ٌمد اهلل، ومج٤مء اًمٜم٤مس ومّمغم سمٜم٤م رؾمقل ٟم٤مديطمتك أصٌح، ومٚمام ـمٚمع اًمٗمجر 

وذم صٌٞمح٦م اِلٛمٕم٦م اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ رُمْم٤من شم٘مدم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

إؾمقد سمـ قمٌد إؾمد اعمخزوُمل اًمذي قمرف سمنماؾم٦م اًمٓمٌع وؾمقء اخلٚمؼ وىم٤مل: 

ـّ دوٟمف! ومتّمدى ًمف محزة سمـ أقم٤مه ـّ ُمـ طمقوٝمؿ أو ٕهدُمٜمف أو أُمقشم د اهلل ٕذسم



   

 
231 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

قمٌد اعمٓمٚم٥م ومتٙمـ ُمـ ىمتٚمف ذم احلقض ٟمٗمًف. وسمرز قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م حيػ سمف أظمقه 

ؿمٞم٦ٌم واسمٜمف اًمقًمٞمد ودقم٤م إمم اعم٤ٌمرزة ومخرج إًمٞمف صمالصم٦م ُمـ ومتٞم٤من إفّم٤مر وم٠ًمخٝمؿ 

: ُم٤م ًمٜم٤م سمٙمؿ طم٤مضم٦م،  اًم٘مرؿمٞمقن: ُمـ أفتؿ؟ ىم٤مًمقا: رهط ُمـ إفّم٤مر.  وٟم٤مديىم٤مًمقا

ُمٜم٤مدهيؿ ي٤م حمٛمد أظمرج إًمٞمٜم٤م أيمٗم٤مءٟم٤م ُمـ ىمقُمٜم٤م. وم٤مؾمتج٤مب اًمرؾمقل هلذا اًمتحدي وأُمر 

ومحزة وقمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن يتّمدوا هلؿ. وهقم٤من سمـ اعمٓمٚم٥م قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث 

ُم٤م متٙمـ محزة ُمـ ىمتؾ ؿمٞم٦ٌم وومٕمؾ قمكم ذًمؽ سمٖمريٛمف اًمقًمٞمد، أُم٤م قمٌٞمدة وم٘مد ضمرح 

ٛمف وأص٤مسمف هق أظمر سمجرح ممٞم٧م وم٤مٟم٘مّض قمكم ومحزة قمغم اًمٗمتك اًم٘مرر وأضمٝمزا همري

ؾمتٗمزت هذه ارمحف اهلل  قمٚمٞمف ومحال قمٌٞمدة إمم ُمٕمًٙمر اعمًٚمٛملم طمٞم٨م شمقذم هٜم٤مك

اًمٌداي٦م يمال اعمٕمًٙمريـ ومزطمٗم٤م ٟمحق سمٕمْمٝمام، وأصدر اًمرؾمقل أواُمره إمم أصح٤مسمف أٓ 

اًم٘مرؿمٞملم سم٤مًمٜم٤ٌمل، وؾمّقى صٗمقومٝمؿ،  هي٤ممجقا طمتك ي٠مذن هلؿ وأن يٌٕمدوا ُمٝم٤ممجٞمٝمؿ

ورضمع إمم اًمٕمريش يّمحٌف أبق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف وراح يٜم٤مؿمد رسمف ُم٤م وقمده ُمـ 

وُم٤م ًم٨ٌم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اٟمتٌف ومج٠مة وىم٤مل واًمٌنم يٙمًق  اًمٜمٍم

وضمٝمف: )أبنم ي٤م أب٤م سمٙمر، أت٤مك ٟمٍم اهلل!! هذا ضمؼميؾ آظمذ سمٕمٜم٤من ومرؾمف ي٘مقده قمغم 

يقم سمدر ُم٤م رواه قمٛمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٜم٘مع(.. وُِمـ دقم٤مء رؾمقل اهلل صمٜم٤مي٤م اًم

صغم اهلل  -ىم٤مل: )ح٤م يم٤من يقم سمدر ٟمٔمر رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -سمـ اخلٓم٤مب 

إمِم اعمنميملم وهؿ أخػ، وأصح٤مسمف صمالصمامئ٦م وشمًٕم٦م قمنم رضماًل،  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٌٚم٦م صمؿ َُمّد يديف ومجٕمؾ هيتػ سمرسمف: اًم٘م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٤مؾمت٘مٌؾ ٟمٌل اهلل 

مهللا أفجز زم ُم٤م وقمدشمٜمل، مهللا آت ُم٤م وقمدشمٜمل، مهللا إِن ُتٚمؽ هذه اًمٕمّم٤مسم٦م ُمـ 

أهؾ اإِلؾمالم ٓ شمٕمٌد ذم إرض، ومامزال هيتػ سمرسمف ُم٤مًدا يديف ُمًت٘مٌاًل اًم٘مٌٚم٦م طمتك 

تزُمف ُمـ ؾم٘مط رداءه قمـ ُمٜمٙمٌٞمف، وم٠مت٤مه أبق سمٙمر وم٠مظمذ رداءه وم٠مخ٘م٤مه قمغم ُمٜمٙمٌٞمف صمؿ اًم

ورائف وىم٤مل: ي٤م ٟمٌل اهلل يمٗم٤مك ُمٜم٤مؿمدشمؽ رسمؽ وم٢ِمٟمف ؾمٞمٜمجز ًمؽ ُم٤م وقمدك، وم٠مفزل اهلل 

 :  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقَمزَّ َوضَمؾَّ
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وم٠مُمده اهلل سم٤معمالئٙم٦م وقمـ احلٙمٛم٦م ُمـ اؿمؽماك اعمالئٙم٦م ذم اًم٘مت٤مل  [9]إفٗم٤مل: َّ جن

ٌر قمغم إِهالك اعمنميملم ىم٤مد -قمٚمٞمف اًمًالم-يقم سمدر هبذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم، ُمع أن ضمؼميؾ 

سمريِم٦م ُمـ ضمٜم٤مطمف ي٘مقل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل: )ؾُمئٚم٧م قمـ احلٙمٛم٦م ذم ىمت٤مل 

، ُمع أن ضمؼميؾ ىم٤مدر قمغم أن يدومع اًمٙمٗم٤مر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اعمالئٙم٦م ُمع اًمٜمٌل 

صغم  -ٗمٕمؾ ُمـ اًمٜمٌل ًمسمريِم٦م ُمـ ضمٜم٤مطمف، وم٘مٚم٧م: وىمع ذًمؽ إِلرادة اهلل أن يٙمقن ا

وأصح٤مسمف، وشمٙمقن اعمالئٙم٦م ُمدًدا قمغم قم٤مدة اِلٞمقش، رقم٤مي٦ًم  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ًمّمقرة إؾم٤ٌمب وؾمٜمٜمٝم٤م اًمتل أضمراه٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم قم٤ٌمده، واهلل شمٕم٤ممم هق ُم٤مًمؽ 

اِلٛمٞمع، واهلل أقمٚمؿ( واٟمٓمٚمؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حيْمٝمؿ قمغم اًم٘مت٤مل 

ّٓ رضمؾ ومٞم٘متؾ ص٤مسمرا حمتًٌ اًمٞمقم )واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ٤م، ُم٘مٌال همػم ُمدسمر إ

أدظمٚمف اهلل اِلٜم٦م( وم٘م٤مل قمٛمػم اسمـ احلامم وذم يده مترات ي٠ميمٚمٝمـ: سمخ سمخ، أومام سمٞمٜمل 

وسملم أن أدظمؾ اِلٜم٦م إٓ أن ي٘متٚمٜمل ه١مٓء؟ صمؿ ىمذف اًمتٛمرات ُمـ يده وأظمذ ؾمٞمٗمف 

وًمٜم٤م وىمٗم٦م هٜم٤م أظمقة  –ؿمٝمٞمدا  ؾ ومٙم٤من رمحف اهلل أول ُمـ ىمتؾ ومٞمٝم٤موىم٤مشمؾ اًم٘مقم طمتك ىمت

وٟمٕمٚمؿ أن  -اعمِمت٤مىمقن إمم اِلٜم٦م طم٘م٤م -م ُمع ٟمامذج ُمـ اًمٌدريلم وهؿ اإلؾمال

إصح٤مب يريدون اِلٜم٦م ُمـ أول يقم دظمٚمقا ومٞمف اإلؾمالم ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

طمٞم٨م يم٤من ىمقل اًمٜمٌل هلؿ وهؿ حت٧م وـم٠مة آوٓمٝم٤مد )صؼما آل ي٤مه وم٤من ُمققمديمؿ 

اِلٜم٦م يمام ضم٤مء ذم سمٜمقد  وديٜمٝمؿ طمٞم٨م يم٤من اًمققمد هلؿ سم٤مًمٜمٍمة ًمٚمٜمٌل أو إفّم٤مر( اِلٜم٦م

سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م وُمـ هٜم٤م ومٚمؿ يٙمـ همري٤ٌم قمٚمٞمٝمؿ طم٤مهلؿ ذم همزوة سمدر وه٤مهل سملم 

ايديٙمؿ أظمقة آيامن وروم٘م٦م درب اًمنمف سمٕمض اًمٜمامذج اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام ضم٤مءت ذم 

  :اًمًػم

اٟمٔمر ُمٕمل أظمل احلٌٞم٥م إمم ُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد )سمًٜمد صحٞمح اًمٕمالُم٦م أمحد  -أ

ىم٤مل: يمٜم٤م يقم سمدر يمؾ صمالصم٦م قمغم سمٕمػم، يم٤من  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ اسمـ ُمًٕمقد  (رؿم٤ميم
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أبق ًم٤ٌمسم٦م وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م زُمٞمكم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م 

ُم٤م أفتام سم٠مىمقى ُمٜمل، وٓ أف٤م »قم٘م٦ٌم رؾمقل اهلل، ىم٤مل: وم٘م٤مٓ: ٟمحـ ٟمٛمٌم قمٜمؽ. وم٘م٤مل: 

رم ُمًػمهؿ إمم سمدر  رى اهلل قمٜمٝمؿ اًمٌدريلمومل يٙمـ ُمع ش سم٠مهمٜمك قمـ إضمر ُمٜمٙمام

ؾمقى ومرؾم٤من وؾمٌٕملم سمٕمػما يتٕم٘مٌقهن٤م يمؾ صمالصم٦م قمغم سمٕمػم وشم٠مُمؾ ُمٕمل داومع اخلروج 

  قمٜمد اًم٘مقم يمام رسم٤مهؿ ؾمٞمد اخلٚمؼ سمٚم٤ًمن طم٤مًمف.

: قمـ اعمتٜم٤مومًلم ًمدظمقل اِلٜم٦م ضم٤مء رم اإلص٤مسم٦م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل -ب

يقم سمدر ؾمٕمد سمـ ظمٞمثٛم٦م وأبقه ومخرج  إؾمتٝمؿ: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب

همػم اِلٜم٦م  ؾمٝمؿ ؾمٕمد وم٘م٤مل ًمف أبقه: ي٤م سمٜمل آصمرين اًمٞمقم، وم٘م٤مل ؾمٕمد: ي٤م أب٧م ًمق يم٤من

وىم٤مل اسمـ إثػم رم  (دومٕمٚم٧م، ومخرج ؾمٕمد إمم سمدر ومُ٘متَِؾ هب٤م، وىمتؾ أبقه ظمٞمثٛم٦م يقم أطم

سمد ٕطمدٟم٤م أن ي٘مٞمؿ ٓ  :ٛم٦مٞمثوح٤م أرادوا اخلروج إمم سمدر ىم٤مل ًمف أبقه ظمأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

ؽ سمف شمًمق يم٤من همػم اِلٜم٦م ٔصمر :ومآثرين سم٤مخلروج وأىمؿ أف٧م ُمع ٟم٤ًمئٜم٤م وم٠مبك ؾمٕمد وىم٤مل

إين أرضمق اًمِمٝم٤مدة ذم وضمٝمل هذا وم٤مؾمتٝمام ومخرج ؾمٝمؿ ؾمٕمد ومخرج ُمع رؾمقل اهلل 

ًمف قم٘م٥م وىمتؾ أبقه  :وٓ قم٘م٥م ًمف وىمٞمؾ ؾمٚمؿ وؾمٚمؿ إمم سمدر وم٘متؾو صغم اهلل قمٚمٞمف

سمؾ قم٤مش ؾمٕمد سمٕمد سمدر طمتك ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م وشم٠مظمر  :وىمٞمؾ .سم٠مطمد ىم٤مل أبق ٟمٕمٞمؿ

 ؾمٚمؿ ذم همزوة شمٌقك صمؿ حلؼ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ سمتٌقك هق و ٛم٦م اًمذي حلؼ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفٞمثإن أب٤م ظم :ؾمٚمؿ وىمٞمؾو

دىمٝمؿ اهلل وم٠ميمرم سمف ُمـ صدق ٟمٕمؿ وم٘مد صدىم٤م ُمع اهلل ومّم ا ـههمػم هذا وهق اًمّمحٞمح 

  ٟم٠ًمل اهلل صدق احل٤مل.

وٓ شمتٕمج٥م ومٝمق ديدن اِلٛمٞمع طمتك اًمّمٖم٤مر اًمًـ يم٤ٌمر اهلٛم٦م وُمٜمٝمؿ قمٛمػم  -ج

ح٤م ؾم٤مر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم سمدر وقمرض قمٚمٞمف ضمٞمش  سمـ أبك وىم٤مص

ؾمٞمٗمف، وًم٘مد يم٤من  مح٤مئؾقمٛمػم وم٠مضم٤مزه، ومٕم٘مد قمٚمٞمف  سمدر رد قمٛمػم سمـ أيب وىم٤مص ومٌٙمك
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ه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ؾمٕمد: رأج٧م أظمل قمٛمػم يتقارى طم تك ٓ يرا

قمٛمػم سمـ أيب وىم٤مص ىمٌؾ أن يٕمروٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم سمدر 

يتقارى وم٘مٚم٧م: ُم٤م ًمؽ ي٤م أظمل؟ ىم٤مل: إين أظم٤مف أن يراين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وىمد  ٜمل اًمِمٝم٤مدةوؾمٚمؿ ومٞمًتّمٖمرين ويردين، وأف٤م أطم٥م اخلروج ًمٕمؾ اهلل أن يرزىم

 -قمٛمػم سمـ أيب وىم٤مص  قمٜمف ؾ يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م أؾمد اًمٖم٤مسم٦م رمحف اهللاؾمُتِمٝمد سم٤مًمٗمٕم

أظمق ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًمزهري وأُمف محٜم٦م  -ُم٤مًمؽ سمـ أهٞم٥م  :واؾمؿ أيب وىم٤مص

ؿمٝمد سمدرا ُمع اًمٜمٌل  .ىمديؿ اإلؾمالم ُمٝم٤مضمري سمٜم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس

ؾمٚمؿ ح٤م و واؾمتّمٖمره اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف .ؾمٚمؿ وىمتؾ هب٤م ؿمٝمٞمداو صغم اهلل قمٚمٞمف

ويم٤من ؾمٞمٗمف ـمقيال ومٕم٘مد قمٚمٞمف مح٤مئؾ ؾمٞمٗمف ويم٤من  .أراد اعمًػم إمم سمدر ومٌٙمك وم٠مضم٤مزه

أف٠ٌمف٤م قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد  قمٛمره طملم ىمتؾ ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م ىمتٚمف قمٛمرو سمـ قمٌد ود

 :سم٢مؾمٜم٤مده قمـ يقٟمس سمـ سمٙمػم قمـ اسمـ إؾمح٤مق ومٞمٛمـ اؾمتِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم سمٌدر

رأج٧م أظمل ىمٌؾ  :ىم٤مل ؾمٕمد وواوم٘مف اًمزهري وُمقؾمك وقمروة سمـ أيب وىم٤مص " وقمٛمػم

 :ُم٤م ًمؽ ي٤م أظمل ىم٤مل :وم٘مٚم٧م يتقاريؾمٚمؿ و أن يٕمروٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

أظم٤مف أن يًتّمٖمرين رؾمقل اهلل ومػمدين وأف٤م أطم٥م اخلروج ًمٕمؾ اهلل أن يرزىمٜمل 

  .اًمِمٝم٤مدة ! ومرزق ُم٤م متٜمك

ة ا -د ىم٦م  عمًٚمٛم٦م قمٜمدٟم٤مسمؾ اٟمٔمر إمم ٟمٛمقذج ًمٚمٛمرأ اٟمٔمر إمم يمٚمامت أم طم٤مرصم٦م سمـ ها

ًمٚمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام روى  -قمٛم٦م أفس سمـ ُم٤مًمؽ -وهك اًمرسمٞمع سمٜم٧م اًمٜمي 

أصٞم٥م  :قمـ محٞمد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أف٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي٘مقلاًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده 

ًم٧م ي٤م ؾمٚمؿ وم٘م٤مو احل٤مرصم٦م يقم سمدر وهق همالم ومج٤مءت أُمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

رؾمقل اهلل ىمد قمروم٧م ُمٜمزًم٦م طم٤مرصم٦م ُمٜمل وم٢من يٙمـ ذم اِلٜم٦م أصؼم وأطمت٥ًم وإن شمٙمـ 

وحيؽ أو هٌٚم٧م أو ضمٜم٦م واطمدة هل إهن٤م ضمٜم٤من يمثػمة وإٟمف )إظمرى شمر ُم٤م أصٜمع وم٘م٤مل 
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ٟمتٕمرف قمغم ؿمٝمٞمدٟم٤م هذا، وم٘مد روى اسمـ إثػم  ورم ُمزيد وم٤مئدة (ذم ضمٜم٦م اًمٗمردوس

سمٞمٜمام رؾمقل اهلل صغم  :صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين قمـ أفس ىم٤ملقمـ سمًٜمده  رمحف اهلل ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

 ؾمٚمؿ يٛمٌم إذ اؾمت٘مٌٚمف ؿم٤مب ُمـ إفّم٤مر وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفو اهلل قمٚمٞمف

" اٟمٔمر ُم٤مذا  :أصٌح٧م ُم١مُمٜم٤م سم٤مهلل طم٘م٤م ىم٤مل :" ىم٤مل ٦م" يمٞمػ أصٌح٧م ي٤م طم٤مرصم :ؾمٚمؿو

٠مؾمٝمرت ي٤م رؾمقل اهلل قمزوم٧م ٟمٗمز قمـ اًمدٟمٞم٤م وم :شم٘مقل وم٢من ًمٙمؾ ىمقل طم٘مٞم٘م٦م " ىم٤مل

ضمؾ سم٤مرزا ويم٠مين أفٔمر إمم أهؾ اِلٜم٦م و ًمٞمكم وأفمٛم٠مت هن٤مري ويم٠مين سمٕمرش ريب قمز

قمٌد ٟمقر اهلل  ;" اًمزم :يتزاورون ومٞمٝم٤م ويم٠مين أفٔمر إمم أهؾ اًمٜم٤مر يتٕم٤موون ومٞمٝم٤م ىم٤مل

ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل زم سم٤مًمِمٝم٤مدة ومدقم٤م ًمف رؾمقل اهلل صغم  :اإليامن ذم ىمٚمٌف " وم٘م٤مل

يقُم٤م ذم اخلٞمؾ ومٙم٤من أول وم٤مرس ريم٥م وأول وم٤مرس اؾمتِمٝمد ؾمٚمؿ ومٜمقدي و اهلل قمٚمٞمف

ي٤م رؾمقل اهلل إن  :ؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧مو ومٌٚمغ ذًمؽ أُمف ومج٤مءت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

"  :يٙمـ ذم اِلٜم٦م مل أبؽ ومل أطمزن وإن يٙمـ ذم اًمٜم٤مر سمٙمٞم٧م ُم٤م قمِم٧م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل

اًمٗمردوس إقمغم "  ي٤م أم طم٤مرصم٦م إهن٤م ًمٞم٧ًم سمجٜم٦م واطمدة وًمٙمٜمٝم٤م ضمٜم٤من وإن طم٤مرصم٦م ذم

إٟمف أول ُمـ ىمتؾ ُمـ  :ىمٞمؾ سمخ سمخ ًمؽ ي٤م طم٤مرصم٦م ومرضمٕم٧م أُمف وهل شمْمحؽ وشم٘مقل

  .ا ـهإفّم٤مر سمٌدر 

رة هل٤م وأقمٜمك ـمٚم٥م اعم٤ٌمرزة قمغم قم٤مدة  وٟمٕمقد إمم اعمٕمريم٦م احل٤مؾمٛم٦م وأول ذا

خرج قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م وأظمقه ؿمٞم٦ٌم واسمٜمف اًمقًمٞمد، ومٚماّم شمقؾّمٓمقا سملم وم احلروب طمٞمٜمٝم٤م

: ُمـ اًمّمٗملم،  ـمٚمٌقا اعم٤ٌمرزة ومخرج إًمٞمٝمؿ صمالصم٦م ومتٞم٦م ُمـ إفّم٤مر وم٘م٤مًمقا

: أيمٗم٤مء يمرام، وًمٙمـ أظمرضمقا إًمٞمٜم٤م ُمـ سمٜمل  أفتؿ؟!.ىم٤مًمقا: رهط ُمـ إفّم٤مر!. ىم٤مًمقا

ىمؿ ي٤م قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث )اسمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد »قمّٛمٜم٤م. ىم٤مل اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

: ٟمٕم .شُمٜم٤مف( وىمؿ ي٤م محزة، وىمؿ ي٤م قمكمّ  ـّ  -ؿ أيمٗم٤مء يمرام. وسم٤مرز قمٌٞمدةىم٤مًمقا ويم٤من أؾم

قمت٦ٌم، وسم٤مرز محزة ؿمٞم٦ٌم، وسم٤مرز قمكّم اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم، وم٠مُم٤م محزة وقمكّم ومٚمؿ يٛمٝمال  -اًم٘مقم
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ظمّمٛمٞمٝمام أن ىمتالمه٤م، واظمتٚمػ قمٌٞمدة وقمت٦ٌم سمٞمٜمٝمام ضسمتلم يمالمه٤م أث٧ٌم ص٤مطمٌف، 

هق ضمريح، ويمّر محزة وقمكّم سم٠مؾمٞم٤مومٝمام قمغم قمت٦ٌم، وم٠مضمٝمزا قمٚمٞمف، واطمتٛمال قمٌٞمدة و

قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض  وروى اًمٌخ٤مري سمًٜمدهوُم٤مت ؿمٝمٞمدا.

وىم٤مل ىمٞمس  .أف٤م أول ُمـ َيثق سملم يدي اًمرمحـ ًمٚمخّمقُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :اهلل قمٜمف أفف ىم٤مل

ىم٤مل هؿ  .[19]احل٩م: َّني مي  زي ري ٰى ين ُّٱسمـ قم٤ٌمد وومٞمٝمؿ أفزًم٧م 

قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م  اًمذيـ شم٤ٌمرزوا يقم سمدر محزة وقمكم وقمٌٞمدة أو أبق

قمـ أيب جمٚمز قمـ ىمٞمس سمـ سمًٜمده  وروى اًمٌخ٤مري - وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم

ؾمٛمٕم٧م أب٤م ذر ريض اهلل قمٜمف ي٘مًؿ ًمٜمزًم٧م ه١مٓء أي٤مت ذم ه١مٓء اًمرهط  :قم٤ٌمد ىم٤مل

 مي  زي ري ٰى ين ُّٱ شمٕم٤مممأي٤مت هل ىمقل اهلل و اًمًت٦م يقم سمدر ٟمحقه
 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي
 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
 مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض
 مم خم جمحم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك
صمؿ  [15-19]احل٩م:  َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن

ة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمٚم٦ٌم واًمتل  يم٤مٟم٧م اعمٕمريم٦م سملم ضمٜمد اًمرمحـ اًمٕمّم٦ٌم اعم١مُمٜم٦م ٟمقا

ذومٝم٤م وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومئ أؿم٤مر إمم ُمٝمٛمتٝم٤م وُمـ صمؿ 

م اًمؼمرة دمٚم٧م  واعمنميملم شميقمف إمم رسمف ضمؾ وقمال يم٤مٟم٧م اعمٕمريم٦م سملم ه١مٓء اًمٙمرا

ومٞمٝم٤م وسمٕمده٤م ُمٕم٤مدن اًمرضم٤مل وُمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمٜمٗمقس ويم٤من قمدد اًمٌدريلم سمْمٕم٦م 

إؾمح٤مق قمـ اًمؼماء قمـ أيب قمنم ومقق اًمثالصمامئ٦م يمام روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده 

أن أصح٤مب سمدر صمالصمامئ٦م وسمْمٕم٦م قمنم سمٕمدة  :ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل يمٜم٤م ٟمتحدث

طمدصمٜمل وىم٤مل  –أصح٤مب ـم٤مًمقت اًمذيـ ضم٤موزوا ُمٕمف اًمٜمٝمر وُم٤م ضم٤موز ُمٕمف إٓ ُم١مُمـ 
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اؾمتّمٖمرت أف٤م واسمـ  :حمٛمقد طمدصمٜم٤م وه٥م قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ اًمؼماء ىم٤مل

وروى ؾمتلم وإٟٓمّم٤مر ٟمٞمٗم٤م وأرسمٕملم وُم٤مئتلم قمٛمر يقم سمدر ويم٤من اعمٝم٤مضمرون ٟمٞمٗم٤م قمغم 

أن أصح٤مب اًمرؾمقل  :قمـ أبٞمف رى اهلل قمٜمٝمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ هِم٤مم سمـ قمروة

ىم٤مًمقا ًمٚمزسمػم يقم اًمػمُمقك أٓ شمِمد ومٜمِمد ُمٕمؽ ؟ وم٘م٤مل إين إن صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ؿمددت يمذسمتؿ وم٘م٤مًمقا ٓ ٟمٗمٕمؾ ومحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ طمتك ؿمؼ صٗمقومٝمؿ ومج٤موزهؿ وُم٤م ُمٕمف 

صمؿ رضمع ُم٘مٌال وم٠مظمذوا سمٚمج٤مُمف وميسمقه ضسمتلم قمغم قم٤مشم٘مف سمٞمٜمٝمام ضسم٦م ضهب٤م  أطمد

ىم٤مل  .ىم٤مل قمروة يمٜم٧م أدظمؾ أص٤مسمٕمل ذم شمٚمؽ اًميسم٤مت أخٕم٥م وأف٤م صٖمػم .يقم سمدر

قمروة ويم٤من ُمٕمف قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم يقُمئذ وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ومحٛمٚمف قمغم ومرس 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ٝمؾ )ورم اًمرطمٞمؼ اعمختقم قمـ ُمٍمع أبك ضم -وويمؾ سمف رضمال 

 ي٤ًمريوقمـ  يٛمٞمٜملقمقف ريض اًمف قمٜمف إين ًمٗمل اًمّمػ يقم سمدر إذ اًمتٗم٧م، وم٢مذا قمـ 

ي٤م قمؿ،  :ومتٞم٤من طمديث٤م اًمًـ، ومٙم٠مين مل آُمـ سمٛمٙم٤مهنام، إذ ىم٤مل زم أطمدمه٤م ًها ُمـ ص٤مطمٌف

أظمؼمت أفف ي٥ًم رؾمقل اهلل  :ي٤مسمـ أظمل، ومام شمّمٜمع سمف ؟ ىم٤مل :أرين أب٤م ضمٝمؾ، وم٘مٚم٧م

ده  :ٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤ملصغم اهلل قم واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمئـ رأجتف ٓ يٗم٤مرق ؾمقادي ؾمقا

وهمٛمزين أظمر، وم٘م٤مل زم ُمثٚمٝم٤م، ومٚمؿ  :ىم٤مل .طمتك يٛمقت إقمجؾ ُمٜم٤م، ومتٕمج٧ٌم ًمذًمؽ

أٓ شمري٤من ؟ هذا ص٤مطمٌٙمام  :وم٘مٚم٧م .أفِم٥م أن ٟمٔمرت إمم أيب ضمٝمؾ َيقل ذم اًمٜم٤مس

اٟمٍموم٤م إمم رؾمقل اهلل صغم  وم٤مسمتدراه وميسم٤مه طمتك ىمتاله، صمؿ :اًمذي شم٠ًمٓين قمٜمف، ىم٤مل

هؾ ) :أف٤م ىمتٚمتف، ىم٤مل ُمٜمٝمام:أجٙمام ىمتٚمف ؟ وم٘م٤مل يمؾ واطمد ) :اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل

ومٜمٔمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًمًٞمٗملم  .ٓ :وم٘م٤مٓ (ُمًحتام ؾمٞمٗمٞمٙمام ؟

َٚمٌِف عمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو  (،يماليمام ىمتٚمف) :وم٘م٤مل ًَ وىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم

ذ اسمـ قمٗمراءسم وىم٤مل اسمـ  .ـ اِلٛمقح، واًمرضمالن ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اِلٛمقح وُُمَٕمقِّ

ؾمٛمٕم٧م اًم٘مقم، وأبق ضمٝمؾ ذم ُمثؾ احلََرضَم٦م ـ  :ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اِلٛمقح :إؾمح٤مق

اًمِمجر اعمٚمتػ، أو ؿمجرة ُمـ إؿمج٤مر ٓ يقصؾ إًمٞمٝم٤م، ؿمٌف رُم٤مح  :واحلرضم٦م
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 :ف هبذه اًمِمجرة ـ وهؿ ي٘مقًمقناعمنميملم وؾمٞمقومٝمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م طمقل أيب ضمٝمؾ حلٗمٔم

ومٚمام ؾمٛمٕمتٝم٤م ضمٕمٚمتف ُمـ ؿم٤مين ومّمٛمدت ٟمحقه، ومٚمام  :أبق احلٙمؿ ٓ َيٚمص إًمٞمف، ىم٤مل

أُمٙمٜمٜمل محٚم٧م قمٚمٞمف، وميسمتف ضسم٦م أـَمٜم٧َّْم ىمدُمف ـ أـم٤مرُت٤م ـ سمٜمّمػ ؾم٤مىمف، ومقاهلل ُم٤م 

ة شَمٓمِٞمُح ُمـ حت٧م ُِمْرِوَخ٦م اًمٜمقى طملم ييب هب٤م  .ؿمٌٝمتٝم٤م طملم ـم٤مطم٧م إٓ سم٤مًمٜمقا

ضسمٜمل اسمٜمف قمٙمرُم٦م قمغم قم٤مشم٘مل ومٓمرح يدي، ومتٕمٚم٘م٧م سمجٚمدة ُمـ ضمٜمٌل، و :ىم٤مل

٦َم يقُمل وإين ٕؾمحٌٝم٤م ظمٚمٗمل، ومٚمام آذشمٜمل  وأضمٝمْمٜمل اًم٘مت٤مل قمٜمف، ومٚم٘مد ىم٤مشمٚم٧م قَم٤مُمَّ

ْٞم٧ُم هب٤م قمٚمٞمٝم٤م طمتك ـمرطمتٝم٤م، صمؿ ُمر سم٠ميب ضمٝمؾ ـ وهق  ووٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىمدُمل، صمؿ مَتَٓمَّ

ذ اسمـ قمٗمراء وميسمف طمتك أثٌتف، وم  ا ه ؽميمف وسمف َرَُمؼ، وىم٤مشمؾ ُمٕمقذ طمتك ىمتؾقَمِ٘مػٌم ـ ُُمَٕمقِّ

إين ًمٗمل اًمّمػ يقم سمدر إذ اًمتٗم٧م  :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقفسمًٜمده قمـ  وروى ُمًٚمؿ

وم٢مذا قمـ يٛمٞمٜمل وقمـ ي٤ًمري ومتٞم٤من طمديث٤م اًمًـ ومٙم٠مين مل آُمـ سمٛمٙم٤مهنام إذ ىم٤مل زم 

أطمدمه٤م ها ُمـ ص٤مطمٌف ي٤م قمؿ أرين أب٤م ضمٝمؾ وم٘مٚم٧م ي٤م اسمـ أظمل وُم٤م شمّمٜمع سمف ؟ ىم٤مل 

دت اهلل إن رأجتف أن أىمتٚمف أو أُمقت دوٟمف وم٘م٤مل زم أظمر ها ُمـ ص٤مطمٌف ُمثٚمف قم٤مه

ومِمدا قمٚمٞمف ُمثؾ اًمّم٘مريـ طمتك  إًمٞمفىم٤مل ومام هين أين سملم رضمٚملم ُمٙم٤مهنام وم٠مذت هلام 

ظمِمٞم٧م أن يٜم٤مًمٜمل اًمٕمدو ُمـ ضمٝمتٝمام ومال  (مل آُمـ سمٛمٙم٤مهنام) -ضسم٤مه ومه٤م اسمٜم٤م قمٗمراء 

 .سمدهلام (ُمٙم٤مهنام) .ُم٤م يمٜم٧م أرهم٥م (ومام هين) .ٕم٤من مح٤ميتل ٕهنام صٖمػمانٞميًتٓم

ُمثٜمك ص٘مر وهق ـم٤مئر يّمٓم٤مد سمف واًمتِمٌٞمف سمف ُمـ طمٞم٨م اًمِمٝم٤مُم٦م واإلىمدام  (اًمّم٘مريـ)

ُمٕم٤مذ وُمٕمقذ ريض اهلل  (اسمٜم٤م قمٗمراء) .ٕفف إذا ٟمِم٥م قمغم اًمّمٞمد مل يٗم٤مرىمف طمتك ي٠مظمذه

 اهلل قمٜمٝمام قمٜمٝمام ومٝمام اًمٚمذان ىمتاله ؿم٤مريمٝمام ذم هذا ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اِلٛمقح ريض

٤م ُمَٕم٤مذ سمـ :وضم٤مء ذم اًمٗمتح .واسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أضمٝمز قمٚمٞمف وطمز رأؾمف َومُهَ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َٟمَٔمَر ذِم ؾَمْٞمَٗمْٞمِٝماَم  ِلَّ َصغمَّ اَّللَّ َء َوَأنَّ اًمٜمٌَّ قَمْٛمرو سمـ اِلٛمقح وُمٕم٤مذ سمـ قَمْٗمَرا

َٚمٌِفِ  ًَ ُء َواًمَِدُة ُُمَٕم٤مٍذ  َوىَم٤مَل يماَِليُماَم ىَمَتَٚمُف َوَأفَُّف ىَم٣َم سمِ ـِ اِْلَُٛمقِح َوقَمْٗمَرا ـِ قَمْٛمِرو سْم َُٕم٤مِذ سْم
ِ
عم

َء َوإِٟمَّاَم ُأـْمٚمَِؼ قَمَٚمٞمِْف  ِف قَمْٗمَرا ـِ اِْلَُٛمقِح وَمَٚمٞمَْس اؾْمُؿ ُأُمِّ َواؾْمُؿ َأبِٞمِف احْل٤َمِرُث َوأُم٤م سمـ قَمْٛمِرو سْم
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٤ًٌم ٞم
ك و شَمْٖمٚمِ ٛمَّ ًَ ٍذ َأٌخ ُي َُٕمقِّ

ِ
يَمُف ذِم ىَمْتِؾ َأيِب ضَمْٝمٍؾ فَمٜمَُّف َأْو َأفَُّف َح٤َّم يَم٤مَن عم ِذي َذَ ُُمَٕم٤مًذا سم٤ِمؾْمِؿ اًمَّ

ـْ ـَمِريِؼ سمـ إؾِْمَح٤مَق  ِوي َأظَم٤مُه َوىَمْد َأظْمَرَج احْل٤َميمُِؿ ُِم ا ـِ : اًمرَّ ـُ قَمْٛمِرو سْم ىَم٤مَل ُُمَٕم٤مُذ سْم

َٓ َُيَْٚمُص إًَِمٞمِْف اِْلَُٛمقِح ؾَمِٛمْٕمُتُٝمْؿ َيُ٘مقًُمقَن َوَأبُق ضَمْٝمٍؾ ذِم ُِمْثِؾ اِْلُْرطَم٦ِم َأبُق ضَمْٝمٍؾ  احْلََٙمُؿ 

سَم٦ًم َأـْمٜم٧َْم ىَمَدَُمُف  سْمُتُف َضْ ـْ ؿَم٠ْميِن وَمَٕمَٛمْدُت َٟمْحَقُه وَمَٚمامَّ َأُْمَٙمٜمَٜمِل مَحَْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمَيَ وَمَجَٕمْٚمُتُف ُِم

ـِ  سَمٜمِل اسْمٜمُُف قِمْٙمِرَُم٦ُم قَمغَم قَم٤مشمِِ٘مل وَمَٓمَرَح َيِدي ىَم٤مَل صُمؿَّ قَم٤مَش ُُمَٕم٤مٌذ إمَِم َزَُم قُمْثاَمَن ىَم٤مَل  َوَضَ

ٌذ طَمتَّك ىُمتَِؾ  ٌََتُف َوسمِِف َرَُمٌؼ صُمؿَّ ىَم٤مشَمَؾ ُُمَٕمقِّ سَمُف طَمتَّك َأثْ َء وَمَيَ َوُمر سم٠ِميب ضمٝمؾ ُمٕمقذ سمـ قَمْٗمَرا

ِذي َرَواُه  ُٕمقٍد سم٠َِميِب ضَمْٝمٍؾ وَمَقضَمَدُه سمِآظِمِر َرَُمٍؼ وَمذيمر َُم٤م شم٘مدم وَمَٝمَذا اًمَّ ًْ ـُ َُم  سْم
ِ
ٌُْد اَّللَّ وَمَٛمرَّ قَم

ـِ سمـ إؾِْم  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ طَمِدي٨ِم قَم ِحٞمِح ُِم ٤مًمُِػ َُم٤م ذِم اًمّمَّ طََم٤مِدي٨ِم ًَمِٙمٜمَُّف َُيَ ْٕ َح٤مَق ََيَْٛمُع سَملْمَ ا

ا قَمَٚمْٞمِف مَجِٞمًٕم٤م طَمتَّك ـمرطم٤مه وسمـ إؾِْمَح٤مق َيُ٘مقل ان  ًذا ؿَمدَّ ـِ قَمْقٍف َأفَُّف َرَأى ُُمَٕم٤مًذا َوُُمَٕمقِّ سْم

ٌذ َوُهَق سمَِتِْم  َء ُهَق ُُمَٕمقِّ ِن سمـ قَمْٗمَرا ٤م َأظَمَقا ِحٞمِح ُُمَٕم٤مٌذ َومُهَ ِو َواًمَِّذي ذِم اًمّمَّ ِديِد اًْمَقا

ِحٞمِح  ـِ قَمْٛمٍرو يَماَم ذِم اًمّمَّ َء ؿَمدَّ قَمَٚمْٞمِف َُمَع ُُمَٕم٤مِذ سْم وَمَٞمْحَتِٛمُؾ َأْن يٙمقن ُمَٕم٤مذ سمـ قَمْٗمَرا

ُٕمقٍد وَمُتْجَٛمعُ  ًْ ٌذ طَمتَّك أثٌْتف صمؿَّ طمز َرأؾمف سمـ َُم سَمُف سَمْٕمَد َذًمَِؽ ُُمَٕمقِّ ُل يُمٚمَُّٝم٤م. َوَضَ َىْمَقا ْٕ  ا

قمـ أفس سمًٜمده -ذم ظمؼم اإلضمٝم٤مز قمغم أبك ضمٝمؾ  -وىمد روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل 

 (.ُمـ يٜمٔمر ُم٤م صٜمع أبق ضمٝمؾ) :ؾمٚمؿو ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ىم٤مل أأف٧م أبق ضمٝمؾ ؟ ىم٤مل  وم٤مٟمٓمٚمؼ اسمـ ُمًٕمقد ومقضمده ىمد ضسمف اسمٜم٤م قمٗمراء طمتك سمرد

وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ .وهؾ ومقق رضمؾ ىمتٚمتٛمقه أو رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمفوم٠مظمذ سمٚمحٞمتف ىم٤مل 

 رمحف اهلل سمًٜمده قمـ 
ِ
ـُ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َأفَُس سْم

ـْ َيٜمُْٔمُر ًَمٜم٤َم َُم٤م َصٜمََع َأبُق ضَمْٝمٍؾ  سَمُف اسْمٜم٤َم قَمْٗمرَ ش. َُم ُٕمقٍد وَمَقضَمَدُه ىَمْد َضَ ًْ ـُ َُم َء وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ اسْم ا

وَم٠َمظَمَذ سمِٚمِْحَٞمتِِف وَمَ٘م٤مَل آْٟم٧َم َأبُق ضَمْٝمٍؾ وَمَ٘م٤مَل َوَهْؾ وَمْقَق َرضُمٍؾ ىَمَتْٚمُتُٛمقُه  -ىَم٤مَل  -طَمتَّك سَمَرَك 

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف وسمف آظمر رُمؼ، ووع رضمٚمف ويروى أفف ح٤م وضمده –

وسمامذا  :ىم٤مل  ؟هؾ أظمزاك اهلل ي٤م قمدو اهلل :قمغم قمٜم٘مف وأظمذ حلٞمتف ًمٞمحتز رأؾمف، وىم٤مل

٤ًٌم ي٤م ُرَوْيِٕمَك اًمٖمٜمؿ،صمؿ ىم٤مل ُمرشم٘ملأظمزاين ؟ ًم٘مد ارشم٘مٞم٧م  أظمؼمين عمـ اًمدائرة اًمٞمقم  :صٕم
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هلل ورؾمقًمف،. وسمٕمد أن دار سمٞمٜمٝمام هذا اًمٙمالم اطمتز اسمـ ُمًٕمقد رأؾمف، وضم٤مء  :؟ ىم٤مل

ي٤م رؾمقل اهلل، هذا رأس قمدو اهلل أيب  :سمف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل

اهلل أيمؼم، احلٛمد هلل  :ومردده٤م صمالصًم٤م، صمؿ ىم٤مل اهلل اًمذي ٓ إهل إٓ هق ؟ :ٝمؾ، وم٘م٤ملضم

وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م  اًمذي صدق وقمده، وٟمٍم قمٌده، وهزم إطمزاب وطمده، اٟمٓمٚمؼ أرٟمٞمف

  هذا ومرقمقن هذه إُم٦م. :وم٠مريتف إي٤مه، وم٘م٤مل

ك وأظمذ اعمنميمقن يت٤ًمىمٓمقن سقمك، طمتٟمٕمؿ ومٌٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وشم٠مجٞمده ٕوًمٞم٤مئف 

ويم٤من سمٕمْمٝمؿ يٍمقمقن ذم ُمقاوع يم٤من اًمرؾمقل  ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕمقن وأه ؾمٌٕمقن

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد سملم ٕصح٤مسمف ىمٌؾ اعمٕمريم٦م أهنؿ يٍمقمقن ومٞمٝم٤م وذيمرهؿ 

سم٠مؾمامئٝمؿ صمؿ ومروا ٓ يٚمقون قمغم رء شم٤مريملم همٜم٤مئؿ يمثػمة ذم ُمٞمدان اعمٕمريم٦م. وأُمر 

إمم آسم٤مر سمٌدر وم٠مخ٘مقا ومٞمٝم٤م، وأىم٤مم  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًح٥م ىمتغم اعمنميملم

 سمٌدر صمالصم٦م أج٤مم ودومـ ؿمٝمداء اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م، وهؿ أرسمٕم٦م قمنم ؿمٝمٞمدا ؾمٛمتٝمؿ اعمّم٤مدر

اٟمتٝم٧م اعمٕمريم٦م هبزيٛم٦م ؾم٤مطم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنميملم، وسمٗمتح  واحلٛمد هلل أوٓ وآظمرا 

ُمٌلم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم، وىمد اؾمتِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم ذم هذه اعمٕمريم٦م أرسمٕم٦م قمنم 

إفّم٤مر.وٓسم٠مس هٜم٤م ُمـ شمذيمر سمٕمض اعمقاىمػ اًل، ؾمت٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وصمامٟمٞم٦م ُمـ رضم

: وم٘مد ضم٤مء ذم اًمت٤مريخ آؾمالُمك ًمٚمحٛمٞمدى )سمتٍمف( اعمنموم٦م ٕصح٤مهب٤م اًمؽمسمقي٦م ًمٜم٤م

ُمقىمػ ٕم صٗمقان سمٜم٧م أُمٞم٦م: ىمٞمؾ ٕم صٗمقان سمٜم٧م أُمٞم٦م سمٕمد إؾمالُمٝم٤م، إول ُمٜمٝم٤م 

ذا اًمذي ىمٓمع رضمؾ قمكم سمـ أُمٞم٦م يقم سمدر، وىمد ٟمٔمرت إمم احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر سمٛمٙم٦م: ه

ىم٤مًم٧م: دقمقٟم٤م ُمـ ذيمر ُمـ ىُمتؾ قمغم اًمنمك، ىمد أه٤من اهلل قمٚمًٞم٤م سميسمف احل٤ٌمب سمـ 

اعمٜمذر، وأيمرم اهلل احل٤ٌمب سميسمف قمٚمًٞم٤م، ىمد يم٤من قمغم اإلؾمالم طملم ظمرج ُمـ ه٤مهٜم٤م، 

وم٘متؾ قمغم همػم ذًمؽ وهذا اعمقىمػ يدل قمغم ىمقة إيامهن٤م، ورؾمقخ ي٘مٞمٜمٝم٤م طمٞم٨م 

ح٧م هل٤م قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء، وم٠مصٌح٧م حت٥م اعمًٚمٛملم وإن يم٤مٟمقا ُمـ همػم اشمْم
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ىمد يم٤من قمغم »وىمقهل٤م قمغم اسمٜمٝم٤م قمكم:  ىمٌٞمٚمتٝم٤م، وشمٙمره اًمٙم٤مومريـ وإن يم٤مٟمقا ُمـ أبٜم٤مئٝم٤م

شمٕمٜمل أفف يم٤من ممـ قمرف قمٜمٝمؿ ش اإلؾمالم طملم ظمرج ُمـ هد وم٘متؾ قمغم همػم ذًمؽ

، ومٚمام اًمت٘مك اًمّمٗم٤من ومتٜمقا طمٞمٜمام اإلؾمالم سمٛمٙم٦م وظمرضمقا ُمع ىمقُمٝمؿ يقم سمدر ُمٙمرهلم

: ىمد همر ه١مٓء ديٜمٝمؿ، ومٜمزل ومٞمٝمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:    من زن ُّٱرأوا ىمٚم٦م اعمًٚمٛملم وم٘م٤مًمقا
 هئ مئ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن
 :يمام روى اسمـ ضمرير رمحف اهلل رم شمٗمًػمه واعمقىمػ اًمث٤مٟمك [59]إفٗم٤مل:  َّ  حب جب

٧م يقم سمدر قمٌٞمدة سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ًم٘مٞم -ريض اهلل قمٜمف  -زسمػم سمـ اًمٕمقام ىم٤مل اًم

وهق ُمدضم٩م ٓ يرى ُمٜمف إٓ قمٞمٜم٤مه، وهق يٙمٜمك أبق ذات اًمٙمرش، وم٘م٤مل: أف٤م أبق ذات 

سم٤مًمٕمٜمزة ومٓمٕمٜمتف ذم قمٞمٜمف ومامت، ىم٤مل هِم٤مم، وم٠ُمظمؼمت أن اًمزسمػم  اًمٙمرش، ومحٛمٚم٧م قمٚمٞمف

ىم٤مل: )ًم٘مد ووٕم٧م رضمكم قمٚمٞمف صمؿ متٓم٠مت ومٙم٤من اِلٝمد أن ٟمزقمتٝم٤م، وىمد اٟمثٜمك 

ىم٤مل قمروة: وم٠ًمخف إي٤مه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مقمٓم٤مه، ومٚمام ىُمٌض ـمروم٤مه٤م(. 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمذه٤م، صمؿ ـمٚمٌٝم٤م أبق سمٙمر وم٠مقمٓم٤مه٤م، ومٚمام ىمٌض أبق 

سمٙمر ؾم٠مخف إي٤مه٤م قمٛمر وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه٤م، ومٚمام ىمتؾ قمثامن وىمٕم٧م قمٜمد آل قمكم، ومٓمٚمٌٝم٤م قمٌد 

م  اهلل سمـ اًمزسمػم، ومٙم٤مٟم٧م قمٜمده طمتك ىُمتؾ  -)هذا اخلؼم يّمقر ًمٜم٤م دىم٦م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقا

ذم إص٤مسم٦م اهلدف، طمٞم٨م اؾمتٓم٤مع أن يْمع احلرسم٦م ذم قملم ذًمؽ اًمرضمؾ  -ريض اهلل قمٜمف 

ُمع وٞمؼ ذًمؽ اعمٙم٤من، ويمقٟمف ىمد وزع ـم٤مىمتف سملم اهلجقم واًمدوم٤مع، ومٚم٘مد يم٤مٟم٧م إص٤مسم٦م 

اؾمتٓم٤مع ذًمؽ اًمرضمؾ سمٕمٞمدة ضمًدا ًمٙمقٟمف ىمد محك ضمًٛمف سم٤محلديد اًمقاىمل، ًمٙمـ اًمزسمػم 

إص٤مسم٦م إطمدى قمٞمٜمٞمف، ومٙم٤مٟم٧م هب٤م هن٤ميتف، وًم٘مد يم٤مٟم٧م اإلص٤مسم٦م ؿمديدة اًمٕمٛمؼ مم٤م يدل 

ىم٤مل اسمـ  :اعمقىمػ اًمث٤مًم٨م قمغم ىمقة اًمزسمػم إو٤موم٦م إمم دىمتف وُمٝم٤مرشمف ذم إص٤مسم٦م اهلدف(

إؾمح٤مق: طمدصمٜمل قم٤مصؿ سمـ قمٛمرو سمـ ىمت٤مدة أن قمقف سمـ ُم٤مًمؽ وهق اسمـ قمٗمراء ىم٤مل: 

ومٜمزع ش يده ذم اًمٕمدو طم٤مًها  همٛمًف»قمٌده؟ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م يْمحؽ اًمرب ُمـ 

درقًم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وم٘مذومٝم٤م، صمؿ أظمذ ؾمٞمٗمف وم٘م٤مشمؾ اًم٘مقم طمتك ىُمتؾ وهذا اخلؼم يدل قمغم 



   

 
242 
 

 الوجيز الدعوي

ىمقة ارشم٤ٌمط اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام سم٤مٔظمرة، وطمرصٝمؿ قمغم روقان اهلل شمٕم٤ممم; وًمذًمؽ 

 يم٤مًمًٝمؿ وهق طم٤مه همػم ُمتدرع يثخـ -ريض اهلل قمٜمف  -اٟمٓمٚمؼ قمقف سمـ احل٤مرث 

ذم إقمداء طمتك أيمرُمف اهلل سم٤مًمِمٝم٤مدة، ًم٘مد شمٖمػمت ُمٗم٤مهٞمؿ اعمجتٛمع اِلديد، وشمٕمٚمؼ 

أومراده سم٤مٔظمرة، وأصٌحقا طمريّملم قمغم ُمرو٤مشمف سمٕمد أن يم٤من ضمؾ مهٝمؿ أن شمتحدث 

قمـ قم٤مئِم٦م : اعمقىمػ اًمراسمع قمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمء قمـ سمٓمقُٓتؿ، ويرى ؾمٞمد اًم٘مٌٞمٚم٦م قمٜمٝمؿ،

ىم٤مًم٧م:  -ىمريش ذم اًم٘مٚمٞم٥م سمٕمد ُمٕمريم٦م سمدرذم طمديثٝم٤م قمـ ـمرح ىمتغم -ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

)ومٚمام أُمر هبؿ ومًحٌقا قمرف ذم وضمف أيب طمذيٗم٦م سمـ قمت٦ٌم اًمٙمراهٞم٦م، وأبقه يًح٥م إمم 

ي٤م أب٤م طمذيٗم٦م ًمٙم٠مفف ؾم٤مءك ُم٤م يم٤من »اًم٘مٚمٞم٥م، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ن يم٤من وم٘م٤مل واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ذم اهلل وذم رؾمقًمف، وًمٙمـ إش ذم أبٞمؽ؟

طمٚمٞماًم ؾمديًدا ذا رأي، ومٙمٜم٧م أرضمق أن ٓ يٛمقت طمتك هيديف اهلل قمز وضمؾ إمم 

ومدقم٤م ًمف »اإلؾمالم، ومٚمام رأج٧م أن ىمد وم٤مت ذًمؽ ووىمع طمٞم٨م وىمع أطمزٟمٜمل ذًمؽ، ىم٤مل: 

سمـ قمٌد ُمٜم٤مف  سسمـ قمٌد ؿمٛم سمـ قمت٦ٌم سمـ أبك رسمٞمٕم٦م وأبق طمذيٗم٦م شرؾمقل اهلل سمخػم

ُمـ أوائؾ ُمـ دظمؾ  سمٙمٜمٞمتف هذهوىمٞمؾ قمـ اؾمٛمف هِمٞمؿ وىمٞمؾ ه٤مؿمؿ وًمٙمٜمف قمرف 

 ووًمدت ُمٜمف حمٛمدا ه٤مضمر امم احلٌِم٦م ُمع زوضمتف ؾمٝمٞمٚم٦م سمٜم٧م قمٛمرو سمـ ؾمٝمٞمؾ آؾمالم

وُمت٤م ؿمٝمٞمدا  آظمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وقم٤ٌمد سمـ سمنم رى اهلل قمٜمٝمام

 وديٜمف أقمز ضمٜمده ٟمٕمؿ احلٛمد هلل يقم اًمٞمامُم٦م سمّمح٦ٌم ُمقٓه وطمٌٞمٌف ؾم٤مح٤م رى اهلل قمٜمف

 ؾمٌٕمقن.ُم٤م اعمنميمقن وم٘مد حل٘متٝمؿ ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م، ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕمقن، وأه أ

وح٤م اٟم٘مْم٧م احلرب أىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل  واًمّمٜم٤مديد.وقم٤مُمتٝمؿ اًم٘م٤مدة واًمزقمامء 

سمئس اًمٕمِمػمة يمٜمتؿ ًمٜمٌٞمٙمؿ; يمذسمتٛمقين ) :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك وىمػ قمغم اًم٘متغم وم٘م٤مل

صمؿ أُمر  (،ين وآواين اًمٜم٤مسوصدىمٜمل اًمٜم٤مس، وظمذًمتٛمقين وٟمٍمين اًمٜم٤مس، وأظمرضمتٛمق

أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  :وقمـ أيب ـمٚمح٦م .هبؿ ومًحٌقا إمم ىمٚمٞم٥م ُمـ ىُمُٚم٥م سمدر

وؾمٚمؿ أُمر يقم سمدر سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ رضماًل ُمـ صٜم٤مديد ىمريش، وم٘مذومقا ذم ـَمقّي ُمـ 
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ويم٤من إذا فمٝمر قمغم ىمقم أىم٤مم سم٤مًمَٕمْرَص٦م صمالث ًمٞم٤مل، ومٚمام يم٤من  .أـمقاء سمدر ظَمٌِٞم٨م خُم٨ٌْم

طمتك  .ر اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م أُمر سمراطمٚمتف ومِمد قمٚمٞمٝم٤م رطمٚمٝم٤م، صمؿ ُمِمك، واشمٌٕمف أصح٤مسمفسمٌد

يمِّك، ومجٕمؾ يٜم٤مدهيؿ سم٠مؾمامئٝمؿ وأؾمامء آسم٤مئٝمؿ،  ي٤م ومالن سمـ ومالن، ي٤م )ىم٤مم قمغم ؿمٗم٦م اًمرَّ

ومالن سمـ ومالن، أجنيمؿ أفٙمؿ أـمٕمتؿ اهلل ورؾمقًمف ؟ وم٢مٟم٤م ىمد وضمدٟم٤م ُم٤م وقمدٟم٤م رسمٜم٤م 

ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م شمٙمٚمؿ ُمـ  قمٛمر:وم٘م٤مل  (٤م ؟طمً٘م٤م، ومٝمؾ وضمدشمؿ ُم٤م وقمد رسمٙمؿ طم٘مً 

واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده، ُم٤م ) :أضم٤ًمد ٓ أرواح هل٤م ؟ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (.ُم٤م أفتؿ سم٠مؾمٛمع ُمٜمٝمؿ، وًمٙمـ ٓ َيٞمٌقن) :وذم رواي٦م (أفتؿ سم٠مؾمٛمع ح٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وح٤م سمٚمغ رؾمقل اهلل وسمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمٕمريم٦م ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مًمٜمٍم اعمٌلم

ي٤م رؾمقل اهلل، ه١مٓء سمٜمق  :وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م اؾمتِم٤مر أصح٤مسمف ذم إؾم٤مرى، وم٘م٤مل أبق سمٙمر

اًمٕمؿ واًمَٕمِِمػمة واإلظمقان، وإين أرى أن شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٗمدي٦م، ومٞمٙمقن ُم٤م أظمذٟم٤مه ىمقة ًمٜم٤م 

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  .قمغم اًمٙمٗم٤مر، وقمًك أن هيدهيؿ اهلل، ومٞمٙمقٟمقا ًمٜم٤م قمْمًدا

واهلل ُم٤م أرى ُم٤م رأى أبق سمٙمر،  :ىمٚم٧م :ىم٤مل (ُم٤م شمرى ي٤مسمـ اخلٓم٤مب ؟) :ٚمؿقمٚمٞمف وؾم

وًمٙمـ أرى أن متٙمٜمٜمك ُمـ ومالن ـ ىمري٥م ًمٕمٛمر ـ وم٠مضب قمٜم٘مف، ومتٙمـ قمٚمًٞم٤م ُمـ قَمِ٘مٞمؾ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٞميب قمٜم٘مف، ومتٙمـ محزة ُمـ ومالن أظمٞمف ومٞميب قمٜم٘مف، طمتك يٕمٚمؿ 

 .صٜم٤مديدهؿ وأئٛمتٝمؿ وىم٤مدُتؿ وه١مٓء .اهلل أفف ًمٞم٧ًم ذم ىمٚمقسمٜم٤م هقادة ًمٚمٛمنميملم

ومٝمقى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ىم٤مل أبق سمٙمر، ومل هيق ُم٤م ىمٚم٧م، وأظمذ ُمٜمٝمؿ 

ومٖمدوت إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر  :ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد ىم٤مل قمٛمر :اًمٗمداء

ي٤م رؾمقل اهلل، أظمؼمين ُم٤مذا يٌٙمٞمؽ أف٧م وص٤مطمٌؽ ؟ وم٢من  :ومه٤م يٌٙمٞم٤من، وم٘مٚم٧م

٤مء سمٙمٞم٧م، وإن مل أضمد سمٙم٤مء شم٤ٌميمٞم٧م ًمٌٙم٤مئٙمام، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل وضمدت سمٙم

أبٙمك ًمٚمذى قمرض قمغم أصح٤مسمؽ ُمـ أظمذهؿ اًمٗمداء، وم٘مد قمرض قمغّم ) :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 جس مخ جخ مح ُّٱ :وأفزل اهلل شمٕم٤ممم .ـ ؿمجرة ىمري٦ٌم (قمذاهبؿ أدٟمك ُمـ هذه اًمِمجرة
 جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس  حس



   

 
244 
 

 الوجيز الدعوي

 [68-67]إفٗم٤مل: َّ خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف

. [5حمٛمد:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱ :هق ىمقًمف شمٕم٤ممم :واًمٙمت٤مب اًمذي ؾمٌؼ ُمـ اهلل ىمٞمؾ

، وإٟمام ٟمزل اًمٕمت٤مب ٕهنؿ  ومٗمٞمف اإلذن سم٠مظمذ اًمٗمدي٦م ُمـ إؾم٤مرى; وًمذًمؽ مل يٕمذسمقا

سمؾ أي٦م اعمذيمقرة ٟمزًم٧م ومٞمام سمٕمد،  :أهوا اًمٙمٗم٤مر ىمٌؾ أن يثخٜمقا ذم إرض، وىمٞمؾ

ت٤مب اًمذي ؾمٌؼ ُمـ اهلل هق ُم٤م يم٤من ذم قمٚمؿ اهلل ُمـ إطمالل اًمٖمٜم٤مئؿ هلذه وإٟمام اًمٙم

وطمٞم٨م إن إُمر يم٤من ىمد اؾمت٘مر قمغم رأي  .إُم٦م، أو ُمـ اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م ٕهؾ سمدر

اًمّمديؼ وم٘مد أظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٗمداء، ويم٤من اًمٗمداء ُمـ أرسمٕم٦م آٓف درهؿ إمم صمالصم٦م آٓف 

ؾ اعمديٜم٦م ٓ يٙمتٌقن، ومٛمـ مل يٙمـ درهؿ إمم أخػ درهؿ، ويم٤من أهؾ ُمٙم٦م يٙمتٌقن، وأه

 .ومٝمق ومداء قمٜمده ومداء دومع إًمٞمف قمنمة همٚمامن ُمـ همٚمامن اعمديٜم٦م يٕمٚمٛمٝمؿ، وم٢مذا طمذىمقا 

ـّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم قمدة ُمـ إؾم٤مرى وم٠مـمٚم٘مٝمؿ سمٖمػم ومداء،  وُم

 اعمٓمٚم٥م اسمـ طَمٜمَْٓم٥م، وَصْٞمٗمل سمـ أيب روم٤مقم٦م، وأبق قمزة اِلَُٛمِحك، وهق اًمذي :ُمٜمٝمؿ

ـّ قمغم ظَمَتٜمِف أيب اًمٕم٤مص سمنمط أن َيغم ؾمٌٞمؾ زيٜم٥م،  .ىمتٚمف أؾمػما ذم أطمد، وؾمٞم٠ميت وُم

ويم٤مٟم٧م ىمد سمٕمث٧م ذم ومدائف سمامل سمٕمث٧م ومٞمف سم٘مالدة هل٤م يم٤مٟم٧م قمٜمد ظمدَي٦م، أدظمٚمتٝم٤م هب٤م 

قمغم أيب اًمٕم٤مص، ومٚمام رآه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رق هل٤م رىم٦م ؿمديدة، 

ًمٕم٤مص ومٗمٕمٚمقه، واؿمؽمط رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف واؾمت٠مذن أصح٤مسمف ذم إـمالق أيب ا

ويم٤من ذم إهى  وؾمٚمؿ قمغم أيب اًمٕم٤مص أن َيغم ؾمٌٞمؾ زيٜم٥م، ومخاله٤م ومٝم٤مضمرت،

٤ًٌم ُِمّْمَ٘مًٕم٤م، وم٘م٤مل قمٛمر ي٤م رؾمقل اهلل، اٟمزع صمٜمٞمتل ؾمٝمٞمؾ  :ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، ويم٤من ظمٓمٞم

٤ًٌم قمٚمٞمؽ ذم ُمقـمـ أبًدا، سمٞمد أ ٤مُٟمف، ومال ي٘مقم ظمٓمٞم ًَ ن رؾمقل اهلل صغم سمـ قمٛمرو َيْدًَمْع ًم

ًزا قمـ اعمُْثَٚم٦ِم، وقمـ سمٓمش اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رومض هذا اًمٓمٚم٥م; اطمؽما

وظمرج ؾمٕمد سمـ اًمٜمٕمامن ُمٕمتٛمًرا ومحًٌف أبق ؾمٗمٞم٤من، ويم٤من اسمٜمف قمٛمرو سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ذم 

وذم ـمريؼ قمقدة اِلٞمش إمم  .إهى، ومٌٕمثقا سمف إمم أيب ؾمٗمٞم٤من ومخغم ؾمٌٞمؾ ؾمٕمد

ًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متؾ اصمٜملم ُمـ إهى أوهلام اًمٜمي سمـ اعمديٜم٦م أُمر ا
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احل٤مرث وصم٤مٟمٞمٝمام قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ويم٤مٟم٤م ي١مذي٤من اعمًٚمٛملم سمٛمٙم٦م ويِمتدان ذم 

أه يقم سمدر أبق قمزيز وقمداوُتام هلل وًمرؾمقًمف. ومٝمام ُمـ أئٛم٦م اًمٙمٗمر وجمرُمل احلرب 

ء سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ أظمق ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ٕبٞمف وأُّمف، و يم٤من ُمّمٕم٥م ص٤مطم٥م اًمٚمقا

يقم سمدر، وأبق قمزيز ص٤مطم٥م ًمقاء اعمنميملم، وُمّر سمف أظمقه ُمّمٕم٥م ورضمؾ ُمـ 

إفّم٤مر يِمّد يديف، وم٠موص٤مه سم٠من يِمّد اًمقصم٤مق، ىم٤مل: إّن أُّمف ذات ُمت٤مع ًمٕمّٚمٝم٤م شمٗمديف 

ُمٜمؽ، وم٘م٤مل ًمف أبق قمزيز: ي٤م أظمل هذه وص٤مشمؽ يب؟! وم٘م٤مل ًمف ُمّمٕم٥م: إّٟمف أظمل ُمـ 

اٟمف رسم٤مط اًمٕم٘مٞمدة وأظمقة آيامن وقم٘مٞمدة  اعمًٚمؿ احلٌٞم٥مٓ شمتٕمج٥م أظمل  –دوٟمؽ 

 .اًمقٓء واًمؼماء اًمتل دمٚم٧م رم أيمثر ُمـ ُمقىمػ

ش اؾمتقصقا هبؿ ظمػما »وأوص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕهى، وم٘م٤مل: 

ُمـ سمدر، ومٙم٤مٟمقا إذا  سمكيمٜم٧م ذم رهط ُمـ إفّم٤مر، طملم أىمٌٚمقا »ي٘مقل أبق قمزيز هذا: 

٤مءهؿ ظمّّمقين سم٤مخلٌز، وأيمٚمقا اًمّتٛمر، ًمقصّٞم٦م رؾمقل اهلل صغم ىمّدُمقا همداءهؿ وقمِم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إي٤مهؿ سمٜم٤م، ُم٤م شم٘مع ذم يد رضمؾ ُمٜمٝمؿ يمنة ظمٌز إٓ ٟمٗمحٜمل هب٤م، 

ٝم٤م ًّ ويم٤من ُمـ إهى اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م  وم٠مؾمتحل، وم٠مرّده٤م، ومػمّده٤م قمكّم، ُم٤م يٛم

وأبق اًمٕم٤مص سمـ  ،أيب ـم٤مًم٥مقم٘مٞمؾ سمـ  قمّؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واسمـ قمّٛمف

اًمرسمٞمع، زوج سمٜم٧م اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من طمٙمؿ اإلؾمالم قم٤مُم٤م، ٓ يٛمّٞمز سملم 

أُم٤م اًمٖمٜم٤مئؿ وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمقوع صم٤من ًمالظمتالف يمام ضم٤مء رم اًمًػمة ٓسمـ  ىمري٥م وسمٕمٞمد.

ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم  -ريض اهلل قمٜمف  -قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م  ـيمثػم واعمًٜمد قم

ٞمف وؾمٚمؿ ومِمٝمدت ُمٕمف سمدًرا، وم٤مًمت٘مك اًمٜم٤مس ومَٝمَزم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمٕمدو، اهلل قمٚم

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ـم٤مئٗم٦م ذم آصم٤مرهؿ هيزُمقن وي٘متٚمقن، وم٠ميم٧ٌم ـم٤مئٗم٦م قمغم اًمٕمًٙمر حيقوٟمف 

وَيٛمٕمقٟمف، وأطمدىم٧م ـم٤مئٗم٦م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يّمٞم٥م اًمٕمدو ُمٜمف 

ٕمض، ىم٤مل اًمذيـ مجٕمقا اًمٖمٜم٤مئؿ: همرة، طمتك إذا يم٤من اًمٚمٞمؾ ووم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ إمم سم



   

 
246 
 

 الوجيز الدعوي

ٟمحـ طمقيٜم٤مه٤م ومجٕمٜم٤مه٤م ومٚمٞمس ٕطمد ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م، وىم٤مل اًمذيـ ظمرضمقا ذم ـمٚم٥م 

اًمٕمدو: ًمًتؿ سم٠مطمؼ هب٤م ُمٜم٤م، ٟمحـ ٟمٗمٞمٜم٤م قمٜمٝم٤م اًمٕمدو وهزُمٜم٤مهؿ، وىم٤مل اًمذيـ أطمدىمقا 

سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وظمٗمٜم٤م أن يّمٞم٥م اًمٕمدو ُمٜمف همرة واؿمتٖمٚمٜم٤م سمف 

 منىن خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱومٜمزًم٧م: 
ىم٤مل  ىم٤مل ومٞمٝم٤م اسمـ يمثػم رمحف اهلل .[1]إفٗم٤مل:  َّ جي  يه ىه مه جه ين

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس إفٗم٤مل: اًمٖمٜم٤مئؿ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، طمدصمٜم٤م  :اًمٌخ٤مري

ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، أظمؼمٟم٤م ُهَِمْٞمؿ، أظمؼمٟم٤م أبق سمنم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ىم٤مل: ىمٚم٧م 

٤مل ٟمزًم٧م ذم سمدر. أُم٤م ُم٤م قَمٚمَّ٘مف قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ومٙمذًمؽ ٓسمـ قم٤ٌمس: ؾمقرة إفٗم٤مل؟ ىم

رواه قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أفف ىم٤مل: "إفٗم٤مل": اًمٖمٜم٤مئؿ، يم٤مٟم٧م ًمرؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مًمّم٦م، ًمٞمس ٕطمد ُمٜمٝم٤م رء. ويمذا ىم٤مل جم٤مهد، 

وذم وم٘مًٛمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ومقاق سملم اعمًٚمٛملم  وقمٙمرُم٦م،

رواي٦م: ىم٤مل قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م قمـ إفٗم٤مل طملم ؾُمئؾ قمـ إفٗم٤مل: ومٞمٜم٤م ُمٕمنم 

أصح٤مب سمدر ٟمزًم٧م طملم اظمتٚمٗمٜم٤م ذم اًمٜمٗمؾ، وؾم٤مءت ومٞمف أظمالىمٜم٤م، ومٜمزقمف اهلل شم٤ٌمرك 

وشمٕم٤ممم ُمـ أجديٜم٤م ومجٕمٚمف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مًٛمف رؾمقل اهلل ومٞمٜم٤م 

 مل خل ُّٱ ٤مئل ذم ىمقل شمٕم٤ممم ُمـ ٟمٗمس اًمًقرةوٟمزل ُمـ سمٕمد طمٙمٛمٝم٤م اًمٜمٝم قمغم اًمًقاء
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين
يٌلم شمٕم٤ممم شمٗمّمٞمؾ ويمام ىم٤مل اسمـ يمثػم ومٞمف  [51]إفٗم٤مل:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ُم٤م ذقمف خمّمّم٤م هلذه إُم٦م اًمنميٗم٦م، ُمـ سملم ؾم٤مئر إُمؿ اعمت٘مدُم٦م، ُمـ إطمالل 

ل اح٤مل اح٠مظمقذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر سم٢مَي٤مف اخلٞمؾ واًمريم٤مب. اعمٖم٤مٟمؿ. و"اًمٖمٜمٞمٛم٦م": ه

و"اًمٗملء": ُم٤م أظمذ ُمٜمٝمؿ سمٖمػم ذًمؽ، يم٤مُٕمقال اًمتل يّم٤محلقن قمٚمٞمٝم٤م، أو يتقومقن قمٜمٝم٤م 
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أى يمام ضم٤مء رم ؾمقرة سمٜمل اًمٜمْمػم : ىمٚم٧م)وٓ وارث هلؿ، واِلزي٦م واخلراج وٟمحق ذًمؽ

ه رم ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم  وَٓيٛمس ومٝمل ظم٤مًمّم٦م ًمٚمرؾمقل أو آُم٤مم يْمٕمٝم٤م طمٞم٨م يرا

ورم  ا ـههذا ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ واخلٚمػ. (.يم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م

ىم٤مل اسمـ هن٤مي٦م ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ شمٚمؽ اًمًٜم٦م ومرو٧م زيم٤مة اًمٗمٓمر قمغم اًمّم٤مئٛملم يمام 

ومرو٧م اًمزيم٤مة ذات اًمٜمُُّّم٥م، وومرو٧م  -اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-:وومٞمٝم٤م -رمحف اهلل-يمثػم 

٤مة اًمتل دم٥م سم٤مًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من وىمد أوضمٌٝم٤م اًمٜمٌل وزيم٤مة اًمٗمٓمر هل اًمزيم زيم٤مة اًمٗمٓمر

ـِ قُمَٛمرَ يمام ضم٤مء رم اًمّمحٞمحلم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ. -صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - ـْ اسْم  -قَم

َزيَم٤مَة اًْمِٗمْٓمِر َص٤مقًم٤م  -صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىَم٤مَل: وَمَرَض َرؾُمقُل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف 

ـْ ؿَمِٕمػٍم قَمغَم اًمْ  ـْ مَتٍْر، َأْو َص٤مقًم٤م ُِم ـْ ُِم ِٖمػِم َواًْمَٙمٌػِِم ُِم ُفَْثك َواًمّمَّ ْٕ يَمِر َوا ٕمٌد َواحْلُرِّ َواًمذَّ

اَلِة  ٌَْؾ ظُمُروِج اًمٜم٤َّمِس إمم اًمّمَّ ى ىَم ٚمِِٛملَم، َوَأَُمَر هِب٤َم َأْن شُم١َمدَّ ًْ ُ وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمٌك  –اعْم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمٚمػ ؾمٞمدٟم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤من ُمع زوضمتف اعمريْم٦م رىمٞم٦م اسمٜمتف 

ىمٌؾ رضمقع  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -وظمرج إمم سمدر وهل وضمٕم٦م، ومامشم٧م  قمٜمٝم٤م رى اهلل

 -ُمـ سمدر إمم اعمديٜم٦م، وىم٤مم سمدومٜمٝم٤م زوضمٝم٤م قمثامن  -صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

ورم همرة ؿمقال ُمـ شمٚمؽ اًمًٜم٦م ؾمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ريض اهلل قمٜمف

ضمتامع ذم يقُمل قمٞمد اًمٗمٓمر، وهل آًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٜم٦م صالة اًمٕمٞمديـ اًمٗمٓمر وإوحك 

وقمٞمد إوحك، ويم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم َيٛمع اعمًٚمٛملم ذم صٕمٞمد واطمد، 

ويّمكم هبؿ ريمٕمتلم شميقًم٤م إمم اهلل صمؿ َيٓمٌٝمؿ طم٤مًو٤م هلؿ قمغم آئتالف، ُمذيمًرا هلؿ 

ُم٤م َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ٕفٗمًٝمؿ، صمؿ يّم٤مومح اعمًٚمٛمقن سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، وسمٕمد ذًمؽ َيرضمقن 

راء واعم٤ًميملم، طمتك يٙمقن اًمنور قم٤مًُم٤م ِلٛمٞمع اعمًٚمٛملم، ومٌٕمد ٕداء اًمّمدىم٤مت ًمٚمٗم٘م

رم هن٤مي٦م شمٚمؽ اًمًٜم٦م يم٤من ًمٚمٜمٌل صغم اهلل  أجْم٤م اًمٗمٓمر زيم٤مشمف، وسمٕمد إوحك شمْمحٞمتف،

زيٜم٥م ووم٤مـمٛم٦م سمٕمد دومـ اسمٜمتف رىمٞمف رم همٞم٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمع اسمٜمتٞمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿم٠من

سمٕمد أن أن أـمٚمؼ  ِمٝمر وٟمّمػوم٠مُم٤م زيٜم٥م وم٘مد ه٤مضمرت اًمٞمف سمٕمد سمدر سم وؾمٚمؿ سمٌدر
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َأبُق وزوضمٝم٤م .زوضمٝم٤م أب٤م اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ُمـ أهه رم سمدر قمغم أن يرؾمؾ ًمف زيٜم٥م

ـِ  ـِ ىُمَصِّ سم ٌِْد َُمٜم٤َمٍف سم ـِ قَم ٌِْد ؿَمْٛمٍس سم ـِ قَم ى اًمُ٘مَرِرُّ اسْم ٌِْد اًمُٕمزَّ ـِ قَم سمِْٞمِع سم ـُ اًمرَّ اًمَٕم٤مِص سم

 
ِ
،ِصْٝمُر َرؾُمْقِل اهلل ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ َصغمَّ -يماَِلٍب اًمُ٘مَرِرُّ َزْوُج سمِٜمْتِِف َزْيٜم٥ََم، َواؾْمُٛمُف:  - اَّللَّ

ُف: ِهَل َه٤مًَم٦ُم سمِٜمْ  ٦َم. ُأُمُّ ـُ ُأظْم٧ِم ُأمِّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ ظَمِدَْيَ ٧ُم ًَمِ٘مْٞمٌط. َوىِمْٞمَؾ: اؾْمُؿ َأبِْٞمِف َرسمِْٞمَٕم٦ُم، َوُهَق اسْم

ـْ دُم٤َّمِر ىُمَرْيٍش َوُأَُمٜم٤َمِئٝمِ  ٍد، َويَم٤مَن ُِم
َرَُم٦َم: َأثْٜمَك ه يقم سمدر أ ؿظُمَقْيٚمِ ـُ خَمْ َقُر سم ًْ

ِ
ىَم٤مَل اعم

ِلُّ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -اًمٜمٌَّ صَمٜمِل  -َصغمَّ اَّللَّ قَمغَم َأيِب اًمَٕم٤مِص ذِم ُُمَّم٤مَهَرشمِِف ظَمػْماً. َوىَم٤مَل: )طَمدَّ

ِلَّ  ُ قَمٚمَ -وَمَّمَدىَمٜمِل، َوَوقَمَديِن وَمَقرَم زِم. َويَم٤مَن ىَمْد َوقَمَد اًمٜمٌَّ َأْن َيْرضِمَع  -ْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ َصغمَّ اَّللَّ

ةِ  ٌَْٕم٨َم إًَِمْٞمِف سمَِزْيٜم٥ََم اسْمٜمَتِِف، وَمَقرَم سمَِققْمِدِه، َووَم٤مَرىَمَٝم٤م َُمَع ؿِمدَّ ٦َم سَمْٕمَد َوىْمَٕم٦ِم سَمْدٍر، وَمٞمَ ٌِِّف  إمَِم َُمٙمَّ طُم

ـْ دُم٤َّمِر ىُمَرْيٍش َوُأَُمٜم٤َمِئِٝمؿ ٤َم سَمَٕمَث٧ْم ذِم وِمَداِئِف ىِماَلدَ أَ  هَل٤َم، َويَم٤مَن ُِم ٦َم، هنَّ ًة هَل٤َم يَم٤مَٟم٧ْم خِلَِدَْيَ

 
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -َأْدظَمَٚمْتَٝم٤م هِب٤َم. وَمَٚمامَّ َرآَه٤م َرؾُمْقُل اهلل َرقَّ هَل٤َم، َوىَم٤مَل: )إِْن َرَأجُْتْؿ  -َصغمَّ اَّللَّ

وا قَمَٚمْٞمَٝم٤م( َه٤م، َوشَمُردُّ : َٟمَٕمْؿ. َوَأـْمَٚمُ٘مْقُه، وَم٠َمظَم  .َأْن شُمْٓمٚمُِ٘مقا هَل٤َم َأؾِمػْمَ ِلُّ ىَم٤مًُمقا َصغمَّ -َذ قَمَٚمْٞمِف اًمٜمٌَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ،  -اَّللَّ
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ َتْْمَٕمِٗملْمَ ُِم ًْ ـَ اعمُ َأْن َُيْكِمَ ؾَمٌِْٞمَؾ َزْيٜم٥ََم، َويَم٤مَٟم٧ْم ُِم

ِلُّ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -َواؾْمَتْٙمَتَٛمُف اًمٜمٌَّ ـَ طَم٤مِرصَم٦َم، َوَرضُماًل ُمِ  َذًمَِؽ، َوسَمَٕم٨َم َزْيدَ  -َصغمَّ اَّللَّ ـَ سم

ـِ َي٠ْمضِم٩ٍم  ٌَْٓم ٤ٌَمهِن٤َم( َوَذًمَِؽ سَمْٕمد سَمْدٍر  ،إَفَّْم٤مِر. وَمَ٘م٤مَل: )يُمْقَٟم٤م سمِ طَمتَّك مَتُرَّ سمُِٙماَم َزْيٜم٥َُم، وَمَتّْمَح

َم َأظُمق  َزْت. وَمَ٘مدَّ ٦َم، َأَُمَرَه٤م سم٤ِمًمٚمُُّحْقِق سم٠َِمبِْٞمَٝم٤م، وَمَتَجٝمَّ سمَِِمْٝمٍر، وَمَٚمامَّ ىَمِدَم َأبُق اًمَٕم٤مِص َُمٙمَّ

ـُ ظَم٤مًَمتَِٝم٤م  -ٜم٤َمَٟم٦ُم َزْوضِمَٝم٤م يمِ  ٧ٌَْم، َوَأظَمَذ ىَمْقؾَمُف َويمِٜم٤َمَٟمَتُف هَن٤َمرًا،  -َوُهَق اسْم
سَمِٕمػْماً، وَمَريمِ

ـُ إَؾْمَقِد  ٤ٌَّمُر سم قَمَٝم٤م َه َك يمِٜم٤َمَٟم٦ُم، َوَٟمَثَر يمِٜم٤َمَٟمَتُف سمِِذي ـُمَقى، وَمَروَّ وَمَخَرضُمقا ذِم ـَمَٚمٌَِٝم٤م، وَمؼَمَ

 
ِ
ُْمِح. وَمَ٘م٤مَل يمِٜم٤َمَٟم٦ُم: َواَّلل َٓ َيْدُٟمق َأطَمٌد إَِّٓ َوَوْٕم٧ُم وِمْٞمِف ؾَمْٝماًم. وَمَ٘م٤مَل َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن: يُمػَّ  سم٤ِمًمرُّ

، وَمَقىَمَػ قَمَٚمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل: إِٟمََّؽ مَلْ شُمِّم٥ْم،  ٌَْٚمَؽ طَمتَّك ُٟمَٙمٚمَِّٛمَؽ. وَمَٙمػَّ ضُمُؾ قَمٜم٤َّم َٟم ٤َم اًمرَّ َأهيُّ

ِة قَمغَم ُرُؤْوِس اًمٜم٤َّمِس قَماَلٟمَِٞم٦ًم،  ٌََتٜم٤َم، َوَُم٤م َدظَمَؾ ظَمَرضْم٧َم سم٤ِمعَمْرأَ ٌََتٜم٤َم َوَٟمْٙم َوىَمْد قَمَروْم٧َم ُُمِّمْٞم

ـْ  َٝم٤م قَم
ًِ
ٌْ ـْ ُذلٍّ َأَص٤مسَمٜم٤َم، َوًَمَٕمْٛمِري َُم٤م سمِٜم٤َم سمَِح ُـّ اًمٜم٤َّمُس َأنَّ َذًمَِؽ قَم ٍد، وَمَٞمُٔم ٛمَّ ـْ حُمَ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم

ـْ طَم٤مضَم٦ٍم، اْرضِمْع هِب٤َم، طَمتَّك إَِذا َهَدِت إَْصَقاُت، َوحَتَ  َث اًمٜم٤َّمُس َأف٤َّم َرَدْدَٟم٤مَه٤م، َأبِْٞمَٝم٤م ُِم دَّ
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ٚمََّٛمَٝم٤م إمَِم َزْيٍد  ًَ ً، َوَأْخِحْ٘مَٝم٤م سم٠َِمبِْٞمَٝم٤م. ىَم٤مَل: وَمَٗمَٕمَؾ، َوظَمَرَج هِب٤َم سَمْٕمَد ًَمَٞم٤مٍل، وَم ا ٚمََّٝم٤م ِهّ ًُ وَم

 َوَص٤مطِمٌِِف، وَمَ٘مِدَُم٤م هِب٤َم.

٦ِم َأؿْمٝمُ وم٘مد  أُم٤م أبق اًمٕم٤مص ٟمٗمًف ًَ ٌَْؾ احلَُدْيٌَِٞم٦ِم سمَِخْٛم ظَمَرَج شَم٤مضِمراً وذًمؽ أفف ٍر.َأؾْمَٚمَؿ ىَم

٦ٌم، وَم٠َمَص٤مسُمقا َُم٤م َُمَٕمُف، َوَأقْمَجزَ  يَّ ٤مِم سماَِمًمِِف َوَُم٤مٍل يَمثػِْمٍ ًمُ٘مَرْيٍش، وَمَٚمامَّ َرضَمَع ًَمِ٘مَٞمْتُف َهِ ُهؿ إمَِم اًمِمَّ

ْٞمِؾ، طَمتَّك َدظَمَؾ قَمغَم َزْيٜم٥ََم،  ٌََؾ ُهَق ذِم اًمٚمَّ ، َوَأىْم وَم٤مؾْمَتَج٤مَر هِب٤َم، َهَرسم٤ًم، وَمَ٘مِدُُمقا سماَِم َأَص٤مسُمقا

ِلُّ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -وَم٠َمضَم٤مَرشْمُف. وَمَٚمامَّ يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ظَم٧ْم  -َصغمَّ اَّللَّ ٌِْح، َسَ َواًمٜم٤َّمُس ذِم َصاَلِة اًمّمُّ

ِلُّ  سمِْٞمِع. َوسَمَٕم٨َم اًمٜمٌَّ ـَ اًمرَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس! ىَمْد َأضَمْرُت َأب٤َم اًمَٕم٤مِص سم : َأهيُّ
ِ
٤مء ًَ ٦ِم اًمٜمِّ ـْ ُصٗمَّ - َزْيٜم٥َُم ُِم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ضُمَؾ ُِمٜم٤َّم  -َصغمَّ اَّللَّ ـَ َأَص٤مسُمقا َُم٤مًَمُف، وَمَ٘م٤مَل: )إِنَّ َهَذا اًمرَّ ِذْي ٦ِم اًمَّ يَّ ِ إمَِم اًمنَّ

ْوُه، وَم٢ِمٟم٤َّم ُٟمِح٥مَّ َذًمَِؽ، َوإِْن  ٜمُقا َوشَمُردُّ
ًِ
ٌُْتْؿ ًَمُف َُم٤مًٓ، وَم٢ِمْن حُتْ طَمْٞم٨ُم ىَمْد قَمٚمِْٛمُتْؿ، َوىَمْد َأَص

، وَم٠َمفُْتؿ َأطَمؼُّ سمِِف( َأبَْٞمُتؿْ 
ِ
ُء اهلل ٦َم، .وَمُٝمَق ذَمْ ْوُه يُمٚمَُّف، صُمؿَّ َذَه٥َم سمِِف إمَِم َُمٙمَّ ُه. وَمَردُّ : سَمْؾ َٟمُردُّ ىَم٤مًُمقا

ى إمَِم يُمؾِّ ِذي َُم٤مٍل َُم٤مًَمُف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م َُمْٕمنَمَ ىُمَرْيٍش! َهْؾ  سَمِ٘مَل ٕطََمٍد ُِمٜمُْٙمؿ قِمٜمِْدي  وَم٠َمدَّ

ٌء؟ : َٓ  َرْ دًا ىَم٤مًُمقا ٛمَّ َك اهلُل ظَمػْماً. ىَم٤مَل: وَم٢ِمينِّ َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إَِّٓ اهلَل، َوَأنَّ حُمَ ، وَمَجَزا

ـَ اإِلؾْماَلِم قِمٜمَْدُه إَِّٓ ظَمْقُف َأْن شَمُٔمٜمُّقا َأينِّ إِٟمَّاَم َأَرْدُت   َُم٤م َُمٜمََٕمٜمِل ُِم
ِ
ٌُْدُه َوَرؾُمْقًُمُف، َواَّلل قَم

ًمُِٙمؿ. صُمؿَّ ىمَ   َأيْمَؾ َأُْمَقا
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -ِدَم قَمغَم َرؾُمْقِل اهلل ٤ٌَّمٍس، -َصغمَّ اَّللَّ ـِ قَم ـِ اسْم .وَمَٕم

ِلُّ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -ىَم٤مَل: َردَّ قَمَٚمْٞمِف اًمٜمٌَّ ِل، مَلْ حُيِْدْث  -َصغمَّ اَّللَّ َزْيٜم٥ََم قَمغَم اًمٜمَِّٙم٤مِح إَوَّ

 ويم٤مٟم٧م ؿَمْٞمئ٤ًم.
ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ - َزْيٜم٥َُم َأيْمؼَمُ سَمٜم٤َمِت َرؾُمْقِل اهلل َٞم٧ْم ؾَمٜم٦ََم صَماَمٍن -َصغمَّ اَّللَّ َوشُمُقومِّ

٤مُه(  َـّ طَمْ٘مَقُه، َوىَم٤مَل: )َأؿْمِٕمْرهَن٤َم إِيَّ ٞم٦ََّم. وَم٠َمقْمَٓم٤مُه
َٚمْتَٝم٤م ُأمُّ قَمٓمِ ًَّ ـَ اهلِْجَرِة، َوهَم يمام رواه ُِم

ِلُّ  .اًمٌخ٤مرى رم يمت٤مب اِلٜم٤مئز ُ قَمَٚمْٞمِف وَ -َويَم٤مَن اًمٜمٌَّ ٌَُّٝم٤م، َوُيْثٜمِل قَمَٚمْٞمَٝم٤م  -ؾَمٚمَّؿَ َصغمَّ اَّللَّ
حُيِ

 .قَم٤مؿَم٧ْم َٟمْحَق صَماَلصملِْمَ ؾَمٜم٦ًَم.-َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م  -

ْيِؼ. دِّ َة، ذِم ظِماَلوَم٦ِم اًمّمِّ ٦ِم، ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمََتْل قَمنْمَ اُم٤م َوَُم٤مَت َأبُق اًمَٕم٤مِص ذِم ؿَمْٝمِر ِذي احِلجَّ

تِل يَم٤مَن  ٦ُم سمِٜم٧ُْم َأيِب اًمَٕم٤مصِ ُأَُم٤مُمَ  طمٗمٞمدة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اسمٜمتٝمام اًمَّ
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ِ
ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -َرؾُمْقُل اهلل َج هِب٤َم قَمكِمُّ  -َصغمَّ اَّللَّ ِٛمُٚمَٝم٤م ذِم َصاَلشمِِف ِهَل سمِٜم٧ُْم سمِٜمْتِِف، شَمَزوَّ حَيْ

ًة،  ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم ذِم ظِماَلوَم٦ِم قُمَٛمَر، َوسَمِ٘مَٞم٧ْم قِمٜمَْدُه ُُمدَّ َوقَم٤مؿَم٧ْم سَمْٕمَدُه، ْوَُٓد ُِمٜمَْٝم٤م. ورزق سم٠مَ سم

َٞم٧ْم قِمٜمَْدُه  ، وَمُتُقومِّ ِٚم٥ِم اهل٤َمؿِمِٛملُّ ٌِْد اعمُٓمَّ ـِ قَم ـِ احل٤َمِرِث سم ـُ َٟمْقوَمِؾ سم ُة سم َج هِب٤َم اعمُِٖمػْمَ طَمتَّك شَمَزوَّ

ـِ َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ِة. َُم٤مشَم٧ْم ذِم َدْوًَم٦ِم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سم ـَ اعمُِٖمػْمَ  .سَمْٕمَد َأْن َوًَمَدْت ًَمُف حَيَْٞمك سم

قمغمٌّ رى اهلل قمٜمف وم٤مـمٛم٦م رى  ٝم٤مشمزوضم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء رى اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مدأُم٤م  - 

٤ٌَّمٍس  -ذم أواظمر اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -اهلل قمٜمٝم٤م  ـِ قَم ـْ اسْم ح ذًمؽ اسمـ يمثػم رمحف اهلل قَم يمام رضمَّ

َج قَمكِمٌّ وَم٤مـمَِٛم٦َم ىَم٤مَل َرؾُم   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قُل اهلل رى اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: َح٤َّم شَمَزوَّ

ـَ ِدْرقُمَؽ احْلَُٓمِٛمٞم٦َُّم؟ " ومٙم٤من هذا هقرءقْمٓمَِٝم٤م ؿَمٞمًئ٤م"، ىَم٤مَل: َُم٤م قِمٜمِْدي "أَ   ، ىَم٤مَل: "َأجْ

ورم شمٚمؽ اًمًٜم٦م أجْم٤م وسمٕمد سمدر ُم٤مت أول ُمٝم٤مضمر إمم اعمديٜم٦م ودومـ ومٞمٝم٤م  –صداىمٝم٤م 

ىم٤مل اسمـ هق قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن سمـ طمٌٞم٥م سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مُجح اِلُٛمحكُّ و

ه سمدًرا ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة، وهق أول ُمـ ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م شمقذم سمٕمد ؿمٝمقد طمجر:

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل: َح٤َّم َُم٤مَت قُمْثاَمُن سمـ  ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، وأول ُمـ دومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع ُمٜمٝمؿ ـِ قَم ـِ اسْم وقَم

ٌة  َٔمَر : َهٜمِٞمًئ٤م ًَمَؽ اِْلَٜم٦َُّم قُمْثاَمَن سمـ َُمْٔمُٕمقٍن، وَمٜمَ -وذم رواي٦م: اُمرأتف -َُمٔمُٕمقٍن، ىَم٤مًَم٧ْم اُْمَرأَ

٤ٌَمَن، وَمَ٘م٤مَل: ))َوَُم٤م ُيْدِريِؽ؟((،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقُل اهلل  إًَِمٞمَٝم٤م َٟمَٔمَر هَمْْم

ٌَُؽ، وَمَ٘م٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقُل اهلل  ىَم٤مًَم٧م: َي٤م َرؾُمقَل اهلل، وَم٤مِرؾُمَؽ َوَص٤مطِم

 إيِنِّ َرؾُمقُل اهلل َوَُم٤م َأْدِري َُم٤م ُيْٗمَٕمُؾ يِب"، ومَ -
ِ
٠َمؿْمَٗمَؼ اًمٜم٤َّمُس قَمغَم قُمْثاَمَن، وَمَٚمامَّ : "َواَّلل

صغم اهلل  -، ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َُم٤مشَم٧ْم َزْيٜم٥َُم اسْمٜم٦َُم َرؾُمقِل اهلل 

٤مُء، -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًَ ٌََٙم٧ْم اًمٜمِّ ٤مًمِِح اخْلػَْمِ قُمْثاَمَن سمـ َُمْٔمُٕمقٍن"، وَم َٚمِٗمٜم٤َم اًمّمَّ ًَ : "احْلَِ٘مل سمِ

ْقـمِِف، وَم٠َمظَمَذ َرؾُمقُل اهلل وَمَجَٕمَؾ قُمَٛمُر يَ  ًَ َـّ سمِ هُبُ سمَِٞمِدِه َوىَم٤مَل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ْيِ

ْٞمَٓم٤مِن( َـّ َوَٟمِٕمٞمَؼ اًمِمَّ ٤ميُم ـْ  ،"َُمْٝماًل َي٤م قُمَٛمُر"، صُمؿَّ ىَم٤مَل: )اسْمِٙملَم َوإِيَّ ُف َُمٝماَم يَم٤مَن ُِم صُمؿَّ ىَم٤مَل: "إِٟمَّ

ـْ اهلل قمز ـْ وضمؾ َوُمِ  اًْمَٕملِم َواًْمَ٘مْٚم٥ِم وَمِٛم ٤مِن وَمِٛم ًَ ـْ اًْمَٞمِد َواًمٚمِّ مْح٦َِم، َوَُم٤م يَم٤مَن ُِم ـْ اًمرَّ
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ْٞمَٓم٤مِن" . وح٤م قم٤مد اعمًٚمٛمقن سم٤مٕهى امم اعمديٜم٦م طمدث ٕم اعم١مُمٜملم ؾمقدة سمٜم٧م اًمِمَّ

ء اسمٜمٞمٝم٤م اًمِمٝمٞمديـ  زُمٕم٦م ُمقىمػ وىمد يم٤مٟم٧م طمٞمٜمٝم٤م ذم سمٞم٧م قمٗمراء رى اهلل قمٜمٝم٤م رم قمزا

م سم٤مٕؾم٤مرى طملم ىمدم هبؿ اعمديٜم٦م، )ىُمد سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة ـيمام ىم٤مل قمٌد اًمرمح

قمٜمد آل قمٗمراء ذم ُمٜم٤مطمتٝمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م زوج اًمٜمٌل 

ىم٤مًم٧م ؾمقدة:  -وذًمؽ ىمٌؾ أن ييب احلج٤مب-قمغم قمقف وُمٕمقذ اسمٜمل قمٗمراء 

ومقاهلل إين ًمٕمٜمدهؿ إذ ُأتٞمٜم٤م وم٘مٞمؾ: ه١مٓء إؾم٤مرى ىمد أيت هبؿ، ومرضمٕم٧م إمم سمٞمتل 

وم٢مذا أبق يزيد ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ذم ٟم٤مطمٞم٦م احلجرة ويداه جمٛمققمت٤من إمم  ومٞمف، ورؾمقل اهلل

قمٜم٘مف سمحٌٍؾ، ومقاهلل ُم٤م ُمٚمٙم٧م طملم رأج٧م أب٤م يزيد يمذًمؽ أن ىمٚم٧م: أب٤م يزيد أقمٓمٞمتؿ 

ًُم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -. ومام اٟمتٌٝم٧م إٓ سم٘مقل رؾمقل اهلل .سم٠مجديٙمؿ أٓ ُمتؿ يمرا

، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل واًمذي سمٕمثؽ ُمـ اًمٌٞم٧م: ي٤م ؾمقدة أقمغم اهلل ورؾمقًمف حترولم

سم٤محلؼ ُم٤مُمٚمٙم٧م ٟمٗمز طملم رأج٧م أب٤م يزيد جمٛمققم٦م يداه إمم قمٜم٘مف سم٤محلٌؾ أن ىمٚم٧م ُم٤م 

ٌء ُمِمحقٟم٦م سم٤مٕطمزان وإطمداث واعمٗم٤مضمآت  ٧م تٗمٚموم٤مٟمىمٚم٧م( ًم٘مد همٛمرت ؾمقدة أضمقا

وأؾمػم ُمـ ؾم٤مدات ىمريش ويمرُم٤مئٝم٤م ذم طمجرُت٤م  ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمٙمٚمامت دون أن شمِمٕمر

ة رىمٞم٘م٦م اعمِم٤مقمر زاده٤م اإليامن ؿمٗم٤مومٞم٦م شمِمٝمد ذًمؽ يمٚمفجمٛمققم٦م يداه إ . .مم قمٜم٘مف.. واُمرأ

 -. يم٤من .مل يٕمٜمٗمٝم٤م سمتٚمؽ احلروف اًمِم٤مردة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًمٙمـ رؾمقل اهلل 

ًٓ  ُمرسمًٞم٤م. أؿمٕمره٤م دون أن َيدش ُمِم٤مقمره٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  . ؾم٠مل .ؾم٠مخٝم٤م ؾم١ما

صغم اهلل قمٚمٞمف  -واقمتذرت هلل وًمرؾمقًمف . وم٠موم٤مىم٧م .إيامًٟم٤م ُمتجذًرا ذم يمؾ أقمامىمٝم٤م

ومل يٙمـ ذًمؽ همري٤ٌم ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٙم٤من دائؿ اًمؽمسمٞم٦م ٕصح٤مسمف ..-وؾمٚمؿ 

وه٤م هق سملم يديؽ أظمك احلٌٞم٥م ُمث٤مل آظمر ىمٞمده رم يمت٤مسمف  قمغم ىمٞمؿ اإلؾمالم اًمرسم٤مٟمٞم٦م

اهلل صغم  -وطملم سمٕم٨م اًمٜمٌل  (:اًمديـ اعمٕم٤مُمٚم٦م د اًمً٘م٤مر طمٗمٔمف اهلل سم٘مقًمف )سمتٍمف

; ذع ذم شمّمحٞمح أظمٓم٤مء اِل٤مهٚمٞم٦م وشمٖمٞمػم ىمٞمٛمٝم٤م اخل٤مـمئ٦م، ومٕم٤مًم٩م -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

هذه اخلَّْمٚم٦م اًمذُمٞمٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إؾمقُة احلًٜم٦م 
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اعمجتٛمع اِل٤مهكم وأرؾمك اعمقىمػ اإلؾمالُمل اًمّمحٞمح ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتٗم٤مظمر 

أظمؼم أن اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ُمت٤ًموون ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل ومث٧ٌم أن سم٤مًمٜم٥ًم.

ُمقن سمام  أدُمٞم٦م، ومٙمٚمٝمؿ أبٜم٤مء آدم، وهؿ مجٞمٕم٤ًم قمغم اظمتالف أخقاهنؿ وأضمٜم٤مؾمٝمؿ ُمٙمرَّ

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱظمّمف اهلل ُمـ ظمّم٤مئص اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 
ء:  َّ ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل وإذا  [78]اإلها

رهؿ سم٠مُمر زائد قمغم يم٤من مجٞمع اًمٌنم ُمت٤ًمويـ ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وم٢مٟمام شمتٗم٤موت أىمدا

إٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿ، وهق ُم٤م ي٘مدُمقٟمف سملم يدي اهلل ُمـ أقمامل ص٤محل٦م شمرومع ُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمده وقمٜمد 

 نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱقم٤ٌمده 
قمغم ومٕمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وًم٘مد ؿمٜمع اًمٜمٌل  [13]احلجرات:  َّيت ىت

تؼم صٜمٞمٕمٝمؿ ُمـ سم٘مٞم٦م أوَلؽ اًمذيـ يتٗم٤مظمرون قمغم قم٤ٌمد اهلل سم٠مطم٤ًمهبؿ وأف٤ًمهبؿ، واقم

إن اهلل قمز »أدران اِل٤مهٚمٞم٦م، واعمٗمروض سم٤معمًٚمؿ أن يت٤ًمُمك قمٚمٞمٝم٤م ويؽمومع قمٜمٝم٤م: 

ُم١مُمـ شم٘مل، ووم٤مضمر  وضمؾ ىمد أذه٥م قمٜمٙمؿ قُمٌِٞم٦َّم اِل٤مهٚمٞم٦م وومخَره٤م سم٤مٔسم٤مء،اًمٜم٤مس

ـّ  َـّ  ؿم٘مل، واًمٜم٤مس سمٜمق آدم، وآدم ُمـ شمراب، ًمٞمَدقم أىمقام ومخَرهؿ سمرضم٤مل أو ًمٞمٙمقُٟم

واِِلٕمالن هل احلنمات اًمتل  شـ اِِلٕمالن اًمتل شمدومع سم٠مفٗمٝم٤م اًمٜمتـأهقن قمغم اهلل ُم

شمالُمس اًم٘م٤مذورات. وح٤م يم٤من اًمٗمخر سم٤مٕف٤ًمب قمٛماًل ُمـ أقمامل اِل٤مهٚمٞم٦م; وم٢من اًمٜمٌل 

إن اهلل أوطمك إزمَّ أن »ُم٤م ومتئ حيذر ُمٜمف، ويريب أصح٤مسمف:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

 -وح٤م رأى اًمٜمٌل ش أطمد قمغم أطمد شمقاوٕمقا; طمتك ٓ يٌٖمل أطمد قمغم أطمد، وٓ يٗمخرْ 

سمٕمَض اًمتٗم٤مظمِر سم٤مًمٜم٥ًم سملم أصح٤مسمف; ؾم٤مرع إمم شم٘مقيٛمٝمؿ،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ـِ أيب وىم٤مص اًمزهري، اًمذي يم٤من اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف  -وُمـ ذًمؽ ظمؼُم ؾمٕمِد سم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل  َيّمف سمٛمزيد حم٦ٌم، ٕفف ُمـ سمٜمل زهرة أهؾ أمِ  -وؾمٚمؿ 

هذا ظم٤مزم، »ي٘مقل ٕصح٤مسمف قمـ ؾمٕمد ُمتح٤ًٌٌم:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ن ، ومٙم٤م-
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ين اُمرؤ ظم٤مًَمف اًمٜمٌل ي٘مقل ومٞمف ذًمؽ;  -ريض اهلل قمٜمف  -ًمٙمـ ؾمٕمدًا طملم ؾمٛمع ش ومٚمػُمِ

قمغم ظمٓمئف، وسملم ًمف ومْمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -فمـ أن ًمف ومْماًل قمغم همػمه، ومٜمٌٝمف 

ـِ اًمْمٕمٗم٤مء وُمٜمزًَمتٝمؿ قمٜمد اهلل سم٘مقًمف اًمذي ي ـُ ؾمٕمد سم أيب وىم٤مص  رويف ًمٜم٤م ُمّمٕم٥ُم سم

صغم اهلل قمٚمٞمف  -أن ًمف ومْماًل قمغم ُمـ دوٟمف وم٘م٤مل  -ريض اهلل قمٜمف  -سم٘مقًمف: رأى ؾمٕمد 

ُمع  وُم٤م زال طمديثٜم٤م أطمٌتك رم اهللش هؾ شمٜمٍمون وشمرزىمقن إٓ سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ: »-وؾمٚمؿ 

 همزوة أن ومٛمٜمٝم٤م–ويم٠مهن٤م وىمٗم٦م شمرسمقي٦م  -سمٕمض دروس اعمٕمريم٦م وقمؼمه٤م ٟمٕمٞمِمٝم٤م ُمٕم٤م 

ىم٤مل يمام ُمٕمريم٦م ُمـ ُمٕم٤مرك اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ومرق اهلل ومٞمٝم٤م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، يم٤مٟم٧م سمدر 

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ُّٱ :رم ؾمقرة إفٗم٤مل شمٕم٤ممم
، واٟمتّم٤مر احلؼ قمغم اًم٤ٌمـمؾ ؾُمٜم٦ّم ضم٤مري٦م، ووقمد دائؿ ٓ َيٚمػ   َّ رئ ّٰ ِّ ُّ

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱإِٓ إِذا أظمٚمػ اًمٜم٤مس; ذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
إِن آٟمتّم٤مر ذم ُمٕم٤مرك اًمٕم٘مٞمدة ٓ حتٙمٛمف احل٤ًمسم٤مت  وُمٜمٝم٤م - [11]اًمرقمد:  َّهت

اح٤مدي٦م وطمده٤م، سمؾ َيْمع ًمتٓمٌٞمؼ اعمًٚمٛملم ًمنموط اًمٜمٍم اًمقاردة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، 

ُمـ إىِم٤مُم٦م اًمديـ، وإُمر سم٤معمٕمروف، واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، واًمّمؼم واًمث٤ٌمت، وًمزوم 

سمام يًتٓم٤مع ُمـ اًم٘مقة; ىم٤مل شمٕم٤ممم:  دادواإلقماًمٓم٤مقم٦م، وآضمتامع وقمدم اًمٗمرىم٦م، 

 حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مضُّٱ
 من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  مق

 جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [56-55]إفٗم٤مل: َّ ين ىن
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ
 [68]إفٗم٤مل:  َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع

ح صقره٤م، طمٞم٨م شم٘م٤مسمؾ أبٜم٤مء اًم٘مٌٞمٚم٦م فمٝمقر قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء سم٠موو وُمٜمٝم٤م -

اًمقاطمدة، وإهة اًمقاطمدة، سمؾ اإِلظمقة وأسم٤مء وإبٜم٤مء، سم٠مؾمٞم٤مومٝمؿ، ٕن ىمٞمؿ اإِليامن 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصٌح٧م راسمٓم٦م  ضمٕمٚم٧م وٓءهؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف
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د اعمجتٛمع اعمًٚمؿ شمٕمٚمق ومقق يمؾ اًمرواسمط إظمرى، ومٝمل ًمٞم٧ًم  اًمٕم٘مٞمدة سملم أومرا

ٕمريم٦م اىمتّم٤مدي٦م قمغم ُمّم٤مًمح ُم٤مدي٦م، وٓ ُمٕمريم٦م ىمقُمٞم٦م، وإِٟمام يم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م قم٘مٞمدة، ُم

وُمٜمٝم٤م  - وذم هذا رد قمغم اًمذيـ يٗمنون شم٤مريخ اعمًٚمٛملم شمٗمًػما ىمقُمٞم٤م أو اىمتّم٤مدي٤م.

يمام طمدث ُمع  ٕصح٤مسمف –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذم اؾمتِم٤مرة اًمرؾمقل يمام رأجٜم٤م 

وُمع اًمِمٞمخلم رى اهلل قمٜمٝمام ذم ؿم٠من  ًٙمراحل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر ذم اظمتٞم٤مر ُمقىمع اعمٕم

شمرسمٞم٦م ًمألُم٦م ُمـ سمٕمده قمغم هذا اعمٌدأ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٜمٌٖمل أن يتجّذر ذم صم٘م٤موم٦م  إهى

ًمٞمٚم٦م سمدر ذم اًمدقم٤مء وآؾمتٖم٤مصم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمرؾمقل  ذم ىمْم٤مء - إُم٦م

٤مص٦م ذم اًمِمدائد، ُمع واًمتيع إمِم اهلل، سمٞم٤من ٕمهٞم٦م اًمٗمزع إمِم اهلل واًمٚمجقء إًِمٞمف وظم

وىمد ذيمر قمٙمرُم٦م أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اَت٤مذ اًمقؾم٤مئؾ اح٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م

أرؾمؾ قمدي سمـ اًمزهم٤ٌمء وسمًٌس سمـ قمٛمرو إمم سمدر ـمٚمٞمٕم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم أظم٤ٌمر اًم٘م٤مومٚم٦م، 

ومرضمٕم٤م إًمٞمف سمخؼمه٤م وظمؼم إرؾم٤مل سمًٌس صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهق دًمٞمؾ قمغم 

ذم وىمقف و - اًمتجًس قمغم اًمٕمدو ومجع أظم٤ٌمره.إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب وُمـ ذًمؽ 

قمغم اًمٌئر وخم٤مـمٌتف ىمتغم اعمنميملم، إصِم٤ٌمت  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

وم٤معمقت ًمٞمس سمٗمٜم٤مء يمام ئمـ  ًمٚمحٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ًمألُمقات، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب

ىمٜمٓمره سمٞمٜمٝم٤م وسملم  اًمدهريقن وإٟمام هق اٟمت٘م٤مل ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م إمم دار اًمؼمزخ واًمتل متثؾ

 اًمٜمٌل قمغم ػم٠مُمشم ورم – (دار اًمٌ٘م٤مء يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف رم اًمٙمت٤مب إول )اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدى

اعمديٜم٦م قمٜمد ظمروضمف قمٌد اهلل سمـ أم ُمٙمتقم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٤مس، صمؿ أقم٤مد أب٤م ًم٤ٌمسم٦م ُمـ 

وأبق ًم٤ٌمسم٦م هق روم٤مقم٦م وىمٞمؾ سمِمػم سمـ وهل قمغم أرسمٕملم ُمٞمال ُمـ اعمديٜم٦م  -اًمروطم٤مء 

ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ويم٤من ٟم٘مٞم٤ٌم ؿمٝمد ُمع رؾمقل  ريض اهلل قمٜمف إفّم٤مري إودقمٌداعمٜمذر 

وقمٞمٜمف أُمػماً قمغم اعمديٜم٦م مم٤م يٌلم أمهٞم٦م وضمقد إُمػم ذم احلي واًمًٗمر  -اهلل اعمِم٤مهد 

وُمـ صمؿ يم٤من ديدٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم مجٞمع همزواشمف ورم  واًمًٚمؿ واحلرب.
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وٓ قمج٥م ومٝمق يمام ٟمٕمٚمؿ  هداي٦م وىمٞم٤مدةإؿم٤مرة إمم ـمٌٞمٕم٦م ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمٚمحٞم٤مة ومٝمق 

 .ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ديـ ودوًم٦م

ه وؿمقال ُم٤مسملم ؿمقال )ُمـ أطمداث ُم٤م سملم همزويت سمدر وأطمد اًمدرس اخل٤مُمس

 ( ه

اؾمتٜم٤مرت اعمديٜم٦م ومرطم٤م وهورا اظمقاٟمك وضم٤مءه٤م اخلؼم اًمًٕمٞمد  وسمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمٕمريم٦م

ًٕم٤مدة اًمٖم٤مُمرة أطم٘م٤مد وحتريم٧م وؾمط شمٚمؽ اًم ح٤م وصٚمتٝم٤م اًمٌنمى سم٤مًمٜمٍم اعمٌلم

وهمػمهؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع اًمٙم٤مومريـ داظمٚمٝم٤م

وسم٤مًمٗمٕمؾ يمام ىم٤مل أهؾ اًمًػم قمـ حتريم٤مت  – وقمرب اًمٌدو ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعمحٞمٓم٦م سم٤معمديٜم٦م

سمٕمد سمدر ومٚمؿ يٛمض ؾمٌٕم٦م أج٤مم قمغم ُمرضمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ سمدر  شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ

قمٞمقٟمف سمتٚمؽ اًمتحريم٤مت ومٙم٤مٟم٧م همزواشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ امم طمٞم٨م  طمتك أبٚمٖمتف

إٓ أن ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اعمتٜمققم٦م يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م قمغم  شمٙمقن هذه اًمتحريم٤مت وان مل يٚمؼ ومٞمٝم٤م ىمت٤مٓ

  اًمٜمحق اًمت٤مزم: اعمًتقى اًمًٞم٤مد ويٛمٙمـ شمذيمره٤م قمغم

ٞم٤مٍل ُم٤مء اًمٙمدر ذم سمٜمل ؾمٚمٞمؿ: همزا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ؾمٌع ًمهمزوة  -1

ُمـ قمقدشمف إمم اعمديٜم٦م ُمـ همزوة سمدر، وسمٚمغ ُم٤مء اًمٙمدر ذم دي٤مر سمٜمل ؾمٚمٞمؿ اًمذيـ 

ىمّمدهؿ سمٖمزوشمف هذه، همػم أفف مل يٚمؼ طمرسًم٤م وم٠مىم٤مم صمالث ًمٞم٤مٍل قمغم اح٤مء صمؿ رضمع إمم 

د سمٜمل ؾمٚمٞمؿ عم٘م٤مشمٚم٦م اعمًٚمٛملم وآقمتداء  اعمديٜم٦م يم٤من ؾم٥ٌم شمٚمؽ اًمٖمزوة دمٛمع أومرا

وًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مضم٠مهؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ُمٕمريم٦م سمدر ُم٤ٌمذة، 

هبجقم هيع همػم ُمتقىمع، ومٝمرب سمٜمق ؾمٚمٞمؿ وشمٗمرىمقا قمغم رؤوس اِل٤ٌمل، وسم٘مٞم٧م 

إسمٚمٝمؿ ُمع راٍع هل٤م يدقمك ي٤ًمًرا، وم٤مؾمت٤مق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اإلسمؾ ُمع 

ر، قمغم صمالصم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م، ىمًؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قم ٚمٞمف راقمٞمٝم٤م، وقمٜمد ُمقوع سا

وؾمٚمؿ اإلسمؾ اًمتل يم٤من قمدده٤م مخًامئ٦م سمٕمػم قمغم أصح٤مسمف، وم٠مص٤مب اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ 
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سمٕمػميـ، وٟم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مخًٝم٤م،ويم٤من ي٤ًمر ُمـ ٟمّمٞمٌف، وًمٙمٜمف أقمت٘مف 

 .سمٕمد ذًمؽ

طمدث ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًم٘مت٤مل  ويم٤مٟم٧م أول همزوة ه1سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع رم ؿمقال  همزوة -1

ع ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٝمقد اًمثالث يم٤من ُمتقىمٕم٤م ُمٜمٝمؿ اًمٕمداء ويم٤مٟم٧م أؿمج سمٕمد ُمٕمريم٦م سمدر اًمٙمؼمى

٘مٞم٘م٦م ُمِم٤مقمرهؿ دم٤مه طم يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وٟم٘مض اًمٕمٝمد ؿم٠مهنؿ رم هذا ؿم٠من إظمقاهنؿ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱاعمًٚمٛملم 
 حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم
يم٤من وىمد  وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت [189]اًمٌ٘مرة:  َّ جت  هب مب خب حب جب هئ خئمئ

سمٕمد اهلجرة ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: ىمًؿ  ٟمٕمٚمؿ يمام اًمٙمٗم٤مر

ًمقا قمٚمٞمف قمدوه، وهؿ ـمقائػ اًمٞمٝمقد اًمثالصم٦م: ]  سمٜمقوادقمٝمؿ قمغم أٓ حي٤مرسمقه وٓ يقا

ىمٞمٜم٘م٤مع [ وىمًؿ طم٤مرسمقه وٟمّمٌقا ًمف اًمٕمداوة، وهؿ ىمريش، وىمًؿ وىمرئم٦م واًمٜمْمػم 

اًمٕمرب، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من حي٥م شم٤مريمقه واٟمتٔمروا ُم٤م ي١مول إًمٞمف أُمره يمٓمقائػ ُمـ 

فمٝمقره ذم اًم٤ٌمـمـ يمخزاقم٦م، وسم٤مًمٕمٙمس يمٌٜمل سمٙمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ُمٕمف فم٤مهرا وُمع 

قمدوه وهؿ اعمٜم٤موم٘مقن. وح٤م ىمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ُمٝم٤مضمرا وادقمتف 

هيقد يمٚمٝم٤م، ويمت٥م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ يمت٤مسم٤م، وأخحؼ يمؾ ىمقم سمحٚمٗم٤مئٝمؿ وضمٕمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ 

ٚمٞمٝمؿ ذوـم٤م: ُمٜمٝم٤م: أٓ ئم٤مهروا قمٚمٞمف قمدوا، ومٚمام يم٤من يقم سمدر يم٤من أُم٤مٟم٤م، وذط قم

سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع أول هيقد ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد، وأفمٝمروا اًمٌٖمل واحلًد، وىمٓمٕمقا ُم٤م يم٤من سمٞمٜمٝمؿ 

ويم٤مٟم٧م  ومٙم٤مٟم٧م همزوة سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤معوسملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٕمٝمد،

٤مضمره صغم اهلل قمٚمٞمف يقم اًم٧ًٌم ًمٚمٜمّمػ ُمـ ؿمقال قمغم رأس قمنميـ ؿمٝمرا ُمـ ُمٝم

وؾمٚمؿ، ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، وهمػممه٤م ُمـ 

، ومقاهلل  ويم٤مٟمقا أؿمجع هيقد ىمقُمٝمام، سمًقق سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وىم٤مل: " ي٤م ُمٕمنم هيقد أؾمٚمٛمقا
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إٟمٙمؿ ًمتٕمٚمٛمقن أين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ي٤م ُمٕمنم هيقد اطمذروا ُمـ اهلل 

، وم٢مٟمٙمؿ ىمد قمرومتؿ أين ُمرؾمؾ، دمدون ذًمؽ ذم ُمثؾ ُم٤م ٟمزل سم ٘مريش ُمـ اًمٜم٘مٛم٦م وم٠مؾمٚمٛمقا

: ي٤م حمٛمد إٟمؽ شمرى أف٤م ُمثؾ ىمقُمؽ، ٓ يٖمرٟمؽ أفؽ  يمت٤مسمٙمؿ وقمٝمد اهلل إًمٞمٙمؿ " ىم٤مًمقا

ًم٘مٞم٧م ىمقُم٤م ٓ قمٚمؿ هلؿ سم٤محلرب، وم٠مص٧ٌم ُمٜمٝمؿ ومرص٦م، إٟم٤م واهلل ًمئـ طم٤مرسمتٜم٤م ًمتٕمٚمٛمـ 

ح٤مق: ُم٤م أفزًم٧م ه١مٓء أي٤مت إٓ أف٤م ٟمحـ اًمٜم٤مس. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ومٞمام رواه اسمـ إؾم

 يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱومٞمٝمؿ: 
أي  [12-10قمٛمران: آل]  َّ  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت

 يف ىف ُّٱأصح٤مب سمدر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
 من زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك اك يق ىق
اوة وٟمٌذ ومٌٞمٜمام هؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ إفمٝم٤مر اًمٕمد [12قمٛمران: ]آل  َّ ىن  نن

اًمٕمٝمد ىمدُم٧م اُمرأة ُمـ اًمٕمرب سمجٚم٥م هل٤م وم٤ٌمقم٧م سمًقق سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وضمٚم٧ًم إمم 

ص٤مئغ هب٤م حلكم، ومجٕمٚمقا يريدوهن٤م قمغم يمِمػ وضمٝمٝم٤م ومٚمؿ شمٗمٕمؾ، ومٕمٛمد اًمّم٤مئغ إمم 

ـمرف صمقهب٤م ُمـ ورائٝم٤م ومحٚمف سمِمقيم٦م وهل ٓ شمِمٕمر، ومٚمام ىم٤مُم٧م سمدت قمقرُت٤م 

اًمّم٤مئغ وم٘متٚمف ويم٤من  ومْمحٙمقا ُمٜمٝم٤م، ومّم٤مطم٧م، ومقصم٥م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم

هيقدي٤م. وؿمدت اًمٞمٝمقد قمغم اعمًٚمؿ وم٘متٚمقه، وٟمٌذوا اًمٕمٝمد إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ، واؾمتٍمخ أهؾ اعمًٚمؿ اعمًٚمٛملم قمغم اًمٞمٝمقد، وهمْم٥م اعمًٚمٛمقن ومقىمع اًمنم 

 ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱسمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع. وأفزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 
وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "  [58:ٗم٤ملإف]  َّ  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري

، أي٦مرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هلذه  إٟمام أظم٤مف ُمـ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع "، وم٤ًمر إًمٞمٝمؿ

سمـ  (روم٤مقم٦م )سمِمػمومحؾ ًمقاءه محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، واؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م أب٤م ًم٤ٌمسم٦م 

قمغم ومتحّمٜمقا ذم طمّمٜمٝمؿ ومح٤مسهؿ أؿمد احلّم٤مر، وم٠مىم٤مُمقا  إفّم٤مرى قمٌد اعمٜمذر



   

 
258 
 

 الوجيز الدعوي

ذًمؽ مخس قمنمة ًمٞمٚم٦م، طمتك ىمذف اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م، ومٜمزًمقا قمغم طمٙمؿ رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، قمغم أن ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمقاهلؿ، وأن هلؿ 

، واؾمتٕمٛمؾ قمغم يمت٤مومٝمؿ اعمٜمذر سمـ ىمداُم٦م اًمًٚمٛمل،  اًمٜم٤ًمء واًمذري٦م، وم٠مُمر هبؿ ومٙمتٗمقا

ُمِمك قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف سمٗمتح اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م واًمالم. و

وؾمٚمؿ، ويم٤من هلؿ ُمـ طمٚمٗمف ُمثؾ اًمذي هلؿ ُمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل، ومجٕمٚمٝمؿ 

إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وشمؼمأ إمم اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف ُمـ طمٚمٗمٝمؿ، وىم٤مل: 

ء اًمرضم٤مل، وم٘م٤مم إمم ي٤م رؾمقل اهلل: أتقمم اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم وأبرأ ُمـ طمٚمػ ه١مٓ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل طملم أُمٙمٜمف اهلل ُمٜمٝمؿ، 

وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أطمًـ ذم ُمقازم، ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اخلزرج، وم٠مبٓم٠م قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أطمًـ ذم ُمقازم وم٠مقمرض قمٜمف، وم٠مدظمؾ يده ذم ضمٞم٥م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ظمٚمٗمف، ويم٤من ي٘م٤مل هل٤م: ذات اًمٗمْمقل، وم٘م٤مل درع رؾمقل اهلل 

ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " وحيؽ أرؾمٚمٜمل "، وهمْم٥م رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك رأوا ًمقضمٝمف فمٚمال، صمؿ ىم٤مل: وحيؽ أرؾمٚمٜمل، ىم٤مل: واهلل ٓ 

 إمحرىمد ُمٜمٕمقين ُمـ أرؾمٚمؽ طمتك حتًـ ذم ُمقازم: أرسمٕمامئ٦م طم٤مه، وصمالصمامئ٦م دارع، 

، حتّمدهؿ ذم همداة واطمدة، إين واهلل اُمرؤ أظمِمك اًمدوائر، وم٘م٤مل صغم اهلل وإؾمقد

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " ظمٚمقهؿ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل وًمٕمٜمف ُمٕمٝمؿ ".وشمريمٝمؿ ُمـ اًم٘متؾ، وأُمر هبؿ أن 

َيٚمقا ُمـ اعمديٜم٦م، ومخرضمقا سمٕمد صمالث، وومم إظمراضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمدة ُمـ اًمّم٤مُم٧م، 

ومٚمح٘مقا سم٠مذرقم٤مت، ومام يم٤من أىمؾ سم٘م٤مءهؿ هب٤م، وأظمذ رؾمقل  وىمٞمؾ: حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م،

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ؾمالطمٝمؿ صمالث ىمز: ىمقؾم٤م يدقمك اًمٙمتقم يمنت 

سم٠مطمد، وىمقؾم٤م يدقمك اًمروطم٤مء، وىمقؾم٤م يدقمك اًمٌٞمْم٤مء، وأظمذ درقملم: درقم٤م ي٘م٤مل ًمف: 

اًمّمٖمدي٦م وأظمرى ومْم٦م، وصمالصم٦م أرُم٤مح، وصمالصم٦م أؾمٞم٤مف، ؾمٞمػ ىمٚمٕمل، وؾمٞمػ ي٘م٤مل 

ًمف: سمت٤مر، وآظمر مل يًؿ. ووضمد ذم ُمٜم٤مزهلؿ ؾمالطم٤م يمثػما وآخ٦م ًمٚمّمٞم٤مهم٦م، وم٠مظمذ رؾمقل 
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أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمف قمغم أصح٤مسمف  ()وزع اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٗمٞمف واخلٛمس، وومض

  ُمًٚمٛم٦م.ومٙم٤من أول مخس سمٕمد سمدر، ويم٤من اًمذي ىمٌض أُمقاهلؿ حمٛمد سمـ 

ٌَؾ رضم٤مل آؾمتخٌ همزوة -3
٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م شمٗمٞمد ذي أُمر: ضم٤مءت إظم٤ٌمر ُمـ ىمِ

سم٠من رضم٤مل ىمٌٞمٚمتل صمٕمٚم٦ٌم وحم٤مرب دمٛمٕمقا سمذي أُمر سم٘مٞم٤مدة ُدقمثقر سمـ احل٤مرث اعمح٤مريب، 

يريدون طمرب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، واإلهم٤مرة قمغم اعمديٜم٦م، وم٤مؾمتٕمٛمؾ 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اعمديٜم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من وظمرج ذم أرسمٕمامئ٦م ومخًلم 

سملم رايم٥م وراضمؾ، وم٠مص٤مسمقا رضمال سمذي اًم٘مّم٦م ي٘م٤مل ًمف ضم٤ٌمر ُمـ سمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم 

صمٕمٚم٦ٌم، يم٤من حيٛمؾ أظم٤ٌمًرا قمـ ىمقُمف أهَّ هب٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد 

دظمؾ ذم اإلؾمالم واٟمْمؿ إمم سمالل ًمٞمتٗم٘مف ذم اًمديـ أُم٤م اعمنميمقن ُمـ سمٜمل صمٕمٚم٦ٌم 

امقمٝمؿ سمٛمًػم اعمًٚمٛملم، وسم٘مل وحم٤مرب ُم٤م ًمٌثقا أن ومروا إمم رؤوس اِل٤ٌمل قمٜمد ؾم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ٟمجد ُمدة شم٘م٤مرب اًمِمٝمر دون أن يٚم٘مك يمٞمًدا ُمـ 

أطمد وقم٤مد سمٕمده٤م إمم اعمديٜم٦م وذم هذه اًمٖمزوة أؾمٚمؿ دقمثقر سمـ احل٤مرث اًمذي يم٤من 

رؾمقل اهلل صغم اهلل  وُمٕمجزة ذم طم٤مدصم٦م ًمف ُمع رأى آي٦م اًمٜمٌقةؾمٞمًدا ُمٓم٤مقًم٤م سمٕمد أن 

ُمٓمٌر يمثػٌم وم٤مسمتٚم٧م ىمد أص٤مهبؿ اعمًٚمٛملم ذم هذه اًمٖمزوة  أن ظمالصتٝم٤م ؿ،قمٚمٞمف وؾمٚم

صمٞم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمزل حت٧م ؿمجرة وٟمنم صمٞم٤مسمف ًمتجػ، 

واؾمتٓم٤مع ُدقمثقر أن يٜمٗمرد سمرؾمقل اهلل سمًٞمٗمف، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل اًمٞمقم؟ 

وم٠مظمذه رؾمقل اهلل صغم ، ودومع ضمؼميؾ ذم صدره ومقىمع اًمًٞمػ ُمـ يده شاهلل»ىم٤مل: 

ىم٤مل: ٓ أطمد، وأف٤م أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل ش ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل»اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: 

وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل، واهلل ٓ أيمثر قمٚمٞمؽ مجًٕم٤م أبًدا،وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل اهلل صغم اهلل 

: ويٚمؽ، ُم٤م ًمؽ؟ وم٘م٤مل: ٟمٔمرت إمم  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٞمٗمف ومٚمام رضمع إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مًمقا

ومدومع صدري ومقىمٕم٧م ًمٔمٝمري، ومٕمروم٧م أفف ُمٚمؽ، وؿمٝمدت أن حمٛمًدا  رضمؾ ـمقيؾ
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رؾمقل اهلل، واهلل ٓ أيمثر قمٚمٞمف مجًٕم٤م، وضمٕمؾ يدقمق ىمقُمف إمم اإلؾمالم وٟمزل ذم ذًمؽ 

 ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ُّٱىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 
  َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه
: ٤مم اًمٌٞمٝم٘مك رمحف اهللومم٤م يٚمزم اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف هٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم.[11]اح٤مئدة:  َّ ُّ

ف أجْم٤م اسمـ ىم٤مًمو ن.ىمّمت٤م ؾمٞم٠ميت ذم همزوة ذات اًمرىم٤مع ىمّم٦م شمِمٌف ىمّم٦م دقمثقر، ومٚمٕمٚمٝمام

ذم اًمٌداي٦م: إن يم٤مٟم٧م هذه حمٗمقفم٦م ومٝمل همػمه٤م ىمٓمٕم٤م، ٓن ذًمؽ اًمرضمؾ اؾمٛمف  يمثػم

اسمـ احل٤مرث أجْم٤م ومل يًٚمؿ، سمؾ اؾمتٛمر قمغم ديٜمف، ًمٙمـ قم٤مهد اًمٜمٌل صغم اهلل  همقرث

اًمِم٤مُمؾ )ٟمٗمز ومردى  وٟمتٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مّمتلم ىم٤مٟمقٟم٤م رسم٤مٟمٞم٤م ًمألُمـ ي٘م٤مشمٚمف أٓ .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 موظمالصتف ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة إفٕم٤م (ومجٕمل وـمٜمل أو يمام ي٘م٤مل ىمقُمل

ومٚمٞم٧م اًمٜم٤مس  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

واإليامن اًمّمحٞمح  اإليامن يٕمٚمٛمقن وإليامهنؿ حي٘م٘مقن ٟمٕمؿ ومٓمريؼ إُمـ احل٘مٞم٘مل

 .وطمده

يم٤مٟم٧م هذه اًمٖمزوة ذم ؿمٝمر مج٤مدى إومم ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م  همزوة سمحران -5

ًمٚمٝمجرة، وىمد ظمرج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صمالصمامئ٦م ُمـ اعمًٚمٛملم طمتك سمٚمغ 

، وم٤مٟمٍمف قمٜمٝمؿ،  سمحران سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م يريد ىمت٤مل سمٜمل ؾمٚمٞمؿ، ومقضمدهؿ ىمد شمٗمرىمقا

 ويمام ي٘مقل د اًمّمالسمك طمٗمٔمف اهلل– وقم٤مد إمم اعمديٜم٦م سمٕمد أن أُم٣م ظم٤مرضمٝم٤م قمنم ًمٞم٤ملٍ 

وٟمٚمحظ ذم هذه اًمٖمزوات ىمدرة اًم٘مٞم٤مدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم رصد حتريم٤مت اًمٕمدو، وُمٕمروم٦م 

ىمقشمف، وظمٓمٓمف، وُمدده ًمٙمل حتٓمؿ هذه اًمتجٛمٕم٤مت اعمٜم٤موئ٦م ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمتٞم٦م 

ىمٌؾ أن يًتٗمحؾ أُمر هذه اًم٘م٤ٌمئؾ، وشمّمٌح ظمٓمًرا قمغم اعمديٜم٦م. وهذه اًمٖمزوات ذم 

اًمّمحراء اعمؽماُمٞم٦م إـمراف يم٤مٟم٧م دورات شمدريٌٞم٦م شمرسمقي٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام، هذه 

ي٤م اًمّمح٤مسم٦م سم٘مٞم٤مدة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل٤م، وم٘مد يم٤مٟم٧م شمٚمؽ  وؾمٕمدت ها
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اًمدورات اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتدريٌٞم٦م اًم٘مت٤مًمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م ُمًتٛمرة، ومتتد ُمـ مخ٦ًم أج٤مم إمم ؿمٝمر، 

اإلؾمالم قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، واًمتدري٥م شمتؿ ومٞمٝم٤م احلٞم٤مة اِلامقمٞم٦م، ويؽمسمك ضمٜمقد 

اعمت٘مـ، ويٙمتًٌقن ظمؼمات ضمديدة شم٤ًمقمدهؿ قمغم حتٓمٞمؿ اًم٤ٌمـمؾ وشم٘مقي٦م احلؼ. ًم٘مد 

يم٤من اعمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ هيتؿ سمؽمسمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمٞم٤مديـ اًمٜمزال، وٓ يٖمٗمؾ قمـ 

اعمًجد ودوره ذم ص٘مؾ اًمٜمٗمقس، وشمٜمقير اًمٕم٘مقل، وُتذي٥م إظمالق ُمـ ظمالل 

ريب اًمٕمٔمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي أصٌح٧م شمٕم٤مًمٞمٛمف شمِمع ذم أوؾم٤مط وضمقد اعم

اعمجتٛمع ُمـ ظمالل اًم٘مدوة واًمٕم٤ٌمدة اخل٤مؿمٕم٦م هلل قمز وضمؾ، وم٤معمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ 

مجع سملم اًمدورات اعمًجدي٦م، اًمؽمسمقي٦م، واًمدورات اًمٕمًٙمري٦م اًمؽمسمقي٦م اعمٙمثٗم٦م ًمٙمل 

ات ًمٙمل شم٘مقم سمٜمنم اإلؾمالم ي٘مقي اعمجتٛمع اِلديد، وشمرص صٗمقومف، ويٙم٥ًم اخلؼم

 . ا ـهأوم٤مق ذم 

ـْ ِذي  -5 همزوة اًمًقيؼ ذم ذي احلج٦م ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة. َوذِم اخل٤َمُِمِس ُِم

٦َم،  ِقيِؼ َح٤َّم َرضَمَع َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن إمَِم َُمٙمَّ ًَّ ٜم٦َِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم ًمِْٚمِٝمْجَرِة طَمَدصَم٧ْم هَمْزَوُة اًم ًَّ ـَ اًم ٦ِم ُِم احِلجَّ

ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦ٍم طَمتَّك َيْٖمُزَو  ؾُّ َوَرضَمَع ومَ  َٓ َيَٛمسَّ َرْأؾَمُف َُم٤مًء ُِم ـْ سَمْدٍر، َٟمَذَر َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن َأْن  ىُمَرْيٍش ُِم

ًدا  ٛمَّ ـْ ىُمَرْيٍش، -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-حُمَ َْصَح٤مسمِِف. وَمَخَرَج ذِم ُِم٤مَئَتْل َرايم٥ٍِم ُِم ِٕ ، َوَيْث٠َمَر 

ـَ  ًمَِٞمؼَمَّ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف، َوَوَصَؾ إمَِم  ِف اعَمِديٜم٦َِم ًَمْٞماًل، َوَِل٠ََم إمَِم سَمٜمِل اًمٜمَِّْمػِم، وَم٠َمتَك طُمَٞملَّ سم َأـْمَرا

َب قَمَٚمْٞمف سَم٤مسَمفُ  ؾمٞمد سمٜمل  -وظم٤مف وم٤مٟمٍمف إمم ؾمالم سمـ ُمِمٙمؿ،وم٠مبك َأظْمَٓم٥َم، وَمَيَ

ه وؾم٘م٤مه اخلٛمر، وسمٓمـ ًمف  اًمٜمْمػم، وص٤مطم٥م يمٜمزهؿ إذ ذاك، وم٤مؾمت٠مذن قمٚمٞمف وم٠مذن، وم٘مرا

ج أبق ؾمٗمٞم٤من ذم قم٘م٥م ًمٞمٚمتف طمتك أتك أصح٤مسمف، ومٌٕم٨م ُمٗمرزة ُمـ ظمؼم اًمٜم٤مس، صمؿ ظمر

هٜم٤مك  ا وم٘مٓمٕمقا وأطمرىمق ،شاًمٕمريض»ُمٜمٝمؿ، وم٠مهم٤مرت قمغم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م 

أؾمقارا ُمـ اًمٜمخؾ، ووضمدوا رضمال ُمـ إفّم٤مر وطمٚمٞمٗم٤م ًمف ذم طمرث هلام وم٘متٚمقمه٤م، 

ؼم، وم٤ًمرع عمٓم٤مردة وومروا راضمٕملم إمم ُمٙم٦م. وسمٚمغ رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اخل
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أيب ؾمٗمٞم٤من وأصح٤مسمف، وًمٙمٜمٝمؿ ومروا سم٤ٌمًمغ اًمنقم٦م، وـمرطمقا ؾمقي٘م٤م يمثػما ُمـ 

أزوادهؿ ومتقيٜم٤مُتؿ يتخٗمٗمقن سمف، ومتٛمٙمٜمقا ُمـ اإلومالت، وسمٚمغ رؾمقل اهلل صغّم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ىمرىمرة اًمٙمدر، صمؿ اٟمٍمف راضمٕم٤م، ومحؾ اعمًٚمٛمقن ُم٤م ـمرطمف اًمٙمٗم٤مر 

 .ـه 1عمٜم٤موؿم٦م سمٖمزوة اًمًقيؼ. وىمٕم٧م ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ُمـ ؾمقي٘مٝمؿ، وؾمٛمقا هذه ا
يم٤مٟم٧م أُمف ُمـ سمٜمل و ،وم٢مٟمف يم٤من رضماًل ُمـ ـملء وىمتٚمفأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمٕم٥م سمـ إذف 

يِم٥ٌم ذم أؿمٕم٤مره و ،اعم١مُمٜملمو ؾمٚمؿو يم٤من ي١مذي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو ،اًمٜمْمػم

 صغم اهلل قمٚمٞمف أخ٥م قمغم رؾمقل اهللو ذه٥م سمٕمد وىمٕم٦م سمدر إمم ُمٙم٦مو ،سمٜم٤ًمء اعم١مُمٜملم

 ،ؾمٚمؿ اعمًٚمٛملم إمم ىمتٚمفو ومٜمدب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ،قمغم اعم١مُمٜملمو ؾمٚمؿو

رؾمقًمف ؟ وم٤مٟمتدب رضم٤مل ُمـ و ُمـ ًمٙمٕم٥م سمـ إذف وم٢مٟمف ىمد آذى اهلل :وم٘م٤مل

 ،أبق ٟم٤مئٚم٦مو ،قم٤ٌمد سمـ سمنم سمـ وىمشو ،هؿ حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦مو إفّم٤مر صمؿ ُمـ إوس

 ،٤من أظم٤م يمٕم٥م سمـ إذف ُمـ اًمرو٤مقم٦ميمو ،اؾمٛمف ؾمٚمٙم٤من سمـ ؾمالُم٦م سمـ وىمشو

ؾمٚمؿ أن و أذن هلؿ صغم اهلل قمٚمٞمفو ،أبق قمٌس سمـ ضمؼمو ،احل٤مرث سمـ أوس سمـ ُمٕم٤مذو

 ومذهٌقا إًمٞمف ،ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف ضمٜم٤محو ،ُمـ يمالم َيدقمقٟمف سمف ؿم٤مءواي٘مقًمقا ُم٤م 

شم٘مدُمقا إًمٞمف سمٙمالم ُمقهؿ اًمتٕمريض سمرؾمقل اهلل صغم اهلل و ،اؾمتٜمزًمقه ُمـ أـمٛمف ًمٞمالً و

 ،ضم٤مؤوا ذم آظمر اًمٚمٞمؾو ومٚمام اؾمتٛمٙمٜمقا ُمٜمف ىمتٚمقه ًمٕمٜمف اهلل ،وم٤مـمٛم٠من إًمٞمٝمؿ ،ؾمٚمؿو قمٚمٞمف

ومٚمام  ،هق ىم٤مئؿ يّمكمو ؾمٚمؿو وم٤مٟمتٝمقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ،يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرةو

ومتٗمؾ  ،يم٤من احل٤مرث سمـ أوس ىمد ضمرح سمٌٕمض ؾمٞمقف أصح٤مسمفو ،اٟمٍمف دقم٤م هلؿ

أُم٤م ُمنميمقا ُمٙم٦م وم٘مد يم٤مٟم٧م  - .ىمتفاًمًالم قمغم ضمرطمف ومؼمئ ُمـ وو قمٚمٞمف اًمّمالة

ومٙم٤من ُمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمغم آٟمت٘م٤مم واًمث٠مر، اًمّمدُم٦م ىمقي٦م وًمٙمٜمٝمؿ دمٚمدوا وصٛمٛمقا 

أُم٤م قمغم اعمًتقى اًمٗمردى ومٙم٤من ُمـ صٗمقان سمـ  طمرب ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره رم همزوة اًمًقيؼ

ح اسمٜمف إؾمػم  أُمٞم٦م وقمٛمػم سمـ وه٥م ُمـ آشمٗم٤مق قمغم ىمٞم٤مم قمٛمػم )سمحج٦م إـمالق ها

تٞم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد أن وقمده صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سم٢مقم٤مًم٦م ٤مهمسم(سم٤معمديٜم٦م
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سمٚمغ اعمًجد أُمًؽ سمف قمٛمر سمـ ٚمام أهٚمف إن ىمتؾ، ومٛم٣م إمم اعمديٜم٦م ُمتقؿمح٤م ؾمٞمٗمف، وم

اخلٓم٤مب وذه٥م سمف إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠ًمخف قمام ضم٤مء سمف ومٙمذب قمٚمٞمف 

هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مدظمٚمف قمٛمر قمغم رؾمقل اوزقمؿ أفف ضم٤مء ذم ـمٚم٥م أؾمػم،

وم٠مظمؼمه اًمرؾمقل  وم٘م٤مل ًمف ُم٤م اًمذي ضم٤مء سمؽ ي٤مقمٛمػم وم٘م٤مل ُمـ أضمؾ أؾمػمي ًمديٙمؿ ،

وم٘م٤مل ي٤مرؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛم٘مّمده وُم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسملم صٗمقان سمـ أُمٞم٦م،

أقمٚمـ ومٚمؿ يٕمرف أطمد ىمط سم٤مًمذي يم٤من سمٞمٜمل وصٗمقان و قمٚمٛم٧م أن أفؽ رؾمقل اهلل

ومٕم٤مد داقمٞم٦م إمم اهلل سمدٓ ُمـ  ًمف سمدقمقة أهؾ ُمٙم٦م إمم اإلؾمالم إؾمالُمف وـمٚم٥م أن ي٠مذن

ورم ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمًٜم٦م  -. أن يٙمقن قمغم ُم٤مفمـ صٗمقان قمدوا وىم٤مشمال ًمرؾمقل اهلل

اًمث٤مًمث٦م ُمـ اهلجرة شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر رى اهلل 

 -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قمـ قمٌد اهلل سمـ قُمَٛمَر ومٙمام صح  –ومّم٤مرت أُم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم  قمٜمٝم٤م

ْٝمِٛمّل  ًَّ ـْ ظُمٜمَْٞمِس سمـ طُمَذاوَم٦َم اًم َأنَّ قُمَٛمَر سمـ اخْلَٓم٤َّمِب طِملَم شَم٠َمجََّٛم٧ْم طَمْٗمَّم٦ُم سمٜم٧ُم قُمَٛمَر ُِم

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل  ِديٜم٦َِم، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َويَم٤مَن ُِم َ سم٤ِمعْمَ وَمُتُقذمِّ

٤مَن وَمَٕمَرْو٧ُم قَمَٚمْٞمِف طَمْٗمَّم٦َم، وَمَ٘م٤مَل: ؾَم٠َمفُْٔمُر ذم َأُْمِري سمـ اخْلَٓم٤َّمِب: َأتَْٞم٧ُم قُمثْ  اَمَن سمـ قَمٗمَّ

َج  َٓ َأتََزوَّ ، صُمؿَّ ًَمِ٘مَٞمٜمِل، وَمَ٘م٤مَل: ىَمْد سَمَدا زِم َأْن  َيْقُِمل َهَذا، ىَم٤مَل قُمَٛمُر: وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم َأب٤َم  وَمَٚمٌِْث٧ُم ًَمَٞم٤مزِمَ

ضْم  يَؼ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: إِْن ؿِمْئ٧َم َزوَّ دِّ ُتَؽ طَمْٗمَّم٦َم سمٜم٧َم قُمَٛمَر وَمَّمَٛم٧َم أبق سَمْٙمٍر وَمَٚمْؿ سَمْٙمٍر اًمّمِّ

ٌََٝم٤م َرؾُمقُل  ، صُمؿَّ ظَمَٓم َيْرضِمْع إزَِمَّ ؿَمْٞمًئ٤م، َويُمٜم٧ُْم َأْوضَمَد قَمَٚمْٞمِف ُِمٜمِّل قَمغَم قُمْثاَمَن، وَمَٚمٌِْث٧ُم ًَمَٞم٤مزِمَ

٤مُه وَمَٚمِ٘مَٞمٜمِل أبق سَمْٙمٍر، ومَ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل  َ٘م٤مَل: ًَمَٕمٚمََّؽ َوضَمْدَت ، وَم٠َمفَْٙمْحُتَٝم٤م إِيَّ

قَمكَمَّ طِملَم قَمَرْو٧َم قَمكَمَّ طَمْٗمَّم٦َم وَمَٚمْؿ َأْرضِمْع إًَِمْٞمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م، ىَم٤مَل قُمَٛمُر: ىُمْٚم٧ُم: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل أبق 

َّٓ َأينِّ يُمٜم٧ُْم قَمٚمِْٛم٧ُم َأنَّ  ُف مَلْ َيْٛمٜمَْٕمٜمِل َأْن َأْرضِمَع إًَِمٞمَؽ وِمٞماَم قَمَرْو٧َم قَمكَمَّ إِ َرؾُمقَل  سَمْٙمٍر: وَم٢ِمٟمَّ

ُوْمٌِمَ ِهَّ َرؾُمقِل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل  ِٕ ـْ  صغم اهلل  -ىَمْد َذيَمَرَه٤م وَمَٚمؿ َأيُم

ورم ذًمؽ ُمـ  ىَمٌِْٚمُتَٝم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َوًَمْق شَمَريَمَٝم٤م َرؾُمقُل اهلل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ذًمؽ ُمـ وأن  اؾمتح٤ٌمب قمرض اًمرضمؾ اسمٜمتف قمغم ُمـ ئمـ ومٞمف اًمّمالح وم٘مف اًمٜمٙم٤مح
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وذم رُمْم٤من ُمـ هذه اًمًٜم٦م: شمزوج رؾمقل اهلل  .أقمٔمؿ اًمؼم هب٤م

رمحف اهلل  -ذيمر اسمـ طمجر يمام .-ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م أم اعم٤ًميملم  -

 يم٤مٟم٧م حت٧م قمٌد اهلل سمـ ضمحش، وىمٞمؾ: -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -أن زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م  -

ؾمتِمٝمد قمٌد اهلل سمـ ضمحش ومٞمام سمٕمد رم أطمد يمام وهق اًمراضمح إن ؿم٤مء اهلل وم٘مد ا)

صمؿ ظمٚمػ  ،سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف يم٤مٟم٧م حت٧م اًمٓمٗمٞمؾ اسمـ احل٤مرث (ؾمٞم٠متك ذيمره

سمٌدر،  -ذم اعم٤ٌمرزة يمام ُم٣م ذيمره  -ؿمٝمٞمدا قمٚمٞمٝم٤م أظمقه قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث، وم٘متؾ قمٜمٝم٤م

صمؿ مل ، وشمزوضمٝم٤م ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمالث، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومخٓمٌٝم٤م رؾمقل اهلل 

  صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر. سمٕمدشمٚم٨ٌم إٓ ؿمٝمريـ أو صمالصم٦م، وُم٤مشم٧م وىمٞمؾ:

ـِ طَم٤مِرصَم٦َم    ٦ُم َزيِد سم يَّ ٦ُم ِهَل آظِمُر، َوَأفَْجُح  إمَِم اًمَ٘مَرَدةَ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-َهِ يَّ ِ َوَهِذِه اًمنَّ

ٌَْؾ هَمْزَوِة ُأطُمٍد، َوطَمَدصَم٧ْم ذم مُج٤َمَدى أ ٚمُِٛمقَن ىَم ًْ ٦ٍم ىَم٤مَم هِب٤َم اعمُ يَّ ٜم٦َِم اًمث٤َّمًمَِث٦ِم َهِ ًَّ ـَ اًم ظِمَرِة ُِم

ِريَؼ اعمُْٕمَت٤مَدَة  ُٚمَؽ اًمٓمَّ ًْ ٌَُٝم٤م َأَن ىُمَرْيًِم٤م سَمْٕمَد هَمْزَوِة سَمْدٍر، ظَم٤موَم٧ْم َأْن شَم ٌَ ًمِْٚمِٝمْجَرِة. َويَم٤مَن ؾَم

ٌَْؾ هَمْزَوِة سَمْدٍر، وَمَ٘م٤مًُمقا  ٤مِم ىَم ُٚمُٙمُف إمم اًمِمَّ ًْ َٚمتِِٝمْؿ ذم َوىَمِد اىْمؽَمَب َُمْقؾِمُؿ ِرطْم -اًمِذي يَم٤مَٟم٧ْم شَم

٤ممِ  ْٞمِػ إمم اًمِمَّ رَ -اًمّمَّ ًدا ىَمْد قَمقَّ ٛمَّ ـَ  : إِنَّ حُمَ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َُمْتَجَرَٟم٤م، َوُهَق قَمغَم ـَمِريِ٘مٜم٤َم، وَماَم َٟمْدِري َأجْ

ـْ هَل٤َم  ًمِٜم٤َم، وَمَٚمْؿ َيُٙم ٦َم َأيَمْٚمٜم٤َم ُرُؤوَس َأُْمَقا ـُ ُأَُمٞم٦ََّم: إِْن َأىَمْٛمٜم٤َم سمَِٛمٙمَّ ُن سم ُٚمُؽ، وَمَ٘م٤مَل َصْٗمَقا ًْ ـْ َٟم ُِم

ُٙمْؿ قَمغَم  ٌِْد اعمُٓمَّٚم٥ِِم: َأف٤َم َأُدًمُّ ـُ قَم ٦َم قَمغَم اًمتَِّج٤مَرِة. وَمَ٘م٤مَل إؾَْمَقُد سم اَم طَمَٞم٤مشمٜم٤م سمَِٛمٙمَّ ، َوإِٟمَّ
ٍ
 سَمَ٘م٤مء

٦ِم  ُٚمُؽ سمُِٙمْؿ ـَمِريَؼ اًمٜمَّْجِديَّ ًْ ٤مِم، -َرضُمٍؾ َي ُق َٟمْجَد إمم اًمِمَّ ا ََتْؽَمِ َوِهل ـَمِريٌؼ ـَمِقيَٚم٦ٌم ضِمدًّ

لِّ اعَمِديٜم٦َِم قَمغَم سُمْٕمٍد يَمٌػٍِم ُِمٜمَْٝم٤م، َويَم٤مَٟم٧ْم ىُمَرْيٌش دَمَْٝمُؾ َهِذِه اًمٓمَِّريَؼ يُمؾَّ َومَتُرُّ ذم َذْ 
ىمِ

ضُمُؾ -اِلَْٝمؾِ  ـْ َهَذا اًمرَّ ـُ ُأَُمٞم٦ََّم: َُم ُن سم ًمِٞمُؾ؟-.وَمَ٘م٤مَل َصْٗمَقا ـُ طَمٞم٤َّمٍن:  .َأي اًمدَّ ُت سم ىَم٤مَل: وُمَرا

ـِ َواِئٍؾ، وَمَدقَمْقُه،  ـْ سَمٜمِل سَمْٙمِر سم قَمغَم اًمٓمَِّريِؼ، َوظَمَرضَم٧ْم قِمػُم ىُمَرْيٍش،  وَم٤مؾْمَت٠ْمضَمُروُه َدًمِٞماًل ُِم

ـُ ُأَُمٞم٦ََّم، َوىِمٞمَؾ  ُن سم ٦ٌم يَمثػَِمٌة َوْزَن صَماَلصملَِم َأْخِػ ِدْرَهٍؿ، َيُ٘مقُدَه٤م َصْٗمَقا َووِمٞمَٝم٤م َُم٤مٌل يَمثػٌِم، َووِمْمَّ

ـُ طَمٞم٤َّم ُت سم َٚمَؽ هِبِْؿ وُمَرا ًَ ـِ طَمْرٍب، وَم ِق. َوىَمْد َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سم َن قَمغَم َذاِت قِمْرٍق ـَمِريِؼ اًمِٕمَرا
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ؾُمقَل  ٤ٌَمُء َهِذِه اًمِٕمػِم، َوَذًمَِؽ َأنَّ ُٟمَٕمْٞمؿَ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سَمَٚمَٖم٧ِم اًمرَّ ُٕمقٍد  َأفْ ًْ ـَ َُم سم

ـِ َأيِب احلُ  ـِ ىَمْقُِمِف، ومٜمََزَل قَمغَم يمِٜم٤َمَٟم٦ِم سم َ٘مْٞمِؼ ذم سَمٜمِل إَؿْمَجِٕملَّ ىَمِدَم اعَمِديٜم٦ََم، َوُهَق قَمغَم ِدي

ـُ اًمٜمُّْٕماَمِن  َب َُمَٕمُف اخلَْٛمَر، َوقِمٜمَْدُه ؾَمٚمِٞمُط سم ِم  -َويَم٤مَن ىَمْد َأؾْمَٚمؿَ -اًمٜمَِّْمػِم، وَمنَمِ َومَلْ حُتَرَّ

ـْ َأُْمِر اًمِٕمػِم َوظُمٓم٦َِّم  َث سم٤ِمًمتَّْٗمِّمٞمِؾ قَم ـْ ُٟمَٕمْٞمٍؿ حَتَدَّ اخلَْٛمُر َيْقَُمِئٍذ، وَمَٚمامَّ َأظَمَذِت اخلَْٛمُر ُِم

هَ  ؾُمقِل ؾَمػْمِ قًم٤م إمم اًمرَّ ـْ ؾَم٤مقَمتِِف ُُمْنِ ، -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-٤م، وَمَخَرَج ؾَمٚمِٞمط ُِم

 
ِ
ُه سم٠َِمُْمِرِهْؿ. وَمٌَٕم٨َم َرؾُمقُل اَّللَّ ـَ طَم٤مِرصَم٦َم  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَم٠َمظْمؼَمَ ريض -َزْيَد سم

ُض قِمػَم ىُمَرْيٍش، وَمَٚمِ٘مَٞمُٝمْؿ قمَ -اَّللَّ قمٜمف ـْ ُِمٞم٤َمِه َٟمْجٍد ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ، ذم ُِم٤مَئ٦ِم َرايم٥ٍِم َيْٕمؽَمِ  ُِم
ٍ
غَم َُم٤مء

ـْ طَمَرِس  ـْ َُمَٕمُف ُِم ـِ ُأَُمٞم٦ََّم َوَُم َن سم ـْ َصْٗمَقا ـْ ُِم َٝم٤م، َومَلْ َيُٙم اًمَ٘مَرَدُة، وَم٤مؾْمَتْقمَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م يُمٚمَّ

ٚمُِٛمقَن َدًمِٞمَؾ اًمَ٘م٤موِمَٚم٦مِ  ًْ ُر سمُِدوِن َأيِّ ُُمَ٘م٤مَوَُم٦ٍم. َوَأَهَ اعمُ َّٓ اًمِٗمَرا ـَ طَمٞم٤َّمٍن،  اًمَ٘م٤موِمَٚم٦ِم إِ َت سم وُمَرا

 صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ
 .وَمَ٘مِدُُمقا سمِِف، َوسم٤ِمًمِٕمػِم قَمغَم َرؾُمقِل اَّللَّ

  

*** 
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 الدرض الشادض

 ه(2غزوَ أحد فِ طىال مً سيُ )

قمروم٧م هذه اًمٖمزوة سم٤مؾمؿ اِلٌؾ اًمذي  (د اًمٕمٛمري طمٗمٔمف اهلل )سمتٍمف يمام ىم٤مل

ُمؽما  111ُمؽما أُم٤م أن ومػمشمٗمع  ٤118من يرشمٗمع وىمٕم٧م قمٜمده، وي٘مع ذم ؿمامل اعمديٜم٦م ويم

يمٞمٚمقُمؽم وٟمّمػ ي٘م٤مسمٚمف وم٘مط سم٥ًٌم قمقاُمؾ اًمتٕمري٦م، ويٌٕمد قمـ اعمًجد اًمٜمٌقي مخ٦ًم 

اعمجٞمدي أطمد أبقاب اعمًجد اًمٜمٌقي، وي٘م٤مسمٚمف ُمـ ضمٝم٦م اًم٤ٌمب  ُمـ ضمٝم٦م اًمِمامل

اِلٜمقب ضمٌؾ صٖمػم يًٛمك "قمٞمٜملم" وهق اًمذي قمرف سمٕمد اعمٕمريم٦م سمجٌؾ اًمرُم٤مة، 

ِلٌٚملم واد قمرف سمقادي ىمٜم٤مة. وىمد وىمٕم٧م هذه اعمٕمريم٦م ٟمتٞمج٦م هجقم ؿمٜمتف وسملم ا

ىمريش قمغم اعمديٜم٦م ومل يٛمر قمغم همزوة سمدر ؾمقى ؾمٜم٦م واطمدة وؿمٝمر، واؾمتٝمدوم٧م اًمث٠مر 

ًم٘متاله٤م سمٌدر، وإٟم٘م٤مذ ـمرق اًمتج٤مرة إمم اًمِم٤مم ُمـ ؾمٞمٓمرة اعمًٚمٛملم واؾمتٕم٤مدة ُمٙم٤مٟمتٝم٤م 

شمٗمؼ يمت٤مب اًمًػمة قمغم أن أطمد يم٤مٟم٧م قمٜمد اًمٕمرب سمٕمد أن زقمزقمتٝم٤م ُمقىمٕم٦م سمدر. وىمد ا

ذم ؿمقال ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اهلجرة، واظمتٚمٗمقا ذم اًمٞمقم اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف، وأؿمٝمر 

إىمقال أهن٤م ذم يقم اًم٧ًٌم ًمٚمٜمّمػ ُمـ ؿمقال وىمد ذيمر اسمـ إؾمحؼ قمـ مجع ُمـ 

ؿمٞمقظمف أن ىمريِم٤م أقمدت ًمٖمزوة أطمد ُمٜمذ هزيٛمتٝم٤م سمٌدر طمٞم٨م ظمّمّم٧م اًم٘م٤مومٚم٦م 

أو أرسم٤مطمٝم٤م ًمتجٝمٞمز ضمٞمِمٝم٤م. ويذيمر اسمـ إؾمحؼ أهنؿ أظمرضمقا اًمتج٤مري٦م اًمتل ٟمج٧م 

ُمٕمٝمؿ صمامين ٟمًقة ؾمامهـ ذم طملم يذيمر اًمقاىمدي أهنـ أرسمع قمنمة ؾمامهـ وسمٚمغ قمدد 

وُمٕمٝمؿ ُم٤مئت٤م ومرس ضمٕمٚمقا قمغم ُمٞمٛمٜمتٝم٤م ظم٤مًمد سمـ  ضمٞمش ىمريش صمالصم٦م آٓف رضمؾ

نميملم ىمد قمٚمؿ اعمًٚمٛمقن سم٘مدوم ضمٞمش اعم .اًمقًمٞمد وقمغم ُمٞمنُت٤م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ

ورؤي٤م إفٌٞم٤مء طمؼ وهل  -ًمٖمزو اعمديٜم٦م، ورأى اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؤي٤م 
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طمٙم٤مه٤م ٕصح٤مسمف وم٘م٤مل: "رأج٧م ذم رؤي٤م أين هززت ؾمٞمٗم٤م وم٤مٟم٘مٓمع  -ُمـ اًمقطمل 

صدره، وم٢مذا هق ُم٤م أصٞم٥م ُمـ اعم١مُمٜملم يقم أطمد، صمؿ هززشمف أظمرى ومٕم٤مد يم٠مطمًـ ُم٤م 

 -واهلل ظمػم  -اضمتامع اعم١مُمٜملم، ورأج٧م سم٘مرا يم٤من، وم٢مذا هق ُم٤م ضم٤مء اهلل سمف ُمـ اًمٗمتح و

وم٢مذا هؿ اعم١مُمٜمقن يقم أطمد" وىمد ومن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمرؤي٤م سم٠من 

هزيٛم٦م شمٙمقن ذم أصح٤مسمف وىمتال ي٘مع ومٞمٝمؿ وذم رواي٦م أظمرى: "ورأج٧م أين ذم درع 

ٌ٘م٤مء طمّمٞمٜم٦م وم٠موًمتٝم٤م اعمديٜم٦م" وىمد ؿم٤مور اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف ذم اًم

ذم اعمديٜم٦م واًمتحّمـ ومٞمٝم٤م "ويم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م ىمد ؿمٌٙم٧م سم٤مًمٌٜمٞم٤من ومٝمل يم٤محلّمـ" أو 

اخلروج عمالىم٤مة ضمٞمش ىمريش وم٘م٤مل: "إٟم٤م ذم ضمٜم٦م طمّمٞمٜم٦م". وم٘م٤مل ٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف ُمـ 

إفّم٤مر: ي٤م ٟمٌل اهلل إٟم٤م ٟمٙمره أن ٟم٘متؾ ذم ـمرق اعمديٜم٦م، وىمد يمٜم٤م ٟمٛمتٜمع ُمـ اًمٖمزو ذم 

ٛمتٜمع ُمٜمف، وم٤مسمرز إمم اًم٘مقم، وم٤مٟمٓمٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اِل٤مهٚمٞم٦م، وم٤ٌمإلؾمالم أطمؼ أن ٟم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمٌس ُٕمتف ومتالوم اًم٘مقم وم٘م٤مًمقا: قمرض ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ي٤م محزة وم٘مؾ ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وؾمٚمؿ سم٠مُمر وقمروتؿ سمٖمػمه، وم٤مذه٥م

الوُمقا وم٘م٤مًمقا: أُمرٟم٤م )أُمرٟم٤م ُٕمرك شمٌع( وم٠متك محزة وم٘م٤مل ًمف: )ي٤م ٟمٌل اهلل إن اًم٘مقم ىمد شم

ُٕمرك شمٌع(. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )إٟمف ًمٞمس ًمٜمٌل إذا ًمٌس ُٕمتف أن 

وًمٌس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ درقملم رهمؿ قمٚمٛمف سم٠من  يْمٕمٝم٤م طمتك يٜم٤مضمز(

اهلل شمٕم٤ممم يٕمّمٛمف ُمـ اًم٘متؾ شمٕمقيدا ُٕمتف قمغم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اح٤مدي٦م صمؿ اًمتقيمؾ 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة ٠مين أىمرأ رم صٜمٞمع اًمٜمٌل صغم اهلل ويمقمغم اهلل.

  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ قمٛمران آل

 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب  ىب نب مب زب
وظمرج اِلٞمش اإلؾمالُمل إمم أطمد خمؽمىم٤م اِل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ   َّ اك يق ىق

ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم،  ٦مسمثالصمامئاٟمًح٥م اعمٜم٤مومؼ قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل  احلرة اًمنمىمٞم٦م طمٞم٨م
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ُمدقمٞم٤م أفف ًمـ ي٘مع ىمت٤مل ُمع اعمنميملم!! ُمٕمؽمو٤م قمغم ىمرار اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ سم٤مخلروج سم٘مقًمف )أـم٤مقمٝمؿ وقمّم٤مين( وىمد ورد ذم رواي٦م ُمرؾمٚم٦م ٓسمـ إؾمحؼ قمـ 

٤موم٘ملم سم٤مًمٕمقدة وم٠مبقا وذيمروا ُم٤م ؿمٞمقظمف أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام طم٤مول إىمٜم٤مع اعمٜم

طمٙمتف أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وم٘م٤مل: "أبٕمديمؿ اهلل أقمداء اهلل ومًٞمٖمٜمك اهلل قمٜمٙمؿ ٟمٌٞمف" 

وىمد فمٝمر رأج٤من ذم أوؾم٤مط اًمّمح٤مسم٦م، إول: يرى ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ظمذًمقا 

قمـ اِلٞمش. واًمث٤مين: ٓ يرى ىمتٚمٝمؿ، وىمد سملم اًم٘مرآن  واٟمِم٘م٤مىمٝمؿاعمًٚمٛملم سمٕمقدُتؿ 

 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱًمٙمريؿ ُمقىمػ اًمٗمري٘ملم ذم أي٦م ا
وىمد أثر ُمقىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ذم ٟمٗمقس ـم٤مئٗمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم  [88]اًمٜم٤ًمء:  ٌَّّ

ومٗمٙمروا سم٤مًمٕمقدة إمم اعمديٜم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ هم٤مًمٌقا اًمْمٕمػ اًمذي أخؿ هبؿ، واٟمتٍموا قمغم 

ُمٜملم ومه٤م سمٜمق أفٗمًٝمؿ سمٕمد أن شمقٓهؿ اهلل شمٕم٤ممم ومدومع قمٜمٝمؿ اًمقهـ، ومثٌتقا ُمع اعم١م

ؾمٚمٛم٦م )ُمـ اخلزرج( وسمٜمق طم٤مرصم٦م )ُمـ إوس( وىمد صقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمقىمػ 

 جن  يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاًمٓم٤مئٗمتلم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 
 مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين ىن من خن حن
وذم ُمقىمع اًمِمٞمخلم قمًٙمر ضمٞمش اعمًٚمٛملم  [102-100قمٛمران: ]آل  َّىييي

اًمذيـ ٓ ـم٤مىم٦م هلؿ سم٘مت٤مل ممـ واؾمتٕمرض اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٖم٤مر اًمًـ 

هؿ أبٜم٤مء أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م أو أىمؾ ومردهؿ ؾمقى راومع سمـ ظمدي٩م أضم٤مزه ح٤م ىمٞمؾ ًمف أفف 

رام، وؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ح٤م قمٚمؿ أفف أىمقى ُمـ راومع وسمٚمغ قمدد ُمـ ردهؿ ُمـ صٖم٤مر 

اًمًـ أرسمٕم٦م قمنم صٌٞم٤ًم وىمد صح أن اسمـ قمٛمر ُمٜمٝمؿ وُمقىمػ ه١مٓء اًمّمٌٞم٤من وهؿ 

سمِمج٤مقم٦م ورهم٦ٌم يٌٕم٨م قمغم اًمدهِم٦م طم٘م٤م، وىمد شمٜم٤مومًقا ذم ذًمؽ ُم٘مٌٚمقن قمغم اعمقت 

ُمتٓمٚمٕملم إمم ٟمٞمؾ اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل دون أن َيؼمهؿ ىم٤مٟمقن ًمٚمتجٜمٞمد أو شمدومع هبؿ 

ي٤م  ىمٞم٤مدة هم٤مؿمٛم٦م إمم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل، وًمٙمـ أخٞم٧ًم هذه ؾمامت اًمؽمسمٞم٦م اعمحٛمدي٦م وُمزا
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طمد، واَتذ ُمقاىمٕمف وىمد شم٘مدم اِلٞمش اإلؾمالُمل إمم ُمٞمدان أ اًمروح اإلؾمالُمٞم٦م؟

سمٛمقضم٥م ظمٓم٦م حمٙمٛم٦م طمٞم٨م ٟمٔمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٗمقف ضمٞمِمف 

ضم٤مقمال فمٝمقرهؿ إمم ضمٌؾ أطمد ووضمقهٝمؿ شمًت٘مٌؾ اعمديٜم٦م، وضمٕمؾ مخًلم ُمـ اًمرُم٤مة 

سم٘مٞم٤مدة قمٌد اهلل سمـ ضمٌػم ومقق ضمٌؾ قمٞمٜملم اعم٘م٤مسمؾ ٕطمد حلامي٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمتٗم٤مف 

سمٚمزوم أُم٤ميمٜمٝمؿ وىم٤مل: "إن رأجتٛمقٟم٤م َتٓمٗمٜم٤م ظمٞم٤مًم٦م اعمنميملم قمٚمٞمٝمؿ وؿمدد قمٚمٞمٝمؿ 

اًمٓمػم ومال شمؼمطمقا ُمٙم٤مٟمٙمؿ هذا، وإن رأجتٛمقٟم٤م هزُمٜم٤م اًم٘مقم وأوـم٠مف٤مهؿ ومال شمؼمطمقا 

ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ اًمؼماء ورم هذا روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده  ُمٙم٤مٟمٙمؿ"

ُم٤مة وأُمر ضمٞمِم٤م ُمـ اًمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وأضمٚمس اًمٜمٌل قُمئذ ًم٘مٞمٜم٤م اعمنميملم ي

وىم٤مل: "ٓ شمؼمطمقا إن رأجتٛمقٟم٤م فمٝمرٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومال شمؼمطمقا وإن  سمـ ضمٌػم قمٚمٞمٝمؿ قمٌد اهلل

رأجتٛمقهؿ فمٝمروا قمٚمٞمٜم٤م ومال شمٕمٞمٜمقٟم٤م". ومٚمام ًم٘مٞمٜم٤مهؿ هرسمقا طمتك رأج٧م اًمٜم٤ًمء يقُمئذ 

 -اًمرُم٤مة  – يِمتددن ذم اِلٌؾ رومٕمـ قمـ ؾمقىمٝمـ، ىمد سمدت ظمالظمٚمٝمـ وم٠مظمذوا

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ل قمٌد اهلل سمـ ضمٌػم: قمٝمد إمم اًمٜمٌل : اًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م. وم٘م٤مي٘مقًمقن

، ومٚمام أبقا سوم٧م وضمقهؿ وم٠مصٞم٥م ؾمٌٕمقن ىمتٞمال، -وؾمٚمؿ  . وم٠مبقا  -أن ٓ شمؼمطمقا

قمؿ رؾمقًمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ وأظمقه ُمـ اًمرو٤مقم٦م ، وأول ؾمٗمػم  ؾمٞمدٟم٤م محزة ؿمٝمٞمدا قمغم رأؾمٝمؿ

 ءويم٤من ُم٤م طمدث ُمـ اسمتال) -داقمٞم٦م ًمإلؾمالم ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم رى اهلل قمٜمٝمام 

هبزيٛم٦م قمًٙمري٦م وإص٤مسم٤مت ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمد ٟمٍم ذم سمداي٦م اعمٕمريم٦م فم٤مهر صمؿ يم٤من ومْمؾ 

 سم٠من سف قمٜمٝمؿ اعمنميملم واٟمح٤مز يمؾ ضمٞمش رم ٟم٤مطمٞم٦م اهلل اعمٌلم قمغم اعم١مُمٜملم

د؟ وم٘م٤مل: "ٓ دمٞمٌقه". وم٘م٤مل: أذم اًم٘مقم وطمٞمٜمئذ  أذف أبق ؾمٗمٞم٤من وم٘م٤مل: أذم اًم٘مقم حمٛمَّ

". وم٘م٤مل: أذم اًم٘مقم اسمـ اخلٓم٤مب؟ وم٘م٤مل: إن ه١مٓء اسمـ أيب ىمح٤موم٦م؟ ىم٤مل: "ٓ دمٞمٌقه

، ومٚمؿ يٛمٚمؽ قمٛمر ٟمٗمًف وم٘م٤مل: يمذسم٧م ي٤م قمدو اهلل أب٘مك  ىمتٚمقا ومٚمق يم٤مٟمقا أطمٞم٤مء ٕضم٤مسمقا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -٤مل اًمٜمٌل اهلل قمٚمٞمؽ ُم٤م َيزيؽ. ىم٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من اقمؾ هٌؾ، وم٘م

: اهلل أقمغم وأضمؾ". ىم - ٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من ًمٜم٤م "أضمٞمٌقه"، ىم٤مًمقا ُم٤م ٟم٘مقل؟ ىم٤مل: "ىمقًمقا
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: ُم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٕمزى. وٓ قمزى ًمٙمؿ، ىم٤مل اًمٜمٌل  : "أضمٞمٌقه". ىم٤مًمقا

ٟم٘مقل؟ ىم٤مل: "ىمقًمقا: اهلل ُمقٟٓم٤م وٓ ُمقمم ًمٙمؿ".ىم٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من: يقم سمٞمقم سمدر 

وهٜم٤م ٟم٘مػ ُمع اًمرؾمقل  –( مل آُمر هب٤م ومل شم١ًمين. ُمثٚمفواحلرب ؾمج٤مل، ودمدون 

هق يرسمك اعم١مُمٜملم قمغم اًمٖمػمة اخل٤مًمّم٦م هلل شمٕم٤ممم وضمٜم٤مب اًمٕمٔمٞمؿ واًم٘م٤مئد احلٌٞم٥م و

ٓ يمام يٖمْم٥م اًمٖمػم ًمٕمّمٌٞم٤مُتؿ  واًمٖمْم٥م اًمّم٤مدق ًمٚمديـ ومح٥ًم شمقطمٞمد

إُمر  وسمذًمؽ وٟمٕمقد إمم ىمٌٞمؾ اعمٕمريم٦م طمٞم٨م ُمٙم٤من اًمرُم٤مة قمغم ضمٌؾ قمٜملم.وذواُتؿ

ؾمٞمٓمر اعمًٚمٛمقن قمغم اعمرشمٗمٕم٤مت شم٤مريملم اًمقادي ِلٞمش ىمريش اًمذي  اًمٜمٌقى ًمٚمرُم٤مة

دم وهق يقاضمف أطمد وفمٝمره إمم اعمديٜم٦م. وىمد اؿمتد اًم٘مت٤مل سملم اِلٞمِملم وشمراضمع شم٘م

اعمنميمقن إمم ُمٕمًٙمرهؿ وم٘مد أبدى اعمًٚمٛمقن سمٓمقًم٦م وم٤مئ٘م٦م ومٝمذا رؾمقل اهلل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٠مظمذ ؾمٞمٗم٤م ومٞم٘مقل: ُمـ ي٠مظمذ ُمٜمل هذا؟ ومًٌٓمقا أجدهيؿ يمؾ إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ 

ؾمامك سمـ  : وم٠مطمجؿ اًم٘مقم. وم٘م٤مل أبق دضم٤مٟم٦مي٘مقل: أف٤م. أف٤م ىم٤مل: ُمـ ي٠مظمذه سمح٘مف؟ ىم٤مل

أف٤م آظمذه سمح٘مف. ىم٤مل:  :اًم٤ًمقمدى آٟمّم٤مرى اعمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ريض اهلل قمٜمف ظمرؿم٦م

وىم٤مشمؾ محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ىمت٤مل  وم٠مبغم سمالءا طمًٜم٤م وم٠مظمذه ومٗمٚمؼ سمف ه٤مم اعمنميملم

 إبٓم٤مل. ومٚمام ـمٚم٥م ؾم٤ٌمع سمـ قمٌد اًمٕمزى اعم٤ٌمرزة شمّمدى ًمف وم٘متٚمف، ويم٤من وطمٌم ُمقمم

ويم٤من محزة ىمد ىمتؾ قمٛمف  -ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ىمد وقمده ُمقٓه أن يٕمت٘مف إن ىمتؾ محزة 

 سم٤مإلو٤موم٦م سم٤مًمٓمٌع إمم ُم٤موقمدشمف سمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ أبك رسمٞمٕم٦م ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي سمٌدر

ومٙمٛمـ ًمف وطمٌم حت٧م صخرة ومٚمام  - ًم٘متٚمف أبٞمٝم٤م يقم سمدر أجْم٤م رم اعم٤ٌمرزة اعمِمٝمقرة

ؾ عمثؾ وطمٌم أن يٜم٤مزل محزة ُمٜم٤مزًم٦م إبٓم٤مل أو دٟم٤م ُمٜمف رُم٤مه سمحرسمتف وم٘متٚمف همٞمٚم٦م وه

يقاضمٝمف يمام يٗمٕمؾ اًمرضم٤مل!! واؾمتِمٝمد آظمرون ذم هذه اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ اًم٘مت٤مل 

 ىم٤مل ظم٤ٌمبوومٞمف ريض اهلل قمٜمف  -داقمٞم٦م اإلؾمالم ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم اًمراي٦مُمٜمٝمؿ طم٤مُمؾ 

، "ه٤مضمرٟم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحـ ٟمٌتٖمل وضمف اهلل :ريض اهلل قمٜمف

مل ي٠ميمؾ ُمـ أضمره ؿمٞمئ٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ  -أو ذه٥م  -ومقضم٥م أضمرٟم٤م قمغم اهلل، ومٛمٜم٤م ُمـ ُم٣م 
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ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ىمتؾ يقم أطمد ومٚمؿ يؽمك إٓ ٟمٛمرة )أي يم٤ًمء( يمٜم٤م إذا همٓمٞمٜم٤م هب٤م رأؾمف 

ظمرضم٧م رضماله وإذا همٓمك هب٤م رضماله ظمرج رأؾمف. وم٘م٤مل ًمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

إذظمر" وح٤م  أو ىم٤مل أخ٘مقا قمغم رضمٚمٞمف ُمـ وؾمٚمؿ: "همٓمقا هب٤م رأؾمف واضمٕمٚمقا إذظمر

اؾمتِمٝمد ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم أظمذ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٚمقاء وىمد أؿم٤مرت أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

إمم  [160قمٛمران: ]آل َّمت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ

سم٢مذن اهلل ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًم٘مت٤مل. ومٚمام  ودوًمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ىمتؾ اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمنميملم

فمٝمر  اًمٖمٜمٞمٛم٦ما ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمٌػم: "اًمٖمٜمٞمٛم٦م رأى اًمرُم٤مة هزيٛم٦م اعمنميملم ىم٤مًمق

أصح٤مسمٙمؿ ومام شمٜمتٔمرون. وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ضمٌػم: أفًٞمتؿ ُم٤م ىم٤مل ًمٙمؿ رؾمقل اهلل صغم 

: واهلل  يمام روى اإلُم٤مم – اًمٜم٤مس ومٚمٜمّمٞمٌـ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م" ًمٜم٠متلماهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مًمقا

ا َيٛمٕمقن صمؿ اٟمٓمٚم٘مق -قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب رى اهلل قمٜمف  اًمٌخ٤مري هذا سمًٜمده

اًمٖمٜم٤مئؿ. وشمٌلم رواي٦م ُمرؾمٚم٦م ًمٚمًدي ُم٤م طمدث سمٕمد ٟمزول اًمرُم٤مة، وم٘مد رأى ظم٤مًمد سمـ 

اًمٗمرص٦م ؾم٤مٟمح٦م ًمٞم٘مقم سم٤مًٓمتٗم٤مف طمقل  -ويم٤من قمغم ظمٞم٤مًم٦م اعمنميملم  -اًمقًمٞمد 

اعمًٚمٛملم، وح٤م رأى اعمنميمقن ذًمؽ قم٤مدوا إمم اًم٘مت٤مل ُمـ ضمديد وأطم٤مـمقا سم٤معمًٚمٛملم 

إومم، وأظمذوا ي٘م٤مشمٚمقن دون َتٓمٞمط، سمؾ مل  ُمـ ضمٝمتلم، ووم٘مد اعمًٚمٛمقن ُمقاىمٕمٝمؿ

وهق ؿمٞمخ يمٌػم  -واًمد طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  -يٕمقدوا يٛمٞمزون سمٕمْمٝمؿ، وم٘مد ىمتٚمقا اًمٞمامن 

واسمٜمف يّمٞمح ومٞمٝمؿ: أيب. وم٠مضمٝمزوا قمٚمٞمف وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ وهق أرطمؿ 

واًمٞمامن اؾمٛمف طمًٞمؾ يم٤من قمٚمٞمف دم ومٝمرب امم اعمديٜم٦م وِل٠م امم  اًمرامحلم!!

ومل يٜمٗمع سم٠مس  وأصٚمٝمؿ ُمـ اًمٞمٛمـ يمام ٟمٕمرف وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٞمامن فّم٤مرومْمٛمقه إًمٞمٝمؿإ

اعمًٚمٛملم وطمرارة ىمت٤مهلؿ ُم٤م دام ٓ حتٙمٛمف ظمٓم٦م ُمٜمٔمٛم٦م، وم٠مظمذوا يت٤ًمىمٓمقن ؿمٝمداء ذم 

اعمٞمدان وىمد وم٘مد اعمًٚمٛمقن اشمّم٤مهلؿ سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿم٤مع أفف ىمد ىمتؾ 

ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٞمدان اًم٘مت٤مل، واٟمتحك سمٕمْمٝمؿ ضم٤مٟم٤ٌم  وأؾم٘مط ذم يد اعمًٚمٛملم، ومٗمر يمثػمون

قمغم احلٞم٤مة سمٕمد وم٘مد رؾمقل اهلل ؿمٝمداء ومجٚمس دون ىمت٤مل ذم طملم آصمر آظمرون اعمقت 
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ُمٜمٝمؿ أفس سمـ اًمٜمي اًمذي يم٤من ي٠مؾمػ  رم ـمٚم٥م ذًمؽ وصدىمقا  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

قمٚمٞمف ًمٕمدم ؿمٝمقده سمدرا وي٘مقل: "واهلل ًمئـ أراين اهلل ُمِمٝمدا ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل 

وؾمٚمؿ ًمػميـ اهلل يمٞمػ أصٜمع". ومٚمام رأى ذم أطمد سمٕمض اعمًٚمٛملم ضمٚمقؾم٤م حمت٤مريـ 

ص٤مح "واه٤م ًمريح اِلٜم٦م أضمد دون أطمد" وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ ووضمد ذم ضمًده سمْمع 

 أظمتف اًمرسمٞمع سمٜم٧م اًمٜمي آ وصمامٟمقن أثرا ُمـ سملم ضسم٦م ورُمٞم٦م وـمٕمٜم٦م طمتك ُم٤م قمرومتف

 خل ُّٱًمف ُمـ اعمج٤مهديـ اًمّم٤مدىملم هذه أي٦م إٓ سمٌٜم٤مٟمف، وٟمزًم٧م ومٞمف وذم أُمث٤موُم٤م قمرومتف 
 ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل
وىمد أرؾمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زيد سمـ صم٤مسم٧م سمٕمد  [13]إطمزاب: َّ يه

ومقضمده سملم اًم٘متغم وؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع رى اهلل قمٜمٝمام اعمٕمريم٦م يتٗم٘مد أفس سمـ اًمٜمي، 

م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ أن سمٕمد أن رد قمكم ؾمال -وسمف رُمؼ ومام يم٤من ُمٜمف 

ىم٤مل: "أضمدين أضمد ريح اِلٜم٦م، وىمؾ ًم٘مقُمل ُمـ إفّم٤مر: ٓ قمذر ًمٙمؿ قمٜمد اهلل أن 

وىمٞمؾ  َيٚمص إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وومٞمٙمؿ ؿمٗمر يٓمرف. ووم٤مو٧م قمٞمٜمف

ومام أروقمٝم٤م ُمـ وصٞم٦م وُم٤م  أن ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع ريض اهلل قمٜمف هق اًم٘م٤مئؾ ًمتٚمؽ اًمٙمٚمامت

قاه ُمـ اًمتزام ٓ ي١مصمر ومٞمف اعمقت وآٓم اِلراطم٤مت!!. وىمد طمٙمك اًم٘مرآن ظمؼم أىم

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱومرارهؿ واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 
  َّ  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت  هب مب خب حب

ويٌدو أهنؿ شمرظمّمقا ذم اًمٗمرار ًمًامقمٝمؿ سمخؼم ىمتؾ اًمرؾمقل صغم اهلل  [166قمٛمران: ]آل

طمدث ُم٤م طمدث  ح٤م ؿ اهلل قمغم ذهقهلؿ وشم٤ًمؤهلؿوىمٌٚمٝم٤م سمآج٤مت أضم٤مهب قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 يت ىت متنت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱوم٘م٤مل شمٕم٤ممم 
  َّاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث

ويم٤من أول ُمـ قمرف سم٠من اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمل هق  [160قمٛمران: ]آل

ذم اعمًٚمٛملم يٌنمهؿ وم٠مُمره اًمرؾمقل سم٤مًمًٙمقت ًمئال يٗمٓمـ ًمف  ومٜم٤مدييمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ 
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ت ومئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م طمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي اعمنميمقن وىمد صٛمد

صم٧ٌم ذم اعمٞمدان ومل شمزقمزقمف إطمداث يمام هق ؿم٠مفف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم ؾم٤مئر 

 هئ مئ ُّٱاعمقاىمػ اًمّمٕم٦ٌم، ومٙم٤من يدقمق أصح٤مسمف يمام طمٙمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 
 خت حت جت  هب مب خب حب جب
اهلل قمٚمٞمف وظمٚمص سمٕمض اعمنميملم إمم اًمرؾمقل صغم  [153]آل قمٛمران: َّمت

وؾمٚمؿ ٟمٗمًف وهق ذم ؾمٌٕم٦م ُمـ إفّم٤مر ورضمٚملم ُمـ ىمريش وم٘م٤مل: "ُمـ يردهؿ قمٜم٤م 

يمام – وهق رومٞم٘مل ذم اِلٜم٦م؟ وم٘م٤مشمٚمقا قمٜمف واطمدا واطمدا طمتك اؾمتِمٝمد إفّم٤مر اًمًٌٕم٦م

صمؿ ىم٤مشمؾ قمٜمف ـمٚمح٦م  -روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف 

ٚم٧م يده سمًٝمؿ أص٤مهب٤م وىم٤مشمؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص سمـ قمٌٞمد اهلل ىمت٤مٓ ُمِمٝمقرا طمتك ؿم

سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يٜم٤موًمف اًمًٝم٤مم وي٘مقل: "إرم ومداك أيب 

)زيد سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ إؾمقد  وأُمل" ويم٤من ؾمٕمد ُمـ ُمِم٤مهػم اًمرُم٤مة. وداومع أبق ـمٚمح٦م

، إفّم٤مري قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من راُمٞم٤م سمـ قمٛمرو اًمٜمج٤مرى(

ومٙم٤من اًمٜمٌل ينمف قمغم اًم٘مت٤مل ومٞم٘مقل ًمف أبق ـمٚمح٦م: "ٓ شمنمف يّمٌؽ ؾمٝمؿ ُمـ 

ؾمٝم٤مم اًم٘مقم ٟمحري دون ٟمحرك" ويم٤من إذا ُمر اًمرضمؾ ُمٕمف ضمٕم٦ٌم اًمًٝم٤مم ي٘مقل 

اًمرؾمقل: "اٟمثره٤م ٕيب ـمٚمح٦م" وىمد قمؼم اًمرؾمقل قمـ إقمج٤مسمف سم٘مت٤مًمف وم٘م٤مل: "ًمّمقت 

وهمزا رم قمٝمد اخلٚمٞمٗمتلم  ؿمٝمد سمدرا أيب ـمٚمح٦م ذم اِلٞمش أؿمد قمغم اعمنميملم ُمـ ومئ٦م"

ؾمٜم٦م سمْمع وصمالصملم ودومٜمف أبٜم٤مؤه رم ضمزيرة  أبك سمٙمر وقمٛمر وىمؾ اٟمف همزا اًمٌحر وُم٤مت

سمٕمد ُمقت زوضمٝم٤م  سمٜم٧م ُمٚمح٤من ومٞمف وهق رسمٞم٥م أفس سمـ ُم٤مًمؽ ظمٚمػ قمغم أُمف أم ؾمٚمٞمؿ

ورهمؿ اؾمت٤ًٌمل اًمّمح٤مسم٦م ذم . ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي ووًمدت ُمٜمف قمٌداًمٚمف سمـ أبك ـمٚمح٦م

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد أصٞم٥م إص٤مسم٤مت يمثػمة ومٙمنت اًمدوم٤مع قمـ اًمرؾمقل صغم 

 - يمام روى ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد رى اهلل قمٜمف –رسم٤مقمٞمتف وؿم٩م وضمٝمف 

يٛمًح اًمدم وهق ي٘مقل: "يمٞمػ يٗمٚمح ىمقم  ومجٕمؾ اًمدم يًٞمؾ قمغم وضمٝمف، وضمٕمؾ
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يمام روى ُمًٚمؿ أجْم٤م سمًٜمده قمـ  -ظمْمٌقا وضمف ٟمٌٞمٝمؿ وهق يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم"

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ قمز وضمؾ ذم ذًمؽ: وم٠مفزل اهلل -أفس 
ًم٘مد اؾمتٌٕمد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن  [102قمٛمران: ]آل  َّ  حت جت هب

يقومؼ اهلل ُمـ آذوه هبذه اًمّمقرة وم٠مظمؼمه اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠من ذًمؽ ًمٞمس سمٌٕمٞمد إن أراد اهلل 

ٓ  هدايتٝمؿ، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ح٤م ـمٛمع سم٢مؾمالُمٝمؿ "رب اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ

وىمد ورد أن أب٤م دضم٤مٟم٦م يم٤من حيٛمل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  سمتٍمف ا ـه يٕمٚمٛمقن"

وؾمٚمؿ سمٔمٝمره طمتك يمثر اًمٜمٌؾ ومٞمف، وأن ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن أبغم سملم يدي رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأن قمٞمٜمف أصٞم٧ٌم ومرده٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمده ومٙم٤مٟم٧م 

قم٤مُمر اًمٖمًٞمؾ وهق ضمٜم٥م، ويم٤من قمروؾم٤م ًمٞمٚم٦م  أطمًـ قمٞمٜمٞمف واؾمتِمٝمد طمٜمٔمٚم٦م سمـ أيب

أطمد ومًٛمع اًمٜمداء سم٤مخلروج ومٕمجؾ سم٤مخلروج ومل يٖمتًؾ وم٘م٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ـِ رمحف اهلل  يمام روى اسمـ هِم٤مموؾمٚمؿ "إن ص٤مطمٌٙمؿ ًمتٖمًٚمف اعمالئٙم٦م"(!! ـِ اسْم قَم

سمَ ،إؾِْمَح٤مَق  ـِ اًمزُّ  سْم
ِ
ٌِْد اهلل ـِ قَم ٤ٌَّمِد سْم ـُ قَم َٞمك سْم صَمٜمِل حَيْ ـْ َأبِٞمفِ ،ػْمِ طَمدَّ هِ ،قَم ـْ ضَمدِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم :ىَم٤مَل ،قَم

 
ِ
 :َيُ٘مقُل ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقَل اهلل

ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل َوىَمْد يَم٤مَن اًمٜم٤َّمُس اهْنََزُُمقا قَم

ٌٍَؾ سمِٜم٤َمطِمَٞم٦ِم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - طَمتَّك اْٟمَتَٝمك سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم ُدوِن إَقْمَراِض قَمغَم ضَم

ِديٜم٦َمِ   ،اعْمَ
ِ
ـُ َأيِب  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -صُمؿَّ َرضَمُٕمقا إمَِم َرؾُمقِل اهلل َوىَمْد يَم٤مَن طَمٜمَْٔمَٚم٦ُم سْم

ـُ طَمْرٍب  ـُ ،قَم٤مُِمٍر اًْمَتَ٘مك ُهَق َوَأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم اُد سْم وَمَٚمامَّ اؾْمَتْٕماَلُه طَمٜمَْٔمَٚم٦ُم َرآُه ؿَمدَّ

ٞمِْػ طَمتَّك ىَمَتَٚمفُ ،إَؾْمَقدِ  ًَّ اٌد سم٤ِمًم  ،َوىَمْد يَم٤مَد َيْ٘مُتُؾ َأب٤َم ؾُمْٗمَٞم٤منَ ،وَمَٕماَلُه ؿَمدَّ
ِ
 -وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

اَلِئَٙم٦مُ :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُٚمُف اعْمَ ًِّ ٌَُٙمْؿ طَمٜمَْٔمَٚم٦َم شُمَٖم ُٚمقا ،إِنَّ َص٤مطِم ًَ وَم

ٌََتفُ   ،ظَمَرَج َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم َح٤َّم ؾَمِٛمَع اهْل٤َمِئَٕم٦مَ :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ،َص٤مطِم
ِ
 صغم اهلل قمٚمٞمف -وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َٚمْتُف اعْمَاَلِئَٙم٦ُم.:-وؾمٚمؿ  ًَّ ٦َم طَمٜمَْٔمَٚم٦َم سمِِزَي٤مَدِة َأْخًٗم٤مظٍ  ،وَمَذاَك ىَمْد هَم ّمَّ
ىِمِديُّ ىمِ  .َوَذيَمَر اًْمَقا

ـِ ؾَمُٚمقَل :ىَم٤مَل  ـِ َأيِبٍّ اسْم  سْم
ِ
ٌِْد اَّللَّ َج مَجِٞمَٚم٦َم سمِٜم٧َْم قَم ـُ َأيِب قَم٤مُِمٍر ىَمْد شَمَزوَّ يَم٤مَن طَمٜمَْٔمَٚم٦ُم سْم
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تِل َصٌِٞمَحُتَٝم٤م ىِمَت٤مُل ُأطُمدٍ  َوُأْدظِمَٚم٧ْم قَمَٚمْٞمِف ذِم  ْٞمَٚم٦ِم اًمَّ   َويَم٤منَ ،اًمٚمَّ
ِ
 -ىَمِد اؾْمَت٠ْمَذَن َرؾُمقَل اَّللَّ

ِلَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٌَْح هَمَدا ُيِريُد اًمٜمٌَّ  -َأْن َيٌِٞم٧َم قِمٜمَْدَه٤م وَم٠َمِذَن ًَمُف وَمَٚمامَّ َصغمَّ اًمّمُّ

َٙم٤مَن َُمَٕمَٝم٤م وَم٠َمضْمٜم٥ََم ُِمٜمَْٝم٤م صُمؿَّ َأَراَد اخْلُُروَج وَمَٚمِزَُمْتُف مَجِٞمَٚم٦ُم وَمَٕم٤مَد ومَ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ـْ ىَمْقُِمَٝم٤م وَم٠َمؿْمَٝمَدُْتُْؿ قَمَٚمْٞمِف َأفَُّف ىَمْد َدظَمَؾ هِب٤َم ٌَْؾ َذًمَِؽ إمَِم َأْرسَمَٕم٦ٍم ُِم وَمِ٘مٞمَؾ ،َوىَمْد َأْرؾَمَٚم٧ْم ىَم

اَمَء وُمرِ :مِلَ َأؿَمَٝمْدِت قَمَٚمْٞمِف ؟ ىَم٤مًَم٧ْم :هَل٤َم ًَّ ضَم٧ْم ًَمُف وَمَدظَمَؾ وِمٞمَٝم٤م صُمؿَّ ُأـْمٌَِ٘م٧ْم َرَأج٧ُْم يَم٠َمنَّ اًم

ـِ طَمٜمَْٔمَٚم٦َم وَمَٚمامَّ ىُمتَِؾ :وَمُ٘مْٚم٧ُم   سْم
ِ
ٌِْد اَّللَّ ْ٘م٧ُم سمَِٕم َٝم٤مَدُة وَم٠َمؿْمَٝمْدُت قَمَٚمْٞمِف َأفَُّف َدظَمَؾ يِب َوقَمٚمَّ َهِذِه اًمِمَّ

ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم  ـِ قَم ُُمثَِّؾ سم٠َِمْصَح٤مسمِِف َومَلْ ُيَٛمثَّْؾ  طَمٜمَْٔمَٚم٦ُم َأتَْقُه َوُهَق َُمْ٘مُتقٌل إمَِم ضَمٜم٥ِْم مَحَْزَة سْم

 ،سمِفِ 
ِ
ـَ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ُؾ طَمٜمَْٔمَٚم٦َم سْم ًِّ " إيِنِّ َرَأج٧ُْم اعْمَاَلِئَٙم٦َم شُمَٖم

٦ِم "  اعْمُْزِن ذِم ِصَح٤مِف اًْمِٗمْمَّ
ِ
َْرِض سماَِمء ْٕ  َوا

ِ
اَمء ًَّ ٍد ىَم٤مَل َأبُق ُأؾَمٞمْ  .َأيِب قَم٤مُِمٍر سَملْمَ اًم

٤مقِمِديُّ  ًَّ ِلِّ :ىَم٤مَل َأبُق ُأؾَمْٞمدٍ  .وَمٜمََٔمْرَٟم٤م وَم٢ِمَذا َرْأؾُمُف َيْ٘مُٓمُر َُم٤مءً :اًم صغم اهلل  -وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم اًمٜمٌَّ

شْمُف َأفَُّف ظَمَرَج َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم ".  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٠َمَخَٝم٤م وَم٠َمظْمؼَمَ ًَ تِِف وَم شُمُف وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم اُْمَرأَ وَم٠َمظْمؼَمْ

ُ قَمَٚمٞمِْف ف اهلل وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزاد رمح  َصغمَّ اَّللَّ
ِ
ـُ صم٤مسم٧م: سمٕمثٜمك رؾُمقُل اهلل وىم٤مل زيُد سم

اَلَم، وىُمْؾ  ًَّ سمٞمِع، وم٘م٤مل مم: "إْن َرَأجَْتُف وم٠مىمرئف ُمٜمِّك اًم ـَ اًمرَّ َوؾَمٚمََّؿ يقم ُأطُمٍد أـمُٚم٥م ؾمٕمَد سم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: يَمْٞمَػ دَمُِدَك" ؟  ىم٤مَل: ومجٕمٚم٧ُم أـمقُف ًمُف: ي٘مقُل ًَمَؽ رؾُمقُل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

سَملْمَ اًمَ٘مْتغَم، وم٠متٞمُتف، وهق سمآظِمِر َرَُمؼ، وومٞمف ؾمٌٕمقَن ضسم٦ًم، ُم٤م سملم ـمٕمٜم٦ٍم سمُرُمح، وضسم٦ٍم 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ي٘مرأ  سمًٞمػ، ورُمٞم٦ٍم سمًٝمؿ، وم٘مٚم٧م: ي٤م ؾمٕمُد; إنَّ رؾمقَل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

الَم، وي٘مقل ًمؽ: أظمؼمٟمك يمٞمػ دَمُِدَك ؟ وم٘م٤مل: وقم ًَّ ُ قمٚمٞمَؽ اًم غم رؾمقِل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

; َأضِمُد ريَح اِلٜم٦م، وىمؾ ًم٘مقُمك إفّم٤مر: ٓ 
ِ
قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اًمًالُم، ىمؾ ًمف: ي٤م رؾُمقَل اهلل

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، وومٞمٙمؿ قَملْمٌ   َصغمَّ اَّللَّ
ِ
قُمْذَر ًمٙمؿ قمٜمد اهلل إن ظُمٚمَِص إمم َرؾُمقِل اهلل

ُف ُمـ وىمتف. وُمرَّ  ًُ رضمؾ ُِمـ اعمٝم٤مضمريـ سمرضُمؾ ُِمـ إفّم٤مر، وهق  شَمْٓمِرُف، ووم٤مَو٧ْم ٟمٗم

دًا ىمد ىُمتؾ ؟ وم٘م٤مل  ُط رم َدُِمِف، وم٘م٤مل: ي٤م ومالُن; أؿمٕمرَت أن حمٛمَّ : إن إفّم٤مريَيَتَِمحَّ
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ـْ دِيٜمٙمؿ، ومٜمزل:   ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱيم٤من حمٛمد ىمد ىُمتَؾ، وم٘مد سمٚمَّغ، وم٘م٤مشمُِٚمقا قَم
 . [144قمٛمران: ]آل َّزب رب يئ

ـَ قمٌِد اعمٜمذر وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرا  َ سم ٌَْؾ ُأطُمد، ُمٌنمِّ م: رأج٧ُم رم اًمٜمَّقِم ىَم

ي٘مقل مم: أف٧م ىم٤مِدٌم قمٚمٞمٜم٤م رم أج٤َّمم، وم٘مٚم٧ُم: وأجـ أف٧َم ؟ وم٘م٤مل: رم  ()أطمد ؿمٝمداء سمدر

ُح ومٞمٝم٤م يَمْٞمَػ ٟمِم٤مء، ىمٚم٧م ًمف: أخؿ شُم٘مَتْؾ يقَم سمدٍر ؟ ىم٤مل: سمغم، صمؿ ُأطْمِٞمْٞم٧ُم،  اِلٜم٦م َٟمْنَ

َٝم٤مَدُة َي٤م أب٤م ضَم٤مسمِر".ومذيمر َذًمَِؽ ًمِرؾمقل اهلل َص  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وم٘م٤مل: "َهِذِه اًمِمَّ وٓ غمَّ اَّللَّ

سم٦م أهي٤م احلٌٞم٥م إهن٤م ىمٚمقب ُمقصقًم٦م سم٤مًمًامء امم أظمرة دائام شمٜمٞم٥م واٟمٔمر ُمٕمك  همرا

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل:  ُم٤م رواه ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ امم ُمت٠مُمال أظمل اًمداقمٞم٦م

شمًع قمنمة همزوة، ىم٤مل ضم٤مسمر: مل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم  -همزوت ُمع رؾمقل اهلل 

أؿمٝمد سمدرا وٓ أطمدا ُمٜمٕمٜمل أيب، ومٚمام ىمتؾ قمٌد اهلل يقم أطمد مل أتخٚمػ قمـ رؾمقل اهلل 

وروى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل قمٜمف أجْم٤م رى  -ذم همزوة ىمط. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

ٓ ُم٘متقٓ ذم أول ُمـ ىم٤مل: ح٤م طمي أطمد دقم٤مين أيب ُمـ اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل: ُم٤م أراين إاهلل قمٜمف 

وإين ٓ أترك سمٕمدي أقمز قمكم ُمٜمؽ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ي٘متؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

، وم٢من قمكم ديٜم٤م وم٤مىمض واؾمتقص سم٠مظمقشمؽ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -همػم رؾمقل اهلل 

ظمػما، وم٠مصٌحٜم٤م ومٙم٤من أول ىمتٞمؾ ودومـ ُمٕمف آظمر ذم ىمؼم، صمؿ مل شمٓم٥م ٟمٗمز أن أتريمف ُمع 

وقمـ ضَم٤مسمِر  -ٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر وم٢مذا هق يمٞمقم ووٕمتف هٜمٞم٦م همػم أذٟمف.أظمر وم٤مؾمتخرضمتف سم

أجًْم٤م ىَم٤مَل: ح٤م يم٤من يقم أطمد ضِملَء سم٠ِميب ُُمًجًك وىَمْد ُُمثَِّؾ سمِِف، ىم٤مل: وم٠مردُت أن أرومع 

 -اًمثقب وَمٜمََٝم٤ميِن ىَمْقُِمل، صُمؿَّ أردت أن أرومع اًمثقب وَمٜمََٝم٤ميِن ىَمْقُِمل، ومرومٕمف َرؾُمقُل اهلل 

ـْ  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِٛمَع صْقَت سم٤ميمٞم٦م أو َص٤مِئَح٦ٍم وَمَ٘م٤مَل: "َُم ًَ أو أُمر سمف وَمُروِمَع، وَم

ُف سم٠ِمضْمٜمَِحتَِٝم٤م  ٌِْٙمل؟ وَماَم َزاًَم٧ْم اعْمَاَلِئَٙم٦ُم شُمٔمِٚمُّ : سمٜم٧م قَمْٛمٍرو ومَ٘م٤مَل: "ومِلَ شَم َهذِه؟ "، وَمَ٘م٤مًُمقا

ٌِْٙمٞمِف، َُم٤م َزاًمَ  طَمتَّك ُروِمَع". َٓ شَم ٌِْٙمٞمِف َأْو  ُف سم٠ِمضْمٜمَِحتَِٝم٤م وذم رواي٦م عمًٚمؿ: "شَم ٧ْم اعْمَاَلِئَٙم٦ُم شُمٔمِٚمُّ



   

 
277 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

وَمَ٘م٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أجًْم٤م ىم٤مل: ًَمِ٘مَٞمٜمِل َرؾمقُل اهلل  َروَمْٕمُتُٛمقُه" وقمٜمفطَمتَّك 

؟ " ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهلل اؾْمُتِْمِٝمَد َأيِب، ىُمتَِؾ َيْقَم ُأطُمٍد،  ا زِم: "َي٤م ضَم٤مسمُِر َُم٤م زِم َأَراَك ُُمٜمَْٙمِنً

َك سماَم ًَمِ٘مَل اهلل سمِِف َأب٤َمَك؟ " ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل  َوشَمَركَ  ُ ًٓ َوَدْيٜم٤ًم ىَم٤مَل: "َأوَماَل ُأبنَمِّ قِمَٞم٤م

 طِمَج٤مٍب َوَأطْمَٞم٤م َأب٤َمَك وَمَٙمٚمََّٛمُف يمَِٗم٤مطًم٤م 
ِ
ـْ َوَراء ًّٓ ُِم اهلل، ىَم٤مَل: "َُم٤م يَمٚمََّؿ اهلل َأطَمًدا ىَمطُّ إِ

َـّ قمَ  َ بُّ قمزوَمَ٘م٤مَل: َي٤م قَمٌِدي مَت  كَمَّ ُأقْمٓمَِؽ، ىَم٤مَل: َي٤م َربِّ حُتِْٞمٞمٜمِل وَم٠ُمىْمَتَؾ وِمٞمَؽ صَم٤مٟمَِٞم٦ًم، ىَم٤مَل اًمرَّ

َٓ ُيرضَمُٕمقَن، ىَم٤مَل: َوُأفِْزًَم٧ْم َهذِه  ُؿ إًَِمٞمَٝم٤م  ٌََؼ ُِمٜمّل َأهنَّ ُف ىَمْد ؾَم  مل يك ُّٱ: أي٦موضمؾ: إِٟمَّ
وىم٤مل  [182قمٛمران: ]آل  َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل

ويم٤من اسمٜمُف  ،سمـ ظمٞمثٛم٦م أبق ؾمٕمد٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ إوؾمك إفّم٤مري سمـ احلظمٞمثٛم٦م 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يقَم سمدر:"ًَمَ٘مْد  َوىْمَٕم٦ُم سَمْدٍر،  أظمٓم٠متٜملاؾمُتِْمِٝمَد ُمع رؾمقِل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

٧ُم   قمٚمٞمٝم٤م طَمِريَّم٤ًم، طمتك ؾَم٤ممَهْ
ِ
رم اخلُُروِج، ومخرَج ؾمٝمُٛمف، وَمُرِزَق  اسمٜملويُمٜم٧ُْم واهلل

َٝم٤مدَ  ٤ٌَمِرطَم٦َم اًمِمَّ ُح رم صماِمِر اِلَٜم٦َِّم  اسمٜملَة، وىمد رأج٧ُم اًم ـِ ُصقرٍة َيْنَ ًَ رم اًمٜمقم رم َأطْم

وِمْ٘مٜم٤َم رم اِلَٜم٦َِّم، وَمَ٘مْد َوضَمْدُت ُم٤م َوقَمَدٟمِك َرسمِّك طم٘م٤ًم، وىمد  وَأهْن٤َمِرَه٤م، وي٘مقُل: احْلَْؼ سمِٜم٤َم شُمرا

وَم٘مَ  ٌَْح٧ُم ُُمِْمَت٤مىم٤ًم إمم ُُمَرا  َأْص
ِ
 َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ِ
ْت ؾِمٜمِّك، َوَرقَّ واهلل تِِف رم اِلَٜم٦َِّم، وىَمد يَمؼِمَ

وم٘م٦م  َٝم٤مَدة، وُُمرا  َأْن َيْرُزىَمٜمك اًمِمَّ
ِ
٧ٌُْم ًمَِ٘م٤مَء َرسمِّك، وَم٤مْدُع اهلَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل ٌَ قَمْٔمِٛمك، وأطم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ سمَِذًمَِؽ، وَمُ٘متَِؾ سم٠ُِمطُم   َصغمَّ اَّللَّ
ِ
 ٍد ؿَمِٝمٞمدًا".ؾَمْٕمٍد رم اِلٜم٦َِّم، وَمَدقَم٤م ًمف رؾمقُل اهلل

ُؿ قَمَٚمْٞمَؽ َأْن أْخ٘مك اًمَٕمُدوَّ هَمَدًا،  ًِ ـُ ضَمْحٍش رم ذًمؽ اًمٞمقم: اًمٚمُٝمؿَّ إٟمِّك ُأىْم وىم٤مل قمٌُد اهلل سم

٠َمُخٜمِك: ومٞمَؿ ذًمَِؽ، وَم٠َمىُمقُل  ًْ ٌُْ٘مُروا سَمْٓمٜمِك، وََيْدقُمقا َأفِْٗمك، َوُأُذٟمِك، صُمؿَّ شَم وَمَٞمْ٘مُتُٚمقٟمِك، صُمؿَّ َي

ـُ  ومٞمَؽ. ٤ٌَمب،  َويَم٤مَن قَمْٛمُرو سم اِلَُٛمقِح َأقْمَرَج ؿَمِديَد اًمَٕمَرِج، ويم٤مَن ًمف أرسَمَٕم٦ُم سَمٜملَم ؿَم

َف إمم ُأطُمٍد، أراَد أن  ، وَمٚمامَّ شَمَقضمَّ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ إَذا هَمَزا َيْٖمُزوَن َُمَع رؾمقِل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

َف َُمَٕمُف، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف سَمٜمُقُه: إنَّ اهلَل ىمد ضمٕمَؾ ًمؽ رظمّم٦ًم، ومٚمق  ـُ َٟمْٙمِٗمٞمَؽ، َيَتقضمَّ ىَمَٕمْدَت وٟمح

ُ قَمَٚمٞمِْف   َصغمَّ اَّللَّ
ِ
ـُ اِلَُٛمقِح رؾُمقَل اهلل وىمد َوَوَع اهلُل قَمٜمَْؽ اِِلَٝم٤مَد، وم٠متك قَمْٛمُرو سْم
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; إَن سَمٜمِكَّ ه١مٓء يٛمٜمُٕمقٟمك أن أظْمُرَج 
ِ
 إٟمك  َوؾَمٚمََّؿ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾُمقَل اهلل

ِ
َُمَٕمَؽ، وواهلل

ُ قَمَٚمٞمِْف َْٕرضُمق أن ُأؾْمَتِْمٝمَد وم٠مـم٠َم سمَٕمْرضَمتِ  ك هِذِه رم اِلَٜم٦َِّم، وَمَ٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ٌَٜمِٞمِف: " وَُم٤م قَمَٚمْٞمُٙمؿ َأْن شَمَدقُمقُه، 
٤م َأف٧َْم، وَمَ٘مْد َوَوَع اهلُل قَمٜمَْؽ اِِلَٝم٤مَد" َوىَم٤مَل ًمِ َوؾَمٚمََّؿ: "أُمَّ

َٝم٤مَدَة"، ومخرَج َُمَع رؾمقلِ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ،  ًَمَٕمؾَّ اهلَل قَمزَّ وضَمؾَّ َأْن َيْرُزىَمُف اًمِمَّ اهلل َصغمَّ اَّللَّ

، وهق ُُمَ٘مٜمٌَّع رم احلديد، ي٘مقل: 
ِ
ـُ ظَمَٚمٍػ قَمُدوُّ اهلل وَمُ٘متَِؾ َيْقَم ُأطُمٍد ؿمٝمٞمدًا. وأىمٌؾ ُأبكُّ سم

د، ويم٤من ُ قَمَٚمٞمِْف  ٓ ٟمجقُت إْن ٟمج٤م حمٛمَّ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ
طَمَٚمَػ سمٛمٙم٦م أن ي٘مُتؾ رؾمقَل اهلل

ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ، وم٤مؾمت٘مٌٚمُف ُُمّْمٕمَ   َصغمَّ اَّللَّ
ِ
، وَمُ٘متَِؾ ُُمّْمَٕم٥ٌم، وأبٍَمَ رؾُمقُل اهلل ـُ قُمَٛمػْمٍ ٥ُم سم

ٌَْٞمَْم٦ِم، ومٓمٕمٜمَف سمَِحْرسمتِِف،  ْرع واًم ـْ وُمْرضم٦ٍم سَملْمَ ؾَم٤مسمَِٖم٦ِم اًمدِّ ـِ ظَمَٚمػ ُِم َوؾَمٚمََّؿ شَمْرىُمَقَة ُأبكِّ سْم

َر اًمثَّقرِ  ـْ وَمَرؾِمِف، وم٤مطمتٛمٚمف أصح٤مسُمف، وهق َُيقر ظُمقا سمـ  وح٤م ُمصَّ ُم٤مًمؽ ،ومقىَمَع قَم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ طمتك أف٘م٤مُه، ىم٤مل  ؾمٜم٤من أبق أبك ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدرّى ضمرَح رؾمقِل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

 ًمف: 

ـْ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: "َُم ُف أبدًا، صمؿ أدسمر، وم٘م٤مل اًمٜمٌك َصغمَّ اَّللَّ  ٓ َأجُمُّ
ِ
ُف" ىم٤مل: واهلل "جُمَّ

ـْ َأْهِؾ اِلَٜم٦َِّم، وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر إمَم هَذا"َأَراَد َأْن َيٜمُْٔمَر إمم َرضُم  .وىمد أبك ؿمٞمخ٤من يمٌػمان -ٍؾ ُم

شمريمٝمام اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلّمقن ُمع اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل قمٜمد ظمروضمف 

إٓ اًمٚمح٤مق سمف وآؿمؽماك ذم اًم٘مت٤مل ـمٚم٤ٌم ًمٚمِمٝم٤مدة ومه٤م اًمٞمامن واًمد طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

اعمٞمدان. وم٠مُم٤م صم٤مسم٧م وم٘متٚمف اعمنميمقن، وأُم٤م صم٤مسم٧م سمـ وىمش وم٤مؾمتِمٝمدا ذم قمٛمرو سمـ و

اًمٞمامن وم٘متٚمف اعمًٚمٛمقن ظمٓم٠م ووداه اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتّمدق اسمٜمف طمذيٗم٦م 

إمم أطمد، ويم٤من  صم٤مسم٧م سمـ وىمش سمديتف مم٤م زاده قمٜمد اًمرؾمقل ظمػماً وؾم٤مرع قمٛمرو سمـ

ضمرح  ًمإلؾمالم يم٤مره٤م، ومٚمام رآه اعمًٚمٛمقن ُمٜمٕمقه، وم٘م٤مل: "إين ىمد آُمٜم٧م" وم٘م٤مشمؾ طمتك

ومحٛمؾ إمم أهٚمف ضمرحي٤م، ومج٤مءه ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل ٕظمتف: "ؾمٚمٞمف محٞم٦م ًم٘مقُمؽ أو 

هلل؟ وم٘م٤مل: سمؾ همْم٤ٌم هلل وًمرؾمقًمف، ومامت ومدظمؾ اِلٜم٦م وُم٤م صغم  همْم٤ًٌم هلؿ أو همْم٤ٌم
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هلل صالة"(!!وىمد صم٧ٌم أن رضماًل أظمؼم اًمٜم٤مس اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ 

أظمؼمهؿ اًمرضمؾ سم٠مفف إٟمام ىم٤مشمؾ قمّمٌٞم٦م ًم٘مقُمف  إٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، صمؿ :طمًـ سمالئف. وم٘م٤مل

وًمٞمس هلل. وىمد اٟمتحر سمًٝمٛمف ح٤م آخٛمتف اِلراح!! وذم هذيـ اخلؼميـ آي٦م وسمٞم٤من عمٙم٤من 

اًمٜمٞم٦م ذم اِلٝم٤مد، ومٛمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وُمـ ىم٤مشمؾ 

ضم٧م سمٕمض ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ إهداف ُمٝمام ؾمٛم٧م ذم ٟمٔمر اًمٜم٤مس ومٚمٞمس سمِمٝمٞمد وىمد ظمر

اًمٜمًقة ُمع ضمٞمش اعمًٚمٛملم إمم أطمد ُمٜمٝمـ أم قمامرة ٟمًٞم٦ٌم سمٜم٧م يمٕم٥م اح٤مزٟمٞم٦م اًمتل 

اوٓمرت ًمٚم٘مت٤مل دوم٤مقم٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ضمرطم٧م ضمراطم٤م 

وشمداوي اِلرطمك وصم٧ٌم أن  اًمٕمٓمِمكيمثػمة ويم٤مٟم٧م محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش إؾمدي٦م شمً٘مل 

 (ريض اهلل قمٜمٝم٤موصح أن قم٤مئِم٦م ) أم ؾمٚمٞمط يم٤مٟم٧م حتٛمؾ ىمرب اح٤مء ًمً٘م٤مي٦م اعمًٚمٛملم

اِلرطمك سمٕمد شمراضمع اعمًٚمٛملم وهذه أصم٤مر شمدل قمغم ضمقاز آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٜم٤ًمء قمٜمد 

اًميورة عمداواة اِلرطمك وظمدُمتٝمؿ إذا أُمٜم٧م ومتٜمتٝمـ ُمع ًمزوُمٝمـ اًمًؽم واًمّمٞم٤مٟم٦م، 

وهلـ أن يداومٕمـ قمـ أفٗمًٝمـ سم٤مًم٘مت٤مل إذا شمٕمرض هلـ إقمداء. ُمع أن اِلٝم٤مد ومرض 

ل وطمدهؿ إٓ إذا داهؿ اًمٕمدو دي٤مر اإلؾمالم ومٞمج٥م ىمت٤مًمف ُمـ اِلٛمٞمع قمغم اًمرضم٤م

ء ورم هن٤مي٦م اعمٕمريم٦م اٟمح٤مز يمؾ ومريؼ امم ٟم٤مطمٞم٦م وفمٝمر رؾمقل اهلل صغم اهلل رضم٤مًٓ وٟم٤ًم

ًمٞمجٚمس  -أن يّمٕمد قمغم صخرة  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -صمؿ أراد اًمٜمٌل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 -وَم٠َمىْمَٕمَد اًمٜمٌل  -إره٤مق ؿمديدُمـ ؿمدة ُم٤م ومٞمف ُمـ إص٤مسم٤مت و -ومٚمؿ يًتٓمع  -قمٚمٞمٝم٤م

قَمغَم  اؾمتقيصمؿ صِٕمَد طَمتَّك  -ريض اهلل قمٜمف  -حَتَْتُف ـَمْٚمَح٦َم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ْخَرِة، صمؿ ىَم٤مَل اًم ٌُلُّ اًمّمَّ صمؿ أظمذت وَم٤مـمَِٛم٦ُم  "َأْوضَم٥َم ـَمْٚمَح٦مُ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٜمَّ

َوقَمكِمُّ سمـ  -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم ا -شمٖمًؾ اًمدم قمـ وضمف أبٞمٝم٤م  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -

، وَمَٚمامَّ َرَأْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم  ِـّ َج
ِ
ُٙم٥ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمعْم ًْ َٓ  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -أيب ـَم٤مًم٥ٍِم َي ٤مَء  َأنَّ اْحَ

َّٓ يَمْثَرًة، َأظَمَذْت ىِمْٓمَٕم٦َم طَمِّمػٍم وَم٠َمطْمَرىَمْتُف طَمتَّك َص٤مَر َرَُم٤مًدا صُمؿَّ َأْخَّمَ٘مْتُف  َم إِ َيِزيُد اًمدَّ

مُ سم٤ِمِْلُ  َؽ اًمدَّ ًَ  قَمزَّ -صمؿ أفزل اهلل  ْرِح وَم٤مؾْمَتْٛم
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اًمٜمٕم٤مس قمغم اعمًٚمٛملم ُتدئ٦م ًمروقمٝمؿ، وراطم٦م ٕضم٤ًمدهؿ ُمـ قمٜم٤مء  -َوضَمؾَّ 

 جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاًم٘مت٤مل. ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
ٝمداء صمؿ شمٗم٘مد رؾمقل اهلل اًمِم .[155قمٛمران: ]آل  َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر

ـْ َأفَسِ يمام ضم٤مء رم ؾمٜمـ أبك داوود   -َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -سمـ َُم٤مًمٍِؽ  قَم

َٝم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًِ َٓ َأْن دَمَِد َصِٗمٞم٦َُّم ذم َٟمْٗم َُمرَّ قَمغَم مَحَْزَة َوىَمْد ُُمثَِّؾ سمِِف، وَمَ٘م٤مَل: "ًَمْق

يْمُتُف طَمتَّك شَم٠ْميُمَٚمُف اًْمَٕم٤موِمَٞم٦ُم طَمتَّ  ـْ سُمُٓمقهِن٤َم" صمؿ دقم٤م سمٜمٛمرة ومٙمٗمٜمف ومٞمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م إذا ًَمؽَمَ ك حُيْنَمَ ُِم

ت قمغم رأؾمف سمدت رضماله وإذا ُمدت قمغم رضمٚمف سمدا رأؾمف، َوىَمٚم٧َّْم اًمثَِّٞم٤مُب َويَمُثَرْت  ُُمدَّ

طِمِد، صُمؿَّ ُيْدومَ  ٜمُقَن ذم اًمثَّْقِب اًْمَقا ضُماَلِن َواًمثَّاَلصَم٦ُم ُيَٙمٗمَّ ضُمُؾ َواًمرَّ ٜمُقَن ذم ىَمؼْمٍ اًْمَ٘مْتغَم وَمَٙم٤مَن اًمرَّ

ًٟم٤م"  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َواطِمٍد، وَمَٙم٤مَن َرؾُمقُل اهلل  ُْؿ َأيْمَثُر ىُمْرآ ٠َمُل قمٜمٝمؿ: "َأهيُّ ًْ َي

ٌَْٚم٦ِم  ُُمُف إمم اًْمِ٘م ِلَّ وصح  -وَمُٞمَ٘مدِّ ـْ َأفٍَس أجًْم٤م َأنَّ اًمٜمٌَّ َُمرَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قَم

هِ سمَِحْٛمَزَة َوىَمْد ُُمثَِّؾ سمِِف، َومَلْ يُ   هَمػْمِ
ِ
َٝمَداء ـْ اًمِمُّ ـْ ضَم٤مسمِِر سمـ قمٌد اهلل  َّمؾِّ قَمغَم َأطَمٍد ُِم  -وقَم

ضُمَٚملِم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىَم٤مَل: يَم٤مَن رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمام  ََيَْٛمُع سَملْمَ اًمرَّ

ُْؿ َأيمَثُر َأظْمًذا ًمِْٚمُ٘مْرآ  ـْ ىَمْتغَم ُأطُمٍد ذم صَمْقٍب َواطِمٍد، صُمؿَّ َيُ٘مقُل: "َأهيُّ ِن؟ " وَم٢ِمَذا ُأؿِمػَم ًَمُف إمَِم ُِم

 َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم"، َوَأَُمَر سمَِدوْمٜمِِٝمْؿ ذم 
ِ
ء َٓ َُمُف ذم اًمٚمَّْحِد َوىَم٤مَل: "َأف٤َم ؿَمِٝمٞمٌد قَمغَم َه١ُم ٤م ىَمدَّ َأطَمِدمِهَ

ُٚمقا َومَلْ ُيَّمؾَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  ًَّ ضَم٤مَءْت  يَم٤مَن َيْقُم ُأطُمدٍ  َح٤َّموقمٜمف رى اهلل قمٜمف ِدَُم٤مِئِٝمْؿ، َومَلْ ُيَٖم

تِل سم٠ِميب ًمَِتْدومِٜمَُف ذم َُمَ٘م٤مسمِِرَٟم٤م، وَمٜم٤َمَدى ُُمٜم٤َمِدي َرؾُمقِل اهلل   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قَمٛمَّ

وا اًْمَ٘مْتغَم إمم َُمَْم٤مضِمِٕمِٝمؿْ  صغم اهلل قمٚمٞمف  -وح٤م اٟمٍمف اًمٕمدو ُمـ اعمٞمدان ىَم٤مَل اًمٜمٌل  ُردُّ

"اؾْمَتُقوا طَمتَّك  -( اهلليمام ضم٤مء رم اعمًٜمد وصححف قمٚمامء ُمٜمٝمؿ إًم٤ٌمين رمحف )وؾمٚمؿ

" وَمَّم٤مُروا ظَمْٚمَٗمُف ُصُٗمقوًم٤م، وَمَ٘م٤مَل: "اًمٚمُٝمؿَّ ًَمَؽ احْلَْٛمُد يُمٚمُُّف -قَمزَّ َوضَمؾَّ -ُأثْٜمَِل قَمغَم َريبِّ 

َٓ ُُمِْمؾَّ  ٤م َأْوَٚمْٚم٧َم، َو َ
ِ
َٓ َه٤مِدَي ح ٌَْْم٧َم، َو ٤م ىَم َ

ِ
َٓ سَم٤مؾِمَط ح ْٓم٧َم، َو ًَ ٤م سَم َ

ِ
َٓ ىَم٤مسمَِض ح مهللاَّ 

ـْ هَ  َ
ِ
َٓ عم ٤م سَم٤مقَمْدَت، َو َ

ِ
َب ح َٓ ُُمَ٘مرِّ ٤م َأقْمَٓمْٞم٧َم، َو َ

ِ
َٓ َُم٤مٟمَِع ح ٤م َُمٜمَْٕم٧َم، َو َ

ِ
َٓ ُُمْٕمٓمَِل ح َدْي٧َم، َو
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ـْ سَمَريَم٤مشمَِؽ، َوَرمْحَتَِؽ، َووَمْْمٚمَِؽ، َوِرْزىِمَؽ،  ْط قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم ًُ سْم٧َم، مهللاَّ اسْم ٤م ىَمرَّ َ
ِ
٤ٌَمقِمَد ح ُُم

ـَ َيْقَم  مهللاَّ إيِنِّ َأؾْم٤َمًُمَؽ اًمٜمَِّٕمٞمؿَ  َُْم ْٕ َٓ َيُزوُل، مهللاَّ إيِنِّ َأؾْم٤َمًُمَؽ ا َٓ حَيُقُل َو ِذي  اعْمُِ٘مٞمَؿ اًمَّ

٥ٌِّْم إًَِمْٞمٜم٤َم  ـْ َذِّ َُم٤م َأقْمَٓمٞمَْتٜم٤َم، َوَذِّ َُم٤م َُمٜمَْٕمَتٜم٤م، مهللاَّ طَم اخْلَْقِف، مهللاَّ إينِّ قَم٤مِئٌذ سمَِؽ ُِم

ْه إًِمَ  اإليامن ـْ َوِزّيٜمُْف ذم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم، َويَمرِّ قَق َواًْمِٕمّْمَٞم٤مَن َواضْمَٕمْٚمٜم٤َم ُِم ًُ ْٞمٜم٤َم اًْمُٙمْٗمَر َواًْمُٗم

 َٓ َي٤م َو لَم هَمػْمَ ظَمَزا ٤محِلِ ٚمِِٛملَم، َوَأْخِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّمَّ ًْ ٚمِِٛملَم َوَأطْمِٞمٜم٤َم ُُم ًْ ٜم٤َم ُُم ، مهللاَّ شَمَقومَّ ـَ ؿِمِدي ا اًمرَّ

سُمقَن ُرؾُمٚمَ  ـَ ُيَٙمذِّ ِذي ـْ ؾَمٌِٞمٚمَِؽ، َواضْمَٕمْؾ َُمْٗمُتقٟملَِم، مهللاَّ ىَم٤مشمِْؾ اًْمَٙمَٗمَرَة اًمَّ وَن قَم َؽ، َوَيُّمدُّ

رم  وىمد أفزل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمٚمامشمف اًمت٤مُم٤مت – قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ِرضْمَزَك َوقَمَذاسَمَؽ إهَِلَ احْلَؼِّ آُملم

 111اسمتداءا ُمـ أي٦م  آي٤مت ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران شمزيد قمغم اخلٛمًلم آي٦م همزوة أطمد

قمٜمدُم٤م  ـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمفيمام روى ذًمؽ قمـ قمٌداًمرمح 175وطمتك هن٤مي٦م أي٦م 

اًمٙمثػم ٓ سم٠مس ُمـ اًمقىمقف ًمٚمٛمدارؾم٦م أُم٤مم اًمٌٕمض  وومٞمٝم٤م ُمـ اًمدروس اًمؽمسمقي٦م ؾمئؾ

 .ُمٜمٝم٤م وًمٓمٚم٥م اعمزيد ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ اعمريد ًمف ُمٜمدوطم٦م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

 

*** 
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 الدرض الشابع

 (دروض مً يىو أحد)

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ رم ىمقل شمٕم٤ممم: أوٓ 
 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ زئ
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك
اظمتٚمػ ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل  [108-104قمٛمران: ]آل  َّ يي ىي ني

اعمٗمنون ذم هذا اًمققمد: هؾ يم٤من يقم سَمْدر أو يقم ُأطُمد؟ قمغم ىمقًملم: أطمدمه٤م: أن 

  َّ مه جه ين ىن ُّٱُمتٕمٚمؼ سم٘مقًمف:  [ 104قمٛمران: ]آل  َّٰى ٰر ٰذ ُّٱىمقًمف: 

سمِٞمع سمـ أفس: أُمد اهلل اعمًٚمٛملم [102قمٛمران: ]آل يقم سمدر  واظمت٤مره اسمـ ضمرير. ىم٤مل اًمرَّ

، صمؿ ص٤مروا صمالصم٦م آٓف، صمؿ ص٤مروا مخ٦ًم آٓف. وم٢من ىمٞمؾ: ومام اِلٛمع سملم هذه سم٠مخػ

 يل ىل مل خل ُّٱوسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م سمدر: -قمغم هذا اًم٘مقل-أي٦م 
 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
وم٤مِلقاب:  [18-9]إفٗم٤مل:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه

  َّجنُّأن اًمتٜمّمٞمص قمغم إًمػ ه٤مهٜم٤م ٓ يٜم٤مذم اًمثالصم٦م أٓف ومام ومقىمٝم٤م، ًم٘مقًمف: 
ٌَٕمٝمؿ أخقف أظمر ُمثٚمٝمؿ. وهذا اًمًٞم٤مق ؿمٌٞمف هبذا  [9]إفٗم٤مل: سمٛمٕمٜمك َيْرَدوُمٝمؿ همػُمهؿ وَيْت

ن. وم٤مًمٔم٤مهر أن ذًمؽ يم٤من يقم سمدر يمام هق اعمٕمروف ُمـ أن اًمًٞم٤مق ذم ؾمقرة آل قمٛمرا 

اًم٘مقل اًمث٤مين: أن هذا اًمققمد ُمَتَٕمٚمؼ  ىمت٤مل اعمالئٙم٦م إٟمام يم٤من يقم سمدر، واهلل أقمٚمؿ،

وذًمؽ  [101قمٛمران: ]آل  َّهل مل خل حل  جل مك لك خك ُّٱسم٘مقًمف: 

٤مك حَّ : مل حيّمؾ اإلُمداد  يقم أطُمد. وهق ىمقل جم٤مهد، وقِمْٙمِرُم٦م، واًمْمَّ ًمٙمـ ىم٤مًمقا
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زاد قمٙمرُم٦م: وٓ سم٤مًمثالصم٦م أٓف -خلٛم٦ًم أٓف; ٕن اعمًٚمٛملم ومّروا يقُمئذ سم٤م

ومٚمؿ يّمؼموا، سمؾ ومروا، ومٚمؿ يٛمدوا  [106قمٛمران: ]آل  َّ نب مب زب يئربُّٱًم٘مقًمف: 

يٕمٜمل: شمّمؼموا قمغم  [106قمٛمران: ]آل  َّ نب مب زب يئربُّٱسمٛمٚمؽ واطمد. وىمقًمف: 

  َّ زت  رت يب ىب ُّٱُُمَّم٤مسمرة قَمُدّويمؿ وشمت٘مقين وشمٓمٞمٕمقا أُمري. وىمقًمف: 

أي ُمـ وضمٝمٝمؿ هذا. وىم٤مل اًمَٕمْقذّم قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ُمـ ؾمٗمرهؿ هذا.  [106قمٛمران: ]آل

وسم٤مًمت٠مُمؾ رم اًم٘مقًملم َيد أن هٜم٤مك اشمٗم٤مق أن اعمالئٙم٦م  :ىمٚم٧موي٘م٤مل: ُمـ همْمٌٝمؿ هذا.

ويمام هق ُمٕمٚمقم ًمٚمت٠مجٞمد ٓ عم٤ٌمذة اًم٘مت٤مل يم٤مُمال وًمٜمت٠مُمؾ ُم٤م ىم٤مًمف  ٟمزًم٧م وم٘مط رم يقم سمدر

ىم٦م سمـ ُم٤مًمؽى يم٤من ُمع اعمنميملم ُم١ميدا ذم صاًمذ إسمٚمٞمس يقم سمدر )اٟمك أرى ُم٤م  قرة ها

 .ٟمدرك أمهٞم٦م وضمقد اعمالئٙم٦م (أي٦م ٓ شمرون أفك أظم٤مف

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ :ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: صم٤مٟمٞم٤م
 مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت  حت
٤مري: وىم٤مل اًمٌخ ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل [102-102قمٛمران: ]آل  َّ خض حض جض

ىم٤مل مُحَْٞمد وصم٤مسم٧م، قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ: ؿُم٩ّم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم أطُمد، 

قا َٟمٌِٞمَُّٝمْؿ؟". ومٜمزًم٧م:   مئ خئ  حئ جئ ُّٱوم٘م٤مل: "يَمْٞمَػ ُيْٗمٚمُِح ىُمْقٌم ؿَمجُّ
يمام  -وىمد أؾمٜمد هذا احلدي٨م اًمذي قَمٚمَّ٘مف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  [102قمٛمران: ]آل  َّهئ

ٌْد اهلل وىم٤م -ؾمٞم٠ميت ُمـ رواي٦م ُمًٚمؿ ًمف  ل اًمٌخ٤مري: ذم همزوة ُأطُمد: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قَم

أظمؼمٟم٤م َُمْٕمَٛمر،قمـ اًمزهري، طَمّدصَمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل، قمـ -اًمًٚمٛمل، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل 

إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع، ذم -أبٞمف أفف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل 

َووُمالًٟم٤م" سمٕمد ُم٤م ي٘مقل: "ؾَمِٛمَع  : "مهللا اًمٕمـ ومالٟم٤م وومالٟم٤م-اًمريمٕم٦م إظمػمة ُمـ اًمٗمجر

ـْ مَحَِدُه، رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد". وم٠مفزل اهلل:  َ
ِ
 مئ خئ  حئ جئ ُّٱاهلُل عم
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وىم٤مل اإلُم٤مم  [102قمٛمران: ]آل  َّ  حت جت ُّٱ]إمم ىمقًمف:  [102قمٛمران: ]آل  َّهئ

أمحد: طمدصمٜم٤م ُهَِمٞمؿ، طمدصمٜم٤م مُحَٞمد، قمـ أفس، ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

َرسَم٤مقمٞمُتُف يقَم ُأطمُد، وؿُم٩مَّ ذم ضمٌٝمتف طمتك ؾم٤مل اًمدم قمغم وضمٝمف، وم٘م٤مل: وؾمٚمؿ يُمَنْت 

"يَمْٞمَػ ُيْٗمٚمُِح ىَمْقٌم وَمَٕمُٚمقا َهَذا سمِٜمٌَِٞمِِّٝمْؿ، وهق يدقمقهؿ إمم رهبؿ، قمز وضمؾ". وم٠مفزل اهلل 

 َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱشمٕم٤ممم: 

٤مد، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ، ومرواه ]قمـ[ اًم٘مٕمٜمٌل، قمـ مَحّ  [102قمٛمران: ]آل

صَمٜم٤َم مَح٤َّمُد وم٘م٤مل رمحف اهلل  :)ىمٚم٧م.أفس، ومذيمره ـِ ىَمْٕمٜم٥ٍَم طَمدَّ َٚمَٛم٦َم سْم ًْ ـُ َُم  سْم
ِ
ٌُْد اَّللَّ صَمٜم٤َم قَم طَمدَّ

 
ِ
ـْ َأفٍَس َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ صَم٤مسم٧ٍِم قَم ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم قَم ْت َرسَم٤مقِمَٞمُتُف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سْم يُمِنَ

َم قَمٜمُْف َوَيُ٘مقُل  َيْقَم ُأطُمٍد َوؿُم٩مَّ رِم  ُٚم٧ُم اًمدَّ ًْ قا » َرْأؾِمِف وَمَجَٕمَؾ َي يَمْٞمَػ ُيْٗمٚمُِح ىَمْقٌم ؿَمجُّ

 
ِ
وا َرسَم٤مقِمٞمَتَُف َوُهَق َيْدقُمقُهْؿ إمَِم اَّللَّ ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ ش. َٟمٌِٞمَُّٝمْؿ َويَمَنُ  خئ  حئ جئ ُّٱٱوَم٠َمفَْزَل اَّللَّ

  َّمح جح مج حج مث هت مت ُّٱصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  [102قمٛمران: ]آل َّهئ مئ
  حس جس مخ ُّٱأي: اِلٛمٞمع ُمٚمؽ ًمف، وأهٚمٝمام قمٌٞمد سملم يديف  [102قمٛمران: آل]
أي: هق اعمتٍمف ومال ُُمَٕمّ٘م٥م حلٙمٛمف، وٓ ي٠ًمل  [102قمٛمران: ]آل  َّحص مس خس

وُم٤م أروقم٦م ُمـ درس شمرسمقى ًمٚمدقم٤مة  ا ـهقمام يٗمٕمؾ وهؿ ي٠ًمخقن، واهلل همٗمقر رطمٞمؿ 

قمٚمٛمف رؾمقل اهلل صغم  وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اعمدقمقيـ ُمٝمام يم٤من ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ احلؼ وأهٚمف وىمد

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمًٚمٛملم رم يقم ظمٞمؼم)هيقد !( قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمًٞمدٟم٤م قمغم رى اهلل قمٜمف 

 هئ ُّٱ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :صم٤مًمث٤م. ؿًمئـ هيدى اهلل سمؽ رضمال واطمدا ظمػم ًمؽ ُمـ محر اًمٜمٕم)
 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ
 خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع مظجع
  َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
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  َّ جب هئ ُّٱىم٤مل ُمًٚمٞم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم: ي٘مقل اسمـ يمثػم رمحف اهلل  [140-122قمٛمران: ]آل

 حت جت هب مب خب حب ُّٱأي: ٓ شَمْمٕمٗمقا سم٥ًٌم ُم٤م ضمرى  [122قمٛمران: ]آل
 مث هت ُّٱأي: اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمٜمٍّمة ًمٙمؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن.  [122قمٛمران: آل]  َّ  خت
ٌح  [142قمٛمران: ]آل  َّمخ جخ مح جح مج حج أي: إن يمٜمتؿ ىمد أص٤مسمتٙمؿ ضمرا

 حس ُّٱوىُمتؾ ُمٜمٙمؿ ـم٤مئٗم٦ٌم، وم٘مد أص٤مب أقمداءيمؿ ىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُمـ ىمتؾ وضمراح 
أي: ُٟمديؾ قمٚمٞمٙمؿ إقمداء شم٤مرة، وإن  [142قمٛمران: ]آل  َّ خص حص مس خس

  حض جض مص ُّٱوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ;يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٙمؿ ح٤م ًمٜم٤م ذم ذًمؽ ُمـ احلٙمؿ
٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ذم ُمثؾ هذا ًمٜمََرى، أي: ُمـ َيّمؼم قمغم ىم [142قمٛمران: ]آل  َّ خض

يٕمٜمل: ُيْ٘مَتُٚمقن ذم  [142قمٛمران: ]آل  َّمظ حط مض ُّٱُمٜم٤مضمزة إقمداء 

ٌُْذًمقن ُُمَٝمجٝمؿ ذم ُمرو٤مشمف.   مل خل  حف جف مغ جغ مع ُّٱؾمٌٞمٚمف، وَي
أي: يٙمٗمر قمٜمٝمؿ ُمـ ذٟمقهبؿ، إن يم٤من هلؿ ذٟمقب  [141-142قمٛمران: ]آل  َّ يل ىل

  َّ حم جم ُّٱؿ سمح٥ًم ُم٤م أصٞمٌقا سمف، وىمقًمف: وإٓ ُرومَع هلؿ ذم درضم٤مُت

٥ٌََم دُم٤مرهؿ  [141قمٛمران: ]آل أي: وم٢مهنؿ إذا فمٗمروا سَمَٖمقا وسَمٓمروا ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾَم

وهك  ورم شمٚمؽ أي٤مت سمٞم٤من ًمًٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل رم ظمٚم٘مفوهاليمٝمؿ وحَمْ٘مٝمؿ وومٜم٤مئٝمؿ.

ع سملم أوًمٞم٤مئف وأقمدائف  ؿ ىم٤مل:  صمؾمٜم٦م اًمتداول وطمٙمٛمٝم٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وإدارشمف سم٘مدره ًمٚمٍما

 َّ  يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم  ُّٱ

ٌَْتٚمقا سم٤مًم٘مت٤مل واًمِمدائد، يمام ىم٤مل  [140قمٛمران: ]آل أي: أطمًٌتؿ أن شمدظمٚمقا اِلٜم٦م ومل شُم

 حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 
 حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس
 جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [115]اًمٌ٘مرة: َّ  حق مف خف
 مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ



   

 
286 
 

 الوجيز الدعوي

 حن جن يم ىم  مم  ُّٱوهلذا ىم٤مل ه٤مهٜم٤م:  ;[3-1]اًمٕمٜمٙمٌقت:  َّ مح جح
أي: ٓ حيّمؾ ًمٙمؿ  [140قمٛمران: ]آل َّ  يه ىه مه  جه ين ىن من خن

ٌَْتَٚمقا ويرى اهلل ُمٜمٙمؿ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف واًمّم٤مسمريـ قمغم  دظمقل اِلٜم٦م طمتك شُم

 مس خس حس ُّٱى رمحف اهلل رم شمٗمًػمه وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمق ا ـهإقمداء. ُم٘م٤مرقم٦م
ومٞمقٌم هلؿ ويقٌم قمٚمٞمٝمؿ ُأديؾ اعمًٚمٛمقن قمغم اعمنميملم  [142قمٛمران: ]آل  َّ خص حص

وا ؾمٌٕملم وُأديؾ اعمنميمقن  اعمًٚمٛملم يقم  قمغميقم سمدر طمتك ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕملم وأَهُ

٤م وؾمٌٕملم. ًً أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد  ُأطمد طمتك ضمرطمقا ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕملم وىمتٚمقا مخ

ٚمٞمحل، أف٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٕمٞمٛمل، أف٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ، أف٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، اعم

أظمؼمٟم٤م قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد، أف٤م زهػم، أظمؼمٟم٤م أبق إؾمح٤مق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

ىم٤مل: ضمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمّرضّم٤مًم٦م يقم ُأطمد ويم٤مٟمقا مخًلم رضمال 

شمؼمطمقا ُمٙم٤مٟمٙمؿ هذا طمتك  تٛمقٟم٤م َتٓمٗمٜم٤م اًمٓمػم ومالقمٌَد اهلل سمـ ضُمٌػم، وم٘م٤مل: "إن رأج

أرؾمَؾ إًمٞمٙمؿ وإن رأجُتٛمقٟم٤م هزُمٜم٤م اًم٘مقَم وأوـم٠مف٤مهؿ ومال شمؼمطُمقا طمتك ُأرؾمؾ إًمٞمٙمؿ 

 وؾمقىمٝمـومٝمزُمقهؿ ىم٤مل: وم٠مف٤م واهلل رأج٧ُم اًمٜم٤ًمء يتِمددن ىمد سمدت ظمالظمٚمٝمـ 

، فمٝمر راومٕم٤مت صمٞم٤مهبـ، وم٘م٤مل أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ضُمٌػم: اًمٖمٜمٞمٛم٦م أْي ىمقم اًمٖمٜمٞمٛم٦م

أصح٤مسمٙمؿ ومام شمٜمتٔمرون؟ وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ضُمٌػم: أفًٞمتؿ ُم٤م ىم٤مل ًمٙمؿ رؾمقل اهلل صغم 

: واهلل ًمٜم٠متلّم اًمٜم٤مَس ومٚمٜمّمٞمٌـ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، ومٚمام أتقهؿ ُسوم٧ْم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مًمقا

ُهؿ ومٚمؿ يٌؼ ُمع اًمٜمٌل  وضُمقُهٝمؿ وم٠مىمٌٚمقا ُمٜمٝمزُملم. ومذاك إذ يدقمقهؿ اًمرؾمقل ذم ُأظمرا

وؾمٚمؿ همػم اصمٜمل قمنم رضمال وم٠مص٤مسمقا ُمٜم٤م ؾمٌٕملم. ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف أص٤مسمقا ُمـ اعمنميملم يقم سمدر ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم، ؾمٌٕملم أؾمػًما 

وؾمٌٕملم ىمتٞمال وم٘م٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من: أذم اًم٘مقم حمٛمد صمالث ُمرات، ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل 

 ىمح٤موم٦م صمالث ُمرات صمؿ ىم٤مل: أذم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن َيٞمٌقه، صمؿ ىم٤مل: أذم اًم٘مقم اسمـ أيب
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اًم٘مقم اسمـ اخلٓم٤مب صمالث ُمرات صمؿ رضمع إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل: أُّم٤م ه١مٓء وم٘مد ىُمتٚمقا ومام 

َُمَٚمؽ قمٛمُر ٟمٗمًف وم٘م٤مل: يمذسم٧م واهلل ي٤م قمدو اهلل، إن اًمذيـ قمددت ٕطمٞم٤مء يمٚمٝمؿ وىمد 

سم٘مل ًمؽ ُم٤م يًقُءك ىم٤مل: يقم سمٞمقم سمدر، واحلرب ؾِمَج٤مل إٟمٙمؿ ؾمتجدون ذم اًم٘مقم 

ٌَُؾ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمُ  ثٚم٦ًم مل آُمر هب٤م ومل شم١ًمين، صمؿ أظمذ يردمز: اقمؾ ُه

" ىم٤مل: إن ًمٜم٤م  : ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ٟم٘مقل؟ ىم٤مل: ىمقًمقا اهلل أقمغم وأضمؾُّ أٓ دُمٞمٌقه"؟ ىم٤مًمقا

: ي٤م  ى ًمٙمؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "أٓ دَمٞمٌقه"؟ ىم٤مًمقا ى وٓ قُمزَّ اًمُٕمزَّ

)رواه اًمٌخ٤مري( وروى  ُم٤م ٟم٘مقل؟ ىم٤مل: ىمقًمقا اهلل ُمقٟٓم٤م وٓ ُمقمم ًمٙمؿ" رؾمقل اهلل

ه٤مضمرٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل  :ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل تقمـ ظم٤ٌمب سمـ إرسمًٜمده 

ؾمٚمؿ ٟمٌتٖمل وضمف اهلل ومقضم٥م أضمرٟم٤م قمغم اهلل وُمٜم٤م ُمـ ُم٣م أو ذه٥م مل ي٠ميمؾ و قمٚمٞمف

ٟمٛمرة يمٜم٤م إذا  إٓمل يؽمك  ُمـ أضمره ؿمٞمئ٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ىمتؾ يقم أطمد

همٓمٞمٜم٤م هب٤م رأؾمف ظمرضم٧م رضماله وإذا همٓمل هب٤م رضماله ظمرج رأؾمف وم٘م٤مل ًمٜم٤م اًمٜمٌل صغم 

. وُمٜم٤م ُمـ ىمد أجٕمٜم٧م (.همٓمقا هب٤م رأؾمف واضمٕمٚمقا قمغم رضمٚمف اإلذظمر)ؾمٚمؿ و اهلل قمٚمٞمف

أظمؼمٟم٤م طم٤ًمن سمـ طم٤ًمن طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م وىم٤مل رمحف اهلل ًمف صمٛمرشمف ومٝمق هيدهب٤م 

أن قمٛمف هم٤مب قمـ سمدر وم٘م٤مل هم٧ٌم قمـ أول ىمت٤مل  :د قمـ أفس ريض اهلل قمٜمفطمدصمٜم٤م محٞم

ؾمٚمؿ ًمػميـ اهلل و ؾمٚمؿ ًمئـ أؿمٝمدين اهلل ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفو اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ُم٤م أضمد ومٚم٘مل يقم أطمد ومٝمزم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل مهللا إين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء يٕمٜمل 

ن ومت٘مدم سمًٞمٗمف ومٚم٘مل ؾمٕمد اسمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل أجـ اعمًٚمٛملم وأبرأ إًمٞمؽ مم٤م ضم٤مء سمف اعمنميمق

 !(أطمد رم إؿم٤مرة إمم ىمرهب٤م إمم أفٗمف)أي أُم٤مم ضمٌؾ  ي٤م ؾمٕمد أين أضمد ريح اِلٜم٦م دون أطمد

ومٛم٣م وم٘متؾ ومام قمرف طمتك قمرومتف أظمتف سمِم٤مُم٦م أو سمٌٜم٤مٟمف وسمف سمْمع وصمٛم٢مٟمقن ـمٕمٜم٦م 

ن يقم ح٤م يم٤م :قمـ أفس ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملوروى سمًٜمده  –وضسم٦م ؾمٞمػ ورُمٞم٦م سمًٝمؿ 

ؾمٚمؿ وأبق ـمٚمح٦م سملم يدي اًمٜمٌل صغم اهلل و أطمد إهنزم اًمٜم٤مس قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ ويم٤من أبق ـمٚمح٦م رضمال راُمٞم٤م ؿمديد اًمٜمزع يمن يقُمئذ ىمقؾملم أو صمالصم٤م و قمٚمٞمف
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ىم٤مل وينمف  (.ٕيب ـمٚمح٦م أفثره٤م)ويم٤من اًمرضمؾ يٛمر ُمٕمف سمجٕم٦ٌم ُمـ اًمٜمٌؾ ومٞم٘مقل 

 اًم٘مقم ومٞم٘مقل أبق ـمٚمح٦م سم٠ميب أف٧م وأُمل ٓ شمنمف ؾمٚمؿ يٜمٔمر إممو اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

يّمٌؽ ؾمٝمؿ ُمـ ؾمٝم٤مم اًم٘مقم ٟمحري دون ٟمحرك وًم٘مد رأج٧م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر وأم 

ن اًم٘مرب قمغم ُمتقهنام شمٗمرهم٤مٟمف ذم أومقاه الؾمٚمٞمؿ وإهنام عمِمٛمرشم٤من أرى ظمدم ؾمقىمٝمام شمٜم٘م

ه اًم٘مقم وًم٘مد  وىمع اًمًٞمػ ُمـ اًم٘مقم صمؿ شمرضمٕم٤من ومتٛممهن٤م صمؿ دمٞمئ٢من ومتٗمرهم٤مٟمف ذم أومقا

قمـ أفس قمـ أيب ـمٚمح٦م ريض اهلل وروى سمًٜمده  –يد أيب ـمٚمح٦م إُم٤م ُمرشملم وإُم٤م صمالصم٤م 

يمٜم٧م ومٞمٛمـ شمٖمِم٤مه اًمٜمٕم٤مس يقم أطمد طمتك ؾم٘مط ؾمٞمٗمل ُمـ يدي ُمرارا  :قمٜمٝمام ىم٤مل

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م وىم٤مل رمحف اهلل  – يً٘مط وآظمذه ويً٘مط ومآظمذه

ٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ أن ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يم

ن َيٛمع سملم رضمٚملم ُمـ ىمتغم أطمد ٤مؾمٚمؿ يمو أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :قمٜمٝمام أظمؼمه

وم٢مذا أؿمػم ًمف إمم أطمد ىمدُمف ذم  (.أهيؿ أيمثر أظمذا ًمٚم٘مرآن)ذم صمقب واطمد صمؿ ي٘مقل 

مل يّمؾ وأُمر سمدومٜمٝمؿ سمدُم٤مئٝمؿ و (.أف٤م ؿمٝمٞمد قمغم ه١مٓء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)اًمٚمحد وىم٤مل 

طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ وم٘م٤مل  وروى رمحف اهلل –قمٚمٞمٝمؿ ومل يٖمًٚمقا 

 ؾمٚمؿ ظمرج يقُم٤مو أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م قمـ أيب اخلػم قمـ قم٘م٦ٌم

ومّمغم قمغم أهؾ أطمد صالشمف قمغم اعمٞم٧م صمؿ اٟمٍمف  ()سمٕمد ؾمٜملم ؾمٌع ىمٌؾ ُمقشمف سم٠مج٤مم

أف٤م ؿمٝمٞمد قمٚمٞمٙمؿ وإين ٕفٔمر إمم طمقيض أن وإين  إين ومرط ًمٙمؿ)إمم اعمٜمؼم وم٘م٤مل 

أقمٓمٞم٧م ُمٗم٤مشمٞمح ظمزائـ إرض أو ُمٗم٤مشمٞمح إرض وإين واهلل ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن 

وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده  (شمنميمقا سمٕمدي وًمٙمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن شمٜم٤مومًقا ومٞمٝم٤م

 قمـ 
ِ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ َأفَِس سْم ٌُٜم٤َمٟمِكِّ قَم ُأوْمِرَد َيْقَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-صم٤مسم٧ٍِم اًْم

ـْ ىُمَرْيٍش وَمَٚمامَّ َرِهُ٘مقُه ىَم٤مَل  ذمُأطُمٍد  ـَ إَفَّْم٤مِر َوَرضُمَٚملْمِ ُِم ٌَْٕم٦ٍم ُِم ُهْؿ قَمٜم٤َّم َوًَمُف » ؾَم ـْ َيُردُّ َُم

ـَ إَفَّْم٤مِر وَمَ٘م٤مشَمَؾ طَمتَّك ىمُ ش. اِْلَٜم٦َِّم  ذم رومٞم٘ملاِْلَٜم٦َُّم َأْو ُهَق  َم َرضُمٌؾ ُِم تَِؾ صُمؿَّ َرِهُ٘مقُه وَمَتَ٘مدَّ

ُهْؿ قَمٜم٤َّم َوًَمُف اِْلَٜم٦َُّم َأْو ُهَق » َأجًْْم٤م وَمَ٘م٤مَل  ـْ َيُردُّ ـَ ش. اِْلَٜم٦َِّم  ذم رومٞم٘ملَُم َم َرضُمٌؾ ُِم وَمَتَ٘مدَّ
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ِ
ٌَْٕم٦ُم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ًَّ صغم -إَفَّْم٤مِر وَمَ٘م٤مشَمَؾ طَمتَّك ىُمتَِؾ وَمَٚمْؿ َيَزْل يَمَذًمَِؽ طَمتَّك ىُمتَِؾ اًم

ٌَْٞمِف  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهلل ـُ حَيَْٞمك وىم٤مل  -ش.َُم٤م َأفَّْمْٗمٜم٤َم َأْصَح٤مسَمٜم٤َم » ًمَِّم٤مطِم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمدَّ

ـْ  ٠َمُل قَم ًْ ـَ ؾَمْٕمٍد ُي ـْ َأبِٞمِف َأفَُّف ؾَمِٛمَع ؾَمْٝمَؾ سْم ـُ َأبِك طَم٤مِزٍم قَم ٌُْد اًْمَٕمِزيِز سْم صَمٜم٤َم قَم اًمتَِّٛمٞمِٛمكُّ طَمدَّ

 
ِ
  -ٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚم-ضُمْرِح َرؾُمقِل اَّللَّ

ِ
-َيْقَم ُأطُمٍد وَمَ٘م٤مَل ضُمِرَح َوضْمُف َرؾُمقِل اَّللَّ

ٌَٞمَْْم٦ُم قَمغَم َرْأؾِمِف وَمَٙم٤مَٟم٧ْم وَم٤مـمَِٛم٦ُم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ْت َرسَم٤مقِمَٞمُتُف َوُهِِمَٛم٧ِم اًْم َويُمِنَ

 
ِ
ـُ َأبِك ـَم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمِٜم٧ُْم َرؾُمقِل اَّللَّ َم َويَم٤مَن قَمغِمُّ سْم ُؾ اًمدَّ

ًِ ًم٥ٍِم شَمْٖم

َم إَِّٓ يَمْثَرًة َأظَمَذْت ىِمْٓمَٕم٦مَ  ٤مَء َٓ َيِزيُد اًمدَّ ِـّ وَمَٚمامَّ َرَأْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم َأنَّ اْحَ َج
ِ
ُٙم٥ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمعْم ًْ  َي

َؽ اًمدَّ  ًَ وسمٕمد اهلدى  –م طَمِّمػٍم وَم٠َمطْمَرىَمْتُف طَمتَّك َص٤مَر َرَُم٤مًدا صُمؿَّ َأْخَّمَ٘مْتُف سم٤ِمِْلُْرِح وَم٤مؾْمَتْٛم

ُمـ ظمؼم اًمٖمزوة ًمٜمٕمد اظمقاٟمك إمم دروس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وآي٤مت اًمٜمٌقي اًمّمحٞمح 

 [142قمٛمران: ]آل  َّ خض  حض جض مص ُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم:و"  -ؾمقرة آل قمٛمران 

اًمذيـ آُمٜمقا ومٞمٛمٞمز اعم١مُمـ  (أي: ًمػمى اهلل)يٕمٜمل: إٟمام يم٤مٟم٧م هذه اعمُداوًم٦م ًمٞمٕمٚمؿ أي

ًُم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة، [142قمٛمران: ]آل  َّمظ حط مض ُّٱُمـ اعمٜم٤مومؼ،    ُيٙمرم أىمقا

وٓ ٟمحرم أفٗمًٜم٤م اظمقاٟمك وأظمقايت  - [142قمٛمران: ]آل  َّ جف مغ جغ معُّٱ

ص٤مطمٌف رمحف اهلل وشم٘مٌٚمف رم  ُمـ اًمٔمالل وومٞمٝم٤م ي٘مقل)سمتٍمف اٟمت٘م٤مئل( رم ُم٘م٤مُمٜم٤م

وهمزوة أطمد مل شمٙمـ ُمٕمريم٦م ذم اعمٞمدان وطمده إٟمام يم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م يمذًمؽ ذم  :اًمِمٝمداء

ن اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م مل يٙمـ إٓ ضم٤مٟم٤ٌم .يم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م ُمٞمداهن٤م أوؾمع اعمٞم٤مديـ.ٕن ُمٞمدا.اًمْمٛمػم

.ُمٞمدان اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م،وشمّمقراُت٤م .واطمدا ُمـ ُمٞمداهن٤م اهل٤مئؾ اًمذي دارت ومٞمف

.ويم٤من اًم٘مرآن .ودواومٕمٝم٤م ويمقاسمحٝم٤م،قمغم اًمٕمٛمقم،وؿمٝمقاُت٤م وُمِم٤مقمره٤م،وأـمامقمٝم٤م

هٜم٤مك.يٕم٤مًم٩م هذه اًمٜمٗمس سم٠مخٓمػ وأقمٛمؼ،وسم٠مومٕمؾ وأؿمٛمؾ ُم٤م يٕم٤مًم٩م اعمح٤مرسمقن 

ن اًمٜمٍم أوٓ،ويم٤مٟم٧م اهلزيٛم٦م صم٤مٟمٞم٤م،ويم٤من آٟمتّم٤مر اًمٙمٌػم ومٞمٝم٤م أىمراهنؿ ذم اًمٜمزال! ويم٤م

.اٟمتّم٤مر اعمٕمروم٦م اًمقاوح٦م واًمرؤي٦م اعمًتٜمػمة ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمتل .سمٕمد اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م
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ضماله٤م اًم٘مرآن واؾمت٘مرار اعمِم٤مقمر قمغم هذه احل٘م٤مئؼ اؾمت٘مرار اًمٞم٘ملم. ومتحٞمص 

،ًمٞمٌدأه٤م اًم٘مرآن ذم اًمٜمٗمقس،ومتٞمٞمز اًمّمٗمقف، ًم٘مد اٟمتٝم٧م اعمٕمريم٦م ذم ُمٞمدان إرض

ُمٞمداهن٤م إيمؼم:ُمٞمدان اًمٜمٗمس،وُمٞمدان احلٞم٤مة اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمجامقم٦م اعمًٚمٛم٦م.وصٜمع هبذه 

اِلامقم٦م ُم٤م شمّمٜمٕمف يد اَّلّل،قمـ قمٚمؿ وقمـ طمٙمٛم٦م،وقمـ ظمؼمة،وقمـ سمّمػمة.ويم٤من ُم٤م 

ؿم٤مءه اَّلّل وُم٤م دسمره.ويم٤من ومٞمف اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ،ُمـ وراء اًمي وإذى وآسمتالء اًمِم٤مق 

ٛم٦م وٓ وزن ذم ٟمٔمر اإلؾمالم ًمالٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري أو اًمًٞم٤مد أو وٓ ىمٞم -اعمرير.

آىمتّم٤مدي ُم٤م مل ي٘مؿ هذا يمٚمف قمغم أؾم٤مس اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين،ذم آٟمتّم٤مر قمغم 

اًمٜمٗمس،واًمٖمٚم٦ٌم قمغم اهلقى،واًمٗمقز قمغم اًمِمٝمقة.وشم٘مرير احلؼ اًمذي أراده اَّلّل ذم طمٞم٤مة 

ضمٝمد ذم ؾمٌٞمؾ اَّلّل وُمٜمٝم٩م اًمٜم٤مس.ًمٞمٙمقن يمؾ ٟمٍم ٟمٍما َّلّل وعمٜمٝم٩م اَّلّل.وًمٞمٙمقن يمؾ 

اَّلّل. وإٓ ومٝمل ضم٤مهٚمٞم٦م شمٜمتٍم قمغم ضم٤مهٚمٞم٦م.وٓ ظمػم ومٞمٝم٤م ًمٚمحٞم٤مة وٓ ًمٚمٌنمي٦م.إٟمام 

إٟمام اخلػم أن شمرشمٗمع راي٦م ًمٚمٌنمي٦م.اخلػم أن شمرشمٗمع راي٦م احلؼ وٓ ظمػم ومٞمٝم٤م ًمٚمحٞم٤مة وٓ 

 وٓ طمؼ ذم هذا اًمٙمقن.إٟمف ُمٜمٝم٩م اهلل وطمده.واحلؼ واطمد ٓ يتٕمدداحلؼ. احلؼ ًمذات

وذم ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة .واٟمتّم٤مره ٓ يتؿ طمتك يتؿ أوٓ ذم ُمٞمدان اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م.همػمه

وطملم َتٚمص اًمٜمٗمس ُمـ طمظ ذاُت٤م ذم ذاُت٤م ، وُمـ ُمٓم٤مُمٕمٝم٤م وؿمٝمقاُت٤م ، .اًمقاىمٕمٞم٦م

وطملم شمٗمر إمم اهلل ُمتحررة ُمـ هذه .وُمـ أدراهن٤م وأطم٘م٤مده٤م ، وُمـ ىمٞمقده٤م وأصٗم٤مده٤م

وُمـ وؾم٤مئٚمٝم٤م وُمـ أؾم٤ٌمهب٤م ، ًمتٙمؾ إُمر  وطملم شمٜمًٚمخ ُمـ ىمقُت٤م.إث٘م٤مل وإوه٤مق

وطملم حتٙمؿ ُمٜمٝم٩م اهلل ذم إُمر .يمٚمف إمم اهلل ، سمٕمد اًمقوم٤مء سمقاضمٌٝم٤م ُمـ اِلٝمد واحلريم٦م

طملم يتؿ هذا يمٚمف حيت٥ًم .يمٚمف ، وشمٕمد هذا اًمتحٙمٞمؿ هق هم٤مي٦م ضمٝم٤مده٤م واٟمتّم٤مره٤م

وإٓ .ان اهللذم ُمٞمز.آٟمتّم٤مر ذم اعمٕمريم٦م احلرسمٞم٦م أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أو آىمتّم٤مدي٦م اٟمتّم٤مرا

صمؿ ىم٤مل رمحف  اًمذي ٓ وزن ًمف قمٜمد اهلل وٓ ىمٞمٛم٦م ! اِل٤مهٚمٞم٦م،ومٝمق اٟمتّم٤مر اِل٤مهٚمٞم٦م قمغم 

َج٤َّمُم ُٟمداِوهُل٤م »اهلل رم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ْٕ ُٙمْؿ ىَمْرٌح وَمَ٘مْد َُمسَّ اًْمَ٘مْقَم ىَمْرٌح ُِمْثُٚمُف.َوشمِْٚمَؽ ا ًْ ًَ إِْن َيْٛم

ـَ .سَملْمَ اًمٜم٤َّمسِ  ِذي ُ اًمَّ . إن اًمِمدة سمٕمد اًمرظم٤مء،واًمرظم٤مء سمٕمد اًمِمدة،مه٤م .شآَُمٜمُقا  َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ اَّللَّ
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اًمٚمذان يٙمِمٗم٤من قمـ ُمٕم٤مدن اًمٜمٗمقس،وـم٤ٌمئع اًم٘مٚمقب،ودرضم٦م اًمٖمٌش ومٞمٝم٤م 

واًمّمٗم٤مء،ودرضم٦م اهلٚمع ومٞمٝم٤م واًمّمؼم،ودرضم٦م اًمث٘م٦م ومٞمٝم٤م سم٤مَّلّل أو اًم٘مٜمقط،ودرضم٦م 

ػ آؾمتًالم ومٞمٝم٤م ًم٘مدر اَّلّل أو اًمؼمم سمف واِلٛمقح! قمٜمدئذ يتٛمٞمز اًمّمػ ويتٙمِم

قمـ:ُم١مُمٜملم وُمٜم٤موم٘ملم،وئمٝمر ه١مٓء وه١مٓء قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ،وشمتٙمِمػ ذم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس 

دظم٤مئؾ ٟمٗمقؾمٝمؿ.ويزول قمـ اًمّمػ ذًمؽ اًمدظمؾ وشمٚمؽ اخلٚمخٚم٦م اًمتل شمٜمِم٠م ُمـ ىمٚم٦م 

اًمتٜم٤مؾمؼ سملم أقمْم٤مئف وأومراده،وهؿ خمتٚمٓمقن ُمٌٝمٛمقن! واَّلّل ؾمٌح٤مٟمف يٕمٚمؿ اعم١مُمٜملم 

ٞمف اًمّمدور.وًمٙمـ إطمداث وُمداوًم٦م واعمٜم٤موم٘ملم.واَّلّل ؾمٌح٤مٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚم

إج٤مم سملم اًمٜم٤مس شمٙمِمػ اعمخٌقء،ودمٕمٚمف واىمٕم٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس،وحتقل اإليامن إمم 

قمٛمؾ فم٤مهر،وحتقل اًمٜمٗم٤مق يمذًمؽ إمم شمٍمف فم٤مهر،وُمـ صمؿ يتٕمٚمؼ سمف احل٤ًمب 

واِلزاء.وم٤مَّلّل ؾمٌح٤مٟمف ٓ حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ أُمرهؿ وًمٙمـ حي٤مؾمٌٝمؿ قمغم 

. وُمداوًم٦م إج٤مم،وشمٕم٤مىم٥م اًمِمدة واًمرظم٤مء،حمؽ ٓ َيٓمئ،وُمٞمزان ٓ وىمققمف ُمٜمٝمؿ

ئمٚمؿ.واًمرظم٤مء ذم هذا يم٤مًمِمدة. ويمؿ ُمـ ٟمٗمقس شمّمؼم ًمٚمِمدة وشمتامؾمؽ،وًمٙمٜمٝم٤م 

ء وٓ شمًتخٗمٝم٤م  شمؽماظمك سم٤مًمرظم٤مء وشمٜمحؾ.واًمٜمٗمس اعم١مُمٜم٦م هل اًمتل شمّمؼم ًمٚميا

ء، واًمنم وم٢ٌمذن اَّلّل.  وشمتجف إمم اَّلّل ذم احل٤مًملم،وشمقىمـ أن ُم٤م أص٤مهب٤م ُمـ اخلػم اًمنا

ومرسم٤مه٤م  -وهل ذم ُمٓم٤مًمع ظمٓمقاُت٤م ًم٘مٞم٤مدة اًمٌنمي٦م  -وىمد يم٤من اَّلّل يريب هذه اِلامقم٦م 

هبذا آسمتالء سم٤مًمِمدة سمٕمد آسمتالء سم٤مًمرظم٤مء،وآسمتالء سم٤مهلزيٛم٦م اعمريرة سمٕمد آسمتالء 

 وإن يٙمـ هذا وهذه ىمد وىمٕم٤م وومؼ أؾم٤ٌمهبام ووومؼ ؾمٜمـ اَّلّل اِل٤مري٦م -سم٤مًمٜمٍم اًمٕمجٞم٥م 

، ذم اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م.ًمتتٕمٚمؿ هذه اِلامقم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م.وًمتزيد ـم٤مقم٦م َّلّل 

قمٚمٞمف،واًمتّم٤مىم٤م سمريمٜمف.وًمتٕمرف ـمٌٞمٕم٦م هذا اعمٜمٝم٩م وشمٙم٤مًمٞمٗمف ُمٕمروم٦م اًمٞم٘ملم.  وشمقيمال

ويٛمِض اًمًٞم٤مق يٙمِمػ ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م قمـ ضمقاٟم٥م ُمـ طمٙمٛم٦م اَّلّل ومٞمام وىمع ُمـ 

سملم اًمٜم٤مس،وومٞمام سمٕمد متٞمٞمز اًمّمٗمقف،وقمٚمؿ  أطمداث اعمٕمريم٦م،وومٞمام وراء ُمداوًم٦م إج٤مم

إن  -. وهق شمٕمٌػم قمجٞم٥م قمـ ُمٕمٜمك قمٛمٞمؼ .شَوَيتَِّخَذ ُِمٜمُْٙمْؿ ؿُمَٝمداءَ »اَّلّل ًمٚمٛم١مُمٜملم:
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 -ؾمٌح٤مٟمف  -اًمِمٝمداء عمخت٤مرون.َيت٤مرهؿ اَّلّل ُمـ سملم اعمج٤مهديـ،ويتخذهؿ ًمٜمٗمًف 

ام هق اظمتٞم٤مر ومام هل رزي٦م إذن وٓ ظم٤ًمرة أن يًتِمٝمد ذم ؾمٌٞمؾ اَّلّل ُمـ يًتِمٝمد.إٟم

.إن ه١مٓء هؿ اًمذيـ اظمتّمٝمؿ اَّلّل ورزىمٝمؿ .واٟمت٘م٤مء،وشمٙمريؿ واظمتّم٤مص

وَيّمٝمؿ سم٘مرسمف. صمؿ هؿ ؿمٝمداء يتخذهؿ  -ؾمٌح٤مٟمف  -اًمِمٝم٤مدة،ًمٞمًتخٚمّمٝمؿ ًمٜمٗمًف 

اَّلّل،ويًتِمٝمدهؿ قمغم هذا احلؼ اًمذي سمٕم٨م سمف ًمٚمٜم٤مس.يًتِمٝمدهؿ ومٞم١مدون 

ضمدال طمقًمف.ي١مدوهن٤م  اًمِمٝم٤مدة.ي١مدوهن٤م أداء ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف،وٓ ُمٓمٕمـ قمٚمٞمف،وٓ

سمجٝم٤مدهؿ طمتك اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ إطم٘م٤مق هذا احلؼ،وشم٘مريره ذم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس.يٓمٚم٥م اَّلّل 

ُمٜمٝمؿ أداء هذه اًمِمٝم٤مدة،قمغم أن ُم٤م ضم٤مءهؿ ُمـ قمٜمده احلؼ،وقمغم أهنؿ  -ؾمٌح٤مٟمف  -

وقمغم أن طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ٓ  آُمٜمقا سمف،ودمردوا ًمف،وأقمزوه طمتك أرظمّمقا يمؾ رء دوٟمف

هبذا احلؼ وقمغم أهنؿ هؿ اؾمتٞم٘مٜمقا هذا،ومٚمؿ ي٠مخقا ضمٝمدا ذم  شمّمٚمح وٓ شمًت٘مٞمؿ إٓ

يمٗم٤مح اًم٤ٌمـمؾ وـمرده ُمـ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس،وإىمرار هذا احلؼ ذم قم٤معمٝمؿ وحت٘مٞمؼ ُمٜمٝم٩م اَّلّل 

.يًتِمٝمدهؿ اَّلّل قمغم هذا يمٚمف ومٞمِمٝمدون.وشمٙمقن ؿمٝم٤مدُتؿ هل هذا .ذم طمٙمؿ اًمٜم٤مس

ُمـ يٜمٓمؼ اِلٝم٤مد طمتك اعمقت.وهل ؿمٝم٤مدة ٓ شم٘مٌؾ اِلدال واعمح٤مل! ويمؾ 

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم:ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اَّلّل وأن حمٛمدا رؾمقل اَّلّل.ٓ ي٘م٤مل ًمف إٟمف ؿمٝمد،إٓ 

أن ي١مدي ُمدًمقل هذه اًمِمٝم٤مدة وُم٘متْم٤مه٤م.وُمدًمقهل٤م هق أٓ يتخذ إٓ اَّلّل إًمٞمٝم٤م.وُمـ 

صمؿ ٓ يتٚم٘مك اًمنميٕم٦م إٓ ُمـ اَّلّل.وم٠مظمص ظمّم٤مئص إًمقهٞم٦م اًمتنميع ًمٚمٕم٤ٌمد وأظمص 

.وُمدًمقهل٤م يمذًمؽ أٓ يتٚم٘مك ُمـ اَّلّل إٓ قمـ حمٛمد .ٚم٘مل ُمـ اَّلّل ظمّم٤مئص اًمٕمٌقدي٦م اًمت

. وُم٘مت٣م هذه .سمام أفف رؾمقل اَّلّل.وٓ يٕمتٛمد ُمّمدرا آظمر ًمٚمتٚم٘مل إٓ هذا اعمّمدر

صغم  -اًمِمٝم٤مدة أن َي٤مهد إذن ًمتّمٌح إًمقهٞم٦م َّلّل وطمده ذم إرض،يمام سمٚمٖمٝم٤م حمٛمد 

 -ًمٚمٜم٤مس،واًمذي سمٚمٖمف قمٜمف حمٛمد ومٞمّمٌح اعمٜمٝم٩م اًمذي أراده اَّلّل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

هق اعمٜمٝم٩م اًم٤ًمئد واًمٖم٤مًم٥م واعمٓم٤مع،وهق اًمٜمٔم٤مم اًمذي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يٍّمف طمٞم٤مة اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م سمال اؾمتثٜم٤مء. وم٢مذا اىمت٣م هذا إُمر أن يٛمقت ذم ؾمٌٞمٚمف،ومٝمق 
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إذن ؿمٝمٞمد.أي ؿم٤مهد ـمٚم٥م اَّلّل إًمٞمف أداء هذه اًمِمٝم٤مدة وم٠مداه٤م.واَتذه اَّلّل 

 .ش.َوَيتَِّخَذ ُِمٜمُْٙمْؿ ؿُمَٝمداءَ »هذا اعم٘م٤مم.هذا وم٘مف ذًمؽ اًمتٕمٌػم اًمٕمجٞم٥م: .ورزىمف.ؿمٝمٞمدا

 .ـه ا

 يت ىت متنت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ :صم٤مٟمٞم٤م
 ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث
 ٰى  ىنين نن من زن ممرن ام يل  ىل مل يك
أُم٤مم  وهٜم٤م ٟم٘مػ [160قمٛمران: ]آل  َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري

ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ وم٘مد  (ان شمٜمٍموا اهلل يٜمٍميمؿ)ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم اًمرسم٤مين 

رم ذيمر سمٕمِض  :رمحف اهلل (ُمٕمريم٦م أطمد رم زاد اعمٕم٤مد وم٘م٤مل )سمتٍمف قمؼم اومتتح سمف

وىمد أؿم٤مر اهلُل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  احلٙمؿ واًمٖم٤مي٤مت اعمحٛمقدة اًمتك يم٤مٟم٧م رم وىمٕم٦م ُأطُمد

 مك لك خك ُّٱإمم ُأُمٝم٤مُِت٤م وُأصقهل٤م رم ؾمقرة "آل قمٛمران" طمٞم٨م اومتتح اًم٘مّم٦م سم٘مقًمف: 
ومٛمٜمٝم٤م:  إمم مت٤مم ؾمتلم آي٦م. [111]آل قمٛمران:  َّهل مل خل حل  جل

شمٕمريُٗمٝمؿ ؾمقَء قم٤مىم٦ٌم اعمٕمّمٞم٦م، واًمَٗمَِمؾ، واًمتٜم٤مُزِع، وأن اًمذى أص٤مهَبؿ إٟمام هق سمُِِم١مِم 

 متنت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱذًمَِؽ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت
 نن من زن ممرن ام يل  ىل مل يك ىك مك
. ومٚمام ذاىُمقا قم٤مىم٦ٌَم ُمٕمّمٞمتِٝمؿ [160قمٛمران: ]آل َّزي ري ٰى  ىنين

زًا ُِمـ  ًمٚمرؾمقل، وشمٜم٤مزقمٝمؿ، وومِمٚمٝمؿ، يم٤مُٟمقا سمٕمد ذًمؽ أؿمدَّ طمذرًا وي٘مٔم٦م، وحترُّ

أؾم٤ٌمِب اخِلذٓن. وُمٜمٝم٤م: أن طِمٙمٛم٦م اهلل وؾُمٜمَّتف رم ُرؾمٚمف، وأت٤ٌمقِمٝمؿ، ضمرت سم٠من ُيَداًمقا 

ًة، وُيَداَل قمٚمٞمٝمؿ ُأظمرى، ًمٙمـ شمٙمقُن هلؿ اًمٕم٤مىم٦ٌمُ ُ، وم٢مهنؿ ًمق  اٟمتٍُموا دائاًم، دظمَؾ َُمرَّ

٤مِدُق ُِمـ همػمه، وًمق اٟمُتٍِمَ قمٚمٞمٝمؿ دائاًم، مل  ُمٕمٝمؿ اعم١مُمٜمقن وهمػُمهؿ، ومل يتٛمٞمَّز اًمّمَّ
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حيّمؾ اعم٘مّمقُد ُمـ اًمٌٕمث٦م واًمرؾم٤مًم٦م، وم٤مىمتْم٧م طِمٙمٛم٦م اهلل أن مجع هلؿ سملَم إُمريـ 

اًمٖمٚم٦ٌم ًمٞمتٛمٞمز َُمـ يتٌُٕمٝمؿ وُيٓمٞمٕمُٝمؿ ًمٚمحؼ، وُم٤م ضم٤مؤوا سمف ممـ يتٌُٕمٝمؿ قمغم اًمٔمٝمقر و

؟ ٕبك ؾمٗمٞم٤من: َهْؾ ىَم٤مشَمْٚمُتُٛمقهُ وُمٜمٝم٤م: أن هذا ُِمـ أقمالم اًمرؾمؾ، يمام ىم٤مل ِهَرىْمُؾ  ظم٤مص٦م.

ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىَم٤مَل: يَمْٞمَػ احلَْرُب سَمْٞمٜمَُٙمؿ وسَمٞمْٜمَف ؟ ىم٤مَل: ؾِمَج٤مل، ُيداُل قمٚمٞمٜم٤م اعمرة، وُٟمداُل 

ٌَْتغَم، صُمؿَّ شَمُٙمقُن هَلُؿُ  ؾُمؾ شُم ٦ٌَم. قمٚمٞمف إظمرى. ىم٤مل: يَمذًمَِؽ اًمرُّ وُمٜمٝم٤م: أن يتٛمٞمَّز  اًمَٕم٤مىِم

٤مِدُق ُِمـ اعمٜم٤مومِؼ اًمٙم٤مذِب، وم٢منَّ اعمًٚمٛملم ح٤م أفمٝمرهؿ اهلل قمغم أقمدائٝمؿ يقَم  ـُ اًمّمَّ اعم١مُم

ـْ ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ومٞمف سم٤مـمٜم٤ًم،  ً َُم ٞم٧ُم، دظمؾ ُمٕمٝمؿ رم اإلؾمالم فم٤مهرا سمدر، وـم٤مر هلؿ اًمّمِّ

ٜم٦َمً  ٥ٌََّم ًمٕم٤ٌمده حِمْ  قَمزَّ وضَمؾَّ أن ؾَم
ِ
 ،ُمٞمَّزت سملم اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ وم٤مىمتْم٧م طِمٙمٛم٦ُم اهلل

وا  وقَمَرَف اعم١مُمٜمقن أن هلؿ قمدوًا رم ٟمٗمس ُدورهؿ، وهؿ ُمٕمٝمؿ ٓ ُيٗم٤مرىمقهنؿ، وم٤مؾمتٕمدُّ

زوا ُمٜمٝمؿ. ىم٤مل شمٕم٤ممم:   مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱهلؿ، وحترَّ
  َّحض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت

ُج قمٌقدي٦ِم أوًمٞم٤مئف وطمزسمِف [182قمٛمران: ]آل ء، وومٞمام  وُمٜمٝم٤م: اؾمتخرا ا ء واًميَّ ا رم اًمنَّ

ٌُّقن وُم٤م يٙمرهقن، ورم طم٤مل فمٗمرهؿ وفمٗمر أقمدائٝمؿ هبؿ، وم٢مذا صمٌُتقا قمغم اًمٓم٤مقم٦م  حُي

واًمٕمٌقدي٦م ومٞمام حُيٌقن وُم٤م يٙمرهقن، ومٝمؿ قمٌٞمدُه طم٘م٤ًم، وًمٞمًقا يمٛمـ يٕمٌد اهلل قمغم 

ُء  ا ء واًمٜمٕمٛم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م. ومال ُيّْمٚمُِح قِم٤ٌمده إٓ اًمنَّ ا ُء، طمرف واطمد ُِمـ اًمنَّ ا واًميَّ

ُر ُٕمر قم٤ٌمده يمام يٚمٞمُؼ  سمحٙمٛمتف، إٟمف هبؿ  واًمِمدُة واًمرظم٤مُء، واًم٘مٌُض واًمًٌُط، ومٝمق اعمدسمِّ

ُمتف، مل شمٌُٚمْٖمٝم٤م  ظمٌػم سمّمػم. وُمٜمٝم٤م: أفف ؾمٌح٤مٟمف هٞم٠َّم ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ُمٜم٤مِزَل رم دار يمرا

تك شُمقِصُٚمُٝمؿ أقمامهلؿ، ومل يٙمقٟمقا سم٤مًمٖمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًمٌالء واعمحٜم٦ِم، وم٘مٞمَّض هلؿ إؾم٤ٌمَب اًم

إًمٞمٝم٤م ُمـ اسمتالئف واُمتح٤مٟمف،وُمٜمٝم٤م: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف إذا أراد أن هيٚمؽ أقمداءه 

ويٛمح٘مٝمؿ، ىمٞمض هلؿ إؾم٤ٌمب اًمتل يًتقضمٌقن هب٤م هاليمٝمؿ وحم٘مٝمؿ، وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م 

سمذًمؽ أوًمٞم٤مؤه ُمـ  ومٞمتٛمحصسمٕمد يمٗمرهؿ سمٖمٞمٝمؿ، ذم أذي أوًمٞم٤مئف، وحم٤مرسمتٝمؿ، وىمت٤مهلؿ،

ومٙمام ىم٤مل ؽ أقمداؤه ُمـ أؾم٤ٌمب حم٘مٝمؿ وهاليمٝمؿ. ذٟمقهبؿ وقمٞمقهبؿ، ويزداد سمذًم
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 حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع ُّٱ ؾمٌح٤مٟمف
  .ا ـه [141-142قمٛمران: ]آل  َّ خم
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 الدرض الجامً

 ( أحداخ مابني أحد واخليدق يف بعض)

٦ُم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم ويم٤مٟم٧م سمدايتٝم٤م  يَّ ٌَُٝم٤م َأنَّ  َويَم٤منَ  إمَِم سَمٜمِل َأؾَمدٍ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-َهِ ٌَ ؾَم

ـْ َأـَم٤مقَمُٝماَم إمم طَمْرِب  ـُمَٚمْٞمَح٦َم َوؾَمَٚمَٛم٦َم اسْمٜمَْل ظُمَقْيٚمٍِد ىَمْد ؾَم٤مَرا ذم ىَمْقُِمِٝماَم سَمٜمِل َأؾَمٍد، َوَُم

 
ِ
 -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقِل اَّللَّ

ِ
صغم اَّللَّ قمٚمٞمف -، وَمَٚمامَّ سَمَٚمَغ اخلؼََمُ َرؾُمقَل اَّللَّ

ٌِْد إؾََمِد اعَمْخُزوُِملِّ َدقَم٤م أب٤َم ؾَمَٚمَٛم٦َم قمَ  -وؾمٚمؿ ـَ قَم  سم
ِ
َويَم٤مَن ىَمْد  -ريض اَّللَّ قمٜمف-ٌَْد اَّللَّ

َوىَم٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل -وَمَٛمَٙم٨َم ؿَمْٝمًرا ُيَداِويِف طَمتَّك َرَأى َأْن ىَمْد سَمِرَئ  ضُمِرَح سم٠ُِمطُمٍد ذم قَمُْمِدهِ 

 
ِ
٦ِم، وَمَ٘مدِ -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اَّللَّ يَّ ِ اؾْمَتْٕمَٛمْٚمُتَؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م"، َوقَمَ٘مَد  : "اظْمُرْج ذم َهِذِه اًمنَّ

ـَ وإَفَّْم٤مِر، َوىَم٤مَل ًَمُف  ـَ اعمَُٝم٤مضِمِري لَم َرضُماًل ُِم ًِ ًء، َوسَمَٕم٨َم َُمَٕمُف ُِم٤مَئ٦ًم َومَخْ صغم -ًَمُف ًمَِقا

ٌَْؾ َأْن شَماَلىمك قَمَٚمْٞمَؽ -اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  : "ِهْ طَمتَّك شَمِرَد َأْرَض سَمٜمِل َأؾَمٍد، وَم٠َمهِمْر قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىَم

ا. ظَمَرَج َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم  ٚمِِٛملَم ظَمػْمً ًْ ـَ اعمُ ـْ َُمَٕمُف ُِم ، َوَُم
ِ
-مُجُققُمُٝمْؿ".َوَأْوَص٤مُه سمَِتْ٘مَقى اَّللَّ

سمَِٕم٦ِم ًمِْٚمِٝمْجَرِة، طَمتَّك  -ريض اَّللَّ قمٜمف ا ٜم٦َِم اًمرَّ ًَّ ـَ اًم ٍم ُِم رَّ ِل حُمَ ذم َأْصَح٤مسمِِف، َوَذًمَِؽ ذم َأوَّ

ٌَؾٍ   هَلُْؿ سمَِج
ٍ
ٍح  اْٟمَتَٝمك إمم َُم٤مء ، وَم٠َمهَم٤مَر قَمغَم َهْ ـٌ ك ىَمَٓم ٛمَّ ًَ هَلُْؿ، وَم٠َمظَمَذُه، َوَأظَمَذ ِرقَم٤مًء هَلُْؿ  ُي

َق  مَم٤َمًمِٞمَؽ صَماَلصَم٦ًم، َوَأوْمَٚم٧َم ؾَم٤مِئُرُهْؿ، وَمَج٤مُؤوا مَجَْٕمُٝمؿْ  ُروُهْؿ، ومَتَٗمرَّ ، َوطَمذَّ وُهُؿ اخلؼََمَ وَم٠َمظْمؼَمُ

َُم٤مَءُهْؿ َوضَمَد مَجَْٕمُٝمْؿ ىَمْد  -ريض اَّللَّ قمٜمف-َٚمَٛم٦َم مَجُْٕمُٝمْؿ ذم يُمؾِّ َوضْمٍف، وَمَٚمامَّ َوَرَد َأبُق ؾَم 

َٙمَر َوومَرَق َأْصَح٤مسَمُف صَماَلَث وِمَرٍق: ومِْرىَم٦ٌم ىَم٤مَُم٧ْم َُمَٕمُف، َوومِْرىَمَت٤مِن َأهَم٤مَرشَم٤م ذم  ًْ َق، وَمَٕم شَمَٗمرَّ

، َوىَمْد َأَص٤مسَمَت٤م ٟمَ  َتلْمِ َ
ِ
، وَمَرضَمَٕمَت٤م إًَِمْٞمِف ؾَم٤معم َتٚمَِٗمَتلْمِ َٕماًم يَمثػَِمة، صُمؿَّ قَم٤مُدوا إمَِم اعَمِديٜم٦َِم َٟم٤مطِمَٞمَتلْمِ خُمْ

ـَ هَم٤مٟمِِٛملَم. وَمَٚمامَّ َدظَمَؾ َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم  اعَمِديٜم٦ََم اْٟمَتَٗمَض سمِِف ضُمْرطُمُف، وَمَٚمْؿ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-فَم٤موِمِري

ـْ مُج٤َمَدى أظِمَرِة، َأْو ًمَِثاَمٍن ظَمٚمَ  ٨ٌَْم طَمتَّك َُم٤مَت ًمَِثاَلِث ًَمَٞم٤مٍل سَمِ٘ملَم ُِم َرَوى  .ْقَن ُِمٜمْفُ َيْٚم

 
ِ
ُ قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: َدظَمَؾ َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َريِضَ اَّللَّ ٚمٌِؿ ذم صِحٞمِحِف قَم ًْ -اإِلَُم٤مُم ُُم

وَح  قَمغَم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم َوىَمْد ؿَمؼَّ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُه، وَم٠َمهْمَٛمَْمُف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: "إِنَّ اًمرُّ سَمٍَمُ
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ـْ َأْهٚمِِف، وَمَ٘م٤مَل  إَِذا ىُمٌَِض شَمٌَِٕمفُ  "، وَمَْم٩مَّ َٟم٤مٌس ُِم ٌٍََمُ َٓ -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًم " :

ُٝمؿَّ  ٜمُقَن قَمغَم َُم٤م شَمُ٘مُقًمقَن"، صُمؿَّ ىَم٤مَل: "اًمٚمَّ ، وَم٢ِمنَّ اعَماَلِئَٙم٦َم ُي١َمُمِّ َّٓ سمَِخػْمٍ ُٙمْؿ إِ ًِ  شَمْدقُمقا قَمغَم أفُْٗم

يَِب ؾَمَٚمَٛم٦َم، َواْروَمْع َدَرضَمَتُف ذم ا اهْمِٗمرْ  ـَ ِٕ َواهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم  عَمْٝمِديِّلَم َواظْمُٚمْٗمُف ذم قَمِ٘مٌِِف ذم اًمَٖم٤مسمِِري

ْر ًَمُف وِمٞمِف" ِه، َوَٟمقِّ ْح ًَمُف ذم ىَمؼْمِ ًَ لَم، َواوْم
ِ
ٚمٌِؿ ذم  َوًَمُف َي٤م َربَّ اًمَٕم٤معَم ًْ َوَأظْمَرَج اإِلَُم٤مُم ُُم

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم: ؾَم  ُ قَمٜمَْٝم٤م َأهنَّ ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َريِضَ اَّللَّ  َصِحٞمِحِف قَم
ِ
صغم اَّللَّ -ِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقل اَّللَّ

 َوإِٟم٤َّم إًَِمْٞمِف َراضِمُٕمقَن،  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ
٦ٌَم، وَمَٞمُ٘مقُل: إٟم٤َّم َّللَّ ٌُُف ُُمِّمٞم ٚمٍِؿ شُمِّمٞم ًْ ـْ ُُم َيُ٘مقل: "َُم٤م ُِم

 ُ َّٓ أظْمَٚمَػ اَّللَّ ا ُِمٜمَْٝم٤م، إِ ٌَتِل َوَأظْمٚمِْػ زِم ظَمػْمً ! أضُمْريِن ذم ُُمِّمٞم ا ُِمٜمْٝمَ  اًمٚمَُّٝمؿَّ ٤م"، ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف ظَمػْمً

ُل  ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم؟ َأوَّ ٚمِِٛملَم ظَمػْمٌ ُِم ًْ ُ قَمٜمَْٝم٤م: وَمَٚمامَّ َُم٤مَت َأبُق ؾَمَٚمَٛم٦َم ىُمْٚم٧ُم: َأيُّ اعمُ َريِضَ اَّللَّ

 
ِ
ُ زِم -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سَمْٞم٧ٍم َه٤مضَمَر إمم َرؾُمقِل اَّللَّ ، صُمؿَّ إيِنِّ ىُمْٚمُتَٝم٤م، وَم٠َمظْمَٚمَػ اَّللَّ

 
ِ
  .يمام ؾمٞم٤مشمك ذيمره ان ؿم٤مء اهلل اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم-َرؾُمقَل اَّللَّ

وىمٌٚمٝمام وسمٕمد هي٦م أبك  وُمـ شمٚمؽ إطمداث سمٕم٨م وُم٠مؾم٤مة اًمرضمٞمع سمئر ُمٕمقٟم٦م

أفف يم٤من  ضمدير سم٤مًمذيمر ىمٌٚمٝم٤م وسملم يدهي٤م اظمقاٟمكو قمٌد اهلل سمـ أفٞمس ؾمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م هي٦م

 ُمـ ُمـ اصمٜمتلم ُمـ أطمداث ُم٤مسملم أطمد وإطمزاب زواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ورم  أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم مه٤م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش رى اهلل قمٜمٝم٤م

طمٞم٨م اًمتٙمريؿ  اًمًٞم٤مق ذاشمف ُمـ طمٙمٛم٦م زواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م

ُمـ سمٕمد سم٠مم ؾمٚمٛم٦م سمٕمد هي٦م أبك  يم٤من زواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕرُمٚم٦م اًمِمٝمٞمد

ده٤م سم٘مٚمٞمؾ ُمـ أثر ضمراح أصٞم٥م هب٤م يقم ؾمٚمٛم٦م ! رى اهلل قمٜمٝمام طمٞم٨م اؾمتِمٝمد سمٕم

 .ـه 5يم٤من ُمٌٕم٨م هذه اًمني٦م طملم اؾمتٝمؾ هالل اعمحرم ؾمٜم٦م أطمد يمام ؾمٌؼ ذيمره 
سمٕمد وقم٤مد أبق ؾمٚمٛم٦م وىمد ٟمٗمر قمٚمٞمف ضمرح يم٤من ىمد أص٤مسمف ذم أطمد، ومٚمؿ يٚم٨ٌم طمتك ُم٤مت 

واؾمٛمف قمٌداًمٚمف سمـ قمٌد  وأبق ؾمٚمٛم٦م يمٜمٞمتف –ُمًػمة ُمنموم٦م ُمـ اِلٝم٤مد رم ؾمٌٞمؾ اهلل 

أطمدى قمامت  ٥موأُمف سمرة سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم سمـ هالل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم اًم٘مرر إؾمد
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وهق أجْم٤م أظمق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ًرا  اًمرو٤مقم٦م، وىمد ه٤مضمرت أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وزوضمٝم٤م أبق ؾمٚمٛم٦م إمم احلٌِم٦م ومرا

ضمرا إمم اعمديٜم٦م سمٕمد أن ه٤مضمر إًمٞمٝم٤م رؾمقل سمديٜمٝمام ُمـ اعمنميملم، صمؿ رضمٕم٤م إمم ُمٙم٦م وه٤م

أول سمٞم٧م ه٤مضمر ُمـ  ومٙم٤من ُمع زوضمتف أم ؾمٚمٛم٦م اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمًٚمٛمقن

وقم٤مد ُمّم٤مسم٤م ُمـ أطمد مل متٜمٕمف ضمراطمف ُمـ آُمتث٤مل ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل  ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م

ٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جم٤مهدا ُمـ ضمديد وىم٤مئدا ًمني٦م ومتزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

هل هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م طمذاوم٦م سمـ اعمٖمػمة اًم٘مرؿمٞم٦م اعمخزوُمٞم٦م، يم٤مٟم٧م زوضم٦م و سم٠مم ؾمٚمٛم٦م

ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م ٕيب وُمـ قمجٞم٥م ُم٤م يروى أفف  اسمـ قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد إؾمد،

ة يٛمقت زوضمٝم٤م وهق ُمـ أهؾ اِلٜم٦م، صمؿ مل شمزوج إٓ مجع  ؾمٚمٛم٦م: سمٚمٖمٜمل أفف ًمٞمس اُمرأ

ج سمٕمدي وٓ أتزوج سمٕمدك. ىم٤مل: اهلل سمٞمٜمٝمام ذم اِلٜم٦م، ومتٕم٤م ل أقم٤مهدك أٓ شمزوَّ

أتٓمٞمٕمٞمٜمٜمل؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: إذا ُم٧م شمزوضمل، مهللا ارزق أم ؾمٚمٛم٦م سمٕمدي رضماًل 

ظمػًما ُمٜمل، ٓ حيزهن٤م وٓ ي١مذهي٤م، ومٚمام ُم٤مت ىمٚم٧م: ُمـ ظمػم ُمـ أيب ؾمٚمٛم٦م؟ ومام ًم٨ٌم 

 اهلل ىم٤مل قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ريض ومخٓمٌٝم٤موضم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

أبق سمٙمر ومردشمف، صمؿ ظمٓمٌٝم٤م قمٛمر ومردشمف،  قمٜمٝمام: إن أم ؾمٚمٛم٦م ح٤م اٟم٘مْم٧م قمدُت٤م ظمٓمٌٝم٤م

٤ًٌم: أظمؼم رؾمقل اهلل أين  ومٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م: ُمرطم

أُم٤م ىمقًمؽ: إين »وًمٞمس أطمد ُمـ أوًمٞم٤مئل ؿم٤مهًدا. ومٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م:  وأين ُُمّمٌٞم٦م همػمى

ؽ، وأُم٤م ىمقًمؽ: إين همػمى وم٠ًمدقمق اهلل أن يذه٥م ُمّمٌٞم٦م، وم٢من اهلل ؾمٞمٙمٗمٞمؽ صٌٞم٤مٟم

ة ىمد أدسمر  شهمػمشمؽ، وأُم٤م إوًمٞم٤مء ومٚمٞمس أطمد ُمٜمٝمؿ إٓ ؾمػمى يب وذم رواي٦م: إين اُمرأ

وأُم٤م اًمًـ وم٠مف٤م أيمؼم »ُمـ ؾمٜمل، ومٙم٤مٟم٧م إضم٤مسم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل٤م: 

ىم٤مًم٧م أم  حمًٜم٤ًموهٙمذا أطمًـ إًمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اِلقاب، وُم٤م يم٤من إٓ شُمٜمؽ

ج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  ؾمٚمٛم٦م: ي٤م قمٛمر )أي اسمٜمٝم٤م( ىمؿ ومزوِّ

شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ىمقل أم ؾمٚمٛم٦م: ىمؿ ي٤م قمٛمر ومزوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: شمٕمٜمل ىمد 
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وهل سمٜم٧م  زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش سمـ رئ٤مبأُم٤م أم اعم١مُمٜملم اًمث٤مٟمٞم٦م وهك  روٞم٧م وأذٟم٧م،

ومزوضمف اهلل إي٤مه٤م  –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -، قمٛم٦م رؾمقل اهلل أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م

ىمٌؾ أن يتزوضمٝم٤م  -ريض اهلل قمٜمف  -يم٤مٟم٧م قمٜمد زيد سمـ طم٤مرصم٦م  حلٙمٛم٦م شمنميٕمٞم٦م وم٘مد

ٍد، طمٞم٨م يم٤من ىمد شمٌٜم٤مه اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل  ٛمَّ .ويم٤من يدقمك َزْيَد سمـ حُمَ

 رن مم  ام يل ُّٱَٟمَزًَم٧م:  ومٙم٤من يٜم٥ًم إًمٞمف، طَمتَّك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -
ومٌٜمزول هذه أي٦م شمؿ حتريؿ اًمتٌٜمل، وأصٌح يمٌؾ ُيٜم٥ًُم إمم  [5إطمزاب:]  َّمن زن

أبٞمف اًمذي هق ُمـ صٚمٌف، وم٠مصٌح ي٘م٤مل زيد سمـ طم٤مرصم٦م. وًمٙمـ ىم٤مقمدة اًمتٌٜمل يم٤مٟم٧م 

أراد  -قَمزَّ َوضَمؾَّ -ُمت٠مصٚم٦م ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب، ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ حمقه٤م، ومٙم٠من اهلل 

صغم اهلل  -هذا مت٤مًُم٤م ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ، ومٙم٤من شمزوي٩م اًمٜمٌل  طمدوث رء قمٛمكم يٛمحق

ريض  -ُمـ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش اًمتل يم٤مٟم٧م زوضم٦م ًمرقمٞمِّف زيد سمـ طم٤مرشْم٦م  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ٰر ٰذ ُّٱذًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  -قَمزَّ َوضَمؾَّ -.وىمد ذيمر اهلل -اهلل قمٜمف 
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
صغم  -مم ًمٜمٌٞمف ي٘مقل اهلل شمٕم٤م [28زاب:]إطم  َّنت مت زت رت يب ىب نب

وهق  [28]إطمزاب:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -٤مع اًمٜمٌل زيد سمـ طم٤مرصم٦م أفٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سم٤مإِلؾمالم، واشمٌ

 رئ ّٰ ُّٱقمٚمٞمف سم٤مًمٕمتؼ ُمـ اًمرق.  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وأفٕمؿ اًمٜمٌل 
، طمٞم٨م ضَم٤مَء َزْيُد سمـ طَم٤مِرصَم٦َم َيِْمُٙمق -اهلل قمٜمٝم٤م ريض  -زيٜم٥م  [37]إطمزاب: َّزئ

ِِل  صغم اهلل  -، ومجٕمؾ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -زيٜم٥م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًمٚمٜمٌَّ

ْؽ قَمَٚمٞمَؽ َزْوضَمَؽ" ويم٤من اهلل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًِ ِؼ اهلل َوَأُْم ىمد  -قَمزَّ َوضَمؾَّ -َيُ٘مقُل: "اشمَّ

هن٤م ؾمتٙمقن زوضمتف، وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمف: أ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أقمٚمؿ ٟمٌٞمف 

أي: ٓ  [37]إطمزاب:  َّنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ
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 [37]إطمزاب:  َّ يب ىب ُّٱَتٗمل ُم٤م أـمٚمٕمؽ اهلل قمٚمٞمف ُمـ أهن٤م ؾمتٙمقن زوضمتؽ، 

 َّنت مت زت رت ُّٱُمـ أن ي٘مقًمقا: ـمٚمؼ حمٛمد زوضم٦م اسمٜمف ًمٞمتزوضمٝم٤م، 
  َّ ىث نث مث  زث رث يت ُّٱصمؿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  .[37]إطمزاب:

  َّ ىثُّاًمقـمر: احل٤مضم٦م، أي: ومٚمام ومرغ زيٌد ُمٜمٝم٤م ووم٤مرىمٝم٤م  [37]إطمزاب:

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ُمـ اًمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -ومٙم٤من زواضمٝم٤م  [37]إطمزاب:

ِّل -قَمزَّ َوضَمؾَّ -سم٠مُمر ُمـ اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف  -، وًمذًمؽ يَم٤مَٟم٧ْم شَمْٗمَخُر قَمغَم زوضم٤مت اًمٜمٌَّ

ٌِْع ؾَمَٛمَقاٍت وشَمُ٘مق -وؾمٚمؿ  ـْ وَمْقِق ؾَم ضَمٜمِل اهلل شَمَٕم٤ممَم ُِم َـّ َوَزوَّ َـّ َأَه٤مًمِٞمُٙم ضَمُٙم  ُل هلـ: َزوَّ

ـِ َأفَس سمـ ُم٤مًمؽ وروى ُمًٚمؿ  ُة َزْيٜم٥ََم ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم ىَم٤مَل: َح٤َّم اْٟمَ٘مَْم٧ْم قِمدَّ

"، ىَم٤مَل: وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ًمَِزْيٍد: "اْذَه٥ْم وَم٤مْذيُمْرَه٤م قَمكَمَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقُل اهلل 

ُر قَمِجٞمٜمََٝم٤م، ىم٤مل: وَمَٚمامَّ َرَأجُْتَٝم٤م قَمُٔمَٛم٧ْم ذم َصْدِري طَمتَّك َُم٤م  طَمتَّك َأت٤َمَه٤م ىَم٤مَل َوِهَل َُتَٛمِّ

ٌَلَّ  ْٞمُتَٝم٤م فَمْٝمِري، َوٟمَٙمّْم٧ُم قَمغَم قَمِ٘م َأؾْمَتٓمِٞمُع َأْن َأفُْٔمَر إًَِمٞمَٝم٤م; َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َذيَمَرَه٤م، وَمَقًمَّ

َيْذيُمُرِك، ىَم٤مًَم٧م: َُم٤م َأف٤َم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -: َي٤م َزْيٜم٥َُم َأْرؾَمَٚمٜمِل َرؾُمقُل اهلل وَمُ٘مْٚم٧ُم 

، وَمَ٘م٤مَُم٧ْم إمَِم  ُن َوضَم٤مَء َرؾُمقُل اهلل  سمَِّم٤مٟمَِٕم٦ٍم ؿَمْٞمئ٤ًم طَمتَّك ُأَؤاُِمَر َريبِّ ِجِدَه٤م، َوَٟمَزَل اًْمُ٘مْرآ ًْ  -َُم

 . نإِذْ  وَمَدظَمَؾ قَمَٚمٞمَٝم٤م سمَِٖمػمِ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٟم٘مٚم٧م آؾمتخ٤ٌمرات أن ظم٤مًمد سمـ  وم٘مد قمٌداًمٚمف سمـ أفٞمس أُم٤م قمـ ؾم٥ٌم هي٦م -

ؾمٗمٞم٤من اهلذزم حيِمد اِلٛمقع حلرب اعمًٚمٛملم، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ًمٞم٘مِض  -رى اهلل قمٜمف  –طمٚمٞمػ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م  إفّم٤مري اِلٝمٜمك قمٌد اهلل اسمـ أفٞمس

قمـ اعمديٜم٦م صمامين قمنمة ًمٞمٚم٦م، صمؿ ىمدم يقم اًم٧ًٌم  وفمؾ قمٌد اهلل سمـ أفٞمس هم٤مئ٤ٌمً  .قمٚمٞمف

ًمًٌع سم٘ملم ُمـ اعمحرم، وىمد ىمتؾ ظم٤مًمدًا وضم٤مء سمرأؾمف، ومقوٕمف سملم يدي اًمٜمٌل صغم 

ومٚمام طميشمف  (،هذه آي٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:)اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مقمٓم٤مه قمّم٤م وىم٤مل

  .اًمقوم٤مة أوِص أن دمٕمؾ ُمٕمف ذم أيمٗم٤مٟمف
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ومٜم٘مػ سم٢مضمالل أُم٤مم  وهي٦م اًمدقمقة إمم سمئر ُمٕمقٟم٦مسمٕم٨م اًمرضمٞمع  أُم٤م قمـ ُم٠مؾم٤مة -

اًمٕمالُم٦م أبق احلًـ اًمٜمدوى رمحف اهلل قمـ سمٕم٨م اًمرضمٞمع )سم٘مٚمٞمؾ  وم٘م٤مل وىم٤مئٕمٝمام

وهؿ قمرب ُمـ سمٜمل  شاًم٘م٤مرة»و ش »قمْمؾ»وذم ؾمٜم٦م صمالث ًمٚمٝمجرة ـمٚم٧ٌم  (:شمٍمف

ٟمٗمرا ُمـ اعمًٚمٛملم، ًمٞمٕمّٚمٛمقهؿ، ومٌٕم٨م ُمٕمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل  ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م

قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م، وظمٌٞم٥م سمـ قمدّي،  وهؿُمـ أصح٤مسمف،  ؾمٌٕم٦م )ؾمت٦م(وؾمٚمؿ  قمٚمٞمف

طمّتك إذا  وظم٤مًمد سمـ اًمٌٙمػم وقمٌداًمٚمف سمـ ـم٤مرق وُمرصمد سمـ أبك ُمرصمدوزيد سمـ اًمّدصمٜم٦م،

واؾمتٍمظمقا وُمٙم٦م، همدروا هبؿ،ش قمًٗم٤من»وهق ُمقوع سملم ش اًمّرضمٞمع»يم٤مٟمقا قمغم 

: ًمٙمؿ قمٝمد  وم٠مطم٤مـمقا هبؿ وهؿ رم رطم٤مهلؿ قمٚمٞمٝمؿ هذيؾ ّٓ ٟم٘متٚمٙمؿ، ىم٤مًمقا اهلل وُمٞمث٤مىمف أ

ويم٤من أُمػمهؿ قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م سمـ أبك إىمٚمح )ىمٞمس سمـ  -وم٘م٤مل سمٕمض اعمًٚمٛملم

ُمرصمد سمـ أبك ُمرصمد )يمٜم٤مز سمـ  ريض اهلل قمٜمف وىمٞمؾ (قمّمٛم٦م سمـ اًمٜمٕمامن إود اًمٌدرى

ٓ  :-ويمذًمؽ ظم٤مًمد سمـ اًمٌٙمػم  سمدري٤من اًمٖمٜمقى ريض اهلل قمٜمٝمام وهق وأبقه (طمّملم

ريض اهلل  )قم٤مصؿ وُمرصمد وٓ قم٘مدا، وىم٤مشمٚمقا اًم٘مقم طمّتك ىمتٚمقا  ٟم٘مٌؾ ُمـ ُمنمك قمٝمدا

إي٤مس وقم٤مُمر  ُمع أظمقشمف ويم٤من ىمد ؿمٝمد سمدرا وُمٕمٝمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمٌٙمػم اًمٚمٞمثك قمٜمٝمام

 ،سمـ قمٌٞمد إفّم٤مري اًمٌٞم٤مى سمـ ُمٕم٤موي٦م وأُّم٤م زيد سمـ اًمّدصمٜم٦م .وقم٤مىمؾ ريض اهلل قمٜمٝمؿ

سمـ قمٛمرو سمـ  ـم٤مرق وقمٌد اهلل سمـ ،سمـ قمقف إفّم٤مري اًمٌدرى وظمٌٞم٥م سمـ قمدّي 

وم٠مقمٓمقا سم٠مجدهيؿ، وم٠مههؿ اعمنميمقن، وىمتؾ  ،رى اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ اًمٌٚمقى اًمٌدرى

قمٌد اهلل سمـ ـم٤مرق ذم اًمٓمريؼ، وأُّم٤م ظمٌٞم٥م وزيد، وم٤ٌمقمقمه٤م ُمـ ىمريش، واسمت٤مع ظمٌٞم٤ٌم 

طمجػم سمـ أيب إه٤مب، ًمٞم٘متٚمف سم٠مبٞمف إه٤مب، وأُّم٤م زيد سمـ اًمدصمٜم٦م وم٤مسمت٤مقمف صٗمقان سمـ أُمٞم٦م 

أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ. وأظمرضمقا زيدا ُمـ احلرم ًمٞم٘متٚمقه، واضمتٛمع رهط ُمـ  ًمٞم٘متٚمف سم٠مبٞمف

ىمريش، ومٞمٝمؿ أبق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وم٘م٤مل ًمف أبق ؾمٗمٞم٤من: أفِمدك اهلل ي٤م زيد! أتح٥ّم أّن 

حمٛمدا قمٜمدٟم٤م أن ذم ُمٙم٤مٟمؽ وأفّؽ ذم أهٚمؽ، ىم٤مل: ُم٤م أطم٥ّم أّن حمٛمدا أن ذم ُمٙم٤مٟمف 

ىم٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من: ُم٤م رأج٧م ُمـ  ، أهكماًمذي هق ومٞمف شمّمٞمٌف ؿمقيم٦م شم١مذيف، وأيّن ضم٤مًمس ذم
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اًمٜم٤ّمس أطمدا حي٥ّم أطمدا يمح٥ّم أصح٤مب حمٛمد حمٛمدا، صمّؿ ىمتؾ وأُّم٤م ظمٌٞم٥م، ومٚماّم 

طمّتك أريمع ريمٕمتلم،  ًمٞمّمٚمٌقه، ىم٤مل هلؿ: إن رأجتؿ أن شمدقمقينامم اًمتٜمٕمٞمؿ ضم٤مؤوا سمف 

، ىم٤مًمقا: دوٟمؽ، وم٤مريمع، ومريمع ريمٕمتلم، أمتّٝمام وأطمًٜمٝمام، صمّؿ أىمٌؾ قمغم اًم ٘مقم، وم٤مومٕمٚمقا

وم٘م٤مل: أُّم٤م واهلل ًمقٓ أن شمٔمٜمّقا أيّن إّٟمام ـمّقًم٧م ضمزقم٤م ُمـ اًم٘متؾ ٓؾمتٙمثرت ُمـ 

 :رمحف اهللوأفِمد  ومٙم٤من ريض اهلل قمٜمف أول ُمـ ؾمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم هذه اًمًٜم٦م اًمّمالة،

وذًمؽ ذم ذات  .. قمغم أّي ؿمّؼ يم٤من ذم اهلل ُمٍمقمل.ومٚم٧ًم أب٤مزم طملم أىمتؾ ُمًٚمام

وىمد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رم  ا ـه ؿمٚمق ممّزع٤ٌمرك قمغم أوص٤مل .. ي.اإلهل وإن يِم٠م

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمّم٦م اًمرضمٞمع ومروى رمحف اهلل سمًٜمده  صحٞمحف اِل٤مُمع

ؾمٚمؿ هي٦م قمٞمٜم٤م وأُمر قمٚمٞمٝمؿ قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م وهق و سمٕم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :ىم٤مل

ضمد قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٤مٟمٓمٚم٘مقا طمتك إذا يم٤من سملم قمًٗم٤من وُمٙم٦م ذيمروا حلل 

ـ هذيؾ ي٘م٤مل هلؿ سمٜمق حلٞم٤من ومتٌٕمقهؿ سم٘مري٥م ُمـ ُم٤مئ٦م رام وم٤مىمتّمقا آصم٤مرهؿ طمتك أتقا ُم

ُمٜمزٓ ٟمزًمقه ومقضمدوا ومٞمف ٟمقى متر شمزودوه ُمـ اعمديٜم٦م وم٘م٤مًمقا هذا متر يثرب ومتٌٕمقا 

إمم ومدومد وضم٤مء اًم٘مقم  ِلئقا آصم٤مرهؿ طمتك حل٘مقهؿ ومٚمام اٟمتٝمك قم٤مصؿ وأصح٤مسمف 

ق إن ٟمزًمتؿ اًمٞمٜم٤م أن ٓ ٟم٘متؾ ُمٜمٙمؿ رضمال وم٘م٤مل وم٠مطم٤مـمقا هبؿ وم٘م٤مًمقا ًمٙمؿ اًمٕمٝمد واعمٞمث٤م

قم٤مصؿ أُم٤م أف٤م ومال أفزل ذم ذُم٦م يم٤مومر مهللا أظمؼم قمٜم٤م ٟمٌٞمؽ ومرُمقهؿ طمتك ىمتٚمقا قم٤مصام 

ذم ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر سم٤مًمٜمٌؾ وسم٘مل ظمٌٞم٥م وزيد ورضمؾ آظمر وم٠مقمٓمقهؿ اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ومٚمام 

ًٞمٝمؿ أقمٓمقهؿ اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ٟمزًمقا إًمٞمٝمؿ ومٚمام اؾمتٛمٙمٜمقا ُمٜمٝمؿ طمٚمقا أوشم٤مر ىم

ومرسمٓمقهؿ هب٤م وم٘م٤مل اًمرضمؾ اًمث٤مًم٨م اًمذي ُمٕمٝمام هذا أول اًمٖمدر وم٠مبك أن يّمحٌٝمؿ 

ومجرروه وقم٤مِلقه قمغم أن يّمحٌٝمؿ ومٚمؿ يٗمٕمؾ وم٘متٚمقه واٟمٓمٚم٘مقا سمخٌٞم٥م وزيد طمتك 

سم٤مقمقمه٤م سمٛمٙم٦م وم٤مؿمؽمى ظمٌٞم٤ٌم سمٜمق احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ ويم٤من ظمٌٞم٥م هق ىمتؾ 

ٕمقا ىمتٚمف اؾمتٕم٤مر ُمقؾمك ُمـ سمٕمض احل٤مرث يقم سمدر ومٛمٙم٨م قمٜمدهؿ أؾمػما طمتك إذا أمج

ىم٤مًم٧م ومٖمٗمٚم٧م قمـ صٌل زم ومدرج إًمٞمف طمتك أت٤مه  سمٜم٤مت احل٤مرث ًمٞمًتحد هب٤م وم٠مقم٤مرشمف
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تف ومزقم٧م ومزقم٦م قمرف ذاك ُمٜمل وذم يديف اعمقؾمك وم٘م٤مل جومقوٕمف قمغم ومخذه ومٚمام رأ

أتخِملم أن أىمتٚمف ؟ ُم٤م يمٜم٧م ٕومٕمؾ ذًمؽ أن ؿم٤مء اهلل ويم٤مٟم٧م شم٘مقل ُم٤م رأج٧م أؾمػما ىمط 

ًم٘مد رأجتف ي٠ميمؾ ُمـ ىمٓمػ قمٜم٥م وُم٤م سمٛمٙم٦م يقُمئذ صمٛمرة وإٟمف عمقصمؼ ذم  ظمػما ُمـ ظمٌٞم٥م

احلديد وُم٤م يم٤من إٓ رزق رزىمف اهلل ومخرضمقا سمف ُمـ احلرم ًمٞم٘متٚمقه وم٘م٤مل دقمقين أصكم 

أن ُم٤م يب ضمزع ُمـ اعمقت ًمزدت ومٙم٤من  ريمٕمتلم صمؿ اٟمٍمف إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ًمقٓ أن شمروا

وًم٧ًم  قمددا صمؿ ىم٤مل ّمٝمؿأطمأول ُمـ ؾمـ اًمريمٕمتلم قمٜمد اًم٘متؾ هق صمؿ ىم٤مل مهللا 

أب٤مزم طملم أىمتؾ ُمًٚمام * قمغم أي ؿمؼ يم٢من اهلل ُمٍمقمل  وذًمؽ ذم ذات اإلهل وإن يِم٠م 

وسمٕم٨م ىمريش إمم  * ي٤ٌمرك قمغم أوص٤مل ؿمٚمق ممزع  صمؿ ىم٤مم إًمٞمف قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث وم٘متٚمف

قم٤مصؿ ًمٞم١مشمقا سمٌمء ُمـ ضمًده يٕمرومقٟمف ويم٤من قم٤مصؿ ىمتؾ قمٔمٞمام ُمـ قمٔمامئٝمؿ يقم 

 ف ُمثؾ اًمٔمٚم٦م ُمـ اًمدسمر ومحٛمتف ُمـ رؾمٚمٝمؿ ومٚمؿ ي٘مدروا ُمٜمف قمغم رءسمدر ومٌٕم٨م اهلل قمٚمٞم

ـْ حَلِْٛمِف ؿَمْٞمئ٤ًم وىمد يم٤من قم٤مصؿ ىمد أقمٓمك اهلل قمٝمًدا أن ٓ يٛمًف ُمنمك،  قَمغَم َأْن َيْ٘مَٓمَع ُِم

٤م  ًً  -; ومٙم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -أي: ظمِمٞم٦م شمٜمجًف ُمٜمٝمؿ-وٓ يٛمسَّ ُمنميًم٤م أبًدا، شمٜمج

سْمر ُمٜمٕمتف: حيٗمظ اهلل اًمٕمٌد اعم١مُمـ، يم٤من قم٤مصؿ  ي٘مقل طملم سمٚمٖمف أن -ريض اهلل قمٜمف  اًمدَّ

ٟمذر أن ٓ يٛمًف ُمنمك، وٓ يٛمس ُمنميًم٤م أبًدا ذم طمٞم٤مشمف، ومٛمٜمٕمف اهلل سمٕمد ووم٤مشمف، يمام 

  .اُمتٜمع ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمف

رم  سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوم٘مد  أُم٤م قمـ سمٕم٨م سمئر ُمٕمقٟم٦م اًمدقمقى

ٟمٗمرا ُمـ أصح٤مسمف قمغم  ُمـ ُمٕمريم٦م أطمد ؿمٝمقر أرسمٕم٦م قمغم رأس صٗمر ُمـ اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م

ًمٞمدقمقهؿ إمم  وـمٛم٠مفف سم٠مفف ضم٤مر هلؿ ُمـ ٟمجد أبق اًمؼماء ـمٚم٥م ُمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ

وقمٚمٞمٝمؿ اعمٜمذر سمـ قمٛمرو وومٞمٝمؿ  اإلؾمالم، ويم٤مٟمقا ؾمٌٕملم رضمال ُمـ ظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم،

واحل٤مرث سمـ اًمّمٛم٦م ُمـ سمٜمك قمدى سمـ اًمٜمج٤مر وقمروة سمـ أؾمامء سمـ  طمرام ُمـ ُمٚمح٤من

وقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ُمقمم اًمّمديؼ  ٛمل وٟم٤مومع سمـ سمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقملاًمّمٚم٧م اًمًٚم
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ة سمٜمل  ريض اهلل قمٜمٝمام وم٤ًمروا طمّتك ٟمزًمقا سمئر ُمٕمقٟم٦م، وهل أرض سملم سمٜمل قم٤مُمر وطَمرَّ

م سمـ ُِمْٚمَح٤من أظم٤م أم ؾمٚمٞمؿ سمٙمت٤مب رؾمقل اهلل صغم  ؾُمَٚمْٞمؿ ـ ومٜمزًمقا هٜم٤مك، صمؿ سمٕمثقا طمرا

ًمٓمَُّٗمْٞمؾ، ومٚمؿ يٜمٔمر ومٞمف، وأُمر رضماًل ومٓمٕمٜمف اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم قمدو اهلل قم٤مُمر سمـ ا

اهلل أيمؼم، وُمْزُت ورب  :سم٤محلرسم٦م ُمـ ظمٚمٗمف، ومٚمام أفٗمذه٤م ومٞمف ورأى اًمدم، ىم٤مل طمرام

شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اًمتل ىم٤مهل٤م ىمتٚمف ضم٤ٌمر سمـ ؾمٚمٛمك، ويم٤من ؾم٥ٌم إؾمالُمف  ،اًمٙمٕم٦ٌم

 :قمـ ؾم٥ٌم إؾمالُمف طمٞم٨م ىم٤مل ُمـ سمٕمد ضم٤ٌمروهق َيقد سمٜمٗمًف،  ريض اهلل قمٜمفطمرام،

مم٤م دقم٤مين إمم اإلؾمالم أيّن ـمٕمٜم٧م رضمال ُمٜمٝمؿ يقُمئذ سمرُمح سملم يمتٗمٞمف، ومٜمٔمرت إمم  إنّ 

ؾمٜم٤من اًمرُمح طملم ظمرج ُمـ صدره ومًٛمٕمتف ي٘مقل: ومزت ورّب اًمٙمٕم٦ٌم! وم٘مٚم٧م ذم 

 : ٟمٗمز: ُم٤م وم٤مز؟! أخ٧ًم ىمد ىمتٚم٧م اًمرضمؾ؟! طمّتك ؾم٠مخ٧م سمٕمد ذًمؽ قمـ ىمقًمف، وم٘م٤مًمقا

صمؿ اؾمتٜمٗمر قمدو اهلل ًمٗمقره  -ُمف.إلؾمالًمٚمِمٝم٤مدة، وم٘مٚم٧م: وم٤مز ًمٕمٛمر اهلل، ومٙم٤من ؾم٤ٌٌم 

سمٜمل قم٤مُمر إمم ىمت٤مل اًم٤ٌمىملم، ومٚمؿ َيٞمٌقه ٕضمؾ ضمقار أيب سمراء، وم٤مؾمتٜمٗمر سمٜمل ؾمٚمٞمؿ، 

وم٠مضم٤مسمتف قُمَّمٞم٦َّم وِرقْمؾ وَذيَمقان، ومج٤مءوا طمتك أطم٤مـمقا سم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل 

شُم٨مَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مشمٚمقا طمتك ىمتٚمقا قمـ آظمرهؿ إٓ يمٕم٥م سمـ زيد سمـ اًمٜمج٤مر، وم٢مٟمف ارْ 

 اًم٘م٤مئؾ ؾمٌح٤من اهلل) -سمٕمد ؿمٝمقر ىمٚمٞمٚم٦م – ُمـ سملم اًم٘متكم، ومٕم٤مش طمتك ىمتؾ يقم اخلٜمدق

. ويم٤من قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري واعمٜمذر سمـ قم٘م٦ٌم سمـ (ًمٙمؾ أضمؾ يمت٤مب :ضمؾ ؿم٠مفف

ج٤م اًمٓمػم حتقم قمغم ُمقوع اًمقىمٕم٦م، ومٜمزل اعمٜمذر، وهق همػم  -قم٤مُمر ذم هح اعمًٚمٛملم ومرأ

اعمنميملم طمتك ىمتؾ ُمع أصح٤مسمف، وأه قمٛمرو سمـ  وم٘م٤مشمؾ -أُمػمهؿ اعمٜمذر سمـ قمٛمرو 

أُمٞم٦م اًمْمٛمري، ومٚمام أظمؼم أفف ُمـ ُُمَي ضَمزَّ قم٤مُمر ٟم٤مصٞمتف، وأقمت٘مف قمـ رىم٦ٌم يم٤مٟم٧م قمغم 

ورضمع قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم٤مُماًل ُمٕمف أف٤ٌمء  .أُمف

ٙمٌػمة سمٜمٙم٦ٌم اعمّم٤مب اًمٗم٤مدح، ُمٍمع ؾمٌٕملم ُمـ أوم٤موؾ اعمًٚمٛملم، شمذيمر ٟمٙمٌتٝمؿ اًم

وح٤م يم٤من  .وأوَلؽ ذهٌقا ذم همدرة ؿم٤مئٜم٦م ;إٓ أن ه١مٓء ذهٌقا ذم ىمت٤مل واوح ;أطمد

قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م ذم اًمٓمريؼ سم٤مًمَ٘مْرىَمَرة ُمـ صدر ىمٜم٤مة، ٟمزل ذم فمؾ ؿمجرة، وضم٤مء رضمالن 



   

 
315 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ُمـ سمٜمل يمالب ومٜمزٓ ُمٕمف، ومٚمام ٟم٤مُم٤م ومتؽ هبام قمٛمرو، وهق يري أفف ىمد أص٤مب صم٠مر 

د ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يِمٕمر سمف، ومٚمام ىمدم أصح٤مسمف، وإذا ُمٕمٝمام قمٝم

 (،ًم٘مد ىمتٚم٧م ىمتٞمٚملم ِٕدَيٜمَّٝمام) :أظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام ومٕمؾ، وم٘م٤مل

وهذا اًمذي ص٤مر ؾم٤ًٌٌم  ،واٟمِمٖمؾ سمجٛمع ديتٝمام ُمـ اعمًٚمٛملم وُمـ طمٚمٗم٤مئٝمؿ اًمٞمٝمقد

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕضمؾ هذه وىمد شم٠مخؿ اًمٜمٌل صغم ا .ًمٖمزوة سمٜمل اًمٜمْمػم، يمام ؾمٞمذيمر

شم٠مخام ؿمديدًا،  ،اح٠مؾم٤مة، وٕضمؾ ُم٠مؾم٤مة اًمرضمٞمع اًمٚمتلم وىمٕمت٤م ظمالل أج٤مم ُمٕمدودة

طمتك دقم٤م قمغم ه١مٓء إىمقام واًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل ىم٤مُم٧م  ،وشمٖمٚم٥م قمٚمٞمف احلزن واًم٘مٚمؼ

دقم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  :ومٗمل اًمّمحٞمح قمـ أفس ىم٤مل .سم٤مًمٖمدر واًمٗمتؽ ذم أصح٤مسمف

قا أصح٤مسمف سمٌئر ُمٕمقٟم٦م صمالصملم ص٤ٌمطم٤ًم، يدقمق ذم صالة اًمٗمجر قمغم وؾمٚمؿ قمغم اًمذيـ ىمتٚم

وم٠مفزل اهلل  (،قُمَّمٞم٦م قَمَّم٧ْم اهلل ورؾمقًمف) :ِرقْمؾ وَذيْمَقان وحَلَْٞم٤من وقُمَّمٞم٦م، وي٘مقل

ٟم٤ًم  سمٚمٖمقا قمٜم٤م ىمقُمٜم٤م أف٤م ًم٘مٞمٜم٤م رسمٜم٤م ومريض قمٜم٤م ) :طمتك ٟمًخ سمٕمد ىمرأف٤مهشمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف ىمرآ

 وقمـ سمئر ُمٕمقٟم٦م أجْم٤م ا ـه.هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىُمٜمُقشَمفومؽمك رؾمقل اهلل صغم ا (وروٞمٜم٤م قمٜمف

طمدصمٜم٤م أبق ُمٕمٛمر طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث طمدصمٜم٤م قمٌد  :روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل وم٘م٤مل

ؾمٚمؿ ؾمٌٕملم رضمال و سمٕم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :اًمٕمزيز قمـ أفس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ي٘م٤مل هل٤م حل٤مضم٦م ي٘م٤مل هلؿ اًم٘مراء ومٕمرض هلؿ طمٞم٤من ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ رقمؾ وذيمقان قمٜمد سمئر 

سمئر ُمٕمقٟم٦م وم٘م٤مل اًم٘مقم واهلل ُم٤م إي٤ميمؿ أردٟم٤م إٟمام ٟمحـ جمت٤مزون ذم طم٤مضم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل 

ؾمٚمؿ ؿمٝمرا ذم صالة اًمٖمداة وذًمؽ و ؾمٚمؿ وم٘متٚمقهؿ ومدقم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفو قمٚمٞمف

ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز وؾم٠مل رضمؾ أف٤ًم قمـ اًم٘مٜمقت أبٕمد  سمدء اًم٘مٜمقت وُم٤م يمٜم٤م ٟم٘مٜم٧م

وروى سمًٜمده  -اًم٘مراءة ؟ ىم٤مل ٓ سمؾ قمٜمد ومراغ ُمـ اًم٘مراءة اًمريمقع أو قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ 

ح٤م ـمٕمـ طمرام سمـ ُمٚمح٤من ويم٤من ظم٤مًمف يقم  :أفس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل قمـ

 –سمئر ُمٕمقٟم٦م ىم٤مل سم٤مًمدم هٙمذا ومٜمْمحف قمغم وضمٝمف ورأؾمف صمؿ ىم٤مل ومزت ورب اًمٙمٕم٦ٌم 

روى سمًٜمده قمـ  ورم إؿم٤مرة إمم أن قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ريض اهلل قمٜمف يم٤من ُمـ سملم اًمِمٝمداء
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 -وهق سمثقر  -ومريم٤ٌم وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م طمتك أتٞم٤م اًمٖم٤مر  قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م رم ىمّم٦م اهلجرة

ومتقاري٤م ومٞمف ومٙم٤من قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة همالُم٤م ًمٕمٌد اهلل سمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ ؾمخؼمة أظمل قم٤مئِم٦م 

ُٕمٝم٤م ويم٤مٟم٧م ٕيب سمٙمر ُمٜمح٦م ومٙم٤من يروح هب٤م ويٖمدو قمٚمٞمٝمؿ ويّمٌح ومٞمدًم٩م إًمٞمٝمام صمؿ 

أطمد ُمـ اًمرقم٤مء ومٚمام ظمرج ظمرج ُمٕمٝمام يٕم٘م٤ٌمٟمف طمتك ىمدُم٤م اعمديٜم٦م ينح ومال يٗمٓمـ سمف 

هِم٤مم سمـ قمروة وروى رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  –وم٘متؾ قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة يقم سمئر ُمٕمقٟم٦م 

ح٤م ىمتؾ اًمذيـ سمٌئر ُمٕمقٟم٦م وأه قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري ىم٤مل ًمف  :وم٠مظمؼمين أيب ىم٤مل

ـ أُمٞم٦م هذا قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة قم٤مُمر اسمـ اًمٓمٗمٞمؾ ُمـ هذا وم٠مؿم٤مر إمم ىمتٞمؾ وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو سم

وم٘م٤مل ًم٘مد رأجتف سمٕمد ُم٤م ىمتؾ رومع إمم اًمًامء طمتك إين ٕفٔمر إمم اًمًامء سمٞمٜمف وسملم إرض 

إن أصح٤مسمٙمؿ ىمد )ؾمٚمؿ ظمؼمهؿ ومٜمٕم٤مهؿ وم٘م٤مل و صمؿ ووع وم٠متك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ٟمٜم٤م سمام روٞمٜم٤م قمٜمؽ وروٞم٧م  أصٞمٌقا وإهنؿ ىمد ؾم٠مخقا رهبؿ وم٘م٤مًمقا رسمٜم٤م أظمؼم قمٜم٤م إظمقا

وأصٞم٥م يقُمئذ ومٞمٝمؿ قمروة سمـ أؾمامء سمـ اًمّمٚم٧م ومًٛمل قمروة  (.وم٠مظمؼمهؿ قمٜمٝمؿ قمٜم٤م

 .ؾمٛمل سمف ُمٜمذرا وسمف وُمٜمذر سمـ قمٛمر

 

*** 
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 التاسعالدرض 

 غزوَ بين اليضري( )

ُمـ اهلجرة طمٞم٨م  أُم٤م همزوة سمٜمل اًمٜمْمػم ومٙم٤مٟم٧م رم رسمٞمع إول ُمـ اًمٕم٤مم اًمراسمع

 -ىمٌٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد وهكْمػم ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم سمٜمل اًمٜمّ 

ويم٤من  ،يمام ُم٣م سمٞم٤مٟمف قم٘مٞم٥م وم٤مضمٕم٦م سمئر ُمٕمقٟم٦م ًمٞمًتٕمٞمٜمٝمؿ ذم دي٦م ىمتٞمٚملم ُمـ سمٜمل قم٤مُمر

سملم سمٜمل اًمٜمْمػم وسمٜمل قم٤مُمر قم٘مد وطمٚمػ، ومرىّمقا ذم اًمٙمالم ووقمدوا سمخػم، ويم٤من ذًمؽ 

ٟمٗمٕمؾ ي٤م أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ، اضمٚمس ه٤م هٜم٤م طمتك  :َي٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٥ًم سمٜمقد اعمٕم٤مهدة ـ وم٘م٤مًمقا 

ٟم٘مِض طم٤مضمتؽ وًمٙمٜمّٝمؿ أوٛمروا اًمٖمدر وآهمتٞم٤مل، ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

رم ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ُمٜمٝمؿ أبق سمٙمر وقمٛمر وؾمٚمؿ ىم٤مقمدا إمم ضمٜم٥م ضمدار ُمـ سمٞمقُتؿ،

ومٜم٤مضمك سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م: إّٟمٙمؿ ًمـ دمدوا اًمرضمؾ قمغم ُمثؾ طم٤مًمف  وقمغم رى اهلل قمٜمٝمؿ

، ومػمحيٜم٤م ُمٜمف؟! ويم٤من رؾمقل هذه، ومٛمـ رضمؾ يٕمٚمق هذا اًمٌٞم٧م، ومٞمٚم٘مل قمٚمٞمف صخرة

ٟمٗمٕمؾ  :اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من ذًمؽ َي٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٥ًم سمٜمقد اعمٕم٤مهدة ـ وم٘م٤مًمقا 

ي٤م أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ، اضمٚمس ه٤م هٜم٤م طمتك ٟم٘مِض طم٤مضمتؽ. وأتك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

امء سمام أراد اًم٘مقم، وم٘م٤مم وظمرج راضمٕم٤م إمم اعمديٜم٦م، ًّ وم٘م٤مل أؿم٘م٤مهؿ  وؾمٚمؿ اخلؼم ُمـ اًم

، ومقاهلل ًمٞمخؼمن سمام  :وم٘م٤مل هلؿ ؾَمالَّم سمـ ُِمِْمَٙمؿ .أف٤م :و سمـ ضمح٤مشقمٛمر ٓ شمٗمٕمٚمقا

 .وًمٙمٜمٝمؿ قمزُمقا قمغم شمٜمٗمٞمذ ظمٓمتٝمؿ .مهٛمتؿ سمف، وإٟمف ًمٜم٘مض ًمٚمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف

وٟمزل ضمؼميؾ ُمـ قمٜمد رب اًمٕم٤معملم قمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٚمٛمف سمام مهقا 

هنْم٧م ومل ٟمِمٕمر سمؽ،  :وحل٘مف أصح٤مسمف وم٘م٤مًمقا  سمف، ومٜمٝمض ُمنقم٤ًم وشمقضمف إمم اعمديٜم٦م،

٧ْم سمف هيقد وُم٤م ًم٨ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن سمٕم٨م حمٛمد  .وم٠مظمؼمهؿ سمام مَهَّ

اظمرضمقا ُمـ اعمديٜم٦م وٓ شم٤ًميمٜمقين هب٤م، وىمد ) :سمـ ُمًٚمٛم٦م إمم سمٜمل اًمٜمْمػم ي٘مقل هلؿ

ً، ومٛمـ وضمدت سمٕمد ذًمؽ هب٤م ضسم٧م قمٜم٘مف ص٤ًم ُمـ ومل َيد هيقد ُمٜم٤م (.أضمٚمتٙمؿ قمنما
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اخلروج، وم٠مىم٤مُمقا أج٤مُم٤ًم يتجٝمزون ًمٚمرطمٞمؾ، سمٞمد أن رئٞمس اعمٜم٤موم٘ملم ـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـ 

سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ أن اصمٌتقا ومَتَٜمَُّٕمقا، وٓ َترضمقا ُمـ دي٤مريمؿ، وم٢من ُمٕمل أخٗملم يدظمٚمقن 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱُمٕمٙمؿ طمّمٜمٙمؿ، ومٞمٛمقشمقن دوٟمٙمؿ 
 .ُمـ همٓمٗم٤منوشمٜمٍميمؿ ىمرئم٦م وطمٚمٗم٤مؤيمؿ  [11:احلنم]  َّ زت رت يب ىب

وهٜم٤مك قم٤مدت ًمٚمٞمٝمقد صم٘متٝمؿ، واؾمت٘مر رأهيؿ قمغم اعمٜم٤موأة، وـمٛمع رئٞمًٝمؿ طمٞمل سمـ 

إٟم٤م  :أظمٓم٥م ومٞمام ىم٤مًمف رأس اعمٜم٤موم٘ملم، ومٌٕم٨م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل

وٓ ؿمؽ أن اعمقىمػ يم٤من طمرضم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم  .ٓ ٟمخرج ُمـ دي٤مرٟم٤م، وم٤مصٜمع ُم٤م سمدا ًمؽ

قُمٝمؿ ذم هذه اًمٗمؽمة اعمحرضم٦م ُمـ شم٤مرَيٝمؿ مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٢من اؿمت٤ٌميمٝمؿ سمخّم

ُم٠مُمقن اًمٕمقاىم٥م، وىمد رأوا يَمَٚم٥م اًمٕمرب قمٚمٞمٝمؿ وومتٙمٝمؿ اًمِمٜمٞمع سمٌٕمقصمٝمؿ، صمؿ إن 

هيقد سمٜمل اًمٜمْمػم يم٤مٟمقا قمغم درضم٦م ُمـ اًم٘مقة دمٕمؾ اؾمتًالُمٝمؿ سمٕمٞمد آطمتامل، ودمٕمؾ 

ة سمئر ُمٕمقٟم٦م ومرض اًم٘مت٤مل ُمٕمٝمؿ حمٗمقوم٤ًم سم٤معمٙم٤مره، إٓ أن احل٤مل اًمتل ضمدت سمٕمد ُم٠مؾم٤م

وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م زادت طم٤ًمؾمٞم٦م اعمًٚمٛملم سمجرائؿ آهمتٞم٤مل واًمٖمدر اًمتل أظمذوا يتٕمروقن 

دًا، وو٤مقمٗم٧م ٟم٘مٛمتٝمؿ قمغم ُم٘مؽمومٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ ىمرروا أن ي٘م٤مشمٚمقا سمٜمل  هل٤م مج٤مقم٤مت وأومرا

ومٚمام سمٚمغ  .اًمٜمْمػم ـ سمٕمد مهٝمؿ سم٤مهمتٞم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ُمٝمام شمٙمـ اًمٜمت٤مئ٩م

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمقاب طمٞمل سمـ أظمٓم٥م يمؼم ويمؼم أصح٤مسمف، صمؿ  رؾمقل اهلل صغم

هنض عمٜم٤مضمزة اًم٘مقم، وم٤مؾمتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م اسمـ أم ُمٙمتقم، وؾم٤مر إًمٞمٝمؿ، وقمغم سمـ أيب 

واًمتج٠م سمٜمق اًمٜمْمػم إمم  .ـم٤مًم٥م حيٛمؾ اًمٚمقاء، ومٚمام اٟمتٝمل إًمٞمٝمؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ احلّم٤مر

ٟمخٞمٚمٝمؿ وسم٤ًمشمٞمٜمٝمؿ قمقٟم٤ًم طمّمقهنؿ، وم٠مىم٤مُمقا قمٚمٞمٝم٤م يرُمقن سم٤مًمٜمٌؾ واحلج٤مرة، ويم٤مٟم٧م 

 ىه مه جه ين ىن ُّٱ :هلؿ ذم ذًمؽ، وم٠مُمر سم٘مٓمٕمٝم٤م وحتري٘مٝم٤م، وذم ذًمؽ أفزل اهلل شمٕم٤ممم
واقمتزًمتٝمؿ  [5]احلنم: َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه

ىمرئم٦م، وظم٤مهنؿ قمٌد اهلل سمـ أيب وطمٚمٗم٤مؤهؿ ُمـ همٓمٗم٤من، ومٚمؿ حي٤مول أطمد أن يًقق 
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ً، وهلذا ؿمٌف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٢م  :مم ىمّمتٝمؿ، وضمٕمؾ ُمثٚمٝمؿهلؿ ظمػماً، أو يدومع قمٜمٝمؿ ذا

 [16]احلنم: َّ جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جفُّٱ

مخس قمنمة ًمٞمٚم٦م ـ طمتك ىمذف اهلل ذم  :ومل يٓمؾ احلّم٤مر ـ وم٘مد دام ؾم٧م ًمٞم٤مل وم٘مط، وىمٞمؾ

ًمالؾمتًالم وإلًم٘م٤مء اًمًالح، وم٠مرؾمٚمقا إمم رؾمقل  وُتٞمئقا ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م، وم٤مٟمدطمروا 

وم٠مفزهلؿ قمغم أن َيرضمقا قمٜمٝم٤م  .ٟمحـ ٟمخرج قمـ اعمديٜم٦م :اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ويم٤من اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ هيدم  .،سمٜمٗمقؾمٝمؿ وذرارهيؿ، وأن هلؿ ُم٤م محٚم٧م اإلسمؾ إٓ اًمًالح

وأفزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م ٗم٦م، ومٞمْمٕمف قمغم فمٝمر سمٕمػمه، ومٞمٜمٓمٚمؼ سمف ٘مسمٞمتف قمـ اًمٕمت٦ٌم وإؾم

اًمٌخ٤مري  ؾمقرة احلنم ًمدرضم٦م أفف ُمـ أؾمامئٝم٤م اعمِمٝمقرة ؾمقرة سمٜمل اًمٜمْمػم وم٘مد روى

ٟم٦م، قمـ أيب سمنم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل: ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس:  ُمـ طمدي٨م أيب قَمقا

وومٞمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ اًمدروس وُمـ احلًـ  ؾمقرة احلنم؟ ىم٤مل: ىُمؾ: ؾمقرة اًمٜمَّْمػم

 ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم  اِلٛمٞمؾ اًمقىمقف قمغم سمٕمْمٝم٤م
 ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك
 حج  مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ يي
 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج
 مل خل ُّٱ َّ  مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض
 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل
سمٕمد ظمؼمه  وشمدسمر رم يمٚمامت اهلل -  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي

ىم٤مل  ورم شمٗمًػمه (-هق اًمذى أظمرج )ؾمٌح٤مٟمف قمـ شمًٌٞمح اًمٙم٤مئٜم٤مت ًمٕمٔمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف 

 [1]احلنم:  َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ: وىمقًمفاسمـ يمثػم رمحف اهلل 

يٕمٜمل: هيقد سمٜمل اًمٜمْمػم. ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، وجم٤مهد، واًمزهري، وهمػم واطمد: يم٤من 

قمٝمًدا وذُم٦م، قمغم  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م ىمدم اعمديٜم٦م ه٤مدهنؿ وأقمٓم٤مهؿ

ؾمف أٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وٓ ي٘م٤مشمٚمقه، ومٜم٘مْمقا اًمٕمٝمد اًمذي يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف، وم٠مطمؾ اهلل هبؿ سم٠م
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اًمذي ٓ َُمَردَّ ًمف، وأفزل قمٚمٞمٝمؿ ىمْم٤مءه اًمذي ٓ ُيَّمّد، وم٠مضمالهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ، وأظمرضمٝمؿ ُمـ طمّمقهنؿ احلّمٞمٜم٦م اًمتل ُم٤م ـمٛمع ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن، وفمٜمقا هؿ 

أهن٤م ُم٤مٟمٕمتٝمؿ ُمـ سم٠مس اهلل، ومام أهمٜمك قمٜمٝمؿ ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م، وضم٤مءهؿ ُم٤م مل يٙمـ سم٤ٌمهلؿ، 

هؿ ُمـ اعمديٜم٦م، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م ذهٌقا إمم أذرقم٤مت ُمـ وؾمػّمهؿ رؾمقل اهلل وأضمال

أقم٤مزم اًمِم٤مم، وهل أرض اعمحنم واعمٜمنم، وُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م ذهٌقا إمم ظمٞمؼم. ويم٤من ىمد 

أفزهلؿ ُمٜمٝم٤م قمغم أن هلؿ ُم٤م محٚم٧م إسمٚمٝمؿ، ومٙم٤مٟمقا َيرسمقن ُم٤م ذم سمٞمقُتؿ ُمـ اعمٜم٘مقٓت 

  خس حس جس مخ جخ ُّٱاًمتل يٛمٙمـ أن حتٛمؾ ُمٕمٝمؿ; وهلذا ىم٤مل: 
أي: شمٗمٙمروا ذم قم٤مىم٦ٌم ُمـ ظم٤مًمػ أُمر اهلل وظم٤مًمػ  [1]احلنم:  َّ خص حص مس

رؾمقًمف، ويمذب يمت٤مسمف، يمٞمػ حيؾ سمف ُمـ سم٠مؾمف اعمخزي ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م، ُمع ُم٤م يدظمره ًمف ذم 

 ;أظمرة ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ. ىم٤مل: اسمـ ضمرير: هق مجٞمع اًمٜمخؾ. وٟم٘مٚمف قمـ جم٤مهد:

ر سم٘مٓمع ٟمخٞمٚمٝمؿ إه٤مٟم٦م وذًمؽ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م طم٤مسهؿ أُم

هلؿ، وإره٤مسًم٤م وإرقم٤مسًم٤م ًم٘مٚمقهبؿ. ومروى حمٛمد اسمـ إؾمح٤مق قمـ يزيد سمـ روُم٤من، وىمت٤مدة، 

وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من أهنؿ ىم٤مًمقا: ]ومٌٕم٨م سمٜمق اًمٜمْمػم[ ي٘مقًمقن ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ: إٟمؽ شمٜمٝمك قمـ اًمٗم٤ًمد، ومام سم٤مًمؽ شم٠مُمر سم٘مٓمع إؿمج٤مر؟ وم٠مفزل اهلل هذه أي٦م 

٦م، أي: ُم٤م ىمٓمٕمتؿ وُم٤م شمريمتؿ ُمـ إؿمج٤مر، وم٤مِلٛمٞمع سم٢مذن اهلل وُمِمٞمئتف وىمدرشمف اًمٙمريٛم

ورو٤مه، وومٞمف ٟمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدو وظمزي هلؿ، وإرهم٤مم ٕفقومٝمؿ. وىم٤مل جم٤مهد: هنك سمٕمض 

اعمٝم٤مضمريـ سمٕمًْم٤م قمـ ىمٓمع اًمٜمخؾ، وىم٤مًمقا: إٟمام هل ُمٖم٤مٟمؿ اعمًٚمٛملم. ومٜمزل اًم٘مرآن 

ا ه اإلصمؿ، وإٟمام ىمٓمٕمف وشمريمف سم٢مذٟمف. سمتّمديؼ ُمـ هنك قمـ ىمٓمٕمف، وحتٚمٞمؾ ُمـ ىمٓمٕمف ُمـ

وهؿ أؿمد اًمٞمٝمقد  -ُمع واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس طمٞم٨م أصٌح٧م ًمٌٜمك صٝمٞمقن وًمٜم٘مػ هٜم٤م وىمٗم٦م

دوًم٦م رم ىمٚم٥م أُمتٜم٤م ُمرهقسم٦م اِل٤مٟم٥م شم٘مقد اًمٜمٔم٤مم  –طم٘مدا وأيمثرهؿ إوم٤ًمدا ذم إرض 

شمدور  اًمّمٝمٞمقصٚمٞمٌل اًمٕم٤معمل وىمد همِمٞم٧م اًمٌٕمض ُمـ أبٜم٤مء هذه إُم٦م اهلزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م

وهؿ ي٘مقًمقن أفك عمثٚمٜم٤م وطم٤مًمٜم٤م َٓيٗمك قمغم أومم  قمٞمٜمٝمؿ يم٤مًمذى قمٚمٞمف ُمـ اعمقتأ
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إًم٤ٌمب ُمقاضمٝم٦م اًمٞمٝمقد ؟ وهٜم٤م شم٠متك شمٚمؽ أي٦م رم ُمقوٕمٝم٤م ووىمتٝم٤م )ُم٤م فمٜمٜمتؿ أن 

 َيرضمقا وفمٜمقا أهنؿ ُم٤مٟمٕمتٝمؿ طمّمقهنؿ ُمـ اهلل وم٠مت٤مهؿ اهلل ُمـ طمٞم٨م مل حيتًٌقا 

هلل قمـ ظمّم٤مئّمف وُمـ صمؿ ظمّم٤مئص ٟمٕمؿ أخؿ ي٘مؾ رؾمقل ا (وىمذف ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م

 أخؿ َيؼم اًمرؾمقل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م ُمًػمة ؿمٝمر)إُم٦م 

سم٤مًمٓمٌع ٟمٕمؿ قمٜمدُم٤م ىم٤مل رم احلدي٨م  سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمرسم٤مٟمٞم٦م ًمتّمٜمٞمع هذا اًمًالح اعمٕمٜمقي ؟

سم٥ًٌم اًمقهـ اًمذى أص٤مهب٤م مم٤م يم٤من ًمف إثر  اًمث٤مسم٧م قمـ شمٙم٤مًم٥م إُمؿ قمغم هذه إُم٦م

ٟمزع اعمٝم٤مسم٦م ُمـ صدور أقمداؤٟم٤م ُمٜم٤م )شمقؿمؽ ان شمتداقمك قمٚمٞمٙمؿ إُمؿ يمام شمتداقمك رم 

إيمٚم٦م قمغم ىمّمٕمتٝم٤م ، ىم٤مًمقا أوُمـ ىمٚم٦م ٟمحـ يقُمئذ ي٤مرؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل ٓ إٟمٙمؿ يقُمئذ 

يمثػم وًمٙمـ قمث٤مء يمٖمث٤مء اًمًٞمؾ! يٜمزع اهلل ُمـ صدور أقمدائٙمؿ اعمٝم٤مسم٦م ُمٜمٙمؿ وي٘مذف ذم 

 (ُم٤م اًمقهـ ىم٤مل طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمراهٞم٦م اعمقتىمٚمقسمٙمؿ اًمقهـ ىم٤مًمقا ي٤مرؾمقل اهلل و

ٓشمراقمقا وًمٙمـ شمذيمروا أن هلل ؾمٜمـ رم ظمٚم٘مف ٓحي٤مسمك هب٤م أطمد ومٝمك صم٤مسمت٦م  اظمقاٟمك

ًمٕم٤ٌمد اًمرمحـ ومدوٟمٙمؿ  ومتحرير إرض وصٞم٤مٟم٦م اًمٕمرض ضمد يًػم وًمٙمـ ُمٓمردة

صمؿ يم٤مٟم٧م أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م رم . اًمٕمٌقدي٦م اًمّم٤مدىم٦م هلل ومٝمك قملم اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ًمٚمٛمريديـ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱوم٘م٤مل شمٕم٤ممم  طمٙمؿ أُمقال اًمٗمئ
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن
ُم٤م  ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًموومٞمٝم٤م ي٘مقل اسمـ يمثػم ) [7-6]احلنم:  َّ  هب مب خب حب جب مئهئ

ًمٗملء: ومٙمّؾ ُم٤مل أظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٖمػم ىمت٤مل وٓ اًمٗملء وُم٤م صٗمتف؟ وُم٤م طمٙمٛمف؟ وم٤مهق 

٤مف ظمٞمؾ وٓ ريم٤مب، يم٠مُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم هذه، وم٢مهن٤م مم٤م مل ُيقضمػ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف َيإ

سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب، أي: مل ي٘م٤مشمٚمقا إقمداء ومٞمٝم٤م سم٤معم٤ٌمرزة واعمّم٤موًم٦م، سمؾ ٟمزل أوَلؽ 
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  ُمـ اًمرقم٥م اًمذي أخ٘مك اهلل ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ هٞم٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل

وهلذا شمٍمف ومٞمف يمام ؿم٤مء، ومرّده ومحٙمٛمف طمٙمؿ مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م وم٠موم٤مءه اهلل قمغم رؾمقًمف; 

 (قمغم اعمًٚمٛملم ذم وضمقه اًمؼم واعمّم٤مًمح اًمتل ذيمره٤م اهلل، قمز وضمؾ، ذم هذه أي٤مت

وُمـ سمٕمد يم٤من اًمثٜم٤مء اًمرسم٤مٟمك قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإفّم٤مر واًمت٤مسمٕملم هلؿ سمثالث ُمـ أهؿ 

 ٜمِمقد وهك اًمتْمحٞم٦م اًمٕمزيزة اًمتل ٓحيقل دوهن٤م ـمٛمعصٗم٤مت ضمٞمؾ اًمٜمٍم اعم

شمٌٝم٤م يمام يم٤من ُمـ  وإظمقة اًمّم٤مدىم٦م واحل٥م ذم اهلل واًمتل يٛمثؾ اإليث٤مر أقمغم ُمرا

صمؿ يم٤من ىمقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ صٜمٞمع اعمٜم٤موم٘ملم  وؾمالُم٦م اًمّمدور إفّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ُّٱوم٘م٤مل شمٕم٤ممم  ُمع اًمٞمٝمقد
 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن
 حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث متهت خت حت هبجت مب
 مغ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص  مس خس
 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف
  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ [18-11]احلنم:  َّ  حم جم
َيؼم شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم  (وومٞمٝم٤م ي٘مقل اسمـ يمثػم )سم٤مظمتّم٤مر [17]احلنم:  َّ حن جن

سمف، طملم سمٕمثقا إمم هيقد سمٜمل اًمٜمْمػم َيٕمُدوهنؿ اًمٜمٍم ُمـ  يمٕمٌد اهلل سمـ أيب وأضا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ُّٱأفٗمًٝمؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 
 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 [11]احلنم:  َّ  يت ىت نت مت ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  [11]احلنم:  َّ زت

أي: ًمٙم٤مذسمقن ومٞمام وقمدوهؿ سمف إُم٤م أهنؿ ىم٤مًمقا هلؿ ىمقٓ ُمـ ٟمٞمتٝمؿ أٓ يٗمقا هلؿ سمف، وإُم٤م 
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أي:  [11]احلنم:  َّ  يق ىق يف ىف ُّٱأهنؿ ٓ ي٘مع ُمٜمٝمؿ اًمذي ىم٤مًمقه; وهلذا ىم٤مل: 

 ىك مك ُّٱأي: ىم٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿ  [11]احلنم: َّ لك اك ُّٱٓ ي٘م٤مشمٚمقن ُمٕمٝمؿ، 
وٟمٜمتٌف إمم أظمقة ه١مٓء رم  ِم٤مرة ُمًت٘مٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م.وهذه سم [11]احلنم:  َّ ىل مل يك

دٟمٞم٤م اعم١مُمٜملم سمزُم٤مٟمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م وهؿ يًتٜمٝمْمقن مهؿ إضمٜمٌل قمٚمٞمٜم٤م وهؿ سمٞمٜمٜم٤م حلرسمٜم٤م سمٖمٞم٦م 

اإلره٤مب وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمتقضمٞمف اًمرسم٤مٟمك  اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٜم٤م وطمج٦م اًمزُم٤من سم٤مًمٓمٌع ضم٤مهزة

ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ًمًٞمد اخلٚمؼ وطمٌٞم٥م احلؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )ي٤م أهي٤م اًمٜمٌك 

أجْم٤م شمقضمٞمف  –ىمرن اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اًمٙم٤مومريـ  وٟمالطمظ رم هذا اًمتقضمٞمف (واهمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓشمتخذوا سمٓم٤مٟم٦م ُمـ دوٟمٙمؿ ٓي٠مخقٟمٙمؿ ظم٤ٌمٓ ودوا )اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم 

وان ؾم٠مخٜم٤م اًمت٤مريخ ( ًمق قمٜمتؿ ىمد سمدت اًمٌٖمْم٤مء ُمـ أومقاهٝمؿ وُم٤م َتٗمك صدورهؿ أيمؼم

ٓء اخلٌث٤مء سمٙمك وهق حيدث قمـ أج٤مم اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م وُم٤م ضمٚمٌف ه١مٓء قمغم قمـ ه١م

صمؿ  وم٤مقمتؼموا ي٤م أومم إًم٤ٌمب إُم٦م ُمـ ُمّم٤مئ٥م وُم٤م أو٤مقمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟمٍم وأج٤مم جمد

أي: َي٤مومقن ُمٜمٙمؿ  [13]احلنم:  َّىن نن من زن رن مم ام ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱأيمثر ُمـ ظمقومٝمؿ ُمـ اهلل، يم٘مقًمف: 
صمؿ  [13]احلنم:  َّ ني مي  زي ري ٰى ُّٱوهلذا ىم٤مل:  ;[77:]اًمٜم٤ًمء  َّري

يٕمٜمل: أهنؿ  [15]احلنم:  َّهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱىم٤مل 

سمؾ إُم٤م  ُمـ ضُمٌٜمٝمؿ وَهَٚمٕمٝمؿ ٓ ي٘مدرون قمغم ُمقاضمٝم٦م ضمٞمش اإلؾمالم سم٤معم٤ٌمرزة واعم٘م٤مسمٚم٦م

ذم طمّمقن أو ُمـ وراء ضمدر حم٤مسيـ، ومٞم٘م٤مشمٚمقن ًمٚمدومع قمٜمٝمؿ ضورة. صمؿ ىم٤مل 

أي: قمداوُتؿ ]ومٞمام[ سمٞمٜمٝمؿ ؿمديدة، يمام ىم٤مل:  [15]احلنم: َّمت خت حتُّ

 مج حج  مث  ُّٱوهلذا ىم٤مل:  ;[65]إفٕم٤مم:  َّجخ مح  جح مجُّٱ
أي: شمراهؿ جمتٛمٕملم ومتحًٌٝمؿ ُم١مشمٚمٗملم، وهؿ خمتٚمٗمقن هم٤مي٦م  [15]احلنم:  َّجح

 حس جس مخ جخ ُّٱآظمتالف. ىم٤مل: إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: يٕمٜمل: أهؾ اًمٙمت٤مب واعمٜم٤موم٘ملم 
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 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص ُّٱصمؿ ىم٤مل:  [15:]احلنم  َّ خس
ىم٤مل جم٤مهد، واًمًدى، وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من: ]يٕمٜمل[  [15]احلنم:  َّ جغ  مع جع

 مص خص حص ُّٱيمٛمثؾ ُم٤م أص٤مب يمٗم٤مر ىمريش يقم سمدر. وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 
يٕمٜمل: هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع. ويمذا ىم٤مل ىمت٤مدة، وحمٛمد اسمـ إؾمح٤مق.  [15]احلنم:  َّجض

سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  وهذا اًم٘مقل أؿمٌف سم٤مًمّمقاب، وم٢من هيقد

 جك مق حق مف خف حف جف ُّٱوؾمٚمؿ ىمد أضمالهؿ ىمٌؾ هذا. وىمقًمف: 
يٕمٜمل: ُمثؾ ه١مٓء اًمٞمٝمقد ذم اهمؽمارهؿ سم٤مًمذيـ  [16]احلنم:  َّ جل مك لك خك  حك

َتٚمقا قمٜمٝمؿ وأؾمٚمٛمقهؿ ًمٚمٝمٚمٙم٦م، ُمث٤مهلؿ  وح٤م ضمد اِلدوقمدوهؿ اًمٜمٍم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم،

ًمإلٟم٤ًمن اًمٙمٗمر، وم٢مذا دظمؾ ومٞمام ؾمقًمف شمؼمأ ُمٜمٝمقىم٤مل: ذم هذا يمٛمثؾ اًمِمٞمٓم٤من إذ ؾمقل 

وىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ ه٤مهٜم٤م ىمّم٦م ًمٌٕمض قم٤ٌمد  [16]احلنم:  َّ جم هل مل خل حل ُّٱ

ئٞمؾ هل يم٤معمث٤مل هلذا اعمثؾ، ٓ أهن٤م اعمرادة وطمده٤م سم٤معمثؾ، سمؾ هل ُمٜمف ُمع  سمٜمل إها

 :ف ىم٤ملسمًٜمده قمـ قمغم رى اهلل قمٜم اسمـ ضمريرروى هل٤م، وم٦م همػمه٤م ُمـ اًمقىم٤مئع اعمِم٤ميمٚم

ة وم٠مضمٜمَّٝم٤م وهل٤م  ٤ًٌم شمٕمٌد ؾمتلم ؾمٜم٦م، وإن اًمِمٞمٓم٤من أراده وم٠مقمٞم٤مه، ومٕمٛمد إمم اُمرأ إن راه

إظمقة، وم٘م٤مل إلظمقُت٤م: قمٚمٞمٙمؿ هبذا اًم٘مس ومٞمداوهي٤م. ىم٤مل: ومج٤مءوا هب٤م إًمٞمف ومداواه٤م، 

ويم٤مٟم٧م قمٜمده، ومٌٞمٜمام هق يقُم٤م قمٜمده٤م إذ أقمجٌتف، وم٠مت٤مه٤م ومحٛمٚم٧م، ومٕمٛمد إًمٞمٝم٤م وم٘متٚمٝم٤م، 

ل اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمراه٥م: أف٤م ص٤مطمٌؽ، إٟمؽ أقمٞمٞمتٜمل، أف٤م صٜمٕم٧م هذا ومج٤مء إظمقُت٤م، وم٘م٤م

سمؽ وم٠مـمٕمٜمل أفجؽ مم٤م صٜمٕم٧م سمؽ، وم٤مؾمجد زم ؾمجدة. ومًجد ًمف، ومٚمام ؾمجد ًمف ىم٤مل: 

 مف خف حف جف ُّٱإين سمريء ُمٜمؽ، إين أظم٤مف اهلل رب اًمٕم٤معملم، ومذًمؽ ىمقًمف: 
 [16]احلنم:  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق

  .ا ـه

*** 
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 الدرض العاطر 

 (َ بين املصطلق )املريشًعغزو

ُت٤مُم٦م  وسمٜمك اعمّمٓمٚمؼ إطمدى ىم٤ٌمئؾ اؾمؿ اًمٖمزوة وآؾمؿ إول هق اعمِمٝمقر قمـ

هق ضمذيٛم٦م وإظمػم ُمـ  وم٤معمّمٓمٚمؼ اعمج٤مورة ًم٘مريش وهك سمٓمـ ُمـ سمٓمقن ظمزاقم٦م

 وُمـ اعمٕمٚمقم أفف ىمد - ظمزاقم٦م أُم٤م اعمريًٞمع ومٝمق اؾمؿ ُم٤مء هلؿ ضمرت قمٜمده أطمداصمٝم٤م

٠من اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتٝم٤مُمٞم٦م اعمج٤مورة ًم٘مريش; وذًمؽ ح٤م يم٤من شم٠مظمر إؾمالم سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ؿم

ًم٘مريش ُمـ اًمًٞمٓمرة واحلرُم٦م ذم ٟمٗمقس اًم٘م٤ٌمئؾ سمحٙمؿ يمقهنؿ ؾمٙم٤من احلرم، ومح٤مة 

سمٞم٧م اهلل إُملم، ومٙم٤مٟم٧م اًم٘م٤ٌمئؾ شمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ٟمٔمرة اطمؽمام وشمقىمػم، ويم٤مٟمقا يٜمٔمرون 

 اهلل قمٚمٞمف ُم٤مذا شمّمٜمع ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إذ إن رؾمقل اهلل صغم

وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، ومٝمؿ أقمرف سمف ُمـ همػمهؿ، وح٤م مل حيّمؾ ُمٜمٝمؿ اإلذقم٤من ًمدقمقة اًمرؾمقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ذًمؽ داقمٞم٤ًم ًمٚم٘م٤ٌمئؾ اعمج٤مورة إمم قمدم آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمرؾمقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٓ ؾمٞمام ُم٤م يم٤من سملم ىمريش وسملم اًم٘م٤ٌمئؾ اعمج٤مورة ُمـ شم٤ٌمدل 

سمح٥ًم ُمقىمٕمٝمؿ  -وُمٜمٝمؿ سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ  -ص٦م ىمٌٞمٚم٦م ظمزاقم٦م اعمٜم٤مومع واعمّم٤مًمح، وظم٤م

اِلٖمراذم إذ يم٤مٟم٧م ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ قمغم ـمريؼ ىمريش اًمتج٤مري٦م إمم اًمِم٤مم، مم٤م 

ضمٕمٚمٝم٤م شمت٠مظمر ذم إقمالن إؾمالُمٝم٤م، طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ُمّم٤محلٝم٤م. وًمٙمـ اًمرؾمقل صغم اهلل 

ؾ قمٜم٤مي٦م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٠مُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م سمحٙمؿ يمقهن٤م ومرقم٤ًم ُمـ ظمزاقم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حم

وٟمّمح ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رهمؿ قمدم دظمقهل٤م ذم اإلؾمالم. ويتْمح ذًمؽ 

ضمٚمٞم٤ًم ذم ُمقىمػ ُمٕمٌد سمـ أيب ُمٕمٌد اخلزاقمل ذم محراء إؾمد، اًمتل وىمٕم٧م قم٘م٥م همزوة 

أطمد ُم٤ٌمذة.وىمد اؾمتٝمدف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شم٘مقي٦م ُمٕمٜمقي٤مت اعمًٚمٛملم 

أوٕمٗمتٝمؿ ُمٕمٜمقي٤مت آصم٤مر أطمد ومخرج صغم اهلل  وشمثٌٞم٧م ُمريمزهؿ داظمؾ اعمديٜم٦م سمٕمد أن

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم محراء إؾمد يتٌع ضمٞمش أيب ؾمٗمٞم٤من ظمِمٞم٦م أن شمًّقل هلؿ أفٗمًٝمؿ اًمٙمرة 
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ومٚمام وصؾ  -ويم٤من إُمر يمام شمقىّمع صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمغم اعمًٚمٛملم ٓؾمتئّم٤مهلؿ 

 ًم٘مد قمز قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م محراء إؾمد ُمّر سمف ُمٕمٌد سمـ أيب ُمٕمٌد اخلزاقمل وم٘م٤مل: "ي٤م حمٛمد واهلل

" ويم٤من ُمٕمٌد إذ ذاك ُمنميم٤ًم وًمٙمـ -أص٤مسمؽ وًمقددٟم٤م أن اهلل قم٤موم٤مك مم٤م طمدث سمؽ 

ظمزاقم٦م يم٤مٟم٧م قمٞم٦ٌم ٟمّمح ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمتٝم٤مُم٦م، ُمًٚمٛمٝمؿ 

صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل  -وُمنميمٝمؿ ومٙم٤مٟمقا ٓ َيٗمقن قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم طمدث ذم ُمٙم٦م 

ٙم٦م، ومٚم٘مل أب٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب ومج٤مقمتف سم٤مًمروطم٤مء صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتجٝم٤ًم ٟمحق ُم

ومٝمؿ وىم٤مدُتؿ صمؿ ٟمرضمع ىمٌؾ أن  : "أصٌٜم٤م أذا وىمد أمجٕمقا اًمرضمٕم٦م إمم اعمديٜم٦م وىم٤مًمقا

ٟمًت٠مصٚمٝمؿ، ًمٜمٙمرن قمغم سم٘مٞمتٝمؿ ومٚمٜمٗمرهمـ ُمٜمٝمؿ، وسمٞمٜمام هؿ يمذًمؽ ـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمٌد 

"حمٛمد ىمد  سمـ أيب ُمٕمٌد اخلزاقمل ومٚمام رآه أبق ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: "ُم٤موراءك ي٤م ُمٕمٌد؟"ىم٤مل:

ظمرج ذم أصح٤مسمف يٓمٚمٌٙمؿ ذم مجع مل أر ُمثٚمف ىمط، وٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ سمف، وهؿ يتحّرىمقن 

وٟمدُمقا قمغم ُم٤م صٜمٕمقا  1قمٚمٞمٙمؿ حتّرىم٤ًم ىمد اضمتٛمع ُمٕمف ُمـ يم٤من َتّٚمػ قمٜمف ذم يقُمٙمؿ

ومٞمٝمؿ ُمـ احلٜمؼ ُم٤م مل أر ُمثٚمف ىمط".وم٤مٟمدهش أبق ؾمٗمٞم٤من، وىم٤مل: "وحيؽ ي٤م ُمٕمٌد اٟمٔمر ُم٤م 

 ُم٤م أرى أن شمرحتؾ ُمـ ُمٙم٤مٟمؽ هذا طمتك شمرى ٟمقاِص شم٘مقل؟" وم٘م٤مل ُمٕمٌد: "واهلل

 اخلٞمؾ".

وأول ُمقىمػ قمدائل ًمٌٜمل اعمّمٓمٚمؼ ُمـ اإلؾمالم  ويمام ي٘مقل د اًمٕمٛمرى طمٗمٔمف اهلل 

يم٤من ذم إؾمٝم٤مُمٝمؿ وٛمـ إطم٤مسمٞمش ذم ضمٞمش ىمريش ذم همزوة أطمد وىمد دمرأت سمٜمق 

ٞمٓم٦م اعمّمٓمٚمؼ قمغم اعمًٚمٛملم ٟمتٞمج٦م ًمٖمزوة أطمد يمام دمرأت اًم٘م٤ٌمئؾ إظمرى اعمح

سم٤معمديٜم٦م وًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م َتِمك اٟمت٘م٤مم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م ًمدوره٤م ذم همزوة أطمد، ويمذًمؽ 

يم٤مٟم٧م شمرهم٥م ذم أن يٌ٘مك اًمٓمريؼ اًمتج٤مري ُمٗمتقطم٤ًم أُم٤مم ىمريش ٓ هيدده أطمد ح٤م ذم 

ر -ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح هل٤م حم٘م٘م٦م ومٙم٤مٟم٧م  وهق سمـ طمٌٞم٥م  سمزقم٤مُم٦م احل٤مرث اسمـ أيب ضا

ُمر سمجٛمع اًمرضم٤مل واًمًالح وشم٠مخٞم٥م اًم٘م٤ٌمئؾ شمتٝمٞم٠م ًمأل - سمـ قم٤مئذ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمذيٛم٦م
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اعمج٤مورة ود اعمًٚمٛملم. وىمد أرؾمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمريدة سمـ 

ًمالـمالع قمغم أطمقاهلؿ، وم٠مفمٝمر أفف ضم٤مء ًمٕمقهنؿ  أبق قمٌداًمٚمف احلّمٞم٥م إؾمٚمٛمل

وقمرف ٟمٞمتٝمؿ ذم اهلجقم قمغم اعمديٜم٦م ومٕم٤مد وأظمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام 

)وؿمٝمد سمريدة احلديٌٞم٦م وسم٤ميع سمٞمٕم٦م اًمروقان وسمٕمد ُمقت اًمٜمٌك ذه٥م إمم  - يٌٞمتقن

اًمٌٍمة صمؿ ظمراؾم٤من هم٤مزي٤م وُم٤مت سمٛمرو وروى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده قمـ قمٌداًمٚمف 

ُم٤مت واًمدى سمٛمرو وىمؼمه سم٤محلّملم هٜم٤مك ومٝمق ىم٤مئد أهؾ  :سمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ىم٤مل

رضمؾ ُم٤مت ُمـ أصح٤ميب سمٌٚمدة ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أجام  اعمنمق وٟمقرهؿ

وذم يقم آصمٜملم ًمٚمٞمٚمتلم ظمٚمت٤م ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن  - (ومٝمق ىم٤مئدهؿ وٟمقرهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُمـ اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ًمٚمٝمجرة ظمرج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمجٞمِمف ُمـ اعمديٜم٦م 

ٟمحق دي٤مر سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، وهذا هق اًمراضمح وهق ىمقل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم اًمّمحٞمح طمٙم٤مه 

وة وشم٤مسمٕمف أبق ُمٕمنم اًمًٜمدي واًمقاىمدي واسمـ ؾمٕمد وُمـ قمـ اًمزهري وقمـ قمر

اعمت٠مظمريـ اسمـ اًم٘مٞمؿ واًمذهٌل أُم٤م اسمـ إؾمحؼ ومذه٥م إمم أهن٤م ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م ؾم٧م، 

ويٕم٤مرض ذًمؽ ُم٤مذم صحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ اؿمؽماك ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم همزوة 

أن سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ُمع اؾمتِمٝم٤مده ذم همزوة سمٜمل ىمرئم٦م قم٘م٥م اخلٜمدق ُم٤ٌمذة، ومال يٛمٙمـ 

وان رضمح قمٚمامء أوم٤موؾ ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م  شمٙمقن همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ إٓ ىمٌؾ اخلٜمدق

شمٚمؽ اًمٖمزوة يم٤مٟم٧م سمٕمد اخلٜمدق وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ىم٤مل أن ؾمقرة  أن اعمقدودى رمحف اهلل

وىمد وردت روايت٤من ُمٝمٛمت٤من قمام طمدث قمٜمد  -إطمزاب ٟمزًم٧م أوٓ صمؿ ؾمقرة اًمٜمقر 

د. وم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ يذيمران قمـ قمٌد اعمريًٞمع وهق ُم٤مء ذم دي٤مر سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ سم٘مدي

أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "أهم٤مر  -وهق ؿم٤مهد قمٞم٤من طمي اًمٖمزوة  -اهلل سمـ قمٛمر 

قمغم سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وهؿ هم٤مرون وأفٕم٤مُمٝمؿ شمً٘مل قمغم اح٤مء، وم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وؾمٌك 

ضمقيري٦م"ورواي٦م ُمًٚمؿ سحي٦م ذم أن اًمٖم٤مرة وىمٕم٧م دون  ذرارهيؿ وأص٤مب يقُمئذ

عمّمٓمٚمؼ ٕهنؿ ممـ سمٚمٖمتٝمؿ دقمقة اإلؾمالم، وىمد يم٤مٟمقا يٕمتؼمون ذم طمرب إٟمذار ًمٌٜمل ا
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ُمع اعمًٚمٛملم ُمٜمذ اؿمؽمايمٝمؿ ُمع ىمريش ذم همزوة أطمد، يمام يم٤مٟمقا َيٛمٕمقن اِلٛمقع 

حلرب اعمًٚمٛملم، ومٌقهمتقا واوٓمرسمقا ومل يتٛمٙمٜمقا ُمـ اعم٘م٤موُم٦م ـمقياًل، سمؾ إن رواي٦م 

ر وىمقع ىمت٤مل قمغم ُم٤مء اعمريًٞمع اًمّمحٞمحلم ٓ شمِمػم إمم اعم٘م٤موُم٦م، وًمٙمـ اسمـ إؾمحؼ ذيم

صمؿ اهنزم سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ وىمتؾ سمٕمْمٝمؿ وأظمذ اعمًٚمٛمقن أبٜم٤مءهؿ وٟم٤ًمءهؿ وأُمقاهلؿ، 

ضمقيري٦م ذم ؾمٝمؿ صم٤مسم٧م اسمـ ىمٞمس سمـ  ووىمٕم٧م اسمٜم٦م احل٤مرث سمٞمٜمٝمؿومتٛم٧م ىمًٛم٦م ذًمؽ 

ومدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٓمٚم٥م ُمٜمف  وم٠مرادت أن شمٙم٤مشمٌف ؿمامس

وأقمٜمك سمف أن يتزوضمٝم٤م وم٘مٌٚم٧م وشمزوضمٝم٤م  ٤م ُم٤م هق ظمػم هل٤م وًم٘مقُمٝم٤مومٕمرض قمٚمٞمٝم إقم٤مٟمتٝم٤م

سم٠مُمر اًمزواج  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وح٤م قمٚمؿ أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

أبقه٤م احل٤مرث وم٘مد أؾمٚمؿ  سم٠مجدهيؿ ُمـ إهى ويم٤من ؾم٤ٌٌم إلؾمالُمٝمؿ أُم٤م أـمٚم٘مقا ُم٤م

ٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ رومٕم٦م هلؿ، إذ يم٤من زواج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم ًمٜمٗمس اًم٥ًٌم ُمـ سمٕمد

وإقمالء ًمِم٠مهنؿ، وُمٜمزًمتٝمؿ، ومٙم٤من هلذه اعمّم٤مهرة، أثره٤م اًمٗمّٕم٤مل ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم 

طمتك أـمٚمؼ اعمًٚمٛمقن ُم٤م سم٠مجدهيؿ ُمـ أهى سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، ويمؼم قمٚمٞمٝمؿ اؾمؽمىم٤مىمٝمؿ، 

سمٕمد أن ص٤مروا أصٝم٤مر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد يم٤من هلذه اعمٕم٤مُمٚم٦م 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصحٌف اًمٙمرام ٕهى سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ  احلًٜم٦م ُمـ رؾمقل

أثر مجٞمؾ ذم ىمٚمقب سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، وم٤ًمرقمقا إمم اإلؾمالم واقمتٜم٘مقه قمـ اإليامن راؾمخ 

وىمٜم٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م، ورأوا أن ُمثؾ هذه إظمالق اًمٙمريٛم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمّمدر إٓ ُمـ ٟمٌل، 

 ٤م ُمـ ومتؽ وهن٥م، وؾمٚم٥م،ٕن اًم٘مقم يٕمرومقن شم٤مريخ احلروب اًم٘مٌٚمٞم٦م وُم٤م حيّمؾ ومٞمٝم

احل٤مرث روى اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  احل٤مرث ٟمٗمًف وقمـ إؾمالم ؾمٞمد اًم٘مقم

ر اخلزاقمل ىم٤مل: ىمدُم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومدقم٤مين إمم  سمـ ضا

وأىمررت سمف، ومدقم٤مين إمم اًمزيم٤مة وم٠مىمررت هب٤م، وىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل  ،اإلؾمالم ومدظمٚم٧م ومٞمف

ف وؾمٚمؿ أرضمع إمم ىمقُمل وم٠مدقمقهؿ إمم اإلؾمالم وأداء اًمزيم٤مة ومٛمـ اهلل صغم اهلل قمٚمٞم

اؾمتج٤مب زم مجٕم٧م زيم٤مشمف، ومػمؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رؾمقًٓ ًمٞم٠متٞمؽ 
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اطمتٌس قمٚمٞمف وًمٙمـ ُم٤م مجٕم٧م ُمـ اًمزيم٤مة، ومٚمام مجع احل٤مرث اًمزيم٤مة ممـ اؾمتج٤مب ًمف،

 قمز وضمؾ ورؾمقًمف، اًمرؾمقل، ومٚمؿ ي٠متف ومٔمـ احل٤مرث أفف ىمد طمدث ومٞمف ؾمخٓم٦م ُمـ اهلل

ومدقم٤م هوات ىمقُمف وم٘م٤مل هلؿ: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من وىم٧م زم 

وىمت٤ًم يرؾمؾ إزم رؾمقًمف ًمٞم٘مٌض ُم٤م يم٤من قمٜمدي ُمـ اًمزيم٤مة، وًمٞمس ُمـ رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اخلٚمػ، وٓ أرى طمٌس رؾمقًمف، إٓ ُمـ ؾمخٓم٦م يم٤مٟم٧م، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا 

وؾمٚمؿ وسمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمقًمٞمد ومٜم٠ميت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

سمـ قم٘م٦ٌم إمم احل٤مرث ًمٞم٘مٌض ُم٤م يم٤من قمٜمده، مم٤م مجع ُمـ اًمزيم٤مة، ومٚمام أن ؾم٤مر اًمقًمٞمد 

ومرضمع وم٠متك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ( )ظم٤مفطمتك سمٚمغ سمٕمض اًمٓمريؼ، ومرق

ل اهلل وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن احل٤مرث ُمٜمٕمٜمل ُمـ اًمزيم٤مة وأراد ىمتكم، وميب رؾمق

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٌٕم٨م إمم احل٤مرث، وم٠مىمٌؾ احل٤مرث سم٠مصح٤مسمف ومٚمام 

: إن رؾمقل اهلل ()ًم٘مٞمٝمؿهمِمٞمٝمؿ ، ىم٤مل هلؿ: إمم ُمـ سمٕمثتؿ، ىم٤مًمقا إًمٞمؽ، ىم٤مل، ومل؟ ىم٤مًمقا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من سمٕم٨م إًمٞمؽ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم، ومزقمؿ أفؽ ُمٜمٕمتف اًمزيم٤مة، 

وٓ أت٤مين، وُم٤م أىمٌٚم٧م إٓ  سم٤محلؼ ُم٤م رأجتف سمت٦م وأردت ىمتٚمف، ىم٤مل: ٓ واًمذي سمٕم٨م حمٛمداً 

طملم اطمتٌس قمكم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وظمِمٞم٧م أن شمٙمقن يم٤مٟم٧م ؾمخٓم٦م 

 يه ىه مه جه ين ىن ُّٱُمـ اهلل قمز وضمؾ، ورؾمقًمف، ىم٤مل: ومٜمزًم٧م احلجرات: 
إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

ٗم٧م آٟمت٤ٌمه امم وومٞمٝم٤م ًم [8-6:]احلجرات".  َّ يل ىل مل ىكيك مك لك اكُّٱ

اِلٞمد رم إظم٤ٌمر ىمٌؾ اًمتٍمف  وأقمٜمك سمف اًمتث٧ٌم أطمد أهؿ اًمقاضم٤ٌمت آضمتامقمٞم٦م

تقوح طمًـ إؾمالم سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطمرصٝمؿ قمغم وماًمرواي٦م  سمٛم٘متْم٤مه٤م أُم٤م قمـ هذه

ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سم٠مدائٝمؿ اًمزيم٤مة اًمتل يِمؼ قمغم اًمٕمرب 

ٟم٤ًم ذم شمّمدي٘مٝمؿ،  دومٕمٝم٤م، مم٤م يدل قمغم طمًـ إؾمالُمٝمؿ ًمف ىمرآ أجْم٤َم شمٙمريؿ اهلل سم٢مٟمزا
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ويدل احلدي٨م يمذًمؽ قمغم ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ًمإلؾمالم، ومٚم٘مد 

يم٤من سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ قم٤مم اًمٗمتح وٛمـ اًمٙمت٤مئ٥م اإلؾمالُمٞم٦م اًمزاطمٗم٦م ٟمحق ُمٙم٦م ويم٤من 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أرؾمؾ إًمٞمف سمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من وسمديؾ سمـ ورىم٤مء

يًتٜمٗمراهنؿ، وح٤م سمٚمغ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمديدًا ُمـ سمالد سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ 

قم٠ٌم اِلٞمش وقم٘مد إًمقي٦م، واضمتٛمع إًمٞمف ُمـ يم٤من َتّٚمػ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ، ودظمٚم٧م ظمزاقم٦م 

ذم مخًامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ ُمـ وٛمٜمٝمؿ سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ وقم٘مد هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

بٓم٤مهلؿ وهؿ: قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل، وسمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من، وؾمٚمؿ صمالصم٦م أخقي٦م سم٘مٞم٤مدة صمالصم٦م ُمـ أ

اذأب اًمٜمٗم٤مق وطمدث ُمٜمٝمؿ طمدصم٤من ضمديران  ورم هن٤مي٦م اًمٖمزوة ظمقيٚمد سمـ قمٛمرو،و

ٟمختؿ سم٤مٕول ُمٜمٝمام درؾمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمرد اًمدرس  سم٤مًمت٠مُمؾ رم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا

 .اًمت٤مزم وهق احل٤مدي قمنم ًمٚمٛمدارؾم٦م ذم اًمث٤مين

ء اعمريًٞمع يمِمػ اعمٜم٤موم٘مقن قمـ احل٘مد اًمذي ٕمٜمد ُم٤موم -أُم٤م قمـ احلدث إول 

ً ضمديدًا ازدادوا همٞمٔم٤ًم قمغم  يْمٛمروٟمف ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ومٙمٚمام يم٥ًم اإلؾمالم ٟمٍما

همٞمٔمٝمؿ، وىمٚمقهبؿ شمتٓمٚمع إمم اًمٞمقم اًمذي هيزم ومٞمف اعمًٚمٛمقن ًمتِمتٗمك ُمـ اًمٖمؾ، ومٚمام 

ٝم٤مضمريـ اٟمتٍم اعمًٚمٛمقن ذم اعمريًٞمع ؾمٕمك اعمٜم٤موم٘مقن إمم إصم٤مرة اًمٕمّمٌٞم٦م سملم اعم

ودمٚم٧م ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة اًمقٓء  رم طم٤مدصم٦م شمٙمٚمؿ اهلل قمٜمٝم٤م رم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن وإفّم٤مر

واًمؼماء رم أروع صقره٤م واًمتل ضمًده٤م ُمقىمػ اًمّمح٤ميب اًمٙمريؿ قمٌداًمٚمف سمـ قمٌداًمٚمف 

. وًمٜمدع اًمّمح٤ميب زيد سمـ أرىمؿ وهق ؿم٤مهد قمٞم٤من وُمِم٤مرك سمـ أبك سمـ ؾمٚمقل ُمـ أبٞمف

)يمام رواه قمٜمف سمًٜمده اإلُم٤مم اًمٌخ٤مرى رمحف ٤ملذم احل٤مدث إول حيٙمل ظمؼم ذًمؽ ىم

"يمٜم٧م ذم همزاة ومًٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ أيب ي٘مقل: ٓ شمٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد رؾمقل  (:اهلل

اهلل طمتك يٜمٗمْمقا ُمـ طمقًمف، وًمئـ رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل، 

ومذيمره ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومدقم٤مين  -أو ًمٕمٛمر  -ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمل 



   

 
321 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

، وم٠مرؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم قمٌد اهلل سمـ أيب وأصح٤مسمف، ومحدصمتف

. ومٙمذسمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصدىمف، وم٠مص٤مسمٜمل هؿ مل  ومحٚمٗمقا ُم٤م ىم٤مًمقا

يّمٌٜمل ُمثٚمف ىمط، ومجٚم٧ًم ذم اًمٌٞم٧م، وم٘م٤مل زم قمٛمل: ُم٤م أردت إمم أن يمذسمؽ رؾمقل 

  َّ مك لك اك ُّٱ: اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٘متؽ؟ وم٠مفزل اهلل شمٕم٤ممم

ومٌٕم٨م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘مرأ، وم٘م٤مل: "إن اهلل ىمد  [1]اعمٜم٤موم٘مقن:

اخلزرضمك آٟمّم٤مرى يم٤من يتٞمام  وهق زيد سمـ أرىمؿ سمـ زيد سمـ ىمٞمس –صدىمؽ ي٤م زيد" 

وؿمٝمد ُمع ؾمٞمدٟم٤م قمغم سمـ أبك  رم طمجر قمٌداًمٚمف سمـ رواطم٦م وؿمٝمد ُمٕمف ُم١مشم٦م قمغم صٖمره

 -ُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم  ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م ٦م أصح٤مسمفـم٤مًم٥م صٗملم ويم٤من ُمـ ظم٤مص

ُم٤م طمدث قمٜمد  وم٘مد روى وحيٙمل ؿم٤مهد قمٞم٤من آظمر هق ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إفّم٤مري

يمام ُم٤مء اعمريًٞمع، وأدى إمم يمالم اعمٜم٤موم٘ملم إلصم٤مرة اًمٕمّمٌٞم٦م ومتزيؼ وطمدة اعمًٚمٛملم،

ة ومٙمًع رضمؾ ُمـ اعمٝم٤م ضم٤مء رم صحٞمح اًمٌخ٤مرى سمًٜمده قمٜمف ضمريـ ىم٤مل: "يمٜم٤م ذم همزا

رضماًل ُمـ إفّم٤مر. وم٘م٤مل إفّم٤مري: ي٤م ًمألفّم٤مر. وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ. 

: ي٤م  ومًٛمع ذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ُم٤م سم٤مل دقمقى ضم٤مهٚمٞم٦م؟ ىم٤مًمقا

رؾمقل اهلل يمًع رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ رضماًل ُمـ إفّم٤مر. وم٘م٤مل: دقمقه٤م وم٢مهن٤م ُمٜمتٜم٦م. 

٤مل: ومٕمٚمقه٤م؟ أُم٤م واهلل ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ومًٛمع سمذًمؽ قمٌد اهلل اسمـ أيب وم٘م

ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل. ومٌٚمغ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مم قمٛمر وم٘م٤مل: ي٤م 

رؾمقل اهلل دقمٜمل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ. وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: دقمف ٓ 

 أوؾم٤مط يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ي٘متؾ أصح٤مسمف. ويالطمظ اهتامُمف سمًٛمٕم٦م اعمًٚمٛملم ذم

اًم٘م٤ٌمئؾ سمؽمك ُمٕم٤مىم٦ٌم اعمٜم٤مومؼ قمٌد اهلل سمـ أيب ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ ُمّمٚمح٦م شم٠مخٞمػ اًم٘م٤ٌمئؾ 

وُمٜمع اًمدقم٤مي٦م اًمتل ىمد شمٜمٗمر ُمـ اإلؾمالم. ومل ي٘متٍم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

سم٤مًمرطمٞمؾ ـمٞمٚم٦م اًمٞمقم طمتك أُمًك،  قمغم ُمٕم٤مِل٦م اعمقىمػ سم٤مًمٌٞم٤من وإٟمام أُمر اِلٞمش

ُمٝمؿ ذًمؽ طمتك آذُتؿ اًمِمٛمس، صمؿ ٟمزل سم٤مًمٜم٤مس، ومٚمؿ وًمٞمٚمتٝمؿ طمتك أصٌح، وصدر يق
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يٚمٌثقا أن وضمدوا ُمس إرض ومقىمٕمقا ٟمٞم٤مُم٤ًم، ًمٞمِمٖمؾ اًمٜم٤مس قمـ احلدي٨م ذم اًمٗمتٜم٦م. 

وىمد وٕمػ ُمريمز قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل ذم ىمقُمف ومٙم٤مٟمقا يٕمٜمٗمقٟمف ويٚمقُمقٟمف يمٚمام 

ٞمف وؾمٚمؿ ذم أظمٓم٠م سمؾ إن اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل اؾمت٠مذن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚم

ىمتؾ أبٞمف، ومٜمٝم٤مه وم٘م٤مل: "ٓ" وًمٙمـ سمر أب٤مك وأطمًـ صحٌتف" وُمٜمع أب٤مه ُمـ دظمقل 

ه سم٠مبٞمف  اعمديٜم٦م طمتك ي٠مذن ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمدظمقهل٤م ُمع ؿمدة سمِرَّ

وهٞمٌتف ًمف وهق ُمـ أقمج٥م اعمقاىمػ اًمتل شمدل قمغم صٗم٤مء قم٘مٞمدة آسمـ وَتٚمّمف ُمـ 

وإطمداصمف  أت٤ٌمقمفهب٤م، مم٤م يٌلم ىمقة شم٠مثػم اإلؾمالم ذم  قمّمٌٞم٦م اِل٤مهٚمٞم٦م رهمؿ ىمرب قمٝمده

ُم٤م رواه احلٛمٞمدي: طمدصمٜم٤م وضم٤مء هذا ومٞمام اًمتٖمٞمػم اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُم٘م٤ميٞمًٝمؿ وؾمٚمقيمٝمؿ.

ىم٤مل: صمٜم٤م أبق ه٤مرون اعمدين ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ  سمـ قمٞمٞمٜم٦م ؾمٗمٞم٤من

قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمقل ٕبٞمف: "واهلل ٓ شمدظمؾ اعمديٜم٦م أبدا طمتك شم٘مقل رؾم

وؾمٚمؿ إقمز وأف٤م إذل"، ىم٤مل: وضم٤مء إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: "ي٤م 

سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م شم٠مُمٚم٧م وضمٝمف  ومقاًمذيرؾمقل اهلل، إٟمف سمٚمٖمٜمل أفؽ شمريد أن شم٘متؾ أيب، 

وىمد  ىمط هٞم٦ٌم ًمف، وإن ؿمئ٧م أن آشمٞمؽ سمرأؾمف، أتٞمتؽ، وم٢مين أيمره أن أرى ىم٤مشمؾ أيب".

ومٚمام اؾمت٘مؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  اسمـ إؾمح٤مق رمحف اهلل ًمٚمحدث ضم٤مء رم رواي٦م

وؾمٚمؿ، وؾم٤مر ًم٘مٞمف أؾمٞمد سمـ طمْمػم، ومحٞم٤مه سمتحٞم٦م اًمٜمٌقة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: "ي٤م ٟمٌل 

اهلل، واهلل ًم٘مد رطم٧م ذم ؾم٤مقم٦م ُمٌٙمرة، ُم٤م يمٜم٧م شمروح ذم ُمثٚمٝم٤م"، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

ٌٙمؿ؟" ىم٤مل: وأي ص٤مطم٥م ي٤م رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "أو ُم٤م سمٚمٖمؽ ُم٤م ىم٤مل ص٤مطم

ىم٤مل: "قمٌد اهلل سمـ أيب"، ىم٤مل: وُم٤م ىم٤مل؟ ىم٤مل: "زقمؿ أفف إن رضمع إمم اعمديٜم٦م  اهلل؟

ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل"، ىم٤مل: وم٠مف٧م ي٤م رؾمقل اهلل، واهلل َترضمف ُمٜمٝم٤م إن ؿمئ٧م، 

ٟم٤م ، ومقاهلل ًم٘مد ضم٤مء1هق واهلل اًمذًمٞمؾ، وأف٧م اًمٕمزيز، صمؿ ىم٤مل: "ي٤م رؾمقل اهلل ارومؼ سمف

اهلل سمؽ وإن ىمقُمف يٜمٔمٛمقن ًمف اخلرز ًمٞمتقضمقه، وم٢مٟمف ًمػمى أفؽ ىمد اؾمتٚمٌتف ُمٚمٙم٤م". صمؿ 

ُمِمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜم٤مس يقُمٝمؿ ذًمؽ طمتك أُمًك، وًمٞمٚمتٝمؿ 
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طمتك أصٌح وصدر يقُمٝمؿ ذًمؽ طمتك آذهنؿ اًمِمٛمس، صمؿ ٟمزل سم٤مًمٜم٤مس، ومٚمؿ يٚمٌثقا أن 

ذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وضمدوا ُمس إرض ومقىمٕمقا ٟمٞم٤مُم٤م، وإٟمام ومٕمؾ

ًمٞمِمٖمؾ اًمٜم٤مس قمـ احلدي٨م اًمذي يم٤من سم٤مُٕمس، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أيب، إمم أن 

ىم٤مل: "وضمٕمؾ سمٕمد ذًمؽ إذا أطمدث احلدث يم٤من ىمقُمف هؿ اًمذيـ يٕم٤مشمٌقٟمف، وي٠مظمذوٟمف 

ويٕمٜمٗمقٟمف"، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طملم سمٚمٖمف ذًمؽ 

ؿ: "يمٞمػ شمرى ي٤م قمٛمر، أُم٤م واهلل ًمق ىمتٚمتف يقم ىمٚم٧م زم اىمتٚمف، ٕرقمدت ًمف ُمـ ؿم٤مهن

ىم٤مل قمٛمر: "ىمد واهلل قمٚمٛم٧م ُٕمر رؾمقل اهلل صغم  آٟمػ ًمق أُمرُت٤م اًمٞمقم سم٘متٚمف ًم٘متٚمتف".

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٔمؿ سمريم٦م ُمـ أُمري". واحلٙمٛم٦م فم٤مهرة ُمـ أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف 

ك ُمثؾ هذا اخلؼم يٜمتنم ذم اِلٞمش وؾمٚمؿ سم٤مًمرطمٞمؾ ذم وىم٧م همػم ُمٕمت٤مد، وهل أن شمر

ي٥ًٌم سمٚمٌٚم٦م ذم إومٙم٤مر، ويثػم اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل مم٤م ويٍمف أذه٤من اِلٜمد اإلؾمالُمل إمم 

ُمٝم٤مشمرات يمالُمٞم٦م، ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمه٤م، ومٙم٤مٟم٧م ُمًػمة اِلٞمش اعمتّمٚم٦م ًمٞمال وهن٤مرا، مم٤م 

أضمٝمدهؿ، طمتك وىمٕمقا ٟمٞم٤مُم٤م، ومٛمًح اًمٜمقم اًمٕمٛمٞمؼ سمٕمد اًمٜمّم٥م اًمِمديد آصم٤مر اًمٗمتٜم٦م. 

ن وهذا ُمٜمٝم٩م ذم ؾمٞم٤مؾم٦م إُمقر يٜمٌٖمل أن يًٚمٙمف اًم٘م٤مدة اًمراؿمدون ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤م

ي٤مىمرة اًمٕملم  ٓسمٜم٤مئك ُمـ اعمتحٛمًلم ورم هذا اعم٘م٤مم أضمدٟمك ُمدومققم٤م إمم اًم٘مقل اًمٍميح

وٓ شمتٕمجٚمقه٤م ومؽمد ؾمٝم٤مُمٝم٤م إًمٞمٙمؿ ٓ  ًمألُمقر ُمآُٓت٤م وم٘مٗمقا قمٜمده٤م هلل ، رمحٙمؿ اهلل

 .اًمرؾمقل ىمدوشمٜم٤م –وٓ شمٜمًقا هت٤مومٜم٤م ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م  أقمداؤٟم٤موهق قملم ُم٤م ي٠مُمٚمف ىمدر اهلل 

 

*** 
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 الدرض احلادٍ عظر 

 ( حادثُ االفم)

وسمٕمد ومِمؾ حم٤موًم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم إصم٤مرة اًمٕمّمٌٞم٦م اِل٤مهٚمٞم٦م أقمامهؿ اًمٖمْم٥م وىمد 

رم  واشمتٝمؿ اًمٗمرص٦م إليذاء اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ٟمٗمًف وأهؾ سمٞمتف،

ريض ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ) -آومؽ رم ؿم٠من أم اعم١مُمٜملم  طم٤مدصم٦م -ومٙم٤مٟم٧م  ُمرضمٕمٝمؿ أجْم٤م

أم اعم١مُمٜملم ىمد ظمرضم٧م ُمٕمف إمم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وذًمؽ سمٕمدُم٤م ذع اهلل  (اهلل قمٜمٝم٤م

احلج٤مب ًمٚمٜم٤ًمء، وذم ـمريؼ اًمٕمقدة، قمٜمدُم٤م اىمؽمب اعمًٚمٛمقن ُمـ اعمديٜم٦م ٟمزًم٧م ُمـ 

قمٜمف ومحٛمؾ هقدج اًمٌٕمػم ًمٌٕمض ؿم٠مهن٤م، ومٚمام قم٤مدت اومت٘مدت قم٘مدًا هل٤م، ومرضمٕم٧م شمٌح٨م 

 -ظمٗمٞمٗم٦م  إذ يم٤مٟم٧م صٖمػمة -اًمرضم٤مل هقدضمٝم٤م ومقوٕمقه قمغم اًمٌٕمػم وهؿ حيًٌقهن٤م ومٞمف 

وُم٣م اعمًٚمٛمقن إمم اعمديٜم٦م شم٤مريمٞمٝم٤م ذم اًمٌٞمداء وىمد وضمدت قم٘مده٤م ووم٘مدت اًمريم٥م، 

ومٛمٙمث٧م ذم ُمٙم٤مهن٤م شمٜمتٔمر أن يٕمرومقا سمخؼمه٤م ويٕمقدوا إًمٞمٝم٤م، ومٛمر هب٤م صٗمقان سمـ 

قاٟمك يم٤من سمٓمال ؿمج٤مقم٤م ُم٤مت ؿمٝمٞمد رم همزو اًمروم صمؿ اًمذيماًمًٚمٛمل  سمـ رسمٞمٕم٦م اعمٕمٓمؾ

وهق ُمـ ظمػمة اًمّمح٤مسم٦م ومحٛمٚمٝم٤م قمغم سمٕمػمه  وأظمتٚمػ رم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف ريض اهلل قمٜمف

واٟمٓمٚمؼ هب٤م إمم اعمديٜم٦م، ومقصؾ إًمٞمٝم٤م سمٕمد دظمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد 

ؾمٚمقل اؾمتٖمؾ اعمٜم٤موم٘مقن هذا احل٤مدث وٟمًجقا طمقًمف، وشمقمم ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ 

وأهمرى سم٤مًمٙمالم ُمًٓمح سمـ أث٤مصم٦م وطم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش وم٤مُتٛم٧م 

ـِ أُم٤م إول ومٝمق قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم سم٤مإلومؽ. ـِ اعمُٓمَّٚم٥ِِم اسْم ٤ٌَّمِد سم ـِ قَم ـُ ُأث٤َمصَم٦َم سم َٓمُح سم ًْ ُِم

، اعَمْذيُمْقُر ذِم ىمِ  ٌَْدِريُّ ، اًم ، اعمَُٝم٤مضِمِريُّ ، اعمُٓمَّٚمٌِِلُّ ـِ ىُمَصٍّ ٌِْد َُمٜم٤َمٍف سم ٦ِم اإِلوْمِؽ. أظمرج قَم ّمَّ

.. .ذم هن٤مي٦م احلدي٨م هذا ،..ؾمٛمٕمتٛمقه.( ذم اًمتٗمًػم، سم٤مب: ًمقٓ إذ 5758اًمٌخ٤مري )

" ومٚمام أفزل اهلل ذم سمراءيت، ىم٤مل أبق سمٙمر اًمّمديؼ، ريض اهلل قمٜمف، ويم٤من يٜمٗمؼ قمغم 
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سمتف ُمٜمف ووم٘مره: واهلل ٓ أفٗمؼ قمغم ُمًٓمح ؿمٞمئ٤م أبدا سمٕمد اًمذي  ُمًٓمح اسمـ أث٤مصم٦م ًم٘مرا

 ئِم٦م ُم٤م ىم٤مل.ىم٤مل ًمٕم٤م

وم٠مفزل اهلل: )وٓ ي٠متؾ أوًمقا اًمٗمْمؾ ُمٜمٙمؿ واًمًٕم٦م أن ي١مشمقا أوزم اًم٘مرسمك 

، أٓ حتٌقن أن يٖمٗمر اهلل  واعم٤ًميملم واعمٝم٤مضمريـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وًمٞمٕمٗمقا وًمٞمّمٗمحقا

ًمٙمؿ واهلل همٗمقر رطمٞمؿ( ىم٤مل أبق سمٙمر: سمغم واهلل إين أطم٥م أن يٖمٗمر اهلل زم. ومرضمع إمم 

َ ؾَمٜم٦ََم َأْرسَمٍع  ٞمف، وىم٤مل: واهلل ٓ أفزقمٝم٤م ُمٜمف أبدا ".اًمٜمٗم٘م٦م اًمتل يم٤من يٜمٗمؼ قمٚم َوشُمُقذمِّ

٤مَك َي٤م ضَمِري )وقمٜمف ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل رم اًمًػم  .-َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ -َوصَماَلصملِْمَ  إِيَّ

٤َم ىَمْد هُمٗمِ ضمرئ) ٌَْدِريِّ ؿَمْزرًا هِلَْٗمَقٍة سَمَدْت ُِمٜمُْف، وَم٢ِمهنَّ ـْ ( َأْن شَمٜمُْٔمَر إمَِم َهَذا اًم َرْت، َوُهَق ُِم

 (َأْهِؾ اِلَٜم٦َِّم.

ح سمذًمؽ  - وو٤مق اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذرقم٤ًم سمدقم٤مي٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وسَّ

ًمٚمٛمًٚمٛملم وهؿ جمتٛمٕمقن ذم اعمًجد ُمٕمٚمٜم٤ًم صم٘متف سمزوضمتف وسم٤مًمّمح٤ميب صٗمقان سمـ 

اعمٕمٓمؾ، وىمد أبدى ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ اؾمتٕمداده ًم٘متؾ ُمـ يروج ذًمؽ إن يم٤من ُمـ إوس، 

سمـ قم٤ٌمدة ُمٕم٤مروتف ًمًٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ٕن قمٌد اهلل سمـ أيب ُمـ اخلزرج طمتك  وم٠مفمٝمر ؾمٕمد

يم٤مدت شم٘مع اًمٗمتٜم٦م سملم إوس واخلزرج ًمقٓ أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمف وؾمٚمؿ هدأهؿ. 

وُمرو٧م قم٤مئِم٦م وم٤مؾمت٠مذٟم٧م اًمٜمٌل ذم اًمذه٤مب إمم سمٞم٧م أبٞمٝم٤م وم٠مذن صمؿ قمٚمٛم٧م سمخؼم 

شمٜمتٔمر أن يٕمٚمؿ اهلل ٟمٌٞمَّف  اإلومؽ ومٙم٤مٟم٧م "ٓ يرىم٠م هل٤م دُمع وٓ شمٙمتحؾ سمٜمقم" وهل

سمؼماءُت٤م سمرؤي٤م ص٤مدىم٦م، وىمد اٟم٘مٓمع اًمقطمل ؿمٝمراً قم٤مٟمك ظمالًمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ أؿمد اعمٕم٤مٟم٤مة وم٘مط ـمٕمٜمف اعمٜم٤موم٘مقن ذم قمروف وآذوه ذم زوضمف، وٓ ؿمؽ أفف يم٤من 

يتٓمٚمع إمم اًمقطمل وهق ذم أؿمد احل٤مضم٦م إًمٞمف ًمتٓمٛمئـ ٟمٗمًف وَيرس أخًـ اًمٜمٗم٤مق 

وضمف احلٌٞم٦ٌم وأبٞمٝم٤م اًمذي يم٤من أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمف. صمؿ ٟمزل اًمقطمل سم٘مقًمف ويذب قمـ ز

يمام ؾمٌؼ ذيمره ُمـ رواي٦م و [11]اًمٜمقر:  َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱشمٕم٤ممم: 
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يم٤من أبق سمٙمر )رض( يٜمٗمؼ قمغم ىمريٌف ُمًٓمح، ومحٚمػ أن ٓ يٜمٗمؼ اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل 

إمم  [11]اًمٜمقر:  َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱقمٚمٞمف ومٜمزًم٧م أي٦م 

ومٕم٤مد أبق سمٙمر إمم اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف وٓ ؿمؽ  [11]اًمٜمقر:  َّاك يق ىق يف ىف يث ُّٱ ىمقًمف

أن اعمًٚمٛملم اًمثالصم٦م اؿمؽميمقا ذم إؿم٤مقم٦م اإلومؽ وًمٙمـ اًمدور اًمٙمٌػم يم٤من ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم 

أت٤ٌمع قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل، وإٟمام ذيمرت أؾمامء اًمثالصم٦م ٕهنؿ ُمًٚمٛمقن، وُم٤م يم٤من 

 ّٰ ِّ ُّٱقم٤مشمٌٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: يٜمٌٖمل أن ي٘مٕمقا ذم طم٤ٌمئؾ اعمٜم٤موم٘ملم وىمد 
ويم٤من  [11]اًمٜمقر:  َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

 يمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم قمغم ي٘مٔم٦م يم٤مُمٚم٦م وصم٘م٦م يمٌػمة سمآل سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ومٚمام ؾمٛمع أبق أجقب

سم٢مؿم٤مقم٤مت  وأؾمٕمد اًمٜم٤مس اؾمتْم٤موم٦م ! ريض اهلل قمٜمف إفّم٤مريزيد سمـ ظم٤مًمد اًمٜمج٤مرى 

يٙمقن ًمٜم٤م أن ٟمتٙمٚمؿ هبذا، ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ( اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤مل: )ؾمٌح٤مٟمؽ ُم٤م 

وىمد أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مىم٤مُم٦م طمد اًم٘مذف قمغم ُمًٓمح وطم٤ًمن ومحٜم٦م أُم٤م 

قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل اًمذي شمقمم يمؼم اإلومؽ وىم٤مد محٚم٦م اًمدقم٤مي٦م ومٚمؿ ي٘مؿ قمٚمٞمف احلد 

شمققمده اهلل سم٤مًمٕمذاب  وًمٕمؾ ذًمؽ ٕن إىم٤مُم٦م احلدود ومٞمٝم٤م يمٗم٤مرة قمـ اِلٜم٤مة، وهق ممـ

اًمٕمٔمٞمؿ ذم أظمرة ومٚمٞمس أهاًل إلىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف، وىمٞمؾ ٕن هذا اعمٜم٤مومؼ يم٤من ٓ يؽمك 

وىمد ضم٤مء رم صحٞمح اًمًٜم٦م ومٞمام ؾمٌؼ   ا ـهدًمٞماًل وده ومال يتٙمٚمؿ سم٤مإلومؽ أُم٤مم اعم١مُمٜملم

قمـ اسمـ ُمـ أطمداث ُم٤م حيًـ ُمدارؾمتف وم٘مد روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل رم سم٤مب اعمٖم٤مزى 

دظمٚم٧م اعمًجد ومرأج٧م أب٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ومجٚم٧ًم إًمٞمف وم٠ًمختف قمـ  :أفف ىم٤مل حمػميز

ؾمٚمؿ ذم همزوة سمٜمل و اًمٕمزل ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

اعمّمٓمٚمؼ وم٠مصٌٜم٤م ؾمٌٞم٤م ُمـ ؾمٌل اًمٕمرب وم٤مؿمتٝمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء واؿمتدت قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمزسم٦م 

 أفمٝمرٟم٤م ىمٌؾ أن ٟم٠ًمخف وأطمٌٌٜم٤م اًمٕمزل وم٠مردٟم٤م أن ٟمٕمزل وىمٚمٜم٤م ٟمٕمزل ورؾمقل اهلل سملم

ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ أن ٓ شمٗمٕمٚمقا ُم٤م ُمـ ٟمًٛم٦م يم٤مئٜم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ )وم٠ًمخٜم٤مه قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل 
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طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل وم٘م٤مل  وروى طمديث٤م ـمقيال رم آومؽ (وهل يم٤مئٜم٦م

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ ص٤مًمح قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل طمدصمٜمل قمروة سمـ اًمزسمػم 

قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م و

ؾمٚمؿ طملم ىم٤مل هل٤م أهؾ اإلومؽ و قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ُم٤م ىم٤مًمقا ويمٚمٝمؿ طمدصمٜمل ـم٤مئٗم٦م ُمـ طمديثٝم٤م وسمٕمْمٝمؿ يم٤من أوقمك حلديثٝم٤م ُمـ سمٕمض 

ـ قم٤مئِم٦م طمدصمٜمل قم وأث٧ٌم ًمف اىمتّم٤مص٤م وىمد وقمٞم٧م ُمـ يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ احلدي٨م اًمذي

ىم٤مًم٧م  :ىم٤مًمقا  .وسمٕمض طمدصمٞمٝمؿ يّمدق سمٕمْم٤م وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ أوقمك ًمف ُمـ سمٕمض

ؾمٚمؿ إذا أراد ؾمٗمرا أىمرع سملم أزواضمف وم٠مجتٝمـ و قم٤مئِم٦م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ ُمٕمف ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٠مىمرع سمٞمٜمٜم٤م و ظمرج ؾمٝمٛمٝم٤م ظمرج هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ و ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ذم همزوة همزاه٤م ومخرج ومٞمٝم٤م ؾمٝمٛمل ومخرضم٧م

سمٕمد ُم٤م أفزل احلج٤مب ومٙمٜم٧م أمحؾ ذم هقدضمل وأفزل ومٞمف ومنٟم٤م طمتك إذا ومرغ رؾمقل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ همزوشمف شمٚمؽ وىمٗمؾ ودٟمقٟم٤م ُمـ اعمديٜم٦م ىم٤مومٚملم آذن ًمٞمٚم٦م  اهلل صغم اهلل

سم٤مًمرطمٞمؾ وم٘مٛم٧م طملم آذٟمقا سم٤مًمرطمٞمؾ ومٛمِمٞم٧م طمتك ضم٤موزت اِلٞمش ومٚمام ىمْمٞم٧م ؿم٠مين 

 رطمكم ومٚمٛم٧ًم صدري وم٢مذا قم٘مد زم ُمـ ضمزع فمٗم٤مر ىمد اٟم٘مٓمع ومرضمٕم٧م أىمٌٚم٧م إمم

وم٤مًمتٛم٧ًم قم٘مدي ومحًٌٜمل اسمتٖم٤مؤه ىم٤مًم٧م وأىمٌؾ اًمرهط اًمذيـ يم٤مٟمقا يرطمٚمقن زم 

وم٤مطمتٛمٚمقا هقدضمل ومرطمٚمقه قمغم سمٕمػمي اًمذي يمٜم٧م أريم٥م قمٚمٞمف وهؿ حيًٌقن أين ومٞمف 

ًمٕمٚم٘م٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ويم٤من اًمٜم٤ًمء إذ ذاك ظمٗم٤موم٤م مل هيٌٚمـ ومل يٖمِمٝمـ اًمٚمحؿ إٟمام ي٠ميمٚمـ ا

ومٚمؿ يًتٜمٙمر اًم٘مقم ظمٗم٦م اهلقدج طملم رومٕمقه ومحٚمقه ويمٜم٧م ضم٤مري٦م طمديث٦م اًمًـ ومٌٕمثقا 

اِلٛمؾ وم٤ًمروا ووضمدت قم٘مدي سمٕمد ُم٤م اؾمتٛمر اِلٞمش ومجئ٧م ُمٜم٤مزهلؿ وًمٞمس هب٤م ُمٜمٝمؿ 

داع وٓ جمٞم٥م ومتٞمٛمٛم٧م ُمٜمززم اًمذي يمٜم٧م ومٞمف وفمٜمٜم٧م أهنؿ ؾمٞمٗم٘مدوين ومػمضمٕمقن إزم 

همٚمٌتٜمل قمٞمٜمل ومٜمٛم٧م ويم٤من صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل صمؿ ومٌٞمٜم٤م أف٤م ضم٤مًم٦ًم ذم ُمٜمززم 

د إٟم٤ًمن ٟم٤مئؿ ومٕمرومٜمل طملم  اًمذيمقاين ُمـ وراء اِلٞمش وم٠مصٌح قمٜمد ُمٜمززم ومرأى ؾمقا
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رآين ويم٤من رآين ىمٌؾ احلج٤مب وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م سم٤مؾمؽمضم٤مقمف طملم قمرومٜمل ومخٛمرت وضمٝمل 

سمجٚم٤ٌميب واهلل ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م سمٙمٚمٛم٦م وٓ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف يمٚمٛم٦م همػم اؾمؽمضم٤مقمف وهقى طمتك 

ف٤مخ راطمٚمتف ومقـمئ قمغم يده٤م وم٘مٛم٧م إًمٞمٝم٤م ومريمٌتٝم٤م وم٤مٟمٓمٚمؼ ي٘مقد يب اًمراطمٚم٦م طمتك أتٞمٜم٤م أ

اِلٞمش ُمقهمريـ ذم ٟمحر اًمٔمٝمػمة وهؿ ٟمزول ىم٤مًم٧م ومٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ ويم٤من اًمذي شمقمم 

ىم٤مل قمروة أظمؼمت أفف يم٤من يِم٤مع ويتحدث سمف  .يمؼم اإلومؽ قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل

يًؿ ُمـ أهؾ اإلومؽ أجْم٤م إٓ  وة أجْم٤م ملوىم٤مل قمر .قمٜمده ومٞم٘مره ويًتٛمٕمف ويًتقؿمٞمف

طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م وُمًٓمح سمـ أث٤مصم٦م ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ذم ٟم٤مس آظمريـ ٓ قمٚمؿ زم هبؿ 

 همػم أهنؿ قمّم٦ٌم يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وإن يمؼم ذًمؽ ي٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل

وم٢من أيب  ىم٤مل قمروة يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمٙمره أن ي٥ًم قمٜمده٤م طم٤ًمن وشم٘مقل أفف اًمذي ىم٤مل

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٘مدُمٜم٤م اعمديٜم٦م وم٤مؿمتٙمٞم٧م  اًمده وقمريض * ًمٕمرض حمٛمد ُمٜمٙمؿ وىم٤مءوو

طملم ىمدُم٧م ؿمٝمرا واًمٜم٤مس يٗمٞمْمقن ذم ىمقل أصح٤مب اإلومؽ ٓ أؿمٕمر سمٌمء ُمـ ذًمؽ 

ؾمٚمؿ اًمٚمٓمػ و وهق يريٌٜمل ذم وضمٕمل أين ٓ أقمرف ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ و  اهلل قمٚمٞمفاًمذي يمٜم٧م أرى ُمٜمف طملم أؿمتٙمل إٟمام يدظمؾ قمكم رؾمقل اهلل صغم

صمؿ يٜمٍمف ومذًمؽ يريٌٜمل وٓ أؿمٕمر سم٤مًمنم طمتك  (.يمٞمػ شمٞمٙمؿ)ومٞمًٚمؿ صمؿ ي٘مقل 

ظمرضم٧م طملم ٟم٘مٝم٧م ومخرضم٧م ُمع أم ُمًٓمح ىمٌؾ اعمٜم٤مصع ويم٤من ُمتؼمزٟم٤م ويمٜم٤م ٓ 

ٟمخرج إٓ ًمٞمال إمم ًمٞمؾ وذًمؽ ىمٌؾ أن ٟمتخذ اًمٙمٜمػ ىمري٤ٌم ُمـ سمٞمقشمٜم٤م ىم٤مًم٧م وأُمرٟم٤م أُمر 

ويمٜم٤م ٟمت٠مذى سم٤مًمٙمٜمػ أن ٟمتخذه٤م قمٜمد سمٞمقشمٜم٤م ىم٤مًم٧م  اًمٕمرب إول ذم اًمؼمي٦م ىمٌؾ اًمٖم٤مئط

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أف٤م وأم ُمًٓمح وهل اسمٜم٦م أيب رهؿ اسمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف وأُمٝم٤م سمٜم٧م 

صخر سمـ قم٤مُمر ظم٤مًم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ واسمٜمٝم٤م ُمًٓمح سمـ أث٤مصم٦م سمـ قم٤ٌمد سمـ اعمٓمٚم٥م 

٤م وم٠مىمٌٚم٧م أف٤م وأم ُمًٓمح ىمٌؾ سمٞمتل طملم ومرهمٜم٤م ُمـ ؿم٠مفٜم٤م ومٕمثرت أم ُمًٓمح ذم ُمرـمٝم

وم٘م٤مًم٧م شمٕمس ُمًٓمح وم٘مٚم٧م هل٤م سمئس ُم٤م ىمٚم٧م أتًٌلم رضمال ؿمٝمد سمدرا ؟ وم٘م٤مًم٧م أي 

هٜمت٤مه أو مل شمًٛمٕمل ُم٤م ىم٤مل ؟ ىم٤مًم٧م وىمٚم٧م وُم٤م ىم٤مل ؟ وم٠مظمرشمٜمل سم٘مقل أهؾ اإلومؽ 
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ىم٤مًم٧م وم٤مزددت ُمرو٤م قمغم ُمريض ومٚمام رضمٕم٧م إمم سمٞمتل دظمؾ قمكم رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ذن زم أن آيت أبقي ؟ ىم٤مًم٧م وم٘مٚم٧م ًمف أت٠م (.يمٞمػ شمٞمٙمؿ)ؾمٚمؿ ومًٚمؿ صمؿ ىم٤مل و قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ و وأريد أن أؾمتٞم٘مـ اخلؼم ُمـ ىمٌٚمٝمام ىم٤مًم٧م وم٠مذن زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

وم٘مٚم٧م ُٕمل ي٤م أُمت٤مه ُم٤مذا يتحدث اًمٜم٤مس ؟ ىم٤مًم٧م ي٤م سمٜمٞم٦م هقين قمٚمٞمؽ ومقاهلل ًم٘مٚمام 

ئر إٓ أيمثرن قمٚمٞمٝم٤م ة ىمط ووٞمئ٦م قمٜمد رضمؾ حيٌٝم٤م هل٤م ضا ىم٤مًم٧م وم٘مٚم٧م  .يم٤مٟم٧م اُمرأ

؟ ىم٤مًم٧م ومٌٙمٞم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م طمتك أصٌح٧م ٓ  اًمٜم٤مس هبذاو ًم٘مد حتدث ؾمٌح٤من اهلل أ

ودقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل  يرىم٠م زم دُمع وٓ أيمتحؾ سمٜمقم صمؿ أصٌح٧م أبٙمل ىم٤مًم٧م

ؾمٚمؿ قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد طملم اؾمتٚم٨ٌم اًمقطمل ي٠ًمخٝمام و قمٚمٞمف

  اهلل قمٚمٞمفويًتِمػممه٤م ذم ومراق أهٚمف ىم٤مًم٧م وم٠مُم٤م أؾم٤مُم٦م أؿم٤مر قمغم رؾمقل اهلل صغم

ؾمٚمؿ سم٤مًمذي يٕمٚمؿ ُمـ سمراءة أهٚمف وسم٤مًمذي يٕمٚمؿ هلؿ ذم ٟمٗمًف وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م أهٚمؽ وٓ و

وأُم٤م قمكم وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل مل يْمٞمؼ اهلل قمٚمٞمؽ واًمٜم٤ًمء ؾمقاه٤م يمثػم  .ٟمٕمٚمؿ أٓ ظمػما 

أي )ؾمٚمؿ سمريرة وم٘م٤مل و ىم٤مًم٧م ومدقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف .وؾمؾ اِل٤مري٦م شمّمدىمؽ

ىم٤مًم٧م ًمف سمريرة واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م رأج٧م قمٚمٞمٝم٤م  (.يريٌؽسمريرة هؾ رأج٧م رء 

أُمرا ىمط أهمٛمّمف أيمثر ُمـ أهن٤م ضم٤مري٦م طمديث٦م اًمًـ شمٜم٤مم قمـ قمجلم أهٚمٝم٤م ومت٠ميت اًمداضمـ 

ؾمٚمؿ ُمـ يقُمف وم٤مؾمتٕمذر ُمـ قمٌد اهلل و ومت٠ميمٚمف ىم٤مًم٧م وم٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ين ُمـ رضمؾ ىمد سمٚمٖمٜمل قمٜمف ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ُمـ يٕمذر)اسمـ أيب وهق قمغم اعمٜمؼم وم٘م٤مل 

أذاه ذم أهكم واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م قمغم أهكم إٓ ظمػما وًم٘مد ذيمروا رضمال ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمف إٓ 

ىم٤مًم٧م وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ أظمق سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ  (.ظمػما وُم٤م يدظمؾ قمغم أهكم إٓ ُمٕمل

ٟمٜم٤م  وم٘م٤مل أف٤م ي٤م رؾمقل اهلل أقمذرك وم٢من يم٤من ُمـ إوس ضسم٧م قمٜم٘مف وإن يم٤من ُمـ إظمقا

ىم٤مًم٧م وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ اخلزرج ويم٤مٟم٧م أم طم٤ًمن سمٜم٧م  .رج أُمرشمٜم٤م ومٗمٕمٚمٜم٤م أُمركُمـ اخلز

قمٛمف ُمـ ومخذه وهق ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة وهق ؾمٞمد اخلزرج ىم٤مًم٧م ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ رضمال 

ص٤محل٤م وًمٙمـ اطمتٛمٚمتف احلٛمٞم٦م وم٘م٤مل ًمًٕمد يمذسم٧م ًمٕمٛمر اهلل ٓ شم٘متٚمف وٓ شم٘مدر قمغم ىمتٚمف 
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أؾمٞمد سمـ طمْمػم وهق اسمـ قمؿ  أبق حيلوم٘م٤مم  .وًمق يم٤من ُمـ رهٓمؽ ُم٤م أطم٧ٌٌم أن ي٘متؾ

 .ؾمٕمد وم٘م٤مل ًمًٕمد سمـ قم٤ٌمدة يمذسم٧م ًمٕمٛمر اهلل ًمٜم٘متٚمٜمف وم٢مٟمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم

 ىم٤مًم٧م ومث٤مر احلٞم٤من إوس واخلزرج طمتك مهقا أن ي٘متتٚمقا ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ َيٗمْمٝمؿ طمتك و ؾمٚمؿ ىم٤مئؿ قمغم اعمٜمؼم ىم٤مًم٧م ومٚمؿ يزل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو

ا وؾمٙم٧م ومٌٙمٞم٧م يقُمل ذًمؽ يمٚمف ٓ يرىم٠م زم دُمع وٓ أيمتحؾ سمٜمقم ىم٤مًم٧م ؾمٙمتق

وأصٌح أبقي قمٜمدي ىمد سمٙمٞم٧م ًمٞمٚمتلم ويقُم٤م وٓ يرىم٠م زم دُمع ٓ أيمتحؾ سمٜمقم طمتك إين 

ٕفمـ أن اًمٌٙم٤مء وم٤مًمؼ يمٌدي ومٌٞمٜم٤م أبقاي ضم٤مًم٤ًمن قمٜمدي وأف٤م أبٙمل وم٤مؾمت٠مذٟم٧م قمكم 

ٌٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ دظمؾ اُمرأة ُمـ إفّم٤مر وم٠مذٟم٧م هل٤م ومجٚم٧ًم شمٌٙمل ُمٕمل ىم٤مًم٧م وم

ؾمٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م ومًٚمؿ صمؿ ضمٚمس ىم٤مًم٧م مل َيٚمس قمٜمدي ُمٜمذ ىمٞمؾ و رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ُم٤م ىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م وىمد ًم٨ٌم ؿمٝمرا ٓ يقطمك إًمٞمف ذم ؿم٠مين سمٌمء ىم٤مًم٧م ومتِمٝمد رؾمقل اهلل 

يمذا ويمذا  كأُم٤م سمٕمد ي٤مقم٤مئِم٦م إٟمف سمٚمٖمٜمل قمٜمٙم)ؾمٚمؿ طملم ضمٚمس صمؿ ىم٤مل و صغم اهلل قمٚمٞمف

ومًٞمؼمئؽ اهلل وإن يمٜم٧م أخٛمٛم٧م سمذٟم٥م وم٤مؾمتٖمٗمري اهلل وشمقيب إًمٞمف وم٢من وم٢من يمٜم٧م سمريئ٦م 

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل  (.اًمٕمٌد إذا اقمؽمف صمؿ شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ ُم٘م٤مًمتف ىمٚمص دُمٕمل طمتك ُم٤م أطمس ُمٜمف ىمٓمرة وم٘مٚم٧م ٕيب أضم٥م رؾمقل اهلل و قمٚمٞمف

ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًمرؾمقل اهلل صغم ؾمٚمؿ قمٜمل ومٞمام ىم٤مل وم٘م٤مل أيب واهلل و صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ ومٞمام ىم٤مل ىم٤مًم٧م و ؾمٚمؿ وم٘مٚم٧م ُٕمل أضمٞمٌل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ وم٘مٚم٧م وأف٤م ضم٤مري٦م و أُمل واهلل ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

طمديث٦م اًمًـ ٓ أىمرأ ُمـ اًم٘مرآن يمثػما إين واهلل ًم٘مد قمٚمٛم٧م ًم٘مد ؾمٛمٕمتؿ هذا احلدي٨م 

اؾمت٘مر ذم أفٗمًٙمؿ وصدىمتؿ سمف ومٚمئـ ىمٚم٧م ًمٙمؿ إين سمريئ٦م ٓ شمّمدىمقين وًمئـ طمتك 

اقمؽموم٧م ًمٙمؿ سم٠مُمر واهلل يٕمٚمؿ أين ُمٜمف سمريئ٦م ًمتّمدىمٜمل ومقاهلل ٓ أضمد زم وًمٙمؿ ُمثال إٓ 

صمؿ حتقًم٧م  .أب٤م يقؾمػ طملم ىم٤مل ص ومّمؼم مجٞمؾ واهلل اعمًتٕم٤من قمغم ُم٤م شمّمٗمقن  

ئ٦م وأن اهلل ُمؼمئل سمؼماءيت وًمٙمـ واوٓمجٕم٧م قمغم ومرار واهلل يٕمٚمؿ أين طمٞمٜمئذ سمري
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واهلل ُم٤م يمٜم٧م أفمـ أن اهلل ُمٜمزل ذم ؿم٠مين وطمٞم٤م يتغم ًمِم٠مين ذم ٟمٗمز يم٤من أطم٘مر ُمـ أن 

ؾمٚمؿ ذم و يتٙمٚمؿ اهلل ذم سم٠مُمر وًمٙمٜمل يمٜم٧م أرضمق أن يرى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

وٓ  ؾمٚمؿ جمٚمًفو اًمٜمقم رؤي٤م يؼمئٜمل اهلل هب٤م ومقاهلل ُم٤م رام رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ظمرج أطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م طمتك أفزل قمٚمٞمف وم٠مظمذه ُم٤م يم٤من ي٠مظمذه ُمـ اًمؼمطم٤مء طمتك إٟمف 

ًمٞمتحدر ُمٜمف اًمٕمرق ُمثؾ اِلامن وهق ذم يقم ؿم٤مت يمؿ صم٘مؾ اًم٘مقم اًمذي أفزل قمٚمٞمف 

ؾمٚمؿ وهق يْمحؽ ومٙم٤مٟم٧م أو يمٚمٛم٦م و ىم٤مًم٧م ومنى قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

وم٘م٤مًم٧م زم أُمل ىمقُمل إًمٞمف وم٘مٚم٧م واهلل  (.أكي٤م قم٤مئِم٦م أُم٤م واهلل وم٘مد سمر)شمٙمٚمؿ هب٤م أن ىم٤مل 

 ىل مل خل ُّٱضمؾ ىم٤مًم٧م وأفزل اهلل شمٕم٤ممم و ٓ أىمقم إًمٞمف وم٢مين ٓ أمحد إٓ اهلل قمز
اًمٕمنم أي٤مت صمؿ أفزل اهلل هذا ذم سمراءيت ىم٤مل أبق سمٙمر  .[11]اًمٜمقر:  َّحم جم يل

سمتف ُمٜمف ووم٘مره واهلل ٓ أفٗمؼ قمغم ُم ًٓمح اًمّمديؼ ويم٤من يٜمٗمؼ قمغم ُمًٓمح سمـ أث٤مصم٦م ًم٘مرا

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱوم٠مفزل اهلل  .ؿمٞمئ٤م أبدا سمٕمد اًمذي ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م ُم٤م ىم٤مل
 ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث يت  ىت نت مت زت رت يب
ىم٤مل أبق سمٙمر اًمّمديؼ سمغم واهلل إين ٕطم٥م أن  .[11]اًمٜمقر: َّ يك ىك مك  اكلك يق

يٖمٗمر اهلل زم ومرضمع إمم ُمًٓمح اًمٜمٗم٘م٦م اًمتل يٜمٗمؼ قمٚمٞمف وىم٤مل واهلل ٓ أفزقمٝم٤م ُمٜمف أبدا 

ؾمٚمؿ ؾم٠مل زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش قمـ و ِم٦م ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفىم٤مًم٧م قم٤مئ

وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أمحل ؾمٛمٕمل  .؟أُمري وم٘م٤مل ًمزيٜم٥م ُم٤مذا قمٚمٛم٧م أو رأج٧م 

وسمٍمي واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م إٓ ظمػما ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وهل اًمتل يم٤مٟم٧م شم٤ًمُمٞمٜمل ُمـ أزواج 

حت٤مرب هل٤م ىم٤مًم٧م وـمٗم٘م٧م أظمتٝم٤م  .ؾمٚمؿ ومٕمّمٛمٝم٤م اهلل سم٤مًمقرعو اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

 –ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ومٝمذا اًمذي سمٚمٖمٜمل ُمـ طمدي٨م ه١مٓء اًمرهط  ومٝمٚمٙم٧م ومٞمٛمـ هٚمؽ

ورم شمٚمؽ أي٤مت اًمٕمنم اًمتل شمٕمٜمٞمٝم٤م . قمٜمٝمؿ أجْم٤م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ وأظمرضمف قمـ اًمزهرى

 مل خل ُّٱ هل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر أم اعم١مُمٜملم يمام ضم٤مء ذم اخلؼم اًم٤ًمًمػ
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 خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي
  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح
 خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف جغمغ مع
 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن خممم حم جم  هل مل
وومٞمٝم٤م وىمٗم٤مت حيًـ سمٜم٤م أن ٟمٚم٨ٌم أُم٤مُمٝم٤م ىمٚمٞمال  –  َّ  مب هئ مئ هي مي خي

 : هداي٦م وُمققمٔم٦م

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سم٤مٔي٦م إومم -1
أي: مج٤مقم٦م ُمٜمٙمؿ، يٕمٜمل: ُم٤م هق واطمد وٓ اصمٜم٤من سمؾ مج٤مقم٦م، ومٙم٤من  [11]اًمٜمقر:  َّحم

م ذم هذه اًمٚمٕمٜم٦م قم ٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل رأس اعمٜم٤موم٘ملم، وم٢مٟمف يم٤من َيٛمٕمف اعم٘مدَّ

ويًتقؿمٞمف، طمتك دظمؾ ذًمؽ ذم أذه٤من سمٕمض اعمًٚمٛملم، ومتٙمٚمٛمقا سمف، َوضمّقزه آظمرون 

٤ًٌم ُمـ ؿمٝمر، طمتك ٟمزل اًم٘مرآن، وؾمٞم٤مق ذًمؽ ذم  ُمٜمٝمؿ، وسم٘مل إُمر يمذًمؽ ىمري

 ؾمالُمكقمؼم اًمت٤مريخ آ ىمٚم٧م واعمت٠مُمؾ ذم إطمداث اعمِم٤مهب٦م -إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م.

وأصقًمف اًمٔم٤مهرة رم  سمٕمد أن أقمجزُتؿ طمججف اًمداُمٖم٦م -طمٞم٨م يٚمج٠م أقمداء اإلؾمالم 

حتٓمٞمؿ ىمٞمٛمتٝمؿ رم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم قمؼم  إمم شمِمقيف رُمقزه ُمٞمدان اًمٜمزال اًمٗمٙمرى

 ُم٤م ٟمِم٤مهده( شمروي٩م اإلؿم٤مقم٤مت اخلٌٞمث٦م واًمِم٤مهد احل٤مض )وًمف أظمقة أقمٞم٤من ومٞمام ُم٣م

 إؿم٤مقم٦م اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من يدومٕمؽ أظمك اًم٘م٤مرئ رم أج٤مُمٜم٤م احلزيٜم٦م ُمـ صٗم٤مىم٦م ُمِمٞمٜم٦م رم

ٟمٕمؿ ٟمجد أُم٤مم  سمف طمتام امم اًمٕمج٥م سمؾ واًم٘مرف ُمـ ؾمٓمحٞم٦م شمٗمٙمػم ه١مٓء اعمت٠مثريـ
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ًمّمٝم٤ميٜم٦م اًمٞمٝمقد ورم اًمٜمٗمس  اًمٕمٞم٤من سمقوقح شم٤مم قمامًم٦م واوح٦م ُمـ صٝم٤ميٜم٦م اًمٕمرب

اًمقىم٧م حي٤ميمٛمقن اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم صقري٤م سمتٝمٛم٦م اًمتخ٤مسمر ! وقمج٤مئ٥م أج٤مُمٜم٤م احلٌغم 

اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ  اًمرطمٞمؿ سمٜم٤م ُمـ قمٚمٞمٜم٤م رسمٜم٤م أخٞمس يمذًمؽ ؟ وًمٙمـ وهلل احلٛمد هب٤م قمديدة

ؾمٜمًتدرضمٝمؿ ُمـ )ُمـ يمالُمف ؾمٌح٤مٟمف ًمقاىمع احلٞم٤مة وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف  سم٤مًمِمٗم٤مء سمام أفزل إًمٞمٜم٤م

ومٛمٝمام سمذًم٧م اِلٝمقد ذم صٜم٤مقم٦م اًمزقمامء ( طمٞم٨م ٓيٕمٚمٛمقن وأُمغم هلؿ ان يمٞمدى ُمتلم

أجٜمام وضمدت يمام ىم٤مل  حيٓمٛمٝم٤م سم٘مدره اًمٜم٤مومذ رم يمقٟمفذم اًم٘مٚمقب إٓ ان اهلل  يم٠مصٜم٤مم

شمٕم٤ممم )وم٠مُم٤م اًمزسمد ومٞمذه٥م ضمٗم٤مءا وأُم٤م ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ومٞمٛمٙم٨م ذم إرض يمذًمؽ 

  .(ييب اهلل إُمث٤مل

هذا شم٠مدي٥م ُمـ اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ىمْمٞم٦م قم٤مئِم٦م، صمؿ ىم٤مل قمـ أيتلم اًمت٤مًمٞمتلم  -1

ًٞمئ، وُم٤م ذيمر ُمـ ؿم٠من ذًمؽ اًمٙمالم اًم ريض اهلل قمٜمٝم٤م، طملم أوم٤مض سمٕمْمٝمؿ ذم

أي: ذًمؽ  [11]اًمٜمقر:  َّ رئ ّٰ ُّٱسمٛمٕمٜمك: هال  [11]اًمٜمقر:  َّ ِّ ُّٱاإلومؽ، وم٘م٤مل: 

 [11اًمٜمقر:]  َّ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱاًمٙمالم، أي: اًمذي رُمٞم٧م سمف أم اعم١مُمٜملم 

أي: ىم٤مؾمقا ذًمؽ اًمٙمالم قمغم أفٗمًٝمؿ، وم٢من يم٤من ٓ يٚمٞمؼ هبؿ وم٠مم اعم١مُمٜملم أومم سم٤مًمؼماءة 

طمرى. وىمد ىمٞمؾ: إهن٤م ٟمزًم٧م ذم أيب أجقب ظم٤مًمد سمـ زيد ُمٜمف سمٓمريؼ إومم وإ

٤مر، قمـ  ًَ إفّم٤مري واُمرأتف، ريض اهلل قمٜمٝمام، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ َي

أبٞمف، قمـ سمٕمض رضم٤مل سمٜمل اًمٜمج٤مر; أن أب٤م أجقب ظم٤مًمَد سمـ زيد ىم٤مًم٧م ًمف اُمرأتف أم 

 قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، أجقب: ي٤م أب٤م أجقب، أُم٤م شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس ذم قم٤مئِم٦م، ريض اهلل

وذًمؽ اًمٙمذب. أيمٜم٧ِم وم٤مقمٚم٦م ذًمؽ ي٤م أم أجقب؟ ىم٤مًم٧م: ٓ واهلل ُم٤م يمٜم٧ُم ٕومٕمٚمف. ىم٤مل: 

ـْ ىم٤مل ذم  ومٕم٤مئِم٦م واهلل ظمػم ُمٜمؽ. ىم٤مل: ومٚمام ٟمزل اًم٘مرآن ذيمر اهلل، قمز وضمؾ، َُم

 [11]اًمٜمقر:  َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱاًمٗم٤مطمِم٦م ُم٤م ىم٤مل ُمـ أهؾ اإلومؽ: 

  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱُم٤م ىم٤مًمقا، صمؿ ىم٤مل: وذًمؽ طم٤ًمن وأصح٤مسمف، اًمذيـ ىم٤مًمقا 
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ويم٠من اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل  :ىمٚم٧م -أي٦م، أي: يمام ىم٤مل أبق أجقب وص٤مطمٌتف. [11]اًمٜمقر:

ومػمؿمدٟم٤م إمم ُم٤م ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم سمام  يريد اهلل أن َيٗمػ قمٜمٙمؿ رم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء

 بأوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ إظمقة اًمّم٤مدىم٦م ومػمؿمدٟم٤م إمم طمًـ اًمٔمـ اعمٓمٚمؼ سم٠مظمقة اًمدر

 .احل٤مىمدة طمتك ىمٌؾ اًمتث٧ٌم اًمِم٤مئٕم٤مت اعمٖمرو٦م ومٕمٚمٞمف شمتٙمن وشمتحٓمؿ

ىم٤مل جم٤مهد، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم:  [15]اًمٜمقر:  َّ ري ٰى ين ُّٱصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -3

أي: يرويف سمٕمْمٙمؿ قمـ سمٕمض، ي٘مقل هذا: ؾمٛمٕمتف ُمـ ومالن، وىم٤مل ومالن يمذا، وذيمر 

٤مري وذم صحٞمح اًمٌخ .[15]اًمٜمقر:  َّ ري ٰى ين ُّٱسمٕمْمٝمؿ يمذا. وىمرأ آظمرون 

ـْ َوًَمؼ اًم٘مقل. يٕمٜمل: اًمٙمذب  قمـ قم٤مئِم٦م: أهن٤م يم٤مٟم٧م شم٘مرؤه٤م يمذًمؽ وشم٘مقل: هق ُِم

 ،شم٘مقل اًمٕمرب: َوًَمؼ ومالن ذم اًمًػم: إذا اؾمتٛمر ومٞمف ،اًمذي يًتٛمر ص٤مطمٌف قمٚمٞمف

 قم٤مئِم٦م واًم٘مراءة إومم أؿمٝمر، وقمٚمٞمٝم٤م اِلٛمٝمقر، وًمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م َُمْروي٦َّم قمـ أم اعم١مُمٜملم

إؿم٤مرة إمم طم٤مًم٦م ُمـ  [15]اًمٜمقر:  َّ ري ٰى ين ُّٱورم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ىمٚم٧م –

اًمتٕمٓمٞمؾ اعمتٕمٛمد ًمٜمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ وُمـ ىمٌٚمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م اًمًٛمع ومٙم٠من ه١مٓء وُمـ هؿ قمغم 

ومتٚم٘مقا ُم٤م حيٌقن ُمـ  ممـ يروضمقن اإلؿم٤مقم٤مت اًمٙم٤مذسم٦م ظم٤مص٦م قمغم أوًمٞم٤مء اهلل ؿم٤ميمٚمتٝمؿ

وُمـ صمؿ رددوه وأؿم٤مقمقه ُم٤ٌمذة دون شمروى أو شمث٧ٌم ذم ُمًٚمؽ  اًمٌٝمت٤من سم٠مخًٜمتٝمؿ

أي:  [15]اًمٜمقر:  َّ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱوىمقًمف:  -ٚمٞمؼ سم٠مومم إًم٤ٌمب ٓي

 [15]اًمٜمقر:  َّ خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱشم٘مقًمقن ُم٤م ٓ شمٕمٚمٛمقن. صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي: شم٘مقًمقن ُم٤م شم٘مقًمقن ذم ؿم٠من أم اعم١مُمٜملم، وحتًٌقن ذًمؽ يًػما وًمق مل شمٙمـ زوضم٦م 

٦م اًمٜمٌل إُمل، ظم٤مشمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م يم٤من َهٞمِّٜم٤م، ومٙمٞمػ وهل زوضم

إفٌٞم٤مء وؾمٞمد اعمرؾمٚملم، ومٕمٔمٞمؿ قمٜمد اهلل أن ي٘م٤مل ذم زوضم٦م رؾمقًمف ُم٤م ىمٞمؾ! اهلل يٖم٤مر 

ر قمغم زوضم٦م ٟمٌل ُمـ أفٌٞم٤مئف ذًمؽ، طم٤مؿم٤م ويَمال وح٤م  هلذا، وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ٓ ُيَ٘مدِّ

( ومٙمٞمػ يٙمقن هذا ذم ؾمٞمدة ٟم٤ًمء إفٌٞم٤مء، وزوضم٦م ؾمٞمد وًمد آدم 8]مل يٙمـ ذًمؽ[ )
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 حب جب هئ مئ خئ ُّٱاإلـمالق ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة؟! وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم  قمغم
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱ ،[15]اًمٜمقر:  َّخب
 جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس
هذا شم٠مدي٥م آظمر سمٕمد إول: أُمر سم٤مًمٔمـ ظمػما  [18-16]اًمٜمقر:  َّ مف خف حف جف

 يٜمٌٖمل اًمٔمـ هبؿ ظمػما، وأٓ أي: إذا ذيمر ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ ُمـ اًم٘مقل ذم ؿم٠من اخلػمة وم٠مومم

ومال -وؾمقؾم٦ًم أو ظمٞم٤مٓ -يِمٕمر ٟمٗمًف ؾمقى ذًمؽ، صمؿ إن قَمٚمِؼ سمٜمٗمًف رء ُمـ ذًمؽ 

يٜمٌٖمل أن يتٙمٚمؿ سمف، وم٢من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: "إن اهلل دم٤موز ُٕمتل 

صم٧م سمف أفٗمًٝم٤م ُم٤م مل شم٘مؾ أو شمٕمٛمؾ" أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم  حق ُّٱصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم  قمام طمدَّ
 حن جن خممم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق
وهذا شم٠مدي٥م صم٤مًم٨م عمـ ؾمٛمع ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٙمالم  [19]اًمٜمقر:  َّ جه هن من خن

اًمًٞمئ، وم٘م٤مم سمذهٜمف ُمٜمف رء،وشمٙمٚمؿ سمف، ومال يٙمثر ُمٜمف ويِمٞمٕمف ويذيٕمف، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي: َيت٤مرون فمٝمقر  [19]اًمٜمقر:  َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ

أي: سم٤محلد، وذم أظمرة  [19]اًمٜمقر:  َّ حم جم  هل مل خل ُّٱاًمٙمالم قمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مٌٞمح، 

ا أي: ومردوا إُمقر إًمٞمف شَمْرؿُمُدو [19]اًمٜمقر:  َّ هن من خن حن جن ُّٱ ،سم٤مًمٕمذاب

 وٓسم٠مس سمٕمد اًمٌٞم٤من آمج٤ممم عمٕم٤مٟمك شمٚمؽ أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت عمزيد شمقوٞمح ا ـه

 إن احلؼ اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف وٓ ؿمٌٝم٦م، أن اًمذي شمقمم يمؼمأوهل٤م:  :وُمدارؾم٦م ُمـ وىمٗم٤مت

اإلومؽ هق: قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل اعمٜم٤مومؼ، وسمذًمؽ شمٔم٤مهرت اًمرواي٤مت قمـ قم٤مئِم٦م 

ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وهل ص٤مطم٦ٌم اًم٘مّم٦م. وم٘مد سمقب اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف: سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 جي يه ىه مه ينجه ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱ
صمؿ ؾم٤مق سمًٜمده: قمـ  [11]اًمٜمقر: َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي

قمٌد اهلل  . ىم٤مًم٧م:[11]اًمٜمقر: َّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱريض اهلل قمٜمٝم٤م قمروة، قمـ قم٤مئِم٦م 
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سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل". وقمٜمده أجْم٤م ُمـ رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن قمـ اًمزهري: "ويم٤من 

اًمذي ئمٝمر ذم هذا اعم٘م٤مم أن اًمذي  اًمذي شمقمم يمؼم اإلومؽ قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل"

ـ أيب اسمـ ؾمٚمقل، وهق سمدأ سم٤مًمٙمالم ذم اإلومؽ ويم٤من يّمقل ومٞمف وَيقل هق قمٌد اهلل سم

اًمذي يم٤من َيٛمع اًمٜم٤مس ذم سمٞمتف ممـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتف ذم اخل٨ٌم واًمٜمٗم٤مق ويم٤من يذيع 

ذًمؽ ويردده ُمع قمّم٤مسمتف وأهؾ سمٞمتف، وح٤م اٟمتنم اًمٙمالم ذم ذًمؽ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، ويم٤مٟمقا 

يتٜم٤مىمٚمقٟمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، أثر ذًمؽ ذم سمٕمض اعم١مُمٜملم وم٤مٟمزًم٘مقا ُمٕمٝمؿ، وص٤مروا يتٙمٚمٛمقن 

ٚمؿ، ويرددون ىمقل اإلومؽ واًمٜمٗم٤مق دون وقمل وإدراك ح٤م ي٘مّمده سمذًمؽ ُمع ُمـ شمٙم

أمحد وأصح٤مب اًمًٜمـ ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ وروى اإلُم٤مم اسمـ أيب ُمـ وراء ذًمؽ.

إؾمح٤مق قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ طمزم قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: "ح٤م 

ؿ وطمدهؿ"، وذم ىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اعمٜمؼم ومدقم٤م هب سمراءيتٟمزًم٧م 

ًمٗمظ: "وم٠مُمر سمرضمٚملم واُمرأة وميسمقا طمدهؿ"، وؾمٛمقا ذم رواي٦م أيب داود: ُمًٓمح سمـ 

"وح٤م ضم٤مء وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل  أث٤مصم٦م وطم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش.

اًمقطمل سمؼماءة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمـ سح 

، ومل حيد اخلٌٞم٨م قمٌد اهلل سمـ أيب ُمع أفف رأس أهؾ سم٤مإلومؽ ومحدوا صمامٟملم صمامٟملم

ىمٞمؾ ٕن احلدود َتٗمٞمػ قمـ أهٚمٝم٤م  -اإلومؽ، صمؿ ذيمر وضمف احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ. وم٘م٤مل: أ

ويمٗم٤مرة، واخلٌٞم٨م ًمٞمس أهال ًمذًمؽ، وىمد وقمده اهلل سم٤مًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ذم أظمرة، 

رضمف ذم وىمٞمؾ: سمؾ يم٤من يًتقر احلدي٨م وَيٛمٕمف وحيٙمٞمف وَي ومٞمٙمٗمٞمف ذًمؽ قمـ احلد.

ىمقاًم٥م ُمـ ٓ يٜم٥ًم إًمٞمف. وىمٞمؾ: احلد ٓ يث٧ٌم إٓ سمٌٞمٜم٦م أو إىمرار وهق مل ي٘مر سم٤مًم٘مذف 

وٓ ؿمٝمد سمف قمٚمٞمف أطمد، وم٢مٟمف يم٤من يذيمره سملم أصح٤مسمف، ومل يِمٝمدوا قمٚمٞمف، ومل يٙمـ 

وىمٞمؾ: سمؾ شمرك طمده عمّمٚمح٦م هل أقمٔمؿ ُمـ إىم٤مُمتف قمٚمٞمف، يمام  -يذيمره سملم اعم١مُمٜملم. د

وشمٙمٚمٛمف سمام يقضم٥م ىمتٚمف ُمرارا، وهل شم٠مخٞمػ ىمقُمف، وقمدم  شمرك ىمتٚمف ُمع فمٝمقر ٟمٗم٤مىمف

شمٜمٗمػمهؿ قمـ اإلؾمالم، وم٢مٟمف يم٤من ُمٓم٤مقم٤م ومٞمٝمؿ، رئٞم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمؿ ي١مُمـ إصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م ذم 
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طمده، صمؿ ىم٤مل ذم ظمت٤مم يمالُمف: وًمٕمٚمف شمرك هلذه اًمقضمقه يمٚمٝم٤م، ومجٚمد ُمًٓمح سمـ أث٤مصم٦م، 

٤مدىملم شمٓمٝمػما هلؿ وطم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش، وه١مٓء ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم

روى اسمـ إؾمح٤مق:  وشمٙمٗمػما، وشمرك قمٌد اهلل سمـ أيب إذ ومٚمٞمس هق ُمـ أهؾ ذًمؽ

سمـ ىمٞمس سمـ اًمِمامس وصم٥م قمغم  صم٤مسم٧مطمدصمٜمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمل أن 

ومجٛمع يديف إمم قمٜم٘مف سمحٌؾ، صمؿ اٟمٓمٚمؼ سمف إمم  صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ طملم ضب طم٤ًمن

ٞمف قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، وم٘م٤مل: "ُم٤م هذا؟" ىم٤مل: "أُم٤م دار سمٜمل احل٤مرث اسمـ اخلزرج، ومٚم٘م

أقمجٌؽ ضب طم٤ًمن سم٤مًمًٞمػ! واهلل ُم٤م أراه إٓ ىمد ىمتٚمف"، ىم٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ 

رواطم٦م: "هؾ قمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌمء مم٤م صٜمٕم٧م؟" ىم٤مل: "ٓ 

اهلل واهلل"، ىم٤مل: "ًم٘مد اضمؽمأت، أـمٚمؼ اًمرضمؾ"، وم٠مـمٚم٘مف، صمؿ أتقا رؾمقل اهلل صغم 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدقم٤م طم٤ًمٟم٤م وصٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ، وم٘م٤مل اسمـ اعمٕمٓمؾ: "ي٤م رؾمقل اهلل: 

وهج٤مين، وم٤مطمتٛمٚمٜمل اًمٖمْم٥م، وميسمتف"، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  آذاين

صمؿ ىم٤مل:  ،قمغم ىمقُمل، أن هداهؿ اهلل ًمإلؾمالم" حل٤ًمن: "أطمًـ ي٤م طم٤ًمن، أتِمقه٧م

"هل ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل" وأؿم٤مر اسمـ طمجر ىم٤مل:  ،"أطمًـ ي٤م طم٤ًمن ذم اًمذي أص٤مسمؽ"

يم٤مٟم٧م طم٤مدصم٦م  وأظمػما إمم هذا احلدي٨م ذم )شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م( وىم٤مل: "ؾمٜمده صحٞمح"، 

اإلومؽ هل٤م أثره٤م ووىمٕمٝم٤م اًمث٘مٞمؾ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًم٘مد ضم٤مءت 

يت٠مثر هذه اًم٘مّم٦م حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مُت٤م إسمراز سمنمي٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأفف 

ُمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن، وأفف ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وإٟمام اًمٖمٞم٥م هلل وطمده، إذ ًمق يم٤من يٕمٚمؿ  هػميمٖم

اًمٖمٞم٥م ِلزم سمؼماءة ؾم٤مطم٦م أهٚمف ويمذب اعمٗمؽميـ ٕول وهٚم٦م، وأراح ٟمٗمًف، وأراح 

همػمه. وًمٙمٜمف ُمٙم٨م أيمثر ُمـ ؿمٝمر ذم ىمٚمؼ دائؿ واًمٜم٤مس يٛمقضمقن وَيقوقن ذم ذًمؽ، 

ذم ؿم٠من أهٚمف، ويٓمٚم٥م ُمـ يٜمجده  وهق ٓ يزيد قمغم أن يِم٤مور أصح٤مسمف وأت٤ٌمقمف

سم٢مي٘م٤مف هذا احل٤مدث إًمٞمؿ، صمؿ ذم آظمر اعمٓم٤مف يذه٥م إمم زوضمف ي٘مقل هل٤م: "ي٤م قم٤مئِم٦م 

ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس، وم٢من يمٜم٧م سمريئ٦م ومًٞمؼمئؽ اهلل، وإن يمٜم٧م أخٛمٛم٧م سمذٟم٥م 
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 ومتقيب إمم اهلل وم٢من اهلل ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م قمـ قم٤ٌمده".ًم٘مد يم٤من هذا يمٚمف طم٤مؾمام ح٤م َيِمك أن

ي٘مع ومٞمف سمٕمض اعمًٚمٛملم ومػمومٕمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقق ُمٜمزًمتف اًمتل 

أفزًمف اهلل إي٤مه٤م ويدقمقن ًمف ُم٤م مل يدقمف ًمٜمٗمًف، ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمقاىمٕم٦م واوح٦م اًمدًٓم٦م 

قمغم ُمِم٤مريم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػمه ذم اًمٌنمي٦م، وأفف ٓ يٕمٚمؿ ُمـ اًمٖمٞم٥م 

 مك لك  خك حك جك ُّٱأووح ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: إٓ ُم٤م أـمٚمٕمف اهلل قمٚمٞمف. وىمد 
 جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 .[17-16]اِلـ:  َّمهٰه
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 الجاىِ والجالح عظر الدرساٌ

  (غزوَ األحزاب وبين قريظُ)

أبق حمٛمد قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم ىم٤مل: أُم٤م قمـ همزوة اخلٜمدق )إطمزاب( وم٘مد ىم٤مل 

ل قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اعمٓمٚمٌل ىم٤مل: صمؿ يم٤مٟم٧م همزوة طمدصمٜم٤م زي٤مد سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙم٤مئ

ىمد رضمح اسمـ يمثػم ُم٤م ذيمره اسمـ هِم٤مم قمـ ُمققمده٤م وم٘م٤مل )اخلٜمدق ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس.

ويم٤مٟم٧م ذم ؾمٜم٦م مخس ذم ؿمقاهل٤م قمغم اًمّمحٞمح ُمـ ىمقزم أهؾ اعمٖم٤مزي : رمحف اهلل

د واًمًػم واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أفف ٓ ظمالف أن أطمدا يم٤مٟم٧م ذم ؿمقال ُمـ ؾمٜم٦م صمالث وىم

شم٘مدم ُم٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٖم٤مزي أن أب٤م ؾمٗمٞم٤من واقمدهؿ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ سمدرا وأفف صغم 

وم٠مظمٚمٗمقه ٕضمؾ ضمدب شمٚمؽ اًمًٜم٦م ذم سمالدهؿ ومت٠مظمروا  إًمٞمٝمؿاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمرج 

وىم٤مل أبق حمٛمد سمـ طمزم إفدًمز ذم ُمٖم٤مزيف هذا ىمقل أهؾ اعمٖم٤مزي صمؿ ىم٤مل  هلذا اًمٕم٤مم

ذم ؾمٜم٦م أرسمع وهق ىمقل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم صمؿ اطمت٩م اسمـ  واًمّمحٞمح اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أهن٤م

طمزم سمحدي٨م اسمـ قمٛمر قمرو٧م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم أطمد وأف٤م اسمـ 

ومٚمؿ َيزين وقمرو٧م قمٚمٞمف يقم اخلٜمدق وأف٤م اسمـ مخس قمنمة وم٠مضم٤مزين  أرسمع قمنمة

ىمٚم٧م هذا احلدي٨م خمرج ذم اًمّمحٞمحلم  ومّمح أفف مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام إٓ ؾمٜم٦م واطمدة وم٘مط

ًمٞمس يدل قمغم ُم٤م ادقم٤مه ٕن ُمٜم٤مط إضم٤مزة احلرب يم٤من قمٜمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و

مخس قمنمة ؾمٜم٦م ومٙم٤من ٓ َيٞمز ُمـ مل يٌٚمٖمٝم٤م وُمـ سمٚمٖمقا أضم٤مزة ومٚمام يم٤من اسمـ قمٛمر يقم 

أطمد ممـ مل يٌٚمٖمٝم٤م مل َيزه وح٤م يم٤من ىمد سمٚمٖمٝم٤م يقم اخلٜمدق أضم٤مزه وًمٞمس يٜمٗمل هذا أن 

أو صمالصم٤م أو أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٙم٠مفف ىم٤مل وقمرو٧م  سمٚمقهمف ىمد زاد قمٚمٞمٝم٤م سمًٜم٦م أو ؾمٜمتلم

أى ؿمقال  –وامم هذا اًمت٤مريخ ًمٚمٖمزوة  قمٚمٞمف يقم اخلٜمدق وأف٤م سم٤مًمغ او ُمـ أبٜم٤مء احلرب

ذه٥م اِلٛمٝمقر ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمذهٌل واسمـ اًم٘مٞمؿ  –ُمـ اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اهلجرة 

ن ُمـ رمحٝمام اهلل وقمٚمٞمف وم٘مد يم٤مٟم٧م همزوة سمٜمك اعمّمٓمٚمؼ ىمٌٚمٝم٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م رم ؿمٕم٤ٌم
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ٟمٗمس اًمًٜم٦م وقمٚمٞمف أجْم٤م يمام ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمقدودى رمحف اهلل وم٘مد يم٤من ٟمزول ؾمقرة 

وٟمٕمقد إمم اسمـ إؾمح٤مق طمٞم٨م ىم٤مل وهق حيدث قمـ اًم٥ًٌم . اًمٜمقر ىمٌؾ ؾمقرة إطمزاب

وهق إضمالء هيقد سمٜمك اًمٜمْمػم يمام ُم٣م ذيمره رم اًمدرس اًمث٤مُمـ  إؾم٤مس هلذه اًمٖمزوة

: وم٘م٤مل رمحف اهلل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمًٚمٛملموحتريمٝمؿ طمًدا وطم٘مدا قمغم اًمٜمٌل صغم 

ومحدصمٜمل يزيد سمـ روُم٤من ُمقمم آل اًمزسمػم سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم وُمـ ٓ أُتؿ قمـ قمٌد اهلل 

سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل واًمزهري وقم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة 

وقمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر وهمػمهؿ ُمـ قمٚمامئٜم٤م يمٚمٝمؿ ىمد اضمتٛمع طمديثف ذم احلدي٨م قمـ 

: إٟمف يم٤من ُمـ طمدي٨م اخلٜمدق أن  اخلٜمدق وسمٕمْمٝمؿ حيدث ُم٤م ٓ حيدث سمف سمٕمض ىم٤مًمقا

ٟمٗمراً ُمـ اًمٞمٝمقد ُمٜمٝمؿ: ؾمالم سمـ أيب احل٘مٞمؼ اًمٜميي وطمٞمل سمـ أظمٓم٥م اًمٜميي 

ويمٜم٤مٟم٦م سمـ أيب احل٘مٞمؼ اًمٜميي وهقذة سمـ ىمٞمس اًمقائكم وأبق قمامر اًمقائكم ذم ٟمٗمر ُمـ 

قا إطمزاب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل سمٜمل اًمٜمْمػم وٟمٗمر ُمـ سمٜمل وائؾ وهؿ اًمذيـ طمزسم

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمرضمقا طمتك ىمدُمقا قمغم ىمريش ُمٙم٦م ومدقمقهؿ إمم طمرب رؾمقل اهلل صغم 

: إٟم٤م ؾمٜمٙمقن ُمٕمٙمؿ قمٚمٞمف طمتك ٟمًت٠مصٚمف وم٘م٤مًم٧م هلؿ ىمريش: ي٤م  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مًمقا

ُمٕمنم هيقد إٟمٙمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب إول واًمٕمٚمؿ سمام أصٌحٜم٤م ٟمختٚمػ ومٞمف ٟمحـ وحمٛمد 

: سمؾ ديٜمٙمؿ ظمػم ُمـ ديٜمف وأفتؿ أومم سم٤محلؼ ُمٜمف ومٝمؿ اًمذيـ أومديٜمٜم٤م ظمػم  أم ديٜمف؟ ىم٤مًمقا

 أفزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ " أخؿ شمر إمم اًمذيـ أوشمقا ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ اًمٙمت٤مب ي١مُمٜمقن سم٤مِل٧ٌم

واًمٓم٤مهمقت وي٘مقًمقن ًمٚمذيـ يمٗمروا ه١مٓء أهدى ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا ؾمٌٞماًل أوَلؽ اًمذيـ 

إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم " أم حيًدون  ......ٟمّمػماً " ًمٕمٜمٝمؿ اهلل وُمـ يٚمٕمـ اهلل ومٚمـ دمد ًمف

أي اًمٜمٌقة " وم٘مد آشمٞمٜم٤م آل إسمراهٞمؿ اًمٙمت٤مب  :اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م آشم٤مهؿ اهلل ُمـ ومْمٚمف "

واحلٙمٛم٦م وآشمٞمٜم٤مهؿ ُمٚمٙم٤ًم قمٔمٞماًم ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ سمف وُمٜمٝمؿ ُمـ صد قمٜمف ويمٗمك سمجٝمٜمؿ 

طمرب  ىم٤مل: ومٚمام ىم٤مًمقا ذًمؽ ًم٘مريش ههؿ وٟمِمٓمقا ح٤م دقمقهؿ إًمٞمف ُمـ .ؾمٕمػماً "

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مضمتٛمٕمقا ًمذًمؽ واشمٕمدوا ًمف صمؿ ظمرج أوَلؽ اًمٜمٗمر 



   

 
341 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ُمـ هيقد طمتك ضم٤مءوا همٓمٗم٤من ُمـ ىمٞمس قمٞمالن ومدقمقهؿ إمم طمرب رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمؼموهؿ أهنؿ ؾمٞمٙمقٟمقن ُمٕمٝمؿ قمٚمٞمف وأن ىمريِم٤ًم ىمد شم٤مسمٕمقهؿ قمغم 

ـ واومقا اخلٜمدق ُمـ ىمريش وؾمٚمٞمؿ وأؾمد ذًمؽ وم٤مضمتٛمٕمقا ُمٕمٝمؿ ومٞمف.. ويم٤من اًم٘مقم اًمذي

ورم ؾمٕمك اًمٞمٝمقد هذا إمم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب.  أُمروهمٓمٗم٤من قمنمة آٓف. وقمٜم٤مج 

شمٚمؽ  سمٞم٤من قمٛمكم ح٤م يْمٛمره اًمٞمٝمقد ُمـ طم٘مد وقمداوة ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اًمٕمداوة اًمتك سح هب٤م طمٞمك سمـ أظمٓم٥م ُمـ أول يقم ذوم٧م ومٞمف اعمديٜم٦م يثرب 

 ؾمٌؼ ذيمره رم درس اهلجرة ُمف إًمٞمٝم٤م صٚمقات رسمك وشمًٚمٞمامشمف إًمٞمٝم٤م يماموٟمقرت سمٛم٘مد

ويمذًمؽ ُم٤مل سمٕمض أهؾ اًمًػمة أن ُم٤مطمدث ًمٚمٞمٝمقد رم سمٜمك اًمٜمْمػم يم٤من داومٕم٤م هلذا 

ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر اعمنميملم. وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل  هذا .اًمت٠مخٞم٥م ُمٜمٝمؿ

ٚمخروج أتك ريمٌٝمؿ رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من ظمزاقم٦م قمٜمدُم٤م ُتٞم٠مت ىمريش ًم

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أرسمع ًمٞم٤مل طمتك أظمؼموه، ومٜمدب اًمٜم٤مس، وأظمؼمهؿ ظمؼم 

قمدوهؿ، وؿم٤مورهؿ ذم أُمرهؿ: أجؼمز ُمـ اعمديٜم٦م أم يٙمقن ومٞمٝم٤م، وحي٤مرهبؿ قمٚمٞمٝم٤م وذم 

ـمرىمٝم٤م ؟ وم٠مؿم٤مر ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف سم٤مخلٜمدق، وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م يمٜم٤م سم٠مرض 

 ٜم٤م اخلٞمؾ ظمٜمدىمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م، وم٠مقمجٌٝمؿ ذًمؽ، وأطمٌقا اًمث٤ٌمت ذم اعمديٜم٦موم٤مرس إذا َتقوم

قمغم طمٗمر اخلٜمدق ذه٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  -سمٕمد اعمِم٤مورة-وقمٜمدُم٤م اؾمت٘مر اًمرأي 

ومر ومٞمف احلامي٦م  وؾمٚمؿ هق وسمٕمض أصح٤مسمف ًمتحديد ُمٙم٤مٟمف اظمت٤مر ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمٙم٤مًٟم٤م شمتقا

ٞمف وؾمٚمؿ ريم٥م ومرؾًم٤م ًمف وُمٕمف ًمٚمجٞمش. وم٘مد ذيمر اًمقاىمدي: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم

ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإفّم٤مر، وم٤مرشم٤مد ُمقوًٕم٤م يٜمزًمف، ومٙم٤من أقمج٥م 

ه اهلل ظمػما  اعمٜم٤مزل إًمٞمف أن َيٕمؾ ؾمٚمًٕم٤م ظمٚمػ فمٝمره وىمد ويمام ي٘مقل د اًمّمالسمك ضمزا

اؾمتٗم٤مد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمٜم٤مقم٦م ضمٌؾ ؾمٚمع ذم مح٤مي٦م فمٝمقر اًمّمح٤مسم٦م. يم٤من 

ع ُمقومً٘م٤م; ٕن ؿمامل اعمديٜم٦م هق اِل٤مٟم٥م اعمٙمِمقف أُم٤مم اًمٕمدو اظمتٞم٤مر شمٚمؽ اعمقاىم

واًمذي يًتٓمٞمع ُمٜمف دظمقل اعمديٜم٦م وُتديده٤م، أُم٤م اِلقاٟم٥م إظمرى ومٝمل طمّمٞمٜم٦م 
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ُمٜمٞمٕم٦م، شم٘مػ قم٘م٦ٌم أُم٤مم أي هجقم ي٘مقم سمف إقمداء، ومٙم٤مٟم٧م اًمدور ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اِلٜمقب 

وطمرة اًمقسمرة ُمـ  ُمتالص٘م٦م قم٤مًمٞم٦م يم٤مًمًقر اعمٜمٞمع، ويم٤مٟم٧م طمرة واىمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمنمق،

ضمٝم٦م اًمٖمرب، شم٘مقُم٤من يمحّمـ ـمٌٞمٕمل، ويم٤مٟم٧م آـم٤مم سمٜمل ىمرئم٦م ذم اِلٜمقب اًمنمىمل 

يمٗمٞمٚم٦م سمت٠مُملم فمٝمر اعمًٚمٛملم، ويم٤من سملم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٜمل ىمرئم٦م 

قمٝمد أٓ يامًمئقا قمٚمٞمف أطمدا، وٓ يٜم٤مسوا قمدًوا وده ويًتٗم٤مد ُمـ سمح٨م اًمرؾمقل 

الئؿ ًمٜمزول اِلٜمد أمهٞم٦م اعمقىمع اًمذي يٜمزل ومٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ُمٙم٤من ُم

ومر ومٞمف ذط أؾم٤مد وهق احلامي٦م اًمت٤مُم٦م ًمٚمجٜمد; ٕن ذًمؽ ًمف  اِلٜمد، وأفف يٜمٌٖمل أن يتقا

ًم٘مد يم٤مٟم٧م ظمٓم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أثر واوح قمغم ؾمػم اعمٕمريم٦م وٟمت٤مئجٝم٤م

ذم اًم٘مت٤مل، ومل ذم اخلٜمدق ُمتٓمقرة، وُمت٘مدُم٦م، طمٞم٨م ذع سم٤مٕظمذ سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اِلديدة 

يٙمـ طمٗمر اخلٜمدق ُمـ إُمقر اعمٕمرووم٦م ًمدى اًمٕمرب ذم طمروهبؿ، سمؾ يم٤من إظمذ هبذا 

٤ًٌم قمٜمٝمؿ، وهبذا يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق أول ُمـ  إؾمٚمقب همري

اؾمتٕمٛمؾ اخلٜمدق ذم احلروب ذم شم٤مريخ اًمٕمرب واعمًٚمٛملم، وم٘مد يم٤من هذا اخلٜمدق 

بٓمؾ ظمٓمتٝمؿ اًمتل رؾمٛمقه٤م، ويم٤من ُمـ قمقاُمؾ ُمٗم٤مضم٠مة ُمذهٚم٦م ٕقمداء اإلؾمالم، وأ

حت٘مٞمؼ هذه اعمٗم٤مضم٠مة ُم٤م ىم٤مم سمف اعمًٚمٛمقن ُمـ إشم٘م٤من رومٞمع ًمني٦م اخلٓم٦م وهقم٦م 

إٟمج٤مزه٤م، ويم٤من هذا إؾمٚمقب اِلديد ذم اًم٘مت٤مل ًمف أثر ذم إوٕم٤مف ُمٕمٜمقي٤مت 

 وأُمرهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مِلد ا هإطمزاب وشمِمتٞم٧م ىمقاُتؿ.

ووقمدهؿ اًمٜمٍم، إذا هؿ صؼموا واشم٘مقا، وأُمرهؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ومل شمٙمـ  ،رسم٤مًمٕمٛمؾ ذم احلٗم

ومٕمٛمؾ ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمرهمٞم٤ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم  -اًمٕمرب َتٜمدق قمٚمٞمٝم٤م.

ذم إضمر وقمٛمؾ ُمٕمف اعمًٚمٛمقن ومٞمف ومدأب ومٞمف ودأبقا وأبٓم٠م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

اعمٜم٤موم٘ملم وضمٕمٚمقا يقرون قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمـ اعمًٚمٛملم ذم قمٛمٚمٝمؿ ذًمؽ رضم٤مل ُمـ 

سم٤مًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمٕمٛمؾ ويتًٚمٚمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ سمٖمػم قمٚمؿ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ وٓ إذن وضمٕمؾ اًمرضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم إذا ٟم٤مسمتف اًمٜم٤مئ٦ٌم ُمـ احل٤مضم٦م اًمتل ٓ سمد ًمف 
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ُمٜمٝم٤م يذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويًت٠مذٟمف ذم اًمٚمحقق سمح٤مضمتف 

ىم٣م طم٤مضمتف رضمع إمم ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ قمٛمٚمف رهم٦ٌم ذم اخلػم واطمت٤ًمسم٤ًم ًمف.  ومٞم٠مذن ًمف وم٢مذ

وم٠مفزل اهلل شمٕم٤ممم ذم أوَلؽ ُمـ اعم١مُمٜملم: " إٟمام اعم١مُمٜمقن اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف 

وإذا يم٤مٟمقا ُمٕمف قمغم أُمر ضم٤مُمع مل يذهٌقا طمتك يًت٠مذٟمقه إن اًمذيـ يًت٠مذٟمقك أوَلؽ 

ذٟمقك ًمٌٕمض ؿم٠مهنؿ وم٠مذن عمـ ؿمئ٧م ُمٜمٝمؿ اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل ورؾمقًمف وم٢مذا اؾمت٠م

واؾمتٖمٗمر هلؿ اهلل إن اهلل همٗمقر رطمٞمؿ " ومٜمزًم٧م هذه أي٦م ومٞمٛمـ يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ 

أهؾ احل٦ًٌم واًمرهم٦ٌم ذم اخلػم واًمٓم٤مقم٦م هلل وًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل 

اًمٜمٌل شمٕم٤ممم يٕمٜمل اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يتًٚمٚمقن ُمـ اًمٕمٛمؾ ويذهٌقن سمٖمػم إذن ُمـ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " ٓ دمٕمٚمقا دقم٤مء اًمرؾمقل سمٞمٜمٙمؿ يمدقم٤مء سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم ىمد 

ذًا ومٚمٞمحذر اًمذيـ َي٤مًمٗمقن قمـ أُمره أن شمّمٞمٌٝمؿ  يٕمٚمؿ اهلل اًمذيـ يتًٚمٚمقن ُمٜمٙمؿ ًمقا

وروى اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  .ومتٜم٦م أو يّمٞمٌٝمؿ قمذاب أخٞمؿ "

٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمٌخ٤مري قمـ أفس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مٓ: ضم٤مءٟم

وٟمحـ ٟمحٗمر ذم اخلٜمدق، وٟمٜم٘مؾ اًمؽماب قمغم: أيمت٤مومٜم٤م، وذم ًمٗمظ قمـ ُمتقٟمٜم٤م. وذم رواي٦م: 

ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اخلٜمدق وم٢مذا اعمٝم٤مضمرون حيٗمرون ذم همداة 

ل: سم٤مردة، ومل يٙمـ هلؿ قمٌٞمد يٕمٛمٚمقن ذًمؽ، ومٚمام رأى ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٜمّم٥م واِلقع ىم٤م

، وم٤مهمٗمر "، وذم ًمٗمظ: وم٠مصٚمح، وذم ًمٗمظ: وم٠ميمرم أظمرة" مهللا ٓ قمٞمش إٓ قمٞمش 

، وذم ًمٗمظ: وم٤مهمٗمر ًمالٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمرة، وم٘م٤مًمقا جمٞمٌلم ًمف: ٟمحـ وإفّم٤مراعمٝم٤مضمريـ 

وروى اًمِمٞمخ٤من وأبق يٕمغم واسمـ أيب  .اًمذيـ سم٤ميٕمقا حمٛمدا * قمغم اِلٝم٤مد ُم٤م سم٘مٞمٜم٤م أبدا

اهلل قمٜمف ىم٤مل: رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  أؾم٤مُم٦م قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض

وؾمٚمؿ يٜم٘مؾ اًمؽماب يقم اخلٜمدق طمتك وارى اًمؽماب سمٞم٤مض سمٓمٜمف، وذم ًمٗمظ: طمتك 

أهمٛمر سمٓمٜمف، أو ىم٤مل اهمؼم سمٓمٜمف، وذم ًمٗمظ: طمتك وارى اًمٖم٤ٌمر ضمٚمده، ويم٤من يمثٞمػ 

وٓ اًمِمٕمر، ومًٛمٕمتف يردمز سمٙمٚمامت ٓسمـ رواطم٦م: واهلل ًمقٓ ُم٤م اهتديٜم٤م * وٓ شمّمدىمٜم٤م 
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إن ٓىمٞمٜم٤م واعمنميمقن ىمد سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤م * إذا  إىمدامصٚمٞمٜم٤م وم٠مفزًمـ ؾمٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٜم٤م * وصم٧ٌم 

ورومع هب٤م صقشمف: أبٞمٜم٤م أبٞمٜم٤م، وذم رواي٦م يٛمد صقشمف سمآظمره٤م، وًمٗمظ أيب  أرادوا ومتٜم٦م أبٞمٜم٤م

يٕمغم: " مهللا ًمقٓ أف٧م "، وىمد سمدل سمتّمدىمٜم٤م " صٛمٜم٤م ".روى اًمِمٞمخ٤من، وحمٛمد سمـ 

ٌٞمٝم٘مل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، واًمٓمؼماين قمـ أبـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٛمر، واحل٤ميمؿ، واًم

قمٜمٝمؿ: أن ضم٤مسمرا رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اخلٜمدق قم٤مص٤ٌم سمٓمٜمف 

 سمحجر ُمـ اِلقع وأهنؿ ًمٌثقا صمالصم٦م أج٤مم ٓ يذوىمقن ذواىم٤م.

ىم٤مل ضم٤مسمر: وم٤مؾمت٠مذٟم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمٜمزل وم٠مذن زم، 

وم٘مٚم٧م ُٓمرأيت: إين رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مخّم٤م ؿمديدا، ُم٤م ومذه٧ٌم 

ذم ذًمؽ صؼم، ومٕمٜمدك ؿمئ ؟ ىم٤مًم٧م: قمٜمدي ص٤مع ُمـ ؿمٕمػم وقمٜم٤مق، وم٠مظمرضم٧م إٟم٤مء ومٞمف 

ص٤مع ُمـ ؿمٕمػم، وذسمح٧م اًمٕمٜم٤مق،وـمحٜم٧م اًمِمٕمػم، وضمٕمٚمٜم٤م اًمٚمحؿ ذم اًمؼمُم٦م، ومٚمام 

قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اٟمٙمن اًمٕمجلم ويم٤مدت اًمؼمُم٦م أن شمٜمْم٩م وأُمًٞمٜم٤م، وأراد رؾم

ىم٤مًم٧م زم:  -ىم٤مل: ويمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ هن٤مرا، وم٢مذا أُمًٞمٜم٤م رضمٕمٜم٤م إمم أهٚمٜم٤م  -وؾمٚمؿ آٟمٍماف 

ٓ شمٗمْمحٜمل سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمـ ُمٕمف. وم٠متٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤ًمررشمف وم٘مٚم٧م: ـمٕمٞمؿ زم، وم٘مؿ أف٧م ي٤م رؾمقل اهلل ورضمؾ أو رضمالن. 

أص٤مسمٕمل وىم٤مل: يمؿ هق ؟ ومذيمرت ًمف، وم٘م٤مل: يمثػم ـمٞم٥م ٓ شمٜمزًمـ  ومِمٌؽ أص٤مسمٕمف ذم

سمرُمتٙمؿ وٓ َتٌزن قمجٞمٜمٙمؿ طمتك أضمئ، وص٤مح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " 

ي٤م أهؾ اخلٜمدق إن ضم٤مسمرا ىمد صٜمع ًمٙمؿ ؾمقرا ومحل، هال سمٙمؿ "، وص٤مر رؾمقل اهلل 

ٓ اهلل شم٤ٌمرك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مدم اًمٜم٤مس، وًم٘مٞم٧م ُمـ احلٞم٤مء ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إ

وشمٕم٤ممم، وىمٚم٧م: ضم٤مء اخلٚمؼ، واهلل إهن٤م ًمٚمٗمْمٞمح٦م قمغم ص٤مع ُمـ ؿمٕمػم وقمٜم٤مق، 

ومدظمٚم٧م قمغم اُمرأيت وم٘مٚم٧م: وحيؽ ! ضم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمٝم٤مضمريـ 

وُمـ ُمٕمٝمؿ، وم٘م٤مًم٧م: سمؽ وسمؽ، وذم رواي٦م: هؾ ؾم٠مخؽ ؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. وذم  وإفّم٤مر
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سمؾ هق دقم٤مهؿ. ىم٤مًم٧م: دقمٝمؿ، اهلل  رواي٦م: ىم٤مًم٧م: أف٧م دقمقُتؿ أو هق ؟ ىمٚم٧م:

ومدظمؾ رؾمقل اهلل صغم  ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ٟمحـ ىمد أظمؼمٟم٤مه سمام قمٜمدٟم٤م. ومٙمِمٗم٧م قمٜمل.

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل: " ادظمٚمقا قمنمة قمنمة، وٓ شمْم٤مهمٓمقا "، وم٠مظمرضم٧م ًمف قمجٞمٜم٤م 

ومٌّمؼ ومٞمف وسم٤مرك، صمؿ قمٛمد إمم سمرُمتٜم٤م ومٌّمؼ ومٞمٝم٤م وسم٤مرك، وم٘م٤مل ًمٜم٤م: " اظمٌزوا واهمرومقا 

اًمؼمُم٦م، صمؿ أظمرضمقا اخلٌز ُمـ اًمتٜمقر، وهمٓمقا اخلٌز "، ومٗمٕمٚمٜم٤م، ومجٕمٚمٜم٤م ٟمٖمرف وهمٓمقا 

ويٖمٓمل اًمؼمُم٦م، صمؿ يٗمتحٝم٤م ومام ٟمراه٤م ٟم٘مّم٧م ؿمٞمئ٤م، وَيرج اخلٌز ُمـ اًمتٜمقر، صمؿ يٖمٓمٞمف 

ه ٟم٘مص ؿمٞمئ٤م، ومجٕمؾ يٙمن اخلٌز وَيٕمؾ قمٚمٞمف اًمٚمحؿ، وي٘مرب إمم أصح٤مسمف  ومام ٟمرا

صمؿ دقم٤م همػمهؿ طمتك أيمٚمقا وهؿ أخػ،  وي٘مقل هلؿ: " يمٚمقا ".وم٢مذا ؿمٌع ىمقم ىم٤مُمقا،

واٟمحرومقا وإن سمرُمتٜم٤م ًمتٖمط يمام هل، وإن قمجٞمٜمٜم٤م ًمٞمخٌز يمام هق، وم٘م٤مل: " يمٚمقا واهدوا، 

وم٢من اًمٜم٤مس أص٤مسمتٝمؿ جم٤مقم٦م ؿمديدة ".ومٚمؿ ٟمزل ٟم٠ميمؾ وهندي يقُمٜم٤م ذًمؽ أمجع، ومٚمام 

وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم  -ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذه٥م ذًمؽ 

ؾمٚمؿ ُمـ و ح٤م ومرغ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق (شمف )سمتٍمفؾمػم

زهم٤مسم٦م ذم و اخلٜمدق أىمٌٚم٧م ىمريش طمتك ٟمزًم٧م سمٛمجتٛمع إؾمٞم٤مل ُمـ روُم٦م سملم اِلرف

 أىمٌٚم٧م همٓمٗم٤منو أهؾ ُت٤مُم٦مو ُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦مو قمنمة آٓف ُمـ أطم٤مسمٞمِمٝمؿ

ويمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ أطمد  ُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ أهؾ ٟمجد طمتك ٟمزًمقا سمذٟم٥م ٟم٘مٛمك إمم ضم٤مٟم٥مو

"ظمرضم٧م ىمريش وىم٤مئدهؿ أبق ؾمٗمٞم٤من ذم أرسمٕم٦م آٓف وواوم٤مهؿ سمٜمق ؾمٚمٞمؿ سمٛمر رمحف اهلل 

اًمٔمٝمران وظمرضم٧م سمٜمق أؾمد وومزارة وأؿمجع وسمٜمق ُمرة وضم٤مءت همٓمٗم٤من وىم٤مئدهؿ 

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ ويم٤من ُمـ وارم اخلٜمدق ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمنمة آٓف".ُم٤م ذيمر اسمـ 

٦م آٓف رضمؾ ىم٤مدوا ُمٕمٝمؿ صمالصمامئ٦م ومرس وُم٤مئ٦م اِلقزي: "أن قمدد ىمريش يم٤من أرسمٕم

ومخًلم سمٕمػماً، وسمٜمق ؾمٚمٞمؿ يم٤مٟمقا ؾمٌٕمامئ٦م، وومزارة يم٤مٟمقا أخػ رضمؾ، وأؿمجع يم٤مٟمقا 

أرسمٕمامئ٦م رضمؾ، وسمٜمق ُمرة يم٤مٟمقا أرسمٕمامئ٦م" وقمٜمدُم٤م اؾمت٘مر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

ُمٕمًٙمره اعمخت٤مر طم٥ًم اخلٓم٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمٜم٤مضمح٦م ٟمٔمؿ ضمٜمقد اعمًٚمٛملم ووزقمٝمؿ 
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ومٌٕمْمٝمؿ ًمٚمحراؾم٦م قمغم اخلٜمدق وُمٜم٤مومذه وسمٕمْمٝمؿ قمغم ىمٌتف ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُمًتٝمدوم٦م ُمـ 

إقمداء. ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيتٚمػ سمٜمٗمًف إمم صمٚمٛم٦م ذم اخلٜمدق حيرؾمٝم٤م ويم٤من 

ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اخلٜمدق  اًمقىم٧م ؿمت٤مء ؿمديد اًمؼمودة

وؾمٚمؿ يم٤من يتٕم٤مهد صمٖمرة ُمـ اِلٌؾ حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م وذيمرت أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

صمؿ يزًمٗمف اًمؼمد ذًمؽ اًمٞمقم ومٞم٠ميت ومٞمْمٓمجع ذم طمجري صمؿ ي٘مقم ومًٛمٕم٧م طمس رضمؾ 

قمٚمٞمف طمديد وىمد أؾمٜمد ذم اِلٌؾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ُمـ هذا؟" 

واحلدي٨م يدل سمقوقح قمغم: اًمِمدة اًمتل قم٤مٟم٤مه٤م  -ىم٤مل أف٤م ؾمٕمد ضمئ٧م ًمت٠مُمرٟمك سم٠مُمرك

رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأصح٤مسمف ذم هذه اًمٖمزوة وأن اخلٓمر اًمذي أطمدق هبؿ اًم

َي٤مف قمغم  يم٤من يمٌػماً طمتك أفف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يتٕم٤مهد شمٚمؽ اًمثٖمرة سمٜمٗمًف

اعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م وأن اًم٘م٤مئد قمٚمٞمف ُم٤م قمغم ضمٜمقده ُمـ طمراؾم٦م وُمراسمٓم٦م; سمؾ إن اًم٘م٤مئد هق 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ظمػم ىم٤مئد. ىم٤مل اعم٘مريزي: اعمثؾ إقمغم ِلٜمقده واًمرؾمقل صغم ا

: ؿمٝمدت ُمٕمف ُمِم٤مهد ومٞمٝم٤م ىمت٤مل وظمقف اعمريًٞمع -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -"ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م 

وظمٞمؼم ويمٜم٤م سم٤محلديٌٞم٦م وذم اًمٗمتح وطمٜملم مل يٙمـ ُمـ ذًمؽ أتٕم٥م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل 

حلرضم٦م، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ أظمقف قمٜمدٟم٤م ُمـ اخلٜمدق، وذًمؽ أن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ذم ُمثؾ ا

وأن ىمرئم٦م ٓ ٟم٠مُمٜمٝم٤م قمغم اًمذراري وم٤معمديٜم٦م حترس طمتك اًمّم٤ٌمح ٟمًٛمع شمٙمٌػم 

اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م طمتك يّمٌحقا ظمقوم٤ًم. طمتك ردهؿ اهلل سمٖمٞمٔمٝمؿ مل يٜم٤مًمقا ظمػماً. ىم٤مل ويم٤من 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيتٚمػ إمم صمٚمٛم٦م ذم اخلٜمدق حيرؾمٝم٤م وم٢مذا آذاه اًمؼمد 

ذم طمْمٜمٝم٤م وم٢مذا دومئ ظمرج إمم شمٚمؽ  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -دظمؾ ىمٌتف وم٠مدوم٠متف قم٤مئِم٦م 

اًمثٚمٛم٦م حيرؾمٝم٤م وي٘مقل ُم٤م أظمِمك قمغم اًمٜم٤مس إٓ ُمٜمٝم٤م. وم٠مىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ومل يٙمـ  ح٤م ي٘مرب ُمـ اًمِمٝمر قمغم اًمراضمح وؾمٚمؿ واعمًٚمٛمقن وقمدوهؿ حم٤مسوهؿ

ظمق سمٜمل سمٞمٜمٝمؿ ىمت٤مل. إٓ إن ومقارس ُمـ ىمريش ُمٜمٝمؿ قمٛمرو سمـ قمٌد ود سمـ أيب ىمٞمس أ

قم٤مُمر سمـ ًم١مي. ىم٤مل اسمـ يمثػم ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: "وم٠مىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 
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سمٓم٤ًم وأىم٤مم اعمنميمقن حي٤مسوٟمف سمْمٕم٤ًم وقمنميـ ًمٞمٚم٦م ىمري٤ًٌم ُمـ ؿمٝمر ومل يٙمـ  وؾمٚمؿ ُمرا

سم٤مًمٜمٌؾ. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: "ذم ؾمٞم٤مق طمديثف قمـ اعمٜم٤موؿم٤مت  اًمرُملسمٞمٜمٝمؿ طمرب إٓ 

وميسمقا ظمٞمٚمٝمؿ وم٤مىمتحٛم٧م ُمٜمف  ٛمقا ُمٙم٤مٟم٤ًم وٞم٘م٤مً اًمتل طمّمٚم٧م سملم اًمٗمري٘ملم صمؿ شمٞمٛم

ريض اهلل -سملم اخلٜمدق وؾمٚمع. وظمرج قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  5ومج٤مًم٧م هبؿ ذم اًمًٌخ٦م

ذم ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم طمتك أظمذوا قمٚمٞمٝمؿ اًمثٖمرة اًمتل أىمحٛمقا ُمٜمٝم٤م ظمٞمٚمٝمؿ ويم٤من  -قمٜمف

 يم٤من ود ىمد ىم٤مشمؾ يقم سمدر طمتك أثٌتتف اِلراطم٦م ومٚمؿ يِمٝمد يقم أطمد ومٚمام قمٛمرو سمـ قمٌد

يقم اخلٜمدق ظمرج ُمٕمٚمامً ًمػمى ُمٙم٤مٟمف ومٚمام وىمػ هق وظمٞمٚمف ىم٤مل ُمـ ي٤ٌمرز؟ ومؼمز ًمف قمكم 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل ًمف ي٤مقمٛمرو: "إٟمؽ يمٜم٧م قم٤مهدت اهلل أٓ يدقمقك رضمؾ ُمـ ىمريش 

إمم إطمدى ظمٚمتلم إٓ أظمذُت٤م ُمٜمف ىم٤مل ًمف: أضمؾ". ىم٤مل ًمف قمكم: "وم٢مين أدقمقك إمم اهلل 

٤مل "ٓ طم٤مضم٦م زم سمذًمؽ". ىم٤مل "وم٢مين أدقمقك إمم اًمٜمزال" وإمم رؾمقًمف وإمم اإلؾمالم" ىم

أطم٥م  أبـ أظمل؟ ومقاهلل ُم٤م أطم٥م أن أىمتٚمؽ". ىم٤مل ًمف قمكم: "ًمٙمٜمل واهلل٤م وم٘م٤مل ًمف: "مل ي

أن أىمتٚمؽ" ومحٛمل قمٛمرو قمٜمد ذًمؽ وم٤مىمتحؿ قمـ ومرؾمف ومٕم٘مره وضب وضمٝمف صمؿ أىمٌؾ 

ُمٜمٝمزُم٦ًم طمتك وظمرضم٧م ظمٞمٚمٝمؿ  -ريض اهلل قمٜمف-قمغم قمكم ومتٜم٤مزٓ ودم٤موٓ وم٘متٚمف قمكم 

ىمٌؾ ٟمقومؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٖمػمة أ" وروى أجْم٤م أفف ىمداىمتحٛم٧م ُمـ اخلٜمدق ه٤مرسم٦م.

اعمخزوُمل قمغم ومرس ًمف ًمٞمقصمٌف اخلٜمدق ومقىمع ذم اخلٜمدق وم٘متٚمف اهلل ويمؼم ذًمؽ قمغم 

اعمنميملم وأرؾمٚمقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟم٤م ٟمٕمٓمٞمٙمؿ اًمدي٦م قمغم أن 

إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أفف ظمٌٞم٨م ظمٌٞم٨م  شمدومٕمقه إًمٞمٜم٤م ومٜمدومٜمف ومرد

اًمدي٦م ومٚمٕمٜمف اهلل وًمٕمـ ديتف وٓ ٟمٛمٜمٕمٙمؿ أن شمدومٜمقه وٓ أرب ًمٜم٤م ذم ديتف وىمٞمؾ أقمٓمقه 

ًمٙمثػمون ُمـ أهؾ اعمٖم٤مزي واًمًػم يذيمرون سم٠من اًمرؾمقل صغم اذم ضمثتف قمنمة آٓف".

سمؾ دومٕمف إًمٞمٝمؿ  -ٜمدق ذم اًمٙم٤مومر اًمذي ىمتؾ ذم اخل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ي٠مظمذ اًمدي٦م 

ه ٓسمـ أيب  وىم٤مل سم٠مفف ظمٌٞم٨م اِلث٦م وشم١ميدهؿ أصم٤مر اًمت٤مًمٞم٦م: ىم٤مل اعمت٘مل اهلٜمدي وقمزا

ؿمٞم٦ٌم: "قمـ قمٙمرُم٦م أن ٟمقوماًل أو اسمـ ٟمقومؾ شمردى سمف ومرؾمف يقم اخلٜمدق وم٘متؾ ومٌٕم٨م أبق 



   

 
348 
 

 الوجيز الدعوي

ؾمٗمٞم٤من إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمديتف ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ وم٠ميب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ؾمٚمؿ وىم٤مل "ظمذوه وم٠مفف ظمٌٞم٨م اًمدي٦م ظمٌٞم٨م اِلث٦م"اؾمتٛمرت اعمٕمريم٦م واحلّم٤مر و

ُميوب ومام ُمْم٧م أؾم٤مسمٞمع صمالصم٦م قمغم ذًمؽ احلّم٤مر اعميوب طمتك دب اًم٘مٜمقط 

واًمتخ٤مذل ذم صٗمقف اعمٝم٤ممجلم قمغم طملم سم٘مٞم٧م ضمٌٝم٦م اعمداومٕملم قمـ طمقزة اًمديـ 

ؿم٤مُتؿ اعمًتٛمرة ؾمٚمٞمٛم٦م مل شمثٚمؿ ورهمؿ يمثرة إقمداء وحترؿم٤مُتؿ وُمٜم٤مو -اإلؾمالُمل 

ـمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمدة وسمٕمد ىمتؾ ومرؾم٤مهنؿ اعمِمٝمقريـ ذم اهلجٛم٦م إومم شم٤مسمٕمقا اًمتحريم٤مت 

رضم٤مء آٟمت٘م٤مم ًمّمٜم٤مديد اًمٙمٗمر ًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: ومٙم٤من اعمنميمقن يتٜم٤موسمقن سمٞمٜمٝمؿ 

ومٞمٖمدو أبق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب ذم أصح٤مسمف يقُم٤ًم ويٖمدو ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد يقُم٤ًم ويٖمدو 

ويٖمدو هٌػمة سمـ أيب وه٥م اًمذي ٟمج٤م ُمـ اًمٙمرة إومم يقُم٤ًم  قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يقُم٤مً 

ر سمـ اخلٓم٤مب اًمٗمٝمري يقُم٤ًم ومال يزاًمقن َيٞمٚمقن ظمٞمٚمٝمؿ يتٗمرىمقن ُمرة  ويٖمدو ضا

وَيتٛمٕمقن أظمرى ويٜم٤موؿمقن أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي٘مدُمقن 

اًمٖمد رُم٤مُتؿ ومػمُمقن. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: "وسمٕمد ىمتؾ أصح٤مهبؿ اشمٕمدوا أن يٖمدوا ُمـ 

وم٤ٌمشمقا يٕمٌئقن أصح٤مهبؿ وومرىمقا يمت٤مئٌٝمؿ وٟمحقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يمتٞم٦ٌم همٚمٞمٔم٦م ومٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٘م٤مشمٚمقهؿ يقُمٝمؿ ذًمؽ إمم هقي ُمـ اًمٚمٞمؾ ُم٤م 

ي٘مدرون أن يزوًمقا ُمـ ُمقاوٕمٝمؿ وٓ صغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ 

ً وٓ ُمٖمرسم٤ًم و أصح٤مسمف فمٝمراً وٓ ٓ قمِم٤مء طمتك يمِمٗمٝمؿ اهلل ومرضمٕمقا ُمتٗمرىملم إمم قمٍما

ُمٜم٤مزهلؿ وقمًٙمرهؿ واٟمٍمف اعمًٚمٛمقن إمم ىم٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وأىم٤مم أؾمٞمد سمـ احلْمػم قمغم اخلٜمدق ذم ُم٤مئتلم ُمـ اعمًٚمٛملم ويمر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ذم 

ظمٞمؾ ُمـ اعمنميملم يٓمٚمٌقن همرة ُمـ اعمًٚمٛملم ومٜم٤موؿمقهؿ ؾم٤مقم٦م وُمع اعمنميملم 

اًمٓمٗمٞمَؾ سمـ اًمٜمٕمامن ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمٛمزراىمف )رُمك سمرُمح صٖمػم ومزرق سمـ طمرب وطمٌم

وم٘متٚمف واٟمٙمِمٗمقا وص٤مر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ىمٌتف وم٠مُمر سمالًٓ وم٠مذن 

 وأىم٤مم اًمٔمٝمر ومّمغم صمؿ أىم٤مم سمٕمد يمؾ صالة إىم٤مُم٦م وصغم هق وأصح٤مسمف ُم٤م وم٤مُتؿ ُمـ
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اًمٕمٍم ُمأل اهلل أضمقاومٝمؿ  اًمّمٚمقات وىم٤مل: "ؿمٖمٚمقٟم٤م قمـ اًمّمالة اًمقؾمٓمك يٕمٜمل

ُمٜمٝمؿ  اؾمتِمٝم٤مد جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م رم هذه اًمٖمزوة وٟمتذيمر أجْم٤م وىمٌقرهؿ ٟم٤مرًا"

يم٤من ؾمٕمد سمـ ًمف وىمٗم٦م شم٘مدير  اًمّمح٤ميب اِلٚمٞمؾ ؾمٕمد اسمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف وًمٜم٘مػ

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ٓقمتٜم٤مق هذا اًمديـ احلٜمٞمػ سمؾ أفف  -ريض اهلل قمٜمف-ُمٕم٤مذ 

قمغم يد أول ؾمٗمػم  -ريض اهلل قمٜمف-ف سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ وىمد أؾمٚمؿ سم٢مؾمالُمف أؾمٚمؿ ىمقُم

أرؾمٚمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م يم٤من ذًمؽ قمغم يد ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم 

.وىمد ؿمٝمد ؾمٕمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمدرًا ويم٤من ًمف اعمقىمػ -ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه-

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. طمٞم٨م ىم٤مل اعمِمجع واًمِمٝمػم واًمذي محده قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل 

وم٤مُمض ي٤مرؾمقل اهلل ح٤م أردت  …ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد يمالم مجٞمؾ 

ومٜمحـ ُمٕمؽ واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ًمق اؾمتٕمرو٧م سمٜم٤م هذا اًمٌحر خلْمٜم٤مه ُمٕمؽ ُم٤م َتٚمػ 

ُمٜم٤م رضمؾ واطمد وُم٤م ٟمٙمره أن شمٚم٘مل سمٜم٤م قمدوٟم٤م همدًا أف٤م ًمّمؼم ذم احلرب صدق قمٜمد 

شم٘مر سمف قمٞمٜمؽ ومن قمغم سمريم٦م اهلل. ىم٤مل ومن رؾمقل اهلل اًمٚم٘م٤مء ًمٕمؾ اهلل يريؽ ُمٜم٤م ُم٤م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقل ؾمٕمد وٟمِمٓمف. وىم٤مل اسمـ إثػم: "وُم٘م٤مُم٤مشمف ذم اإلؾمالم 

ُمِمٝمقرة ويمٌػمة وًمق مل يٙمـ ًمف إٓ يقم سمدر ًمٙمٗمك". أُم٤م دوره ذم هذه اًمٖمزوة ومٝمق 

ًمٜمٝم٤مي٦م سمٜمٗمًف ضم٤مهد ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده طمتك وحك ذم ا قمٔمٞمؿ طمٞم٨م أفف ريض اهلل قمٜمف

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وذم ؾمٌٞمؾ إقمالء ديٜمف طمٞم٨م ُم٤مت ؿمٝمٞمدًا ُمـ آصم٤مر رُمٞم٦م رُم٤مه هب٤م أطمد 

سمٕمد أن  اعمنميملم أج٤مم همزوة إطمزاب، وؾمٚمؿ ٟمٗمًف ريض اهلل قمٜمف هلل راوٞم٤ًم ُمروٞم٤مً 

طمٙمؿ ذم سمٜمل ىمرئم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمِم٤مقمر اًمتٖمٞمظ ذم أومئدة اعمًٚمٛملم ٟمحقهؿ ىمد سمٚمٖم٧م 

اخلٜمدق ي٘مقل اسمـ إؾمح٤مق: وطمدصمٜمل أبق ًمٞمكم قمٌد اهلل سمـ  ذروُت٤م. وقمـ ُمِم٤مريمتف ذم

ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ إفّم٤مري أظمق سمٜمل طم٤مرصم٦م أن قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 

يم٤مٟم٧م ذم طمّمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م يقم اخلٜمدق ويم٤من ُمـ أطمرز طمّمقن اعمديٜم٦م ىم٤مل ويم٤مٟم٧م 

٤مًم٧م أم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم احلّمـ ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وذًمؽ ىمٌؾ أن ييب قمٚمٞمٜم٤م احلج٤مب ىم
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ومٛمر ؾمٕمد وقمٚمٞمف درع ُم٘مٚمّم٦م ىمد ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م ذراقمف يمٚمٝم٤م وذم يده طمرسمتف يرىمد هب٤م 

وي٘مقل: ًم٨ٌم ىمٚمٞماًل يِمٝمد اهلٞمج٤مء محؾ ٓ سم٠مس سم٤معمقت إذا طم٤من إضمؾ وم٘م٤مًم٧م أُمف 

إحلؼ سمٜمل وم٘مد واهلل أظمرت ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٘مٚم٧م هل٤م ي٤م أم ؾمٕمد واهلل ًمقددت أن درع 

قمٚمٞمف طمٞم٨م أص٤مب اًمًٝمؿ ُمٜمف ومرُمل  ؾمٕمد يم٤مٟم٧م أؾمٌغ مم٤م هل قمٚمٞمف ىم٤مًم٧م وظمٗم٧م

وهق قمرق احلٞم٤مة إذا ىمٓمع ٓيروم٠م وهق رم )ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ سمًٝمؿ وم٘مٓمع ُمٜمف إيمحؾ

رُم٤مه يمام طمدصمٜمل قم٤مصؿ سمـ ىمت٤مدة  (اًمذراع يًٛمك إيمحؾ ورم اًمٔمٝمر يًٛمك إهبر

طم٤ٌمن سمـ ىمٞمس سمـ اًمٕمرىم٦م أطمد سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي ومٚمام أص٤مسمف ىم٤مل ظمذه٤م وأف٤م اسمـ 

ؾمٕمد: "قمرق اهلل وضمٝمؽ ذم اًمٜم٤مر مهللا إن يمٜم٧م أب٘مٞم٧م ُمـ طمرب  اًمٕمرىم٦م وم٘م٤مل ًمف

ىمريش ؿمٞمئ٤ًم وم٠مب٘مٜمل هل٤م وم٢مٟمف ٓ ىمقم أطم٥م إزم أن أضم٤مهدهؿ ُمـ آذوا رؾمقًمؽ ويمذسمقه 

وأظمرضمقه. مهللا وإن يمٜم٧م ىمد ووٕم٧م احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ وم٤مضمٕمٚمف زم ؿمٝم٤مدة وٓ 

ؾمٚمؿ و  قمٚمٞمفظمرج رؾمقل اهلل صغم اهللو -متتٜمل طمتك شم٘مر قمٞمٜمل ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م".

وميب  ()قمغم اًمراضمح هؿ إمم ؾمٚمع ذم صمالصم٦م آٓف ُمـ اعمًٚمٛملمطمتك ضمٕمٚمقا فمٝمقر

اًمٜم٤ًمء ومجٕمٚمقا ومقق و أُمر سم٤مًمذراريو سملم اًم٘مقمو اخلٜمدق سمٞمٜمفو هٜم٤مًمؽ قمًٙمره

ذا ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ص إذ و اؾمتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م اسمـ أم ُمٙمتقمو :ىم٤مل اسمـ هِم٤مم أـم٤مم

 سمٚمٖم٧م اًم٘مٚمقب احلٜم٤مضمرو إذ زاهم٧م إبّم٤مرو ٜمٙمؿُمـ أؾمٗمؾ ُمو يمؿ ُمـ ومقىمٙمؿوضم٤مؤ

طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م قمٌٞمد قمـ  :ىم٤مل اًمٌخ٤مري شمٔمٜمقن سم٤مهلل اًمٔمٜمقٟم٤م  و

إذ و ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٙمؿو يمؿ ُمـ ومقىمٙمؿوص إذ ضم٤مؤ :هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف قمـ قم٤مئِم٦م

ب ح٤م ٟمزل إطمزا و :ىم٤مل ُمقؾمك اسمـ قم٘م٦ٌم ذًمؽ يقم اخلٜمدق :ىم٤مًم٧م زاهم٧م إبّم٤مر  

ظمرج طمٞمل سمـ و :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق طمقل اعمديٜم٦م أهمٚمؼ سمٜمق ىمرئم٦م طمّمٜمٝمؿ دوهنؿ

ومٚمام  ؿهقمٝمدو أظمٓم٥م اًمٜميي طمتك أتك يمٕم٥م سمـ أؾمد اًم٘مرفمل ص٤مطم٥م قم٘مدهؿ

 :ؾمٛمع سمف يمٕم٥م أهمٚمؼ سم٤مب طمّمٜمف دون طمٞمل وم٤مؾمت٠مذن قمٚمٞمف وم٠مبك أن يٗمتح ًمف ومٜم٤مداه

 ىمد قم٤مهدت حمٛمداإين و حيؽ ي٤م طمٞمل إٟمؽ اُمرؤ ُمِمئقمو :حيؽ ي٤م يمٕم٥م اومتح زم ىم٤ملو
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وحيؽ اومتح زم  :ىم٤مل صدىم٤مو مل أرى ُمٜمف إٓ ووم٤مءو سمٞمٜمفو ًم٧ًم سمٜم٤مىمض ُم٤م سمٞمٜملو

اهلل إن أهمٚم٘م٧م دوين إٓ ظمقوم٤م قمغم ضمِمٞمِمتؽ أن و :ُم٤م أف٤م سمٗم٤مقمؾ ىم٤مل :أيمٚمٛمؽ ىم٤مل

 حيؽ ي٤م يمٕم٥م ! ضمئتؽ سمٕمز اًمدهرو :آيمؾ ُمٕمؽ ُمٜمٝم٤م وم٠مطمٗمظ اًمرضمؾ ومٗمتح ًمف وم٘م٤مل

ؾم٤مدُت٤م طمتك أفزًمتٝمؿ و تؽ سم٘مريش قمغم ىم٤مدُت٤مضمئ :ُم٤م ذاك ؟ ىم٤ملو :ىم٤مل سمحر ـم٤ممو

ؾم٤مدُت٤م طمتك أفزًمتٝمؿ سمذٟم٥م ٟم٘مٛمك و سمٖمٓمٗم٤من قمغم ىم٤مدُت٤مو سمٛمجتٛمع إؾمٞم٤مل ُمـ روُم٦م

ُمـ و قم٤مىمدوين قمغم أٓ يؼمطمقا طمتك ٟمًت٠مصؾ حمٛمداو إمم ضم٤مٟم٥م أطمد ىمد قم٤مهدوين

ًمٞمس و سمجٝم٤مم ىمد هراق ُم٤مؤه يرقمد ويؼمقو اهلل سمذل اًمدهرو ضمئتٜمل :وم٘م٤مل يمٕم٥م ُمٕمف

ىمد و صدىم٤مو ُم٤م أف٤م قمٚمٞمف وم٢مين مل أر ُمـ حمٛمد إٓ ووم٤مءو حيؽ ي٤م طمٞمل ومدقمٜملو رء ومٞمف

شمٙمٚمؿ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد اًم٘مزفمل وم٠مطمًـ ومٞمام ذيمره ُمقؾمك اسمـ قم٘م٦ٌم ذيمرهؿ ُمٞمث٤مق 

إذا مل شمٜمٍموه  :ىم٤ملو ُمٕم٤مىمدُتؿ إي٤مه قمغم ٟمٍمهو ؾمٚمؿو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

اًمٖم٤مرب طمتك ؾمٛمع ًمف يٕمٜمل و ذروةومٚمؿ يزل طمٞمل سمٙمٕم٥م يٗمتٚمف ذم اًم :قمدوهو وم٤مشمريمقه

ذم حم٤مرسمتف ُمع إطمزاب قمغم أن و ؾمٚمؿو ذم ٟم٘مض قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

مل يّمٞمٌقا حمٛمدا أن أدظمؾ و همٓمٗم٤منو ُمٞمث٤مىمف ًمئـ رضمٕم٧م ىمرشو أقمٓم٤مه طمٞمل قمٝمد اهلل

سمرىء مم٤م و ومٜم٘مض يمٕم٥م سمـ أؾمد اًمٕمٝمد ُمٕمؽ ذم طمّمٜمؽ طمتك يّمٞمٌٜمل ُم٤م أص٤مسمؽ

أُمر يمٕم٥م سمـ و :ىم٤مل ُمقؾمك اسمـ قم٘م٦ٌم ؾمٚمؿو  صغم اهلل قمٚمٞمفسملم رؾمقل اهللو يم٤من سمٞمٜمف

همٓمٗم٤من ره٤مئـ شمٙمقن و سمٜمق ىمرئم٦م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م أن ي٠مظمذ هلؿ ُمـ ىمريشو أؾمد

شمٙمقن اًمره٤مئـ و :مل يٜم٤مضمزوا حمٛمدا ىم٤مًمقا و قمٜمدهؿ ًمئال يٜم٤مهلؿ وٞمؿ إن هؿ رضمٕمقا 

ومٝمؿ ومٜم٤مزهلؿ طمٞمل قمغم ذًمؽ ومٕمٜمد ذًمؽ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد زىمقا ُمو شمًٕملم رضمال ُمـ أذا

 ؾمٚمؿو ومٚمام اٟمتٝمك اخلؼم إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مد:

وذًمؽ قمـ ـمريؼ ُمًػم اؾمتٙمِم٤مذم حل٤مهلؿ ُمـ ىمٌؾ يمٚمػ سمف رؾمقل اهلل )إمم اعمًٚمٛملم و

اٟمٓمٚم٘مقا طمتك شم٠متقا  :ىم٤ملومٌٕم٨م اًمًٕمديـ و(طمقاريف اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام رى اهلل قمٜمف

ٓ شمٗمتقا ذم و ٤م سمٚمٖمٜم٤م قمٜمٝمؿ وم٢من يم٤من طم٘م٤م وم٤محلٜمقا زم حلٜم٤مه١مٓء اًم٘مقم ومتٜمٔمروا أطمؼ ُم
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 ومخرضمقا طمتك أتقهؿ :إن يم٤مٟمقا قمغم اًمقوم٤مء وم٤مضمٝمروا سمف ًمٚمٜم٤مس ىم٤ملو أقمْم٤مد اعمًٚمٛملم

دمديد احلٚمػ و ىم٤مل ُمقؾمك اسمـ قم٘م٦ٌم ومدظمٚمقا ُمٕمٝمؿ طمّمٜمٝمؿ ومدقمقهؿ إمم اعمقادقم٦م

قا ُمـ رؾمقل اهلل ٟم٤مًمو أظمرضمٝمؿ يريدون سمٜمل اًمٜمْمػمو ىمد يمن ضمٜم٤مطمٜم٤مو أن :وم٘م٤مًمقا 

ؾمٚمؿ ومجٕمؾ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة يِم٤ممتٝمؿ وم٠مهمْمٌقه وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد سمـ و صغم اهلل قمٚمٞمف

 :صمؿ ٟم٤مداهؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل ح٤م سمٞمٜمٜم٤م أيمؼم ُمـ اعمِم٤ممت٦مو اهلل ُم٤م ضمئٜم٤م هلذاو إٟم٤م :ُمٕم٤مذ

أف٤م ظم٤مئػ قمٚمٞمٙمؿ ُمثؾ يقم سمٜمل و سمٞمٜمٙمؿ ي٤م سمٜمل ىمرئم٦مو إٟمٙمؿ ىمد قمٚمٛمتؿ اًمذي سمٞمٜمٜم٤م

 همػم هذا ُمـ اًم٘مقل يم٤من أمجؾ سمٙمؿ :أيمٚم٧م أجر أبٞمؽ وم٘م٤مل :ُمٜمف وم٘م٤مًمقا اًمٜمْمػم أو أُمر 

ؾمٚمؿ ومًٚمٛمقا و ُمـ ُمٕمٝمام إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو صمؿ أىمٌؾ اًمًٕمدان -أطمًـ و

وم٘م٤مل  أصح٤مسمفو هؿ سم٠مصح٤مب اًمرضمٞمع ظمٌٞم٥مٖمدراًم٘م٤مرة أي يمو قمْمؾ :قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مًمقا 

قمٔمؿ قمٜمد و -ٕمنم اعمًٚمٛملم اهلل أيمؼم أبنموا ي٤م ُم :ؾمٚمؿو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ طمتك فمـ و أت٤مهؿ قمدوهؿ ُمـ ومقىمٝمؿو اؿمتد اخلقفو ذًمؽ اًمٌالء

 :ٟمجؿ اًمٜمٗم٤مق طمتك ىم٤مل ُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم أظمق سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقفو اعم١مُمٜمقن يمؾ فمـ

أطمدٟم٤م ٓ ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف أن يذه٥م و ىمٞمٍمو يم٤من حمٛمد يٕمدٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ يمٜمقز يمنى

 ي٤م رؾمقل اهلل إن سمٞمقشمٜم٤م قمقرة ُمـ اًمٕمدو :سمـ ىمٞمٔملطمتك ىم٤مل أوس و إمم اًمٖم٤مئط !

 ذًمؽ قمـ ُمأل ُمـ رضم٤مل ىمقُمف وم٠مذن ًمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم دارٟم٤م وم٢مهن٤م ظم٤مرج ُمـ اعمديٜم٦مو

اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ و إذ ي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقنو ص :أُمث٤مهلؿ اعمرادون سم٘مقًمف شمٕم٤مممو ه١مٓء :ىمٚم٧م

ي٤م أهؾ يثرب ٓ ُم٘م٤مم إذ ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ و رؾمقًمف إٓ همروراو ُم٤م وقمدٟم٤م اهلل :ُمرض

ُم٤م هل سمٕمقرة إن و يًت٠مذن ومريؼ ُمٜمٝمؿ اًمٜمٌل ي٘مقًمقن إن سمٞمقشمٜم٤م قمقرةو ًمٙمؿ وم٤مرضمٕمقا 

 ؾمٚمؿ ُمراسمٓم٤مو وم٠مىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق يريدون إٓ ومرارا  

مل يٙمـ سمٞمٜمٝمؿ طمرب و قمنميـ ًمٞمٚم٦م ىمري٤ٌم ُمـ ؿمٝمرو أىم٤مم اعمنميمقن حي٤مسوٟمف سمْمٕم٤مو

ذم حم٤موٓت أثٜم٤مء احلّم٤مر مل شمٜم٘مٓمع هجامت اعمنميملم قمغم اخلٜمدق و ٌؾسم٤مًمٜم اًمرُملإٓ 

وأصح٤مسمف مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ذؾم٦م ٓىمتح٤مُمف، طمتك إن اًمٜمٌل 
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أداء صالة اًمٕمٍم ذم أطمد إج٤مم طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، ُمـ ؿمدة اٟمِمٖم٤مهلؿ ذم صدِّ 

ـْ ضم٤مسمِِر سموم٘مد ضم٤مء رم اًمّمحٞمحلم اعمنميملم قمـ اخلٜمدق. ريض اهلل  -ـ قمٌد اهلل قَم

ُم٤م هَمَرسَم٧ْم  ضم٤مَء َيْقَم اخلَٜمَْدِق سَمْٕمدَ  -ريض اهلل قمٜمف  -، َأنَّ قُمَٛمَر سمـ اخْلَّٓم٤مِب -قمٜمٝمام 

٥مُّ يُمّٗم٤مَر ىُمَرْيٍش، ىم٤مَل: ي٤م َرؾُمقَل اهلل ُم٤م يمِْدُت ُأَصكمِّ اًْمَٕمٍَم طَمتَّك  ًُ ْٛمُس وَمَجَٕمَؾ َي اًمِمَّ

ْٛمُس شَمْٖمُرُب، ىم٤مَل اًمٜمَّ  ْٞمُتَٝم٤م"، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٌِل يم٤مَدْت اًمِمَّ  ُم٤م َصٚمَّ
ِ
: "واهلل

ْٛمُس،  ٠ْمف٤م هَل٤م، وَمّمغمَّ اًْمَٕمٍَم سَمْٕمَد ُم٤م هَمَرسَم٧ْم اًمِمَّ ٠َم ًمِٚمّمالِة، َوشَمَقوَّ وَمُ٘مْٛمٜم٤م إمم سُمْٓمح٤مَن وَمَتَقوَّ

ـْ قَمكِمّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م و -صُمؿَّ صغمَّ سَمْٕمَده٤م اعْمَْٖمِرَب  ٤م يم٤م -ريض اهلل قمٜمف  -قَم َن ىم٤مَل: َحّ

طَمزاِب، ىم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ْٕ ٌُقَرُهْؿ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َيْقُم ا : "َُمأَلَ اهلل سُمُٞمقَُتُْؿ َوىُم

ْٛمُس" الِة اًْمُقؾْمَٓمك طَمتَّك هم٤مسَم٧ْم اًمِمَّ ـْ اًمّمَّ ومٚمام اؿمتد قمغم اًمٜم٤مس اًمٌالء  ٟم٤مًرا، ؿَمَٖمُٚمقٟم٤م قَم

ُمـ ٓ و ىمت٤مدةؾمٚمؿ يمام طمدصمٜمل قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ و سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 مه٤م ىم٤مئدا همٓمٗم٤منو احل٤مرث سمـ قمقف اعمريو أُتؿ قمـ اًمزهري إمم قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ

 قمـ أصح٤مسمف ومجرى سمٞمٜمفو أقمٓم٤ممه٤م صمٚم٨م صمامر اعمديٜم٦م قمغم أن يرضمٕم٤م سمٛمـ ُمٕمٝمام قمٜمفو

 ٓ قمزيٛم٦م اًمّمٚمح إٓ اعمراوو٦مو سمٞمٜمٝمؿ اًمّمٚمح طمتك يمتٌقا اًمٙمت٤مب ومل شم٘مع اًمِمٝم٤مدةو

ؾمٚمؿ أن يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٕم٨م إمم اًمًٕمديـ ومذيمر هلام و اهلل قمٚمٞمفومٚمام أراد رؾمقل اهلل صغم 

ي٤م رؾمقل اهلل أُمرا حتٌف ومٜمّمٜمٕمف أم ؿمٞمئ٤م أُمرك اهلل سمف ٓ  :وم٘م٤مٓ اؾمتِم٤مرمه٤م ومٞمفو ذًمؽ

اهلل ُم٤م أصٜمع و ] سمؾ رء أصٜمٕمف ًمٙمؿ :وم٘م٤مل سمد ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ سمف أم ؿمٞمئ٤م شمّمٜمٕمف ًمٜم٤م ؟

٤مًمٌقيمؿ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م يمو ذًمؽ إٓ ٕين رأج٧م اًمٕمرب رُمتٙمؿ قمـ ىمقس واطمدة

ي٤م رؾمقل اهلل  :وم٠مردت أن أيمن قمٜمٙمؿ ُمـ ؿمقيمتٝمؿ إمم أُمر ُم٤م [ وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ

هؿ ٓ و ٓ ٟمٕمرومفو قم٤ٌمدة إوصم٤من ٓ ٟمٕمٌد اهللو ه١مٓء قمغم اًمنمك سم٤مهللو ىمد يمٜم٤م

 يٓمٛمٕمقن أن ي٠ميمٚمقا ُمٜمٝم٤م صمٛمرة واطمدة إٓ ىمرى أو سمٞمٕم٤م أومحلم أيمرُمٜم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم

ًمٜم٤م ؟ ُم٤م ًمٜم٤م هبذا ُمـ طم٤مضم٦مو أقمزٟم٤م سمؽو هداٟم٤م ًمفو اهلل ٓ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ إٓ و سمف ٟمٕمٓمٞمٝمؿ أُمقا

ذاك[ و ] أف٧م :ؾمٚمؿو سمٞمٜمٝمؿ ! وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفو اًمًٞمػ طمتك حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م
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 :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق -ومتٜم٤مول ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ اًمّمحٞمٗم٦م ومٛمح٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب 

يم٤مٟم٧م صٗمٞم٦م سمٜم٧م  :قمـ أبٞمف قم٤ٌمد ىم٤مل طمدصمٜمل حيٞمك سمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػمو

 يم٤من طم٤ًمن ُمٕمٜم٤م ومٞمف ُمع اًمٜمًقةو :قمٌد اعمٓمٚم٥م ذم وم٤مرع طمّمـ طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مًم٧م

 ىمد طم٤مرسم٧م سمٜمق ىمرئم٦مو اًمّمٌٞم٤من ومٛمر سمٜم٤م رضمؾ ُمـ هيقد ومجٕمؾ يٓمٞمػ سم٤محلّمـو

سمٞمٜمٝمؿ أطمد يدومع و ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤مو ؾمٚمؿو سملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو ىمٓمٕم٧م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤مو

اعمًٚمٛمقن ذم ٟمحقر قمدوهؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن و ؾمٚمؿو اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفرؾمقل و قمٜم٤م

ي٤م طم٤ًمن إن هذا اًمٞمٝمقدي يمام شمرى يٓمٞمػ  :يٜمٍمومقا قمٜمٝمؿ إًمٞمٜم٤م إذ أت٤مٟم٤م آت وم٘مٚم٧م

ىمد ؿمٖمؾ رؾمقل و اهلل ُم٤م آُمٜم٦م أن يدل قمغم قمقراشمٜم٤م ُمـ وراءٟم٤م ُمـ هيقدو إينو سم٤محلّمـ

يٖمٗمر اهلل ًمؽ ي٤م سمٜم٧م قمٌد  :٤مىمتٚمف ىم٤ملأصح٤مسمف وم٤مٟمزل إًمٞمف ومو ؾمٚمؿو اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

مل أر قمٜمده و ومٚمام ىم٤مل زم ذًمؽ :ىم٤مًم٧م اهلل ًم٘مد قمروم٧م ُم٤م أف٤م سمّم٤مطم٥م هذاو اعمٓمٚم٥م !

ؿمٞمئ٤م اطمتجزت صمؿ أظمذت قمٛمقدا صمؿ ٟمزًم٧م ُمـ احلّمـ إًمٞمف وميسمتف سم٤مًمٕمٛمقد طمتك 

ي٤م طم٤ًمن اٟمزل وم٤مؾمتٚمٌف وم٢مٟمف مل يٛمٜمٕمٜمل  :ىمتٚمتف ومٚمام ومرهم٧م ُمٜمف رضمٕم٧م إمم احلّمـ وم٘مٚم٧م

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وىمد ُم٤م زم سمًٚمٌف طم٤مضم٦م ي٤م سمٜم٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م !  :ؾمٚمٌف إٓ أفف رضمؾ ىم٤مل ُمـ

هلذه اًمتٝمٛم٦م اًمتل وضمٝم٧م ود طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م وهل اِلٌـ وم٘مد دومٕمٝم٤م اًمٕمٚمامء ًمذًمؽ 

ىم٤مل اًمًٝمٞمكم: "جمٛمؾ هذا احلدي٨م قمٜمد اًمٜم٤مس أن طم٤ًمٟم٤ًم يم٤من ضم٤ٌمٟم٤ًم ؿمديد اِلٌـ وىمد 

ًمق صح هذا. هلجل سمف طم٤ًمن وم٢مٟمف يم٤من هي٤مضمل دومع سمٕمض اًمٕمٚمامء هذا واٟمٙمره وىم٤مل: 

اًمِمٕمراء ويم٤مٟمقا يردون قمٚمٞمف ومام قمػمه أطمد سمجٌـ. وإن صح ومٚمٕمؾ طم٤ًمن يم٤من ُمٕمتاًل 

ذم ذًمؽ اًمٞمقم سمٕمٚم٦م ُمٜمٕمتف ُمـ ؿمٝمقد اًم٘مت٤مل وهذا أومم ُم٤م شم٠مول".صمؿ ىم٤مل: "وممـ أفٙمر 

هذا هق و 3أن يٙمقن هذا صحٞمح٤ًم أبق قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف اًمدرر

قمغم إقمداء ُمـ وىمع اًمٜمٌؾ، وذًمؽ  احلؼ واهلل أقمٚمؿ وم٢من ؿمٕمر طم٤ًمن يم٤من أؿمد

واوح ُمـ اعمٝم٤مضم٤مة اًمتل وىمٕم٧م سمٞمٜمف وسملم ؿمٕمراء ىمريش يم٤مسمـ اًمزسمٕمرى وهمػمه، طمتك 

أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمّم٥م ًمف ُمٜمؼماً ذم اعمًجد ي٘مقم قمٚمٞمف ىم٤مئاًم 
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ؾمٚمؿ ي٘مقل: "إن اهلل ي١ميد طم٤ًمن سمروح يٗم٤مظمر قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

اًم٘مدس ُم٤م ٟم٤مومح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" ويم٤من ي٘مقل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕؾمٚمٜمؽ يمام شمًؾ اًمِمٕمرة ُمـ اًمٕمجلم وًمق يم٤من هذا طم٘م٤ًم هلج٤مه سمف 

أتك  اًمٖمٓمٗم٤مين: صمؿ إن ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ قم٤مُمر اسمـ إؾمح٤مق رمحف اهلل .ىم٤ملأقمداؤه

إن ىمقُمل مل و ي٤م رؾمقل اهلل إين ىمد أؾمٚمٛم٧م :ؾمٚمؿ وم٘م٤ملو صغم اهلل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل

] إٟمام أف٧م  :ؾمٚمؿو يٕمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمل ومٛمرين سمام ؿمئ٧م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ومٞمٜم٤م رضمؾ واطمد ومخذل قمٜم٤م إن اؾمتٓمٕم٧م وم٢من احلرب ظمدقم٦م [ ومخرج ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد 

ي٤م سمٜمل ىمرئم٦م ىمد قمرومتؿ ودي  :ليم٤من هلؿ ٟمديام ذم اِل٤مهٚمٞم٦م وم٘م٤مو طمتك أتك سمٜمل ىمرئم٦م

 إن ىمريِم٤م :وم٘م٤مل هلؿ صدىم٧م ًم٧ًم قمٜمدٟم٤م سمٛمتٝمؿ :سمٞمٜمٙمؿ ىم٤مًمقا و ظم٤مص٦م ُم٤م سمٞمٜملو إي٤ميمؿ

ٟم٤ًمؤيمؿ ٓ شم٘مدرون قمغم و أبٜم٤مؤيمؿو همٓمٗم٤من ًمٞمًقا يم٠مفتؿ اًمٌٚمد سمٚمديمؿ ومٞمف أُمقاًمٙمؿو

ىمد و أصح٤مسمفو ا حلرب حمٛمدءوهمٓمٗم٤من ىمد ضم٤مو إن ىمريِم٤مو أن شمتحقًمقا ُمٜمف إمم همػمه

أُمقاهلؿ سمٖمػمه ومٚمٞمًقا يم٠مفتؿ وم٢من رأوا هنزة و ٟم٤ًمؤهؿو سمٚمدهؿو هؿ قمٚمٞمففم٤مهرمتق

ٓ و سملم اًمرضمؾ سمٌٚمديمؿو ظمٚمقا سمٞمٜمٙمؿو إن يم٤من همػم ذًمؽ حل٘مقا سمٌالدهؿو أص٤مسمقه٤م

ومٝمؿ  ـم٤مىم٦م ًمٙمؿ سمف إن ظمال سمٙمؿ ومال شم٘م٤مشمٚمقا ُمع اًم٘مقم طمتك شم٠مظمذوا ُمٜمٝمؿ رهٜم٤م ُمـ أذا

ًم٘مد  :حمٛمدا طمتك شمٜم٤مضمزوه ىم٤مًمقا يٙمقٟمقن سم٠مجديٙمؿ صم٘م٦م ًمٙمؿ قمغم أن شم٘م٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿ 

ُمـ ُمٕمف ُمـ و صمؿ ظمرج طمتك أتك ىمريِم٤م وم٘م٤مل ٕيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب أذت سم٤مًمرأي

إٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أُمر ىمد رأج٧م قمكم و ومراىمل حمٛمداو ىمد قمرومتؿ ودي ًمٙمؿ :رضم٤مل ىمريش

شمٕمٚمٛمقا أن ُمٕمنم هيقد  :ىم٤مل طم٘م٤م أن أبٚمٖمٙمٛمقه ٟمّمح٤م ًمٙمؿ وم٤ميمتٛمقا قمٜمل ىم٤مًمقا ٟمٗمٕمؾ

إٟم٤م ىمد ٟمدُمٜم٤م قمغم ُم٤م  :ىمد أرؾمٚمقا إًمٞمفو سملم حمٛمدو صٜمٕمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿىمد ٟمدُمقا قمغم ُم٤م 

همٓمٗم٤من رضم٤مٓ ُمـ و ومٕمٚمٜم٤م ومٝمؾ يروٞمؽ أن ٟم٠مظمذ ًمؽ ُمـ اًم٘مٌٞمٚمتلم ُمـ ىمريش

ومٝمؿ ومٜمٕمٓمٞمٙمٝمؿ ومتيب أقمٜم٤مىمٝمؿ صمؿ ٟمٙمقن ُمٕمؽ قمغم ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ طمتك  أذا

٤م ُمـ أن ٟمٕمؿ وم٢من سمٕمث٧م إًمٞمٙمؿ هيقد يٚمتٛمًقن ُمٜمٙمؿ رهٜم :شمًت٠مصٚمٝمؿ وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ
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ي٤م  :صمؿ ظمرج طمتك أتك همٓمٗم٤من وم٘م٤مل رضم٤مًمٙمؿ ومال شمدومٕمقا إًمٞمٝمؿ ُمٜمٙمؿ رضمال واطمدا

 :ٓ أرايمؿ شمتٝمٛمقين ىم٤مًمقا و أطم٥م اًمٜم٤مس إزمو قمِمػميتو ُمٕمنم همٓمٗم٤من إٟمٙمؿ أصكم

ٟمٗمٕمؾ صمؿ ىم٤مل هلؿ ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل  :وم٤ميمتٛمقا قمٜمل ىم٤مًمقا  :صدىم٧م ُم٤م أف٧م قمٜمدٟم٤م سمٛمتٝمؿ ىم٤مل

يم٤من ُمـ و اًم٧ًٌم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م مخسومٚمام يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م  طمذرهؿ ُم٤م طمذرهؿو ًم٘مريش

 ؾمٚمؿ أن أرؾمؾ أبق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمربو صٜمٞمع اهلل شمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

همٓمٗم٤من وم٘م٤مل و س همٓمٗم٤من إمم سمٜمل ىمرئم٦م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ذم ٟمٗمر ُمـ ىمريشءورو

ٟمٗمرغ و احل٤مومر وم٠مقمدوا ًمٚم٘مت٤مل طمتك ٟمٜم٤مضمز حمٛمداو إٟم٤م ًمًٜم٤م سمدار ُم٘م٤مم هٚمؽ اخلػ :هلؿ

ىمد و هق يقم ٓ ٟمٕمٛمؾ ومٞمف ؿمٞمئ٤مو إن اًمٞمقم يقم اًم٧ًٌم :ٞمٜمف وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿسمو مم٤م سمٞمٜمٜم٤م

ًمًٜم٤م ُمع ذًمؽ سم٤مًمذيـ ٟم٘م٤مشمؾ و يم٤من أطمدث ومٞمف سمٕمْمٜم٤م طمدصم٤م وم٠مص٤مهبؿ ُم٤م مل َيػ قمٚمٞمٙمؿ

ُمٕمٙمؿ حمٛمدا طمتك شمٕمٓمقٟم٤م رهٜم٤م ُمـ رضم٤مًمٙمؿ يٙمقٟمقن سم٠مجديٜم٤م صم٘م٦م ًمٜم٤م طمتك ٟمٜم٤مضمز حمٛمدا 

 ًم٘مت٤مل أن شمٜمِمٛمروا إمم سمالديمؿاؿمتد قمٚمٞمٙمؿ او وم٢مٟم٤م ٟمخِمك إن ضؾمتٙمؿ احلرب

ومٚمام رضمٕم٧م إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ سمام  ٓ ـم٤مىم٦م ًمٜم٤م سمذًمؽ ُمٜمفو اًمرضمؾ ذم سمالدٟم٤مو شمؽميمقٟم٤مو

اهلل إن اًمذي طمدصمٙمؿ ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد حلؼ و :همٓمٗم٤منو ىم٤مًم٧م سمٜمق ىمرئم٦م ىم٤مًم٧م ىمريش

اهلل ٓ ٟمدومع إًمٞمٙمؿ رضمال واطمدا ُمـ رضم٤مًمٜم٤م وم٢من يمٜمتؿ و إٟم٤م :وم٠مرؾمٚمقا إمم سمٜمل ىمرئم٦م

إن  :اًم٘مت٤مل وم٤مظمرضمقا وم٘م٤مشمٚمقا وم٘م٤مًم٧م سمٜمق ىمرئم٦م طملم اٟمتٝم٧م إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ هبذا شمريدون

اًمذي ذيمر ًمٙمؿ ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد حلؼ ُم٤م يريد اًم٘مقم إٓ أن شم٘م٤مشمٚمقا وم٢من رأوا ومرص٦م 

سملم اًمرضمؾ ذم و ظمٚمقا سمٞمٜمٙمؿو إن يم٤من همػم ذًمؽ اٟمِمٛمروا إمم سمالدهؿو اٟمتٝمزوه٤م

وم٠مبقا  ُم٤م ٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمٙمؿ طمتك شمٕمٓمقٟم٤م رهٜم٤ماهلل و إٟم٤م :همٓمٗم٤منو سمٚمديمؿ وم٠مرؾمٚمقا إمم ىمريش

 ويم٤من اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًتٛمرا ذم اًمدقم٤مء يمام صح ظمذل اهلل سمٞمٜمٝمؿو قمٚمٞمٝمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ىم٤مل: َدقم٤م َرؾُمقُل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب َأْورَم 

يِملَم، وَم٘م٤مَل: "اًم -وؾمٚمؿ  ِب قَمغَم اعْمنُْمِ طَْمزا ْٕ ٤ًمِب، َيْقَم ا يَع احْلِ ٚمُٝمؿَّ ُُمٜمِْزَل اًْمِٙمت٤مِب، َهِ

طَْمزاَب، مهللاَّ اْهِزُْمُٝمْؿ َوَزًْمِزهْلُْؿ" وم٤مؾمتج٤مب اهلل  ْٕ دقم٤مء  -قمز وضمؾ-مهللاَّ اْهِزْم ا
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قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ رحًي٤م ؿمديًدا ومخٚمٕم٧م ظمٞم٤مُمٝمؿ،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٟمٌٞمف 

٦م ومزًمزًمتٝمؿ وأخ٘م٧م ذم ىمٚمقهبؿ وأيمٗم٠مت ىمدورهؿ، وأـمٗم٠مت ٟمػماهنؿ، وأرؾمؾ اعمالئٙم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱاًمرقم٥م واخلقف. وذم ذًمؽ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 
 مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
وأراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يًتٓمٚمع طم٤مل  [9]إطمزاب:  َّ ىت نت

 :اسمـ إؾمح٤مقويمام ىم٤مل  ُمٕمًٙمرهؿ ح٤م ؿم٤مهد اًمريح وضمٜمقد اهلل سم٤مًمٜمٍم سم٤مٔوم٤مق

ىم٤مل رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م  :سمـ زي٤مد قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل ومحدصمٜمل يزيد

صحٌتٛمقه و ؾمٚمؿو ي٤م أب٤م قمٌد اهلل أرأجتؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :حلذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن

 :اهلل ًم٘مد يمٜم٤م ٟمجتٝمد ىم٤ملو :ومٙمٞمػ يمٜمتؿ شمّمٜمٕمقن ؟ ىم٤مل :ٟمٕمؿ ي٤م سمـ أظمل ىم٤مل :؟ ىم٤مل

وم٘م٤مل  :ٛمٚمٜم٤مه قمغم أقمٜم٤مىمٜم٤م ! ىم٤ملحلو ُم٤م شمريمٜم٤مه يٛمٌم قمغم إرض أدريمت٤مهاهلل ًمق و

 ؾمٚمؿ سم٤مخلٜمدقو اهلل ًم٘مد رأجتٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو ي٤م اسمـ أظمل :طمذيٗم٦م

] ُمـ  :ؾمٚمؿ هقي٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ صمؿ اًمتٗم٧م إًمٞمٜم٤م وم٘م٤ملو صغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو

 رضمؾ ي٘مقم ومٞمٜمٔمر ًمٜم٤م ُم٤م ومٕمؾ اًم٘مقم صمؿ يرضمع ؟ ومنمط ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 ٚمؿ اًمرضمٕم٦م أؾم٠مل اهلل أن يٙمقن رومٞم٘مل ذم اِلٜم٦م [ ومام ىم٤مم رضمؾ ُمـ ؿمدة اخلقفؾمو

 :اًمؼمد ومٚمام مل ي٘مؿ أطمد دقم٤مين ومٚمؿ يٙمـ زم سمد ُمـ اًم٘مٞم٤مم طملم دقم٤مين وم٘م٤ملو ؿمدة اِلقعو

طمتك شم٠متٞمٜم٤م [  ] ي٤م طمذيٗم٦م اذه٥م وم٤مدظمؾ ذم اًم٘مقم وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا يٗمٕمٚمقن وٓ حتدصمـ ؿمٞمئ٤م

ضمٜمقد اهلل شمٗمٕمؾ هبؿ ُم٤م شمٗمٕمؾ ٓ شم٘مر هلؿ و ريحاًمو ومذه٧ٌم ومدظمٚم٧م ذم اًم٘مقم :ىم٤مل

 ي٤م ُمٕمنم ىمريش ًمٞمٜمٔمر اُمرؤ ُمـ ضمٚمٞمًف :ىمدرا وٓ ٟم٤مرا وٓ سمٜم٤مء وم٘م٤مم أبق ؾمٗمٞم٤من وم٘م٤مل

ُمـ أف٧م ؟ ىم٤مل ومالن سمـ  :وم٠مظمذت سمٞمد اًمرضمؾ اًمذي يم٤من إمم ضمٜمٌل وم٘مٚم٧م :ىم٤مل طمذيٗم٦م

 اًمٙمراع اهلل ُم٤م أصٌحتؿ سمدار ُم٘م٤مم ًم٘مد هٚمؽو ي٤م ُمٕمنم ىمريش إٟمٙمؿ :ومالن صمؿ ىم٤مل

ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ ؿمدة اًمريح ُم٤م شمرون و سمٚمٖمٜم٤م قمٜمٝمؿ اًمذي ٟمٙمرهو أظمٚمٗمتٜم٤م سمٜمق ىمرئم٦مو اخلػو

ٓ يًتٛمًؽ ًمٜم٤م سمٜم٤مء وم٤مرحتٚمقا وم٢مين ُمرحتؾ صمؿ ىم٤مم و ُم٤م شمٓمٛمئـ ًمٜم٤م ىمدر وٓ شم٘مقم ًمٜم٤م ٟم٤مر
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 إمم مجٚمف وهق ُمٕم٘مقل ومجٚمس قمٚمٞمف صمؿ ضسمف ومقصم٥م سمف قمغم صمالث ومام أـمٚمؼ قم٘م٤مًمف إٓ

ٓ حتدث ؿمٞمئ٤م طمتك  :ؾمٚمؿ إزمو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفًمقٓ قمٝمد و هق ىم٤مئؿو

هق و ؾمٚمؿو ىم٤مل طمذيٗم٦م ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف شم٠متٞمٜمل ًم٘متٚمتف سمًٝمؿ

ـمرح قمغم و ىم٤مئؿ يّمكم ذم ُمرط ًمٌٕمض ٟم٤ًمئف ُمرطمؾ ومٚمام رآين أدظمٚمٜمل إمم رضمٚمٞمف

ن سمام ؾمٛمٕم٧م همٓمٗم٤مو إين ًمٗمٞمف ومٚمام ؾمٚمؿ أظمؼمشمف اخلؼمو ؾمجدو ـمرف اعمرط صمؿ ريمع

ىمد روى هذا احلدي٨م ] ُمًٚمؿ سمـ و -ومٕمٚم٧م ىمريش وم٤مٟمِمٛمروا راضمٕملم إمم سمالدهؿ 

 :احلج٤مج ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل قمـ أبٞمف ىم٤مل

ؾمٚمؿ ىم٤مشمٚم٧م و ًمق أدريم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :يمٜم٤م قمٜمد طمذيٗم٦م وم٘م٤مل ًمف رضمؾ

ؽ ؟ ًم٘مد رأجتٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم أف٧م يمٜم٧م شمٗمٕمؾ ذًم :ُمٕمف وأبٚمٞم٧م وم٘م٤مل ًمف طمذيٗم٦م

ؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م إطمزاب ذم ًمٞمٚم٦م ذات ريح ؿمديدة وىمر وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم و اهلل قمٚمٞمف

أٓ رضمؾ ي٠متٞمٜمل سمخؼم اًم٘مقم يٙمقن ُمٕمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟ ومٚمؿ َيٌف ُمٜم٤م  :ؾمٚمؿو اهلل قمٚمٞمف

ضمد سمدا إذ ي٤م طمذيٗم٦م ىمؿ وم٠متٜم٤م سمخؼم اًم٘مقم ومٚمؿ أ :أطمد صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ اًمث٤مًمث٦م ُمثٚمف صمؿ ىم٤مل

ومٛمْمٞم٧م يم٠مفام  :ائتٜمل سمخؼم اًم٘مقم وٓ شمذقمرهؿ قمكم ىم٤مل :دقم٤مين سم٤مؾمٛمل أن أىمقم وم٘م٤مل

أُمٌم ذم مح٤مم طمتك أتٞمتٝمؿ وم٢مذا أبق ؾمٗمٞم٤من يّمغم فمٝمره سم٤مًمٜم٤مر ومقوٕم٧م ؾمٝمام ذم يمٌد 

ٓ شمذقمرهؿ  :ؾمٚمؿو ىمقد وأردت أن أرُمٞمف صمؿ ذيمرت ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 ٧م يم٠مفام أُمٌم ذم مح٤مم وم٠متٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفوًمق رُمٞمتف ٕصٌتف ومرضمٕم قمكم

 ىمررت وم٠مظمؼمت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو ؾمٚمؿ وم٠مص٤مسمٜمل اًمؼمد طملم رضمٕم٧مو

أخًٌٜمل ُمـ ومْمؾ قم٤ٌمءة يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف يّمكم ومٞمٝم٤م ومٚمؿ أبرح ٟم٤مئام طمتك اًمّمٌح و ؾمٚمؿو

٦م سمـ وطمذيٗمىمؿ ي٤م ٟمقُم٤من ! [  :ؾمٚمؿو ومٚمام أن أصٌح٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

اًمٞمامن ٟٓمف ضم٤مء امم اعمديٜم٦م ه٤مرسم٤م ُمـ دم ومٙم٤من  طمًٞمؾ سمـ ضم٤مسمر وأـمٚمؼ قمغم اسمٞمف طمًٞمؾ

ًمف ُمٜم٤مىم٥م قمديدة اؾمت٠مُمٜمف رؾمقل  رم ضمقار سمٜمك قمٌدإؿمٝمؾ ويم٤من اصٚمٝمؿ ُمـ اًمٞمٛمـ

رم ُمرضمٕمف ُمـ همزوة شمٌقك يم٤من َيٚمف  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ه أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم
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ح٤م طميه  د اؾمتِمٝم٤مد ؾمٞمدٟم٤م قمثامن سم٠مرسمٕملم ًمٞمٚم٦ماًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمٝمام ُم٤مت سمٕم

ُم٤م أبٙمك أؾمٗم٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م وم٤معمقت  :وم٘م٤مًمقا ًمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ ىم٤مل اعمقت سمٙمك سمٙم٤مء يمثػما 

أطم٥م إمم وًمٙمـ ٓ أدرى قمالم أىمدم قمٚمٞمف ،صمؿ ىم٤مل مهللا اٟمؽ شمٕمٚمؿ أفك أطمٌؽ وم٤ٌمرك 

ٜمدق ىم٤مل ومٚمام اٟمٍمف أهؾ اخلٜمدق قمـ اخل -مم رم ًم٘م٤مءك صمؿ ُم٤مت ريض اهلل قمٜمف 

[ ًمٙمٜمٙمؿ شمٖمزوهنؿو ؾمٚمؿ ] ًمـ شمٖمزويمؿ ىمريش سمٕمد قم٤مُمٙمؿو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ىمد و يم٤من يٖمزوهؿ سمٕمد ذًمؽ طمتك ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمٙم٦مو ومٚمؿ شمٖمز ىمريش سمٕمد ذًمؽ :ىم٤مل

] طمدصمٜم٤م حيٞمك قمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜمل أبق إؾمح٤مق ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٞمامن اسمـ  :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

ٓ و أن ٟمٖمزوهؿ :ؾمٚمؿو هلل صغم اهلل قمٚمٞمفىم٤مل رؾمقل ا :سد ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل

ئٞمؾو يٖمزوٟم٤م [ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يمالمه٤م قمـ أيب و هٙمذا رواه اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م إها

اظمقاٟمك اًمدقم٤مة ُمـ دروس همزوة  –إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سد سمف 

وهق أىمرب إمم دروس اًمٕم٘مٞمدة ُمٜمف إمم اًمًػمة وُمـ هٜم٤م يم٤من  إطمزاب اإليامن سم٤مِلـ

هٜم٤م رم هن٤مي٦م اًمٙمالم قمـ أطمداث اًمٖمزوة وضم٤مء ذيمره يمحدث ُمـ أطمداث ُمقوٕمف 

ٟم٘مٞمده  اعمٕمريم٦م وٛمـ ؾم١مال ورد امم اًمٚمجٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمإلومت٤مء اًمًٕمقدي٦م واإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف

س: هؾ احلدي٨م اًمت٤مزم ًمٞمس سمحج٦م قمغم . هٜم٤م صمؿ يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞم٦م ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

دظمٚمٜم٤م قمغم أيب ؾمٕمٞمد اخلدري » ىم٤مل: متٚمٞمؽ اِلـ ؾمٚمٓم٤مٟم٤م قمغم اًمٌنم؟ قمـ أيب اًم٤ًمئ٥م 

ومٌٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس إذ ؾمٛمٕمٜم٤م حت٧م هيره طمريم٦م ومٜمٔمرٟم٤م وم٢مذا ومٞمف طمٞم٦م، ومقصم٧ٌم ٕىمتٚمٝم٤م 

وأبق ؾمٕمٞمد يّمكم وم٠مؿم٤مر إزم أن أضمٚمس ومجٚم٧ًم ومٚمام اٟمٍمف أؿم٤مر إمم سمٞم٧م ذم اًمدار، 

وم٘م٤مل: أترى هذا اًمٌٞم٧م؟ وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: يم٤من ومٞمف ومتك ُمٜم٤م طمدي٨م قمٝمد سمٕمرس، 

ومخرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اخلٜمدق، ومٙم٤من ذًمؽ اًمٗمتك ىم٤مل: 

يًت٠مذن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مفّم٤مف اًمٜمٝم٤مر ومػمضمع إمم أهٚمف، وم٤مؾمت٠مذٟمف 

يقُم٤م وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ظمذ قمٚمٞمؽ ؾمالطمؽ وم٢مين أظمِمك 

سملم اًم٤ٌمسملم ىم٤مئٛم٦م وم٠مهقى وم٠مظمذ اًمرضمؾ ؾمالطمف صمؿ رضمع وم٢مذا اُمرأتف  ،قمٚمٞمؽ ىمرئم٦م
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إًمٞمٝم٤م سم٤مًمرُمح ًمٞمٓمٕمٜمٝم٤م وأص٤مسمتف همػمة، وم٘م٤مًم٧م ًمف: ايمٗمػ قمٚمٞمؽ رحمؽ وأدظمؾ اًمٌٞم٧م 

سمحٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٓمقي٦م قمغم اًمٗمراش وم٠مهقى  وم٢مذاطمتك شمٜمٔمر ُم٤م اًمذي أظمرضمٜمل، ومدظمؾ 

إًمٞمٝم٤م سم٤مًمرُمح وم٤مٟمتٔمٛمٝم٤م سمف صمؿ ظمرج ومريمزه ذم اًمدار وم٤موٓمرسم٧م قمٚمٞمف ومام يدري أهيام يم٤من 

اعمّم٤مسمٞمح[ سم٤مب  رواه ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ]ُمِمٙم٤مةش  اًمخحلٞم٦م أم اًمٗمتك.. أهع ُمقشم٤م ا

ُم٤م حيؾ أيمٚمف وُم٤م حيرم. ج: أوٓ: احلدي٨م صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م ؾمٜمده وُمتٜمف. صم٤مٟمٞم٤م: اًمٜم٤مس 

ظمٚمؼ أبقهؿ آدم ُمـ ـملم صمؿ ص٤مر سمنما ؾمقي٤م وشمٜم٤مؾمؾ ُمٜمف أوٓده، واِلـ ظمٚم٘مقا ُمـ 

ويمؾ ُمـ اِلـ واإلٟمس ىمد أرؾمؾ ٟم٤مر، صمؿ ص٤مروا أطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ اًمذيمقر وُمٜمٝمؿ اإلٟم٤مث، 

إًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمر، واإلٟمز ىمد ي١مذي 

اِلٜمل وهق يٕمٚمؿ أو ٓ يٕمٚمؿ، واِلٜمل ىمد ي١مذي اإلٟمز ويٍمقمف أو ي٘متٚمف، يمام أن 

اإلٟمز ىمد ي١مذي اإلٟمز وييه، واِلٜمل ىمد ي١مذي اِلٜمل، وُمـ ٟمٗمك ذًمؽ قمـ اِلـ 

قمٚمام سم٠مطمقاهلؿ وم٘مد ىمٗم٤م ُم٤م ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ وظم٤مًمػ ُم٤م ورد ومٞمٝمؿ ُمـ آي٤مت  وهق مل حيط

 وىم٤مل شمٕم٤ممم: [21]اًمرمحـ:  َّ خت حت جت هب  مب  ُّٱاًم٘مرآن، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  ام يل ىل مل ُّٱ: شمٕم٤ممم وىم٤مل [21ـ:اًمرمح]  َّ مح جح مج حج  مث هت ُّٱ
أي٤مت، وظم٤مـمٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يم٤مإلٟمس ذم ىمقًمف:  [21]اعم١مُمٜمقن:  َّ زن رن مم

 ني مي زي ري ُّٱوسم٘مقًمف:  [21ـ:اًمرمح]  َّ خس حس جس مخُّٱ
 [11ـ:اًمرمح]  َّ جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

ٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ؾم وؾمخر ؾمٌح٤مٟمف اِلـ قمغم اظمتالف طم٤مهلؿ ًمٜمٌٞمف

 حض  جض  ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11]ص:  َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخُّٱ
وىم٤مل  [13]ص:ٱَّ جغ مع جع مظ ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [13]ص:  َّ مض خض

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث  مت خت حت جت هب مب خب ُّٱمم: شمٕم٤م
  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأي٤مت، وىم٤مل:  [21]ؾم٠ٌم:  َّ خس
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 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [31]إفٌٞم٤مء:  َّىم مم
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 مم ام  يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث
 يث  ىث نث مث ُّٱ :شمٕم٤ممم رم إفٕم٤مم وىم٤مل [11-12]إطم٘م٤مف:  َّ زن رن
 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك اكلك يق ىق يف ىف
 هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن
اِلـ ذم شمٗمّمٞمؾ أطمقاهلؿ وأقمامهلؿ  واىمرأ أي٤مت ُمـ ؾمقرة  َّ خب حب جب

وأن يّمٞمٌف وضمزاء ُمـ آُمـ ُمٜمٝمؿ وُمـ يمٗمر، ومال قمج٥م أن يتٛمٙمـ ضمٜمل ُمـ إٟمز 

سم٠مذى، يمام يتٛمٙمـ اإلٟمز ُمـ اِلٜمل ويّمٞمٌف سمام ييه إذا متثؾ اِلٜمل سمّمقرة طمٞمقان 

ُمثال، يمام ذم احلدي٨م اعمذيمقر ذم اًم١ًمال، ويمام ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٌخ٤مري قمـ 

إن قمٗمريت٤م ُمـ اِلـ » أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

٘مٓمع قمكم اًمّمالة وم٠مُمٙمٜمٜمل اهلل ُمٜمف وم٠مردت أن أرسمٓمف إمم ؾم٤مري٦م شمٗمٚم٧م قمكم اًم٤ٌمرطم٦م ًمٞم

 :ُمـ ؾمقاري اعمًجد طمتك شمّمٌحقا وشمٜمٔمروا إًمٞمف يمٚمٙمؿ، ومذيمرت ىمقل أظمل ؾمٚمٞمامن

وسم٤مِلٛمٚم٦م ومٙمؾ ُمـ اِلـ واإلٟمس إُم٤م ُم١مُمـ وإُم٤م يم٤مومر، وـمٞم٥م أو ش. ومرده ظم٤مئ٤ٌم 

دم. وأظمػما: ظمٌٞم٨م، وٟم٤مومع ًمٖمػمه أو ُم١مذ ًمف و٤مر سمف يمؾ سم٢مذن اهلل قمز وضمؾ يمام شم٘م

ومٕم٤ممل اِلـ وأطمقاهلؿ همٞمٌل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلٟمس ٓ يٕمٚمٛمقن ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل 

شمٕم٤ممم أو صح ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٞمج٥م اإليامن سمام صم٧ٌم ذم 

ذًمؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دون اؾمتٖمراب أو اؾمتٜمٙم٤مر واًمًٙمقت قمام قمداه; ٕن اخلقض 

 حف جف ُّٱقمٚمؿ، وىمد هنك اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ٟمٗمٞم٤م أو إصم٤ٌمشم٤م ىمقل سمٖمػم
ء: َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف  [11]اإلها
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واًمٕمالج  :ىمٚم٧م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وآخف وصحٌف وؾمٚمؿ.

سم٤مًم٘مرآن واًمرىمك اًمنمقمٞم٦م مم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م إئٛم٦م ُمـ قمٚمامء إُم٦م يمام ضم٤مء ذم 

تل شمقضمد رم ُمٔم٤مهن٤م عمـ أراد وُمٜمٝم٤م اًمتحّملم سمث٤مسم٧م إذيم٤مر اح٠مثقرة قمـ اًم أىمقاهلؿ

ؾمٞمد إبرار صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمٞمس هذا ومح٥ًم سمؾ قمده٤م أطمدهؿ وهق ؿمٞمخ 

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم إُم٦م يٙمٗمٞمٝم٤م أهؾ اًمدراي٦م ًمدومع 

٩م هذا اعمٞمدان ُم٤م ي١مظمذ قمغم اًمّم٤مئؾ ُمـ اِلـ قمغم اإلٟمس وًمٙمـ ي١مظمذ قمغم ُمـ وًم

همػمهؿ ُمـ اعمٞم٤مديـ إظمرى ُمـ اًمٕمٛمؾ آؾمالُمك ُمـ اإلومراط واًمتٗمريط أؾم٠مل اهلل 

وٓؿمؽ أن هٜم٤مك  اًمٕمغم اًم٘مدير أن َيٜمٌٜم٤م اًمِمٓمط وأن يرزىمٜم٤م ومٞمف وهمػمه اهلدى واًمًداد

وًمف  سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ اًمالزم ٓؾمتٞمٕم٤مب ذًمؽ وًمٙمـ يمام شمٕمٚمٛمقن ًمٞمس هٜم٤م ُمقوٕمف

  .ُمـ يٓمٚمٌٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مشمف َيده٤م

  

*** 
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 تلنلُ الدرسني

  .(غزوَ بين قريظُ)

ُم٤ٌمذة همزوة سمٜمك ىمرئم٦م ويم٠مهن٤م ُمـ ٟمت٤مئجٝم٤م اًمتك  ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد همزوة إطمزاب

ح٤م أصٌح رؾمقل اهلل و :ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق رمحف اهللىمدره٤م اهلل شمٕم٤ممم ذقمٞم٤م يمام 

ووٕمقا و اعمًٚمٛمقنو يٜم٦مؾمٚمؿ اٟمٍمف قمـ اخلٜمدق راضمٕم٤م إمم اعمدو صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ يمام طمدصمٜمل و ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٔمٝمر أتك ضمؼميؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اًمًالح

اًمزهري ُمٕمتجرا سمٕمامُم٦م ُمـ اؾمتؼمق قمغم سمٖمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م رطم٤مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ىمٓمٞمٗم٦م ُمـ دي٤ٌمج 

ُم٤م ووٕم٧م  :ٟمٕمؿ وم٤مل ضمؼميؾ :أوىمد ووٕم٧م اًمًالح ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل :وم٘م٤مل

رضمٕم٧م أن إٓ ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مقم إن اهلل ي٠مُمرك ي٤م حمٛمد ُم٤م و اعمالئٙم٦م اًمًالح سمٕمد

 وم٠مُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف سم٤معمًػم إمم سمٜمل ىمرئم٦م وم٢مين قم٤مُمد إًمٞمٝمؿ ومٛمزًمزل هبؿ

] ُمـ يم٤من ؾم٤مُمٕم٤م ُمٓمٞمٕم٤م ومال يّمٚملم اًمٕمٍم إٓ ذم سمٜمل  :ؾمٚمؿ ُم١مذٟم٤م وم٠مذن ذم اًمٜم٤مسو

]  :ىم٤مل اًمٌخ٤مريو اؾمتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م اسمـ أم ُمٙمتقمو :ىمرئم٦م [ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم

ح٤م  :طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم قمـ هِم٤مم قمـ أبٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

اهمتًؾ أت٤مه ضمؼميؾ و ووع اًمًالحو ؾمٚمؿ ُمـ اخلٜمدقو رضمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

 :وم٢ممم أجـ ؟ ىم٤مل :اهلل ُم٤م ووٕمٜم٤مه ! وم٤مظمرج إًمٞمٝمؿ ىم٤ملو ىمد ووٕم٧م اًمًالح ! :وم٘م٤مل

 :ؾمٚمؿ [ صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مريو ىمرئم٦م ومخرج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفأؿم٤مر إمم سمٜمل و ه٤مهٜم٤م

يم٠مين  :طمدصمٜم٤م ُمقؾمك طمدصمٜم٤م ضمرير سمـ طم٤مزم قمـ محٞمد سمـ هالل قمـ أفس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

أفٔمر إمم اًمٖم٤ٌمر ؾم٤مـمٕم٤م ذم زىم٤مق سمٜمل همٜمؿ ُمقيم٥م ضمؼميؾ طملم ؾم٤مر رؾمقل اهلل صغم 

 سمـ حمٛمد سمـ أؾمامء ] طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل :صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري ؾمٚمؿ إمم سمٜمل ىمرئم٦مو اهلل قمٚمٞمف

 ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :طمدصمٜم٤م ضمقيري٦م سمـ أؾمامء قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل

ٓ يّمٚملم أطمد اًمٕمٍم إٓ ذم سمٜمل ىمرئم٦م وم٠مدرك سمٕمْمٝمؿ اًمٕمٍم  :ؾمٚمؿ يقم إطمزابو
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سمؾ ٟمّمكم مل يرد ُمٜم٤م ذًمؽ  :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿو ذم اًمٓمريؼ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ٓ ٟمّمكم طمتك ٟم٠متٞمٝم٤م

هٙمذا رواه ُمًٚمؿ و ؾمٚمؿ ومٚمؿ يٕمٜمػ واطمدا ُمٜمٝمؿ [و غم اهلل قمٚمٞمفومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌل ص

 ٟمزل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق .قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أؾمامء سمف

 ؾمٚمؿ قمغم سمئر ُمـ آسم٤مر سمٜمل ىمرئم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أُمقاهلؿ ي٘م٤مل هل٤م سمئر أفك ومح٤مسهؿ مخ٤ًمو

ىمد يم٤من طمٞمل سمـ و ًمرقم٥مىمذف ذم ىمٚمقهبؿ او قمنميـ ًمٞمٚم٦م طمتك ضمٝمدهؿ احلّم٤مرو

همٓمٗم٤من ووم٤مء ًمٙمٕم٥م سمـ و أظمٓم٥م دظمؾ ُمٕمٝمؿ طمّمٜمٝمؿ طملم رضمٕم٧م قمٜمٝمؿ ىمريش

ؾمٚمؿ همػم ُمٜمٍمف و أؾمد سمام يم٤من قم٤مهد قمٚمٞمف ومٚمام أج٘مٜمقا أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ي٤م ُمٕمنم هيقد ىمد ٟمزل سمٙمؿ ُمـ إُمر ُم٤م  :قمٜمٝمؿ طمتك يٜم٤مضمزهؿ ىم٤مل يمٕم٥م سمـ أؾمد

 :ُم٤م هـ ؟ ىم٤ملو :ومخذوا سمام ؿمئتؿ ُمٜمٝم٤م ىم٤مًمقا  إين قم٤مرض قمٚمٞمٙمؿ ظمالٓ صمالصم٤مو شمرون

أفف ًمٚمذي دمدوٟمف ذم و ٟمّمدىمف ومقاهلل ًم٘مد شمٌلم ًمٙمؿ أفف ًمٜمٌل ُمرؾمؾو ٟمت٤مسمع هذا اًمرضمؾ

ٓ ٟمٗم٤مرق طمٙمؿ  :ٟم٤ًمئٙمؿ ىم٤مًمقا و أبٜم٤مئٙمؿو أُمقاًمٙمؿو يمت٤مسمٙمؿ ومت٠مُمٜمقن سمف قمغم دُم٤مئٙمؿ

ٟم٤ًمءٟم٤م و ٚمٜم٘متؾ أبٜم٤مءٟم٤موم٢مذا أبٞمتؿ قمكم هذه ومٝمٚمؿ وم :ىم٤مل ٓ ٟمًتٌدل سمف همػمهو اًمتقراة أبدا

أصح٤مسمف رضم٤مٓ ُمّمٚمتلم سم٤مًمًٞمقف مل ٟمؽمك وراءٟم٤م صم٘مال طمتك و صمؿ ٟمخرج إمم حمٛمد

إن و مل ٟمؽمك وراءٟم٤م ٟمًال ٟمخِمك قمٚمٞمفو سملم حمٛمد وم٢من هنٚمؽ هنٚمؽو حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م

أف٘متؾ ه١مٓء اعم٤ًميملم ؟ ومام ظمػم اًمٕمٞمش  :ىم٤مًمقا  إبٜم٤مءو ٟمٔمٝمر ومٚمٕمٛمري ًمٜمجدن اًمٜم٤ًمء

 إٟمف قمًك أن يٙمقن حمٛمدو وم٢من أبٞمتؿ قمكم هذه وم٤مًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم :٤ملسمٕمدهؿ ؟ ! ىم

أفٗمًد  :ىم٤مًمقا  أصح٤مسمف همرةو أصح٤مسمف ىمد أُمٜمقٟم٤م ومٞمٝم٤م وم٤مٟمزًمقا ًمٕمٚمٜم٤م ٟمّمٞم٥م ُمـ حمٛمدو

ٟمحدث ومٞمف ُم٤م مل حيدث ومٞمف ُمـ يم٤من ىمٌٚمٜم٤م إٓ ُمـ ىمد قمٚمٛم٧م وم٠مص٤مسمف ُم٤م مل َيػ و ؾمٌتٜم٤م

شمف أُمف ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمدهر طم٤مزُم٤م صمؿ ُم٤م سم٤مت رضمؾ ُمٜمٙمؿ ُمٜمذ وًمد :وم٘م٤مل قمٜمؽ ُمـ اعمًخ

ؾمٚمؿ أن اسمٕم٨م إًمٞمٜم٤م أب٤م ًم٤ٌمسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر و إهنؿ سمٕمثقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

وإول أفمٝمر ؿمٝمد  روهق روم٤مقم٦م وىمٞمؾ سمِمػم سمـ قمٌد اعمٜمذ -أظم٤م سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف

ٕن اًمٜمٌك صغم اهلل  اًمٕم٘م٦ٌم ويم٤من اطمد اًمٜم٘م٤ٌمء وقمد ُمـ اًمٌدريلم وضب ًمف سمًٝمؿ
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ويم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م قمٛمرو  قمٜمف ُمع قمٌداًمٚمف سمـ أم ُمٙمتقم ٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٙمقن قمغم اعمديـقم

وم٠مرؾمٚمف  طمٚمٗم٤مء إوس ٟمًتِمػمه ذم أُمرٟم٤م هيقد سمٜمك ىمرئم٦م ويم٤من -سمـ قمقف إود 

 ضمٝمش إًمٞمف اًمٜم٤ًمءو ؾمٚمؿ ومٚمام رأوه ىم٤مم إًمٞمف اًمرضم٤ملو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ي٤م أب٤م ًم٤ٌمسم٦م أترى أن ٟمٜمزل قمغم طمٙمؿ حمٛمد  :ىم٤مًمقا و اًمّمٌٞم٤من يٌٙمقن ذم وضمٝمف ومرق هلؿو

ومقاهلل ُم٤م زاًم٧م ىمدُم٤مي ُمـ  :ىم٤مل أبق ًم٤ٌمسم٦م أؿم٤مر سمٞمده إمم طمٚم٘مف أفف اًمذسمحو ٟمٕمؿ :؟ ىم٤مل

مل ي٠مت و صمؿ اٟمٓمٚمؼ أبق ًم٤ٌمسم٦م قمغم وضمٝمف رؾمقًمفو ُمٙم٤مهن٤م طمتك قمروم٧م أين ىمد ظمٜم٧م اهلل

 :ىم٤ملو ٛمدهؾمٚمؿ طمتك ارشمٌط ذم اعمًجد إمم قمٛمقد ُمـ قمو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 أقم٤مهد اهلل أٓ أـم٠م سمٜمل ىمرئم٦م أبداو ٓ أبرح ُمٙم٤مين طمتك يتقب اهلل قمكم مم٤م صٜمٕم٧م

أفزل اهلل ومٞمام ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من و :ىم٤مل اسمـ هِم٤مم رؾمقًمف ومٞمف أبداو ٓ أرى ذم سمٚمد ظمٜم٧م اهللو

 مي  خي حي جي ُّٱ :سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ىمت٤مدة
أىم٤مم  :ىم٤مل اسمـ هِم٤مم [17ٕفٗم٤مل:]ا  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

يّمكم صمؿ و ُمرشمٌٓم٤م ؾم٧م ًمٞم٤مل شم٠متٞمف اُمرأتف ذم وىم٧م يمؾ صالة ومتحٚمف طمتك يتقو٠م

  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ :يرشمٌط طمتك ٟمزًم٧م شمقسمتف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم
ذيمر اسمـ إؾمح٤مق و [181]اًمتقسم٦م:  َّ يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

أم ؾمٚمٛم٦م ومجٕمؾ يٌتًؿ  هق ذم سمٞم٧مو أن اهلل أفزل شمقسمتف قمغم رؾمقًمف ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ

وم٠ًمختف أم ؾمٚمٛم٦م وم٠مظمؼمه٤م سمتقسم٦م اهلل قمغم أيب ًم٤ٌمسم٦م وم٤مؾمت٠مذٟمتف أن شمٌنمه وم٠مذن هل٤م 

اهلل ٓ و :أرادوا أن حيٚمقه ُمـ رسم٤مـمف وم٘م٤ملو ومخرضم٧م ومٌنمشمف ومث٤مر اًمٜم٤مس إًمٞمف يٌنموٟمف

 ؾمٚمؿ ومٚمام ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو حيٚمٜمل ُمٜمف إٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ومٚمام  :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق أرو٤مهو مم صالة اًمٗمجر طمٚمف ُمـ رسم٤مـمف ريض اهلل قمٜمفؾمٚمؿ إو

ي٤م  :ومتقاصم٧ٌم إوس وم٘م٤مًمقا  ؾمٚمؿو أصٌحقا ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ًمٞمٜم٤م دون اخلزرج ٟمٜم٤م سم٤مُٕمس ُم٤م و رؾمقل اهلل إهنؿ يم٤مٟمقا ُمقا ىمد ومٕمٚم٧م ذم ُمقازم إظمقا
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٠مخف ومٞمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ أيب يمام شم٘مدم: ومٚمام ىمد قمٚمٛم٧م يٕمٜمقن قمٗمقه قمـ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع طملم ؾم

ؾمٚمؿ ي٤م ُمٕمنم إوس أٓ شمروقن أن و يمٚمٛمتف إوس ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

يم٤من رؾمقل اهلل و ومذًمؽ إمم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ :سمغم ىم٤مل :حيٙمؿ ومٞمٝمؿ رضمؾ ُمٜمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا 

ة ُمـ أؾمٚمؿ ي٘م٤مل هل٤م رو صغم اهلل قمٚمٞمف ومٞمدة ؾمٚمؿ ىمد ضمٕمؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم ظمٞمٛم٦م ُٓمرأ

يم٤مٟم٧م شمداوي اِلرطمك ومٚمام طمٙمٛمف ذم سمٜمل ىمرئم٦م أت٤مه ىمقُمف ومحٛمٚمقه قمغم و ذم ُمًجده

يم٤من رضمال ضمًٞمام مجٞمال صمؿ أىمٌٚمقا ُمٕمف إمم رؾمقل و ًمف سمقؾم٤مدة ُمـ أدم وـمئقا مح٤مر ىمد 

ًمٞمؽ وم٢من رؾمقل  :هؿ ي٘مقًمقنو ؾمٚمؿو اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ي٤م أب٤م قمٛمرو أطمًـ ذم ُمقا

ىمد آن  :ك ذًمؽ ًمتحًـ ومٞمٝمؿ ومٚمام أيمثروا قمٚمٞمف ىم٤ملؾمٚمؿ إٟمام وٓو اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ًمًٕمد أٓ شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ! ومرضمع ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ ىمقُمف إمم دار سمٜمل قمٌد 

إؿمٝمؾ ومٜمٕمك هلؿ رضم٤مل سمٜمل ىمرئم٦م ىمٌؾ أن يّمؾ إًمٞمٝمؿ ؾمٕمد قمـ يمٚمٛمتف اًمتل ؾمٛمع 

رؾمقل اهلل  اعمًٚمٛملم ىم٤ملو ؾمٚمؿو ُمٜمف ومٚمام اٟمتٝمك ؾمٕمد إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

إٟمام  :] ىمقُمقا إمم ؾمٞمديمؿ [ وم٠مُم٤م اعمٝم٤مضمرون ُمـ ىمريش ومٞم٘مقًمقن :ؾمٚمؿو صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمٚمؿ و ىمد قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :أُم٤م إفّم٤مر ومٞم٘مقًمقنو أراد إفّم٤مر

ؾمٚمؿ ىمد و ي٤م أب٤م قمٛمرو إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :وم٘م٤مًمقا  اعمًٚمٛملم وم٘م٤مُمقا إًمٞمف

ًمٞمؽ ًمتحٙمؿ  ُمٞمث٤مىمف أن احلٙمؿ و قمٚمٞمٙمؿ سمذًمؽ قمٝمد اهلل :وم٘م٤مل ؾمٕمد ومٞمٝمؿوٓك أُمر ُمقا

قمغم ُمـ ه٤مهٜم٤م ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل و :ٟمٕمؿ ىم٤مل :ومٞمٝمؿ ح٤م طمٙمٛم٧م ؟ ىم٤مًمقا 

ؾمٚمؿ إضمالٓ ًمف و هق ُمٕمرض قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفو ؾمٚمؿو صغم اهلل قمٚمٞمف

ومٞمٝمؿ أن ي٘متؾ  وم٢مين أطمٙمؿ :ىم٤مل ؾمٕمد ٟمٕمؿ :ؾمٚمؿو وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف-اًمٜم٤ًمء و شمًٌل اًمذراريو شم٘مًؿ إُمقالو اًمرضم٤مل

ورم رواي٦م  [ ؾمٌع ؾمامواتًم٘مد طمٙمٛم٧م ومٞمٝمؿ سمحٙمؿ اهلل ُمـ ومقق  :ؾمٚمؿ ًمًٕمدو

ٟمك –ًم٘مد طمٙمٛم٧م سمحٙمؿ اهلل  :اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل ٠من وم ٓ وضمف ًمالؾمتٖمراب ٟمٕمؿ اظمقا

يم٤مٟمقا يريدون ومٕمٚمف سم٤معمًٚمٛملم ًمق اٟمتٍم إطمزاب، هيقد سمٜمل ىمرئم٦م قُمقىمٌقا سمجٜمس ُم٤م 
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وهذا احلٙمؿ ُمقاومؼ ح٤م سطم٧م سمف شمقراُتؿ، ذم طمؼ اًمٕمدو اعمٝمزوم، ومٗمل ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م، 

: )وإذا دومٕمٝم٤م اًمرب إهِلؽ إمِم يدك وم٤مضب مجٞمع 15، 13، وم٘مرة 13اإِلصح٤مح 

يمؾ همٜمٞمٛمتٝم٤م ذيمقرهؿ سم٤مًمًٞمػ، وأُم٤م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل واًمٌٝم٤مئؿ، ويمؾ ُم٤م ذم اعمديٜم٦م، 

ًمٜمٗمًؽ، وشم٠ميمؾ همٜمٞمٛم٦م أقمدائؽ اًمتل أقمٓم٤مك اًمرب إهِلؽ(. وهٙمذا وم٢ِمن ُم٤م طمٙمؿ سمف 

مل َيرج قمام طمٙمٛم٧م سمف اًمتقراة، وهؿ ًمٞمًقا أقمداء ُمٝمزوُملم  -ريض اهلل قمٜمف  -ؾمٕمد 

صغم اهلل  -٘مد أىمره اًمٜمٌل وم وُمـ هٜم٤مومح٥ًم، سمؾ ظم٤مئٜمقن هم٤مدرون، همػم واوملم سم٤مًمٕمٝمد 

ورم ؾمٞمدٟم٤م ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف روى  اومؼ حلٙمؿ اهلل.وأظمؼمه أفف ُمق -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اإلُم٤مم اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل سمًٜمده قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف قمـ قم٤مئِم٦م أن ؾمٕمدا

أضم٤مهدهؿ ومٞمؽ ُمـ ىمقم يمذسمقا رؾمقًمؽ ىم٤مل مهللا أفؽ شمٕمٚمؿ أفف ًمٞمس أطم٥م إمم أن 

ٜمٝمؿ ؾمٚمؿ وأظمرضمقه مهللا وم٢مين أفمـ أفؽ ىمد ووٕم٧م احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمو صغم اهلل قمٚمٞمف

وإن يمٜم٧م  أضم٤مهدهؿ ومٞمؽ وم٢من يم٤من سم٘مل ُمـ طمرب ىمريش رء وم٠مب٘مٜمل ًمف طمتك

ووٕم٧م احلرب وم٤مومجره٤م واضمٕمؾ ُمقيت ومٞمٝم٤م وم٤مٟمٗمجرت ُمـ ًمٌتف ومٚمؿ يرقمٝمؿ وذم 

اعمًجد ظمٞمٛم٦م ُمـ سمٜمل همٗم٤مر إٓ اًمدم يًٞمؾ إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مًمقا ي٤م أهؾ اخلٞمٛم٦م ُم٤م هذا اًمذي 

ويم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدشمف   اهلل قمٜمفي٠متٞمٜم٤م ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ؟ وم٢مذا ؾمٕمد يٖمذو ضمرطمف دُم٤م ومامت ريض

 اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده وروى ريض اهلل قمٜمف سمدى احلج٦م ُمـ شمٚمؽ اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم

ؾمٚمؿ طمٚم٦م طمرير و أهدي٧م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف :اًمؼماء أن ريض اهلل قمٜمف ي٘مقلقمـ 

أتٕمجٌقن ُمـ ًملم هذه ؟ عمٜم٤مديؾ )ومجٕمؾ أصح٤مسمف يٛمًقهن٤م ويٕمجٌقن ُمـ ًمٞمٜمٝم٤م وم٘م٤مل 

ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  :ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمفوروى سمًٜمده قمـ ( ُمٜمٝم٤م وأخلم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ظمػم

ورم هن٤مي٦م اًمًٜم٦م أجْم٤م  (اهتز اًمٕمرش عمقت ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ)ؾمٚمؿ ي٘مقل و صغم اهلل قمٚمٞمف

ؾمالم سمـ أبك احل٘مٞمؼ  ُمـ زقمامء اًمٞمٝمقد وأقمٜمك سمف أب٤م راومع ىمتؾ أطمد يم٤ٌمر اعمحرولم

، ويم٤مٟم٧م -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صغم اهلل -ومٞمٛمـ طمزب إطمزاب قمغم رؾمقل اهلل  وم٘مد يم٤من

صغم اهلل  -إوس ىمٌؾ ُأطُمد ىمد ىمتٚم٧م يمٕم٥م سمـ إذف ذم قمداوشمف ًمرؾمقل اهلل 
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صغم  -اؾمت٠مذٟم٧م اخلزرج رؾمقل اهلل  يمام ُم٣م ذيمره وحتريْمف قمٚمٞمف -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وم٘مد روى  ذم ىمتؾ ؾمالم سمـ أيب احلُ٘مٞمؼ، وهق سمخٞمؼم وم٠مذن هلؿ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ا  اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  سمـ قَم٤مِزٍب قمـ اًْمؼَمَ
ِ
 -ىَم٤مَل: سَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -ء

٦ٌََم ذم َٟم٤مٍس -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ، إمم أيب َراوِمٍع، قمٌد اهلل سمـ قَمتِٞمٍؽ َوقمٌد اهلل سمـ قُمْت

، وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ قمٌد اهلل سمـ قَمتِٞمٍؽ: اُْمُٙمُثقا َأفْ  ـِ ّم ـْ احْلِ ُتْؿ طَمتَّك َُمَٕمُٝمْؿ وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا طَمتَّك َدَٟمْقا ُِم

، وَمَٗمَ٘مُدوا مِح٤َمًرا هَلُؿْ  ـَ ّْم
وىمد همرسم٧م  -َأفَْٓمٚمَِؼ َأف٤َم وَم٠َمفُْٔمَر، ىَم٤مَل: وَمَتَٚمٓمَّْٗم٧ُم َأْن َأْدظُمَؾ احْلِ

ٌٍَس  -اًمِمٛمس وراح اًمٜم٤مس سمنطمٝمؿ  ٌُقَٟمُف، ىَم٤مَل: وَمَخِِمٞم٧ُم  )ُمّم٤ٌمح(وَمَخَرضُمقا سمَِ٘م َيْٓمُٚم

٧ُم يَم٠َمينِّ َأىْمِِض طَم٤مضَم٦ًم، صُمؿَّ َٟم٤مَدى َص٤مطِم٥ُم َأْن ُأقْمَرَف، ىَم٤مَل: وَمَٖمٓمَّْٞم٧م َرْأِد َوضَمٚمَ  ًْ

٠ٌَْمُت ذم َُمْرسمِِط مِح٤َمٍر  ٌَْؾ َأْن ُأهْمٚمَِ٘مُف، وَمَدظَمْٚم٧ُم صُمؿَّ اظْمَت ـْ َأَراَد َأْن َيْدظُمَؾ وَمْٚمَٞمْدظُمْؾ ىَم ٤ٌَمِب: َُم اًْم

صُمقا طَمتَّك َذهَ  ْقا قِمٜمَْد أيب َراوِمٍع َوحَتَدَّ ، وَمَتَٕمِمَّ ـِ ّْم ْٞمِؾ، صُمؿَّ قِمٜمَْد سَم٤مِب احْلِ ـْ اًمٚمَّ ٧ٌَْم ؾَم٤مقَم٦ٌم ُِم

َٓ َأؾْمَٛمُع طَمَريَم٦ًم ظَمَرضْم٧ُم، ىَم٤مَل: َوَرَأج٧ُْم  َْصَقاُت، َو ْٕ َرضَمُٕمقا إمم سُمُٞمقُِتِْؿ، وَمَٚمامَّ َهَدَأْت ا

 ، ـِ ّْم ٍة، وَم٠َمظَمْذشُمُف وَمَٗمَتْح٧ُم سمِِف سَم٤مَب احْلِ ـِ ذم يَمقَّ ّْم ٤ٌَمِب طَمْٞم٨ُم َوَوَع ُِمْٗمَت٤مَح احْلِ َص٤مطِم٥َم اًْم

ْ٘مُتَٝم٤م ىمَ  ِب سُمُٞمقُِتِْؿ وَمَٖمٚمَّ ٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: إِْن َٟمِذَر يِب اًْمَ٘مْقُم اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم قَمغَم َُمَٝمٍؾ صُمؿَّ قَمَٛمْدُت إمم َأبَْقا

ٌَٞم٧ُْم  ـْ فَم٤مِهٍر صُمؿَّ َصِٕمْدُت إمم أيب َراوِمٍع ذم ؾُمٚمٍَّؿ وَم٢ِمَذا اًْم ضُمُف  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ا ُُمْٔمٚمٌِؿ ىَمْد ـَمِٗمَئ ِهَ

ـَ  ْقِت  وَمَٚمْؿ َأْدِر َأجْ ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل: وَمَٕمَٛمْدُت َٟمْحَق اًمّمَّ ضُمُؾ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َأب٤َم َراوِمٍع، ىَم٤مَل: َُم اًمرَّ

ـِ ؿَمْٞمًئ٤م، ىَم٤مَل: صُمؿَّ ضِمْئ٧ُم يَم٠َمينِّ ُأهِمٞمُثُف، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤مًَمَؽ َي٤م َأب٤َم َراوِمٍع؟  سُمُف َوَص٤مَح وَمَٚمْؿ شُمْٖم وَم٠َمْضِ

َٓ ُأقمْ  ُت َصْقيِت، وَمَ٘م٤مَل: َأ ْ ْٞمِػ، َوهَمػمَّ ًَّ سَمٜمِل سم٤ِمًم َؽ اًْمَقْيُؾ َدظَمَؾ قَمكَمَّ َرضُمٌؾ وَمَيَ ُُمِّ
ِٕ ٌَُؽ  ِج

ـِ ؿَمْٞمًئ٤م وَمَّم٤مَح َوىَم٤مَم َأْهُٚمُف، ىَم٤مَل: صُمؿَّ ضِمْئ٧ُم  سُمُف ُأظْمَرى وَمَٚمْؿ شُمْٖم ىَم٤مَل: وَمَٕمَٛمْدُت ًَمُف َأجًْْم٤م وَم٠َمْضِ

َتٚمْ  ًْ ُت َصْقيِت يَمَٝمْٞمَئ٦ِم اعْمُِٖمٞم٨ِم وَم٢ِمَذا ُهَق ُُم ْ ْٞمَػ ذم سَمْٓمٜمِِف صُمؿَّ َوهَمػمَّ ًَّ ٍؼ قَمغَم فَمْٝمِرِه وَم٠َمَوُع اًم

طَمتَّك ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصْقَت اًْمَٕمْٔمِؿ، صُمؿَّ ظَمَرضْم٧ُم َدِهًِم٤م  -طمتك أظمذ ذم فمٝمره -َأفَْٙمِٗمُئ قَمَٚمْٞمفِ 

ٌُْتَٝم٤م، صمُ  ٚمََّؿ ُأِريُد َأْن َأفِْزَل وَم٠َمؾْمُ٘مُط ُِمٜمُْف وَم٤مْٟمَخَٚمَٕم٧ْم ِرضْمكِم وَمَٕمَّم ًُّ ؿَّ َأتَْٞم٧ُم طَمتَّك َأتَْٞم٧ُم اًم

وا َرؾُمقَل اهلل  ُ ٌَنمِّ وَم٢ِمينِّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أصح٤ميب َأطْمُجُؾ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا وَم
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ٌِْح َصِٕمَد اًمٜم٤َّمقِمَٞم٦ُم، وَمَ٘م٤مَل: َأفَْٕمك َأب٤َم  َٓ َأبَْرُح طَمتَّك َأؾْمَٛمَع اًمٜم٤َّمقِمَٞم٦َم، وَمَٚمامَّ يَم٤مَن ذم َوضْمِف اًمّمُّ

ِلَّ  َراوِمٍع، ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٛم٧ُم  ٌَْؾ َأْن َي٠ْمتُقا اًمٜمٌَّ ٦ٌٌَم وَم٠َمْدَريْم٧ُم أصح٤ميب ىَم صغم اهلل  -َأُْمٌِم َُم٤م يِب ىَمَٚم

٤َم مَلْ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  َحَٝم٤م وَمَٙم٠َمهنَّ ًَ ْٓم٧ُم ِرضْمكِم وَمَٛم ًَ ٌَ ْط ِرضْمَٚمَؽ"، وَم ًُ شُمُف، وَمَ٘م٤مَل: "اسْم ْ ٌَنمَّ وَم

 صغم اهلل قمٚمٞمف ورم ذى احلج٦م ُمـ اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم شمنى رؾمقل اهلل- (َأؿْمَتِٙمَٝم٤م ىَمطُّ 

صمؿ دظمٚم٧م اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م اًمتل  وطمدث أن زًمزًم٧م اعمديٜم٦م وؾمٚمؿ سمرحي٤مٟم٦م اًم٘مرفمٞم٦م

ي٤م قمدة شمٓمٌٞم٘م٤م عم٘مقًمتف صغم اهلل  ؿمٝمدت سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمنا

)قمغم  حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م وزيد سمـ طم٤مرصم٦م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )أن ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟم٤م ومٌٕم٨م

 ىذم ؿمٝمر مج٤مدو ـ أبك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملموقمغم سم (رأس أيمثر ُمـ هي٦م

 -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صغم اهلل -إومم ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اهلجرة ظمرج رؾمقل اهلل 

وأصح٤مسمف ُمـ اًم٘مراء ذم  -ريض اهلل قمٜمف  -ًمٖمزو سمٜمل حلٞم٤من اًمذيـ همدروا سمخٌٞم٥م 

( اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اهلجرة، ومٚمام وصؾ اعمًٚمٛمقن دي٤مر سمٜمل حلٞم٤من )ىمرب قمًٗم٤من

وضمدوهؿ ىمد طَمِذُروا اعمًٚمٛملم، وشمٗمرىمقا ذم رؤوس اِل٤ٌمل، ومٕم٤مد قمٚمٞمف اًمّمالة 

اؾمتثٛمر اعمًٚمٛمقن ُم٤م أص٤مب إطمزاب ُمـ ومِمؾ، ووٞم٘مقا سمؾ . واًمًالم إمِم اعمديٜم٦م

قمغم ىمريش اخلٜم٤مق آىمتّم٤مدي ُمـ ضمديد وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أب٤م 

ـ وإفّم٤مر ًمرصد ىم٤مومٚم٦م ًم٘مريش قمٌٞمدة سمـ اِلراح ذم صمالصمامئ٦م رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمري

ش اخلٌط، وىمد ٞمىمرب ؾم٤مطمؾ اًمٌحر وم٠مص٤مهبؿ اِلقع طمتك أيمٚمقا اخلٌط، ومًٛمل ضم

ٟمحروا سمٕمض اإلسمؾ صمؿ هن٤مهؿ أبق قمٌٞمدة حل٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م إذا ًم٘مقا قمدوهؿ، وم٠مخ٘مك إًمٞمٝمؿ 

اًمٌحر سمحقت قمٔمٞمٛم٦م وم٠ميمٚمقا ُمٜمٝم٤م ٟمّمػ ؿمٝمر ومحٚمقا سمٕمْمٝم٤م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ي٤م وسمٕمقثوؾمٚمؿ وم٠ميمؾ ُم   .ٜمٝم٤م وًمٕمؾ هذه اًمني٦م آظمر ُم٤م أرؾمؾ ُمـ ها

شمؿ اِلزء إول سمٗمْمؾ اهلل وىمد اؿمتٛمؾ ومّمٚملم.إول ُمٜمٝمام قم٤ٌمرة قمـ اصمٜمتل   

أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ومٙم٤من سمٗمْمؾ اهلل  قمنم درؾم٤م طمقل أطمداث اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م طمتك هن٤مي٦م
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روس طمتك طمقل أطمداث اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ اًمٗمؽمة اعمدٟمٞم٦م رم صمالصم٦م قمنم ُمـ اًمد

رم ومّمٚملم أجْم٤م اًمث٤مًم٨م واًمراسمع شمدور  همزوة ىمرئم٦م ًمٞمٌدأ اِلزء اًمث٤مين ان ؿم٤مء اهلل

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمؽمة اعمدٟمٞم٦م أُم٤م  (دروس اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م طمقل أطمداث )همزوات

ومٕمـ طمٌٞمٌٜم٤م وىمدوشمٜم٤م أبك اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمٌحثك اًمٗمّمؾ اًمراسمع

واحلٛمد هلل  طمتك اٟمت٘م٤مًمف امم اًمرومٞمؼ إقمغم وزوضم٤متوؾمٚمؿ ظمٚم٘م٤م وظمٚم٘م٤م وُمٕمجزات 

 .رب اًمٕم٤معملم 

 

*** 
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 281 ......................................................................... اًمٗمٝمرس

 

 

 

*** 


