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 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

 الفصن الجالح                                                                           

 ) دروط يف املرحمة الجاٌية وَ الفرتة املدٌية ( 

 الدرط األوه   )اآلُ ٌػسوِي وال يػسوٌا (

ؿ وٓ يٖمزوٟمٜم٤م (  يمٚمامت ىم٤مهل٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد )أن ٟمٖمزوه

ضمالء إطمزاب قمـ اعمديٜم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍمه ٕوًمٞم٤مئف  قمغم أقمدائٝمؿ ُمـ ُمنميمك 

اًمٕمرب وهيقد سمٜمك ىمرئم٦م شمٕمؼم سمحؼ قمـ ُمرطمٚم٦م ضمديدة ُمـ ؾمػمشمف اجلٝم٤مدي٦م ٕقمداء 

ي٤م أرؾمٚمٝم٤م إمم   اهلل يم٤من ُم٘مّمده٤م إؾم٤مس هق ٟمنم اًمدقمقة  ومح٤ميتٝم٤م سمدأه٤م سمٕمدة ها

ٟمقاطمل ُمتٜمققم٦م ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب  سمٚمغ قمدده٤م ظمالل اًمِمٝمقر اًمٕمنم إول ُمـ اًمًٜم٦م 

اًم٤ًمدؾم٦م ىمٌؾ احلديٌٞم٦م  ؾم٧م قمنمة هي٦م ! سم٤مإلو٤موم٦م امم همزوة وهك همزوة سمٜمل حلٞم٤من  

وهؿ اًمذيـ همدروا سمخٌٞم٥م سمـ قمدى ريض اهلل قمٜمف  وأصح٤مسمف قمٜمد سمئر اًمرضمٞمع طمٞم٨م 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم آظمر رسمٞمع أظمر ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م إمم ظمرج رؾمقل 

ه١مٓء ذم ُم٤مئتلم ُمـ أصح٤مسمف  ًمٓمٚم٥م دُم٤مء أصح٤مب اًمرضمٞمع رمحٝمؿ اهلل ورى قمٜمٝمؿ 

ومٚمام قمٚمٛمقا هرسمقا إمم اجل٤ٌمل اعمحٞمٓم٦م ىمٌؾ ان يّمؾ إمم وادي همران وهق أروٝمؿ ومل 

ي٤م ضمٝم٦م قمًٗم٤من  ًمتّمؾ ر ؾم٤مًم٦م ُمٜمف إمم ىمريش سمٚم٤ًمن ي٘مدر قمٚمٞمٝمؿ وسمٕم٨م ُمـ هٜم٤مك ها

ي٤م اًمٕمديدة اًمتك  ع سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ .   أُم٤م اًمنا طم٤مًمف قمـ سمداي٦م ُمرطمٚم٦م ضمديدة ُمـ اًمٍما

يم٤مٟم٧م ظمالل هذه اًمٗمؽمة اًمقضمٞمزة ومٜمخت٤مر ُمٜمٝم٤م صمالث ُمٜمٝم٤م وم٘مط ذم وضمٞمزٟم٤م هذا  ًمٚمٕمؼمة 

واًمؽمسمٞم٦م وهك هي٦م دوُم٦م اجلٜمدل وهي٦م اخلٌط طمٞم٨م يم٤من ىم٤مئداه٤م ُمـ اًمٕمنمة 

يض اهلل قمٜمٝمؿ يمام ؾمتجده ذم ُمقوٕمف أظمل احلٌٞم٥م سم٤مإلو٤موم٦م إمم هي٦م اعمٌنميـ ر

ي٤م رم اعمحرم ُمـ شمٚمؽ اًمًٜم٦م  يم٤مٟم٧م  طم٥م رؾمقل اهلل زيد سمـ طم٤مرصم٦م   ومٌدأت شمٚمؽ اًمنا

هي٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م إمم سمٜمل  اًم٘مرـم٤مء قمغم سمٕمد ؾمٌع ًمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م  ويم٤مٟم٧م ُمـ 
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يـ ؿمٙمٚمقا إهمٚمٌٞم٦م ُمـ أذس اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٜمجدي٦م )همٓمٗم٤من وأؿمجع وهمػمه٤م ( اًمذ

إطمزاب.وىم٤مئدن رم شمٚمؽ اًمني٦م هق حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ قمدى 

إوؾمك ُمـ سمٜمك قمٌدإؿمٝمؾ أؾمٚمؿ قمغم يد ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ىمٌؾ إؾمالم أؾمٞمد سمـ 

طمْمػم وؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ويم٤من 

تزل اًمٗمتٜم٦م  سمقصٞم٦م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ي٘م٤مل قمٜمف وم٤مرس رؾمقل اهلل  اقم

وؾمٚمؿ رم طمٞم٤مشمف وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م رم صٗمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم رمحف اهلل .  ورم رسمٞمع 

إول يم٤مٟم٧م هي٦م قمٙم٤مؿم٦م سمـ طمّملم إمم اًمٖمٛمر ورم رسمٞمع أظمر يم٤مٟم٧م هي٦م حمٛمد 

 سمـ ُمًٚمٛم٦م  إمم ذى اًم٘مّم٦م واؾمتِمٝمد مجٞمع رضم٤مهل٤م وضمرح ىم٤مئده٤م وقم٤مد حمٛمقٓ ريض

اهلل قمٜمف وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ذم ٟمٗمس اًمِمٝمر هي٦م أبك قمٌٞمدة سمـ اجلراح ومٖمٜمؿ ُمٜمٝمؿ وأه 

وومٞمف أجْم٤م يم٤مٟم٧م هي٦م زيد سمـ طم٤مرصم٦م إمم  سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ريض اهلل قمٜمف طمٞم٨م أرؾمٚمف أجْم٤م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمالل ؿمٝمقر مج٤مدى إول وأظمر ورضم٥م قمغم رأس مخس 

ي٤م ُمٜمٝم٤م اًمني٦م وٛمـ اًمثالث اعمخت٤مرة  و                                                        -هك قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم : ها

سمـ قمقف )وهق سمـ قمٌد  ـاًمني٦م إومم ويم٤مٟم٧م رم ؿمٕم٤ٌمن يم٤مٟم٧م هي٦م قمٌد اًمرمح

 وقمقف ُمـ سمٜمك زهرة سمـ يمالب اًمزهرى اًم٘مرر يم٤من اؾمٛمف رم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد قمٛمر

آظمك رؾمقل اهلل سمٕمد   ـف قمٌد اًمرمحومًامه رؾمقل اهلل سمٕمد إؾمالُم ٦موىمٞمؾ قمٌد اًمٙمٕمٌ

اهلجرة سمٞمٜمف وؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع ويم٤من شم٤مضمرا يمثػم اح٤مل أنٗمؼ يمثػما ُمٜمف رم ؾمٌٞمؾ اهلل  يم٤من 

اطمد اًمٕمنمة واًمًت٦م اًمذيـ ضمٕمؾ قمٛمر إُمر ومٞمٝمؿ سمٕمده ىم٤مل ُم٤مت رؾمقل اهلل وهق 

ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اسمـ قم٤ٌمس   ٦مقمٜمٝمؿ راض ُم٤مت سم٤معمديٜم

ـ قمٛمر وضم٤مسمر وأنس و أبٜم٤مؤه إسمراهٞمؿ و محٞمد وأبق ؾمٚمٛم٦م  وُمّمٕم٥م واسمـ اظمتف واسم

اعمًقر سمـ خمرُم٦م ( سمٕمثف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   إمم دوُم٦م اجلٜمدل وىمد ضم٤مء 

يم٤مٟم٧م هذه رم ُمٖم٤مزى اًمقاىمدى رمحف اهلل يمام ىم٤مل اًمّمالسمك طمٗمٔمف اهلل )سمتٍمومف ( :  

ٞمف اجلٞمقش اًمٜمٌقي٦م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، اًمني٦م ىمد وضمٝم٧م إمم أبٕمد ُمدى وصٚم٧م إًم
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ودوُم٦م اجلٜمدل ىمري٦ٌم ُمـ ختقم اًمِم٤مم، ومٝمل أبٕمد صمالصم٦م أوٕم٤مف قمـ اعمديٜم٦م سمٕمده٤م قمـ 

دُمِمؼ، وهل شم٘مقم ذم ىمٚم٥م اًمّمحراء اًمٕمرسمٞم٦م واؾمٓم٦م اًمّمٚم٦م سملم اًمروم ذم أرض 

اًمِم٤مم واًمٕمرب ذم اجلزيرة، وؾمٙم٤مهن٤م ُمـ ىمٌٞمٚم٦م يمٚم٥م اًمٙمؼمى، وىمد دظمٚمقا ذم 

ٟمٞم٦م ٟمتٞمج٦م ضمقارهؿ وشم٠مثرهؿ سمجقار اًمروم اًمٜمّم٤مرى، وهذه اًمني٦م شمدظمؾ  اًمٜمٍما

وٛمـ خمٓمط اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اطمتٙم٤ميمف ُمع اإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م. 

وأُم٤م أُمػم اًمني٦م ومٝمق قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، وُمـ رضم٤مل 

اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ دظمقًمف ومٞمٝم٤م  اًمرقمٞمؾ إول، وم٘مد يم٤من إطمدى اًمدقم٤مئؿ اًمٙمؼمى ًمٚمدقمقة

. وُمٝمٛم٦م هذه اًمني٦م ذات ضم٤مٟمٌلم: ُمٝمٛم٦م دقمقي٦م، -ريض اهلل قمٜمف  -قمغم يد اًمّمديؼ 

وُمٝمٛم٦م طمرسمٞم٦م؛ ًمذًمؽ اٟمتدب هل٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمذي شمرسمك قمغم حمض اإلؾمالم 

وقمـ هذه اًمني٦م طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وم٘م٤مل: دقم٤م رؾمقل اهلل  ُمٜمذ أج٤مُمف إومم 

ٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وم٘م٤مل: دمٝمز وم٢مين سم٤مقمثؽ ذم هي٦م ذم صغم اهلل قم

يقُمؽ هذا، أو ُمـ همد إن ؿم٤مء اهلل، ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ومًٛمٕم٧م ذًمؽ وم٘مٚم٧م: ٕدظمٚمـ 

ومألصٚملم ُمع اًمٜمٌل اًمٖمداة، ومألؾمٛمٕمـ وصٞمتف ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف. ىم٤مل: ومٖمدوت 

سمـ قمقف، وإذا  ومّمٚمٞم٧م وم٢مذا أبق سمٙمر وقمٛمر، وٟم٤مس ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ومٞمٝمؿ قمٌد اًمرمحـ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد يم٤من أُمره أن يًػم ُمـ اًمٚمٞمؾ إمم دوُم٦م اجلٜمدل 

ومٞمدقمقهؿ إمم اإلؾمالم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٌد اًمرمحـ: ُم٤م 

ظمٚمٗمؽ قمـ أصح٤مسمؽ؟ ىم٤مل اسمـ قمٛمر: وىمد ُم٣م أصح٤مسمف ذم اًمًحر، ومٝمؿ 

: أطم٧ٌٌم ي٤م رؾمقل اهلل أن يٙمقن آظمر ُمٕمًٙمرون سم٤مجلرف ويم٤مٟمقا ؾمٌٕمامئ٦م رضمؾ، وم٘م٤مل

قمٝمدي سمؽ وقمكّم صمٞم٤مب ؾمٗمري. ىم٤مل: وقمغم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف قمامُم٦م ىمد ًمٗمٝم٤م قمغم 

رأؾمف، ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ومدقم٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مىمٕمده سملم يديف ومٜم٘مض 

قمامُمتف سمٞمده، صمؿ قمٛمٛمف سمٕمامُم٦م ؾمقداء وم٠مرظمك سملم يمتٗمٞمف ُمٜمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل: هٙمذا وم٤مقمتؿ ي٤م 

قمقف. ىم٤مل: وقمغم اسمـ قمقف اًمًٞمػ ُمتقؿمحف، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  اسمـ
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وؾمٚمؿ: اهمُز سم٤مؾمؿ اهلل، وذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘م٤مشمؾ ُمـ يمٗمر سم٤مهلل، ٓ شمٖمؾ وٓ شمٖمدر وٓ شم٘متؾ 

٤م ىمٌؾ أن حيؾ سمٙمؿ:  ًً وًمٞمًدا، ىم٤مل اسمـ قمٛمر: صمؿ سمًط يده، وم٘م٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، اشم٘مقا مخ

هؿ اهلل سم٤مًمًٜملم وٟم٘مص ُمـ اًمثٛمرات ًمٕمٚمٝمؿ يرضمٕمقن، ُم٤م ٟم٘مص ُمٙمٞم٤مل ىمقم إٓ أظمذ

وُم٤م ٟمٙم٨م ىمقم قمٝمدهؿ إٓ ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمدوهؿ، وُم٤م ُمٜمع ىمقم اًمزيم٤مة إٓ أُمًؽ 

، وُم٤م فمٝمرت اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ىمقم إٓ  اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىمٓمر اًمًامء، وًمقٓ اًمٌٝم٤مئؿ مل يً٘مٓمقا

اهلل ؿمٞمًٕم٤م، ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمقن، وُم٤م طمٙمؿ ىمقم سمٖمػم آي اًم٘مرآن إٓ أخًٌٝمؿ 

وأذاق سمٕمْمٝمؿ سم٠مس سمٕمض. ىم٤مل: ومخرج قمٌد اًمرمحـ طمتك حلؼ أصح٤مسمف وم٤ًمر طمتك 

دقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم ومٛمٙم٨م هب٤م صمالصم٦م أج٤مم يدقمقهؿ إمم  ىمدم دوُم٦م اجلٜمدل، ومٚمام طمؾ هب٤م

يٕمٓمقٟمف إٓ اًمًٞمػ، ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م أؾمٚمؿ ُم٤م اإلؾمالم، وىمد يم٤مٟمقا أول ُم٤م ىمدم 

ٟمٞم٤ًّم ويم٤من رأؾمٝمؿ، ومٙمت٥م قمٌد اًمرمحـ إمم اًمٜمٌل  إصٌغ سمـ قمٛمرو اًمٙمٚمٌل، ويم٤من ٟمٍما

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيؼمه سمذًمؽ، وسمٕم٨م رضماًل ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ي٘م٤مل ًمف راومع سمـ ُمٙمٞم٨م، 

ويمت٥م خيؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أنف ىمد أراد أن يتزوج ومٞمٝمؿ، ومٙمت٥م إًمٞمف اًمٜمٌل 

هب٤م،  وسمٜملٝم٤م قمٌد اًمرمحـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يتزوج سمٜم٧م إصٌغ مت٤مض، ومتزوضم

إن ويٕمٚمؼ د اًمّمالسمك سم٘مقًمف    صمؿ أىمٌؾ هب٤م وهل أم أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف.

إؾمالم ؾمٞمد سمٜمل يمٚم٥م ذم دوُم٦م اجلٜمدل إصٌغ سمـ قمٛمرو قمغم يد قمٌد اًمرمحـ سمـ 

قمقف، يذيمرٟم٤م سمجٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمذي أؾمٚمؿ قمغم يديف اًمٜمج٤مر ُمٚمؽ احلٌِم٦م، 

ديٜم٦م طمٞم٨م اؾمتج٤مب ًمف ؾم٤مدات إوس واخلزرج وزقم٤مُمتٝمؿ وُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سم٤معم

ًمإلؾمالم، وهذه اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٔمٛمك اًمثالصم٦م هؿ ُمـ اًمرواد إوائؾ، وُمـ 

اعم١مؾمًلم ذم اعمدرؾم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إومم سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. هذا قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف 

اًمذي أصٞم٥م سم٠مطمد قمنم ضمرطًم٤م أدت سمٕمْمٝم٤م إمم أن يٙمقن قمٜمده قمرج ُمـ ؿمدهت٤م، 

ريم٤مئز اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م سمجٞمِمف اعمٔمٗمر ؿمامل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ويٜمْمؿ  يّمٜمع

اًمٙمثػمون إمم اإلؾمالم، ًمتٖمدو دوُم٦م اجلٜمدل ُمقىمًٕم٤م ضمديًدا ُمـ اعمقاىمع اإلؾمالُمٞم٦م، ذم 
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هذه إـمراف اعمتٜم٤مُمٞم٦م، ومال همٜمك ًمٚمٛمًٚمٛملم قمـ هذه اًم٘مٚمٕم٦م، وقمـ هذه اعمقىمٕم٦م 

وهذه أول ُمرة  روم اعمٜم٤موئلم ًمإلؾمالم ًمٚمٛمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م ذم اعمقاضمٝم٦م ُمع اًمٕمرب واًم

حيٙمؿ اإلؾمالم ظم٤مرج طمدوده ويتٕم٤ميش اعمًٚمٛمقن واًمٜمّم٤مرى ذم دوًم٦م واطمدة، 

ٟمٞمتٝمؿ شم١مظمذ  وم٤مًمذيـ أؾمٚمٛمقا شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اإلؾمالم، واًمذيـ سم٘مقا قمغم ٟمٍما

٤ًٌم ضمديًدا ًمٚمّمح٤مسم٦م قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اجلديدة  ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م، ويم٤من هذا آٟمٗمت٤مح شمدري

ت٘مٚمقن إًمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد، ويٜم٤ًمطمقن ذم اًمٕمراق واًمِم٤مم وذم ىمٚم٥م وم٤مرس واًمروم، اًمتل ؾمٞمٜم

ًمٞمٕمٚمٛمقا اًمٜم٤مس أن اًمٕم٘مٞمدة شمٜمٌٜمل ُمـ ظمالل احلقار ٓ ُمـ ظمالل اًمًٞمػ، وأن ُم٤ٌمدئ 

اإلؾمالم هل٤م ىمقهت٤م اًمذاشمٞم٦م اًمتل شمِمع أنقاره٤م قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل ىمد اٟمٖمٛم٧ًم ذم 

قمقف ُمـ اسمٜم٦م ؾمٞمد سمٜمل يمٚم٥م زقمٞمؿ دوُم٦م  زواج قمٌد اًمرمحـ سمـ إن . اًمٔمالم اًمٌٝمٞمؿ 

سملم اًمزقمٞمؿ اعمًٚمؿ اجلديد سمدوُم٦م اجلٜمدل وسملم دوًم٦م اإلؾمالم  اجلٜمدل ي٘مقي اًمرواسمط

ذم اعمديٜم٦م، ويرسمط ُمّمػمه سمٛمّمػم دوًم٦م اإلؾمالم، وُمّمػم اإلؾمالم ٟمٗمًف طملم يِمٕمر 

أن ومٚمذة يمٌده ُم٘مٞمٛم٦م ذم اًمٕمريـ اإلؾمالُمل اًمذي أصٌح حيـ ًمف طمٜمٞمٜمف ٕروف وسمٚمده 

وىمد يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حيرص قمغم أن يتزوج هق وىم٤مدشمف سمٌٜم٤مت ؾم٤مدة اًم٘م٤ٌمئؾ؛ 

٤ًٌم ذم اًم٘مرب  ٤ًٌم يمٌػًما ًمدقمقة اإلؾمالم، طمٞم٨م شمٙمقن اعمّم٤مهرة ؾمٌ ٕن ذًمؽ يمً

ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمده٤م  ورم ٟمٗمس  –  واُمتّم٤مص أؾم٤ٌمب اًمٕمداء صمؿ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم

 ٙمر سمٗمدك .   اًمِمٝمر هي٦م قمغم سمـ أبك ـم٤مًم٥م إمم سمٜمل ؾمٕمد سمـ سم

اًمني٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : وهك هي٦م زيد سمـ طم٤مرصم٦م إمم اًمٕمٞمص ويم٤من ُمـ ريمتٝم٤م اؾمالم أبك 

ُومَم وماًمٕم٤مص زوج اسمٜم٦م رؾمقل اهلل زيٜم٥م  ويمام ضم٤مء رم اًمٚم١مًم١م اعمٙمٜمقن )  ْٕ ِٗمل مُج٤َمَدى ا

 
ِ

٤مِدؾَم٦ِم ًمِْٚمِٝمْجَرِة سَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اَّللَّ ًَّ ٜم٦َِم اًم ًَّ ـَ اًم ـَ طَم٤مِرصَم٦َم  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ُِم َزْيَد سْم

ـَ -ريض اَّللَّ قمٜمف- ٌََٚم٧ْم ُِم اُض قِمػٍم ًمُِ٘مَرْيٍش َأىْم ٌِْٕملَم َوُِم٤مَئ٦ِم َرايم٥ٍِم، َواهْلََدُف اقْمؽِمَ ، ذِم ؾَم

٤مِم سمِِ٘مَٞم٤مَدِة َأيِب اًْمَٕم٤مصِ  سمِٞمعِ  )ًم٘مٞمط( اًمِمَّ ـِ اًمرَّ ىمٌؾ  –زوج اسمٜم٦م رؾمقل اهلل اًمٙمؼمى زيٜم٥م  سْم

ـِ ، وَم٠َمْدَريُمقَه٤م، وَم٠مَ  -إؾمالُمف َن سْم ٦ًم يَمثػَِمًة ًمَِّمْٗمَقا ظَمُذوَه٤م َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م، َوَأظَمُذوا َيْقَُمِئٍذ وِمْمَّ
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سمِٞمِع، َوىَمِدُُمقا هِبِْؿ إمَِم  ـُ اًمرَّ ـْ يَم٤مَن ذِم اًْمِٕمػِم، ُِمٜمُْٝمْؿ: َأبُق اًْمَٕم٤مِص سْم وا َٟم٤مؾًم٤م ِِمَّ ُأَُمٞم٦ََّم، َوَأَهُ

ـْ ِرضَم٤مِل َُمٙمَّ  ِديٜم٦َِم. َويَم٤مَن َأبُق اًْمَٕم٤مِص ُِم ًٓ َوَأَُم٤مَٟم٦ًم، َوُهَق َزْوُج اعْمَ ـَ دِم٤َمَرًة َوَُم٤م ٦َم اعْمَْٕمُدوِدي

 
ِ

ُف َه٤مًَم٦ُم سمِٜم٧ُْم ظُمَقْيٚمٍِد ُأظْم٧ُم ظَمِدجَي٦َم -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم َرؾُمقِل اَّللَّ ، َوُأُمُّ

ُ قَمٜمَْٝم٤م ذِم  ُ قَمٜمَْٝم٤م. وَم٠َمتَك َأبُق اًْمَٕم٤مِص َزْيٜم٥ََم َريِضَ اَّللَّ ْٞمِؾ، َويَم٤مَٟم٧ْم َزْيٜم٥َُم َريِضَ اَّللَّ  اًمٚمَّ

يمِِف  ٌَْٚمُف َوشَمَريَمْتُف قَمغَم ِذْ مَ -َه٤مضَمَرْت ىَم وَم٤مؾْمَتَج٤مَر هِب٤َم وَم٠َمضَم٤مَرشْمُف،  -يَماَم َذيَمْرَٟم٤م َذًمَِؽ وِمٞماَم شَمَ٘مدَّ

 
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ ِل اًْمِٕمػِم قَمَٚمٞمْ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َوؾَم٠َمَخَٝم٤م َأْن شَمْٓمُٚم٥َم ُِم ِف، وَمَٚمامَّ َردَّ َأُْمَقا

 
ِ

َ اًمٜم٤َّمُس  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ظَمَرَج َرؾُمقُل اَّللَّ َ َويَمؼمَّ ٌِْح وَمَٙمؼمَّ إمَِم َصاَلِة اًمّمُّ

٤َم اًمٜم٤َّمُس! إيِنِّ ىَمْد َأضَمْرُت َأب٤َم  : َأهيُّ
ِ
٤مء ًَ ٦ِم اًمٜمِّ ـْ ُصٗمَّ ُ قَمٜمَْٝم٤م ُِم ظَم٧ْم َزْيٜم٥َُم َريِضَ اَّللَّ َسَ

سمِٞمِع، وَمَٚمامَّ  ـَ اًمرَّ    ؾَمٚمَّؿاًْمَٕم٤مِص سْم
ِ

ٌََؾ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- ََرؾُمقُل اَّللَّ اَلِة َأىْم ـَ اًمّمَّ ُِم

: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: "َأَُم٤م  ٤َم اًمٜم٤َّمُس َهْؾ ؾَمِٛمْٕمُتْؿ َُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم؟ " ىَم٤مًُمقا قَمغَم اًمٜم٤َّمِس وَمَ٘م٤مَل؟ "َأهيُّ

ـْ َذًمَِؽ طَمتَّك  ُِم
ٍ
ء ٍد سمَِٞمِدِه َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم سمٌَِمْ ٛمَّ ُف جُيػُِم  َواًمِذي َٟمْٗمُس حُمَ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َُم٤م ؾَمِٛمْٕمُتْؿ، إِٟمَّ

 
ِ

َف َرؾُمقُل اَّللَّ ٚمِِٛملَم َأْدَٟم٤مُهْؿ".صُمؿَّ اْٟمٍَمَ ًْ ُ وَمَدظَمَؾ قَمغَم  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَمغَم اعْم

، َوإِْن سَمُٕمَد وَم٠َمبُ  ـُ قَمؿٍّ سمِٞمِع إِْن ىَمُرَب وَم٤مسْم ـَ اًمرَّ ق َوًَمٍد، وإيِنِّ اسْمٜمَتِِف، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف: إِنَّ َأب٤َم اًْمَٕم٤مِص سْم

 
ِ

َرَه٤م، َوؾَم٠َمَخْتُف َأْن َيُردَّ قَمَٚمٞمِْف  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىَمْد َأضَمرشُمُف، وَم٠َمضَم٤مَر َرؾُمقُل اَّللَّ ضِمَقا

 
ِ

ـَ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َُم٤م ُأظِمَذ ُِمٜمُْف، وَمَ٘مٌَِؾ. صُمؿَّ سَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اَّللَّ ٦ِم اًمِذي يَّ ِ إمَِم اًمنَّ

ٌُْتْؿ َأَص٤مسُمقا َُم٤مَل أَ  ضُمَؾ ُِمٜم٤َّم طَمْٞم٨ُم ىَمْد قَمٚمِْٛمُتْؿ، َوىَمْد َأَص يِب اًْمَٕم٤مِص، وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ: "إِنَّ َهَذا اًمرَّ

 
ِ

ُء اَّللَّ وا قَمَٚمْٞمِف اًمِذي ًَمُف وَم٢ِمٟم٤َّم ُٟمِح٥مُّ َذًمَِؽ، َوإِْن َأبَْٞمُتْؿ وَمُٝمَق ذَمْ ٜمُقا َوشَمُردُّ ًِ
، وَم٢ِمْن ُُتْ ًٓ  ًَمُف َُم٤م

وُه قَمَٚمٞمِْف اًمِذي َأوَم٤مَء قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  ُه قَمَٚمْٞمِف. وَمَردُّ ! سَمْؾ َٟمُردُّ
ِ

: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ وَم٠َمنُْتْؿ َأطَمُؼ سمِِف".وَمَ٘م٤مًُمقا

وا قَمَٚمْٞمفِ  َداَوِة  طَمتَّك اًْمِٕمَ٘م٤مِل طَمتَّك َردُّ ٜم٦َِّم  َواإْلِ ًْمِق َوَي٠ْمِِت سم٤ِمًمِمَّ ضُمَؾ ًَمَٞم٠ْمِِت سم٤ِمًمدَّ  َُم٤مًَمُف طَمتَّك إِنَّ اًمرَّ

َٓ َيْٗمِ٘مدُ  ُف  ى إمَِم يُمؾِّ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-ُِمٜمُْف ؿَمْٞمًئ٤م. صُمؿَّ َرضَمَع َأبُق اًْمَٕم٤مِص  يُمٚمَّ ٦َم وَم٠َمدَّ إمَِم َُمٙمَّ

ـْ يَم٤مَن َأبَْْمَع َُمَٕمُف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م َُمْٕمنَمَ ىُمَرْيٍش! َهْؾ سَمِ٘مَل  ـْ ىُمَرْيٍش َُم٤مًَمُف، َوَُم ِذي َُم٤مٍل ُِم

طََمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ قِمٜمِْدي َُم٤مٌل مَلْ َي٠ْمظُمْذُه؟ ، َىَمْد َوضَمْدَٟم٤مَك َووِمٞم٤ًّم يَمِرياًم، ىَم٤مَل: وَم٠َمن٤َم  ِٕ َٓ  : . ىَم٤مًُمقا
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ؾْماَلِم قمِ  ـَ اإْلِ  َُم٤م َُمٜمََٕمٜمِل ُِم
ِ

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َواَّللَّ ًدا قَم ٛمَّ ُ َوَأنَّ حُمَ َّٓ اَّللَّ َٓ إََِلَ إِ ٜمَْدُه َأؿْمَٝمُد َأْن 

ؾُمقِل - َّٓ خَتَ  -صغم اَّللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َأْي قِمٜمَْد اًمرَّ ُف َأْن شَمُٔمٜمُّقا َأينِّ إِٟمَّاَم َأَرْدُت َأْن آيُمَؾ إِ قُّ

ِلِّ  ُ إًَِمٞمُْٙمْؿ، َووَمَرهْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م َأؾْمَٚمْٛم٧ُم. صُمؿَّ ظَمَرَج إمَِم اًمٜمٌَّ اَه٤م اَّللَّ ًَمُٙمْؿ، وَمَٚمامَّ َأدَّ صغم اَّللَّ -َأُْمَقا

ـَ اهْلِْجَرِة  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٌٍْع ُِم ِرم ؾَمٜم٦ََم ؾَم  ُُمَٝم٤مضِمًرا ذِم اعْمُحَّ
ِ

صغم اَّللَّ -َوَردَّ َرؾُمقُل اَّللَّ

سمِٞمِع  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـِ اًمرَّ ُ  -ريض اَّللَّ قمٜمف-قَمغَم َأيِب اًْمَٕم٤مِص سْم اسْمٜمََتُف َزْيٜم٥ََم َريِضَ اَّللَّ

ِحٞمح َٓ َصَداىًم٤م، َوَهَذا ُهَق اًمّمَّ ِل، َومَلْ حُيِْدْث ؿَمَٝم٤مَدًة َو َوَّ ْٕ ٟمٕمؿ  -قَمٜمَْٝم٤م، قَمغَم اًمٜمَِّٙم٤مِح ا

ُتريؿ ٟمٙم٤مح اعمًٚمامت ًمٚمٛمنميملم واًمذى يم٤من سمٕمد احلديٌٞم٦م  وىمد أثٜمك  ذومٚمؿ يٜمزل طمٞمٜمئ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أبك اًمٕم٤مص وذًمؽ يمام روى اًمِمٞمخ٤من سمًٜمدهيام 

قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م  ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  : أنٙمح٧م أب٤م 

ِمػم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي –اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ومحدصمٜمل وصدىمٜمل ووقمدين ومقرم زم 

إمم ُم٤م يم٤من ُمٜمف طملم اه يقم سمدر وم٠مـمٚم٘مف رؾمقل اهلل وذط قمٚمٞمف أن يٌٕم٨م سمزيٜم٥م 

زوضمتف رى اهلل قمٜمٝم٤م وىمد يم٤من ُمٜمف اًمقوم٤مء رى اهلل قمٜمف وُمـ اعمٕمٚمقم أن زيٜم٥م مل 

شمٜمج٥م ُمٜمف ؾمقى قمٚمٞم٤م اًمذي ُم٤مت قمٜمد آطمتالم رم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل وأُم٤مُم٦م اًمتك يم٤من 

 يد ويم٤من حيٛمٚمٝم٤م ذم اًمّمالة يمام ضم٤مء رم طمدي٨م أبك ىمت٤مدة سم٤مًمّمحٞمحلم .حيٌٝم٤م طم٤ٌم ؿمد

ومٙم٤مٟم٧م قمغم اًمراضمح وىمٌؾ احلديٌٞم٦م أُم٤م اًمني٦م اًمث٤مًمث٦م  : وهك هي٦م اخلٌط   -

طمٞم٨م ُم٤ٌمذة  هي٦م اخلٌط سم٘مٞم٤مدة أُملم إُم٦م أبك قمٌٞمدة سمـ اجلراح  رى اهلل قمٜمف  

ّم٤مدي ًمٙمٗم٤مر ىمريش إمم ؾمٞمػ سمٕمثف رؾمقل اهلل  ذم إـم٤مر ؾمٞم٤مؾمتف رم احلّم٤مر آىمت

ذم صمالصمامئ٦م رايم٥م ىمٌؾ اًم٤ًمطمؾ، ًمػمصدوا قمػًما ًم٘مريش، وقمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا سمٌٕمض  اًمٌحر 

اًمٓمريؼ ومٜمل اًمزاد، وم٠مُمر أبق قمٌٞمدة سم٠مزواد اجلٞمش ومجٛمع، ومٙم٤من ىمدر ُمزود متر، ي٘مقهتؿ 

ُمٜمف يمؾ يقم ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل، طمتك يم٤من أظمػًما ٟمّمٞم٥م اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ مترة واطمدة، وىمد أدرك 

اجلٜمقد صٕمقسم٦م اعمقىمػ ومت٘مٌٚمقا هذا اإلضمراء سمّمدور رطم٦ٌم دون شمذُمر أو وجر، سمؾ 

قمغم اًمتٛمرة أيمؼم  إهنؿ ؾم٤ممهقا ذم ظمٓم٦م ىم٤مئدهؿ اًمت٘مِمٗمٞم٦م، ومّم٤مروا حي٤موًمقن اإلسم٘م٤مء
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هذه اًمني٦م: )يمٜم٤م ٟمٛمّمٝم٤م يمام  أطمد أومراد -ريض اهلل قمٜمف  -ي٘مقل ضم٤مسمر  وىم٧م ِمٙمـ 

ٙمٗمٞمٜم٤م يقُمٜم٤م إمم اًمٚمٞمؾ( وىمد ؾم٠مل وه٥م سمـ يٛمص اًمّمٌل، صمؿ ٟمنمب قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اح٤مء ومت

: ُم٤م شمٖمٜمل قمٜمٙمؿ مترة؟ وم٘م٤مل: ًم٘مد وضمدٟم٤م وم٘مده٤م طملم -ريض اهلل قمٜمف  -يمٞم٤ًمن ضم٤مسمًرا 

: -ريض اهلل قمٜمف  -ومٜمٞم٧م وىمد اوٓمر ذًمؽ اجلٞمش إمم أيمؾ ورق اًمِمجر، ىم٤مل ضم٤مسمر 

 ويمٜم٤م ٟميب سمٕمّمٞمٜم٤م اخلٌط، صمؿ ٟمٌٚمف سم٤مح٤مء ومٜم٠ميمٚمف )ومًٛمك ذًمؽ اجلٞمش ضمٞمش اخلٌط(

وىمد أثر هذا اعمقىمػ ذم ىمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ريض اهلل قمٜمٝمام أطمد ضمٜمقد هذه 

اًمني٦م اًمِمج٤مقم٦م، وهق رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اؿمتٝمر سم٤مًمٙمرم، ومٜمحر ًمٚمجٞمش صمالث 

ئر، صمؿ إن أب٤م قمٌٞمدة هن٤مه  ئر، صمؿ ٟمحر صمالث ضمزا ئر، صمؿ ٟمحر صمالث ضمزا ومٌٞمٜمام هؿ  ضمزا

زومرة أظمرج اهلل ومٞمٝم٤م طمقشًم٤م وخاًم، يمذًمؽ ُمـ اجلقع واجلٝمد اًمِمديديـ إذ زومر اًمٌحر 

وم٠مخ٘م٤مه قمغم اًمِم٤مـمئ، ويّمػ ًمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ُم٘مدار وخ٤مُم٦م 

هذا احلقت اًمٕمجٞم٥م ومٞم٘مقل: واٟمٓمٚم٘مٜم٤م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر، ومُرومع ًمٜم٤م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر 

، يمٝمٞمئ٦م اًمٙمثٞم٥م اًمْمخؿ، وم٠متٞمٜم٤مه وم٢مذا هل داسم٦م شمدقمك اًمٕمٜمؼم ىم٤مل: ىم٤مل أبق قمٌٞمدة: ُمٞمت٦م

صمؿ ىم٤مل: ٓ سمؾ ٟمحـ رؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وىمد 

ٜم٤م،وشمزودٟم٤م ُمـ  ، وٟمحـ صمالصمامئ٦م طمتك ؾمٛمَّ ، ىم٤مل: وم٠مىمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؿمٝمًرا اوٓمررشمؿ ومٙمٚمقا

ُم٤م »حلٛمف وؿم٤مئؼ، ومٚمام ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م أتٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: 

هق رزق »ش، وذيمرٟم٤م ًمف ُمـ أُمر اًمداسم٦م وم٘م٤مل: قمػمات ىمري ىمٚمٜم٤م: يمٜم٤م ٟمتٌعش طمًٌٙمؿ؟

ىم٤مل: وم٠مرؾمٚمٜم٤م إمم رؾمقل اهلل ش أظمرضمف اهلل ًمٙمؿ، ومٝمؾ ُمٕمٙمؿ ُمـ حلٛمف رء ومتٓمٕمٛمقٟم٤م

وسم٤مًمت٠مُمؾ رم ؾمٚمقك رضم٤مل شمٚمؽ اًمني٦م ٟمدرك اًمن .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمف وم٠ميمٚمف 

اٟمف وراء اٟمتّم٤مرات هذا اجلٞمؾ  اعمذهٚم٦م وومتقطم٤مهتؿ اًمقاؾمٕم٦م رم ؾمٜمقات ُمٕمدودة ،

 اإليامن اًمٕمٛمٞمؼ اعمثٛمر ًمٕمٔمٞمؿ اًمتْمحٞم٦م واًمٗمداء وُمٜمٗمٌؾ ىمقة آرادة واًمتحٛمؾ .

*** 
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 الدرط الجاٌي 

 غسوة  احلديبية (                                                                                          ( 

ره٤م صٚمح احلديٌٞم٦م وىمد أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء أؾمامء أظمرى ًمٕمؾ أؿمٝم

وإىمرب إمم اًمّمح٦م إن ؿم٤مء اهلل اؾمؿ همزوة احلديٌٞم٦م وىمد اٟمتٝم٧م سمّمٚمح ُم٤ٌمرك طمٞم٨م  

: "وىمد ضمرت رمحف اهلل  أنف ُمقاومؼ ٓصٓمالح أهؾ اًمًػم واعمحدصملم. ىم٤مل اًمزرىم٤مين

قم٤مدة اعمحدصملم وأهؾ اًمًػم واصٓمالطمٝمؿ هم٤مًم٤ًٌم أن يًٛمقا يمؾ قمًٙمر طميه اًمٜمٌل 

ًف اًمٙمريٛم٦م )همزوة( وُم٤م مل حييه سمؾ أرؾمؾ سمٕمْم٤ًم ُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمٗم

. ورود قمدة أطم٤مدي٨م شمٍمح سم٠من أجْم٤م -أصح٤مسمف إمم اًمٕمدو )هي٦م( أو )سمٕمث٤ًم("

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا يًٛمقهن٤م )همزوة( وُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ُم٤م يكم: 

غم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ىم٤مل: "همزوٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل صسمًٜمده  اًمٌخ٤مريروى اإلُم٤مم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٌع همزوات ومذيمر ظمٞمؼم، واحلديٌٞم٦م، ويقم طمٜملم ويقم اًم٘مرد، ىم٤مل 

قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: وروى  اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي سمًٜمده  – يزيد: وٟمًٞم٧م سم٘مٞمتٝمؿ

"ح٤م رضمٕمٜم٤م ُمـ همزوة احلديٌٞم٦م وىمد طمٞمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم ٟمًٙمٜم٤م ىم٤مل: ومٜمحـ سملم احلزن 

وم٘م٤مل اًمٜمٌل  [1]اًمٗمتح:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱواًمٙمآب٦م، ىم٤مل: وم٠منزل اهلل قمز وضمؾ: 

وٌط ورم    -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ًم٘مد أنزًم٧م قمكم آي٦م أطم٥م إزم ُمـ اًمدٟمٞم٤م مجٞمٕم٤ًم". 

هل سمْمؿ احل٤مء وومتح اًمدال وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م وسم٤مء  -احلديٌٞم٦م: سم٤مًمتّمٖمػم ىمٞمؾ    ًمٗمظ احلديٌٞم٦م

، ُمقطمدة ُمٙمًقرة وي٤مء خمٗمٗم٦م أو ُمِمددة قمغم ظمالف: وم٠مهؾ اًمٕمراق قمغم ختٗمٞمٗمٝم٤م

كم: ٞموٟم٘مٚمف اًمٜمقوي قمـ اًمِم٤مومٕمل وأهؾ اًمٚمٖم٦م، وسمٕمض أهؾ احلدي٨م".وىم٤مل اًمًٝم

"اًمتخٗمٞمػ هق إقمرف قمٜمد أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م، وٟم٘مٚمف اًمٌٙمري قمـ إصٛمٕمل".وىم٤مل أبق 

ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م قمـ  ٚمٛمفضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس: "ؾم٠مخ٧م يمؾ ُمـ ًم٘مٞم٧م ِمـ وصم٘م٧م سمٕم

ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ويم٤من ؾمٌٌٝم٤م رؤي٤م  احلديٌٞم٦م ومٚمؿ خيتٚمٗمقا قمغم أهن٤م خمٗمٗم٦م".
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وؾمٚمؿ رءاه٤م سم٠منف ؾمٞمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وأصح٤مسمف يمام ضم٤مءت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت حت جت هب ُّٱُمـ ؾمقرة اًمٗمتح   
 جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ
احلديٌٞم٦م اؾمؿ سمئر . ويمام ي٘مقل اًمٕمٛمري رمحف اهلل )سمتٍمف(  َّ جف مغ جغ  مع

ن سم٤مًمِمٛمٞمز، ٔقمنميـ يمٞماًل إمم اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ ُمٙم٦م وشمٕمرف اشم٘مع قمغم سمٕمد اصمٜملم و

ومٝم٤م شمدظمؾ ذم طمدود احلرم اعمٙمل  وومٞمٝم٤م طمدائؼ احلديٌٞم٦م وُمًجد اًمروقان وأـمرا

وىم٤مل ي٤مىمقت: "وسمٕمض احلديٌٞم٦م ذم احلؾ، )ىمٚم٧م :   وُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ احِلؾِّ ظم٤مرضمف

اسمـ اًم٘مٞمؿ: ىم٤مل ورم زاد اعمٕم٤مد  وسمٕمْمٝم٤م ذم احلرم، وهق أبٕمد احلؾ ُمـ اًمٌٞم٧م"

وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: "سمٕمْمٝم٤م ذم احلؾ، وسمٕمْمٝم٤م ذم  "واحلديٌٞم٦م ذم احلؾ سم٤مشمٗم٤مق اًمٜم٤مس".

وىمد ؾمٛمٞم٧م   " احلرم، وُمراده: أن أـمراومٝم٤م ُمـ احلرم، وإٓ ومٝمل ُمـ احلؾ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ

ويم٤من   اًمٖمزوة هب٤م ٕن ىمريِم٤ًم ُمٜمٕم٧م اعمًٚمٛملم ُمـ دظمقل ُمٙم٦م وهؿ ذم احلديٌٞم٦م.

ٞمف وؾمٚمؿ إمم احلديٌٞم٦م ذم يقم آصمٜملم ُمًتٝمؾ ذي اًم٘مٕمدة ظمروج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚم

: رم اعمجٛمقع  ٘م٤مل اًمٜمقوي)ىمٚم٧م : يمام ىم٤مًمف أئٛمتٜم٤م رمحٝمؿ اهلل  وم  ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

"وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن أن احلديٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ اهلجرة ذم ذي اًم٘مٕمدة" و ىم٤مل 

اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧م سمال ظمالف" : "ويم٤مٟم٧م احلديٌٞم٦م ذم ذي رم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م اسمـ يمثػم 

 (  وىم٤مل اسمـ طمجر : "يم٤مٟم٧م احلديٌٞم٦م ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م سمال ظمالف" ورم شمٚمخٞمص احلٌػم   –

وىمد ىمّمد سمخروضمف اًمٕمٛمرة وذم ذًمؽ إفمٝم٤مر حل٘مٞم٘م٦م ُمِم٤مقمر اعمًٚمٛملم ٟمحق اًمٌٞم٧م 

اًمٕمتٞمؼ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف، وإسمٓم٤مل ًمدقم٤مي٦م ىمريش اعمٕم٤مدي٦م اًمتل شمريد إفمٝم٤مرهؿ ويم٠مهنؿ ٓ 

اًمٙمٕم٦ٌم. وٓ خيٗمك أن هذه اًمتٔم٤مهرة اإلؾمالُمٞم٦م شمؼمز ىمقة اعمًٚمٛملم ذم يٕمؽمومقن سمحرُم٦م 

أرضم٤مء اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ظم٤مص٦م سمٕمد ومِمؾ همزوة إطمزاب، ويم٤مٟم٧م ىمريش شمٗمٓمـ هلذه 

اعمٕم٤مين قمٜمدُم٤م ُمٜمٕم٧م اعمًٚمٛملم ُمـ دظمقل ُمٙم٦م وأداء اًمٕمٛمرة. ويم٤من اًمرؾمقل صغم اهلل 

أراد أن خيرج سم٠ميمؼم قمدد ُمـ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتقىمع أن شمّمده ىمريش وىمد شم٘م٤مشمٚمف، ًمذًمؽ 
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قمٚمٞمف ومخرج سمٛمـ ُمٕمف ُمـ  وم٠مبٓمئقا اعمًٚمٛملم، وم٤مؾمتٜمٗمر أهؾ اًمٌقادي ُمـ إقمراب 

اسمـ إؾمح٤مق: "واؾمتٜمٗمر اًمٕمرب وُمـ طمقًمف ُمـ أهؾ )يمام ىم٤مل  اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر

، أن  اًمٌقادي ُمـ إقمراب ًمٞمخرضمقا ُمٕمف، وهق خيِمك ُمـ ىمريش اًمذي صٜمٕمقا

ـ اًمٌٞم٧م، وم٠مبٓم٠م قمٚمٞمف يمثػم ُمـ إقمراب، وظمرج يٕمروقا ًمف سمحرب، أو يّمدوه قم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر وُمـ حلؼ سمف ُمـ 

وىمد ؾمجؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم إقمراب هذا اعمقىمػ اًمْمٕمٞمػ: ( اًمٕمرب"

  ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىُّٱ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ
 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق يفىق
ىم٤مل اسمـ   [11-11]اًمٗمتح:  َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

سمام يٕمتذر سمف اعمخٚمٗمقن -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف  -ي٘مقل شمٕم٤ممم خمؼما رؾمقًمف  يمثػم 

ُمـ إقمراب اًمذيـ اظمت٤مروا اعم٘م٤مم ذم أهٚمٞمٝمؿ وؿمٖمٚمٝمؿ  وشمريمقا اعمًػم ُمع رؾمقل اهلل 

  ا سمِمٖمٚمٝمؿ سمذًمؽ، وؾم٠مخقا أن يًتٖمٗمر هلؿ اًمرؾمقلصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٤مقمتذرو

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذًمؽ ىمقل ُمٜمٝمؿ ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ آقمت٘م٤مد، سمؾ قمغم وضمف اًمت٘مٞم٦م 

 مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ  ُّٱواعمّم٤مٟمٕم٦م؛ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
أي: ٓ ي٘مدر أطمد أن يرد ُم٤م  [11]اًمٗمتح:  َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

ئريمؿ ووامئريمؿ، وإن ص٤مٟمٕمتٛمقٟم٤م أراده ومٞمٙمؿ شمٕم٤ممم وشم٘مدس ، وهق اًمٕمٚمٞمؿ سمنا

 ىل ُّٱ. صمؿ ىم٤مل:  [11]اًمٗمتح:  َّ يك  ىك مك لك اك يق ُّٱوشم٤مسمٕمتٛمقٟم٤م  وهلذا ىم٤مل: 
أي: مل يٙمـ ختٚمٗمٙمؿ  [11]اًمٗمتح:  َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يل

 زن رن مم ام يل ىل ُّٱختٚمػ ُمٕمذور وٓ قم٤مص، سمؾ ختٚمػ ٟمٗم٤مق، 
تٚمقن وشمًت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ أي: اقمت٘مدشمؿ أهنؿ ي٘م [11]اًمٗمتح:  َّ ين ىن  نن من



   

 
14 
 

 الوجيز الدعوي

ؤهؿ، وٓ يرضمع ُمٜمٝمؿ خمؼم،    َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱوشمًت٤ٌمد ظميا

 حب جب هئ ُّٱأي: هٚمٙمك. ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، وجم٤مهد، وهمػم واطمد. صمؿ ىم٤مل:  [11]اًمٗمتح:
أي: ُمـ مل خيٚمص اًمٕمٛمؾ ذم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ هلل، وم٢من اهلل  [11]اًمٗمتح:  َّ مب خب

س ُم٤م يٕمت٘مدون ظمالف ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم ٟمٗمس شمٕم٤ممم ؾمٞمٕمذسمف ذم اًمًٕمػم، وإن أفمٝمر ًمٚمٜم٤م

صمؿ ىم٤مل اهلل سمٕمده٤م قمـ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمٖمزوة وقمزم اًمرؾمقل صغم اهلل إُمر.

 مع  جع مظ حط مض خض ُّٱقمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم همزو هيقد ظمٞمؼم 
  هلجم مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق  حق مف خف جفحف مغ جغ

ي٘مقل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ  [11]اًمٗمتح: َّ مه جه هن من خن حن ممجن خم حم

احلديٌٞم٦م، إذ ذه٥م  اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوةإقمراب 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف إمم ظمٞمؼم يٗمتتحقهن٤م: أهنؿ ي٠ًمخقن أن خيرضمقا 

ُمٕمٝمؿ إمم اعمٖمٜمؿ، وىمد ختٚمٗمقا قمـ وىم٧م حم٤مرسم٦م إقمداء وجم٤مًمدهتؿ وُمّم٤مسمرهتؿ، وم٠مُمر 

هلؿ ذم ذًمؽ، ُمٕم٤مىم٦ٌم هلؿ ُمـ ضمٜمس ذٟمٌٝمؿ. اهلل رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٓ ي٠مذن 

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد وقمد أهؾ احلديٌٞم٦م سمٛمٖم٤مٟمؿ ظمٞمؼم وطمدهؿ ٓ ينميمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػمهؿ 

 مف خف ُّٱُمـ إقمراب اعمتخٚمٗملم، ومال ي٘مع همػم ذًمؽ ذقم٤م وىمدرا؛ وهلذا ىم٤مل: 
ىم٤مل جم٤مهد، وىمت٤مدة،: وهق اًمققمد اًمذي وقمد سمف أهؾ  [15]اًمٗمتح:ٱَّجك مق  حق

وهٜم٤م ٟم٘مػ وىمٗم٦م ُمع أمهٞم٦م سمٞمئ٦م اإليامن ًمتح٘مٞم٘مف رم  ا ـهظمت٤مره اسمـ ضمرير احلديٌٞم٦م. وا

( ٕؾمٚمٛم٦م احلٞم٤مة  ٦ماًم٘مٚمقب وزي٤مدشمف وُمـ هٜم٤م ٟمدرك ضورة اًمدقمقة اًمٕم٤مُم٦م )اجلامهػمي

سم٤معمجتٛمع وشم٠مُمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ قمـ ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم )وصده٤م ُم٤ميمٜم٧م شمٕمٌد 

ومٝم١مٓء إقمراب يمام ذيمرهؿ اهلل رم  ُمـ دون اهلل اهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ ىم٦مم يم٤مومريـ ( .

ُمقاـمـ قمديدة يم٤مٟمقا همالظ اًمٓمٌع ىم٤ًمة رم إهمٚم٥م ًمٌٕمدهؿ قمـ سمٞمئ٦م اإليامن داظمؾ 

اعمديٜم٦م وُمـ صمؿ رأجٜم٤م ُمٜمٝمؿ ذًمؽ اعمًٚمؽ ومٚمٞمٜمتٌف ًمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م احلريّمقن قمغم إيامهنؿ. 
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٢من وٟمٔمرا ًمتقىمع اًمنم ُمـ ىمريش وموٟمٕمقد إمم ىمدوشمٜم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اعمًٚمٛملم أظمذوا ُمٕمٝمؿ ؾمالطمٝمؿ ومٙم٤مٟمقا ُمًتٕمديـ ًمٚم٘مت٤مل وسمٚمغ قمدد اعمًٚمٛملم ذم 

احلديٌٞم٦م أخٗم٤ًم وأرسمٕمامئ٦م رضمؾ، ذيمر ذًمؽ ؿمٝمقد اًمٕمٞم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ ضم٤مسمر سمـ 

قمٌد اهلل واًمؼماء سمـ قم٤مزب وُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر وؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع وىم٤مل ضم٤مسمر ذم رواي٦م 

د اًمٕمٞم٤من قمغم أهنؿ أخػ وأرسمٕمامئ٦م أومم ُمـ ٦م واشمٗم٤مق مخ٦ًم ُمـ ؿمٝمقئأهنؿ أخػ ومخًام

ؾمقاه ُمـ إىمقال ومٝمق أصح اًمّمحٞمح، وإن يم٤من اجلٛمع ًمٞمس سمٛمتٕمذر وآظمتالف 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ) ىمٚم٧م : وومٞمام ؾمٌؼ ذيمره روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل وم٘م٤مل  ًمٞمس سمٙمٌػم.

ً ي٠ًمل يمؿ يم٤مٟمقا يق م طم٤مشمؿ طمدصمٜم٤م طمج٤مج قمـ اسمـ ضمري٩م أظمؼمين أبق اًمزسمػم ؾمٛمع ضم٤مسمرا

احلديٌٞم٦م؟ ىم٤مل: يمٜم٤م أرسمع قمنمة ُم٤مئ٦م، وم٤ٌميٕمٜمٝم٤م وقمٛمر أظمذ سمٞمده ُت٧م اًمِمجرة، وهل 

ؾمٛمرة، وم٤ٌميٕمٜم٤مه همػم ضمد سمـ ىمٞمس إنّم٤مري اظمت٠ٌم ُت٧م سمٓمـ سمٕمػمه. وىم٤مل ُمًٚمؿ: 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك أظمؼمٟم٤م يزيد سمـ زريع قمـ ظم٤مًمد قمـ احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ 

يقم اًمِمجرة واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف إقمرج قمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ًم٘مد رأجتٜمل 

وؾمٚمؿ ي٤ٌميع اًمٜم٤مس، وأن٤م راومع همّمٜم٤ًم ُمـ أهمّم٤مهن٤م قمـ رأؾمف، وٟمحـ أرسمع قمنمة ُم٤مئ٦م، 

وىمد صغم اعمًٚمٛمقن سمذي  ىم٤مل: مل ٟم٤ٌميٕمف قمغم اعمقت، وًمٙمـ سم٤ميٕمٜم٤مه قمغم أٓ ٟمٗمر.

وأطمرُمقا سم٤مًمٕمٛمرة وؾم٤مىمقا اهلدي ؾمٌٕملم سمدٟم٦م وسمٕم٨م اًمرؾمقل صغم اهلل  اًمٔمٝمر احلٚمٞمٗم٦م

)ويْمٌط اؾمٛمف سمْمؿ ٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٞمٜم٤ًم إمم ُمٙم٦م هق سمن سمـ ؾمٗمٞم٤من اخلزاقمل اًمٙمٕمٌل قم

وُم٣م اعمًٚمٛمقن إمم أن وصٚمقا قمًٗم٤من قمغم صمامٟملم يمٞماًل ُمـ  -اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اًمًلم (

وىم٤مل يمام رم رواي٦م اسمـ هِم٤مم :ان  ُمٙم٦م ومج٤مءهؿ سمن سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٙمٕمٌل سمخؼم ىمريش

ع قم٤مئذ وهك اًمٜم٤مىم٦م ُمٕمٝم٤م وًمده٤م اى ىمريِم٤م ظمرضم٧م وُمٕمٝم٤م اًمٕمقذ اعمٓم٤مومٞمؾ )اًمٕمقذ مج

هبؿ (  وأهن٤م ؾمٛمٕم٧م  وأب٤مهن٤م رم دًٓم٦م قمغم شمّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم ُمٜمٕمف ومٛمٕمٝمؿ ـمٕم٤مُمٝمؿ وذا

سمٛمًػمهؿ، ومجٕم٧م هلؿ اجلٛمقع ًمّمدهؿ قمـ دظمقل ُمٙم٦م، وأن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ظمرج 

ـمٚمٞمٕم٦م، وىمد صغم اًمرؾمقل  -يمٞماًل قمـ ُمٙم٦م 46قمغم سمٕمد  -سمخٞمٚمٝمؿ إمم يمراع اًمٖمٛمٞمؿ
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ٞمف وؾمٚمؿ سم٠مصح٤مسمف سمٕمًٗم٤من صالة اخلقف، وذًمؽ قمٜمدُم٤م قمٚمؿ سم٘مرب صغم اهلل قمٚم

ظمٞمؾ اعمنميملم ُمٜمٝمؿ ومتٙمقن أول صالة ظمقف صاله٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ سمٕمًٗم٤من ذم احلديٌٞم٦م قمغم رأي ُمـ أظّمر همزوة ذات اًمرىم٤مع إمم ُم٤م سمٕمد ظمٞمؼم وهق 

ؾمك إؿمٕمري اًمّمحٞمح ظمالوم٤ًم ًمرأي اسمـ إؾمحؼ واًمقاىمدي وُمـ شمٌٕمٝمام ٕن أب٤م ُمق

وأب٤م هريرة ىمدُم٤م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ومتح ظمٞمؼم وًمٞمس ىمٌؾ ذًمؽ 

اًمت٤مريخ وىمد اؿمؽميم٤م ذم همزوة ذات اًمرىم٤مع ومٚمزم أن شمت٠مظمر قمـ ظمٞمؼم، وًمزم أن شمٙمقن 

اًمّمالة سمٕمًٗم٤من ذم احلديٌٞم٦م، إذ أقم٘مٌٝم٤م اًمّمٚمح ومل جير ىمت٤مل ذم ُمٙم٦م وُم٤م طمقهل٤م طمتك 

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ٞمتٝم٤م )أي صالة اخلقف ( روى اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل أُم٤م قمـ يمٞمٗم   يم٤من اًمٗمتح.

ؾمٕمٞمد قمـ ُم٤مًمؽ قمـ يزيد سمـ روُم٤من قمـ ص٤مًمح سمـ ظمقات قمٛمـ ؿمٝمد رؾمقل اهلل 

) وٓ ُم٤مٟمع ُمـ صالهت٤م أجْم٤م يقم شمٚمؽ اًمٖمزوة  صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم ذات اًمرىم٤مع 

ُمٕمف  صغم صالة اخلقف أن ـم٤مئٗم٦م صٗم٧مسمٕمدُم٤م ذقم٧م أول ُمرة يقم احلديٌٞم٦م ( 

وـم٤مئٗم٦م وضم٤مه اًمٕمدو ومّمغم سم٤مًمتل ُمٕمف ريمٕم٦م صمؿ صم٧ٌم ىم٤مئام وأمتقا ٕنٗمًٝمؿ صمؿ اٟمٍمومقا 

ومّمٗمقا وضم٤مه اًمٕمدو وضم٤مءت اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ومّمغم هبؿ اًمريمٕم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م ُمـ 

صالشمف صمؿ صم٧ٌم ضم٤مًم٤ًم وأمتقا ٕنٗمًٝمؿ صمؿ ؾمٚمؿ هبؿ  ىم٤مل ُم٤مًمؽ وذًمؽ أطمًـ ُم٤م 

ُمًدد طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد  طمدصمٜم٤موروى أجْم٤م وم٘م٤مل ؾمٛمٕم٧م ذم صالة اخلقف 

اًم٘مٓم٤من قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إنّم٤مري قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ ص٤مًمح سمـ ظمقات 

قمـ ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م ىم٤مل  : ي٘مقم اإلُم٤مم ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٕمف وـم٤مئٗم٦م 

ُمـ ىمٌؾ اًمٕمدو وضمقهٝمؿ إمم اًمٕمدو ومٞمّمكم سم٤مًمذيـ ُمٕمف ريمٕم٦م صمؿ ي٘مقُمقن ومػميمٕمقن 

ؾمجدشملم ذم ُمٙم٤مهنؿ صمؿ يذه٥م ه١مٓء إمم ُم٘م٤مم أوئلؽ  ٕنٗمًٝمؿ ريمٕم٦م ويًجدون

( وىمد ومٞمجلء أوئلؽ ومػميمع هبؿ ريمٕم٦م ومٚمف صمٜمت٤من صمؿ يريمٕمقن ويًجدون ؾمجدشملم 

روى أهنؿ صٚمقا صالة اًمٔمٝمر شم٤مُم٦م  وىمد رآهؿ ظم٤مًمد رم آظمره٤م وقمزم قمغم ُمٝم٤ممجتٝمؿ 

 –ذم صالة اًمٕمٍم  ومنمقم٧م ىمٌٚمٝم٤م صالة اخلقف ومّماله٤م رؾمقل اهلل واعمًٚمٛمقن 
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د قمٚمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد  سمًٌٌٝم٤م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِمٜمقع ويم٤مٟم٧م وىم

 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمريؼ ػموىمد هم  -سمداي٦م هدايتف ُمـ سمٕمد رى اهلل قمٜمف   

ضمٞمِمف دمٜم٤ٌم ًمٚم٘مت٤مل ُمع ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وظمٞم٤مًم٦م اعمنميملم. طمتك إذا اىمؽمب اًمرؾمقل 

ت اًم٘مّمقاء. وم٘م٤مل اًمٜمٌل ريم٧م ٟم٤مىمتف وم٘م٤مًمقا: ظمألصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ احلديٌٞم٦م سم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُم٤م ظمألت اًم٘مّمقاء وُم٤م ذاك هل٤م سمخٚمؼ، وًمٙمـ طمًٌٝم٤م طم٤مسمس 

اًمٗمٞمؾ. صمؿ ىم٤مل: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ٓ ي٠ًمخقٟمٜمل ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت اهلل إٓ 

ٞمٚم٦م اح٤مء صمؿ قمدل قمـ دظمقل ُمٙم٦م إمم أىمَم احلديٌٞم٦م ومٜمزل قمغم سمئر ىمٚم أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م" 

وم٤مؿمتٙمك اعمًٚمٛمقن اًمٕمٓمش، وم٤مٟمتزع ؾمٝمام ُمـ يمٜم٤مٟمتف صمؿ أُمرهؿ أن جيٕمٚمقه ومٞمٝم٤م ومامزال 

شمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  جيٞمش سم٤مًمري طمتك صدروا قمٜمف ومٙم٤من شمٙمثػم اح٤مء ُمـ ُمٕمجزا

 قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل)ىمٚم٧م : وىمد روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  سمًٜمده      ذم هذه اًمٖمزوة.

: قمٓمش اًمٜم٤مس يقم احلديٌٞم٦م واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سملم   ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

يديف ريمقة ومتقو٠م ومجٝمش اًمٜم٤مس ٟمحقه وم٘م٤مل ) ُم٤م ًمٙمؿ ( . ىم٤مًمقا ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤مء 

ٟمتقو٠م وٓ ٟمنمب إٓ ُم٤م سملم يديؽ ومقوع يده ذم اًمريمقة ومجٕمؾ اح٤مء يثقر سملم 

يمٜم٤م ُم٤مئ٦م أخػ  أص٤مسمٕمف يم٠مُمث٤مل اًمٕمٞمقن ومنمسمٜم٤م وشمقو٠من٤م . ىمٚم٧م يمؿ يمٜمتؿ ؟ ىم٤مل ًمق

ويمام ؾمٌؼ ذيمره ومٚمج٤مسمر رى اهلل قمٜمف رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ  –ًمٙمٗم٤مٟم٤م يمٜم٤م مخس قمنمة ُم٤مئ٦م 

قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : وروى سمًٜمده   -وهمػمه أهنؿ يم٤مٟمقا أخػ أرسمٕمامئ٦م 

شمٕمدون أنتؿ اًمٗمتح ومتح ُمٙم٦م وىمد يم٤من ومتح ُمٙم٦م ومتح٤م وٟمحـ ٟمٕمد اًمٗمتح سمٞمٕم٦م اًمروقان 

ع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أرسمع قمنمة ُم٤مئ٦م واحلديٌٞم٦م سمئر يقم احلديٌٞم٦م يمٜم٤م ُم

ومٜمزطمٜم٤مه٤م ومٚمؿ ٟمؽمك ومٞمٝم٤م ىمٓمرة ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مت٤مه٤م ومجٚمس 

ُمـ ُم٤مء ومتقو٠م صمؿ ُمْمٛمض ودقم٤م صمؿ صٌف ومٞمٝم٤م ومؽميمٜم٤مه٤م همػم  سم٢مٟم٤مءقمغم ؿمٗمػمه٤م صمؿ دقم٤م 

٧م ُمٝمٛمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم ويم٤مٟم   -أصدرشمٜم٤م ُم٤م ؿمئٜم٤م ٟمحـ وريم٤مسمٜم٤م  إهن٤مسمٕمٞمد صمؿ 

اًمؽمسمٞم٦م وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ُمـ رائح٦م اًمنمك وهمػمه  ُمتقاصٚم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٔمروف 
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قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد ريض اهلل قمٜمف وشم٠مُمؾ ُمٕمك آظمك احلٌٞم٥م ُم٤م رواه اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  

ىم٤مل  : ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قم٤مم احلديٌٞم٦م وم٠مص٤مسمٜم٤م ُمٓمر ذات 

ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ صالة اًمّمٌح صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل ) ًمٞمٚم٦م ومّمغم 

أتدرون ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙمؿ ( . ىمٚمٜم٤م اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ وم٘م٤مل ) ىم٤مل اهلل أصٌح ُمـ قم٤ٌمدي 

ُم١مُمـ يب ويم٤مومر يب وم٠مُم٤م ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سمرمح٦م اهلل وسمرزق اهلل وسمٗمْمؾ اهلل ومٝمق ُم١مُمـ 

ل اًمٚم٤ًمن وًمٞمس هذا سمٖمري٥م وم٠مخًتٜم٤م رم ورم سمٞم٤من خلٓمقرة ىمق – يب يم٤مومر سم٤مًمٙمقيم٥م

وأُم٤م ُمـ ىم٤مل   - إهمٚم٥م ُمٖم٤مرف ح٤م رم ىمٚمقسمٜم٤م ٟم٠ًمل اهلل اؾمت٘م٤مُمتٝم٤م قمغم ُم٤م يرى رسمٜم٤م 

ُمٓمرٟم٤م سمٜمجؿ يمذا ويمذا ومٝمق ُم١مُمـ سم٤مًمٙمقيم٥م يم٤مومر يب ( ويم٤من اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ٝمؿ وؾمٚمؿ حيرص قمغم آؾمتٌ٘م٤مء قمغم طمٞم٤مة ىمريش وي٠مُمؾ إؾمالُمٝمؿ وإوم٤مدة اًمدقمقة ُمٜم

، وىمريش ُمـ أيمثر  وم٤مًمٜم٤مس ُمٕم٤مدن ظمٞم٤مرهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ظمٞم٤مرهؿ ذم اإلؾمالم إذا وم٘مٝمقا

ومٞمف ظمػم قمٔمٞمؿ ًمٚمدوًم٦م  ًمإلؾمالماًمٕمرب ومّم٤مطم٦م وذيم٤مء وظمؼمة وُمٙم٤مٟم٦م، واؾمتٌ٘م٤مؤه٤م 

سمٕمد ذًمؽ ظم٤مص٦م رم اًمػمُمقك واًم٘م٤مدؾمٞم٦م وهن٤موٟمد وهمػمه٤م  واًمدقمقة يمام سمرهٜم٧م إج٤مم

يتحن ًمٕمٜم٤مد  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وه٤م هقُمـ وىم٤مئع إج٤مم اعمِمٝمقرة 

ومٞم٘مقل:  ح٤م سمٚمٖمف ظمروضمٝمؿ  ًمّمده قمـ اًمٌٞم٧م ىمريش وومٜم٤مئٝم٤م ذم احلرب ُمع اعمًٚمٛملم،

"ي٤م ويح ىمريش أيمٚمتٝمؿ احلرب، ُم٤مذا قمٚمٞمٝمؿ ًمق ظمٚمقا سمٞمٜمل وسملم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وم٢من 

ون، أص٤مسمقين يم٤من اًمذي أرادوا، وإن أفمٝمرين اهلل قمٚمٞمٝمؿ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم وهؿ واومر

وإن مل يٗمٕمٚمقا ىم٤مشمٚمقا وهبؿ ىمقة، ومامذا شمٔمـ ىمريش واهلل إين ٓ أزال أضم٤مهدهؿ قمغم 

اًمذي سمٕمثٜمل اهلل ًمف طمتك ئمٝمره اهلل أو شمٜمٗمرد هذه اًم٤ًمًمٗم٦م .. ، وىمد ىمدم قمٚمٞمف سمديؾ سمـ 

ورىم٤مء اخلزاقمل وسملّم أن ىمريِم٤ًم شمٕمتزم صد اعمًٚمٛملم قمـ دظمقل ُمٙم٦م، وم٠مووح ًمف 

ُمقىمٗمف، وم٘م٤مم سمتقوٞمحف ًم٘مريش وم٠مضم٤مسمتف ىمريش: "وإن  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يم٤من إٟمام ضم٤مء ًمذًمؽ ومال واهلل ٓ يدظمٚمٝم٤م أبدا قمٚمٞمٜم٤ًم وٓ شمتحدث سمذًمؽ اًمٕمرب" واحلؼ 

أن اعمًٚمٛملم يمًٌقا اعمقىمػ ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم ؾمقاء دظمٚمقا ُمٙم٦م وُتدصم٧م اًمٕمرب قمـ ذًمؽ، أو 
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ٞمؼ، سمٕمد أن مل يدظمٚمقا ومتحدصم٧م اًمٕمرب قمـ صد ىمريش عمـ ىمّمدوا شمٕمٔمٞمؿ اًمٌٞم٧م اًمٕمت

ًٚمٛملم ٓ حيؽمُمقن اعم٘مدؾم٤مت. وىمد ؾمٕمك اًمرؾمقل صغم يم٤مٟم٧م ىمريش شمدقمل أن اعم

إمم ىمريش يٕمٚمٜمقن  ا اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٌٞم٤من ُمقىمٗمف أُم٤مم اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم، وم٠مرؾمؾ رؾمٚمف شمؽم

ُم٘مّمدهؿ، وم٠مرؾمؾ ظمراش سمـ أُمٞم٦م اخلزاقمل وم٠مرادت ىمريش ىمتٚمف ًمقٓ أن ُمٜمٕمٝمؿ 

٤مب صمؿ قمدل قمٜمف إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من قمٜمدُم٤م إطم٤مسمٞمش وأراد أن يرؾمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم

سملم قمٛمر ؿمديد قمداوشمف ًم٘مريش وأهن٤م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وأن سمٜمل قمدي ىمقُمف ٓ حيٛمقٟمف 

اًمٕم٤مص طمتك أبٚمٖمٝمؿ رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل  ومذه٥م قمثامن إمم ىمريش، وم٠مضم٤مره أب٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وىمد ؾمٛمح٧م ًمف ىمريش سم٤مًمٓمقاف وم٠مبك أن يًٌؼ اًمرؾمقل صغم 

) وًمٞم٧م اًمذيـ خيدقمقن سمًامح اًمّمٝم٤ميٜم٦م هلؿ سمدظمقل ف وؾمٚمؿ سم٤مًمٓمقاف، اهلل قمٚمٞم

اًم٘مدس  ومٞمٗمرطمقن ًمٚمّمالة  واًمزي٤مرة ًمٚمٛمًجد إىمَم يٗم٘مٝمقن دًٓم٦م صٜمٞمع ذى 

رشمف ىمريش ومح٥ًم اعمًٚمٛمقن أهن٤م ىمتٚمتف ومدقم٤م رؾمقل اًمٜمقريـ ريض اهلل قمٜمف (  وىمد أظمَّ

٤ٌميٕمقه مجٞمٕم٤ًم ؾمقى اجلد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف ًمٚمٌٞمٕم٦م ُت٧م ؿمجرة ؾمٛمرة وم

ويم٤مٟم٧م اًمٌٞمٕم٦م قمغم اعمقت وذم رواي٤مت أظمرى أهنؿ سم٤ميٕمقه  -ويم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم  -اسمـ ىمٞمس

قمغم أٓ يٗمروا وًمٞمس قمغم اعمقت أو أهنؿ سم٤ميٕمقه قمغم اًمّمؼم وٓ شمٕم٤مرض ذم ذًمؽ ٕن 

د سم٤معم٤ٌميٕم٦م قمغم اعمقت أٓ يٗمروا وأول ُمـ سم٤مدر إمم اًمٌٞمٕم٦م أبق ؾمٜم٤من قمٌد اهلل سمـ  اعمرا

ه٥م إؾمدي صمؿ شمت٤مسمع إصح٤مب وىمد أثٜمك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم و

ىمٚم٧م : وهؾ هٜم٤مك سمٕمد صمٜم٤مء اهلل صمٜم٤مء ؟ ىم٤مل  -ُمقىمػ اًمّمح٤مسم٦م وُم٤ٌمدرهتؿ إمم اًمٌٞمٕم٦م

 يل ىل مل خل ُّٱشمٕم٤ممم سمًقرة اًمٗمتح ذم أهؾ شمٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م :  
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم
 ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱٕم٤ممم  : وىم٤مل شم َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
 َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك

وأرؾمٚم٧م ىمريش قمددًا ُمـ اًمرؾمؾ ًمٚمتٗم٤موض، أوهلؿ قمروة سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل، وىمد 
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ٓطمظ شمٕمٔمٞمؿ اعمًٚمٛملم ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمٌٝمؿ ًمف وشمٗم٤مٟمٞمٝمؿ ذم ـم٤مقمتف، 

ووومدت قمغم ىمٞمٍم ومٚمام رضمع إمم ىمريش ىم٤مل:"أي ىمقم واهلل ًم٘مد وومدت قمغم اعمٚمقك، 

ويمنى واًمٜمج٤مر واهلل إن رأج٧م ُمٚمٙم٤ًم ىمط يٕمٔمٛمف أصح٤مسمف ُم٤م يٕمٔمؿ أصح٤مب حمٛمد 

حمٛمدًا" صمؿ أرؾمٚم٧م ىمريش احلٚمٞمس سمـ قمٚم٘مٛم٦م اًمٙمٜم٤مين ؾمٞمد إطم٤مسمٞمش، ومٚمام رآه 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘مٌاًل ـمٚم٥م ُمـ أصح٤مسمف أن ئمٝمروا أُم٤مُمف اإلسمؾ 

ىمقم يٕمٔمٛمقن ذًمؽ، ومٚمام رأى ذًمؽ رضمع إمم اعمِمٕمرة، وأن يٚمٌقا أُم٤مُمف ٕنف ُمـ 

ىمريش، وم٘م٤مل: "رأج٧م اًمٌدن ىمد ىمٚمدت وأؿمٕمرت ومام أرى أن يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م" 

: أضمٚمس إٟمام أن٧م أقمرايب ٓ قمٚمؿ ًمؽ )ورم هذا اعمقىمػ ُمـ رؾمقل اهلل صغم  وم٘م٤مًمقا

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دًٓم٦م إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م طمٙمٞمٛم٦م ذم 

 ُمع أظمر  قمغم ـمريؼ اًمقصقل إمم اعمّمٚمح٦م اًمٕمٚمٞم٤م وُت٘مٞمؼ اهلدف اًمٜمٌٞمؾ (   اًمتٕم٤مُمؾ

صمؿ أرؾمٚم٧م ىمريش ُمٙمرز سمـ طمٗمص وأقم٘مٌتف سمًٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتٗم٤مئاًل: "ًم٘مد ؾمٝمؾ ًمٙمؿ أُمريمؿ" وىم٤مل: "ًم٘مد أراد اًم٘مقم اًمّمٚمح طمٞم٨م 

قمٛمرو أٓ يٙمقن ذم صٚمحف سمٕمثقا هذا اًمرضمؾ"، ويم٤مٟم٧م ىمريش ىمد أخزُم٧م ؾمٝمٞمؾ سمـ 

إٓ أن يرضمع اعمًٚمٛمقن دون قمٛمرة ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم. وىمد ضمرت ُمٗم٤موو٦م ـمقيٚم٦م سملم 

ا ه                                                                  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو واٟمتٝم٧م إمم قم٘مد صٚمح احلديٌٞم٦م 

ـُ َأبِك  سمًٜمده قمـ وىمد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل ـَ قَم٤مِزٍب َيُ٘مقُل يَمَت٥َم قَمغِمُّ سْم َء سْم ا اًْمؼَمَ

ِكِّ  ْٚمَح سَملْمَ اًمٜمٌَّ يملَِم َيْقَم احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم وَمَٙمَت٥َم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ـَم٤مًم٥ٍِم اًمّمُّ َوسَملْمَ اعْمنُْمِ

 « 
ِ

ٌد َرؾُمقُل اَّللَّ ٛمَّ  وَمَٚمْق َٟمْٕمَٚمُؿ َأنََّؽ وَمَ٘م٤مًُمقا َٓ شمَ ش. َهَذا َُم٤م يَم٤مشَم٥َم قَمَٚمْٞمِف حُمَ
ِ

ْٙمُت٥ْم َرؾُمقُل اَّللَّ

 مَلْ ُٟمَ٘م٤مشمِْٚمَؽ. وَمَ٘م٤مَل 
ِ

ُف » ًمَِٕمغِمٍّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- اًمٜمٌلَرؾُمقُل اَّللَّ وَمَ٘م٤مَل َُم٤م َأن٤َم ش. احْمُ

ِكُّ  ٤مُه. وَمَٛمَح٤مُه اًمٜمٌَّ ِذى َأحْمَ ـُمقا َأْن سمَِٞمِدِه ىَم٤مَل َويَم٤مَن وِمٞماَم اؿْمؽَمَ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سم٤ِمًمَّ

اَلِح. ىُمْٚم٧ُم َٕبِك  ًِّ ٤ٌَّمَن اًم اَلٍح إَِّٓ ضُمُٚم ًِ ٦َم وَمُٞمِ٘مٞمُٛمقا هِب٤َم صَماَلصًم٤م َوَٓ َيْدظُمُٚمَٝم٤م سمِ َيْدظُمُٚمقا َُمٙمَّ

اَلِح ىَم٤مَل اًْمِ٘مَراُب َوَُم٤م وِمٞمِف. ًِّ ٤ٌَّمُن اًم صَمٜم٤َم َأبُق  وروى رمحف اهلل وم٘م٤مل : إؾِْمَح٤مَق َوَُم٤م ضُمُٚم طَمدَّ
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ـُ َأبِك ؿَم  ـْ َأنٍَس َأنَّ ىُمَرْيًِم٤م سَمْٙمِر سْم ـْ صَم٤مسم٧ٍِم قَم ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم قَم صَمٜم٤َم مَح٤َّمُد سْم ٤مُن طَمدَّ صَمٜم٤َم قَمٗمَّ ٦ٌََم طَمدَّ ْٞم

ِكَّ  ِكُّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َص٤محَلُقا اًمٜمٌَّ ـُ قَمْٛمٍرو وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ صغم اهلل -وِمٞمِٝمْؿ ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم

مْحَ » ًمَِٕمغِمٍّ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اَّللَّ ًْ طِمٞمِؿ ايْمُت٥ْم سمِ  وَماَم ش. ـِ اًمرَّ
ِ

٤م سم٤ِمؾْمِؿ اَّللَّ ىَم٤مَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ َأُمَّ

ـِ ايْمُت٥ْم َُم٤م َٟمْٕمِرُف سم٤ِمؾْمِٛمَؽ اًمٚمَُّٝمؿَّ وَمَ٘م٤مَل  طِمٞمِؿ َوًَمِٙم ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اَّللَّ ًْ ايْمُت٥ْم » َٟمْدِرى َُم٤م سمِ

 
ِ

ٍد َرؾُمقِل اَّللَّ ٛمَّ ـْ حُمَ ـِ ايْمُت٥ِم اؾْمَٛمَؽ ىَم٤مًُمقا ًَمْق قَمٚمِْٛمٜم٤َم َأنََّؽ َرؾُمقُل اش. ُِم ٌَْٕمٜم٤َمَك َوًَمِٙم  ٓشَمَّ
ِ

َّللَّ

ِكُّ   »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َواؾْمَؿ َأبِٞمَؽ. وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم ِد سْم ٛمَّ ـْ حُمَ ش. ايْمُت٥ْم ُِم

ِكِّ  ـُمقا قَمغَم اًمٜمٌَّ ُه قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَم٤مؿْمؽَمَ ـْ ضَم٤مَء ُِمٜمُْٙمْؿ مَلْ َٟمُردَّ ـْ  َأنَّ َُم َوَُم

 َأنَْٙمُت٥ُم َهَذا ىَم٤مَل 
ِ

ـْ َذَه٥َم ُِمٜم٤َّم » ضَم٤مَءيُمْؿ ُِمٜم٤َّم َرَدْدمُتُقُه قَمَٚمْٞمٜم٤َم وَمَ٘م٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ُف َُم َٟمَٕمْؿ إِٟمَّ

َرضًم٤م  ُ ًَمُف وَمَرضًم٤م َوخَمْ ـْ ضَم٤مَءَٟم٤م ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَمَٞمْجَٕمُؾ اَّللَّ ُ َوَُم وروى سمًٜمده  ش.إًَِمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمبَْٕمَدُه اَّللَّ

ـْ  ُٙمْؿ  قَم ًَ ُِٛمقا َأنُْٗم ٤َم اًمٜم٤َّمُس اهتَّ لَم وَمَ٘م٤مَل َأهيُّ ـُ طُمٜمَْٞمٍػ َيْقَم ِصٗمِّ َأبِك َواِئٍؾ ىَم٤مَل ىَم٤مَم ؾَمْٝمُؾ سْم

 
ِ

َيْقَم احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم َوًَمْق َٟمَرى ىِمَت٤مًٓ ًَمَ٘م٤مشَمْٚمٜم٤َم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ًَمَ٘مْد يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ

ْٚمِح اًمَّذِ  ذمَوَذًمَِؽ   اًمّمُّ
ِ

يمِلَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ى يَم٤مَن سَملْمَ َرؾُمقِل اَّللَّ َوسَملْمَ اعْمنُْمِ

 
ِ

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب وَم٠َمتَك َرؾُمقَل اَّللَّ   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَج٤مَء قُمَٛمُر سْم
ِ

وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

ٜم٤َم قَمغَم طَمؼٍّ َوُهْؿ قَمغَم سَم٤مـمٍِؾ ىَم٤مَل  ًْ ىَمْتاَلَٟم٤م رِم اجْلَٜم٦َِّم َوىَمْتاَلُهْؿ رِم  ىَم٤مَل َأَخٞمَْس ش. سَمغَم » َأَخ

ُ سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ ش.سَمغَم » اًمٜم٤َّمِر ىَم٤مَل  ٟمِٞم٦ََّم رِم ِديٜمِٜم٤َم َوَٟمْرضِمُع َوَح٤َّم حَيُْٙمِؿ اَّللَّ ىَم٤مَل وَمِٗمٞمَؿ ُٟمْٕمٓمِك اًمدَّ

ـَ اخْلَٓم٤َّمِب » وَمَ٘م٤مَل  ُ  إينَي٤م اسْم ـْ ُيَْمٞمَِّٕمٜمِك اَّللَّ  َوًَم
ِ

ىَم٤مَل وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ قُمَٛمُر وَمَٚمْؿ ش. َأبًَدا  َرؾُمقُل اَّللَّ

ٜم٤َم قَمغَم طَمؼٍّ َوُهْؿ قَمغَم سَم٤مـمٍِؾ ىَم٤مَل سَمغَم. ىمَ  ًْ ٤مَل َيّْمؼِمْ ُُمَتَٖمٞمًِّٔم٤م وَم٠َمتَك َأب٤َم سَمْٙمٍر وَمَ٘م٤مَل َي٤م َأب٤َم سَمْٙمٍر َأَخ

ٟمِٞم٦ََّم رِم ِديٜمِٜم٤َم َأَخْٞمَس ىَمْتاَلَٟم٤م رِم اجْلَٜم٦َِّم َوىَمْتاَلُهْؿ رِم اًمٜم٤َّمِر ىَم٤مَل سَمغَم. ىَم٤مَل  وَمَٕماَلَم ُٟمْٕمٓمِك اًمدَّ

ـْ ُيَْم   َوًَم
ِ

ُف َرؾُمقُل اَّللَّ ـَ اخْلَٓم٤َّمِب إِٟمَّ ُ سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل َي٤م اسْم ٞمَِّٕمُف َوَٟمْرضِمُع َوَح٤َّم حَيُْٙمِؿ اَّللَّ

 
ِ

ُن قَمغَم َرؾُمقِل اَّللَّ ُ َأبًَدا. ىَم٤مَل وَمٜمََزَل اًْمُ٘مْرآ سم٤ِمًْمَٗمْتِح وَم٠َمْرؾَمَؾ  -وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف-اَّللَّ

 َأَووَمْتٌح ُهَق ىَم٤مَل 
ِ

٤مُه وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ُه إِيَّ ُف َوَرضَمَع.ش. َٟمَٕمْؿ » إمَِم قُمَٛمَر وَم٠َمىْمَرأَ ًُ  وَمَٓم٤مسَم٧ْم َٟمْٗم

ُِٛمقا وُمـ ـمريؼ آظمر  – لَم َيُ٘مقُل اهتَّ ـَ طُمٜمَْٞمٍػ سمِِّمٗمِّ ـْ َأبِك َواِئٍؾ ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم ؾَمْٝمَؾ سْم قَم
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ِ

-َرْأجَُٙمْؿ قَمغَم ِديٜمُِٙمْؿ وَمَٚمَ٘مْد َرَأجُْتٜمِك َيْقَم َأبِك ضَمٜمَْدٍل َوًَمْق َأؾْمَتٓمِٞمُع َأْن َأُردَّ َأُْمَر َرؾُمقِل اَّللَّ

( وروى  َُم٤م وَمَتْحٜم٤َم ُِمٜمُْف رِم ظُمّْمٍؿ إَِّٓ اْٟمَٗمَجَر قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِمٜمُْف ظُمّْمٌؿ. - -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمغم أن ختٚمقا سمٞمٜمٜم٤م اًمزهري رمحف اهلل )شمقوٞمح٤م ( 

وسملم اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف سمف، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: واهلل ٓ شمتحدث اًمٕمرب إٟم٤م أظمذٟم٤م وٖمٓم٦م، 

وإن  -وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ، ومٙمت٥م وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: وقمغم أنف ٓ ي٠متٞمؽ ُمٜم٤م رضمؾ 

يرد إمم اعمنميملم إٓ رددشمف إًمٞمٜم٤م، ىم٤مل اعمًٚمٛمقن: ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ  -يم٤من قمغم ديٜمؽ 

وىمد ضم٤مء ُمًٚماًم؟ ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ دظمؾ أبق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو يرؾمػ ذم 

ىمٞمقده وىمد ظمرج ُمـ أؾمٗمؾ ُمٙم٦م طمتك رُمك سمٜمٗمًف سملم أفمٝمر اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: 

هذا ي٤م حمٛمد أول ُمـ أىم٤موٞمؽ قمٚمٞمف أن شمرده إزم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إٟم٤م 

وم٘م٤مل: واهلل إذا مل أص٤محلؽ قمغم رء أبدًا، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل مل ٟم٘مض اًمٙمت٤مب سمٕمد، 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وم٠مضمزه زم، وم٘م٤مل: ُم٤م أن٤م سمٛمجٞمزه ًمؽ، ىم٤مل: سمغم وم٤مومٕمؾ، ىم٤مل: ُم٤م أن٤م سمٗم٤مقمؾ، 

ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق: سمٕمد أن ذيمر اخلالف طمقل  )أي ُمًقر وُمروان (وذم طمديثٝمام

هلل" ىم٤مل: وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: وًمق يمت٤مسمف "سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ" و "حمٛمد رؾمقل ا

ؿمٝمدت أنؽ رؾمقل اهلل مل أىم٤مشمٚمؽ وًمٙمـ ايمت٥م هذا ُم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد 

اهلل وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو قمغم ووع احلرب قمنم ؾمٜملم ي٠مُمـ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس، ويٙمػ 

سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض، قمغم أنف ُمـ أتك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أصح٤مسمف 

تك ىمريِم٤ًم ِمـ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل سمٖمػم إذن وًمٞمف رده قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ أ

يردوه قمٚمٞمف وأن سمٞمٜمٜم٤م قمٞم٦ٌم ُمٙمٗمقوم٦م وأنف ٓ إؾمالل وٓ إهمالل، ويم٤من ذم ذـمٝمؿ طملم 

يمتٌقا اًمٙمت٤مب أنف ُمـ أطم٥م أن يدظمؾ ذم قم٘مد حمٛمد وقمٝمده دظمؾ ومٞمف، وُمـ أطم٥م أن 

: ٟمحـ قم٘مد  ُمع  يدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ دظمؾ ومٞمف ومتقاصم٧ٌم ظمزاقم٦م وم٘م٤مًمقا

: ٟمحـ ذم قم٘مد  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٝمده، وشمقاصم٧ٌم سمٜمق سمٙمر وم٘م٤مًمقا

ىمريش وقمٝمدهؿ، وأنؽ شمرضمع قمٜم٤م قم٤مُمؽ هذا ومال شمدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمٙم٦م، وأنف إذا يم٤من 
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قم٤مم ىم٤مسمؾ ظمرضمٜم٤م قمٜمؽ ومتدظمٚمٝم٤م سم٠مصح٤مسمؽ وأىمٛم٧م ومٞمٝمؿ صمالصم٤ًم ُمٕمؽ ؾمالح اًمرايم٥م 

داود ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق سمف وأظمرضمف أبق  ٓ شمدظمٚمٝم٤م سمٖمػم اًمًٞمقف ذم اًم٘مرب

ً ذيمر ومٞمف سمٕمض اًمنموط وًمٗمٔمف: "أهنؿ اصٓمٚمحقا قمغم ووع احلرب قمنم  خمتٍما

 –( ؾمٜملم ي٠مُمـ ومٞمٝمـ اًمٜم٤مس، وقمغم أن سمٞمٜمٜم٤م قمٞم٦ٌم ُمٙمٗمقوم٦م، وأنف ٓ إؾمالل وٓ إهمالل.

وسمٞمٜمام اًمٙمت٤مب ورم اًمرطمٞمؼ اعمختقم ُمزيد وم٤مئدة   قمـ رد أبك ضمٜمدل ريض اهلل قمٜمف  

سمـ قمٛمرو اًمٕم٤مُمري واؾمٛمف اًمٕم٤ميص ويٕمرف  أبق ضَمٜمَْدل سمـ ؾمٝمٞمؾ)يٙمت٥م إذ ضم٤مء 

َيْرؾُمُػ ذم ىمٞمقده، ىمد ظمرج ُمـ أؾمٗمؾ ُمٙم٦م طمتك رُمل سمٜمٗمًف سملم فمٝمقر  سمٙمٜمٞمتف 

اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ : هذا أول ُم٤م أىم٤موٞمؽ قمٚمٞمف قمغم أن شمرده وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل 

إذا ٓ أىم٤موٞمؽ قمغم رء قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ) إٟم٤م مل ٟم٘مض اًمٙمت٤مب سمٕمد ( . وم٘م٤مل : ومقاهلل 

أبدًا . وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ) وم٠مضمزه زم ( . ىم٤مل : ُم٤م أن٤م سمٛمجٞمزه ًمؽ . ىم٤مل 

: ) سمغم وم٤مومٕمؾ ( ، ىم٤مل : ُم٤م أن٤م سمٗم٤مقمؾ . وىمد ضب ؾمٝمٞمؾ أب٤م ضمٜمدل ذم وضمٝمف، وأظمذ 

 سمتالسمٞمٌف وضمره ؛ ًمػمده إمم اعمنميملم، وضمٕمؾ أبق ضمٜمدل يٍمخ سم٠مقمغم صقشمف : ي٤م ُمٕمنم

اعمًٚمٛملم، أأرد إمم اعمنميملم يٗمتٜمقين ذم ديٜمل ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

: ) ي٤م أب٤م ضمٜمدل، اصؼم واطمت٥ًم، وم٢من اهلل ضم٤مقمؾ ًمؽ وعمـ ُمٕمؽ ُمـ اعمًتْمٕمٗملم 

ومرضم٤ًم وخمرضم٤م، إٟم٤م ىمد قم٘مدٟم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًم٘مقم صٚمح٤ًم، وأقمٓمٞمٜم٤مهؿ قمغم ذًمؽ، وأقمٓمقٟم٤م 

٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُمع أيب ضمٜمدل يٛمٌم قمٝمد اهلل ومال ٟمٖمدر هبؿ ( ومقصم

إمم ضمٜمٌف وي٘مقل : اصؼم ي٤م أب٤م ضمٜمدل، وم٢مٟمام هؿ اعمنميمقن، وإٟمام دم أطمدهؿ دم يمٚم٥م، 

ويدين ىم٤مئؿ اًمًٞمػ ُمٜمف، ي٘مقل قمٛمر : رضمقت أن ي٠مظمذ اًمًٞمػ ومٞميب سمف أب٤مه، ومْمـ 

ريض اهلل  قمـ اسمـ قمٛمروروى اًمٌخ٤مري سمًٜمده   ا ـهاًمرضمؾ سم٠مبٞمف، وٟمٗمذت اًم٘مْمٞم٦م .

مل ظمرج ُمٕمتٛمراً ومح٤مل يمٗم٤مر ىمريش سمٞمٜمف ٚمؿ قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

وسملم اًمٌٞم٧م، ومٜمحر هديف وطمٚمؼ رأؾمف سم٤محلديٌٞم٦م، وىم٤مو٤مهؿ قمغم أن يٕمتٛمر ُمـ اًمٕم٤مم 

، وم٤مقمتٛمر ُمـ اًمٕم٤مم  اعم٘مٌؾ، وٓ حيٛمؾ ؾمالطم٤ًم إٓ ؾمٞمقوم٤ًم وٓ ي٘مٞمؿ هب٤م إٓ ُم٤م أطمٌقا
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وُمـ  ص٤محلٝمؿ، ومٚمام أىم٤مم هب٤م صمالصم٤ًم أُمروه أن خيرج، ومخرج" اعم٘مٌؾ، ومدظمٚمٝم٤م يمام يم٤من

   ر  ُمـ اًمنموط قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :اعمٛمٙمـ إمج٤مل ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره رم شمٚمؽ أصم٤م

 ( أن يرضمع اعمًٚمٛمقن ذًمؽ اًمٕم٤مم وٓ يّمٚمقا إمم ُمٙم٦م. 1)

 ( ي٘مْمقن قمٛمرهتؿ ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ وي٘مٞمٛمقن سمٛمٙم٦م صمالصم٦م أج٤مم. 1)

 الح إٓ ؾمالح اًمرايم٥م، اًمًٞمقف ذم اًم٘مرب. ( ٓ يدظمٚمقن ُمٙم٦م سم1ً)

( ُمـ ضم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمريش سمٖمػم إذن وًمٞمف يرده قمٚمٞمٝمؿ، 6)

 وُمـ ضم٤مء ىمريِم٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ شمرده إًمٞمٝمؿ. 

( ُمـ أراد أن يدظمؾ ذم قم٘مد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٝمده دظمؾ ومٞمف، وًمف 1)

 ىمريش وقمٝمده٤م دظمؾ ومٞمف، وًمف ُمثؾ ذـمٝم٤م.  ُمثؾ ذـمف، وُمـ أراد أن يدظمؾ ذم قم٘مد

 ( أن سمٞمٜمٝمؿ قمٞم٦ٌم ُمٙمٗمقوم٦م. 4)

    ( أنف ٓ إؾمالل وٓ إهمالل.7)

( شمقوع احلرب سمٞمٜمٝمؿ قمنم ؾمٜملم. وهذا اًمتحديد سمٕمنم ؾمٜملم ورد ذم طمدي٨م 8)

وُمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م  – اعمًقر وُمروان ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق وإؾمٜم٤مده طمًـ

وة طمٙمؿ اًمٗمدي٦م عمـ طمٚمؼ رأؾمف قمٜمد إذى  ومروى ًمٚمٕمٛمرة اًمتل ىمررت رم هذه اًمٖمز

ىم٤مل: "ضمٚم٧ًم إمم يمٕم٥م سمـ قمجرة ريض اهلل اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمٕم٘مؾ 

قمٜمف وم٠ًمختف قمـ اًمٗمدي٦م وم٘م٤مل: ٟمزًم٧م ذمَّ ظم٤مص٦م وهل ًمٙمؿ قم٤مُم٦م، محٚم٧م إمم رؾمقل اهلل 

غ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًم٘مٛمؾ يتٜم٤مصمر قمغم وضمٝمل، وم٘م٤مل: "ُم٤م يمٜم٧م أرى اًمقضمع سمٚم

سمؽ ُم٤م أرى أو "ُم٤م يمٜم٧م أرى اجلٝمد سمٚمغ سمؽ ُم٤م أرى دمد ؿم٤مة؟ وم٘مٚم٧م: ٓ، وم٘م٤مل: 

واحلٛمدًمٚمف قمغم   ومّمؿ صمالصم٦م أج٤مم أو أـمٕمؿ ؾمت٦م ُم٤ًميملم ًمٙمؾ ُمًٙملم ٟمّمػ ص٤مع"

. سمٕمد أن وىمع آشمٗم٤مق قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم ومام ضمٕمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م ىمط ذم اًمديـ ُمـ طمرج  

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف  اًمّمٚمح، وُمـ وٛمٜمف هذا اًمنمط ىم٤مم رؾمقل اهلل
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ومٜمحروا هدهيؿ، ويم٤مٟمقا ىمد ؾم٤مىمقه ُمٕمٝمؿ ُمـ اعمديٜم٦م وطمٚم٘مقا وىمٍم سمٕمْمٝمؿ ومدقم٤م 

وىمد أؿم٤مر إمم أُمر   رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمحٚم٘ملم صمالصم٤ًم، وًمٚمٛم٘مٍميـ ُمرة:

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف سمذًمؽ وُم٤م دار سمٞمٜمٝمؿ طمدي٨م اعمًقر: وم٘مد ضم٤مء 

"ومٚمام ومرغ ُمـ ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  ريؼ ُمٕمٛمر ُم٤م ٟمّمف:ومٞمف ُمـ ـم

، ىم٤مل: ومقاهلل ُم٤م ىم٤مم ُمٜمٝمؿ رضمؾ طمتك  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف ىمقُمقا وم٤مٟمحروا صمؿ اطمٚم٘مقا

ىم٤مل ذًمؽ صمالث ُمرات، ومٚمام مل ي٘مؿ ُمٜمٝمؿ أطمد دظمؾ قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ومذيمر هل٤م ُم٤م ًم٘مل ُمـ 

ذًمؽ؟ أظمرج ٓ شمٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ طمتك  اًمٜم٤مس، وم٘م٤مًم٧م ًمف أم ؾمٚمٛم٦م: ي٤م ٟمٌل اهلل أتح٥م

شمٜمحر سمدٟمؽ وشمدقمق طم٤مًم٘مؽ ومٞمحٚم٘مؽ، ومخرج ومٚمؿ يٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ طمتك ومٕمؾ ذًمؽ 

طم٤مًم٘مف ومحٚم٘مف، ومٚمام رأوا ذًمؽ ىم٤مُمقا ومٜمحروا وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ حيٚمؼ  ودقم٤مٟمحر سمدٟمف 

وضم٤مء ُمـ ـمرق قمديدة ي٘مقى سمٕمْمٝم٤م  -سمٕمْم٤ًم، طمتك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ سمٕمْم٤ًم هماًم".

قمٌداًمٚمف ريض اهلل قمٜمٝمام أهنؿ ٟمحروا ؾمٌٕملم سمدٟم٦م، وروى ُمًٚمؿ رم سمٕمْم٤م قمـ ضم٤مسمر سمـ 

قمٌد سمًٜمده قمـ  أبق داوداًمّمحٞمح قمـ يمؾ ؾمٌٕم٦م واطمدة  ورم ُمرضمٕمٝمؿ طمدث ُم٤مرواه  

اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: أىمٌٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زُمـ احلديٌٞم٦م وم٘م٤مل 

ل: أن٤م، ومٜم٤مُمقا طمتك ـمٚمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ُمـ يٙمٚم١مٟم٤م"؟ وم٘م٤مل سمال

اًمِمٛمس، وم٤مؾمتٞم٘مظ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: "اومٕمٚمقا يمام يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن"، 

ىم٤مل: ومٗمٕمٚمٜم٤م، ىم٤مل: "ومٙمذًمؽ وم٤مومٕمٚمقا عمـ ٟم٤مم أو ٟمز" . ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ إذا ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل اؿمتد ذًمؽ قمٚمٞمف، وقمرومٜم٤م ذًمؽ ومٞمف ومتٜمحك ُمٜمتٌذًا ظمٚمٗمٜم٤م 

رأؾمف ويِمتد قمٚمٞمف طمتك قمرومٜم٤م أنف ىمد أنزل قمٚمٞمف، وم٠مت٤مٟم٤م وأظمؼمٟم٤م أنف إٟمام ومجٕمؾ يٖمٓمل 

ىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ  و، [1]اًمٗمتح: َّ جم يل ىل مل خل ُّٱأنزل قمٚمٞمف 

يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أبٞمف "أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وم٠ًمخف قمٛمر سمـ  -ٕمف ًمٞماًل ُم وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يًػم -يم٤من يًػم ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره 

اخلٓم٤مب قمـ رء ومٚمؿ جيٌف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ؾم٠مخف ومٚمؿ جيٌف، 
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وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: "صمٙمٚمتؽ أُمؽ ي٤م قمٛمر، ٟمزرت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ صمالث ُمرات يمؾ ذًمؽ ٓ جيٞمٌؽ"، ىم٤مل قمٛمر: "ومحريم٧م سمٕمػمي صمؿ شم٘مدُم٧م 

ذّم ىمرآن، ومام ٟمِم٧ٌم أن ؾمٛمٕم٧م ص٤مرظم٤ًم يٍمخ يب" أُم٤مم اعمًٚمٛملم، وظمِمٞم٧م أن يٜمزل 

ىم٤مل: "وم٘مٚم٧م ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن يٙمقن ٟمزل ذّم ىمرآن، وضمئ٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف" وم٘م٤مل: "ًم٘مد أنزًم٧م قمكم اًمٚمٞمٚم٦م ؾمقرة هلل أطم٥م إزّم ِم٤م ـمٚمٕم٧م 

صمؿ ضم٤مء ٟمًقة   - [1]اًمٗمتح: َّ جم يل ىل مل خل ُّٱقمٚمٞمف اًمِمٛمس، صمؿ ىمرأ: 

ل أوًمٞم٤مؤهـ أن يردهـ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٝمد اًمذي شمؿ ذم احلديٌٞم٦م، ومرومض ُم١مُمٜم٤مت وم٠ًم

ـمٚمٌٝمؿ هذا ؛ سمدًمٞمؾ أن اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل يمت٧ٌم ذم اعمٕم٤مهدة سمّمدد هذا اًمٌٜمد هل : ) وقمغم 

أنف ٓ ي٠متٞمؽ ُمٜم٤م رضمؾ، وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ إٓ رددشمف قمٚمٞمٜم٤م ( ، ومٚمؿ شمدظمؾ اًمٜم٤ًمء ذم 

 جئ ُّٱ. وأنزل اهلل ذم ذًمؽ : ٝمـ وم٘مد طمًؿ اًمقطمل ىمْمٞمت واحلٛمد هلل اًمٕم٘مد رأؾم٤ًم 
 جك ُّٱ، طمتك سمٚمغ  [11]اعمٛمتحٜم٦م:  َّخب حب  جب هئ مئ خئ حئ
ومٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمتحٜمٝمـ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  [11]اعمٛمتحٜم٦م:  َّ حك

، ومٛمـ أىمرت  [11اعمٛمتحٜم٦م:] اًمخ  َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ

ردهـ . وـمٚمؼ اعمًٚمٛمقن هبذه اًمنموط ىم٤مل هل٤م : ) ىمد سم٤ميٕمتؽ ( ، صمؿ مل يٙمـ ي

وًمٞمٜمٔمر اعمتٙمٚمٛمقن يمثػما قمـ طم٘مقق اعمرأة رم هذا  – زوضم٤مهتؿ اًمٙم٤مومرات هبذا احلٙمؿ .

اعمقىمػ وذًمؽ اًمتنميع طمتك يٙمقٟمقا ُمقوققملم قمٜمدُم٤م ي٘مٞمٛمقن ُمقىمػ اإلؾمالم ديـ 

اهلل اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمٓمرة ُمـ اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م اعمتٜمققم٦م واًمتل يٕمتؼمه٤م اًمٌٕمض  ُمـ ىمٌؾ 

ـ اًمديـ وُمٜمٝمجف ًمٚمحٞم٤مة  . ويمقن صٚمح احلديٌٞم٦م يٛمثؾ رم ضمقهره ضمٝمٚمٝمؿ اًمتحرر ُم

ومتح٤م ُمٌٞمٜم٤م أُمر فم٤مهر عمـ شم٠مُمؾ رم سمٜمقده ُمـ سمٕمٞمد ومل ٓ وىمد أؿم٤مر رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ء اًمتٛمرد  سم٘مقًمف ُم٤م ظمألت اًم٘مّمقاء  صمؿ أظمؼم  –قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م فمـ اعمًٚمٛمقن  سم٤مًم٘مّمقا

اًمت٤مريخ وطمتك آظمر اًمزُم٤من أن سم٠منف ُمع شمٕمٔمٞمؿ احلرُم٤مت  ويدرك اًمٜم٤مس ُمـ ومجر 

د ًمذاهت٤م وًمٙمـ ٕهداومٝم٤م وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمّمٚمح ُمّم٤مطم٤ٌم هل٤م وسمٕمده٤م دائام  احلروب ٓشمرا
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ن ضمٜمحقا ًمٚمًٚمؿ وم٤مضمٜمح هل٤م وشمقيمؾ قمغم إوىمد شمٕمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ؾمقرة إنٗم٤مل ) و

رة ( ومام داُم٧م اعمّم٤محل٦م قم٤مدًم٦م قمزيزة ومال سم٠مس هب٤م وإٓ ومال يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم ؾمق اهلل 

وٓ سم٠مس ُمـ شمٜم٤مزٓت ذم  –اًم٘مت٤مل !  ومال هتٜمقا وشمدقمقا إمم اًمًٚمؿ وأنتؿ إقمٚمقن 

دائرة اًمرؤى آضمتٝم٤مدي٦م طمٞم٨م اًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ اعم٘م٤مصد اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمنميٕم٦م وشم٠مُمؾ رم 

دًٓم٦م ىمٞم٤مم اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمحق ُم٤م يمتٌف قمغم سمـ أبك ـم٤مًم٥م ذم صدر سمٜمقد 

ٓمٞم٦ٌم )رؾمقل اهلل ( سمٜمٗمًف  ويمام ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمرطمٞمؼ اعمّم٤محل٦م  وأقمٜمك هب٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًم

هذا هق صٚمح احلديٌٞم٦م، وُمـ ؾمؼم أهمقار سمٜمقده ُمع ظمٚمٗمٞم٤مشمف ٓ يِمؽ أنف ومتح اعمختقم )

قمٔمٞمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٘مريش مل شمٙمـ شمٕمؽمف سم٤معمًٚمٛملم أي اقمؽماف، سمؾ يم٤مٟم٧م هتدف 

ىمقهت٤م  سم٠مىمَماؾمتئّم٤مل ؿم٠مومتٝمؿ، وشمٜمتٔمر أن شمِمٝمد يقُم٤ًم ُم٤م هن٤ميتٝمؿ، ويم٤مٟم٧م ُت٤مول 

احلٞمٚمقًم٦م سملم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وسملم اًمٜم٤مس، سمّمٗمتٝم٤م ِمثٚم٦م اًمزقم٤مُم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمّمدارة 

اًمدٟمٞمقي٦م ذم ضمزيرة اًمٕمرب، وجمرد اجلٜمقح إمم اًمّمٚمح اقمؽماف سم٘مقة اعمًٚمٛملم، وأن 

ه قمغم أن ىمريِم٤ًم ٟمًٞم٧م  ىمريِم٤ًم ٓ شم٘مدر قمغم ُم٘م٤موُمتٝمؿ، صمؿ اًمٌٜمد اًمث٤مًم٨م يدل سمٗمحقا

قم٤مُمتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م، وأهن٤م ٓهتٛمٝم٤م أن إٓ ٟمٗمًٝم٤م، أُم٤م ؾم٤مئر اًمٜم٤مس صدارهت٤م اًمدٟمٞمقي٦م وز

وسم٘مٞم٦م ضمزيرة اًمٕمرب ومٚمق دظمٚم٧م ذم اإلؾمالم سم٠ممجٕمٝم٤م، ومالهيؿ ذًمؽ ىمريِم٤ًم، وٓ 

شمتدظمؾ ذم ذًمؽ سم٠مي ٟمقع ُمـ أنقاع اًمتدظمؾ . أخٞمس هذا ومِماًل ذريٕم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

اًمداُمٞم٦م اًمتل ضمرت سملم  ىمريش ؟ وومتح٤م ُمٌٞمٜم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمًٚمٛملم ؟ إن احلروب

اعمًٚمٛملم وسملم أقمدائٝمؿ مل شمٙمـ أهداومٝم٤م ـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمًٚمٛملم ـ ُمّم٤مدرة إُمقال 

ه اًمٕمدو قمغم اقمتٜم٤مق اإلؾمالم، وإٟمام يم٤من اهلدف  وإسم٤مدة إرواح، وإومٜم٤مء اًمٜم٤مس، أو إيمرا

اًمقطمٞمد اًمذي هيدومف اعمًٚمٛمقن ُمـ هذه احلروب هق احلري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜم٤مس ذم اًمٕم٘مٞمدة 

. ٓ حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م  [19]اًمٙمٝمػ:  َّمب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱواًمديـ 

طمّمؾ هذا اهلدف سمجٛمٞمع أضمزائف وًمقازُمف، وسمٓمريؼ  ، وىمدىيريدون أي ىمقة ُمـ اًم٘مق

رسمام ٓ حيّمؾ سمٛمثٚمف ذم احلروب ُمع اًمٗمتح اعمٌلم، وىمد يم٥ًم اعمًٚمٛمقن ٕضمؾ هذه 
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لم ٓ يزيد قمغم صمالصم٦م آٓف ىمٌؾ احلري٦م ٟمج٤مطم٤ًم يمٌػماً ذم اًمدقمقة، ومٌٞمٜمام يم٤من قمدد اعمًٚمٛم

أُم٤م اًمٌٜمد   اهلدٟم٦م ص٤مر قمدد اجلٞمش اإلؾمالُمل ذم ؾمٜمتلم قمٜمد ومتح ُمٙم٦م قمنمة آٓف .

اًمث٤مين ومٝمق ضمزء صم٤من هلذا اًمٗمتح اعمٌلم، وم٤معمًٚمٛمقن مل يٙمقٟمقا سم٤مدئلم سم٤محلروب، وإٟمام 

، أُم٤م  [11]اًمتقسم٦م:  َّحض جض مص خص ُّٱسمدأهت٤م ىمريش، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم : 

ٚمؿ يٙمـ اعم٘مّمقد ُمـ دوري٤مهتؿ اًمٕمًٙمري٦م إٓ أن شمٗمٞمؼ ىمريش قمـ اعمًٚمٛمقن وم

همٓمرؾمتٝم٤م وصده٤م قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وشمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ سم٤معم٤ًمواة، يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم يٕمٛمؾ 

قمغم ؿم٤ميمٚمتف، وم٤مًمٕم٘مد سمقوع احلرب قمنم ؾمٜملم طمد هلذه اًمٖمٓمرؾم٦م واًمّمد، ودًمٞمؾ 

طمد  ووع اًمٌٜمد إول أجْم٤م ورمقمغم ومِمؾ ُمـ سمدأ سم٤محلرب وقمغم وٕمٗمف واهنٞم٤مره .

ًمّمد ىمريش قمـ اعمًجد احلرام، ومٝمق أجْم٤ًم ومِمؾ ًم٘مريش، وًمٞمس ومٞمف ُم٤م يِمٗمل ىمريِم٤ًم 

ؾمقي أهن٤م ٟمجح٧م ذم اًمّمد ًمذًمؽ اًمٕم٤مم اًمقاطمد وم٘مط . أقمٓم٧م ىمريش هذه اخلالل 

اًمثالث ًمٚمٛمًٚمٛملم، وطمّمٚم٧م سم٢مزائٝم٤م ظمٚم٦م واطمدة وم٘مط، وهل ُم٤م ذم اًمٌٜمد اًمراسمع، 

يي سم٤معمًٚمٛملم، ومٛمٕمٚمقم أن اعمًٚمؿ ُم٤م  ضمدًا، ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء سمًٞمٓم٦موًمٙمـ شمٚمؽ اخلٚم٦م 

دام ُمًٚماًم ٓ يٗمر قمـ اهلل ورؾمقًمف، وقمـ ُمديٜم٦م اإلؾمالم، وٓ يٗمر إٓ إذا ارشمد قمـ 

ً أو سم٤مـمٜم٤ًم، وم٢مذا ارشمد ومال طم٤مضم٦م إًمٞمف ًمٚمٛمًٚمٛملم، واٟمٗمّم٤مًمف ُمـ اعمجتٛمع  اإلؾمالم فم٤مهرا

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اإلؾمالُمل ظمػم ُمـ سم٘م٤مئف ومٞمف، وهذا اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل

سم٘مقًمف : ) إٟمف ُمـ ذه٥م ُمٜم٤م إًمٞمٝمؿ وم٠مبٕمده اهلل ( . وأُم٤م ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ومٝمق وإن 

مل يٌؼ ًمٚمجقئف إمم اعمديٜم٦م ؾمٌٞمؾ ًمٙمـ أرض اهلل واؾمٕم٦م، أخؿ شمٙمـ احلٌِم٦م واؾمٕم٦م 

ًمٚمٛمًٚمٛملم طمٞمٜمام مل يٙمـ يٕمرف أهؾ اعمديٜم٦م قمـ اإلؾمالم ؿمٞمئ٤ًم ؟ وهذا اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف 

) وُمـ ضم٤مءٟم٤م ُمٜمٝمؿ ؾمٞمجٕمؾ اهلل ًمف ومرضم٤ًم وخمرضم٤ًم ( . وإظمذ سمٛمثؾ هذا اًمٜمٌل سم٘مقًمف : 

آطمتٗم٤مظ، وإن يم٤من ُمٔمٝمر آقمتزاز ًم٘مريش، ًمٙمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م يٜمٌئ قمـ ؿمدة اٟمزقم٤مج 

ىمريش وهٚمٕمٝمؿ وظَمَقِرهؿ، وقمـ ؿمدة ظمقومٝمؿ قمغم يمٞم٤مهنؿ اًمقصمٜمل، ويم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ىمد 

ًمف ُمـ إظمذ سمٛمثؾ هذا آطمتٗم٤مظ .  أطمًقا أن يمٞم٤مهنؿ اًمٞمقم قمغم ؿمٗم٤م ضُمُرف ه٤مر ٓ سمد
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وُم٤م ؾمٛمح سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أنف ٓ يًؽمد ُمـ ومّر إمم ىمريش ُمـ 

اعمًٚمٛملم، ومٚمٞمس هذا إٓ دًمٞماًل قمغم أنف يٕمتٛمد قمغم شمثٌٞم٧م يمٞم٤مٟمف وىمقشمف يمامل آقمتامد، 

 وح٤م رضمع رؾمقلوسم٤مًمٗمٕمؾ ضمٕمؾ اهلل ُمٜمف ومرضم٤م وٓ خي٤مف قمٚمٞمف ُمـ ُمثؾ هذا اًمنمط .

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م، واـمٛم٠من هب٤م، اٟمٗمٚم٧م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم، ِمـ 

واؾمٛمف  قمت٦ٌم سمـ أؾمٞمد سمـ ضم٤مري٦م اًمث٘مٗمل ويم٤من يم٤من يٕمذب ذم ُمٙم٦م، وهق أبق سَمِّمػم، 

وم٠مرؾمٚمقا ذم ـمٚمٌف رضمٚملم، وىم٤مًمقا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  ٤م ًمٌٜمك زهرة طمٚمٞمٗم

ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًمرضمٚملم، ومخرضم٤م سمف اًمٕمٝمد اًمذي ضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م . ومدومٕمف اًمٜم

طمتك سمٚمٖم٤م ذا احلَُٚمْٞمَٗم٦م، ومٜمزًمقا ي٠ميمٚمقن ُمـ متر هلؿ، وم٘م٤مل أبق سمّمػم ٕطمد اًمرضمٚملم : 

واهلل إين ٕري ؾمٞمٗمؽ هذا ي٤م ومالن ضمٞمدًا، وم٤مؾمتٚمف أظمر وم٘م٤مل : أضمؾ، واهلل إٟمف جلٞمد، 

سْم٧ُم . وم٘م٤مل أبق سمّمػم : أرين سْم٧ُم سمف صمؿ ضَمرَّ أنٔمر إًمٞمف، وم٠مُمٙمٜمف ُمٜمف، وميسمف طمتك  ًم٘مد ضَمرَّ

سمرد . وومر أظمر طمتك أِت اعمديٜم٦م، ومدظمؾ اعمًجد يٕمدو، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ً ( ، ومٚمام اٟمتٝمل إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم رآه : ) ًم٘مد رأى هذا ذقمرا

، ىمد واهلل وؾمٚمؿ ىم٤مل : ىُمتِؾ ص٤مطمٌل، وإين عم٘متقل، ومج٤مء أبق سمّمػم وىم٤مل : ي٤م ٟمٌل اهلل

 )مل أقمد رم ذُمتؽ سمؾ أصٌح٧م رم ذُم٦م اعمنميملم ( أْوذَم اهلل ذُمتؽ، ىمد رددشمٜمل إًمٞمٝمؿ،

َٕمر طَمْرٍب  ًْ صمؿ أنج٤مين اهلل ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ) ويؾ أُمف، ُِم

ًمق يم٤من ًمف أطمد ( ، ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ قمرف أنف ؾمػمده إًمٞمٝمؿ، ومخرج طمتك أِت ؾِمٞمَػ 

ُمٜمٝمؿ أبق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ، ومٚمحؼ سم٠ميب سمّمػم، ومجٕمؾ ٓ خيرج ُمـ  اًمٌحر، ويٜمٗمٚم٧م

حلؼ سم٠ميب سمّمػم، طمتك اضمتٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ قمّم٤مسم٦م . ومقاهلل ُم٤م ىمريش رضمؾ ىمد أؾمٚمؿ إٓ 

 أُمقاهلؿ.يًٛمٕمقن سمٕمػم ظمرضم٧م ًم٘مريش إمم اًمِم٤مم إٓ اقمؽموقا هل٤م، وم٘متٚمقهؿ وأظمذوا 

رطمؿ ح٤م أرؾمؾ، ومٛمـ وم٠مرؾمٚم٧م ىمريش إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٜم٤مؿمده اهلل واًم

ومقصٚم٧م رؾم٤مًمتف وىمد اؿمتد أت٤مه ومٝمق آُمـ، وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمٝمؿ،
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اعمديٜم٦م قمغم رؾمقل اهلل ىمدُمقا سم٠ميب سمّمػم ومامت ريض اهلل قمٜمف  ومدومٜمف أصح٤مسمف و ضاعمر

  .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ا ـه

ف سمٕمد درس )وذع رؾمقل اهلل رم إرؾم٤مل اًمرؾم٤مئؾ ظم٤مرج اجلزيرة يمام ؾمٞم٠مِت سمٞم٤مٟم 

همزوة ظمٞمؼم ان ؿم٤مء اهلل  وان يم٤من اًمقاىمدى رمحف اهلل ىم٤مل أن ذًمؽ يم٤من ىمٌٚمٝم٤م واختذ 

ًمٙمت٤مسم٦م شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ ظم٤ممت٤م ُمـ ومْم٦م ًمًٌف سم٘مٞم٦م طمٞم٤مشمف اًمنميٗم٦م وُمـ سمٕمده ًمًٌف  

اًمّمديؼ ذم ظمالومتف صمؿ اًمٗم٤مروق  يمذًمؽ ُمدة ظمالومتف صمؿ ًمًٌف ذو اًمٜمقريـ رى اهلل 

ؾم٘مط ُمٜمف رم سمئر أريس واضمتٝمد رم اًمٌح٨م قمٜمف ومٚمؿ قمٜمف ؾم٧م ؾمٜملم ُمـ ظمالومتف طمتك 

وُم٤م يروى ُمـ ؾمحر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد قمقدشمف ُمـ احلديٌٞم٦م  –ي٘مدر قمٚمٞمف 

ـِ  ـَ سَمُ٘مقا سم٤ِمعَمِديٜم٦َِم إمَِم ًَمٌِٞمِد سم ـَ اًمِذي ـَ اًمَٞمُٝمقِد ُِم ِم ضَم٤مَءْت ُرَؤؾَم٤مُء ُِم َوَدظمَؾ ؿَمْٝمُر اعمَُحرَّ

ـْ سَمٜمِل ُزرَ  ْحِر، إَقْمَّمِؿ ُِم ًِّ ْيٍؼ، َويَم٤مَن ؾَم٤مطِمًرا ىَمْد قَمٚمَِٛم٧ْم َذًمَِؽ هَيُقٌد َأنَُّف َأقْمَٚمُٛمُٝمْؿ سم٤ِمًم

ضَم٤مَل  َحَر ُِمٜم٤َّم اًمرِّ ًَ ٌد وَم ٛمَّ وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمُف: َي٤م َأب٤َم إقَْمَّمِؿ! َأن٧َْم َأؾْمَحُر ُِمٜم٤َّم، َوىَمْد ؾَمَحَرَٟم٤م حُمَ

٤مَء وَمَٚمْؿ َٟمّْمٜمَْع ؿَمٞمًْئ٤م، َوَأن٧َْم شَمَرى  ًَ ـْ ىَمَتَؾ ُِمٜم٤َّم َوَأضْمغَم، َواًمٜمِّ َأثََرُه ومِٞمٜم٤َم َوظِماَلوَمُف ِديٜمَٜم٤َم، َوَُم

ـُ َٟمْجَٕمُؾ ًَمَؽ قَمغَم َذًمِؽ ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، ضمٕمال  وىمد روى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل سمًٜمده  َوَٟمْح قَم

ـْ   َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َرضُمٌؾ ُِم
ِ

ُ قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: ؾَمَحَر َرؾُمقَل اَّللَّ سَمٜمِل ُزَرْيٍؼ،  َريِضَ اَّللَّ

ٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف َأنَّفُ   َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ خُيَ
ِ

ـُ إَقْمَّمِؿ، طَمتَّك يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ  ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ًَمٌِٞمُد سْم

َء َوَُم٤م وَمَٕمَٚمُف، طَمتَّك إَِذا يَم٤مَن َذاَت َيْقٍم َأْو َذاَت ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوُهَق قِمٜمِْدي، ًَمٙمِ  ْ ٜمَُّف يَم٤مَن َيْٗمَٕمُؾ اًمٌمَّ

َ َأوْمَت٤ميِن وِمٞماَم اؾْمَتْٗمَتٞمُْتُف وِمٞمِف، َأت٤َميِن  َدقَم٤م َوَدقَم٤م، صُمؿَّ ىَم٤مَل: " َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم، َأؿَمَٕمْرِت َأنَّ اَّللَّ

٤م ًمَِّم٤مطِمٌِِف: َُم٤م  ، وَمَ٘م٤مَل َأطَمُدمُهَ ٤م قِمٜمَْد َرْأِد، َوأظَمُر قِمٜمَْد ِرضْمكَمَّ َرضُماَلِن، وَمَ٘مَٕمَد َأطَمُدمُهَ

ضُمؾِ  ـُ إَقْمَّمِؿ، ىَم٤مَل: ذِم َأيِّ َوضَمُع اًمرَّ ٌَُّف؟ ىَم٤مَل: ًَمٌِٞمُد سْم ـْ ـَم ٌُقٌب، ىَم٤مَل: َُم ؟ وَمَ٘م٤مَل: َُمْٓم

ـَ ُهَق؟ ىَم٤مَل: ذِم سمِْئِر  ؟ ىَم٤مَل: ذِم ُُمِْمٍط َوُُمَِم٤مـَم٦ٍم، َوضُمػِّ ـَمْٚمِع َٟمْخَٚم٦ٍم َذيَمٍر. ىَم٤مَل: َوَأجْ
ٍ
ء َرْ

 َصغمَّ اهلُل قمَ 
ِ

ـْ َأْصَح٤مسمِِف، وَمَج٤مَء وَمَ٘م٤مَل: َذْرَواَن " وَم٠َمت٤َمَه٤م َرؾُمقُل اَّللَّ َٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ذِم َٟم٤مٍس ُِم

َٞم٤مـملِمِ » ، َأْو يَم٠َمنَّ ُرُءوَس َٟمْخٚمَِٝم٤م ُرُءوُس اًمِمَّ
ِ
ىُمْٚم٧ُم: ش َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم، يَم٠َمنَّ َُم٤مَءَه٤م ُٟمَ٘م٤مقَم٦ُم احِلٜم٤َّمء
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: َأوَماَل اؾْمَتْخَرضْمَتُف؟ ىَم٤مَل: 
ِ

ُ »َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ َر قَمغَم اًمٜم٤َّمِس ىَمْد قَم٤موَم٤ميِن اَّللَّ ، وَمَٙمِرْه٧ُم َأْن ُأثَقِّ

ا   . وَم٠َمَُمَر هِب٤َم وَمُدوِمٜم٧َْم ش وِمٞمِف َذًّ

          

*** 
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 الدرط الجالح

 ) غسوة خيرب (

ٟمتذيمر أظمقاين وأظمقاِت ىمٌؾ اعمدارؾم٦م  طمقل همزوة ظمٞمؼم ومريْم٦م احل٩م  وُمـ 

حلديٌٞم٦م  إمم اعمديٜم٦م ذم آظمر ذى اعمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م قم٤مد ُمـ ا

 -ىم٤مل اسمـ يمثػم اًم٘مٕمدة ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اهلجرة ٟمزل اًمقطمل سمٗمريْم٦م احل٩م يمام 

رمحف  -ٟمزل ومرض احل٩م، يمام ىمرره اًمِم٤مومٕمل  -أي: ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م  -ومٞمٝم٤م  :-رمحف اهلل 

. وهلذا [194]اًمٌ٘مرة:  َّخت حت جت هب ُّٱ، زُمـ احلديٌٞم٦م، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: -اهلل 

مل حي٩م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - أن احل٩م قمغم اًمؽماظمل ٓ قمغم اًمٗمقر؛ ٕنف ذه٥م إمم

إٓ ذم ؾمٜم٦م قمنم، وظم٤مًمٗمف اًمثالصم٦م: ُم٤مًمؽ، وأبق طمٜمٞمٗم٦م، وأمحد، ومٕمٜمدهؿ أن احل٩م جي٥م 

قمغم يمؾ ُمـ اؾمتٓم٤مقمف قمغم اًمٗمقر، وُمٜمٕمقا أن يٙمقن اًمقضمقب ُمًتٗم٤مًدا ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 اًمنموعهذه أي٦م إُمر سم٤مإلمت٤مم سمٕمد  وإٟمام ذم [194]اًمٌ٘مرة:  َّخت حت جت هب ُّٱ

. أطمٌتل ذم اهلل يمام  ىمٚم٧م : ويم٠مهنؿ رمحٝمؿ اهلل  يرون ومروف سمآج٦م ؾمقرة آل قمٛمران (

ُمـ احلديٌٞم٦م، وىمد قم٤مهد ىمريًِم٤م قمغم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رضمع اًمٜمٌل قمٚمٛمٜم٤م وم٘مد 

يمام يمت٥م ِم٤م أت٤مح ًمف اًمتٗمرغ اًمت٤مم ًمٚمدقمقة  -ووع اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمام عمدة قمنم ؾمٜمقات 

إن صٚمح احلديٌٞم٦م يم٤من سمداي٦م ـمقر ضمديد ذم طمٞم٤مة ص٤مطم٥م اًمرطمٞمؼ اعمختقم وم٘م٤مل )

وأخده٤م ذم قمداء اإلؾمالم،  وأقمٜمده٤ماإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وم٘مد يم٤مٟم٧م ىمريش أىمقي ىمقة 

وسم٤مٟمًح٤مهب٤م قمـ ُمٞمدان احلرب إمم رطم٤مب إُمـ واًمًالم اٟمٙمن أىمقي ضمٜم٤مح ُمـ 

ن واًمٞمٝمقد ـ وح٤م يم٤مٟم٧م ىمريش ِمثٚم٦م ًمٚمقصمٜمٞم٦م، أضمٜمح٦م إطمزاب اًمثالصم٦م ـ ىمريش وهَمَٓمَٗم٤م

وزقمٞمٛمتٝمؿ ذم رسمقع ضمزيرة اًمٕمرب اٟمخٗمْم٧م طمدة ُمِم٤مقمر اًمقصمٜمٞملم، واهن٤مرت 

زًا يمٌػماً سمٕمد هذه اهلدٟم٦م،  ٟمزقم٤مهت٤م اًمٕمدائٞم٦م إمم طمد يمٌػم، وًمذًمؽ ٓ ٟمري ًمٖمٓمٗم٤من اؾمتٗمزا

ء اًمٞمٝمقد . أُم٤م اًمٞمٝمقد ومٙم٤مٟمقا ىمد ضمٕمٚمقا ظمٞمؼم  وضمؾ ُم٤م ضم٤مء ُمٜمٝمؿ إٟمام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ إهمرا
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سمٕمد ضمالئٝمؿ قمـ يثرب ويمرا ًمٚمدس واًمتآُمر، ويم٤مٟم٧م ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ شمٌٞمض هٜم٤مك وشمٗمرخ، 

وشم١مضم٩م ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م، وشمٖمري إقمراب اًمْم٤مرسم٦م طمقل اعمديٜم٦م، وشمٌٞم٧م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمًٚمٛملم، أو إلحل٤مق اخل٤ًمئر اًمٗم٤مدطم٦م هبؿ، وًمذًمؽ يم٤من 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد هذا اًمّمٚمح هق ؿمـ احلرب  أول إىمدام طم٤مؾمؿ ُمـ اًمٜمٌل صغم

وؾمٌ٘مٝم٤م ُم٤ٌمذة هيتف امم ومدك وهك ىمري٦م  يًٙمٜمٝم٤م هيقد  اًمٗم٤مصٚم٦م قمغم هذا اًمقيمر

٤م  وسمٜمل أؿمجع يمام  دا شم٤مريخ اًمني٦م سمدىم٦م أهنَّ ذيمر اًمقاىمدي، واسمـ ؾمٕمد، ومه٤م َُمـ طَمدَّ

سمٜمل ؾمٕمد يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل سمٚمٖم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ 

يم٤مت وطمِمقدًا  إلُمداد هيقد ظمٞمؼم. وُم٤م ىمٞمؾ ذم ؾم٥ٌم  اؾمتٕمداديفسمـ سمٙمر سم٠منَّ هلؿ ُترُّ

ِلِّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمٝم٤م،  ف اًمٜمٌَّ ٤م ىمٌؾ ظمٞمؼم سم٘مٚمٞمؾ، أو ذم أثٜم٤مء شمقضمُّ د أهنَّ اًمني٦م ي١ميمِّ

وهق إرضمح، وي١ميده ىمقل اًمرضمؾ ًمقسمر سمـ قمٚمٞمؿ ىم٤مئد سمٜمل ؾمٕمد طمٞمٜمام رآه ُمٜمٝمزُم٤ًم ُمع 

ً ىمد أُمـ وهمٚمظ، أوىمع سم٘مريٍش ومّمٜمع ىمق ٍد أُمرا ُمف ُمـ أُم٤مم اعمًٚمٛملم: "إين أرى أُمر حمٛمَّ

هبؿ ُم٤م صٜمع، صُمؿَّ أوىمع سم٠مهؾ احلّمقن سمٞمثرب، ىمٞمٜم٘م٤مع وسمٜمل اًمٜمْمػم وىمرئم٦م، وهق 

ِلِّ   ؾم٤مئٌر إمم ه١مٓء سمخٞمؼم". ومذًمؽ دًمٞمؾ ىمقي قمغم أنَّ اًمني٦م يم٤مٟم٧م ذم أثٜم٤مء ُمًػم اًمٜمٌَّ

مم ظمٞمؼم، طمٞم٨م وردت إًمٞمف ُمٕمٚمقُم٤مت اؾمتخ٤ٌمرشمٞم٦م أنَّ أوئلؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إ

ٍد هيٍع إلُمداد هيقد ظمٞمؼم، وم٤ًمرع سمٌٕم٨م اًمني٦م إًمٞمٝمؿ  إقمراب ُمـ سمٜمل ؾمٕمد ذم ُتِمُّ

ِلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ـمري٘مف  ىمٌؾ أن شمًتٙمٛمؾ اؾمتٕمداداهتؿ ًمذًمؽ". سمٞمٜمام يم٤من اًمٜمٌَّ

٧م إًمٞمف ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٗم٤مده٤م أنَّ هٜم٤مك وصٚم -يمام ُيٗمٝمؿ ُمـ رواي٦م اًمقاىمدي  -إمم ظمٞمؼم 

٦م ُمٕم٤مدي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، ي٘مقم هب٤م رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر ُيْدقَمك:  يم٤مت ُتِمديَّ ُترُّ

"وسَمر سمـ قُمٚمٞمؿ، ذم مجٍع ُمـ ىمقُمف سمٜمل ؾمٕمد، سم٤مًم٘مرب ُمـ ومدك، وذًمؽ عمٜم٤مسة هيقد 

ٍة ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مسمؾ  ؿ سمّمدد آشمٗم٤مق ُمٕمٝمؿ قمغم إُمدادهؿ سم٘مقَّ ضمزء ظمٞمؼم ود اعمًٚمٛملم، وأهنَّ

ُمـ متر ظمٞمؼم جُيَْٕمؾ هلؿ".ويمٕم٤مدشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اؾمؽمشمٞمجٞمتف اعمتٌٕم٦م دائاًم ُمع 

ر  دهؿ، وشمٓمقُّ أقمدائف وسمخ٤مّص٦ًم إقمراب، ذم ُم٤ٌمهمتتٝمؿ وضهبؿ ىمٌؾ اؾمتٙمامل ُتِمُّ
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اؾمتٕمداداهتؿ، ؾم٤مرع صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم دمٝمٞمز هي٦م، قم٤ٌمرة قمـ دوري٦م ىمت٤مل 

وٞم٦م هت٤م ُم٤مئ٦م  شمٕمرُّ ريض اهلل قمٜمف ". "وم٤ًمر اًمٚمٞمؾ،  -رضمؾ سم٘مٞم٤مدة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىمقَّ

ويمٛمـ اًمٜمَّٝم٤مر، طمتَّك اٟمتٝمك إمم اهلٛم٩م"، وم٠مص٤مب قمٞمٜم٤ًم، وم٘م٤مل: "ُم٤م أن٧َم ؟ هؾ ًمؽ قمٚمؿ 

وا قمٚمٞمف وم٠مىمرَّ أنف قملم هلؿ  سمام وراءك ُمـ مجع سمٜمل ؾمٕمد؟ ىم٤مل: "ٓ قمٚمؿ زم سمف، ومِمدُّ

قمغم أن جيٕمٚمقا هلؿ ُمـ مترهؿ يمام  سمٕمثقه إمم ظمٞمؼم، يٕمرض قمغم هيقد ظمٞمؼم ٟمٍمهؿ

ع  ضمٕمٚمقا ًمٖمػمهؿ، وي٘مدُمقن قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا ًمف: "وم٠مجـ اًم٘مقم ؟ ىم٤مل: "شمريمتٝمؿ وىمد دمٛمَّ

ٜم٤م". ىم٤مل: "قمغم  : "ومن سمٜم٤م طمتك شمُدًمَّ ُمٜمٝمؿ ُم٤مئت٤م رضمؾ، ورأؾمٝمؿ وسَمر اسمـ قُمَٚمْٞمؿ". ىم٤مًمقا

ٜم٤َّمك،  : "إن دًمٚمتٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ وقمغم هطمٝمؿ أُمَّ ٜمقين". ىم٤مًمقا وإَّٓ ومال أَُم٤مَن ًمؽ". أن شُم١َمُمِّ

ىم٤مل: "ومذاك، ومخرج هبؿ دًمٞماًل هلؿ"". سمٕمد أن يم٤من قمٞمٜم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، وم٤ًمر هبؿ ذم ومداومد، 

وآيم٤مم، طمتك ؾم٤مء فمٜمٝمؿ سمف، واقمت٘مدوا أنف رسمَّام يم٤من خيدقمٝمؿ، طمتك أوم٣م هبؿ إمم ؾمٝمٍؾ 

ُمـ إرض"."وم٢مذا ٟمَٕمؿ يمثػم، وؿم٤مء، وم٘م٤مل: "هذه َٟمٕمٛمٝمؿ وؿم٤مؤهؿ، وم٠مهم٤مروا قمٚمٞمف 

اًمٓمٚم٥م، وٟمذر هبؿ  اًمٜمٕمؿ واًمِم٤مء، ىم٤مل: "أرؾمٚمقين". ىم٤مًمقا: "طمتك ٟم٠مُمـ ومْمٛمقا 

ىمقا""."وهرسم٧م سمٜمق  روهؿ ومتٗمرَّ اًمراقمل رقم٤مء اًمٖمٜمؿ واًمِم٤مء، ومٝمرسمقا إمم مجٕمٝمؿ ومحذَّ

 -ؾمٕمد سم٤مًمٔمَّٕمـ، ورأؾمٝمؿ َوسَمر سمـ قُمَٚمْٞمؿ"".وم٘م٤مل اًمدًمٞمؾ ًمٚم٘م٤مئد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ىم  -٧م إقمراب وأنذرهؿ اًمرقم٤مء، ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف : "قمالَم ُتًٌٜمل؟ ىمد شمٗمرَّ

ريض اهلل قمٜمف : "ًمٞمس سمٕمد، وم٢مٟم٤َّم مل ٟمٌٚمغ ُمٕمًٙمرهؿ"."وم٤مٟمتٝمك هبؿ إًمٞمف ومٚمؿ ير أطمدًا، 

ىم٤مل وقمـ ومدك  وم٠مرؾمٚمقه وؾم٤مىمقا اًمٜمٕمؿ واًمِم٤مء، اًمٜمٕمؿ مخًامئ٦م سمٕمػم، وأخٗم٤م ؿم٤مة"".

ِلِّ صغم : "يم٤من أهٚمٝم٤م هيقد، ومٚمامَّ ومتح٧م ظمٞمؼم ـمٚمٌقا ُماحلٛمقي رمحف اهلل  ي٤مىمقت ـ اًمٜمٌَّ

٤م ِِم٤َّم مل ُيقضمػ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤من قمغم أن يؽميمقا ًمف اًمٌٚمد، ومٙم٤مٟم٧م ًمف ظم٤مّص٦ًم، ٕهنَّ

ؿ  قمٚمٞمف سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب، ومٙم٤من يٍمف ُم٤م ي٠متٞمف ُمٜمٝم٤م ذم أبٜم٤مء اًمًٌٞمؾ، وذم رواي٦م: "أهنَّ

 اًمٞمٝمقد -ريض اهلل قمٜمف  -ص٤محلقه قمغم اًمٜمّمػ، ومل يزل أهٚمٝم٤م هب٤م طمتك أضمغم قمٛمر 

وٝمؿ قمٜمف، وأضمالهؿ إمم اًمِم٤مم".وح٤َّم ىُمٌَِض  ف إًمٞمٝمؿ ُمـ ىمّقم اًمٜمّمػ، وقمقَّ ومقضمَّ
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ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م : "إنَّ رؾمقل  -رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م 

يؼ  دِّ ريض اهلل قمٜمف : "أريد  -اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمحٚمٜمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل أبق سمٙمر اًمّمِّ

ى اضمتٝم٤مد قمٛمر سمـ اخلٓم٤َّمب ًمذًمؽ ؿمٝمقدًا، وهل٤م ىِمّّم٦م،   -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  -صُمؿَّ أدَّ

ه٤م إمم ورصم٦م رؾمقل اهلل صغم  سمٕمده ح٤َّم وُمتَِح٧م اًمُٗمُتقح واشمًَّٕم٧م قمغم اعمًٚمٛملم أن يُردَّ

٤ٌَّمُس سمـ قمٌد  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٙم٤من قمكمُّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، واًمٕم

ريض اهلل  -٤مزقم٤من ومٞمٝم٤م، ويتخ٤مصامن إمم قمٛمر يتٜم -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  -اعمٓمٚم٥م 

 -شمٕم٤ممم قمٜمف ، ومٞم٠مبك أن حيُٙمؿ سمٞمٜمٝمام، وي٘مقل: "أنُتام أقمرف سمِم٠منٙمام، وح٤َّم وزم ُمٕم٤موي٦م 

أىمٓمٕمٝم٤م ُمروان سمـ احلٙمؿ، ووهٌٝم٤م ُمروان ٓسمٜمٞمف قمٌد اعمٚمؽ،  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف 

اًمٕمزيز، وح٤َّم وزم  وقمٌد اًمٕمزيز، صُمؿَّ ص٤مرت ًمٚمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، وقمٛمر سمـ قمٌد

اًمقًمٞمد اؾمتقه٤ٌم ُمٜمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ومٙم٤مٟم٧م ًمف ظم٤مًمَِّم٦ًم شمُٖمؾ ًمف قمنمة آٓف 

ديٜم٤مر، ويم٤مٟم٧م ُِمـ أطم٥ّم ُم٤مًمف إًمٞمف، وًمٙمٜمَّف طمٞمٜمام وزم اخلالوم٦م، يمَت٥َم إمم قم٤مُمٚمف سم٤معمديٜم٦م 

ٚمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ، ومٚمامَّ وزم يزيد سمـ قمٌد اعم -ي٠مُمره سمرد ومدك إمم وًمد وم٤مـمٛم٦م 

٤مح ٗمَّ ًَّ اخلالوم٦م ومدومٕمٝم٤م إمم احلًـ سمـ  ىمٌْمٝم٤م، ومٚمؿ شمزل ذم أجدي سمٜمل ُأَُمٞم٦َّم طمتك وزم اًم

ىُمٝم٤م ذم سمٜمل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومٙم٤من هق اًمَ٘مٞمِّؿ قمٚمٞمٝم٤م ُيَٗمرِّ

ومٚمامَّ وزم اعمٜمّمقر وظمرج قمٚمٞمف سمٜمق احلًـ ىمٌْمٝم٤م قمٜمٝمؿ، ومٚمامَّ وزم اعمٝمدي أقم٤مده٤م 

ؿَّ ُمقؾمك اهل٤مدي وَُمـ سمٕمده إمم أج٤مم اح٠مُمقن، ومج٤مءه رؾمقل سمٜمل قمكم سمـ أيب قمٚمٞمٝمؿ، صمُ 

ا ه ـم٤مًم٥م ومٓم٤مًم٥م هب٤م، وم٠مُمر أن ُيًجؾ هلؿ هب٤م، ومُٙمت٥َِم اًمًجؾ وىُمِرَئ قمغم اح٠مُمقن،

هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل سمدأت سمٕمد اًمّمٚمح أقمٓم٧م اعمًٚمٛملم ومرص٦م  ٟمٕمقد إمم اًم٘مقل سم٠من

وىمد شمْم٤مقمػ ٟمِم٤مط اعمًٚمٛملم ذم هذا يمٌػمة ًمٜمنم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وإسمالهمٝم٤م، 

اعمج٤مل، وسمرز ٟمِم٤مـمٝمؿ ذم هذا اًمقضمف قمغم ٟمِم٤مـمٝمؿ اًمٕمًٙمري ؛ وًمذًمؽ ٟمري أن 

اًمٜمِم٤مط اًمٕمًٙمري واًمٜمِم٤مط اًمدقمقى وؾمٜمرى هذا  ٟم٘مًؿ هذه اعمرطمٚم٦م إمم ىمًٛملم :

إظمػم رم اًمدرس اًمت٤مزم ان ؿم٤مء اهلل   أُم٤م اًمٜمِم٤مط اًمٕمًٙمري ومٙم٤مٟم٧م  همزوة ظمٞمؼم أهؿ 
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يدهي٤م هي٦م ومدك  ومٗمل اعمحرم ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م  يم٤مٟم٧م همزوة ظمٞمؼم ويمام ُمٔم٤مهرة وسملم 

وظمٞمؼم واطم٦م زراقمٞم٦م شم٘مع ؿمامل اعمديٜم٦م ي٘مقل د أيمرم اًمٕمٛمري رمحف اهلل )سمتٍمف( : 

م، وهل ُمـ  811يمؿ وشمرشمٗمع قمـ ؾمٓمح اًمٌحر 141اعمٜمقرة، وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمحقازم 

ة سمٜمل ؾمٚمٞمؿ، واُمت٤مزت ظمٞمؼم سم طمرارأقمٔمؿ  خّمقسم٦م أروٝم٤م ووومرة اًمٕمرب سمٕمد طمرَّ

ُمٞم٤مهٝم٤م، وم٤مؿمتٝمرت سمٙمثرة ٟمخٞمٚمٝم٤م، هذا ؾمقى ُم٤م شمٜمتجف ُمـ احلٌقب واًمٗمقايمف، ًمذًمؽ 

يم٤مٟم٧م شمقصػ سم٠مهن٤م ىمري٦م احلج٤مز ريًٗم٤م وُمٜمٕم٦م ورضم٤مًٓ، ويم٤من هب٤م ؾمقق يٕمرف سمًقق 

اًمٜمٓم٤مة ُتٛمٞمف ىمٌٞمٚم٦م هَمَٓمَٗم٤من اًمتل شُمْٕمَتؼم ظمٞمؼم وٛمـ أراوٞمٝم٤م. وٟمٔمًرا عمٙم٤مٟمتٝم٤م 

ٝم٤م اًمٕمديد ُمـ اًمتج٤مر وأصح٤مب احلرف، ويم٤من ومٞمٝم٤م ٟمِم٤مط آىمتّم٤مدي٦م وم٘مد ؾمٙمٜم

واؾمع ًمٚمّمػموم٦م. ويم٤من يًٙمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمتح أظمالط ُمـ اًمٕمرب واًمٞمٝمقد، وزاد قمدد 

 -اًمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م سمٕمد إضمالء هيقد اعمديٜم٦م طمٞم٨م ذه٥م هيقد اعمديٜم٦م اًمذيـ أضمالهؿ اًمٜمٌل 

امء سمٜمل اًمٜمْمػم ويم٤من ُمـ أبرز زقم  - إمم ظمٞمؼم وم٠مىم٤مُمقا ومٞمٝم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اًمذيـ ٟمزًمقا ذم ظمٞمؼم ؾمالم سمـ أيب احل٘مٞمؼ، ويمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمرسمٞمع سمـ أيب احل٘مٞمؼ، وطمٞمل سمـ 

أظمٓم٥م ومٚمام ٟمزًمقا دان هلؿ أهٚمٝم٤م ويم٤من شمزقمؿ ه١مٓء ًمٞمٝمقد ظمٞمؼم يم٤مومٞم٤م ذم ضمره٤م إمم 

ع واًمتّمدي ًمالٟمت٘م٤مم ُمـ اعمًٚمٛملم، وم٘مد يم٤من يدومٕمٝمؿ طم٘مد دوملم ورهم٦ٌم ىمقي٦م  اًمٍما

دي٤مرهؿ داظمؾ اعمديٜم٦م. ويم٤من أول ُترك ىمقي ُم٤م طمدث ذم همزوة ذم اًمٕمقدة إمم 

إطمزاب طمٞم٨م يم٤من خلٞمؼم وقمغم رأؾمٝم٤م زقمامء سمٜمل اًمٜمْمػم دور يمٌػم ذم طمِمد ىمريش 

وإقمراب ود اعمًٚمٛملم وشمًخػم أُمقاهلؿ ذم ذًمؽ، صمؿ ؾمٕمٞمٝمؿ اًمٜم٤مضمح ذم إىمٜم٤مع سمٜمل 

عمديٜم٦م ظم٤مئٌلم، اهتؿ ىمرئم٦م سم٤مًمٖمدر واًمتٕم٤مون ُمع إطمزاب ومٚمام رد اهلل إطمزاب قمـ ا

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٕم٤مجل٦م اعمقىمػ ذم ظمٞمؼم اًمتل ص٤مرت ُمّمدر ظمٓمر 

ا ه  واعمت٠مُمؾ  رم صٜمٞمع اًمٞمٝمقد وُمقىمٗمٝمؿ اًمث٤مسم٧م ُمـ رؾمقل اهلل يمٌػم قمغم اعمًٚمٛملم.

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودقمقشمف ُمـ أول يقم ذوم٧م واؾمتٜم٤مرت سمف اعمديٜم٦م يدرك اًمداومع 

سمٚمٖم٧م يمام ي٘مقل د قمامد اًمديـ ظمٚمٞمؾ   ) ح٤م  –ؾمٚمؿ  ًمٖمزو ظمٞمؼم ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و
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ظمٞمؼم أن٤ٌمء هزيٛم٦م ىمرئم٦م وم٤مشمّمؾ سمٕمض اًمٞمٝمقد سمزقمٞمٛمٝمؿ ؾمالم سمـ ُمِمٙمؿ وؾم٠مخقه 

اًمرأي وم٠مضم٤مهبؿ: ٟمًػم إمم حمٛمد سمام ُمٕمٜم٤م ُمـ هيقد ظمٞمؼم ومٚمٝمؿ قمدد، وٟمًتجٚم٥م هيقد 

تؿ ذم همزوة اخلٜمدق شمٞمامء وومدك ووادي اًم٘مرى، وٓ ٟمًتٕملم سم٠مطمد ُمـ اًمٕمرب، وم٘مد رأج

ُم٤م صٜمٕم٧م سمٙمؿ اًمٕمرب.. صمؿ ٟمًػم إًمٞمف ذم قم٘مر داره. وم٘م٤مًم٧م اًمٞمٝمقد: هذا اًمرأي. 

وًمٙمـ سمٕمض اًمزقمامء قم٤مروف ذم اإلىمدام قمغم جم٤مزوم٦م يمٝمذه همػم ُم٠مُمقٟم٦م اًمٜمتٞمج٦م. 

وومْمال قمـ هذا يمٚمف وم٢من هيقد ظمٞمؼم يم٤مٟمقا اًم٥ًٌم ذم ظمروج هي٦م ي٘مقده٤م قمكم سمـ أيب 

اًمٕم٤مم اًم٤ًمدس اهلجري، يم٤مٟم٧م وضمٝمتٝم٤م ومدك طمٞم٨م  ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف أواظمر

ي٘مٓمـ طمل ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر يم٤مٟمقا ىمد ؾمٕمقا إمم ُمّد أجدهيؿ ٕوئلؽ اًمٞمٝمقد ًم٘م٤مء أن 

ُمـ صمامر ظمٞمؼم وه٤م هؿ أن يتح٤مًمٗمقن ُمع همٓمٗم٤من ذم حم٤موًم٦م ضمديدة ءا يٛمٜمحقهؿ ضمز

٠مظمذ يتٝمٞم٠م ود اعمديٜم٦م. وىمد قمٚمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام يدور ذم ظمٚمدهؿ وم

ًم٘مت٤مهلؿ ويٛمٝمد ًمذًمؽ سم٢مرؾم٤مل جمٛمققم٤مت ُمـ ومدائٞمل إنّم٤مر ٓهمتٞم٤مل سمٕمض ىم٤مدة 

اٟمٓمٚمؼ )ُمٓمٚمع اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م( ، وُمـ هٜم٤م   – اًمٞمٝمقد هٜم٤مك يمًاّلم سمـ أيب احل٘مٞمؼ

صقب ظمٞمؼم قمغم رأس محٚم٦م اؾمتٜمٗمر هل٤م اًمراهمٌلم ذم اجلٝم٤مد ومح٥ًم دون اًمٖمٜم٤مئؿ. ذًمؽ 

ػ اًمٞمٝمقدي٦م سم٠مؾم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م درسم٦م قمغم اًم٘مت٤مل، وًمذًمؽ أن هيقد ظمٞمؼم يم٤مٟمقا أىمقى اًمٓمقائ

وىمٗم٧م ؿمٌف اجلزيرة يمٚمٝم٤م ُمتٓمٚمٕم٦م إمم هذه اًمٖمزوة. ويم٤من يمثػمون يتقىمٕمقن أن شمدور 

اًمدائرة قمغم اعمًٚمٛملم ، ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدرك أنف ًمق ومِمؾ أُم٤مم ظمٞمؼم 

ىمقهتؿ  ومًٞمتٖمػم ُمٞمزان اًم٘مقى ُمـ ضمديد ورسمام طمدصم٧م ٟمٙم٦ًم أقم٤مدت ٕقمدائف

ومح٤مؾمتٝمؿ ًم٘مت٤مًمف، وطم٤مًم٧م دون إمت٤مم اًمقطمدة اًمتل يٕمٛمؾ هل٤م اًمٜمٌل ويًٕمك إًمٞمٝم٤م، 

ًمذًمؽ يم٤من يريد ضمٞمِم٤م ُم١مُمٜم٤م سم٠مهداومف ُم٘مدرا ًمٚمٔمروف.. يريد ؾمٞمقوم٤م ُتريمٝم٤م ىمقة 

أراده، ىمٚمٞمال سمٕمدده  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يماماًمٜمٗمس ٓ ضمِمٕمٝم٤م، ويم٤من ضمٞمش حمٛمد 

ّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم اًمقصقل ٕهداومٝمؿ. ويذيمر يمثػما سم٢ميامن رضم٤مًمف وصم٤ٌمت ٟمٗمقؾمٝمؿ وشم

اعم٘مريزي أن قمدد اعمًٚمٛملم اًمذيـ شمقضمٝمقا إمم ظمٞمؼم يم٤مٟمقا أخٗم٤م وأرسمٕمامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ 
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يّمحٌٝمؿ ُم٤مئت٤م ومرس رسمام اقمتامدا قمغم قمددهؿ يقم احلديٌٞم٦م اًم٘مري٥م، يمام أؾمٝمؿ ذم 

اخلروج قمدد ُمـ اًمٜمًقة، ظمرضمـ ًمٞمداويـ اجلرطمك ويٜمًجـ اعمالسمس وهيٞمئـ 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هدومف أول إُمر اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٓمريؼ  اًمٓمٕم٤مم. ضمٕمؾ

ًمٞمحقل سملم ه١مٓء وسملم أن يٛمدوا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمرضمٞمع اًمقاصؾ سملم ظمٞمؼم وهمٓمٗم٤من 

طمٚمٗم٤مءهؿ ذم ظمٞمؼم. ويم٤من سمٜمق همٓمٗم٤من، ًمدى ؾمامقمٝمؿ سمتقضمف اًمرؾمقل إمم ظمٞمؼم، ىمد 

وم٤موٓمرهؿ  ظمرضمقا ًمٞم٤ًمٟمدوا اًمٞمٝمقد وده ًم٘م٤مء ٟمّمػ صمامر ظمٞمؼم ًمذًمؽ اًمٕم٤مم،

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٕمقدة إمم دي٤مرهؿ سمٕمد أن أومهٝمؿ أن هجقُمف ُمتجف 

إًمٞمٝمؿ، وُمـ صمؿ اٟمٗمرد سمخٞمؼم وسم٤مهمتٝم٤م ومجرا طمٞم٨م يم٤من أهٚمقه٤م ورضم٤مهل٤م ىمد ظمرضمقا إمم 

ُمزارقمٝمؿ سمٛم٤ًمطمٞمٝمؿ وُمٙم٤مشمٚمٝمؿ، ومٚمام رأوا اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقد ضمٞمش 

وهرسمقا ٓئذيـ سمحّمقهنؿ، ش حمٛمد واخلٛمٞمس»ا اعمًٚمٛملم مت٤مًمٙمٝمؿ اخلقف وٟم٤مدو

أنٗمًٝمؿ حلّم٤مر ـمقيؾ، ومٜم٤مدى اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٚم٘مٞم٤م ُمزيدا ُمـ  وهٞمئقا 

ىمقم وم٤ًمء ص٤ٌمح  اهلل أيمؼم، ظمرسم٧م ظمٞمؼم، إٟم٤م إذا ٟمزًمٜم٤م سم٤ًمطم٦م»اًمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ: 

أيب ُمقؾمك قمـ وُمـ ُمِم٤مهد اعمًػم اإليامٟمٞم٦م  ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري سمًٜمده   ا ـهش اعمٜمذريـ

إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : ح٤م همزا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظمٞمؼم أو ىم٤مل 

ح٤م شمقضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أذف اًمٜم٤مس قمغم واد ومرومٕمقا أصقاهتؿ 

سم٤مًمتٙمٌػم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ إَل إٓ اهلل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) 

ًٙمؿ إٟمٙمؿ ٓ شمدقمقن أصؿ وٓ هم٤مئ٤ٌم إٟمٙمؿ شمدقمقن ؾمٛمٞمٕم٤م ىمري٤ٌم وهق قمغم أنٗم أرسمٕمقا 

ُمٕمٙمؿ ( . وأن٤م ظمٚمػ داسم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومًٛمٕمٜمل وأن٤م أىمقل ٓ 

طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل وم٘م٤مل زم ) ي٤م قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ( . ىمٚم٧م ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل 

. ىمٚم٧م سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ومداك أيب ) أٓ أدًمؽ قمغم يمٚمٛم٦م ُمـ يمٜمز ُمـ يمٜمقز اجلٜم٦م ( 

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ وروى رمحف اهلل وم٘م٤مل   –وأُمل ىم٤مل ) ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ( 

: أن رؾمقل اهلل صغم   يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ قمـ أنس ريض اهلل قمٜمف 
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ومٚمام  اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أتك ظمٞمؼم ًمٞمال ويم٤من إذا أتك ىمقُم٤م سمٚمٞمؾ مل يٖمز هبؿ طمتك يّمٌح

حمٛمد واهلل حمٛمد  ا أصٌح ظمرضم٧م اًمٞمٝمقد سمٛم٤ًمطمٞمٝمؿ وُمٙم٤مشمٚمٝمؿ ومٚمام رأوه ىم٤مًمق

طم٦م اًم٘مقم ٤مواخلٛمٞمس . وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) ظمرسم٧م ظمٞمؼم إٟم٤م إذا ٟمزًمٜم٤م سمً

وهٜم٤م سمدأ احلّم٤مر وُم٤م شماله ُمـ ومتح رسم٤مين طمٞم٨م ىمًؿ اًمرؾمقل  وم٤ًمء ص٤ٌمح اعمٜمذريـ (

ووزع اعمٝمامت  شمٜم٤مؾم٥م احلّمقن اعمتٜمققم٦م اعمٜمٞمٕم٦م   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اجلٞمش أىم٤ًمم

جل٠م اًمٞمٝمقد إمم طمّمقهنؿ وطم٤مس اعمًٚمٛمقن طمّمـ ٟم٤مقمؿ، وؾمٕم٧م همٓمٗم٤من إمم ٟمجدة و

طمٚمٗم٤مءهؿ، وًمٙمٜمٝمؿ مل يِمؽميمقا ذم اًم٘مت٤مل وم٘مد ظم٤مومقا أن هي٤مضمؿ  قا هيقد ظمٞمؼم ويم٤مٟم

ظمٞمؼم،  ضم٤مء قمٌد أؾمقد طمٌٌّم ُمـ أهؾوُمـ اعمقاىمػ اإليامٟمٞم٦م أنف اعمًٚمٛمقن دي٤مرهؿ، 

يم٤من ذم همٜمؿ ًمًّٞمده، ومٚماّم رأى أهؾ ظمٞمؼم ىمد أظمذوا اًمًالح، ؾم٠مخٝمؿ: ُم٤م شمريدون؟ 

: ٟم٘م٤مشمؾ هذا اًمذي يزقمؿ أنّف ٟمٌّل، ومقىمع ذم ٟمٗمًف ذيمر اًمٜمٌّل، وم٠مىمٌؾ سمٖمٜمٛمف إمم  ىم٤مًمقا

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ُم٤مذا شم٘مقل؟ وُم٤م شمدقمق إًمٞمف؟ ىم٤مل: أدقمق إمم 

 إَل إٓ اهلل وأيّن رؾمقل اهلل، وأٓ شمٕمٌد إٓ اهلل، ىم٤مل اًمٕمٌد: اإلؾمالم، وأن شمِمٝمد أن ٓ

وم٠مؾمٚمؿ ش . ًمؽ اجلٜم٦ّم إن ُم٧ّم قمغم ذًمؽ»ومام زم إن ؿمٝمدت وآُمٜم٧م سم٤مهلل قمّز وضمّؾ، ىم٤مل: 

صمّؿ ىم٤مل: ي٤م ٟمٌّل اهلل! إّن هذه اًمٖمٜمؿ قمٜمدي أُم٤مٟم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وم٢مّن اهلل ؾمٞم١مّدي قمٜمؽ أُم٤مٟمتؽ، ش احلّم٤ٌمء»وؾمٚمؿ: أظمرضمٝم٤م ُمـ قمٜمدك وارُمٝم٤م ب 

ومٗمٕمؾ، ومرضمٕم٧م اًمٖمٜمؿ إمم ؾمّٞمده٤م، ومٕمٚمؿ اًمٞمٝمقدّي أّن همالُمف ىمد أؾمٚمؿ، وم٘م٤مم رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٜم٤مس، ومققمٔمٝمؿ، وطمّْمٝمؿ قمغم اجلٝم٤مد، ومٚماّم اًمت٘مك 

اعمًٚمٛمقن إمم  اًمٕمٌد إؾمقد، واطمتٛمٚمف -ومٞمٛمـ ىمتؾ -اعمًٚمٛمقن واًمٞمٝمقد ىمتؾ

ظمؾ ذم اًمٗمًٓم٤مط ومزقمٛمقا أّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اـّمٚمع ُمٕمًٙمرهؿ، وم٠مد

ًم٘مد أيمرم اهلل هذا اًمٕمٌد، وؾم٤مىمف إمم »ذم اًمٗمًٓم٤مط، صمّؿ أىمٌؾ قمغم أصح٤مسمف، وىم٤مل: 

وذم  -ش ظمػم، وًم٘مد رأج٧م قمٜمد رأؾمف اصمٜمتلم ُمـ احلقر اًمٕملم، ومل يّمّؾ هلل ؾمجدة ىمطّ 

أهدت ًمف زيٜم٥م سمٜم٧م احل٤مرث هذه اًمٖمزوة ؾمّؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 
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اًمٞمٝمقدي٦م، اُمرأة ؾماّلم سمـ ُمِمٙمؿ، ؿم٤مة ُمِمقي٦م ىمد ؾمّٛمتٝم٤م، وؾم٠مخ٧م: أّي اًمّٚمحؿ أطم٥ّم 

: اًمذراع، وم٠ميمثرت اًمًّؿ ذم اًمذراع، ومٚماّم اٟمتٝمش ُمـ ذراقمٝم٤م، أظمؼمه اًمذراع  إًمٞمف؟ وم٘م٤مًمقا

هؾ أنتؿ ص٤مدىمّل قمـ رء إن »سم٠منّف ُمًٛمقم، ومٚمٗمظ إيمٚم٦م. ومجع اًمٞمٝمقد، صمّؿ ىم٤مل: 

: ٟمٕمؿ. ؟ش ٠مختٙمؿ قمٜمفؾم : ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  ؟ش أضمٕمٚمتؿ ذم هذه اًمِم٤مة ؾماّم »ىم٤مل:  ىم٤مًمقا ىم٤مًمقا

: أردٟم٤م إن يمٜم٧م يم٤مذسم٤م ٟمًؽمح ُمٜمؽ، وإن يمٜم٧م ٟمٌٞم٤م مل ش ومام محٚمٙمؿ قمغم ذًمؽ» ؟ىم٤مًمقا

ة إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م: أردت ىمتٚمؽ.  يّيك. وضملء سم٤معمرأ

: أٓ ٟم٘متٚمٝم٤م؟ش . ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمًّٚمٓمؽ قمكمّ »وم٘م٤مل:  ومل يتٕمّرض هل٤م، ومل ش ٓ»ىم٤مل:  ىم٤مًمقا

يٕم٤مىمٌٝم٤م. ومل ي٘متٚمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوٓ، ومٚماّم ُم٤مت سمنم سمـ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور 

وىمد ؿمٝمد سمنم ُمع أبٞمف سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم وؿمٝمد سمدرا واطمد   وىمد شمٕمثر اًمٗمتح ذم  ىمتٚمٝم٤م

ٜمٌل سم٨م إُمؾ ذم اًمٞمقُملم إول واًمث٤مين  وم٠مصٞم٥م اًمٜم٤مس سمِمئ ُمـ احلزن  وًمٙمـ اًم

قمـ أيب طم٤مزم ىم٤مل اًمٜمٗمقس  وسمنم سم٤مًمٗمتح وم٘مد روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  وروى سمًٜمده 

أظمؼمين ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف  : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل يقم 

ي٦م همدا رضمال يٗمتح اهلل قمغم يديف حي٥م اهلل ورؾمقًمف وحيٌف اهلل  ظمٞمؼم ) ٕقمٓملم هذه اًمرا

ىم٤مل وم٤ٌمت اًمٜم٤مس يدويمقن ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ يٕمٓم٤مه٤م ومٚمام أصٌح اًمٜم٤مس همدوا ورؾمقًمف ( . 

قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م وم٘م٤مل ) أجـ قمكم اسمـ أيب 

ـم٤مًم٥م ( . وم٘مٞمؾ هق ي٤م رؾمقل اهلل يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف ىم٤مل ) وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف ( . وم٠مِت سمف ومٌّمؼ 

ودقم٤م ًمف ومؼمأ طمتك يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم قمٞمٜمٞمف 

ي٦م وم٘م٤مل قمكم ي٤م رؾمقل اهلل أىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م ؟ وم٘م٤مل )  قمغم  أنٗمذوم٠مقمٓم٤مه اًمرا

رؾمٚمؽ طمتك شمٜمزل سم٤ًمطمتٝمؿ صمؿ ادقمٝمؿ إمم اإلؾمالم وأظمؼمهؿ سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

طمؼ اهلل ومٞمف ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ رضمال واطمد ظمػم ًمؽ ُمـ أن يٙمقن ًمؽ محر 

ريض  -ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ويمٗمك ُمـ ُمٜم٤مىمٌف ريض اهلل قمٜمف ُم٤م صم٧ٌم    ٕمؿ (اًمٜم

"واًمذي ومٚمؼ  -ريض اهلل قمٜمف  -٤م، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه يمثػمة -اهلل قمٜمف 
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ٌّٜمل إٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م إٟمف ًمٕمٝمد اًمٜمٌل  إزّم: أن ٓ حي

ورم اعمٕمريم٦م يمام ىم٤مل  د   أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمٜمل إٓ ُمٜم٤مومؼ" )

يم٤مٟم٧م ظمٓم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم آؾمتٞمالء قمغم قمامد اًمديـ ظمٚمٞمؾ أجْم٤م  )

طمّمقن اًمٞمٝمقد اعمٜمٞمٕم٦م ذم ظمٞمؼم شمتٚمخص سمٛمِم٤مهمٚم٦م سمٕمْمٝم٤م سم٘مقات صٖمػمة، وشمريمٞمز 

شمف اًمرئٞمًٞم٦م طمتك يتؿ ًمف آؾمتٞمالء قمغم احلّمـ  صمؿ اهلجقم قمغم طمّمـ واطمد سم٘مقا

شمف إمم أىم٤ًمم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىم٤ٌمئٚمٝم٤م  يٜمت٘مؾ هبجقُمف اعمريمز إمم طمّمـ آظمر، يمام أنف ىمًؿ ىمقا

وسمٓمقهن٤م، وضمٕمؾ ًمٙمؾ ىمًؿ ىم٤مئدا طمتك يِمتد اًمتٜم٤مومس سملم اًم٘مقات وًمٙمل ي٘مقم سمٕمْمٝم٤م 

سم٤معمِم٤مهمٚم٦م سمٞمٜمام ي٠مظمذ اًم٤ٌمىمل ىمًٓم٤م ُمـ اًمراطم٦م ًمٞمًت٠منػ اًم٘مت٤مل ُمرشم٤مطم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م. إن 

دث اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م احلديث٦م ذم ىمت٤مل اعمدن وإطمراش، وًمق هذه اخلٓم٦م شمتٗمؼ ُمع أطم

أنف ىم٤مم سم٤مًم٘مت٤مل سم٠مؾمٚمقب اًمٙمر واًمٗمر أو سم٠مؾمٚمقب اًمّمٗمقف ذم ُمثؾ هذا اعمقىمػ ح٤م 

وسمدأ اهلجقم، وراطم٧م طمّمقن ظمٞمؼم اعمٛمتدة ذم اعمٜمٓم٘م٦م قمغم  يمت٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٜمٍم 

ٞم٦ٌم يداومع قمٜمٝم٤م ؿمٙمؾ ؾمالؾمؾ واعمٜم٘مًٛم٦م إمم صمالث ُمٜم٤مـمؼ هل: اًمٜمٓم٤مة واًمِمؼ واًمٙمت

زه٤مء قمنمة آٓف ُم٘م٤مشمؾ شمً٘مط سم٠مجدي اعمًٚمٛملم طمّمٜم٤م سمٕمد طمّمـ، ويم٤من أوهل٤م 

ؾمالؾمؾ طمّمقن ٟم٤مقمؿ واًم٘مٛمقص، وراح قمدد ُمـ اعمداومٕملم يتًٚمٚمقن ه٤مرسملم ُمـ 

طمّمقهنؿ، واشمّمؾ سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودًّمف قمغم ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙم٥ًم اعمٕمريم٦م ذم ُمقاىمع اًمٞمٝمقد. وُمـ أضمؾ أن يٕمجؾ اًمرؾمقل صغم

، وإهن٤م  طمّض أصح٤مسمف قمغم اجلٝم٤مد وأظمؼمهؿ أن اًمٞمٝمقد ىمد أؾمٚمٛمٝم٤م طمٚمٗم٤مؤه٤م وهرسمقا

ىمد دم٤مدًم٧م واظمتٚمٗم٧م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ومزاد ُمـ صم٘م٦م اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمٍم. ويم٤من آظمر احلّمقن 

ُم٘م٤موُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمالؾمؾ اًمقـمٞمح واًمًالمل وىمٚمٕم٦م اًمزسمػم طمٞم٨م قمَم اًمٞمٝمقد وفمٚمقا 

سمْمٕم٤م وقمنميـ ًمٞمٚم٦م ضمرت ظمالهل٤م ُم٤ٌمرزات ومردي٦م سملم ومرؾم٤من اًمٗمري٘ملم ي٘م٤موُمقن 

وهجامت قمديدة ىم٤مده٤م يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م وؾم٘مط ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مرب ُمـ ُم٤مئ٦م ىمتٞمؾ هيقدي 

ومخ٦ًم قمنم ُمًٚمام، طمتك إذا أج٘مـ اعمداومٕمقن سم٤مهلٚمٙم٦م ؾم٠مخقا اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 



   

 
42 
 

 الوجيز الدعوي

مم ـمٚمٌٝمؿ، ومٚمام ٟمزًمقا إًمٞمف وؾمٚمؿ أن جيٚمٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٓم٘م٦م وأن حي٘مـ دُم٤مءهؿ وم٠مضم٤مهبؿ إ

قمروقا قمٚمٞمف أن يٌ٘مٞمٝمؿ ذم أروٝمؿ ًم٘م٤مء أن يدومٕمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمّمػ طم٤مصالهتؿ 

ُمٜمف إلُمٙم٤مٟم٤مهتؿ اًمزراقمٞم٦م  ومقاومؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٕمرض شم٘مديرا 

ورهم٦ٌم ُمٜمف ذم اإلوم٤مدة ُمـ أج٦م ـم٤مىم٦م ذم إقمامر إرايض واؾمتثامره٤م إٓ أنف سملّم هلؿ أن 

وم٘متف ه ح٤م يٕمرومف ش وم٢مٟم٤م إن ؿمئٜم٤م أن ٟمخرضمٙمؿ أظمرضمٜم٤ميمؿ»ذه همػم ُمٚمزُم٦م إمم إبد ُمقا

قمـ ـمٌع اًمٞمٝمقد ُمـ قمدم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وُمـ اٟمتٝم٤مز أج٦م ومرص٦م شمًٜمح ًمٚمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م 

وهٜم٤مك أُمر يًتقىمػ اًمٜمٔمر وهق أنف يم٤من سملم اًمٖمٜم٤مئؿ اًمتل همٜمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم همزوة 

اًمٞمٝمقد يٓمٚمٌقهن٤م أُمر اًمٜمٌل سمتًٚمٞمٛمٝم٤م هلؿ. ظمٞمؼم صح٤مئػ ُمتٕمددة ُمـ اًمتقراة، ومٚمام ضم٤مء 

ِم٤م ضمٕمؾ اًمٞمٝمقد يِمػمون إمم اًمٜمٌل سم٤مًمٌٜم٤من طمٞم٨م مل طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ويدل هذا قمغم 

يتٕمرض سمًقء ًمّمحٗمٝمؿ اعم٘مدؾم٦م. ويذيمرون سم٢مزاء ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمف اًمروُم٤من طملم شمٖمٚمٌقا 

. م إذ أطمرىمقا اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م وداؾمقه٤م ق 71قمغم أورؿمٚمٞمؿ وومتحقه٤م ؾمٜم٦م 

ٝمؿ، وُم٤م ومٕمٚمف اعمتٕمّمٌقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى ذم طمروب اوٓمٝم٤مد اًمٞمٝمقد ذم إندًمس سم٠مرضمٚم

طملم أطمرىمقا أجْم٤م صحػ اًمتقراة. هذا هق اًمٌقن اًمِم٤مؾمع سملم اًمٗم٤مُتلم ِمـ ذيمرٟم٤مهؿ 

وىمد اومتتح وقمـ ؾم٘مقط احلّمقن ي٘مقل د اًمٕمٛمري )سمتٍمف(  (وسملم رؾمقل اإلؾمالم 

طمّمٜم٤مه٤م ٟم٤مقمؿ واًمّمٕم٥م سمٞمد  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٓم٘م٦م اًمٜمٓم٤مة أوٓ وؾم٘مط

 اعمًٚمٛملم صمؿ ُمٜمٓم٘م٦م اًمِمؼ وؾم٘مط طمّمٜم٤مه٤م أيب واًمٜمزار، واًمٜمٓم٤مة واًمِمؼ ذم اًمِمامل

اًمنمىمل ُمـ ظمٞمؼم صمؿ ومتح ُمٜمٓم٘م٦م اًمٙمتٞم٦ٌم وأؾم٘مط طمّمٜمٝم٤م اعمٜمٞمع )اًم٘مٛمقص( وهق 

طمّمـ اسمـ أيب احل٘مٞمؼ. صمؿ اومتتح ُمٜمٓم٘م٦م اًمقـمٞمح صمؿ ُمٜمٓم٘م٦م اًمًالمل وأؾم٘مط طمّمٜمٞمٝم٤م 

ُمٜم٤مـمؼ ظمٞمؼم ُمٕمتٛمد قمغم وصػ اًمقاىمدي وخيتٚمػ وصػ اسمـ وهذا اًمتًٚمًؾ ذم ومتح 

إؾمحؼ ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ومٝمق يتٗمؼ ُمع اًمقاىمدي ذم أن سمداي٦م اًمٗمتح يم٤مٟم٧م حلّمـ 

وىمد  ٟم٤مقمؿ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمٜمٓم٤مة وخيتٚمػ ذم شم٘مديؿ طمّمـ اًم٘مٛمقص قمغم طمّمـ اًمّمٕم٥م

اؾمتِمٝمد ذم طمّم٤مر طمّمـ ٟم٤مقمؿ حمٛمقد سمـ ُمًٚمٛم٦م إنّم٤مري طمٞم٨م أخ٘مك قمٚمٞمف 



   

 
43 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ُمرطم٤ًٌم هذا وىمتٚمف رى اهلل قمٜمف  قمغم ؾمٞمدٟم٤م ك ُمـ أقمغم احلّمـ  وىمد سم٤مرز ُمرطم٥م رطم

ويم٤من ُمرطم٥م ُمـ أبٓم٤مل هيقد وم٠مثر ُم٘متٚمف ذم ُمٕمٜمقي٤مهتؿ. وىمد اؾمتٖمرق ومتح طمّمـ 

ٟم٤مقمؿ قمنمة أج٤مم وشمقضمف اعمًٚمٛمقن سمٕمده إمم طمّمـ اًمّمٕم٥م سمـ ُمٕم٤مذ ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٜمٓم٤مة 

اعمًٚمٛمقن ذم و٤مئ٘م٦م ُمـ ىمٚم٦م ويم٤من ومٞمف مخًامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ وومٞمف اًمٓمٕم٤مم واعمت٤مع ويم٤من 

ي٦م ذم ومتحف احل٤ٌمب اسمـ اعمٜمذر وأبغم سمالء طمًٜم٤ًم، وىم٤موم اًمٞمٝمقد  اًمٓمٕم٤مم، وىمد محؾ اًمرا

ُم٘م٤موُم٦م قمٜمٞمٗم٦م واؾمتٖمرق اًمٗمتح صمالصم٦م أج٤مم، صمؿ ومتح اعمًٚمٛمقن طمّمـ ىمٚمٕم٦م اًمزسمػم وهق 

آظمر طمّمقن اًمٜمٓم٤مة، وىمد اضمتٛمع ومٞمف اًمٗم٤مرون ُمـ طمّمـ ٟم٤مقمؿ واًمّمٕم٥م وسم٘مٞم٦م ُم٤م 

قن هيقد، ويم٤من طمّمـ ىمٚمٕم٦م اًمزسمػم ُمٜمٞمٕم٤م ُمرشمٗمٕم٤م، وىمد ىمٓمع اعمًٚمٛمقن ومتح ُمـ طمّم

جمرى اح٤مء قمٜمٝمؿ واوٓمروهؿ إمم اًمٜمزول ًمٚم٘مت٤مل وأص٤مسمقا ُمٜمٝمؿ قمنمة وومتح احلّمـ 

سمٕمد طمّم٤مر صمالصم٦م أج٤مم، واٟمت٘مؾ اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمرضمٞمع إمم اعمٜمزًم٦م سمٕمد أن ختٚمّمقا ُمـ 

ٛملم ىمقي يمثػماً سمٕمد هزيٛم٦م أهؾ اًمٜمٓم٤مة وهؿ أؿمد اًمٞمٝمقد. وٓ ؿمؽ أن ُمقىمػ اعمًٚم

أهؾ اًمٜمٓم٤مة وطمٞم٤مزهتؿ أـمٕمٛمتٝمؿ وُمت٤مقمٝمؿ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م أص٤مب سم٘مٞم٦م هيقد ظمٞمؼم 

وىمد شمقضمف اعمًٚمٛمقن ًمٗمتح ُمٜمٓم٘م٦م اًمِمؼ وهل ُتتقي ًمً٘مقط ُمٜمٓم٘م٦م اًمٜمٓم٤مة  ُمـ رقم٥م

قمغم قمدة طمّمقن ُمٜمٝم٤م طمّمـ أيب وطمّمـ اًمٜمزار، وىمد سمدأ اعمًٚمٛمقن سمٗمتح طمّمـ أيب 

ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مشمٚم٦م هيقد صمؿ اىمتحؿ اعمًٚمٛمقن  أصٞم٥مأُم٤م احلّمـ وضمرت ُم٤ٌمرزات ومردي٦م 

احلّمـ وطم٤مزوا ُم٤م ومٞمف ُمـ ـمٕم٤مم وُمت٤مع، ومتٙمـ سمٕمض ُم٘م٤مشمٚم٦م هيقد ُمـ اًمتحقل إمم 

طمّمـ ٟمزار وُتّمٜمقا ومٞمف وىم٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمٌؾ واحلج٤مرة صمؿ هت٤موت ُم٘م٤موُمتٝمؿ 

 ُمٜمٓم٘م٦م أُم٤مم طمّم٤مر اعمًٚمٛملم طمتك ومتح احلّمـ وومر سم٘مٞم٦م أهؾ اًمِمؼ ُمـ طمّمقهنؿ إمم

اًمٙمتٞم٦ٌم ذم اجلٜمقب اًمٖمريب ُمـ ظمٞمؼم وُتّمٜمقا ذم طمّمـ اًم٘مٛمقص اعمٜمٞمع، وُتّمـ 

سمٕمض ومٚمٝمؿ ُمـ أهؾ طمّمٜمل اًمقـمٞمح واًمًالمل ومح٤مسهؿ اعمًٚمٛمقن أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤م 

طمتك ـمٚمٌقا اًمّمٚمح دون أن ي٘مع ىمت٤مل إذ إن طمّمـ ٟمزار يم٤من آظمر طمّمـ ضمرى ومٞمف 

 اًمتحّمـ ذم طمّمقهنؿ واٟمتٝمل ىمت٤مل واهن٤مرت سمٕمده ُم٘م٤موُم٦م اًمٞمٝمقد وم٤مىمتٍموا قمغم
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اًمتحّمـ دائام سمٓمٚم٥م اًمّمٚمح. وىمد ذيمرت رواي٦م صحٞمح٦م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ىم٤مشمؾ أهؾ ظمٞمؼم ومٖمٚم٥م قمغم اًمٜمخؾ وإرض، وأخج٠مهؿ إمم ىمٍمهؿ، ومّم٤محلقه 

قمغم أن ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمٗمراء واًمٌٞمْم٤مء واحلٚم٘م٦م وهلؿ ُم٤م محٚم٧م 

يٙمتٛمقا وٓ يٖمٞمٌقا ؿمٞمئ٤م وم٢من ومٕمٚمقه ومال ذُم٦م هلؿ وٓ قمٝمد. ومٖمٞمٌقا ريم٤مهبؿ قمغم أن ٓ 

ُمًٙم٤ًم حلٞمل سمـ أظمٓم٥م، وىمد يم٤من ىمتؾ ىمٌؾ ظمٞمؼم. ويم٤من اطمتٛمٚمف ُمٕمف يقم سمٜمل اًمٜمْمػم 

أجـ  )وهق قمؿ طمٞمك سمـ أظمٓم٥م( طملم أضمٚمٞم٧م اًمٜمْمػم، ومٞمف ضمٚمٌٝمؿ. ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمًٕمٞم٦م 

ا اعمًؽ. وم٘متؾ ُمًؽ طمٞمل سمـ أظمٓم٥م؟.ىم٤مل: أذهٌتف احلروب واًمٜمٗم٘م٤مت. ومقضمدو

واًمث٤مسم٧م أن هيقد طمًـ اًم٘مٛمقص ؾم٠مخقا  اسمٜمل أيب احل٘مٞمؼ، وؾمٌل ٟم٤ًمءهؿ وذرارهيؿ 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمٚمح وٟمٙمثقا اًمٕمٝمد ومح٤مز أُمقاهلؿ. أُم٤م أهؾ طمّمٜمل 

اًمقـمٞمح واًمًالمل وم٢مهنؿ ح٤م أج٘مٜمقا سمٕمدم ضمدوى اعم٘م٤موُم٦م سمٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٓم٤مة واًمِمؼ 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "أن يًػمهؿ وأن حي٘مـ دُم٤مءهؿ ومٗمٕمؾ" واًم٘مٛمقص ؾم٠مخقا اًمٜمٌل صغم ا

وسمذًمؽ ؾم٘مٓم٧م ؾم٤مئر ظمٞمؼم سمٞمد اعمًٚمٛملم، وؾم٤مرع أهؾ ومدك ذم ؿمامل ظمٞمؼم إمم ـمٚم٥م 

اًمّمٚمح وأن يًػمهؿ وحي٘مـ دُم٤مءهؿ وخيٚمقا ًمف إُمقال ومقاومؼ قمغم ـمٚمٌٝمؿ ومٙم٤مٟم٧م 

ومدك ظم٤مًمّم٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕنف مل يقضمػ قمٚمٞمٝم٤م سمخٞمؾ وٓ 

يم٤مب، وطم٤مس اعمًٚمٛمقن وادي اًم٘مرى، وهل جمٛمققم٦م ىمرى سملم ظمٞمؼم وشمٞمامء ًمٞم٤مزم صمؿ ر

اؾمتًٚمٛم٧م ومٖمٜمؿ اعمًٚمٛمقن أُمقآً يمثػمة وشمريمقا إرض واًمٜمخؾ سمٞمد اًمٞمٝمقد 

وقم٤مُمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ ظمٞمؼم وص٤محل٧م شمٞمامء قمغم ُمثؾ صٚمح ظمٞمؼم ووادي اًم٘مرى وىمد 

ؾمٌٞم٧م ٟم٤ًمؤهؿ وذرارهيؿ، سمٚمغ ىمتغم هيقد ذم ُمٕم٤مرك ظمٞمؼم صمالصم٦م وشمًٕملم رضماًل و

ووىمٕم٧م ذم اًمًٌل صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٤مقمت٘مٝم٤م 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمزوضمٝم٤م واؾمتِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم قمنمون رضماًل 

ومٞمام ذيمر اسمـ إؾمحؼ وأُم٤م اًمقاىمدي ومذيمر أهنؿ مخ٦ًم قمنم رضمال وهذا ُمـ ظمذٓن اهلل 

ؿ وهؿ يداومٕمقن ذم طمّمقن ُمٜمٞمٕم٦م أيمثر سمٙمثػم ُمـ ؿمٝمداء شمٕم٤ممم ًمٞمٝمقد وم٢من ىمتاله
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اعمًٚمٛملم اعمٝم٤ممجلم ذم ؾم٤مطم٤مت ُمٙمِمقوم٦م!! وىمد صح أن اُمرأة هيقدي٦م أهدت اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿم٤مة ُمِمقي٦م ىمد ؾمٛمتٝم٤م، وأيمثرت اًمًؿ ذم اًمذراع قمٜمدُم٤م قمروم٧م 

ؽموم٧م اعمرأة، أنف حيٌٝم٤م، ومٚمام أيمؾ ُمـ اًمذراع أظمؼمشمف أهن٤م ُمًٛمقُم٦م ومٚمٗمظ اًمٚم٘مٛم٦م، واقم

ومٚمؿ يٕم٤مىمٌٝم٤م وىمد ىمتٚمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ قمٜمدُم٤م ُم٤مت سمنم سمـ ُمٕمرور ُمـ أثر اًمًؿ اًمذي 

وىمد أص٤مسم٧م اًمٙمآب٦م واًمٖمٞمظ ىمريِم٤ًم ح٤م سمٚمٖمٝم٤م ظمؼم اٟمتّم٤مر   -ازدرده ُمع اًمٓمٕم٤مم 

طمّم٤مٟم٦م ىمالع  اعمًٚمٛملم قمغم هيقد ظمٞمؼم وهق أُمر ُم٤م يم٤مٟم٧م شمتقىمٕمف ح٤م هق ُمِمٝمقر ُمـ

ُم٘م٤مشمٚمٞمٝمؿ وؾمالطمٝمؿ. ويمذًمؽ يم٤من صدى ومتح  اًمٞمٝمقد وطمّمقهنؿ ذم ظمٞمؼم ويمثرة

ظمٞمؼم ُمدوي٤ًم ذم أوؾم٤مط اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى اًمتل أدهِمٝم٤م اخلؼم وظمذهل٤م اًمٜمٍم، 

ومٙمٗمٙمٗم٧م ُمـ قمدائٝم٤م، وضمٜمح٧م إمم اعم٤ًمعم٦م واعمقادقم٦م، ومٗمتح٧م آوم٤مق ضمديدة أُم٤مم 

٤م اٟمتِم٤مر اإلؾمالم. وىمد صح أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أب٘مك هيقد ظمٞمؼم ومٞمٝم

قمغم أن يٕمٛمٚمقا ذم زراقمتٝم٤م ويٜمٗم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أُمقاهلؿ وهلؿ ٟمّمػ صمامره٤م. قمغم أن 

ًمٚمٛمًٚمٛملم طمؼ إظمراضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمتك أرادوا ويم٤من اًمٞمٝمقد ىمد سم٤مدروا سمٕمض ذًمؽ قمغم 

: ٟمحـ أقمٚمؿ سم٤مٕرض ُمٜمٙمؿ ومقاومؼ قمغم ذًمؽ سمٕمد  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مًمقا

ؾ قمغم أن ظمٞمؼم يمٚمٝم٤م ومتح٧م قمٜمقة ٕن ومهف سم٢مظمراضمٝمؿ دًمٞم أن هؿ سم٢مظمراضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م 

ُمـ ص٤مًمح ُمٜمٝمؿ ص٤مًمح قمغم طم٘مـ دُمف وإضمالئف ُمٜمٝم٤م. وم٠مىم٤مُمقا ومٞمٝم٤م ويم٤من رؾمقل اهلل 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٌٕم٨م ُمـ ىمٌٚمف رضماًل ًمت٘مدير اًمثامر وىمٌض طمّم٦م اعمًٚمٛملم، و

سمٞم٤ًم ؿمٝمد ومتح ظمٞمؼم أراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أثٜم٤مء اعمٕمريم٦م أن  ىمد صح أن أقمرا

ي٘مًؿ ًمف ىمًاًم ويم٤من هم٤مئ٤ًٌم، ومٚمام طمي أقمٓمقه ُم٤م ىمًؿ ًمف ومج٤مء سمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل 

وأؿم٤مر  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ُم٤م قمغم هذا اشمٌٕمتؽ، وًمٙمٜمل اشمٌٕمتؽ قمغم أن أرُمل ه٤مهٜم٤م 

سمًٝمؿ وم٠مدظمؾ اجلٜم٦م. ىم٤مل: إن شمّمدق اهلل يّمدىمؽ. ومٚمٌثقا ىمٚمٞماًل. صمؿ  -إمم طمٚم٘مف 

ؾ ىمد أص٤مسمف ؾمٝمؿ طمٞم٨م أؿم٤مر، ومٙمٗمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل هنْمقا ذم ىمت٤مل اًمٕمدو وم٠مِت سمف حيٛم

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمجٌتف وصغم قمٚمٞمف ودقم٤م ًمف، ومٙم٤من ِم٤م ىم٤مل: )مهللا هذا قمٌدك ظمرج 
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ُمٝم٤مضمراً ذم ؾمٌٞمٚمؽ وم٘متؾ ؿمٝمٞمدًا، وأن٤م قمٚمٞمف ؿمٝمٞمد( إٓ أن هذه اًمرواي٦م ؿم٤مهد ىمقي قمغم 

اجل٤مهٚمٞم٦م وم٢مذا ُم٤م يٌٚمٖمف اإليامن ُمـ ٟمٗمس أقمرايب أخػ طمٞم٤مة اًمٖمزو واًمًٚم٥م واًمٜمٝم٥م ذم 

سمف ٓ ي٘مٌؾ صمٛمٜم٤ًم جلٝم٤مده إٓ اجلٜم٦م ومٙمٞمػ يٌٚمغ اإليامن إذًا ُمـ ٟمٗمقس اًمّمٗمقة ُمـ 

أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أج٘م٤مل إهنؿ ومتحقا دي٤مر هيقد ـمٛمٕم٤ًم ذم 

أرض وُم٤مل؟ أجتٝمٛمقن سم٠من اًمتٕمّم٥م اًمديٜمل دومٕمٝمؿ ًمٓمرد هيقد وهؿ اًمذيـ دقمقهؿ 

ن يٕمٓمقهؿ إُم٤من سمٕمد احلّم٤مر وأب٘مقهؿ ذم ظمٞمؼم سمٕمد ًمإلؾمالم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل وىمٌٚمقا أ

سم٘متٚمف  ؿ آؾمتًالم ومٛمٙمثقا ومٞمٝم٤م رهمؿ ىمتٚمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ إنّم٤مري طمٞم٨م اهتٛمٝم

اعمًٚمٛمقن، ومحٚمٗمقا أهنؿ مل ي٘متٚمقه، ومقداه اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم ىمْمٞم٦م 

 اهلل قمٜمف وأىمرهؿ سمخٞمؼم وم٤مؾمت٘مروا. طمتك ظمالوم٦م قمٛمر ريض -ُم٘متٚمف ذقم٧م اًم٘م٤ًمُم٦م 

ومٌدت ُمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء وهمدروا سم٤معمًٚمٛملم. وم٠مضمالهؿ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمـ 

ظمٞمؼم وأقمٓم٤مهؿ ىمٞمٛم٦م ُم٤م يم٤من هلؿ ُمـ اًمتٛمر ُم٤مًٓ وإسماًل وقمروو٤ًم ُمـ أىمت٤مب وطم٤ٌمل. 

وأظمذ اعمًٚمٛمقن وٞم٤مقمٝمؿ ُمـ ُمٖم٤مٟمؿ ظمٞمؼم ومتٍمومقا ومٞمٝم٤م. وهٙمذا اٟمتٝمك دور اًمٞمٝمقد 

يم٦م ج٤مز وشمٗمرغ اعمًٚمٛمقن إلظمْم٤مع ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اعمنماًمٕمًٙمري وآىمتّم٤مدي ذم احل

  .ـه ااإلؾمالم. راي٦م ُت٧م اًمٕمرب ضمزيرة وًمتقطمٞمد

وِم٤م هق ضمدير سم٤مًمذيمر  رم اعم٘م٤مم ظمؼم قمقدة ُمٝم٤مضمرى احلٌِم٦م رم هذه اًمٗمؽمة يمام رواه 

قمـ أيب سمردة قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : سمٚمٖمٜم٤م خمرج اًمٜمٌل سمًٜمده  اًمٌخ٤مري 

 اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وٟمحـ سم٤مًمٞمٛمـ ومخرضمٜم٤م إًمٞمف أن٤م وأظمقان زم أن٤م خمرج اًمٜمٌل صغم

أصٖمرهؿ أطمدمه٤م أبق سمردة وأظمر أبق رهؿ إُم٤م ىم٤مل ذم سمْمع وإُم٤م ىم٤مل ذم صمالصم٦م 

ومخًلم أو اصمٜملم ومخًلم رضمال ذم ىمقُمل ومريمٌٜم٤م ؾمٗمٞمٜم٦م وم٠مخ٘متٜم٤م ؾمٗمٞمٜمتٜم٤م إمم اًمٜمج٤مر 

وم٘مٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٠مىمٛمٜم٤م ُمٕمف طمتك  وم٘مٜم٤م اًمٜمٌل صغم سم٤محلٌِم٦م ومقا ىمدُمٜم٤م مجٞمٕم٤م ومقا

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ طملم اومتتح ظمٞمؼم ويم٤من أن٤مس ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ًمٜم٤م يٕمٜمل ٕهؾ 

اًمًٗمٞمٜم٦م ؾمٌ٘مٜم٤ميمؿ سم٤مهلجرة . ودظمٚم٧م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس وهل ِمـ ىمدم ُمٕمٜم٤م قمغم 
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طمٗمّم٦م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ زائرة وىمد يم٤مٟم٧م ه٤مضمرت إمم اًمٜمج٤مر 

قمغم طمٗمّم٦م وأؾمامء قمٜمده٤م وم٘م٤مل قمٛمر طملم رأى أؾمامء ُمـ ومٞمٛمـ ه٤مضمر ومدظمؾ قمٛمر 

هذه ؟ ىم٤مًم٧م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ىم٤مل قمٛمر آخحٌِمٞم٦م هذه آخٌحري٦م هذه ؟ ىم٤مًم٧م أؾمامء 

سم٤مهلجرة ومٜمحـ أطمؼ سمرؾمقل اهلل ُمٜمٙمؿ ومٖمْم٧ٌم وىم٤مًم٧م يمال واهلل  ؾمٌ٘مٜم٤ميمؿٟمٕمؿ ىم٤مل 

ذم  يمٜمتؿ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يٓمٕمؿ ضم٤مئٕمٙمؿ ويٕمظ ضم٤مهٚمٙمؿ ويمٜم٤م

اًمٌٕمداء اًمٌٖمْم٤مء سم٤محلٌِم٦م وذًمؽ ذم اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و  -أو ذم أرض  -دار 

سم٤م طمتك أذيمر ُم٤م ىمٚم٧م ًمرؾمقل هلل صغم ا ؾمٚمؿ وايؿ اهلل ٓ أـمٕمؿ ـمٕم٤مُم٤م وٓ أذب ذا

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وٟمحـ يمٜم٤م ٟم١مذى وٟمخ٤مف وؾم٠مذيمر ذًمؽ ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

يغ وٓ أزيد قمٚمٞمف . ومٚمام ضم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و وأؾم٠مخف واهلل وٓ أيمذب وٓ أز

ؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م ي٤م ٟمٌل اهلل إن قمٛمر ىم٤مل يمذا ويمذا ؟ ىم٤مل ) ومام ىمٚم٧م ًمف ( . ىم٤مًم٧م ىمٚم٧م ًمف 

أهؾ  -يمذا ويمذا ىم٤مل ) ًمٞمس سم٠مطمؼ يب ُمٜمٙمؿ وًمف وٕصح٤مسمف هجرة واطمدة وًمٙمؿ أنتؿ 

٦م ي٠متقٟمٜمل هجرشم٤من ( . ىم٤مًم٧م ومٚم٘مد رأج٧م أب٤م ُمقؾمك وأصح٤مب اًمًٗمٞمٜم -اًمًٗمٞمٜم٦م 

أرؾم٤مٓ ي٠ًمخقٟمٜمل قمـ هذا احلدي٨م ُم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م رء هؿ سمف أومرح وٓ أقمٔمؿ ذم 

أنٗمًٝمؿ ِم٤م ىم٤مل هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ . ىم٤مل أبق سمردة ىم٤مًم٧م أؾمامء رأج٧م أب٤م 

وُمـ  إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م   - ُمقؾمك وإٟمف ًمٞمًتٕمٞمد هذا احلدي٨م ُمٜمل 

قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف  : أن رؾمقل اهلل صغم ٜمده سمً ُم٤مرواه اًمٌخ٤مري أجْم٤م 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ضم٤مءه ضم٤مء وم٘م٤مل أيمٚم٧م احلٛمر ومًٙم٧م صمؿ أت٤مه اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل أيمٚم٧م 

احلٛمر ومًٙم٧م صمؿ أت٤مه اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل أومٜمٞم٧م احلٛمر وم٠مُمر ُمٜم٤مدي٤م ومٜم٤مدى ذم اًمٜم٤مس ) إن اهلل 

 –٘مدور وإهن٤م ًمتٗمقر سم٤مًمٚمحؿ ورؾمقًمف يٜمٝمٞم٤مٟمٙمؿ قمـ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م ( . وم٠ميمٗمئ٧م اًم

قمـ اسمـ قمٛمر  : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ هنك وُم٤مورواه رمحف اهلل  سمًٜمده 

قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف  : وسمًٜمده  –يقم ظمٞمؼم قمـ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م 

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ هنك قمـ ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء يقم ظمٞمؼم وقمـ أيمؾ حلقم 
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صغم اهلل  -َح٤َّم َأوَم٤مَء اهلل قَمغَم رؾمقًمف (    أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ح٤م همٜمٛمف اعمًٚمٛمقن ر اإلٟمًٞم٦م احلٛم

َٛمَٝم٤م قَمغَم صمالصم٦م آٓف وؾمتامئ٦م ؾَمْٝماًم، ومٙم٤من ًمرؾمقل اهلل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًَ صغم  -ظَمْٞمؼَمَ ىَم

وًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٜمّمػ ُمـ ذًمؽ، وهق أخػ وصمامٟمامئ٦م ؾمٝمؿ، ًمرؾمقل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ؾمٝمؿ يمًٝمؿ أطمد اعمًٚمٛملم، وهق ُم٤م همٜمٛمف اعمًٚمٛمقن  -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم ا-اهلل 

ؼَّ َواًمٜمََّٓم٤مَة َوَُم٤م ُأطِمٞمَز َُمَٕمُٝماَم، َوقَمَزَل رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُمـ ُمٜمٓم٘متل اًمِمِّ

ٚمِِٛملَم،  - ًْ ُ ِئٌِِف وُم٤م يٜمزل ُمـ أُمقر اعْم ظَمَر، وهق أخػ وصمامٟمامئ٦م ؾمٝمؿ ًمِٜمََقا ْٔ اًمٜمِّّْمَػ ا

هلذا اًم٘مًؿ ُم٤م طم٤مزه اعمًٚمٛمقن ُمـ طمّمقن:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ل وضمٕمؾ اًمٜمٌ

سمٕمٝم٤م  المل وشمقا ًُّ ٦ٌََم، واًم وهذا ٕن ظمٞمؼم  ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل رمحف اهلل:وومٞمٝم٤م  اًْمَقـمِٞمَح، َواًْمُٙمَتْٞم

سملم أهؾ اخلٛمس واًمٖم٤مٟمٛملم،  وُمتح ؿمٓمره٤م قَمٜمْقة وؿمٓمره٤م صٚمًح٤م، وم٘مًؿ ُم٤م وُمتح قمٜمقة

ئٌف وًمٙمـ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم. ـها  وقمزل ُم٤م ومُتح صٚمًح٤م ًمٜمقا

وم٤مًمّمقاب اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف: أهن٤م ومتح٧م قَمٜمقة، واإلُم٤مم رمحف اهلل رأى آظمر وم٘م٤مل  

ؿ سمٕمْمٝم٤م ووىمػ اًمٌٕمض، وىمد ومٕمؾ  ًْ ٛمٝم٤م ووىمٗمٝم٤م، أو ىَم ًْ خُمػمَّ ذم أرض اًمٕمٜمقة سملم ىَم

ًؿ ىمرئم٦م واًمٜمْمػم، ومل إنقاع اًمثالصم٦م، وم٘م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل 

ي٘مًؿ ُمٙم٦م، وىمًؿ ؿمٓمر ظمٞمؼم، وشمرك ؿمٓمره٤م، وىمد شم٘مدم شم٘مرير يمقن ُمٙم٦م ومتح٧م 

ويٌدوا يمام ُم٤مل إًمٞمف اًمٕمٛمري ومٞمام ُم٣م  واًم٘مقل ىمقًمف رمحف اهلل  قمٜمقة سمام ٓ ُمدومع ًمف. ـها

صغم -أن رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -، وذًمؽ ح٤م رواه أبق داود قمـ أنس  ذيمره 

همزا ظمٞمؼم، وم٠مصٌٜم٤مه٤م قَمٜمقة، وصححف إًم٤ٌمين وىمد وردت أطم٤مدي٨م  -ٚمؿ اهلل قمٚمٞمف وؾم

شمٗمٞمد سم٠من سمٕمْمٝم٤م وُمتح قمٜمقة وسمٕمْمٝم٤م ومتح صٚمًح٤م وهل وٕمٞمٗم٦م، وٕمٗمٝم٤م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 

ًمٚمٗم٤مرس صمالصم٦م أؾمٝمؿ، ؾمٝمؿ ًمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رمحف اهلل، وم٠مقمٓمك اًمٜمٌل 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ل وؾمٝمامن ًمٗمرؾمف، وًمٚمراضمؾ ؾمٝماًم واطمًدا وىمد أؾمٝمؿ اًمٜمٌ

ٕهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م اًمذيـ طميوا سمٕمد اًمٗمتح، ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وأصح٤مسمف، ومل ي٘مًؿ ٕطمد مل يِمٝمد اًمٖمزوة همػمهؿ وأقمٓمك اًمٜمٌل 
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سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م ُمـ ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك، ومل ي٘مًؿ ًمٌٜمل قمٌد ؿمٛمس،  -وؾمٚمؿ 

ٌَػِم سمـ ُُمْٓمِٕمٍؿ يمام صم٧ٌم  اًمًٝمؿ  وٓ ًمٌٜمل ٟمقومؾ ُمـ ذًمؽ ىَم٤مَل:  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ ضُم

ؾَمْٝمَؿ ِذي اًْمُ٘مْرسَمك ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومَٚمامَّ يَم٤مد َيْقُم ظَمْٞمؼَمَ َوَوَع َرؾُمقُل اهلل 

َوقُمْثاَمُن سمـ سمٜمل َه٤مؿِمٍؿ َوسَمٜمِل اعْمُٓمَّٚم٥ِِم، َوشَمَرَك سمٜمل َٟمْقوَمٍؾ َوسَمٜمِل قمٌد ؿَمْٛمٍس، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأن٤َم 

ِلَّ  ٤مَن طَمتَّك َأتَْٞمٜم٤َم اًمٜمٌَّ  سمٜمق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قَمٗمَّ
ِ
ء َٓ ، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهلل َه١ُم

ٟمِٜم٤َم سمٜمل  َٓ ُٟمٜمِْٙمُر وَمْمَٚمُٝمْؿ ًمِْٚمَٛمْقِوِع اًمَِّذي َوَوَٕمَؽ اهلل سمِِف ُِمٜمُْٝمْؿ، وَماَم سَم٤مُل إظِْمَقا َه٤مؿِمٍؿ 

سَمُتٜم٤َم َواطِمَدٌة؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُم اعْمُٓمَّٚم٥ِِم َأقْمَٓمْٞمَتُٝمْؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قُل اهلل َوشَمَريْمَتٜم٤َم َوىَمَرا

ـُ َوُهْؿ َرٌء َواطِمٌد"،  - اَم َٟمْح َٓ إؾِْماَلٍم، َوإِٟمَّ ٞم٦ٍَّم َو
ُق ذم ضَم٤مِهٚمِ َٓ َٟمْٗمؽَمِ "إِٟم٤َّم َوسَمٜمُق اعْمُٓمَّٚم٥ِِم 

ٌََّؽ سَملْمَ َأَص٤مسمِِٕمِف  قمـ همٜم٤مئؿ ظمٞمؼم ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف و  –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َوؿَم

و ىم٤مل اًمٌخ٤مري : ] طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ إؾمح٤مق طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اهلل رم ؾمػمشمف اًمٜمٌقي٦م )

صم٤مسم٧م طمدصمٜم٤م زائدة قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرو قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل : ىمًؿ رؾمقل اهلل صغم 

 اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم ظمٞمؼم ًمٚمٗمرس ؾمٝمٛملم و ًمٚمراضمؾ ؾمٝمام [ ىم٤مل : ومنه ٟم٤مومع وم٘م٤مل :

إذا يم٤من ُمع اًمرضمؾ ومرس ومٚمف صمالصم٦م أؾمٝمؿ و إن مل يٙمـ ُمٕمف ومرس ومٚمف ؾمٝمؿ  و ىم٤مل 

اًمٌخ٤مري : ] طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أظمؼمين زيد قمـ أبٞمف أنف 

 سمٞم٤مٟم٤م ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل : أُم٤م و اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمقٓ أن أترك آظمر اًمٜم٤مس 

 ىمًٛمتٝم٤م يمام ىمًؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ًمٞمس هلؿ رء ُم٤م ومتح٧م قمغم ىمري٦م إٓ

ٟم٦م هلؿ ي٘متًٛمقهن٤م [ و ىمد رواه اًمٌخ٤مري أجْم٤م ُمـ طمدي٨م  ظمٞمؼم و ًمٙمٜمل أتريمٝم٤م ظمزا

ُم٤مًمؽ و أبق داود قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ اسمـ ُمٝمدي قمـ ُم٤مًمؽ قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ 

ىمد  أبٞمف قمـ قمٛمر سمف  و هذا اًمًٞم٤مق ي٘متيض أن ظمٞمؼم سمٙمامهل٤م ىمًٛم٧م سملم اًمٖم٤مٟمٛملم  و

ىم٤مل : سمٚمٖمٜمل أن  اًمزهري رمحف اهلل  قمـ اسمـ ؿمٝم٤مبرمحف اهلل سمًٜمده  أبق داود  روى

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اومتتح ظمٞمؼم قمٜمقة سمٕمد اًم٘مت٤مل و شمرك ُمـ شمرك ُمـ 

أهٚمٝم٤م سمٕمد اًم٘مت٤مل [ و هبذا ىم٤مل اًمزهري : ] مخس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 
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ه٤م [ و ومٞمام ىم٤مًمف اًمزهري ٟمٔمر وم٢من اًمّمحٞمح أن ظمٞمؼم صمؿ ىمًؿ ؾم٤مئره٤م قمغم ُمـ ؿمٝمد

ظمٞمؼم مل شم٘مًؿ و إٟمام ىمًؿ ٟمّمٗمٝم٤م سملم اًمٜم٤مس يمام ؾمٞم٠مِت سمٞم٤مٟمف و ىمد اطمت٩م هبذا ُم٤مًمؽ 

ُمـ شم٤مسمٕمف قمغم أن اإلُم٤مم خمػم ذم إرايض اعمٖمٜمقُم٦م إن ؿم٤مء ىمًٛمٝم٤م و إن ؿم٤مء أرصده٤م و

 احل٤مضم٤مت عمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم و إن ؿم٤مء ىمًؿ سمٕمْمٝم٤م و أرصد سمٕمْمٝم٤م ح٤م يٜمقسمف ذم

ىم٤مل أبق   -ويم٤من يمؾ ذًمؽ ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  -اعمّم٤مًمح و

داود : ] طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن اعم١مذن طمدصمٜم٤م أؾمد سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ زيمري٤م 

طمدصمٜمل ؾمٗمٞم٤من قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمر قمـ ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م ىم٤مل : 

ئٌف و ٟمّمٗم٤م سملم ىمًؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  و ؾمٚمؿ ظمٞمؼم ٟمّمٗملم ٟمّمٗم٤م ًمٜمقا

ومٕملم رمحف اهلل . اعمًٚمٛملم : ىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٝمام [ شمٗمرد سمف أبق داود 

ٟمّمػ اًمٜمقائ٥م اًمقـمٞمح و اًمٙمتٞم٦ٌم و اًمًالمل و ُم٤م طمٞمز ُمٕمٝم٤م و ٟمّمػ اعمًٚمٛملم اًمِمؼ 

طمٞمز ُمٕمٝمام   و اًمٜمٓم٤مة و ُم٤م طمٞمز ُمٕمٝم٤م و ؾمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٞمام

ىمٚم٧م : يم٤من ؾمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اًمذي أص٤مب ُمع اعمًٚمٛملم ِم٤م ىمًؿ 

سمخٞمؼم و ومدك سمٙمامهل٤م و هل ـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ُمـ أرض ظمٞمؼم ٟمزًمقا ُمـ ؿمدة رقمٌٝمؿ ُمٜمف 

صٚمقات اهلل و ؾمالُمف قمٚمٞمف ومّم٤محلقه و أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم اعمت٘مدم ذيمره٤م ِم٤م مل 

يم٤مب  ومٙم٤مٟم٧م هذه إُمقال ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل يقضمػ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف سمخٞمؾ و ٓ ر

ُم٤مل اهلل  ـقمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظم٤مص٦م و يم٤من يٕمزل ُمٜمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م أهٚمف ًمًٜم٦م صمؿ جيٕمؾ ُم٤م سم٘مل ُم

يٍمومف ذم اًمٙمراع و اًمًالح و ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم  ومٚمام ُم٤مت صٚمقات اهلل و ؾمالُمف 

هذه  قمٚمٞمف اقمت٘مدت وم٤مـمٛم٦م و أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ـ أو أيمثرهـ ـ أن

إرايض شمٙمقن ُمقروصم٦م قمٜمف و مل يٌٚمٖمٝمـ ُم٤م صم٧ٌم قمٜمف ُمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : 

] ٟمحـ ُمٕمنم إنٌٞم٤مء ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه ومٝمق صدىم٦م [ و ح٤م ـمٚم٧ٌم وم٤مـمٛم٦م و أزواج 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و اًمٕم٤ٌمس ٟمّمٞمٌٝمؿ ُمـ ذًمؽ و ؾم٠مخقا اًمّمديؼ أن يًٚمٛمف 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ] ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م [ و  إًمٞمٝمؿ ذيمر هلؿ ىمقل رؾمقل اهلل
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سم٦م رؾمقل  ىم٤مل : أن٤م أقمقل ُمـ يم٤من يٕمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و اهلل ًم٘مرا

سمتل  و صدق ريض اهلل قمٜمف و   اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أطم٥م إمم أن أصؾ ُمـ ىمرا

                                                                                       .ـه ا ًمٚمحؼ اًمت٤مسمع ذًمؽ ذم اًمراؿمد اًم٤ٌمر وم٢مٟمف أرو٤مه

وُمٜمٝم٤م زواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مم اعم١مُمٜملم صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  ومروى 

قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : أىم٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و اًمٌخ٤مرى سمًٜمده 

ك قمٚمٞمف سمّمٗمٞمف ومدقمقت اعمًٚمٛملم إمم وًمٞمٛمتف ؾمٚمؿ سملم ظمٞمؼم واعمديٜم٦م صمالث ًمٞم٤مل يٌٜم

وُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٌز وٓ حلؿ وُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م إٓ أن أُمر سمالٓ سم٤مٕنٓم٤مع ومًٌٓم٧م وم٠مخ٘مك 

دى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم أو ُمٚمٙم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمتٛمر وإىمط واًمًٛمـ وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن إطم

ُمٚمٙم٧م ؟ وم٘م٤مًمقا إن طمجٌٝم٤م ومٝمل إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وإن مل حيجٌٝم٤م ومٝمل ِم٤م يٛمٞمٜمف

وىم٤مل ُمـ سمٕمد أهن٤م رأت رؤي٤م ىمٌؾ  (  يٛمٞمٜمف . ومٚمام ارُتؾ وـم٠م هل٤م ظمٚمٗمف وُمد احلج٤مب

يم٤من رأد ذم طمجر اسمـ أيب طم٘مٞمؼ وأن٤م ٟم٤مئٛم٦م ومرأج٧م يم٠من ىمٛمًرا وىمع ذم طمجري اًمٗمتح  

وم٠مظمؼمشمف سمذًمؽ ]ىمٚم٧م ًمزوضمل: إين رأج٧م ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ ىمٛمًرا وىمع ذم طمجري[ 

تٝم٤م شمٚمؽ اًمٚمٙمٛم٦م .. وأطمزهن٤م ذًمؽ اًمتٗمًػم ٕهن٤م ومٚمٓمٛمٜمل وىم٤مل: متٜمل ُمٚمؽ يثرب" آخٛم

وّح٤م وصؾ شم٘مقل: "وُم٤م يم٤من أبٖمض إزم ُمـ رؾمقل اهلل .. ىمتؾ أيب" طمٞمل سمـ أظمٓم٥م. 

وىمد ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمٜمخٞمؾ واًمِم٤مهد ُم٤م رواه اعمًٚمٛمقن إمم اعمديٜم٦م،

تٛمر طمتك سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أنف ىم٤مل : ُم٤م ؿمٌٕمٜم٤م ُمـ اًم اًمٌخ٤مري قمـ  قمٌد اهلل

رّد اعمٝم٤مضمرون إمم إنّم٤مر ُمٜم٤مئحٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا ُمٜمحقهؿ إي٤مه٤م ُمـ  ومتح٧م ظمٞمؼم ( 

وهل أّم أنس سمـ  -اًمٜمخٞمؾ، طملم ص٤مر هلؿ سمخٞمؼم ُم٤مل وٟمخٞمؾ، ويم٤مٟم٧م أّم ؾمٚمٞمؿ

ُمقٓشمف أم أجٛمـ،  أقمٓم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمذاىم٤م وم٠مقمٓم٤مهـ -ُم٤مًمؽ

وُمـ قمجٞم٥م ُم٤م يروى  -قمذاىمٝم٤م ؾمٚمٞمؿ أمّ  قمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومردّ 

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق : و ح٤م ومتح٧م ظمٞمؼم يمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم  يمام ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ احلج٤مج سمـ قمالط اًمًٚمٛمل صمؿ اًمٌٝمزي وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل إن زم 
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سمـ  سمٛمٙم٦م ُم٤مٓ قمٜمد ص٤مطمٌتل أم ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م أيب ـمٚمح٦م ـ و يم٤مٟم٧م قمٜمده ًمف ُمٜمٝم٤م ُمٕمرض

احلج٤مج ـ و ُم٤مٓ ُمتٗمرىم٤م ذم دم٤مر أهؾ ُمٙم٦م وم٠مذن زم ي٤م رؾمقل اهلل وم٠مذن ًمف وم٘م٤مل : إٟمف ٓ 

ىم٤مل احلج٤مج : ومخرضم٧م طمتك إذا ىمدُم٧م   سمد زم ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ أن أىمقل ىم٤مل : ىمؾ 

ُمٙم٦م وضمدت سمثٜمٞم٦م اًمٌٞمْم٤مء رضم٤مٓ ُمـ ىمريش يًتٛمٕمقن إظم٤ٌمر و ي٠ًمخقن قمـ أُمر 

ؿ و ىمد سمٚمٖمٝمؿ أنف ىمد ؾم٤مر إمم ظمٞمؼم و ىمد قمرومقا أهن٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚم

ىمري٦م احلج٤مز ريٗم٤م و ُمٜمٕم٦م و رضم٤مٓ و هؿ يتجًًقن إظم٤ٌمر ُمـ اًمريم٤ٌمن  ومٚمام رأوين 

ىم٤مًمقا : احلج٤مج سمـ قمالط ـ ىم٤مل : و مل يٙمقٟمقا قمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمل ـ قمٜمده و اهلل اخلؼم 

ظمٞمؼم و هل سمٚمد هيقد و ريػ أظمؼمٟم٤م ي٤م أب٤م حمٛمد وم٢مٟمف ىمد سمٚمٖمٜم٤م أن اًم٘م٤مـمع ىمد ؾم٤مر إمم 

احلج٤مز ىم٤مل : ىمٚم٧م : ىمد سمٚمٖمٜمل ذًمؽ و قمٜمدي ُمـ اخلؼم ُم٤م ينيمؿ وم٤مًمتٌٓمقا سمجٜمٌل 

ٟم٤مىمتل ي٘مقًمقن : إيف ي٤م طمج٤مج ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م : هزم هزيٛم٦م مل شمًٛمٕمقا سمٛمثٚمٝم٤م ىمط و ىمد 

ىمتؾ أصح٤مسمف ىمتال مل شمًٛمٕمقا سمٛمثٚمف ىمط و أه حمٛمد أها و ىم٤مًمقا : ٓ ٟم٘متٚمف طمتك 

مم ُمٙم٦م ] ومٞم٘متٚمقه سملم أفمٝمرهؿ سمٛمـ يم٤من أص٤مب ُمـ رضم٤مهلؿ ىم٤مل : وم٘م٤مُمقا و ٟمٌٕم٨م سمف إ

ص٤مطمقا سمٛمٙم٦م [ و ىم٤مًمقا : ىمد ضم٤مءيمؿ اخلؼم و هذا حمٛمد إٟمام شمٜمتٔمرون أن ي٘مدم سمف 

ىم٤مل : ىمٚم٧م : أقمٞمٜمقين قمغم مجع ُم٤مزم سمٛمٙم٦م و قمغم همرُم٤مئل   قمٚمٞمٙمؿ ومٞم٘متؾ سملم أفمٝمريمؿ 

أصح٤مسمف ىمٌؾ أن يًٌ٘مٜمل اًمتج٤مر إمم  وم٢مين أريد أن أىمدم ظمٞمؼم وم٠مصٞم٥م ُمـ ومؾ حمٛمد و

ُم٤م هٜم٤مًمؽ ىم٤مل : وم٘م٤مُمقا ومجٛمٕمقا زم ُم٤م يم٤من زم يم٠مطم٨م مجع ؾمٛمٕم٧م سمف ىم٤مل : و ضمئ٧م 

ص٤مطمٌتل وم٘مٚم٧م : ُم٤مزم و يم٤من زم قمٜمده٤م ُم٤مل ُمقوقع ومٚمٕمكم أخحؼ سمخٞمؼم وم٠مصٞم٥م ُمـ 

ومرص اًمٌٞمع ىمٌؾ أن يًٌ٘مٜمل اًمتج٤مر  ىم٤مل : ومٚمام ؾمٛمع اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اخلؼم و 

ه قمٜمل أىمٌؾ طمتك وىمػ إمم ضمٜمٌل و أن٤م ذم ظمٞمٛم٦م ُمـ ظمٞمؿ اًمتج٤مر وم٘م٤مل : ي٤م ُم٤م ضم٤مء

طمج٤مج ُم٤م هذا اًمذي ضمئ٧م سمف ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م : و هؾ قمٜمدك طمٗمظ ح٤م ووٕم٧م قمٜمدك ؟ 

ىم٤مل : ٟمٕمؿ ىم٤مل : ىمٚم٧م : وم٤مؾمت٠مظمر طمتك أخ٘م٤مك قمغم ظمالء وم٢مين ذم مجع ُم٤مزم يمام شمرى 

يم٤من زم سمٛمٙم٦م و أمجٕم٧م  وم٤مٟمٍمف طمتك أومرغ ىم٤مل : طمتك إذا ومرهم٧م ُمـ مجع يمؾ رء
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اخلروج ًم٘مٞم٧م اًمٕم٤ٌمس وم٘مٚم٧م : اطمٗمظ قمكم طمديثل ي٤م أب٤م اًمٗمْمؾ وم٢مين أظمِمك اًمٓمٚم٥م 

صمالصم٤م صمؿ ىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م ىم٤مل : أومٕمؾ ىمٚم٧م : وم٢مين و اهلل شمريم٧م اسمـ أظمٞمؽ قمروؾم٤م قمغم 

سمٜم٧م ُمٚمٙمٝمؿ ـ يٕمٜمل صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ـ و ىمد اومتتح ظمٞمؼم و اٟمتثؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م و ص٤مرت ًمف و 

شم٘مقل ي٤م طمج٤مج ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م : إى و اهلل وم٤ميمتؿ قمٜمل و ًم٘مد ٕصح٤مسمف ىم٤مل : ُم٤م 

أؾمٚمٛم٧م و ُم٤م ضمئ٧م إٓ ٔظمذ ُم٤مزم ومرىم٤م قمٚمٞمف ُمـ أهمٚم٥م قمٚمٞمف وم٢مذا ُمْم٧م صمالث وم٠مفمٝمر 

أُمرك ومٝمق واهلل قمغم ُم٤م ُت٥م ىم٤مل : طمتك إذا يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ًمٌس اًمٕم٤ٌمس طمٚم٦م ًمف و 

وه ىم٤مًمقا : ي٤م أب٤م اًمٗمْمؾ ختٚمؼ و أظمذ قمّم٤مه صمؿ ظمرج طمتك أتك اًمٙمٕم٦ٌم ومٓم٤مف هب٤م ومٚمام رأ

هذا و اهلل اًمتجٚمد حلر اعمّمٞم٦ٌم ! ىم٤مل : يمال و اهلل اًمذي طمٚمٗمتؿ سمف ًم٘مد اومتتح حمٛمد 

ظمٞمؼم و ٟمزل قمروؾم٤م قمغم سمٜم٧م ُمٚمٙمٝمؿ و أطمرز أُمقاهلؿ و ُم٤م ومٞمٝم٤م و أصٌح٧م ًمف و 

ٕصح٤مسمف ىم٤مًمقا : ُمـ ضم٤مءك هبذا اخلؼم ؟ ىم٤مل : اًمذي ضم٤مءيمؿ سمام ضم٤مءيمؿ سمف و ًم٘مد دظمؾ 

ًمف وم٤مٟمٓمٚمؼ ًمٞمٚمحؼ سمٛمحٛمد و أصح٤مسمف ومٞمٙمقن ُمٕمف وم٘م٤مًمقا : ي٤م قمٚمٞمٙمؿ ُمً ٚمام و أظمذ أُمقا

و مل يٜمِمٌقا  ىم٤مل:ًمٕم٤ٌمد اهلل ! اٟمٗمٚم٧م قمدو اهلل أُم٤م و اهلل ًمق قمٚمٛمٜم٤م ًمٙم٤من ًمٜم٤م و ًمف ؿم٠من 

 سمذًمؽ.أن ضم٤مءهؿ اخلؼم 

 

*** 
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 الدرط الرابع 

 الٍعاط الدعوى ( ) 

اعمٚمقك  وم٘مد سمدأ سمٛمٙم٤مشم٦ٌم ٟم٦م رم ومؽمة اهلداًمٜمِم٤مط ذم جم٤مل اًمدقمقة، أُم٤م قمـ

صغم  -سمدأ رؾمقل اهلل  وسم٤مًمٗمٕمؾ  -   ٦موإُمراء.ويم٤من ذًمؽ ُمـ سمريم٦م صٚمح احلديٌٞم

أت٤مح صٚمح طمٞم٨م  ذم ُمراؾمٚم٦م ُمٚمقك اًمٕم٤ممل ودقمقهتؿ إمم اإلؾمالم، -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

احلديٌٞم٦م اًمٗمرص٦م ًمتقؾمٞمع ٟمٓم٤مق اًمدقمقة إمم اإلؾمالم داظمؾ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وظم٤مرضمٝم٤م، 

)هرىمؾ ؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دطمٞم٦م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمٙمٚمٌل إمم ىمٞمٍمطمٞم٨م أرؾم

، وقمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري وم٤مرس  ، وقمٌداًمٚمف سمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمل إمم يمنىاًمروم (

، وطم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م اًمٚمخٛمل إمم اعم٘مقىمس طم٤ميمؿ ُمٍم، وؾمٚمٞمط احلٌِم٦مإمم ٟمج٤مر 

خ اًمقاىمدي واًمٓمؼمي سمـ قمٛمرو اًمٕم٤مُمري إمم هقذة سمـ قمكم احلٜمٗمل ذم اًمٞمامُم٦م و ىمد أرَّ

ـ وىمد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اهلجرة ًٜم٦م اًمإرؾم٤مل ه١مٓء اًمرؾمؾ ذم ذي احلج٦م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م أراد أن يٙمت٥م إمم اًمروم ىمٞمؾ ًمف: إهنؿ ًمـ ي٘مرأوا يمت٤مسمؽ إذا مل 

ِم٤م يدل قمغم ُمروٟم٦م  يٙمـ خمتقُم٤م، وم٤مختذ ظم٤ممت٤ًم ُمـ ومْم٦م وٟم٘مِمف: حمٛمد رؾمقل اهلل 

ٞم٤مؾم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اإلوم٤مدة ُمـ اًمقؾم٤مئؾ واًمرؾمقم اعمٕم٤مسة ُم٤م داُم٧م ٓ شمتٕم٤مرض اًمً

ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وروطمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م وٓ ؿمؽ أن ُمٙم٤مشم٦ٌم اعمٚمقك ظم٤مرج ضمزيرة اًمٕمرب 

شمٕمٌػم قمٛمكم قمـ قم٤معمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، شمٚمؽ اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل أووحتٝم٤م آي٤مت ٟمزًم٧م 

 َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱذم اًمٕمٝمد اعمٙمل ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤مزم: 

ـْ َأنَِس سمـ ُم٤مًمؽ ومروى ُمًٚمؿ سمًٜمده  [107]إنٌٞم٤مء: َأنَّ َٟمٌِلَّ اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم

٤ٌَّمٍر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - ى وإمَِم ىَمٞمٍَمَ وإمَم اًمٜمََّج٤مِرِّ وإمَم يُمؾِّ ضَم يَمَت٥َم إمم يمِْنَ

ٝم٤مب ىم٤مل أظمؼمين قمٌٞمد قمـ اسمـ ؿموروى اًمٌخ٤مري سمًٜمده   .إمم اهلل شَمَٕم٤ممَم  َيْدقُمقُهؿْ 

اهلل سمـ قمٌد اهلل أن اسمـ قم٤ٌمس أظمؼمه  : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٕم٨م 
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سمٙمت٤مسمف إمم يمنى ُمع قمٌد اهلل اسمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمل وم٠مُمره أن يدومٕمف إمم قمٔمٞمؿ اًمٌحريـ 

ه ُمزىمف ومح٧ًٌم أن اسمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل ومدقم٤م  ومدومٕمف قمٔمٞمؿ اًمٌحريـ إمم يمنى ومٚمام ىمرأ

وذيمر اسمـ يمثػم ذم  هلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن يٛمزىمقا يمؾ ِمزق قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل ا

وىمد يم٤من يمام ىم٤مل، وم٘مد يمت٥م يمنى إمم سَم٤مَذان قم٤مُمٚمف قمغم اًمٞمٛمـ : اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  

اسمٕم٨م إمم هذا اًمرضمؾ اًمذي سم٤محلج٤مز رضمٚملم ُمـ قمٜمدك ضمٚمديـ ومٚمٞم٠متٞم٤مين سمف . وم٤مظمت٤مر 

ب إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف سم٤مذان رضمٚملم ِمـ قمٜمده ُمـ اًمٗمرس ، وسمٕمثٝمام سمٙمت٤م

أن يٜمٍمف ُمٕمٝمام إمم يمني، ومٚمام ىمدُم٤م اعمديٜم٦م، وىم٤مسمال اًمٜمٌل صغم اهلل ومٞمف وؾمٚمؿ ي٠مُمر 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل أطمدمه٤م : إن ؿم٤مهٜمِم٤مه ] ُمٚمؽ اعمٚمقك [ يمنى ىمد يمت٥م إمم اعمٚمؽ 

سم٤مذان ي٠مُمره سم٠من يٌٕم٨م إًمٞمؽ ُمـ ي٠متٞمف سمؽ، وسمٕمثٜمل إًمٞمؽ ًمتٜمٓمٚمؼ ُمٕمل، وىم٤مل ىمقًٓ 

شمققمده ومٞمف، وم٠مُمرمه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يالىمٞم٤مه همدًا . وذم ذًمؽ اًمقىم٧م 

يم٤مٟم٧م ىمد ىم٤مُم٧م صمقرة يمٌػمة ود يمنى ُمـ داظمؾ سمٞمتف سمٕمد أن ٓىم٧م ضمٜمقده هزيٛم٦م 

ُمٜمٙمرة أُم٤مم ضمٜمقد ىمٞمٍم، وم٘مد ىم٤مم ؿمػمويف سمـ يمنى قمغم أبٞمف وم٘متٚمف، وأظمذ اعمٚمؽ 

ْملم ُمـ مج٤مدي إوزم ؾمٜم٦م ؾمٌع ، وقمٚمؿ ًمٜمٗمًف، ويم٤من ذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء ًمٕمنم ُم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اخلؼم ُمـ اًمقطمل، ومٚمام همدوا قمٚمٞمف أظمؼممه٤م سمذًمؽ . 

وم٘م٤مٓ : هؾ شمدري ُم٤م شم٘مقل ؟ إٟم٤م ىمد ٟم٘مٛمٜم٤م قمٚمٞمؽ ُم٤م هق أجن، أومٜمٙمت٥م هذا قمٜمؽ، 

غ وٟمخؼمه اعمٚمؽ . ىم٤مل : ) ٟمٕمؿ أظمؼماه ذًمؽ قمٜمل، وىمقٓ ًمف : إن ديٜمل وؾمٚمٓم٤مين ؾمٞمٌٚم

ُم٤م سمٚمغ يمنى ! ويٜمتٝمل إمم ُمٜمتٝمل اخلػ واحل٤مومر، وىمقٓ ًمف : إن أؾمٚمٛم٧م أقمٓمٞمتؽ ُم٤م 

ُت٧م يدك، وُمٚمٙمتؽ قمغم ىمقُمؽ ُمـ إبٜم٤مء ( ، ومخرضم٤م ُمـ قمٜمده طمتك ىمدُم٤م قمغم 

سم٤مذان وم٠مظمؼماه اخلؼم، وسمٕمد ىمٚمٞمؾ ضم٤مء يمت٤مب سم٘متؾ ؿمػمويف ٕبٞمف، وىم٤مل ًمف ؿمػمويف ذم 

أيب إًمٞمؽ، ومال هتجف طمتك ي٠متٞمؽ أُمري .  يمت٤مسمف : اٟمٔمر اًمرضمؾ اًمذي يم٤من يمت٥م ومٞمف

 ويم٤من ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ذم إؾمالم سم٤مذان وُمـ ُمٕمف ُمـ أهؾ وم٤مرس سم٤مًمٞمٛمـ .
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وهٜم٤م ي٘مػ اعمرء ُمٜم٤م أُم٤مم هذا اعمقىمػ اًمٜمٌقى ُمـ رؾمقزم سم٤مذان  قم٤مُمؾ يمنى  - 

سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م أقمٔمٛمف ُمـ رؾمقل ! وصدق ضمؾ ؿم٠منف رم ىمقًمف  -قمغم اًمٞمٛمـ  ُمذهقٓ  

ومٙم٤من ُمـ اًمًٝمقًم٦م  [107]إنٌٞم٤مء: َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱشمٕم٤ممم 

سمٛمٙم٤من ىمتؾ هذيـ اًمرؾمقًملم اًمذيـ أتٞم٤م اًمٜمٌك اعمٜمتٍم ًمٞمٓمٚم٤ٌم ُمٜمف سمٕمجروم٦م ٓحيًدان 

قمٚمٞمٝم٤م أن يذه٥م ُمٕمٝمام إمم ؾمٞمدمه٤م ًمٚمت٠مدي٥م !  وًمٙمٜمف سمدٓ ُمـ ذًمؽ إُمر اهللم  ـمٚم٥م 

ًمٗمؽمة  ُمٜمٝمام آٟمتٔم٤مر ًمٞمٙمقن ُم٤م يم٤من ُمـ اهلداي٦م اعم٤ٌمريم٦م ٕهؾ اًمٞمٛمـ ىمٌؾ أن هىمٝم٤م

وضمٞمزة إؾمقد اًمٕمٜمًك اًمٙمذاب قم٤مدت سمٕمده٤م ىمٌؾ ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

ُم٤ٌمذة رم ؾمٞم٤مق ُمـ طمًـ اًمًٞم٤مؾم٦م  وم٠ميمرم سمف ُمـ رؾمقل  صٚمقات رسمك وشمًٚمٞمامشمف 

قمٚمٞمف .  أُم٤م قمـ يمت٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ امم هرىمؾ اًمروم  وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري رمحف 

٤م اًمٚمٞم٨م قمـ يقٟمس قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٌٞمد اهلل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم طمدصمٜم اهلل وم٘م٤مل 

سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم أظمؼمه أن قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس أظمؼمه أن أب٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب 

أظمؼمه  : أن هرىمؾ أرؾمؾ إًمٞمف ذم ريم٥م ُمـ ىمريش يم٤مٟمقا دم٤مرا سم٤مًمِم٠مم ذم اعمدة اًمتل ُم٤مد 

د اًمٕمٛمرى وىم٤مل   ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أب٤م ؾمٗمٞم٤من ذم يمٗم٤مر ىمريش

وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ٟمص يمت٤مب رمحف اهلل قمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ :  ) 

اًمذي سمٕم٨م سمف دطمٞم٦م إمم قمٔمٞمؿ سُمٍمى ومدومٕمف إمم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمرؾمقل 

هرىمؾ، وهق اًمٜمص اًمقطمٞمد اًمذي صم٧ٌم صحتف وومؼ ذوط اعمحدصملم ُمـ سملم ؾم٤مئر 

ٝم٧م إمم اعمٚمقك وإُمراء اًمتل يٜمٌٖمل أن شُمٜم٘مد ُمـ ضمٝم٦م اعمتـ  ٟمّمقص اًمٙمت٥م اًمتل ُوضمِّ

 واًمًٜمد ُمًٕم٤م ىمٌؾ اقمتامده٤م شم٤مرخيًٞم٤م ومْماًل قمـ آؾمتدٓل هب٤م ذم جم٤مل اًمتنميع. ـها 

ـِ ومروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف سمًٜمده   ـِ  اًمزهريقَم  سْم
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم  سْم
ِ

ٌَْٞمِد اَّللَّ ـْ قُم قَم

٤ٌَّمٍس َأنَّ َأب٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مَن  ـِ قَم ـِ اسْم ٦ٌََم قَم ـْ وِمٞمِف إمَِم ومِٞمِف ىَم٤مَل اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم قُمْت ُه ُِم ِة  ذمَأظْمؼَمَ  اًمتلاعْمُدَّ

 
ِ

ٌَٞمْٜم٤َم َأن٤َم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يَم٤مَٟم٧ْم سَمْٞمٜمِك َوسَملْمَ َرؾُمقِل اَّللَّ إِْذ ضِمكَء  سم٤مًمِم٤ممىَم٤مَل وَم

 
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ وِم إمَِم ِهَرىْمَؾ َيْٕمٜمِك قَمٔمِٞمَؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمِِٙمَت٤مٍب ُِم  -ىَم٤مَل  -اًمرُّ
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ى إمَِم ِهَرىْمَؾ  ى وَمَدوَمَٕمُف قَمٔمِٞمُؿ سُمٍْمَ َويَم٤مَن ِدطْمَٞم٦ُم اًْمَٙمْٚمٌِكُّ ضَم٤مَء سمِِف وَمَدوَمَٕمُف إمَِم قَمٔمِٞمِؿ سُمٍْمَ

ِذى َيْزقُمُؿ َأنَُّف َٟمٌِكٌّ ىَم٤مًُمقا َٟمَٕمْؿ  ضُمِؾ اًمَّ ـْ ىَمْقِم َهَذا اًمرَّ  ىَم٤مَل  -وَمَ٘م٤مَل ِهَرىْمُؾ َهْؾ َه٤م ُهٜم٤َم َأطَمٌد ُِم

ٜم٤َم سَملْمَ َيَدْيِف وَمَ٘م٤مَل َأجُُّٙمْؿ َأىْمَرُب  - ًَ ـْ ىُمَرْيٍش وَمَدظَمْٚمٜم٤َم قَمغَم ِهَرىْمَؾ وَم٠َمضْمَٚم وَمُدقِمٞم٧ُم رِم َٟمَٗمٍر ُِم

قٟمِك سَملْمَ  ًُ ضُمِؾ اًمَِّذى َيْزقُمُؿ َأنَُّف َٟمٌِكٌّ وَمَ٘م٤مَل َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن وَمُ٘مْٚم٧ُم َأن٤َم. وَم٠َمضْمَٚم ـْ َهَذا اًمرَّ ٤ًٌم ُِم ًَ َٟم

ـِ َيَدْيِف  مُج٤َمٟمِِف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ىُمْؾ هَلُْؿ إِٟمِّك ؾَم٤مِئٌؾ َهَذا قَم قا َأْصَح٤مسمِك ظَمْٚمِٗمك صُمؿَّ َدقَم٤م سمؽَِمْ ًُ َوَأضْمَٚم

 ًَمْقَٓ 
ِ

سُمقُه. ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن َواْيُؿ اَّللَّ ضُمِؾ اًمَِّذى َيْزقُمُؿ َأنَُّف َٟمٌِكٌّ وَم٢ِمْن يَمَذسَمٜمِك وَمَٙمذِّ  اًمرَّ

٤موَم٦َم َأْن يُ  ٌُُف وِمٞمُٙمْؿ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم خَمَ ًَ مُج٤َمٟمِِف ؾَمْٚمُف يَمْٞمَػ طَم ١ْمصَمَر قَمغَمَّ اًْمَٙمِذُب ًَمَٙمَذسْم٧ُم. صُمؿَّ ىَم٤مَل ًمؽَِمْ

ـْ آسَم٤مِئِف َُمٚمٌِؽ ىُمْٚم٧ُم َٓ. ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ يُمٜمُْتْؿ شَمتَِّٝمُٛمقَٟمُف  ٥ٍم ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ يَم٤مَن ُِم ًَ ُهَق ومِٞمٜم٤َم ُذو طَم

ٌَْؾ َأْن َيُ٘مقَل َُم٤م ُف اًمٜم٤َّمِس َأْم ُوَٕمَٗم٤مُؤُهْؿ  سم٤ِمًْمَٙمِذِب ىَم ا ـْ َيتٌَُِّٕمُف َأْذَ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َٓ. ىَم٤مَل َوَُم

ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم سَمْؾ ُوَٕمَٗم٤مُؤُهْؿ. ىَم٤مَل َأجَِزيُدوَن َأْم َيٜمُْ٘مُّمقَن ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َٓ سَمْؾ َيِزيُدوَن. ىَم٤مَل َهْؾ 

ـْ ِديٜمِِف سَمْٕمَد َأْن َيْدظُمَؾ  وِمٞمِف ؾَمْخَٓم٦ًم ًَمُف ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َٓ. ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ ىَم٤مشَمْٚمُتُٛمقُه َيْرشَمدُّ َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ قَم

٤مُه ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم شَمُٙمقُن احْلَْرُب سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُف ؾِمَج٤مًٓ  ىُمْٚم٧ُم َٟمَٕمْؿ. ىَم٤مَل وَمَٙمْٞمَػ يَم٤مَن ىِمَت٤مًُمُٙمْؿ إِيَّ

ٍة َٓ َٟمْدِرى َُم٤م ُهَق ُيِّمٞم٥ُم ُِمٜم٤َّم َوُٟمِّمٞم٥ُم ُِمٜمُْف. ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ َيْٖمِدُر ىُمْٚم٧ُم َٓ. َوَٟمحْ  ـُ ُِمٜمُْف رِم ُُمدَّ

 َُم٤م 
ِ

ـْ يَمٚمَِٛم٦ٍم ُأْدظِمُؾ وِمٞمَٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م هَمػْمَ َهِذِه. ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ ىَم٤مَل  أُمٙمٜمٜملَص٤مٟمٌِع وِمٞمَٝم٤م. ىَم٤مَل وَمَقاَّللَّ ُِم

مُج٤َمٟمِِف ىُمْؾ ًَمُف إِٟمِّك ؾَم٠َمخْ  ٌَْٚمُف ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َٓ. ىَم٤مَل ًمؽَِمْ ٌِِف وَمَزقَمْٛم٧َم َهَذا اًْمَ٘مْقَل َأطَمٌد ىَم ًَ ـْ طَم ُتَؽ قَم

ٌَْٕم٨ُم  ؾُمُؾ شُم ٥ٍم َويَمَذًمَِؽ اًمرُّ ًَ ٤مِب ىَمْقُِمَٝم٤م. َوؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ يَم٤مَن  ذمَأنَُّف وِمٞمُٙمْؿ ُذو طَم ًَ  ذمَأطْم

ـْ آسَم٤مِئِف َُمٚمٌِؽ ىُمْٚم٧ُم َرضُمٌؾ َيْٓمُٚم٥ُم ُُمْٚمَؽ آسَم٤مِئِف.  آسَم٤مِئِف َُمٚمٌِؽ وَمَزقَمْٛم٧َم َأْن َٓ. وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمْق يَم٤مَن ُِم

ؾُمِؾ.  ٤ٌَمُع اًمرُّ وُمُٝمْؿ وَمُ٘مْٚم٧َم سَمْؾ ُوَٕمَٗم٤مُؤُهْؿ َوُهْؿ َأتْ ا ٤ٌَمقِمِف َأُوَٕمَٗم٤مُؤُهْؿ َأْم َأْذَ ـْ َأتْ َوؾَم٠َمْخُتَؽ قَم

ٌَْؾ َأْن َيُ٘مقَل َُم٤م ىَم٤مَل وَمَزقَمْٛم٧َم َأْن َٓ. وَمَ٘مْد قَمَروْم٧ُم  َوؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ يُمٜمُْتْؿ شَمتَِّٝمُٛمقَٟمُف سم٤ِمًْمَٙمِذِب ىَم

. َوؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ َيْرشَمدُّ َأنَُّف مَلْ يَ 
ِ

ـْ ًمَِٞمَدَع اًْمَٙمِذَب قَمغَم اًمٜم٤َّمِس صُمؿَّ َيْذَه٥َم وَمَٞمْٙمِذَب قَمغَم اَّللَّ ُٙم

ـْ ِديٜمِِف سَمْٕمَد َأْن َيْدظُمَٚمُف ؾَمْخَٓم٦ًم ًَمُف وَمَزقَمْٛم٧َم َأْن َٓ. َويَمَذًمَِؽ اإِلياَمُن إَِذا  َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ قَم

ُْؿ َيِزيُدوَن ظَم٤مًَمَط سَمَِم٤مؿَم٦َم اًْمُ٘مُٚمقِب. وَ  ؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ َيِزيُدوَن َأْو َيٜمُْ٘مُّمقَن وَمَزقَمْٛم٧َم َأهنَّ
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. َوؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ ىَم٤مشَمْٚمُتُٛمقُه وَمَزقَمْٛم٧َم َأنَُّٙمْؿ ىَمْد ىَم٤مشَمْٚمُتُٛمقُه وَمَتُٙمقُن  َويَمَذًمَِؽ اإِلياَمُن طَمتَّك َيتِؿَّ

ٌَْتغَم صُمؿَّ شَمُٙمقُن احْلَْرُب سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَمْٞمٜمَُف ؾِمَج٤مًٓ َيٜم٤َمُل ُِمٜمُْٙمْؿ  ؾُمُؾ شُم َوشَمٜم٤َمًُمقَن ُِمٜمُْف. َويَمَذًمَِؽ اًمرُّ

ؾُمُؾ َٓ شَمْٖمِدُر.  ٦ٌَُم َوؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ َيْٖمِدُر وَمَزقَمْٛم٧َم َأنَُّف َٓ َيْٖمِدُر. َويَمَذًمَِؽ اًمرُّ هَلُُؿ اًْمَٕم٤مىِم

ٌَْٚمُف وَمَزقَمْٛم٧َم َأْن َٓ  . وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمْق ىَم٤مَل َهَذا اًْمَ٘مْقَل َأطَمٌد َوؾَم٠َمْخُتَؽ َهْؾ ىَم٤مَل َهَذا اًْمَ٘مْقَل َأطَمٌد ىَم

اَلةِ  ٌَْٚمُف. ىَم٤مَل صُمؿَّ ىَم٤مَل سمَِؿ َي٠ْمُُمُر يُمْؿ ىُمْٚم٧ُم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م سم٤ِمًمّمَّ ٌَْٚمُف ىُمْٚم٧ُم َرضُمٌؾ اْئَتؿَّ سمَِ٘مْقٍل ىِمٞمَؾ ىَم  ىَم

٤م وَم٢مِ  ـْ َُم٤م شَمُ٘مقُل وِمٞمِف طَم٘مًّ َٚم٦ِم َواًْمَٕمَٗم٤مِف ىَم٤مَل إِْن َيُٙم يَم٤مِة َواًمّمِّ ُف َٟمٌِكٌّ َوىَمْد يُمٜم٧ُْم َأقْمَٚمُؿ َأنَُّف َواًمزَّ ٟمَّ

٧ٌُْم ًمَِ٘م٤مَءُه َوًَمْق يُمٜم٧ُْم  ٌَ ـْ َأفُمٜمُُّف ُِمٜمُْٙمْؿ َوًَمْق َأنِّك َأقْمَٚمُؿ َأنِّك َأظْمُٚمُص إًَِمٞمِْف ٕطَْم ظَم٤مِرٌج َومَلْ َأيُم

. ىَم٤م َـّ ُُمْٚمُٙمُف َُم٤م َُت٧َْم ىَمَدَُمكَّ ٌُْٚمَٖم ـْ ىَمَدَُمْٞمِف َوًَمٞمَ ْٚم٧ُم قَم ًَ َل صُمؿَّ َدقَم٤م سمِِٙمَت٤مِب َرؾُمقِل قِمٜمَْدُه ًَمَٖم

 
ِ

ُه وَم٢ِمَذا وِمٞمِف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اَّللَّ ٍد » وَمَ٘مَرأَ ٛمَّ ـْ حُمَ طِمٞمِؿ ُِم ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اَّللَّ ًْ سمِ

٤م سَمْٕمُد  ٌََع اهْلَُدى َأُمَّ ـِ اشمَّ وِم ؾَماَلٌم قَمغَم َُم  إمَِم ِهَرىْمَؾ قَمٔمِٞمِؿ اًمرُّ
ِ

َأْدقُمقَك  وم٢مينَرؾُمقِل اَّللَّ

ْٞم٧َم وَم٢ِمنَّ قَمَٚمْٞمَؽ  شَملْمِ َوإِْن شَمَقًمَّ ُ َأضْمَرَك َُمرَّ َٚمْؿ َوَأؾْمٚمِْؿ ُي١ْمشمَِؽ اَّللَّ ًْ  سمِِدقَم٤مَي٦ِم اإِلؾْماَلِم َأؾْمٚمِْؿ شَم

ٞمِّلَم َو 
ًِ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱإصِْمَؿ إَِري
 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
َءةِ اًْمِٙمت٤َمِب اْرشَمَٗمَٕم٧ِم إَْصَقاُت قِمٜمَْدُه وَمَٚمامَّ وَمَرَغ ُمِ  [64قمٛمران: ]آل  َّ نث  مث ـْ ىمَِرا

ـِ  ٕصح٤ميبَويَمُثَر اًمٚمَّْٖمُط َوَأَُمَر سمِٜم٤َم وَم٠ُمظْمِرضْمٜم٤َم. ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  طِملَم ظَمَرضْمٜم٤َم ًَمَ٘مْد َأُِمَر َأُْمُر اسْم

ُف ًَمَٞمَخ٤موُمُف َُمٚمُِؽ سَمٜمِك إَْصَٗمِر  ٌَِْم٦َم إِٟمَّ  وَماَم ِزًْم٧ُم ُمُ  -ىَم٤مَل  -َأبِك يَم
ِ

-قىِمٜم٤ًم سم٠َِمُْمِر َرؾُمقِل اَّللَّ

ُ قَمغَمَّ اإِلؾْماَلَم. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  َأنَُّف ؾَمَٞمْٔمَٝمُر طَمتَّك َأْدظَمَؾ اَّللَّ

وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمرطمٞمؼ اعمختقم  قمـ يمت٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ُم٘مقىمس ُمٍم      

ْقىِمس ُمٚمؽ ُمٍم ويمت٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ضُمَرْي٩م سمـ َُمتَّل اعمٚم٘م٥م سم٤معمُ٘مَ 

واإلؾمٙمٜمدري٦م : ) سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ حمٛمد قمٌد اهلل ورؾمقًمف إمم اعم٘مقىمس 

قمٔمٞمؿ اًم٘مٌط، ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى، أُم٤م سمٕمد، وم٢مين أدقمقك سمدقم٤مي٦م اإلؾمالم، أؾمٚمؿ 

 يي ُّٱشمًٚمؿ، وأؾمٚمؿ ي١مشمؽ اهلل أضمرك ُمرشملم، وم٢من شمقًمٞم٧م وم٢من قمٚمٞمؽ إصمؿ أهؾ اًم٘مٌط، 
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 َّ نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب

واظمت٤مر حلٛمؾ هذا اًمٙمت٤مب طم٤مـم٥م سمـ أيب سَمْٚمَتَٕم٦م . ومٚمام دظمؾ طم٤مـم٥م  [64قمٛمران: ]آل

قمغم اعم٘مقىمس ىم٤مل ًمف : إٟمف يم٤من ىمٌٚمؽ رضمؾ يزقمؿ أنف اًمرب إقمغم، وم٠مظمذه اهلل ٟمٙم٤مل 

ٓ يٕمتؼم همػمك سمؽ . وم٘م٤مل أظمرة وإومم، وم٤مٟمت٘مؿ سمف صمؿ اٟمت٘مؿ ُمٜمف، وم٤مقمتؼم سمٖمػمك، و

اعم٘مقىمس : إن ًمٜم٤م ديٜم٤م ًمـ ٟمدقمف إٓ ح٤م هق ظمػم ُمٜمف . وم٘م٤مل طم٤مـم٥م : ٟمدقمقك إمم ديـ 

ه، إن هذا اًمٜمٌل دقم٤م اًمٜم٤مس ومٙم٤من أؿمدهؿ قمٚمٞمف  اإلؾمالم اًمٙم٤مذم سمف اهلل وَمْ٘مَد ُم٤م ؾِمقا

، وًمٕمٛمري ُم٤م سمِم٤مرة ُمقد سمٕمٞمز اًمٜمّم٤مرىىمريش، وأقمداهؿ ًمف اًمٞمٝمقد، وأىمرهبؿ ُمٜمف 

يمٌِم٤مرة قمٞمز سمٛمحٛمد، وُم٤م دقم٤مؤٟم٤م إي٤مك إمم اًم٘مرآن إٓ يمدقم٤مئؽ أهؾ اًمتقراة إمم  إٓ

اإلٟمجٞمؾ، ومٙمؾ ٟمٌل أدرك ىمقُم٤ًم ومٝمؿ أُمتف، وم٤محلؼ قمٚمٞمٝمؿ أن يٓمٞمٕمقه، وأن٧م ِمـ أدريمف 

هذا اًمٜمٌل، وًمًٜم٤م ٟمٜمٝم٤مك قمـ ديـ اعمًٞمح، وًمٙمٜم٤م ٟم٠مُمرك سمف وم٘م٤مل اعم٘مقىمس : إين ىمد 

 ي٠مُمر سمٛمزهقد ومٞمف . وٓ يٜمٝمل قمـ ُمرهمقب ومٞمف، ٟمٔمرت ذم أُمر هذا اًمٜمٌل، ومقضمدشمف ٓ

ومل أضمده سم٤مًم٤ًمطمر اًمْم٤مل، وٓ اًمٙم٤مهـ اًمٙم٤مذب، ووضمدت ُمٕمف آي٦م اًمٜمٌقة سم٢مظمراج 

اخل٥مء واإلظم٤ٌمر سم٤مًمٜمجقي، وؾم٠منٔمر . وأظمذ يمت٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ت٥م ومجٕمٚمف ذم طُمؼِّ ُمـ قم٤مج، وظمتؿ قمٚمٞمف، ودومٕمف إمم ضم٤مري٦م ًمف، صمؿ دقم٤م يم٤مشم٤ًٌم ًمف يٙم

سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومٙمت٥م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ) سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ . 

عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل ُمـ اعم٘مقىمس قمٔمٞمؿ اًم٘مٌط، ؾمالم قمٚمٞمؽ، أُم٤م سمٕمد : وم٘مد ىمرأت 

يمت٤مسمؽ، وومٝمٛم٧م ُم٤م ذيمرت ومٞمف، وُم٤م شمدقمق إًمٞمف، وىمد قمٚمٛم٧م أن ٟمٌٞم٤ًم سم٘مل، ويمٜم٧م أفمـ 

، وسمٕمث٧م إًمٞمؽ سمج٤مريتلم، هلام ُمٙم٤من ذم اًم٘مٌط أنف خيرج سم٤مًمِم٤مم، وىمد أيمرُم٧م رؾمقًمؽ

قمٔمٞمؿ، وسمٙمًقة، وأهدي٧م سمٖمٚم٦م ًمؽميمٌٝم٤م، واًمًالم قمٚمٞمؽ ( . ومل يزد قمغم هذا ومل 

يًٚمؿ، واجل٤مريت٤من ُم٤مري٦م، وؾمػميـ، واًمٌٖمٚم٦م ُدًْمُدل، سم٘مٞم٧م إمم زُمـ ُمٕم٤موي٦م ، واختذ 

. وأُم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مري٦م هي٦م ًمف، وهل اًمتل وًمدت ًمف إسمراهٞمؿ 
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وِم٤م  ٟمٍم اهلل سمف ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ا ـهؾمػميـ وم٠مقمٓم٤مه٤م حل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م إنّم٤مري .

وؾمٚمؿ رم إـم٤مر اًمٜمِم٤مط اًمدقمقى أجْم٤م  إؾمالم ىم٤مدة ُمـ ُمنميمك ىمريش ُمـ أُمث٤مل  

قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد طمٞم٨م يم٤من هلؿ آصم٤مر ـمٞم٦ٌم ومٞمام سمٕمد ًمٚمدقمقة رم 

قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب أوس ى اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده روقمٛمرو ـمقره٤م اجلديد وقمـ إؾمالم 

ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمـ ومٞمف ىم٤مل: ح٤م اٟمٍمومٜم٤م ُمـ إطمزاب قمـ اخلٜمدق 

مجٕم٧م رضم٤مٓ ُمـ ىمريش يم٤مٟمقا يرون ُمٙم٤مين ويًٛمٕمقن ُمٜمل، وم٘مٚم٧م هلؿ شمٕمٚمٛمقن واهلل 

د يٕمٚمق إُمقر قمٚمًقا يمٌػما ُمٜمٙمًرا وأين ىمد رأج٧م رأج٤م ومام شمرو ن ومٞمف؟ إين ٕرى أُمر حمٛمَّ

د قمغم  : وُم٤م رأج٧م؟ ىم٤مل: رأج٧م أن ٟمٚمحؼ سم٤مًمٜمج٤مر ومٜمٙمقن قمٜمده، وم٤من فمٝمر حمٛمَّ ىم٤مًمقا

ىمقُمٜم٤م يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمج٤مر، وم٢مٟم٤م أن ٟمٙمقن ُت٧م يديف أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أن ٟمٙمقن ُت٧م يدي 

: إن هذا  د، وإن فمٝمر ىمقُمٜم٤م ومٜمحـ ُمـ ىمد قمرومقا ومٚمـ ي٠متٞمٜم٤م. ُمٜمٝمؿ إٓ ظمػًما وم٘م٤مًمقا حمٛمَّ

: وم٤ممجٕمقا ًمف ُم٤م هندي ًمف ويم٤من أطم٥م ُم٤م هيدى إًمٞمف ُمـ أروٜم٤م اًمرأي. ىم٤مل وم٘مٚم٧م هلؿ

إدم ومجٛمٕمٜم٤م ًمف أدُم٤م يمثػما ومخرضمٜم٤م طمتك ىمدُمٜم٤م قمٚمٞمف، ومقاهلل إٟم٤م ًمٕمٜمده إذ ضم٤مء قمٛمرو 

ىمد سمٕمثف إًمٞمف ذم ؿم٠من  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري ويم٤من رؾمقل اهلل 

وم٘مٚم٧م ٕصح٤ميب: هذا ضمٕمٗمر وأصح٤مسمف. ىم٤مل: ومدظمؾ قمٚمٞمف صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمده، ىم٤مل 

قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري ًمق ىمد دظمٚم٧م قمغم اًمٜمج٤مر وم٠ًمختف إي٤مه، وم٠مقمٓم٤مٟمٞمف وميسم٧م 

د.  قمٜم٘مف وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ رأت ىمريش أين ىمد أضمزأت قمٜمٝم٤م طملم ىمتٚم٧م رؾمقل حمٛمَّ

ىم٤مل: ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ومًجدت ًمف يمام يمٜم٧م أصٜمع. وم٘م٤مل: ُمرطم٤ٌم سمّمدي٘مل، أهدي٧م زم 

أهدي٧م ًمؽ أدُم٤م يمثػما. ىم٤مل: صمؿ  ٤م اعمٚمؽ، ىمدُمـ سمالدك ؿمٞمًئ٤م؟ ىم٤مل ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ أهي

ىمدُمتف إًمٞمف وم٠مقمجٌف واؿمتٝم٤مه صمؿ ىمٚم٧م ًمف: أهي٤م اعمٚمؽ إين ىمد رأج٧م رضماًل ظمرج ُمـ 

ومٜم٤م  قمٜمدك وهق رؾمقل رضمؾ قمدو ًمٜم٤م وم٠مقمٓمٜمٞمف ٕىمتٚمف، وم٢مٟمف ىمد أص٤مب ُمـ أذا

وظمٞم٤مرٟم٤م. ىم٤مل: ومٖمْم٥م صمؿ ُمد يده وميب هب٤م أنٗمف ضسم٦م فمٜمٜم٧م أنف ىمد يمنه، ومٚمق 

زم إرض ًمدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م ومرىم٤م ُمٜمف، صمؿ ىمٚم٧م: أهي٤م اعمٚمؽ واهلل ًمق فمٜمٜم٧م أنؽ  اٟمِم٘م٧م
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شمٙمره هذا ُم٤م ؾم٠مختٙمف. وم٘م٤مل ًمف: أت٠ًمخٜمل أن أقمٓمٞمؽ رؾمقل رضمؾ ي٠متٞمف اًمٜم٤مُمقس 

إيمؼم اًمذي يم٤من ي٠مِت ُمقؾمك ًمت٘متٚمف. ىم٤مل ىمٚم٧م: أهي٤م اعمٚمؽ أيمذاك هق؟ وم٘م٤مل: وحيؽ 

ًمٞمٔمٝمرن قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمف يمام فمٝمر ي٤م قمٛمرو أـمٕمٜمل واشمٌٕمف وم٢مٟمف واهلل ًمٕمغم احلؼ، و

ُمقؾمك قمغم ومرقمقن وضمٜمقده. ىم٤مل ىمٚم٧م: وم٤ٌميٕمٜمل ًمف قمغم اإِلؾمالم. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ومًٌط 

يده وسم٤ميٕمتف قمغم اإِلؾمالم صمؿ ظمرضم٧م إمم أصح٤ميب وىمد طم٤مل رأجل قمام يم٤من قمٚمٞمف، 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ويمتٛم٧م أصح٤ميب إؾمالُمل صمؿ ظمرضم٧م قم٤مُمدا ًمرؾمقل اهلل 

سمـ اًمقًمٞمد، وذًمؽ ىمٌٞمؾ اًمٗمتح وهق ُم٘مٌؾ ُمـ ُمٙم٦م، وم٘مٚم٧م: أجـ ي٤م ٕؾمٚمؿ ومٚم٘مٞم٧م ظم٤مًمد 

أب٤م ؾمٚمٞمامن؟ ىم٤مل: واهلل ًم٘مد اؾمت٘م٤مم اعمٜمًؿ. وإن اًمرضمؾ ًمٜمٌل، أذه٥م واهلل أؾمٚمؿ 

 -ومحتك ُمتك؟ ىم٤مل ىمٚم٧م: واهلل ُم٤م ضمئ٧م إٓ ٕؾمٚمؿ، ىم٤مل: وم٘مدُمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل 

صمؿ دٟمقت وم٘مٚم٧م: ي٤م وم٘مدم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٠مؾمٚمؿ وسم٤ميع،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

رؾمقل اهلل إين أب٤ميٕمؽ قمغم أن شمٖمٗمر زم ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌل وٓ أذيمر وُم٤م شم٠مظمر. ىم٤مل 

: "ي٤م قمٛمرو سم٤ميع وم٢من اإِلؾمالم جي٥م ُم٤م يم٤من -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر  -ىمٌٚمف وإن اهلجرة دم٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م" ىم٤مل وم٤ٌميٕمتف صمؿ اٟمٍموم٧م.

د سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي وأبق ُمٕمـ ُم٤مرواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ومٜمف رم اعم٘م٤مم قم ٘م٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمَّ

اًمرىم٤مر وإؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر يمٚمٝمؿ قمـ أيب قم٤مصؿ واًمٚمٗمظ ٓسمـ اعمثٜمك طمدصمٜم٤م 

اًمْمح٤مك يٕمٜمل أب٤م قم٤مصؿ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م طمٞمقة سمـ ذيح ىم٤مل طمدصمٜمل يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م 

ؾمٞم٤مىم٦م اعمقت ومٌٙمك قمـ سمـ ؿمامؾم٦م اعمٝمري ىم٤مل: طميٟم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهق ذم 

صغم  -ـمقياًل وطمقل وضمٝمف إمم اجلدار ومجٕمؾ اسمٜمف ي٘مقل ي٤م أبت٤مه أُم٤م سمنمك رؾمقل اهلل 

سمٙمذا؟ ىم٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٙمذا أُم٤م سمنمك رؾمقل اهلل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وم٠مىمٌؾ سمقضمٝمف وم٘م٤مل: إن أومْمؾ ُم٤م ٟمٕمد ؿمٝم٤مدة أن ٓ إَل إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل، 

صغم  -٧م قمغم أـم٤ٌمق صمالث: ًم٘مد رأجتٜمل وُم٤م أطمد أؿمد سمٖمًْم٤م ًمرؾمقل اهلل إين ىمد يمٜم

ُمٜمل، وٓ أطم٥م إمم أن أيمقن ىمد اؾمتٛمٙمٜم٧م ُمٜمف وم٘متٚمتف، ومٚمق ُم٧م  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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 -قمغم شمٚمؽ احل٤مل ًمٙمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، ومٚمام ضمٕمؾ اهلل اإِلؾمالم ذم ىمٚمٌل أتٞم٧م اًمٜمٌل 

يٕمؽ ومًٌط يٛمٞمٜمف ىم٤مل: وم٘مٌْم٧م وم٘مٚم٧م: اسمًط يٛمٞمٜمؽ ومألب٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يدي ىم٤مل: "ُم٤مًمؽ ي٤م قمٛمرو" ىم٤مل: ىمٚم٧م: أردت أن أؿمؽمط ىم٤مل: "شمِمؽمط سمامذا؟ " 

ىمٚم٧م: أن يٖمٗمر زم. ىم٤مل: "أُم٤م قمٚمٛم٧م أن اإِلؾمالم هيدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف وأن اهلجرة هتدم ُم٤م 

صغم  -يم٤من ىمٌٚمٝم٤م وأن احل٩م هيدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف" وُم٤م يم٤من أطمد أطم٥م إزم ُمـ رؾمقل اهلل 

وٓ أضمؾ ذم قمٞمٜمل ُمٜمف، وُم٤م يمٜم٧م أـمٞمؼ أن أُمأل قمٞمٜمل ُمٜمف إضمالٓ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهلل 

ًمف، وًمق ؾمئٚم٧م أن أصٗمف ُم٤م أـم٘م٧م، ٕين مل أيمـ أُمأل قمٞمٜمل ُمٜمف، وًمق ُم٧م قمغم شمٚمؽ 

احل٤مل ًمرضمقت أن أيمقن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، صمؿ وًمٞمٜم٤م أؿمٞم٤مء ُم٤م أدري ُم٤م طم٤مزم ومٞمٝم٤م، وم٢مذا أن٤م 

دومٜمتٛمقين ومِمٜمقا قمكم اًمؽماب ؿمٜم٤م، صمؿ أىمٞمٛمقا ُم٧م ومال شمّمحٌٜمل ٟم٤مئح٦م وٓ ٟم٤مر، وم٢مذا 

طمقل ىمؼمي ىمدر ُم٤م شمٜمحر ضمزور وي٘مًؿ حلٛمٝم٤م طمتك أؾمت٠منس سمٙمؿ وأنٔمر ُم٤مذا أراضمع 

وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع، ىمدم رؾمقل اهلل  -ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ( سمف رؾمؾ ريب.

ُمٙم٦م عمققمد اًمٕمٛمرة اًمتل ضمرى قمٚمٞمٝم٤م آشمٗم٤مق يرم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمًٚمٛمقن،

ىم٤مل احل٤ميمؿ : شمقاشمرت إظم٤ٌمر أنف  احلديٌٞم٦م  واًمتل ؾمامه٤م قمٚمامء اًمًػمة سمٕمٛمرة اًم٘مْم٤مء 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م َهؾَّ ذو اًم٘مٕمدة أُمر أصح٤مسمف أن يٕمتٛمروا ىمْم٤مء قمٛمرهتؿ، وأٓ 

يتخٚمػ ُمٜمٝمؿ أطمد ؿمٝمد احلديٌٞم٦م، ومخرضمقا إٓ ُمـ اؾمتِمٝمد، وظمرج ُمٕمف آظمرون 

وأطمرم ًمٚمٕمٛمرة ُمـ ذي  .اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من. ا ـه خٗملم ؾمقيُمٕمتٛمريـ، ومٙم٤مٟم٧م قمدهتؿ أ

احلَُٚمْٞمَٗم٦م، وًمٌل، وًمٌل اعمًٚمٛمقن ُمٕمف، وظمرج ُمًتٕمدًا سم٤مًمًالح واعم٘م٤مشمٚم٦م، ظمِمٞم٦م أن 

ْؾ ومٚمام سمٚمغ َي٠مضُم٩م ووع إداة يمٚمٝم٤مي٘مع ُمـ ىمريش همدر،  َج٤مّن واًمٜمٌَّ
ِ
: احلََجػ واعم

ُم٤مح، وظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م أوس سمـ ظَمْقزِم إنّم٤مري  ضمؾ، ودظمؾ سمًالح ذم ُم٤مئتل رواًمرِّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد اًمدظمقل  . ويم٤من رؾمقل اهللذم اًمُ٘مُرب: اًمًٞمقف اًمرايم٥م

ل اهلل صغم رايم٤ًٌم قمغم ٟم٤مىمتف اًمَ٘مّْمقاء، واعمًٚمٛمقن ُمتقؿمحقن اًمًٞمقف، حمدىمقن سمرؾمق

. وظمرج اعمنميمقن إمم ضمٌؾ ىُمَٕمٞمِْ٘مَٕم٤من ـ اجلٌؾ اًمذي ذم ؿمامل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٚمٌقن
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اعمًٚمٛملم، وىمد ىم٤مًمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ : إٟمف ي٘مدم قمٚمٞمٙمؿ وومد وهٜمتٝمؿ محل اًمٙمٕم٦ٌم ـ ًمػموا 

يثرب، وم٠مُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف أن يرُمٚمقا إؿمقاط اًمثالصم٦م، وأن 

يٛمِمقا ُم٤م سملم اًمريمٜملم . ومل يٛمٜمٕمف أن ي٠مُمرهؿ أن يرُمٚمقا إؿمقاط يمٚمٝم٤م إٓ اإلسم٘م٤مء 

ف يمام أُمرهؿ سم٤مٓوٓم٤ٌمع، أي أن قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام أُمرهؿ سمذًمؽ ًمػمي اعمنميملم ىمقشم

وظمّٚم٧م ىمريش سمٞمٜمف   يٙمِمٗمقا اعمٜم٤ميم٥م اًمٞمٛمٜمل، ويْمٕمقا ـمرذم اًمرداء قمغم اًمٞمني .

و ىم٤مل اًمٌخ٤مري : طمدصمٜم٤م قمكم وسملم ُمّٙم٦م، وأىمٗمٚمقا سمٞمقهتؿ، وـمٚمٕمقا قمغم ضمٌؾ ىمٕمٞم٘مٕم٤من 

سمـ أيب أورم قمٌداًمٚمف  سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ؾمٛمع

ح٤م اقمتٛمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؾمؽمٟم٤مه ُمـ همٚمامن اعمنميملم و ُمٜمٝمؿ  :ي٘مقل

، وم٠مىم٤مم هب٤م صمالصم٤م، واقمتٛمر، وهق ىمقًمف -أن ي١مذوا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

َم إِْن ؿم٤مَء ا ِجَد احْلَرا ًْ َـّ اعْمَ ْؤي٤م سم٤ِمحْلَؼِّ ًَمَتْدظُمُٚم ُ َرؾُمقًَمُف اًمرُّ ُ آُِمٜملَِم شمٕم٤ممم: ًَمَ٘مْد َصَدَق اَّللَّ َّللَّ

ـْ ُدوِن ذًمَِؽ وَمْتح٤ًم  ـَ ٓ خَت٤موُمقَن وَمَٕمِٚمَؿ ُم٤م مَلْ شَمْٕمَٚمُٛمقا وَمَجَٕمَؾ ُِم ي ِ ٚمِِّ٘ملَم ُرُؤؾَمُٙمْؿ َوُُمَ٘مٍمِّ حُمَ

: ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مقوقمـ قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ؾمػمشمف  )سم٤مظمتّم٤مر(    –ىَمِري٤ٌمً 

ف قمٜمد دار اًمٜمدوة ًمٞمٜمٔمروا ومحدصمٜمل ُمـ ٓ أهتؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : صٗمقا ًم

إًمٞمف و إمم أصح٤مسمف ومٚمام دظمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمًجد اوٓمٌع سمردائف 

و أظمرج قمْمده اًمٞمٛمٜمك صمؿ ىم٤مل : ] رطمؿ اهلل اُمرءا أراهؿ اًمٞمقم ُمـ ٟمٗمًف ىمقة [ صمؿ 

اؾمتٚمؿ اًمريمـ صمؿ ظمرج هيرول و هيرول أصح٤مسمف ُمٕمف طمتك إذا واراه اًمٌٞم٧م ُمٜمٝمؿ و 

يمـ اًمٞمامين ُمِمك طمتك يًتٚمؿ اًمريمـ إؾمقد صمؿ هرول يمذًمؽ صمالصم٦م أـمقاف اؾمتٚمؿ اًمر

و ُمِمك ؾم٤مئره٤م ومٙم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل : يم٤من اًمٜم٤مس ئمٜمقن أهن٤م ًمٞم٧ًم قمٚمٞمٝمؿ و ذًمؽ 

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إٟمام صٜمٕمٝم٤م هلذا احلل ُمـ ىمريش ًمٚمذي سمٚمٖمف 

ى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل ورو -قمٜمٝمؿ طمتك طم٩م طمج٦م اًمقداع ومٚمزُمٝم٤م ومٛمْم٧م اًمًٜم٦م هب٤م

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و أصح٤مسمف وم٘م٤مل   سمًٜمده

اعمنميمقن : إٟمف ي٘مدم قمٚمٞمٙمؿ وومد وهٜمٝمؿ محك يثرب وم٠مُمرهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و 
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ؾمٚمؿ أن يرُمٚمقا إؿمقاط اًمثالصم٦م و أن يٛمِمقا ُم٤م سملم اًمريمٜملم و مل يٛمٜمٕمف أن ي٠مُمرهؿ أن 

وم٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم  وومٞمف  : و رواه ُمًٚمؿ  ؿمقاط يمٚمٝم٤م إٓ اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمٝمؿ يرُمٚمقا إ

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م و أىم٤مم صمالث ًمٞم٤مل و يم٤من ذًمؽ آظمر اًم٘مْمٞم٦م يقم احلديٌٞم٦م  ومٚمام 

أتك اًمّمٌح ُمـ اًمٞمقم اًمراسمع أت٤مه ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو و طمقيٓم٥م سمـ قمٌد اًمٕمزى و رؾمقل 

نّم٤مر يتحدث ُمع ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ومّم٤مح اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم جمٚمس إ

طمقيٓم٥م سمـ قمٌد اًمٕمزى : ٟمٜم٤مؿمدك اهلل و اًمٕم٘مد ح٤م ظمرضم٧م ُمـ أروٜم٤م وم٘مد ُمْم٧م 

اًمثالث وم٘م٤مل ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة : يمذسم٧م ٓ أم ًمؽ ًمٞمس سم٠مروؽ و ٓ سم٠مرض آسم٤مئؽ و 

اهلل ٓ خيرج صمؿ ٟم٤مدى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؾمٝمٞمال و طمقيٓم٤ٌم وم٘م٤مل : ] إين 

ة ومام يييمؿ أن أُمٙم٨م طمتك أدظمؾ هب٤م و ٟمّمٜمع اًمٓمٕم٤مم ومٜم٠ميمؾ و ىمد ٟمٙمح٧م وم ٞمٙمؿ اُمرأ

واعمرأة هك ُمٞمٛمقٟم٦م  –شم٠ميمٚمقن ُمٕمٜم٤م [ وم٘م٤مًمقا : ٟمٜم٤مؿمدك اهلل و اًمٕم٘مد إٓ ظمرضم٧م قمٜم٤م 

ىمد روى اًمٌخ٤مري ُمـ سمٜم٧م احل٤مرث  أظم٧م أم اًمٗمْمؾ زوج اًمٕم٤ٌمس رى اهلل قمٜمٝمؿ 

هلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ شمزوج ـمريؼ أجقب قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل صغم ا

ُمٞمٛمقٟم٦م و هق حمرم و سمٜمك هب٤م و هق طمالل و ُم٤مشم٧م سمنف  و ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ 

ـمريؼ إوزاقمل طمدصمٜم٤م قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

شمزوج ُمٞمٛمقٟم٦م و هق حمرم وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م : و هؿ اسمـ قم٤ٌمس و إن يم٤مٟم٧م 

أطمؾ وروى ُمًٚمؿ و أهؾ اًمًٜمـ ] ُمـ ـمرق قمـ يزيد سمـ ظم٤مًمتف ُم٤م شمزوضمٝم٤م إٓ سمٕمد ُم٤م 

إصؿ اًمٕم٤مُمري قمـ ظم٤مًمتف ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث ىم٤مًم٧م : شمزوضمٜمل رؾمقل اهلل صغم 

: قمـ أيب  سمًٜمده  اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ٟمحـ طمالٓن سمنف [ و ىم٤مل احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل

هب٤م و  راومع ىم٤مل : شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمٞمٛمقٟم٦م و هق طمالل و سمٜمك

هق طمالل و يمٜم٧م اًمرؾمقل سمٞمٜمٝمام [ ىمٚم٧م : و يم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سمنف ؾمٜم٦م صمالث و ؾمتلم و 

وم٠مُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أب٤م راومع  -ي٘م٤مل : ؾمٜم٦م ؾمتلم ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

وم٠مذن سم٤مًمرطمٞمؾ و ريم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ طمتك ٟمزل سمٌٓمـ هف و 
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 اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أب٤م راومع ًمٞمحٛمؾ ُمٞمٛمقٟم٦م و أىم٤مم اعمًٚمٛمقن و ظمٚمػ رؾمقل اهلل صغم

أىم٤مم سمنف طمتك ىمدُم٧م قمٚمٞمف ُمٞمٛمقٟم٦م و ىمد ًم٘مٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م و ُمـ ُمٕمٝم٤م قمٜم٤مء و أذى ُمـ 

ؾمٗمٝم٤مء اعمنميملم و ُمـ صٌٞم٤مهنؿ وم٘مدُم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

سمنف ومٌٜمك هب٤م صمؿ أدًم٩م وم٤ًمر طمتك أتك اعمديٜم٦م  و ىمدر اهلل أن يٙمقن ُمقت ُمٞمٛمقٟم٦م 

 .ا ـهسمنف سمٕمد ذًمؽ سمحلم ومامشم٧م طمٞم٨م سمٜمك هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

وّح٤م أراد اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اخلروج ُمـ ُمّٙم٦م، شمٌٕمتف اسمٜم٦م محزة شمٜم٤مدي: ي٤م 

: دوٟمؽ اسمٜم٦م -قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم -قمّؿ! ي٤م قمّؿ! ومتٜم٤موهل٤م قمكّم، وم٠مظمذ سمٞمده٤م وىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م

قمكّم وزيد وضمٕمٗمر، وم٘م٤مل قمكّم: أن٤م أظمذهت٤م، وهل سمٜم٧م قمّٛمؽ، ومحٛمٚمتٝم٤م، وم٤مظمتّمؿ ومٞمٝم٤م 

قمٛمّل، وىم٤مل ضمٕمٗمر: اسمٜم٦م قمّٛمل وظم٤مًمتٝم٤م ُتتل، وىم٤مل زيد: اسمٜم٦م أظمل، وم٘م٣م ومٞمٝم٤م اًمٜمٌّّل 

أن٧م ُمٜمّل وأن٤م »وىم٤مل ًمٕمكّم: ش اخل٤مًم٦م سمٛمٜمزًم٦م إمّ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خل٤مًمتٝم٤م، وىم٤مل: 

                   ش أن٧م أظمقٟم٤م وُمقٟٓم٤م» وىم٤مل ًمزيد:ش أؿمٌٝم٧م ظمٚم٘مل وظمٚم٘مل»وىم٤مل جلٕمٗمر: ش ُمٜمؽ
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 الدرط اخلاوض

                               املصمىوُ فى أوه وواجّة وع الروً                                           

 وؤتة ( -غسوة -شرية وادى القرى وشرية )

ْم٤مء ادمف سمدقمقشمف صقب ح٤م قم٤مد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ قمٛمرة اًم٘م

اًمِمامل طمٞم٨م سمالد اًمِم٤مم ظم٤مص٦م ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك شمقـمئ٦م ًمذًمؽ قمؼم هي٦م دوُم٦م اجلٜمدل 

وهي٦م ومدك  ومٙم٤من ٓسمد ُمـ اًمٌداي٦م سم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًم٘م٤مـمٜملم سملم اعمديٜم٦م واًمِم٤مم  

ي٤م  وُمٜمٝم٤م هي٦م وادي اًم٘مرى ويم٤مٟم٧م سم٘مٞم٤مدة زيد سمـ طم٤مرصم٦م صمؿ  ومٙم٤مٟم٧م سمٕمض اًمنا

وًمٚمتٕمريػ سمقادى اًم٘مرى  يمت٥م أطمد اًم٤ٌمطمثلم رم أـمروطمتف اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمٝمام 

ًمف، وومتح صم٤مٟمٞمف، واًم٘مٍم  -وادي اًمُ٘مَرى ًمٚمديمتقراه ) مجع ىمري٦م، وهق واٍد  -سمْمؿ أوَّ

سملم اعمديٜم٦م واًمِم٤مم، ُمـ أقمامل اعمديٜم٦م، وهق سملم شمٞمامء وظمٞمؼم، ومٞمف ىمرى يمثػمة، وهب٤م 

ًمف ؾُمّٛمل وادي اًمُ٘مرى، واًمٜم٦ًٌم إًمٞمف "وادّي"، ؾُمّٛمل وا دي اًمُ٘مرى، ٕنَّ اًمقادي ُمـ أوَّ

إمم آظمره ىُمرًى ُمٜمٔمقُم٦م. وىم٤مل أبق قمٌٞمد اهلل اًمًٙمقين: "وادي اًمُ٘مرى واحِلْجر 

واجلٜم٤مب، ُمٜم٤مزل ىمْم٤مقم٦م، صُمؿَّ ضمٝمٞمٜم٦م، وقمذرة، وسمغّم، وهل سملم اًمِم٤مم واعمديٜم٦م، يٛمرُّ هب٤م 

أن سم٤مىمٞم٦م، طم٤مج اًمِم٤مم، ويم٤مٟم٧م ىمدياًم ُمٜم٤مزل صمٛمقد ،وهب٤م أهٚمٙمٝمؿ اهلل، وآصم٤مره٤م إمم 

ُمـ قمٞمقهن٤م، وهمرؾمقا ٟمخٚمٝم٤م، ومٚمامَّ ٟمزًم٧م هبؿ اًم٘م٤ٌمئؾ  أؾم٤مطمقا وٟمزهل٤م سمٕمدهؿ اًمٞمٝمقد ، 

قم٘مدوا سمٞمٜمٝمؿ طمٚمٗم٤ًم، ويم٤من هلؿ ومٞمٝم٤م قمغم اًمٞمٝمقد ـُمٕمٛم٦م همٓمٗم٤من ُمثؾ ومزارة وأؿمجع وُمرة 

وُيْٕمَرف وادي اًمُ٘مرى اًمٞمقم  -وأيمؾ ذم يمؾ قم٤مم وُمٜمٕمقه٤م هلؿ، ودومٕمقا قمٜمٝم٤م ىم٤ٌمئٚمٝمؿ"

"، وهل ب "اًمُٕمال" سم ْمؿ اًمٕملم صُمؿَّ ٓم وأخػ ُمـ همػم مهزة، واًمٜم٦ًٌم إًمٞمف "قُمَٚمِقيٌّ

سم٦م " " ُمٞماًل، يمثػمة اعمٞم٤مه واًمزرع 111ُمديٜم٦م قم٤مُمرة ؿمامل اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم ىمرا

وإهؾ، ويُّم٥مُّ وادهي٤م ذم وادي اجلزل، صُمؿَّ َيُّم٥مُّ اجلزل ذم وادي احلٛمض "أوؿ"، 

ٚم٦م هب٤م اشمِّّم٤مًٓ شم٤مُّم٤ًم، ٓ يٗمِّمُؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم وهل ُمالص٘م٦م ًمٚمحجر دي٤مر صمٛمقد، ُمتَِّّم 
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٤م ىم٤مُم٧م قمغم أن٘م٤مض ىمّم٦ٌم  اعمدائـ طمدود وٓ ضم٤ٌمل. وؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م ب "اًمُٕمال" أهنَّ

ك "ىُمرح"، وهق ُمقوع يم٤من سم٤مًمقادي ُمـ صدره، ومٖمٚم٥م قمٚمٞمف اؾمؿ  ٛمَّ ًَ وادي اًمُ٘مرى اعمُ

اًمٕمرب ذم اًمُٕمال، ٕنف أقمغم اًمقادي، ويم٤مٟم٧م "ىُمرح" ؾمقىم٤ًم ُمِمٝمقرة ُمـ أؾمقاق 

اجل٤مهٚمٞم٦م، وومٞمٝم٤م ُمًجد ىُمرح اًمذي سمٜم٤مه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمًػمه إمم 

شمٌقك، وهق ُمًجد اًمُٕمال اًمٞمقم ومٞمام يتقارث أهٚمٝم٤م، وشمٜم٘مًؿ اًمُٕمال إمم طم٤مرشملم: 

٘مٞمؼ  احل٤مء وضمّقه٤م مجٞمؾ،  -سمٙمن  -، واحِلٚمػ  -سم٤مًمِملم اعمِمددة اعمٙمًقرة  -اًمِمِّ

ًمِمامل واحلج٤مز، وسمٕمض أهؾ اًم٘مّمٞمؿ وطم٤مئؾ، وهب٤م حمٓم٦َّم وؾمٙم٤مهن٤م ظمٚمٞمط ُمـ قمرب ا

ًمًٙم٦م طمديد احلج٤مز اعمٕمٓمَّٚم٦م. وشُمٕمّد اًمُٕمال ُِمـ أيمؼم حم٤مومٔم٤مت اعمديٜم٦م اًمزراقمٞم٦م 

اعمتٓمقرة، طمٞم٨م ُيزرع هب٤م اًمٜمخٞمؾ، وإترّج، واًمٚمٞمٛمقن سم٠منقاقمف، واًمٗمقايمف 

اًمًٙمري، واخليوات، وأيمثر ص٤مدراهت٤م اًمتٛمقر، وهق أنقاع، أضمقده٤م اًمؼمين، و

وطم٤مصؾ ؾمػم  وشمرسمٓمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ـمريؼ ُمٕمٌدة، ويًٙمـ سمٕمض أهٚمٝم٤م اعمديٜم٦م

يمام يذيمر اسمـ  ذم ؿمٝمر رضم٥م ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م اعم٤ٌمريم٦م،أطمداصمٝم٤م 

٦م قمـ ُتريم٤مت ُُمَٕم٤مدي٦م  ِلِّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٚمقُم٤مت ه٤مُمَّ ؾمٕمد ، وصٚم٧م إمم اًمٜمٌَّ

ة ُمـ سمٜمل ومزارة، ذات ؿم٠من ومٞمٝمؿ، وُمٜمْزًم٦م ورئ٤مؾم٦م ُي٘م٤مل هل٤م ُأّم ىمروم٦م، يذيمر  شم٘مقم هب٤م اُمرأ

زت صمالصملم رايم٤ًٌم ُمـ وًمده٤م ووًمد وًمده٤م، ىم٤مًم٧م:  ٤م: "ىمد ضمٝمَّ اًمزهري قمـ قمروة أهنَّ

ِلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: مهللا اصمٙمٚمٝم٤م  دًا ! وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ اىمدُمقا اعمديٜم٦م وم٤مىمتٚمقا حمٛمَّ

قمغم رأس هي٦م، مل شمذيمر -يض اهلل قمٜمف ر طم٤مرصم٦م" سمقًمده٤م. وسمٕم٨م إًمٞمٝمؿ زيد سمـ 

اًمرواي٤مت ىمقهت٤م، وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م قمغم ُم٤م يٌدو ىمٚمٞمٚم٦م اًمٕمدد. "وم٤مًمت٘مقا سم٤مًمقادي،وىُمتَِؾ 

زيد سمـ طم٤مرصم٦م  ) اى محؾ ُمّم٤مسم٤م سمف رُمؼ ( وارشُم٨مَّ  –ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -أصح٤مب زيد" 

ُمـ ضمٜم٤مسم٦م  ُمـ سملم وؾمط اًم٘متغم"."ومٚمامَّ ىمدم زيد سمـ طم٤مرصم٦م، ٟمذر أَّٓ يٛمس رأؾمف هُمًؾ

طمتك يٖمزو ومزارة، ومٚمامَّ اؾمتٌؾَّ ُمـ ضمراطمف سمٕمثف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

)وإيمقع هق ؾمٜم٤من سمـ  ضمٞمٍش إمم سمٜمل ومزارة" ومٞمٝمؿ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع  ريض اهلل قمٜمف
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 -اسمٜمف-قمٌداًمٚمف سمـ ىمِمػم سمـ ظمزيٛم٦م إؾمٚمٛمك  ويٙمٜمك ؾمٚمٛم٦م  قمغم إؿمٝمر سم٠ميب إي٤مس

ذه٥م إمم اًمرسمذة سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد ؾمٞمدٟم٤م قمثامن وىمٌؾ ُمقشمف   ويم٤من ُمـ أبٓم٤مل اعمًٚمٛملم

،  -ريض اهلل قمٜمف  -وي٘مقدهؿ أبق سمٙمر اًمّّمّديؼ  سم٠مج٤مم قم٤مد امم اعمديٜم٦م ومامت هب٤م ودومـ (

 -ومٙمٛمٜمقا اًمٜمٝم٤مر وؾم٤مروا اًمٚمٞمؾ، وُمٕمٝمؿ دًمٞمؾ هلؿ يمام يذيمر اًمقاىمدي. ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م 

ؾمٜم٤م أُمرٟم٤م أبق سمٙمر، ريض اهلل قمٜمف : ومٚمامَّ دٟمقٟم٤م ُمـ اح٤مء )اعمٌٞم٧م ًمٞمال قمٜمده طمتك ومٕمرَّ

ٌْح، أُمرٟم٤م أبق سمٙمر ومِمٜمٜم٤م اًمٖم٤مرة، وم٘متٚمٜم٤م قمغم اح٤مءاًمّمٌح (  ٞمٜم٤م اًمّمُّ َُمـ  ، ىم٤مل: ومٚمامَّ صٚمَّ

ىمتٚمٜم٤م"."ومٙم٤من ؿمٕم٤مرٟم٤م: أُم٧م. أُم٧م. ىم٤مل: وم٘متٚم٧م سمٞمدي ؾمٌٕم٦م أهؾ أبٞم٤مت ُمـ 

اعمنميملم". "وأنٔمر إمم قمٜمؼ ُمـ اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ اًمذراري ومخِمٞم٧م أن يًٌ٘مقين إمم 

ٌؾ، ومرُمٞم٧م سمًٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اجلٌؾ، ومٚمامَّ رأوا اًمًٝمؿ وىمٗمقا ومجئ٧م هبؿ أؾمقىمٝمؿ، اجل

وومٞمٝمؿ اُمرأة ُمـ سمٜمل ومزارة قمٚمٞمٝم٤م ىمِمع ُمـ أدم ُمٕمٝم٤م اسمٜم٦م هل٤م ُمـ أطمًـ اًمٕمرب، 

٤م  سمٙمر  ومً٘متٝمؿ طمتَّك أتٞم٧م هبؿ أب٤م ة هل ُأم ىمروم٦م، وأهنَّ وجيزم أهؾ اعمٖم٤مزي أنَّ شمٚمؽ اعمرأ

ريض اهلل قمٜمف : "ومٜمٗمٚمٜمل أبق سمٙمر  -ه٤م ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ىُمتَِٚم٧م، وىُمتَِؾ سمٕمض وًمد

اسمٜمتٝم٤م، وم٘مدُمٜم٤م اعمديٜم٦م وُم٤م يمِمٗم٧م هل٤م صمقسم٤ًم، ومٚم٘مٞمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

ة. وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل! واهلل ًم٘مد أقمجٌتٜمل، وُم٤م  اًمًقق وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٚمٛم٦م ه٥م زم اعمرأ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٖمد ذم اًمًقق وم٘م٤مل يمِمٗم٧م هل٤م صمقسم٤ًم. صُمؿَّ ًم٘مٞمٜمل رؾمقل اهلل صغم 

زم: ي٤م ؾمٚمٛم٦م ه٥م زم اعمرأة، هلل أبقك، وم٘مٚم٧م: هل ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، ومق اهلل ُم٤م يمِمٗم٧م 

هل٤م صمقسم٤ًم، ومٌٕم٨م هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أهؾ ُمٙم٦م ومٗمدى هب٤م ٟم٤مؾم٤ًم ُمـ 

 قمٜمف ح٤َّم ىمدم اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا أهى سمٛمٙم٦م".ويذيمر قمروة أنَّ زيد سمـ طم٤مرصم٦م ريض اهلل

 -اعمديٜم٦م ُمع أهؾ اًمني٦م أىمٌؾ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

ريض اهلل قمٜمٝم٤م ، ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ذم سمٞمتل، وم٘مرع اًم٤ٌمب، 

ٌَّٚمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .ا ـه".ومخرج إًمٞمف جير صمقسمف طمتك اقمتٜم٘مف، وىم
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 1111ٟم٧م ُمـ سمٕمد همزوة ُم١مشم٦م )وهك ىمري٦م سم٤مٕردن قمغم ُم٤ًموم٦م ويم٤م ُم١مشم٦م ةهمزو

سمْمؿ اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمقاو سمٖمػم مهز  -ىم٤مل اسمـ طمجر: "ُُمْقشم٦م يمؿ ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  

، وسمف ضمزم اعمؼمد وُمٜمٝمؿ ُمـ مهزه٤م، وسمف ضمزم صمٕمٚم٥م، واجلقهري،  -ٕيمثر اًمرواة 

٤م اعمقشم٦م اًمتل ورد آ ىمٚم٧م : وهق اعمٕمتٛمدواسمـ وم٤مرس،  ت وأُمَّ َ ؾمتٕم٤مذة ُمٜمٝم٤م ووُمنِّ

ىمري٦م ُمـ أرض  -ُمٝمٛمقزة اًمقاو  -ىم٤مل ذم اًمروض: "ُم١مشم٦م يمام سم٤مجلٜمقن ومٝمل سمٖمػم مهز.

٤م اعمقشم٦م  وميٌب ُمـ اجلٜمقن، وذم احلدي٨م: "أنف صغم  -سمال مهز  -اًمٌٚم٘م٤مء سم٤مًمِم٤مم، وأُمَّ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل ذم صالشمف أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، ُمـ مهزه 

ه اًمراوي وم٘م٤مل: "ٟمٗمثف اًمِمٕمر، وٟمٗمخف اًمٙمؼم، ومهزه وٟمٗمخف وٟم ٗمثف"، وومنَّ

اعمقشم٦م".وىم٤مل اسمـ طمجر: "ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: هل سم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٌٚم٘م٤مء، وىم٤مل همػمه: 

) ويم٤من ؾمٌٌٝم٤م اًمذي ىمدره اهلل ىمتؾ ؾمٗمػم "هل قمغم ُمرطمٚمتلم ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس".

ًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اهلجرة   رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ومٗمل مج٤مدى إومم ُمـ اًمًٜم٦م ا

سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احل٤مرث سمـ قمٛمػم إزدّي سمٙمت٤مسمف إمم ذطمٌٞمؾ 

٤ميّن، طم٤ميمؿ  ًّ رسم٤مـم٤م، صمّؿ  اًمت٤مسمع ًم٘مٞمٍم ُمٚمؽ اًمروم، وم٠موصم٘مف ش سمٍمى»سمـ قمٛمرو اًمٖم

ٗمراء، قمٜمد اعمٚمقك وإُمراء،  ًّ ىمّدُمف وميب قمٜم٘مف ، ومل دمر اًمٕم٤مدة سم٘متؾ اًمرؾمؾ واًم

الف، ويمره٧م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل حيٛمٚمقهن٤م، ويم٤من طم٤مدصم٤م ٓ جيقز اًمتٖم٤ميض ُمٝمام اؿمتّد اخل

ٗمراء، وإه٤مٟم٦م ؿمديدة ًمٚمٛمرؾمؾ واًمرؾم٤مًم٦م،  ًّ قمٜمف، ومٗمٞمف ظمٓمر قمٔمٞمؿ قمغم اًمّرؾمؾ واًم

ومٙم٤من ٓ سمّد ُمـ شم٠مدي٥م هذا اعمٕمتدي واًمٖمْم٥م هلذا اعمٕمتدى قمٚمٞمف، طمّتك ٓ هتقن طمٞم٤مة 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -يمام ي٘مقل اسمـ يمثػم ومٝمذه اًمٖمزوة  اًمًٗمراء، وٓ شمتٙمّرر هذه اح٠مؾم٤مة. 

٤م سمٕمده٤م ُمـ همزو اًمروم، وإره٤مسم٤ًم ٕقمداء اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل  - َ
ِ

يم٤مٟم٧م إره٤مص٤ًم ح

ّل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد يم٤مٟم٧م همزوة ُم١مشم٦م، ُم٘مدُم٦م شمٌقك، وُم٤م يم٤من سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌَّ

ؼم، أراد أن ٚماّم سمٚمغ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اخلوم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ومتح اًمِم٤مم

ٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة، ومتجٝمز  وذًمؽش سمٍمى»يٌٕم٨م سمٕمث٤م إمم  ًّ ذم مج٤مدى إومم ُمـ اًم
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وهق أيمؼم ضمٞمش إؾمالُمل يتؿ طمِمده طمتك ذًمؽ اًمقىم٧م،  اًمٜم٤مس، وهؿ صمالصم٦م آٓف،

مل  -ومه٤م اًمٖمزوشم٤من اًمٚمت٤من ؾمٌ٘مت٤م ُم١مشم٦م  -وم٢منَّ ضمٞمش اعمًٚمٛملم ذم احلديٌٞم٦م، صُمؿَّ ذم ظمٞمؼم 

، ِِم٤َّم دًمَّؾ قمغم ٟمج٤مح صٚمح احلديٌٞم٦م قمٛمٚمٞم٤ًم، وأنَّ ىمقة اعمًٚمٛملم يتج٤موز طم٤مضمز إًمٗملم

واؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وهق ُمقمم رؾمقل اهلل صغم  ذم شمٜم٤مُمل وشمزايد ُمًتٛمر.

إن أصٞم٥م ومجٕمٗمر »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذم اجلٞمش يم٤ٌمر اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر، وىم٤مل: 

واًمث٤مًم٨م إنّم٤مري ش سمـ رواطم٦مسمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم اًمٜم٤مس، وم٢من أصٞم٥م ضمٕمٗمر ومٕمٌد اهلل

هق قمٌداًمٚمف سمـ رواطم٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اخلزرضمك آٟمّم٤مرى ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم 

ومجٞمع اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل طمتك اؾمتِمٝمد رم هذه اًمٖمزوة  وهق ظم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ 

سمِمػم يم٤من يمثػما ُم٤م يٚم٘مك أب٤م اًمدرداء ريض اهلل قمٜمٝمام  ومٞميب قمغم صدره أو يمتٗمف 

سمٜم٤م ومٚمٜم١مُمـ ؾم٤مقم٦م ىم٤مل أبق اًمدرداء ومٜمجٚمس ٟمذيمر اهلل  صمؿ ي٘مقل ي٤م قمقيٛمر ىم٤مئال  هٞم٤م 

هذه جم٤مل اإليامن   يم٤من ؿم٤مقمرا يٜم٤مومح قمـ رؾمقل اهلل يمثػما أُم٤م زيد ومٞمٙمٗمٞمف ذوم٤م ذيمر 

ورم شمرشمٞم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م يٗمٞمد سمٗمْمؾ ه١مٓء ،اهلل ٓؾمٛمف رم يمت٤مسمف 

ي٘م٦مرى اهلل قمٜمٝمؿ وىمد  دِّ يؼ  صحَّ قمـ اًمّمِّ دِّ ٤م  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  -سمٜم٧م اًمّمِّ أهنَّ

، إَّٓ  ىم٤مًم٧م: "ُم٤م سمَٕم٨َم رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زيد سمـ طم٤مرصم٦م ذم ضمٞمٍش ىَمطُّ

ره قمٚمٞمٝمؿ، وًمق سم٘مل سمٕمده ٓؾمتخٚمٗمف" ِلِّ صغم اهلل قمٚمٞمف  أُمَّ ذًمؽ هق ُمٌٚمغ شم٘مدير اًمٜمٌَّ

شم٘مديٌر قمٔمٞمٌؿ، وصم٘م٦ٌم سم٤مًمٖم٦ٌم، واقمتامٌد وؾمٚمؿ ًمٙمٗم٤مءة زيد اًم٘مٞم٤مدي٦م، وصم٘متف اًمٙم٤مُمٚم٦م سمف، وهق 

لُّ صغم اهلل قمٚمٞمف  ي٤مه اًم٘مٞم٤مدي٦م أوًٓ وىمٌؾ يمؾ رء، ومام يم٤من اًمٜمٌَّ ف زيد سمٛمزا ه٤مئٌؾ اؾمتح٘مَّ

وؾمٚمؿ يقزم صم٘متف اًمٙم٤مُمٚم٦م إَّٓ عمـ يًتح٘مٝم٤م سمجدارة، وىمد عمًٜم٤م ؿمج٤مقم٦م زيد ذم 

لِّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وذم ها  ي٤مه اًمتل ىم٤مده٤م، اًمٖمزوات اًمتل ؿمٝمده٤م ُمع اًمٜمٌَّ

ِلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف  وعمًٜم٤م ؿمج٤مقمتف ذم اًمقاضم٤ٌمت إظُمرى اًمتل أخ٘م٤مه٤م قمغم قم٤مشم٘مف اًمٜمٌَّ

وؾمٚمؿ ذم اؾمتّمح٤مب سمٜم٤مشمف وزوضمتف ذم اهلجرة، ذم َوؾَمٍط يُٕم٩ّم سم٤مٕقمداء واحل٤مىمديـ 

ً  أُم٤م ؾمٞمدٟم٤م ضمٕمٗمر ومٞمٙمٗمٞمف واعمقشمقريـ ُمـ اعمنميملم". ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومخرا



   

 
71 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وُمٙم٤مٟم٦ًم أنف  اسمـ قمّؿ اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وىمد ىم٤مل ًمف اًمٜمٌَّ

ٌَْٝم٧م ظَمْٚمِ٘مل وظُمُٚمِ٘مل"، "وطمًٌف سمذًمؽ دًمٞماًل قمغم أنف يم٤من قمغم ظُمُٚمٍؼ  وؾمٚمؿ : "َأؿْم

ذم مج٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ أرض احلٌِم٦م  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  -وح٤َّم ىمدم  قمٔمٞمؿ

ٌَّؾ ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف واقمتٜم٘مف، سم٠مثر ومتح ظمٞمؼم، اًمتزُمف رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم

!! أب٘مدوم ضمٕمٗمر، أم سمٗمتح ظمٞمؼم؟!". ويم٤من ريض  وىم٤مل: "واهلل ُم٤م أدري سم٠مهيام أن٤م ُأَهّ

ومٚماّم طمي   - اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم، ويم٤من َأطَمد أصح٤مب اهلجرشملم قمٜمف أطمداهلل شمٕم٤ممم 

  ؿ وؾمّٚمٛمقا قمٚمٞمٝمؿظمروضمٝمؿ، وّدع اًمٜم٤مس أُمراء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

وظمرج ُمٕمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتَّك سمٚمغ صمٜمٞم٦م اًمقداع، وهٜم٤مك 

ُمٕمٚمٜم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م سم٠مثره٤م قمـ ُم٤ٌمدئ وأظمالىمٞم٤مت  ذم ًمٚمحروب اإلؾمالُمٞم٦م  -أوص٤مهؿ 

ىم٤مئاًل: "اظمرضمقا سم٤مؾمؿ اهلل، وم٘م٤مشمٚمقا ذم وطم٘مقىم٤م ًمإلٟم٤ًمن يًٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس ٕول ُمرة  

ُِمع ؾمٌٞمؾ اهلل قمدّو اهلل وقمدّويم قا ؿ، إٟمَّٙمؿ ؾمتدظمٚمقن اًمِم٤مم ومًتجدون رضم٤مًٓ ذم اًمّمَّ

ُمٕمتزًملم اًمٜم٤َّمس ومال شمٕمروقا ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ إَّٓ سمخػٍم، وؾمتجدون آظمريـ ًمٚمِمٞم٤مـملم ذم 

َـّ يمٌػماً وٓ وم٤مٟمٞم٤ًم، وٓ صٖمػماً  رؤوؾمٝمؿ ُمٗم٤مطمص، وم٤مومٚم٘مقا ه٤مُمٝمؿ سم٤مًمًٞمقف، ٓ شَمْ٘مُتُٚم

ًة ، وٓ شُمْٕمِزىمُ  َـّ اُمرأ َـّ ٟمخاًل" . ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق : ومٚمام طمي ضقم٤ًم، وٓ شَمْ٘مُتُٚم

ظمروضمٝمؿ ودع اًمٜم٤مس أُمراء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ؾمٚمٛمقا قمٚمٞمٝمؿ ومٚمام 

ودع قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ُمع ُمـ ودع سمٙمك وم٘م٤مًمقا : ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م سمـ رواطم٦م وم٘م٤مل : أُم٤م 

قمٚمٞمف و و اهلل ُم٤م يب طم٥م اًمدٟمٞم٤م و ٓ ص٤ٌمسم٦م سمٙمؿ و ًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

 ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ُّٱؾمٚمؿ ي٘مرأ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل يذيمر ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر 
ومٚم٧ًم أدري يمٞمػ زم سم٤مًمّمدر سمٕمد اًمقرود ؟ ! وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن :  [71]ُمريؿ:  َّ مم

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق : صمؿ إن اًم٘مقم  صحٌٙمؿ اهلل و دومع قمٜمٙمؿ و رديمؿ إًمٞمٜم٤م ص٤محللم 

 صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومقدقمف صمؿ هتٞم٠موا ًمٚمخروج وم٠متك قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م رؾمقل اهلل

 ىم٤مل : 
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 ) ومث٧ٌم اهلل ُم٤م آشم٤مك ُمـ طمًـ ... شمثٌٞم٧م ُمقؾمك و ٟمٍما يم٤مًمذي ٟمٍموا (  

 .. اهلل يٕمٚمؿ أين صم٤مسم٧م اًمٌٍم ( ٟم٤مومٚم٦م.) إين شمٗمرؾم٧م ومٞمؽ اخلػم  

ومٚمف ... و اًمقضمف ُمٜمف وم٘مد أزرى سمف اًم٘مدر (    ) أن٧م اًمرؾمقل ومٛمـ حيرم ٟمقا

٘مقم و ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق : صمؿ ظمرج اًم 

، ويم٤من أُم٤مُمٝمؿ ؾمٗمر ـمقيؾ ؿم٤مّق، وقمدّو ذو يِمٞمٕمٝمؿ طمتك إذا ودقمٝمؿ و اٟمٍمف 

ؿمقيم٦م، يتٛمّتع سمحامي٦م أقمٔمؿ ِمٚمٙم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم. وُم٣م اجلٞمش، طمّتك ٟمزل ب 

، واٟمْمّؿ إًمٞمٝمؿ مجع يمثػم ُمـ مجعذم ش اًمٌٚم٘م٤مء»وسمٚمغ اعمًٚمٛملم أّن هرىمؾ ب ش ُمٕم٤من»

وُم٤م يروى ُمـ قمددهؿ ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦م  اًمٕمرب: خلؿ، وضمذام، وسمٚم٘ملم، وهبراء، وسمكم،ىم٤ٌمئؾ 

ُمـ سمٕمض اًمرواة يٕمؼمون هب٤م قمـ اًمتٗم٤موت اًمٙمٌػم رم اًمٕمدد سملم اجلٞمِملم واٟمٔمر امم ُم٤م  

ىم٤مل: "ؿمٝمدت ُم١مشم٦م،  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  -اًمقاىمدي سمًٜمده قمـ أيب هريرة  اهرو

ٌَؾ ًمٜم٤م سمف ُمـ اًمٕمدد واًمًالح واًمٙمراع، واًمدي٤ٌمج، ومٚمامَّ رأجٜم٤م اعمنميملم، رأجٜم٤م ُم٤م ٓ ىمِ 

: "ي٤م أب٤م هريرة، ُم٤مًمؽ؟! أىمرمواحلرير، واًمذه٥م، ومؼمق سمٍمي، وم٘م٤مل زم صم٤مسم٧م سمـ 

يم٠منَّؽ شمرى مجققم٤ًم يمثػمة، ىمٚم٧م: "ٟمٕمؿ". ىم٤مل: "إٟمَّؽ مل شمِمٝمد سمدرًا ُمٕمٜم٤م، إٟم٤َّم مَل ُٟمٜمٍَْم 

ٚمقا شمٕمداد  اًمروم وطمٚمٗم٤مئٝمؿ، وم٢منَّ احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٙمثرة. وُمٝمام ىمٞمؾ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمذيـ ؾمجَّ

وم وطمٚمٗم٤مءهؿ يم٤مٟمقا أوٕم٤مف شمٕمداد اعمًٚمٛملم، يمام  شمٌ٘مك واوح٦م ًمٚمدارؾملم سم٠منَّ اًمرُّ

ؿ ي٘م٤مشمٚمقن ذم سمالدهؿ دوم٤مقم٤ًم قمٜمٝم٤م، سمٞمٜمام ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛمقن سمٕمٞمدًا قمـ ىم٤مقمدهتؿ  أهنَّ

ق اًمَٕمَدِدّي واًمٕمُ  ي٤م اًمٕمًٙمري٦م ذم اًمتٗمقُّ َدِدّي، وذم اًمرئٞمًٞم٦م اعمديٜم٦م، وسمذًمؽ شمٙمقن اعمزا

ي٤م ُمع اًمروم قمغم اعمًٚمٛملم سمال ُمراء. اهتؿ اعم٘م٤مشمٚم٦م، هذه اعمزا  ىمرب ىمقاقمد اًمروم إمم ىمقَّ

ًمٞمٚمتلم يٜمٔمرون ذم أُمرهؿ، وىم٤مًمقا: ٟمٙمت٥م إمم رؾمقل اهلل ش ُمٕم٤من»وم٠مىم٤مُمقا قمغم   

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمخؼمه سمٕمدد قمدّوٟم٤م، وم٢مُّم٤م أن يٛمّدٟم٤م سم٤مًمّرضم٤مل، وإُّم٤م أن ي٠مُمر سم٠مُمره 

 ًمف. وؿمّجع اًمٜم٤مس قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م ىمقم! واهلل إّن اًمذي شمٙمرهقن ومٜمٛميض
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ًمٚمتل ظمرضمتؿ شمٓمٚمٌقن اًمِمٝم٤مدة، وُم٤م ٟم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس سمٕمدد وٓ ىمّقة وٓ يمثرة، ُم٤م ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ 

، وم٢مّٟمام هل إطمدى احلًٜمٞملم، إُّم٤م فمٗمر  إٓ هبذا اًمديـ اًمذي أيمرُمٜم٤م سمف اهلل، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا

سم٦م ذم إىمداُمٝمؿ هذا ومٝمؿ ضمٞمؾ اًم٘مرآن إول وىمد و -وإُم٤م ؿمٝم٤مدة، ومٛم٣م اًمٜم٤مس ٓ همرا

ٟمزل اًم٘مرآن ُمـ سمٕمد هبذا اعمٕمٜمك اًمذي ىم٤مًمف اسمـ رواطم٦م ريض اهلل قمٜمف  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم رم 

 مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام يل ىل ُّٱاًمتقسم٦م 
ومٚماّم يم٤مٟمقا سمتخقم اًمٌٚم٘م٤مء، ًم٘مٞمتٝمؿ »  -[11]اًمتقسم٦م:  َّحئ جئ  يي ىي ني

ودٟم٤م اًمٕمدّو، ش ُمِم٤مرف»ُمـ ىمرى اًمٌٚم٘م٤مء، ي٘م٤مل هل٤م  اجلٛمقع ُمـ اًمروم واًمٕمرب، سم٘مري٦م

واًمت٘مك اًمٜم٤مس، واىمتتٚمقا وىم٤مشمؾ زيد سمـ ش ُم١مشم٦م»واٟمح٤مز اعمًٚمٛمقن إمم ىمري٦م ي٘م٤مل هل٤م 

ي٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمّتك اؾمتِمٝمد، وىمد  -ريض اهلل قمٜمف -طم٤مرصم٦م سمرا

ا أره٘مف اًم٘مت٤مل، أظمذت اًمرُم٤مح ُمٜمف يمّؾ ُم٠مظمذ، صمّؿ أظمذه٤م ضمٕمٗمر وم٘م٤مشمؾ هب٤م، طمّتك إذ

ي٦م سمٞم٤ًمره، وم٘مٓمٕم٧م  اىمتحؿ قمـ ومرؾمف ومٕم٘مره٤م، صمؿ ىم٤مشمؾ، وم٘مٓمٕم٧م يٛمٞمٜمف، وم٠مظمذ اًمرا

ي٦م سمٕمْمديف ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق : صمؿ اًمت٘مك اًمٜم٤مس وم٤مىمتتٚمقا وم٘م٤مشمؾ   ي٤ًمره، وم٤مطمتْمـ اًمرا

إنَّ )  زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمراي٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ طمتك ؿم٤مط ذم رُم٤مح اًم٘مقم

واؾمتامشمتف ذم اًم٘مت٤مل،  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  -ىمقة اٟمدوم٤مع زيد  ذًمؽ اًمقصػ يدل قمغم

٦م واًمُٕمَدِدي٦َّم، وهق أُمر يدل قمغم ومرط  ُمع قمدم ايمؽماصمف سم٘مقة اًمٕمدو، ويمث٤مومتف اًمَٕمَدِديَّ

قمزَّ وضمؾَّ . ويمٚمٛم٦م )ؿم٤مط(  -ؿمج٤مقمتف وضمرأتف واؾمتٝم٤مٟمتف سم٤معمقت ُم٤م دام ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

ؾم٦م احلٛم الت اًمتل ىم٤مم هب٤م ذًمؽ اًمٌٓمؾ اعمٖمقار ذم شمٕمٓمل قمٛم٘م٤ًم سمٕمٞمدًا قمـ ُمدى ذا

اًمٕمٛمؼ داظمؾ صٗمقف اًمٕمدو، وُم٤م متزيؼ ضمًده اًمٓم٤َّمهر سمرُم٤مطمٝمؿ إَّٓ ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م 

ة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل يم٤من يتٛمتع هب٤م، وحيٛمؾ هب٤م قمغم اًمٕمدو، ُمٕمٓمٞم٤ًم ُمـ ٟمٗمًف  ًمتٚمؽ اجلرأ

َح٤َّم يم٤مٟم٧م ٟمٕمؿ!  اًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م جلٜمده، وُم٤م ذًمؽ إَّٓ ًمٕمٚمق ٟمٗمًف، وىمقة رسم٤مـم٦م ضم٠مؿمف.

طِم٥مِّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  -ٟمٗمس زيد سمـ طم٤مرصم٦م اًمٙمٚمٌل 

ىم٦ًم ًمٚمٛمٕم٤مزم، دوَمَع ضمًده اًمٓم٤مهر اًمزيمل اًمثََّٛمـ هم٤مًمٞم٤ًم ذم أطمْم٤من رُم٤مح  ا وؾمٚمؿ يمٌػمًة شمقَّ



   

 
74 
 

 الوجيز الدعوي

صمؿ أظمذه٤م ضمٕمٗمر وم٘م٤مشمؾ اًم٘مقم طمتك ىمتؾ و يم٤من ضمٕمٗمر أول رضمؾ  (  اًمٕمدو وطمراهبؿ،

قم٘مر ذم إلؾمالم  و ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق : و طمدصمٜمل حيٞمك سمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد ُمـ اعمًٚمٛملم 

اهلل سمـ اًمزسمػم قمـ أبٞمف قم٤ٌمد طمدصمٜمل أيب اًمذي أروٕمٜمل و يم٤من أطمد سمٜمل ُمرة سمـ قمقف 

و يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٖمزوة همزوة ُم١مشم٦م ىم٤مل : و اهلل ًمٙم٠مين أنٔمر إمم ضمٕمٗمر طملم اىمتحؿ قمـ 

و هق ي٘مقل : ) ي٤م طمٌذا اجلٜم٦م و ومرس ًمف ؿم٘مراء صمؿ قم٘مره٤م صمؿ ىم٤مشمؾ اًم٘مقم طمتك ىمتؾ 

هب٤م ( اىمؽماهب٤م   ... ـمٞم٦ٌم و سم٤مرد ذا

هب٤م ( -قمذاهب٤م) و اًمروم روم ىمد دٟم٤م     يم٤مومرة سمٕمٞمدة أن٤ًمهب٤م ( ) قمكم إن ٓىمٞمتٝم٤م ضا

طمّتك ىمتؾ، وًمف صمالث وصمالصمقن ؾمٜم٦م ، ووضمد اعمًٚمٛمقن ُم٤م سملم صدره وُمٜمٙمٌٞمف وُم٤م 

ٞمػ ًّ ، وـمٕمٜم٦م سم٤مًمرُمح يمّٚمٝم٤م ذم إُم٤مم ، أىمٌؾ ُمٜمف شمًٕملم ضمراطم٦م، ُم٤م سملم ضسم٦م سم٤مًم

ـّ إمم اجلٜم٦ّم، ويتٖمٜمّك سمٜمٕمامئٝم٤م، ويًتٝملم سم٤مًمٕمدّو وقمدده  وُم٤مت ومتك اًمٗمتٞم٤من وهق حي

أنَّ اهلل ىمد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد صحَّ و  وقمدده، وسمزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م.

وف ُمـ يديف ضمٜم٤مطملم يٓمػم  ٞم٨م ؿم٤مء، ُمع اعمالئٙم٦م ذم اجلٜم٦م، وي٠ميمؾ ُمـ صمامره٤م طم هبامقمقَّ

َل  ل ُمـ طم٤مز قمغم ًم٘م٥م ـمٞم٤َّمر ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، اًمٓمٞم٤مر  ومٚمذًمؽ ؾُمٛمِّ ويٙمقن أوَّ

د سمف دون اًمٜم٤َّمس أمجٕملم".  ـمٞم٤َّمرًا قم٤مدي٤ًم، ، سمؾ ـمٞم٤َّمرًا ذم  وأي ـمٞم٤مر ! ومٚمؿ يٙمـ ويتٗمرَّ

ام  سملم، يٓمػم ُمع ضمؼميؾ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ،. وذًمؽ قمالُم٦م قمغم أهنَّ اجلٜم٦َّم ُمع اعمالئٙم٦م اعم٘مرَّ

ك  وؾم٤مم ٍر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم،  هبامذف قمٚمقي ُُمٜمَِح ًمف ُمٙم٤من يديف اًمٚمتلم وحَّ سم٢مسا

وهق ي٘م٤موم سم٘مقة وقمٜم٤مٍد قمجٞمٌلم أَّٓ شمً٘مط راي٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ي٦م وشم٘مّدم هب٤م، وٟمزل قمـ ومرؾمف،   أرو٤ًم. ومٚماّم ىمتؾ ضمٕمٗمر، أظمذ قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م اًمّرا

م هب٤م، وهق قمغم ومرؾمفومٚمامَّ ىُمتَِؾ ضمٕمٗمر، أظمذ قمٌ ي٦م، صُمؿَّ شم٘مدَّ اسمـ  ىم٤مل د اهلل سمـ رواطم٦م اًمرا

د،  ـٍ قمـ ؿم٤مهد قمٞم٤من ُمـ سمٜمل ُمرة، أنف: "ضمٕمؾ يًتٜمْزل ٟمٗمًف ويؽمدَّ إؾمح٤مق سمًٜمٍد طمً

د، ويردمز:  سمٕمض اًمؽمدُّ

 ًمتٜمزًمـ أو ًمتٙمرهٜمَّف ...أىمًٛم٧م ي٤م ٟمٗمس ًمتٜمزًمٜمَّف 
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وا   ٤مزم أراك شمٙمرهلم اجلٜم٦َّماًمرٟم٦َّم ... ُمإن أضمٚم٥م اًمٜم٤مس وؿمدُّ

     إَّٓ ٟمٓمٗم٦م ذم ؿمٜم٦َّم ىمد ـم٤مل ُم٤م يمٜم٧م ُمٓمٛمئٜم٦م ... هؾ أن٧م

 وىم٤مل أجْم٤ًم:

 ي٤م ٟمٗمس إَّٓ شُمْ٘مَتكم متقِت ... هذا مح٤مم اعمقت ىمد صٚمٞم٧م

 شمٗمٕمكم ومٕمٚمٝمام ُهِدي٧ِم  وُم٤م متٜمٞم٧ِم وم٘مد ُأقْمٓمِٞم٧ِم ... إنْ 

ً، صُمؿَّ ٟمزل، يريد ص٤مطمٌٞمف زيدًا، وضمٕم وأت٤مه اسمـ قمّؿ ًمف، سمٕمٔمؿ قمٚمٞمف سمٕمض حلؿ، ٗمرا

وىم٤مل: ؿمّد هبذا صٚمٌؽ، وم٢مّٟمؽ ىمد ًم٘مٞم٧م ذم أج٤مُمؽ هذه ُم٤م ًم٘مٞم٧م، وم٠مظمذ سمٞمده وأظمذ 

واصٓمٚمح »ُمٜمف سمٗمٛمف يًػما، صمّؿ أخ٘م٤مه ُمـ يده، وأظمذ ؾمٞمٗمف ومت٘مّدم وىم٤مشمؾ طمتك ىمتؾ 

، وداومع اًم٘مقم، ويم٤من وم٠مظمذ اًمراي٦م -ريض اهلل قمٜمف -اًمٜم٤ّمس سمٕمده قمغم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد

ؿمج٤مقم٤م طمٙمٞمام، يٕمرف ؾمٞم٤مؾم٦م احلرب، وم٤مٟمح٤مز سم٤مجلٞمش اإلؾمالُمّل إمم اجلٜمقب، 

واٟمًح٥م اًمٕمدّو ٟمحق اًمِمامل ، وأرظمك اًمٚمٞمؾ ؾمدوًمف، طمّتك اٟمٍمف اًمٜم٤ّمس، ويمال 

اًمٗمري٘ملم اهمتٜمؿ اًمًالُم٦م، ورأى اعمّمٚمح٦م ذم قمدم اًمتحّرش وُمت٤مسمٕم٦م اًم٘مت٤مل. وُمٕمروف 

ء اًمريمـ حمٛمقد ؿمٞم٧م ظمّٓم٤مبيمام  -أّن قمٛمٚمٞم٦م آٟمًح٤مب شمٕمّد  -ي٘مقل اًمٗم٤موؾ اًمٚمقا

ُمـ أصٕم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ٓطمتامل اٟم٘مالب آٟمًح٤مب إمم هزيٛم٦م، واهلزيٛم٦م 

يم٤مرصم٦م شم١مّدي إمم ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م سم٤معمٜمٝمزُملم، وٓ شمٕمّد ظم٤ًمئر اعمًٚمٛملم اًمْمئٞمٚم٦م ذم ُم١مشم٦م 

قاّص ىمقات اًمروم ؿمٞمئ٤م يذيمر سمج٤مٟم٥م اًمٗم٤مئدة اًمٕمًٙمرّي٦م اًمتل أوم٤مده٤م آـمالع قمغم ظم

وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وشمًٚمٞمحٝم٤م وأؾم٤مًمٞم٥م ىمت٤مهل٤م ِم٤م اشمْمح أثره ذم اعمٕم٤مرك اًمتل ظم٤موٝم٤م 

اعمًٚمٛمقن ومٞمام سمٕمد. ووّزع ظم٤مًمد قمددا همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ رضم٤مًمف ذم ظمّط ُم١مظمرة ضمٞمِمف، 

أطمدصمقا طملم أصٌح اًمٜم٤مس وّج٦م قمٔمٞمٛم٦م، أدظمٚم٧م إمم روع اًمٕمدّو أّن ُمددا ضم٤مء ُمـ 

: إذا يم٤من صٜمع صمالصم٦م آٓف سمٜم٤م ُم٤م ىمد رأجٜم٤مه، اعمديٜم٦م، ومتٝمّٞم٥م اًمروم اعمًٚمٛم لم، وىم٤مًمقا

ومٙمٞمػ هبؿ إذا ضم٤مءهؿ اعمدد، اًمذي ٓ يٕمرف قمدده وىمقشمف؟!!، ومت٘م٤مقمس اًمروم قمـ 
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ُمٝم٤ممج٦م اجلٞمش اإلؾمالُمّل، ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل. وسمٞمٜمام يم٤من اعمًٚمٛمقن خيقوقن 

 اعمديٜم٦م سمام جيري ذم اعمٕمريم٦م، يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيؼم أصح٤مسمف ذم

: إّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف -اعمٕمريم٦م، ي٘مقل أنس سمـ ُم٤مًمؽ

ي٦م زيد، »ٟمٕمك زيدا وضمٕمٗمر واسمـ رواطم٦م ًمٚمٜم٤مس ىمٌؾ أن ي٠متٞمٝمؿ اخلؼم، وم٘م٤مل:  أظمذ اًمرا

وقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من ش وم٠مصٞم٥م، صمؿ أظمذه٤م ضمٕمٗمر وم٠مصٞم٥م، صمؿ أظمذه٤م اسمـ رواطم٦م وم٠مصٞم٥م

وذم رواي٦م أنّف ىم٤مل ش ٦م ؾمٞمػ ُمـ ؾمٞمقف اهلل، طمّتك ومتح اهلل قمٚمٞمٝمؿطمّتك أظمذ اًمراي»

ويم٠مين سمٕمٚمامء اًمًػمة يٜمٔمرون ذم شمٚمؽ ش .وُم٤م يّنهؿ أهّنؿ قمٜمدٟم٤م»وهق قمغم اعمٜمؼم: 

شمف   –اعمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٞمٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ همزوة  ٓ هي٦م يمام شمٕم٤مرومقا  وهك ُمـ ُمٕمجزا

ائتٞمٜمل »هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمزوج ضمٕمٗمر: وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم ا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

، ومٚماّم طميوا شمِمّٛمٛمٝمؿ، وذروم٧م قمٞمٜم٤مه، وأظمؼم سمِمٝم٤مدة ضمٕمٗمر، وّح٤م ش سمٌٜمل ضمٕمٗمر

ش اصٜمٕمقا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مُم٤م، وم٘مد أت٤مهؿ أُمر يِمٖمٚمٝمؿ»أت٤مهؿ اًمٜمٕمل، ىم٤مل ٕهٚمف: 

وقمرف ذم وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلزن وّح٤م دٟم٤م اجلٞمش ُمـ طمقل 

ّ٘م٤مهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمًٚمٛمقن، وًم٘مٞمٝمؿ اًمّمٌٞم٤من اعمديٜم٦م، شمٚم

ظمذوا »يِمتّدون، ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘مٌؾ ُمع اًم٘مقم قمغم داسّم٦م، وم٘م٤مل: 

 وم٠مِت سمٕمٌد اهلل، وم٠مظمذه، ومحٛمٚمف سملم يديف.ش اًمّمٌٞم٤من وامحٚمقهؿ، وأقمٓمقين اسمـ ضمٕمٗمر

قمغم اجلٞمش اًمؽماب،  ٚمقا حيثقنورم ظمؼم ُمرؾمؾ سم٤معمًٜمد أن اًمٜم٤مس وىمٞمؾ اًمّمٖم٤مر ضمٕم

وي٘مقًمقن: ي٤م ومّرار! ومررشمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وي٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ورم شمٚمؽ اعمٕمريم٦م اًمٙمٌػمة ٟمتٕمٚمؿ   ش ًمٞمًقا سم٤مًمٗمّرار، وًمٙمٜمٝمؿ اًمٙمّرار إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم»

رم ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٞمػ يم٤من إيامهنؿ سم٤مًمٞمقم أظمر وُمٙم٤مٟمف 

ىمٚمقهبؿ  ٟمٕمؿ ومٙم٤من قمٌداًمٚمف سمـ رواطم٦م قمٜمد شمقديٕمف  يم٠منف هٜم٤مك رم أظمرة طمٞم٨م 

ط حيٛمؾ هؿ اعمرور قمٚمٞمف وطم٘مٞم٘م٦م اًمقرود يمام ضم٤مء رم ؾمقرة ُمريؿ  ٟمرى صم٤ٌمت  –اًمٍما

 –ىمٚم٥م وٟمٗمس  سمؾ و شمْمحٞم٦م ُمذهٚم٦م يًٛمع قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس ٕول ُمرة ُمـ رضم٤مل اإلؾمالم 
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ًٚمقل رى اهلل قمٜمف ُمـ وم٘مف دىمٞمؼ وٓختٗمك قمغم ذى ًم٥م ومٞمام صٜمٕمف ؾمٞمػ اهلل اعم

سم٤مجلٝم٤مد ودراي٦م قمٛمٞم٘م٦م سمًٞم٤مؾم٦م احلروب يمام شمٕمٚمٛمٝم٤م رضم٤مل اإلؾمالم ظم٤مص٦م وىمد 

٤م ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل يٕمٓمٞمٝمؿ وؾم٤مم اًمنمف سمٛم٘مقًمتف قمٜمف رى اهلل قمٜمف وم٘مد يم٤من ِم

                             .                                                          سمٕمد ومٞمام ًمٚمٛمًٚمٛملم اهلل ادظمره

ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد هي٦م ذات اًمًالؾمؾ طمٞم٨م اؾمتٛمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٚمام قمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مؾمتف اجلٝم٤مدي٦م  ) أن ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟم٤م (  وم

وؾمٚمؿ سمٛمقىمػ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ـ اًمتل شم٘مٓمـ ُمِم٤مرف اًمِم٤مم ـ ذم ُمٕمريم٦م ُم١مشم٦م ُمـ 

وسملم اًمروُم٤من،  قمغم همزوهؿ ًمٞمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ  قمزماًمروُم٤من ود اعمًٚمٛملم، اضمتامقمٝمؿ إمم 

، طمتك ٓ شمتحِمد ُمثؾ هذه اجلٛمقع اًمٙمٌػمة ُمرة أظمري . ُمع اًمرهم٦ٌم ذم إؾمالُمٝمؿ 

ة ُمـ سَمكِم . ومٌٕمثف  واظمت٤مر ًمتٜمٗمٞمذ هذه اخلٓم٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ؛ ٕن أم أبٞمف يم٤مٟم٧م اُمرأ

ُم١مشم٦م ؛ ًمٞمًت٠مخٗمٝمؿ، وي٘م٤مل : سمؾ  ـه قمغم إصمر ُمٕمريم٦م 8إًمٞمٝمؿ ذم مج٤مدي أظمرة ؾمٜم٦م 

، يريدون أن يدٟمقا ُمـ أـمراف  ٟم٘مٚم٧م آؾمتخ٤ٌمرات أن مجٕم٤ًم ُمـ ىُمَْم٤مقَم٦م ىمد دمٛمٕمقا

اعمديٜم٦م، ومٌٕمثف إًمٞمف، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًم٤ًٌٌمن اضمتٛمٕم٤م ُمٕم٤ًم . وقم٘مد رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ًمقاء أبٞمض، وضمٕمؾ ُمٕمف راي٦م ؾمقداء، وسمٕمثف ذم 

ة اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر، وُمٕمٝمؿ صمالصمقن ومرؾم٤ًم، وأُمره أن يًتٕملم سمٛمـ صمالصمام ئ٦م ُمـ ها

ـَ اًمٜمٝم٤مر، ومٚمام ىمرب ُمـ اًم٘مقم سمٚمٖمف أن  ُمر سمف ُمـ سَمكِم وقُمْذَرَة وسَمْٚمَ٘ملْمِ . وم٤ًمر اًمٚمٞمؾ َويمَٛم

هلؿ مجٕم٤ًم يمثػماً، ومٌٕم٨م راومع سمـ َُمِٙمٞم٨ٍم اجلَُٝمٜمِل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ة يًتٛمده، ومٌ ٕم٨م إًمٞمف أب٤م قمٌٞمدة سمـ اجلراح ذم ُم٤مئتلم، وقم٘مد ًمف ًمقاء، وسمٕم٨م ًمف ها

اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ـ ومٞمٝمؿ أبق سمٙمر وقمٛمر ـ وأُمره أن يٚمحؼ سمٕمٛمرو، وأن يٙمقٟم٤م مجٞمٕم٤ًم 

وٓ خيتٚمٗم٤م . ومٚمام حلؼ سمف أراد أبق قمٌٞمدة أن ي١مم اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل قمٛمرو : إٟمام ىمدُم٧م قمغم 

ٌٞمدة، ومٙم٤من قمٛمرو يّمكم سم٤مًمٜم٤مس . وؾم٤مر طمتك وـمئ ُمددا، وأن٤م إُمػم، وم٠مـم٤مقمف أبق قم

سمالد ىُمَْم٤مقَم٦م، ومدوظمٝم٤م طمتك أِت أىميص سمالدهؿ، وًم٘مل ذم آظمر ذًمؽ مجٕم٤ًم، ومحٛمؾ 
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قمـ قمٛمرو  وومٞمٝم٤م روى اسمـ طم٤ٌمن سمًٜمده قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ومٝمرسمقا ذم اًمٌالد وشمٗمرىمقا .

وم٠ًمخف  سمٕمثف ذم )ذات اًمًالؾمؾ( -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمـ اًمٕم٤مص: أن رؾمقل اهلل 

أصح٤مسمف أن يقىمدوا ٟم٤مًرا ومٛمٜمٕمٝمؿ، ومٙمٚمٛمقا أب٤م سمٙمر ومٙمٚمٛمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: ٓ يقىمد أطمد 

ُمٜمٝمؿ ٟم٤مًرا إٓ ىمذومتف ومٞمٝم٤م. ىم٤مل: ومٚم٘مقا قمدوهؿ ومٝمزُمقهؿ، وم٠مرادوا أن يتٌٕمقهؿ 

وؿمٙمقه  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذيمروا ًمٚمٜمٌل  ومٛمٜمٕمٝمؿ، ومٚمام اٟمٍمف ذًمؽ اجلٞمش

ره٧م أن آذن هلؿ أن يقىمدوا ٟم٤مًرا ومػمى قمدوهؿ ىمٚمتٝمؿ، إًمٞمف وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إين يم

صغم اهلل  -ويمره٧م أن يتٌٕمقهؿ ومٞمٙمقن هلؿ ُمدد ومٞمٕمٓمٗمقا قمٚمٞمٝمؿ، ومحٛمد رؾمقل اهلل 

أُمره وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: "مل؟ " ىم٤مل:  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ًمِمٞمخ٤من ورواه ا ٕطم٥م ُمـ ُت٥م. ىم٤مل: "قم٤مئِم٦م". ىم٤مل: ُمـ اًمرضم٤مل؟ ىم٤مل: "أبقه٤م"

خمتٍما وي٤مهل٤م ُمـ ضمٜمدي٦م هلل ظم٤مًمّم٦م ومٝم١مٓء اًم٤ًمسم٘مقن إمم اإلؾمالم ييسمقن اعمثؾ ذم 

آٟمْم٤ٌمط وـم٤مقم٦م إُمػم طمتك وان شم٠مظمر إؾمالُمف ! وُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م   ُمـ قمٌ٘مري٦م حمٛمدي٦م  

ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اجلٜمد ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومٝمق اًم٘م٤مئد اعمتٚمٓمػ ُمع اجلٜمدى ُمـ 

إًمٞمف ُمـ اجلٛمٞمع ! واؾمتٛمر اًمٜمِم٤مط آؾمالُمك قمغم ذات  ضمٜمقده طمتك ئمـ أنف أطم٥م

ىم٤مل: سمٕم٨م اًمٜمٌل ظمٞمال  -ريض اهلل قمٜمف-هريرة سمًٜمده قمـ أبك  اًمٌخ٤مرياًمٜمٝم٩م ومروى 

ىمٌؾ ٟمجد، ومج٤مءت سمرضمؾ ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ي٘م٤مل ًمف: )صمامُم٦م سمـ أث٤مل( ومرسمٓمقه سم٤ًمري٦م ُمـ 

"ُم٤م قمٜمدك ي٤م وم٘م٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ؾمقاري اعمًجد، ومخرج إًمٞمف اًمٜمٌل 

د، إن شم٘متٚمٜمل شم٘متؾ ذا دم وإن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر،  صمامُم٦م؟ " وم٘م٤مل: قمٜمدي ظمػم ي٤م حمٛمَّ

وإن يمٜم٧م شمريد اح٤مل ومًؾ ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م؟ ومؽمك طمتك يم٤من اًمٖمد صمؿ ىم٤مل ًمف: "ُم٤م قمٜمدك 

ي٤م صمامُم٦م؟ " ىم٤مل: ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ إن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر. ومؽميمف طمتك يم٤من سمٕمد اًمٖمد 

صمامُم٦م؟ " وم٘م٤مل قمٜمدي ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ وم٘م٤مل: "أـمٚم٘مقا صمامُم٦م" وم٤مٟمٓمٚمؼ وم٘م٤مل: "ُم٤م قمٜمدك ي٤م 

إمم ٟمخؾ ىمري٥م ُمـ اعمًجد وم٤مهمتًؾ صمؿ دظمؾ اعمًجد وم٘م٤مل: أؿمٝمد أن ٓ إَل إٓ اهلل 

د واهلل ُم٤م يم٤من قمغم إرض وضمف أبٖمض إزمَّ ُمـ  وأؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل، ي٤م حمٛمَّ
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، واهلل ُم٤م يم٤م ن ُمـ ديـ أبٖمض إزمَّ ُمـ وضمٝمؽ وم٘مد أصٌح وضمٝمؽ أطم٥م اًمقضمقه إزمَّ

ديٜمؽ وم٠مصٌح ديٜمؽ أطم٥م اًمديـ إزم، واهلل ُم٤م يم٤من ُمـ سمٚمد أبٖمض إزم ُمـ سمٚمدك، 

وم٠مصٌح سمٚمدك أطم٥م اًمٌالد إزم، وإن ظمٞمٚمؽ أظمذشمٜمل وأن٤م أريد اًمٕمٛمرة ومامذا شمرى؟ 

وأُمره أن يٕمتٛمر، ومٚمام ىمدم ُمٙم٦م ىم٤مل ًمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٌنمه رؾمقل اهلل 

د رؾمقل اهلل ىم٤مئؾ: صٌقت؟ ىم٤مل: ٓ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -، وًمٙمـ أؾمٚمٛم٧م ُمع حمٛمَّ

٦ٌَّم طمٜمٓم٦م طمتك ي٠مذن ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل  - صغم اهلل قمٚمٞمف  -وٓ واهلل ٓ ي٠متٞمٙمؿ ُمـ اًمٞمامُم٦م طم

وهٜم٤م وىمٗم٦م شم٠مُمٚمٞم٦م ذم اعمقىمػ  ومٜمت٤ًمءل ُمٕم٤م ُم٤م اًم٥ًٌم رم طمجز اًمرضمؾ  – وؾمٚمؿ

ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًجد ومل يٙمـ احلٌس رم أطمد اًمٌٞمقت ؟ ذم فمٜمك أن اًمٜمٌ

أراد هدايتف ىمٌؾ أي ؿمئ  ومجٕمٚمف طمٞم٨م يم٤من طمتك يًٛمع يمالم اهلل ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

ويم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  –وؾمٚمؿ ويرى مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم  ذم صالة اجلامقم٦م 

ومٓمـ إمم اقمتزاز اًمرضمؾ ًمٙمراُمتف وُمٙم٤مٟمتف ذم ىمقُمف ومقومر ًمف ُم٤ميريد وشمريمف يٜمٓمٚمؼ سمال دي٦م 

ه  وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م قمقدشمف  سم٤مظمتٞم٤مره .يدومٕمٝم٤م   أو ديـ يدظمٚمف ذم ُمقىمػ أؿمٌف سم٤مإليمرا

 

*** 
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 الدرط الصادط

 غسوة الفتح ) فتح وكة  ( 

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م سم٘مدر اهلل شمٕم٤ممم ذم رُمْم٤من ُمـ ٟمٗمس اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اهلجرة طمٞم٨م 

ُمٜمف ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمجٞمش اعمًٚمٛملم ُمـ اعمديٜم٦م  ًمٕمنم ظمٚمقن 

ح٤م ٟم٘مْم٧م ىمريش أطمد سمٜمقد صٚمح احلديٌٞم٦م سمٛمامًمئتٝمؿ ًمٌٜمك سمٙمر ذم اقمتدائٝمؿ قمغم 

طمٚمٗم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمل ظمزيٛم٦م  رم احلرم وومٞمٝم٤م روى اإلُم٤مم 

قمـ اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اًمزهري ، قمـ اًمٌٞمٝم٘مك رمحف اهلل  ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة سمًٜمده  

حلٙمؿ ، واعمًقر سمـ خمرُم٦م ، أهنام طمدصم٤مه مجٞمٕم٤م ، ىم٤مٓ قمروة سمـ اًمزسمػم ، قمـ ُمروان سمـ ا

يم٤من ذم صٚمح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم احلديٌٞم٦م سمٞمٜمف وسملم ىمريش أنف : » 

ُمـ ؿم٤مء يدظمؾ ذم قم٘مد حمٛمد وقمٝمده دظمؾ ، وُمـ ؿم٤مء أن يدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش 

 قمٚمٞمف وقمٝمدهؿ دظمؾ ، ومتقاصم٧ٌم ظمزاقم٦م ، وم٘م٤مًمقا : ٟمحـ ٟمدظمؾ ذم قم٘مد حمٛمد صغم اهلل

وؾمٚمؿ وقمٝمده ، وشمقاصم٧ٌم سمٜمق سمٙمر ، وم٘م٤مًمقا : ٟمحـ ٟمدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ ، 

ومٛمٙمثقا ذم شمٚمؽ اهلدٟم٦م ٟمحق اًمًٌٕم٦م واًمثامٟمٞم٦م قمنم ؿمٝمرا ، صمؿ إن سمٜمل سمٙمر اًمذيـ يم٤مٟمقا 

دظمٚمقا ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ وصمٌقا قمغم ظمزاقم٦م اًمذيـ دظمٚمقا ذم قم٘مد رؾمقل اهلل 

ويمام  -ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م ،(  اًمقشمػم  )سمامء هلؿ ي٘م٤مل ًمف :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٝمده ًمٞمال

ويم٤من اًمذي ه٤مج ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ أن طمٚمٞمٗم٤م ًمألؾمقد سمـ رزن اًمديكم ىم٤مل اًمٙمالقمك رمحف اهلل  

ظمرج شم٤مضمرا ومٚمام شمقؾمط أرض ظمزاقم٦م قمدوا قمٚمٞمف وم٘متٚمقه وأظمذوا ُم٤مًمف ومٕمدت سمٜمق سمٙمر 

إؾمقد سمـ رزن قمغم رضمؾ ُمـ ظمزاقم٦م وم٘متٚمقه ومٕمدت ظمزاقم٦م ىمٌٞمؾ اإلؾمالم قمغم سمٜمل 

ومٝمؿ يم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يقدون  ؾمٚمٛمك ويمٚمثقم وذؤي٥م وهؿ ُمٜمحر سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م وأذا

ديتلم ًمٗمْمٚمٝمؿ ذم ىمقُمٝمؿ وم٘متٚمتٝمؿ ظمزاقم٦م سمٕمروم٦م قمٜمد أنّم٤مب احلرم صمؿ طمجز سمٞمٜمٝمؿ 
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ومٚمام يم٤من يقم احلديٌٞم٦م دظمٚم٧م ظمزاقم٦م رم طمٚمػ رؾمقل اهلل  اإلؾمالم وشمِم٤مهمؾ اًمٜم٤مس سمف

٘م٤مًم٧م ىمريش : ُم٤م يٕمٚمؿ سمٜم٤م حمٛمد ، وهذا اًمٚمٞمؾ وُم٤م وم    -وسمٜمق سمٙمر رم طمٚمػ ىمريش 

ٟم٤م أطمد ، وم٠مقم٤مٟمقهؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمراع واًمًالح ، وم٘م٤مشمٚمقهؿ ُمٕمٝم ًمٚمٓمٕمـ قمغم رؾمقل  ؿيرا

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وأن قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل ريم٥م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

قمغم رؾمقل اهلل وؾمٚمؿ قمٜمدُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ظمزاقم٦م وسمٜمل سمٙمر سم٤مًمقشمػم طمتك ىمدم اعمديٜم٦م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيؼمه اخلؼم ، وىمد ىم٤مل أبٞم٤مت ؿمٕمر ، ومٚمام ىمدم قمغم رؾمقل اهلل 

 :وُمٜمٝم٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أنِمده إي٤مه٤م 

                                                         تٚمداطمٚمػ أبٞمٜم٤م وأبٞمف إ...مهللا إين ٟم٤مؿمد حمٛمدا 

 يدا صمؿ أؾمٚمٛمٜم٤م ومل ٟمٜمزع ...يمٜم٤م واًمدا ويمٜم٧م وًمدا

 وادع قم٤ٌمد اهلل ي٠متقا ُمددا...وم٤مٟمٍم رؾمقل اهلل ٟمٍما أقمٜمدا

                                                      وٟم٘مْمقا ُمٞمث٤مىمؽ اعم١ميمدا ...إن ىمريِم٤م أظمٚمٗمقك اعمققمدا

 سمٞمتقٟم٤م سم٤مًمقشمػم هجدا وم٘متٚمقٟم٤م ريمٕم٤م وؾمجداهؿ 

ومام سمرح » . ٟمٍمت ي٤م قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل ش وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

وؾمٚمؿ ُمرت قمٜم٤مٟم٦م ذم اًمًامء ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وىمد أظمؼم ىمريش سم٠مُمر  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : إن هذه اًمًح٤مسم٦م ًمتًتٝمؾ سمٜمٍم سمٜمل يمٕم٥م .

وشمِمػم سمٕمض اًمرواي٤مت إمم أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف ٟم٘مْمٝمؿ يمام ىم٤مل د اًمٕمٛمري  

ػ سمٙمر أو وؾمٚمؿ أرؾمؾ إمم ىمريش خيػمهؿ سملم دومع دي٦م ىمتغم ظمزاقم٦م أو اًمؼماءة ُمـ طمٚم

اًم٘مت٤مل وم٤مظمت٤مرت اًم٘مت٤مل، صمؿ ٟمدُم٧م وأرؾمٚم٧م أب٤م ؾمٗمٞم٤من إمم اعمديٜم٦م يٓمٚم٥م دمديد 

وأُمر رؾمقل اهلل صغم  اعمٕم٤مهدة، ًمٙمٜمف ومِمؾ ذم احلّمقل قمغم وقمد سمتجديد اعمٕم٤مهدة 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مجلٝم٤مز ، ويمتٛمٝمؿ خمرضمف ، وؾم٠مل اهلل أن يٕمٛمل قمغم ىمريش 

ل اسمـ إؾمح٤مق : صمؿ ظمرج سمديؾ سمـ ورىم٤مء ذم ٟمٗمر ُمـ ظمؼمه طمتك يٌٖمتٝمؿ ذم سمالدهؿ . ىم٤م

طمتك ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  )ويم٤من ُمٜمٝمؿ قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل ( ظمزاقم٦م ،



   

 
82 
 

 الوجيز الدعوي

وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ، وم٠مظمؼموه سمام أصٞم٥م ُمٜمٝمؿ وُمٔم٤مهرة سمٜمل سمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ، صمؿ اٟمٍمومقا 

اهلل قمٚمٞمف راضمٕملم ، طمتك ًم٘مقا أب٤م ؾمٗمٞم٤من سمٕمًٗم٤من ىمد سمٕمثتف ىمريش إمم رؾمقل اهلل صغم 

وؾمٚمؿ ًمٞمِمد اًمٕم٘مد ويزيده ذم اعمدة ، وىمد شمرهٌقا ًمٚمذي صٜمٕمقا ، ومٚمام ًم٘مل أبق ؾمٗمٞم٤من 

سمديال ىم٤مل : ُمـ أجـ أىمٌٚم٧م ي٤م سمديؾ ؟ وفمـ أنف ىمد أتك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ، وم٘م٤مل : هت ذم ظمزاقم٦م ذم هذا اًم٤ًمطمؾ ، ورم سمٓمـ هذا اًمقادي ، ومٕمٛمد أبق 

تف ومرأى ومٞمف اًمٜمقى ، وم٘م٤مل : أطمٚمػ سم٤مهلل ومٗم، وم٠مظمذ ُمـ سمٕمره٤م ؾمٗمٞم٤من إمم ُمؼمك راطمٚمتف 

ًم٘مد ضم٤مء سمديؾ حمٛمدا . صمؿ ظمرج أبق ؾمٗمٞم٤من طمتك ىمدم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م ومدظمؾ قمغم اسمٜمتف أم طمٌٞم٦ٌم ، ومٚمام ذه٥م ًمٞمجٚمس قمغم ومراش رؾمقل اهلل 

٧ٌم يب قمـ هذا اًمٗمراش ، أو صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمقشمف ، وم٘م٤مل : ي٤م سمٜمٞم٦م ُم٤م أدري أرهم

رهم٧ٌم سمف قمٜمل ؟ وم٘م٤مًم٧م : سمؾ هق ومراش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأن٧م 

ُمنمك ٟمجس ، ومٚمؿ أطم٥م أن دمٚمس قمغم ومراؿمف ، وم٘م٤مل : ي٤م سمٜمٞم٦م ، واهلل ًم٘مد أص٤مسمؽ 

يرد قمٚمٞمف  ومٚمؿ رء سمٕمدي ، صمؿ ظمرج ، وم٠متك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٙمٚمٛمف ،

أيب سمٙمر ومٙمٚمٛمف أن يٙمٚمؿ ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؛  ؿمٞمئ٤م ، صمؿ ذه٥م إمم

وم٘م٤مل : ُم٤م أن٤م سمٗم٤مقمؾ ، صمؿ أتك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٙمٚمٛمف وم٘م٤مل قمٛمر : أأن٤م أؿمٗمع ًمٙمؿ إمم 

جل٤مهدشمٙمؿ سمف ، صمؿ  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقاهلل ًمق مل أضمد ًمٙمؿ إٓ اًمذر 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ظمرج ومدظمؾ قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمٜمده وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م

ًـ همالم يدب سملم يدهي٤م ، وم٘م٤مل : ي٤م قمكم إٟمؽ أُمس اًم٘مقم يب رمح٤م احلوؾمٚمؿ ، وقمٜمده٤م 

سم٦م ، وىمد ضمئ٧م ذم طم٤مضم٦م ، ومال أرضمٕمـ يمام ضمئ٧م ظم٤مئ٤ٌم ، وم٤مؿمٗمع زم  ، وأىمرهبؿ ُمٜمل ىمرا

إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وم٘م٤مل : وحيؽ ي٤م أب٤م ؾمٗمٞم٤من ، واهلل ًم٘مد قمزم 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أُمر ُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٚمٛمف ومٞمف ، وم٤مًمتٗم٧م إمم رؾمق

وم٤مـمٛم٦م ، وم٘م٤مل : ي٤م سمٜم٧م حمٛمد هؾ ًمؽ أن شم٠مُمري سمٜمٞمؽ هذا ومٞمجػم سملم اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن 

ٜمٞمل ذاك أن جيػم سملم اًمٜم٤مس ، ٌؾمٞمد اًمٕمرب إمم آظمر اًمدهر ؟ وم٘م٤مًم٧م : واهلل ُم٤م سمٚمغ سم
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وم٘م٤مل : ي٤م أب٤م احلًـ ، إين أرى وُم٤م جيػم أطمد قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل 

إُمقر ىمد اؿمتدت قمكم وم٤مٟمّمحٜمل ، ىم٤مل : واهلل ُم٤م أقمٚمؿ ؿمٞمئ٤م يٖمٜمل قمٜمؽ ، وًمٙمٜمؽ 

ؾمٞمد سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م وم٘مؿ وم٠مضمر سملم اًمٜم٤مس ، صمؿ احلؼ سم٠مروؽ ، وم٘م٤مل : أو شمرى ذًمؽ ُمٖمٜمٞم٤م 

بق ؾمٗمٞم٤من ذم قمٜمل ؿمٞمئ٤م ؟ ىم٤مل : ٓ ، واهلل ُم٤م أفمٜمف وًمٙمـ ٓ أضمد ًمؽ همػم ذًمؽ ، وم٘م٤مم أ

ومٚمام  سمٕمػمه وم٤مٟمٓمٚمؼ،اعمًجد ، وم٘م٤مل : أهي٤م اًمٜم٤مس ، إين ىمد أضمرت سملم اًمٜم٤مس . صمؿ ريم٥م 

ُم٤م وراءك ؟ ىم٤مل : ضمئ٧م حمٛمدا ومٙمٚمٛمتف ومقاهلل ُم٤م رد قمكم ؿمٞمئ٤م ،  ىم٤مًمقا:ىمدم قمغم ىمريش 

صمؿ ضمئ٧م اسمـ أيب ىمح٤موم٦م ومقاهلل ُم٤م وضمدت ومٞمف ظمػما ، صمؿ ضمئ٧م قمٛمر ومقضمدشمف أقمدى 

ٞم٤م ومقضمدشمف أخلم اًم٘مقم ، وىمد أؿم٤مر قمكم سمٌمء صٜمٕمتف ، ومقاهلل ُم٤م اًمٕمدو ، صمؿ ضمئ٧م قمٚم

أدري هؾ يٖمٜمل قمٜمل ؿمٞمئ٤م أم ٓ ؟ ىم٤مًمقا : سمامذا أُمرك ؟ ىم٤مل : أُمرين أن أضمػم سملم اًمٜم٤مس 

ومٗمٕمٚم٧م ، وم٘م٤مًمقا : هؾ أضم٤مز ذًمؽ حمٛمد ؟ وم٘م٤مل : ٓ ، وم٘م٤مًمقا : وحيؽ واهلل إن زاد 

، وم٘م٤مل : ٓ ، واهلل ُم٤م وضمدت همػم  اًمرضمؾ قمغم أن ًمٕم٥م سمؽ ، ومام يٖمٜمل قمٜم٤م ُم٤م ىمٚم٧م

وأُمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف سم٤مًمتجٝمز ًمٚمٖمزو ومل يٕمٚمٛمٝمؿ (  ذًمؽ 

رهم٦ٌم ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف  سمقضمٝمتف وطمرص قمغم اًمني٦م ًمئال شمًتٕمد ىمريش ًمٚم٘مت٤مل

وؾمٚمؿ  دائٛم٦م رم قمدم إراىم٦م اًمدُم٤مء وشمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٕم٦ٌم وهق ٟمٌل اًمرمح٦م ىمٌؾ أن يٙمقن ٟمٌل 

يمام شمٕمٚمٛمقا ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وُم٤م أراد اعمًٚمٛمقن يقُم٤م ُمـ طمروهبؿ   اعمٚمحٛم٦م

إٓ هداي٦م اًمٜم٤مس وُترير اإلٟم٤ًمن ُمـ قمٌقدي٦م اًمٓمقاهمٞم٧م  ٓ اًم٘مت٤مل ًمذاشمف وم٤من  –

ٟمٕمقد إمم ىمدوشمٜم٤م صغم اهلل و أخج٠مهتؿ ُمٝمٛمتٝمؿ إًمٞمف يم٤مٟمقا رضم٤مًمف وأبٓم٤مًمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م   

ل طمقل اعمديٜم٦م: أؾمٚمؿ وهمٗم٤مر وُمزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م ىمد اؾمتٜمٗمر اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتقمٚمٞمف وؾمٚمؿ و

وأؿمجع وؾمٚمٞمؿ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ واوم٤مه سم٤معمديٜم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ حل٘مف سم٤مًمٓمريؼ، وىمد سمٚمغ قمدد 

ضمٞمش اعمًٚمٛملم قمنمة آٓف ُم٘م٤مشمؾ "وأوقم٥م ُمع رؾمقل اهلل اعمٝم٤مضمرون وإنّم٤مر 

ومٚمؿ يتخٚمػ قمٜمف ُمٜمٝمؿ أطمد" ِم٤م يدل قمغم ـم٤مىم٦م اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمٞم٤م ذم طمِمد اجلٞمقش ذم 

ذه اعمرطمٚم٦م. ويم٤من ذم اجلٞمش أخػ ُمـ ُمزيٜم٦م وأخػ ُمـ ؾمٚمٞمؿ )أو ؾمٌٕمامئ٦م( وهذا ه
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اًمٕمدد اًمٙمٌػم يدل قمغم شمٕم٤مفمؿ ىمقة اعمًٚمٛملم ُم٤م سملم صٚمح احلديٌٞم٦م وومتح ُمٙم٦م. وىمد 

يمت٤مسم٤م إمم ىمريش خيؼمه٤م سم٠من  -وهق صح٤ميب سمدري -أرؾمؾ طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م 

 رم صحٞمحف    سمًٜمده قمـ وم٘مد روى اًمٌخ٤مري رمحف اهللاعمًٚمٛملم يريدون همزوه٤م،

ي٘مقل سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤م 

أن٤م واًمزسمػم واعم٘مداد وم٘م٤مل: "اٟمٓمٚم٘مقا طمتك شم٠متقا روو٦م ظم٤مخ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

وم٢من هب٤م فمٕمٞمٜم٦م ُمٕمٝم٤م يمت٤مب ومخذوه ُمٜمٝم٤م" ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م شمٕم٤مدى سمٜم٤م ظمٞمٚمٜم٤م طمتك أتٞمٜم٤م 

و٦م، وم٢مذا ٟمحـ سم٤مًمٔمٕمٞمٜم٦م ىمٚمٜم٤م هل٤م: أظمرضمل اًمٙمت٤مب. ىم٤مًم٧م: ُم٤م ُمٕمل يمت٤مب. وم٘مٚمٜم٤م: اًمرو

ًمتخرضمـ اًمٙمت٤مب أو ًمٜمٚم٘ملم اًمثٞم٤مب. ىم٤مل: وم٠مظمرضمتف ُمـ قم٘م٤مصٝم٤م. وم٠متٞمٜم٤م سمف رؾمقل اهلل 

وم٢مذا ومٞمف ُمـ طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م إمم ٟم٤مس سمٛمٙم٦م ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم -اعمنميملم خيؼمهؿ سمٌٕمض أُمر رؾمقل اهلل 

: "ي٤م طم٤مـم٥م ُم٤م هذا؟ " ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ٓ شمٕمجؾ قمكم، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

إين يمٜم٧م اُمرأ ُمٚمّم٘م٤م ذم ىمريش )ي٘مقل يمٜم٧م طمٚمٞمٗم٤م( ومل أيمـ ُمـ أنٗمًٝم٤م، ويم٤من ُمـ 

ُمٕمؽ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ُمـ هلؿ ىمراسم٤مت حيٛمقن أهٚمٞمٝمؿ وأُمقاهلؿ، وم٠مطم٧ٌٌم إذ وم٤مشمٜمل 

اًمٜم٥ًم ومٞمٝمؿ أن أتخذ قمٜمدهؿ يًدا حيٛمقن ىمراسمتل، ومل أومٕمٚمف ارشمداًدا قمـ ذًمؽ ُمـ 

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ديٜمل وٓ رو٤م سم٤مًمٙمٗمر سمٕمد اإِلؾمالم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

"أُم٤م إٟمف ىمد صدىمٙمؿ" وم٘م٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل دقمٜمل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ، 

قمغم ُمـ ؿمٝمد سمدرا وم٘م٤مل: وم٘م٤مل: "إٟمف ىمد ؿمٝمد سمدرا، وُم٤م يدريؽ ًمٕمؾ اهلل اـمٚمع 

َٓ شَمتَِّخُذوا  ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ" وم٠منزل اهلل اًمًقرة }َي٤م َأهيُّ

{ إمم  ـَ احْلَؼِّ ِة َوىَمْد يَمَٗمُروا سماَِم ضَم٤مَءيُمْؿ ُِم َقدَّ يُمْؿ َأْوًمَِٞم٤مَء شُمْٚمُ٘مقَن إًَِمْٞمِٝمْؿ سم٤ِمعْمَ ي َوقَمُدوَّ قَمُدوِّ

ٌِٞمِؾ{. ىمقًمف: }وَمَ٘مْد َوؾَّ  ًَّ َء اًم ورم رواي٦م اسمـ اؾمح٤مق رمحف اهلل  وان يم٤مٟم٧م ُمرؾمٚم٦م ؾَمَقا

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم و همػمه ُمـ قمٚمامئٜم٤م ُمزيد وم٤مئدة طمٞم٨م ىم٤مل   

ىم٤مًمقا : ح٤م أمجع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمًػم إمم ُمٙم٦م يمت٥م طم٤مـم٥م سمـ أيب 
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أمجع قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ  سمٚمتٕم٦م يمت٤مسم٤م إمم ىمريش خيؼمهؿ سم٤مًمذي

إُمر ذم اًمًػم إًمٞمٝمؿ صمؿ أقمٓم٤مه اُمرأة زقمؿ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أهن٤م ُمـ ُمزيٜم٦م و زقمؿ زم 

همػمه أهن٤م ؾم٤مرة ُمقٓة ًمٌٕمض سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م و ضمٕمؾ هل٤م ضمٕمال قمغم أن شمٌٚمٖمف ىمريِم٤م 

اهلل صغم اهلل و أتك رؾمقل   -ومجٕمٚمتف ذم رأؾمٝم٤م صمؿ ومتٚم٧م قمٚمٞمف ىمروهن٤م صمؿ ظمرضم٧م سمف 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اخلؼم ُمـ اًمًامء سمام صٜمع طم٤مـم٥م ومٌٕم٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م و اًمزسمػم سمـ 

م وم٘م٤مل : ] أدريم٤م اُمرأة ىمد يمت٥م ُمٕمٝم٤م طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م سمٙمت٤مب إمم ىمريش  اًمٕمقا

حيذرهؿ ُم٤م ىمد أمجٕمٜم٤م ًمف ُمـ أُمرهؿ [ ومخرضم٤م طمتك أدريم٤مه٤م سم٤محلٚمٞمٗم٦م وم٤مؾمتٜمزٓه٤م 

دا ومٞمف ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل هل٤م قمكم : إين أطمٚمػ سم٤مهلل ُم٤م يمذب رؾمقل وم٤مًمتٛم٤ًمه ذم رطمٚمٝم٤م ومٚمؿ جي

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ٓ يمذسمٜم٤م و ًمتخرضمـ ًمٜم٤م هذا اًمٙمت٤مب أو ًمٜمٙمِمٗمٜمؽ ومٚمام 

رأت اجلد ُمٜمف ىم٤مًم٧م : أقمرض وم٠مقمرض ومحٚم٧م ىمرون رأؾمٝم٤م وم٤مؾمتخرضم٧م اًمٙمت٤مب 

  -ٞم٦م اًم٘مّم٦م وذيمر سم٘م ُمٜمٝم٤م ومدومٕمتف إًمٞمف وم٠متك سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

اظمقاٟمك  اًمدقم٤مة إمم اهلل  هٙمذا  يٕمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُمرة سمٕمد 

أظمرى يمٞمػ شمٙمقن اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمػ اعمج٤مهد  ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمزًم٦م ُمـ أطمد 

وىمري٥م   –اعمج٤مهديـ  ٟمٕمؿ اًمتذيمػم سم٤مًم٤ًمسم٘م٦م  ًمتج٤موز اًمٞم٠مس واإلقم٤مٟم٦م قمغم اًمِمٞمٓم٤من 

وذم ـمريؼ اعمًٚمٛملم إمم ُمٙم٦م ىمدم د اًمٕمٛمرى رمحف اهلل :   ُمـ شمٚمؽ اًمدًٓم٦م ُم٤م ىم٤مًمف

سمٕمض زقمامء اعمنميملم، وم٠مقمٚمٜمقا إؾمالُمٝمؿ، ومٗمل إبقاء ىمدم أبق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث 

أظمق اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمرو٤مقم٦م، وقمٌداًمٚمف سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة، 

سمـ احل٤مرث هيجق وم٠مؾمٚمام. ويم٤مٟم٤م ؿمديديـ ذم ُمٕم٤مداة اإلؾمالم، ومٙم٤من أبق ؾمٗمٞم٤من 

اعمًٚمٛملم وي٘م٤مشمٚمٝمؿ ذم ؾم٤مئر احلروب قمنميـ ؾمٜم٦م طمتك ىمذف اهلل ذم ىمٚمٌف اإلؾمالم، 

وطمًـ إؾمالُمف ومٙم٤من أطمد اًمذيـ صٛمدوا ُمع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوة 

طمٜملم طملم ومر اًمٜم٤مس ويم٤من قمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م ؿمديد اًمٕمداوة ًمٚمٛمًٚمٛملم وهق أظمق 

بٞمٝم٤م، وىمدم قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم اًمً٘مٞم٤م ٕ -أم اعم١مُمٜملم-أم ؾمٚمٛم٦م 
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ُمٙم٦م(، وم٠مؾمٚمؿ وطمًـ إؾمالُمف ومِمٝمد ومتح ُمٙم٦م  -واًمٕمرج قمغم ـمريؼ )اعمديٜم٦م 

ىمدم  -ىمرب راسمغ أن -وذم اجلحٗم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام   واؾمتِمٝمد ذم طمّم٤مر اًمٓم٤مئػ 

ىمد  اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اًمٓمٚم٥م قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٝم٤مضمرا ويم٤من اًمٕم٤ٌمس

وُمٙم٨م سمٛمٙم٦م قمغم اًمً٘م٤مي٦م سمريض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -أؾمٚمؿ ىمٌؾ ومتح ظمٞمؼم

وىمد وردت رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م شمٌلم إؾمالُمف ىمٌؾ سمدر. سمؾ  -وؾمٚمؿ طمتك ىم٤مسمٚمف يقُمئذ 

ىمٌؾ اهلجرة إمم اعمديٜم٦م ويردُّ ذًمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مًمٌف سم٠من يٗمتدي 

ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ًمإلؾمالم ىمٌؾ دظمقًمف ومٞمف  قمٜمدُم٤م أه سمٌدر وٓ ؿمؽ أن اًمٕم٤ٌمس ىمدم

وم٘مد يم٤من يقاذم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مظم٤ٌمر ىمريش، ويم٤من ُمالذًا ًمٚمٛمًٚمٛملم 

اعمًتْمٕمٗملم سمٛمٙم٦م. وذم ُمر اًمٔمٝمران قمًٙمر اعمًٚمٛمقن وقمٛمٞم٧م أظم٤ٌمرهؿ قمـ ىمريش 

قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل : يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  سمًٜمده اًمٌخ٤مري وُم٤م يروى  ًمٚمٗم٤مئدة  ُم٤م رواه  –

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٛمر اًمٔمٝمران ٟمجتٜمل اًمٙم٤ٌمث و إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و صغم 

ؾمٚمؿ ىم٤مل : قمٚمٞمٙمؿ سم٤مٕؾمقد ُمٜمف وم٢مٟمف أـمٞم٥م ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل أيمٜم٧م شمرقمك اًمٖمٜمؿ ؟ 

قمـ أيب اًمقًمٞمد  وروى اًمٌٞمٝم٘مك سمًٜمده ىم٤مل : ٟمٕمؿ و هؾ ُمـ ٟمٌل إٓ و ىمد رقم٤مه٤م [ 

سم٤معمًػم إمم ُمٙم٦م اعمًٚمٛملم غم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ رؾمقل اهلل ص ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜم٤م ىم٤مل : أُمر

ومٚمام اٟمتٝمك إمم ُمر اًمٔمٝمران ٟمزل سم٤مًمٕم٘م٦ٌم وم٠مرؾمؾ اجلٜم٤مة جيتٜمقن اًمٙم٤ٌمث وم٘مٚم٧م ًمًٕمٞمد : و 

ُم٤م هق ؟ ىم٤مل : متر إراك  ىم٤مل : وم٤مٟمٓمٚمؼ اسمـ ُمًٕمقد ومٞمٛمـ جيتٜمل ىم٤مل : ومجٕمؾ أطمدهؿ 

٤مىمل اسمـ ُمًٕمقد و هق إذا أص٤مب طم٦ٌم ـمٞم٦ٌم ىمذومٝم٤م ذم ومٞمف و يم٤مٟمقا يٜمٔمرون إمم دىم٦م ؾم

يرىمك ذم اًمِمجرة ومٞمْمحٙمقن وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : شمٕمجٌقن ُمـ 

 دىم٦م ؾم٤مىمٞمف ؟ ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده هلام أث٘مؾ ذم اعمٞمزان ُمـ أطمد ! [ 

و ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أنس ىم٤مل : ] أنٗمجٜم٤م أرٟم٤ٌم و ٟمحـ سمٛمر اًمٔمٝمران ومًٕمك اًم٘مقم   

٤م أب٤م ـمٚمح٦م ومذسمحٝم٤م و سمٕم٨م إمم رؾمقل اهلل صغم ٌقا و أدريمتٝم٤م وم٠مظمذهت٤م وم٠متٞم٧م هبٚمومٖم

 اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمقريمٝم٤م و ومخذهي٤م وم٘مٌٚمف [ 
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ومخرج أبق ؾمٗمٞم٤من اسمـ طمرب وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام وسمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل   

يتحًًقن إظم٤ٌمر، وم٤مًمت٘مك هبؿ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، ويم٤من يريد أن يرؾمؾ إمم 

ضمقا عمّم٤محل٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف ىمريش رؾمقًٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن خيرضمقا أن خير

اسمـ إؾمح٤مق : و ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس طملم ٟمزل يمام ىم٤مل وؾمٚمؿ ىمٌؾ أن يدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمٙم٦م،

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمر اًمٔمٝمران ىمٚم٧م : واص٤ٌمح ىمريش ! و اهلل ًمئـ 

دظمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمٙم٦م قمٜمقة ىمٌؾ أن ي٠متقه ومٞمًت٠مُمٜمقه إٟمف هلالك 

 آظمر اًمدهر  ىم٤مل : ومجٚم٧ًم قمغم سمٖمٚم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمريش إمم

اًمٌٞمْم٤مء ومخرضم٧م قمٚمٞمٝم٤م طمتك ضمئ٧م إراك وم٘مٚم٧م : ًمٕمكم أضمد سمٕمض احلٓم٤مسم٦م أو 

ص٤مطم٥م ًمٌـ أو ذا طم٤مضم٦م ي٠مِت ُمٙم٦م ومٞمخؼمهؿ سمٛمٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

: ومقاهلل إين ٕؾمػم قمٚمٞمٝم٤م و ًمٞمخرضمقا إًمٞمف ومٞمًت٠مُمٜمقه ىمٌؾ أن يدظمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ قمٜمقة  ىم٤مل 

أختٛمس ُم٤م ظمرضم٧م ًمف إذ ؾمٛمٕم٧م يمالم أيب ؾمٗمٞم٤من و سمديؾ سمـ ورىم٤مء و مه٤م يؽماضمٕم٤من و 

أبق ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل : ُم٤م رأج٧م يم٤مًمٚمٞمٚم٦م ٟمػماٟم٤م ىمط و ٓ قمًٙمرا ىم٤مل : ي٘مقل سمديؾ : هذه و 

اهلل ظمزاقم٦م محِمتٝم٤م احلرب ىم٤مل : ي٘مقل أبق ؾمٗمٞم٤من : ظمزاقم٦م أذل و أىمؾ ُمـ أن شمٙمقن 

ٟمػماهن٤م و قمًٙمره٤م  ىم٤مل : ومٕمروم٧م صقشمف وم٘مٚم٧م : ي٤م أب٤م طمٜمٔمٚم٦م ؟ ومٕمرف صقِت هذه 

وم٘م٤مل : أبق اًمٗمْمؾ ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ ىم٤مل : ُم٤مًمؽ ومدى ًمؽ أيب و أُمل ! ىم٤مل : ىمٚم٧م : 

وحيؽ ي٤م أب٤م ؾمٗمٞم٤من ! هذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل : واص٤ٌمح 

أُمل ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م : و اهلل ًمئـ فمٗمر سمؽ ًمٞميسمـ  ىمريش و اهلل ! ومام احلٞمٚم٦م ومداك أيب و

قمٜم٘مؽ وم٤مريم٥م ذم قمجز هذه اًمٌٖمٚم٦م طمتك آِت سمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

ورم طمػمة أبك ؾمٗمٞم٤من وص٤مطمٌٞمف  –وم٠مؾمت٠مُمٜمف ًمؽ  ىم٤مل : ومريم٥م ظمٚمٗمل و رضمع ص٤مطم٤ٌمه 

ومٚمام " ِم٤م يدل قمغم ٟمج٤مح اعمًٚمٛملم ذم يمتامن ظمؼم شم٘مدُمٝمؿ إمم ُمٙم٦م،  ذم أُمر اجلٞمش 

أظمؼمهؿ اًمٕم٤ٌمس سم٠منف ضمٞمش اعمًٚمٛملم، ؾم٠مخقه قمـ رأجف، ومٓمٚم٥م ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من أن 

يٛميض ُمٕمف وسمجقاره إمم ُمٕمًٙمر اعمًٚمٛملم، ومقاومؼ، وىم٤مسمؾ آصمٜم٤من اًمرؾمقل صغم اهلل 
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدقم٤م أب٤م ؾمٗمٞم٤من ًمإلؾمالم ومتٚمٓمػ ذم اًمٙمالم وشمردد ذم اإلؾمالم وم٠مُمر 

ي٠مظمذه إمم ظمٞمٛمتف وحييه ذم ص٤ٌمح اًمٞمقم  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕم٤ٌمس سم٠من

اًمت٤مزم، ومٗمٕمؾ وأؾمٚمؿ أبق ؾمٗمٞم٤من ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم، وأـمٚمٕمف اًمٕم٤ٌمس قمغم ىمقة اعمًٚمٛملم 

طمٞم٨م اؾمتٕمرض اجلٞمش أُم٤مُمف، وم٠مدرك أبق ؾمٗمٞم٤من ىمقة اعمًٚمٛملم وأنف ٓ ىمٌؾ ًم٘مريش 

قمٚمٞمف هبؿ، طمتك إذا ُمرت سمف يمتٞم٦ٌم اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر وومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

وؾمٚمؿ ىم٤مل: واهلل ًم٘مد أصٌح ُمٚمؽ اسمـ أظمٞمؽ اًمٞمقم قمٔمٞمام، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: وحيؽ ي٤م أب٤م 

ؾمٗمٞم٤من، إهن٤م اًمٜمٌقة، ىم٤مل: ومٜمٕمؿ إذًا. وُم٣م أبق ؾمٗمٞم٤من إمم ُمٙم٦م وم٠مظمؼم ىمريِم٤م سم٘مقة 

اعمًٚمٛملم وهن٤مهؿ قمـ اعم٘م٤موُم٦م ويم٤من ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة حيٛمؾ راي٦م إنّم٤مر قمٜمد 

ؾمٗمٞم٤من: اًمٞمقم يقم اعمٚمحٛم٦م، اًمٞمقم شمًتحؾ اًمٙمٕم٦ٌم، اؾمتٕمراض اجلٞمش وم٘م٤مل ح٤م ُمر سم٠ميب 

وم٤مؿمتٙمك أبق ؾمٗمٞم٤من ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمقًم٦م ؾمٕمد وم٘م٤مل اًمرؾمقل صغم 

ويقم شُمٙمًك ومٞمف اهلل ومٞمف اًمٙمٕم٦ٌم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "يمذب ؾمٕمد، وًمٙمـ هذا يقم يٕمٔمؿ

ي٦م ُمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ومدومٕمٝم٤م إمم اسمٜمف ىمٞمس صمؿ يمٚمؿ ؾم ٕمد اًمرؾمقل اًمٙمٕم٦ٌم" وأظمذ اًمرا

ي٦م ُمـ اسمٜمف ىمٞمس خم٤موم٦م أن ي٘مع ذم ظمٓم٠م، وم٠مظمذه٤م ُمٜمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٠مظمذ اًمرا

قمـ اسمـ  سمـ قمٌد اهلل وروى اًمٌخ٤مري  رمحف اهلل سمًٜمده قمـ اًمزهرى قمـ قمٌٞمد اهلل ا ـه

قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام  : أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظمرج ذم رُمْم٤من ُمـ اعمديٜم٦م 

وم٤ًمر هق   وذًمؽ قمغم رأس صمامن ؾمٜملم وٟمّمػ ذم ُم٘مدُم٦م اعمديٜم٦موُمٕمف قمنمة آٓف 

يّمقُمقن طمتك سمٚمغ اًمٙمديد وهق ُم٤مء سملم وُمـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم إمم ُمٙم٦م يّمقم 

وىم٤مل اًمزهرى رمحف اهلل ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ سم٠مُمر رؾمقل اهلل – قمًٗم٤من وىمديد أومٓمر وأومٓمروا

قم٦م  قمغم أن وومٞمف ُمـ وم٘مف اًمّمٞم٤مم إسم٤مطم٦م اًمٗمٓمر ًمٚمٛم٤ًمومر ؾمٗمر ـم٤م  -أظمر وم٤مٔظمر 

)قمروة سمـ اًمزسمػم ريض  قمـ هِم٤مم قمـ أبٞمفوروى رمحف اهلل  سمًٜمده  -ي٘مْمٞمف ومٞمام سمٕمد 

ىم٤مل  : ح٤م ؾم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح ومٌٚمغ ذًمؽ ىمريِم٤م  اهلل قمٜمٝمام (

ظمرج أبق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام وسمديؾ سمـ ورىم٤مء يٚمتٛمًقن اخلؼم قمـ 
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و ؾمٚمؿ وم٠مىمٌٚمقا يًػمون طمتك أتقا ُمر اًمٔمٝمران وم٢مذا هؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

سمـ  س) صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمسمٜمػمان يم٠مهن٤م ٟمػمان قمروم٦م وم٘م٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من

ُم٤مهذه ًمٙم٠مهن٤م ٟمػمان قمروم٦م ؟ وم٘م٤مل سمديؾ سمـ ورىم٤مء  سمـ ىمَم اًم٘مرؿمك (   فقمٌد ُمٜم٤م

رؾمقل  ٟمػمان سمٜمل قمٛمرو وم٘م٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من قمٛمرو أىمؾ ُمـ ذًمؽ ومرآهؿ ٟم٤مس ُمـ طمرس

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٠مدريمقهؿ وم٠مظمذوهؿ وم٠متقا هبؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

و أُم٤م ىمريش ومٕمٛمك اهلل قمٚمٞمٝم٤م اخلؼم ، إٓ أهنؿ ىمد ظم٤مومقا و وىم٤مل اسمـ يمثػم   ) –وؾمٚمؿ 

شمقمهقا ُمـ ذًمؽ ، ومٚمام يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ظمرج اسمـ طمرب ، و سمديؾ سمـ ورىم٤مء ، و 

ؼم ، ومٚمام رأوا اًمٜمػمان أنٙمروه٤م ، وم٘م٤مل سمديؾ : هل ٟم٤مر طمٙمٞمؿ سمـ طمزام يتجًًقن اخل

ظمزاقم٦م ، وم٘م٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من : ظمزاقم٦م أىمؾ ُمـ ذًمؽ . و ريم٥م اًمٕم٤ٌمس سمٖمٚم٦م رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ًمٞمٚمتئذ ، و ظمرج ُمـ اجلٞمش ًمٕمٚمف يٚم٘مك أطمدًا ، ومٚمام ؾمٛمع 

بق اًمٗمْمؾ ؟ ىم٤مل أصقاهتؿ قمرومٝمؿ ، وم٘م٤مل : أب٤م طمٜمٔمٚم٦م ! ومٕمرومف أبق ؾمٗمٞم٤من ، وم٘م٤مل : أ

ٟمٕمؿ . ىم٤مل ُم٤م وراءك ؟ ىم٤مل وحيؽ .. هذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم اًمٜم٤مس 

و ًمٙمـ  ًمٞم٘متٚمٜمؽ،، و اص٤ٌمح ىمريش ! . . ىم٤مل : ومام احلٞمٚم٦م ؟ ىم٤مل و اهلل ًمئـ فمٗمر سمؽ 

ومريم٥م وراءه و اٟمٓمٚمؼ سمف ، ومٛمر ذم اجلٞمش يمٚمام أتك قمغم ىمقم  أؾمٚمؿ.اريم٥م ورائل و 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمغم سمٖمٚم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل  ي٘مقًمقن : هذا قمؿ

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، طمتك ُمر سمٛمٜمزل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ، ومٚمام رآه ىم٤مل : قمدو 

اهلل ؟ احلٛمد هلل اًمذي أُمٙمـ ُمٜمؽ سمٖمػم قم٘مد وٓ قمٝمد . و يريمض اًمٕم٤ٌمس اًمٌٖمٚم٦م ، و 

ٌ٘مف اًمٕم٤ٌمس ، وم٠مدظمٚمف قمغم رؾمقل يِمتد قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم ضمريف ، ويم٤من سمٓمٞمئ٤ًم ، ومً

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، وضم٤مء قمٛمر ذم أثره ، وم٤مؾمت٠مذن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ؾمٚمؿ ذم ضب قمٜم٘مف ، وم٠مضم٤مره اًمٕم٤ٌمس ُم٤ٌمدرة ، ومت٘م٤مول هق وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض 

قل اهلل قمٜمٝمام ، وم٠مُمره صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن ي٠متٞمف سمف همدًا ، ومٚمام أصٌح أتك سمف رؾم

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، ومٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم ومتٚمٙم٠م ىمٚمٞماًل ، صمؿ زضمره اًمٕم٤ٌمس 
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وم٠مؾمٚمؿ ، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس : ي٤م رؾمقل اهلل ! إن أب٤م ؾمٗمٞم٤من حي٥م اًمنمف ، وم٘م٤مل صغم اهلل 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ " ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ ، و ُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ ، وُمـ 

وم٠مؾمٚمؿ أبق   -وٟمٕمقد إمم رواي٦م ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح – (دظمؾ اعمًجد احلرام ومٝمق آُمـ " 

ؾمٗمٞم٤من ومٚمام ؾم٤مر ىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمس ) اطمٌس أب٤م ؾمٗمٞم٤من قمٜمد ظمٓمؿ اجلٌؾ طمتك يٜمٔمر إمم 

اعمًٚمٛملم ( . ومحًٌف اًمٕم٤ٌمس ومجٕمٚم٧م اًم٘م٤ٌمئؾ متر ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ متر 

همٗم٤مر ىم٤مل يمتٞم٦ٌم يمتٞم٦ٌم قمغم أيب ؾمٗمٞم٤من ومٛمرت يمتٞم٦ٌم ىم٤مل ي٤م قم٤ٌمس ُمـ هذه ؟ ىم٤مل هذه 

ُم٤مزم وًمٖمٗم٤مر صمؿ ُمرت ضمٝمٞمٜم٦م ىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ صمؿ ُمرت ؾمٕمد سمـ هذيؿ وم٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ 

وُمرت ؾمٚمٞمؿ وم٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ طمتك أىمٌٚم٧م يمتٞم٦ٌم مل ير ُمثٚمٝم٤م ىم٤مل ُمـ هذه ؟ ىم٤مل ه١مٓء 

ي٦م وم٘م٤مل ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ي٤م أب٤م ؾمٗمٞم٤من اًمٞمقم يقم  إنّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ُمٕمف اًمرا

. وم٘م٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من ي٤م قم٤ٌمس طمٌذا يقم اًمدُم٤مر . صمؿ  ٦مٕمٌاعمٚمحٛم٦م اًمٞمقم شمًتحؾ اًمٙم

ضم٤مءت يمتٞم٦ٌم وهل أىمؾ اًمٙمت٤مئ٥م ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وأصح٤مسمف 

م ومٚمام ُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل  وراي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمع اًمزسمػم سمـ اًمٕمقا

ل ) ُم٤م ىم٤مل ( . ىم٤مل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل أخؿ شمٕمٚمؿ ُم٤م ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ؟ ىم٤م

يمذا ويمذا وم٘م٤مل ) يمذب ؾمٕمد وًمٙمـ هذا يقم يٕمٔمؿ اهلل ومٞمف اًمٙمٕم٦ٌم يقم شمٙمًك ومٞمف 

ىم٤مل   اًمٙمٕم٦ٌم ( . ىم٤مل وأُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن شمريمز رايتف سم٤محلجقن

وأُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقُمئذ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد أن يدظمؾ ُمـ أقمغم ُمٙم٦م 

اًمقًمٞمد  ظم٤مًمد سمـ  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ يمدا وم٘متؾ ُمـ ظمٞمؾُمـ يمداء ودظمؾ 

أُم٤م أبق  –ريض اهلل قمٜمف يقُمئذ رضمالن طمٌٞمش سمـ إؿمٕمر ويمرز سمـ ضم٤مسمر اًمٗمٝمري

طمتك إذا  وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمـ ومقره اًمٜمج٤مء إمم ىمقُمؽ  وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف    نؾمٗمٞم٤م

٤مءيمؿ ومٞمام ٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ سمف ضم٤مءهؿ سخ سم٠مقمغم صقشمف : ي٤م ُمٕمنم ىمريش هذا حمٛمد ىمد ضم

ومٛمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ  وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم ] وم٠مظمذت سمِم٤مرسمف [ 

وم٘م٤مًم٧م : اىمتٚمقا احلٛمٞم٧م اًمدؾمؿ إمحس ىمٌح ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م ىمقم  وم٘م٤مل أبق ؾمٗمٞم٤من : 
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ويٚمٙمؿ ٓ شمٖمرٟمٙمؿ هذه ُمـ أنٗمًٙمؿ وم٢مٟمف ىمد ضم٤مءيمؿ ُم٤مٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ سمف ُمـ دظمؾ دار أيب 

ىم٤مًمقا : ىم٤مشمٚمؽ اهلل ! و ُم٤م شمٖمٜمل قمٜم٤م دارك ؟ و ُمـ أهمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مسمف ومٝمق ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ  

وروى   -آُمـ و ُمـ دظمؾ اعمًجد ومٝمق آُمـ  ومتٗمرق اًمٜم٤مس إمم دورهؿ و إمم اعمًجد 

ـْ طَمِديثُِٙمْؿ َي٤م َُمْٕمنَمَ  ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  أبك ُهَرْيَرَة َأَٓ ُأقْمٚمُِٛمُٙمْؿ سمَِحِدي٨ٍم ُِم

 إَنَّْم٤مِر صُمؿَّ ذَ 
ِ

ٌََؾ َرؾُمقُل اَّللَّ ٦َم وَمَ٘م٤مَل َأىْم طَمتَّك ىَمِدَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يَمَر وَمْتَح َُمٙمَّ

٦ٌَِم إظُْمَرى َوسَمَٕم٨َم َأب٤َم ٌََتلْمِ َوسَمَٕم٨َم ظَم٤مًمًِدا قَمغَم اعْمَُجٜمِّ سَمػْمَ قَمغَم إطِْمَدى اعْمَُجٜمِّ ٌََٕم٨َم اًمزُّ ٦َم وَم  َُمٙمَّ

ِ وَم٠َمظَمُذوا سمَ  ٌَْٞمَدَة قَمغَم احْلُنَّ ـَ قُم   اًمقاديْٓم
ِ

٦ٌٍَم  ذم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َوَرؾُمقُل اَّللَّ يَمتِٞم

ٟمِك وَمَ٘م٤مَل  -ىَم٤مَل  - . وَمَ٘م٤مَل ش. َأبُق ُهَرْيَرَة » وَمٜمََٔمَر وَمَرآ
ِ

ٌَّٞمَْؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ  زماْهتِْػ » ىُمْٚم٧ُم ًَم

 سمِِف َوَوسمََِّم٧ْم ىُمَرْيٌش َأْوسَم٤مؿًم٤م هَل٤َم وَ  وم٠مـم٤مىمقا ىَم٤مَل ش. سم٤ِمَٕنَّْم٤مِر 
ِ
ُم َه١ُمَٓء ٤ٌَمقًم٤م. وَمَ٘م٤مًُمقا ُٟمَ٘مدِّ َأتْ

 
ِ

ٌُقا َأقْمَٓمٞمْٜم٤َم اًمَِّذى ؾُمئِْٚمٜم٤َم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ صغم -وَم٢ِمْن يَم٤مَن هَلُْؿ ؿَمْكٌء يُمٜم٤َّم َُمَٕمُٝمْؿ. َوإِْن ُأِصٞم

٤ٌَمقِمِٝمْؿ »  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٤م قَمغَم  صُمؿَّ ىَم٤مَل سمَِٞمَدْيفِ ش. شَمَرْوَن إمَِم َأْوسَم٤مِش ىُمَرْيٍش َوَأتْ إطِْمَدامُهَ

َٗم٤م » إظُْمَرى صُمؿَّ ىَم٤مَل  وُمقٟمِك سم٤ِمًمّمَّ ىَم٤مَل وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَماَم ؿَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜم٤َّم َأْن َيْ٘مُتَؾ ش. طَمتَّك شُمَقا

ُف إًَِمْٞمٜم٤َم ؿَمٞمًْئ٤م  ٤م َرؾُمقَل وَمَج٤مَء َأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن وَمَ٘م٤مَل يَ  -ىَم٤مَل  -َأطَمًدا إَِّٓ ىَمَتَٚمُف َوَُم٤م َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ ُيَقضمِّ

ُء ىُمَرْيٍش َٓ ىُمَرْيَش سَمْٕمَد اًْمَٞمْقِم. صُمؿَّ ىَم٤مَل  ا  ُأبِٞمَح٧ْم ظَمْيَ
ِ

ـْ َدظَمَؾ َداَر َأبِك ؾُمْٗمَٞم٤مَن » اَّللَّ َُم

ـٌ  ٦ٌٌَم رِم ىَمْرَيتِِف َوَرْأوَم٦ٌم ش. وَمُٝمَق آُِم ضُمُؾ وَم٠َمْدَريَمْتُف َرهْم ٤م اًمرَّ ٌَْٕمٍض َأُمَّ
وَمَ٘م٤مًَم٧ِم إَنَّْم٤مُر سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

ػَمشمِِف. ىَم٤مَل َأبُق ُهَرْيَرَة َوضَم٤مَء اًْمَقطْمُك َويَم٤مَن إَِذا ضَم٤مَء اًْمَقطْمُك َٓ خَيَْٗمك قَمَٚمْٞمٜم٤َم وَم٢ِمَذا ضَم٤مَء سمَِٕمِِم 

 
ِ

طَمتَّك َيٜمَْ٘م٣ِمَ اًْمَقطْمُك  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَٚمْٞمَس َأطَمٌد َيْروَمُع ـَمْروَمُف إمَِم َرؾُمقِل اَّللَّ

 وَمَٚمامَّ اْٟمَ٘م٣َم اًْمَقطْمُك ىَم٤مَل 
ِ

ش. َي٤م َُمْٕمنَمَ إَنَّْم٤مِر »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقُل اَّللَّ

 ىَم٤مَل 
ِ

ٌَّٞمَْؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ٦ٌٌَم رِم ىَمْرَيتِِف » ىَم٤مًُمقا ًَم ضُمُؾ وَم٠َمْدَريَمْتُف َرهْم ٤م اًمرَّ ىَم٤مًُمقا ىَمْد ش. ىُمْٚمُتْؿ َأُمَّ

 َوَرؾُمقًُمُف » يَم٤مَن َذاَك. ىَم٤مَل 
ِ

ٌُْد اَّللَّ َٞم٤ميُمْؿ يَمالَّ إِٟمِّك قَم  َوإًَِمْٞمُٙمْؿ َواعْمَْحَٞم٤م حَمْ
ِ

َه٤مضَمْرُت إمَِم اَّللَّ

 ش. َواعْمَاَمُت َِم٤َمشُمُٙمْؿ 
ِ

َـّ سم٤ِمَّللَّ ِذى ىُمْٚمٜم٤َم إَِّٓ اًمْمِّ  َُم٤م ىُمْٚمٜم٤َم اًمَّ
ِ

ٌُْٙمقَن َوَيُ٘مقًُمقَن َواَّللَّ ٌَُٚمقا إًَِمٞمِْف َي وَم٠َمىْم

 
ِ

ىَم٤مٟمُِٙمْؿ »  -ؿصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم-َوسمَِرؾُمقًمِِف. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َ َوَرؾُمقًَمُف ُيَّمدِّ إِنَّ اَّللَّ
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هَبُْؿ ش. َوَيْٕمِذَراٟمُِٙمْؿ  ٌََؾ اًمٜم٤َّمُس إمَِم َداِر َأبِك ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوَأهْمَٚمَؼ اًمٜم٤َّمُس َأبَْقا  -ىَم٤مَل  -ىَم٤مَل وَم٠َمىْم

 
ِ

ٌََؾ َرؾُمقُل اَّللَّ ٌََؾ إمَِم احْلََجِر وَم٤مؾْمَتٚمَ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َوَأىْم َٛمُف صُمؿَّ ـَم٤مَف طَمتَّك َأىْم

ٌَْٞم٧ِم  ٌُُدوَٟمُف  -ىَم٤مَل  -سم٤ِمًْم ٌَْٞم٧ِم يَم٤مُٟمقا َيْٕم َورِم َيِد  -ىَم٤مَل  -وَم٠َمتَك قَمغَم َصٜمٍَؿ إمَِم ضَمٜم٥ِْم اًْم

 
ِ

َٞم٦ِم اًْمَ٘مْقِس وَمَٚمامَّ َأتَك قَمغَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقِل اَّللَّ ًِ ىَمْقٌس َوُهَق آظِمٌذ سمِ

ٜمَِؿ ضَمَٕمَؾ َيْٓمُٕمٜمُُف رِم قمَ  ٤ٌَمـمُِؾ » ٞمْٜمِِف َوَيُ٘مقُل اًمّمَّ وِمِف ش. ضَم٤مَء احْلَؼُّ َوَزَهَؼ اًْم ـْ ـَمَقا وَمَٚمامَّ وَمَرَغ ُِم

َ َوَيْدقُمق سماَِم ؿَم٤م ٌَْٞم٧ِم َوَروَمَع َيَدْيِف وَمَجَٕمَؾ حَيَْٛمُد اَّللَّ َٗم٤م وَمَٕماَل قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك َٟمَٔمَر إمَِم اًْم َء َأتَك اًمّمَّ

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اي٦م اًمٌٞمٝم٘مك رمحف اهلل ورم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  طمٞم٨م رو َأْن َيْدقُمَق.

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ دظمؾ دارا ومٝمق آُمـ وُمـ أخ٘مك اًمًالح ومٝمق آُمـ وقمٛمد صٜم٤مديد 

ىمريش ومدظمٚمقا اًمٙمٕم٦ٌم ومٖمص هبؿ وـم٤مف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وصغم ظمٚمػ 

اعم٘م٤مم صمؿ أظمذ سمجٜمٌتل اًم٤ٌمب ومخرضمقا وم٤ٌميٕمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمغم 

الم زاد ومٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم سمـ ُمًٙملم قمـ أبٞمف هبذا اإلؾمٜم٤مد ىم٤مل صمؿ أتك اًمٙمٕم٦ٌم اإلؾم

وم٠مظمذ سمٕمْم٤مدِت اًم٤ٌمب وم٘م٤مل ُم٤م شم٘مقًمقن وُم٤م شمٔمٜمقن ىم٤مًمقا ٟم٘مقل سمـ أخ وسمـ قمؿ طمٚمٞمؿ 

رطمٞمؿ ىم٤مل وىم٤مًمقا ذًمؽ صمالصم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أىمقل يمام ىم٤مل 

 َّ مح جح مج مثحج هت مت حتخت  جت هب مب خب ُّٱيقؾمػ 

وومٞمام طمٙمك -ىم٤مل ومخرضمقا يم٠منام ٟمنموا ُمـ اًم٘مٌقر ومدظمٚمقا ذم اإلؾمالم  [91]يقؾمػ:

اًمِم٤مومٕمل قمـ أيب يقؾمػ ذم هذه اًم٘مّم٦م أنف ىم٤مل هلؿ طملم اضمتٛمٕمقا ذم اعمًجد ُم٤م 

 – شمرون أين ص٤مٟمع سمٙمؿ ىم٤مًمقا ظمػما أخ يمريؿ وسمـ أخ يمريؿ ىم٤مل اذهٌقا وم٠منتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء

ظمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمٙم٦م و ومٚمام د -وُم٤م رواه اسمـ إؾمح٤مق رمحف اهلل 

دظمؾ اعمًجد أتك أبق سمٙمر سم٠مبٞمف ي٘مقده ومٚمام رآه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل : 

] هال شمريم٧م اًمِمٞمخ ذم سمٞمتف طمتك أيمقن أن٤م أتٞمف ومٞمف ؟ ! [ ىم٤مل أبق سمٙمر : ي٤م رؾمقل اهلل 

 يديف صمؿ ُمًح ىم٤مل : وم٠مضمٚمًف سملم  هق أطمؼ أن يٛمٌم إًمٞمؽ ُمـ أن متٌم أن٧م إًمٞمف 

صدره صمؿ ىم٤مل : أؾمٚمؿ وم٠مؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م : و دظمؾ سمف أبق سمٙمر و يم٤من رأؾمف يم٤مًمثٖم٤مُم٦م سمٞم٤مو٤م 



   

 
93 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

وروى اًمٌخ٤مري    وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : همػموا هذا ُمـ ؿمٕمره [

قمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : دظمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمٙم٦م يقم سمًٜمده  

 رن  ُّٱ٧م ؾمتقن وصمالصمامئ٦م ٟمّم٥م ومجٕمؾ يٓمٕمٜمٝم٤م سمٕمقد ذم يده وي٘مقل اًمٗمتح وطمقل اًمٌٞم
ء: َّنن من زن ٟمٕمؿ أطمٌتل ذم اهلل ًمتحٓمٞمؿ إصٜم٤مم وىمتف اعمٜم٤مؾم٥م   .[81]اإلها

وم٘مد شمؿ ُتٓمٞمٛمٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب أوٓ وُمـ صمؿ يم٤من اًمٞمن ذم ُتٓمٞمؿ أقمٞم٤مهن٤م أُم٤مم قم٤مسمدهي٤م رم 

ضسم٦م ًمٚمقصمٜمٞم٦م ذم أرضم٤مء  وٓ ؿمؽ أن شمٓمٝمػم اًمٌٞم٧م ُمـ إصٜم٤مم يم٤من أيمؼماًم٤ًمسمؼ !  

ويم٤من ومتح اًمٗمتقح ومدظمؾ اًمٜم٤مس  اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٙمٕم٦ٌم أقمٔمؿ ُمرايمزه٤م، 

وُم٤م أن شمؿ ومتح ُمٙم٦م وـُمٝمرت اًمٙمٕم٦ٌم طمتك أرؾمؾ اًمرؾمقل رم ديـ اهلل ُمـ سمٕمد أومقاضم٤م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم ٟمخٚم٦م هلدم اًمٕمزى اًمتل يم٤مٟم٧م ُمي مجٞمٕم٤م 

ٝم٤م وأرؾمؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إمم ؾمقاع صٜمؿ هذيؾ ومٝمدُمف. وأرؾمؾ إمم شمٕمٔمٛمٝم٤م ومٝمدُم

اعمديٜم٦م( ومٝمدُمٝم٤م وسمذًمؽ أزيٚم٧م أيمؼم  -ُمٜم٤مة سم٤معمِمٚمؾ )ٟم٤مطمٞم٦م ىمديد قمغم ـمريؼ ُمٙم٦م 

 حت  جت هب مب خب حب ُّٱُمرايمز اًمقصمٜمٞم٦م طمٞم٨م ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 
وىم٤مل اًمٚمٞم٨م طمدصمٜمل يقٟمس ىم٤مل أظمؼمين ٟم٤مومع قمـ قمٌد  -[11-19]اًمٜمجؿ:  َّ مت خت

سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أىمٌؾ يقم اًمٗمتح  اهلل

أؾم٤مُم٦م سمـ زيد وُمٕمف سمالل وُمٕمف قمثامن سمـ ـمٚمح٦م ُمـ  ُمردوم٤مُمـ أقمغم ُمٙم٦م قمغم راطمٚمتف 

احلج٦ٌم طمتك أن٤مخ ذم اعمًجد وم٠مُمره أن ي٠مِت سمٛمٗمت٤مح اًمٌٞم٧م ومدظمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

)سمـ اسمك ـمٚمح٦م وهق ل وقمثامن سمـ ـمٚمح٦م قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وُمٕمف أؾم٤مُم٦م سمـ زيد وسمال

قمٌداًمٚمف سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ قمٌداًمدار سمـ ىمَم ىمتؾ أبقه وقمٛمف قمثامن سمـ أبك ـمٚمح٦م  

اًمقًمٞمد وقمٛمرو  إمم رؾمقل اهلل  ـسم٠مطمد يم٤مومريـ وه٤مضمر ىمٌؾ احلديٌٞم٦م ُمع ظم٤مًمد سم

ومٛمٙم٨م ومٞمف هن٤مرا ـمقيال صمؿ ظمرج وم٤مؾمتٌؼ اًمٜم٤مس ومٙم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وم٠مؾمٚمٛمقا ( 

دظمؾ ومقضمد سمالٓ وراء اًم٤ٌمب ىم٤مئام وم٠ًمخف أجـ صغم رؾمقل اهلل صغم اهلل أول ُمـ 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؟ وم٠مؿم٤مر إمم اعمٙم٤من اًمذي صغم ومٞمف . ىم٤مل قمٌد اهلل ومٜمًٞم٧م أن أؾم٠مخف يمؿ 
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قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أنف ىم٤مل زُمـ اًمٗمتح  : ي٤م رؾمقل وروى سمًٜمده   -صغم ُمـ ؾمجدة 

و ؾمٚمؿ ) وهؾ شمرك ًمٜم٤م قم٘مٞمؾ ُمـ ُمٜمزل ( اهلل أجـ شمٜمزل همدا ؟ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

. صمؿ ىم٤مل ) ٓ يرث اعم١مُمـ اًمٙم٤مومر وٓ يرث اًمٙم٤مومر اعم١مُمـ ( ىمٞمؾ ًمٚمزهري وُمـ ورث 

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أب٤م ـم٤مًم٥م ؟ ىم٤مل ورصمف قم٘مٞمؾ وـم٤مًم٥م 

قمٗم٤م قمـ ىمريش آ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ؾمامهؿ وأُمر سم٘متٚمٝمؿ ًم٤ًمسمؼ إضمراُمٝمؿ  وًمق يم٤مٟمقا 

ٕمٚم٘ملم سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم  وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ ىمدر اهلل ُمقشمف وٟمج٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمت

ـِ  سم٤مهلرب صمؿ اإلضم٤مرة أو سم٤مإلضم٤مرة   وُمٜمٝمؿ يمام روى أبق داوود رمحف اهلل سمًٜمده  ـِ اسْم قَم

ـَ  ٤َم َأضَم٤مَرْت َرضُماًل ُِم صَمْتٜمِل ُأمُّ َه٤مٟمٍِئ سمِٜم٧ُْم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم، َأهنَّ ٤ٌَّمٍس، ىَم٤مَل: طَمدَّ يملَِم َيْقَم  قَم اعْمنُْمِ

ِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وَمَذيَمَرْت َذًمَِؽ ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل:  ـْ »اًْمَٗمْتِح وَم٠َمت٧َِم اًمٜمٌَّ ىَمْد َأضَمْرَٟم٤م َُم

ٜم٧ِْم  ـْ َأُمَّ ٜم٤َّم َُم وىمد مجع احل٤مومظ اسمـ طمجر أؾمامء وىم٤مل  اًمٕمٛمرى رمحف اهلل   شَأضَمْرِت، َوَأُمَّ

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دُم٤مءهؿ ُمـ ُمٗمرىم٤مت إظم٤ٌمر ومٌٚمغ قمدد  اًمذيـ أهدر اًمٜمٌل صغم اهلل

اًمرضم٤مل شمًٕم٦م وقمدد اًمٜم٤ًمء صمامين وه١مٓء اًمذيـ أهدرت دُم٤مؤهؿ يم٤مٟمقا ِمـ أخحؼ 

إذى اًمِمديد سم٤معمًٚمٛملم، ومٙم٤من ذم إهدار دُمٝمؿ قمؼمة مل شمًقل ًمف ٟمٗمًف اًمٔمٚمؿ 

ىمٚم٧م  )واًمٓمٖمٞم٤من قمغم أُمؾ أن يٜمجق ُمـ اًمٕم٘م٤مب ـمٛمٕم٤م ذم رمح٦م اإلؾمالم وـمٞم٦ٌم أت٤ٌمقمف.

: و ىمد يم٤من : وىمد ٟمج٤م سم٘مدر اهلل اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ يمام ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق رمحف اهلل  

ئف أٓ ي٘م٤مشمٚمقا إٓ ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ همػم أنف  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمد قمٝمد إمم أُمرا

أهدر دم ٟمٗمر ؾمامهؿ و إن وضمدوا ُت٧م أؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم و هؿ : قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب 

و يمت٥م اًمقطمل صمؿ ارشمد ومٚمام دظمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و  هح يم٤من ىمد أؾمٚمؿ

ؾمٚمؿ ُمٙم٦م و ىمد أهدر دُمف ومر إمم قمثامن و يم٤من أظم٤مه ُمـ اًمرو٤مقم٦م ومٚمام ضم٤مء سمف ًمٞمًت٠مُمـ 

ًمف صٛم٧م قمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ـمقيال صمؿ ىم٤مل : ٟمٕمؿ ومٚمام اٟمٍمف ُمع 

: ] أُم٤م يم٤من ومٞمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد قمثامن ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ عمـ طمقًمف 

ي٘مقم إمم هذا طملم رآين ىمد صٛم٧م ومٞم٘متٚمف [ وم٘م٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل هال أوُم٠مت إًمٞمٜم٤م ؟ 



   

 
95 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

وم٘م٤مل : ] إن اًمٜمٌل ٓ ي٘متؾ سم٤مإلؿم٤مرة [ و ذم رواي٦م : ] إٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمٌل أن شمٙمقن ًمف 

ظم٤مئٜم٦م إقملم [ ىم٤مل اسمـ هِم٤مم : و ىمد طمًـ إؾمالُمف سمٕمد ذًمؽ و وٓه قمٛمر سمٕمض 

ويم٤مٟم٧م ًمف أج٤مدى سمٞمْم٤مء ذم ٟمنم اإلؾمالم رم اًمٖمرب ُمـ ُمٍم  –امًمف صمؿ وٓه قمثامن أقم

: و ُم٤مت و هق  ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل  طمٞم٨م ًمٞمٌٞم٤م وسمالد اعمٖمرب  رى اهلل قمٜمف 

سمٕمد اٟم٘مْم٤مء صالهت٤م ذم سمٞمتف وىمد أب٤مح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ؾم٤مضمد ذم صالة اًمّمٌح أو

ذم اًمٞمقم إول ُمـ ومتح ُمٙم٦م طمتك اًمٕمٍم، وذًمؽ وؾمٚمؿ خلزاقم٦م أن شمث٠مر ُمـ سمٜمل سمٙمر 

ومٚمام يم٤من  ح٤م يم٤من ُمـ همدر سمٜمل سمٙمر سمخزاقم٦م ىمٌؾ اًمٗمتح رهمؿ دظمقهل٤م ذم صٚمح احلديٌٞم٦م.

اًمٕمٍم أقمٚمـ وىمػ أي ىمت٤مل سمٛمٙم٦م وأووح طمرُمتٝم٤م وسملم أن ُمـ ىمتؾ سمٕمد ذًمؽ ىمتٞمال 

حدصمٜمل حمٛمد اسمـ إؾمح٤مق : ] وم ل، يمام ىم٤موم٠مهؾ اًم٘متٞمؾ سم٤مخلٞم٤مر سملم اًم٘مّم٤مص واًمدي٦م

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مم قمغم سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم وم٘م٤مل : ٓ 

إَل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف صدق وقمده و ٟمٍم قمٌده و هزم إطمزاب وطمده أٓ 

يمؾ ُم٠مثرة أو دم أو ُم٤مل يدقمك ومٝمق ُمقوقع ُت٧م ىمدُمل ه٤مشملم إٓ ؾمداٟم٦م اًمٌٞم٧م و 

اًمٕمٛمد سم٤مًمًقط و اًمٕمّم٤م ومٗمٞمف اًمدي٦م ُمٖمٚمٔم٦م ُم٤مئ٦م ُمـ  ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج أٓ و ىمتٞمؾ اخلٓم٠م ؿمٌف

اإلسمؾ أرسمٕمقن ُمٜمٝم٤م ذم سمٓمقهن٤م أوٓده٤م ي٤م ُمٕمنم ىمريش إن اهلل ىمد أذه٥م قمٜمٙمؿ ٟمخقة 

 زئ ُّٱاجل٤مهٚمٞم٦م و شمٕمٔمٛمٝم٤م سم٤مٔسم٤مء اًمٜم٤مس ُمـ آدم و آدم ُمـ شمراب صمؿ شمال هذه أي٦م : 
ريش ُم٤م أي٦م يمٚمٝم٤م صمؿ ىم٤مل : ي٤م ُمٕمنم ىم [11]احلجرات:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ

شمرون أين وم٤مقمؾ ومٞمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا : ظمػما أخ يمريؿ و اسمـ أخ يمريؿ ىم٤مل : اذهٌقا وم٠منتؿ 

اًمٓمٚم٘م٤مء  صمؿ ضمٚمس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم اعمًجد وم٘م٤مم إًمٞمف قمكم سمـ أيب 

ـم٤مًم٥م و ُمٗمت٤مح اًمٙمٕم٦ٌم ذم يده وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل امجع ًمٜم٤م احلج٤مسم٦م ُمع اًمً٘م٤مي٦م صغم 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : أجـ قمثامن سمـ ـمٚمح٦م ؟ ومدقمل ًمف اهلل قمٚمٞمؽ وم٘م٤مل رؾمق

و ىم٤مل اًمٌخ٤مري : ] طمدصمٜم٤م  وم٘م٤مل : ه٤مك ُمٗمت٤مطمؽ ي٤م قمثامن اًمٞمقم يقم سمر و ووم٤مء [

إؾمح٤مق طمدصمٜم٤م أبق قم٤مصؿ قمـ اسمـ ضمري٩م أظمؼمين طمًـ سمـ ُمًٚمؿ قمـ جم٤مهد أن 
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ًٛمقات و يقم ظمٚمؼ اًم إن اهلل طمرم ُمٙم٦م:  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل

إرض ومٝمل طمرام سمحرام اهلل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ ُتؾ ٕطمد ىمٌكم و ٓ ُتؾ ٕطمد 

سمٕمدي و مل ُتٚمؾ زم إٓ ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمدهر ٓ يٜمٗمر صٞمده٤م و ٓ يٕمْمد ؿمقيمٝم٤م و ٓ خيتغم 

ظمالؤه٤م و ٓ ُتؾ ًم٘مٓمتٝم٤م إٓ عمٜمِمد وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م : إٓ اإلذظمر ي٤م 

٧م صمؿ ىم٤مل : إٓ اإلذظمر وم٢مٟمف ف ًمٚمدومـ و اًمٌٞمقت ؟ ومًٙمرؾمقل اهلل وم٢مٟمف ٓ سمد ُمٜم

وأُم٤م قم٤مُم٦م أهؾ ُمٙم٦م وم٘مد ٟم٤مهلؿ قمٗمق قم٤مم رهمؿ أنقاع إذى اًمتل أخح٘مقه٤م  . [ طمالل

سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودقمقشمف، ورهمؿ ىمدرة اجلٞمش اإلؾمالُمل قمغم إسم٤مدهتؿ، 

اًمرؾمقل  وىمد ضم٤مء إقمالن اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ وهؿ جمتٛمٕمقن ىمرب اًمٙمٕم٦ٌم يٜمتٔمرون طمٙمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝمؿ وم٘م٤مل: ُم٤م شمٔمٜمقن أين وم٤مقمؾ سمٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا: ظمػما أخ يمريؿ 

واسمـ أخ يمريؿ. وم٘م٤مل:"ٓ شمثري٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقم يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ" وىمد ٟمزًم٧م أي٦م 

 جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس ُّٱاًمٙمريٛم٦م 
أن يٕمٗمق قمٜمٝمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٤مظمت٤مر اًمرؾمقل  [114]اًمٜمحؾ:  َّ مع

يّمؼم قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ويدع قم٘مقسمتٝمؿ شمٗمْماًل ُمٜمف واطمت٤ًمسًم٤م وم٘م٤مل: "ٟمّمؼم وٓ و

ٟمٕم٤مىم٥م" وىمد شمرشم٥م قمغم هذا اًمٕمٗمق اًمٕم٤مم طمٗمظ إنٗمس ُمـ اًم٘متؾ أو اًمًٌل وإسم٘م٤مء 

وًمٞمت٠مُمؾ هذا  -إُمقال اعمٜم٘مقًم٦م وإرايض سمٞمد أصح٤مهب٤م وقمدم ومرض اخلراج قمٚمٞمٝم٤م،

ؿ ُمـ أبٜم٤مء اًمتٞم٤مر آؾمالُمك  ورم اًم٘مٚم٥م اعمقىمػ اعمحٛمدي أت٤ٌمقمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

ُمٜمٝمؿ أبٜم٤مء احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رم يمؾ ىمٓمر ويتٕمٚمٛمقا يمٞمػ يٙمقن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلّمؿ 

ًمٜم٤م  ومٚمؿ   -قم٤مُم٦م قمٜمد اًمتٛمٙمـ ُمٜمف ،  ومام يٜمٌٖمل أن ٟمٜمًك أنٜم٤م دقم٤مة وهداه رم يمؾ أطمقا

وم٢مهن٤م شمٕم٤مُمؾ ُمٙم٦م يمام قمقُمٚم٧م اعمٜم٤مـمؼ إظمرى اعمٗمتقطم٦م قمٜمقة ًم٘مدؾمٞمتٝم٤م وطمرُمتٝم٤م، 

 دار اًمٜمًؽ وُمتٕمٌد اخلٚمؼ وطمرم اًمرب شمٕم٤ممم، ًمذًمؽ ذه٥م مجٝمقر إئٛم٦م ُمـ اًمًٚمػ

واخلٚمػ إمم أنف ٓ جيقز سمٞمع أرايض ُمٙم٦م وٓ إضم٤مرة سمٞمقهت٤م ومٝمل ُمٜم٤مخ عمـ ؾمٌؼ، يًٙمـ 

أهٚمٝم٤م ومٞمام حيت٤مضمقن إمم ؾمٙمٜم٤مه ُمـ دوره٤م وُم٤م ومْمؾ قمـ طم٤مضمتٝمؿ ومٝمق إلىم٤مُم٦م احلج٤مج 
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وذه٥م آظمرون إمم ضمقاز سمٞمع أرايض ُمٙم٦م وإضم٤مرة  واعمٕمتٛمريـ واًمٕم٤ٌمد اًم٘م٤مصديـ،

أدًم٦م اح٤مٟمٕملم ُمرؾمٚم٦م وُمقىمقوم٦م ومل يٜمزل رؾمقل اهلل  إنسمٞمقهت٤م، وأدًمتٝمؿ ىمقي٦م ذم طملم 

ذم اعمٙم٤من اًمذي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٞمتف سمٛمٙم٦م سمؾ ضسم٧م ًمف ىم٦ٌم ذم احلجقن 

أؾم٤مُم٦م سمـ  وىم٤مل قمٜمدُم٤م ؾم٠مخف -شمٕم٤مىمدت ومٞمف ىمريش قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ واعمًٚمٛملم

زيد إن يم٤من ؾمٞمٜمزل ذم سمٞمتف: )وهؾ شمرك ًمٜم٤م قم٘مٞمؾ ُمـ رسم٤مع أو دور؟( ُمٌٞمٜم٤م أنف ٓ يرث 

اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر ويم٤من قم٘مٞمؾ ىمد ورث أب٤م ـم٤مًم٥م هق وـم٤مًم٥م أظمقه وسم٤مع اًمدور يمٚمٝم٤م. 

وأُم٤م قمكم وضمٕمٗمر ومٚمؿ يرصم٤مه ٕهنام ُمًٚمامن وأبق ـم٤مًم٥م ُم٤مت يم٤مومراً ومل يدظمؾ اًمرؾمقل 

٦م دظمقل اًمٗم٤مُتلم اعمتٖمٓمرؾملم، سمؾ يم٤من ظم٤مؿمٕم٤م هلل ؿم٤ميمرا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم

ع ذم  وهق قمغم راطمٚمتف، سمؾ إٟمف ح٤م ـم٤مف  ىمراءهت٤مٕنٕمٛمف ي٘مرأ ؾمقرة اًمٗمتح ويرضمِّ

سم٤مًمٙمٕم٦ٌم اؾمتٚمؿ اًمريمـ سمٛمحجٜمف يمراه٦م أن يزاطمؿ اًمٓم٤مئٗملم وشمٕمٚمٞماًم ُٕمتف وىمد سملم 

يمام أقمغم ُمـ  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمرُم٦م ُمٙم٦م وأهن٤م ٓ شمٖمزى سمٕمد اًمٗمتح

وِم٤م   ا ـهُمٙم٤مٟم٦م ىمريش وم٠مقمٚمـ أنف ٓ ي٘متؾ ىمرر صؼماً سمٕمد يقم اًمٗمتح إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ـ أن ومْم٤مًم٦م سمـ قمٛمػم سمـ اعمٚمقح ـ يٕمٜمل اًمٚمٞمثل ـ  رواه  اسمـ إؾمح٤مق قمـ

أراد ىمتؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و هق يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قم٤مم اًمٗمتح ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف ىم٤مل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : أومْم٤مًم٦م ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ ومْم٤مًم٦م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل : رؾمقل 

ُم٤مذا يمٜم٧م ُتدث سمف ٟمٗمًؽ ؟ ىم٤مل : ٓ رء يمٜم٧م أذيمر اهلل ىم٤مل : ومْمحؽ اًمٜمٌل صغم 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مل اؾمتٖمٗمر اهلل صمؿ ووع يده قمغم صدره ومًٙمـ ىمٚمٌف  ومٙم٤من 

ُم٤م ُمـ ظمٚمؼ رء أطم٥م إزم ُمٜمف [  ومْم٤مًم٦م ي٘مقل : و اهلل ُم٤م رومع يده قمـ صدري طمتك

ة يمٜم٧م أتحدث إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل : هٚمؿ إزم  ىم٤مل ومْم٤مًم٦م : ومرضمٕم٧م إمم أهكم ومٛمررت سم٤مُمرأ

 ...احلدي٨م ؟ وم٘م٤مل : ٓ و اٟمٌٕم٨م ومْم٤مًم٦م ي٘مقل : ) ىم٤مًم٧م هٚمؿ إزم احلدي٨م وم٘مٚم٧م ٓ 

 ( ي٠مبك قمٚمٞمؽ اهلل و اإلؾمالم ( ) ًمق ُم٤م رأج٧م حمٛمدا و ىمٌٞمٚمف  سم٤مًمٗمتح يقم شمٙمن إصٜم٤مم
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وروى وم٘م٤مل  ) ًمرأج٧م ديـ اهلل أوحك سمٞمٜم٤م  و اًمنمك يٖمِمك وضمٝمف اإلفمالم (

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م : ظمرج صٗمقان سمـ و]

أُمٞم٦م يريد ضمدة ًمػميم٥م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٞمٛمـ وم٘م٤مل قمٛمػم سمـ وه٥م : ي٤م ٟمٌل اهلل إن صٗمقان 

ف ذم اًمٌحر وم٠مُمٜمف ي٤م رؾمقل اهلل سمـ أُمٞم٦م ؾمٞمد ىمقُمف و ىمد ظمرج ه٤مرسم٤م ُمٜمؽ ًمٞم٘مذف ٟمٗمً

صغم اهلل قمٚمٞمؽ وم٘م٤مل : هق آُمـ  وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل وم٠مقمٓمٜمل آي٦م يٕمرف هب٤م أُم٤مٟمؽ 

وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمامُمتف اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م ُمٙم٦م  ومخرج هب٤م قمٛمػم 

هلل طمتك أدريمف و هق يريد أن يريم٥م ذم اًمٌحر وم٘م٤مل : ي٤م صٗمقان ومداك أيب و أُمل اهلل ا

ذم ٟمٗمًؽ أن هتٚمٙمٝم٤م هذا أُم٤من ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ىمد ضمئتؽ سمف 

ب قمٜمل ومال شمٙمٚمٛمٜمل ىم٤مل : أي صٗمقان ومداك أيب و أُمل أومْمؾ اًمٜم٤مس همرىم٤مل : ويٚمؽ ا

و أبر اًمٜم٤مس و أطمٚمؿ اًمٜم٤مس و ظمػم اًمٜم٤مس اسمـ قمٛمؽ قمزه قمزك و ذومف ذومؽ و 

هق أطمٚمؿ ُمـ ذًمؽ و أيمرم  ومرضمع ُمٕمف  ُمٚمٙمف ُمٚمٙمؽ ىم٤مل : إين أظم٤مومف قمغم ٟمٗمز ىم٤مل :

طمتك وىمػ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل صٗمقان : إن هذا يزقمؿ أنؽ 

ىمد أُمٜمتٜمل ؟ ىم٤مل : صدق ىم٤مل : وم٤مضمٕمٚمٜمل سم٤مخلٞم٤مر ومٞمف ؿمٝمريـ ىم٤مل : أن٧م سم٤مخلٞم٤مر أرسمٕم٦م 

قمـ اًمزهري أن أم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم اُمرأة قمٙمرُم٦م سمـ أيب وروى أؿمٝمر [

و ىمد ذه٧ٌم وراءه إمم اًمٞمٛمـ وم٤مؾمؽمضمٕمتف وم٠مؾمٚمؿ ومٚمام أؾمٚمام أىمرمه٤م رؾمقل اهلل ضمٝمؾ 

وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سمحدود اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُتتٝمام سم٤مًمٜمٙم٤مح إول [ 

: أن اُمرأة  قمروة سمـ اًمزسمػمومال ؿمٗم٤مقم٦م واًمِم٤مهد ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده قمـ 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم همزوة اًمٗمتح ومٗمزع ىمقُمٝم٤م إمم  هىم٧م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل

أؾم٤مُم٦م سمـ زيد يًتِمٗمٕمقٟمف . ىم٤مل قمروة ومٚمام يمٚمٛمف أؾم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م شمٚمقن وضمف رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل ) أتٙمٚمٛمٜمل ذم طمد ُمـ طمدود اهلل ( . ىم٤مل أؾم٤مُم٦م اؾمتٖمٗمر 

سمام هق أهٚمف صمؿ زم ي٤م رؾمقل اهلل ومٚمام يم٤من اًمٕمٌم ىم٤مم رؾمقل اهلل ظمٓمٞم٤ٌم وم٠مثٜمك قمغم اهلل 

ىم٤مل ) أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمام أهٚمؽ اًمٜم٤مس ىمٌٚمٙمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا إذا هق ومٞمٝمؿ اًمنميػ شمريمقه وإذا 
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هق ومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ أىم٤مُمقا قمٚمٞمف احلد واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمق أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

حمٛمد هىم٧م ًم٘مٓمٕم٧م يده٤م ( . صمؿ أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمتٚمؽ اعمرأة 

سمتٝم٤م سمٕمد ذًمؽ وشمزوضم٧م ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ومٙم٤مٟم٧م شم٠مِت سمٕمد وم٘مٓمٕم٧م يده٤م ومحًٜم٧م شمق

وقمـ ىمٍمه ًمٚمّمالة  –ذًمؽ وم٠مرومع طم٤مضمتٝم٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  روى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل  أىم٤مم 

قم٤ٌمس  ىم٤مل اسمـ –اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمٛمٙم٦م شمًٕم٦م قمنم يقُم٤م يّمغم ريمٕمتلم 

ويم٤من ومتح ُمٙم٦م ٟم٘مٓم٦م وم٤مصٚم٦م  -وٟمحـ ٟم٘مٍم ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م شمًٕم٦م قمنم يقُم٤م وم٢مذا زدٟم٤م أمتٛمٜم٤م 

صغم اهلل رؾمقل اهلل رم شم٤مريخ ُمٙم٦م واهلجرة يمام روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده أن  

رم ىم٤مل اًمٜمقوي ورم ُمٕمٜم٤مه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  : ) ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح ، وًمٙمـ ضمٝم٤مد وٟمٞم٦م ( . 

ر اإلؾمالم سم٤مىمٞم٦م إمم يقم " اهلجرة ُمـ دار احلرب إمم دا: ذطمف ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ 

، وشم٠موًمقا هذا احلدي٨م شم٠مويٚملم : أطمدمه٤م : ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح ُمـ ُمٙم٦م ، ٕهن٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م

ص٤مرت دار إؾمالم ، ومال شمتّمقر ُمٜمٝم٤م اهلجرة . واًمث٤مين : وهق إصح ، أن ُمٕمٜم٤مه أن 

ً اٟم٘مٓمٕم٧م سمٗمتح ٚم٦م اعمٝمٛم٦م اعمٓمٚمقسم٦م اًمتل يٛمت٤مز هب٤م أهواهلجرة اًمٗم٤م ٚمٝم٤م اُمتٞم٤مزًا فم٤مهرا

وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕمٚمٞم٘م٤م  ُمٙم٦م ، وُمْم٧م ٕهٚمٝم٤م اًمذيـ ه٤مضمروا ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م "

و هذه إطم٤مدي٨م و أصم٤مر داًم٦م قمغم أن اهلجرة إُم٤م  قمغم احلدي٨م وهمػمه ُمـ اًمرواي٤مت 

ضم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م أو ُمٓمٚم٘م٤م ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م سمٕمد ومتح ُمٙم٦م ٕن اًمٜم٤مس دظمٚمقا ذم ديـ اهلل أومقا 

فمٝمر اإلؾمالم و صمٌت٧م أريم٤مٟمف و دقم٤مئٛمف ومٚمؿ شمٌؼ هجرة  مهللا إٓ أن يٕمرض طم٤مل و

ي٘متيض اهلجرة سم٥ًٌم جم٤مورة أهؾ احلرب و قمدم اًم٘مدرة قمغم إفمٝم٤مر اًمديـ قمٜمدهؿ 

ومتج٥م اهلجرة إمم دار اإلؾمالم و هذا ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف سملم اًمٕمٚمامء  و ًمٙمـ هذه اهلجرة 

ال ُمـ اجلٝم٤مد و اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمنموع و ًمٞم٧ًم يم٤مهلجرة ىمٌؾ اًمٗمتح يمام أن يم

رهم٥م ومٞمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م و ًمٞمس يم٤مإلٟمٗم٤مق و ٓ اجلٝم٤مد ىمٌؾ اًمٗمتح ومتح ُمٙم٦م  ىم٤مل اهلل 
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 مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ شمٕم٤ممم:
 .ا ـهأي٦م  [11]احلديد:  َّمه جه هن من  حنخن جن

*** 
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 الدرط الصابع

                                                                                           غسوة حٍني  وحصار الطائف (     ) 

ٝمقازن ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أقمٔمؿ ىمٌؾ احلدي٨م قمـ همزوة طمٜملم ٟمتٕمرف قمغم هقازن وصم٘مٞمػ وم

اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م وأيمثره٤م ظمٓمرا، وهل ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة واًمٕمدد شمْم٤مهل ىم٤ٌمئؾ همٓمٗم٤من 

ُميي٦م قمدٟم٤مٟمٞم٦م يٕمقد ٟمًٌٝم٤م إمم ىمٞمس قمٞمالن، وهل ُمـ  اًمٜمجدي٦م اًمِمٝمػمة. وهل ىمٌٞمٚم٦م

وؾمٌؼ أن قمرومٜم٤م أن قمٞمالن يم٤من وم٘مػما يٕمقًمف أظمقه اًمٞم٤مس اسمـ أهّؿ سمٓمقن ىمٞمس قمٞمالن.

وهقازن ضمد سمٓمقن ُمتٗمرىم٦م، وهق: هقازن سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م اسمـ ظمّمٗم٦م سمـ ُمي 

ؿ أن ذيمر قمٚمامء اًمٜم٥ًم وهمػمه  ىمٞمس سمـ قمٞمالن سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من

ومٌٞمٜمٝم٤م وسملم ىمريش صٚم٦م رم اًمٜم٥ًم صم٘مٞمٗم٤م ومرع ُمـ هقازن اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م اًمِمٝمػمة.

يم٤من يمثػم ُمـ رؤؾم٤مء ُمٙم٦م ووضمٝم٤مئٝمؿ ُمتزوضملم ُمـ ىم٤ٌمئؾ ويمذًمؽ رم اعمّم٤مهرة  وم٘مد 

هقازن، ويم٤من سمٕمض رضم٤مل هقازن ُمتزوضملم أجْم٤م قمٜمد اعمٙمٞملم، ِم٤م ي١ميمد ىمقة اًمّمٚم٦م 

صٚم٦م ىمقي٦م ذم اًمٜم٥ًم واعمّم٤مهرة وشم٤ٌمدل واًمؽماسمط سملم هقازن وأهؾ ُمٙم٦م، ومٝمل 

 اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م سملم اًمٗمري٘ملم. وِمـ ص٤مهر هقازن ُمـ اعمٙمٞملم: 

ُمـ سمٜمل قمٌد اهلل سمـ هالل  -، وم٘مد شمزوج -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل  -أ 

ويم٤من اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م قمؿ  -ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طمزن اهلالًمٞم٦م. ب -

، ُمتزوضم٤م سم٠مظمتٝم٤م ًم٤ٌمسم٦م اًمٙمؼمى سمٜم٧م احل٤مرث - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل -رؾمقل اهلل 

ويم٤من اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة  -.؟-ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -وهل أم وًمديف قمٌد اهلل واًمٗمْمؾ 

ريض اهلل  -آظمذا أظمتٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ًم٤ٌمسم٦م اًمّمٖمرى سمٜم٧م احل٤مرث، وهل أم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 

اًمٙمٚمٛم٦م اعمًٛمققم٦م  .وًم٘مد ىمقي٧م هذه اًمراسمٓم٦م طمتك يم٤من سمٕمض رضم٤مل هقازن ًمف-قمٜمف 

ًمدى ىمريش، وم٘مد يم٤من إظمٜمس سمـ ذيؼ اًمث٘مٗمل طمٚمٞمٗم٤م ًمٌٜمل زهرة، وىمد أؿم٤مر قمٚمٞمٝمؿ 
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سمٕمدم طمْمقر ُمٕمريم٦م سمدر اًمٙمؼمى وم٠مـم٤مقمقه، ومٙم٤من ذم ذًمؽ ؾمالُم٦م ٕرواطمٝمؿ ومحد 

 قمغم ذًمؽ.

وُمقىمػ قمروة سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ذم صٚمح احلديٌٞم٦م يِمٝمد سمام يم٤من ًم٘م٤ٌمئؾ هقازن 

ُمقىمػ قمروة سمـ ُمًٕمقد  -رمحف اهلل  -لم، وم٘مد ذيمر اًمٌخ٤مري ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م قمٜمد اًم٘مرؿمٞم

هذا ذم ىمّم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م وم٘م٤مل: "أي ىمقم، أخًتؿ سمقاًمد؟ ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: أوًم٧ًم 

: سمغم، ىم٤مل: ومٝمؾ شمتٝمٛمقين؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: أخًتؿ شمٕمٚمٛمقن أين اؾمتٜمٗمرت  سم٤مًمقًمد؟ ىم٤مًمقا

: سمغم، ىم٤مل: قمكم ضمئتٙمؿ سم٠مهكم ووًمدي، وُمـ 1أهؾ قمٙم٤مظ ومٚمام سمٚمَّحقا  أـم٤مقمٜمل؟ ىم٤مًمقا

إؾمقاق اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى يم٤مٟم٧م شم٘مقم و  وم٢من هذا ىمد قمرض قمٚمٞمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد اىمٌٚمقه٤م

ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمقاىمٕم٦م سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ ذم دي٤مر هقازن ومٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اجلٛمٞمع، يمام يم٤مٟم٧م 

اًمٓم٤مئػ شمًد اًمٜم٘مص اًمذي شمٕم٤مين ُمٜمف ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وهق اومت٘م٤مره٤م إمم اًمزراقم٦م ُمع 

رة ضمقه٤م ذم ومّمؾ اًمّمٞمػ، ويم٤مٟم٧م اًمٓم٤مئػ ظمّم٦ٌم اًمؽمسم٦م شمٜمٛمق ومٞمٝم٤م اًمٗمقايمف ؿمدة طمرا 

واًمزروع اعمختٚمٗم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م ضمقه٤م اًمٚمٓمٞمػ ذم ومّمؾ اًمّمٞمػ ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م قمغم ىمٛم٦م ضمٌؾ 

، وُتػ هب٤م ودي٤من يمثػمة شمًٞمؾ ومٞمٝم٤م اعمٞم٤مه قمٜمد ؾم٘مقط إُمٓم٤مر، وطمقهل٤م 1همزوان

٤مشملم وزروع، ومٙم٤من ًمٕمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم ويم٤من ًمألهمٜمٞم٤مء ُمـ أهؾ ُمٙم٦م هب٤م سمً قمٞمقن وآسم٤مر يمثػمة

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اسمٜمل رسمٞمٕم٦م سمًت٤من ذم اًمٓم٤مئػ، وهق اًمذي جل٠م إًمٞمف رؾمقل اهلل 

سمٕمد أن ظمرج ُمـ اًمٓم٤مئػ قمٜمدُم٤م ذه٥م يٓمٚم٥م ٟمجدهتؿ سمٕمد ووم٤مة قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م  -

ريض اهلل قمٜمٝم٤م ويم٤من ًمٚمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م قمؿ  -وزوضمف ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد 

ُم٤مل سم٤مًمٓم٤مئػ، يمرم يم٤من حيٛمؾ زسمٞمٌف إمم ُمٙم٦م  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم  -رؾمقل اهلل 

ومٞمٜمٌذ ومٞمً٘مك سمف احلج٤مج ويم٤من ذًمؽ دأبف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم، صمؿ يم٤من قمٌد اهلل سمـ 

ًم٘مد .  قم٤ٌمس يٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ، صمؿ يم٤من قمكّم سمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس يٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ

سم٢مؾمالُمٝم٤م ىم٤ٌمئؾ ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م هقازن وصم٘مٞمػ ُمـ مجٚم٦م اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمٜمتٔمر 

اعمٙمرُم٦م وىمد وىمٗم٧م إمم ضم٤مٟم٥م ىمريش ُت٤مرب اإلؾمالم وشمٜم٤مصٌف اًمٕمداء. ُم٤م رواه 
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سمـ ىمٞمس  ، قمـ أيب ىمالسم٦م، قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمًختٞم٤مٟمك  اًمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ أجقب

ىم٤مل: ومٚم٘مٞمتف وم٠ًمختف  ىم٤مل: ىم٤مل زم أبق ىمالسم٦م: أٓ شمٚم٘م٤مه ومت٠ًمخف؟اجلرُمك صح٤مسمك صٖمػم 

اًمٜم٤مس، ويم٤من يٛمر سمٜم٤م اًمريم٤ٌمن ومٜم٠ًمخٝمؿ: ُم٤م ًمٚمٜم٤مس، ُم٤م ًمٚمٜم٤مس؟ ُم٤م وم٘م٤مل: يمٜم٤م سمامء ِمر 

ومٞم٘مقًمقن: "يزقمؿ أن اهلل أرؾمٚمف، أوطمل إًمٞمف، أو أوطمك اهلل سمٙمذا، ومٙمٜم٧م  هذا اًمرضمؾ

ذم صدري، ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب  )يث٧ٌم ومٞمف ُمـ اًمٖمراء ( أطمٗمظ ذًمؽ اًمٙمالم، ويم٠منام يٖمرى

٢مؾمالُمٝمؿ اًمٗمتح ومٞم٘مقًمقن: سم )سمٗمتح أوًمف واًمالم وشمِمديد اًمقاو أى شمٜمتٔمر (   شمٚمقم

اشمريمقه وىمقُمف، وم٢مٟمف إن فمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ومٝمق ٟمٌل ص٤مدق، ومٚمام يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م أهؾ اًمٗمتح سم٤مدر 

ؿ ومٌدر اًمٞمف ىمقُمك و أبك وضم٤مء ُمـ قمٜمده  وم٘م٤مل ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمد يمؾ ىمقم سم٢مؾمالُمٝم

: "وم٘م٤مل: صٚمقا صالة يمذا ذم طملم يمذا وصٚمقا يمذا ذم طملم يمذا، وم٢مذا رؾمقل اهلل 

ٟم٤م، ومٜمٔمروا ومٚمؿ يٙمـ أطمد أيمثر طميت اًمّمالة ومٚمٞم١مذ ن أطمديمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أيمثريمؿ ىمرآ

ٟم٤ًم ُمٜمل، ح٤م يمٜم٧م أتٚم٘مك ُمـ اًمريم٤ٌمن، وم٘مدُمقين سملم أجدهيؿ وأن٤م اسمـ ؾم٧م أو ؾمٌع  ىمرآ

ؾمٜملم، ويم٤مٟم٧م قَمكَمَّ سمردة يمٜم٧م إذا ؾمجدت شم٘مٚمّم٧م قمٜمل، وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ُمـ احلل: أٓ 

ومرطم٧م سمٌمء ومرطمل شمٖمٓمقا قمٜم٤م اؾم٧م ىم٤مرئٙمؿ، وم٤مؿمؽموا، وم٘مٓمٕمقا زم ىمٛمٞمّم٤م، ومام 

                                                                  سمذًمؽ".

سمٕمد ومتح ُمٙم٦م ودظمقل أهٚمٝم٤م ذم اإلؾمالم أوضم٧ًم ىم٤ٌمئؾ هقازن ظمٞمٗم٦م ُمـ 

اإلؾمالم وأهٚمف ومل يدقمٝمؿ ذًمؽ إمم اًمتٗمٙمػم ذم اًمدظمقل ومٞمف أو ُمٝم٤مدٟمتف، سمؾ ومخر 

د وؿمج٤مقمتٝمؿ اًم٤ٌمؾمٚم٦م، وم٠مظمذوا يٕمدون اًم٘مقم سمجٛمققمٝمؿ اعمتٙم٤مصمرة وسم٠مؾمٝمؿ اًمِمدي

قمدهتؿ وحيِمدون ىمقاهؿ عمٝم٤ممج٦م اعمًٚمٛملم، وسمٚمغ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ظمؼمهؿ وُم٤م يٌٞمتقن ُمـ يمٞمد ووىمٞمٕم٦م سم٤معمًٚمٛملم وم٤ٌمدرهؿ سم٤مهلجقم ىمٌؾ أن هي٤ممجقه 

طمٞم٨م قمزم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمغم  ويم٤مٟم٧م وىمٕم٦م طمٜملم اًمِمٝمػمة

سمـ قمٌد ضم٤مسمر ات٠ميمد ُمـ اخلؼم يمام روى احل٤ميمؿ رمحف اهلل سمًٜمده  قمـ ُم٤ٌمدأهتؿ  سمٕمد اًم

ؾم٤مر إمم طمٜملم ح٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أن رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -اهلل 
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مجع ُم٤مًمؽ سمـ قمقف اًمٜمٍمي ُمـ سمٜمل ٟمٍم وضمِمؿ  قمٜمدُم٤م سمٚمٖمف ومرغ ُمـ ومتح ُمٙم٦م،

ف ُمـ صم٘مٞمػ وسمٜمق وُمـ ؾمٕمد سمـ سمٙمر وأوزاع ُمـ سمٜمل هالل وأوزقم٧م ُمٕمٝمؿ إطمال

وؾم٤مر ُمع إُمقال  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ُم٤مًمؽ صمؿ ؾم٤مر هبؿ إمم رؾمقل اهلل 

  سمٕم٨م قمٌد اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -واًمٜم٤ًمء وإبٜم٤مء، ومٚمام ؾمٛمع هبؿ رؾمقل اهلل 

سمـ أيب طمدرد إؾمٚمٛمل وم٘م٤مل: اذه٥م وم٤مدظمؾ ذم اًم٘مقم طمتك شمٕمٚمؿ ًمٜم٤م ُمـ قمٚمٛمٝمؿ 

صغم  -قُملم صمؿ أىمٌؾ وم٠مظمؼمه اخلؼم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ومدظمؾ ومٛمٙم٨م ومٞمٝمؿ يقُم٤ًم أو ي

وم٘م٤مل قمٛمر:  ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: أٓ شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل اسمـ أيب احلدرد؟ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يمذب اسمـ أيب احلدرد، وم٘م٤مل اسمـ أيب احلدرد: إّن يمذسمتٜمل ومرسمام يمذسم٧م ُمـ هق ظمػم 

 -رؾمقل اهلل وم٘م٤مل  ُمٜمل، وم٘م٤مل قمٛمر ي٤م رؾمقل اهلل أٓ شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل اسمـ أيب احلدرد؟

" ، صمؿ سمٕم٨م -قمز وضمؾ  -: "ىمد يمٜم٧م ي٤م قمٛمر و٤مٓ ومٝمداك اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

إمم صٗمقان سمـ أُمٞم٦م وم٠ًمخف أدرقم٤م ُم٤مئ٦م وُم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل 

يّمٚمحٝم٤م ُمـ قمدهت٤م، وم٘م٤مل: أهمّم٤ٌم ي٤م حمٛمد؟ ىم٤مل سمؾ قم٤مري٦م ُمْمٛمقٟم٦م طمتك ٟم١مدهي٤م 

ً. صمؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. إًمٞمؽ، صمؿ ظمرج رؾمقل اهلل ؾم٤م ئرا

. واقمؽمض قمغم اًمتّمحٞمح اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل  وايمتٗمك سمتحًٞمٜمف وواوم٘مف اًمذهٌل

إمم طمٜملم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ويم٤من هذا هق اًم٥ًٌم اًمرئٞمز خلروج رؾمقل اهلل 

وشمٗمٞمد رُم٦م، ًمٖمزو هذه اًم٘م٤ٌمئؾ اعمحتِمدة ىمٌؾ أن يدامهقا اعمًٚمٛملم ذم ُمٙم٦م اعمٙم

يمام ضم٤مء سمح٨م د إسمراهٞمؿ اًم٘مريٌك قمـ ُمروي٤مت همزوة طمٜملم وطمّم٤مر -اًمرواي٤مت 

ه اهلل ظمػما   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أن رؾمقل اهلل  -اًمٓم٤مئػ دراؾم٦م وُت٘مٞمؼ ضمزا

ظمرج إمم طمٜملم ذم ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مُمـ ًمٚمٝمجرة، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف ظمرج 

إًمٞمٝمام  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ل اهلل يؽمضمح أن رؾمقوذم ظم٤مُمس ؿمقال أوؾم٤مدؾمف. 

ذم ؾم٤مدس ؿمٝمر ؿمقال، ٕنف يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم اًم٘مقل سم٠من اخلروج إمم طمٜملم يم٤من 

وهذا اخلالف: إُم٤م  -سمٕمد إن ذيمر هذيـ اًم٘مقًملم  -ذم اخل٤مُمس ؿمقال. ىم٤مل اًمزرىم٤مين 
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ىم٤مل أنف ًمالظمتالف ذم هالل اًمِمٝمر، أو أن ُمـ ىم٤مل ًم٧ًم ًمٞم٤مل قمّد ًمٞمٚم٦م اخلروج، وُمـ 

خلٛمس مل يٕمده٤م، ٕنف ظمرج ذم صٌٞمحتٝم٤م ومٙم٠منف ظمرج ومٞمٝم٤م. ومجع سمٕمْمٝمؿ سم٠من رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمدأ سم٤مخلروج ذم أواظمر رُمْم٤من، وؾم٤مر ؾم٤مدس ؿمقال، 

اًمتل  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -ووصؾ إًمٞمٝم٤م ذم قم٤مذه. إذا أظمذٟم٤م سمرواي٦م اسمـ قم٤ٌمس 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -"أن رؾمقل اهلل  أظمرضمٝم٤م أمحد وأبق داود سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م صحٞمح

أىم٤مم سمٛمٙم٦م قم٤مم اًمٗمتح ؾمٌع قمنمة".ُمع ذيمره اًمٜمقوي واسمـ طمجر: ُمـ أن  -وؾمٚمؿ 

ظمرج ذم همزوة  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اعمِمٝمقر ذم يمت٥م اعمٖم٤مزي أن رؾمقل اهلل 

اًمٗمتح ُمـ اعمديٜم٦م ًمٕمنم ظمٚمقن ُمـ رُمْم٤من، ودظمؾ ُمٙم٦م ًمتًع قمنمة ظمٚم٧م ُمٜمف. يم٤من 

إمم همزوة طمٜملم ذم اًمٞمقم اًم٤ًمدس ُمـ ؿمٝمر  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم  -ظمروج اًمٜمٌل 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ؿمقال. وىمد وردت رواي٤مت أظمر ذم ُمدة إىم٤مُم٦م رؾمقل اهلل 

ذم ُمٙم٦م سمٕمد اًمٗمتح، ُمٜمٝم٤م صمامين قمنمة، وشمًع قمنمة، ورضمح اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طمجر رواي٦م 

٤مسمت٦م ذم صحٞمح "شمًع قمنمة" ٕهن٤م أيمثر ُم٤م وردت هب٤م اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م،وهل صم

، وٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؾم٤مئر اًمرواي٤مت يمام مجع سمٞمٜمٝم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ٟمٗمًف وم٘م٤مل:  اًمٌخ٤مري

ُمـ روى شمًع قمنمة قمد يقم اًمدظمقل ويقم اخلروج، وُمـ ىم٤مل صمامن قمنمة مل يٕمد 

أطمد اًمٞمقُملم، وُمـ ىم٤مل ؾمٌع قمنمة مل يٕمدمه٤م. ىم٤مل اسمـ طمجر: وُتٛمؾ رواي٦م "مخ٦ًم 

ن إصؾ رواي٦م "ؾمٌع قمنمة" ومحذف ُمٜمٝم٤م يقُمل قمنمة" قمغم أن اًمراوي فمـ أ

اًمدظمقل واخلروج، ومذيمر أهن٤م مخس قمنمة. وإذا أُمٙمـ اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت شمٕملم 

ك سمٕمْمٝم٤م، واخلالف ذم يمقن راعمّمػم إًمٞمف، ٕن اًمٕمٛمؾ سمجٛمٞمع اًمرواي٤مت أومم ُمـ شم

اخلروج إمم طمٜملم ذم اًمٞمقم اخل٤مُمس أو اًم٤ًمدس، ًمٞمس ُمـ اخلالف اًمِمديد، سمؾ 

ا ه  ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل رم ُمٚمخص ُم٤م ن ُمت٘م٤مرسم٤من يمام هق فم٤مهر. واهلل أقمٚمؿ.اًم٘مقٓ

و ح٤م سمٚمغ ومتح ُمٙم٦م هقزان مجٕمٝمؿ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف اًمٜمٍمي ، وم٤مضمتٛمع إًمٞمف طمدث ومٞمٝم٤م 

صم٘مٞمػ و ىمقُمف سمٜمق ٟمٍم سمـ ُمٕم٤موي٦م ، و سمٜمق ضمِمؿ ، و سمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر ، و سمنم ُمـ سمٜمل 
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نٕم٤مُمٝمؿ و ٟم٤ًمءهؿ ًمئال يٗمروا ، ومٚمام ُت٘مؼ هالل سمـ قم٤مُمر  و ىمد اؾمتّمحٌقا ُمٕمٝمؿ أ

جف ـ  ذًمؽ دريد سمـ اًمّمٛم٦م ؿمٞمخ سمٜمل ضمِمؿ ـ و يم٤مٟمقا ىمد محٚمقه ذم هقدج ًمٙمؼمه شمٞمٛمٜم٤ًم سمرأ

أنٙمر ذًمؽ قمغم ُم٤مًمؽ سمـ قمقف اًمٜمٍمي وهجٜمف ، و ىم٤مل : إهن٤م إن يم٤مٟم٧م ًمؽ مل يٜمٗمٕمؽ 

شمٚمقا إٓ ذم ذًمؽ ، و إن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمؽ وم٢من اعمٜمٝمزم ٓ يرده رء . و طمروٝمؿ قمغم أٓ ي٘م٤م

سمالدهؿ ، وم٠مبقا قمٚمٞمف ذًمؽ و اشمٌٕمقا رأي ُم٤مًمؽ سمـ قمقف ، وم٘م٤مل دريد : هذا يقم مل 

و سمٕم٨م صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمٌد اهلل سمـ أيب طمدرد   أؿمٝمده و مل يٖم٥م قمٜمل .

إؾمٚمٛمل وم٤مؾمتٕمٚمؿ ًمف ظمؼم اًم٘مقم وىمّمدهؿ ، ومتٝمٞم٠م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

سمـ أُمٞم٦م أدراقم٤ًم ، ىمٞمؾ : ُم٤مئ٦م . و ىمٞمؾ : أرسمٕمامئ٦م . و ًمٚم٘م٤مئٝمؿ  و اؾمتٕم٤مر ُمـ صٗمقان 

اىمؽمض ُمٜمف مجٚم٦م ُمـ اح٤مل ، و ؾم٤مر إًمٞمٝمؿ ذم اًمٕمنمة آٓف اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف ذم اًمٗمتح ، 

و أخٗملم ُمـ ـمٚم٘م٤مء ُمٙم٦م ، و ؿمٝمد ُمٕمف صٗمقان سمـ أُمٞم٦م طمٜمٞمٜم٤ًم وهق ُمنمك ، و ذًمؽ ذم 

سمـ أيب اًمٕمٞمص أُمٞم٦م سمـ ؿمقال ُمـ هذه اًمًٜم٦م ، و اؾمتخٚمػ قمغم ُمٙم٦م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد 

يم٤من رؾمقل  يمام شمٕمقد اعمًٚمٛمقن ُمٜمف ذًمؽ وم٘مد  –قمٌد ؿمٛمس ، و ًمف ٟمحق قمنميـ ؾمٜم٦م 

إذا أراد اخلروج إمم همزوة أو همػمه٤م قملم أُمػما ي٘مقم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

ُم٘م٤مُمف ُمدة همٞم٤مسمف يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ ويتٗم٘مد أطمقاهلؿ وحيؾ ُمِمٙمالهتؿ، ويم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م 

.ح٤م ورد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٓم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ، وـم٤مقم٦م رؾمقًمف إُمػم واضم٦ٌم 

 -:أن رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمف-ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

ىم٤مل: "ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد قمَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وطملم قمزم . "اهلل، وُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل وُمـ قمَم أُمػمي وم٘مد قمّم٤مين "

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اخلروج  اؾمتخٚمػ قمغم ُمٙم٦م قمت٤مب اسمـ أؾمٞمد 

ريض اهلل قمٜمف وىمد روى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل   ساسمـ أبك اًمٕمٞمص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛم

سمًٜمده قمـ قمٛمرو سمـ أبك قم٘مرب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد وهق ُمًٜمد فمٝمره إمم 



   

 
117 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ا ِم٤م وٟٓمك رؾمقل اهلل آ صمقسملم ُمٕم٘مديـ  اًمٌٞم٧م ي٘مقل واهلل ُم٤م أص٧ٌم ذم قمٛمكم هذ

              يمًقهتام ُمقٓى يمٞم٤ًمن .                                                                                                        

و ُمر صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ُمًػمه ذًمؽ قمغم ؿمجرة يٕمٔمٛمٝم٤م اعمنميمقن ي٘م٤مل هل٤م 

قاط ، وم٘م٤مل سمٕمض ضمٝم٤مل اًمٕمرب : اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أنقاط يمام هلؿ ذات أنقاط . ذات أن

،  آخٝم٦موم٘م٤مل : " ىمٚمتؿ ـ و اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ـ يمام ىم٤مل ىمقم ُمقؾمك : اضمٕمؾ ًمٜم٤م اهلًإ يمام هلؿ 

ورم ـمري٘مٝمؿ ىم٤مل أطمد اعمًٚمٛملم ًمـ هنزم اًمٞمقم ُمـ  ًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ " .

ٟم٤م يتغم طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م وأقمـ سمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  ىمٚم٦م وم٠منزل اهلل ًمٚمٛمٕم٤مشم٦ٌم واًمؽمسمٞم٦م ىمرآ

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱرم اًمتقسم٦م 
 وقمـ ؾمػم اعمٕمريم٦م  روى احل٤ميمؿ رمحف اهلل سمًٜمده  [11]اًمتقسم٦م:  َّ جب  هئ مئ خئ

ىم٤مل يقٟمس سمـ سمٙمػم و همػمه قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق : ] طمدصمٜمل قم٤مصؿ سمـ قمٛمرو سمـ 

د اهلل قمـ أبٞمف ىم٤مل : ومخرج ُم٤مًمؽ سمـ قمقف سمٛمـ ىمت٤مدة قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌ

ُمٕمف إمم طمٜملم ومًٌؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إًمٞمٝم٤م وم٠مقمدوا و هتٞمئقا ذم 

ُمْم٤ميؼ اًمقادي و أطمٜم٤مئف  و أىمٌؾ رؾمقل اهلل و أصح٤مسمف طمتك اٟمحط هبؿ اًمقادي ذم 

همٛم٦م اًمّمٌح ومٚمام اٟمحط اًمٜم٤مس صم٤مرت ذم وضمقهٝمؿ اخلٞمؾ ومِمدت قمٚمٞمٝمؿ و اٟمٙمٗم٠م 

واٟمح٤مز رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ    ٤مس ُمٜمٝمزُملم ٓ ي٘مٌؾ أطمد قمغم أطمداًمٜم

ذات اًمٞمٛملم ي٘مقل : أجـ أهي٤م اًمٜم٤مس ؟ هٚمٛمقا إزم أن٤م رؾمقل اهلل أن٤م رؾمقل اهلل أن٤م حمٛمد 

سمـ قمٌد اهلل  ىم٤مل : ومال رء و ريم٧ٌم اإلسمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ومٚمام رأى رؾمقل اهلل صغم 

ف رهط ُمـ أهؾ سمٞمتف : قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م و أبق اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أُمر اًمٜم٤مس و ُمٕم

ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م و أظمقه رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م و 

اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕم٤ٌمس و أجٛمـ سمـ أم أجٛمـ وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد و ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يزيد ومٞمٝمؿ 

ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس و رهط ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ُمٜمٝمؿ أبق سمٙمر و قمٛمر و اًمٕم٤ٌمس آظمذ سمحٙمٛم٦م 

ٚمتف اًمٌٞمْم٤مء و هق قمٚمٞمٝم٤م ىمد ؿمجره٤م ىم٤مل : و رضمؾ ُمـ هقازن قمغم مجؾ ًمف أمحر سمٞمده سمٖم
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راي٦م ؾمقداء ذم رأس رُمح ـمقيؾ أُم٤مم هقازن و هقازن ظمٚمٗمف إذا أدرك ـمٕمـ سمرحمف و 

إذا وم٤مشمف اًمٜم٤مس رومع رحمف عمـ وراءه وم٤مشمٌٕمقه  ىم٤مل : ومٌٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ هقى ًمف قمكم سمـ 

داٟمف ىم٤مل : ومٞم٠مِت قمكم ُمـ ظمٚمٗمف وميب قمرىمقيب أيب ـم٤مًم٥م و رضمؾ ُمـ إنّم٤مر يري

اجلٛمؾ ومقىمع قمغم قمجزه و وصم٥م إنّم٤مري قمغم اًمرضمؾ وميسمف ضسم٦م أـمـ ىمدُمف 

سمٜمّمػ ؾم٤مىمف وم٤مٟمجٕمػ قمـ رطمٚمف  ىم٤مل : و اضمتٚمد اًمٜم٤مس ومقاهلل ُم٤م رضمٕم٧م راضمٕم٦م 

اًمٜم٤مس ُمـ هزيٛمتٝمؿ طمتك وضمدوا إؾم٤مرى ُمٙمتٗملم قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ج٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ  رم هذه اًم٤ًمقم٦م اًمٕمّمٞم٦ٌم  روى ورم ؿم ؾمٚمؿ [

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج، قمـ أيب إؾمح٤مق، ىم٤مل رضمؾ ًمٚمؼماء سمـ 

يقم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -: أومررشمؿ قمـ رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قم٤مزب 

إن هقازن يم٤مٟمقا ىمقُم٤م مل يٗمر،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤مل: ًمٙمـ رؾمقل اهلل  طمٜملم؟

، وم٠مىمٌؾ اعمًٚمٛمقن قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ، 1رُم٤مة، وإٟم٤م ح٤م ًم٘مٞمٜم٤مهؿ محٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ وم٤مهنزُمقا 

مل يٗمر ومٚم٘مد رأجتف وإٟمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -واؾمت٘مٌٚمقٟم٤م سم٤مًمًٝم٤مم، وم٠مُم٤م رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -آظمذ سمٚمج٤مُمٝم٤م واًمٜمٌل  سمـ احل٤مرث  ؾمٗمٞم٤من أب٤مًمٕمغم سمٖمٚمتف اًمٌٞمْم٤مء، وأن 

وذم طمدي٨م اًمٕم٤ٌمس قمٜمد ُمًٚمؿ  أن٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ي٘مقل: أن٤م اًمٜمٌل ٓ يمذب -ؾمٚمؿ و

وهمػمه  ىم٤مل: ومٚمام اًمت٘مك اعمًٚمٛمقن واًمٙمٗم٤مر ومم اعمًٚمٛمقن ُمدسمريـ، ومٓمٗمؼ رؾمقل اهلل 

يريمض سمٖمٚمتف ىمٌؾ اًمٙمٗم٤مر. وىم٤مل اًمٜمقوي: "ىم٤مل اًمٕمٚمامء:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -

٦م ذم ُمقاـمـ احلرب وقمٜمد اؿمتداد اًم٠ٌمس هق اًمٌٖمٚم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ريمقسمف 

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمِمج٤مقم٦م واًمث٤ٌمت، وٕنف أجْم٤م يٙمقن ُمٕمتٛمدا يرضمع اعمًٚمٛمقن إًمٞمف، 

وشمٓمٛمئـ ىمٚمقهبؿ سمف، وسمٛمٙم٤مٟمف، وإٟمام ومٕمؾ هذا قمٛمدا وإٓ وم٘مد يم٤مٟم٧م ًمف أومراس 

ُمـ ؿمج٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف  -يٕمٜمل طمدي٨م اًمٕم٤ٌمس  -ُمٕمرووم٦م، وِم٤م ذيمره ذم احلدي٨م 

شم٘مدُمف يريمض سمٖمٚمتف إمم مجع اعمنميملم، وىمد ومر اًمٜم٤مس قمٜمف، وذم اًمرواي٦م وؾمٚمؿ 

أنف ٟمزل إمم إرض طملم همِمقه، وهذه  -يٕمٜمل طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع  -إظمرى 
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ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمث٤ٌمت واًمِمج٤مقم٦م واًمّمؼم، وىمٞمؾ ومٕمؾ ذًمؽ ُمقاؾم٤مة عمـ يم٤من ٟم٤مزٓ قمغم 

صغم  -سمِمج٤مقمتف  -ؿ ريض اهلل قمٜمٝم -إرض ُمـ اعمًٚمٛملم وىمد أظمؼمت اًمّمح٤مسم٦م 

 -يٕمٜمل طمدي٨م اًمؼماء  -ذم مجٞمع اعمقاـمـ".وذم صحٞمح ُمًٚمؿ  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ىم٤مل: "إن اًمِمج٤مع ُمٜم٤م ًمٚمذي حي٤مذي سمف، وأهنؿ يم٤مٟمقا يت٘مقن سمف". وىم٤مل اًم٘مًٓمالين: 

"وىمد ريم٥م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اًمٌٖمٚم٦م ذم هذا اعمحؾ اًمذي هق ُمقوع احلرب 

ح٤م يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ظمّمف سمف ُمـ ُمزيد اًمِمج٤مقم٦م ومت٤مم  واًمٓمٕمـ واًميب ُت٘مٞم٘م٤م ًمٜمٌقشمف

اًم٘مقة، وإٓ وم٤مًمٌٖم٤مل قم٤مدة ُمـ ُمرايم٥م اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م وٓ شمّمٚمح عمقاـمـ احلرب ذم اًمٕم٤مدة 

إٓ اخلٞمؾ، ومٌلم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أن احلرب قمٜمده يم٤مًمًٚمؿ ىمقة ىمٚم٥م وؿمج٤مقم٦م 

هنزم اعمًٚمٛمقن أول ذم هذه اعمٕمريم٦م سمٕمد أن او - ٟمٗمس وصم٘م٦م وشمقيمال قمغم اهلل شمٕم٤ممم".

إُمر، وشمٗمرىمقا قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، فمـ ؿمٞم٦ٌم سمـ قمثامن أنف ؾمٞمدرك 

صم٠مره ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤من أبقه ىمد ىمتؾ ذم ُمٕمريم٦م أطمد، ىم٤مل 

ؿمٞم٦ٌم: ومٚمام اىمؽمسم٧م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕىمتٚمف أىمٌؾ رء شمٖمِمك 

وقمٚمٛم٧م أنف ِمٜمقع ُمٜمل. وًم٘مد شمٙمررت ذم اًمًػمة ُمثؾ هذه  وم١مادي، ومٚمؿ أـمؼ ذًمؽ،

احل٤مدصم٦م، شمٙمررت ُمع أيب ضمٝمؾ، وُمع همػمه ذم ُمٙم٦م، وذم اعمديٜم٦م، ويمٚمٝم٤م شمتٗمؼ قمغم أن 

اهلل ىمد أطم٤مط رؾمقًمف سمجق ُمـ اًمره٦ٌم أومزع اًمذيـ يم٤مٟمقا يتآُمرون قمغم ىمتٚمف، وهذا دًمٞمؾ 

قمغم أن اهلل ىم٣م قمغم صدق اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم دقمقى اًمرؾم٤مًم٦م، و

، ويٜم٘مذ إُم٤مٟم٦مسمحٗمظ ٟمٌٞمف ُمـ يمؾ يمٞمد، وسمٌ٘م٤مئف طمٞم٤ًم، طمتك يٌٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وي١مدي 

وذم ُمقىمػ أم ؾمٚمٞمؿ سمٜم٧م ُمٚمح٤من ُمٗمخرة ُمـ ُمٗم٤مظمر  -ضمزيرة اًمٕمرب ُمـ ضم٤مهٚمٞمتٝم٤م، 

ة اعمًٚمٛم٦م ذم صدر  ، وم٘مد يم٤مٟم٧م ذم اعمٕمريم٦م ُمع زوضمٝم٤م أيب ـمٚمح٦م وهل اإلؾمالماعمرأ

طم٤مُمؾ، وُمٕمٝم٤م مجؾ ٕيب ـمٚمح٦م وىمد ظمِمٞم٧م أن يٗمٚم٧م  طم٤مزُم٦م وؾمٓمٝم٤م سمؼمد هل٤م وهل

ُمتف )وهل طمٚم٘م٦م ُمـ ؿمٕمر دمٕمؾ ذم أنػ اًمٌٕمػم( ُمع  ُمٜمٝم٤م، وم٠مدظمٚم٧م يده٤م ذم ظمزا

اخلٓم٤مم، ومرآه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل هل٤م: أم ؾمٚمٞمؿ؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ سم٠ميب 
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ـ أن٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل! أىمتؾ ه١مٓء اًمذيـ يٜمٝمزُمقن قمٜمؽ يمام شم٘م٤مشمؾ اًمذي

ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ، وم٢مهنؿ ًمذًمؽ أهؾ، ويم٤من ُمٕمٝم٤م ظمٜمجر، وم٠ًمخٝم٤م زوضمٝم٤م أبق ـمٚمح٦م قمـ ه 

ٟمٕمؿ وضمقده ُمٕمٝم٤م! وم٘م٤مًم٧م: ظمٜمجر أظمذشمف، إن دٟم٤م ُمٜمل أطمد ُمـ اعمنميملم سمٕمجتف سمف! 

قم٤مد صمؿ  -سمٕمد هذه اًمٙمٌقة ُمـ ضمٞمش ًمٚمتقطمٞمد اسمتالءا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م سم٘مدرة اهلل اًمٕمٔمٞمؿ 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وا صم٤ٌمت ٟمٌٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن إمم اعمٕمريم٦م ُمنقملم طملم رأ

وطملم ؾمٛمٕمقا اًمٜمداء سم٤مًمرضمقع وقمٜمد ُمًٚمؿ أجْم٤م ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ىم٤مل: 

طمٜمٞمٜم٤م ومٚمام واضمٝمٜم٤م اًمٕمدو شم٘مدُم٧م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -همزوٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

وم٠مقمٚمق صمٜمٞم٦م وم٤مؾمت٘مٌٚمٜمل رضمؾ ُمـ اًمٕمدو وم٠مرُمٞمف سمًٝمؿ ومتقارى قمٜمل ومام دري٧م ُم٤م صٜمع 

 -إمم اًم٘مقم وم٢مذا هؿ ىمد ـمٚمٕمقا ُمـ صمٜمٞم٦م أظمرى وم٤مًمت٘مقا هؿ وصح٤مسم٦م اًمٜمٌل  وٟمٔمرت

وأرضمع ُمٜمٝمزُم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومقمم صح٤مسم٦م اًمٜمٌل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وقمكم سمردشم٤من ُمتزرا سم٢مطمدامه٤م ُمرشمدي٤م سم٤مٕظمرى وم٤مؾمتٓمٚمؼ إزاري ومجٛمٕمتٝمام مجٞمٕم٤م 

ٜمٝمزُم٤ًم وهق قمغم سمٖمٚمتف اًمِمٝم٤ٌمء ُم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وُمررت قمغم رؾمقل اهلل 

: "ًم٘مد رأى اسمـ إيمقع ومزقم٤م ومٚمام همِمقا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ٟمزل قمـ اًمٌٖمٚم٦م صمؿ ىمٌض ىمٌْم٦م ُمـ شمراب  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

إرض صمؿ اؾمت٘مٌؾ سمف وضمقهٝمؿ وم٘م٤مل: "ؿم٤مه٧م اًمقضمقه" ومام ظمٚمؼ اهلل ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمٟم٤م 

سم٤م سمتٚمؽ اًم٘مٌْم٦م ومقًمقا ُمدسمريـ ومٝمزُمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ وىمًؿ رؾمقل إٓ ُمأل قمٞمٜمٞمف شم را

ىم٤مل   سمًٜمده اإلُم٤مم أمحد  ىروو همٜم٤مئٛمٝمؿ سملم اعمًٚمٛملم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

اسمـ إؾمح٤مق : ] و اًمتٗم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إمم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث 

اإلؾمالم طملم أؾمٚمؿ و هق آظمذ  سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م و يم٤من ِمـ صؼم يقُمئذ و يم٤من طمًـ

سمثٗمر سمٖمٚم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل : ُمـ هذا ؟ ىم٤مل اسمـ أُمؽ ي٤م رؾمقل 

اهلل [. صمؿ أُمر اًمٕم٤ٌمس ، و يم٤من ضمٝمػم اًمّمقت ، أن يٜم٤مدي : ي٤م ُمٕمنم إنّم٤مر ، ي٤م 

ُمٕمنم أصح٤مب اًمِمجرة ، ي٤م ُمٕمنم أصح٤مب اًمًٛمرة ، ومٚمام ؾمٛمٕمف اعمًٚمٛمقن و هؿ 
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وأضم٤مسمقه : ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ ، و ضمٕمؾ اًمرضمؾ إذا مل يًتٓمع أن يثٜمل سمٕمػمه وم٤مرون يمروا 

ًمٙمثرة اعمٜمٝمزُملم ، ٟمزل قمـ سمٕمػمه و أظمذ درقمف ومٚمًٌٝم٤م ، و أظمذ ؾمٞمٗمف و شمرؾمف ، و 

يرضمع راضماًل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، طمتك إذا اضمتٛمع طمقًمف قمّم٤مسم٦م 

ي٤مهؿ ، و اؿمتدت احلرب ، و ُمٜمٝمؿ ٟمحق اح٤مئ٦م ، اؾمت٘مٌٚمقا هقزان وم٤م ضمتٚمدوا هؿ و إ

أخ٘مك اهلل ذم ىمٚمقب هقازن اًمرقم٥م طملم رضمٕمقا ، ومٚمؿ يٛمٚمٙمقا أنٗمًٝمؿ و شمٗمر هقازن 

سملم يدي اعمًٚمٛملم ، و يتٌٕمقهنؿ ي٘متٚمقن و ي٠مهون ، ومٚمؿ يرضمع آظمر اًمّمح٤مسم٦م إمم 

هى سملم يده ، و طم٤مز صغم اهلل قمٚمٞمف و ٕرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إٓ وا

:وح٤م اهنزم اعمنميمقن، أتقا اًمٓم٤مئػ وُمٕمٝمؿ إؾمح٤مق  اسمـ وقمٞم٤مهلؿ .ىم٤ملؾمٚمؿ أُمقاهلؿ 

ُم٤مًمؽ سمـ قمقف وقمًٙمر سمٕمْمٝمؿ سم٠موـم٤مس وشمقضمف سمٕمْمٝمؿ ٟمحق ٟمخٚم٦م، ومل يٙمـ ومٞمٛمـ 

شمقضمف ٟمحق اًمٜمخٚم٦م إٓ سمٜمق همػمة ُمـ صم٘مٞمػ، وشمٌٕم٧م ظمٞمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

٤م قم٤مُمر إؿمٕمري و ، ومٌٕم٨م صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إًمٞمٝمؿ أب وؾمٚمؿ ُمـ ؾمٚمؽ ذم ٟمخٚم٦م

اؾمٛمف قمٌٞمد و ُمٕمف اسمـ أظمٞمف أبق ُمقؾمك إؿمٕمري طم٤مُمال راي٦م اعمًٚمٛملم ذم مج٤مقم٦م ُمـ 

اعمًٚمٛملم ، وم٘متٚمقا ُمٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم . و ىمتؾ أُمػم اعمًٚمٛملم أبق قم٤مُمر ، رُم٤مه رضمؾ وم٠مص٤مب 

ريمٌتف ، و يم٤من ُمٜمٝم٤م طمتٗمف ، وم٘متؾ أبق ُمقؾمك ىم٤مشمٚمف  و ح٤م أظمؼم أبق ُمقؾمك رؾمقل اهلل 

ورم ذًمؽ روى  ٞمف و ؾمٚمؿ سمذًمؽ اؾمتٖمٗمر صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٕيب قم٤مُمرصغم اهلل قمٚم

: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕمالء، طمدصمٜم٤م أبق أؾم٤مُم٦م قمـ سمريد اسمـ قمٌد اهلل قمـ وم٘م٤مل اًمٌخ٤مري"

ىم٤مل: "ح٤م ومرغ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ريض اهلل قمٜمف  -أيب سمردة  قمـ أيب ُمقؾمك 

ومٚم٘مل دريد سمـ اًمّمٛم٦م وم٘متؾ دريد  ُمـ طمٜملم سمٕم٨م أب٤م قم٤مُمر قمغم ضمٞمش إمم أوـم٤مس

وهزم اهلل أصح٤مسمف، ىم٤مل أبق ُمقؾمك: وسمٕمثٜمل ُمع أيب قم٤مُمر ومرُمل أبق قم٤مُمر ذم ريمٌتف 

إمم  رُم٤مه ضمِمٛمل سمًٝمؿ وم٠مثٌتف ذم ريمٌتف، وم٤مٟمتٝمٞم٧م إًمٞمف، وم٘مٚم٧م: ي٤م قمؿ ُمـ رُم٤مك؟ وم٠مؿم٤مر

 ومٚمح٘متف ومٚمام رآين ومم وم٤مشمٌٕمتف أيب ُمقؾمك وم٘م٤مل: ذاك ىم٤مشمكم اًمذي رُم٤مين، وم٘مّمدت ًمف

ضسمتلم سم٤مًمًٞمػ وم٘متٚمتف،  وضمٕمٚم٧م أىمقل ًمف: أٓ شمًتحل، أٓ شمث٧ٌم، ومٙمػ، وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م
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صمؿ ىمٚم٧م ٕيب قم٤مُمر: ىمتؾ اهلل ص٤مطمٌؽ، ىم٤مل: وم٤مٟمزع هذا اًمًٝمؿ، وم٤مٟمتزقمتف ومٜمزا ُمٜمف 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمًالم، وىمؾ ًمف اؾمتٖمٗمر زم،   أىمرئاح٤مء، ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل 

، ومٛمٙم٨م يًػما صمؿ ُم٤مت، ومرضمٕم٧م ومدظمٚم٧م قمغم واؾمتخٚمٗمٜمل أبق قم٤مُمر قمغم اًمٜم٤مس

قمغم هير ُمرُمؾ وقمٚمٞمف ومراش ىمد أثر رُم٤مل اًمنير  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٞمتف

سمٔمٝمره وضمٜمٌف،وم٠مظمؼمشمف سمخؼمٟم٤م وظمؼم أيب قم٤مُمر، وىم٤مل: ىمؾ ًمف اؾمتٖمٗمر زم، ومدقم٤م سمامء 

ف، صمؿ ىم٤مل: أيب قم٤مُمر ورأج٧م سمٞم٤مض إسمٓم ومتقو٠م  صمؿ رومع يديف وم٘م٤مل: "مهللا اهمٗمر ًمٕمٌٞمد

مهللا اضمٕمٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومقق يمثػم ُمـ ظمٚم٘مؽ ُمـ اًمٜم٤مس، وم٘مٚم٧م: وزم وم٤مؾمتٖمٗمر، 

وم٘م٤مل: مهللا اهمٗمر ًمٕمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ذٟمٌف، وأدظمٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمدظمال يمريام، ىم٤مل أبق 

سمردة: إطمدامه٤م ٕيب قم٤مُمر، وإظمرى ٕيب ُمقؾمك. و يم٤من أبق قم٤مُمر راسمع أرسمٕم٦م 

اًمث٤مًم٨م يزيد سمـ زُمٕم٦م سمـ إؾمقد ، و٤مين أجٛمـ سمـ أم أجٛمـ اؾمتِمٝمدوا يقم طمٜملم ، و اًمث

ىم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمدي ُمـ سمٜمل اًمٕمجالن ُمـ إنّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ .  واًمراسمع ها

و أُم٤م اعمنميمقن وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚمؼ ) ٟمحق إرسمٕملم و ذم هذه اًمٖمزوة ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ف طملم اهنزم ضمٞمِمف و ؾمٚمؿ : " و أُم٤م ُمٚمؽ هقازن وهق ُم٤مًمؽ سمـ قمقف اًمٜمٍمي وم٢مٟم

دظمؾ ُمع صم٘مٞمػ طمّمـ اًمٓم٤مئػ . و رضمع صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ طمٜملم ومٚمؿ يدظمؾ 

ُمٙم٦م طمتك أتك اًمٓم٤مئػ ومح٤مسهؿ ، وم٘مٞمؾ : سمْمع وقمنمون ًمٞمٚم٦م ، و ذم اًمّمحٞمح قمـ 

أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ومح٤مسٟم٤مهؿ أرسمٕملم يقُم٤ًم ـ يٕمٜمل صم٘مٞمٗم٤ًم ـ وم٤مؾمتٕمّمقا 

٦م ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمٌؾ و همػمه . و ىمد ظمرب صغم اهلل قمٚمٞمف و و متٜمٕمقا ، و ىمتٚمقا مج٤مقم

ُمر سمٜم٤م أن اعمنميملم ح٤م اهنزُمقا ذم  ؾمٚمؿ يمثػماً ُمـ أُمقاهلؿ اًمٔم٤مهرة و ىمٓمع أقمٜم٤مهبؿ 

ُمقىمٕم٦م طمٜملم وسم٤مءوا سم٤مًمٗمِمؾ، اٟمًحٌقا إصمر ذًمؽ ومتقضمف سمٕمْمٝمؿ ٟمحق ٟمخٚم٦م وأوـم٤مس، 

، ومدظمٚمقا 1ىوشمقضمٝم٧م أيمثر صم٘مٞمػ ٟمحق اًمٓم٤مئػ وُمٕمٝمؿ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف اًمٜمٍم

ُمديٜم٦م اًمٓم٤مئػ ويم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م حمّمٜم٦م ىمقي٦م ذات أؾمقار وطمّمقن، وهل٤م أبقاب شمٖمٚمؼ 

قمٚمٞمٝم٤م، وأدظمٚمقا ومٞمٝم٤م ُمـ إىمقات ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ ًمًٜم٦م واؾمتٕمدوا اؾمتٕمدادًا يم٤مُماًل وهتٞم٠موا 
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ًمٚم٘مت٤مل، وح٤م ومرغ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمٜملم، ؾم٤مر إمم اًمٓم٤مئػ طمتك 

ديٜم٦م وقمًٙمر هٜم٤مك، ومّمقب اعمنميمقن ٟم٤ٌمهلؿ ٟمحق اعمًٚمٛملم ٟمزل ىمري٤ٌم ُمـ أؾمقار اعم

د وم٠موىمٕمقا سم٤معمًٚمٛملم ظم٤ًمئر ذم إرواح، وم٘مرر رؾمقل اهلل صغم  يم٠مهن٤م رضمؾ ُمـ ضمرا

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آٟمًح٤مب سمٕمٞمدا قمـ ُمرُمك اًمٜم٤ٌمل وومٙمر اعمًٚمٛمقن ذم وؾمٞمٚم٦م 

ًـ يًتٓمٞمٕمقن هب٤م اًمتٖمٚم٥م قمغم صم٘مٞمػ وإضم٤ٌمرهؿ قمغم آؾمتًالم، ورأوا أن أطم

قمٚمٞمٝمؿ ودك طمّمقهنؿ سم٤مًمدسم٤مسم٤مت، وهمػم أن أهؾ  وؾمٞمٚم٦م ذم ذًمؽ هل ٟمّم٥م اعمٜمجٜمٞمؼ

اًمٓم٤مئػ أطمٌٓمقا شمٚمؽ اعمح٤موٓت اًمتل ىم٤مم هب٤م اعمًٚمٛمقن، إذ محقا ىمٓمٕم٤م ُمـ طمديد 

سم٤مًمٜم٤مر وأخ٘مقه٤م قمغم اًمدسم٤مسم٤مت اخلِمٌٞم٦م ومحرىمتٝم٤م، وم٤مٟمًح٥م اعمًٚمٛمقن اعمحتٛمقن هب٤م 

، ومرُمتٝمؿ صم٘مٞمػ سم٤م ًمٜمٌؾ سمٕمد اٟمٙمِم٤مومٝمؿ ُمـ مح٤مي٦م اًمدسم٤مسم٤مت، ومٙم٤من ُمـ ُتتٝم٤م ًمئال حيؽمىمقا

ة صم٘مٞمػ، واُمتٜم٤مقمٝم٤م قمـ آؾمتًالم ويم٤من ُمـ اًمتٕمٚمٞمامت اًمٕمًٙمري٦م  هذا ِم٤م زاد ذم ضمرأ

أن أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜم٤مدي٤م يٜم٤مدي، أجام قمٌد ٟمزل ُمـ احلّمـ 

، ودومع وظمرج إًمٞمٜم٤م ومٝمق طمر، ومخرج مج٤مقم٦م وم٠مقمت٘مٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ إمم رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يٛمقٟمف، ومِمؼ ذًمؽ قمغم أهؾ اًمٓم٤مئػ ُمِم٘م٦م 

ؿمديدة وزاد ُمـ أخٛمٝمؿ. ويم٤من ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًمتداسمػم اًمٕمًٙمري٦م اًمتل أوٕمٗم٧م ُمـ 

وشمدل إطم٤مدي٨م   .مجٕمٝمؿىمقة اعمنميملم وومت٧م ذم قمْمدهؿ وُمٕمٜمقي٤مهتؿ وومرىم٧م 

ف رؾمقل اهلل صغم ا " اًمث٤مسمتف قمغم أنف  هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٓم٤مئػ شمقضمف إمم سمٕمد اٟمٍما

ٟم٦م ويم٤من هب٤م اًم٤ًٌمي٤م واًمٖمٜم٤مئؿ، وم٠مظمر ىمًؿ اًمٖمٜم٤مئؿ سمْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م، رضم٤مء أن  اجلٕمرا

شم٘مدم هقزان ُمًٚمٛم٦م، ومػمد إًمٞمٝمؿ ُم٤م أظمذ ُمٜمٝمؿ، وح٤م مل شم٘مدم ذم هذه اعمدة أظمذ صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم شمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ. صمؿ ىمدُم٧م وومقد هقزان سمٕمد ذًمؽ وم٠مقمٚمٜم٧م 

ُمٝم٤م، وـمٚم٧ٌم ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يرد إًمٞمٝم٤م ُم٤م وم٘مدشمف ُمـ إؾمال

اًم٤ًٌمي٤م وأُمقال، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "أطم٥م احلدي٨م إزم 

أصدىمف وم٤مظمت٤مروا إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم: إُم٤م اًمًٌل وإُم٤م اح٤مل، وىمد يمٜم٧م اؾمت٠منٞم٧م سمٙمؿ، 
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ْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م طملم ىمٗمؾ ُمـ ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اٟمتٔمرهؿ سم

اًمٓم٤مئػ، ومٚمام شمٌلم هلؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم راد إًمٞمٝمؿ إٓ إطمدى 

يمام رواه اًمٌخ٤مرى سمًٜمده قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م اًمٓم٤مئٗمتلم، ىم٤مًمقا وم٢مٟم٤م ٟمخت٤مر ؾمٌٞمٜم٤م".

وم٠ًمخقه أن يرد رى اهلل قمٜمف  أن اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م ضم٤مء وومد هقازن  

، أصدىمفوم٘م٤مل هلؿ: ُمٕمل ُمـ شمرون، وأطم٥م احلدي٨م إزم   ٝمؿ أُمقاهلؿ وؾمٌٞمٝمؿإًمٞم

، وىمد يمٜم٧م اؾمت٠منٞم٧م ويم٤من اًمٜمٌل اح٤مل وم٤مظمت٤مروا إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم إُم٤م اًمًٌل و إُم٤م 

سمْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م طملم ىمٗمؾ ُمـ اًمٓم٤مئػ، ومٚمام شمٌلم هلؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اٟمتٔمرهؿ

: وم٢مٟم٤م  أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم راد إًمٞمٝمؿ إٓ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم، ىم٤مًمقا

 صمؿ ىم٤مل: "أُم٤م سمٕمد وم٢من أهٚمفٟمخت٤مروا ؾمٌٞمٜم٤م، وم٘م٤مم ذم اعمًٚمٛملم وم٠مثٜمك قمغم اهلل سمام هق 

، وإين أردت أرد إًمٞمٝمؿ ؾمٌٞمٝمؿ، ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن شم٤مئٌلمإظمقاٟمٙمؿ ه١مٓء ضم٤مءوٟم٤م 

 يٗمئذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمؾ، وُمـ أطم٥م أن يٌ٘مك قمغم طمٔمف طمتك ٟمٕمٓمٞمف إي٤مه ُمـ أّول ُم٤م  يٓمٞم٥م

، وم٘م٤مل هلؿ: "إٟم٤م ٓ ٟمدري ُمـ ي٤م رؾمقل اهلل هلؿ ـمٞمٌٜم٤ماهلل قمٚمٞمٜم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ"، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس:

أُمريمؿ، ومرضمع اًمٜم٤مس  أذن ُمٜمٙمؿ ومٞمف ِمـ مل ي٠مذن، وم٤مرضمٕمقا طمتك يرومع إًمٞمٜم٤م قمروم٤مؤيمؿ

ومٙمٚمٛمٝمؿ قمروم٤مؤهؿ، صمؿ رضمٕمقا إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمؼموه أهنؿ ـمٞمٌقا 

وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : " أُم٤م ُم٤م يم٤من ( .ؾمٌل هقزان وأذٟمقا وهذا اًمذي سمٚمٖمٜم٤م ُمـ

زم و ًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ " ، ىم٤مل اعمٝم٤مضمرون و إنّم٤مر : و ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق 

ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ . واُمتٜمع إىمرع سمـ طم٤مسمس و قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ و 

د اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس ىمقُمٝمام طمتك أرو٤ممه٤م و قمقوٝمام صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ . و أرا

اًمًٚمٛمل أن يٗمٕمؾ يمٗمٕمٚمٝمام ، ومٚمؿ شمقاوم٘مف سمٜمق ؾمٚمٞمؿ ، سمؾ ـمٞمٌقا ُم٤م يم٤من هلؿ ًمرؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، ومردت اًمذري٦م قمغم هقازن ، و يم٤مٟمقا ؾمت٦م آٓف ، ومٞمٝمؿ اًمِمٞمامء 

، و هل أظم٧م رؾمقل  ازنسمٜم٧م احل٤مرث سمـ قمٌد اًمٕمزى ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر سمـ هق

ٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ اًمرو٤مقم٦م ، وم٠ميمرُمٝم٤م و أقمٓم٤مه٤م ، و رضمٕم٧م إمم سمالده٤م اهلل صغم اهلل قم



   

 
115 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

خمت٤مرًة ًمذًمؽ ، صمؿ ىمًؿ صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سم٘مٞمتف قمغم اعمًٚمٛملم ، و شم٠مخػ مج٤مقم٦ًم ُمـ 

ؾم٤مدات ىمريش و همػمهؿ ، ومجٕمؾ يٕمٓمل اًمرضمؾ اح٤مئ٦م سمٕمػم ، و اخلٛمًلم ، و ٟمحق 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أقمٓمك  ذًمؽ . و ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ اًمزهري أن رؾمقل اهلل صغم

ومٌٚمٖمف ،ومخٓمٌٝمؿ  إنّم٤مر،و قمت٥م سمٕمض  اإلسمؾ.يقُمئذ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م صمالصمامئ٦م ُمـ 

وطمدهؿ ، و اُمتـ قمٚمٞمٝمؿ سمام أيمرُمٝمؿ اهلل ُمـ اإليامن سمف ، و سمام أهمٜم٤مهؿ اهلل سمف سمٕمد 

وم٘مرهؿ ، و أخػ سمٞمٜمٝمؿ سمٕمد اًمٕمداوة اًمت٤مُم٦م ، ومروقا و ـم٤مسم٧م أنٗمًٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

. وـمٕمـ ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل ، و اؾمٛمف طمرىمقص ـ ومٞمام ىمٞمؾ ـ قمغم اًمٜمٌل و أرو٤مهؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ىمًٛمتف شمٚمؽ ، و صٗمح قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و طمٚمؿ ، 

سمٕمد ُم٤م ىم٤مل ًمف سمٕمض إُمراء : أٓ ٟميب قمٜم٘مف ؟ وم٘م٤مل : ٓ . صمؿ ىم٤مل : " إٟمف ؾمٞمخرج 

٤مضمرهؿ ، وم٠مجٜمام ًم٘مٞمتٛمقهؿ وم٤مىمتٚمقهؿ ُمـ وئْمئ هذا ىمقم ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم

، وم٢من ذم ىمتٚمٝمؿ أضمراً عمـ ىمتٚمٝمؿ و اؾمتٕمٛمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف 

اًمٜمٍمي قمغم ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ ىمقُمف ، و يم٤من ىمد أؾمٚمؿ و طمًـ إؾمالُمف ، و اُمتدح رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ىمّمٞمدة ذيمره٤م اسمـ إؾمح٤مق . و اقمتٛمر صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ٟم٦م و دظمؾ ُمٙم٦م ، ومٚمام ىم٣م قمٛمرشمف ارُتؾ إمم اعمديٜم٦م ، و أىم٤مم ًمٚمٜم٤مس ؾمٚمؿ  ُمـ اجلٕمرا

احل٩م قم٤مُمئذ قمت٤مب سمـ أؾمٞمد ريض اهلل قمٜمف ، ومٙم٤من أول ُمـ طم٩م سم٤مًمٜم٤مس ُمـ أُمراء 

                                                                   .ا ـهاعمًٚمٛملم .

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱورم همزوة طمٜملم ىم٤مل شمٕم٤ممم 
  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت
ىم٤مل  اسمـ يمثػم  [14-11]اًمتقسم٦م:  َّ  مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس

ىم٤مل اسمـ ضُمَرْي٩م، قمـ جم٤مهد: هذه أول آي٦م  رمحف اهلل  ذم شمٗمًػمه قمٚمٞمٝم٤م )سمتٍمف ( 

ف ًمدهيؿ ذم ٟمزًم٧م ُمـ ]ؾمقرة[ "سمراءة".يذيمر شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜملم ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ وإطم٤ًمٟم
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( وأن ذًمؽ ُمـ قمٜمده شمٕم٤ممم، 1ٟمٍمه إي٤مهؿ ذم ُمقاـمـ يمثػمة ُمـ همزواهتؿ ُمع رؾمقًمف )

وسمت٠مجٞمده وشم٘مديره، ٓ سمَٕمددهؿ وٓ سمُٕمددهؿ وٟمٌٝمٝمؿ قمغم أن اًمٜمٍم ُمـ قمٜمده، ؾمقاء 

ىمؾ اجلٛمع أو يمثر، وم٢من يقم طُمٜملم أقمجٌتٝمؿ يمثرهتؿ، وُمع هذا ُم٤م أضمدى ذًمؽ قمٜمٝمؿ 

ٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. صمؿ أنزل ؿمٞمئ٤م ومقًمقا ُمدسمريـ إٓ اًم٘م

وىمد يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م: "طُمٜملم" -ٟمٍمه وشم٠مجٞمده قمغم رؾمقًمف وقمغم اعم١مُمٜملم اًمذيـ ُمٕمف، اهلل

اًمًالم ُمـ اًمّمالة سمٕمد ومتح ُمٙم٦م ذم ؿمقال ؾمٜم٦م صمامن ُمـ اهلجرة، وذًمؽ ح٤م ومرغ قمٚمٞمف 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ومتح ُمٙم٦م، ومتٝمدت أُمقره٤م، وأؾمٚمؿ قم٤مُم٦م أهٚمٝم٤م، وأـمٚم٘مٝمؿ رؾمقل 

هقازن مجٕمقا ًمف ًمٞم٘م٤مشمٚمقه، وأن أُمػمهؿ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف اًمٜمَّْيي،  وؾمٚمؿ، ومٌٚمٖمف أن

وُمٕمف صم٘مٞمػ سمٙمامهل٤م، وسمٜمق ضُمِمؿ وسمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر، وأوزاع ُمـ سمٜمل هالل، وهؿ 

ىمٚمٞمؾ، وٟم٤مس ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قم٤مُمر، وقمقف سمـ قم٤مُمر، وىمد أىمٌٚمقا ُمٕمٝمؿ اًمٜم٤ًمء 

ٝمؿ وىَمِْمٞمْمٝمؿ ومخرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم واًمقًمدان واًمِم٤مء واًمٜمَّٕمؿ ، وضم٤مءوا سمَ٘مْمِّ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ضمٞمِمف اًمذي ضم٤مء ُمٕمف ًمٚمٗمتح، وهق قمنمة آٓف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

وإنّم٤مر وىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب، وُمٕمف اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، وهؿ اًمٓمٚم٘م٤مء ذم أخٗملم 

ًمف "طمٜملم"، ومٙم٤مٟم٧م  أجْم٤م، وم٤ًمر هبؿ إمم اًمٕمدو، وم٤مًمت٘مقا سمقاد سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ ي٘م٤مل

ومٞمف اًمقىمٕم٦م ذم أول اًمٜمٝم٤مر ذم همٚمس اًمّمٌح، اٟمحدروا ذم اًمقادي وىمد يمٛمٜم٧م ومٞمف 

هقازن، ومٚمام شمقاضمٝمقا مل يِمٕمر اعمًٚمٛمقن إٓ هبؿ ىمد صم٤موروهؿ ورؿم٘مقا سم٤مًمٜم٤ٌمل، 

وأصٚمتقا اًمًٞمقف، ومحٚمقا محٚم٦م رضمؾ واطمد، يمام أُمرهؿ ُمٚمٙمٝمؿ. ومٕمٜمد ذًمؽ ومم 

، قمز وضمؾ وصم٧ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، اعمًٚمٛمقن ُمدسمريـ، يمام ىم٤مل اهلل

وهق رايم٥م يقُمئذ سمٖمٚمتف اًمِمٝم٤ٌمء يًقىمٝم٤م إمم ٟمحر اًمٕمدو، واًمٕم٤ٌمس قمٛمف آظمذ سمريم٤مهب٤م 

إجٛمـ، وأبق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م آظمذ سمريم٤مهب٤م إجن، يث٘مالهن٤م ًمئال 

ٚمٛملم إمم اًمرضمٕم٦م شمنع اًمًػم، وهق يٜمقه سم٤مؾمٛمف، قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ويدقمق اعمً

أن٤م اًمٜمٌل ٓ   وي٘مقل:" أجـ ي٤م قم٤ٌمد اهلل؟ إزمَّ أن٤م رؾمقل اهلل"، وي٘مقل ذم شمٚمؽ احل٤مل:
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يمذب ... أن٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ... وصم٧ٌم ُمٕمف ُمـ أصح٤مسمف ىمري٥م ُمـ ُم٤مئ٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

ىم٤مل: صمامٟمقن، ومٛمٜمٝمؿ: أبق سمٙمر، وقمٛمر، ريض اهلل قمٜمٝمام، واًمٕم٤ٌمس وقمكم، واًمٗمْمؾ سمـ 

ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث، وأجٛمـ سمـ أم أجٛمـ، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، وهمػمهؿ،  قم٤ٌمس، وأبق

-ويم٤من ضمٝمػم اًمّمقت -ريض اهلل قمٜمٝمؿ صمؿ أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٛمف اًمٕم٤ٌمس 

يٕمٜمل ؿمجرة سمٞمٕم٦م اًمروقان، اًمتل سم٤ميٕمف -أن يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف: ي٤م أصح٤مب اًمِمجرة 

ومجٕمؾ يٜم٤مدي هبؿ: ي٤م - اعمًٚمٛمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ُتتٝم٤م، قمغم أٓ يٗمروا قمٜمف

( وي٘مقل شم٤مرة: ي٤م أصح٤مب ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ومجٕمٚمقا سمٞمٕم٦م اًمروقانأصح٤مب اًمًٛمرة )

ي٘مقًمقن: ي٤م ًمٌٞمؽ، ي٤م ًمٌٞمؽ، واٟمٕمٓمػ اًمٜم٤مس ومجٕمٚمقا يؽماضمٕمقا إمم رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمتك إن اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ إذا مل يٓم٤موقمف سمٕمػمه قمغم اًمرضمقع، ًمٌس درقمف، 

ؾمٚمف، ورضمع سمٜمٗمًف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ومٚمام صمؿ اٟمحدر قمٜمف، وأر

رضمٕم٧م ذذُم٦م ُمٜمٝمؿ، أُمرهؿ قمٚمٞمف اًمًالم أن يّمدىمقا احلٛمٚم٦م، وأظمذ ىمٌْم٦م ُمـ 

اًمؽماب سمٕمدُم٤م دقم٤م رسمف واؾمتٜمٍمه، وىم٤مل: "مهللا أنجز زم ُم٤م وقمدشمٜمل" صمؿ رُمك اًم٘مقم 

ف قمـ اًم٘مت٤مل، صمؿ هب٤م، ومام سم٘مل إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ إٓ أص٤مسمف ُمٜمٝم٤م ذم قمٞمٜمٞمف وومٛمف ُم٤م ؿمٖمٚم

، وم٤مشمٌع اعمًٚمٛمقن أىمٗم٤مءهؿ ي٘متٚمقن وي٠مهون، وُم٤م شمراضمع سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس إٓ  اهنزُمقا

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ  -وإؾم٤مرى جمدًم٦م سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب، ريض اهلل قمٜمٝمام، أنف ىم٤مل ًمف 

قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم طمٜملم، وم٘م٤مل: رضمؾ: ي٤م أب٤م قمامرة، أومررشمؿ 

ًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٗمّر، إن هقازن يم٤مٟمقا ىمقُم٤م ُرَُم٤مة، ومٚمام ًم٘مٞمٜم٤مهؿ 

، وم٠مىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ، وم٤مؾمت٘مٌٚمقٟم٤م سم٤مًمًٝم٤مم، وم٤مهنزم اًمٜم٤مس،  ومَحَٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اهنزُمقا

ق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث آظمذ سمٚمج٤مم سمٖمٚم٦م ومٚم٘مد رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأب

أن٤م اًمٜمٌل ٓ يمذب ... أن٤م اسمـ   رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٌٞمْم٤مء، وهق ي٘مقل:

ىمٚم٧م: وهذا ذم هم٤مي٦م ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمِمج٤مقم٦م اًمت٤مُم٦م، إٟمف ذم ُمثؾ هذا  -قمٌد اعمٓمٚم٥م 
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اًمٞمقم ذم طَمقُم٦م اًمَقهَمك، وىمد اٟمٙمِمػ قمٜمف ضمٞمِمف، هق ُمع ذًمؽ قمغم سمٖمٚم٦م وًمٞم٧ًم 

ٕم٦م اجلري، وٓ شمّمٚمح ًمٙمرٍّ وٓ ًمٗمرٍّ وٓ هلرب، وهق ُمع هذا أجًْم٤م يريمْمٝم٤م إمم هي

ه سم٤مؾمٛمف ًمٞمٕمرومف ُمـ مل يٕمرومف، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف دائاًم إمم يقم  وضمقهٝمؿ ويٜمقِّ

اًمديـ، وُم٤م هذا يمٚمف إٓ صم٘م٦م سم٤مهلل، وشمقيمال قمٚمٞمف، وقمٚماًم ُمٜمف سم٠منف ؾمٞمٜمٍمه، ويتؿ ُم٤م 

  جح مج حج مث ُّٱؾم٤مئر إدي٤من؛ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: أرؾمٚمف سمف، وئمٝمر ديٜمف قمغم 
  َّ جس مخ ُّٱأي: ـمٛم٠منٞمٜمتف وصم٤ٌمشمف قمغم رؾمقًمف،  [14]اًمتقسم٦م:  َّ جخ مح

وهؿ اعمالئٙم٦م،  [14]اًمتقسم٦م:  َّ  حص مس خس حس ُّٱأي: اًمذيـ ُمٕمف،  [14]اًمتقسم٦م:

قمـ قِمْٙمِرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس، قمـ وطمدث ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة ُم٤م رواه اًمٌٞمٝم٘مك سمًٜمده 

ن ىم٤مل: ح٤م رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم طمٜملم ىمد قَمرى، ؿمٞم٦ٌم سمـ قمثام

ىم٤مل: -ذيمرت أيب وقمٛمل وىمتؾ قمكم ومحزة إي٤ممه٤م، وم٘مٚم٧م: اًمٞمقم أدرك صم٠مري ُمٜمف 

ومذه٧ٌم ٕضمٞمئف قمـ يٛمٞمٜمف، وم٢مذا أن٤م سم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ىم٤مئاًم، قمٚمٞمف درع سمٞمْم٤مء 

ف وًمـ خي ىم٤مل: ومجئتف قمـ ي٤ًمره، -ذًمف يم٠مهن٤م ومْم٦م، يٙمِمػ قمٜمٝم٤م اًمٕمج٤مج، وم٘مٚم٧م: قَمٛمُّ

وم٢مذا أن٤م سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٘مٚم٧م: اسمـ قمٛمف وًمـ خيذًمف. ومجئتف 

ُمـ ظمٚمٗمف، ومٚمؿ يٌؼ إٓ أن أؾَمّقره ؾمقرة سم٤مًمًٞمػ، إذ رومع زم ؿُمَقاظ ُمـ ٟم٤مر سمٞمٜمل 

وسمٞمٜمف، يم٠منف سمرق، ومخٗم٧م أن مَتَْحَِمٜمل، ومقوٕم٧م يدي قمغم سمٍمي وُمِمٞم٧م اًم٘مٝم٘مري، 

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل: "ي٤م ؿمٞم٥َم، ي٤م ؿمٞم٥م ادن ُمٜمل مهللا وم٤مًمتٗم٧م ر

أذه٥م قمٜمف اًمِمٞمٓم٤من". ىم٤مل: ومرومٕم٧م إًمٞمف سمٍمي، وهلق أطم٥م إزم ُمـ ؾمٛمٕمل وسمٍمي، 

ا ه ورم اعمٕمريم٦م روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ وم٘م٤مل: "ي٤م ؿمٞم٥م ىم٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر".

 اًمٕم٤ٌمس  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل 
ِ

َيْقَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- ؿَمِٝمْدُت َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ

 
ِ

ٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ قَم ـُ احْل٤َمِرِث سْم صغم اهلل قمٚمٞمف -طُمٜملَْمٍ وَمَٚمِزُْم٧ُم َأن٤َم َوَأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم

  -وؾمٚمؿ
ِ

قَمغَم سَمْٖمَٚم٦ٍم ًَمُف سَمٞمَْْم٤مَء َأْهَداَه٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَٚمْؿ ُٟمَٗم٤مِرىْمُف َوَرؾُمقُل اَّللَّ

ـَ وَمَٓمٗمِ  ًَمفُ  ٚمُِٛمقَن ُُمْدسمِِري ًْ ُ ٤مُر َوممَّ اعْم ٚمُِٛمقَن َواًْمُٙمٗمَّ ًْ ُ ـُ ُٟمَٗم٤مصَم٦َم اجْلَُذاُِمكُّ وَمَٚمامَّ اًْمَتَ٘مك اعْم َؼ وَمْرَوُة سْم
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ِ

٤ٌَّمٌس َو َأن٤َم آظِمٌذ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقُل اَّللَّ ٤مِر ىَم٤مَل قَم ٌََؾ اًْمُٙمٗمَّ َيْريُمُض سَمْٖمَٚمَتُف ىِم

 سمِٚمَِج٤مِم سَمْٖمَٚم٦ِم رَ 
ِ

َع َوَأبُق ؾُمْٗمَٞم٤مَن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ؾُمقِل اَّللَّ َٝم٤م إَِراَدَة َأْن َٓ شُمْنِ َأيُمٗمُّ

 
ِ

  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-آظِمٌذ سمِِريَم٤مِب َرؾُمقِل اَّللَّ
ِ

صغم اهلل قمٚمٞمف -وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

ُٛمَرِة »  -وؾمٚمؿ ًَّ ٤ٌَّمُس َٟم٤مِد َأْصَح٤مَب اًم ٤ٌَّمٌس وَ ش. َأْى قَم يَم٤مَن َرضُماًل َصٞمًِّت٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم وَمَ٘م٤مَل قَم

 ًَمَٙم٠َمنَّ قَمْٓمَٗمَتُٝمْؿ طِملَم ؾَمِٛمُٕمقا َصْقشمِك  صقِتسم٠َِمقْمغَم 
ِ

ُٛمَرِة ىَم٤مَل وَمَقاَّللَّ ًَّ ـَ َأْصَح٤مُب اًم َأجْ

ٌَّْٞمَؽ  ٌَّْٞمَؽ َي٤م ًَم ٌََ٘مِر قَمغَم َأْوَِٓدَه٤م. وَمَ٘م٤مًُمقا َي٤م ًَم ٤مَر  -ىَم٤مَل  -قَمْٓمَٗم٦ُم اًْم قْمَقُة وَم٤مىْمَتَتُٚمقا َواًْمُٙمٗمَّ َواًمدَّ

قْمَقُة قَمغَم  ِت اًمدَّ رِم إَنَّْم٤مِر َيُ٘مقًُمقَن َي٤م َُمْٕمنَمَ إَنَّْم٤مِر َي٤م َُمْٕمنَمَ إَنَّْم٤مِر ىَم٤مَل صُمؿَّ ىُمٍِمَ

ـِ اخْلَْزَرِج.  ـِ اخْلَْزَرِج َي٤م سَمٜمِك احْل٤َمِرِث سْم ـِ اخْلَْزَرِج وَمَ٘م٤مًُمقا َي٤م سَمٜمِك احْل٤َمِرِث سْم سَمٜمِك احْل٤َمِرِث سْم

 وَمٜمَٔمَ 
ِ

َوُهَق قَمغَم سَمْٖمَٚمتِِف يَم٤معْمَُتَٓم٤مِوِل قَمَٚمْٞمَٝم٤م إمَِم ىِمَت٤مهِلِْؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َر َرؾُمقُل اَّللَّ

 
ِ

ىَم٤مَل صُمؿَّ َأظَمَذ ش. َهَذا طِملَم مَحَِك اًْمَقـمِٞمُس »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

 
ِ

٤مِر صُمؿَّ ىَم٤مَل طَمَّمَٞم٤مٍت  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقُل اَّللَّ َـّ ُوضُمقَه اًْمُٙمٗمَّ » وَمَرَُمك هِبِ

ٍد  ٛمَّ ٧ٌُْم َأنُْٔمُر وَم٢ِمَذا اًْمِ٘مَت٤مُل قَمغَم َهْٞمَئتِِف وِمٞماَم َأَرى ش. اهْنََزُُمقا َوَربِّ حُمَ  -ىَم٤مَل  -ىَم٤مَل وَمَذَه

ُهْؿ يمَ   َُم٤م ُهَق إَِّٓ َأْن َرَُم٤مُهْؿ سمَِحَّمَٞم٤مشمِِف وَماَم ِزًْم٧ُم َأَرى طَمدَّ
ِ

 ٚمِٞماًل َوَأُْمَرُهْؿ ُُمْدسمًِرا.وَمَقاَّللَّ

ورم إؾمالم هقازن ُمـ سمٕمد ورد رؾمقل اهلل هلؿ  ؾمٌٞمٝمؿ  روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل 

ه  : أن رؾمقل اهلل سمًٜمده قمـ  قمروة سمـ اًمزسمػم أن ُمروان واعمًقر اسمـ خمرُم٦م أظمؼما

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مم طملم ضم٤مءه وومد هقازن ُمًٚمٛملم وم٠ًمخقه أن يرد إًمٞمٝمؿ 

ٌٞمٝمؿ وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) ُمٕمل ُمـ شمرون وأطم٥م أُمقاهلؿ وؾم

احلدي٨م إزم أصدىمف وم٤مظمت٤مروا إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم إُم٤م اًمًٌل وإُم٤م اح٤مل وىمد يمٜم٧م 

اؾمت٠منٞم٧م سمٙمؿ ( . ويم٤من أنٔمرهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م 

 قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ همػم راد طملم ىمٗمؾ ُمـ اًمٓم٤مئػ ومٚمام شمٌلم هلؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل

إًمٞمٝمؿ إٓ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ىم٤مًمقا وم٢مٟم٤م ٟمخت٤مر ؾمٌٞمٜم٤م وم٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ؾمٚمؿ ذم اعمًٚمٛملم وم٠مثٜمك قمغم اهلل سمام هق أهٚمف صمؿ ىم٤مل ) أُم٤م سمٕمد وم٢من إظمقاٟمٙمؿ ىمد 
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ضم٤مؤوٟم٤م شم٤مئٌلم وإين ىمد رأج٧م أن أرد إًمٞمٝمؿ ؾمٌٞمٝمؿ ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٓمٞم٥م ذًمؽ 

ـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٙمقن قمغم طمٔمف طمتك ٟمٕمٓمٞمف إي٤مه ُمـ أول ُم٤م يٗملء اهلل ومٚمٞمٗمٕمؾ وُم

قمٚمٞمٜم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ ( . وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ىمد ـمٞمٌٜم٤م ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل 

صغم وؾمٚمؿ ) إٟم٤م ٓ ٟمدري ُمـ أذن ُمٜمٙمؿ ذم ذًمؽ ِمـ مل ي٠مذن وم٤مرضمٕمقا طمتك يرومع إًمٞمٜم٤م 

٤مؤهؿ صمؿ رضمٕمقا إمم رؾمقل اهلل صغم قمروم٤مؤيمؿ أُمريمؿ ( . ومرضمع اًمٜم٤مس ومٙمٚمٛمٝمؿ قمروم

ورم رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق رمحف اهلل  اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٠مظمؼموه أهنؿ ىمد ـمٞمٌقا وأذٟمقا .

: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده : يمٜم٤م ُمع  زي٤مدة ًمٚمٗم٤مئدة وم٘م٤مل رمحف اهلل 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمحٜملم ومٚمام أص٤مب ُمـ هقازن ُم٤م أص٤مب ُمـ أُمقاهلؿ 

ٟم٦م و ىمد أؾمٚمٛمقا وم٘م٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م أهؾ و  و ؾم٤ٌمي٤مهؿ أدريمف وومد هقازن سم٤مجلٕمرا

قمِمػمة و ىمد أص٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٌالء ُم٤م مل خيػ قمٚمٞمؽ وم٤مُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اهلل قمٚمٞمؽ  و ىم٤مم 

ظمٓمٞمٌٝمؿ زهػم سمـ سد أبق سد وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل إٟمام ذم احلٔم٤مئر ُمـ اًم٤ًٌمي٤م 

ٙمٗمٚمٜمؽ و ًمق أن٤م ُمٚمحٜم٤م ٓسمـ أيب ؿمٛمر أو اًمٜمٕمامن سمـ ظم٤مٓشمؽ و طمقاوٜمؽ اًمالِت يمـ ي

اعمٜمذر صمؿ أص٤مسمٜم٤م ُمٜمٝمام ُمثؾ اًمذي أص٤مسمٜم٤م ُمٜمؽ رضمقٟم٤م قم٤مئدهتؿ و قمٓمٗمٝمام و أن٧م 

ىم٤مل : وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و وأنِمد ؿمٕمرا   رؾمقل اهلل ظمػم اعمٙمٗمقًملم 

رؾمقل اهلل ظمػمشمٜم٤م ؾمٚمؿ : ] ٟم٤ًمئٙمؿ و أبٜم٤مئٙمؿ أطم٥م إًمٞمٙمؿ أم أُمقاًمٙمؿ ؟ [ وم٘م٤مًمقا : ي٤م 

ًمٜم٤م ؟ سمؾ أبٜم٤مؤٟم٤م و ٟم٤ًمؤٟم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  سملم أطم٤ًمسمٜم٤م و أُمقا

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : ] أُم٤م ُم٤م يم٤من زم و ًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ و إذا أن٤م صٚمٞم٧م وم٘مقُمقا 

وم٘مقًمقا : إٟم٤م ٟمًتِمٗمع سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إمم اعمًٚمٛملم و سم٤معمًٚمٛملم إمم 

اهلل ذم أبٜم٤مئٜم٤م و ٟم٤ًمئٜم٤م وم٢مين ؾم٠مقمٓمٞمٙمؿ قمٜمد ذًمؽ و أؾم٠مل ًمٙمؿ [ ومٚمام صغم  رؾمقل

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر ىم٤مُمقا وم٘م٤مًمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل : ] أُم٤م ُم٤م يم٤من زم و ًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ [ وم٘م٤مل 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ىم٤مًم٧م إنّم٤مر : اعمٝم٤مضمرون : و ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمق
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ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ  و ىم٤مل إىمرع سمـ طم٤مسمس : أُم٤م أن٤م و

: ٚمٛملال و ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس اًمًة ومارو سمٜمق متٞمؿ ومال و ىم٤مل قمٞمٞمٜم٦م : أُم٤م أن٤م وسمٜمق ومز

ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل  أُم٤م أن٤م و سمٜمق ؾمٚمٞمؿ ومال وم٘م٤مًم٧م سمٜمق ؾمٚمٞمؿ : سمؾ ُم٤م يم٤من

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل ي٘مقل قم٤ٌمس سمـ ُمرداس ًمٌٜمل ؾمٚمٞمؿ : و هٜمتٛمقين ؟  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ] ُمـ أُمًؽ ُمٜمٙمؿ سمح٘مف ومٚمف سمٙمؾ إٟم٤ًمن ؾمت٦م ومرائض ُمـ أول 

قمـ أيب ىمت٤مدة وروى سمًٜمده  –ا ـهذمء ٟمّمٞمٌف ومردوا إمم اًمٜم٤مس ٟم٤ًمءهؿ و أبٜم٤مءهؿ [ 

ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قم٤مم طمٜملم ومٚمام اًمت٘مٞمٜم٤م يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم : ىم٤مل

ضمقًم٦م ومرأج٧م رضمال ُمـ اعمنميملم ىمد قمال رضمال ُمـ اعمًٚمٛملم وميسمتف ُمـ ورائف قمغم 

طمٌؾ قم٤مشم٘مف سم٤مًمًٞمػ وم٘مٓمٕم٧م اًمدرع وأىمٌؾ قمكم ومْمٛمٜمل وٛم٦م وضمدت ُمٜمٝم٤م ريح 

٘مٚم٧م ُم٤م سم٤مل اًمٜم٤مس ؟ اعمقت صمؿ أدريمف اعمقت وم٠مرؾمٚمٜمل ومٚمح٘م٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم

ىم٤مل أُمر اهلل قمز و ضمؾ . صمؿ رضمٕمقا وضمٚمس اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل ) ُمـ 

ىمتؾ ىمتٞمال ًمف قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م ومٚمف ؾمٚمٌف ( . وم٘مٚم٧م ُمـ يِمٝمد زم صمؿ ضمٚم٧ًم ىم٤مل صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمثٚمف وم٘مٛم٧م وم٘مٚم٧م ُمـ يِمٝمد زم صمؿ ضمٚم٧ًم ىم٤مل صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 

ؾمٚمؿ ُمثٚمف وم٘مٛم٧م وم٘م٤مل ) ُم٤م ًمؽ ي٤م أب٤م ىمت٤مدة ( . وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل رضمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف و 

صدق وؾمٚمٌف قمٜمدي وم٠مروف ُمٜمف .. وم٠مقمٓم٤مٟمٞمف وم٤مسمتٕم٧م سمف خمروم٤م ذم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م وم٢مٟمف ٕول 

ذم  هي٦م أوـم٤مس اًم٤ًمًمػ ذيمره٤م ومٞمام  -وروى رمحف اهلل  – ُم٤مل شم٠مثٚمتف ذم اإلؾمالم

: ح٤م ومرغ اًمٜمٌل صغم   ٜمف ىم٤مل قمـ أيب سمردة قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمسمًٜمده  –ؾمٌؼ 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ طمٜملم سمٕم٨م أب٤م قم٤مُمر قمغم ضمٞمش إمم أوـم٤مس ومٚم٘مل دريد سمـ 

اًمّمٛم٦م وم٘متؾ دريد وهزم اهلل أصح٤مسمف ىم٤مل أبق ُمقؾمك وسمٕمثٜمل ُمع أيب قم٤مُمر ومرُمل أبق 

قم٤مُمر ذم ريمٌتف رُم٤مه ضمِمٛمل سمًٝمؿ وم٠مثٌتف ذم ريمٌتف وم٤مٟمتٝمٞم٧م إًمٞمف وم٘مٚم٧م ي٤م قمؿ ُمـ رُم٤مك 

إمم أيب ُمقؾمك وم٘م٤مل ذاك ىم٤مشمكم اًمذي رُم٤مين وم٘مّمدت ًمف ومٚمح٘متف ومٚمام رآين ومم ؟ وم٠مؿم٤مر 

وم٤مشمٌٕمتف وضمٕمٚم٧م أىمقل ًمف أٓ شمًتحل أٓ شمث٧ٌم ومٙمػ وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م ضسمتلم سم٤مًمًٞمػ 
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وم٘متٚمتف صمؿ ىمٚم٧م ٕيب قم٤مُمر ىمتؾ اهلل ص٤مطمٌؽ ىم٤مل وم٤مٟمزع هذا اًمًٝمؿ ومٜمزقمتف ومٜمزا ُمٜمف 

ٗمر زم . ٖمف و ؾمٚمؿ اًمًالم وىمؾ ًمف اؾمتاح٤مء ىم٤مل سم٤م اسمـ أظمل أىمرئ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم

واؾمتخٚمٗمٜمل أبق قم٤مُمر قمغم اًمٜم٤مس ومٛمٙم٨م يًػما صمؿ ُم٤مت ومرضمٕم٧م ومدظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم سمٞمتف قمغم هير ُمرُمؾ وقمٚمٞمف ومراش ىمد أثر رُم٤مل اًمنير 

سمٔمٝمره وضمٜمٌٞمف وم٠مظمؼمشمف سمخؼمٟم٤م وظمؼم أيب قم٤مُمر وىم٤مل ىمؾ ًمف اؾمتٖمٗمر زم ومدقم٤م سمامء 

رومع يديف وم٘م٤مل ) مهللا اهمٗمر ًمٕمٌٞمد أيب قم٤مُمر ( . ورأج٧م سمٞم٤مض إسمٓمٞمف صمؿ ىم٤مل  ومتقو٠م صمؿ

) مهللا اضمٕمٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومقق يمثػم ُمـ ظمٚم٘مؽ ُمـ اًمٜم٤مس ( وم٘مٚم٧م وزم وم٤مؾمتٖمٗمر 

وم٘م٤مل ) مهللا اهمٗمر ًمٕمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ذٟمٌف وأدظمٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمدظمال يمريام ( . ىم٤مل 

 .                                                                                                                      ُمقؾمك ٕيب مه٤م ٕيب قم٤مُمر وإظمرىأبق سمردة إطمدا

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل  : ح٤م طم٤مس رم طمّم٤مر اًمٓم٤مئػ روى رمحف اهلل سمًٜمده و

ل ) إٟم٤م ىم٤مومٚمقن إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اًمٓم٤مئػ ومٚمؿ يٜمؾ ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ىم٤م

ؿم٤مء اهلل ( . ومث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مًمقا ٟمذه٥م وٓ ٟمٗمتحف وىم٤مل ُمرة ) ٟم٘مٗمؾ ( . وم٘م٤مل ) اهمدوا 

قمغم اًم٘مت٤مل ( . ومٖمدوا وم٠مص٤مهبؿ ضمراح وم٘م٤مل ) إٟم٤م ىم٤مومٚمقن همدا إن ؿم٤مء اهلل ( . وم٠مقمجٌٝمؿ 

ىم٤مل وروى سمًٜمده أبك قمثامن اًمٜمٝمدى  -ومْمحؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ .

أول ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأب٤م سمٙمرة ويم٤من شمًقر طمّمـ  ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمدا وهق

اًمٓم٤مئػ ذم أن٤مس ومج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مٓ  : ؾمٛمٕمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل 

م ( ورم  قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل ) ُمـ ادقمك إمم همػم أبٞمف وهق يٕمٚمؿ وم٤مجلٜم٦م قمٚمٞمف طمرا

ف اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمـ طمّم٤مر صم٘مٞمػ  ىم٤مل اسمـ   رمحف اهلل : قإؾمح٤ماٟمٍما

صمؿ إن ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ اًمًٚمٛمٞم٦م و هل اُمرأة قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن ىم٤مًم٧م : ي٤م رؾمقل اهلل 

أقمٓمٜمل إن ومتح اهلل قمٚمٞمؽ طمكم سم٤مدي٦م سمٜم٧م همٞمالن سمـ ؾمٚمٛم٦م أو طمكم اًمٗم٤مرقم٦م سمٜم٧م قم٘مٌؾ 

ـ و يم٤مٟم٧م ُمـ أطمغم ٟم٤ًمء صم٘مٞمػ ـ ومذيمر أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل هل٤م : و 

ي١مذن ذم صم٘مٞمػ ي٤م ظمقيٚم٦م ؟ ومخرضم٧م ظمقًم٦م ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إن يم٤من مل 
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ومدظمؾ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م طمدي٨م طمدصمتٜمٞمف 

ظمقًم٦م زقمٛم٧م أنؽ ىمٚمتف ؟ ىم٤مل : ىمد ىمٚمتف ىم٤مل : أو ُم٤م أذن ومٞمٝمؿ ؟ ىم٤مل : ٓ ىم٤مل : أومال 

ؾمٕمٞمد سمـ  ٟم٤مديومٚمام اؾمت٘مٌؾ اًمٜم٤مس  أؤذن سم٤مًمرطمٞمؾ ؟ ىم٤مل : سمغم [ وم٠مذن قمٛمر سم٤مًمرطمٞمؾ

قمٌٞمد سمـ أؾمٞمد سمـ أيب قمٛمرو سمـ قمالج : أٓ إن احلل ُم٘مٞمؿ ىم٤مل : ي٘مقل قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ 

ُم٤م  وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم : ىم٤مشمٚمؽ اهلل ي٤م قمٞمٞمٜم٦م ! أمتدح  : أضمؾ و اهلل جمدة يمرا

وم٘م٤مل : اعمنميملم سم٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ىمد ضمئ٧م شمٜمٍمه ؟ 

إين و اهلل ُم٤م ضمئ٧م ٕىم٤مشمؾ صم٘مٞمٗم٤م ُمٕمٙمؿ و ًمٙمـ أردت أن يٗمتح حمٛمد اًمٓم٤مئػ وم٠مصٞم٥م 

ومٚمام أصٌحقا ارُتؾ رؾمقل اهلل صغم  -ُمـ صم٘مٞمػ ضم٤مري٦م أـم١مه٤م ًمٕمٚمٝم٤م شمٚمد زم رضمال 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و أصح٤مسمف و دقم٤م طملم ريم٥م ىم٤مومال وم٘م٤مل : مهللا اهدهؿ و ايمٗمٜم٤م 

قمـ ضم٤مسمر ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل أطمرىمتٜم٤م  سمًٜمده وروى اًمؽمُمذى رمحف اهلل ُم١مٟمتٝمؿ [ 

وىمد ارُتؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل  ٟم٤ٌمل صم٘مٞمػ وم٤مدع اهلل قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل : مهللا اهد صم٘مٞمٗم٤م [

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م اؾمتِم٤مر اًمٌٕمض  وم٘م٤مًمقا ًمف قمٜمٝمؿ اهنؿ يم٤مًمثٕمٚم٥م رم ضمحره ان سم٘مٞم٧م 

تح ُم٤م طمقهلؿ ُمـ حم٤مسا ًمف أظمدشمف وان شمريمتف مل ييك  وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مٟمقا وطمدهؿ سمٕمد وم

إرض  ٓ خيِمك ُمٜمٝمؿ قمغم اًمدوًم٦م سمؾ وىمد طمدث ُم٤م يم٤من حيٌف دائام رؾمقل اهلل ُمـ 

طمروسمف وأقمٜمك سمف اهلداي٦م وم٤ٌمًمٗمٕمؾ ضم٤مء وومدهؿ اعمديٜم٦م ذم رُمْم٤من ُمـ اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

وأؾمٚمؿ رم شمٚمؽ إج٤مم سمٕمد اعمٕمريم٦م وومؽ احلّم٤مر وذه٤مب اًمٜمٌل  –ُمـ اهلجرة ُمًٚمٛملم 

اسمـ  ًمٚمٛمديٜم٦م طمٞم٨م ضم٤مءه هٜم٤مك اًمِم٤مقمر يمٕم٥م سمـ زهػم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أُمر رؾمقل  -سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م زهػم  –ويم٤من أظمقه سمجػم ىمد ؾمٌ٘مف يًتٓمٚمع  -اًمِم٤مقمر

ويم٤من ىمد  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومنمح اهلل صدره ًمإلؾمالم وم٠مؾمٚمؿ ومل يرضمع إًمٞمف 

ًف، هج٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ و٤مىم٧م سمف إرض، وو٤مىم٧م قمٚمٞمف ٟمٗم

قمغم أن ي٠مِت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف   -ذم رؾم٤مًم٦م أرؾمٚمٝم٤م إًمٞمف  -وطمثف أظمقه )سمجػم(

وؾمٚمؿ شم٤مئ٤ٌم ُمًٚمام، وطمذره ُمـ ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم إن مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل ىمّمٞمدشمف اًمتل 
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أو  يٛمدح ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتل اؿمتٝمرت سمـ )ىمّمٞمدة سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد

دا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم صغم ( ، وم٘مدم اعمديٜم٦م، وهماًمؼمدة 

، ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  صمؿ ضمٚمس إًمٞمف، وووع يده ذم يده ُمٚمثام اًمّمٌح،

وؾمٚمؿ ٓ يٕمرومف، وم٘م٤مل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إن يمٕم٥م سمـ زهػم ضم٤مء 

٤ًٌم ُمًٚماًم، ومٝمؾ أن٧م ىم٤مسمؾ ُمٜمف؟ ومقصم٥م قمٚمٞمف رضمؾ ٤مل: ي٤م ُمـ إنّم٤مر، وم٘م يًت٠مُمٜمؽ شم٤مئ

رؾمقل اهلل، دقمٜمل وقمدو اهلل، أضب قمٜم٘مف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

٤ًٌم ٟم٤مزقًم٤م» سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد وىمٞمؾ   – وأنِمد يمٕم٥م ىمّمٞمدشمف اًمالُمٞم٦مش ، دقمف قمٜمؽ وم٘مد ضم٤مء شم٤مئ

أن اًمٜمٌل ىمد أهدى ًمف سمردشمف وم٤مؿمتٝمرت اًم٘مّمٞمدة . وقمغم ُمٜمقاهل٤م يم٤مٟم٧م سمردة اًمٌقصػمى 

و ويمام ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ؾمػمشمف   –ًمِمٕمراء ذم قمٍمه أمحد ؿمقىمل رمحف اهلل  وسمردة أُمػم ا

ىم٤مل اًمِمٞمخ أبق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل ذم يمت٤مب آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب 

سمٕمد ُم٤م ورد ـمروم٤م ُمـ شمرمج٦م يمٕم٥م سمـ زهػم إمم أن ىم٤مل : و ىمد يم٤من يمٕم٥م سمـ زهػم 

و يمٕم٥م أؿمٕمرمه٤م و أبقمه٤م ؿم٤مقمرا جمقدا يمثػم اًمِمٕمر ُم٘مدُم٤م ذم ـمٌ٘متف هق و أظمقه سمجػم 

 زهػم ومقىمٝمام و ِم٤م يًتج٤مد ُمـ ؿمٕمر يمٕم٥م سمـ زهػم ىمقًمف : 

 ) ًمق يمٜم٧م أقمج٥م ُمـ رء ٕقمجٌٜمل ... ؾمٕمل اًمٗمتك و هق خمٌقء ًمف اًم٘مدر (

 ) يًٕمك اًمٗمتك ُٕمقر ًمٞمس يدريمٝم٤م ... وم٤مًمٜمٗمس واطمدة و اهلؿ ُمٜمتنم (

 ٝمل اًمٕملم طمتك يٜمتٝمل إثر.. ٓ شمٜمتأُمؾ.) و اعمرء ُم٤م قم٤مش ِمدود ًمف 

 و ِم٤م أضم٤مد ومٞمف يمٕم٥م سمـ زهػم ىمقًمف يٛمدح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ :

 ) دمري سمف اًمٜم٤مىم٦م إدُم٤مء ُمٕمتجرا ... سم٤مًمؼمد يم٤مًمٌدر ضمغم ًمٞمٚم٦م اًمٔمٚمؿ (

 ) ومٗمل قمٓم٤مومٞمف أو أثٜم٤مء سمردشمف ... ُم٤م يٕمٚمؿ اهلل ُمـ ديـ و ُمـ يمرم (

٤مئػ آظمر همزوات اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمنميمل يم٤مٟم٧م همزوة طمٜملم واًمٓم

وُمـ اًمدروس اعمًتٗم٤مدة ُمـ همزوة طمٜملم  وطمّم٤مر اًمٓم٤مئػ يمام ىم٤مل  د   اًمٕمرب.
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ُم٤م يم٤من ُمـ همرور ُم٤مًمؽ سمـ قمقف  -ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل رمحف اهلل و همػمه )سمتٍمف (

وقمدم اؾمتامقمف ًمٜمّمٞمح٦م دريد اسمـ اًمّمٛم٦م طمرص٤ًم ُمٜمف قمغم اًمرئ٤مؾم٦م، واهمؽمارًا ُمٜمف 

اً قمـ أن ي٘مقل ىمقُمف سمّمق : ىمد اؾمتٛمع -وهق اًمِم٤مب اًم٘مقي اعمٓم٤مع  -اب ومٙمره، وشمٙمؼمُّ

ىمقُمف  إمم ٟمّمٞمح٦م ؿمٞمخ يمٌػم مل يٌؼ ومٞمف رُمؼ ُمـ ىمقة، وًمق أنف أـم٤مع ٟمّمٞمح٦م دريد جلٜم٥َّم

اخل٤ًمرة اًمٙمٌػمة ذم أُمقاهلؿ، واًمٕم٤مر اًمِمٜمٞمع ذم ؾمٌل ٟم٤ًمئٝمؿ، وًمٙمٜمف اًمٖمرور ويمؼمي٤مء 

ً، ومل ي٘متٍم ؿم١مم همروره اًمزقم٤مُم٦م يقردان ُمقارد اهلٚمٙم٦م  وجيٕمالن قم٤مىم٦ٌم أُمره٤م ظمنا

ويمؼمي٤مئف قمٚمٞمف وطمده، سمؾ أص٤مب ىمقُمف مجٞمٕم٤ًم، ٕهنؿ أـم٤مقمقه ذم هذا اًمٖمرور، وح٤م 

ُم٤م يم٤من   -أنذرهؿ سم٠مهنؿ إن مل يًتجٞمٌقا ًمف، سم٘مر سمٓمٜمف سم٤مًمًٞمػ، ؾم٤مرقمقا إمم ـم٤مقمتف، 

٦م درع ُمع ُم٤م ُمـ اؾمتٕم٤مرة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ صٗمقان وهق ُمنمك ُم٤مئ

ء  يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمًالح، ومٗمٞمف قمدا وضمقب آؾمتٕمداد اًمٙم٤مُمؾ ًم٘مت٤مل إقمداء، ضمقاز ذا

اًمًالح ُمـ اًمٙم٤مومر، أو اؾمتٕم٤مرشمف قمغم أن ٓ ي١مدي ذًمؽ امم ىمقة اًمٙم٤مومر واؾمتٕمالئف، 

واخت٤مذه ُمـ ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م ٕذى اعمًٚمٛملم وإي٘م٤مع اًمير هبؿ، وم٘مد اؾمتٕم٤مر اًمرؾمقل ُمـ 

ُمٙم٦م، ويم٤من صٗمقان ُمـ اًمْمٕمػ واهلقان سمحٞم٨م ٓ ي٘مقى صٗمقان اًمًالح سمٕمد ومتح 

قمغم ومرض اًمنموط قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

ًمٚمرؾمقل طملم ـمٚم٥م ُمٜمف ذًمؽ: أهَمّم٤ًٌم ي٤م حمٛمد؟ وم٠مضم٤مسمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ذم  وؾمٚمؿ: سمؾ قم٤مري٦ًم ُمْمٛمقٟم٦ًم طمتك ُٟم١مدهي٤م إًمٞمؽ. وذم هذا أجْم٤ًم ُمثٌؾ ُمـ أُمثٚم٦م اًمٜمٌؾ

وذم ىمقل سمٕمض اعمًٚمٛملم ًمرؾمقل اهلل صغم   - اعمٜمٝمزُملم،  ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ٕقمدائٝمؿ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ ذم ـمري٘مٝمؿ إمم اعمٕمريم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أنقاط يمام 

واًمذي ٟمٗمس  -هلؿ ذات أنقاط، وذم ضمقاب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىمٚمتؿ 

قؾمك: ؟اضمٕمؾ ًمٜم٤م اهلًإ يمام هلؿ آخٝم٦م،ىم٤مل إٟمٙمؿ ىمقم يمام ىم٤مل ىمقم ُمقؾمك عم -حمٛمد سمٞمده 

دمٝمٚمقن؟ إهن٤م اًمًٜمـ، ًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ. ذم هذا إؿم٤مرة ُمـ رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ُم٤م ؾمتًٚمٙمف هذه إُم٦م ُمـ شم٘مٚمٞمد إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م هل٤م، وومٞمف ُتذير ُمـ 
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ق اجلٝمؾ اًمذي ىم٤مل اهلل قمٜمف: وهذا ه ذًمؽ، وأهن٤م ٓ شمًٚمٙمف إٓ ُمـ همٚم٦ٌم اجلٝم٤مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م

وطمًـ أن ٟمختؿ ُمٕم٤م درؾمٜم٤م سمتذيمرة قمـ سمٕمض إطمٙم٤مم ؟إٟمٙمؿ ىمقم دمٝمٚمقن؟،  

اًمٗم٘مٝمٞم٦م هلذه اًمٖمزوة  ٟمٌدأه٤م سمحٙمؿ اًمٕمزل وُمٕمٜم٤مه ُمٕمروف وىمد ؾم٠مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م 

قمـ أبك ؾمٕمٞمد ٗمل اًمّمحٞمحلم رؾمقل اهلل قمـ طمٙمٛمف يقُمل سمٜمك اعمّمٓمٚمؼ وطمٜملم   وم

وم٠مصٌٜم٤م ؾمٌٞم٤م ُمـ ؾمٌل اًمٕمرب، رم همزوة  ُمع رؾمقل اهلل  اخلدرى رى اهلل قمٜمف يمٜم٤م 

اًمٕمزل، وم٠مردٟم٤م أن ٟمٕمزل وىمٚمٜم٤م ٟمٕمزل  وم٤مؿمتٝمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء، واؿمتدت قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمزسم٦م، وأطمٌٌٜم٤م

أفمٝمرٟم٤م ىمٌؾ أن ٟم٠ًمخف، وم٠ًمخٜم٤مه قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: "ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ أن ٓ  ورؾمقل اهلل سملم 

، ُم٤م ُمـ ٟمًٛم٦م يم٤مئٜم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ وهل يم٤مئٜم٦م " ًمٗمظ اًمٌخ٤مري. وًمٕمؾ شمٗمٕمٚمقا

اًم١ًمال قمـ هذه اعم٠ًمخ٦م طمّمؾ ذم اًمٖمزوشملم ُمٕم٤م، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ ظم٤مص٦م إذا قمرومٜم٤م 

أن يمثػماً ِمـ طميوًا همزوة طمٜملم مل يٙمقٟمقا ُمقضمقديـ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، ِم٤م 

يدل قمغم ظمٗم٤مء ُمثؾ هذا احلٙمؿ قمغم سمٕمض ُمٜمٝمؿ ومال يًتٌٕمد أن ي٠ًمل قمـ هذا احلٙمؿ 

ْم٤ًم".واحلدي٨م يدل قمغم ضمقاز اًمٕمزل وقمغم أنف ٓ يٛمٜمع ؿمٞمئ٤ًم أراده ذم همزوة أوـم٤مس أج

ريض اهلل قمٜمٝمام  -وذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  اهلل وىمدره ُمـ إجي٤مد وًمد وقمدُمف".

أن رضماًل أتك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: "إن زم ضم٤مري٦م هل ظم٤مدُمٜم٤م  -

قمٜمٝم٤م إن ؿمئ٧م وم٢مٟمف ؾمٞم٠متٞمٝم٤م ُم٤م وأن٤م أـمقف قمٚمٞمٝم٤م وأن٤م أيمره أن ُتٛمؾ، وم٘م٤مل: "اقمزل 

ىمدر هل٤م".ومٚم٨ٌم اًمرضمؾ صمؿ أت٤مه وم٘م٤مل: "إن اجل٤مري٦م ىمد طمٌٚم٧م، وم٘م٤مل: "ىمد أظمؼمشمؽ أنف 

وذم آصٓمالح: وُمـ شمٚمؽ إطمٙم٤مم ُتريؿ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م وهك  ؾمٞم٠متٞمٝم٤م ُم٤م ىمدر هل٤م".

"هل ٟمٙم٤مح ُم١مىم٧م إمم أضمؾ ُمًٛمك، ٓ شمقارث ومٞمف و ٓ ـمالق، يٜمٗمًخ سم٤مٟمتٝم٤مء 

ا اًمٜمٙم٤مح ُم٤ٌمطم٤م ذم أّول اإلؾمالم صمؿ طمرم ذم ومتح ُمٙم٦م ُتريام أضمٚمف".ويم٤من هذ

ُم١مسمدًا".وأـمٚمؼ ومتح ُمٙم٦م قمغم أوـم٤مس ٓشمّم٤مل اًمٖمزوشملم ووىمققمٝمام ذم ؾمٗمرة واطمدة، 

ٕن قمزوة أوـم٤مس ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ومتح ُمٙم٦م".وىمد ضم٤مء ذم إسم٤مطم٦م اعمتٕم٦م قم٤مم أوـم٤مس ُم٤م 

"رظمص  ، ىم٤مل:1أيب اًمٕمٛمٞمس قمـ إي٤مس سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أبٞمف- رواه ُمًٚمؿ وأمحد
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رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مم أوـم٤مس ذم اعمتٕم٦م صمالصم٤م، صمؿ هنك قمٜمٝم٤م" ًمٗمظ 

ُمًٚمؿ".وًمٗمظ أمحد: "وظمص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء قم٤مم 

أوـم٤مس صمالصم٦م أج٤مم صمؿ هنك قمٜمٝم٤م "".ىم٤مل اًمٜمقوي: "ىمقًمف "رظمص رؾمقل اهلل صغم اهلل 

صم٤ًم صمؿ هنك قمٜمٝم٤م" هذا شمٍميح سم٠مهن٤م أبٞمح٧م يقم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مم أوـم٤مس ذم اعمتٕم٦م صمال

ومتح ُمٙم٦م، وهق ويقم أوـم٤مس رء واطمد".وىم٤مل أجْم٤ًم: "واًمّمقاب اعمخت٤مر أن 

اًمتحريؿ واإلسم٤مطم٦م يم٤مٟم٤م ُمرشملم، ويم٤مٟم٧م طمالٓ ىمٌؾ ظمٞمؼم، صمؿ طمرُم٧م يقم ظمٞمؼم، صمؿ 

أبٞمح٧م يقم ومتح ُمٙم٦م وهق يقم أوـم٤مس، ٓشمّم٤مهلام،صمؿ طمرُم٧م سمٕمد صمالصم٦م أج٤مم ُم١مسمدا 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واؾمتٛمر اًمتحريؿ".إـه. صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ىمقًمف: "واشمٗمؼ  إمم

اًمٕمٚمامء قمغم أن هذه اعمتٕم٦م يم٤مٟم٧م ٟمٙم٤مطم٤م إمم أضمؾ ٓ ُمػماث ومٞمٝم٤م، وومراىمٝم٤م حيّمؾ 

سم٤مٟم٘مْم٤مء إضمؾ ُمـ همػم ـمالق".ووىمع اإلمج٤مع سمٕمد ذًمؽ قمغم ُتريٛمٝم٤م ُمـ مجٞمع 

ي٘مقل: "سم٢مسم٤مطمتٝم٤م، وُرِوَي  - قمٜمف ريض اهلل -اًمٕمٚمامء إٓ اًمرواومض". ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس 

قمٜمف أنف رضمع قمٜمف".ىم٤مل: "وأمجٕمقا قمغم أنف ُمتك وىمع ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م أن طمٙمؿ سمٌٓمالٟمف 

وُمـ هذه إطمٙم٤مم  ُمٜمع دظمقل اعمخٜمثلم قمغم  -ا ـه ؾمقاء يم٤من ىمٌؾ اًمدظمقل أو سمٕمده

ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم إقمراض وؾمدت يمؾ اعمٜم٤مومذ اًمتل اًمٜم٤ًمء  

خيِمك ُمٜمٝم٤م قمغم أقمراض اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، وُمـ ذًمؽ مح٤مي٦م إهة اعمًٚمٛم٦م ُمـ 

دظمقل سمٕمض اًمرضم٤مل اًمذيـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذم قمرف اًمًٚمػ اعمخٜمثقن، وهؿ ُمـ ظمٚمؼ 

ُمتخٚم٘م٤م سم٠مظمالق اًمٜم٤ًمء وزهيـ ويمالُمٝمـ وطمريم٤مهتـ ُمـ همػم شمٙمٚمػ، وٓ إرسم٦م ًمف ذم 

٤ًمء سمال إٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٜم٤ًمء أصال، وًمذًمؽ يم٤من سمٕمض ه١مٓء يدظمٚمقن قمغم اًمٜم

ذًمؽ وًمٙمـ ح٤م سمدر ُمـ سمٕمْمٝمؿ وصػ اًمٜم٤ًمء وُتديؼ اًمٜمٔمر ذم ُمٗم٤مشمـ اعمرأة 

وحم٤مؾمٜمٝم٤م طمٔمر قمٚمٞمٝمؿ اًمنمع اإلؾمالُمل اًمدظمقل قمغم اًمٜم٤ًمء ُمٜمٕم٤م ًمٚمٗمتٜم٦م وؾمدا 

: ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -أم ؾمٚمٛم٦م روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ ًمٚمذريٕم٦م وذم هذا احلٙمؿ 

خمٜم٨م ومًٛمٕمتف ي٘مقل ًمٕمٌد اهلل سمـ  وقمٜمدي –ٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚم -"دظمؾ قمكّم اًمٜمٌل 



   

 
128 
 

 الوجيز الدعوي

قمٚمٞمٙمؿ اًمٓم٤مئػ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مسمٜم٦م همٞمالن وم٢مهن٤م  أيب أُمٞم٦م: "ي٤م قمٌد اهلل أرأج٧م إن ومتح اهلل

 شم٘مٌؾ سم٠مرسمع وشمدسمر سمثامن، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ٓ يدظمٚمـ قمٚمٞمٙمـ".

د آؾمتؼماء  وُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م أجْم٤م ضمقاز ٟمٙم٤مح اًم٤ًٌمي٤م همػم اًمٙمت٤مسمٞم٤مت سمٕم

 -أن رؾمقل اهلل  ى ريض اهلل قمٜمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدرورم ذًمؽ  روى ُمًٚمؿ سمًٜمده  

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ، يقم طمٜملم سمٕم٨م ضمٞمِم٤م إمم أوـم٤مس ومٚم٘مقا قمدوا، وم٘م٤مشمٚمقهؿ، 

ومٔمٝمروا قمٚمٞمٝمؿ وأص٤مسمقا هلؿ ؾم٤ٌمي٤م ومٙم٠من ٟم٤مؾم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ُمـ اعمنميملم، وم٠منزل اهلل قمز وضمؾ  ـ أضمؾ أزواضمٝمـوؾمٚمؿ ُترضمقا ُمـ همِمٞم٤مهنـ ُم

، أي [24]اًمٜم٤ًمء: َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱذم ذًمؽ: 

وهذه إطم٤مدي٨م شمدل وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى ومٝمـ ًمٙمؿ طمالل إذا اٟم٘مْم٧م قمدهتـ".

قمغم ضمقاز وطء اًم٤ًٌمي٤م سمقوع احلٛمؾ ُمـ ذوات إمح٤مل وسمحٞمْم٦م ُمـ همػم ذوات 

آؾمتؼماء، وذم أثٜم٤مء احلٛمؾ". وشمدل أجْم٤م قمغم  إمح٤مل، وقمغم أنف ٓ جيقز اًمقطء ىمٌؾ

أن اًمٜمٙم٤مح إول يٌٓمؾ سمقىمقع اًمًٌل، ؾمقاء ؾمٌٞم٧م اعمرأة وطمده٤م أم ُمع زوضمٝم٤م، 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمًٌٞم٦م يمت٤مسمٞم٦م أم همػم يمت٤مسمٞم٦م، يمام هق اًمٔم٤مهر ُمـ هذه إطم٤مدي٨م".صمؿ إن 

 ٰذ ُّٱشمٕم٤ممم: مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم إسم٤مطم٦م وطء إُم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م سمٛمٚمؽ يٛملم، ًمٕمٛمقم ىمقًمف 
، وجلقاز ٟمٙم٤مح طمرائرهؿ ومٞمحؾ [4:]اعم١مُمٜمقن،   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

اًمتني سم٤مإلُم٤مء ُمٜمٝمؿ، وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م إُم٦م اعمٛمٚمقيم٦م جمقؾمٞم٦م أو قم٤مسمدة وصمـ ِمـ ٓ 

،.ىم٤مل اًمٜمقوي: "واقمٚمؿ أن ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُمـ طمتك يًٚمٛمـ  حيؾ ٟمٙم٤مح طمرائرهؿ

وصم٤من وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يمت٤مب ىم٤مل سم٘مقًمف ُمـ اًمٕمٚمامء أن اعمًٌٞم٦م ُمـ قمٌدة إ

هلؿ، ٓ حيؾ وـم١مه٤م سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم طمتك شمًٚمؿ، ومام داُم٧م قمغم ديٜمٝم٤م ومٝمل 

إوصم٤من، ومٞم١مول هذا  ةحمرُم٦م".وه١مٓء اعمًٌٞم٤مت يمـ ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب قمٌد

وىم٤مل احلدي٨م وؿمٌٝمف قمغم أهنـ أؾمٚمٛمـ، وهذا اًمت٠مويؾ ٓ سمد ُمٜمف واهلل أقمٚمؿ"". 

ضمقاز  -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ  -"اًمذي ئمٝمر ُمـ ضمٝم٦م اًمدًمٞمؾ : رم إوقاء اًمِمٜم٘مٞمٓمل
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وطء إُم٦م سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم وإن يم٤مٟم٧م قم٤مسمدة وصمـ أو جمقؾمٞم٦م، ٕن أيمثر اًم٤ًٌمي٤م ذم 

اًمٕمرب وهؿ قمٌدة أوصم٤من، ومل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  قمٍمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ يمٗم٤مر

ًمٌٞمٜمف، سمؾ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أنف طمرم وـم٠مهـ سم٤معمٚمؽ ًمٙمٗمرهـ، وًمق يم٤من طمراُم٤م

ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ٓ شمقـم٠م طم٤مُمؾ طمتك شمْمع، وٓ همػم ذات محؾ طمتك 

ُتٞمض طمٞمْم٦م" ومل ي٘مؾ طمتك يًٚمٛمـ وًمق يم٤من ذًمؽ ذـم٤م ًم٘م٤مًمف"."وىمد اظمذ 

اًمّمح٤مسم٦م اًم٤ًٌمي٤م وم٤مرس وهؿ جمقس، ومل يٜم٘مؾ أهنؿ اضمتٜمٌقهـ طمتك أؾمٚمٛمـ".وىمد رد 

أورد طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري اًمقارد  اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم اًم٘م٤مئٚملم سم٤مؿمؽماط اإلؾمالم، وم٢مٟمف

ذم ؾم٤ٌمي٤م أوـم٤مس صمؿ ىم٤مل: "ودل هذا اًم٘مْم٤مء اًمٜمٌقي قمغم ضمقاز وطء اإلُم٤مء اًمقصمٜمٞم٤مت 

سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم، وم٢من ؾم٤ٌمي٤م أوـم٤مس مل يٙمـ يمت٤مسمٞم٤مت، ومل يِمؽمط رؾمقل اهلل صغم اهلل 

٣م ومٛم٘مت -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم وـمئٝمـ إؾمالُمٝمـ، ومل جيٕمؾ اح٤مٟمع ُمٜمف إٓ آؾمتؼماء وم٘مط، 

اًمًٜم٦م، وقمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٕمده ضمقاز وطء 

وُمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م أجْم٤م أنف ُمـ ىمتؾ ىمتٞمال رم   – اعمٛمٚمقيم٤مت قمغم أي ديـ يمـ،

 قمـ أيب ىمت٤مدةىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ومٚمف ؾمٚمٌف ويدل قمغم هذا احلٙمؿ ُم٤مرواه اًمٌخ٤مرى سمًٜمده 

ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مم طمٜملم،  ىم٤مل: "ظمرضمٜم٤م )واؾمٛمف احل٤مرث سمـ رسمٕمك (

ومٚمام اًمت٘مٞمٜم٤م يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم ضمقًم٦م، ومرأج٧م رضمال ُمـ اعمنميملم ىمد قمال رضمال ُمـ 

اعمًٚمٛملم، وميسمتف ُمـ ورائف قمغم طمٌؾ قم٤مشم٘مف سم٤مًمًٞمػ وم٘مٓمٕم٧م اًمدرع، وأىمٌؾ قمكم 

ومْمٛمٜمل وٛم٦م وضمدت ُمٜم٤م ريح اعمقت صمؿ أدريمف اعمقت وم٠مرؾمٚمٜمل، ومٚمح٘م٧م قمٛمر 

، وضمٚمس اًمٜمٌل صغم اهلل رضمٕمقا اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل: "أُمر اهلل قمز وضمؾ، صمؿ  وم٘مٚم٧م: "ُم٤م سم٤مل

ًمف قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م ومٚمف ؾمٚمٌف، وم٘مٚم٧م: "ُمـ يِمٝمد زم؟ صمؿ  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: "ُمـ ىمتؾ ىمتٞمال

ضمٚم٧ًم وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثٚمف".ىم٤مل: "صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

٤مل صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل وؾمٚمؿ ُمثٚمف، وم٘مٛم٧م وم٘مٚم٧م: "ُمـ يِمٝمد زم، صمؿ ضمٚم٧ًم، ىم

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثٚمف، وم٘مٛم٧م، وم٘م٤مل: "ُم٤مًمؽ ي٤م أب٤م ىمت٤مدة؟ وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل رضمؾ: "صدق، 
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ُمـ أؾمد  إذا ٓ يٕمٛمد إمم أؾمدواهلل ال يموؾمٚمٌف قمٜمدي، وم٠مروف ُمٜمل، وم٘م٤مل أبق سمٙمر: "

اهلل ي٘م٤مشمؾ قمـ اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٕمٓمٞمؽ ؾمٚمٌف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل 

وم٤م ( وؾمٚمؿ: "صدق وم٠مقمٓمف، وم٠مقمٓم٤مٟمٞمف، وم٤مسمتٕم٧م سمف خمروم٤ًم قمٚمٞمف  ذم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م، وم٢مٟمف )ظمرا

وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م واًمثقري وأبق صمقر  ٕول ُم٤مل شم٠مثٚمتف ذم اإلؾمالم

وأمحد وإؾمح٤مق واسمـ ضمرير وهمػمهؿ: "يًتحؼ اًم٘م٤مشمؾ ؾمٚم٥م اًم٘متٞمؾ ذم مجٞمع 

 ومٚمف ؾمٚمٌف أم مل ي٘مؾ ذًمؽ ىم٤مًمقا احلروب ؾمقاء ىم٤مل أُمػم اجلٞمش ىمٌؾ ذًمؽ:ُمـ ىمتؾ ىمتٞمال

وهذه ومتقى ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و إظم٤ٌمر قمـ طمٙمؿ اًمنمع ومال يتقىمػ قمغم 

أطمد".وسمقب اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف: "سم٤مب ُمـ مل خيٛمس إؾمالب، وُمـ ىمتؾ ىمتٞمال ومٚمف 

ؾمٚمٌف ُمـ همػم أن خيٛمس، وطمٙمؿ اإلُم٤مم ومٞمف".صمؿ ؾم٤مق ُت٧م هذا اًم٤ٌمب طمدي٨م أيب 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمتؾ ىمتٞمال ًمف قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م ومٚمف  ىمت٤مدة وومٞمف "وم٘م٤مل

ؾمٚمٌف"".ىم٤مل اسمـ طمجر: "وإمم ُم٤م شمْمٛمٜمتف اًمؽممج٦م ذه٥م اجلٛمٝمقر، وهق أن اًم٘م٤مشمؾ 

يًتحؼ اًمًٚم٥م ؾمقاء ىم٤مل أُمػم اجلٞمش ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ ىمتؾ ىمتٞمال ومٚمف ؾمٚمٌف أو مل ي٘مؾ 

: "إٟمف ومتقى ُمـ اًم ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ذًمؽ، وهق فم٤مهر طمدي٨م أيب ىمت٤مدة".وىم٤مًمقا

ىم٤مل حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل: "اقمٚمؿ أن مج٤مهػم   وؾمٚمؿ وإظم٤ٌمر قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل

ة اًمذيـ همٜمٛمقه٤م، وًمٞمس ًمإلُم٤مم أن  قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم أن أرسمٕم٦م أمخ٤مس اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمٚمٖمزا

ومٝمق  1 [61]إنٗم٤مل:  َّ يل ُّٱجيٕمؾ شمٚمؽ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمٖمػمهؿ، ويدل هلذا ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، قمٚمٛمٜم٤م أن إمخ٤مس  [61]إنٗم٤مل:  َّ ىم مم خم ُّٱٞمٛم٦م هلؿ ومٚمام ىم٤مل: يدل قمغم أهن٤م همٜم

، أي: [61]إنٗم٤مل:  َّ ىم مم خم ُّٱإرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م هلؿ ٓ ًمٖمػمهؿ وم٘مقًمف: 

اإلمج٤مع قمٚمٞمف  وطمٙمل"وًمٚمٖم٤مٟمٛملم ُم٤م سم٘مل". وهذا اًم٘مقل هق احلؼ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف، 

وم٤مجلقاب قمٜمف فم٤مهر، هق همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء".صمؿ ىم٤مل: "وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم ىمّم٦م طمٜملم 

ة قمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمٞم١مًمػ هب٤م ىمٚمقب  أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتٓم٤مب ٟمٗمقس اًمٖمزا

اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ويدل قمغم ذًمؽ أنف صغم 
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م ؾمٛمع أن سمٕمض إنّم٤مر ىم٤مل: "يٛمٜمٕمٜم٤م ويٕمٓمل ىمريِم٤م، وؾمٞمقومٞمٜم٤م 

، مجٕمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمٚمٛمٝمؿ يمالُمف اعمِمٝمقر اًم٤ٌمًمغ شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ

ذم احلًـ وُمـ مجٚمتف أنف ىم٤مل هلؿ: "أٓ شمروقن ي٤م ُمٕمنم إنّم٤مر أن يذه٥م اًمٜم٤مس 

سم٤مًمِم٤مء واًمٌٕمػم وشمرضمٕمقن سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم رطم٤مًمٙمؿ". إمم آظمر 

: "روٞمٜم٤م  سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف يمالُمف، ومريض اًم٘مقم، وـم٤مسم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ، وىم٤مًمقا

 . اًمّمحٞمحوؾمٚمؿ ىمًام وطمٔم٤م، وهذا صم٤مسم٧م ذم 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
132 
 

 الوجيز الدعوي

 

 الدرط الجاوَ

 غسوة تبوك  )العصرة (

يم٤مٟم٧م قمغم اًمّمحٞمح ذم رضم٥م ُمـ اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اهلجرة ذم وىم٧م طمر وؿمدة  

 ىل مل خل ُّٱوؾم٥ٌم اًمٖمزوة يمام ذيمر اسمـ يمثػم، هق ُت٘مٞمؼ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 
  َّ جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل

دقمقة اًمروم إمِم اإِلؾمالم،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘مّمد رؾمقل اهلل  [111]اًمتقسم٦م:

وىمت٤مهلؿ إِن مل يًتجٞمٌقا، طمٞم٨م سمٚمٖمف أهنؿ جيٛمٕمقن ًمف، وي١مًمٌقن اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م 

ىم٤مل د أيمرم اًمٕمٛمري   .ُم١مشم٦م اخل٤موٕم٦م هلؿ قمغم همزو اعمًٚمٛملم يمام ومٕمٚمقا ُمـ ىمٌؾ ذم 

يمٞمال طم٥ًم  778وشمٌقك ُمقىمع ؿمامل احلج٤مز يٌٕمد قمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :   رمحف اهلل

اًمٓمريؼ اعمٕمٌدة ذم اًمقىم٧م احل٤مض، ويم٤مٟم٧م ُمـ دي٤مر ىمْم٤مقم٦م اخل٤موٕم٦م ًمًٚمٓم٤من اًمروم 

وؾمٛمٞم٧م سمٖمزوة اًمٕمنة أجْم٤م  آٟمذاك، وىمد ؾمامه٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمتٌقك 

٤م واًمذي شمدل قمٚمٞمف أجْم٤م أي٦م ح٤م يم٤من أص٤مب اعمًٚمٛملم ُمـ اًمْمٞمؼ آىمتّم٤مدي وىمتٝم

 خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ُّٱاًمٙمريٛم٦م 
ومه٤م إُم٤مُم٤من يمٌػمان ذم  -وىمد سملم يمؾ ُمـ ىمت٤مدة وجم٤مهد  [117]اًمتقسم٦م:  َّ مص

أن "اًمرضمٚملم يم٤مٟم٤م يِم٘م٤من اًمتٛمرة سمٞمٜمٝمام، ويم٤من اًمٜمٗمر يتٜم٤موًمقن  -اًمتٗمًػم سم٤مح٠مثقر 

هذا، صمؿ ينمب قمٚمٞمٝم٤م" وٓ  اًمتٛمرة سمٞمٜمٝمؿ يٛمّمٝم٤م هذا، صمؿ ينمب قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ يٛمّمٝم٤م

يٕمرف إن يم٤مٟم٧م إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م وىم٧م هذه اًمٖمزوة شمرضمع إمم شمقىمٞم٧م احلٛمٚم٦م ىمٌؾ 

وىمد طم٨م اًمرؾمقل صغم -ضمٜمل صمامر اًمتٛمر وسمٞمٕمف أم أهن٤م شمرضمع ًمٕمقاُمؾ أظمرى أبٕمد 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٜمٗم٘م٦م ووقمد اعمٜمٗم٘ملم سمٕمٔمٞمؿ إضمر ُمـ اهلل، وم٤ًمرع أهمٜمٞم٤مء 

قمغم  أيمثر اعمٜمٗم٘ملمؿ إمم شم٘مديؿ إُمقال، ويم٤من قمثامن سمـ قمٗم٤من اًمّمح٤مسم٦م ووم٘مراؤه
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ضمٞمش شمٌقك، وم٘مد ىم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ُمـ ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة ومٚمف 

اجلٜم٦م" ومجٝمزهؿ قمثامن طمٞم٨م ضم٤مء سم٠مخػ ديٜم٤مر ومّمٌٝم٤م ذم طمجر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 -قمٛمؾ سمٕمد اًمٞمقم" وؾمٚمؿ واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: "ُم٤م ضَّ اسمـ قمٗم٤من ُم٤م 

وىمد ذيمر اًمٓمؼمي سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمديدة ٓ ختٚمقا مجٞمٕم٤م ُمـ وٕمػ ًمٙمٜمٝم٤م  يردده٤م ُمرارا

هل ٟمّمػ   أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أنٗمؼ أخٗمل درهؿ -شمت٤ًمٟمد ًمت٘مقي٦م اخلؼم شم٤مرخيٞم٤م 

ُم٤مًمف )ىمٚم٧م : ورم اًمًٜمـ سمًٜمد صحٞمح ُم٤م طم٤مصٚمف أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   

داءه ومٙم٤من يمؾ ُمًٚمؿ ي٠مِت سمام يًتٓمٞمع، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مِت دقم٤م إمِم اًمّمدىم٦م، وووع ر

سم٤مًمٙمثػم، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مِت سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، واعمٜم٤موم٘مقن يًخرون ُمـ ص٤مطم٥م اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ 

وضم٤مء قمٛمر سمٜمّمػ ُم٤مًمف ىم٤مئال: ُم٤م أفمـ أطمًدا يًٌ٘مٜمل إمِم ُم٤م ومٕمٚم٧م، وضم٤مء أبق سمٙمر سمٙمؾ 

ًٚمٛملم إٓ أن يت٘مدُمقا ومل جيد وم٘مراء اعم -ُم٤مًمف، وم٘م٤مل قمٛمر: واهلل ٓ أؾم٤مسم٘مؽ أبًدا 

سم٤مًمٞمًػم اًمذي ي٘مدرون قمٚمٞمف ومج٤مءوا قمغم اؾمتحٞم٤مء ُمتٕمرولم ًمًخري٦م اعمٜم٤موم٘ملم. وم٘مد 

ضم٤مء ظمٞمثٛم٦م إنّم٤مري سمّم٤مع متر ومٚمٛمزه اعمٜم٤موم٘مقن وضم٤مء أبق قم٘مٞمؾ سمٜمّمػ ص٤مع ُمـ 

متر، وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن: إن اهلل ًمٖمٜمل قمـ صدىم٦م هذا!! وُم٤م ومٕمؾ هذا أظمر إٓ ري٤مء، 

ـَ  ِذي َّٓ  ومٜمزًم٧م }اًمَّ َٓ جَيُِدوَن إِ ـَ  ِذي َدىَم٤مِت َواًمَّ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ذِم اًمّمَّ قِملَم ُِم َيْٚمِٛمُزوَن اعْمُٓمَّقِّ

ضُمْٝمَدُهْؿ ومٝمؿ يتٝمٛمقن إهمٜمٞم٤مء سم٤مًمري٤مء ويًخرون ُمـ وم٘مر اًمٗم٘مراء!!. وٟمٔمرا ًمٌٕمد 

اًمًٗمر ويمثرة إقمداء وم٘مد يمِمػ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم قمـ 

ا ًمذًمؽ ظمالوم٤م ًمٜمٝمجف ذم احلروب وم٢مٟمف ٓ يٕمٚمـ وضمٝمتف طمتك ٓ يّمؾ وضمٝمتف ًمٞمًتٕمدو

اخلؼم إمم قمدوه ومٞم٠مظمذوا أهٌتٝمؿ وىمد ؾم٤مرع اعم١مُمٜمقن إمم اخلروج ذم هذه اًمٖمزوة، 

طمتك إذا ـمٚم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن خيٚمٗمف ذم أهٚمف، 

ل ًمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ختٚمٗمٜمل ذم اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟ وىم٤م

)  وؾمٚمؿ: "أُم٤م شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك، همػم أنف ٓ ٟمٌل سمٕمدي "

قمـ ُمّمٕم٥م اسمـ ؾمٕمد قمـ أبٞمف  : أن رؾمقل اهلل ىمٚم٧م : يمام روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده  
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صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظمرج إمم شمٌقك واؾمتخٚمػ قمٚمٞم٤م وم٘م٤مل أتخٚمٗمٜمل ذم اًمّمٌٞم٤من 

ٓ شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك ؟ إٓ أنف ًمٞمس واًمٜم٤ًمء ؟ ىم٤مل ) أ

ٟمٌل سمٕمدي ( ، وهٙمذا ؿم٠من أصح٤مب اًمٕم٘مٞمدة ٓ يٗمرطمقن سم٤مًمثامر واًمٔمالل سمؾ ي١مصمرون 

احلر واًمٔمٛم٠م واجلقع ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومٝمل همٜمٞمٛمتٝمؿ اًمتل يدظمروهن٤م ٔظمرهتؿ. ىم٤مل أبق 

ٚمؿ، ومدظمٚم٧م طم٤مئٓم٤م ظمٞمثٛم٦م إنّم٤مري: "ختٚمٗم٧م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

ومرأج٧م قمريِم٤م ىمد رش سم٤مح٤مء، ورأج٧م زوضمتل وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذا سم٢مٟمّم٤مف، رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمًٛمقم واحلرور وأن٤م ذم اًمٔمؾ واًمٜمٕمٞمؿ، وم٘مٛم٧م إمم ٟم٤موح زم 

ومترات ومخرضم٧م، ومٚمام ـمٚمٕم٧م قمغم اًمٕمًٙمر ومرآين اًمٜم٤مس، ىم٤مل اًمٜمٌل: يمـ أب٤م ظمٞمثٛم٦م 

أبق ذر ومٚمام أبٓم٠م قمٚمٞمف أظمذ ُمت٤مقمف ومجٕمٚمف قمغم أبٓم٠م سمف سمٕمػمه  ويم٤من ِمـومجئ٧م، ومدقم٤م زم" 

و ٟمزل رؾمقل اهلل ذم  ُم٤مؿمٞم٤مفمٝمره صمؿ ظمرج يتٌع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

سمٕمض ُمٜم٤مزًمف و ٟمٔمر ٟم٤مفمر ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل إن هذا اًمرضمؾ ُم٤مش قمغم 

ر  ومٚمام شم٠مُمٚمف اًم٘مقم ىم٤مًمقا : ي٤م اًمٓمريؼ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : يمـ أب٤م ذ

رؾمقل اهلل هق و اهلل أب٤م ذر وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : ] يرطمؿ اهلل أب٤م 

ذر ! يٛمٌم وطمده و يٛمقت وطمده و يٌٕم٨م وطمده [ ىم٤مل وميب اًمدهر ضسمف و ؾمػم 

ومٚمام طميه اعمقت أوص اُمرأتف و همالُمف وم٘م٤مل : إذا ُم٧م وم٤مهمًالين  اًمزسمدةأبق ذر إمم 

يمٗمٜم٤مين ُمـ اًمٚمٞمؾ صمؿ وٕم٤مين قمغم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ وم٠مول ريم٥م يٛمرون سمٙمؿ وم٘مقًمقا :  و

ومٚمام ُم٤مت ومٕمٚمقا سمف يمذًمؽ  ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  هذا أبق ذر

وم٤مـمٚمع ريم٥م ومام قمٚمٛمقا سمف طمتك يم٤مٟم٧م ريم٤مهبؿ شمٓم٠م هيره وم٢مذا اسمـ ُمًٕمقد ذم رهط ُمـ 

 ذر وم٤مؾمتٝمؾ اسمـ ُمًٕمقد يٌٙمل و ىم٤مل : أهؾ اًمٙمقوم٦م وم٘م٤مل : ُم٤م هذا ؟ وم٘مٞمؾ : ضمٜم٤مزة أيب

[ !وطمده وطمده و يٛمقت وطمده و يٌٕم٨م صدق رؾمقل اهلل : ] يرطمؿ اهلل أب٤م ذر يٛمٌم

ن ٕهنؿ ٓ يٛمٚمٙمقن ٟمٗم٘م٦م قوىمد طمزن اًمٗم٘مراء اعم١مُمٜم  -ومٜمزل ومقًمٞمف سمٜمٗمًف طمتك أضمٜمف 

ٞمؾ سمـ زيد أطمد اًمٌٙم٤مءيـ صغم ُمـ اًمٚم  ـقمٌد اًمرمح قمٚم٦ٌمأبقاخلروج إمم اجلٝم٤مد ومٝمذا 
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وسمٙمك، وىم٤مل: "مهللا إٟمؽ ىمد أُمرت سم٤مجلٝم٤مد، ورهم٧ٌم ومٞمف، ومل دمٕمؾ قمٜمدي ُم٤م أت٘مقى 

أتّمدق قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٙمؾ ُمٔمٚمٛم٦م أص٤مسمٜمل هب٤م ذم ضمًد أو  سمف ُمع رؾمقًمؽ، وإين

وٟمٛمقذج صم٤من يذيمره د  قمرض" وم٠مظمؼمه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أنف ىمد همٗمر ًمف

 ...ٕؾم٘مع ٟمؽميمف حيدصمٜم٤م قمـ ىمّمتف: وهذا واصمٚم٦م سمـ ااًمّمالسمك ذم ؾمػمشمف  ومٞم٘مقل   )

رؾمقل اهلل ذم همزوة شمٌقك، ظمرضم٧م إمم أهكم وم٠مىمٌٚم٧م وىمد ظمرج أول  ٟم٤مديقمٜمدُم٤م 

صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ومٓمٗم٘م٧م ذم اعمديٜم٦م أن٤مدي: أٓ ُمـ حيٛمؾ رضماًل ًمف ؾمٝمٛمف؟ وم٢مذا 

ؿمٞمخ ُمـ إنّم٤مر، وم٘م٤مل: ًمٜم٤م ؾمٝمٛمف قمغم أن ٟمحٛمٚمف قم٘م٦ٌم، وـمٕم٤مُمف ُمٕمٜم٤م؟ وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، 

 سمريم٦م اهلل، ومخرضم٧م ُمع ظمػم ص٤مطم٥م طمتك أوم٤مء اهلل قمٚمٞمٜم٤م وم٠مص٤مسمٜمل ىم٤مل ومن قمغم

ىمالئص ومً٘متٝمـ طمتك أتٞمتف ومخرج، وم٘مٕمد قمغم طم٘مٞم٦ٌم ُمـ طم٘م٤مئ٥م إسمٚمف، صمؿ ىم٤مل: 

ًُم٤م، إٟمام هل  ؾم٘مٝمـ ُمدسمرات، صمؿ ىم٤مل: ؾم٘مٝمـ ُم٘مٌالت، وم٘م٤مل: ُم٤م أرى ىمالئّمؽ إٓ يمرا

أردٟم٤م  همٜمٞمٛمتؽ اًمتل ذـم٧م ًمؽ، ىم٤مل: ظمذ ىمالئّمؽ ي٤م اسمـ أظمل ومٖمػم ؾمٝمٛمؽ

وهٙمذا شمٜم٤مزل واصمٚم٦م ذم سمداي٦م إُمر قمـ همٜمٞمٛمتف ًمٞمٙم٥ًم اًمٖمٜمٞمٛم٦م إظمروي٦م، أضمًرا 

سًم٤م جيده قمٜمد اهلل يقم ًم٘م٤مئف، وشمٜم٤مزل إنّم٤مري قمـ ىمًؿ يمٌػم ُمـ راطمتف ًمٞمتٕم٤مىم٥م  وصمقا

وواصمٚم٦م قمغم راطمٚمتف وي٘مدم ًمف اًمٓمٕم٤مم ُم٘م٤مسمؾ ؾمٝمؿ آظمر هق إضمر واًمثقاب. إهن٤م 

شمرسمك قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، هل٤م ٟمٗمس اخل٤مصٞم٦م  ُمٗم٤مهٞمؿ شمٜمٌع ُمـ اعمجتٛمع اًمذي

وضم٤مء إؿمٕمريقن    ا ـهذم اإلو٤مءة وُتٛمؾ ٟمٗمس اًمؼميؼ، ُمتٛمؿ سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م أظمر 

يت٘مدُمٝمؿ أبق ُمقؾمك إؿمٕمري يٓمٚمٌقن ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن حيٛمٚمٝمؿ 

 سمٕمض قمغم إسمؾ ًمٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ اخلروج ًمٚمجٝم٤مد ومٚمؿ جيد ُم٤م حيٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف طمتك ُميض

) ىمٚم٧م : يمام ضم٤مء ومٞمام رواه اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  اًمقىم٧م ومحؾ هلؿ قمغم صمالصم٦م ُمـ اإلسمؾ 

قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : أرؾمٚمٜمل أصح٤ميب إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل سمًٜمده  

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أؾم٠مخف احلٛمالن هلؿ إذ هؿ ُمٕمف ذم ضمٞمش اًمٕمنة وهل همزوة شمٌقك وم٘مٚم٧م 

ؾمٚمقين إًمٞمؽ ًمتحٛمٚمٝمؿ وم٘م٤مل ) واهلل ٓ أمحٚمٙمؿ قمغم رء ( . ي٤م ٟمٌل اهلل إن أصح٤ميب أر
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وواوم٘متف وهق همْم٤ٌمن وٓ أؿمٕمر ورضمٕم٧م طمزيٜم٤م ُمـ ُمٜمع اًمٜمٌل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وُمـ خم٤موم٦م أن يٙمقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وضمد ذم ٟمٗمًف قمكم ومرضمٕم٧م إمم 

إٓ ؾمقيٕم٦م إذ أصح٤ميب وم٠مظمؼمهتؿ اًمذي ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٚمؿ أخ٨ٌم 

ؾمٛمٕم٧م سمالٓ يٜم٤مدي أي قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس وم٠مضمٌتف وم٘م٤مل أضم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ًمًت٦م  -قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يدقمقك ومٚمام أتٞمتف ىم٤مل ) ظمذ هذيـ اًم٘مريٜملم وهذيـ اًم٘مريٜملم 

وم٤مٟمٓمٚمؼ هبـ إمم أصح٤مسمؽ وم٘مؾ إن اهلل أو ىم٤مل إن  -أبٕمرة اسمت٤مقمٝمـ طمٞمٜمئذ ُمـ ؾمٕمد 

ؾمٚمؿ حيٛمٚمٙمؿ قمغم ه١مٓء وم٤مريمٌقهـ ( . وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

هبـ وم٘مٚم٧م إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ حيٛمٚمٙمؿ قمغم ه١مٓء وًمٙمٜمل واهلل ٓ 

أدقمٙمؿ طمتك يٜمٓمٚمؼ ُمٕمل سمٕمْمٙمؿ إمم ُمـ ؾمٛمع ُم٘م٤مًم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ؿ وم٘م٤مًمقا زم ؾمٚمؿ ٓ شمٔمٜمقا أين طمدصمتٙمؿ ؿمٞمئ٤م مل ي٘مٚمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚم

واهلل إٟمؽ قمٜمدٟم٤م عمّمدق وًمٜمٗمٕمٚمـ ُم٤م أطم٧ٌٌم وم٤مٟمٓمٚمؼ أبق ُمقؾمك سمٜمٗمر ُمٜمٝمؿ طمتك أتقا 

اًمذيـ ؾمٛمٕمقا ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمٜمٕمف إي٤مهؿ صمؿ إقمٓم٤مءهؿ سمٕمد 

وسمٚمغ إُمر سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٕمجزة ِمـ  -( ومحدصمقهؿ سمٛمثؾ ُم٤م طمدصمٝمؿ سمف أبق ُمقؾمك 

روج إمم طمد اًمٌٙم٤مء ؿمقىم٤م ًمٚمجٝم٤مد وُترضم٤م ُمـ أىمٕمدهؿ اعمرض أو اًمٜمٗم٘م٦م قمـ اخل

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱاًم٘مٕمقد طمتك ٟمزل ومٞمٝمؿ ىمرآن: 
 خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن
 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 [91-91]اًمتقسم٦م:  َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح

ـ طمًٜم٧م وىمد ظمص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ه١مٓء اعمتخٚمٗملم اعمٕمذوريـ ِم

ُم٤ًم ُم٤م هشمؿ ُمًػماً وٓ ىمٓمٕمتؿ  ٟمٞم٤مهتؿ واؾمت٘م٤مُم٧م ـمقيتٝمؿ سم٘مقًمف: "إن سم٤معمديٜم٦م أىمقا

: ي٤م رؾمقل اهلل وهؿ سم٤معمديٜم٦م؟! ىم٤مل: وهؿ سم٤معمديٜم٦م  وادي٤ًم إٓ يم٤مٟمقا ُمٕمٙمؿ. ىم٤مًمقا

ٟمٕمؿ وم٘مد اؾمتج٤مب اعمًٚمٛمقن ُٕمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ا ـهطمًٌٝمؿ اًمٕمذر"
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ُمـ ضمٞمش يمٌػم ىمدر قمدده ُمـ ىمٌؾ  ى ُم٤م ي٘م٤مرب اح٤مئ٦م وؾمٚمؿ سم٤مًمٜمٗمػم  ومل يتخٚمػ ؾمق

قمٚمامء اًمًػم سم٤مًمثالصملم أخػ ! ٟمٕمؿ يم٤من اعمتخٚمٗمقن رهمؿ ىمٚمتٝمؿ  ُمقوع يمالم اهلل ذم 

ضمؾ آي٤مت ؾمقرة اًمتقسم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًمٖمزوة شمرسمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم  وضم٤مء ذيمرهؿ ذم يمت٤مب 

 : اهلل قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف وهؿ

ػ أول ُمـ اعمتخٚمٗملم  وهؿ  يمام ُم٣م أصح٤مب إقمذار ُمـ اعم١مُمٜملم يمّمٜم -1

 ىك مك لك اك ُّٱُمـ اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم   91، 91ذيمرهؿ  ذم أيتلم  
 ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

ٓ طَمَرج قمغم  سملم شمٕم٤ممم إقمذار اًمتل ىم٤مل اسمـ يمثػم : [91-91]اًمتقسم٦م:  َّ جض مص

ُمـ ىمٕمد ومٞمٝم٤م قمـ اًم٘مت٤مل، ومذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ٓزم ًمٚمِمخص ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف، وهق 

اًمْمٕمػ ذم اًمؽميمٞم٥م اًمذي ٓ يًتٓمٞمع ُمٕمف اجلالد ذم اجلٝم٤مد، وُمٜمف اًمٕمٛمك واًمَٕمَرج 

َـّ ًمف ذم سمدٟمف، ؿمٖمٚمف قمـ  وٟمحقمه٤م، وهلذا سمدأ سمف. ُم٤م هق قم٤مرض سم٥ًٌم ُمرض قَم

ه ٓ ي٘مدر قمغم اًمتجٝمز ًمٚمحرب، ومٚمٞمس قمغم اخلروج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، أو سم٥ًٌم وم٘مر

ه١مٓء طَمَرج إذا ىمٕمدوا وٟمّمحقا ذم طم٤مل ىمٕمقدهؿ، ومل يرضمٗمقا سم٤مًمٜم٤مس، ومل 

ـْ ؾَمٌِٞمٍؾ  ٜملَِم ُِم ًِ ٌِّٓمقهؿ، وهؿ حمًٜمقن ذم طم٤مهلؿ هذا؛ وهلذا ىم٤مل: } َُم٤م قَمغَم اعْمُْح ُيَث

ُ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ { ًمٞمحٛمٚمٝمؿ ًمٗم٘مرهؿ ومٚمؿ  ويمذًمؽ ٓ ُمالُم٦م قمغم ُمـ أتقا رؾمقل اهللَواَّللَّ

جيد ُم٤محيٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف وأظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهنؿ ؿم٤مريمقا اعمج٤مهديـ ذم 

ومٛمٜمٝمؿ إضمر طمٞم٨م أهنؿ طمًٌقا سم٤مٕقمذار ؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمرض واًمْمٕمػ أو اًمٗم٘مر  

اًمٌٙم٤مؤون ، و يم٤مٟمقا ؾمٌٕم٦م : ؾم٤ممل سمـ قمٛمػم ، و قمٚم٦ٌم سمـ زيد ، و أبق ًمٞمغم قمٌد اًمرمحـ سمـ 

سمـ احلامم ، و قمٌد اهلل سمـ اعمٖمٗمؾ اعمزين ، و هرُمل سمـ قمٌد اهلل و  يمٕم٥م ، و قمٛمر

وًمٙمـ ٟمالطمظ سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م أن رومع ي ، ريض اهلل قمٜمٝمؿ .ارقمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م اًمٗمز
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اعمالُم٦م قمٜمٝمؿ ُمنموط سم٘مٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٜمّمح هلل  وهق ضمٝم٤مد اعمٕمذوريـ  رم يمؾ زُم٤من 

 . وُمٙم٤من

ن ويم٤مٟمقا وم٘مط صمالصم٦م  ذيمرهؿ اهلل ُمـ ختٚمٗمقا سمال قمذر ُمـ اعم١مُمٜملم  يمّمٜمػ صم٤م -1

 مخ  جخ مح جح مج ُّٱوشم٤مب قمٚمٞمٝمؿ  ذم آي٦م ىمرب هن٤مي٦م اًمًقرة وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف 
 مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس
 حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع
 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
  وىمد طمٙمك [118-117]اًمتقسم٦م:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي

 ىمّمتٝمؿ واًمٖمزوة يمام ضم٤مء رم صحٞمح اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل  ُم٤مًمؽ  يمٕم٥م سمـأطمدهؿ وهق 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ وم٘م٤مل 

قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ أن قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ويم٤من ىم٤مئد يمٕم٥م ُمـ سمٜمٞمف 

ك ىم٤مل يمٕم٥م  شمٌق همزوةطملم قمٛمل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ حيدث طملم ختٚمػ قمـ 

: مل أتخٚمػ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم همزوة همزاه٤م اإل ذم همزوة شمٌقك 

همػم أين يمٜم٧م ختٚمٗم٧م ذم سمدر ومل يٕم٤مشم٥م أطمدا ختٚمػ قمٜمٝم٤م إٟمام ظمرج رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يريد قمػم ىمريش طمتك مجع اهلل سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمدوهؿ قمغم همػم ُمٞمٕم٤مد 

صم٘مٜم٤م قمغم وًم٘مد ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم طملم شمقا

اإلؾمالم وُم٤م أطم٥م أن زم هب٤م ُمِمٝمد سمدر وإن يم٤مٟم٧م سمدر أذيمر ذم اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م يم٤من ُمـ 

ة واهلل ُم٤م  ظمؼمي أين مل أيمـ ىمط أىمقى وٓ أجن طملم ختٚمٗم٧م قمٜمف ذم شمٚمؽ اًمٖمزا

قل اهلل اضمتٛمٕم٧م قمٜمدي ىمٌٚمف راطمٚمت٤من ىمط طمتك مجٕمتٝمام ذم شمٚمؽ اًمٖمزوة ومل يٙمـ رؾم

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يريد همزوة إٓ ورى سمٖمػمه٤م طمتك يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٖمزوة همزاه٤م 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم طمر ؿمديد واؾمت٘مٌؾ ؾمٗمرا سمٕمٞمدا وُمٗم٤مزا وقمدوا 

ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمرهؿ ًمٞمت٠مهٌقا أه٦ٌم همزوهؿ وم٠مظمؼمهؿ سمقضمٝمف اًمذي يريد  ومجكميمثػما 
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ٞمف و ؾمٚمؿ يمثػم وٓ جيٛمٕمٝمؿ يمت٤مب طم٤مومظ واعمًٚمٛمقن ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم

. ىم٤مل يمٕم٥م ومام رضمؾ يريد أن يتٖمٞم٥م إٓ فمـ أن ؾمٞمخٗمك ًمف ُم٤م مل يٜمزل  (يريد اًمديقان)

ومٞمف وطمل اهلل وهمزا رؾمقل اهلل صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٚمؽ اًمٖمزوة طملم ـم٤مسم٧م اًمثامر 

واًمٔمالل ودمٝمز رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ واعمًٚمٛمقن ُمٕمف ومٓمٗم٘م٧م أهمدو 

ًمٙمل أتجٝمز ُمٕمٝمؿ وم٠مرضمع ومل أىم٣م ؿمٞمئ٤م وم٠مىمقل ذم ٟمٗمز أن٤م ىم٤مدر قمٚمٞمف ومٚمؿ يزل 

يتامدى يب طمتك اؿمتد سم٤مًمٜم٤مس اجلد وم٠مصٌح رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ واعمًٚمٛمقن 

ُمٕمف ومل أىمض ُمـ ضمٝم٤مزي ؿمٞمئ٤م وم٘مٚم٧م أتجٝمز سمٕمده سمٞمقم أو يقُملم صمؿ أخح٘مٝمؿ 

همدوت صمؿ رضمٕم٧م ومل  ومٖمدوت سمٕمد أن ومّمٚمقا ٕتجٝمز ومرضمٕم٧م ومل أىمض ؿمٞمئ٤م صمؿ

أىمض ؿمٞمئ٤م ومٚمؿ يزل يب طمتك أهقمقا وشمٗم٤مرط اًمٖمزو ومهٛم٧م أن أرُتؾ وم٠مدريمٝمؿ 

وًمٞمتٜمل ومٕمٚم٧م ومٚمؿ ي٘مدر زم ذًمؽ ومٙمٜم٧م إذا ظمرضم٧م ذم اًمٜم٤مس سمٕمد ظمروج رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٓمٗم٧م ومٞمٝمؿ أطمزٟمٜمل أين ٓ أرى إٓ رضمال ُمٖمٛمقص٤م قمٚمٞمف 

ًمْمٕمٗم٤مء ومل يذيمرين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و اًمٜمٗم٤مق أو رضمال ِمـ قمذر اهلل ُمـ ا

ؾمٚمؿ طمتك سمٚمغ شمٌقك وم٘م٤مل وهق ضم٤مًمس ذم اًم٘مقم سمتٌقك ) ُم٤م ومٕمؾ يمٕم٥م ( . وم٘م٤مل رضمؾ 

ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ي٤م رؾمقل اهلل طمًٌف سمرداه وٟمٔمره ذم قمٓمٗمٞمف . وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمئس 

صغم اهلل ُم٤م ىمٚم٧م واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف اإل ظمػما . ومًٙم٧م رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ . ىم٤مل يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ومٚمام سمٚمٖمٜمل أنف شمقضمف ىم٤مومال طميين مهل وـمٗم٘م٧م 

أتذيمر اًمٙمذب وأىمقل سمامذا أظمرج ُمـ ؾمخٓمف همدا واؾمتٕمٜم٧م قمغم ذًمؽ سمٙمؾ ذي رأي 

ُمـ أهكم ومٚمام ىمٞمؾ إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمد أفمؾ ىم٤مدُم٤م زاح قمٜمل 

ء ومٞمف يمذب وم٠ممجٕم٧م صدىمف وأصٌح اًم٤ٌمـمؾ وقمروم٧م أين ًمـ أظمرج ُمٜمف أبدا سمٌم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مدُم٤م ويم٤من إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر سمدأ سم٤معمًجد ومػميمع 

ومٞمف ريمٕمتلم صمؿ ضمٚمس ًمٚمٜم٤مس ىمٚمام ومٕمؾ ذًمؽ ضم٤مءه اعمخٚمٗمقن ومٓمٗم٘مقا يٕمتذرون إًمٞمف 

وحيٚمٗمقن ًمف ويم٤مٟمقا سمْمٕم٦م وصمامٟملم رضمال وم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 



   

 
141 
 

 الوجيز الدعوي

ئرهؿ إمم اهلل ومجئتف ومٚمام ؾمٚمٛم٧م قمٚمٞمف قمالٟمٞمتٝم ؿ وسم٤ميٕمٝمؿ واؾمتٖمٗمر هلؿ وويمؾ ها

شمًٌؿ شمًٌؿ اعمٖمْم٥م صمؿ ىم٤مل ) شمٕم٤مل ( . ومجئ٧م أُمٌم طمتك ضمٚم٧ًم يديف وم٘م٤مل زم ) ُم٤م 

ًمق  -ي٤م رؾمقل اهلل  -ظمٚمٗمؽ أخؿ شمٙمـ ىمد اسمتٕم٧م فمٝمرك ( . وم٘مٚم٧م سمغم إين واهلل 

ف سمٕمذر وًم٘مد أقمٓمٞم٧م ضمٚم٧ًم قمٜمد همػمك ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ًمرأج٧م أن ؾم٠مظمرج ُمـ ؾمخٓم

ضمدٓ وًمٙمٜمل واهلل ًم٘مد قمٚمٛم٧م ًمئـ طمدصمتؽ اًمٞمقم طمدي٨م يمذب شمرى سمف قمٜمل 

ًمٞمقؿمٙمـ اهلل أن يًخٓمؽ قمكم وًمئـ طمدصمتؽ طمدي٨م صدق دمد قمكم ومٞمف إين ٕرضمق 

ومٞمف قمٗمق اهلل ٓ واهلل ُم٤م يم٤من زم ُمـ قمذر واهلل ُم٤م يمٜم٧م ىمط أىمقى وٓ أجن ُمٜمل طملم 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) أُم٤م هذا وم٘مد صدق وم٘مؿ طمتك ختٚمٗم٧م قمٜمؽ . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم 

ي٘ميض اهلل ومٞمؽ ( . وم٘مٛم٧م وصم٤مر رضم٤مل ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م وم٤مشمٌٕمقين وم٘م٤مًمقا زم واهلل ُم٤م 

قمٚمٛمٜم٤مك يمٜم٧م أذٟم٧ٌم ذٟم٤ٌم ىمٌؾ هذا وًم٘مد قمجزت أن ٓ شمٙمقن اقمتذرت إمم رؾمقل اهلل 

ر رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمام اقمتذر إًمٞمف اعمتخٚمٗمقن ىمد يم٤من يم٤مومٞمؽ ذٟمٌؽ اؾمتٖمٗم٤م

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ًمؽ . ومقاهلل ُم٤م زاًمقا ي١مٟمٌقٟمٜمل طمتك أردت أن أرضمع 

وم٠ميمذب ٟمٗمز صمؿ ىمٚم٧م هلؿ هؾ ًم٘مل هذا ُمٕمل أطمد ؟ ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ رضمالن ىم٤مٓ ُمثؾ ُم٤م 

ىمٚم٧م وم٘مٞمؾ هلام ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ًمؽ وم٘مٚم٧م ُمـ مه٤م ؟ ىم٤مًمقا ُمرارة سمـ اًمرسمٞمع اًمٕمٛمري وهالل 

لم ص٤محللم ىمد ؿمٝمدا سمدرا ومٞمٝمام أؾمقة ومٛمْمٞم٧م طملم سمـ أُمٞم٦م اًمقاىمٗمل ومذيمروا زم رضمٚم

ذيمرومه٤م زم وهنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمًٚمٛملم قمـ يمالُمٜم٤م أهي٤م اًمثالصم٦م 

ُمـ سملم ُمـ ختٚمػ قمٜمف وم٤مضمتٜمٌٜم٤م اًمٜم٤مس وشمٖمػموا ًمٜم٤م طمتك شمٜمٙمرت ذم ٟمٗمز إرض ومام 

وىمٕمدا ذم سمٞمقهتام هل اًمتل أقمرف ومٚمٌثٜم٤م قمغم ذًمؽ مخًلم ًمٞمٚم٦م وم٠مُم٤م ص٤مطم٤ٌمي وم٤مؾمتٙم٤مٟم٤م 

يٌٙمٞم٤من وأُم٤م أن٤م ومٙمٜم٧م أؿم٥م اًم٘مقم وأضمٚمدهؿ ومٙمٜم٧م أظمرج وم٠مؿمٝمد اًمّمالة ُمع 

اعمًٚمٛملم وأـمقف ذم إؾمقاق وٓ يٙمٚمٛمٜمل أطمد وآِت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ؾمٚمؿ وم٠مؾمٚمؿ قمٚمٞمف وهق ذم جمٚمًف سمٕمد اًمّمالة وم٠مىمقل ذم ٟمٗمز هؾ طمرك ؿمٗمتٞمف سمرد 

ُمٜمف وم٠مؾم٤مرىمف اًمٜمٔمر وم٢مذا أىمٌٚم٧م قمغم صالِت أىمٌؾ إزم  اًمًالم قمكم أم ٓ ؟ صمؿ أصكم ىمري٤ٌم
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وإذا اًمتٗم٧م ٟمحقه أقمرض قمٜمل طمتك إذا ـم٤مل قمكم ذًمؽ ُمـ ضمٗمقة اًمٜم٤مس ُمِمٞم٧م طمتك 

شمًقرت ضمدار طم٤مئط أيب ىمت٤مدة وهق اسمـ قمٛمل وأطم٥م اًمٜم٤مس إزم ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومقاهلل 

ؾمقًمف ؟ ُم٤م رد قمكم اًمًالم وم٘مٚم٧م ي٤م أب٤م ىمت٤مدة أنِمدك سم٤مهلل هؾ شمٕمٚمٛمٜمل أطم٥م اهلل ور

ومًٙم٧م ومٕمدت ًمف ومٜمِمدشمف ومًٙم٧م ومٕمدت ًمف ومٜمِمدشمف وم٘م٤مل اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ 

ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مي وشمقًمٞم٧م طمتك شمًقرت اجلدار  ىم٤مل ومٌٞمٜم٤م أن٤م أُمٌم سمًقق اعمديٜم٦م إذا 

ِمـ ىمدم سم٤مًمٓمٕم٤مم يٌٞمٕمف سم٤معمديٜم٦م ي٘مقل ُمـ يدل قمغم يمٕم٥م  اًمِم٤ممٟمٌٓمل ُمـ أن٤ٌمط أهؾ 

ءين دومع إزم يمت٤مسم٤م ُمـ ُمٚمؽ هم٤ًمن وم٢مذا سمـ ُم٤مًمؽ ومٓمٗمؼ اًمٜم٤مس يِمػمون ًمف طمتك إذا ضم٤م

ومٞمف أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أن ص٤مطمٌؽ ىمد ضمٗم٤مك ومل جيٕمٚمؽ اهلل سمدار هقان وٓ 

ُمْمٞمٕم٦م وم٤محلؼ سمٜم٤م ٟمقاؾمؽ . وم٘مٚم٧م ح٤م ىمرأهت٤م وهذا أجْم٤م ُمـ اًمٌالء ومتٞمٛمٛم٧م هب٤م اًمتٜمقر 

ومًجرشمف هب٤م طمتك إذا ُمْم٧م أرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م ُمـ اخلٛمًلم إذا رؾمقل رؾمقل اهلل صغم 

 قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٠متٞمٜمل وم٘م٤مل إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٠مُمرك أن شمٕمتزل اهلل

اُمرأتؽ وم٘مٚم٧م أـمٚم٘مٝم٤م أم ُم٤مذا أومٕمؾ ؟ ىم٤مل ٓ سمؾ اقمتزهل٤م وٓ شم٘مرهب٤م . وأرؾمؾ إمم 

ص٤مطمٌل ُمثؾ ذًمؽ وم٘مٚم٧م ُٓمرأِت احل٘مل سم٠مهٚمؽ ومتٙمقين قمٜمدهؿ طمتك ي٘ميض اهلل ذم 

أُمٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ  هذا إُمر  ىم٤مل يمٕم٥م ومج٤مءت اُمرأة هالل سمـ

وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن هالل سمـ أُمٞم٦م ؿمٞمخ و٤مئع ًمٞمس ًمف ظم٤مدم ومٝمؾ شمٙمره أن 

أظمدُمف ؟ ىم٤مل ) ٓ وًمٙمـ ٓ ي٘مرسمؽ ( . ىم٤مًم٧م إٟمف واهلل ُم٤م سمف طمريم٦م إمم رء واهلل ُم٤م 

 زال يٌٙمل ُمٜمذ يم٤من ُمـ أُمره ُم٤م يم٤من إمم يقُمف هذا . وم٘م٤مل زم سمٕمض أهكم ًمق اؾمت٠مذٟم٧م

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم اُمرأتؽ يمام أذن ُٓمرأة هالل سمـ أُمٞمف أن ختدُمف ؟ 

وم٘مٚم٧م واهلل ٓ أؾمت٠مذن ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وُم٤م يدريٜمل ُم٤م ي٘مقل 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إذا اؾمت٠مذٟمتف ومٞمٝم٤م وأن٤م رضمؾ ؿم٤مب ؟ ومٚمٌث٧م سمٕمد 

ًقن ًمٞمٚم٦م ُمـ طملم هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ذًمؽ قمنم ًمٞم٤مل طمتك يمٛمٚم٧م ًمٜم٤م مخ

و ؾمٚمؿ قمـ يمالُمٜم٤م ومٚمام صٚمٞم٧م صالة اًمٗمجر صٌح مخًلم ًمٞمٚم٦م وأن٤م قمغم فمٝمر سمٞم٧م ُمـ 
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سمٞمقشمٜم٤م ومٌٞمٜم٤م أن٤م ضم٤مًمس قمغم احل٤مل اًمتل ذيمر اهلل ىمد و٤مىم٧م قمكم ٟمٗمز وو٤مىم٧م قمكم 

إرض سمام رطم٧ٌم ؾمٛمٕم٧م صقت ص٤مرخ أورم قمغم ضمٌؾ ؾمٚمع سم٠مقمغم صقشمف ي٤م يمٕم٥م 

ُم٤مًمؽ أبنم ىم٤مل ومخررت ؾم٤مضمدا وقمروم٧م أن ىمد ضم٤مء ومرج وآذن رؾمقل اهلل صغم سمـ 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمتقسم٦م اهلل قمٚمٞمٜم٤م طملم صغم صالة اًمٗمجر ومذه٥م اًمٜم٤مس يٌنموٟمٜم٤م 

وذه٥م ىمٌؾ ص٤مطمٌل ُمٌنمون وريمض إزم رضمؾ ومرؾم٤م وؾمٕمك ؾم٤مع ُمـ أؾمٚمؿ وم٠مورم 

صقشمف يٌنمين قمغم اجلٌؾ ويم٤من اًمّمقت أهع ُمـ اًمٗمرس ومٚمام ضم٤مءين اًمذي ؾمٛمٕم٧م 

ه واهلل ُم٤م أُمٚمؽ همػممه٤م يقُمئذ واؾمتٕمرت صمقسملم  ٟمزقم٧م ًمف صمقيب ومٙمًقشمف إي٤ممه٤م سمٌنما

ومٚمًٌتٝمام واٟمٓمٚم٘م٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٞمتٚم٘م٤مين اًمٜم٤مس ومقضم٤م ومقضم٤م 

ٟمٜمل سم٤مًمتقسم٦م ي٘مقًمقن ًمتٝمٜمؽ شمقسم٦م اهلل قمٚمٞمؽ ىم٤مل يمٕم٥م طمتك دظمٚم٧م اعمًجد وم٢مذا ٜم١مهي

ٚمٞمف و ؾمٚمؿ ضم٤مًمس طمقًمف اًمٜم٤مس وم٘م٤مم إمم ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

هيرول طمتك ص٤مومحٜمل وهٜم٠مين واهلل ُم٤م ىم٤مم إزم رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ همػمه وٓ أن٤ًمه٤م 

ًمٓمٚمح٦م ىم٤مل يمٕم٥م ومٚمام ؾمٚمٛم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

قم ُمر قمٚمٞمؽ ُمٜمذ صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وهق يؼمق وضمٝمف ُمـ اًمنور ) أبنم سمخػم ي

وًمدشمؽ أُمؽ ( . ىم٤مل ىمٚم٧م أُمـ قمٜمدك ي٤م رؾمقل اهلل أم ُمـ قمٜمد اهلل ؟ ىم٤مل ) ٓ سمؾ ُمـ 

قمٜمد اهلل ( . ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إذا ه اؾمتٜم٤مر وضمٝمف طمتك يم٠منف 

ىمٓمٕم٦م ىمٛمر ويمٜم٤م ٟمٕمرف ذًمؽ ُمٜمف ومٚمام ضمٚم٧ًم  سملم يديف ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن ُمـ 

٤مزم صدىم٦م إمم اهلل وإمم رؾمقل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل شمقسمتل أن أنخٚمع ُمـ ُم

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) أُمًؽ قمٚمٞمؽ سمٕمض ُم٤مًمؽ ومٝمق ظمػم ًمؽ ( . ىمٚم٧م وم٢مين أُمًؽ ؾمٝمٛمل 

اًمذي سمخٞمؼم وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن اهلل إٟمام ٟمج٤مين سم٤مًمّمدق وإن ُمـ شمقسمتل أن ٓ 

اهلل ذم صدق  أطمدث إٓ صدىم٤م ُم٤مًم٘مٞم٧م . ومقاهلل ُم٤م أقمٚمؿ أطمدا ُمـ اعمًٚمٛملم أباله

احلدي٨م ُمٜمذ ذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أطمًـ ِم٤م أبالين ُم٤م 

شمٕمٛمدت ُمٜمذ ذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إمم يقُمل هذا يمذسم٤م وإين 
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ٕرضمق أن حيٗمٔمٜمل اهلل ومٞمام سم٘مٞم٧م . وأنزل اهلل قمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

 -إمم ىمقًمف - [117:]اًمتقسم٦م َّ حس جس مخ  جخ مح جح مجُّٱ

. ومقاهلل ُم٤م أنٕمؿ اهلل قمكم ُمـ ٟمٕمٛم٦م ىمط سمٕمد  [119]اًمتقسم٦م: َّ يئ  ىئ نئُّٱ

أن هداين ًمإلؾمالم أقمٔمؿ ذم ٟمٗمز ُمـ صدىمل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن 

(   أُم٤م اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمتخٚمٗملم ٓ أيمقن يمذسمتف وم٠مهٚمؽ يمام هٚمؽ اًمذيـ يمذسمقا 

امٟملم يمام ضم٤مء ذيمرهؿ رم طمدي٨م يمٕم٥م  وومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م ومٙم٤من أهمٚمٌٝمؿ  وقمددهؿ سمْمٕم٤م وصم

ضمؾ آي٤مت اًمٖمزوة سم٤مًمًقرة يمِمٗم٤م هلؿ وىمد أـمٚمؼ اًمٌٕمض قمغم اًمًقرة اؾمؿ اًمٗم٤موح٦م 

واعمٌٕمثرة  ًمذات اًم٥ًٌم  وًم٘مد يم٤مٟم٧م همزوة شمٌقك ُمٕمريم٦م شمرسمٞم٦م ًمٚمٜمٗمقس  سم٘مدر ُم٤م 

يم٤مٟم٧م همزو ًمٚمروم وىمد ٟمزًم٧م ضمؾ ؾمقرة اًمتقسم٦م ذم أطمداث اًمٖمزوة   وٟمجد ذم سمداي٦م 

أي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م  اؾمتٜمٗم٤مر اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م ًمٚمخروج ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ذم أرسمع آي٤مت ُمتت٤مًمٞم٦م صمؿ يم٤من اًمٙمِمػ اًمرسم٤مين رم أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م  ح٤م يم٤مٟم٧م 

ختٌئف ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم  ُمـ يمراهٞم٦م ًمٚمحؼ  وأهٚمف ُتذيرا ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ ظمٓمرهؿ وشمرسمٞم٦م 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱمم :  ًم٘مٚمقب اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل شمٕم٤م
  مثنث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب
 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ننىن من زن رن  مم ام
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت
 خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض
 ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف
 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي
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 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
 مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف
 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت
 جم يل ىل مل خل  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص
 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت
 ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
 جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٚمؼ   [52-38]اًمتقسم٦م: َّحبخب

وايمتٗمك سم٢مرؾم٤مل سمٕمض  طمرسم٤م هٜم٤مك سمتٌقك رم شمٚمؽ اًمٖمزوة  سمؾ قمًٙمر سمجٞمِمف هٜم٤مك

ي٤م إمم ٟمقاطمك حمٞمٓم٦م عمدة شمًٕم٦م قمنم يقُم٤م يمام ىمٞمؾ قمٜمٝم٤م صمؿ قم٤مد إمم اعمديٜم٦م  وُمـ  اًمنا

اعمٕمٚمقم أنف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمر ذم ـمري٘مف سم٤محلجر أرض ىمقم صمٛمقد يمام ىم٤مل اسمـ 

أمحد: طمدصمٜم٤م يٕمٛمر سمـ سمنم،  اإلُم٤مموىم٤مل )   -سمًػم شمٍمف  –يمثػم رمحف اهلل ذم اًمًػمة 

قمـ  قمٌد اهللسمـ اعم٤ٌمرك، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري، أظمؼمين ؾم٤ممل سمـ  قمٌد اهللٜم٤م طمدصم

أبٞمف، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م ُمر سم٤محلجر ىم٤مل: " ٓ شمدظمٚمقا ُم٤ًميمـ 

اًمذيـ فمٚمٛمقا أنٗمًٝمؿ إٓ أن شمٙمقٟمقا سم٤ميملم، أن يّمٞمٌٙمؿ ُم٤م أص٤مهبؿ " وشم٘مٜمع سمردائف 

سمـ اعم٤ٌمرك وقمٌد اًمرزاق،  قمٌد اهللطمدي٨م وهق قمغم اًمرطمؾ. ورواه اًمٌخ٤مري ُمـ 
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قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ح٤م ُمر وروى اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده يمالمه٤م قمـ ُمٕمٛمر سم٢مؾمٜم٤مده ٟمحقه. 

ىم٤مل: " ٓ شم٠ًمخقا أي٤مت وم٘مد ؾم٠مخٝم٤م ىمقم ص٤مًمح  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤محلجر

ومٙم٤مٟم٧م شمرد ُمـ هذا اًمٗم٩م وشمّمدر ُمـ هذا اًمٗم٩م، ومٕمتقا قمـ أُمر رهبؿ ومٕم٘مروه٤م، 

ٟم٧م شمنمب ُم٤مءهؿ يقُم٤م وينمسمقن ًمٌٜمٝم٤م يقُم٤م، ومٕم٘مروه٤م وم٠مظمذهتؿ صٞمح٦م أمهد اهلل ويم٤م

ُمـ ُت٧م أديؿ اًمًامء ُمٜمٝمؿ إٓ رضمال واطمدا يم٤من ذم طمرم اهلل. ىمٞمؾ: ُمـ هق ي٤م رؾمقل 

اهلل ؟ ىم٤مل: " هق أبق رهم٤مل، ومٚمام ظمرج ُمـ احلرم أص٤مسمف ُم٤م أص٤مب ىمقُمف ".إؾمٜم٤مده 

ٟمزل ٤مريمٗمقرى ذم اًمرطمٞمؼ اعمختقم )  واحل٤مصؾ  يمام ىم٤مل اعمٌصحٞمح ومل خيرضمقه. 

اجلٞمش اإلؾمالُمل سمتٌقك، ومٕمًٙمر هٜم٤مك، وهق ُمًتٕمد ًمٚم٘م٤مء اًمٕمدو، وىم٤مم رؾمقل اَّلّل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝمؿ ظمٓمٞم٤ًٌم، ومخٓم٥م ظمٓم٦ٌم سمٚمٞمٖم٦م، أِت سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ، وطمض 

قمغم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وطمذر وأنذر، وسمنم وأبنم، طمتك رومع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ، وضمؼم 

يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٘مص واخلٚمؾ ُمـ طمٞم٨م ىمٚم٦م اًمزاد واح٤مدة واعم١مٟم٦م . وأُم٤م هب٤م ُم٤م 

اًمروُم٤من وطمٚمٗم٤مؤهؿ ومٚمام ؾمٛمٕمقا سمزطمػ رؾمقل اَّلّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمذهؿ 

اًمرقم٥م، ومٚمؿ جيؽمئقا قمغم اًمت٘مدم واًمٚم٘م٤مء، سمؾ شمٗمرىمقا ذم اًمٌالد ذم داظمؾ طمدودهؿ، 

ٕمًٙمري٦م، ذم داظمؾ اجلزيرة ومٙم٤من ًمذًمؽ أطمًـ أثر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؾمٛمٕم٦م اعمًٚمٛملم اًم

وأرضم٤مئٝم٤م اًمٜم٤مئٞم٦م، وطمّمؾ سمذًمؽ اعمًٚمٛمقن قمغم ُمٙم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يمٌػمة ظمٓمػمة، 

ٜم٦َُّم سمـ   ًمٕمٚمٝمؿ مل يٙمقٟمقا حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ًمق وىمع هٜم٤مك اصٓمدام سملم اجلٞمِملم . ضم٤مء حُيَ

ُرْؤسَم٦َم ص٤مطم٥م أجَْٚم٦َم، ومّم٤مًمح اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأقمٓم٤مه اجلزي٦م، وأت٤مه أهؾ 

٤مء وأهؾ أْذُرح، وم٠مقمٓمقه اجلزي٦م، ويمت٥م هلؿ رؾمقل اَّلّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضَمْرسمَ 

) سمًؿ : يمت٤مسم٤ًم ومٝمق قمٜمدهؿ، وص٤محلف أهؾ ُِمٞمٜم٤َمء قمغم رسمع صمامره٤م، ويمت٥م ًمّم٤مطم٥م أجٚم٦م 

اَّلّل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، هذه أُمٜم٦م ُمـ اَّلّل وحمٛمد اًمٜمٌل رؾمقل اَّلّل ًمٞمحٜم٦م سمـ رؤسم٦م وأهؾ 

ؼم واًمٌحر هلؿ ذُم٦م اَّلّل وذُم٦م حمٛمد اًمٜمٌل، وُمـ يم٤من ُمٕمف أجٚم٦م، ؾمٗمٜمٝمؿ وؾمٞم٤مراهتؿ ذم اًم

ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وأهؾ اًمٌحر، ومٛمـ أطمدث ُمٜمٝمؿ طمدصم٤ًم، وم٢مٟمف ٓ حيقل ُم٤مًمف دون ٟمٗمًف، 
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وإٟمف ـمٞم٥م عمـ أظمذه ُمـ اًمٜم٤مس، وأنف ٓ حيؾ أن يٛمٜمٕمقا ُم٤مء يردوٟمف، وٓ ـمري٘م٤ًم 

ؾمٚمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد يريدوٟمف ُمـ سمر أو سمحر ( . وسمٕم٨م رؾمقل اَّلّل صغم اهلل قمٚمٞمف و

إمم ُأيَمْٞمِدِر ُدوَُم٦م اجلَٜمَْدل ذم أرسمٕمامئ٦م وقمنميـ وم٤مرؾم٤ًم، وىم٤مل ًمف : ) إٟمؽ ؾمتجده يّمٞمد 

اًمٌ٘مر ( ، وم٠مت٤مه ظم٤مًمد، ومٚمام يم٤من ُمـ طمّمٜمف سمٛمٜمٔمر اًمٕملم، ظمرضم٧م سم٘مرة، ُتؽ سم٘مروهن٤م 

 سم٤مب اًم٘مٍم، ومخرج أيمٞمدر ًمّمٞمده٤م ـ ويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة ـ ومتٚم٘م٤مه ظم٤مًمد ذم ظمٞمٚمف، وم٠مظمذه

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومح٘مـ دُمف، وص٤محلف قمغم أخٗمل سمٕمػم،  وضم٤مء سمف إمم رؾمقل اَّلّل 

ٜم٦َّم  وصمامٟمامئ٦م رأس وأرسمٕمامئ٦م درع، وأرسمٕمامئ٦م رُمح، وأىمر سم٢مقمٓم٤مء اجلزي٦م، وم٘م٤مو٤مه ُمع حُيَ

قمغم ىمْمٞم٦م ُدوَُم٦م وشمٌقك وأجَْٚم٦َم َوشَمْٞمامء. وأج٘مٜم٧م اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ حل٤ًمب 

قمغم ؾم٤مدهت٤م إىمدُملم ىمد وم٤مت أواٟمف، وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم ًمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم،  اًمروُم٤من أن اقمتامده٤م

اًمروُم٤من ُم٤ٌمذة،  وهٙمذا شمقؾمٕم٧م طمدود اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، طمتك ٓىم٧م طمدود 

وضم٤مء رم اًمّمحٞمح : ح٤م ضمئ  ا ـهوؿمٝمد قمٛمالء اًمروُم٤من هن٤ميتٝمؿ إمم طمد يمٌػم .

٤ٌَمء ومجٕمؾ اعمًٚمٛمقن يٚمٛمًقٟمفسم٤مٕيمٞمدر امم رؾمقل اهلل   سم٠مجدهيؿ  ويم٤من قمٚمٞمف ىِم

: أتٕمجٌقن ُمـ هذا؟ ومقاًمذي ٟمٗمز -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ويٕمجٌقن ُمٜمف. وم٘م٤مل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وىمد سم٘مل  .سمٞمده عمٜم٤مديؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم اجلٜم٦م أطمًـ ُمـ هذا 

سم٦م قمنميـ يقًُم٤م ومل جيد يمٞمدا ُمـ اًمٕمدو سمؾ ظم٤مومقا واٟمِمٛمروا ذم  - ذم شمٌقك ىمرا

شمآُمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٜم٦م، وذم ـمريؼ قمقدشمف أروٝمؿ، وم٘مرر اًمٕمقدة إمِم اعمدي

قمدد ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًم٘متٚمف، طمٞم٨م أرادوا أن يٚم٘مقه قمـ داسمتف ُمـ قم٘م٦ٌم يٛمر هب٤م اجلٞمش، 

ومٙمِمػ اهلل ًمف ذًمؽ، ويم٤من طمذيٗم٦م آظمًذا سمزُم٤مم اًمٜم٤مىم٦م ي٘مقده٤م، وقمامر يًقىمٝم٤م، وإِذا 

 ُم٘م٤مُمٝمؿ ُم٤م ىم٤مًمف وِم٤م طمدث هٜم٤مك رم   –قمنم ُمٚمثٛملم ومٍمخ هبؿ، ومٝمرسمقا  سم٤مصمٜملهؿ 

ُمًٕمقد  سمـ قمٌد اهللاسمـ إؾمح٤مق: وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمك، أن 

يم٤من حيدث ىم٤مل: ىمٛم٧م ُمـ ضمقف اًمٚمٞمؾ وأن٤م ُمع رؾمقل اهلل ذم همزوة شمٌقك، ومرأج٧م 

ؿمٕمٚم٦م ُمـ ٟم٤مر ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمر وم٤مشمٌٕمتٝم٤م أنٔمر إًمٞمٝم٤م. ىم٤مل: وم٢مذا رؾمقل اهلل وأبق سمٙمر 
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و اًمٌج٤مديـ ىمد ُم٤مت، وإذا هؿ ىمد طمٗمروا ًمف، ورؾمقل اهلل ذم وقمٛمر، وإذا قمٌداًمٚمف ذ

طمٗمرشمف، وأبق سمٙمر وقمٛمر يدًمٞم٤مٟمف، وإذا هق ي٘مقل: " أدٟمٞم٤م إمم أظم٤ميمام " ومدًمٞم٤مه إًمٞمف، ومٚمام 

هٞم٠مه ًمِم٘مف ىم٤مل: " مهللا إٟمك ىمد أُمًٞم٧م راوٞم٤م قمٜمف وم٤مرض قمٜمف ".ىم٤مل: ي٘مقل اسمـ 

ام ؾمٛمك ذا اًمٌج٤مديـ ٟٓمف ُمًٕمقد ي٤م ًمٞمتٜمك يمٜم٧م ص٤مطم٥م احلٗمرة. ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: إٟم

قمٚمٞمف، طمتك ظمرج ُمـ سمٞمٜمٝمؿ وًمٞمس قمٚمٞمف إٓ  ومٛمٜمٕمف ىمقُمف ووٞم٘مقا  اإلؾمالميم٤من يريد 

، صمؿ سم٤مٕظمرىوهق اًمٙم٤ًمء ] اًمٖمٚمٞمظ [ ومِم٘مف سم٤مصمٜملم وم٤مئتزر سمقاطمدة وارشمدى  -سمج٤مد 

وِم٤م طمدث أجْم٤م يمام ضم٤مء  – أتك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومًٛمك ذا اًمٌج٤مديـ

يقًُم٤م قمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ختٚمػ رؾمقل اهلل  رمحف اهلل أن رم صحٞمح ُمًٚمؿ

صالة اًمٗمجر حل٤مضم٦م، وم٠مىم٤مم اعمًٚمٛمقن اًمّمالة وىمدُمقا قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف إُِم٤مًُم٤م 

هلؿ، وضم٤مء رؾمقل اهلل وهؿ ذم اًمّمالة، وصغم ُم٠مُمقًُم٤م ظمٚمػ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، 

قمـ قمروة  هتؿ  ُم٤م روى وِم٤م طمدث رم ـمريؼ قمقد –ريض اهلل قمٜمف  -وهل ُمـ ُمٜم٤مىمٌف 

سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: ح٤م ىمٗمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ شمٌقك إمم اعمديٜم٦م هؿ 

مج٤مقم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٗمتؽ سمف وأن يٓمرطمقه ُمـ رأس قم٘م٦ٌم ذم اًمٓمريؼ، وم٠مظمؼم 

سمخؼمهؿ، وم٠مُمر اًمٜم٤مس سم٤معمًػم ُمـ اًمقادي وصٕمد هق اًمٕم٘م٦ٌم، وؾمٚمٙمٝم٤م ُمٕمف أوئلؽ 

، وأُم ر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمامر سمـ ي٤مه وطمذيٗم٦م سمـ اًمٜمٗمر وىمد شمٚمثٛمقا

اًمٞمامن أن يٛمِمٞم٤م ُمٕمف، قمامر آظمذ سمزُم٤مم اًمٜم٤مىم٦م وطمذيٗم٦م يًقىمٝم٤م. ومٌٞمٜمام هؿ يًػمون إذ 

ؾمٛمٕمقا سم٤مًم٘مقم ىمد همِمقهؿ. ومٖمْم٥م رؾمقل اهلل وأبٍم طمذيٗم٦م همْمٌف ومرضمع إًمٞمٝمؿ 

ا أن ىمد أفمٝمر وُمٕمف حمجـ وم٤مؾمت٘مٌؾ وضمقه رواطمٚمٝمؿ سمٛمحجٜمف، ومٚمام رأوا طمذيٗم٦م فمٜمق

اًمٕمٔمٞمؿ، وم٠مهقمقا طمتك ظم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس. وأىمٌؾ طمذيٗم٦م  إُمرقمغم ُم٤م أوٛمروه ُمـ 

طمتك أدرك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مُمرمه٤م وم٠مهقم٤م طمتك ىمٓمٕمقا اًمٕم٘م٦ٌم 

ووىمٗمقا يٜمتٔمرون اًمٜم٤مس، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حلذيٗم٦م: " هؾ 

إٓ رواطمٚمٝمؿ ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ طملم همِمٞمتٝمؿ.  قمروم٧م ه١مٓء اًم٘مقم ؟ " ىم٤مل: ُم٤م قمروم٧م
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: ي٤م رؾمقل اهلل أومال شم٠مُمر سم٘متٚمٝمؿ ؟ وم٘م٤مل: وم٠مقمٚمؿ  طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف سم٠مؾمامئٝمؿ وم٘م٤مل 

وأرؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل  " أيمره أن يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدا ي٘متؾ أصح٤مسمف ".

ر يمام ذيمره اهلل  ؾمٌح٤مٟمف  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق رم ـمري٘مف امم ـمٞم٦ٌم ! ُمـ هيدم ُمًجد ضا

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ٰذ  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه  ىنين من خن حن
 يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
وِم٤م صح قمٜمف رم قمقدشمف ُمـ  [118-117]اًمتقسم٦م:  َّ رث يت ىت نت  زتمت رت

وىمد ؾم٠مخف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ قمـ قمٛمؾ يدظمٚمف اجلٜم٦م ومه٤م ذم إطمٙم٤مم يمام ىم٤مل اًمٕمٛمرى : 

ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من رأس هذا إُمر اًمِمٝم٤مدة وىمقاُمف ـمريؼ اًمٕمقدة وم٠مضم٤مسمف اًم

اًمّمالة واًمزيم٤مة وذروة ؾمٜم٤مُمف اجلٝم٤مد وىمد ؾمئؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه اًمٖمزوة 

قمـ ؾمؽمة اعمّمكم؟ وم٠مضم٤مب سم٠مهن٤م ُمثؾ ُم١مظمرة اًمرطمؾ وىمد مجع ذم اًمٖمزوة سملم صالة 

ـ ًمٞمٚم٦م ي٘مٍم اًمّمالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، ويمذًمؽ اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء وىمد أىم٤مم سمتٌقك قمنمي

وذم اًمٓمريؼ إمم شمٌقك ظمرص اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمدي٘م٦م ذم وادي اًم٘مرى، 

أي طمزر ُم٘مدار اًمتٛمر اًمذي جيتٜمل ُمـ اًمرـم٥م قمغم اًمٜمخؾ، ِم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م 

اخلرص وـمٚم٥م اح٤مء ُمـ سمٞم٧م ذم شمٌقك وهق ذم ىمرسم٦م ُمـ ضمٚمد، وىم٤مل قمـ أه٦ٌم اعمٞمت٦م: 

  -ٕمٝم٤م اًمثٜمٞم٦م ٜمٞم٦م رضمؾ قمض يد رضمؾ آظمر وم٤مٟمتزقمٝم٤م سم٘مقة وُموأهدر صم -دسم٤مهمٝم٤م ـمٝمقره٤م 

ٟمٕمؿ أطمٌتل رم اهلل  ظمٚمص اهلل ىمٚمقسمٜم٤م ًمف ؾمٌح٤مٟمف وم٘مد   ختٚمؾ قمقدشمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

وُمـ اعمٜم٤مؾم٥م  وؾمٚمؿ ُمقاىمػ شمٕمرو٧م ًمٌٞم٤مهن٤م آي٤مت يمام ؾمٞم٤مشمك ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل  

ين اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٜم٤م اظمقاٟمك اًمدقم٤مة اًمقىمقف أُم٤مم سمٕمض أي٤مت ُمٜمٝم٤م ٓؾمتخالص اعمٕم٤م

يمام ىم٤مل احل٤مومظ    18ومْمال قمـ همػمٟم٤م   ٟمٌدأه٤م  سمام ؾمٚمػ  ذيمره ُمٜمٝم٤م  اقمت٤ٌمر ُمـ أي٦م 

هذا ذوع ذم قمت٤مب ُمـ ختٚمَّػ قمـ رؾمقل اهلل  اسمـ يمثػم رمحف اهلل  رم أي٦م إومم:

 وصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوة شمٌقك، طملم ـم٤مسم٧م اًمثامر واًمٔمالل ذم ؿمدة احلر 
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 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱٕم٤ممم: اًم٘مٞمظ، وم٘م٤مل شم
 زت  رت  ُّٱأي: إذا دقمٞمتؿ إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  [18]اًمتقسم٦م:  َّ يب ىب
أي: شمٙم٤مؾمٚمتؿ وُمٚمتؿ إمم اعم٘م٤مم ذم اًمدقم٦م واخلٗمض وـمٞم٥م  [18]اًمتقسم٦م:  َّمت

أي: ُم٤م ًمٙمؿ ومٕمٚمتؿ  [18]اًمتقسم٦م:  َّمث زث رث يت ىت ُّٱاًمثامر، 

هد شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م، ورهم٥م ذم صمؿ ز هٙمذا أرو٤م ُمٜمٙمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م سمدٓ ُمـ أظمرة

يمام ىم٤مل  [18]اًمتقسم٦م:  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱأظمرة، وم٘م٤مل: 

اإلُم٤مم أمحد. طمدصمٜم٤م َويمِٞمع وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ 

ىمٞمس، قمـ اعمًَتْقِرد أظمل سمٜمل وِمْٝمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ُم٤م 

ظمرة إٓ يمام جيٕمؾ إصٌٕمف هذه ذم اًمٞمؿ، ومٚمٞمٜمٔمر سمام شمرضمع؟ وأؿم٤مر سم٤مًم٤ًٌمسم٦م. اًمدٟمٞم٤م ذم أ

وي٤مًمف ُمـ ضمرس واي٘م٤مع  ٟمِمٕمر ُمـ ظمالًمف سمٛمرارة صم٘مؾ اح٤مدة ا ـه  اٟمٗمرد سم٢مظمراضمف ُمًٚمؿ

صمؿ يم٤من  [18]اًمتقسم٦م:  َّ رت  ُّٱقمغم اًمروح وُمـ اًمتثٌٞمط  وٟمحـ ٟم٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ديٜمف إن هؿ شمقًمقا قمٜمف رم ىمقًمف شمٕم٤ممم  إن ٓ اًمتذيمػم هلؿ اؾمتٖمٜم٤مء اهلل قمٜمٝمؿ رم ٟمٍمة 

 ىل مل خل ُّٱوىم٤مل اسمـ يمثػم صمؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم  -وم٘مد ٟمٍمه اهلل  أي٦م    هشمٜمٍمو
 َّ ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم  حم جم يل

أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٗمػم اًمٕم٤مم ُمع اًمرؾمقل، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، قم٤مم  [61]اًمتقسم٦م:

اًمٙمٗمرة ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وطَمتَّؿ قمغم اعم١مُمٜملم همزوة شمٌقك، ًم٘مت٤مل أقمداء اهلل ُمـ اًمروم 

 خل ُّٱذم اخلروج ُمٕمف قمغم يمؾ طم٤مل ذم اعَمٜمَِْمط واعَمْٙمَره واًمٕمن واًمٞمن، وم٘م٤مل: 
وىم٤مل قمكم سمـ زيد، قمـ أنس، قمـ أيب ـمٚمح٦م: يمٝمقٓ  [61]اًمتقسم٦م:  َّىل مل

٤ٌَمسًم٤م ُم٤م أؾمٛمع اهلل قَمَذر أطمًدا، صمؿ ظمرج إمم اًمِم٤مم وم٘م٤مشمؾ طمتك ىُمتؾ. وذم روا ي٦م: ىمرأ وؿَم

 يل ىل مل خل ُّٱأبق ـمٚمح٦م ؾمقرة سمراءة، وم٠متك قمغم هذه أي٦م: 
وم٘م٤مل: أرى رسمٜم٤م يًتٜمٗمرٟم٤م ؿمٞمقظًم٤م  [61]اًمتقسم٦م:  َّىم مم خم  حم جم
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. وم٘م٤مل سمٜمقه: يرمحؽ اهلل، ىمد همزوت ُمع رؾمقل اهلل طمتك  ٤ٌَمسًم٤م ضمٝمزوين ي٤م سَمٜمِلَّ وؿَم

 ُم٤مت، وُمع أيب سمٙمر طمتك ُم٤مت، وُمع قمٛمر طمتك ُم٤مت، ومٜمحـ ٟمٖمزو قمٜمؽ. وم٠مبك،

ومريم٥م اًمٌحر ومامت، ومٚمؿ جيدوا ًمف ضمزيرة يدومٜمقه ومٞمٝم٤م إٓ سمٕمد شمًٕم٦م أج٤مم، ومٚمؿ يتٖمػم، 

وهلذا أظمؼم شمٕم٤ممم أنف ٓ يًت٠مذٟمف ذم اًم٘مٕمقد قمـ اًمٖمزو[ أطمد ي١مُمـ سم٤مهلل  -ومدومٜمقه هب٤م 

  يث  ُّٱأي: ذم اًم٘مٕمقد قمـ اًمٖمزو  [66]اًمتقسم٦م: ٍ  َّ ىث نث ُّٱورؾمقًمف، وم٘م٤مل: 
؛ ٕن أوئلؽ [66]اًمتقسم٦م:  َّىك  مك لك اك يق ىق يف ىف

  َّ يل ىل مل ُّٱيرون اجلٝم٤مد ىمرسم٦م، وح٤م ٟمدهبؿ إًمٞمف سم٤مدروا واُمتثٚمقا. 

) ىمٚم٧م :  صمؿ يم٤من احلدي٨م سمٙمالم اهلل ُمـ سمٕمد قمـ اعمٜم٤موم٘ملم  وهؿ اًمّمٜمػ  [66]اًمتقسم٦م:

أي:  [61]اًمتقسم٦م:  َّ رن مم ُّٱ اًمث٤مًم٨م أهمٚمٌٞم٦م  اعمتخٚمٗملم  اقمت٤ٌمرا ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم (

أي: ٓ  [61]اًمتقسم٦م:  َّ ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱذم اًم٘مٕمقد ِمـ ٓ قمذر ًمف 

أي:  [61]اًمتقسم٦م:  َّ زي ري ُّٱيرضمقن صمقاب اهلل ذم اًمدار أظمرة قمغم أقمامهلؿ، 

أي:  [61]اًمتقسم٦م:  َّ يي ىي ني  مي  ُّٱؿمٙم٧م ذم صح٦م ُم٤م ضمئتٝمؿ سمف، 

ُُمقن رضمال وي١مظمرون أظمرى، وًمٞم٧ًم هلؿ ىمدم صم٤مسمت٦م ذم رء، ومٝمؿ ىمقم  يتحػمون، ُيَ٘مدِّ

مم ه١مٓء وٓ إمم ه١مٓء، وُمـ يْمٚمؾ اهلل ومٚمـ دمد ًمف ؾمٌٞمال. طمٞم٤مرى َهْٚمٙمك، ٓ إ

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ حئخئُّٱ
 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج
 حئخئُّٱي٘مقل شمٕم٤ممم:  [67-64]اًمتقسم٦م: َّ  مع جع مظ حط خضمض حض جض

أي:  [64]اًمتقسم٦م:  َّ خب حب جب ُّٱأي: ُمٕمؽ إمم اًمٖمزو  [64]اًمتقسم٦م: َّهئ مئ

ُ اْٟمٌَِٕم٤مصَمُٝمْؿ {   [46]اًمتقسم٦م: َّ حت جت هب مب ُّٱًمٙم٤مٟمقا شم٠مهٌقا ًمف،  ـْ يَمِرَه اَّللَّ َوًَمِٙم

 مت ُّٱأي: أظمرهؿ،  [64]اًمتقسم٦م:  َّ  خت  ُّٱأي: أبٖمض أن خيرضمقا ُمٕمؽ ىَمدًرا، 
ٟمٕمؿ أطمٌتك رم اهلل اهن٤م طمريم٦م اًم٘مٚم٥م رم  -أي: ىمدًرا. [64]اًمتقسم٦م:  َّ حج مث هت
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ع اًمٕمٛمؾ ًمٜمٍمة إصؾ طم٥ًم ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمح٦ٌم هلل واخلقف واًمرضم٤مء  وخيؼمٟم٤م واىم

اًمديـ وؾمط اعمثٌٓم٤مت اًمٕمديدة وقمغم رأؾمٝم٤م اًمٜمٗمس  أنف ُمـ سمح٨م قمـ إقمذار 

 مي زي ري  ٰى  ُّٱوضمده٤م ! وُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل أقم٤مٟمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 
  -رزىمٜم٤م اهلل سمٗمْمٚمف آطم٤ًمن  [49]اًمٕمٜمٙمٌقت:  َّ خئ حئ جئ يي نيىي

أيب سمٙمر، يزيد سمـ ُروُم٤من، وقمٌد اهلل سمـ ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، قمـ اًمزهري، و

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات  وقم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة وهمػمهؿ ىم٤مًمقا

يقم، وهق ذم ضمٝم٤مزه، ًمٚمجد سمـ ىمٞمس أظمل سمٜمل ؾمٚمٛم٦م: "هؾ ًمؽ ي٤م ضَمدُّ اًمٕم٤مَم ذم ضمالد 

سمٜمل إصٗمر؟" وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أو شم٠مذن زم وٓ شمٗمتٜمل، ومقاهلل ًم٘مد قمرف ىمقُمل ُم٤م 

٤ًٌم سم٤مًمٜم٤ًم ء ُمٜمل، وإين أظمِمك إن رأج٧م ٟم٤ًمء سمٜمل إصٗمر ٓ أصؼم رضمؾ أؿمد قمج

قمٜمٝمـ. وم٠مقمرض قمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل: "ىمد أذٟم٧م ًمؽ". ومٗمل 

أي٦م،  [69]اًمتقسم٦م:  َّمي خي حي جي يه ىه مه ُّٱاجلَدِّ سمـ ىمٞمس ٟمزًم٧م هذه: 

أي: إن يم٤من إٟمام خيِمك ُمـ ٟم٤ًمء سمٜمل إصٗمر وًمٞمس ذًمؽ سمف، ومام ؾم٘مط ومٞمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م 

صمؿ  - سمتخٚمٗمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمرهم٦ٌم سمٜمٗمًف قمـ ٟمٗمًف، أقمٔمؿ 

أظمؼم اهلل قمـ طم٘مٞم٘م٦م يمراهٞم٦م ىمٚمقهبؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم  وشمرسمّمٝمؿ هبؿ اًمدوائر  صمؿ ىم٤مل اهلل  

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام يل ىلُّٱ
 حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىي
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس
ي٘مقل  [54-52]اًمتقسم٦م: َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

؟ أي: شمٜمتٔمرون  [11]اًمتقسم٦م:  َّ مم ام يل ُّٱهلؿ ي٤م حمٛمد:  [11]اًمتقسم٦م:  َّ ىل ُّٱشمٕم٤ممم: 

ؿمٝم٤مَدة أو فَمَٗمٌر سمٙمؿ. ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس،  [11]اًمتقسم٦م:  َّمن زن رن ُّٱسمٜم٤م 

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن  ُّٱوجم٤مهد، وىمت٤مدة، وهمػمهؿ. 
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ٟمٜمتٔمر سمٙمؿ هذا أو هذا، إُم٤م أن يّمٞمٌٙمؿ اهلل سم٘م٤مرقم٦م ُمـ  أي: [11]اًمتقسم٦م:  َّحئ

                                                                  [11]اًمتقسم٦م:  َّ حب جب هئ مئ ُّٱقمٜمده أو سم٠مجديٜم٤م، سمًٌل أو سم٘متؾ، 

ىمٚم٧م : سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أومم إًم٤ٌمب أهٜم٤مك ُمـ هق أيمثر اٟمّم٤موم٤م ًمٜمٗمًف ُمـ اعم١مُمـ 

ؾم٤مًم٦م اعمج٤مهد ص٤مطم٥م اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م وهق يٕمٚمٜمٝم٤م ظمالل ُمٕمريمتف ص٤مطم٥م اًمر

اعمًتٛمرة ُمع اًم٤ٌمـمؾ وأهٚمف سحي٦م قم٤مًمٞم٦م ُمدوي٦م أن٤م اًمٗم٤مئز رم يمؾ إطمقال ُمٝمام ومٕمٚمتؿ 

أهي٤م اًمٓمٖم٤مة  ٟمٍم ًمٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ رم ُمٞمدان اعمٕمريم٦م أو اؾمتِمٝم٤مد ويمراُم٦م وأي يمراُم٦م !أُم٤م 

طمتك وان يمٜمتؿ شمروهن٤م همٚم٦ٌم ًمٙمؿ ذم أنتؿ أهي٤م اعمٌٓمٚمقن ومٗمك هزيٛم٦م  رم يمؾ إطمقال 

ع  ىم٤مهل٤م يقُم٤م أطمدهؿ وأقمٜمك سمف قمٛمر اعمخت٤مر رمحف اهلل رم وضمف  سمٕمض ضمقٓت اًمٍما

اًمٓمٚمٞم٤من ) ٟمحـ ٓ ٟمًتًٚمؿ  ٟمٜمتٍم أو ٟمٛمقت )يٕمٜمك ؿمٝمداء ( شمٚمؽ قم٘مٞمدة اجلٝم٤مد رم 

ؾمٌٞمؾ اهلل اًمتل  ومتح اعمًٚمٛمقن هب٤م اًمدٟمٞم٤م وم٠متتٝم٤م اًمًٝم٤مم احل٤مىمدة ُمـ يمؾ صقب 

 ُم٘م٤مشمٚمٝم٤م وي٠مبك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره وًمق يمره اًمٙم٤مومرون اعمجرُمقن (   شمًتٝمدف

أي: ُمٝمام أنٗم٘متؿ ُمـ ٟمٗم٘م٦م  [11]اًمتقسم٦م:  َّ خت حت جت هب  مب  ُّٱوىمقًمف: 

  َّ مح  جح مج حج مث هت مت ُّٱـم٤مئٕملم أو ُمٙمرهلم 

 مص خص ُّٱصمؿ أظمؼم شمٕم٤ممم قمـ ؾم٥ٌم ذًمؽ، وهق أهنؿ ٓ يت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ،  [11]اًمتقسم٦م:
ي: ]ىمد يمٗمروا[ وإقمامل إٟمام شمّمح سم٤مإليامن، أ [16]اًمتقسم٦م:  َّ خض حض جض

أي: ًمٞمس هلؿ ىمّمد  [16]اًمتقسم٦م:  َّ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ

 مغ ُّٱٟمٗم٘م٦م  [16]اًمتقسم٦م:  َّ جف مغ ُّٱصحٞمح، وٓ مه٦م ذم اًمٕمٛمؾ، 
وىمد أظمؼم اًمّم٤مدق اعمّمدوق وأنف ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌم؛  [16]اًمتقسم٦م: َّجف

وُمـ هٜم٤م   ا ـهنف إٟمام يت٘مٌؾ ُمـ اعمت٘ملمومٚمٝمذا ٓ يت٘مٌؾ اهلل ُمـ ه١مٓء ٟمٗم٘م٦م وٓ قمٛمال ٕ

طم٦م اًمّمالة اًمّمالة أهي٤م اًمنموم٤مء ويمام ىم٤مل اًمٕم٘مالء قمٜمٝم٤م  أىمقل ًمٜمٗمز وإي٤ميمؿ  سمٙمؾ سا

ُمـ ىمٌؾ ) أنام طمٔمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم قمغم ىمدر طمٔمٝمؿ ُمـ اًمّمالة  ( ٟمٕمؿ ان اًمّمالة هل 
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ٞم٤مق ومْمح رم ؾم-ضمٝم٤مز آيامٟمقُمؽم  ومت٤مسمٕمقا سمف طم٤مل ىمٚمقسمٙمؿ ُمع اهلل  صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 -اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم  رم ٟمٔمرهتؿ امم اعم١مُمٜملم وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 مض خض حض  جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ
 مق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظ حط
 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك
  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب يئرب
 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل
 حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي  ىي ني
 مح جح مج حج مث  متهت خت حت هبجت مب خب
 خضمض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقى  – [48-41]اًمتقسم٦م:  َّ  جف مغ جغ مع مظجع حط

ومٞمٝمؿ اجلالس ىم٤مل ىمت٤مدة واًمًدي: اضمتٛمع ٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم رمحف اهلل  رم شمٗمًػمه :  

: إن يم٤من  سمـ ؾمقيد، ووديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م، ومقىمٕمقا ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىم٤مًمقا

ُم٤م ي٘مقل حمٛمد طم٘م٤م ومٜمحـ ذ ُمـ احلٛمػم، ويم٤من قمٜمدهؿ همالم ُمـ إنّم٤مر ي٘م٤مل ًمف 

قم٤مُمر سمـ ىمٞمس، ومح٘مروه وىم٤مًمقا هذه اعم٘م٤مًم٦م، ومٖمْم٥م اًمٖمالم وىم٤مل: واهلل إن ُم٤م ي٘مقل 

ٛمػم، صمؿ أتك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمؼمه، ومدقم٤مهؿ حمٛمد طمؼ وأنتؿ ذ ُمـ احل

وؾم٠مخٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومحٚمٗمقا أن قم٤مُمرا يمذاب. وطمٚمػ قم٤مُمر 

أهنؿ يمذسم٦م ومّمدىمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومجٕمؾ قم٤مُمر يدقمق وي٘مقل: مهللا 

ب اًمٙم٤مذب وم٠منزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م  ق اًمّم٤مدق ويمذِّ  نت ُّٱشمٕم٤ممم: ىمقًمف و   صدِّ
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أي٦م، وؾم٥ٌم ٟمزول هذه  [41]اًمتقسم٦م:  َّنث مث زث رث يت  ىت

أي٦م قمغم ُم٤م ىم٤مل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ وىمت٤مدة: أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يًػم ذم 

همزوة شمٌقك وسملم يديف صمالصم٦م ٟمٗمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، اصمٜم٤من يًتٝمزئ٤من سم٤مًم٘مرآن واًمرؾمقل، 

يزقمؿ أنف يٖمٚم٥م اًمروم ويٗمتح  واًمث٤مًم٨م يْمحؽ. ىمٞمؾ: يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إن حمٛمدا

ُمدائٜمٝمؿ ُم٤م أبٕمده ُمـ ذًمؽ! وىمٞمؾ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إن حمٛمدا يزقمؿ أنف ٟمزل ذم أصح٤مسمٜم٤م 

اعم٘مٞمٛملم سم٤معمديٜم٦م ىمرآن، وإٟمام هق ىمقًمف ويمالُمف، وم٠مـمٚمع اهلل ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

: يمذا ويمذا، وم٘م٤مًمقا  قمغم ذًمؽ؛ وم٘م٤مل: اطمًٌقا قمكم اًمريم٥م، ومدقم٤مهؿ وىم٤مل هلؿ: ىمٚمتؿ

إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م، أي يمٜم٤م ٟمتحدث وٟمخقض ذم اًمٙمالم يمام يٗمٕمؾ اًمريم٥م ًم٘مٓمع 

قمٛمر رأج٧م قمٌد اهلل سمـ أيب يِمتد ىمدام رؾمقل اهلل اسمـ اًمٓمريؼ سم٤محلدي٨م واًمٚمٕم٥م. ىم٤مل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واحلج٤مرة شمٜمٙمٌف وهق ي٘مقل: إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م، ورؾمقل 

وآي٤مشمف ورؾمقًمف يمٜمتؿ شمًتٝمزئقن، ُم٤م يٚمتٗم٧م إًمٞمف اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: أب٤مهلل 

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱا ـه وومٞمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم وٓ يزيد قمٚمٞمف 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن
 هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض
 يل ىل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف
 يه ىه مه جه ىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي
 مث زث يترث ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث
 نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
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 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط خضمض
 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جه هن من

 خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ نئىئ
 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث
 ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي

 خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج
 جك مق حق مف  خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض
  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  حل جل مك لك خك حك
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
  يت ىت نت مت زت يبرت ىب مبنب  زب يئرب ىئ نئ
 ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث رث
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي
وىمد  - [98-71اًمتقسم٦م:]  َّ مخ جخ مح جح حجمج مث هت  ختمت حت

ئد  وُمٜمٝم٤م يمام   ي٘مقل اًمّمالسمك طمٗمٔمف اهلل )سمتٍمف( شمٕمٔمٞمؿ  طمٗمٚم٧م هذه اًمٖمزوة سمٗمقا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه اًمٖمزوة اًمِمقرى أُمر اًمِمقرى  وم٘مد  ُم٤مرس رؾمقل اهلل 
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يؼ واًمٗم٤مروق ذم سمٕمض  وُمٜمٝم٤م  اًمتل طمدصم٧م ذم اًمٖمزوة اعمقاىمػوىمٌِؾ ُمِمقرة اًمّمدِّ

 :ُمقىمٗملم

ىمٌقل ُمِمقرة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم شمرك ٟمحر اإلسمؾ طملم أص٤مسم٧م اجلٞمش جم٤مقم٦م:  -أ

أص٤مسم٧م ضمٞمش اًمٕمنة جم٤مقم٦م أثٜم٤مء ؾمػمهؿ إمم شمٌقك، وم٤مؾمت٠مذٟمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ي٘مقل اًمّمالسمك طمٗمٔمف اهلل )سمتٍمف(   يًدوا ضمققمتٝمؿ وؾمٚمؿ ذم ٟمحر إسمٚمٝمؿ طمتك

ٚمؿ ، ومٚمام أذن هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمُم٤مرس رؾمقل اهلل 

وم٠مبدى ُمِمقرشمف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م، وهل أن اجلٜمد إن  -ريض اهلل قمٜمف  -ذًمؽ ضم٤مءه قمٛمر 

ومٕمٚمقا ذًمؽ ٟمٗمدت رواطمٚمٝمؿ وهؿ أطمقج ُم٤م يٙمقٟمقن إًمٞمٝم٤م ذم هذا اًمٓمريؼ اًمٓمقيؾ، صمؿ 

اًمدقم٤مء هلؿ طمال هلذه اعمٕمْمٚم٦م وهق: مجع أزواد اًم٘مقم صمؿ  -ريض اهلل قمٜمف  -ذيمر 

سم٤مًمؼميم٦م ومٞمٝم٤م، ومٕمٛمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذه اعمِمقرة طمتك صدر اًم٘مقم قمـ سم٘مٞم٦م ُمـ 

. ىمٌقل ُمِمقرة قمٛمر  -ب  هذا اًمٓمٕم٤مم سمٕمد أن ُمألوا أوقمٞمتٝمؿ ُمٜمف وأيمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا

ٕمٜمدُم٤م وصؾ ومذم شمرك اضمتٞم٤مز طمدود اًمِم٤مم واًمٕمقدة إمم اعمديٜم٦م:  -ريض اهلل قمٜمف  -

ٚمؿ إمم ُمٜمٓم٘م٦م شمٌقك وضمد أن اًمروم ومروا ظمقوًم٤م ُمـ ضمٞمش اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

 -اعمًٚمٛملم، وم٤مؾمتِم٤مر أصح٤مسمف ذم اضمتٞم٤مز طمدود اًمِم٤مم، وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

سم٠من يرضمع سم٤مجلٞمش إمم اعمديٜم٦م وقمٚمؾ رأجف سم٘مقًمف: إن ًمٚمروم مجققم٤م  -ريض اهلل قمٜمف 

وم٢من اًم٘مت٤مل  يمثػمة وًمٞمس هب٤م أطمد ُمـ أهؾ اإلؾمالم، وًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمِمقرة ُم٤ٌمريم٦م؛

٤ًٌم، إذ إٟمف يتٓمٚم٥م شمٙمتٞمًٙم٤م ظم٤مًص٤م ٕن احلرب ذم  داظمؾ سمالد اًمروُم٤من يٕمد أُمًرا صٕم

اًمّمحراء ختتٚمػ ذم ـمٌٞمٕمتٝم٤م قمـ احلرب ذم اعمدن، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن قمدد اًمروُم٤من ذم 

اًمِم٤مم ي٘مرب ُمـ ُم٤مئتلم ومخًلم أخًٗم٤م، وٓ ؿمؽ ذم أن دمٛمع هذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم ذم 

ئد  احلرص   -ضمٞمش اعمًٚمٛملم ًمٚمخٓمر  ُتّمٜمف داظمؾ اعمدن يٕمرض وُمـ هذه اًمٗمقا

اًمٜمٌقي قمغم اإلقمداد واًمتدري٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم ًمٚمٛمرطمٚم٦م اعم٘مٌٚم٦م  طمٞم٨م يم٤من اخلروج إمم 

شمدري٤ٌم قمٜمٞمٗم٤م، وم٘مٓمع هبؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤ًموم٦م ـمقيٚم٦م ذم فمروف ضمقي٦م شمٌقك 
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تل صٕم٦ٌم طمٞم٨م يم٤مٟم٧م طمرارة اًمّمٞمػ اًماله٥م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٔمروف اعمٕمٞمِمٞم٦م اًم

يم٤مٟمقا يٕم٤مٟمقن ُمٜمٝم٤م، وم٘مد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمٚم٦م ذم اح٤مء طمتك يم٤مدوا هيٚمٙمقن ُمـ ؿمدة 

اًمٕمٓمش، وأجْم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمٚم٦م ذم اًمزاد واًمٔمٝمر وٓ ؿمؽ ذم أن هذه إُمقر شمٕمد 

اًمٚمقاء اًمريمـ شمدري٤ٌم قمٜمٞمٗم٤م ٓ يتحٛمٚمف إٓ إىمقي٤مء ُمـ اًمرضم٤مل. وذم هذا اًمدرس ي٘مقل 

شمٕمٛمؾ اجلٞمقش احلديث٦م قمغم شمدري٥م ضمٜمقده٤م  :رمحف اهلل إؾمت٤مذ حمٛمقد ؿمٞم٧م ظمٓم٤مب

شمدري٤ٌم قمٜمٞمٗم٤م، يم٤مضمتٞم٤مز ُمقاىمع وقمراىمٞمؾ صٕم٦ٌم ضمدا، وىمٓمع ُم٤ًموم٤مت ـمقيٚم٦م ذم فمروف 

ضمقي٦م خمتٚمٗم٦م، وطمرُم٤من ُمـ اًمٓمٕم٤مم واح٤مء سمٕمض اًمقىم٧م، وذًمؽ إلقمداد ه١مٓء اجلٜمقد 

ًمتحٛمؾ أصٕم٥م اعمقاىمػ اعمحتٛمؾ ُمّم٤مدومتٝم٤م ذم احلرب، ًم٘مد ُتٛمؾ ضمٞمش اًمٕمنة 

إن مل شمٙمـ أصٕم٥م ُمٜمٝم٤م - شم٘مؾ صٕمقسم٦م قمـ ُمِم٘م٤مت هذا اًمتدري٥م اًمٕمٜمٞمػ ُمِم٘م٤مت ٓ

ًم٘مد شمريمقا اعمديٜم٦م ذم ُمقؾمؿ ٟمْم٩م صمامره٤م، وىمٓمٕمقا ُم٤ًموم٤مت ـمقيٚم٦م ؿم٤مىم٦م ذم  -سمٙمثػم

 ًم٘مد يم٤مٟم٧م صحراء اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م صٞمًٗم٤م، وُتٛمٚمقا اجلقع واًمٕمٓمش ُمدة ـمقيٚم٦م. 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمف همزوة شمٌقك شمدري٥م قمٜمٞمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم، يم٤من همرض اًمرؾمقل صغم ا

وم٘مد  ...مح٤مي٦م طمري٦م ٟمنم اإلؾمالم ظم٤مرج ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م  إقمدادهؿ ًمتحٛمؾ رؾم٤مًم٦م

يم٤مٟم٧م هذه اًمٖمزوة آظمر همزوات اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومالسمد ُمـ آـمٛمئٜم٤من 

إمم يمٗم٤مءة ضمٜمقده ىمٌؾ أن يٚمحؼ سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم وىمد ؾم٤مقمد هذا اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم 

ٗم٤مء وم٘م٤مُمقا سمٗمتح سمالد اًمِم٤مم وسمالد اًمٗمرس سم٘مقة إيامهنؿ، وصم٘متٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٍم اخلٚم

سمخ٤مًم٘مٝمؿ، وؾم٤مقمدهؿ قمغم ذًمؽ ًمٞم٤مىمتٝمؿ اًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وُمٕمرومتٝمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓؾمتخدام 

إؾم٘م٤مط هٞم٦ٌم وُمـ ٟمت٤مئ٩م هذه اًمٖمزوة  اًمًٞمقف واًمرُم٤مح وأنقاع إؾمٚمح٦م ذم زُم٤مهنؿ.

ٕن ىمقة اًمروم  -اًمًقاءُمًٚمٛمٝمؿ ويم٤مومرهؿ قمغم -اًمروم ُمـ ٟمٗمقس اًمٕمرب مجٞمًٕم٤م 

يم٤مٟم٧م ذم طمس اًمٕمرب ٓ شم٘م٤موم، وٓ شمٖمٚم٥م، وُمـ صمؿ وم٘مد ومزقمقا ُمـ ذيمر اًمروم 

اًمتل حل٘م٧م سم٤معمًٚمٛملم ذم  -قمغم رأى ُمـ رآه٤م يمذًمؽ  –وهمزوهؿ، وًمٕمؾ اهلزيٛم٦م 

همزوة )ُم١مشم٦م( يم٤مٟم٧م ُم١ميمدة قمغم ُم٤م شمرؾمخ ذم ذهـ اًمٕمريب ذم ضم٤مهٚمٞمتف ُمـ أن اًمروم 
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هذا اًمٜمٗمػم اًمٕم٤مم إلزاطم٦م هذه اهلزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ُمـ ٟمٗمقس  ىمقة ٓ شم٘مٝمر، ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ

ىمقة اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٘مقة وطمٞمدة ذم اعمٜمٓم٘م٦م ىم٤مدرة قمغم  إفمٝم٤مر ويمذًمؽ اًمٕمرب.

ًمٞمس سمداومع قمّمٌل أو قمرىمل، أو ُت٘مٞمؼ  -طمٞمٜمذاك-ُتدي اًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك قم٤معمٞم٤م 

ُترير ٟمٗمًٝم٤م أـمامع زقم٤مُم٤مت ُمٕم٤مسة، وإٟمام سمداومع ُتريري؛ طمٞم٨م شمدقمق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إمم 

ُمـ قمٌقدي٦م اًمٕم٤ٌمد إمم قمٌقدي٦م رب اًمٕم٤ٌمد، وًم٘مد طم٘م٘م٧م هذه اًمٖمزوة اًمٖمرض اعمرضمق 

ُمٜمٝم٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم آؿمت٤ٌمك احلريب ُمع اًمروم اًمذيـ آصمروا اًمٗمرار ؿمامٓ ومح٘م٘مقا 

اٟمتّم٤مرا ًمٚمٛمًٚمٛملم دون ىمت٤مل، طمٞم٨م أظمٚمقا ُمقاىمٕمٝمؿ ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وشمرشم٥م قمغم 

ٟمٞم٦م اًمت ل يم٤مٟم٧م مت٧م سمّمٚم٦م اًمقٓء ًمدوًم٦م اًمروم ُمثؾ إُم٤مرة دوُم٦م ذًمؽ ظمْمقع اًمٜمٍما

اجلٜمدل، وإُم٤مرة إيٚم٦م )ُمديٜم٦م اًمٕم٘م٦ٌم طم٤مًمٞم٤م قمغم ظمٚمٞم٩م اًمٕم٘م٦ٌم( ، ويمت٥م رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ يمت٤مسم٤م حيدد ُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ وأصٌح٧م اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م 

ٌقك شمتٕمرض سمِمدة ًمٚمت٠مثػم اًمِم٤مُمٞم٦م إظمرى اًمتل مل ختْمع ًمٚمًٞمٓمرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم شم

اإلؾمالُمل، وسمدأ اًمٙمثػم ُمـ هذه اًم٘م٤ٌمئؾ يراضمع ُمقىمٗمف وي٘م٤مرن سملم ضمدوى آؾمتٛمرار 

ذم اًمقٓء ًمٚمدوًم٦م اًمٌٞمزٟمٓمٞم٦م أو ُتقيؾ هذا اًمقٓء إمم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م، ويٕمد 

 ُم٤م طمدث ذم شمٌقك ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٗمتح اإلؾمالُمل ًمٌالد اًمِم٤مم وإن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك

حم٤موٓت ىمٌٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٙمـ ذم ىمقة اًمت٠مثػم يمٖمزوة شمٌقك، وم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اًمٖمزوة 

سمٛمث٤مسم٦م اعم١مذ ًمٌداي٦م قمٛمٚمٞم٤مت ُمتقاصٚم٦م ًمٗمتح اًمٌٚمدان، واًمتل واصٚمٝم٤م ظمٚمٗم٤مء رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ سمٕمده، وِم٤م ي١ميمد هذا أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م ًمٞمٙمقن رأس طمرسم٦م ُمقضمٝم٦م  أؾم٤مُم٦م ىمٌؾ ُمقشمف ضمٝمز ضمٞمِم٤م سم٘مٞم٤مدة

صقب اًمروم، وـمٚمٞمٕم٦م جلٞمش اًمٗمتح، وؿ هذا اجلٞمش ضُمؾَّ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل، 

ًم٘مد ووع وسم٤مًمٗمٕمؾ  .-وًمٙمٜمف مل ي٘مؿ سمٛمٝمٛمتف إٓ سمٕمد ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إؾمس إومم واخلٓمقات اعمثغم ًمٗمتح سمالد اًمِم٤مم 

اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُت٧م طمٙمؿ  شمقطمٞمد - وُمـ شمٚمؽ اًمٜمت٤مئ٩م قطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.واًمٗمت
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اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمٞم٨م شم٠مثر ُمقىمػ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمرؾمقل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م سمٛم١مصمرات ُمتداظمٚم٦م يمٗمتح ُمٙم٦م، وظمٞمؼم، وهمزوة 

ًٚمٛملم إمم ظمٓمقط اًمتامس ُمع شمٌقك، وم٤ٌمدر يمؾ ىمقم سم٢مؾمالُمٝمؿ سمٕمد أن اُمتد ؾمٚمٓم٤من اعم

اًمروم صمؿ ُمّم٤محل٦م ٟمجران ذم إـمراف اجلٜمقسمٞم٦م قمغم أن يدومٕمقا اجلزي٦م، ومٚمؿ يٕمد أُم٤مم 

اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م إٓ اعم٤ٌمدرة اًمِم٤مُمٚم٦م إمم اقمتٜم٤مق اإلؾمالم وآًمتح٤مق سمريم٥م اًمٜمٌقة 

ح٤مء سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م؛ وٟمٔمرا ًمٙمثرة وومقد اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ىمدُم٧م إمم اعمديٜم٦م ُمـ أن

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ همزوة شمٌقك ًمتٕمٚمـ إؾمالُمٝم٤م  اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد قمقدة

هل وُمـ وراءه٤م، وم٘مد ؾمٛمل اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع ًمٚمٝمجرة ذم اعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م سمٕم٤مم اًمقومقد 

 .ا ـه
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 الدرط التاشع

            ) إشالً ثقيف ووا بعدِا حتى حجة الوداع    (                        

ومف ُمـ طمّم٤مر  شمذيمروا اظمقاٟمك دقمقة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد اٟمٍما

اًمٓم٤مئػ  ) مهللا اهد صم٘مٞمػ وائ٧م هبؿ (  وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من سم٠مُمر اهلل ُم٤م أراده رؾمقل اهلل 

. وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ُمـ سمٗمْمؾ اهلل  

ويم٤من ُمـ طمديثٝمؿ أن  ذم ذًمؽ اًمِمٝمر وومد ُمـ صم٘مٞمػ. شمٌقك ذم رُمْم٤من، وىمدم قمٚمٞمف

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م اٟمٍمف قمٜمٝمؿ اشمٌع أثره قمروة سمـ ُمًٕمقد طمتك 

ًمف وم٘م٤مل  .سم٤مإلؾمالمأدريمف ىمٌؾ أن يّمؾ إمم اعمديٜم٦م، وم٠مؾمٚمؿ وؾم٠مخف أن يرضمع إمم ىمقُمف 

ومٞمٝمؿ ٟمخقة  " أهنؿ ىم٤مشمٚمقك " وقمرف رؾمقل اهلل أن -يمام يتحدث ىمقُمف  -رؾمقل اهلل 

آُمتٜم٤مع ًمٚمذى يم٤من ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل قمروة: ي٤م رؾمقل اهلل أن٤م أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ أبٙم٤مرهؿ 

رضم٤مء أٓ خي٤مًمٗمقه  اإلؾمالمويم٤من ومٞمٝمؿ يمذًمؽ حم٤ٌٌم ُمٓم٤مقم٤م. ومخرج يدقمق ىمقُمف إمم 

وأفمٝمر هلؿ ديٜمف، رُمقه  اإلؾمالمعمٜمزًمتف ومٞمٝمؿ، ومٚمام أذف قمغم قمٚمٞم٦م ًمف وىمد دقم٤مهؿ إمم 

ؾمٝمؿ وم٘متٚمف. ، وم٘مٞمؾ ًمٕمروة ُم٤م شمرى ذم ديتؽ ؟ ىم٤مل:  ٤مسمفسم٤مًمٜمٌؾ ُمـ يمؾ وضمف، وم٠مص

يمراُم٦م أيمرُمٜمك اهلل هب٤م، وؿمٝم٤مدة ؾم٤مىمٝم٤م اهلل إمم، ومٚمٞمس ذم إٓ ُم٤م ذم اًمِمٝمداء اًمذيـ 

ىمتٚمقا ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ أن يرُتؾ قمٜمٙمؿ، وم٤مدومٜمقين ُمٕمٝمؿ. 

قك  وومد إًمٞمف وومدهؿ ومٚمام قم٤مد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ شمٌومدومٜمقه ُمٕمٝمؿ. 

 وهق –وىم٤مل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: يم٤مٟمقا سمْمٕم٦م قمنم رضمال ومٞمٝمؿ يمٜم٤مٟم٦م سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ 

وومٞمٝمؿ قمثامن سمـ أبك اًمٕم٤مص وهق أصٖمر اًمقومد. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ومٚمام  -رئٞمًٝمؿ 

دٟمقا ُمـ اعمديٜم٦م وٟمزًمقا ىمٜم٤مة؛ أخٗمقا اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم يرقمك ذم ٟمقسمتف ريم٤مب أصح٤مب 

ف وؾمٚمؿ، ومٚمام رآهؿ ذه٥م يِمتد ًمٞمٌنم رؾمقل اهلل سم٘مدوُمٝمؿ، رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم

 واإلؾمالمومٚم٘مٞمف أبق سمٙمر اًمّمديؼ وم٠مظمؼمه قمـ ريم٥م صم٘مٞمػ أن ىمدُمقا يريدون اًمٌٞمٕم٦م 
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سم٠من ينمط هلؿ رؾمقل اهلل ذوـم٤م ويٙمتٌقا يمت٤مسم٤م ذم ىمقُمٝمؿ، وم٘م٤مل أبق سمٙمر ًمٚمٛمٖمػمة: 

ٕمؾ اعمٖمػمة ومدظمؾ أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ ٓ شمًٌ٘مٜمل إمم رؾمقل اهلل طمتك أيمقن أن٤م أطمدصمف. ومٗم

أبق سمٙمر وم٠مظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مدوُمٝمؿ، صمؿ ظمرج اعمٖمػمة إمم 

أصح٤مسمف ومروح اًمٔمٝمر ُمٕمٝمؿ، وقمٚمٛمٝمؿ يمٞمػ حيٞمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ذم  ومٚمؿ يٗمٕمٚمقا إٓ سمتحٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م. وح٤م ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل ضسم٧م قمٚمٞمٝمؿ ىم٦ٌم

 اعمًجد، ويم٤من ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص هق اًمذى يٛمِمك سمٞمٜمٝمؿ وسملم رؾمقل اهلل،

ورم اظمتٞم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  شمقومٞمؼ رسم٤مين ًمذيم٤مء ؾمٞم٤مد طمٞم٨م أنف يم٤من سملم )

ومٙم٤من إذا ضم٤مءهؿ سمٓمٕم٤مم ُمـ قمٜمده مل ي٠ميمٚمقا ُمٜمف  سمٜمل أُمٞم٦م وصم٘مٞمػ طمٚمػ ىمديؿ ُمتلم ( 

وهق اًمذى يمت٥م هلؿ يمت٤مهبؿ. ىم٤مل: ويم٤من ِم٤م طمتك ي٠ميمؾ ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ىمٌٚمٝمؿ، 

)صٜمٛمٝمؿ ويم٤مٟمقا اؿمؽمـمقا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يدع هلؿ اًمٓم٤مهمٞم٦م 

قمـ اًمرسم٦م ُم٤م هق ص٤مٟمع هب٤م ؟ ىم٤مل: " اهدُمقه٤م  يًٛمقٟمف اًمرسم٦م ( طمٞم٨م روى أهنؿ ؾم٠مخقه

: هٞمٝم٤مت ! ًمق شمٕمٚمؿ اًمرسم٦م أنؽ شمريد أن هتدُمٝم٤م ىمتٚم٧م أهٚمٝم٤م. وم٘م٤مل قم ٛمر سمـ ".ىم٤مًمقا

: إٟم٤م مل ٟم٠متؽ ي٤مسمـ  اخلٓم٤مب: وحيؽ ي٤مسمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ ُم٤م أضمٝمٚمؽ ! إٟمام اًمرسم٦م طمجر. وم٘م٤مًمقا

اخلٓم٤مب. صمؿ ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل شمقل أن٧م هدُمٝم٤م، أُم٤م ٟمحـ وم٢مٟم٤م ًمـ هندُمٝم٤م أبدا. 

، واؾمت٠مذٟمقه أن  وم٘م٤مل: " ؾم٠مبٕم٨م إًمٞمٙمؿ ُمـ يٙمٗمٞمٙمؿ هدُمٝم٤م ".ومٙم٤مشمٌقه قمغم ذًمؽ

ومٚمام ضم٤مءوا ىمقُمٝمؿ شمٚم٘مقهؿ  إضمقاء ًمٚمجديد اًمًٕمٞمد !(  ٦م، )ًمتٝمٞمئيًٌ٘مقا رؾمٚمف إًمٞمٝمؿ

وم٠ًمخقهؿ: ُم٤م وراءيمؿ ؟ وم٠مفمٝمروا احلزن وأهنؿ إٟمام ضم٤مءوا ُمـ قمٜمد رضمؾ ومظ همٚمٞمظ ىمد 

فمٝمر سم٤مًمًٞمػ، حيٙمؿ ُم٤م يريد، وىمد دوخ اًمٕمرب، ىمد طمرم اًمرسم٤م واًمزٟم٤م واخلٛمر، وأُمر 

٠مهٌقا ًمٚم٘مت٤مل وأقمدوا هبدم اًمرسم٦م. ومٜمٗمرت صم٘مٞمػ وىم٤مًمقا: ٓ ٟمٓمٞمع هلذا أبدا. ىم٤مل: ومت

صمؿ أخ٘مك اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م،  -أو صمالصم٦م  -اًمًالح، ومٛمٙمثقا قمغم ذًمؽ يقُملم 

ومرضمٕمقا وأن٤مسمقا وىم٤مًمقا: ارضمٕمقا إًمٞمف ومِم٤مرـمقه قمغم ذًمؽ وص٤محلقه قمٚمٞمف. ىم٤مًمقا: وم٢مٟم٤م 

ىمد ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ووضمدٟم٤مه أت٘مك اًمٜم٤مس وأووم٤مهؿ وأرمحٝمؿ وأصدىمٝمؿ، وىمد سمقرك ًمٜم٤م 
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  ٞمف وومٞمام ىم٤موٞمٜم٤مه قمٚمٞمف، وم٤مومٝمٛمقا ُم٤م ذم اًم٘مْمٞم٦م واىمٌٚمقا قم٤مومٞم٦م اهلل.وًمٙمؿ ذم ُمًػمٟم٤م إًم

: أردٟم٤م أن يٜمزع اهلل ُمـ ىمٚمقسمٙمؿ ٟمخقة اًمِمٞمٓم٤من.  : ومٚمؿ يمتٛمتٛمقٟم٤م هذا أوٓ ؟ ىم٤مًمقا ىم٤مًمقا

وم٠مؾمٚمٛمقا ُمٙم٤مهنؿ. وُمٙمثقا أج٤مُم٤م صمؿ ىمدم قمٚمٞمٝمؿ رؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم، ومٕمٛمدوا إمم اًمالت وىمد  ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وومٞمٝمؿ وىمد أُمر قمٚمٞمٝمؿ

واًمّمٌٞم٤من، طمتك ظمرج اًمٕمقاشمؼ ُمـ احلج٤مل، وٓ  اؾمتٙمٗم٧م صم٘مٞمػ رضم٤مهل٤م وٟم٤ًمؤه٤م 

يرى قم٤مُم٦م صم٘مٞمػ أهن٤م ُمٝمدوُم٦م وئمٜمقن أهن٤م ِمتٜمٕم٦م. وم٘م٤مم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم وم٠مظمذ 

ُمـ صم٘مٞمػ. وميب  ٕوحٙمٜمٙمؿ: واهلل ٕصح٤مسمفوىم٤مل  -يٕمٜمك اعمٕمقل  -اًمٙمرزيـ 

صمؿ ؾم٘مط يريمض سمرضمٚمف، وم٤مرشم٩م أهؾ اًمٓم٤مئػ سمّمٞمح٦م واطمدة وومرطمقا سم٤مًمٙمرزيـ 

: أبٕمد اهلل اعمٖمػمة ىمتٚمتف اًمرسم٦م ! وىم٤مًمقا  : ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٙمؿ ومٚمٞم٘مؽمب. وم٘م٤مم ٕوئلؽوىم٤مًمقا

اعمٖمػمة وم٘م٤مل: واهلل ي٤م ُمٕمنم صم٘مٞمػ إٟمام هل ًمٙم٤مع طمج٤مرة وُمدر، وم٤مىمٌٚمقا قم٤مومٞم٦م اهلل 

ه٤م وقمال اًمرضم٤مل ُمٕمف، ومام زاًمقا صمؿ إٟمف ضب اًم٤ٌمب ومٙمنه. صمؿ قمال ؾمقر واقمٌدوه.

. وضمٕمؾ ؾم٤مدهن٤م ي٘مقل: ًمٞمٖمْمٌـ سم٤مٕرضهيدُمقهن٤م طمجرا طمجرا طمتك ؾمقوه٤م 

ومٚمٞمخًٗمـ هبؿ. ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ اعمٖمػمة ىم٤مل خل٤مًمد: دقمٜمل أطمٗمر أؾم٤مؾمٝم٤م.  إؾم٤مس

وىمد  ومحٗمروه طمتك أظمرضمقا شمراهب٤م ومجٕمقا ُم٤مءه٤م وسمٜم٤مءه٤م. وهبت٧م قمٜمد ذًمؽ صم٘مٞمػ.

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمثامن سمـ أبك اًمٕم٤مص ويم٤من أصٖمرهؿ يمٚمػ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ورم "صحٞمح ُمًٚمؿ" قمـ قمثامن سمـ أبك  سم٢مُم٤مُمتٝمؿ ذم اًمّمالة طمٞم٨م يم٤من أطمٗمظ اًمقومد 

، ىم٤مل: وىمراءِت صالِتوسَملْمَ  سمٞمٜملاًمٕم٤مص، ىمٚم٧ُم: ي٤م رؾمقل اهلل؛ إنَّ اًمَِمٞمَٓم٤مَن ىمد طَم٤مَل 

تُف، ومَ  "َذاَك ؿَمْٞمَٓم٤مٌن ُي٘م٤مُل ًَمُف: ظِمٜمِْزِب  ًْ ًَ ٤مِرَك ، وم٢مذا أطْم ًَ ـْ َي  ُِمٜمُْف، واشْمِٗمْؾ قَم
ِ
ْذ سم٤مهلل َتَٕمقَّ

ٌَف اهلُل قمٜمِّك.   صَمالصم٤ًم"، ومٗمٕمٚم٧ُم، وم٠مذه

ـه سمٕمد اًمٗمتح 8ومحج٦م قم٤مم ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد  طمج٦م أبك سمٙمر رم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م   

يُمٚمِّػ هب٤م قمت٤َّمب سمـ أؾمٞمد، ومل شمٙمـ ىمد متٞمزت طمج٦م اعمًٚمٛملم قمـ طمج٦م اعمنميملم، 

إٟمف حيي اًمٌٞم٧م »غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احل٩م، وًمٙمٜمف ىم٤مل: ومٚمام طمؾ ُمقؾمؿ احل٩م أراد ص
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وم٠مرؾمؾ ش قمراة ُمنميمقن يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م، ومال أطم٥م أن أطم٩م طمتك ٓ يٙمقن ذًمؽ

يؼ أُمػًما قمغم احل٩م ؾمٜم٦م شمًع، ومخرج أبق سمٙمر وُمٕمف قمدد  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمدِّ

ًم٧م يمٌػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وؾم٤مىمقا ُمٕمٝمؿ اهلدي ومٚمام ظمرج اًمّمديؼ سمريم٥م احلجٞم٩م ٟمز

وأُمره أن  -ريض اهلل قمٜمف  -ؾمقرة سمراءة، ومدقم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞم٤ًّم 

يٚمحؼ سم٠ميب سمٙمر اًمّمديؼ، ومخرج قمغم ٟم٤مىم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمْم٤ٌمء، 

اًمّمديؼ أب٤م سمٙمر سمذي احلٚمٞمٗم٦م، ومٚمام رآه اًمّمديؼ ىم٤مل ًمف: أُمػم أم ُم٠مُمقر؟  طمتك أدرك

ؽ أُم٤مم هذه اًمٕمٔمٛم٦م إٓ أن أمهس رم آذان اعمتٓمٚمٕملم وهٜم٤م ٓ أُمٚم -وم٘م٤مل: سمؾ ُم٠مُمقر،

ًمٚمّمدارة   اٟمٔمروا ي٤م اظمقاٟمك هذا اًمّمديؼ وص٤مطم٥م اًمٖم٤مر وُمٙم٤مٟمتف ُمـ اإلؾمالم 

وىمٚم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓختٗمك قمغم أطمد ي٘م٤مسمؾ قمغم رى اهلل قمٜمف 

ؿ ؾم٤مرا، صم -صدق رؾمقل اهلل )ُمروا أب٤م سمٙمر ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس   ىم٤مئال أُمػم أو ُم٠مُمقر !

وم٠مىم٤مم أبق سمٙمر ًمٚمٜم٤مس احل٩م قمغم ُمٜم٤مزهلؿ اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ويم٤من احل٩م ذم 

هذا اًمٕم٤مم ذم ذي احلج٦م يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ٓ ذم ؿمٝمر ذي 

اًم٘مٕمدة يمام ىمٞمؾ، وىمد ظمٓم٥م اًمّمديؼ ىمٌؾ اًمؽموي٦م ويقم قمروم٦م ويقم اًمٜمحر، ويقم اًمٜمٗمر 

ٜم٤مؾمٙمٝمؿ ذم وىمقومٝمؿ وإوم٤موتٝمؿ وٟمحرهؿ، وٟمٗمرهؿ، إول، ومٙم٤من يٕمرف اًمٜم٤مس ُم

، وقمكم خيٚمٗمف ذم يمؾ ُمقىمػ ُمـ هذه اعمقاىمػ، ومٞم٘مرأ قمغم اًمخورُمٞمٝمؿ ًمٚمجٛمرات 

اًمٜم٤مس صدر ؾمقرة سمراءة صمؿ يٜم٤مدي ذم اًمٜم٤مس هبذه إُمقر إرسمٕم٦م: ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ 

مم ُم١مُمـ، وٓ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من، وُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم رؾمقل اهلل قمٝمد ومٕمٝمده إ

ُمدشمف، وٓ حي٩م سمٕمد اًمٕم٤مم ُمنمك وىمد أُمر اًمّمديؼ أب٤م هريرة ذم رهط آظمر ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م عم٤ًمقمدة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم إٟمج٤مز ُمٝمٛمتف إن ٟمزول صدر ؾمقرة سمراءة 

يٛمثؾ ُمٗم٤مصٚم٦م هن٤مئٞم٦م ُمع اًمقصمٜمٞم٦م وأت٤ٌمقمٝم٤م، طمٞم٨م ُمٜمٕم٧م طمجٝمؿ وأقمٚمٜم٧م احلرب 

 َوَرؾُمقًمِ 
ِ
ـَ اهلل َءٌة ُمِّ ٞمُحقا قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: )سَمَرا ًِ يِملَم. وَم ـَ اعْمنُْمِ ـَ قَم٤مَهدشمُّؿ ُمِّ ِذي ِف إمم اًمَّ

ـَ   َوَأنَّ اهلَل خُمِْزي اًْمَٙم٤موِمِري
ِ
 -ذِم إَْرِض َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمٍر َواقْمَٚمُٛمقا َأنَُّٙمْؿ هَمػْمُ ُُمْٕمِجِزي اهلل
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 َوَرؾُمقًمِِف إمم اًمٜم٤َّمِس َيْقَم احْل٩َمِّ إيْمؼَمِ َأنَّ 
ِ
ـَ اهلل يملَِم َوَأَذاٌن ُمِّ ـَ اعْمنُْمِ اهلَل سَمِريٌء ُمِّ

 ِ  َوسَمنمِّ
ِ
ْٞمُتْؿ وَم٤مقْمَٚمُٛمقا َأنَُّٙمْؿ هَمػْمُ ُُمْٕمِجِزي اهلل ُٙمْؿ َوإِن شَمَقًمَّ ٌُْتْؿ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًمَّ َوَرؾُمقًُمُف وَم٢ِمن شُم

ـَ يَمَٗمُروا سمَِٕمَذاٍب َأخِٞمٍؿ(  ِذي وىمد ُأُمٝمؾ اعمٕم٤مهدون ٕضمؾ ُمٕمٚمقم ُمٜمٝمؿ إمم اٟمتٝم٤مء  اًمَّ

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱشمٕم٤ممم:  ُمدهتؿ، وم٘م٤مل
يمام أُمٝمؾ  [6]اًمتقسم٦م:  َّ ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم

ُمـ ٓ قمٝمد ًمف ُمـ اعمنميملم إمم اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم، طمٞم٨م يّمٌحقن سمٕمده٤م ذم 

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱطم٤مًم٦م طمرب ُمع اعمًٚمٛملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
  مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب
وىمد يمٚمػ اًمٜمٌل صغم اهلل  [1]اًمتقسم٦م:  َّ حص مس خس حس مخجس جخ مح جح

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمًٞم٤م سم٢مقمالن ٟم٘مض اًمٕمٝمقد قمغم ُم٤ًمُمع اعمنميملم ذم ُمقؾمؿ احل٩م، ُمراقم٤مة 

ح٤م شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٕمرب ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم قم٘مد اًمٕمٝمقد وٟم٘مْمٝم٤م، أٓ يتقمم ذًمؽ إٓ ؾمٞمد 

اًم٘مٌٞمٚم٦م أو رضمؾ ُمـ رهٓمف، وهذا اًمٕمرف ًمٞمس ومٞمف ُمٜم٤موم٤مة ًمإلؾمالم؛ ومٚمذًمؽ شمدارك 

ر وأرؾمؾ قمٚمٞم٤م رى اهلل قمٜمف   ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد ووم٤مدة اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُماًمٜمٌل صغم 

اًمقومقد ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب يم٤موم٦م ًمٚمدظمقل رم اإلؾمالم  سمٕمد أن أصٌح٧م يمٚمٛم٦م اهلل هك 

اًمٕمٚمٞم٤م  طمتك ؾمٛمك اًمٕم٤مم سمٕم٤مم اًمقومقد وُمـ شمٚمؽ اًمقومقد  وومد سمٜمل متٞمؿ وـمئ وسمٜمك 

ذم ( د رمحف اهللقم٤مُمر ووومد قمٌد اًم٘مٞمس طمٞم٨م ضم٤مء )يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزا 

 ُ ـِ قم٤ٌمس: أنَّ وومَد قمٌد اًم٘مٞمس ىَمِدُُمقا قمغم اًمٜمٌك َصغمَّ اَّللَّ "اًمّمحٞمحلم" ُِمـ طمدي٨م اسم

َي٤م  : ُِمـ َرسمٞمٕم٦م. وم٘م٤مل: "َُمْرطَم٤ًٌم سم٤ِمًمَقوْمِد هَمػْمَ ظَمَزا ـِ اًمَ٘مْقُم"؟ وم٘م٤مًمقا قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، وم٘م٤مل: "ِِمَّ

: ي٤م رؾمقل اهلل؛ إن سم ، وإٟم٤َّم ٓ َوَٓ َٟمَداَُمك". وم٘م٤مًمقا ٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ هذا احلكَّ ُِمـ يمٗم٤مر ُُمَيَ

ٟمِِّمُؾ إًمٞمؽ إٓ رم ؿمٝمٍر طمرام، ومُٛمرٟم٤م سم٠َمُْمٍر وَمّْمٍؾ ٟم٠مظمُذ سمف وٟم٠مُمر سمف َُمـ وراءٟم٤م، وٟمدظُمؾ 

 َوطْمَدُه، 
ِ
ـْ َأْرسَمع: آُُمُريُمؿ سم٤مإلياَمِن سم٤مهلل سمف اجلٜم٦َّم، وم٘م٤مل: "آُُمُريُمؿ سم٠َمْرسَمٍع، وَأهْن٤ميُمؿ قَم

دًا َرؾُمقُل اهلل، وإىَم٤مم َأتَْدُروَن َُم٤م ا ٛمَّ إليامن سم٤مهلل؟ ؿَمَٝم٤مَدُة َأْن ٓ إََل إٓ اهلُل، وَأنَّ حُمَ
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ـْ  ـَ اعَمْٖمٜمَؿ. وَأهْن٤َميُمْؿ قَم يَم٤مِة، وَصْقم َرَُمَْم٤مَن، َوَأْن شُمٕمُٓمقا اخلُْٛمَس ُِم الِة، وإيَت٤مء اًمزَّ اًمّمَّ

، واحلَٜمَْتؿ، واًمٜمَِّ٘مػم، واعمَُزوم٧َِّم 
ِ
٤مء سمَّ ـِ اًمدُّ ـْ أْرسَمع: قَم َـّ َُم َـّ واْدقُمقا إًَمْٞمِٝم ، وَم٤مطْمَٗمُٔمقُه

: ي٤م رؾمقل اهلل؛ ُم٤م قِمٚمُٛمَؽ سم٤ِمًمٜمَِّ٘مػم؟ىم٤مل: "سمغم ضِمذع  َوَراَءيُمؿ". زاد ُمًٚمؿ: ىم٤مًمقا

 ، ـَ ، وم٢مَذا ؾَمَٙم ٌُّقَن قَمَٚمْٞمِف اَح٤مَء طَمتَّك َيٖمغِمَ شَمٜمُ٘مُروَٟمُف، صمؿَّ شُمْٚمُ٘مقَن ومٞمف ُِمـ اًمتَّْٛمِر، صُمؿَّ شَمُّم

سْمُتُٛمقُه، ومٕمًك ٞمِػ"، ورم اًم٘مقم رضمؾ سمف ضسم٦م  َذِ ًَّ ِف سم٤مًم ـَ قَمٛمِّ َب اسْم أطَمُديُمؿ َأْن َيْيِ

: ومٗمٞمؿ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىم٤مًمقا يمذًمؽ. ىم٤مل: ويمٜم٧م أظم١ٌمه٤م طَمٞم٤مًء ُمـ رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ِهٝم٤م". ىم٤مًمقا: سُمقا رم أؾْمِ٘مَٞم٦ِم إَدِم اًمتك ُيالُث قَمغَم أوْمَقا  ٟمنَمُب ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: "اْذَ

ي٤م رؾمقَل اهلل؛ إنَّ أرَوٜم٤َم يمثػمُة اجِلرذان ٓ شمٌ٘مك ومٞمٝم٤م أؾم٘مٞم٦م إََدم، ىم٤مل: "وإن أيمٚمٝم٤م 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ٕؿم٩م قمٌد  اجِلْرَذاُن" ُمرشملم أو صمالصم٤ًم، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغمَّ اَّللَّ

ٌُُّٝمام اهلل: احِلْٚمُؿ وإَن٤َمُة".ومٗمك هذ
ه اًم٘مّم٦م: أن اإليامَن اًم٘مٞمس: "إنَّ وِمٞمَؽ ظَمّْمَٚمَتلْمِ حُيِ

 هق جمٛمقُع هذه اخلّم٤مِل ُِمـ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، يمام قمغم ذًمؽ أصح٤مُب رؾمقل اهلل 
ِ
سم٤مهلل

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ واًمت٤مسمٕمقن، وشم٤مسمٕمقهؿ يُمٚمُّٝمؿ، ذيمره  رم "اعمًٌقط"،  اًمِم٤مومٕملَصغمَّ اَّللَّ

ٜم٦َّم. ًُّ  وقمغم ذًمؽ ُم٤م ُي٘م٤مرب ُم٤مئ٦م دًمٞمؾ ُِمـ اًمٙمت٤مب واًم

دَّ احل٩مَّ رم َهِذِه اخلّم٤مل، ويم٤من ىمدوُُمٝمؿ رم ؾمٜم٦م شمًِع، وهذا أطمُد وومٞمٝم٤م: أنف مل َيٕمُ 

ُم٤م حُيت٩م سمف قمغم أن احل٩َمَّ مل يٙمـ وُمِرَض سمٕمد، وأنف إٟمام وُمِرض رم اًمٕم٤مذة، وًمق يم٤من 

ه ُمـ اإليامن، يمام قمدَّ اًمّمقم واًمّمالة واًمزيم٤مة. وومٞمٝم٤م: أنف ٓ ُيٙمره أن  وُمِرَض ًمٕمدَّ

عمـ يمره ذًمؽ، وىم٤مل: ٓ ُي٘م٤مل إٓ ؿمٝمر رُمْم٤من. ورم  ُي٘م٤مل: "رُمْم٤من" ًمٚمِمٝمر ظمالوم٤مً 

ـْ َذْٟمٌِِف". َم ُِم ٤مسم٤ًم، هُمِٗمَر ًمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ ًَ
 "اًمّمحٞمحلم ": "َُمـ َص٤مَم رُمْم٤من إياَمٟم٤ًم واطْمتِ

 اخلُٛمــــس ُمـــــ اًمٖمٜمٞمٛمــــ٦م، وأنــــف ُمـــــ اإليــــامن. وومٞمٝمــــ٤م: اًمٜمٝمــــُك قمـــــ 
ِ
وومٞمٝمــــ٤م: وضمــــقُب أداء

أو ُمٜمًقخ؟ قمغم ىمقًملم، ومهـ٤م روايتـ٤من قمــ آٟمت٤ٌمذ رم هذه إوقمٞم٦م، وهؾ ُتريُٛمف سم٤مٍق 

ـــ٧ُم  أمحـــد. وإيمثـــرون قمـــغم ٟمًـــخف سمحـــدي٨م سُمَريـــدة اًمـــذى رواه ُمًـــٚمؿ وىمـــ٤مل ومٞمـــف: "ويُمٜمْ

ــِٙمراً". وَُمـــ ىمــ٤مل: سم٠مطمٙمــ٤مم  ًْ ــسُمقا ُُم هَنَْٞمــُتُٙمؿ قَمـــ إَْوقِمَٞمــ٦ِم وَم٤مْٟمَتٌـِـُذوا وِمــٞماَم سَمــَدا ًَمُٙمــْؿ، وٓ شَمنْمَ
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أطم٤مديـ٨م شمٙمـ٤مُد شمٌٚمـغ اًمتـقاشمر رم شمٕمـدده٤م  وأهن٤م همـػم ُمٜمًـقظم٦م، ىمـ٤مل: هـك أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمك،

ويمثرة ـُمرىمٝم٤م، وطمـدي٨ُم اإلسم٤مطمـ٦م ومـرد، ومـال يٌُٚمـْغ ُم٘م٤موُمَتٝمـ٤م، وه اعمًـ٠مخ٦م أن اًمٜمَّٝمـك قمــ 

ُب ُينـع إًمٞمـف اإلؾمـٙم٤مُر ومٞمٝمـ٤م. وىمٞمـؾ:  إوقمٞم٦م اعمذيمقرة ُمـ سم٤مب ؾمدِّ اًمذرائع، إذ اًمنمـا

ب ُيًــٙمر ومٞمٝمــ٤م، وٓ ُيٕمٚمــؿ سمــف سمخــالف اًمٔمــروف  سمــؾ اًمٜمٝمــك قمٜمٝمــ٤م ًمّمــالسمتٝم٤م، وأن اًمنمــا

َب ُمتــك همــال ومٞمٝمــ٤م وأؾمــٙمر، اٟمِمــ٘م٧م، ومــُٞمٕمٚمؿ، سم٠منــف ُمًــٙمر، ومٕمــغم  همــػم اعمزومتــ٦م، ومــ٢من اًمنمــا

ــٗمر أومم سمــ٤مًمتحريؿ، وقمــغم إول ٓ حيــرم،  ــ٦م يٙمــقن آٟمتٌــ٤مذ رم احلجــ٤مرة، واًمّمُّ هـذه اًمِٕمٚمَّ

قمف رم إرسمٕم٦م اعمذيمقرة، وقمغم يمال اًمِٕمٚمَّتلم ، ومٝمق إذ ٓ ُيِنُع اإلؾمٙم٤مر إًمٞمف ومٞمٝم٤م، يم٢مها

ـِك، ومٚمـام اؾمـت٘مر  ُمـ سم٤مب ؾمدِّ اًمذريٕم٦م، يم٤مًمٜمٝمك أوًٓ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌـقر ؾمـدًا ًمذريٕمـ٦م اًمنمِّ

اًمتقطمٞمــــــُد رم ٟمٗمقؾمــــــٝمؿ، وىمــــــقَى قمٜمــــــدهؿ، أِذن رم زي٤مرهِتــــــ٤م، همــــــػم أن ٓ ي٘مقًمــــــقا ُهجــــــراً. 

وهٙمــذا ىمــد ي٘مــ٤مل رم آٟمتٌــ٤مذ رم هــذه إوقمٞمــ٦م إٟمــف ومٓمٛمٝمــؿ قمـــ اعمًــٙمر وأوقمٞمتــف، وؾمــدَّ 

ذ يمـ٤مٟمقا طمـديثك قمٝمـد سمنمـسمف، ومٚمـام اؾمـت٘مر ُتريُٛمـف قمٜمـدهؿ، واـمٛم٠منـ٧م إًمٞمـف اًمذريٕم٦م إًمٞمـف إ

هـ٤م.  ٟمٗمقؾُمٝمؿ، أب٤مح هلؿ إوقمٞم٦م يُمٚمَّٝم٤م همػم أن ٓ ينمسمقا ُمًٙمراً، ومٝمذا وِم٘مـف اعمًـ٠مخ٦م وِهُّ

وومٞمٝمـ٤م: ُمـدح صـٗمتك احِلٚمــؿ وإنـ٤مة، وأنَّ اهلل حيـٌٝمام، وِوــدمه٤م اًمٓمـٞمُش واًمَٕمَجٚمـ٦م، ومهــ٤م 

ان ًمألظمالق وإقمامل. وومٞمف دًمٞمؾ قمـغم أن اهلَل حُيِـ٥مُّ ُمــ قمٌـده ظُمُٚمَ٘م٤مِن ُمذُمقُم٤مِن ُمٗمًد

وومٞمــف دًمٞمــؾ قمــغم أن   ُمــ٤م ضمٌٚمــف قمٚمٞمــف ُمـــ ظمّمــ٤مل اخلــػم، يم٤مًمــذيم٤مء، واًمِمــج٤مقم٦م، واحِلٚمــؿ.

ْ٘مـ٧ُم هِبِـاَم، َأْو  ٚمَّ اخلُُٚمَؼ ىمد حيّمؾ سم٤مًمتخٚمُّؼ واًمتٙمٚمـػ، ًم٘مقًمـف رم هـذا احلـدي٨م: "ظُمُٚمَ٘مـلْمِ خَتَ

ٌََٚمٜمك اهلل قَمَٚمْٞمِٝمام"؟، وُمـ اًمقومقد اًمتك ىمدُم٧م طمٞمٜمئـذ وومـد  وم٘م٤مل: "سَمْؾ ضُمٌِْٚم٧َم قَمَٚمْٞمِٝماَم" ضَم

ورم "اًمّمــحٞمحلم" ُمـــ طمــدي٨م ٟمــ٤مومع سمـــ ضُمٌــػم، قمـــ اسمـــ قمٌــ٤مس، ىمــ٤مل: ىَمــِدَم سمٜمــك طمٜمٞمٗمــ٦م 

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اعمديٜم٦َم، ومجٕمؾ ي٘مـقُل: إن  اُب قمغم قمٝمد رؾمقِل اهلل َصغمَّ اَّللَّ ْٞمٚمَِٛم٦ُم اًمٙمذَّ ًَ ُُم

ُمَر ُِمـ سمٕمده، شمٌٕمُتف، وىَمِدَُمٝم٤م رم سَمنَمٍ يمثػم ُمـ ىمقُمف، وم٠مىمٌؾ اًمٜمٌكُّ َصغمَّ ضمٕمؾ مم حمٛمٌد إ

ُ قَمَٚمْٞمــِف َوؾَمــٚمََّؿ  س، ورم يـِد اًمٜمٌــكِّ َصـغمَّ اَّللَّ ـُ ىمــٞمس سمــ ؿَمــامَّ ُ قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمــٚمََّؿ وُمٕمـف صم٤مسمــ٧ُم سمـ اَّللَّ

ـْٞمٚمَِٛم٦م رم أصـح٤مسمف، وم٘مـ٤مل: "إن ؾَمـ٠َمْخَتٜمك هـذِ  ًَ ِه اًمِ٘مٓمَٕمـ٦َم َُمـ٤م ىِمٓمٕم٦ُم ضمريد طمتك وىمـػ قمـغم ُُم
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ــَؽ اهلُل،  ـْ أْدسَمــْرَت، ًمَٞمْٕمِ٘مَرٟمَّ  وِمٞمــَؽ، َوًَمــِئ
ِ
ـْ شَمْٕمــُدَو أُْمــَر اهلل ــِذى  وإينَأقْمَٓمْٞمُتَٙمَٝمــ٤م، وًَمــ ُأَراَك اًمَّ

ـُ قمٌـ٤مس:  ُأري٧ُم ومٞمِف ُم٤م ُأريـ٧ُم، وهـذا صم٤مسمـ٧م سمــ ىمـٞمس جُيٞمٌـؽ قمٜمـك" صمـؿ اٟمٍمـف. ىمـ٤مل اسمـ

ُ قَمَٚمْٞمــــِف َوؾَمــــ ــــِذى ُأريــــ٧ُم ومٞمــــف ُمــــ٤م ُأريــــ٧ُم" ومًــــ٠مخ٧ُم قمـــــ ىمــــقل اًمٜمٌــــك َصــــغمَّ اَّللَّ ــــؽ اًمَّ ٚمََّؿ: "إٟمَّ

ُ قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚمََّؿ ىمـ٤مل: "سَمْٞمٜمَـ٤م َأنَـ٤م َٟمـ٤مِئٌؿ َرَأجْـ٧ُم رم َيـَدىَّ  وم٠مظمؼمٟمك أبق هريرة، أنَّ اًمٜمٌـك َصـغمَّ اَّللَّ

ٜمك ؿم٠مهُناُم، ومـ٠ُموطِمَك إممَّ رم اعَمٜمـ٤مِم َأن اْٟمُٗمخُٝمـام، وَمٜمََٗمْخـُتٝمُ  ـْ َذَه٥م، وَم٠َممَهَّ ـِ ُِم َرْي اَم وَمَٓمـ٤مَرا، ؾِمَقا

ــك َصــ٤مطِم٥ُم َصــٜمَْٕم٤مَء،  ًِ ـْ سَمْٕمــِدى، وَمٝمــذاِن مُهــ٤م، َأطَمــُدمُه٤م اًمَٕمٜم ُرضَمــ٤مِن ُِمــ اسَملْمِ خَيْ ًْمُتُٝمام يَمــذَّ وَمــ٠موَّ

ـــ٦ِم". وهـــذا أصـــح ُمــــ طمـــدي٨م اسمــــ إؾمـــح٤مق  اُب َصـــ٤مطِم٥ُم اًمٞماَمَُم ـــْٞمٚمَِٛم٦ُم اًمَٙمـــذَّ ًَ وأظَمـــُر ُُم

ُ اعمت٘مــدم. ورم "اًمّمــحٞمحلم" ُِمـــ طمــدي٨م أبــك هريــرة، ىمــ٤مل: ىمــ٤مل  رؾمــقل اهلل َصــغمَّ اَّللَّ

ـْ  َراِن ُِمـــ ـــَدىَّ ؾِمـــَقا ـِ إْرِض، ومُقِوـــَع رم َي ِئ ـــ٤مِئٌؿ إذ ُأتٞمـــ٧ُم سمَِخـــَزا ـــ٤م َأنـــ٤م َٟم ـــِف َوؾَمـــٚمََّؿ: "سَمْٞمٜمَ قَمَٚمْٞم

اسَملْمِ  ًْمُتُٝماَم اًمٙمذَّ ٤ٌَم، وَم٠َموَّ ٤مٟمك، وم٠ُمْوطمك إممَّ َأن اٟمُٗمْخُٝمام، وَمٜمََٗمْخُتُٝماَم وَمَذَه ا قَمغمَّ وَأمَهَّ  َذَه٥ٍم وَمَٙمؼُمَ

ـِ أنــ٤م سَمْٞمــٜمَُٝماَم، َصــ٤مطِم٥َم َصــٜمَٕم٤مَء وَصــ٤مطِم٥َم اًمَٞماَمَُم٦ِم". ــَذْي وواصــؾ رؾمــقل اهلل صــغم اهلل اًمٚمَّ

ـْ روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمِم٤مـمف اًمدقمقى  وم٠مرؾمؾ أصح٤مسمف امم اًمٞمٛمـ يمام  قَمـ

 َصـغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚمََّؿ َأبَـ٤م ُُمق
ِ

ٌَـٍؾ إمَِم َأيِب سُمْرَدَة، ىَم٤مَل: سَمَٕم٨َم َرؾُمـقُل اَّللَّ ـَ ضَم ؾَمـك، َوُُمَٕمـ٤مَذ سْمـ

اَلوَمـــ٤مِن، صُمـــؿَّ ىَمـــ٤مَل:  ـُ خِمْ ـــاَلٍف، ىَمـــ٤مَل: َواًمـــَٞمَٛم ، ىَمـــ٤مَل: َوسَمَٕمـــ٨َم يُمـــؾَّ َواطِمـــٍد ُِمـــٜمُْٝماَم قَمـــغَم خِمْ ـِ اًمـــَٞمَٛم

ـــَرا » ـــا َوَٓ شُمٜمَٗمِّ َ ، َوسَمنمِّ ـــا َ ــا َوَٓ شُمَٕمنِّ َ يَمـــ٤مَن يُمـــؾُّ ، وَمـــ٤مْٟمَٓمَٚمَؼ يُمــؾُّ َواطِمـــٍد ُِمـــٜمُْٝماَم إمَِم قَمَٛمٚمِـــِف، وَ شَينِّ

ــٚمََّؿ قَمَٚمْٞمــِف،  ًَ ـْ َصــ٤مطِمٌِِف َأطْمــَدَث سمِــِف قَمْٝمــًدا، وَم ــ٤م ُِمــ ًٌ َواطِمــٍد ُِمــٜمُْٝماَم إَِذا ؾَمــ٤مَر ذِم َأْرِوــِف يَمــ٤مَن ىَمِري

ـػُم قَمــغَم سَمْٖمَٚمتـِـِف طَمتَّــك اْٟمَتَٝمــك  ًِ ـْ َصــ٤مطِمٌِِف َأيِب ُُمقؾَمــك، وَمَجــ٤مَء َي ــ٤م ُِمـ ًٌ ـ٤مَر ُُمَٕمــ٤مٌذ ذِم َأْرِوــِف ىَمِري ًَ وَم

ـــَدُه ىَمـــْد مُجَِٕمـــ٧ْم َيـــَداُه إمَِم إًَِمْٞمـــِف، وَ  ـــ٤مُس َوإَِذا َرضُمـــٌؾ قِمٜمْ إَِذا ُهـــَق ضَمـــ٤مًمٌِس، َوىَمـــِد اضْمَتَٛمـــَع إًَِمْٞمـــِف اًمٜمَّ

ـَ ىَمْٞمٍس َأجَُّؿ َهَذا؟ ىَمـ٤مَل: َهـَذا َرضُمـٌؾ يَمَٗمـَر سَمْٕمـَد إؾِْمـاَلُِمِف،   سْم
ِ

ٌَْد اَّللَّ قُمٜمُِ٘مِف، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمَٕم٤مٌذ: َي٤م قَم

ــ ــك ُيْ٘مَتــَؾ، ىَمــ٤مَل: َٓ َأنـْـِزُل طَمتَّ ــاَم ضِمــلَء سمِــِف ًمـِـَذًمَِؽ وَمــ٤مْٟمِزْل، ىَمــ٤مَل: َُمــ٤م َأنـْـِزُل طَمتَّ ك ُيْ٘مَتــَؾ، ىَمــ٤مَل: إِٟمَّ

ىًمـ٤م، ىُمـُف شَمَٗمقُّ ، يَمْٞمَػ شَمْ٘مـَرأُ اًمُ٘مـْرآَن؟ ىَمـ٤مَل: َأتََٗمقَّ
ِ

ٌَْد اَّللَّ ىَمـ٤مَل:  وَم٠َمَُمَر سمِِف وَمُ٘متَِؾ، صُمؿَّ َٟمَزَل وَمَ٘م٤مَل: َي٤م قَم

ْقِم، وَمَٙمْٞمَػ شَمْ٘مَرأُ َأن٧َْم  ـَ اًمٜمَـّ ْٞمـِؾ، وَمـ٠َمىُمقُم َوىَمـْد ىَمَْمـْٞم٧ُم ضُمْزِئـل ُِمـ َل اًمٚمَّ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ؟ ىَمـ٤مَل: َأنَـ٤مُم َأوَّ
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ـــْقَُمتِ  ـــ٥ُم ىَم ًِ ـــْقَُمتِل يَمـــاَم َأطْمَت ـــ٥ُم َٟم ًِ ُ زِم، وَم٠َمطْمَت ـــ٥َم اَّللَّ ـــ٤م يَمَت ـــ٠َمىْمَرأُ َُم ورم ُمٕمٜمـــك اًمٙمٚمـــامت  -ك وَم

ٞمـ٤م إمم صـقب قمـدن وأبـق )خمالف( إىمٚمٞمؿ ومٙمـ٤من ُمٕمـ٤مذ ريض اهلل قمٜمـف ًمٚمجٝمـ٦م اًمٕمٚمسم٤مخلؼم :

ُمقؾمــك ريض اهلل قمٜمــف ًمٚمجٝمــ٦م اًمًــٗمكم. )أطمــدث سمــف قمٝمــدا( ضمــدد اًمٕمٝمــد سمزي٤مرشمــف. )أجــؿ( 

ءشمـــــف ًمـــــٞمال وهنـــــ٤مرا ؿمـــــٞمئ٤م سمٕمـــــد رء وٓ أىمـــــرأ وردي دومٕمـــــ٦م  أي رء. )أتٗمقىمــــف( أٓزم ىمرا

واطمــدة. ُمــ٠مظمقذ ُمـــ ومــقاق اًمٜم٤مىمــ٦م وهــق أن ُتٚمــ٥م صمــؿ شمــؽمك ؾمــ٤مقم٦م طمتــك جيتٛمــع ًمٌٜمٝمــ٤م صمــؿ 

اَلوَمـــــ٤مِن ُتٚمـــــ٥م وهٙمـــــذا. ىَمْقًُمـــــ ـُ خِمْ ـــــاَلٍف ىَمـــــ٤مَل َواًْمـــــَٞمَٛم ُف َوسَمَٕمـــــ٨َم يُمـــــؾُّ َواطِمـــــٍد ُِمـــــٜمُْٝماَم قَمـــــغَم خِمْ

ـِ َوُهـَق اًْمُٙمـقَرُة  ـٞمِؿ َوؾُمـُٙمقِن اعْمُْٕمَجَٛمـ٦ِم َوآظِمـُرُه وَمـ٤مٌء ُهـَق سمُِٚمَٖمـ٦ِم َأْهـِؾ اًْمـَٞمَٛم
ِ
ْخاَلُف سمَِٙمْنِ اعْم

ِ
اعْم

 َوؾُمــٙمُ 
ِ
ء ا ؾْمــَت٤مُق سمَِْمــؿِّ اًمــرَّ ــٞمُؿ َواًمرُّ ىْمٚمِ ــ٤مٌة َوآظِمُرَهــ٤م ىَمــ٤مٌف َويَم٤مَٟمــ٧ْم َواإْلِ قِن اعْمُْٝمَٛمَٚمــ٦ِم سَمْٕمــَدَه٤م ُُمَثٜمَّ

ــٞمِؿ َواًمٜمُّــقِن َوًَمــُف هِبَــ٤م  ــُد سمَِٗمــْتِح اجْلِ ــِف اجْلَٜمَ ـْ قَمَٛمٚمِ ضِمَٝمــ٦ُم ُُمَٕمــ٤مٍذ اًْمُٕمْٚمَٞمــ٤م إمَِم َصــْقِب قَمــَدَن َويَمــ٤مَن ُِمــ

ـ ًُّ ِجٌد َُمِْمُٝمقٌر إمَِم اًْمَٞمْقِم َويَم٤مَٟم٧ْم ضِمَٝمـ٦ُم َأيِب ُُمقؾَمـك اًم ًْ ـٞمِؿ َوشَمـْرِك َُم
ِ
ْٗمغَم َوىَمْقًُمـُف َأجْـَؿ سمَِٗمـْتِح اعْم

ؾْمـتِْٗمَٝم٤مُِمٞم٦َُّم َدظَمَٚمـ٧ْم قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م َُمـ٤م َوىَمـْد ؾُمـِٛمَع َأجْـَؿ َهـَذا سمِـ٤مًمتَّْخِٗمٞمِػ  ِٓ ٤ٌَمقِمَٝم٤م ًُمَٖم٦ٌم َوَأْصُٚمُف َأِي ا إؿِْم

ـْ إِيــَش ىَمْقًُمـفُ  ـْ َأجـْـَؿ َواهْلَْٛمــُز ُِمــ ًَمـِـُػ ُِمـ ْٕ  صُمــؿَّ  ُِمْثـَؾ إِيــَش َهــَذا وَمُحــِذوَم٧ِم ا
ِ
ىًمــ٤م سم٤ِمًْمَٗمــ٤مء ىُمــُف شَمَٗمقُّ َأتََٗمقَّ

ِق  ـْ وَمــَقا  َوطِمٞمٜمـًـ٤م سَمْٕمــَد طِمــلٍم َُمــ٠ْمظُمقٌذ ُِمــ
ٍ
ء َءشَمــُف ًَمــْٞماًل َوهَنـَـ٤مًرا ؿَمــْٞمًئ٤م سَمْٕمــَد َرْ ِزُم ىِمَرا َٓ اًْمَ٘مــ٤مِف َأْي ُأ

َك ؾَم٤مقَم٦ًم طَمتَّك شَمِدرَّ صُمؿَّ ُُتَْٚم٥ُم َهَٙمذَ  . وهٜم٤م وىمٗم٦م شمرسمقي٦م   ا َداِئاًم اًمٜم٤َّمىَم٦ِم َوُهَق َأْن ُُتَْٚم٥َم صُمؿَّ شُمؽْمَ

ُمع رمح٦م اهلل ًمٚمٕمـ٤معملم  صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ طمٞمـ٨م ُمقىمٗمـف ُمــ زقمـٞمؿ اعمٜمـ٤موم٘ملم يمـام ىمـ٤مل 

ُمرض رأس اعمٜم٤موم٘ملم، ذم ًمٞم٤مٍل سم٘ملم ُمــ ؿمـقال، وُمـ٤مت ذم ذي اًم٘مٕمـدة ُمــ  :  اًمّمالسمك

غم (. ىم٤مل أؾم٤مُم٦م سمـ زيد: دظمٚم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قماًمت٤مؾمٕم٦م  اًمًٜم٦م

ىمد يمٜم٧م أهن٤مك »قمٌد اهلل سمـ أيّب ذم ُمروف ٟمٕمقده، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ىمٚمــ٧م : اهلل   -(، وم٘مــ٤مل قمٌــد اهلل: وم٘مــد أبٖمْمــٝمؿ ؾمــٕمد سمـــ زرارة ومــامت شقمـــ طمــ٥م هيــقد

أيمؼم ٟمٕمؿ وم٘مد ٟمٌٝمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أبرز قمالُم٤مت اًمٜمٗمـ٤مق اًمٕم٘مـدي 

ـ أيب ضمــ٤مء اسمٜمــف قمٌــد اهلل سمـــ قمٌــد اهلل إمم رؾمــقل اهلل صــغم اهلل وحــ٤م شمــقذم قمٌــد اهلل سمــ  -

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠ًمخف أن يٕمٓمٞمف ىمٛمٞمّمف يٙمٗمـ ومٞمف أب٤مه، وم٠مقمٓم٤مه، صمؿ ؾمـ٠مخف أن يّمـكم قمٚمٞمـف، 
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وم٘مــ٤مم رؾمــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ ًمٞمّمــكم قمٚمٞمــف، وم٘مــ٤مم قمٛمــر، وم٠مظمــذ سمثــقب رؾمــقل 

قمٚمٞمــف وىمــد هنــ٤مك رسمــؽ أن شمّمــكم اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ وم٘مــ٤مل: يــ٤م رؾمــقل اهلل، شمّمــكم 

إٟمام ظمػمين اهلل وم٘م٤مل: )اؾْمَتْٖمِٗمْر هَلُْؿ َأْو »قمٚمٞمف؟! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ــ ُْؿ يَمَٗمــُروا سمِ ْٖمِٗمــَر اهلُل هَلـُـْؿ َذًمـِـَؽ سمِــ٠َمهنَّ ًة وَمَٚمـــ يَّ ٌِْٕملَم َُمــرَّ ــَتْٖمِٗمْر هَلـُـْؿ ؾَمــ ًْ ــَتْٖمِٗمْر هَلـُـْؿ إِن شَم ًْ  َٓ شَم
ِ
٤مَّلل

ىمـــ٤مل: إٟمــف ُمٜمـــ٤مومؼ، ش ِف َواَّلُل َٓ هَيْــِدي اًْمَ٘مـــْقَم اًْمَٗم٤مؾِمــِ٘ملَم([. وؾمـــ٠مزيده قمــغم ؾمــٌٕملمَوَرؾُمــقًمِ 

ىمـــ٤مل: ومّمـــغم قمٚمٞمـــف رؾمـــقل اهلل صـــغم اهلل قمٚمٞمـــف وؾمـــٚمؿ، ومـــ٠منزل اهلل قمـــز وضمـــؾ آيـــ٦م: )َوَٓ 

 
ِ
ُــْؿ يَمَٗمــُروا سمِــ٤مَّلل ِه إهِنَّ ــ٤مَت َأبَــًدا َوَٓ شَمُ٘مــْؿ قَمــغَم ىَمــؼْمِ ــٜمُْٝمؿ ُمَّ  َوَرؾُمــقًمِِف َوَُمــ٤مشُمقا شُمَّمــؾِّ قَمــغَم َأطَمــٍد ُمِّ

ء ًمـف قمـغم طمٙمـؿ  َوُهْؿ وَم٤مؾِمُ٘مقَن( وإٟمام صغم قمٚمٞمـف رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ إضمـرا

م وًمــده قمٌــد اهلل  ويمــ٤من ُمـــ ظمٞمــ٤مر اًمّمــح٤مسم٦م -اًمٔمــ٤مهر وهــق اإلؾمــالم، وحــ٤م ومٞمــف ُمـــ إيمــرا

وهق اًمذي قمرض قمـغم اًمٜمٌـل أن ي٘متـؾ أبـ٤مه حـ٤م ىمـ٤مل ُم٘م٤مًمتـف يـقم همـزوة سمٜمـل  -وومْمالئٝمؿ

ّمٓمٚمؼ يمام سمٞمٜم٤َّم، وح٤م ومٞمف ُمـ ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م، وهل شم٠مخٞمػ ىمٚمقب ىمقُمف وشم٤مسمٕمٞمف، إمم اعم

أن هنــل ومــ٤مٟمتٝمك يمــ٤من اًمٕمــ٤مم اًمت٤مؾمــع طم٤مؾمـــاًم حلريمــ٦م اًمٜمٗمــ٤مق ذم اعمجتٛمــع اإلؾمــالُمل، قمـــؼم 

اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ظمٓمـ٦م اإلؾمـالم أُمـ٤مم اعمٜمـ٤موم٘ملم، وم٢مٟمـف أُمـر أن ي٘مٌـؾ ُمـٜمٝمؿ قمالٟمٞمـتٝمؿ، 

ئـــــرهؿ إمم اهلل، و أن جي٤مهــــدهؿ سمـــــ٤مًمٕمٚمؿ واحلجـــــ٦م، وأُمــــر أن يٕمـــــرض قمـــــٜمٝمؿ، ويٙمــــؾ ها

ويٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ، وأن يٌٚمغ سم٤مًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وهنك أن يّمغم قمٚمـٞمٝمؿ وأن ي٘مـقم 

ورم ٟمٗمـس اًمِمـٝمر وأقمٜمـك  قمغم ىمٌقرهؿ، وأظمؼم أنـف إن اؾمـتٖمٗمر هلـؿ ومٚمــ يٖمٗمـر اهلل هلـؿ 

 سمف ذا اًم٘مٕمدة ُمـ  هذه اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م يم٤مٟم٧م طمج٦م اًمقداع .

 

*** 
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 الوجيز الدعوي

 الدرط العاظر

 ) حجة الوداع  (

طملم  دظمٚم٧م أؿمٝمر احل٩م ُمـ اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة  يم٤مٟم٧م طمج٦م اًمقداع اًمتك ىم٤مل قمٜمٝم٤م 

وي٘م٤مل هل٤م طمج٦م اًمٌالغ، اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل رم ؾمػمشمف اًمٜمٌقي٦م )سمتٍمف ٓزم ( 

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ودع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ومل حي٩م  ٕنف، وطمج٦م اًمقداع اإلؾمالموطمج٦م 

ٟٓمف قمٚمٞمف اًمًالم مل حي٩م ُمـ اعمديٜم٦م همػمه٤م،وؾمٛمٞم٧م  اإلؾمالم. وؾمٛمٞم٧م طمج٦م سمٕمده٤م

طمج٦م اًمٌالغ ٟٓمف قمٚمٞمف اًمًالم سمٚمغ اًمٜم٤مس ذع اهلل ذم احل٩م ىمقٓ وومٕمال، ومل يٙمـ 

وىمقاقمده ؿمئ إٓ وىمد سمٞمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم، ومٚمام سملم هلؿ ذيٕم٦م  اإلؾمالمسم٘مك ُمـ دقم٤مئؿ 

ف وهق واىمػ سمٕمروم٦م: " اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م وضمؾ قمٚمٞم احل٩م وووحف وذطمف أنزل اهلل قمز

إيْم٤مح هذا  وؾمٞم٠مِتديٜم٤م "  اإلؾمالمًمٙمؿ ديٜمٙمؿ وأمتٛم٧م قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمتل وروٞم٧م ًمٙمؿ 

يمٚمف. واعم٘مّمقد ذيمر طمجتف قمٚمٞمف اًمًالم يمٞمػ يم٤مٟم٧م، وم٢من اًمٜم٘مٚم٦م اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م اظمتالوم٤م 

يمثػما ضمدا، سمح٥ًم ُم٤م وصؾ إمم يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ، وشمٗم٤موشمقا ذم ذًمؽ شمٗم٤موشم٤م يمثػما 

ؾمٞمام ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م رى اهلل قمٜمٝمؿ. وىمد صٜمػ اًمٕمالُم٦م أبق حمٛمد سمـ طمزم  ٓ

رمحف اهلل جمٚمدا ذم طمج٦م اًمقداع أضم٤مد ذم أيمثره، ووىمع ًمف ومٞمف أوه٤مم ؾمٜمٜمٌف  إندًمز

ٝم٤م ) ىمٚم٧م : وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمتٍمف هٜم٤م رم آظمتّم٤مر وم٘مط وًمـ يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقاوٕم

مل حي٩م ُمـ ٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم اًمٚمٗمظ ُمـ يمالم إقمالم (  سمداي٦م ًمٞمٕم

اعمديٜم٦م إٓ طمج٦م واطمدة وأنف اقمتٛمر ىمٌٚمٝم٤م صمالث قمٛمر يمام رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ 

هدسم٦م، قمـ مه٤مم، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أنس، ىم٤مل: اقمتٛمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٛمرة ُمـ هذه اًمٕمٛمر: قم وم٤مٕوممأرسمع قمٛمر يمٚمٝمـ ذم ذى اًم٘مٕمدة إٓ اًمتك ذم طمجتف. 

احلديٌٞم٦م اًمتك صد قمٜمٝم٤م. صمؿ سمٕمده٤م قمٛمرة اًم٘مْم٤مء وي٘م٤مل سمؾ قمٛمرة اًم٘مّم٤مص، وي٘م٤مل 

ٟم٦م ُمرضمٕمف ُمـ اًمٓم٤مئػ، طملم ىمًؿ همٜم٤مئؿ طمٜملم.  قمٛمرة اًم٘مْمٞم٦م. صمؿ سمٕمده٤م قمٛمرة اجلٕمرا
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وروى آُم٤مم أمحد قمـ  وىمد ىمدُمٜم٤م ذًمؽ يمٚمف ذم ُمقاوٕمف. واًمراسمٕم٦م قمٛمرشمف ُمع طمجتف.

ـُ قم٤ٌمس: "اقمتٛمر رؾمقُل اهلل َصغمَّ  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأْرسَمَع قُمَٛمٍر: قُمْٛمَرَة احلَُدْيٌِٞم٦م، اسم  اَّللَّ

تف".  سمِٕم٦م ُمع طَمجَّ َٟم٦ِم، واًمرا ـْ ىم٤مسمؾ، واًمث٤مًمث٦م ُمـ اجِلْٕمَرا  ُِم
ِ
ىم٤مل حمٛمد سمـ  - وقمٛمُرَة اًم٘مْم٤مء

إؾمح٤مق: ومٚمام دظمؾ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذو اًم٘مٕمدة ُمـ ؾمٜمف قمنم 

سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ أبٞمف  ـقمٌد اًمرمحٝم٤مز ًمف. ومحدصمٜمل دمٝمز ًمٚمح٩م، وأُمر اًمٜم٤مس سم٤مجل

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، قمـ قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م: ظمرج رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم احل٩م خلٛمس ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ذى اًم٘مٕمدة. وهذا إؾمٜم٤مد 

 ضمٞمد. وهق صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف وُمّمٜمػ اسمـ أبك ؿمٞم٦ٌم،

، قمـ قمٛمرة، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: ظمرضمٜم٤م ُمع إنّم٤مريُمـ ـمرق، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

وروى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل  -رؾمقل اهلل خلٛمس سم٘ملم ُمـ ذى اًم٘مٕمدة ٓ ٟمرى إٓ احل٩م.

ُمـ اعمديٜم٦م سمٕمد ُم٤م  قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: اٟمٓمٚمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمًٜمده 

إٓ  إزروٓ  إردي٦مؿمئ ُمـ  شمرضمؾ وادهـ وًمٌس إزاره ورداءه، ومل يٜمف قمـ

قمغم اجلٚمد، وم٠مصٌح سمذى احلٚمٞمٗم٦م، ريم٥م راطمٚمتف طمتك اؾمتقى قمغم  شمٜم٘معاعمزقمٗمرة اًمتك 

 اًمٌٞمداء، وذًمؽ خلٛمس سم٘ملم ُمـ ذى اًم٘مٕمدة، وم٘مدم ُمٙم٦م خلٛمس ظمٚمقن ُمـ ذى احلج٦م.

ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م وؾمٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ومل حيؾ ُمـ أضمؾ سمدٟمف ٟٓمف ىمٚمده٤م، صمؿ ٟمزل 

ومف هب٤م طمتك رضمع  سم٠مقمغم ُمٙم٦م قمٜمد احلجقن وهق ُمٝمؾ سم٤محل٩م ومل ي٘مرب اًمٙمٕم٦ٌم سمٕمد ـمقا

ُمـ قمروم٦م، وأُمر أصح٤مسمف أن يٓمقومقا سم٤مًمٌٞم٧م وسملم اًمّمٗم٤م واعمروة صمؿ ي٘مٍموا ُمـ 

، وذًمؽ عمـ مل يٙمـ ُمٕمف سمدٟم٦م ىمٚمده٤م، وُمـ يم٤مٟم٧م ُمٕمف اُمرأتف ومٝمك  رؤوؾمٝمؿ صمؿ حيٚمقا

خ٤مري: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ اًمٌوروى رمحف اهلل وم٘م٤مل    ًمف طمالل واًمٓمٞم٥م واًمثٞم٤مب.

، طمدصمٜم٤م وهٞم٥م، طمدصمٜم٤م أجقب، قمـ أبك ىمالسم٦م، قمـ أنس اسمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: إؾمامقمٞمؾ

صغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحـ ُمٕمف اًمٔمٝمر سم٤معمديٜم٦م أرسمٕم٤م واًمٕمٍم سمذى 

احلٚمٞمٗم٦م ريمٕمتلم، صمؿ سم٤مت هب٤م طمتك أصٌح صمؿ ريم٥م طمتك اؾمتقت سمف راطمٚمتف قمغم 
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ٌح ] ويمؼم [ صمؿ أهؾ سمح٩م وقمٛمرة. وىمد رواه ُمًٚمؿ اًمٌٞمداء، محد اهلل قمزوضمؾ وؾم

قمـ أبك ىمالسم٦م قمـ أنس  واًمٜم٤ًمئل مجٞمٕم٤م، قمـ ىمتٞم٦ٌم، قمـ مح٤مد سمـ زيد، قمـ أجقب،

قمـ ٟم٤مومع، قمـ قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر، أن رؾمقل وروى رمحف اهلل سمًٜمده  رى اهلل قمٜمف  

 اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من خيرج ُمـ ـمريؼ اًمِمجرة ويدظمؾ ُمـ ـمريؼ اعمٕمرس،

وأن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا ظمرج إمم ُمٙم٦م يّمغم ذم ُمًجد اًمِمجرة 

وروى سمًٜمده قمـ  -وإذا رضمع صغم سمذى احلٚمٞمٗم٦م سمٌٓمـ اًمقادي وسم٤مت طمتك يّمٌح.

 أت٤ميني٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل سمقادي اًمٕم٘مٞمؼ ي٘مقل: " اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام 

وروى  ٤مرك وىمؾ: قمٛمرة ذم طمج٦م ".اًمقادي اعمٌ اًمٚمٞمٚم٦م آت ُمـ رسمك وم٘م٤مل: صؾ ذم هذا

طمدصمٜم٤م قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٚمٛم٦م، طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ، قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، قمـ ؾم٤ممل سمـ وم٘م٤مل 

قمٌداًمٚمف، أنف ؾمٛمع أب٤مه ي٘مقل: ُم٤م أهؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ُمـ قمٜمد 

وىمد رواه اجلامقم٦م إٓ اسمـ ُم٤مضمف، ُمـ ـمرق قمـ  -يٕمٜمك ُمًجد ذى احلٚمٞمٗم٦م  -اعمًجد 

٦ٌم. ورم رواي٦م عمًٚمؿ قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، قمـ ؾم٤ممل وٟم٤مومع ومحزة سمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م

قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر، صمالصمتٝمؿ قمـ قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر ومذيمره. وزاد وم٘م٤مل: ًمٌٞمؽ مهللا 

ن رؾمقل اهلل يم٤من يريم٥م ورم رواي٦م أظمرى ًمٚمٌخ٤مرى قمٜمف رى اهلل قمٜمف أًمٌٞمؽ.

سمر قمـ طمج٦م ورم طمدي٨م ضم٤م -راطمٚمتف سمذى احلٚمٞمٗم٦م صمؿ هيؾ طملم شمًتقى سمف ىم٤مئٛم٦م.

: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمك ًمق ىم٤مل رؾمقل اهلل وهك قمغم اعمروة سمٕمد ؾمٕمٞمف  ىم٤ملاًمقداع 

اؾمت٘مٌٚم٧م ُمـ أُمرى ُم٤م اؾمتدسمرت مل أؾمؼ اهلدى وجلٕمٚمتٝم٤م قمٛمرة، ومٛمـ مل يٙمـ ُمٕمف 

ىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمِمؿ  هدى ومٚمٞمحؾ وًمٞمجٕمٚمٝم٤م قمٛمرة. ومحؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ. وم٘م٤مل ها

ٕم٤مُمٜم٤م هذا أم ًمالسمد ؟ ومِمٌؽ رؾمقل اهلل صغم وهق ذم أؾمٗمؾ اًمقادي: ي٤م رؾمقل اهلل، أخ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أص٤مسمٕمف وم٘م٤مل: ًمالسمد. صمالث ُمرات. صمؿ ىم٤مل: " دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم 

ـم٤مف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم  ورم رواي٦م ُمًٚمؿ ًمٚمحدي٨م احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م "

ه اًمٜم٤م س وًمٞمنمف طمج٦م اًمقداع قمغم راطمٚمتف سم٤مًمٌٞم٧م وسملم اًمّمٗم٤م واعمروة قمغم سمٕمػم، ًمػما
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وًمٞم٠ًمخقه، وم٢من اًمٜم٤مس همِمقه ومل يٓمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ أصح٤مسمف سملم 

وم٤م واطمدا. ورم دظمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م ىم٤مل اسمـ يمثػم   اًمّمٗم٤م واعمروة إٓ ـمقا

وطم٤مصؾ هذا يمٚمف: أنف قمٚمٞمف اًمًالم ح٤م اٟمتٝمك ذم ُمًػمه إمم ذى ـمقى ؟ رمحف اهلل  

نف ىمد وصؾ إمم اعم٘مّمقد، ًمٚمحرم، أُمًؽ قمـ اًمتٚمٌٞم٦م، ٕوهق ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م ُمت٤مظمؿ 

وسم٤مت سمذًمؽ اعمٙم٤من طمتك أصٌح، ومّمغم هٜم٤مًمؽ اًمّمٌح ذم اعمٙم٤من اًمذى وصٗمقه سملم 

اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م سمٕملم اًمٌّمػمة  إُم٤ميمـوُمـ شم٠مُمؾ هذه   ومروتل اجلٌؾ اًمٓمقيؾ هٜم٤مًمؽ.

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  قمرومٝم٤م ُمٕمروم٦م ضمٞمدة وشمٕملم ًمف اعمٙم٤من اًمذى صغم ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل

صمؿ اهمتًؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ٓضمؾ دظمقل ُمٙم٦م، صمؿ ريم٥م ودظمٚمٝم٤م هن٤مرا 

ضمٝمرة قمالٟمٞم٦م ُمـ اًمثٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمتك سم٤مًمٌٓمح٤مء. وي٘م٤مل يمداء ًمػماه اًمٜم٤مس وينمف 

قمٚمٞمٝمؿ، ويمذًمؽ دظمؾ ُمٜمٝم٤م يقم اًمٗمتح يمام ذيمرٟم٤مه. ىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر، 

ؿ دظمؾ ُمٙم٦م ُمـ ُمـ اًمثٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وظمرج ُمـ اًمثٜمٞم٦م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

اًمًٗمغم. أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمديثف وهلام ُمـ ـمريؼ قمٌٞمداًمٚمف سمـ قمٛمر، قمـ 

ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دظمؾ ُمٙم٦م ُمـ اًمثٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

عم١مُمٜملم وروى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده قمـ أم ا اًمتك ذم اًمٌٓمح٤مء، وظمرج ُمـ اًمثٜمٞم٦م اًمًٗمغم.

قم٤مئِم٦م: أن أول ؿمئ سمدأ سمف طملم ىمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أنف شمقو٠م صمؿ ـم٤مف 

صمؿ مل شمٙمـ قمٛمرة، صمؿ طم٩م أبق سمٙمر وقمٛمر ُمثٚمف، صمؿ طمجج٧م ُمع أبك اًمزسمػم، وم٠مول ؿمئ 

يٗمٕمٚمقٟمف، وىمد أظمؼمشمٜمل أُمل أهن٤م  وإنّم٤مرسمدأ سمف اًمٓمقاف، صمؿ رأج٧م اعمٝم٤مضمريـ 

. هذا  الن سمٕمٛمرة،أهٚم٧م هل وأظمتٝم٤م واًمزسمػم وومالن ووم ومٚمام ُمًحقا اًمريمـ طمٚمقا

ًمٗمٔمف. وىمد رواه ذم ُمقوع آظمر قمـ أمحد سمـ قمٞمًك، وُمًٚمؿ، قمـ ه٤مرون سمـ ؾمٕمٞمد، 

 صمالصمتٝمؿ قمـ اسمـ وه٥م سمف.

 وىمقهل٤م: " صمؿ مل شمٙمـ قمٛمرة " يدل قمغم أنف قمٚمٞمف اًمًالم مل يتحٚمؾ سملم اًمٜمًٙملم.
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ىمٌؾ اًمٓمقاف، يمام ىم٤مل  دإؾمقصمؿ يم٤من أول ُم٤م اسمتدأ سمف قمٚمٞمف اًمًالم اؾمتالم احلجر 

وروى رمحف ضم٤مسمر: طمتك إذا أتٞمٜم٤م اًمٌٞم٧م ُمٕمف اؾمتٚمؿ اًمريمـ ومرُمؾ صمالصم٤م وُمِمك أرسمٕم٤م.

قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " يم٤من إذا  اهلل سمًٜمده 

ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف آول خي٥م صمالصم٦م أـمقاف ويٛمِمك أرسمٕم٦م، وأنف يم٤من يًٕمك سمٓمـ 

ف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ".وىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يمثػم، طمدصمٜم٤م اعمًٞمؾ إذا ـم٤م

، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قم٤مسمس سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ قمٛمر، أنف ضم٤مء إمم إقمٛمشؾمٗمٞم٤من، قمـ 

أنؽ طمجر ٓ شمي وٓ شمٜمٗمع، وًمقٓ أنك رأج٧م رؾمقل  ٕقمٚمؿ إيناحلجر وم٘مٌٚمف وىم٤مل: 

ـ حيٞمك سمـ حيٞمك وأبك ورواه ُمًٚمؿ قم  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مٌٚمؽ ُم٤م ىمٌٚمتؽ.

سمٙمر سمـ أبك ؿمٞم٦ٌم وزهػم سمـ طمرب واسمـ أبك ٟمٛمػم، مجٞمٕم٤م قمـ أبك ُمٕم٤موي٦م، قمـ 

آقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قم٤مسمس سمـ رسمٞمٕم٦م، ىم٤مل: رأج٧م قمٛمر ي٘مٌؾ احلجر وي٘مقل: 

أنؽ طمجر ٓ شمي وٓ شمٜمٗمع، وًمقٓ أنك رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ٕقمٚمؿإٟمك 

ومف  صمؿ  وؾمٚمؿ ي٘مٌٚمؽ ُم٤م ىمٌٚمتؽ. ؾم٤مر صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف سمٕمد ومراهمف ُمـ ـمقا

سملم اًمّمٗم٤م واعمروة وأُمره سم٤مًمٗمًخ عمـ مل يًؼ اهلدى، واًمٜم٤مس ُمٕمف طمتك ٟمزل سم٤مٓسمٓمح 

طمتك صغم  وإرسمٕم٤مءويقم آصمٜملم واًمثالصم٤مء  إطمدذىمل ُمٙم٦م وم٠مىم٤مم هٜم٤مًمؽ سم٘مٞم٦م يقم 

مم اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمّمٌح ُمـ يقم اخلٛمٞمس، يمؾ ذًمؽ يّمغم سم٠مصح٤مسمف هٜم٤مًمؽ ومل يٕمد إ

 يمٚمٝم٤م. إج٤ممشمٚمؽ 

ىم٤مل اًمٌخ٤مري: سم٤مب ُمـ مل ي٘مرب اًمٙمٕم٦ٌم ومل يٓمػ طمتك خيرج إمم قمروم٦م ويرضمع 

سمٕمد اًمٓمقاف آول: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أبك سمٙمر، طمدصمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، طمدصمٜم٤م 

ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، ىم٤مل أظمؼمين يمري٥م، قمـ قمٌداًمٚمف سمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىمدم اًمٜمٌل صغم 

ٓم٤مف ؾمٌٕم٤م وؾمٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة، ومل ي٘مرب اًمٙمٕم٦ٌم سمٕمد اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م وم

ومف هب٤م طمتك رضمع ُمـ قمروم٦م. وشم٘مدم ذم طمدي٨م ضمٕمٗمر سمـ ورم طمدي٨م ضم٤مسمر  -ـمقا

حمٛمد، قمـ أبٞمف، قمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل: ومحؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ وىمٍموا إٓ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 



   

 
175 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

سم٤محل٩م،  وؾمٚمؿ وُمـ يم٤من ُمٕمف هدى، ومٚمام يم٤من يقم اًمؽموي٦م شمقضمٝمقا إمم ُمٜمك وم٠مهٚمقا 

وريم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومّمغم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء 

واًمٗمجر، صمؿ ُمٙم٨م ىمٚمٞمال طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس، وأُمر سم٘م٦ٌم ًمف ُمـ ؿمٕمر وميسم٧م ًمف 

سمٜمٛمرة. وم٤ًمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ شمِمؽ ىمريش إٓ أنف واىمػ قمٜمد 

٤مهٚمٞم٦م وم٠مضم٤مز رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اعمِمٕمر احلرام، يمام يم٤مٟم٧م ىمريش شمّمٜمع ذم اجل

وؾمٚمؿ طمتك أتك قمروم٦م ومقضمد اًم٘م٦ٌم ىمد ضسم٧م ًمف سمٜمٛمرة، ومٜمزل هب٤م طمتك إذا زاهم٧م 

 اًمِمٛمس أُمر سم٤مًم٘مّمقاء ومرطمٚم٧م ًمف، وم٠متك سمٓمـ اًمقادي ومخٓم٥م اًمٜم٤مس.

وىم٤مل: إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ طمرام قمٚمٞمٙمؿ يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا ذم 

، ودُم٤مء اجل٤مهٚمٞم٦م ىمدُملُمر اجل٤مهٚمٞم٦م ُمقوقع ُت٧م سمٚمديمؿ هذا، أٓ يمؾ ؿمئ ُمـ أ

ُمقوققم٦م وإن أول دم أوع ُمـ دُم٤مئٜم٤م دم اسمـ رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث، ويم٤من ُمًؽموٕم٤م ذم 

سمٜمك ؾمٕمد وم٘متٚمتف هذيؾ. ورسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ُمقوقع وأول رسم٤م أوع ُمـ رسم٤مٟم٤م رسم٤م اًمٕم٤ٌمس 

٠مُم٤مٟم٦م اهلل يمٚمف، واشم٘مقا اهلل ذم اًمٜم٤ًمء وم٢مٟمٙمؿ أظمذمتقهـ سم سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م وم٢مٟمف ُمقوقع

واؾمتحٚمٚمتؿ ومروضمٝمـ سمٙمٚمٛم٦م اهلل، وًمٙمؿ قمٚمٞمٝمـ أن ٓ يقـمئـ ومرؿمٙمؿ أطمدا 

شمٙمرهقٟمف، وم٢من ومٕمٚمـ ذًمؽ وم٤مضسمقهـ ضسم٤م همػم ُمؼمح، وهلـ قمٚمٞمٙمؿ رزىمٝمـ 

ويمًقهتـ سم٤معمٕمروف.وىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م ًمـ شمْمٚمقا سمٕمدى إن اقمتّمٛمتؿ سمف، يمت٤مب 

: ٟمِمٝم د أنؽ ىمد سمٚمٖم٧م وأدي٧م اهلل، وأنتؿ شم٠ًمخقن قمٜمك ومام أنتؿ ىم٤مئٚمقن ؟ ىم٤مًمقا

وم٘م٤مل: سم٢مصٌٕمف اًم٤ًٌمسم٦م يرومٕمٝم٤م إمم اًمًامء ويٜمٙمتٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس: مهللا اؿمٝمد  وٟمّمح٧م

مهللا اؿمٝمد مهللا اؿمٝمد. ورم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيٓم٥م سمٕمروم٤مت: " ُمـ مل جيد ٟمٕمٚملم ومٚمٞمٚمٌس اخلٗملم، وُمـ مل جيد 

ويؾ ًمٚمٛمحرم ".إزارا ومٚمٞمٚمٌس اًمن وىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، طمدصمٜم٤م  ا

مح٤مد سمـ زيد، قمـ أجقب، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رضمؾ واىمػ 

ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمروم٦م إذ وىمع قمـ راطمٚمتف ومقىمّمتف أو ىم٤مل وم٠موىمّمتف، 
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ه ذم صمقسملم وٓ متًقه وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " اهمًٚمقه سمامء وؾمدر ويمٗمٜمق

ـمٞم٤ٌم وٓ ختٛمروا رأؾمف وٓ ُتٜمٓمقه، وم٢من اهلل يٌٕمثف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌٞم٤م ".ورواه ُمًٚمؿ 

قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك، قمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزهري، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ قمٛمر، أن رؾمقل اهلل 

وروى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سم٤معمزدًمٗم٦م مجٞمٕم٤م.

ـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ُم٤م رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم صالة قمـ قمٌداًمٚمف سم

سمٖمػم ُمٞم٘م٤مهت٤م إٓ صالشملم: مجع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء وصالة اًمٗمجر ىمٌؾ ُمٞم٘م٤مهت٤م. ورواه 

سمف. وىم٤مل ضم٤مسمر ذم طمديثف: صمؿ  إقمٛمشُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أبك ُمٕم٤موي٦م وضمرير قمـ 

ّمغم اًمٗمجر طملم شمٌلم اوٓمجع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ـمٚمع اًمٗمجر، وم

ًمف اًمّمٌح سم٠مذان وإىم٤مُم٦م. وىم٤مل ضم٤مسمر ذم طمديثف: ومّمغم اًمٗمجر طملم شمٌلم ًمف اًمّمٌح 

اًم٘مّمقاء طمتك أتك اعمِمٕمر احلرام، وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومدقم٤م اهلل  سم٠مذان وإىم٤مُم٦م، صمؿ ريم٥م

قمزوضمؾ ويمؼمه وهٚمٚمف ووطمده، ومٚمؿ يزل واىمٗم٤م طمتك أؾمٗمر ضمدا، ودومع ىمٌؾ أن شمٓمٚمع 

 سمـ قم٤ٌمس وراءه. اًمِمٛمس، وأردف اًمٗمْمؾ

وىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م طمج٤مج سمـ ُمٜمٝم٤مل، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ اسمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: 

ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ي٘مقل: ؿمٝمدت قمٛمر صغم سمجٛمع اًمّمٌح صمؿ وىمػ وم٘م٤مل: إن 

اعمنميملم يم٤مٟمقا ٓ يٗمٞمْمقن طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس، وي٘مقًمقن أذق صمٌػم، وإن رؾمقل 

 اًمِمٛمس. اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوم٤مض ىمٌؾ أن شمٓمٚمع

ئٞمؾ، قمـ أبك إؾمح٤مق،  وىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م قمٌداًمٚمف ب ن رضم٤مء، طمدصمٜم٤م إها

قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ يزيد، ىم٤مل: ظمرضم٧م ُمع قمٌداًمٚمف إمم ُمٙم٦م صمؿ ىمدُمٜم٤م مجٕم٤م، ومّمغم 

صالشملم يمؾ صالة وطمده٤م سم٠مذان وإىم٤مُم٦م واًمٕمِم٤مء سمٞمٜمٝمام، صمؿ صغم اًمٗمجر طملم ـمٚمع 

 مل يٓمٚمع اًمٗمجر. اًمٗمجر، ىم٤مئؾ ي٘مقل: ـمٚمع اًمٗمجر. وىم٤مئؾ ي٘مقل:
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أقمٚمـ اًمٜمٌل وىمد أوضمز اًم٘مقل رم طمج٦م اًمقداع  ص٤مطم٥م اًمرطمٞمؼ اعمختقم وم٘م٤مل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مّمده هلذه احلج٦م اعمؼمورة اعمِمٝمقدة، وم٘مدم اعمديٜم٦م سمنم يمثػم 

يمٚمٝمؿ يٚمتٛمس أن ي٠متؿ سمرؾمقل اَّلّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وذم يقم اًم٧ًٌم خلٛمس 

ـَ وًمٌس سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة هتٞم٠م اًمٜم َه ؾ وادَّ ضمَّ ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمرطمٞمؾ ، ومؽَمَ

إزاره ورداءه وىَمٚمَّد سُمْدَٟمف، واٟمٓمٚمؼ سمٕمد اًمٔمٝمر، طمتك سمٚمغ ذا احلَُٚمْٞمَٗم٦م ىمٌؾ أن يّمكم 

اًمٕمٍم، ومّماله٤م ريمٕمتلم، وسم٤مت هٜم٤مك طمتك أصٌح . ومٚمام أصٌح ىم٤مل ٕصح٤مسمف : 

ي اعم٤ٌمرك وىمؾ : قمٛمرة ذم طمج٦م أت٤مين اًمٚمٞمٚم٦م آت ُمـ ريب وم٘م٤مل : َصؾِّ ذم هذا اًمقاد)

وىمٌؾ أن يّمكم اًمٔمٝمر اهمتًؾ إلطمراُمف، صمؿ ـمٞمٌتف قم٤مئِم٦م سمٞمده٤م سمَذِرَيرة وـمٞم٥م ومٞمف 

ؽ، ذم سمدٟمف ورأؾمف، طمتك يم٤من وسَمِٞمُص اًمٓمٞم٥م يري ذم ُمٗم٤مرىمف وحلٞمتف، صمؿ اؾمتداُمف  ًْ ُِم

ومل يٖمًٚمف، صمؿ ًمٌس إزاره ورداءه، صمؿ صكم اًمٔمٝمر ريمٕمتلم، صمؿ أهؾ سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة ذم 

َء، وم٠مَهؾَّ أجْم٤ًم، صمؿ أَهؾَّ ح٤م اؾمت٘مٚم٧م سمف  ُُمَّمالَّه، وىَمَرن سمٞمٜمٝمام، صمؿ ظمرج، ومريم٥م اًمَ٘مّْمَقا

ٌَْٞمَداء . صمؿ واصؾ ؾمػمه طمتك ىمرب ُمـ ُمٙم٦م، وم٤ٌمت سمذي ـُمَقي، صمؿ دظمؾ ُمٙم٦م  قمغم اًم

سمٕمد أن صكم اًمٗمجر واهمتًؾ ُمـ ص٤ٌمح يقم إطمد ٕرسمع ًمٞم٤مل ظمٚمقن ُمـ ذي احلج٦م 

اًمٓمريؼ صمامين ًمٞم٤مل، وهل اعم٤ًموم٦م اًمقؾمٓمل ـ ومٚمام دظمؾ اعمًجد ـه ـ وىمد ىميض ذم 11ؾمٜم٦م 

احلرام ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م، وؾمٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة، ومل حَيِؾَّ ؛ٕنف يم٤من ىم٤مرٟم٤ًم ىمد ؾم٤مق 

ُمٕمف اهلدي، ومٜمزل سم٠مقمغم ُمٙم٦م قمٜمد احلَُجقن، وأىم٤مم هٜم٤مك، ومل يٕمد إمم اًمٓمقاف همػم 

أن جيٕمٚمقا إطمراُمٝمؿ قمٛمرة،  ـمقاف احل٩م . وأُمر ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف َهْدي ُمـ أصح٤مسمف

ومٞمٓمقومقا سم٤مًمٌٞم٧م وسملم اًمّمٗم٤م اعمروة، صمؿ حيٚمقا طمالًٓ شم٤مُم٤ًم، ومؽمددوا، وم٘م٤مل : ) ًمق 

اؾمت٘مٌٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م أهدي٧م، وًمقٓ أن ُمٕمل اهلدي ٕطمٚمٚم٧م ( ، 

ومحؾ ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف هدي، وؾمٛمٕمقا وأـم٤مقمقا . وذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م ـ 

 ْ ِوَي٦م ـ شمقضمف إمم ُمٜمل، ومّمكم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر وهق يقم اًمؽمَّ

ـ مخس صٚمقات ـ صمؿ ُمٙم٨م ىمٚمٞماًل طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس، وم٠مضم٤مز طمتك أِت قمروم٦م، ومقضمد 
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اًم٘م٦ٌم ىمد ضسم٧م ًمف سَمٜمَِٛمَرة، ومٜمزل هب٤م، طمتك إذا زاًم٧م اًمِمٛمس أُمر سم٤مًمَ٘مّْمَقاء ومرطمٚم٧م 

أخػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أو أرسمٕم٦م ًمف، وم٠مِت سمٓمـ اًمقادي، وىمد اضمتٛمع طمقًمف ُم٤مئ٦م 

) أهي٤م   وأرسمٕمقن أخٗم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مس، وم٘م٤مم ومٞمٝمؿ ظمٓمٞم٤ًٌم، وأخ٘مك هذه اخلٓم٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م :

اًمٜم٤مس، اؾمٛمٕمقا ىمقزم، وم٢مين ٓ أدري ًمٕمغم ٓ أخ٘م٤ميمؿ سمٕمد قم٤مُمل هذا هبذا اعمقىمػ أبدًا ( 

. ) إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ طمرام قمٚمٞمٙمؿ يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا، ذم ؿمٝمريمؿ هذا، ذم 

يمؿ هذا . أٓ يمؾ رء ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م ُت٧م ىمدُمل ُمقوقع، ودُم٤مء اجل٤مهٚمٞم٦م سمٚمد

ُمقوققم٦م، وإن أول دم أوع ُمـ دُم٤مئٜم٤م دم اسمـ رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث ـ ويم٤من ُمًؽموٕم٤ًم ذم 

سمٜمل ؾمٕمد وم٘متٚمتف ُهَذْيؾ ـ ورسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ُمقوقع، وأول رسم٤م أوع ُمـ رسم٤مٟم٤م رسم٤م قم٤ٌمس 

٤مشم٘مقا اَّلّل ذم اًمٜم٤ًمء، وم٢مٟمٙمؿ أظمذمتقهـ سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٢مٟمف ُمقوقع يمٚمف ( . ) وم

سم٠مُم٤مٟم٦م اَّلّل، واؾمتحٚمٚمتؿ ومروضمٝمـ سمٙمٚمٛم٦م اَّلّل، وًمٙمؿ قمٚمٞمٝمـ أٓ يقـمئـ ومرؿمٙمؿ أطمدًا 

ح، وهلـ قمٚمٞمٙمؿ رزىمٝمـ  شمٙمرهقٟمف، وم٢من ومٕمٚمـ ذًمؽ وم٤مضسمقهـ ضسم٤ًم همػم ُُمؼَمِّ

ويمًقهتـ سم٤معمٕمروف ( . ) وىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده إن اقمتّمٛمتؿ سمف، 

اَّلّل ( . ) أهي٤م اًمٜم٤مس، إٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي، وٓ أُم٦م سمٕمديمؿ، أٓ وم٤مقمٌدوا رسمٙمؿ،  يمت٤مب

وصٚمقا مخًٙمؿ، وصقُمقا ؿمٝمريمؿ، وأدوا زيم٤مة أُمقاًمٙمؿ، ـمٞم٦ٌم هب٤م أنٗمًٙمؿ، 

أُمريمؿ، شمدظمٚمقا ضمٜم٦م رسمٙمؿ ( . ) وأنتؿ شم٠ًمخقن  وٓةوُتجقن سمٞم٧م رسمٙمؿ، وأـمٞمٕمقا 

سمٚمٖم٧م وأدي٧م وٟمّمح٧م . وم٘م٤مل قمٜمل، ومام أنتؿ ىم٤مئٚمقن ؟ ( ىم٤مًمقا : ٟمِمٝمد أنؽ ىمد 

سم٠مصٌٕمف اًم٤ًٌمسم٦م يرومٕمٝم٤م إمم اًمًامء، ويٜمٙمتٝم٤م إمم اًمٜم٤مس : ) مهللا اؿمٝمد ( صمالث ُمرات 

. ويم٤من اًمذي يٍمخ ذم اًمٜم٤مس سم٘مقل رؾمقل اَّلّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ وهق سمٕمروم٦م ـ 

 رسمٞمٕم٦م سمـ أُمٞم٦م اسمـ ظَمَٚمػ . وسمٕمد أن ومرغ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ إًم٘م٤مء اخلٓم٦ٌم

 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱٟمزل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : 
، وح٤م ٟمزًم٧م سمٙمل قمٛمر، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ) ُم٤م  [1]اح٤مئدة:  َّيت

أبٙم٤مين أن٤م يمٜم٤م ذم زي٤مدة ُمـ ديٜمٜم٤م، وم٠مُم٤م إذا يمٛمؾ وم٢مٟمف مل يٙمٛمؾ رء ىمط  ىم٤مل:يٌٙمٞمؽ ؟ ( 
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ىم٤مم، ومّمغم رؾمقل اَّلّل صغم إٓ ٟم٘مص، وم٘م٤مل : ) صدىم٧م ( وسمٕمد اخلٓم٦ٌم أذن سمالل صمؿ أ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر، صمؿ أىم٤مم ومّمكم اًمٕمٍم، ومل يّمؾ سمٞمٜمٝمام ؿمٞمئ٤ًم، صمؿ ريم٥م 

ٌْؾ اعمِم٤مة سملم  َخَرات ، وضمٕمؾ طَم طمتك أِت اعمقىمػ، ومجٕمؾ سمٓمـ ٟم٤مىمتف اًم٘مّمقاء إمم اًمّمَّ

يديف، واؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، ومٚمؿ يزل واىمٗم٤م طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، وذه٧ٌم اًمّمٗمرة ىمٚمٞماًل 

ك هم٤مب اًمُ٘مْرص وأردف أؾم٤مُم٦م، ودومع طمتك أِت اعمُْزَدًمَِٗم٦م، ومّمكم هب٤م اعمٖمرب طمت

واًمٕمِم٤مء سم٠مذان واطمد وإىم٤مُمتلم ومل يًٌح سمٞمٜمٝمام ؿمٞمئ٤ًم، صمؿ اوٓمجع طمتك ـمٚمع اًمٗمجر، 

ومّمكم اًمٗمجر طملم شمٌلم ًمف اًمّمٌح سم٠مذان وإىم٤مُم٦م، صمؿ ريم٥م اًم٘مّمقاء طمتك أِت اعَمِْمَٕمَر 

ؼمه، وهّٚمٚمف، ووطمده، ومٚمؿ يزل واىمٗم٤ًم طمتك أؾْمَٗمر احلرام، وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، ومدقم٤مه، ويم

ضِمّدا . وَمَدوَمع ـ ُمـ اعمزدًمٗم٦م إمم ُمٜمل ـ ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس، وأردف اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس 

ك ىمٚمٞماًل، صمؿ ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ اًمقؾمٓمل اًمتل خترج قمغم اجلٛمرة  ، وَمَحرَّ ٍ ـَ حُمَنِّ طمتك أِت سَمْٓم

جلٛمرة اًمٙمؼمي ٟمٗمًٝم٤م، يم٤مٟم٧م اًمٙمؼمي، طمتك أِت اجلٛمرة اًمتل قمٜمد اًمِمجرة ـ وهل ا

٦ٌَم وسم٤مجلٛمرة إوزم ـ ومرُم٤مه٤م سمًٌع  قمٜمده٤م ؿمجرة ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، وشمًٛمل سمجٛمرة اًمَٕمَ٘م

طمّمٞم٤مت، يٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة ُمٜمٝم٤م ُمثؾ طميص اخلَْذف، رُمل ُمـ سمٓمـ اًمقادي، صمؿ 

اٟمٍمف إمم اعمٜمحر، ومٜمحر صمالصم٤ًم وؾمتلم سمدٟم٦م سمٞمده، صمؿ أقمٓمل قمٚمٞم٤ًم ومٜمحر ُم٤م هَمؼَمَ ـ وهل 

وصمالصمقن سمدٟم٦م، مت٤مم اح٤مئ٦م ـ وأذيمف ذم هديف، صمؿ أُمر ُمـ يمؾ سمدٟم٦م سمٌْمٕم٦م، ؾمٌع 

ومجٕمٚم٧م ذم ىِمْدر، ومٓمٌخ٧م، وم٠ميمال ُمـ حلٛمٝم٤م، وذسم٤م ُمـ َُمَرىِمٝم٤م . صمؿ ريم٥م رؾمقل اَّلّل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠موم٤مض إمم اًمٌٞم٧م، ومّمكم سمٛمٙم٦م اًمٔمٝمر، وم٠مِت قمغم سمٜمل اعمٓمٚم٥م 

ُ٘مقن قمغم زُمزم،  ًْ ل قمٌد اعمٓمٚم٥م، ومٚمقٓ أن يٖمٚمٌٙمؿ اًمٜم٤مس قمغم ) اٟمزقمقا سمٜم وم٘م٤مل:َي

 ؾم٘م٤ميتٙمؿ ًمٜمزقم٧م ُمٕمٙمؿ ( ، ومٜم٤موًمقه دًمقاً ومنمب ُمٜمف .

وظمٓم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اًمٜمحر ـ قم٤مذ ذي احلج٦م ـ أجْم٤ًم طملم 

٤ٌَمء، وقمغم يٕمؼم قمٜمف، واًمٜم٤مس سملم ىم٤مئؿ وىم٤مقمد ،  ارشمٗمع اًمْمحل، وهق قمغم سمٖمٚم٦م ؿَمْٝم

يم٤من أخ٘م٤مه أُمس، وم٘مد روي اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب سمٙمرة ىم٤مل  وأقم٤مد ذم ظمٓمٌتف هذه سمٕمض ُم٤م
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: ظمٓمٌٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اًمٜمحر، ىم٤مل : ) إن اًمزُم٤من ىمد اؾمتدار يمٝمٞمئتف 

يقم ظمٚمؼ اهلل اًمًٛمقات وإرض، اًمًٜم٦م اصمٜم٤م قمنم ؿمٝمراً، ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م طمرم، صمالث 

ًمٞم٤مت، ذو اًم٘مٕمدة وذو احلج٦م واعمحرم، ورضم٥م ُُمَي اًمذي سملم  مج٤مدي وؿمٕم٤ٌمن ( ُمتقا

. وىم٤مل : ) أي ؿمٝمر هذا ؟ ( ىمٚمٜم٤م : اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ومًٙم٧م طمتك فمٜمٜم٤م أنف ؾمٞمًٛمٞمف 

سمٖمػم اؾمٛمف، ىم٤مل : ) أخٞمس ذا احلج٦م ؟ ( ىمٚمٜم٤م : سمكم ؟ ىم٤مل : ) أي سمٚمد هذا ؟ ( ىمٚمٜم٤م : اهلل 

ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ومًٙم٧م طمتك فمٜمٜم٤م أنف ؾمٞمًٛمٞمف سمٖمػم اؾمٛمف، ىم٤مل : ) أخٞم٧ًم اًمٌٚمدة ؟ ( 

: سمكم . ىم٤مل : ) وم٠مي يقم هذا ؟ ( ىمٚمٜم٤م : اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ . ومًٙم٧م طمتك فمٜمٜم٤م أنف  ىمٚمٜم٤م

ؾمٞمًٛمٞم٦م سمٖمػم اؾمٛمف، ىم٤مل : ) أخٞمس يقم اًمٜمحر ؟ ( ىمٚمٜم٤م : سمكم . ىم٤مل : ) وم٢من دُم٤مءيمؿ 

وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرام يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا، ذم سمٚمديمؿ هذا، ذم ؿمٝمريمؿ 

ـ أقمامًمٙمؿ، أٓ ومال شمرضمٕمقا سمٕمدي والًٓ هذا ( . ) وؾمتٚم٘مقن رسمٙمؿ، ومٞم٠ًمخٙمؿ قم

ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض ( . ) أٓ هؾ سمٚمٖم٧م ؟ ( ىم٤مًمقا : ٟمٕمؿ، ىم٤مل : ) مهللا 

ٌَٚمَّغ أوقمل ُمـ ؾم٤مُمع ( . وذم رواي٦م أنف ىم٤مل ذم  اؿمٝمد، ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، وَمُربَّ ُُم

وًمده، وٓ  شمٚمؽ اخلٓم٦ٌم : ) أٓ ٓ جيٜمل ضَم٤مٍن إٓ قمغم ٟمٗمًف، أٓ ٓ جيٜمل ضم٤من قمغم

ٌَد ذم سمٚمديمؿ هذا أبدًا، وًمٙمـ  ُمقًمقد قمغم واًمده، أٓ إن اًمِمٞمٓم٤من ىمد يئس أن ُيْٕم

ؾمتٙمقن ًمف ـم٤مقم٦م ومٞمام ُتت٘مرون ُمـ أقمامًمٙمؿ، ومًػمى سمف ( وأىم٤مم أج٤مم اًمتنميؼ سمٛمٜمل 

ئع، ويذيمر اهلل، وي٘مٞمؿ ؾمٜمـ اهلدي ُمـ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ،  ي١مدي اعمٜم٤مؾمؽ ويٕمٚمؿ اًمنما

ٝم٤م . وىمد ظمٓم٥م ذم سمٕمض أج٤مم اًمتنميؼ أجْم٤ًم، وم٘مد روي ويٛمحق آصم٤مر اًمنمك وُمٕم٤معم

ٌَْٝم٤مَن ىم٤مًم٧م : ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف   سمٜم٧م َٟم
ِ
ء ا أبق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ َهَّ

وؾمٚمؿ يقم اًمرءوس، وم٘م٤مل : ) أخٞمس هذا أوؾمط أج٤مم اًمتنميؼ ( . ويم٤مٟم٧م ظمٓمٌتف ذم 

 اًمٜمٍم. زول ؾمقرة هذا اًمٞمقم ُمثؾ ظمٓمٌتف يقم اًمٜمحر، ووىمٕم٧م هذه اخلٓم٦ٌم قم٘م٥م ٟم

وذم يقم اًمٜمَّْٗمر اًمث٤مين ـ اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي احلج٦م ـ ٟمٗمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ 

ُمٜمل، ومٜمزل سمِخٞمػ سمٜمل يمِٜم٤َمٟم٦م ُمـ إبَْٓمح، وأىم٤مم هٜم٤مك سم٘مٞم٦م يقُمف ذًمؽ، وًمٞمٚمتف، وصكم 
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هٜم٤مك اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، صمؿ رىمد رىمدة، صمؿ ريم٥م إمم اًمٌٞم٧م، ومٓم٤مف 

اف اًمقداع، وأُمر سمف اًمٜم٤مس . وح٤م ىميض ُمٜم٤مؾمٙمف طم٨م اًمريم٤مب إمم اعمديٜم٦م سمف ـمق

 .اًمٙمٗم٤مح واًمٙمدح هلل وذم ؾمٌٞمؾ اهللاعمٓمٝمرة، ٓ ًمٞم٠مظمذ طمٔم٤ًم ُمـ اًمراطم٦م، سمؾ ًمٞمًت٠منػ 

ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة ُمـ اهلجرة ويمام ىم٤مل آُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل رم ؾمػمشمف 

سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة،  قياًمٜمٌاؾمتٝمٚم٧م هذه اًمًٜم٦م وىمد اؾمت٘مر اًمريم٤مب اًمنميػ 

ُمرضمٕمف ُمـ طمج٦م اًمقداع. وىمد وىمٕم٧م ذم هذه اًمًٜم٦م أُمقر قمٔم٤مم، ُمـ أقمٔمٛمٝم٤م ظمٓم٤ٌم 

ووم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًمٙمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم ٟم٘مٚمف اهلل قمزوضمؾ ُمـ هذه 

 ذم حمٚم٦م قم٤مًمٞم٦م رومٞمٕم٦م ودرضم٦م ذم اجلٜم٦م ٓ أقمغم ُمٜمٝم٤م وٓ إبدياًمدار اًمٗم٤مٟمٞم٦م إمم اًمٜمٕمٞمؿ 

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: " وًممظمرة ظمػم ًمؽ ُمـ آومم، وًمًقف يٕمٓمٞمؽ رسمؽ ومؽمى  أؾمٜمل

".وذًمؽ سمٕمد ُم٤م أيمٛمؾ أداء اًمرؾم٤مًم٦م اًمتك أُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٢مسمالهمٝم٤م، وٟمّمح أُمتف ودهلؿ 

قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ، وطمذرهؿ وهن٤مهؿ قمام ومٞمف ُمية قمٚمٞمٝمؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ، 

ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أنف ىم٤مل: ٟمزل ىمقًمف وىمد ىمدُمٜم٤م ُم٤م رواه ص٤مطم٤ٌم اًمّمحٞمح 

 اإلؾمالمشمٕم٤ممم: " اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ وأمتٛم٧م قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمتل وروٞم٧م ًمٙمؿ 

ديٜم٤م " يقم اجلٛمٕم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واىمػ سمٕمروم٦م. ورويٜم٤م ُمـ ـمريؼ 

ضمٞمد: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طملم ٟمزًم٧م هذه أي٦م سمٙمك، وم٘مٞمؾ: ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ وم٘م٤مل: إٟمف 

ًمٞمس سمٕمد اًمٙمامل إٓ اًمٜم٘مّم٤من. ويم٠منف اؾمتِمٕمر ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وىمد 

أؿم٤مر قمٚمٞمف اًمًالم إمم ذًمؽ ومٞمام رواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ ضمري٩م، قمـ أبك اًمزسمػم قمـ 

ضم٤مسمر، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمػ قمٜمد مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وىم٤مل ًمٜم٤م: " ظمذوا 

قمـ وروى اًمٌٞمٝم٘مك واًمٌزار سمًٜمدهيام هذا. قم٤مُملقمٜمك ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، ومٚمٕمكم ٓ أطم٩م سمٕمد 

اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ٟمزًم٧م هذه اًمًقرة: " إذا ضم٤مء ٟمٍم اهلل واًمٗمتح " ذم أوؾمط أج٤مم 

اًمتنميؼ، ومٕمرف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أنف اًمقداع، وم٠مُمر سمراطمٚمتف اًم٘مّمقاء 

٤مس ومرطمٚم٧م. صمؿ ذيمر ظمٓمٌتف ذم ذًمؽ اًمٞمقم يمام شم٘مدم. وهٙمذا ىم٤مل قمٌداًمٚمف سمـ قمٌ
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قمـ  -رم ظمالومتف رى اهلل قمٜمف  –رى اهلل قمٜمٝمام ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طملم ؾم٠مخف 

شمٗمًػم هذه اًمًقرة سمٛمحي يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ًمػمهيؿ ومْمؾ اسمـ قم٤ٌمس وشم٘مدُمف 

وقمٚمٛمف، طملم ُٓمف سمٕمْمٝمؿ قمغم شم٘مديٛمف وإضمالؾمف ًمف ُمع ُمِم٤ميخ سمدر، وم٘م٤مل: إٟمف ُمـ 

: " إذا ضم٤مء اًمًقرةذه طمٞم٨م شمٕمٚمٛمقن. صمؿ ؾم٠مخٝمؿ واسمـ قم٤ٌمس طم٤مض قمـ شمٗمًػم ه

ٟمٍم اهلل واًمٗمتح ورأج٧م اًمٜم٤مس يدظمٚمقن ذم ديـ اهلل أومقاضم٤م. ومًٌح سمحٛمد رسمؽ 

: أُمرٟم٤م إذا ومتح ًمٜم٤م أن ٟمذيمر اهلل وٟمحٛمده وٟمًتٖمٗمره.  سم٤م " وم٘م٤مًمقا واؾمتٖمٗمره إٟمف يم٤من شمقا

وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل ي٤مسمـ قم٤ٌمس ؟ وم٘م٤مل هق أضمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٕمك 

: ٓ أقمٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م شمٕمٚمؿ. واعم٘مّمقد أن اًمٜمٗمقس اؾمتِمٕمرت سمقوم٤مشمف إًمٞمف. وم٘م٤مل قمٛمر

وُمـ اعمٕمٚمقم أن هذه احلج٦م وأقمٜمك هب٤م طمج٦م اًمقداع هك  قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذه اًمًٜم٦م.

ومل حي٩م سمٕمده٤م. وىمد احلج٦م اًمقطمٞمدة اًمتك طمجٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اًمّمحٞمحلم أنف قمٚمٞمف ىمدُمٜم٤م قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ذم

ٟم٦م،  اًمًالم: اقمتٛمر أرسمع قمٛمر: قمٛمرة احلديٌٞم٦م، وقمٛمرة اًم٘مْم٤مء، وقمٛمرة اجلٕمرا

ُمـ وومٞمٝمام أجْم٤م قمـ قمدد همزواشمف يمام ؾمٌؼ ذيمره  ُمع طمج٦م اًمقداع. اًمتلواًمٕمٛمرة 

طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم، قمـ أبك إؾمح٤مق، قمـ اًمؼماء: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همزا 

ُمًٚمؿ وروى ٝم٤م ؾمٌع قمنمة أوهل٤م اًمٕمِمػم أو اًمٕمًػم.شمًع قمنمة همزوة وؿمٝمد ُمٕمف ُمٜم

ُمـ ـمريؼ احلًلم سمـ واىمد، قمـ قمٌداًمٚمف سمـ سمريدة، قمـ أبٞمف. أنف همزا ُمع رؾمقل اهلل 

 وىمٞمؾ ىم٤مشمؾ ذم شمًع ُمٜمٝم٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمًع قمنمة همزوة ىم٤مشمؾ ُمٜمٝم٤م ذم صمامن. 

٤مر وهمػم وىمد ذيمر قمروة سمـ اًمزسمػم واًمزهرى وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم وحمٛمد إؾمح٤مق سمـ يً

واطمد ُمـ أئٛم٦م هذا اًمِم٠من، أنف قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مشمؾ يقم سمدر ذم رُمْم٤من ُمـ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم، 

صمؿ ذم أطمد ذم ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث، صمؿ اخلٜمدق وسمٜمك ىمرئم٦م ذم ؿمقال أجْم٤م ُمـ ؾمٜم٦م أرسمع 

اعمّمٓمٚمؼ ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م مخس، صمؿ ذم ظمٞمؼم ذم صٗمر ؾمٜم٦م  سمٜملوىمٞمؾ: مخس، صمؿ ذم 

ًمتح٘مٞمؼ أنف ذم أول ؾمٜم٦م ؾمٌع وآظمر ؾمٜم٦م ؾم٧م، صمؿ ؾمٌع وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ؾمٜم٦م ؾم٧م. وا
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ىم٤مشمؾ أهؾ ُمٙم٦م ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمامن، وىم٤مشمؾ هقازن، وطم٤مس أهؾ اًمٓم٤مئػ ذم ؿمقال 

وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق: ويم٤من مجٞمع ُم٤م  وسمٕمض ذى احلج٦م ؾمٜم٦م صمامن يمام شم٘مدم شمٗمّمٞمٚمف.

همزا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمٗمًف اًمٙمريٛم٦م ؾمٌٕم٤م وقمنميـ همزوة: همزوة 

دان وهك همزوة آسمقاء، صمؿ همزوة سمقاط ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م روقى، صمؿ همزوة اًمٕمِمػمة ُمـ و

ىمتؾ  اًمتليٓمٚم٥م يمرز سمـ ضم٤مسمر، صمؿ همزوة سمدر اًمٕمٔمٛمك  إوممسمٓمـ يٜمٌع، صمؿ همزوة سمدر 

اهلل ومٞمٝم٤م صٜم٤مديد ىمريش، صمؿ همزوة سمٜمك ؾمٚمٞمؿ طمتك سمٚمغ اًمٙمدر، صمؿ همزوة اًمًقيؼ 

زوة ذى أُمر صمؿ همزوة سمحران يٓمٚم٥م أب٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، صمؿ همزوة همٓمٗم٤من وهك هم

ُمٕمدن سم٤محلج٤مز، صمؿ همزوة أطمد، صمؿ محراء آؾمد، صمؿ همزوة سمٜمك اًمٜمْمػم، صمؿ همزوة ذات 

اًمرىم٤مع ُمـ ٟمخؾ، صمؿ همزوة سمدر أظمرة، صمؿ همزوة دوُم٦م اجلٜمدل، صمؿ همزوة اخلٜمدق، صمؿ 

همزوة سمٜمك ىمرئم٦م، صمؿ همزوة سمٜمك حلٞم٤من ُمـ هذيؾ، صمؿ همزوة ذى ىمرد، صمؿ همزوة سمٜمك 

همزوة  ظمزاقم٦م، صمؿ همزوة احلديٌٞم٦م ٓ يريد ىمت٤مٓ ومّمده اعمنميمقن، صمؿ اعمّمٓمٚمؼ ُمـ

ظمٞمؼم، صمؿ قمٛمرة اًم٘مْم٤مء، صمؿ همزوة اًمٗمتح، صمؿ همزوة طمٜملم، صمؿ همزوة اًمٓم٤مئػ، صمؿ 

همزوة شمٌقك. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ىم٤مشمؾ ُمٜمٝم٤م ذم شمًع همزوات: همزوة سمدر وأطمد واخلٜمدق 

ل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م وىم٤م  ا ـهوىمرئم٦م واعمّمٓمٚمؼ وظمٞمؼم واًمٗمتح وطمٜملم واًمٓم٤مئػ.

إؾمامقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ، قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ديٜم٤مر، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، أن رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م سمٕمث٤م وأُمر قمٚمٞمٝمؿ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ومٓمٕمـ اًمٜم٤مس ذم إُم٤مرشمف، 

وم٘م٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: إن شمٓمٕمٜمقا ذم إُم٤مرشمف وم٘مد يمٜمتؿ شمٓمٕمٜمقن ذم 

إمم،  وإن يم٤من عمـ أطم٥م اًمٜم٤مس ًمإلُم٤مرةىمٌؾ، وايؿ اهلل إن يم٤من خلٚمٞم٘م٤م إُم٤مرة أبٞمف ُمـ 

وإن هذا عمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إمم سمٕمده. وىمد اٟمتدب يمثػم ُمـ اًمٙم٤ٌمر ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

ويم٤من طمٞمٜمٝم٤م احلدث ذم ضمٞمِمف، ومٙم٤من ُمـ أيمؼمهؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. وإنّم٤مر إوًملم

يمام ؾمتجده هٜم٤مك رم سمداي٦م اًمٕمٔمٞمؿ وأقمٜمك سمف ووم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  .



   

 
184 
 

 الوجيز الدعوي

                                                                                                                                                           الفصن الرابع                                                                                                                 

 )شيدٌا حمىد رشوه اهلل (

 َربِّ 
ِ
لَم،احلَٛمُد هلل

ِ
٦ٌَُم  اًْمَٕم٤معَم لَم.احلٛمد هلل َوٓ قُمدواَن إَّٓ قمغم  ًمٚمُٛمتَِّ٘ملَم،َواًمٕم٤مىِم

ِ
اًمٔم٤َّمعم

ًتٖمٗمره  وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف وٟم

َوأؿمَٝمُد َأْن ٓ إََِلَ إَِّٓ اهلل َوطمَدُه  ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدى ًمف 

َوَأؿمَٝمُد خيٚمؼ ُم٤م يِم٤مء ويّمٓمٗمك ُمـ قم٤ٌمده ُم٤م يِم٤مء وخيت٤مر   ٓ َذيَؽ ًَمُف َربُّ اًمَٕم٤معَملَم 

دًا قَمٌَدُه ورَ  ٛمَّ صٜمٕمف قمغم قمٞمٜمف وأدسمف وم٠مطمًـ شم٠مديٌف  وضمٕمٚمف ًمٚمٛم١مُمٜملم سمف ؾُمقًَمُف َأنَّ حُمَ

َق ىمدوة  ٦ًم قَمغَم مَجٞمِع اعْمَُٙمٚمَّٗملَم ، وَمرَّ ٤مًمِٙملَم ، وطُمجَّ ًَّ ٦ًم ًمٚم ، اعْمٌَٕمقَث َرمَح٦ًم ًمٚمَٕم٤معَملَم ، َوحَمَجَّ

ؽِّ  ؿم٤مِد ، َواًمِمَّ الِل ، واًمَٖملِّ َواًمرَّ ُن  اهلُل سمِِرؾم٤مًَمتِِف سَملَم : اهلَُدى َواًمْمَّ ٞمزا
ِ
َواًمَٞم٘ملِم ، وَمُٝمَق اعْم

ُل   ًمِِف َوَأقمامًمِِف َوَأظمالىِمِف شُمقَزُن إظَمالُق َوإَقمامُل َوإَىمقا اضِمُح اًمذي قَمغَم َأىمقا اًمرَّ

ـَ  الِل ، َأرؾَمَٚمُف قَمغَم طملِم وَمؽَمٍة ُِم  سمِِف مَتَٞمََّز َأهُؾ اهلَُدى ُِمـ َأهِؾ اًمْمَّ
ِ
وسمُِٛمت٤مسَمَٕمتِِف َوآىِمتِداء

ؾُمؾِ  َض قَمغَم اًمِٕم٤ٌمِد : ـم٤مقَمَتُف  اًمرُّ ٌُِؾ ، َواومؽَمَ ًُّ ُرِق َوَأوَوِح اًم ، وَمَٝمَدى سمِِف إمَِم َأىمَقِم اًمٓمُّ

ٌََّتُف وشَمٕمزيَرُه َوشَمقىمػَمُه َواًمِ٘مٞم٤مَم سمُِح٘مقىِمِف ، َوَأهمَٚمَؼ ُدوَن ضَمٜمَّتِِف إَبقاَب ، َوؾَمدَّ إًَِمٞمَٝم٤م  َوحَمَ

ُرَق وَمَٚمْؿ ُيٗمَتْح إَِّٓ ُِمـ ـَمريِ  ِ٘مِف ، وَمنَمَح ًَمُف َصدَرُه َوَروَمَع ًمُف ِذيمَرُه َوَوَوَع قمٜمُف ِوزَرُه ، اًمٓمُّ

ـَ  الًَم٦ِم ، َوقَمٚمََّؿ سمِِف ُِم ـَ اًمْمَّ ـْ ظم٤مًَمَػ َأُمَرُه ، َهَدى سمِِف ُِم ٖم٤مَر قَمغَم َُم ٦َم َواًمّمَّ ًمَّ َوضَمَٕمؾ اًمذِّ

ـَ اًمَٖملِّ . َووَمَتَح سمِِف َأقْمُٞمٜم٤ًم قُمْٛمٞم٤ًم ، ٌَٚمََّغ  اجلَٝم٤مًَم٦ِم ، وأرؿَمَد سمِِف ُِم َوآذاٌن ُصاّمً ، َوىُمُٚمقسم٤ًم هُمْٚمٗم٤ًم . وَم

 طَمؼَّ اجِلٝم٤مِد . ٓ َيُردُّ قَمٜمُف رادٌّ َوٓ 
ِ
٦َم ، َوضم٤مَهَد ذِم اهلل ى إَُم٤مَٟم٦َم َوَٟمَّمَح إُُمَّ ؾم٤مًَم٦َم َوَأدَّ اًمرِّ

ٛمِس ذِم إَىمٓم٤مِر ، َوسَمَٚمَغ دِ  ػَم اًمِمَّ ًِ ُه قَمٜمُف َص٤مدٌّ ، طمتَّك ؾم٤مَرت َدقمَقشُمُف َُم يٜمَُف ُم٤م سَمَٚمَغ َيُّمدُّ

ٞمٌِّلَم:اًمٚمٞمُؾ َواًمٜمَّٝم٤مُر . وَمَّمغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِف َوقَمغَم آخِِف  َصالًة داِئَٛم٦ًم قَمغَم شَمٕم٤مىُم٥ِم إَوىم٤مِت  اًمٓمَّ

ٜملَم ، وؾَمٚمِّ  ًِّ أُم٤م سمٕمد   وم٘مد ضمرت قم٤مدة اًمٕمٚمامء اعمّمٜمٗملم رم ؿمامئؾ  .شَمًٚمٞماًم يَمثػماً  ؿَواًم

دي٨م قمـ صٗم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سم٤محل
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وؾمٚمؿ اخلٚم٘مٞم٦م واخلٚم٘مٞم٦م وُم٤م أجده اهلل سمف ُمـ ُمٕمجزات ُم٤مدي٦م سمؾ وظمّم٤مئص ورسمام 

أـمٚم٘مقا قمغم ذًمؽ يمٚمف دٓئؾ اًمٜمٌقة وىمد يٗمردوه٤م  سم٤مًمتّمٜمٞمػ وًمٙمٜمك هٜم٤م ذم هذا 

اًمٙمت٤مب اًمقضمٞمز قمـ ؾمػمة اًمٜمٌل اًمٕمٔمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ظمت٤مم 

اًمٗمّمؾ إظمػم أريد ُمع اظمقاٟمك اًمدقم٤مة اًمتٕمرض ًمٙمؾ ذًمؽ ويم٠منك  اًمٙمت٤مب هبذا

وإي٤مك أظمل اًمداقمٞم٦م احلٌٞم٥م ٟمتٛمثؾ ُم٘مقًم٦م اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل طمٞم٨م ىم٤مل ذم 

وهذا أوان ُم٤م سم٘مك قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمداي٤مت اجلزء اًم٤ًمدس ُمـ ُمقؾمققمتف اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :  

اًمِمامئؾ. اًمث٤مين ذم اًمدٓئؾ.  ذم إولُمتٕمٚم٘م٤مت اًمًػمة اًمنميٗم٦م، وذًمؽ أرسمٕم٦م يمت٥م: 

اًمث٤مًم٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ. اًمراسمع ذم اخلّم٤مئص، واهلل اعمًتٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، وٓ طمقل 

وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ. يمت٤مب اًمِمامئؾ ؿمامئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ وسمٞم٤من ظمٚم٘مف اًمٓم٤مهر ىمد صٜمػ اًمٜم٤مس ذم هذا ىمديام وطمديث٤م، يمت٤ٌم يمثػمة ُمٗمردة 

)أبق قمٞمًك حمٛمد سمـ  اإلُم٤ممُمـ مجع ذم ذًمؽ وم٠مضم٤مد وأوم٤مد  ـوهمػم ُمٗمردة، وُمـ أطمً

قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي( رمحف اهلل، أومرد ذم هذا اعمٕمٜمك يمت٤مسمف اعمِمٝمقر سم٤مًمِمامئؾ، 

وًمٜم٤م سمف ؾمامع ُمتّمؾ إًمٞمف، وٟمحـ ٟمقرد قمٞمقن ُم٤م أورده ومٞمف، وٟمزيد قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء ُمٝمٛم٦م ٓ 

ٟمٕمؿ أظمل احلٌٞم٥م ٟمريد أن يٙمقن ًمٜم٤م ؾمٝمؿ ومٞمام ذيمره   ف ا هيًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م اعمحدث واًمٗم٘مٞم

رمحف اهلل رم درؾمٜم٤م وُمدارؾمتٜم٤م رم ؾمػمة ىمدوشمٜم٤م وزقمٞمٛمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ويمام 

ىم٤مل رمحف اهلل وم٤من أول ُمـ أومرد ُم٤مؾمٌؼ سم٤مًمتّمٜمٞمػ هق اإلُم٤مم اًمؽمُمذي رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

وهمػممه٤م رمحٝمؿ اهلل رمح٦م  اعم٘مدم عمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ أئٛم٦م ُمـ أُمث٤مل اًمٌٞمٝم٘مك واًمٌٖمقى

واؾمٕم٦م  واإلطم٤مـم٦م سم٠مصقل ُم٤م ؾمٌؼ )قمغم إىمؾ (  ضمد ُمٝمٛم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اًمت٠مد 

وآىمتداء ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم : ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ رم رؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦م عمـ يم٤من يرضمق 

ويمذا ًمتح٘مٞمؼ اعمح٦ٌم اًمقاضم٦ٌم هلل ورؾمقًمف يمام  –اهلل واًمٞمقم أظمر وذيمر اهلل يمثػما 

 شمٕم٤ممم ) ىمؾ إن يمٜمتؿ ُتٌقن اهلل  وم٤مشمٌٕمقين حيٌٌٙمؿ اهلل ويٖمٗمر ًمٙمؿ  ذٟمقسمٙمؿ ىم٤مل اهلل

 -قمـ أيب هريرة  أن رؾمقل اهلل  واهلل همٗمقر رطمٞمؿ ( وُم٤م رواه اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف  
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ىم٤مل * ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم 

وهذه مجؾ ُمٜمت٘م٤مة خمت٤مرة ُمـ صم٤مسم٧م    )واًمٜم٤مس أمجٕملم (أطم٥م إًمٞمف ُمـ واًمده ووًمده 

أصم٤مر اًمتل ىمٞمده٤م أئٛم٦م ًمألُم٦م  يم٤مًمؽمُمذي وهمػمه رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام صٜمٗمقه رم هذا 

اًمِم٠من سملم يديؽ أظمل اًمداقمٞم٦م احلٌٞم٥م ُم٤مدة ًمٚمٛمدارؾم٦م وًمؽ أن شمٕمقد ومٞمٝم٤م ًمٚمتقوٞمح 

ي٘مًٛمٝم٤م أظمل اًمداقمٞم٦م  -إمم إصقل ضمٕمٚمتٝم٤م سمٕمقن اهلل وطمده رم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م

يتْمٛمـ اعمٌح٨م إول ُمٜمٝم٤م قمغم مجؾ ُمـ صم٤مسم٧م   -روؾم٤م طم٥ًم فمروومف يمام يِم٤مء د

إظم٤ٌمر رم وصػ ظمٚم٘متف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف  وؾمٚمؿ  وطمًـ ظمٚم٘مف اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف 

شمٕم٤ممم )واٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ (  أُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين  ومٞمدور درؾمف طمقل ُم٤م أجده اهلل سمف 

ف سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ظمّم٤مئص ، ُمـ اعمٕمجزات  ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة وُم٤م ظمّم

وُمـ صمؿ يم٤من اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  شمذيمػم سمح٘مقىمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أُمتف ، 

سم٤مٓو٤موم٦م امم ُمقضمز ُمـ اًم٘مقل رم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم روقان اهلل قمٚمٞمٝمـ أمجٕملم ذم  

وُمـ صمؿ يم٤من  -وىمٗم٦م ًمٚمتذيمػم هبـ وُمٙم٤مٟمتٝمـ رى اهلل قمـ أُمٝم٤مشمٜم٤م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم  

٤مم سم٤محلدي٨م قمـ ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ رم اعمٌح٨م اًمراسمع . هذا وسم٤مهلل اخلت

 .اًمتقومٞمؼ ح٤م حي٥م ويرى قمغم ـمريؼ اعمح٦ٌم ًمف واًمت٠مد سمف وآىمتداء 

 

*** 
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 املبحح  األوه

 )حصَ اخلمق واخلمق (

أظمقة اإلؾمالم  واإليامن  ذم حم٦ٌم ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٞمد وًمد قمدٟم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف 

ؾمٚمؿ  ٟمتذيمر أُمرا قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ احلدي٨م قمـ وصػ ظمٚم٘متف  وأقمٜمك و

وهق أُمر ُمِمٝمقر سملم أومم  سمف دًمٞمؾ ٟمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب  

ام ُمـ ٟمٌل إٓ إًم٤ٌمب ُمٜمٝمؿ وي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن يمحؼ ضم٤مء سمف اًمقطمك اعمٕمّمقم  وم

سم٢مشم٤ٌمقمف ان سمٕم٨م وهؿ أطمٞم٤مء وذًمؽ يمام اًمٕمٔمٞمؿ وأوص٤مهؿ  وذيّمر أُمتف سم٠مُمر هذا اًمٜمٌل

ًمٞم١مُمٜمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمٚمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ اعمٞمث٤مق: ًمئـ سمٕم٨م حمٛمد اهلل أظمذ 

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱسمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
ضم٤مء ذم .[81قمٛمران: آل]  َّ حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  متهت

: )ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم آدم ومٛمـ دوٟمف؛ ريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مل قمكم  شمٗمًػم اًمٓمؼمي رمحف اهلل 

وهق طمل؛ ًمٞم١مُمٜمـ سمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إٓ أظمذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق: ًمئـ سمٕم٨م حمٛمد 

ُمٕمرومتٝمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - فوأهؾ اًمٙمت٤مب يٕمرومقٟم وًمٞمٜمٍمٟمف وًمٞمتٌٕمٜمف(.

 خل ُّٱ -وؾمٚمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف -ٝمؿ إنٌٞم٤مء واًمٙمت٥م قمٜمف تسم٠مبٜم٤مئٝمؿ، ًمٙمثرة ُم٤م طمدصم
 من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل
. وىمد أيمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم وضمقد اًمٌِم٤مرة سمٜمٌٞمٜم٤م ذم يمت٥م [164]اًمٌ٘مرة: َّ ىن

 نئ مئ  زئ رئ ُّٱاًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وم٘م٤مل ذايمراً سمٕمض صٗم٤مشمف ومٞمٝم٤م: 
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت
٤مل ومٞمام وٓ قمج٥م ومٝمق يمام ىم .[117]إقمراف: َّلك  اك يق ىق يف



   

 
188 
 

 الوجيز الدعوي

ديٜمٜم٤م واطمد (  -صح قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )ٟمحـ ُمٕم٤مذ إنٌٞم٤مء أظمقة ًمٕمالت 

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ وهق اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم :
ويرضمع إقمراض إؿم٘مٞم٤مء ُمـ أهؾ  [61]إطمزاب: َّ لك خك حك جك مق مفحق

همٚم٥م  إمم أطمد اًمت٤مُم٤مت قمٚمٞمف رم إ فاًمٙمت٤مب قمـ  إشم٤ٌمقمف وحمٌتف صٚمقات رسمك وشمًٚمٞمامشم

أُمريـ أو يمالمه٤م ُمٕم٤م ومه٤م اجلٝمؾ يمام هق طم٤مل اًمْم٤مًملم ُمٜمٝمؿ أُم٤م اًمث٤مين ومٝمق اًمٌٖمل 

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اعمدارؾم٦م ًمدٓئؾ اًمٜمٌقة سملم  -واحلًد يمام هق طم٤مل اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ  

يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمّمؾ وىمد وصػ رؾمقل اهلل  اًمٜم٤مس ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من

ـ اعمحٗمقظ اعمٕمجز  سم٤مإلو٤موم٦م امم ًم٤ًمن احل٤مل  اعمتٛمثؾ ذم طم٤مًمف ًمألُم٦م رم يمت٤مهب٤م اعمٝمٞمٛم

وواىمع طمٞم٤مشمف سملم أجدي اعمًٚمٛملم ومٛمّمدر أو ُمرضمع احلدي٨م قمـ طمًـ اخلٚمؼ 

واخلٚمؼ ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ أصح٤مب ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وزوضم٤مشمف 

إًمٞمٝمؿ وان يم٤مٟم٧م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم  ومجٚم٦م إظم٤ٌمر اعمًٜمدة 

ُمقىمقوم٦م قمٚمٞمٝمؿ إٓ أهن٤م رم طمٙمؿ اعمرومقع ُمـ احلدي٨م  ُمـ طمٞم٨م اإليامن هب٤م قمٚمام 

وقمٛمال يمام ٟمٕمٚمؿ ومٝم٤م هل سملم أجديٙمؿ مجٚم٦م ِم٤م صح ذم وصػ طمًـ ظمٚم٘متف صغم اهلل 

                                                           ٚمؿ أوٓ:قمٚمٞمف وؾم

طمدصمٜمل اسمـ سمٙمػم ىم٤مل طمدصمٜمل اًمٚمٞم٨م ي رمحف اهلل وم٘م٤مل ضم٤مء ومٞمام رواه اًمٌخ٤مر  -1

قمـ ظم٤مًمد قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ أيب هالل قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل  : ؾمٛمٕم٧م أنس 

سمـ ُم٤مًمؽ يّمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل يم٤من رسمٕم٦م ُمـ اًم٘مقم ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ 

ؾمٌط  ًمٞمس سمجٕمد ىمٓمط وٓ. وٓ سم٤مًم٘مّمػم أزهر اًمٚمقن ًمٞمس سم٠مبٞمض أُمٝمؼ وٓ آدم 

أنزل قمٚمٞمف وهق اسمـ أرسمٕملم ومٚم٨ٌم سمٛمٙم٦م قمنم ؾمٜملم يٜمزل قمٚمٞمف وسم٤معمديٜم٦م قمنم .  رضمؾ

ٟمٕمؿ ومٙم٤من ًمقٟمف صغم  –( ؾمٜملم وىمٌض وًمٞمس ذم رأؾمف وحلٞمتف قمنمون ؿمٕمرة سمٞمْم٤مء 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أطمًـ ُم٤م يٙمقن ًمقٟم٤م وـمقٓ  وؿمٕمرا ومٚمؿ يٙمـ سم٤مُٕمٝمؼ )ُم٤م ٟمٓمٚمؼ 

أبٞمض ُمنمب سمحٛمرة . )  أي  أزهر اًمٚمقن ( ) قمٚمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م سم٤مٕؿم٘مر( ومٛمٕمٜمك  
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( ظم٤مًمص اًمٌٞم٤مض . ) آدم ( ؿمديد اًمًٛمرة . ) سمجٕمد ( ُمتٙمن اًمِمٕمر) ىمٓمط ( أُمٝمؼ

 ) رضمؾ ( ُمٜمنح اًمِمٕمر  ؿمديد اجلٕمقدة . ) ؾمٌط ( ُمًؽمؾمؾ اًمِمٕمر ود اجلٕمد .

 ي .ورواه  اًمؽمُمذ

ـْ َأنَِس وروى اًمؽمُمذي  رمحف اهلل  سمًٜمده  -1 ـْ مُحَٞمٍْد ، قَم ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل : يَم٤مَن قَم سْم

ِؿ ،  ًْ ـَ اجْلِ ًَ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َرسْمَٕم٦ًم ، ًَمْٞمَس سم٤ِمًمٓمَِّقيِؾ َوَٓ سم٤ِمًْمَ٘مِّمػِم ، طَم  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

َرؾُمقُل اَّللَّ

٠ُم. ٌٍْط َأؾْمَٛمَر اًمٚمَّْقِن ، إَِذا َُمَِمك َيَتَٙمٗمَّ                                                                                                    َويَم٤مَن ؿَمْٕمُرُه ًَمْٞمَس سمَِجْٕمٍد َوَٓ ؾَم

ُ ريض اهلل قمٜمف يم٤من قَمكِمٌّ  وروى سمًٜمده أن -1   َصغمَّ اَّللَّ
ِ

إَِذا َوَصَػ َرؾُمقَل اَّللَّ

ِٖمِط ، َوَٓ   سم٤ِمًمٓمَِّقيِؾ اعْمُٛمَّ
ِ

ـْ َرؾُمقُل اَّللَّ ِد ، َويَم٤مَن  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل : مَلْ َيُٙم دِّ سم٤ِمًْمَ٘مِّمػِم اعْمؽَُمَ

ـْ  ٌِْط ، يَم٤مَن ضَمْٕمًدا َرضِماًل ، َومَلْ َيُٙم ًَّ ـْ سم٤ِمجْلَْٕمِد اًْمَ٘مَٓمِط ، َوَٓ سم٤ِمًم ـَ اًْمَ٘مْقِم ، مَلْ َيُٙم َرسْمَٕم٦ًم ُِم

ٌب ، َأْدقمَ  ِؿ َوَٓ سم٤ِمعْمَُٙمْٚمَثِؿ ، َويَم٤مَن ذِم َوضْمِٝمِف شَمْدِويٌر َأبَْٞمُض ُُمنَمَ ٩ُم اًْمَٕمٞمْٜملَْمِ ، َأْهَدُب سم٤ِمعْمَُٓمٝمَّ

سَم٦ٍم ،  لْمِ َواًْمَ٘مَدَُملْمِ ، إَِذا  ؿمٜمـإَؿْمَٗم٤مِر ، ضَمٚمِٞمُؾ اعْمَُِم٤مِش َواًْمَٙمَتِد ، َأضْمَرُد ُذو َُمْنُ اًْمَٙمٗمَّ

٥ٌٍَم ، َوإَِذا اًْمَتَٗم٧َم اًْمَتَٗم٧َم َُمًٕم٤م ، سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمِف ظَم٤مشَمُؿ اًم َع يَم٠َمنَّاَم َيٜمَْحطُّ ذِم َص ِة ، َُمَِمك شَمَ٘مٚمَّ ٌُقَّ ٜمُّ

ِٞمِّلَم ، َأضْمَقُد اًمٜم٤َّمِس َصْدًرا ، َوَأْصَدُق اًمٜم٤َّمِس هَلَْج٦ًم ، َوَأْخَٞمٜمُُٝمْؿ قَمِريَٙم٦ًم ،  َوُهَق ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمٌَّ

ٌَُّف ، َيُ٘مقُل  ـْ ظَم٤مًَمَٓمُف َُمْٕمِروَم٦ًم َأطَم ـْ َرآُه سَمِدهي٦ًَم َه٤مسَمُف ، َوَُم ًة ، َُم  َٟم٤مقِمُتُف : مَلْ َأرَ  َوَأيْمَرُُمُٝمْؿ قِمنْمَ

ٌَْٚمفُ  ُ  َصغمَّ  ُِمْثَٚمفُ  سَمْٕمَدهُ  َوَٓ  ىَم  َوؾَمٚمََّؿ. قَمَٚمْٞمفِ  اَّللَّ

ـَ وروى رمحف اهلل أجْم٤م  سمًٜمده   -6 ـِ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل : ؾَم٠َمْخ٧ُم ظَم٤مزِم ِهٜمَْد سْم ـِ سْم ًَ ـِ احْلَ قَم

ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ، َوَأن٤َم َأؿْمَتِٝمل َأْن َأيِب  ِلِّ َصغمَّ اَّللَّ ـْ طِمْٚمَٞم٦ِم اًمٜمٌَّ ٤موًم٤م ، قَم  َه٤مًَم٦َم ، َويَم٤مَن َوصَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وَمْخاًم   َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ُؼ سمِِف ، وَمَ٘م٤مَل : يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ َيِّمَػ زِم ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م َأتََٕمٚمَّ

اًم ، َيَتأَلْ  ـَ ُُمَٗمخَّ ْرسُمقِع ، َوَأىْمٍَمُ ُِم ـَ اعْمَ ٌَْدِر ، َأـْمَقُل ُِم ُ َوضْمُٝمُف شَمأَلًُْم١َم اًْمَ٘مَٛمِر ًَمْٞمَٚم٦َم اًْم َٕ

 ُ ِب ، قَمٔمِٞمُؿ اهْل٤َمَُم٦مِ اعْم ٤مِوُز َِمذَّ َّٓ وَماَل جُيَ ىَمَٝم٤م ، َوإِ ْٕمِر ، إِِن اْٟمَٗمَرىَم٧ْم قَمِ٘مٞمَ٘مُتُف وَمرَّ ، َرضِمُؾ اًمِمَّ

سمَِغ ؿَمْٕمُرُه ؿَمْحَٛم٦َم ُأُذَٟمْٞمِف إِ  َرُه ، َأْزَهُر اًمٚمَّْقِن ، َواؾِمُع اجْلٌَلِِم ، َأَزجُّ احْلََقاضِم٥ِم ؾَمَقا َذا ُهَق َوومَّ
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ـْ مَلْ  ٌُُف َُم ًَ ُه اًْمَٖمَْم٥ُم ، َأىْمٜمَك اًْمِٕمْرَٟملْمِ ، ًَمُف ُٟمقٌر َيْٕمُٚمقُه ، حَيْ  ذِم هَمػْمِ ىَمَرٍن ، سَمٞمْٜمَُٝماَم قِمْرٌق ُيِدرُّ

ْٚمفُ  يْ  ؾَمْٝمُؾ  ْحٞم٦َِم ،َأؿَمؿَّ ، يَم٨مُّ اًمٚمِّ  َيَت٠َمُمَّ ،اخْلدَّ  ٜم٤َمِن،إَؾْم  ُُمْٗمَٚم٩ُم  اًْمَٗمِؿ، َوٚمِٞمعُ   ـِ

سَم٦مِ  َدىِمٞمُؼ                                                                                     .اعْمَْنُ

ـُ َأيِب وروى سمًٜمده قمـ   -1 ـِ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل : ؾَم٠َمْخ٧ُم ظَم٤مزِم ِهٜمُْد سْم ـِ سْم ًَ َه٤مًَم٦َم ، َويَم٤مَن  احْلَ

ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل : يَم٤مَن َرؾُمقُل   َصغمَّ اَّللَّ
ِ

٤موًم٤م ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : ِصْػ زِم َُمٜمْٓمَِؼ َرؾُمقِل اَّللَّ َوصَّ

٧ْم ًَمُف َراطَم٦ٌم ، ـَمِقيُؾ  ًَ ِن َداِئَؿ اًْمِٗمْٙمَرِة ًَمْٞم ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُُمَتَقاِصَؾ إطَْمَزا  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

اَّللَّ

ٙمْ  ًَّ  شَمَٕم٤ممَم اًم
ِ

تُِٛمُف سم٤ِمؾْمِؿ اَّللَّ  .٧ِم ، َٓ َيَتَٙمٚمَُّؿ ذِم هَمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم ، َيْٗمَتتُِح اًْمَٙماَلَم َوخَيْ

يم٤من رؾمقل اهلل صغم » قمـ احلًـ سمـ قمكم ، قمـ ظم٤مًمف ، ىم٤مل : وروى سمًٜمده  -4

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، واؾمع اجلٌلم ، أزج احلقاضم٥م ، ؾمقاسمغ ذم همػم ىمرن ، سمٞمٜمٝمام قمرق 

ف ُمـ مل يت٠مُمٚمف أؿمؿ ، ؾمٝمؾ ٥م ، أىمٜمك اًمٕمرٟملم ، ًمف ٟمقر يٕمٚمقه ، حيًٌيدره اًمٖمْم

 .ش، وٚمٞمع اًمٗمؿ ، أؿمٜم٥م ، ُمٗمٚم٩م إؾمٜم٤من اخلديـ

ُ قَمَٚمْٞمِف وروى اًمٌخ٤مري سمًٜمده  -7  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل : يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ قَم

٦ٍم ،  ـْ ومِْمَّ ْٕمِر.َوؾَمٚمََّؿ َأبَْٞمَض يَم٠َمنَّاَم ِصٞمَغ ُِم  َرضِمَؾ اًمِمَّ

 سمـ قم٤مزب رى اهلل قمٜمف  اًمؼماء وروى سمًٜمده ويمذًمؽ ُمًٚمؿ رمحف اهلل قمـ   -8

: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م وأطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤م ي٘مقل

  .وٓ سم٤مًم٘مّمػم  ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ اًم٤ٌمئـ

قمـ اسمـ  طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾوىم٤مل اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  -9

ؿمٝم٤مب قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م أن قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م ىم٤مل  : ؾمٛمٕم٧م 

يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ حيدث طملم ختٚمػ قمـ شمٌقك ىم٤مل ومٚمام ؾمٚمٛم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم 

ؾمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وهق يؼمق وضمٝمف ُمـ اًمنور ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

 .يمٜم٤م ٟمٕمرف ذًمؽ ُمٜمف إذا ه اؾمتٜم٤مر وضمٝمف طمتك يم٠منف ىمٓمٕم٦م ىمٛمر و
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قمـ صم٤مسم٧م قمـ أنس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : ُم٤م ُم٧ًًم طمريرا وروى سمًٜمده  -11

وٓ دي٤ٌمضم٤م أخلم ُمـ يمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وٓ ؿمٛمٛم٧م رحي٤م ىمط أو قمروم٤م 

وروى سمًٜمده قمـ أبك  ىمط أـمٞم٥م ُمـ ريح أو قمرف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

هلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سم٤مهل٤مضمرة إمم اًمٌٓمح٤مء ومتقو٠م : ظمرج رؾمقل اهلل صغم ا   ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل

صمؿ صغم اًمٔمٝمر ريمٕمتلم واًمٕمٍم ريمٕمتلم وسملم يديف قمٜمزة . وزاد ومٞمف قمقن قمـ أبٞمف قمـ 

ة وىم٤مم اًمٜم٤مس ومجٕمٚمقا ي٠مظمذون يديف  أيب ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل يم٤من يٛمر ُمـ ورائٝم٤م اعمرأ

وضمقهٝمؿ ىم٤مل وم٠مظمذت سمٞمده ومقوٕمتٝم٤م قمغم وضمٝمل وم٢مذا هل أبرد ُمـ  هبامومٞمٛمًحقن 

 .ثٚم٩م وأـمٞم٥م رائح٦م ُمـ اعمًؽاًم

أظمرج ُمًٚمؿ قمـ أنس ىم٤مل دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل }صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ{   -11

ومجٚم٧ًم شمًٚم٧م اًمٕمرق وم٤مؾمتٞم٘مظ اًمٜمٌل  ةسم٘م٤مرور أُملوم٘م٤مل قمٜمدٟم٤م ومٕمرق وضم٤مءت 

ؾمٚمٞمؿ ُم٤م هذا اًمذي شمّمٜمٕملم ىم٤مًم٧م هذا قمرق  أم}صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ{ وم٘م٤مل ي٤م 

اًمٜمٌل }صغم  إنواظمرج ُمـ وضمف آظمر قمـ اٟمس  -ٟمجٕمٚمف ًمٓمٞمٌٜم٤م وهق أـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م

ؾمٚمٞمؿ ومٞم٘مٞمؾ قمٜمده٤م ومتًٌط ًمف ٟمٓمٕم٤م ومٞم٘مٞمؾ قمٚمٞمف ويم٤من  أماهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ{ يم٤من ي٠مِت 

يمثػم اًمٕمرق ومٙم٤مٟم٧م دمٛمع قمرىمف ومتجٕمٚمف ذم اًمٓمٞم٥م واًم٘مقارير وم٘م٤مل ي٤م أم ؾمٚمٞمؿ ُم٤م هذا 

٤مل: قمـ أنس ىمورواه اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل  سمًٜمده  -ىم٤مًم٧م قمرىمؽ أدوف سمف ـمٞمٌل

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدظمؾ سمٞم٧م أم ؾمٚمٞمؿ ومٞمٜم٤مم قمغم ومراؿمٝم٤م وًمٞم٧ًم 

ومٞمف. ىم٤مل: ومج٤مء ذات يقم ومٜم٤مم قمغم ومراؿمٝم٤م وم٠مت٧م وم٘مٞمؾ هل٤م: هذا رؾمقل اهلل ٟم٤مئؿ ذم 

سمٞمتؽ قمغم ومراؿمؽ، ىم٤مل: ومج٤مءت وىمد قمرق واؾمتٜم٘مع قمرىمف قمغم ىمٓمٕم٦م أديؿ قمغم 

ًمٕمرق ومتٍمه ذم ىمقاريره٤م ومٗمزع اًمٜمٌل اًمٗمراش ومٗمتح٧م قمٌػمهت٤م ومجٕمٚم٧م شمٜمِمػ ذًمؽ ا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ُم٤م شمّمٜمٕملم ي٤م أم ؾمٚمٞمؿ ؟ وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ٟمرضمق 

 . سمريمتف ًمّمٌٞم٤مٟمٜم٤م، ىم٤مل: أص٧ٌم
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ـَ وروى ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ   -11 ـِ طَمْرٍب ىَم٤مَل ؾمِٛمْٕم٧ُم ضَم٤مسمَِر سْم ـْ ؾِماَمِك سْم ٦ٌَُم قَم ؿُمْٕم

 
ِ

َوٚمِٞمَع اًْمَٗمِؿ َأؿْمَٙمَؾ اًْمَٕملْمِ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ؾَمُٛمَرَة ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ

اَمٍك َُم٤م َوٚمِٞمُع اًْمَٗمِؿ ىَم٤مَل قَمٔمِٞمُؿ اًْمَٗمِؿ. ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َُم٤م َأؿْمَٙمُؾ  ًِ . ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ًمِ ٌَلْمِ َُمٜمُْٝمقَس اًْمَٕمِ٘م

. ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َُم٤م َُمٜمُْٝمقُس اًْمَٕمِ٘م٥ِم ىَم٤مَل اًْمَٕملْمِ ىَم٤مَل ـَمِقيُؾ   .ىَمٚمِٞمُؾ حَلِْؿ اًْمَٕمِ٘م٥ِم  ؿَمؼِّ اًْمَٕملْمِ

قمـ ؾمامك ، أنف ؾمٛمع ضم٤مسمر وروى اًمٌٞمٝم٘مك رمحف اهلل  رم اًمدٓئؾ سمًٜمده      -11  

سمـ ؾمٛمرة ، ىم٤مل ًمف رضمؾ : أيم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضمٝمف ُمثؾ اًمًٞمػ 

؟ ىم٤مل ضم٤مسمر : ٓ ، سمؾ ُمثؾ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ُمًتديرا رواه ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ، قمـ 

قمـ ؾمامك سمـ طمرب ، وروى أجْم٤م  -يب ؿمٞم٦ٌم ، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمكأيب سمٙمر سمـ أ

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ٓ يْمحؽ إٓ » قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ، ىم٤مل : 

شمًٌام ، ويم٤من ذم ؾم٤مىمٞمف محقؿم٦م ، ويمٜم٧م إذا ٟمٔمرت إًمٞمف ىمٚم٧م : أيمحؾ اًمٕمٞمٜملم ، وًمٞمس 

  .شسم٠ميمحؾ 

ٗمٞمؾ ، ىم٤مل : رأج٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ أيب اًمٓموروى  رمحف اهلل سمًٜمده     -16

وؾمٚمؿ ، ومل يٌؼ أطمد رأى همػمي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ىم٤مل : وم٘مٚمٜم٤م ًمف : صػ 

رواه ُمًٚمؿ ش ٚمٞمح اًمقضمف يم٤من أبٞمض ُم» ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وم٘م٤مل : 

ورواه أجْم٤م أبق داود ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ  – ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقرذم اًمّمحٞمح

٤مس اجلريري. قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م اًمٚمٞمثل. ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل أج

                                                                                .٠منام يٜمحط ذم صٌقب، ًمٗمظ أيب داودقمٚمٞمف وؾمٚمؿ أبٞمض ُمٚمٞمح٤م، إذا ُمِمك يم

يم٤من رؾمقل اهلل صغم » ٞمف ، ىم٤مل : قمـ حمٛمد سمـ قمكم ، قمـ أبوروى سمًٜمده  -11

وروى أجْم٤م  شاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٔمٞمؿ اًمٕمٞمٜملم أهدب إؿمٗم٤مر ، ُمنمب اًمٕملم سمحٛمرة 

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٨م » قمـ حمٛمد سمـ قمكم ، قمـ أبٞمف ، ىم٤مل : 

 .شاًمٚمحٞم٦م 
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل : َوَٓ َرَأج٧ُْم ؿَمْٞمئً روى اًمؽمُمذى سمًٜمده  -14 ـْ قَم ـَ ُِم ًَ ٤م َأطْم

ْٛمَس دَمِْري ذِم َوضْمِٝمِف ، َوَُم٤م َرَأج٧ُْم َأطَمًدا  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٠َمنَّ اًمِمَّ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

َرؾُمقِل اَّللَّ

٤م  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٠َمنَّاَم إَْرُض شُمْٓمَقى ًَمُف إِٟمَّ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ َع ذِم ُِمِْمٞمَتِِف ُِم َأْهَ

ٍث.ًَمٜمُجْ  ُف ًَمَٖمػْمُ ُُمْٙمؽَمِ ٜم٤َم َوإِٟمَّ ًَ  ِٝمُد َأنُْٗم

 وروى ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة أنف ىم٤مل   -17
ِ

-َرَأج٧ُْم ظَم٤ممِت٤ًم رِم فَمْٝمِر َرؾُمقِل اَّللَّ

أُم٤م قمـ اخت٤مذه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤ممت٤م  يَم٠َمنَُّف سَمْٞمَْم٦ُم مَح٤َممٍ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .ؽ أطم٤مدي٨م قمدة ذم ؿمامئٚمف ُمٜمٝم٤ميٚمًٌف وم٘مد روى اًمؽمُمذي رمحف اهلل رم ذًم

ُ قَمَٚمٞمِْف ومروى سمًٜمده  -18  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل : َح٤َّم َأَراَد َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ َأنَِس سْم قَم

َّٓ يمَِت٤مسًم٤م قَمَٚمْٞمِف ظَم٤مشَمٌؿ ،  ٌَُٚمقَن إِ َوؾَمٚمََّؿ َأْن َيْٙمُت٥َم إمَِم اًْمَٕمَجِؿ ىِمٞمَؾ ًَمُف : إِنَّ اًْمَٕمَجَؿ َٓ َيْ٘م

ِف.وَم٤مْص   َٓمٜمََع ظَم٤ممَت٤ًم وَمَٙم٠َمينِّ َأنُْٔمُر إمَِم سَمَٞم٤مِوِف ذِم يَمٗمِّ

ـِ  -وىم٤مل رمحف اهلل-19  سْم
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـْ قَم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد ، َوهَمػْمُ َواطِمٍد ، قَم ٦ٌَُم سْم صَمٜم٤َم ىُمَتْٞم طَمدَّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل : يَم٤مَن ظَم٤مشَمؿُ  ـْ َأنَِس سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ، قَم ـِ اسْم ـْ ُيقُٟمَس ، قَم ِلِّ َصغمَّ  َوْه٥ٍم ، قَم اًمٜمٌَّ

ٌَِِمٞم٤ًّم. ُف طَم ـْ َوِرٍق  ، َويَم٤مَن وَمّمُّ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُِم ىَم٤مَل : يَم٤مَن وروى سمًٜمده قمٜمف أنف  -اَّللَّ

 ُ ٌد ؾَمْٓمٌر ، َوَرؾُمقٌل ؾَمْٓمٌر ، َواَّللَّ ٛمَّ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ : حُمَ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

َٟمْ٘مُش ظَم٤مشَمِؿ َرؾُمقِل اَّللَّ

 ؾَمْٓمٌر.

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن إَِذا سمًٜمده قمٜمف ريض اهلل قمٜمف وروى  -11 ِلَّ َصغمَّ اَّللَّ َأنَّ اًمٜمٌَّ

َذ َرؾُمقُل وروى رمحف اهلل أجْم٤م سمًٜمده  َدظَمَؾ اخْلاََلَء َٟمَزَع ظَم٤ممَتَُف. َ ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل : اختَّ ، ، اسْم

ـْ َوِرٍق  ،  ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ظَم٤ممَت٤ًم ُِم  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

وَمَٙم٤مَن ذِم َيِدِه صُمؿَّ يَم٤مَن ذِم َيِد َأيِب سَمْٙمٍر ، َوَيِد اَّللَّ

ٌد َرؾُمقُل اَّللَّ  ٛمَّ  .قُمَٛمَر ، صُمؿَّ يَم٤مَن ذِم َيِد قُمْثاَمَن ، طَمتَّك َوىَمَع ذِم سمِئِْر َأِريٍس َٟمْ٘مُِمُف : حُمَ

وروى سمًٜمده قمـ يمؾ ُمـ قمغم ريض اهلل قمٜمف واسمـ أظمٞمف قمٌداًمٚمف سمـ ضمٕمٗمر  -11

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن َيَتَختَُّؿ ذِم ريض اهلل قمٜمٝمؿ   ويمذًمؽ اسمـ قم٤ٌمس  ِلَّ َصغمَّ اَّللَّ َأنَّ اًمٜمٌَّ

 ٚمؿ رم اعمٜم٤مم روى رمحف اهلل وم٘م٤مل.وقمـ رؤيتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم َيِٛمٞمٜمِِف.
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ـُ َُمْٝمِديٍّ ىَم٤مَل  -11 ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمٜم٤َم قَم ٤مٍر ىَم٤مَل : طَمدَّ ـُ سَمِمَّ ُد سْم ٛمَّ صَمٜم٤َم حُمَ صَمٜم٤َم  طَمدَّ : طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ُٕمقٍد ، قَم ًْ ـِ َُم  سْم
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـْ قَم ـْ َأيِب إطَْمَقِص ، قَم ـْ َأيِب إؾِْمَح٤مَق ، قَم ؾُمْٗمَٞم٤مُن ، قَم

ْٞمَٓم٤مَن َٓ َيَتَٛمثَُّؾ يِب. ٜم٤َمِم وَمَ٘مْد َرآيِن وَم٢ِمنَّ اًمِمَّ ـْ َرآيِن ذِم اعْمَ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل : َُم  َصغمَّ اَّللَّ

صَمٜم٤َم ؼ آظمر ىم٤مل رمحف اهلل وسمٓمري ـُ اعْمَُثٜمَّك ، ىَم٤مَٓ : طَمدَّ ُد سْم ٤مٍر ، َوحُمَٛمَّ ـُ سَمِمَّ ُد سْم ٛمَّ صَمٜم٤َم حُمَ طَمدَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـْ َأيِب َص٤مًمٍِح ، قَم ـْ َأيِب طُمَّملٍم ، قَم ٦ٌَُم ، قَم صَمٜم٤َم ؿُمْٕم ـُ ضَمْٕمَٗمٍر ، ىَم٤مَل : طَمدَّ ُد سْم ٛمَّ حُمَ

 
ِ

ْٞمَٓم٤مَن  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ٜم٤َمِم وَمَ٘مْد َرآيِن وَم٢ِمنَّ اًمِمَّ ـْ َرآيِن ذِم اعْمَ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ : َُم َصغمَّ اَّللَّ

ٌَُّف يِب. ُر َأْو ىَم٤مَل : َٓ َيَتَِم وسم٤مًمٓمٌع ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقصػ اًمٕم٤مم خلٚم٘متف صغم اهلل  َٓ َيَتَّمقَّ

 -ك سمف  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟم٘مرأ ُم٤م ُم٣م ذيمره رم اجلزء إول طمٞم٨م أطمدث اهلجرة وأقمٜم

طمدي٨م أم ُمٕمٌد  ح٤م قم٤مد زوضمٝم٤م سمٕمد ُمٖم٤مدرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصحٌف ظمٞمٛمتٝم٤م 

ُمـ أجـ ًمؽ هذا اًمٚمٌـ ي٤م أم  ومٚمام رأى أبق ُمٕمٌد اًمٚمٌـ قمج٥م وىم٤مل :ووضمد اًمٚمٌـ 

، واًمِم٤مء  قم٤مزب طمٞم٤مل وٓ طمٚمقب ذم اًمٌٞم٧م ؟ وم٘م٤مًم٧م : ٓ واهلل ، إٓ أنف ُمر سمٜم٤م ُمٕمٌد

ا . ىم٤مل : صٗمٞمف زم ي٤م أم ُمٕمٌد . ىم٤مًم٧م : رأج٧م رضمال رضمؾ ُم٤ٌمرك ُمـ طم٤مًمف يمذا ويمذ

فم٤مهر اًمقو٤مءة ، أبٚم٩م اًمقضمف ، طمًـ اخلٚمؼ ، مل شمٕمٌف ٟمحٚم٦م ، ومل شمزر سمف صٕمٚم٦م ، وؾمٞمؿ 

ىمًٞمؿ قمٞمٜمف دقم٩م ، وذم أؿمٗم٤مره همٓمػ ، وذم صقشمف صٝمؾ ، وذم قمٜم٘مف ؾمٓمع ، وذم 

شمٙمٚمؿ ؾمام وقماله ، أزج أىمرن . إن صٛم٧م ومٕمٚمٞمف اًمقىم٤مر ، وإن )أي يمث٤موم٦م ( حلٞمتف يمث٤مصم٦م 

اًمٌٝم٤مء ، أمجؾ اًمٜم٤مس وأهب٤مه ُمـ سمٕمٞمد ، وأطماله وأطمًٜمف ُمـ ىمري٥م . طمٚمق اعمٜمٓمؼ ، 

(   ، ٓ ٟمذر وٓ هذر . يم٠من ُمٜمٓم٘مف ظمرزات ٟمٔمؿ يتحدرن . رسمٕم٦م  )سملم فم٤مهر (ومّمؾ 

ي اًمثالصم٦م ، همّمٜم٤م سملم همّمٜملم ومٝمق أنئـ ُمـ ـمقل وٓ شم٘متحٛمف قملم ُمـ ىمٍمٓ سم٤م

شم٤ٌمدروا( ، وإن أُمر فروم٘م٤مء حيٗمقن سمف ، إن ىم٤مل أنّمتقا ًم٘مقًم، ًمف ُمٜمٔمرا، وأطمًٜمٝمؿ ىمدرا

وم٘م٤مل أبق ُمٕمٌد :  -، ٓ قم٤مسمس وٓ ُمٗمٜمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أُمره، حمٗمقد حمِمقد

هق واهلل ص٤مطم٥م ىمريش اًمذي ذيمر ًمٜم٤م ُمـ أُمره ُم٤م ذيمر سمٛمٙم٦م ، وًم٘مد مهٛم٧م أن 

ُمٕم٤مٟمك سمٕمض  وىم٤مل رمحف اهلل قمـ أصحٌف ، وٕومٕمٚمـ إن وضمدت إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال .
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شمريد : فم٤مهر اجلامل . ىم٤مل اًم٘متٞمٌل : »: فم٤مهر اًمقو٤مءة  ُم٤مورد ذم طمديثٝم٤م ُمـ يمٚمامت 

 (مل شمٕمٌف ٟمحٚم٦م  )ىمقهل٤م : شمريد : ُمنمق اًمقضمف ُمْمٞمئف و (أبٚم٩م اًمقضمف  )وىمقهل٤م : 

. . وم٤مًمّم٘مؾ : ُمٜم٘مٓمع إوالع (ص٘مٚم٦م ومل شمزر سمف  ): اًمدىم٦م واًمْمٛمر . وىمقهل٤م : وم٤مًمٜمحؾ

سة . شمريد أنف ضب ًمٞمس سمٛمٜمتٗمخ وٓ ٟم٤مطمؾ . ويروى : مل شمٕمٌف صمجٚم٦م واًمّم٘مٚم٦م : اخل٤م

ومل شمزر سمف صٕمٚم٦م . واًمثجٚم٦م : قمٔمؿ اًمٌٓمـ واؾمؽمظم٤مء أؾمٗمٚمف . واًمّمٕمٚم٦م : صٖمر 

. واًمقؾمٞمؿ : احلًـ اًمقيضء ويمذًمؽ اًم٘مًٞمؿ . واًمدقم٩م : اًمًقاد ذم اًمٕملم اًمرأس

قمٜمف اًمري٤مر وم٘م٤مل : ٓ ىم٤مل اًم٘متٞمٌل : ؾم٠مخ٧م  (ذم أؿمٗم٤مره قمٓمػ  )وهمػمه . وىمقهل٤م : 

ٕمجٛم٦م وهق أن شمٓمقل إؿمٗم٤مر صمؿ اعمأقمرف اًمٕمٓمػ . وأطمًٌف : همٓمػ سم٤مًمٖملم 

شمٜمٕمٓمػ . واًمٕمٓمػ أجْم٤م إن يم٤من هق اعمحٗمقظ ؿمٌٞمف سمذًمؽ ، وهق اٟمٕمٓم٤مف إؿمٗم٤مر . 

 ويروى  ذم صقشمف صٝمؾ وهق اًمٓمقل . وىمقهل٤م :  (وذم أؿمٗم٤مره وـمػ  )وروي : 

إن  أي ـمقل .  ذم قمٜم٘مف ؾمٓمع  يٙمقن طم٤مدا . وىمقهل٤م : أي يم٤مًمٌح٦م ، وهق أن ٓ  صحؾ 

 ومّمؾ ٓ ٟمذر وٓ هذر . يريد قمال سمرأؾمف أو يده . وىمقهل٤م ذم وصػ ُمٜمٓم٘مف :  شمٙمٚمؿ ؾمام 

ٓ ُتت٘مره وٓ ٓ شم٘متحٛمف قملم ُمـ ىمٍم شمريد أنف وؾمط ًمٞمس سم٘مٚمٞمؾ وٓ يمثػم . وىمقهل٤م : 

ىمقًمؽ : طمِمدت ًمٗمالن ذم يمذا ، إذا  شمزدريف . حمٗمقد : أي خمدوم ، حمِمقد : هق ُمـ

ٟم٠ًمل اهلل  اعمحٗمقف . اعمحِمقد: همػمه:أردت أنؽ أقمددت ًمف ومجٕم٧م . وىم٤مل 

اًمٕمٔمٞمؿ رب اًمٕمرش اًمٙمريؿ أن يٛمـ قمٚمٞمٜم٤م سمرؤيتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ رم اًمدٟمٞم٤م 

 ىمٌؾ أظمرة أن ؿم٤مء اهلل رؤي٦م طمؼ شمًٙمـ هب٤م ٟمٗمقؾمٜم٤م .

 ورم حم٦ٌم رؾمقل اهلل  ُمع دٓئؾ ٟمٌقشمف صغم وُم٤م زال احلدي٨م ُمٕمٜم٤م أطمٌتل رم اهلل

ومٝمٞم٤م سمٜم٤م إمم ُمدارؾم٦م  –اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمٕمد ُم٤م ُم٣م ذيمره ُمـ احلًـ اًمرسم٤مين ذم ظمٚم٘متف 

طمٌٞم٦ٌم إمم اًمٜمٗمس وُمٝمٛم٦م ضمدا رم ُمٞمدان اًمرضم٤مل وأقمٜمك سمف ُمٞمدان اًمؽمسمٞم٦م  واًمت٠مد 

ٞم٤م  : ) طمًـ اًمقاضم٥م سمًٞمد اخلٚمؼ وطمٌٞم٥م احلؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأقمٜمك هب٤م صم٤مٟم

ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (                                                             -سمْمؿ اخل٤مء واًمالم  –اخلٚمؼ 
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خلُٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م: هق اًمٕم٤مدة، واًمًجٞم٦َّم، واًمٓمٌَّع، واعمروءة، وًمٙمـ رم اًمٌداي٦م ٟمٕمٚمؿ أن ا -

يـ. : "اخلُُٚمؼ" قم٤ٌمرة قمـ محف اهلل رم اًمتٕمريٗم٤مت ر ىم٤مل اجلرضم٤مينيمام  واصٓمالطًم٤م:  واًمدِّ

هٞمئ٦م ًمٚمٜمٗمس راؾمخ٦م، شَمّمُدر قمٜمٝم٤م إومٕم٤مل سمًُِٝمقًم٦م ُوين ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم ومٙمر 

وروي٦م، وم٢من يم٤من اًمّم٤مدر قمٜمٝم٤م إومٕم٤مل احلًٜم٦م، يم٤مٟم٧م اهلٞمئ٦م ظُمُٚمً٘م٤م طمًٜم٤ًم، وإن يم٤من 

ٞم٧م اهلٞمئ٦م اًمتل شمّمدر قمٜمٝم٤م هل  ُمّمدر ذًمؽ ظُمُٚمً٘م٤م اًمّم٤مدر قمٜمٝم٤م إومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م، ؾُمٛمِّ

 زن ُّٱ: "وذم اًمتٜمزيؾ: رمحف اهلل رم ًم٤ًمن اًمٕمرب  قمـ اخلٚمؼ  ؾمٞمًئ٤م" وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر
سمْمؿ -واجلٛمع أظمالق، واخلٚمؼ: اًمًجٞم٦م" وىم٤مل: "اخلُٚمُؼ  [6]اًم٘مٚمؿ:  َّ ىن نن من

، واًمٓمٌُع، واًمًجٞم٦ُم"  ـُ ي إن قمٚمؿ هذا اظمقاٟمك ومٚمٜمٕمٚمؿ أجْم٤م  –اًمالم وؾمٙمقهن٤م: هق اًمدِّ

ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أريم٤من ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مإلؾمالم ًمف أريم٤من مخ٦ًم، واإليامن ًمٙمؾ قم٤ٌمدة  أن 

ًمف أريم٤من ؾمت٦م، يمام أن ًمألظمالق أريم٤من طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م أم ىمٌٞمح٦م. وطمًـ اخلٚمؼ ي٘مقم 

وىمد ؾمامه٤م سمٕمض أئٛمتٜم٤م أُمٝم٤مت  قمغم أرسمٕم٦م أريم٤من ٓ يتّمقر ىمٞم٤مم ؾم٤مىمف إٓ قمٚمٞمٝم٤م

: حيٛمٚمف قمغم آطمتامل وم٤مًمّمؼم -واًمٕمٗم٦م واًمِمج٤مقم٦م واًمٕمدل  اًمّمؼم.إظمالق وهك 

ويمٔمؿ اًمٖمٞمظ، ويمػ إذى، واحلٚمؿ وإن٤مة واًمرومؼ، وقمدم اًمٓمٞمش واًمٕمجٚم٦م. 

واًمٕمٗم٦م: ُتٛمٚمف قمغم اضمتٜم٤مب اًمرذائؾ واًم٘م٤ٌمئح ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، وُتٛمٚمف قمغم احلٞم٤مء، 

وهق رأس يمؾ ظمػم، ومتٜمٕمف ُمـ اًمٗمحِم٤مء، واًمٌخؾ واًمٙمذب، واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م. 

ة اًمٜمٗمس، وإيث٤مر ُمٕم٤مزم إظمالق واًمِمٞمؿ، وقمغم اًمٌذل واًمِمج٤مقم٦م: ُتٛمٚمف قمغم قِمزَّ 

واًمٜمدى، اًمذي هق ؿمج٤مقم٦م اًمٜمٗمس وىمقهت٤م قمغم إظمراج اعمحٌقب وُمٗم٤مرىمتف، وُتٛمٚمف 

قمغم يمٔمؿ اًمٖمٞمظ واحلٚمؿ. واًمٕمدل: حيٛمٚمف قمغم اقمتدال أظمالىمف، وشمقؾمٓمف ومٞمٝم٤م سملم 

سملم  ـمرذم اإلومراط واًمتٗمريط، ومٞمحٛمٚمف قمغم ظمٚمؼ اجلقد واًمًخ٤مء اًمذي هق شمقؾمط

]اًمتٌذير واًمٌخؾ[، وقمغم ظمٚمؼ اًمِمج٤مقم٦م، اًمذي هق شمقؾمط سملم اجلٌـ واًمتٝمقر، وقمغم 

وُمٜمِم٠م مجٞمع  -ظمٚمؼ احلٚمؿ اًمذي هق شمقؾمط سملم اًمٖمْم٥م واعمٝم٤مٟم٦م وؾم٘مقط اًمٜمٗمس.

هذا وىمد ضب سم٤مًمًٝمؿ إوومر رم يمؾ هذه  إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ُمـ هذه إرسمٕم٦م.
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اهلل  ؾمٞمد اخلٚمؼ وطمٌٞم٥م احلؼ صغم إريم٤من أو هذه إُمٝم٤مت وُم٤م يتٗمرع قمٜمٝم٤م رؾمقل 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ضم٤مء صمٜم٤مء اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل اعمٕمّمقم وح٤م ٓ وىمد أدسمف رسمف وم٠مطمًـ 

شم٠مديٌف وٟمِم٠م ويمؼم قمغم قمٞمٜمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام ُم٣م ذيمره ذم سمداي٤مت اًمٗمّمؾ إول  

ـ وُم٤مٟم٘مٚمف قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  اًمذيـ ؾمٕمدوا سمّمحٌتف رم اًمث٤مسم٧م ُم

إظم٤ٌمر :  ومٗمل اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم آي٦م ؾمقرة اًم٘مٚمؿ ذم اًمثٜم٤مء اًمرسم٤مين قمغم ظمٚم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىثُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وؾمٚمؿ .  ىم٤مل اسمـ يمثػم :  
 يل ىل ملُّ [4-1اًم٘مٚمؿ:]  َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱ  يك ىك
ىمقًمف  ىم٤مل اًمٕمقذم قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ذم [4-3]اًم٘مٚمؿ: َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام

وهق  -وإٟمؽ ًمٕمغم ديـ قمٔمٞمؿ  -* يٕمٜمل  .[6]اًم٘مٚمؿ:  َّ ىن نن من زنُّٱ*  -شمٕم٤ممم 

 .* وهٙمذا ىم٤مل جم٤مهد وىم٤مل قمٓمٞم٦م: ًمٕمغم أدب قمٔمٞمؿ اإلؾمالم

* وىمد صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ىمت٤مدة، قمـ زرارة سمـ  أيب أورم قمـ 

 سمـ هِم٤مم ىم٤مل: ؾم٠مخ٧م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم وم٘مٚم٧م: أظمؼميٜمل قمـ ظمٚمؼ رؾمقل اهلل ؾمٕمد

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مًم٧م: أُم٤م شم٘مرأ اًم٘مرآن ؟ ىمٚم٧م: سمغم، وم٘م٤مًم٧م: يم٤من ظمٚم٘مف 

 .اًم٘مرآن

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل مل يٙمـ أطمد إصٚمٞم٦م  اجلٌٚمٞم٦م  إظمالقهذا ُم٤م ضمٌٚمف اهلل قمٚمٞمف ُمـ  * 

 ٕطمدُمـ اًمٌنم وٓ يٙمقن قمغم أمجؾ ُمٜمٝم٤م، وذع ًمف اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي مل ينمقمف 

ٞملم ومال رؾمقل سمٕمده وٓ ٟمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىمٌٚمف، وهق ُمع ذًمؽ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌ

 إظمالقومٙم٤من ومٞمف ُمـ احلٞم٤مء واًمٙمرم واًمِمج٤مقم٦م واحلٚمؿ واًمّمٗمح واًمرمح٦م وؾم٤مئر 

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمٞم٤ٌم ورحيف  اًمٙم٤مُمٚم٦م ُم٤م ٓ حيد وٓ يٛمٙمـ وصٗمف 

 .ـمٞم٥م ويم٤من ُمع ذًمؽ حي٥م اًمٓمٞم٥م أجْم٤م
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أنس أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: " أمحد: قمـ صم٤مسم٧م قمـ  اإلُم٤مم ومروى* 

قمـ أيب ص٤مًمح،  وروى سمًٜمده "طم٥ٌم إزم اًمٜم٤ًمء واًمٓمٞم٥م وضمٕمؾ ىمرة قمٞمٜمل ذم اًمّمالة 

ص٤مًمح  ٕمتؿقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " إٟمام سمٕمث٧م 

ُمٙم٤مرم  ٕمتؿورواه احل٤مومظ أبق سمٙمر اخلرائٓمل ذم يمت٤مسمف وم٘م٤مل: وإٟمام سمٕمث٧م   .إظمالق

 .إظمالق

* وشم٘مدم ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب إؾمح٤مق قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: يم٤من 

 .رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م، وأطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤م

قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م: ُم٤م ظمػم وروى رمحف اهلل ويمذًمؽ ُمًٚمؿ  سمًٜمده  *

إٓ أظمذ أجنمه٤م ُم٤م مل يٙمـ إصمام وم٢من يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم أُمريـ 

 ـهاإصمام يم٤من أبٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف، وُم٤م اٟمت٘مؿ ًمٜمٗمًف إٓ أن شمٜمتٝمؽ طمرُم٦م اهلل ومٞمٜمت٘مؿ هلل هب٤م * 

ضم٤مء رم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم و صحٞمح اًمًٜم٦م قمـ طمرصف قمغم إُم٦م وؿمٗم٘متف صغم اهلل و

ل شمٕم٤ممم رم يز ىم٤مقمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٌٖمك اًمقىمقف أُم٤مُمف سمت٠مُمؾ  ومٛمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمز

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱظمت٤مم ؾمقرة سمراءة 
 حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث
. ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل  [119-118]اًمتقسم٦م:  َّ  جغ مع جع مظ حط خضمض

ي٘مقل شمٕم٤ممم ِمتٜم٤م قمغم اعم١مُمٜملم سمام أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقٓ ُمـ أنٗمًٝمؿ، أي: ُمـ ضمٜمًٝمؿ 

  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱاًمًالم:  وقمغم ًمٖمتٝمؿ، يمام ىم٤مل إسمراهٞمؿ، قمٚمٞمف

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [119]اًمٌ٘مرة:
  َّ هب مب خب حب جب ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [146قمٛمران: ]آل  َّجغ

أي: ُمٜمٙمؿ وسمٚمٖمتٙمؿ، يمام ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٚمٜمج٤مر، واعمٖمػمة سمـ  [118]اًمتقسم٦م:

صٗمتف، وُمدظمٚمف ؿمٕم٦ٌم ًمرؾمقل يمنى: إن اهلل سمٕم٨م ومٞمٜم٤م رؾمقٓ ُمٜم٤م، ٟمٕمرف ٟمًٌف و
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وخمرضمف، وصدىمف وأُم٤مٟمتف، وذيمر احلدي٨م. وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قُمٞمٞمٜم٦م، قمـ ضمٕمٗمر سمـ 

 [118]اًمتقسم٦م:  َّ هب مب خب حب جب ُّٱحمٛمد، قمـ أبٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل: مل يّمٌف رء ُمـ وٓدة اجل٤مهٚمٞم٦م، وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "ظمرضم٧م ُمـ 

أي: يٕمز  [118]اًمتقسم٦م:  َّ مت خت حت  جت  ُّٱٟمٙم٤مح، ومل أظمرج ُمـ ؾِمٗم٤مح".وىمقًمف: 

قمٚمٞمف اًمٌمء اًمذي َيْٕمٜم٧َُم أُمتف ويِمؼ قمٚمٞمٝم٤م؛ وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمروي ُمـ ـمرق 

أنف ىم٤مل: "سمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م" وذم اًمّمحٞمح: "إن  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمٜمف

وذيٕمتف يمٚمٝم٤م ؾمٝمٚم٦م ؾمٛمح٦م يم٤مُمٚم٦م، يًػمة قمغم ُمـ ينه٤م اهلل شمٕم٤ممم  هذا اًمديـ ين" 

أي: قمغم هدايتٙمؿ ووصقل اًمٜمٗمع اًمدٟمٞمقي  [118]اًمتقسم٦م: َّ مث هت ُّٱقمٚمٞمف. 

 .ا ـهوإظمروي إًمٞمٙمؿ.

وقمـ شمٚمؽ اًمِمٗم٘م٦م قمغم إُم٦م واًمدقمقة إمم اًمرومؼ هب٤م وُم٤م رم ذًمؽ ُمـ اًمّمؼم اجلٛمٞمؾ 

صَمٜم٤َم  َواًمِمج٤مقم٦م اًمّم٤مدىم٦م روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل وم٘م٤مل: ـُ ؾَمِٕمٞمٍد طَمدَّ ٦ٌَُم سْم صَمٜم٤َم ىُمَتْٞم طَمدَّ

ـِ اعْمُِٖمػمَ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل ىَم٤مَل  اًم٘مررُة سْم ـِ إقَْمَرِج قَم َٟم٤مِد قَم ـْ َأبِك اًمزِّ قَم

 
ِ

تِك يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ اؾْمَتْقىَمَد َٟم٤مًرا »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقُل اَّللَّ اَم َُمَثغِم َوَُمَثُؾ ُأُمَّ إِٟمَّ

َوابُّ َواًْمَٗمَراُش َي٘مَ  ُٛمقَن وِمٞمِف وَمَجَٕمَٚم٧ِم اًمدَّ ـَ وِمٞمِف وَم٠َمن٤َم آظِمٌذ سمُِحَجِزيُمْؿ َوَأنُْتْؿ شَمَ٘محَّ ورواه  ش.ْٕم

 سمًٜمده   
ِ

ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َُمَثغِم َوَُمَثُٚمُٙمْؿ يَمَٛمَثِؾ »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَم

ـَ وِمٞمَٝم٤م َوهُ  َـّ قَمٜمَْٝم٤م َوَأن٤َم آظِمٌذ َرضُمٍؾ َأْوىَمَد َٟم٤مًرا وَمَجَٕمَؾ اجْلَٜم٤َمِدُب َواًْمَٗمَراُش َيَ٘مْٕم ُ َق َيُذهبُّ

ـْ َيِدى  ُتقَن ُِم ـِ اًمٜم٤َّمِر َوَأنُْتْؿ شَمَٗمٚمَّ ٌِْد وروى رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  ش.سمُِحَجِزيُمْؿ قَم ـْ قَم قَم

ـِ َأبِك ُُمَٚمٞمَْٙم٦َم َأنَُّف ؾَمِٛمَع قَم٤مِئَِم٦َم   سْم
ِ

ٌَْٞمِد اَّللَّ ـِ قُم  سْم
ِ

سمٜم٧م أبك سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ  وأؾمامء اَّللَّ

 شَمُ٘مق
ِ

َٟمْك َأْصَح٤مسمِِف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ُل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ » َيُ٘مقُل َوُهَق سَملْمَ فَمْٝمَرا

َـّ   ًَمُٞمْ٘مَتَٓمَٕم
ِ

ـْ َيِرُد قَمغَمَّ ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَقاَّللَّ َـّ َأْى  دوينإِٟمِّك قَمغَم احْلَْقِض َأنَْتٔمُِر َُم ِرضَم٤مٌل وَمأَلىُمقًَم

تِك. وَمَٞم٘مُ  ـْ ُأُمَّ قُل إِٟمََّؽ َٓ شَمْدِرى َُم٤م قَمِٛمُٚمقا سَمْٕمَدَك َُم٤م َزاًُمقا َيْرضِمُٕمقَن قَمغَم َربِّ ُِمٜمِّك َوُِم

 وروى سمًٜمده  ش.َأقْمَ٘م٤مهِبِْؿ 
ِ

ـِ قَم٤مُِمٍر َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَم
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ٞم٧ِِّم صُمؿَّ اْٟمٍَمَ  ٜمؼَْمِ وَمَ٘م٤مَل ظَمَرَج َيْقًُم٤م وَمَّمغمَّ قَمغَم َأْهِؾ ُأطُمٍد َصاَلشَمُف قَمغَم اعْمَ
ِ
إِٟمِّك » َف إمَِم اعْم

 َٕنُْٔمُر إمَِم طَمْقِىَ أَن َوإِٟمِّك ىَمْد ُأقْمٓمِٞم٧ُم  وإينوَمَرٌط ًَمُٙمْؿ َوَأن٤َم ؿَمِٝمٞمٌد قَمَٚمٞمُْٙمْؿ 
ِ

َواَّللَّ

 َُم٤م َأظَم٤مُف قَمٚمَ 
ِ

ـِ إَْرِض َأْو َُمَٗم٤مشمِٞمَح إَْرِض َوإِٟمِّك َواَّللَّ ِئ يُمقا ْٞمُٙمْؿ َأْن شُمنْمِ َُمَٗم٤مشمِٞمَح ظَمَزا

ـْ  سَمْٕمِدى قا  َأنْ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َأظَم٤مُف  َوًَمِٙم ًُ قَمـ وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده  ش.وِمٞمَٝم٤م شَمَتٜم٤َموَم

ِة ضَمؾَّ  ـْ َربِّ اًْمِٕمزَّ لِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ قَم ـِ اًمٜمٌَّ قِمَٞم٤مٍض اعمَُج٤مؿِمِٕملِّ َريِضَ اهلُل قَمٜمُف قَم

ٌق ُُمَقومَّؼ، َوَرضُمٌؾ َرطِمٞمٌؿ  َوقَماَل َأنَُّف ىَم٤مل: " َأْهُؾ اجلَٜم٦َّمِ  ٌط ُُمَتَّمدِّ ًِ صَماَلصَم٦م: ُذو ؾُمْٚمَٓم٤مٍن ُُمْ٘م

ٌػ ُذو قِمَٞم٤مل " ٚمِؿ، َوقَمِٗمٞمٌػ ُُمَتَٕمٗمِّ ًْ قَمـ وروى سمًٜمده  َرىِمٞمُؼ اًمَ٘مْٚم٥ِم ًمُِٙمؾِّ ِذي ىُمْرسَمك َوُُم

لِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمفِ  ـِ اًمٜمٌَّ َوؾَمٚمََّؿ َأنَُّف ىَم٤مل: " اًمٚمَُّٝمؿَّ  ُأمِّ اعم١ُْمُِمٜملَِم قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَٝم٤م قَم

تل ؿَمْٞمئ٤ًَم  ـْ َوزَم ُِمـ َأُْمِر ُأُمَّ تل ؿَمْٞمَئ٤ًم وَمَِمؼَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مؿْمُ٘مْؼ قَمَٚمْٞمف، َوَُم ـْ َوزَم ُِمـ َأُْمِر ُأُمَّ َُم

لِّ وروى رمحف اهلل سمًٜمده أجْم٤م قمٜمٝم٤م وَمَروَمَؼ هِبِْؿ وَم٤مْروُمْؼ سمِف " ـِ اًمٜمٌَّ َريِضَ اهلُل قَمٜمَٝم٤م قَم

وْمِؼ َُم٤م َٓ َص  وْمؼ، َوُيْٕمٓمِل قَمغَم اًمرِّ غمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأنَُّف ىَم٤مل: " إِنَّ اهلَل َروِمٞمٌؼ حُي٥ِمُّ اًمرِّ

ه "   لَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مل: وُيْٕمٓمِل قَمغَم اًمُٕمٜمْػ، َوَُم٤م َٓ ُيْٕمٓمِل قَمغَم َُم٤م ؾِمَقا َأنَّ اًمٜمٌَّ

وْمَؼ َٓ   إَِّٓ ؿَم٤مَٟمف "" إِنَّ اًمرِّ
ٍ
ء ـْ َرْ  إَِّٓ َزاَٟمف، َوَٓ ُيٜمَْزُع ُِم

ٍ
ء وًمٞمٜمتٌف اًم٘م٤مرئ امم َيُٙمقُن ذم َرْ

 .أن زوضمتف اًمتل ُمٕمف سم٤مًمٌٞم٧م ُمالزُم٦م هل اعمخؼمه

وضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ ؿمج٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُم٤م رواه رمحف اهلل   -

ـْ َأنَ سمًٜمده  ـْ صَم٤مسم٧ٍِم قَم ـُ َزْيٍد قَم  مَح٤َّمُد سْم
ِ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ صغم اهلل قمٚمٞمف -ِس سْم

ِديٜم٦َِم  -وؾمٚمؿ ـَ اًمٜم٤َّمِس َويَم٤مَن َأضْمَقَد اًمٜم٤َّمِس َويَم٤مَن َأؿْمَجَع اًمٜم٤َّمِس َوًَمَ٘مْد وَمِزَع َأْهُؾ اعْمَ ًَ َأطْم

 
ِ

٤مُهْؿ َرؾُمقُل اَّللَّ ْقِت وَمَتَٚم٘مَّ ٌََؾ اًمّمَّ  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم-َذاَت ًَمْٞمَٚم٦ٍم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َٟم٤مٌس ىِم

ْقِت َوُهَق قَمغَم وَمَرٍس َٕبِك ـَمْٚمَح٦َم قُمْرٍى  ٌََ٘مُٝمْؿ إمَِم اًمّمَّ ٞمُْػ  ذمَراضِمًٕم٤م َوىَمْد ؾَم ًَّ قُمٜمُِ٘مِف اًم

قُمقا مَلْ شُمَراقُمقا » َوُهَق َيُ٘مقُل  ٌَْحٌر » ىَم٤مَل ش. مَلْ شُمَرا ُف ًَم ىَم٤مَل َويَم٤مَن وَمَرؾًم٤م ش. َوضَمْدَٟم٤مُه سَمْحًرا َأْو إِٟمَّ

ٌَٓمَّ  وقمـ صدىمف طمدث وٓ طمرج وم٘مد ؿمٝمد ًمف سمف أقمداؤه ىمٌؾ همػمهؿ يمام ىم٤مل  ٠ُم.ُي

روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد طمقي رمحف اهلل رم يمت٤مسمف اًمرؾمقل )سمتٍمف ( 
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وُمٜمٝم٤م ؾم١مال  -يمام طمّدث هب٤م أبق ؾمٗمٞم٤من اسمـ قم٤ٌمس  -ىمّم٦م أيب ؾمٗمٞم٤من قمٜمد هرىمؾ 

أن ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل . ىمٚم٧م :  هرىمؾ ٕيب ؾمٗمٞم٤من : " ىم٤مل : ومٝمؾ يمٜمتؿ شمتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب ىمٌؾ

ٓ " وذم آظمر اًم٘مّم٦م ي٘مقل هرىمؾ ٕيب ؾمٗمٞم٤من : " وؾم٠مختؽ هؾ يمٜم٧م شمتٝمٛمقٟمف ىمٌؾ أن 

ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل ، ومزقمٛم٧م أن ٓ ، ومٕمروم٧م أنف مل يٙمـ ًمٞمدَع اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مِس ويٙمذَب 

 -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قمغم اهلل شمٕم٤ممم " . وأظمرج اًمِمٞمخ٤من اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

صٕمد رؾمقل اهلل صغم  [116]اًمِمٕمراء:  َّ زت رت يب ُّٱٟمزًم٧م : " ح٤م ىم٤مل

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمّمٗم٤م ومجٕمؾ يٜم٤مدي ي٤م سمٜمل ومٝمر ي٤م سمٜمل قمدي ًمٌٓمقن ىمريش طمتك 

اضمتٛمٕمقا وم٘م٤مل : أرأجتٙمؿ ًمق أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞماًل سم٤مًمقادي شمريد أن شمٖمػم قمٚمٞمٙمؿ أيمٜمتؿ 

ٟمذير ًمٙمؿ سملم يدي  ُمّمدىملَّ ؟ ىم٤مًمقا : ٟمٕمؿ ُم٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ إٓ صدىم٤ًم . ىم٤مل : وم٢مين

 ىث نث مث ُّٱقمذاب ؿمديد . ىم٤مل أبق هل٥م : شم٤ٌّم ًمؽ ي٤م حمٛمد أخٝمذا مجٕمتٜم٤م ومٜمزًم٧م : 
ورم روم٘مف ورمحتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل  - [1]اعمًد:  َّ ىف يث

 سمًٜمده 
ِ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ َأنَِس سْم ـَ اًمٜمَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَم ًَ ٤مِس َأطْم

 وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف  -ظُمُٚمً٘م٤م.
ِ

ِديٜم٦ََم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىَم٤مَل َح٤َّم ىَمِدَم َرؾُمقُل اَّللَّ اعْمَ

 
ِ

وَمَ٘م٤مَل َي٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َأظَمَذ َأبُق ـَمْٚمَح٦َم سمَِٞمِدى وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ سمِك إمَِم َرؾُمقِل اَّللَّ

٤م هُماَلٌم يَمٞمٌِّس وَمْٚمٞمَ  ًً  إِنَّ َأنَ
ِ

 َُم٤م  ذمْخُدُْمَؽ. ىَم٤مَل وَمَخَدُْمُتُف َرؾُمقَل اَّللَّ
ِ

َٗمِر َواحْلََيِ َواَّللَّ ًَّ اًم

 -مَلْ َأْصٜمَْٕمُف مِلَ مَلْ شَمّْمٜمَْع َهَذا َهَٙمَذا ًمٌمءَصٜمَْٕمُتُف مِلَ َصٜمَْٕم٧َم َهَذا َهَٙمَذا َوَٓ  ًمٌمء زمىَم٤مَل 

ـَ طَم٤مسمٍِس َأبٍَْمَ وروى سمًٜمده  ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنَّ إىَْمَرَع سْم صغم اهلل قمٚمٞمف - ٜمٌلاًمقَم

ٌَّْٚم٧ُم َواطِمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  -وؾمٚمؿ ـَ اًْمَقًَمِد َُم٤م ىَم ًة ُِم ـَ وَمَ٘م٤مَل إِنَّ مِم قَمنَمَ ًَ ٌُِّؾ احْلَ ُيَ٘م

 
ِ

ـْ َٓ َيْرطَمْؿ َٓ ُيْرطَمْؿ »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اَّللَّ ُف َُم ٌِْد وروى ش.إِٟمَّ ـِ قَم ـْ ضَمِريِر سْم قَم

 ىَم٤مَل ىَم٤مَل 
ِ

  اَّللَّ
ِ

ُ »  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ َٓ َيْرطَمِؿ اًمٜم٤َّمَس َٓ َيْرمَحُْف اَّللَّ َُم

أمحد: صمٜم٤م هِمٞمؿ، صمٜم٤م محٞمد قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: إن يم٤مٟم٧م  اإلُم٤مموىم٤مل ش.قَمزَّ َوضَمؾَّ 

ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ًمت٠مظمذ سمٞمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتٜمٓمٚمؼ سمف ذم إُم٦م 
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ُمـ صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م وم٘م٤مل: وىم٤مل حمٛمد  إدبرواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب  طم٤مضمتٝم٤م * وىمد

اسمـ قمٛمر،  وروى اًمٓمؼماين سمًٜمده قمـسمـ قمٞمًك هق اسمـ اًمٓم٤ٌمع: صمٜم٤م هِمٞمؿ ومذيمره * 

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأى ص٤مطم٥م سمز وم٤مؿمؽمى ُمٜمف ىمٛمٞمّم٤م سم٠مرسمٕم٦م 

هلل ايمًٜمل ىمٛمٞمّم٤م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا إنّم٤مردراهؿ ومخرج وهق قمٚمٞمف وم٢مذا رضمؾ ُمـ 

يم٤ًمك اهلل ُمـ صمٞم٤مب اجلٜم٦م ومٜمزع اًم٘مٛمٞمص ومٙم٤ًمه إي٤مه صمؿ رضمع إمم ص٤مطم٥م احل٤مٟمقت 

وم٤مؿمؽمى ُمٜمف ىمٛمٞمّم٤م سم٠مرسمٕم٦م دراهؿ وسم٘مل ُمٕمف درمه٤من، وم٢مذا هق سمج٤مري٦م ذم اًمٓمريؼ 

شمٌٙمل وم٘م٤مل: ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل دومع إزم أهكم درمهلم أؿمؽمي هبام دىمٞم٘م٤م 

رؾمقل اهلل اًمدرمهلم اًم٤ٌمىمٞملم صمؿ اٟم٘مٚم٥م وهق شمٌٙمل ومدقم٤مه٤م وم٘م٤مل ومٝمٚمٙم٤م، ومدومع إًمٞمٝم٤م 

ُم٤م يٌٙمٞمؽ وىمد أظمذت اًمدرمهلم ؟ وم٘م٤مًم٧م: أظم٤مف أن ييسمقين، ومٛمِمك ُمٕمٝم٤م إمم 

أهٚمٝم٤م ومًٚمؿ ومٕمرومقا صقشمف صمؿ قم٤مد ومًٚمؿ صمؿ قم٤مد ومًٚمؿ صمؿ قم٤مد ومثٚم٨م ومردوا، وم٘م٤مل: 

: ٟمٕمؿ وًمٙمـ أطمٌٌٜم٤م أن شمزيدٟم٤م ُمـ اًمً الم ومام أؿمخّمؽ أؾمٛمٕمتؿ أول اًمًالم ؟ ىم٤مًمقا

سم٠مبٞمٜم٤م وأُمٜم٤م، وم٘م٤مل: أؿمٗم٘م٧م هذه اجل٤مري٦م أن شميسمقه٤م، وم٘م٤مل ص٤مطمٌٝم٤م: هل طمرة ًمقضمف 

اهلل عمٛمِم٤مك ُمٕمٝم٤م، ومٌنمهؿ رؾمقل اهلل سم٤مخلػم واجلٜم٦م. صمؿ ىم٤مل: ًم٘مد سم٤مرك اهلل ذم 

ىمٛمٞمّم٤م وأقمتؼ اهلل ُمٜمٝم٤م رىم٦ٌم وأمحد  إنّم٤مراًمٕمنمة: يم٤ًم اهلل ٟمٌٞمف ىمٛمٞمّم٤م ورضمال ُمـ 

  .ا ـهزىمٜم٤م هذا سم٘مدرشمف اهلل هق اًمذي ر

ـِ وروى ُمًٚمؿ رمحف اهلل وم٘م٤مل  ـِ اسْم ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمدَّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َزْوِج  سَمػْمِ قَم ـِ اًمزُّ ـْ قُمْرَوَة سْم ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- اًمٜمٌلؿِمَٝم٤مٍب قَم َأهنَّ

 
ِ

َ َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ إصِْماًم  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم-َُم٤م ظُمػمِّ ٤م َُم٤م مَلْ َيُٙم مُهَ ـِ إَِّٓ َأظَمَذ َأجَْنَ سَملْمَ َأُْمَرْي

 
ِ

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَم٢ِمْن يَم٤مَن إصِْماًم يَم٤مَن َأبَْٕمَد اًمٜم٤َّمِس ُِمٜمُْف َوَُم٤م اْٟمَتَ٘مَؿ َرؾُمقُل اَّللَّ

 قَمزَّ َوضَمؾَّ 
ِ

ِف إَِّٓ َأْن شُمٜمَْتَٝمَؽ طُمْرَُم٦ُم اَّللَّ ًِ  ورواه اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل وم٘م٤مل : .ًمِٜمَْٗم

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم -1

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م  : ُم٤م ظمػم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سملم 
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 أُمريـ إٓ أظمذ أجنمه٤م ُم٤م مل يٙمـ إصمام وم٢من يم٤من إصمام يم٤من أبٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف وُم٤م اٟمت٘مؿ

ورم  -رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ًمٜمٗمًف إٓ أن شمٜمتٝمؽ طمرُم٦م اهلل ومٞمٜمت٘مؿ هلل هب٤م

 طمٞم٤مئف  وضمقده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  رمحف اهلل وم٘م٤مل :

ـْ ىَمَت٤مَدَة ىمَ -1 ٦ٌََم قَم ـْ ؿُمْٕم ـُ َُمْٝمِدىٍّ قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمٜم٤َم قَم ـُ طَمْرٍب طَمدَّ صَمٜم٤َم ُزَهػْمُ سْم ٤مَل طَمدَّ

 
ِ

٦ٌََم َيُ٘مقُل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأب٤َم ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرىَّ َيُ٘مقُل يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ ـَ َأبِك قُمْت  سْم
ِ

ٌَْد اَّللَّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم قَم

 رِم ظِمْدِرَه٤م َويَم٤مَن إَِذا يَمِرَه ؿَمٞمًْئ٤م قَمَروْمٜم٤َمُه  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
ِ
ـَ اًْمَٕمْذَراء َأؿَمدَّ طَمَٞم٤مًء ُِم

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : يم٤من خ٤مري سمًٜمده ورواه اًمٌ  رِم َوضْمِٝمِف.

وروى رمحف اهلل  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أؿمد طمٞم٤مء ُمـ اًمٕمذراء ذم ظمدره٤م .

 :وم٘م٤مل

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اجلٕمد أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ إقمٛمش قمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب هريرة  -1

٤مُم٤م ىمط إن اؿمتٝم٤مه أيمٚمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل   ُم٤م قم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ـمٕم

  .وإٓ شمريمف

 وروى سمًٜمده  -6
ِ

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ ـِ قَم ـِ اسْم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قَم

اَلُم  َأضْمَقدَ  ًَّ يَؾ قَمَٚمْٞمِف اًم اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمخْلػَْمِ َويَم٤مَن َأضْمَقَد َُم٤م َيُٙمقُن رِم ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن إِنَّ ضِمؼْمِ

  يَم٤مَن َيْٚمَ٘م٤مُه رِم يُمؾِّ 
ِ

ٚمَِخ وَمَٞمْٕمِرُض قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل اَّللَّ ًَ صغم اهلل -ؾَمٜم٦ٍَم رِم َرَُمَْم٤مَن طَمتَّك َيٜمْ

  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ

يُؾ يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ َن وَم٢ِمَذا ًَمِ٘مٞمَُف ضِمؼْمِ َأضْمَقَد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًْمُ٘مْرآ

يِح اعْمُْرؾَمَٚم٦ِم. ـَ اًمرِّ قمٚمٞمف يمثػم رمحف اهلل  ورم يمرُمف ورم شمٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف  ىم٤مل اسمـ   -سم٤ِمخْلػَْمِ ُِم

اًمًالم شم٘مدم ُم٤م أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل، 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمقد اًمٜم٤مس، ويم٤من أضمقد 

ُم٤م يٙمقن ذم ؿمٝمر رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ سم٤مًمقطمل ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن ومٚمرؾمقل اهلل 
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمقد سم٤مخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦م، وهذا اًمتِمٌٞمف ذم هم٤مي٦م ُم٤م يٙمقن  صغم اهلل

  .ُمـ اًمٌالهم٦م ذم شمِمٌٞمٝمف اًمٙمرم سم٤مًمريح اعمرؾمٚم٦م ذم قمٛمقُمٝم٤م وشمقاشمره٤م وقمدم اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م

* وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ىمط وم٘م٤مل ٓ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ُم٤م ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم 

أمحد: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمدي، قمـ محٞمد، قمـ ُمقؾمك سمـ أنٞمس، قمـ أنس  اإلُم٤مموىم٤مل  -

إٓ أقمٓم٤مه، ىم٤مل: وم٠مت٤مه  اإلؾمالمأن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ي٠ًمل ؿمٞمئ٤م قمغم 

٤م رضمؾ وم٠مُمر ًمف سمِم٤مء يمثػم سملم ضمٌٚملم ُمـ ؿم٤مء اًمّمدىم٦م، ىم٤مل: ومرضمع إمم ىمقُمف وم٘م٤مل: ي

ورواه ُمًٚمؿ قمـ قم٤مصؿ سمـ   ىمقم اؾمٚمٛمقا وم٢من حمٛمدا يٕمٓمل قمٓم٤مء ُم٤م خيِمك اًمٗم٤مىم٦م 

 .اًمٜمي قمـ ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث قمـ محٞمد

قمـ أنس أن رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٜمده  أمحد روى اإلُم٤مم* و 

وم٠مقمٓم٤مه همٜمام سملم ضمٌٚملم وم٠متك ىمقُمف وم٘م٤مل: ي٤م ىمقم اؾمٚمٛمقا، وم٢من حمٛمدا يٕمٓمل قمٓم٤مء ُم٤م 

ٗم٤مىم٦م، وم٢من يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمجئ إمم رؾمقل اهلل ُم٤م يريد إٓ اًمدٟمٞم٤م، ومام يٛمز طمتك خيٚمػ اًم

 .يٙمقن ديٜمف أطم٥م إًمٞمف وأقمز قمٚمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م

ورم شمقاوٕمف  ورمحتف  وقم٤ٌمدشمف   - * ورواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمف.

ٌنم وطمًـ قمنمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع ُمٙم٤مٟمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وُمٙم٤مٟمتف سملم اًم

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومل حيّمؾ ٕطمد ُمـ اًمٌنم ُم٤م طمّمؾ ًمرؾمقل اهلل ىم٤مـم٦ٌم   

ُمـ شمقومر صٗم٤مت اًمٙمامل وسمٚمقغ احلد إقمغم واًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى اًمتل يٛمٙمـ أن يٌٚمٖمٝم٤م 

اًمًٛمق اخلٚم٘مل ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م  ُميَب اعمثؾ ذم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إٟم٤ًمن، ومٙم٤من 

، وُمّٞمزه سمٛمٞمزات اُمت٤مز هب٤م قمـ اًمٌنم ذم سمخّم٤مئصشمٕم٤ممم وىمد ظمّمف اهلل  وسمٕمده٤م.

اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومجٕمٚمف أومْمؾ اعمرؾمٚملم اًمذيـ هؿ ظمػم اًمٌنم، وضمٕمٚمف ظم٤ممتٝمؿ، 

وؾمٞمدهؿ، وإُم٤مُمٝمؿ، وأوهلؿ ظمروضم٤ًم ُمـ اًم٘مؼم، وأوهلؿ شم٘مدُم٤ًم ًمٚمِمٗم٤مقم٦م، وأوهلؿ 
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ومروى اإلُم٤مم  .وسمٙمؾ ذًمؽ صح٧م إظم٤ٌمر يمام ؾمٞم٠متك ذيمره رم اعمٌح٨م اًمث٤مٟمك  ُمِمٗمٕم٤م

) أن٤م : -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمًٜمده قمـ أبك هريرة رى اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل ُمًٚمؿ

 (.ؾمٞمد وًمد آدم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأول ُمـ يٜمِمؼ قمٜمف اًم٘مؼم، وأول ؿم٤مومع، وأول ُمِمٗمع 

وُمع هذه اخلّم٤مئص واعمٞمزات اًمتل ؾَمَٛمك هب٤م إمم ُمٜمزًم٦م ٓ ي٤ًمويف ومٞمٝم٤م همػمه ُمـ أوًمق 

أؿمدَّ اًمٜم٤مس  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ـ يم٤من اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ ـ ومْمال قمٛمـ ؾمقاهؿ 

شمقاوٕم٤ًم، وأىمرهبؿ إمم اًمْمٕمٞمػ واعمًٙملم، وأبٕمدهؿ قمـ اًمٙمؼم واًمؽمومع. وروى 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -قمـ اًمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمف  -اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة 

 ًمق دقمٞم٧م إمم ذراع أو يمراع ٕضم٧ٌم، وًمق أهدي إزمَّ ذراع أو يمراع »ىم٤مل:  -وؾمٚمؿ 

. وروى  شإذا ُمرَّ سم٤مًمّمٌٞم٤من ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًم٘مٌٚم٧م، ويم٤من 

يمٜم٧م أُمٌم ُمع صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين؛ ومٛمر  »ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٞم٤مر ىم٤مل: 

خي٤مًمط أصح٤مسمف،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يم٤من ىم٤مل و  سمّمٌٞم٤من ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ.

ٞمام رواه قمٜمف اًمٌخ٤مري ذم وم -ريض اهلل قمٜمف  -ويداقم٥م اًمّمٌل اًمّمٖمػم، ي٘مقل أنس 

ًمٞمخ٤مًمٓمٜم٤م طمتك ي٘مقل ٕخ زم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمّمحٞمح: إن يم٤من اًمٜمٌل 

رم صحٞمحف يمام ىم٤مل اسمـ يمثػم  ُمًٚمؿ  وروى صٖمػم: ) ي٤م أب٤م قمٛمػم ُم٤م ومٕمؾ اًمٜمٖمػم؟ (.

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ٓ شمٓمروين يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى رمحف اهلل 

: قمٌد اهلل ورؾمقًمفقمٞمًك سمـ ُمريؿ، وم  .٢مٟمام أن٤م قمٌد، وم٘مقًمقا

أمحد: طمدصمٜم٤م حيٞمك قمـ ؿمٕم٦ٌم، طمدصمٜمل احلٙمؿ قمـ إسمراهٞمؿ قمـ  اإلُم٤مموىم٤مل * 

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م: ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٜمع ذم أهٚمف ؟  إؾمقد

وُمع هذا  اًمّمالة *  ىم٤مًم٧م: يم٤من ذم ُمٝمٜم٦م أهٚمف، وم٢مذا طميت اًمّمالة ظمرج إمم

 -واخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمٗمْمؾ اهلل سمف قمغم قمٌده ورؾمقًمف وظمٚمٞمٚمف حمٛمد اًمتقاوع 

ٓ يٛمٚم١مون أقمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمٔمر  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -يم٤من أصح٤مسمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

.ي٘مقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -؛ إضمالٓ واطمؽماُم٤م ًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إًمٞمف 
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وُم٤م »رضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف : ذم طمدي٨م ًمف أظم -ريض اهلل قمٜمف  -قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

وٓ أضمؾ ذم قمٞمٜمل ُمٜمف ؛  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يم٤من أطمد أطم٥م إزمَّ ُمـ رؾمقل اهلل 

وُم٤م يمٜم٧م أـمٞمؼ أن أُمأل قمٞمٜمل ُمٜمف، إضمالٓ ًمف، وًمق ؾمئٚم٧م أن أصٗمف ُم٤م أـم٘م٧م؛ ٕين مل 

رم قم٤ٌمدشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ روى ُمًٚمؿ رمحف آًمف وم٘م٤مل و   -ف أيمـ أُمأل قمٞمٜمل ُمٜم

طمدصمٜم٤م ويمٞمع وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ احلٙمؿ، قمـ إسمراهٞمؿ قمـ :

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٜمع إذا دظمؾ سمٞمتف ؟  إؾمقد

ىم٤مًم٧م: يم٤من يٙمقن ذم ُمٝمٜم٦م أهٚمف، وم٢مذا طميت اًمّمالة ظمرج ومّمغم  ورواه اًمٌخ٤مري 

  .قمـ آدم قمـ ؿمٕم٦ٌم

تٝم٤مده ذم ذًمؽ ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم قم٤ٌمدشمف قمٚمٞمف اًمًالم واضمورم *

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمقم طمتك ٟم٘مقل ٓ يٗمٓمر، ويٗمٓمر طمتك ٟم٘مقل ٓ يّمقم، ويم٤من ٓ 

ه ُمـ اًمٚمٞمؾ ىم٤مئ ه ٟم٤مئام إٓ رأجتف، ىم٤مًم٧م: وُم٤م زاد رؾمقل شمِم٤مء شمرا ام إٓ رأجتف، وٓ شمِم٤مء شمرا

يّمكم أرسمٕم٤م، ومال  قمنمة ريمٕم٦م، إطمدىاهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم رُمْم٤من وذم همػمه 

شم٠ًمل قمـ طمًٜمٝمـ وـمقهلـ، صمؿ يّمكم أرسمٕم٤م، ومال شم٠ًمل قمـ طمًٜمٝمـ وـمقهلـ، صمؿ 

يقشمر سمثالث. ىم٤مًم٧م: ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مرأ اًمًقرة ومػمشمٚمٝم٤م طمتك 

شمٙمقن أـمقل ُمـ أـمقل ُمٜمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: وًم٘مد يم٤من ي٘مقم طمتك أرصمل ًمف ُمـ ؿمدة ىمٞم٤مُمف  

سم٤مًمٌ٘مرة واًمٜم٤ًمء وآل  إوممًمٞمٚم٦م وم٘مرأ ذم اًمريمٕم٦م وذيمر اسمـ ُمًٕمقد أنف صغم ُمٕمف 

قمٛمران صمؿ ريمع ىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ، ورومع ٟمحقه وؾمجد ٟمحقه  وقمـ أيب ذر: أن رؾمقل 

 وم٢مهنؿاهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م طمتك أصٌح ي٘مرأ هذه أي٦م: * )إن شمٕمذهبؿ 

اًمّمحٞمحلم  قم٤ٌمدك وإن شمٖمٗمر هلؿ وم٤مٟمؽ أن٧م اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ( رواه أمحد  ويمؾ هذا ذم

وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مح، وىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ 

زي٤مد سمـ قمالىم٦م، قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم طمتك 

شمٗمٓمرت ىمدُم٤مه، وم٘مٞمؾ ًمف: أخٞمس ىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر ؟ ىم٤مل: 
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ـُ اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  رمحف اهلل وم٘م٤مل   وروى  ا ا ـهأومال أيمقن قمٌدا ؿمٙمقر صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم طَمدَّ

ـِ ؾَمُٛمَرَة َأيُمٜم٧َْم دُم٤َمًمُِس  ـِ طَمْرٍب ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم جِل٤َمسمِِر سْم ـْ ؾِماَمِك سْم َٟم٤م َأبُق ظَمْٞمَثَٛم٦َم قَم حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ

 
ِ

ـْ ُمُ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اَّللَّ ُه اًمَِّذى ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ يَمثػًِما يَم٤مَن َٓ َيُ٘مقُم ُِم َّمالَّ

صُمقَن وَمَٞم٠ْمظُمُذوَن رِم  ْٛمُس وَم٢ِمَذا ـَمَٚمَٕم٧ْم ىَم٤مَم َويَم٤مُٟمقا َيَتَحدَّ ٌَْح طَمتَّك شَمْٓمُٚمَع اًمِمَّ ُيَّمغمِّ وِمٞمِف اًمّمُّ

ُؿ  ًَّ ٌَ وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َأُْمِر اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم وَمَٞمْْمَحُٙمقَن َوَيَت

قمـ ضم٤مسمر  ورمحتف سم٤مًمٜم٤مس ودقمقشمف إمم اًمرمح٦م سمًٜمده  رمحف اهلل رم طمًـ قمنمشمف ٕهٚمف  

صغم اهلل  -سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : دظمؾ أبق سمٙمر يًت٠مذن قمغم رؾمقل اهلل 

، ومقضمد اًمٜم٤مس ضمٚمقؾم٤ًم سم٤ٌمسمف مل ي١مذن ٕطمد ُمٜمٝمؿ ، ىم٤مل : وم٠مذن ٕيب سمٙمر  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 -غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ص -ومدظمؾ ، صمؿ أىمٌؾ قمٛمر وم٤مؾمت٠مذن ، وم٠مذن ًمف ، ومقضمد اًمٜمٌل 

صغم  -ضم٤مًم٤ًًم طمقًمف ٟم٤ًمؤه وامج٤ًم ؾم٤ميمت٤ًم ، ىم٤مل : وم٘م٤مل : ٕىمقًمـ ؿمٞمئ٤ًم أوحؽ اًمٜمٌل 

، وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل ًمق رأج٧م سمٜم٧م ظم٤مرضم٦م ؾم٠مختٜمل اًمٜمٗم٘م٦م وم٘مٛم٧م  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

َـّ »وىم٤مل :  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إًمٞمٝم٤م وَمَقضم٠ْمُت قمٜمَ٘مٝم٤م . ومْمحؽ رؾمقل اهلل  ه

٠َمْخٜمَٜمِل اًمٜمََّٗمَ٘م٦مَ طَمقزم يم ًْ وم٘م٤مم أبق سمٙمر إمم قم٤مئِم٦م جي٠م قمٜم٘مٝم٤م وم٘م٤مم قمٛمر إمم ش ام شَمرى َي

، يمالمه٤م ي٘مقل :  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -طمٗمّم٦م جي٠م قمٜم٘مٝم٤م ، ومٜمٝم٤ممه٤م رؾمقل اهلل 

ُم٤م ًمٞمس قمٜمده ؟ وم٘مٚمـ : واهلل ٓ ٟم٠ًمل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -شم٠ًمخـ رؾمقل اهلل 

ً أو  -ؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف و -رؾمقل اهلل  ؿمٞمئ٤ًم أبدًا ًمٞمس قمٜمده . صمؿ اقمتزهلـ ؿمٝمرا

 [18]إطمزاب: َّ خب حب جب هئ ُّٱشمًٕم٤ًم وقمنميـ ، صمؿ ٟمزًم٧م قمٚمٞمف هذه أي٦م : 

َي٤م » ، ومٌدأ سمٕم٤مئِم٦م وم٘م٤مل :  [29إطمزاب:] َّ حط مض خض حضُّٱطمتك سمٚمغ 

َٓ شَمْٕمَجكِم  َتِِمػِمي قَم٤مِئَِم٦ُم إيِنِّ ُأِريُد َأْن َأقْمِرَض قَمَٚمْٞمِؽ َأُْمًرا ُأطِم٥مُّ َأْن  ًْ  وِمٞمِف طَمتَّك شَم

ىم٤مًم٧م : وُم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ومتال قمٚمٞمٝم٤م أي٦م ، ىم٤مًم٧م : أومٞمؽ ي٤م رؾمقل ش. َأبََقْيِؽ 

وأؾم٠مخؽ أن ٓ ختؼم  أظمرة،اهلل أؾمتِمػم أبقي ؟! سمؾ أظمت٤مر اهلل ورؾمقًمف واًمدار 

ة ُمـ ٟم٤ًمئؽ سم٤مًمذي ىمٚم٧م . ىم٤مل  َّٓ :»اُمرأ َـّ إِ ٌة ُِمٜمُْٝم ٠َمُخٜمِل اُْمَرأَ ًْ َ مَلْ َٓ شَم هُت٤َم ؛ إِنَّ اَّللَّ  َأظْمؼَمْ
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ا  ً اًم ُُمَٞمنِّ ـْ سَمَٕمَثٜمِل ُُمَٕمٚمِّ َٓ ُُمَتَٕمٜمًِّت٤م ، َوًَمِٙم ٌَْٕمْثٜمِل ُُمَٕمٜمًِّت٤م َو ٟمٕمؿ سمٕم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف    شَي

وؾمٚمؿ ُمٕمٚمام  ومٞم٤م ًمٗمخر اعمٕمٚمٛملم سمذًمؽ  رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح أب٤م همدة ومٚمف 

ٕمٚمؿ  ضم٤مء ومٞمٝم٤م شمٜمقيف سم٤محلدي٨م اًم٤ًمسمؼ صمؿ سملم هديف رؾم٤مًم٦م ـمٞم٦ٌم سمٕمٜمقان اًمرؾمقل اعم

قمـ  وروى ُمًٚمؿ أجْم٤مً صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم اًمتٕمٚمٞمؿ  ومٙم٤من ِم٤م ىمٞمده رمحف اهلل   

َٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل :  ًُّ سَمْٞمٜم٤م أن٤م ُأصكّم ُمع رؾمقل اهلل صغم »ُمٕم٤موي٦م سمـ احلََٙمؿ اًم

: َيرمُحؽ اهلل ، ومَرُم٤مين اًم٘مقم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، إذ قَمَٓمس رضمٌؾ ُمـ اًم٘مقم ، وم٘مٚم٧ُم 

؟! ومجٕمٚمقا َييسمقن سم٠مجدهيؿ  وم٘مٚم٧ُم:سم٠مبّم٤مرهؿ!  ٞم٤مه ! ُم٤م ؿم٠منُٙمؿ شمٜمٔمرون إزمَّ واصُمْٙمَؾ ُأُمِّ

تقٟمٜمل ؾمَٙم٧مُّ . ومٚمام صغّم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  قمغم أومخ٤مذهؿ ، ومٚمام رأجُتٝمؿ ُيّمٛمِّ

اًم ىمٌَٚمف وٓ وؾمٚمؿ َدقم٤مين ، وم٠ٌميب هق وُأُّمل ـَ شمٕمٚمٞماًم ُمٜمف ، ومقاهلل ُم٤م رأج٧ُم ُُمٕمٚمِّ  سمٕمَده أطمً

ُم٤م يَمَٝمرين ، وٓ ضسمٜمل ، وٓ ؿَمَتٛمٜمل، ىم٤مل : إنَّ هذه اًمّمالة ٓ َيّْمُٚمُح ومٞمٝم٤م رء ُمـ 

وىم٤مل رمحف اهلل  رم سمٕمض  شيمالم اًمٜم٤مس ، إٟمام هق اًمتًٌٞمح ، واًمتٙمٌػم ، وىمراءة اًم٘مرآن

ِة وًَمَده٤م .  ًمثُّٙمؾـ وا : طَمْرٌف ًمٚمٜمُّدسم٦م واحلنة . وا ُمٕم٤مٟمك ُم٤مضم٤مء سم٤محلدي٨م  : وِم٘مداُن اعمرأ

ٞم٤مه سمْمؿ اهلٛمزة ويمن اعمٞمؿ اعمِمددة ، سمٕمده٤م ي٤مء صمؿ أخػ صمؿ ه٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ًمٚمًٙم٧م .  وُأُمِّ

٤ًم عمّد اًمّمقت وشمٚمح٘مٝم٤م ه٤مء وهل : َٟمْدُب ُأُّمل ، سمٞم٤مء اعمتٙمٚمؿ ، ىمُت٘مَٚم٥ُم اًمٞم٤مء أخٗم

َٞم٤مه ، يمام هٜم٤م . ، ومٞم٘م٤مل : ي٤م ُأُّم٤مه . وىمد جُيٛمع سملم إًمػ واًمٞم٤مء ومٞم٘م٤مل اًمًٙم٧م : ي٤م ُأُمِّ

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٜمدب واًمتحنُّ . واعمٕمٜمك : وا وَمْ٘مَد ُأُّمل إي٤مَي وم٢مين هٚمٙم٧ُم! أي ُم٤م أقمَٔمَؿ 

ذح »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم  ُُمّم٤مَب أُمل يب وم٘مد هٚمٙم٧ُم ووَمَ٘مَدشْمٜمل! ـ

٤مُن ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف وومٞمف سمٞم»شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم هذا احلدي٨م اًمنميػ :  11:  1 شصحٞمح ُمًٚمؿ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ُمـ قمٔمٞمؿ اخلُُٚمؼ اًمذي ؿَمِٝمَد اهلل شمٕم٤ممم ًمف سمف ، وُمـ 

ِروْمِ٘مِف سم٤مجل٤مهؾ ، وَرأومتِِف سم٠مُمتف وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ . وومٞمف اًمتخٚمُُّؼ سمُخُٚم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف 

ـِ شمٕمٚمٞمٛمف ، واًمٚمٓمِػ سمف ، وشم٘مري٥م اًمّمقاب إًمٞم ًْ .  شفوؾمٚمؿ ذم اًمرومؼ سم٤مجل٤مهؾ ، وطُم

، ذم يمت٤مب اًمِٕمْٚمؿ ، ذم )سم٤مب  شاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»أورد احل٤مومظ اعمُٜمِْذري ذم يمت٤مسمف 
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، ذم يمت٤مب  شجمٛمع اًمزوائد»اًمؽمهٞم٥م ُمـ يَمْتِؿ اًمٕمٚمؿ( ، ويمذًمؽ احل٤مومظ اهلٞمثٛمل ذم 

اًمت٤مزم واًمذى صٕمٗمف  اًمٕمٚمؿ أجْم٤ًم ، ذم )سم٤مب شمٕمٚمٞمؿ ُمـ ٓ َيْٕمَٚمؿ( احلدي٨م اًمنميػ

ـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م  ف اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ اعمٜمذرى واًمِمٞمخ رمحٝمام اهلل سمٕمض اًمٕمٚمامء وطمًٜم

ه : قمٌد اًمرمحـ سمـ أبزى ريض  سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َأبْزى ، قمـ أبٞمف ، قمـ ضمدِّ

ظَمَٓم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذاَت يقم ، ومحِٛمَد اهلل وأثٜمك »اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ٍم ٓ قمٚمٞمف ، صمؿ ذيمر ـمقائػ ُمـ اعمًٚمٛملم وم٠مثٜمك قمٚم ٞمٝمؿ ظمػماً ، صمؿ ىم٤مل : ُم٤م سم٤مُل أىمقا

ٝمقن ضمػماهَنؿ؟! وٓ ُيٕمٚمِّٛمقهنؿ؟! وٓ ُيَٗمٓمِّٜمقهنؿ  وٓ َي٠مُُمروهنؿ؟! وٓ َيٜمَْٝمْقهَنؿ ؟ ُيَٗم٘مَّ

 
ِ
ٝمقن؟! وٓ يتٗمٓمَّٜمقن(؟! . واهلل وُم٤م سم٤مل أىمقام ٓ يتٕمٚمَّٛمقن ُمـ ضمػماهِنؿ؟! وٓ يتٗم٘مَّ

ٝمقهنؿ  َـّ ىمقٌم ضمػماهنؿ ، وُيٗم٘مِّ َٛم َـّ ًمُٞمٕمٚمِّ ، وُيٗمٓمِّٜمقهنؿ ، وي٠مُُمروهنؿ ، ويٜمٝمقهنؿ . وًمٞمتٕمٚمَّٛم

ٝمقن ، ويتٗمٓمَّٜمقن ، أو روى  -ُٕقم٤مضِمَٚمٜمَّٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م . ىمقٌم ُمـ ضمػماهنؿ ، ويتٗم٘مَّ

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »قمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :  ُمًٚمؿ

ع، وُمـ ىمٚم٥ٍم ٓ خيِمع ، وُمـ ٟمٗمٍس ٓ ي٘مقل : مهللاَّ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمٚمٍؿ ٓ يٜمٗم

اًم  ششمِمٌع ، وُمـ دقمقٍة ٓ ُيًتج٤مب هل٤م . وىمد يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٚمِّ

سمح٤مًمِِف وَُم٘م٤مًمِف مجٞمٕم٤ًم ، ومٝمذا اًمدقم٤مء ُمٜمف شمٕمٚمٞمٌؿ ًمٚمٕم٤ممِلِ واعمتٕمٚمِّؿ مجٞمٕم٤ًم أن ٓ َيتٕمٚمَّٛمقا أو 

 وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ - ػ إهمرّ ُيٕمٚمِّٛمقا إٓ ُم٤م ومٞمف ٟمٗمٌع سمٛمٞمزان اًمنمع احلٜمٞم

َأتَٞمٜم٤م رؾمقل اهلل »واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري ، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلَُقيرث ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل : 

٦ٌٌَم ُُمَت٘م٤مرسمقن ٌَ ، وم٠مىمٛمٜم٤م قمٜمده قِمنميـ ًمٞمٚم٦م ، ويم٤من  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحـ ؿَم

َـّ أن٤ّم ىمد اؿمَتْ٘مٜم٤م َأهٚمٜم٤م ، ؾم٠مخٜم٤م قمٛمـ شمريمٜم٤م سمٕمدٟم٤م  رؾمقل اهلل َرطمٞماًم َرومٞم٘م٤ًم ، ومٚمام فَم

وم٠مظمؼمٟم٤مه ، ىم٤مل : ارضمٕمقا إمم أهٚمٞمٙمؿ ، وم٠مىمٞمٛمقا ومٞمٝمؿ ، وقمٚمِّٛمقهؿ وُُمروهؿ ، وصّٚمقا 

ٙمؿ  ن ًمٙمؿ أطمُديمؿ ، وًْمَٞم١مُمَّ يمام رأجتٛمقين أصكّم ، وم٢مذا طميْت اًمّمالة ، ومٚمُٞم١َمذِّ

ُم٤م يم٤من »قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :  شاًمِمامئؾ»وروى اًمؽمُمذي ذم  شأيمؼميمؿ

ِديمؿ هذارؾمقل اهلل ُد يمَنْ ٍ   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيْنُ وًمٙمـ يم٤من يتٙمٚمؿ سمٙمالٍم سملمِّ



   

 
211 
 

 الوجيز الدعوي

ـُ ُم٤مضمف شوَمّْمؾ، حيٗمٔمف ُمـ ضمٚمس إًمٞمف قمـ ذيؽ  . وروى اًمٌخ٤مري ، واًمٜم٤ًمئل ، واسم

سمٞمٜمام ٟمحـ ضُمٚمقٌس ذم »سمـ أيب َٟمِٛمٍر أنف ؾمٛمع أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل : 

، صمؿ ىم٤مل هلؿ : أجُُّٙمؿ   ٤مظَمف ذم اعمًجد، صمؿ قَمَ٘مَٚمفُ اعمًجد ، دظمؾ رضمٌؾ قمغم مَجٍَؾ وم٠من

َٟمْٞمٝمؿ ُمتٙمئحمٛمٌد؟ ـ واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ـ وم٘مٚمٜم٤م : هذا اًمرضمؾ  سملم فَمْٝمرا

إبٞمض اعمُتَِّٙمكُء . وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ : ي٤م اسمـ قمٌد اعمٓمَّٚم٥م ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ٌد قمٚمٞمؽ ذم اعم٠ًمخ٦م ، وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ : ي٤م حمٛم وؾمٚمؿ : ىمد أضمٌُتؽ د ، إين ؾم٤مئُٚمؽ وُُمِمدِّ

ؽ ًِ ٌْٚمؽوم٘م٤م وم٘م٤مل : ؾمْؾ ُم٤م سمدا ًمؽ ومال دَمِدنَّ قمكمَّ ذم ٟمٗم ، ل : أؾم٠مخؽ سمرسمِّؽ وربِّ ُمـ ىم

، آخٚمف أُمرك أن  . ىم٤مل : وم٠منِمُدك سم٤مهلل آخٚمف أرؾمَٚمؽ إمم اًمٜم٤مس يمٚمِّٝمؿ؟ وم٘م٤مل : مهللاَّ ٟمٕمؿ

ل : مهللا ٟمٕمؿ . ىم٤مل : وم٠َمنُِمُدك سم٤مهلل ، ُٟمّمكّم اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م؟ ىم٤م

ىم٤مل : مهللا ٟمٕمؿ . ىم٤مل : وم٠منِمُدك سم٤مهلل ،  ؟آخٚمف أُمرك أن ٟمّمقم هذا اًمِمٝمر ُمـ اًمًٜم٦م

ئٜم٤م؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم  آخٚمف أُمرك أن شم٠مظمذ هذه اًمّمدىم٦م َٛمٝم٤م قمغم وُم٘مرا ًِ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٜم٤م ومَتْ٘م

٧َم سمف ، واٟم٤م رؾمقُل ُمـ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : مهللاَّ ٟمٕمؿ . وم٘م٤مل اًمرضمؾ : آُمٜم٧ُم سمام ضمئ

ـِ سَمْٙمٍر( ـُ صمٕمَٚم٦ٌم ، أظمق سمٜمل ؾمٕمد سم   .ا ـه ورائل ُمـ ىمقُمل ، واٟم٤م ِوامُم سم

ِلَّ  -ريض اهلل قمٜمف  -َأنٍَس  وروى ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ   صغم  -: َأنَّ اًمٜمٌَّ

َٝم٤مِت ا -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٤مِئِف ، وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم إطِْمَدى ُأُمَّ ًَ
عْم١ُْمُِمٜملَِم سمَِ٘مّْمَٕم٦ٍم يَم٤مَن قِمٜمَْد سَمْٕمِض ٟمِ

ِلُّ  َ٘مَٓم٧ْم اًْمَ٘مّْمَٕم٦ُم ، وَم٤مْٟمَٗمَٚمَ٘م٧ْم ، وَم٠َمظَمَذ اًمٜمٌَّ ًَ سَم٧ْم َيَد اخْل٤َمِدِم ، وَم صغم  -وِمٞمَٝم٤م ـَمَٕم٤مٌم ، وَمَيَ

َٛمُع وِمٞمَٝم٤م اًمٓمََّٕم٤مَم َوَيُ٘مقُل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ـِ َوضَمَٕمَؾ جَيْ ْي ُٙمْؿ، :»وَمَْمؿَّ اًْمَٙمْنَ هَم٤مَرْت ُأُمُّ

ظُْمَرى ش . يُمُٚمقا :»، َوَيُ٘مقُل ًمِْٚمَ٘مْقِم ش ُٙمؿْ هَم٤مَرْت ُأُمُّ  ْٕ ؾُمقَل طَمتَّك ضَم٤مَءْت ا ٌََس اًمرَّ َوطَم

 
ِ

ِحٞمَح٦َم َرؾُمقُل اَّللَّ تِل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمَِ٘مّْمَٕمتَِٝم٤م ، وَمَدوَمَع اًْمَ٘مّْمَٕم٦َم اًمّمَّ إمَِم اًمَّ

ْت  قَرُة ًمِٚمَّتِل يَمَنَ ًُ ْٙم ْت ىَمّْمَٕمُتَٝم٤م َوشَمَرَك اعْمَ ورم ووم٤مءه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  –يُمِنَ

قم٤مئِم٦م طمدث وٓ طمرج  وم٘مد يم٤من وومٞم٤م ُمع اجلٛمٞمع  ُمع  اًمزوضم٦م وهمػمه٤م وم٘مد وصٗم٧م   

وىمد ُم٤مشم٧م ىمٌؾ زواضمف ُمـ قم٤مئِم٦م  ريض اهلل قمٜمٝم٤م  ظمدجي٦مُمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ووم٤مءه ٕ
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ة ًمٚمٜمٌل ومٞمام رواه اًمٌخ٤مرى  -سمًٜمقات، ومت٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف  -: )ُم٤م همرت قمغم اُمرأ

ُم٤م همرت قمغم ظمدجي٦م، ح٤م يمٜم٧م أؾمٛمٕمف يذيمره٤م .. وإن يم٤من ًمٞمذسمح اًمِم٤مة  -وؾمٚمؿ 

ُمٔمٝمران ُمـ ورم احلدي٨م  –ومٞمٝمدي ذم ظمالئٚمٝم٤م ]أي صدي٘م٤مهت٤م[ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يًٕمٝمـ( 

ُمٔم٤مهر اًمقوم٤مء خلدجي٦م احلٌٞم٦ٌم اًمراطمٚم٦م: ذيمُره٤م سمٚم٤ًمن حم٥م ٓ يٛمؾ ُمـ ذيمر احلٌٞم٥م 

 ً ا ُم أهٚمٝم٤م وذوهي٤م وصدي٘م٤مهت٤م؛ سمِرَّ هب٤م. وذم رواي٦م أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل وُمآثره، وإيمرا

يٙمثر ُمـ ذيمر ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمٜمٝم٤م ح٤م رأت اًمٜمٌل 

وهيدي إمم صدي٘م٤مهت٤م ىم٤مًم٧م: يم٠منف مل يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م اُمرأة إٓ ظمدجي٦م. ومٙم٤من اًمزوج 

ه ىم٤مل اًمٜمقوي: "ذم هذ ش إهن٤م يم٤مٟم٧م ويم٤مٟم٧م، ويم٤من زم ُمٜمٝم٤م وًمد»اًمقذم يرد سم٤مًم٘مقل: 

إطم٤مدي٨م دًٓم٦م حلًـ اًمٕمٝمد، وطمٗمظ اًمقد، ورقم٤مي٦م طمرُم٦م اًمّم٤مطم٥م واعمٕم٤مذ طمٞم٤ًم 

اًمزوج اًمقذم ومٙم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وُمٞمت٤ًم، وإيمرام ُمٕم٤مرف ذًمؽ اًمّم٤مطم٥م"

ُم٤م أبدًمٜمل اهلل قمز وضمؾ ظمػماً ُمٜمٝم٤م، ىمد »ٝم٤م: اًمذي ٓ يٜمًك حم٤مؾمـ ظمدجي٦م وؾم٤مسمؼ ومْمٚم

سمٜمل اًمٜم٤مس، وواؾمتٜمل سمامهل٤م إذ طمرُمٜمل آُمٜم٧م يب إذ يمٗمر يب اًمٜم٤مس، وصدىمتٜمل إذ يمذ

ذم رواي٦م أن يمام ضم٤مء وش.اًمٜم٤مس، ورزىمٜمل اهلل قمز وضمؾ وًمده٤م إذ طمرُمٜمل أوٓد اًمٜم٤ًمء

وحمٌتف ًمزوضمف اًمراطمٚم٦م وم٘م٤مًم٧م:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قم٤مئِم٦م أدريم٧م ووم٤مء اًمٜمٌل 

)واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٓ أذيمره٤م سمٕمد هذا إٓ سمخػم( وم٠مقمٔمؿ صقر اًمقوم٤مء ديٛمقُم٦م 

قمٜمٝم٤م سمٕمد ووم٤مهت٤م:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -حل٥م سمٕمد اًمقوم٤مة، وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل ا

قمَرف ًمٚمٛمٓمٕمؿ سمـ قمدي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمؾ إن اًمٜمٌل ش إين ىمد رزىم٧م طمٌٝم٤م»

إطم٤ًمٟمف وؾم٤مسم٘م٦م  -ذم ُمٙم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وهق ُمنمك أضم٤مر اًمٜمٌل  -

ـُ قَمدي »سمدر ىم٤مل: ومْمٚمف، ومحلم وىمع ذم يده ُأؾم٤مرى اعمنميملم ذم  ًمق يم٤من اعمٓمِٕمؿ سم

 وروى ُمًٚمؿ  رمحف اهلل  سمًٜمده قمـ  شطمٞم٤ًم، صمؿ يمٚمٛمٜمل ذم ه١مٓء اًمٜمتٜمك؛ ًمؽميمتٝمؿ ًمف

 
ِ

َذاَت  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : َرضَمَع إزَِمَّ َرؾُمقُل اَّللَّ

ٌَِ٘مٞمِع َوَأن٤َم َأضِمُد ُصَداقًم٤م  ـْ ضَمٜم٤َمَزٍة سم٤ِمًْم سَمْؾ َأن٤َم »ذِم َرْأِد َوَأن٤َم َأىُمقُل : َوا َرْأؾَم٤مْه . ىَم٤مَل : َيْقٍم ُِم
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ْٞم٧ُم قَمَٚمْٞمِؽ » ، ىَم٤مَل:ش َوا َرْأؾَم٤مهْ  ٜمُْتِؽ ، صُمؿَّ َصٚمَّ ْٚمُتِؽ َويَمٗمَّ ًَّ ٌْكِم وَمَٖم ِك ًَمْق ُِم٧مِّ ىَم َُم٤م َضَّ

 ًَمْق وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ ًَمَ٘مدْ ش . َوَدوَمٜمُْتِؽ 
ِ

َرضَمْٕم٧َم إمَِم سَمْٞمتِل وَم٠َمقْمَرؾْم٧َم ومِٞمِف  ىُمْٚم٧ُم : ًَمَٙم٠َمينِّ سمَِؽ َواَّللَّ

٤مِئَؽ .  ًَ
ٌَْٕمِض ٟمِ   ىَم٤مًَم٧ْم:سمِ

ِ
َؿ َرؾُمقُل اَّللَّ ًَّ ٌَ صُمؿَّ سُمِدَئ سمَِقضَمِٕمِف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وَمَت

ِذي َُم٤مَت وِمٞمِف  ِلُّ   ؾمئٚم٧م وروى أجْم٤م سمًٜمده :    اًمَّ صغم اهلل قمٚمٞمف  -قم٤مئِم٦ُم : َُم٤م يَم٤مَن اًمٜمٌَّ

وَم٢ِمَذا  -شَمْٕمٜمِل ظِمْدَُم٦َم َأْهٚمِِف -ذِم سَمْٞمتِِف ؟ ىَم٤مًَم٧ْم :" يَم٤مَن َيُٙمقُن ذِم ُِمْٝمٜم٦َِم َأْهٚمِِف  َيّْمٜمَعُ  -وؾمٚمؿ 

اَلِة  اَلُة ظَمَرَج إمَِم اًمّمَّ ْت اًمّمَّ رم  وروى سمًٜمده ويمذا اًمٌخ٤مري رمحف اهلل      -طَمَيَ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  اًمدقمقة إمم اًمرمح٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ِلَّ أَ  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم صغم اهلل  -نَّ اًمٜمٌَّ

سَمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ سمَِٓمِريٍؼ اؿْمَتدَّ قَمَٚمْٞمِف اًْمَٕمَٓمُش ، وَمَقضَمَد سمِْئًرا ، وَمٜمََزَل وِمٞمَٝم٤م ، :»ىَم٤مَل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ضُمُؾ : ًَمَ٘مْد سَمَٚمَغ  ـْ اًْمَٕمَٓمِش . وَمَ٘م٤مَل اًمرَّ َب صُمؿَّ ظَمَرَج . وَم٢ِمَذا يَمْٚم٥ٌم َيْٚمَٝم٨ُم َي٠ْميُمُؾ اًمثََّرى ُِم وَمنَمِ

َ٘مك  ًَ ُف َُم٤مًء وَم ِذي يَم٤مَن سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل . وَمٜمََزَل اًْمٌِئَْر وَمَٛماَل ظُمٗمَّ ـْ اًْمَٕمَٓمِش ُِمْثُؾ اًمَّ َهَذا اًْمَٙمْٚم٥َم ُِم

 ُ ضَْمًرا ؟ ىَم٤مًُمقا ش. ًَمُف وَمَٖمَٗمَر ًَمُف  اًْمَٙمْٚم٥َم ، وَمَِمَٙمَر اَّللَّ َٕ ٌََٝم٤مِئِؿ  : َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ، َوإِنَّ ًَمٜم٤َم ذِم اًْم

٦ٌٍَم َأضْمٌر  ؾِّ ذِم يمُ :»وَمَ٘م٤مَل  ىم٤مل: ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ أيب هريرة و   .شَذاِت يَمٌٍِد َرـْم

 
ِ

ٞم٦ٍَّم ىَمْد يَم٤مَد َيْ٘مُتُٚمُف اًْمَٕمَٓمُش، » :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - َرؾُمقُل اَّللَّ
سَمْٞمٜماََم يَمْٚم٥ٌم ُيٓمِٞمُػ سمَريمِ

ِئٞمَؾ، وَمٜمََزقَم٧ْم ُمُ  ا ـْ سَمَٖم٤مَي٤م سَمٜمِل إِْهَ ٤مُه، وَمُٖمِٗمَر إِْذ َرَأتُْف سَمِٖملٌّ ُِم َ٘مْتُف إِيَّ ًَ قىَمَٝم٤م، وَم٤مؾْمَتَ٘م٧ْم ًَمُف سمِِف، وَم

  -ريض اهلل قمٜمف  - وصح قمٜمف -شهَل٤َم سمِفِ 
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - قَم

َٓ ِهَل َأْرؾَمَٚمْتَٝم٤م :»ىَم٤مَل  ٍة، َرسَمَٓمْتَٝم٤م، وَماَل ِهَل َأـْمَٕمَٛمْتَٝم٤م، َو ٌة اًمٜم٤َّمَر ذِم ِهرَّ شَم٠ْميُمُؾ َدظَمَٚم٧ْم اُْمَرأَ

 ًٓ َْرِض طَمتَّك َُم٤مشَم٧ْم َهْز ْٕ ـْ ظَمَِم٤مِش ا ـِ َأْوسٍ  وصم٧ٌم قمـ ش ُِم اِد سْم   -ريض اهلل قمٜمف -ؿَمدَّ

 
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ َ يَمَت٥َم :»ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قَم ٤مَن قَمغَم يُمؾِّ إِنَّ اَّللَّ ًَ طْم اإْلِ

 
ٍ
ء ٜمُقا اًْمِ٘مْتَٚم٦َم ، وَ َرْ ًِ سْمَح ، َوًْمُٞمِحدَّ َأطَمُديُمْؿ ، وَم٢ِمَذا ىَمَتْٚمُتْؿ وَم٠َمطْم ٜمُقا اًمذَّ ًِ إَِذا َذسَمْحُتْؿ وَم٠َمطْم

ْح َذسمِٞمَحَتفُ   ش ؿَمْٗمَرشَمُف، وَمْٚمػُمِ

: ظَمَرَج  -ريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مل أبق هريرة ورم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ زهده ذم اًمدٟمٞم٤م 

 
ِ

٠َميِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر َذاَت َيْقٍم َأْو ًَمٞمَْٚم٦ٍم وَم٢ِمَذا ُهَق سمِ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقُل اَّللَّ
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٤مقَم٦مَ :»وَمَ٘م٤مَل  ًَّ ـْ سُمُٞمقشمُِٙماَم َهِذِه اًم . ىَم٤مَل:شَُم٤م َأظْمَرضَمُٙماَم ُِم
ِ

: اجْلُقُع َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ َٓ َوَأن٤َم »؟ ىَم٤م

ِذي َأظْمَرضَمُٙماَم، ىُمقُُمقا  ظَْمَرضَمٜمِل اًمَّ َٕ ـْ شَواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه  ، وَمَ٘م٤مُُمقا َُمَٕمُف، وَم٠َمتَك َرضُماًل ُِم

 َ ْٕ ٤ًٌم َوَأْهاًل. وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم َرؾُمقُل ا ُة ىَم٤مًَم٧ْم: َُمْرطَم ْرأَ  نَّْم٤مِر، وَم٢ِمَذا ُهَق ًَمْٞمَس ذِم سَمْٞمتِِف، وَمَٚمامَّ َرَأتُْف اعْمَ

 
ِ

ـَ وُماَلنٌ :» -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اَّللَّ ، إِْذ شَأجْ
ِ
٤مء ـْ اْحَ َتْٕمِذُب ًَمٜم٤َم ُِم ًْ ؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َذَه٥َم َي

َنَّْم٤مِريُّ ومَ  ْٕ  ضَم٤مَء ا
ِ

ٌَْٞمِف صُمؿَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٜمََٔمَر إمَِم َرؾُمقِل اَّللَّ َوَص٤مطِم

 ْ ، َُم٤م َأطَمٌد اًْمَٞمْقَم َأيْمَرَم َأْوَٞم٤موًم٤م ُِمٜمِّل. وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ وَمَج٤مَءُهْؿ سمِِٕمْذٍق وِمٞمِف سُمْنٌ َومَت
ِ

َّ
ِ

ٌر ىَم٤مَل:احْلَْٛمُد َّلل

ـْ َهِذِه. َوَأظَمَذ اعْمُدْ   َوُرـَم٥ٌم، وَمَ٘م٤مَل: يُمُٚمقا ُِم
ِ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -َي٦َم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّللَّ

٤مَك َواحْلَُٚمقَب :» -وؾمٚمؿ  سُمقا، شإِيَّ ـْ َذًمَِؽ اًْمِٕمْذِق َوَذِ ٤مِة َوُِم ـْ اًمِمَّ ، وَمَذسَمَح هَلُْؿ، وَم٠َميَمُٚمقا ُِم

 
ِ

َيِب سَمْٙمٍر وَ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وَمَٚمامَّ َأْن ؿَمٌُِٕمقا َوَرُووا ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ قُمَٛمَر ِٕ

ـْ سُمُٞمقشمُِٙمْؿ اجْلُقُع :» ـْ َهَذا اًمٜمَِّٕمٞمِؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َأظْمَرضَمُٙمْؿ ُِم َـّ قَم ٠َمُخ ًْ َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمُت

 -هريرة  ورم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ أبك-ش صُمؿَّ مَلْ شَمْرضِمُٕمقا طَمتَّك َأَص٤مسَمُٙمْؿ َهَذا اًمٜمَِّٕمٞمؿُ 

َقْمَتِٛمُد حيدث قمـ ٟمٗمًف ومٞم٘مق -ريض اهلل قمٜمف  َٕ َّٓ ُهَق إِْن يُمٜم٧ُْم  َٓ إََِلَ إِ ِذي  ل: واهلل اًمَّ

ـْ اجْلُقِع، َوًَمَ٘مْد  َؿُمدُّ احْلََجَر قَمغَم سَمْٓمٜمِل ُِم َٕ ـْ اجْلُقِع، َوإِْن يُمٜم٧ُْم  َْرِض ُِم ْٕ سمَِٙمٌِِدي قَمغَم ا

ـْ يمَِت٤مِب ىَمَٕمْدُت َيْقًُم٤م قَمغَم ـَمِريِ٘مِٝمْؿ اًمَِّذي خَيُْرضُمقَن ُِمٜمُْف، وَمَٛمرَّ َأبُق سمَ  ـْ آَي٦ٍم ُِم ٠َمْخُتُف قَم ًَ ْٙمٍر وَم

ـْ يمِ  ـْ آَي٦ٍم ُِم ٠َمْخُتُف قَم ًَ َّٓ ًمُِٞمِْمٌَِٕمٜمِل، وَمَٛمرَّ َومَلْ َيْٗمَٕمْؾ. صُمؿَّ َُمرَّ يِب قُمَٛمُر، وَم ، َُم٤م ؾَم٠َمْخُتُف إِ
ِ

َت٤مِب اَّللَّ

َّٓ ًمُِٞمِْمٌَِٕمٜمِل، وَمَٛمرَّ وَمَٚمْؿ َيْٗمَٕمْؾ. صُمؿَّ َُمرَّ  ، َُم٤م ؾَم٠َمْخُتُف إِ
ِ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -يِب َأبُق اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ  اَّللَّ

َؿ طِملَم َرآيِن َوقَمَرَف َُم٤م ذِم َٟمْٗمِز َوَُم٤م ذِم َوضْمِٝمل. صُمؿَّ ىَم٤مَل  -وؾمٚمؿ  ًَّ ٌَ ش. َي٤م َأب٤َم ِهرٍّ :»وَمَت

. ىَم٤مَل : 
ِ

ٌَّْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ِذَن زِم ، َوَُم٣َم وَمَتٌِْٕمُتُف، وَمَدظَمَؾ، وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن، وَم٠مَ شاحْلَْؼ »ىُمْٚم٧ُم : ًَم

ٌَٜم٤ًم ذِم ىَمَدٍح وَمَ٘م٤مَل: ـُ »وَمَدظَمَؾ، وَمَقضَمَد ًَم ٌَ ـَ َهَذا اًمٚمَّ ـْ َأجْ : َأْهَداُه ًَمَؽ وُماَلٌن َأْو شُِم ؟ ىَم٤مًُمقا

. ىَم٤مَل ش. َأب٤َم ِهرٍّ »وُماَلَٟم٦ُم. ىَم٤مَل:
ِ

ٌَّْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ٦ِم وَم٤مْدقُمُٝمْؿ :»ىُمْٚم٧ُم: ًَم ٗمَّ احْلَْؼ إمَِم َأْهِؾ اًمّمُّ

َٓ قَمغَم َأطَمٍد، إَِذا ىَم٤مَل ش زِم  َٓ َُم٤مٍل َو َٓ َي٠ْمُووَن إمَِم َأْهٍؾ َو ؾْماَلِم  ٦ِم َأْوَٞم٤مُف اإْلِ ٗمَّ : َوَأْهُؾ اًمّمُّ

٦ٌم َأْرؾَمَؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ  َوَأَص٤مَب َأتَْتُف َصَدىَم٦ٌم سَمَٕم٨َم هِب٤َم إًَِمْٞمِٝمْؿ َومَلْ َيَتٜم٤َمَوْل ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م، َوإَِذا َأتَْتُف َهِديَّ
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٦ِم؟ يُمٜم٧ُْم َأطَمؼُّ ُِمٜمَْٝم٤م وَ  ٗمَّ ـُ ذِم َأْهِؾ اًمّمُّ ٌَ ٤مَءيِن َذًمَِؽ، وَمُ٘مْٚم٧ُم َوَُم٤م َهَذا اًمٚمَّ ًَ يَمُٝمْؿ وِمٞمَٝم٤م، وَم َأْذَ

ى هِب٤َم. وَم٢ِمَذا ضَم٤مَء َأَُمَريِن وَمُٙمٜم٧ُْم َأن٤َم ُأقْمٓمِٞمِٝمْؿ َوَُم٤م  سَم٦ًم َأتََ٘مقَّ ـِ َذْ ٌَ ـْ َهَذا اًمٚمَّ َأن٤َم َأْن ُأِصٞم٥َم ُِم

ٌُْٚمَٖمٜمِل  ك َأْن َي ًَ ـْ َهَذاقَم  َوـَم٤مقَم٦ِم َرؾُمقًمِِف  ُِم
ِ

ـْ ـَم٤مقَم٦ِم اَّللَّ ـْ ُِم ـِ َومَلْ َيُٙم ٌَ صغم اهلل  -اًمٚمَّ

ُٝمْؿ  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًَ
٤مًمِ ، وَم٤مؾْمَت٠ْمَذُٟمقا وَم٠َمِذَن هَلُْؿ، َوَأظَمُذوا جَمَ ٌَُٚمقا . وَم٠َمتَْٞمُتُٝمْؿ، وَمَدقَمْقهُتُْؿ، وَم٠َمىْم سُمدٌّ

ٌَْٞم٧ِم. ىَم٤مَل  ـْ اًْم . ىَم٤مَل:ىُمٚمْ ش. َي٤م َأب٤َم ِهرٍّ :»ُِم
ِ

ٌَّْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ىَم٤مَل: ش. ظُمْذ وَم٠َمقْمٓمِِٝمؿْ »٧ُم: ًَم

ُب طَمتَّك َيْرَوى صُمؿَّ َيُردُّ قَمكَمَّ اًْمَ٘مَدَح،  ضُمَؾ وَمَٞمنْمَ وَم٠َمظَمْذُت اًْمَ٘مَدَح وَمَجَٕمْٚم٧ُم ُأقْمٓمِٞمِف اًمرَّ

ُب طَمتَّك َيْرَوى صُمؿَّ َيُردُّ قَمكَمَّ اًْمَ٘مدَ  ضُمَؾ وَمَٞمنْمَ ُب طَمتَّك َيْرَوى صُمؿَّ َيُردُّ وَم٠ُمقْمٓمِٞمِف اًمرَّ َح، وَمَٞمنْمَ

ِلِّ  َوىَمْد َرِوَي اًْمَ٘مْقُم يُمٚمُُّٝمْؿ،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قَمكَمَّ اًْمَ٘مَدَح، طَمتَّك اْٟمَتَٝمٞم٧ُْم إمَِم اًمٜمٌَّ

َؿ وَمَ٘م٤مَل  ًَّ ٌَ ٌَّٞمَْؽ َي٤م َرؾُمقَل ىمُ ش. َأب٤َم ِهرٍّ :»وَم٠َمظَمَذ اًْمَ٘مَدَح وَمَقَوَٕمُف قَمغَم َيِدِه وَمٜمََٔمَر إزَِمَّ وَمَت ْٚم٧ُم: ًَم

. ىَم٤مَل:
ِ

. ىَم٤مَل : ش. سَمِ٘مٞم٧ُم َأن٤َم َوَأن٧َْم »اَّللَّ
ِ

ْب »ىُمْٚم٧ُم: َصَدىْم٧َم َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ، شاىْمُٕمْد وَم٤مْذَ

سْم٧ُم. وَمَ٘م٤مَل  ْب :»وَمَ٘مَٕمْدُت، وَمنَمِ سْم٧ُم، وَماَم َزاَل َيُ٘مقُل شاْذَ ْب :»، وَمنَمِ ، طَمتَّك ىُمْٚم٧ُم: شاْذَ

ِذي سَمٕمَ  َٚمًٙم٤م. ىَم٤مَل َٓ َواًمَّ ًْ َ، شوَم٠َمِريِن :»َثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ َُم٤م َأضِمُد ًَمُف َُم ، وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُف اًْمَ٘مَدَح، وَمَحِٛمَد اَّللَّ

َب اًْمَٗمْْمَٚم٦َم  ك، َوَذِ ـِ سمًٜمده وروى ص٤مطم٥م اًمِمامئؾ رمحف اهلل   –َوؾَمٛمَّ ـْ ؾِماَمِك سْم قَم

ـَ سَمِِمػٍم َيُ٘مقُل : أَ  ٍب َُم٤م ؿِمئُِتْؿ ؟ ًَمَ٘مْد طَمْرٍب ىَم٤مَل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمُّْٕماَمَن سْم ا ُتْؿ ذِم ـَمَٕم٤مٍم َوَذَ ًْ َخ

ىَمِؾ َُم٤م َيْٛمأَلُ سَمْٓمٜمَُف.  ـَ اًمدَّ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوَُم٤م جَيُِد ُِم ـْ  وسمًٜمده -َرَأج٧ُْم َٟمٌِٞمَُّٙمْؿ َصغمَّ اَّللَّ ، قَم

َتْقىِمُد  ًْ ٍد َٟمٛمُٙم٨ُم ؿَمْٝمًرا َُم٤م َٟم ٛمَّ سمِٜم٤َمٍر ، إِْن ُهَق إَِٓ اًمتَّْٛمُر قَم٤مِئَِم٦َم ، ىَم٤مًَم٧ْم : إِْن يُمٜم٤َّم آَل حُمَ

٤مُء. وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: "ُم٤م ؿمٌع آل حمٛمد ُمـ ـمٕم٤مم صمالصم٦م أج٤مم  َواْحَ

ًمٞم٦م، واًمٔم٤مهر أن ؾم٥ٌم  طمتك ىمٌض". واعم٘مّمقد أهنؿ مل يِمٌٕمقا صمالصم٦م أج٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م ُمتقا

ـ ي١مصمرون قمدم ؿمٌٕمٝمؿ هم٤مًم٤ًٌم يم٤من سم٥ًٌم ىمٚم٦م اًمٌمء قمٜمدهؿ قمغم أهنؿ ىمد جيدون وًمٙم

قمغم أنٗمًٝمؿ؛ وهلذا ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: "ظمرج اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومل يِمٌع ُمـ ظمٌز اًمِمٕمػم". وىم٤مًم٧م: "ُم٤م أيمؾ آل حمٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمّٚمؿ ُأيمٚمتلم ذم يقم إٓ إطمدامه٤م متر". وىم٤مًم٧م: "إٟم٤م ًمٜمٜمٔمر إمم اهلالل صمالصم٦م أهٚم٦م ذم 
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ذم أبٞم٤مت رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٟم٤مر. وم٘م٤مل قمروة: ُم٤م  ؿمٝمريـ وُم٤م ُأوىمدت

يم٤من ي٘مٞمتٙمؿ؟ ىم٤مًم٧م: إؾمقدان: اًمتٛمر واح٤مء". واعم٘مّمقد سم٤مهلالل اًمث٤مًم٨م: وهق ُيرى 

قمٜمد اٟم٘مْم٤مء اًمِمٝمريـ. وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مًم٧م: "يم٤من ومراُش رؾمقل اهلل 

هذا يم٤من ي٘مقل صغّم اهلل قمٚمٞمف  صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمـ أَدم وطمِمُقُه ًمٞمٌػ". وُمع

 وؾمّٚمؿ: "مهللا اضمٕمؾ رزق آل حمٛمٍد ىمقشم٤ًم".

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وروى ُمًٚمؿ رمحف اهلل     ىَم٤مَل : ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم

 
ِ

ُٝمقٌد . وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم سَمْٕمِض  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقِل اَّللَّ ٤مئِ وَمَ٘م٤مَل : إيِنِّ جَمْ ًَ
 ِف،ٟمِ

َّٓ َُم٤مٌء ، صُمؿَّ َأْرؾَمَؾ إمَِم ُأظْمَرى وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : َواًمَِّذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ َُم٤م قِمٜمِْدي إِ

َّٓ َُم٤مٌء . وَمَ٘م٤مَل :  َٓ َواًمَِّذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ َُم٤م قِمٜمِْدي إِ َـّ ُِمْثَؾ َذًمَِؽ :  ُٝم ـَ يُمٚمُّ ـْ » ، طَمتَّك ىُمْٚم َُم

ُ ُيِْمٞمُػ هَ  ْٞمَٚم٦َم َرمِحَُف اَّللَّ  . ش َذا اًمٚمَّ
ِ

َنَّْم٤مِر وَمَ٘م٤مَل : َأن٤َم َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ْٕ ـْ ا ؟ وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ ُِم

ٌَْٞم٤ميِن .  َّٓ ىُمقُت ِص َٓ ، إِ ٌء ؟ ىَم٤مًَم٧ْم :  تِِف َهْؾ قِمٜمَْدِك َرْ ُْمَرأَ ِٓ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ سمِِف إمَِم َرطْمِٚمِف وَمَ٘م٤مَل : 

ٚمِٞمِٝمْؿ سمِ  ىَم٤مَل  َج َوَأِريِف َأن٤َّم َٟم٠ْميُمُؾ ، وَم٢ِمَذا َأْهَقى : وَمَٕمٚمِّ ا َ  ، وَم٢ِمَذا َدظَمَؾ َوْٞمُٗمٜم٤َم وَم٠َمـْمِٗمْئ اًمنِّ
ٍ
ء ٌَمْ

ٌََح هَمَدا  ْٞمُػ ، وَمَٚمامَّ َأْص ِج طَمتَّك شُمْٓمِٗمِئٞمِف . وَمَ٘مَٕمُدوا ، َوَأيَمَؾ اًمْمَّ ا َ ًمَِٞم٠ْميُمَؾ وَمُ٘مقُِمل إمَِم اًمنِّ

ِلِّ  ـْ َصٜمِٞمِٕمُٙماَم سمَِْمْٞمِٗمُٙماَم :» وَمَ٘م٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قَمغَم اًمٜمٌَّ ُ ُِم ىَمْد قَمِج٥َم اَّللَّ

ْٞمَٚم٦َم  ـْ ىُمَرْيٍش  -ريض اهلل قمٜمف  -. اؾْمَت٠ْمَذَن قمٚمٞمف قُمَٛمُر وومٞمف أجْم٤م –شاًمٚمَّ ٤مٌء ُِم ًَ
َوقِمٜمَْدُه ٟمِ

ـَ  ، وَمَٚمامَّ اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر ىُمْٛم َـّ هُتُ َتْٙمثِْرَٟمُف قَم٤مًمَِٞم٦ًم َأْصَقا ًْ ْٛمٜمَُف َوَي َج٤مَب، وَم٠َمِذَن ًَمُف  ُيَٙمٚمِّ ٌَْتِدْرَن احْلِ َي

 
ِ

  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َرؾُمقُل اَّللَّ
ِ

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َوَرؾُمقُل اَّللَّ

! ىَم٤مَل:
ِ

ُ ؾِمٜمََّؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ  »َيْْمَحُؽ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َأْوَحَؽ اَّللَّ
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ٧ٌُْم ُِم قَمِج

َـّ قِمٜمِْدي، وَمَٚمامَّ  ِِت يُم َج٤مَب  اًمالَّ ـَ َصْقشَمَؽ اسْمَتَدْرَن احْلِ ىَم٤مَل قُمَٛمُر: وَم٠َمن٧َْم َي٤م َرؾُمقَل ش. ؾَمِٛمْٕم

، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َأْي  ـَ ٌْ  يُمٜم٧َْم َأطَمؼَّ َأْن هَيَ
ِ

  قمدواتاَّللَّ
ِ

ـَ َرؾُمقَل اَّللَّ ٌْ َٓ هَتَ ٌْٜمَٜمِل، َو َـّ َأهَتَ ِٝم ًِ َأنُْٗم

: َٟمَٕمْؿ ؛ َأن٧َْم َأوَمظُّ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - ـَ   . ىُمْٚم
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ صغم اهلل  -َوَأهْمَٚمُظ ُِم



   

 
216 
 

 الوجيز الدعوي

  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
ِ

َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َُم٤م :» -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -.ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

َؽ  ٤م هَمػْمَ وَمجِّ َّٓ ؾَمَٚمَؽ وَمجًّ ٤م إِ ْٞمَٓم٤مُن ىَمطُّ ؾَم٤مًمًِٙم٤م وَمجًّ   شًَمِ٘مَٞمَؽ اًمِمَّ

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُم٤مرواه اإلُم٤مم اًمؽمُمذى   وضم٤مء سم٤مًمِمامئؾ قمـ ظمٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل

ـِ اسْمـومروى قمـ شمقاوٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٜمده  –رمحف اهلل  ـْ  قَم ٤ٌَّمٍس ، قَم  ِ قَم

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ : َٓ شُمْٓمُرويِن يَماَم َأـْمَرِت   َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب ىَم٤مَل : ىم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ قُمَٛمَر سْم

ـَ َُمرْ   َوَرؾُمقًُمُف.اًمٜمََّّم٤مَرى اسْم
ِ

ٌُْد اَّللَّ ٌٌْد وَمُ٘مقًُمقا : قَم اَم َأن٤َم قَم  َيَؿ إِٟمَّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َيُٕمقُد وروى سمًٜمده   َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل : يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ َأنَِس سْم قَم

اَمَر ، َوجُيِٞم٥ُم َدقْمَقةَ  ٌِْد ، َويَم٤مَن َيْقَم سَمٜمِل  اعْمَِريَض ، َوَيِْمَٝمُد اجْلَٜم٤َمِئَز ، َوَيْريَم٥ُم احْلِ اًْمَٕم

ـْ ًمِٞمٍػ  ـْ ًمِٞمٍػ َوقَمَٚمْٞمِف إيَِم٤مٌف ُِم ٌٍْؾ ُِم وقمٜمف رى اهلل قمٜمف  – ىُمَرْئَم٦َم قَمغَم مِح٤َمٍر خَمُْٓمقٍم سَمَح

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل : أنف   َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ ـْ ؿَمْخٌص َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم ىَم٤مَل : مَلْ َيُٙم

َهتِِف ًمَِذًمَِؽ.َويمَ  ـْ يَمَرا ٤م َيْٕمَٚمُٛمقَن ُِم َ
ِ

 ٤مُٟمقا إَِذا َرَأْوُه مَلْ َيُ٘مقُُمقا ، ح

 -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ أيب هريرة وقمـ طمٚمٛمف رم اًمدقمقة روى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل 

سمٞم٤م سم٤مل ذم ـم٤مئٗم٦م اعمًجد، ومث٤مر إًمٞمف اًمٜم٤مس؛ ًمٞم٘مٕمقا ومٞمف، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل   -أن أقمرا

: ) دقمقه واهري٘مقا قمغم سمقًمف ذٟمقسم٤م ُمـ ُم٤مء أو ؾمجال ُمـ ُم٤مء؛ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .وم٢مٟمام سمٕمثتؿ ُمٞمنيـ ومل شمٌٕمثقا ُمٕمنيـ (

 -قمـ اًمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمف  -أيب ىمت٤مدة  ورم صحٞمح اًمٌخ٤مري رمحف اهلل  قمـ  

ل ومٞمٝم٤م، وم٠مؾمٛمع سمٙم٤مء  »ىم٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  إين ٕىمقم ذم اًمّمالة أريد أن أـمقِّ

ْز ذم صالِت؛ يمراهٞم٦م أن أؿمؼ قمغم أُمف اًمّمٌل، وم ريض اهلل قمٜمف  -وقمـ أنس   . ش٠َمتََجقَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ىم٤مل: ُم٤م صٚمٞم٧م وراء إُم٤مم ىمط أظمػ صالة وٓ أتؿ ُمـ اًمٜمٌل  -

 -وإن يم٤من ًمٞمًٛمع سمٙم٤مء اًمّمٌل ومٞمخٗمػ؛ خم٤موم٦م أن شمٗمتـ أُمف. وقمـ أيب ىمت٤مدة  -وؾمٚمؿ 

وأُم٤مُم٦م سمٜم٧ُم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ظمرج قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  »ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف 
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صغم اهلل  -وح٤م ىم٤مم   . شاًمٕم٤مص قمغم قم٤مشم٘مف، ومّمغم وم٢مذا ريمع ووٕمٝم٤م وإذا رومع رومٕمٝم٤م 

سم٠مصح٤مسمف ًمٞمال يّمكم هبؿ ذم رُمْم٤من ظمٌم أن يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ومؽمك  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمّمالة هبؿ. ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل 

صغم ذم اعمًجد، ومّمغم سمّمالشمف ٟم٤مس صمؿ صغم اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙمثر اًمٜم٤مس، صمؿ  - وؾمٚمؿ

اضمتٛمٕمقا ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م ومٚمؿ خيرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ومٚمام أصٌح ىم٤مل: ) 

رأج٧م اًمذي صٜمٕمتؿ ومٚمؿ يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اخلروج إًمٞمٙمؿ إٓ أين ظمِمٞم٧م أن شمٗمؽمض 

اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: إن  قمٚمٞمٙمؿ وذًمؽ ذم رُمْم٤من( . وذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م ريض

ًَمٞمََدُع اًمٕمٛمؾ وهق حي٥م أن يٕمٛمؾ سمف؛ ظمِمٞم٦م أن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يم٤من اًمٜمٌل 

ذم صٞم٤مُمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يٕمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس، ومٞمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ، وح٤م واصؾ 

وقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ واصٚمقا ُمٕمف، ومٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمقص٤مل؛ إؿمٗم٤مىم٤م 

: وم٢مٟمؽ  شمقاصؾ، ىم٤مل: ) إين ًم٧ًم يمٝمٞمئتٙمؿ (. وذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مًمقا

٧م وهق ذم اًمّمالة  -ريض اهلل قمٜمف  -طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل  ح٤م ؿمٛمَّ

صغم  -ومٚمام صغم رؾمقل اهلل  »رضمال قمٓمس ووضمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٟمٙم٤مرا قمٚمٞمف ىم٤مل: 

ام ُمٜمف؛ سم٠ميب هق وأُمل ُم٤م رأج٧م ُمٕمٚمام ىمٌٚمف وٓ سمٕمده أطمًـ شمٕمٚمٞم -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ومقاهلل ُم٤م يمٝمرين، وٓ ضسمٜمل، وٓ ؿمتٛمٜمل. ىم٤مل: ) إن اًمّمالة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رء ُمـ 

وهٜم٤م ٟمتذيمر ُمٕم٤م وضمقب  يمالم اًمٜم٤مس، إٟمام هق اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم وىمراءة اًم٘مرآن (.

روى اًمٌٖمقى إشم٤ٌمقمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام صمٌت٧م رم ذًمؽ أطم٤مدي٨م قمدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م 

ـِ قمَ سمًٜمده  ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلِّ َصغمَّ قَم ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْف َيُ٘مقُل ضَم٤مَءْت َُمالِئَٙم٦ٌم إمَِم اًمٜمٌَّ  َريِضَ اَّللَّ
ِ

ٌِْد اَّللَّ

ُف َٟم٤مِئٌؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِنَّ اًْمَٕملْمَ َٟم٤مئِ  َؿ َوُهَق َٟم٤مِئٌؿ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِٟمَّ ُ شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َٛم٦ٌم اَّللَّ

ُف َٟم٤مِئٌؿ َواًْمَ٘مْٚم٥َم َيْ٘مَٔم٤مُن وم٘م٤مًمقا إ سُمقا ًَمُف َُمَثال وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِٟمَّ ن ًمّم٤مطمٙمٌؿ َهَذا َُمَثال وَم٤مْضِ

َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِنَّ اًْمَٕملْمَ َٟم٤مِئَٛم٦ٌم َواًْمَ٘مْٚم٥َم َيْ٘مَٔم٤مُن وَمَ٘م٤مًُمقا َُمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ سَمٜمَك َداًرا َوضَمَٕمَؾ 

ـْ َأضَم٤مَب  ـْ مَلْ جُي٥ِِم  وِمٞمَٝم٤م َُم٠ْمُدسَم٦ًم َوسَمَٕم٨َم َداقِمًٞم٤م وَمَٛم ٠ْمُدسَم٦ِم َوَُم ـَ اْحَ اَر َوَأيَمَؾ ُِم اقِمَل َدظَمَؾ اًمدَّ اًمدَّ
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ْٝمَٝم٤م ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ًُمقَه٤م ًَمُف ُيَٗم٘مَّ ٠ْمُدسَم٦ِم وَمَ٘م٤مًُمقا َأوِّ ـَ اْحَ اَر َومَلْ َي٠ْميُمْؾ ُِم اقِمَل مَلْ َيْدظُمِؾ اًمدَّ ُف  اًمدَّ إِٟمَّ

ٌد َٟم٤مِئٌؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِنَّ اًْمَٕملْمَ َٟم٤مئِ  ٛمَّ اقِمل حُمَ اُر اجْلَٜم٦َُّم َواًمدَّ َٛم٦ٌم َواًْمَ٘مْٚم٥َم َيْ٘مَٔم٤مُن وَمَ٘م٤مًُمقا وَم٤مًمدَّ

َق سملم  ٌد وَمرَّ ٛمَّ َ َوحُمَ ًدا وَمَ٘مْد قَمََم اَّللَّ ٛمَّ ـْ قَمََم حُمَ َ َوَُم ًدا وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اَّللَّ ٛمَّ ـْ َأـَم٤مَع حُمَ وَمَٛم

ُ شَمَٕم٤مسمًٜمده وروى اًمٜم٤مس.  ـْ َأيِب ُُمقؾَمك َريِضَ اَّللَّ ُ شَمَٕم٤ممَم قَم ِلِّ َصغمَّ اَّللَّ ـِ اًمٜمٌَّ مَم قَمٜمُْف قَم

ُ سمِِف يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ َأتَك ىَمْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل َي٤م ىَمْقُم إيِنِّ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل  اَم َُمَثكِم َوَُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اَّللَّ إِٟمَّ

ـْ ىَمْقُِمِف وَم٠َمْدجَلُقا  ٤مًمٜمج٤مةومَرَأج٧ُْم اجْلَْٞمَش سمَِٕمْٞمٜمَلَّ َوإيِنِّ َأن٤َم اًمٜمَِّذيُر اًْمُٕمْرَي٤مُن  وَم٠َمـَم٤مقَمُف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم

ٌََّحُٝمُؿ اجْلَٞمُْش  ٌَُحقا َُمَٙم٤مهَنُْؿ وَمَّم سَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٠َمْص وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا قَمغَم َُمَٝمٚمِِٝمْؿ وَمٜمََجْقا َويَمذَّ

ٌََع َُم٤م ضمِ  ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَم٤مشمَّ ـْ قَمَّم٤ميِن وَم٠َمْهَٚمَٙمُٝمْؿ َواضْمَت٤مطَمُٝمْؿ وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم ْئ٧ُم سمِِف َوَُمَثُؾ َُم

َب َُم٤م ضِمْئ٧ُم سمِِف ُمـ احلؼ. ـْ َأيِب ح وروى سمًٜمده صحٞم وىم٤مل هذا طمدي٨م  وَمَٙمذَّ قَم

ُ شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل َُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل  ِلِّ َصغمَّ اَّللَّ ـِ اًمٜمٌَّ ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْف قَم ُُمقؾَمك َريِضَ اَّللَّ

ـَ اهْلَُدى  ُ ُِم  )ٟم٘مٞم٦م ( َواًْمِٕمْٚمِؿ يَمَٛمَثِؾ اًْمَٖمْٞم٨ِم اًْمَٙمثػِِم َأَص٤مَب َأْرًو٤م ويم٤من ُمٜمٝم٤م صمٖم٦ٌماَّللَّ

٤مَء وَمٜمََٗمَع  َٙم٧ِم اْحَ ًَ ٌََت٧ِم اًْمَٙمأَل َواًْمُٕمِْم٥َم اًْمَٙمثػَِم َويَم٤مَٟم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م َأضَم٤مِدُب َأُْم ٤مَء وَم٠َمنْ ىَمٌَِٚم٧ِم اْحَ

سُمقا َوؾَمَ٘مْقا َوَزَرقُمقا  ُ هِب٤َم اًمٜم٤َّمَس وَمنَمِ اَم ِهَل ىِمٞمَٕم٤مٌن ٓ اَّللَّ َوَأَص٤مَب ُِمٜمَْٝم٤م ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُأظْمَرى إِٟمَّ

ُ سمِِف وَمٕمَ   َوَٟمَٗمَٕمُف سماَِم سَمَٕمَثٜمِل اَّللَّ
ِ

ـِ اَّللَّ ـْ وَمُ٘مَف ذِم ِدي ُؽ َُم٤مًء َوٓ شُمٜم٧ٌُِْم يَمأًل وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم ًِ
ْ ٚمَِؿ مُت

ـْ مَلْ َيْروَمْع سمَِذًمَِؽ َرْأؾًم٤م َومَلْ يَ   اًمَِّذي أرؾمٚم٧م سمف.َوقَمٚمََّؿ َوَُمَثُؾ َُم
ِ

ٌَْؾ ُهَدى اَّللَّ وهذا ْ٘م

 .احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 

*** 
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 املبحح الجاٌي

   ) وَ خصائصْ صمى اهلل عميْ وشمي ووعجساتْ (                                                                                    

رم سمٕمض ظمّم٤مئّمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحٞم٤م ذم ُمٌحثٜم٤م هذا اظمقاٟمك ُمدارؾم٦م 

ُمـ وُم٤م أيمرُمف اهلل سمف ُمـ ُمٕمجزات وهك ُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف  قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م يمام ٟمٕمٚمؿ  

ٟمف إنٌٞم٤مء قم ٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ( ُم٤م دٓئؾ ٟمٌقشمف اًمٕم٤مُم٦م )اًمتل يِمؽمك هب٤م ُمع إظمقا

٤مئ٥م سمـ يزيد ي٘مقل:اًمٜمٌقة  وم٘مد روى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  : ظم٤مشمؿيكم: أوٓ ًّ ذه٧ٌم  قمـ اًم

يب ظم٤مًمتل إمم اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إّن اسمـ أظمتل وضمع، 

ومٛمًح رأد ودقم٤م زم سم٤مًمؼميم٦م، صمّؿ شمقّو٠م ومنمسم٧م ُمـ ووقئف، صمّؿ ىمٛم٧م ظمٚمػ فمٝمره 

أُم٤م قمـ ُمٙم٤من هذا اخل٤مشمؿ وم٘مد روى  ومٜمٔمرت إمم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌّّقة سملم يمتٗمٞمف ُمثؾ زّر احلجٚم٦م

هلل سمـ هضمس ىم٤مل: رأج٧م اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ قمٌد ا

وأيمٚم٧م ُمٕمف ظمٌزا وحلام أو ىم٤مل: صمريدا ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: أؾمتٖمٗمر ًمؽ اًمٜمٌّّل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ٟمٕمؿ وًمؽ صمّؿ شمال هذه أي٦م َواؾْمَتْٖمِٗمْر ًمَِذْٟمٌَِؽ َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜم٤مِت 

ؿ اًمٜمٌّّقة سملم يمتٗمٞمف قمٜمد ٟم٤مهمض يمتٗمف اًمٞمنى مجٕم٤م ىم٤مل: صمّؿ درت ظمٚمٗمف ومٜمٔمرت إمم ظم٤مشم

                                                        .)قمغم هٞمئ٦م طمٌٞم٤ٌمت سم٤مرزة قمغم ؾمٓمح اجلٚمد (قمٚمٞمف ظمٞمالن يم٠مُمث٤مل اًمّث٤مًمٞمؾ 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد يمام روى اًمٌخ٤مرى  رم صحٞمحف سمًٜمده    ٦مصم٤مٟمٞم٤م : اًمرؤي٦م اًمّم٤محل

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: اًمّرؤي٤م اًمّّم٤محل٦م ضمزء ُمـ اخلدرّي أنّف ؾمٛمع ر

  .ؾمّت٦م وأرسمٕملم ضمزآ ُمـ اًمٜمٌّّقة

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ صم٤مًمث٤م :  رقمك اًمٖمٜمؿ  يمام روى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده 

ّٓ رقمك اًمٖمٜمؿ»اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  أصح٤مسمف:  وم٘م٤ملش ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌّٞم٤م إ
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ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:  شيمٜم٧م أرقم٤مه٤م قمغم ىمراريط ٕهؾ ُمّٙم٦م ٟمٕمؿ»وأن٧م؟ وم٘م٤مل: 

)واحلٙمٛم٦م ذم رقم٤مي٦م إنٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٖمٜمؿ؛ ًمٞم٠مظمذوا أنٗمًٝمؿ 

سم٤مًمتقاوع وشمّمٗمك ىمٚمقهبؿ سم٤مخلٚمقة ويؽمىمقا سم٤مًمٜمّمٞمح٦م إمم ؾمٞم٤مؾم٦م أِمٝمؿ سم٤مهلداي٦م 

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : )وذم ذيمر اًمٜمٌل ص-رمحف اهلل -ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمجروواًمِمٗم٘م٦م( 

ًمذًمؽ سمٕمد أن قمٚمؿ يمقٟمف أيمرم اخلٚمؼ قمغم اهلل ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ 

ٟمف ُمـ إنٌٞم٤مء صٚمقات اهلل  قمٔمٞمؿ اًمتقاوع ًمرسمف واًمتٍميح سمٛمٜمتف قمٚمٞمف وقمغم إظمقا

  .وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم ؾم٤مئر إنٌٞم٤مء(

قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: راسمٕم٤م : اًمتحذير ُمـ اًمدضم٤مل   ورم ذًمؽ  روى اًمٌخ٤مرى  سمًٜمده 

ىم٤مم اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٜم٤ّمس وم٠مثٜمك قمغم اهلل سمام هق أهٚمف صمّؿ ذيمر اًمّدضّم٤مل 

ّٓ ىمد أنذره ىمقُمف، ًم٘مد أنذره ٟمقح ىمقُمف، وًمٙمـ »وم٘م٤مل:  إيّن أنذريمٛمقه، وُم٤م ُمـ ٟمٌّل إ

  .شأنّف أقمقر وأّن اهلل ًمٞمس سم٠مقمقر ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ ومٞمف ىمقٓ مل ي٘مٚمف ٟمٌّل ًم٘مقُمف: شمٕمٚمٛمقن

ظم٤مُم٤ًم :  اًمتخٞمػم اًمرسم٤مين قمٜمد اعمقت  ورم ذًمؽ روى اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل سمًٜمده 

ـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدرّي ريض اهلل قمٜمف أّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٚمس قمغم قم

إّن قمٌدا ظمػّمه اهلل سملم أن ي١مشمٞمف ُمـ زهرة اًمّدٟمٞم٤م ُم٤م ؿم٤مء وسملم ُم٤م قمٜمده »اعمٜمؼم وم٘م٤مل: 

سمٙمر وىم٤مل: ومديٜم٤مك سم٤مسم٤مئٜم٤م وأُّمٝم٤مشمٜم٤م، ومٕمجٌٜم٤م ًمف وىم٤مل  ومٌٙمك أبقش وم٤مظمت٤مر ُم٤م قمٜمده

اًمٜم٤ّمس: اٟمٔمروا إمم هذا اًمِّمٞمخ خيؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ قمٌد ظمػّمه 

اهلل سملم أن ي١مشمٞمف ُمـ زهرة اًمّدٟمٞم٤م وسملم ُم٤م قمٜمده وهق ي٘مقل: ومديٜم٤مك سم٤مسم٤مئٜم٤م وأُّمٝم٤مشمٜم٤م، 

، ويم٤من أبق سمٙمر هق أقمٚمٛمٜم٤م سمف وىم٤مل ومٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق اعمخػّم 

ـّ اًمٜم٤ّمس قمكّم ذم صحٌتف وُم٤مًمف أب٤م سمٙمر، »رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  إّن ُمـ أُم

ّٓ ظمّٚم٦م اإلؾمالم، ٓ يٌ٘ملّم ذم  وًمق يمٜم٧م ُمّتخذا ظمٚمٞمال ُمـ أُّمتل ٓخّتذت أب٤م سمٙمر، إ

ّٓ ظمقظم٦م أيب سمٙمر أؾمٛمع صم٧ٌم قمٜمد اًمٌخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م شاعمًجد ظمقظم٦م إ

أنّف ٓ يٛمقت ٟمٌّل طمّتك خيػّم سملم اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة، ومًٛمٕم٧م اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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أي٦م ش ُمع اًّمذيـ أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ»ي٘مقل ذم ُمروف اًّمذي ُم٤مت ومٞمف وأظمذشمف سمّح٦م ي٘مقل: 

 ومٔمٜمٜم٧م أنّف ظمػّم.

قمـ أيب ؾم٤مدؾم٤م : ٓي٠ميمؾ إنٌٞم٤مء ُمـ اًمّمدىم٤مت وٓيقرصمقن وم٘مد روى اًمٌخ٤مرى 

ة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: )يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أِت سمٓمٕم٤مم ؾم٠مل هرير

قمٜمف أهدّي٦م أم صدىم٦م؟ وم٢من ىمٞمؾ: صدىم٦م ىم٤مل ٕصح٤مسمف: يمٚمقا ومل ي٠ميمؾ وإن ىمٞمؾ: هدّي٦م 

قمـ قم٤مئِم٦م ريض وروى أجْم٤م سمًٜمده  ضب سمٞمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠ميمؾ ُمٕمٝمؿ(

ف وؾمٚمؿ طملم شمقذّم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اهلل قمٜمٝم٤م أّن أزواج اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞم

، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: أخٞمس ىمد  ـّ وؾمٚمؿ أردن أن يٌٕمثـ قمثامن إمم أيب سمٙمر ي٠ًمخٜمف ُمػماصمٝم

                                                                                                       شٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م»ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وم٘مد روى أبق داود سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أوس سمـ أوس ؾم٤مسمٕم٤م : قمدم أيمؾ إرض ٕضم٤ًمدهؿ 

إّن ُمـ أومْمؾ أج٤ّمُمٙمؿ يقم اجلٛمٕم٦م، ومٞمف »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ظمٚمؼ آدم، وومٞمف ىمٌض، وومٞمف اًمٜمّٗمخ٦م، وومٞمف اًمّّمٕم٘م٦م، وم٠ميمثروا قمكّم ُمـ اًمّّمالة ومٞمف، وم٢مّن 

: ي٤م رؾمقل اهلل ويمٞمػ شمٕمرض صالشمٜم٤م قمٚمٞمؽ ش . روو٦م قمكمّ صالشمٙمؿ ُمٕم ىم٤مل: ىم٤مًمقا

إّن اهلل قمّز وضمّؾ طمّرم قمغم إرض أضم٤ًمد »وىمد أرُم٧م؟ ي٘مقًمقن: سمٚمٞم٧م. وم٘م٤مل: 

  .شإنٌٞم٤مء

شمف اخل٤مص٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومٞمٛمٙمـ إمج٤مهل٤م ومٞمام يغم :                                                     -أُم٤م قمـ ُمٕمجزا

طمٞم٨م   اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق أقمٔمؿ اعمٕمجزات ًمقضمقه قمدة ًمٞمس هٜم٤م ُمقوع ُمدارؾمتٝم٤م

ومٜمٕمٚمؿ ُمـ ديٜمٜم٤م سم٤مًميورة اٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمّمف اهلل سمٛمٕمجزة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

خصَّ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دون ؾم٤مئر اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمٙمت٤مب اخل٤مًمد اعمٝمٞمٛمـ وم

، [9]احلجر:  َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱإظمرى سم٤محلٗمظ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  َّرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱأي٦م، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [61-61]ومّمٚم٧م:
ء: َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي . وأُّم٤م اًمٙمت٥م [88]اإلها

 نت مت زت ُّٱإظمرى وم٘مد ويمؾ اهلل شمٕم٤ممم أُمر طمٗمٔمٝم٤م إمم أهٚمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت
شمف  [66]اح٤مئدة:  َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك وُمـ ُمٕمجزا

ء واعمٕمراج وىمد ُم٣م درؾمٝم٤م رم درؾملم سم٤مجلزء إول   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اإلها

وُمٕمجزة ؿمؼ صدره وُم٤مومٞمف ُمـ اًمرقم٤مي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وىمد طمدث ذًمؽ ُمرشملم  واٟمِم٘م٤مق 

لم اجلذع وشمٙمثػم اًم٘مٛمر  ورؤيتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٖمػمه ُمـ وراء فمٝمره وطمٜم

اًمٓمٕم٤مم سملم يديف واٟمٌٕم٤مث اح٤مء ُمـ سملم يديف أجْم٤م وخم٤مـم٦ٌم  اجلٛمؾ ًمف وؾمالم اًمِمجرة 

قمٚمٞمف وإقمالُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٙمثػم ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م  واًمِمٗم٤مء سمتٗمٚمف وـمٞم٥م 

وِم٤م  –قمرىمف ويمٗمف ورؤيتف ُٕملم اًمقطمل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وإُم٤مُمتف ًمألنٌٞم٤مء 

ىم٤مل مم سمف شمٗمْمٞمؾ أُمتف قمغم ؾم٤مئر إُمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة وم٤مـمر  اظمتّمف اهلل شمٕم٤م

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱشمٕم٤ممم: 
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ
-11]وم٤مـمر: َّ  نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب

 ىه مه جه ين ىن من ُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم:ورم ؾمقر آل قمٛمران  .[11
ىم٤مل شمٕم٤ممم: و .[111]آل قمٛمران:  َّىي مي خي حي جي  يه

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ
 َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: أُم٦م ٓدمتٛمع قمغم والًم٦م يمام  [161]اًمٌ٘مرة:  َّزئ
 يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م وصح  .[111]اًمٜم٤ًمء:  َّ نت مت  زت
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 ٓ سم٠مُمر اهلل ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُّمتل ىم٤مئٛم٦م»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

وظمص  شيّيهؿ ُمـ ظمذهلؿ أو ظم٤مًمٗمٝمؿ طمّتك ي٠مِت أُمر اهلل وهؿ فم٤مهرون قمغم اًمٜم٤ّمس

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ سمٗمْمؾ رؤيتف رم اًمٞم٘مٔم٦م وُمـ صمؿ أصح٤مسمف 

. قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدرّي ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  سم٤مًمٓمٌع  وم٘مد روى ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده 

ًمٜم٤ّمس زُم٤من يٌٕم٨م ُمٜمٝمؿ اًمٌٕم٨م، ومٞم٘مقًمقن: ي٠مِت قمغم ا»اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

اٟمٔمروا هؾ دمدون ومٞمٙمؿ أطمدا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ومٞمقضمد 

اًمّرضمؾ ومٞمٗمتح هلؿ سمف، صمّؿ يٌٕم٨م اًمٌٕم٨م اًمّث٤مين، ومٞم٘مقًمقن: هؾ ومٞمٝمؿ ُمـ رأى أصح٤مب 

ٔمروا اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ومٞمٗمتح هلؿ سمف، صمّؿ يٌٕم٨م اًمٌٕم٨م اًمّث٤مًم٨م، ومٞم٘م٤مل: اٟم

هؾ شمرون ومٞمٝمؿ ُمـ رأى ُمـ رأى أصح٤مب اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ صمّؿ يٙمقن 

سمع ومٞم٘م٤مل: اٟمٔمروا هؾ شمرون ومٞمٝمؿ أطمدا رأى ُمـ رأى أطمدا رأى أصح٤مب  اًمٌٕم٨م اًمّرا

وقمٜمد اًمٌخ٤مري قمـ أيب ش اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ومٞمقضمد اًمّرضمؾ ومٞمٗمتح هلؿ سمف

ي٠مِت زُم٤من »ٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: قمـ اًم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ؾمٕمٞمد اخلدرّي 

يٖمزو ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤ّمس ومٞم٘م٤مل: ومٞمٙمؿ ُمـ صح٥م اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ومٞم٘م٤مل: 

ٟمٕمؿ، ومٞمٗمتح قمٚمٞمف، صمّؿ ي٠مِت زُم٤من ومٞم٘م٤مل: ومٞمٙمؿ ُمـ صح٥م أصح٤مب اًمٜمٌّّل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ومٞم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ومٞمٗمتح، صمّؿ ي٠مِت زُم٤من ومٞم٘م٤مل: ومٞمٙمؿ ُمـ صح٥م ص٤مطم٥م 

.وظمص ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ شهلؿأصح٤مب اًمٜمٌّّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ومٞمٗمتح 

سمٜمداء اهلل شمٕم٤ممم ًمف سم٠مقمّز أوص٤مومف: ومٜم٤مداه رسمف سم٠مطم٥م أوص٤مومف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

  َّ زب رب ُّٱو [46]إنٗم٤مل:  َّ نئ مئ ُّٱوأؾمٜمك يمامٓشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

)وهذه اخلَِّمٞمّم٦م مل شمث٧ٌم ًمٖمػمه سمؾ  :رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم [47]اح٤مئدة:

  َّ جح مج حج مث هت مت ُّٱإن يماًل ُمٜمٝمؿ ٟمقدي سم٤مؾمٛمف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 [111]اح٤مئدة:  َّ ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11]اًمٌ٘مرة:

 ىت نت  مت  ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11]اًم٘مّمص:  َّ يب ىب نب مب ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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 [111-٤116مت:]اًمّم٤موم  َّحن جن  يم ىم مم ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [68]هقد:  َّ يت

وأُم٤م أي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ذيمر اؾمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام يم٤من ذًمؽ ُمـ سم٤مب 

، ويم٘مقًمف [61]إطمزاب:  َّ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱاإلظم٤ٌمر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

هنك اًمٜم٤مس أن يٜم٤مدوه وًمذًمؽ  أي٦م. [19]اًمٗمتح:  َّ حم جم ىليل مل خل ُّٱشمٕم٤ممم: 

  َّنت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱسم٤مؾمٛمف اًمٕمٚمؿ: ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
. ومٜمدهبؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم شمٙمٜمٞمتف سم٤مًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م شمنميٗم٤ًم ورومٕم٤ًم عمٜمزًمتف. [41ًمٜمقر:]ا

ىم٤مل أبق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين: )ومخّمف اهلل شمٕم٤ممم هبذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ سملم رؾمٚمف وأنٌٞم٤مئف 

وأظمؼم ؾمٌح٤مٟمف قمـ ؾم٤مئر إُمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا خي٤مـمٌقن رؾمٚمٝمؿ وأنٌٞم٤مءهؿ سم٠مؾمامئٝمؿ 

 [118]إقمراف:  َّيه ىه مه جه ين ىن من ٱُّيم٘مقل ىمقم ُمقؾمك ًمف: 

، وىمقل [111]اح٤مئدة:  َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ، وىمقل ىمقم قمٞمًك ًمف: 

وُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ قم٘مٞمدشمٜم٤م  [11]هقد:  َّ هن من خن حن ُّٱىمقم هقد ًمف: 

سم٤مًميورة أنف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ   ؾمٞمد وًمد آدم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وص٤مطم٥م ًمقاء 

مم ًمّمٗمٞمف وظمٚمٞمٚمف حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ماحلٛمد واعم٘م٤مم اعمحٛمقد 

ء:  َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نبُّٱ . [79]اإلها

أظمرج اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 

ضمث٤م يمؾ أُم٦م شمتٌع ٟمٌٞمٝم٤م، ي٘مقًمقن: ي٤م ومالن    أنف ي٘مقل: }إن اًمٜم٤مس يّمػمون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ًمِمٗم٤مقم٦م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومذًمؽ يقم يٌٕمثف اهلل اؿمٗمع، طمتك شمٜمتٝمل ا

اعم٘م٤مم اعمحٛمقد{وأظمرج أجْم٤ًم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر: }إن اًمِمٛمس شمدٟمق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

طمتك يٌٚمغ اًمٕمرق ٟمّمػ إذن ومٌٞمٜم٤م هؿ يمذًمؽ اؾمتٖم٤مصمقا سمآدم صمؿ سمٛمقؾمك صمؿ سمٛمحٛمد 

ٞمف زي٤مدة: }ومٞمِمٗمع صمؿ ذيمر اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ـمري٘م٤ًم آظمر وم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ{

ًمٞم٘م٣م سملم اخلٚمؼ ومٞمٛمٌم طمتك ي٠مظمذ سمحٚم٘م٦م اًم٤ٌمب ومٞمقُمئذ يٌٕمثف اهلل ُم٘م٤مُم٤ًم حمٛمقدًا 
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أظمرج اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  حيٛمده أهؾ اجلٛمع يمٚمٝمؿ{

 -ويم٤مٟم٧م شمٕمجٌف-}ُأِت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٚمحؿ ومرومع إًمٞمف اًمذراع 

: أن٤م ؾمٞمد اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهؾ شمدرون ُمؿ ذًمؽ؟ جيٛمع ومٜمٝمس ُمٜمٝم٤م هن٦ًم صمؿ ىم٤مل

ذم صٕمٞمد واطمد يًٛمٕمٝمؿ اًمداقمل، ويٜمٗمذهؿ اًمٌٍم  -إوًملم وأظمريـ-اًمٜم٤مس 

وشمدٟمق اًمِمٛمس ومٞمٌٚمغ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٖمؿ واًمٙمرب ُم٤م ٓ يٓمٞم٘مقن وٓ حيتٛمٚمقن، ومٞم٘مقل 

ل سمٕمض اًمٜم٤مس: أٓ شمرون ُم٤م ىمد سمٚمٖمٙمؿ؟ أٓ شمٜمٔمرون ُمـ يِمٗمع ًمٙمؿ إمم رسمٙمؿ؟ ومٞم٘مق

اًمٜم٤مس ًمٌٕمض: قمٚمٞمٙمؿ سمَآدم، ومٞم٠متقن آدم قمٚمٞمف اًمًالم ومٞم٘مقًمقن ًمف: أن٧م أبق اًمٌنم، 

ظمٚم٘مؽ اهلل سمٞمده، وٟمٗمخ ومٞمؽ ُمـ روطمف، وأُمر اعمالئٙم٦م ومًجدوا ًمؽ، اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم 

رسمؽ، أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ ومٞم٘مقل آدم: إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم 

ـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف، وأنف هن٤مين قمـ اًمِمجرة ومٕمّمٞمتف، همْم٤ًٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف وًم

ٟمٗمز ٟمٗمز ٟمٗمز اذهٌقا إمم همػمي، اذهٌقا إمم ٟمقح. ومٞم٠متقن ٟمقطم٤ًم ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ٟمقح 

إٟمؽ أن٧م أول اًمرؾمؾ إمم أهؾ إرض، وىمد ؾماّمك اهلل قمٌدًا ؿمٙمقرًا، اؿْمٗمع ًمٜم٤م إمم 

مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف  رسمؽ، أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ ومٞم٘مقل: إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌمً 

ُمثٚمف وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف، وأنف ىمد يم٤مٟم٧م زم دقمقة دقمقهت٤م قمغم ىمقُمل، ٟمٗمز ٟمٗمز 

اذهٌقا إمم همػمي، اذهٌقا إمم إسمراهٞمؿ. ومٞم٠متقن إسمراهٞمؿ، ومٞم٘مقًمقن: ي٤م إسمراهٞمؿ أن٧م ٟمٌل 

اهلل وظمٚمٞمٚمف ُمـ أهؾ إرض، اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ، أٓ شمرى إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ ومٞم٘مقل 

د همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ًٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف، وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف، وإين هلؿ: إن ريب ىم

ٟمٗمز ٟمٗمز اذهٌقا  -ومذيمرهـ أبق طمٞم٤من ذم احلدي٨م-ىمد يمٜم٧م يمذسم٧م صمالث يمذسم٤مت 

إمم همػمي، اذهٌقا إمم ُمقؾمك. ومٞم٠متقن ُمقؾمك ومٞم٘مقًمقن: أن٧م رؾمقل اهلل، ومْمٚمؽ اهلل 

حـ ومٞمف؟ومٞم٘مقل: إن ريب سمرؾم٤مًمتف وسمٙمالُمف قمغم اًمٜم٤مس، اؿمٗمع إمم رسمؽ، أٓ شمرى ُم٤م ٟم

ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ًٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف، وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف، وإين ىمد ىمتٚم٧م 

ٟمٗم٤ًًم مل أوُمر سم٘متٚمٝم٤م، ٟمٗمز ٟمٗمز ٟمٗمز، اذهٌقا إمم همػمي، اذهٌقا إمم قمٞمًك. ومٞم٠متقن 
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قمٞمًك ومٞم٘مقًمقن: ي٤م قمٞمًك، أن٧م رؾمقل اهلل ويمٚمٛمتف أخ٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ، وروح ُمٜمف، 

اعمٝمد، اؿمٗمع ًمٜم٤م، أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ ومٞم٘مقل قمٞمًك: إن ريب ىمد  ويمٚمٛم٧م اًمٜم٤مس ذم

 -ومل يذيمر ذٟم٤ٌمً -همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ًٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف، وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف 

اذهٌقا إمم همػمي، اذهٌقا إمم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ومٞم٠متقن حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف 

إنٌٞم٤مء، وىمد همٗمر اهلل ُم٤م شم٘مدم ُمـ وؾمٚمؿ، ومٞم٘مقًمقن: ي٤م حمٛمد أن٧م رؾمقل اهلل، وظم٤مشمؿ 

ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر، اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ، أٓ شمرى إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ وم٠منٓمٚمؼ، ومآِت اًمٕمرش 

وم٠مىمع ؾم٤مضمدًا ًمريب قمّز وضمّؾ، صمؿ يٗمتح اهلل قمكمَّ ُمـ حم٤مُمده وطمًـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم مل 

ع شُمَِمٗمع، يٗمتحف قمغم أطمد ىمٌكم. صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م حمٛمد، ارومع رأؾمؽ، ؾمْؾ شُمٕمٓمف، واؿمٗم

. ومٞم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أدظمؾ ُمـ أُمتؽ ُمـ  ، أُمتل ي٤م ربِّ وم٠مرومع رأد وم٠مىمقل: أُمتل ي٤م ربِّ

ٓ طم٤ًمب قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم٤ٌمب إجٛمـ ُمـ أبقاب اجلٜم٦م، وهؿ ذيم٤مء ًمٚمٜم٤مس ومٞمام ؾمقى 

قملم ُمـ ُمّم٤مريع  سم٤مب ذًمؽ ُمـ إبقاب، صُمؿَّ ىم٤مل: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إنَّ ُم٤م سملم اعمٍما

وومٞمٝم٤م آصم٤مر اًمٞمقم سمدرقم٦م سملم قمامن محػم أو يمام سملم ُمٙم٦م وسُمٍْمى)اجلٜم٦م يمام سملم ُمٙم٦م و

ومروى اًمٌخ٤مري  سمِمٝم٤مدة أُمتف قمغم إُمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:وظمّمف اهلل أجْم٤م  ({ودُمِمؼ 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف رمحف اهلل 

اًمرؾم٤مًم٦م؟ ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ. ومُت٠ًمل وؾمٚمؿ: }جُي٤مء سمٜمقح يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘م٤مل ًمف: هؾ سمّٚمٖم٧م 

أُمتف: هؾ سمّٚمٖمٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م ضم٤مءٟم٤م ُمـ ٟمذير. ومٞم٘مقل: ُمـ ؿمٝمقدك؟ ومٞم٘مقل: حمٛمد 

 يي ُّٱوأُمتف، ومٞمج٤مء سمٙمؿ ومتِمٝمدون، صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱىم٤مل قمدًٓ:  [161]اًمٌ٘مرة:  َّ ٰى ٰر ٰذ
تف ُمٜمزل اًمٕمدول ُمـ )ٟمّزل اهلل شمٕم٤ممم أُم [161]اًمٌ٘مرة:  َّزئ رئ ّٰ

احلٙم٤مم، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم إذا طمٙمؿ سملم اًمٕم٤ٌمد ومجحدت إُمؿ سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م أطمي أُم٦م 

حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمِمٝمدون قمغم اًمٜم٤مس سم٠من رؾمٚمٝمؿ أبٚمٖمتٝمؿ، وهذه 

دون أُمتف سم٠منف يرى ُمـ وراء وظمّمف اهلل شمٕم٤ممم  اخلّمٞمّم٦م مل شمث٧ٌم ٕطمد ُمـ إنٌٞم٤مء(.
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أظمرج اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف وم٘مد  ف:فمٝمره يمام يرى أُم٤مُم

أنَّ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: }أمتقا اًمريمقع واًمًجقد، ومقاهلل إين أرايمؿ ُمـ 

سمٕمد فمٝمري، إذا ُم٤م ريمٕمتؿ وإذا ُم٤م ؾمجدشمؿ{ واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ. وعمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب 

ٞمف وؾمٚمؿ يقُم٤ًم صمؿَّ هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: }صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم

اٟمٍمف، وم٘م٤مل: ي٤م ومالن أٓ ُتًـ صالشمؽ؟ أٓ يٜمٔمر اعمّمكم إذا صغم يمٞمػ يّمكم، 

وم٢مٟمام يّمكم ًمٜمٗمًف، إين واهلل ٕبٍم ُمـ ورائل يمام أبٍم ُمـ سملم يدي{.ىم٤مل اًمٜمقوي: 

)ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ُمٕمٜم٤مه أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إدرايم٤ًم ذم ىمٗم٤مه يٌٍم سمف 

ئف، وىمد اٟمخرىم٧م اًمٕم٤مدة ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠ميمثر ُمـ هذا وًمٞمس يٛمٜمع ُمـ ورا

وح٤م ٓ وىمد صم٧ٌم ُمـ هذا قم٘مؾ وٓ ذع، سمؾ ورد اًمنمع سمٔم٤مهره ومقضم٥م اًم٘مقل سمف(.

وم٘مد روى أمحد واًمؽمُمذى وان ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ سم٠منف يًٛمع ُم٤م ٓ يًٛمٕمف اًمٜم٤مس:ذم اخلؼم 

ل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مًمف وطمًٜمف إًم٤ٌمٟمك 

وؾمٚمؿ: }إين أرى ُم٤م ٓ شمرون وأؾمٛمع ُم٤م ٓ شمًٛمٕمقن، إنَّ اًمًامء أـم٧َّم وطمؼ هل٤م أن 

، ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمقوع أرسمع أص٤مسمع إَّٓ وُمٚمؽ واوع ضمٌٝمتف ؾم٤مضمدًا هلل. واهلل ًمق   شمئطَّ 

ْذشمؿ سم٤مًمٜم٤ًمء قمغم اًمٗم رؿم٤مت، شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أقمٚمؿ ًمْمحٙمتؿ ىمٚمٞماًل وًمٌٙمٞمتؿ يمثػماً، وُم٤م شمٚمذَّ

ُٕمدات إمم رضمتؿوخل  .اهلل{ إمم دم٠مرون اًمّمُّ

وِم٤م ظمص اهلل سمف  ظمٚمٞمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وومْمٚمف ُم٤م رواه اًمٌخ٤مرى رمحف  -1

ِكَّ  اهلل سمًٜمده قمـ   َأنَّ اًمٜمٌَّ
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـُ قَم ُأقْمٓمِٞم٧ُم »ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ضَم٤مسمُِر سْم

ٌْغِم  َـّ َأطَمٌد ىَم ٤م مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم ًً ِجًدا مَخْ ًْ ػَمَة ؿَمْٝمٍر، َوضُمِٕمَٚم٧ْم مِمَ إَْرُض َُم ًِ قْم٥ِم َُم ُت سم٤ِمًمرُّ  ُٟمٍِمْ

، َوُأطِمٚم٧َّْم مِمَ اعْمََٖم٤مٟمُِؿ َومَلْ َُتِؾَّ  اَلُة وَمْٚمُٞمَّمؾِّ تِك َأْدَريَمْتُف اًمّمَّ ـْ ُأُمَّ  َوـَمُٝمقًرا، وَم٠َمجُّاَم َرضُمٍؾ ُِم

َٗم٤مقَم٦َم، َويَم٤مَن اًم ٌْغِم، َوُأقْمٓمِٞم٧ُم اًمِمَّ ٦ًم، َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم ٕطََمٍد ىَم ٌَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف ظَم٤مصَّ ِكُّ ُي ٜمٌَّ

٦مً  َ ذِم ِرَواَي٦ِم ىم٤مل اسمـ طمجر رمحف اهلل   رم اًمٗمتح ش.اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ ٤م سَملمَّ ًً ىَمْقًُمُف ُأقْمٓمِٞم٧ُم مَخْ

 
ِ

ٌُقَك َوِهَل آظِمُر هَمَزَواِت َرؾُمقِل اَّللَّ ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم َأنَّ َذًمَِؽ يَم٤مَن ذِم هَمْزَوِة شَم ُ قَمْٛمِرو سْم  َصغمَّ اَّللَّ
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َنٌِْٞمَ  ْٕ ـَ ا ـِ ؾِمٜم٤َمٍن ُِم ِد سْم ٛمَّ ـْ حُمَ اَلِة قَم ٌْكِم َزاَد ذِم اًمّمَّ َـّ َأطَمٌد ىَم ٤مء قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَمْقًُمُف مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم

َـّ وَمْخًرا َوَُمْٗمُٝمقُُمُف َأنَُّف مَلْ خَيَْتصَّ سمَِٖمػْمِ اخْلَْٛمِس ا َٓ َأىُمقهُلُ ٤ٌَّمٍس  عْمَْذيُمقَرِة َوذِم طَمِدي٨م سمـ قَم

٧مٍّ وَمَذيَمَر َأْرسَمًٕم٤م  ًِ  سمِ
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ْٚم٧ُم قَمغَم ا ـْ طَمِدي٨ِم َأيِب ُهَرْيَرَة َُمْروُمققًم٤م وُمْمِّ ٚمٌِؿ ُِم ًْ ـْ َرَوى ُُم ًَمِٙم

ـْ َهِذِه اخْلَْٛمِس َوَزاد اصْمٜمََتلْمِ   )وم٘مد روى ُمًٚمؿ سمًٜمده  ُِم
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل قَم

ُِمَع اًْمَٙمٚمِِؿ، َصغمَّ اهلُل قَمٚمَ  : ُأقْمٓمِٞم٧ُم ضَمَقا ٧مٍّ ًِ  سمِ
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ْٚم٧ُم قَمغَم ا ْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل: " وُمْمِّ

ِجًدا،  ًْ َْرُض ـَمُٝمقًرا َوَُم ْٕ قْم٥ِم، َوُأطِمٚم٧َّْم زِمَ اًْمَٖمٜم٤َمِئُؿ، َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ ا ُت سم٤ِمًمرُّ َوُٟمٍِمْ

٦ًم، َوظُمتَِؿ يِبَ اًمٜمَّ  ًٓ َوُأْرؾِمْٚم٧ُم إمَِم اخْلَْٚمِؼ يَم٤مومَّ َٚمَع َأوَّ ُف اـمَّ ٌِٞمُّقَن " َوـَمِريُؼ اجْلَْٛمِع َأْن ُيَ٘م٤مَل ًَمَٕمٚمَّ

٦ًم َيْدوَمُع  َٓ َيَرى َُمْٗمُٝمقَم اًْمَٕمَدِد طُمجَّ ـْ  ٤ٌَمىِمل َوَُم َٚمَع قَمغَم اًْم قَمغَم سَمْٕمِض َُم٤م اظْمُتصَّ سمِِف صُمؿَّ اـمَّ

ـْ َأْصٚمِِف َوفَم٤مِهُر احْلَِدي٨ِم َيْ٘مَتيِض َأنَّ  ؿْمَٙم٤مَل ُِم ـَ اخْلَْٛمِس  َهَذا اإْلِ يُمؾَّ َواطِمَدٍة ُِم

اَلَم يَم٤مَن  ًَّ ُض سم٠َِمنَّ ُٟمقطًم٤م قَمَٚمْٞمِف اًم َٓ ُيْٕمؽَمَ ٌَْٚمُف َوُهَق يَمَذًمَِؽ َو طََمٍد ىَم ِٕ ـْ  اعْمَْذيُمقَراِت مَلْ شَمُٙم

ـْ يَم٤مَن ُُم١ْمُِمٜم٤ًم  َّٓ َُم ٌَْؼ إِ َنَُّف مَلْ َي ِٕ َْرِض سَمْٕمَد اًمٓمُّقوَم٤مِن  ْٕ ٌُْٕمقصًم٤م إمَِم َأْهِؾ ا َُمَٕمُف َوىَمْد يَم٤مَن َُم

ِذي َوىمَ  َٗمَؼ سم٤ِمحْل٤َمِدِث اًمَّ ـْ ذِم َأْصِؾ سَمْٕمَثتِِف َوإِٟمَّاَم اشمَّ َنَّ َهَذا اًْمُٕمُٛمقَم مَلْ َيُٙم ِٕ َع ُُمْرؾَماًل إًَِمْٞمِٝمْؿ 

٤م َٟمٌِٞمُّٜم٤َم َصغمَّ ا ـَ سَمْٕمَد َهاَلِك ؾَم٤مِئِر اًمٜم٤َّمِس َوَأُمَّ ُ قَمَٚمْٞمِف َوُهَق اْٟمِحَّم٤مُر اخْلَْٚمِؼ ذِم اعْمَْقضُمقِدي َّللَّ

ٌَْٕمَث٦مِ  ـْ َأْصِؾ اًْم  ومٝمك قم٤مُم٦م إمم اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م  َوؾَمٚمََّؿ وَمُٕمُٛمقُم ِرؾَم٤مًَمتِِف ُِم

َٗم٤مقَم٦ِم  ٤م ىَمْقُل َأْهِؾ اعْمَْقىِمِػ ًمِٜمُقٍح يَماَم َصحَّ ذِم طَمِدي٨ِم اًمِمَّ ٧ٌََم اظْمتَِّم٤مُصُف سمَِذًمَِؽ َوَأُمَّ وَمَث

ُل َرؾُمقٍل إمَِم أَ  ًمِٞم٦َِّم إِْرؾَم٤مًمِِف َأن٧َْم َأوَّ ٤ٌَمُت َأوَّ ُد سمِِف قُمُٛمقَم سَمْٕمَثتِِف سَمْؾ إصِْم َْرِض وَمَٚمْٞمَس اعْمَُرا ْٕ ْهِؾ ا

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ذِم َذًمَِؽ سَمَ٘م٤مَء  - َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن َُمْٕمٜمَك اخْلُُّمقِصٞم٦َِّم ًمِٜمٌَِٞمِّٜم٤َم َصغمَّ اَّللَّ َوحُيْ

يَٕمتِِف إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم وَ  َخ َذِ ًَ ٌَْٕم٨َم َٟمٌِلٌّ ذِم َزَُم٤مٟمِِف َأْو سَمْٕمَدُه وَمٞمَٜمْ ُه سمَِّمَدِد َأْن ُي ُٟمقٌح َوهَمػْمُ

يَٕمتِفِ  قْم٥ِم َزاَد َأبُق ُأَُم٤مَُم٦َم ُيْ٘مَذُف ذِم ىُمُٚمقِب َأقْمَداِئل َأظْمَرضَمُف  -سَمْٕمَض َذِ ُت سم٤ِمًمرُّ ىَمْقًُمُف ُٟمٍِمْ

ػَمَة ؿَمْٝمٍر َُمْٗمُٝمقُُمُف َأنَّفُ  ًِ َٓ ذِم  َأمْحَُد ىَمْقًُمُف َُم ِة َو قْم٥ِم ذِم َهِذِه اعْمُدَّ ِه اًمٜمٍَّْمُ سم٤ِمًمرُّ مَلْ ُيقضَمْد ًمَِٖمػْمِ

ـْ َأقْمَداِئِف َأيْمَثُر ُِمٜمُْف   َأيْمَثَر ُِمٜمَْٝم٤م ـْ سَملْمَ سَمَٚمِدِه َوسَملْمَ َأطَمٍد ُِم َنَُّف مَلْ َيُٙم ِٕ َوإِٟمَّاَم ضَمَٕمَؾ اًْمَٖم٤مَي٦َم ؿَمْٝمًرا 
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َٙمٍر َوَهْؾ ِهَل  َوَهِذِه اخْلُُّمقِصٞم٦َُّم طَم٤مِصَٚم٦مٌ  ًْ ـْماَلِق طَمتَّك ًَمْق يَم٤مَن َوطْمَدُه سمَِٖمػْمِ قَم ًَمُف قَمغَم اإْلِ

ـْ سَمْٕمِدِه وِمٞمِف اطْمتاَِمٌل  تِِف ُِم ُُمَّ ِٕ  .ا ـه طَم٤مِصَٚم٦ٌم 

ىمتٞم٦ٌم سمـ ٠من٤م أنٌ ىم٤مل ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مجوروى رمحف اهلل سمًٜمده امم اإلُم٤مم  - 1

سم٦م قمـ أيب أؾمامء قمـ صمقسم٤من ريض اهلل ؾمٕمٞمد صمٜم٤م مح٤مد هق اسمـ زيد قمـ أجقب قمـ أيب ىمال

شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن اهلل زوى زم إرض 

ومرأج٧م ُمِم٤مرىمٝم٤م وُمٖم٤مرهب٤م وإن أُمتل ؾمٞمٌٚمغ ُمٚمٙمٝم٤م إمم ُم٤م زوي زم ُمٜمٝم٤م وأقمٓمٞمتؽ 

اًمٙمٜمزيـ إمحروإبٞمض وإين ؾم٠مخ٧م ريب ُٕمتل أن ٓ هيٚمٙمٝم٤م سمًٜم٦م قم٤مُم٦م وأن ٓ 

قمٚمٞمٝمؿ قمدوا ُمـ ؾمقى أنٗمًٝمؿ ومٞمًتٌٞمح سمٞمْمتٝمؿ وإن ريب ىم٤مل ي٤م حمٛمد إين إذا  يًٚمط

ىمْمٞم٧م ىمْم٤مء وم٢مٟمف ٓ يرد وإين أقمٓمٞم٧م ُٕمتؽ أن ٓ أهٚمٙمٝمؿ سمًٜم٦م قم٤مُم٦م وأن ٓ 

أؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ قمدوا ُمـ ؾمقى أنٗمًٝمؿ ومٞمًتٌٞمح سمٞمْمتٝمؿ وًمق اضمتٛمع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

٤م ويًٌل سمٕمْمٝمؿ ٝمؿ هيٚمؽ سمٕمْمسم٠مىمٓم٤مره٤م أو ىم٤مل ُمـ سملم أىمٓم٤مره٤م طمتك يٙمقن سمٕمْم

 سمٕمْم٤م .

ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أن٤ٌم حمٛمد سمـ ُمثٜمك أن٤ٌم قمٌد إقمغم قمـ  وروى سمًٜمده قمـ  –1

داود قمـ قم٤مُمر ىم٤مل ؾم٠مخ٧م قمٚم٘مٛم٦م هؾ يم٤من اسمـ ُمًٕمقد ؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل 

شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اجلـ ىم٤مل وم٘م٤مل قمٚم٘مٛم٦م أن٤م ؾم٠مخ٧م اسمـ ُمًٕمقد وم٘مٚم٧م هؾ ؿمٝمد 

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اجلـ ىم٤مل ٓ وًمٙمٜم٤م يمٜم٤م ُمع أطمد ُمٜمٙمؿ ُمع رؾمقل اهلل 

رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات ًمٞمٚم٦م ومٗم٘مدٟم٤مه وم٤مًمتٛمًٜم٤مه ذم إودي٦م 

أو اهمتٞمؾ ىم٤مل ومٌتٜم٤م سمنم ًمٞمٚم٦م سم٤مت هب٤م ىمقم ومٚمام أصٌحٜم٤م إذا هق  أؾمتٓمػمواًمِمٕم٤مب وم٘مٚمٜم٤م 

ٚمٌٜم٤مك ومٚمؿ ٟمجدك ومٌتٜم٤م سمنم ًمٞمٚم٦م ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ طمراء ىم٤مل وم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٘مدٟم٤مك وـم

سم٤مت هب٤م ىمقم ىم٤مل أت٤مين داقمل اجلـ ومذه٧ٌم ُمٕمف وم٘مرأت قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ىم٤مل وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م 

د وم٘م٤مل ًمٙمؿ يمؾ قمٔمؿ ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف شم٘مع  وم٠مراٟم٤م آصم٤مرهؿ وآصم٤مر ٟمػماهنؿ وؾم٠مخقه اًمزا
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 ذم أجديٙمؿ أوومر ُم٤م يٙمقن حلام ويمؾ سمٕمرة قمٚمػ ًمدواسمٙمؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل

 شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال شمًتٜمجقا هبام وم٢مهنام ـمٕم٤مم إظمقاٟمٙمؿ .

طمدصمٜمل احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك أن٤م ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج وروى سمًٜمده إمم اإلُم٤مم   -6

اسمـ زي٤مد قمـ إوزاقمل طمدصمٜمل أبق قمامر طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ ومروخ ىم٤مل أبق هريرة ىم٤مل 

قمٜمف  ٤مُم٦م وأول ُمـ يٜمِمؼرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن٤م ؾمٞمد وًمد آدم يقم اًم٘مٞم

 .اًم٘مؼم وأول ؿم٤مومع وأول ُمِمٗمع

قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل ىم٤مل وروى سمًٜمده إًمٞمف أجْم٤م  -1

إنٌٞم٤مء شمٌٕم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأن٤م أول ُمـ ي٘مرع  أن٤م أيمثررؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٞمف وؾمٚمؿ آِت سم٤مب ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚموقمٜمف ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : – اجلٜم٦م.سم٤مب 

اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٠مؾمتٗمتح ومٞم٘مقل اخل٤مزن ُمـ أن٧م وم٠مىمقل حمٛمد ومٞم٘مقل سمؽ أُمرت ٓ 

وأظمرج وظمص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمتٕمدد أؾمامءه  . ىمٌؾأومتح ٕطمد 

اًمِمٞمخ٤من قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل }صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ{ ي٘مقل إن زم 

احل٤مذ اًمذي  وأن٤من٤م اح٤مطمل اًمذي يٛمحق اهلل يب اًمٙمٗمر حمٛمد وأن٤م أمحد وأ أن٤مأؾمامء 

وأظمرج امحد .  اًمٕم٤مىم٥م واًمٕم٤مىم٥م اًمذي ًمٞمس سمٕمده ٟمٌل وأن٤محينم اًمٜم٤مس قمغم ىمدُمل 

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ىم٤مل ؾمٛمك ًمٜم٤م رؾمقل اهلل }صغم اهلل  رمحٝمام اهلل  وُمًٚمؿ

ٛمد وأن٤م أمحد حم أن٤مقمٚمٞمف وؾمٚمؿ{ ٟمٗمًف أؾمامء ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمٗمٔمٜم٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤م مل ٟمحٗمظ ىم٤مل 

وىم٤مل ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء اًمٕمز  – واعم٘مٗمك واحل٤مذ وٟمٌل اًمتقسم٦م وٟمٌل اعمٚمحٛم٦م وٟمٌل اًمرمح٦م

وىمد وَمّْمؾ اهلُل شمٕم٤ممم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ )سمـ قمٌد اًمًالم رمحف اهلل 

. وم٘م٤مل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمؿ: "أن٤م ؾمٞمُِّد َوًَمِد آدمَ  وٓ وَمْخر"  سمقضمقه: أّوهل٤م: أنَّف ؾم٤مد اًمُٙمؾَّ

ٜمِّٞم٦م، وهذا ُُمِْمِٕمٌر سم٠منَّف أوْمَْمُؾ ُمٜمٝمؿ  واًمًّٞمُد َُمـ اشّمّمَػ  ًَّ سم٤مًمّّمٗم٤مت اًمَٕمٚمِٞم٦ّم وإظمالق اًم

ذم اًمداَريـ. أُّم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمِام اشّمّمَػ سمف ُمـ إظمالِق اعمذيمقرِة، وأُّم٤م رم أظمرِة ومأِلَّن 

َء أظمرِة ُُمَرشّم٥م قمغم إوَص٤مف وإظمالق. وم٢مذا وَمَْمٚمَ  ُٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٜم٤مىم٥م ضمَزا
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ٗم٤مت، وَمَْمَٚمُٝمؿ ذم أظمرة ذم اعمراشم٥م واًمدرضم٤مت. وإّٟمام ىم٤مل صغمَّ اهلُل قمٚمٞمف  واًمّمِّ

ِف قَمّز َوضَمّؾ. وّح٤م يم٤من  ف أُّمتف َُمٜمِْزًمَتف ُمـ َرسمِّ وؾمٚمَّؿ: "أن٤م ؾمٞمُِّد َوًَمِد آدَم وٓ وَمْخر" ًمُِٞمَٕمرِّ

ف إّٟمام يذيُمُره٤م اومتخ٤مراً  ًِ ـْ َذيمَر ُمٜم٤مىم٥م ٟمٗم ذم اًمٖم٤مًم٥م، أراد صغمَّ اهلُل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ أْن  َُم

ؿ ُمـ اجلََٝمَٚم٦ِم أنَّف َذيَمَر ذًمؽ اومتخ٤مرًا، وم٘م٤مل: "وٓ ومخَر".وُمٜمٝم٤م  ـْ َيَتَقهَّ َيْ٘مَٓمَع َوْهَؿ َُم

احلْٛمِد يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ وَمْخر".وُمٜمٝم٤م ىمقًُمف  ًمقاءىمقًُمف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ: "وسمَِٞمدي 

َّٓ ُت٧م ًمقائل يقَم صغمَّ اهلُل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ: "  ـْ دوَٟمف إ ـْ ٟمٌل يقُمئذ: آَدُم وَمَٛم وُم٤م ُِم

اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، وٓ وَمْخَر.". وهذه. اخلّم٤مئُص شمدلُّ قمغم قُمُٚمّق َُمْرشَمٌتِف قمغم آَدم وهمػمِه، إْذ ٓ 

َّٓ اًمتخّمٞمص سم٤معمٜم٤مىم٥ِم  وُمٜمٝم٤م: أنَّ اهلل قمّز وضمّؾ أظمؼمه أنَّف هَمَٗمر ًمف ُم٤م  ُمٕمٜمك ًمٚمتٗمْمٞمؾ إ

وُم٤م شم٠مظمر، ومل يٜم٘مؾ أنف أظمؼم أطمدا ُمـ إنٌٞم٤مء سمِِٛمثِؾ ذًمؽ، سمؾ اًمٔم٤مِهُر شم٘مّدَم ُمـ َذْٟمٌف 

أنَّف مل خُيْؼِمهؿ، ّٕن يُمؾَّ واطِمٍد ُمٜمٝمِؿ إذا ـُمٚم٥َِم ُمٜمف اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمْقىمِِػ ذيمر ظَمٓمٞمئتُف اًمتل 

أَص٤مب وىم٤مل: ٟمْٗمز َٟمْٗمز. وًمق قَمٚمَِؿ يُمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ سمُٖمْٗمران ظمٓمٞمئتف مل ُيْقضَمؾ ُمٜمٝم٤م ذم 

اعم٘م٤مم، وإذا اؾْمَتِْمَٗمَٕم٧ِم اخلالئُؼ سم٤مًمٜمٌلِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم ىم٤مل:  ًمؽذ

ع. وهذا يدلُّ قمغم ختّمٞمّمف وشمٗمْمٞمٚمف.  أن٤م هل٤م. وُمٜمٝم٤م: أنَّف أّوُل ؿم٤موِمٍع وأّوُل ُُمَِمٗمَّ

ِف سمَدقْمَقشمِف، إْذ ضَمَٕمؾ اهلُل ًمِٙمُ  ًِ ؾِّ ٟمٌلٍّ دقمقًة وُمٜمٝم٤م: إيث٤مُره صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ قمغم َٟمْٗم

َؾ دقمقشَمف ذم اًمدٟمٞم٤م، واظمت٠ٌم هق، صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ،  َتج٤مسم٦ًم، ومُٙمؾ ُمٜمٝمؿ شَمَٕمجَّ ًْ ُُم

َؿ سمحٞم٤مشمف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًَ دقمقشَمف ؿمٗم٤مقم٦ًم ُّٕمتف. وُمٜمٝم٤م: أنَّ اهلَل أىم

ُْؿ ًَمِٗمل ؾَمْٙمَرهِتِْؿ َيْٕمَٛمُٝمقَن(. واإِلىمً ِؿ سمحٞم٤مشمف يُدلُّ قمغم )ًَمَٕمْٛمُرَك إهِنَّ ًَ ٤مُم سمحٞم٤مة اعمُْ٘م

ِؿ هب٤م. وإنَّ طمٞم٤مشمف صغمَّ اهلُل قمٚمٞمف وؾَمّٚمؿ جلديَرٌة أْن  ًِ ف طمٞم٤مشمف وقِمّزهت٤م قمٜمد اعمُْ٘م َذَ

٧ٌُْم هذا ًمَٖمػْمه. وُمٜمٝم٤م: أنَّ  يم٦ِم اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م. ومل يث ٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؼَمَ
ِ

َؿ هب٤م، ح ًَ ُي٘م

َُم٧ْم واٟمَ٘مْم ًملم وأظمريـ، وهل اًمُ٘مرآُن ُُمٕمجزة يمؾِّ ٟمٌل شَمٍَمّ ٧ْم، وُُمٕمجزُة ؾَمٞمِِّد إوَّ

. [9]احلجر: َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱاًمٕمٔمٞمؿ، سم٤مىمٞم٦م إمم َيْقِم اًمّديـ. 

٧ٌُْم ًمقاطمٍد ُمـ إنٌٞم٤مء ُمثُؾ ذًمؽ  وُمٜمٝم٤م شمًٚمٞمُؿ احلََجر قمٚمٞمف، وطَمٜملُم اجِلْذِع إًمٞمف. ومل َيْث
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شمف  ُم٤م هق أفْمَٝمُر ذم اإلقمج٤مز ُمـ  -ؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف و -وُمٜمٝم٤م: أنَّف ُوضِمَد ذم ُمٕمجزا

ره  ِر اح٤مء ُمـ سَملْم أص٤مسمٕمف، وم٢مّٟمف أبٚمُغ ذم ظَمْرِق اًمٕم٤مدِة ُمـ شَمَٗمجُّ ُمٕمجزات همػمه، يمَتٗمجُّ

ُمـ احلََجر، ٕن ضِمٜمَْس إطمج٤مر رسّمام يتٗمّجُر ُمٜمف اح٤مء. ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمجزشُمف سم٤مٟمٗمج٤مر اح٤مء 

ُمٜمٝم٤م: أنَّ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم أبرأ ُمـ سَملْم أص٤مسمٕمف أبٚمَغ ُمـ اٟمٗمج٤مر احلََجِر عمقؾمك. و

ه٤م. ورؾمقُل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َرّد  إيْمَٛمَف وإبَْرَص ُمع سم٘م٤مء قَمْٞمٜمِِف ذم َُم٘مرِّ

. ومٗمٞمف ُُمٕمجزة ُمـ َوضْمَٝملْم: أطمدمه٤م اًمتئ٤َمُُمٝم٤م سمٕمد  اًمَٕملْمَ سمٕمد أن ؾم٤مًم٧ْم قمغم اخلدِّ

. وُمٜمٝم٤م: أنَّ إُمقات اًمذيـ أطمٞم٤مهؿ ؾَمَٞمالهن٤م، وأظمُر ردُّ اًمٌٍم إًمٞمٝم٤م سمٕمد وَمْ٘مِده ُمٜمٝم٤م

ُمـ اًمٙمْٗمر سم٤مإليامن أيمَثُر قمددًا ِمّـ أطمٞم٤مهؿ قمٞمًك سمحٞم٤مة إبدان. َوؿَمّت٤من سملم طمٞم٤مة 

وُمٜمٝم٤م: أنَّ اهلل شمٕم٤ممم يمٚمَّؿ ُمقؾمك سم٤مًمٓمقر، وسم٤مًمقادي اعم٘مّدس.  اإليامن وطمٞم٤مة إبدان.

َتٝمك. وُمٜمٝم٤م: أنَّف ىم٤مل: "ٟمحـ ويمّٚمؿ ٟمٌّٞمٜم٤م، صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ، قمٜمد ؾِمْدَرة اعمُٜمْ 

ٌْؾ اخلالئؼ،  أظِمرون اًم٤ًمسم٘مقن ُِمـ أهِؾ اًمُدٟمٞم٤م، وإّوًمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمُْ٘م٣َم هلؿ ىَم

ٌْٕمقن أخٗم٤ًم سمٖمػم  ـْ يدظُمؾ اجلٜم٦ّم".وُمٜمٝم٤م: أنَّف َيْدظُمُؾ ُمـ أُّمتف اجلٜم٦ّم ؾَم وٟمحـ أّول َُم

٧ٌُم ذًمؽ ًمٖمػمه. وُمٜمٝم٤م: اًمَٙمْقصَمُر اًمذي أقْمٓمِ  ٞمَُف ذم اجلٜم٦ّم، واحلَْقُض اًمذي طم٤ًمب ومل يث

٤مسم٘مقن"،  ًّ أقمٓمَِٞمُف ذم اعمقىمػ. وُمٜمٝم٤م: ىمقًُمف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ: "ٟمحـ أظِمرون اًم

أي أظمرون زُم٤مٟم٤ًم، اًم٤ًمسم٘مقن سم٤معمٜم٤مىم٥م واًمٗمْم٤مئؾ".وُمٜمٝم٤م: أنَّف ُأطِمّٚم٧ْم ًمف اًمٖمٜم٤مئؿ، ومل 

طمٍد ىمٌٚمف، وضُمٕمٚم٧ْم صٗمقُف أُّمتف يمّمٗمقف اعمالئٙم٦م، وضُم  ِٕ ِٕمَٚم٧ْم ًمف إرُض ُِتّؾ 

سم٤ًم ـَمٝمقرا. وهذه اخلّم٤مئص شمدلُّ قمغم قُمٚمّق ُمرشمٌتف واًمّرومِؼ سم٠مُّمتف. وُمٜمٝم٤م:  ِجدًا وشُمرا ًْ َُم

أنَّ اهلَل قمّز وضمّؾ قَمَرض قمٚمٞمف ُمٗم٤مشمٞمح يمٜمقز إرض، وظمػّمه سملم أن يٙمقن ٟمٌّٞم٤ًم ُمِٚمٙم٤ًم، 

ٌْدًا، أضمقُع يقًُم٤م أو ٟمٌّٞم٤ًم قمٌدًا. وم٤مؾمتِم٤مَر ضمؼميؾ. وم٠مؿم٤مر إًمٞمف أْن شمقاَوْع. وم٘م٤مل: سمؾ ٟم ٌّٞم٤ًم قَم

وأؿمٌُع يقًُم٤م. وم٢مذا ضمٕم٧ُم َدقَمْقُت اهلَل، وإذا ؿَمٌِْٕم٧ُم ؿمٙمرُت اهلل. ىمّمد صغمَّ اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ أن يٙمقن َُمِْمُٖمقًٓ سم٤مهلل ذم ـَمْقَرِي اًمِِمّدِة واًمرظم٤مء، واًمٜمٕمٛم٦ِم واًمٌالء.
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 ُيٕم٤مضِمْٚمُٝمؿ إسم٘م٤مًء وُمٜمٝم٤م: أنَّ اهلل أرؾمٚمف رمح٦ًم ًمٚمٕم٤معَملم. وم٠مُْمَٝمَؾ قُمّم٤مَة أُّمتف، ومل

٤م يمّذسمقا قمقضمٚمقا سمُِذٟمقهبؿ. ـْ شَمَ٘مّدُمف ُمـ إنٌٞم٤مء، وم٢مهّنؿ َحّ  .ا ـهقمٚمٞمٝمؿ، سمخالف َُم

ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح ورم إمج٤مل ح٤م ؾمٌؼ ُمـ أقمالم ٟمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٌٍَْمي أبق همدة رمحف اهلل وم٘م٤مل :  ىم٤مل اإلُم٤مم أبق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اح٤موْردي اًم

رمحف اهلل  611، واعمتقرم ؾمٜم٦م  146ٌٖمدادي ، أىم٣م ىمْم٤مة قمٍمه ، اعمقًمقد ؾمٜم٦م اًم

ٌُّقة»شمٕم٤ممم ، ذم يمت٤مسمف  ُث قمام ظَمصَّ  شأقمالم اًمٜمُ ذم )اًم٤ٌمب اًمٕمنميـ( وهمػمه ، وهق يتحدَّ

ُّمفُ  ي٤م واخلّم٤مئص ُم٤م ُُمَٚمخَّ ومل يٙمـ  اهلُل سمف رؾمقًَمف حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمزا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م داٟمك ـَمَروَمْٞمِف ُمـ ىم٤مَرسَمف ذم وَمْْمٚمِِف ، وٓ داٟم٤مه  ذم قمٍم اًمرؾمقل

ذم يمامًمف ، ظَمٚم٘م٤ًم وظُمُٚم٘م٤ًم ، وىمقًٓ وومٕماًل ، وسمذًمؽ وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف سم٘مقًمف : 

ىمد ُيِم٤مَرُك  ٕنف)وإٟمَّؽ ًمٕمغم ظُمُٚمٍؼ قمٔمٞمؿ(.واًمٗمْمؾ وإن مل يٙمـ ُمـ ُُمٕمجزات اًمٜمٌقة ، 

رهت٤م . وشمٙم٤مُُمُؾ اًمٗمْمؾ ُُمْٕمِقز، ومّم٤مر يم٤معمُْٕمِجز ، ويمامُل اًمٗمْمؾ ومٞمف ، ومٝمق ُمـ أُم٤م

دق ُمقضِم٥ٌم ًم٘مٌقل اًم٘مقل ، ومج٤مز أن يٙمقن اًمٗمْمُؾ ُمـ  ُمقضِم٥ٌم ًمٚمّمدق ، واًمّمَّ

ؾُمؾ . وم٢مذا َوَوح هذا ، وم٤مًمٙمامل اعمٕمَتؼَم ذم  ٌَنَم ، يٙمقن ُمـ أرسمٕم٦م أوضمفدٓئؾ اًمرُّ  :اًم

 ـ وومْم٤مئؾ إقمامل . 6ـ وومْم٤مئؾ إىمقال ،  1ـ ويمامُل اخلُُٚمؼ ،  1يمامُل اخلَْٚمؼ ،   -1

 :تدال صقرشمف ، ومٞمٙمقن سم٠مرسمٕم٦م أوص٤مفـ وم٠مُّم٤م اًمقضمف إول ذم يمامل ظَمْٚمِ٘مِف سمٕمد اقم 1

أطمده٤م : اًمًٙمٞمٜم٦م اًم٤ٌمقمث٦م قمغم اهلٞم٦ٌم واًمتٕمٔمٞمؿ ، اًمداقمٞم٦م إمم اًمت٘مديؿ واًمتًٚمٞمؿ ، 

 ٌَ تِف طملم أتقه ، ُمع ويم٤من أقمٔمؿ َُمٝمٞم٥م ذم اًمٜمٗمقس ، طمتك ارشم٤مقم٧م ُرؾُمؾ يمنى ُمـ َهْٞم

ارشمٞم٤مِوٝمؿ سمَّمْقًَم٦ِم إيم٤مهة ، وُمٙم٤مصمرة اعمٚمقك اجل٤ٌمسمرة ، ومٙم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ْٓمقة ،  ًَ ٦م ، ومل يتٓم٤مول سم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أْهَٞم٥م ، وذم أقمٞمٜمٝمؿ أقمٔمؿ ، وإن مل يتٕم٤مفمؿ سم٠ُمهبَّ

 سمؾ يم٤من سم٤مًمتقاوع ُمقصقوم٤ًم ، وسم٤مًمًٝمقًم٦م ُمٕمرووم٤ًم .
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٦ٌّم ، اًم٤ٌمقمث٦م قمغم اعمّم٤موم٤مة واعمقّدة ، ٦م ًمٝمواًمث٤مين : اًمٓمالىم٦ُم اعمقضم إلظمالص واعمح

٦ٌُّم ـمالىَمتِف ذم  وىمد يم٤من صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف حمٌقسم٤ًم ، وًم٘مد اؾمتحٙمٛم٧ْم حم

، ومل يت٤ٌمقمد ُمٜمف ُُم٘م٤مرب ، ويم٤من أطم٥مَّ إمم أصح٤مسمف  اًمٜمٗمقس ، طمتك مل َيْ٘مِٚمِف ُُمّم٤مطِم٥م

ب اًم٤ٌمرد قمغم اًمٔمَّاَمء ـُ اًم٘مٌقل ، اجل٤مًم٥ُم     ُمـ أسم٤مء وإبٜم٤مء ، وُذْ واًمث٤مًم٨م : طُمً

وم٘متف ، وىمد يم٤من ىمٌقُل ُمٜمٔمره صغم  عماميٚم٦م اًم٘مٚمقب طمتك شُمِنع إمم ـم٤مقمتف ، وشُمذقِمـ سمٛمقا

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًتقًمٞم٤ًم قمغم اًم٘مٚمقب ، وًمذًمؽ اؾمَتحٙمٛم٧م ُمّم٤مطمٌُتف ذم اًمٜمٗمقس ، 

د إمم ؿَم٘مقشمِف ، طمتك مل يٜمِٗمر ُمٜمف ُُمٕم٤مٟمِد ، وٓ اؾمتقطَمَش ُمٜمف ُُم٤ٌمقِمد ، إّٓ ُمـ ؾم٤مىمف ا ًَ حل

وم٘متف ،  سمع : َُمْٞمُؾ اًمٜمٗمقس إمم ُمت٤مسمٕمتف ، واٟم٘مٞم٤مُده٤م عمقا وىم٤مدُه احلرُم٤مُن إمم خم٤مًمٗمتِف . واًمرا

وصم٤ٌمهُت٤م قمغم ؿمدائِده وُُمّم٤مسمرشمِف ، ومام ؿَمذَّ قمٜمف ُمٕمٝم٤م ُمـ أظمٚمَص ، وٓ َٟمدَّ قمٜمف ومٞمٝم٤م ُمـ 

شمٙم٤مُمٚم٧م ومٞمف ، وهذه إرسمٕم٦م ُمـ دواقمل اًمًٕم٤مدة ، وىمقاٟملم اًمرؾم٤مًم٦م ، وىمد  ختّمص

 ومَٙمَٛمؾ ح٤م يقازهي٤م ، واؾمتحؼَّ ُم٤م ي٘متْمٞمٝم٤م .

٧ّم ظِمّم٤مل : اخِلّمٚم٦م إومم :  1 ًِ ـ وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين ذم يمامِل ظُمُٚم٘مف ، ومٞمٙمقن سم

ف وصدُق ومِراؾمتف ، وىمد دلَّ قمغم وومقر ذًمؽ ومٞمف صح٦ُم   رضم٤مطم٦ُم قم٘مٚمف ، وصّح٦م َومْهِ

ـُ شم٠مخُّٗمف ، واٟمف ُم٤م  اؾمُتْٖمِٗمَؾ ذم ُمٙمٞمدة ، وٓ اؾمُتٕمِجَز ذم رأجف ، وصقاُب شمدسمػمه ، وطمً

ؿمديدة ، سمؾ يم٤من َيٚمَحُظ إقمج٤مز ذم اعم٤ٌمدي، ومٞمٙمِِمُػ قمٞمقهَب٤م ، وحُيؾُّ ظُمٓمقهَب٤م ، وهذا 

ٓ يٜمتٔمؿ إّٓ سم٠مصدق َوْهؿ ، وأووح طَمْزم . واخلَّْمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : صم٤ٌمشُمف ذم اًمِمدائد وهق 

ء وهق ُمٙمروٌب و ُمٓمٚمقب ُف ذم اظمتالف ، وصؼُمه قمغم اًم٠ٌمؾم٤مء واًمّيا ًُ حمروب، وٟمٗم

وىمد ًَمِ٘مَل سمٛمٙم٦م ُمـ ىمريش  وٓ َيًتٙملم ًمٕمٔمٞمٛم٦م إطمقال ؾم٤ميمٜم٦م ، ٓ خَيقر ذم ؿمديدة

٧ٌُُم صم٤ٌمت اعمًتقزم .  ُم٤م ُيِمٞم٥ُم اًمٜمقايص ، وهق ُمع اًمَّْٕمػ ُيّم٤مسمِر صؼْمَ اعمًتٕمكم ، ويث

ومٚمؿ َيِٛمْؾ إمم  ٝم٤مواخلَّمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م : زهُده ذم اًمدٟمٞم٤م وإقمراُوف قمٜمٝم٤م ، وىمٜم٤مقمُتف سم٤مًمٌالغ ُمٜم

وُمـ أىمَم  ٟمْم٤مرهت٤م ، ومل َيْٚمُف سمحالوهت٤م، وىمد َُمَٚمؽ ُمـ أىمَم احلج٤مز إمم قِمذاِر اًمٕمراق

ظَمر ، وأقمرُوٝمؿ قمام ُيًتٗم٤مد  اًمَٞمَٛمـ إمم ؿَمْحِر قُمامن ، وهق أزهد اًمٜم٤مس ومٞمام ُي٘متٜمك وُيدَّ
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ً ، وٓ ؿمٞمَّ  ث وًمده وحُيَتَٙمر . مل خُيٚمِّػ قمْٞمٜم٤ًم وٓ َدْيٜم٤ًم، وٓ طَمٗمر هنرا ً ، ومل ُيقرِّ د ىمٍما

وأهٚمف ُمت٤مقم٤ًم وٓ ُم٤مًٓ ، ًمٞمٍمومٝمؿ قمـ اًمرهم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م يمام سف ٟمٗمًف قمٜمٝم٤م ، ومٞمٙمقٟمقا 

هد ومٞمٝم٤م .  قمغم ُِمثِؾ طم٤مًمِف ذم اًمزُّ

ه٤مدة ، طمتك اضمَتَذب أصح٤مسَمف إًمٞمٝم٤م ، أن ٓ ُيتََّٝمؿ  وطم٘مٞمٌؼ سمٛمـ يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م هبذه اًمزَّ

قم٤مء أظمرة هب٤م ، وَي٘مٜمَع ذم اًمٕم٤مضمؾ ، وىمد ؾُمٚم٥ِم سمٓمٚمٌٝم٤م ، ويٙمذب قمغم اهلل ذم ادّ 

 أضمؾ ، سم٤معمٞمًقر اًمٜمَّْزر ، وريَض سم٤مًمٕمٞمش اًمَٙمْدر .

سمٕم٦م : شمقاُوُٕمف ًمٚمٜم٤مس وهؿ أت٤ٌمع ، وظمٗمُض ضمٜم٤مطمف هلؿ وهق ُُمٓم٤مع ،  واخلَّمٚم٦م اًمرا

يٛمٌم ذم إؾمقاق ، وجيٚمس قمغم اًمؽُماب ، وَيٛمتِزُج سم٠مصح٤مسمف وضُمٚم٤ًمِئف ، ومال يتٛمٞمَّز 

زًا . وًم٘مد دظمؾ قمٜمٝم ً ، وسم٤مًمتذًمُّؾ ُمتٕمزِّ ىِمِف وطمٞم٤مِئف ، ومّم٤مر سم٤مًمتقاوع ُمتٛمٞمِّزا ؿ إّٓ سم٢مـمرا

ٍة  ـُ اُمرأ ْض قمٚمٞمؽ، وم٢مٟمام أن٤م اسم قمٚمٞمف سمٕمض إقمراب ، وم٤مرشم٤مع ُمـ هْٞمٌتف ، وم٘م٤مل ًمف : ظَمٗمِّ

وهذا ُمـ ذف أظمالىمف ويمريؿ ؿِمَٞمٛمف ، ومٝمل هَمريزة وُمٓمَِر  يم٤مٟم٧م شم٠ميمؾ اًمَ٘مديد سمٛمٙم٦م

، ومل ُُتٍْم ومُتَحدّ قمٚمٞمٝم٤م ، وضِمٌِ    . ّٚم٦ٌم ـُمٌَِع هب٤م، مل شَمٜمُْذْر ومُتَٕمدُّ

ه، وم٘مد يم٤من  ه ، أو ظُمْرٍق يًتِٗمزُّ واخلّمٚم٦م اخل٤مُم٦ًم : طِمٚمُٛمُف وَوىم٤مُره قمـ ـَمْٞمٍش هيُزُّ

، وأؾمٚمَؿ ذم اخِلّم٤مم ُمـ يمؾ ؾمٚمٞمؿ ، وىمد ُُمٜمل سمجٗمقة  أطمٚمَؿ ذم اًمٜمِّٗم٤مر ُمـ يمؾ طمٚمٞمؿ

حُيٗمظ قمٚمٞمف سم٤مِدرة. وٓ طمٚمٞمَؿ همػَمه إّٓ ذو قَمْثرة ،  ، ومل إقمراب، ومٚمؿ يقضمد ُمٜمف ٟم٤مدرة

ه إّٓ ذو َهْٗمقة ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم قَمَّمٛمف ، ُمـ َٟمْزِغ اهلقى ، وـَمْٞمِش اًمُ٘مدرة  وٓ َوىمقر ؾِمقا

تف  ، وقمغم اخلٚمؼ قَمٓمقوم٤ًم . وىمد شمٜم٤موًمْتُف ىمريٌش سمٙمؾ  رءووم٤مهبٗمقة أو قَمْثرة ، ًمٞمٙمقن سم٠ُمُمَّ

َد سمذًمؽ  رةيمٌػمة ، وىمّمَدشْمُف سمٙمؾ ضَمري ، وهق صٌقٌر قمٚمٞمٝمؿ ، وُُمٕمِرض قمٜمٝمؿ ، وُم٤م شمٗمرَّ

ون  ؾُمٗمٝم٤مؤهؿ دون طُمٚمامئٝمؿ ، وٓ أراِذهُلؿ دون قُمٔمامئٝمؿ ، سمؾ مَت٤مَٕ قمٚمٞمف اجِلّٚم٦ُم واًمدُّ

ومٙمٚمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ إُمر أخحَّ ، يم٤من قمٜمٝمؿ أقمرَض وأصَٗمح ، طمتك ىَمٝمَر ومٕمٗم٤م ، وىمَدَر 

وىمد اضمتٛمٕمقا إًمٞمف : ُم٤م فمٜمُّٙمؿ يب؟ ىم٤مًمقا :  ٤مَم اًمٗمتحومٖمَٗمر . وىم٤مل هلؿ طملم فَمِٗمر هبؿ قم
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ـُ  ُـّ سمؽ ، وإن شمٜمتِ٘مُؿ وم٘مد أؾم٠من٤م ، وم٘م٤مل : سمؾ أىمقل يمام أخ اسم يمريؿ، وم٢مْن شمْٕمُػ ومذاك اًمٔم

  ىم٤مل يقؾمػ إلظمقشمف : )ٓ شَمْثري٥َم قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقَم ، َيٖمِٗمُر اهلل ًمٙمؿ وهق أْرطَمُؿ اًمرامحلم(

ف محزة ، وٓيَم٧ْم يَمٌَِدهُ وأتَْتُف هٜمٌد سمٜم٧ُم قُمْت٦ٌم ـ وىمد سمَ  ـَ قمٛمِّ ـ ومّمٗمَح قمٜمٝم٤م ،  َ٘مَرْت سمٓم

وسم٤مَيَٕمٝم٤م . واخلَّْمٚم٦م اًم٤ًمدؾم٦م : طِمٗمُٔمف ًمٚمَٕمْٝمد ، وووم٤مُؤه سم٤مًمَققْمد ، ومٖمٜمف ُم٤م َٟمَ٘مض عمح٤مومظ 

ىِم٥ٍم وقمدًا ، يرى اًمَٖمْدَر ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب ، واإلظمالَف ُمـ  قمٝمدًا ، وٓ أظمَٚمَػ عمُرا

َٞمؿ ، ومَٞمٚمتِزم ومٞمٝم ُم٤ًموئ ام إهمٚمظ ، ويرشمٙم٥ُم ومٞمٝمام إصٕم٥م ، طِمٗمٔم٤ًم ًمٕمٝمده ، اًمِمِّ

وووم٤مًء سمققمده ، طمتك َيٌتدىء ُُمٕم٤مِهدوه سمٜم٘مْمف ، ومٞمجٕمؾ اهلُل شمٕم٤ممم ًمف خمرضم٤ًم ، يمٗمٕمؾ 

اًمٞمٝمقد ُمـ سمٜمل ىُمرئم٦م وسمٜمل اًمٜمَّْمػم ، ويمٗمٕمؾ ىُمريش سمُّمْٚمح احلَُدْيٌِٞم٦م ، ومجٕمؾ اهلل 

َٚمف اهلل شمٕم٤ممم هب٤م . ومٝمذه ؾِم٧مُّ ظمّم شمٕم٤ممم ًمف ذم َٟمْٙمثِٝمؿ اخِلػَمة ٤مل شمٙم٤مُمٚم٧ْم ذم ظُمُٚمِ٘مف ، ومْمَّ

ذم يمت٤مسمف هٜم٤مك  هصمؿ يمت٥م رمحف اهلل ذم اًمقضمٝملم أظمريـ ومٞمٜمٔمر   ا ـه قمغم مجٞمع ظَمْٚمِ٘مف .

وسم٤مًمٓمٌع ُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م أجده اهلل سمف ُمـ   -ُمـ أراد 

حلًٞم٦م )اح٤مدي٦م ُمٜمٝم٤م ( وىمد اعمٕمجزات وٟمريمز هٜم٤م ذم  ُمدارؾمتٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمـ ا

أؿم٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ امم ُمٕمجزشمف اعمٕمٜمقي٦م اًمٙمؼمى وأقمٜمك هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ـِ ؾَمْٕمٍد ومج٤مء  ْٞم٨ِم سْم ـْ طَمِدي٨ِم اًمٚمَّ ِحٞمَحلْمِ ُِم ـْ  قمـ ذِم اًمّمَّ يِّ قَم ـِ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اعْمَْ٘مؼُمِ ؾَمِٕمٞمِد سْم

 
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم َّٓ َوىَمْد َأبِٞمِف قَم ـْ َٟمٌِلٍّ إِ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأنَُّف ىَم٤مَل: َُم٤م ُِم  َصغمَّ اَّللَّ

ِذي أوشمٞم٧م وطمٞم٤م أوطم٤مه اهلل إمم،  اَم يَم٤مَن اًمَّ ، َوإِٟمَّ ٌَنَمُ ـَ قَمغَم ُِمْثٚمِِف اًْم َي٤مِت َُم٤م آَُم ْٔ ـَ ا ُأوِِتَ ُِم

أوشمك ُمـ ظمقارق  ٟمٌل٦ِم. َواعْمَْٕمٜمَك أن يمؾ وم٠مرضمقا َأْن َأيُمقَن َأيْمَثَرُهْؿ شَم٤مسمًِٕم٤م َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مُمَ 

ـْ أومم اًمٌّم٤مئر واًمٜمٝمك، ُٓمـ َأْهِؾ اًْمِٕمٜم٤َمِد  ـْ َرَأى َذًمَِؽ ُِم اعمٕمجزات َُم٤م َيْ٘مَتيِض إِياَمَن َُم

ُن اًمَِّذي َأْوطَم  ُف َوَأقْمَٔمُٛمُف َوَأهْبَُرُه، اًْمُ٘مْرآ اَم يَم٤مَن اًمَِّذي ُأوشمِٞمُتُف، َأْي ضُمٚمُّ ، َوإِٟمَّ
ِ
َ٘م٤مء ٤مُه اهلل َواًمِمَّ

 َأج٤َّمُِمِٝمْؿ، 
ِ
 َواْٟمَ٘مَْم٧ْم سم٤ِمْٟمِ٘مَْم٤مء

ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ُت ا ٧ٌَْم ُُمْٕمِجَزا َٓ َيْذَه٥ُم يَماَم َذَه َٓ َيٌِٞمُد َو ُف  امّم، وَم٢ِمٟمَّ

أوطم٤مه اهلل  اًمذيوَماَل شُمَِم٤مَهُد، سمؾ خيؼم قمٜمٝم٤م سم٤مًمتقاشمر وأطم٤مد، سمخالف اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 



   

 
237 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

شمَِرةٌ  ُف ُُمْٕمِجَزٌة ُُمَتَقا ـْ َأْخَ٘مك  إًمٞمف وَم٢ِمٟمَّ ُٛمققَم٦ٌم ًمُِٙمؾٍّ َُم ًْ  سَمْٕمَدُه، َُم
ِ
ٌََ٘م٤مء ٌة َداِئَٛم٦ُم اًْم َتِٛمرَّ ًْ قَمٜمُْف، ُُم

ْٛمَع َوُهَق ؿمٝمٞمد. ًَّ  اًم

ه اهلل ظمػما ذم سمح٨م ًمف سم٤مؾمؿ دٓئؾ  –وسم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٍمف  ىم٤مل د اًمً٘م٤مر ضمزا

وإن ُمـ أقمٔمؿ دٓئؾ اًمٜمٌقة ُم٤م ي١مشمٞمف اهلل أنٌٞم٤مءه ُمـ اًمٜمٌقة )اعمٕمجزات احلًٞم٦م (  

قارق اًمٕم٤مدات اًمتل يٕمجز قمـ ومٕمٚمٝم٤م ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، ومتٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ هذه اخلقارق إٟمام ظم

هق سمتٙمريؿ وشم٠مجٞمد ُمـ اهلل، وهق دًمٞمؾ رو٤م اهلل وشم٠مجٞمِده هلذا اًمذي أيمرُمف اهلل سم٤مًمٜمٌقة 

أو اًمرؾم٤مًم٦م، وٓ يٛمٙمـ أن ي١ميد اهلل سمٕمقٟمف وشمقومٞم٘مف ُمـ يدقمل اًمٙمذب قمٚمٞمف وُيْمؾ 

ات اًمتل أوشمٞمٝم٤م إنٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن؛ طمٌس اهلل اًمٜم٤مَس سم٤مؾمٛمف. وُمـ هذه اعمٕمجز

همزا ٟمٌل »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمِمٛمس قمـ اًمٖمروب ًمٜمٌٞمف يقؿمع سمـ ٟمقن، ىم٤مل 

ُمـ إنٌٞم٤مء .. وم٠مدٟمك ًمٚم٘مري٦م طملم صالة اًمٕمٍم أو ىمري٤ًٌم ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل ًمٚمِمٛمس: 

تح اهلل أن٧ِم ُم٠مُمقرة، وأن٤م ُم٠مُمقر، مهللا اطمًٌٝم٤م قمكّم ؿمٞمئ٤ًم، ومح٧ًٌم قمٚمٞمف طمتك وم

ُم٤ًم ًمٜمٌل اهلل يقؿمع، واؾمتج٤مسم٦م شقمٚمٞمف . ًم٘مد ظمرق اهلل ؾمٜمتف ذم ضمري٤من اًمِمٛمس إيمرا

وسمٛمثٚمف أجد اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، وم٘مد ؿمّؼ اهلل ًمف اًمٌحر ح٤م ضسمف  ًمدقم٤مئف هلل.

ئٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم دقم٦م وؾمٙمٞمٜم٦م. وسمٛمثٚمف أجْم٤ًم أجد  سمٕمّم٤مه، ومّم٤مر ـمرىم٤ًم ِمٝمدة يٛمٌم سمٜمق إها

ٚمف، ومّمٜمع اهلل سمٞمديف سم٤مهر اعمٕمجزات، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ اهلل ٟمٌٞمف وظم٤مشمؿ رؾم

، وىم٤مل اسمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -شمٞمٛمٞم٦م: "يم٤من ي٠متٞمٝمؿ سم٤مٔي٤مت اًمداًم٦م قمغم ٟمٌقشمف 

اًم٘مٞمؿ سمٕمد أن ذيمر ُمٕمجزات ُمقؾمك وقمٞمًك قمٚمٞمٝمام اًمًالم: "وإذا يم٤من هذا ؿم٠من 

ذم إرض،  ُمٕمجزات هذيـ اًمرؾمقًملم، ُمع سُمٕمد اًمٕمٝمد وشمِمت٧م ؿمٛمؾ أُّمتْٞمٝمام

شُمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -واٟم٘مٓم٤مع ُمٕمجزاهتام، ومام اًمٔمـ سمٜمٌقة حمٛمد  ، وُمٕمجزا

هؿ، وٟم٘مُٚمٝم٤م  وآي٤مشُمف شمزيد قمغم إًمػ واًمٕمٝمد هب٤م ىمري٥م، وٟم٤مىمٚمقه٤م أصدُق اخلٚمؼ وأبرُّ

شمر ىمرٟم٤ًم سمٕمد ىمرن؟ ".   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًم٘مد أجد اهلل ٟمٌٞمف حمٛمدًا  -صم٤مسم٧م سم٤مًمتقا

، ومل سم٤معمٕمجزات  اًمداًم٦م قمغم ٟمٌقشمف، ورأى ُمنميمق ُمٙم٦م اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م، ًمٙمٜمٝمؿ مل ي١مُمٜمقا
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 رت يب ُّٱُمـ أي٤مت  يذقمٜمقا ًمٚمحؼ، سمؾ ـمٚمٌقا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٜم٤مد وآؾمتٙم٤ٌمر اعمزيد
  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت
 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى
ء:]  َّ حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت -91اإلها

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -. وطمتك ي٘مٞمؿ اهلل طمجتف قمغم ىمريش؛ وم٢مٟمف آشمك ٟمٌٞمف [91

ُمٕمجزة ُمـ ضمٜمس ُم٤م ـمٚمٌقه قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمجٞمز، أٓ وهل اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر، وهق طمدث 

وم٘مد روى اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ  قمٔمٞمؿ ٓ ي٘مع إٓ سمت٘مدير اًمٕمزيز اًمٕمٚمٞمؿ.

صغم اهلل  -أنف ىم٤مل: اٟمِمؼ اًم٘مٛمر قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  -اهلل قمٜمف ريض  -ُمًٕمقد 

صغم اهلل  -رؾمقل اهلل ومرىمتلم: ومرىم٦م ومقق اجلٌؾ، وومرىم٦م دوٟمف، وم٘م٤مل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

: )اؿمٝمدوا(. ىم٤مل اخلٓم٤ميب: "اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر آي٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ يٙم٤مد يٕمدهل٤م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ء ظم٤مرضم٤ًم ُمـ ضمٌٚم٦م ـم٤ٌمع ُم٤م رء ُمـ آي٤مت إنٌٞم٤مء، وذًمؽ أنف فمٝمر ذم ُمٚمٙمقت اًمًام

ذم هذا اًمٕم٤ممل، ومٚمٞمس ِم٤م يٓمٛمع ذم اًمقصقل إًمٞمف سمحٞمٚم٦م، ومٚمذًمؽ ص٤مر اًمؼمه٤من سمف 

أفمٝمر". ىم٤مل اسمـ يمثػم سمٕمد أن ؾم٤مق رواي٤مت قمدة حل٤مدصم٦م اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر: "ومٝمذه ـمرق 

قمـ ه١مٓء اجلامقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وؿمٝمرة هذا إُمر شمٖمٜمل قمـ إؾمٜم٤مده، ُمع وروده ذم 

ز .. واًم٘مٛمر ذم طم٤مل اٟمِم٘م٤مىمف مل يزايؾ اًمًامء، سمؾ اٟمٗمرق سم٤مصمٜمتلم، وؾم٤مرت اًمٙمت٤مب اًمٕمزي

إطمدامه٤م طمتك ص٤مرت وراء ضمٌؾ طمراء، وإظمرى ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى، وص٤مر 

اجلٌؾ سمٞمٜمٝمام، ويمٚمت٤م اًمٗمرىمتلم ذم اًمًامء، وأهؾ ُمٙم٦م يٜمٔمرون إمم ذًمؽ، وفمـ يمثػم ُمـ 

عم٤ًمومريـ، دم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اضمٝمٚمتٝمؿ أن هذا رء ؾُمحرت سمف أبّم٤مرهؿ، وم٠ًمخقا ُمـ ىم

وسمٛمثؾ هذه اعمٕمجزة  وشمٞم٘مٜمقه". ذًمؽ صح٦م ومٕمٚمٛمقا  ؿم٤مهدوه، ُم٤م سمٜمٔمػم وم٠مظمؼموهؿ

 سملم يديف اجلامُد، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٕمٔمٞمٛم٦م أجد اهلل ٟمٌٞمف حمٛمدًا 
ِ
، ومًٌح هلل

ومٞمام رواه ُمًٚمؿ رمحف ريض اهلل قمٜمف  -وؿمٝمد ًمف سم٤مًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م. ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد 
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -ًم٘مد يمٜم٤م ٟمًٛمع شمًٌٞمح اًمٓمٕم٤مم وهق ُي١ميمؾ. أي سملم يدي اًمٜمٌل  :-اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -: إين ؿم٤مهد قمٜمد اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف  -.وي٘مقل أبق ذر -وؾمٚمؿ 

ـَ ذم يده. وومٞمٜم٤م أبق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن  -وؾمٚمؿ  ٌّح ذم طَمْٚمَ٘م٦م، وذم يده طمَم، ومً

ـْ ذم احلَْٚمَ٘م٦م، إمم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -صمؿ دومٕمٝمـ اًمٜمٌل  وقمكم، ومًٛمع شمًٌٞمَحٝمـ َُم

 -أيب سمٙمر، ومًٌحـ ُمع أيب سمٙمر، ؾمٛمع شمًٌٞمحٝمـ ُمـ ذم احلٚم٘م٦م، صمؿ دومٕمٝمـ إمم اًمٜمٌل 

ـّ اًمٜمٌل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ـَ ذم يده، صمؿ دومٕمٝم ٌَّح  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومً

ـْ ذم احلٚم٘م٦م، صمؿ دومٕمٝمـ  ـّ َُم صغم  -اًمٜمٌل إمم قمٛمر، ومًٌحـ ذم يده، وؾمٛمع شمًٌٞمحٝم

ٌّحـ  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  َـّ إًمٞمٜم٤م، ومٚمؿ يً ٌّحـ ذم يده، صمؿ دومٕمٝم إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من، ومً

ُمع أطمٍد ُمٜم٤م. وي٘م٤مرن اسمـ يمثػم سملم هذه اعمٕمجزة وُمٕمجزة أظمٞمف ٟمٌل اهلل داود قمٚمٞمٝمام 

اًمًالم، ومٞم٘مقل: "وٓ ؿمؽ أن صدور اًمتًٌٞمح ُمـ احلَم اًمّمٖم٤مر اًمّمّؿ اًمتل ٓ 

ُمـ صدور ذًمؽ ُمـ اجل٤ٌمل؛ ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتج٤مويػ  دم٤مويػ ومٞمٝم٤م؛ أقمج٥م

ُد صدى إصقات اًمٕم٤مًمٞم٦م هم٤مًم٤ًٌم .. وًمٙمـ ُمـ همػم  واًمٙمٝمقف، وم٢مهن٤م وُم٤م ؿم٤ميمَٚمٝم٤م شمردِّ

شمًٌٞمح؛ وم٢من ذًمؽ ]أي شمِرداَده٤م سم٤مًمتًٌٞمح[ ُمـ ُمٕمجزات داود قمٚمٞمف اًمًالم، وُمع هذا 

سمٙمر وقمٛمر  وأيب -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يم٤من شمًٌٞمح احلَم ذم يمػ رؾمقل اهلل 

ٌَّح٧ْم صؿُّ اجل٤ٌمل جمٞم٦ٌم ًمداود أو  وقمثامن أقمج٥م". وصدق اًمِم٤مقمر إذ ي٘مقل: ًمئـ ؾم

ٌُِّح  ٓن احلديُد اعمّمٗمَّح وإن   وم٢من اًمّمخقر اًمّمؿ َٟٓم٧ْم سمٙمٗمف  وإن احلّم٤م ذم يمٗمف ًمُٞمً

شمف  اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٟمٓمُؼ اجلامدات سملم يديف، وم٤مجلامدات  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ُمـ ُمٕمجزا

ٓمؼ، وم٢مذا أنٓم٘مٝم٤م اهلل سمتّمدي٘مف، ومٝمق دًمٞمؾ رو٤مُه قمـ اًمٜمٌل ذم ىمقًمف ٓ شمٕم٘مؾ وٓ شمٜم

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٜمٌقة ٟمٗمًف وشمّمدي٘مف طملم ىم٤مل سم٢مرؾم٤مل اهلل إي٤مه. وىمد سمدئ 

ي٘مقل رؾمقل  يمام روى ُمًٚمؿ سمآج٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ىمٌؾ ٟمٌقشمف، ومٙم٤من احلجر يًٚمؿ قمٚمٞمف،

سمٛمٙم٦م يم٤من يًٚمؿ قمكم ىمٌؾ أن  : )إين ٕقمرف طمجراً -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -رؾمقل اهلل أبٕم٨م، إين ٕقمرومف أن(. ىم٤مل اًمٜمقوي: "ومٞمف ُمٕمجزة ًم
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وم٘مد روى اًمؽمُمذي رمحف اهلل وصححف  وسمٕمد اًمٌٕمث٦م رأى اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ،" -وؾمٚمؿ 

سمٛمٙم٦م،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -)يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  إًم٤ٌمين قمـ قمغم ريض اهلل قمٜمف 

ٕمض ٟمقاطمٞمٝم٤م، ومام اؾمت٘مٌٚمف ؿمجر وٓ ضمٌؾ إٓ ىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ومخرج ذم سم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل(. وُمـ قمٔمٞمؿ ظمقارق اًمٕم٤مدات اًمتل أوشمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

طمٜملم اجلذع اًمتل يم٤من خيٓم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم يقم اجلٛمٕم٦م، وهل ىمّم٦م ُمِمٝمقرة ؿمٝمده٤م  -

ٚمٞمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ، ي٘مّمٝم٤م قم-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٙمثػم ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

ي٘مقم يقم اجلٛمٕم٦م إمم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ريض اهلل قمٜمٝمام، ومٞم٘مقل: يم٤من اًمٜمٌل 

ؿمجرة أو ٟمخٚم٦م، وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ُمـ إنّم٤مر: ي٤م رؾمقل اهلل، أٓ ٟمجٕمؾ ًمؽ ُمٜمؼماً؟ ىم٤مل: 

ً. ومٚمام يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م ظمرج إمم اعمٜمؼم، ومّم٤مطم٧م اًمٜمخٚم٦م شإن ؿمئتؿ» . ومجٕمٚمقا ًمف ُمٜمؼما

، ومْمٛمٝم٤م إًمٞمف، شمئـ أنلم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ٞم٤مح اًمّمٌل، صمؿ ٟمزل اًمٜمٌل ص

ـ، ىم٤مل ضم٤مسمر: يم٤مٟم٧م شمٌٙمل قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م شمًٛمع ُمـ اًمذيمر قمٜمده٤م.  اًمّمٌل اًمذي ُيًٙمَّ

: "إن طمٜملم اجلذع واٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر ُٟم٘مؾ يمٌؾ ُمٜمٝمام ٟم٘ماًل اهلل  فطمجر رمحىم٤مل اسمـ 

رق ذًمؽ ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ". ىم٤مل ُمًتٗمٞمْم٤ًم، يٗمٞمد اًم٘مٓمع قمٜمد ُمـ يٓمَّٚمع قمغم ـم

 ىم٤ملاًمٌٞمٝم٘مل: "ىمّم٦م طمٜملم اجلذع ُمـ إُمقر اًمٔم٤مهرة اًمتل محٚمٝم٤م اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ ، 

اًمِم٤مومٕمل: ُم٤م أقمٓمك اهلل ٟمٌٞم٤ًم ُم٤م أقمٓمك حمٛمدًا ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو سمـ ؾمقاد: أقمٓمك قمٞمًك 

إطمٞم٤مء اعمقشمك! ىم٤مل: أقمٓمك حمٛمدًا طمٜملَم اجِلذِع طمتك ؾمٛمع صقشمف ، ومٝمذا أيمؼم ُمـ 

ؽ". ىم٤مل اسمـ يمثػم: "وإٟمام ىم٤مل: ومٝمذا أيمؼم ُمٜمف؛ ٕن اجلذع ًمٞمس حماًل ًمٚمحٞم٤مة، وُمع ذًم

َـّ طمٜملم اًمِٕمِم٤مر ]أي  هذا طمّمؾ ًمف ؿمٕمقر ووضمد ح٤م ُتّقل قمٜمف إمم اعمٜمؼم، وم٠َمنَّ وطم

ا ه ، وم٤مطمتْمٜمف .. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜم٤مىم٦م احل٤مُمؾ[، طمتك ٟمزل إًمٞمف رؾمقل اهلل 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ  -1ري ذم  سمٕمض ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره وم٘م٤مل هذا وىمد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤م

سمِم٤مر طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمدي قمـ ؾمٕمٞمد قمـ ىمت٤مدة قمـ أنس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  : أِت 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سم٢مٟم٤مء وهق سم٤مًمزوراء ومقوع يده ذم اإلٟم٤مء ومجٕمؾ اح٤مء يٜمٌع 
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صمالصمامئ٦م أو زه٤مء  ُمـ سملم أص٤مسمٕمف ومتقو٠م اًم٘مقم . ىم٤مل ىمت٤مدة ىمٚم٧م ٕنس يمؿ يمٜمتؿ ؟ ىم٤مل

 .صمالصمامئ٦م

ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل  : قمٓمش  اهلل ضم٤مسمر سمـ قمٌد وروى رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  -1

اًمٜم٤مس يقم احلديٌٞم٦م واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سملم يديف ريمقة ومتقو٠م ومجٝمش 

اًمٜم٤مس ٟمحقه وم٘م٤مل ) ُم٤م ًمٙمؿ ( . ىم٤مًمقا ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤مء ٟمتقو٠م وٓ ٟمنمب إٓ ُم٤م سملم 

ده ذم اًمريمقة ومجٕمؾ اح٤مء يثقر سملم أص٤مسمٕمف يم٠مُمث٤مل اًمٕمٞمقن ومنمسمٜم٤م يديؽ ومقوع ي

  .وشمقو٠من٤م . ىمٚم٧م يمؿ يمٜمتؿ ؟ ىم٤مل ًمق يمٜم٤م ُم٤مئ٦م أخػ ًمٙمٗم٤مٟم٤م يمٜم٤م مخس قمنمة ُم٤مئ٦م

قمٜمٝمام)ُمـ ظمؼم طمٜملم ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل وروى رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  -1

صغم اهلل قمٚمٞمف و  : يم٤من اعمًجد ُمً٘مقوم٤م قمغم ضمذوع ُمـ ٟمخؾ ومٙم٤من اًمٜمٌل اجلذع(

ؾمٚمؿ إذا ظمٓم٥م ي٘مقم إمم ضمذع ُمٜمٝم٤م ومٚمام صٜمع ًمف اعمٜمؼم ويم٤من قمٚمٞمف ومًٛمٕمٜم٤م ًمذًمؽ 

اجلذع صقشم٤م يمّمقت اًمٕمِم٤مر طمتك ضم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومقوع يده قمٚمٞمٝم٤م 

 .ومًٙمٜم٧م 

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل  : شمقذم أيب وروى سمًٜمده أجْم٤م  –6

 همرُم٤مئف أن ي٠مظمذوا اًمتٛمر سمام قمٚمٞمف وم٠مبقا ومل يروا أن ومٞمف ووم٤مء وقمٚمٞمف ديـ ومٕمرو٧م قمغم

وم٠متٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل ) إذا ضمددشمف ومقوٕمتف ذم 

اعمرسمد آذٟم٧م رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ( . ومج٤مء وُمٕمف أبق سمٙمر وقمٛمر ومجٚمس قمٚمٞمف 

ريم٧م أطمدا ًمف قمغم أيب ديـ إٓ ودقم٤م سم٤مًمؼميم٦م صمؿ ىم٤مل ) ادع همرُم٤مئؽ وم٠موومٝمؿ ( . ومام شم

ىمْمٞمتف وومْمؾ صمالصم٦م قمنم وؾم٘م٤م ؾمٌٕم٦م قمجقة وؾمت٦م ًمقن أو ؾمت٦م قمجقة وؾمٌٕم٦م ًمقن 

ومقاومٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمٖمرب ومذيمرت ذًمؽ ًمف ومْمحؽ وم٘م٤مل 

) ائ٧م أب٤م سمٙمر وقمٛمر وم٠مظمؼممه٤م ( . وم٘م٤مٓ ًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م إذ صٜمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 
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وح٤م اًمٕمج٥م اظمقاٟمك وأظمقاِت  أخؿ يث٧ٌم رم  –ذًمؽ   أن ؾمٞمٙمقن  و ؾمٚمؿ ُم٤م صٜمع

 .اًمًٜم٦م أن ري٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مذن اخل٤مًمؼ شمٕم٤ممم ؿمٗم٤مء ًمٚمٕمٚمٞمؾ ودًمٞمٚمف

ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: )ىم٤مل رؾمقل  ُم٤م -1

ي٦م همدًا رضماًل يٗمتح  اهلل قمغم يديف، اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ظمٞمؼم: ٕقمٓملم اًمرا

حي٥م اهلل ورؾمقًمف، وحيٌف اهلل ورؾمقًمف، ومٚمام أصٌح اًمٜم٤مس همدوا قمغم رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م ، وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أجـ قمكم سمـ 

: هق ي٤م رؾمقل اهلل يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف. ىم٤مل: وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف. وم٠مِت سمف وذم  أيب ـم٤مًم٥م؟ وم٘م٤مًمقا

ل ؾمٚمٛم٦م: وم٠مرؾمٚمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم قمكم، ومجئ٧م رواي٦م ُمًٚمؿ: ىم٤م

سمف أىمقده أرُمد ومتٗمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم قمٞمٜمٞمف، ومؼمىء يم٠منف مل يٙمـ سمف 

ويٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم ُمدارؾم٦م ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من ظم٤مص٦م ص٤مطم٥م  –وضمع(. 

 .اجل٤مُمع اًمّمحٞمح رمحف اهلل وم٘مد

ذم  يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة سمًٜمده قمـ  روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري -4

قمٛمران سمـ طمّملم  : أهنؿ يم٤مٟمقا ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ُمًػم وم٠مدجلقا 

ًمٞمٚمتٝمؿ طمتك إذا يم٤من وضمف اًمّمٌح قمرؾمقا ومٖمٚمٌتٝمؿ أقمٞمٜمٝمؿ طمتك ارشمٗمٕم٧م اًمِمٛمس 

قمٚمٞمف و ومٙم٤من أول ُمـ اؾمتٞم٘مظ ُمـ ُمٜم٤مُمف أبق سمٙمر ويم٤من ٓ يقىمظ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ؾمٚمؿ ُمـ ُمٜم٤مُمف طمتك يًتٞم٘مظ وم٤مؾمتٞم٘مظ قمٛمر وم٘مٕمد أبق سمٙمر قمٜمد رأؾمف ومجٕمؾ يٙمؼم 

ويرومع صقشمف طمتك اؾمتٞم٘مظ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٜمزل وصغم سمٜم٤م اًمٖمداة 

وم٤مقمتزل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم مل يّمؾ ُمٕمٜم٤م ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل ) ي٤م ومالن ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شمّمكم 

ٞمٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد صمؿ صغم وضمٕمٚمٜمل رؾمقل اهلل ُمٕمٜم٤م ( . ىم٤مل أص٤مسمتٜمل ضمٜم٤مسم٦م وم٠مُمره أن يت

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ريمقب سملم يديف وىمد قمٓمِمٜم٤م قمٓمِم٤م ؿمديدا ومٌٞمٜمام ٟمحـ ٟمًػم 

إذا ٟمحـ سم٤مُمرأة ؾم٤مدًم٦م رضمٚمٞمٝم٤م سملم ُمزادشملم وم٘مٚمٜم٤م هل٤م أجـ اح٤مء ؟ وم٘م٤مًم٧م إٟمف ٓ ُم٤مء وم٘مٚمٜم٤م 
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اهلل صغم اهلل  يمؿ سملم أهٚمؽ وسملم اح٤مء ؟ ىم٤مًم٧م يقم وًمٞمٚم٦م وم٘مٚمٜم٤م اٟمٓمٚم٘مل إمم رؾمقل

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م وُم٤م رؾمقل اهلل ؟ ومٚمؿ ٟمٙمٚمٛمٝم٤م ُمـ أُمره طمتك اؾمت٘مٌٚمٜم٤م هب٤م اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومحدصمتف سمٛمثؾ اًمذي طمدصمتٜم٤م همػم أهن٤م طمدصمتف أهن٤م ُم١ممت٦م وم٠مُمر 

سمٛمزادشمٞمٝم٤م ومٛمًح ذم اًمٕمزٓويـ ومنمسمٜم٤م قمٓم٤مؿم٤م أرسمٕملم رضمال طمتك رويٜم٤م ومٛمألن٤م يمؾ 

 أنف مل ٟمًؼ سمٕمػما وهل شمٙم٤مد شمٜمض ُمـ اعمؾء صمؿ ىم٤مل ) ه٤مشمقا ُم٤م ىمرسم٦م ُمٕمٜم٤م وإداوة همػم

قمٜمديمؿ ( . ومجٛمع هل٤م ُمـ اًمٙمن واًمتٛمر طمتك أت٧م أهٚمٝم٤م . ىم٤مًم٧م ًم٘مٞم٧م أؾمحر اًمٜم٤مس 

ة وم٠مؾمٚمٛم٧م وأؾمٚمٛمقا  وىم٤مل   أو هق ٟمٌل يمام زقمٛمقا ومٝمدى اهلل ذًمؽ اًمٍمم سمتٚمؽ اعمرأ

اإلدٓج وهق اًمًػم أول ]) وم٠مدجلقا ( ُمـ   ؿم٤مرح ُمٕم٤مٟمك أخٗم٤مفمف د ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م :

اًمٚمٞمؾ . ) قمرؾمقا ( ُمـ اًمتٕمريس وهق ٟمزول اعم٤ًمومريـ آظمر اًمٚمٞمؾ ًمالؾمؽماطم٦م . ) 

اًمٖمداة ( صالة اًمٗمجر . ) ريمقب ( مجع رايم٥م . ) سملم يديف ( أُم٤مُمف . ) ؾم٤مدًم٦م ( ُمرؾمٚم٦م 

ُمـ ؾمدل صمقسمف إذا أرظم٤مه . ) ومٚمؿ ٟمٛمٚمٙمٝم٤م ُمـ أُمره٤م ( مل ٟمخٚمٝم٤م وؿم٠مهن٤م طمتك متٚمؽ 

ٟمٛمٝمٚمٝم٤م . ) ُم١ممت٦م ( ُمـ أجتٛم٧م اعمرأة إذا ص٤مر أوٓده٤م أجت٤مُم٤م . ) اًمٕمزٓويـ ( أُمره٤م ومل 

شمثٜمٞم٦م قمزٓء وهل ومؿ اًم٘مرسم٦م إؾمٗمؾ . ) قمٓم٤مؿم٤م ( أي طم٤مًم٦م يمقٟمٜم٤م قمٓم٤مؿم٤م . ) إداوة ( 

إٟم٤مء صٖمػم ُمـ ضمٚمد وٟمحقه يقوع ومٞمف اح٤مء . ) شمٜمض ( ُمـ ٟمض اح٤مء إذا ؾم٤مل ىمٚمٞمال 

 ويًٞمؾ ُمٜمٝم٤م اح٤مء .  شمٜمِمؼىمٚمٞمال وذم رواي٦م ) شمٌض ( أي 

: طميت اًمّمالة وم٘م٤مم ىم٤مل  قمـ أنس ريض اهلل قمٜمفوروى رمحف اهلل سمًٜمده  -7

ُمـ يم٤من ىمري٥م اًمدار ُمـ اعمًجد ومتقو٠م وسم٘مل ىمقم وم٠مِت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

سمٛمخْم٥م ُمـ طمج٤مرة ومٞمف ُم٤مء ومقوع يمٗمف ومّمٖمر اعمخْم٥م أن يًٌط ومٞمف يمٗمف ومْمؿ 

اًم٘مقم يمٚمٝمؿ مجٞمٕم٤م . ىمٚم٧م يمؿ يم٤مٟمقا ؟ ىم٤مل أص٤مسمٕمف ومقوٕمٝم٤م ذم اعمخْم٥م ومتقو٠م 

وُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٌقءات وهك ُم٤م أظمؼم قمٜمف  -صمامٟمقن رضمال

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ طمقادث ؾمت٘مع  ؾمقاء يم٤مٟم٧م ٕؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم أو ًمألُم٦م 

وىمد وىمع اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ  وىمد ذيمر ُمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد طمقي رمحف اهلل رم يمت٤مسمف 
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: روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قل ُت٧م قمٜمقن اًمٜمٌقءات  ومٛمٜمٝم٤م يمام ىم٤مل )سم٤مظمتٞم٤مر(اًمرؾم

قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : صٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُأطمدًا وُمٕمف 

أبق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومرضمػ هبؿ وم٘م٤مل اصم٧ٌم أطمد وم٢مٟمام قمٚمٞمؽ ٟمٌل وصديؼ 

 ىمد ىمتؾ قمَٛمر أبق ًم١مًم١مة ،وؿمٝمٞمدان هذه ٟمٌقءة شمذيمر أن قمٛمر وقمثامن يًتِمٝمدان . و

. وذم اًمّمحٞمحلم واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ قمـ أيب ُمقؾمك وىُمتؾ قمثامن ذم اًمٗمتٜم٦م اعمٕمرووم٦م

إؿمٕمري : أنف شمقو٠م ذم سمٞمتف صمؿ ظمرج وم٘م٤مل : ًٕمزُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ وٕيمقٟمـ ُمٕمف يقُمل هذا ، ومج٤مء اعمًجد وم٠ًمل قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ف هد ، ومخرضم٧م قمغم إصمره أؾم٠مل قمٜمف طمتك دظمؾ سمئر ) أريس ( ، ، وم٘م٤مًمقا : ظمرج وضم

ومجٚم٧ًم قمٜمد اًم٤ٌمب وسم٤مهب٤م ُمـ ضمريد طمتك ىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

)  ىمٗمٝم٤مطم٤مضمتف وشمقو٠م ، وم٘مٛم٧م إًمٞمف وم٢مذا هق ىمد ضمٚمس قمغم سمئر ) أريس ( وشمقؾمط 

٧م ومجٚم٧ًم طم٤موم٦م اًمٌئر ( ويمِمػ قمـ ؾم٤مىمٞمف ودٓمه٤م ذم اًمٌئر ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف صمؿ اٟمٍموم

قمٜمد اًم٤ٌمب وم٘مٚم٧م ٕيمقٟمـ سمقاب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٞمقم ومج٤مء أبق سمٙمر 

ومدومع اًم٤ٌمب وم٘مٚم٧م ُمـ هذا ؟ وم٘م٤مل : أبق سمٙمر  وم٘مٚم٧م قمغم رؾمٚمؽ صمؿ ذه٧ٌم وم٘مٚم٧م : ي٤م 

رؾمقل اهلل هذا أبق سمٙمر يًت٠مذن وم٘م٤مل : ائذن ًمف وسمنمه سم٤مجلٜم٦م وم٠مىمٌٚم٧م طمتك ىمٚم٧م ٕيب 

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٌنمك سم٤مجلٜم٦م ، ومدظمؾ أبق سمٙمر سمٙمر : ادظمؾ ورؾمقل اهلل ص

ومجٚمس قمـ يٛملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمف ذم اًم٘مػ ، ودمم رضمٚمٞمف ذم 

اًمٌئر يمام صٜمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمِمػ قمـ ؾم٤مىمٞمف ، صمؿ رضمٕم٧م ومجٚم٧ًم 

 -يريد أظم٤مه  -وىمد شمريم٧م أظمل يتقو٠م ويٚمح٘مٜمل وم٘مٚم٧م : قمـ يرد اهلل سمٗمالن ظمػماً 

ىم٤مل : قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب . وم٘مٚم٧م :  ؟ي٠مت سمف وم٢مذا إٟم٤ًمن حيرك اًم٤ٌمب وم٘مٚم٧م ُمـ هذا 

صمؿ ضمئ٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف وىمٚم٧م :  ...قمغم رؾمٚمؽ .

هذا قمٛمر يًت٠مذن وم٘م٤مل : ائذن ًمف وسمنمه سم٤مجلٜم٦م ، ومجئ٧م قمٛمر وم٘مٚم٧م : أذن ويٌنمك 

دظمؾ ومجٚمس ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م ، وم
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًم٘مػ قمـ ي٤ًمره ، ودمم رضمٚمٞمف ذم اًمٌئر ، صمؿ رضمٕم٧م ومجٚم٧ًم وم٘مٚم٧م : 

ي٠مت سمف ومج٤مء إٟم٤ًمن ومحرك اًم٤ٌمب وم٘مٚم٧م ُمـ  -يٕمٜمل أظم٤مه  -إن يرد اهلل سمٗمالن ظمػماً 

هذا ، وم٘م٤مل : قمثامن سمـ قمٗم٤من وم٘مٚم٧م : قمغم رؾمٚمؽ ، وضمئ٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ؼمشمف وم٘م٤مل : ائذن ًمف وسمنمه سم٤مجلٜم٦م ُمع سمٚمقى شمّمٞمٌف ، ومجئ٧م وم٘مٚم٧م : ادظمؾ وؾمٚمؿ وم٠مظم

ويٌنمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م ُمع سمٚمقى شمّمٞمٌؽ . وذم رواي٦م أظمرى 

وم٘م٤مل : مهللا صؼماً ومدظمؾ ومقضمد اًم٘مػ ىمد ُمٚمئ ومجٚمس وضم٤مهٝمؿ ُمـ اًمِمؼ أظمر 

ًمٌٚمقى هل ُم٤م طمدث ًمف ذم ومٝمذه ٟمٌقءة ذم أن قمثامن ؾمتّمٞمٌف سمٚمقى وىمد يم٤مٟم٧م هذه ا

 . اًمٗمتٜم٦م اًمتل أدت إمم ىمتٚمف قمٚمٞمف اًمروقان

روى اًمِمٞمخ٤من قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من  -8

م سمٜم٧م ُمٚمح٤من  ومتٓمٕمٛمف ويم٤مٟم٧م  -وهل ُمـ ظم٤مٓشمف ُمـ اًمرو٤مع  -يدظمؾ قمغم أم طمرا

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أم طمرام ُت٧م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ، ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل

وم٠مـمٕمٛمتف ، ومٜم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ اؾمتٞم٘مظ وهق يْمحؽ ىم٤مًم٧م : ُم٤م 

ة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،  يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ىم٤مل : ٟم٤مس ُمـ أُمتل قمروقا قمكمَّ ، همزا

ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل أن  وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م:يريمٌقن صم٩ٌم هذا اًمٌحر ُمٚمقيم٤ًم قمغم إهة 

صمؿ ووع رأؾمف ومٜم٤مم صمؿ اؾمتٞم٘مظ وهق يْمحؽ . ىم٤مًم٧م : ُم٤م جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ ، ومدقم٤م هل٤م 

ة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ، يمام  يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ىم٤مل : ٟم٤مس ُمـ أُمتل قمروقا قمكم همزا

ىم٤مل : أن٧م ُمـ  ُمٜمٝمؿ.ادع اهلل أن جيٕمٚمٜمل  اهلل:ي٤م رؾمقل  :ىم٤مًم٧م ىم٤مل ذم اعمرة إومم .

ن وقمنميـ هجري٦م وىمد همزا ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ىمؼمص ذم ؾمٜم٦م صمام   -إوًملم .

وُمٕمف ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م أبق ذر وأبق اًمدرداء وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ، ويم٤مٟم٧م ُمع قم٤ٌمدة 

م سمٜم٧م ُمٚمح٤من  .زوضم٦م أم طمرا

وأظمرج أبق داود واًمؽمُمذي قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف   -9

وؾمٚمؿ : اخلالوم٦م سمٕمدي ذم أُمتل صمالصمقن ؾمٜم٦م ، صمؿ شمّمػم ُمٚمٙم٤ًم قمْمقو٤ًم سمٕمد ذًمؽ 
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هٙمذا وىمع ظمالوم٦م أيب سمٙمر ؾمٜمت٤من وصمالصم٦م أؿمٝمر وقمنمون يقُم٤ًم ، وظمالوم٦م قمٛمر قمنم و

 ً ؾمٜملم وؾمت٦م أؿمٝمر وأرسمٕم٦م أج٤مم ، وظمالوم٦م قمثامن إطمدى قمنم ؾمٜم٦م وإطمدى قمنم ؿمٝمرا

وصمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم وظمالوم٦م قمكم أرسمع ؾمٜملم وقمنمة أؿمٝمر أو شمًٕم٦م ، وظمالوم٦م احلًـ 

رواه اًمٌخ٤مري رمحف اهلل رم ٤موُمـ هذه اًمٜمٌقءات ُم .ؾمت٦م أؿمٝمر ومٙم٤مٟم٧م صمالصملم

 :صحٞمحف

قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل  : سمٞمٜم٤م أن٤م قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل وروى رمحف اهلل سمًٜمده  -1

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إذ أت٤مه رضمؾ ومِمٙم٤م إًمٞمف اًمٗم٤مىم٦م صمؿ أت٤مه آظمر ومِمٙم٤م ىمٓمع اًمًٌٞمؾ وم٘م٤مل ) ي٤م 

حلٞم٤مة قمدي هؾ رأج٧م احلػمة ( . ىمٚم٧م مل أره٤م وىمد أنٌئ٧م قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل ) وم٢من ـم٤مًم٧م سمؽ ا

ىمٚم٧م  -ًمؽميـ اًمٔمٕمٞمٜم٦م شمرُتؾ ُمـ احلػمة طمتك شمٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ٓ خت٤مف أطمدا إٓ اهلل 

وًمئـ ـم٤مًم٧م سمؽ  -ومٞمام سمٞمٜمل وسملم ٟمٗمز وم٠مجـ دقم٤مر ـملء اًمذيـ ىمد ؾمٕمروا ذم اًمٌالد 

طمٞم٤مة ًمتٗمتحـ يمٜمقز يمنى ( . ىمٚم٧م يمنى سمـ هرُمز ؟ ىم٤مل ) يمنى سمـ هرُمز وًمئـ 

ء يمٗمف ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م يٓمٚم٥م ُمـ ي٘مٌٚمف ومال ـم٤مًم٧م سمؽ طمٞم٤مة ًمؽميـ اًمرضمؾ خيرج ُمؾ

جيد أطمدا ي٘مٌٚمف ُمٜمف وًمٞمٚم٘ملم اهلل أطمديمؿ يقم يٚم٘م٤مه وًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف شمرمج٤من يؽمضمؿ ًمف 

ومٞم٘مقًمـ أخؿ أبٕم٨م إًمٞمؽ رؾمقٓ ومٞمٌٚمٖمؽ ؟ ومٞم٘مقل سمغم ومٞم٘مقل أخؿ أقمٓمؽ ُم٤مٓ ووًمدا 

٤مره ومال وأومْمؾ قمٚمٞمؽ ؟ ومٞم٘مقل سمغم ومٞمٜمٔمر قمـ يٛمٞمٜمف ومال يرى إٓ ضمٝمٜمؿ ويٜمٔمر قمـ يً

يرى إٓ ضمٝمٜمؿ ( . ىم٤مل قمدي ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل ) اشم٘مقا اًمٜم٤مر 

وًمق سمِمؼ مترة ومٛمـ مل جيد ؿمؼ مترة ومٌٙمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم ( . ىم٤مل قمدي ومرأج٧م اًمٔمٕمٞمٜم٦م شمرُتؾ 

ُمـ احلػمة طمتك شمٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ٓ خت٤مف إٓ اهلل ويمٜم٧م ومٞمٛمـ اومتتح يمٜمقز يمنى سمـ 

ة ًمؽمون ُم٤م ىم٤مل أبق اًم٘م٤مؾمؿ صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ) خيرج هرُمز وًمئـ ـم٤مًم٧م سمٙمؿ احلٞم٤م

 .ُمؾء يمٗمف (

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ يقٟمس قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب  وروى وم٘م٤مل : -1

ىم٤مل وأظمؼمين اسمـ اعمًٞم٥م قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أنف ىم٤مل  : ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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ا هٚمؽ ىمٞمٍم ومال ىمٞمٍم صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) إذا هٚمؽ يمنى ومال يمنى سمٕمده وإذ

  .سمٕمده واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمتٜمٗم٘مـ يمٜمقزمه٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

قمـ اسمـ اعمًٞم٥م وأيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ أن أب٤م هريرة ريض وروى سمًٜمده  -1

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) ؾمتٙمقن ومتـ اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػم  قمٜمف ىم٤مل :اهلل  

ر واح٤مر ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًم٤ًمقمل وُمـ ينمف ُمـ اًم٘م٤مئؿ واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اح٤م

  .هل٤م شمًتنمومف وُمـ وضمد ُمٚمج٠م أو ُمٕم٤مذا ومٚمٞمٕمذ سمف (

طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ي٘مقل  : يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ًمخقن رؾمقل اهلل وروى سمًٜمده قمـ  -6 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمـ اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مخف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل وم٘مٚم٧م ي٤م 

؟ ا اخلػم ومٝمؾ سمٕمد هذا اخلػم ُمـ ذوذ ومج٤مءٟم٤م اهلل هبذ رؾمقل اهلل إٟم٤م يمٜم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

ىم٤مل ) ٟمٕمؿ ( . ىمٚم٧م وهؾ سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ وومٞمف دظمـ ( . ىمٚم٧م وُم٤م 

شمٕمرف ُمٜمٝمؿ وشمٜمٙمر ( . ىمٚم٧م ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ  هديلدظمٜمف ؟ ىم٤مل ) ىمقم هيدون سمٖمػم 

ىمذومقه ومٞمٝم٤م ( . ىمٚم٧م اخلػم ُمـ ذ ؟ ىم٤مل ) ٟمٕمؿ دقم٤مة إمم أبقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أضم٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م 

ي٤م رؾمقل اهلل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م ؟ وم٘م٤مل ) هؿ ُمـ ضمٚمدشمٜم٤م ويتٙمٚمٛمقن سم٠مخًٜمتٜم٤م ( . ىمٚم٧م ومام 

شم٠مُمرين إن أدريمٜمل ذًمؽ ؟ ىم٤مل شمٚمزم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ ىمٚم٧م وم٢من مل يٙمـ هلؿ 

مج٤مقم٦م وٓ إُم٤مم ؟ ىم٤مل ) وم٤مقمتزل شمٚمؽ اًمٗمرق يمٚمٝم٤م وًمق أن شمٕمض سم٠مصؾ ؿمجرة طمتك 

 . ذًمؽ (يدريمؽ اعمقت وأن٧م قمغم

طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ مه٤مم قمـ أيب  -1 

هريرة ريض اهلل قمٜمف  : قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل ) ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك 

ي٘متتؾ ومئت٤من ومٞمٙمقن سمٞمٜمٝمام ُم٘متٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م دقمقامه٤م واطمدة . وٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك 

 .صمالصملم يمٚمٝمؿ يزقمؿ أنف رؾمقل اهلل ( يٌٕم٨م دضم٤مًمقن يمذاسمقن ىمري٤ٌم ُمـ
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قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م  : أىمٌٚم٧م وم٤مـمٛم٦م متٌم روى رمحف اهلل سمًٜمده  - 4

يم٠من ُمِمٞمتٝم٤م ُمٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) 

٧م ُمرطم٤ٌم سم٤مسمٜمتل ( . صمؿ أضمٚمًٝم٤م قمـ يٛمٞمٜمف أو قمـ ؿمامًمف صمؿ أه إًمٞمٝم٤م طمديث٤م ومٌٙم٧م وم٘مٚم

هل٤م مل شمٌٙملم ؟ صمؿ أه إًمٞمٝم٤م طمديث٤م ومْمحٙم٧م وم٘مٚم٧م ُم٤م رأج٧م يم٤مًمٞمقم ومرطم٤م أىمرب ُمـ 

طمزن وم٠ًمختٝم٤م قمام ىم٤مل وم٘م٤مًم٧م ُم٤م يمٜم٧م ٕومٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ طمتك 

ىمٌض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٠ًمختٝم٤م وم٘م٤مًم٧م أه إزم ) إن ضمؼميؾ يم٤من يٕم٤مروٜمل 

٤مم ُمرشملم وٓ أراه إٓ طمي أضمكم وإٟمؽ أول اًم٘مرآن يمؾ ؾمٜم٦م ُمرة وإٟمف قم٤مروٜمل اًمٕم

أهؾ سمٞمتل حل٤مىم٤م يب ( . ومٌٙمٞم٧م وم٘م٤مل ) أُم٤م شمرولم أن شمٙمقين ؾمٞمدة أهؾ اجلٜم٦م أو ٟم٤ًمء 

 .اعم١مُمٜملم ( . ومْمحٙم٧م ًمذًمؽ

أظمرج اًمٜمٌل صغم  قمـ أبك سمٙمرة رى اهلل قمٜمف ىم٤مل: وروى رمحف اهلل سمًٜمده -7

ؼم وم٘م٤مل ) اسمٜمل هذا ؾمٞمد وًمٕمؾ اهلل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات يقم احلًـ ومّمٕمد سمف قمغم اعمٜم

 أن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم ُمـ اعمًٚمٛملم ( 

وُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُم٤مصم٧ٌم ُمـ أظم٤ٌمر رم طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمف  

وىمد اظمتص سمٕمّمٛمتف ُمـ اًم٘متؾ  ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم رم آي٦م ؾمقرة اح٤مئدة )واهلل يٕمّمٛمؽ 

عمًٚمؿ اعمح٥م  ًمتٚمؽ إظم٤ٌمر وم٘مد ُمـ اًمٜم٤مس   وهذان ٟمٛمقذضم٤من سملم يديؽ أظمل ا

ـْ وروى آُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده  َؤمِمِّ قَم ـِ َأبِك ؾِمٜم٤َمٍن اًمدُّ ـْ ؾِمٜم٤َمِن سْم ْهِرىِّ قَم ـِ اًمزُّ قَم

 
ِ

 ىَم٤مَل هَمَزْوَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم ٌََؾ َٟمْجٍد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ضَم٤مسمِِر سْم هَمْزَوًة ىِم

 وَم٠َمْدَريَمٜم٤َم رَ 
ِ

  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ؾُمقُل اَّللَّ
ِ

-رِم َواٍد يَمثػِِم اًْمِٕمَْم٤مِه وَمٜمََزَل َرؾُمقُل اَّللَّ

ـْ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـٍ ُِم َؼ ؾَمْٞمَٗمُف سمُِٖمّْم َق  -ىَم٤مَل  -َأهْمَّم٤مهِن٤َم  َُت٧َْم ؿَمَجَرٍة وَمَٕمٚمَّ َوشَمَٗمرَّ

َجِر  َتٔمِٚمُّقَن سم٤ِمًمِمَّ ًْ ِدى َي  ومَ  -ىَم٤مَل  -اًمٜم٤َّمُس رِم اًْمَقا
ِ

صغم اهلل قمٚمٞمف -َ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

ْٞمَػ وَم٤مؾْمَتٞمَْ٘مْٔم٧ُم َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم َرْأؾِمك  أت٤مينإِنَّ َرضُماًل »  -وؾمٚمؿ ًَّ َوَأن٤َم َٟم٤مِئٌؿ وَم٠َمظَمَذ اًم

ْٞمُػ َصْٚمًت٤م رِم َيِدِه وَمَ٘م٤مَل  ًَّ .  زموَمَٚمْؿ َأؿْمُٕمْر إَِّٓ َواًم ُ ـْ َيْٛمٜمَُٕمَؽ ُِمٜمِّك ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم اَّللَّ صُمؿَّ ىَم٤مَل َُم
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ُ . ىَم٤مَل  ـْ َيْٛمٜمَُٕمَؽ ُِمٜمِّك ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم اَّللَّ ْٞمَػ وَمَٝم٤م ُهَق َذا ضَم٤مًمٌِس  ومِم٤ممرِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم َُم ًَّ صُمؿَّ مَلْ ش. اًم

 
ِ

وروى احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مك رمحف اهلل رم .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َيْٕمِرْض ًَمُف َرؾُمقُل اَّللَّ

 قمٜمف وىمد ؾم٠مل اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف اًمدٓئؾ سمًٜمده قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب رى اهلل

ىم٤مل : أدجلٜم٤م ُمـ ُمٙم٦م ًمٞمال ، وم٠مطمٞمٞمٜم٤م ًمٞمٚمتٜم٤م ويقُمٜم٤م طمتك قمام طمدث رم اهلجرة  وم٠مضم٤مسمف و

أفمٝمرٟم٤م ، وىم٤مم ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة ، ومرُمٞم٧م سمٌٍمي هؾ أرى ُمـ فمؾ ٟم٠موي إًمٞمف ، وم٢مذا 

غم اهلل صخرة ، وم٤مٟمتٝمٞم٧م إًمٞمٝم٤م ، وم٢مذا سم٘مٞم٦م فمؾ هل٤م ، ومًقيتف ، صمؿ ومرؿم٧م ًمرؾمقل اهلل ص

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومروة ، صمؿ ىمٚم٧م : اوٓمجع ي٤م رؾمقل اهلل ، وم٤موٓمجع ، صمؿ ذه٧ٌم أنٗمض 

ُم٤م طمقزم هؾ أرى ُمـ اًمٓمٚم٥م أطمدا ، وم٢مذا سمراقمل همٜمؿ يًقق همٜمٛمف إمم اًمّمخرة يريد 

وم٠ًمختف وم٘مٚم٧م : عمـ أن٧م ي٤م همالم ؟ وم٘م٤مل : ًمرضمؾ ُمـ  -يٕمٜمل اًمٔمؾ  -ُمٜمٝم٤م اًمذي ٟمريد 

هؾ ذم همٜمٛمؽ ُمـ ًمٌـ ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، ىمٚم٧م : هؾ أن٧م ىمريش ، ومًامه ، ومٕمرومتف ، وم٘مٚم٧م : 

طم٤مًم٥م زم ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، وم٠مُمرشمف وم٤مقمت٘مؾ ؿم٤مة ُمـ همٜمٛمف ، وأُمرشمف أن يٜمٗمض ضقمٝم٤م ُمـ 

اًمؽماب ، صمؿ أُمرشمف أن يٜمٗمض يمٗمٞمف ، وم٘م٤مل هٙمذا ، وميب إطمدى يمٗمٞمف قمغم إظمرى ، 

ة  ومحٚم٥م زم يمث٦ٌم( ُمـ ًمٌـ وىمد روي٧م ُمٕمل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إداو

قمغم ومٛمٝم٤م ظمرىم٦م ، ومّم٧ٌٌم قمغم اًمٚمٌـ طمتك سمرد أؾمٗمٚمف ، وم٠متٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

وم٘متف وىمد اؾمتٞم٘مظ ، وم٘مٚم٧م : أتنمب ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ومنمب رؾمقل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقا

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك روٞم٧م ، صمؿ ىمٚم٧م : ىمد آن اًمرطمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل . ىم٤مل 

ىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِم: وم٤مرُتٚمٜم٤م واًم٘مقم يٓمٚمٌقٟمٜم٤م ، ومٚمؿ يد ؿ ٕمريمٜم٤م أطمد ُمٜمٝمؿ همػم ها

ٓ ُتزن ، إن اهلل » قمغم ومرس ًمف وم٘مٚم٧م : هذا اًمٓمٚم٥م ىمد حل٘مٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل : 

، ومٚمام أن دٟم٤م( ُمٜم٤م ويم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ىمٞمد رحملم أو صمالصم٦م ، ىمٚم٧م : هذا اًمٓمٚم٥م ىمد ش ُمٕمٜم٤م 

أُم٤م واهلل ُم٤م قمغم ٟمٗمز  وم٘مٚم٧م :ش ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ » حل٘مٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ، وسمٙمٞم٧م ، وم٘م٤مل : 

أبٙمل ، وًمٙمٜمل إٟمام أبٙمل قمٚمٞمؽ ىم٤مل : ومدقم٤م قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ىم٤مل : وم٤ًمظم٧م سمف ومرؾمف ذم إرض إمم سمٓمٜمٝم٤م ، ومقصم٥م ش مهللا ايمٗمٜم٤م سمام ؿمئ٧م » وم٘م٤مل : 
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قمٜمٝم٤م ، صمؿ ىم٤مل : ي٤م حمٛمد ىمد قمٚمٛم٧م أن هذا قمٛمٚمؽ ، وم٤مدع اهلل أن شمٜمجٞمٜمل ِم٤م أن٤م ومٞمف ، 

هلل ٕقمٛملم قمغم ُمـ ورائل ُمـ اًمٓمٚم٥م ، وهذه يمٜم٤مٟمتل  ومخذ ُمٜمٝم٤م ؾمٝمام ، وم٢مٟمؽ ومقا 

ؾمتٛمر سم٢مسمكم وهمٜمٛمل سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا ، ومخذ ُمٜمٝم٤م طم٤مضمتؽ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم 

، ودقم٤م ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل » اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم إسمٚمؽ وهمٜمٛمؽ 

قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأن٤م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مٟمٓمٚمؼ راضمٕم٤م إمم أصح٤مسمف ، وُم٣م رؾم

ىم٤مل أبق ضمٝمؾ ذم أُمر رمحف اهلل : اسمـ إؾمح٤مق وىم٤مل   - شُمٕمف طمتك ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ًمٞمال 

ىم٦م جيٞم٥م أب٤م ضمٝمؾ : أب٤م طمٙمؿ واًمالت ًمق يمٜم٧م ؿم٤مهدا ُٕمر  ىم٦م أبٞم٤مشم٤م : وم٘م٤مل ها ها

ضمقادي إذ شمًٞمخ ىمقائٛمف قمج٧ٌم ومل شمِمٙمؽ سم٠من حمٛمدا ٟمٌل وسمره٤من ومٛمـ ذا ي٘م٤موُمف 

وُمـ شمٚمؽ اًمدٓئؾ  –ٞمؽ سمٙمػ اًمٜم٤مس قمٜمف وم٢مٟمٜمل أرى أُمره يقُم٤م ؾمتٌدو ُمٕم٤معمف قمٚم

أجْم٤م اٟمت٘مٞم٧م ًمٜم٤م أطمٌتك رم اهلل وحم٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ـمروم٤م ِم٤م 

 يمتٌف آُم٤مم أبق احلًـ اح٤موردى اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل رم أقمالم اًمٜمٌقة وم٘م٤مل رمحف اهلل :

ٜمدوة و يم٤من ومٞمٝمؿ اًمٜمي سمـ احل٤مرث سمـ يمٜم٤مٟم٦م و يم٤من و إن ىمريِم٤م اضمتٛمٕم٧م ذم دار اًم

زقمٞمؿ اًم٘مقم و ؾم٤مقمده قمٌد اهلل سمـ اًمزسمٕمري و يم٤من ؿم٤مقمر اًم٘مقم ومحْمٝمؿ قمغم ىمتؾ 

حمٛمد صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ىم٤مل هلؿ : اعمقت ظمػم ًمٙمؿ ُمـ احلٞم٤مة وم٘م٤مل 

ؿمؿ سمٕمْمٝمؿ : يمٞمػ ٟمّمٜمع ؟  وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ : هؾ حمٛمد إٓ رضمؾ واطمد و هؾ سمٜمق ه٤م

إٓ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ ىمريش ومٚمٞمس ُمٜمٙمؿ ُمـ يزهد ذم احلٞم٤مة ومٞم٘متؾ حمٛمدا و يريح ىمقُمف و 

أـمرق ُمٚمٞم٤م وم٘م٤مًمقا : ُمـ ومٕمؾ هذا ؾم٤مد  وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ : ُم٤م حمٛمد سم٠مىمقى ُمـ رضمؾ ُمٜم٤م 

و إين أىمقم إًمٞمف وم٠مؿمدخ رأؾمف سمحجر وم٢من ىمتٚم٧م أرطمٚم٧م ىمقُمل و إن سم٘مٞم٧م ومذاك اًمذي 

تٛمٕمقا ذم احلٓمٞمؿ ظمرج قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل وقمغم ذًمؽ ظمرضمقا ومٚمام اضم أوصمره

شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا : ىمد ضم٤مء ومت٘مدم ُمـ اًمريمـ وم٘م٤مم يّمكم ومٜمٔمروا إًمٞمف يٓمٞمؾ 

اًمريمقع و اًمًجقد  وم٘م٤مل أبق ضمٝمؾ : وم٢مين أىمقم وم٠مرحيٙمؿ ُمٜمف وم٠مظمذ ُمٝمراؿم٤م قمٔمٞمام و 

ه دٟم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و هق ؾم٤مضمد ٓ يٚمتٗم٧م و ٓ هي ٤مسمف و هق يرا
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ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف ارشمٕمد و أرؾمؾ احلجر قمغم رضمٚمف ومرضمع و ىمد ؿمدظم٧م أص٤مسمٕمف و هق 

يرشمٕمد و ىمد دوظم٧م أوداضمف و رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؾم٤مضمد  وم٘م٤مل 

أبق ضمٝمؾ ٕصح٤مسمف : ظمذوين إًمٞمٙمؿ وم٤مًمتزُمقه و ىمد همٌم قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م ومٚمام أوم٤مق ىم٤مل ًمف 

: ح٤م دٟمقت ُمٜمف أىمٌؾ قمكم ُمـ رأؾمف ومحؾ وم٤مهمر وم٤مه  أصح٤مسمف ُم٤م اًمذي أص٤مسمؽ ؟ ىم٤مل

ومحٛمؾ قمكم أؾمٜم٤مٟمف ومٚمؿ أمت٤مًمؽ و إين أرى حمٛمدا حمجقسم٤م وم٘م٤مل ًمف سمٕمض أصح٤مسمف : ي٤م 

ىم٤مل : ُم٤م شمٖمروين قمـ ٟمٗمز  ىم٤مل اًمٜمي   أب٤م احلٙمؿ رهم٧ٌم و أطم٧ٌٌم احلٞم٤مة و رضمٕم٧م 

ٕمٚم٧م هذا ًمتًقدن ومٚمام ىم٤مًمقا ًمف : ي٤م أب٤م ؾمٝمؿ ًمئـ وم   سمـ احل٤مرث : وم٢من رضمع همدا وم٠من٤م ًمف 

يم٤من ُمـ اًمٖمد اضمتٛمٕمقا ذم احلٓمٞمؿ ُمٜمتٔمريـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٚمام 

صمٌقه وم٠مظمذ طمٗمٜم٦م ُمـ شمراب و ىم٤مل : ؿم٤مه٧م اًمقضمقه و  أذف قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مُمقا سم٠ممجٕمٝمؿ ومقا

و هذا دومع إهلل وصمؼ سمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومّمؼم  -ىم٤مل : طمؿ ٓ يٌٍمون ومتٗمرىمقا قمٜمف 

وذيمر ُمقىمٗم٤م آظمر ُمِم٤مهب٤م ح٤م  – و يم٤من ُمـ أىمقى ؿم٤مهد قمغم صدىمف قمٚمٞمف طمتك وىم٤مه اهلل

و ُمـ أقمالُمف : أن ُمٕمٛمر سمـ يزيد و يم٤من أؿمجع ىمقُمف اؾمتٖم٤مصم٧م  ُم٣م وم٘م٤مل رمحف اهلل 

سمف ىمريش و ؿمٙمقا إًمٞمف أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و يم٤مٟم٧م سمٜمق يمٜم٤مٟم٦م 

ؿ : إين ىم٤مدم إمم صمالث و أرحيٙمؿ شمّمدر قمـ رأجف و شمٓمٌع أُمره ومٚمام ؿمٙمقا إًمٞمف ىم٤مل هل

ُمٜمف و قمٜمدي قمنمون أخػ ُمدضم٩م ومال أرى هذا احلل ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ي٘مدر قمغم طمريب 

و إن ؾم٠مخقين اًمدي٦م أقمٓمٞمتٝمؿ قمنم دي٤مت ومٗمل ُم٤مزم ؾمٕم٦م و يم٤من يت٘مٚمد سمًٞمػ ـمقًمف 

ؾمٌٕم٦م أؿم٤ٌمر ذم قمرض ؿمؼم و ىمّمتف ذم اًمٕمرب ُمِمٝمقرة سم٤مًمِمج٤مقم٦م و اًم٠ٌمس  ومٚمٌس 

طمف و فم٤مهر سملم درقملم ومقاوم٘مٝمؿ سم٤محلٓمٞمؿ و رؾمقل اهلل صغم يقم وقمده ىمريِم٤م ؾمال

اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم احلجر يّمكم و ىمد قمرف ذًمؽ ومام اًمتٗم٧م و ٓ شمزقمزع و ٓ 

ىمٍم ذم صالة وم٘مٞمؾ ًمف : هذا حمٛمد ؾم٤مضمد وم٠مهقى إًمٞمف و ىمد ؾمؾ ؾمٞمٗمف و أىمٌؾ ٟمحقه 

 درقمف ومً٘مط وم٘م٤مم و ىمد ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف رُمك سمًٞمٗمف و قم٤مد ومٚمام ص٤مر إمم سم٤مب اًمّمٗم٤م قمثر ذم

أدُمك وضمٝمف سم٤محلج٤مرة يٕمدو يم٠مؿمد اًمٕمدو طمتك سمٚمغ اًمٌٓمح٤مء ُم٤م يٚمتٗم٧م إمم ظمٚمػ 
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و ىم٤مًمقا ُم٤مذا أص٤مسمؽ ؟ىم٤مل : و حيٙمؿ اعمٖمرور ُمـ   و همًٚمقا قمـ وضمٝمف اًمدم وم٤مضمتٛمٕمقا 

همررمتقه ىم٤مًمقا ُم٤م ؿم٠منؽ ؟ ىم٤مل : ُم٤م رأج٧م يم٤مًمٞمقم دقمقين شمرضمع إزم ٟمٗمز ومؽميمقه ؾم٤مقم٦م 

ص٤مسمؽ ي٤م أب٤م اًمٚمٞم٨م ؟  ىم٤مل : إين ح٤م دٟمقت ُمـ حمٛمد وم٠مردت أن أهقي و ىم٤مًمقا : ُم٤م أ

سمًٞمٗمل إًمٞمف أهقي إزم ُمـ قمٜمد رأؾمف ؿمج٤مقم٤من أىمرقم٤من يٜمٗمخ٤من سم٤مًمٜمػمان و شمٚمٛمع ذم 

ىمّم٦م  وذيمر رمحف اهلل    –رء ُمـ ُم٤ًمءة حمٛمد  أبّم٤مرمه٤م ومٕمدوت ومام يمٜم٧م ٕقمقد ذم 

٦م سمٕمد ُمّم٤مب أهؾ سمدر قمٛمػم سمـ وه٥م اجلٛمحل وذًمؽ أنف يم٤من ُمع صٗمقان سمـ أُمٞم

ويم٤من قمٛمػم ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م ُمـ ؿمٞم٤مـملم ىمريش وِمـ يم٤من ي١مذي رؾمقل اهلل ) وأصح٤مسمف 

ويٚم٘مقن ُمٜمف قمٜم٤مء وهق سمٛمٙم٦م ويم٤من اسمٜمف وه٥م اسمـ قمٛمػم ذم أؾم٤مرى سمدر ىم٤مل ومذيمر 

ىم٤مل  قمٛمػم أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م وُمّم٤مهبؿ وم٘م٤مل صٗمقان واهلل ُم٤م ذم اًمٕمٞمش سمٕمدهؿ ظمػم.

ديـ قمكم ًمٞمس ًمف قمٜمدي ىمْم٤مء وقمٞم٤مل أظمِمك  قمٛمػم صدىم٧م واهلل أُم٤م واهلل ًمقٓ

قمٚم٦م  اسمٜمل ذم أؾمػم قمٚمٞمٝمؿ اًمْمٞمٕم٦م سمٕمدي ًمريم٧ٌم إمم حمٛمد طمتك أىمتٚمف وم٢من زم ىمٌٚمٝمؿ 

أجدهيؿ ىم٤مل وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م صٗمقان وىم٤مل قمكم ديٜمؽ أن٤م أىمْمٞمف قمٜمؽ وقمٞم٤مًمؽ ُمع قمٞم٤مزم 

أواؾمٞمٝمؿ ُم٤م سم٘مقا ٓ يًٕمٜمل رء يٕمجز قمٜمٝمؿ. وم٘م٤مل قمٛمػم وم٤ميمتؿ ؿم٠مين وؿم٠منؽ ىم٤مل 

صمؿ اٟمٓمٚمؼ طمتك ىمدم اعمديٜم٦م ومٌٞمٜمام قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم  أومٕمؾ

يتحدصمقن قمـ يقم سمدر وُم٤م أيمرُمٝمؿ اهلل سمف وُم٤م أراهؿ ُمـ قمدوهؿ إذ ٟمٔمر قمٛمر إمم 

قمٛمػم سمـ وه٥م طملم أن٤مخ راطمٚمتف قمغم سم٤مب اعمًجد، ُمتقؿمح٤م اًمًٞمػ، وم٘م٤مل قمٛمر 

قمغم رؾمقل اهلل ) وم٘م٤مل ي٤م  هذا اًمٙمٚم٥م قمدو اهلل واهلل ُم٤م ضم٤مء إٓ ًمنم. صمؿ دظمؾ قمٛمر

ٟمٌل اهلل هذا قمدو اهلل قمٛمػم سمـ وه٥م، ىمد ضم٤مء ُمتقؿمًح٤م ؾمٞمٗمف، ىم٤مل وم٠مدظمٚمف قمكم 

وم٠مىمٌؾ قمٛمر طمتك أظمذ سمحامًم٦م ؾمٞمٗمف ذم قمٜم٘مف ومٚمٌٌف هب٤م. وىم٤مل ًمرضم٤مل ُمـ إنّم٤مر 

ادظمٚمقا قمغم رؾمقل اهلل ) وم٤مضمٚمًقا قمٜمده واطمذروا قمٚمٞمف ُمـ هذا اخلٌٞم٨م وم٢مٟمف همػم 

غم رؾمقل اهلل ) ومٚمام رآه رؾمقل اهلل ) ىم٤مل أرؾمٚمف ومدٟم٤م قمٛمػم. ُم٠مُمقن صمؿ دظمؾ سمف قم

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ) "ومام ضم٤مء سمؽ ي٤م قمٛمػم ؟" ىم٤مل ضمئ٧م هلذا إؾمػم اًمذي ذم أجديٙمؿ 
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وم٠مطمًٜمقا ومٞمف يٕمٜمل وًمده ىم٤مل ومام سم٤مل اًمًٞمػ ذم قمٜم٘مؽ ىم٤مل ىمٌحٝم٤م اهلل ُمـ ؾمٞمقف 

ضمئ٧م إٓ ًمذًمؽ.  وهؾ أهمٜم٧م قمٜمؽ ؿمٞمًئ٤م ىم٤مل "أصدىمٜمل ُم٤م اًمذي ضم٤مء سمؽ" ىم٤مل ُم٤م

ىم٤مل رؾمقل اهلل ) "سمؾ ىمٕمدت أن٧م وصٗمقان سمـ أُمٞم٦م ذم احلجر ومذيمرمت٤م أصح٤مب 

اًم٘مٚمٞم٥م ُمـ ىمريش صمؿ ىمٚم٧م ًمقٓ ديـ قمكم وقمٞم٤مل قمٜمدي خلرضم٧م طمتك أىمتؾ حمٛمًدا 

ومتحٛمؾ ًمؽ صٗمقان سمديٜمؽ وقمٞم٤مًمؽ قمغم أن شم٘متٚمٜمل ًمف، واهلل طم٤مئؾ سمٞمٜمؽ وسملم 

٤م ي٤م رؾمقل اهلل ٟمٙمذسمؽ سمام يمٜم٧م شم٠متٞمٜم٤م ذًمؽ".وم٘م٤مل قمٛمػم أؿمٝمد أنؽ رؾمقل اهلل ىمد يمٜم

سمف ُمـ ظمؼم اًمًامء وُم٤م يٜمزل قمٚمٞمؽ ُمـ اًمقطمل وهذا أُمر مل حييه إٓ أن٤م وصٗمقان 

ومقاهلل إين ٕقمٚمؿ ُم٤م أت٤مك سمف إٓ اهلل وم٤محلٛمد هلل اًمذي هداين ًمإلؾمالم وؾم٤مىمٜمل هذا 

ه اًم٘مرآن ٤ًمق صمؿ ؿمٝمد ؿمٝم٤مدة احلؼ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ) "وم٘مٝمقا أظم٤ميمؿ ذم ديٜمف واىمرئقاعم

و ُمـ أقمالُمف : أن اًمٜم٤مس ح٤م اهنزُمقا قمـ رؾمقل اهلل  . وأـمٚم٘مقا ًمف أؾمػمه" ومٗمٕمٚمقا 

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم طمٜملم و هق ُمٕمتزل قمٜمٝمؿ رآه ؿمٞم٦ٌم سمـ قمثامن سمـ أيب 

ـمٚمح٦م وم٘م٤مل : اًمٞمقم أدرك صم٠مري و أىمتؾ حمٛمدا ٕن أب٤مه ىمتؾ يقم أطمد ذم مج٤مقم٦م إظمقشمف 

ومٚمام أردت ىمتٚمف أىمٌؾ رء طمتك شمٖمِمك وم١مادي ومٚمؿ أـمٚمؼ ذًمؽ :  و أقمامُمف ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم :

وُمـ ُمٕمجزات أومٕم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام  ىم٤مل رمحف اهلل   -ومٕمٚمٛم٧م أنف ِمٜمقع 

ومٛمـ أقمالُمف : ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أجٛمـ قمـ أبٞمف ىم٤مل : ىمٚم٧م جل٤مسمر 

مم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؾمٛمٕمتف ُمٜمف سمـ قمٌد اهلل : طمدصمٜمل سمحدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤م

أرويف قمٜمؽ وم٘م٤مل ضم٤مسمر : يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم اخلٜمدق 

ٟمحٗمر ومٚمٌثٜم٤م صمالصم٦م أج٤مم مل ٟمٓمٕمؿ ـمٕم٤مُم٤م و ٓ ٟم٘مدر قمٚمٞمف ومٕمرو٧م ذم اخلٜمدق يمدي٦م همٚمٞمٔم٦م 

ٓ يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمٗم٠مس ومجئ٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘مٚم٧م هذه 

وم٘م٤مم و سمٓمٜمف ُمٕمّم٥م سم٤محلجر   ىمد قمرو٧م ذم اخلٜمدق و رؿمِمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اح٤مء  يمدي٦م

ومٕم٤مدت يمثٞم٤ٌم أهٞمؾ ومٚمام رأج٧م ذًمؽ  وم٠مظمذ اعمٕمقل و اعمًح٤مة صمؿ ؾمٛمل صمالصم٤م صمؿ ضب 

زم وم٠مذن زم ومجئ٧م إمم اُمرأِت وم٘مٚم٧م : صمٙمٚمتؽ أُمؽ إين   ُمٜمف ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقل اهلل إئذن
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ؾمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ٓ صؼم زم قمٚمٞمف ومام قمٜمدك رأج٧م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و 

ىم٤مًم٧م قمٜمدي ص٤مع ُمـ ؿمٕمػم و قمٜم٤مق ىم٤مل : ومٓمحٜم٤م اًمِمٕمػم و ذسمحٜم٤م اًمٕمٜم٤مق و ـمٌخٜم٤مه٤م 

و ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ذم اًمؼمُم٦م و قمجٜم٤م اًمٕمجلم  صمؿ رضمٕم٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف 

٤م و ؾمٚمؿ ومٚمٌث٧م ؾم٤مقم٦م صمؿ اؾمت٠مذٟم٧م صم٤مٟمٞم٦م وم٠مذن زم ومجئ٧م وم٢مذا سم٤مًمٕمجلم ىمد أُمٙمـ وم٠مُمرهت

سم٤مخلٌز و ضمٕمٚم٧م اًم٘مدر قمغم إث٤مذم صمؿ ضمئ٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و 

ؾمٚمؿ ومِم٤مورشمف و ىمٚم٧م : قمٜمدٟم٤م ـمٕمٞمؿ ًمٜم٤م وم٢من رأج٧م أن شم٘مقم ُمٕمل أن٧م و رضمؾ أو 

رضمالن ُمٕمؽ ومٕمٚم٧م  وم٘م٤مل : ُم٤م هق و يمؿ هق ؟ ىمٚم٧م : ص٤مع ُمـ ؿمٕمػم و قمٜم٤مق وم٘م٤مل : 

ُمـ إث٤مذم و ٓ خيرج اخلٌز ُمـ اًمتٜمقر طمتك  ارضمع إمم أهٚمؽ وم٘مؾ هل٤م : ٓ شمٜمزع اًمؼمُم٦م

آِت صمؿ ىم٤مل ًمٚمٜم٤مس : ىمقُمقا إمم سمٞم٧م ضم٤مسمر وم٤مؾمتحٞمٞم٧م طمٞم٤مء ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم 

وم٘مٚم٧م ُٓمرأِت : ىمد ضم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سم٠مصح٤مسمف أمجٕملم  

ىمد أظمؼمشمف  ؾم٠مخؽ يمؿ اًمٓمٕم٤مم ؟ ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ ىم٤مًم٧م : اهلل و رؾمقًمف أقمٚمؿ أيم٤منوم٘م٤مًم٧م : 

و ضم٤مء رؾمقل اهلل   سمام يم٤من قمٜمدٟم٤م ومذه٥م قمٜمل سمٕمض ُم٤م أضمده و ىمٚم٧م هل٤م : صدىم٧م 

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومدظمؾ صمؿ ىم٤مل ٕصح٤مسمف : ٓ شمْم٤مهمٓمقا صمؿ سمرك قمغم 

اًمتٜمقر و اًمؼمُم٦م ومجٕمٚمٜم٤م ٟم٠مظمذ ُمـ اًمتٜمقر اخلٌز و ٟم٠مظمذ ُمـ اًمؼمُم٦م اًمٚمحؿ ومٜمثرد و ٟمٖمرف 

هلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : ًمٞمجٚمس قمغم اًمّمحٗم٦م و ٟم٘مرب إًمٞمٝمؿ  وم٘م٤مل رؾمقل ا

ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م ومٚمام أيمٚمقا : يمِمٗمٜم٤م اًمتٜمقر و اًمؼمُم٦م وم٢مذا مه٤م ىمد قم٤مدا إمم أُمأل ِم٤م يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف 

ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل اًمٓمٕم٤مم  يمٚمٝمؿ و سم٘مٞم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛمقنطمتك ؿمٌع 

ٙمٚمقا و أـمٕمٛمقا ومٚمؿ ٟمزل يقُمٜم٤م شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : إن اًمٜم٤مس ىمد أص٤مهبؿ خمٛمّم٦م وم

ىم٤مل : وم٠مظمؼموين أهنؿ يم٤مٟمقا صمامٟمامئ٦م أو ىم٤مل ُمئتلم أىمؾ ُمـ اًمثامٟمامئ٦م و   ٟم٠ميمؾ و ٟمٓمٕمؿ 

وِم٤م ظمص سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف   ا ـههذا ٟمٔمػم ُمٕمجزة قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ذم اح٤مئدة 

وؾمٚمؿ أن أظمذ ُمـ صدره طمظ اًمِمٞمٓم٤من يمام طمدث رم طم٤مدصم٦م ؿمؼ اًمّمدر رم رو٤مقمف 
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ء واعمٕمراج ًمٞمٝمٞمئف رسمف قم ٜمد طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمدي٦م ويمذًمؽ شمٙمرر اًمِمؼ ًمّمدره ًمٞمٚم٦م اإلها

                ضمؾ ذيمره ًمٚم٘م٤مئف قمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك .                                                                                            

 

*** 



   

 
256 
 

 الوجيز الدعوي

 املبحح الجالح

 عميْ وشمي عمى أوتْ (وأصوهلا ثالثة    ) وَ حقوق الٍيب صمى اهلل

 ومه٤م ريمٞمزشم٤من ذيٕمتف". وإشم٤ٌمع"اإليامن سم٤مًمرؾمقل: هق شمّمدي٘مف وـم٤مقمتف أوٓ : 

وؾمٚمؿ أُم٤م شمّمدي٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف    اإليامن سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿامي٘مقم قمٚمٞمٝم

ٛمقن إشم٤ٌمقمف وذًمؽ ُمْمشمّمدي٘مف ومٞمام ضم٤مء سمف، وأن ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد اهلل طمؼ جي٥م أى 

 وإشم٤ٌمعـم٤مقمتف وأُم٤م .اًمِمٝم٤مدة ًمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمتل دظمؾ هب٤م اعمًٚمؿ ُمع يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد 

٢من اإليامن سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام يتْمٛمـ شمّمدي٘مف ومٞمام ضم٤مء سمف ومذيٕمتف: 

ومٝمق يتْمٛمـ يمذًمؽ اًمٕمزم قمغم اًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء سمف وهذه هل اًمريمٞمزة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ريم٤مئز 

ؾمٚمؿ. وهل شمٕمٜمل: آٟم٘مٞم٤مد ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذًمؽ اإليامن سمف صغم اهلل قمٚمٞمف و

 ري ٰى ُّٱسمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر سمف واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف وزضمر اُمتث٤مٓ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
ذيٕمتف  إشم٤ٌمع. ومٞمج٥م قمغم اخلٚمؼ [7]احلنم: َّجئ يي ىي  ني مي زي

م سمًٜمتف ُمع اًمرو٤م سمام ىمْم٤مه واًمتًٚمٞمؿ ًمف، وآقمت٘م٤مد اجل٤مزم أن ـم٤مقمتف هل  وآًمتزا

 وأن ُمٕمّمٞمتف ُمٕمّمٞم٦م هلل ٕنف هق اًمقاؾمٓم٦م يلم اهلل وسملم اًمث٘مٚملم ذم اًمتٌٚمٞمغـم٤مقم٦م هلل 

 يل ىل مل خل ُّٱواًمٌٞم٤من ومٓم٤مقمتف سمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٦م يمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف 
وُم٤م صح قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اٟمف ىم٤مل ) يمؾ أُمتل  [80]اًمٜم٤ًمء:  َّ حم جم

  ىم٤مل ُمـ أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م يدظمٚمقن احلٜم٦م إٓ ُمـ أبك . ىم٤مًمقا وُمـ ي٠مبك ي٤مرؾمقل اهلل

ٍد ورم ذًمؽ ىم٤مل اًم٘م٤مى قمٞم٤مض ذم اًمِمٗم٤م   .وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أبك ( ٛمَّ ِلِّ حُمَ ياَمُن سم٤ِمًمٜمٌَّ وَم٤مإْلِ

َّٓ َُمٕمَ  َٓ َيِّمحُّ إؾِْماَلٌم  إِ َّٓ سمِِف.. َو َٓ َيتِؿُّ إِياَمٌن إِ  ٌ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َواضِم٥ٌم  ُُمَتَٕملمَّ ُف.. َصغمَّ اَّللَّ

ُ شَمَٕم٤ممَم:  ىَم٤مَل   [13]اًمٗمتح:  َّ مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ ُّٱاَّللَّ

 ًَمُف، َوشَمّْمِديُ٘مُف ذِم مَجِ 
ِ

شمِِف َوِرؾَم٤مًَم٦ِم اَّللَّ ٌُقَّ ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُهَق شَمّْمِديُؼ ُٟم ياَمُن سمِِف َصغمَّ اَّللَّ ٞمِع َواإْلِ
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 َُم٤م ضَم٤مَء سمِِف َوَُم٤م ىَم٤مًَمُف.. َوُُمَٓم٤مسَمَ٘م٦ُم شَمّْمِديِؼ اًْمَ٘مْٚم٥ِم سمِ 
ِ

٤مِن سم٠َِمنَُّف َرؾُمقُل اَّللَّ ًَ َذًمَِؽ ؿَمَٝم٤مَدُة اًمٚمِّ

ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ.. وَم٢ِمَذا اضْمَتَٛمَع اًمتَّّْمِديُؼ سمف سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة سمذًمؽ  َصغمَّ اَّللَّ

ياَمُن سمِِف َواًمتَّّْمِديُؼ ًَمفُ  ياَمُن سمِِف َوشَمّْمِديُ٘مُف وِمٞماَم  سم٤مًمٚم٤ًمن شَمؿَّ اإْلِ ضَم٤مَء سمِِف، وَم٢ِمَذا َوضَم٥َم اإْلِ

٤َّم أَتَك سمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َنَّ َذًمَِؽ ِِم ِٕ  يق ىق يف ىف  يث  ُّٱَوضَم٧ٌَْم ـَم٤مقَمتُُف، 
 ىل مل خل ُّٱ: شمٕم٤ممم وىم٤مل  [11:إنٗم٤مل]  َّ مل  يك ىك مك لك اك
  َّ حم جم هل مل خل ُّٱوىم٤مل:  [16]اًمٜمقر:  َّجم يل

 يل ىل مل خل ُّٱَوىَم٤مَل:  [16]اًمٜمقر:  َّىه مه جه ُّٱوىم٤مل:  [132قمٛمران: ]آل
 ري ٰى ُّٱَوىَم٤مَل:  [80]اًمٜم٤ًمء: َّ خن حن  جن يم ىم مم حمخم جم
وأُم٤م  [7]احلنم:  َّ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي

  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واُمتث٤مل ؾمٜمتف وآىمتداء هبديف وم٘مد ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: إشم٤ٌمقمفوضمقب 

  َّ   مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱَوىَم٤مَل:  [31قمٛمران: ]آل
َٓ »َوىَم٤مَل:  [118]إقمراف:  َّ حص مس خس حس وَمال َوَرسمَِّؽ 

ُٛمقَك وِمٞمام ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  صمؿ ٓجيدوا رم أنٗمًٝمؿ طمرضم٤م ِم٤م ىمْمٞم٧م  ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمِّ

ٚمِٞماًم ويًٚمقا  ًْ إذا ش أؾمٚمؿ»و ش اؾمتًٚمؿ»و ش ؾمّٚمؿ»َأْي يٜم٘م٤مدوا حلٙمٛمؽ.. ي٘م٤مل ش . شَم

َ  ًَمَ٘مْد يم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم »اٟم٘م٤مد.. وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ يم٤مَن َيْرضُمقا اَّللَّ َ
ِ

ٜم٦ٌَم عم ًَ  ُأؾْمَقٌة طَم
ِ

َرؾُمقِل اَّللَّ

ظِمرَ  ْٔ وهٜم٤م ٟمتذيمر ُمٕم٤م وضمقب إشم٤ٌمقمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام صمٌت٧م رم ذًمؽ  شَواًْمَٞمْقَم ا

 روى اإلُم٤مم اًمٌٖمقى رمحف اهلل سمًٜمده أطم٤مدي٨م قمدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م 
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم قَم

ُ شَمَٕم٤ممَم  ُ شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوُهَق َريِضَ اَّللَّ ِلِّ َصغمَّ اَّللَّ  قَمٜمُْف َيُ٘مقُل ضَم٤مَءْت َُمالِئَٙم٦ٌم إمَِم اًمٜمٌَّ

ُف َٟم٤مِئٌؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِنَّ اًْمَٕملْمَ َٟم٤مِئَٛم٦ٌم َواًْمَ٘مْٚم٥َم َيْ٘مَٔم٤مُن وم٘م٤مًمقا إن  َٟم٤مِئٌؿ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِٟمَّ

سُمقا  ُف َٟم٤مِئٌؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِنَّ اًْمَٕملْمَ ًمّم٤مطمٙمٌؿ َهَذا َُمَثال وَم٤مْضِ ًَمُف َُمَثال وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِٟمَّ
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َٟم٤مِئَٛم٦ٌم َواًْمَ٘مْٚم٥َم َيْ٘مَٔم٤مُن وَمَ٘م٤مًُمقا َُمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ سَمٜمَك َداًرا َوضَمَٕمَؾ وِمٞمَٝم٤م َُم٠ْمُدسَم٦ًم َوسَمَٕم٨َم َداقِمٞم٤ًم 

اَر َوَأيَمَؾ  اقِمَل َدظَمَؾ اًمدَّ ـْ َأضَم٤مَب اًمدَّ اَر  وَمَٛم اقِمَل مَلْ َيْدظُمِؾ اًمدَّ ـْ مَلْ جُي٥ِِم اًمدَّ ٠ْمُدسَم٦ِم َوَُم ـَ اْحَ ُِم

ُف َٟم٤مِئٌؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ْٝمَٝم٤م ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إِٟمَّ ًُمقَه٤م ًَمُف ُيَٗم٘مَّ ٠ْمُدسَم٦ِم وَمَ٘م٤مًُمقا َأوِّ ـَ اْحَ  إِنَّ َومَلْ َي٠ْميُمْؾ ُِم

ًدا وَمَ٘مْد اًْمَٕملْمَ َٟم٤مِئَٛم٦ٌم َواًْمَ٘مْٚم٥َم َيْ٘مَٔم٤مُن وَمَ٘م٤مًمُ  ٛمَّ ـْ َأـَم٤مَع حُمَ ٌد وَمَٛم ٛمَّ اقِمل حُمَ اُر اجْلَٜم٦َُّم َواًمدَّ قا وَم٤مًمدَّ

َق سملم اًمٜم٤مس.  ٌد وَمرَّ ٛمَّ َ َوحُمَ ًدا وَمَ٘مْد قَمََم اَّللَّ ٛمَّ ـْ قَمََم حُمَ َ َوَُم ـْ سمًٜمده وروى َأـَم٤مَع اَّللَّ قَم

ِلِّ َصغمَّ ا ـِ اًمٜمٌَّ ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْف قَم ُ شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل َأيِب ُُمقؾَمك َريِضَ اَّللَّ اَم َُمَثكِم  َّللَّ إِٟمَّ

ُ سمِِف يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ َأتَك ىَمْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل َي٤م ىَمْقُم إيِنِّ َرَأج٧ُْم اجْلَْٞمَش سمَِٕمٞمْٜمَلَّ وَ  إيِنِّ َوَُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اَّللَّ

ـْ ىمَ  وم٤مًمٜمج٤مةَأن٤َم اًمٜمَِّذيُر اًْمُٕمْرَي٤مُن  ْقُِمِف وَم٠َمْدجَلُقا وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا قَمغَم َُمَٝمٚمِِٝمْؿ وَم٠َمـَم٤مقَمُف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم

ٌََّحُٝمُؿ اجْلَْٞمُش وَم٠َمْهَٚمَٙمُٝمْؿ َواضْمَت٤مطَمُٝمْؿ  ٌَُحقا َُمَٙم٤مهَنُْؿ وَمَّم سَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٠َمْص وَمٜمََجْقا َويَمذَّ

ـْ قَمَّم٤ميِن ومَ  ٌََع َُم٤م ضِمْئ٧ُم سمِِف َوَُمَثُؾ َُم ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَم٤مشمَّ َب َُم٤م ضِمْئ٧ُم سمِِف ُمـ وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم َٙمذَّ

ُ ح وروى سمًٜمده احلؼ. صحٞم ِلِّ َصغمَّ اَّللَّ ـِ اًمٜمٌَّ ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْف قَم ـْ َأيِب ُُمقؾَمك َريِضَ اَّللَّ قَم

ـَ اهْلَُدى َواًْمِٕمْٚمِؿ يَمَٛمَثِؾ اًْمَٖمْٞم٨ِم اًْمَٙمثػِِم  ُ ُِم شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل َُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اَّللَّ

ٌََت٧ِم اًْمَٙمأَل َواًْمُٕمِْم٥َم اًْمَٙمثػَِم َويَم٤مَٟم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م َأَص٤مَب  ٤مَء وَم٠َمنْ َأْرًو٤م ويم٤من ُمٜمٝم٤م صمٖم٦ٌم ىَمٌَِٚم٧ِم اْحَ

سُمقا َوؾَمَ٘مْقا َوَزَرقُمقا َوَأَص٤مَب ُِمٜمَْٝم٤م  ُ هِب٤َم اًمٜم٤َّمَس وَمنَمِ ٤مَء وَمٜمََٗمَع اَّللَّ َٙم٧ِم اْحَ ًَ َأضَم٤مِدُب َأُْم

اَم ِهَل ىِمٞمَٕم٤منٌ  ـِ  ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُأظْمَرى إِٟمَّ ـْ وَمُ٘مَف ذِم ِدي ُؽ َُم٤مًء َوٓ شُمٜم٧ٌُِْم يَمأًل وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم ًِ
ْ ٓ مُت

 ٌَ ـْ مَلْ َيْروَمْع سمَِذًمَِؽ َرْأؾًم٤م َومَلْ َيْ٘م ُ سمِِف وَمَٕمٚمَِؿ َوقَمٚمََّؿ َوَُمَثُؾ َُم  َوَٟمَٗمَٕمُف سماَِم سَمَٕمَثٜمِل اَّللَّ
ِ

ْؾ ُهَدى اَّللَّ

 اًمَِّذي أرؾمٚم٧م سمف.
ِ

اع رؾمقل اهلل ُٕمتف( ُمًتدٓ وىم٤مل ص٤مطم٥م ُمٌح٨م  )ود اَّللَّ

يم٤من صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أؾمقة وىمدوة وإُم٤مُم٤ًم سم٠مطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ضمزاه اهلل ظمػما :  

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱُي٘متدى سمف؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
وهلذا يم٤من صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يّمكم  [11]إطمزاب:  َّ جم هل مل خل

: أتّمٜمع هذا وىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م طمتك شمٗمٓمَّرت ىمدُم٤مه واٟمتٗمخ٧م وورُم٧م وم٘مٞمؾ ًمف

ويم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ  شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر؟ ىم٤مل: "أومال أيمقن قمٌدًا ؿمٙمقرًا"
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ويم٤من يّمكم اًمرواشم٥م اصمٜمتل قمنمة  إطمدى قمنمة ريمٕم٦م، ورسمام صغم صمالث قمنمة ريمٕم٦م

ويم٤من يّمكم اًمْمحك أرسمع ريمٕم٤مت ويزيد ُم٤م ؿم٤مء  ورسمام صاله٤م قمنم ريمٕم٤مت ريمٕم٦م

 الة اًمٚمٞمؾ ومرسمام صغم ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخ٦ًم أضمزاء ذم اًمريمٕم٦م اًمقاطمدةويم٤من يٓمٞمؾ ص اهلل

ومٙم٤من ورده ُمـ اًمّمالة يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م أيمثر ُمـ أرسمٕملم ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م اًمٗمرائض ؾمٌع قمنم 

ى صٞم٤مم آصمٜملم  ريمٕم٦م ويم٤من يّمقم همػم رُمْم٤من صمالصم٦م أج٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ويتحرَّ

٥م ذم صٞم٤مم ؾم٧م ُمـ ؿمقال، ويم٤من  واخلٛمٞمس، ويم٤من يّمقم ؿمٕم٤ٌمن إٓ ىمٚمٞماًل، ورهمَّ

صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يّمقم طمتك ي٘م٤مل: ٓ يٗمٓمر، ويٗمٓمر طمتك ي٘م٤مل: ٓ يّمقم، وُم٤م 

اؾمتٙمٛمؾ ؿمٝمر همػم رُمْم٤من إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم ؿمٕم٤ٌمن، ويم٤من يّمقم يقم قم٤مؿمقراء 

وروي قمٜمف صقم شمًع ذي احلج٦م ويم٤من يقاصؾ اًمّمٞم٤مم اًمٞمقُملم واًمثالصم٦م ويٜمٝمك قمـ 

قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ًمٞمس يم٠مُمتف؛ وم٢مٟمف يٌٞم٧م قمٜمد رسمف يٓمٕمٛمف اًمقص٤مل، وسملمَّ أنف صغّم اهلل 

ويً٘مٞمف، وهذا قمغم اًمّمحٞمح: ُم٤م جيد ُمـ ًمذة اًمٕم٤ٌمدة وإنس واًمراطم٦م وىمرة اًمٕملم 

سمٛمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم؛ وهلذا ىم٤مل: "ي٤م سمالل أرطمٜم٤م سم٤مًمّمالة"، وىم٤مل: "وضُمِٕمَٚم٧ْم ىمرة قمٞمٜمل 

اعمرؾمٚم٦م طمٞمٜمام يٚم٘م٤مه ذم اًمّمالة".ويم٤من يٙمثر اًمّمدىم٦م، ويم٤من أضمقد سم٤مخلػم ُمـ اًمريح 

ومٙم٤من يٕمٓمل قمٓم٤مء ُمـ ٓ خيِمك اًمٗم٤مىم٦م؛ وهلذا أقمٓمك ،  ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

رضماًل همٜماًم سملم ضمٌٚملم ومرضمع اًمرضمؾ إمم ىمقُمف وىم٤مل: ي٤م ىمقُمل أؾمٚمٛمقا وم٢من حمٛمدًا 

يٕمٓمل قمٓم٤مًء ٓ خيِمك اًمٗم٤مىم٦م، ومٙم٤من صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أيمرم اًمٜم٤مس، وأؿمجع 

 .ا ـه وأقمٔمٛمٝمؿ شمقاوٕم٤ًم وقمدًٓ  اًمٜم٤مس، وأرطمؿ اًمٜم٤مس

إن حم٦ٌم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٌتف وضمقب صم٤مٟمٞم٤م:

أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اإليامن يتقىمػ قمغم وضمقده وضمقد اإليامن، ومال يدظمؾ اعمًٚمؿ 

ذم قمداد اعم١مُمٜملم اًمٜم٤مضملم طمتك يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطم٥م إًمٞمف ُمـ 

)أ( وُمـ فم٤مهر إدًم٦م قمغم هذا اًمقضمقب لم ضمٜمٌٞمف سمؾ وُمـ اًمٜم٤مس أمجٕملم.ٟمٗمًف اًمتل سم

 زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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 نث  مث زث رث يت ىت نت  مت
 ام ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
ومٗمل هذه أي٦م شمققمد اهلل ُمـ يم٤من أهٚمف وُم٤مًمف  [16]اًمتقسم٦م:  َّ من زن  رن مم

 مل يك ىك مك ُّٱأطم٥م إًمٞمف ُمـ اهلل ورؾمقًمف واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف سم٘مقًمف: 
وُمٕمٚمقم أن اهلل ٓ يتققمد أطمدا سمٛمثؾ هذا اًمققمٞمد اًمِمديد إٓ  [16]اًمتقسم٦م:  َّىل

قمغم شمرك واضم٥م، أو ومٕمؾ حمرم. ومٕمٚمؿ سمذًمؽ أنف جي٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ أن يٙمقن اهلل 

ورؾمقًمف، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف أطم٥م إًمٞمف ُمـ إهؾ واإلظمقان وإُمقال وإوـم٤من. 

 حم٦ٌم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وضمقبقمغم وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م ًمت١ميمد 

ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ أيب هريرة رى اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم 

ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمف ُمـ  ومقاًمدي»اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

وأظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام قمـ أنس ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل ش  واًمده ووًمده

ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمف ُمـ واًمده ووًمده واًمٜم٤مس »وؾمٚمؿ:  قمٚمٞمف

ومٝمذان احلديث٤من ُمـ أووح إدًم٦م قمغم وضمقب حم٦ٌم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  ش أمجٕملم

وؾمٚمؿ ٕن اعم١مُمـ ٓيًتحؼ اؾمؿ اإليامن اًمٙم٤مُمؾ طمتك يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

تٕمٌػم " سم٠مطم٥م " دًمٞمؾ سيح وؾمٚمؿ أطم٥م إًمٞمف ُمـ واًمده ووًمده واًمٜم٤مس أمجٕملم. واًم

يمؾ أن اعمح٦ٌم اعمٓمٚمقسم٦م ذقم٤م هل اعمح٦ٌم اًمراضمح٦م، وأن اإليامن اًمٙم٤مُمؾ ُمتقىمػ قمغم 

ًمد  رضمح٤من هذه اعمح٦ٌم ذم اًم٘مٚم٥م قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ حم٦ٌم ؾم٤مئر اعمخٚمقىملم. وظمص اًمقا

واًمقًمد سم٤مًمذيمر ًمٙمقهنام أقمز ظمٚمؼ اهلل قمغم اإلٟم٤ًمن، سمؾ رسمام يم٤مٟم٤م أطم٥م إًمٞمف ُمـ ٟمٗمًف، 

هذا شم٠ميمٞمد قمغم أنف جي٥م أن يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطم٥م إمم ٟمٗمس  وذم

وٟمٗمك اإليامن ذم هذا احلدي٨م  اعم١مُمـ ُمـ يمؾ طمٌٞم٥م وقمزيز قمٚمٞمف ُمـ ؾم٤مئر اًمٌنم مجٞمٕم٤م

هق ٟمٗمك ًمٙمامل اإليامن اًمقاضم٥م اًمذي يٜمجق سمف ص٤مطمٌف ُمـ اًمققمٞمد ويًتحؼ دظمقل 
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ واضم٤ٌمت اإليامن اجلٜم٦م سمٗمْمؾ اهلل. وذًمؽ ٕن حم٦ٌم اًمرؾمقل صغم 

 ومٛمـ أظمؾ هب٤م وم٘مد أظمؾ سمقاضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت اإليامن اًمتل ٓ يتؿ اإليامن سمدوهن٤م.

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )واعم٘مّمقد هٜم٤م أن يمؾ ُم٤م ٟمٗم٤مه اهلل ورؾمقًمف ُمـ 

امء إُمقر اًمقاضم٦ٌم يم٤مؾمؿ اإليامن، واإلؾمالم واًمديـ واًمّمالة واًمّمٞم٤مم ؾمُمًٛمك أ

واحل٩م، وهمػم ذًمؽ وم٢مٟمام يٙمقن ًمؽمك واضم٥م ُمـ ذًمؽ اعمًٛمك، وُمـ ذًمؽ واًمٓمٝم٤مرة 

  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 -اإليامن  -ومٚمام ٟمٗمك [41]اًمٜم٤ًمء:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط

  .طمتك شمقضمد هذه اًمٖم٤مي٦م، دل

قمغم أن هذه اًمٖم٤مي٦م ومرض قمغم اًمٜم٤مس، ومٛمـ شمريمٝم٤م يم٤من ُمـ أهؾ اًمققمٞمد، مل يٙمـ ىمد 

ي وقمد أهٚمف سمدظمقل اجلٜم٦م سمال قمذاب، وم٢من اهلل إٟمام وقمد  يامن اًمقاضم٥م اًمذأتك سم٤مإل

سمذًمؽ ُمـ ومٕمؾ ُم٤م أُمر سمف وأُم٤م ُمـ ومٕمؾ سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت وشمرك سمٕمْمٝم٤م ومٝمق ُمٕمرض 

ًمٚمققمٞمد( وُمـ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اعمح٦ٌم ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ 

ٚمؿ وهق آظمذ سمٞمد قمٛمر سمـ يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم»قمٌد اهلل سمـ هِم٤مم ىم٤مل: 

اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل، ٕن٧م أطم٥م إزم ُمـ يمؾ رء إٓ ُمـ ٟمٗمز. 

٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٓ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ىم

ٟمٗمًؽ، ىم٤مل ًمف قمٛمر: وم٢مٟمف أن واهلل ٕن٧م أطم٥م إزم ُمـ ٟمٗمز. وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل 

ومٝمذا احلدي٨م يٌلم أنف ٓ يٌٚمغ اعمًٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن طمتك ش ي٤م قمٛمرقمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أن 

وشمٚمؽ هل  يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطم٥م إًمٞمف ُمـ ٟمٗمًف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف.

ىمٛم٦م اًمًٛمق ذم احل٥م طملم يًتٕمغم اعمًٚمؿ قمغم رهم٤ٌمت اًمٜمٗمس وؿمٝمقاهت٤م، ُم١مصمرا طم٥م 

إذا شمٕم٤مرض أي أُمر أُمر  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم يمؾ ذًمؽ، ويتٌلم هذا

سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع رهم٦ٌم ُمـ رهم٤ٌمت اًمٜمٗمس وم٠مهيام شم٘مدم يم٤من احلٙمؿ 
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ومرض:  -قمغم درضمتلم: إطمدامه٤م - رمحف اهلل يمام ىم٤مل اسمـ رضم٥م  -ًمف. هذه اعمح٦ٌم

وهل اعمح٦ٌم اًمتل شم٘مت٣م ىمٌقل ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ قمٜمد اهلل، 

٦م واًمرو٤م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتًٚمٞمؿ، وقمدم ـمٚم٥م اهلدى ُمـ همػم ـمري٘مف وشمٚم٘مٞمف سم٤معمحٌ

سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، صمؿ طمًـ آشم٤ٌمع ًمف ومٞمام سمٚمٖمف قمـ رسمف، ُمـ شمّمدي٘مف ذم يمؾ ُم٤م أظمؼم سمف وـم٤مقمتف 

ومٞمام أُمر سمف ُمـ اًمقاضم٤ٌمت، وآٟمتٝم٤مء قمام هنل قمٜمف ُمـ اعمحرُم٤مت، وٟمٍمة ديٜمف واجلٝم٤مد 

ف، وٓ يتؿ اإليامن سمدوٟمف. واًمدرضم٦م عمـ ظم٤مًمٗمف سمح٥ًم اًم٘مدرة، ومٝمذا اًم٘مدر ٓ سمد ُمٜم

اًمث٤مٟمٞم٦م: ومْمؾ، وهل اعمح٦ٌم اًمتل شم٘مت٣م طمًـ اًمت٠مد سمف، وُت٘مٞمؼ آىمتداء سمًٜمتف، ذم 

ومٚمف، وشمٓمققم٤مشمف، وأيمٚمف، وذسمف، وًم٤ٌمؾمف، وطمًـ حم٤مضشمف  أظمالىمف، وآداسمف، وٟمقا

 ٕزواضمف، وهمػم ذًمؽ ُمـ آداسمف اًمٙم٤مُمٚم٦م، وأظمالىمف اًمٓم٤مهرة. وآقمتٜم٤مء سمٛمٕمروم٦م ؾمػمشمف

وأج٤مُمف، واهتزاز اًم٘مٚم٥م ُمـ حمٌتف، وشمٕمٔمٞمٛمف، وشمقىمره وحم٦ٌم اؾمتامع يمالُمف، وإيث٤مره قمغم 

يمالم همػمه ُمـ اعمخٚمقىملم. وُمـ أقمٔمؿ ذًمؽ آىمتداء سمف ذم زهده ذم اًمدٟمٞم٤م وآضمتزاء 

وُمـ ًمقازم حمٌتف شمقىمػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام سم٤مًمٞمًػم ُمٜمٝم٤م، ورهمٌتف ذم أظمرة 

)طمرُم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٞمت٤م يمحرُمتف طمٞم٤م،  :  ىم٤مل أبق سمٙمر سمـ اًمٕمريب

ويمالُمف اح٠مثقر سمٕمد ُمقشمف ذم اًمرومٕم٦م ُمثؾ يمالُمف اعمًٛمقع ُمـ ًمٗمٔمف، وم٢مذا ىمرئ يمالُمف 

وضم٥م قمغم يمؾ طم٤مض أن ٓ يرومع صقشمف قمٚمٞمف، وٓ يٕمرض قمٜمف، يمام يم٤من يٚمزُمف ذًمؽ 

اعمذيمقرة قمغم ُمرور ذم جمٚمًف قمٜمد شمٚمٗمٔمف سمف، وىمد ٟمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم دوام احلرُم٦م 

 [116]إقمراف:  َّ جس مخ جخ  مح جح مج ُّٱإزُمٜم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ويمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمقطمل، وًمف ُمـ احلرُم٦م ُمثؾ ُم٤م ًمٚم٘مرآن إٓ 

  .            ُمٕم٤مين ُمًتثٜم٤مه سمٞم٤مهن٤م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف

 قمٚمٞمف وُمـ دٓئؾ شمٚمؽ اعمح٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م  شمٕمزيره وشمقىمػمه وٟمٍمشمف صغم اهلل  -

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱوؾمٚمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة إقمراف 
 نت  مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب
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 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك لكمك  اك يق ىق
 . َّ ٰى ين ىن نن من زن

وٓ ؿمـــؽ رم أن اًمّمـــالة  قمـــغم اًمٜمٌـــل صـــغم اهلل قمٚمٞمـــف وؾمـــٚمؿ ومْمـــال ُمــــ أهنـــ٤م ُمــــ  -

وأظمـقاشمك ًمتـذيمرة طمقهلـ٤م  وىمـد طم٘مقىمف قمغم أُمتف ومٝمل ُمـ اًم٘مرسم٤مت وًمٜم٘مػ ُمٕمـ٤م اظمـقاٟمك 

 زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱأُمــــر اهلل هبــــ٤م وم٘مــــ٤مل ؾمــــٌح٤مٟمف 
ىمـــ٤مل اًمٌخـــ٤مري: ورم ُمٕمٜمـــك اًمّمـــالة قمٚمٞمـــف  [14]إطمـــزاب:  َّ يب ىب نب مب

ورم  ىمــ٤مل أبــق اًمٕم٤مًمٞمــ٦م: صــالة اهلل: صمٜمــ٤مؤه قمٚمٞمــف قمٜمــد اعمالئٙمــ٦م، وصــالة اعمالئٙمــ٦م: اًمــدقم٤مء.

َصـــغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمـــِف  -اًمًـــالم قمـــغم اًمٜمٌـــل أُمـــر اهلل يمـــؾ ُمـــ١مُمـ سم٤مًمّمـــالة وأيـــ٦م يمـــام ٓخيٗمـــك 

ووـمــ٠م ىمٌٚمـــف سم٤مإلظمٌــ٤مر قمٜمـــف شمٕمــ٤ممم، وقمـــ ُمالئٙمتـــف اًمٙمــرام، سمـــ٠مهنؿ دائٛمــقن قمـــغم  -َوؾَمــٚمََّؿ 

ذًمـــؽ. ىمـــ٤مل اسمــــ يمثـــػم: واعم٘مّمـــقد ُمــــ هـــذه أيـــ٦م، أنَّ اهلل ؾمـــٌح٤مٟمف وشمٕمـــ٤ممم أظمـــؼم قمٌـــ٤مدة 

ئٙمـ٦م اعم٘مـرسملم، وأنَّ اعمالئٙمـ٦م سمٛمٜمزًم٦م قمٌده وٟمٌّٞمف ذم اعمأل إقمغم، سم٠منف يثٜمل قمٚمٞمف قمٜمد اعمال

ــْٗمكم سم٤مًمّمــالة واًمتًــٚمٞمؿ قمٚمٞمــف، ًمٞمجتٛمــع اًمثٜمــ٤مء  ًُّ شمّمــكّم قمٚمٞمــف. صمــؿ أُمــر شمٕمــ٤ممم أهــؾ اًمٕمــ٤ممل اًم

لْم: اًمٕمٚمــقي واًمًــٗمكم مجٞمًٕمــ٤م
ِ
شمرة  .ا ه قمٚمٞمــف ُمـــ أهــؾ اًمَٕمــ٤معَم وىمــد ضمــ٤مءت إطم٤مديــ٨م اعمتــقا

د روى اإلُم٤مم وم٘م ويمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة قمٚمٞمف، رم ومْمؾ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

قمـــ قمٌــد اهلل سمـــ قمٛمــرو سمـــ اًمٕمــ٤مص، ريض اهلل قمــٜمٝمام: أنَّــف ؾمــٛمع رؾمــقل ُمًــٚمؿ سمًــٜمده  

ـْ َصغمَّ قَمكَمَّ َصالًة، َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمـِف هِبَـ٤م قَمنْمـاً »ي٘مقل:  -َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -اهلل  ش َُم

ىَمـ٤مَل:  -اهلُل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚمََّؿ َصغمَّ  -أنَّ رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -. وقمـ اسمـ ُمًٕمقد 

رواه اًمؽمُمــــذي، وىمــــ٤مل: )طَمــــِدي٨ٌم  ش.َصــــاَلةً َأْومَم اًمٜمَّــــ٤مِس يِب َيــــقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُمــــ٦ِم أيْمَثــــُرُهْؿ قَمــــكَمَّ »

( . ىمقًمـــــف:  ـٌ ـــــ ًَ ، أي: أظمـــــص أُمتـــــل يب، وأىمـــــرهبؿ ُمٜمـــــل، وأطم٘مٝمـــــؿ ش أومم اًمٜمـــــ٤مس يب»طَم

قمــ أوس د سمًـٜمد صـحٞمح روى أبـق داووسمِمٗم٤مقمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أيمثـرهؿ قمـكمَّ صـالة.و

ـْ : »-َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  -ىم٤مل: ىَم٤مَل رؾمقُل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -سمـ أوس  إنَّ ُِمـ
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ـــالِة وِمٞمـــِف، وَمـــ٢منَّ َصـــاَلشَمُٙمْؿ َُمْٕمُروَوـــ٦ٌم  ـَ اًمّمَّ أوْمَْمـــِؾ أجَّـــ٤مُِمُٙمْؿ َيـــقَم اجلُُٛمَٕمـــ٦ِم، وَمـــ٠ميْمثُِروا قَمـــكَمَّ ُِمـــ

: َي٤م رؾمقل اش . قَمكَمَّ  هلل، َويَمٞمَػ شُمْٕمَرُض َصالشُمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ َوىَمْد َأَرُْم٧َم؟! ىَمـ٤مَل: ي٘مـقُل وَمَ٘م٤مًُمقا

 »سَمٚمِٞمـــ٧َم. ىَمـــ٤مَل: 
ِ
ـــ٤مَد إَنٌَِْٞمـــ٤مء ًَ َم قَمـــغَم إْرِض َأضْم وروى اإلُمـــ٤مم أمحـــد رمحـــف  ش .إنَّ اهلَل طَمـــرَّ

قمـــ قمٌــد اًمــرمحـ سمـــ قمــقف ىمــ٤مل: ظمــرج رؾمــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ اهلل سمًــٜمده 

اًمًـــجقد، طمتـــك  ، ومـــدظمؾ وم٤مؾمـــت٘مٌؾ اًم٘مٌٚمـــ٦م، ومخـــر ؾمـــ٤مضمدا، وم٠مـمـــ٤ملومتقضمـــف ٟمحـــق صـــدىمتف

ـْ  فمٜمٜمــ٧م أن اهلل ىمــد ىمــٌض ٟمٗمًــف ومٞمٝمــ٤م، ومــدٟمقت ُمٜمــف صمــؿ ضمٚمًــ٧م، ومرومــع رأؾمــف وم٘مــ٤مل: "َُمــ

هذا؟" وم٘مٚم٧م: قمٌد اًمرمحـ. ىم٤مل: "ُم٤م ؿم٠منؽ؟" ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ؾمجدت ؾمـجدة 

ومٌنمـين  اهلل، قمز وضمؾ، ىمٌض ٟمٗمًـؽ ومٞمٝمـ٤م. وم٘مـ٤مل: "إن ضمؼميـؾ أتـ٤مين ظمِمٞم٧م أن يٙمقن

أن اهلل، قمــــز وضمــــؾ، ي٘مــــقل ًمــــؽ: ُمـــــ صــــغم قمٚمٞمــــؽ صــــٚمٞم٧م قمٚمٞمــــف، وُمـــــ ؾمــــٚمؿ قمٚمٞمــــؽ 

قمــ اًمٓمٗمٞمـؾ سمًـٜمده ومًجدُت هلل قمز وضمؾ، ؿمٙمرا"وىمد رواه اًمؽمُمـذي -ؾمٚمٛم٧م قمٚمٞمف 

سمـــ أيب سمـــ يمٕمــ٥م، قمـــ أبٞمــف ىمــ٤مل: يمــ٤من رؾمــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ إذا ذهــ٥م صمٚمثــ٤م 

اذيمــــروا اهلل، ضمـــ٤مءت اًمراضمٗمــــ٦م شمتٌٕمٝمــــ٤م  اًمٚمٞمـــؾ ىمــــ٤مم وم٘مـــ٤مل: "يــــ٤م أهيـــ٤م اًمٜمــــ٤مس، اذيمـــروا اهلل،

دومــ٦م، ضمــ٤مء اعمــقت سمــام ومٞمــف، ضمــ٤مء اعمــقت سمــام ومٞمــف". ىمــ٤مل أيب: ىمٚمــ٧م: يــ٤م رؾمــقل اهلل، إين  اًمرا

أيمثــر اًمّمــالة قمٚمٞمــؽ، ومٙمــؿ أضمٕمــؾ ًمــؽ ُمـــ صــالِت؟ ىمــ٤مل: "ُمــ٤م ؿمــئ٧م". ىمٚمــ٧م: اًمرسمــع؟ 

ىمــ٤مل: "ُمــ٤م ؿمــئ٧م، ومــ٢من زدت ومٝمــق ظمــػم ًمــؽ". ىمٚمــ٧م: وم٤مًمٜمّمــػ؟ ىمــ٤مل: "ُمــ٤م ؿمــئ٧م، ومــ٢من 

ػم ًمـــؽ". ىمٚمـــ٧م: ومـــ٤مًمثٚمثلم؟ ىمـــ٤مل: "ُمـــ٤م ؿمـــئ٧م، ومـــ٢من زدت ومٝمـــق ظمـــػم ًمـــؽ". زدت ومٝمـــق ظمـــ

ىمٚم٧م: أضمٕمـؾ ًمـؽ صـالِت يمٚمٝمـ٤م؟ ىمـ٤مل: "إذن شمٙمٗمـك مّهـؽ، ويٖمٗمـر ًمـؽ ذٟمٌـؽ".صمؿ ىمـ٤مل: 

وىمـــد ضمـــ٤مءت إطم٤مديـــ٨م  -ويمـــذًمؽ رواه اإلُمـــ٤مم أمحـــد  رمحـــف اهلل  هـــذا طمـــدي٨م طمًــــ

شمرة قمـــ رؾمـقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمــٚمؿ سمـ٤مُٕمر سم٤مًمّمــالة قمٚمٞمـف، ويمٞمٗمٞمــ٦م اًمّمــالة  اعمتـقا

ىمد سمٞمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف طملم ؾم٠مخقه قمـ ذًمؽ ،وىمد  قمٚمٞمف،

وردت هــذه اًمٙمٞمٗمٞمــ٦م ُمـــ ـمــرق يمثــػمة قمـــ مج٤مقمــ٦م ُمـــ اًمّمــح٤مسم٦م ريض اهلل قمــٜمٝمؿ، أذيمــر 

ُمٜمٝمــ٤م هٜمــ٤م ُمــ٤م يمــ٤من ذم اًمّمــحٞمحلم أو ذم أطمــدمه٤م، روى اًمٌخــ٤مري ذم يمتــ٤مب إنٌٞمــ٤مء ُمـــ 
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أيب ًمـٞمغم ىمـ٤مل: ًم٘مٞمٜمـل يمٕمـ٥م سمــ قمجـرة وم٘مـ٤مل: " أٓ أهـدي صحٞمحف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

ًمؽ هدي٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مٚم٧م سمغم وم٠مهده٤م إزم وم٘مـ٤مل: ؾمـ٠مخ٧م 

رؾمـــقل اهلل صـــغم اهلل قمٚمٞمـــف وؾمـــٚمؿ وم٘مٚمـــ٧م: يـــ٤م رؾمـــقل اهلل يمٞمـــػ اًمّمـــالة قمٚمـــٞمٙمؿ أهـــؾ 

آل حمٛمـد يمـام اًمٌٞم٧م وم٢من اهلل قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمًٚمؿ ىم٤مل ىمقًمقا: مهللا صؾ قمـغم حمٛمـد وقمـغم 

صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمـراهٞمؿ إٟمـؽ محٞمـد جمٞمـد مهللا سمـ٤مرك قمـغم حمٛمـد وقمـغم آل 

حمٛمــــد يمــــام سم٤مريمــــ٧م قمــــغم إسمــــراهٞمؿ وقمــــغم آل إسمــــراهٞمؿ إٟمــــؽ محٞمــــد جمٞمــــد". وأظمــــرج أجْمــــ٤م 

طمـــدي٨م يمٕمـــ٥م سمــــ قمجـــرة ذم يمتـــ٤مب اًمتٗمًـــػم ُمــــ صـــحٞمحف ذم شمٗمًـــػم ؾمـــقرة إطمـــزاب 

م قمٚمٞمـؽ وم٘مـد قمرومٜمـ٤مه ومٙمٞمـػ اًمّمـالة قمٚمٞمـؽ ىمـ٤مل وًمٗمٔمف: " ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل أُم٤م اًمًـال

ىمقًمـــقا مهللا صـــغم قمـــغم حمٛمـــد وقمـــغم آل حمٛمـــد يمـــام صـــٚمٞم٧م قمـــغم آل إسمـــراهٞمؿ إٟمـــؽ محٞمـــد 

جمٞمـــد. مهللا سمـــ٤مرك قمـــغم حمٛمـــد وقمـــغم آل حمٛمـــد يمـــام سم٤مريمـــ٧م قمـــغم آل إسمـــراهٞمؿ إٟمـــؽ محٞمـــد 

جمٞمـــد". وأظمرضمـــف أجْمـــ٤م ذم يمتـــ٤مب اًمـــدقمقات ُمــــ صـــحٞمحف وىمـــد أظمـــرج هـــذا احلـــدي٨م 

 ٕم٥م سمـ قمجرة ريض اهلل قمٜمف ُمـ ـمرق ُمتٕمددة قمٜمف.ُمًٚمؿ قمـ يم

وأظمــرج اًمٌخــ٤مري ذم يمتــ٤مب اًمــدقمقات ُمـــ صــحٞمحف قمـــ أيب ؾمــٕمٞمد اخلــدري "ىمــ٤مل 

ىمٚمٜمــ٤م يــ٤م رؾمــقل اهلل هــذا اًمًــالم قمٚمٞمــؽ ومٙمٞمــػ ٟمّمــكم ىمــ٤مل ىمقًمــقا مهللا صــؾ قمــغم حمٛمــد 

قمٌدك ورؾمقًمؽ يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمـد وآل حمٛمـد يمـام سم٤مريمـ٧م قمـغم 

 وآل إسمراهٞمؿ" وأظمرضمف قمٜمف أجْم٤م ذم شمٗمًػم ؾمقرة إطمزاب. إسمراهٞمؿ

وأظمرج اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إنٌٞم٤مء ُمـ صحٞمحف قمـ أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي ريض اهلل 

قمٜمــــف أهنــــؿ ىمــــ٤مًمقا يــــ٤م رؾمــــقل اهلل يمٞمــــػ ٟمّمــــكم قمٚمٞمــــؽ وم٘مــــ٤مل رؾمــــقل اهلل صــــغم اهلل قمٚمٞمــــف 

إسمــراهٞمؿ  قمــغم حمٛمــد وأزواضمــف وذريتــف يمــام صــٚمٞم٧م قمــغم آل وؾمــٚمؿ: " ىمقًمــقا مهللا صــغم

وسمــــ٤مرك قمــــغم حمٛمــــد وأزواضمــــف وذريتــــف يمــــام سم٤مريمــــ٧م قمــــغم آل إسمــــراهٞمؿ إٟمــــؽ محٞمــــد جمٞمــــد". 

وأظمرج قمٜمف أجْم٤م ذم يمت٤مب اًمدقمقات سمٛمثؾ هذا اًمٚمٗمظ، وأظمـرج هـذا احلـدي٨م قمــ أيب 

 محٞمــد ريض اهلل قمٜمــف ُمًــٚمؿ ذم صــحٞمحف. وأظمــرج ُمًــٚمؿ ذم صــحٞمحف قمـــ أيب ُمًــٕمقد
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٦ٌَم اًمٌـدري َأبُ   )وهق إنّم٤مري ريض اهلل قمٜمفاًمٌدرى  ٦ٌَم سمـ قَمْٛمرو سمـ صَمْٕمَٚم ُٕمقد قم٘م ًْ ق َُم

ــٛمل اًمٌــدري ًمــَذًمِؽ َومل يِْمــٝمد سَمــْدًرا قِمٜمْــد مُجُْٝمــقر أهــؾ اًْمٕمٚمــؿ  ًُ ــاَمء سمــدر َأو ؾمــٙمٜمف وَم ٟمــزل سمِ

ٌَــ٦م ووٓه قَمــكّم َريِض اهلل قَمٜمــُف  َٗمُ٘مــقا قمــغم َأنــف ؿمــٝمد اًْمٕم٘م ــف ؿَمــِٝمَدَه٤م َواشمَّ سم٤مًمًــػم َوىمــد ىمٞمــؾ إِٟمَّ

ج إمَِم صّٗملم َويَم٤مَن يًتخٚمٗمف قمغم وٕمٗم٦م اًمٜم٤َّمس وَمٞمَّمكم هبؿ اًْمِٕمٞمد ذِم قَمكّم اًْمُٙمقوَم٦م ح٤م ظمر

ـــِجد ًْ ىمـــ٤مل. " أت٤مٟمـــ٤م رؾمـــقل اهلل صـــغم اهلل قمٚمٞمـــف وؾمـــٚمؿ وٟمحــــ ذم جمٚمـــس ؾمـــٕمد سمــــ  ( اعْمَ

قم٤ٌمدة وم٘م٤مل ًمف سمِمػم سمـ ؾمٕمد: أُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ىم٤مل 

طمتــك متٜمٞمٜمــ٤م أنــف مل يًــ٠مخف صمــؿ ىمــ٤مل رؾمــقل اهلل ومًــٙم٧م رؾمــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ 

صــغم اهلل قمٚمٞمـــف وؾمـــٚمؿ: ىمقًمـــقا مهللا صــغم قمـــغم حمٛمـــد وقمـــغم آل حمٛمــد يمـــام صـــٚمٞم٧م قمـــغم 

إسمراهٞمؿ وسمـ٤مرك قمـغم حمٛمـد وقمـغم آل حمٛمـد يمـام سم٤مريمـ٧م قمـغم آل إسمـراهٞمؿ ذم اًمٕمـ٤معملم إٟمـؽ 

ة قمـــغم محٞمـــد جمٞمـــد واًمًـــالم يمـــام قمٚمٛمتؿ"وأيمٛمٚمٝمـــ٤م اًمّمـــٞمٖم٦م اًمتـــل ومٞمٝمـــ٤م اجلٛمـــع سمـــلم اًمّمـــال

   -اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ وآخـف واًمّمــالة قمـغم إسمـراهٞمؿ صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ وآخــف 

َّٓ ذِم اًمّٓمٚمـ٥م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ـَتْٕمٛمؾ إِ ًْ َٓ شم َٓ ظمالف َأن ًَمْٗمَٔم٦م اًمٚمَُّٝمؿَّ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م َي٤م اهلل َوهِلَـَذا 

ـٞمؿ  ر زم وارمحٜمـلوَماَل ُيَ٘م٤مل اًمٚمَُّٝمؿَّ هَمُٗمقر َرطِمٞمؿ سمؾ ُيَ٘م٤مل اًمٚمَُّٝمؿَّ َأهمٗم
ِ
َواظْمتٚمـػ اًمٜمَُّحـ٤مة ذِم اعْم

َٓ جيـقز  ٌََقْيٍف زيدت قمقو٤م ُمـ طمرف اًمٜمـداء َوًمـَذًمِؽ  ؾْمؿ وَمَ٘م٤مَل ؾِمٞم ِٓ اعْمَُِمّدَدة ُمـ آظمر ا

ُٝمـؿّ  وقمٜمـد همـػمه جيـقز وإىمـرب ُمـ٤م   قِمٜمْده اجْلٛمع سَمٞمٜمٝماَم ذِم اظْمتَِٞمـ٤مر اًْمَٙمـاَلم وَمـاَل ُيَ٘مـ٤مل َيـ٤م اًمٚمَّ

ـــِذي َوإِذا قمٚمـــؿ -ذهـــ٥م اًمٞمـــف  ؾْمـــؿ اًمَّ ِٓ ـــٞمؿ ومٝمـــؿ أخح٘مقهـــ٤م ذِم آظمـــر َهـــَذا ا
ِ
َهـــَذا ُمــــ ؿَمـــ٠ْمن اعْم

ٌَْح٤مَٟمُف سمِـِف ذِم يمـؾ طَم٤مضَمـ٦م ويمــؾ طَمـ٤مل إِيـَذاًٟم٤م سمَِجِٛمٞمـِع َأؾْمـاَمِئِف َوِصـَٗم٤مشمف وم٤مًمًــ٤مئؾ  ـ٠َمل اهلل ؾُمـ ًْ ي

َؾْمـــاَم  ْٕ ـــُف ا ـــِذي ًَم ـــُف ىَمـــ٤مَل َأْدقُمـــق اهلل اًمَّ ُٝمـــؿَّ إيِنِّ َأؾمـــ٠َمخؽ يَم٠َمنَّ ـــَٗم٤مت إِذا ىَمـــ٤مَل اًمٚمَّ ء احْلًـــٜمك َواًمّمِّ

ؾْمــؿ إِيـــَذاًٟم٤م سمًـــ١ماًمف  ِٓ ٞمؿ اعم١مذٟمـــ٦م سمـِــ٤مجْلٛمِع ذِم آظمــر َهـــَذا ا
ِ
اًمٕمــغم سم٠مؾمـــامئف َوِصــَٗم٤مشمف وَمـــ٠متك سمِــ٤معْم

ِحٞمح َُم٤م أَصـ٤مب  ِل صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ ذِم احلَِدي٨م اًمّمَّ شَمَٕم٤ممَم سم٠مؾمامئف يمٚمَٝم٤م يَماَم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ُٝمـــ َٓ طمـــزن وَمَ٘مـــ٤مَل اًمٚمَّ ؿَّ إيِنِّ قَمٌـــدك اسْمــــ قَمٌـــدك اسْمــــ أُمتـــؽ ٟم٤مصـــٞمتل سمَِٞمـــِدك قمٌـــدا ىمـــّط هـــؿ َو

ــِف َٟمٗمًــؽ َأو  َُمــ٤مض ذِم طمٙمٛمــؽ قمــدل ذّم ىمْمــ٤مؤك َأؾمــ٠َمخؽ سمُِٙمــؾ اؾْمــؿ ُهــَق ًَمــؽ ؾمــٛمٞم٧م سمِ
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أنزًمتــف ذِم يمت٤مسمــؽ َأو قَمٚمٛمتــف أطمــدا ُمـــ ظمٚم٘مــؽ َأو اؾمــت٠مثرت سمـِـِف ذِم قمٚمــؿ اًْمَٖمْٞمــ٥م قمٜمْــدك َأن 

َّٓ أذهــ٥م  دمَْٕمـؾ اًْمُ٘مــْرآن رسمٞمـع ىمٚمٌـِـل َوٟمـقر َصــْدِري وضمـالء طمــزين َوَذَهـ٤مب مهــل وهمٛمـل إِ

ٌَِٖمــل  اهلل مهــف وهمٛمــف وأبدًمــف َُمَٙم٤مَٟمــُف وَمرطمــ٤م ىَمــ٤مًُمقا َيــ٤م َرؾُمــقل اهلل َأومــال ٟمــتٕمٚمٛمٝمـ ىَمــ٤مَل سمــغَم َيٜمْ

 .ا ـهإؾِْمٜم٤َمده َصِحٞمح   عمـ ؾمٛمٕمٝمـ َأن يتٕمٚمٛمٝمـ 
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 )املبحح الرابع(

 مى اهلل عميْ وشميأوّات املؤوٍني ووفاة شيد املرشمني ص

 ٌعي وبحجٍا أخواٌى الدعاة  شيكوُ يف وطمبني                                                                                  

 املطمب األوه

 ) وع زوجات الرشوه صمى اهلل عميْ وشمي أوّات املؤوٍني ( 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أظمقاٟمك وأطم٤ٌميب : ٟمٌدأ ُمٕم٤م درؾمٜم٤م قمـ زوضم٤مت اًمٜمٌل

احلدي٨م قمٜمٝمـ وأقمٜمك سمف يمت٤مب اهلل ، وصمالصم٦م ُمقاوع ُمـ ؾمقرة إطمزاب  قسم٠مصد

 مج حج ُّٱأوٓ  :  ىم٤مل شمٕم٤ممم :م اسمـ يمثػم قمٜمٝم٤م ذم شمٗمًػمه . ُمٜمف  ُمًتٗمٞمدا ِم٤م ىم٤مًمف آُم٤م
 خض حض جض مص خص حص مس  حسخس جس جخمخ مح جح
 حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض
٘م٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أُمتف، . ىمد قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ؿمٗمَّ  لك خك

وٟمّمَحف هلؿ، ومجٕمٚمف أومم هبؿ ُمـ أنٗمًٝمؿ، وطمٙمٛمف ومٞمٝمؿ ُُمَ٘مّدًُم٤م قمغم اظمتٞم٤مرهؿ 

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱٕنٗمًٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
. وذم [41]اًمٜم٤ًمء:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

ـ ٟمٗمًف اًمّمحٞمح: "واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمف ُم

وُم٤مًمف ووًمده واًمٜم٤مس أمجٕملم". وذم اًمّمحٞمح أجْم٤م أن قمٛمر، ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ي٤م 

رؾمقل اهلل، واهلل ٕن٧م أطم٥م إزم ُمـ يمؾ رء إٓ ُمـ ٟمٗمز. وم٘م٤مل: "ٓ ي٤م قمٛمر، 

ٕن٧م أطم٥م إزم ُمـ يمؾ  طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ". وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل 

 حج ُّٱوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م: رء طمتك ُمـ ٟمٗمز. وم٘م٤مل: "أن ي٤م قمٛمر" 
اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة، ريض  وروى. [4]إطمزاب:  َّجخ مح جح مج
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اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: "ُم٤م ُمـ ُم١مُمـ إٓ وأن٤م أومم اًمٜم٤مس سمف 

  َّجخ مح جح مج حج ُّٱذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. اىمرؤوا إن ؿمئتؿ: 
. وم٢من شمرك َدْيٜم٤ًم أو َوٞم٤مقًم٤م، ، وم٠مجام ُم١مُمـ شمرك ُم٤مٓ ومٚمػمصم [4]إطمزاب: ٌَُتف َُمـ يم٤مٟمقا ف قَمَّم

ومٚمٞم٠متٜمل وم٠من٤م ُمقٓه". شمٗمرد سمف اًمٌخ٤مري ،.وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ 

  َّجخ مح جح مج حج ُّٱَُمْٕمَٛمر، قمـ اًمزهري ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  [4]إطمزاب:

ـْ يم٤من  ي٘مقل: "أن٤م أومم سمٙمؾ ُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمًف، وم٠مجام رضمؾ ُم٤مت وشمرك ديٜم٤م، وم٢مزم. وَُم

شمرك ُم٤مٓ ومٚمقرصمتف " ورواه أبق داود، قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، سمف ٟمحقه. وىمقًمف: 

أي: ذم احلرُم٦م وآطمؽمام، واإليمرام واًمتقىمػم  [4]إطمزاب:  َّحس جسُّٱ

مم سمٜم٤مهتـ وأظمقاهتـ واإلقمٔم٤مم، وًمٙمـ ٓدمقز اخلٚمقة هبـ، وٓ يٜمتنم اًمتحريؿ إ

سم٤مإلمج٤مع، وإن ؾمٛمك سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٜم٤مهتـ أظمقات اعم١مُمٜملم، يمام هق ُمٜمّمقص 

اًمِم٤مومٕمل ذم اعمختٍم، وهق ُمـ سم٤مب إـمالق اًمٕم٤ٌمرة ٓ إصم٤ٌمت احلٙمؿ. وهؾ ي٘م٤مل 

عمٕم٤موي٦م وأُمث٤مًمف: ظم٤مل اعم١مُمٜملم؟ ومٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء. وٟمص اًمِم٤مومٕمل قمغم أنف ي٘م٤مل 

  يقُم٤م ُمـ قم٘مقسم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م وىمد هؿ سمفوىمد ختٚمص أطمد اعمًٚمٛملم - ذًمؽ

 وهؾ ي٘م٤مل هلـ: أُمٝم٤مت اعم١مُمٜم٤مت، ومٞمدظمؾ اًمٜم٤ًمء  قمٜمدُم٤م دظمؾ قمٚمٞمف وىم٤مل أن٧م ظم٤ممم!

ذم مجع اعمذيمر اًم٤ًممل شمٖمٚمٞم٤ٌم؟ ومٞمف ىمقٓن: صح قمـ قم٤مئِم٦م، ريض اهلل قمٜمٝم٤م، أهن٤م ىم٤مًم٧م: 

. وىمد روي قمـ ٓ ي٘م٤مل ذًمؽ. وهذا أصح اًمقضمٝملم ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، رمحف اهلل

: "اًمٜمٌل أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أنٗمًٝمؿ وأزواضمف  ُأيب سمـ يمٕم٥م، واسمـ قم٤ٌمس أهنام ىمرآ

أُمٝم٤مهتؿ وهق أب هلؿ"، وىمد أورد ومٞمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ طمديث٤م قمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، 

ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: أنزل اهلل، قمز وضمؾ، ومٞمٜم٤م ظم٤مص٦م ُمٕمنم ىمريش وإنّم٤مر: 

وذًمؽ أن٤م ُمٕمنم ىمريش ح٤م ىمَدُمٜم٤م  ، [6]إطمزاب: َّ جض مص خص حص مسُّٱ

ُن، ومقاظمٞمٜم٤مهؿ ووارصمٜم٤مهؿ.  اعمديٜم٦م، ىَمدُمٜم٤م وٓ أُمقال ًمٜم٤م، ومقضمدٟم٤م إنّم٤مر ٟمِْٕمَؿ اإلظمقا
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ومآظمك أبق سمٙمر ظم٤مرضم٦م سمـ زيد، وآظمك قمٛمر ومالٟم٤م، وآظمك قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل 

ػم: ؾمٕمد اًمزرىمل، وي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس همػمه. ىم٤مل اًمزسم يدقمك قمٜمف رضمال ُمـ سمٜمل ُزَريؼ

ومقضمدت اًمًالح ىمد صم٘مٚمف ومٞمام يرى،  وم٤مسمتٕمتفوواظمٞم٧م أن٤م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، ومجئتف 

ومقاهلل ي٤م سمٜمل، ًمق ُم٤مت يقُمئذ قمـ اًمدٟمٞم٤م، ُم٤م ورصمف همػمي، طمتك أنزل اهلل هذه أي٦م ومٞمٜم٤م 

 ُمٕمنم ىمريش وإنّم٤مر ظم٤مص٦م، ومرضمٕمٜم٤م إمم ُمقاريثٜم٤م.

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱصم٤مٟمٞم٤م  : ىم٤مل شمٕم٤ممم   
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
ىم٤مل وومٞمٝم٤م  .[91-18]إطمزاب:  َّ  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م أبق اًمٞمامن، أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م، قمـ اًمزهري، ىم٤مل: أظمؼمين أبق ؾمٚمٛم٦م سمـ 

قمٌد اًمرمحـ، أن قم٤مئِم٦م، ريض اهلل قمٜمٝم٤م، زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼمشمف: أن 

أُمره اهلل أن خيػم أزواضمف، ومٌدأ يب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤مءه٤م طملم 

، ومال قمٚمٞمؽ أن ٓ  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: "إين ذايمر ًمؽ أُمرا

ىمف. ىم٤مًم٧م:  شمًتٕمجكم طمتك شمًت٠مُمري أبقيؽ"، وىمد قَمٚمَؿ أن أبقّي مل يٙمقٟم٤م ي٠مُمراين سمٗمرا

إمم مت٤مم أيتلم،  [18]إطمزاب:  َّخب حب جب هئ ُّٱصمؿ ىم٤مل: "وإن اهلل ىم٤مل: 

وىم٤مل ومٗمل أي هذا أؾمت٠مُمر أبقي؟ وم٢مين أريد اهلل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة  وم٘مٚم٧م ًمف:

هذا أُمر ُمـ اهلل ًمرؾمقًمف، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ، سم٠من خَيػّم اسمـ يمثػم رم شمٗمًػمه  

ٟم٤ًمءه سملم أن يٗم٤مرىمٝمـ، ومٞمذهٌـ إمم همػمه ِمـ حَيُّمؾ هلـ قمٜمده احلٞم٤مُة اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م، 

ؼ احل٤مل، وهلـ قمٜمد اهلل ذم ذًمؽ اًمثقاب اجلزيؾ، وسملم اًمّمؼم قمغم ُم٤م قمٜمده ُمـ وٞم

وم٤مظمؽمن، ريض اهلل قمٜمٝمـ وأرو٤مهـ، اهلل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة، ومجٛمع اهلل هلـ 

سمٕمد ذًمؽ سملم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وؾمٕم٤مدة أظمرة. ىم٤مل قمٙمرُم٦م: ويم٤من ُتتف يقُمئذ شمًع ٟمًقة، 

ف مخس ُمـ ىمريش: قم٤مئِم٦م، وطمٗمّم٦م، وأم طمٌٞم٦ٌم، وؾمقدة، وأم ؾمٚمٛم٦م، ويم٤مٟم٧م ُتت

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٗمٞم٦م سمٜم٧م طُمَٞمّل اًمٜمََّيي٦َّم، وُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث اهلالًمٞم٦م، 
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وزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش إؾمدي٦م، وضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اعمّمٓمٚم٘مٞم٦م، ريض اهلل قمٜمٝمـ 

ويم٤من ىمد شمزوج  ُمـ أرُمٚم٦م ؿمٝمٞمد أطمد قمٌداًمٚمف سمـ ضمحش وهك  )ىمٚم٧م :وأرو٤مهـ.

زواضمف ُمٜمٝم٤م سم٠مؿمٝمر ىمٚمٞمٚم٦م ىمٞمؾ أهن٤م زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م وىمد شمقومٞم٧م سمٕمد 

]ومل صمالصم٦م أؿمٝمر ودومٜمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٌ٘مٞمع سمٕمد أن صغم قمٚمٞمٝم٤م ( 

يتزوج واطمدة ُمٜمٝمـ، إٓ سمٕمد أن شمقومٞم٧م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى 

سمـ ىميص سمـ يمالب، شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م، وهق اسمـ مخس 

يـ ؾمٜم٦م، وسم٘مٞم٧م ُمٕمف إمم أن أيمرُمف اهلل سمرؾم٤مًمتف ومآُمٜم٧م سمف وٟمٍمشمف، ويم٤مٟم٧م ًمف وقمنم

وزير صدق، وُم٤مشم٧م ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم، ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ذم إصح، وهل٤م 

ظمّم٤مئص ُمٜمٝم٤م: أنف مل يتزوج قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م، وُمٜمٝم٤م أن أوٓده يمٚمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، إٓ إسمراهٞمؿ، 

ء إُم٦م. واظمتٚمػ ذم شمٗمْمٞمٚمٝم٤م قمغم قم٤مئِم٦م وم٢مٟمف ُمـ هيتف ُم٤مري٦م، وُمٜمٝم٤م أهن٤م ظمػم ٟم٤ًم

قمغم صمالصم٦م أىمقال، صم٤مًمثٝم٤م اًمقىمػ. وؾمئؾ ؿمٞمخٜم٤م أبق اًمٕم٤ٌمس سمـ شمٞمٛمٞم٦م قمٜمٝمام وم٘م٤مل: 

اظمتّم٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام سمخ٤مصٞم٦م، ومخدجي٦م يم٤من شم٠مثػمه٤م ذم أول اإلؾمالم، ويم٤مٟم٧م 

يم٧م شُمًكمِّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمثٌتف، وشمًٙمٜمف، وشمٌذل دوٟمف ُم٤مهل٤م، وم٠مدر

هُمرة اإلؾمالم، واطمتٛمٚم٧م إذى ذم اهلل وذم رؾمقًمف ويم٤من ٟمٍمهت٤م ًمٚمرؾمقل ذم أقمٔمؿ 

أوىم٤مت احل٤مضم٦م، ومٚمٝم٤م ُمـ اًمٜمٍمة واًمٌذل ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه٤م. وقم٤مئِم٦م شم٠مثػمه٤م ذم آظمر 

اإلؾمالم، ومٚمٝم٤م ُمـ اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ وشمٌٚمٞمٖمف إمم إُم٦م، واٟمتٗم٤مع سمٜمٞمٝم٤م سمام أدَّت إًمٞمٝمؿ ُمـ 

أى أم  هذا ُمٕمٜمك يمالُمف، ريض اهلل قمٜمف. وُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤ماًمٕمٚمؿ، ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه٤م. 

: أن اهلل، ؾمٌح٤مٟمف، سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م اًمًالم ُمع ضمؼميؾ، اعم١مُمٜملم ظمدجي٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م 

ومٌٚمٖمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ. روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  هريرة، ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: أتك ضمؼميؾ، قمٚمٞمف اًمًالم، اًمٜمٌل صغم اهلل

ب، وم٢مذا  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، هذه ظمدجي٦م، ىمد أت٧م ُمٕمٝم٤م إٟم٤مء ومٞمف إدام أو ـمٕم٤مم أو ذا

هل أتتؽ وم٠مىمرأه٤م اًمًالم ُمـ رهب٤م وُمٜمل، وسمنمه٤م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م، ُمـ ىَمَّم٥م، ٓ 



   

 
272 
 

 الوجيز الدعوي

َصَخ٥م ومٞمف وٓ َٟمَّم٥م وهذه ًمَٕمْٛمر اهلل ظم٤مص٦م، مل شمٙمـ ًمًقاه٤م. وُمـ ظمقاص 

 شمًقءه ىمط، ومل شمٖم٤موٌف، ومل يٜمٚمٝم٤م ُمٜمف إيالًء، وٓ قمت٥م ظمدجي٦م، ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أنف مل

ة آُمٜم٧م سم٤مهلل  ىمط، وٓ هجر، ويمٗمك هبذه ُمٜم٘م٦ٌم وومْمٞمٚم٦م. وُمـ ظمقاصٝم٤م: أهن٤م أول اُمرأ

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم. وىم٤مل اًمٜمٌلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: " ظمػم  ورؾمقًمف ُمـ هذه إُم٦م.

ُمرأة ومرقمقن، وظمدجي٦م ُمزاطمؿ ا ٧مسمٜمآؾمٞم٦م ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم أرسمع: ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران، و

سمٜم٧م ظمقيٚمد، ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد " ، روى هذا احلدي٨م أبق هريرة، وروى هِم٤مم سمـ 

ة ُم٤م همرُت قمغم ظمدجي٦م، وُم٤م يب أن  قمروة قمـ أبٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ُم٤م همرُت قمغم اُمرأ

َـّ ذًمؽ ًمٙمثرة ذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إي٤مه٤م، وإن  أيمقن أدريمتٝم٤م، وًمٙم

. وروى اًمِمٕمٌلُّ قمـ ُمنوق يم٤من ًمٞمذسمح اًمِم٤مة  َـّ ٌَّع سمف صدائؼ ظمدجي٦م هُيدهي٤م هل ومٞمتت

قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٙم٤مد خيرج ُمـ اًمٌٞم٧م 

طمتك يذيمره٤م ومُٞمحًـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م. ومذيمره٤م يقم ُمـ إج٤مم وم٠مدريمتٜمل اًمٖمػمة، وم٘مٚم٧م: 

ُم ؿمٕمره هؾ يم٤مٟم٧م إٓ قمجقزا؟ وم٘مد أبدًمؽ اهلل ظمػما ُمٜمٝم٤م، ومٖمِْم  ٥َم طمّتك اهتزَّ ُُم٘مدَّ

ُمـ اًمٖمْم٥م، صمؿ ىم٤مل: " ٓ واهلل ُم٤م أبدًمٜمل ظمػما ُمٜمٝم٤م؛ آُمٜم٧م إذ يمٗمر اًمٜم٤مس، 

وصدىمتٜمل ويمذسمٜمل اًمٜم٤مس، وواؾمتٜمل ذم ُم٤مهل٤م إذ طمرُمٜمل اًمٜم٤مس، ورزىمٜمل اهلل ُمٜمٝم٤م 

٦ٌَّم  ًُ أوٓدا إذ طمرُمٜمل أوٓد اًمٜم٤ًمء " . ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وم٘مٚم٧ُم ذم ٟمٗمز: ٓ أذيمره٤م سم

وًمده قمٚمٞمف اًمًالم يمٚمُّٝمؿ ُمـ ظمدجي٦م إٓ إسمراهٞمؿ، وم٢مٟمف ُمـ ُم٤مري٦م اًمِ٘مٌٓمٞم٦َّم. أبدا. و

َـّ زيٜم٥م سمال ظمالف ورىمٞم٦َّم وأمُّ يمٚمثقم  وًمدت ًمف أرسمع سمٜم٤مت ٓ ظمالف ذم ذًمؽ، وأيمؼمه

َـّ أدريمـ اإلؾمالم، وم٠مؾمٚمٛمـ وه٤مضمرن ُمٕمف  ُٝم . ويُمٚمُّ َـّ ووم٤مـمٛم٦م، ريض اهلل قمـ مجٞمٕمٝم

وم٤مه٤م اهلل شمزوج سمٕمده٤م ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م، ريض اهلل ومٚمامَّ شمق   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ويم٤مٟم٧م ىمٌؾ رؾمقل   قمٜمٝم٤م، وهل ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ود

ٙمران سمـ قمٛمرو أظمل ؾُمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، ومخٚمػ  ًَّ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد اًم

ضمٝم٤م ذم ىمقل اًمّزهريُّ ىمٌؾ قم٤مئِم٦م سمٛمٙم٦م ذم ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اًمٜمٌقّ  ة. وح٤َّم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمده، شمزوَّ
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أؾمٜم٧َّم أراد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمالىمٝم٤م. وم٘م٤مًم٧م ًمف: ٓ شُمٓمٚمِّ٘مٜمل، وأن٧م 

ذم طِمؾٍّ ُمـ ؿم٠مين، وم٢مٟمام ُأريد أن ُأطمنم ذم أزواضمؽ، وإين ىمد وه٧ٌُم يقُمل ًمٕم٤مئِم٦م، 

وإين ٓ أريد ُم٤م يريد اًمٜم٤ًمء. وم٠مُمًٙمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك شمقذم 

َـّ ُمـ أزواضمف. وروى قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: قمٜمٝم٤م ُمع ؾم٤مئر ُمـ  شمقذم ُمٜمٝم

ة.  ُم٤م ُمـ اًمٜم٤مس أطم٥مُّ إزمَّ أن أيمقن ذم ُِمًالظمف ُمـ ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م إٓ أن هب٤م طِمدَّ

ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م: شمُقومَِّٞم٧م ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م ذم آظمر ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض 

ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شم٘مرسًم٤م إمم ُمـ ظمقاصٝم٤م: أهن٤م آصمرت سمٞمقُمٝم٤م طم٥م اًمٜمو اهلل قمٜمف.

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وطم٤ٌم ًمف، وإيث٤مرا عم٘م٤مُمٝم٤م ُمٕمف، ومٙم٤من ي٘مًؿ ًمٕم٤مئِم٦م 

يقُمٝم٤م ويقم ؾمقدة، وي٘مًؿ ًمٜم٤ًمئف، وٓ ي٘مًؿ هل٤م وهل راوٞم٦م سمذًمؽ ُم١مصمرة، ًمؽميض 

وشمزوج اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ريض اهلل قمٜمٝمام، وهل سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜملم ىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم، وىمٞمؾ: سمثالث، سمٙمر، 

وسمٜمك هب٤م سم٤معمديٜم٦م أول ُم٘مدُمف ذم اًمًٜم٦م إومم، وهل سمٜم٧م شمًع، وُم٤مت قمٜمٝم٤م وهل سمٜم٧م 

 ةأبق هريرودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع، وأوص٧م أن يّمكم قمٚمٞمٝم٤م  صمامن قمنمة، وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم٦م

اهلل قمٜمٝم٤م رهمؿ أنػ اًمرواومض وًمٜم٘مػ وىمٗم٦م ُمع ُمٜم٤مىمٌٝم٤م رى  ومخًلم،  ؾمٜم٦م صمامن

شمزوج وأقمٜمك هبؿ آصمٜم٤م قمنمي٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م . ٟمٕمؿ وم٠مُمٜم٤م احلٌٞم٦ٌم قم٤مئِم٦م  ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ اهلجرة سمٌْمٕم٦م قمنم ؿمٝمًرا ذم ؿمٝمر ؿمّقال، وهل اسمٜم٦م  اًمٜمٌَّ

ؾم٧م ؾمٜمقات، ودظمؾ هب٤م ذم ؿمّقال ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة وهل سمٜم٧م شمًع ؾمٜمقات، 

٧مِّ ؾِمٜملَِم، »ٕمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: وم ًِ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمِ
ِ

ضَمٜمِل َرؾُمقُل اَّللَّ شَمَزوَّ

ِع ؾِمٜملِمَ  ًْ
اًمٜمدوي رمحف اهلل:  وهٜم٤م حييين ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م ش َوسَمٜمَل يِب َوَأن٤َم سمِٜم٧ُْم شمِ

"يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ أوئلؽ اًمًٞمدات اًمتل شمٜمٛمق وشمرقمرع سمنقم٦م ه٤مئٚم٦م 

طمٞم٨م اًمٜمٛمق اجلًٛمل، ومٙم٤مٟم٧م ح٤م سمٚمٖم٧م اًمت٤مؾمٕم٦م أو اًمٕم٤مذة ُمـ قمٛمره٤م ؾمٛمٜم٧م ُمـ 

يم٠مطمًـ ؾمٛمٜم٦م، أُم٤م ذم سم٤ميمقرة قمٛمره٤م ومٙم٤مٟم٧م ٟمحٞمٗم٦م اجلًؿ، ظمٗمٞمٗم٦م مل يٖمِمٝم٤م اًمٚمحؿ، 
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وىمد  -صمؿ ُم٤مًم٧م سمٕمد ؾمٜمقات إمم رء ُمـ اًمًٛمٜم٦م، وح٤م يمؼمت سمدٟم٧م وره٘مٝم٤م اًمٚمحؿ.

ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قَم٤مِئَِم٦م ريض  اهلل قمٜمٝم٤م ذم اعمٜم٤مم ىمٌؾ زواضمف هب٤م، ومٗمل رأى اًمٜمٌَّ

ُأِريُتِؽ »احلدي٨م قمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ـْ طَمِريٍر  ىَم٦ٍم ُِم ٜم٤َمِم صَمالَث ًَمَٞم٤مٍل، ضَم٤مَءيِن سمِِؽ اعْمََٚمُؽ ذِم َهَ وَمَٞمُ٘مقُل: َهِذِه اُْمَرأَتَُؽ،  . ذِم اعْمَ

ـْ َوضْمِٝمِؽ،  ُيْٛمِْمفِ  وَم٠َميْمِِمُػ قَم
ِ

ـْ قِمٜمِْد اَّللَّ صمؿ سمٕمد ش وَم٢ِمَذا َأن٧ِْم ِهَل، وَم٠َمىُمقُل: إِْن َيُؽ َهَذا ُِم

هذه اًمرؤي٤م اعم٤ٌمريم٦م ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م اخلٓمقسم٦م، وًم٘مد ذيمرت قَم٤مِئَِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىمّم٦م 

ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل٤م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م اًمدىمٞم٘م٦م؛ وذًمؽ ٕهن٤م متثؾ قمٜمده٤م  ظِمٓم٦ٌم اًمٜمٌَّ

َٞم٧ْم ظَمِدجَي٦م، ىَم٤مًَم٧ْم ظَمْقًَم٦ُم » شمٜمًك، وم٘م٤مًم٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ٓ ذيمري٤مت ـمٞم٦ٌم َح٤َّم شُمُقومِّ

ـِ َُمْٔمُٕمقٍن ريض -سمِٜم٧ُْم طَمِٙمٞمِؿ  ُة قُمْثاَمَن سْم َ ٦مَ  اُْمَرأ ، اهلل قمٜمٝمام َوَذًمَِؽ سمَِٛمٙمَّ
ِ
: َأْي َرؾُمقَل اهلل

، َوإِْن  ؟ " ىَم٤مًَم٧ْم: إِْن ؿِمْئ٧َم سمِْٙمًرا ـْ ُج؟ ىَم٤مَل: "َوَُم ـِ اًْمٌِْٙمُر؟ َأٓ شَمَتَزوَّ ٤ًٌم، ىَم٤مَل: "وَمَٛم ؿِمئ٧َْم صَمٞمِّ

ـِ   إًَِمْٞمَؽ قَم٤مِئَِم٦م سمِٜم٧ُْم َأيِب سَمْٙمٍر ريض اهلل قمٜمف، ىَم٤مَل: "َوَُم
ِ
" ىَم٤مًَم٧ْم: سمِٜم٧ُْم َأطَم٥مِّ ظَمْٚمِؼ اهلل

ٌََٕمْتَؽ قَمغَم َُم٤م َأن٧َْم قمَ  ـِ ىَمْٞمٍس آَُمٜم٧َْم سمَِؽ، َواشمَّ َٚمْٞمِف اًمثَّٞم٥ُِّم؟ " ىَم٤مًَم٧ْم: ؾَمْقَدُة سمِٜم٧ُْم َزُْمَٕم٦َم سْم

ىَم٤مَل: وَم٤مْذَهٌِل وَم٤مْذيُمِرهيِاَم قَمكَمَّ ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَج٤مَءْت وَمَدظَمَٚم٧ْم سَمْٞم٧َم َأيِب سَمْٙمٍر ريض اهلل قمٜمف 

ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  وَمَقضَمَدْت ُأمَّ ُروَُم٤مَن ُأمَّ قَم٤مِئَِم٦م ىَم٤مًَم٧ْم: َأْي ُأمَّ ُروَُم٤مَن، َُم٤مَذا َأْدظَمَؾ اَّللَّ

ـَ اخْلػَْمِ َواًْمؼَمَ   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِم
ِ
يَم٦ِم؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َوَُم٤م َذاَك؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َأْرؾَمَٚمٜمِل َرؾُمقُل اهلل

اْٟمَتٔمِِري َأب٤َم سَمْٙمٍر ريض اهلل قمٜمف وَم٢ِمٟمَُّف آٍت، وَمَج٤مَء َأبُق  َأظْمُٓم٥ُم قَمَٚمْٞمِف قَم٤مِئَِم٦م ىَم٤مًَم٧ْم: َوِدْدُت 

ـَ اخْلػَْمِ سَمْٙمٍر ريض اهلل قمٜمف، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َي٤م َأب٤َم سَمْٙمٍر، َُم٤مَذا َأدْ  ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم ظَمَؾ اَّللَّ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأظْمُٓم٥ُم قَمَٚمْٞمِف قَم٤مِئَِم٦م ريض اهلل 
ِ
يَم٦ِم، َأْرؾَمَٚمٜمِل َرؾُمقُل اهلل َواًْمؼَمَ

 صغم اهلل قمٚم
ِ
اَم ِهَل اسْمٜم٦َُم َأظِمٞمِف، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اهلل ٞمف قمٜمٝم٤م ىَم٤مَل: َوَهْؾ شَمّْمُٚمُح ًَمُف؟ إِٟمَّ

وؾمٚمؿ وَمَذيَمْرُت ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل: اْرضِمِٕمل إًَِمْٞمِف وَمُ٘مقزِم ًَمُف: َأن٧َْم َأظِمل ذِم اإِلؾْمالِم، َوَأن٤َم َأظُمقَك 

 
ِ
َواسْمٜمَُتَؽ شَمّْمُٚمُح زِم، وَم٠َمت٧َْم َأب٤َم سَمْٙمٍر ريض اهلل قمٜمف، وَمَ٘م٤مَل خِلَْقًَم٦َم: اْدقِمل زِم َرؾُمقَل اهلل

يم٤من ًمَٕم٤مِئَِم٦م ش َحُف، َوِهَل َيْقَُمِئٍذ اسْمٜم٦َُم ؾِم٧مِّ ؾِمٜملِمَ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وَمَج٤مَءُه وَم٠َمنْٙمَ 
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ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛ وذًمؽ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م  ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌَّ

اسمٜم٦م ص٤مطمٌف إيمؼم أيب سمٙمر اًمّمديؼ، ويم٤مٟم٧م أجًْم٤م أطم٥م زوضم٤مشمف إًمٞمف. وىمد طم٥مَّ 

ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قَم٤مِئَِم٦م ريض اهلل  قمٜمٝم٤م ُمٜمذ صٖمره٤م، ومٕمـ طمٌٞم٥م ُمقمم اًمٜمٌَّ

َي٤م »ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيتٚمػ إمم سمٞم٧م أيب سمٙمر وي٘مقل:  قمروة 

ا َواطْمَٗمٔمِٞمٜمِل وِمٞمَٝم٤م وىمد يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ش ُأمَّ ُروَُم٤مَن، اؾْمَتْقيِص سمَِٕم٤مِئَِم٦َم ظَمػْمً

إن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل  ُئمٝمر طمٌف ًمَٕم٤مِئَِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وٓ خيٗمٞمف، طمتك

ضَم٤مِل؟ ىَم٤مَل: »قمٜمف، ؾم٠مخف وم٘م٤مل:  ـَ اًمرِّ َأيُّ اًمٜم٤َّمِس َأطَم٥مُّ إًَِمْٞمَؽ؟ ىَم٤مَل: "قَم٤مِئَِم٦م"، ىَم٤مَل: ُِم

هذا احلدي٨م ومٞمف ُمٜم٘م٦ٌم فم٤مهرة ُّٕم اعم١مُمٜملم قَم٤مِئَِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وهل أهن٤م ش."َأبُقَه٤م"

ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم أيب  ورم صحٞمح اًمٌخ٤مري  قمـٚمؿ إًمٞمف.يم٤مٟم٧م أطم٥مُّ أزواج اًمٜمٌَّ

يَمَٛمَؾ »ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

َن،  ُة ومِْرقَمْقَن، َوَُمْرَيُؿ سمِٜم٧ُْم قِمْٛمَرا َ : إِٓ آؾِمَٞم٦ُم اُْمَرأ
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ ضَم٤مِل يَمثػٌِم، َومَلْ َيْٙمُٛمْؾ ُِم ـَ اًمرِّ ُِم

 يَمَٗمْْمِؾ اًمثَِّريِد قَمغَم ؾَم٤مِئِر اًمٓمََّٕم٤ممِ َوإِنَّ وَمْْمَؾ قَم٤مِئَِم٦م قَمغَم 
ِ
٤مء ًَ يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف ش  اًمٜمِّ

وؾمٚمؿ ُمـ ؿمدة طمٌف هل٤م يٜمزل إمم رهم٤ٌمهت٤م ويِم٤مريمٝم٤م ذم ًمٕمٌٝم٤م، ومٕمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

ٌَْ٘مُتُف قمَ » ًَ ٤مسَمْ٘مُتُف وَم ًَ ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذِم ؾَمَٗمٍر، ىَم٤مًَم٧ْم: وَم ٤َم يَم٤مَٟم٧ْم َُمَع اًمٜمٌَّ غَم َأهنَّ

، وَمَٚمامَّ مَحَْٚم٧ُم اًمٚمَّْحَؿ  ٌَْ٘م٦ِم" ِرضْمكَمَّ ًَّ ٌََ٘مٜمِل وَمَ٘م٤مَل: "َهِذِه سمِتِْٚمَؽ اًم ًَ يم٤مٟم٧م قَم٤مِئَِم٦م شؾَم٤مسَمْ٘مُتُف وَم

دًة يمريٛم٦ًم يمثػمة اًمّمدىم٤مت، ٓ يٙم٤مد ي٘مر سمٞمده٤م اح٤مل طمتك شمٜمٗم٘مف  ا ريض اهلل قمٜمٝم٤م ضمقَّ

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ذم سمٞم٧م رؾمقىمد قم٤مؿم٧م  ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمٗم٘مراء  رهمؿ أهن٤م  قمغم 

َُم٤م ؿَمٌَِع »ىم٤مًم٧م:  رى اهلل قمٜمٝم٤م  يمام ضم٤مء رم اًمّمحٞمح  وؾمٚمؿ ُمٕمٞمِم٦م اًمٙمٗم٤مف، ومٕمٜمٝم٤م

٤ٌَمقًم٤م، طَمتَّك 
ـْ ـَمَٕم٤مِم سُمرٍّ صَماَلَث ًَمَٞم٤مٍل شمِ ٍد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُُمٜمُْذ ىَمِدَم اعَمِديٜم٦ََم، ُِم ٛمَّ آُل حُمَ

ا هل٤م سمامئ٦م أخػ ديٜم٤مر صمؿ ىمًٛم٧م اًمثٛمـ وم٘مد سم٤مقم٧م قَم٤مِئَِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م دارً   ش ىُمٌَِض 

يمام ضم٤مء رم صحٞمح اًمٌخ٤مري يمت٤مب قمغم اًمٗم٘مراء، ومٕمت٥م قمٚمٞمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم،

سَمػْمِ َأطَم٥مَّ »ومٕمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:  اعمٜم٤مىم٥م  ـُ اًمزُّ  سْم
ِ

ٌُْد اَّللَّ يَم٤مَن قَم
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ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف ٌَنَمِ إمَِم قَم٤مِئَِم٦م سَمْٕمَد اًمٜمٌَّ وؾمٚمؿ َوَأيِب سَمْٙمٍر، َويَم٤مَن َأبَرَّ اًمٜم٤َّمِس هِب٤َم،  اًم

ٌَِٖمل  : َيٜمْ سَمػْمِ ـُ اًمزُّ ىَم٧ْم، وَمَ٘م٤مَل اسْم  إِٓ شَمَّمدَّ
ِ

ـْ ِرْزِق اَّللَّ ُؽ ؿَمٞمًْئ٤م ِِم٤َّم ضَم٤مَءَه٤م ُِم ًِ
ْ َويَم٤مَٟم٧ْم َٓ مُت

؟!، قَمكَمَّ ٟمَ  ْٛمُتُف"، وَم٤مؾْمَتِْمَٗمَع َأْن ُي١ْمظَمَذ قَمغَم َيَدهْي٤َم  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: "َأج١ُْمظَمُذ قَمغَم َيَديَّ ْذٌر إِْن يَمٚمَّ

٦ًم وَم٤مُْمَتٜمََٕم٧ْم،   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظَم٤مصَّ
ِ

ِل َرؾُمقِل اَّللَّ ـْ ىُمَرْيٍش، َوسم٠َِمظْمَقا إًَِمْٞمَٝم٤م سمِِرضَم٤مٍل ُِم

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمرَّ ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُِمٜمُْٝمْؿ قَم ُل اًمٜمٌَّ ْهِريُّقَن َأظْمَقا ـُ إؾَْمقَ  وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمزُّ ِد سْم

َرَُم٦َم: إَِذا اؾْمَت٠ْمَذٟم٤َّم وَم٤مىْمَتِحؿ احِلَج٤مَب، وَمَٗمَٕمَؾ وَم٠َمْرؾَمَؾ إًَِمْٞمَٝم٤م  ـُ خَمْ َقُر سْم ًْ
ِ
ٌِْد َيُٖمقَث، َواعم ـِ قَم سْم

سمَِٕمنْمِ ِرىَم٤مٍب وَم٠َمقْمَتَ٘مْتُٝمْؿ، صُمؿَّ مَلْ شَمَزْل شُمْٕمتُِ٘مُٝمْؿ طَمتَّك سَمَٚمَٖم٧ْم َأْرسَمِٕملَم، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: "َوِدْدُت َأينِّ 

واٟمٔمر ُمٕمك ُمت٠مُمال أظمك اعمًٚمؿ ومٞمام  ش ٧ُم طِملَم طَمَٚمْٗم٧ُم قَمَٛماًل َأقْمَٛمُٚمُف وَم٠َموْمُرُغ ُِمٜمُْف"ضَمَٕمٚمْ 

ـَ »قمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: رواه اإلُم٤مم أمحد  رمحف اهلل   يُمٜم٧ُْم َأْدظُمُؾ سَمْٞمتِل اًمَِّذي ُدوِم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، َوَأيِب وَم٠َمَوُع صَمْقيِب، َوَأىمُ 
ِ
قُل إِٟمَّاَم ُهَق َزْوضِمل َوَأيِب، وِمٞمِف َرؾُمقُل اهلل

ـْ قُمَٛمرَ   َُم٤م َدظَمْٚمُتُف إِٓ َوَأن٤َم َُمِْمُدوَدٌة قَمكَمَّ صمَِٞم٤ميِب، طَمَٞم٤مًء ُِم
ِ
ـَ قُمَٛمُر َُمَٕمُٝمْؿ، وَمَقاَّلل ش وَمَٚمامَّ ُدوِم

ـَ قُمَٛمرُ »وذم رواي٦م:  ُؾ ذِم صمَِٞم٤ميِب ذِم سَمْٞمتِل طَمتَّك ُدوِم ـُ  َُم٤م ِزًْم٧ُم َأَوُع مِخ٤َمِري َوَأتََٗمْمَّ سْم

ٌُقِر ضِمَداًرا َٔم٦ًم ذِم صمَِٞم٤ميِب طَمتَّك سَمٜمَْٞم٧ُم سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ اًْمُ٘م وقمـ  -  اخْلَٓم٤َّمِب وِمٞمِف، وَمَٚمْؿ َأَزْل ُُمَتَحٗمِّ

ُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ روى اًمؽمُمذى رمحف اهلل  وصححف 

َُم٤م َأؿْمَٙمَؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم » أبق ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف: فىم٤مًمأئٛم٦م اًمِم٠من  سمًٜمده ُم٤م 

٠َمْخٜم٤َم قَم٤مِئَِم٦م إِٓ َوضَمْدَٟم٤م  ًَ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طَمِدي٨ٌم ىَمطُّ وَم
ِ

َأْصَح٤مَب َرؾُمقِل اَّللَّ

وم٘مد سمٚمٖم٧م ُمروي٤مت قَم٤مِئَِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  شقِمٜمَْدَه٤م ُِمٜمُْف قِمْٚماًم 

ٜمد اًمِمٞمخلم، واٟمٗمرد ( طمديًث٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م قم176( طمديًث٤م ُمٜمٝم٤م )1111وؾمٚمؿ )

( طمديًث٤م، واًم٤ٌمىمل ذم اًمّمح٤مح واًمًٜمـ 49( طمديًث٤م وُمًٚمؿ سمـ )16اًمٌخ٤مري سمـ )

ه٤م اسمـ طمزم ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ سملم  رمحف اهلل  واعمٕم٤مضمؿ، واعم٤ًمٟمٞمد، وىمد قَمدَّ

وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ قمـ ُمدى اخلٓمر رم اًمتٜم٘مٞمص ُمـ ىمدره٤م  اًمّمح٤مسم٦م اعمٙمثريـ ًمٚمرواي٦م 

رم اًمًٜم٦م يمام يٓمؾ احل٤مىمدون قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمٝمؿ اًم٘مٌٞمح سملم احللم  طمٞم٨م يٕمتؼم ذًمؽ ـمٕمـ
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وأظمر وهؿ يتٓم٤موًمقن قمغم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ظم٤مص٦م ص٤مطم٥م اعمرشم٦ٌم 

وقمـ ُمٜمزًمتٝم٤م وُم٤م ظمّم٧م  -إومم سملم رواة اًمًٜم٦م وأقمٜمك سمف أبق هريرة  رى اهلل قمٜمف 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمف طمدث وٓطمرج ومٙمام ؾمٌؼ رم ُمٌح٨م ووم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل 

اظمتٞم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٛمرض ذم داره٤م، وووم٤مشمف ذم سمٞمتٝم٤م، سملم ؾمحره٤م 

وٟمحره٤م، واضمتامع ري٘مف وري٘مٝم٤م ذم آظمر ؾم٤مقم٦م ًمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ودومٜمف ذم سمٞمتٝم٤م، ومٕمٜمٝم٤م 

٠َمُل ذِم َُمَرِوِف اًمَِّذي »ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  ًْ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يَم٤مَن َي
ِ

َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ

ـَ َأن٤َم هَمًدا؟ " ُيِريُد َيْقَم قَم٤مِئَِم٦م، وَم٠َمِذَن ًَمُف َأْزَواضُمُف  َُم٤مَت  ـَ َأن٤َم هَمًدا؟، َأجْ وِمٞمِف، َيُ٘مقُل: "َأجْ

َيُٙمقُن طَمْٞم٨ُم ؿَم٤مَء، وَمَٙم٤مَن ذِم سَمْٞم٧ِم قَم٤مِئَِم٦م طَمتَّك َُم٤مَت قِمٜمَْدَه٤م، ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦م: وَماَمَت ذِم 

ٌَلْمَ َٟمْحِري َوؾَمْحِري اًمَٞمْقِم اًمَِّذي يَم٤مَن َيُدوُر قَمكَمَّ ومِ  ُ َوإِنَّ َرْأؾَمُف ًَم ٌََْمُف اَّللَّ ٞمِف، ذِم سَمْٞمتِل، وَمَ٘م

ُـّ سمِِف،  َت ًْ ٌك َي ـُ َأيِب سَمْٙمٍر َوَُمَٕمُف ؾِمَقا ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ َوظَم٤مًَمَط ِريُ٘مُف ِريِ٘مل، صُمؿَّ ىَم٤مًَم٧ْم: َدظَمَؾ قَم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومَ 
ِ

ٌَْد وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِف َرؾُمقُل اَّللَّ َك َي٤م قَم َقا ًِّ ُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: َأقْمٓمِٜمِل َهَذا اًم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
ِ

، وَم٠َمقْمَٓم٤مٟمِٞمِف، وَمَ٘مِْمْٛمُتُف صُمؿَّ َُمَْمْٖمُتُف، وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُف َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ مْحَ اًمرَّ

َتٜمٌِد إمَِم َصْدِري ًْ َـّ سمِِف، َوُهَق ُُم مل يٙمـ يٜمزل اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل  وشوَم٤مؾْمَت

َٓ »ف وؾمٚمؿ وهق ذم حل٤مف اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئف همػمه٤م، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمٚمٞم

َه٤م َـّ هَمػْمِ ٍة ُِمٜمُْٙم  َُم٤م َٟمَزَل قَمكَمَّ اًمَقطْمُل َوَأن٤َم ذِم حِل٤َمِف اُْمَرأَ
ِ

، ششُم١ْمِذيٜمِل ذِم قَم٤مِئَِم٦م، وَم٢ِمٟمَُّف َواَّللَّ

ٍة، إِٓوَم٢ِمنَّ اًمَقطْمَل مَلْ َي٠ْمتِٜمِل َوَأن٤َم ذِم صمَ »وذم رواي٦م:  أنَّ ضمؼميؾ  وٓ ٟمٜمًك ش قَم٤مِئَِم٦م ْقِب اُْمَرأَ

الَم ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٕمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  ًَّ أرؾمَؾ هل٤م اًم

يُؾ ُيْ٘مِرُئِؽ »"ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقًُم٤م:  َي٤م قَم٤مِئَش ، َهَذا ضِمؼْمِ

الَ  ًَّ اَلَم"، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َوقَمَٚمْٞمِف اًم ًَّ  َوسَمَريَم٤مشُمُف، شَمَرى َُم٤م َٓ َأَرى اًم
ِ

  ُم َوَرمْح٦َُم اَّللَّ
ِ

شُمِريُد َرؾُمقَل اَّللَّ

  .ش-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وسمٕمد وىمٗمتٜم٤م شمٚمؽ ُمع أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ٟمٕمقد امم اعمقوع  

 .                                            ٤مًم٨ماًمث
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 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  -صم٤مًمث٤م
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس
وم٘م٤مل  .[11]إطمزاب:  َّ   لك خك حك جك حقمق مف خف  حف

ي٘مقل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ٌم ٟمٌٞمف، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، سم٠منف ىمد أطمؾ ًمف ُمـ رمحف اهلل : 

، وهل إضمقر ه٤مهٜم٤م. يمام ىم٤مًمف جم٤مهد وهمػم  اًمٜم٤ًمء أزواضمف اًمالِت أقمٓم٤مهـ َـّ ُُمُٝمقَرُه

واطمد، وىمد يم٤من َُمْٝمُره ًمٜم٤ًمئف اصمٜمتل قمنمة أوىمٞم٦م وَٟمِّم٤م وهق ٟمّمػ أوىمٞم٦م، وم٤مجلٛمٞمع 

مخًامئ٦م درهؿ، إٓ أم طمٌٞم٦ٌم سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من وم٢مٟمف أُمٝمره٤م قمٜمف اًمٜمج٤مر، رمحف اهلل، 

ٌْل ظمٞمؼم، صمؿ أقمت٘مٝم٤م وضمٕمؾ أرسمٕمامئ٦م ديٜم٤مر، وإٓ صٗمٞم٦م سمٜم٧م طُمَٞمّل وم٢مٟمف اصٓمٗم٤مه٤م  ُمـ ؾَم

قمت٘مٝم٤م صداىمٝم٤م. ويمذًمؽ ضُمَقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اعمّمٓمٚم٘مٞم٦م، أدى قمٜمٝم٤م يمت٤مسمتٝم٤م إمم 

  مي زي ُّٱوىمقًمف:  صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس وشمزوضمٝم٤م، ريض اهلل قمـ مجٞمٕمٝمـ
أي: وأب٤مح ًمؽ اًمتني ِم٤م أظمذت ُمـ  [11]إطمزاب:  َّ حئ جئ يي ىي ني

٘مٝمام وشمزوضمٝمام. وُمٚمؽ رحي٤مٟم٦م سمٜم٧م ؿمٛمٕمقن اعمٖم٤مٟمؿ وىمد ُمٚمؽ صٗمٞم٦م وضمقيري٦م وم٠مقمت

ري، ريض  اًمٜميي٦م، وُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م أم اسمٜمف إسمراهٞمؿ، قمٚمٞمف اًمًالم، ويم٤مٟمت٤م ُمـ اًمنا

 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱاهلل قمٜمٝمام. وىمقًمف: 
: هذا قمدل َوؾمط سملم اإلومراط واًمتٗمريط؛ وم٢من اًمٜمّم٤مرى ٓ [11]إطمزاب:  َّ خت

ة إٓ إذا يم٤من اًمر ضمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٦م أضمداد ومّم٤مقمدا، واًمٞمٝمقد يتزوج يتزوضمقن اعمرأ

أطمدهؿ سمٜم٧م أظمٞمف وسمٜم٧م أظمتف، ومج٤مءت هذه اًمنميٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٓم٤مهرة هبدم إومراط 

اًمٜمّم٤مرى، وم٠مب٤مح سمٜم٧م اًمٕمؿ واًمٕمٛم٦م، وسمٜم٧م اخل٤مل واخل٤مًم٦م، وُتريؿ ُم٤م وَمّرـم٧م ومٞمف 

 مئ خئ ُّٱاًمٞمٝمقد ُمـ إسم٤مطم٦م سمٜم٧م إخ وإظم٧م، وهذا سمِمع ومٔمٞمع. وإٟمام ىم٤مل: 
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َد ًمٗمظ اًمذيمر ًمنمومف،   [11]إطمزاب:  َّهب مب خب حب  جب هئ وَمَقطمَّ

 حم جم ُّٱ، [68]اًمٜمحؾ:  َّ ىن نن من ُّٱومجع اإلٟم٤مث ًمٜم٘مّمٝمـ يم٘مقًمف: 
، وًمف ٟمٔم٤مئر [1]إنٕم٤مم:  َّىم  مم خم ُّٱ، [117]اًمٌ٘مرة:  َّىم مم خم

اعمراد: ُمـ ه٤مضمر ُمٕمف إمم  و [11]إطمزاب:  َّ خت حت جت ُّٱيمثػمة. وىمقًمف: 

أي: أؾمٚمٛمـ.  [11]إطمزاب:  َّ خت حت جت ُّٱقمـ ىمت٤مدة: اعمديٜم٦م. وذم رواي٦م 

وىمقًمف:  .[11]إطمزاب:  َّ خت حت جت ُّٱوىم٤مل اًمْمح٤مك: ىمرأ اسمـ ُمًٕمقد: 

أي:  [11]إطمزاب: َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  متُّٱ

ة اعم١مُمٜم٦م إذا وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمؽ أن شمتزوضمٝم٤م سمٖمػم ُمٝمر إن -ي٠مهي٤م اًمٜمٌل -وحيؾ ًمؽ  اعمرأ

ومٞمٝم٤م ذـم٤من، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم إظم٤ٌمًرا قمـ ٟمقح، قمٚمٞمف ؿمئ٧م ذًمؽ. وهذه أي٦م شمقامم 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱاًمًالم، أنف ىم٤مل ًم٘مقُمف: 
 ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ، ويم٘مقل ُمقؾمك: [16]هقد:   َّجس مخ
وأن أطمٌتل ذم اهلل وحم٦ٌم رؾمقل اهلل هٞم٤م سمٜم٤م   ا ـه .[86]يقٟمس:   َّ ري ٰى

ف وآخف وؾمٚمؿ  ومٕمٜمٝمـ ىم٤مل اسمـ يمثػم ٟمتٕمرف قمغم أُمٝم٤مشمٜم٤م زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم

 رمحف اهلل :

اًمًالم شمقذم قمـ شمًع و هـ : قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر  اًمّمالة ٓ ظمالف أنف قمٚمٞمف

اًمّمديؼ اًمتٞمٛمٞم٦م و طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي٦م و أم طمٌٞم٦ٌم رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب 

ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب اسمـ أُمٞم٦م إُمقي٦م و زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش إؾمدي٦م و أم ؾمٚمٛم٦م هٜمد سمٜم٧م 

يب أُمٞم٦م اعمخزوُمٞم٦م و ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث اهلالًمٞم٦م و ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م اًمٕم٤مُمري٦م و أ

ر اعمّمٓمٚم٘مٞم٦م و صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م  ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ أيب ضا

ئٞمٚمٞم٦م اهل٤مروٟمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ و أرو٤مهـ  و يم٤من ًمف هيت٤من و مه٤م  اًمٜميي٦م اإلها

ّمٜم٤مء و هل أم وًمده إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ُم٤مري٦م سمٜم٧م ؿمٛمٕمقن اًم٘مٌٓمٞم٦م اعمٍمي٦م ُمـ يمقرة أن



   

 
281 
 

 الوجيز الدعوي

اًمًالم و رحي٤مٟم٦م سمٜم٧م ؿمٛمٕمقن اًم٘مرفمٞم٦م أؾمٚمٛم٧م صمؿ أقمت٘مٝم٤م ومٚمح٘م٧م سم٠مهٚمٝم٤م و ُمـ 

: روى احل٤مومظ اًمٙمٌػم أبق سمٙمر  اًمٜم٤مس ُمـ يزقمؿ أهن٤م اطمتج٧ٌم قمٜمدهؿ و اهلل أقمٚمؿ

اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل : اضمتٛمع قمٜمده إطمدى قمنمة و 

 وُمـ اعمٕمٚمقم ؿ ذيمره ه١مٓء اًمتًع اًمالِت ذيمرٟم٤مهـ ريض اهلل قمٜمٝمـ ُم٤مت قمـ شمًع  صم

ة شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد  أن أول اُمرأ

سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص زوضمف إي٤مه٤م أبقه٤م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م   و ىم٤مل اسمـ ضمرير : يم٤من قمٚمٞمف 

ف يم٤من يٙمٜمك و اًمٓمٞم٥م و اًمٓم٤مهر و اًمًالم اسمـ ؾمٌع وصمالصملم ؾمٜم٦م ومقًمدت ًمف اًم٘م٤مؾمؿ و سم

وىمد ُم٤مت اًمذيمقر مجٞمٕم٤م ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف  زيٜم٥م و رىمٞم٦م و أم يمٚمثقم و وم٤مـمٛم٦م 

اًمذي رزق سمف ُمـ   -ُمـ همػم ظمدجي٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م  -وؾمٚمؿ وُمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ اًمقطمٞمد 

ىم٤مل اًمزهري : و ىمد يم٤مٟم٧م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد شمزوضم٧م ىمٌؾ رؾمقل اهلل   –ُم٤مري٦م 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمرضمٚملم إول ُمٜمٝمام قمتٞمؼ سمـ قم٤مئذ سمـ خمزوم ومقًمدت ُمٜمف صغم اهلل 

اًمتٛمٞمٛمل ومقًمدت ًمف هٜمد سمـ هٜمد ضم٤مري٦م و هل أم حمٛمد سمـ صٞمٗمل و اًمث٤مين أبق ه٤مًم٦م 

هٜمد أطمد سمٜمل قمٛمرو سمـ متٞمؿ طمٚمٞمػ سمٜمل قمٌد اًمدار صمؿ هٚمؽ قمٜمٝم٤م ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م 

سمٕمدهـ اًم٘م٤مؾمؿ و اًمٓمٞم٥م  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومقًمدت ًمف سمٜم٤مشمف إرسمع صمؿ

و اًمٓم٤مهر ومذه٥م اًمٖمٚمٛم٦م مجٕمٞم٤م و هؿ يروٕمقن  ىمٚم٧م : و مل يتزوج قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل 

ة  يمذًمؽ رواه قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ  صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمدة طمٞم٤مهت٤م اُمرأ

زيٜم٥م شمزوضمٝم٤م اًمٕم٤مص سمـ  أُم٤م قمـاًمزهري قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م ذًمؽ  

ٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف و هق اسمـ أظم٧م ظمدجي٦م أُمف ه٤مًم٦م اًمرسمٞمع سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ قم

سمٜم٧م ظمقيٚمد ومقًمدت ًمف اسمٜم٤م اؾمٛمف قمكم و سمٜمت٤م اؾمٛمٝم٤م أُم٤مُم٦م سمٜم٧م زيٜم٥م و ىمد شمزوضمٝم٤م 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمٕمد ووم٤مة وم٤مـمٛم٦م و ُم٤مت و هل قمٜمده صمؿ شمزوضم٧م سمٕمده اعمٖمػمة سمـ 

ى اهلل قمٜمف ر ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م  و أُم٤م رىمٞم٦م ومتزوضمٝم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤من

ومقًمدت ًمف اسمٜمف   -سمٕمد أن شمريمٝم٤م اسمـ أبك هل٥م ٟمٙم٤مي٦م ذم رؾمقل اهلل رم سمداي٦م اًمدقمقة   -
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قمٌد اهلل و سمف يم٤من يٙمٜمك أوٓ صمؿ ايمتٜمك سم٤مسمٜمف قمٛمرو و ُم٤مشم٧م رىمٞم٦م و رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٌدر و ح٤م ىمدم زيد اسمـ طم٤مرصم٦م سم٤مًمٌِم٤مرة و ضمدهؿ ىمد ؾم٤مووا اًمؽماب 

قمثامن ىمد أىم٤مم قمٜمده٤م سمٛمروٝم٤م وميب ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و  قمٚمٞمٝم٤م و يم٤من

ؾمٚمؿ سمًٝمٛمف و أضمره صمؿ زوضمف سم٠مظمتٝم٤م أم يمٚمثقم و هلذا يم٤من ي٘م٤مل ًمف ذو اًمٜمقريـ 

ومتقومٞم٧م قمٜمده أجْم٤م ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  و أُم٤م وم٤مـمٛم٦م ومتزوضمٝم٤م 

ٕمد وىمٕم٦م سمدر يمام ىمدُمٜم٤م اسمـ قمٛمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ومدظمؾ هب٤م سم

ومقًمدت ًمف طمًٜم٤م و سمف يم٤من يٙمٜمك و طمًٞمٜم٤م و هق اعم٘متقل ؿمٝمٞمدا سم٠مرض اًمٕمراق  ىمٚم٧م : 

و ي٘م٤مل و حمًٜم٤م ىم٤مل : و زيٜم٥م و أم يمٚمثقم و ىمد شمزوج زيٜم٥م هذه اسمـ قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل 

سمـ ضمٕمٗمر ومقًمدت ًمف قمٚمٞم٤م و قمقٟم٤م و ُم٤مشم٧م قمٜمده و أُم٤م أم يمٚمثقم ومتزوضمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم 

اخلٓم٤مب ومقًمدت ًمف زيدا و ُم٤مت قمٜمٝم٤م ومتزوضم٧م سمٕمده سمٌٜمل قمٛمٝم٤م ضمٕمٗمر  قمٛمر سمـ

واطمدا سمٕمد واطمد شمزوضم٧م سمٕمقن سمـ ضمٕمٗمر ومامت قمٜمٝم٤م ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م أظمقه حمٛمد 

ومامت قمٜمٝم٤م ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م أظمقمه٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ومامشم٧م قمٜمده  ىم٤مل اًمزهري : صمؿ 

 سمٙمر سمـ قمٌد اهلل شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٕمد ظمدجي٦م سمٕم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب

سمـ أيب ىمح٤موم٦م قمثامن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ 

ًم١مي هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م و مل يتزوج سمٙمرا همػمه٤م  ىمٚم٧م : و مل 

يقًمد ًمف ُمٜمٝم٤م وًمد و ىمٞمؾ : سمؾ أؾم٘مٓم٧م ُمٜمف وًمدا ؾمامه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

هلذا يم٤مٟم٧م شمٙمٜمك سم٠مم قمٌد اهلل و ىمٞمؾ إٟمام يم٤مٟم٧م شمٙمٜمك سمٕمٌد اهلل اسمـ ؾمٚمؿ قمٌد اهلل و 

أؾمامء ُمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ريض اهلل قمٜمٝمؿ  ىمٚم٧م : و ىمد ىمٞمؾ إٟمف شمزوج ؾمقدة  أظمتٝم٤م

وىمد  ىمٌؾ قم٤مئِم٦م ىم٤مًمف اسمـ إؾمح٤مق و همػمه يمام ىمدُمٜم٤م ذيمر اخلالف ذم ذًمؽ وم٤مهلل أقمٚمؿ

رة و شم٠مظمر دظمقًمف سمٕم٤مئِم٦م إمم ُم٤م سمٕمد ىمدُمٜم٤م صٗم٦م شمزوجيف قمٚمٞمف اًمًالم هبام ىمٌؾ اهلج

اهلجرة  ىم٤مل : و شمزوج طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب و يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف ُت٧م ظمٜمٞمس سمـ 

سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ  وطمذاوم٦م اسمـ ىمٞمس سمـ قمدي سمـ طمذاوم٦م سمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمر
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ًم١مي ُم٤مت قمٜمٝم٤م ُم١مُمٜم٤م  ىم٤مل : و شمزوج أم ؾمٚمٛم٦م هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد 

خمزوم و يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف ُت٧م اسمـ قمٛمٝم٤م أيب ؾمٚمٛم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٌد إؾمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ 

سمـ هالل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اسمـ خمزوم  ىم٤مل : و شمزوج ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ 

سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي و يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف  طمًٞمؾقمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ود سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ اسمـ 

٤مت قمٜمٝم٤م ُمًٚمام سمٕمد ُت٧م اًمًٙمران سمـ قمٛمرو أظمل ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو اسمـ قمٌد ؿمٛمس ُم

رضمققمف و إي٤مه٤م ُمـ أرض احلٌِم٦م إمم ُمٙم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام  ىم٤مل : و شمزوج أم طمٌٞمٞم٦م 

رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص و 

يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف ُت٧م قمٌٞمد اهلل سمـ ضمحش سمـ رئ٤مب ُمـ سمٜمل أؾمد اسمـ ظمزيٛم٦م ُم٤مت سم٠مرض 

ٟمٞم٤م سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل يٕمٜمل قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري إمم أرض احلٌِم٦م  احلٌِم٦م ٟمٍما

ومخٓمٌٝم٤م قمٚمٞمف ومزوضمٝم٤م قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص و أصدىمٝم٤م قمٜمف اًمٜمج٤مر أرسمٕمامئ٦م ديٜم٤مر و 

وشمزوج زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش سمـ رئ٤مب سمـ أؾمد سمـ . سمٕم٨م هب٤م ُمع ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م 

 ظمزيٛم٦م و أُمٝم٤م أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٛم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و

يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف ُت٧م زيد سمـ طم٤مرصم٦م ُمقٓه قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم و هل أول ٟم٤ًمئف حلقىم٤م 

سمف و أول ُمـ قمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٕمش صٜمٕمتف أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس قمٚمٞمٝم٤م يمام رأت ذًمؽ 

سم٠مرض احلٌِم٦م  ىم٤مل : و شمزوج زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م و هل ُمـ سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف سمـ هالل 

٤مٟم٧م ىمٌٚمف ُت٧م قمٌد اهلل سمـ طمجش سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م و ي٘م٤مل هل٤م أم اعم٤ًميملم و يم

وىمٞمؾ قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث سمـ اعمٓمٚم٥م اًمذى اؾمتِمٝمد رم ُم٤ٌمرزة  سمـ رئ٤مب ىمتؾ يقم أطمد

ومٚمؿ شمٚم٨ٌم قمٜمده قمٚمٞمف اًمًالم إٓ يًػما طمتك شمقومٞم٧م  يقم سمدر  )ويٌدو أنف اًمراضمح (

ىم٤مل اًمزهري : و شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمٞمٛمقٟم٦م .  ريض اهلل قمٜمٝم٤م

٤مرث ىم٤مل : و هل اًمتل وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م  ىمٚم٧م : اًمّمحٞمح أنف ظمٓمٌٝم٤م و يم٤من سمٜم٧م احل

ىم٤مل : و ؾمٌك رؾمقل  اًمًٗمػم سمٞمٜمٝمام أبق راومع ُمقٓه يمام سمًٓمٜم٤م ذًمؽ ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء 

ر سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ أيب ضا



   

 
283 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

٘مٝم٤م و شمزوضمٝم٤م و ي٘م٤مل سمؾ ىمدم أبقه٤م ُم٤مًمؽ سمـ اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م يقم اعمريًٞمع وم٠مقمت

احل٤مرث و يم٤من ُمٚمؽ ظمزاقم٦م وم٠مؾمٚمؿ صمؿ شمزوضمٝم٤م ُمٜمف  ىم٤مل : و ؾمٌك صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ 

أظمٓم٥م ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم يقم ظمٞمؼم و هل قمروس سمٙمٜم٤مٟم٦م أيب احل٘مٞمؼ  ىم٤مل : ومٝمذه إطمدى 

  .ا ـهقمنمة اُمرأة دظمؾ هبـ 

طمقل ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ وسمٕمد ومٚمٜم٤م ُمٕم٤م اظمقاٟمك وأطم٤ٌميب ُمـ اًمدقم٤مة وهمػمهؿ وىمٗم٦م  

اًمتٕمدد ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن اًمتٕمدد سم٢مـمالق يم٤من ُمٕمرووم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وطمتك ذم سمداي٦م 

اإلؾمالم إمم أن أن ٟمزل اًمقطمل طمٞم٨م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  سمت٘مٞمٞمده قمغم أرسمٕم٦م  إٓ أن اهلل 

اجلٛمع سملم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أب٤مح اهلل ًمرؾمقًمف شمٕم٤ممم  ظمص ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ  سم٠من 

ومال يٓمٚمؼ ُم٤مزاد قمغم إرسمع يمام أُمر سمذًمؽ اعم١مُمٜملم  طمٞم٨م أنف  ضم٤مت،أيمثر ُمـ أرسمع زو

وًمٌٞم٤من شمٚمؽ اخلّمقصٞم٦م  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مشمزوج ُمٜمٝمـ إٓ سمقطمل ُمـ اهلل 

ٝمذا ومزوضم٤مشمف قمغم همػمه، سمؾ هـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، هلـ ريض اهلل قمٜمٝمـ  وم٘مد طمرم اهلل 

إطِمدى قمنمة  -ٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قم -٘مد شمزوج يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ومُمـ ظمّم٤مئّمف. و

وم٘مد ُم٤مت ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اُمرأة ؾم٧م ُمـ ىمريش، وُم٤مت قمـ شمًع،

اصمٜمت٤من ومه٤م أم اعم١مُمٜملم وأول ُمـ آُمـ سمف  ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد  سم٤مإلو٤موم٦م إمم أرُمٚم٦م 

ؿمٝمٞمد سمدر قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث أم اعم١مُمٜملم زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م )أم اعم٤ًميملم ( وم٘مد ُم٤مشم٧م 

ى  ٠مؿمٝمر وصغم قمٚمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودومٜمٝم٤م سم٤مًمٌ٘مٞمع  سمٕمد زواضمف ُمٜمٝم٤م سم وشمَنّ

وه٤م هك إؿم٤مرة قمـ احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم اًمزواج  .سمامري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ومقًمدت ًمف إسِمراهٞمؿ

 :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمـ  يم٤مٟم٧م ومح٥ًم شمرشمٞم٥م زواضمف ُمٜمٝمـ

ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. شمزوضمٝم٤م سمٛمٙم٦م  -1

ره مخس وقمنمون ؾمٜمف، وقمٛمره٤م أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م ىمد شمزوضم٧م سمرضمٚملم وقمٛم

واٟمك أىمقل رم ُم٘م٤مُمل هذا عمـ يدقمقن اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م ىمٌٚمف،

ٟمٞم٦م  أجـ محرة اخلجؾ ؟  ؿم٤مب  –يّمٛمتقن صٛم٧م اًم٘مٌقر قمـ أصح٤مب ومري٦م اًمِمٝمقا
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ٜمف سمٕمد ذًمؽ يتزوج أول ُمرة رم طمٞم٤مشمف ُمـ أرُمٚم٦م شمٙمؼمه سمخٛم٦ًم قمنم ؾمٜم٦م  وي٘م٤مل قم

ورزىمف اهلل ُمٜمٝم٤م ؿمٝمقاٟمك ! احلٛمد هلل وم٘مد شمزوج سم٢مذن اهلل وُمِمٞمئتف اًمٜم٤مومذة ُمـ قم٤مىمٚم٦م  

وٓ خيٗمك قمغم أومم ، وأؾمٚمٛم٧م ُمٜمذ سمدأ دقمقشمف، يمام ؾمٌؼ ذيمره رم يمالم اسمـ يمثػم  اًمقًمد

إًم٤ٌمب ُمدى طم٤مضمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم ومجر اًمدقمقة إمم قم٘مٚمٝم٤م ورزاٟمتٝم٤م  

سم٦م  وذًمؽ يمام ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م ُمّمٜمٗم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمـ هٜم٤م ومال همرا

سَمّٚمغ ضمؼميؾ اًمًالم هل٤م ُمـ اًم٤ٌمري ضمؾ وقمال، وسَمنّمه٤م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م. وُم٤مشم٧م وىمد 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٌٕمث٦م، وسم٘مل  ريض اهلل قمٜمٝم٤م  سمٛمٙم٦م

 .يمام شمقاشمر قمٜمف وومًٞم٤م هل٤م سمٕمد ووم٤مهت٤م

 سمٜم٧م زُمٕم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م، اًمٕم٤مُمري٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(.ؾمقدة  - 1

يم٤مٟم٧م ُت٧م اسمـ قمٛمٝم٤م اًمًٙمران سمـ قمٛمرو، ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات إمِم احلٌِم٦م، 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -رؾمقل اهلل وقمٜمدُم٤م ُم٤مت قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ذيمرهت٤م ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ ًم

 ومال ختٗمك قمٚمٞمٜم٤م احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد ووم٤مة ظمدجي٦م، ومتزوضمٝم٤م سمٛمٙم٦م،وؾمٚمؿ

رت  آضمتامقمٞم٦م  ُمـ اًمزواج ُمٜمٝم٤م رى اهلل قمٜمٝم٤م  طمٞم٨م  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -وقُمٛمِّ

ريض  -يم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م 

يمام ٓ خيٗمك طمٙمٛم٦م  ، وح٤م يمؼم ؾمٜمٝم٤م وه٧ٌم يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام.-اهلل قمٜمف 

سمٕمد سمٕم٤مئِم٦م سمٜم٧م أبك سمٙمر  وطمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر رى  ُم٤م ىمدره اهلل شمٕم٤ممم ُمـ زواضمف ُمـ

اهلل قمٜمٝمؿ  طمٞم٨م اؾمتح٘م٤مق اًمّمديؼ واًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمٝمام ُمـ ذف ُمّم٤مهرة 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورهمٌتف ذاشمف رم شمٕمٛمٞمؼ اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمؿ وُمـ هٜم٤م يم٤من ىمدر 

 قم٤مئِم٦م سمٜم٧م - اهلل سم٤مًمزواج ُمـ قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م رى اهلل قمٜمٝمام  طمٞم٨م شمزوج ُمـ  

أيب سمٙمر اًمّمديؼ اًم٘مرؿمٞم٦م اًمتٞمٛمٞم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. شمزوضمٝم٤م سمٛمٙم٦م، وسمٜمك هب٤م سم٤معمديٜم٦م، 

وهل اسمٜم٦م شمًع ؾمٜملم، ومل يتزوج سمٙمرا همػمه٤م، ويم٤مٟم٧م ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًِمٞمف، واسمتاله٤م 

اهلل سمرُمل اعمٜم٤موم٘ملم هل٤م سم٤مإلومؽ وسمرأه٤م اهلل ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات، وهل ُمـ أقمٚمؿ 
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، وُمًٜمده٤م قمٜمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمـ رؾمقل اهلل  اًمٜم٤ًمء، روت طمديًث٤م يمثػًما 

أطم٤مدي٨م، ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمامن  1619أمحد 

طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرؿمٞم٦م اًمٕمدوي٦م  - ويمذًمؽ شمزوج ُمـ  -ومخًلم.

شمزوضم٧م ظمٜمٞمس سمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمل، وه٤مضمرت ُمٕمف إمِم وم٘مد   )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(.

قمٛمر  ٜم٦م، وؿمٝمد سمدًرا وأطمًدا وم٠مصٞم٥م ذم إظمػمة وُم٤مت ُمـ ضمراطمتف، ومٕمروٝم٤ماعمدي

، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل قمغم أبك سمٙمر  وقمثامن ُمـ سمٕمده صمؿ 

روت قمـ رؾمقل اهلل أطم٤مدي٨م، ويم٤مٟم٧م قمٜمده٤م صحػ اًم٘مرآن اًمتل ٟمًخ٧م ُمٜمٝم٤م 

وشمٔمٝمر  -وأرسمٕملم. اعمّم٤مطمػ، ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م مخس

زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م اهلالًمٞم٦م  - اًمٚمٛم٤ًمت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمرائٕم٦م رم زواضمف ُمـ أم اعم١مُمٜملم 

ٓمٚم٥م ومٓمٚم٘مٝم٤م، ُمـ هقازن )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. شمزوضمٝم٤م اًمٓمٗمٞمؾ سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعم

صمؿ شمزوضمٝم٤م أظمقه قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث، ومجرح سمٌدر ضمراطم٦م ُم٤مت ُمٜمٝم٤م، ومتزوضمٝم٤م قمٌد 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ِمٝمد ذم أطمد، صمؿ شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل اهلل سمـ ضمحش اًمذي اؾمت

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وأصدىمٝم٤م أرسمٕمامئ٦م درهؿ. وُم٤مشم٧م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل  -وؾمٚمؿ 

 -سمٕمد أؿمٝمر ُمـ زواضمٝم٤م سمف، ومّمغم قمٚمٞمٝم٤م ودومٜمٝم٤م ذم اًمٌ٘مٞمع ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اهلجرة.

اهلل  هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م اعمخزوُمٞم٦م )ريض ٦مأم ؾمٚمٛم ُمـ ويمذًمؽ زواضمف 

د اًمرايم٥م، شمزوضمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ  قمٜمٝم٤م(. هل هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م اعمٕمروف سمزا

قمٌد إؾمد اعمخزوُمل، وه٤مضمرت ُمٕمف إمِم احلٌِم٦م، صمؿ طم٤موًم٧م اهلجرة سمروم٘متف إمِم 

اعمديٜم٦م ومٛمٜمٕمٝم٤م أهٚمٝم٤م، وٟمزع أهؾ أيب ؾمٚمٛم٦م اسمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م طمتك ظمٚمٕمقا يمتٗمف، ومٌ٘مٞم٧م 

ديٜم٦م طمتك ؿمٗمع ومٞمٝم٤م أطمد اًمرضم٤مل، ومٚمح٘م٧م سمزوضمٝم٤م، وذم ؾمٜم٦م خترج شمٌٙمل ذم ـمريؼ اعم

 -همزوة أطمد أصٞم٥م زوضمٝم٤م سم٢ِمص٤مسم٦م ؿمديدة ُم٤مت سمٕمده٤م سمِمٝمقر، ومخٓمٌٝم٤م رؾمقل اهلل 

وشمزوضمٝم٤م ُمع وضمقد أجت٤مم ًمدهي٤م وهَمػْمة ومٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م اُمرأة  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

، -ؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف و -قم٤مىمٚم٦م طمٙمٞمٛم٦م، وروت طمديًث٤م يمثػماً قمـ رؾمقل اهلل 
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ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمدٟمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم وهل آظمر زوضم٤مت 

ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمد احلٙمٛم٦م اًمتنميٕمٞم٦م رم أفمٝمر  -ووم٤مة. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ُمـ  - صقره٤م رم زواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أم اعم١مُمٜملم 

٦م ل أظم٧م قمٌد اهلل سمـ ضمحش، وأُمٝم٤م أُمٞمٛمسمٜمل أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. ه

ضَمٝم٤م رؾمقل اهلل  ًمزيد سمـ طم٤مرصم٦م،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م، َزوَّ

  زث رث يت ُّٱ، سم٠مُمر اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٝم٤م شمزوضمٝم٤م وقمٜمدُم٤م ـمٚم٘م
 يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
٦م اًمٜمٌقي٦م ؾمٜم٦م قمنميـ، وهل أول وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم [17]إطمزاب:  َّ  من زن رن مم

 -ووم٤مة سمٕمده. ويم٤مٟم٧م شمٗم٤مظمر زوضم٤مت اًمٜمٌل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -زوضم٤مت اًمٜمٌل 

سم٘مقهل٤م: زوضمٙمـ أهٚمٞمٙمـ وزوضمٜمل اهلل ُمـ ومقق ؾمٌع  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وقمـ هذا اًمزواج ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمقدودى رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػم  – ؾماموات.

ًم٘مٕمدة ُمـ ؾمٜم٦م مخس قمٜمدُم٤م شمزوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ذي اؾمقرة اًمٜمقر  

زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ُمٓمٚم٘م٦م ُمتٌٜم٤مه زيد سمـ طم٤مرصم٦م . ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مم اعمٜم٤موم٘مقن ذم اعمديٜم٦م 

سمٗمتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م وأث٤مروا اًمْمج٦م طمقل ىمّم٦م هذا اًمزواج ، وأجدهؿ وىمّقى ؾم٤مقمدهؿ ُمـ 

إلؾمالم وٟمٌٞمف صغم سم٤مٕيم٤مذي٥م واإلومؽماءات قمغم ا وضم٤مءوااخل٤مرج اًمٞمٝمقد واعمنميمقن 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مًمقا "هذا حمٛمد وىمع ذم همرام زوضم٦م ُمتٌٜم٤مه ح٤م ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ومج٤مءة ، 

وح٤م أن إـمٚمع ُمتٌٜم٤مه قمغم هذا اًمٖمرام اًمذي وىمع ذم ىمٚمٌف ًمزوضمتف شمريمٝم٤م ًمف سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م ، 

ومٝمق هٙمذا ىمد شمزوج طمٚمٞمٚم٦م إسمٜمف". وىمد سمدأوا ذم ٟمنم هذه اًمدقم٤مي٦م وأقم٤مدوا طمتك مل 

اإلومتت٤من هب٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم أنٗمًٝمؿ . وُمـ صمؿ وم٢من يمثػماً ُمـ اًمرواي٤مت يًٚمؿ ُمـ 

اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اعمحدصمقن واعمٗمنون قمـ زواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمزيٜم٥م ريض 

اهلل قمٜمٝم٤م ، ٓ شمزال شمقضمد ُمـ ومٞمٝم٤م اضمزاء ُمـ هذه اًمدقم٤مي٦م اعمٚمٗم٘م٦م ويٌٞمٜمٝم٤م اعمًتنمىمقن 

ْمٞمٗمقن إًمٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ُمـ قمٜمد أنٗمًٝمؿ ، ذم يمتٌٝمؿ سمٕمد ُم٤م يِمحذوهن٤م ؿمحذًا وي
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ُمع أن زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٜم٧م قمٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

: ُأُمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م ويم٤من قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هب٤م ُمٜمذ طمداصم٦م 

قمٛمره٤م إمم ؿم٤ٌمهب٤م ومٙمٞمػ يٜمِم٠م اًم١ًمال قمـ ٟمٔمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمٝم٤م 

ج٤مءة ووىمققمف ـ ُمٕم٤مذ اهلل ـ ذم همراُمٝم٤م؟ صمؿ يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق اًمذي وم

أس قمٚمٞمٝم٤م سمزواج زيد سمـ طم٤مرصم٦م ويم٤من أظمقه٤م قمٌد اهلل سمـ ضمحش همػم راض هبذا 

اًمزواج ، سمؾ مل شمٙمـ هل ٟمٗمًٝم٤م راوٞم٦م سمف ٕن سمٜمت٤ًم ُمـ ىمريش وهل أذف ىمٌٞمٚم٦م ذم 

اضمٝم٤م ُمع رضمؾ ُمـ اعمقازم . وًمٙمـ اًمٜمٌل اًمٕمرب ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمؽمى ـمٌٕم٤ًم سم٠من يٕم٘مد زو

سملم اعمًٚمٛملم ُمـ  آضمتامقمٞم٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ح٤م يم٤من يريد أن يٌدأ إىم٤مُم٦م اعم٤ًمواة 

أهشمف ، أُمره٤م أن شمرى هبذا اًمزواج . وهذا يمٚمف ِم٤م يم٤من يٕمٚمٛمف يمؾ واطمد ُمـ 

هق  ويمذًمؽ ُم٤م يم٤من خيٗمك قمغم أطمد أن ؿمٕمقر زيٜم٥م سمٕمٚمق ٟمًٌٝم٤م وأقمدائٝمؿ،اعمًٚمٛملم 

وًمٙمـ  ـمٚم٘مٝم٤م.سمٞمٜمٝم٤م وسملم زيد سمـ طم٤مرصم٦م ريض اهلل قمٜمف طمتك  اًم٥ًٌم ًمقىمقع اًمٗمرىم٦م

قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ ذًمؽ ، سمذل اًمٔم٤معمقن أىمَم ضمٝمقدهؿ ذم إظمتالق إيم٤مذي٥م قمغم 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورُمٞمف سم٠مؿمٜمع اًمتٝمؿ إظمالىمٞم٦م وقمٛمٚمقا قمغم إؿم٤مقمتٝم٤م طمتك 

 .ا ـهجتٛمع اإلؾمالُمل فمٝمر ُم٤م فمٝمر ُمـ شم٠مثػم دقم٤ميتٝمؿ ذم اعم

وقمـ احلرص قمغم اًمدقمقة وُمّمٚمحتٝم٤م وشم٠مخٞمػ اًم٘مٚمقب طمدث وٓ طمرج ومٛمـ  – 

ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث  - هذا اعمٜمٓمٚمؼ شمزوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمؾ ُمـ 

اخلزاقمٞم٦م اعمّمٓمٚم٘مٞم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. هل اسمٜم٦م زقمٞمؿ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ احل٤مرث سمـ أيب 

ر، وىمٕم٧م سمٕمد هن٤مي٦م همزوة  ا سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ذم ؾمٝمؿ صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿَماّمس ِضَ

شمًتٕمٞمٜمف قمغم ذًمؽ وم٘م٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٙم٤مشمٌتف قمغم ٟمٗمًٝم٤م، وضم٤مءت اًمٜمٌل 

هل٤م: ومٝمؾ ًمؽ ذم ظمػم ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: وُم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: أؤدي قمٜمؽ 

يمت٤مسمتؽ وأتزوضمؽ. ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: ىمد ىمٌٚم٧م. وقمٜمدُم٤م قمٚمؿ اًمٜم٤مس 

ة يم٤مٟم٧م أقمٔمؿ سم ذًمؽ أـمٚم٘مقا ُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ إهى، وًمذا ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ُم٤م رأج٧م اُمرأ



   

 
288 
 

 الوجيز الدعوي

 -سمريم٦م قمغم ىمقُمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م 

أم طمٌٞم٦ٌم رُمٚم٦م  ويمذًمؽ يم٤من زواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ .-ريض اهلل قمٜمف 

هلل قمٜمٝم٤م(. يم٤مٟم٧م ُت٧م قمٌٞمد اهلل سمـ ضمحش سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من اًم٘مرؿمٞم٦م إُمقي٦م )ريض ا

إمِم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٝم٤مضمر ُمٕمٝم٤م إمِم احلٌِم٦م ومتٜمٍم زوضمٝم٤م ومّمؼمت، ومٙمت٥م 

اًمٜمج٤مر ًمٞمزوضمف إِي٤مه٤م، ومٗمرطم٧م ومرطًم٤م ؿمديًدا، وأُمٝمره٤م أرسمٕم٦م آٓف درهؿ وسمٕم٨م 

 هب٤م إًِمٞمف ُمع ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م وذًمؽ ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ اهلجرة، ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمديٜم٦م

وسمٕمد ظمٞمؼم اًمٜمٌقي٦م ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف.

صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م اًمٜميي٦م  - يم٤من زواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ 

ئٞمٚمٞم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. يم٤مٟم٧م ُت٧م ؾَماّلم سمـ ُِمِْمٙمؿ ومٓمٚم٘مٝم٤م، وشمزوضمٝم٤م يمٜم٤مٟم٦م  اإِلها

 -ٛمـ ؾمٌل ظمٞمؼم، ومجلء هب٤م إمِم رؾمقل اهلل سمـ أيب احل٘مٞمؼ وم٘متؾ يقم ظمٞمؼم، وؾمٌٞم٧م و

وزواضمف هب٤م، أو قمت٘مٝم٤م وشمٚمحؼ سم٠مهٚمٝم٤م،  ، ومخػمه٤م سملم قمت٘مٝم٤م-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

هب٤م، وهل ُمـ ؾمالًم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٤مظمت٤مرت اًمٕمتؼ وزواج اًمرؾمقل 

 إنٌٞم٤مء ه٤مرون وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم، ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم

 . صمؿ يم٤من زواضمف ُمـ آظمرهـ رى اهلل قمٜمٝمـ   ومخًلم ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع

ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث اهلالًمٞم٦م ُمـ هقازن )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(. يم٤مٟم٧م قمٜمد  - 11

ُمًٕمقد سمـ قمٛمرو اًمث٘مٗمل، ومٗم٤مرىمٝم٤م، ومتزوضمٝم٤م أبق رهؿ سمـ قمٌد اًمٕمزى، ومامت قمٜمٝم٤م، 

ه٤م إمِم أظمتٝم٤م ًم٤ٌمسم٦م ، ويم٤مٟم٧م ىمد ضمٕمٚم٧م أُمر-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومخٓمٌٝم٤م اًمٜمٌل 

٤ٌَمسم٦ُم زوضَمٝم٤م اًمٕم٤ٌمَس، وهق اًمذي زوضمٝم٤م  زوج اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وويّمَٚم٧م ًُم

، ويم٤من ذًمؽ سمٛمٙم٦م أثٜم٤مء قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ذم اًمًٜم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

ف )طمل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًم٤ًمسمٕم٦م، ًمٙمـ ىمريًِم٤م أقمجٚمتف ومخرج  إمم وادي َهِ

ذم ٟمٗمس  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -( وم٠مىم٤مم، ودظمؾ سمزوضمتف، وُم٤مشم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م اًمٜمقاري٦م اًمٞمقم

اعمٙم٤من سمٕمد رضمققمٝم٤م ُمـ احل٩م ؾمٜم٦م إطِمدى ومخًلم، وىمٞمؾ شمًع وأرسمٕملم، وىمؼمه٤م ذم 



   

 
289 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

وادي هف ُمٕمٚمقم وهل أظم٧م ًم٤ٌمسم٦م اًمٙمؼمى أم قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، وأظم٧م ًم٤ٌمسم٦م 

وشمنى    ُٕمٝم٤م.اًمّمٖمرى أم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وأظم٧م ٕؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس اخلثٕمٛمٞم٦م 

 هبدي٦م ُم٘مقىمس ُمٍم واًمتك أرؾمٚمٝم٤م ُمع طم٤مـم٥م سمـ أبك سمٚمتٕم٦م رى اهلل قمٜمف وأقمٜمك هب٤م  

ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م اعمٍمي٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( ووًمدت ًمف اسمٜمف إسِمراهٞمؿ، وُم٤مت وهق  -

صٖمػم سمٕمد صمامٟمٞم٦م قمنم ؿمٝمًرا، ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم حمرم ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة 

 وم٦م قمٛمر، ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع.ُمـ اهلجرة، ذم ظمال

   

*** 
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 املطمب الجاٌي

 يف وفاتْ صمى اهلل عميْ وشمي 

شمٜمٌٞمف ٓزم :  ًمتٕمٚمؿ أظمل اًمداقمٞم٦م واًم٘م٤مرئ احلٌٞم٥م أن  قمٛمدة هذا اعمٓمٚم٥م  إمم ُم٤م . 

يمتٌف اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم ؾمػمشمف اظمؽمشمف ُمـ سملم همػمه ُمـ أئٛم٦م هذا اًمِم٠من  ح٤م 

٤مم  ُمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي وهذا إُمر يٕمٜمٞمٜم٤م يمام قمٚمٛم٧م قمرف قمٜمف يم٢مُم

  -ومٞمام يمت٥م ؾم٤مسم٘م٤م ذم اًمقضمٞمز اًمدقمقى واًمنمط اًمذي أخزُمٜم٤م سمف أنٗمًٜم٤م  سمف وأقمٜمك 

وح٤م يم٤من قمغم قم٤مدة ؿمٞمقظمف ُمـ    -اًمدرس واعمدارؾم٦م ومٞمام صم٧ٌم ُمـ إظم٤ٌمر وطم٥ًم 

ٞمؼ سم٤مًمرومض قمغم اًمْمٕمٞمػ ُمٜمٝم٤م  اًمٕمٚمامء ورم زُم٤مٟمف ُمـ إيراد يمؾ إظم٤ٌمر  صمؿ اًمتٕمٚم

وهذا أُمر يٓمقل ذم اًمقضمٞمز ومٙم٤من ُمٜمك ًمٕمالج ذًمؽ اًمتٝمذي٥م سم٤مًمتٍمف وآظمتّم٤مر 

حمٛمد سمـ  إُم٤مم اًمِم٠من !  ىم٤ملهمػم اعمخؾ ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يمام ؾمؽمى وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ . 

رضمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمج٦م اًمقداع ذم ذى رمحف اهلل  إؾمح٤مق 

. وسمٕم٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيداحلج٦م، وم٠مىم قمغم رأس هي٦م  ٤مم سم٤معمديٜم٦م سم٘مٞمتف واعمحرم وصٗمرا

ومٌٞمٜم٤م اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ اسمتدئ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ختقم اًمِم٤مم  .

ُمتف ذم ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ صٗمر  ه اًمذى ىمٌْمف اهلل ومٞمف إمم ُم٤م أراده اهلل ُمـ رمحتف ويمرا سمِمٙمقا

ف اعمرض سمٕمد أن زار اًمٌ٘مٞمع ُمع ُمقٓه أيب اسمتدأ سمطمٞم٨م    .إولأو ذم أول ؿمٝمر رسمٞمع 

ُمقهي٦ٌم، وؾَمّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ودقم٤م عمـ دومـ ومٞمف ُمـ اعمًٚمٛملم؛ واؾمتٖمٗمر هلؿ. وىمد ُمّر ُمرض 

سمٛمراطمؾ خمتٚمٗم٦م: سمدأ سم٤مًمّمداع ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م، صمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

، اؿمتد قمٚمٞمف اعمرض ذم سمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م، وم٤مؾمت٠مذن ٟم٤ًمءه ذم أن يٛمرض ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من ذم أول إُمر خيرج إمِم  -ومٌ٘مل ذم سمٞمتٝم٤م طمتك ووم٤مشمف 

اعمًجد ومٞمّمكم سم٤مًمّمح٤مسم٦م، وىمد ظمٓم٥م هبؿ ظمٓم٦ٌم أوص ومٞمٝم٤م سمٌٕمض اًمقص٤مي٤م، صمؿ ح٤م 

ؿ  ًُّ قمجز قمـ اخلروج اؾمتخٚمػ أب٤م سمٙمر قمغم اًمّمالة ويم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب ُمروف أثر اًم



   

 
291 
 

 ☺ من سرية املصطفى  ىاملصف

ة ُمـ هيقد ظمٞمؼم، وىمد اقمؽموم٧م سمذًمؽ هل وىمقُمٝم٤م وم٘م٤مل:  ُمـ اًمِم٤مة اًمتل ىَمّدُمتٝم٤م ًمف إُِمرأ

ُم٤م محٚمٙمؿ قمغم ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: أردٟم٤م إِن يمٜم٧م يم٤مذسًم٤م ٟمًؽميح، وإِن يمٜم٧م ٟمًٌٞم٤م مل ييك 

وىم٤مًم٧م هل: أردت ٕىمتٚمؽ. ىم٤مل: ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمًٚمٓمؽ قمغم ذًمؽ ومٚمؿ ي٘متٚمف اًمًؿ ذم 

شمف، وًمٙمـ وىم٧م شمٜم٤موًمف يمام ىمتؾ سمنم سمـ اًمؼماء إنّم٤مري ًمٞمٙمقن دًمٞماًل ُمـ دٓئؾ ٟمٌق

ٚمُِٛمقا وىمد رأوا أي٦م واًمؼمه٤من قمغم ٟمٌقشمف، همػم أن أثر  ًْ اًمٞمٝمقد مل يٜمتٗمٕمقا سمذًمؽ ومٚمؿ ُي

اًمًؿ سم٘مل ُمٕمف، وم٘م٤مل ًمٕم٤مئِم٦م ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف: )ي٤م قم٤مئِم٦م ُم٤م أزال أضمد أخؿ 

اًمٓمٕم٤مم اًمذي أيمٚم٧ُم سمخٞمؼم، ومٝمذا أوان اٟم٘مٓم٤مع أهبري ُمـ ذًمؽ اًمًؿ( وم٠مراد اهلل 

جيٛمع ًمف سملم اًمٜمٌقة واًمِمٝم٤مدة ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمؽمومٞمع واًمٙمراُم٦م، ويم٤من ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن 

يمام ُم٤مت ؿمٝمٞمدا  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ي٘مًؿ قمغم أن اًمٜمٌل 

، قمـ إقمٛمشأمحد: طمدصمٜم٤م أبق ُمٕم٤موي٦م، طمدصمٜم٤م  اإلُم٤ممىم٤مل صم٧ٌم اخلؼم قمٜمف . ورم ذًمؽ 

هق اسمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل: دظمٚم٧م  إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمك، قمـ احل٤مرث سمـ ؾمقيد، قمـ قمٌداًمٚمف،

قمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يققمؽ ومٛمًًتف. وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ 

ىمٚم٧م: إن   أوقمؽ يمام يققمؽ اًمرضمالن ُمٜمٙمؿ.  إينىم٤مل أضمؾ،   ًمتققمؽ وقمٙم٤م ؿمديدا.

ُمًٚمؿ يّمٞمٌف أذى ُمـ  إرضٟمٗمز سمٞمده ُم٤م قمغم  واًمذيًمؽ أضمريـ. ىم٤مل: " ٟمٕمؿ، 

ه إٓ طمط اهلل قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه يمام ُتط اًمِمجرة ورىمٝم٤م ".وىمد أظمرضمف  ُمرض ومام ؾمقا

احلدي٨م  ورم سمف. إقمٛمشاًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ ـمرق ُمتٕمددة قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران 

صمؿ  إنٌٞم٤مء: " أؿمد اًمٜم٤مس سمالء ُمرومققم٤م  ذم صحٞمحف اًمٌخ٤مريأجْم٤م  أظمر اًمذى رواه

ديٜمف ، يٌتغم اًمرضمؾ قمغم طم٥ًم ديٜمف، وم٢من يم٤من ذم وم٤مُٕمثؾ إُمثؾاًمّم٤محلقن، صمؿ 

وىم٤مل اًمٌخ٤مري: وىم٤مل يقٟمس قمـ اًمزهري ىم٤مل قمروة:    صالسم٦م ؿمدد قمٚمٞمف ذم اًمٌالء

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ذم ُمروف اًمذى ُم٤مت ومٞمف: ي٤م 

 أهبريقم٤مئِم٦م ُم٤م أزال أضمد أخؿ اًمٓمٕم٤مم اًمذى أيمٚم٧م سمخٞمؼم، ومٝمذا أوان وضمدت اٟم٘مٓم٤مع 

وىمد طمزن إنّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ  . ٤مُمـ ذًمؽ اًمًؿ. هٙمذا ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م
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ومٛمر هبؿ اًمٕم٤ٌمس وهؿ يٌٙمقن، وم٘م٤مل: ُم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -عمرض رؾمقل اهلل 

: ذيمرٟم٤م جمٚمس اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُمٜم٤م، ومدظمؾ اًمٕم٤ٌمس قمغم  يٌٙمٞمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا

ٌّقا قمكّم ُمـ ؾمٌ-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل وم٠مظمؼمه سمذًمؽ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ع : ُص

ىِمَرب ُمـ ؾمٌع آسم٤مر ؿمتك، طمتك أظمرج إمِم اًمٜم٤مس وم٠مقمٝمد إًِمٞمٝمؿ، ومّمٌقا قمٚمٞمف ومقضمد 

٤ًٌم رأؾمف سمخرىم٦م طمتك أهقى إمِم  -وذًمؽ ىمٌؾ أن يٛمقت سمخٛمس-راطم٦م ومخرج  قم٤مص

 طمدصمٜملىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم، طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، ورم ذًمؽ اعمٜمؼم، 

ـ قمت٦ٌم، أن قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل سم قمٌد اهللسمـ  اهلل قم٘مٞمؾ،قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أظمؼمين قمٌٞمد

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م: ح٤م صم٘مؾ رؾمقل اهلل واؿمتد سمف وضمٕمف اؾمت٠مذن أزواضمف أن 

سملم قم٤ٌمس.  إرضوم٠مذن ًمف، ومخرج وهق سملم اًمرضمٚملم ختط رضماله  سمٞمتليٛمرض ذم 

 زمىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م. وم٘م٤مل  سم٤مًمذي -يٕمٜمك اسمـ قم٤ٌمس  -ىم٤مل قمٌٞمد اهلل: وم٠مظمؼمت قمٌداًمٚمف 

قم٤ٌمس: هؾ شمدرى ُمـ اًمرضمؾ أظمر اًمذى مل شمًؿ قم٤مئِم٦م ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمـ  قمٌد اهلل

ٓ. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هق قمغم. ومٙم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُتدث 

واؿمتد سمف وضمٕمف. ىم٤مل: هري٘مقا قمغم ُمـ ؾمٌع ىمرب مل  سمٞمتلأن رؾمقل اهلل ح٤م دظمؾ 

ٗمّم٦م زوج اًمٜمٌل صغم ُتٚمؾ أويمٞمتٝمـ، ًمٕمغم أقمٝمد إمم اًمٜم٤مس. وم٠مضمٚمًٜم٤مه ذم خمْم٥م حل

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ـمٗم٘مٜم٤م ٟمّم٥م قمٚمٞمف ُمـ شمٚمؽ اًم٘مرب طمتك ـمٗمؼ يِمػم إًمٞمٜم٤م سمٞمده أن 

ويم٤من آظمر جمٚمس ( ىمد ومٕمٚمتـ. ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: صمؿ ظمرج إمم اًمٜم٤مس ومّمغم هلؿ وظمٓمٌٝمؿ.

ضمٚمًف، ومحٛمد اهلل وأثٜمك قمٚمٞمف واؾمتٖمٗمر ًمٚمِمٝمداء ُمـ أصح٤مب أطمد ودقم٤م هلؿ صمؿ 

، ومث٤مسمقا إًِمٞمف صمؿ ىم٤مل: أُم٤م سمٕمد: أوصٞمٙمؿ سم٤مٕنّم٤مر ظمػما وم٢ِمهنؿ ىم٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس صمقسمقا إزِم

وم٠ميمرُمقا يمريٛمٝمؿ ودم٤موزوا قمـ ُمًٞمئٝمؿ إِٓ ذم طَمّد وإِن قمًٌدا ظَمػّمه اهلل  وقمٞمٞمتليمرر 

سملم أن ي١مشمٞمف ُمـ زهرة اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ؿم٤مء وسملم ُم٤م قمٜمده وم٤مظمت٤مر ُم٤م قمٜمده، ومٚمؿ يٗمٓمـ هل٤م أطمُد 

ومٕمجٌٜم٤م  -ي٘مقل أبق ؾمٕمٞمد اخلدري-آب٤مئٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م همػم أيب سمٙمر ومٌٙمك وىم٤مل: ومديٜم٤مك سم

ًمف وىمٚمٜم٤م ُم٤م هلذا اًمِمٞمخ يٌٙمل، ومٙم٤من رؾمقل اهلل هق اعمَخػّم ويم٤من أبق سمٙمر أقَمَٚمٛمٜم٤َم، 
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ـّ اًمٜم٤مس قمكّم ذم صحٌتف وُم٤مًمف أب٤م سمٙمر،  وىم٤مل رؾمقل اهلل: ي٤م أب٤م سمٙمر ٓ شمٌؽ، إِن ُمـ أَُم

ٙمـ أظمقة اإِلؾمالم وُمقدشمف، ٓ وًمق يمٜم٧م ُمتخًذا ظمٚمٞماًل ٓختذت أب٤م سمٙمر ظمٚمٞماًل، وًم

يٌ٘ملم ذم اعمًجد سم٤مب إِٓ ؾُمّد إِٓ سم٤مَب أيب سمٙمر وإيِن سملم أجديٙمؿ ومرط وأن٤م قمٚمٞمٙمؿ 

ؿمٝمٞمد، وإن ُمققمديمؿ احلقض، وإيِن ٕنٔمر إًِمٞمف ُمـ ُم٘م٤مُمل هذا. وإن قمروف يمام سملم 

إمِم اجلحٗم٦م. وإين ًم٧ًم أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ أن شمنميمقا وًمٙمٜمل أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م  آيٚم٦م

شمٜم٤مومًقه٤م وشم٘متتٚمقا ومتٝمٚمٙمقا يمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ أٓ وإِن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا أن 

ذوا اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد إيِن أهن٤ميمؿ يتخذون ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ وص٤محلٞمٝمؿ ُم٤ًمضمد أٓ ومال شمتخ

                        .                                                                                                ( ذًمؽ قمـ

وِم٤م هق ضمدير سم٤مًمذيمر رم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م يثػمه سملم احللم وأظمر اًمِمٞمٕم٦م طمقل ُم٤م  -

ومه٤م يمٚمٛمت٤من وصػ هبام ؾمٞمدٟم٤م قمٌداًمٚمف سمـ قم٤ٌمس ُمقىمٗم٤م طمدث يٕمرف سمرزي٦م اخلٛمٞمس 

رم سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم ُمرض ُمقشمف قمٜمدُم٤م يم٤من يزوره سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  

ٕظمػم رم طمٞم٤مشمف اًمنميٗم٦م وذًمؽ ىمٌؾ ُمقشمف يمام ٟمٕمٚمؿ آصمٜملم اًمت٤مزم ًمف يقم اخلٛمٞمس ا

طمٞم٨م ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ يمت٤مسم٤م يقصٞمٝمؿ ومٞمف وصٞم٦م ه٤مُم٦م وًمٙمـ شمردد سمٕمْمٝمؿ ؿمٗم٘م٦م قمغم طم٤مل 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومحدث اظمتالف  طمرُمقا ُمـ أضمٚمف ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٦م 

ٝم٤مدا ُمٜمف رى اهلل قمٜمف وهذا احلرُم٤من يم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ اسمتالء وؾمامه اسمـ قم٤ٌمس رزي٦م اضمت

وىمد شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ومٞمام طمدث ! وًمٙمٜمف رم آظمره ىمدر واًمٖمري٥م أن  محؾ هذا احلدث 

أيمثر ِم٤م حيتٛمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م ُمع اٟمف ىمدر طمتك وان يم٤من ذقمٞم٤م وم٘مد ُمر وسم٘مك رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ أيمثر ُمـ صمالصم٦م أج٤مم مل ي٠مُمر سمٙمت٤مسم٦م شمٚمؽ اًمقصٞم٦م ظمالهل٤م . 

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ ؾمٚمٞمامن  هذا احلدث  ىم٤مل اًمٌخ٤مرى رمحف اهللوقمـ 

إطمقل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  : يقم اخلٛمٞمس وُم٤م يقم اخلٛمٞمس ؟ 

ًمٙمؿ يمت٤مسم٤م ًمـ  اؿمتد سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وضمٕمف وم٘م٤مل ) ائتقين أيمت٥م

شمٜم٤مزع وم٘م٤مًمقا ُم٤م ؿم٠منف أهجر  . ومتٜم٤مزقمقا وٓ يٜمٌٖمل قمٜمد ٟمٌلشمْمٚمقا سمٕمده أبدا (
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اؾمتٗمٝمٛمقه ؟ ومذهٌقا يردون قمٚمٞمف وم٘م٤مل ) دقمقين وم٤مًمذي أن٤م ومٞمف ظمػم ِم٤م شمدقمقٟمٜمل إًمٞمف ( 

. وأوص٤مهؿ سمثالث ىم٤مل ) أظمرضمقا اعمنميملم ُمـ اجلزيرة اًمٕمرب وأضمٞمزوا اًمقومد 

ىم٤مل اسمـ طمجر رمحف  –سمٜمحق ُم٤م يمٜم٧م أضمٞمزهؿ ( . وؾمٙم٧م قمـ اًمث٤مًمث٦م أو ىم٤مل ومٜمًٞمتٝم٤م 

مم: "وأوص٤مهؿ سمثالث" أي ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م، وهذا يدل قمغم أن اًمذي أراد أن اهلل شمٕم٤م

ُمتحتاًم؛ ٕنف ًمق يم٤من ِم٤م ُأُمر سمتٌٚمٞمٖمف مل يؽميمف  يٙمتٌف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ مل يٙمـ أُمرا 

ًمقىمقع اظمتالومٝمؿ وًمٕم٤مىم٥م اهلل ُمـ طم٤مل سمٞمٜمف وسملم شمٌٚمٞمٖمف، وًمٌٚمَّٖمف هلؿ ًمٗمٔم٤ًم يمام 

ذًمؽ، وىمد قم٤مش سمٕمد هذه اعم٘م٤مًم٦م أج٤مُم٤ًم وطمٗمٔمقا قمٜمف أوص٤مهؿ سم٢مظمراج اعمنميملم وهمػم 

واًمقصٞم٦م اًمث٤مًمث٦م  أؿمٞم٤مء ًمٗمٔم٤ًم ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن جمٛمققمٝم٤م ُم٤م أراد أن يٙمتٌف واهلل أقمٚمؿ

ذم هذا احلدي٨م حيتٛمؾ أن شمٙمقن اًمقصٞم٦م سم٤مًم٘مرآن، أو اًمقصٞم٦م سمتٜمٗمٞمذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م 

وُم٤م ُمٚمٙم٧م  ريض اهلل قمٜمف. أو اًمقصٞم٦م سم٤مًمّمالة وُم٤م ُمٚمٙم٧م إجامن، أو اًمقصٞم٦م

إجامن، أو اًمقصٞم٦م سم٠من ٓ يتخذ ىمؼمه صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وصمٜم٤ًم ُيٕمٌد ُمـ دون اهلل، 

وأُمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  وىمد صمٌت٧م هذه اًمقص٤مي٤م قمٜمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

وأوص سم٢مٟمٗم٤مذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف، وىمد ذيمر اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم أنف 

يقم اًم٧ًٌم ىمٌؾ ُمقت اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمٞمقُملم، يم٤من دمٝمٞمز ضمٞمش أؾم٤مُم٦م 

ويم٤من اسمتداء ذًمؽ ىمٌؾ ُمرض اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ، ومٜمدب اًمٜم٤مس ًمٖمزو اًمروم 

ذم آظمر صٗمر، ودقم٤م أؾم٤مُم٦م وىم٤مل: "ه إمم ُمقوع ُم٘متؾ أبٞمؽ وم٠موـمئٝمؿ اخلٞمؾ، وم٘مد 

ضمٕمف ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م " ومٌدأ سمرؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ و...وًمٞمتؽ هذا اجلٞمش

ومٕم٘مد ٕؾم٤مُم٦م ًمقاء سمٞمده وم٠مظمذه أؾم٤مُم٦م، ويم٤من ِمـ اٟمتدب ُمع أؾم٤مُم٦م يم٤ٌمر اعمٝم٤مضمريـ 

وإنّم٤مر، صمؿ اؿمتد سمرؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وضمٕمف وم٘م٤مل: "أنٗمذوا ضمٞمش 

أؾم٤مُم٦م" ومجٝمزه أبق سمٙمر سمٕمد أن اؾمتخٚمػ وم٤ًمر قمنميـ ًمٞمٚم٦م إمم اجلٝم٦م اًمتل أُمر هب٤م، 

ورضمع اجلٞمش ؾم٤مح٤ًم وىمد همٜمٛمقا.." قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل  وىمتؾ ىم٤مشمؾ أبٞمف

ر قمٚمٞمٝمؿ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ومٓمٕمـ  قمٜمف ىم٤مل: سمٕم٨م اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمٕمث٤ًم وأُمَّ
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سمٕمض اًمٜم٤مس ذم إُم٤مرشمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: "إن شمٓمٕمٜمقا ذم إُم٤مرشمف وم٘مد 

وإن يم٤من عمـ   إن يم٤من خلٚمٞم٘م٤ًم ًمإلُم٤مرةيمٜمتؿ شمٓمٕمٜمقن ذم إُم٤مرة أبٞمف ُمـ ىمٌؾ، وايؿ اهلل

، وإنَّ هذا عمـ أطم٥ّم اًمٜم٤مس إزمَّ سمٕمده"وىمد يم٤من قُمْٛمُر أؾم٤مُم٦م ريض اهلل  أطم٥مِّ اًمٜم٤مس إزمَّ

 ٦م.قمٜمف طملم شمقذم اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ صمامن قمنم ؾمٜم

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر وىم٤مل اًمٌخ٤مرى أجْم٤م  -1

: ـ اسمـ قم٤ٌمس ريض  اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملري قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم قمقمـ اًمزه

ح٤م طمي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وذم اًمٌٞم٧م رضم٤مل وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) هٚمٛمقا أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤م ٓ شمْمٚمقن سمٕمده ( . وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ إن رؾمقل 

. يمؿ اًم٘مرآن طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهللع وقمٜمداهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمد همٚمٌف اًمقضم

وم٤مظمتٚمػ أهؾ اًمٌٞم٧م واظمتّمٛمقا ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ىمرسمقا يٙمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤م ٓ شمْمٚمقن 

سمٕمده وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل همػم ذًمؽ ومٚمام أيمثروا اًمٚمٖمق وآظمتالف ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم 

ىم٤مل قمٌٞمد اهلل ومٙم٤من اسمـ قم٤ٌمس إن اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م  (.اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) ىمقُمقا 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وسملم أن يٙمت٥م هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب طم٤مل سملم 

 .ٓظمتالومٝمؿ وًمٖمٓمٝمؿ

طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم ىم٤مل طمدصمٜمل اًمٚمٞم٨م ىم٤مل طمدصمٜمل روى اًمٌخ٤مرى وم٘م٤مل -1

قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل طمدصمٜمل أنس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف  : أن اعمًٚمٛملم سمٞمٜم٤م 

ّمكم هلؿ مل يٗمج٠مهؿ إٓ ورؾمقل اهلل وأبق سمٙمر ي آصمٜملمهؿ ذم اًمّمالة اًمٗمجر ُمـ يقم 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمد يمِمػ ؾمؽم طمجرة قم٤مئِم٦م ومٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وهؿ ذم صٗمقف 

اًمّمالة صمؿ شمًٌؿ يْمحؽ ومٜمٙمص أبق سمٙمر قمغم قم٘مٌٞمف ًمٞمّمؾ اًمّمػ وفمـ أن رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يريد أن خيرج إمم اًمّمالة . وم٘م٤مل أنس وهؿ اعمًٚمٛمقن أن 

ومرطم٤م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٠مؿم٤مر إًمٞمٝمؿ سمٞمده رؾمقل  يٗمتتٜمقا ذم صالهتؿ

 – اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) أن أمتقا صالشمٙمؿ ( . صمؿ دظمؾ احلجرة وأرظمك اًمًؽم
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وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٙمت٤مب اًمذي هؿ اًمٜمٌل   1,1وشمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم احلدي٨م سمًٜمديف 

٦م ذم إٟم٤ًمن ُمٕملم ًمئال ي٘مع ومٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمف وم٘مٞمؾ أراد أن يٜمص قمغم اخلالوم

ٟمزاع وومتـ وىمٞمؾ أراد يمت٤مسم٤م يٌلم ومٞمف ُمٝمامت إطمٙم٤مم ُمٚمخّم٦م ًمػمشمٗمع اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م 

ويٗمٝمؿ ُمـ شمتٌع اًمرواي٤مت إول وهق اًمقصٞم٦م  وحيّمؾ آشمٗم٤مق قمغم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف

ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ سم٤مًمٙمت٤مب طملم  سمخالوم٦م اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف 

ف ُمّمٚمح٦م أو أوطمل إًمٞمف سمذًمؽ صمؿ فمٝمر أن اعمّمٚمح٦م شمريمف أو أوطمل إًمٞمف فمٝمر ًمف أن

وإٓ وم٘مد يم٤من ومٞمام شمٌ٘مك ُمـ قمٛمره صٚمقات رسمك   سمذًمؽ وٟمًخ ذًمؽ إُمر إول

وشمًٚمٞمامشمف قمٚمٞمف يمٗم٤مي٦م ٓن يًت٠منػ أُمره وُمـ صمؿ يمت٤مسم٦م ُم٤م يريد  واًمِم٤مهد قمغم أن إُمر 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآخف وؾمٚمؿ ح٤م  إول ىمد اٟمتٝمك احلدي٨م اًمث٤مًم٨م رم شمًٌؿ رؾمقل اهلل

رأى اعمًٚمٛملم رم مج٤مقم٦م صالة اًمٗمجر ظمٚمػ أبك سمٙمر اًمّمديؼ ! وسم٤مًمٗمٕمؾ ىم٤مهل٤م 

اعمًٚمٛمقن سمٕمد ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  رم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة : روٞمف رؾمقل اهلل 

 ؟  ًمديٜمٜم٤م أومال ٟمرو٤مه ًمدٟمٞم٤مٟم٤م

ذم ذح احلدي٨م قمغم وأُم٤م يمالم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وم٘مد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء اعمتٙمٚمٛمقن 

أنف ُمـ دٓئؾ وم٘مف قمٛمر وومْم٤مئٚمف ودىمٞمؼ ٟمٔمره ٕنف ظمٌم أن يٙمت٥م صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ أُمقرا رسمام قمجزوا قمٜمٝم٤م واؾمتح٘مقا اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ٕهن٤م ُمٜمّمقص٦م ٓ جم٤مل 

 ىت نت مت زت رت ُّٱًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل قمٛمر طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 
ومٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم  [1]اح٤مئدة:  َّ ىب نب مب زب ُّٱوىمقًمف  [18]إنٕم٤مم:  َّيت

أيمٛمؾ ديٜمف وم٠مُمـ اًمْمالل قمغم إُم٦م وأراد اًمؽمومٞمف قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وم٘مٞمف ىم٤مل اخلٓم٤ميب وٓ جيقز أن حيٛمؾ .   وؾمٚمؿ ومٙم٤من قمٛمر أوم٘مف ُمـ اسمـ قم٤ٌمس وُمقا

ىمقل قمٛمر قمغم أنف شمقهؿ اًمٖمٚمط قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو فمـ سمف همػم 

ًمؽ ِم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف سمح٤مل ًمٙمٜمف ح٤م رأى ُم٤م همٚم٥م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذ

ُمـ اًمقضمع وىمرب اًمقوم٤مة ُمع ُم٤م اقمؽماه ُمـ اًمٙمرب ظم٤مف أن يٙمقن ذًمؽ اًم٘مقل ِم٤م 
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ي٘مقًمف اعمريض ِم٤م ٓ قمزيٛم٦م ًمف ومٞمف ومٞمجد اعمٜم٤موم٘مقن سمذًمؽ ؾمٌٞمال إمم اًمٙمالم ذم اًمديـ 

ؿ يراضمٕمقٟمف ذم سمٕمض إُمقر ىمٌؾ أن جيزم ومٞمٝم٤م وىمد يم٤من أصح٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

سمتحتٞمؿ يمام راضمٕمقه يقم احلديٌٞم٦م ذم اخلالف وذم يمت٤مب اًمّمٚمح سمٞمٜمف وسملم ىمريش وم٠مُم٤م 

   إذا أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٌمء أُمر قمزيٛم٦م ومال يراضمٕمف ومٞمف أطمد ُمٜمٝمؿ

 اهلل قمٚمٞمف وهٜم٤مك ؿم٤مهد رم احلدي٨م قمغم أن إُمر مل يٙمـ قمزيٛم٦م وذًمؽ رم ىمقًمف صغم

)دقمقين وم٤مًمذي أن٤م ومٞمف ظمػم( ُمٕمٜم٤مه دقمقين ُمـ اًمٜمزاع واًمٚمٖمط اًمذي ذقمتؿ ومٞمف وؾمٚمؿ 

وم٤مًمذي أن٤م ومٞمف ُمـ ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم واًمت٠مه٥م ًمٚم٘م٤مئف واًمٗمٙمر ذم ذًمؽ وٟمحقه أومْمؾ ِم٤م 

وُمٜمزه٤ًم  شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من  ُمؼمأً ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وإذا يم٤من اًمرؾمقل  -ف أنتؿ ومٞم

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱف ًمف ذم ىمقًمف: سمتزيمٞم٦م رسم
ومقصٗمف سم٤محلرص قمغم  [118]اًمتقسم٦م:  َّ جح مج  حج مث هت

أُمتف: أي قمغم هدايتٝمؿ، ووصقل اًمٜمٗمع اًمدٟمٞمقي وإظمروي هلؿ،وإذا يم٤من هذا إُمر 

ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم قمٜمد اخل٤مص واًمٕم٤مم، ٓيِمؽ ومٞمف ُمـ ذم ىمٚمٌف 

اًمٙمريؿ ىمد سمٚمغ يمؾ ُم٤م ُأُمر سمف، ويم٤من  ا اًمرؾمقلأدٟمك ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن، أن هذ

شمر ُمـ ضمٝم٤مده وشمْمحٞمتف، وأظم٤ٌمره اًمداًم٦م قمغم  أطمرص ُم٤م يٙمقن قمغم أُمتف، سمام هق ُمتقا

اًمِمٞمٕم٦م ذًمؽ، قمٚمٛمٜم٤م قمٚماًم ي٘مٞمٜمٞم٤ًم ٓ يِمقسمف أدٟمك ؿمؽ، أنف ًمق يم٤من إُمر يمام يذيمر 

اًمقصٞم٦م أن اًمرؾمقل يم٤من ؾمٞمٙمت٥م -خترص٤م سمال سمٞمٜم٦م وٓسمره٤من  –اًمذيـ يٗمؽموقن )

ُمـ اًمقصػ هلذا اًمٙمت٤مب ُمـ أن سمف ًمًٞمدٟم٤م قمغم سمـ أبك ـم٤مًم٥م  رى اهلل قمٜمف ( 

قمّمٛم٦م إُم٦م ُمـ اًمْمالل ذم ديٜمٝم٤م، ورومع اًمٗمرىم٦م وآظمتالف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، إمم أن شم٘مقم 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًم٤ًمقم٦م، ح٤م ؾم٤مغ ذم ديـ وٓ قم٘مؾ أن ي١مظمر رؾمقل اهلل 

ًمٞمؽميمف عمجرد اظمتالف أصح٤مسمف  أظمره ُم٤م يم٤منيمت٤مسمتف إمم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمْمٞمؼ، وًمق 

قمٜمده  وىمد صم٧ٌم ُمـ ؾمػمشمف أنف ًمرسمام راضمٕمقه أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ جمتٝمديـ، ومام يم٤من 

يؽمك أُمر رسمف ًم٘مقهلؿ، يمٛمراضمٕم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف ذم ومًخ احل٩م إمم قمٛمرة ذم طمؼ ُمـ مل يًؼ 
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وذم شم٠مُمػم  اهلدي، وذًمؽ ذم طمج٦م اًمقداع، ويمذًمؽ ُمراضمٕم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف يقم احلديٌٞم٦م،

، ومٝمؾ يتّمقر سمٕمد هذا أن يؽمك أُمر رسمف ومٞمام هق أقمٔمؿ ُمـ هذا -أؾم٤مُم٦م  ريض اهلل قمٜمف 

خلالومٝمؿ، وًمق ىمدر أنف شمريمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ًمتٜم٤مزقمٝمؿ قمٜمده عمّمٚمح٦م رآه٤م ومام اًمذي 

يٛمٜمٕمف ُمـ أنف يٙمتٌف سمٕمد ذًمؽ، وىمد صم٧ٌم أنف قم٤مش سمٕمد ذًمؽ قمدة أج٤مم وم٘مد يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف 

قمغم ُم٤م ضم٤مء ُمٍمطم٤ًم سمف ذم رواي٦م أنس ذم  آصمٜملميقم  -مقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًال-

-اًمّمحٞمحلم وطم٤مدصم٦م اًمٙمت٤مب يقم اخلٛمٞمس سم٤مٓشمٗم٤مق. ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ومل شمٙمـ يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب ِم٤م أوضمٌف اهلل قمٚمٞمف أن يٙمتٌف أو يٌٚمٖمف ذم ذًمؽ : »-رمحف اهلل

ُم٤م أُمره اهلل سمف، ًمٙمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمقىم٧م، إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ ح٤م شمرك 

ش ذًمؽ ِم٤م رآه ُمّمٚمح٦م ًمدومع اًمٜمزاع ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر، ورأى أن اخلالف ٓسمد أن ي٘مع

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وأُم٤م ىمّم٦م اًمٙمت٤مب اًمذي يم٤من رؾمقل اهلل »وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

ريض اهلل -يريد أن يٙمتٌف، وم٘مد ضم٤مء ُمٌٞمٜم٤ًم يمام ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م  -وؾمٚمؿ 

ذم ُمروف: )ادقمك زم أب٤مك  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م: ىم٤مل ر -قمٜمٝم٤م

وأظم٤مك طمتك أيمت٥م يمت٤مسم٤ًم،وم٢مين أظم٤مف أن يتٛمٜمك ُمتٛمـ، وي٘مقل ىم٤مئؾ: أن٤م أومم، وي٠مبك 

وًمذًمؽ ىم٤مل رمحف . رواه ُمًٚمؿ رم سم٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م اهلل واعم١مُمٜمقن إٓ أب٤م سمٙمر( 

يم٤من رزي٦م، وهق رزي٦م ذم طمؼ ي٘متيض أن احل٤مئؾ »ذم ُمٕمٜم٤مه: اهلل قمـ احلدي٨م اعمذيمقر 

ُمـ ؿمؽ ذم ظمالوم٦م اًمّمديؼ، واؿمتٌف قمٚمٞمف إُمر، وم٢مٟمف ًمق يم٤من هٜم٤مك يمت٤مب ًمزال 

ومٙم٤من اضمتٝم٤مد ُمـ ش .اًمِمؽ، وم٠مُم٤م ُمـ قمٚمؿ أن ظمالومتف طمؼ ومال رزي٦م ذم طم٘مف وهلل احلٛمد

سمؾ هق ُمٕم٤مرض سم٘مقل قمٛمر، وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٌداًمٚمف سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام 

، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ىمرسمقا ضم٤مء ذم  ُمٕمف، يمام احلدي٨م: )وم٤مظمتٚمػ أهؾ اًمٌٞم٧م واظمتّمٛمقا

يٙمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ٓ شمْمٚمقا سمٕمده، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل همػم ذًمؽ( . ويٕمْمد هذا اًم٘مقل 

 -ًمف سمٕمد ذًمؽ وشمريمف يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب، وم٢مٟمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ُمقاوم٘م٦م اًمٜمٌل 

أطمد أن يٛمٜمٕمف، وىمد ًمق أراد أن يٙمت٥م اًمٙمت٤مب ُم٤م اؾمتٓم٤مع  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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صم٧ٌم أنف قم٤مش سمٕمد ذًمؽ أج٤مُم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق اًمًٜم٦م واًمراومْم٦م ومٚمؿ يٙمت٥م ؿمٞمئ٤ًم. واًمذي قمٚمٞمف 

أراد أن يٜمص قمغم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أيمثر اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم: أن اًمٜمٌل 

صمؿ شمرك ذًمؽ اقمتامدًا قمغم ُم٤م قمٚمٛمف ُمـ شم٘مدير  -ريض اهلل قمٜمف  -اؾمتخالف أيب سمٙمر 

ؾمتدل ُمـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل سمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م اهلل شمٕم٤ممم. وىمد ا

: )ادقمل زم أب٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-

سمٙمر وأظم٤مك، طمتك أيمت٥م يمت٤مسم٤ًم، وم٢مين أظم٤مف أن يتٛمٜمك ُمتٛمـ، وي٘مقل ىم٤مئؾ: أن٤م أومم، 

وضمٕمف طمتك مل يًتٓمع اًمٜمٓمؼ،  صمؿ صَمُ٘مؾ واؿمتدّ    أب٤م سمٙمر( . وي٠مبك اهلل واعم١مُمٜمقن إٓ

ومدظمؾ قمٚمٞمف أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ومٙم٤من يدقمق ًمف سم٤مإِلؿم٤مرة ودظمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر 

وُمٕمف ؾمقاك ومٜمٔمر إًِمٞمف وم٠مظمذشمف قم٤مئِم٦م وأصٚمحتف وم٤مؾمت٤مك سمف، صمؿ رومع يده وسمٍمه 

وؿمخص سمٌٍمه ٟمحق اًمً٘مػ، وُتريم٧م ؿمٗمت٤مه. ومٙم٤من ي٘مقل: ُمع اًمذيـ أنٕمؿ اهلل 

ّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، مهللا اهمٗمر زم وارمحٜمل، قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًم

وىم٤مل   وأخح٘مٜمل سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم، ومٙم٤من آظمر ُم٤م ىم٤مًمف: مهللا سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم صمالصًم٤م 

اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة، أظمؼمين 

ُمروف اًمذى ُم٤مت  أبك، قمـ قم٤مئِم٦م، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٠ًمل ذم

ومٞمف: أجـ أن٤م همدا ؟ أجـ أن٤م همدا ؟ يريد يقم قم٤مئِم٦م وم٠مذن ًمف أزواضمف أن يٙمقن طمٞم٨م 

ؿم٤مء، ومٙم٤من ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م طمتك ُم٤مت قمٜمده٤م. ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م: ومامت ذم 

، وىمٌْمف اهلل وإن رأؾمف ًمٌلم ؾمحري وٟمحرى، سمٞمتلاًمٞمقم اًمذى يم٤من يدور قمغم ومٞمف ذم 

٧م: ودظمؾ قمٌداًمرمحـ سمـ أبك سمٙمر وُمٕمف ؾمقاك يًتـ سمف، وظم٤مًمط ري٘مف ري٘مل. ىم٤مًم

قمٌد ومٜمٔمر إًمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وم٘مٚم٧م ًمف: أقمٓمٜمل هذا اًمًقاك ي٤م 

. وم٠مقمٓم٤مٟمٞمف وم٘مْمٛمتف صمؿ ُمْمٖمتف وم٠مقمٓمٞمتف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ـاًمرمح

 وم٤مؾمتـ سمف وهق ُمًٜمد إمم صدري.
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اسمـ اهل٤مد، قمـ  طمدصمٜمل، طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: أظمؼمٟم٤م قمٌداًمٚمف سمـ يقؾمػ

 قمٌداًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ أبٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: ُم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أبدا سمٕمد  ٕطمدوذاىمٜمتك، ومال أيمره ؿمدة اعمقت  )ُم٤مسملم اًمؽمىمقشملم ( طم٤مىمٜمتلوإٟمف ًمٌلم 

اًمٜمٌل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ورواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ وه٥م، قمـ يقٟمس سمـ يزيد 

ٟم٦م، قمـ ومراس، آ يغم، قمـ اًمزهري سمف. ] وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أبك قمقا

اهلل قمٚمٞمف  قمـ اًمِمٕمٌك، قمـ ُمنوق، قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: اضمتٛمع ٟم٤ًمء رؾمقل اهلل صغم 

وؾمٚمؿ قمٜمده مل يٖم٤مدر ُمٜمٝمـ اُمرأة، ومج٤مءت وم٤مـمٛم٦م متِمك ٓ ختٓمئ ُمِمٞمتٝم٤م ُمِمٞم٦م أبٞمٝم٤م، 

ًمف. صمؿ ؾم٤مره٤م سمِمئ ومٌٙم٧م، صمؿ ؾم٤مره٤م . وم٠مىمٕمده٤م قمـ يٛمٞمٜمف أو ؿمامسم٤مسمٜمتلوم٘م٤مل: ُمرطم٤ٌم 

ر وأن٧م شمٌٙملم  ومْمحٙم٧م، وم٘مٚم٧م هل٤م: ظمّمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمنا

رؾمقل اهلل   ه ٕومِمكأن ىم٤مُم٧م ىمٚم٧م: أظمؼميٜمل ُم٤م ؾم٤مرك. وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م يمٜم٧م إمم  ! 

ومٚمام شمقرم. ىمٚم٧م هل٤م: أؾم٠مخؽ ح٤م مم قمٚمٞمؽ ُمـ احلؼ ح٤م أظمؼمشمٞمٜمل. ىم٤مًم٧م: أُم٤م أن 

اًم٘مرآن يمؾ ؾمٜم٦م ُمرة،  يٕم٤مروٜمل: إن ضمؼميؾ يم٤من زمىم٤مل  إولًم٧م: ؾم٤مرٟمك ذم ومٜمٕمؿ. ىم٤م

ذم هذا اًمٕم٤مم ُمرشملم، وٓ أرى ذًمؽ إٓ ٓىمؽماب أضمغم، وم٤مشم٘مك اهلل  قم٤مروٜملوىمد 

واصؼمي ومٜمٕمؿ اًمًٚمػ أن٤م ًمؽ. ومٌٙمٞم٧م. صمؿ ؾم٤مرٟمك وم٘م٤مل: أُم٤م شمروٞمٜمل أن شمٙمقين 

وىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م    ؟ ومْمحٙم٧م إُم٦مؾمٞمدة ٟم٤ًمء اعم١مُمٜملم أو ؾمٞمدة ٟم٤ًمء هذه 

، أن٠ٌمن٤م يقٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل: أظمؼمين قمروة، أن قم٤مئِم٦م قمٌد اهللطم٤ٌمن، أن٠ٌمن٤م 

أظمؼمشمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا اؿمتٙمك ٟمٗم٨م قمغم ٟمٗمًف 

سم٤معمٕمقذات وُمًح قمٜمف سمٞمده، ومٚمام اؿمتٙمك وضمٕمف اًمذى شمقرم ومٞمف ـمٗم٘م٧م أنٗم٨م قمٚمٞمف 

. وىم٤مل يٜمٗم٨م هب٤م قمغم ٟمٗمًف  قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسم٤معمٕمقذات اًمتك يم٤من رؾم

أمحد: طمدصمٜم٤م قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدى، أن٠ٌمن٤م زائدة، قمـ ُمقؾمك سمـ أبك قم٤مئِم٦م،  اإلُم٤مم

قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌداًمٚمف، ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م وم٘مٚم٧م: أٓ ُتدصمٞمٜمل قمـ ُمرض 

اهلل قمٚمٞمف  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ وم٘م٤مًم٧م: سمغم، صم٘مؾ سمرؾمقل اهلل صغم
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وؾمٚمؿ وضمٕمف وم٘م٤مل: أصغم اًمٜم٤مس ؟ ىمٚمٜم٤م ٓ، هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. وم٘م٤مل: 

وٕمقا مم ُم٤مء ذم اعمخْم٥م. ومٗمٕمٚمٜم٤م. ىم٤مًم٧م: وم٤مهمتًؾ صمؿ ذه٥م ًمٞمٜمقء  وم٠مهمٛمك قمٚمٞمف، صمؿ 

أوم٤مق وم٘م٤مل: أصغم اًمٜم٤مس ؟ ىمٚمٜم٤م: ٓ هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: وٕمقا مم ُم٤مء 

ؿ ذه٥م ًمٞمٜمقء وم٠مهمٛمك قمٚمٞمف صمؿ أوم٤مق وم٘م٤مل: أصغم ذم اعمخْم٥م. ومٗمٕمٚمٜم٤م وم٤مهمتًؾ صم

اًمٜم٤مس ؟ ىمٚمٜم٤م: ٓ، هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: وٕمقا مم ُم٤مء ذم اعمخْم٥م، 

ومٗمٕمٚمٜم٤م وم٤مهمتًؾ صمؿ ذه٥م ًمٞمٜمقء وم٠مهمٛمك قمٚمٞمف صمؿ أوم٤مق وم٘م٤مل: أصغم اًمٜم٤مس ؟ ىمٚمٜم٤م: ٓ، 

اهلل هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مًم٧م: واًمٜم٤مس قمٙمقف ذم اعمًجد يٜمتٔمرون رؾمقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمّمالة اًمٕمِم٤مء، وم٠مرؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أبك 

سمٙمر سم٠من يّمغم سم٤مًمٜم٤مس، ويم٤من أبق سمٙمر رضمال رىمٞم٘م٤م. وم٘م٤مل: ي٤م قمٛمر صؾ سم٤مًمٜم٤مس. وم٘م٤مل: 

. صمؿ إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إج٤ممأن٧م أطمؼ سمذًمؽ. ومّمغم هبؿ شمٚمؽ 

ًمّمالة اًمٔمٝمر، ومٚمام رآه أبق سمٙمر ذه٥م  اًمٕم٤ٌمس وضمد ظمٗم٦م ومخرج سملم رضمٚملم أطمدمه٤م

ًمٞمت٠مظمر وم٠موُم٠م إًمٞمف أن ٓ يت٠مظمر، وأُمرمه٤م وم٠مضمٚم٤ًمه إمم ضمٜمٌف، ومجٕمؾ أبق سمٙمر يّمغم ىم٤مئام 

ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمغم ىم٤مقمدا. ورم رواي٦م: ومجٕمؾ أبق سمٙمر يّمغم 

 صغم سمّمالة رؾمقل اهلل وهق ىم٤مئؿ، واًمٜم٤مس يّمٚمقن سمّمالة أبك سمٙمر، ورؾمقل اهلل

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مقمد. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ طمٗمص، طمدصمٜم٤م أبك، طمدصمٜم٤م 

: يمٜم٤م قمٜمد قم٤مئِم٦م ومذيمرٟم٤م اعمقافم٦ٌم قمغم اًمّمالة إؾمقد، قمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل إقمٛمش

واعمقافم٦ٌم هل٤م. ىم٤مًم٧م: ح٤م ُمرض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمروف اًمذى ُم٤مت ومٞمف 

أب٤م سمٙمر ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس. وم٘مٞمؾ ًمف: إن أب٤م  ومحيت اًمّمالة وم٠مذن سمالل، وم٘م٤مل: ُمروا

سمٙمر رضمؾ أؾمٞمػ إذا ىم٤مم ُم٘م٤مُمؽ مل يًتٓمع أن يّمغم سم٤مًمٜم٤مس، وأقم٤مد ومٕم٤مدوا ًمف وم٠مقم٤مد 

اًمث٤مًمث٦م، وم٘م٤مل: إٟمٙمـ صقاطم٥م يقؾمػ، ُمروا أب٤م سمٙمر ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس. ومخرج أبق سمٙمر، 

ٔمر أن يم٠مينرضمٚملم  ومقضمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ٟمٗمًف ظمٗم٦م ومخرج هي٤مدى سملم

إمم رضمٚمٞمف ختٓم٤من ُمـ اًمقضمع، وم٠مراد أبق سمٙمر أن يت٠مظمر وم٠موُم٠م إًمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 
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: ومٙم٤من اًمٜمٌل صغم ًمألقمٛمشوؾمٚمؿ أن ُمٙم٤مٟمؽ. صمؿ أتك سمف طمتك ضمٚمس إمم ضمٜمٌف. ىمٞمؾ 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمغم وأبق سمٙمر يّمغم سمّمالشمف واًمٜم٤مس يّمٚمقن سمّمالة أبك سمٙمر ؟ 

أمحد طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ  اإلُم٤مموىمد ىم٤مل   وم٘م٤مل سمرأؾمف: ٟمٕمؿ.

ٟمٕمٞمؿ سمـ أبك هٜمد،ُمنوق، قمـ قم٤مئِم٦م، أن أب٤م سمٙمر صغم سم٤مًمٜم٤مس ورؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمػ. وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مك: أظمؼمٟم٤م أبق احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اًم٘مٓم٤من، 

صمٜم٤م أن٠ٌمن٤م قمٌداًمٚمف سمـ ضمٕمٗمر، أن٠ٌمن٤م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من، طمدصمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ، طمد

، قمـ قم٤مئِم٦م، أن رؾمقل اهلل إؾمقد، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ إقمٛمشؿمٕم٦ٌم، قمـ ؾمٚمٞمامن 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم ظمٚمػ أب٤م سمٙمر. وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد ومل خيرضمقه. ىم٤مل 

اًمٌٞمٝم٘مك: وأظمؼمٟم٤م قمغم سمـ أمحد سمـ قمٌدان، أن٠ٌمن٤م أمحد سمـ قمٌٞمد اًمّمٗم٤مر،طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ 

ٛمد سمـ ضمٕمٗمر، أظمؼمين محٞمد أنف ؾمٛمع أن٤ًم ي٘مقل: ذيؽ، أن٠ٌمن٤م اسمـ أبك ُمريؿ، أن٠ٌمن٤م حم

آظمر صالة صاله٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع اًم٘مقم ذم صمقب واطمد ُمٚمتحٗم٤م 

سمف ظمٚمػ أبك سمٙمر. ىمٚم٧م: وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد قمغم ذط اًمّمحٞمح ومل خيرضمقه. وهذا 

وقمـ  اًمت٘مٞمٞمد ضمٞمد سم٠مهن٤م آظمر صالة صاله٤م ُمع اًمٜم٤مس، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.

اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف:  ظمر قمٝمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمجٛمٝمقر اعمًٚمٛملم روى آ

طمدصمٜم٤م أبق اًمٞمامن، أن٠ٌمن٤م ؿمٕمٞم٥م، قمـ اًمزهري، أظمؼمين أنس سمـ ُم٤مًمؽ، ويم٤من شمٌع اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وظمدُمف وصحٌف، أن أب٤م سمٙمر يم٤من يّمغم هلؿ ذم وضمع اًمٜمٌل صغم 

٤من يقم آصمٜملم وهؿ صٗمقف ذم اًمّمالة إذا يم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذى شمقرم ومٞمف، طمتك

ومٙمِمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمؽم احلجرة يٜمٔمر إًمٞمٜم٤م وهق ىم٤مئؿ يم٠من وضمٝمف ورىم٦م 

شمًٌؿ يْمحؽ، ومٝمٛمٛمٜم٤م أن ٟمٗمتتـ ُمـ اًمٗمرج سمرؤي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمّمحػ صمؿ

وفمـ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ، وٟمٙمص أبق سمٙمر قمغم قم٘مٌٞمف ًمٞمّمؾ اًمّمػ

مم اًمّمالة، وم٠مؿم٤مر إًمٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن أمتقا صالشمٙمؿ وأرظمك وؾمٚمؿ ظم٤مرج إ
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اًمًؽم وشمقرم ُمـ يقُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وىمد رواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ 

 قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري قمـ أنس.

صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م أبق ُمٕمٛمر، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز، قمـ 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمالصم٤م، وم٠مىمٞمٛم٧م اًمّمالة، أنس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: مل خيرج 

ومذه٥م أبق سمٙمر يت٘مدم وم٘م٤مل ٟمٌك اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤محلج٤مب. ومرومٕمف، ومٚمام 

ووح وضمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م ُمٜمٔمرا يم٤من أقمج٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ وضمف 

ؿ سمٞمده إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ووح ًمٜم٤م وم٠موُم٠م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

أبك سمٙمر أن يت٘مدم، وأرظمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلج٤مب ومٚمؿ ي٘مدر قمٚمٞمف طمتك 

ُم٤مت صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ورواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌد اًمقارث، 

قمـ أبٞمف سمف. ومٝمذا أووح دًمٞمؾ قمغم أنف قمٚمٞمف اًمًالم مل يّمؾ يقم آصمٜملم صالة اًمّمٌح 

ع قمٜمٝمؿ مل خيرج إًمٞمٝمؿ صمالصم٤م. ىمٚمٜم٤م: ومٕمغم هذا يٙمقن آظمر ُمع اًمٜم٤مس، وأنف يم٤من ىمد اٟم٘مٓم

صالة صاله٤م ُمٕمٝمؿ اًمٔمٝمر، يمام ضم٤مء ُمٍمطم٤م سمف ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدم ويٙمقن 

، ، وح٤م ىمدُمٜم٤م ُمـ ظمٓمٌتف سمٕمده٤م إطمدذًمؽ يقم اخلٛمٞمس ٓ يقم اًم٧ًٌم وٓ يقم 

ؾ. صمؿ سمدا ، وهذه صمالصم٦م أج٤مم يمقاُموإطمديقم اجلٛمٕم٦م، واًم٧ًٌم،  اٟم٘مٓمع قمٜمٝمؿ وٕنف

هلؿ وضمٝمف اًمٙمريؿ صٌٞمح٦م يقم آصمٜملم ومقدقمٝمؿ سمٜمٔمرة يم٤مدوا يٗمتتٜمقن هب٤م، صمؿ يم٤من 

واعم٘مّمقد أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمدم أب٤م  ذًمؽ آظمر قمٝمد مجٝمقرهؿ سمف 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م.  اإلؾمالمسمٙمر اًمّمديؼ إُم٤مُم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ذم اًمّمالة اًمتك هل أيمؼم أريم٤من 

: وشم٘مديٛمف ًمف أُمر ُمٕمٚمقم سم٤مًميورة ُمـ ديـ ٕمريإؿمىم٤مل اًمِمٞمخ أبق احلًـ 

. ىم٤مل: وشم٘مديٛمف ًمف دًمٞمؾ قمغم أنف أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م وأىمرؤهؿ، ح٤م صم٧ٌم ذم اخلؼم اإلؾمالم

اعمتٗمؼ قمغم صحتف سملم اًمٕمٚمامء أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ي١مم اًم٘مقم 

٢من يم٤مٟمقا ذم اًمًٜم٦م اهلل، وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًم٘مراءة ؾمقاء وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، وم أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب

ؾمقاء وم٠ميمؼمهؿ ؾمٜم٤م، وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًمًـ ؾمقاء وم٠مىمدُمٝمؿ ُمًٚمام. ىمٚم٧م: وهذا ُمـ يمالم 
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رمحف اهلل ِم٤م يٜمٌٖمك أن يٙمت٥م سمامء اًمذه٥م. صمؿ ىمد اضمتٛمٕم٧م هذه اًمّمٗم٤مت  إؿمٕمري

يمٚمٝم٤م ذم اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف وأرو٤مه. وصالة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمٚمٗمف 

ىمدُمٜم٤م سمذًمؽ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م، ٓ يٜم٤مرم ُم٤م روى ذم  ذم سمٕمض اًمّمٚمقات، يمام

 وم٘مد:وم٘مٝمٞم٦م  ٟم٘مػ قمٜمده٤م هٜمٞمٝم٦م  وم٤مئدةوهٜم٤م  اًمّمحٞمح أن أب٤م سمٙمر ائتؿ سمف قمٚمٞمف اًمًالم، 

اؾمتدل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ اًمٌخ٤مري سمّمالشمف قمٚمٞمف اًمًالم 

ًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم سمٙمر قمغم ٟمًخ ىمق سم٠ميبىم٤مقمدا وأبق سمٙمر ُم٘متدي٤م سمف ىم٤مئام واًمٜم٤مس 

احلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف طملم صغم سمٌٕمض أصح٤مسمف ىم٤مقمدا، وىمد وىمع قمـ ومرس ومجحش 

ؿم٘مف ومّمٚمقا وراءه ىمٞم٤مُم٤م، وم٠مؿم٤مر إًمٞمٝمؿ أن اضمٚمًقا ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل: " يمذًمؽ واًمذى 

ٟمٗمز سمٞمده شمٗمٕمٚمقن يمٗمٕمؾ وم٤مرس واًمروم، ي٘مقُمقن قمغم قمٔمامئٝمؿ وهؿ ضمٚمقس "." 

وم٢مذا يمؼم ومٙمؼموا وإذا ريمع وم٤مريمٕمقا وإذا رومع وم٤مرومٕمقا وىم٤مل: إٟمام ضمٕمؾ آُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف 

: صمؿ إٟمف قمٚمٞمف  وإذا ؾمجد وم٤مؾمجدوا وإذا صغم ضم٤مًم٤ًم ومّمٚمقا ضمٚمقؾم٤م أمجٕمقن ".ىم٤مًمقا

اًمًالم أُمٝمؿ ىم٤مقمدا وهؿ ىمٞم٤مم ذم ُمرض اعمقت. ومدل قمغم ٟمًخ ُم٤م شم٘مدم واهلل أقمٚمؿ. 

ٚمخص وىمد شمٜمققم٧م ُم٤ًمًمؽ اًمٜم٤مس ذم اجلقاب قمـ هذا آؾمتدٓل، قمغم وضمقه وُم

اعمت٘مدم، وإٟمام اؾمتٛمر أبق سمٙمر  ُٕمرهذًمؽ: أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ زقمؿ أن اًمّمح٤مسم٦م ضمٚمًقا 

اًمتٌٚمٞمغ قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىم٤مل: سمؾ يم٤من أبق سمٙمر  ٕضمؾىم٤مئام 

، يمام سح سمف سمٕمض اًمرواة يمام شم٘مدم. ويم٤من أبق سمٙمر ًمِمدة إُمرهق آُم٤مم ذم ٟمٗمس 

ٞمف وؾمٚمؿ ٓ ي٤ٌمدره سمؾ ي٘متدى سمف، ومٙم٠منف قمٚمٞمف اًمًالم أدسمف ُمع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚم

ص٤مر إُم٤مم آُم٤مم، ومٚمٝمذا مل جيٚمًقا ٓىمتدائٝمؿ سم٠مبك سمٙمر وهق ىم٤مئؿ، ومل جيٚمس اًمّمديؼ 

يٌٚمٖمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت  وٕنفٓضمؾ أنف إُم٤مم 

دئ اًمّمالة ظمٚمػ وآٟمت٘م٤مٓت. واهلل أقمٚمؿ. وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىم٤مل: ومرق سملم أن يٌت

آُم٤مم ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ومٞمًتٛمر ومٞمٝم٤م ىم٤مئام وإن ـمرأ ضمٚمقس آُم٤مم ذم أثٜم٤مئٝم٤م، يمام ذم هذه 

احل٤مل، وسملم أن يٌتدئ اًمّمالة ظمٚمػ إُم٤مم ضم٤مًمس ومٞمج٥م اجلٚمقس ًمٚمحدي٨م اعمت٘مدم. 
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وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىم٤مل: هذا اًمّمٜمٞمع واحلدي٨م اعمت٘مدم دًمٞمؾ قمغم ضمقاز   واهلل أقمٚمؿ.

ن يمال ُمٜمٝمام ؾم٤مئغ ضم٤مئز: اجلٚمقس، ح٤م شم٘مدم، واًم٘مٞم٤مم ًمٚمٗمٕمؾ اًم٘مٞم٤مم واجلٚمقس، وأ

وقمـ آظمر اًمٚمحٔم٤مت ُمـ طمٞم٤مشمف اًمنميٗم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اعمت٠مظمر. واهلل أقمٚمؿ.

: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب، طمدصمٜم٤م أبك، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، وم٘م٤مل  أمحد اإلُم٤مم روى

ٞمف أؾم٤مُم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد سمـ اًم٤ًٌمق، قمـ حمٛمد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، قمـ أب طمدصمٜمل

إمم  ُمٕملزيد، ىم٤مل: ح٤م صم٘مؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٌٓم٧م وهٌط اًمٜم٤مس 

اعمديٜم٦م، ومدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل وىمد أصٛم٧م ومال يتٙمٚمؿ، ومجٕمؾ يرومع يديف إمم اًمًامء 

صمؿ يّمٞمٌٝم٤م  قمغم أقمرف أنف يدقمق مم. وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م 

ت٦ٌم، قمـ قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مٓ: ح٤م ٟمزل اًمزهري، قمـ قمٌٞمداًمٚمف سمـ قمٌداًمٚمف سمـ قم

سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمٗمؼ يٓمرح مخٞمّم٦م ًمف قمغم وضمٝمف وم٢مذا اهمتؿ يمِمٗمٝم٤م 

قمـ وضمٝمف. وم٘م٤مل وهق يمذًمؽ: " ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ 

٤مد سمـ ىم٤مل اًمٌخ٤مري : ] طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م محو ُم٤ًمضمد " حيذر ُم٤م صٜمٕمقا.

زيد طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م قمـ أنس ىم٤مل : ح٤م صم٘مؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ضمٕمؾ يتٖمِم٤مه 

وا يمرب أبت٤مه وم٘م٤مل هل٤م : ًمٞمس قمغم أبٞمؽ يمرب سمٕمد اًمٞمقم [   اًمٙمرب وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م :

ومٚمام ُم٤مت ىم٤مًم٧م : و أبت٤مه أضم٤مب رسم٤م دقم٤مه ي٤م أبت٤مه ُمـ ضمٜم٦م اًمٗمردوس ُم٠مواه ي٤م أبت٤مه إمم 

ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م : ي٤م أنس أـم٤مسم٧م أنٗمًٙمؿ أن ُتثقا قمغم رؾمقل اهلل ضمؼميؾ ٟمٜمٕم٤مه ومٚمام دومـ 

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اًمؽماب ؟ ! و ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : طمدصمٜم٤م يزيد طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد 

طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ىم٤مل أنس : ومٚمام دومـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م : ي٤م 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم اًمؽماب و رضمٕمتؿ أنس أـم٤مسم٧م أنٗمًٙمؿ أن دومٜمتؿ رؾمقل اهلل صغم 

؟  و هٙمذا رواه اسمـ ُم٤مضمف خمتٍما ُمـ طمدي٨م مح٤مد سمـ زيد سمف و قمٜمده ىم٤مل مح٤مد : ومٙم٤من 

   . صم٤مسم٧م إذا طمدث هبذا احلدي٨م سمٙمك طمتك ختتٚمػ أوالقمف
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أنس، ىم٤مل: يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م وىمد روى اإلُم٤مم أمحد واحل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مك رمحٝمام اهلل قمـ  

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم طميه اًمقوم٤مة: " اًمّمالة وُم٤م ُمٚمٙم٧م  وصٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل

أجامٟمٙمؿ " طمتك ضمٕمؾ يٖمرهمر هب٤م وُم٤م يٗمّمح هب٤م ًم٤ًمٟمف. ىم٤مًم٧م: ومٚمام يم٤من ُمرى رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذى ُم٤مت ومٞمف قمرو٧م ًمف سمح٦م. ومًٛمٕمتف ي٘مقل: ُمع اًمذيـ 

ؽ رومٞم٘م٤م. أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم وطمًـ أوئل

وىم٤مل اًمزهري:  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومٔمٜمٜم٤م أنف يم٤من خيػم. وأظمرضم٤مه ُمـ طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم سمف

أظمؼمين ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمروة سمـ اًمزسمػم ذم رضم٤مل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، أن قم٤مئِم٦م 

ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل وهق صحٞمح: إٟمف مل ي٘مٌض ٟمٌك 

ئِم٦م: ومٚمام ٟمزل سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف طمتك يرى ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م صمؿ خيػم. ىم٤مًم٧م قم٤م

وؾمٚمؿ ورأؾمف قمغم ومخذي همِمك قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م صمؿ أوم٤مق وم٠مؿمخص سمٍمه إمم ؾم٘مػ 

. ومٕمروم٧م أنف احلدي٨م اًمذى يم٤من طمدصمٜم٤مه وهق إقمغماًمٌٞم٧م. وىم٤مل: مهللا اًمرومٞمؼ 

ي٘مٌض ٟمٌك ىمط طمتك يرى ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م صمؿ خيػم. ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:  صحٞمح، أنف مل

وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م آظمر يمٚمٛم٦م شمٙمٚمؿ هب٤م رؾمقل  ٟم٤م ٤مروم٘مٚم٧م: إذا ٓ خيت

. أظمرضم٤مه ُمـ همػم وضمف قمـ اًمزهري سمف. وىم٤مل إقمغماهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمرومٞمؼ 

أمحد: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، أن٠ٌمن٤م مه٤مم، أن٠ٌمن٤م هِم٤مم سمـ قمروة، قمـ أبٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م،  اإلُم٤مم

سملم ؾمحري وٟمحرى. ىم٤مًم٧م: ىم٤مًم٧م ىمٌض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورأؾمف 

ومٚمام ظمرضم٧م ٟمٗمًف مل أضمد رحي٤م ىمط أـمٞم٥م ُمٜمٝم٤م. وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط 

ورواه اًمٌٞمٝم٘مك ُمـ طمدي٨م   اًمّمحٞمحلم ومل خيرضمف أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م.

، قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: وروى أجْم٤م رمحف اهلل سمًٜمده  طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق قمـ قمٗم٤من.

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ُم٤مت، ومٛمرت مم مجع ووٕم٧م يدى قمغم صدر رؾمقل اهلل صغم اهلل

إذن وم٘مد ُم٤مت اعمّمٓمٗمك يقم آصمٜملم  آيمؾ وأتقو٠م وُم٤م يذه٥م ريح اعمًؽ ُمـ يدى.

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: وًمد ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم آصمٜملم، وٟمٌئ يقم آصمٜملم. يمام 
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. يقم آصمٜملم وظمرج ُمـ ُمٙم٦م ُمٝم٤مضمرا يقم آصمٜملم، ودظمؾ اعمديٜم٦م يقم آصمٜملم، وُم٤مت

و ىمد ىم٤مل أبق يٕمغم : ] طمدصمٜم٤م أبق ظمٞمثٛم٦م طمدصمٜم٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري قمـ أنس ىم٤مل : 

يمِمػ اًمًت٤مرة و اًمٜم٤مس ظمٚمػ اًمًت٤مرة و  آصمٜملمآظمر ٟمٔمرة ٟمٔمرهت٤م إمم رؾمقل اهلل يقم 

اًمٜم٤مس ظمٚمػ أيب سمٙمر ومٜمٔمرت إمم وضمٝمف يم٠منف ورىم٦م ُمّمحػ وم٠مراد اًمٜم٤مس أن يٜمحرومقا 

اًمًجػ و شمقذم ُمـ آظمر ذًمؽ اًمٞمقم [ و هذا  وم٠مؿم٤مر إًمٞمٝمؿ أن اُمٙمثقا : و أخ٘مك

أقمٚمؿ وروى احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح وهق يدل قمغم أن اًمقوم٤مة و ىمٕم٧م سمٕمد اًمزوال و اهلل 

 ىم٤مٓ : شمقذم رؾمقل اهلل صغم امقمـ اسمـ قم٤ٌمس و قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم اًمقاىمدى سمًٜمده

اسمـ ًمثٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ رسمٞمع إول  ورواه  آصمٜملماهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم 

إؾمح٤مق قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر سمـ طمزم قمـ أبٞمف ُمثٚمف و زاد : و دومـ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء 

وم٘مٌض و هق اسمـ صمالث و ؾمتلم ؾمٜم٦م و ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م روح سمـ قم٤ٌمدة قمـ 

زيمري٤م سمـ إؾمح٤مق قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ قم٤ٌمس : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

و ذم صحٞمح   هق اسمـ صمالث و ؾمتلم ؾمٜم٦م و ؾمٚمؿ ُمٙم٨م سمٛمٙم٦م صمالث قمنمة و شمقذم و 

اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م روح سمـ قم٤ٌمدة أجْم٤م قمـ هِم٤مم قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : 

سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٕرسمٕملم ؾمٜم٦م ومٛمٙم٨م سمٛمٙم٦م صمالث قمنمة صمؿ 

أُمر سم٤مهلجرة ومٝم٤مضمر قمنم ؾمٜملم صمؿ ُم٤مت و هق اسمـ صمالث و ؾمتلم ىمد ىمدُمٜم٤م أهنؿ ريض 

اؿمتٖمٚمقا سمٌٞمٕم٦م اًمّمديؼ سم٘مٞم٦م يقم آصمٜملم و سمٕمض يقم اًمثالصم٤مء ومٚمام متٝمدت و اهلل قمٜمٝمؿ 

شمقـمدت و مت٧م ذقمقا سمٕمد ذًمؽ ذم دمٝمٞمز رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُم٘متديـ 

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :  طمٞم٨م  ذم يمؾ ُم٤م أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٠ميب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف 

هلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم ومٚمؿ سمقيع أبق سمٙمر أىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم ضمٝم٤مز رؾمقل ا

اًمثالصم٤مء  و ىمد شم٘مدم ُمـ طمدي٨م اسمـ إؾمح٤مق قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أجٌف قمـ 

أُم٤م قمـ همًٚمف صغم اهلل  قم٤مئِم٦م أن رؾمقل اهلل شمقذم يقم آصمٜملم و دومـ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء 

ىم٤مل أبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم : طمدصمٜم٤م أبق ُمٕم٤موي٦م طمدصمٜم٤م أبق سمردة قمـ  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد
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٘مٛم٦م سمـ يزيد قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة قمـ أبٞمف ىم٤مل : ح٤م أظمذوا ذم همًؾ رؾمقل اهلل قمٚم

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٟم٤مداهؿ ُمٜم٤مد ُمـ اًمداظمؾ : أٓ دمردوا قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ٜمده قَمـ اسْمـ )ومٖمًؾ وهق قمٚمٞمف (  قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمٛمٞمّمف  ًْ َوظمرج اإِلَُم٤مم َأمْحد ذِم ُُم

٤ٌَّمس ]َريِض اهلل قَمٜمُْٝماَم  [ ىَم٤مَل: ح٤م أمجع اًْمَ٘مْقم ًمٖمًؾ َرؾُمقل اهلل صغم اهلل قَمَٚمٞمِْف قَم

٤ٌَّمس سمـ قمٌد اعْمٓمٚم٥م، َوقمكم سمـ أيب ـَم٤مًم٥م،  َّٓ َأهٚمف: قَمٛمف اًْمَٕم ٌَْٞم٧م إِ َوؾمٚمؿ، َوًَمْٞمَس ذِم اًْم

ُه،  َٓ ٤ٌَّمس، / َوُأؾَم٤مَُم٦م سمـ زيد سمـ طَم٤مِرصَم٦م، َوَص٤مًمح َُمْق ٤ٌَّمس، َوىمثؿ سمـ قَم َواًْمٗمْمؾ سمـ قَم

٤ٌَمب َأْوس سمـ ظمقزم َريِض اهلل  قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملَم وَمَٚمامَّ َأمجُٕمقا ًمٖمًٚمف، َٟم٤مَدى ُمـ َوَراء اًْم

نَّْم٤مِرّي صمؿَّ أطمد سمٜمل قَمْقف سمـ اخْلَْزَرج  ْٕ ٤م  -ا قَمكّم سمـ أيب ـَم٤مًم٥م: َي٤م قَمكّم  -َويَم٤مَن سَمْدِريًّ

َ٘م٤مَل ًَمُف قَمكّم: ٟمٜمِمدك اهلل وطمٔمٜم٤م ُمـ َرؾُمقل اهلل ]صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ[ ، ىَم٤مَل: ومَ 

 ادظمؾ، وَمدظمؾ، وَمَحَيَ همًؾ َرؾُمقل اهلل ]صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ[ َومل يؾ ُمـ همًٚمف

٤ٌَّمس  ؿَمْٞمئ٤م. ىَم٤مَل: وم٠مؾمٜمده قَمكّم ]َريِض اهلل قَمٜمُف[ إمَِم َصدره َوقَمٚمِٞمِف ىَمِٛمٞمّمف، َويَم٤مَن اًْمَٕم

ُه  َواًْمٗمْمؾ َوىمثؿ ي٘مٚمٌقٟمف َُمَع قَمكّم َريِض اهلل قَمٜمُْٝمؿ ، َويَم٤منَ  َٓ ُأؾَم٤مَُم٦م سمـ زيد، َوَص٤مًمح َُمْق

٤ٌَّمِن اَح٤مء، َوضمٕمؾ قَمكّم يٖمًٚمُف، َومل ير ُمـ َرؾُمقل اهلل ]صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ[  مه٤م يّم

ُه ُمـ اعْمَٞم٧ِّم، َوُهَق َيُ٘مقل: سم٠ِميب َوأُمل َُم٤م أـمٞمٌؽ طَمٞم٤م َوَُمٞمًت٤م /! طَمتَّك إِذا ومرهمقا  ؿَمْٞمئ٤م ِِم٤َّم يَرا

 واًمًدر  - اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ[ُمـ همًؾ َرؾُمقل اهلل ]صغم
ِ
٤مء ضمٗمٗمقه  -َويَم٤مَن يٖمًؾ سم٤ِمْحَ

صمؿَّ صٜمع سمِِف َُم٤م يّمٜمع سم٤ِمعْمَٞم٧ِم، صمؿَّ أدرج ذِم صَماَلصَم٦م َأثَقاب: صَمْقسَملْمِ أبٞمْملم، َوسمرد طمؼَمة، 

 احلَِدي٨م. َوىمد صَم٧ٌم ُمـ طَمِدي٨م ِهَِم٤مم سمـ قُمْرَوة قَمـ َأبِٞمف قَمـ قَم٤مِئَِم٦م َريِض اهلل قَمٜمَْٝم٤م َأن

َرؾُمقل اهلل ]صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ يمٗمـ ذِم صَماَلصَم٦م َأثَقاب سمٞمض َياَمٟمِٞم٦م، ًَمْٞمَس وِمٞمَٝم٤م ىَمِٛمٞمص 

ُؿ َيْزقمُٛمقَن َأنف ىمد يَم٤مَن يمٗمـ ذِم  َٓ قِماَمَُم٦م، ىَم٤مَل: وَم٘مٞمؾ ًمَٕم٤مِئَِم٦م ]َريِض اهلل قَمٜمَْٝم٤م[ : إهِنَّ َو

 ضم٤مؤوا سمؼِمد طمؼَمة، َومل يٙمٗمٜمقه ومِٞمفِ سمرد طمؼَمة. ىَم٤مًَم٧م قَم٤مِئَِم٦م ]َريِض اهلل قَمٜمَْٝم٤م[ : ىمد 

قمـ قم٤مئِم٦م : أن رؾمقل اهلل يمٗمـ ذم صمالصم٦م أثقاب سمٞمض يامٟمٞم٦م وروى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده 

ىم٤مل : ومذيمر ًمٕم٤مئِم٦م ىمقهلؿ : ذم صمقسملم و  ُمـ يمرؾمػ ًمٞمس ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٛمٞمص و ٓ قمامُم٦م 
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ه ُمًٚمؿ سمرد طمؼمة وم٘م٤مًم٧م : ىمد أتك سم٤مًمؼمد و ًمٙمٜمٝمؿ ردوه و مل يٙمٗمٜمقه ومٞمف  و هٙمذا روا

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق : قمـ اسمـ  وأُم٤م قمـ اًمّمالة قمٚمٞمف  روى قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

قم٤ٌمس ىم٤مل : ح٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أدظمؾ اًمرضم٤مل ومّمٚمقا قمٚمٞمف 

سمٖمػم إُم٤مم أرؾم٤مٓ طمتك ومرهمقا صمؿ أدظمؾ اًمٜم٤ًمء ومّمٚملم قمٚمٞمف صمؿ أدظمؾ اًمّمٌٞم٤من ومّمٚمقا 

أرؾم٤مٓ مل ي١مُمٝمؿ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و  قمٚمٞمف صمؿ أدظمؾ اًمٕمٌٞمد ومّمٚمقا قمٚمٞمف

و ىم٤مل اًمقاىمدي : طمدصمٜمل أيب سمـ قمٞم٤مش سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد قمـ أبٞمف قمـ   -ؾمٚمؿ أطمد 

ضمده ىم٤مل : ح٤م أدرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم أيمٗم٤مٟمف ووع قمغم هيره صمؿ 

  -أطمدووع قمغم ؿمٗمػم طمٗمرشمف صمؿ يم٤من اًمٜم٤مس يدظمٚمقن قمٚمٞمف روم٘م٤م روم٘م٤م ٓ ي١مُمٝمؿ 

ذم دومٜمف  ا قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م : ح٤م ىمٌض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اظمتٚمٗمقوروى قمـ 

وم٘م٤مل أبق سمٙمر : ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل ؿمٞمئ٤م ُم٤م ٟمًٞمتف ىم٤مل : ] ُم٤م ىمٌض اهلل ٟمٌٞم٤م إٓ ذم 

ومرومع ومراش رؾمقل اهلل -اعمقوع اًمذي جي٥م أن يدومـ ومٞمف [ ادومٜمقه ذم ُمقوع ومراؿمف 

شمقذم ومٞمف ومحٗمروا ًمف ُتتف صمؿ أدظمؾ اًمٜم٤مس قمغم رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اًمذي

صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يّمٚمقن قمٚمٞمف أرؾم٤مٓ اًمرضم٤مل طمتك إذا ومرغ ُمٜمٝمؿ أدظمؾ اًمٜم٤ًمء 

طمتك إذا ومرغ اًمٜم٤ًمء أدظمؾ اًمّمٌٞم٤من و مل ي١مم اًمٜم٤مس قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ًمٚمٞمؾ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء  و ؾمٚمؿ أطمد ومدومـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ أوؾمط ا

هٙمذا رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل قمـ وه٥م سمـ ضمرير قمـ أبٞمف قمـ 

: و ٟمزل ذم طمٗمرشمف قمكم سمـ أيب ومذيمر سم٢مؾمٜم٤مده ُمثٚمف و زاد ذم آظمرهحمٛمد سمـ إؾمح٤مق 

ـم٤مًم٥م و اًمٗمْمؾ و ىمثؿ اسمٜم٤م قم٤ٌمس و ؿم٘مران ُمقمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و 

: أنِمدك اهلل و طمٔمٜم٤م ُمـ هق أبق ًمٞمغم ـ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل أوس سمـ ظمقزم ـ و

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل ًمف قمكم : اٟمزل  و يم٤من ؿم٘مران ُمقٓه أظمذ ىمٓمٞمٗم٦م 

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يٚمًٌٝم٤م ومدومٜمٝم٤م ذم اًم٘مؼم و ىم٤مل : و اهلل ٓ يٚمًٌٝم٤م 

قمـ أم  وروى أجْم٤م سمًٜمده    ؾمٚمؿأطمد سمٕمدك ومدومٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 
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ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م : سمٞمٜم٤م ٟمحـ جمتٛمٕمقن ٟمٌٙمل مل ٟمٜمؿ و رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم 

سمٞمقشمٜم٤م و ٟمحـ ٟمتًغم سمرؤيتف قمغم اًمنير إذا ؾمٛمٕمٜم٤م صقت اًمٙمرازيـ ذم اًمًحر ىم٤مًم٧م 

أم ؾمٚمٛم٦م : ومّمحٜم٤م و ص٤مح أهؾ اعمًجد وم٤مردم٧م اعمديٜم٦م صٞمح٦م واطمدة و أذن سمالل 

دٟم٤م طمزٟم٤م و قم٤مًم٩م سم٤مًمٗمجر  ومٚمام ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٙمك و اٟمتح٥م ومزا

اًمٜم٤مس اًمدظمقل إمم ىمؼمه ومٖمٚمؼ دوهنؿ ومٞم٤مهل٤م ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ُم٤م أصٌٜم٤م سمٕمده٤م سمٛمّمٞم٦ٌم إٓ 

أنس ىم٤مل : وروى اإلُم٤مم أمحد قمـ  ه٤مٟم٧م إذا ذيمرٟم٤م ُمّمٞمٌتٜم٤م سمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

غم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمديٜم٦م أو٤مء ُمٜمٝم٤م يمؾ ح٤م يم٤من اًمٞمقم اًمذي ىمدم ومٞمف رؾمقل اهلل ص

رء ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف أفمٚمؿ ُمٜمٝم٤م يمؾ رء  ىم٤مل : و ُم٤م ٟمٗمْمٜم٤م قمـ رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إجدي طمتك أنٙمرٟم٤م ىمٚمقسمٜم٤م  و هٙمذا رواه اًمؽمُمذي و اسمـ 

ىم٤مل ُم٤مضمف مجٞمٕم٤م قمـ سمنم سمـ هالل اًمّمقاف قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل سمف  و 

اإلُم٤مم أمحد : قمـ أنس أن أم أجٛمـ  روىاًمؽمُمذي : هذا طمدي٨م صحٞمح همري٥م  و

سمٙم٧م ح٤م ىمٌض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘مٞمؾ هل٤م ُم٤م يٌٙمٞمؽ قمغم اًمٜمٌل صغم 

إين ىمد قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ  وم٘م٤مًم٧م:اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؟ 

وروى ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده قمٜم٤م    ؾمٞمٛمقت و ًمٙمٜمل إٟمام أبٙمل قمغم اًمقطمل اًمذي رومع

ًمٕمٛمر : اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إمم أم أجٛمـ ٟمزوره٤م  ومٚمام اٟمتٝمٞمٜم٤م قمـ اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أنف ىم٤مل 

إًمٞمٝم٤م سمٙم٧م وم٘م٤مٓ هل٤م : ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ ُم٤م قمٜمد اهلل ظمػم ًمرؾمقًمف ىم٤مًم٧م : و اهلل ُم٤م أبٙمل أٓ 

ع ُمـ اًمًامء  أيمقن أقمٚمؿ أن ُم٤م قمٜمد اهلل ظمػم ًمرؾمقًمف و ًمٙمـ أبٙمل أن اًمقطمل اٟم٘مٓم

ذم صحٞمحف : قمـ أيب ُمقؾمك قمـ روى أجْم٤م و   ومٝمٞمجتٝمام قمغم اًمٌٙم٤مء ومجٕمال يٌٙمٞم٤من

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل : إن اهلل إذا أراد رمح٦م أُم٦م ُمـ قم٤ٌمده ىمٌض ٟمٌٞمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤م 

ومجٕمٚمف هل٤م ومرـم٤م و ؾمٚمٗم٤م يِمٝمد هل٤م و إذا أراد هٚمٙم٦م أُم٦م قمذهب٤م و ٟمٌٞمٝم٤م طمل وم٠مهٚمٙمٝم٤م و 

اإلُم٤مم أمحد قمـ  وروىٝم٤م وم٠مىمر قمٞمٜمف هبٚمٙمتٝم٤م طملم يمذسمقه و قمّمقا أُمره [ هق يٜمٔمر إًمٞم

أوس سمـ أوس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ : ُمـ أومْمؾ أج٤مُمٙمؿ يقم 
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اجلٛمٕم٦م ومٞمف ظمٚمؼ آدم و ومٞمف ىمٌض و ومٞمف اًمٜمٗمخ٦م و ومٞمف اًمّمٕم٘م٦م وم٠ميمثروا قمكم ُمـ اًمّمالة 

هلل يمٞمػ شمٕمرض صالشمٜم٤م قمٚمٞمؽ و ومٞمف وم٢من صالشمٙمؿ ُمٕمروو٦م قمكم  ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل ا

ىمد أرُم٧م ؟ ـ يٕمٜمل ىمد سمٚمٞم٧م ـ ىم٤مل : إن اهلل ىمد طمرم قمغم إرض أن شم٠ميمؾ أضم٤ًمد 

ىم٤مل اًمٌخ٤مري : طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م أبق إطمقص قمـ أيب  -إنٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم [

إؾمح٤مق قمـ قمٛمرو اسمـ احل٤مرث ىم٤مل : ُم٤م شمرك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ديٜم٤مرا 

مه٤م و ٓ قمٌدا و ٓ أُم٦م إٓ سمٖمٚمتف اًمٌٞمْم٤مء اًمتل يم٤من يريمٌٝم٤م و ؾمالطمف و أرو٤م و ٓ در

ىم٤مل اًمٌخ٤مري : ] طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م قمـ ُم٤مًمؽ  -ضمٕمٚمٝم٤م ٓسمـ اًمًٌٞمؾ صدىم٦م 

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م أن أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ طملم 

يٌٕمثـ قمثامن إمم أيب سمٙمر ًمٞم٠ًمخٝمـ شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أردن أن 

ُمػماصمٝمـ وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م : أخٞمس ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٓ ٟمقرث ُم٤م 

وهٙمذا رواه ُمًٚمؿ و اًمٜم٤ًمئل قمـ ىمتٞم٦ٌم يمٚمٝمؿ قمـ ُم٤مًمؽ سمف  ومٝمذه  شمريمٜم٤م صدىم٦م ؟ [

 إطمدى اًمٜم٤ًمء اًمقارصم٤مت ـ إن ًمق ىمدر ُمػماث ـ ىمد اقمؽموم٧م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

و ؾمٚمؿ ضمٕمؾ ُم٤م شمريمف صدىم٦م ٓ ُمػماصم٤م و اًمٔم٤مهر أن سم٘مٞم٦م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم واوم٘مٜمٝم٤م قمغم 

ُم٤م روت و شمذيمرن ُم٤م ىم٤مًم٧م هلـ ُمـ ذًمؽ وم٢من قم٤ٌمرهت٤م شم١مذن سم٠من هذا أُمر ُم٘مرر قمٜمدهـ 

اًمٌخ٤مري : قمـ قم٤مئِم٦م أن وم٤مـمٛم٦م و اًمٕم٤ٌمس أتٞم٤م أب٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يٚمتٛم٤ًمن  وروى

 قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و مه٤م طمٞمٜمئذ يٓمٚم٤ٌمن أروف ُمـ ومدك و ُمػماصمٝمام ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل

ؾمٝمٛمف ُمـ ظمٞمؼم وم٘م٤مل هلام أبق سمٙمر : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل ] 

ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م إٟمام ي٠ميمؾ آل حمٛمد ُمـ هذا اح٤مل [ ىم٤مل أبق سمٙمر : و اهلل ٓ 

 .                                ٓ صٜمٕمتف أدع أُمرا رأج٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يّمٜمٕمف ومٞمف إ

وهبذا اًم٘مدر ِم٤م ٟمً٘متف سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وطمده ُمـ ؾمػمة ظمػم اًمؼمي٦م ايمتٗمك ٟمحق  

ُت٘مٞمؼ اًم٘مّمد شم٤مريم٤م عمـ أراد اعمزيد قمٚمٞمف ُم٤ميريد ومٝمق سمًت٤من اًمٜمٌقة ٓيٛمٚمؽ أطمد 

ٗمق اًمٍمف قمٜمف  ؾم٤مئال اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ضمٚم٧م ىمدرشمف وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه اًمٕم



   

 
312 
 

 الوجيز الدعوي

واًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة ذم ديٜمك ودٟمٞم٤مي مهللا أخػ سملم ىمٚمقسمٜم٤م سمرمحتؽ وٟم٠ًمخؽ ومجٞمع 

اظمقاٟمك ُمـ اًمدقم٤مة إمم ديٜمؽ أن شمًٕمدٟم٤م سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة مجٕمٜم٤م اهلل أطمٌتل رم اهلل 

ُمًت٘مر رمحتف يمام مجع اهلل سم٤مًمدٟمٞم٤م ؿمٛمٚمٜم٤م وأرواطمٜم٤م قمغم حمٌتف وآظمر  يقم اعمزيد رم

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم مهللا قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآخف وصحٌف وؾمٚمؿ  دقمقا

 شمًٚمٞمام .

 

 

*** 
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 219 ............. ( وُمٕمجزاشمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ظمّم٤مئّمف ُمـ)  اًمث٤مين اعمٌح٨م

                        ( أُمتف قمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طم٘مقق ُمـ)  اًمث٤مًم٨م اعمٌح٨م

 256 ............................................................. صمالصم٦م وأصقهل٤م

 268 .. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اعمرؾمٚملم ؾمٞمد وووم٤مة اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت (اًمراسمع اعمٌح٨م)

 268 .............................. ُمٓمٚمٌلم ذم ؾمٞمٙمقن  اًمدقم٤مة أظمقاٟمك ُمٌحثٜم٤م ٟمٕمؿ



   

 
314 
 

 الوجيز الدعوي

 268 . ( عم١مُمٜملما أُمٝم٤مت وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل زوضم٤مت ُمع)  إول اعمٓمٚم٥م
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