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  اهطبعٞ اهجاُٚٞاهطبعٞ اهجاُٚٞ  ًقدًًٞقدًٞ
Y ٍٚبطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚبطٍ اهلل اهسمحّ اهسح  
النعم كالشكر هلل مفػض  اليضػر كالدػود كالكػـر كالوػلة كال ػلـ الحمد هلل مولى 

علػػى رضػػر وأػػى كسولػػص راػػوؿ الػػجفيع اهلل علػػى امضػػل ا وأضػػيم كالمراػػلض  اػػضدوي محمػػد 
 كآله كلحأة اامعض   .... كبعد

لمػػي نػػيف الحػػو  هلل  ػػو سلػػص نػػصٍّ اليضػػرات وػػى الػػدوضي كاػػأو نػػصٍّ ا نرامػػيت وػػى 
 و القجو الديذب الذل تدكر حوله اليضػرات  لراوؿ اهلل  الدار ا ررة، كنيف الحو  

كتهػػأب ب ػػأو اتأيعػػه كالعمػػص بهدلػػه نػػص  العجػػيمات ا لهضػػةو ا  ممننػػي وػػى دركاػػني كن أنػػي 
، كرنَّزوػػػي وػػػى ذلػػػن علػػػى اواوػػػو ا اػػػوة وػػػى حلػػػرتهو ن دلضػػػة  بهػػػذا النأػػػى المأػػػيرؾ 

بهي وى قولػه اػأحيوه  ة ال ى مدحه اهلل سكليوه النوراوضة كلفيتة القرآوضة كسرلقة الربيوض
  ٍ َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيم   {ْالقلػم }  كوحػ  وػرل سوَّػه ر لرتقػى المػىم  وػى مقيمػيت

 القرب م  اهلل، كر لعلو قدرع عند مورع:
ػػػػػص ًػػػػػي ران بػػػػػ رلؽ راػػػػػوؿ اهلل  - مػػػػػ  الشػػػػػفقة كالعجػػػػػ   إر إذا تدمَّ

 كالمودة كغضر ي .كالرحمة كال واضل كالكـر كا لفة 

ػػػػص بي نػػػػين ب حوالػػػػه لػػػػلوات ربػػػػى كت ػػػػلضميته علضػػػػه مػػػػ  رشػػػػضة اهلل  - كتكمَّ
 كتقواع، كاررلص كالودؽ كاليشوع كالحلور كغضر ي .

 بمنٍّه كولله و ودزوي وى ذلن : كقد سنرمني اهلل 
  ــ     : "ن ػػيب ــثر قــيث ا  ن ــان  عــن د ك ػػو ل حػػدث عػػ  ُُ" حــثيا احلئ

 وه القرآوضة .النوراوضة كسكلي تجوراته 
  ــثاة" كن ػػيب كلحكػػى اواوػػو  ػػموؿ رحم ػػه لليل ػػ  نلهػػي  :"الرمحــا ادا

 

 لدر م  الك يب ثلث  أعيت كقد وفذت امضعهي تقرلأي م  ا اواؽ كلكنه منشور على الموقل بيلمديف.  ُ
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 كنضفضة تحقض   ذع الرحمة ًي را كبي ني لألوراد كالمد معيت .
  :واجــا ادمــاملع اديا ــرين لــهلل رقــهلل  ا   كن ػػيب""  كلرنػػز علػػى

ـ الهدمػيت الشراػة الدكر الذل لنأغى سف لقـو به الم ػلموف المعيلػركف للػدويع عنػه سمػي
ض  علػى حلػرته م ػيبعض  وػى ذلػن  دلػه الكػرلم كموهػرل  اواوػو عوم ػه ارو ػيوضة ضللغرب

 .وى ذلن كسالوبه الحليرل وى موااهة روومه 
  : ك ػػو بضػػيف لكضفضػػة اا لػػيمة المػػىم  بهػػذا النأػػى  "المــراا ادــ  "كن ػػيب

 علضه بهي اهلل و ضدة لذلن .الكرلم لضوص بذلن لح   م يبع ه كلأض  المنح ال ى ل فلص 
 بضػػػيف لمعدػػػزة ا اػػػرام كالمعػػػراج  مػػػيك  "اشـــراداال ااقـــرا " : يكن يبػػػ

كمكيو ه، كنذا الحكمة م  ا حداث كالمنيًر كالمواق  ال ى مػر بهػي  كإًهير ي لقدرع 
  وػػى م ػػضرته وػػى عػػيلم الملػػن كعػػوالم الملكػػوت كالعػػوالم الذاتضػػة، كالفوا ػػد ال ػػى لن فػػل

م كالمػػىم  كالمح ػػ  كالمػػوق  وػػى نػػص ذلػػن، كقػػد لػػدر لنػػي وػػى  ػػذا الشػػ ف بهػػي الم ػػل
ػػػح ػػػى اجف اػػػزماف ل لنػػػي مػػػ  سحيدلقنػػػي كلقيماتنػػػي الم دػػػددة وػػػى تلػػػن المنياػػػأة ، نمػػػي تدمَّ

 سف لعضنني على إررااه للنور.تعيلى  و  ؿ اهلل الكرلمة م  ذلن نمٌّ نأضره 
الكقضر مػ  إرواونػي المػىمنض  علػى   ذا الك يب الذل وفذت  أع ه ا كلى كسلحَّ سمَّي 

 إعػػػػػػػػػػيدة  أعػػػػػػػػػػه، كبعػػػػػػػػػػد ااػػػػػػػػػػ ييرة اهلل تعػػػػػػػػػػيلى كاوقنػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػن ك ػػػػػػػػػػو ن ػػػػػػػػػػيب
 "ــا ــااال ايملثيـ ..  كمػػػدقَّ  ثَّػػػ وى مي  بدػػػلمو لوضػػػح الػػػذل ك ػػػيب الهػػػو و، "الكملـ

كبلوغػػػه الغيلػػػة العومػػػى لكػػػصٍّ الوػػػفيت العلضػػػي نػػػيلحلم كالوػػػفح   موػػػي ر عومػػػة النأػػػى
الحأضػػو الموػػجفى  كنػػذلن لأػػض  المزالػػي الييلػػة ال ػػى اوفػػرد بهػػي، ر ػػيكالعفػػو كارلقػػير كغض

  ، كلأػضٍّ   ،بع  القليلي الييلة بحلرته كال ػى سثضػر لغػبه نأضػره بشػ وهيسللين لنيقش نمي
علػػى تنزلػػه  حرلػػين تلػػن القلػػيلي بهػػي  رسح ػػ  المحيمػػص ال ػػى لنأغػػى علػػى المػػىم  سف لف ٍّػػ

 .سوضي ه كرالهال ى  مص اهلل بهي وأضَّه كاي ر  لهضةبيلعومة ا  مقيـ النأوة، كسرذان 
المرلػدل  كالعػيروض  ك رلقػة القضػيـ  سمي ع  الكضفضػة ال ػى للحػه بهػي راػوؿ اهلل 

ب ػػربض هم كتػػواضههم اػػوامان وػػى حضيتػػه سك بعػػد ذلػػنو وقػػد س ػػروي إلضهػػي وػػى ووػػص عوػػضم وػػى  
ص إلػى لمحأَّة ال ػى تولٍّػي سللي حقضقة اكبضنَّ  "الصهللفيا فى الئرآن والم ا":    ن يبني
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 ذلن ككضَّحني علميتهي كس روي إلى ثمراتهي القرلأة العيالة وى الدوضي كاجالة وى اجررة.
للحكػم العلضػة تنيكلػه بيبه عنػد ن يبين ورلدان وى   " "ثانى اث ع:  نمي نيف ن يبني 

، كلػػم م اػضد ا وأضػػيسحػداث  دػػرة كالػدركس العملضػػة الم ػ مدة مػػ  كالمعػيوى الركحضػػة 
 .تني الكقضرة حوؿ الهدرة المأيرنةا ذا الك يب إر لقيمات قلضلة م  لقيم لحوً 

 " كهللنـهللا درآنــا  شـى بـع ال ــا    ":  كر سو ػى سرضػران سف س ػضر إلػى ن ػيب 
ال ػى لنوػلح بهػي حػيؿ مد معيتنػي كاػر   كوضه نضفضة ال جأض  العملػى  رػلؽ راػوؿ اهلل 

 تني لرليدة كلدارة حليرة ا مم.كعودكترقضة سحوالني ي مف يح حصٍّ امضل مشكلتنبص 
وإوػه وضمػي  سف لمأل قلػوب الم ػلمض  سامعػض  بحػو راػوؿ اهلل  و  ؿ اهلل 

ورل  و ال ػأضص الوحضػد لعػودة المد معػيت اراػلمضة إلػى ال ػراحم كال عػي   كال كػيت ، 
ل ػى  ػى حدػر الزاكلػة وػى كإًهير القضم ارالمضة نيلعػدؿ كالم ػيكاع كا رػلؽ القرآوضػة ا

 .ل وهلة  ل دكلة االمضةبنيم إ
 كللى اهلل على اضدوي محمد كعلى آله كلحأه كالم 

  ػُّْْالحيدل كالعشركف م  ربضل ا كؿ ، َُِّالر م  وأر القيوى  ،القي رة
 
 
 

 :محيووة الغربضة، الدمضزة، 
 امهورلة مور العربضة

c  :َُّْٓٓٗ-َْ-َََِ 

: WWW.Fawzyabuzeid.com 
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :ا لضك ركوىالأرلد 

fawzyabuzeid@hotmail.com,   ، fawzyabuzeid@yahoo.com 
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  ًقدًٞ اهطبعٞ األٗىلًقدًٞ اهطبعٞ األٗىل
كالـ على عأيدع الػذل  الػجفى، كالوػلة كال ػلـ علػى إمػيـ  ،الحمد هلل كنفى

 اق فى.كآله كلحأه كم   ،اضدوي محمد الموجفى ،كقجو س ص الووي ،س ص الوفي
 ، .. كبعد

ه  يوضة تعرضت سوه لم لواد وي الواود نلٍّ  ،ويلذم دعيوي لك يبة  ذا الك يب
 ..!! للو قيدات كال حرلفيت نشيوضة اضدوي راوؿ اهلل 

ص عنهي المىرروف سدؽ تفيلضص الشيوضة الوحضدة ال ي ادَّ  مل سوه   ذا! ...
بمعيلضر ر ل  جضل ا و يف  دقضقين  ضلن ادَّلو ي ت د و ...كاكنيته ،حرنيته وكص  و حضيته

ال ي توزف بهي العلـو  ،منهي وي المعيلضر العلمضة كالموازل  الميدلة اجف سف لدد سدؽَّ 
 .كالنورليت كا عراؼ

 - نمي لحيكلوف دا منين  -كحيكلوا  ،مَّ وي الداموا وي ا مة ال   لك  ا عدام بق  
 .ة مي كرد م  ان هوي دقَّ  ين ، كسحضيوعوم هكآكوة وي  ،سف لشككووي تيرة وي  يوض ه

حت مي في القرآف آليت كضَّ و ،ذلن على نصٍّ  ين كالمىم  ر بد سف لكوف حرلو
  .هيتم  امضل الد ع  الموجفى  هي مى لى عٍ لنأغي سف وػى 
 :ه وقد قيؿ وضه رب   ،هقي جٍ ي وي و مَّ 
                               {ّ،ْالندم } 

وػػنعلم علػػم الضقػػض  سوػػه لػػض  نػػص مػػي  ،لػػم و ػػ وعأه سك لػػم وفهمػػه وػػإذا اػػيم حػػدل ه 
الي ػيـ كقػد ستػى بػيلكلـ الػذم  ك ػو وأػي   ،كر نص مي اػيم سكاوػه اػيم زميوػه ،قضص ايم سكاوه

ستى بػه ويلذم وح ياه كالذل  م  قألني كالذل  م  بعدوي  ،لح يج إلضه ا ويـ إلى لـو الزحيـ
 .راوؿ اهلل 
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ة كنػم مػ  سحيدلػ  وأولَّػ ،ه للػزم  الػذم اػض تيوفهمه  وه لػض  لنػي لكنَّػ ويلذم لم
كقػػ  عنػػد ي العلمػػيم ال ػػيبقوف كبضَّنهػػي العلػػم وػػػي  ػػذا الزمػػيف كنيوػػت معدػػزة ل ػػضد كلػػػد 

 . عدويف 
ر وقػوؿ بػه كوحػيكؿ سف  - الػذم لػم لوػص العلػم إلػى نشػفه -ويلحػدل  العلمػي 

  لنػي: بص وقوؿ نمي قػيؿ اهلل  ،ك وواههوعلله س       - كآمنػي براػوله ،آمنػي بػه، 
 : نص  ذا... ، ني كآمني بكص مي قيله وأض   ،كآمني بك يبه

          {ٕآؿ عمراف }. 
 :ك ذا نله

                    {ْ.،ٓالندم }. 
 -وي ن و ال ضرة ال ي س لهي نػيووا علػى  ضػو وفػ  كح ػ  رلػ   َّ نذلن مي بي 

 - كلكنهم لم ل حركا الدقة الأيلغة وي تحقض  بع  الركاليت وػي سمػور عػ  راػوؿ اهلل 
 ،مضزاونػي الػذم و ػمل ين وػنح  دا مػ وكر سف ل ػ مل إلضهػي م ػلم ،ر لدػو سف لقولهػي مػىم ه 

 .. سوَّه : وقوؿ به ع  راوؿ اهلل  سك ،سك وقرس به
 { اهلل  ةً مى وٍ بعً  معووـه } 

 ... وي سقواله معووـه 
 ... هػوي سوعيل وـه ػكمعو
 .... هػوالػوي سح وـه ػػكمعو
 .... وي نص حرنيته كاكنيته وـه ػػػكمعو

 :  حض  قيؿ له ،ةالعزَّ  كالذم قيؿ  ذا رب  
                       {ُِٔ ـعيوا }. 

  ،وضهي وػي  ػذا الأػيبوي  ضيم ال ي لعدزكف  ،ونفعص نمي نيف لفعص الفني الويلح
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هم بػ مر اهلل وػي مي وػضعلٍّ  وكل ػ غضقوف وضهػي براػوؿ اهلل  نيووا لراعوف وضهي كلأ هلػوف وضهػي
  ذا المقيـ سك المقود وي  ذا ا مر.

 ... ضتي وي  ذا الك يب غكقد اب
وػػي  ػػػفيع ه  وػػي مرضػػيته كراػػيمان  ين  معػػػ ، كالمنيوحػػة عػػ  حأضأػػه كاػػه اهلل سكرن 

 .ين ثيلق ع ع  الهول كا غراضالمنزَّ  ، كإًهير الح ٍّ ين ثيوض
مػ  لػي، كمػي نػيف وضػه  تووضػ  اهلل   ٍ ًمػكلػدؽ كلػواب وى  ومي نيف وضه م  ح   

 ،ي ًػزللػيو كإف نػيف لغفػر لػي وػي ذلػن قوػدم كوضَّ عدل ػي ك   ٍ وًمػ سك رجػ و  سك و ػضيفو  اهوو 
كساػػ ؿ اهلل  .ه كاػػه اهلل كالػػدار اجرػرة، كوفػػل إرػواوي الم ػػلمض حضػ  سوػػي سبغػي بػػذلن نلٍّػ

 بقوله: سف لدرلني وضم  عني م راوؿ اهلل  عز   وه
 ِِ{ مىً  اٍا ػىهىدى و ليبى وػىلىهي سٍارىاًف، كىمىً  اٍا ػىهىدى و ٍرجى ى وػىلىهي سىٍاره } 
                         {َُ  الكه }. 

 كللى اهلل على اضدوي محمد كعلى آله كلحأه كالم.
 ، ػ ُِِْم  اميدل اجررة  ٗ.. م يم القلثيم

 ـ ََُِم  سغ ج   ِٖ
 

 
 
 
 

 

قػػيؿ: ذإذا اا هػػد الحػػينم و لػػيب ولػػه ساػػراف، كإف اا هػػد و رجػػ  ولػػه ساػػر كاحػػد  م فػػ  علضػػه: سف النأػػي  عػػ  عمػػرك بػػ  العػػيص  2
 .مفردات سلفيظ القرآف الكرلم، الحدل  المذنور كرد وى ن يب : ب ا قلضة  ن يُِّْن يب ارع ويـ، م لم ذ  ُّٖ/ُّالأييرم 
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MMMMMM
MM

MMMMMM 

  الفصن األوهالفصن األوه
MMMMMMMMMMMMMMM 

ٝٔ ٗاهَبأطَِٞكََك َٓٔس ٕٔ اهظَّا ٝٔ ٗاهَبأطٌََِٞاُي َخَصا٢ٔٔص َٓٔس ٕٔ اهظَّا   ٌَاُي َخَصا٢ٔٔص
MMMMMMMMMMMMMMM 

 

Y  ٝكٌاي خصا٢صٕ اهظآسٝ كٌاي خصا٢صٕ اهظآس
  ..ٗكساًاتٕ اهبآسٝ.ٗكساًاتٕ اهبآسٝ.

Y .عوٟ ضا٢س األُبٚا١ ُٕ ُٕ عوٟ ضا٢س األُبٚا١.َفِضُو   َفِضُو

Y  ٖٝٗهٚتٕ يف اآلخس ٖٗهٚتٕ يف اآلخسٝ أ   ..أ
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Y ابت بلتاب ابت بلتاب ــــــكٌاي فضوٕ اهجكٌاي فضوٕ اهج
  اهلل.اهلل.

Y  ِّٕكٌاي عبادتٕ هسبِّٕ كٌاي عبادتٕ هسب..  

Y .اهلل ِّ ًٔ ِّ اهلل.كٌاي خػٚتٕ  ًٔ   كٌاي خػٚتٕ 

 

M 
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MMMMMMMMMMMMMMM 
  ألوهألوهالفصن االفصن ا

MMMMMMMMMMMMMMM 
ٝٔ ٗاهَبأطَِٞ َٓٔس ٕٔ اهظَّا ٌَاُي َخَصا٢ٔٔص ٝٔ ٗاهَبأطََِٞك َٓٔس ٕٔ اهظَّا ٌَاُي َخَصا٢ٔٔص   َك

MMMMMMMMMMMMMMM 
  كٌاي خصا٢صٕ اهظآسٝ ٗكساًاتٕ اهبآسٝكٌاي خصا٢صٕ اهظآسٝ ٗكساًاتٕ اهبآسٝ

MMMMMMMMMMMMMMM 
ػػػدان  رػػػ هلل اهلل إ ، بػػػ وواع مػػػ  الفلػػػي ص كالكرامػػػيت، كاػػػنذنر اػػػضدوي ميحىمَّ

اضػل م فرقػه مػ  ني أنػي، لكنَّػي س هر ي كسلحَّهي بير وػير. كقػد ذنروػي بعلػهي مفوػلن وػي مو 
 ومنهي:ذنر ي ل كوف مد معة وي موضل كاحد، سحأأني  ني إعيدة 

M  سوه سكَّؿي النأضٍّض  رىلقين. 
M ّّيف وأضًّي كآدـ بض  الركح كالد دكسوه ن. 
M   سف لىمنػػػػػوا بػػػػػه  -آدـ ومػػػػػ  بعػػػػػدع  -كسف اهلل سرػػػػػذ المضقػػػػػيؽ علػػػػػى النأضٍّػػػػػض

  كلنوػػػػػػػػركع، قػػػػػػػػيؿ اهلل تعػػػػػػػػيلى:                           

                                      

          {ُٖآؿ عمراف }. 
 

 ركاع ال رمذم.  ّ
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M كسوه كىقىلى ال أشضر به وي الك و ال يلفة. 
M لدف آدـ افيحكسوه لم لقل وي وى ىًأًه م  ْْ. 
M كسوه رسٍت سم ه عند كردته ووران ررج منهي سضيم له قوور الشيـ

ٓٓ. 
M  ٍّكسوه ًلَّل ه الغميمة وي الحر

ٔٔ. 
M ٕٕيؿ إلضه ويم الشدرة إذ اأ  إلضهكسوه م. 
M  ٍريعي الشرل  كسوه  ي َّ لىد

ٖٖ ، 
M ص عند اب دام الوحي ثلث غجَّيت.كسوه غجَّه اأرل 
M ى ذنرع وي القرآف علوان علوان كسف اهلل تعيل: 
 وػػػػػذنر قلأػػػػػه بقولػػػػػه:  -                 {ُُالػػػػػندم } تعػػػػػيلى كقولػػػػػه: 

                        {ُْٗالشعرام }. 

  كل ػػػػػػػػػيوه بقولػػػػػػػػػه: -               {ّالػػػػػػػػػندم }تعػػػػػػػػػيلى ، كبقولػػػػػػػػػه: 
                    {ٖٓالدريف }. 

 كبورع بقوله:  -                 {ُٕالندم }. 

 ككاهه بقوله:  -                      {ُْْالأقرة }. 

  كلدع كعنقه بقوله -                      {ِٗا ارام}. 

هػػػػرع كلػػػػدرع بقولػػػػه -   : تعػػػػيلى ًك                      

                   {ّ:ُالشرح }. 

M كقد قيؿ وي ذلن ح يف ب  ثيبت: ه ا    اامه م  اام اهلل المحمودكسو 
ا ميحىمَّدي       ًدػلَّهي  كى ى َّ لىهي ًمٍ  اٍاػًمًه لضي   وىذيك العىٍرًش مىٍحميوده ك ىذى

 

 ركاع الأضهقي كغضرع.  ْ
 ركاع ا ميـ سحمد. ٓ 
 ركاع سبو وعضم. ٔ 
 ركاع الأضهقي.  ٕ
 ركاع م لم كغضرع.  ٖ
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M  ٗٗقأله كلم لي ىمَّ به سحده  ان ٍحمىدكسوه ايمٍّيى سى. 
M  كسوه  نيف لىًأضتي اي عين كلوأح  يعمين ليجعمه رب ه كل قضه. 

M ََُُكسوه نيف لرل م  رلفه نمي لرل م  سميمه. 

M ُُُُبيلنور كاللومرل كسوه نيف لرل وي اللضص وي الولمة نمي ل. 

M كسف رًلقىهي نيف لعذب الميم الملح
ُُِِ. 

M  كسوػػػه غضػػػرعُُّّمػػػي ر لألػػػ  لػػػوت  وكرؤل ػػػه ،كاػػػمعه ،نػػػيف لألػػػ  لػػػوته، 
 ُُْْكر رؤل ه. ،كر امعه

M ُُٓٓكسوه نيف تنيـ عضنه كر لنيـ قلأه. 

M  ٌُُٔٔكسوه مي تقيمب قب. 
M  كسوه  ُُٕٕكنذلن ا وأضيم -مي اح لم قٌب. 

M  كسف عىرىقىهي  ُُٖٖس ضو م  الم ن نيف. 

M ُُٗٗكسوه إذا مشى مل الجولص  يله. 

M  كسف الكهنة اوقجعوا عند مأعقه  .نمي اوقجل اا راؽ ال مل 

M  كسوه علػضهم كنيوػت ا وأضػيم  :ستي بيلأراؽ لضلة ا اػرام مي ػراين ميلىدَّمػين، قضػص
 

 ركاع م لم.  ٗ
 ركاع م لم. َُ
 ركاع الأضهقي.  ُُ
 ركاع سبو وعضم.  ُِ
خددرهن. و ه   نػػيف لألػػ  مػػي ر لألػػ  لػػوت غضػػرع. وفػػي حػػدل  الأضهقػػي سوػػه رجػػو و اػػمل العواتػػ  وػػي  سحيدلػػ : سف لػػوته  كاػػيم وػػي  ُّ

علد  انربدي يد جل اةوعدة: اال د ا س عكلده  ونند و ه  حدريث ابد   ناد  أ  أجل .دن     حريث أيب نعيم ع  اب  نهاحة: كدن    بدمت مديم ع دول    د  
  ر نة انفنتيح .  الجل   ا ف ا ليل عربر ا وعبة ه.ي عل  عريشهنكننت ت ول  را ت  علي  ا

 ف كم ند سحمد كان  الأضهقى الوغرل. وٍّي سىرىل مىي رى تػىرىٍكفى كىسىٍامىلي مىي رى تىٍ مىعيوفى، ان  ال رمذم: إً : قيؿ ع  سبى ذر إ ُْ
 ركاع الأييرم.  ُٓ
 مب وأيٌّ قب .ركاع اب  سبي  ضأة كغضرع كسررج اليجيبي ذمي تقي  ُٔ
 ركاع الجأراوي.  ُٕ
 ركاع سبو وعضم كغضرع.  ُٖ
 ركاع الأضهقي.  ُٗ
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ترنأه عرليوين  الولة كال لـ
ََِِ. 

M  كسوه سارم به لم ػدد ا قوػى، كعيػرج بػه إلػى م  الم دد الحراـ إلى ا
 مػػػ  آليتػػػه الكأػػػرل كحيفػػػه وػػػي المعػػػراج ح ػػػى  تعػػػيلىالمحػػػص ا علػػػى، كسراع اهلل     

             {ُٕالػػػندم } كلػػػلَّى بهػػػم  علػػػضهم الوػػػلة كال ػػػلـ، كسيٍحلػػػر ا وأضػػػيم لػػػه
 .كبيلمل كة إميمين، كس لعه على الدنة كالنير

M تعػيلى كسوه رسل اهلل ،M  ،كايمل له بض  الكلـ كالرؤلةM  كنلَّمه تعػيلى وػي
 .الروض  ا على كنلَّم مواى بيلدأص

M  كسف المل كػػة ت ػػضر معػػه حضػػ  اػػير لمشػػوف رلػػ  ًهػػرع، كقيتلػػٍت معػػه وػػي
 غزكة بدر كحنض .

M  كسوه لدو علضني سف ويوىلٍّي كو لٍّمى علضه :جلة 
                              

       {ٓٔا حزاب }. 

M  ٌّر لقرس كر لك و كر ا  غص بمداراة. كسوه سيكتي الك يب العزلز ك و سمي 
M  كسف اهلل  ػػػػػزَّؿ علضػػػػػه مػػػػػ  ال أػػػػػدلص  -ك ػػػػػو القػػػػػرآف  -حفػػػػػه ن يبػػػػػه المينػى

  : تعػػػيلىل حرلػػػ  قػػػيؿ كا                                    

    {ِْووػػػلت} تعػػػيلى. كقػػػيؿ :                             {ٗدػػػرالح} ،
يكؿ سحػػده سف لغضٍّػػرع بحػػرؼو سك وقجػػةو لقػػيؿ لػػه سم مػػ  ال حرلػػ  كالزلػػيدة كالنقوػػيف، ولػػو حػػ

اب، ح ػػى سف الشػػضم المهضػػو لػػو اتفػػ  لػػه تغضضػػر وػػي حػػرؼ منػػه لقػػيؿ س ػػص الػػدوضي:  ػػذا نػػذَّ 
كلوابه نذا. كلم ل فػ  ذلػن لغضػرع مػ  الك ػو، وإوػه  ،هم: سرج ت سلهي الشضمالوأضيف نل  

حػػدة سف دكاعػػي المل ر ن ػػيب إر كقػػد درلػػه ال وػػحض  كال حرلػػ  كال غضضػػر كاػػواع، مػػل
 كالضهود كالنويرل م وورة على إبجيله كإو يدع.

 

 م ندسحمد كلحضح ب  حأيف ع  سو    َِ
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M كسف ن يبه لش مص على مػي ا ػ ملت علضػه امضػل الك ػو ،M  لى َّػرى  تعػيلىكسوػه
 : تعػػػيلىقػػػيؿ  ،حفوػػػه علػػػى م علمضػػػه                              

كاػي ر ا مػم ر لحفػه ني أهػي الواحػد  ،ضى َّره للغلميف وي سقرب مػدة. وىًحٍفويهي مي { القمرُٕ} 
كسوػػه سيوػػزؿ علػػى اػػأعة سحػػرؼ ت ػػهضلن علضنػػي كتض ػػضران،  M !!؟وكضػػ  بػػيلدٌم الغفضػػر ،مػػنهم
M  مي بقضت الدوضي. بيقضةه  كسوه آلةه 

M  كسوػػه سمػػي مفوػػص، كبيلمقػػيوي، كبيل ػػأل الجػػواؿ، ريػػهللَّ بةلػػة الكراػػي، كبيل
  :وػػةررعالمفوَّػػص              سوػػه ، كوػػي سكلػػه رػػلؼ، كراَّػػح النػػوكم:  

  :واؿ سكلهػػػػيكال ػػػػأل الج ػػػػ، ُُِِ{ اػػػػورة الفيتحػػػػة} ، كالمقػػػػيوي  ػػػػي: { اػػػػورة الحدػػػػرات} 
 .{ ا وفيؿ}  :كآرر ي { الأقرة} 

M  كسوه  قيؿ بعلهم: ك ي رزا   سانػيس العلػم  -عجي مفيتضح اليزا   سي- 
اراػم ا لهػي ر  وإفَّ  ،ج لهم بقدر مي لجلأووه لذكاتهم، وكص مي ًهر م  رزؽ العيلملضير 

نمػي ارػ هلل تعػيلى بمفػيتضح الغضػو وػل   ،الذم بضدع المفػيتضح ى لد ميحىمَّدو لى عى  لعجضه إرَّ 
 M.د الكرلم منزلة ارر ويص بإعجي ه مفيتضح اليػزا  لعلمهي إر  و، كسعجى  ذا ال ضٍّ 

 ِِِِ.اوامل الكلم سيتي كسوه 
M  كسوػػه ،سوػػه  ،وقػػد اػػيم وػػي حػػدل  اػػيبر كغضػػرع  بيعػػ  إلػػى النػػيس نيوػػة

  :سيٍعًجضتي رىم ين لم لػيٍعجىهي َّ سحده قألي: ويًوػٍرتي بيلر ٍعػو مىً ػضرىةى  ىػهرو، } قيؿ
ٍ هي الولةي وٍلضي  وىصٍّ، كايًعلىٍت ليى ا رضي مى ًددان ك ىهوران و ىل مي رىايصو م  سيمَّ ي سدرىنى

ػػػدو قػىٍألػػػي، كسيٍعًجضػػػتي الشػػػفيعىةى، كنػػػيف النأػػػي   كىسيًحلَّػػػٍت لػػػيى المىغػػػيًومي كلػػػم تىًحػػػصَّ  حى
عى ي ًإلى قىوًمػه ريلَّػةن كبيًعقٍػتي ًإلػى النٌػيًس عيمَّػة كىبيًعقٍػتي ًإلىػى  } : م ػلم. كوػي ِِّّ{ لػيأػٍ

ػػرى كىسىٍاػػوىدى  نػػي م كلػػم كإحػػلؿ الغ M.بيلرعػػو م ػػضرة  ػػهر كووػػرع  M { نيػػصٍّ سىٍحمى
ا ك هورنا M.قأله  حدو  صٍ حى تي   .كاعص ا رض له ك م ه م ددن
 

 ركاع الأييرم م  حدل  سبي  رلرة. ُِ
 ا ميـ م لم ع  سبى  رلرة، كنذا م ند ا ميـ سحمد.سرراه   ِِ

  لم م  حدل  ايبرم ِّ  
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M  كسف معدزتػػه   ا وأضػػػيم اوقرضػػػت  نػػػصٍّ م ػػػ مرة إلػػػى لػػػـو القضيمػػػة كمعدػػػزات
 كمعيرض ه مم نعة. م لم تػىزىٍؿ حدَّ ه قي رةلوق هي ولم لأ  إرَّ رأر ي، كالقرآف العوض

M  كسوه . ريتم ا وأضيم كالمرالض 
M كسوه  سنقر ا وأضيم معدزة. 
M  لدمضل  را ل النأضض . كسف  رعه مىلَّده إلى لـو الدل  كويامه 
M  كسوه .سنقر ا وأضيم تيبعين لـو القضيمة 
M  كسوه .لو سدرنه ا وأضيم لواو علضهم إتأيعه 
M  كسوػػه  .سيراػػص إلػػى الدػػ ٍّ اتفيقػػينM  كسوػػه  وػػي  -سراػػص إلػػى المل كػػة

 سراص رحمة للعيلمض . كسوه  Mاَّحه ال أكي. سحد القولض ، كر 
M  ري ػػو امضػػل ا وأضػػيم ب اػػمي هم وػػي القػػرآف وقػػيؿ: لػػي آدـ، لػػي  تعػػيلىكسف اهلل

ووح، لػي إبػرا ضم، لػي داكد، لػي زنرلػي، لػي لحضػى، لػي عض ػى، كلػم ليي أػه  ػو وضػه إرَّ بضػي سلهػي 
 .مدثرالراوؿ، كلي سلهي النَّأي، كلي سلهي المزمص، كلي سلهي ال

M  كسوػػه  ـى علػػى سم ػػػه وػػداؤع بياػػمه، قػػيؿ اهلل ػػرَّ   : تعػػػيلىحى         

                         {ّٔالنػػػػػػػػػور } سم ر تدعلػػػػػػػػػوا وػػػػػػػػػدامع ،
كت مض ه نندام بعلكم بعلي بيامه كرول الووت به، كلكػ  قولػوا: لػي راػوؿ اهلل، لػي وأػي 

ـي الدهػػر لػػه بػػيلقوؿ، قػػيؿ  كسوػػه  Mمػػل ال ػػوقضر كال واضػػل كرفػػ  الوػػوت.، اهلل لىٍحػػري
  : تعيلى                                            

                                            

   {ِالحدػرات } ،M  كسوػه  ـي وػداؤع مػ  كرام الحدػرات قػيؿ اهلل   : تعػيلىليٍحػرى  

                                   

                                     {ْ ،ٓالحدرات }. 
M  كسوه  كامل له بض  المحأَّة كالييلَّةتعيلىحأضو اهلل ،. 
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M  ِِْْسق م على رايل ه كبحضيته كبألدع كعورع تعيلىكسوه. 
M  كسوه  .نيلٍّمى بدمضل سلنيؼ الوحي 
M  كسوه سرراػه الجأراوػى مػ أب علضه إاػراوضص، كلػم لهػأب علػى وأػي  قألػه ،  

لقػػػد  ػػػأب علػػػيَّ مىلىػػػنه مػػػ  } لقػػػوؿ:  ، اػػػمعت راػػػوؿ اهلل  بػػػ  عمػػػرا حػػػدل 
ػػال ػػميم مػػي  ػػأب علػػى وأػػي  قألػػي، كر لهػػأب علػػى سى   ،بعػػدم، ك ػػو إاػػراوضص دو حى

كإف  ئت وأضًّػي  ان إف  ئت وأضًّي عأد وقيؿ: سوي راوؿ ربٍّن إلضن، سمروي سف سرأرؾ
 ين وأضًّػػػي ملكػػػ تي ٍلػػػي قػي وٍّػػػسف تواضػػػل، ولػػػو س إلػػػى اأرلػػػص و كمػػػ  إلػػػيَّ  ونوػػػرتي  .ين ملكػػػ
   .ِِٓٓ{ معي ذ أني يؿي أى ٍت الدً يرى لوى 

M  كسوه اضٍّدي كلد آدـ
ِِٔٔ. 

M  كسوػه  تعػػيلىغيفػر لػػه مػي تقػدـ مػػ  ذوأػه كمػي تػػ رر، قػيؿ :          

                     {ِالفػػػ ح } قػػػيؿ الأضلػػػيكم: سم امضػػػل مػػػي وػػػرط .
 وح سف تيعيتو علضه.منن ممي ل
M  كسوػػػػه  سنػػػػـر اليلػػػػ  عنػػػػد اهلل، وهػػػػو سولػػػػص مػػػػ  نػػػػص المراػػػػلض  كامضػػػػل

 المل كة المقربأض .
M  كسوه ِِٕٕسالم قرلنه. 
M  كسف المضت لي  ؿ عنه .وي قأرع 
M  كسوه  تعيلىحيرٍّـ ًوكىيحي سزكااه م  بعدع، قيؿ :                {

حػػػػـر وكػػػػيحه  علػػػػضهم بعػػػػدع تكرمػػػػة  -:  ػػػػ َّ وػػػػي الحيرمػػػػة ني مهػػػػيت سم - { ا حػػػػزابٔ
 كروولضة.

 

 ياضر سكردت ذلن،سحكيـ القرآف  ب  عربى، كنص ال ف  ِْ
 الجأراوي ع  اب  عمر رضي اهلل عنهمي اعرك   ِٓ
 ركاع م لم م  حدل  سبي  رلرة بلفه: ذسوي اضد كلد آدـ لـو القضيمة كر وير، كبضدم لوام الحمد كر وير . ِٔ
 ركاع م لم. ِٕ
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M :قػػػػػػػػػػيؿ  كسف سكرد بنيتػػػػػػػػػػه لن ػػػػػػػػػػأوف إلضػػػػػػػػػػه  وػػػػػػػػػػي الح ػػػػػػػػػػ : 
 ِِٖٖ{ إف ابني  ذا اضٍّده } 

M  َّنػػػػػص و ػػػػػو كاػػػػػأو منقجػػػػػل لػػػػػـو القضيمػػػػػة إر و ػػػػػأه كاػػػػػأأه، قػػػػػيؿ   كإف: 
ػػػ}  ٍو أى نػػػص  اى ػػػوى كى  وو ٍو  ى ػػػإ ةً يمىػػػضى القً  ـى وٍ لي لػىػػػًجػػػقى نػٍ لػى  وو ػػػوى ي كى أً أى رَّ اى { يأً  ى

، كالن ػػػو ِِٗٗ
 بيلوردة كال أو بيلزكاج.

M   ف ذلن لىذله، كسذل ػه  ََّّج على بنيتهكسوه ر لدوز ال زك   .ـه بيرتفػيؽ حػرا
ػػػرىعي سىفَّ عىًلػػػيَّ بٍػػػ ى سىبًػػػي } علػػػى بػػػ  ح ػػػض : وقػػػد ركل  سىفَّ اٍلًمٍ ػػػوىرى بٍػػػ ى مىٍيرىمىػػػةى ، سىٍرأػى

ػػًمعىٍت   ىيلًػػوو رىجىػػوى بًٍنػػتى سىبًػػي ػػي اى ػػةي بًٍنػػتي رىايػػوًؿ اللٌػػًه . وػىلىمَّ عي وىيً مى . كىًعٍنػػدى ٍهػػصو اى
ػػػدَّثيوفى سىوَّػػػنى رى تػىٍغلىػػػوي  ػػػةي سىتىػػػًت النَّأًػػػيَّ وػىقىيلىػػػٍت لىػػػهي: ًإفَّ قػىٍومىػػػنى لػى ىحى بًػػػذًلنى وىيً مى

.قىػيؿى اٍلًمٍ ػػوىري: وػى  ا عىًلػيٌّ ، وىيًنحػػين ابٍػنىػةى سىبًػػي اىٍهصو . كى ػػذى ػػًمٍع يهي لًأػىنىيتًػنى ـى النَّأًػػي  وى ى قىػي
ثىًني  ػػدَّ : سىمَّػػي بػىٍعػػدي، وىػػًإوٍّي سىٍوكىٍحػػتي سىبىػػي اٍلعىػػيًص بٍػػ ى الرَّبًضػػًل. وىحى . ثيػػمَّ قىػػيؿى ػػهَّدى ًحػػض ى تىشى
ػي،  ًإوػَّهى ػي. كى ػي سىٍنػرىعي سىٍف لػىٍفً نيو ى ًإوَّمى قىًني. كىًإفَّ وىيً مىةى بًٍنػتى ميحىمَّػدو ميٍلػغىةه ًمنٍّػي. كى وىوىدى

: ، كىاللٌػػًه رى تىٍد ىًمػػلي بًٍنػػتي رىايػػوًؿ اللٌػػًه كىبًٍنػػتي عىػػديكٍّ اللٌػػًه ًعٍنػػدى رىايػػصو كىاًحػػدو سىبىػػدان  قىػػيؿى
ػػػػػػػػػرىؾى عىًلػػػػػػػػػيٌّ اٍلًيٍجأىػػػػػػػػػةى   ر سللنػػػػػػػػػي:كوػػػػػػػػػي ركالػػػػػػػػػة للشػػػػػػػػػضيض  عػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػوٍّ  ، ُُّّ{ وػى ػى

 .{ وإفَّ ابن ي بلعةه مني، ليرًلأيني مي رىابػىهىي، كليىذلني مي آذا ي}   
M  كسوه  ًًاهىةن كىر لىٍمنىةن كىر لىٍ رىةن ه ر لىٍد ىًهدي ًوي مىحىيرًلأ

ِِّّ
 

M  كسوه ي وػإف الشػضجيف ر ل مقػص بػه، كوػي ركالػة مػ  رآع بيلمنػيـ وقػد رآع حقًّػ
 

 الأييرل ع  سبى مواى رضى اهلل عنه  ِٖ
 رضى اهلل عنه ٍ  حىًدلً  عيمىرى اٍلأػىزَّاري كىاٍلحىيًنمي كىالجَّأػىرىاًوي  مً   ِٗ
قيؿ المحو الجأرم وي ن يب ذرػي ر العقأػى وػي منيقػو ذكم القربػى: وػي  ػذع ا رأػير تحػرلم وكػيح علػٌي علػى وي مػة وػي حضيتهػي ح ػى   َّ

ج علػى بنيتػه كممػ  اػـز ت ذف كلدؿ على ذلن قوله تعيلى }كمي نيف لكم سف تىذكا راوؿ الٌله{ ا ػ كقيؿ غضرع: سرذ م   ذع ا رأػير حرمػة ال ػزك 
سف ر ل ػػزكج علػػى  كقػػيؿ ابػػ  حدػػر وػػي الفػػ ح: ر لأعػػد سف لعػػد مػػ  روػػي هلل الموػػجفى ، بػػه الشػػضم سبػػو علػػي ال ػػيي وػػي  ػػرح ال ليػػضهلل

 .وض  القدلر بنيته.
 سرراه الشضييف.  ُّ

سم مػي ثأػت سوػه لػلى وضهػي بإرأػير : يكر لد هد وي محيرلو النأ :تحفة الحأضو على  رح اليجضو، كوى حنشية ا بيكر ي عل  اخلطيد  ِّ 
. كسقػرع ػوضهي كلػو بإرأػير كاحػد ا ػامل لىم  توا ى م على الكذب، كسمي غضر ذلن، ول ح ؿ. كقيؿ ام: محيرلو النأي سم ال ي ثأ ت للته 

 .ػ،أي مي للى وضه سك  لل علضه ا اج كر للح  به محيرلو الوحيبة كعأيرة ؽ ؿ محراب الن
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 .{ م  رآوي وي المنيـ و ضراوي وي الضقوة} م لم: 
M كلػػض   حػػد سف ل كنػػى بكينضػػة سبػػي القياػػم، اػػوامه نػػيف ااػػمه محمػػد سـ ر - 

 عند الشيوعي، كاوَّزع ميلن.
M  كم  روي وه  سف تقأت الوػحأة لمػ  اا مػل بػه لحوػة، بيػلؼ ال ػيبعي
كالفػػرؽ  ،د س ػػص ا لػػوؿعلػػى الوػػحضح عنػػ ي وػػل تقأػػت إر بجػػوؿ ارا مػػيعمػػل الوػػحيب

 .وأمدرد مي لقل بىوىريعي على ا عرابي الًدٍل  لنج  بيلحكمة ًعوىم منوو الن أوَّة كويورً ىي
M  رجيبػػػػػػين للمواػػػػػػودل  حضنئػػػػػػذ: تعػػػػػػيلىسف سلػػػػػػحيبه نلَّهػػػػػػم عػػػػػػدكؿ، قػػػػػػيؿ اهلل ك 

                      {ُّْالأقػػػػػػرة } علضػػػػػػه الوػػػػػػلة، كقػػػػػػيؿ ، سم عػػػػػػدكرن 
ر ت ػػأوا سلػػحيبي، وػػو الػػذم وف ػػي بضػػدع لػػو سوفػػ  سحػػدنم مقػػص سيحيػػدو } : كال ػػلـ

رضر النيس قروي، ثم الذل  } :  كقيؿ  ّّّّ { ذ أين مي بل  ميدَّ سحد م كر ووضفه
 .ّّْْ { للووهم، ثم الذل  للووهم

M  كم  روي وه  { ال لـ علضن سلهي النأػي} ي ليي أه بقوله: ولَّ سف المي، 
 .كر ليي و غضرع

M م  دعيع ك و وي الولة سف لدضأه. كسوه نيف لدو على 
M ه لػم تػيٍقأػص ركال ػه كسف الكذب علضه لض  نيلكذب على غضرع، وم  نػذب علضػ

 على المشهور عند س ص ا لوؿ. -سبدان كإف تيب 
M  كسوػػه نأضر ػػي كلػػغضر ي، عمػػد ي كاػػهو ي، كنػػذلن   ،معوػػوـه مػػ  الػػذووب

 .علضهم الولة كال لـا وأضيم 
M  كسوه ر لدوز علضه الدنوف، كر ا غميم الجولص الزم ، كر العمى،  وه وقػهلل

 .ولة كال لـعلضهم الكنذلن ا وأضيم  -
 

 ذل كب  مياة ع  سبى اعضد، كم لم ع  سبى  رلرة.الأييرل كال رم  ّّ
، لدػيم قػـو ت ػأ   ػهيدة سحػد م لمضنػه، ثػم ب  م عود بلفه: ذرضر النيس قروي، ثم الذل  للووهم، ثم الذل  للووهم الأييرم ع  عأداهلل  ّْ

 .كلمضنه  هيدته  
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M ّّٓٓكسف م  اأَّه سك او قوه قي ص. 
M  كم  روي وه سوه نيف لىييهلل  مىٍ   يم بمي  يم ًمٍ  ا حكيـ: 
 ػػػػػهيدة رالػػػػػض ، وعػػػػػ  النيعمػػػػػيف بػػػػػ  بشػػػػػضر ةندعلػػػػػه  ػػػػػهيدة رزلمػػػػػ  

ا ػػػػػػ رل مػػػػػػ  سعرابػػػػػػي وراػػػػػػي ودحػػػػػػدع  سف راػػػػػوؿ اهلل } :
ع سوػػي س ػػهد ا عرابػي ودػػيم رزلمػػة ابػػ  ثيبػػت وقػيؿ لػػي سعرابػػي ستدحػػد

علضػػػن سوػػػن بع ػػػه وقػػػيؿ ا عرابػػػي اف لشػػػهد علػػػي رزلمػػػة ابػػػ  ثيبػػػت 
لػي رزلمػة اوػي لػم وشػهدؾ وكضػ   و عجيوي القم  وقػيؿ راػوؿ اهلل 

تشهد قيؿ سوي سلدقن على رأر ال ميم ار سلػدقن علػى ا عرابػي 
 ػػهيدته بشػػهيدة رالػػض  ولػػم لكػػ  وػػي ا اػػلـ  ودعػػص راػػوؿ اهلل 

 . ّّٔٔ{ يدة رالض  غضر رزلمة اب  ثيبتراص تدوز  هيدته بشه

 قيلػػػت: ركل ا مػػػيـ م ػػػلم عنهػػػي، ةكمػػػ  ذلػػػن تررضوػػػه وػػػي النضيحػػػة  ـ عجضَّػػػ 
 ةي: ػلىمَّي وػىزىلىٍت  ًذًع اجلى }                         

               {ُِالمم حنػػة } ػػيفى ًمٍنػػ ػػةي. قىيلىػػٍت: نى هي النػٍّضىيحى
ػيويوا سىٍاػعىديكًوي ًوػي  . وىػًإوػَّهيٍم نى : لىي رىايوؿى اللٌػًه ًإرَّ آؿى ويػلىفو قىيلىٍت وػىقيٍلتي

يً ًلضَّػػًة. وىػػلى بيػػدَّ ًمػػٍ  سىٍف سيٍاػػًعدى يٍم. وػىقىػػيؿى رىايػػوؿي اللٌػػػًه  ًإرَّ آؿى  : اٍلدى
 .{ ويلىفو 

   ابػػ  اػػعد عػػ  ساػػميم كمػػ  ذلػػن تػػرؾ ا حػػداد  اػػميم بنػػت عمػػض ، سرػػرج
ػػي سيًلػػضوى اىٍعفىػػره سىمىرىوػػي رىايػػوؿي اللٌػػًه }  بنػػت عمػػض  قيلػػت: :  لمَّ وػىقىػػيؿى

 .{ مي ً ٍئتً  أى ثىلثين، ثم اٍلنىًعيتى ىلَّ 

  كم  ذلن ا ىضحضة بيلعنيؽ  بي بػيٍردة ب  وضير. العنػيؽ: ا وقػى مػ  كلػد المعػز
 

ار لػ  وػي  ليجػيبي ر سعلػم سحػدا مػ  الم ػلمض ع كقػيؿ اذنرع القيضي عضػيض وػي الشػفيم كغضػرع كااػ دلوا لػه بيلك ػيب كال ػنة كا امػي   ّٓ
ر ردة كر تقأػص توب ػه كر عػذرع كإف ادعػى اػهوا سك غلجػي كمػذ و الشػيوعضة سف ذلػن  تعزلران  كاوب ق له إذا نيف م لمي كمذ و الميلكضة لق ص

 ردة تيرج م  ا الـ إلى الكفر وهو مرتد نيور قجعين.
سىٍررىاىهىي سىبيو دىاكيدى   ّٔ  كم ند الحيرث كالركالة له. كىالنَّ ىيً ي   ٍى
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 قأص اا كميؿ الحوؿ. كوي اع أير ذلن روولضة رلؼ.

 وقػػد زكَّج راػػوؿ اهلل ، كمػػ  ذلػػن إوكػػيح ذلػػن الراػػص بمػػي معػػه مػػ  القػػرآف 
ر } امرسةن على اورة م  القػرآف ػ كوػي اع أػير ذلػن روولػضة رػلؼ ػ كقػيؿ:

 .ّّٕٕ{ تكوف  حد بعدؾ مهران 
M  كسوه بنيف ليوعن نمي لوعن رالف لمليعفة القوا.ّّٖٖ 
M ّّٗٗدعيم الدنيزةكبغضر  ميـلنيسي سووااين سووااين بغضر إكسوه للَّى علضه ا. 
M  ثلثة سليـ، كتيًرؾى بل دو وM  كويرش له وػي لحػدع قجضفػة، كا مػراف مكرك ػيف
 وي حقٍّني.

M   كسوه ر لألى ا دع الشرل  علضهم الولة كال لـكنذلن ا وأضيم.
ََْْ  

M  كسوه  ر لورثػوف، قػيؿ  علػضهم الوػلة كال ػلـر لػورث كنػذلن ا وأضػيم : {
 ُُْْ.{ ي ر ا وأضيم ر وورثإوي مع

M  ػػػصى بقأػػػرع  مىلىػػػنه لألغػػػه لػػػلة الموػػػلض  علضػػػه كسوػػػه كينٍّ
كلػػػححه الحػػػينم  ِِْْ

. كعنػػد { إف هلل مل كػػة اػػضيحض  وػػي ا رض لألغػػووني عػػ  سم ػػى ال ػػلـ}  :بلفػػه
ػػ إفَّ } :  ا لػػأهيوي عػػ  عمػػير ػػم، وى ًهػػلٍّ ني   يدً أىػػالعً  لى مٍ هلل مىلىكػػين سعجػػيع اى ي ًمػػٍ  مى

 .{ يضهى نً غى لى بػٍ سى  رَّ ولي عليَّ إً دو لي حى سى 
M  كسوػػػػه تػيٍعػػػػرىٍض سعمػػػػيؿ سم ػػػػه-  -  علضػػػػهM :كل ػػػػ غفر لهػػػػم. وقػػػػد ثأػػػػت 

سعميؿ سم ه غدكة كعشضة وضعروهم  سوه لض  م  لـو إر كتعرض على النأي } 
 .ّّْْ{ ب ضمي م كسعميلهم

 

  .ِٓٔ/ٗقيؿ الحيوه اب  حدر: سرراه اعضد ب  منوور م  مراص سبي النعميف ا زدم ذالف ح   ّٕ
 كالوعن: سذل الحيمىى ككاعهي وي الأدف ّٖ
 ذنرع الأضهقي كغضرع. ّٗ

  ركاع سبو داكد كغضرع َْ 
 وي الوحضح.ركاع الن ي ي م  حدل  الزبضر مرووعي كسلله   ُْ
 ركاع ا ميـ سحمد كغضرع. ِْ
 ركاع اب  المأيرؾ ع  اعضد ب  الم ضو.  ّْ
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M  كسف منأػػرع  :كمنأػػرم علػػى } علػػى حوضػػه نمػػي وػػي الحػػدل ، كوػػي ركالػػة
كلػػم لي لػػ  سحػػػد مػػ  العلمػػيم سوػػه علػػى ًػػي رع، كسوػػه حػػػ ٌّ  ْْْْ.{   تػػرع الدنػػةترعػػة مػػ

مػػ   مح ػػوس مواػػود، وػػإف القػػدرة لػػيلحة ر عدػػز وضهػػي، كنػػص مػػي سرأػػر بػػه الوػػيدؽ 
 .سمور الغضو وي لميف به كااو

M  كسف { مي بض  منأرع كقأرع ركضة م  رليض الدنة }.ْْٓٓ 
M  كسوػػه  سولػػص الوػػػلة كستػػم ال ػػػلـ علضػػه مػػ  لنشػػػ  عنػػه القأػػر قػػػيؿ ؿسك: 

 .ْْٔٔ{ سوي سكؿ م  تنش  عنه ا رض} 
M  كسوه  حشر وي اأعض  سلفين م  المل كةلي.M  كمي م  ودر لجلػل إر وػزؿ

للػػربوف بػػ انح هم، ح ػػى إذا سم ػػوا عراػػوا ك ػػأب  اػػأعوف سلػػ  ملػػن لحفػػوف بقأػػرع 
المل كػػػة  اػػػأعوف سلػػػ  ملػػػن، ح ػػػى إذا اوشػػػقت عنػػػه ا رض رػػػرج وػػػي اػػػأعض  سلفػػػين مػػػ 

 ْْٕٕ.لوقركوه 
M  ك و سكؿ مىٍ  لدوزي على الوراط

ْْٖٖ 
M كسوه لحشر رانأي الأراؽ.ْْٗٗ   
M  كسوػػه  ليك ػػى وػػي الموقػػ  سعوػػم الحيلػػص مػػ  الدنػػة، قػػيؿ : { لحشػػر

 ََٓٓ.{ النيس لـو القضيمة، و نوف سوي كسم ي على تص ، كلك ووي ربي حيلَّةن رلرام
M  كسوػػػه  ر لقومػػػه غضػػػرع، لغأجػػػه وضػػػه ا كلػػػوف  لقػػػـو علػػػى لمػػػض  العػػػرش مقيمػػػين
 ليعجى المقيـ المحمود. كسوه  M .ُُٓٓكاجرركف

 

 كسلص ال رعة: الركضة على المكيف المرتفل ريلة، وإف نيوت وي المجمئ  وهي ركضة.  ْْ
 ركاع الأييرل بلفه: ذمي بض  بض ى كمنأرل .  ْٓ
 ركاع م لم. ْٔ
 .العومة  بى الشضم ا لأهيوى  ْٕ
 م.ركاع الأيير  ْٖ
 ركاع الحيوه ال لفي. ْٗ
 ركاع نعو ب  ميلن. َٓ
 ركاع اب  م عود. ُٓ
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MMMMMM
M

MMMMMM 
  ا١ٔا١ََٔٚٚبٔٔبُُِِاأَلاأَل  سِِسا٢ٔا٢ٟٔ َضٟ َضوََوعََع  ُُٕٕوُُوضِِضفََف

MMMMMMMMMMMMMMM 
ٍلػػػ ي وػىٍفً ػػػًه قأػػػص رلػػػ   كمعني ػػػي: :سكؿ مػػػي لػػػدؿ علػػػى ذلػػػن: سكلض ػػػه  -ُ رى

 وفواهم سل وفوس ا وأضيم.

النَّأًػيٍّ  سف ركاع عأػد اهلل بػ  عمػرك بػ  العػيص يمػ كممي لػدؿ علػى سكلضَّ ػه 
  :إف اهلل } قػػيؿ  ال ػػموات كا رض ن ػػو مقػػيدلر اليلػػ  قأػػص سف ليلػػ  

 .ِِٓٓ{ كنيف عر ه على الميم بيم ض  سل  انة
 ك و سـ الك يب: -كم  املة مي ن و وي الذنر 

  { ا ريتم النأضض ضػض  إوي عند اهلل ريتم النأ} ، كوي ركالة: ّّٓٓ{ سف محمدن
 .ْْٓٓ{ كإف آدـ منددؿ وي  ضن ه

  :م ى كاأت لن النأوة؟ وقػيؿ: كآدـ بػض  الػركح } كوي ركالة سوه قضص له
ننت سكؿ النأضػض  وػي اليلػ  كآرػر م وػي } كوي ركالة:  ،ٓٓٓٓ{ كالد د
 .ٔٓٔٓ{ الأع 

 ::م  ذلن: سوه سرذ له المضقيؽ على ا وأضيم وقيؿ    -ِ

 

 ركاع ا ميـ م لم.  ِٓ
  سرراه م لم  ّٓ

 ركاع سحمد كالأضهقي كالحينم كقيؿ لحضح ا انيد ْٓ 
  ركاع ال رمذم كح نه ٓٓ 
عػ  سبػي  رلػرة مرووعنػي، كلػه  ػي ده لػححه قيؿ ال ييكم: ركاع سبو وعضم وي الػدر ص، كابػ  سبػي حػيتم وػي تف ػضرع، كابػ  رؿ كمػ   رلقػه   ٔٓ

 الحينم، كآرر وي لحضحي اب  حأيف كالحينم، كثيل  عند ال رمذم كقيؿ عنه ح   لحضح
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 ٍى                                    

                                        {ُٖ آؿ

ػػولػػو سدرنػػوع كى  ،ودعػػص ا وأضػػيم ن تأػػيع لػػه، كسلهمهػػم اروقضػػيد. { عمػػراف أيعػػه. علػػضهم اتٍّ  وى اى
 .ٕٕٓٓ{ أيعيإرَّ اتٍّ  هي عى اً ي مي كى لو نيف مواى حضًّ } : كقد قيؿ 

 : علػػػى ا وأضػػػيم وقػػػيؿ  عي رى ٍنػػػـ ذً كقػػػدَّ                          

                 {ُّٔالن يم }. 
 وأي  بيامه، وقيؿ: كري و نصَّ  -ّ

             {ّٓالأقػرة}،          {ْٖػود } ،        

     {ٕٔػػػػػػػود }،                       {ُْْا عػػػػػػػراؼ}، 
              {ِٔص} ،             {َُُالمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة} ، 
                {ٕرلمم}،                  {ُِمػرلم} .

 بص قيؿ: -كلم ليي و وأضَّني بيرام تعوضمين له 
             {ُا حػػػزاب} ،            {ُْالمي ػػػدة} ، ولمػػػػي ذنػػػػر

 : تعػيلىاامه لل عرل  قروػه بػذنر الراػيلة، قػيؿ                    

         {ُْْآؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف} :كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ ،           {ِٗالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح}، 
                            {ّمحمد} . 

 كلمػػػػػي ذنػػػػػرع مػػػػػل اليلضػػػػػص ذنػػػػػر اليلضػػػػػص بياػػػػػمه كذنػػػػػرع بيللقػػػػػو، وقػػػػػيؿ تعػػػػػيلى:
                                  {ٖٔآؿ عمراف}. 

 كسرأر اهلل تعيلى سف ا مم نيووا ليي أوف سوأضيم م ب امي هم، نقولهم:   -ْ

                  {ّٓػػود  } ،                 

       {ِٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود } ،                           
 ، {ا عراؼُّٖ}                      {ُُِالمي دة}. 

 

 ركاع سحمد كالأضهقى وى  عو ا لميف.   ٕٓ
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ػػػػػكوػى    ى سمَّ ىػػػػػه سف ليػػػػػي أوع بياػػػػػمه، وقػػػػػيؿ تعػػػػػيلى: هى             

                     {ّٔالنػػػور } ،وػػػػي قولػػػػه  عػػػػ  ابػػػػ  عأػػػػيس
  تعػػػػػػػػػيلى:                                 ، :قػػػػػػػػػيؿ 

ا مػػػيـ النػػػوكل وػػػى  ػػػرحه كقػػػيؿ ، { قولػػػوا: لػػػي راػػػوؿ اهلل ،ر تقولػػػوا لػػػي محمػػػد} 
 .{ راوؿ اهلل، لي وأى اهللقولوا: لي } : وى حدل  سو لوحضح م لم 

 وأضيم لديدلوف سممهم ع  سوف هم:كقد نيوت ا  -ٓ
 لقوؿ قـو ووح:                 {َٔا عراؼ}عػ   ين ، وقيؿ مداوع

 وف ه:           {ُٔا عراؼ}،  :كقيؿ قـو  ود              

 {ٔٔا عػػػراؼ} وقػػػيؿ:            {ٕٔا عػػػراؼ} :كقػػػيؿ ورعػػػوف لمواػػػى . 
                 {َُُا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام}:وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ مواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ، 
                     {َُِا ارام}. 

 :ه ى المديدلة ع  وأضٍّ كلك  اهلل تولَّ 
 تعيلى:  ولمي قيلوا  و  يعر، قيؿ اهلل              {ٔٗ ل}، . 

  :كلمي قيلوا: ني  ، قيؿ اهلل تعيلى           {ِْةالحيق}. 

  تعيلىكلمي قيلوا: ضيؿ، قيؿ اهلل :           {ِالندم}. 

 قػػػػػػػػػيؿ كلمػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػيلوا: مدنػػػػػػػػػوف                     
 .{القلمِ}

  :كلمػػػػي قػػػػيلوا              {َُُالنحػػػػص } :قػػػػيؿ وػػػػي الػػػػرد علػػػػضهم 
                               {َُُ،َُِالنحػػػػػص} 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ:                               

                 {َُٓالنحص }. 

  :كلمػػػي قػػػيلوا                {َُّالنحػػػص }، :قػػػيؿ وػػػي الػػػرَّد علػػػضهم 
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     {َُّالنحص }. 
 كإومي لقل الق م بيلمعوَّم. :بحضيته كتعيلى اأحيوه كسق م الح    -ٔ

ػػػي  ػػػي سنػػػـر مػػػ  }  قػػػيؿ:عػػػ  ابػػػ  عأػػػيس  مػػػي رلػػػ  اهلل كمػػػي ذرس وف ن
ػػػػػػػػػػحى مي  ػػػػػػػػػػ، كمػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػمعتي اهلل سق ػػػػػػػػػػم بحضػػػػػػػػػػية سى  دو مَّ  غضػػػػػػػػػػرع، وقػػػػػػػػػػيؿ: دو حى
                           {ِٕالحدر } }. كسعوػم .قػيؿ ابػ  عقضػص :

  مػػػػػػ  قولػػػػػػه لمواػػػػػػى:               {ُْػػػػػػه  } :قولػػػػػػه ،       

                   {َُالف ح } } 
ٖٖٓٓ 

  كقولػػػػػػػػػه:                               {ُ ،ِالألػػػػػػػػػد } ،
 .{ او هى} وألون وضه  سق م ر بيلألد، وإف سق مت بيلألد المعنى:

هػػػر لػػػي معنػػػىن آرػػػر سف الحػػػ َّ تأػػػيرؾ كتعػػػيلى  :، ك ػػػو وػػػى اجلػػػة الكرلمػػػة سقػػػوؿ: ًك
 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ:

                  ول سق م به،  وػن  -كلو نيف عوضمين  -سم سف  ذا الألد
م بػيلعوضم كوضػه حىلىٍلتى بػه لػي ميحىمَّػد، كسوػت سعوػم منػه و وػي سق ػم بػن سوػت، إذ نضػ  سق ػ

.  ا عوم كا نـر
 ثم ذنر ال وبة علضهم: إلى سحواؿ ا وأضيم تعيلىكقد س ير اهلل  -ٕ
 وى حػ  آدـ  تعيلىقيؿ و:                         

                 {ُُِ ،ُِِه  }. 

  :كقيؿ وي ح ٍّ مواى                  {ّّالقوهلل }:ثػم قػيؿ ، 
                              {ُٔالقوهلل }. . 

  ٍّ داكد:  كقيؿ وي ح                             
 

 . بى الفرج ب  الدوزل الموجفىولي ص  عرل  بي الوو ٖٓ 
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                               {ِْص } :ثػػم قػػيؿ ، 
               {ِٓص }. 

  :كقيؿ               :ثم قيؿ ،        {ّْص }. 

 نػػػػػػي مػػػػػػ  غضػػػػػػر سف لػػػػػػذنر لػػػػػػه ذوأنػػػػػػي وقػػػػػػيؿ:أضٍّ كسرأػػػػػػر تعػػػػػػيلى بغفػػػػػػراف ذوػػػػػػو و 
                               {ِالف ح }. 

 ،كقػػد نػػيف ا وأضػػيم لجلأػػوف تحقضػػ  بعػػ  المراتػػو كالكمػػيرت  وف ػػهم -ٖ
وػإف اهلل مىػ َّ علضػه ب لػن المقيمػيت كتفلػص بهػي  بيلؼ اضدوي محمػد 
 .علضه م  غضر  لو

بػه لػدرم،  تعػيلىك ذا بيبه م  العلػم الضػص القػدر، كوضػه مػ  الفلػص مػي  ػرح اهلل 
 على قلأي م  تلن ا مقلة: دى رى مي كى  دي كرً  ي اى كى 

  ى وأض نػي مىػوإف نيف إبرا ضم ن َّر ا لنيـ، وقػد رى  يأػص مػ  سعلػى الكعأػة، ثػم 
 س ير إلى ثلثمي ة كا ض  لنمين ووقعت لـو الف ح، نمي ثأت وي الوحضح.

  كإف نيف  ود ويًورى على قومػه بيلػدَّبور، وقػد ويًوػرى وأض نػي راػوؿ اهلل وَّػأي، بيل
 ومزقت سعدامع لـو اليندؽ.

  كإف نػػػيف لوػػػيلح ويقػػػة، وقػػػد اػػػددٍت ا بػػػصي لنأضٍّنػػػي راػػػوؿ اهلل  ، نمػػػي ثأػػػت
 ذلن وي ال نة المجهَّرة.

 لواػ  ووػ  الح ػ ، وقػد سيعجػي  كإف سيعجػي  الحي ػ  نلَّػه نمػي اػيم وػػي
 .الشرل  الحدل 

  ٍليبل وأضٍّني راػوؿ اهلل الميم م  بض  س لى أى لمواى، وقد وػى  رى دى فى كإف نيف الحدر اوػ
  ك و سعدو،  وه ر غرابػة وػي رػركج المػيم مػ  الحدػيرة، بػص الشػ ف وػي

 رركج الميم م  بض  لحم كدـ.

  عوي، وإف روار الدػذع كحنضنػه سعدػو مػ  ذلػن علضه ال ػلـكإف نيف لمواى، 
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 عو ذٍ نػيف ليجػو عنػد ًاػ كقوة حنض  الدػذع ثيب ػة وػي الوػحضح، ك ػو سوػه 
بينيى له المنأر ترؾ الدذع، وح َّ الدذع إلضه ح ى نيف ليٍ ػمل لػه  ايعص له، ولمي

 سوض  ن وض  القَّكلى.

 نػػ ٍّ   كإف نيوػت الدأػيؿ اػأَّحت مػل داكد، وقػػد ثأػت سف الحىوىػى اػأَّحت وػي
 .وى سحيدل  عدلدة وأضٍّني 

  ًٍ بمفػػيتضح رػػزا    ئى لنأضٍّنػػي كإف نػػيف اػػلضميف سيعجػػيى ميٍلػػنى الػػدوضي، وقػػد ًج
  بي ي.ا رض و

  كإف نيف الرلح ايػيٍّرىٍت ل ػلضميف غػدك ي  ػهر كركاحهػي  ػهر، ونأض نػي  اػير
إلى بضت المقدس م ػضرة  ػهر وػي بعػ  لضلػة، كاػير الر عػوي بػض  لدلػه م ػضرة 

ػػٍهرو }  ػػهر، نمػػي قػػيؿ وػػي الحػػدل  الوػػحضح:   ويًوػػٍرتي بًيلر ٍعػػًو مىً ػػضرىةى  ى
}ٓٗٓٗ. 

  ش.كعيرج به م ضرة رم ض  سل  انة إلى العر 

  وأض نػي  مى ًهػكإف نيف الضميف وهم نػلـ الجضػر، وقػد وى   نػلـى الأعضػر الػذم اػيم
الكقضر كالكقضػر لحدر لمَّي الَّم علضه، كغضر ذلن لش كي ليحأه، كوهم نلـ ا

 كثأت. مي لحَّ 

  كإف نيوت الد  اييرت ل لضميف، وقد ايمت إلى وأضٍّني  ٍّ ي فػةه مػ  الدػ 
 القرآف.مىمنة به، نمي ثأت ذلن وي 

  كقػد نػػيف اػلضميف ليوىػػفٍّدي مىػٍ  عىوىػػيعي مػنهم، ولمػػي تفلَّػتى عفرلػػته علػى وأضٍّنػػي 
ػػػ  منػػػه كساػػػرعتم إفَّ ًعٍفرًل نػػػي تػىفىلَّػػػتى عىلىػػػػيَّ } : كوػػػى الوػػػحضحثػػػم س لقػػػه  كَّ

نىًني اللَّهي ًمٍنهي، كىسىرىٍدت سىٍف سىٍرًبجىػهي  إلىػى  اٍلأىيرًحىةى لًضػىٍقجىلى عىلىيَّ لىلًتي، وى ىٍمكى
ػػٍرت قػىػػٍوؿى سىًرػػي ايػػلىٍضمىيفى:  ػػيرًلىةو ًمػػٍ  ًاػػوىاًرم اٍلمىٍ ػػًدًد، ثيػػمَّ ذىنى ٍنػػًو اى اى

 

 الأييرل م  حدل  ايبر رضى اهلل عنه  ٗٓ
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ػدو ًمػٍ  بػىٍعػًدم ػٍل ه،  رىبٍّ اٍغًفٍر ًلي كى ىٍو ًلي ميٍلكني ر لػىٍنأىًغػي  ىحى وى ىٍراى
افي اٍلمىًدلنىةً   .سكنمي قيؿ { وػىلىٍور ذىًلنى  ىٍلأىحى لػىٍلعىوي ًبًه ًكٍلدى

 نيوت الد  سعواوين ل لضميف ليدمووه، كوأض ني   كقد سعواوػه المل كػة،  كاػلم
 لقيتلوف بض  لدله كلدوعوف سعدامع، نمي ثأت ذلن وي بدر كحينض .

  كإف نيف عض ى ليأر بيلغضوب، وقد ثأت عنه    نقضر م  ذلػن مػل نقضػر مػ
 النيس.

MMMMMM
M

MMMMMM 
ُٕ يف اآلخسٝ ٖٗٔهُٖٚت ُٕ يف اآلخسٝأ ٖٗٔهُٖٚت     أ

MMMMMMMMMMMMMMM 
M  و ك  سكؿ م  تنش  عنه ا رض. 
M كسكؿ  يول. 
M .كسكؿ م  ليىذف له بيل دود 
M كسكؿ م  لنور إلى ربٍّ العيلمض  كاليل  محدوبوف ع  رؤل ه إذ ذاؾ. 
M كسكؿ ا وأضيم لػيٍقلىى بض  سمًَّ ه. 
M كسكلهم إايزة على الوراط ب مًَّ ه. 
M  كسكؿ دارص إلى الدنةM  رن إلضهيكسمَّ يه سكؿ ا مم درو. 
M وم  ذلن   الج رؼ مي ر لحد  كر لعٌد، كزادع م  لجي   ال  ح  كوفي: 
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   سوه .عى ي رانأين  لػيأػٍ

  كتيوضوه بيلمقيـ المحمود. 

  كلوام الحمد، تح ه آدـ وم  دكوه م  ا وأضيم. 

   وػػي  -سمػػيـ العػػرش، كمػػي لف حػػه اهلل علضػػه  تعػػيلىكار ويلػػه سللػػين بيل ػػدود هلل
مػ  ال حمضػد كالقنػيم علضػه مػػي لػم لف حػه علػى سحػد قألػه، كر لف حػػه  -اػدودع 

 .على سحد بعدع زليدة وي نرام ه كقربه

  :ػٍص تػيٍعجىػٍه. }  كنلـ اهلل له . كىاى . كىقيػٍص ليٍ ػمىٍل لىػنى لىي ميحىمَّدي اٍروىٍل رٍسانى
 .تعيلىكر نرامة ووؽ  ذا إرَّ النور إلضه  ََٔٔ{ كىاٍ فىٍل تيشىفَّلٍ 

  اػأحيوهتكػرارع الشػفيعة، كاػدودع ثيوضػة كثيلقػة، كتددلػد القنػيم علضػه كم  ذلػن 
لىػي ميحىمَّػدي } لػه وػي نػص اػددة:  تعػيلىبمي لف ح اهلل علضه مػ  ذلػن، كنػلـ اهلل 

. كىاىٍص تػيٍعجىٍه. كىاٍ فىٍل تيشىفَّلٍ  . كىقيٍص ليٍ مىٍل لىنى  .{ اٍروىٍل رٍسانى

   اليل ػ  لقػػـو ذلػن المقػػيـ كمػ  ذلػن قضيمػػه عػ  لمػض  العػػرش، لػض  سحػػد مػ
 .غضرع، لغأجه وضه ا كلوف كاجرركف

 ك هيدته بض  ا وأضيم كسممهم ب وهم بلَّغو م. 

 كاىالهم منه الشفيعة لضرلحهم م  غمٍّهم كعىرىًقًهم ك وؿ كقووهم. 

  .ك فيع ه وي سقواـ قد سيمر بهم إلى النير 

 كمنهي الحوض الذم لض  وي الموق  سنقر سكاوضين منه. 

 ف المىمنض  نلَّهم ر لدرلوف الدنة إر بشفيع ه.كس 

 كمنهي سوه لشفل وي رول درايت سقواـ ر تألغهي سعميلهم. 

  ك و ليحو الواضلة ال ي  ي سعلى منزلة وي الدنة، إلى غضر ذلن ممي لزلػدع
 

 معأد ب   لؿ العنزل ع لحضح م لم   َٔ
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مػػػ   -اهلل تعػػػيلى بػػػه اللػػػة كتعوضمػػػين، كتأدػػػضلن كتكرلمػػػين علػػػى رؤكس ا  ػػػهيد 
المل كة سامعض . ذلن ولػص اهلل لىتضػه مػ  لشػيم كاهلل ذك ا كلض  كاجررل  ك 

 الفلص العوضم.
M  و مػػػي تفلػػػضله  كغضر ػػػي ممػػػي تقػػػدـ  -ب كلضػػػة اوشػػػقيؽ القأػػػر المقػػػدَّس عنػػػه

 :عنه  وإلضن بع  وووص ا حيدل  الواردة وي ذلن -ذنر ي 
قأر، كسكؿ  ػيول كسوي سٍكؿي مىٍ  لػىٍنشى   عنه ال ي اضٍّدي كىلىًد آدـ لـو القضيمةسو} 

 : قػػػػػػػيؿ راػػػػػػػوؿ اهلل سفَّ   كوػػػػػػػي حػػػػػػػدل  سبػػػػػػػي اػػػػػػػعضد، ُُٔٔ.{ كسكؿ مشػػػػػػػفل
، كىمىػي ًمػٍ  }  ٍمػًد كىرى وىٍيػرى ، كىبًضىػًدم لًػوىامي اٍلحى ـى لػىٍوـى الًقضىيمىًة كىرى وىٍيرى وىي اىضٍّدي كىلىًد آدى

ػٍ  ًاػوىاعي ػ إرٌ تىٍحػتى لًػوىاً ي، كىسى  ـي وىمى وىػي سىكَّؿي مىػٍ  تىنشىػ   عىٍنػهي ا ٍرضي وىأًػي  لػىٍومىئًػذو ػ آدى
 .ِِٔٔ{ كىرى وىٍيرى 

ػػ   عىٍنػػهي } : قػػيؿ: قػػيؿ راػػوؿ اهلل  كعػػ  ابػػ  عمػػر  سوىػػي سىكَّؿي مىػػٍ  تػىٍنشى
ا ٍرضي ثيمَّ سبيو بىٍكرو ثيمَّ عيمىري ثيمَّ آتًػي سٍ ػصى الأىًقضػًل وػىضيٍحشىػريكفى مىًعػي ثيػمَّ سىوٍػ ىًوػري سىٍ ػصى 

 كمعنى وحشر: ود مل. .ّّٔٔ{ سيٍحشىرى بػىٍض ى اٍلحىرىمىٍض ً مىٌكةى حى َّى 
سوػػػي سكَّؿي النَّػػػيًس رركاػػػين إذا } :  قػػػيؿ: قػػػيؿ راػػػوؿ اهلل كعػػػ  سوػػػ  

بيعقػػوا، كسوػػي قي ػػدي م إذا كوىػػدكا، كسوػػي رجضػػأيهم إذا سووىػػ وا، كسوػػي مي  شػػفعهم إذا 
ئػذو بضػدم، كلػوامي الحمػًد وا الكرامػةى، كالمفػيتضحي لومحيأ وا، كسوي ميأشٍّري م إذا سىل ي 
ـى علػػى ربٍّػػي، لجػػوؼي علػػيَّ لومئػػذو بضىػػدم، كسوػػي سنػػرـي كي  ٍو  لًػػد آد نػػ وَّه َّ   سلػػ ي رػػيدـو

{ وره قي ىه منٍ لي ىٍ وفه، سك لي ني كٍ بػىٍض ه مى 
ْْٔٔ . 

كوػػي حػػدل  ركاع لػػيحو ن ػػيب حػػيدم ا ركاح العلمػػة ابػػ  القػػضم، سف راػػوؿ اهلل 
 عى ي لـو القضيمة كبلؿه  له لنيدم بيجذاف.بض  لد، لػيأػٍ

 

 ركاع م لم م  حدل  سبي  رلرة ا 50
 ركاع ال رمذم كقيؿ ح   لحضح.ِٔ 
 ركاع سبو حيتم، كقيؿ ال رمذم ح   لحضح.ّٔ 
 ركاع الدارامي كال رمذم كقيؿ غرلو.ْٔ 
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، ، سف راػػوؿ اهلل رضػػى اهلل عنػػهكسرػػرج الحػػينم كالجأراوػػي مػػ  حػػدل  سبػػي  رلػػرة 
عىػػ ي بًػػلىؿه عىلػػى ا وأضػػيم علػػى الػػدكاب،   ي عىػػأػٍ تػي } قػػيؿ:  كىسيبٍػعىػػ ي عىل ػػى اٍلأػيػػرىاًؽ، كىلػيأػٍ

نًَّة لػينىيًدم بًي ىذىاًف مىٍحلىين كىبًيلشَّهىيدىًة  : سىٍ ػهىدي وىيقىةو ًمٍ  ويوًؽ اٍلدى حىقًّي، حى ى ًإذىا قىيؿى
ػػػػػػػػًهدى لىػػػػػػػػ ػػػػػػػػوؿي اللَّػػػػػػػػًه،  ى ان رىاي ػػػػػػػػدى  ، { فى ريك فى كىاجًرػػػػػػػػو ليػػػػػػػػا ىكَّ  هي الميٍىًمنيػػػػػػػػوفى سىفَّ ميحىمَّ

وػػإذا اػػمعت ا وأضػػيم كسممهػػي س ػػهد سف محمػػدان راػػوؿ اهلل، قػػيلوا: } كوػػي ركالػػة: 
 .{ وح  وشهد على ذلن

، وقػػػيؿ  ركا راػػوؿ اهلل وػػذن عػػ  نعػػو ا حأػػير سوػػه درػػػص علػػى عي شػػة 
مػػػي مػػػ  ودػػػر لجلػػػل إرَّ وػػػزؿ اػػػأعوف سلفػػػين مػػػ  المل كػػػة ح ػػػى لحف ػػػوف } نعػػو: 

، ح ػػى إذا سىٍم يػػوا عراػػوا بػػيلقأر، للػػربوف بػػ انح هم، كلوػػلوف علػػى النأػػي 
ك ػػأب اػػأعوف سلػػ ى ملػػن لحف ػػوف بػػيلقأر، كللػػربوف بػػ انح هم كلوػػلوف علػػى 

وف سلفين بيلنهير، ح ى إذا اوشقت عنػه ا رض اأعوف سلفين بيللضص كاأع ، النأيٍّ 
 .ٓٔٓٔ{ ررج اأعوف سلفين م  المل كة لوقركوه 

ػػ  عىٍنػػهي ا ٍرضي } قػيؿ:  عػػ  النأػػي كعػ  سبػػي  رلػرة  سىوىػػي سىكَّؿي مىػػٍ  تػىٍنشى
ػده ًمػ ى اٍليى  نَّػًة ثػمَّ سىقيػوـي عىػ  لىًمػضً  العىػٍرًش لىػٍض ى سىحى لى ًػ  و يٍن ىى حيلَّةى ًمٍ  حيلىًص اٍلدى

ـى غىٍضًرم  ٔٔٔٔ.{ لػىقيوـي ذىًلنى المىقىي
سكؿ مػػ  لك ػػى مػػ  الدنػػة إبػػرا ضم، لك ػػى حيلَّػػةن مػػ  } كسرػػرج الأضهقػػي: 

الدنة، كليىتى بكراػي وضجػرح عػ  لمػض  العػرش، ثػم ليػىتى بػي و ن ػى حيلَّػةن مػ  
 .{ لدل  على الكراي ع  لمض  العرش} . كوضه سوه: { الدنة ر لقـو لهي الأشر

M  عنػػػػػػد الشػػػػػػضيض : حػػػػػػدل  عأػػػػػػد اهلل بػػػػػػ  عمػػػػػػرك بػػػػػػ  العػػػػػػيص كوػػػػػػي 
لػرىةي }  ًٍ مػ  الم ػن،  س ضػوي  مػ  اللػأ ، كرا ح ػهي  سبػض ي   ػهر، مػيؤعي  حىٍوضي مىً 

 :كوػػي ركالػػة م ػػلم، { منػػه  ػػربةن ر لومػػ  سبػػدان  نندػػـو ال ػػميم، مىػػٍ   ػػربى   هي كنضزاويػػ
 

 لشضم الوأهيوىكوى الووي وى ال عرل  بفلي ص الموجفى، كوى العومة  بى ا ولص الولة على النأي ذإاميعضص ب  إاحيؽ   ٓٔ
 كاع ال رمذم كقيؿ ح   لحضح، كوي ركالة نعو: ذحيلَّةن رلرام .ر   ٔٔ
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، { ٍ وىٍد كىٍاهيهي سبػدان كىلىٍم لى } : ة، كزاد وي حدل  سميم{ نعرضهً   كزكاليع اوام  ولهي } 
كوػػي حػػدل  ثوبػػيف  ٕٕٔٔ،{ كىمىػػٍ  لىػػٍم لىٍشػػرىٍب ًمٍنػػهي لىػػٍم لػيػػٍركى سبىػػدان } كزاد وػػي حػػدل  سوػػ : 

 وقرام المهػيارل  علضه كركدان  سنقر النيس} عند ال رمذم، كلححه الحينم: 
سف الحػوض لشػدو وضػه مضزابػيف } مػي ركاع م ػلم: كوي حدل  سبي ذر ، ٖٖٔٔ{

 .{ م  الدنة
ػػ ىٍلتي رىايػػوؿى اللٌػػًه سىٍف لىٍشػػفىل لًػػي لػىػػٍوـى اٍلًقضىيمىػػًة، } : قػػيؿكعػػ  سوػػ   اى

: سىوىي وىيًعصه ًإٍف  ىيمى الٌلهي تػىعىيلىى : سىكَّؿي مىػي تىٍجليأينًػي  ؟،: وى ىٍل ى سىٍ لأينى ، قػيٍلتي وػىقىيؿى قىػيؿى
: وىًإٍف لىٍم سىٍلقىنى عىلىى الوٍّرىاطً ، عىلىى الوٍّرىاطً  : وىيٍ ليٍأًني ًعٍندى اٍلًمضزىافً قى ؟، قػيٍلتي ، يؿى

: وىػػػًإٍف لىػػػٍم سىٍلقىػػػنى ًعٍنػػػدى اٍلًمضػػػزىافً  ػػػٍوًض، وىػػػًإوٍّي رى ؟، قػيٍلػػػتي : وىػػػيٍ ليٍأًني ًعٍنػػػدى الحى قىػػػيؿى
 .ٗٔٗٔ { سيٍرًجىمي  ًذع القَّلثىةى مىوىاً  ى 

ممػػي لدػػو علػى نػػص مكلػػ  سف لعلمػه كلوػػدؽ بػػه، " : "الميٍفًهػم"قػيؿ القر أػػي وػػي 
بػػػػيلحوض الموػػػػرح بياػػػػمه كلػػػػف ه ك ػػػػرابه وػػػػي  قػػػػد رػػػػهللَّ وأضَّنػػػػي محمػػػػدان  يلىتعػػػػسوػػػػه 

ا حيدل  الوحضحة الشهضرة، ال ي لحوػص بمدموعهػي العلػم القجعػي، إذ رىكىم ذلػن عنػه 
  مػػ  الوػػحيبة وضػػ  علػػى ثلثػػض ، مػػنهم وػػي الوػػحضحض  مػػي لزلػػد علػػى العشػػرل ، كوػػي

ه، ثػم ركاع عػ  الوػحيبة المػذنورل  مػ  غضر مي بقضة ذلن، نمػي لػحَّ وقلػه كا ػ هرت ركال ػ
ال يبعض  سمقيلهم، كم  بعد م سضػعيؼ سضػعيوهم، ك لػمَّ اػٌرا، كاا مػل علػى إثأيتػه ال ػل  

 ."نة م  اليل كس ص ال   
تىػًرٍد عىلىػػيَّ } قػيؿ:  عػ  النأػي كوػي ركالػة م ػلم مػ  حػدل  سبػي  رلػرة 

نىمىي لىذيكدي الرَّايصي ًإًبصى الرَّايػًص عىػٍ  ًإبًًلػًه. قػيليوا:   سيمًَّ ي اٍلحىٍوضى كىسىوىي سىذيكدي النَّيسى عىٍنهي 
ػدو غىٍضػرًنيٍم تىػًرديكفى عىلىػيَّ غيػرًّا  : وػىعىػٍم لىكيػٍم اػضمىي لىٍض ىػٍت  ىحى لىي وىًأيَّ الٌلًه تػىٍعرًوػينىػي؟ قىػيؿى

 .{ ميحىدًَّلض ى ًمٍ  آثىيًر اٍلويضيومً 
 

 ركاع الأزار كالجأراوي وي ا كاب. ٕٔ
 قيؿ القر أي وي ال ذنرة: ذ و ليحو القوت كغضرع إلى سف الحوض لكوف بعد الوراط، كذ و آرركف إلى العك .  ٖٔ
 ركاع ال رمذم كح نه ٗٔ
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، ا كؿ بضػػػد سبػػػي بكػػػر لحوضػػػي سربعػػػة سرنػػػيف} قػػػيؿ:  كوػػػي حػػػدل و سوػػػه 
الوػػدل ، كالقػػيوي بضػػد عمػػر الفػػيركؽ، كالقيلػػ  بضػػد عقمػػيف ذم النػػورل ، كالرابػػل 
بضد علػي  بػ  سبػي  يلػو، ومػ  نػيف محأًّػي  بػي بكػر مأغلػين لعمػر ر ل ػقضه سبػو 

 .ََٕٕ{ بكر، كم  نيف محأًّي لعلي  مأغلين لعقميف ر ل قضه علي  
M  كسمي تفلضله  تعيلىالمحمود، وقد قيؿ بيلشفيعة كالمقيـ: 

                {ٕٗا ارام }. 
  : كاتفػػ  المف ػػركف علػػى سف نلمػػة      ،كقػػد ار لػػ  وػػي مػػ  اهلل كااػػو

 على سقواؿ:  { المقيـ المحمود} تف ضر 
 له الواحدم:نمي قي  -كراَّحه الفير الرازم، كسامل علضه المف ركف  -سكَّلهي 

نمػػي وػػي   -سوػػه مقػػيـ الشػػفيعة. ككردت ا رأػػير الوػػحضحة وػػي تقرلػػر  ػػذا المعنػػى 
عػػػػ  المقػػػػيـ   ايػػػػًئص راػػػػوؿ اهلل} قػػػػيؿ: الأيػػػػيرم مػػػػ  حػػػػدل  ابػػػػ  عمػػػػر 
إف النػيس } : عنػه، قػيؿ راػوؿ اهلل  ين كوضػه سللػ. { المحمود، وقػيؿ:  ػو الشػفيعة

مة ت أل وأضًّهػي، لقولػوف: لػي وػلف نص س -سم اميعيت  - لوضركف لـو القضيمة اقيي
، وذلن المقيـ المحمود ، كممي لىلد  ػذا، { { ا فل لني، ح ى تن هي الشفيعة إلىَّ

 .{ كابعقه مقيمين محمودان لغأجه وضه ا كلوف كاجرركف} الدعيم المشهور: 
 القوؿ القيوي:

، لدمػػل اهلل النػػيس وػػي لػػعضد كاحػػد وػػل تيكلػػ} : رضػػى اهلل عنػػهقػػيؿ حذلفػػة   م وػىٍفػػ ه
، وضقػػوؿ لأضػػن كاػػعدلن كاليضػػر وػػي لػػدلن، كالشػػر  لػػض  إلضػػن، وػػ كَّؿي مػػدعوٍّ محمػػد 

كالمه دم مىٍ   دلت، كعأديؾ بض  لدلن، كبن كإلضن، كر ملد  منػن إر إلضػن، تأيرنػت 
 . قيؿ: وهذا  ػو المػراد مػ  قولػه: { كتعيلضت، اأحيون ربَّ الأضت          

 

 ورم.ركاع سبو اعضد النض يب َٕ
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              {ٕٗا ارام }ُُٕٕ. 
 القوؿ القيل :

ـه    عيقأ ه. دي مى حٍ تي  مقي
M  إذا قلنػػي بيلمشػػهور، سف المػػراد بيلمقػػيـ المحمػػود الشػػفيعة، وػػ م : وػػإف قلػػتى

 -ال ي كردت وي ا حيدلػ  وػي المقػيـ المحمػود  - فيعة  ي؟ ويلدواب: سف الشفيعة 
 ووعيف:

 يم.النوع ا كؿ: العيمة، وي ووص القل
كالقػػيوي وػػي الشػػفيعة: وػػػي إرػػراج المػػذوأض  مػػ  النػػػير. لكػػ  الػػذم ل دػػه رٌد  ػػػذع 
ا قواؿ نلهي إلى الشفيعة العيمػة، وػإف إعجػيمع لػوام الحمػد، كثنػيمع علػى ربٍّػه، كنلمػه بػض  

كسمػي الشػفيعة وػي  ،لدله،  ي لفيت للمقيـ المحمود الذم لشفل وضه لضيقلى بػض  اليلػ 
 نير، وم  توابل ذلن.إرراج المذوأض  م  ال

كقػػػد اػػػيمت ا حيدلػػػ  ال ػػػي بلػػػ  مدموعهػػػي ال ػػػواتر بوػػػحة الشػػػفيعة وػػػي اجرػػػرة 
 :قوله سحيدل  عدلدة ن، ومنهي لمذوأي المىمنض 

سيرًلتي مىي تػىٍلقىى سيمًَّ ي ًمٍ  بػىٍعًدم، كىاىػٍفنى بػىٍعًلػًهٍم ًدمىػيمى بػىٍعػ و وىػ ىٍحزىوىًني، } 
ػػأى ى ذلًػػنى ًمػػ ى اللٌػػًه عىػػزَّ  لىهيٍم، وى ػػ ىٍل يهي سىٍف ليػػولًضىًني  كىاى ػػأى  وػػي ا يمىػػًم قػىػػأػٍ ػػي اى ػػصَّ نىمى كىاى

ػػفىيعىةن لػىػػٍوـى اٍلًقضىيمىػػًة، وػىفىعىػػصى  ةه ميٍ ػػ ىدىيبىةه لىػػٍدعيو }  ، كقولػػه:{ ًوػػضًهٍم  ى ًلكيػػصٍّ وىأًػػيى دىٍعػػوى
ػفى  ًإوٍّي اٍر ىأىػٍ تي دىٍعػوىًتي  ى  ،{ يعىةن ً مَّ ًػي لػىػٍوـى اٍلًقضىيمىػةً ًبهىي. وػىضيٍ  ىدىيبي لىهي وػىضػيٍىتىي ىي. كى

 .ِِٕٕ{ وىدىعىٍلتي دىٍعوىًتي  ىفىيعىةن  يمًَّ ي لػىٍوـى اٍلًقضىيمىةً } : كوي ركالة سو  
علضنػػي، كح ػػ  توػػروه حضػػ  اعػػص دعوتػػه المديبػػة وػػي  ك ػػذا مػػ  مزلػػد  ػػفق ه 

 س م سكقيت حيايتني، ازاع اهلل عني سح   الدزام.
 

 ركاع الجأراوي قيؿ اب  مندع حدل  مدمل على لحة إانيدع كثقة رايله. ُٕ
 ، القيلػ :لػحضح م ػلمعػ  سبػى  رلػرة ، القػيوى:  ال رغضػو كال ر ضػو ذ اع الأضهقي وي الأع  كلحح إانيدعرك  عٍ  سـ حأضأة ا كؿ : ِٕ

 سرراه ا ميـ الأييرل وى لحضحه ع  سو ، ن يب الدعوات.
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M عيت رم :الشفي :كقد قيؿ النوكم 
 : وي ا راحة م   وؿ الموق .ا كؿ
 وي إدريؿ قـو الدنة بغضر ح يب. القيوضة:
 وي إدريؿ قـو حيواأوا كاا حقوا العذاب سف ر لعذبوا. القيلقة:
 وي إرراج م  سيدرص النير م  العوية. الرابعة:

 وي رول الدرايت وي الدنة. الييم ة:
M  كسمػػػي تفلػػػضله  الدنػػػة، كسكؿ مػػػ  لػػػدرلهي: وفػػػي ب وػػػه سكؿ مػػػ  لقػػػرع بػػػيب

  :قػػػػيؿ: قػػػيؿ راػػػػوؿ اهلل عػػػػ  سوػػػ   -وػػػي ن ػػػػيب ا لمػػػيف  -لػػػحضح م ػػػػلم 
 ، { سوػػػػي سنقػػػػػر النػػػػيس تيبعػػػػػين لػػػػـو القضيمػػػػػة، كسوػػػػي سكؿ مىػػػػػٍ  لقػػػػرع بػػػػػيب الدنػػػػػة} 

آتػػي بػػيب الدنػػة لػػـو القضيمػػة و اػػ ف ح، وضقػػوؿ } : كوػػي الوػػحضح سللنػػي لقػػوؿ 
 .{ ضقوؿ: بن سيمرت ر سو ح  حدو قألنالييزف: م  سوت؟ و قوؿ: محمد، و

، وهػػم سللنػػي سك مػػ  ك ػػذع ا كلضػػة تنيلهػػي ا مػػة المحمدلػػة سللنػػي إنرامنػػي لنأضهػػي 
وحػػ  اجرػػركف } : قػػيؿ  -نمػػي اػػيم وػػي لػػحضح م ػػلم   -لػػدرص الدنػػة مػػ  ا مػػم 

 .{ ا كلوف لـو القضيمة، كوح  سكؿ م  لدرص الدنة
قػػيؿ: قجنػػي، عػػ  عمػػر بػػ  اليجػػيب  كعنػػد الجأراوػػي وػػي ا كاػػب، كالػػدار

إفَّ الدنَّةى حيرٍّمىٍت على ا وأضيم نلهم ح ى سدرلهي، كحرٍّمػت } : قيؿ راػوؿ اهلل 
 .{ على ا مم ح ى تدرلهي سم ي

M  كسمػػػي تفلػػػضله  بػػػيلكوثر، وهػػػو ثيبػػػت وػػػي الوػػػحضح، قػػػيؿ راػػػوؿ اهلل: 
. كقػد { هػره كعدوضػه ربٍّػيستدركف مي الكوثر؟ قلني: اهلل كراوله سعلػم. قػيؿ: إوػه وى } 

لعنػػي  -ايػػمٍّيى بػػيلكوثر لكقػػرة مي ػػه كعوػػم قػػدرع كرضػػرع، قػػيؿ الحػػيوه ابػػ  نقضػػر: قػػد تػػواتر 
 م   رل  تفضد القجل ع  نقضر م  س مة الحدل . -حدل  الكوثر 

M  كسمي تفلضله  وي الدنة بيلواضلة كالدراػة الروضعػة كالفلػضلة، وػركل م ػلم
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 قيؿ: سف راوؿ اهلل  ك ب  العيص م  حدل  عأد اهلل ب  عمر 
، وإوػه مىػٍ  لػلَّى }  إذا امع م المىذف وقولوا مقص مي لقوؿ ثػم لػلوا علػيَّ

ػػليوا اهلل لًػػيى الواػػضلة، وإوهػػي  علػػيَّ لػػلة كاحػػدة لػػلَّى اهلل علضػػه بهػػي عشػػرنا، ثػػم اى
منزلةه وػي الدنػة ر تنأغػي إر لعأػد مػ  عأػيد اهلل، كسراػو سف سنػوف سوػي  ػو، ومػ  

 .{  ؿ ًليى الواضلة حلٍَّت علضه الشفيعةا
ى سعلػػى منزلػػة وػػي الدنػػة، ك ػػي منزلػػة راػػوؿ اهلل لىػػكالواػػضلة دراػػة عنػػد اهلل عىلىػػمه عى 

 .كدارع وي الدنة، ك ي سقرب سمكنة الدنة إلى العرش 
سعوػػػم اليلػػػ  عأودلػػػة لربٍّػػػه، كسعلمهػػػم بػػػه، كس ػػػد م لػػػه  كلمػػػي نػػػيف راػػػوؿ اهلل 
، ك ػػى سعلػػى دراػػة تعػػيلىة، نيوػػت منزل ػػه سقػػرب المنػػيزؿ إلػػى اهلل رشػػضة، كسعومهػػم لػػه محأَّػػ

 سم ه سف ل  لو ي له لضنيلوا بهذا الدعيم الز لفى كزليدة ا لميف. كسمر  .وي الدنة

NNNNNN
N

NNNNNN 

  كٌاي فضوٕ اهجابت بلتاب اهللكٌاي فضوٕ اهجابت بلتاب اهلل

NNNNNNNNNNNNNN 
 

N  كالضػص عً رً ٍنػعة ذً ت لم  ًعوىمى قدرع، كرو نقضرةه   كرد وي القرآف الكرلم آليته ،
 ، وم  ذلن : درا ه، كتشرل  منزل ه  وَّ لي مرتأ ه، كعي 
  تعيلىقوله:                                    

                   {ٓٔا حزاب }. 

وػػي المػػأل ا علػى، ب وػػه لػيٍقنػػي علضػػه عنػػد المل كػػة، كسف  ك ػذا إرأػػير بمنزلػػة النأػػي 
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المل كة تولى علضه، ثم سمر العيلم ال فلي بيلولة كال  ػلضم علضػه، وضد مػل القنػيم علضػه 
 م  اهلل كس ص العيلمض  العلول كال فلي.

  تعيلىكم  ذلن قوله :                   {ُالكوثر } . 
 عػػ  ذلػػن بلفػػه الميضػػي، كلػػم لقػػص:  رتٍ ، إذ عأَّػػاجلػػة مىٍنقأػػة ًػػي رة لػػه كوػػي  ػػذع 

لضػػدؿ علػػى سف  ػػذا ا عجػػيم حىوىػػصى وػػي الزمػػيف الميضػػي. كر  ػػن سف مػػ    { اػػنعجضن} 
اػػأحيوه ن وػػه ،  نػػيف وػػي الزمػػيف الميضػػي عزلػػزنا مرعػػي الديوػػو، س ػػرؼ ممػػ  اضوػػضر نػػذلن

تن قأػص درولػن وػي  ػذا الواػود، وكضػ  لي محمد قد  ض وي ساأيب اػعيد} لقوؿ:  كتعيلى
ي لػػم وعجػػن  ػػذا الفلػػص وَّػػبعػػد كاػػودؾ كا ػػ غيلن بعأودل نػػي لػػي سلهػػي العأػػد الكػػرلم؟! إً  ؾى ري ٍمػػسى 

ٍى حٍ كإومي ار رويؾ بمدرد وىٍلًلنىي كإً  ،العوضم  اص  يع ن  .{ غضر مواو  ٍ ي مً نى اوً  ى
  بقولػػه: -يٍّ ًلػػدرع العى ى مػػي سوعػػم بػػه علضػػه كسًهػػرع مػػ  قػػلىػػسق ػػم عى  تعػػيلىكمػػ  ذلػػن سوػػه 
                                    

 .{ اللحىّ: ُ}                                        
  تعيلىكم  ذلن قوله :                {ُالشرح }. 

  مل فػػػة قأػػػص ذنػػػر الع ػػػيب وػػػي قولػػػه تعػػػيلى:كمػػػ  ذلػػػن إرأػػػيرع تعػػػيلى بػػػيلعفو عنػػػه 
                  {ّْال وبة }. 
 إرأػػػػػػػػيرع  :كمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػن  ب منػػػػػػػػي س ػػػػػػػػص النػػػػػػػػير  يع ػػػػػػػػه تعػػػػػػػػيلى، وػػػػػػػػي قولػػػػػػػػه: 
                                         

      {ٔٔا حزاب }. 
  كم  ذلن سف اهلل اأحيوه كتعيلى كلفه بيلشهيدة، ك هد لػه بيلراػيلة، وػي قولػه 

 حكيلة ع  إبرا ضم كإاميعضص عند بنيم الأضت:
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 ويا ديب اهلل دعيم مي كبع  وي س ص مكة منهم راورن بهذع الوفة. {الأقرةُِٗ: ُِٕ}

 :  و المراد بهػذع اجلػة، كلىلػد ذلػن قولػه  كقد سامل المف ركف على سوه 
  .قػػػػيلوا: كسراد بيلػػػػدعوة  ػػػػذع اجلػػػػة ،{ سوػػػػي دعػػػػوة سبػػػػي إبػػػػرا ضم كبشػػػػيرة عض ػػػػى} 
   ػػػػي مػػػػي ذنػػػػر وػػػػي اػػػػورة الوػػػػػ : { كبشػػػػيرة عض ػػػػى}                 

               {ٔ الو }. 
 وقػػػيؿ:، كمػػ  ذلػػػن سف اهلل امػػػ  َّ علػػػى المػػػىمنض  بأعػػػ   ػػػذا النأػػػي مػػػنهم 

                                               
                                 {ُْٔآؿ عمراف }. ، ولض  هلل

ا  ةه نَّ مً   ،، لهػدم إلػى الحػ  كإلػى  رلػ  م ػ قضمعلى المىمنض  سعوػم مػ  إراػيله محمػدن
تمػػت بهػػػي  كإومػػي نيوػػت النعمػػة علػػى  ػػذع ا مػػة بإراػػيله سعوػػم الػػنعم  ف النعمػػة بػػه 

 اهلل الذم رضضه لعأيدع. كىنىميصى ب أأهي دل ي  ،اجررةمويلح الدوضي ك 
 كوػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػيلى:                                     

                        {ْٓ ،ْٔا حزاب } ،كوي قوله :        
         {ُالمنػػػػػػػػيوقوف}. ، :كوػػػػػػػػي قولػػػػػػػػه                     

                                       {ُٔٔالن يم}. 
  كمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػن سف اهلل سرأػػػػػػػر سوػػػػػػػػه  لكيوػػػػػػػة اليلػػػػػػػ  بقولػػػػػػػػه: مأعػػػػػػػوثه 

                               {ُٖٓا عػػػػػراؼ }. :كقولػػػػػه 
                     {ِٖ اأ }. 

  ه رحمػػػػػػػػة وقػػػػػػػػيؿ:ف اهلل تعػػػػػػػػيلى سرأػػػػػػػػر سوػػػػػػػػه اعلػػػػػػػػه نلَّػػػػػػػػسكمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػن 
                     {َُٕضيما وأ } كاميع بيامض  م  سامي ه .

 :وقػػػيؿ                                  
                     {ُِٖال وبة }. 
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ػ  مػػ   س لػن اهلل بى إذا نيػذٍّ  وأػي   صَّ  ف نيػػ ،كالفػيار رٍّ قػيؿ ابػ  عأػيس: وهػػو رحمػة للأػى
 ،للمنػػيو  بي مػػيف مػػ  الق ػػص كرحمػػةه  ،للمػػىمنض  بيلهدالػػة وهػػو رحمػػةه  نػػي سمػػي وأض   ،بػػهذَّ نى 

 .للكيور ب  رضر العذاب كرحمةه 
 : تعيلىقيؿ اهلل                       {ّّا وفيؿ }. 

  جعػت وػل راػوؿ بعػدع سرأر سف الرايلة كالنأػوة قػد اوق تعيلىكم  ذلن سف اهلل  كر
 : ذنرع اصَّ بقوله  ،وأيَّ                            

           {َْا حزاب }. 
  نػػيل وراة كا ودضػػص  -كمػػ  ذلػػن سف اهلل تعػػيلى سرأػػر سف الك ػػو ال ػػيبقة

 : ه، بقولػػػػػه ا ػػػػ ملت علػػػػػى ال نولػػػػػه براػػػػػيل  -                 

                                     {ُٕٓا عراؼ }. 
 سنمػػػص دراػػػػيت   ى لىػػػػبػى  هكمػػػ  ذلػػػن سف اهلل تعػػػػيلى كلػػػفه وػػػػي القػػػرآف ب وػػػ

 :ا رػػػػلؽ بقولػػػػه                {ْالقلػػػػم } ، كإلػػػػى  ػػػػذا س ػػػػيرت عي شػػػػة
 :{ نيف ريليقيه القرآف} : وضمي سرراه ا ميـ سحمد وى م ندع  بقولهي 
 .وكيف نلمه مجيبقني للقرآف تفوضلن كتأضضنين  -

 .كعلومه علـو القرآف -

 .كإراداته كسعميله مي سكاأه كودب إلضه القرآف -

 .كإعراضه كترنه لمي منل منه القرآف -

 .غأ ه ومي رغو وضهكر  -

 .كز دع وضمي ز َّد وضه -

 .كنرا  ه لمي نىرً ىهي  -

 .كمحأَّ ه لمي سحأَّه -

 .كاعضيه وي تنفضذ سكامرع -

عػػ   -كبيلراػػوؿ، كح ػػ  تعأضر ػػي لكمػػيؿ معرو هػػي بػػيلقرآف  - و رامػػٍت 
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 { نيف ريليقيه القرآف}  ذا نله بقولهي: 
 وعػػم بػػه علضػػهحى علػػى مػػي سكمػػ  ذلػػن سوػػه اػػأحيوه كتعػػيلى سق ػػم بيلل ػػ، 

   :وػػى اػػورة اللػػحى بقولػػه ،لدلػػه كسًهػػرع مػػ  قػػدرع العلػػيٍّ               
                   . 

، كذلن لمػي اوقجػل الػوحي { محمدان رب ه عى دَّ كى } كنيف  ذا وي مقيبلة قوؿ سعدا ه: 
 ػػذع الفلػػي ص كالمػػنح الربيوضػػة، كال ػػي وفػػى وضهػػي  عنػػه و ػػرة، ودػػيمت  ػػذع اجلػػة م لػػمنة

سم: مي ترنػن منػذ  ،اأحيوه سف لكوف كدَّع وأضَّه سك قلع، ويل ودلل: ال رؾ، كالقلى: الأغ 
  ،اع نػػى بػػن، كر سبغلػػن منػػذ سحأَّػػن                   {ْاللػػحى 

لرقٍّضه إلضهي  ي رضره لػه ممػي قألهػي، نمػي  ، كلدؿ على سف نص حيلةك ذا لعم سحواله ، {
بمػػي تقػػر  بػػه عضنيػػه، كلنشػػرح بػػػه  سف الػػدار اجرػػرة  ػػي رضػػره لػػه ممػػي قألهػػي. ثػػػم كعػػدع 

لدرع، ك و سف لعجضػه وضرضػى. ك ػذا لعػم مػي لعجضػه مػ  القػرآف، كالهػدل، كوشػر دعوتػه، 
كمػي لعجضػه وػي د م، تػه، كسلػيـ رلفي ػه، كمىػٍ  بعػوػي مػدة حضي -كإعلم نلم ه علػى سعدا ػه 

موق  القضيمة م  الشفيعة كالمقيـ المحمػود، كمػي لعجضػه وػى الدنػة مػ  الواػضلة كالدراػة 
 كالكوثر.  ،الروضعة

 نص مي لرضضه.  كبيلدملة وقد دلٍَّت  ذع اجلة على سوه تعيلى لعجضه 
 ،{ ن ًػػمَّ وػػي سي  نى لىػػزً يٍ وي   ٍ ي لىػػإوَّػػ} قػػيؿ لػػه:  تعػػيلىكقػػد اػػيم وػػي الوػػحضح سف اهلل 

 كوي ذلن لقوؿ بعلهم:
 يمي ػػرَّ قػيليوبػىنىي ذىاؾى العىجى  ى وى  لػيٍعجى وؼى  ى لى كى ى حى ي وي الل  وى سٍ رى قػى 
 يمي ػلي ى  كٍ سى  ليعذَّبي   ٍ ي مى ضنى وً كى   ػىضى رٍ تػى  اهللً  وؿى ػاي رى  يلى  ػيي ى حى كى 

ػػ وقػػيؿ  ،كسمػػرع سف لقيبلهػػي ممػػي للضػػ  بهػػي مػػ  الشػػكر ،رع اػػأحيوه بنعمػػه علضػػهثػػم ذنَّ
  :ىتعيل                 {ٔاللحى } ....إلى آرر ال ورة 

 كتػىٍنزًلًهًه عػ  الهػول وػي  ،سق م على تودلقه تعيلىاأحيوه سوه  :كم  ذلن
  بقولػػػػػػػػػه: وجقػػػػػػػػػه                               
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            {ُ :ّالندم }: 

، ى برامة راوله ممي و أه إلضػه سعػداؤع مػ  اللػلؿ كالغػيٌ لى و ق م تعيلى بيلندم عى  
 : تعيلىكت مص قوله          ة  قيمػة الحدَّػ ت نضػدان  { محمػد}  :، كلم لقص

كسوهػػػم ر لعروووػػػه  ،ك ػػػم سعلػػػم اليلػػػ  بػػػه كبحيلػػػه كسقوالػػػه كسعميلػػػه ،علػػػضهم ب وػػػه لػػػيحأهم
ه تعػيلى علػى  ػذا المعنػى ، كقػد وأَّػان ، كر لنقموف علضه سمران كاحدكر غي  كر ضلؿ كذبو ب

 : بقوله                           {ٔٗالمىمنوف }. 
  وقػػيؿ تعػػيلى: عػػ  سف لوػدر عػػ   ػػولن  ع وجػػ  راػػوله ثػم وػػزَّ         

                    {ّ ،ْندمال }  كذنػر ا كزاعػي عػ  ح ػيف بػ .
نة نمي لنزؿ علضه بػيلقرآف بيل    نيف اأرلص لنزؿ على راوؿ اهلل } عجضة قيؿ: 
 .{ لعلمه إلي ي

 الػػوحي كالقػػرآف وقػػيؿ:  -  -مػػه ثػػم سرأػػر تعػػيلى عػػ  كلػػ  مػػ  علَّ      

          {ٓلػػػػػندما } عىػػػػػالمي  كر  ػػػػػن سف مػػػػػدحى  ،ك ػػػػػو اأرلػػػػػص ًٍ ٌٍ ٍى  ـ مػػػػػدحه صى
 : تعػػيلىك ػػذا ووضػػر قولػػه  ،مللمػػ علٍّ                    {َِال كػػولر 

}. 
 : تعػػػػػػػيلىثػػػػػػػم قػػػػػػػيؿ                                 

     {َُ، ُُالػػػندم }،  وػػػ رأر اػػػأحيوه عػػػ  توػػػدل  وػػػىادع كسف  ،لمػػػي رستػػػه عضنػػػيع
 ،وكػذب وػىادع بوػرع - مي  ػو بػه رسل  ضئين على رلؼ  ٍ كلض  نمى  ،القلو لدَّؽ العض 

 قه الفىاد.بص مي رآع بأورع لدَّ 
 -  كمػػ  ذلػػن سف اهلل تعػػيلى كلػػ  حقضقػػة تلقػػي النأػػي كنضفضػػة سرػػذع ،

 كبػػػػضَّ  اػػػػندع وػػػػي ذلػػػػن قولػػػػػه:  ،لػػػػه                        
                                      

       {كػػػولرال  }،  :نمػػػي قػػػيؿ وػػػي الػػػندم                {ٓالػػػندم }، 
  - لنقووا منه سف سف لزلدكا وضه، سك كسه الشضي ض  سف لدووا منه، وضمنل بقوت    
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          {َِال كػػػػػولر } . سم مػػػػػػ مك  المنزلػػػػػػة. ك ػػػػػػذع العندلػػػػػػة عندلػػػػػػة ا نػػػػػػراـ
  ،كال شػػػػرل  كال عوػػػػضم     وػػػػي مل كػػػػة اهلل تعػػػػيلى المقػػػػربض  لوػػػػدركف عػػػػ  سمػػػػرع
 ، كلراعػػوف إلػػى رسلػػه   نػػيؾ ،       {ُِال كػػولر }  وقػػد  ،اهلل كراػػيل ه يً ٍحػػعلػػى كى

 .عومه اهلل م  اليضيوة كالزلص
 ،مػ  اأرلػػص محمػد ت لػػم  تزنضػة اػند القػرآف كسوػػه اػميع  لػفيتو  وهػذع رمػ ي 

 .ا كاللةوًّ لي هذا ال ند عي . وني ضن بً العيلمض  كاميع اأرلص م  ربٍّ 
ا زَّ ثػػػم وػػػ ،وقػػػد تػػػولى اهلل تزنض ػػػه بنف ػػػه ػػػع راػػػوله محمػػػدن يع ممػػػي لقػػػوؿ وضػػػه ، كزنَّ

 وقػػػيؿ:  ،سعػػػداؤع               {ِِال كػػػولر }،  ك ػػػذا سمػػػر لعلمووػػػه كر
 .وهم لعلموف سوهم نيذبوف ،كإف قيلوا ب ل ن هم رلوه ،لشكوف وضه

  بقولػه: علضه ال ػلـلدأرلص  ثم سرأر ع  رؤل ه                   
 .ك ذا ل لم  سوه ملن مواود وي الييرج لرل بيلعضيف كلدرؾ بيلأور ،{ ال كولرِّ} 

                    {ِْال كػػػػػولر }، قػػػػػيؿ ابػػػػػ  عأػػػػػيس  :
كقيػًرئى  ،القرآف كالػوحي :كسامل المف ركف على سف الغضو  هني .لض  بأيضص بمي سوزؿ اهلل

بػص  ،بمػ هم - ك ػو محمػد  -مػي  ػذا الراػوؿ  :كالمعنػى ،الم هم :كمعنيع ،{ ض نً وى بً } 
 وضه ر لزلد كر لنقهلل منه.  و سمض ه 

  وقػيؿ: ،سق م بػه تعيلىكم  ذلن سف اهلل                    

       {ِٕالحدػػر }:كسق ػػم بألػػدع وقػػيؿ .                     

             {ُ ،ِالألػػػػد }، وقػػػػيؿ: -كسق ػػػػم بعوػػػػرع  .سـ القػػػػرل :كالألػػػػد  ػػػػو 
                       {ُ،ِالعور }. 

  ور كال ػػػراج المنضػػػربػػػيلن   هي فى لىػػػكى  تعػػػيلىكمػػػ  ذلػػػن سف اهلل -  - :وقػػػيؿ 
                       {ُٓالمي دة }،  كسمر بجيع ه
 :كاتأيع ان ه وقيؿ 
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                   {َِا وفيؿ } 
 .كقرف  يع ه بجيع ه ،ودعص  يع ه  يعة راوله

 وقيؿ: ،كاعص بضع ه بضع ه
                 {َُالف ح }. 

  وي ن يبه العزلز سمر بي دب معه  تعيلىكم  ذلن سف اهلل، :وقيؿ 

                         {ُلحدراتا } 
 .على ل يوه ىتعيلبشئ ح ى لقلضه اهلل  سم ر تف يتوا على راوؿ اهلل 

 ،وػي الوػلة لمػي تقػدـ بػض  لدلػه نضػ  تػ رر معػه كاوور سدب الوػدل  
، كنضػ  سكرثػه اهلل مقيمػه وقيؿ: مي نيف رب  سبػي قحيوػة سف ل قػدـ بػض  لػدم راػوؿ اهلل 

، كقػيؿ غضػرع: ر تػ مركا كقػيؿ اللػحيؾ: ر تقلػوا سمػرنا دكف راػوؿ اهلل ، كا ميمة بعدع
  ى لنهى.ح ى ل مر كر تنهوا ح

NN  ًعٕ ًعٕ   فٌّ األدبفٌّ األدب::  

 ح ػى لػ مر  ػو  ،كر إذف كر توػرؼ ،سف ر ل قدـ بض  لدلػه بػ مر كر وهػي
ك ػػذا بػػيؽ إلػػى لػػـو القضيمػػة لػػم  ،نمػػي سمػػر اهلل تعػػيلى بػػذلن وػػي  ػػذع اجلػػة  ،كلنهػػى كلػػ ذف

لن م، ويل قدـ بض  لدم ان ه كبعد كويته نيل قدـ بض  لدله وي حضيته كر ورؽ بضنهمػي عنػد 
 م عقص الضم.ذ

  كمػػ  ا دب معػػه::سف ر تروػػل ا لػػوات وػػوؽ لػػوته نمػػي قػػيؿ تعػػيلى 
                                                

                     {ِالحدرات }. 

سم  ،نمػي لػػ كلم العأػد عنػد اػػضدع  ي سف ر لػػ كلم المػىم  عنػدع كسوػيد سوػه لنأغػ
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كإذا نػػػيف روػػػل ا لػػػوات وػػػوؽ  ،مػػػل اػػػضدع العأػػػد دكف لػػػوتالمػػػىم   ف لػػػوتبػػػص لكػػػو 
ومػػي الوػػ  بروػػل اجرام كو ػػي   ا وكػػير علػػى اػػن ه كمػػي  ،مواأنػػي لحأػػوط ا عمػػيؿ لػػوته 
 وؿى ايػي رى لىػ اهللً كى }  قػيؿ: لمي وزلػت  ػذع اجلػة سف سبي بكر مى كً ري كى ،  ؟!!!ايم به 

ػػػلٍّ نى ر سي  اهللً  ػػػ  رَّ إً  نى مي ػػػرً  ى نى كسف }  ،الػػػذم لػػػراد ن مػػػه يٌ الكػػػلـ اليًفػػػ :سم ،{ ارً رى ي ال ٍّ
حدلقه  مي نيف ل مل النأي  ،ثه ن ري ال رارمثه حدَّ نيف إذا حدَّ عمر 

 .ّّٕٕ{ بعد  ذع اجلة ح ى ل  فهمه
وقػيؿ لػه  ،ين وػي م ػدد راػوؿ اهلل كركم سف سبي اعفر سمضر المىمنض  وػيًر ميلكػ

 وقػيؿ: ين سدَّب قوم وإف اهلل  ،ميلن: لي سمضر المىمنض  ر ترول لوتن وي  ذا الم دد
                         ،:كمػػػػػػػػػدح وومنػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػيؿ        

                ، قومني وقيؿ:كذـ             

             ْْٕٕويا كيف لهي سبو اعفر. ،يكسف حرم ه مض ني نحرم ه حضًّ  ،اجلة 
  كم  ا دب معه :  دعيم بعلني بعلين دعص دعيؤع نسف ر لي: 

   :وػى محكػم ال نزلػص قيؿ تعػيلى                       

            {ّٔالنور } ،: كوضه قورف للمف رل 
 ،بص قولوا: لػي راػوؿ اهلل ،ر تدعوع بيامه نمي لدعو بعلكم بعلنيسحد مي:  -

 مل ال وقضر كال واضل. - اهلل لي وأيَّ 
إف  ػيم  سف المعنى ر تدعلوا دعيمع لكػم منزلػة دعػيم بعلػكم بعلػين كالقيوي:  -

كلػم  ،مػ  إايب ػه دٌ يب كإف  يم ترؾ، بص إذا دعينم لم لك  لكم بيػالمدعو سا
كالمرااعػة بغضػر  ،وػإف المأػيدرة إلػى إايب ػه كااأػة ،ةل عكم ال يلػ  عنهػي الأ َّػ

 إذوه محرمة.
  كم  ا دب معه: 

 

 ل كال رمذل ع  إب  سبى ملضكه.لحضح الأيير   ّٕ
 للقيضى عضيض. ترتي  انرانك هتقري  ان ن ك   ْٕ
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مل رجأة سك اهيد سك ربيط لم لذ و سحد  -سوهم إذا نيووا معه على سمر ايمل 
  :تعيلى  ذوه نمي قيؿ مذ أني وي حياة له ح ى ل             

                            
  {ِٔالنور }. 

  كم  ا دب معه: 
بػػػص  ،ه بقضػػيسعػػيرض وو ػػػبػػػص ت  شػػكص اجرام بقولػػػه، كر ل ،سوػػه ر ل  شػػػكص قولػػه

ؼ نلمػػػه مػػػ  حقضق ػػػه ليضػػػيؿ ميػػػيل  ت ػػػمضه حػػػرَّ لي  رلقػػػي لنوولػػػه، ك هػػػدر ا قض ػػػة كتي تي 
كر ل وق  قأػوؿ مػي اػيم بػه علػى  ،وعم  و مدهوؿ كع  الوواب معزكؿ ،سلحيبه معقورن 
ٍى  .مواوقة سحد  .ك و عض  الدرسة علضه  ،ة ا دب معهوكص  ذا م  قصٍّ
  كرسس ا دب معه: 
 .كاروقضيد  مرع ،يؿ ال  لضم لهنم -

دكف سف لحملػه معيرضػة رضػيؿ بي ػص علػى سف  ،ي رأػرع بػيلقأوؿ كال وػدل كتلقٍّ  -
 .لقدـ علضه آرام الرايؿ

ػ - د المراػص بيلعأػيدة وهمػػي د ال حكػضم كال  ػلضم كاروقضػػيد للراػوؿ نمػي كحَّػػوضوحٍّ
 بهمي. توحضداف ر ودية إرَّ 

 
N إلى ا دب معه  كالقرآف مملوم بيجليت المر دة: وم  ذلن ، 
 لمػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػيؿ المشػػػػػػػػػػػػػػرنوف:  ُ                          

      {ٔالحدػػػػػػر}،  ساػػػػػػيب :عنػػػػػػه عػػػػػػدكع بنف ػػػػػػه مػػػػػػ  غضػػػػػػر كااػػػػػػجة وقػػػػػػيؿ 
                                    {ُ ،ِالقلم }. 

  كلمي قيلوا:  ِ       ،  سايب :عنه وقيؿ 
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                      {ٖ اأ }. 

  كلمي قيلوا:  ّ        {ّْالرعد }،  سايب اهلل  عنه
    وقيؿ:                   {ّ:ُ ل }. 

  كلمي قيلوا:  ْ               {ّٔالويويت}  
  عنه وقيؿ: سايب                 {ّٕالويويت} َّقه . وود

  ومي ه وقيؿ:ثم ذنر كعضد ر           {ّٖالويويت}. 

   كلمي قيلوا:  ٓ             
 عنه وقيؿ:  تعيلىسايب اهلل  ،{الجورَّ}                    

          {ٔٗ ل }. 

  كلمي حكى اهلل عنهم قولهم:   ٔ             

         عنه وقيؿ: تعيلىسايب اهلل           
  لقولهم –ا . كقيؿ ردًّ {الفرقيفْ}       :          

          {ٓ ،ٔالفرقيف}. {للقضه إلضه الشضجيف} :كلمي قيلوا، 
  :تعيلىقيؿ             {َُِالشعرام}. 

  كلمي تل علضهم وأ  ا كلض  قيؿ النلر ب  الحيرث:  ٕ       

                 {ُّا وفيؿ }،  عنه  تعيلىسايب اهلل
  وقيؿ:                           

                   {ٖٖا ارام }. 

  لضد ب  المغضرة: كلمي قيؿ الو   ٖ          

        {ِْ،ِٓالمدثر }،  وقيؿ: تعيلىسايب عنه            

                     {ِٓالذارليت }،  علضه ت لضة له
 .كال لـ الولة
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   وقيؿ: -عنه  تعيلىسايب اهلل  ،هكلمي قيلوا: محمد قلع رب    ٗ   

          {ّاللحى }. 

  كلمي قيلوا:  َُ             

         {ٕالفرقيف }،  عنه وقيؿ: تعيلىسايب اهلل      

                         

    {َِالفرقيف }. 

} يت كقيلوا : كلمي ح دته سعدام اهلل الضهود على نقرة النكيح كالزكا  ُُ
  عنه وقيؿ: تعيلىسايب اهلل  ،{ النكيح  ه إرَّ مي  مَّ             

                            

       {ْٓالن يم }. 

اا أعدكا سف لأع  اهلل راورن م  الأشر بقولهم الذم حكيع اهلل  كلمي  ُِ
  عنه: تعيلى                            

     {ْٗا ارام }  كاهلوا سف ال ديو  لورث ال ةو  كسف ال ييل .
   عنه: تعيلىسايب اهلل  ،أيل لورث ال             

                     
سم لو نيووا مل كة لواو سف لكوف راولهم م  المل كة، لك  لمي نيف  ،{ا ارامٓٗ}

 لكوف راولهم م  الأشر. س ص ا رض م  الأشر كاو سف
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B  ٍّنيوت عأيدات النأي  .دا مين م  مرة م واللة وي اللضص كالنهير  
ػصي رىايػوًؿ اللٌػًه } : ايئلت ال ضدة عي شة  لىي سيَـّ اٍلميٍىًمًنض ى نىٍض ى نىيفى عىمى

ـً  ؟  ىصي نىيفى لىيهلل   ٍضئين ًم ى ا ىلَّي  ؟-سم كل رؾ العمص وي سليـ  - ى
 قىيلىٍت: رى. نىيفى عىمىليهي ًدلمىةن.
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 .ٕٕٓٓ{ كىسىل كيٍم لىٍ  ىًجضلي مىي نىيفى رىايوؿي الٌلًه لىٍ  ىًجضلي؟
قيلػت:  نمي ايم ع  سـ اػلمة  ،وواوله كتجوعيته  ضلة عمرع لم لىدىٍع راوؿ اهلل ك 

، كنػيفى  -سل ال جػوع –ح ػى نػيفى سىٍنقػىػري لػلتًًه  مىي ميتى رىايوؿي اللَّهً }  ػيًل ه ك ػو اى
ـى علضًه العىٍأدي كإٍف نيفى ل ضران   .ٕٕٔٔ{ سحوَّ العىمىًص إلضًه مي دىاكى

B  كنيف له كسلذ راحة كوعضم بهي. ،سنمص ذكؽ الحلكة وي العأيدة 
 .ٕٕٕٕ{ يلولةي بً نى حٍ رً لي بلؿ سى  مٍ قي } : كقد نيف لقوؿ 

  .ٖٕٖٕ{ لةني وي الوَّ عضٍ  ةي رَّ قػي  تٍ لى عً اي ك } : كلقوؿ 
B  كنيف منهياه :وي العأيدة 
سف  نمػػي اػػيم عػػ  عي شػػة ،  سثأ ػػه كداـك علضػػه وػػه إذا عمػػص عمػػلن س -
وإف اهلل ر لمص ح ى تملوا،  ،سنلفوا م  العمص مي تجضقوف} قيؿ:  راوؿ اهلل 

 .ٕٕٗٗ{ سثأ ه ملن إذا عمص ع  ف، كنيكإف سحو العمص إلى اهلل سدكىميه كإف قصَّ 

لواًػػو علػػى قضػػيـ اللضػػص، كنػػيف سغلػػو قضيمػػه لوػػلة اللضػػص وػػي  كنػػيف  -
نػػيف لنػػيـ سكؿ اللضػػص } :  سكؿ النوػػ  القػػيوي مػػ  اللضػػص، تقػػوؿ ال ػػضدة عي شػػة

 .ََٖٖ{ كلحضي آررع
 ب وػه سحػػو    لػه النأػػي   مى كىػحى  -بعػػد  ػذا النػػـو  -ك ػذا القضػيـ  -

 نيف لنيـ وو  اللضػص  ، قضيـ داكدكسحو القضيـ إلى اهلل} بقوله:  ،القضيـ
وإوػػه بعػػد  ،القضػػيـ وً وىػػكذلػػن لض ػػ رلح مػػ  وى  ،ُُٖٖ{ كلقػػـو ثلقػػه كلنػػيـ اداػػه

بيػلؼ ال ػهر إلػى  ،كلػذ و ضػرر ال ػهر كذبػوؿ الد ػم ،القضيـ لرلح الأدف
 

 ركاع سبو داكد. ٕٓ
 ركاع اب  حأيف وي لحضحه. ٕٔ
 ركاع سحمد كغضرع. ٕٕ
 ركاع سحمد كغضرع. ٖٕ
 ركاع سبو داكد. ٕٗ
 ركاع الشضييف. َٖ
 ركاع الشضييف. ُٖ
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 الوأيح.

ااػػػ قأيؿ لػػلة الوػػأح كسذنػػير النهػػػير  ين كوضػػه مػػ  الحكمػػة سللػػ -
 .بنشيط كإقأيؿ

 ف مػ  وػيـ  ،ة سللنػي سقػرب إلػى عػدـ الرلػيمك ذا بيلن ػأة للوػل -
ال دس ا رضر سلأح ًي ر اللوف الضم الودر، وهذا سقرب إلى إرفيم عملػه 

كبػذلن لكػوف الم هدػد قػد  - نمي ذنػر ذلػن الحػيوه وػي الفػ ح  - وي اللضص
 .وي القل  القيوي كالقل  ا رضر  ويؿ ولي ص تدلضيت الربٍّ 

B  كنيوت له سكراد سف لنيـ كقرامات قأص: 
 - سم اػورة ا اػرام - سوه نيف ر لنيـ ح ى لقرس بنػي إاػرا ضص} : وقد ايم -

  .ِِٖٖ{ كالزمر
نيف ر لنيـ ح ى لقػرس: سلػم تنزلػص ال ػددة، كتأػيرؾ الػذم } كايم سوه:  -

 .ّّٖٖ{ بضدع الملن
وػػػضه  آلػػػة  :كقػػػيؿ ،سوػػػه نػػػيف لقػػػرس الم ػػػأحيت قأػػػص سف لرقػػػد}  :كاػػػيم -

 .ْْٖٖ{ سولص م  سل  آلة
B  كنيف، لواًو على للة اللحى: 

كتػيرة  -ك ػو ا غلػو  - ين كتيرة سربع - هيك و سقل   -كنيف تيرة لولضهي رنع ض   -
 كذلن سوللهي كسنقر ي. - كتيرة اثن ي عشرة رنعة ،كتيرة ثميوضة ،ين ا 
B  ٖٖٓٓكنيف إذا للى الفدر تربل وي مدل ه لذنر اهلل ح ى تجلل الشم. 
B بجلقة بعد المغر كنيوت له وواوص م: 

 

 ركاع ال رمذم كسحمد. ِٖ
 ركاع ال رمذم كالن ي ي. ّٖ
 اع سحمد كسلحيب ال ن .رك  ْٖ
 ركاع م لم.  ٖٓ
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  ٖٖٔٔبعد المغرب إلى العشيم و يرة لولي م. 

  :كتيرة لولي بعد المغرب ات رنعيت كلقوؿ 

، غيًفرىٍت لىهي ذيويوبيهي كًإٍف  }  مىٍ  لىلَّى بػىٍعدى المىٍغًرًب ًاتَّ رىنىعىيتو
 :كلقوؿ، ٕٖٕٖ{ نىيوىٍت ًمٍقصى زىبىًد الأىٍحرً 

نػىهي َّ ًب يومو، مىٍ  لىلَّى بػىٍعدى اٍلمىٍغًرًب ًاتَّ رىنىعىيتو لىٍم لػى }   ىكىلٍَّم بػىضػٍ
 .ٖٖٖٖ{ عيًدٍل ى لىهي ًبًعأىيدىًة ثًٍن ىٍي عىٍشرىةى اىنىةن 

B كنيف لكقر م  الدعيم كلح  علضه. 
  إف   بأػي   نفضػه وحػو ال ػميم تػيرةن  ان ول لدله حػذك منكأضػه مشػضر كنيف إذا دعي لر

 إف دعػػي بنحػػو كبوي ر مػػي إلػػى ال ػػميم تػػيرةن  ،نػػيف الػػدعيم بنحػػو تحوػػضص  ػػئ
 .ٖٖٗٗدول بلم

  كنػػػيف لأػػػيل  وػػػي روػػػل لدلػػػه وػػػي ارا  ػػػقيم كوػػػي مواقػػػ  اراػػػ غيثة بػػػيهلل 
 .كارا نوير على ا عدام

 ََٗٗكنيف إذا رول لدله وي الدعيم لم لحجهمي ح ى لم ح بهمي كاهه. 
 ُُٗٗكنيف ل  قأص القألة وي دعي ه. 
 ِِٗٗكنيف لعدأه سف لدعو ثلثني كل  غفر ثلثني. 
 دعيم كلىػػدىٍع مػػي اػػول ذلػػنكنػػيف ل ػػ حو الدوامػػل مػػ  الػػ

المػػراد بدوامػػل ك  .ّّٗٗ
 رضرم الدوضي كاجررة. -مل كىاىيزته  -مي امل  الدعيم

 

 قيؿ المنذر ركاع الن ي ي بإانيد اضد.  ٖٔ
 ، ركاع الجأراوى وى القلثةع  عمير ب  ليارمدمل الزكا د  ٕٖ
 ركاع اب  مياة كال رمذم كقيؿ غرلو اوور ال رغضو.  ٖٖ
 ركاع سبو داكد.  ٖٗ
 ركاع ال رمذم كالحينم.  َٗ
 ركاع ال رمذم.  ُٗ
 كد.ركاع سبو دا  ِٗ
 .ركاع الحينم.  ّٗ
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B :وم  اوامل سدعض ه 
وٍػضىي حى ىنىةن، كىًوي اجًررىًة حى ىنىةن، كىًقنىي عىذىابى النَّيرً }   .ْْٗٗ{ اللَّهيمَّ رىبػَّنىي آتًنىي ًوي الد 

 :كم  اوامل سدعض ه 
ًلى ًدلًنىى الَّػًذل  يػوى ًعٍوػمىةي سىٍمػًرل كىسىٍلػًلٍح لًػى ديوٍػضىػيلى الَّ ًػى  اللهمَّ سىٍلًلحٍ } 

ضىيةى زًلىيدىةن ًلى ًوي نيصٍّ  ًوضهىي مىعىيً ى كىسىٍلًلٍح ًلى اًررىًتى الًَّ ى ًوضهىي مىعىيًدل كىاٍاعىًص اٍلحى
ٍضرو كىاٍاعىًص اٍلمىٍوتى رىاحىةن ًلى ًمٍ  نيصٍّ  ىر    ٓٗٓٗ.{ رى

   نيف لقوؿ:كمنهي سوه 
 .ٔٗٔٗ{ اللَّهيمَّ إوٍّي سىعيوذي ًبنى ًم ى الشٍّقىيًؽ كىالنػٍّفىيًؽ كىايوًم ا ىٍرلىؽً }   
  كقد ذنرت ن و ال ػن  كاجثػير الكقضػر مػ  سدعض ػه الديمعػة كال ػي نػيف لقولهػي

 ا زمنة كا حواؿ.وي المنياأيت المي لفة ك 
 مفااا   ، كهبحدمضػػ " أذكاااا ارااا اا" مػػ  ذلػػن وػػي ن أنػػي:  ين كقػػد ذنروػػي قأ ػػ "

" جاااامأل ارذكااااا ، كسرضػػػران وػػػى ن يبنػػػي "خمتصااا  مفاااا   الفااا  " ك  الفااا  "
ر غٍنضػػػة لل ػػػيلن عػػػ  مقلػػػه، سك بمػػػي لشػػػملهي معػػػين ك وإوػػػه  ،وياػػػ ع  بػػػه واروااد"

 .الض ضرة الحمص  ئت م  الك و ا ررل الوغضرة الحدم
  كقػػد نػػػيف  بػػػ  نعػػػولكقػػػر مػػ  ال  ػػػأضح وػػػي اللضػػص كالنهػػػير، كلقػػػوؿ ربضعػػة 

ـي النًَّأيَّ وػىهىيًرم، وىإذىا نىيفى اللٍَّضصي آكىٍلتي إلىى بىػيًب }  : نيٍنتي سىٍردي
: ايػٍأحىيفى اللَّػًه، ايػٍأحىيفى  عي وىػلى سىزىاؿي سىٍاػمىعيهي لػىقيػوؿي رىايوًؿ اللًَّه وىًأت  ًعٍنػدى

ـي حى َّى سىمىصَّ سىٍك تػىٍغًلأىًني عىٍضًني وى  ،اللًَّه، ايٍأحىيفى رىبٍّي  .ٕٕٗٗ{  ىوىي
  كنػػػػػيف وػػػػػي الوػػػػػلوات ككرام  ،لكقػػػػػر مػػػػػ  اراػػػػػ غفير وػػػػػي اللضػػػػػص كالنهػػػػػير

 

 ركاع الشضييف.  ْٗ
 ، سرراه الأييرل وى ا دب المفرد ع  سبى  رلرة ا الم ند الديمل ٓٗ
 ركاع سبو داكد كان  الن ي ى الوغرل كالكأرل ع  سبى  رلرة. ٔٗ
 ركاع الجأراوي كوى ال رغضو كال ر ضو. 97
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 كلقوؿ:  ،كوي اي ر مديل ه كسحواله ،الولوات
 .ٖٖٗٗ{ كاهلل إوي  ا غفر اهلل كستوب إلضه وي الضـو سنقر م  اأعض  مرة} 

وػػػػي المىٍدًلػػػػً   ًإٍف نينَّػػػػي لىنػىعيػػػػد  ًلرىايػػػػوًؿ اهلل } :  كلقػػػػوؿ ابػػػػ  عمػػػػر
كوػػي  ،ٗٗٗٗ{ وىاًحػًد مىي ىػةى مىػرَّةو: رىبٍّ اٍغًفػٍر لًػي كىتيػٍو عىلىػيَّ ًإوَّػنى سىوٍػتى ال ػَّػوَّابي الػرًَّحضمي الٍ 

  .{ ًإوَّنى سىٍوتى ال ػىوَّابي الغىفيورٍ } :ركالة
  :ا غفر اهلل الذم ر إله إر  و الحػي القضػـو كستػوب س} كنيف تيرة لقػوؿ

 ََََُُ.{ كاحد إلضه مي ة مرة وي مدل و 
B ف كني لكقر م  الوضيـ: 

 ح ػى لقػوؿ  ،كل ػرؾ ذلػن سحضيوػي ،ر لفجػر:وض يبل الوـو سحضيونػي ح ػى لقػوؿ القي ػص
 .ر لوـو :القي ص

 كنيف لوـو م  نص  هر ثلثة سليـ. 
 همػػػي تعػػػرض إوَّ }  :كلقػػػوؿ ،كنػػػيف لوػػػـو ارثنػػػض  كاليمػػػض  كل حػػػرل لػػػضيمهمي

 .{ عرض عملي كسوي لي مسف لي  و حو   ،وضهمي ا عميؿ
  نػػيف ك  :ذلػػن } لعوػػم لػػـو مولػػدع الشػػرل  ك ػػو لػػـو ارثنػػض  وضوػػومه كلقػػوؿ

 نمي ركاع م لم وي لحضحه. ،{ لـو كلدت وضه
 عأيف كنيف لع ني بوضيـ سنقر  هر . 
 ين كنيف لوالص الوضيـ سحضيو. 
 ثػػم اا هػػد وػػي عشػػرع  ،كإذا درػػص  ػػهر رملػػيف اا هػػد وػػي قضيمػػه سنقػػر مػػ  غضػػرع

  كإحضيم نص اللضص. ا رضر سنقر كسنقر بيرع كيؼ
 

 ركاع الأييرم. ٖٗ
 ركاع سبو داكد كاب  حأيف كلححه كال رمذم. ٗٗ

 سرراه الن ي ي ب ند اضد. ََُ
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[[  
MMMMMM

M
MMMMMM 

ِّ اهلل ًٔ  ٕٔ ٌَاُي َخِػَٚٔت ِّ اهللَك ًٔ  ٕٔ ٌَاُي َخِػَٚٔت   َك
MMMMMMMMMMMMMMM 

 
M  نيف راوؿ اهلل  َّالنيس رشضة م  اهلل تعيلى س د. 

 كذلن  وه قيؿ اهلل تعيلى:
                  {ِٖوي ر }. 

 لحدل .ك و سعلم العلميم نمي ايم وي ا -
 سوهي قيلت: وفي الوحضحض  ع  عي شة 

  ػضئين تػررَّهللى وضػه كتػينػىػزَّعى عنػه قػوـه، وألػ ى ذلػن النأػيَّ  لىنىلى النأػي  } 
كاٌلم وحمدى اللَّهى كسثنى علضه ثم قيؿ: مي بيؿ سقواـو لى نز وف عػ  الشػيًم سلػنعيه؟ 
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 { وواللَّه إوي سعلمهم بيللَّه كس د  م له رشضةن 

 :حدل الكوي  ذا 
   بضيف منه كاليشػضة  ،كإعلف سوللض ه على امضل العأػيد بػيلعلم بػيهلل تعػيلى

 .تعيلىم  اهلل 

  قد سعجيع سولص كسنمص مقيـ وي المعروة كاليشضة. تعيلىكسف اهلل 
 قيؿ:لقوؿ سو   -

: لىػػٍو }   - ػػي قىػػب  وػىقىػػيؿى ػػًمٍعتي ًمقٍػلىهى رىجىػػوى رىايػػوؿي اللٌػػًه ريٍجأىػػةن مىػػي اى
ًقضران، وػىغىجَّى سىٍلحىيبي رىايوًؿ اللٌػًه  تػىٍعلىميوفى  ٍض يٍم نى مىي سىٍعلىمي لىلىًحٍك يٍم قىًلضلن كىلىأىكى

نًػػض ه. ػػٍم رى بػىلىػػ ى النَّأًػػيَّ عىػػٍ  } :سرػػرل قػػيؿ سوػػ   كوػػى ركالػػة { كيايػػو ىهيٍم لىهي
ػٍيمه. وىيىجىػوى وػىقىػيؿى  يًبًه  ى نَّػةي كىالنَّػيري. وػى  :سىٍلحى ػيٍلضػىٍوـً عيًرضىػٍت عىلىػيَّ اٍلدى لىػٍم سىرى نى

ًقضػػران  ٍضػػ يٍم نى . كىلىػػٍو تػىٍعلىميػػوفى مىػػي سىٍعلىػػمي لىلىػػًحٍك يٍم قىًلػػضلن كىلىأىكى ٍضػػًر كىالشَّػػرٍّ  ،ًوػػي اٍليى
، غىجَّػٍوا ريؤيكاىػهيٍم  ، وىمىي سىتىى عىلىى سىٍلحىيًب رىايوًؿ الٌلًه لػىٍوـه سى ىد  ًمٍنهي. قىػيؿى قىيؿى

ًنض ه   ََُُُُ{ كىلىهيٍم رى
 .تعيلىكنقرة بكي ه م  رشضة اهلل  تعيلىدلضص على عوضم رووه م  اهلل كوي  ذا 

M  كم  نميؿ رشض ه : 
 ،وػػػػي اػػػػي ر مواقفػػػػه الكرلمػػػػة تعػػػػيلىه سوػػػػه نػػػػيف دا ػػػػم اروك ػػػػير كال واضػػػػل لربٍّػػػػ -

 كاي ر  ىكوه كقليليع. ،وي للواته كاي ر عأيداته ،كمشي دع العوضمة
 .ََُُِِسزلز ن زلز المراص وه امل لدووهسكقد بل  م  رشوعه وي للته  -

 

غجَّػوا رؤاػهم كلهػم رنػض  ! قػيؿ وقػيـ عمػر سعلػم اليلػ  : }  ، كتمػيـ القيوضػة لأضػيف سوػه الركال ػيف وػى لػحضح م ػلم عػ  سوػ    َُُ
ػي الَّػًذل ى آمىنيػوا ر سبػوؾ وػلف ، ونزلػت: لىػي سى  بػيهلل ربػين كبي اػلـ دلنػين كبمحمػد وأضػين ! قػيؿ وقػيـ ذاؾ الراػص وقػيؿ: مػ  سبػي ؟ قػيؿ وقػيؿ: رضػضني لػ هى

  ًإٍف تػيٍأدى لىكيٍم تى يىٍنيٍم ! تىٍ  ىليوا عىٍ  سىٍ ضىيمى 
: م  َُِ ػصً  سىتػىٍضػتي راػوؿى اللٌػًه  }الحػدل ي ٍدتيػهي ليوىػلٍّي، ك يػو لػىٍأًكػي، كًلوىػٍدرًًع سىزًلػزه نػ ىزًلًز الًمٍراى ررَّاػه م ػلمه، كسىبيػو دىاكيدى عػ  ميجىػرٍّؼ {، سوػىوىاى
 .هع  سىبًض
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عىٍ  عىًلي  كممي  - :سوه ركاع اب  رزلمة وي لحضحه ى  قىيؿى
اًد، كىلىقىػٍد رىسىلٍػ ػىنىػي كىمىػي ًوضنىػي إرَّ وىػيً مه }  رى اٍلًمٍقدى مىي نىيفى ًوضنىي وىيًرسه لػىٍوـى بىٍدرو غىضػٍ

  { حى.إرَّ رىايوؿى اللًَّه تىٍحتى  ىدىرىةو ليوىلٍّي كىلػىٍأًكي حى َّى سىٍلأى 

  .تعيلىه كلمي درص مكة لـو الف ح درلهي ري عني لربٍّ  -
 ، كعلى آله كلحأهكللى اهلل علضه سولص كس رؼ للته
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  الفصن الثانىالفصن الثانى

MMMMMMMMMMMMMMM 

 ٕٔ ُٞ َبَػِسٖٙٔت ٕٔ َُُ٘زأُٖٚ ُٞ َبَػِسٖٙٔت   َُُ٘زأُٖٚ
MMMMMMMMMMMMMMM 

 

Y .األُبٚا١ ضادٝ اهبػس.األُبٚا١ ضادٝ اهبػس  

Y .صفات األُبٚا١.صفات األُبٚا١  

Y ًّ أًإً.أًإً.  ٙس٠ ًّ خوفٕ كٌا ٙس٠ ًّٙس٠ ًّ خوفٕ كٌا ٙس٠  

Y .ٙس٠ ًا ال ُس٠ ٗٙطٌع ًا ال ُطٌع.ٙس٠ ًا ال ُس٠ ٗٙطٌع ًا ال ُطٌع  

Y  إبطٕ اهػسٙف إبطٕ اهػسٙف..  

Y .حفظٕ ًّ اهتجاؤب.حفظٕ ًّ اهتجاؤب  
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Y  َعَسُقٕ اهػسٙف َعَسُقٕ اهػسٙف..  

Y  ٕط٘هٕ ط٘ه..  

Y  ُّٕظوُّٕ ظو..  

Y  ُٕ ًُ ُٕ َد ًُ   ..َد

Y ًًُُُُُُِِّّٕٕ٘٘  ..  

Y ُُٕٕاُعاُعٌٌََدٔٔد  ..  

Y ُُٕٕظُُظفِِفحٔٔح    ًًِِّّٔٔ  الَ.الَ.تٔٔتاالِحاالِح  

Y ٕٕٔٔهٔٔهِِ٘٘بََباالضتػفا١ ٔباالضتػفا١ ٔب  ..  

Y اق.اق.ََٙٙسِِستٔٔتََٗٗ  ا١ْا١ْفََفغٔٔغ  ٚٔبٚٔببٔٔباحَلاحَل  ُٙقُٙقزِِز  

Y ُُُُتُُتٖٖٚٚأُأَُ٘زَ٘ز ٕ ٕ..  
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MMMMMMMMMMMMMMM 

 الفصن الثانىالفصن الثانى

MMMMMMMMMMMMMMM 

 ٕٔ ُٞ َبَػِسٖٙٔت ٕٔ َُُ٘زأُٖٚ ُٞ َبَػِسٖٙٔت   َُُ٘زأُٖٚ
MMMMMMMMMMMMMMM 

ّٗ ّٗٙظ  ... بع  النيس  ٙظ

سف ا وأضػػيم علػػضهم الوػػلة كال ػػلـ ل ػػيككف غضػػر م مػػ  الأشػػر وػػي نػػص سحػػوالهم  
 !ك ذا رج  كاضح ..  !!! كسعراضهم

 .ع ا دلة الوحضحة م  الك يب كال  نةترد   كاهصه 
ال ي  ػي الأشػرلة  - م كإف نيووا لش رنوف مل امضل بني آدـ وي حقضقة ا لصك 
 :اصَّ ذنرع م  قوله

                   {َُُ الكه } 

 !إر سوهم لي لفوف عنهم وي نقضر م  الوفيت كالعوارض، كإرَّ ومي مزلَّ هم؟
 !!ي هم على م  اوا م؟كنض  توهر ثمرة الجفي هم على غضر م كاا أ

 :كانذنر وي  ذا المأح 
 .م  لفيتهم وي الدوضي ين  ضئ -
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 كروي وهم وي الأرزخ، ال ي ثأ ت لهم بنهللٍّ الك يب كال نة.   -
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y اهَبَػس ُٝ ُٝ اهَبَػساألُبٚا١ُ َضاَد   األُبٚا١ُ َضاَد
MMMMMMMMMMMMMMM
 

الحكمػة، ا وأضيم  م الوفوة المي يرة م  عأيد اهلل،  رَّوهم اهلل بيلنأوة، كسعجػي م 
كرزقهم العقص كاػداد الػرسم، كالػجفي م لضكووػوا كاػجيم بضنػه كبػض  رلقػه، لألغػو م سكامػر 

، كلحذركوهم غلأه كعقيبه، كلر دكوهم إلى مي وضه اعيدتهم وػي الػدوضي كاجرػرة. اهلل 
كقػد اق لػت حكمػة اهلل سف لكووػوا مػ  الأشػػر لضػ مك  النػيس مػ  ارا مػيع بهػم، كا رػػذ 

 لهم وي الونهم كسرلقهم. عنهم، كا تأيع
ػػره مػػ  اػػن  الأشػػر، لكػػنهم م مضػػزكف عػػنهم  كالأشػػرلة  ػػي عػػض  إعدػػيز م، وهػػم بىشى

كم   ني نيوت ملحوة الأشرلة العيدلة المدردة وضهم دكف غضر ػي  ،بمي ر للحقهم به سحد
 ة. ي وورةه اي لضةه  رنضَّ 
وم  ذلن قوؿ قـو ووح وي حقه وضمػي حكػيع اهلل عػنهم إذ قػيؿ:  -

                                        
  .{  ودِٕ} 

وضمػػي حكػػيع  -كمػػ  ذلػػن قػػوؿ قػػـو مواػػى ك ػػيركف وػػي حقهمػػي  -
 اهلل عنهم إذ قيؿ:

                                       { {ْٕالمىمنوف }.  

 كم  ذلن قوؿ سلحيب ثمود له وضمي حكيع اهلل عنه بقوله: -

                                   {ُْٓالشعرام}.  
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وضمػػي حكػػيع  -كمػػ  ذلػػن قػػوؿ سلػػحيب ا لكػػة لنأػػضهم  ػػعضو  -
 : عػنهم بقولػه اهلل                           

                          {ُٖٓ ،ُٖٔالشعرام } . 

كقػد رسكع   كم  ذلػن قػوؿ المشػرنض  وػي حػ ٍّ اػضٍّدوي محمػد -
 وضمػي حكػيع اهلل عػنهم بقولػه:  -بعض  الأشرلة المدػردة          

                          {ٕالفرقيف }. 
 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ا١ا١ََٚٚبٔٔبُُِِاأَلاأَل  اُتاُتفََفصٔٔص  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 ..... كإف نيووا م  الأشر للوات اهلل علضهمكا وأضيم 

لػػػػ نلوف كلشػػػػربوف، كلوػػػػح وف كلمرضػػػػوف، كلنكحػػػػوف الن ػػػػيم كلمشػػػػوف وػػػػي  - 
 .... -هم العوارض ال ػي تمػر  علػى الأشػر، مػ  ضػع  ك ػضيورة كمػوت ا اواؽ، كتع رل
لم يزكف بيوي هلل، كل وػفوف ب كلػيؼ عوضمػة الضلػة،  ػي بيلن ػأة لهػم مػ  إر سوهم ... 

، كم  س م اللركرليت.  سلـز اللواـز
 ك ذع الوفيت وليوهي وضمي للي:

 الودؽ. -ُ
 ال ألض  . -ِ

 .ا ميوة -ّ

 . الفجيوة -ْ
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 رةفٍّ ال لمة م  العضوب المينػى  -ٓ

 العومة -ٔ
كلػػض   ػػذا محػػص تفوػػضص  ػػذع الوػػفيت وقػػد تكفلػػت بهػػي ن ػػو ال وحضػػد، كاػػنذنر 

الوفيت ال ي ل مضز بهي ا وأضيم ع  الأشر، كوك في بذنر مػي ثأػت وػي حػ ٍّ اػضٍّد   ني بع 
  . ا وأضيم

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ََٙٙ٠ ًّ أًا٠ًٕ ًّ أًإًسََس٠ ًّ خوفٕ كٌا ٠َٙ ًّ خوفٕ كٌا َٙسََس  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 قيؿ:  سف راوؿ اهلل  سبي  رلرة وقد سررج الشضييف ع

لى ًػػي  ىهينىػػي، وػىوىاللَّػػًه مىػػي لىٍيفىػػى عىلىػػيَّ رينيػػوعيكيٍم كىر ايػػديودينيٍم، }  ػػٍص تػىػػرىٍكفى ًقأػٍ  ى
ًىٍهًرمًمٍ  ًإوٍّي  ىرىانيٍم   { كىرىامى 

 قيؿ: سف راوؿ اهلل ع  سو   كسررج م لم
! ًإوٍّػػػي ًإمىػػػيميكيٍم، وىػػػلى }  ػػػي النَّػػػيسي ػػػديوًد، كىرى  سىلػ هى تىٍ ػػػًأقيوًوي بًػػػيلر نيوًع كىرى بًيل  

ـى كىرى بًيرٍوًورىاًؼ. وىًإوٍّي سىرىانيٍم  ٍلًفيًمٍ  بًيٍلًقضىي  { سىمىيًمي كىًمٍ  رى

 سف النأػيكسررج عأد الرازؽ وي ايمعه كالحػينم كسبػو وعػضم عػ  سبػي  رلػرة 
:قيؿ ، 

 { بػىٍض ى لىدىمَّ  يسىٍوويري ًإلىى مى كىرىاً ي، نىمىي  يًإوي  ىٍوويري ًإلىى مى } 

 : قيؿ: قيؿ راوؿ اهللكسررج سبو وعضم ع  سبي اعضد اليدرم 
ًىهرمإ}   { وٍّي سىرىانم م  كراًم 
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MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٌَع ٌَُع ًا ال َُِط ًَا ال ََُس٠ َِٗٙط ٌَعََٙس٠  ٌَُع ًا ال َُِط ًَا ال ََُس٠ َِٗٙط   ََٙس٠ 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 : قيؿ: قيؿ راوؿ اهللع  سبي ذر 

ػي سىٍف  ًإوٍّي سىرىل مىي رى }  تػىرىٍكفى كىسىٍامىلي مىي رى تىٍ مىعيوفى، سى ٍَّت ال َّمىيمي كىحيػ َّ لىهى
ػػيًادان. كىاهلل لىػػٍو  هى ىػػهي هلل اى أػٍ ػػي مىٍوًضػػلي سىٍربىػػًل سىلىػػيًبلو ًإرَّ كىمىلىػػنه كىاًضػػله اى تىػػًئبَّ مىػػي ًوضهى

ًقضػػػر  ٍضػػػ يٍم نى ػػػوفى مىػػػي سىٍعلىػػػمي لىلىػػػًحٍك يٍم قىًلػػػضلن كىلىأىكى ػػػيًم عىلىػػػى تػىٍعلىمي ٍذتيٍم بيلنٍّ ى ان، كىمىػػػي تػىلىػػػذَّ
اًت تىٍدػػػػػ ىريكفى ًإلىػػػػػى اهلل ػػػػػرىٍا يٍم ًإلىػػػػػى الو ػػػػػعيدى  : قػػػػػيؿ سبػػػػػو ذر ،  { الفيػػػػػريًش، كىلىيى

 .ََُُّّ{ لىوىًدٍدتي سىوٍّي نيٍنتي  ىدىرىةن تػيٍعلىدي } 
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y اهػسٙف ُٕ ُٕ اهػسٙفإَبُط     إَبُط
MMMMMMMMMMMMMMM 

لروػل لدلػه وػي  لػت راػوؿ اهلل رس} قػيؿ: سررج الشضييف ع  سو  
 قػػػػيؿ:كسرػػػػرج ابػػػػ  اػػػػعد عػػػػ  اػػػػيبر ، { رل بضػػػػيض إبجضػػػػهالػػػػدعيم ح ػػػػى ليػػػػ

 . { ، إذا ادد لرل بضيض إبجضهنيف النأي }                  
 .وػػي عػػدة سحيدلػػ  عػػ  اميعػػة مػػ  الوػػحيب   كقػػد كرد ذنػػر بضػػيف إبجضػػه

نػيس م غضػر اللػوف سف ا بب مػ  امضػل ال م  روي وه } قيؿ المحو الجأرم: 
، ََُُْْ.{ كسوػه ر  ػعر وضػه} : قػيؿ الحػيوه بػ  حدػرك كزاد ه . كذنػر القر أػي مقلػ{ غضػرع

 

 ركاع سحمد كال رمذم كاب  مياة كالركالة لل رمذل ع  سبى ذر   َُّ
  رح ال ضو ي على ال ن  الوغرل، كوى   رح الزرقيوى على مو   ميلن  013
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 :كقيؿ الزرنشى
 .{ عجران  ين سبضل كنيف منه } 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ُٕ ُٕٔحِفُظ ِّ اهٖتَجاؤب    ٔحِفُظ ِّ اهٖتَجاؤبًٔ ًٔ  

MMMMMMMMMMMMMMM 
بػػ   سرػػرج الأيػػيرم وػػي ال ػػيرلم كابػػ  سبػػي  ػػضأة وػػي الموػػن  كابػػ  اػػعد عػػ  لزلػػد

 . { قبٌ   مي تقيمب النَّأي  } قيؿ: ا لم 
 كسرػػػػػػرج ابػػػػػػ  سبػػػػػػي  ػػػػػػضأة عػػػػػػ  م ػػػػػػلمه بػػػػػػ  عأػػػػػػد الملػػػػػػن بػػػػػػ  مػػػػػػركاف قػػػػػػيؿ: 

 .{ مي تقيمب وأيٌّ قب}                                    
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y اهٖػِسُٙف ُٕ ُٕ اهٖػِسُٙفَعَسُق     َعَسُق
MMMMMMMMMMMMMMM 

، لقػػوؿ ك ػػو عىػػرىؽي راػػوؿ اهلل ون قػػص إلػػى ايوػػو آرػػر مػػ  الأشػػرلة لراػػوؿ اهلل، 
 :كنرَّـ اهلل كاههوضني امضعني اضدوي ا ميـ عليٌّ 

لػػي ابػػ  آدـ تن نػػن العرقػػة، كتىلمػػن الأقػػة، كتق لػػن الشػػرقة، كسوػػت مػػل } 
. سوت ضعض  مػي الػذم لدعلػن تلػل وف ػن وػي { بيلمعوضة ذلن توااه القومَّ 

 ؟!!معوضة الرحم  
 قػػػػػيؿ: سرػػػػػرج وضػػػػػه م ػػػػػلم عػػػػػ  سوػػػػػ    لكػػػػػ  اػػػػػضٍّدى راػػػػػص اهلل كسوأضي ػػػػػه

وػىقىػيؿى عنػدوي وػىعىػرىؽ، كاػيمت سمػي بقػيركرة ودعلػت   درص علضني راػوؿ اهلل} 
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وقػػيؿ: لػػي سـ اػػلضم مػػي  ػػذا الػػذم توػػنعض ؟   ت ػػلت العػػرؽ، وياػػ ضقه النأػػي
نػيف   سف النأػي} كوى ركالػة: .{ قيلت: عرؽ ودعله لًجضًأنىي، ك و س ضو الجٍّضو

نقضػػر  كنػػيف  -قضػػص عنػػد ي، و أ ػػب لػػه وجعنػػي وضقضػػص علضػػه لػػ تي سـ اػػلضم وض
وكيوت تدمل عرقػه و دعلػه وػي الجضػو كالقػوارلر. وقػيؿ: لػي سـ اػلضم  -العرؽ 

 .{ مي  ذا؟ قيلت عرقن سدكؼ به  ضأي
عندمي نيف لمشي كلرلد سلػحيبه  و م  نص  ضو، ح ى سوه س ضَّ  هي قي رى وقد نيف عى 

 ه وي الشػيرع الػذم لمشػي وضػه وضمشػوف كرام الرا حػة سف لعرووا سل  ذ و، وضشموف را ح
. كإذا كضل لدع على رسس  فص توص الرا حػة لمػدة للوات ربي كالمه علضهإلى سف لولوا إلضه 

ساػػأوع!! كلض ػػت الرا حػػة كوقػػب، بػػص عنػػدمي للػػل لػػدع علػػى رسس  فػػص لدػػدكا سف امضػػل 
 . عر رساه لشضو مي عدا موضل لد راوؿ اهلل 

 وهػػم    لػػه لعروػػوف ذلػػن ا مػػر، ح ػػى بعػػد او قػػيؿ الوػػحيبة وكػػيف نػػص مػػ  حو 
نيووا ل أرنػوف بهػم، وػإذا مػرض عنػد م سحػده لػذ أوف إلػى ا  فػيؿ سك الراػيؿ الػذل  علػى 

، وضلػػػػعوف سلػػػػدلهم علػػػػى موضػػػػل لػػػػد راػػػػوؿ اهلل، رساػػػػهم علمػػػػة مػػػػ  لػػػػد راػػػػوؿ اهلل 
المكػيف مػ  اػنوات مل سف  ذا  - كللعووهي على المكيف المرل  وضشفى بإذف اهلل 

 .وضشفى على الفور بإذف اهلل كبأرنة راوؿ اهلل  -
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ُُُٕطُ٘هُٕطُ٘ه    
MMMMMMMMMMMMMMM 

 قيلت:وقد سررج اب  رضقمه وي تيرليه كالأضهقي كاب  ع ينر ع  عي شة 
بيلجولػػػػص الأػػػػي   كر بيلقوػػػػضر الم ػػػػردد كنػػػػيف   لػػػػم لكػػػػ  راػػػػوؿ اهلل} 

ػده مػ  النػيس  ،كحدعلن و إلى الربعة إذا مشى  كلم لك  علػى حػيؿ لمي ػضه سىحى
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كلربمػػػي ان نفػػػه الػػػرالف الجػػػوللف ، لػيٍن ػػػوي إلػػػى الجػػػوؿ إر  يلػػػه راػػػوؿ اهلل 
اػػأل وػػػي  ابػػػ  عكذنػػر ، { ةالربعػػػ إلػػى  وضجولهمػػي، وػػإذا ويرقػػػيع وي ػػو راػػػوؿ اهلل

 .{سوه نيف إذا ال  لكوف ن فه سعلى م  امضل الديل ض }كزاد:  اليوي هلل
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ُٕ ُٕٔظوُّ     ٔظوُّ

MMMMMMMMMMMMMMM 
ًًػصٌّ وػي  ػم    سررج الحكضم ال رمذم ع  ذنواف، سف راوؿ اهلل لػم لكػ  لػه 

كر قمر. قيؿ اب  األ: مػ  روي وػه سف الوٍّػصَّ نػيف ر لقػل علػى ا رض، كسوػه نػيف ويػوران، 
ًًصٌّ.   إذا مشى وي الشم  سك القمر ر لنور له 

. كذنػر { كااعلنػي وػورا} وػي دعي ػه:   قولػه ، قيؿ بعلهم: كلشهد له حػدل
سوػه نػيف ر لنػزؿ   سف م  روي وػه} القيضي عضيض وي الشفيم كالعز  وي مولدع: 

سوػػه لػػم لقػػل علػػى ثضيبػػه } . كذنػػرع ابػػ  اػػأل وػػي اليوػػي هلل بلفػػه: { علضػػه الػػذبيب
 .{ سف م  روي وه سف القىٍمصى لم لك  لىذله} . كزاد: { ذبيبه قبٌ 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ُٕ ًُ َُٕد ًُ     َد

MMMMMMMMMMMMMMM 
سرػػػرج الأػػػزار كسبػػػو لعلػػػى كالجأراوػػػي كالحػػػػينم كالأضهقػػػي عػػػ  عأػػػد اهلل بػػػ  الزبضػػػػر 

ذ ػو بهػذا الػدـ الػي عأػد اهلل } ك و لح دم، ولمي ورغ قيؿ:   ، سوه ستى النأي
و  رقػػه حضػػ  ر لػػراؾ سحػػد، وشػػربه. ولمػػي راػػل قػػيؿ: لػػي عأػػد اهلل مػػي لػػنعت؟ 

سرفى مكيف علمت سوه ميفي عػ  النػيس. قػيؿ: لعلػن  ػرب ه؟ اعل ه وي  :قيؿ
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وكيووا لركف سف القوة  ، يسالنَّ   ٍ مً  نى لى  صه لٍ كى كى  ،ننٍ مً  يسً للنَّ  صه لٍ قلت: وعم. قيؿ: كى 
 .{ ال ي به م  ذلن الدـ

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ُٕ ًُ ِ٘ َُُٕ ًُ ِ٘ َُ    

MMMMMMMMMMMMMMM 
 قيلت:سررج الشضييف ع  عي شة 

قأػػص سف تػػوتر؟ قػيؿ: لػػي عي شػػة إف عضنػػي تنيمػػيف كر لػي راػػوؿ اهلل ستنػػيـ }  
  :قيؿ: قيؿ راوؿ اهلل كسررج الشضييف ع  سو  ب  ميلن . { لنيـ قلأي

 .{ تنيـ عضني كر لنيـ قلأي} 
 .ََُُٓٓ{ ا وأضيم تنيـ سعضنهم كر تنيـ قلوبهم} :  كقيؿ

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ُٕ ٌَاُع ُٕٔد ٌَاُع     ٔد

MMMMMMMMMMMMMMM 
لػدكر  ، نػيف النأػي} قػيؿ: ق يدع ع  سوػ   سررج الأييرم م   رل 

. قلػػت و ػػي ه وػػي ال ػػيعة الواحػػدة مػػ  اللضػػص كالنهػػير ك ػػ  إحػػدل عشػػرة علػػى
 .{ نني و حدث سوه سعجي قوة ثلثض  و : سك نيف لجضقه؟ قيؿ: 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 

ك ػذا   . ،َّٕٓ   ركاع الأيػيرم وػي لػحضحه ركاع الأيػيرم ذوي مةه عىضنيع كر لىنيـ قلأهي، كنذلن ا وأضيم تنيـ سعضنهم كر تنيـ قلوبيهم ذذ  َُٓ
 ركاع الأييرم وي لحضحه.
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Y ٕٔحِفُظٕٔحِفُظ ُ ُ  َاالِحٔتال ِّ ِّ االِحٔتالًَٔ ًٔ  
MMMMMMMMMMMMMMM 

كالػػػػدوضورم وػػػػي  كابػػػػ  عأػػػػيس سرػػػػرج الجأراوػػػػي مػػػػ   رلػػػػ  عكرمػػػػة عػػػػ  سوػػػػ  
 قيؿ:المديل ة م   رل  مدي د ع  اب  عأيس 

 .{ مي اح لم وأيٌّ قٌب، كإومي ارح لـ م  الشضجيف} 
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٕٕٔٔ٘ٔه٘ٔهبَبَبٔبٔ  ا١ُا١ُفََفػِِػتٔٔتاالِضاالِض    

MMMMMMMMMMMMMMM 
سررج الح   بػ  اػفضيف وػي م ػندع كسبػو لعلػى كالحػينم كالػدار قجنػي كسبػو وعػضم 

م  اللضػص إلػى ويػيرة وػي ايوػو الأضػت  قيـ النَّأي  } قيلت: ع  سـ سلم  
وػىأىيؿى وضهي، وقمت م  اللضص كسوي عجشيوة وشربت مي وضهي. ولمػي سلػأح سرأرتػه، 

ا  .{ ولحن كقيؿ: إون ل  تش كي بجنن بعد لومن  ذا سبدن
 كسررج عأد الرازؽ ع  اب  ارل  قيؿ:

عضػداف، ثػم لوضػل تحػت نيف لأوؿ وي قػدح مػ    سف النأي } سرأرتي  
ارلرع، وديم وإذا القدح لض  وضه  ئ، وقيؿ رمرسة لقيؿ لهي برنة نيوػت تيػدـ 
سـ حأضأػػػة اػػػيمت معهػػػي مػػػ  سرض الحأشػػػة: سلػػػ  الأػػػوؿ الػػػذم نػػػيف وػػػي القػػػدح؟ 

ػػػرًبٍػ يهي، قػػػيؿ: لػػػحة لػػػي سـ لواػػػ   ومػػػي  -كنيوػػػت تكنػػػى سـ لواػػػ   -قيلػػػت:  ى
 .{ مرضت قب، ح ى نيف مرضهي الذم ميتت وضه

مػػ  اهػػة  -عػػ  غضػػرع   كقػػد ووػػم بعلػػهم املػػة مػػ  اليوػػي هلل ال ػػي تمضػػز بهػػي
 وقيؿ: - الوفيت الأشرلة العيدلة
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 ريهللَّ وأض ني بعشػرًة ًروىػػيؿ
 

 لؿػػكمي له ً لم لح لم قب   
 رج منه تأ للػكا رض مي لي 

 
 لػػه مم نػنذلن الذ بيب عن 

 يـ عضنيع كقلو  ر لنػيـػتن 
 

 يـػرل نمي سمػًمٍ  رلفه ل 
 يبعةػلم ل قيمب قب ك ي ال  

 
 ػةػػكلد مي ووين إلضهي تيبع 

 ه الدكاب حض  لرنوػتعرو 
 

 هربرعة ر تى ػػت تي إلضه ا 
 لعلو الواه الوس الدل ػي 

 
 لٌلى علضه اهلل ليٍأحين كم ػي 

  

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y َٗٔتِسَٙاق َٗٔتِسَٙاقِزُٙق احَلٔبٚٔب ٔغَفا١ْ    ِزُٙق احَلٔبٚٔب ٔغَفا١ْ 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 فيمان لم  تنيكله وي كق ه كحيل ه، إذا نػيف  ف نيص   ئ ليرج م  حلرته بص ني

 الرل  وهو  فيم م  نص دام.
وقػػد نػػيف نيػػص  قػػـو مػػ  العػػرب لدػػدكف مػػيم بئػػر م سلػػأح ميلحػػين، لقولػػوف: لػػي راػػوؿ 
اهلل الأئػػػػر عنػػػػدوي مػػػػيؤع مػػػػيلح، وضقػػػػوؿ: احلػػػػركا نوبػػػػين مػػػػ  المػػػػيم، كللػػػػل منػػػػه وػػػػي ومػػػػه 

ثيوضة وي الكوب كلقوؿ لهػم: ضػعوا  ػذا الكػوب وػي بئػرنم، وض حػوؿ  كللعه كل ملم ،
 إلى ميم عذبو ورات ب مر م  لقوؿ للشئ ن  وضكوف.

ك ػػػذا لػػػم لحػػػدث مػػػرة سك مػػػرتض ، بػػػص ن ػػػو ال ػػػضرة مملػػػومة بعشػػػرات مػػػ   ػػػػذع 
الركاليت، بمدرد كلوؿ رل  راوؿ اهلل إلى المػيم، نضػ  لػىثر وػي عػركؽ المػيم وف ػهي سك 

 .رٌّ ر لعلمه إر الأدلل النأل؟  ذا ا
لكػػػص ا مػػػراضو إذا نيوػػػت سمػػػراض العضػػػوف، سك سمػػػراض   ػػػفيمه  ين ك ػػػذا الرلػػػ  سللػػػ

اػػىر } : الػػأج ، سك سمػػراض الدلػػد، سك سم سمػػراض تن ػػيب ا و ػػيف!! كإذا نػػيف لقػػوؿ 
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 ؟!!! إوه  فيمي الشفيم.وكض  ب ىرع  ،ََُُٔٔ{ المىم   فيم
لَّػػه اػػراثضم كمضكركبػػيت ك فضلضػػيت، مهمػػي تجهَّػػر مػػل سف ا  أػػيم لقولػػوف: سفَّ الفىػػمى ني 

تواػػػد وضػػػه، وهػػػو بػػػىرة الدػػػراثضم كالمضكركبػػػيت كلكػػػ  لغضػػػر المػػػىمنض . سمػػػي اػػػضٍّدي ا كلػػػض  
كاجررل ، وكص  الذم تمرض عضنه ل رذ مػ  رلقػه وضشػفى. ك ػذا الكػلـ مواػود ح ػى وػي 

 الك و ال يبقة!!
نقضػػر مػػنهم إلػػى الدزلػػرة العربضػػة، لمػػي علػػم س ػػص الك ػػيب بقػػرب زمػػيف كردتػػه، اػػيم  

مو    درته، كمػنهم مػ  اػك  مكػة، كقػد اػك  مػنهم را ػوه  -منهم م  اك  المدلنة 
كوػي اللضلػة ال ػي كيلًػدى  -ك ػم مػ  سحأػير الضهػود  -وي مكة، كاك  آرره قرلأين م  عروػيت 

ذا أػػػة  -وضهػػػي راػػػوؿ اهلل نيوػػػت لهػػػي علمػػػة عنػػػد مو سف الندػػػـو تقػػػـو بعمػػػص موػػػي رات 
ح ى لعرووا سف  ذع اللضلة لضلة الحلرة المحمدلػة، ك ػذع نيوػت علمػة عنػد م  -كرااعة 

 وي الك يب.
كلػو سعػػددوي الػػذل  رسكا  ػذع الأشػػيرة رح دنػػي إلػػى ن ػو، نػػيلمقوق  كقضوػػر سللػػين  

، و لأح لومهي مهمومين   و  لوع: مي بن؟ قيؿ: ،نيف لدضداف النور إلى الندـو
. ًهػر اللضلػة نونػوه نأضػر، كلووػه سحمػر، كلمػأل نػص { سحمػدرسلتي اللضلة نىوٍنىػوى }  

سرنػػيف الواػػود،  كتزوػػه امضػػل الندػػـو الوػػغضرة، كلػػراع نػػص  مىػػٍ  وػػي سراػػيم ا رض وػػي كقػػت 
، كاللحوػة  ، كسمرلكػي وضهػي  ػم  اجف لػم لػركا  ػذع الندػـو كاحد. لك  اجف  عندوي ودػـو

غػركب الشػم  وػي مكػة المكرمػة وػي  ف لحوةيف كالمغربيالوحضدة ال ي لل قي وضه المشرق
 كقت كاحد.

ويلرا و الذم رسل  ذا الندم الػذم نػيف ل ػك  بدػوار مكػة سراػص منيدلػين لنػيدم 
كلقػػوؿ: لػػي س ػػص مكػػة، مىػػٍ  كيلًػػدى لػػه مولػػود اللضلػػة ولضػػ تني بػػه. و ػػضدوي عأػػد المجلػػو ذ ػػو 

المولػػود الػػذم يؿ لػػه: نػػ  سبػػيع، وقػػيؿ: سب لمػػ ؟ قػػيؿ: وعنػػدمي رآع كرسل سكلػػيوه قػػ إلضػػه،
 

ركاع اب  الدوزم ع  اب  عأيس بلفه: ذم  ال واضل سف لشرب الراص م  اىر سرضه، كم   رب م  اىر سرضػه روعػت لػه اػأعوف دراػة   َُٔ
 كمحضت عنه اأعوف رجضئة .
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 الرايرت. اضي م به اهلل 
، كنيف س ص مكة إذا مػرض سىحىػده ل رػذكع كبعد سربعة سليـ رىمىدىٍت عض ي راوؿ اهلل 

،   ػذا دكاؤع معػه} إلى الرا و الذم ل ك  وػي عروػيت، وػذ أوا بػه إلضػه، وقػيؿ لهػم: 
 ،{ رػػذكا مػػ  رلقػػه، كضػػعوع وػػي عضنػػه لشػػفى قػػيلوا: كنضػػ  لكػػوف ذلػػن؟ وقػػيؿ:

 .و رذكا م  رلقه ككضعوع وي عضنه وشفى للوات ربي كالمه علضه
ف، كمكقوا لومض  كلم ل  جل سىحىػده و كعندمي سراد سف لف ح حو  رضأر  و كالم لم

غػػدان اػػ عجي الرالػػة ًلرىايػػصو ليًحأ ػػهي اهللي كىرىايػػوليه، } الػػدروؿ، كوػػي الم ػػيم قػػيؿ لهػػم: 
ين ل منػوف  ػذا الشػرؼ، ك ػذع المنزلػة العوضمػة، ح ػى وأيتوا امضعػ ،{ كليًحو  اهللى كىرىايولىه

كوػػػي  ،{ مػػػي تمنضػػػت ا مػػػيرة وػػػي لػػػـو إر وػػػي  ػػػذا الضػػػـو} قػػػيؿ: سف اػػػضدوي عمػػػر 
كنػيف بػه  -قيلوا: وي عضنػه مػرض، وقػيؿ: ا  ػووي بػه سل  علٌي؟  :الوأيح قيؿ الراوؿ 

ػػلَّمىهي الرالػػة كقػػيؿ لػػه -رمػػد  ػػدلد   اػػضف ح اهلل : و رػػذ مػػ  رلقػػه ككضػػل وػػي عضنػػه كىاى
ولم لح   إلى م   ثلثة سليـ سك ثلث مػرات، كلكنهػي مػرةه كاحػدة، وػذ و ا لػم  ،علضن

 .....  نىٍم سىبٍػرىسىٍت كىلىأين بًيللٍَّمً  راح يهي .....       ك يفضت العض  وي الحيؿ!!
كلكػ  راػوؿ اهلل لعػيل  كسحضيونػي  -كلض  وي زميوه وقػب  -نم كنم إلى لـو الدل  

زليرات منزلضة لك  لم ؟ لل عدام ا تقضيم ا وقضيم، وهنيؾ سوػيس ل ػ دعضهم كل رػذ م وي 
وي العضيدة المحمدلة كلعيلدهم  نيؾ، كسويس لػ تي إلػضهم بنف ػه وػي زلػيرة منزلضػة كىلػىػزيكري يٍم 

الػػذم ر كالػػذم لكػػ م  ػػذع الحقضقػػة ا عمػػى الم ػػكض   ،لػػلوات ربػػي كاػػلمه علضػػهكلعػػيلدهم 
 .ين لرل  ضئ
عمضرة بنػت م ػعود سف ركل الجأراوى كقد  ،لجهر را حة الفم نذلن نيف رلقه ك 

الأيلعنػػػه ووادوػػػه  إلػػػى راػػػوؿ اهلل ذ أػػػت كسرواتهػػػي ا ربعػػػة  اللحػػػم ك ػػػو  ل نػػػص قدلػػػدن
ػػػركع  -المدفػػػ   كنيوػػػت ر تواػػػد ثلاػػػيت، وكػػػيووا لػػػ نلوف مػػػ  الذبضحػػػة كالأػػػيقي لحمٍّ

نػػػص كاحػػػدة مػػػ    لحػػػم كقػػػيؿ لهػػػي: سعػػػبً و عجي ػػػي قجعػػػة  -كلدففػػػوع لضعػػػضش مػػػدة  وللػػػة 
 .وىكي َّ سوقى سوواع و يم المدلنة را حة -بعد سف كضعهي وي ومه  -سرواتن قجعة منه 
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ودػػد سوهػػي لض ػػت لهػػي  كلػػو ال ػػني وعػػد العلاػػيت ال ػػي عػػيل  بهػػي راػػوؿ اهلل 
 وهيلة.

سك وقد كلص به ا مر إلى سوه عمػص عملضػة اراحضػة لػم لقػم بهػي سىحىػده مػ  ال ػيبقض  
ًىػصَّ لحػيرب إلػى سف قيجػل ذراعػه :اللحقػض  لواحػد مػ  سلػحيبه الكػراـ وػي غػزكة بػدر وقػد 

كنػيف عنػد م عزلمػة غرلأػة وػي  -بعػد قجػل العوػم كاللحػم  -كتعلَّ  على قجعة الد وقب 
 .الدهيد، وفيهي وضهم اضدوي راوؿ اهلل 

ر سذ ػو  الواحد مني لكوف ذا أني إلى مشوار كعندمي لعجػ  عج ػة كاحػدة لقػوؿ:
 ػػذا المشػػوار الضػػـو ب ػػأو الأػػرد، لكػػ   ػػذا الراػػص قيجػػل ذراعػػه كبقػػي القلضػػص، وقػػيؿ لػػه: 
؟!! ككضػػل قدمػػه علػػى ذراعػػه كووػػله عػػ  ا ػػدع مػػ   ستعجلنػػي عػػ  الحػػرب وػػي  ػػذا الضػػـو
ػػػة لػػػػي إرػػػػواوي؟!! مقلمػػػي قػػػػيؿ وػػػػضهم اهلل:  ساػػػص سف لحػػػػيرب، كو ػػػػى ذراعػػػه. مػػػػي  ػػػػذع الهمَّ

                        {ِٗالف ح }. 
 ػػرؼ مػػي بعػػدع  ػػرؼ سف لكووػػوا وػػي  ػػذع اللوحػػة  ػػو كمػػ  معػػه، كال كػػرلم لكػػوف 

 ....لكص الذل  معه لـو ال كرلم العوضم، لكص م  نيف معه!! 
الذم نيف لجأم له تكرلم، كالذم نيف م يلفػين وػي المنػزؿ لػه تكػرلم، نػص مىػٍ  نػيف 

. وضػي  نػيمع نػص مػ  نػيف بد سف لكػوف مكرَّمػين عنػد ربٍّ الأرلػة  وي الك أضة المحمدلة ر
بعد زكاؿ الزميف كاو هػيم  وي ن ضأة راوؿ اهلل!! ك ذع مواودة إلى سف للقى النيس اهلل 

 المكيف.
، وقػيؿ لػه: احلػر كبعدمي او هت المعرنة تػذنر ذراعػه، وػذ و إلػى راػوؿ اهلل 

وػػم نػػص  ػػئ تقجػػل،  ػػص  نػػيؾ  ػػئ وػػي عػػيلم ا و ػػدة كالشػػرالض  كالع ين ك أعػػ -ذراعػػن 
الدوضي للمه إلى بعله؟ إذا نيف ارحني اجحضني ليضب كلم  نػيؾ م ػيمضر سك اػأ  سك غضػر 

ككضػػل علػػى ذراعػػه، كضػػمه إلػػى ا ػػدع وشػػفي وػػي الحػػيؿ،  و رػػذ مػػ  رلقػػه  -ذلػػن 
نض   في العوو كا كردة كتنقص وضهمي الدـ؟ كلم لعمػص إ ػيعة !!!!  كلير رضر ذراعضه

 .ر غضرع،  ف  ذع برنة رل  راوؿ اهلل ك 
عندمي تكوف مشػغولة نيوػت تحلػر الح ػ   كسرضي ي كنذلن ال ضدة وي مة 
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وػػي و ػػرة الرضػػيعة إلػػى سف تن هػػي مػػ   ػػغلهي،  كالح ػػض  كت رنهمػػي عنػػد حلػػرة النأػػي 
، ك ػػذا لػػض  ل ػػيوه لضرضػل وضػػه وضشػػأل بػ مر اهلل  وعنػدمي لدػػوع سحػػد مي لعجػى لػػه 

مرارنا كتكرارنا. مرة كلك 
ح ى ر لقوؿ الدهلم سوه وي الأشػرلة   ذا رل  راوؿ اهلل  ََُُٕٕ

 مقلني.
وإونػػي وح ػػيج إلػػى اػػنض ، ومػػي بػػيلكم  ك كػػذا إذا تكلمنػػي وػػي بشػػرلة راػػوؿ اهلل 

بيلركحيوضػػػة، سك النوراوضػػػة، سك الشػػػفيوضة، سك الػػػركح القداػػػضة، سك الػػػذات المحمدلػػػة!!!  ف 
ى عػػوالم علولػػة، كسركاح اػػيننة وػػي المػػأل ا علػػى لنفقػػه  ػػذع  ػػذع حقػػي   سرػػرل تح ػػيج إلػػ

كسوػػي قلػػت  -الػػذم  ػػو الرلػػ  - ػػذا ومػػوذج منهػػي  الحكػػم العلضػػة. وأشػػرلة راػػوؿ اهلل 
سف  -ر سوػػػي كر غضػػػرم مػػػ  ا كلػػػض  كر اجرػػػرل   -بعلػػػه كلػػػض  نلػػػه،  ونػػػي ر و ػػػ جضل 

 . و كلم على بشػرلة اػضد ا كلػض  كاجرػرل                         

                  {َُُ الكه }. 
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ُٕ َُُُٕ٘زأُُٖٚت     َُُ٘زأُُٖٚت
MMMMMMMMMMMMMMM 

 .... ف ع  كل  بشرل ه ك نلني عياز إذان  
كلم كنضػػ  وػػ ...  !!كنضػػ  وػػ كلم وػي ووراوض ػػه؟...  !!وكضػ  وػػ كلم وػػي ركحيوض ػه؟

   !!وي  فيوض ه؟
، ، كاميلػػه الركحػػيٌ كمػ  الػػذم ل ػ جضل سف ل دػػرس كلق ػرب مػػ  كلػ  نميلػػه القلأػيٌ 

 

 بػأع  الجرلػ  ، اػمل راػوؿ اللػػه ح ػى إذا ننػي  س ػهد ليرانػي مػل راػوؿ اللػػه  }قػيؿ:م  ذلن مي ركاع الجأراوى ع  سبى  رلرة: ك  َُٕ 
 لوت الح   كالح ض  ك مي لأكضيف ، ك مػي مػل سمهمػي ، و اػرع ال ػضر ح ػى ستي مػي ، و ػمع ه لقػوؿ: مىػي  ٌّػيفي ابٍػنىػيَّ؟ وقيلػت: العجػش. قػيؿ:

ل:  ىٍص سىحىده ًمٍنكيٍم مىعىهي مىػيمه؟ ولػم لأػ  سحػد إلى ً ٌنة لأ غي وضهي ميمن، كنيف الميم لومئذ سٍغداران، كالنيس لرلدكف ذالميم  ونيد اٍرل  راوؿ اللػه 
ػػدى يمى إر سرلػػ  بضػػدع إلػػى ًنلبًػػه لأ غػػي المػػيم وػػي ً ػػنه، ولػػم لدػػد سحػػد مػػنهم قجػػرة، وقػػيؿ راػػوؿ اللػػػه  ونيكل ػػه إلػػيع مػػ  تحػػت « : وىػػيكًلًضني سىحى

لموػه ح ػى  ػدس سك اػك ،  ػكت، وػ دلل ل ػيوه ، ودعػص اليدر، ورسلت بضيض ذراعضهي حض  ويكل ه، و رذع ولمَّه إلى لدرع، ك و للػغو مػي ل
 { ونيكل ػه إلػيع وفعػص بػه نػذلن، و ػك ي ولػم ساػمل لػػهمي لػوتين  ،وػيكلضني اجرػربكيمن، كاجرر لأكي نمي  و مي ل كت، ثػم قػيؿ:  هولم سامل ل

  ، تهذلو الكميؿ، تهذلو ال هذلو، كحضية الوحيبة.مدمل الزكا د، ركاع الجأراوي كرايلػه ثقيت
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 ػذع لػي إرػواوي مدػيرت سرػرل تح ػيج إلػى علػـو المكي ػفة،  !!كلورته القداضة ا لهضػة؟
كعلػػـو المديل ػػة، كعلػػـو المىاو ػػة، كعلػػـو المشػػي دة، نػػص  كاحػػد ل يوػػهلل وػػي بنػػد مػػ  

 هي. ذع الأنود لضعرو
وإمي سف لد هد ح ػى لػ و  بحأضػو اهلل كموػجفيع، كلكػوف  نػيؾ سوػ  كدرؿ   -

بضنػػه كبضنػػه، ويلحأضػػو لػػزكرع ك ػػو لشػػي دع كل ملػػي بنػػورع، كلدلػػ  معػػه كل ػػمل  
ضَّػػي امػيؿ راػػوؿ اهلل  ك ػػئو ، نلمػه، كلػػ تن  بػه، ك ػػذا ل م ػل بشػػئو مػ  ميحى

 .م  الكميؿ الذم روَّه به اهلل 

إلػى م  شػفى العضػوف  -بفلػله كنرمػه كاػودع  -وض رػذع  سك سوه لكرمه الكرلم -
 .المحمدلة، كوضهي تيوويت ر وعروهي وح 

كال يووػػػػيت ال ػػػػي تكلمنػػػػي وضهػػػػي اجف الد ػػػػميوضة، لكػػػػ  لػػػػم وػػػػدرص علػػػػى  -
 !!!ال يوويت القلأضة سك الركحيوضة سك النوراوضة

عنػػدمي لػػذ و إلػػى م  شػػفى العضػػوف المحمدلػػة تيعجػػي لػػه قجػػرةه  -
 ه لكمص بهي اولدام قلأه، وضنيؿ وي الوقت كالحػيؿ نمػيؿ لػفيته، م  ويور بىهي

 مك وب علضهي: - ذع العضيدة كالم  شفى ...  وضرل مي ر لراع النيًركف
                   {ُٕٓالويويت }. 

وضأوػػركف عػػيلم ا وػػوار، كعػػيلم ا اػػرار، كعػػيلم ا ركاح، كعػػيلم ال دلضػػيت، كعػػيلم 
لكمػػػػػيرت، كعػػػػػوالم ر و ػػػػػ جضل سف تػػػػػذنر ي سك تعأػػػػػر عنهػػػػػي الكلمػػػػػيت،  ف الكلمػػػػػيت ا

 محدكدات، ك ذع العوالم غضر محدكدات تح يج إلى مديؿ الذكؽ.
كعندمي تك مص عض  ال رلرة ب ووار الحلرة المنضرة، لرل اميؿ الحأضو الػذم مػ  

وؽ كلهضػو، كل ػمل لجضػو، كل ػ ا  وػي قلأػه لحلػرته  ػ -وػوران  -رسل وورع مرة كاحػدة 
 لقلأه وي المنياية كاضو.

كر لػػزاؿ بػػه  ػػذا الواضػػو ح ػػى لدرلػػه كلدل ػػه علػػى سرا ػػن القػػرب وػػي موااهػػة 
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 الحأضو:                {ِّ المجففض }. 
  ػػػػػذا الكػػػػػلـ لػػػػػض  وػػػػػي اجرػػػػػرة سك الدنػػػػػة وقػػػػػب، بػػػػػص  نػػػػػي سللنػػػػػي       

               {ِْ المجففض }. 
وعضم القرب م  حلرة الموجفى، كلض  وعضم ا نص كالشرب، بػص وعػضم الدمػيؿ، 

 كوعضم الوليؿ، كوعضم الكميؿ، كوعضم الدرؿ  وهم لهم درؿ مل راوؿ اهلل.
كنػػيف راػػلن مػػ  الوػػيلحض  مػػ  بػػلد  -راػػص مػػنهم ك ػػو الشػػضم رلضفػػة النهراػػورم 

ػػٍألى  لػػ تي لػػه راػػوؿ اهلل نلمػػي لرلػػد النػػـو   -العػػراؽ  وض ػػ ضقه، كقػػد اػػيم لػػه وػػي لضلػػةو اى
ػػٍص مػ  رؤل ػػي، وػإفَّ نقضػػران مػ  العػػيروض  مػيت بح ػػرة } عشػرة مػرة كقػػيؿ لػه:  لػػي رلضفػة ر تىمى

 .{ وورة م  حلرتي
 !!اووركا إلى الدرؿ مل راوؿ اهلل 

 :ك ىرم لدل هم راوؿ اهلل على حدرع
كسوػوارع الأهضَّػة، كسعجػى لهػم ال وػرلح، سيعجػوا  سم: على رػزا   اػودع ارلػجفي ضة،

مىػػٍ  تشػػيؤف مػػي تشػػيؤف، مػػ  الحقػػي   الغضأضَّػػة كا وػػوار المحمدلػػة، ك ػػذا توػػرلح لكػػم مػػ  
 .الحلرة المحمدلة 

لقػػػوؿ وػػػي  ػػػذا المقػػػيـ عنػػػدمي درػػػص وػػػي  ػػػذا  كسرضػػػيعكا مػػػيـ سبػػػو العػػػزا م 
 المديؿ:

ًأضًأي قىٍد  ىرىح لىٍدًرم      كآوى ىني  ًإلىى الفىٍدػرً  حى
 ي ًإلىى سىٍعلىػػى     مىقىيـً  القيٍرًب كىال ٍَّضرً ػكىرىقَّيوً 

      إلى سف قيؿ:
ضَّػي     آتىيؾى   لوىٍلصي بًيلًأٍشػرً ا كىوىيدىاًوي اً مىػيـ  ى

 وػىقيٍم للدٍّل  لىي مىػيًضي     وىًإوٍّي قىٍد لىػدىر سىٍمًرم
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 ًعٍنًدم  عىٍ   الغىٍضرً تىمىلَّى ًبي كى ىػيً ٍدًوي     كىًمٍص 
سىٍوأًػ  مىٍ  ليػًرٍد قػيٍرًبي    ًبحي ًني حىٍض ي ر لىٍدًرمك  ٍى

 ....  و  ؿ اهلل 
 .. عىلَّنىي ور   م   ذع المذاقيت، .. سف لرزقني بع   ذع المقيميت
مػػي بػػه لروعنػػي  -محضجػػيت الكمػػيرت المحمدلػػة  -كوغ ػػرؼ مػػ   ػػذع المحضجػػيت 

   الحلرة المحمدلة، كلدعلني امضعين و هنى بهذع المعضَّة.اهلل إلى مقيميت القرب م
 كللى اهلل على اضدوي محمد كعلى آله كلحأه كالم
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  الفصن الثالثالفصن الثالث

MMMMMMMMMMMMMMM 

ًُِصَطَفاٖ َٗ  ٕٔ ًُِصَطَفأٖحِفُظ اهلٔل ٔهَحٔبٚٔب َٗ  ٕٔ   ٔحِفُظ اهلٔل ٔهَحٔبٚٔب
MMMMMMMMMMMMMMM 

 

Y .ٖحفظ اهلل هِ٘ز حبٚبٕ ًٗصطفاٖ.حفظ اهلل هِ٘ز حبٚبٕ ًٗصطفا  

Y .ٖحفظ اهلل حلضستٕ يف صباٖ.حفظ اهلل حلضستٕ يف صبا  

Y ٕحفظ اهلل تعاىل هٕ يف زضاهتٕ ُٗب٘تـٕحفظ اهلل تعاىل هٕ يف زضاهتٕ ُٗب٘تـ..    
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MMMMMMMMMMMMMMM 
 الفصن الثالثالفصن الثالث

MMMMMMMMMMMMMMM 
ًُِصَطَفــاٖ َٗ  ٕٔ ًُِصَطَفــأٖحِفُظ اهلٔل ٔهَحٔبٚٔب َٗ  ٕٔ   ٔحِفُظ اهلٔل ٔهَحٔبٚٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
عضوونػػػي، كبهدػػػة قلوبنػػػي،  ورى الحمػػػد هلل الػػػذم سنرمنػػػي بحأضأػػػه كموػػػجفيع، كاعلػػػه ويػػػ

قػيم ربٍّنػي. اللهػم لػلى كاػلم كبػيرؾ علػى اػضدوي محمػد،  وػي الػدوضي كلػـو ل كالض نين  كسوض نين 
نونأػػػن المشػػػرؽ لقلػػػوب المػػػىمنض ، كاػػػٌرؾ الزا ػػػر وػػػي سوئػػػدة الموحػػػدل ، كوػػػورؾ الأػػػي ر 

آلػػه الجضأػػض ، كلػػحيب ه المأػػيرنض ، كنػػص مػػ  ا  ػػدم  لػػلى اهلل علضػػه كعلػػي ركاح المح ػػنض . 
 لي سرحم الراحمض . ،كاودؾ بهدله إلى لـو الدل ، كعلضني معهم سامعض  بمنٍّن كوللن

ر ل  ل المقيـ للحدل  ع  حأضو اهلل كموجفيع، ب كليوه كاميلػه كنميلػه الػذم 
كضحه كسثني به علضه مورع، كلك  سرلد سف سرهللَّ وف ي كإرواوي الم لمض  بولضة، وحػو 

وػػي عوػػر او شػػر وضػػه العلػػم كتعػػدَّدت  -كالحمػػد هلل  - ػػذع الحلػػرة النأولػػة، وقػػد ًلػػٍروىي 
يدرع، كالكص لك و وي الوح  كالمدلت كالك و، كالكص ل حدث وي سوواع الأػ ٍّ مو

سك  المأي ػػر كغضػػر المأي ػػر الػػذم مػػأل ساػػوام الفلػػيم، كالكػػص لك ػػو عػػ  راػػوؿ اهلل 
 ل حدث عنه.

، كنػػص كتىٍحػػديثي سحضيوػػي حػػوارات بػػض  المػػىمنض  وػػي سمػػر ليػػهلل رضػػر المراػػلض  
لػى سوػه الوػواب. مػي الػذم لدػو علضنػي سامعػض  وحػو لدلي برسله، كسحضيوػي ل وػلو لرسلػه ع

لقػوؿ وػي ذلػن رب  العػزَّة  حأضو اهلل كموجفيع وي نص  يم وقرسع سك و معه ع  حلرته؟
 :               -  وعػػػم لػػػيرب-                       

                     {ٔٗ ،َٕا حزاب }. 
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MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ًُِٖصَطَفــا َٗ  ٕٔ ًُِصَطَفــأٖحِفُظ اهلٔل ٔهُِِ٘ز َحٔبٚٔب َٗ  ٕٔ   ٔحِفُظ اهلٔل ٔهُِِ٘ز َحٔبٚٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
 .... و م نلـ ت كلمووه ع  حلرة النأي 

محفػػػوظه ر  ربػػد كسف لكػػػوف اػػػدلدا كمىدبػػػين كر ػػضدان، كسف تلحوػػػوا دا مػػػين سوػػػه 
،  ف اهلل حفوػػه ح ػػي قأػػص إوػػزاؿ الراػػيلة المحمدلػػةو العيدلػػة الأشػػرلة تدػوز علضػػه ا حػػواؿ

 حفوه قأص مضلدع منذ سف اا أيع كار يرع كالجفيع. بص سف اهلل 
وقد اعػص وجف ػه الجػي رة ر تقػل إرَّ وػي ا لػلب الجػي رة، سك وػي ا رحػيـ ال قضَّػة 

كالأجػػوف وقلنػػي وػػي ا لػػلب الجػػي رة  إف اهلل } : النقضَّػػة، كقػػيؿ وػػي ذلػػن 
 .ََُُٖٖ{ النقضة منذ آدـ إلى سف كلدتني سمي، ولم ليًوٍأًني ًمٍ  ًافىيًح الدي لضة  يم

  ك ػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػلـ وػػػػػػػػي ن ػػػػػػػػيب اهلل حضػػػػػػػػ  قػػػػػػػػيؿ:              
وقػػد تقلػػو وػػي ال ػػيادل  منػػذ آدـ إلػػى سبضػػه عأػػد اهلل. كالحقضقػػة سف اهلل ، { الشػػعرامُِٗ}
 رته وزَّع حأضأه كموجفيع غيلة ال نزله، ح ي ر لوػ  سم مػىم  سوػه بذاته كاميرته كنمي
  لدوز سف لوهر علضه مي لحدث لألعراض الأشرلة، كمي لحدث لنػي كوضنػي وػي ا عػراض

 .محفوظ بحفه اهلل  الدوضولة،  وه 
ػػين منػػذ اعلػػه اهلل وػػي ًهػػر آدـوري ونيػػ كنيوػػت حػػوام تلػػد وػػي نػػص بجػػ  ، ع نػػيف محفًو

نػذا - علضػه ال ػلـزقػت بمولػود كاحػد ذنػران،  ػو  ػض  ولمي ستمت العشرل  كري  ذنران كسوقي،
يع ، ككلَّػ، كاو قص وضه كإلضه وور الموػجفي قضر غضر يكح الأضيف كنوى تف ضر الشونيوى كر 

 .ََُُٗٗ{ لي بػينىيَّ ر تلل  ذا النور إرَّ وي ا رحيـ الجي رات}   آدـ كقيؿ:
 شػيـ بػ  محمػد بػ  ال ػي و قيؿ وضهي ا مػيـ كقوة تن قص  ذا النور سمر ي لجوؿ، 

 ن أػت لراػوؿ اهلل }  : { اب  اعد} الجأقيت الكأرل وى  الكلأي ع  سبضه
 

 ركاع الجأراوى وى ا كاب كاب  عدل وى الكيمص ع  على  رضى اهلل عنه.  َُٖ
 ذنرع ليحو ال ضرة الحلأضة   َُٗ
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ـٌ نل ه َّ  ي رات رضراترم  .{ لم لوأه  م  وكيح الدي لضة  يم  مي ة س
سم سوػػه ح ػػي النكػػيح الػػذم نػػيف بػػي لن لػػم لكػػ  لهػػ   ػػ ف بػػه، ويلنكػػيح نػػيف تيمػػين  
بنف ػػػه حفوػػػه كتربض ػػػه كلػػػضيو ه، كح ػػػي ر  عزكاػػػصتػػػولَّي اهلل  : دى لًػػػولمػػػي كي . .. كلػػػحضحين 

 م  سمه، ربَّيعي اهلل ل ضمين على عضنه. تفيتو م  سبضه سك ر لكوف رلل ل  ثضرو 
MMMMMMMMMMMMMMMM 

Y ُٖ ٕٔ ٔفٛ ٔصَبـا ٕٔ ٔفٛ ٔصَبـأُٖحِفـُظ اهلٔل ٔهَحِضَسٔت   ٔحِفـُظ اهلٔل ٔهَحِضَسٔت
MMMMMMMMMMMMMMMM 

قلأه ح ػي مػ  المضػص إلػى اللهػو،   حفه اهلل كوح  نلني وعلم سف راوؿ اهلل 
وركل عنه سوػه نػيف لرعػى وقد ا له سلحيبه كقيلوا له: سلم لوأن م  لهو الدي لضة  ىم؟ 

ػػة،الغػػنم  سف لحػػرس غنمػػه سف  وجلػػو مػػ  روضقػػه الػػذم نػػيف معػػه كنػػيف  نػػيؾ عػػرس وػػي مكَّ
، وػذ و وػ لقي اهلل علضػه هػو قلػضلن،كللالعرس ح ى لذ و إلى  إر حػرارة  ولػم لوقوػه النػـو

 كاهلل لحفوه م  اللهو.مرتيف ..  الشم .
ح ي وي ًي رع مػ  ًهػور  ػيم مػ  عورتػه، لمػي سراد ال واػه  ه كسللي حفوه رب  

 ػ غلت مػل عمػي العأػيس وػي وقػص قيؿ مي معنػيع س وحو الكعأة للمشيرنة وي تددلد بني هي،
ضػه ا حدػير، قػيؿ: كنيف الراص ليلػل ثوبػه كللفػه كللػعه علػى عيتقػه كللػل عل ،ا حدير 

وونعت ذلن، وإذا براص لدذبني م  ثضػيبي وػ قل علػى ا رض ح ػي رػدش اػيقي كقػيؿ: 
إلػػػيؾ إلػػػيؾ سف لوهػػػر لػػػن عػػػورة بعػػػد اجف. قػػػيؿ ولأ ػػػت ثػػػوبي، وػػػ راد العأػػػيس كغضػػػرع سف 

عػ  سبػي  ركلك  لدأركوي على رلعه، وقلت: ر سا جضل. ولمي سلرَّ سرأرته بمػي حػدث لػي.
كذنر بنيم الكعأة وي الدي لضػة، قػيؿ: وهػدم هي قػرلش، كاعلػوا }  مدوى م ند سحالجفضص 

لأنووهي بحديرة الػوادم، تحملهػي قػرلش علػى رقيبهػي، وروعو ػي وػي ال ػميم عشػرل  ذراعػين، 
لحمػػص حدػيرة مػػ  ساضػيد كعلضػػه ومػرة، ولػػيقت علضػه النمػػرة، وػذ و للػػل  وأضنػي النأػي 

، ونػودم لػي محمػد، رمٍّػر عورتػن ولػم ليػًر النمرة على عيتقه، وضػرل عورتػه مػ  لػغر النمػرة
 . { عرليوين بعد ذلن

سف ل دػػػه لوػػػنم بيلعأػػػيدة سك الزلػػػيرة، كا رأػػػير وػػػي  ػػػذا المدػػػيؿ   كحفوػػػه اهلل 
حفوه قأص المضلد، كحفوه قأص بعق ه، ومي بػيلكم بػه بعػد وأوتػه؟  نقضرة. وإذا نيف اهلل 
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 وقد لير حفه اهلل له ستم كسنمص.
MMMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٕٔ ٖ٘ٔتـ َُُُٗب  ٕٔ ُٕ ٔفٛ ِزَضاَهٔت ٕٔٔحِفُظ اهلٔل ٔتٔعاَهٟ َه ٖ٘ٔتـ َُُُٗب  ٕٔ ُٕ ٔفٛ ِزَضاَهٔت   ٔحِفُظ اهلٔل ٔتٔعاَهٟ َه
MMMMMMMMMMMMMMMM 

 : تعيلىقيؿ  -               {ٕٔالمي دة }. 

 : تعيلى كقيؿ -                          {ْٖ- الجور }. 

 كقػػػػيؿ:  -                {ّٔالزمػػػػر }،  :ػػػػيؼو } قضػػػػص ًبكى
 كقػيؿ: ، سعدامع المشرنض ، كقضص غضر  ػذا ميحىمَّدان                  

  {ٗٓالحدر } ،  :كقيؿ                    {َّا وفيؿ }. 

، ح ي وزلت  ذع ليٍحرىسي  نيف النًَّأيَّ } : تقوؿ ال ضدة عي شة  -
 اجلة:              ،  و ررج راػوؿ اهلل  رساػه مػ  القأػة وقػيؿ
سف النأػي  مى كً كري  .ََُُُُ{ لػي سلهػي النػيس اووػرووا عنػي، وقػد عوػمني ربٍّػي } لهم: 
   ار ير له سلػحيبه  ػدرة لقضػص تح هػي، و تػيع سعرابػيه وػ ر رط اػضفه  ،نيف إذا وزؿ منزرن

و رعػػدت لػػد ا عرابػي كاػػقب اػػضفه، كضيػػرب  .ؿ: مػػ  لمنعػػن منػي؟ وقػػيؿ: اهلل ثػم قػػي
 برساه الشدرة ح ي ايؿ دميغه، ونزلت اجلة.

كقػػد ركلػػت  ػػذع القوػػة وػػي الوػػحضح، كسف غػػورث بػػ  الحػػيرث لػػيحو  -
قػػد ائػػ كم مػػ  عنػػد رضػػر } عفػػي عنػػه، وراػػل إلػػى قومػػه كقػػيؿ:  يَّ أًػػ ػػذع القوػػة، كسف النَّ 

ػػ تٍ ضىػػكً . كقػػد حي { النػػيس لػػه لػػـو بػػدر، كنػػيف قػػد اوفػػرد مػػ   تٍ رى مقػػص  ػػذع الحكيلػػة سوهػػي اى
 سلحيبه لقليم حيا ه، و أعه راص م  المنيوقض  كذنر مقله.

كقػد ركم سوػػه كقػل لػػه مقلهػي وػػي غػزكة غجفػػيف بػذم سمػػر، مػل راػػص ااػػمه  -
كنػيف اػضد م  -، كسف الراص ساػلم، ولمػي راػل إلػى قومػه الػذل  سغػركع ثدعقور ب  الحير 

عهم قػػيلوا لػػه: سلػػ  مػػي ننػػت تقػػوؿ كقػػد سمكنػػن؟ وقػػيؿ: إوػػي ووػػرت إلػػى راػػص سبػػض  كس ػػد
كقضػص  ، ولص دول وي لدرم، ووقعت لوهرم كاقب ال ض ، وعروت سوه مىلىنه كساػلمت

 

 سررايع وى الوحضحض  ع  عي شة رضى اهلل عنهي.  َُُ
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  وضه وزلت:                                       

                   {ُُالمي دة }. 

 نى  ًػػػفٍ كوػػػي ركالػػػة اليجػػػيبي: سف غػػػورث بػػػ  الحػػػيرث المحػػػيربي سراد سف لػى  -
اللهػػم سنفنضػػه } اػػضفه، وقػػيؿ:  ، ولػػم لشػػعر بػػه إر ك ػػو قػػي م علػػى رساػػه من لػػضين  يٍّ أً بػػيلنَّ 

نػر سف كذ  فه مػ  لػدع. كقضػص وػي قوػ ه غضػر  ػذا، ويوكو على كاهه كودر اػض{ بمي  ئت
  وضه وزلت :                                      

اػ لقي ثػم الييؼ قرلشين ولمي وزلػت  ػذع اجلػة  كقضص نيف راوؿ اهلل  -
 .{ مىٍ   ىيمى وػىٍلضىٍيذيٍلًني} قيؿ: 

ك ػػي  -علػػية الحجػو تلػػل ال يلػػةي كذنػر عأػػد بػػ  حمضػد قػػيؿ: نيوػػت حمَّ  -
كذنػػر ابػػ  ااػػحيؽ عنهػػي:  وك ومػػي لجى ػػي نقضأػػين س ضػػص. علػػى  رلػػ  راػػوؿ اهلل  -امػػر 

   سوهي لمي بلغهي وزكؿ                {ُالم د}،  كذنر ػي بمػي ذنر ػي اهلل
ٍـّ، سى  راػوؿ اهلل ك ػو اػيل  وػي الم ػدد كمعػه سبػو بكػر، كوػي لػد ي  تٍ تىػمل زكاهي م  الذ

بأوػر ي عػ  وأضٍّػػه  تعػيلى هػر مػ  حدػيرة، ولمػي كقفػت علضهمػي لػم تػر إر سبػي بكػر، كسرػذ اهللو
لػػو كادتػػه للػػربت ، وقيلػػت: لػػي سبػػي بكػػر سلػػ  لػػيحأن؟ قػػد بلغنػػي سوػػه لهدػػووي، كاهلل 

 كوي ذلن لقوؿ ليحو الهمزلػة: بهذا الفهر ويع، 
 ػيمي قى رٍ ي الوى هى وػَّ  ى نى  تٍ يمى اى كى  رى  ػػػهٍ الفً  وً جى الحى  ةي يلى مَّ حى  تٍ دَّ عى سى كى 
 ػيمي دى الهً  يؿي قى لػي  دى مى حٍ سى   ٍ ي مً لً  ػقٍ ي مً وً سى  وؿي قي ي تػى أى لٍ غى  تٍ يمى اى  ـى وٍ لػى 
 يمي ضى مٍ م الشٍَّم ى ميٍقلةه عى رى تػى  فى   ػػػٍ لسى   ٍ مً كى  هي ػتٍ سى ي رى مى كى  تٍ لَّ وى تػى كى 
، ح ػػػي إذا كعػػػ  الحكػػػم بػػػ  سبػػػي العػػػيص قػػػيؿ: تواعػػػدوي علػػػى النأػػػي  -

وتين رلفنػػي، مػػي ًننػػي سوػػه بقػػي ب هيمػػة سحػػد، ووقعنػػي مغشػػضًّي علضنػػي، ومػػي سوقنػػي رسلنػػيع اػػمعني لػػ
ح ي قلي للته كراػل إلػى س لػه. ثػم تواعػدوي لضلػة سرػرم، ودئنػي ح ػي إذا رسلنػيع اػيمت 

 الوفي كالمركة وحيلت بضنني كبضنه. 
تواعػدت سوػي كسبػو اهػم بػ  حذلفػة لضلػةن قػىٍ ػصى راػوؿ  : كع  عمػر -

   زلػػػػػػػه و ػػػػػػػمعني لػػػػػػػه، وػػػػػػػيو  ح كقػػػػػػػرس:اهلل،  ودئنػػػػػػػي من                :إلػػػػػػػى 
                 {ُ :ٖلحيقػػػةا } ولػػػػرب سبػػػػو اهػػػػم علػػػػى علػػػػد عمػػػػر ،
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 وكيوت م  مقدميت إالـ عمر  .كقيؿ: اٍو ي، كوٌرا  يربض 
 ػػه قػػرلش كسامعػػػت عنػػدمي سريو ،كمنػػه العأػػرة المشػػهورة كالكفيلػػة ال يمػػة -
 كبضَّ وع، ويرج علضهم م  بض ه، وقيـ على رؤكاهم كرلهلل منهم. ،على ق له
كحميل ه ع  رؤل ػه لػه وػي الغػير، بمػي  ضػ  اهلل مػ  اجلػيت كمػ  العنكأػوت  -

مػػي سرم سوػػه وضػػه } وػػدرص الغػػير: قػػيلوا الػػذم و ػػ  علضػػه، ح ػػي قػػيؿ سمضػػة بػػ  رلػػ  حػػض  
، كقفت حميم ػيف { قأص سف لولد محمد سوهكعلضه م  و   العنكأوت مي سرم، إر 

 على وم الغير، وقيلت قرلش: لو نيف وضه سحد لمي نيوت  نيؾ الحميـ.
كقو ه مػل اػراقة بػ  ميلػن بػ  اعشػم حػض  الهدػرة كقػد اعلػت قػرلش  -

 ي  ػأػوضه كوي سبي بكر الدعي ص و وذر به ورنو وراه كستأعه ح ي إذا قرب منػه دعػي علضػه النَّ 
اػه ويػر عنهػي كسا ق ػم بػي زرـ ويػرج لػه مػيلكرع ثػم رنػو كدوػي ح ػي و يرت قوا م ور 
ر }  :ي وقػيؿضنىػتً سي  :لل فت كلقوؿ للنأػيكسبو بكر  ،ك و ر لل فت أيٍّ امل قرامة النَّ 

ػػو ػػيرت ثيوضػػة إلػػى رنأ هػػي كى  { تحػػزف إف اهلل معنػػي وزار ػػي ونهلػػت كلقوا مهػػي  ،عنهػػي رَّ رى
 ،سبػػو بكػػر :بػػ  وهضػػرة كقضػػصان أػػه   ،سميوػػين  ي  أًػػلػػه النَّ  وك ػػو ،ونػػيدا م بي مػػيف ،مقػػص الػػدريف

  :ووػػػرؼ لقػػػوؿ للنػػػيسيو ،للحػػػ  بهػػػم سف ر ل ػػػرؾ سحػػػدان  ي  أًػػػكسمػػػرع النَّ  ،كسرأػػػر م بي رأػػػير
ككقػل وػي  ،وندػي ،وػإدعوا لػي ،سرانمػي دعوتمػي علػىَّ  :بػص قػيؿ لهمػي :كقضص .مي  هني ،نفض م
ًي   كقوة اراقة قيؿ الأولضرم : كوي معدزة الغير ، يٍّ أً النَّ  وري هي وف ه 
 يمػػػهي كالوأأيبي ػػسلف ه ض  ضو رٍ  ى بً  ي ػًّ ضأً فوا وى اى   ـو وٍ قػى  حى لٍ كى 
 يمي ػػػػػبى رى الغي  عي دَّ كى كى  عي وٍ لى قػى كى   هً ضٍ لى إً  ذعه ػٍ اً    َّ حى كى   عي وٍ لى ػاى كى 

 يمػػػة كرقػػه حميمػكحم   يرػكآكاع غ  وع منهيػسررا
 دامػالحو يمة ػالحم مي نف ه   دهي عنكأوتػػكنف ه بن 

 ور اليفػيمػػكم   دة الوه  ر في منهم ع  قرب مرآعاك 
 يمػػقت إلضه م  مكػة ا وح   يػكا  كوحي الموجفي المدلنة 

 ه ذاؾ الغنيمػو  منس رب ا   ح ي ه الد  ػػكتغنت بمدح
 ردامػيو  اػػوي ا رض ل  ويا هوته  ق في إثرع اراقةاك 
 امي دى النٍّ  ل ى رً الغى  دي دً نٍ لػى   دٍ قى كى  ػ     ػاليي   تٍ ضمى ي اً مى دى عٍ بػى  اعي يدى وى  مَّ ثي 

 - سف سبػػػي اهػػػص اػػػيمع بوػػػيرة ك ػػػو اػػػياد :بػػػ  إاػػػحيؽ كغضػػػرعاكذنػػػر  -
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كسقأػػػص لراػػػل  ،ولزقػػػت بضػػػدع كلأ ػػػت لػػػداع إلػػػى عنقػػػه ،لضجرحهػػػي علضػػػه - كقػػػرلش لنوػػػركف
ل قػرلش كنيف قد تواعد م ،ويوجلقت لداع ،ثم ا له سف لدعو له وفعص ،القهقرم إلى رلفه
مػي  وقيؿ: ذنر سوه عرض لػي دكوػه وحػصه  ؟و  لوع ع    وه ،هع لضدمغنَّ آبذلن كحل  لئ  ر 

 {عي ذى رى ي  ى وى دى  وٍ لى  لصي رً أٍ اً  اؾى ذى } :ي  أً وقيؿ النَّ  ،!بي سف ل نلني مَّ  ى  رسلت مقله قب  
 كوي ذلن قيؿ ا ميـ الأولضرم: -

 امي وى فٍ الوَّ  تٍ يمى وى كى  يمن وى كى   ي ػػػ        ػػضٍ  َّ ي البى  ى له وى  ٍ قى بً  ـه وٍ قػى  مَّ  ى 
 ػيمي ػقى نػٍ العى  هي  وَّ نى   هً ضٍ لى إً  ػصً ػ       ػحٍ الفى   ى ني عي  لسٍ رى  اى ذى إً  صو كىسىبيو اىهٍ 

وجمػ  اهلل  ،لضق لػه م  بني المغضرة ستي النأيَّ  كذنر ال مرقندم سف رالن  -
كذنػر سوػه  .وػيدكعورال إلى سلحيبه ولم لػر م ح ػي  ،كامل قوله النأيَّ  رى على بورع ولم لػى 
  وزلت: وي  يتض  القو ض                       {ٖ ل }. 

كم  ذلن مػي ذنػرع ابػ  ااػحيؽ وػي قوػ ه إذ رػرج إلػى بنػي قرلوػة وػي   -
ويوأعػػ  عمػػرك بػػ  احػػيش سحػػد م لضجػػرح  ،ودلػػ  إلػػى اػػدار بعػػ  آ ػػيمهم ،سلػػحيبه
 .كسعلمهم بقو هم ،ى المدلنةويوورؼ إل أي  وقيـ النَّ  ،علضه رحي
  :تعػػػيليقولػػػه  سفَّ  :كقػػػد قضػػػص -                       

                {ُُالمي دة } - .وي  ذع القوة وزلت 
سوػػػػه رػػػػرج إلػػػػى بنػػػػي النلػػػػضر ل ػػػػ عض  وػػػػي عقػػػػص   :كحكػػػػي ال ػػػػمرقندم -

ضػػي بػػ  سرجػػو: سالػػ  لػػي سبػػي القياػػم وقػػيؿ لػػه حي  ،عمػػرك بػػ  سمضػػةالكلبضػػض  الػػذل  ق لهمػػي 
ي ضػكتػةمر ح، مػل سبػي بكػر كعمػر  ودلػ  النأػي   ،ح ي وجعمن كوعجضن مي اػ ل ني

 .ح ي درص المدلنة ،وقيـ ن وه لرلد حيا ه ،بذلن و علم اأرلص النأيَّ  ،معهم على ق له
اهػص  سف سبػي : كذنر س ص ال ف ضر معني الحدل  عػ  سبػي  رلػرة -

و قأػػص ولمػػي  ،سعلمػػوع أػػي  ى النَّ ولمػػي لػػلَّ  ،ي لضجػػ ف رقأ ػػهلٍّ وىػػلي  دان مَّػػحى لػػئ  رسم مي  كعػػد قرلشػػين 
منػه س ػروت  لمػي دوػوتي  :و ئص وقػيؿ .من قأي بضدله ،على عقأضه وينوين  ي  يربين منه كلَّ  بى ري قػى 

 قػد مػألتٍ  كرفػ  سانحػةو  عوضمػين   ػورن  م علضػه كسبوػرتي وً ٍ ػسى  تي دٍ نًػ  على رندؽ مملػوم وػيران 
 ؿى زً وٍػػثػػم سي  ،{ علػػوان  لػػو دوػػي  ر جف ػػه علػػوان  ،تلػػن المل كػػة} :  وقػػيؿ .ا رض
: }  أيٍّ على النَّ               { {ٔ العل }. 

 عرلػػ  بحقػػوؽ بوػػى الشػػفي  }نمػػيكلػػركم سف  ػػضأة بػػ  عقمػػيف الحدأػػي  -
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 :وقػيؿ - قػد ق ػص سبػيع كعمػهكنػيف حمػزة  - رنػه لػـو حنػض سد { الموجفى للقيضى عضيض
 ،لضوػأه علضػه كروػل اػضفه ،رػ لب النػيس ستػيع مػ  رلفػهاولمػي  .الضـو سدرؾ ث رم مػ  محمػد

 .بػين يرً  ى  تي ٍضػلَّ وى وػى  ،ؽً رٍ الأػىػ  ٍ ًمػ عي رى ٍاػسى  يرو وى   ٍ مً  اظه وى ي  ي لً  لى فى تػى رٍ ا هي نٍ مً  تي وٍ وػى لمي دى }  قيؿ:
 -   اليلػ  إلػىَّ ك و سبغ -ووضل لدع على لدرم  ،ودعيوي ي  أً بي النَّ  كسح َّ 

و قػػدمت سميمػػه  ،سدف وقيتػػص :كقػػيؿ لػػي .إلػػىَّ   ى ٍلػػاليى  ك ػػو سحػػو   ومػػي روعهػػي إرَّ 
 .{ كلو لقضت سبي تلن ال يعة  كقعت به دكوه ،سضرب ب ضفي كسقضه بنف ي

نمػػػػي سكرد القيضػػػػى عضػػػػيض وػػػػى الشػػػػفي ب عرلػػػػ  كعػػػػ  ولػػػػيلة بػػػػ  عمضػػػػػر   -
 :قيؿوى ن يب الدرر وى ال ضر،  كنمي ذنر ب  عأد الأربحقوؽ الموجفى 

ولمػي دوػوت منػه  ،عػيـ الفػ ح ك ػو لجػوؼ بيلأضػت  سردت ق ص النأػيٍّ } 
 .قلػػت: ر  ػػيم ث بػه وف ػػن؟تحػػدٍّ  تى ٍنػػقػيؿ: مػػي ني  .؟ قلػػت: وعػػمةسولػػيلقػيؿ: 

وػػواهلل مػػي  ،ككضػػل لػػدع علػػى لػػدرم و ػػك  قلأػػي ،اػػ غفر لػػياك   ولػػحن
 ،قػيؿ ولػيلة: وراعػت إلػى س لػي .منػه ىَّ إلػ سحػوَّ  اهلل  ػضئين   ى لىػروعهي ح ػي مػي رى 

 ،{ ر :وقلػػت .إلػػى الحػػدل  مَّ ليػػوقيلػػت:  ى  ،إلضهػػي ثي ستحػػدَّ  ننػػتي   بػػإمرسةو  ومػػررتي 
 كاوأع  وليلة لقوؿ:

ـي ػػكا ا اهللي  ىَّ ػلى ي عى بى  ٍ لى         ر  تي لٍ قي وػى  ل ً دً ى الحى لى إً  مَّ لي  ى  تٍ يلى قى   ل
ـي ػنى لٍ ا ى  ري ػ َّ كى تي  ـى وٍ لػى  حً  ٍ يلفى بً         هي لى ػػضأً كقى  دان مَّ حى مي  تً لٍ سى ي رى مى  وٍ لى   ي
 لـًٍ ا ً  هي هى اٍ ي كى شى غٍ لػى  ؾي رٍ كالشٍّ        نين ػضٍّ بػى  ػىحى ضٍ سى  اهللً  ل ى دً  تً لٍ سى رى لى 

حػض  كوػدا علػى  ،كم  مشهور ذلن رأر عيمر ب  الجفضص كسربد ب  قػض  -
 ،ولػم لػرع وعػص  ػضئين  ،ربه سوػتمحمػد ويضػ هى ٍاػكنيف عيمر قيؿ لػه: سوػي س ػغص عنػن كى  .يٍّ أً النَّ 

سو ضػربن  ،كادتن بضنػي كبضنػه سف سضربه إرَّ  قيؿ له: كاهلل مي  ممتي  ،مه وي ذلنولمي نلَّ 
  ؟

نػػوع كعضَّ  ،مػػ  الضهػػود كالكهنػػة سوػػذركا بػػه سف نقضػػران  :لػػه تعػػيلىكمػػ  عوػػم ه  -
 .وعومه اهلل ح ي بل  وضه سمرع ،و م على ق لهكحل   ،لقرلش كسرأرك م ب جوته بهم

ذلػػن وػػى  اػػيمنمػػي .....  سميمػػه م ػػضرة  ػػهر عػػوً كمػػ  ذلػػن ووػػرع بيلر   -
 .الحدل  الوحضح
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  رابعرابعالفصن الالفصن ال

MMMMMMMMMMMMMMM 
ًٔني ِّ اأَل ِّ َأِخَباِز اهِٖٔب ََٗزَد َع ٌَا  ًٔنياحَلٗق امُلٔبنُي ٔفٚ ِّ اأَل ِّ َأِخَباِز اهِٖٔب ََٗزَد َع ٌَا    احَلٗق امُلٔبنُي ٔفٚ
MMMMMMMMMMMMMMM 

 

Y .ضس إضتػفاز اهِيب املدتاز.ضس إضتػفاز اهِيب املدتاز  

Y  ٕغِاٖ بسبٕ غِاٖ بسب..  

Y ٗ فاٝ اهِيب فاٝ اهِيب حتقٚق خرب ٗحتقٚق خرب..  

Y .ٕٚخرب ضحس اهِيب ٗزأٜ اهعوٌا١ فٕٚ.خرب ضحس اهِيب ٗزأٜ اهعوٌا١ ف  

Y  ٕعصٌتٕ عصٌت  .ْاهػٚطاْ.ًّ اهػٚطا ًّ  

Y  عصٌٞ اهلل تعاىل هٕ ًّ اهِقا٢ص عصٌٞ اهلل تعاىل هٕ ًّ اهِقا٢ص
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  ٗاهػبٔات.ٗاهػبٔات.

Y .ٞحقٚقٞ قصٞ شٙد بّ حازثـٞ.حقٚقٞ قصٞ شٙد بّ حازثـ  

Y .ٜٗٗددن ضاال فٔدٜ.ٗٗددن ضاال فٔد  

Y .ُطبٞ اهرُ٘ب إىل ًقإً اهػسٙف.ُطبٞ اهرُ٘ب إىل ًقإً اهػسٙف  

Y .ٗٗضعِا عِم ٗشزن.ٗٗضعِا عِم ٗشزن  

Y .عفا اهلل عِم.عفا اهلل عِم  

Y .ٛعبظ ٗت٘هٛ.عبظ ٗت٘ه  

Y .هقد خػٚت عوٟ ُفظ.هقد خػٚت عوٟ ُفظ  

Y .ً٘قفٕ ًّ أضسٜ بدز.ً٘قفٕ ًّ أضسٜ بدز  

Y {{أُتٍ أعوٍ بأً٘ز دُٚاكٍأُتٍ أعوٍ بأً٘ز دُٚاكٍ}}  ::حدٙححدٙح..  

Y ِٕتأٗٙى املساد بوعِٕتأٗٙى املساد بوع    {{أ٠ هعِٕ ألحدأ٠ هعِٕ ألحد  }}..  

Y .ًٚصاْ املؤًّ ًع أُبٚا١ اهلل.ًٚصاْ املؤًّ ًع أُبٚا١ اهلل  
Y .ٝ٘خامتٞ يف ُصآـٞ اهِب٘ٝ.خامتٞ يف ُصآـٞ اهِب  
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MMMMMMMMMMMMMMM 
 الفصن الرابعالفصن الرابع

MMMMMMMMMMMMMMM 
ًٔني ِّ اأَل ِّ َأِخَباِز اهِٖٔب ََٗزَد َع ٌَا  ًٔنياحَلٗق امُلٔبنُي ٔفٚ ِّ اأَل ِّ َأِخَباِز اهِٖٔب ََٗزَد َع ٌَا    احَلٗق امُلٔبنُي ٔفٚ
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ازازــتََتدِِدامُلامُل  ِِّّبٔٔباهِٖاهِٖ  اِزاِزفََفػِِػضٔتضٔتاا  ـٗسـٗسضٔٔض  
MMMMMMMMMMMMMMM 

 :كلنلرب سمقلة على ذلن بقوؿ الراوؿ 
 كستػوب إلضػه وػي الضػـو مي ػة مػرة إوي لضغيف على قلأػي و اػ غفر اهلل }  

 :لػلوات ربػي كاػلمه علضػهكإف نػيف قػيؿ وػي ذلػن  ،نيف ل هو وي الولة كامعني سوه  .{
وكضػػ  ننػػي اػػنعرؼ سحكػػيـ  ،وػػإذا لػػم ل ػػهو .  ساػػص ال ػػنةمػػ { هإوػػي  و ػػي  اػػنٌ } 

  !!سك وػي العمػص !!سك وي الغػضب !!وي الأضت ؟و مقلنيسنيف ل هي  عً وً هٍ ال هو؟ كلكنه حيلة اى 
 وإف الراص الويلح قيؿ وي ذلن: ،نلَّ 

 رعً  صو يوً غى  وو لٍ قػى  صٍّ ني    ٍ مً  وي هٍ ال َّ كى    يهى اى   ى ضٍ نى   اهللً  وؿً اي رى   ٍ ي عى ي لً ي اى لى 
 هللً  مي ػػضوً عٍ ويل ػَّ  م اهللً وى ي اً عمَّ    يهى  ى وى  عي ر  اً  يمو  ى  صٍّ ني    ٍ عى  يبى غى  دٍ قى 

كلػضحفه لنػي  ػذا   َّ  يػضى لً  ،و هوع  وه غػيب وػي امػيؿ اهلل و ػهي عػ  نػص مػي اػواع
 .لك  ر ون و اهوع  غراض بشرلة ،الحكم الشرعي م  حلرته 

الػذم لغػيف بػه علػى قلػو راػوؿ اهلل ح ػير وػي الغػض  اميـ سبو الح   الشيذلي وي 
  ح ػػػػي ل ػػػػ غفر اهلل - سوػػػػه ر ليجػػػػر الػػػػذوو علػػػػى قلػػػػوبهم :كالعوػػػػمة لألوأضػػػػيم، 
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لكػػ  اهلل لحفوهػػم مػػ  الوقػػوع  ،الػػذوو قػػد ليجػػر علػػى قلػػوبهم :لعنػػي ،كالحفػػه لألكلضػػيم
كاحػد  بص ر ليجر بأيله غضػر مػورع وػي وفػ  ،ر ليجر بأيله المعوضة قبٌ  يَّ أً لك  النَّ  .وضه
رسلػت راػوؿ  :وضقػوؿ - كر ل ذنر القلو إر بذنر اهلل  ،وي اهللإر  وه ر لفكر  ،قب
إوػػػي لضغػػػيف علػػػى قلأػػػي } الحػػػدل  الػػػذم تقػػػوؿ وضػػػه:  :وقلػػػت لػػػه ،وػػػي المنػػػيـ اهلل 

غػض  ا وػوار } وقػيؿ لػي:  :قػيؿ .{ ةكستوب إلضه وي الضـو مي ه مر  وإا غفر اهلل 
 .غضر مي نيف لدوؿ بيي رع آرر تميمين  ضئين و وهمه   .{ يركلض  غض  ا غض ،لي مأيرؾ

كنلمػػي ًهػػر لػػه مػػ   ،كوػػي امػػيرت الواحػػد القهػػير ،وقلأػػه ل قلػػو وػػي عػػيلم ا وػػوار
مػػ   وض ػػ غفر اهلل  ،رسم سف مػػي نػػيف وضػػه دكف الػػذم لػػراع ،ادلػػد امػػيؿه  امػػيؿ الحػػ ٍّ 

  : ف اهلل قيؿ له ،كقووه مل  ذا الدميؿ              {ُُه  }. 
مػل  - مقلنػي بشػره  سوه  :كلقولوف ل حدثوف معين  سللي سحد الويلحض  ايل  قومين 

.سم سوػه لػض  نلنػي مقػص { النيس معػيدف نمعػيدف الػذ و كالفلػة}  :نيسوه قيؿ وضني نلٍّ 
 -ك ػػص  ػػذا مقػػص ذاؾ لػػي إرػػواوي؟  ،وضواػػد وحػػيس كلواػػد حدلػػد كلواػػد ذ ػػو ،بعلػػني

 ؟ كل عللػػػػوف بمػػػػيذا                  ،مػػػػيذا تقػػػػوؿ؟ !!سنمػػػػص بػػػػيقي اجلػػػػة  
        {َُُ الكه }.  كسللي      ،  ميذا تعني      ؟!! 

 ،كسوي عند ال ضدة حلضمػة كعنػدم سربػل اػنوات} حض  قيؿ:  ر ي قد و َّ 
 رم كمػػرَّ دكنشػػ  سحػػد م لػػ ،كسضػػدعووي مػػ  المل كػػة كسرػػذكوي اػػيموي وفػػره 

كسرراػػوا قلأػػي  ،سحػػد م بضػػدع علػػى بجنػػي وشػػ  مػػ  لػػدرم إلػػى من هػػي عػػيو ي
ثػم  ،كسرػذكا منػه حػه الشػضجيف كسلقػوع ،ككضعوع وي   ت م  ذ و كغ لوع

كر مػػوا بػػه قلأػػي كردكع وػػػي  ،حػػير وضػػه ا بوػػير مػػػ   ػػدة وػػورعاػػيمكا بيػػيتم تي 
  .{ لكلم س عر لذلن ب لم كر كا ،مكيوه

 ،وػػوزكوي وػػراح هم ،زوػػوع بعشػػرة مػػ  سم ػػه}  :وقػػيؿ سحػػد م :كبعػػد  ػػذا قػػيؿ
ووزوػػووي  ،ووزوػووي وػػراح هم، زوػوع بعشػػرة آرؼ مػ  سم ػػه ،زوػوع بػػ ل  مػ  سم ػػه

 .{ وقيؿ: دعه ولو كزو موع ب م ه نلهي لراحهي .وراح هم
كسم ػه مػ  آدـ إلػى لػـو  كلض  وح  وقب بص سم ه، ،نيني نل  سوه مقلي  :ي تعنينى لي قػٍ مً  ره شى أى وػى 
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عػدل وػى  وضمػي ركاع ابػ  كقػد قػيؿ.  وه راوؿ المرالض  كحأضو رب العػيلمض   ،القضيمة
لػو كزف إلمػيف ا مػة بإلمػيف سبػي بكػر لراحػت نفػة }  عػ  ابػ  عمػر الكيمص 
 .م  بدم الأدم إلػى وهيلػة النهيلػيت صٍّ مقص الكي  لكنه  .نيو بو بكر مقلني نل   ،{ سبي بكػر

 .مقلني نلني : ني { مقلنيو} 
اػمه محمػد اوػذاؾ الراػص الوػيلح كنػيف  .. عندمي ل كلموف وضهي لك  بشرل ه 

سوػت مهمػـو  مى وي المنيـ كقيؿ لػي لًػ ايموي راوؿ اهلل  :وضقوؿ ،سبو الموا و الشيذلي
سعدزت سف تقػوؿ لهػم: } قيؿ:  .لي راوؿ اهلل م  الحدل  الذم دار :لي محمد؟ قلت

 .{ ردى الحى   ى ضٍ بػى  ره دى حى  وتً يقي نيلضن   رً شى ي الأى وً  ره شى بى  ده مَّ حى مي 
ويلضػػيقوت حدػػر لكػػ   ػػص  ػػو مقػػص الحدػػر الػػذم لأنػػي بػػه  ػػذا الم ػػدد ؟ كال أػػر 
ػػره لكػػ َّ اهلل رقَّػػيع كالػػجفيع، كلكفضػػه قػػوؿ اهلل وضػػه وػػي ن ػػيب اهلل:   غضػػر ال ػػرب. وهػػو بىشى

                    {ُِٖال وبة }  م  سوف ػكم و ػأين، كمػ .
سوف كم رلقةن، كم  سوف كم قلأين، كم  سوف كم  أضعةن، كم  سوف كم وي نػصٍّ  ػيم،  ف 

، وػػإف اهلل  ػػو الػػذم الػػجفيع ككارع، كحأػػيع كسدوػػيع، كسعلػػ  ذلػػن وفياػػ ه مػػ  مػػورع 
ف لكووػػوا لػػه مػػ  للمػػأل نلٍّػػه مػػ  بػػدم الػػدوضي إلػػى وهيلػػة  ػػذع الحضػػية، ح ػػي سوػػه سمػػر النأضػػض  س

 .للوات ربي كالمه علضهالم أعض  
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ب ُٖ ُٖ بٔغَِا ٕٔ ٔغَِا ٕٔ َسبِّ   َسبِّ
MMMMMMMMMMMMMMM 

وكػػص اجلػػيت ال ػػي وضهػػي م شػػيبهيت لدػػو سف وىكلهػػي علػػى سح ػػ  الحػػيرت ل ػػضد 
، كا حػػداث ال ػػي كردت وػػي بعػػ  ن ػػو ال ػػضرة كوضهػػي وقضوػػة ر ووػػدقهي. ال ػػيدات 

 : وػػػػإذا نػػػػيف ربنػػػػي لقػػػػوؿ لػػػػه               {ٕٔالمي ػػػػدة } كبعػػػػدمي ،
كقػػد حفوػػه  -نمػػي لقػػوؿ المأه ػػوف   -لعوػػمه رب نػػي نضػػ  لػػىثر وضػػه ًاػػٍحره سك ايػػمٌّ سك غضػػرع 

 ؟!!للوات ربي كالمه علضهكعومه كرعيع 
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وإذا سرذوي القلضة بموضوعضة ودد الضهود لرلدكف سف لقولػوا: سف  ػذا الراػص وعلنػي 
مي ورلد، ح ي سوهم لدَّعوف سوه ميت كدرعه مر وف عند سحد الضهود. ك ص عندمي او قػص  وضه

النًَّأي  نيف  نيؾ لهودمٌّ وي الدزلرة العربضة نلهي؟ سبػدان. كمػ  الضهػودم الػذم لق ػرض النَّأًػي  
منػػه كلعجضػػه درعػػه؟!! كسلػػ  نػػيف عقمػػيف بػػ  عفػػيف؟ كعأػػد الػػرحم  بػػ  عػػوؼ؟ كسلػػ  سغنضػػيم 

نػيف لمػر علضنػي الشػهر كالشػهراف كر } كلقولوف: سف ال ضدة عي شة تقوؿ:  ا ووير؟
، ك ذا الكلـ لحضح كلرال اأأه لكـر ا ووػير، وي ووػير نىػرىميهيم { لوقد وي بض ني وير

عىػػمَّ النَّأًػػيَّ المي ػػير، كنػػيف مػػ  ضػػمنهم اػػضدوي اػػعد بػػ  معػػيذ، وكػػيف ربػػد سف لراػػص وػػي 
حمػػين، كافنػػة آرػػر النهػػير. ك ػػذا كاحػػد مػػ  ضػػم  ا ووػػير، الوػػأيح افنػػة مملػػىة و ض ػػين كل

 ولميذا لجأيوف؟
نػيف لػه مػ  ا مػواؿ مػي لغجػي عػدد نأضػر   كقد كرد وي الركاليت الوحضحة: سوه 

غػػزكة  -. وػػ كؿ غػػزكة لحلػػرة النَّأًػػيٍّ مػػ  الراػػيؿ. مػػ  سلػػ  اػػيمت لػػه؟ مػػ  ولػػص اهلل 
، كنػػيف ااػػمه "ميضػػرؽ"، كذ ػػو إلػػى اػػيم سحػػد الضهػػود، كنػػيف سغنػػي سغنضػػيم الضهػػود -بػػدر 

الضهود كقيؿ لهم: لػي معشػر الضهػود، تعلمػوف سف محمػدان وأػيٌّ مراػصه، وػيرراوا معػه. قػيلوا: 
 ر. قيؿ سي ًهدينيم سوي لػو مػت  وػإفَّ مػيلي نلَّػه لميحىمَّػدو. ويػرج كاا شػهد، كسرػذ النَّأًػي  

رضأػػػر. وقػػػد كرد سوػػػه نػػػيف عنػػػدع مىيلىػػػهي نلَّػػػه. ك نػػػيؾ غضػػػر ذلػػػن الييمػػػ ، كنػػػذا ووػػػضأه وػػػي 
 .سربعمي ة رسس م  الغنم مواودة وي بض ه لحلأهي للضووه كلنف ه ك  له

كنيوػت الػدكاا  معلَّمػة، تقػوؿ وضهػي ال ػضدة عي شػة  { دكااػ } كنيف عندع داا  
نيوت لني داا  توضح كتعلػو بوػضيحهي كلهػي ضػدض ، سوه : مي معنيع كسرضي ي 

ح ػي الػدايج ،  اػك ، ولػم لي ػمل لهػ  لػوت قػبٌ حدراتػه   وإذا درص النأػي
 .!!مىدب مل حلرة النأي 

لميذا و رذ ال ف ػضر اجرػر كوقػوؿ سوهػم نػيووا ر لوقػدكف النػير  ػهرل  لعػدـ كاػود 
 مي لوقدكف علضه؟ م  الذم قيؿ  ذا الكلـ ؟
 ي  ىمىمً عىٍ  وػىٍفً ًه وى ىرىا ىي سىلَّمى   كىرىاكىدىٍتهي الًدأىيؿي الش م  ًمٍ  ذى ىوو 

 لعجي عجػيم مػ  ر ليشػي الفقػر} وكيف سغني ا غنضيم، كنيف نمي لقوؿ ا عدام: 
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 .{ ر تجضو بنف   ذا إرَّ مىلىنه } ، كنيووا لقولوف وضه: {
ذ و إلضه راص كقػيؿ: سعجنػي ممػي سعجػيؾ اهلل، و عجػيع غنمػين تمػأل مػي بػض  األػض ، 

ن. غىػػنىمه بػػض  األػػض  لدػػود بهمػػي؟!! كقػػيؿ:  ػػذا نلػػه لػػن، وقػػيؿ: ر تجضػػو بػػنف   ػػذا مىًلػػ
 مقػػص  ػػذا ر لنأغػػي سف ولمػػيذا وقػػوؿ: سف النَّأًػػيَّ عػػيش وقضػػران؟ ح ػػي ر ليػػش النػػيس الفقػػر!!

كمقػػص  ػػذع ا مػػور لدػػو سف ون أػػه  وػػردٍّدع. وػػيلنًَّأي  لػػم لكػػ  وقضػػران، كإومػػي نػػيف غنضًّػػي بػػيهلل 
 لهي.

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y اه ٔٝ ََٗفا ٝٔ اهَتِحٔقُٚق َخَبِس  ََٗفا َِّتِحٔقُٚق َخَبِس  ِِّٖٔب     ِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
مػنهم  ا مػل وفػره اسف الضهػود بعػد  ػزلم هم وػي رضأػر،  :لركم الركاة وػي  ػذا الأػيب

وػػي  عيمػػه، كبػػذلن لقلػػوف علػػى راػػوؿ اهلل   يٍّ أًػػللنَّ  مَّ وا ال  ػػتفقػػوا علػػى سف لدا ػػاا ك اػػرًّ 
و وػركع مػ  االػذم  معهػم، كلحققػوا سملهػم يٍّ أً كلعيد للضهود مكيو هم، كلق ركا م  مواق  النَّ 

 كليلوا لهم عيلم الدوضي بعد ذلن. ،مئيت ال نض 
ة زكاػػة راػػوؿ اهلل لقة لػػفضَّ وهػػي لػػدً  -ث ر ضػػير م علػػى زلنػػو بنػػت الحػػير اككقػػل 

 -  ك لأوا منهػي سف تػذ و إلػى بضػت راػوؿ اهلل  َّإلضػه  كت ػ له عػ  سم الجعػيـ سحػو
 يى ًلػػمٍ زلنػػو بنػػت الحػػيرث مػػي سي  كوفػػذت ة.ل هدلػػه إلضػػه بمنياػػأة زكااػػه مػػ  لػػدلق هي لػػفضَّ 

سازا هػي إلضػه  ة، وػإف سحػوَّ مشػولَّ  ةن سوػه لقأػص  ػدل هي:  ػي كعلمت م  راوؿ اهلل  ،علضهي
الم ػمومة الػذراع، كقػدم هي إلػى راػوؿ اهلل  ةبيلشػي الذراع.كايمت زلنو إلػى الراػوؿ 

 -  ًكلكػ  راػوؿ اهلل  - بػ  الأػرام بػ  معػركر ري ٍشػكنيف معػه ب كؽ الػذراع مػي نػيد ل ػذ
كلػم  ،كتوقػ  عػ  ا نػص ،ُُُُُُ{ م  ال  ػ هي وَّػسى  رَّ إً     ًيػي سى مى  كاهللً } ع كمي سنله كقيؿ: ح ي ردَّ 
ي كقولًّػػػ نػػػيف نقضػػػران   اػػػ مرار إر بعػػػد سمػػػر النأػػػي لػػػه بػػػيل وق ، كلكػػػ  ال ػػػمَّ عػػػ  ار ري ٍشػػػلن ػػػه بً 

 

 كوى ركالة سف الذراع  و الذل سرأرع بذلن، معدزة له للى اهلل علضه كالم.  ُُُ
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 .ع مض ين ل وٍّ  ره شٍ و شر وي دمه ووقل بً يو
عػ  ايوػو  ع روت لراػوؿ اهلل ا، ك ثزلنو بنت الحير وديمكا ب  ي  أً كسمر النَّ 
، وقػػػد مػػػيت الكقضػػػركف مػػػ  س لهػػػي وػػػي حػػػرب توػػػروهي ب وهػػػي موتػػػورة تٍ رى ، كبػػػرَّ مػػػ  المػػػىامرة

قومهػػي، كضػػػيعت  ضأػػ هم كلػػم تعػػػد لهػػم مكيوػػة بػػػض   يٍّ أًػػاهلل علػػى لػػػد النَّ  الم ػػلمض ، كسذؿَّ 
م نيوػت نيمنػة وػي سمعػيم ال  ػ كلكػ  آثػير،  كحفه اهلل راػوله، و رنهي النأي  .النيس

نيف لشكو وػي مرضػه ا رضػر مػ    سف راوؿ اهلل  :ركمكم  ساص  ذا لي  .راوؿ اهلل 
ح ػػي لضقػوؿ مػركاف بػ  عقمػيف بػ  سبػي اػعضد بػػ   ،معدتػه، مػل  ػكواع مػ  لػداع وػي رساػه

علضػػػه  عنػػدمي درلػػتٍ  ،قػػد قػػػيؿ وػػي مرضػػه الػػذم تػػػووي وضػػه سف راػػوؿ اهلل } المعلػػي: 
لػي سرػت بشػر، إف  ػذا ا كاف كاػدت وضػه }   الأرام بػ  معػركر تعػودع: سرت بشر ب
 .{ ال ي سنلت مل سرضن بيضأر ةهرم م  ا نلاوقجيع سبٍ 

كلىكلهػػي علميؤوػػي عػػ  ، كالضهػػود لرلػػدكف بػػذلن إًهػػير سوهػػم ق لػػوا حلػػرة النأػػي 
ي وػػ مَّ وقػػد كضػػعت ال  ػػ !؟نضػػ  ك ػػو لػػم ل نػػص  .ن ح ػػي لمػػوت  ػػهضدا :ة كلقولػػوفح ػػ  وضَّػػ

ر  :الػػذراع تقػػوؿ لػػي فَّ إً } ه قػػيؿ: ضػػكعنػػد سرػػذع للػػذراع كروعهػػي إلػػى و ،هالػػذراع الػػذم لحأ ػػ
الػػذم درػػص  م  وػػ ل  ال  ػػ ،وهػػو وػػي  ػػذا ا مػػر لػػم ل نػػص منهػػي .{ ي م ػػمومةي وػػإوٍّ ت نػػص منٍّػػ

ح ػي لقولػوا سف الضهػود  ػم  !؟م إذا درص الد م  ص اضوص ثػلث اػنواتكال    ! مه؟ا
 .كلذلن وهذع ركاليت علضهي م حة لهودلة كلذلن ر وقألهي سبدان  !الذل  سميتوع

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ُٜزََزََٗٗ  ِِّّبٔٔباهِٖاهِٖ  سِِسحِِحضٔٔض  سُُسبََبخََخ ُٜأ ٕٔفٔٔف  ا١ٔا١ٌٌََٔوََواهُعاهُع  أ ٕٚٔ ٚ  

MMMMMMMMMMMMMMM 
قػػيؿ ا مػػيـ محمػػد بػػ   ،كلح ػػ  بنػػي سف و ػػوؽ وػػهلل الحػػدل  نمػػي ركاع الأيػػيرم

 ػي بػ  لػوو  عػ   شػيـ عػ  سبضػه سرأروي عض ،إاميعضص الأييرم: حدثني إبرا ضم ب  مواي
ػػ عػػ  عي شػػة  لقػػيؿ لػػه لأضػػد بػػ   ،مػػ  بنػػي زرلػػ  راػػصه  اهلل  وؿى ايػػرى  رى حى قيلػػت: اى

ح ػػي إذا   ،إلضػػه سوػػه نػػيف لفعػػص الشػػيم كمػػي وعلػػه صي ضَّػػيى لي  ا عوػػم، ح ػػي نػػيف راػػوؿ اهلل 
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   كلكنه دعي كدعي ثم قيؿ: ،ك و عندم –سك ذات لضلة  –نيف ذات لـو 
وي وضمػػػي ااػػػ ف ضه وضػػػه؟ ستػػػيوي راػػػلف وقعػػػد يرت سف اهلل سو ػػػلػػػي عي شػػػة س ػػػع} 

وقػػيؿ سحػػد مي لوػػيحأه: مػػي كاػػل الراػػص؟  ،سحػػد مي عنػػد رساػػي كاجرػػر عنػػد رالػػي
م  يم؟ قيؿ: وي سقيؿ: وي  ،ه؟ قيؿ: لأضد ب  ا عومأ   ى   ٍ مى  :قيؿ .مجأوب :وقيؿ

، { فوػػي بئػػر ذركا :كسلػػ   ػػو؟ قػػيؿ :قػػيؿ .كاػػ   لػػل ويلػػة ذنػػر ،مشػػب كمشػػي ة
 ػي وقيعػة ؤ لي عي شػة نػيف مي} : وديم وقيؿ ،وي ويس م  سلحيبه و تي ي راوؿ اهلل 

ا يرا ه؟ الي راوؿ اهلل سول  :قلت ،{ ف رؤكس ويلهي رؤكس الشضي ض  الحنيم، كن
 و مر به ودونت. { اوكر ت سف سثضر على النيس وضه  رًّ  ،قد عيوني اهلل} قيؿ: 

، كر عدػو سف  ا شكيرت عنػد العلمػيم قػدلمين كقد سثير  ذا الحدل  نقضر م  ا
كروولػي بعػد إل قي ػه بعقػوؿ  ،مقير إ  ميـ لدم العقص الحػدل  لكوف  ذا الحدل  سللين 

، مقػص المع زلػة كبعػ  س ػص ال ػنة سللػين  وقػد سوكػرع قػدلمين ، اجررل ، كتعروه على سوكػير م
"سحكػػيـ القػػػرآف" بكػػر الػػرازم الحنفػػي المعػػػركؼ بيلدوػػيص، لػػيحو ن ػػيب  وا مػػيـ سبػػ

كلكػػػ  امهػػػور علمػػػيم س ػػػص ال ػػػنة سثأ ػػػوا الحػػػدل  لركال ػػػه مػػػ   ػػػرؽ  كبعػػػ  الم كلمػػػض .
، كتنفػي عنػه  يٍّ أًػلحضحة، كنيف لهػم وػي تواضهػه تػ كللت  ػ ي، نلهػي تىنػد عوػمة النَّ 

 مي ر للض  به.
الذم ذنر رسم  ضيه الشػضم محمػد  ،كم   ىرم ال ضد ر ضد رضي ليحو المنير

تحػت عنػواف:  ،لػ  مػ  قوػير ال ػورفكإلضن مي ذنرع وي وهيلة تف ضر اورة ال ،هعأدع كرسل
 .علكة ل ف ضر ال ورة وي حدل  احر منيو  م  س رار الضهود للنأي 

ك ػي ال ػي سكردوي ػػي  - كبعػد سف ذنػر ركالػة الشػػضيض  للحػدل  مػ  عي شػػة 
 نػػػيف }  س ػػػير إلػػػى الركالػػػة ا رػػػرم حضػػػ  قػػػيؿ: كوػػػي ركالػػػة الشػػػضيض : - مػػػ  قأػػػص

اػحرع راػػص } بنحػوع، كوضػه:  ،{ ح ػي نػيف لػرم سوػه لػػ تي الن ػيم كر لػ تضه  ،رى حً ايػ
  .{ نيف منيوقين   ،حلض  الضهود ،زرل بنى م  

ػػ} : كعػػ  زلػػد بػػ  سرقػػم  ػػ كي لػػذلن يو ،مػػ  الضهػػود راػػصه   يَّ أًػػالنَّ  رى حى اى
وػي بئػر   عقػد لػن عقػدان  ،مػ  الضهػود اػحرؾ و تػيع اأرلػص وقػيؿ: إف راػلن  ،سليمين 
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ومػػي  .وشػػب مػػ  عقػػيؿوقػػيـ ن ومػػي سي  ،هػػيو اػػ يراهي وحلَّ  و راػػص  ،نػػذا كنػػذا
كلكػ   ،. كا لػيـ امػل قلػةُُُُِِ{ ذنر ذلن. لػذلن الضهػودم كر سراع وػي كاهػه قػبٌ 

 .بيل  بع  الركاة وي غضر الوحضحض  ودعلو ي س هران 
قػػيؿ ال ػػػضد ر ػػضد: وهػػػذا الحػػدل  لػػػرلح وػػي سف المػػػراد مػػ  ال ػػػحر وضػػه رػػػيص 

سثػػر وػػي عقلػػه نمػػي  حر اػػحران ايػػ كلكػػ  وهػػم سنقػػر العلمػػيم سوػػه  ، ػػ لة مأي ػػرة الن ػػيمبم
 كع مجعنػػػي وػػػي النأػػػوة كمنيوضػػػيى كعػػػد   ،وػػػ وكرع بعلػػػهم كبػػػيلغوا وػػػي إوكػػػيرع ،سثػػػر وػػػي ا ػػػدع

 .{ ص إلضه سوه وعص الشيم كلم لك  وعلهوه نيف ليضَّ سح ي }لقوؿ عي شة:  ،للعومة
 ،ك ي مييلفػػة للقجعػػي مػػ  النقػػصكعػػد   ،المعقػػوؿوعومػػت  ػػذع الركالػػة علػػى علمػػيم 

 نعيدة سمقيلهم وي رالهم بقولهم:  ،ع  المشرنض  م   عنهم وضه تعيلىك و مي حكيع اهلل 
                    {ْٕا ارام }.  لهػم بقولػه: تعػيلىكتفنضدع 

                                   {ْٖا اػػػرام 
مػ  نػص مػي لنػيوي النأػوة كالققػة بهػي،   يٍّ أًػمػ  عوػمة النَّ  :كمييلفة للقجعي وي العقص ،{

ف سالػذم لعلػم منػه  :إذ لدرص وي ذلن ال يأضص مي  و م  ال شرلل، كمييلفة لعلػم الػنف 
وػػ وكر لػػحة الركالػػة بعػػ   .لجػػي رةا وفػػ  ال ػػيولة اليأضقػػة ر تػػىثر وػػي ا وفػػ  العيلضػػة ا

بػو بكػر الدوػيص وػي ن يبػه سكسقدـ م  عروني ذلن عنهم م  المف رل  الفقهيم:  .العلميم
 كآرر م:  ضيني ا ا يذ ا ميـ محمد عأدع وي تف ضر " ازم عم". ،"سحكيـ القرآف"

كبنػي إوكػيرع لػه علػى القيعػدة الم فػ  علضهػػي  ،كقػد س ػيؿ  ػضيني وػي  ػذا كبػيل  وضػػه
حػيدم ، ك ػو سي للقجعػي إذ الحػدل  وػي معيرضػة الونٍّػ :عند علميم العقي د كسلوؿ الفقه

ف سحيدلػ  ستفقػوا علػى اكقػد  .ك ػو مػي ذنروػيع آوفػين  ،كوقػلن  بػيلقجعي عقػلن  د  رى ضػي وػى   َّ لفضد الوَّ 
 كقيؿ: ،اجحيد ر لح   بهي وي سلوؿ العقي د

سك لفػوض ا مػر وضػه  ،ف ل  كلػهكإف لػه س ،إوه نووه لفضد الو  ريص بم  لح عنػدع
كلعمػػرم إف مػػي وعروػػه عػػ   ػػضيني  .علػػى قيعػػدتهم ا رػػرم وػػي النوػػوص المعيرضػػة للعقػػص

مػػ  إاللػػه كإنأػػيرع لشػػ ف محمػػد راػػوؿ اهلل كرػػيتم النأضػػض  وػػي قػػدس اهلل ركحػػه محمػػد عأػػدع 
 

 ركاع الن ي ي. ُُِ
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لمػيم مػي لػم وعػرؼ مقلػه عػ  سحػد مػ  الع ،وف ه الزنضة كركحه القداضة كعلو مدارنه العقلضة
كر  ،نيلوػػووضة  – كر مػػ  العلمػػيم الػػركحضض  ،نفلاػػفة الم ػػلمض  كم كلمػػضهم  - العقلضػػض 

كح ػػػأن منهػػػي تلػػػن . ندػػػيمعي الركالػػػيت الكقضػػػرة وػػػي معدزاتػػػه  -مػػػ  علمػػػيم النقػػػص 
نيوػػت منجولػػة علػػى املػػة   اجثػػير الألضغػػة وػػي راػػيلة ال وحضػػد، بػػص نػػيف لقػػوؿ: إف ركحػػه 

نمػػي   تيمػػين  كاػػن ه تفوػػضلن  تعػػيلىال ػػي ووػػلت وػػي ن ػيب اهلل  ،للكمػػدارؾ ال شػػر  ، دالػة الػػدل 
 وي تيرليه. هوقلنيع عن

بػ ف غيلػة مػي  ،كالمقلدكف لهػم كسايب ع  الركالة المحدثوف الموححوف لهي علمين 
كعقلػه، وكػيف تػ ثضرع  هً كًحػر وػي بدوػه دكف ري سف ذلػن ال ػحر إومػي سثَّػ} تدؿ علضه: 

 .{ منهي علضهم ال لـل ي لم لعوم ا وأضيم ني مراض ا  ،م  ا عراض الد دلة
ور وػػػ} رر ػػػي وػػػي الػػػرد علػػػى مدلػػػة ا ز ػػػر آ ، ػػػذع الم ػػػ لة مػػػراران  تي ٍوػػػحَّ كقػػػد مى 

وأضنػت: ، حػدل  الأيػيرم وػي اػحر النأػي  بتي وي زعمهي المف رم سوني نذَّ  { ا الـ
تػػو م عأػػيرة بعػػ  ركاليتػػه مػػي  ػػو  سف الحػػدل  الوػػحضح وػػي الم ػػ لة عػػ  عي شػػة 

 وقولهػي:  .كبضنهػي ك ػو مأي ػرة الزكاضػة بضنػه  ،سعػم مػ  المعنػي اليػيص الػذم سرادتػه منػه
ننيلة ع   ػذا الشػيم اليػيص،   ،{ ص إلضه سوه لفعص الشيم ك و لم لفعلهنيف ليضَّ } 

ر عيـ وي نص  يم، ول لدرص وضه  يم م  سمور ال شػرلل، كر غضػر غشػضيف الزكاضػة مػ  
عمػػي نػػيف لرلػػدع الػػذل  لرمػػوف ا وأضػػيم ب ػػحر  ض الأدوضػػة، ولػػلن ا مػػور العقلضػػة سك ا مػػرا

 .ف سمور م ووؽ المعقوؿ عند سكلئن الكيورل الدنوف،  
"الػربب" سك " العقػد" سم عقػد الراػػص  :ويلم ػ لة محوػورة وضمػي ل ػمووه ح ػػي اجف

 الميول م  مأي رة زكا ه وقػب.
بضػػه سعػػ   شػػيـ عػػ  } شػػضيض  : سف الركالػػة وػػي سلػػح ساػػيوضد ي عنػػد النػػت سللػػين كبضَّ 
ة ال ي لش رط وي لحة الحػدل  ال ػلمة ة م  علص الحدل  اليفضَّ وضهي علَّ  { ع  عي شة

وضػه،  ريلػين    بعلػهم ن يبػين وع بهشػيـ  ػذا، كسلَّػك ي سف بع  منكرم الحدل  سعل ػ ،منهي
كة بػ  إوه نيف وي العراؽ لراص ع  سبضه عػر } ي بقوؿ بع  علميم الدرح كال عدلص: مح دًّ 

  :كقػيؿ ابػ  رػراش .{ كعركة  و ركالة عي شػة الققػة، ك ػي ريل ػه ،الزبضر مي امعه م  غضرع
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كقػػيؿ ابػػ   .كقػػد وقػػم منػػه حدلقػػه   ػػص العػػراؽ -  شػػيمين  :لعنػػي - نػػيف ميلػػن ر لرضػػيع
بمػي  رػيصه  -كمػنهم الشػضييف  -كر ػن سف تعػدلص الدميعػة لػه  .ر قأػص موتػهالقجيف: تغضَّ 
 عػػػ  وػػػي ركال ػػػه لهػػػذا الحػػػدل  الػػػذم سوكػػػركا م نػػػه بمػػػي   ٍ وهػػػذا عػػػذر مىػػػ رع،ركاع قأػػػص تغض ػػػ

سوػػػه رػػيص بم ػػ لة الزكاضػػػة، نمػػي اػػػيم  :وػػيل حقض  .علمػػت، كا مػػر وضػػػه س ػػوف ممػػي قػػػيلوا
 ال ورلح به وي الركالة القيوضة نمي تقدـ، كر لع د بغضر  ذا.

وػػه  سك  ،بػػ  عأػػيس وػػي مرضػػه اعػػ  }  :سمػػي مػػي ركاع الأهقػػي وػػي در ػػص النأػػوة
كسوهػم سرراو ػػي  ،وػػي بئػر تحػػت لػيرة وػي نربػػة ، كسوػػه نػيف اػحران نػيف  ػدلدان 
 ،حدم عشرة عقدة، كسوزلت علضه  يتيف ال ورتيفاوضه  وإذا وضهي كتر ،و حرقو ي

وهذا حدل   .مليوين  ػ  .. س{ ت عقدةوحلَّ اودعص نلمي قرس آلة  ،المعوذتض  :لعني
، ك ػو مػ   ة، كلركالة وزكؿ ال ورتض  بمكػبي ص مييل  لحدل  الوحضحض  وي الم  لة 

ي  ىػكٍ ك رلقػه سى  ،بيلكػذب أي ع  سبي ليلح عػ  ابػ  عأػيس، كالكلأػي  ػذا مػ همه ل رل  الك
 ب  عأيس، كاامه محمد ب  ال ي و.االجرؽ ع  

 كسمي م  ركاة سبو وعضم وي الدر ص ع  سو  قيؿ:
دلد، وػػدرص  ػػ و لػػيبه مػػ  ذلػػن كاػػله   ػػضئين   يٍّ أًػػلػػنعت الضهػػود للنَّ }  

ذع بهمي، ويرج إلػى به، و تيع اأرلص بيلمعوذتض  وعوَّ  مَّ لً علضه سلحيبه وونوا سوه سي 
عػػػ  الربضػػػل بػػػ  سوػػػ ، ك مػػػي  بػػػي اعفػػػر الػػػرازمسوهػػػو مػػػ   رلػػػ   .{ سلػػػحيبه لػػػحضحين 

كر وػي سم  كر سف المعوذتض  وزل ي وي ذلن الوقػت ،ال حر كلض  وي م نه ذنر ،ضعضفيف
 يف ضػعض . وػيلح  سوهمػي ضوهمػي مػدوساػ درؿ بػه علػى وير .ض  يم م  ركالػيت الوػحضح

   ػ. يف نمي تقدـ س. ضَّ مكٍّ 
لػه كسكَّ  ،سثأػت الحػدل  -ال ضد ر ػضد  - ك كذا ودد سف ليحو المنير

 .ال  كلص الل   بمنوو النأوة كمق لي العومة
كلىنػػد  ،إر سوػػه لػػداول عنػػه ،عأػػدع كمػػل سوػػه رػػيل   ػػضيه الشػػضم محمػػد

 .كتوقضرع لراوؿ اهلل  همقدار حأٍّ 
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MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ُُٕٕتُُتٌٌََصِِصعٔٔع    ًًِِّّٔٔ  ِْطََطِِٚٚاهٖػاهٖػ ِْا   ا

MMMMMMMMMMMMMMM 
مػػ  الشػػضجيف  قػػيؿ القيضػػي عضػػيض: سعلػػم سف ا مػػة مدمعػػة علػػى عوػػمة النأػػي 

بػص وػي نػص سحوالػه  ،كر علػى رػي رع بيلواػيكس ،ر وػي ا ػمه بػ وواع ا ذم ،كنفيل ه منه
. 

مػي }  قػيؿ: قػيؿ راػوؿ اهلل  بػ  م ػعود ايم وي الوحضح عػ  عأػد اهلل
منكم م  سحد إر كنص به قرل ه م  الدػ  كقرلنػه مػ  المل كػة قػيلوا : كإلػيؾ لػي 

زاد غضػرع عػ  منوػور :  .{ راوؿ اهلل ؟ قيؿ: كإلػيم كلكػ  اهلل سعػيوني علضػه و اػلم
 .{ ول ل مروي إر بيضر} 

 .و اػلم سوػي منػه :سم ،مػضمبلػم ال { مي لى ٍاػ ى وى } بمعنػيع ركم :  كع  عي شػة 
سوػه  ،القػرل  :لعنػي ،بف ح المػضم { مى لى اٍ  ى وى }  :كلحح بعلهم  ذع الركالة كراحهي. كركم

 ك ػو ًػي ر الحػدل . ،نً لىػإلػى ا اػلـ ووػير ر لػ مر إر بيضػر نيلمى  عو قص م  حيؿ نفر ا
 . { مى لى  ٍ يا ى وى }  :كركاع بعلهم

ػوكضػ  بً  !!بنػي آدـوإذا نيف حكم  ضجيوه كقرلنه الم لب على  بعػد   ٍ مى
  !!؟كر قدر على الدوو منه ،منه كلم للـز لحأ ه

 ةكقد ايمت اجثير ب ودم الشضجيف له وػي غضػر مػو   رغأػة وػي إ فػيم وػورع كإميتػ
ن عرضػػه لػػه وػػي الوػػلة   .وقلأوا رياػػرل يعلضػػه إذ لئ ػػوا مػػ  إغوا ػػه وػػ صو غي وف ػػه كإدرػػيؿ  يػػ

 .ارعسك  و رذع النأي 
 إف الشضجيف عرض لػي} :  ع  النأي قيؿ سبو  رلرة وفي الوحيح: 

ػػػوى  وػػػي لػػػورة  ػػػر  قػػيؿ عأػػػد الػػػرازؽ:  - لقجػػػل الوػػػلة وػػػ مكنني اهلل منػػػه  ىَّ لىػػػعى  دَّ شى
كلقػػد  ممػػت سف سكثقػػه إلػػى اػػيرلة ح ػػي توػػأحوا تنوػػركف وػػذنرت قػػوؿ  ،هوذع ٌػػ
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 : سري الضميف                                    

         {ّٓص }،  َّع اهلل ريائيورد }. 
بلض  ايموي بشهيب مػ  إاهلل  ف عدكَّ إ} :  كوي حدل  سبي الدردام عنه 

 ،كلعنػػه لػػه ،بػػيهلل منػػه عذكذنػػر تعػػوٌ  -وػػى الوػػلة  كالنأػػي  - وػػير لضدعلػػه وػػي كاهػػي
ي ل لعػو بػه كلػداف  لػأح موثقنػ} ؿ: كذنػر وحػوع قػي { ثم سردت سف آرػذع كقيؿ:

 .{ س ص المدلنة
مػػه اأرلػػص مػػي وػػير وعلَّ  ةك لػػو عفرلػػت لػػه بشػػعل ،كنػػذلن وػػي حدلقػػه وػػي ا اػػرام

 . ذنرع وي المو   - ل عوذ به منه
نقلػض ة مػل قػرلش   ،ت ػأو بيل واػب إلػى عػداع ،كلمي لم لقدر علػى آذاع بمأي ػرته

كمرة سررم وي غػزكة لػـو  ورة الشضم النددم.كتوورع وي ل ،  مير بق ص النأي وي ار
 وي لورة اراقة ب  ميلن ك و قولػه:  ،بدر                      {
ع رَّ كعوػػمه ضيػػ ،كنػػص  ػػذا وقػػد نفػػيع سمػػرع ،كمػػرة لنػػذر بشػػ وه عنػػد بضعػػة العقأػػة .{ ا وفػػيؿْٖ
 :بػن ذات الدنػو وقػيؿ رشػضني سف لكػوف :كقضػص لػه ،وي مرضػه دَّ حض  لي  كقيؿ  .عك رَّ 
 .{ كلم لك  اهلل لض لجه عليَّ  ،إوهي م  الشضجيف} 

 : تعػيلىومي معنػي قولػه  :وإف قضص                         

     {ّٔووػػػلت }وػػػيلدواب: سف المػػػراد بهػػػذا اليجػػػيب سم ػػػه  ؟،   ك ػػػذا نغضػػػرع مػػػ
 كلكوف المراد بهي سم ه. ه إلى النأي ل ي تواَّ اليجيبيت ا

 : تعػػػيلىكمػػػ  ذلػػػن قولػػػه                               

                                             

                   {ِٓلح ا } . 
كاػػيمت سوهػػيـ نقضػػر مػػ   ،ت وػػي معنػػي  ػػذع اجلػػة سقػػداـ نقضػػر مػػ  العلمػػيموقػػد زلَّػػ

  :كسف ،لكةمني  نػي بػيل ٍّ إذ و ركا ال َّ  ،القرام        كلكػوف معنػيع  ،إذا قػرس :معنػيع
ه وإف الشضجيف ل  ػلب علػى قرامتػه كللقػي مي سكحي إلض أي  سك النَّ  سوه إذا قرس الراوؿي  :حضنئذ
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اػػ دلوا لوػػحة  ػػذا ال  كلػػص اك  ثػػم لن ػػم اهلل ذلػػن الػػذم سلقػػيع الشػػضجيف. ،وضهػػي مػػي لشػػيم
 لمػػػػػػػػي قػػػػػػػػرس اػػػػػػػػورة الػػػػػػػػندم كقػػػػػػػػيؿ: سف النأػػػػػػػػي  :ك ػػػػػػػػي مػػػػػػػػي ركم ،بقوػػػػػػػػة الغراوضػػػػػػػػ 

                                 {ُٗ، َِالندم }  ، :قيؿ
 .{ تلن الغراوض  العلي كإف  فيع هي ل رتدي} 

ي بػػه مٍّ ايػػ ،كاحػػد ي غروػػوؽ كغروضػػ  ،كالغراوضػػ  وػػي ا لػػص الػػذنور مػػ   ضػػر المػػيم
كنػػػيووا لزعمػػػوف سف  .الشػػػيب ا بػػػض  النػػػيعم :الكرنػػػي. كالغروػػػوؽ سللػػػين  :كقضػػػص .لأضيضػػػه

 أهت بيلجضور ال ي تعلو وي ال ميم كترتفل.و ش ،هم م  اهلل كتشفل لهمبي ا لنيـ تقرٍّ 
 إف  فيع هي ل رتدػي كإوهػي لمػل الغراوضػ  العلػي} كوي ركالة: . { ترتلي} : كلركم

ولمػػػي رػػػ م ال ػػػورة اػػػدد  .{ كالغراوقػػػة العلػػػي تلػػػن الشػػػفيعة كترتدػػػي} كوػػػي سرػػػرم:  .{
 كادد الم لموف كالكفير لمي امعوع سثني على آله هم.

نػػيف   كسف النأػػي  ،سلقي ػػي علػػى ل ػػيوه سف  ػػضجيوين  :لػػيتكمػػي كقػػل وػػي بعػػ  الركا
، ولمػي سلقػي ذلػن الشػضجيف حػزف  ،ل مني سف لو وزؿ علضه  يم لقيرب بضنػه كبػض  قومػه

  ت ػػػػػػلضة لػػػػػػػه: تعػػػػػػيلىوػػػػػػ وزؿ اهلل                               

                                             

                   {ِٓ الح }، كقوله: 
                                         

                    {ّٕا ارام }. 
كالوػػحضح وػػي تف ػػضر اجلػػة  ػػو مػػي قيلػػه ا مػػيـ العػػيرؼ بػػيهلل الشػػضم عأػػد 

ي مػ  مي سراص م  راوؿ كر بعػ  وأضًّػ اأحيوه كتعػيليسف اهلل } ك و: ،  العزلز الدبيغ
و كلرغٍّػػ ،أػػه لهػمكلحأٍّ  ،ا وأضػيم إلػى سمػػة مػ  ا مػػم إر كذلػن الراػػوؿ ل منػي ا لمػػيف  م ػه

وػػي  -كمػػ  املػػ هم  ،كلعػػيلدهم علضػػه س ػػد المعيلدػػة ،كلحػػرص علضػػه غيلػػة الحػػرص ،ضػػهو
 : اػػػػأحيوه كتعػػػػيلي ب  الػػػػذم قػػػػيؿ لػػػػه الػػػػرَّ  نػػػػي وأض   - ذلػػػػن               

                             {ٔ الكهػػػػػػػػػػػػػػ }،  تعػػػػػػػػػػػػػػيلىكقػػػػػػػػػػػػػػيؿ: 
                          {َُّ لوا }،  تعيليكقيؿ : 



        ((012))            احلق املبني فًىا ورد عو أخبار الهبى األونياحلق املبني فًىا ورد عو أخبار الهبى األوني 

--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيدالكىاالت احملىدية                                           

                           {ٗٗ لػػػوو }،  إلػػػى غضػػػر
 .ذلن م  اجليت الم لمنة لهذا المعني

 : تعػػػػػػيلىمػػػػػػة تي لػػػػػػ  نمػػػػػػي قػػػػػػيؿ  ثػػػػػػم ا                       
 ،القيدحػػة وػػي الراػػيلة ،نفػػر وقػػد سلقػػي إلضػػه الشػػضجيف الواػػيكس   ٍ و مػػي مىػػ .{ الأقػػرةِّٓ} 

لمػيف بيلغضػو وػي ر ليلػو مػ  كاػيكس  وهػي رزمػة لإ كنذا المىم  سللػين  ع،المواأة لكفر 
 كإف نيوت تي ل  وي النيس بيلقلة كالكقرة كبح و الم علقيت. ،الغيلو

  ومعنػػي ، ػػذاإذا تقػػرر     : لهػػم اليضػػر  كلحػػو   ،وػػه ل منػػي ا لمػػيف  م ػػهس
كإلقػػيم الشػػضجيف وضهػػي لكػػوف  !!راػػوؿ كوأػػيٌ  وهػػذع سمنضػػة نػػصٍّ  - كالر ػػد كالوػػلح كالندػػيح

كلػػػرحم اهلل  ،بمػػػي للقضػػػه وػػػي قلػػػوب سمػػػة الػػػدعوم مػػػ  الواػػػيكل  المواأػػػة لكفػػػر بعلػػػهم
 ،هػي اجلػيت الدالػة علػى الوحداوضػة كالراػيلةكلحكػم وض ،المىمنض  وضن م ذلن مػ  قلػوبهم

  .وي قلوب المنيوقض  كالكيورل  لضف  نوا به كلأقي ذلن 
غضػر سوهػي ر تػدـك  ،وي قلوب الفرلقض  معػين  لقي سكرن ويرج م   ذا سف الوايكل  تي 

 .وهذا مي ل عل  ب ف ضر اجلة الكرلمة .كتدـك على الكيورل  ،على المىمنض 
لػم  وػإف حػدلقهي حػدل ه  . سمػي وقػلن كعقػلن  وقلن  بي لةه  ةه وَّ وإوهي قً  ،ض كسمي قوة الغراو

كإومػػي سكلػػل بػػه كبمقلػػػه  ،م وػػص اػػلضمو  ب ػػندو  ثقػػةه  عكر ركا ،ةليراػػه سحػػد مػػ  س ػػص الوػػحَّ 
 .الم لقفوف م  الوح  نص لحضح كاقضم ،المف ركف كالمىرروف المولعوف بكص غرلو

لػي النػيس بػأع  س ػص لقػد بي }   قيؿ: كلدؽ القيضي بكر ب  العلم الميلكي حض
كاوقجػيع  ،كإضجراب ركاليتػه ،مل ضع  وقل ه ،  بذلن الملحدكفكتعلَّ  ،ا  وام كال ف ضر

كآرػر لقػوؿ: قيلهػي كقػد سلػيب ه  .وػه وػي الوػلةإوقي ػص لقػوؿ:  .كإر لؼ نلميتػه ،انيدعإ
 ،جيف قيلهػي علػى ل ػيوهكآرػر لقػوؿ: إف الشػض .يهى  ىػوى  هي  ىػفٍ ث وػى كآرػر لقػوؿ: بػص حػدَّ  .ةه نى اً 

كآرػر لقػوؿ: بػص سعلمهػم  .لمي عرضػهي علػى اأرلػص قػيؿ: مػي  كػذا سقرستػن كسف النأي 
إلػػى  .تٍ لىػػزً وٍ ذلػػن قػػيؿ: كاهلل مػػي  كػػذا سي   يَّ أًػػولمػػي بلػػ  النَّ  ،قرس ػػي الشػػضجيف سف النأػػي 

 غضر ذلن م  إر لؼ الركاة.
كر  ،ض  لم ل ػند ي سحػد مػنهم ذع الحكيلة عنه م  المف رل  كال يبع تٍ ضى كً كم  حي 
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 كسنقر الجرؽ وضهي ضعضفة كا ضة. .روعهي إلى ليحو
كوزا  ػػه عػػ   ،ة كسامعػػت ا مػػة علػػى عوػػم ه دَّػػكسمػػي "عقػػل" وقػػد قيمػػت الحي  

، فػرلهػة غضػر اهلل ك ػو ني دح آمػ  مػ ،ضه سف لنزؿ علضه مقػص  ػذاتمنٍّ   ٍ ي مً إمَّ  .مقص  ذع الرزللة
ػػر علضػػه الشػػضجيف كلي ل  ػػوَّ  كس  كلع قػػد النأػػي   ،علضػػه القػػرآف ح ػػي لدعػػص وضػػه مػػي لػػض  منػػه هي أٍّ شى
  ه وػػي حقٍّػػ ه مم نػػله كذلػػن نل ػػ.علضػػه ال ػػلـسف مػػ  القػػرآف مػػي لػػض  منػػه ح ػػي لنأهػػه اأرلػػص
،  ذلػػػن النأػػػي   ؿسك لقػػػو  ك ػػػو  ،سك اػػػهوان  - كذلػػػن نفػػػره  - عمػػػدان  هً ً ػػػفٍ وػى  صً أىػػػقً   ٍ ًمػػػ

 ه.معوـو م   ذا نلٍّ 
 ،مػػ  ارلػيف الكفػػر علػى قلأػػه سك ل ػػيوه ا ض  كا امػػيع عوػم ه كقػد تقػػرر بػيلأر 

سك لكػػػوف  ،لقضػػػه الملػػػن ممػػػي للقػػػي الشػػػضجيفسك سف لشػػػ أه علضػػػه مػػػي لي  ،كر اػػػهوان  ر عمػػػدان 
 ،مػػي لػػم لنػػزؿ علضػػه - كر اػػهوان  ر عمػػدان  - ؿ علػػى اهللسك سف ل قػػوَّ  ،للشػػضجيف علضػػه اػػأضص
 : تعػػػػػػػػػػػػػيلىكقػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػيؿ اهلل                              

       {ْْ ،ْٓالحيقة }، تعيليكقيؿ :                     

                        {ٕٓا ارام }. 
مم ػزج  ،م نيق  ا ق يـ ،ل ئيـلكيف بعضد ا  - نمي ركم -ك ذا الكلـ لو نيف 

الم ػػلمض    ٍ بحلػػرته ًمػػ  ٍ كمىػػ كلكػػيف النأػػي  ،م يػػيذؿ ال ػػ لض  كالػػنوم ،المػػدح بيلػػذـ
وكضػػ   !!ك ػػذا ر ليفػػي علػػى سدوػػي م  مػػص ،كلػػنيدلد المشػػرنض  ممػػ  ليفػػي علضػػه ذلػػن

   !!ه؟كات ل وي بيب الأضيف كمعروة ووضح الكلـ علمي  ،هي مي لٍ بم  راح حً 
لػػم مػ  عػػيدة المنػػيوقض  كمعيوػػدم المشػرنض  كضػػعفة القلػػوب كالدهلػػة ثػم إوػػه قػػد عي 

ضػػر م ضكتع ، قػػص و نػػة  يٍّ أًػػعلػػى النَّ  كتيلػػضب العػػدكٍّ  ،وفػػور م  كؿ ك لػػة ،مػػ  الم ػػلمض 
وي قلأه مػرض ممػ  سًهػر ا اػلـ   ٍ كإرتداد مى  ،الم لمض  كالشميته بهم الفضنة بعد الفضنة

 ،اػػوم  ػػذع الركالػػة اللػػعضفة ا لػػص  ػػذع القوػػة  ػػضئين  وػػي سحػػده  نً ٍحػػكلػػم لى  ، دوػػي  ػػأهة
ك قيمػػت بهػػي الضهػػود علػػضهم  ،بهػػي علػػى الم ػػلمض  الوػػولة قػػرلشه  كلػػو نػػيف ذلػػن لواػػدتٍ 

 .ةدَّ ح ي نيوت وي ذلن لأع  اللعفيم رً  ،نمي وعلوا مكيبرة وي قوة ا ارام  - ةدَّ الحي 
علػػػى  ؿَّ دى وىػػػ ،هي بنػػػت  ػػػفةب ػػػأأ مو لً ٍ ػػػكر عػػػ  مي  ،عيوػػػد وضهػػػي نلمػػػةعػػػ  مي  مى كً ومػػػي ري 
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كر  ػػػن وػػػي إدرػػػيؿ بعػػػ   ػػػضي ض  ا وػػػ  سك الدػػػ   ػػػذا  .ا قػػػيث سلػػػلهيابجلوهػػػي ك 
 لضل أ  به على ضعفيم الم لمض . ،الحدل  على بع  مغفلي المحدثض 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y اهلٔلاهلٔل  ٌٌََُُٞٞصِِصعٔٔع    اتاتََٔٔبُُبٗاهٗػٗاهٗػ  صِِصا٢ٔا٢ٔقََقاهِٖاهِٖ  ًًِِّّٔٔ  ُُٕٕهََه  

MMMMMMMMMMMMMMM 
كوشػػ ته ، ب نزلهػػه عػػ  نػػص وقػػهلل منػػذ كلػػد نػػي ثػػير عػػ  وأضٍّ تعيضػػدت ا رأػػير كاج

كمػػ   بػػص علػػى إ ػػراؽ سوػػوار المعػػيرؼ كوفحػػيت سلجػػيؼ ال ػػعيدة. ،علػػى ال وحضػػد كا لمػػيف
 ،علػػى غيلػػة المعروػػة ،كا لمػػيف بػػه كبمػػي سكحػػي إلضػػه ، نػػي نػػيف توحضػػدع كعلمػػه بػػيهلل كلػػفيته

 ،سك الشػػن سك الرلػػو وضػػه ،ذلػػنو فػػيم عػػ  الدهػػص بشػػيم مػػ  كار ،ككضػػوح العلػػم كالضقػػض 
 كالعومة م  نص مي لليد المعروة بذلن كالضقض .
و ػنأض  حقضق ػه بإر وػير   ،رػلؼ  ػذا عكمي كرد م  النوػوص ممػي قػد لفضػد ًػي ر 

 .ثم وأض  مي وراع وي ذلن ،نمي ايم ع  ا  مة ا علـ
  قيؿ القيضي عضيض وي قوله تعيلي:                     

                           {ْٗ لػػوو }  اهلل  تى أَّػػثػى  -ويحػػذر
مػ   - بػ  عأػيس سك غضػرعاعػ   - ف ليجر بأيلػن مػي ذنػرع وضػه بعػ  المف ػرل س -قلأن 

ػػ يؿ ابػػػ  بػػص قػػ .ومقػػػص  ػػذا ر لدػػوز علضػػه املػػة ،وضمػػي سكحػػي إلضػػه  يٍّ أًػػللنَّ  ن  إثأػػيت  ى
بػػ  اأضػػر كالح ػػ . كحكػػي اكوحػػوع عػػ   .{ كلػػم ل ػػ ؿ  ي  أًػػلػػم لشػػن النَّ } عأػػيس: 

 ،كعيمػػػػة المف ػػػػرل  علػػػػى  ػػػػذا ،{ مػػػػي س ػػػػن كر ساػػػػ ؿ} قػػػػيؿ:  ق ػػػػيدة: سف النأػػػػي 
 ر لفوا وي معني اجلةكا

كوػػي  وا:كقػيل ،{ اجلػػة}  إف ننػت وػػي  ػن   :ؾٍّ قػػص لػي محمػػد للشػي} المػراد  :وقضػص
 ك ػػو قولػػه:  ،علػػى  ػػذا ال  كلػػص ؿَّ ي دى ال ػػورة وف ػػهي مػػ                  

         {َُْ  لػػوو } ،المػػراد بيليجػػيب العػػرب كغضػػر النأػػي  :كقضػػص نمػػي
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 قيؿ:                     {ٔٓالزمر }، اليجيب له كالمراد غضرع. 
 : كمقلػػه                        {َُٗػػود  }، .كووضػػرع نقضػػر 
 : سر تراع لقوؿ                        {ٗٓ لوو }،  ك ػو

  ػ   ٍ مَّػوكضػ  لكػوف مً  ،وضمي لدعو إلضػه { بف ح الذاؿ المعدمة المشػددة}  بي ذَّ كى المي  بى ذَّ نى
 .وهذا نله لدؿ على سف المراد بيليجيب غضرع !!!!؟به

 : كمقػػػػػػػص  ػػػػػػػذع اجلػػػػػػػة قولػػػػػػػه                  {ٓٗالفرقػػػػػػػيف }، 
 ري أً يٍ  ى ٍ ػالم ػئوؿ ر المي   ػو اليأضػري   ي  أًػ، كالنَّ يَّ أًػلض ػ ؿ النَّ   يٍّ أًػالم مور  هنػي غضػر النَّ 

ػػػه غى مػػػر بػػػإف  ػػػذا الشػػػن الػػػذم سي  :كقضػػػص ال ػػػي ص. ب ػػػىاؿ الػػػذل  لقػػػرؤكف  -  أػػػيٍّ النَّ  ري ضػٍ
ر وضمػػػػي دعػػػػي إلضػػػػه مػػػػ  ال وحضػػػػد  ،ه اهلل مػػػػ  سرأػػػػير ا مػػػػمإومػػػػي  ػػػػو وضمػػػػي قوَّػػػػ - الك ػػػيب

 : تعػػػػػػػيلىكمقػػػػػػػص  ػػػػػػػذا قولػػػػػػػه  ،كالشػػػػػػػرلعة                           
الني عم  سراػلني } معنيع:  كقضص .يٍّ أً كاليجيب لوحه للنَّ  ،المشرنوف :المراد ،{الزررؼْٓ}

 : وحػذؼ اليػيو  كتػم الكػلـ ثػم سب ػدس ،{ م  قألن                 
 .{ مي اعلني} : سم .على  رلقة ا وكير ،إلى آرر اجلة
مػ  سف  وكػيف س ػد لقضنػين  ،سف ل  ؿ ا وأضيم لضلة ا ارام عػ  ذلػن سمر النأيٌ  :كقضص

 .{ فضتن ي ا ر سا ؿ قد } وركم سوه قيؿ:  ،إلى ال ىاؿ لح يج
ػػػ}  :كقضػػػص ك ػػػو معنػػػي قػػػوؿ  ،{ ؟سراػػػلني  ػػػص اػػػيؤك م بغضػػػر ال وحضػػػد  ٍ مىػػػ مى مىػػػسي  صٍ اى

بػػه  تٍ قىػػعً بمػػي بي  إعلمػه  :كالمػراد بهػػذا كالػػذم قألػػه ،مدي ػد كال ػػدم كاللػػحيؾ كق ػػيدة
ا علػػى مشػػرني ردًّ  ،ة غضػػرع  حػػدلػػم لػػ ذف وػػي عأػػيد تعػػيلىكسوػػه  ،علػػضهم الوػػلة كال ػػلـ الراػػص

  :العرب كغضر م وػي قػولهم                            {ّالزمػر }. 
 : تعػػػيليكمػػػ  ذلػػػن قولػػػه                                   

                     {ُُْا وعيـ }  سم وي علمهم ب ون راوؿ اهلل
 ه وضمي ذنر وي سكؿ اجلة.كلض  المراد به  ك   ،كا بذلنكإف لم لقر  

ر }  :و ػرم وػي ذلػناقػص لػي محمػد لمػ   :سم ،كقد لكوف سللي على مقص مي تقدـ
 اجلػة:  سكؿ بدلضص قولػه ،{ تكوو  م  المم رل                   َّيَّ أًػكسف الن 
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 .ليي و بذلن غضرع 
   ػػػػػو تقرلػػػػػر نقولػػػػػه: :كقضػػػػػص                          

      {ُُٔالمي دة }  معنػيع مػي ننػت وػي  ػن و اػ ؿ  :كقضػص، سوه لػم لقػص مى لً كقد عي
لنيؾ ونيؾ كولَّػػإف ننػػت تشػػن وضمػػي  ػػرَّ  :كقضػػص .لمػػن كلقضنػػنإلػػى ع تػػزدد  م وضنػػة كعلمػػين 

 ويا لهم ع  لف ن وي الك و كوشر ولي لن. ،به
 إف ننت وي  ن م  غضرؾ وضمي سوزلني. :كحكي ع  سبي عأضدة سف المراد

  ومػػػػػي معنػػػػػي قولػػػػػه :وػػػػػإف قضػػػػػص                           

       {َُُ لواػػ }، المعنػػي وػػي ذلػػن مػػي قيل ػػػه  :علػػى قػػرامة ال يفضػػ ؟ قلنػػي
كإومػػػي معنػػػي ذلػػػن سف  ،هػػػيبربٍّ  صي ايػػػمعػػػيذ اهلل سف توػػػ  ذلػػػن الر  } : ال ػػػضدة عي شػػػة 

كعلػي  ػذا سنقػر  ،{ م النوػر مػ  ستأػيعهم نػذبو م ي دى عىػا ض اوا ًنوا سف م  كى االراص لمي 
 المف رل .

 ف ضػػمضر إكقضػػص       :ر علػػى ا وأضػػيم كالراػػص ،عي ػػد علػػى ا تأػػيع كا مػػم، 
كبهػذا المعنػي قػرس مدي ػد  ،بػ  اأضػر كاميعػة مػ  العلمػيماب  عأيس كالنيعػي ك اك و قوؿ 

وػػل تشػػغص بيلػػن مػػ   ػػيذ ال ف ػػضر ب ػػواع ممػػي للضػػ  بمنوػػو العلمػػيم وكضػػ   { نػػذبوا} 
 بي وأضيم.

 : ل ػػػػػضدوي محمػػػػػد  تعػػػػػيلى كمػػػػػ  ذلػػػػػن قولػػػػػه                 

                      {ّٓا وعيـ }: 
ر تكػػوو  ممػػ  لدهػػص سف اهلل لػػو  ػػيم لدمعهػػم  :ر ي بػػ ف معني ػػيوػػإف بعلػػهم و َّػػ 

ر بدهػػص سف اهلل لػػو  ػػيم لدمعهػػم  وػػإف سقػػص النػػيس إلميوػػين  ،ك ػػذا سمػػر بي ػػص .علػػى الهػػدم
 ،تعػيلىإذ وضه إثأيت الدهص بوفة م  لػفيت اهلل  ؟س ص ا لميف دً كض  ب ضٍّ و ،على الهدم

 .كذلن ر لدوز على ا وأضيم
سف ر ل شػػػأه وػػػي سمػػػورع ب ػػػميت الدػػػي لض ،   هسف المقوػػػود  ػػػو كعوػػػ :كوقػػػوؿ

 ول تكوووا م  الدي لض . :كالمعني ،سوه رجيب لألمة المحمدلة :كقضص
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 : تعػيليكمػ  ذلػن قولػه                      {ٔٓالزمػر }،  كقولػه
  :تعػػػيلي                          {َُٔ لػػػوو }،  كقولػػػه
 : تعػػػػيلى                   {ٕٓا اػػػػػرام }،  تعػػػػػيليكقولػػػػػه :      

           { ْٓالحيقػػػػػػػػػػػة }، كقولػػػػػػػػػػػه  :                   

            ٍى  {ُُٔا وعػػػػػػػػػيـ }، كقولػػػػػػػػػه :                 

      {ِْالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورل }، كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه :                        
  :كقوله ،{المي دةٕٔ}                          {ُا حزاب }. 

كر سف  ، ف ر لألٍّػػػسر لوػػػح كر لدػػػوز علضػػػه  سوػػػه  :كوقنػػػي اهلل كإلػػػيؾ -وػػػيعلم 
سك  ،م علضػػهرً  ىػػفٍ سك لػى  ،ر لحػػو ؿ علػػى اهلل مػػيكر ل قػػوَّ  ،شػػرؾ بػػهف لي سكر  ،هيػػيل  سمػػر ربٍّػػلي 
ر سمػػرع بيلمكي ػػػفة كالأضػػيف وػػػي لكػػ  ل َّػػػ ،سك لجضػػػل الكػػيورل  ،علػػػى قلأػػهسك ليػػ م  ،صى ًلػػلى 

م و وف ػه كقػوَّ ك ضَّ  ، كسف بلغه إف لم لك  بهذع ال أضص وك وه مي بلَّ  ،الألغ للمييلفض 
 : قلأه بقوله               {ٕٔالمي دة }. 

 : تعػػػػػػػػيليكسمػػػػػػػػي قولػػػػػػػػه                      ًٍ كقولػػػػػػػػه :    

                 ومعنيع سف  ذا ازام م  وعص  ذا كازاؤؾ لو ننت مم
   ك و ر لفعله. ،لفعله

 : كنػػػػػذلن قولػػػػػه                           

   ٍى  {ُُٔا وعيـ }، تعيلى نمي قيؿ ،ويلمراد غضرع:  
            {ُْٗآؿ عمراف }. 
 : كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه                     {ِْالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورل }، كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه: 

                     {ٔٓالزمػػر }، كسف  ػػذع  ،وػػيلمراد غضػػرع ،كمػػي س ػػأهه
 ر لدوز علضه  ذا.  ي  أً كالنَّ  ،حيؿ م  س رؾ
 :كقوله                       {ُا حزاب }،  ولض  وضه
 : نمػػػي قػػػيؿ  ،كاهلل لنهػػػيع عمػػػي لشػػػيم كلػػػ مرع بمػػػي لشػػػيم ،سوػػػه س ػػػيعهم          

          {ِٓيـعو ا }،  كمي نيف  رد م،  ر نيف م  الويلمض .ك 
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MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٞحقٚقـٞ قصٞ شٙد بّ حازثٞحقٚقـٞ قصٞ شٙد بّ حازث  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 وػي قوػة زلػد بػ  حيرثػة:  - تعػيلىكم  ذلن قوله                 

                                            

                                          

                                             

                      {ّٕا حزاب }. 
لمػػي رسم  وقػػد سرجػػ  بعػػ  المف ػػرل  وػػي تف ػػضر ي كقػػيؿ إف معني ػػي سف النأػػي 

 ان وػه نػيف لػ مر زلػدسك  ،كسرفػي وػي وف ػه  ػذع ا منضػة ،ي سف لجلقهػي زلػدكتمنَّ  ،زلنو سعدأ ه
 دٍّ مىػ  ٍ كمػي ر للضػ  بػه ًمػ ،لكيف وضػه سعوػم الحػرج . كلو نيف  ذا لحضحين بإم ينهي مديملةن 

ف  ػػذا وفػػ  الح ػػد المػػذمـو الػػذم ر يكلكػػ ،عنػػه مػػ  ز ػػرة الحضػػية الػػدوضي يى ًهػػعضنضػػه لمػػي وي 
 !!د ا وأضيم؟وكض  ب ضٍّ  ،لرضيع كر ل  م به ا وقضيم

 .كبفلػله النأػي  كقلػة معروػة بحػ ٍّ  ،قيؿ القشضرم: ك ػذا إقػداـ عوػضم مػ  قي لػه
كر نػػػيف  - كلػػػم لػػػزؿ لرا ػػػي منػػػذ كلػػػدت ،ك ػػػي بنػػػت عم ػػػه ؟رآ ػػػي كسعدأ ػػػه :كنضػػػ  لقػػػيؿ

 ،لجفي ي لنف ػه قأػص زلػدر ولو سراد ي  !!اهي لزلدك و زكَّ  - الن يم لح دأ  منه 
 مػػر راػػوؿ   يعػػةن  إرَّ  بزلػػدو  اػتٍ هػػي مػػي تزكَّ كسوَّ  روولػػين  ،بػػذلن بمػػي ر مزلػػد علضػه كلفرحػتٍ 

 .اهلل 
نػػػو سف زل ه نػػػيف قػػػد سعلػػػم وأضَّػػػ  تعػػػيلى ػػػو سف اهلل  ،اهلل علضػػػه ل ي دً الػػػذم وىػػػ كالحػػػ   

 .اجلة وي آرر ي يلحكمة تشرلعضة س يرت إلضه ،ا كوف م  سزكااه بعد زلد
 ،رتضيحػػػه للػػػزكاج بهػػػيااػػػ قرارع ك اعػػػدـ  إلػػػى راػػػوؿ اهلل  كنػػػيف زلػػػد لشػػػكو نقضػػػران 

وكػيف نلمػي  ػكي ي  ،و ػديـ بعضػدان  ػ لؼ كاركذلن لواود ووارؽ عدلدة بضنهمي تدعص ار
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 لقػػوؿ لػػه:  إلػػى راػػوؿ اهلل                   ،  كسرفػػي منػػه وػػي
وهػرع ب مػيـ ال ػزكج ك ػلؽ زلػد ممػي اهلل مأدلػه كمي  ،سوه اػض زكاهي  ٍ اهلل به مً  هي مى وف ه مي سعلى 

 لهي.
 ،كنمػيؿ ا ح ػيس وػي مراعػية  ػعور اجرػرل  ،تميـ ا دب كالػذكؽ وهذا منه 
لمػي نػيف علضػه وػي ذلػن  ،كاة لي بعدؾإف اهلل سرأروي ب ف زلنو ا كوف ز  :مل سوه لو قيؿ

ك ػذا معنػي قولػه  كلقني علضه موقفه  ػذا. ،كلذا وإف اهلل  ني لم دح وضه  ذع المنقأة ،حرج
  تعيلي:                   ، مػي اػيم عػ  الز ػرم قػيؿ:   ػذا كلىلد

وػذلن الػذم سرفػي  ،و بنػت احػشاه زلنسف اهلل لزكٍّ  هي مي لً عٍ لػي  وزؿ اأرلص على النأي } 
 .{ وي وف ه

 : كلوػػػحح  ػػػذا قػػػوؿ المف ػػػرل  وػػػي قولػػػه تعػػػيلى بعػػػد  ػػػذا        

    ، مػػ  سمػػرع معهػػي غضػػر  دً ٍأػػكلوضػػح  ػػذا سف اهلل لػػم لػي  ،ربػػد لػػن سف ت زكاهػػي :سم
 .تعيليبه  هي من لى عٍ ممي نيف سى  سوه الذم سرفيع  ؿَّ دى وى  ،زكااه لهي

نػػيف قػػد    ف النأػػي  ، هنَّ أنػػي كإبجػػيؿ ايػػرمػػة ال َّ كمػػة وػػي زكااػػه بهػػي إزالػػة حي كالح
  : ػذع العػيدة بقولػه تعػيلىبجػص اهلل كقػد س .{ دمَّ حى مي  ب ي  زلده } : ح ي لير لدعي ان ي زلدتأنَّ 
                       {َْا حػػػػػزاب } ، ي بػػػػػ مرع سبجلهػػػػػي عملضًّػػػػػ 
  :وػػي آرػػر اجلػػة بقولػػه اػػأحيوه كتعػػيلييل زكج بهػػي، كإلػػي  ػػذا س ػػير بػػ          

                                       . 
سوػػه كإف نػػيف اهلل  :لزلػػد بإم ػػينهي؟ وػػيلدواب وػػإف قضػػص: ومػػي الفي ػػدة وػػي سمػػرع 

 ،لم ل ذف بجلقهي وي ذلن الوقػت تعيلىإر سف اهلل  ،ه ب وهي ا كوف زكا هوأضَّ  مى د سعلى ق تعيلى
 ر اهلل وضه الجلؽ.ولذلن نيف ل مرع بإم ينهي ح ي ل تي الوقت الذم قدَّ 

 ومي معنػي قولػه تعػيلى  :كإف قضص                     ؟ 
سم ل ػ حي مػنهم سف لقولػوا  .ا حضيم كلض  اليوؼمعني ي ار ،سف اليشضة  ني :يلدوابو

نيوػػت مػػ  سراػػيؼ المنػػيوقض  كالضهػػود كتشػػغضأهم علػػى   كسف رشػػض ه  ،بنػػهاج زكاػػة تػػزكَّ 
وعيتأػه اهلل  ،ع  وكيح حل ص ا بنيم نمػي نػيف هً ضً هٍ بنه بعد وػى اج زكاة تزكَّ  :الم لمض  بقولهم
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سزكااػه  ينمي عيتأه اهلل على مراعية رضػ  ،ه لهضمي سحلَّ ل فيت إلضهم وع  ار ه كوزَّ  ،على  ذا
 : وي اورة ال حرلم بقوله                  {ُال حرلم }.   نذلن قوله له

   هني:                    . 
لكػػػ م  ػػػذع   ػػػضئين   لػػػو نػػػ م راػػػوؿ اهلل} : كقػػػد ركم عػػػ  الح ػػػ  كعي شػػػة

 .{ لمي وضهي م  ع أه كإبدام لمي سرفيع ،اجلة
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ََََٜٜٗٗٗٗــَدــَدََٔٔفََف  ااّلااّلضََض  نََندََددََد  
MMMMMMMMMMMMMMM 

 

 : كمػ  ذلػػن قولػػه تعػيلى              {ٕاللػػحى }، ضػػيرن  :قضػػص 
داؾ لؿ وعوػػػمن مػػػ  ذلػػػن ك ػػػبػػػض  س ػػػص اللَّػػػ كقضػػػص: كاػػػدؾ .أػػػوة وهػػػداؾ إلضهػػػيعػػػ  الن  

  .وهداؾ إلضهي - سم ر تعروهي - ع   رلع ن ضيرن  :كقضص .لإلميف كإلي إر يد م
ه لمػي ل واػه بػه إلػى ربٍّػ ليلو بغير حرام  لأػين  كلهذا نيف  ر،كالللؿ  هني ال حض

   .ح ي  داع اهلل إلى ا الـ ،كل شرع به
  ك ػػذا مقػػص قولػػه تعػػيلى: ،وهػػداؾ إلضػػه ر تعػػرؼ الحػػ َّ  :كقضػػص         

          {ُُّالن ػيم }. ككاػدؾ ضػػير عػ  محأ ػػه وػػي }  :كعػػ  اعفػر بػػ  محمػػد
ككاػػدؾ } كقػػرس الح ػػ  بػػ  علػػى:  .{ علضػػن بمعرو ػػي تي ٍنػػنػى مى وى  - ر تعروهػػي :سم – ا زؿ

 ك ي قرامة  يذة. ،  دم بناسم  ،{ ضيؿ وهدم
نمػي   ،و  ًحػ: المي يؿ  كاللَّ  .{ و يي لمعر محأًّ  :سم ،ككادؾ ضيرن }   كقيؿ اب  عجيم:

 قػػػػػيؿ:                  {ٗٓ لواػػػػػ }، لػػػػػم  ،محأ ػػػػػن القدلمػػػػػة :سم
 اهلل لكفركا. يٍّ أً لرلدكا  هني وي الدل  إذ لو قيلوا ذلن وي وى 

  كمقص  ذا قوله:                  {َّ لوا }، نة.ة بضٍّ محأَّ  :سم 
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 :تعػيلى لقولػه .وهػداؾ لأضيوػه ،وػي بضػيف مػي سوػزؿ إلضػن ران ككادؾ م حضٍّػ  كقيؿ الدنضد:
                ٍى  {ْْالنحػػػص }. ة وَّ أػي نٍّ بػػػيل ككاػػػدؾ لػػػم لعروػػػن سحػػػده  :كقضػػػص

 وهدم بن ال عدام. ،ح ي سًهرؾ
 : تعػػػػػػػػػيلىكمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػه                       

كر نضػ   ،كالوػحضح سف معنػيع: مػي ننػت تػدرم قأػص الػوحي سف تقػرس القػرآف .{ الشورلِٓ}
  :تػػػػدعو اليلػػػػ  إلػػػػػى ا لمػػػػيف. كقػػػػػيؿ بعلػػػػهم          الػػػػػذم  ػػػػو الفػػػػػرا

ثػػم وزلػػت الفػػرا   ال ػػي لػػم لكػػ  لػػدرلهي قأػػص وػػزاد  ،ب وحضػػدع وكػػيف قأػػص مىمنػػين  ،كا حكػػيـ
  :تعػيليك ػو سح ػ  كاو ػه.كم  ذلػن قولػه  .إلميوين  بيل كلض             

           {ّ لوا }.  
  : تعػػػػيلىنمػػػػي قػػػػيؿ   ،معنػػػػيع النياػػػػض   :كقػػػػيؿ ا ز ػػػػرم            

 : ويعلم سوػه لػض  بمعنػي قولػه. { الأقرةِِٖ}                   
إذ  ،بص حكػي سبػو عأػد اهلل الهػركم سف معنػيع: لمػ  الغػيولض  عػ  قوػة لواػ  ،{ لوو ٕ} 

 ي.نى ضػٍّ حٍ وى لم تعلمهي إر بً 
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ًَهََهإِإِ  ٘ٔب٘ٔبُُُُاهٗراهٗر  ُُُِٞٞٔطَبُِٔطَب  ًَٟ ًٔقََقٟ  ًٔا   ٙٔفٙٔفسِِساهٖػاهٖػ  ٕٕٔٔا
MMMMMMMMMMMMMMM 

  :تعيلىكم  ذلن قوله                               {
ف المغفػرة سعلى  إع ميدان   يٍّ أً ًي ر اجلة لفضد اواز لدكر الذوو م  النَّ  فَّ وإً  ،{ الف حِ

وقيلوا بدواز لػدكر الوػغي ر  ،دكعكقد قيؿ بهذا بع  العلميم كسلَّ  .إومي تكوف بعد الذوو
 .ض  بةليت كسحيدل   لفضد ًي ر ي  ذا المعنيمح دٍّ  منه 

 : تعػػػػػػػػػػػػػػػػػيلى منهػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػه                             
  :تعػػػػػػػػػػػيلى كقولػػػػػػػػػػػه ،{محمػػػػػػػػػػػدُٗ}                         
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 : كقولػػػػػػه ،{ الشػػػػػػرحّ،ِ}                 {ّْال وبػػػػػػة } ،:كقولػػػػػػه 
                                  {ٖٔا وفػػيؿ}، 

  كقولػػػه:                       {-ُ ،ِ عػػػأ }،  كقػػػوؿ النأػػػي وػػػي
كوحػوع  ،{ كمػي سعلنػتي  كمػي ساػررتي  رتي كمي سرَّ  متي اللهم اغفر لي مي قدَّ } دعي ه: 
كوػػي حػػدل  سبػػي  .{ إوػػي لضغػػيف علػػى قلأػػي وإاػػ غفر اهلل}  كقولػػه:، عض ػػه مػػ  سد
 .{ إوي  ا غفر اهلل كستوب إلضه وي الضـو سنقر م  اأعض  مرة}  رلرة: 

 :تعيلىع  قوله  اهلل تعيلى هرحمكقد سايب الشضم ا ميـ القيضي عضيض 
                              ب اوبة عدلدة: 

سف المػراد بػذلن مػي نػيف عػ  اػهو كغفلػة  :كمنهػي ،ه ف المراد بذلن سم   س منهي:
مػر سف لقػوؿ: لمػي سي  كمنهػي: سف النأػي  .سف المغفرة  ني تأر  ه م  العضػوب :كمنهي .كت كلص
                                                

     {ٗا حقػػػػػيؼ }  ،تعػػػػػيلىوػػػػػ وزؿ اهلل  ،بػػػػػذلن الكفػػػػػير رَّ ايػػػػػ:             

                   {ِالفػػػ ح }، غضػػػػري  ،لػػػن سوػػػن مغفػػػػوره  :ومقوػػػد اجلػػػػة 
 إف لو نيف. بذووو  ذو ارى ىى مي 

: سف وفض  رللػ ه بيهلل عأد العزلز الدبيغ بدوابو  كسايب ا ميـ العيرؼ
 : تعػػيلىالمػػراد بػػيلف ح وػػي قولػػه          ومػػ   ،تعػػيلىمشػػي دته  :سم ، ػػو المشػػي دة

مػي  وػل لػرم إرَّ  ،تعػيلىسوػه سزاؿ عنػه الحدػيب كسنرمػه بمشػي دته   يٍّ أًػللنَّ  تعػيلىرحمة اهلل 
مػ   كقػد كقػل لػه  . و المشػير إلضػه بػيلف ح المأػض  وهذا ،كإلي الح ٌ  م  الح ٍّ   و ح ٌّ 

 . تعيلىلغرع  وه لم لحدو عنه 
مػػ    يٍّ أًػػكاليوولػػضة وضػػه للنَّ  ،بػػص كلكػػص عػػيرؼ ،ك ػػذا الفػػ ح ثيبػػت لكػػص وأػػي  

   ممي لم لقأت لغضرع. ،عكس لضة عقله كركحه كوف ه كذاته كارٍّ  ،حض  نميؿ قوته ك يق ه
  كالمػػػراد بيلػػػذوو وػػػي قولػػػه:                     ك ػػػو اػػػأأه

ػػلؿ الحدػػػيب الػػذم وػػي سلػػػص النشػػ ة ال رابضػػػة  :كالمػػراد بمػػي تقػػػدـ كمػػي تػػػ رر ،الغفلػػة ًك
 زالة.ا  :كالمراد بيلغفراف ،الكنيلة ع  زكاله
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كل ػ م  ،لضػزكؿ عنػن الحدػيب بيلكلضػة مأضنين  إوي و حني لن و حين } وك وه لقوؿ: 
كر  ،وإوػػػه ر وعمػػة وػػػوؽ وعمػػػة زكاؿ الحدػػػيب ،كل هػػدم كتنوػػػر ،علضػػػني النعمػػة منَّػػػ

.  ػذا { نيوػت  ػذع حيل ػه   ٍ كر ووػرة سبلػ  مػ  ووػرة مىػ ، دالة ووؽ  دالة المعيرؼ
 م  فيد م  نلـ الشضم الدبيغ ب ورؼ.

لورح بذلن كلدعو بػه كل ػ له  كنووه  ،ا غفيربير  لنأضٍّني اهلل ري مٍ سمي سى  :قلت
كبحيا ػه إلػى  ،كمػ  نمػيؿ إقػرارع بيلعأودلػة الكيملػة، هػذا مػ  نمػيؿ تواضػعه و ،م  اهلل

كنػ ف ل ػيف  .كعػدـ إغ ػرارع بمػي سعجػيع مػورع ،كعدـ اا غني ه ع  ولله ،كاو قيرع إلضه ،هربٍّ 
كدرايت عيلضة كمقيميت  ،م  ولص كثواب اهلل علىَّ   َّ إوي مل مي مى } حيله لقوؿ: 

 ،كسقػ  علػى سبوابػه ه،كساػيرع إلػى رحيبػ ،ولػله وػإوي ر سزاؿ سرغػو وػي ،ايمضة
سوػػػي } كقػػػد لػػػرح بػػػذلن وقػػػيؿ:  ،{ كسبػػػيدر إلػػػى المأػػػرات ،كسوػػػيو  وػػػي اليضػػػرات

 ،تعلػضم لألمػة لضق ػدكا بػه كل أعػوع كوػي  ػذا سللػين  .{ هلل كستقينم كسعلمكػم بػه سرشينم
وػػل سنػػوف س}  :ك ػػو القي ػػص ،نضػػ  ر  .تمػػيـ الشػػكر هلل بإدامػػة العمػػص لػػه كوػػي  ػػذا سللػػين 

: اػمعت الحػدل  الػوارد عػ  راػوؿ  رحمػه اهلل.كقػد قػيؿ ا مػيـ الشػيذلي ؟{  كوران  عأدان 
 علػىَّ  صى كً ٍ ػ ي وى  ،{ إوه لضغيف على قلأي و ا غفر اهلل وي الضـو اػأعض  مػرة} : اهلل 
 لػي مأػيرؾ ذاؾ غػض  ا وػوار ر غػض  ا غضػير} ك و لقػوؿ لػي:  ورسلت راوؿ اهلل  ،معنيع
}. 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ََََٗٗٗٗنََنزََزشِِشِِٗٗ  مََمِِِِا َعا َعََِِعِِعضََض  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 : كسمػػػي قولػػػه                        ، وقضػػػص: 

 كلور ذلن  ثقلت ًهرع. ،ومته منهي كعي أوَّ وفه قأص معنيع سوه حي 
 غهي.كقضص: المراد بذلن مي سثقص ًهرع م  سعأيم الرايلة ح ي بلَّ 

 ح ي  رعني ذلن لن. ،كحضرتن ك لو  رلع ن ،ؾكقضص: ثقص  غص ارٍّ 
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 فه علضن.فني عنن مي حملت بحفوني لمي اا حفوت كحي كقضص: معنيع رفَّ 
 كقضص: حججني عنن ثقص الدي لضة.

 كمعني        :  سك لكوف الوضل عومة اهلل كنفيل ػه  .نقلهسم نيد لي
سك مي ثقص الرايلة سك مػي  ،سف لكوف م  ثقص الرايلة كس،م  ذووب لو نيوت  وقلت ًهرع

لػػه بحفػػه مػػي ااػػ حفوه مػػ   تعػػيلىكاعػػلـ اهلل  ،ثقػػص علضػػه ك ػػغص قلأػػه مػػ  سمػػور الدي لضػػة
 كحضه.

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y َعفا اهلل عَِِمَعفا اهلل عَِِم  

MMMMMMMMMMMMMMM 
  كسمػي قولػه:                 {ّْال وبػة }، لػم ل قػدـ  ره مٍ  ى وىػ

 ع س ػصي بػص لػم لعػد   ،معوػضةن  تعيلىاهلل  عي كر عدَّ  ،معوضةن  د  عى ضػي وػى  يه هٍ وػى  تعيلىاهلل   ٍ وضه مً   يٍّ أً للنَّ 
   .جوا م  ذ و إلى ذلنكغلَّ ، العلم معيتأةن 

وكضػػ   ،نػػيف لػػه سف لفعػػص مػػي  ػػيم وضمػػي لػػم لنػػزؿ علضػػه وضػػه كحػػيه   كالوػػواب سوػػه 
  :تعػيليكقد قػيؿ اهلل                 {ِٔالنػور }!سعلمػه  ،لهػمإذان ولمػي  !؟
   .وه ر حرج علضه وضمي وعصسك  ،سوه لو لم ل ذف لقعدكا ، مرٍّ لل علضه م  اً اهلل بمي لم لجَّ 
 كلػػػض      بػػػص قػػػيؿ النأػػػي  ، نػػػي بمعنػػػي غفػػػر:  {  عفػػػي اهلل لكػػػم عػػػ

   .لم للزمونم ذلن :سم .كلم تدو علضهم قبٌ  ،{ ض ً قً لدقة اليضص كالرَّ 
 :كوحوع للقشضرم قيؿ

قػػيؿ:  ،لػػم لعػػرؼ نػػلـ العػػرب  ٍ مىػػ ،{ عػػ  ذوػػو ر لكػػوف إرَّ  وي ٍفػػالعى } إومػػي لقػػوؿ  
 كمعني          : ين.ذوأ نى مٍ زً لٍ لم لػي 

 ."ةقيؿ الداكدم: "ركم سوهي نيوت تكرم
كحكػػػػػػي  .{ ؾسلػػػػػػلحن اهلل كسعػػػػػػزَّ  :مقػػػػػػص ، ػػػػػػو ااػػػػػػ ف يح نػػػػػػلـ}   قػػػػػػيؿ مكػػػػػػي:

 عيويؾ اهلل. :ف معنيعسال مرقندم: 



        ((005))            احلق املبني فًىا ورد عو أخبار الهبى األونياحلق املبني فًىا ورد عو أخبار الهبى األوني 

--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيدالكىاالت احملىدية                                           

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٛٛهَّهَََّ٘٘تََتََٗٗ  ـَظـَظبََبعََع  

MMMMMMMMMMMMMMM 
  :كسمػػػي قولػػػه         {ُ عػػػأ}،  ولػػػض  وضػػػه إثأػػػيت ذوػػػو لػػػه،  بػػػص

ـي  ويليجػػػيب لنػػػي. كسف الوػػػواب سف  ،اهلل لنػػػي سف ذلػػػن الم وػػػدم لػػػه ممػػػ  ر ل زنػػػي إعػػػل
 ا قأيؿ على ا عمي. –لن حيؿ الرالض  لو نش   –ا كلي نيف 
ػػػلً   يٍّ أًػػػالنَّ  صي ٍعػػػكوً   ،عنػػػه كتألضغػػػين  ،هلل نػػػيف  يعػػػةن   ،له لػػػذاؾ الكػػػيوركتوػػػدٍّ  ،صى عىػػػي وػى مى
 ،ه اهلل علضػػه مػػ  ذلػػػنكمػػػي قوَّػػ ر معوػػضة كر مييلفػػة. ،نمػػي  ػػػرعه اهلل لػػه  ،لػػه كإاػػ ئلوين 

 لػػػي ا عػػػراض عنػػػه بقولػػػه:إرة كا  ػػػي ،كتػػػو ض  سمػػػر الكػػػيور عنػػػدع ،بحػػػيؿ الػػػرالض  إعػػػلـه 
               {ٕ عأ }. 

ممػػي ًهػػر لػػه  علػػى مػػي وعلػػه  اػػأحيوه كتعػػيلي الحػػ ٍّ   ٍ ًمػػ يبه  ىػػكلح مػػص سوػػه عً  :قلػػت
 .بيػػػلؼ ذلػػػػن كعػػػل اػػػصَّ ر اهلل كنػػػيف الواقػػػػل الػػػذم قػػػدَّ  ،ح عنػػػدع وديحػػػهكتػػػراَّ  ،لػػػلحه

نمػػي  ػػو الدػػيرم بػػػض    ،بعػػد ذوػػو سك مييلفػػػة كالع ػػيب ر لق لػػي كر للػػـز منػػػه سف لكػػوف
بػػص علػػى  ،وقػػد لعيتػػو ا خ سرػػيع كالحأضػػو حأضأػػه علػػى تػػرؾ ا كلػػي ،النػػيس وػػي معػػيمل هم

ويلع يب سكاػل مػ  سف  .كقد لعيتو الوالد كلدع على ال قوضر كوعص المذمـو ،ترؾ ا نمص
  ػلكوف وي اهة كاحدة.كقضص سراد ب         م نػيف مػل النأػي الكػيور الػذ، 

 قيله سبو تميـ.
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٟٟطٔٔطفِِفٟ َُٟ َُوََوعََع  ُٚتُٚتػٔٔػخََخ  دِِدقََقهََه..  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 ضتي ًشػػرى  دٍ قىػػلى } ليدلدػػة:  الػػوحي مػػ  قولػػه  سمػػي كرد وػػي حػػدل  ال ػػضرة كمأػػد
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كلكػ  لعلػه رشػي سر  ،نلىػتػيع اهلل بعػد رؤلػة المى آلض  معنيع الشػن وضمػي  ،{ ي ً فٍ ى وػى لى عى 
 وضنيلل قلأه سك تز   وف ه. ،ن كسعأيم الوحيلى ه مقيكمة المى تح مص قوت

سك لكػوف ذلػن قأػص لقي ػه  ،بعػد رؤلػة الملػن ه ذا على مي كرد وي الوحضح سوه قيل
م علضػػػه الحدػػػر كاػػػلَّ  ، كؿ مػػػي عرضػػػت علضػػػه مػػػ  العدي ػػػو ،لػػػه بػػػيلنأوة تعػػػيلىكإعػػػلـ اهلل 
 ػػرؽ  ػػذا الحػػدل  سف ذلػػن   كبدستػػه المنيمػػيت كال أي ػػضر. نمػػي ركم وػػي بعػػ  ،كالشػػدر
لػئل لفدػ ع ا مػر  علضػه ال ػلـت وض ػي لػه  ،ثم سرم وي الضقوػة مقػص ذلػن ،وي المنيـ نيف سكرن 

الأشػػػرلة. كوػػػي الوػػػحضح عػػػ  عي شػػػة  هي  يػػػضى نػٍ وػػػل لحملػػػه  كؿ حيلػػػه بػي  ،هةومشػػػي دة كمشػػػي
ثػم قيلػت:  .م  الػوحي الرؤلػي الوػيدقة دمم به راوؿ اهلل سكؿ مي بي } : 

 .ُُُُّّ{ ك و وي غير حرام إلى سف ايمع الح    :كقيلت .إلضه اليلم وى أٍّ حي 
 :ب  عأيس اكع  
بمكة رمػ  عشػرة اػنة ل ػمل الوػوت كلػرم اللػوم  مك  النأي } 

 .{ األ انض  كر لرم  ضئي كثميوي انض  لوحي إلضه
 –قػيؿ: كذنػر اػوارع بغػير حػرام  ب  إاحيؽ عػ  بعلػهم: سف النأػي اكقد ركم 

كذنر وحػو حػدل  عي شػة  { ؟مي سقرس :وقلت ،سقرس  :يموي كسوي وي م وقيؿود} قيؿ: 
 :قيؿ .ال ورة { إقرس بإام ربن} كإقرا ه له  ،ه لهوي غجٍّ 
وإووػػرؼ عنػػي ك أأػػت مػػ  وػػومي ن ومػػي لػػورت وػػي قلأػػي كلػػم لكػػ  }  

 ،بػػدان سث عنػػي قػػرلش بهػػذا تحػػدٍّ  ر}  :قلػػت { ك مدنػػوفسمػػ   ػػيعر  سبغػػ  إلػػىَّ 
وأضنمػي سوػي عيمػد  ،هػيوف ػي منهػي وألق لنَّ  حيل  م  الدأص وأل ػرح َّ إلى   عمدفَّ 

سوػػت راػػوؿ اهلل كسوػػي  ،لػػي محمػػد :لنػػيدم مػػ  ال ػػميم لػػذلن إذ اػػمعت منيدلػػين 
 .، كذنر الحدل { وإذا بدأرلص على لورة راص ،وروعت رساي ،اأرلص

ػلً  وقد بض  وػي  ػذا سف قولػه يم اأرلػص إومػي نػيف قأػص لقػ ،دى وىػي قػيؿ، كقوػدع لمػي قى مى
 له بيلنأوة. تعيلىكقأص إعلـ اهلل  ،علضه ال لـ

 

وػي  راػوؿ اهلل لػلى اهلل علضػه كاػلم مػ  الػوحى الرؤلػي الوػيدقة بػدئ بػه مػي: ذسكؿ عنهػي سوهػي قيلػت اهلل ة رضػيالأيػيرل عػ  عي شػ ركل  ُُّ
، وكيف ر لرل رؤلي إر ايمت مقص ول   . الوأح النـو
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MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ًًََُِِٕ٘٘فُُفقٔٔق ُٕـ   زٍٍزدِِدٜ َبٜ َبسََسضِِضأَأَ  ًًِِّّٔٔ  ـ

MMMMMMMMMMMMMMM 
علضػه، قوػة ساػرم  رَّ ًقػدكف سف لي  كممي ل ػ دؿ بػه مػ  لقػوؿ بدػواز اليجػ  علضػه 

وػػػي  النػػػيسى   ي  أًػػػسوػػػه قػػػيؿ: اا شػػػير النَّ بػػػدر، ك ػػػي نمػػػي وػػػي الم ػػػند عػػػ  سوػػػ  
وقػيـ عمػر بػ  اليجػيب  ،{ قػد سمكػنكم مػنهم تعػيلىإف اهلل }  :وقػيؿ ،ا ارم لـو بدر

 ثػػػم عػػػيد راػػػوؿ اهلل ،.وػػػ عرض عنػػػه النأػػػي  ،ضػػػرب سعنػػػيقهمالػػػي راػػػوؿ اهلل  :وقػػػيؿ
 ،{ لي سلهػي النػيس إف اهلل قػد سمكػنكم مػنهم كإومػي  ػم إرػواوكم بػي م } وقيؿ: 

وقػيؿ للنػيس مقػص . وػ عرض عنػه النأػي  ،سعنػيقهمضرب اوقيـ عمر وقيؿ: لي راوؿ اهلل 
كسف تقأػص  ،وػرم سف تعفػو عػنهم ،وقػيؿ: لػي راػوؿ اهللوقيـ سبو بكر الودل   ،ذلن

 صى أىػقػى كى  ،وعفػي عػنهم ،مٍّ مي نيف وضه م  الغىػ قيؿ وذ و ع  كاه راوؿ اهلل  ،منهم الفدام
  :تعػػػػػػيلىقػػػػػػيؿ: كسوػػػػػػزؿ اهلل ، مػػػػػػنهم الفػػػػػػدام                     

             {ٖٔا وفيؿ }. 
وضمػي  وػضأين نػيف مي   ي سوػه كم  ت مص مي ايم وػي ركالػيت  ػذع القوػة لوهػر لػه الضًّػ

 :كذلن م  كاوع م عددة ،وعله
 تعػػيلىعمػػص بػػذلن بمق لػػي المشػػيكرة ال ػػي سمػػرع اهلل  سفَّ النَّأًػػيَّ   الواػػه ا كؿ:

 : تعػػػػػػيلى  بهػػػػػػي وػػػػػػي قولػػػػػػه                                   
 .{ آؿ عمرافُٗٓ}                                         

لمػي  -سم سحأَّػه  - هي لىػوً  ى اػنح إلػى رسم مىػٍ  قػيؿ بيلفػدام كى  سوػه   :الواه القيوي
 :تعػػػػيلىك ػػػػو قولػػػػه  ،للػػػػض  بمق لػػػػي المقػػػػيـ الػػػػذم سقيمػػػػه وضػػػػهوضػػػه مػػػػ  الرحمػػػػة كالعجػػػػ  كا

                                           . 
الك يب ا كؿ الػذم قلػي  وى لمي اأ  نيف مواوقين   سف وعله   الواه القيل :

بػػ  عأػػيس انمػػي قػػيؿ  ،كلػػم تحػػص  حػػد مػػ  قألػػه ريلػػةن  الغنػػي م لػػه  وضػػه حػػصٌ  تعػػيلىاهلل 
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  :تعيليوي قوله                : كؿ سفَّ لعنػي وػي سـ الك ػيب ا 
  :لكم حلؿه  لالمغيوم كا اير                     . 

ال ػػػػيب  وػػػػي  تعػػػػيلىاهلل  قلػػػػيمى  كاوػػػػ الفػػػػدام  كنمػػػػي سف قأولػػػػه   الواػػػػه الرابػػػػل:
ك ػػو قولػػه  ،اللحػػ  النػػيزؿ وػػي الك ػػيب الحكػػضم الشػػرعى  وإوػػه كاوػػ  سللػػين  ،يب ا كؿالك ػػ
 : تعيلى                                     
نضػ    ،ككاو  الشػرع النػيزؿ بعػد ،وكض  لقيؿ وي سمر كاو  الك يب ا كؿ ،{ ا وفػيؿٗٔ} 
 وه رج .سقيؿ ل

 : تعػػيليسف وػػزكؿ ال شػػرلل بػػإحلؿ الغنػػي م ك ػػو قولػػه   الواػػه اليػػيم :    

               ،  لمي وعله راوؿ اهلل  ك و إقراره  إذ  ،لمي رآع كتوولوه
  ٍ ؿ مىػػ؟ ح ػػي علػػى قػػو بيقضػػين  علضػػه كلدعلػػه  ػػرعين  تعػػيلىع اهلل نضػػ  لقػػر    ،لػػو نػػيف مػػي وعلػػه رجػػ 

 ،سرجػ  وػي قلػضة ساػرم بػدر ر لقيؿ سوه  ،ع اهلل علضهدكف سف لقرَّ  علضه   ز اليجاوَّ 
 !!تي اليج ؟ رع على ذلن وم  سل  لسمى  تعيلى ف اهلل 

اػػ مر الحكػػم وػػي ا اػػرم عنػػد امهػػور اقػػيؿ الحػػيوه سبػػ  نقضػػر وػػي تف ػػضرع: كقػػد 
كإف  ػػيم وػػيدم بمػػيؿ   ،عػػص بأنػػي قرلوػةإف  ػػيم ق ػػص نمػي و ،وػضهم ره ضػَّػػيى العلمػيم سف ا مػػيـ مي 

وػػي  نمػػي وعػػص راػػوؿ اهلل  مػػ  الم ػػلمض  رى ًاػػسك وػػيدم بمػػ  سي ، نمػػي وعػػص ب اػػرم بػػدر
 مػػػي كسرػػذ وػػػي حضػػ  ردَّ  ،بن هػػي الل ػػػض  نيو ػػي وػػػي اػػأي اػػػلمة بػػ  ا نػػػوعاتلػػن الديرلػػػة ك 

 ػػػذا  ، رى ًاػػػسي   ٍ مىػػػ كإف  ػػػيم ااػػػ رؽَّ  ،مقيبلهمػػي مػػػ  الم ػػػلمض  الػػػذل  نػػػيووا عنػػػد المشػػػرنض 
كوػػي الم ػػ لة رػػلؼ بػػض  ا  مػػة مقػػرر وػػي  ،مػػذ و ا مػػيـ الشػػيوعي ك ي فػػة مػػ  العلمػػيم

 اب  نقضر. ػس.   ،موضعه م  ن و الفقه
سف لػػرد  تعػػيلىمػػل ساػػرم بػػدر رجػػ   مػػرع اهلل  لػػو نػػيف موقفػػه  الواػػه ال ػػيدس:
ع على ذلن سقرَّ  عػيلياأحيوه كتوه سم  اليج  الذم كقل وضه ، مل  تعيلىالفدام كسف ل  غفر اهلل 
 ك رع له ذلن وقػيؿ:                     ،  ع لمػي سقػرَّ  ولػو نػيف رجػ ن

 علضه كلمي  رع له ذلن. تعيلىاهلل 
سمػػر سف  مػػل سوػػه  ،وػػي ساػػرم بػػدرسرجػػ   نضػػ  لحكػػم ب وػػه   الواػػه ال ػػيبل:
ال رمذم كالن ي ي كابػ  حأػيف  وقد ركم ؟ثم عمص بمق لي ذلن ،ليضر سلحيبه وي ذلن
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إلػى راػوؿ اهلل  علضػه ال ػلـقػيؿ: اػيم اأرلػص  نػـر اهلل كاهػه كالحينم بإانيد لػحضح عػ  علػى  
 علػى  ،إف  يمكا الق ص كإف  ػيمكا الفػدام ،سلحيبن وي ا ايرم رٍ ضػٍّ رى  :لـو بدر وقيؿ

الفدام كلق ػص منػي ، وقيلوا وي ير  .وي العيـ المقأص مقلهم –سم الوحيبة  –سف لق ص منهم 
 .تعيليق ص منهم اأعوف رغأة وي الشهيدة وي اأضص اهلل سم لي 

كلػػدرص  ،بػػ  اػػعد مػػ  مراػػص ق ػػيدة، قػػيلوا: بػػص وفػػيدلهم ونقػػوم بهػػم علػػضهماكعػػ  
  م.ك يدفالعيـ القيبص مني الدنة اأعوف و

 .ذف لهم وضهسي قيؿ الحيوه الق جلوي: ك ذا دلضص على سوهم لم لفعلوا إر مي 
 : تعػػػيليقولػػػه  سمػػػي                             

                              {ٕٔا وفيؿ }،  لض  وضهي
بغضػػػة  - بيلفػػػدام كإومػػػي وضهػػػي الع ػػػيب لمػػػ  س ػػػير علػػػى النأػػػي  ،سلػػػلن  معيتأػػػة للنأػػػي 

قأػػػص سف ل  شػػػضر  ،حػػػض  ااػػػ قير عيمػػػة النػػػيس - م بػػػهفػػػدى ك ػػػو المػػػيؿ المي  ،لػػػدوضيعػػػرض ا
 نمي تقدـ.  ي بي بكر كعمر كعلضًّ سريل هم 

 { :اػػػأحيوه كتعػػػيليوػػػ راد بقولػػػه              {  سكلئػػػن النفػػػر الػػػذل
كحي ػػيع  -ولػػم لقوػػد بقولػػه الفػػدام عػػرض الػػدوضي  سمػػي اػػضدوي راػػوؿ اهلل  ،سرادكا المػػيؿ
اػن  وضػي ركاع عأػداهلل وػى : كقػد قػيؿ  ،هػي مػي لهػي قضمػة عنػدعوػإف الػدوضي نلَّ  - م  ذلػن
وٍػضىي ًإرَّ نىرىاًنوو اٍا ىوصَّ تىٍحػتى  ىػدىرىةو، ثيػمَّ } : ال رمذم  وٍػضىي، مي سىوىي وي الد  مىيًلي كىلًلد 

 .{ رىاحى كىتػىرىنىهىي
 ؟!!عػرض الػدوضي  ٍ ًمػ ي، و ل   ػوبى  ى وى  رضت علضه اأيؿ تهيمة سف تكوف ذ أين كقد عي  

  :تعػػػػػػيلىنمػػػػػػي سف قولػػػػػػه                              

                          اػػػػأحيوه كتعػػػػيليوػػػػإف  ػػػػذا إعػػػػلف منػػػػه 
 كإعػلـ ب وػه اػأ  منػه القلػيم وػي الك ػيب، هػي وأضٍّ   ه على  ػذع ا مػة بفلػصبنعم ه كمنَّ 

هػي كنرام ػه علػى بفلػص وأضٍّ  ،منػه كوعمػة الغني م لهػذع ا مػة دكف غضر ػي ولػلن  ا اأ ، بحصٍّ 
 .تعيلياهلل 

ه اهلل تعػيلى شػضد بهػذع النعمػة وػي املػة مػ  المنيقػو ال ػي روَّػلي  نػيف   كم  ثػمَّ 
ػده } : ب  عأداهللع  ايبر الأييرم وضمي ركاع  بهي وضقوؿ سيعًجضتي رىم ػين لػم ليعجىهيػ َّ سىحى
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 «. ريلَّةن كىبيًعقتي ًإلى النيًس نيوَّةن، كىسيٍعًجضتي الشَّفيعةى : كىسيًحلَّػٍت لػيى الغىنػي مي، كنػيف النأػي  ليأعىػ ي ًإلػى قػىٍومػًه  -كمنهي – ًم ى ا وًأضيًم قألي
 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ت٘ضٚح ًػلى احلدٙحت٘ضٚح ًػلى احلدٙح  

MMMMMMMMMMMMMMM 
ولمػػي نػػيف الغػػد ائػػت وػػإذا }  : سمػػي مػػي اػػيم وػػي الحػػدل  عػػ  قػػوؿ عمػػر

كسبو بكر قيعداف لأكضيف، قلػت: لػي راػوؿ اهلل سرأروػي مػ  سم  ػيم تأكػي  راوؿ اهلل 
سوػت كلػيحأن، وػػإف كاػدت بكػيمان بكضػػت، كإف لػم ساػد بكػػيمان تأينضػت لأكي كمػي. وقػػيؿ 

رذ م الفػدام، لقػد عيػرض سبكي للذم عرض على سلحيبن م  س: راوؿ اهلل 
 كسوػزؿ اهلل:  - نىًأيٍّ ال درة قرلأة م   -علىَّ عذابيهم سدوي م   ذع الشدرة   

                                 :إلػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػه } 
                    غنضمة لهم.، وى ىحىصَّ اهلل ال 

مػ  عػذاًبهم نػيف قأػص وػزكؿ اجلػيت  سقوؿ: الوواب سف  ذا الذل عيػرض علضػه 
توػػحضح عملػػه، كت لضػػد موقفػػه، كتقأض ػػه وضمػػي اوشػػرح إلضػػه  { بك ػػر الػػرام المشػػددة} المقػػرٍّرة 

 .رضي اهلل عنهلدرع م  رسم سبي بكر 
علػضهم وضمػي سبيحػه لهػم ب عوػضم النعمػة  تعػيلىكوي دة  ذا العرض زليدة المنَّػًة مػ  اهلل 

ممػػػي نػػػيف ميحرَّمػػػي علػػػى مػػػ  قػػػألهم، كذلػػػن بأضػػػيف مػػػي ل ػػػ ح   ػػػىرم ا اػػػرم مػػػ  الدػػػزام 
كالعقػػيب لػػو اػػرم ا مػػر علػػى مػػي نػػيف ممػػي  ػػو مشػػركع مػػ  قأػػص. وعػػذابيهم  ػػذا الػػذم رآع 

  ممي  دم إلضه راوله الوػيدؽ ا مػض   - و الذم ل  حقووه لو لم لك  مي  رعه اهلل
بكػػي  وػػه  ه الفػدام كسرػػذ الغنػػي م. ثػم بعػػد إًهػير ذلػػن لحلػػرة الموػجفي مػ  قأولػػ -

 اػصَّ  ػ وهً َّ سف  ذا  و حكم اهلل وضهم، ًك َّ سوه سرج  وضمي انح إلضه كرآع، ثم سعلمه اهلل 
بوحة ذلن، كسوه  و الح َّ بمي سوزؿ علضه م  اجليت الأضنيت ال ي لوَّبت عملػه، كسلَّػدت 

ي ذ و إلضه  ػرلعة م أعػة، كاػمة قي مػة، كوويمػين مػ  سلػوؿ ا وومػة قوله كوعله، كاعلت م
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 الحربضة وي   ف ا ارل إلى قضيـ ال يعة.
 : تعيلى كسمي قوله                              

      ػػػدو عػػػ  حكػػػم  ػػػذع  ، ويلوػػػواب سف  ػػػذع اجلػػػة إرأػػػيره مػػػ  اهلل لنأضٍّػػػه ميحىمَّ
ػػٍ  اػػأقن ًمػػٍ   القلػػضة وػػي الشػػرا ل ال ػػيبقة. ك ػػي تقػػوؿ لػػه: لػػي ميحىمَّػػد، مػػي نػػيف لنىأًػػي  ًممَّ
ا وأضيم سف لكوف لػه ساػرم ح ػي لكقػر الق ػص كالقهػر وػي العػدك،  ػذا حكػم مىػٍ  اػأ ، سمػي 

 سوت وقد سىبىٍحنىي ذلن كسحللنيع لن، مزلةن كمنقأةن كروولضةن ت مضز بهي عنهم.
بأضػيف مػي ولَّػله بػه مػورع،  ة س  ملت علػى تقرلػر تمػيـ النعمػة علػى ميحىمَّػدو ويجل

ػػي نػػيف ميحرَّمػػين علػػى مىػػٍ  اػػأقه. و ػػدبر، كلػػض  وضهػػي ع ػػيب سك روػػيـ،  كار وػػه بػػه اهلل، ممَّ
 سف لرزقني الفهم وي ن يبه العزلز. ويلحمد هلل على ذلن.  ذا مي عندم كو  له 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y  :ٍَِأَُِأُِ  }}حدٙح: حدٙح ًُِ٘ز ُدَُِٚاُك ٍُ ٔبُأ ٍِ َأِعَو ٍُِت ًُِ٘ز ُدَُِٚاُك ٍُ ٔبُأ ٍِ َأِعَو   {{  ُت

MMMMMMMMMMMMMMM 
، دكف سف ليًقػرَّ علضػه، قلػضة تػ بضر كممي ل  دؿ به مىٍ  لقوؿ: بدواز اليج  علضػه 

لػػو لػػم تفعلػػوا لوػػلح } مػػرَّ بقػػـو للقحػػوف النيػػص، وقػػيؿ:  النيػػص. ك ػػي: سفَّ النَّأًػػيَّ 
؟ قػػيلوا: قلػػت نػػذا كنػػذا، وقػػيؿ: مػػي لػػنيلكم قػػيؿ: ويػػرج  ضوػػين. ومػػرَّ بهػػم 

قػد  وم   ذا الحدل  وىًهمى بع  النػيس سف النأػي  .{ قيؿ: سو م سعلم ب مر دوضينم
 وي نذا، كسرج  وي نذا.  لييجيم وي سمور الدوضي، كراح لقوؿ: سرج  راوؿ اهلل

كسوعيلػػػه لف ػػػر بعلػػػهي بعلػػػين،  كلكػػػ  الحػػػ َّ سحػػػٌ  سف لػي َّأػػػل، كذلػػػن سف سقوالػػػه 
 حفوه ع  اليج  نمي حفوه م  اليجضئة. تعيلىبعلين، كسف اهلل كلشأه بعلهي 

 ونقوؿ كبيهلل ال ووض :
قد وش  وي تلن ا راضي المأيرنة، ال ػي  ػي منيبػت النيضػص، كتربَّػي  سوه سكرن: 

بض  قػـو لعلمػوف ونػوف زرع النيضػص، كمػي ل جلأػه مػ  عنيلػيت كلقيحػيت، كنضػ  ل وػور وػي 
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لعػػػيدة المجػػػردة، وػػػي إو ػػػيج النيضػػػص كلػػػزـك ال لقػػػضح لػػػه، سف تيفػػػي علضػػػه تلػػػن ا حقٍّػػػه 
بمواػػو ا لػػوؿ الزراعضػػة؟ وػػي حػػض  سف ذلػػن لػػض  مػػ  رفيلػػي معلومػػيت الزراعػػة لشػػدر 
النيضص كر م  غواملهي. إذان ربد كسوه لعلم ذلن نمػي لعلمػوف، كلكػ  سراد سف ليوهػر لهػم 

 سمران ر ل  جضعوف وضله ب وف هػم.
علضػه  تعػيلىالذم وػيؿ مػ  العلػـو مػي وػيؿ، كسوػيض اهلل  رلم سف الراوؿ الكثيوضين: 

مي سويض، ح ي سوه ذنر للوػحيبة كبحػ  لهػم وػي نػص  ػيم، نمػي ركم الجأراوػي عػ  سبػي 
كمي  ي ر لقلو انيحضه وي الهوام إرَّ ذنر  ترنني راوؿ اهلل } قيؿ: ذر 

 ػػػيج إلػػػى تلقػػػضح سف النيضػػػص ر لح . وكضػػػ  ل وػػػور سف ليفػػػي علضػػػه { لنػػػي منػػػه علمػػػين 
 سراد سمران آرر. بمق لي العيدة وي علم الزراعة؟ كلك  راوؿ اهلل 

 ػػو النوػػر وػػي س ػػأيع  ػػذع  سف الػػذم لػػدل ني علػػى ذلػػن ا مػػر الػػذم سرادع ثيلقػػين: 
 { ويكلني الذراع} . كم  ذلن حدل : الواقعة الويدرة منه 
ليػػػًنلى قػػػيؿ:   عػػػ  سبػػػي راوػػػل القأجػػػي مػػػولي راػػػوؿ اهللالدػػػيمل وفػػػي الم ػػػند 

 ، ػي، وػىقىػيؿى لًػي: لىػي سىبىػي رىاًوػلو ًلرىايوًؿ اهلًل للى اهلل علضه كالم  ىيةه مىٍوًلضَّةه، وى يًتىى ًبهى
: لىػي  ، وىػيًكٍلًني الػذٍّرىاعى، وػىنىيكىٍل يػهي، ثيػمَّ قىػيؿى : لىي سىبىػي رىاًوػلو وىيًكٍلًني الذٍّرىاعى، وػىنىيكىٍل يهي، وػىقىيؿى

، وىي : لىي رىايوؿى اهلًل، كى ىٍص لًلشَّػيًة ًإرَّ ًذرىاعىػيًف؟ وػىقىػيؿى : سىبىي رىاًولو ًكٍلًني الذٍّرىاعى، وػىقيٍلتي
ػػيفى رىايػػوؿي اهلًل لػػلى اهلل علضػػه  : كىنى ػػي، مىػػي دىعىػػٍوتي بًػػًه، قىػػيؿى هى ػػكىتَّ لىنىػػيكىٍل ىًني ًمنػٍ لىػػٍو اى

الجأراوػي مػ   ػرؽ، كقػيؿ قيؿ وي مدمل الزكا د: ركاع سحمػد ك {،  كالم لػيٍعًدأيهي الذٍّرىاعي 
كركاع وػي ا كاػب . { سمروػي راػوؿ اهلل سف سيلػًليى لػه  ػيةن، ووػلض هي} وى بعلػهي: 

 بإر وير، كسحد إانيدم سحمد ح  .
قػدران وضػه لحػم  سوػه  ػأم لراػوؿ اهلل } : ع  سبي عأضػدة وى م ند سحمد ك 

ونيكل ػػػه  ،ي ًذرىاًعهػػػيونيكل ػػػه وقػػػيؿ: وىػػػيًكٍلنً  ،: وػػػيًكٍلًني ًذرىاعىهػػػي وقػػػيؿ راػػػوؿ اهلل 
وقػػيؿ: لػػي وأػػٌي اهلل نػػم للشػػية مػػ  ذراع؟ قػػيؿ : كىالٌػػًذم  ،وقػػيؿ: وىػػيًكٍلًني ًذرىاًعهػػي

ػػكىتَّ  ىٍعجى يػػنى ًذرىاعىػػين مػػي دىعىػػٍوتي بًػػهً  ك ػػذع القوػػة غضػػر ال ػػي  ،{ وػىٍف ػػي بًضىػػًدًع، لىػػٍو اى
 تقدمت نمي وأَّه علضه الحيوه الزرقيوي كغضرع. 
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حػػدثني راػص مػػ  بنػػي غفػػير وػػي } عػػ  ابػػ  إاػحيؽ قػػيؿ: كوػي مدمػػل الزكا ػد 
ستػػي بجعػػيـ  مدلػػ  اػػيلم بػػ  عأػػد اهلل، قػػيؿ: حػػدثني وػػلف: سف راػػوؿ اهلل 

وػيكلني الػذراع،  ويكلني الػذراع، ونيػوكؿ ذراعػين و نلػه، ثػم قػيؿ: :رأز كلحم وقيؿ
وػػيكلني الػػذراع، وقػػيؿ: لػػي راػػوؿ اهلل إومػػي  مػػي  ثػػم قػػيؿ: ونػػوكؿ ذراعػػين و نلػػه،

، { كسبضػن لػػو اىػكىتَّ مػي زلػػتي سيوىػيكىؿي منهػي ذراعػػين مػي دعػوتي بػػه وقػيؿ: راعػيف!!ذ
وػي المػرة القيلقػة، مػػل  { وػػيكلني الػذراع} : وقولػه  .كركاع سحمػد كوضػه راك لػم ل ػػمقػيؿ: 

العلػػم سف الشػػية لهػػي ذراعػػيف، إومػػي سراد سف ليوهػػر سمػػران ميعدػػزان، وضػػه ا نػػراـ، كوضػػه الأر ػػيف، 
يد بيلعضيف. كلك  لمَّي لم لدد محلن قيبلن لم توهر تلن المعدػزة. كلػذلن قػيؿ كوضه ا  ه

ػػكىتَّ لنػػيكل ني ذراعػػين وػػذراعين مػػي }: الحػػيوه الزرقػػيوي عنػػد قولػػه  سمػػي سوػػن لػػو اى
ػػكىتَّ  ، وىحىمىلىػػٍت المينىػػيًكؿى ليلػػ  ذراعػػين معدػػزة لػػه  اػػأحيوه، سم مػػدة اػػكوتن  وػػه { اى

 يف على قوله: إومي للشػية ذراعػيف، وػإوقجل المػدد،  وػه إومػي نػيف عدل يه المرنَّأة وي ا و
. ولػػػو تلقَّػػػيع المينىػػػيًكؿي بػػػي دب اػػػين ين إنرامػػػين ليللػػػة ريليًقػػػًه  اػػػأحيوهمػػػ  مػػػدد الكػػػرلم 

ميوغضًّي إلى ذلن العدو، لكيف  كران منه مق لضين ل شػرلفه بػإارام  ػذا المػدد علػى لدلػه، 
ػػي لػػم لدػػد قػػيبلن، إذ ر تلضػػ  مشػػي دة كلكنػػه تلقػػيع بوػػورة ا وكػػير،  ـي ميوىلٍّضػػين لمَّ ػػرى وراػػل الكى

ػػٍ  نىميػػصى  –ال ػػي وػػي  ػػهود ي وػػوعي تشػػرل و للمجلػػل علضهػػي  – ػػذع المعدػػزة العوضمػػة  إرَّ لمى
 تىٍ ًلضميه، كلم لأ  وضه سدوي حه  كر إرادة.

ػػي مػػرَّ  سف ليكػػرمهم بقػػـو لػػىبركف النيػػص، سراد  ك كػػذا وػػي حيدثػػة تػػ بضر النيػػص لمَّ
كليػػػ حفهم، كسف ليوهػػػر لهػػػم معدػػػزة ريرقػػػة للعػػػيدة المجػػػردة وػػػي إلػػػلح النيػػػص بيل ػػػ بضر، 

ممػ  لعلػم بمواػو العػيدة حياػة النيضػص  وضكرمهم ريلةن بولحه دكف ت بضر، إذ  ػو 
 بضنهم مجلله على سمور م. إلى ت بضر نمي لعلموف،  وه 

ت   ػػلم نػػص ارا  ػػلـ إلػػى  كلكػػ  لمػػي لػػم تقأػػص قلػػوب بعػػ  سكلئػػن النفػػر، كلػػم
، بػص كقفػوا عنػد معلومػيتهم الدوضولػة { لوػلح – سم ال ػ بضر -لػو لػم تفعلػوا } : قوله 

المجػػردة وػػي وػػ  زراعػػة النيضػػص، كسف لػػلحه موقػػوؼ علػػى ال ػػ بضر، ولػػم للػػ  الكػػـر محػػلن 
المع ػػػيدة لػػػدلهم، المعلومػػػة  -بعػػػد ذلػػػن إلػػػى ا اػػػأيب  كلػػػذلن ردَّ ػػػم  قػػػيبلن وراػػػل.

، سم { سوػػ م سعلػػم بػػ مور دوضػػينم} نػػد م، ال ػػي كقفػػوا عنػػد ي كلػػم لديكزك ػػي، وقػػيؿ لهػػم: ع
 ويراعوا إلى العمص بمواو علمكم ب مور دوضينػم.
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لػػم ليجػػيم وػػي ذلػػن،  كلشػػهد لوػػحة مػػي قلنػػيع، كلػػواب مػػي وهمنػػيع، مػػ  سوػػه 
لػػدبيغ: ل ػػ ؿ  ػػضيه ا مػػيـ اػػضدم عأػػد العزلػػز ا -قػػوؿ الشػػضم ابػػ  المأػػيرؾ وػػي ا برلػػز 

مػػرَّ } حضػػ  الػػذم  ػػو وػػي لػػحضح م ػػلم،  –عػػ  حػػدل  تػػ بضر النيػػص اػػ ل ه 
علػضهم ك ػم لػىبركف النيػص، وقػيؿ علضػػه الوػلة كال ػلـ مػي  ػذا؟ وقػيلوا: بهػػذا 
توػػلح لػػي راػػػوؿ اهلل. وقػػيؿ: لػػػو لػػم تفعلػػػوا لوػػلحت. ولػػػم لىبرك ػػي، ودػػػيمت 

ال مػػر  كػػذا؟ بعػػد ذلػػن قػػيؿ: مػػي بػػيؿ  ػػذا   ضوػػين غضػػر لػػيلحة. ولمػػي رآ ػػي 
وقػيؿ  - { : سوػ م سعلػم بػدوضينمقيلوا: لي راوؿ اهلل قلت لني نذا كنػذا، وقػيؿ 

ـي حٌ  كقوؿ لدؽ، كقد ررج منه { لو لم تفعلوا لولحت}  :: قوله  ، نل
 ػو الفيعػص بػي  لؽ، كذلػن الدػـز  تعيلى ذا الكلـ على مي عندع م  الدـز كالضقض  ب وه 

وػي اػي ر الممكنػيت، مأي ػرة بػل كااػجة كر اػأو،  تعػيلىف وعلػه مأنيٌّ على مشي دة ارلي
بحضػػػػ  سوػػػػه ر ت ػػػػك  ذرة، كر ت حػػػػرؾ  ػػػػعرة، كر ليفػػػػ  قلػػػػو، كر للػػػػرب عػػػػرؽ، كر 

ويعلػه مأي ػرة مػ  غضػر كااػجة. ك ػذا سمػر  تعػيلىتجرؼ عض ، كر لػوميم لػيحو، إر ك ػو 
 -، كر لغضػو ذلػن عػ  ووػرع نمي لشي د غضرع م  اي ر المح واػيت  لشي دع النًَّأي  

 .  الذم وضه  ذع المشي دة ذر لنيـ قلأه    وه -ر وي الضقوة كر وي المنيـ 
كر ن سف ليحو  ذع المشي دة تجضح ا اأيب مػ  ووػرع، كل رقػي عػ  ا لمػيف 

 : بيلغضػػػػػػػو إلػػػػػػػى الشػػػػػػػهود كالعضػػػػػػػيف، وعنػػػػػػػدع وػػػػػػػي قولػػػػػػػه                  
مشػػػي دة دا مػػػة ر تغضػػػو، كلقػػػض  لنياػػػو  ػػػذع المشػػػي دة، ك ػػػو سف لدػػػـز  {لوػػػيويتأٗ}

، كلػػو نػػيف  ػػذا اليػػي ر بمعنػػي اجلػػة ازمػػين ر ليجػػر معػػه بيلأػػيؿ و ػػأة الفعػػص إلػػى غضػػرع 
قدر رسس وملة. كر ن سف الدـز الذم لكوف على  ذع الوفة تيرؽ به العوا ػد، كتنفعػص 

ر لأقػػي معػػه اػػأو كر كااػػجة، ووػػيحو  ػػذا المقػػيـ  الػػذم بػػه ا  ػػضيم، ك ػػو اػػر  اهلل 
 إذا س ير إلى اقوط ا اأيب كو أة الفعص إلى ربٍّ ا ربيب نيف قوله حقًّي كنلمه لدقين.

 : تعػػػػيلىكسمػػػػي لػػػػيحو ا لمػػػػيف بيلغضػػػػو ولػػػػض  عنػػػػدع وػػػػي قولػػػػه            

      ى مىػػٍ  ًهػػرت علػػى لػػدع كر لدذبػػه مشػػي دة، بػػص إومػػي لشػػي د و ػػأة ا وعػػيؿ إلػػ
لػه، وعنػدع ايذبػيف:  تعػيلىبي لمػيف الػذم ك أػه اهلل  تعػيلىإلى معني اجلػة، كو ػأة الفعػص إلضػه 

سحػػد مي مػػ  ربَّػػه ك ػػو ا لمػػيف الػػذم لدذبػػه إلػػى الحػػ ، كثيوضهمػػي مػػ   أعػػه ك ػػو مشػػي دة 
 الفعص م  الغضر الذم لدذبه إلى الأي ص.
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 مػػػػين. لكػػػػ  تػػػػيرة لقػػػػوم الدػػػػيذب ا لمػػػػيوي و دػػػػدع وهػػػػو بػػػػض   ػػػػذل  ا مػػػػرل  دا 
ل  حلر معنػي اجلػة ال ػيبقة اػيعة كاػيع ض ، كتػيرة لقػوم الديوػو الجأعػي وندػدع لغفػص 
عػػ  معني ػػي الضػػـو كالضػػومض ، كوػػي سكقػػيت الغفلػػة لن فػػي الضقػػض  اليػػيرؽ لل ػػعيدة. ولهػػذا لػػم 

تػىهيم الضقػػض  اليػػيرؽ وػػي   ف سكلئػػن النفػػر مػػ  الوػػحيبة  لقػػل مػػي س ػػير إلضػػه النأػػي 
، كبح أه ررج نلمه الحٌ  كقولػه الوػدؽ، كلمػي عىًلػمى كق ئذو الذم ا  مص علضه بي نه 

سبقػػي م   العلَّػػة وػػي عػػدـ كقػػوع مػػي ذنػػر، كعىًلػػمى سف زكاؿ تلػػن العلػػة لػػض  وػػي  ػػوقهم 
 .{ سو م سعلم ب مور دوضينم} على حيل هم كقيؿ: 

 قوة تػ بضر النيػص، نمػي ر لقػيؿ سوػه  وي كعلي نص حيؿ وإوه ر لقيؿ سرج  
وي المرة القيلقػة، وػإف ذلػن لػض  مػ  بػيب  { ويكلني الذراع} سرج  وي قوله  بي عأضدة 

اليجػػ ، بػػص مػػ  بػػيب الوػػواب كإرادة ا نػػراـ كا تحػػيؼ  كلئػػن النفػػر، بػػ مرو وضػػه الػػضيم  
 عيرض.كالأرنة على كاهو ريرؽ للعيدة، كلك  تيلَّ  ذلن لواود الميول كال

كووضػػر  ػػذا إوقجػػيع مػػددي ا نػػراـ كالأرنػػة وػػي ًػػرؼ ال ػػم  الػػذم بػػيرؾ وضػػه النأػػي 
سف سـ }  : ، لمي عورته سـ ميلن، نمي ايم وي لحضح م لم كغضرع عػ  اػيبر

م  عكة لهػي اػمنين، وض تضهػي بنو ػي وض ػ لووهي ا دـ  ميلن ا وويرلة نيوت تهدم النأي 
إلػى الوػرؼ  -سم تقوػد  -ض  عند م  يم، و عمد وض  لوف ال م  كل –كوي ركالة  –

سم  -الػػذم نيوػػت تهػػدم وضػػه و دػػد وضػػه اػػمنين، ومػػيزاؿ لقػػضم لهػػي سدـ بض هػػي ح ػػي عوػػرته 
وقػػػػيؿ:  –سم ذنػػػػرٍت لػػػػه ذلػػػػن  - ونفػػػػذ ال ػػػػم ، و تػػػػٍت النَّأًػػػػيَّ  -عوػػػػرت الوػػػػرؼ 

 .{ قي مين  -سم ال م   - لو ترن ضهي مي زاؿ؟ قيلت: وعم، وقيؿ: عورتضهي
ل ػ جعمه،  سف رالن م  س ص الأيدلػة ستػي النأػي   ركم م لم ع  ايبرك 

سم سضػضيوهمي الػذل   -و  عمه  جر كا  م   عضر، وميزاؿ ل نػص منػه كامرستػه كضػضفهمي 
لػػو لػػم }  وػػ رأرع، وقػػيؿ لػػه:  سم وػػنقهلل، وػػ تي النَّأًػػيَّ  -لنزلػػوف عنػػد مي ح ػػي نيلػػه 

مػػ  غضػػر  -سم مػػدة الحضػػية  -ـ لكػػم تكلػػه  نلػػ م منػػه دا مػػين ح ػػي لكفػػضكم كسقػػي
 :. ويلكضص العيرض منل المدد الفي  . { وقهلل

كقػػد بػػض  ا مػػيـ النػػوكم حكمػػة ذلػػن حضػػ  قػػيؿ العلمػػيم: الحكمػػة وػػي ذلػػن سف 
لىػػػهي ملػػػيدة لل  ػػػلضم كال ونػػػص علػػػى رزؽ اهلل  ضػٍ ، كل لػػػم  ال ػػػدبضر كا رػػػذ تعػػػيلىعىٍوػػػرى ىي كنى

 كولله. وعيوقو ويعله بزكاله. تعيلىر حكم اهلل بيلحوؿ كالقوة، كتكل  ا حي ة ب ارا
ًنضليػوا  عػيمكم لأػيرؾ لكػم } : كر لعيرض  ذا قوله  قيؿ الحيوه الزرقيوي:
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،  وػػػه وػػػضم  ليشػػػي اليضيوػػػة، سك نضلػػػوا مػػػي تيراووػػػه للنفقػػػة لػػػئل ليػػػرج سنقػػػر مػػػ  { وضػػػه
 الحياة سك سقص، سك نضلوا عند الشرام سك عند إدريله المنزؿ.

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٕٔ ُِٗٙى امُلَسأد ٔبَوِعِٔ َٕٔتِأ ُِٗٙى امُلَسأد ٔبَوِعِٔ     --  َتِأ

MMMMMMMMMMMMMMM 
، لػىٍغلىوي نىمىي لػىٍغلىوي الأىشىًر، }  :كم  ذلن قولػه  اللهيمَّ إوَّمىي ميحىمَّده بىشىره

ػأىٍأ يهي، سى  ٍو آذىلٍػ يػهي، سىٍك اى ٍي ًعٍندىؾى عىٍهدان لىٍ  تيٍيًلفىًنضه، وى ىلَّمىي ميىًم و ٍك كًإوٍّي قىٍد اتَّيىٍذتي
ػػػػي ًإلىٍضػػػػنى لػىػػػػٍوـى الًقضىيمىػػػػةً  ارىةن كىقػيٍربىػػػػةن تػيقىرٍّبػػػػػيهي ًبهى ٍى ٌٍ ٍى ػػػػ ى ػػػػي لىػػػػهي نى لىٍدتيػػػػهي، وىيٍاعىٍلهى  ،{ اى

ةن } كوي ركالة:  ٍ ػصو } كوػي ركالػة: ، { وى ىلَّمىي سىحىده دىعىػٍوتي عىلىٍضػًه دىٍعػوى سىٍى ًٍ ػي ًب  لىػٍض ى لىهى
ػي لىػهي وى ىلَّمىي رىايصو ًمػٍ  الميٍ ػًلًمض} كوي ركالػة: ، { ػأىٍأ يهي سىٍك لىعىٍن يػهي سىٍك اىلىٍدتيػهي وىيٍاعىٍلهى  ى اى

مىٍ  ر ل  ح ي اللعػ ؟  وقد لقوؿ قي ص: نض  لوح  سٍف للع ى النًَّأي  ...  { زىنىيةن كىلىلةن 
كل ػػوَّ مػػ  ر ل ػػ ح  ال ػػٌو؟ كلدلػػدى مػػ  ر ل ػػ ح  الدلػػد؟ سك لفعػػص مقػػص ذلػػن عنػػد 

 : رح اهلل لدرؾ -! ويعلم الغلو ك و معوـو م   ذا نله!
سم عنػػػدؾ لػػػيرٌب وػػػي بػػػي   سمػػػرع، وػػػإفَّ  { لػػػض  لهػػػي ب  ػػػص} سكرن:  سف قولػػػه 

ػػػمى  حيكمػػه  بدلػػػدع، سك سدبَّػػػه  علػػػى الوػػػي ر نمػػي قػػػيؿ، كللحكمػػػة ال ػػػي ذنروي ػػي حىكى
لشػفق ه علػى سم ػه، كرسو ػه  -  ثم دعي لػه ع، ب أٍّه سك لعنه، بمي اق ليع عندع حيؿ ًي ر 

ػػذىرىعي سف ل قأػػص اهللي وػػضم  دعػػي علضػػه دعوتػػه، سف  -للمػػىمنض  ال ػػي كلػػفه اهلل بهػػي  كرحم ػػه كىحى
لحملػػه  ر سوػػه  { لػػض  لهػػي ب  ػػص} لدعػػص دعػػيمع كوعلػػه لػػه رحمػػة، ك ػػو معنػػي قولػػه: 

 الغلو كل  فزع اللدر ل  لفعص مقص  ذا بم  ر ل  حقه م  م لم.
سف  { مػػي لغلػػو الأشػػرسغلػػو ن} ك ػػذا معنػػي لػػحضح، كر ليفهػػم مػػ  قولػػه: 

الغلػػو حملػػه علػػى مػػي ر لدػػو، بػػص لدػػوز سف لكػػوف المػػراد بهػػذا: سف الغلػػو هلل حملػػه 
على معيقأ ه بلعنه سك اأٍّه، كسوه ممي نػيف لح مػص كلدػوز عفػوع عنػه، سك نػيف ممػي ريضػٍّػرى بػض  
 المعيقأة وضه كالعفو عنه، كقد ليحمص على سوه ررج ميػرج ا  ػفيؽ، كتعلػضم سم ػه اليػوؼ
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 كالحىذىرى م  تعدم حدكد اهلل.
كقد لحمص مي كرد م  دعي ه  ني، كم  دعواته على غضر كاحد وي غضر مػو  و علػى 
غضر العـز كالقود، بػص بمػي اػرت بػه عػيدة العػرب وػي محػيكرتهم، لػدعوف علػى ميػي أهم 

، لمػػ  قوػػد مدحػػه كتح ػػض  { كر سب لػػه} ، { ككلػػص  مػػه} ، { قيتلػػه اهلل} بنحػػو: 
كلض  المػراد بهػي ا ايبػة، كمػ  ذلػن  - و مشهور وي غضر ل يف العرب سللي ك  -وعله، 
 .ُُُُْْ{ تربت لمضنن} : قوله 

وضمػػي ركاع م ػػلم عػػ  لمعيكلػػة  ، قيلػػه { ر س ػػأل اهلل بجنػػه} كقولػػه: 
و وارلػػت رلػػ   ننػػت مػػل الوػػأضيف، ودػػيم راػػوؿ اهلل } ابػػ  عأػػيس، كلفوػػه: 

ؿ ودئ ه كقلت:  و ل نص، وقيؿ ثيوضين: الأيب، وقيؿ: اذ و ويدع لي معيكلة. قي
كقولػه: ، { ر س ػأل اهلل بجنػه :اذ و ويدعه، ودئ ه كقلت:  ػو ل نػص، وقػيؿ 

وػػػي حدػػػة  لوػػػفضة بنػػػت حضػػػي سـ المػػػىمنض   ، كقػػػد قيلػػػه { عقػػػرم حلقػػػي} 
ررانػػػي مػػػل راػػػوؿ اهلل } قيلػػػت:  الػػػوداع، ك ػػػو وػػػي الأيػػػيرم ب ػػػندع عػػػ  عي شػػػة 

، { مػػي سرا ػػي إر حيب ػػ كم:  النَّفػػر حيضػػٍت لػػفضَّة، وقػػيؿ للحػػ ٍّ، ولمػػي نيوػػت لضلػػة 
كعقػرم: دعػيم علضهػي مػػ  العقػر، ك ػو عرقأػة الػػدكاب، كا لػ : لل  وضػ  ن ػكرم، سك مػػ  

 العقرة: ك و رول الووت، كحلقي: دعيم علضهي، ك و كال وي حلقهي. 
  : ، كقػيؿ سوػ{ لػم لكػ  وحي ػين  سوػه } كقد كرد وي ًلفىً ًه وي غضػر حػدل : 

مىػػي لىػػهي } . كنػػيف لقػػوؿ  حػػدوي عنػػد المع أػػة: { لػػم لكػػ  اػػأَّيبين كر ويحشػػين كر لعَّيوػػين } 
ًأضنيهي  م  مواوقػة سمقيلهػي  وضكوف حمص الحدل  على  ذا المعني. ثم س ف  ، { تىًربى اى

 سف لدعص ذلن للمقوؿ له زنية كرحمة كقربة.: نمي قيؿ وي الحدل : إايبة، وعي د ربَّه
وف ذلػن إ ػفيقين علػى المػدعو علضػه، كت وض ػين لػه، لػئل للحقػه مػ  إا شػعير كقد لك

ًر   مي لحمله على الض س كالقنوط. -كتػىقىأيًص دعي ه  م  لىٍعً  النًَّأيٍّ  -اليىٍوًؼ كالحىذى
 -علػى حػ   كبواػه لػحضح  -كقد لكوف ذلن اىارن منه لربٍّػه لمػ  الػدع سك اػأَّه 

، كسف تكػوف عقوب يػهي لػه وػي الػدوضي اػأوى سف لدعص ذلن نفَّيرة لمي سل يبه كتمحضةن لمي اا ـر
ػٍضئين وػىعيوًقػوى } العفو كالغفراف، نمي ايم وي الحدل  اجرػر:  كمىٍ  سىلىػيبى ًمػٍ  ذىلًػنى  ى

وٍػضىي وػىهيوى لىهي نىفَّيرىةه   .{ ًبًه ًوي الد 
 

 ركاع الشضييف.ُُْ



        ((019))            احلق املبني فًىا ورد عو أخبار الهبى األونياحلق املبني فًىا ورد عو أخبار الهبى األوني 

--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيدالكىاالت احملىدية                                           

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ًٚصاْ املؤًّ ًع أُبٚـا١ اهللًٚصاْ املؤًّ ًع أُبٚـا١ اهلل  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 كم   ني وإوه لنأغػي للم ػلم سف ر ل ػيرع إلػى القػوؿ بدػواز كقػوع الػذوو منػه 

بيل وبػة كاراػ غفير، كالراػوع إلػى  لمدرد رؤل ه لأع  النووص ال ػي وضهػي ا قػرار منػه 
كالعضػيذ  -كاليوؼ منه، وضقل وي اوم ا ع قيد كو يد الرسم، ك و مىرىضه رأض  تعػيلى اهلل 
سف دراة ا وأضيم وي الروعة كالعلو، كالمعروة بيهلل كان ه وػي عأػيدع، كعلضه سف لعلم  -بيهلل 

، كا  ػػػفيؽ مػػػ  اػػػصَّ كعػػػلكعوػػػم اػػػلجيوه كقػػػوة بجشػػػه، ممػػػي لحملهػػػم علػػػى اليػػػوؼ منػػػه 
المىارذة بمي ر لىارػذ بػه غضػر م، كسوهػم وػي توػروهم بػ مور لػم لنهػوا عنهػي كر سمػركا ًبهػي 

ا مػػ  المىارػػذع، كستو ػػي علػػى كاػػه ال  كلػػص، سك ثػػم سكرػػذكا علضهػػي كعوتأػػوا ب ػػأأهي، حػػذرك 
ال ػػػهو، سك تزل ػػػد مػػػ  سمػػػور الػػػدوضي المأيحػػػة رػػػي فوف كالػػػوف، ك ػػػي ذوػػػوبه بي ضػػػيوة إلػػػى 

 منوأهم، كمعيصو بيلن أة إلى نميؿ  يع هم، ر سوهي نىذيويوًب غضر م كمعيلضهم.
 ، سم:{ ذوػػػو نػػػص  ػػػيم} وػػإف الػػػذوو مػػػ روذ مػػ  الشػػػيم الػػػدويم الػػػرذؿ، كمنػػه 

آررع. كسذويب النيس: سرذالهم. وك ف  ػذع سدوػي سوعػيلهم، كساػوس مػي لدػرم مػ  سحػوالهم، 
ػػوا ر م بيلعمػػص الوػػيلح كالكلػػم الجضػػو، كالػػذنر  ل جهضر ػػي، كتنػػزلههم كعمػػيرة بػػوا نهم ًك

كغضػػر م ل لػػوث مػػ  الكأػػي ر كالعلوضػػة،  الوػػي ر كاليفػػي، كاليشػػضة هلل كإعويمػػه وػػي ال ػػرٍّ 
 بمي تكوف بي ضيوة إلضه  ذع الهنيت وي حقٍّه نيلح نيت.كالقأي ح كالفواحش، 
لمكيو هم عندع، كلديكز ع  اػي ر  { لىارذ ا وأضيم بمقيقضص الذَّرٍّ } كقيؿ بعلهم: 

ك ػػم لىارػػذكف ي سضػػعيؼ مػػي ستػػوا بػػه مػػ  اػػوم ا دب، وػػ -لًقلَّػػًة مأيرتػػه بهػػم  -اليلػػ  
وف بػػذلن لضكػػوف إا شػػعير م لػػه بػػذلن وػػي الػػدوضي لضكػػوف ذلػػن زلػػيدة وػػي دراػػيتهم، كلأ لػػ

  اأأين لزليدة رتأ هم، نمي قػيؿ:                       {ُِِػه } ،
  كقػػػػػيؿ لػػػػػداكد:              {ِٓص }:كقػػػػػيؿ بعػػػػػد قػػػػػوؿ مواػػػػػي ،     

     {ُّْراؼا عػػػػػػ}،                   {ُْْا عػػػػػػراؼ} ،  كقػػػػػػيؿ
  بعػػػػػػػػد ذنػػػػػػػػر و نػػػػػػػػة اػػػػػػػػلضميف كإويب ػػػػػػػػه:            {ّٔص} :إلػػػػػػػػى قولػػػػػػػػه 

         {َْص} . 
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زرَّت ا وأضػيم وػي الوػي ر زرَّت، كوػي الحقضقػة نرامػيته } كقيؿ بع  الم كلمض : 
مم  لض  مػ  درا ػه بمىارػذتهم بػذلن، ، كسللين لضنأه غضر م م  الأشر منهم سك { كقيرب

وض  شعركا الحذر، كلع قػدكا المحياػأة، لضل زمػوا الشػكر علػى الػنعم، كلعػدكا الوػأر علػى 
 .  ؟!!!.وكض  بم  اوا مالمح ، بملحوة مي كقل ب  ص  ذا النويب الروضل المعوـو

كقػػػد كقػػػل وػػػي وف ػػػي وضمػػػي ل علػػػ  بيجلػػػيت القرآوضػػػة ال ػػػي ت لػػػم  الع ػػػيب كالزاػػػر 
، سك ل  فيد منهػي مػي لنػيوي العوػمة النأولػة، سف  ػذا نلػه ر لح ػيج ال هدلد وي رجيبه ك 

إلػػػى اػػػواب كر إ ػػػكيؿ وضػػػه، كذلػػػن  وػػػه رجػػػيبه مػػػ  اهلل إلػػػى ا وأضػػػيم، ك ػػػو مػػػور م 
كاػػػػضٍّدي م ليػػػػي أهم بمػػػػي  ػػػػيم، كبي اػػػػلوب الػػػػذم لرلػػػػد، وضعػػػػيتأهم كلهػػػػدد م كليجػػػػئهم 

 كلىدبهم كلحذر م.
لغضػػػر م سف ليػػػي أهم بمقلػػػه، سك سف ل ػػػ فضد منػػػه مػػػي لأػػػضح لػػػه و ػػػأة ك ػػػذا ر لأػػػضح 

مفهومه سك مدلوله لهم، وض ػ فضد مػقلن مػ  الع ػيب اػواز لػدكر المييلفػة مػنهم، كل ػ فضد 
 م  قوله:          {ّْال وبة }  اواز لدكر اليج ، بص  ذع ارسة ككقيحة

ه سك لعيتأػػه سك ل ػػأ ه كلشػػ مه، كلكنػػه ر كتجفػػص مػػ   ػػذا الػػدعي،  ف ا ب قػػد للػػرب ابنػػ
لرضي م  غضرع سف للربه سك لفعص معه نمي وعػص، مح دًّػي بػ ف سبػيع وعػص معػه نػذلن، وهػذا 

لعيمص سوأضيمع بمي لشػيم، كليػي أهم بمػي لشػيم، كلكنػه  اأحيوه كتعيليمي ر لرضيع ا ب. كاهلل 
 الم  لة.ر لرضي سف وعيملهم وح  بمي عيملهم به، ولضن أه لهذع 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٝ٘خامتـٞ يف ُصآٞ اهِبـ٘ٝخامتـٞ يف ُصآٞ اهِبـ  

MMMMMMMMMMMMMMM 
نيف لشيكر اضدوي ا ميـ علػٌى بعػدمي رؾى المنػيوقوف   لركم سف اضدوي راوؿ اهلل 

وقػيؿ لػه : مػي رسلػن لػي علػٌى؟ قػيؿ: لػي  وي حدل  ا ون اليػيص بيل ػضدة عي شػة 
نهػػػي م ػػػرعين كقلػػػت: إفَّ اأرلػػػص راػػػوؿ اهلل، إوػػػن درلػػػت بنػػػي مػػػرة وػػػي الوػػػلة كرراػػػت م

سرأروي ب ف بإحدم وعلي ودياة، ويرات ل جهرع، سومي ليأرؾ بمػي وػي س لػن؟ كقػد قػيؿ 
 : وضػػػػػػن كوػػػػػػي س لػػػػػػن  اهلل                              

              {ّّا حزاب }. 
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ػػزٍّعي عنهػػي اػػضدوي راػػوؿ اهلل  وػػي حواؿ ال ػػي ر لػػي  -.  ػػذا توػػلح معنػػي، وحػػ  وػينػى
، كلػض   ػذا المضزاف الذم سرلد م  إرػواوي سف لزوػوا بػه دا مػين سحػواؿ النَّأًػيٍّ  -إرواوي 

ػػوف، كنػػص مػػي كرد  وقػػب، بػػص كلػػحيبة النَّأًػػيٍّ ا مػػض ،  وهػػم سللػػي بإ ػػعيعيت النأػػوة محفًو
ف المىم ، كر لرتػيح إلضػه القلػو، كر لوػدقه العقػص، عنهم بيلؼ ذلن، ر لنزل  به ل ي

كر لقأ ػػػه النقػػػص، كإومػػػي  ػػػي سمػػػور بقَّهػػػي الضهػػػود قػػػدلمين سك حػػػدلقين ح ػػػي لشػػػككوا ا مػػػة وػػػي 
 .للوات ربي كالمه علضهعومة وأيٍّ ا مة 

 وه قد ر ل قأله ذكقين، سك لػم لوػص  -و م حدل  لحضح كتدد مىمنين لدرح وضه 
ٍي لقػوؿ وضػه: إلى وػىٍهًمًه  سىر إوٍّػي } ًعٍلميهي ح ي اجف، وقوؿ له: ر، سوه كحيٌّ م  اهلل، كالنًَّأيٍّ

. كقػػيؿ وػػي الركالػػة ُُُُٓٓ{ سيكتًضػػت اٍلقيػػٍرآفى كىًمقٍػلىػػهي مىعىػػهي  . وػػيلقرآف كحػػيه، كالػػذم مقلػػه كحػػيى
لمػي اػيم لضأػض  لنػي قػيؿ لػه:  . كاهلل { سر إوػي سكتضػت القػرآف كمقلضػه معػه} ا ررم: 

  وػػػر، او                                  {ُُْػػػه } ،
كمىػػٍ  حولػػه لػػ  ل حملػػوا  ف عقػػولهم ر تػػدرؾ وضمػػي لىٍحػػديثي  -لرلػػد سف لأػػض  بضيوػػين تفوػػضلضًّي 

  دع  ػذا ا مػر لنػي:  -بعد ذلن مػ  سقػدار                {ُٗقضيمػةال}  وحػ ،
 الذل  انأض .

كر وػػػي  -، ك أعػػػي الحمػػػد هلل لػػػض  سحػػػد وضنػػػي سامعػػػض  كالعوػػػمة لراػػػوؿ اهلل 
ه اػػضدعله لشػػيرؾ وػػي حلػػرة اػػضأل  بػػه ال نزلػػه كالعوػػمة إلػػى سوػػ -ال ػػيبقض  سك اللحقػػض  

  كاٍحكيٍم بمي  ئت مدحين وضه كاح كم دىٍع مي ادع ه النويرم وي وىًأضٍّهمالربوبضة: ذ
ػػهي اهلل،  ر تقػػص إوػػه إلػػه كقػػص نمػػي تشػػيم، عىٍأػػده حفوػػه اهلل، عىٍأػػده علَّمػػه اهلل، عىٍأػػده سىٍلهىمى

. ك ػػذا لػػي إرػػواوي الػػذم سيكلػػي وف ػػي كإرػػواوي عػػزَّ كاػػصَّ عىٍأػده وػىػػوَّرى قػىٍلأىػػهي اهلل، عىٍأػػده تػػورَّعي اهلل 
بيليحػوٍّ الوػيدؽ لحأضأنػي،  سف لقػوٍّم لقضننػي وػي وأضٍّنػي، كسف لمػأل قلوبنػي عزَّ كاػصَّ به. و  ؿ اهلل 

 كسف لفقٍّهىني وي دلنني، كسف للهمني ري دوي.
  كللي اهلل على اضدوي محمد كعلي آله كلحأه كالم

 

 م ند سحمد ع  المقداـ ب  معدل لكرب.      ُُٓ
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  الفصن اخلاوسالفصن اخلاوس

MMMMMMMMMMMMMMM 
ِّ اهترٗباهترٗب ِّ ن باهِٖٔب   ن باهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y   ننًعِٟ اهترٗبًعِٟ اهترٗب  

Y ن بػعسٖ ٗفضى ٗض٢ٕ٘ ٗبصاقٕ ن بػعسٖ ٗفضى ٗض٢ٕ٘ ٗبصاقٕ اهترٗباهترٗب
  ٗعسقٕٗعسقٕ

Y ن مبظِّ دودٖن مبظِّ دودٖاهترٗباهترٗب  

Y ِّاهترٗباهترٗب ِّن بد   اهِبٟ اهِبٟ   ن بد

Y أق٘اي اهعوٌا١ فٟ ٓرا امل٘ض٘عأق٘اي اهعوٌا١ فٟ ٓرا امل٘ض٘ع  

Y ًٖظ زض٘ي اهللًّ ًٖظ زض٘ي اهلل  ن بتقبٚى ٙدِّن بتقبٚى ٙدِّاهترٗباهترٗب ًّ    
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Y   ن ظٖبتٕ ن ظٖبتٕ اهترٗباهترٗب  

Y ن مبا ًٖطتٕ ٙدٖ ن مبا ًٖطتٕ ٙدٖ اهترٗباهترٗب  

Y ن بقدح اهِبٟ ًٗطذد صوٟ فٕٚن بقدح اهِبٟ ًٗطذد صوٟ فٕٚاهترٗباهترٗب  

Y ن مب٘ض٘ع قدَ اهِبٟ ن مب٘ض٘ع قدَ اهِبٟ اهترٗباهترٗب  

Y ن بداز ًبازكٞن بداز ًبازكٞاهترٗباهترٗب  

Y سٙفسٙفن بقربٖ اهػن بقربٖ اهػاهترٗباهترٗب  

Y ن بآثاز اهصاحلني ٗاألُبٚا١ ن بآثاز اهصاحلني ٗاألُبٚا١ اهترٗباهترٗب
  اهطابقنياهطابقني

Y ن مبطذد اهعػازن مبطذد اهعػازاهترٗباهترٗب  

Y  حنّ فٟ بسكٞ زض٘ي اهلل حنّ فٟ بسكٞ زض٘ي اهلل  

B 
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MMMMMMMMMMMMMMM 
ِّ : : الفصن اخلاوسالفصن اخلاوس ِّ اهتربن باهِٖٔب   اهتربن باهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ًَِعَِٛ اهٖتَبٗسٔنًَِعَِٛ اهٖتَبٗسٔن  

MMMMMMMMMMMMMMM 
كآؿ بض ػه ككرَّاثػػه كآثػػيرع  ليجػيم نقضػػر مػ  النػػيس وػي وهػػم حقضقػة ال أػػرؾ بػيلنأي 

، وضوػػػفوف نػػػص مػػػ  ل ػػػلن ذلػػػن الم ػػػلن بيلشػػػرؾ رضػػػي اهلل عػػػنهممػػػ  العلمػػػيم كا كلضػػػيم 
 كالللؿ، نمي  ي عيدتهم وي نص ادلد للض  عنه وور م كلقور ع  إدرانه تفكضر م.

كقأػػص سف وأػػض  ا دلػػة كالشػػوا د الني قػػة بدػػواز ذلػػن، بػػص بمشػػركعض ه، لنأغػػي سف 
بذلن المي ىأػىرَّؾي بػه، اػوام سنػيف سثػران  اأحيوه كتعيلي و إرَّ توا لن إلى اهلل وعلم سف ال َّأرؾ لض  
 سك مكيوين سك  يوين.

، مػل إع قػيد عدز ػي عػ  اػأحيوه كتعػيليسمي ا عضيف ويرع قػيد بفلػلهي كقربهػي مػ  اهلل 
ٍضػػرو سك دىوٍػًل  ػػر  إر بػإذف اهلل. كسمػػي اجثػير وألوهػػي من ػوبة إلػػى تلػن  ٍلػًو رى ا عضػػيف، وهػػي اى

 ميشىرَّوىةه بشروهي، كميكىرَّمىةه كميعىوَّمىةه كمحأوبةه  الهي.
كسمي ا مكنة ول ولص لهي لذاتهي م  حض   ي سمكنػة، كإومػي لمػي لحػص  وضهػي كلقػل 
م  رضر كبٌر، نيلولة كالوضيـ، كامضل سوواع العأيدات ممي لقـو بػه عأػيد اهلل الوػيلحوف، 

كتحلػػر ي المل كػػة، كتغشػػي ي ال ػػكضنة، ك ػػذع  ػػي الأرنػػة ال ػػي  إذ ت نػػزؿ وضهػػي الرحمػػيت،
 تيٍجلىوي م  اهلل وي ا مين  المقوودة لذلن.

كدعي ػػػػه  تعػػػػيلىك ػػػػذع الأرنػػػػة تيٍجلىػػػػوي بػػػػيل عرض لهػػػػي وػػػػي سميننهػػػػي بيل واػػػػه إلػػػػى اهلل 
كإا غفيرع، كتذن ر مي كقل وي تلػن ا مػين  مػ  حػوادث عوضمػة كمنياػأيت نرلمػة، تحػرؾ 

كتأعػػ  وضهػػي الهمَّػة كالنشػػيط، لل شػػأه ب  لهػي س ػػص الفػػلح كالوػلح. كإلضػػن  ػػذع  النفػوس
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 النووص.
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٕٔ ََٗعَسٔق  ٕٔ َُٗبَصأق َُٗض٢ٕٔ٘  ََٗفِضِى   ٖٔ ٕٔاهٖتَبٗسُن ٔبَػِعِس ََٗعَسٔق  ٕٔ َُٗبَصأق َُٗض٢ٕٔ٘  ََٗفِضِى   ٖٔ   اهٖتَبٗسُن ٔبَػِعِس
MMMMMMMMMMMMMMM 

عػػ  اعفػػر بػػ  عأػػد اهلل بػػ  الحكػػم سف ريلػػد بػػ  الولضػػد وػىقىػػدى قلن ػػوة لػػه لػػـو  -ُ
، وقػػػيؿ: ا لأو ػػػي، ولػػػم لدػػػدك ي. وقػػػيؿ: ا لأو ػػػي، وواػػػدك ي، وػػػإذا  ػػػي قلن ػػػوة الضرمػػػوؾ
ًلقىػػةه  وحلػػػ  رساػػػه، وإب ػػػدر  سم: لض ػػػت بددلػػػدة، وقػػيؿ ريلػػػد: اع مػػػر راػػوؿ اهلل  –رى

النيس اواوو  ىٍعرًًع ، و أق يهم إلى ويلض ه ودعل هػي وػي  ػذع القلن ػوة، ولػم س ػهد ق ػيرن 
ك ي معي إرَّ ريزًٍقتي النور

ُُُُٔٔ. 
كع  ميلن ب  حمزة ب  سبي ساضد ال يعدم اليزراي ع  سبضػه عػ  اػدع سبػي  -ِ

وهػو لشػربهي كل مػض   ساضد كله بئػر بيلمدلنػة لقػيؿ لهػي بئػر بلػيعة قػد بوػ  وضهػي النأػي 
 بهي. ركاع الجأراوي كرايله ثقيت.

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y  بّ ًطع٘د َٝ َٗ َٝ بّ ًطع٘د َِٗصُف ُعِس َٗ ِّحلحََلَِٗصُف ُعِس ِّاَي اهصحابٞ ًع اهِٖٔب     اَي اهصحابٞ ًع اهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
ثػػم إف عيػػٍركىةى اعػػص لرمػػ  سلػػحيب النأػػي } قػيؿ ا مػػيـ الأيػػيرم ب ػػندع:  -ّ
  بعضنػػه. قػػيؿ: وػػواهلل مػػي تػػنيَّم راػػوؿ اهلل  ويييمػػةن إرَّ كقعػػت وػػي نػػ ٍّ رىايػػصو

مػػػنهم وػػػدلَّن بهػػػي كاهػػػه كالػػػدع، كإذا سمػػػر م اب ػػػدركا سمػػػرع، كإذا توضػػػ  نػػػيدكا 
رفلػػوا سلػػواتهم عنػػدع، كمػػي لحػػدكف إلضػػه لق  لػػوف علػػى كضػػو ه، كإذا تكلمػػوا 

، كاهلل لقد كودت على  النور تعوضمين له. ورال عركة إلى سلحيبه وقيؿ: سم قـو
 

كرايلهمي رايؿ الوحضح، كاعفر امل م  اميعة م  الوػحيبة، وػل سدرم اػمل  قيؿ الحيوه الهضقمي: ركاع الجأراوي كسبو لعلي بنحوع،ُُٔ 
  ، كوضه: لقوؿ ريلد: ذومي كاهت وي اهة إر و ح لي .َٗص ْ  كذنرع اب  حدر وي المجيلو العيلضة ذجّْٗ/ٗم  ريلد سـ ر. ذ
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ملكػػين قػػٌب  ُُُُٕٕالملػػوؾ، ككوػػدت علػػى قضوػػر كن ػػرم كالندي ػػي، كاهلل إف رسلػػت
ميحىمَّػدان. كاهلل إف ل ػنيم وييمػة إر  لعومه سلحيبه مي لعوم سلحيبي ميحىمَّػدو 

نػػ  راػػص مػػنهم وػػدلن بهػػي كاهػػه كالػػدع، كإذا سمػػر م اب ػػدركا سمػػرع كقعػػت وػػي  
كإذا توض  نيدكا لق  لوف على كضو ه، كإذا تكلموا رفلوا سلواتهم عندع، كمي 

 .ُُُُٖٖ{ لحدكف إلضه النور تعوضمين له
 

Y ٞتعوٚـق احلافظ بّ حذس عوٟ ٓرٖ اهقصٞتعوٚـق احلافظ بّ حذس عوٟ ٓرٖ اهقص  
لجػي رة كلعػص كوضه  هيرة النييمة كالشعر المنفوص، كال أػرؾ بفلػلت الوػيلحض  ا

الوحيبة وعلوا ذلن بحلػرة عػركة كبػيلغوا وػي ذلػن إ ػيرة مػنهم إلػى الػرَّدٍّ علػى مػي رىًشػضىهي 
مػػػ  وػػػرار م، كنػػػ وهم قػػػيلوا بل ػػػيف الحػػػيؿ: مػػػ  لحػػػو  إميمػػػه  ػػػذع المحأَّػػػة، كلعومػػػه  ػػػذا 
رع ال عوضم، نض  لو  به سوه لىًفر  عنه كل لمه لعدكع؟ بص  م س ػد إغ أي ػين بػه كبدلنػه كبنوػ

مػػػ  القأي ػػػص ال ػػػي لراعػػػي بعلػػػهي بعلػػػين بمدػػػرد الػػػرحم. وض ػػػ فيد منػػػه اػػػواز ال ولػػػص إلػػػى 
 .ُُُُٗٗالمقوود بكص  رل  اي  

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٗٛ ٛٗاهِٖٔب   ٙسغد إىل احملافظٞ عوٟ بقٚٞ ٗض٢ٕ٘ٙسغد إىل احملافظٞ عوٟ بقٚٞ ٗض٢ٕ٘    اهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
وأيلعنػيع كلػلضني معػه،  ع   ل  ب  على قيؿ: ررانػي كوػدان إلػى راػوؿ اهلل  -ْ

ويع سف ب رضني بضعة لني، ويا و أنيع م  ولص  هورع، ودعي بميم ووض  كتملػم  ثػم كسرأر 
عىػ ىكيٍم، } لأَّه لني وي إداكة، كسمروي وقيؿ لني:  ارراوا وإذا ستضػ م سرضػكم وين ػركا بػىضػٍ

. قلنػػي: إف الألػػد بعضػػد كالحػػػرَّ { كسولػػحوا مكيوهػػي بهػػذا المػػيم، كاتيػػػذك ي م ػػددان 
 

 سل مي رسلت. ُُٕ 
  .َّّ ص ٓركاع الأييرم وي ن يب الشركط بيب الشركط وي الدهيد ذو ح ج ُُٖ 
  .ُّْص  ٓنذا وي و ح الأيرم ج    ُُٗ
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 .ََُُِِ{ مد كع م  الميم وإوه ر لزلدع إر  ضأين } :   دلد كالميم لنش !! وقيؿ
ك ػػذا الحػػدل  مػػ  ا لػػوؿ المع أػػرة المشػػ هرة الدالػػة علػػى مشػػركعضة ال أػػرؾ بػػه 

سرػذ كضػومع ثػم اعلػه وػي إوػيم، ثػم سمػر م سف  كبةثيرع كبكص مي  و من وب إلضه، وإوػه 
ا قولًّػػي م مكنػػين وػػػي ل رػػذكع معهػػم، إايبػػة لجلػػأهم كتحقضقػػين لمػػػراد م. ولبػػد سف  نػػيؾ اػػرًّ 

وفواهم، دوعهم إلى  لػو  ػذا المػيم بيوولػه، كالمدلنػة مملػومة بيلمػيم ، بػص كبلد ػم 
مملػومة بيلمػيم، وًلػمى  ػذا ال عػو كال كلػ  وػي حمػػص قلضػص مػ  المػيم مػ  بلػد إلػى بلػد مػػل 

 بيعد الم يوة ك وؿ ال فر كحرارة الشم ؟
 ػػذا المػػيم لهػػوٍّف علػػضهم نػػص وعػػم نػػص ذلػػن لػػم لهمهػػم،  ف المعنػػي الػػذم لحملػػه 

مشقة، سر ك و ال أرؾ به كبةثيرع كبكص مي  و من وب إلضه، ك و ر لواد وػي بلػد م، كر 
، كرضػيع عػ  وعلهػم، بدوابػه لهػم لمػي ل واور على حيؿ عند م، بص كل  ند ت لضدع لهم 

سف وأػػض  لهػػم  { مػػدكع مػػ  المػػيم} إذ قػػيؿ لهػػم:  -قػػيلوا: إف المػػيم لنشػػ  لشػػدة الحػػر 
 برن ه ال ي حلَّت وي الميم ر تزاؿ بيقضة مهمي زادكا وضه وهي م  مرة م ولة.

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٖٔ ٖٔاهٖتَبٗسُن ٔبَػِعِس ٕٔ    اهٖتَبٗسُن ٔبَػِعِس ِ٘ٔت ًَ َٕٔبِعَد  ِ٘ٔت ًَ   َبِعَد 

MMMMMMMMMMMMMMM 
سراػػلني س لػػي إلػػى سـ اػػلمة } عػػ  عقمػػيف بػػ  عأػػد اهلل بػػ  مو ػػو قػػيؿ:  -ٓ

ضل وي منوفه: نيف الدلن مػ  ولػة الف ح: كقد بضَّنه كنبقدح م  ميم وديمت بدلدص
ال ػػي نيوػػت عنػػد سـ اػػلمة. كالدلدػػص  ػػو:  ػػأه الدػػرس،  لػػض  لػػواوين لشػػعرات النأػػي 

ل يػػذ مػػ  الفلػػة سك الوػػفر سك النحػػيس. كقػػد تنػػزع منػػه الحوػػية ال ػػي ت حػػرؾ وضػػه وضوضػػل 
  قػيؿ ا مػيـ العضنػي: كبضػيف ذلػن علػى ال حرلػر: سف سـ اػلمة. ُُُُِِوضه مػي لح ػيج إلػى لػضيو ه

حمػػر وػػي  ػػيم مقػػص الدلدػػص، كنػػيف النػػيس عنػػد  نػػيف عنػػد ي  ػػعرات مػػ   ػػعر النأػػي 
مرضهم ل أرنػوف بهػي، كل  شػفوف مػ  برن هػي، كل رػذكف مػ   ػعرع كلدعلووػه وػي قػدح مػ  

 

  .ُٕٔركاع الن ي ي نذا وي المشكية ذرقم َُِ 
  .ّّٓص  َُكنذا وي و ح الأيرم ذج  ُُِ
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 وضحوص لهم الشفيم. -الذم وضه الشعر  -الميم وضشربوف الميم 
شػربوا المػيم الػذم كنيف س ص عقميف سرذكا منهي  ضئين كاعلوع وي قدح م  ولػة، و

وضه وحوص لهم الشػفيم، ثػم سراػلوا عقمػيف بػذلن القػدح إلػى سـ اػلمة، و رذتػه سـ اػلمة 
قولػه : كنػيف } ككضع ه وي الدلدص، و  لل عقميف وي الدلدص ورسم وضه  عرات حمػران. 

نػلـ عقمػيف بػ  عأػد اهلل بػ  مو ػو: سم نػيف س لػي نػذا   { إذا سليب ا و ػيف إلػى آرػرع
 وي.و رع الكرمي

إذا سلػػيب ا و ػػيف: سم مػػنهم. كالػػذم قيلػػه  -سم النػػيس  -كقػػيؿ بعلػػهم: كنػػيف 
الكرمػػيوي سلػػوب. لأػػض  بػػه سف ا و ػػيف إذا سلػػيبه عػػض ه سك  ػػيمه مػػ  ا مػػراض بعػػ  س لػػه 

بك ػػر المػضم كاػػكوف اليػػيم المعدمػػة كوػػ ح اللػػيد  –إلضهػي، سم: إلػػى سـ اػػلمة، ميلػػأة 
يوػػة، كلدعػػص وضهػػي مػػيم ك ػػيم مػػ  الشػػعر المأػػيرؾ، ك ػػي ا ا –المعدمػػة كالأػػيم الموحػػدة 

 .ُُِِِِكلدل  وضهي وضحوص له الشفيم، ثم لرد الشعر إلى الدلدص

Y ٗٛ ٛٗاهِٖٔب َّ اهِٖاِع    اهِٖٔب ِٚ ُٖ َب ٍُ َغِعَس َّ اهِٖاِعَُٙقطِّ ِٚ ُٖ َب ٍُ َغِعَس   َُٙقطِّ

ستػػػي ًمنىػػػي وػػػ تي الدمػػػرة  سف راػػػوؿ اهلل } ركم م ػػلم عػػػ  حػػػدل  سوػػػ : 
كس ػير إلػى ايوأػه ا لمػ   -ورمي ي، ثم ستي منزله بمني كوحر، كقيؿ للحػلؽ: رػذ 

 .{ ثم اعص لعجضه النيس -ثم ا ل ر 
الدمػرة  لمػي رىمىػي راػوؿ اهلل } كركم ال رمذم م  حدل  سوػ  سللػين قػيؿ: 

وحر و كه ثم ويكؿ الحلؽ  ػقه ا لمػ  وحلقػه ق عجػيع  بػي  لحػة، ثػم ويكلػه 
سف الشػعر  ثم ًػي ر ركالػة ال رمػذم:، {  قه ا ل ر وحلقه، وقيؿ: سق م بض  النيس

الذم سمر سبػي  لحػة بق ػم ه بػض  النػيس  ػو  ػعر الشػ  ا ل ػر، ك كػذا ركالػة م ػلم عػ  
 رل  اب  عضضنة. كسمي ركالة حفهلل ب  غضيث كعأػد ا علػي وفضهمػي: سف الشػ  الػذم ق ػمه 

 بض  النيس  و ا لم . كنل ي الركال ض  عند م لم.
 

  .ٕٗص  ُٖذعمدة القيرمم  رح لحضح الأييرم ج   ُِِ
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Y ٖٔ ِِ٘شُٙع َغِعِس َٖٔت ِِ٘شُٙع َغِعِس ّٝ َغِعَسٝ    َت ّٝ َغِعَسَٝغِعَس   َغِعَس

وأػػدس بيلشػػ  ا لمػػ  ووزَّعػػه } ي ركالػػة حفػػهلل عنػػد م ػػلم سللػػين بلفػػه: كقػػد اػػيم وػػ
 .{ الشعرة كالشعرتض  بض  النيس، ثم قيؿ بي ل ر وونل مقص ذلن

قػػػيؿ للحػػػلؽ:  ػػػيم، كس ػػػير بضػػػدع إلػػػى } كقػػػيؿ سبػػػو بكػػػر وػػػي ركال ػػػه عػػػ  حفػػػهلل: 
ؽ إلػى الديوو ا لم   كذا، وق ػم  ػعرع بػض  مػ  للضػه. قػيؿ: ثػم س ػير إ ػيرة إلػى الحػل

 .{ الديوو ا ل ر وحلقه و عجيع سـ الضم

Y ٖاهِاع ٙتٔافتْ٘ عوٟ غعسٖاهِاع ٙتٔافتْ٘ عوٟ غعس  ::  

مي لق لي: سوه سراػص  ػعر الشػ  ا لمػ  مػل سوػ   -كوى ركالة سحمد وي الم ند 
 لمػػي حلػػ  راػػوؿ اهلل } إمػػرسة سبػػي  لحػػة، وإوػػه قػػيؿ وضهػػي:  –سـ اػػلضم  –إلػػى سمٍّػػه 

رغ وػيكلني وقػيؿ: لػي سوػ  اوجلػ  رساه بمني سرذ    رساه ا لم  بضدع، ولمي وػ
بهذا إلى سـ الضم. قيؿ: ولمي رسم النيس مي روَّني به تنيو ػوا وػي الشػ  اجرػر 

 .{ ،  ذا ل رذ الشيم ك ذا ل رذ الشيم

Y حتقٚق اهلالَ يف امل٘ض٘عحتقٚق اهلالَ يف امل٘ض٘ع  

كقد ار لفت الركالػيت وػي  ػذا الموضػوع نمػي تػرم، وفػي بعلػهي سف الػذم سعجػيع 
كالذم ق َّمه بض  النيس  ػو ا ل ػر، كوػي بعلػهي النقػض ،  بي  لحة  و الش  ا لم ، 

 كوي بعلهي سوه سعجي ا ل ر  ـ الضم.
إف قولػػه: لمػػي حلػػ  } كلدمػػل بػػض   ػػذع الركالػػيت بمػػي اػػيم عػػ  لػػيحو المفهػػم: 

لػض  منيقلػي لمػي وػي الركالػة القيوضػة :  {    رساه ا لمػ  سعجػيع سبػي  لحػة راوؿ اهلل 
لمػػ  بػػض  النػػيس ك ػػعر الديوػػو ا ل ػػر سعجػػيع سـ اػػلضم، ك ػػي سوػػه ق ػػم  ػػعر الديوػػو ا 

قػيؿ: كحوػص مػ  مدمػوع  ػذع الركالػيت سف  –  –إمرسة سبػي  لحػة ك ػي سـ سوػ  
لمػػي حلػػ  الشػػ  ا لمػػ  ويكلػػه سبػػي  لحػػة لضق ػػمه بػػض  النػػيس، وفعلػػه سبػػو  لحػػة،  النَّأًػػيَّ 

ذلػن إلػى مػ  و ػو كويكؿ  عر الش  ا ل ر لضكوف عند سبي  لحػة، ووػحت و ػأة نػص 
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 إلضه كاهلل سعلم.
كقػػػد امػػػل المحػػػو  الجأػػػرم وػػػي موضػػػل إمكػػػيف امعػػػه، كراػػػح وػػػي مكػػػيف تعػػػذرع 
وقيؿ: كالوحضح سف الذم كزَّعػه علػى النػيس الشػ  ا لمػ ، كسعجػي ا ل ػر سبػي  لحػة كسـ 

لهمػػي ون ػػو  اػػلضم. كر تلػػيد بػػض  الػػركال ض   ف سـ اػػلضم إمػػرسة ابػػي  لحػػة، و عجػػيع 
 يرة إلضه كتيرة إلضهي. إو هي.العجضة ت

كغضػػر ذلػػن مػػ  آثػػيرع بػػ بي كسمػػي كوف ػػي  ػػو. كقػػد ركم  كوضػػه ال أػػرؾ بشػػعرع 
سحمد وػي م ػندع إلػى ابػ  اػضرل  سوػه قػيؿ: وحدثنضػه عأضػدة ال ػلميوي لرلػد  ػذا الحػدل  
وقػػيؿ:  ف لكػػوف عنػػدم  ػػعرة منػػه سحػػو إلػػى مػػ  نػػص بضلػػيم كلػػفرام علػػى كاػػه ا رض 

نيف وي قلن ػوته  ػعرات مػ  ذنر غضر كاحد سف ريلد ب  الولضد كوي بجنهي. كقد 
، ولػػذلن نػػيف ر لقػػدـ علػػى كاػػه إرَّ ويػػ ح لػػه. كلىلػػد ذلػػن مػػي ذنػػرع الميػػل وػػي  ػػعرع 

بػض  النػيس سف لعجضػه  ػعر ويلػػض ه،  ال ػضرة سف ريلػدان اػ ؿ سبػي  لحػة حػض  وػرَّؽ  ػعرع 
  ُُِِّّمي سقدـ علضه. او هي و عجيع إليع، وكيف مقدـ ويلض ه منياأين لف ح نص

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y  ٕٔ ٕٔ اهٖتَبـٗسُن ٔبَعَسٔق   اهٖتَبـٗسُن ٔبَعَسٔق

MMMMMMMMMMMMMMM 
وجعػين وػىضىًقضػصي عنػػد ي  عػ  عقمػيف عػ  سوػ  سف سـ اػلضم نيوػت تأ ػب للنأػي  -ٔ

سرػذٍت مػ  عىرىًقػًه كى ىػٍعرًًع ودمع ػه وػي قػيركرة،  علػى ذلػن النَّجػل. قػيؿ: وػإذا وػيـ النَّأًػي  
ن ك ػػو وػػي م. قػػيؿ: ولمػػي حلػػر سوػػ  بػػ  ميلػػن الووػػية سكلػػي إلػػى سف ثػػم امع ػػه وػػي ايػػ

لدعص وي حنو ه م  ال ين. قيؿ: ودعص وي حنو ه
ُُِِْْ . 

وقػػػيؿ عنػػػػدوي وػىعىػػػػرىؽى  درػػػص علضنػػػػي النأػػػػي } كوػػػي ركالػػػػة عنػػػد م ػػػػلم  -ٕ
 

  .ُِّ – َِّص  ٖعمدة القيرمم  رح الأييرم ذج   ُِّ
 قومين وػىقىيؿى عند م .ركاع الأييرم وي ن يب ارا ئذاف، بيب ذم  زار   ُِْ
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كايمت سمي بقيركرة ودعلت تىٍ ًلٍت العىرىؽى وضهي ويا ضقه وقيؿ: لي سـ الضم، مي 
ك ػػػو مػػػ  س ضػػػو   ؟ قيلػػػت:  ػػػذا عىرىقيػػػنى ودعلػػػه وػػػي  ضأنػػػي، ػػػذا الػػػذم توػػػنعض

عىػرىؽى وياػ نقل عىرىقيػهي علػى قجعػة } كوي ركالة إاحيؽ ب  سبػي  لحػة:  -ٖ، الجضو{
سدلم ع ضدة، ودعلت تنش  ذلن العرؽ و عورع وي قوارلر ي، و ويؽ وقػيؿ: مػي 

 .{ تونعض ؟ قيلت: وراو برن ه لوأضيوني. وقيؿ: سىلىٍأتً 
وكيوت تدمل عىرىقىػهي و دعلػه وػي الجضػو كالقػوارلر، } سبي قلبة: كوي ركالة 

 .{ وقيؿ: مي  ذا؟ قيلت: عىرىقينى سذكؼ به ً ضًأي
علػػػى وعػػػص سـ اػػػلضم كتوػػػولأه. كر  كل ػػػ فيد مػػػ   ػػػذع الركالػػػيت إ ػػػلع النأػػػي 

معيرضػػة بػػض  قولهػػي: إوهػػي نيوػػت تدمعػػه  اػػص  ضأػػه، كبػػض  قولهػػي: للأرنػػة، بػػص لحمػػص علػػى 
 . ُُِِٓٓ{ او هي} نيوت تفعص ذلن لألمرل  معين سوهي  

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٖٔ ٌَظِّ ٔدِؤد ٖٔاهٖتَبُسُن ٔب ٌَظِّ ٔدِؤد     اهٖتَبُسُن ٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
راػػلن عػػ  عأػػد الػػرحم  بػػ  سبػػي لضلػػي عػػ  سبضػػه قػػيؿ: نػػيف ساػػضد بػػ  حلػػضر 

لحػػدٍّث القػػـو كللػػحكهم وجعػػ   لػػيلحين ضػػيحكين ملضحػػين، وأضنمػػي  ػػو عنػػد راػػوؿ اهلل 
رته، وقػػػيؿ: سكاع نػػػي. قػػػيؿ: اقػػػ هلل. قػػػيؿ لػػػي راػػػوؿ اهلل، إفَّ علضػػػن راػػػوؿ اهلل وػػػي ريلػػػ

قمضوه، ويح لنه ثم اعػص لػيقىأٍّػصي  قمضوين كلم لك  علىَّ قمضهلل. قيؿ: ورول راوؿ اهلل 
 .  ُُِِٔٔنشحه، وقيؿ: ب بي سوت كسمي لي راوؿ اهلل سردت  ذا

 كسرػػرج ابػػ  إاػػحيؽ عػػ  حأػػيف بػػ  كااػػل عػػ  س ػػضيخ مػػ  قومػػه سف راػػوؿ اهلل 
، ومػػػر ب ػػػواد بػػػ  غزلػػػه عػػػ دؿ لػػػفوؼ سلػػػحيبه لػػػـو بػػػدر كوػػػي لػػػدع قػػػدح لعػػػدؿ بػػػه القػػػـو

وجعنػه  –سم رػيرج  -حلضػ  بنػي عػدم بػ  الندػير، ك ػو م  نوػص مػ  الوػ   -
 

  .  ِٕو ح الأيرم الدزم الحيدم عشر ص ذ ُِٓ 
قيؿ الحينم :  ذا حدل  لحضح ا انيد كلم ليرايع ككاوقه الذ أي وقيؿ لحضح. كسرراػه ابػ  ع ػينر عػ  سبػي لضلػي رضػي اهلل عنػه   ُِٔ

  .ّْص  ْضر وحوع نمي وي الكنز ذج . قلت كالحدل  ع  سبي داكد كالجأراوي ع  ساضد ب  حلَُٕص  ٕمقله نمي وي الكنز ذج 
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. وقػػيؿ: لػػي راػػوؿ اهلل سكاع نػػي، كقػػد بعقػػن اهلل ااػػ ًو لػػي اػػوادوػػي بجنػػه بيلقػػدح كقػػيؿ: 
وػػه وقػػيؿ: ااػػ قد، قػػيؿ: ويع نقػػه عػػ  بد بػػيلح ٍّ كالعػػدؿ، و قػػدوي، وكشػػ  راػػوؿ اهلل 

؟ قػيؿ: لػي راػوؿ اهلل حلػر مػي تػرم، مػي حملػن علػى  ػذا لػي اػوادوقأَّػص بجنػه، وقػيؿ: 
 ُُِِٕٕبيضر. و ردت سف لكوف العهد بن سف لم  الدم الدؾ، ودعي له راوؿ اهلل 

لقػػي راػػلن مي وػػي بوػػرة،  سف النأػػي } كسرػػرج عأػػد الػػرازؽ عػػ  الح ػػ : 
: رػػب كرس، وجعػػ  بيلدرلػػدة بجػػ  قػػيؿ النأػػي ارلػػدة، و كوػػي لػػد النأػػي 

الراػػص كقػػيؿ: سلػػم سوهػػن عػػ   ػػذا؟ وػػ ثر وػػي بجنػػه دمػػين سدمػػيع، وقػػيؿ: القػػود لػػي 
تقػ هلل؟ وقػيؿ: مػي لأشػرًة سحػدو وىٍلػصه  راوؿ اهلل؟ وقيؿ النيس سًمٍ  راػوؿ اهلل 

عػػ  بجنػػه ثػػم قػػيؿ: اقػػ هلل، وقأَّػػص الراػػص بجػػ   علػػى بشػػرتي، وكشػػ  النأػػي 
ُُِِٖٖ{ كقيؿ: سدعهي لن سف تشفل لػي لػـو القضيمػة النًَّأيٍّ 

 ّج} كسرػرج ابػ  اػعد ، 
رسم اػػػواد بػػػ  عمػػػرك  كػػػذا. قػػػيؿ إاػػػػميعضص:  عػػػ  الح ػػػ  سف راػػػوؿ اهلل  { ِٕص 

م لحفين، وقيؿ: رب كرس كرس، ثم  ع  بعودو سك اواؾ وي بجنه، وميد وي بجنه وػ ثر وػي 
عػ  الح ػ   { َِّص  ٕج} كنػز كسررج عأد الػرازؽ سللػي نمػي وػي الوذنر وحوع،  بجنه،
ػروك لػى ىيىلَّػ ي نى ىوَّػهي ًعٍرايػوفي، } قػيؿ:  نىيفى رىايصه ًم ى ا ىٍووىيًر لػيقىيؿي لىػهي: اىػوىادىةي بٍػ ي عيمى

ػيمى لػىٍومػين كى يػوى مي ىيىلػ ه، وىػ ىٍ ول  لىػهي النَّأًػي   كىنىيفى النًَّأي    ًإذىا رىآعي وػىغىػ ى لىػهي، وىدى
ػػيفى ًوػػ ػػهي، وػىقىػػيؿى لىػػهي: اٍلًقوىػػيصي لىػػػ ي رىايػػوؿى اللَّػػًه وى ىٍعجىػػيعي اٍلعيػػودى، ًبعيػػودو نى ػرىعي النَّػيسي كىنىػ َّ عىٍنػهي، حى ٌػى  ًإذىا ي لىػػًدًع، وىدىرىحى ػي، وػىنػىهى : لىػػ ي وىأًػيَّ اللَّػًه اوٍػ ىهى  ًإلى  المىكىيًف الًَّذم اىرىحىهي رىمى  بًيٍلقىلً كىنىيفى عىلى  النَّأًػي قىًمضوىػيًف، وىدىعىػصى لػىٍروػىعيهيمى ضًو كىعىًلقىةي لػيقىأليػهي، كىقىػيؿى

 .ُُِِٗٗ{ ًبٍص سىدىعيهىي لىنى تىٍشفىلي ًلي ًبهىي لػىٍوـى اٍلًقضىيمىةً 

Y ٓٔـٍس ٓٔـٍسَخَبُس َشا   َخَبُس َشا

لحأ ػػػه،  ، كنػػػيف { زا ػػػر بيدل نػػػي كوحػػػ  حيضػػػرته} لقػػػوؿ:  كنػػػيف النَّأػػػى  
رع كضػمه بضػدع إلػى لػدرع، لومين إلػى ال ػوؽ وواػدع قي مػين، ودػيم مػ  قأػص ًهػ ومشي 

 

  .ُِٕص  ّكقيله نذا وي الأدالة ذج   ُِٕ
  .َِّص ٕنذا وي الكنز ذج  ُِٖ
، مرااػػضص الح ػػ  الأوػػرل، ل يلػػ : ل دمػػص ، اػػيمل الم ػػيوضد كالمرااػػضص ، كوػػى ٔٗص  ِكسرػػرج الأغػػوم وحػػوع نمػػي وػػي ا لػػيبة ذج ُِٗ

 ، وغ : لهز رساه  على كسافص.العراوف: عذؽ النيلة سك غونهي الذل به  ميرلم ال مر
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 و ح  زا ر ب وه راوؿ اهلل. قيؿ: ودعلت سم ح ًهرم وي لدرع رايم برن ه. 
كوػػي ركالػػة ال رمػػذم وػػي الشػػمي ص: ويح لػػنه مػػ  رلفػػه كر لأوػػرع، وقػػيؿ: سراػػلني 

حػض   ، ودعػص ر لػ لو مػي سلوػ  ًهػرع بوػدر النَّأًػيٍّ م   ذا؟ ويل فت وعػرؼ النَّأًػيَّ 
وقػيؿ لػه زا ػر: لػي راػوؿ اهلل إذان  { م  لش رم العأػد؟} لقوؿ:  وؿ عروه، ودعص را

 . كوػػػػي ركالػػػػة لل رمػػػػذم سللػػػػي: { عنػػػػد اهلل غػػػػيؿو سوػػػػت } : تدػػػػدوي نياػػػػدان، وقػػػػيؿ 
 . س  ػ. ََُُّّ{ سوت عند اهلل غيؿ} ، سك قيؿ: { لك  عند اهلل ل ت بكياد} 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ِّ َِ اهِٖٔب ِّاهٖتَبـٗسُن ٔبَد َِ اهِٖٔب     اهٖتَبـٗسُن ٔبَد

MMMMMMMMMMMMMMM 
 سف سبػػيع حدثػػه: سوػػه ستػػي النَّأًػػيَّ  –  –عػػ  عػػيمر بػػ  عأػػد اهلل بػػ  الزبضػػر 

لي عأد اهلل اذ و بهذا الػدـ و  رقػه حضػ  ر لػراؾ } ك و لح دم، ولمي ورغ قػيؿ: 
  ؿ إلػػػى الػػػدـ وشػػػربه، ولمػػػي راػػػل قػػػيؿ:عػػػد ، ولمػػػي بػػػرز عػػػ  راػػػوؿ اهلل سحػػػد

ي سرفي مكيف علمت سوه ليفي عػ  لي عأد اهلل مي لنعت بيلدـ؟ قيؿ: اعل ه و
كلًػمى  ػربتى الػدـ؟ كلػص للنػيس  :النيس. قػيؿ: لعلػن  ػرب ه؟ قػيؿ:وعم، وقػيؿ 

وكػػيووا لػػركف سف } : قػػيؿ سبػػو مواػػي: قػػيؿ سبوعيلػػم .{ منػػن ككلػػص لػػن مػػ  النػػيس
 . ُُُُّّ{ القوة ال ي به م  ذلن الدـ

   الزبضػػػرعػػػ  نض ػػػيف مػػػولي عأػػػد اهلل بػػػ   ّّ ج ص ذكعنػػػد سبػػػي وعػػػضم وػػػي الحلضػػػة 
كإذا عأد اهلل بػ  الزبضػر معػه   ػت  على راوؿ اهلل   درص الميف  قيؿ: 

وقػػيؿ لػػه: ورغػػت؟ قػػيؿ: وعػػم. قػػيؿ  لشػػرب مػػي وضهػػي، وػػدرص عأػػد اهلل علػػى راػػوؿ اهلل 
الميف: مي ذاؾ لي راوؿ اهلل؟ قيؿ: سعجض ه غ يلة محيامي لهرل  مي وضهػي. قػيؿ اػلميف: 

 

  .ِٕٗص  ُذالموا و اللدوضة ج   َُّ
  : ركاع الجأراوػي كالأػزار بإر وػير َِٕص ٖ  كالجأراوي وحػوع. قػيؿ الهضقمػي ذجْٓٓص  ّنذا وي ا ليبة ذ. كسرراه الحينم. ج  ُُّ

  مػل ذنػر قػوؿ ٕٓص ٕر وحػوع نمػي وػي الكنػز ذجكرايؿ الأزار رايؿ الوحضح غضر  نضد ب  القيام ك و ثقة. او هي كسرراه سللػي سبػ  ع ػين
 م  قوة دـ راوؿ اهلل  –رضي اهلل عنهمي  –سبي عيلم كوي ركالة : قيؿ سبوم لمة : وضركف سف القوة ال ي نيوت وي سب  الزبضر 
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قػػيؿ:  ػػػرب ه؟ قػػػيؿ: وعػػم. قػػػيؿ: لًػػمى؟ قػػػيؿ: سحأأػػػت سف  ذاؾ  ػػربه كالػػػذم بعقػػن بػػػيلح !!
كلػص } وي اػووي، وقػيـ كربػت بضػدع علػى رسس ابػ  الزبضػر كقػيؿ:  لكوف دـ راوؿ اهلل 

كوػي ، ُُِِّّ{ لن مػ  النػيس، ككلػص للنػيس منػن. ر تم َّػن النػير إر ق ػم الضمػض 
لػى ذلػػن؟ ومػي حملػن ع}  :قػيؿ لػه  ركالػة سف ابػ  الزبضػر لمػي  ػرب دـ راػػوؿ اهلل 

 وقػػػػػػػػػػػيؿ: علمػػػػػػػػػػػتي سف دمػػػػػػػػػػػن ر توػػػػػػػػػػػضأه وػػػػػػػػػػػير اهػػػػػػػػػػػنم، وشػػػػػػػػػػػرب ه لػػػػػػػػػػػذلن، وقػػػػػػػػػػػيؿ:
، كعند الدارقجني م  حدل  ساميم بنت سبػي بكػر وحػوع كوضػه: { كلص لن م  النيس} 
كوػي ن ػيب الدػو ر المكنػوف وػي ذنػر القأي ػص كالأجػوف: سوػه لمػي ، { كر تم ن النير} 

م ػػكين كبقضػػت را ح ػػه مواػػودة وػػي ومػػه  سم عأػػد اهلل ابػػ  الزبضػػر دمػػه موػػنوع وضػػه - ػػرب 
اهلل عنه رضيإلى سف ليًلوى 

ُُّّّّ . 

Y ِّ َِ٘هٛ اهِٖٔب ًَ  َٞ َِّخَبُس َضٔفَِٚ َِ٘هٛ اهِٖٔب ًَ  َٞ   ::  َخَبُس َضٔفَِٚ

 قيؿ:كسررج الجأراوي ع  افضنة 
ثػػم قػػيؿ: رػػذ  ػػذا الػػدـ ويدونػػه مػػ  الػػدكاب كالجضػػر  احػػ دم النَّأًػػي  } 

 .ُُّّْْ{ كالنيس. و غضأت وشرب ه، ثم ذنرت ذلن له ولحن
 :ًلًن ابً  ًانىيفو رىأىػري مىي

كوػػي اػػن  اػػعضد بػػ  منوػػور عػػ   رلػػ  عمػػرك بػػ  ال ػػي و، سوػػه بلغػػه سف ميلػػن بػػ  
وػي كاهػه الشػرل  لػـو سحػد مىػهللَّ ارحػه  انيف كالد اعضد اليػدرم، لمػي ايػًرحى النَّأًػي  

ػػهي : محػػص الدػػرح بعػػد المػػهللٍّ سبػػض ، وقػػيؿ لػػه  -سم: ًهػػر  –ح ػػي سوقػػيع، كرح  ، ميدَّ
مػ  سراد سف لنوػر } : وقػيؿ النَّأًػي   –سم: اب لعػه  –، ثم ازدردع بدان ر سمده سوقيؿ: 

 ويا شهد بً يحيدو. ، { إلى راص م  س ص الدنة ولضنور إلى  ذا
، { م  رػيلب دمػي دمػه ر تم ػه النػير} :  ركاع الجأراوي سللين كوضه: قيؿ 

 قيؿ الهضقمي: لم سر وي إانيدع م  سامل على ضعفه س.  ػ
 

   كركم وحوع الدار قجني وي اننه.ٔٓص  ٕسرراه اب  ع ينر ع  الميف مي ورا كرايله ثقيت. نذا وي الكنز ذج ُِّ
 ذنذا وي الموا و للحيوه الق جلوي . ُّّ
   رايؿ الجأراوي ثقيت.َِٖص  ٖقيؿ الهضقمي ذج ُّْ
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ػػرَّعي سف لنوػػػر إلػػػى راػػػص }  قػػػيؿ: عضد بػػػ  منوػػور سللػػػين: سوػػه كىرىكىم اػػ مىػػػٍ  اى
 .{ ريلب دمي دمه ولضنور إلى ميلن ب  انيف

Y ُٕ ًَ َْ آَخُس َِٙػَسُب َد َُٕحٖذـا ًَ َْ آَخُس َِٙػَسُب َد   ::  َحٖذـا

غػػػلـه  حدػػػم النَّأًػػػيَّ  } ركم ابػػػ  حأػػػيف وػػػي اللػػػعفيم عػػػ  ابػػػ  عأػػػيس قػػػيؿ:
م الحػػي ب، لػػأع  قػػرلش، ولمػػي وػػرغ مػػ  حديم ػػه سرػػذ الػػدـ وػػذ و بػػه مػػ  كرا

ونوػػر لمضنػػين ك ػػميرى ولػػم لػػر سحػػدان، وح ػػي دمػػه ح ػػي وػػرغ، ثػػم سقأػػص ونوػػر وػػي 
كاهه وقيؿ: كلحن مي لنعت بيلدـ؟. قيؿ: غضَّأ ه مػ  كرام الحػي ب. قػيؿ: سلػ  
غضأ ه؟ قلت: لي راوؿ اهلل، وف ت علػى دمػن سف س رلقػه وػي ا رض، وهػو وػي 

 .ُُّّٓٓ{ اذ و وقد سحرزت وف ن م  النير بجني، وقيؿ:
سرأػػػرت سف } قػػيؿ الحػػيوه ابػػ  حدػػر: ركم عأػػد الػػرازؽ عػػ  ابػػ  اػػرل  قػػيؿ: 

نػػيف لأػػوؿ وػػي قػػدح مػػ  عضػػداف ثػػم لوضػػل تحػػت اػػرلرع، ودػػيم وػػإذا   النَّأًػػيَّ 
نيوػػت تيػػدـ سـ حأضأػػة   -القػػدح لػػض  وضػػه  ػػيم، وقػػيؿ رمػػرسة لقػػيؿ لهػػي برنػػة 

رب ه. اػػيمت معهػػي مػػ  سرض الحأشػػة: سلػػ  الأػػوؿ الػػذم وػػي القػػدح؟ قيلػػت:  ػػ
كنيوػػت تكنػػػي سـ لواػػ ، ومػػػي مرضػػت قػػػٌب ح ػػػي ، لػػػحة لػػي سـ لواػػػ  وقػػيؿ:

قلػػػت كقػػػد ركاع سبػػػو داكد كالن ػػػي ي مي وػػػران، قػػػيؿ ، ُُّّٔٔ{ مرضػػػهي الػػػذم ميتػػػت وضػػػه
ػػه ابػػ  عأػػد الأػػر وػػي ا اػػ ضعيب، كوضػػه: سوػػه اػػ لهي عػػ  الأػػوؿ  الحػػيوه ال ػػضو ي: كقػػد ستىمَّ

 . ُُّّٕٕ. كذنر الحدل الذم نيف وي القدح، وقيلت:  رب ه لي راوؿ اهلل

Y َّ ٌَ ِٙ ِّ َأ ََّخَبـُس ُأ ٌَ ِٙ ِّ َأ   َخَبـُس ُأ
سرػػػرج الح ػػػ  بػػػ  اػػػفضيف وػػػي   قػػػيؿ ا مػػػيـ الحػػػيوه الع ػػػقلوي وػػػي الموا ػػػو:

م ػػندع، كالحػػينم كالػػدارقجني كسبػػو وعػػضم مػػ  حػػدل  سبػػي ميلػػن النيعػػي، عػػ  ا اػػود بػػ  
 

 ذذنرع الحيوه الع قلوي وي الموا و اللدوضة .ُّٓ
  .ِّص  ُذنذا وي ال ليضهلل الحأضر وي تيرل  سحيدل  الراوعي الكأضر ج ُّٔ
  .ِّص  ُذنذا وي  رح ال ضو ي على ان  الن ي ي ج ُّٕ



                                  ((035))          التربك بالهبىالتربك بالهبى   

--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيدالكىاالت احملىدية                                           

مػ  اللضػص إلػى ويػيرة  قػيـ النَّأًػي  }   :قض ، عػ  وأػضح العنػزم، عػ  سـ سلمػ  قيلػت
وي ايوو الأضت وأيؿ، وقمػت مػ  اللضػص كسوػي عجشػيوة وشػربت مػي وضهػي كسوػي ر 

قػػػيؿ: لػػػي سـ سلمػػػ ، قػػػومي وػػػ  رلقي مػػػي وػػػي تلػػػن  س ػػػعر، ولمػػػي سلػػػأح النَّأًػػػي  
الفييرة، وقلت: قد كاهلل  ىرًٍبتي مي وضهي. قيلت: ولحن راوؿ اهلل ح ي بدت 

قيؿ الحيوه اب  حدر وي ال ليػضهلل: ، { سمي كاهلل ر لىدىعى َّ بىٍجنينً  ثم قيؿ: ووااذع،
 -ك ػػو كاضػػح مػػل ارػػ لؼ ال ػػضيؽ  -كلػػحح ابػػ  دحضػػة سوهمػػي قلػػض يف كقع ػػي  مػػرستض  
 ككضح سف برنة سـ لوا  غضر برنة سـ سلم  مورته.

،  هكقل وي ركالة المي إمرسة سبي راول، سوهي  ربت بعػ  مػيم غ ػل { وي دة} 
قػيؿ الق ػجلوي: ك ػذا الػذم ذ ػو إلضػه ، ُُّّٖٖ{ نيرحرَّـ اهلل بدون على ال} وقيؿ لهي: 

 . ضم ا الـ الألقضني. كوي  ذع ا حيدل  درلة على  هيرة بوله كدمه 

Y َٞ ٌَ ِّ َضَو َُ ُأ َٝ َخأد ََٞخَبـُس ُضٖس ٌَ ِّ َضَو َُ ُأ َٝ َخأد   ::  َخَبـُس ُضٖس

قػدح  نيف للنَّأًػيٍّ } كسررج الجأراوي ع  حكضمة بنت سمضمة ع  سمهي قيلػت: 
ع، وقيـ وجلأه ولم لددع، و  ؿ وقػيؿ: م  عضداف، لأوؿ وضه كللعه تحت ارلر 

رػػيدـ  ـ اػػلمة ال ػػي قػػدمت معهػػي مػػ  سرض  -سلػػ  القػػدح؟ قػػيلوا:  ػػرب ه اػػرة 
 . ُُّّٗٗ{ لقد اح ورت م  النير بحوير :وقيؿ النأي  -الحأشة 

Y أق٘اي اهعوٌــا١ يف ٓرا امل٘ض٘عأق٘اي اهعوٌــا١ يف ٓرا امل٘ض٘ع  
قػػيؿ ا مػػيـ محػػي الػػدل  النػػوكم وػػي  ػػرح المهػػذب: كااػػ دؿ مػػ  قػػيؿ بجهيرتهمػػي 

ك ػرب دمػه، كلػم لنكػر علضػه. كسف  حدلقض  المعركوض ، سف سبي  ضأة الحدَّػيـ حدمػه بيل
كحػدل  سبػي  ضأػة ضػعض ، كحػدل   ػرب الأػوؿ ولم لنكػر علضهػي،  إمرسةن  ربت بوله 

لػػحضح، ركاع الػػدارقجني كقػػيؿ: ك ػػو حػػدل  ح ػػ  لػػحضح، كذلػػن نػػيؼو وػػي ارح دػػيج 
نين قػيؿ: ا لػح القجػل بجهػيرة الدمضػل. لكص الفللت قضياين. ثػم قػيؿ: إف القيضػي ح ػض

 

  .ِّص  ُنذا وي ال ليضهلل ذج  –ي وي ا كاب م  حدلقهي. كوي ال ند ضع  سرراه الجأراو ُّٖ
 مد ب  حنأص كحكضمة كنل مي ثقيت.  : رايله رايؿ الوحضح غضر عأداهلل ب  سحُِٕص  ٖقيؿ الهضقمي ذج ُّٗ
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س  ػػػ مػػ  } وػػي الدػػواب عػػ  سوػػه نػػيف ل نػػزع منهػػي: بػػ ف ذلػػن علػػى اراػػ حأيب.  -ثػػم قػػيؿ 
 - ػيرح الأيػيرم  -. كقيؿ ا ميـ العلمة بدر الدل  العضنػي { ِّّص ُج رح المهذب 

ـه ميعىوَّػػمه وهػو ميكىػرَّ  و مػػي  ػعر الراػوؿ } : ّٓص ِجوػي ن يبػه المعػركؼ عمػدة القػيرمم 
ا  .{ رىًيرجه عىٍ   ىذى

ػػٍعري النَّأًػػيٍّ  ويلمػػذ و الوػػحضح القجػػل بجهيرتػػه،  قلػػت: قػػوؿ المػػيكردم: كسمػػي  ى
دؿ على سف لهم قورن بغضر ذلن، ونعوذ بيهلل م  ذلن القوؿ، كقد ار رؽ بع  الشػيوعضة، 

 ػعر  كاهػيف. كحي ػي كنيد سف ليرج عػ  دا ػرة ا اػلـ حضػ  قػيؿ: كوػي  ػعر النأػي 
 م  ذلن، كنض  قيؿ  ذا كقد قضص بجهػيرة ولػلته ولػل عػ   ػعرع الكػرلم؟!! النأي 

. مػنهم سبػو  ضأػة ثم قيؿ العضني: كقد كردت سحيدل  نقضرة سف اميعػة  ػربوا دـ النَّأًػيٍّ 
الحدػػػيـ، كغػػػلـه مػػػ  قػػػرلش حدػػػم النَّأًػػػيَّ، كعأػػػد اهلل ابػػػ  الزبضػػػر  ػػػرب دـ النَّأًػػػيٍّ 

ََُُْْ .
، كركرم سللػي سف سـ سلمػ   ػربت بػوؿ النَّأًػيٍّ سوه  رب دـ النَّأًػيٍّ   كلركم ع  على  


ُُُُْْ
.  

كسررج الجأراوي وي ا كاب وي ركالة المي إمرسة سبػي راوػل سوهػي  ػربت بعػ  مػي 
قػػػيؿ الحػػػيوه ، { حػػػرَّـ اهلل بػػػدون عػػػ  النَّػػػير} وقػػػيؿ لهػػػي:  غ ػػػص بػػػه راػػػوؿ اهلل 

ؿ النػػػوكم عػػػ  القيضػػػي ح ػػػض : إف ا لػػػح تعلضقػػػين علػػػى قػػػو  -الق ػػػجلوي وػػػي الموا ػػػو
القجػػػل بجهػػػيرة امضػػػل الفلػػػلت. كبهػػػذا قػػػيؿ سبػػػو حنضفػػػة، نمػػػي قيلػػػه العضنػػػي. كقػػػيؿ  ػػػضم 

ا  مػػة ذلػػن وػػي  . كعػػدَّ ا اػػلـ ابػػ  حدػػر: قػػد تكػػيثرت ا دلػػة علػػى  هػػيرة ولػػلته 
 روي وه.إ ػ

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ِٖاه ٕٔ ِْ اهٔرٜ َصوَّٟ ٔفٚ ٕٔ اهِٖاهٖتَبٗسُن ٔبامَلَلا ِْ اهٔرٜ َصوَّٟ ٔفٚ ٛٗاهٖتَبٗسُن ٔبامَلَلا ٛٗٔب   ::  ٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
لىػلَّى حضػ  الم ػدد الوػغضر،  ع  ويول سف عأد اهلل ب  عمر حدثػه: سف النَّأًػيَّ 

 

 ركاع الأزار كالجأراوي كالحينم كالأضهقي كسبو وعضم وي الحلضة. َُْ
 كسبو وعضم. ركاع الحينم كالدارقجني كالجأراوي  ُُْ
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الػػذم دكف الم ػػدد الػػذم بشػػرؼ الركحػػيم، كقػػد نػػيف عأػػد اهلل لعلػػم المكػػيف الػػذم لػػلَّى 
، لقػػوؿ: ثػػم عػػ  لمضنػػن، حػػض  تقػػـو وػػي الم ػػدد توػػلٍّي، كذلػػن الم ػػدد وضػػه النَّأًػػي  

حيوة الجرل  الضمني كسوت ذا و إلى مكة، بضنػه كبػض  الم ػدد ا نأػر رمضػة بحدػر،  على
 .  ُُِِْْسك وحو ذلن

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ِّ ٍُ اهِٖٔب ُٕ َف ًََط ِ٘ٔضٍع ال ٌَ ِّاهٖتَبٗسُن ٔب ٍُ اهِٖٔب ُٕ َف ًََط ِ٘ٔضٍع ال ٌَ     اهٖتَبٗسُن ٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
درػػص علػػى سـ اػػلضم،  سف النَّأًػػيَّ  : ركم ا مػػيـ سحمػػد كغضػػرع عػػ  سوػػ 

ػػي كوػػي الأضػػت ًقٍربىػػةه م ك ػػو وػػي م، قػػيؿ سوػػ :  –سم مػػ  وػػم القربػػة  –علَّقػػة وىشىػػًربى ًمػػٍ  ًوضهى
وقجعت سـ الضم وىمى القربة، وهو عندوي، كالمعني سف سـ الضم: قجعت وم القربػة الػذم  ػو 

كاح فوت به وي بض هي لل أرؾ ب ثر النأي  موضل  ربة 
ُُّّْْ . 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ًَ  ِّ ًَ ًَاهٖتَبٗسُن ٔبَتِقٔبِٚى َٙٔد   ِّ ًَ     ٖظ َزُضَ٘ي اهلٔلٖظ َزُضَ٘ي اهلٔلاهٖتَبٗسُن ٔبَتِقٔبِٚى َٙٔد 

MMMMMMMMMMMMMMM 
وقلػػػت: عػػػ  لحضػػػي بػػػ  الحػػػيرس الػػػذميرم قػػػيؿ: لقضػػػت كا لػػػة بػػػ  ا اػػػقل 

؟ وقػػػيؿ: وعػػػم، قلػػػت: سعجنػػػي لػػػدؾ  قألهي.و عجيوضهػػػي بيلعػػػت بضػػػدؾ  ػػػذع راػػػوؿ اهلل 
 او هى. .ُُْْْْوقأل هي

ع  لوو  ب  مض ػرة قػيؿ: درلنػي علػى  { َّٔ ص ٗج} كعند سبي وعضم وي الحلضة 
ولمػي ووػر إلضػه مىػدَّ لػدع،  ،  د ب  ا اود عي دل ، ودرص علضه كا لة بػ  ا اػقللزل

 

 ركاع الأييرم. ُِْ
 كركاع الجأراوي كوضه الأرام ب  زلد، كلم للعفه سحمد، كبقضة رايله رايؿ الوحضح. ُّْ
 . : كوضه عأد الملن الفيرم كلم سعروه، كبقضة رايله ثقيتِْص  ٖقيؿ الهضقمي ذج  ُْْ
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، وقػػيؿ لػػه: لػػي لزلػػد نضػػ  و رػػذ لػػدع وم ػػح بهػػي كاهػػه كلػػدرع،  وػػه بػػيلل راػػوؿ اهلل 
 لقػػػػػػوؿ: ًنػػػػػن بربػػػػػن؟ وقػػػػػيؿ: ح ػػػػػ ، وقػػػػػػيؿ: و بشػػػػػر، وػػػػػإوي اػػػػػمعت راػػػػػوؿ اهلل 

ًى ٍّ عىأٍ } لقوؿ: تعيلى إف اهلل  ، كإف  رًّا وىشىرٌّ سىوىي ًعٍندى  ره ضػٍ ٍضران وىيى  .{ ًدم ًبي، ًإٍف رى
، عػػػ  عأػػػد الػػػرحم  بػػػ  رزلػػػ  قػػػيؿ: ُْْكسرػػػرج الأيػػػيرم وػػػي ا دب المفػػػرد ص 
و تضنػػي و ػػلمني علضػػه، وػػ ررج  ،  مرروػػي بيلرَّبػػذة، وقضػػص لنػػي:  هنػػي اػػلمة بػػ  ا نػػوع

وهي ن   بعضر، وقمنػي إلضهػي ، و ررج له نفًّي ضيمة ن لدله وقيؿ: بيلعت بهيتض  وىًأيَّ اهلل 
 .ُُْْٓٓوقألني ي

 عػػػ  ابػػػ  اػػػدعيف، قػػػيؿ ثيبػػػت  وػػػ  ُْْص وػػػي ا دب  كسرػػػرج الأيػػػيرم سللػػػين 
عػ   ُْْص وػي ا دب وقألهػي، ، كسللػين:  بضدؾ؟ قيؿ: وعم. سم  ت النًَّأيَّ  :

 كرالضه.لقأٍّص لد العأيس لهضو قيؿ: رسلت علضًّي 
ليأػػػر بمكػػػيوي، و درػػػص علضػػػه كآرػػػذ لدلػػػه عػػػ  ثيبػػػت قػػػيؿ: ننػػػت إذا ستضػػػت سو ػػػين 

، كسقأػص عضنضػه كسقػوؿ: بػ بي كسقألهمي كسقوؿ: ب بي  يتض  الضدل  الل ض  م َّ ي راػوؿ اهلل 
.الل ػػض  رستػػي راػػوؿ اهلل  { العضنػػض }  ػػيتض  

ُُْْٔٔ
كقػػيؿ الهضقمػػي: ركاع سبػػو لعلػػي، كرايلػػه ، 

 ت عنػػه الأولػػضرم.راػػيؿ الوػػحضح غضػػر عأػػد اهلل بػػ  سبػػي بكػػر المقػػدمي، ك ػػو ثقػػة كاػػك
 .{ ِّٓ/ٗنذا وي مدمل الزكا د } س  ػ 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٕٔ ٕٔاهٖتَبٗسُن ٔبٔذٖبٔت     اهٖتَبٗسُن ٔبٔذٖبٔت

MMMMMMMMMMMMMMM 
سوهػي سرراػت اأػة  ضيل ػة ن ػركاوضة، لهػي لأنػة } ع  ساميم بنػت سبػي بكػر :

نيوػت عنػد   دلأيج، كوراي ي مكفوويف بيلدلأيج، كقيلت:  ذع ًاأَّةي راػوؿ اهلل 
للأ ػهي، وػنح  وغ ػلهي للمرضػي  ولمي قألت قألػ هي، كنػيف النأػي عي شة، 

 

   ع  عأد الرحم  ب  زلد العراقي وحوع.ّٗص ْكسررج ب  اعد ذج  ُْٓ
 . .ُُُه ب  حدر وي المجيلو العيلضة ذج  صذنرع الحيو  ُْٔ
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 .ُُْْٕٕ{ و  شفي
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y اهٖتَبٗسُناهٖتَبٗسُن  ُٖ ُٕ َُٙد ًَٖطِت ٌَا  ُٖٔب ُٕ َُٙد ًَٖطِت ٌَا      ٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
 :ع  لفضة بنت مدزسة

سف سبي محػذكرة نيوػت لػه قيوػة وػي مقػدـ رساػه، إذا قعػد سراػلهي و ألػ  } 
م ػح علضهػي بضػدع، ولػم  : إف راوؿ اهلل ا رض، وقيلوا له: سر تحلقهي؟ وقيؿ

 . ُُْْٖٖ{ سن   حلقهي ح ي سموت
قلػت لػي } كع  محمد بػ  عأػد الملػن بػ  سبػي محػذكرة عػ  سبضػه عػ  اػدع قػيؿ: 

راوؿ اهلل علٍّمني اينَّة اجذاف، قيؿ: وم ػح مقػدـ رساػي قػيؿ: تقػوؿ: اهلل سنأػر 
وكػيف سبػو  } كوي ركالة:الحدل .  { اهلل سنأر اهلل سنأر اهلل سنأر ترول بهي لوتن
 . ُُْْٗٗ{ م ح علضهي محذكرة ر لدز  ويلض ه كر لفرقهي  ف النأي 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y اهٖتَبٗسُناهٖتَبٗسُن  ِّ ِّٔبَقَدِح اهِٖٔب ٕٔ    ٔبَقَدِح اهِٖٔب ًَِطٔذٕد َصوَّٟ ٔفٚ َٕٗٔ ًَِطٔذٕد َصوَّٟ ٔفٚ َٗ  

MMMMMMMMMMMMMMM 
قدمت المدلنة ولقضني عأػد اهلل بػ  اػلـ وقػيؿ } قيؿ:  ع  سبي بردة 
، كتوػلي وػي ؿ و اقضن وي قدحو  ػرب وضػه راػوؿ اهلل لي: اوجل  إلى المنز 

. ويوجلقػت معػه و ػقيوي كس عمنػي تمػران كلػلَّضت وػي م دد للَّى وضه النًَّأي  
 

  .َُْص  ّذن يب اللأيس كالزلنة ج  ُْٕ
    ُٓٔص ٓركاع الجأراوي كوضه سلوب ب  ثيبت المكى، قيؿ سبوحيتم: ر لحمص حدلقه. نذا وى مدمل الزكا د ذج  ُْٖ
 سرراه الأضهقي كالدارقجني كسحمد كسب  حأيف كالن ي ي بمعنيع. ُْٗ
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 .  ََُُٓٓ{ م ددع
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y اهٖتَبٗسُناهٖتَبٗسُن  ِّ َِ اهِٖٔب ِ٘ٔضِع َقَد ٌَ ِّٔب َِ اهِٖٔب ِ٘ٔضِع َقَد ٌَ     ٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
ًدلنىػًة سىفَّ سىبى : } عىٍ  سىبًػي ًمٍدلىزو  ايم وي الحدل  ػيفى بىػػٍض ى مىكَّػةى كىاٍلمى ي ميواىػى نى

ػػي ًبًمي ىػػًة آلىػػةو ًمػػ ى  ػػي وػىقىػػرىسى ًوضهى ـى وىوىػػلَّى رىٍنعىػػةن سىٍكتػىػػرى ًبهى ػػٍضً  ثيػػمَّ قىػػي ػػيمى رىٍنعى ػى وىوىػػلَّى اٍلًعشى
: مىي سىلىٍوتي سىٍف سىضىلى قىدىمىيَّ حىٍض ي كىضىلى رىايوؿي اللَّػًه لػلى اهلل  علضػه النٍّ ىيًم ثيمَّ قىيؿى

رىسي ًبمىي قػىرىسى ًبًه رىايوؿي اللًَّه   . ُُُُٓٓ{ كاٌلم قىدىمىٍضًه كىسىوىي سىقػٍ
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y اهٖتَبٗسُناهٖتَبٗسُن  ٕٞ ًَُباَزَك ٕٞٔبَداٍز  ًَُباَزَك   ٔبَداٍز 
MMMMMMMMMMMMMMM 

 ع  محمد ب  اوقة ع  سبضه قيؿ:
لمي بني عمرك بػ  حرلػ  دارع ستض ػه  اػ  ار منػه وقػيؿ: مػي توػنل بػه؟  }

ال  وضه كس  رم كسبضل، قػيؿ: قلػت  حػدثن وػي  ػذع الػدار وقلت: سرلد سف س
إف  ػذع الػدار مأيرنػة علػي مػ  اػك  وضهػي، مأيرنػة علػى مػ  بػيع وضهػي  بحدل :

كعنػػدع مػػيؿ موضػػوع، و نػػيكؿ بكفٍّػػه منػػه  كا ػػ رم، كذلػػن سوػػي ستضػػت النَّأًػػيَّ 
دار م ودوعهي إلىَّ كقػيؿ:  ػيؾ لػي عمػرك  ػذع الػدرا م ح ػي تنوػر وػي سم  ػيم 

ه سم ػكي  ػذع الػدرا م مَّػو رذتهي ثم ملػضت بهػي إلػى سمػي وقلػت: لػي ستلعهي. 
،    ح ػػػػى ونوػػػػر وػػػػي سم  ػػػػيم ولػػػػعهي، وإوهػػػػي درا ػػػػم سعجيوضهػػػػي راػػػػوؿ اهلل

الكووة، و ردت  رام دار، وقيلت لػي  ثم مكقني مي  يم اهلل ح ى قدمني.و رذتهي
 

 يب ا ع ويـ بيلك يب كال نة.ركاع الأييرم وي ن  َُٓ
  .ِّْ/ّذركاع الن ي ي  ُُٓ
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لػت، ثػم ائػت إلضهػي ك ضػ ت ميلهػي وػ رأروي. وفع سمي: لي بني، إذا ا ػ رلت داران 
معهػػػػي وجرح ػػػػه وػػػػي  و رراػػػػت  ػػػػضئين  -كالمػػػػيؿ موضػػػػوع  - وػػػػدعوتهي ودػػػػيمت

لي بنػي،  ػذع  سمه، سم  يم  ذع؟ قيلت: الدرا م، ثم رلج هي بضد ي، وقلت: لي
سعجينهػػي بضػدع، و وػػي سعلػػم الػدرا م ال ػػي ائ نػي بهػػي، وزعمػػت سف راػوؿ اهلل
ُُِِٓٓلم  بيع وضهي كا  رلسف  ذع الدار مأيرنة لم  ال  وضهي، مأيرنة 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y َِِبِس َزُضِ٘ي اهلٔل  اهٖتَبٗسُناهٖتَبٗسُن ٌَ َِِبِس َزُضِ٘ي اهلٔلٔب ٌَ     ٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
 كاضػػعين لػػدع علػػى مىٍقعىػػًد النَّأًػػيٍّ  رؤم ابػػ  عمػػر } قػػيؿ القيضػػي عضػػيض: 

نػػيف سلػػحيب النأػػي  }. كعػػ  سبػػي ق ػػضب كالع أػػي: { مػػ  المنأػػر، ثػػم كضػػعهي علػػى كاهػػه
  ،ح ػوا رميوػة المنأػر ال ػػي تلػي القأػر بمضػيمضنهم ثػم ل ػ قألوف القألػػة إذا رػل الم ػدد

كركم ذلػػن الشػػضم ابػػ  تضمضػػة سللػػي عػػ  ا مػػيـ سحمػػد، كسوػػه ررَّػػهلل ،  وُُّّٓٓ. س.  ػػػ{ لػػدعوف
وي ال م حٍّ بيلمنأر كالرميوة، كذنر سف اب  عمر كاعضد ب  الم ضو كلحضػي بػ  اػعضد مػ  

س.  ػ.وقهيم المدلنة نيووا لفعلوف ذلن. 
ُُْْٓٓ  

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y اهٖػِسٙٔف  اهٖتَبٗسُناهٖتَبٗسُن ٖٔ ٖٔ اهٖػِسٙٔفٔبَقِبِس   ٔبَقِبِس

MMMMMMMMMMMMMMM 
قػػيؿ ربنػػه عأػػد اهلل: لمػػي حلػػرت الووػػية سمضػػر المػػىمنض  عمػػر بػػ  اليجػػيب 

وقػػػػص:لقرس علضػػػػن عمػػػػر ال ػػػػلـ، كر تقػػػػص سمضػػػػر  اوجلػػػػ  إلػػػػى سـ المػػػػىمنض  عي شػػػػة 
مػر بػ  اليجػيب سف لػدو  مػل المىمنض ، وإوي ل ت الضـو ب مضر المىمنض ، كقػص ل ػ  ذف ع

 

 مدمل الزكا د . ُُُ/ ص  ْركاع الجأراوي وي الكأضر كسبو لعلي ذج ُِٓ 
  .ُٖٓص  ّالشفي للقيضي عضيض. قيؿ المل على قيرم: ركاع اب  اعد ع  الرحم  ب  عأد القيرم ذج  ُّٓ
  .ّٕٔاق ليم الوراط الم  قضم ص   ُْٓ
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لػػػيحأضه. قػػػيؿ: وياػػػ  ذف كاػػػلم ثػػػم درػػػص علضهػػػي ك ػػػي تأكػػػي، وقػػػيؿ: لقػػػرس علضػػػن عمػػػر 
وقيلت: ننت سرلدع لنف ي، ك كثروػه الضػـو علػى  كل   ذف سف لدو  مل ليحأضه،  ال لـ،

وف ي، ولمي سقأص قضص:  ذا عأد اهلل ب  عمر قد ايم، وقيؿ: اروعووي، و اندع راػص إلضػه، 
ؿ: مػػي لػػدلن؟ قػػيؿ: الػػذم تحػػو لػػي سمضػػر المػػىمنض ، سذوت.وقػػيؿ: الحمػػد هلل، مػػي نػػيف وقػػي

 ػيم س ػػم إلػػى مػ  ذلػػن، وػػإذا سوػػي قألػت وػػيحملووي، ثػػم اػػلٍّم كقػص: ل ػػ  ذف عمػػر، وػػإف 
 .  ُُٓٓٓٓسذوت لي و درلووي، كسف ردَّتني وردكوي إلى مقيبر الم لمض 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y طابقنيطابقنياهتربن بآثاز اهصاحلني ٗاألُبٚا١ اهاهتربن بآثاز اهصاحلني ٗاألُبٚا١ اه  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 سف النػػيس وزلػػوا مػػل راػػوؿ اهلل } : عػػ  وػػيول سف عأػػد اهلل بػػ  عمػػر، سرأروػػي 

على الًحٍدًر سرض ثمود، ويا قوا م  آبير ي، كعدنوا به العدض ، و مر م راوؿ 
سف لهرلقػػوا مػػي ااػػ قوا، كلعلفػػوا لألبػػص العدػػض ، كسمػػر م سف ل ػػ قوا مػػ   اهلل 

 . ُُٔٓٔٓ{ ىي النَّيقىة الأئر ال ي نيوت تىًردي 
 كوي  ذا الحدل  م  الفوا د ال أرؾ بةثير الويلحض .

Y اهٖتَبٗسُن ٔباهٖتاُب٘ٔتاهٖتَبٗسُن ٔباهٖتاُب٘ٔت  

: ﴿ وػػػػػي القػػػػػرآف ولػػػػػضلة ال ػػػػػيبوت وقػػػػػيؿ تعػػػػػيلىذنػػػػػر اهلل                 

                                             

                   ﴾  {ِْٖالأقرة }. 
سف  ػػذا ال ػػيبوت نػػيف عنػػد بنػػي إاػػرا ضص كنػػيووا ل  نوػػركف بػػه  كرللػػة القوػػة :

كل واػػلوف إلػػى اهلل تعػػيلى بمػػي وضػػه مػػ  آثػػير، ك ػػذا  ػػو ال أػػرؾ بعضنػػه الػػذم ورلػػدع كوقوػػدع، 
 

 لأييرم وي ن يب الدني ز بيب مي ايم وي قأر النأي للى اهلل علضه كالم كوي ن يب ولي ص الوحيبة قوة الأضعة.سرراه بجوله ا ُٓٓ
  .ُُٖص ٖركاع م لم وي ن يب الز د بيب النهي ع  الدروؿ على س ص الًحٍدر. قيله النوكم وي الشرح ذج ُٔٓ
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﴿   اهلل اصَّ الله مح وليت ال يبوت وقػيؿ: كقد بضَّ                     

              ﴾  {ِْٖالأقرة } 
 ػي: عوػي مواػي، ك ػيمه مػ  ثضيبػه  -ممي ترنه آؿ مواي ك ػيركف  -ك ذع الأقضة 

   ت.كثضيب  يركف، كوعلع، كسلواح م  ال وراع، ك 
نمػػػي ذنػػػرع المف ػػػركف كالمىررػػػوف نػػػيب  نقضػػػر، كالقر أػػػي، كال ػػػضو ي، كالجأػػػرم، 

 وإرال إلضهم، ك و لدؿ على معيف نقضرة: منهي: 
 ال واص بةثير الويلحض . -

 كمنهي: المحيووة علضهي. -

 كمنهي: ال أرؾ بهي. -

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y :اهتبــسن مبطذد اهعػاز:اهتبــسن مبطذد اهعػاز  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 :ح ع  سبضه كقيؿ إبرا ضم ب  ليل

ٍنًأكيم قػىٍرلىةه لػيقىيؿي لىهي ا يبػيلَّةي ؟ }  اٍوجىلىٍقنىي حىياٍّض ى وإذىا رىايصه وقيؿى لىنىي: إلىى اى
ػٍضً   : مىٍ  لىٍلمىٍ  ًلي ًمٍنكيم سٍف ليوىلٍّيى لًػي وػي مىٍ ػًدًد اٍلعىشَّػيًر رىٍنعى ػى قػيٍلنىي: وػىعىٍم. قيؿى

ًلضًلػي سبىػي اٍلقىيًاػًم سٍك سٍربىعين كىلػىقيوؿى  ػًذًع  بػي  يرى  ػًمٍعتي رى : إفَّ اهلل  لٍػػرىةى: اى لػىقيػوؿي
ػػري يمٍ  اًم بىػػٍدرو غىضػٍ امى ر لػىقيػػوـي مىػػلى  يػػهىدى ػػيًر لػىػػٍوـى اٍلًقضىيمىػػًة  يػهىدى عىػ ي ًمػػٍ  مىٍ ػػًدًد اٍلعىشَّ  لػىأػٍ

}.ُُٕٕٓٓ. 
قيؿ العلمة المحدث الكأضر الشػضم رلضػص سحمػد ال ػهير وفػورم وػي ن يبػه "بػذؿ  

رح ان  سبي داكد": كوي الحدل  درلة على سف الجيعيت الأدوضة تولػص إلػى المدهود  
 

  .ُْٔٗص  ّذا الم دد ممي للي النهر ذس مشكية المويبضح جركاع سبو داكد، كقيؿ:  ع  إبرا ض  ب  ليلح ب  در م ع  سبضه   ُٕٓ
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ُُٖٖٓٓالغضر سار ي. كسف مةثر ا كلضيم كالمقربض  تزار كل أرؾ بهي
 . 

كقػػيؿ العلمػػة المحػػدث الشػػضم سبػػو الجضػػو لػػيحو عػػوف المعأػػود: م ددالعشػػير 
   .ُُٗٓٗٓم دد مشهور ل أرؾ بيلولة وضه

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٘ي٘يحنّ يف بسكٞ اهسضحنّ يف بسكٞ اهسض    

MMMMMMMMMMMMMMM 
. ، سك معنػي برن ػه و مل نقضػران مػ  النػيس لقولػوف: وحػ  وػي برنػة راػوؿ اهلل 

 وقيؿ: رحمه اهلل كائص ع  ذلن  ضم ا الـ اب  تضمضة 
كسمػػػي قػػػوؿ القي ػػػص: كوحػػػ  وػػػي برنػػػة وػػػلف، سك مػػػ  كقػػػت حلولػػػه عنػػػدوي حلَّػػػٍت  }}

أير. و مي الوحضح: وإف لراد به الكلـ بػه، الأرنة. وهذا الكلـ لحضحه بيع أير، بي صه بإع 
سوه  داوي كعلَّمني كسمروي بيلمعركؼ كوهيوي ع  المنكر، وأأرنػة اتٍّأيعػه ك يع ػه حوػص لنػي مػ  

وػي  اليضر مي حوص، وهذا نلـه لحضح. نمي نيف س ص المدلنػة لمػي قػدـ علػضهم النَّأًػي  
اػعيدة الػدوضي كاجرػرة، بػص نػص مػىم  برن ه لمي آمنوا به كس يعوع، وأأرنة ذلن حوص لهػم 
مػػ  رضػػر  -ب ػػأو إلميوػػه ك يع ػػه  -آمػػ  بيلراػػوؿ كس يعػػه حوػػص لػػه مػػ  برنػػة الراػػوؿ 

 اجررة كالدوضي مي ر لعلمه إر اهلل.
كسللػػين إذا سرلػػد بػػذلن سوػػه بأرنػػة دعي ػػه كلػػلحه دوػػل اهلل الشػػر كحوػػص لنػػي رزؽ 

 كم كترزقػػػوف إر بلػػػعفيك ػػػص تنوػػػركف } : كووػػػر وهػػػذا حػػػ ، نمػػػي قػػػيؿ النأػػػي 
العػػذاب عػػ  الكفػػير كالفدػػير لػػئل  كقػػد لػػدول { بػػدعي هم، كلػػلتهم، كإرللػػهم؟

: ﴿ تعػػػيلىلوػػػضو مػػػ  بضػػػنهم مػػػ  المػػػىمنض  ممػػػ  ر ل ػػػ ح  العػػػذاب، كمنػػػه قولػػػه     

                                           
 

  .ِِٓص ُٕذبذؿ المدهود ج  ُٖٓ
  .ِِْص ُُذعوف المعأود ج  ُٗٓ
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                 ﴾ {ِٓالف ح } ، ولور اللعفيم المىمنوف الذل  نػيووا بمكػة
لػػور مػػي وػػي الأضػػوت } : قػػيؿ النأػػي بػػض  ًهراوػػي الكفػػير عػػذب اهلل الكفػػير: كنػػذلن 

م  الن ػيم كالػذرارم  مػرت بيلوػلة و قػيـ، ثػم اوجلػ  معػي براػيؿ معهػم حػـز 
كنػذلن ،  { م  حجو إلػى قػـو ر لشػهدكف الوػلة معنػي وػ حرؽ علػضهم بضػوتهم

: ﴿ كقد قيؿ الم ضح ترؾ رام الحيمص ح ى تلل انضنهي.                

   ﴾ {ُّمػػرلم }  وأرنػػيت سكلضػػيم اهلل الوػػيلحض  بيع أػػير وفعهػػم لليلػػ  بػػدعي هم إلػػى
 يعة اهلل، كبدعي هم لليل ، كبمػي لنػزؿ اهلل مػ  الرحمػه كلػدول مػ  العػذاب ب ػأأهم، حػ ٌّ 

 وقوله ح ٌّ. -كنيف ليدقين  -مواود، وم  سراد بيلأرنة  ذا 
 ليل : كسمي " المعني الأي ص" ومقص سف لرلد ا  راؾ بي

كإف  -مقػػص سف لكػػوف راػػص مقأػػوران بمكػػيف، وػػضو  سف اهلل ل ػػور م  الػػه  -
اػػػضٍّدي كلػػػد آدـ  وهػػػذا اهػػػصه، وقػػػد نػػػيف راػػػوؿ اهلل  -لػػػم لقومػػػوا بجيعػػػة اهلل كراػػػوله 

مػدوووين بيلمدلنػة عػيـ الحػرة، كقػد سلػيب س ػص المدلنػة مػ  الق ػص كالنهػو كاليػوؼ مػػير 
عػػػػػد اليلفػػػػػيم الرا ػػػػػدل  سحػػػػػدثوا سعمػػػػػيرن سكاأػػػػػت لعلمػػػػػه إر اهلل، كنػػػػػيف ذلػػػػػن  وهػػػػػم ب

ذلن.كنيف على عهد اليلفيم لدول اهلل عنهم بإلميوهم كتقػوا م،  ف اليلفػيم الرا ػدل   
نيووا لدوعووهم إلى ذلن، كنػيف بأرنػة  ػيع هم لليلفػيم الرا ػدل  كبأرنػة عمػص اليلفػيم 

اػػ ولي النوػػيرم مػػدووف بيلشػػيـ كقػػد ا معهػػم لنوػػر م اهلل كلىلد م.كنػػذلن اليلضػػص 
على تلن الألد قرلأين م  مي ة انة، كنيف س لهي وي  ػر. ومػ  ًػ َّ سف المضػت لػدول عػ  

 الحيٍّ مل نوف الحي عيملن بمعوضة اهلل وهو غيلب.
كنػػذلن إذا ًػػ  سف برنػػة الشػػيهلل تعػػود علػػى مػػ  س ػػرؾ بػػه كرػػرج عػػ   -

رض عنػػدع، كوحػػو  يعػػة اهلل كراػػوله، مقػػص سف لوػػ  سف برنػػة ال ػػدود لغضػػرع، كتقأضػػص ا 
 ذلن لحوص له ال عيدة، كإف لم لعمص بجيعة اهلل كراوله.

كنػػذلن إذا اع قػػد سف ذلػػن الشػػيهلل لشػػفل لػػه كلدرلػػه الدنػػة بمدػػرد   -
محأ ػػه كإو  ػػيبه إلضػػه، وهػػذع ا مػػور كوحو ػػي ممػػي وضػػه مييلفػػة الك ػػيب كال ػػنة، وهػػو مػػ  

 .                      {{ مػػػػػػػػػيدعسحػػػػػػػػػواؿ المشػػػػػػػػػرنض  كس ػػػػػػػػػص الأػػػػػػػػػدع بي ػػػػػػػػػصه ر لدػػػػػػػػػوز اع قػػػػػػػػػيدع كر اع 
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. 
 .  ََُُٔٔ{{ إو هى نلـ اب  تضمضة وى الف يكل} }                        

MMMMMMMMMMMMMMM 
 الييللىػػة

MMMMMMMMMMMMMMM 
 كالحيلص م   ذع اجثير كا حيدل   و:

كبةثػػيرع كبكػػص مػػي  ػػو من ػػوب إلضػػه اػػنة مرووعػػة،  سف ال أػػرؾ بػػه   -
 ك رلقة محمودة مشركعة.

كلكفػػػي وػػػي إثأػػػيت ذلػػػن وعػػػص رضػػػير الوػػػحيبة رضػػػواف اهلل علػػػضهم  -
 سامعض .

 لذلن. كت لضد النأي  -

 بص كسمرع مرةن كإ يرته سررم إلى وعص ذلن.  -

كبيلنووص ال ي وقلني ي لوهر نذب م  زعم سف ذلن مي   -
نيف لع ني به كلهػ م بفعلػه سحػد مػ  الوػحيبة إر ابػ  عمػر، كسف ابػ  

 .لن سحد م  سلحيب الراوؿ عمر مي نيف لواوقه على ذ

ك ذا اهص سك نذب سك تلأض ، وقد نيف نقضر غضرع لفعص ذلن 
، كسـ اػػػلمة، كريلػػػد بػػػ  كلهػػػ م بػػػه، كمػػػنهم اليلفػػػيم الرا ػػػدكف 

الولضد، ككا لة ب  ا اقل، كاػلمة بػ  ا نػوع، كسوػ  بػ  ميلػن، كسـ 
اػلضم، كساػضد بػ  حلػػضر، كاػواد بػ  غزلػة، كاػػواد بػ  عمػرك، كعأػػد 

بػ  اػلـ، كسبػو مواػي، كعأػد اهلل بػ  الزبضػر، كاػفضنة مػولي النأػػي اهلل 
 ،كارة ريدـ سـ المة، كميلن ب  اػنيف، كساػميم بنػت سبػي بكػر ،

 

  .  أعة  دار عيلم الك و .ُُّ-َُٗص ُُمدموع و يكل إب  تضمضة ذجَُٔ 
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كسبو محذكرة، كميلن ب  سو  كس ضيره م  س ص المدلنػة، ن ػعضد بػ  
 سامعض . الم ضو كلحضي ب  اعضد
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NNNNNN
N

NNNNNN 
  الفصن السادسالفصن السادس

NNNNNNNNNNNNNN 

  اهربشخٚٞ اهربشخٚٞ حٚاتٕ حٚاتٕ 
NNNNNNNNNNNNNN 

Y ٞٚاحلٚاٝ اهربشخٚٞ حٚاٝ حقٚقٚٞاحلٚاٝ اهربشخٚٞ حٚاٝ حقٚق  

Y  ًٞٚعين احلٚاٝ اهربشخٚٞ ًعين احلٚاٝ اهربشخ  

Y  ٞٚخصا٢ص األُبٚا١ اهربشخٚٞ خصا٢ص األُبٚا١ اهربشخ  

Y  صالٝ األُبٚا١ يف قب٘زٍٓ ٗعبادات صالٝ األُبٚا١ يف قب٘زٍٓ ٗعبادات
  أخس٠.أخس٠.

Y  ٌٖد ًَُح ٌٖد خص٘صٚٞ حٚاٝ ُبِِّٚا  ًَُح   ..خص٘صٚٞ حٚاٝ ُبِِّٚا 
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Y  ٗٛ ٛٗ اهِٖٔب   جيٚب ًّ ُاداٖ.جيٚب ًّ ُاداٖ.  اهِٖٔب

Y  ِّ ِّ إزضاي اهطالَ باهربٙد إىل اهِٖٔب   ..إزضاي اهطالَ باهربٙد إىل اهِٖٔب

Y  :{{  اهسَِّحاُياهسَِّحاُي  ال ُتَػٗدال ُتَػٗد  }}حدٙح: حدٙح..  

Y .ٝاإلًاَ ًاهم ٗاهصٙازٝ.اإلًاَ ًاهم ٗاهصٙاز  

Y  ٝكالَ أ٢ٌٞ اهطوف يف ًػسٗعٚٞ شٙازٝ كالَ أ٢ٌٞ اهطوف يف ًػسٗعٚٞ شٙاز
  زض٘ي اهلل زض٘ي اهلل 

Y .ٖٗغد اهسحاي إىل قربٖ.ٗغد اهسحاي إىل قرب  

BBB   
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NNNNNNNNNNNNNN 

  الفصن السادسالفصن السادس
NNNNNNNNNNNNNN 

  حٚاتٕ اهربشخٚٞ حٚاتٕ اهربشخٚٞ 
NNNNNNNNNNNNNN 

Y ٞٚاحلٚاٝ اهربشخٚٞ حٚاٝ حقٚقٚٞاحلٚاٝ اهربشخٚٞ حٚاٝ حقٚق  
NNNNNNNNNNNNNN 

مػػي دلػػت علضػػه اجلػػيت الأضنػػيت كا حيدلػػ  الحضػػية الأرزرضػػة حضػػية حقضقضػػة ك ػػذا 
المشهورة الوحضحة، ك ػذع الحضػية الحقضقضػة ر تيعػيرض كلػفهم بػيلموت، نمػي اػيم ذلػن 

وػػػػػػػػػػػػي ن ػػػػػػػػػػػػيب اهلل العزلػػػػػػػػػػػػز إذ لقػػػػػػػػػػػػوؿ: ﴿                         ﴾ 
، كلقوؿ: ﴿ { ا وأضيمّْ}                 ﴾ {َّالزمر }. 

إف معني قولني ع  الحضية الأرزرضة ب وهػي حقضقضػة سم لض ػت رضيلضػة سك مقيلضػة نمػي  
ل وور ي بعػ  الملحػدة، ممػ  ر ت  ػل عقػولهم لإلمػيف إر بيلمشػي د المح ػوس دكف 

 .اصَّ اللهالغضو الذم ر لجض  العقص الأشرم توورع، كر ت لضم نضفض ه لقدرة اهلل 
ص قوػػضرة عنػػد قولنػػي عػػ  الحضػػية الأرزرضػػة ب وهػػي حقضقضػػة ر تأقػػي مػػ  إف كقفػػة ت مػػ

 ا  كيؿ سدوي ذرة ح ي عند م  لقور وهمه كذكقه ع  تعقص المعيوي.
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ٍفػػًي الأي ػػص، كى ىػػٍرًد الػػو م، كىوػىٍفػػًي اليضػػيؿ الػػذم  { حقضقضػػة} وكلمػػة  لض ػػت إرَّ لًنػى
الأػػرزخ، كعػػيلم اجرػػرة، قػػد لقػػل وػػي ذ ػػ  ا و ػػيف الم شػػكن المرتػػيب وػػي سحػػواؿ عػػيلم 

كغضر ػػي مػػ  العػػوالم ا رػػرم، نيلنشػػر كالأعػػػ ، كالحشػػر كالح ػػيب، ك ػػذا معنػػي لدرنػػػه 
تعنػػي حقضقػػة، ك ػػي مػػي لقيبػػص  { حقضقضػػة} ا و ػػيف العربػػي الأ ػػضب، الػػذم لعػػرؼ سف نلمػػة 

ًقضًقضَّة: سم لض ت بو مضَّة ك ذا  و المقوود بعضنػه، ك ػذا  ػو  الو م كاليضيؿ كالمقيؿ، وحى
 مفهومني كتووروي لهذع القلضة.

كلقػػد تلػػيورت ا حيدلػػ  كاجثػػير ال ػػي تقأػػت سف المضػػت ل ػػمل كلحػػ   كلعػػرؼ، 
 اوامه نيف مىمنين سـ نيوران.

ومنهػػي حػػدل  القلضػػو، ك ػػو ثيبػػت وػػي الوػػحضحض  مػػ  كاػػوع م عػػددة، عػػ  سبػػي 
 : لحة كعمر كابنه عأد اهلل 

لنيدلد قػرلش، وػ لقوا وػي  سمر ب ربعة كعشرل  رالن م  سف النأي }  
كاىمَّي م، لي سبي اهص ب   شػيـ، لػي   وم م  س وام بدر، ونيدا م راوؿ اهلل 

سمضة ب  رل ، لي ع أة ب  ربضعة، لي  ضأة ب  ربضعة، لي ولف ب  وػلف، سلػض  قػد 
كادتم مي كعدنم ربكم حقين وإوي قد كادتي مي كعػدوي ربٍّػي حقًّػي. وقػيؿ عمػر: 

كالذم وف ػي بضػدع  :ي تيكلم م  سا يدو ر سركاح وضهي، وقيؿ لي راوؿ اهلل، م
 .{ مي سو م ب امل لمي سقوؿ منهم، كلكنهم ر لدضأوف

ك كذا ركاع الشضييف م  حدل  ابػ  عمػر، كالأيػيرم مػ  حػدل  سوػ  عػ  سبػي 
 لحة، كم لم م  حدل  سو  ع  عمػر. كركاع الجأراوػي مػ  حػدل  ابػ  م ػعود بإاػنيد 

عأػػػػد اهلل بػػػػ  اػػػػضداف وحػػػػوع، كوضػػػػه: قػػػػيلوا: لػػػػي راػػػػوؿ اهلل، ك ػػػػص  لػػػػحضح، كمػػػػ  حػػػػدل 
 .{ ل معوف نمي ت معوف كلك  ر لدضأوف} ل معوف؟ قيؿ: 

كمنهػػي مػػي ركاع الأػػزار كلػػححه ابػػ  حأػػيف مػػ   رلػػ  إاػػميعضص بػػ  عأػػد الػػرحم  
سف المضت لض مل رفػ  وعػيلهم إذا } : ال دم ع  سبضه ع  سبي  رلرة، ع  النًَّأيٍّ 

 .{ دبرل كلوا م
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كسررج اب  حأيف سللين، م   رل  محمد ب  عمرك عػ  سبػي اػلمة عػ  سبػي  رلػرة 
 وحوع وي حدل   ولص. ع  النًَّأيٍّ 

ثػػم ركم عػػ   -بػػيب المضػػت ل ػػمل رفػػ  النعػػيؿ  -كقػػيؿ الأيػػيرم وػػي لػػحضحه 
العأدي إذا كيًضلى وي قأرع، كتػولَّي كذ ػو سلػحيبه، ح ػي } قيؿ:  سو  ع  النًَّأيٍّ 

. كذنػػر الحػػدل  وػػي اػػىاؿ القأػػر، { لض ػػمل قػػرع وعػػيلهم، ستػػيع ملكػػيف و قعػػداع سوػػه
 كركاع م لم سللين.

كاميع المضت رف  النعيؿ كارده وػي عػدة سحيدلػ ، كمنهػي ا حيدلػ  الػواردة وػي 
اػػىاؿ القأػػور ك ػػي نقضػػرة من شػػرة، كوضهػػي ال وػػرلح ب ػػىاؿ الملكػػض  لػػه كاوابػػه بمػػي لجػػيب  

 حيله م  اعيدة سك  قيم.
}  م ه م  ال لـ على س ص القأػور كميػي أ هم بلفػه:  كمنهي مي  رعه النًَّأي  

، قػيؿ ابػ  القػضم: ك ػذا رجػيب لمػ  ل ػمل كلعقػص، { ال لـ علضكم دار قـو مػىمنض 
لور ذلن لكيف  ذا اليجيب بمنزلة رجيب المعدـك كالدمػيد!! كال ػل  ميدمعػوف علػى 

مضػػت لعػػرؼ زلػػيرة الحػػيٍّ لػػه، كل  أشػػر بػػه. ثػػم ذنػػر  ػػذا كقػػد تػػواترت اجثػػير عػػنهم بػػ ف ال
 املة منهي وي ن يب الركح. ولضراال.

 قلت: كقد ركم عأد الرزاؽ وي  ذا الأيب حدلقين ع  زلد ب  سالم، قيؿ:
ػػػلٍٍّم. وقػػػيؿ }  مىػػػرَّ سبػػػو رلرة كلػػػيحوه لػػػه علػػػى قأػػػر، وقػػػيؿ سبػػػو رلرة: اى

ؾ وػي الػدوضي لومػين قػٌب، إوػه الراص: سالم على القأر؟ وقػيؿ سبػو رلرة: إف نػيف رآ
 .ُُُُٔٔ{ لضعرون اجف

، ك ػػم س ػػص رضػػواف اهلل علػػضهم سامعػػض ك ػػذا الػػذم قلنػػيع  ػػو عقضػػدة ال ػػل  الوػػيلح 
ال ػػنة كالدميعػػة، وػػل سدرم نضػػ  لغفػػص  ػػىرم الػػذل  لػػدعوف سوهػػم علػػى مػػذ و ال ػػل  

 ع   ذع الحقضقة؟ كقد سويض الشضم اب  القضم وي ن يب الركح بمي لشفي كلكفي.
 

 .ٕٕٓص ّركاع عأد الرزاؽ وي المون  ج  ُُٔ
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وػػي  ػػذا الموضػػوع  ا مػػيـ ابػػ  تضمضػػة لشػػضم ا اػػلـ و ػػوم عوضمػػة كونقػص  نػػي 
: ائص الشضم ع  ا حضيم إذا زاركا ا مػوات،  ػص لعلمػوف الف يكم الكأرمنمي ايم وي 

 بزليرتهم؟  ص لعلموف بيلمضت إذا ميت م  قراب هم سك غضرع؟
ًض سعميؿ ا حضػيم و ايب: الحمد هلل، وعم ايمت اجثير ب لقضهم كت يؤلهم كعىرٍ 
 على ا موات، نمي ركم اب  المأيرؾ ع  سبي سلوب ا وويرم قيؿ:

إذا قيًألىػػٍت وػىٍفػػ ي المػػىم  تلقي ػػي الرحمػػة مػػ  عأػػيد اهلل، نمػػي لل قػػوف } 
الأشضر وي الدوضي، وضقألوف علضه كل  لووه، وضقوؿ بعلهم لأع : اووركا سرػينم 

وف علضه كل  لووه: مي وعص ولف؟ ل  رلح، وإوه نيف وي نرب  دلد. قيؿ: وضقأل
 ، الحدل .{ كمي وعلت ولوة؟  ص تزكات؟

كسمػي ًعٍلػػمي المضػػت بػػيلحيٍّ إذا زارع كاػػلَّم علضػػه، وفػػي حػػدل  ابػػ  عأػػيس قػػيؿ: قػػيؿ 
مىي ًمٍ  سحدو لىمير  بقأر سرضه المىم  نػيف لعروػه وػي الػدوضي وض ػلم } : راوؿ اهلل 

، ، قػػيؿ ابػػ  المأػػيرؾ: ثأػػت ذلػػن عػػ  النأػػي { لـعلضػػه، إر عىرىوىػػهي كردَّ علضػػه ال ػػ
ُُِِٔٔ{ س.  ػ.} كلححه عأد الح  ليحو ا حكيـ. 

 

:  ػػص المضػػت ل ػػمل نػػلـ ابػػ  تضمضػػة الشػػضمكاػػيم وػػي موضػػل آرػػر سللػػي، اػػئص 
زا رع كلرم  يوػه؟ ك ػص تيعػيد ركحػه إلػى ا ػدع وػي ذلػن الوقػت سـ تكػوف تروػرؼ علػى 

 كحه مل سركاح س له كسقيربه الذل  ميتوا قأله؟قأرع وي ذلن الوقت كغضرع؟ ك ص تيدمل ر 
و اػػيب: الحمػػد هلل رب العػػيلمض ، وعػػم ل ػػمل المضػػت وػػي الدملػػة نمػػي ثأػػت وػػي 

. ثػػم { ل ػػمل رفػػ  وعػػيلهم حػػض  لولػػوف عنػػه} سوػػه قػػيؿ:  الوػػحضحض  عػػ  النَّأًػػيٍّ 
 :  قيؿايؽ سحيدل  م عددة وي  ذا المعني، ثم 

 ضػػػت ل ػػػمل وػػػي الدملػػػة نػػػلـ الحػػػي، كر لنأغػػػي سفوهػػػذع النوػػػوص كسمقيلهػػػي تأػػػض  سف الم
، وإوػػه قػػد  لكػػوف ال ػػمل لػػه دا مػػين، بػػص قػػد ل ػػمل وػػي حػػيؿ دكف حػػيؿ، نمػػي لعػػرض للحػػيٍّ

 

 .ُّّص ِْمدموع و يكم الشضم اب  تضمضة ج  ُِٔ
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ل ػػمل سحضيوػػين رجػػيب مػػ  ليي أػػه، كقػػد ر ل ػػمل لعػػيرض لعػػرض لػػه، ك ػػذا ال ػػمل اػػمل 
إدراؾ لض  ل رتو علضه ازام، كر  و ال مل المنفػي بقولػه: ﴿               

{، وإف المراد بذلن امل القأوؿ كارم قػيؿ، وػإف اهلل اعػص الكػيور نيلمضػت  النمصَٖ﴾ } 
 الذم ر ل  دضو لم  دعيع، كنيلأهي م ال ي ت مل الووت كر تفقه المعني.

وإوػػػه ر لمكنػػه إايبػػػة الػػػداعي، كر  -كإف اػػػمل الكػػػلـ كوقػػه المعنػػػي  -ويلمضػػت 
هػػي عنػػه، وػػل لن فػػل بػػي مر كالنهػػي، كنػػذلن الكػػيور ر لن فػػل بػػي مر ام قػػيؿ مػػي سمػػر بػػه كو

كالنهي كإف اػمل اليجػيب كوهػم المعنػي، نمػي قػيؿ تعػيلى: ﴿                

        { ﴾ِّكسمػػػي رؤلػػػة المضػػػت وقػػػد ركم وػػػي ذلػػػن آثػػػير عػػػ  عي شػػػة  ا وفػػػيؿ ،}
 كغضػػر ي.

عيد ركحه إلى بدوه ذلن الوقت، سـ تكوف ترورؼ علػى قأػرع، كسمي قوؿ القي ص  ص ت
وػػػي ذلػػػن الوقػػػت كغضػػػرع؟ وػػػإف ركحػػػه تعػػػيد إلػػػى الأػػػدف وػػػي ذلػػػن الوقػػػت نمػػػي اػػػيم وػػػي 
الحدل ، كتعيد سللي وػي غضػر ذلػن. كمػل ذلػن و  وػص بيلأػدف م ػي  ػيم اهلل، كذلػن وػي 

هور الشعيع وي ا رض، كاو أيع الني   م.اللحوة بمنزلة وزكؿ الملن، ًك
ك ذا ايم وػي عػدة آثػير سف ا ركاح تكػوف وػي سونضػة القأػور، قػيؿ مدي ػد: ا ركاح 
تكوف وي سونضة القأػور اػأعة سلػيـ مػ  لػـو دوػ  المضػت ر تفيرقػه وهػذا لكػوف سحضيوػين. كقػيؿ 

     ُُّّٔٔميلن ب  سو : بلغني سف ا ركاح مرالة، تذ و حض   يمت، كاهلل سعلم. س. ػ
 وضل آرر:وي مالشضم اب  تضمضة كقيؿ 

سمػػي مػػي سرأػػر اهلل مػػ  حضػػية الشػػهضد كرزقػػه، كمػػي اػػيم وػػي الحػػدل  الوػػحضح مػػ   
درػػػػوؿ سركاحهػػػػم الدنػػػػة، وػػػػذ أت  وا ػػػػ  إلػػػػى سف ذلػػػػن ميػػػػ هللٌّ بهػػػػم دكف الوػػػػدلقض  
كغضػػر م. كالوػػحضح الػػذم علضػػه ا  مػػة كامػػي ضر س ػػص ال ػػنة: سف الحضػػية كالػػرزؽ كدرػػوؿ 

دلَّػػػت علػػػى ذلػػػن النوػػػوص القيب ػػػة، كليػػػ هلل ا ركاح الدنػػػة لػػػض  مي وػػػين بيلشػػػهضد نمػػػي 
الشػػهضد بيلػػذنر، لكػػوف الوػػيٌف لوػػ  سوػػه لمػػوت وضنكػػص عػػ  الدهػػيد، وػػ رأر بػػذلن لضػػزكؿ 

 

 .ِّٔص ِْوع الف يكم الشضم اب  تضمضة  جمدم ُّٔ 
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ػػي عػ  ق ػػص ا كرد رشػضة ا مػػلؽ   -المػيول مػػ  ا قػداـ علػػى الدهػيد كالشػػهيدة، نمػي وػىهى
   ُُْْٔٔ، كإف نيف ق لهم ر لدوز مل عدـ رشضة ا ملؽ.س. ػ- وه  و الواقل 
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Y ال تؤذ املٚت ه٣ال ٙؤذٙمال تؤذ املٚت ه٣ال ٙؤذٙم  
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 ر تػىذ لػيحو القأػررالن قد ستك  علػى قأػر، وقػيؿ لػه: }  رسم راوؿ اهلل 
{، كعػػزاع  حمػػد وػػي الم ػػند. كنػػذا  َُْص ِج{ ذنػرع المدػػد ابػػ  تضمضػػة وػػي المن قػي } 

اػػه الجحػػيكم {، كقػػيؿ إاػػنيدع لػػحضح. كسرر  ُٖٕص ّجالحػػيوه ابػػ  حدػػر وػػي الفػػ ح } 
{ م  حػدل  ابػ  عمػر، كابػ  حػـز بلفػه: رآوػي راػوؿ اهلل  ِٔٗص ُجوي معيوي اجثير } 

  { :اوػػػزؿ عػػػ  القأػػػر ر تػػػىذ لػػػيحو القأػػػر كر لىذلػػػنعلػػػى قػىٍأػػػرو وقػػػيؿ }ُُٔٓٔٓ 
 س  ػ..

NNNNNNNNNNNNNN 

Y ًٞٚعين احلٚاٝ اهربشخًٚٞعين احلٚاٝ اهربشخ  

NNNNNNNNNNNNNN 
ة برزرضػة، كسوهػي لض ػت نحضيتنػي كلنأغي سف وأض  للنيس معنػي تلػن الحضػية كسوهػي حضػي

 ذع، بص  ي حضية ريلة ر قة بهم كبيلعيلم الذم  م وضه، لك  ر بػد سف وأػض  لهػم سللػين 
سوهػػي لض ػػت نحضيتنػػي  ف حضيتنػػي سقػػص كسحقػػر كسضػػض  كسضػػع ، وي و ػػيف وضهػػي بػػض  عأػػيدة 

ف  ػي ران كتػيرة كعيدة، ك يعة كمعوضة، ككااأيت مي لفة لنف ه كس له كلربٍّه، كسوه تيرة لكو 
 

 .ِّّص ِْمدموع و يكم  ضم ا الـ اب  تضمضة ج  ُْٔ
 .ُٔص ّمدمل الزكا د ج  ُٓٔ
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لكػوف علػػى ضػد ذلػػن، كتػػيرة لكػوف وػػي الم ػػدد كتػيرة لكػػوف وػػي الحمػيـ، كسوػػه ر لػػدرم 
ًبمى لييػ م لػه؟ وقػد لكػوف بضنػه كبػض  الدنػة ذراع، ثػم لنقلػو ا مػر رساػين علػى عقػو وضوػضر 

 م  س ص النير، كبيلنقض .
م حػيف ال ػي ر سمي وي الأرزخ وإوه إف نيف م  س ص ا لميف وإوه قد اػيكز قنجػرة ا 

لقأػػت عنػػد ي إر س ػػص ال ػػعيدة، ثػػم إوػػه قػػػد اوقجػػل عنػػه ال كلضػػ ، كسلػػأح ريكحػػين مشػػػرقة 
، ر  ػػػمٌّ كر اػػػأحيوه كتعػػػيلي ػػػي رة مفكػػػرة، اػػػضَّيحة اػػػأَّيحة اوَّالػػػة وػػػي ملكػػػوت اهلل كملكػػػه 

ف، كر ب سه كر قل ،  وه ر دوضي كر عقػير، كر ذ ػو كر ولػة، وػل ح ػد كر بغػي  ٍى ًز حى
 كر حقد. كإف نيف غضر ذلن وفي وقض  ذلن.

NNNNNNNNNNNNNN 

Y ٞخصا٢ص األُبٚـا١ اهربشخٚـٞخصا٢ص األُبٚـا١ اهربشخٚـ  
NNNNNNNNNNNNNN 

وػػػي الأػػػرزخ روػػػي هلل اوفػػػردكا بهػػػي دكف غضػػػر م مػػػ   علػػػضهم الوػػػلة كال ػػػلـكلألوأضػػػيم 
الأشػػػػر، كلػػػػو  ػػػػيرنهم غضػػػػر م وػػػػي بعلػػػػػهي وهػػػػو علػػػػى كاػػػػه ا لحػػػػيؽ الن ػػػػأي، كتأقػػػػػي 

 ه ض :اليوولضة لألوأضيم م  ا
 ا كلي: م  اهة ا ليلة. القيوضة: م  اهة الكميؿ.

 ك ذع بع  تلن اليوي هلل:

Y ٍِ ِٔ ٌَاُي َحَٚأت ٍَِك ِٔ ٌَاُي َحَٚأت   َك

ذنروػػػي وضمػػػي تقػػػدـ سف الحضػػػية الأرزرضػػػة حضػػػية حقضقضػػػة، كسف المضػػػت ل ػػػمل كلحػػػ   
كلعػػػرؼ، اػػػوام سنػػػيف مىمنػػػين سـ نػػػيوران، كسف الحضػػػية كالػػػرزؽ كدرػػػوؿ ا ركاح الدنػػػة لػػػض  

د، نمػي دلػػت علػى ذلػن النوػػوص القيب ػة، ك ػذا  ػػو الوػحضح الػذم علضػػه مي وػين بيلشػهض
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ا  مػػة كامػػي ضر س ػػص ال  ػػنة. كمػػ   نػػي وػػإف القػػوؿ بحضػػية ا وأضػػيم مػػ  ولػػوؿ القػػوؿ، ك ػػو 
سمر ًي ر نيلشم  ر لح يج إلػى إثأػيت، بػص إف الوػواب  ػو سف وقػرر سف حضػيتهم سنمػص 

وإوهػي دراػيت  -لػى ًهػر ا رض وػي الػدوضي ك كػذا حضػية النػيس ع -كساص ، كستػم  كسعوػم 
 كمقيميت، كمراتو م فيكتة.

: ﴿ اػػػص  ػػػ وهومػػػنهم سمػػػوات وػػػي لػػػورة سحضػػػيم، قػػػيؿ وػػػضهم المػػػولي          

                                       

                                              

                   { ﴾ُٕٗا عراؼ  .} 
كمنهم الذل  قيؿ وضهم: ﴿                         

      { ﴾ِٔ لوو  .} 
: ﴿ اػػأحيوه م مػػ  قػػيؿ وػػضهمكمػػنه             -  :إلػػى قولػػه تعػػيلى- 

               { ﴾ُ :َُالمىمنوف .} 
كمنهم م  قيؿ وضهم: ﴿                            

                             { ﴾ُٔ :ُٖالذارليت  .} 
 :ك كذا الحضية الأرزرضة درايت كمراتو، كمقيميت م فيكتة

 ﴿                                     ﴾ 
 : علضهم الولة كال لـسمَّي ا وأضيم ، {. ا ارامِٕ} 

ضػػػػيتهم كرزقهػػػم، كمعػػػػرو هم كاػػػػميعهم كإدرانهػػػم، ك ػػػػعور م كإح ياػػػػهم، وػػػإف ح
 وي ح  الشهدام:  تعيلىسنمصي كستم  كسرولي م  غضر م، كالدلضص  و قوله 

 ﴿                              

     { ﴾ُٔٗآؿ عمراف }. 
وػل مزلػةه للشػهضد  -ول تفنػي كر تألػي  -كإذا نيوت الحضية معني ي  و بقيم الر كح 
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ك ػػػػو  -ل ػػػػ ح  سف تيػػػػذنر كتيشػػػػهر، إذ سركاح امضػػػػل بنػػػػي آدـ بيقضػػػػة ر تفنػػػػي كر تألػػػػي 
 الوواب الذم علضه المحققوف م  س ص العلم.

ي رة ولبػػد مػػ  كاػػود مزلػػة ًػػ -وػػي ن ػػيب الػػركح الشػػضم ابػػ  القػػضم نمػػي حققػػه 
لزلػػد بهػػي الشػػهدام علػػى مػػ  اػػوا م، كإرَّ نػػيف ذنػػر حضػػيتهم عأقػػين ر وي ػػدة منػػه، روولػػين 

 وىهي سف وقوؿ عنهم سموات، وقيؿ:  تعيلىكسف اهلل 
 ﴿                           

  { ﴾ُْٓالأقرة .} 
مػ  غضػر م كس ػرؼ، ك ػذا مػي  هم سنمػصى ًئذو، وقوؿ إوه ر بد م  سف تكوف حضػيتي كًحضنى 

ػلىلدع ًي ر النووص. و ركاحهم مرزكقة، تىػرًدي سوػٍ  : تعػيلىالدنػة كت نػص ثمير ػي، نمػي قػيؿ  يرى هى
 ﴿            { ﴾ُٔٗثػػػم إح ياػػػهم بػػػذلن الجعػػػيـ كالشػػػراب  آؿ عمػػػراف ،}

 بشعورو تيـ، كتلذذ تيـ، كتم ل حقضقي، نمي ايم وي الحدل : ،كالنعضم إح يسه نيمص
ًلًهٍم كىمىٍشػرىًبًهٍم، كىحيٍ ػ ى مىًقػضًلًهٍم، قػيلوا: لىػي لىٍضػتى }   وػىلىمَّي كىاىديكا ً ضوى مى نى

 ُُٔٔٔٔ.{ ًإٍروىاوػىنىي لػىٍعلىميوفى مىي لىنىلى اهللي بًنىي
رح وػػي الدنػػة كسركاحهػػم لهػػي توػػرؼ سنأػػر مػػ  غضر ػػي كسكاػػل، وهػػي ت دػػوؿ كت ػػ
ك ػػم ل ػػمعوف  حضػػ  تشػػيم، ثػػم تػػ كم إلػػى قنيدلػػص تحػػت العػػرش، } نػػذا وػػي الوػػحضح {،

 الكلـ، كلفهموف اليجيب، وقد ايم وي الوحضح:
سف اهلل تعػػػيلى لقػػػوؿ لهػػػم: مػػػي تشػػػ هوف؟ وضقولػػػوف: نػػػذا كنػػػذا، كلعػػػود }  

ف سف ال ىاؿ كلعود الدواب، ثم لجلأوف سف لعودكا إلى الدوضي للدهيد، ثم لجلأو 
لألٍّػػ  اهلل عػػنهم راػػيلة مػػنهم إلػػى إرػػواوهم بيلػػدوضي وضهػػي بضػػيف مػػي سنػػرمهم اهلل بػػه، 

 {. وضقوؿ اهلل. سوي سبلٍّ  عنكم
 وإذا ثأت  ذا وى ح  الشهدام ثأت وى ح  ا وأضيم م  كاهض :

 

 .قيؿ اب  نقضر ركاع سحمد  ُٔٔ
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 ا كؿ:
سف  ذع رتأة  رلفة سعجضت للشهضد نرامػة لػه، كر رتأػة سعلػي مػ  رتأػة ا وأضػيم. كر 

سف حيؿ ا وأضيم سعلي كسنمص م  حيؿ امضل الشػهدام، وض ػ حضص سف لحوػص نمػيؿ  ن 
للشػػهدام كر لحوػػص لألوأضػػيم، ر اػػضمي  ػػذا الكمػػيؿ الػػذم لواػػو زلػػيدة القربػػي كالزلفػػي، 

 كالنعضم كا و  بيلعليٍّ ا علي.
 القيوي:

، سف  ذع الرتأة حوػلت للشػهدام ساػران علػى اهػيد م، كبػذلهم سوف ػهم هلل تعػيلي 
كتووضقه، كقػد قػيؿ  تعيلى و الذم ا َّ لني ذلن كدعيوي إلضه، ك داوي له بإذف اهلل  كالنًَّأي  
: 

ػي ًإلىػى لػىػٍوـً الًقضىيمىػةً }   ػي كىسىٍاػري مىػٍ  عىًمػصى ًبهى  { مىٍ  اى َّ اينَّةن حى ىنىةن وػىلىػهي سىٍاري ى
ػيفى لىػهي ًمػٍ  ا ىٍاػ: } ، كقيؿ ُُٕٕٔٔ ًر ًمقٍػصي سيايػوًر مىػٍ  لػى ًَّأعيػهي، ر مىٍ  دىعىػي ًإلىػى  يػدىمن نى

قيويهي ذلن مػ  ساػور م  ػضئين، كمػ  دعػي إلػى ضػللة نػيف علضػه مػ  ا ثػم مقػصي  لػىنػٍ
 ُُٖٖٔٔ{ آثيـً م  ل أعه، ر لنقوه ذلن م  آثيمهم  ضئين 

وكػص ساػر حوػص للشػهضد حوػص  ،كا حيدل  الوػحضحة وػي ذلػن نقضػرة مشػهورة
 مقلهي. ساره وضحوص للنًَّأيٍّ ل عضه مقله، كالحضية  للنًَّأيٍّ 

 : ني إف حضية ا وأضيم الأرزرضة الحقضقضة كروولين وأضٍّ 
 ػػػي سروػػػل كسنمػػػص مػػػ  سف ل وػػػور اي ػػػص سك سحمػػػ  سونػػػي وعنػػػي بهػػػي سف لعضشػػػوا نمػػػي 

ملػػجرل  إلػػي  اكل غو ػػو  امح ػػياض  إلػػى ا نػػص كالشػػرب، كلأولػػو  اكلشػػربو  اوعػػضش، وضػػ نلو 
ر مدػيل  الػذنر كمدػيمل القػرآف كلمشػيرنة ا مػة وػي ذلن، كليراوف م  قأور م لحلػو 

سوراحهػػي كسحزاوهػػي كسعضيد ػػي كموااػػمهي، ثػػم لراعػػوف إلػػى قأػػور م تحػػت ا رض وػػي تلػػن 
 

 ركاع م لم ع  ارلر ب  عأد اهلل رضى اهلل عنه.  ُٕٔ
 ركاع م لم ع  سبى  رلرة رضى اهلل عنه.  ُٖٔ
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 الحفرة اللضقة كووقهم ال راب !!!!
لض  وي  ذا سدوػي نرامػة سك منقأػة، بػص  ػو عػض  ا  يوػة ال ػي ر لرضػي ي ا و ػيف  

بذلن علػى رضػر رلقػه كساػصٍّ عأضػدع، حي ػي  تعػيلىسف لىمي َّ اهلل له، وللن ع   ـو سك ريد لو ل يب
 كنل، كسل  حي ي كنل.

إف الحضػػػػػية الأرزرضػػػػػة الحقضقضػػػػػة  ػػػػػي الشػػػػػعور ال ػػػػػيـ، كا دراؾ الكيمػػػػػص، كالمعروػػػػػة 
 الويدقة. إوهي حضيةه  ضأةه ليلحةه: دعيمه كت أضحه كتهلضصه كتحمضده كللة.

 

Y ٍٓصالٝ األُبٚـا١ يف قب٘زٍٓصالٝ األُبٚـا١ يف قب٘ز  

Y أخسٜأخسٜ  ٗعباداتٗعبادات  

 :كم  ثمرات تلن الحضية الأرزرضة
حقضقضػة لض ػت رضيلضػة كر مقيلضػة، كقػد اػيمت سحيدلػ   هم وي قأور م للةن للتي 

ا وأضػيم سحضػيم : } ومنهي ع  سو  ب  ميلن قيؿ: قيؿ راػوؿ اهلل  ،وي  ذا الموضوع
: ةقيؿ ا ميـ الحيوه الأضهقي وي الدزم الييص بهذع الم ػ ل ُُٗٔٗٔ{. وي قأور م لولوف
 قيؿ: ع  النأي كوي ركالة ع  سو  

إف ا وأضيم ر ل رنوف وي قأور م بعد سربعض  لضلػة، كلكػنهم لوػلوف بػض  } 
 {. ح ي لنفم وي الوور تعيلىلدم اهلل 

ر ل رنػوف ر لوػلوف  –كاهلل سعلػم  –قيؿ الأضهقي إف لح بهػذا اللفػه وػيلمراد بػه 
قيؿ الأضهقي: كلحضػية ا وأضػيم بعػد  .تعيلىاهلل إر  ذا المقدار، ثم لكوووف مولض  بض  لدم 

 م  ا حيدل  الوحضحة. هم  وا ده موتً 
 ،{ مػػررت بمواػػي ك ػػو قػػي م لوػػلي وػػي قأػػرع} ثػػم ذنػػر الأضهقػػي ب اػػيوضدع: 

 

  .ُُِص  ٖنذا وي مدمل الزكا د ذجي لعلي ثقيت  ركاع سبو لعلي كالأزار كرايؿ سب  ُٗٔ
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   كحدل :
وػإذا مواػي قػي م لوػلي كإذا راػص  ،قد رسل ني وي اميعػة مػ  ا وأضػيم} 

رلم قػػي م لوػػلي سقػػرب كإذا عض ػػي بػػ  مػػ ،ضػػرب اعػػد ن وػػه مػػ  راػػيؿ  ػػنومة
النػػػيس بػػػه  ػػػأهين عػػػركة بػػػ  م ػػػعود الققفػػػي، كإذا إبػػػرا ضم قػػػي م لوػػػلي س ػػػأه بػػػه 

ولمػي ورغػت مػ  الوػلة  ،مهي  ػي مٍ مى  ى وحيوػت الوػلة وىػ - لعني وف ػه –ليحأكم 
إلضػػه  تي فىػػل ػى يقػػيؿ قي ػػص لػػي: لػػي محمػػد  ػػذا ميلػػن لػػيحو النػػير و ػػلم علضػػه، وى 

 {. وأدسوي بيل لـ
  ّ{ كسرراػه عأػد الػرزاؽ وػي الموػن  } ج ِٖٔص ِم عػ  سوػ  } جسرراػه م ػل :قلت

ب: سم رفضػػػ  اللحػػػم الممشػػػػوؽ الم ػػػ دؽ. كقػػػيؿ الأضهقػػػي وػػػي رٍ كقولػػػه ضىػػػ، { ٕٕٓص
در ػػص النأػػوة: كوػػي الحػػدل  الوػػحضح عػػ  اػػلضميف ال مضمػػي كثيبػػت الأنػػيف عػػ  سوػػ  بػػ  

 قيؿ: ميلن سف راوؿ اهلل 
لكقضو ا حمر ك و ستضت على مواي لضلة سارم بي عند ا} 

{ قي م لولي وي قأرع
ََُُٕٕ
. 

كقػػد ثأػػت بمػػي ر لقأػػص الشػػن سف ال ػػأو وػػي تيفضػػ  الوػػلة علضنػػي مػػ  رم ػػض  
و قػص إلػى اػوارع اك ػو مضػت قػد سدم راػيلة ربػه ك  علضه ال ػلـإلى رم  للوات  و مواي 

 حضنمػي ،كلكنه  و ال أو وي إلوػيؿ سعوػم رضػر إلػى ا مػة المحمدلػة ،وي الروض  ا علي
وػإف سم ػن ر تجأػ   ،اػص ربػن ال يفضػ  :مرااعػة ربػه كقػيؿ لػه ني محمػد  لو م  وأضٌ 

ك ػػص  ػػي  ؟ك ػػص وػػي الضقوػػة سـ وػػي المنػػيـ ؟وهػػص  ػػذع المرااعػػة حقضقضػػة سـ رضيلضػػة .ذلػػن
 ي ح ي كقت تلن المرااعة؟ ك ص مواي ميت سـ ر لزاؿ حضًّ  ؟لحضحة سـ مكذكبة

 :  سررج الحينم كلححه ع  اب  عأيس
 :قػيؿ .ثنضَّػة نػذا كنػذا :قػيلوا ؟ة وقػيؿ: مػي  ػذععلى ثنضَّ  رَّ مى  أي سف النَّ } 

 

  .ِٖٔص  ِك و لحضح سرراه م لم ذج :قلت  َُٕ
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ك ػػو  ،كعلضػػه اأػػة مػػ  لػػوؼ ، وػػي سووػػر إلػػى لػػوو  علػػى ويقػػة رجيمهػػي لضػػ 
 ػس   .ُُُُٕٕ{ لأضن اللهم لأضن :لقوؿ

 كوي حدل  آرر:
دـ ن ح ػػػ  مػػػي سوػػػت رام مػػػ  سآراوػػػي لضلػػػة عنػػػد الكعأػػػة ورسلػػػت راػػػل }  

 ي وهػي تقجػر مػيم م كئػين هى لى اى قد رى  ،وت رام م  اللممس ح   مي الرايؿ، له لمة ن
 ػػػذا  :مػػػ   ػػػذا؟ وقضػػػص :و ػػػ لت ،علػػػى رالػػػض  سك علػػػى عواتػػػ  رالػػػض  بيلأضػػػت

 {. ب  مرلماالم ضح 
 كوي حدل  آرر:

 بوادم ا زرؽ وقيؿ: مرٌ  سف راوؿ اهلل  
ثم ستي على  ،ةم  القنضة كله اىار إلى اهلل بيل لأض ن وي سوور إلى مواي  يبجين } 

علضه  ،ب  م ي على ويقة حمرام اعدةان وي سوور إلى لوو  ثنضة  ر ي وقيؿ: 
 آرر:  رل  كوي حدل  {. رجيـ ويق ه رلأة ك و للأي ،اأة م  لوؼ
 {. ن وي سوور إلى مواي كاضعين سلأعضه وي سذوضه} 
 .حيدل  نلهي وي الوحضحك ذع ا 

كر  ،بهػم أػي النَّ  كإميمػةي  ،قضيمػين كقد تقػدـ وػي مواػي كعض ػي، كنػذلن لػلتهم 
 ف ا اػػرام كمػػي  ،وضػػه إ ػػيرة إلػػى النػػـو { سراوػػي} : كإف قولػػه ،لقػػيؿ إف ذلػػن رؤلػػي منػػيـ

 ،كلو قضص ب وه وػـو ،على الوحضح الذم علضه امهور ال ل  كاليل  اتف  وضه نيف لقوةن 
  :دلضص قولػػػػػهبػػػػػ ،ر درلػػػػػة وضػػػػػه علػػػػػى المنػػػػػيـ { سراوػػػػػي} : كقولػػػػػه .ورؤلػػػػػي ا وأضػػػػػيم حػػػػػ ٌ 

 كنيف ذلن وي الضقوة نمي لدؿ علضه بقضة الكلـ. ،{ ررسل ني وي الًحدٍ } 
 

 

 .ّّْص ْالدر المنقور ج  ُُٕ
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Y ٍِ ٔٓ ٍَِبَقا١ُ َأِدَطأد ٔٓ   َبَقا١ُ َأِدَطأد

 : كس ب  سكس قيؿ: راوؿ اهلل سايم وي الحدل  ع  
سولػػص سلػػيمكم الدمعػػة وضػػه رلػػ  آدـ. كوضػػه قػػأ  ، كوضػػه النفيػػة كوضػػه } 
. قػيلوا:كنض  و نقركا علىَّ م  الولة وضه وإف للت ،الوعقة كم معركضػة علػىَّ

إف اهلل حػػػـر علػػػى وقػػػيؿ:  -لقولػػػوف بلضػػػت  -؟ تعػػػرض لػػػلتني علضػػػن كقػػػد سىرًٍمػػػتى 
 {. ا رض سف ت نص سا يد ا وأضيم

كابػ   ،كسحمػد وػي م ػندع ،  سبػي  ػضأةابػ ذا الحػدل  سرراػه اػعضد بػ  منوػور ك 
 ،لجأراوػي وػي معدمػهكا ،كسبو داكد كالن ي ي كاب  مياػه وػي اػننهم ،عيلم وي الولة له

كالأضهقػػػي وػػػي حضػػػية ا وأضػػػيم ك ػػػعو  ،كابػػػ  رزلمػػػة كابػػػ  حأػػػيف كالحػػػينم وػػػي لػػػحيحهم
 ا لميف كغضر مي م  تويوضفه.

 { ـ علػى ا رض سف ت نػػص سا ػيد ا وأضػػيماهلل حػػرٌ  فإ: } علػم بػ ف حػدل اك 
كقػػػػيؿ وػػػػي ال رغضػػػػو  ،امعهػػػػي الحػػػػيوه المنػػػػذرم وػػػػي اػػػػزم ميوػػػػوص ،كرد  ػػػػرؽ نقضػػػػرة

 ،كابػ  حأػػيف وػي لػػحضحه ،كركاع سحمػد كسبػػوداكد ،ركاع ابػ  مياػػه بإاػنيد اضػػد :وكال ر ضػ
 .كالحينم كلححه

لىػػحَّ عػػ  } عػػ  سبػػي عأػػد اهلل القر أػػي:  وقػػلن  -كقػػيؿ ابػػ  القػػضم وػػي ن ػػيب الػػركح 
ا مػػل مػػل ا وأضػػيم لضلػػة ا كسوػػه  ،سف ا رض ر ت نػػص سا ػػيد ا وأضػػيم النأػػي 

} مػي مػ  كقػد سرأػر:  {. مواػي روولين  ،ل ميما ارام وي بضت المقدس كوي ا
، إلػػى غضػػر ُُِِٕٕاهلل علضػػه ركحػػه ح ػػي لػػرد علضػػه ال ػػلـ { م علضػػه إر ردٌ م ػػلم ل ػػلٌ 

ضأػوا عنػي ذلن ممي لحوص مػ  امل ػه القجػل بػ ف مػوت ا وأضػيم إومػي  ػو رااػل إلػى سوهػم غي 
وهم سحضػيم كذلػن نيلحػيؿ وػي المل كػة وػإ ،كإف نػيووا مواػودل  سحضػيم ،بحض  ر وػدرنهم

 مواودكف كر ورا م.
 

  إر رد اهلل علي ركحي ح ى سرد علضه عند سبي داكد : ذ مي م  سحد ل لم عليَّ   ُِٕ
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كقػػد وقػػص نػػلـ القر أػػي كسقػػرع سللػػي الشػػضم محمػػد ال ػػفيرلني الحنألػػي وػػي  ػػرح 
كووػػه: قػػيؿ سبوعأػػد اهلل القر أػػي قػػيؿ  ػػضيني سحمػػد بػػ  عمػػر القر أػػي  ،عقضػػدة س ػػص ال ػػنة

سف المػػوت لػػض  بعػػدـ } لح  ػػذا ا  ػػكيؿ ز كالػػذم لػػ :لػػيحو المفهػػم وػػي  ػػرح م ػػلم
 .{ و قيؿ م  حيؿ إلى حيؿاكإومي  و  ،مح 

﴿  - بعػػػػػد مػػػػػوتهم كقػػػػػ لهم كلػػػػػدؿ علػػػػػى ذلػػػػػن سف الشػػػػػهدام           

           { ﴾ُٔٗ ،َُٕك ػػذع لػػفة ا حضػػيم وػػي الػػدوضي. ك  آؿ عمػػراف ،}ذا إ
 كسكلي. نيف  ذا وي الشهدام نيف ا وأضيم بذلن سح   

سف سبػػػيع }  :كقػػػد لىػػػحَّ عػػػ  اػػػيبر .شػػػهدام ر تألػػػيكذنػػػر القر أػػػي سف سا ػػػيد ال
 - ونػي وػي قأػر كاحػػدحػد كدي ا شػهد ب ي اك مػي ممػ   - عمػرك ابػ  الدمػوح ك 

رح ووضػل لػدع علػى قػد ايػ يادا لػم ل غضػرا، كنػيف سحػد مقأر مي ووي  حفر ال ضصي 
مضجػػت لػػدع عػػ  ارحػػه ثػػم سراػػلت وراعػػت نمػػي  ارحػػه وػػدو  ك ػػو نػػذلن، و ي 

 {. كسربعوف انة حد اته كبض  سي كنيف بض  ذلن  - نيوت
حػػد بنحػػو مػػ  كذلػػن بعػػد سي  -اػػ نأجهي بيلمدلنػػة اكلمػػي ساػػرم معيكلػػة العػػض  ال ػػي 

 ،و ػػيؿ منػػه الػػػدـسلػػيبت الم ػػحية قػػدـ حمػػزة  ،كوقػػص المػػوتي - رم ػػض  اػػنة
 عأد اهلل ب  حراـ ن ومي دو  بي م . دى اً ككي 

لهػم  بػدتٍ  - لػيـ الولضػدسدـ لمػي اوهػ كركم امضل س ػص المدلنػة سف اػدار النَّأًػيٍّ 
ـي  سوػه  :بػ  تضمضػةاكقػد ذنػر الشػضم  .كنػيف قػد ق ػص  ػهضدان  ، عمػر بػ  اليجػيب  قد

و تػيع  ،وفػزع مػ  ذلػن عمػر بػ  عأػد العزلػز ،كرنأػة ب ػيؽو  لهم قدـه  تٍ دى لمي حوص الهدـ بى 
رٍّمى ع  عمر ب  عأد العزلز ي وى  ،عمر كرنأ ه  ذع ايؽي  :عركة وقيؿ

 .ػس   .ُُّّٕٕ
وػػي  ػػذا الموضػػوع ا مػػيـ الحدػػة سبػػو بكػػر بػػ  الح ػػض  الأضهقػػي راػػيلة  كقػػد سلػػ 

امػػل وضهػػي املػػة مػػ  ا حيدلػػ  ال ػػي تػػدؿ علػػى حضػػية ا وأضػػيم كبقػػيم سا ػػيد م،  ،ريلػػة
 كنذلن سل  الحيوه الؿ الدل  ال ضو ي رايلة ريلة بذلن.

 

 ّٓٔإق ليم الوراط الم  قضم   ُّٕ
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Y ٌٖٕد ًَُح ٌٖٕدخص٘صٚٞ حٚاٝ ُبِِّٚا  ًَُح     خص٘صٚٞ حٚاٝ ُبِِّٚا 
NNNNNNNNNNNNNN 

ث عنهػػي تحػػدٌ  ،برزرضػػة سنمػػص كسعوػػم مػػ  غضػػرع حضػػيةه  نػػي محمػػد ت لنأضٌ كقػػد ثأػػ
 ، لعػػػػه علػػػػى سعميلهػػػػياك  ،كمعرو ػػػػه ب حوالهػػػػي ،تقأػػػػت اتوػػػػيله بي مػػػػة المحمدلػػػػة ،بنف ػػػػه

 كا حيدل  وي  ذا الأيب نقضرة. .ع ل لمهمكردٌ  ،كاميعه لكلمهم
حض  إف هلل مل كة اػضي: } ع  النأػي ومنهي ع  عأد اهلل ب  م عود 

 ػػس قب  حأيف وي لػحضحه. اركاع الن ي ي ك  ل:قيؿ المنذر  {. وي ا رض لألغووي م  سم ي ال لـ

كركاع إاميعضص القيضي كغضرع م   ػرؽ مي لفػة  :قلت. { ْٖٗص ِج}  م  ال رغضو كال ر ضو
ب ايوضد لحضحة ر رلو وضهي إلى افضيف القورم، ع  عأد اهلل ب  ال ػي و عػ  زاذاف عػ  

كلرح القػورم بيل ػميع وقػيؿ: حػدثني عأػد اهلل بػ  ال ػي و،  كػذا  . ب  م عودعأد اهلل 
وي ن يب القيضي إاميعضص، كعأد اهلل ب  ال ي و كزاذاف ركم لهمي م ػلم، ككثقهمػي ابػ  

 معض . وي انيد إذان لحضح.
حضيتي رضر لكم تحػدثوف قيؿ: }  ع  النأي ب  م عود اكمنهي: ع  
ومػػي رسلػػت مػػ  رضػػر  ،عػػرض سعمػػيلكم علػػىَّ م تي ككوػػيتي رضػػر لكػػ ،كلحػػدث لكػػم
قيؿ الحيوه العراقي وي ن يب الدنػي ز  {. ا غفرت اهلل لكما كمي رسلت م   رٌ  ،حمدت اهلل

م   رح ال قرلو وي  رح ال قرلو: إانيدع اضد
ُُْْٕٕ
. 

ركاع الأػػػزار كرايلػػػه راػػػيؿ : ِْص ٗجكقػػػيؿ الحػػػيوه الهضقمػػػي وػػػي مدمػػػل الزكا ػػػد 
كنػػػذا الق ػػػجلوي  ، ػػػضو ي وػػػي المعدػػػزات كاليوػػػي هللالوػػػحضح، كلػػػححه الحػػػيوه ال

 

كقيؿ وى تيرل  ا حضيم: ركاع الأزار مػ  حػدل  ابػ  م ػعود: كرايلػه راػيؿ الوػحضح  ِٕٗص ّنذا قيؿ العراقى وى  رح ال قرلو ج   ُْٕ
قد ضعفه نقضػركف. قلػت:  ػذا الكػلـ منقػوص بكلمػه وػى  –كإف سررج له م لم ككثقه اب  معض  كالن ي ى  -إر سف عأد المدضد ب  سبى داكد 

 ػو حكػم العراقػى وػى المع مػد ولضن أػه لػذلن. كقػد لػن  العلمػة المحػدث  رح ال قرلو ك و المع مد، وه م  سكارر ن أه. كبه ًهػر سف  ػذا 
 الشضم سبو الفلص عأد اهلل الغميرل رايلة وى  ذا الموضوع امي ي: ذوهيلة اجميؿ وى لحة ك رح حدل  عرض ا عميؿ .
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كنػػذا الزرقػػيوي  ،ب وػػه لػػحضح َُْص ّجكوػػهلل المنػػيكم وػػي وػػض  القػػدلر  . ػػيرح الأيػػيرم
 ،َُِص ُوػػي  ػػرح الموا ػػو للق ػػجلوي، كنػػذا الشػػهيب اليفػػياي وػػي  ػػرح الشػػفيج. 

مة ، كقػػيؿ ركاع سللػػي الحػػيرث ابػػ  ساػػيَُِص ُكنػػذا المػػل علػػى قػػيرم وػػي  ػػرح الشػػفيج 
{ كاػيم  ػذا  ِِص ْجوي م ندع ب ند لحضح. كذنرع اب  حدر وي المجيلو العيلضػة } 

عػػ  بكػػر بػػ  عأػػد اهلل المزوػػي، كركاع الحػػيوه إاػػميعضص  الحػػدل  مػػ   رلػػ  آرػػر مراػػلن 
 ،قػػػيؿ وضػػػه الشػػػضم ا لأػػػيوي: مراػػػص لػػػحضح،   القيضػػػي وػػػي اػػػزم الوػػػلة علػػػى النأػػػي

 كتشددع وي ن يبه الويـر المكي. كلححه الحيوه اب  عأد الهيدم مل تعن ه
لعلػػػػم سعميلنػػػػي  أػػػػي ك ػػػػو لػػػػدؿ علػػػػى سف النَّ  ،ويلحػػػػدل  لػػػػحضح ر مجعػػػػ  وضػػػػه

كإذا نػيف نػذلن وإوػه لدػوز  ،كل  غفر اهلل لني على مي وعلني م  ايم كقأػضح ،بعرضهي علضه
و  وػه لعلػم بػذلن وضشػفل وضنػي كلػدعو لنػي ك ػ ،لني سف و واص به إلى اهلل كو  شفل به لدلػه

 .،كتكرلمين  كزادع تشرلفين  الشفضل المشفل 
عػرض كذلػن لق لػي سف تي  ،علػى سم ػه  ػهضده  كقد سرأر اهلل وي القػرآف سف النأػيَّ 
 سعميلهم علضه لضشهد على مي رسم كعلم. 

 :ب  المأيرؾاقيؿ 
وػػه اػػمل اػػعضد بػػ  سمػػ  ا ووػػير عػػ  المنهػػيؿ بػػ  عمػػرك  } سرأروػػي راػػصه 

 ،يكعشػضًّ  سم ػه غػدكةن   لعػرض وضػه علػى النأػي لض  م  لػـو إر الم ضو لقوؿ:
 لقوؿ اهلل تعيلى: ،ولذلن لشهد علضهم ،وضعروهم ب امي هم كسعميلهم

 ﴿                          ﴾  
 {. الن يمُْ} 

 :هلل قيؿ: قيؿ راوؿ ا كمنهي: ع  عمير ب  ليار 
إلى  سحده  ي علىٌ ول لولٌ  ،إف اهلل كنص بقأرم ملكي سعجيع اهلل ساميع اليل  } 

 { ى علضن ذا ولف ب  ولف قد للٌ  ،بضهسامه كاام يلـو القضيمة إر سبلغني ب
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 : كلفوه: قيؿ راوؿ اهلل  الشضم اب  حأيف ركاع الأزار كسبو  
وهػو قػي م علػى  ،اليل ػ  سعجيع ااػميم } إف اهلل تأيرؾ كتعيلي كنص ملكين 

 ى علضػنإر قػيؿ: لػي محمػد لػلٌ  لػلةن  ي علػىٌ لوػلٌ  ولػض  سحػده  ،قأرم إذا مػت
علػػى ذلػػن الراػػص بكػػص كاحػػدة  تأػيرؾ كتعػػيلي ي الػػرب  لٌ وىػػقػػيؿ: وضي  .وػلف بػػ  وػػلف

 .{ ََٓص ِم  ال رغضو } ج ػ.. س  ُُٕٕٓٓ{ عشرا

لمػ  عػ  عأػيدة ف ساكمنهي ع  عمرك ب  الحيرث ع  اػعضد بػ  سبػي  ػلؿ عػ  زلػد 
 : ي الدردام قيؿ: قيؿ راوؿ اهلل ع  سب ب  ل يٌ 
كإف  ،تشػػهدع المل كػػة سنقػػركا الوػػلة علػػى لػػـو الدمعػػة وإوػػه مشػػهوده } 

قلػت كبعػد  :. قػيؿه ح ػي لفػرغ منهػيلػلتي  رضػت علػىٌ إر عي  ي علػىٌ ل  لوػلٌ  سحدان 
 {، وأضيمـ على ا رض سف ت نص سا يد ا كبعد الموت، إف اهلل حرٌ الموت؟ قيؿ: 

   .ُُٕٕٔٔرزؽلي  اهلل حيٌّ  ونأي  
 قيؿ: كآله كالم سف راوؿ اهلل بي  رلرة سكمنهي ع  

 .ُُٕٕٕٕعلضه ال لـ { كحي ح ي سردَّ ري  اهلل علىَّ  إر ردَّ  } مي م  سحد ل لم علىٌ 
بػ  سبػي اكقػيؿ: كوػي م ػند  ،ب  تضمضة  ذا الحدل  على  ػرط م ػلماقيؿ الشضم 

 :اوؿ اهلل  ضأة ع  سبي  رلرة قيؿ: قيؿ ر 
 .ُُٖٕٖٕغ ه {لٌ بػي  ه كم  للى على وي ضين } م  للى على امع ي 

 سوه قيؿ: للى اهلل علضه كآله كالمكوي الن ي ي كغضرع عنه 
 .{ اهلل كنص بقأرم مل كة لألغووي ع  سم ي ال لـ } إف

 

 .ركاع الجأراوي وي الكأضر بنحوع  ُٕٓ
قيلػه  ،ح إر سوه منقجل وي موضعض   ف عأيدة ركال ػه عػ  سبػي الػدردام مراػلةب  مياه وي ال ن . كوي الزكا د  ذا الحدل  لحضاركاع   ُٕٔ
  .ِْٓقيله الأييرم. ا. ػ ان  اب  مياه ذص  ،كزلد ب  سلم  ع  عأيدة مرالة ،العلم
  .ْٗٗص  ِركاع سبو داكد نذا وي ال رغضو ذج  ُٕٕ
 ركاع الدار قجني.  ُٖٕ
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 .إلى سحيدل  سررم وي  ذا الأيب م عددة
 .ِّْ سق ليم الوراط الم  قضم ص ػس.  

NNNNNNNNNNNNNN 
 

Y اهِيباهِيب    ٖجيٚب ًّ ُاداٖجيٚب ًّ ُادا  

NNNNNNNNNNNNNN 
بػي سعنػد وي حػدل  سبػي  رلػرة ، لدضو م  ويداع قي ل لي محمد النأي 

 :لعلي وي ذنر عض ي
 { كلئ  قيـ على قأرم وقيؿ: لي محمد  اضأنه} 

 .{ وي قأرع حضيته } بعنواف  ِّ/ صْذنرع الحيوه اب  حدر وي المجيلو العيلضة   
NNNNNNNNNNNNNN 

Y إزضاي اهطالَ باهربٙد إىل اهِيبإزضاي اهطالَ باهربٙد إىل اهِيب    

NNNNNNNNNNNNNN 
 :ع  لزلد المهدم قيؿ

لػػي  :قلػػت ،عػػت عمػػر بػػ  عأػػد العزلػػز قػػيؿ: إفَّ لػػي إلضػػن حياػػة} لمػػي كدٌ 
إوػػػي سراؾ إذا ستضػػت المدلنػػػة : سمضػػر المػػىمنض  نضػػػ  تػػرم حيا ػػػن عنػػدم؟ قػػيؿ

 .{ و قر ه مني ال لـ ا رل قأر النأي 
مػ  الشػيـ  ه الأرلػد قيلػدان نيف عمر ب  عأػد العزلػز لواٍّػ  كع  حيتم ب  كرداف قيؿ:
ذنػػرع القيضػػي عضػػيض وػػي الشػػفيم وػػي بػػيب  .ر ال ػػلـإلػػى المدلنػػة لضقػػرمم عنػػه النَّأًػػيَّ 
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   .{ ّٖص ِالزليرة } ج
   :كذنر اليفياي

 .نيف م  دسب ال ل  سوَّهم لرالوف ال لـ إلى راوؿ اهلل  -

الوػػلة كال ػػلـ ك بػػي بكػػر  بػػ  عمػػر لفعلػػه كلراػػص لػػه علضػػهاكنػػيف  -
م علضػػه كإف نػػيف لألغػػه اػػلـ مػػ  اػػلٌ  ، كراػػوؿ اهلل كعمػػر 

ع علضػػه كردٌ  ،لكػػ  وػػي  ػػذا ولػػضلة رجيبػػه عنػػدع ،عنػػه كإف نػػيف بعضػػدان 
 . ػس.   وُُٕٕٗٗال لـ بنف ه

NNNNNNNNNNNNNN 

Y ٜٓ َْ ُٙطٌع ًّ اهَقِبس اهِٖبـ٘ ٜٓصْ٘ت ٗضـال َْ ُٙطٌع ًّ اهَقِبس اهِٖبـ٘   صْ٘ت ٗضـال

NNNNNNNNNNNNNN 
الػذم لع أػر مػ    -حمد عأداهلل الدرامي وي ن يبه ال ن  ركم ا ميـ الحيوه سبو م
سرأروي مػركاف بػ  محمػد عػ  اػعضد بػ  عأػد العزلػز  :قيؿ - ن و ا لوؿ الحدلقضة ال  ة

كلػم لأػرح اػعضد  ،كلػم لقػم ثلثػين  لمي نيف سلػيـ الحػرة لػم لػىذف وػي م ػدد النأػي  :قيؿ
بهمهمة ل معهي م  قأػر النأػي  كنيف ر لعرؼ كقت الولة إرَّ  ،ب  الم ضو م  الم دد

 ،ػ. س.  ََُُٖٖوذنر معنيع   
كوقص  ذع الركالة ا مػيـ مدػد الػدل  الفضركزابػيدم لػيحو القػيموس وػي الوػلت 

 :كقيؿ: قيؿ إبرا ضم ب   ضأيف ،ُْٓكالأشر ص
 ،علضػه و ػلمتي  و قػدمت إلػى قأػر النأػي  ،دت ودئػت المدلنػةد} ح

 كعلضن ال لـ { :و معت م  دارص الحدرة
 

 .ُّٓركزابيدم وي الولت كالأشر صكذنرع الفض ،ُٔٓص ّم  و ضم الرليض لليفياي ج ُٕٗ
 .ْْص ُم  ان  الدرامي ج  َُٖ
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Y تأٙٚد ابّ تٌٚٚـٞ هلرٖ اه٘قا٢عتأٙٚد ابّ تٌٚٚـٞ هلرٖ اه٘قا٢ع  
NNNNNNNNNNNNNN 

سك  م ػددان  رتيػيذ القأػاب  تضمضػة  ػذع الوقػي ل وػي معػرض نلمػه عػ  اذنر الشضم 
 :عأد، ثم قيؿكثني لي 

ال ػلـ مػ   اػمعوا ردَّ  كر لدرص وي  ذا الأػيب مػي لػركم مػ  سف قومػين } 
سف اػعضد بػ  الم ػضو نػيف ل ػمل ك  ،سك قأور غضػرع مػ  الوػيلحض  أي قأر النَّ 

  ُُِِٖٖ.ػس.   .ُُُُٖٖ{ اجذاف م  القأر لضيلي الحرة كوحو ذلن
 :ثم قيؿ وي موضل آرر

كنػػذلن مػػي لػػذنر مػػ  الكرامػػيت كرػػوارؽ العػػيدات ال ػػي تواػػد عنػػد قأػػور ا وأضػػيم 
 :مقص ،كالويلحض 

 وزكؿ ا ووار كالمل كة عند ي. -

 .كتوقي الشضي ض  كالأهي م لهي -

 .نهي كعم  ايكر يودويع النير عاك  -

 .ك فيعة بعلهم وي اضراوه م  الموتي -

 .ودويف عند بعلهما حأيب اراك  -

 .كحووؿ ا و  كال كضنة عند ي -

 

  .ّّٕذإق ليم الوراط الم  قضم   ُُٖ
قػيؿ سرػرج   -ووػين لىلػد بعػ   ػذع الوقػي ل  -كقد ذنر ا ميـ الشضم/ محمػد بػ  عأػد الو ػيب رحمػه اهلل وػى ن يبػه: ذسحكػيـ المػوت    ُِٖ

قػيؿ: وكنػت ساػمل سذاوػين ليػرج مػ  قأػص القأػر النأػوم. نػذا وػى  ،الحػرة النػيس لق  لػوفاب  اعد عػ  بػ  الم ػضو سوػه نػيف لػلـز الم ػدد سلػيـ 
 .ْٕ/ّمدموعة المىلفيت 
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 .كوزكؿ العذاب بم  اا هيف بهي -

كمػي وػي قأػور ا وأضػيم كالوػيلحض   ،ودن   ذا حػ  لػض  ممػي وحػ  وضػه
وؽ مػػي ل و مػػه كمػػي لهػػي عنػػد اهلل مػػ  الحرمػػة كالكرامػػة وػػ ،مػػ  نرامػػة اهلل كرحم ػػه

  .ػس.   .ُُّّٖٖلك  لض   ذا موضل تفوضص ذلن ،سنقر اليل 
NNNNNNNNNNNNNN 

Y ال ُتَػٗد اهسَِّحايال ُتَػٗد اهسَِّحاي  
NNNNNNNNNNNNNN 

 ليجيم نقضر م  النيس وي وهم حدل :
ا}   ،ر تيشىد  الرٍّحىيؿي ًإرَّ ًإلىى ثىلثىًة مى ىيًاد: المىٍ ًدًد الحىرىاـ، كىمىٍ ًدًدم  ىذى

 { ى ىٍقوى كىالمىٍ ًدًد ا
ف ال ػفر بػذلن سكلع أركف ، وض  دلوف به على تحرلم  ىدٍّ الرحص لزليرة النأي  ،

 . وه مأني على وهم بي ص ،ا درؿ مردكدرك ذا ا .افر معوضة
ف قولػه س :اػ درؿ وػي بػيب آرػر، كبضػيف ذلػنكار ،كالحدل  نمي اػ رم وػي بػيب

 { :ر تشػػد الرحػػيؿ إر إلػػى ثلثػػة م ػػياد } لػػى ا اػػلوب المعػػركؼ عنػػد اػػيم ع
ود م ػػ قني كم ػ قني منػػه ، ويلم ػػ قني  ػػو اػػك ػذا لق لػػي ك  ،اػػ قنيماللغػولض  ب اػػلوب ار

 سك تقػدلران  مي نيف بعد إر، كالم  قني منه  و مي نيف قألهي، كربد مػ  ا مػرل ، إمػي كاػودان 
 ك ذا مقرر كمعركؼ وي سب ب ن و النحو.
وه قد ايم وضػه ال وػرلح بػذنر الم ػ قني ك ػو كإذا ووروي إلى  ذا الحدل  كادوي س
كلػػم لػػ ت ذنػػر الم ػػ قني منػػه ك ػػو مػػي  { إر} قولػػه: } إلػػي ثلثػػة م ػػياد { ك ػػو مػػي بعػػد 

 نػػيف اللفػػه  ،وػػل بػػد إذان مػػ  تقػػدلرع، وػػإف ورضػػني سف الم ػػ قني منػػه } قأػػر { { إر} قأػػص 
 

  .ّْٕذإق ليم الوراط الم  قضم   ُّٖ
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. ك ذا { م يادر تشد الرحيؿ إلى قأر إر إلى ثلث : } المن وب لراوؿ اهلل 
ويلم ػ قني غضػر دارػص ضػم   ،كغضر ر   بيلألغة النأولة ،و ويـعدـ ار هال ضيؽ ًي ر وض
كا لػص سف لكػوف الم ػ قني مػ  اػن  الم ػ قني منػه، كر لجمػئ  قلػػو  –الم ػ قني منػه 

و ػأة  ػذع اللفوػة } قأػر {  ىإلػ - لػم لقلػه ل حرج م  و أة نػلـ للموػجفي  -عيلم 
وػل توػلح سف تكػوف  ػي  ،راػوؿ اهلل  ىإلػ - ا قنيممل ا لص وي ار ك ي ر ت ف  -

 الم  قني منه.
علػى  ػذا  لراػوؿ اهلل  ولنفرض سوهي لفه } مكيف { وضكوف ال ػضيؽ المن ػوب

ر ت ػيور إلػى س، كمعنػي  ػذا { ر تشد الرحيؿ إلى مكيف إر إلى ثلثػة م ػياد: } الفرض
 ػ مص علػى االهػوس ًػي ر الػأجلف، ويلحػدل   سك رضر، ك ذا ضرب مػ  ،سك علم ،تديرة

ذنر الم  قني كلض  وضه ذنر الم  قني منه. كلذلن ول بد م  تقدلرع بإتفيؽ س ػص اللغػة، 
 :ر رابل لهي -كتقدلرع ر لح مص إر ثلثة كاوع 

ر تشػػد } سف لكػػوف تقػػدلرع بلفػػه } قأػػر { وضكػػوف اللفػػه المقػػدر  الواػػه ا كؿ
ك ػػػذا ال قػػػدلر مأنػػػي علػػػى رسم مػػػ  ل ػػػ دؿ {،  ى ثلثػػػة م ػػػيادالرحػػػيؿ إلػػػى قأػػػر إر إلػػػ

بػػيرد ممدػػوج ر ل   ػػضغه مػػ   وػػه تقػػدلره سكسوػػت تػػرم  ،بيلحػػدل  علػػى منػػل ال ػػفر للزلػػيرة
ك ػو ر تلضػ  و ػأ ه إلػى سووػح مػ  وجػ  بيللػيد لػلوات اهلل  - عندع سدوي إلميـ بيلعربضػة

 قب.وحي ي سف لرضي بمقص  ذا ا الوب ال ي - كالمه علضه
ك ػػو لفػػه  ،سف لكػػوف تقػػدلر الم ػػ قني منػػه وػػي الحػػدل  بلفػػه عػػيـ الواػػه القػػيوي

 مكيف.  ذا بي ص نمي تقدـ بل رلؼ كر قي ص به.
سف لكػػوف تقػػدلر الم ػػ قني منػػه وػػي الحػػدل  بلفػػه } م دػػػػد {  الواػػه القيلػػ 

 ر تشػد الرحػيؿ إلػى م ػدد إر إلػى ثلثػة م ػياد}  :وضكوف اضيؽ الحدل  بلفه
ر فػػي ال هيوػػت اك  ،وػػ وم كاػػرم علػػى ا اػػلوب اللغػػوم الفوػػضحا ػػرم سف الكػػلـ قػػد . و{

كلجمئ  القلػػو النقػػي إلػػى ،كس ػػرقت وضػػه ركح النأػػوة ،الواضػػح وػػي الوػػورتض  الم قػػدم ض 
 .و أ ه لراوؿ اهلل 
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فػػرض سوػػه ر تواػػد ركالػػة سرػػرم موػػرحة بيلم ػػ قني منػػه، وػػإذا كاػػدت  ػػذع ب ػػذا 
ه دل  سف لعدؿ عنهي إلى مح  وػرض ر ل ػ ند إلػى ووػضح اللغػة، لم  ل الركالة ول لحص  

كقد كادوي بحمد اهلل وػي ال ػنة النأولػة مػ  الركالػيت المع أػرة مػي وضػه ال وػرلح بيلم ػ قني 
 منه.

اػمعت سبػي اػعضد  :ومنهي: مي سرراه ا ميـ سحمد م   رل   ػهر بػ  حو ػو قػيؿ
} ر لنأغػػي للمجػػي سف : هلل وقػػيؿ: قػػيؿ راػػوؿ ا ،نػػرت عنػػدع الوػػلة وػػي الجػػوركذي 

لشػػػد رحيلػػػه إلػػػى م ػػػدد تأ غػػػي وضػػػه الوػػػلة غضػػػر الم ػػػدد الحػػػراـ كالم ػػػدد 
ح ػػ  الحػػدل  كإف نػػيف وضػػه  قػػيؿ الحػػيوه ابػػ  حدػػر: ك ػػهره  .ا قوػػي كم ػػددم {

} ر لنأغػػي للمجػػي سف تشػػد رحيلػػه إلػػى م ػػدد كوػػي لفػػه آرػػر:  .ُُْْٖٖبعػػ  ضػػع 
.  ػدد ا قوػي كم ػددم  ػذا {لأ غي وضه الوػلة غضػر الم ػدد الحػراـ كالم

ُُٖٖٓٓقيؿ الحيوه الهضقمي : كوضه  هر وضه نلـ كحدلقه ح  
 و

} سوػػػػي رػػػػيتم : قيلػػػػت: قػػػػيؿ راػػػػوؿ اهلل  كمنهػػػػي مػػػػي اػػػػيم عػػػػ  عي شػػػػة 
ا وأضيم كم ددم سح  الم ياد سف لزار كتشد إلضه الركاحص: الم دد الحػراـ 

الم ػياد كم ددم، للة وي م ددم سولص م  سل  للة وضمي اػواع مػ  
 ُُٖٖٔٔ.إر الم دد الحراـ {

وي الم ياد لضأض  لألمة سف مي عدا  ذع الم ػياد القلثػة م  ػيكو وػي  وكلمه 
سمػػػي  ػػػي ولهػػػي مزلػػػد ولػػػص، كر درػػػص  ،الفلػػص وػػػل وي ػػػدة وػػػي ال عػػػو بيل ػػػفر إلػػػى غضر ػػي

مػػ  الكػػذب علػػى  ين وإقحيمهمػػي وػػي  ػػذا الحػػدل  لع أػػر ضػػرب ،للمقػػيبر وػػي  ػػذا الحػػدل 
،  ذا مػل سف الزلػيرة كالمه علضه للوات اهلل. على م  ل حمص إثم الكذب علضه  راوؿ اهلل
 .بػػص كنقضػػر مػػ  العلمػػيم لػػذنركوهي وػػي ن ػػو المنياػػن علػػى سوهػػي مػػ  الم ػػ حأيت ،مجلوبػػة

 كلىلد  ذا سحيدل  نقضرة ، وذنر املة منهي:
 

 .ٓٔص ّو ح الأيرم ج  ُْٖ
 .ّص ْمدمل الزكا د ج  ُٖٓ
  .ّص ْركاع الأزار ذمدمل الزكا د ج  ُٖٔ
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 .ُُٕٖٕٖ} مػػ  زار قأػػرم كاأػػت لػػه  ػػفيع ي {قػػيؿ:  عػ  ابػػ  عمػػر عػػ  النأػػي 
الف ػػيكم  ػس.  ػػكلػػم لحكػػم بوضػػعه سك نذبػػه }  ،إوػػه ضػػعض  :الشػػضم ابػػ  تضمضػػة كقػػيؿكوقلػػه 

وػػي  ػػذا الموضػػل، وػػإف ثأػػت غضػػر  ػػذا عنػػه وػػي موضػػل آرػػر ومعنػػيع سوػػه  { َّص ِٕج
كلم وعلم الم قػدـ مػ  الم ػ رر، وػل لوثػ   ،وه ار ل  رسله وضهسم ردد وي الحكم علضه، سك 

 بواحد حضنئذ!!!! 
ر لعلػم لػه حياػة  } مػ  اػيموي زا ػران : ؿ راػوؿ اهلل ع  اب  عمر قػيؿ: قػي

 ُُٖٖٖٖ.لـو القضيمة { سف سنوف له  فضعين  ي علىَّ نيف حقًّ   ،إر زليرتي
عػػ  ابػػ   { ِٓٔص  ُ} المغنػػي جكقػػيؿ الحػػيوه العراقػػي لػػححه ابػػ  ال ػػك  

 قيؿ: عمر ع  النأي 
 ُُٖٖٗٗ.{ م  ح  وزار قأرم وي مميتي نيف نم  زاروي وي حضيتي} 

} مػ  زار قأػرم بعػد مػوتي نػيف نمػ  : ر قػيؿ: قػيؿ راػوؿ اهلل ع  اب  عم
 ََُُٗٗ.زاروي وي حضيتي {

 

كالحيلػػػص سف سحيدلػػػ  الزلػػػػيرة لهػػػي  ػػػػرؽ نقضػػػرة لقػػػػوم بعلػػػهي بعلػػػػي، نمػػػي وقلػػػػه 
ُُُُٗٗالمنػػيكم عػػ  الحػػيوه الػػذ أي

روولػػين سف بعػػ  العلمػػيم لػػححهي سك وقػػص توػػحضحهي   
كالمػل علػى قػيرم  ػيرحه  ،الشػفيكالقيضي عضيض وػي  ،كالعراقي ،ب  ال ك انيل أكي ك 
 ف ا  مػػػة ا ربعػػػة سكنلهػػػم مػػػ  حفػػػيظ الحػػػدل  كس م ػػػه المع مػػػدل ، كلكفػػػي  وُُِِٗٗاليفػػػياي

نمػي وقلػه   ،كغضر م مػ  وحػوؿ العلمػيم كسرنػيف الػدل  قػيلوا بمشػركعضة زلػيرة النأػي  
ك ذا نيؼ منهم وي توحضح سحيدلػ  الزلػيرة  .عنهم سلحيبهم وي ن و وقههم المع مدة

 

 فيرم ك و ضعض .ركاع الأزار كوضه عأد اهلل ب  إبرا ضم الغ  ُٕٖ
 .ِص ْركاع الجأراوي وي ا كاب كالكأضر. كوضه م لمة ب  ايلم ك و ضعض  نذا وي المدمل ج ُٖٖ 
 ركاع الجأراوي وي الكأضر كا كاب كوضه حفهلل ب  سبي داكد القيرمم كثقه سحمد كضعفه اميعة م  ا  مة. ُٖٗ 
 .ِ/ْبنت لوو  كلم ساد م  ترامهي  نذا وي مدمل الزكا د  قيؿ الهضقمي: ركاع الجأراوي وي الوغضر كا كاب، كوضه عي شة َُٗ 
 .َُْص ٔوض  القدلر ج  ُُٗ
 .ُُٓص ّو ضم الرليض ج  ُِٗ
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 ف الحػػػدل  اللػػػعض  ل  لػػػد بيلعمػػػص كالف ػػػوم، نمػػػي  ػػػو معػػػركؼ مػػػ  قواعػػػد  ،أولهػػػيكق
 ا لولضض  كالمحدثض .

NNNNNNNNNNNNNN 

Y حتقٚق ًفٚــدحتقٚق ًفٚــد  
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تحقض  العلمة الشضم عجضة محمد اػيلم لػيحو تكملػة سضػوام الأضػيف. كقػد ذنػر 

ن يبػه الػذم  ة المنػورة وػي ذع الم  لة العلمة الشضم عجضة محمػد اػيلم القيضػي بيلمدلنػ
للعلمػػة المف ػػر الشػػضم محمػػد  { سضػػوام الأضػػيفػ } تمػػم بػػه ال ف ػػضر المشػػهور الم ػػمي بػػ

 سمض  الشنقضجي وقيؿ:
كسع قد سف  ذع الم  لة لور وػزاع معيلػرم  ػضم ا اػلـ معػه وػي غضر ػي لمػي نػيف 

اػػوؿ اهلل كلكػػنهم كاػػدك ي ح ياػػة كلهػػي م ػػيس بيلعي فػػة كمحأػػة ر  ،لهػػي محػػص كر مدػػيؿ
 سم للـز نلمه حضنمي قػيؿ: ر لكػوف  ػد الرحػيؿ  - ل زاـكحكموا علضه بير ،و ثيرك ي

و قولػوا علضػه  - بػنهلل الحػدل  عمػلن  ،لمدرد الزليرة بػص تكػوف للم ػدد مػ  ساػص الزلػيرة
سم ر ل ػ تي  .مي لم لقله لراحة. كلو حمص نلمه على النفي بدر مػ  النهػي لكػيف مواوقػين 

كر ال ػػػػلـ علضػػػػه، بػػػػص لدعلهػػػػي مػػػػ  الفلػػػػي ص  لػػػػم لمنػػػػل زليرتػػػػه  اهلل هرحمػػػػ ذلػػػػن  وػػػػه
 ،كإومػػي لل ػػـز بػػنهلل الحػػدل  وػػي اعػػص  ػػد الرحػػيؿ إلػػى الم ػػدد كلكػػص  ػػيم ،كالقربػػيت

نػلـ الشػضم عجضػة وػي   ػ} س.  ػنمي لرح بذلن وي ن أه   كمنه ال لـ على راوؿ اهلل 
 .{ ٖٔٓص ٖسضوام الأضيف. ج

سف  اهلل هرحمػبػ  تضمضػة مػي وقلنػيع عنػه ثػم قػيؿ: وػدؿ نلمػه اـ ثم وقص م  وووص نل
وقػػػد رػػػيل   دعػػػي إوفكينهمػػػي عملضػػػين اكمػػػ   ،زلػػػيرة القأػػػر كالوػػػلة وػػػي الم ػػػدد مرتأجػػػيف

كالحمػػػد هلل رب  ،و فػػػي اليػػػلؼ كزاؿ مواػػػو النػػػزاعاالواقػػػل، كإذا ثأ ػػػت الرابجػػػة بضنهمػػػي 
ي ال ػػػػفر لزلػػػيرة قأػػػػور وػػػػي قوػػػر الوػػػػلة وػػػ ّْٔصكلػػػػرح وػػػي موضػػػػل آرػػػر  العػػػيلمض ،
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علضػه الوػلة نػي تقوػر إلػى قأػر وأضٌ  :منهػي  يلػقال :ع  سلحيب سحمد سربعة سقػواؿ ،الويلحض 

 هرحمػثم قيؿ الشضم عجضة: ك ذا غيلة وػي ال وػرلح منػه  {. َٗٓص ٖسضوام الأضيف ج}  كال لـ

 العلميم. سوه ر إوفكيؾ م  حض  الواقل بض  الزليرة كالولة وي الم دد عند عيمة اهلل
ثػػم قػػيؿ وػػي حػػ  الدي ػػص: كسمػػي مػػ  لػػم لعػػرؼ  ػػذا وقػػد ر لقوػػد إر ال ػػفر إلػػى 

منهػي عنػه كلػم  وكمي وعله ك  ،ثم إوه ر بد سف لولي وي م ددع وضقيب على ذلن ،القأر
ف سكبػه لوهػر لػن  ،ُُّّٗٗلعلم سوه منهي عنػه ر لعيقػو، وضحوػص لػه ساػر كر لكػوف علضػه كزر

محرـك مػ  ا اػر كالقػواب، وهػص لقػيؿ وػي حقػه سوػه مأ ػدع سك لض  ب قيلد القأر على نص  
 .{ اأحيون  ذا به يف عوضم}  ؟ضيؿ سك مشرؾ
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Y ٝاإلًـاَ ًاهم ٗاهصٙازٝاإلًـاَ ًاهم ٗاهصٙاز  
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ك و الػذم نػيف ر لمشػي  ،للدنيب النأوم ا ميـ ميلن  و م  س د النيس تعوضمين 

 كتكرلمػػػين  كتعوضمػػػين  وضهػػػي حياػػػة إح رامػػػين  كر لقلػػػي ،كر رانأػػػين  وػػػي المدلنػػػة المنػػػورة منػػػ علن 
 .ل راب المدلنة الذم مشي علضه راوؿ اهلل 

لمي اػيم إلػى المدلنػة وػي  ػذا الموضػل  -ك ي  و ليي و سمضر المىمنض  المهدم 
كلقوؿ له: إون تدرص اجف المدلنة و ىمير  بقـو ع  لمضنن كل يرؾ، ك ػم سكرد المهػيارل  

كر رضػػر  ،مػػ  س ػػص المدلنػػة رضػػره  وإوػػه مػػي علػػى كاػػه ا رض قػػوـه  ،علػػضهم مٍ كا ووػػير، و ػػلٍّ 
مػ  المدلنػػة، وقػػيؿ لػػه: كمػػ  سلػػ  قلػػت ذلػػن لػػي سبػػي عأػػد اهلل؟ قػػيؿ:  وػػه ر لعػػرؼ قأػػر وىأًػػي  

ػػػدو  الضػػـو علػػػي علػػػم كمىػػػٍ  قأػػػر ميحىمَّػػدو عنػػػد م وضنأغػػػي سف لي ، كاػػػه ا رض غضػػػر قأػػر ميحىمَّ
 .ُُْْٗٗوللهم

 

 .َٗٓص ٖوور سضوام الأضيف جا  ُّٗ
 نذا وي المدارؾ للقيضي عضيض.  ُْٗ



                                    ((088))          حًاته الربزخًةحًاته الربزخًة  

--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيد                           الكىاالت احملىدية                

ن وػػه سراد {، ك  زروػػي قأػػر النأػػي }  :سوػػه نػػرع سف لقػػيؿ ،لمدلنػػةكمػػ   ػػدة تعوضمػػه ل
بػدلضص  ، ف القأػر مهدػور ،دكف لفػه القأػر ،مأي ػرة { زيٍروىي النًَّأيَّ } : ف لقوؿ القي صس

 .ُُٓٗٓٗ{ وا وي بضوتكم كر تدعلو ي قأوران لل  : } قوله 
 :ب  حدراقيؿ الحيوه 

وإوهي م  سولص ا عمػيؿ كساػص القربػيت  ،ر سلص الزليرة ،وه إومي نرع اللفه سدبين س 
 .ُُٔٗٔٗكسف مشركعض هي محص إاميع بل وزاع ،الموللة إلى ذم الدلؿ

كزروػػي  ،إومػػي نػػرع ميلػػن سف لقػػيؿ  ػػواؼ الزلػػيرة :كقػػيؿ ا مػػيـ الحػػيوه بػػ  عأػػد الأػػر
ت ػػولة  عوكػػر  - سم وضمػػي بضػػنهم - ساػػ عميؿ النػػيس ذلػػن بعلػػهم لػػأع ، جقأػػر النأػػي 

 يػػهللَّ ف لي س كسحػػوَّ  ،بهػػذا اللفػػه - سم عمػػومهم - مػػل النػػيس تعػػيلى علضػػه كاػػلم لػػلى اهللالنأػػي 
 {. ي على النأي نى مٍ لَّ اى }  :ب ف لقيؿ

لرلػػػد  كسللػػػين، وػػػإف الزلػػػيرة مأيحػػػة بػػػض  النػػػيس، ككااػػػوي  ػػػد المجػػػي إلػػػى قأػػػرع 
كلػػي عنػػدم سف منعػػه  كا .ر كاػػود وػػرض ،بػػيلواوب  نػػي كاػػوب وػػدب كترغضػػو كت نضػػد

 ،لػم لكر ػه{  زروػي النأػي }  :كسوػه لػو قػيؿ ،ن ر  ضيو ه إلى قأر النأي كنرا ة ميل
اللهم ر تدعػص قأػرم كثنػين ليعأػد بعػدم، ا ػ د غلػو اهلل علػى قػـو : } لقوله 

 .ُُٕٕٗٗ{ اتيذكا قأور سوأضي هم م ياد
 للذرلعػػة كح ػػمين  وحمػػي إضػػيوة  ػػذا اللفػػه إلػػى القأػػر كال شػػأه بفعػػص سكلئػػن، قجعػػين 

 للأيب، قلت:
سنػػرع للراػػص سف لػػزكر قأػػر النأػػي } لػػو نػػيف المقوػػود نرا ضػػة الزلػػيرة لقػػيؿ ميلػػن: ك 
  ،}ف المقوود  ػو نرا ػة سعلى  .ف لقوؿ ... الم {سنرع للراص س}  :لك  ًي ر قوله

 ال عأضر بهذا اللفه وقب.
 

ػي قػيأيػورنا، كىزىلػٍّنيػوابلفه: ذ  مرووعين  سىًبي  يرىلٍػرىة بحر الفوا د الم مى بمعيوي ا رضير للكلبيذم عى ٍ   ُٓٗ سىٍلػوىاتىكيٍم  لىل وا ًوػي بػيضيػوًتكيٍم كىر تىٍدعىليو ى
ٍضًت الًَّذم لػيٍقرىسي ًوضًه ايورىةي الٍ  وىًإفَّ الشٍَّضجىيفى لػىٍنًفري ًم ى  ،بًيٍلقيٍرآفً   .   أػىقىرىةً اٍلأػى
 .ٔٔص ّو ح الأيرم  رح لحضح الأييرم ج  ُٔٗ
 .ع ا ميـ ميلن وي " المو   "ارك   ُٕٗ

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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NNNNNNNNNNNNNN 

Y ِّ ِّاضتحباب شٙازٝ اهِٖٔب   عِد احلِابوٞ ٗغريٍٓعِد احلِابوٞ ٗغريٍٓ    اضتحباب شٙازٝ اهِٖٔب

NNNNNNNNNNNNNN 
 ،مشػػػػركعة كقػػػػد ذنر ػػػػي نقضػػػػر مػػػػ  علمػػػػيم ا مػػػػة كس مػػػػة ال ػػػػل  لنأػػػػي زلػػػػيرة ا

ف س مػػة الحنيبلػػة ر لقولػػوف سورلػػة مػػ  زعػػم  كتيوػػضهلل الحنيبلػػة بيلػػذنر المقوػػود منػػه رد  
ق لػي ا مػػر تيوضوػهم بيلػػذنر لػرد  ػذع الفرلػػة، كإر وػإف ن ػػو وقػه المػػذا و يو ،بػذلن

وور إف  ػػػػػئت ن ػػػػػو الفقػػػػػه يوػػػػػ ،ا اػػػػػلمضة امضعهػػػػػي مشػػػػػحووة كمملػػػػػومة بهػػػػػذع الم ػػػػػ لة
كن ػػػو  ،كن ػػػو الفقػػػه الشػػػيوعي كالحنألػػػي ،ووػػر إف  ػػػئت ن ػػػو الفقػػػه المػػػيلكياك ،الحنفي

وػػي الزلػػيرة  ميوولػػين  وإوػػن تدػػد م قػػد عقػػدكا بيبػػين  ،الفقػػه الزلػػدم كا بيضػػي كالدعفػػرم
 بعد سبواب المنيان.

NNNNNNNNNNNNNN 

Y يف ًػسٗعٚٞ شٙازٝ ضٚدُا يف ًػسٗعٚٞ شٙازٝ ضٚدُا   كالَ أ٢ٌٞ اهطوفكالَ أ٢ٌٞ اهطوف
  اهػسٙف.اهػسٙف.ٗغد اهسحاي إىل قربٖ ٗغد اهسحاي إىل قربٖ ، ،   زض٘ي اهللزض٘ي اهلل

NNNNNNNNNNNNNN 
Y 11--  :اهقاضٛ عٚاض:اهقاضٛ عٚاض  

وذنر  ني نلـ القيضي عضيض وي مشػركعضة الزلػيرة النأولػة عنػد ال ػل  وػي  ػرحه 
 قيؿ:  للحدل  الذم ركاع م لم ع  اب  عمر ع  النأي 

} إف ا الـ بدس غرلأي كاضعود غرلأي نمي بدس، ك و ل رز بض  الم ػددل   
  رز الحضَّة إلى احر ي {.نمي ت
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، معنػيع: سف ا لمػيف { ك ػو لػ رز إلػى المدلنػة}  قيؿ القيضي عضيض: كقولػه 
إاػػلمه  كؿ ا اػػلـ نػػيف نػػص مػػ  رلػػهلل إلميوػػه كلػػحَّ سه وػػي وػػ  ،بهػػذع الوػػفة رػػران آك  سكرن 

منػػػه  كم علمػػػين  إلػػػى رؤلػػػة راػػػوؿ اهلل  كإمػػػي م شػػػوقين  ،م ػػػ و نين  إمػػػي مهػػػياران  ،ستػػػي المدلنػػػة
ق ػدام كار ،نػذلن ك رػذ اػضرة العػدؿ مػنهم  -  كذا وي زم  اليلفيم-، ثم بعدع م قربين ك 

ثم م  بعد م م  العلميم الذل  نػيووا اػرج الوقػت  ،وضهي رضواف اهلل علضهمبدمهور الوحيبة 
 . رذ ال ن  المن شرة بهي عنهم ،كس مة الهدم

وػي نػص  -ثػم بعػد ذلػن  ،لرحػص إلضهػي ،منشرحي الودر به ،وكيف نص  ثيبت ا لميف
كآثػػير سلػػحيبه الكػػراـ، وػػل  ع،كال أػػرؾ بمشػػي د لزلػػيرة قأػػر النَّأًػػيٍّ  - كقػػت إلػػى زميونػػي
. ػس.   . ذا نلـ القيضي عضيض، كاهلل سعلم بيلووابل تضهي إر مىم . 

ُُٖٖٗٗ 

Y 22--  :ِٜٗ٘اإلًاَ اهِٜ٘ٗ:اإلًاَ اه  
عقػػد ا مػػيـ الحػػيوه  ػػرؼ الػػدل  النػػوكم لػػيحو  ػػرح لػػحضح اػػلم وػػي ن يبػػه 

عقػػد ووػػلن ريلػػين عػػ  الزلػػيرة النأولػػة،  {، بي للػػيح} كؼ وػػي المنياػػن الم ػػمي المعػػر 
إذا اووػػرؼ الحدػػيج كالمع مػػركف مػػ  مكػػة ولض واهػػوا إلػػى مدلنػػة راػػوؿ اهلل }  قػػيؿ وضػػه:
  لزليرة ترب ه وإوهي م  س م القربيت كسودح الم يعي .}ُُٗٗٗٗ 

Y 33--  :ٌٛاإلًاَ إبّ حذس اهلٚجٌٛ:اإلًاَ إبّ حذس اهلٚج  
علػػى  معلقػػين  ،وػػي حي ػػض ه علػػى ا للػػيح للنػػوكم قػػيؿ الحػػيوه ابػػ  حدػػر الهضقمػػي

قػيؿ: قػيؿ راػوؿ اهلل  قوله: كقد ركم الأزار كالػدارقجني بإاػنيد مي عػ  ابػ  عمػر 
 { :قػيؿ: ركاع سللػي ابػ  رزلمػة وػي لػحضحة  م  زار قأرم كاأت لػه  ػفيع ي ،}

لضنػة لقػوم اميعة نعأػد الحػ ٍّ كال َّقػي ال ػأكي، كر لنػيوي ذلػن قػوؿ الػذ أي:  رقػه نلهػي 
   .بعلهي بعلهي

 

 .ُٕٕ رح لحضح م لم للنوكم ص  ُٖٗ
 .َُٔص ٗج  ر تشد الرحيؿ: ذوي  رح لحضح م لم عند الكلـ على حدل  وور نلمه سللين ا  ُٗٗ
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  الفصن السابعالفصن السابع

MMMMMMMMMMMMMMM 
  فضى اهلل عوِٚا بسض٘ي اهلل فضى اهلل عوِٚا بسض٘ي اهلل 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y .أٗي خوق اهلل.أٗي خوق اهلل  

Y   .زض٘ي املسضوني.زض٘ي املسضوني  

Y   .جتدٙد بٚعٞ األُبٚا١ يف بٚت املقدع.جتدٙد بٚعٞ األُبٚا١ يف بٚت املقدع  

Y   .ًِٞٙصهٞ األًٞ احملٌد ٗ٘ ٘ٗ ًِصهٞ األًٞ احملٌدٙٞ.عو   عو

Y   .ًِصهٞ اهعوٌا١ اهعاًوني.ًِصهٞ اهعوٌا١ اهعاًوني  

Y ٌدٙٞ يف اآلخسٝ.دٙٞ يف اآلخسٝ.فضى اهلل عوٟ األًٞ احملٌفضى اهلل عوٟ األًٞ احمل  
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MMMMMMMMMMMMMMM 

 الفصن السابعالفصن السابع

MMMMMMMMMMMMMMM 
فضى اهلل عوِٚا بسض٘ي اهلل فضى اهلل عوِٚا بسض٘ي اهلل 

ِّٔ  
MMMMMMMMMMMMMMM 

الحمد هلل الذم سنرمنػي بحأضأػه كموػجفيع، كاعلنػي مػ  سم ػه، كحفَّنػي بػ ووارع كبرن ػه، 
بػػػيلنور إلػػػى امػػػيؿ ككعػػدوي بػػػ ف لدمعنػػػي امضعػػػين تحػػػت لػػػوام  ػػفيع ه، كسف لأػػػضٍّ  كاو نػػػي 

 حلرته، كسف ل كنني معه وي و ضح ان ه. 
لدمضػػل ا وػيـ، مػ  بػدم الأػػدم  كاػصَّ  عػزَّ كالوػلة كال ػلـ علػى رضػر إمػػيـ إر ػيرع اهلل 

إلػػى لػػـو الزحػػيـ، رضػػرة اهلل مػػ  برلَّ ػػه، كموػػجفيع مػػ  س ػػص وأوَّتػػه، الػػذم كعػػدع مػػورع ب وػػه 
  اهلل ح ػػػػي لرضػػػػي، ﴿ اػػػػضعجضه منػػػػيع، كل ػػػػ دضو لػػػػه وػػػػي نػػػػص سمػػػػر لجلأػػػػه مػػػػ     

             { ﴾ٓاللحي .} 
للوات اهلل كت لضميته علػى الحأضػو المحأػوب اػضدوي محمػد كآلػه كلػحأه، كنػص 
م  اا ديب لدعوته، كدرػص قلأػه ذرةه مػ  محأَّ ػه، كعلضنػي معهػم سامعػض . آمػض  .. آمػض ، 

 ليرب العيلمض . } سمي بعػد {
ٍى وضكم سامعض عزَّ كاصكلي سحأيبي: بيرؾ اهلل  وضي إرواوي ٌٍ 

 

 ـ.ََُِ/ٔ/ُّ ػ المواو  ُِِْم  ربضل ا كؿ  ُِربعيم لـو ا  -محيووة إلمنضي  -درس بم دد الف ح بمدلنة العدكة  ِّٔ
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وحػػ  وػػي  ػػذع اللضػػيلي المأيرنػػة وهنػػيم سوف ػػني بفلػػص اهلل، كنػػـر اهلل، كعجػػيم اهلل، 
. كوػػي الحقضقػػة لػػي كوعػػم اهلل، كرضػػرات اهلل، ال ػػي حفَّنػػي بهػػي كسنرمنػػي، بأرنػػة راػػوؿ اهلل 

يت نلهػي مػدادان، كن أػوا مػ  بػدم إرواوي لو نيوت ا  دير نلهي سقلمػين، كالأحػير كالمحضجػ
 !!الأدم إلى وهيلة النهيليت، مي كىو وا بذرة م  ولص اهلل الذم غمر به حأضأه كموجفيع 

 وي قوله:  عزَّ كاصَّ ك ذا الكلـ لض  نلمي سوي، بص نلـ ربٍّ العزَّة  
 ﴿               { ﴾ُٖالنحص .} 

{، نيف لعني بػذلن ال ػي  وًعىمى اهلل{، لو قيؿ: }  كإف تعدكا وعم اهلل}  كلم لقص:
حولنػػػػػي، كالػػػػػنعم ال ػػػػػي وضنػػػػػي، كالػػػػػنعم ال ػػػػػي لنػػػػػي .. ال ػػػػػميم كا رض، كالأوػػػػػر كال ػػػػػمل، 
، كالهػػػوام  كالمػػػ نورت كالمشػػػركبيت، كالجضػػػور كالحشػػػرات، كالشػػػم  كالقمػػػر كالندػػػـو

لهي وهيلة، لك  ربَّني قيؿ لني: إوَّهي وعمػةه كاحػدة كاللضيم، كاليلم كالمأل، كالنعم ال ي لض  
﴿                      كوعمة اهلل  ني،  و راوؿ اهلل !!﴾. 

 !!عزَّ كاصَّ م  الذم قيؿ ذلن؟ الذل قيؿ ذلن رب  العزَّة 
 كالقرآف لف ر بعله بعلين، وقد قيؿ لني وضه: 

 ﴿                  ﴿ مػػي  ػػذع النعمػػة؟ ﴾              

                             { ﴾َُّآؿ عمراف .} 
 مي النعمة ال ي سلَّ  بهي اهلل بض  القلوب؟ 

، اهلل إوَّه الحأضو المحأوب، ويلنعمة ال ي عقػدت ا رػوة بػض  النفػوس، راػوؿ 
الذم سحضي اهلل به النفوس بعد ضللة، كعلَّمني به بعد اهيلػة، كامعنػي بػه بعػد ورقػة، كسعزَّوػي 

 به بعد ذلَّة، كاعلني به اهلل رضر سمة سررات للنيس.
 ر وقدر عىدَّ ي!! -لي إرواوى  -إذان النعمة براوؿ اهلل 

 لهي، كر روي وػػػهي كر ر وقػػػدر عػػػدَّ ي بمعنػػػي ر وقػػػدر سف وىًعػػػدَّ مةثر ػػػي كر ولػػػي 
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مزالي ػػي ال ػػي سنرمنػػي بهػػي اهلل وػػي الػػدوضي كاجرػػرة، وػػل لواػػد سحػػده وػػي ال ػػيبقض  كاللحقػػض  
 كلض  لشرحهي. -مدرد عد   -لقدر سف لعد ي 

 حىدٌّ وػىضػيٍعًربي عىٍنهي وىيً  ه ًبفىػػمً     وىًإفَّ وىٍلصى رىايوًؿ اهلًل لىٍض ى لىهي 
 سك لأضٍّ ، سك لوضح سك ح ي لعٌد؟ م  الذم ل  جضل سف ليفوح 

﴿         كإف تعدكا روي هلل سك ولي ص، سك امػيرت سك نمػيرت، سك مػنح سك ،﴾
 -ًمنى ، سك عجػيم اهلل لراػوؿ اهلل لػ  تحوػو ي، سم: ر ت ػ جضعوا ح ػي ن يب هػي وػي نشػ  

 اوؿ اهلل عوضم.وللن ع  سف تشرحو ي، سك تعروو ي، سك توو و ي!!! وفلص اهلل علضني بر 
،  كقػػيؿ وػػي قػػوؿ مدمػػص  ا مػػيـ الشػػيوعيعأَّػػر عػػ   ػػذع الحقضقػػة اػػضدوي 

نل نػػػػي، ا كلػػػػض  كاجرػػػػرل ، ح ػػػػي النأضػػػػض  كالمراػػػػلض ، ح ػػػػي   – سلػػػػأحنيغضػػػر مفوَّػػػػص: } 
سلػأحني كمػي بنػي مػ  وعمػة، ًػي رة سك بي نػة،  -المل كة المقربض ، ح ي س ػص علضػض  
 {.  اىأىأػيهىي، ك و الذم سكللهي إلضني  هللوي دل  سك دوضي، إر كراوؿ ا

وحػػػػػ  وػػػػػي  ػػػػػذع ا لػػػػػيـ وحػػػػػيكؿ سف وعػػػػػرؼ بعػػػػػ  قجػػػػػرة مػػػػػ  بحػػػػػير الدمػػػػػيرت 
المحمدلػػة، سك بعػػ  ذىرَّةو مػػ  ننػػوز الفلػػي ص النأولػػة، كنػػص  كاحػػد وضنػػي اػػضقوؿ علػػى قػػدرع، 

 .على حأضأه كموجفيع  -على قدرع  -سثني  عزَّ كاصَّ  ف اهلل 
ى آلػػة كاحػػدة مػػ  نػػلـ اهلل الػػذم ااػػ معني إلضػػه وػػي بػػدم  ػػذا اللقػػيم وعنػدمي ونوػػر إلػػ

، اا مػل سلػحيبه ال عضد إف  يم اهلل،  ذع اجلة لمي وزلت علػى حأضػو اهلل كموػجفيع 
وػػي م ػػددع الشػػرل  وػػرحض  كم ػػركرل ، كسرػػذكا لشػػكركف اهلل، كلقنػػوف علػػى اهلل، علػػى 

. كاليجأػػيم لأضٍّنػػوف كلشػػرحوف،   ػػذا الفلػػص الػػذم رػػهللَّ بػػه اػػضدوي كموروػػي راػػوؿ اهلل
كالشػعرام لقولػوف كلفوػػحوف، كنػيف مػ  املػػة قػوؿ إمػػيـ الشػعرام وػي زميوػػه اػضدوي ح ػػيف 

 قوله:ب  ثيبت 
 وى ىرَّ قػيليوبػىنىي ذىاؾى العىجىػيمي  كىلى ىٍوؼى لػيٍعًجيالل حىي اىًمٍعنىي ًوي 

 بي سىٍك لي ىيمي؟كىًوضنىي مىٍ  لػيعىذَّ  تػىٍرضىياهلًل كىنىٍض ى لىي رىايػػوؿى 
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وهػػػػػذا مػػػػػ  املػػػػػة العجػػػػػيم، عنػػػػػدمي قػػػػػيؿ لػػػػػه رب ػػػػػه: ﴿             

      { ﴾ٓبعػػػد سف قػػػيؿ لػػػه وػػػي اجلػػػة ا رػػػرم: ﴿  اللػػػحي }             

                     { ﴾ٖٕوفي  ذع اجلة لوضػ الحدر ،} عػزَّ كاػصَّ ح لنػي سوػه 
سعجػػيع مػػي لرلػػد، كوػػي اجلػػة ا كلػػي: ﴿           ػػذا وػػي الم ػػ قأص وػػي  ،﴾

قػيلوا لػه: مػي اعفػر الوػيدؽ الدوضي كلـو الدل ، اضعجضن مي ترلد، اضدم ا مػيـ 
 حدكد العجيم الذم وي  ذع اجلة؟ قيؿ:

 {. ككاحد م  سم ه وي النير ل  لرضي } 
لػػو ووَّػلني بعلػػه، اػنعرؼ كوعلػػم علػم الضقػػض  سونػي سمػػة  -لػػي إرػواوي  -  ػذا العجػيم

، كانكرر بوػوت عػيؿ: لػي بي نػي مكرمة، كسمة مرحومة، كسمة ميوولة بحلرة النأي 
، كلي  نيوي بحلرة النًَّأيٍّ   .بيلنًَّأيٍّ

 إذا نػػيف ا وأضػػيم مػػل علػػوٍّ مكػػيو هم عنػػد اهلل، كمػػل روعػػة منػػزل هم ال ػػي روَّػػهم بهػػي
 اهلل، لرلدكف بع  عجيم اهلل الذم سعجيع لحأضأه كموجفيع.

 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y أٗي خوق اهللأٗي خوق اهلل  

MMMMMMMMMMMMMMM 
اػػضدوي راػػوؿ اهلل لقػػد كيلًػػدى لضلػػة اثن ػػي عشػػر مػػ   ػػهر ربضػػل ا كؿ، كنػػيف  ػػذا مػػضلد 

، كلقػوؿ الد م، لكنه له مضلده آرر، للحقضقة كالن ور كالر كح الكلضة، ك ذا نيف قأص القأػص
 وي الحدل  الوحضح: وضه 

 ّّّّٔٔ{ إوٍّي عند اهلل لييتم النأضض  كإف آدـ لمنددؿ وي  ضن ه}   
 

  كقػيؿ: ُْٕٓ ، ٔٓٔ/ِ ، كالحػينم ذُّٔ، ِّٓ/ُٖكالجأراوػي ذ ،(ُْٗ/ُ ، كابػ  اػعد ذَُِّٕ، ُِٖ/ْسرراه سحمػد ذ  ّّٔ
  كإف آدـ لمندػدؿ وػي قػيؿ: ذإوػي عنػد اهلل مك ػوب: رػيتم النأضػض سوػه ع  العربيض ب  ايرلة رضي اهلل عنػه، عػ  راػوؿ اهلل لحضح ا انيد،
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فيٍم وضػه اهلل  عػزَّ سم: لم لك  آدـ  ضئين مذنوران، سوي عند اهلل ريتم النأضض  كآدـ لم لػىػنػٍ

 الر كح. كقيؿ وي الحدل  اجرر لضأضَّ  رتأ ه: كاصَّ 
 .ّّْْٔٔ{ ل  كآرر م وي الأع نيٍنتي سكؿ النأضض  وي الي} 

إذان عندمي لقوؿ راص م لم: لي سكؿ رل  اهلل، وهذا نلـ لحضح، ك ػذا دلضلػه مػ  
: ﴿ عػػزَّ كاػػصَّ ال ػػنَّة، وػػإذا سراد دلػػضلن قرآوضًّػػي، وقػػوؿ لػػه وػػي قػػوؿ اهلل            

                 { ﴾ُٖمىٍ  سكؿ الزررؼ .}  ؟!!  عزَّ كاصَّ العيبدل  بنهلل نلـ ربني 
و كؿ ميلوؽ رلقه اهلل  و وور حأضأه كموجفيع، وقد رلقػه مػ  وػور اميلػه كبهػيع، 
سمي الكضفضة و لن سموره ويوراوضة تح يج إلى  ػفيوضة. كإف ا و ػيف لكػي ل   ػص لػذلن، ر بػد 

نػػي لوػػص لهػػذا   -كلػػض  وػػى علػػـو الدرااػػة  -لػػه مػػ  دكرة ركحيوضػػة وػػي علػػـو المكي ػػفة 
المقػػػيـ، لكػػػ  القػػػرآف كضَّػػػح الحقضقػػػة لكػػػص إو ػػػيف: ﴿                   

          { ﴾ُٖسم سوػي سكؿ مىػٍ  عىأىػدى اهلل، ولػم لػم سىرى لػه كلػدان كر زكاػة  الزرػرؼ.}
 .كر حياة، ك و سكؿ  ي دو كمشهود 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y امُلِسَضٔونَيامُلِسَضٔونَي  َزُضـُ٘يَزُضـُ٘ي  

MMMMMMMMMMMMMMM 
وىيىلىػػ ى اهلل سكؿ مػػي رلػػ ، كسكؿ مػػي ذىرىس، كسكؿ مػػي بػىػػرىس، ويػػورى حأضأػػه كموػػجفيع، كرلػػ  
مػ  وػورع وػػور ا وأضػيم كالمراػلض ، كسركاحهػػم، كذكاتهػم النوراوضػة، كحقػػي قهم الربيوضػة، ك ػػذا 

كػػ  الحقػػي   ا كلػػي   ف  ػػذع وػػي الػػدوضي، ل -قأػػص كاػػود م وػػي عػػيلم ا ا ػػيد الجضنضػػة 
                                                                                                                              

كقػد رػرج لهػي وػوره سضػيمت لهػي منػه قوػور  بػ كؿ سمػرم: دعػوة إبػرا ضم، كبشػيرة عض ػى، كرؤلػي سمػي ال ػي رست حػض  كضػع ني،  ضن ه، كاػ رأرنم
كقػد ركم معنػيع مػ  حػدل  سبػي سميمػةى الأػي لي، كمػ   . ٕٗٓٓ، ُِٓ/ ّذ -مشػكية الموػيبضح -كلػححه ا لأػيوي وػي  ػرح ال ػنة  الشيـ 

 .كاوعو سررى مرالة
بػػو ويعػضم وػػي الػدر ص، كابػػ  سبػي حػيتم وػػي تف ػضرع، كابػػ  رؿ، كمػ   رلقػػه الػدللمي، نلهػػم مػ  حػػدل  اػعضد بػػ  بشػضر عػػ  ق ػيدة عػػ  س  ّْٔ

 .عين به مروو  سبي  رلرة الح   ع 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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نيوػػت وػػي عػػيلم الوهػػور، كعػػيلم النػػور، كعػػيلم ا  ػػراقيت، كعػػيلم ال دلضػػيت، ك ػػو عىػػيىلىمه 
رػػيصه ب  ػػص ارا أػػيم كارلػػجفيم، مػػ  الراػػص كا وأضػػيم علػػضهم كعلػػى وأضٍّنػػي سولػػص الوػػلة 

 كستم ال لـ.
العهد كالمضقػيؽ، كبعدمي رل  اهلل سركاحهم كذكاتهم النوراوضة، اىمىعىهيٍم كسرذ علضهم 

 لنعػػرؼ قىػػٍدرى حلػػرة النأػػي -كاػػدَّله وػػي قرآوػػه الكػػرلم، كوػػي وػػورع القػػدلم، كقػػيؿ لنػػي وضػػه 
: 

  ﴿                -  كلػم لقػص مضقػيؽ المراػػلض ،  وهػم نػيووا لػػم
 -لرالوا بعد، كإومي نيووا سركاحػين ووراوضػة                      

                    { ﴾ُٖو الذم لودٍّؽ علضكم،  آؿ عمراف  ،}
كلع مد قراراتكم، كقد قيؿ وضه: ﴿           { ﴾َْا حزاب } 

ػػيًتمى النًَّأضٍّػػض ى {كوػػي القػػرامة القيوضػػة قػػيؿ: }   أضػػض ، وهػػو اليػػ م الػػذم ليػػ م للن كىرى
لػػ تي لػػـو القضيمػػة ا وأضػػيم، النَّأًػػي  كقػػد كضَّػػح ذلػػن إمػػيـ ا وأضػػيم كالمراػػلض  وقػػيؿ: } 

 {. كالنًَّأي  كمعػه الدميعػة، كالنَّأًػي  كمعػه الواحػد -لعنى العدد الكأضػر  – كمعه الر ب
 ﴿                           { ﴾ّٔالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارليت ﴿ ،}        

               -  ك ػػػو راػػػولهم-                       ﴾
 {، وهو  هضده على الكص. الن يمُْ} 

، كبأرنػة حلػرة النَّأًػيٍّ لنيأػىضٍّ ى ولص اهلل علضني بحلرة النَّأًػيٍّ لمحة ب ضجة  ك ني
  قيؿ لألوأضػيم:النيزلة علضني، ورب ني ﴿            ،وهػو راػوؿ ا وأضػيم ،﴾

 كقد قيؿ لهم: ﴿          إذان ر بد سف لىمنػوا براػوؿ اهلل، وكػص ا وأضػيم مػىمنض ،﴾
ب ضد ا وأضيم، وهو وىأًػي  امضػل النأضػض ، كراػوؿ امضػل المراػلض ، كراػوؿ اليلػ  سامعػض  

 ل .م  بدم الأدم إلى لـو الد
﴿                  ﴾ ...!!نض  لنوركوه؟ 
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ب ف لأضنػوا لػفيته، كلوضػحوا علميتػه  مىًمهػم، كلقولػوا لهػم إذا حلػرتم زمػ  بعق ػه 
ولبػػد سف ت أعػػوع، كربػػد سف تىمنػػوا بػػه، كلػػذلن وكػػص  وىأًػػي  نػػيف ليولػػي سم ػػه ب وػػه لػػض  وأػػيَّ 

، كقػد قػيؿ وػي ذلػن اوؿ الملن العلـ لدمضل ا ويـ الي يـ، كإومي ايم بيلنضيبة ع  ر 
 :ا ميـ سبو العزا م 

ًأضًو ميحىمَّدو  ػيًدم الر ايػصي ًمٍ  قػىٍأًص الحى  وػيوَّابيهي كى يوى الحىًأضوي الهى
ري يمٍ  ًلضصي كىغىضػٍ  لػىٍرايػوفى ًمٍنهي وىوٍػرىةن ًبًودىادً  ميواىي كىًعض ىي كىاليى

 كىًبحيأٍّػًه ويىزيكا ًبكيصٍّ ميػرىادً  ػةن لميحىمَّدو رىًغأيوا لىكيػوويوا سيمَّػ
 سىٍف ليىًمنيوا ًبً ػرىاًاًه الوىقَّيد كىًبميٍحكىًم القيرىآًف عىي ىدى يػٍم لىهي 

 العهد سف لىمنوا به كلنوركع. عزَّ كاصَّ و رذ علضهم اهلل 
عػ  لػفيت راػوؿ  ا ؿ سحد ال يبعض  اضدوي عأد اهلل ب  عمرك ب  العيص 

كلػػػفه اهلل وػػػي ال ػػػوراة بمػػػي كلػػػفه بػػػه وػػػي وػػػي ال ػػػوراة كا ودضػػػص؟ وقػػػيؿ: }  اهلل 
 ، وكمي قيؿ وي القرآف: ﴿القرآف                              ﴾

 ك ػػػي قرلأػػػة مػػػ  لػػػف ه وػػػي القػػػرآف:  -{، قػػػيؿ وػػػي لػػػف ه وػػػي ال ػػػوراة كالندضػػػص  الوػػػ ٔ} 
 ﴿                                   { ﴾ْٓا حػػػػػػػػػػزاب  } سوػػػػػػػػػػت ،

عأػػػػدم كراػػػػولي اػػػػمض ن الم ونػػػػص، لػػػػض  بفػػػػه كر غلػػػػضه كر لػػػػيَّيبو وػػػػي 
ا اواؽ، كر لدزم بيل ضئة ال ػضئة كلكػ  لعفػو كلوػفح، كلػ  لقألػه اهلل ح ػي 

اهلل محمد راوؿ اهلل، كلفػ ح اهلل بػه لقضم به الملَّة العوايم، ب ف لقولوا ر إله إر 
 .ٍّّٓٔٓٔن {سعضنين عمضين، كل مل به آذاوين لمين كقلوبين غلفي

وكيووا م مورل  سف لألٍّغوا  ذع الرايلة، كلأضنوا سكليوه كالذل  معه، ﴿   

                             

                             

          -  ذع سكليوهم المواودة وي ال وراة -         
 

  .ُِِٓو ح رقم ذ ركاع الأييرم وي لحضحه ع  عىجىيًم ٍبً  لى ىيرو   ّٓٔ
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  { الف حِٗ﴾ مي ايم وي بقضة اجلة .} 
وح ي سكليؼ سلحيبه نيف ا وأضيم ال يبقوف لأضٍّنو ي بػ دؽ بضػيف. لمػيذا؟  ف  ػذا 

 :  عزَّ كاصَّ عقد اهلل كمضقيؽ اهلل 
 ﴿                                           

 –كاوقػػػػ م علػػػػى  ػػػػذا العقػػػػد  -          -  وكلنػػػػي مواوقػػػػوف–             

            { ﴾ُٖميذا لشهدكف؟ آؿ عمراف .} 
ػػػ ى لهػػػم عػػػ  امػػػيؿ راػػػوؿ اهلل، كعػػػ   لع ػػػه كبهػػػيع، لضعروػػػوع بنعوتػػػه كلػػػفيته  نىشى

 .كاميرته، وضوفووه  يمىًمًهم نمي رسكع ك ي دكع 
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ألُبٚا١ يف بٚت املقدعألُبٚا١ يف بٚت املقدعجتدٙد بٚعٞ اجتدٙد بٚعٞ ا  
MMMMMMMMMMMMMMM 

ثػػػم قػػػيلوا: لػػػيرب سرػػػذت علضنػػػي الأضعػػػة، كننػػػي مػػػي وػػػزاؿ سركاحػػػين ووراوضػػػة، كوجمػػػل سف 
ودػػػدٍّد ي مػػػل اػػػضد ا كلػػػض  كاجرػػػرل  وػػػي حضيتػػػه الدوضولػػػة، ونػػػىم  بػػػه كوأيلعػػػه بعػػػد بعق ػػػه 

سلػػ  وىأًػػي    كراػػيل ه، كلػػذلن امعهػػم اهلل سامعػػض  وػػي بضػػت المقػػدس، مي ػػة كسربعػػة كعشػػرل 
مػػ  لػػدع كقػػيؿ  نػيووا مواػػودل ، كالػػجفوا اػػأعة لػػفوؼ، كاػػيم اػػضدوي اأرلػػص كسرػػذع 

له: تقدَّـ لصٍّ بهم و وت ا ميـ لهم، وهو ا ميـ لهم وي الدوضي كاررػرة، كوػي ذلػن لقػوؿ 
 :ا ميـ سبو العزا م 

ـي لىهيمٍ   ى ًلٍدًؽ المي ىيبػىعىةً قىٍد بىيلػىعيوؾى عىلى  ليف وا كىرىامىؾى ًإٍذ سىٍوتى اً مىي
ةً  سىبيو يميو سىٍوتى لىي ًارَّ الويايػوًد كىر  وىٍيره كىًاػر   مو قػىٍأصى الميعىي ىدى

، كعقػدكا لػه اا ميعػين عوضمػين نلَّػه حفػيكة كتكػرلم، كنػص  وأػي  وول وا نل هم كرامع 
ضدوي محمػػد ذنػػر وػػي رجأػػةو عوػػميم بعػػ  مػػي تفلػػص بػػه علضػػه اهلل، كوػػي الي ػػيـ قػػدَّموا اػػ
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الحمػػد هلل الػػذم  ػػرح لػػدرم، كل ػػر سمػػرم، كاعلنػػي ويتحػػين راػػوؿ اهلل وقػػيؿ: } 
{، كذنػػر بعػػ  منيقأػػه كمنيقػػو سم ػػه،  ريتمػػين، كاعػػص سم ػػي رضػػر سمػػة سرراػػت للنػػيس

 {. بهذا وللكم ميحىمَّده و ضدوي إبرا ضم كق  كقيؿ: } 
وف بػػه، ك ػػو راػػوؿ وػػل لشػػن سحػػد منػػي سف الراػػص نلَّهػػم مػػ  ستأيعػػه، كنل هػػم مىمنػػ

 المرالض  كوىًأي  النأضض .
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ًِٞٙصهٞ األًٞ احملٌد ٗ٘ ٘ٗ ًِصهٞ األًٞ احملٌدٙٞعو   عو
MMMMMMMMMMMMMMM 

 قيؿ لهم:  عزَّ كاصَّ الملحوة ال ي سرلد سف سلفت سوويرنم إلضهي، سف اهلل 
 ﴿           ﴿  كقػػػػػيؿ لنػػػػػي وحػػػػػ ،﴾           

        { ﴾ُِٖػػيمىنيٍم رىايػػوؿه {، سك بح ػػو القػػرامة ا رػػرم }  ال وبػػة لىقىػػٍد اى
{، مػػػػ  س ػػػػروكم، كمػػػػ  سعومكػػػػم، كمػػػػ  سنػػػػرمكم. وكمػػػػي  ػػػػو راػػػػوؿ  ًمػػػػٍ  سىوٍػفىً ػػػػكيمٍ 

المراػػلض ، نػػذلن  ػػو راػػولني، ك ػػذا لعنػػي سف اهلل اعلنػػي وػػي منزلػػة عيلضػػة اػػدان لػػو عروني ػػي 
  روة عض . عزَّ كاصَّ ول  وعوي اهلل 

وكمي  و راػوؿ المراػلض  وهػو راػوؿ لنػي سامعػض ، كنمػي سف ا وأضػيم  ػهدام علػى 
سممهم، وهو  ػهضد علػضهم، ك ػم  ػهدام علػى اػي ر ا مػم: ﴿               

    -  ضفػػػػػػػػػػػػػ كم لػػػػػػػػػػػػػـو القضيمػػػػػػػػػػػػػة  -كًك                    

              { ﴾ُّْوػػػنح  الػػػذل  انشػػػهد علػػػى ا مػػػم بأرنػػػة  الأقػػػرة ،}
 .اصَّ وي علعراوؿ اهلل، كبفلص اهلل علضني ب ر ن يب اهلل 

وكمػػي لشػػهد حلػػرة النَّأًػػي  علػػى ا وأضػػيم كالمراػػلض ، انشػػهد وحػػ  علػػى سممهػػم.  
وضػػه نضػػ  وشػػهد؟ بيلك ػػيب الػػذم  ػػضم  علػػى الكػػص، وهػػو الك ػػيب الػػذم وضػػه نػػص  ػػيم، 
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الوػػدؽ كوضػػه الضقػػض ، كلػػض  وضػػه زلػػ  كر تأػػدلص كر تحرلػػ ، وهػػو المع مػػد وػػي المحكمػػة 
ا لهضػػػة لػػػـو الػػػدل ، ك ػػػو القػػػيووف المع أػػػر كالػػػذم إلضػػػه المراػػػل كالمػػػةؿ وػػػي لػػػـو العػػػرض 
كالح يب، و م  محيـو ر بد سف ل تي بميدة م  ن يب اهلل لضػداول بهػي، وراػص اهلل لػداوعوف 

 ؟ {، وضقولػػوف:مػػ  لشػػهد لكػػم، وضقػػوؿ اهلل تعػػيلى لهػػم: } عػػزَّ كاػػصَّ اهلل عػػ  سوف ػػهم سمػػيـ 
 {.  سمة ميحىمَّدو }   

الػػذل   ػػم  –{، العػػدكؿ الػػذل  لػػض  عنػػد م  ػػوم وضػػىتى بيلعػػدكؿ: } قػػيؿ 
على  ينلة اضدوي عمر، وضقوؿ سحد م الح َّ كلو على وف ػه!! كلػو علػى ابنػه!! كلػو علػى 

 ترننػي الحػ  كلػض  لػي لػدل }  :اػضدوي عمػر  ابن ه!! كلو على امرستػه!! قػيؿ
 على ا مم ال يبقة. عزَّ كاصَّ {،  ىرم  م الذل  اضكوووف  هدام لـو لقيم اهلل 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ًِصهٞ اهعوٌا١ اهعاًونيًِصهٞ اهعوٌا١ اهعاًوني  

MMMMMMMMMMMMMMM 
  ذا المقيـ العوضم اعص النًَّأيَّ لقوؿ وضني:

 {. علميم سم ي ن وأضيم بني إارا ضص} 
لػػلوا لدراػػة النأػػوة، كلػػذلن وعنػػدمي نػػيف لػػ كلم علػػى ا وأضػػيم نػػيف لقػػوؿ: } وقػػد ك 

كا ػػػوقيع  رػػػواوي إرػػػواوي مػػػ  ا وأضػػػيم كالمراػػػلض  {، كعنػػػدمي لػػػ كلم عػػػنكم قػػػيؿ: } 
ػػي لػػ توا بعػػد {، الػػذل   إرػػواوي{. لػػم لقػػص سبنػػي ي كر ستأػػيعي، كلكػػ  قػػيؿ: }  الػػذل  لمَّ

سل ػػػني {، و ػػػضدوي عمػػر قػػػيؿ لػػه:  توا بعػػدكا ػػوقيع  رػػػواوي الػػػذل  لمػػي لػػػ لػػ توف، } 
 ؟ قيؿ:إرواون لي راوؿ اهلل

سو م سلحيبي، إرواوي قـو ل توف وي آرر الزميف، آمنػوا بػي كلػم لركوػي،  
 ،ككددت سف اهلل لدمل بضني كبضنهم، عمص الواحد منهم ب أعض  منكم
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ب ػػػأعض  مػػػنكم، سوػػػ م ؟ قػػػيؿ: ب ػػػأعض  منػػػي سـ مػػػنهم لػػػي راػػػوؿ اهللقػػػيلوا:  
 {. كف على الح ٍّ سعواوين ك م ر لددكفتدد

  :لذلن قيؿ ا ميـ سبو العزا م 
ًة مىٍجلىوي ا ىٍلحىيبً  مىٍ  ًمقٍػليكيٍم كىالشَّوؽي سىٍكلىلىكيٍم ًإلىى  ًارٍّ اً ريو 

 ودعلني وي دراة النأضض  كالمرالض .
MMMMMMMMMMMMMMM 

 

Y ٝفضى اهلل عوٟ األًٞ احملٌدٙٞ يف اآلخـسٝفضى اهلل عوٟ األًٞ احملٌدٙٞ يف اآلخـس  
MMMMMMMMMMMMMMM 

: لًػػػػمى لقػػػػوؿ هلل  وفلػػػػص اهلل علضنػػػػي براػػػػوؿ اهلل ر لعػػػػد  كر لحػػػػٌد، لكفػػػػي سوػػػػه 
 وقيؿ رب  العزَّة:  ..  اعلت سم ي آرر ا مم وي الأع  كسكلهم وي الح يب؟

اعلػػ هم آرػػر ا مػػم وػػي الأعػػ  ح ػػي لجلعػػوا علػػى م ػػيكمم ا مػػم كر } 
 { قهم وي القأورلجلل على م يك هم كعضوبهم غضرم، كح ي ر لجوؿ مك

 سوي سرلد سف آرذ م م   ني إلى الدنة مأي رة،  
 ﴿                     -  إلى سل  إف  يم

  اهلل؟           { ﴾ِّالنحص } 
؟ قػػيؿ: } ح ػػي ر لػػذكقوا س ػػواؿ الموقػػ  كوػػي اجرػػرة اعلػػ هم وػػي ا كؿ، لمػػيذا

كالنشػػػػور {،  ف الموقػػػػ   ولػػػػص، رم ػػػػض  سلػػػػ  اػػػػنة وضهػػػػي س ػػػػواؿ الموقػػػػ ، كالنشػػػػور 
 كالح يب كالع يب، كاللـو كال وبضم.

لكنني لني ح يب رػيص، ح ػيب ا مػم علػى المػأل، علػى المنوػة، ككاحػد كاحػد، 
 بضنني كبضنه،.كالكص ل فرج لضرم الم يكمم ال ي عملو ي، كح يبني وح  
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 : قيؿ 
عأػػػػدع المػػػػىم  مػػػػ  حلػػػػرته، كلكلمػػػػه بضنػػػػه كبضنػػػػه بغضػػػػر  ليػػػػدوي اهلل } 

ترامػػيف، وضقػػررع بذووبػػه، ثػػم لقػػوؿ لػػه: سوػػت وعلػػت  ػػذا؟ وضقػػوؿ: وعػػم لػػيرب، 
لقوؿ: كم  الذم ا ر ي علضن وي الدوضي؟ لقوؿ: سوت ليرب، وضقوؿ: سوي ا رتهي 

،  ّّٔٔٔٔ{ سدرلوا عأدم الدنة برحم ي علضن وي الدوضي، كسوي سغفر ي لن الضـو
 ﴿                             { ﴾ٖال حرلم } 

 ولض  لني  نيؾ رزم كر ولضحة.
؟  م  الذم له اليزم وي ذلن الضـو

الػػذم لفلػػح وف ػػه كل أػػي ي بيلمعيلػػي، كالػػذم لف يػػر بغلػػو اهلل، كالػػذم لقعػػد 
وه عمص الفحشيم كالمنكر، كغش  ذا كضحن على  ذا.  ػذا الػذم بض  اليل  كلف ير س

 :قيؿ وضه 
 .ّّٕٕٔٔ{ نص سم ي معيوي إر المدي رل } 

لػػض  لػه عىػػدٌّ  -وؿ اهلل بأرنػػة راػ -علضنػي لػي سحأػػيب اهلل كراػوله  عػزَّ كاػػصَّ وفلػص اهلل 
ي مػ  رضػير ف لكرمني به وي الػدوضي كاجرػرة، كسف لدعلنػي لػه وػي الػدوض و  ؿ اهلل كر حىٌد، 

المحأض ، كم  سولص الم أعض ، كسف لرزقني سرلقه ك داع وي نص سوفياني، ح ػي ولقػيع عنػد 
موتنػػي وػػرحض  م  أشػػرل ، آمنػػض  مجمئنػػض ، كوكػػوف لػػـو الػػدل  مػػ  الػػذل  ر رػػوؼ علػػضهم 

 .كر  م لحزووف
 .كللي اهلل على اضدوي محمد كعلي آله كلحأه كالم

 

قػيؿ: اػمع ه لقػوؿ:  لقػوؿ وػي الندػول؟ بلفه: قيؿ راص رب  عمر: نض  امعت راػوؿ اهلل  م ف  علضه م  حدل  اب  عمر   ّٔٔ
وؿ: ستعػرؼ ذوػو نػذا؟ ستعػرؼ ذوػو نػذا؟ وضقػوؿ: ربٍّ ننفػه. وضقػررع بذووبػه. وضقػ ذلدوي المىم  لـو القضيمة مػ  ربػه عػز كاػص. ح ػى للػل علضػه

. وضعجى لحضفة ح نيته .  سعرؼ. قيؿ: وإوي قد ا رتهي علضن وي الدوضي، كسوي سغفر ي لن الضـو
 لػىٍعمىصى الرَّايصي بًيللٍَّضًص عىمىلن ثيػمَّ  ًمٍ  اٍلميدىي ىرىًة سىفٍ  نيص  سيمًَّ ي ميعىيونى ًإرَّ اٍلميدىيً رًل ى كىًإفَّ ذ تميـ الحدل :ك ركاع الأييرل ع  سبى  رلرة    ّٕٔ

في عىًمٍلتي  ا كىقىٍد بىيتى لىٍ  ػيريعي رىب هي كىليٍوًأحي  ليٍوًأحى كىقىٍد اى ػىرىعي اللَّهي عىلىٍضًه وػىضػىقيوؿى لىي ويلى ا كىنىذى رى اللًَّه عىٍنهي  اٍلأىيرًحىةى نىذى   .لىٍكًش ي ًا ػٍ
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MMMMMM
MM

MMMMMM 

  الفصن الثاووالفصن الثاوو
MMMMMMMMMMMMMMM 

ٔٝ ٖ٘ ُٝ اهُِٗبــ َٝٔبٔصٚـَس ٖ٘ ُٝ اهُِٗبــ   َبٔصٚـَس
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y .ٝ٘تلوٚف اهسضاهٞ ٗاهِب٘ٝ.تلوٚف اهسضاهٞ ٗاهِب  

Y .ٕعٌــَ٘ زضاهتٕ.عٌــَ٘ زضاهت  

Y .اهٖػآد ٗٛ ٛٗ اهٖػآد.اهِٖٔب   اهِٖٔب

Y .املؤًِني ُٞ ُٞ املؤًِني.ٔفَساَضـ   ٔفَساَضـ

Y .ٞأُ٘از اهِبــ٘ٝ اهلاغفٞ.أُ٘از اهِبــ٘ٝ اهلاغف  
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Y .ٕعوٟ أح٘اي أًت ِّ ِّ عوٟ أح٘اي أًتٕ.ضس إطالع اهِٖٔب   ضس إطالع اهِٖٔب

Y .هِفطٕ ٗهوٌؤًِني ِّ ِّ هِفطٕ ٗهوٌؤًِني.حلٌٞ اضتػفاز اهِٖٔب   حلٌٞ اضتػفاز اهِٖٔب
 

 

t 
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MMMMMMMMMMMMMMM 

 الفصن الثاووالفصن الثاوو

MMMMMMMMMMMMMMM 
ٔٝ ٖ٘ ُٝ اهُِٗبــ َٝٔبٔصٚـَس ٖ٘ ُٝ اهُِٗبــ   َّٖٔبٔصٚـَس

MMMMMMMMMMMMMMM 
 ....الحمد هلل ربٍّ العيلمض  

الحمػػد هلل الػػذم اىمَّػػصى الواػػود بجلعػػة رضػػر الواػػود، كسنمػػص علػػى سكلضي ػػه كسحأيبػػه 
 . النعمة، و يؽ إلضني اليضر ك و اضدوي كموروي راوؿ اهلل 

عػزَّ رٍّ اهلل المكنػوف، كوػور اهلل الملػنوف، كغضػو ذات اهلل كالولة كال ػلـ علػى اػ

ػػػػر م اهلل عػػػػ  ا راػػػػيس  كاػػػصَّ  الموػػػػوف، اػػػػضدوي محمػػػد ا مػػػػض  المػػػػ موف، كآلػػػػه الػػػذل   هَّ
كالشػػأهيت كالونػػوف، كنػػص مػػ  اػػير علػػى  ػػدلهم إلػػى لػػـو الػػدل ، آمػػض  ... آمػػض ، لػػيرب 

 وضكم سامعض   عزَّ كاصَّ بيرؾ اهلل وضي إرواوي كلي سحأيبي: ....  العيلمض . } سمي بعد {
ر ودػػد سعوػػم، كر سنأػػر، كر  كوحػػ  وػػي سلػػيـ الفػػرح بمػػضلد اػػضدوي راػػوؿ اهلل 

! وإفَّ اهلل  و الػذم لعػرؼ سولص م  ثنيم اهلل كمدح اهلل لحأضأه كموجفيع وي ن يب اهلل 
ثنػي علضػه سقدرع، ك و الذم اػوم  ػ وه، ك ػو الػذم بػضَّ  كسًهػر كسالػي وػورع، ك ػو الػذم 

 على  ذع النعمة ال يمة، كالرحمة ال يبغة. ونشكر اهلل  بمي وضه لنعلمه كوعروه
 

 ـ.ََُِ/ٔ/ُٓ ػ المواو  ُِِْم  ربضل  ِّلمنضي م يم الدمعة امحيووة  –نز اميلوط الم دد الشرقى بقرلة العكيلشة مر   ّٖٔ
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علػػػى حأضػػػو قلوبنػػػي، كمفػػػرٍّج نركبنػػػي، ك ػػػفضعني وػػػي  كنػػػيف مػػػ  املػػػة ثنػػػيم اهلل 
 م  سري القيرمم الكرلم، بيرؾ اهلل وضه!!!  -حشروي، مي اا معني إلضه اجف 

، نػػص نلمػػة منهػػي كمػػدح اهلل لحأضأػػه كموػػجفيع وػػي اجلػػ يت ال ػػي ااػػ معني إلضهػػي الضػػـو
تح يج إلى انض  ك ػهور كد ػور ح ػي و أػض  مػي بضَّنػه اهلل لنػي مػ  سكلػيؼ لحأضأػه كموػجفيع 

وإوػه ر لعلمػه  ،على قدر عقولني، كعلي قدر مي ت حمله قلوبني، ر على قػدر راػوؿ اهلل 
 !!  عزَّ كاصَّ إر مورع 

 :مي ا ميـ سبو العزا م كم   ني وإوي سقوؿ نمي قيؿ إمي
كىمىػػػػػػػػٍدحينى لىػػػػػػػػيغىهي رىبٍّػػػػػػػػي   عىلىي قىٍدًرم سىليوغي لىنى المىًدلحىي 

 لىرًلحي
ـى الر ٍاًص حى َّي  سيكىوٍّي قىٍدرىؾى ال َّيًمي  يريكحي  كىمىٍ  سىوىي لىي ًإمىػي
ٍاًعٍد بًيلًولىيًؿ وػى ىين اىرًلحي  كىلىًكػنٍّي سيًحأ نى ًمصمى قػىٍلػًأي   وى ىٍى
 لػىريكـي القيٍربى ًمٍننى لًضىٍ  ىرًلحي  كىدىاًك بًيلًولىػػيًؿ وػى ىين ميعىنَّي 

 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٖٝ٘ ٞٔ ٗاهُِٗبـ َٖ٘ٝتِلٔوُٚف اهسَِّضاَه ٞٔ ٗاهُِٗبـ   َتِلٔوُٚف اهسَِّضاَه

MMMMMMMMMMMMMMM 
عندمي ار ير وأضَّػه لنأوتػه، كسمػرع ب ألضػ   ػرلع ه، سوػزؿ لػه رجػيب ال كلضػ ، ؤويهلل 

ي    ػذا  . مػ  الػذم نلفػه؟ لػلوات ربػي كاػلمه علضػهالنَّأًػيٍّ الشػرل  كوضه تعرل  بمهميت كًك
 . ب مٍّ  ئو نلَّفه؟رب  العزَّة 

وحػػػ  امضعػػػين ووػػػ  سوػػػه نلَّفػػػه بػػػ ف لألٍّػػػ  الراػػػيلة، كلعروهػػػي لنػػػي كوقػػػب. كلكػػػ  سمػػػور 
 ك ي معػي: ﴿قضرة، اامعو ي معػي مػ  اهلل كعػد  ال كلض  ن                    ،﴾
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 ﴿ك    {  نػػػػي: إ ػػػػيرة إلػػػػى ذات اهلل، لعنػػػػي: } ًإوَّػػػػي { بدميرتنػػػػي كنميرتنػػػػي، كبهي نػػػػي ﴾
كضػػضي ني، كقػػدراتني كووروػػي كعوم نػػي، سراػػلنيؾ، لنعػػرؼ سوػػه مىلَّػػد بكػػص ا اػػميم كالوػػفيت 
اجلهضػػة، كبكػػص سوػػواع العومػػة الربيوضػػة، كبكػػص ا وػػوار الوػػي رة كالأي نػػة ا لهضػػة،  ف الػػذم 

 عزَّ كاصَّ.راله  و اهلل س

 لميذا سرالنيؾ؟ 
- ﴿           .. ﴾ضفة  . ذع سكؿ ًك

- ﴿           ضفة القيوضة  .. ﴾،  ذع الًو

- ﴿                ضفػة القيلقة  .. ﴾،  ذع الًو

-  ﴿         ضفة الرابعة  ... ﴾،  ذع الًو

-  ﴿           .. ضفة الييم ة  ﴾،  ذع الًو

-  ﴿                          { ،﴾ْٓ ،ْٔا حزاب }. 

ي   تح يج مني إلى انض  لنعرؼ ملموف ال كلض  الػذم   ضفة م   ذع الًو كنص ًك
ػي   لألمػة  ،نل  به اهلل الحأضػو الشػرل   ضفػة مػ   ػذع الًو لمػ   -امضعهػي كنػص ًك

 كم  سم ه؟!!إلى سف لرث اهلل ا رض كم  علضهي.  -قألني كلني كلم  بعدوي 
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٕعٌَ٘ زضاهتٕعٌَ٘ زضاهت  
MMMMMMMMMMMMMMM 

سم ػػه نػػص  النأضػػض  كالمراػػلض  كسممهػػػم كالمل كػػة المقػػربض ، كا وػػ  كالدػػ  كس ػػػص 
 عيلض ، كس ص ا رض كنص العوالم،  ف اهلل قيؿ له:
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﴿             { ﴾َُٕا وأضيم ،} 
 وهو رحمة لدمضل العيلمض ، كالعيلمض  نص مي اول اهلل.

 :وهو م  املة العيلمض  وكص مي اول حلرة اهلل 
نيل موات كالعرش، كالكراي كالدنػيت كا رض، نػص  ػذا مػ   -

 .ل  املة العيلمض ، كالكص مرحـو ب ضد ا كلض  كاجرر 

 كم  امل هم نذلن النيس م  سكؿ آدـ إلى لـو القضيمة .. -
 كم  ساص ذلن قيؿ له: 

 ﴿        -  سم لكص النيس-      { ﴾ِٖ اأ 
.} 

لكػػػػػػص الكي نػػػػػػيت، كلدمضػػػػػػل الميلوقػػػػػػيت العلولػػػػػػيت  إذان راػػػػػػيلة راػػػػػػوؿ اهلل 
علضػه ، لػذلن لػركم: سف اػضدوي آدـ عزَّ كاصَّ هي بدلل ال موات كا رض كال فلضيت ال ي رلق

 عندمي كقل وي اليجضئة كس أب إلى ا رض قيؿ:  ال لـ
: لػي آدـ نضػ  عروػت تعػيليليرب بح ٍّ محمد إر غفػرت لػي، وقػيؿ اهلل } 

محمدان كلمػي لػ تي بعػد؟ قػيؿ: لػيرب مػي ووػرت إلػى  ػيم وػي الدنػة إر كاػدت 
 .. بدوار اامن، } ر إله إر اهلل محمد راوؿ اهلل { اامه مقركوين 

 ... وعلمت سوه سعز  اليل  عندؾ
 .ّّٗٔٗٔ{ قيؿ: لدقت لي آدـ، كإذا ا ل ني بحقٍّه وقد غفرت لن

 ك نيؾ ركالة سررم، قيؿ:
علػػى ، } لػػيرب كاػػدت ااػػمه علػػى نػػص  ػػيم وػػي الدنػػة بدػػوار ااػػمن

 

 ع ينر ع  عمر ب  اليجيبع ينر ع  عمر ب  اليجيب  كاب كاب   سررج الجأراوي وي المعدم الوغضر كالحينم كسبو وعضم كالأضهقي وي الدر صسررج الجأراوي وي المعدم الوغضر كالحينم كسبو وعضم كالأضهقي وي الدر ص  ّٗٔ
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علي القوور كعلي سانحة ، ك "علي لدكر  " سكراؽ ا  دير كعلي وحور الحور
 .كادت اامه مقركوين بدوار اامن { -الجضور، كعلي نص  يم وي الدنة 

 :عزَّ   وهك ذا ارَّ قوؿ ربٍّ العزَّة 
  ﴿             { ﴾ْروػل اهلل ذنػرع، وػل لقأػص مػ  سحػد قػوؿ:  الشرح ،}

 {. محمد راوؿ اهلل{، إر إذا نيف معهي، }  ر إله إر اهلل} 
ي   ال ي ايقهي اهلل  ي   سررم وػي  كم  املة الًو ،  ف  نيؾ ًك وي آلة الضـو

ي   النأوة.  آليت سررم، كلض ت  ذع نص ًك
ي   الرايلة، قيؿ وضهػي: ﴿ ي   سررم ذنر ي اهلل، ك ي ًك   نيؾ ًك         

         مي عمله معكم؟ ﴾: 
- ﴿                ﴾- .. ذع ا كلي  

-   ﴿       ﴾-  ذع القيوضة  .. 

-  ﴿               ﴾- ذع القيلقة  .. 

-   ﴿        ﴾- ذع الرابعة  .. 

-  ﴿                      { ﴾ُُٓالأقرة  .} 
ي   نقضرة لراوؿ اهلل  :ًك

 .ًي   للنأوة نيؾ ك   -

ي   للرايلة -  .كًك

ػػػي   النأػػػوة ال ػػػي قلني ػػػي ك ػػػي لكػػػص ا وأضػػػيم كسممهػػػم، كالمل كػػػة كاًلدػػػ ٍّ ...  وًو
 كا و .

ي   الرايلة ال ي ذنروي ي اجف لني وح   :كًك
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 وه نيلٍّ ى بيلرايلة  م ػه، كإف نػيف  ػو وػي الحقضقػة راػوؿ المراػلض  كوأػي النأضػض  
  كعلى آله كلحأه سامعض. 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٓٔـد ٛٗ اهٖػا ٓٔـداهِٖٔب ٛٗ اهٖػا   اهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
ي فه:  وم  ًك

ػػػيً دان {، لشػػػهد علػػى ا وأضػػػيم كعلػػػي سممهػػم، كلشػػػهد علضنػػػي نػػػذلن،  سوػػه   }  ى
 لشهد على ا وأضيم امضعين كعلي سممهػم لػـو القضيمػة: ﴿                  

                        { ﴾ُْالن يم .} 
 إذان م  الذم لشهد على ا مم ال يبقة امضعين؟

. كالذم لشهد ر بد سف لكوف قد رسم،  ص لنفل  ػي د لػم لػىرى ػضئين؟ راوؿ اهلل 
ر،  وػػػه لكػػػوف  ػػػي د زكر، لكػػػ  مػػػ  ساػػػص سف لكػػػوف  ػػػي دان حقًّػػػي، ربػػػد سف لكػػػوف علػػػم 

ٍى ني ػفه كا لعػه علػى سحػواؿ ال ػيبقض  سامعػض ، كنلَّفػه كاػص عزَّ كا لل كرسم بعضنضه، ويهلل  ٌٍ
ب ف لكوف  ي دان على ا وأضيم كالمرالض  كعلي سممهم سامعض  لػـو الػدل ، كالػذم لشػهد 
له راوؿ اهلل،  و الذم لقأػص  ػهيدته اهلل، كالػذم لشػهد علضػه راػوؿ اهلل،  ػذا لػي ح ػرته 

 ، كوحػ  نػذلن، ﴿كاػصَّ. عػزَّ على مي ورط وي انػو اهلل لػـو لقػيم اهلل           

                        { ﴾ُّْالأقرة }. 
 نض  لشهد علضني؟!!وهو لشهد علضني امضعين ..  

ر بػد سف لوػله تقرلػر لػػومي عنػي، نػص لػػـو ل تضػه تقرلػر عػ  نػػص كاحػد مػ  المػػىمنض ، 
لوورة، وضرم وضلمين نيملن م  لحوة اا ضقيًن م  النػـو إلػى سف تنػيـ، كال قرلر بيلووت كا
لػػ تي بيلوػػورة كالكػػلـ وقػػب،  -الػػذم وػػراع وػػي ال لفزلػػوف سك الفضػػدلو  -كلمكػػ  توػػولروي 
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لك   ذا الفػضلم لوهػر الوػورة كالكػلـ كالنضَّػة دارػص القلػو، سثنػيم العمػص الػذم ستواػه بػه 
 بيلنضة  ص سعمص  ذا العمص هلل سـ ليل  اهلل؟. كلقود عزَّ كاصَّ للملن العلـ 

وػػػي الحػػػدل  الوػػػحضح الػػػذم ركاع ا مػػػيـ  كدلضػػػص  ػػػذا الكػػػلـ قػػػوؿ الحأضػػػو 
  :الأزار 

حضيتي رضر لكم، كمميتي رضر لكم، تعرض على سعميلكم نص } 
لضلة، وإف كادت رضران حمدت اهلل تعيلى على ذلن، كإف كادت 

 .ََّّٕٕ{  رًّا اا غفرت اهلل لكم
بي نػػػي براػػػوؿ اهلل، إذا كاػػػد سونػػػي علػػػى رضػػػر ك يعػػػة، كذنػػػر ك ػػػكر كعأػػػيدة هلل، لػػي 

لشػػػكر اهلل سف ربَّنػػػي كوَّقنػػػي، كإذا كاػػػد مييلفػػػيت كمحوػػػورات كآثػػػيـ كمعيلػػػي، سعجػػػيع اهلل 
 ال ورلح كقيؿ له:

 ﴿                              { ﴾ُٗمحمد } 
سف المػػػىمنض  كالمىمنػػػيت علػػػى سليمػػػه وقػػػب، وػػػإف اهلل لػػػم لحػػػدد ي، وػػػل لقػػػص سحػػػد 

كلػػػذلن وػػػيلمىمنض  كالمىمنػػػيت  نػػػي إلػػػى لػػػـو الػػػدل ،  وػػػه اػػػوؼ لشػػػهد علػػػى المػػػىمنض  
 كالمىمنيت الذل  وي زميوه، كعلضني سللين، إلى لـو الدل .

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y فساضٞ املؤًِنيفساضٞ املؤًِني  

MMMMMMMMMMMMMMM 
نػػي؟  ػػذع سحػػواؿ ريلػػة، ك ػػو لقػػوؿ  مقيلنػػي العػػواـ نضػػ  لجلػػل علضنػػي كلػػرم سعميل

 العيدلض ، لقوؿ ربني لني:
 

 .ِِٗص ْايمل ا حيدل  كالمرااضص لل ضو ي ج، ك ركاع الدللمي ع  سو    َّٕ
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ر لزاؿ عأدم ل قرب إلىَّ بيلنواوص ح ي سحأَّه، وإذا سحأأ يه ننتي امعه الذم } 
ل مل به، كبورع الذم لأور به، كل يوه الذم لنج  به، كراله ال ي لمشي 

 .ُُّّٕٕ{ كلئ  اا عيذ بي  عضذوه بهي، كلدع ال ي لأجش بهي، كلئ  ا لني  عجضنه،
إذا نػػيف الػػذم مقلنػػي عنػػدمي لد هػػد مػػل اهلل لػػرم بنػػور اهلل، كالػػذم لػػرم بنػػور اهلل مػػي 
مػػدم حػػدكدع؟ لػػض  لػػه حػػدكد، لػػرم الػػذم بػػدارلن كالػػذم بػػدارلي، كلػػرل علػػى ام ػػداد 

 الم يويت ر لحدأه  يم. نض  لرم الذم بدارلي؟
ك ػو سمضػر  -ايل ػين وػي مدل ػه نيف وعم لي سري، اضدوي عقميف ب  عفيف 

كسحد سلحيب حلرة النأي نيف قيدمين إلضه، كسثنػيم مشػضه إلضػه ك ػو وػي  رلقػة  -المىمنض  
وورت عضنه كدققت وي ايؽ إمرسة، ك ص لو سحدوي ووػر وػي عػض  سرضػه ل ػ جضل سف لعػرؼ 

لضػزم سل  وور؟!  ص ل  جضل سف لعلم ب وه لقرس كلك و؟!  ص لعرؼ بيلنور سوه لدضػد ا ود
سك الفرو يكم؟!  ص ل  جضل سف لعرؼ سوه مهندس سك دن ور سك محياػو عنػدمي لنوػر وػي 

لعروػوف نػص  ػذع ا مػور، كالنَّأًػي   -بنػور اهلل  -لك  الوػيلحض  عنػدمي لنوػركف ... العض ؟!
 :و الذم قيؿ لني ذلن  

 ِِّّٕٕ{ اتقوا ورااة المىم  وإوه لنور بنور اهلل عزَّ كاصَّ } 
﴿                                          ﴾ 
عنػػدمي درػػص علضػػه  و ػػضدوي عقمػػيف  –{، وضعػػرؼ مػػي وػػي لػػدكر النػػيس  ا وعػػيـُِِ} 

سمػي ل ػ حي سحػدنم سف لػدرص علػىَّ كوػي عضنضػه الراص الوحيبي الدلضص قػيؿ لػه: } 
 {. سثر الزوي

رسل بنػػور اهلل النوػرة ال ػػي وور ػػي  ػذا العأػػد رمػػرسة اػضدوي عقمػػيف بػ  عفػػيف 
ك ػػو ل ػػضر وػػي الجرلػػ . نضػػ ؟  ػػذا موضػػوع ر لنفػػل وضػػه نضػػ ؟ لكػػ  لنفػػل وضػػه سف تدػػد 

 علضػه سولػصكتد هد ح ي توص إلى  ذا المقيـ، و  م ل بهذا النور الػذم بشػر بػه الموػجفي 
 

 رل ع  سبى  رلرة.ركاع الأيي  ُّٕ
 الأضهقى ع  سبى سميمة.  ِّٕ
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 يـ الأولضرم قيؿ وي ذلن:، كالذم لنكر ميذا وفعص له؟ اضدوي ا مالولة كستم ال لـ
 كلنكر الفم  عم الميم م  اقم    قد تنكر العض  ضوم الشم  م  رمد

ويلذم عندع حمي، عندمي وحلر له ع لن لقػوؿ  ػذا مػٌر.  ػص المػرارة وػي ل ػيوه 
 سـ وي الع ص؟ المرارة م  المرض الذم عندع !!

 :القلو لك  ال لضم عندمي ل ذكؽ الع ص لدد  عمه كحلكته. كنذلن الضم
 ﴿        { ﴾ٖٗالشعرام .} 

الضم القلو ل ذكؽ  ذع ا ووار، كل م ػل بهػذع ا اػرار، بأرنػة اتأػيع النَّأًػيٍّ المي ػير 
. 

كنػػػذلن اػػػضدوي عمػػػر عنػػػدمي نػػػيف كاقفػػػين علػػػى المنأػػػر كاضشػػػه لحػػػيرب، كبضنػػػه كبػػػض  
ة ودػ ة كتكلػم علػى ا راػيؿ ا لهػي } كل ػيوه الدضش سربعة آرؼ نضلػوم ران، كتػرؾ اليجأػ

هػػرع للدأػػص  -الػػذم لنجػػ  بػػه {، قػػيؿ: لػػي اػػيرلة الدأػػص، ونوػػر اػػيرلة رلفػػه  وواػػد  -ًك
 مدموعة م  ا عدام آتض  م  رل  الدأص ح ي لقلوا على الدضش م  اليل .

نػيف مػ  نػيف ايل ػين مػػ  المػىمنض  عنػدمي اػمعوا اػػضدوي عمػر لقػوؿ ذلػن تعدأػػوا، 
ضأ ه نيوت تمنعهم م  الكلـ، وذ أوا إلػى اػضدوي علػى كقػيلوا لػه حػدث نػذا كنػذا كلك   

، قػػػيؿ لهػػػم : و ػػػ له سكرن قأػػػص سف وقضػػػر  ػػػي عيت، كوػػػرم مػػػيذا  مػػػ  اػػػضدوي عمػػػر الضػػػـو
 لقوؿ؟

اووركا إلى الوؾ الم لمض  ا كلض  نض  نيف؟  ذا  و ال لوؾ لي إرواوى، و  له 
 ميذا حدث معن على المنأر؟سكرن، وقيلوا: لي سمضر المىمنض  

 وقيؿ: ر  ىم، وقيلوا: امعنيؾ قجعت الييجأة كقلت: لي ايرلة الدأص!!
وقػػيؿ: لقػػد رسلػػت نػػذا كنػػذا، وقػػيلوا: و ػػدص الضػػـو كال ػػيرلم كون وػػر إلػػى سف لػػ تي  

راػػػوؿ اػػػيرلة، كبعػػػد  ػػػهر اػػػيم الراػػػوؿ كمعػػػه راػػػيلة بػػػ ف الم ػػػلمض  او وػػػركا وػػػي لػػػـو 
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او ورتم؟ وقيؿ: امعني لوت عمر ك و لقوؿ: لي اػيرلة الدأػص،  الدمعة، وقيلوا له: نض 
ونوروي كراموي ووادوي العدك لحضب بيلدأػص كلرلػد سف لهدػم علضنػي مػ  اليلػ ، كبأرنػة  ػذا 

 الووت سرذوي حذروي كووروي اهلل عزَّ كاٌص.
وإذا نيف عمػر لنوػر بنػور اهلل، كلنجػ  بل ػيف اهلل، كعقمػيف لنوػر بنػور اهلل، كغضػر م  

 ؟ضر م  سلحيب راوؿ اهلل، وكض  لكوف حيؿ راوؿ اهلل نق
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٞاهلاغف ٖٝ٘ ٖ٘ٝ اهلاغفٞأُـ٘از اهِٗب   أُـ٘از اهِٗب
MMMMMMMMMMMMMMM 

سعجيع اهلل وػوران لنوػر بػه إلضنػي امضعػي وػي وفػ  الوقػت كالحػض ، كر  وراوؿ اهلل 
 : لنور إلى كاحد دكف اجرر، كلك  لرم الدمضل وي كقت كاحد، قيؿ 

لى لـو إلى مي  و ني   وضهي إوور الضهي ك سوي  الدوضي و لىَّ إقد رول  ىعيلف اهلل تإ} 
 ّّّّٕٕ ذع { يلى نفإوور سالقضيمة نمي 

. نضػػ  لراوػػي امضعػػين، كالم ػػلموف نقضػػر؟ رب نػػي سم سوػػه لنوػػر إلػػى الػػدوضي وػػي نفٍّػػه  
عنػػدمي سرراػػه مػػ  مكػػة كذ ػػو إلػػى المدلنػػة، كمػػ  المدلنػػة إلػػى ....  سعجيوػػي مقػػيرن لػػذلن

بضػػت المقػػدس، كوػػي بضػػت المقػػدس لػػلَّى بي وأضػػيم نلٍّهػػم، كلػػعد إلػػى ال ػػموات ال ػػأل، 
اميم كرام اميم، كوي نص اميم ل لٍّم على المل كة المواودل  وضهي كلكلمهػم، كذ ػو 
بعػػػد ذلػػػن إلػػػى الدنَّػػػة كرسم مػػػي وضهػػػي، كالنػػػير كا لػػػل علػػػى مػػػي وضهػػػي، كذ ػػػو إلػػػى العػػػرش 

قػيؿ رب  الكيػصٍّ:﴿  كالكراي، كتديكز الكص كذ و نمي                 ﴾
 {. الندمٗ} 

 : -مي مقدار  ذع الم يويت؟ ر و  جضل سف وح أهي،  وه قيؿ 
 

 ع  اب  م عيودو رىًضيى اللَّهي عىٍنهي. ايمل الم يوضد كالمرااضص   ّّٕ
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، كىمىي بػىٍض ى  }  وٍػضىي كىالًَّ ي تىًلضهىي مىً ضرىةي رىٍمً ًمي ىًة عىيـو مىي بػىٍض ى اىمىيًم الد 
، كىمىي بػىٍض ى ال َّمىيًم ال َّيبًعىًة كىاٍلكيٍرًاي نيص اىمىيمىٍلً  رىٍم يًمي ىًة  عىيـو

 ّّْْٕٕ{  مىً ضرىةي رىٍمً ًمي ىًة عىيـو 
لعد نص  ذا كرال، كورا ه اير  لم لأرد بعد. سرػذ نػص  ػذع الرحلػة وػي دقػي   
معدكدة، م  ساص سف لعروني اهلل سوه اعص لحأضأه كموػجفيع روػي هلل إلهضػة، كسوػوار نشػفضة 

علػػى ا عمػػيؿ الوػػي رة كاليفضَّػػة، نمػػي ا لػػل بهػػي علػػى العػػوالم العلولػػة،  كربيوضػػة، لجلػػل بهػػي
 .  عزَّ كاصَّ كالعوالم الدنيوضَّة ب مر ربٍّ الأرلَّة 

 كعندمي و مع  القرآف وددع لوضٍّح حقي   غرلأة، كلقوؿ له اهلل وي  ذع الرحلة:
 ﴿                    

         { ﴾ْٓالزررؼ .} 
سم اا لهم امضعين عمي حدث معهم، سم سف نػص كاحػد نػيف لػه ال ػة لراػوؿ اهلل، 

 ودل  مل نص وأي كراوؿ، كا له ع  سم ه كسحوالهم، كعيد كورا ه ميزاؿ داوئين.
 وػػػضر ﴿سالػػي لنػػػي اهلل  ػػذع الحيدثػػػة لنعػػرؼ سوػػػه بربٍّػػه اػػػمضله ب          

      { ﴾ُ} اػػمضل ب ػػمل اهلل، كبوػػضر بإبوػػير اهلل، كلػػرم بػػيلنور الػػذم ...  ا اػرام
 .اعله له مورع 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y ٕٔ ًٖٔت َ٘اِي ُأ ِّ َعَوٟ َأِح ٕٔٔضـٗس اطِّالِع اهِٖٔب ًٖٔت َ٘اِي ُأ ِّ َعَوٟ َأِح   ٔضـٗس اطِّالِع اهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
 ولميذا لجلل علضني نص لضلة؟

 .لني كإمي لشهد علضني سامعض   وه إمي لشهد 
 

 كتف ضر حقى  اميعضص الأركاول تف ضر تنولر ا ذ يف ّْٕ
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إذان مهم ه معني لم تن ًه، كإومي  ي مم دة وي الػدوضي، كلػـو الػدوضي نػص لضلػة لوػعد لػه 
تقرلػػر لنعػػرؼ سف نػػصَّ مػػي وقولػػه لجلػػل علضػػه كل ػػمعه وػػي آرػػر اللضػػص، ولضراقػػو نػػصٌّ منػػي اهلل 

 ، ك و لرم كلك و ال قرلر!وضمي لجلل علضه راوؿ اهلل 
 :و يف سوه سرج  كلرلد سف ل وبكعندمي لح  ا 

 وضك و  لأين إلى علـ الغضوب كلقوؿ:

تأػػػت إلػػػى اهلل، كراعػػػت إلػػػى اهلل، كوػػػدمت علػػػى مػػػي وعلػػػت كعلػػػي مػػػي قلػػػت،   -
 .كعزمت على سوني ر سعود إلى المعيلي سبدان 

 ثم لك و  لأين آرر كلقوؿ:

- .  سا غفر اهلل العوضم الذم ر إله إر  و الحي القضـو

ساص سف لقأله اهلل ر بد حلرة النأػي لوقػل علضػه، كإذا لػم لوقػل كسم  لو م  
 :علضه كلروعه ر تقأله الحلرة ا لهضة

 {: الن يمَُْوفى } 
 ﴿                          - 

 -كالذل ل  غفر اهلل،  ص لكفي؟ ر         

            ﴾ 
الضهػػود دعػػوا راػػوؿ اهلل لضحػػص مشػػكلة بضػػنهم، و رػػذكع كسال ػػوع سمػػيـ بضػػت نأضػػر، 
كنيف معه اضدوي سبػو بكػر كاػضدوي عمػر، كاتفقػوا الضهػود مػل بعلػهم سف لروعػوا حدػران نأضػران 

 !كلوعدكا إلى اجح المنزؿ كل قجوع علضه، كقيلوا: وقوؿ قليم كقدر !
كلػػػم لفجنػػػوا إلػػػى سف الػػػوحي لنػػػزؿ علضػػػه، ونػػػزؿ اػػػضدوي اأرلػػػص كسبلغػػػه بػػػذلن، وقػػػيـ 
اػضدوي راػوؿ اهلل كتػرؾ المدلػػ ، كقػيـ رلفػه اػػضدوي سبػو بكػر كاػضدوي عمػػر، وقػيلوا لػه: لػػي 

 راوؿ اهلل لميذا قمت؟
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 .وحكي لهم مي دبَّركع، و دمل الم لموف كذ أوا إلى  نيؾ
كنػػيف موػػيحأين  -اػػضدوي سبػػو لأيبػػة  ػػو  -كنػػيف  نػػيؾ راػػص مػػ  الم ػػلمض  

 للضهود قأص ا الـ، و  لوع كقيلوا له: ميذا لرلد سف لفعص الم لموف؟
 !!! ك و ر لرلد سف ل كلم

 ! و  ير بإلأعه على رقأ ه، لعني اوؼ لذبحووكم
، كتواػه  كعندمي س ير بإلأعه، قيؿ وي وف ه: لقد ريٍنتي اهلل كراػوله كسبحػتي ال ػرَّ

 ربب وف ه وي سحد سعمدته، كال  لأكي كلندـ كلقوؿ:إلى الم دد ك 
 لىَّ، كلأٌل  النًَّأيَّ بيل وبة!!ا ًص  كذا إلى سف ل وب اهلل ع
 و رأركا بذلن راوؿ اهلل وقيؿ:

سمي إوه لو ستيوي را غفرت له كسٌمي إٍذ وعص مي وعص ول س لقه ح ى } 
 .ّّٕٕٓٓ{ لجلقه اهلل تعيلى

لػػن؟ وقػيلوا ااػػ غفر لػػه لػػي راػػوؿ اهلل، وقػػيؿ: سم لمػيذا ستعػػو وف ػػه كوعػػص بنف ػػه ذ
 يلمػػي ار ػػير  ػػذا الجرلػػ ، لوػػص  نمػػي  ػػو إلػػى سف ل ػػوب اهلل علضػػه،.ًلمى ذ ػػو كربػػب وف ػػه؟ 

ٍى لىٍم ل ًت إلىَّ و ا غفر له اهلل وضغفر له اهلل   :لًم
 ﴿                             { ﴾ُٗمحمػد .} 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y هِفطٕ ٗهوٌؤًِني ِّ ِّ هِفطٕ ٗهوٌؤًِنيحلٌـٞ اضتػفاز اهِٖٔب   حلٌـٞ اضتػفاز اهِٖٔب

MMMMMMMMMMMMMMM 
 مل سوه معوـو م  اليج ؟ مي الذوو الذم وعله راوؿ اهلل 

 

 ى، كالدرر وى المغزل كال ضر  ب  عأد الأر القر أتف ضر القر أيبدالئل الفوا د  ب  القضم الدوزله ك   ّٕٓ
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كح ػػػي لػػػو ًػػػ  بعػػػ  النػػػيس سف لػػػه ذوأػػػين، وح ػػػي لرلحنػػػي اهلل مػػػ   ػػػذا ارع قػػػيد، 
، كر لرد علػى رػي رع الػذوو، كوحػ  لػرد علػى ري روػي الػذ وو، لكػ  اهلل كالراوؿ معوـو

لحفونػػي،  ف الحفػػه لألكلضػػيم، كلكػػ  ا وأضػػيم ر لػػرد الػػذوو ح ػػي علػػى بػػيلهم، كح ػػي ر 
 وو  الذووب قيؿ له:

 ﴿                             { ﴾ِالف ح  .} 
 لذووبني، م  نيووا معه وي حضيته .. لضعروني ب ف اا غفيرع

، وهػػذا وػػ حه عػػزَّ كاػػصَّ الػػذل  ت رروػػي عنػػه، وقػػد ااػػ غفر لنػػي لضغفػػر لنػػي اهلل  كذووبنػػي وحػػ 
 .. وإذا اا غفر للمىمنض  وي زميوه لغفر لهم اهلل و حه اهلل له ..

 ... كإذا اا غفر للمىمنض  الم  ررل  مقلني ع  زميوه، سللي لغفر اهلل لهم
 كالذم لم ل  غفر له لشفل له لـو القضيمة.

  ي ده على سعميلني، لميذا؟ وراوؿ اهلل 
 .م  ساص سف و  غفر اهلل -

 .لنيعزَّ كاصَّ كل  غفر اهلل  -

 عزَّ كاص.كم  ساص سف لك و ال قرلر إلى اهلل  -

 :اأحيوهكلذلن قيؿ لني اهلل عندمي وعمص ولحه قوله 
 ﴿                                  { ﴾َُٓل وبةا} 

  و كراوله، كاضرم  ذع وي الم  قأص ..
ويلعأرة  ني سف الراوؿ ميجًَّلله ك ػي ده علضنػي كعلػي مػي وعملػه، كإذا سوهػي الواحػد منػي 

 مدته وي الدوضي كلرلدكف سف ل  يراوا له  هيدته، م  الذم لع مد  ذع الشهيدة؟
 . حأضو اهلل كموجفيع 
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وهو ﴿           { ﴾َْا حزاب } 
ك ػػو اليػػيتم الػػذم ليػػ م بػػه رب  العػػيلمض  علػػى سعمػػيؿ النأضػػض  كسعمػػيؿ المػػىمنض ، 

 م  بدم الدوضي إلى لـو الدل .
كالذم ل رذ ريتم راوؿ اهلل لي  نيع كلي اعدع عند مػورع، كلنػيؿ منػيع لػـو رركاػه 

 م   ذع الدوضي. 
 :وهنيؾ قـو ك م ريراوف م   ني ل لمهم الشهيدة المل كة 

 ﴿                            

     { ﴾ِّالنحص .} 
 ل توف إلضه كلقولوف له: قيؿ النأي 

ا لػىٍوميػنى الَّػًذم نيٍنػتى تيوعىػدي }   ذى ًشػًرم بًػرىٍكحو كىسىبٍ { }  سىٍبًشٍر بًيلًَّذم لى ير ًؾ،   
 ّّٕٕٔٔ{ كىرىٍلحىيفو كىرىبى غىٍضًر غىٍلأىيف

كالم فوقوف ل تي إلضهم ر ض  مل كة المػوت عزرا ضػص بنف ػه مػ  ساػص سف ل ػلمهم 
ػػػر م كاا أػػػي م ل رػػػذكف الشػػػهيدة مػػػ  لػػػد الحأضػػػو  الشػػػهيدة، كالػػػذل  الػػػجفي م اهلل ك هَّ

 ل لمه الشهيدة بنف ه.، وض  قأص الراص منهم عند رركج ركحه ك للوات ربي كالمه علضه
تػػووَّي وػػي زمػػ  اػػضدوي عمػػر بػػ  اليجػػيب، كنػػيف  راػػص مػػ  سلػػحيب راػػوؿ اهلل 

 :اامه الربضل ب  رراش 
كميت كغج ػوع كرراػوا ل دهضػز الكفػ  كالمػدو  كغضػر ذلػن، كبعػد او هػي هم إذا بػه 

 لرول الغجيم كلدل  كلقوؿ:
 حلر للولة علىَّ.قد  لي إروتي عدٍّلوا غ لي كتكفضني، وإف راوؿ اهلل 
 .... سم ايم لض لمني الشهيدة، كلولٍّي علىَّ بنف ه

 

 ان  اب  مياه  ، كالقيوى ايمل الم يوضد كالمرااضص  ا كؿ ع  الأرام ب  عيزب  ّٕٔ
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 لقوؿ: وذ أوا كقيلوا  ذا الكلـ لل ضدة عي شة، قيلت: امعت راوؿ اهلل 
لػى ىكىلَّمي رىايصه ًمٍ  سيمًَّ ي بػىٍعدى اٍلمىٍوًت {}   

 ّّٕٕٕٕ. 
هم ل ػػػػ قأص الموػػػػجفض  ا رضػػػػير بذاتػػػػه، كل ػػػػلم ك ػػػػذا لعرونػػػػي سف راػػػػوؿ اهلل 

 الشهيدة، كلولي علضهم،  ف ربني قيؿ له:
 ﴿               { ﴾َُّال وبة .} 

ك ػػص  ػػذا لمػػ  وػػي زميوػػه وقػػب؟ كمػػي ذوأنػػي وحػػ ؟ لمػػيذا ر لوػػلٍّى علضنػػي مػػل  ػػذع 
اهلل  اجلػػة؟ إوػػه لوػػلي علػػى الكيػػصٍّ، كعلػػي المأػػرزل  الوػػيلحض ، كالػػذل   ػػهد لهػػم كسلػػلح

 سعميلهم، كسبرز لهم م  رزاوة القدرة  هيدة مك وب علضهي بمداد القدرة :
 ﴿                  { ﴾ِّكاهلل قيؿ له:  وي ر ،}

 ﴿       { ﴾ِِّالأقرة } 
ضفة، تأشر م سوت بنف ن، بيلد  .عزَّ كاصَّ نة كبفلص اهلل  ذع  ي الًو

وضيرب لن الحمد كلن الشكر على سف اعل ني م  سمة الحأضػو الموػجفي، كعلػي 
 سف روو ني بيلوفي كالووي ...
 .... عندؾ  كسا لن اللهم بدي ه 

 .... سف ر تدع لني سامعض  ذوأين إر غفرته
 .... كر  مًّي إر ورَّا ه، كر نربين إر نشف ه

 ....  فض هكر مرضي إر 
 ... كر دىلٍنين إر ادَّدته

 ... كر ح ودا إر نأ َّه، كر عدكا إر سرزل ه
 

، كحلضػة ا كلضػيم كدر ػص النأػوة كوضهػي زلػيدة ذ مػ  رضػير ال ػيبعض  ،  كمػ  عػيش بعػد المػوت  بػ  سبػى الػدوضي وػى قوػة اػضر سعػلـ النػألم  ّٕٕ
 رالربضل سرى ربعى ب  رراش.
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 ػي لػن رضػين  -كر مهمومين إر ورَّات عنػه، كر حياػة مػ  حػوا   الػدوضي كاجرػرة 
 لراحمض  ....إر كقلض هي كل رتهي بفللن كاودؾ لي سرحم ا -كلني غنين 

 آله كلحأه كالمكللي اهلل على اضدوي محمػد كعلي 
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  الفصن التاسعالفصن التاسع

MMMMMMMMMMMMMMM 
  اهِٔر اهِ٘زاُٛ يف ًتابعٞ زض٘ي اهلل اهِٔر اهِ٘زاُٛ يف ًتابعٞ زض٘ي اهلل 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 

Y  إضتحضاز ص٘زٝ احلبٚب إضتحضاز ص٘زٝ احلبٚب
  املعِ٘ٙٞ يف اهقوب.املعِ٘ٙٞ يف اهقوب.

Y  َتعوق اهصحابٞ اهلــساَ تعوق اهصحابٞ اهلــسا
  براتٕ اهػسٙفـٞ.براتٕ اهػسٙفـٞ.

Y  ًِٔر اهصحابٞ اهلـــساَ يف ًِٔر اهصحابٞ اهلـــساَ يف
  ..ًتابعٞ زض٘ي اهللًتابعٞ زض٘ي اهلل
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MMMMMMMMMMMMMMM 
 ن التاسعن التاسعالفصالفص

MMMMMMMMMMMMMMM 
  اهِٔر اهِ٘زاُٛ يف ًتابعٞ زض٘ي اهلل اهِٔر اهِ٘زاُٛ يف ًتابعٞ زض٘ي اهلل 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 سىٍلصي الويليوًؿ ًلحىٍلرىًة الدلَّيف      حيو  النًَّأيٍّ ميحىمًَّد العىٍدوىيفً 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 ... الحقضقي  يلمي سفَّ حيوَّ راوؿ اهلل 

 .... كنمي لنأغي ،.... نمي لدو
 قلوبني .... مواودان وي

 ول  ولصَّ وي حضيتني ...
 كل  ويزم غدان إف  يم اهلل لـو حشروي.

، لػلوات ربػي كاػلمه علضػهعرووا  ذع الحقضقة منػذ بعق ػه  كسعدام ا الـ قيتلهم اهلل 
وكػػيف نػػص  مٍّهػػم سف لقجعػػوا لػػلة المػػىمنض  بنأػػضٍّهم، كلػػذلن لػػم كلػػ  لواػػد  ػػيهلل وػػي 

، وقػػد اا هػػدكا ات، نمػػي تعػػرض لهػػي اػػضد الواػػود الواػػود تعػػرض لهدمػػيت كر إو ػػرام
كدا وا  ذع ا وكير  وػيس توػي ركا بي اػلـ، كاعلػو م لردٍّدكوهػي نػي لكػوف الػذم لهػدـ 

 !!! فو ا الـ سويس اامهم م لم



                      ((115))           الههج الهىرانى فى وتابعة رسىه اهلل الههج الهىرانى فى وتابعة رسىه اهلل  
--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيد                           الكىاالت احملىدية                

 و يعة لقولوف:
إوه مقص ايعي الأرلد، سحلر الرايلة كوقب، كاو هت مهم ه، وكض  لكػوف  ػي دان 

 او هت مهم ه، نض  لكوف ريتم المرالض ؟!! كإذا نيوت  علضني؟
إف  ػذا دلضػػص علػػى سف دكل ػػه قي مػػة كممػػدكدة، كزمػػ  بعق ػػه غضػػر محػػدكد إلػػى إو هػػيم 

 ....!!! الواود، لك  لكي لن ي المىمنوف وأضَّهم 
 :كلألا  و مل  ذا الكلـ م  الم لمض  -كسحضيوين لقولوف  

 !!!إوه بشر، مقله مقلني
!! لكػ  ا مػور الأشػرلة .... بهي م  عند اهلل على العػض  كالػرسسوي مور ال ي ايم  

 مقلني مقله. ....
 ، كل عللوف بهذع اجلة:....!!!! رساني برساه -بيللفه غضر المهذب  -لقولووهي 

 ﴿            { ﴾َُُ الكه } 
 الك يب، وقلني:مل سوني سكضحني حقضقة الأشرلة لحلرته وي ثنيلي  ذا 

 ﴿      .لعني: لعدلكم امضعين ﴾ 
 ك ص بشرل ه نيوت مقص بشرل ني؟!

 م  الذم قيؿ ذلن؟ 
 :وح ي وي الأشرلة الوي رة

 الأي رة م  الذم لداوضهي وي الأشرلة؟ و كليوه 
 ر لواد!!

 !!!سحضيوين لقولوف س ضعوع وي الولة كالزنية، كالوـو كالح ، كسمور الدل 
 سمور الدوضي وقد قيؿ لكم وضهي:لك  
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سىوٍػ يٍم سىٍعلىمي بً يميوًر ديوٍػضىينيٍم {} 
 ّّٕٖٕٖ 

ك و الػذم قػيؿ ذلػن، إوهػم لػم لفهمػوا الحػدل  علػى كاه ػه ال ػدلدة كالر ػضدة، 
 كقد ووَّلني بضيف  ذا الحدل  وي وووؿ  ذا الك يب.

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y اضتحضاز ص٘زٝ احلبٚب املعِ٘ٙٞ يف اهقوباضتحضاز ص٘زٝ احلبٚب املعِ٘ٙٞ يف اهقوب  

MMMMMMMMMMMMMMM 
لنأغػػػػػي علػػػػػى نػػػػػص م ػػػػػلم سف تكػػػػػوف لػػػػػورته المعنولػػػػػة الركحيوضػػػػػة  وراػػػػػوؿ اهلل 

   القلو لكص مىم  ًي رة كالضة.النوراوضة، وي سو
كالأضػت الػدارلي  ا عػزام علضػن، سبػوؾ، سرػوؾ، كسوػت، سوت تعلٍّ  وي بض ن لػورة

القلػو، ل علػ   ، وعنػدمي سىضىػعيهىي وػي} القلو { وعىلٍّ ي وضػه لػورة مػ ؟ لػورة راػوؿ اهلل 
 القلو بهذع ا كليؼ الكميلضة المعنولة، كسلأح  ذا مقيله.

ك أضعػػة ا و ػػػيف ر بػػػد لػػػه مػػػ  مقػػيؿ سميمػػػه لمشػػػي مقلػػػه، ويلم ػػػلموف اجف وقػػػدكا 
نمػػػي لوػػػنل  ػػػأيبني   -المقػػػيؿ، و لػػػأحوا ل شػػػأهوف ب  ػػػص الغفلػػػة مػػػ  س ػػػص سكركبػػػي كسمرلكػػػي 

وب كالوػػػدكر، ومػػػنهم الػػػذم لمقػػػص رعػػػو  ف المقػػػيؿى الحػػػ َّ ضػػػيع مػػػ  القلػػػ -كسكردوػػػي 
 الكرة، كالذم لمقص الممقلض ، كالذم لمقص الميغىنٍّضض ،  ذا  و الحيلص سميمني. لميذا؟

 ف النمػػػيذج الكرلمػػػة لػػػم تعػػػد مواػػػودة وػػػي الوػػػدكر، كر لػػػركف إر الػػػذم سمػػػيـ  
ؿ، كرضػر  سعضنهم الح ػضَّة،  ف العػض  الدارلضػة غضػر مف وحػة، كلػو وي حػت لػرسٍت سبهػي امػي

 لألكلض  كاجررل ، بل ًص سك ًلؿ. عزَّ كاصَّ نميؿ، كساجل مقيؿ، رلقه اهلل 
 :كسوت وف ن وي الوقت الذم سوت وضه وينر راوؿ اهلل، ك و على بيلن

 

 ، مدموع و يكل ب  تضمضةال حرلر ال قرلر كال حأضر وي  رح  ّٖٕ



                      ((118))           الههج الهىرانى فى وتابعة رسىه اهلل الههج الهىرانى فى وتابعة رسىه اهلل  
--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيد                           الكىاالت احملىدية                

 سون تأح  ع  عمص م  سعميؿ الأرٍّ ..تدد  -

 ... كتوحح وضَّ ن عند نص عمص اوؼ تعمله -

 تأح  ع  اليضر م  ساص سف تفعله .. -

ا غيبت الوورة تأح  ع  الشهوات كالحووظ، كا  ػوام كالملػذات، مػ  كإذ -
  ف الوورة غي أة. ... حلؿ سك م  حراـ ر لهم

 .ومضزاف سحوالني، كمضزاف سعميلني،  و راوؿ اهلل 

مػػ   - كلػػذلن دا مػػين المػػىم  لدعلػػه منػػه علػػى بػػيؿ، إلػػى سف لوػػص ا مػػر بػػيلمىم 
 ح ي وي ا  ضيم العيدلة، لشدة  غله به. وضراع  إلى الحلور - دة اا حليرع 

و وت عنػدمي تكػوف تحػو   يوػين تدػدع كسوػت ت ػضر وػي الجرلػ  علػى بيلػن، كلػو 
تقػػوؿ  ػػذا وػػلف،  ... رسلػػت راػػلن قرلأػػين منػػه تقػػوؿ  ػػذا وػػلف، رسلػػت راػػلن آرػػر قرلأػػين منػػه

 !!! كلك  وي ذ نن النموذج الذم تحأ ه ... ك و لض   و
لرلد سف لوص إلػى المقػيـ  الذم...  ل ضر وضهي ال يلن الركحيوي وهذع الحيلة ال ي

 الربيوي ..... !!!
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٞتعوُّق اهصحابٞ اهلساَ براتٕ اهػسٙفٞتعوُّق اهصحابٞ اهلساَ براتٕ اهػسٙف  
MMMMMMMMMMMMMMM 

و ضدوي عأد اهلل ب  عأيس 
مػػ  نػػلـ سبضػػه ... ، كقػػد تعلَّػػ  بػػه تعلَّػػ  ب ػػضدوي راػػوؿ اهلل و ك ػػو  فػػص لػػغضر

 :كنلـ إروته، كالنًَّأي  عرَّوني ذلن المنه . ..كنلـ سمه 
 وقيؿ لني: 
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سدٍّبيوا سٍكردىنيٍم علػى ثلًث ًرويؿو حيوٍّ وىأًػضٍّكيٍم كىحيوٍّ سٍ صى بىػٍضً ًه كًقرامىًة } 
 .ّّٕٕٗٗ { القيرآفً 
 { سىدٍّبيوالم لقص: } عىلٍّميوا {، كلك  قيؿ: } 

 .. سم سف  ذع ا مور تح يج إلى ال  دلو
معػي  ... و ػضكوووف كليعدأػوا بػي ... لركوي وي  ػذع ا حػواؿ، كلنأهػركا بػي عندمي
 .على المنه 

 .إذان ا ايس ني ساعلهم ل ضركف معي، سف سكاد سكرن رابجة حيو  بضني كبضنهم
ف لورةن ًمنٍّي مػ  غضػر نػلـ منػي، كابني عندمي ليًحأ ني، تددع م  وف ه لرلد سف لكو 

توػػرويتي، كر لعدأػػه اػػلوني، كر لعدأػػه سحػػوالي، كر لعدأػػه  لكػػ  إذا نػػيف نػػيف ر لعدأػػه
سعمػػيلي، وح ػػي لػػو قلػػت لػػه اعمػػص نػػذا كنػػذا، ر لعمػػص، كإذا عمػػص نػػيف ذلػػن توػػي ران مػػ  

 ساص سف لرضضني، لكنه وي دارله غضر مجمئ  لهذا العمص.
 سمي سلحيب راوؿ اهلل نض  حأَّأيوا سكرد م وي راوؿ اهلل؟

 ي معلَّقة براوؿ اهلل:ب ف اعلوا حضيتهم نله
 وإذا تكلم الراص مل زكا ه وإوه ل كلم ع  راوؿ اهلل، ..

 إذا زاركا بعلهم، وفي ال يتهم العي لضة لكوف الكلـ سللي ع  راوؿ اهلل ..
إذا تكلموا على عمص ل كلمػوف عنػه مػ  منوػور ا لمػيف، كنضفضػة تجأضقػه مػ  راػوؿ 

 اهلل.
بػه بعػدمي اػمل عنػه، كالنَّأًػي  نػيف م زكاػين  تعلَّػ  و ضدوي عأد اهلل اب  عأيس 

، وقػيؿ لهػي: لػي رػيل ي، سوػي سرلػد سف تػ ذوي م  ريل ػه ال ػضدة مضمووػة بنػت الحػيرث 
 ك و ل عأد لربٍّه وي اللضص، نض  ل عأد؟  لي سبضت عندؾ لضلة، م  ساص سف سرم النًَّأيَّ 

 

 الف ح الكأضر، سبو وور عأد الكرلػم الشضرازم وػي ووا دع ور كاب ي النػدير  ع  علػي.   ّٕٗ
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 كتعل  بهذا ا مر، كنيف ان ه األ انوات ..
ل ػػه ر لواػػد وضػػه غضػػر غروػػة كاحػػدة، وكػػص كاحػػدة مػػ  زكاػػيت النَّأًػػيٍّ  كنػػيف بضػػت ري

نيف لهػي حدػرة كاحػدة وقػب، ورقػد وػي رنػ  وضهػي، كتوػي ر بػيلنـو لضػرم مػيذا لفعػص راػوؿ 
 اهلل ح ي لعمص مقله.

وقػػيـ راػػوؿ اهلل كتوضػػ ، كعنػػدمي رآع ل وضػػ  ووػػر إلضػػه، كبعػػدمي توضػػ  ذ ػػو لػػنف  
 كتوض  مقله، كعندمي كق  لوػلي كقػ  بدػوارع، كلكػ   المكيف الذم توض  منه راوؿ اهلل

نػػيف عػػ   ػػميله،  وػػه ر لعػػرؼ، و رػػذع راػػوؿ اهلل عػػ  لمضنػػه ك ػػو وػػي الوػػلة، كلػػلَّي 
 ..ََّّٖٖ بولة راوؿ اهلل 

 إلى سف تعلَّ  بذاته النوراوضة وي نص سمورع، وحدثت له الشفيوضة !!
 كر لواد  رل  آرر للشفيوضة غضر  ذا الجرل .

 ت بيلنور وي الك و!ولض 
 كر بيل هر كال هدد كالحرنيت كال كنيت!

 كر بي وعيؿ كر بي عميؿ!
 :كإومي بيل شأه ب ضدوي راوؿ اهلل 

 ﴿               { ﴾ُّآؿ عمراف .} 
 كالمقوود بيلم يبعة  ني:

لم يبعة وي الولة وقػب، نػ ف و يبعػه وػي الوػلة سف تكوف  يملة نيملة، كلض ت بي
 كو رؾ الم يبعة وي المعيملت، وهذع لض ت م يبعة ليدقة.

كنػػػذلن لػػػو و يبعػػػه وػػػي الوػػػي ر كالأػػػي  ي اهلل سعلػػػم بػػػه، لكػػػ  الم يبعػػػة الحقضقضػػػة سف 
و يبعه وي ال وؽ نمػي و يبعػه وػي الوػلة، وػل بػد سف تكػوف الم يبعػة نيملػة وػي نػص حرنيتػه 

 

 م ند الجضيل ى ع  اعضد ب  اأضر ع  اب  عأيس َّٖ
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يته، كغدكاتػػػه كركاحيتػػػه، بكػػػص اوارحنػػػي، ويلأوػػػر ل أػػػل بوػػػرع، كا ذف ت ػػػيبل سذوػػػه، كاػػػكن
مػ   -علػى قػدرع  -كنػذلن الضػد، كنػذلن الراػص تكػوف علػى قدمػه، وضكػوف المػرم لػورةن 

 عزَّ كاصَّ.حأضو اهلل كموجفيع، وي كقووه بض  لدم مورع 

لومػين علػى راػوؿ و ضدوي عأداهلل ب  عأيس كلص لحيلة م  الشفيوضة، اعل ػه درػص 
اهلل كسلحيبه حولػه، ك ػو  فػص لػغضر، ك ػم راػيؿ نأػير، وػرسم اػضدوي اأرلػص ك ػو لػ كلم 

 معه، وذ و إلى كالدع كقيؿ له:
رسلػػت راػػلن  ػػػدلد بضػػيض القضػػيب،  ػػػدلد بضػػيض الواػػه، ل حػػػدث مػػل ابػػ  عمػػػي، 
 و رػػػذع سبػػػوع كذ ػػػو لراػػػوؿ اهلل كقػػػيؿ لػػػه: عأػػػد اهلل لقػػػوؿ سوػػػه رآؾ ت حػػػدث مػػػل راػػػص ر

 :ميذا رسلت؟ وول  له مي رسم، وقيؿ لعلمه، و  له 
 .ُُّّٖٖ { ذلن اأرا ضص سمي إون ا فقد بورؾ} 

 مي الذم اعله لوص إلى  ذع الشفيوضة؟
 ... اا حليرع لوورة حلرة النًَّأيٍّ على الدكاـ

علػى ريل ػه مضمووػة،  -إلى الروضػ  ا علػي  بعدمي او قص النأي  -ح ي سوه درص 
قدلمػة، وقػيؿ لهػي: مػي  ػذع؟ قيلػت لػه:  ػذع المػرآة ال ػي نػيف راػوؿ اهلل كنيف عند ي مرآة 

  لنور وضهي، ونور وضهي كقيؿ: لي ريل ي،  ذا راوؿ اهلل وػي المػرآة!! قيلػت: سلػ ؟ قػيؿ
 لهي: وي المرآة، ورسم راوؿ اهلل سميمه وي المرآة، لميذا؟

 .م   دة إا حليرع لدميؿ سووارع 
 :عنه رض اهللسبو العزا م  نمي قيؿ وضه ا ميـ   وه 

 تػيوىاًاهي مىٍ  سيًحو  بًنيوًر ويوًرم  وػىريكًحي لىٍم تىًغٍو كىالر كحي ويوره 
لفػت ووروػي لهػذع الغيلػة النأضلػة، ككاهنػي  عػزَّ كاػصَّ وػىريكحيهي لم تغػو مػ  الواػود، كرب نػي 

 

 الدو رة وى و و الراوؿ،  كا ا ضعيب وى معروة الوحيب  ُّٖ



                      ((121))           الههج الهىرانى فى وتابعة رسىه اهلل الههج الهىرانى فى وتابعة رسىه اهلل  
--------------------------------------- 

 
  الصًخ فىزى حمىد أبىزيد                           الكىاالت احملىدية                

 إلضهي، كقيؿ لني:
 ﴿                  { ﴾ٕحدراتال .} 

اػػين  دارلكػػم وػػي القلػػو، لكػػنكم سوػػزل م علضػػه اػػ ي ر الحػػه كالهػػوم، كاػػيمت 
 !!!! الدوضي ب رابهي كغأير ي و  رته، كلم تعودكا تركوه

 !!!ولذلن ر تعرووف الجرل  الم  قضم، ككقع م وي الحضرة 
 ...سـ سلميوضػػي؟ .... ػػص تقلػػدكف سمرلكػػي؟  ....!! وػػي المػػنه  الػػذم تمشػػوف علضػػه

 !!!!!ر ودرم....  لضيبيف؟سـ ا
بػػيب اػػعيدتني وػػي  عػػزَّ كاػػص ونػػي اػػ روي لػػيحو الوػػورة الكميلضػػة، الػػذم اعلػػه اهلل  

الدوضي، كبيب ولحني كووزوػي لػـو الػدل ، كلػ  تن أػه سمػة ا اػلـ إر إذا نػيف الموػجفي وػي 
ت قلوب س لهي على الدكاـ، كنلمي لقل ا و يف وػي ضػي قة، ل  حلػر حلػرته عنػدمي نيوػ

 :تىمير  به الف   كالزرزؿ كاللوا  ، وضكوف نمي قيؿ النأي 
هيٍم نيص  }  ، سيكل ًئنى مىوىيبًضحي اٍلهيدىل  تػىٍندىًلي عىنػٍ  يوبىى  لًٍلميٍيًلًوض ى

ًىٍلمىيمى  نىةو   .ِِّّٖٖ { ًو ػٍ
 ف اا حلير راوؿ اهلل لدعػص ا و ػيف دا مػي م أعػين لػه، كالػذم لمشػي   لميذا؟!!
 .ل رذ ووضأه م  مضراث حأضو اهلل كموجفيع  كرامع على الفور

إذان اهيد النف  وي إزالة اللأ ، ثم اا حلير ا كليؼ المحمدلة، كالكمػيرت 
 ا حمدلة على الدكاـ ..

 !!!كلض  معني اا حليرع سوني وي الأدالة سا حلر ذاته الشرلفة
سقوالػه، لكننػي علػى ا قػص و  حلػر سعميلػه، كو ػذنر  -وهذا مقػيـ لػعو علضنػي  -

 ون  حلر نض  نيف لمشي؟ كنض  نيف ل نيكؿ الجعيـ؟
 

  يوضد كالمرااضص  ايمل الم، ع  ثػىٍوبىيفى رضيى اللَّهي عنهي  ِّٖ
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كلو مشضت على  ػذا الهػدم النأػوم ولػ  سح ػيج إلػى دعػوة سحػد بل ػيوي إلػى اهلل، 
 ،.عٌز كاصَّ  وي ا لضر لورة محأوبة، نص م  لرا ي لحو ليحأهي ب مر اهلل 

ؿ اهلل كنػػيف الكػػيوركف سوف ػػهم ل عدأػػوف مػػ  ذلػػن، كقػػد قػػيؿ اػػضدوي علػػىٌّ عػػ  راػػو 
 { : مىٍ  رىآعي بىًدلهىةن  ىيبىهي، كىمىٍ  رىيلىجىهي مىٍعرًوىةن سىحىأَّهي } ّّّّٖٖ 

ويلذم ر لحأه، مىٍ  وي وف ه غرض سك مرض، لك  الػذم لػراع علػى الأدلهػة لحأ ػه 
 . للوات اهلل كالمه علضهعلى الفور 

ح وػي لػػل -كعنػدمي تواػب عػركة بػ  م ػعود الققفػي وػي الوػلح بضنػه كبػض  قػرلش 
 كرسم إرواوه كنض  ل قيتلوف على محأ ه، قيؿ لهم:  -الحدلأضة 
لػي معشػر قػػرلش إوػي ائػت ن ػػرل وػي ملكػه كائػػت قضوػر كالندي ػػي } 

وي ملكهمي كاهلل مي رسلت ملكين قػب مقػص محمػد وػي سلػحيبه، كلقػد رسلػت قومػين 
 ّّْْٖٖ{ ر ل لمووه لشيم سبدان 

دؾ؟ م ػػػ حضص، إذان ومػػػي وهػػص لعقػػػص سف تمشػػػي علػػػى منوالػػػه كر لحأ ػػػن س لػػػن ككلػػػ
الفوػػيـ الػػذم اػػيم بضننػػي كبػػض  سكردوػػي؟ وحػػ  و ػػلن علػػى رػػب، ك ػػو اػػيلكوف علػػى رػػب 

 آرر،  وني ل ني على الوورة الديدة.
وح  ومشي على الهوم، كوقوؿ سوني و رػذ الػدكام، ك ػذا ر لنفػل، وػيلمرل  الػذم 

 مػػر، وػػل تػػ مر لمشػػي علػػى  ػػواع، كلػػم لنفػػذ تعلضمػػيت الجأضػػو  ػػص لشػػفي؟ ر، نػػذلن ا
، كبلض .  سكردؾ، كر تنهي م، إر بًقىدىرو، كبرو و
كنػػيف لدعػػص وف ػػه للح ػػ  كالح ػػض  ...  و ػػضدوي راػػوؿ اهلل نػػيف لػػداعو سكردع

عنػدمي رآ مػػي لم جضػػيف  -كلقػػوؿ سحػد سلػػحيبه للح ػ  كالح ػػض  !!  امػلن كلرنأػػوف علضػه
 :قيؿ و ... { وًٍعمى الدىمىصي اىمىليكيمىي} ....  :ًهرع 

 

<ل ع  على ب  سبى  يلو رضى اهلل عنه كنـر اهلل كاهه.  ّّٖ  ال ـر
 م ند ا ميـ سحمد   ّْٖ
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 .ّّٖٖٓٓ { كىوًٍعمى الرَّاًنأيًف  يمىي} 
لكػ    كا مر لجوؿ إذا سردوي سف وشرح  ذع الحقي   وي تربضة راوؿ اهلل  كردع ..

 نص المقود سف ت عل  القلوب بحلرته.
، كلػػود وعنػػدمي تكػػوف علػػى لػػورة حأضػػو اهلل كموػػجفيع، نػػص الػػذم لػػراؾ ل علػػ  بػػن

ت تيرنين لراوؿ اهلل، كقلأػن مػ  الػدارص معلَّػ ه لك  إذا ننسف لق دم بن كله دم بهداؾ، 
بيلدوضي، ك م ن نل ه وي الحوػوؿ علػى  ػهوات كحوػوظ كس ػوام الػدوضي، وح ػي لػو تعلقػت 

 بيجررة، ومرادؾ م   ذا سف لوضر لن دوضي!!
ك ذا حػو   ن ف توضر  ضيين لن مرلدكف كنراميت لعذلووهي وي الشرؽ كالغرب ..

 ح دوضي.ك ذا نله سلأ الوهور ..
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ًِٔر اهصحابٞ اهلساَ يف ًتابعٞ زض٘ي اهللًِٔر اهصحابٞ اهلساَ يف ًتابعٞ زض٘ي اهلل  
MMMMMMMMMMMMMMM 

 ..  ذا  و المنه  الذم مشي علضه سلحيب راوؿ اهلل 
وػػػػإذا  ػػػػمَّ سحػػػػد م سف  سوهػػػػم وػػػػي ذاتهػػػػم سدَّبػػػػوا ذكاتهػػػػم سكرن بيلوػػػػورة المحمدلػػػػة:
ب، ر لغلػػو إر إذا لغلػػو، تقػػوؿ لػػه وف ػػه: اػػضدوي راػػوؿ اهلل نػػيف ر لغلػػو لنف ػػه قػػ

 . او هكت حرميت اهلل 
كعنػدمي لعدػز عنػد وػزكؿ موػضأة، تقػوؿ   ذا  و المقضيس الذم تقػض  بػه غلػأن!

 نيف لقوؿ:  له: اضدوي راوؿ اهلل 
 ّّٖٖٔٔ{ إومي الوأر عند الودمة ا كلي} 

 

 ايمل الم يوضد كالمرااضص ع  الأرام ب  عيزب  ّٖٓ
 م ف  علضه.  ّٖٔ
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 لميذا ت رؾ الوأر كتذ و للدزع؟
 وضوص اي رانٍن على  ذا المنواؿ، كعلي  ذا المنهيج ..

 لمي لرلد سف لشرد  ني سك لمشي  هني، تردع ال نَّة كاتأيع ال نة.كن
م  لي إرواوى وضني قلأه م علٍّ ه بحأضو اهلل كموجفيع، كم  حلر لػورته كلرلػد سف  

 لمشي على منهده كرجيع؟
عػػزَّ الػػذم  ػػو نػػذلن ل  أشػػر، كلأشٍّػػري وف ػػه ب وػػه مػػ  عأػػيد اهلل الػػذم ار ػػير م اهلل 

 ف عيالن سك آالن م  س ص معضة حأضو اهلل كموجفيع.لورل ه، كاضكو  كاصَّ 
سمػػي الػػذم لرلػػد سف لمشػػي علػػى  ػػواع، كلػػ تي بمأػػررات كتأرلػػرات  عميلػػه مػػ  اػػضرة 

 نيف منه  المنيوقض  ..  -كالعضيذ بيهلل  -راوؿ اهلل، وهذا 
ك م نيووا غضر ليدقض ، كلذلن نيووا لحيكلوف ارع ػذار، كلحػيكلوف ارا هػيد وػي 

، كبعػد ذلػن لػ توف  وهم ر ل  جضعوف المشػي علػى الدػيدة حػوؿ راػوؿ اهلل  الكلـ،
 لك  المىمنض  الويدقض  قيؿ لهم اهلل: بيل أرلر ... 

﴿           { ﴾ّٔالمرالت } 
سوػػػه  وػػػه عػػػرؼ ..!!  كقلأػػػه ر ل ػػػيمحه لػػػو اع ػػػذرونف ػػػه ر تػػػىذف لػػػه سف لع ػػػذر!! 

 مضزاف س ص القلوب ...سرج ، وهذا 
ك ذع ال نيرة ال ي تيج  القلوب، كر ت رنهػي إلػى سف توااػه الحأضػو المحأػوب، 
بعػػد اا حلػػير الدمػػيرت المحمدلػػة، كا كلػػيؼ الكميلضػػة، ك ػػذا سمػػر لػػض  وضػػه رػػلؼ 

بػ م لػورة  -كنص الذم لحػيكؿ سف لأعػدؾ عػ   ػذع الوػورة  بض  ال يبقض  كاللحقض  ...
 .كلئضم،!! سك  ضجيف راضم،  وه لأعدؾ ع  الرؤكؼ الرحضم تعلم سوه روٌّ  -

 كللي اهلل على اضدوي محمد كعلي آله كلحأه كالم
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MMMMMM
MM

MMMMMM 
  الفصن العاشرالفصن العاشر

MMMMMMMMMMMMMMM 
  حقٚقٞ اإلًاَ املبنيحقٚقٞ اإلًاَ املبني

MMMMMMMMMMMMMMM 
 

Y اه٘ازخ اهفسد اجلاًــعاه٘ازخ اهفسد اجلاًــع  

Y ٜٗضعٞ اهعطا١ احملٌدٜٗضعٞ اهعطا١ احملٌد  
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MMMMMMMMMMMMMMM 

 الفصن العاشرالفصن العاشر

MMMMMMMMMMMMMMM 
  حقٚقٞ اإلًاَ املبنيحقٚقٞ اإلًاَ املبني

MMMMMMMMMMMMMMM 
 اىاؿ م  سحد المحأض :

 مي المراد بي ميـ المأض  وي قوؿ اهلل تعيلى:
  ﴿                     { ﴾ُِ؟}  ل 
  ص ا ميـ المأض   و الوارث؟ 

MMMMMMMMMMMMMMM 
 سايب الشضم:

 ﴿                    ﴾ 
لكػػػ  ﴿  ،} وػػػي ن ػػػيب { لػػػم لقػػػص اهلل         ،﴾  كا مػػػيـ المأػػػض   ػػػو
 .اضدوي راوؿ اهلل 

 وهو المفوٍّص لأضيف الك يب. -

 . و الك يب الحيٌ ك  -
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 ....وي كؿ ن يب م جور -

 ... ك ذا ن يب منوور -

 سحويع اهلل وي ذات حأضو اهلل كموجفيع.  وه نيف قرآوين لمشي بض  النيس، وكص  يم
قأػػص زميوػػه كبعػػد زميوػػه  -نػػص  ػػيم وػػي الواػػود، مػػ  قأػػص القأػػص إلػػى مػػي بعػػد الأعػػد 

 .مأقوث وضه -إلى سف لرث اهلل ا رض كم  علضهي 
 وضكوف  و ا ميـ المأض .

، لكػػ  لػػض  لػػه  ػػ ف سمػػي الػػوارث وفضػػه مػػي ل علػػ  بزميوػػه مػػ  ن ػػيب راػػوؿ اهلل 
 سك الذم بعدع. بيلذم قأله

 :إذان حقضقة الك يب المأض   و اضدوي راوؿ اهلل
 ف وضػػه نػػص مػػي ل علػػ  بػػي كلض  كاجرػػرل ، كمػػ  قأػػص القأػػص كبعػػد الأعػػد إلػػى وهيلػػة 
النهيلػػيت، لكػػ  الػػوارث ل رػػذ منػػه الوػػفحيت ال ػػي ت علػػ  بزميوػػه وقػػب، قػػيؿ اػػضدوي راػػوؿ 

 :  اهلل 
يف سترلدكف سف لكذب اهلل } إف اهلل لكرع لكم سف تأضنوا نص الأض
 .ّّٕٖٕٖكراوله {

 ..ح ي نلـ اهلل كضَّحه اهلل
 مين بض  ال جور ليقرس بعض  النور !!!كلكنه ترؾ نل

 كنص كاحد لقرس على ح و مي عندع م  وور.
 .لك  لو بضَّ  نص الأضيف مي ار لفني وي آلة م  اجليت القرآوضة

وب سك لػألركاح، ر بػد سف لكػوف كسللي نص نلـ اوام للعقوؿ سك لألوهػيـ، سك للقلػ
 

مػي لعروػوف، سترلػدكف سف ركاع الأييرل، كالدللمى وػى الفػردكس، كاليجضػو وػى الدػيمل عػ  علػى  رضػى اهلل عنػه بوػضغة: ذحػدثوا النػيس ب  ّٕٖ
 لكذب اهلل كراوله .
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لػػه وػػي العػػيلم الم ػػ ور غضػػر المنوػػور ت كلػػص كتفياػػضر، ل رػػذ ي المحأػػوف علػػى قػػدر حػػأهم، 
كعلي قدر ميعوف قلوبهم، كعلي قدر كيركد ػم علػى إمػيمهم كعلػي  ػضيهم، ك ػذع حكمػة 

 .كاصَّ  عزَّ اهلل 
 ؟ ر لواد.مي ا مر الذم تحكضه، كر لح يج بعدع إلى تفوضص؟ سل   ذا ا مر

ح ي سوني سحضيوي ل كلم الراص مل زكا ه نلمين عيدلػين، سك مػل سكردع، لقػوؿ سوػي سرلػد  
نذا، وضذ و كلعمص بعك  مي قضص، كإذا ائص لقوؿ: سوػي وهمػت مػ  نلمػن نػذا، كسوػت 

 .تقود  ضئين ك و لقود  ضئين آرر
الكػص، كسلػص الكػص، مػ  ساػص سف لأػض  سف الكػص ميمىػدٌّ مػ  اػضٍّد  عػزَّ كاػصَّ حكمة اهلل 

:وهو سـ الك يب المنوور ، 
 ﴿             { ﴾ّٗسك الرعد .}  
 ﴿     ﴾  { عي { وػػػػػي مقػػػػػيـ العندلػػػػػة ﴿  ًعٍنػػػػػدى                  

    { ﴾ْمقيمه عيلي، كمقيمه حكضم. الزررؼ ،} 
اػضدوي علػٌى،  نػي } لعلػيٌّ حكػضم { لعنػي مقوػودان بهػي  ل تي الغيلة وي الشضعة لقػوؿ

اػػضدوي علػػٌى وػػي اجلػػة، كل ػػ ندكا بهػػذع اجلػػة بػػ ف النأػػوة نيوػػت ل ػػضدوي علػػى  و رجػػ  اػػضدوي 
اأرلػػص كوػػزؿ بهػػي علػػى اػػضدوي محمػػد. اووػػر إلػػى الشػػجب وػػي ا ا هػػيد، لوػػص إلػػى دراػػة 

 الكفر!!!
عػػزَّ رب  العأػػيد وػػي نػػلـ اهلل  ويلراػػص الحكػػضم  ػػو الػػذم لوػػص للمػػراد الػػذم لرلػػدع

 ، كلذلن نيووا لقولوف:كاصَّ 
 .لض  الش ف سف تفهم القرآف، كلك  الش ف سف تعلم مراد اهلل وي القرآف

 سم: ميذا لرلد اهلل؟
، لك  سوت ميذا ترلد؟ ر لنفػل، ك ػذع وقجػة مهمػة وػي ال ػضر كال ػلوؾ إلػى اهلل 

 المهم سف تعرؼ ميذا لرلد منن اهلل؟كنذلن لض  المهم سف تعرؼ ميذا ترلد، كلك  
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 !بذلن تكوف كللت
 كإذا سردت سف تفهم وف ن لكوف الموضوع رجر كمزلقة سقداـ.

 المهم تعرؼ ميذا لرلد اهلل؟
 ك ذع وقجة او رلة لحرص علضهي نيمَّصي المرلدل .

 .و ضدوي راوؿ اهلل  و سـ الك يب
ف لػػفحيت م ػػجورة مػػ  و كػػيملف الو ف كالوػػيلحو كالراػػص كا وأضػػيم كا كلضػػيم الوارثػػ

 ... سم موورة ، ذا الك يب
 :نص  راص لوور له م   ذا الدا ور الذم لنياأه

 ﴿              { ﴾ُ :ّالجور} 
 ... ك و راوؿ اهلل 

 :كبعد ي
 ﴿                      { ﴾ْ :ٔرالجو}. 

 ....  : ذع حقي   سررم وي راوؿ اهلل 

كنػص كاحػد مػ  ...  وهو الك يب الذم اجَّر اهلل وضه نص  يم وي حقضق ػه النوراوضػة
 :ا وأضيم ال يبقض  كالورثة اللحقض  سرذ سك تنزَّؿ له م  قرآف اهلل

 ﴿             - يب وػػػػي نػػػػص زمػػػػيف مػػػػ   ػػػػذا الك ػػػػ-         

             { ﴾ِٖا ارام } 
وي  ذا الزم ، وضنزؿ على قدر س ص الزم ، لك   ػذع و ػية لػض  لهػي تكػرار، كر 
ل  جضل سحد سف لن م سـ الك يب، سك لوور الك يب نلَّه، لك  نػص رىايػصو ل رػذ المنياػو 

 . يب راوؿ اهلل لزميوه، كعورع كسكاوه، م  ن
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 ، ..رضي اهلل عنم كسرضي م ذا بيلن أة للورثة 
: ﴿ تعػػيلىلػػذلن قػػيؿ اهلل              -  مػػ ؟-              

      { ﴾ِّنلهػػم كرثػػوا، نػػص رىايػصو سرػػذ اػػزمان  وػي ر .}-  رػػذ ي   كلػػم ل - وهػػي كراثػػة
 احد له ووضو.،  ف نص ك هي سحده نلَّ 

MMMMMMMMMMMMMMM 
Y اه٘ازخ اهفسد اجلاًعاه٘ازخ اهفسد اجلاًع  

MMMMMMMMMMMMMMM 
 .ولض   نيؾ كارث نلي إر راوؿ اهلل 

 ! ذا  و الوارث الفرد الديمل
 :لك   نيؾ كاحد وي نص زم   و الذم لوزع على إروته  وه نأضر م

د لكػػ  ر لػػرث مػػ  قأػػص القأػػص كمػػ  بعػػ ... ل رػػذ ووػػضأهم وػػي زمنػػه كلوزعػػه علػػضهم
 الأعد، بص لرث ووضأه  و كإرواته وي زمنه وقب.

مقيؿ ذلن راص تزكج سربعة كنص إمػراة سودػو منهػي اػأعة سك ثميوضػة، وضقولػوف وػلف 
اب  ولوة ل رذ ووضأه كووضو سروته م  ترنػة سبػو م كلوزعػه علػضهم، لكػ  ر ل رػذ ال رنػة  

 نلهي  ف  نيؾ غضرع له ووضو وي ال رنة. 
 .ركحيوضة كالنوراوضة، لل يبقض  كالمعيلرل  كاللحقض و رنة راوؿ اهلل ال

نػػص كاحػػد ل رػػذ ووػػضأه  ػػو كإروتػػه الػػذل  معػػه وػػي زميوػػه كعوػػرع كسكاوػػه كلوزعػػه 
علػػضهم  وػػه  ػػو سمضػػر م، سك  ػػو الفػػرد الدػػيمل الػػذم لدمػػل حقػػي قهم، كلدمػػل ذكاتهػػم، 

 .كلدمل عجيم م، كلعجضه لهم
يم اللحقػػض ،  وهػػي لض ػػت مػػ  حقػػه، لكػػ  لػػض  لػػه  ػػ ف بعجػػيم ال ػػيبقض ، كر عجػػ
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 ضد المرالض ، ك ذا ر لدوز سبدان ...كإر لكوف لورة مكررة م  ا
 ؟ ص  نيؾ لورة مكررة لراوؿ اهلل  

نل، ك ذع النقجة ال ي ليجػئ وضهػي نقضػر مػ  الوػووضة،  وػه ر لواػد لػورة نيملػة 
ر الػػزم  المواػػود وضػػه، بػػدمان كر ر مػػين، كإومػػي نػػص راػػص لػػورة علػػى قػػد مػػ  راػػوؿ اهلل 

 كل رذ ووضأه المقرر لهذا الزم  كلوزعه بمعرو ه،  ف لورة راوؿ اهلل ر تيكرر. 
  ص ل  جضل سحد سف لكرر ي؟

 م  قأص القأص، كر م  بعد الأعد !! م  حضص، ر
 : ذع لورة ورلدة
 ﴿         { ﴾ٔاللحي } 

كر مقضػػص، ك ػػم ل شػػأهوف بأعلػػن، نػػص  كاحػػد ل شػػأه لعنػػي ورلػػدان، لػػض  لػػن  ػػأضه 
 بدزم منن، لك  ر ل  جضعوف ال شأه بيلكص.

 مقيؿ آرر:
راص بي ي مػ  الأشػوات عنػدع سلػ  وػداف، كعنػدع عشػر عمػيرات، كسكردع عشػرة، 

  ص كاحد منهم لكوف مقص سبضه؟
ر،  وػػػه لػػػ  لملػػػن سلػػػ  وػػػداف، بػػػص ل رػػػذ مي ػػػة وقػػػب مػػػ  ا لػػػ ، كل رػػػذ عمػػػيرة 
كاحدة، كلك  م  الذم ل تي مرة سررم كمعه سل  وداف كعشػر عمػيرات؟ ر لواػد  وهػم  

 نلَّهم لرثوف  ذع ال رنة.
 :نذلن ترنة راوؿ اهلل

ر ورثهػػي وحػػ  وقػػب، كلكػػ  سوأضػػيم اهلل ال ػػيبقض ، كراػػص اهلل سامعػػض ، كنػػص العلمػػيم 
لهػم  -يلػة النهيلػيت مػ  بػدم الأػدم، إلػى وه -العيملض  كالودلقض  كالشػهدام كالوػيلحض  

مضػػراث وػػي راػػوؿ اهلل، كالػػذم لػػ تي كلقػػوؿ سوػػي كرثػػت نػػص  ػػيم مػػ  راػػوؿ اهلل، وقػػوؿ لػػه: 
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 سرج ت النور سك الفهم. لميذا ؟
لعني على ا قص،  ػص لػوحي إلضػن؟ ر،  ػص لػ تي لػن قػرآف ادلػد؟ ر ،  ػص سوػت 

مقضػػػص وػػػي نػػػص  ػػػذع  إمػػػيـ ا كلػػػض  كاجرػػػرل ؟ ر، إذان وػػػ وَّى تشػػػيرنه؟ ولػػػض  لػػػه  ػػػأضه كر
 ا مور. م  الذم لشيبهه وي بشرل ه؟ ر لواد. 

نلنػي لقػػ  علضنػػي اجف الػذبيب، مػػ  الػػذم ر لقػػ  علضػه الػػذبيب؟ راػػوؿ اهلل، كمػػ  
الػػذم لػػض  لػػه ًػػص؟ راػػوؿ اهلل، اػػضدوي لواػػ  كرث اػػزمان ب ػػضجين، كقػػيؿ لػػه: سوػػت كرثػػت 

 النو ، كالذم كرث النو  تحضر وضه الدمضل!! 
 ي لوا   جر الح   {لقد سعج} 

وو  الح   الوي ر لراوؿ اهلل،  ذا مضراثػه كلػض  نلػه، كالنوػ  الوػي ر وقػب، 
 .. لك  الأي   مواود موزع على الأيقض 

 !!نص كاحد ل رذ ووضأه
نص وػرد مػ  ا كلػض  كاررػرل  لػه ووػضو وػي ح ػ  راػوؿ اهلل الوػي ر سللػين، نػص 

 .راثين م  راوؿ اهلل كاحد له ملمحه ريص، ك كصه ريص، اوفرد به مض
 كنذلن اضدوي الضميف قيؿ:

﴿                        { ﴾ّٓص } 
 كالملكوت؟

 ، كلم سقدر علضه  وه لراوؿ اهلل!!قيؿ: الملكوت لض  لي
 وجلو  ضئين وي الملن وقب، و رذ ووضأه وي عيلم الملن.

 :ذ ووضأه وي عيلم الملكوت اضدوي إبرا ضمسمي الذم سر
 ﴿                    

     { ﴾ٕٓا وعيـ .} 
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 :كالذم سرذ المكيلمة
 ﴿       { ﴾ُْٔالن يم .} 

 .كالذم سرذ الركح اضدوي عض ي
 .نص كاحد سرذ له ووضو

 .نص  ذا م  إو يف عض  الواود 
وػي ال ػيبقض  سك وػي  لك  م  الذم ل  جضل سف لحمص سعأيم ا و يف ا نمػص 

 اللحقض ؟  ص سحد ل  جضل تحمص ذلن؟ ر.
MMMMMMMMMMMMMMM 

Y ٜٗضعٞ اهعطا١ احملٌدٜٗضعٞ اهعطا١ احملٌد  
MMMMMMMMMMMMMMM 

 ول ت مل مم  لقوؿ لن:
 !ورة راوؿ اهللالوارث الكيمص، لعني  و ل

 ... ر، بص  و لورة م  لور اوؿ اهلل
 .وضه ازمه م  كراثة راوؿ اهلل

 لك  م  الذم لحوم  ذع المعيوي نلهي؟
 . كاصَّ  عزَّ ر لعلم مداع إر مورع  ر لواد  ف اضدوي راوؿ اهلل 

 عندمي تقرس:
 ﴿                     ﴾ 

 { الن يمُُّ} 
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﴿      ص و رذ  ذع نلهي، سـ ازم منهي  علضكم ذ﴾ كلض  ، 
  ذا ل رذ ووضأه م  ولص اهلل، ك ذا ل رذ ووضأه م  ولص اهلل.

 لك  م  الذم سرذ العجيمات نلهي؟
 راوؿ اهلل.

 سك  ص  نيؾ سحد ل رذ ولص اهلل نله الذم سعجيع رب ني لراوؿ اهلل؟ سل   و؟
ك ذا لم لحدث مل الذل  نيووا حوله،  ف كزع ال رنػة ك ػو مواػود، كسعجػي لكػص 

 كاحد ووضأه.  ص سرذ سحد ووضو نيمص؟ ر!
 ﴿                                  { ﴾ٖٕالحدر } 

 ذا عجيم ريص بن ﴿                { ﴾ ُالكوثر .} 
 م  الراص اجرر الذم ل رذ الكوثر؟

 ذع تكوف  ػجحيت لشػجحهي س ػص الجرلػ ، كلقولػوف وػلف الفلوػي كارث لراػوؿ 
 !!ك و لورة راوؿ اهلل !! اهلل ك و لورته

مػػػي  ػػػذا الدهػػػص؟ كمػػػي  ػػػذا العمػػػي؟  ػػػص  ػػػذا النأػػػي الكػػػرلم لػػػه مقضػػػص سك  ػػػأضه وػػػي 
 ا كلض  سك اجررل ؟

﴿  ... نػػػػه، سك وضػػػػه سثػػػػر منػػػػهقػػػػد لكػػػػوف وضػػػػه م ػػػػحة م              

    .﴾ {ٗٔه  }- .على قدرع 
لكػػػ  الحكمػػػة المل مػػػة  ! كلػػػض  الحكمػػػة نلهػػػي ...مػػػ  الحكمػػػة ان  ػػػذا سرػػػذ اػػػزم
مػ  الشػفيوضة علػى  ان م  ننز النػور المل ػم لزميوػه، ك ػذا سرػذ اػزم ان لزميوه، ك ذا سرذ ازم

م معه الشفيوضة المحمدلة نلهي؟ سل   و؟ وكص ل رذ على قػدرع، لكػ  قدرع، لك  م  الذ
 لأل  قدر اضدوي راوؿ اهلل. لض   نيؾ سحد سبدان 

ك ػػذع سرجػػيم وػػي العأػػيرات، ر لوػػح سف وردد ػػي  ونػػي نأػػير، كغلجػػة الكأػػير نأضػػرة. 
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د، إذان ر بػػد سف وعػػرؼ  ػػذع المعػػيوى اضػػدان، سف لػػورة راػػوؿ اهلل لػػم كلػػ  ت كػػرر وػػي الواػػو 
 إذان وميذا لرث الورثة؟

 ... لرثوف ازمان على قدر م ممي سعجيع اهلل للحأضو المحأوب 
 وهو الك يب ربني قيؿ :

  ﴿              -  م  ؟-                    { ﴾ِّوي ر  .} 
﴿  : قولػػػػواوعنػػػػدمي ل ،وكػػػػص كاحػػػد سرػػػػذ اػػػػزمان  ،وكلهػػػم كرثػػػػوا  ػػػػذا الك ػػػػيب      

               { ﴾ُِ ل  } 
ا مػيـ الشػضعي  :وقيلوا ا ميـ المأض   ػو ، ي  ضعي وي ا لصري كٍ نص  ذع ا مور و
ونػػػيًر  ،ر لنفػػػل معنػػػي اميعػػػة المػػػىمنض  ،صلَّ لىػػػك أعػػػي  ػػػذا وكػػػر مي  ،القػػػي م نػػػص  ػػػيم معػػػه

كالمدراػػة المدػػيكرة ر لعػػرؼ عنهػػي  ػػضئي.  ،ه وقػػبالمدراػػة معػػه نػػص  ػػيم ل علػػ  بمدراػػ 
 كالمدلرليت نلهي وي الوزارة. ،ا دارات نلهي وي المدلرلة، ك المدارس نلهي وي ا دارة

نػػذلن ا مػػر   ، ػػص  نػػيؾ سم مدراػػة سك إدارة عنػػد ي نػػص المواػػود وػػي الػػوزارة؟ ر
 ،ت كتمػػػول لكػػػوف وػػػيًر مدراػػػة معػػػه إحوػػػي ضي ،نأضػػػران   وكػػػص كاحػػػد ح ػػػي لػػػو نػػػيف  ػػػضيين 

 ،كلػض  لػه  ػ ف بيلمػدارس ا رػرم ،كغضػيب مدراػ ه وقػب ،كحلور كإووػراؼ ،كمقررات
لكػػػػ  الدػػػػيمل لكػػػػص  ػػػػذع المػػػػدارس كالديمعػػػػيت ال ػػػػيبقيت كاللحقػػػػيت اػػػػضد ا كلػػػػض  

نػذلن ر لدػوز سف   ،ر ة كال علػضم؟ضػف لل ربيف لكوف  نػيؾ كزارتػس ص لدوز  .كاجررل  
كإذا   ،لك  الكص سرػذ اػزما مػ  راػوؿ اهلل علػى قػدرع ،هلللكوف  نيؾ لورة ثيوضة لراوؿ ا

 على قدر م.سرذكا و ل  لذ و ا لفضيم؟ سللي  ،نيف ا وأضيم نص كاحد منهم سرذ ازمان 
 كللي اهلل على اضدوي محمد كعلي آله كلحأه كالم
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MMMMMM
MM

MMMMMM 

  اخلامتةاخلامتة
MMMMMMMMMMMMMMM 

    ُحٗب َزُضِ٘ي اهلٔلُحٗب َزُضِ٘ي اهلٔل

MMMMMMMMMMMMMMM 
 راوؿ اهلل  و المر م الذم لداكم ارحني امضعين..حو 

 ك و الأل م الذم لحفوني م  س واؿ الموق  كوير الدحضم.. 
ك و الدكام الذم لوهػر علػى كاو نػي ولػرة النعػضم، كلدعلنػي س ػص لكػص تكػرلم مػ  

 .عزَّ كاصَّ الكرلم 
نػػػص الدػػػراح ال ػػػي تىلمنػػػي، ويلػػػذم لشػػػ كي مػػػ  مػػػرض، كالػػػذم لشػػػ كي مػػػ   ػػػم ، 

ذم لشػػػ كي مػػػ  غػػػم، كالػػذم لشػػػ كي مػػػ  مشػػػينص وػػي الأضػػػت سك وػػػي العمػػػص، سك مػػػل كالػػ
 الدضراف، سك سم  يم لحوص لني وي الدوضي، مي المر م الذم لداكلني كلرلحني؟

 . و حيو  راوؿ اهلل 
  ص امعني ع  راص ليًحوي راوؿ اهلل حأًّي ليدقين كتيلي عنه اهلل  روة عض ؟ سبدان!

  كل يلي عنه؟ لك  م  الذم ل رنه اهلل
الػذم عنػػدع حػػو  الػدوضي كالمنيلػػو كالمكياػػو سعوػػم، كالػذم عنػػدع ا مػػواؿ وػػي 
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 .عضنه تد شه، كتدعله ر لل فت عنهي إلى حأضو اهلل كموجفيع 
لك  الذم عندع الحيو  وي قلأه، ككزوػه علػى المقػيلض  القرآوضػة، كعلػي ا كلػيؼ 

قلأنػػي نمضػػزاف لػػه نف ػػيف، وػػإذا نػػيف الػػذم وػػنح   -كالمػػوازل  المحمدلػػة، وواػػدع ملػػأو ين 
وضػػي  نػيمع ا و ػيف وػػي دوضػيع، كلػػي رقضػه كولػػله  -لػراح وػي القلػػو نفَّػة حيػػوٍّ اهلل كراػوله 

سوػػي  -وػػي سرػػراع. كإذا نػػيف  ػػيم آرػػر وػػي المضػػزاف رااػػح علػػى نفػػة حػػوٍّ النأػػي العػػدويف 
حػػػو لػػػحضح لكػػػ   سحػػػو النأػػػي لػػػحضح، لكػػػ  حػػػو الدنضػػػه سنقػػػر، سك سحػػػو النأػػػي 

 وهذا الذم ل تي إلىَّ بيلمشينص: -الدوضي كزرروهي كموي ر ي سنقر 
 ﴿            –  وػػػػػػػػػه سغلػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػيم عنػػػػػػػػػدع بػػػػػػػػػدس بػػػػػػػػػي ب سكرن  -  

                                                

                                        

                  { ﴾ِْال وبة .} 
لعني ل تي إلضكم الهم كالغم، كالغلم كالألم، كالمػرض كالمشػينص.  ػذا نػلـ اهلل  

 كلض  وضه  ن لي إرواوي.
 م  المشينص علضه بيتأيع  رلعة اهلل، كلقوؿ وضهم اهلل: إذان الذم لرلد سف لن هي

  ﴿                 { ﴾ِِالشورم } 
نػػي؟ الػػذل  سل ػػن هم كقلػػوبهم ر تغفػػص عػػ  ذنػػر اهلل،  ف ربنػػي قػػيؿ مػػ   ػػىرم لػػي ربَّ 

 { سوي مل عأدم مي ذنروي كتحرنت بي  ف يعذلن،   ...  } 
 الذم لدل  معه؟  ص المل كة؟ ر، قيؿ:كإذا ذنر اهلل م   

 { سوي الض  الذانرل } 
ول لحواهم ح ي للمل كػة، كالدلػض  الػذم لدلػ  مػل اهلل مػي الػذم لح ياػه لػي 
ارػػػواوي؟  لغنضػػػه اهلل بفلػػػله عمػػػي اػػػواع. ... كلػػػلي اهلل علػػػى اػػػضدوي محمػػػد كعلػػػي آلػػػه 

 تم بحمـــد اهلل...  كلحأه كالم
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  يخ فوزي حممد أبوزيديخ فوزي حممد أبوزيدترمجة املؤلف فضيلة الشترمجة املؤلف فضيلة الش
  ـ، المواو  ُْٖٗسن وبر ُٖوأذة: كلد ولضل ه وي

 ػ بيلدمضزة، مرنز ال نجة، غربضة، ُّٕٔم  ذل الحدة  ُٓ
ج ـ ع، كحوص على لض يو  نلضة دار العلـو م  ايمعة 

ـ، ثم عمص بيل ربضة كال علضم ح ى كلص إلى َُٕٗالقي رة 
 بمحيووة الغربضة،مدلر عيـ بمدلرلة  نجي ال علضمضة منوو 

 ـ.ََِٗكتقيعد انة 
  :اهلل لعمص ر ض ي للدمعضة العيمة للدعوة إلىالنشيط 

 َُٓ يرع  ُُْى كمقر ي الر ض  ِِْكالمشهرة برقم ، بدمهورلة مور العربضة
بمور ل دوؿ الدمهورلة.، نمي امضل سوحيم  وي كلهي وركع، حدا   المعيدل بيلقي رة

و قص كا رلؽ ا لميوضةكإحضيم المي الدعوة ا المضة، لنشر كالدكؿ العربضة كا المضة 
بي ضيوة إلى الك يبيت الهيدوة إلى إعيدة مدد .  ذا بيلحكمة كالموعوة الح نة

، كله الكقضر م  ال  دضلت الووتضة كالواي ب الم عددة للمحيضرات كالدركس لـاا 
رلؿ موقعه على  أكة كاللقيمات على الشرا ب كا قراص المدمدة، كسللي م  

ك و سلأح سحد  WWW.Fawzyabuzeid.comالمعلوميت الدكلضة ا و روت 
سنأر المواقل ا المضة وى بيبه كايرل إضيوة تراث الشضم العلمى الكيمص على مدل 

 رم ة كثلثض  عيـ ملت، كايرم إضيوة اللغة ا ودلضزلة وى كااهة منفولة للموقل.
 كالعمص على امل الو  ، ذ ال عوو كاليلويتلدعو إلى وأ -ُ: وتهػدع
كا ثرة  كال يلهلل م  ا حقيد كا ح يد، ا المضة ا روةكإحضيم ركح ، ا المى

يل ربضة الركحضة بلحرص على تربضة سحأيبه  -ِ، كا ويوضة كغضر ي م  سمراض النف 
ممي  يبه  ال ووؼلعمص على تنقضة  -ّ.، هم كتوفضة قلوبهماالويوضة بعد تهذلو وفو 

الكرلم ال لونى المأنى على القرآف  ووؼكإحضيم ال ، ع  ركح الدل  ةم  موي ر بعضد
 .كسلحيبه الكراـ ؿ راو الكعمص 

   كوشر ا رلؽ ، إعيدة المدد ا المى بأع  الركح ا لميوضة:  دوه
 . راضم المأيدئ القرآوضةب ، كنذلنا المضة
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  : ون كتابًا يف ست سالسلوسبع أربعةقائمة مؤلفات الشيخ 

الشضم محمد على المه اضرة  -ِط { ِا ميـ سبو العزا م المددد الوووى}  -ُ
 ضم ا الـ ال ضد إبرا ضم  -ْالمربى الربيوى ال ضد سحمد الأدكل  -ّكارلرة.، 
 ىالشضم الكيمص ال ضد سبو الح   الشيذل -ٓالداوقى 

وور  -ٗمي دة الم لم بض  الدل  ك العلم.  -ٖ. ِكُوفحيت م  وور القرآف ج -ٕكٔ
 مفيتح الفرج  -ُُو يكل ايمعة للشأيب. -َُالدواب على سائلة الشأيب

 ط{ ِتربضة القرآف لدضص ا لميف }-ُِط { } ترام لألودكو ضة {ٕ} 
 ط {.ِإللح ا وراد ك المد معيت وى ا الـ }  -ُّلة{ }ترام لإودلضز 

نوووا قرآوي لمشى بض  النيس -ُٓنض  لحأ ن اهلل } ل رام لألودكوض ضة {.  -ُْ
 .و يكل ايمعة للن يم-ُٕالمىمنيت القيو يت  -ُٔ}ل رام لألودكوض ضة{ 

ا ضص { بنو إار ٕٔط {،}ِزاد الحيج كالمع مر } -ُٗقليلي الشأيب المعيلر. -ُٖ
 { إنراـ اهلل لألموات.، ِٕ{ الوضيـ  رلعة كحقضقة.، }ُٕككعد اجررة.، }

 { الحو  كالدن  وى ا الـ.ْٕنير كا كراد، }{ ايمل ا ذ ّٕ}

:  هر  عأيف  ّج -ِِ: ا ارام ك المعراج. ِج -ُِ: المولد النأول. ُج -َِ
: الح  ك عضد  ٓج -ِْ:  هر رمليف ك عضد الفجر. ْج-ِّك لضلة الغفراف، 

اليجو ا لهيمضة  -ِٔ: الهدرة ك لـو عي ورام.  ٔج -ِٓا ضحى المأيرؾ. 
 ط { مدلد.ّ:المنياأيت الدلنضة }ُ:م 

 الرحمة المهداة. -ِٖط {. ّحدل  الحقي   ع  قدر اضد اليل   }  -ِٕ
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ط ، ِالكميرت المحمدلة ذ -ُّ،ِط {،جِ} ُإ راقيت ا ارام:ج َّ-ِٗ 
ط { } ترام لإودلضزلة {. ِ}  كااو الم لمض  المعيلرل  وحو راوؿ اهلل  -ِّ
 { ثيوى اثنض .َٕال راج المنضر، }-ّّ

علميت ال ووض    ص  -ّٔالمدي دة للوفيم ك المشي دة  -ّٓسذنير ا برار.  -ّْ
 رل  المحأوبض  ك  -ّٗمراقى الويلحض .  -ّٖرايلة الويلحض . -ّٕال حقض . 
 -ِْوضص ال هيوى بيلورد القرآوى. -ُْنض  تكوف داعضين على بوضرة.   -َْسذكاقهم.

  ر دل  وضمي لجلو وى لـو عي ورام للقيكقدى } تحقض  {.، تحفة المحأض  كمنحة الم
وواوص  -ْْترام لألودكو ضة {.   رل  الودلقض  إلى رضواف رب العيلمض } -ّْ

 { سح   القوؿ.ْٔالمقربض .} 

واب القرب ك سب -ْٕالوفيم كا لفضيم. -ْٔالوووضة ك الحضية المعيلرة.  -ْٓ
ط { } ترام لإودلضزلة {. ِالوووضة وى القرآف كال نة }  -ْٖمنيزؿ ال قرلو.، 

موازل   -ُٓالورلة كا كلضيم.  -َٓ المنه  الوووى كالحضية العورلة. -ْٗ
اضيحة  -ْٓالنف  كلفهي كتزنض هي. -ّٓالف ح العرويوى. -ِٓالويدقض . 

{ العجيلي الومداوضة  ٖٔت القرب. } { و مي ٓٔمنهيج الواللض .} -ٓٓالعيروض .
 { ا اوبة الربيوضة وي ا ائلة الوووضة. ٗٔلأللفضيم.} 

سكراد  -ٕٓط {.ّسذنير ا برار }  -ٔٓط {. ْمي ور مفيتح الفرج }  -ٓٓ
 -ٗٓ{.ط ِعلج الرزاؽ لعلص ا رزاؽ }  -ٖٓط {، ِا رضير } تيرل  ك رح {.} 

 سارار العأد الويلح كمواى - َٔط { ّبشي ر المىم  عند الموت } 
 اجررة.  { بشرليت المىم  وي ّٔمي ور زاد الحيج كالمع مر. }  -ُٔط {، ِ} 
 { بشي ر الفلص ا لهي. ٔٔ} 
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 القي ػػػػػرة رقم الهيت  إام المك أة

لد العربيمك أة المد   يرع او ر القي د ا ز ر ُُٔ ُِِِْٓٗٓ 

 اوؽ سـ الغلـ مضداف الح ض  َُُِٖٓٗٓ مك أة الدندم

  يرع الشضم رلحيف،عيبدل  ِٓ ُِِٖٕٓٓٗ دار المقجم

الشضم ليلح الدعفرل الدرااة ُٕ َِِٖٖٗٗٓ مك أة اوامل الكلم  

عميرة ا كقيؼ بيلح ض  ُ َُِْٕٓٗٓ مك أة ال ووضقضة  

زار سووار الح ض بي زقيؽ ال وللم رل  م دد الح ض  ِ َُُِِّْٕٕٗٓ   

مضداف ح   العدكل بيلح ض  ُُ ُِِِْٓٗٓ مك أة العزلزلة  

  يرع او ر القي د بيلدرااة َُّ ََِٖٕٔٗٓ الفنوف الدمضلة

  يرع المشهد الح ضنى بيلح ض  ِِ َُِِْٓٗٓ مك أة الح ضنضة

مد عأه رل  ا ز ر يرع مح ُ ََُُِٖٗٓ مك أة القلعة  

مضداف ال ضدة وفض ة . ٗ َُُِْْْٓ مك أة وفض ة العلم  

  يرع  رل  ِعميرة اللوام  ُِِّّْٕٗ المك و المورم الحدل 

  يرع الأ  يف بأيب اللوؽ ِٖ ُِّْٗٓٔٗ ا دلو نيمص نضلوى

  يرع ال حرلر، مضداف الدقي َُٗ ََّّّّّٓ مك أة دار ا و يف

مضداف  لعت حرب ٔ ُِِْٕٔٓٓ مك أة مدبولى  

،  يرع النور مدلنة وورَََِ ضأة  ََُِِْٔٓ مدبولى مدلنة وور  

  يرع عدلى اوار ال ن راؿ ٗ َُِّْٗٗٗ النهلة المورلة

  يرع د. حديزم، رل  ويدم ال رايوة ٔ ُّّّْْٗٗ  ل للنشر كال وزلل

ل ا ز ردرب ا تراؾ، رل  الديم ََََُِْٕٕٗٓ المك أة ا ز رلة لل راث  

  يرع او ر القي د ا ز ر ُِٖ ِِّٖٖٓٗٓ مك أة سـ القرل

  يرع الونيدقضة بي ز ر ٗ ِِّْٖٖٗٓ المك أة ا دبضة الحدلقة

  يرع د.سحمد سمض ، مور الددلدةُِ ِْْْٗٗٔٔ مك أة الركضة الشرلفة

 ا اػػػػكندرلة  
 محجة الرمص، سميـ مجعم ايد َََُِِِْٖٗٔ نشن اووي

الك يب ا المى الققيوىمعرض   محجة الرمص، لفضة زغلوؿ َََُُِِّٖٗٔ 
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  يرع النأى داوضيؿ، محجػة مور ٔٔ َََُُُُُّْْ نشن محمد اعضد مواى

َّ-ِّْٖٗٓٗ مك أة الوضيد ش النأى داوضيؿ، محجة مور ْ   

َّ-ِّْٗٓٔٓ مك أة اضأوله المشضرسحمد إاميعضص، اضدل ايبر ِّ   

س/ سحمد ا بض  -محجة الرمص َُِّّْٖٖٓٓٓ الكشن ا بض   
 ا قػػػػػػػيلضم  

-------محمد   نشن عأد الحيوه  بدوار مدراة عأد العزلز على -الزقيزل    

َٓٓ-ََِِِّٔ مك أة عأيدة   يرع وور الدل  –الزقيزل   

ََْ-ُّّّْٓٔ مك أة تيج سميـ م دد ال ضد الأدكل - نجي   

ََْ-ِّّّْٓٗ مك أة قربة اعضد كالمع وم سميـ نلضة ال ديرة يرع ٗ - نجي   

 َََُُِّٖٖٓٗ نشن ال حرلر
  يرع ال وداف سميـ ال ن راؿ، -نفر الشضم 

 س/ايمى سحمد عأد ال لـ

ةلحيوة الديمعمك أة  اضهيف بدوار م  شفى يرع  -المنوورة  َََُِِِّٖٓٓ   الجوارلم 
 س/عميد الضميف

الرحمة المهداةمك أة  س/عي   كودل، ش الهيدلزبة عقص، ، عالمنوورة َََُُُِْْٗٔ   

ةمك أة لحيوة القيوول يرع  -المنوورة ََََُُّٕٓٓٓ  ، بدوار مدراة اب  لقميف ةالقيوول   
نميؿ الدل  سحمد حيجال  

سرأير الضـو لحيوة  
 ة،بدوار مدراة للح ايلم ال ديرل -المنوورة –  ليي َُُِِْْْٕٕٗ للحيج محمد ا تربى

 سميـ نوبرل  ليي
ا لميف مك أة س حميدع غزالى بربرل -ويلد َََُِِْٖٗٔٔ   

ش الشهدام، حيج ح   محمد رضرل -ال ول  َََُِِْٕٗٔٗ نشن الوحيوة  

َّٗ-ِِّٕٗٗٓ سكرد عأدالف يح ال ميف المهنى سميـ ال كول  يرع احمد عرابي  -او يج   

سميـ م دد اضدم عأد الرحضم القنيكل -قني ََُُُٖٔٔٓٗٔ نشن سبو الح    

إاني  -شن بيلقرالين  َََُْٖٖٔٗٔٔ 
الحيج محمد الرل  -ش ال ضدة زلنو -إاني  -القرالي  

 كا ا يذ محمد رمليف محمد النوبى

 َُُُُُِّْٖٗ نشن ح نى بإاني
 س.ح نى محمد عأد العي ى المن ى

ا قور -الكشن سميـ م  شفى الرمد بإاني   

ك دار الشػػػػعو كالقومضػػػػة لل وزلػػػػل كالنشػػػػر كمػػػػ  سللػػػين بػػػػدكر ا  ػػػػراـ كالدمهورلػػػػة كا رأػػػػير لل وزلػػػػل 
كلمك  سللين ا  لع إلضك ركوضي . المك أيت الكأرل ا ررل بيلقي رة كالدضزة كا اكندرلة كالمحيوويت

علػػػػػػى وأػػػػػػذة مي وػػػػػػرة عػػػػػػ  المىلفػػػػػػيت علػػػػػػى سنأػػػػػػر موقػػػػػػل علمػػػػػػى للك ػػػػػػيب العربػػػػػػى علػػػػػػى ا و روػػػػػػت 
www.askzad.com  الك و بشركط الموقل حمضصلمك  ت، ك. 

    َََِِ-ُُِِٖٔٔٓ، وين :  َََِِ-َُِِِْٓٓ: لضفوفت
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 ّ مقدمة الجأعة القيوضة
 ٔ مقدمة الجأعة ا كلى

 الفوص ا كؿ
 نىمىيؿي رىوىيً ًوًه الوَّيً رىًة كالأىيً نىة

ٗ 

 ُُ نميؿ روي وه الوي رة كنراميته الأي رة 
 ِّ على اي ر ا وأضيم   وىٍلليهي 

 ِٗ   سكَّلض ه وي اجررة 
 ّٕ نميؿ ولله القيبت بك يب اهلل  

 ْْ وم  ا دب معه 
 ْٗ   نميؿ عأيدته لربٍّه 

 ٓٓ   نميؿ رشض ه ًمٍ  اهلل
 الفوص القيوي
  ويورىاوًضَّةي بىشىرًلًَّ هً 

ٕٓ 

 َٔ ا وأضيم ايدة الأشر  
 ُٔ   لفيت ا وأضيم

 ِٔ لرل م  رلفه نمي لرل م  سميمه  
 ّٔ لرل مي ر ورل، كل مل مي ر و مل  

 ّٔ   إبجه الشرل  
 ْٔ حفوه م  ال قيؤب  

 ْٔ   عىرىقيه الشرل  
 ٓٔ    وله 
 ٔٔ   ًل ه 
 ٔٔ   دىميهي 
 ٕٔ   وػنٍوميهي 

 ٕٔ   ًامىيعيهي 
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 ٖٔ ًمٍ  ارٍحً لـ   ًحٍفويهي 
 ٖٔ   را شفيم بًأػىٍوًلًه ا

ًأضًو ً فىيمه كىتًٍرلىيؽ    ٗٔ رًل ي الحى
 ّٕ   ويورىاوًضَّ يه 

 القيل  الفوص
ًأضًأًه كىميٍوجىفىيع   ًحٍفهي اهلًل ًلحى

ٕٕ 

 َٖ حفه اهلل لنور حأضأه كموجفيع
 ُٖ حفه اهلل لحلرته وي لأيع  

 ِٖ حفه اهلل تعيلى له وي رايل ه كوأوتػه
 الرابل الفوص

    الميًأض ي ًوضمىي كىرىدى عىٍ  سىٍرأىيًر النًَّأيٍّ ا ىًمض الحى 
ٖٕ 

 ٖٗ ار إا غفير النأي المي ير  
 ُٗ   غنيع بربه 

 ّٗ   تحقض  رأر كوية النأي 
 ْٗ رأر احر النأي كرسم العلميم وضه  

 ٗٗ م  الشضجيف   عوم ه 
 َُْ ت  عومة اهلل تعيلى له م  النقي هلل كالشأهي

 َُٖ حقضقة قوة زلد ب  حيرثة  
 َُُ ككادؾ ضير وهدم  

 ُُُ و أة الذووب إلى مقيمه الشرل   
 ُُّ ككضعني عنن كزرؾ  

 ُُْ عفي اهلل عنن 
 ُُٓ عأ  كتولي  

 ُُٓ لقد رشضت على وف   
 ُُٕ موقفه م  سارم بدر  

 َُِ توضضح مشكص الحدل 
 ُُِ ينم {  حدل : } سو م سعلم ب مور دوض
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 ُِٔ   ت كلص المراد بلعنة 
 ُِٖ مضزاف المىم  مل سوأضيم اهلل  

 ُِٗ ريتمة وي وزا ػة النأوة  
 الييم  الفوص
   ؾ بيلنًَّأىٍّ ال أر  

ُُّ 

 ُّّ معنى ال أرؾ
 ُّْ   ال أرؾ بشعرع كولص كىضيو ًًه كبويقه كعرقه

 ُّْ كل  عركة ب  م عود لحيؿ الوحيبة مل النأى 
 ُّٓ تعلض  الحيوه ب  حدر على  ذع القوة
 ُّٓ النأى لر د للمحيووة على بقضة كضو ه

 ُّٔ بعد موته ال أرؾ بشعرع 
 ُّٕ النأى لق ٍّم  عرع بض  النيس

 ُّٖ توزلل  عرع  عرةن  عرةن 
 ُّٖ النيس ل هيو وف على  عرع 
 ُّٖ تحقض  الكلـ وى الموضوع

 ُّٗ ال أرؾ بعرقه 
 َُْ ل أرؾ بم ٍّ الدع ا

 ُُْ رأر زا ر
 ُِْ ال أرؾ بدـ النأى 

 ُّْ رأر افضنة مولى النأى 
 ُْْ حديـ آرر لشرب دمه 

 ُْْ رأر سـ سلم  
 ُْٓ رأر ارَّة ريدـ سـ المة 

 ُْٓ سقواؿ العلميم وى  ذا الموضوع 
 ُْٔ ال أرؾ بيلمكيف الذل للَّى وضه النأى 

 ُْٕ م ه وم النأى ال أرؾ بموضل ر
 ُْٕ    ال أرؾ ب قأضص لد م  م َّ راوؿ اهلل
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 ُْٖ   ال أرؾ بدأَّ ه
 ُْٗ   ال أرؾ بمي م َّ ه لدع

 ُْٗ  ال أرؾ بقدح النأى كم دد للى وضه
 َُٓ    ال أرؾ بموضوع قدـ النأى

 َُٓ ال أرؾ بدار مأيرنة
 ُُٓ ال أرؾ بمنأرع الشرل 

 ُُٓ رل ال أرؾ بقأرع الش
 ُِٓ ال أرؾ بةثير الويلحض  كا وأضيم ال يبقض 

 ُِٓ ال أرؾ بيل يبوت
 ُّٓ ال أرؾ بم دد العشير
 ُْٓ    وح  وى برنة راوؿ اهلل

 ُٔٓ اليللة
 ال يدس الفوػص

    حضيته الأرزرضة
ُٕٓ 

 ُٗٓ الحضية الأرزرضة  حضية حقضقضة
 ُْٔ ر تىذل المضت لئل لىذلن

 ُْٔ ية الأرزرضةمعني الحض
 ُٓٔ روي هلل ا وأضيم الأرزرضة

 ُٓٔ نميؿ حضيتهم
 ُٗٔ للة ا وأضيم وي قأور م كعأيدات سررل  

 ُِٕ بقيم سا يد م
 ُْٕ    روولضة حضية وأضٍّني ميحىمَّد

 ُٕٕ   لدضو م  ويداع النًَّأي  
 ُٕٕ    إرايؿ ال لـ بيلأرلد إلى النًَّأيٍّ 

 ُٖٕ م  القأر لوت كالـ ل مل
 ُٕٗ ت لضد ب  تضمضة لهذع الوقي ل

 َُٖ {   ر تيشىد  الرٍّحىيؿي }  حدل 
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 ُْٖ تحقض  مفضد
 ُٖٓ   ا ميـ ميلن كالزليرة
 ُٕٖ عند الحنيبلة كغضر م اا حأيب زليرة النأى 

 ُٕٖ نلـ س مة ال ل  وي مشركعضة زليرة راوؿ اهلل ك د الرحيؿ إلى قأرع 
 بلال ي الفوص

   ولص اهلل علضني براوؿ اهلل 
ُٖٗ 

 ُُٗ   ولص اهلل علضني براوله 
 ُْٗ سكؿ رل  اهلل  

 ُٓٗ راوؿ المرالض   
 ُٖٗ تددلد بضعة ا وأضيم وي بضت المقدس  

 ُٗٗ علو منزلة ا مة المحمدلة  
 ََِ منزلة العلميم العيملض   

 َُِ ولص اهلل على ا مة المحمدلػة وي ارررة  
 القيم  الفوص

 بىًوضػرىةي الن أيػػوَّةً 
َِّ 

 َِٔ تكلض  الرايلة كالنأوة
 َِٕ عمػػـو رايل ه
 َُِ النًَّأي  الشَّي د

 ُُِ ًورىااىػةي المىمنض   
 ُِْ سووار النأػػوة الكي فة  

 ُِٓ ار إ لع النًأيٍّ على سحواؿ سم ه  
 ُِٕ حكمة اا غفير النًَّأيٍّ لنف ه كللمىمنض 
 ال يال الفوص

   النه  النوراوي وي م يبعة راوؿ اهلل 
ُِِ 

 ِِْ إا حلير لورة الحأضو المعنولة وي القلو  
 ِِٓ تعل  الوحيبة الكراـ بذاته الشرلفػة  
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 ُِّ منه  الوحيبة الكراـ وي م يبعة راوؿ اهلل  
 العي ر الفوص

 حقضقة ا ميـ المأض  
ِّّ 

 ِّْ ـ المأض ؟اىاؿ: مي المراد بي مي
 ِّٖ الوارث الفرد الديمػػل  

 ُِْ كاعة العجيم المحمدم  
 الييتمػة

   حو راوؿ اهلل 
ِْْ 

 ِْٔ ترامة المىل  الشضم ووزل محمد سبوزلد 
 ِْٕ قي مة المىلفيت المجأوعة
 ِْٗ سل  تدد مىلفيت الشضم

 ُِٓ الفهرات
 

وصلى اهلل على سيدنا حممد 

 موعلى آله وصحبه وسل
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