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، وقمغم آًمف وصحبف وُمـ رؾمقل اهللواًمّمالة واًمسالم قمغم  ،احلٛمد هلل

 ، أُم٤م سمٕمد:وآه

سم٤مؾمؿ  ٤مبــاًمقه   قمبد سمـ ٛمدــحم ٞمخـٞمد ًمٚمِمــذم اًمتقطم ومٝمذه رؾم٤مًم٦مٌ 

هـ  6667قم٤مم اهلل(  )رمحفٝم٤م يمتبَ  (ٞمدـاًمتقطم شم٤مرك يمٗمر ذم اعمستٗمٞمد ُمٗمٞمد)

 . ذم شمٙمٗمػمهؿ اًمٕمٚمؿ قمليد   ْـ ُمَ  سمٕمُض  وارشم٤مَب  ءاَل ٛمِ يْ رَ طُم  أهُؾ  ارشمد   ًمـّم  

س اهلل روطمف(  فيمس٤مئر رؾم٤مئٚم رؾم٤مًم٦مٌ  لوه م ٓ حتت٤مج إمم ُمـ ي٘مد  )ىمد 

حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مجلقدة  اًم٘م٤مرُئ  ٝم٤محُ يتّمٗم  ومبٛمجرد ُم٤م  :هل٤م ويثٜمل قمٚمٞمٝم٤م

س طمٞم٤مشمف ذم سمٞم٤من يمر   ،دجمد   ص٤مدرة ُمـ إُم٤ممٍ  أهن٤موٓ ؾمٞمّم و ،وهمزارة اًمٕمٚمؿ

هلل  اًمتقطمٞمد اًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ، وٟمزًم٧م سمف اًمٙمت٥م، وسمٞم٤من ُم٤م جي٥ُم 

 ًمفأٟمقاقمٝم٤م  ٙمؾ  اًمٕمبقدي٦م وإظمالص اًمٕمب٤مدة سم شمٕم٤ممم قمغم قمب٤مده ُمـ طمؼ  

 .ؾمبح٤مٟمف

 سمجٛمٞمع واخلراوم٤مِت  واًمبدعَ  اًمقصمٜمٞم٦مَ و اًمنمكَ حمٛمد  اًمِمٞمُخ  طم٤مرَب  وىمد

ـْ وىمػ ذم  اجلزيرةداظمؾ ذم  ،أؿمٙم٤مهل٤م اًمٕمرسمٞم٦م وظم٤مرضمٝم٤م، وضم٤مهَد يمؾ  َُم

                                 
د أسمق قمبد اهلل  هق اإلُم٤مم (6)  ذم سمٚمدة هـ 6665اعمقًمقد ؾمٜم٦م  اًمٜمجدي اًمتٛمٞمٛمل قمكم سمـ ؾمٚمٞمّمن سمـ اًمقه٤مب قمبد سمـ حمٛمداعمجد 

ي٤مض، واعمتقرم ؾمٜم٦م   .)رمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم ٤مشمف( هـ 6026اًمُٕمَٞمـٞمٜم٦م اًمتل شم٘مع أن ؿمّمل اًمر 

ي٤مض، وهل أن وؾمط اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦مشم٘مع  ،ٟمجدهْمب٦م ُمـ ُمٜم٤مـمؼ  هل ُمٜمٓم٘م٦م :طُمَرْيِٛماَلء( 0)  .شم٤مسمٕم٦م ًمٚمر 
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عرصه،  واجلهاد، حتى صار إمامَ  توحيدوجه دعوة التوحيد، فجمع بني ال

 املسلمني من كثريٌ  فيه وقع الذي الرشك من اهللا عىل يديه البالدَ  رطهَّ 

د به سبحانه التوحيد الذي كاد يندرس، فهو آنذاك ن نحسبُه ممَّ ، وجدَّ

 إنَّ «الصادق املصدوق (صلوات اهللا وسالمه عليه):  عليه قولُ  قُ دُ صْ يَ 

ثُ  تعاىل اهللا بْعَ هِ  يَ ذِ ةِ  هلِ أْسِ  عىل األُمَّ ةِ  كلِّ  رَ نَةٍ  مائَ نْ  سَ دُ  مَ َدِّ  .»دِينَها هلا جيَ

سالة القيَّمة  نعيدَ  فحريٌّ بنا اليوم أنْ  ثَّ تلك العقيدة بُ ـنَ ونرش هذه الرِّ

الصافية، عقيدة التوحيد اخلالص التي تبنَّاها ودعا هلا وقاتل ألجلها 

اب (رمحه اهللا)، وتابعه يف ذلك  ه أبناؤُ بعده  نْ مِ الشيخُ ابنُ عبد الوهَّ

ه عوة النَّجدية وأحفادُ  .رمحهم اهللا أمجعني)(، أئمة الدَّ

ا لَنحمدُ اهللا تعاىل أنْ يرسَّ   ،)املفيد املستفيدلنا طباعة (هذا؛ وإنَّ

فناونشكره سبحانه أنْ  ده الشيخُ حممد من بنرش  رشَّ التوحيد،  عقيدةما جدَّ

هم ئَ تِ التي ما فَ و باسم (الوهابية، حياربوهنا  الطواغيتُ وأتباعُ

 ، ولكنْ وقتها هذاإىل منذ انطالقتها األوىل و) ،...والتكفريون، واخلوارج

عىل منهاج دولةٌ  اليومَ وقد صار لإلسالم  ؛التوحيد نورِ  أنَّى هلم طمسُ 

ة  عاته.دُ حتمي ى التوحيد ومحِ  رسُ حت ،النُّبوَّ

 

                                 
ه.حديثٌ صحيح،  )١(  رواه أبو داوود وغريُ
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 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ

 

٤مب سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل  :(اهلل رمحف) قمبد اًمقه 
 

 )ريض اهلل قمٜمف( اًمسٚمٛمل قمبس٦م سمـ قمٛمرو قمـ صحٞمحف ذم ُمسٚمؿٌ  روى

ُـّ  اجل٤مِهِٚمٞم ٦مِ  ذم وأَٟم٤م يُمٜم٧ُْم  :ىم٤مل ُؿْ  َضاَلًَم٦ٍم، قَمغَم  اًمٜم ٤مَس  أن   أفُم  قَمغَم  ًَمْٞمُسقا َوَأهن 

،
ٍ
ء ٦مَ  سمَِرضُمؾٍ  وَمَسِٛمْٕم٧ُم  إَْوصَم٤مَن، َيْٕمُبُدونَ  َوُهؿْ  َرْ ؼِمُ  سمَِٛمٙم   وَمَ٘مَٕمْدُت  أظْمَب٤مرًا، ُُيْ

 وؾمٚمؿ( قمٚمٞمف اهلل )صغم اهلل رؾمقُل  وم٢مَِذا قَمَٚمٞمِف، وَمَ٘مِدُْم٧ُم  َراطِمَٚمتِل، قَمغَم 

٦َم، قَمَٚمٞمفِ  َدظَمْٚم٧ُم  طَمت ك وَمَتَٚمٓم َٗم٧ُم  ىَمقُُمُف، قَمَٚمٞمفِ  َرآءُ ضُم  ُُمْسَتْخِٗمٞم٤ًم، : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  سمَِٛمٙم 

؟ وُم٤م: ىُمْٚم٧ُم  شَٟمبلٌّ  أٟم٤م»: ىَم٤مَل  أْٟم٧َم؟ َُم٤م  وسم٠مي  : ىُمْٚم٧ُم  شاهلل أْرؾَمَٚمٜمِل»: ىَم٤مَل  ٟمبلٌّ

ء دَ  َوأنْ  إَْوصَم٤مِن، َويَمَّْسِ  إْرطَم٤مِم، سمِِّمَٚم٦مِ  َأْرؾَمَٚمٜمِل»: ىَم٤مَل  أْرؾَمَٚمَؽ؟ َرْ  ُيَقطم 

كُ  ٓ اهللُ ء سمِفِ  ُينْمَ ـْ : ًمف ىُمْٚم٧ُم  شَرْ  شَوقَمْبدٌ  طُمرٌّ »: ىَم٤مَل  ا؟َهذ قَمغَم  َُمَٕمَؽ  وَمَٛم

: ىَم٤مَل  ُُمت بُِٕمَؽ، إِن  : ىُمْٚم٧ُم  قمٜمٝمّم(، اهلل )ريض وسمالٌل  سمٙمرٍ  َأسُمق َيْقَُمئذٍ  وُمٕمف

ـْ  إٟم َؽ » ـِ  اًمٜم ٤مِس؟ وطم٤مَل  طَم٤مزم شَمَرى أٓ َهَذا، َيقَُمَؽ  ذًمَِؽ  شَمْسَتٓمٞمعَ  ًَم  َوًَمِٙم

 أْهكِم  إمَِم  وَمَذَهْب٧ُم : ىَم٤مَل  شوَم٠مشمِٜمِل فَمٝمْرُت  ىَمدْ  يب ؾَمِٛمْٕم٧َم  وَم٢مَِذا أْهِٚمَؽ  إمَِم  اْرضمعْ 

 ومجٕمٚم٧ُم  أهكم ذم ويمٜم٧ُم  اعَمِديٜم٦َمَ  وؾمٚمؿ( قمٚمٞمف اهلل )صغم اهلل َرؾُمقل وىَمِدمَ 

ـْ  َٟمَٗمرٌ  ىَمِدمَ  طَمت ك اعمديٜم٦م ىمدم طملم اًمٜم٤مس وأؾم٠مل إظمب٤مر أختؼم    أْهكِم  ُِم

ضُمُؾ  َهَذا وَمَٕمَؾ  َُم٤م: وم٘مٚم٧ُم  اعَمِديٜم٦ََم، ِذي اًمر   إًَمٞمفِ  اًمٜم ٤مس: وم٘م٤مًمقا اعَمِديٜم٦ََم؟ ىَمِدمَ  اًم 

اٌع،  وَمَدظَمْٚم٧ُم  اعمديٜم٦ََم، ومَ٘مِدُْم٧ُم  ذًمَِؽ، َيْسَتٓمِٞمُٕمقا ومَٚمؿْ  ىَمْتَٚمُف، ىَمقُُمفُ  أرادَ  َوىَمدْ  ِِسَ
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ِذي أْٟم٧َم  َٟمَٕمْؿ،»: ىَم٤مَل  َأشَمْٕمِروُمٜمل؟ اهلل َرؾُمقل َي٤م: وم٘مٚم٧ُم  قَمَٚمٞمفِ   ش٦مَ سمٛمٙم   ًَمَ٘مْٞمَتٜمِل اًم 

ِِن  وَأضْمَٝمُٚمُف، اهلل قَمٚم َٛمَؽ  قَمّم   أظْمؼِمِِن  اهلل، َرؾُمقل َي٤م: وم٘مٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ـِ  أظْمؼِمْ  قَم

اَلِة؟ ْبِح، َصاَلةَ  َصؾ  »: ىَم٤مَل  اًمّم  ـِ  اىْمٍُمْ  صُمؿ   اًمّمُّ اَلةِ  قَم  شَمْرشَمِٗمعَ  طَمت ك اًمّم 

ْٛمُس  ٤َم ُرُْمٍح، ىِمٞمدَ  اًمِم   َيسُجدُ  َوطمٞمٜمَئذٍ  ؿَمٞمَٓم٤من، ىَمْرَِنْ  سَملْمَ  شَمٓمُٚمعُ  طِملمَ  شَمْٓمُٚمعُ  وَم٢مهن 

٤مُر، هَل٤َم  اًمٔم ؾُّ  َيْسَتِ٘مؾ   طَمت ك حَمُْْمقرةٌ  َُمِْمُٝمقَدةٌ  اًمَّماَلةَ  وَم٢من   َصؾ   صُمؿ   اًمُٙمٗم 

ُْمِح، ـِ  اىْمٍُمْ  صُمؿ   سم٤مًمرُّ الِة، قَم  اًمَٗمْلءُ  أىْمَبَؾ  وم٢مَذا ضَمَٝمٜم ُؿ، شُمْسَجرُ  طمٞمٜمئذ وَم٢مٟم فُ  اًمّم 

، الةَ  وَم٢من   وَمَّمؾ  ـِ  اىْمٍْم  صُمؿ   اًمٕمٍَم، شُمَّمكم   طَمت ك حَمُْمقَرةٌ  َُمِْمُٝمقَدةٌ  اًمّم   قَم

الةِ  ْٛمُس، شَمْٖمُرَب  طَمت ك اًمّم  ٤َم اًمِم   َوطِمٞمٜمَئذٍ  ؿَمٞمٓم٤مٍن، ىَمْرَِنْ  سملمَ  شَمْٖمُرُب  وم٢مهن 

 .وذيمر احلدي٨م ،ش٤مرُ ٗم  اًمٙمُ  هَل٤َم َيْسُجدُ 

)صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمبل هنك وم٘مد :(شمٕم٤ممم اهلل رمحف) اًمٕمب٤مس أسمق ىم٤مل

 شمٓمٚمع سم٠مهن٤م ُمٕمٚمالً  همروهب٤م ووىم٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع وىم٧م اًمّمالة قمـ وؾمٚمؿ(

 أن   وُمٕمٚمقم، اًمٙمٗم٤مر هل٤م يسجد طمٞمٜمئذ وأٟمف ؿمٞمٓم٤من، ىمرِن سملم وشمٖمرب

 ـمٚمققمٝم٤م أن   يٕمٚمٛمقن ٓ ىمد اًمٜم٤مس وأيمثر، هلل إٓ اًمسجقد ي٘مّمد ٓ اعم١مُمـ

)صغم اهلل  أٟمف صمؿ، هل٤م يسجدون اًمٙمٗم٤مر أن   وٓ ؿمٞمٓم٤من، ىمرِن سملم وهمروهب٤م

 هذا وُمـ، اعمِم٤مهب٦م عم٤مدة طمسّمً  اًمقىم٧م هذا ذم اًمّمالة قمـ هنك قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 يّمٛمد ومل إيٛمـ طم٤مضمبف قمغم ضمٕمٚمف قمٛمقد أو قمقد إمم صغم إذا أٟمف اًمب٤مب

                                 
يـ شَمِ٘ملُّ  اًمَٕمب ٤مس قهق ؿمٞمخ اإلؾمالم أسم (6) اَلم قَمْبد سمـ احْلَٚمِٞمؿ قَمْبدِ  سمـ َأمْحَدُ  اًمد  اِِن  شَمْٞمِٛمٞم ٦مَ  سمـ اًمس  َُمِْمِ٘مل، صُمؿ   احْلَر  اعمقًمقد  اًمد 

َس هـ ) 708 هـ واعمتقرم ؾمٜم٦م 666ؾمٜم٦م   اهللُ ُروطَمف(. ىَمد 
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 وهلذا، اجلٛمٚم٦م ذم اهلل دون ُمـ قمبد ُم٤م إمم اًمّمالة قمـ ٜمٝمكيُ  وهلذا، صٛمداً  ًمف

 ..اهلل ًمٖمػم اًمسجقد ُمِم٤مهب٦م ُمـ ومٞمف عم٤م اًمرضمؾ يدي سملم اًمسجقد قمـ لهُن 

 .يمالُمف اٟمتٝمك

 اهلل وم٢من   ،ؼَم اًمٕمِ  ُمـ احلدي٨م هذا ذم ُم٤م ًمٜمٗمسف اًمٜم٤مصح اعم١مُمـ ٞمت٠مُمؾومٚمْ 

 ُمـ ًمٚمٛم١مُمـ ًمٞمٙمقن وأشمب٤مقمٝمؿ إٟمبٞم٤مء أظمب٤مر قمٚمٞمٜم٤م ي٘مصُّ  وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف

ـَ   واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر ىمّمص وىمص  ، سمح٤مهلؿ طم٤مًمف ومٞم٘مٞمس قمؼمة اعمست٠مظمري

 .أيْم٤مً  هب٤م سشمٚمب   ُمـ ًمتجتٜم٥م

 رضمالً أن   ًمف يمرذُ  ّم  ـًم اجل٤مهكم إقمرايب هذا أن   آقمتب٤مر ُمـ ومٞمف ومٛمّم  

 مدِ وم٘مَ  ،راطمٚمتف ريم٥م طمتك يّمؼم مل :اًمٜم٤مس ُي٤مًمػ سمّم اًمديـ ذم يتٙمٚمؿ سمٛمٙم٦م

 ىمقًمف سمف َّس  ومُ  وهذا واخلػم، اًمديـ حمب٦م ُمـ ىمٚمبف ذم ٤معمِ  ،قمٜمده ُم٤م ؿٚمِ وقمَ  قمٚمٞمف

 اًمديـ ؿشمٕمٚمُّ  قمغم طمرص٤مً  أي {ظَمػْماً  ومِٞمِٝمؿْ  اهللُ قَمِٚمؿَ  َوًَمقْ }: شمٕم٤ممم

ؾْمَٛمَٕمُٝمؿْ }  اًمٜم٤مس أيمثر ذم اًمٗمٝمؿ قمدم أن   قمغم يدل ومٝمذا ٕومٝمٛمٝمؿ، أي {َٕ

 ؿشمٕمٚمُّ  قمغم احلرص قمدم ُمـ ىمٚمقهبؿ ذم يٕمٚمؿ ٤معمِ  ،ؾمبح٤مٟمف ُمٜمف قمدٌل  اًمٞمقم

 .اًمديـ

 َ  اًمدواب ذ   ُمـ اإلٟمس٤من ًمٙمقن اعمقضمب٦م إؾمب٤مب أقمٔمؿ ُمـ أن   ومتبلم 

 هذا يٓمٚم٥م اجل٤مهكم هذا يم٤من وم٢مذا اًمديـ، ؿشمٕمٚمُّ  قمغم احلرص قمدم هق

                                 
 شمٞمٛمٞم٦م. ، ٓسمـاجلحٞمؿ أصح٤مب عمخ٤مًمٗم٦م اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ (6)
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 ُمـ وقمٜمده سمٚمٖمف ُم٤م قمٜمٝمؿ فٖمَ ٚمَ وسمَ  إٟمبٞم٤مء ب٤معاشم   قمكاد   ُمـ قمذر ومّم اعمٓمٚم٥م،

 ومٙمّم ؾمٛمع أو طمرض وم٢منْ  !رأؾم٤ًم؟ سمذًمؽ يرومع وٓ ،اًمتٕمٚمٞمؿ قمٚمٞمف يٕمرض

ـْ  َي٠ْمشمِٞمِٝمؿْ  َُم٤م} :شمٕم٤ممم ىم٤مل ـْ  ِذيْمرٍ  ُِم ِؿْ  ُِم ٓ   حُمَْدٍث  َرهب   ،َيْٚمَٕمُبقنَ  َوُهؿْ  اؾْمَتَٛمُٕمقهُ  إِ

 .{ىُمُٚمقهُبُؿْ  ِٓهَٞم٦مً 

 أرؾمٚمؽ؟ رء سم٠مي :ىم٤مل اهلل، أرؾمٚمٜمل :ىم٤مل عم٤م أٟمف أيْم٤مً  اًمٕمؼم ُمـ وومٞمف

َ ، ويمذا سمٙمذا :ىم٤مل  هق اًمٜمبقي٦م، واًمدقمقة اإلهلٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م زسمدة أن   ومتبلم 

 يمَّسه٤م أن   وُمٕمٚمقم إوصم٤من، ويمَّس ًمف ذيؽ ٓ وطمده سمٕمب٤مدشمف اهلل شمقطمٞمد

  .اًمرؾم٤مًم٦م زسمدة ؾومت٠مُم   اًمسٞمػ، ودمريد اًمٕمداوة ةسمِمد   إٓ يست٘مٞمؿ ٓ

 همري٥م، يمبػم أُمر أٟمف ؿَ ٝمِ ومَ و اًمتقطمٞمد، ُمـ اعمراد ؿَ ٝمِ ومَ  أٟمف أيْم٤مً  وومٞمف

 اًمٕمٚمّمء مجٞمع أن   وم٠مضم٤مسمف وقمبد، طمرٌّ : ىم٤مل ُمٕمؽ؟ ُمـ :ىم٤مل هذا وٕضمؾ

 ومٝمذا ذيمر، ُمـ إٓ ذًمؽ قمغم يتبٕمف ومل ًمف خم٤مًمٗمقن واًمٕم٤مُم٦م واعمٚمقك واًمٕمب٤مد

 يٛمأل ىمد اًمب٤مـمؾ وأن   اًم٘مٚمٞمؾ أىمؾ ُمع يٙمقن ىمد احلؼ أن   قمغم دًمٞمؾ أوضح

  .إرض

 ًم٘مٚم٦م احلؼ ُمـ شمستقطمش ٓ" :ي٘مقل طمٞم٨م قمٞم٤مض سمـ ْمٞمؾاًمٗمُ  درُّ  وهلل

 . "اهل٤مًمٙملم ًمٙمثرة سم٤مًمب٤مـمؾ شمٖمؽم وٓ اًمس٤مًمٙملم،

َق  َوًَمَ٘مدْ } :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمف وأطمسـ َبُٕمقهُ  فَمٜم فُ  إسِْمِٚمٞمُس  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َصد  ٓ   وَم٤مشم   إِ

ـَ  وَمِري٘م٤مً   .{١ْمُِمٜملِمَ اًمـٛمُ  ُِم
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ـْ  اًمٜم ٤مر سَمْٕم٨َم  أن  » اًمّمحٞمحلم وذم َوشمِْسِٕملَم  َأًْمٍػ شمِْسَٕم٦مٌ  يُمؾ   ُِم

 :ؾمٛمٕمقه ّم  ـًم هذا ُمـ سمٙمقا ّم  ـوًم أًمػ، يمؾ ُمـ واطمد اجلٜم٦م وذم، شوشمِْسَٕمِّمَئ٦م

ة شمٙمـ مل إهن٤م» :)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ىم٤مل  يدهي٤م سملم يم٤من إٓ ىمطُّ  ُٟمُبق 

ـَ  اًْمَٕمَددُ  وَمُٞم١ْمظَمذُ  ضم٤مِهٚمٞم ٦م، ـَ  يَمُٛمَٚم٧ْم  َوإِٓ   ََت ٧ْم، وَم٢مِنْ  اجْل٤َمِهِٚمٞم ٦ِم، ُِم  شاعْمٜم٤َمومِِ٘ملم ُِم

 .ـٌ صحٞمح[َس ]ىم٤مل اًمؽمُمذي: طَم 

 وُمـ اإلؾمالم، سمدء صٗم٦م ُمـ احلدي٨م هذا ذم ُم٤م اإلٟمس٤منُ  َؾ شم٠مُم   وم٢مذا

 أظمر احلدي٨م إًمٞمف ضؿ   صمؿ ذاك، إذ )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمرؾمقل بعاشم  

ؾْماَلم سَمَدأَ »: ىم٤مل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( أٟمف ُمسٚمؿ صحٞمح ذم اًمذي  اإْلِ

 قمٜمف واٟمزاطم٧ْم  اهلل هداه إنْ  إُمر ًمف شمبلم   :شسَمَدأَ  يَمَّم  هَمِريب٤م َوؾَمَٞمُٕمقدُ  هَمِريب٤م

ُومَم  اًْمُ٘مُرونِ  سَم٤مُل  وَمَّم }: اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ٦ماحلج   ْٕ  ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َُم٤م} اًم٘مرؿمٞم٦م واحلجـ٦م، {ا

ظِمَرةِ  اعْمِٚم ٦مِ  ذِم  هِبََذا ْٔ  .{ا

 اًمٙمالم ذم( اعمست٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء) يمت٤مب ذم- اًمٕمب٤مس أسمق وىم٤مل

 اهلل ًمٖمػم سمحذُ  ُم٤م أن   فم٤مهره: -{اهلل ًمَِٖمػْمِ  سمِفِ  ُأِهؾ   َوَُم٤م} :شمٕم٤ممم ىمقًمف قمغم

 فذسمح ُم٤م حتريؿ ُمـ أفمٝمر هذا وحتريؿ طمرام، :يٚمٗمظ مل أو سمف ٗمظًمُ  ؾمقاء

ٟمحـ  ذسمحٜم٤مه ُم٤م أن   يمّم، وهمػمه اعمسٞمح سم٤مؾمؿ ومٞمف وىم٤مل ًمٚمحؿاًمٜمٍماِن 

 قمب٤مدة وم٢من  ، اهلل سم٤مؾمؿ قمٚمٞمف وىمٚمٜم٤م حؿًمٚم   ذسمحٜم٤مه م٤م أزيمك اهلل إمم سمف سملمُمت٘مر  

، إُمقر ومقاشمح ذم سم٤مؾمٛمف آؾمتٕم٤مٟم٦م ُمـ أقمٔمؿ ًمف واًمٜمسؽ سم٤مًمّمالة اهلل
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 اهلل ًمٖمػم َح سمَ ذَ  ومٚمق اهلل، سمٖمػم آؾمتٕم٤مٟم٦م ُمـ يمٗمراً  أقمٔمؿ اهلل ًمٖمػم واًمٕمب٤مدة

 ُمٜم٤موم٘مل ُمـ ـم٤مئٗم٦م يٗمٕمٚمف ىمد يمّم اهلل، سم٤مؾمؿ ومٞمف ىم٤مل وإنْ  مرُ ـحَلَ  إًمٞمف سم٤مً ُمت٘مر  

ـَ  ه١مٓء يم٤من وإنْ  إُم٦م، هذه  جيتٛمع ًمٙمـ سمح٤مل، ٝمؿذسم٤مئحُ  ب٤محشمُ  ٓ ُمرشمدي

  ..ًمٚمجـ اًمذسمح ُمـ وهمػمه٤م سمٛمٙم٦م ٗمٕمؾيُ  ُم٤م وهذا ُم٤مٟمٕم٤من، اًمذسمٞمح٦م ذم

 ريٙمٗم   ٓ أٟمف يـاًمد   أقمداءُ إًمٞمف  ٜمس٥ُم يَ  اًمذي وهق، اًمِمٞمخ يمالم اٟمتٝمك

  !اعمٕملم  

 إُم٦م، هذه ُمـ اهلل ًمٖمػم ذسمح ـُمَ  شمٙمٗمػمه إمم -اهلل أرؿمدك- وم٤مٟمٔمرْ 

 أنْ  يتّمقر ٓ إذ ،اعمٕملم   ذم وهذا سمذًمؽ، ُمرشمداً  يّمػم اعمٜم٤مومؼ أن   وشمٍمحيف

  .ُمٕملم ذسمٞمح٦م إٓ حترم

 ِمدُّ شمُ  اًمتل اًمٙمب٤مر اًمٓمقاهمٞم٧م ويم٤مٟم٧م :اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ذم أيْم٤مً  وىم٤مل

 ُمـ ٍمعمِ  ُمٜمٝم٤م واطمد ويمؾُّ  (،وُمٜم٤مة ى،واًمٕمز   اًمالت،): صمالصم٦م اًمرطم٤مُل  إًمٞمٝم٤م

 إصؾ ذم يم٤من أٟمف ذيمروا اًمٓم٤مئػ، ٕهؾ اًمالت ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمرب، أُمّم٤مر

ِقيَؼ  يٚم٧مُّ  ص٤محل٤مً  رضمالً   اًمٕمزى وأُم٤م، ىمؼمه قمغم قمٙمٗمقا ُم٤مت ومٚمّم ،ًمٚمح٤مج اًمس 

 قمٜمده٤م يذسمحقن ؿمجرة هٜم٤مك ويم٤مٟم٧م قمروم٤مت، ُمـ ىمريب٤مً  ُمٙم٦م ٕهؾ ومٙم٤مٟم٧م

 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ىمديد طمذو ويم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م ٕهؾ ومٙم٤مٟم٧م ُمٜم٤مة وأُم٤م، ويدقمقن

  .اًمس٤مطمؾ
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 إوصم٤من، قمب٤مدهتؿ ذم اعمنميملم قالأطم يم٤مٟم٧م يمٞمػ يٕمٚمؿ أنْ  أراد وُمـ

 :اًم٘مرآن شم٠مويؾ ًمف يتبلم طمتك وأٟمقاقمف، اهلل ذُمف اًمذي اًمنمك طم٘مٞم٘م٦م ويٕمرف

 زُم٤مٟمف، ذم اًمٕمرب وأطمقال )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمٜمبل ؾمػمة إمم ٞمٜمٔمرومٚمْ 

  .اًمٕمٚمّمء ُمـ ُمٙم٦م أظمب٤مر ذم هوهمػمُ  إزرىمل ذيمره وُم٤م

 ذات) ويسٛمقهن٤م أؾمٚمحتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ٘مقنيٕمٚم   ؿمجرة ًمٚمٛمنميملم ويم٤من

 ؿهل يمّم أٟمقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمْؾ  اهلل رؾمقل ي٤م :اًمٜم٤مس سمٕمض وم٘م٤مل ،(أٟمقاط

ِذي ىُمْٚمُتؿْ  َأيْمؼَم! اهللُ» :وم٘م٤مل أٟمقاط، ذات  سَمٜمُق ىَم٤مًَم٧ْم  يَمَّم  سمَِٞمِدهِ  َٟمْٗمِز  َواًم 

اِئٞمَؾ  َٝمُٚمقنَ  ىَمْقمٌ  إِٟم ُٙمؿْ  ىَم٤مَل  آهِل٦َمٌ  هَلُؿْ  يَمَّم  ٤مً إهِلَ  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمْؾ } :عمُِقؾَمك إِِْسَ  ،{دَمْ

ـ   يَمُب ـَ  ًَمؽَمْ ـْ  ؾَمٜمَ  جمرد )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وم٠مٟمٙمرَ  ،شىَمْبَٚمُٙمؿ يَم٤منَ  َُم

، أؾمٚمحتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ٘ملمُمٕمٚم   قمٚمٞمٝم٤م يٕمٙمٗمقن ؿمجرة اخت٤مذ ذم ًمٚمٙمٗم٤مر ُمِم٤مهبتٝمؿ

  !سمٕمٞمٜمف اًمنمك ُمـ ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ هق سمّم ومٙمٞمػ

 ًمف ٘م٤مليُ  ُمسجد ُمثؾ ،سمدُمِمؼ أُمٙمٜم٦م قمدة ذًمؽ ومٛمـ :ىم٤مل أنْ  إمم

)ريض اهلل  ـم٤مًم٥م أسمك سمـ قمكم يمػ إٟمف ي٘م٤مل يمػ َتث٤مل ومٞمف (اًمٙمػ ُمسجد)

 وذم اًمبالد، ذم يمثػمة إُمٙمٜم٦م وهذه اًمقصمـ، ذًمؽ اهلل هدم طمتك ،قمٜمف(

 . ُمقاضع ُمٜمٝم٤م احلج٤مز

                                 
 ( طمدي٨ٌم صحٞمح، رواه اًمؽمُمذي وهمػُمه.6)



 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 

 

 

 قمٜمد اًمّمالة قمـ )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( هنٞمف ذم ـمقيالً  يمالُم٤مً  ذيمر صمؿ

 اًمِم٤مومٕمل ذًمؽ ذيمر اًمنمك، ُمـ ذًمؽ إًمٞمف ٗميضيُ  عم٤م ٦ماًمٕمٚم  : وم٘م٤مل اًم٘مبقر

 :إصمرم سمٙمر يم٠ميب وأمحد، ُم٤مًمؽ أصح٤مب ُمـ إئٛم٦م ويمذًمؽ وهمػمه،

 َوّداً  شَمَذُرن   َوٓ آهِلََتُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا} :شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ،اًمٕمٚم٦م هبذه ٚمقاقمٚم  

 . أي٦م {َوَٟمَّْساً  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقاقم٤مً  َوٓ

ـُ  ذيمر  ُمـ ص٤محللم رضم٤مل أؾمّمء هذه أن   اًمسٚمػ ُمـ وهمػمه قمب٤مس اسم

 ـم٤مل صمؿ َت٤مصمٞمٚمٝمؿ، صقروا صمؿ ىمبقرهؿ قمغم قمٙمٗمقا ُم٤مشمقا ومٚمّم ،ٟمقح ىمقم

 اًمتٗمسػم وأهُؾ  صحٞمحف ذم اًمبخ٤مري هذا ذيمر ومٕمبدوهؿ، إُمد قمٚمٞمٝمؿ

 .وهمػمه ضمرير يم٤مسمـ

 يتخذ ُمـ ـَ ٕمَ ًمَ )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(  أٟمف اًمٕمٚم٦م هذه صح٦م بلمي وم٤م

، ٟمجس٤مً  شمراهب٤م يٙمقن ٓ إٟمبٞم٤مء ىمبقر أن   وُمٕمٚمقم، ُمس٤مضمد إٟمبٞم٤مء ىمبقر

 . شٕمبديُ  وصمٜم٤مً  ىمؼمي دمٕمؾ ٓ ٝمؿ  اًمٚم  » :ٟمٗمسف قمـ وىم٤مل

 وقمٜمد اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة قمـ ٞمفٝمْ ٜمَ يمَ  ذًمؽ قمـ هنٞمف أن   ؿَ ٚمِ ٕمَ ومَ 

 يّمكم ٓ اعمّمكم يم٤من وإنْ  ،اًمس٤مقم٦م هذه ذم ّمغم  يُ  ًمئال ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  همروهب٤م

 الويمِ  هل٤م، واًمّمالة دقم٤مئٝم٤م إمم ذًمؽ يٗميض ًمئال اهلل، إٓ يدقمق وٓ هلل إٓ

                                 
٠م هبذا اًمٚمٗمظ، قمـ قمٓم٤مء سمـ يس٤مر، وقمٓم٤مء ًمٞمس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم،  اإلُم٤مم ُم٤مًمؽرواه هذا احلدي٨م  (6) ذم اعمقـم 

 ىمؼمي دمٕمؾ ٓ اًمٚم ٝمؿ  »إذًا ومحديثف ُمرؾمؾ، وُمراؾمٞمؾ اًمت٤مسمٕملم ضٕمٞمٗم٦م، وًمٙمـ ورد احلدي٨م ُمسٜمدًا ُمرومققم٤ًم صحٞمح٤ًم سمٚمٗمظ: 

 ، رواه أمحد سمسٜمٍد ىمقي.شوصمٜم٤مً 
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 ُمـ وهمػمه٤م ًمٚمِمٛمس يسجد ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ وم٢من   وىمع، ىمد إُمريـ

 اًمذي اًمنمك أؾمب٤مب أقمٔمؿ ُمـ وهذا إدقمٞم٦م، سم٠مٟمقاع ويدقمقه٤م اًمٙمقايم٥م

 يٜمتس٥م مـ يمثػم ذم ذًمؽ ؿم٤مع طمتك وأظمريـ إوًملم ُمـ يمثػم سمف يْمؾُّ 

 اعمنميملم ُمذه٥م قمغم يمت٤مسم٤مً  ومٞمف اعمِمٝمقريـ سمٕمُض  ػوصٜم  اإلؾمالم، إمم

 اًمنمك ذم دظمؾ مـ وأُمث٤مهلؿ (ىمرة سمـ وصم٤مسم٧م اًمبٚمخل، ُمٕمنم أيب) ُمثؾ

ْ } :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمّم اًمٙمت٤مب إمم يٜمتسبقن وهؿ ،واجلب٧م سم٤مًمٓم٤مهمقت ـوآُم  َأمَل

ـَ  إمَِم  شَمرَ  ِذي ـَ  َٟمِّمٞمب٤مً  ُأوشُمقا اًم  ْب٧ِم  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  اًْمِٙمَت٤مِب  ُِم . .{َواًمٓم ٤مهُمقِت  سم٤ِمجْلِ

 .(اهلل رمحف) اًمِمٞمخ يمالم اٟمتٝمك

 ىمٚمبف اهلل أزاغ ُمـ إًمٞمف ٜمس٥ُم يَ  اًمذي اإلُم٤مم هذا إمم -اهلل رمحؽ- وم٤مٟمٔمرْ 

 أيم٤مسمر ُمـ وهق (اًمرازي اًمٗمخر) ُمثؾ قمـ ذيمر يمٞمػ :اعمٕملم   شمٙمٗمػم قمدمَ 

 اعمّمٜمٗملم ُمـ اعمِمٝمقريـ أيم٤مسمر ُمـ وهق (ُمٕمنم أسمك) وُمثؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أئٛم٦م

 اًمِمٞمخ ذيمره اًمذي هق واًمٗمخر اإلؾمالم، قمـ وارشمدوا يمٗمروا أهنؿ وهمػممه٤م

 ردة وهذه" :ىم٤مل ،هٜم٤م يمرذُ  اًمذي شمّمٜمٞمٗمف ذيمر عم٤م اعمتٙمٚمٛملم، قمغم اًمرد ذم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنْ  يمالُمف وؾمٞم٠ميت "اعمسٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق سحي٦م

 اعمنميملم ومٕمؾ فٚمَ ٕمْ وضَم  وُمٜم٤مة واًمٕمزى اًمالت ذم هذيمرَ  ُم٤م أيْم٤مً  ؾوشم٠مُم  

 ذات طمدي٨م قمغم ىمقًمف ؾوشم٠مُم   وهمػمه٤م، سمدُمِمؼ ٗمٕمؾيُ  اًمذي سمٕمٞمٜمف هق ُمٕمٝم٤م

 أـمؿ هق سمّم ومٙمٞمػ ؿمجرة، اخت٤مذ ذم ُمِم٤مهبتٝمؿ جمرد ذم ىمقًمف هذاو، أٟمقاط
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 يمالم ُمـ سمٌمء ُمتٕمٚمؼ هذا سمٕمد ًمٚمزائغ ومٝمؾ !سمٕمٞمٜمف؟ اًمنمك ُمـ ذًمؽ ُمـ

 اإلُم٤مم؟ هذا

: (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) ىم٤مل زيٖمٝمؿ، قمغم سمف اطمتجقا اًمذي ًمٗمٔمف أذيمر وأٟم٤م

ٌ ٕمَ ُمُ  ٥ُم َس ٜمْيُ  أنْ  قمـ ٤مً ٞمهن اًمٜم٤مس أقمٔمؿ ُمـ أٟم٤م"  أو شمبديع، أو شمٙمٗمػم، إمم لم 

 اًمتل اًمرؾم٤مًمٞم٦م احلج٦م قمٚمٞمف ىم٤مُم٧م ىمد أٟمف قمٚمؿ إذا إٓ ُمٕمّمٞم٦م، أو شمٗمسٞمؼ،

 اٟمتٝمك "أظمرى وقم٤مصٞم٤مً  أظمرى، ووم٤مؾم٘م٤مً  شم٤مرة، يم٤مومراً  يم٤من ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ

 .يمالُمف

 ٓ يمالُمف ُمـ قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م ُمقضع يمؾ ذم ،اعمس٠مًم٦م ذم يمالُمف صٗم٦م وهذا

 سم٤مًمتقىمػ اعمراد أن   اإلؿمٙم٤مل يزيؾ سمّم ويّمٚمف إٓ اعمٕملم   شمٙمٗمػم قمدم يذيمر

 شمٚمؽ شم٘متْمٞمف سمّم قمٚمٞمف ؿَ ٙمَ طَم  سمٚمٖمتف إذا وأُم٤م احلج٦م، شمبٚمٖمف أنْ  ىمبؾ شمٙمٗمػمه قمـ

 .ُمٕمّمٞم٦م أو شمٗمسٞمؼ، أو شمٙمٗمػم، ُمـ اعمس٠مًم٦م

 ذم وم٘م٤مل اًمٔم٤مهرة، اعمس٤مئؾ همػم ذم يمالُمف أن   )ريض اهلل قمٜمف( حوس  

 اإلؾمالم قمـ اًمردة ُمٜمف شمقضمد أئٛمتٝمؿ سمٕمض أن   ذيمر عم٤م ،اعمتٙمٚمٛملم قمغم اًمرد

 خمٓمئ ومٞمٝم٤م أٟمف ٘م٤مليُ  وم٘مد ،اخلٗمٞم٦م اعم٘م٤مٓت ذم يم٤من إنْ  وهذا: ىم٤مل :يمثػماً 

ـْ  شم٤مريمٝم٤م، يٙمٗمر اًمتل احلج٦م قمٚمٞمف ؿ٘مُ ـشمَ  مل ض٤مل  ذم قمٜمٝمؿ يّمدر هذا ًمٙم

)صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل رؾمقل أن   اعمسٚمٛملم ُمـ واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م يٕمٚمؿ أُمقر

 ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل قمب٤مدة ُمثؾ ظم٤مًمٗمٝم٤م، ُمـ رويمٗم   هب٤م ٕم٨مسمُ  وؾمٚمؿ(
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 أفمٝمر هذا وم٢من   وهمػمهؿ، واًمٜمبٞملم اعمالئٙم٦م ُمـ ؾمقاه أطمد قمب٤مدة قمـ وهنٞمف

 وُمثؾ ؿم٠مهن٤م، وشمٕمٔمٞمؿ اخلٛمس اًمّمٚمقات إجي٤مب وُمثؾ اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر

 وىمٕمقا رؤوؾمٝمؿ ُمـ يمثػماً  دمد صمؿ واعمٞمَّس، واخلٛمر واًمرسم٤م اًمٗمقاطمش حتريؿ

 اعمنميملم ديـ ذم ػصٜم   ُمـ ُمٜمٝمؿ أن   ذًمؽ ُمـ وأسمٚمغ، ُمرشمديـ ومٙم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م

 ردة وهذه :ىم٤مل ،(اًمرازي اًمٗمخر :يٕمٜمل) اًمرازي اهلل قمبد أسمق ومٕمؾ يمّم

 .يمالُمف اٟمتٝمك ..اعمسٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق سحي٦م

 اهلل، أقمداءُ  ه٤ميذيمر اًمتل اًمِمبٝم٦م شمٗمّمٞمؾ ُمـ ومٞمف ُم٤م ْؾ وشم٠مُم   هذا ْؾ ومت٠مُم  

 .ؿمٞمئ٤مً  اهلل ُمـ ًمف َتٚمؽ ومٚمـ ومتٜمتف اهلل يرد ُمـ ًمٙمـ

 طَ ٚمَ همَ  ًمق أٟمف قمٚمٞمف تٜم٤ميثب   أنْ  وٟمرضمق سمف اهلل وٟمديـ ٟمٕمت٘مده اًمذي أن   قمغم

 سمٕمد سم٤مهلل أذك إذا اعمسٚمؿ) ُمس٠مًم٦م وهل اعمس٠مًم٦م هذه ذم ُمٜمف أضمؾُّ  أو قَ هُ 

 قمغم أٟمف يزقمؿ أو اعمقطمديـ، قمغم هذا يٗمْمؾ اًمذي اعمسٚمؿ أو احلج٦م، سمٚمقغ

 ٜمفسمٞم  و ورؾمقًمف اهلل ٜمفسمٞم   اًمذي اًمٔم٤مهر اًمٍميح اًمٙمٗمر ُمـ ذًمؽ همػم أو ؼ،طم

 همٚمط وًمق شمٙمٗمػمه ُمـ رؾمقًمف وقمـ اهلل قمـ ضم٤مءٟم٤م سمّم ٟم١مُمـ أٟم٤م :(إُم٦م قمٚمّمء

 ظمالوم٤مً  اًمٕمٚمّمء ُمـ واطمد قمـ ٟمٕمٚمؿ ٓ وٟمحـ هلل واحلٛمد ومٙمٞمػ، همٚمط ُمـ

 سَم٤مُل  وَمَّم }: ومرقمقن طمج٦م إمم ومٞمٝم٤م ؿم٤مق   ُمـ يٚمج٠م وإٟمّم اعمس٠مًم٦م، هذه ذم

ُومَم  اًْمُ٘مُرونِ  ْٕ ظِمَرةِ  اعْمِٚم ٦مِ  ذِم  هِبََذا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َُم٤م}: ىمريش طمج٦م أو {ا ْٔ  .{ا

                                 
 .سمـ شمٞمٛمٞم٦مٓ ،ٟم٘مض اعمٜمٓمؼ( 6)

 .اسمـ شمٞمٛمٞم٦مي٘مّمد ؿمٞمخ اإلؾمالم ( 0)
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 اخلقارج طمدي٨م ذيمر عم٤م ،اًمسٜمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم (اهلل رمحف) اًمِمٞمخ وىم٤مل

 يم٤من وم٢مذا: ىم٤مل سم٘مت٤مهلؿ، اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ()صغم  وأُمره اًمديـ ُمـ وُمروىمٝمؿ

 إمم اٟمتس٥م مـ وظمٚمٗم٤مئف )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم

)صغم اهلل قمٚمٞمف  أُمر طمتك ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمب٤مدشمف ُمع ُمٜمف َق رَ ُمَ  ـْ ُمَ  اإلؾمالم

 أيْم٤مً  يٛمرق ىمد اًمسٜم٦م أو اإلؾمالم إمم اعمٜمتس٥م أن   ومٞمٕمٚمؿ سم٘مت٤مهلؿ، وؾمٚمؿ(

 ذم اهلل ذُمف اًمذي اًمٖمٚمق ُمٜمٝم٤م، سم٠مؾمب٤مب وذًمؽ إزُم٤من، هذه ذم اإلؾمالم ُمـ

 وقمكم ،{احْلَؼ   هَمػْمَ  ِديٜمُِٙمؿْ  ذِم  شَمْٖمُٚمقا ٓ اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م}: ي٘مقل طمٞم٨م يمت٤مسمف

 قمٜمد هلؿ تد  ظُم  سم٠مظم٤مديد وم٠مُمر ،اًمراومْم٦م ُمـ اًمٖم٤مًمٞم٦م قطمر   ـم٤مًم٥م أسمك اسمـ

 يم٤من قمب٤مس اسمـ ًمٙمـ ىمتٚمٝمؿ، قمغم اًمّمح٤مسم٦م واشمٗمؼ ومٞمٝم٤م، وم٘مذومٝمؿ يمٜمدة سم٤مب

 وىمّمتٝمؿ اًمٕمٚمّمء أيمثر ىمقل وهق ،حتريؼ سمال سم٤مًمسٞمػ ٘متٚمقايُ  أنْ  ُمذهبف

 .اًمٕمٚمّمء قمٜمد ُمٕمرووم٦م

 سمؾ ـم٤مًم٥م، أسمك اسمـ قمكم ذم اًمٖمٚمق سمؾ اعمِم٤ميخ، سمٕمض ذم اًمٖمٚمق ويمذًمؽ

 ومٞمف وضمٕمؾ ص٤مًمح، رضمؾ أو ٟمبل، ذم همال ُمـ ومٙمؾ، وٟمحقه اعمسٞمح ذم اًمٖمٚمق

 أو أهمثٜمل، أو اٟمٍمِن، ومالن ؾمٞمدي ي٤م ي٘مقل أنْ  ُمثؾ اإلهلٞم٦م، ُمـ ٟمققم٤مً 

 هذه ومٙمؾ إىمقال، هذه وٟمحق طمسبؽ، ذم أٟم٤م أو اضمؼمِن، أو ارزىمٜمل،

 .ىمتؾ وإٓ شم٤مب وم٢من ص٤مطمبٝم٤م، ستت٤مبيُ  وضالل ذك
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 ٓ وطمده ٕمبدًمٞمُ  اًمٙمت٥م وأٟمزل اًمرؾمؾ أرؾمؾ إٟمّم ؾمبح٤مٟمف اهلل وم٢من  

 ُمثؾ أظمرى آهل٦م اهلل ُمع جيٕمٚمقن واًمذيـ، آظمر إهل٤مً  ُمٕمف جيٕمؾ ٓ ًمف ذيؽ

 شمٜمزل أو اخلالئؼ ختٚمؼ أهن٤م ُمٕمت٘مديـ يٙمقٟمقا مل وإصٜم٤مم واعمالئٙم٦م اعمسٞمح

 أو ىمبقرهؿ يٕمبدون أو يٕمبدوهنؿ يم٤مٟمقا وإٟمّم اًمٜمب٤مت، شمٜمب٧م أو اعمٓمر

ٓ   َٟمْٕمُبُدُهؿْ  َُم٤م}: وي٘مقًمقن صقرهؿ سُمقَٟم٤م إِ  َوَيُ٘مقًُمقنَ } ،{ُزًْمَٗمك اهلل إمَِم  ًمُِٞمَ٘مر 

 
ِ
 يٜمٝمك )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( رؾمقًمف اهلل ومبٕم٨م، {اهلل قِمٜمْدَ  ؿُمَٗمَٕم٤مُؤَٟم٤م َه١ُمٓء

 ىُمؾِ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل اؾمتٖم٤مصم٦م، دقم٤مء وٓ قمب٤مدة، دقم٤مء ٓ دوٟمف ُمـ أطمدٌ  دقمكيُ  أنْ 

ـَ  اْدقُمقا ِذي ـْ  َزقَمْٛمُتؿْ  اًم   َوٓ قَمٜمُْٙمؿْ  اًمرضُّ   يَمِْمَػ  َيْٛمِٚمُٙمقنَ  وَمال ُدوٟمِفِ  ُِم

ِقيالً   وقمزيراً  اعمسٞمح يدقمقن أىمقام يم٤من اًمسٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م: ىم٤مل، أي٦م {حَتْ

 . واعمالئٙم٦م

 ذيؽ ٓ وطمده اهلل وقمب٤مدة :ىم٤مل صمؿ، آي٤مت (شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م) ذيمر صمؿ

 سمف وٟمزًم٧م اًمرؾمؾ سمف اهلل سمٕم٨م اًمذي اًمتقطمٞمد وهق ،اًمديـ أصُؾ  هل ًمف

٦مٍ  يُمؾ   ذِم  سَمَٕمْثٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل، اًمٙمت٥م  َواضْمَتٜمُِبقا اهللَ اقْمُبُدوا َأنِ  َرؾُمقًٓ  ُأُم 

ـْ  َأْرؾَمْٚمٜم٤َم َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىم٤مل، و{اًمٓم ٤مهُمقَت  ـْ  ىَمْبِٚمَؽ  ُِم ٓ   َرؾُمقلٍ  ُِم  ُٟمقطِمل إِ

ٓ   إًَِمفَ  ٓ َأٟم فُ  إًَِمْٞمفِ   .{وَم٤مقْمُبُدونِ  َأَٟم٤م إِ

 ًمف ىم٤مل طمتك أُمتف ٛمفويٕمٚم   اًمتقطمٞمد ؼحي٘م   )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ويم٤من

ًا »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ٘م٤ملوم وؿمئ٧م، اهلل ؿم٤مء ُم٤م :رضمؾ َأضَمَٕمْٚمَتٜمِل هلل ِ ٟمِد 
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 اهلل سمٖمػم احلٚمػ قمـ وهنك، شاهللُ َوطْمَده، سَمْؾ َُم٤م ؿَم٤مَء -وذم رواي٦م: قَمدًٓ –

ـْ »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وىم٤مل كَ  َأوْ  يَمَٗمرَ  وَمَ٘مدْ  اهلل سمَِٖمػْمِ  طَمَٚمَػ  َُم  .شَأْذَ

 :-يمّم ذم اًمّمحٞمحلم- ُمقشمف ُمرض ذم)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(  وىم٤مل

ـَ » َذوا َواًمٜم َّم٤مَرى، اًْمَٞمُٝمقدَ  اهللُ ًَمَٕم  ُم٤م رحيذ  ش َُمَس٤مضِمد َأْٟمبَِٞم٤مِئِٝمؿْ  ىُمُبقرَ  اخت 

 وصمٜم٤مً َ ىمؼمي دمٕمؾ ٓ ٝمؿ  اًمٚم  »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وىم٤مل، صٜمٕمقا

ي شَمت ِخُذوا َٓ »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وىم٤مل، شيٕمبد  َوَٓ  ،اً قِمٞمد ىَمؼْمِ

َٕمُٚمقا ، وَمَّمٚمُّقا يُمٜمُْتؿْ  َوطَمْٞمُثَّم  ،اً ىُمُبقر سُمُٞمقشَمُٙمؿْ  دَمْ  .ششَمْبُٚمُٖمٜمِل َصاَلشَمُٙمؿْ  وَم٢مِن   قَمكَم 

 وٓ اًم٘مبقر قمغم اعمس٤مضمد سمٜم٤مء ينمع ٓ أٟمف قمغم اإلؾمالم أئٛم٦م اشمٗمؼ وهلذا

، اًم٘مبقر شمٕمٔمٞمؿ هق إوصم٤من قمب٤مدة أؾمب٤مب أيمؼم ٕن وذًمؽ، قمٜمده٤م اًمّمالة

 قمٜمد )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمٜمبل قمغم ؿؾمٚم   ُمـ أٟمف قمغم اًمٕمٚمّمء اشمٗمؼ وهلذا

 اًمبٞم٧م ٕريم٤من ذًمؽ يٙمقن إٟمّم ٕٟمف ٚمٝم٤مي٘مب   وٓ سمحجرشمف حيتٛمس   ٓ أٟمف ىمؼمه

 . اخل٤مًمؼ بٞم٧مسم اعمخٚمقق سمٞم٧م فِمب  يُ  ومال

 ي٘مبؾ ٓ اًمذي ورأؾمف اًمديـ أصؾ هق اًمذي اًمتقطمٞمد ًمتح٘مٞمؼ هذا يمؾ

 ٓ اهللَ إِن  } :شمٕم٤ممم ىم٤مل شمريمف، عمـ يٖمٗمر وٓ ًمّم٤مطمبف ويٖمٗمر سمف إٓ قمٛمالَ ً اهلل

                                 
 .صحٞمح، رواه أمحد وهمػُمهطمدي٨ٌم ( 6)

 ( طمدي٨ٌم صحٞمح، رواه اًمؽمُمذي وهمػُمه.0)

 ؾمبؼ خترجُيف. (3)

 .وهمػُمه أمحد، رواه طمدي٨ٌم طمسـ (4)
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كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ  يمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م وهلذا، أي٦م {َيَِم٤مءُ  عمَِ

 اهللُ } :اًمٙمرد آي٦م اًم٘مرآن ذم آي٦م وأقمٔمؿ، وأقمٔمٛمف اًمٙمالم أومْمؾ اًمتقطمٞمد

ٓ   إًَِمفَ  ٓ ـْ » :)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وىم٤مل، {اًْمَ٘مٞمُّقمُ  احْلَلُّ  ُهقَ  إِ  آظِمرَ  يم٤منَ  َُم

 قمب٤مدة اًم٘مٚمقب فُ شم٠مهلُ  اًمذي هق :واإلًمف، شاجلَٜم ٦م َدظَمَؾ  اهلل إِٓ   إًمف َٓ  يَماَلُِمفِ 

 .(اهلل رمحف) يمالُمف اٟمتٝمك ..وإضمالٓ وظمِمٞم٦م ورضم٤مء سمف واؾمتٕم٤مٟم٦م ًمف

 ُمثؾ وًمٞم٤ًم، أو ٟمبٞم٤مً  دقم٤م ومٞمٛمـ يمالُمف ْؾ وشم٠مُم   وآظمره، اًمٙمالم أول ؾومت٠مُم  

 تؾ،ىمُ  وإٓ شم٤مب وم٢منْ  ،ستت٤مبيُ  أٟمف :وٟمحقه أهمثٜمل ومالن ؾمٞمدي ي٤م: ي٘مقل أنْ 

 اًمالت ذم يمالُمف وشم٠مُمؾ، اعمستٕم٤من واهلل اعمٕملم   ذم إٓ هذا يٙمقن هؾ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنْ  إُمر ًمؽ يتبلم سمٕمده ذيمر وُم٤م وُمٜم٤مة واًمٕمزى

: اًمتقسم٦م سم٤مب ذم اعمٜم٤مزل ذح ذم (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤ملو

 سم٤مًمتقسم٦م إٓ اهلل يٖمٗمره ٓ وم٤مٕيمؼم(، وأصٖمر أيمؼم،): ٟمققم٤من ومٝمق اًمنمك وأُم٤م

 حيبقن أيمثرهؿ سمؾ ،اهللَ حي٥مُّ  يمّم حيبف اً ٟمد   اهلل دون ُمـ يتخذ أنْ  وهق ُمٜمف،

 أقمٔمؿ اعمِم٤ميخ ُمـ ُمٕمبقدهؿ عمٜمت٘مص ويٖمْمبقن اهلل حمب٦م ُمـ أقمٔمؿ آهلتٝمؿ

                                 
 .وهمػُمه أسمق داوودصحٞمح، رواه طمدي٨ٌم  (6)

ُم٦م أسمق (0) رقمل أيقب سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اًمديـ ؿمٛمس اهلل قمبد هق اًمٕمال   أو( اجلقزي٦م ىمٞم ؿ اسمـ)سمـ اعمٕمروف اًمدُمِم٘مل، اًمزُّ

َس ) هـ 756هـ وشمقذم ؾمٜم٦م  696اظمتّم٤مرًا، ُوًمد ؾمٜم٦م  اًم٘مٞمؿ( )اسمـ  اهللُ ُروطَمف(. ىَمد 

 .ٟمستٕملم وإي٤مك ٟمٕمبد إي٤مك ُمٜم٤مزل سملم اًمس٤مًمٙملم ُمدارجي٘مّمد يمت٤مسمف:  (3)
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 ُمٜمٝمؿ ٟم٤موهمػمُ  هذا ؿم٤مهدٟم٤م وىمد !اًمٕم٤معملم رب   أطمدٌ  اٟمت٘مَص  إذا يٖمْمبقن م٤م

 .ضمٝمرة

 ىمٕمد وإنْ  ىم٤مم إنْ ًمف  ديدٟم٤مً  ًمس٤مٟمف قمغم ُمٕمبقده ذيمر اختذ ىمد أطمدهؿ وشمرى

 إمم طم٤مضمتف سم٤مب أٟمف ويزقمؿ ذًمؽ، يٜمٙمر ٓ وهق ،اؾمتقطمش وإنْ  قمثر وإنْ 

 .ؾمقاء إصٜم٤مم ٤مدب  قمُ  يم٤من وهٙمذا قمٜمده، وؿمٗمٞمٕمف اهلل

 اظمتالف سمحس٥م اعمنميمقن وشمقارصمف سم٘مٚمقهبؿ ىم٤مم اًمذي هق اًم٘مدر وهذا

 ىم٤مل، اًمبنم ُمـ اختذوه٤م هؿوهمػمُ  احلجر، ُمـ آهلتٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٠موًمئؽ آهلتٝمؿ،

ـَ }: ه١مٓء أؾمالف قمـ طم٤ميمٞم٤مً  شمٕم٤ممم ِذي َُذوا َواًم  ـْ  اخت   َُم٤م َأْوًمَِٞم٤مءَ  ُدوٟمِفِ  ُِم

ٓ   َٟمْٕمُبُدُهؿْ  سُمقَٟم٤م إِ  اهلل دون ُمـ اختذ ُمـ طم٤مل ومٝمذه، أي٦م {ُزًْمَٗمك اهلل إمَِم  ًمُِٞمَ٘مر 

 أقمز   ُم٤م سمؾ !هذا ُمـ صيتخٚم   ُمـ أقمز   وُم٤م شمٕم٤ممم، اهلل إمم سمفي٘مر   أٟمف يزقمؿ وًمٞم٤مً 

  !أٟمٙمره ُمـ يٕم٤مدي ٓ ُمـ

 قمٜمد هلؿ شمِمٗمع آهلتٝمؿ أن   وؾمٚمٗمٝمؿ اعمنميملم ه١مٓء سم٘مٚمقب ىم٤مم واًمذي

 وأظمؼم وأسمٓمٚمف، يمت٤مسمف ذم ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ اهلل أٟمٙمر وىمد اًمنمك، قملمُ  وهذا اهلل

  .ًمف يمٚمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م أن  

 .إيمؼم اًمنمك هذا شم٘مرير ذم ـمقيالً  ومّمالً  (اهلل رمحف) اًمِمٞمخ ذيمر صمؿ
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ـْ   ٓ ُمـ أقمز ُم٤م سمؾ هذا، ُمـ يتخٚمص ُمـ أقمز وُم٤م): ىمقًمف ؾشم٠مُم   وًمٙم

 أن   وزقمؿ اعمٚمحد، هب٤م أدمم اًمتل اًمِمبٝم٦م سمٓمالن ًمؽ يتبلم   :(أٟمٙمره ُمـ يٕم٤مدي

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنْ  شم٘مريره وؾمٞم٠ميت ،قمٚمٞمٝم٤م يدل اًمث٤مِن اًمٗمّمؾ ذم اًمِمٞمخ يمالم

 (إيمؼم اًمنمك ذم إول اًمٗمّمؾ أقمٜمل) اًمٗمّمؾ هذا آظمر ذم وذيمر

ـَ  اْدقُمقا ىُمؾِ }: ؾمب٠م ؾمقرة ذم اًمتل أي٦م ِذي ـْ  َزقَمْٛمُتؿْ  اًم   ىمقًمف إمم {اهلل ُدونِ  ُِم

{  ٓ ـْ  إِ  وًمٙمـ أُمث٤مهل٤م، ُمـ مٚمقء واًم٘مرآن: ىم٤مل صمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ؿوشمٙمٚم   {ًَمفُ  َأِذنَ  عمَِ

 يٕم٘مبقا ومل ظمٚمقا ىمد ىمقم ذم وئمٜمف حتتف اًمقاىمع سمدظمقل يِمٕمر ٓ اًمٜم٤مس أيمثر

 سمـ قمٛمر ىم٤مل يمّم اًم٘مرآن، ومٝمؿ وسملم اًم٘مٚم٥م سملم حيقل اًمذي هق وهذا وارصم٤ًم،

 ٟمِم٠م إذا قمروةً  قمروةً  اإلؾمالم رىقمُ  ٜم٘مُض شمُ  إٟمّم": )ريض اهلل قمٜمف( اخلٓم٤مب

  ."اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمرف ٓ ـْ ُمَ  اإلؾمالم ذم

 ،وأىمره ومٞمف وىمع وذُمف اًم٘مرآن قم٤مسمف وُم٤م اًمنمك يٕمرف مل إذا ٕٟمف وهذا

 قمرى سمذًمؽ ومتٜمت٘مض اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ قمٚمٞمف يم٤من اًمذي أٟمف يٕمرف ٓ وهق

 واًمسٜم٦م ؾمٜم٦م، واًمبدقم٦م ُمٕمرووم٤ًم، واعمٜمٙمر ُمٜمٙمرًا، اعمٕمروف ويٕمقد اإلؾمالم

 سمتجريد ويبدأ اًمتقطمٞمد، ودمريد اإليّمن، سمٛمحض اًمرضمؾ ويٙمٗمر سمدقم٦م،

 ًمف وُمـ واًمبدع، إهقاء وُمٗم٤مرىم٦م )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمرؾمقل ُمت٤مسمٕم٦م

 .اعمستٕم٤من وم٤مهلل قمٞم٤مٟم٤ًم، ذًمؽ يرى طمل وىمٚم٥م سمّمػمة
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 ومّمؾ

 ُمـ هذا وىمقل اهلل، سمٖمػم واحلٚمػ اًمري٤مء، ػمِس ٞمَ ٙمَ ومَ  إصٖمر اًمنمكُ  وأُم٤م

 اهلل قمغم ُمتقيمؾ وأٟم٤م وأٟم٧م، اهلل إٓ زم وُم٤م وسمؽ، سم٤مهلل وأٟم٤م وُمٜمؽ، اهلل

 أيمؼم ذيم٤مً  هذا يٙمقن وىمد ...ويمذا يمذا يٙمـ مل أٟم٧م وًمقٓ وقمٚمٞمؽ،

 .وُم٘مّمده ىم٤مئٚمف طم٤مل سمحس٥م

: وإصٖمر إيمؼم اًمنمك ذيمر سمٕمد (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ

 ًمٚمِمٞمخ اًمتقسم٦م أٟمقاقمف وُمـ، ًمٚمِمٞمخاعمريد  ؾمجقد اًمنمك هذا أٟمقاع وُمـ

 اهلل، همػم قمغم واًمتقيمؾ اهلل، ًمٖمػم اًمٜمذر أٟمقاقمف وُمـ، قمٔمٞمؿ ذك وم٢مهن٤م

 ُمـ اًمرزق واسمتٖم٤مء اهلل، ًمٖمػم واًمذل واخلْمقع واإلٟم٤مسم٦م اهلل، ًمٖمػم واًمٕمٛمؾ

 اعمقشمك، ُمـ احلقائ٩م ـمٚم٥م أٟمقاقمف وُمـ، همػمه إمم ٛمفٕمَ ٟمِ  وإض٤موم٦م همػمه، قمٜمد

 ىمد اعمٞم٧م وم٢من   اًمٕم٤ممل، ذك أصؾ وهذا إًمٞمٝمؿ، فواًمتقضمُّ  هبؿ وآؾمتٖم٤مصم٦م

 سمف، اؾمتٖم٤مث عمـ ومْمالً  ،رضاً  وٓ ٟمٗمٕم٤مً  ًمٜمٗمسف يٛمٚمؽ ٓ وهق قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع

 وم٢من   قمٜمده، واعمِمٗمقع سم٤مًمِم٤مومع ضمٝمٚمف ُمـ وهذا اهلل، إمم ًمف يِمٗمع أنْ  وؾم٠مًمف

 ؾمبب٤مً  همػمه ؾم١مال جيٕمؾ مل واهلل سم٢مذٟمف، إٓ أطمدٌ  قمٜمده يِمٗمع ٓ شمٕم٤ممم اهلل

 يٛمٜمع سمسب٥م اعمنمك هذا ومج٤مء اًمتقطمٞمد، يمّمل إلذٟمف اًمسب٥م وإٟمّم إلذٟمف،

)صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمبل أوص٤مٟم٤م يمّم ًمف يدقمق ُمـ إمم حمت٤مج واعمٞم٧م اإلذن،

                                 
 .ي٘مّمد اسمـ اًم٘مٞمؿ (6)



 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 

 

 

 اًمٕم٤مومٞم٦م هلؿ اهلل وٟمس٠مل قمٚمٞمٝمؿ ٟمؽمطمؿ أنْ  اعمسٚمٛملم ىمبقر زرٟم٤م إذا وؾمٚمؿ(

 هؿىمبقرَ  وضمٕمٚمقا اًمٕمب٤مدة زي٤مرة وزاروهؿ هذا اعمنميمقن َس ٙمَ ٕمَ ومَ  واعمٖمٗمرة،

 أهؾ وُمٕم٤مداة ديٜمف، وشمٖمٞمػم سم٤معمٕمبقد، اًمنمك سملم ومجٛمٕمقا ٕمبد،شمُ  أوصم٤مٟم٤مً 

 سم٤مًمنمك، اخل٤مًمؼ شمٜم٘مّمقا ىمد وهؿ، إُمقات صشمٜم٘مُّ  إمم وٟمسبتٝمؿ اًمتقطمٞمد

 هم٤مي٦م سمف أذيمقا ُمـ وشمٜم٘مّمقا وُمٕم٤مداهتؿ، سمذُمٝمؿ اعم١مُمٜملم وأوًمٞم٤مئف

 وه١مٓء سمف، أُمروهؿ أهنؿ أو هبذا، ُمٜمٝمؿ راضقن أهنؿ فمٜمقا إذ ص،اًمتٜم٘مُّ 

 درُّ  وهلل، هلؿ اعمستجٞمبلم أيمثر وُم٤م ،وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم اًمرؾمؾ أقمداء

َْصٜم٤َمَم، َٟمْٕمُبدَ  َأنْ  َوسَمٜمِل   َواضْمٜمُْبٜمِل}: ي٘مقل طمٞم٨م إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمٚمف ْٕ ـ   َرب   ا ُ  إهِن 

ـَ  ـَ  يَمثػِماً  َأْضَٚمْٚم  ُمـ إٓ إيمؼم اًمنمك هذا ذك ُمـ ٟمج٤م وُم٤م، {اًمٜم ٤مسِ  ُِم

 اٟمتٝمك ..اهلل إمم سمٛم٘متٝمؿ بوشم٘مر   اهلل ذم اعمنميملم وقم٤مدى هلل، اًمتقطمٞمد دضمر  

 .يمالُمف

، أصٖمر كٌ ذ هذا أن   اًمِمٞمخ إمم ٥َم َس ٟمَ  اعمٚمحديـ سمٕمض أن   هبذا واعمراد

- وأٟم٧م! إصٖمر أوًمف ذم ذيمر اًمذي اًمث٤مِن اًمٗمّمؾ ذم ذيمره أٟمف وؿمبٝمتف

 سحي٤مً  واًمث٤مِن إول اًمٗمّمؾ ذم آظمره إمم أوًمف ُمـ اًمٙمالم دمد -اهلل رمحؽ

 . يمثػمة وضمقه ُمـ اًمت٠مويؾ حيتٛمؾ ٓ

 إيمؼم اًمنمك هق اهلل قمٜمد ًمف ًمٞمِمٗمٕمقا هلؿ واًمٜمذر اعمقشمك دقم٤مء أن   ُمٜمٝم٤م

 يت٥م مل ُمـ رومٙمٗم   ،قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمٜمبل اهلل سمٕم٨م اًمذي
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 هذا ذك ُمـ ٟمج٤م وُم٤م) آٟمٗم٤مً  ىمقًمف سمف حس   ُم٤م وآظمر وقم٤مداه، وىم٤مشمٚمف ُمٜمف

 سمؾ !اًمٕمٜم٤مد إٓ سمٞم٤من، اًمبٞم٤من هذا سمٕمد ومٝمؾ، (آظمره إمم ...إيمؼم اًمنمك

 !اإلحل٤مد

 اًمنمك هذا ذك ُمـ ٟمج٤م وُم٤م): -اهلل أرؿمدك- فىمقًمَ  ْؾ شم٠مُم   وًمٙمـ

 يّمحُّ  ٓ اإلؾمالم أن   ؾوشم٠مُم  ، (آظمره إمم ...اعمنميملم قم٤مدى ُمـ إٓ إيمؼم

 .يٗمٕمٚمف مل وإنْ  ُمٜمٝمؿ ومٝمق يٕم٤مدهيؿ مل وإنْ  ،إيمؼم اًمنمك أهؾ سمٛمٕم٤مداة إٓ

 أيب اسمـ قمكم دقم٤م ـْ ُمَ  أن  ) :اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ قمـ اإلىمٜم٤مع ذم ذيمر وىمد

 ُمـ طم٤مل هذا يم٤من اوم٢مذ (،يم٤مومر ومٝمق يمٗمره ذم ؿمؽ   ُمـ ن  أو يم٤مومر، ومٝمق ـم٤مًم٥م

 !يٕم٤مده ومل ُمسٚمؿ أٟمف يٕمت٘مد سمٛمـ ومٙمٞمػ وُم٘متف، ًمف قمداوشمف ُمع يمٗمره ذم ؿمؽ  

 ٟم٘مدر ٓ أٟم٤م روشمٕمذ   !ـمري٘متف وقمـ قمٜمف ضم٤مدل سمٛمـ ومٙمٞمػ !أطمبف سمٛمـ ومٙمٞمػ

  !سمذًمؽ إٓ اًمرزق وـمٚم٥م اًمتج٤مرة قمغم

ـْ  ُٟمَتَخٓم ْػ  َُمَٕمَؽ  اهْلَُدى َٟمت بِعِ  إِنْ  َوىَم٤مًُمقا}: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ، {َأْرِضٜم٤َم ُِم

 سم٤مًمتقطمٞمد سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٜمبٞملم قمـ رشمٕمذ   ومٞمٛمـ شمٕم٤ممم اهلل ىمقل هذا يم٤من وم٢مذا

 ذًمؽ ذم اقمتذر سمٛمـ ومٙمٞمػ :وقمٞم٤مًمف أهٚمف قمغم سم٤مخلقف اعمنميملم وُمٕم٤مداة

 اإلؾمالم ذم ٟمِم٠م إذا): قمٛمر قمـ مشم٘مد   يمّم إُمر وًمٙمـ اًمتج٤مرة، سمتحّمٞمؾ

 ُمـ وأومسد أذُّ  وأٟمف اًم٘مرآن، ُمٕمٜمك يٕمرف مل هلذا ،(اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمرف ٓ ُمـ

ـْ  ُٟمَتَخٓم ْػ  َُمَٕمَؽ  اهْلَُدى َٟمت بِعِ  إِنْ  َوىَم٤مًُمقا}: ىم٤مًمقا اًمذيـ  .أي٦م {َأْرِضٜم٤َم ُِم
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 أهؾ أن   يٕمت٘مدون ومٝمؿ وإٓ ٟمٗم٤مىم٤ًم، ئمٝمروٟمف اًمذي وم٤مًمٙمالم :هذا وُمع

 يمّم واًمّمقاب، احلؼ أهؾ إوصم٤من قمبدة وأن   ُمْمٚمقن، ض٤مًمقن اًمتقطمٞمد

 :ي٘مقل -سمٞمده فظمٓمّ - هذه ىمبؾ أشمتٙمؿ اًمتل اًمرؾم٤مًم٦م ذم ٝمؿإُم٤مُمُ  سمف حس  

 يمذا وهؿ ،ًمٚمٜم٤مس أظمرضم٧م أُم٦م ظمػم وهؿ إىمٓم٤مر أهؾ وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمل)

 أظمرضم٧م أُم٦م ظمػم سم٠مهنؿ ويّمٗمٝمؿ إًمٞمٝمؿ اًمتح٤ميمؿ يريد يم٤من وم٢مذا ،(ويمذا

 ىمقل أطمسـ وُم٤م! ًمٚمح٤مضم٦م وخم٤مًمٓمتٝمؿ سمنمك يّمٗمٝمؿ أيْم٤مً  ومٙمٞمػ ًمٚمٜم٤مس،

 }: اًم٘م٤مئٚملم أصدق
ِ
َّمء  ُي١ْموَمُؽ  خُمَْتِٚمٍػ، ىَمْقلٍ  ًَمِٗمل إِٟم ُٙمؿْ  احْلُُبِؽ، َذاِت  َواًمس 

ـْ  قَمٜمْفُ  سُمقا سَمْؾ }، {ُأومَِؽ  َُم  .{َُمِري٩ٍم  َأُْمرٍ  ذِم  وَمُٝمؿْ  ضَم٤مَءُهؿْ  عَم ٤م ٤محْلَؼ  سم يَمذ 

)صغم اهلل قمٚمٞمف  حمٛمد سمف ضم٤مء ومٞمّم روشمٗمٙم   ٟمٗمسف ذم ٟمٔمر ُمرءاً ا اهلل ومرطمؿ

 سمٕمٞمد أو ىمري٥ٍم  ـْ ُمِ  سم٤مهلل أذك ـْ ُمَ  ُمٕم٤مداة ُمـ اهلل قمٜمد ـْ ُمِ  وؾمٚمؿ(

 حمٛمد سمف ؿَ ٙمَ طَم  ُم٤م وقمٚمؿ هلل، يمٚمف اًمديـ يٙمقن طمتك وىمت٤مهلؿ وشمٙمٗمػمهؿ

 ذم طمٙمؿ وُم٤م، اإلؾمالم ادقم٤مئف ُمع سم٤مهلل أذك ومٞمٛمـ )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 ّم  ـًم وهمػمه )ريض اهلل قمٜمف( ـم٤مًم٥م أيب اسمـ يمٕمكم اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء ذًمؽ

 اإلؾمالم ذم يدظمٚمقا مل اًمذيـ إوصم٤من أهؾ ُمـ همػمهؿ أن   ُمع سم٤مًمٜم٤مر طمرىمٝمؿ

 .اعمقومؼ واهلل سم٤مًمتحريؼ، ي٘متٚمقن ٓ

 سمٕمض ذيمر عم٤م ،اعمتٙمٚمٛملم قمغم اًمرد ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـأمحد  اًمٕمب٤مس أسمق وىم٤مل

 ومٝمؿ ،ضمٜمسٝمؿ سمرأي طمدث إٟمّم اًمٕم٤ممل ذم ذك ويمؾُّ : ىم٤مل ،أئٛمتٝمؿ أطمقال



 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 

 

 

 قمٜمف، يٜمفَ  ومٚمؿ سم٤مًمنمك ُمٜمٝمؿ ي٠مُمر مل وُمـ ًمف، واًمٗم٤مقمٚمقن سم٤مًمنمك أُمرون

 ههمػمَ  يرضمح وم٘مد :ُم٤م شمرضمٞمح٤مً  نواعمقطمد حرضم   وإنْ  ،وه١مٓء ه١مٓء ي٘مرُّ  سمؾ

 .ضمداً  ٟم٤مومع وم٢مٟمف هذا رومتدسم   مجٞمٕم٤ًم، إُمريـ قمـ يٕمرض وىمد ن،قاعمنميم

 ويمذًمؽ سم٤مًمنمك، ي٠مُمرون واعمت٠مظمرون اعمت٘مدُمقن رؤوؾمٝمؿ يم٤من وهلذا

 سمؾ اًمتقطمٞمد ويقضمبقن اًمنمك قمـ يٜمٝمقن ٓ اإلؾمالم ُمٚم٦م ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ

 ُمـ رأي٧ُم  وىمد اًمتقطمٞمد، يقضمبقن ٓ أو سمف، ي٠مُمرون أو اًمنمك، همقنيسق  

 إٟمبٞم٤مء أٟمٗمس- اعمٗم٤مرىم٦م إٟمٗمس وقمب٤مدة اعمالئٙم٦م قمب٤مدة ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ

 . اًمنمك أصؾ هق ُم٤م -وهمػمهؿ

 واًمٕمٛمؾ، سم٤مًمٕمب٤مدة ٓ سم٤مًم٘مقل هؿشمقطمٞمدُ  إٟمّم اًمتقطمٞمد قمقااد   إذا وهؿ

 اًمديـ سم٢مظمالص اًمتقطمٞمد ُمـ ومٞمف سمد   ٓ اًمرؾمؾ سمف ضم٤مءت اًمذي واًمتقطمٞمد

 يم٤مٟمقا ومٚمق ،يٕمرومقٟمف ٓ رء وهذا سمف، ذيؽ ٓ وطمده وقمب٤مدشمف هلل

 ٓ وذًمؽ اًمٕمٛمؾ، دون اًمتقطمٞمد ُمٕمٝمؿ ًمٙم٤من واًمٙمالم سم٤مًم٘مقل ُمقطمديـ

 ُم٤م دون إهل٤مً  ويتخذه وطمده اهلل يٕمبد أنْ  سمد   ٓ سمؾ واًمٜمج٤مة اًمسٕم٤مدة ذم يٙمٗمل

 .اًمِمٞمخ يمالم اٟمتٝمك ..(اهلل إٓ إًمف ٓ) ىمقل ُمٕمٜمك هق وهذا ؾمقاه،

 ٟم٤مومع) :ومٞمف اًمِمٞمخ ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ وم٢مٟمف اًمٙمالم هذا -اهلل رمحؽ- ْؾ ومت٠مُم  

 اًمديـ، هبذا أىمر   ُمـ طم٤مل ًمؽ يبلم   أٟمف اًمٗمقائد ُمـ ومٞمف ُم٤م أيمؼم وُمـ(، ضمداً 

 وًمٙمـ ُمٜمف، أريد ُم٤م سمٚمس٤مٟمف وىم٤مل اًمب٤مـمؾ، هق اًمنمك وأن   احلؼ، أٟمف وؿمٝمد
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 اًمذيـ اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل هل يمّم ،حمبتف قمدم أو ًمف سمٖمْم٤مً  إُم٤م سمذًمؽ، يديـ ٓ

 صمؿ اإلؾمالم ذم ومٞمدظمٚمقن همػمه٤م أو دم٤مرة ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م إيث٤مر وإُم٤م أفمٝمرٟم٤م، سملم

ُؿْ  َذًمَِؽ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمّم ،ُمٜمف ُيرضمقن  وىم٤مل، ٦مأي {يَمَٗمُروا صُمؿ   آَُمٜمُقا سم٠َِمهن 

ـْ } :شمٕم٤ممم ـْ  سم٤ِمهلل يَمَٗمرَ  َُم ٓ   إِيَّمٟمِفِ  سَمْٕمدِ  ُِم ـْ  إِ ُؿُ  َذًمَِؽ }: ىمقًمف إمم {ُأيْمِرهَ  َُم  سم٠َِمهن 

ْٟمَٞم٤م احْلََٞم٤مةَ  اؾْمَتَحبُّقا ظِمَرةِ  قَمغَم  اًمدُّ ْٔ  أن   ٟمِمٝمد سم٠مًمسٜمتٝمؿ ه١مٓء ىم٤مل وم٢مذا ،{ا

 هذا همر   :سم٤مهلل اًمنمك وأٟمف سم٤مـمؾ، ًمف اعمخ٤مًمػ وأن   ورؾمقًمف، اهلل ديـ هذا

 .اًمبّمػمة ضٕمٞمػ اًمٙمالم

 طمقنيٍم   وآهؿ ـْ وُمَ  طمريٛمالء أهَؾ  أن   وأـمؿ هذا ُمـ وأقمٔمؿُ 

 طمسـ قمغم سم٤مًمٙمثرة يستدًمقن ،اًمٜم٤مس أيمثر قمٚمٞمف ُم٤م احلؼ وأن   يـ،اًمد   ٦مسمٛمسب  

 وأومحِمٝم٤م، اًمردة أيمؼم ُمـ هق ُم٤م وي٘مقًمقن ويٗمٕمٚمقن اًمديـ، ُمـ قمٚمٞمف هؿ ُم٤م

 :أوصم٤مٟم٤مً  سمٚمدهؿ ذم حيدصمقا مل وأيْم٤مً  سم٤مـمؾ واًمنمك طمؼ اًمتقطمٞمد :ىم٤مًمقا وم٢مذا

 هق اًمتقطمٞمد وأن   ذك، هذا أن   وني٘مرُّ  أهنؿ: وىم٤مل قمٜمٝمؿ اعمٚمحد ضم٤مدل

 اًمٕمقج لوسمٖم اهلل، ًمديـ اًمس٥م   ُمـ قمٚمٞمف هؿ ُم٤م قمٜمدهؿ يرضهؿ وٓ احلؼ،

 .اعمستٕم٤من وم٤مهلل !واًمٚمس٤من واًمٞمد سم٤معم٤مل دوٟمف وذهبؿ اًمنمك وُمدح ًمف،

: -اًمزيم٤مة ُم٤مٟمٕمل يمٗمر قمغم اًمٙمالم ذم- أيْم٤مً  اًمٕمب٤مس أسمق وىم٤مل

 قمـ ٕمٝمديُ  مل هذا هل٤م، ضم٤مطمد أو سمقضمقهب٤م ُم٘مرٌّ  أٟم٧م هؾ ي٘مقًمقا مل واًمّمح٤مسم٦م

 ًَمقْ  َواهلل": (ّم)ريض اهلل قمٜمٝم ًمٕمٛمر يؼاًمّمد   ىم٤مل سمؾ واًمّمح٤مسم٦م، اخلٚمٗم٤مء
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وهَن٤م يَم٤مٟمقا -قَمٜم٤َمىم٤مً أو –٤مًٓ ٘مَ قمِ  َُمٜمَُٕمقِن  قمٚمٞمف اهلل )صغم اهلل َرؾُمقلِ  إمِم ُي١َمدُّ

 ضمحد ٓ اعمٜمع جمرد ًمٚم٘مت٤مل اعمبٞمح ومجٕمؾ، "َُمٜمِْٕمف قَمغم ًَم٘م٤مشَمْٚمُتُٝمؿْ  وؾمٚمؿ(

 سمخٚمقا ًمٙمـ سم٤مًمقضمقب وني٘مرُّ  يم٤مٟمقا ُمٜمٝمؿ ـمقائػ أن   يورُ  وىمد، اًمقضمقب

 ىمتؾ) :وهل ،واطمدة ؾمػمة مجٞمٕمٝمؿ ومٞمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء ومسػمة هذا وُمع هب٤م،

 هؿىمتال قمغم واًمِمٝم٤مدة ،(أُمقاهلؿ وهمٜمٞمٛم٦م ،ذرارهيؿ وؾمبل ،ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ

  .اًمردة أهؾ مجٞمٕمٝمؿ وؾمٛمقهؿ ،سم٤مًمٜم٤مر

 اهلل صمبتف أنْ  قمٜمدهؿ )ريض اهلل قمٜمف( اًمّمديؼ ومْم٤مئؾ أقمٔمؿ ُمـ ويم٤من

، ىمقًمف إمم رضمٕمقا طمتك ومٜم٤مفمرهؿ ،همػمه شمقىمػ يمّم يتقىمػ ومل ىمت٤مهلؿ قمٜمد

 ..ىمت٤مهلؿ ذم ٟمزاع سمٞمٜمٝمؿ ي٘مع مل ومٝم١مٓء ُمسٞمٚمٛم٦م، سمٜمبقة يـاعم٘مر   ىمت٤مل وأُم٤م

 .اٟمتٝمك

 سم٤مًمٜم٤مر تؾىمُ  إذا قمٚمٞمف واًمِمٝم٤مدة اعمٕملم   شمٙمٗمػم ذم (اهلل رمحف) يمالُمف ْؾ ومت٠مُم  

 أقمداءُ  فقمٜم يٜمس٥م اًمذي ومٝمذا اًمزيم٤مة، ُمٜمع قمٜمد وأوٓده طمريٛمف وؾمبل

 .اعمٕملم   شمٙمٗمػم قمدم اًمديـ

 ىمد اًمردة أهؾ ذم ؿوإدظم٤مهلُ  ه١مٓء ٗمرُ ويمُ : ذًمؽ سمٕمد (اهلل رمحف) ىم٤ملو

 .يمالُمف اٟمتٝمك ..واًمسٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص إمم اعمستٜمد اًمّمح٤مسم٦م سم٤مشمٗم٤مق صمب٧م

                                 
 أُم٤م اًمَٕمٜم٤مق: ومٝمق وًمد اعم٤مقمز. اًمٜم٤مىم٦م، سمف -شُمرسمط– شُمٕم٘مؾ اًمذي احلبؾ : هق٘م٤ملاًمٕمِ  (6)

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. (0)
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 ىمّمد ـقمٛم   واًم٘مت٤مل اًمتٙمٗمػم ُمس٠مًم٦م ذم اإلؿمٙم٤مل حيؾُّ  ُم٤م أقمٔمؿ وُمـ

 اًمردة أهؾ ذم وإدظم٤مهلؿ اًمزيم٤مة ُم٤مٟمٕمل ىمت٤مل قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع :احلؼ اشمب٤مع

 ذم وىمع ىمت٤مل أول وهق ،قمٜمٝمؿ صح   ُم٤م ومٞمٝمؿ وومٕمٚمٝمؿ ذرارهيؿ، وؾمبل

 ذم وىمٕم٧م وىمٕم٦م أول ومٝمذه ،اعمسٚمٛملم ُمـ أٟمف قمكاد   ُمـ قمغم اإلؾمالم

 اًمقىمٕم٤مت أوضح وهل ،ًمإلؾمالم قملماعمد   أقمٜمل ،اًمٜمقع هذا قمغم اإلؾمالم

 .هذا وىمتٜم٤م إمم اًمّمح٤مسم٦م قمٍم ُمـ ،قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٚمّمء ُمـ وىمٕم٧م اًمتل

ـُ  اًمقوم٤مء أسمق اإلُم٤مم وىم٤مل  ٤ملاجلٝم   قمغم اًمتٙم٤مًمٞمُػ  ب٧ِم ٕمُ َص  عم٤م: قم٘مٞمؾ اسم

 وضٕمقه٤م أوض٤مع شمٕمٔمٞمؿ إمم اًمنمع أوض٤مع قمـ قمدًمقا واًمٓمٖم٤مم،

 قمٜمدي وهؿ ،همػمهؿ أُمر حت٧م هب٤م يدظمٚمقا مل إذْ  قمٚمٞمٝمؿ ٚم٧ْم ومسٝمُ  ،ٕٟمٗمسٝمؿ

 ،سم٤محلقائ٩م اعمقشمك وظمٓم٤مب اًم٘مبقر، شمٕمٔمٞمؿ ُمثؾ إوض٤مع، هبذه يمٗم٤مر

 قمغم اخلرق وإًم٘م٤مء (ويمذا يمذا يب اومٕمؾ ُمقٓي ي٤م) ومٞمٝم٤م اًمرىم٤مع ويمت٥م

 ُمٜمف واعمراد، يمالُمف اٟمتٝمك ..واًمٕمزى اًمالت قمبد سمٛمـ اىمتداءً  اًمِمجر

 .(إوض٤مع هبذه يمٗم٤مر قمٜمدي وهؿ): ىمقًمف

 آدم، اسمـ ؾمٞمّم ٓ احلٞمقان اهلل ؿقمٔم   ًم٘مد: اًمٗمٜمقن يمت٤مب ذم ٤مً أيْم وىم٤مل

 طمتك طمرُمتف قمغم ٟمٗمسؽ طمرُم٦م مىمد   ومٛمـ اإليمراه، قمٜمد اًمنمك أسم٤مطمف طمٞم٨م

 أنْ  ٘مٞمٌؼ حَل  :ؾمبح٤مٟمف ًمف يٜمبٖمل ٓ سمّم سمذيمره ٟمٗمسؽ قمـ كشمتقىم   أنْ  أسم٤مطمؽ

                                 
 ٟم٘مٚمف قمٜمف: اسمـ اجلقزي ذم شمٚمبٞمس إسمٚمٞمس، واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من، ومل ٟم٘مػ قمٚمٞمف ذم يمت٤مب ٕيب اًمقوم٤مء. (6)

 أسمق اًمقوم٤مء.ي٘مّمد  (0)
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 احلد سم٢مجي٤مب قمرضؽ ؿوقمٔم   ه،وزواضمرُ  هأواُمرُ  رقىم  وشمُ  هؿمٕم٤مئرُ  ٕمٔمؿشمُ 

 ذم اًمّمالة ؿمٓمر وأؾم٘مطَ  ِسىمتف، ذم ُمسٚمؿ يد سم٘مٓمع ؽُم٤مًمَ  ؿوقمٔم   سم٘مذومؽ

 قمٚمٞمؽ إؿمٗم٤مىم٤مً  اًمرضمؾ همسؾ ُم٘م٤مم اخلػ ُمسح وأىم٤مم ُمِم٘متؽ، ٕضمؾ اًمسٗمر

 ًمّمحتؽ، وطمٗمٔم٤مً  ًمرُم٘مؽ ؾمداً  اعمٞمت٦م وأسم٤مطمؽ واًمٚمبس، اخلٚمع ُمِم٘م٦م ُمـ

 ٕضمٚمؽ، اًمٕمقائد وظمرق آضمؾ، ووقمٞمد قم٤مضمؾ سمحد   ُمْم٤مرك قمـ وزضمرك

 هن٤مك ُم٤م قمغم يراك أنْ  اإليمرام هذا ُمع ًمؽ ـُ ُس حَيْ أَ  إًمٞمؽ، اًمٙمت٥م وأٟمزل

 !ُمٕمرض٤مً  داقمٞمف وقمـ !ُمرشمٙمب٤مً  زضمرك ُم٤م وقمغم !شم٤مريم٤مً  أُمرك ّمـوًمِ  !ُمٜمٝمٛمٙم٤مً 

 !أٟم٧م وأٟم٧م أُمره وهتٛمؾ هق، وهق يٕمٔمٛمؽ !ُمٓمٞمٕم٤مً  ومٞمؽ قمدوه وًمداقمل

 ؾمجدة قمـ اُمتٜمع ُمـ إرض إمم وأهبط ٕضمٚمؽ، قمب٤مده رشمب٦م طمط   هق

  .ٕسمٞمؽ يسجده٤م

 دارك ُمـ ٟمٗمٞمتف هؾ ؟صالة ًمؽمك ًمؽ ظمدُمتف ـم٤مًم٧ْم  ٤مً ظم٤مدُم قم٤مدي٧َم  هؾ

  ؟هنل ٓرشمٙم٤مب أو سمٗمرض ًمإلظمالل

 إمم ٟمٗمسؽ شم٘متيض أنْ  أىمؾ   ومال ًمٚمٛمقازم، اًمٕمبد اقمؽماف شمٕمؽمف مل وم٢منْ 

  .اعمٙم٤مذم اعمس٤موي اىمتْم٤مء ؾمبح٤مٟمف احلؼ

 احلؼ سمحرضة هق سمٞمٜم٤م سم٤مإلٟمس٤من، اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُم٤م أومحش ُم٤م

 أنْ  إمم واجلٝم٤مت إطمقال سمف شمراُمك ًمف، ؾمجقد اًمسّمء وُمالئٙم٦م ؾمبح٤مٟمف

 أو ًمِمٛمس أو اًمِمجر، ُمـ ًمِمجرة أو طمجر، ذم ًمّمقرة ؾم٤مضمداً  يقضمد
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 وشمٖمػم اًمٜمٕمؿ، زوال أومحش ُم٤م، رصٗم   ًمٓم٤مئر أو ظم٤مر، صمقر ًمّمقرة أو ًم٘مٛمر،

  !رقْ اًمٙمَ  سمٕمد رقْ واحلَ  إطمقال،

 إٓ رىيُ  أنْ  احلٞمقاٟم٤مت مجٞمع قمغم اًمٗم٤مضؾ اًمٙمريؿ احلل هبذا يٚمٞمؼ ٓ

 سملم وُم٤م واًمتنميػ، اجلزاء دار ذم هلل جم٤موراً  أو اًمتٙمٚمٞمػ، دار ذم هلل قم٤مسمداً 

 .يمالُمف اٟمتٝمك ..ُمقضٕمٝم٤م همػم ذم ٟمٗمسف واضع ومٝمق ذًمؽ

 أنْ  اإلٟمس٤من أطمقال ُمـ وأومحِمٝم٤م طم٤مل أىمبح ضمٕمؾ أٟمف ُمٜمف واعمراد

 وُمٜمٝم٤م، ًمٚم٘مٛمر أو ًمٚمِمٛمس اًمسجقد ُمٜمٝم٤م، سم٠مٟمقاع ٚمفوُمث   سم٤مهلل، ينمك

 يٙمقن ىمد واًمسجقد، اًم٘مبقر قمغم اًمتل اًمّمقر ذم يمّم ًمٚمّمقرة اًمسجقد

 إرض، إمم وصقل همػم ُمـ سم٤مٟٓمحٜم٤مء يٙمقن وىمد إرض، قمغم سم٤مجلبٝم٦م

داً  اًْمَب٤مَب  َواْدظُمُٚمقا}: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمف ومَّس يمّم  .ريمٕم٤مً : قمب٤مس اسمـ ىم٤مل {ؾُمج 

 ١مٓءهب رُ إُم آَل  وىمد: -اًم٘مبقر شمٕمٔمٞمؿ إٟمٙم٤مر ذم- اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

( اعمِم٤مهد ُمٜم٤مؾمؽ) هؾمّم   يمت٤مسم٤مً  ذًمؽ ذم ؿالهِت همُ  سمٕمُض  ػصٜم   أنْ  اعمنميملم

 ..إصٜم٤مم ٤مدب  قمُ  ديـ ذم ودظمقل اإلؾمالم ًمديـ ُمٗم٤مرىم٦م هذا أن   ُيٗمك وٓ

 . اٟمتٝمك

ـُ  ذيمره اًمذي وهذا  ،(اعمٗمٞمد اسمـ) ًمف ٘م٤مليُ  ٗملماعمّمٜم   ُمـ رضمؾ اًم٘مٞمؿ، اسم

  !اعمٕملم   شمٙمٗمػم يٜمٙمر ومٙمٞمػ سمٕمٞمٜمف، ومٞمف ىم٤مل ٤مُم رأي٧َم  وم٘مد

                                 
 ٓسمـ اًم٘مٞمؿ. ،اًمِمٞمٓم٤من ُمّم٤مئد ُمـ إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من (6)
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 :يمثػم ُمـ ىمٚمٞمالً  ُمٜمف ومٜمذيمر اًمتٙمٗمػم، ذم إئٛم٦م أشمب٤مع ؾم٤مئر يمالم وأُم٤م

 إهنؿ طمتك اًمٙمالم، أهمٚمظ ُمـ هذا ذم ومٙمالُمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م يمالم أُم٤م

 ،وضقء سمال صالة صغم   أو ،جدٞمْ َس ُمُ  أو حػٞمْ َّم ُمُ  :ىم٤مل إذا اعمٕملم   رونيٙمٗم  

 . ذًمؽ وٟمحق

 رردُ  ذح ذم ىم٤مل ىم٤مؾمًّم، اًمِمٞمخ أن   ؿَ ٚمِ وقمَ  :اًمٗم٤مئؼ اًمٜمٝمر ذم وىم٤مل

 سمٕمض ىمؼم إمم ي٠ميت سم٠منْ  اًمٕمقام أيمثر ُمـ ي٘مع اًمذي اًمٜمذر إن  : اًمبح٤مر

 ُمـ ومٚمؽ ُمرييض قمقذم أو هم٤مئبل د  رُ  إنْ  ومالن ؾمٞمدي ي٤م) :ىم٤مئالً  ٚمح٤مءاًمُّم 

 أنْ  إمم. .ًمقضمقه إمج٤مقم٤مً  سم٤مـمٌؾ  (يمذا اًمزي٧م أو اًمِمٛمع أو اًمٗمْم٦م أو اًمذه٥م

ُـّ  وُمٜمٝم٤م: ىم٤مل  :ىم٤مل أنْ  إمم يمٗمر، هذا واقمت٘م٤مد ،رإُم ذم يتٍمف اعمٞم٧م أن   فم

 اٟمتٝمك ..اًمبدوي أمحد اًمِمٞمخ ُمقًمد ذم ؾمٞمّم ٓ سمذًمؽ، اًمٜم٤مس كماسمتُ  وىمد

 .يمالُمف

 ،(اًمٕمقام أيمثر ُمـ ي٘مع أٟمف) ىمقًمف ُمع ،(يمٗمر هذا إن  ) شمٍمحيف إمم وم٤مٟمٔمرْ 

 .إزاًمتف قمغم هلؿ ىمدرة ٓ سمّم اسمتٚمقا ىمد اًمٕمٚمؿ أهؾ وأن  

                                 
 هـ. 6225اًمٜمٝمر اًمٗم٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، ًمٚمٕمالُم٦م ِساج اًمديـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل اعمتقذم ؾمٜم٦م  (6)
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 هذا: ىم٤مل ،صقرشمف أو اًمٜم٘مر ؾمّمع ذيمر ّم  ـًم، (اهلل رمحف) اًم٘مرـمبل وىم٤مل

 ُمستحؾ   أن   اعمٚم٦م مج٤مل اإلؾمالم، ؿمٞمخ ومتقى رأي٧ُم  وىمد، سم٤مإلمج٤مع طمرامٌ 

 . فُمستحٚمُّ  يٙمٗمر أنْ  ًمزم سم٤مإلمج٤مع طمرُمتف أن   قمٚمؿ وعم٤م يم٤مومر، هذا

 ُمـ يمٗمر ذم قمٜمف ٟم٘مؾ اًمذي اًمِمٞمخ ويمالم اًم٘مرـمبل يمالم رأي٧َم  وم٘مد

 . سمٙمثػم سم٤مإلمج٤مع ومٞمف ٟمحـ ُم٤م دون يمقٟمف ُمع واًمرىمص اًمسّمع اؾمتحؾ  

ـُ  طمدصمٜمل: (اهلل رمحف) اًمٕمب٤مس أسمق وىم٤مل  اًمِمٞمخ واًمده قمـ اخلْمػمي اسم

 اسمـ) ذم ي٘مقًمقن سمخ٤مرى وم٘مٝم٤مء يم٤من: ىم٤مل زُم٤مٟمف ذم احلٜمٗمٞم٦م إُم٤مم اخلْمػمي

  ."ذيمٞم٤مً  يم٤مومراً  يم٤من" (:ؾمٞمٜم٤م

 اسمـ يمٗمرَ  مجٚم٦مً  سمخ٤مري وم٘مٝم٤مء قمـ طمٙمك زُمٜمف ذم احلٜمٗمٞم٦م إُم٤مم ومٝمذا

 .سم٤مإلؾمالم يتٔم٤مهر ٜم ػُمَّم  ُمٕملم   رضمؾ وهق ،ؾمٞمٜم٤م

 قمـ ٝمراؿمتُ  وىمد ،ٍمحُي  أنْ  ـْ ُمِ  أيمثر ومٝمق هذا ذم اعم٤مًمٙمٞم٦م يمالم وأُم٤م

 يٗمٓمـ ٓ اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمد اًمرضمؾ سم٘متؾ واًم٘مْم٤مء اًمٗمتقى ِسقم٦م وم٘مٝم٤مئٝمؿ

 ذًمؽ ُمـ اًمِمٗم٤م يمت٤مب آظمر ذم قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض رَ يمَ ذَ  وىمد اًمٜم٤مس، أيمثر هل٤م

                                 
( ىمقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل هذا ٟم٘مٚمف قمٜمف حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمبزاز اًمٙمردري ذم يمت٤مسمف )اجل٤مُمع اًمقضمٞمز ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ 6)

 .ومل ٟم٘مػ قمٚمٞمف ذم يمت٤مب ًمٚم٘مرـمبلاًمبزازي٦م(، أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمّمن( اعمٕمروف سمـ)اًمٗمت٤موى 

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ،اعمٜمٓمؼٟم٘مض  (0)

هـ وشمقذم ذم مهذان )إيران طم٤مًمٞم٤ًم(  372ؾمٜم٦م  هق أسمق قمكم احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ ؾمٞمٜم٤م وًمد ذم سمخ٤مرى (3)

هـ )قمٚمٞمف ُمـ اهلل ُم٤م يستحؼ(، وهق ـمبٞم٥م وومٞمٚمسقف زٟمديؼ، ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م اًمب٤مـمٜمٞملم، يم٤من ُئمٝمر اًمرومض ويبٓمـ  407ؾمٜم٦م 

ح سمتٙمٗمػمه قمدد يمبػم ُمـ اًمٕمٚمّمء.  اإلحل٤مد، وىمد س 
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 هذا ويمؾ يمٗمر، اًمتٕمٔمٞمؿ وضمف قمغم اهلل سمٖمػم َػ ٚمَ طَم  ـْ ُمَ  أن   رَ يمَ ذَ  وم٤م وم٤ًم،رَ ـمَ 

 .وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ٟمسب٦م ٓ سمّم ومٞمف ٟمحـ ُم٤م دون

 اعمسٚمؿ ن  إ": (اهلل رمحف) اًمروض٦م ص٤مطم٥ُم  وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، يمالم وأُم٤م

 ذم ؿمؽ   ـْ ُمَ ": أيْم٤مً  وىم٤مل، "يمٗمر )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ًمٚمٜمبل ذسمح إذا

 .ومٞمف ٟمحـ ُم٤م دون هذا ويمؾ.. "يم٤مومر ومٝمق قمريب اسمـ ـم٤مئٗم٦م يمٗمر

ـُ  وىم٤مل  إذا) قمب٤مس اسمـ طمدي٨م قمغم إرسمٕملم ذح ذم ،طمجر اسم

 ذم ػوصٜم   يم٤مومر، ومٝمق اهلل همػمَ  دقم٤م ـُمَ  إن   ُمٕمٜم٤مه وُم٤م :(اهلل وم٤مؾم٠مل ؾم٠مًم٧َم 

 أٟمقاقم٤مً  ومٞمف رَ يمَ ذَ ( اإلؾمالم سم٘مقاـمع اإلقمالم) هؾمّم   ُمست٘مالً  يمت٤مسم٤مً  اًمٜمقع هذا

 اإلؾمالم ُمـ جرِ ُُي  أٟمف ذيمر ُمٜمٝم٤م واطمد يمؾ ،وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ يمثػمة

 . ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمٕمِم٤مر ػمَِم قمُ  يس٤موي ٓ وهم٤مًمبف ..اعمٕملم   سمف ويٙمٗمر
 

 :ُمس٠مًمتلم ذم هٜم٤م اًمٙمالم :٘م٤مليُ  أنْ  هذا ذم اًمٙمالم وَت٤مم

 ىمبقر قمٜمد اًمٕمقام ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف اًمذي هذا :٘م٤مليُ  أنْ  :إومم

 إًمٞمٝمؿ فاًمتقضمُّ  ُمـ ،واجلـ وإُمقات إطمٞم٤مء ُمـ يمثػم وُمع ،اًمّم٤محللم

 إيمؼم اًمنمك هق هؾ ،ذًمؽ ٕضمؾ هلؿ واًمٜمذر اًمرض ًمٙمِمػ ودقم٤مئٝمؿ

 اًمرؾمؾ ظم٤مشمؿ ىمقم إمم إُمر اٟمتٝمك أنْ  إمم سمٕمدهؿ ـْ وُمَ  ٟمقح ىمقمُ  ومٕمٚمف اًمذي

                                 
 ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض. اعمّمٓمٗمك طم٘مقق سمتٕمريػ اًمِمٗم٤م (6)

 ، ًمٚمح٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالِن.إرسمٕمقن اًمٜمقوي٦م حذي٘مّمد: يمت٤مب  (0)
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 ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر اًمٙمت٥م وأٟمزل اًمرؾمؾ اهلل ومبٕم٨م، وهمػمهؿ ىمريش

 ،أصٖمر ذك هذا أم ؟هلل يمٚمف اًمديـ يٙمقن طمتك سم٘مت٤مهلؿ وي٠مُمر رهؿويٙمٗم  

  ؟هذا همػم اعمت٘مدُملم وذك

 سمسب٥م ،قمٚمٞمف اهلل يَّسه ُمـ قمغم ؾمٝمؾ اعمس٠مًم٦م هذه ذم اًمٙمالم أن   وم٤مقمٚمؿْ 

 يم٤من ُم٤م إٓ يٜمٙمروٟمف وٓ إيمؼم اًمنمك أٟمف ون٘مرُّ يُ  اًمٞمقم اعمنميملم قمٚمّمء أن  

 ذم شمٜم٤مىمْمٝمؿ ُمع ظم٤مًمد واسمـ إؾمّمقمٞمؾ يم٤مسمـ وأصح٤مسمف اًمٙمذاب ُمسٞمٚمٛم٦م ُمـ

  .واضٓمراهبؿ ذًمؽ

 مل أهٚمف سم٠من   يٕمتذرون وًمٙمـ إيمؼم اًمنمك أٟمف وني٘مرُّ  أطمقاهلؿ وم٠ميمثر

)صغم اهلل  اًمٜمبل زُمـ ذم ـْ ُمَ  إٓ يٙمٗمر ٓ :ي٘مقًمقن وشم٤مرةً ، اًمدقمقة شمبٚمٖمٝمؿ

 ذم اًم٘مٞمؿ ٓسمـ ويٜمسبقٟمف أصٖمر ذك أٟمف :ي٘مقًمقن وشم٤مرة، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 أهٚمف ٛمقنيٕمٔم   سمؾ ،ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يذيمرون ٓ وشم٤مرةً ، شم٘مدم يمّم اعمدارج

 اًمٕمٚمّمء ؿوأهن ًمٚمٜم٤مس، أظمرضم٧م أُم٦م ظمػم وأهنؿ اجلٛمٚم٦م، ذم وـمري٘متٝمؿ

 إىم٤مويؾ ُمـ ذًمؽ وهمػم ..إًمٞمٝمؿ اًمتٜم٤مزع قمٜمد إُمر ردُّ  جي٥م اًمذيـ

 . اعمْمٓمرسم٦م

 ُم٤م أسح وُمـ، واإلمج٤مع واًمسٜم٦م، اًمٙمت٤مب، ذم يمثػم ه١مٓء وضمقاب

، إيمؼم اًمنمك هق هذا أن   إوىم٤مت هم٤مًم٥م ذم إىمرارهؿ سمف سمقن٤موَ جَ ـيُ 
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 اًمنمك ذم دظمؾ ىمد أيمثرهؿ أن   ُمع إىمٓم٤مر، قمٚمّمء ُمـ همػمهؿ إىمرار وأيْم٤مً 

ـْ  اًمتقطمٞمد، أهؾ وضم٤مهد  .ًمقضقطمف سمف اإلىمرار ُمـ اً د  سمُ  جيدوا مل ًمٙم

ـْ  إيمؼم اًمنمك هق هذا سم٠من   اإلىمرار: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمس٠مًم٦م  إٓ سمف يٙمٗمر ٓ وًمٙم

 أو اًمٞمٝمقدي٦م واشمبع ،واًم٘مرآن اًمرؾمقل بويمذ   ،مجٚم٦مً  اإلؾمالم أٟمٙمر ُمـ

 هذه ذم واًمٕمٜم٤مد اًمنمك أهُؾ  سمف جي٤مدُل  اًمذي هق وهذا همػممه٤م، أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م

ٓ   إوىم٤مت،  إىمرار ُمـ وىمع ٤معمِ  احلٛمد وهلل ومٞمٝم٤م اجلدال ىمؾ   إومم اعمس٠مًم٦م وإ

 . هب٤م اعمنميملم اًمٕمٚمّمء
 

 همػم ُمـ إسمٓم٤مهل٤م ذم يٙمٗمل طمسٜم٤مً  شمّمقراً  اعمس٠مًم٦م هذه شمّمقر أن   وم٤مقمٚمؿْ 

 :ًمقضمٝملم ظم٤مص دًمٞمؾ

 ذم هل٤م شم٠مصمػم ٓ إصٜم٤مم وقمب٤مدة سم٤مهلل اًمنمك أن   ىمقهلؿ ُم٘مت٣م أن   :إول

 اًمرؾمقل بويمذ   همػمه٤م إمم اعمٚم٦م قمـ اٟمت٘مؾ إنْ  اإلٟمس٤من ٕن   ،اًمتٙمٗمػم

 إمم اٟمتس٥م ُمـ يم٤من وم٢مذا يم٤مًمٞمٝمقد، إوصم٤من يٕمبد مل وإنْ  يم٤مومر ومٝمق واًم٘مرآن

 (اهلل إٓ إًمف ٓ) ي٘مقل ُمسٚمؿ ٕٟمف إيمؼم اًمنمك أذك إذا يٙمٗمر ٓ اإلؾمالم

 يٙمقن سمؾ ،شم٠مصمػم إوصم٤من وقمب٤مدة ًمٚمنمك يٙمـ مل :يمذاو يمذا ويٗمٕمؾ ويّمكم

 قمليد   ٝم٤مص٤مطمبُ  يم٤من وم٢منْ  اًمٕمرج، أو اًمٕمٛمك أو ٚم٘م٦ماخلِ  ذم يم٤مًمسقاد ذًمؽ

 ومْمٞمح٦م وهذه يم٤مومر، ومٝمق همػمه٤م ُمٚم٦م قمكاد   وإنْ  ُمسٚمؿ، ومٝمق اإلؾمالم

 !اًمٗمٔمٞمع اًم٘مقل هذا رد ذم يم٤مومٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م
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 اًمنمك ذم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ()صغم  اًمرؾمقل ُمٕمّمٞم٦م أن  : اًمث٤مِن اًمقضمف

 واًمٕمٚمقم واًمٕم٘مقل رٓمَ سم٤مًمٗمِ  سيٌح  يمٗمرٌ  اًمٕمٚمؿ سمٚمقغ سمٕمد إوصم٤من وقمب٤مدة

 أو اًمٜم٤مس أضمٝمؾ ُمـ هق وًمق- ًمرضمؾ شم٘مقل أٟمؽ تّمقريُ  ومال اًمرضوري٦م،

 دْ ٘مَ ـٜمْ يَ  ومل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمرؾمقل قمَم ومٞمٛمـ شم٘مقل ُم٤م :-سمٚمدهؿأ

 إٓ :؟بعُمت   ُمسٚمؿ أٟمف قمليد   أٟمف ُمع واًمنمك، إوصم٤من قمب٤مدة شمرك ذم ًمف

 إدًم٦م ذم ٟمٔمر همػم ُمـ يم٤مومر هذا سم٠من   :اًم٘مقل إمم اًمرضوري٦م سم٤مًمٗمٓمرة ويب٤مدر

 .اًمٕمٚمّمء ُمـ أطمد ؾم١مال أو

 ُمـ اعمس٠مًم٦م هبذه ؿيتٙمٚم   ُمـ ويمثرة اًمٕمٚمؿ سم٦موهُمر اجلٝمؾ ٚمب٦مٖمَ ًمِ  وًمٙمـ

 قنبُّ حُي  اًمذيـ اعمسٚمٛملم ُمـ اًمٕمقام سمٕمض قمغم ومٞمٝم٤م رُ إُم اؿمتبف :اعمٚمحديـ

  .احلؼ

 قمٚمٞمؽ ـ  ٛمَ يَ  أنْ  اهلل ًمٕمؾ   :اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م إدًم٦م ذم اًمٜمٔمر ـْ وأُمٕمِ  ه٤محت٘مرْ  ومال

 .سم٠مُمره هيدون اًمذيـ إئٛم٦م ُمـ وجيٕمٚمؽ اًمث٤مسم٧م سم٤مإليّمن

 ُمـ ضمرى ُم٤م ،ي٘مٞمٜم٤مً  اعم١مُمـ ويزيد ومٞمٝم٤م اإلؿمٙم٤مل يزيؾ ُم٤م أطمسـ ـْ ٛمِ ومَ 

 إمم اٟمتس٥م ومٞمٛمـ سمٕمدهؿ واًمٕمٚمّمء فوأصح٤مسمِ  )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( بلاًمٜم  

 إمم اًمراي٦م وُمٕمف اًمؼماء سمٕم٨م )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( أٟمف يمرذُ  يمّم، اإلؾمالم

 .ُم٤مًمف وي٠مظمذ ًمٞم٘متٚمف أسمٞمف رأةَ اُم شمزوج رضمؾ

 . اًمزيم٤مة ُمٜمٕمقا أهنؿ ىمٞمؾ ّم  ـًم اعمّمٓمٚمؼ سمٜمل سمٖمزو فٛم  ـهَ  وُمثُؾ 
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 وهمٜمٞمٛم٦م ذرارهيؿ وؾمبل اًمزيم٤مة عم٤مٟمٕمل وأصح٤مسمف اًمّمديؼ ىمت٤مل وُمثُؾ 

 .ُمرشمديـ وشمسٛمٞمتٝمؿ أُمقاهلؿ

 ُمٔمٕمقن سمـ داُم٦مىمُ  شمٙمٗمػمقمغم  قمٛمر زُمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وُمثؾ

ـَ  قَمغَم  ًَمْٞمَس }: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ومٝمٛمقا ٤معمِ  يتقسمقا مل إنْ  وأصح٤مسمف ِذي  آَُمٜمُقا اًم 

٤محِل٤َمِت  َوقَمِٛمُٚمقا َ٘مْقا َُم٤م إَِذا ـَمِٕمُٛمقا ومِٞمَّم  ضُمٜم٤َمٌح  اًمّم   اخلٛمر ؾطمِ  {َوآَُمٜمُقا اشم 

 .اخلقاص ًمبٕمض

 أهؾ شمٙمٗمػم ذم)ريض اهلل قمٜمف(  قمثّمن زُمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وُمثؾ

 اظمتٚمػ وإٟمّم يتبٕمقه، مل أهنؿ ُمع ُمسٞمٚمٛم٦م ٟمبقة ذم يمٚمٛم٦م ذيمروا اًمذيـ اعمسجد

 . شمقسمتٝمؿ ىمبقل ذم اًمّمح٤مسم٦م

 .ومٞمف قاٚمَ همَ  عم٤م أصح٤مسمف )ريض اهلل قمٜمف( قمكم حتريؼ وُمثؾ

 قمبٞمد أيب سمـ اعمخت٤مر يمٗمر قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٘مٞم٦م ُمع اًمت٤مسمٕملم إمج٤مع وُمثؾ

 . اًمبٞم٧م وأهؾ احلسلم سمدم يٓمٚم٥م أٟمف قمليد   أٟمف ُمع اشمبٕمف، وُمـ

 وهق درهؿ سمـ اجلٕمد ىمتؾ قمغم سمٕمدهؿ وُمـ اًمت٤مسمٕملم إمج٤مع وُمثؾ

  .واًمديـ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمِمٝمقر

 .َمحُت  وٓ شمٕمدُّ  ٓ وىم٤مئع ُمـ اً ضمر   ؿ  ٚمُ وهَ 

 يمٞمػ :وهمػمه اًمّمديؼ سمٙمر ٕيب وأظمريـ إوًملم ُمـ أطمدٌ  ي٘مْؾ  ومل

  ؟!ويزيمقن ويّمٚمقن، ،(اهلل إٓ إًمف ٓ) ي٘مقًمقن وهؿ طمٜمٞمٗم٦م لسمٜم شم٘متؾ
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  .يتقسمقا مل ًمق وأصح٤مسمف ىمداُم٦م شمٙمٗمػم أطمد يستِمٙمؾ مل ويمذًمؽ

 وُمٍم اعمٖمرب ُمٚمٙمقا اًمذيـ اًم٘مداح بٞمدقمُ  سمٜمل زُمـ إمم اً ضمر   وَهُٚمؿ  

 وٟمّم٥م واجلّمقم٦م اجلٛمٕم٦م وصالة سم٤مإلؾمالم شمٔم٤مهرهؿ ُمع ،وهمػمه٤م واًمِم٤مم

 مل :أفمٝمروا ُم٤م وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ أفمٝمروا ّم  ـًم :واعمٗمتٞملم اًم٘مْم٤مة

 ذم وهؿ ،ومٞمف يتقىمٗمقا ومل ،ىمت٤مهلؿ يـواًمد   اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد يستِمٙمؾ

 ُمٍم أظمذت عم٤م يمت٤مسم٤مً  اجلقزي اسمـ ػوصٜم   ؼ،واعمقوم   اجلقزي اسمـ زُمـ

 (. ُمٍم قمغم اًمٜمٍم) ؾمّمه ُمٜمٝمؿ

 أو ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أٟمٙمر أطمداً  أن   وأظمريـ إوًملم ُمـ أطمد يسٛمع ومل

 ٕضمؾ أو ،(اهلل إٓ إًمف ٓ) ىمقل ٕضمؾ أو اعمٚم٦م، ادقم٤مئٝمؿ ٕضمؾ اؾمتِمٙمَؾ 

 هذه ذم اعمالقملم ه١مٓء ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م إٓ اإلؾمالم، أريم٤من ُمـ رء إفمٝم٤مر

 أو ٜمف،طمس   أو ومٕمٚمف ُمـ وًمٙمـ اًمنمك، هق هذا أن   إىمرارهؿ ُمـ إزُم٤من

 :ٕضمٚمف أسمٖمْمٝمؿ أو ٕضمٚمف، أهٚمف طم٤مرب أو اًمتقطمٞمد، ذم   أو أهٚمف ُمع يم٤من

 اإلؾمالم أريم٤من ي١مدي ٕٟمف أو ،(اهلل إٓ إًمف ٓ) ي٘مقل ٕٟمف يٙمٗمر، ٓ إٟمف

  !اإلؾمالم ؾمّمه٤م )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( بلاًمٜم   سم٠من   ويستدًمقن اخلٛمس٦م،

 وم٢منْ  اًمٔم٤معملم، اجل٤مهٚملم اعمٚمحديـ ه١مٓء ـُمِ  إٓ ىمط سٛمعيُ  مل هذا

 ىمقهلؿ قمغم سمف يستدًمقن ُمٜمٝمؿ أطمد أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد سمحرف فمٗمروا

 :ىمّمٞمدشمف ذم اًمٞمٛمٜمل ىم٤مل يمّم إُمر وًمٙمـ ومٚمٞمذيمروه، إمحؼ اًمٗم٤مطمش
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 ٟم٘مد إمم رضمٕم٧م إنْ  ٚمس٤مً ومَ  شمس٤موي...  ومال ،قم٤مملٍ  إمم ٕمزىشمُ  ٓ أىم٤مويُؾ 

 طمٞم٨م صحٞمحف ذم اًمبخ٤مري ذيمره سمّم اًمٜمقع هذا ذم اًمٙمالم ٜمختؿوًمْ 

َُم٤منِ  شَمْٖمِٞمػمِ  سم٤مب): ىم٤مل َْوصَم٤من شُمْٕمَبدَ  طَمت ك اًمز  ْٕ )صغم  ىمقًمف سم٢مؾمٜم٤مده ذيمر صمؿ(، ا

٤مقَم٦مُ  شَمُ٘مقمُ  َٓ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(   َأًْمَٞم٤مُت  شَمْْمَٓمِرَب  طَمت ك اًمس 
ِ
 قَمغَم  َدْوسٍ  ٟمَِس٤مء

)صغم اهلل قمٚمٞمف  وم٘م٤مل يٕمبدوٟمف، ًمدوس صٜمؿٌ  :اخْلََٚمَّم٦م ، َوُذوشاخْلََٚمَّم٦م ِذي

 سمٛمـ إًمٞمف ومريم٥م شاخْلََٚمَّم٦م يذِ  ـْ ُمِ  رحيٜملشمُ  أٓ»: اهلل قمبد سمـ ريرجل وؾمٚمؿ(

 :ىم٤مل ،وم٠مظمؼمه )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمٜمبل أشمك صمؿ ،وهدُمف وم٠مطمرىمف ُمٕمف

 .مخس٤مً  ٤مَوِرضَم٤مهِلَ  َأمْحََس  ظَمْٞمؾِ  قَمغَم  )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾُمقُل  كَ ؼَم  ومَ 

 ذم هرَ يمَ ذَ  ذـمف قمغم احلدي٨م يٙمـ مل إذا (اهلل رمحف) اًمبخ٤مري وقم٤مدة

 وهق اًمؽممج٦م وًمٗمظ ذـمف، قمغم هق م٤م ُمٕمٜم٤مه قمغم يدل سمّم أشمك صمؿ اًمؽممج٦م،

 ُمـ ههمػمُ  أظمرضمف طمدي٨م ًمٗمظ( إوصم٤من شمٕمبد طمتك اًمزُم٤من ػمشمٖمٞم) ىمقًمف

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف واهلل إئٛم٦م
 

 ،)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾمقل ويمالم شمٕم٤ممم، اهلل يمالم ُمـ ٜمذيمروًمْ 

 اهلل أقمداء وُمٕم٤مداة واًمٚمس٤من اًم٘مٚم٥م ضمٝم٤مد ذم الً مُجَ  اًمٕمٚمؿ أئٛم٦م ويمالم

 ،سمذًمؽ إٓ ومٞمف اإلٟمس٤من يدظمؾ وٓ يّمحُّ  ٓ يـاًمد   وأن   أوًمٞم٤مئف، ةوُمقآ

  :ومٜم٘مقل
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 سم٤مب

 واعمٜم٤موم٘ملم يـواعمرشمد   اًمٙمٗم٤مر ُمـ اهلل أقمداء قمداوة وضمقب ذم
 

َل  َوىَمدْ }: شمٕم٤ممم اهلل وىمقل  اهلل آَي٤مِت  ؾَمِٛمْٕمُتؿْ  إَِذا َأنْ  اًْمِٙمَت٤مِب  ذِم  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َٟمز 

هِ  طَمِدي٨ٍم  ذِم  َُيُقُضقا طَمت ك َُمَٕمُٝمؿْ  شَمْ٘مُٕمُدوا وَمال هِب٤َم َوُيْسَتْٝمَزأُ  هِب٤َم ُيْٙمَٗمرُ   هَمػْمِ

ـْ }: شمٕم٤ممم وىمقًمف، {ُِمْثُٚمُٝمؿْ  إِذاً  إِٟم ُٙمؿْ  ُؿْ  َوَُم فُ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َيَتَقهل   وىمقًمف، {ُِمٜمُْٝمؿْ  وَم٢مِٟم 

٤َم َي٤م}: شمٕم٤ممم ـَ  َأهيُّ ِذي ي شَمت ِخُذوا ٓ آَُمٜمُقا اًم  يُمؿْ  قَمُدو  : ىمقًمف إمم {َأْوًمَِٞم٤مءَ  َوقَمُدو 

 سم٤ِمهلل شُم١ْمُِمٜمُقا طَمت ك َأسَمداً  َواًْمَبْٖمَْم٤مءُ  اًْمَٕمَداَوةُ  َوسَمْٞمٜمَُٙمؿُ  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمَدا سمُِٙمؿْ  يَمَٗمْرَٟم٤م}

ظِمرِ  َواًْمَٞمْقمِ  سم٤ِمهلل ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ىَمْقُم٤مً  دَمِدُ  ٓ}: شمٕم٤ممم وىمقًمف، {َوطْمَدهُ  ْٔ  ُيَقادُّونَ  ا

ـْ   َأوْ  إظِْمَقاهَنُؿْ  َأوْ  َأسْمٜم٤َمَءُهؿْ  َأوْ  آسَم٤مَءُهؿْ  يَم٤مُٟمقا َوًَمقْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اهلل طَم٤مد   َُم

 . {قَمِِمػَمهَتُؿْ 

  :وض٤مح سمـ حمٛمد احل٤مومظ اإلُم٤مم وىم٤مل

: اًمٗمرات سمـ أؾمد إمم يمت٥م ُمقؾمك، سمـ أؾمد أن   واطمد، همػم أظمؼمِن

 ُم٤م ص٤مًمح ُمـ سمٚمدك أهؾ ذيمرُ  إًمٞمؽ اًمٙمت٤مب قمغم محٚمٜمل ُم٤م أن   أظمل ي٤م اقمٚمؿْ 

 ٦م،اًمسٜم   ُمـ أفمٝمرَت  م٤م طم٤مًمؽ وطمسـ اًمٜم٤مس، إٟمّم٤مومؽ ُمـ اهلل أقمٓم٤مك

 سمؽ اهلل ٝمؿٕمَ ٛمَ ٘مَ ومَ  ،قمٚمٞمٝمؿ وـمٕمٜمؽ هلؿ ذيمرك ويمثرة اًمبدع ٕهؾ ؽوقمٞمبُ 

 ،قمٚمٞمٝمؿ واًمٓمٕمـ قمٞمبٝمؿ سم٢مفمٝم٤مر قمٚمٞمٝمؿ اكوىمق   ،٦ماًمسٜم   أهؾ فمٝمر سمؽ وؿمد  

                                 
 هـ. 087اًمبدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، ًمٚمح٤مومظ أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ وض٤مح إٟمدًمز اعمتقرم ؾمٜم٦م  (6)
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 ذًمؽ سمثقاب أظمل ي٤م وم٠مسمنم ُمستؽميـ، سمبدقمتٝمؿ وص٤مروا ،سمٞمدك اهلل ؿوم٠مذهل  

 وأيـ واجلٝم٤مد، واحل٩م واًمّمٞم٤مم اًمّمالة ُمـ ،طمسٜم٤مشمؽ أومْمؾ ُمـ سمف واقمتد

)صغم  اهلل قلرؾم ؾمٜم٦م وإطمٞم٤مء شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب إىم٤مُم٦م ُمـ إقمّمل هذه شم٘مع

 أطمٞم٤م ُمـ»: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾمقل ىم٤مل وىمد !اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 وىم٤مل، شإصبٕمٞمف سملم وضؿ يمٝم٤مشملم اجلٜم٦م ذم وهق أٟم٤م يمٜم٧م ؾمٜمتل ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

َّم أ»: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( بِعَ  ًى ُهد إمَِم  َدقَم٤م َداعٍ  يُّ  ُأضُمقرِ  ُِمْثَؾ  ًَمفُ  وَم٢مِن   :وَم٤مشمُّ

ـِ  َبَٕمُف، َُم ـْ  َيٜمُْ٘مُص  َٓ  اشم   ُمـ سمٌمء هذا أضمر دركيُ  ومٛمتك، شؿَمْٞمًئ٤م ُأضُمقِرِهؿْ  ُِم

  !قمٛمٚمف

 قمٜمٝم٤م يذبُّ  وًمٞم٤مً  اإلؾمالمُ  هب٤م ٞمدَ يمِ  سمدقم٦م يمؾ قمٜمد هلل أن   :أيْم٤مً  ريمَ وذَ 

 .ٕمالُمتٝم٤مسم ويٜمٓمؼ

)صغم اهلل  اًمٜمبل وم٢من   أهٚمف ُمـ ـْ ويمُ  اًمٗمْمؾ هذا -أظمل ي٤م- وم٤مهمتٜمؿْ 

 سمَِؽ  اهللُ هَيِْدَي  َٕنْ : وأوص٤مه اًمٞمٛمـ إمم سمٕمثف طملم عمٕم٤مذ ىم٤مل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 . ومٞمف اًم٘مقَل  ؿَ ٔمَ وأقمْ  ويمذا، يمذا ُمـًَمَؽ  ظَمػمٌ  َواطِمداً  َرضُمالً 

                                 
 ، رواه اسمـشُمـ َتسؽ سمسٜمتل سمٕمد ومس٤مد أُمتل ومٚمف أضمر ُم٤مئ٦م ؿمٝمٞمد»مل ٟمٕمثر قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ، ًمٙمٜمٜم٤م وضمدٟم٤م طمديث٤ًم سمٚمٗمظ:  (6)

 قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمزهد، وهق طمدي٨م ضٕمٞمػ.

ـ  اهلٞمثٛمل واًمبقصػمي ضٕم  0) حف اًمؽمُمذي، ًمٙم ـُ ُم٤مضم٦م، وصح  ـْ »ٗم٤مه، وعمسٚمؿ ٟمحقه سمٚمٗمظ: ( هذا احلدي٨م رواه اسم  إِمَم  َدقَم٤م َُم

ـَ  ًَمفُ  يَم٤منَ  ُهًدى ـْ  ُأضُمقرِ  ُِمْثُؾ  إضَْمرِ  ُِم ـْ  َذًمَِؽ  َيٜمُْ٘مُص  َٓ  شَمبَِٕمفُ  َُم  .شؿَمْٞمًئ٤م ِرِهؿْ ُأضُمق ُِم

هذا احلدي٨م ُمرويٌّ سمحؼ  ُمٕم٤مذ وُمرويٌّ سمحؼ  قمكم )ريض اهلل قمٜمٝمّم(، وُم٤م ُروَي سمحؼ  ُمٕم٤مذ رواه أمحد ذم ُمسٜمده قمـ ُمٕم٤مذ  (3)

 أهؾ ُمـ رضمالً  يديؽ قمغم اهلل هيدى نٕ ،ُمٕم٤مذ ي٤م»أن  رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ىم٤مل ًمف ًمـّم  سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ: سمـ ضمبؾ 
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 ومج٤مقم٦م ٦مًمٗمأُ  ذًمؽ ذم ًمؽ يٙمقن طمتك ٦ماًمسٜم   إمم وادعُ  ذًمؽ وم٤مهمتٜمؿْ 

 ًمؽ ومٞمٙمقن سمٕمدك، أئٛم٦مً  ومٞمٙمقٟمقا طمدث، سمؽ طمدث إنْ  ُم٘م٤مُمؽ ي٘مقُمقن

  .إصمر ذم ضم٤مء يمّم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ذًمؽ صمقاب

 اًمزائغ اعمٗمتقن اعمبتدع سمؽ اهلل ومػمدُّ  وطمسب٦م، وٟمٞم٦م سمّمػمة قمغم وم٤مقمٛمْؾ 

 اهلل كشمٚم٘م ًمـ وم٢مٟمؽ ،)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ٟمبٞمؽ ُمـ ظمٚمٗم٤مً  ومتٙمقن ،احل٤مئر

 . يِمبٝمف سمٕمٛمؾ

 وم٢مٟمف :ص٤مطم٥م أو ضمٚمٞمس أو أخ اًمبدع أهؾ ُمـ ًمؽ يٙمقن أنْ  وإي٤مك

 إمم ؾيمِ وُ وَ  اًمٕمّمٛم٦م ُمٜمف ٟمزقم٧ْم  سمدقم٦م ص٤مطم٥م ضم٤مًمس ُمـ": إصمر ذم ضم٤مء

 ُم٤م": وضم٤مء، "اإلؾمالم هدم ذم ُمِمك سمدقم٦م ص٤مطم٥م إمم ُمِمك وُمـ ٟمٗمسف،

  ."هقى ص٤مطم٥م ُمـ اهلل إمم أسمٖمض اهلل دون ُمـ ٕمبديُ  إًمف ُمـ

 أهؾ قمغم )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾمقل ُمـ اًمٚمٕمٜم٦م وىمٕم٧م وىمد

 شمٓمققم٤ًم، وٓ ومريْم٦م وٓ قمدًٓ  وٓ سوم٤مً  ُمٜمٝمؿ ي٘مبؾ ٓ اهلل وأن   ،اًمبدع

  .سمٕمداً  اهلل ُمـ ازدادوا :وصالة صقُم٤مً  أو اضمتٝم٤مداً  زادوا ويمٚمّم

                                                                                                   
، وهذا إؾمٜم٤مٌد ُمٜم٘مٓمٌع ضٕمٞمٌػ ضمدًا، أُم٤م ُم٤م ُروَي سمحؼ  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، شاًمٜمٕمؿ محر ًمؽ يٙمقن نْ أ ُمـ ًمؽ ظمػمٌ  ،اًمنمك

 :ظَمٞمؼَم  يقم ًمٕمكم ىَم٤مَل  (وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) اهلل قَل رؾم أن  : (قمٜمف اهلل ريض) اًمس٤مقمدي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾومرواه اًمِمٞمخ٤من قمـ 

ـْ  ًَمَؽ  ظَمػمٌ  َواطِمداً  َرضُمالً  سمَِؽ  اهللُ هَيِْدَي  َٕنْ  وَمَقاهلل»  .شاًمٜم َٕمؿ مُحْرِ  ُِم
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 اهلل رؾمقل ؿهل  وأذَ  اهلل أسمٕمدهؿ يمّم وأسمٕمدهؿ ؿهل  وأذِ  ٝمؿجم٤مًمَس  وم٤مرومْض 

 اهلل رمحف) أؾمد يمالم اٟمتٝمك ..سمٕمده اهلدى وأئٛم٦م )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 .(شمٕم٤ممم

 ذم اًمسٚمػ ُمـ أُمث٤مًمف يمالم ُمـ ي٠ميت وُم٤م يمالُمف أن   -اهلل رمحؽ- واقمٚمؿْ 

 دواؿمد   ًمٙمٜمٝمؿ، اعمٚم٦م قمـ خترج ٓ ضالًم٦مٍ  ذم :واًمْمالًم٦م اًمبدع أهؾ ُمٕم٤مداة

 :ُٕمريـ ُمٜمف رواطمذ   و ذًمؽ ذم

 ُمـ أضمؾُّ  قمٜمدهؿ ومٝمل ،ٟمٗمسٝم٤م ذم اًمديـ ذم اًمبدقم٦م ظُ ٚمَ همِ : إول

 ذم دمد يمّم ،اًمٙمب٤مئر أهؾ سمف يٕم٤مُمٚمقن م٤م سم٠مهمٚمظ أهٚمٝم٤م ويٕم٤مُمٚمقن اًمٙمب٤مئر،

 أسمٖمض -قم٤مسمداً  قم٤معم٤مً  يم٤من وًمق- قمٜمدهؿ اًمراوميض أن   اًمٞمقم اًمٜم٤مس ىمٚمقب

 .سم٤مًمٙمب٤مئر اعمج٤مهر اًمسٜمل ُمـ وأؿمد

 ُمـ يمثػم ُمـ ضمدوُ  يمّم ،اًمٍمحي٦م ةاًمرد   إمم دمرُّ  اًمبدع أن  : اًمث٤مِن إُمر

 . اًمبدع أهؾ

)صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمبل شمِمديد ُمثؾ ،ومٞمٝم٤م دواؿمد   اًمتل اًمبدقم٦م ومٛمث٤مل

 اًمنمك ُمـ وىمع م٤م ظمقوم٤مً  ص٤مًمح رضمؾ ىمؼم قمٜمد اهلل دَ بَ قمَ  ومٞمٛمـ وؾمٚمؿ(

 . ُمرشمداً  اعمسٚمؿ سمف يّمػم اًمذي اًمٍميح

 ذم اًمٙمالم ُمـ ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وسملم اًمبدع سملم اًمٗمرق ومٝمؿ :هذا ومٝمؿ ـومٛمَ 

 اًمذي هق وهذا أهٚمف، وجم٤مهدة إيمؼم اًمٜمٗم٤مق أو أهٚمٝم٤م، وجم٤مهدة اًمردة
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٤َم َي٤م}: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ،اعمحٙمّمت أي٤مت ومٞمف ٟمزًم٧م ـَ  َأهيُّ ِذي ـْ  آَُمٜمُقا اًم   َُم

ـْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َيْرشَمد   بُُّٝمؿْ  سمَِ٘مْقمٍ  اهلل َي٠ْميِت  وَمَسْقَف  ِديٜمِفِ  قَم
بُّقَٟمفُ  حُيِ

 وىمقًمف، أي٦م {َوحُيِ

٤َم َي٤م}: شمٕم٤ممم ٤مرَ  ضَم٤مِهدِ  اًمٜم بِلُّ  َأهيُّ  َوَُم٠ْمَواُهؿْ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َواهْمُٚمظْ  َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  اًْمُٙمٗم 

ِٚمُٗمقنَ  اعْمَِّمػُم، َوسمِْئَس  ضَمَٝمٜم ؿُ   َويَمَٗمُروا اًْمُٙمْٗمرِ  يَمِٚمَٛم٦مَ  ىَم٤مًُمقا َوًَمَ٘مدْ  ىَم٤مًُمقا َُم٤م سم٤ِمهلل حَيْ

 . ٦مأي {إؾِْمالُِمِٝمؿْ  سَمْٕمدَ 

ـُ  وىم٤مل  أٟمف :ذيمره طمدي٨م سمٕمد واحلقادث اًمبدع يمت٤مب ذم وض٤مح اسم

 ومتٜم٦م إن  : (اهلل رمحف) ىم٤مل ،اًمْمالل وومتٜم٦م اًمٙمٗمر ومتٜم٦م إُم٦م هذه ذم ؾمٞم٘مع

 ومٞمٝم٤م حيؾُّ  ٓ اًمْمالًم٦م وومتٜم٦م، وإُمقال اًمسبل ومٞمٝم٤م حيؾُّ  ،اًمردة هل اًمٙمٗمر

 وٓ اًمسبل ومٞمٝم٤م حيؾ ٓ ضالًم٦م ومتٜم٦م ومٞمف ٟمحـ اًمذي وهذا وإُمقال، اًمسبل

 . إُمقال

: ىم٤مل اعمب٤مرك اسمـ قمـ رضمؾ أظمؼمٟم٤م أؾمد أظمؼمٟم٤م: أيْم٤مً  (اهلل رمحف) وىم٤مل

 أوًمٞم٤مئف ُمـ وًمٞم٤مً  اإلؾمالمُ  هب٤م ٞمدَ يمِ  سمدقم٦م يمؾ قمٜمد هلل إن  ": ُمسٕمقد اسمـ ىم٤مل

 قمغم وشمقيمٚمقا اعمقاـمـ شمٚمؽ طمْمقر وم٤مهمتٜمٛمقا سمٕمالُمتٝم٤م، ويٜمٓمؼ قمٜمف يذبُّ 

ـُ اعمب٤مرك: ، "اهلل   ."ويمٞمالً  سم٤مهلل ويمٗمك"وىم٤مل اسم

 رأي قمـ رضمالً  أردُّ  نْ َٕ ": ىم٤مل اًمسٚمػ سمٕمض قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ذيمر صمؿ

 . "ؿمٝمر اقمتٙم٤مف ُمـ إزم   أطم٥مُّ  ؾمٞمئ
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 سمٕمض يم٤من": ىم٤مل إوزاقمل قمـ اءاحلذ   إؾمح٤مق أيب قمـ أؾمد أظمؼمٟم٤م

 وٓ صدىم٦م، وٓ صالة، سمدقم٦م ذي ُمـ اهلل ي٘مبؾ ٓ :ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ

  ."قمدًٓ  وٓ سوم٤ًم، وٓ طمج٤ًم، وٓ ضمٝم٤مدًا، وٓ صٞم٤مُم٤ًم،

 ىمٚمقهبؿ ُمٜمٝمؿ وشمِمٛمئزُّ  أًمسٜمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ شمِمتد   أؾمالومٙمؿ ويم٤مٟم٧م

 . سمدقمتٝمؿ اًمٜم٤مس رونذ  وحي

 هيتؽ أنْ  ٕطمدٍ  يم٤من ُم٤م اًمٜم٤مس دون سمبدقمتٝمؿ ُمستؽميـ يم٤مٟمقا وًمق": ىم٤مل

 قمٚمٞمٝم٤م، وسم٤مًمتقسم٦م هب٤م سم٤مٕظمذ أومم اهلل قمقرة، ُمٜمٝمؿ ئمٝمر وٓ قمٚمٞمٝمؿ، ؾمؽماً 

)صغم اهلل  اهلل رؾمقل قمـ واًمبالغ طمٞم٤مة، اًمٕمٚمؿ ومٜمنم سمف ضم٤مهروا إذا وم٠مُم٤م

 . "ُمٚمحد ٍِم  ُمُ  قمغم هب٤م يٕمتّمؿ رمح٦م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 إؿمٕمري ُمقؾمك وأسمق طمذيٗم٦م، إمم رضمؾ ضم٤مء": ىم٤مل سم٢مؾمٜم٤مده روى صمؿ

 أم اجلٜم٦م أذم ىمتؾ، طمتك هلل همْمب٤مً  سمسٞمٗمف رضب رضمالً  أرأي٧َم : وم٘م٤مل ،ىم٤مقمدٌ 

 َوَأوْمِٝمْٛمفُ  اًمرضمؾ اؾمتٗمٝمؿ: طمذيٗم٦م وم٘م٤مل ،اجلٜم٦م ذم: ُمقؾمك أسمق وم٘م٤مل اًمٜم٤مر؟ ذم

 ٓ واهلل: ىم٤مل اًمث٤مًمث٦م ذم يم٤من ومٚمّم ُمرات، صمالث ذًمؽ ومٕمؾ طمتك شم٘مقل، ُم٤م

 ًمق ص٤مطمبؽ ن  إ ،يدريؽ وُم٤م ،رويدك: وم٘م٤مل طمذيٗم٦م سمف ومدقم٤م شَمْسَتْٗمِٝمُٛمُف،

 اجلٜم٦م، ذم ومٝمق قمٚمٞمف ٘متؾيُ  طمتك احلؼ وم٠مص٤مب يٜم٘مٓمع طمتك سمسٞمٗمف رضب

 ٟمٗمز واًمذي: ىم٤مل صمؿ اًمٜم٤مر؟ ذم ومٝمق ًمٚمحؼ اهلل يقوم٘مف ومل احلؼ يّم٥م مل وإنْ 

ـ   سمٞمده  . "ويمذا يمذا ُمـ أيمثر قمٜمف ؾم٠مًم٧َم  اًمذي ُمثؾ ذم اًمٜم٤مر ًَمَٞمدظُمَٚم
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 وم٢مٟمف سمدقم٦م ص٤مطم٥م دم٤مًمس ٓ": ىم٤مل احلسـ قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ذيمر صمؿ

 . "ىمٚمبؽ ٛمرضيُ 

 مل سمدقم٦م ص٤مطم٥م ضم٤مًمس ُمـ": ىم٤مل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ذيمر صمؿ

 رء ىمٚمبف ذم ي٘مع أنْ  وإُم٤م ًمٖمػمه، ومتٜم٦م يٙمقن أنْ  إُم٤م: صمالث إطمدى ُمـ يسٚمؿ

 وإِن شمٙمٚمٛمقه، ُم٤م أسم٤مزم ُم٤م واهلل :ي٘مقل أنْ  ٤موإُم اًمٜم٤مر، اهلل ومٞمدظمٚمف سمف ومٞمزل

 . "إي٤مه ؾمٚمبف قملم ـمروم٦مَ  ديٜمف قمغم اهلل ـَ أُمِ  ومٛمـ سمٜمٗمز، واصمؼ

 سمدقم٦م ص٤مطم٥م أشمك ُمـ": ىم٤مل اًمسٚمػ سمٕمض قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ذيمر صمؿ

 ."اإلؾمالم هدم قمغم أقم٤من وم٘مد :رهًمٞمقىم  

 ص٤مطم٥م إمم ضمٚمس ُمـ": ىم٤مل ؾمٕمٞمد أسمق يمثػم طمدصمٜم٤م: ىم٤مل أؾمد أظمؼمٟم٤م

 ."ٟمٗمسف إمم يمؾووُ  اًمٕمّمٛم٦م ُمٜمف زقم٧مٟمُ  سمدقم٦م

 ىم٤مل: ىم٤مل أيقب قمـ زيد سمـ مح٤مد أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل ُمقؾمك اسمـ أؾمد أظمؼمٟم٤م

 أنْ  آُمـ ٓ وم٢مِن ،دم٤مدًمقهؿ وٓ إهقاء أهؾ دم٤مًمسقا ٓ": سم٦ماَل ىمِ  أسمق

 ويم٤من: أيقب ىم٤مل، "شمٕمرومقن ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ يٚمبسقا أو ضالًمتٝمؿ ذم يٖمٛمسقيمؿ

 .إًمب٤مب ذوي اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ واهلل

 ىم٤مل: ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ حمٛمد قمـ زيد أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ أؾمد أظمؼمٟم٤م

 شمرشمد   أنْ  أظم٤مف وم٢مِن شمٙمٚمٛمقهؿ وٓ اًمبدع، أصح٤مب دم٤مًمسقا ٓ" :إسمراهٞمؿ

 . "ىمٚمقسمٙمؿ
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 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل )ريض اهلل قمٜمف( هريرة أيب قمـ سم٤مإلؾمٜم٤مد أؾمد أظمؼمٟم٤م

ـِ  قَمغَم  ْرءُ اًمـٛمَ »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل ـْ  َأطَمُديُمؿْ  وَمْٚمَٞمٜمُْٔمرْ  ظَمِٚمٞمِٚمِف، ِدي  َُم

 .شُُي٤َمًمِؾ

 أيقب قمـ زيد سمـ مح٤مد قمـ إؾمّمقمٞمؾ سمـ ُم١مُمؾ أظمؼمٟم٤م أؾمد أظمؼمٟم٤م

 قمٚمٞمؽ اىمرأ سمٙمر أسم٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ يقُم٤مً  ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمغم دظمؾ": ىم٤مل

 ذم أصبٕمٞمف ومقضع رج،أظم صمؿ اىمرأه٤م أنْ  قمغم أزيدُ  ٓ ،اهلل يمت٤مب ُمـ آي٦م

جـطَم أُ : ىم٤مل صمؿ أذٟمٞمف : ىم٤مل سمٞمتل، ُمـ ظمرضم٧َم إٓ  ُمسٚمّمً  يمٜم٧م إنْ  قمٚمٞمؽ ر 

 وهتٞم٠م قمٚمٞمف يِمده سم٢مزاره وم٘م٤مل أظمرج، صمؿ أىمرا أنْ  قمغم أزيد ٓ سمٙمر أسم٤م ي٤م وم٘م٤مل

ج ىمد: وم٘مٚمٜم٤م اًمرضمؾ قمغم وم٠مىمبٚمٜم٤م: ىم٤مل ،ًمٚم٘مٞم٤مم  :وم٘مٚمٜم٤م ظمرضم٧م، إٓ قمٚمٞمؽ طمر 

 ىمٚمبل أن   فمٜمٜم٧ُم  ًمق واهلل إِن :ىم٤مل ظمرج، صمؿ آي٦م ىمرأ ًمق قمٚمٞمؽ ُم٤م سمٙمر أسم٤م ي٤م

ـْ  ي٘مرأ، أنْ  سم٤مًمٞم٧ُم  ُم٤م قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم يثب٧ُم   ىمٚمبل ذم ٚم٘مكيُ  أنْ  ٗم٧ُم ظِم  وًمٙم

 ."أؾمتٓمٞمع ومال ىمٚمبل ُمـ أظمرضمف أنْ  أضمٝمدُ  ؿمٞمئ٤مً 

 سمـ اهلل قمبد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؾمقدة قمـ ضٛمرة أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل أؾمد أظمؼمٟم٤م

 ذ هق ُم٤م إمم آَل  إٓ ومؽميمف هقى قمغم قمبد يم٤من ُم٤م" :ي٘مقل وهق اًم٘م٤مؾمؿ

 . "ُمٜمف

                                 
 أمحد وهمػُمه.، رواه طمدي٨ٌم طمسـ (6)
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 قمـ طمدي٨م ذم شمّمدي٘مف: وم٘م٤مل أصح٤مسمٜم٤م ًمبٕمض ذًمؽ ومذيمرُت : ىم٤مل

ـْ  َيْٛمُرىُمقنَ »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمٜمبل ـِ  ُِم ي ْٝمؿُ  َيْٛمُرُق  يَمَّم  اًمد  ـْ  اًمس   ُِم

ُِمٞم ٦مِ  ْٝمؿُ  َيْرضِمعَ  طَمت ك اً َأسَمد ومِٞمفِ  َيْرضِمُٕمقنَ  َٓ  صُمؿ   ،اًمر   .شوُمقىِمف قمغم اًمس 

 زيد قمـ زيد سمـ مح٤مد قمـ إؾمّمقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل أؾمد أظمؼمٟم٤م

 طم٤مً رِ ومَ  حمٛمداً  وم٠مشمٞم٧ُم  قمٜمف، ومرضمع رأي٤مً  يرى رضمؾ يم٤من": ىم٤مل أيقب قمـ

 :وم٘م٤مل يرى، يم٤من اًمذي رأيف شمرك ومالٟم٤مً  أن   أؿمٕمرَت : وم٘مٚم٧ُم  ،فوم٠مظمؼمشمُ  سمذًمؽ

 ُمـ يٛمرىمقن ،أوًمف ُمـ قمٚمٞمٝمؿ أؿمدُّ  احلدي٨م آظمر إن   يتحقل، ُم٤م إمم اٟمٔمروا

 ."إًمٞمف يٕمقدون ٓ اإلؾمالم

 ذم ومقضٕمٝم٤م سمٞمْم٤مء طمّم٤مة أظمذ أٟمف" :طمذيٗم٦م قمـ سم٢مؾمٜم٤مده روى صمؿ

 أظمذ صمؿ احلّم٤مة، هذه اؾمتْم٤مءة اؾمتْم٤مء ىمد اًمديـ هذا إن  : ىم٤مل صمؿ يمٗمف،

 واًمذي: ىم٤مل صمؿ ،واراه٤م طمتك احلّم٤مة قمغم يذره ومجٕمؾ شمراب ُمـ يمٗم٤مً 

ـ  ًمَ  سمٞمده ٟمٗمز  ."احلّم٤مة هذه دومٜم٧م يمّم اًمديـ يدومٜمقن أىمقام ٞمجٞمئ

 رؾمقُل  ظمرج ًمق": ىم٤مل اًمدرداء أيب قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م

 هق قمٚمٞمف يم٤من م٤م ؿمٞمئ٤مً  قمرف ُم٤م إًمٞمٙمؿ اًمٞمقم )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل

 هذا إوزاقمل أدرك ًمق ومٙمٞمػ": إوزاقمل ىم٤مل "!اًمّمالة إٓ فوأصح٤مسمُ 

  ."!اًمزُم٤من

                                 
 .وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلمأمحد وهمػُمه، ، رواه طمدي٨ٌم صحٞمح (6)
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 اًمٕمٚمؿ ٛمقاشمٕمٚم  ": ىم٤مل أٟمف قمكم قمـ سم٢مؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمّمن أظمؼمٟم٤م

 يٜمٙمر زُم٤من سمٕمديمؿ ؾمٞم٠ميت وم٢مٟمف أهٚمف، ُمـ شمٙمقٟمقا سمف وأقمٛمٚمقا سمف، شمٕمرومقن

 ."أقمِم٤مرهؿ شمسٕم٦مُ  ومٞمف احلؼ

 ُم٤م": ىم٤مل أٟمف أسمٞمف قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٝمؾ أيب قمـ سم٢مؾمٜم٤مده حيٞمك أظمؼمٟم٤م

 . "سم٤مًمّمالة اًمٜمداء إٓ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف أدريم٧ُم  م٤م ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٙمؿ أقمرُف 

 ُمٜمٙمؿ أقمرف ُم٤م": ىم٤مل أٟمس قمـ سم٢مؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜمل

 ىمقًمٙمؿ ًمٞمس )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم أقمٝمده يمٜم٧ُم  ؿمٞمئ٤مً 

 ."اهلل إٓ إًمف ٓ

 اًمسٚمػ أدرك رضمالً  أن   ًمق": ىم٤مل احلسـ قمـ سم٢مؾمٜم٤مده أؾمد أظمؼمٟم٤م

 قمغم يده ووضع: ىم٤مل !ؿمٞمئ٤مً  اإلؾمالم ُمـ قمرف ُم٤م اًمٞمقم ٕم٨َم سمُ  صمؿ إول،

ٓ  : ىم٤مل صمؿ ظمده  هذه ذم قم٤مش ـٛمَ ـًمَ  واهلل ٤مأُمَ : ىم٤مل صمؿ اًمّمالة، هذه إ

 سمدقمتف إمم يدقمق ُمبتدقم٤مً  ومرأى اًمّم٤مًمح اًمسٚمػ هذا يدرك مل أو ءاٙمراًمٜم  

ُـّ  ىمٚمبف وضمٕمؾ ذًمؽ قمـ اهلل ومٕمّمٛمف دٟمٞم٤مه إمم يدقمق ص٤مطم٥م ورأى  إمم حي

 أضمراً  ضق  ٕمَ ٞمُ ًمَ  :ٝمؿؾمبٞمٚمَ  بعويت   آصم٤مرهؿ وي٘متصُّ  اًمّم٤مًمح اًمسٚمػ هذا ذيمر

 ."شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنْ  يمقٟمقا ومٙمذًمؽ قمٔمٞمًّم،

: ىم٤مل ُمٝمران سمـ ُمٞمٛمقن قمـ سم٢مؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد طمدصمٜمل

ـَ  ومٞمٙمؿ نَم ٟمُ  رضمالً  أن   ًمق"   ."اًم٘مبٚم٦م هذه همػم ومٞمٙمؿ قمرف ُم٤م اًمسٚمػ ُم
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 أسمق قمكم   دظمؾ": ىم٤مًم٧م اًمدرداء أم قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ىمداُم٦م سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م

 ُمـ ومٞمٝمؿ أقمرف ُم٤م واهلل: وم٘م٤مل أهمْمبؽ؟ ُم٤م: ًمف وم٘مٚم٧ُم  ُمٖمْمب٤ًم، اًمدرداء

 ًمق": ًمٗمظ وذم، "مجٕمٞم٤مً  يّمٚمقن أهنؿ إٓ )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( حمٛمد أُمر

 ."ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف قمرف ُم٤م ،دهشمٗم٘م   صمؿ ،فٚموأمه اإلؾمالم ؿشمٕمٚم   رضمالً  أن  

 رضمٚملم أن   ًمق": ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمبد قمـ سم٢مؾمٜم٤مده إسمراهٞمؿ طمدصمٜمل

 اًمٜم٤مس ٕشمٞم٤م إودي٦م هذه سمٕمض ذم سمٛمّمحٗمٞمٝمّم ٤مٞمَ ٚمَ ظَم  إُم٦م هذه أوائؾ ُمـ

 ."قمٚمٞمف يم٤مٟم٤م م٤م ؿمٞمئ٤مً  يٕمروم٤من وٓ اًمٞمقم

 َٟمٍْمُ  ضَم٤مءَ  إَِذا}: شمال )ريض اهلل قمٜمف( هريرة أسم٤م أن   ٜملٖمَ ٚمَ وسمَ : ُم٤مًمؽ ىم٤مل

ـِ  ذِم  َيْدظُمُٚمقنَ  اًمٜم ٤مَس  َوَرَأْي٧َم  َواًْمَٗمْتُح، اهلل  واًمذي": وم٘م٤مل {َأوْمَقاضم٤مً  اهلل ِدي

 ومٞمف دظمٚمقا يمّم أومقاضم٤مً  ديٜمٝمؿ ُمـ اًمٞمقم ٞمخرضمقنًمَ  اًمٜم٤مس إن   سمٞمده ٟمٗمز

 ."أومقاضم٤مً 

 أواظمر سمحرضة اًمت٤مسمٕملم زُمـ ذم هذا يم٤من إذا -اهلل رمحؽ- ْؾ شم٠مُم   ْػ ىمِ 

 قمغم هب٤م يستدل ٓ أو قمٚمٞمف ؾشمِمٙمِ  أو سم٤مًمٙمثرة اعمسٚمؿ يٖمؽمُّ  ومٙمٞمػ اًمّمح٤مسم٦م،

  !اًمب٤مـمؾ

ـُ  روى صمؿ  صمٕمٚمب٦م أسم٤م أشمٞم٧ُم ": ىم٤مل أُمٞم٦م أيب قمـ سم٢مؾمٜم٤مده وض٤مح اسم

: ىمٚم٧ُم  آي٦م؟ ٦مُ أي  : ىم٤مل أي٦م؟ هذه ذم شمّمٜمع يمٞمػ صمٕمٚمب٦م أسم٤م ي٤م: وم٘مٚم٧ُم  ٜملَِم اخلُ 

يُمؿْ  ٓ}: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ـْ  َيرُضُّ  ًم٘مد واهلل ٤مأُمَ : ىم٤مل ،{اْهَتَدْيُتؿْ  َذاإ َضؾ   َُم
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: وم٘م٤مل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ؾم٠مًم٧ُم  ،ظمبػماً  قمٜمٝم٤م ؾم٠مًم٧َم 

ـِ  َوشَمٜم٤َمَهقا سم٤معَمْٕمُروِف  اْئَتِٛمُروا سَمؾِ »  ُُمٓم٤مقم٤مً  ٤مً ؿُمح   رأي٧َم  إِذا طَمت ك اعُمٜمَْٙمِر، قَم

٦مِ  وَمَٕمَٚمْٞمَؽ  سمَِرْأِيف: َرْأٍي  ِذي يُمؾ   َوإقْمج٤مَب  ُُم١مصَمَرةً  َوُدْٟمٞم٤م ٕم٤مً ـَُُمت ب َوَهًقى  سمِخ٤مص 

ـْ  وم٢مِن   اًمَٕمَقام، أُْمرَ  قَمٜمَْؽ  َوَدعْ  َٟمْٗمِسَؽ  ٤مَُم٤ًم، َوَراِئُٙمؿْ  ُِم ؼْمُ  أي  ـ   اًمّم   ُِمْثُؾ  ومِٞمِٝم

ـ   ًمِٚمٕم٤مُِمؾِ  اجلَْٛمِر، قمغم اًمَ٘مْبضِ   ُِمْثَؾ  َيْٕمَٛمُٚمقنَ  َرضُمالً  مَخِْسلمَ  أضْمرِ  ُِمْثُؾ  ومِٞمِٝم

 مَخِْسلمَ  أضْمرُ  سَمْؾ  .ٓ» ُمٜمٝمؿ؟! ىم٤مَل: مخسلم أضمر اهلل: رؾمقل ي٤م ىمٞمؾ ،شقَمَٛمِٚمف

 .شُِمٜمُْٙمؿ

 اًمٜمبل أن   (ّم)ريض اهلل قمٜمٝم قمٛمر سمـ اهلل قمبد قمـ سم٢مؾمٜم٤مده روى صمؿ

 اهلل قلرؾم ي٤م: ىم٤مًمقا صمالصم٤ًم، ،شًمِْٚمُٖمَرسَم٤مء ـُمقسَمك»: ىم٤مل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 ؾم ٟم٤مسِ  ذم ،ىمٚمٞمؾ ص٤محلقنَ  ٟم٤مٌس »: ىم٤مل اًمٖمرسم٤مء؟ ـوُمَ 
ٍ
 ـْ ُمَ  ،يمثػم قء

ـْ  َأيْمَثرُ  ؿٝمُ ُْم ٖمِ بْ يُ   .شؿٝمُ بُّ حُيِ  ِم 

 اهلل قلرؾم ىم٤مل: ىم٤مل اعمٕم٤مومري قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م

 اهلل سمٙمت٤مب ٙمقنيتٛمس   اًمذيـ ،ًمٚمٖمرسم٤مء ـمقسمك»: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 . ش٠مٓمٗمشمُ  طملم ٦مسم٤مًمسٜم   ٚمقنٛمويٕم ٜمٙمر،يُ  طملم

                                 
 أسمق داوود وهمػُمه.، رواه طمدي٨ٌم طمسـ (6)

 .شيٕمّمٞمٝمؿ أيمثر مـ يٓمٞمٕمٝمؿُمـ »ًمٙمـ سمٚمٗمظ: ، مل ٟم٘مػ قمغم هذا اًمسٜمد، ورواه أمحد واًمٓمؼماِن سم٢مؾمٜم٤مٍد طَمَسـ (0)

ضٕمٞمػ، وم٤معمٕم٤مومري مل يثب٧ُّم ًمف ؾمّمع ُمـ أطمٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يمّم أن  ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨م: قم٘مب٦م  -هبذا اًمسٜمد-احلدي٨م  (3)

 سمـ ٟم٤مومع، وهق جمٝمقٌل ُمتَقىم ٌػ ومٞمف، وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، وهق ُمتَٙمٚم ٌؿ ومٞمف.
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)صغم  اهلل رؾمقل أن   أسمٞمف قمـ اهلل قمبد سمـ ؾم٤ممل قمـ سم٢مؾمٜم٤مده أؾمد أظمؼمٟم٤م

 يٙمقن طمتك اًمس٤مقم٦م شم٘مقم وٓ همريب٤ًم، اإلؾمالم سمدأ»: ىم٤مل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 طملم ًمٚمٖمرسم٤مء ـمقسمك صمؿ اًمٜم٤مس، يٗمسد طملم ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك ،يمّم سمدأ همريب٤مً 

 . شاًمٜم٤مس يٗمسد

)صغم اهلل  اهلل اهلل رؾمقل ؾمٛمع أٟمف اهلل قمبد قمـ سم٢مؾمٜم٤مده أؾمد أظمؼمٟم٤م

 ومٓمقسمك ،سمدأ يمّم همريب٤مً  وؾمٞمٕمقدُ  همريب٤مً  سمدأ اإلؾمالمَ  إن  »: ي٘مقل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

 دَ َس ومَ  إذا حقنّمٚمِ يُ  اًمذيـ»: ىم٤مل اهلل؟ قلرؾم ي٤م اًمٖمرسم٤مء وُمـ: ىمٞمؾ شًمٚمٖمرسم٤مء

  ..شاًمٜم٤مس

 سمـ حمٛمد احل٤مومظ ًمإلُم٤مم واحلقادث اًمبدع] يمت٤مب ُمـ ٟم٘مٚمتف ُم٤م آظمر هذا

 .[وض٤مح

 يمثرهت٤م ُمع ،اًمّمحٞمح ذم وسمٕمْمٝم٤م اًمٖمرسم٦م أطم٤مدي٨م -اهلل رمحؽ- ْؾ ومت٠مُم  

 . وؿمٝمرهت٤م

 ىم٤مل طمتك ـمقيؾ، زُمـ ُمـ وىمع ىمد هذا ن  أ يمٚمٝمؿ اًمٕمٚمّمء إمج٤مع ؾوشم٠مُم  

ـُ   !"فمٝمقره أول   ذم ُمٜمف رُب أهم زُم٤مٟمٜم٤م ذم اإلؾمالمُ ": (اهلل رمحف) اًم٘مٞمؿ اسم

                                 
ٗمف اًمٜم س٤مئل واسمـ اعمديٜمل، وىم٤مل قمٜمف أمحد: ضٕمٞمػ ضمدًا، ومٗمل ؾمٜمده: حيٞمك سم -هبذا اًمسٜمد-احلدي٨م  (6) ؾ، وىمد ضٕم  ـ اعمتقيم 

ـ  احلدي٨م ًمف أصٌؾ ذم صحٞمح ُمسٚمؿ سمٚمٗمظ:   .شًمِْٚمُٖمَرسَم٤مء وَمُٓمقسَمك ،٤مً هَمِريب سَمَدأَ  يَمَّم  َوؾَمَٞمُٕمقدُ  ،٤مً هَمِريب اإِلؾْماَلمُ  سَمَدأَ »واٍه، ًمٙم

سمٜمٗمس  اًمٖمرسم٤مء ذم أضمري اًمٗمتـ ورواه ذم اًمقاردة اًمسٜمـ ذم صحٞمح، رواه أسمق قمٛمرو اًمداِن -هبذا اًمٚمٗمظ-احلدي٨م  (0)

ـٌ صحٞمح، ورواه اًمٓمؼماِن وًمٙمـ شيّمٚمحقن ُم٤م أومسد اًمٜم٤مس»اًمٚمٗمظ، يمّم رواه اًمؽمُمذي ًمٙمـ سمٚمٗمظ:  ، وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمس

 .صم٘م٦م وهق ؾمٚمٞمؿ سمـ سمٙمر همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف، وىم٤مل اهلٞمثٛمل: شيّمٚمحقن قمٜمد ومس٤مد اًمٜم٤مس»سمٚمٗمظ: 
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 اًمتل اًمٙمبػمة ةق  ـاهلُ  هذه ُمـ شمسٚمؿ أنْ  ًمٕمٚمؽ ضمٞمداً  الً شم٠مُمُّ  هذا ْؾ ومت٠مُم  

 ُمـ واًمٜمٗمرة إيمؼم، واًمسقاد سم٤مًمٙمثرة آىمتداء وهل ،اًمٜم٤مس أيمثر ومٞمٝم٤م هٚمؽ

 !أىمٚمف ُم٤م !أىمٚمف ُم٤م !ُمٜمٝم٤م ؿٚمِ ؾَم  ـْ ُمَ  أىمؾ   ومّم إىمؾ،

 قمـ صحٞمحف ذم ُمسٚمؿ أظمرضمف اًمذي اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م ذًمؽ ٜمختؿوًمْ 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ()صغم  اهلل رؾمقل أن   )ريض اهلل قمٜمف( ُمسٕمقد سمـ اهلل قمبد

ـْ  َُم٤م»: ىم٤مل ٦مٍ  ذم اهللُ سَمَٕمَثفُ  َٟمبل   ُِم ـْ  ًَمفُ  يَم٤منَ  إٓ ىَمْبكِم  أُم  تِفِ  ُِم  طَمَقاِريُّقنَ  ُأُم 

 هبديف هيتدون: رواي٦م وذم- سم٠َِمُْمِرهِ  َوَيْ٘مَتُدونَ  ،سمِسٜم تِفِ  َي٠مظُمُذونَ  َوأْصَح٤مب،

٤َم صُمؿ   ،-ويستٜمُّقن سمسٜم تف ـْ  خَتُْٚمُػ  إهِن   َيْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م َيُ٘مقًُمقنَ  ،ظُمُٚمقٌف  سَمْٕمِدِهؿْ  ُِم

ـْ  ُي١ْمَُمروَن، ٓ َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  ، وَمُٝمقَ  سمَِٞمِدهِ  ضَم٤مَهَدُهؿْ  وَمَٛم ـٌ ـْ  ُُم١ْمُِم  ضَم٤مَهَدُهؿْ  َوَُم

ـٌ  وَمُٝمقَ  سمِٚمَس٤مٟمِفِ  ـْ  ،ُُم١مُِم ، وَمُٝمقَ  سمَِ٘مٚمبِفِ  ضَم٤مَهَدُهؿْ  َوَُم ـٌ ـَ  ذًمَِؽ  َوَراءَ  َوًَمٞمَس  ُُم١مُِم  ُِم

 .شظَمْرَدل طَمب ٦مُ  اإليَّمنِ 

  فٟم٘مٚمتُ  ُم٤م اٟمتٝمك

 اًمٕم٤معملم رب   هلل واحلٛمدُ 

 

 سمٕمض إمم اًمسجـ ذم وهق ٝم٤ميمتبَ  رؾم٤مًم٦مً  اًمديـ شم٘مل ًمٚمِمٞمخ رأي٧ُم  وىمد

 ُمـ صًمٞمتخٚم   سمخّمقُمف ومؼسم٤مًمر   قمٚمٞمف ِمػمونيُ  إًمٞمف أرؾمٚمقا ّم  ـًم إظمقاٟمف

 .ُمٜمٗمٕمتف ًمٕمٔمؿ هل٤مأو   أٟم٘مؾ أنْ  أطمبب٧ُم  ،اًمسجـ
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  :(شمٕم٤ممم اهلل رمحف) ىم٤مل

 ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ إًمٞمف، وٟمتقب وٟمستٖمٗمره وٟمستٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد

 ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمّمًمٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت أٟمٗمسٜم٤م ذور

 حمٛمداً  أن   وٟمِمٝمد ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أنْ  وٟمِمٝمدُ  ًمف، ه٤مدي

 ويمٗمك يمٚمف اًمديـ قمغم ًمٞمٔمٝمره احلؼ، وديـ سم٤مهلدى أرؾمٚمف ورؾمقًمف، قمبده

 . يمثػماً  شمسٚمٞمّمً  وؾمٚمؿ وصحبف آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم ؿمٝمٞمدًا، سم٤مهلل

 اًمٜم٤مؾمٙملم اًمِمٞمخلم رؾم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م اًمتل اًمقرىم٦مُ  وصٚم٧ِم  وم٘مد :سمٕمد أُم٤م

 اإليّمن، ىمٚمقهبؿ ذم ويمت٥م ُمٜمف سمروٍح  اإلظمقان وؾم٤مئر اهلل أيدمه٤م ،اًم٘مدوشملم

 ُم٤م ًمدٟمف ُمـ هلؿ وضمٕمؾ صدق، خمرج وأظمرضمٝمؿ صدق ُمدظمؾ وأدظمٚمٝمؿ

 وؾمٚمٓم٤من واًمؼمه٤من سم٤مًمبٞم٤من واحلج٦م اًمٕمٚمؿ ؾمٚمٓم٤من ،اًمسٚمٓم٤من ُمـ سمف يٜمٍم

 وطمزسمف اعمت٘ملم أوًمٞم٤مئف ُمـ وضمٕمٚمٝمؿ واإلظمقان، سم٤مًمٚمس٤من واًمٜمٍمة اًم٘مدرة

 سملم مجٕمقا اًمذيـ اعمت٘ملم إئٛم٦م وُمـ إىمران، ُمـ ٟم٤موأهؿ عمـ اًمٖم٤مًمبلم

 واإلقمالن، اًمَّس ذم وقمده وُمٜمجز ذًمؽ ؼحم٘م   واهلل واإلي٘م٤من، اًمّمؼم

  .اًمرمحـ ًمٕمب٤مد اًمِمٞمٓم٤من طمزب ُمـ وُمٜمت٘مؿ

 وآُمتح٤من، آسمتالء ُمـ ؾمٜمتف سمف وُمْم٧م فطمٙمٛمتُ  اىمتْم٧ْم  سمّم ًمٙمـ

 ىمد إذ واًمبٝمت٤من، اًمٜمٗم٤مق أهؾ ُمـ واإليّمن، اًمّمدق أهؾ سمف اهلل يٛمٞمز اًمذي

                                 
 جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م. (6)
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 ًمذوي واًمٕم٘مقسم٦م اإليّمن، قمكاد   ُمـ ًمٙمؾ اًمٗمتٜم٦م ُمـ سمد   ٓ أٟمف قمغم يمت٤مسمف دل  

يُمقا َأنْ  اًمٜم ٤مُس  َأطَمِس٥َم  امل،}: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل واًمٓمٖمٞم٤من، اًمسٞمئ٤مت  َيُ٘مقًُمقا َأنْ  ُيؽْمَ

ـَ  وَمَتٜم ٤م َوًَمَ٘مدْ  ُيْٗمَتٜمُقَن، ٓ َوُهؿْ  آَُمٜم ٤م ِذي ـْ  اًم  ـ   ىَمْبِٚمِٝمؿْ  ُِم ـَ  اهلل وَمَٚمَٞمْٕمَٚمَٛم ِذي  َصَدىُمقا اًم 

ـ   ـَ  طَمِس٥َم  َأمْ  اًْمَٙم٤مِذسملَِم، َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم ِذي ٞم َئ٤مِت  َيْٕمَٛمُٚمقنَ  اًم   َُم٤م ؾَم٤مءَ  َيْسبُِ٘مقَٟم٤م َأنْ  اًمس 

ـ   ُمـ قمغم ؾمبح٤مٟمف وم٠مٟمٙمر، {حَيُْٙمُٛمقنَ   اًمٓم٤مًم٥َم  يٗمقشمقنَ  اًمسٞمئ٤مت أهؾ أن   فم

 .واًمٙم٤مذب اًمّم٤مدق سملم َتٞمز ومتٜم٦م سمال ؽميمقنيُ  اإليّمن قملُمد   وأن   اًمٖم٤مًم٥م،

 ؾمبٞمٚمف ذم سم٤مجلٝم٤مد إٓ يٙمقن ٓ اإليّمن ذم اًمّمدق أن   يمت٤مسمف ذم وأظمؼم

قَْمَراُب  ىَم٤مًَم٧ِم }: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ْٕ ْ  ىُمْؾ  آَُمٜم ٤م ا ـْ  شُم١ْمُِمٜمُقا مَل  َوعَم ٤م َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم ىُمقًُمقا َوًَمِٙم

يَّمنُ  َيْدظُمؾِ  ْـ  َيِٚمْتُٙمؿْ  ٓ َوَرؾُمقًَمفُ  اهلل شُمٓمِٞمُٕمقا َوإِنْ  ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  ذِم  اإْلِ  َأقْمَّمًمُِٙمؿْ  ُِم

َّم  َرطِمٞمٌؿ، هَمُٗمقرٌ  اهلل َ إِن   ؿَمْٞمئ٤مً  ـَ  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  إِٟم  ِذي ْ  صُمؿ   َوَرؾُمقًمِفِ  سم٤ِمهلل آَُمٜمُقا اًم   مَل

  .{َيْرشَم٤مسُمقا

 اًمذي اًمٗمتٜم٦م، قمٜمد وضمٝمف قمغم ٥ماعمٜم٘مٚمِ  سمخَّسانِ  وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف وأظمؼم

 هق ُمـ يست٘مر ٓ اًمذي واًمٓمرف اجل٤مٟم٥م وهق طمرف، قمغم ومٞمٝم٤م اهلل يٕمبد

 وم٘م٤مل اًمدٟمٞم٤م، ظمػم ُمـ هيقاه ُم٤م وضمقد قمٜمد إٓ اإليّمن قمغم يثب٧م ٓ سمؾ قمٚمٞمف،

ـَ }: شمٕم٤ممم ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم  َوإِنْ  سمِفِ  اـْمَٛم٠َمن   ظَمػْمٌ  َأَص٤مسَمفُ  وَم٢مِنْ  طَمْرٍف  قَمغَم  اهلل َيْٕمُبدُ  َُم

ْٟمَٞم٤م ظَمَِّسَ  َوضْمِٝمفِ  قَمغَم  اْٟمَ٘مَٚم٥َم  ومِْتٜم٦َمٌ  َأَص٤مسَمْتفُ  ظِمَرةَ  اًمدُّ ْٔ انُ  ُهقَ  َذًمَِؽ  َوا  اخْلَُّْسَ

ـَ  اهلل َيْٕمَٚمؿِ  َوعَم ٤م اجْلَٜم ٦مَ  شَمْدظُمُٚمقا َأنْ  طَمِسْبُتؿْ  َأمْ }: شمٕم٤ممم وىم٤مل {اعْمُبلِمُ  ِذي  اًم 
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ـَ  َوَيْٕمَٚمؿَ  ُِمٜمُْٙمؿْ  ضَم٤مَهُدوا ٤مسمِِري  َٟمْٕمَٚمؿَ  طَمت ك َوًَمٜمَْبُٚمَقٟم ُٙمؿْ }: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،{اًمّم 

ـَ  ـَ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْمَُج٤مِهِدي ٤مسمِِري  .{َأظْمَب٤مَريُمؿْ  َوَٟمْبُٚمقَ  َواًمّم 

 سملم اعمحبلم قدوضم ـُم سمد   ومال اعمرشمديـ قدوضم قمٜمد أٟمف ؾمبح٤مٟمف وأظمؼم

٤َم َي٤م}: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ،٤مهديـاعمج ـَ  َأهيُّ ِذي ـْ  آَُمٜمُقا اًم  ـْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َيْرشَمد   َُم  ِديٜمِفِ  قَم

بُُّٝمؿْ  سمَِ٘مْقمٍ  اهلل َي٠ْميِت  وَمَسْقَف 
بُّقَٟمفُ  حُيِ

 ًمٜمٕمٛم٦م روناًمِم٤ميم ؿه ومٝم١مٓء ،{َوحُيِ

دٌ  َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمّم آُمتح٤من، قمغم اًمّم٤مسمرون اإليّمن، ٓ   حُمَٛم   َرؾُمقٌل  إِ

ـْ  ظَمَٚم٧ْم  ىَمدْ  ؾُمُؾ  ىَمْبِٚمفِ  ُِم  إمم {َأقْمَ٘م٤مسمُِٙمؿْ  قَمغَم  اْٟمَ٘مَٚمْبُتؿْ  ىُمتَِؾ  َأوْ  َُم٤مَت  َأوَم٢مِنْ  اًمرُّ

٥مُّ  َواهللُ}: ىمقًمف
 .{ْحِسٜملِمَ اًمـٛمُ  حُيِ

 ُمـ ًمف ي٘ميض ُم٤م مجٞمع يم٤من :واًمِمٙمر سم٤مًمّمؼم إٟمس٤منٍ  قمغم اهلل أٟمٕمؿ وم٢مذا

 اهللُ َيْ٘ميِض  َٓ »: )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمٜمبل ىم٤مل يمّم ًمف، ظمػماً  اًم٘مْم٤مء

ٓ   ىمْم٤مءً  ًمٚمٛم١مُمـ اءُ  َأَص٤مسَمْتفُ  ًَمُف، إِنْ  اً ظَمػْم  يَم٤منَ  إِ  َوإِنْ  ًَمُف، ظَمػْماً  يَم٤منَ  ومَِمَٙمرَ  َِس 

اءُ  َأَص٤مسَمْتفُ  ٙمقر، شًَمفُ  ظَمػْماً  يم٤منَ  ومَّمؼَمَ  رَض   اًمذي اعم١مُمـ هق واًمّمب ٤مر اًمِم 

 واًمِمٙمر سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف اهلل ؿِ ٜمٕمِ يُ  مل وُمـ، يمت٤مسمف ُمـ ُمقضع همػم ذم اهلل ذيمر

 ىمبٞمح إمم سمف يٗميض طم٘مف ذم واًمرضاء اًمَّساء ُمـ واطمد ويمؾ طم٤مل، نَم  سمِ  ومٝمق

 إٟمبٞم٤مء حمـ هل اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م إُمقر ذم ذًمؽ يم٤من إذا ومٙمٞمػ ل،آاعم

 يمٞمد ُمـ واًم٘مرآن اإليّمن وطمٗمظ اًمديـ، أصقل شمثب٧م وُمٜمٝم٤م واًمّمدي٘ملم،

                                 
 طمدي٨ٌم صحٞمح، رواُه سم٠مًمٗم٤مٍظ ُمت٘م٤مرسم٦م: ُمسٚمٌؿ وأمحُد واًمدارُمل وهمػُمهؿ. (6)
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 حي٥م يمّم ُمب٤مريم٤مً  ـمٞمب٤مً  يمثػماً  محداً  هلل وم٤محلٛمد واًمبٝمت٤من، واإلحل٤مد اًمٜمٗم٤مق أهؾ

 .ضمالًمف وقمز   وضمٝمف ًمٙمرم يٜمبٖمل ويمّم ويرىض، رسمٜم٤م

 احلٞم٤مة ذم اًمث٤مسم٧م سم٤مًم٘مقل اعمسٚمٛملم وؾم٤مئر يثبتٙمؿ أنْ  اعمس١مول واهلل

 ديٜمف ويٜمٍم ،واًمب٤مـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمف ويتؿ أظمرة، وذم اًمدٟمٞم٤م

 أُمرٟم٤م اًمذيـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمٙم٤مومريـ قمغم ،اعم١مُمٜملم وقمب٤مده ورؾمقًمف ويمت٤مسمف

  ..اعمبلم يمت٤مسمف ذم قمٚمٞمٝمؿ واإلهمالظ سمجٝم٤مدهؿ

 .(اهلل رمحف) اًمٕمب٤مس أيب يمالم ُمـ ٟم٘مٚمتف ُم٤م اٟمتٝمك

 ُمـ قمغم جي٥م ُم٤م احلِمٞمِم٦م قمـ َؾ ئِ ؾُم  ّم  ـًم ،(اهلل رمحف) ًمف ضمقاب وُمـ

 : وم٘م٤مل ضم٤مئز، أيمٚمٝم٤م أن   يدقمل

 أيمؾ ؾمقاء ،اعمحرُم٦م اخلب٤مئ٨م أظمب٨م وهل ،طمرام احلِمٞمِم٦م هذه وأيمؾ

ـ   ىمٚمٞماًل، أو يمثػماً  ُمٜمٝم٤م  وُمـ اعمسٚمٛملم، سم٤مشمٗم٤مق طمرام ُمٜمٝم٤م اعمسٙمر اًمٙمثػم ًمٙم

 ؾٖمس  يُ  ٓ اً ُمرشمد   يم٤مومراً  تؾىمُ  وإٓ شم٤مَب  وم٢منْ  ستت٤مب،يُ  يم٤مومرٌ  ومٝمق ذًمؽ اؾمتحؾ  

 . اعمسٚمٛملم سملم دومـيُ  وٓ قمٚمٞمف ّمغم  يُ  وٓ

 ذًمؽ أن   اقمت٘مد وؾمقاء ،واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد طمٙمؿ ُمـ أذُّ  اعمرشمد ؿُ ٙمْ وطُم 

 وأهن٤م !واًمٗمٙمر اًمذيمر ًم٘مٛم٦م أهن٤م يزقمٛمقن اًمذيـ ًمٚمخ٤مص٦م أو ًمٚمٕم٤مُم٦م حيؾُّ 

 !اًمٓمريؼ ذم وشمٜمٗمع !اًمس٤ميمـ اًمٕمزم حترك

                                 
 سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ٓجمٛمقع اًمٗمت٤موى،  (6)
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ـ   اًمسٚمػ سمٕمض يم٤من وىمد  ىمقًمف ُمت٠موًٓ  ًمٚمخ٤مص٦م ب٤محيُ  اخلٛمر أن   فم

ـَ  قَمغَم  ًَمْٞمَس }: شمٕم٤ممم ِذي ٤محِل٤َمِت  َوقَمِٛمُٚمقا آَُمٜمُقا اًم   قمٛمر وم٤مشمٗمَؼ  {ضُمٜم٤َمٌح  اًمّم 

 أىمروا إنْ  أهنؿ قمغم)ريض اهلل قمٜمٝمؿ(  اًمّمح٤مسم٦م قمٚمّمء ُمـ وهمػممه٤م وقمكم

  ..تٚمقاىمُ  آؾمتحالل قمغم أسوا وإنْ  ٚمدوا،ضُم  سم٤مًمتحريؿ

 .(شمٕم٤ممم اهلل رمحف) اًمِمٞمخ يمالم ُمـ فٟم٘مٚمتُ  ُم٤م اٟمتٝمك
 

 سمس٥م   ضم٤مهر إذا اعمٕملم   شمٙمٗمػم قمدم فإًمٞم ٜمس٥ُم يُ  اًمذي هذا يمالم ؾومت٠مُم  

 سم٤معمّمػم وي٠مُمر احلؼ قمغم أهنؿ ويزقمؿ اًمنمك أهؾ ُمـ وص٤مر إٟمبٞم٤مء ديـ

 ٕضمؾ اعمنميملم ُمع ويدظمؾ اًمتقطمٞمد يس٥مُّ  ٓ ُمـ قمغم ويٜمٙمر ُمٕمٝمؿ

 !اإلؾمالم إمم اٟمتس٤مسمف

 زقمؿ وًمق ،احلِمٞمِم٦م سم٤مؾمتحالل قم٤مسمداً  يم٤من وًمق اعمٕملم   ريمٗم   يمٞمػ اٟمٔمرْ 

 قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٢ممج٤مع واؾمتدل   اًمٙمٗمرة قمغم شمٕمٞمٜمٝمؿ اًمذيـ ًمٚمخ٤مص٦م ٝم٤مطمٚم  

 ذم اًمّمح٤مسم٦م ويمالم اعمٕملم   ذم ويمالُمف ،يتقسمقا مل إنْ  وأصح٤مسمف داُم٦مىمُ  شمٙمٗمػم

 ُمـ أًمػ ضمزء احلِمٞمِم٦م اؾمتحالل يس٤موي ٓ م٤م ومٞمف ٟمحـ سمّم ومٙمٞمػ ،اعمٕملم  

 !ُمٜمف ضمزء

 

 

 
 

 اًمٕم٤معملم رب   اهلل واحلٛمدُ 

 يمثػماً  شمسٚمٞمّمً  ؿوؾمٚم   وصحبف وآًمف حمٛمد قمغم اهلل وصغم  

 

 (وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم٤مشمفرمحف اهلل ) يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد اٟمتٝمك
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