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 مؼدمة

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وقمغم 

 ..آًمف وصحٌف أمجٕملم أُم٤م سمٕمد

واًمذي حيقي قمغم قمدد  «من روائع أقوال الصاحلني»ومٝمذا يمت٤مب 

  وىمد اظمؽمهت٤م ُمـ يمت٤مب،ُمـ أىمقال اًمّم٤محللم ُمّمٜمٗم٦م طم٥ًم إسمقاب

 ًمّم٤مطمٌف حمٛمد ظمٚمػ «ادورد العذب ادعني من آثار أعالم التابعني»

هذا اًمٙمت٤مب سم٤مظمتّم٤مر يمت٤مسمف ذم  طمٞم٨م ىمٛم٧م .ؾمالُم٦م ضمزاه اهلل ظمػما

 طمٞم٨م وضمدت ذم يمت٤مسمف أىمقآ ، وشمرشمٞمٌٝم٤م،واٟمت٘م٤مء مجٚم٦م ُمـ شمٚمؽ إىمقال

 وذًمؽ واٟمت٘مل أطمًٜمٝم٤م ، وم٠مطم٧ٌٌم أن أظمتٍمه٤مُمٙمررة،ُمتِم٤مهب٦م و

.. واهلل وزم اًمتقومٞمؼ، شمٞمًػما قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ 



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

4 



 من روائع أقوال الصاحلني   

 
 

5 

  



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

6 

  



 من روائع أقوال الصاحلني   

 
 

7 

: ىم٤مل! ُم٤م سم٤مل يمالم اًمًٚمػ أٟمٗمع ُمـ يمالُمٜم٤م؟:  ؾمئؾ محدون اًم٘مّم٤مر(1

ٕهنؿ شمٙمٚمٛمقا ًمٕمز اإلؾمالم وٟمج٤مة اًمٜمٗمقس ورى اًمرمحـ، وٟمحـ 

ش11».ٟمتٙمٚمؿ ًمٕمز اًمٜمٗمس وـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م وىمٌقل اخلٚمؼ  

 

 

خصائص السؾف من الصحابة وكبار التابعني 

 

ؾمٌ٘مٜم٤م اًم٘مقم قمغم ظمٞمٍؾ ُدهٍؿ وٟمحـ قمغم محر : ىمٞمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي

اًمٗمقائد ». إن يمٜم٧َم قمغم ـمري٘مٝمؿ ومام أهع اًمٚمح٤مق هبؿ: وم٘م٤مل! ُمٕم٘مرة

ش 43ص

يم٤مٟمقا أيمٞم٤مؾًم٤م، قمٛمٚمقا ص٤محل٤ًم ملسو هيلع هللا ىلص إن أصح٤مب حمٛمد : ىم٤مل احلًـ

٤ًٌم وىمدُمقا ومْماًل، مل يٜم٤مومًقا  أهؾ اًمدٟمٞم٤م ذم دٟمٞم٤مهؿ ومل وأيمٚمقا ـمٞم

جيزقمقا ُمـ ذهل٤م أظمذوا صٗمقه٤م وشمريمقا يمدره٤م واهلل ُم٤م شمٕم٤مفمٛم٧م ذم 

قمٛمٚمقه٤م وٓ شمّم٤مهمرت ذم أٟمٗمًٝمؿ ؾمٞمئ٦م أُمرهؿ »»أٟمٗمًٝمؿ طمًٜم٦م 

ش 3».اًمِمٞمٓم٤من هب٤م
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ذم ظمالوم٦م قمثامن ملسو هيلع هللا ىلص يمٜم٧م أدظمؾ سمٞمقت أزواج اًمٜمٌل : ىم٤مل احلًـ

ش 42ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص». ريض اهلل قمٜمف وم٠مشمٜم٤مول ؾم٘مٗمٝم٤م سمٞمدي

_ 6 _ 

واهلل ًم٘مد أدريم٧م أىمقاًُم٤م ًمق ؿم٤مء أطمدهؿ أن ي٠مظمذ هذا : ىم٤مل احلًـ

أٓ شم٠مشمقن ٟمّمٞمٌٙمؿ ُمـ : ، ومٞم٘م٤مل هلؿشأي سم٤محلالل»اعم٤مل ُمـ طمٚمف أظمذه 

؟ ًٓ ٓ، إٟم٤م ٟمخِمك أن يٙمقن أظمذه : ومٞم٘مقًمقن! هذا اعم٤مل ومت٠مظمذوٟمف طمال

ش 8ش »263-262اًمزهد ص». وم٤ًمًدا ًم٘مٚمقسمٜم٤م

ًٓ ومال : ىم٤مل احلًـ ًم٘مد رأي٧م أٟم٤مؾًم٤م شمٕمرض ٕطمدهؿ اًمدٟمٞم٤م طمال

ش 9ش »265اًمزهد ص». ُم٤م ٟمدري ُم٤م طم٤مًمٜم٤م ومٞمٝم٤م: يتٌٕمقهن٤م، ي٘مقًمقن

واهلل ًم٘مد أدريم٧م أىمقاًُم٤م وإْن يم٤من أطمدهؿ ًمػمث اعم٤مل : ىم٤مل احلًـ

ي٤م : ومٞم٘مقل ٕظمٞمف: وإٟمف واهلل عمجٝمقد ؿمديد اجلٝمد؛ ىم٤مل: اًمٕمٔمٞمؿ، ىم٤مل

أظمل إين ىمد قمٚمٛم٧م أن ذا ُمػماث وهق طمالل وًمٙمٜمل أظم٤مف أن يٗمًد 

ومال يرزأ ُمٜمف ؿمٞم٠م : قمكم ىمٚمٌل وقمٛمكم، ومٝمق ًمؽ، ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمف؛ ىم٤مل
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 واًمزهد اًمٙمٌػم 260اًمزهد ص». اسمًدا؛ وهق واهلل جمٝمقد ؿمديد اجلٝمد

 10ش 69ص

ًم٘مد أدريم٧م اىمقاًُم٤م إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمجٚمس ُمع اًم٘مقم : ىم٤مل احلًـ

 واًمٕمٚمؿ 261اًمزهد ص». يرون أٟمف قمٞمل وُم٤م سمف قمل، إٟمف ًمٗم٘مٞمف ُمًٚمؿ

- 17ش -10ص

أدريم٧م أىمقاًُم٤م ُم٤م يم٤من أطمدهؿ يًتٓمٞمع أن ين قمٛماًل : ىم٤مل احلًـ

ومٞمٕمٚمٜمف، ىمد قمٚمٛمقا أن أطمرز اًمٕمٛمٚملم ُمـ اًمِمٞمٓم٤من قمٛمؾ اًمن، وإن 

. أطمدهؿ ًمٞمٙمقن قمٜمده اًمزائر وإٟمف ًمٞمّمكم ظمٚمػ اًمقضمف ُم٤م يٕمٚمؿ سمف زائره

- 18ش -262اًمزهد ص»

إن يم٤من اًمرضمؾ ًم٘مد مجع اًم٘مرآن وُم٤م يِمٕمر سمف ضم٤مره؛ : ىم٤مل احلًـ

وإن يم٤من اًمرضمؾ ًم٘مد وم٘مف اًمٗم٘مف اًمٙمثػم وُم٤م يِمٕمر سمف اًمٜم٤مس؛ وإن يم٤من 

اًمرضمؾ ًمٞمّمكم اًمّمالة اًمٓمقيٚم٦م ذم سمٞمتف وقمٜمده اًمزور وُم٤م يِمٕمرون سمف؛ 

                                                           

:  وهذه رواي٦م أظمرى

يمذا وًمٕمؾ اًمّمقاب ]أدريم٧م أىمقاًُم٤م يدقمقن إمم احلالل وهؿ جمتٝمدون ومٞمف : ىم٤مل احلًـ

ش 56اًمقرع ص». ٟمخِمك أن يٗمًدٟم٤م، طمتك يٛمقشمقا ضمٝمًدا: ومٞمدقمقٟمف ي٘مقًمقن [جمٝمدون
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وًم٘مد أدريمٜم٤م أىمقاًُم٤م ُم٤م يم٤من قمغم فمٝمر إرض ُمـ قمٛمؾ ي٘مدرون قمغم أن 

- 19. -يٕمٛمٚمقه ذم ه ومٞمٙمقن قمالٟمٞم٦م أسمًدا

-يم٤من اًمرضمؾ يتٕمٌد قمنميـ ؾمٜم٦م ٓ يِمٕمر سمف ضم٤مره : ىم٤مل احلًـ

20 -

همدوت يقم اًم٧ًٌم ومّمٚمٞم٧م اًمٖمداة ذم : ىم٤مل حمٛمد سمـ ذيمقان

اعمًجد اجل٤مُمع وإذا اًمٜمي سمـ قمٛمرو، ىم٤مص ُمـ ىمّم٤مص أهؾ اًمِم٤مم، 

ي٘مص قمٚمٞمٝمؿ؛ ومٚمام ومرغ شمٙمٚمؿ احلًـ ومجٛمع اًم٘مقل واظمتٍم صمؿ ؾمٙم٧م، 

ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم : وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف اًمٜمي سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل

ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م وظمٚمؼ ُم٤م ومٞمٝم٤م ومٚمؿ خيٚمؼ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ رئ٤مؾمتٝم٤م وهبجتٝم٤م 

وُمقْا إِٟمَُّف َٓ حُي٥ِمُّ »: وزيٜمتٝم٤م إٓ ًمٕم٤ٌمده وم٘م٤مل سُمقْا َوَٓ شُمْنِ ويُمُٚمقْا َواْذَ

ـَ  ٤ٌَمِت ُِم ٞمِّ ٤ٌَمِدِه َواًْمٓمَّ تَِل َأظْمَرَج ًمِِٕم َم ِزيٜم٦ََم اهللِّ اًمَّ ـْ طَمرَّ وملَِم؛ ىُمْؾ َُم اعمُْْنِ

ْزِق  ؛ وم٠مظمذ ذم هذا اًمٜمحق، ومٚمام ومرغ ُمـ ىمقًمف أهقى احلًـ سمٞمده شاًمرِّ

أهي٤م اًمرضمؾ اشمؼ اهلل ذم ٟمٗمًؽ وٓ : إمم ريم٦ٌم اًمٜمي ومجٕمؾ هيزه٤م وىم٤مل

شم١مومؽ وٓ هتٚمؽ وإي٤مك وهذه إُم٤ميّن أن شمرضمح ومٞمٝم٤م، وم٢من أطمًدا مل يٕمط 

                                                           

ش. 32-31» إقمراف 
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ًمٜمٗمًف ملسو هيلع هللا ىلص ؛ إن اهلل اظمت٤مر ٟمٌٞمٙمؿ سم٠مُمٜمٞمتف ظمػًما ُمـ ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وسمٕمثف سمرؾم٤مٓشمف وضمٕمٚمف رؾمقٓ إمم ظمٚم٘مف صمؿ أٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسمف صمؿ ووٕمف 

ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُمقوًٕم٤م وىمّقت ًمف ومٞمٝم٤م ىمقشًم٤م، طمتك إذا ٟمٔمر أهؾ اًمدٟمٞم٤م إمم 

ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل اهللَِّ »: ُمٙم٤مٟمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُمٙم٤من اًمدٟمٞم٤م ُمٜمف ىم٤مل

ٜم٦َمٌ  ًَ ؛ هٝمٜم٤م أُمرٟم٤م أن ٟم٠مظمذ سم٠مُمره وأن ٟم٘متدي هبديف وأن شُأؾْمَقٌة طَم

ٟم٤م  ْ ٟمًٚمؽ ـمري٘مف وأن ٟمٕمٛمؾ سمًٜمتف؛ ومام سمٚمْٖمٜم٤م ومٌٛمـ اهلل ورمحتف، وُم٤م ىمٍمَّ

اؾمتٖمٗمرٟم٤م؛ ومذاك سم٤مب خمرضمٜم٤م؛ وم٠مُم٤م إُم٤مين ومال ظمػم ومٞمٝم٤م وٓ ذم أطمد 

ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد واهلل إٟم٤م قمغم ُم٤م يم٤من ومٞمٜم٤م : ُمـ أهٚمٝم٤م؛ ىم٤مل اًمٜمي قمٜمد ذًمؽ

: وم٘م٤مًمقاملسو هيلع هللا ىلص ىمد ىم٤مل ذًمؽ ىمقم قمغم قمٝمد ٟمٌٞمٙمؿ : ًمٜمح٥م رسمٜم٤م؛ ىم٤مل احلًـ

ٌُّقَن اهللَّ »: ي٤م حمٛمد واهلل إٟم٤م ًمٜمح٥م رسمٜم٤م وم٠مٟمزل اهلل قمغم ٟمٌٞمف
ىُمْؾ إِن يُمٜمُتْؿ ُُتِ

ٌُْٙمُؿ اهللُّ ٌِ ٌُِٕمقيِن حُيْ قَمَٚماًم حلٌف ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ومجٕمؾ اهلل اشم٤ٌمع ؾمٜم٦م حمٛمد شوَم٤مشمَّ

وأيمذب ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م أهي٤م اًمرضمؾ اشمؼ اهلل ذم ٟمٗمًؽ وم٢مين ىمد أدريم٧م 

                                                           

ش. 284صش »اًمزهد» اٟمٔمر هذه اًم٘مٓمٕم٦م ذم 

ش. 21» إطمزاب 

ش ـمريؼ اهلجرشملم»؛ ووردت هذه اًم٘مٓمٕم٦م إظمػمة ُمـ هذا إصمر ذم ش31» آل قمٛمران 

ش. 75صش »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»وش 2/454ش »جمٛمقع اًمٗمت٤موى»واٟمٔمر ش 451ص»
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أىمقاًُم٤م يم٤مٟمقا ىمٌٚمؽ ذم صدر هذه إُم٦م يم٤مٟمقا ُمقاوم٘ملم ًمٙمت٤مب رهبؿ 

إذا ضمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مًُم٤م قمغم أـمراومٝمؿ يٗمؽمؿمقن ملسو هيلع هللا ىلص وًمًٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ 

وضمقهٝمؿ يٜم٤مضمقن اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ ذم ومٙم٤مك رىم٤مهبؿ؛ إن قمٛمٚمقا طمًٜم٦م 

تٝمؿ  دأسمقا ذم ؿمٙمره٤م وؾم٠مًمقا اهلل أن يت٘مٌٚمٝم٤م؛ وإن قمٛمٚمقا ؾمٞمئ٦م سمٙمَّ

وؾم٠مًمقا اهلل أن يٖمٗمره٤م؛ إذا أذف هلؿ رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م أظمذوا ُمٜمف ىمقهتؿ 

هذا ٟمٔمر ُمـ اهلل : وووٕمقا اًمٗمْمؾ ذم ُمٕم٤مدهؿ؛ وإن زوي قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا

وظمٞم٤مر، ومٙم٤مٟمقا يمذًمؽ؛ وقمغم ذًمؽ واهلل ُم٤م ؾمٚمٛمقا ُمـ اًمذٟمقب وٓ 

سمٚمٖمقا إٓ سم٤معمٖمٗمرة؛ وأصٌح٧م أهي٤م اًمرضمؾ خم٤مًمًٗم٤م ًمٚم٘مقم ذم زهيؿ 

وظمقومٝمؿ وضمدهؿ واضمتٝم٤مدهؿ، وم٤مهلل اهلل ذم ٟمٗمًؽ وم٢مين ىمد رأي٧م 

أىمقاًُم٤م يم٤مٟمقا ىمٌٚمؽ سمٛمثؾ ُمٙم٤مٟمؽ خيٓمٌقن قمغم هذا اخلِم٥م هتتز هبؿ 

اًمدواب ويّمقٟمقن اخلرق ويِمٞمدون اعمدن، ظمرضمقا ُمـ ؾمٚمٓم٤مهنؿ وُمـ 

دٟمٞم٤مهؿ وم٘مدُمقا قمغم رهبؿ وٟمزًمقا قمغم أقمامهلؿ وم٤مهلل اهلل ذم ٟمٗمًؽ، اقمٛمؾ 

- 21-هل٤م واطمذر قمٚمٞمٝم٤م إن يم٤من ًمؽ طم٤مضم٦م ومٞمٝم٤م 

واهلل ًم٘مد أدريم٧م أىمقاًُم٤م وصح٧ٌم ـمقائػ ُمٜمٝمؿ ُم٤م : ىم٤مل احلًـ

يم٤مٟمقا يٗمرطمقن سمٌمء ُمـ اًمدٟمٞم٤م أىمٌؾ، وٓ يت٠مؾمٗمقن قمغم رء ُمٜمٝم٤م 
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، وهلل يم٤مٟم٧م أهقن ذم أقمٞمٜمٝمؿ ُمـ هذا اًمؽماب، يم٤من أطمدهؿ أدسمر

 صمقٌب ىمط وٓ ُٟمّم٥م ًمف ىمدر، وٓ ضُمٕمؾ يٕمٞمش مخًلم ؾمٜم٦م ومل ُيْٓمَق ًمف

؛ وم٢مذا يم٤من سمٞمٜمف وسملم إرض ؿمٞمًئ٤م، وٓ أُمر ذم سمٞمتف سمّمٜمٕم٦م ـمٕم٤مم ىمط

اًمٚمٞمؾ وم٘مٞم٤مم قمغم أـمراومٝمؿ يٗمؽمؿمقن وضمقهؿ دمري دُمققمٝمؿ قمغم 

ظمدودهؿ يٜم٤مضمقن رهبؿ ذم ومٙم٤مك رىم٤مهبؿ يم٤مٟمقا إذا قمٛمٚمقا احلًٜم٦م دأسمقا 

ذم ؿمٙمره٤م وؾم٠مًمقا اهلل أن ي٘مٌٚمٝم٤م وإذا قمٛمٚمقا اًمًٞمئ٦م أطمزٟمتٝمؿ وؾم٠مًمقا 

اهلل ُم٤م ؾمٚمٛمقا ُمـ اًمذٟمقب  ن يٖمٗمره٤م؛ ومام زاًمقا يمذًمؽ قمغم ذًمؽ ومقأاهلل 

وٓ ٟمجقا إٓ سم٤معمٖمٗمرة؛ وإٟمٙمؿ أصٌحتؿ ذم أضمؾ ُمٜم٘مقص واًمٕمٛمؾ 

حمٗمقظ، واعمقت واهللِ ذم رىم٤مسمٙمؿ، واًمٜم٤مر سملم أيديٙمؿ؛ ومتقىمٕمقا ىمْم٤مء 

 -22ش -285اًمزهد ص». اهلل قمز وضمؾ ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م

                                                           

ش 263صش »اًمزهد» واٟمٔمر 

.  أي ًمٞمس ًمف آ صمقسمف اًمذي هق ٓسمًف

واهلل ًم٘مد أدريم٧م أىمقاًُم٤م ُم٤م ـمقي ٕطمد ُمٜمٝمؿ صمقب ىمط، وٓ أُمر أهٚمف :  ىم٤مل احلًـ

: سمّمٜمٕم٦م ـمٕم٤مم ىمط، وٓ ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم إرض ؿمٞمًئ٤م ىمط؛ وإن يم٤من أطمدهؿ ًمٞم٘مقل

سمٚمٖمٜم٤م أن أضمرة : ًمقددت أين أيمٚم٧م أيمٚم٦م ومتّمػم ذم ضمقذم ُمثؾ أضمرة؛ ويم٤من ي٘مقل

ش 57 و رك ص7/190 واعمّمٜمػ 260اًمزهد ص». شمٌ٘مك ذم اعم٤مء صمالصمٛمئ٦م ؾمٜمف
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ًم٘مد صح٧ٌم أىمقاًُم٤م يٌٞمتقن ًمرهبؿ ذم ؾمقاد هذا اًمٚمٞمؾ : ىم٤مل احلًـ

ؾمجًدا وىمٞم٤مًُم٤م ي٘مقُمقن هذا اًمٚمٞمؾ قمغم أـمراومٝمؿ شمًٞمؾ دُمققمٝمؿ قمغم 

ظمدودهؿ ومٛمرة ريمٕم٤م وُمرة ؾمجدا يٜم٤مضمقن رهبؿ ذم ومٙم٤مك رىم٤مهبؿ مل 

يٛمٚمقا يمالل اًمًٝمر عم٤م ىمد ظم٤مًمط ىمٚمقهبؿ ُمـ طمًـ اًمرضم٤مء ذم يقم 

اعمرضمع؛ وم٠مصٌح اًم٘مقم سمام أص٤مسمقا ُمـ اًمٜمََّّم٥م هلل ذم أسمداهنؿ ومرطملم وسمام 

ي٠مُمٚمقن ُمـ طمًـ صمقاسمف ُمًتٌنميـ؛ ومرطمؿ اهلل اُمرًءا ٟم٤مومًٝمؿ ذم ُمثؾ 

هذه إقمامل ومل يرض ُمـ ٟمٗمًف ًمٜمٗمًف سم٤مًمت٘مّمػم ذم أُمره واًمٞمًػم ُمـ 

ومٕمٚمف وم٢من اًمدٟمٞم٤م قمـ أهٚمٝم٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م وإقمامل قمغم أهٚمٝم٤م ُمردودة؛ ىم٤مل 

اًمتٝمجد ». صمؿ يٌٙمل طمتك شمٌتؾ حلٞمتف سم٤مًمدُمقع: [اًمراوي قمٜمف]

- 23ش-341-340ص

ىمد واهلل شمٕمج٧ٌم ُمــٛمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا إذا ضمٜمٝمؿ : ىم٤مل احلًـ

اًمٚمٞمؾ وم٘مٞم٤مم قمغم أـمراومٝمؿ يٗمؽمؿمقن وضمقهٝمؿ دمري دُمققمٝمؿ قمغم 

ظمدودهؿ يٜم٤مضمقن اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ ذم ومٙم٤مك رىم٤مهبؿ ومٜمٕمتٝمؿ ذم يمت٤مسمف 

َْرِض : أطمًـ اًمٜمٕم٧م وم٘م٤مل ْٕ ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم ا ِذي ـِ اًمَّ مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ ﴿َوقِم

ٌَُٝمُؿ »؛ َهْقًٟم٤م﴾؛ واهلقن ذم يمالم اًمٕمرب اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر َوإَِذا ظَم٤مـَم

                                                           

.  هذا يمالم ًمٚمحًـ ُمٕمؽمض ذم أصمٜم٤مء أيتلم
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ًدا َوىِمَٞم٤مًُم٤م ِْؿ ؾُمجَّ ـَ َيٌِٞمُتقَن ًمَِرهبِّ ِذي ؛ هذه شاجْل٤َمِهُٚمقَن ىَم٤مًُمقا ؾَماَلًُم٤م؛ َواًمَّ

واهلل صٗمتٝمؿ، وهذه واهلل طمٚمٞمتٝمؿ؛ واهلل ُم٤م ؾمٚمٛمقا ُمـ اًمذٟمقب، وٓ 

- 24ش-442اًمتٝمجد ص». ٟمجقا إٓ سم٤معمٖمٗمرة

وأُم٤م احلًـ ومام : ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد ذم ذيمر اًمثامٟمٞم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم

رأيٜم٤م أطمًدا أـمقل طمزًٟم٤م ُمٜمف؛ ُم٤م يمٜم٤م ٟمراه إٓ طمدي٨م قمٝمد سمٛمّمٞم٦ٌم، صمؿ 

ٓ : ٟمْمحؽ وٓ ٟمدري ًمٕمؾ اهلل ىمد اـمٚمع قمغم سمٕمض أقمامًمٜم٤م، وىم٤مل: ىم٤مل

أىمٌؾ ُمٜمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م، وحيؽ ي٤م اسمـ آدم هؾ ًمؽ سمٛمح٤مرسم٦م اهلل يٕمٜمل ىمقة، 

واهلل ًم٘مد رأي٧م أىمقاًُم٤م يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م أهقن قمغم أطمدهؿ ُمـ اًمؽماب ُت٧م 

: ىمدُمٞمف، وًم٘مد رأي٧م أىمقاًُم٤م يٛمز أطمدهؿ وٓ جيد قمٜمده إٓ ىمقشًم٤م ومٞم٘مقل

ٓ أضمٕمؾ هذا يمٚمف ذم سمٓمٜمل ومٞمتّمدق سمٌٕمْمف وًمٕمٚمف أطمقج إًمٞمف ممـ 

- 25. -يتّمدق سمف قمٚمٞمف

ًم٘مٞم٧م أىمقاًُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمام أطمؾ اهلل هلؿ أزهد ُمٜمٙمؿ ومٞمام : ىم٤مل احلًـ

طمرم اهلل قمٚمٞمٙمؿ، وًم٘مد ًم٘مٞم٧م أىمقاًُم٤م يم٤مٟمقا ُمـ طمًٜم٤مهتؿ أؿمٗمؼ أن ٓ 

                                                           

ش. 64-63» اًمٗمرىم٤من 
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، وًم٘مد صح٧ٌم أىمقاًُم٤م يم٤من أطمدهؿ ي٠ميمؾ قمغم شم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٞمآشمٙمؿ

 إرض ويٜم٤مم قمغم إرض، ُمٜمٝمؿ صٗمقان سمـ حمرز اعم٤مزين؛ ويم٤من

إذا أوي٧م إمم أهكم وأص٧ٌم رهمٞمًٗم٤م أيمٚمتف ومجزى اهلل اًمدٟمٞم٤م قمـ : ي٘مقل

أهٚمٝم٤م ًذا، واهلل ُم٤م زاد قمغم رهمٞمػ طمتك وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م، ئمؾ ص٤مئاًم 

ويٗمٓمر قمغم رهمٞمػ وينمب قمٚمٞمف ُمـ اعم٤مء طمتك يؽموى صمؿ ي٘مقم ومٞمّمغم 

طمتك يّمٌح؛ وم٢مذا صغم اًمٗمجر أظمذ اعمّمحػ ومقوٕمف ذم طمجره ي٘مرأ 

طمتك يؽمطمؾ اًمٜمٝم٤مر؛ صمؿ ي٘مقم ومٞمّمكم طمتك يٜمتّمػ اًمٜمٝم٤مر؛ وم٢مذا اٟمتّمػ 

اًمٜمٝم٤مر رُمك سمٜمٗمًف قمغم إرض ومٜم٤مم إمم اًمٔمٝمر؛ ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ ٟمقُمتف 

طمتك وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م، وم٢مذا صغم اًمٔمٝمر ىم٤مم ومّمغم إمم اًمٕمٍم؛ وم٢مذا صغم 

اًمٕمٍم ووع اعمّمحػ ذم طمجره ومال يزال ي٘مرأ طمتك شمّمٗمر 

- 26.-اًمِمٛمس

ىُمُٚمقهُبُْؿ »: ىم٤مل احلًـ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ـَ ُي١ْمشُمقَن َُم٤م آشَمقا وَّ ِذي َواًمَّ

قمٛمٚمقا واهلل سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واضمتٝمدوا ومٞمٝم٤م، وظم٤مومقا أن شمرد : شَوضِمَٚم٦مٌ 

                                                           

ظمقومٝمؿ ُمـ طمًٜم٤مهتؿ أيمثر ُمـ ظمقومٙمؿ ُمـ ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ؛ خي٤مومقن أن ٓ شم٘مٌؾ :  ي٘مقل

. طمًٜم٤مهتؿ أيمثر ُمـ ظمقومٙمؿ أن شمٕمذسمقا قمغم ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ، ومٚمٚمف درهؿ، وريض اهلل قمٜمٝمؿ

.  أي صٗمقان

ش. 60» اعم١مُمٜمقن 
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. -قمٚمٞمٝمؿ؛ إن اعم١مُمـ مجع إطم٤ًمًٟم٤م وظمِمٞم٦م؛ واعمٜم٤مومؼ مجع إؾم٤مءة وأُمٜم٤ًم

27 -

أدريم٧م أىمقاًُم٤م ًمق أٟمٗمؼ أطمدهؿ ُمؾء إرض ُم٤م أُمـ، : ىم٤مل احلًـ

- 28ش -174ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص». ًمٕمٔمؿ اًمذٟم٥م ذم ٟمٗمًف

اسملَِم هَمُٗمقًرا»: ىم٤مل احلًـ ذم هذه أي٦م إواب إمم : شيَم٤مَن ًمأَِلوَّ

ىُمُٚمقهُبُْؿ َوضِمَٚم٦مٌ »: اهلل سم٘مٚمٌف وقمٛمٚمف؛ وذم هذه أي٦م : شُي١ْمشُمقَن َُم٤م آشَمقا وَّ

يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ُم٤مقمٛمٚمقا ُمـ أقمامل اًمؼم وهؿ خي٤مومقن أن ٓ يٜمجٞمٝمؿ ذًمؽ 

ٌَُٝمُؿ اجْل٤َمِهُٚمقَن ىَم٤مًُمقا »ُمـ قمذاب اهلل؛ وذم هذه أي٦م  َوإَِذا ظَم٤مـَم

طمٚمامء، وإن ضُمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ مل جْيٝمٚمقا؛ هذا هن٤مرهؿ إذا اٟمتنموا : شؾَماَلًُم٤م

ًدا َوىِمَٞم٤مًُم٤م»سمف ذم اًمٜم٤مس؛  ِْؿ ؾُمجَّ ـَ َيٌِٞمُتقَن ًمَِرهبِّ ِذي هذا ًمٞمٚمٝمؿ اذا : شَواًمَّ

                                                           

اسملَِم هَمُٗمقًرا»:  ىم٤مل شمٕم٤ممم ُف يَم٤مَن ًمأَِلوَّ لَم وَم٢مِٟمَّ ُٙمْؿ َأقْمَٚمُؿ سماَِم ذِم ُٟمُٗمقؾِمُٙمْؿ إِن شَمُٙمقُٟمقْا َص٤محِلِ سمُّ ش رَّ

[. 25اإلهاء ]

ِْؿ َراضِمُٕمقنَ »:  ىم٤مل شمٕم٤ممم ُْؿ إمَِم َرهبِّ ْؿ َوضِمَٚم٦ٌم َأهنَّ ىُمُٚمقهُبُ ـَ ُي١ْمشُمقَن َُم٤م آشَمقا وَّ ِذي اعم١مُمٜمقن ]ش َواًمَّ

60 .]

ٌَُٝمُؿ اجْل٤َمِهُٚمقَن »:  وم٤مل شمٕم٤ممم َْرِض َهْقًٟم٤م َوإَِذا ظَم٤مـَم ْٕ ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم ا ِذي ـِ اًمَّ مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ َوقِم

[. 63اًمٗمرىم٤من ]ش ىَم٤مًُمقا ؾَماَلًُم٤م

ش. 64» اًمٗمرىم٤من 
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إن قمذاهب٤م يم٤من »ظمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وذم هذه آي٦م 

. قمٚمٛمقا أن يمؾ همريؿ ُمٗم٤مرق همريٛمف إٓ همريؿ ضمٝمٜمؿ: ىم٤ملش همراًُم٤م

 -32ش-286اًمزهد ص»

ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم »ذيمر احلًـ هذه أي٤مت  ِذي ـِ اًمَّ مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ َوقِم

َْرِض َهْقًٟم٤م ْٕ إن اعم١مُمٜملم عم٤م ضم٤مءهتؿ هذه اًمدقمقة ُمـ اهلل :  وم٘م٤ملشا

صدىمقا هب٤م ومقصؾ ٟمٗمٕمٝم٤م إمم ىمٚمقهبؿ ومخِمٕم٧م ًمذًمؽ ىمٚمقهبؿ وأؾمامقمٝمؿ 

وأسمّم٤مرهؿ؛ ومٙمٜم٧َم إذا رأيَتٝمؿ رأي٧َم ىمقًُم٤م يم٠مٟمام يرون ُم٤م يققمدون رأي 

- 34. -اًمٕملم

إذا ُمروا : [يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م ويم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم]ىم٤مل احلًـ ذم وصٗمٝمؿ 

سمآي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر اجلٜم٦م سمٙمقا ؿمقىًم٤م، وإذا ُمروا سمآي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜم٤مر وجقا 

اًمتخقيػ ُمـ اًمٜم٤مر ». ساظًم٤م، يم٠من زومػم ضمٝمٜمؿ قمٜمد أصقل آذاهنؿ

ش 81ص

أدريمٜم٤م : يم٤من اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ يٌٙمل طمتك شمٌؾ حلٞمَتف دُمققُمف، ومٞم٘مقل

- 38. -أىمقاًُم٤م يمٜم٤م ذم ضمٜمٌٝمؿ ًمّمقًص٤م

                                                           

ش. 63» اًمٗمرىم٤من 

. وم٠مصم٧ٌمُّ هذهش اًمٕملم»ومٔمٜمٜمتٝم٤م ُمّمحٗم٦م قمـ ش اعمت٘ملم» يم٤مٟم٧م 
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ًٓ يم٤من اًمرضمؾ يٙمقن رأؾمف : ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع ًم٘مد أدريم٧م رضم٤م

ُمع رأس اُمرأشمف قمغم وؾم٤مدة واطمدة ىمد سمؾ ُم٤م ُت٧م ظمده ُمـ دُمققمف ٓ 

ًٓ ي٘مقم أطمدهؿ ذم اًمّمػ ومتًٞمؾ  شمِمٕمر سمف اُمرأشمف، وًم٘مد أدريم٧ُم رضم٤م

- 42. -دُمققمف قمغم ظمده وٓ يِمٕمر سمف اًمذي إمم ضم٤مٟمٌف

أدريم٧م أيب وُمِمٞمخ٦م احلل : ىم٤مل أسمق اًمتٞم٤مح يزيد سمـ محٞمد اًمْمٌٕمل

ـَ وًمٌس ص٤مًمح صمٞم٤مسمف؛ وًم٘مد يم٤من اًمرضمؾ ي٘مرأ  إذا ص٤مم أطمدهؿ اّده

 44. قمنميـ ؾمٜم٦م ُم٤م يٕمٚمؿ سمف ضمػماٟمف

 : ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران
ِ
أدريم٧ُم ُمـ مل يٙمـ يٛمأُل قمٞمٜمٞمِف ُمـ اًمًامء

- 45. -ظمقوًم٤م ُمـ رسمف قمز وضمؾ

أىمٌٚم٧ْم قمٚمٞمٝمُؿ اًمدٟمٞم٤م !! يمؿ سمٞمٜمَٙمؿ وسملَم اًم٘مقمِ : ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل

- 46. -ومٝمرسُمقا ُمٜمٝم٤م وأدسَمَرت قمٜمٙمؿ وم٤مشمٌٕمتٛمقه٤م

ظمّمٚمت٤من يم٤مٟمت٤م ذم اًمٜم٤مس ذهٌت٤م : ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر

ش -513-512اًمتٝمجد ص». اجلقد سمام رزىمٝمؿ اهلل وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ: ُمٜمٝمؿ

50- 
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اعم١مُمـ ٓ شمٚم٘م٤مه إٓ ذم صمالث : ىم٤مل ظمٚمٞمد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٍمي

 أو طم٤مضم٦م ُمـ أُمر دٟمٞم٤م ٓ  أو سمٞم٧م يًؽمهذم ُمًجد يٕمٛمره: ظمالل

- 51. -سم٠مس هب٤م

 ومٜمزَل قمغم ُمٙمحقٍل وم٘م٤مَل ىمدَم قمٓم٤مٌء اخلراؾم٤مينُّ قمغم هِم٤ممٍ 

يُمٜم٤م: عمٙمحقلٍ  ـُ ُمٞمنَة، وم٠مشَمقُه وم٘م٤مل : ؟ ىم٤مله٤مهٜم٤م أطمٌد حيرِّ ٟمٕمؿ، يزيُد سم

يمٜم٤م رمَحَؽ اهلل؛ ىم٤مَل : قمٓم٤مءٌ  ٟمٕمْؿ، يم٤مٟم٧ِم اًمٕمٚمامُء إذا قَمٚمِٛمقا قمِٛمٚمقا، : طمرِّ

وم٢مذا قمٛمٚمقا ؿُمِٖمٚمقا، وم٢مذا ؿُمِٖمٚمقا وُمِ٘مدوا، وم٢مذا وُمِ٘مدوا ـُمٚمٌِقا، وم٢مذا ـُمٚمٌقا 

، وم٠مقم٤مَد قمٚمٞمِف ومرضمَع قمٓم٤مٌء ومل يٚمَؼ هِم٤مًُم٤م: َهَرسمقا؛ ىم٤مل - 53. -أقمْد قمكمَّ

اًمدٟمٞم٦م، وًمق : يم٤من أؿمٞم٤مظُمٜم٤م يًّٛمقَن اًمدٟمٞم٤م: ىم٤مل يزيد سمـ ُمٞمنة

يم٤مٟمقا إذا أىمٌٚم٧ْم إمم أطمِدهؿ دٟمٞم٤م ! وضمدوا هل٤م اؾماًم ًذا ُمٜمف ًمًٛمقه٤م

. إًمٞمِؽ إًمٞمِؽ قمٜم٤م ٓ طم٤مضم٦َم ًمٜم٤م سمِِؽ، إٟم٤م ٟمٕمرف إهلٜم٤م: ىم٤مًمقا

                                                           

.  أي سمٙمثرة اًمّمالة واًمتٕمٌد ومٞمف

٤ًٌم ومٞمف ُمـ اًمنمور واعمٕم٤ميص .  أي ويٌٕمده قمـ اًمٜم٤مس وُم٤م يٙمقٟمقن ؾمٌ

.  اسمـ قمٌد اعمٚمؽ

.  أي يٕمٔمٜم٤م ويرىمؼ ىمٚمقسمٜم٤م
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ًم٘مد ُم٤مت ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وُم٤م : ذيمر قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن قمـ أسمٞمف ىم٤مل

- 68. -قمغم إرض أطمد إٓ وهق حيت٤مج إمم قمٚمٛمف

ـَ قمٌِد اًمٕمزيِز وهق : ىم٤مل أسمق يقٟمس اسمـ أيب ؿمٌٞم٥م ؿمٝمدُت قمٛمَر سم

اًمٓمل اًمذي : اًمُٕمْٙمٜم٦مُ يٓمقُف سم٤مًمٌٞم٧ِم وإنَّ طمجزَة إزاِره ًمٖم٤مئ٦ٌٌم ذم قُمَٙمٜمِف

ـٌ وأقْمَٙم٤من ٛمـ، واجلٛمُع قُمْٙم ًِّ ، صمؿ رأيُتف سمٕمدُم٤م .ذم اًمٌٓمـ ُمـ اًم

ٝم٤م ًمٗمٕمٚم٧ُم  ًَّ . -اؾمُتخٚمَِػ وًمق ؿمئ٧ُم أن أقمدَّ أوالقَمف ُمـ همػِم أن أُم

73 -

يمٜم٤م ٟم٠مشمك ُمرة اهلٛمداين ومٞمخرج : ىم٤مل اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمٙمريؿ إي٤مُمل

 ومٞمجٚمس إًمٞمٜم٤م ومٜمرى أصمر اًمًجقد ذم ضمٌٝمتف ويمٗمٞمف وريمٌتٞمف وىمدُمٞمف

- 94. -هٜمٞمٝم٦م صمؿ ي٘مقم ىم٤مئاًم وم٢مٟمام هق ريمقع وؾمجقد

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م : ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك طمدصمٜم٤م رضمؾ قمـ ُمرة اًمٓمٞم٥م ىم٤مل

ٕطمدصمـ هلل ؿمٙمًرا، ومٙم٤من ! قُمّمٛم٧م ُمٜمٝم٤م: إومم قمّمٛمف اهلل ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل

يّمكم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م مخًلم ريمٕم٦م خيتؿ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن؛ ومٚمام يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م 

                                                           

ـٌ وأقْمَٙم٤من:  اًمُٕمْٙمٜم٦مُ  ٛمـ، واجلٛمُع قُمْٙم ًِّ . اًمٓمل اًمذي ذم اًمٌٓمـ ُمـ اًم

ش 4/75اًمًػم ». سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف أٟمف ؾمجد هلل طمتك أيمؾ اًمؽماب ضمٌٝمتف:  ىم٤مل اًمذهٌل
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ٕطمدصمـ هلل ؿمٙمًرا، ومٙم٤من ! قمّمٛم٧م ُمٜمٝم٤م: اسمـ اًمزسمػم قمّمؿ ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل

يّمكم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م قمدد ؾمقر اًم٘مرآن، ُمئ٦م ريمٕم٦م وأرسمع قمنمة ريمٕم٦م، 

- 95. -خيتؿ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن

: ُمـ ؾمٞمد أهؾ هذه اًم٘مري٦م؟ ىم٤مًمقا: ىم٤مل أقمرايب ٕهؾ اًمٌٍمة

اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم قمٚمٛمف واؾمتٖمٜمك هق : سمؿ ؾم٤مدهؿ؟ ىم٤مًمقا: احلًـ، ىم٤مل

 -100ش -301ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص». قمـ دٟمٞم٤مهؿ

ـِ أرـم٤مة أُم٤م سمٕمُد، وم٢مٟمؽ ًمـ : يمت٥َم قمٛمُر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم قَمِديِّ سم

ـِ اًمًٜم٦ِم،  شمزاَل شُمٕمٜمّل إزمَّ رضماًل ُمـ اعمًٚمٛملَم ذم احلر واًمؼمِد شم٠ًمًُمٜمل قم

، وم٢مذا أشم٤مك يمت٤ميب  ـِ ٌَُؽ سم٤محلً ًْ يم٠مٟمَؽ إٟمام شمٕمٔمُِّٛمٜمل سمذًمَؽ، وأيُؿ اهللِ حل

ـَ وم٢مٟمف ُمـ  ـَ زم وًمَؽ وًمٚمٛمًٚمٛملَم، ومرطمَؿ اهللُ احلً هذا ومًِؾ احلً

- 101. -اإلؾمالم سمٛمٜمزٍل وُمٙم٤مٍن، وٓ شم٘مريٜمَُّف يمت٤ميب هذا

                                                           

ُم٤م يم٤من هذا اًمقزم يٙم٤مد : ىمٚم٧م:  ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم قم٘م٥م ٟم٘مٚمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ هذه إظم٤ٌمر

يتٗمرغ ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ وهلذا مل شمٙمثر روايتف وهؾ يراد ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ صمٛمرشمف؟ 

.  ويم٤من قمغم اًمٌٍمة
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ُم٤م رضسم٧م سمٌٍمي وٓ ٟمٓم٘م٧م سمٚم٤ًمين وٓ سمٓمِم٧م : ىم٤مل احلًـ

سمٞمدي وٓ هنْم٧م قمغم ىمدُمل طمتك أٟمٔمر قمغم ـم٤مقم٦م أو قمغم ُمٕمّمٞم٦م، وم٢من 

 116اًمقرع ص». يم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م شم٘مدُم٧م، وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞم٦م شم٠مظمرت

 -102ش -76 وضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص35ويمٚمٛم٦م اإلظمالص ص

يمٜم٤م إذا أشمٞمٜم٤م احلًـ ٓ ي٠ًمل قمـ ظمؼم وٓ خيؼم : ىم٤مل إؿمٕم٨م

- 103. -سمٌمء، وإٟمام يم٤من ذم أُمر أظمرة

واهلل ٓ : أشمٕمرف أطمًدا يٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ احلًـ؟ وم٘م٤مل: ىمٞمؾ ًمٞمقٟمس

إذا : صمؿ وصٗمف وم٘م٤مل! أقمرف أطمًدا ي٘مقل سم٘مقًمف ومٙمٞمػ يٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمف؟

! أىمٌؾ ومٙم٠مٟمف أىمٌؾ ُمـ دومـ محٞمٛمف، وإذا ضمٚمس ومٙم٠مٟمف ُأُِمَر سميب قمٜم٘مف

 واًمٕم٘مد 195اعمٕم٤مرف ص»! وإذا ذيمرت اًمٜم٤مر ومٙم٠مهن٤م مل ختٚمؼ إٓ ًمف

 - 105-اًمٗمريد 
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إخالص والـقات وادؼاصد 

 

ـُ ُم٤مشمٍع إصٌحّل  إنَّ اًمرضمٚملِم ًمٞمٙمقٟم٤مِن ذم اًمّمالِة : ىم٤مَل ؿمٗملُّ سم

 وإرِض، وإهنام ًمٞمٙمقٟم٤مِن ذم 
ِ
ٌُٝمام مجٞمًٕم٤م، وعم٤ََم سمٞمٜمَٝمام يمام سملَم اًمًامء ُمٜم٤ميم

 وإرضِ سمٞم٧ٍم صٞم٤مُُمٝمام واطمدٌ 
ِ
. - وعم٤ََم سملَم صٞم٤مُِمٝمام يمام سملَم اًمًامء

109 -

اعمرائل يريد أن يٖمٚم٥م ىمدر اهلل ومٞمف، هق رضمؾ ؾمقء، : ىم٤مل احلًـ

هق ص٤مًمح؛ ومٙمٞمػ ي٘مقًمقن وىمد طمؾ ُمـ رسمف حمؾ : يريد أن ي٘مقل اًمٜم٤مس

ش -144اًمٙم٤ٌمئر ص». إردي٤مء؛ ومال سمد ُمـ ىمٚمقب اعم١مُمٜملم أن شمٕمرومف

110- 

وُم٤م سمٖمٞمل ذم صقُمل؟ : صؿ وٓ شمٌغ ذم صقُمؽ؛ ىمٞمؾ: ىم٤مل احلًـ

ارومٕمقا زم يمذا ارومٕمقا زم يمذا وم٢مين أريد اًمّمقم : أن ي٘مقل اًمرضمؾ: ىم٤مل

- 111. -همًدا

                                                           

. شواطمًدا» ذم إصؾ 
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رطمؿ اهلل قمًٌدا وىمػ قمٜمد مهف، وم٢من أطمًدا ٓ يٕمٛمؾ : ىم٤مل احلًـ

. -طمتك هيؿ، وم٢من يم٤من هلل قمز وضمؾ ُم٣م، وإن يم٤من ًمٖمػم اهلل أُمًؽ

112 -

. -إن أقمامًَمٙمؿ ىمٚمٞمٚم٦ٌم وم٠مظمٚمّمقا هذا اًم٘مٚمٞمؾ: ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

113 -

اٌه »: ىم٤مل احلًـ ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ إِنَّ إسِْمَراِهٞمَؿ حَلَٚمِٞمٌؿ َأوَّ

ٜمِٞم٥ٌم  . يم٤من إذا ىم٤مل ىم٤مل هلل، وإذا قمٛمؾ قمٛمؾ هلل، وإذا ٟمقى ٟمقى هلل: شُمُّ

«115 -

ٓ يزال اًمٕمٌد سمخػم ُم٤م إذا ىم٤مل ىم٤مل هلل وإذا قمٛمؾ قمٛمؾ : ىم٤مل احلًـ

 -116ش -271اًمزهد ص». هلل قمز وضمؾ

ف صالح اًم٘مٚم٥م سمّمالح اًمٕمٛمؾ وصالح اًمٕمٛمؾ سمّمح٦م : ىم٤مل ُمٓمرِّ

 117اًمٜمٞم٦م 

ف : إذا اؾمتقت هيرة اًمٕمٌد وقمالٟمٞمتف ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: ىم٤مل ُمٓمرِّ

 118. هذا قمٌدى طمً٘م٤م

                                                           

ش. 75» هقد 
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ي٤م أسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ : اضمتٛمع إزم أصح٤مب حمٛمد وم٘م٤مًمقا: ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م

: شمٕمٛمؾ قمٛماًل شمريد سمف همػم اهلل ومٞمجٕمؾ اهلل صمقاسمؽ قمغم ُم٤م أردت؛ ىم٤مل

ي٤م أسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ شمتٙمٚمـ قمغم همػم اهلل : واضمتٛمع إزم أصح٤مب حمٛمد وم٘م٤مًمقا

 -120ش -39اًمتقيمؾ قمغم اهلل ». ومٞمٙمٚمؽ اهلل إمم ُمـ اشمٙمٚم٧م قمٚمٞمف

: شمّمٕمد اعمالئٙم٦م سم٤مٕقمامل ومٞمٜم٤مَدى اعمٚمؽ: ىم٤مل أسمق قمٛمران اجلقين

رسمٜم٤م ىم٤مًمقا : ومت٘مقل اعمالئٙم٦م! أًمِؼ شمٚمؽ اًمّمحٞمٗم٦م! أًمِؼ شمٚمؽ اًمّمحٞمٗم٦م

: مل يرد سمف وضمٝمل، ىم٤مل: ظمػًما وطمٗمٔمٜم٤مه قمٚمٞمٝمؿ، ومٞم٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ي٤م رب إٟمف مل : ويٜم٤مدى اعمٚمؽ ايمت٥م ًمٗمالن يمذا ويمذا، ُمرشملم، ومٞم٘مقل

- 122. -إٟمف ٟمقاه: ومٞم٘مقل ضمؾ وقمز! يٕمٛمٚمف

ـْ ص٤مدىًم٤م ومال يتٕم٥م وم٢مٟمف ٓ يٜمجق وٓ : ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ـْ ملْ يٙم ُم

- 123.-يٗمٚمح إٓ اًمّم٤مدىملم

                                                           

ٓ شمٕمٛمؾ ًمٖمػم اهلل ومٞمٙمٚمؽ اهلل قمز وضمؾ إمم ُمـ : ىم٤مل زم أصح٤مب حمٛمد:  ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م

ش 3/212صػش .قمٛمٚم٧م ًمف
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ي٤م ُمٜمذر، : ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م: ذيمر اًمرسمٞمع سمـ اعمٜمذر قمـ أسمٞمف ىم٤مل

. -يمؾُّ ُم٤م ٓ ُيٌتٖمك سمف وضمف اهلل شمٕم٤ممم يْمٛمحؾ: ًمٌٞمؽ، ىم٤مل: ىمٚم٧م

124 -

ـُ ذر ُم٤م : شمٙمٚمْؿ، ومٞم٘مقل: رسمام ىمٞمَؾ إلسمراهٞمؿ اًمتٞمٛملِّ : ىم٤مل قمٛمُر سم

- 125-ُتيين ٟمٞم٦م 

 -129ش -280اًمزهد ص». اًمٜمٞم٦م أسمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمؾ: ىم٤مل احلًـ

. شمٕمٚمٛمقا اًمٜمٞم٦م وم٢مهن٤م أسمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمؾ: ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم

 -130ش -3/70»

ُمـ أراد سمٕمٚمٛمف وضمف اهلل أىمٌؾ اهلل قمٚمٞمف سمقضمٝمف : ىم٤مل سمديؾ اًمٕم٘مٞمكم

وأىمٌؾ سم٘مٚمقب اًمٕم٤ٌمد إًمٞمف، وُمـ قمٛمؾ ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم سف قمٜمف وضمٝمف 

- 131. -وسف ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد قمٜمف

                                                           

اإلظمالص ٕٟمف : أي رء أؿمد قمغم اًمٜمٗمس؟ ىم٤مل»: ؾُمئِؾ ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي

 .؛ ومٛمع اإلظمالص شمٜمًك طمٔمقظ اًمٜمٗمسشًمٞمس هل٤م ومٞمف ٟمّمٞم٥م

 .شرب قمٛمؾ صٖمػم شمٙمثره اًمٜمٞم٦م، ورب قمٛمؾ يمٌػم شمّمٖمره اًمٜمٞم٦م»: ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك
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ه ذم اًمّن : ىم٤مل سمالٌل سمـ ؾمٕمد ـْ وًمًٞم٤م هللِ ذم اًمٕمالٟمٞم٦ِم وقمدوَّ . -ٓ شمٙم

133 -

ـِ اقمٚمٛمقا أٟمٙمؿ شمٕمٛمٚمقَن ذم أي٤مٍم : ىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد قم٤ٌمَد اًمرمح

ىمّم٤مٍر ٕي٤مٍم ـمقاٍل، وذم داِر زواٍل ًمداِر ُم٘م٤مٍم وذم داِر ٟمّم٥ٍم وطمزٍن ًمداِر 

- 134-ٟمٕمٞمٍؿ وظُمْٚمٍد، 

إن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم قمغم : ذيمر إقمٛمش قمـ اسمراهٞمؿ ىم٤مل

يمالُمف اعم٘م٧م يٜمقي سمف اخلػم ومٞمٚم٘مك اهلل ًمف اًمٕمذر ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس طمتك 

ُم٤م أراد سمٙمالُمف إٓ اخلػم، وإن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمؿ اًمٙمالم احلًـ ٓ : ي٘مقًمقا

ُم٤م أراد سمٙمالُمف : يريد سمف اخلػم ومٞمٚم٘مل اهلل ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا

- 135. -اخلػم

ينين أن يٙمقن زم ذم يمؾ رء ٟمٞم٦م طمتك ذم : ىم٤مل زسمٞمد اًمٞم٤مُمل

- 136. -إيمؾ واًمٜمقم

رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري : ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ احلٙمؿ طمدصمٜمل أيب ىم٤مل

يٜمٔمر إًمٞمف ٓ يٙم٤مد يٍمف سمٍمه  [سمـ ىمٞمس اعمالئل]جيلء إمم قمٛمرو 

- 139. -قمٜمف، أفمٜمف حيت٥ًم ذم ذًمؽ
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ٕن يقًمد زم ُمقًمقد حيًـ اهلل قمز وضمؾ : ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ اخلقٓين

ٟم٤ٌمشمف طمتك إذا اؾمتقى قمغم ؿم٤ٌمسمف و يم٤من أقمج٥م ُم٤م يٙمقن إزم ىمٌْمف 

 140. أطم٥م إزم ُمـ أن يٙمقن زم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م: ُمٜمل

٤م ُمع ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ومٓمٚمع : ىم٤مل يمثػم سمـ متٞمؿ اًمداري ًً يمٜم٧م ضم٤مًم

إين ٕقمٚمؿ ظمػم طم٤مٓشمف، : قمٚمٞمف اسمٜمف قمٌد اهلل ويم٤من سمف ُمـ اًمٗم٘مف وم٘م٤مل

 141. أن يٛمقت وم٠مطمتًٌف: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: ىم٤مًمقا

قمـ زي٤مد سمـ أيب طم٤ًمن أٟمف ؿمٝمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز طملم دومـ اسمٜمف 

واهلل ي٤م سمٜمل ًم٘مد يمٜم٧م : قمٌد اعمٚمؽ اؾمتقى ىم٤مئاًم وأطم٤مط سمف اًمٜم٤مس وم٘م٤مل

سمًرا سم٠مسمٞمؽ؛ واهلل ُم٤م زًم٧م ُمٜمذ وهٌؽ اهلل زم ُمنوًرا سمؽ؛ وٓ واهلل ُم٤م 

يمٜم٧ُم ىمط أؿمد هوًرا وٓ أرضمك حلٔمل ُمـ اهلل ومٞمؽ ُمٜمذ ووٕمتؽ ذم 

اعمٜمزل اًمذي صػمك اهلل إًمٞمف؛ ومرمحؽ اهلل وهمٗمر ًمؽ ذٟمٌؽ وضمزاك 

سم٠مطمًـ قمٛمٚمؽ، ورطمؿ يمؾ ؿم٤مومع يِمٗمع ًمؽ سمخػم ُمـ ؿم٤مهد وهم٤مئ٥م؛ 

. روٞمٜم٤م سم٘مْم٤مء اهلل وؾمٚمٛمٜم٤م ُٕمره، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم صمؿ اٟمٍمف

142 
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ذم : قمـ ص٤مًمح اًمده٤من أن ضم٤مسمر سمـ زيد يم٤من ٓ ياميمس ذم صمالث

اًمٙمراء إمم ُمٙم٦م وذم اًمرىم٦ٌم يِمؽمهي٤م ًمٚمٕمتؼ وذم إوحٞم٦م، ويم٤من ٓ 

 145. ياميمس ذم يمؾ رء يت٘مرب سمف إمم اهلل قمز وضمؾ

سمٕم٨م حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر إمم صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ سم٠مرسمٕملم ديٜم٤مًرا، صمؿ ىم٤مل 

! -ي٤م سمٜمل ُم٤م فمٜمٙمؿ سمرضمؾ ومرغ صٗمقان ًمٕم٤ٌمدة رسمف قمز وضمؾ؟: ًمٌٜمٞمف

147 -

ىم٤مل رؾمقل : قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمرضم٤مٟم٦م أٟمف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة ي٘مقل

 ُمـ أقمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م أقمتؼ اهلل سمٙمؾ إرب ُمٜمٝم٤م إرسًم٤م ُمٜمف ُمـ :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

اًمٜم٤مر طمتك إٟمف يٕمتؼ سم٤مًمٞمد اًمٞمد وسم٤مًمرضمؾ اًمرضمؾ وسم٤مًمٗمرج اًمٗمرج؛ وم٘م٤مل 

ٟمٕمؿ، : أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ أيب هريرة؟ ىم٤مل ؾمٕمٞمد: قمكم سمـ احلًلم

اذه٥م : ُأدُع ُمٓمروًم٤م، ومٚمام ىم٤مم سملم يديف ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمٖمالم ًمف أومره همٚمامٟمف

، ويم٤من قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ىمد أقمٓمك ---وم٠مٟم٧م طمر ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ

 148. قمكم سمـ احلًلم هبذا اًمٖمالم اًمذي أقمت٘مف أًمػ ديٜم٤مر

ُمـ يٕمٛمْؾ ُمث٘م٤مَل : ذا ؿمتَٛمف اًمرضمُؾ ي٘مقُل إيم٤من احل٤مرُث سمـ ؾمقيٍد 

ـْ يٕمٛمْؾ ُمث٘م٤مَل ذرٍة ًذا يره؛ يمؾ ذًمؽ حيَم  149. ذرٍة ظمػًما يَره، وُم
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ُم٤م أظمٚمص قمٌد ىمط أرسمٕملم يقًُم٤م إٓ فمٝمرت يٜم٤مسمٞمع : ىم٤مل ُمٙمحقل

 153احلٙمٛم٦م ُمـ ىمٚمٌف قمغم ًم٤ًمٟمف 



 

 

  

 الصدق 

 

. قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمدق وم٢مٟمف ٟمج٤مة: ىم٤مل رضمؾ ًم٘مقُمف: ىم٤مل أسمق جمٚمز

 154ش 228اًمّمٛم٧م ص»

قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق طمٞم٨م شُمرى أٟمف ييك؛ وم٢مٟمف يٜمٗمٕمؽ، : ىم٤مل اًمِمٕمٌل

 155. واضمتٜم٥م اًمٙمذب ذم ُمقوع شمرى أٟمف يٜمٗمٕمؽ؛ وم٢مٟمف ييك

يمقذم : رسمٕمك سمـ طمراش": ىم٤مل أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم

يم٤من ًمف اسمٜم٤من ! شم٤مسمٕمل صم٘م٦م، ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، ي٘م٤مل إٟمف مل يٙمذب يمذسم٦م ىمط

إن أسم٤ممه٤م مل يٙمذب يمذسم٦م ىمط : قم٤مصٞم٤من زُمـ احلج٤مج؛ وىمٞمؾ ًمٚمحج٤مج

مه٤م : أيـ اسمٜم٤مك؟ ىم٤مل: ًمق أرؾمٚم٧م إًمٞمف وم٠ًمًمتف قمٜمٝمام، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف وم٘م٤مل

 -229اًمّمٛم٧م ص.ىمد قمٗمقت قمٜمٝمام ًمّمدىمؽ: ىم٤مل!! ذم اًمٌٞم٧م

156 -

أٟم٧م : ضم٤مء أقمرايب إمم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وم٘م٤مل: ىم٤مل حمٛمد سمـ اؾمح٤مق

ذاك ُمٜمزل ؾم٤ممل، ومٚمؿ يزده قمٚمٞمٝم٤م طمتك ىم٤مم : أقمٚمؿ أو ؾم٤ممل؟ وم٘م٤مل
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هق أقمٚمؿ ُمٜمل ومٞمٙمذب : يمره أن ي٘مقل: ىم٤مل حمٛمد سمـ اؾمح٤مق. إقمرايب

- 157. -أٟم٤م أقمٚمؿ ُمٜمف ومٞمزيمل ٟمٗمًف: أو ي٘مقل
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التوبة 

 

 .إذا أذٟم٥م اًمٕمٌد صمؿ شم٤مب مل يزدد ُمـ اهلل إٓ ىمرسًم٤م: يم٤من احلًـ ي٘مقل

160 

ٟم٥ِم َوىَم٤مسمِِؾ اًمتَّْقِب »ىم٤مل احلًـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  هم٤مومر : شهَم٤مومِِر اًمذَّ

. 161. اًمذٟم٥م عمـ مل يت٥م، وىم٤مسمؾ اًمتقب ممـ شم٤مب

ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد اًمرضمؾ يذٟم٥م صمؿ : ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: ىم٤مل ؾمٕمٞمد اجلريري

ُم٤م : يتقب صمؿ يذٟم٥م صمؿ يتقب صمؿ يذٟم٥م صمؿ يتقب، طمتك ُمتك؟ ىم٤مل

 163. أقمٚمؿ هذا إٓ أظمالق اعم١مُمٜملم

ٟمدم سم٤مًم٘مٚم٥م واؾمتٖمٗم٤مر : ؾمئؾ احلًـ قمـ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح وم٘م٤مل

 165سم٤مًمٚم٤ًمن وشمرك سم٤مجلقارح وإوامر أن ٓ يٕمقد 

َ أظم٤مه سمذٟم٥م ىمد شم٤مب إمم اهلل ُمٜمف : ىم٤مل احلًـ ث أٟمف ُمـ قمػمَّ يمٜم٤م ٟمحدَّ

- 166 -170 واًمّمٛم٧م ص281اًمزهد ص». اسمتاله اهلل قمز وضمؾ سمف

                                                           

ش. 3» هم٤مومر 
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ي٤م ظمرسم٦م أيـ : يم٤من أسمق ُمًٚمٍؿ اخلقٓين إذا وىمػ قمغم ظمرسم٦ٍم ىم٤مل

ذهٌقا وسم٘مٞم٧ْم أقمامهُلؿ واٟم٘مٓمٕم٧م اًمِمٝمقاُت وسم٘مٞم٧م اخلٓمٞمئ٦ُم، ! أهٚمؽ؟

ـْ ـمٚم٥ِم اًمتقسم٦م - 169. -اسمـ آدم شمْرُك اخلٓمٞمئ٦ِم أهقُن ُم

ه طملم يٕمٛمٚمٝم٤م وُم٤م : ىم٤مل أسمق طم٤مزم إن اًمٕمٌد ًمٞمٕمٛمؾ احلًٜم٦م شمُنُّ

ظمٚمؼ اهلل ُمـ ؾمٞمئ٦م أرضَّ ًمف ُمٜمٝم٤م؛ وإن اًمٕمٌَد ًمٞمٕمٛمؾ اًمًٞمئ٦م طمتك شمًقءه 

طملم يٕمٛمٚمٝم٤م، وُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ طمًٜم٦م أٟمٗمَع ًمف ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ أن اًمٕمٌَد 

ًمٞمٕمٛمؾ احلًٜم٦م شمنه طملم يٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمتجؼم ومٞمٝم٤م ويرى أن ًمف هب٤م ومْماًل 

قمغم همػمه، وًمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم أن حيٌٓمٝم٤م وحيٌط ُمٕمٝم٤م قمٛماًل يمثػًما، وان 

اًمٕمٌد طملم يٕمٛمؾ اًمًٞمئ٦َم شمًقءه طملم يٕمٛمٚمٝم٤م وًمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم حْيِدُث ًمف 

- 170-هب٤م وضماًل يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم، وإن ظمقوَمٝم٤م ًمٗمل ضمقومف سم٤مق 

ـُ ٓ : ىم٤مل أسمق طم٤مزمٍ  ـُ ٓ ٟمريُد أن ٟمٛمقَت طمتك ٟمتقَب، وٟمح ٟمح

ٟمتقُب طمتك ٟمٛمقَت، واقمٚمْؿ أٟمؽ إذا ُم٧مَّ مل شُمرومِع إؾمقاُق سمٛمقشمَِؽ، إنَّ 

َؽ  ًَ - 171. -ؿم٠مَٟمَؽ صٖمػٌم وم٤مقمرْف ٟمٗم

ـِ ي٘م٤مُل ٕطمِدٟم٤م: ىم٤مل سمالٌل سمـ ؾمٕمد أُت٥مُّ أْن متقَت؟ : قم٤ٌمَد اًمرمح

ؾمقَف أقمٛمُؾ، ومال : طمتك أقمٛمَؾ، وي٘مقُل : مِلَ؟ ومٞم٘مقُل : ٓ، ومٞم٘م٤مُل : ومٞم٘مقُل 
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 إًمٞمِف أن ي١مظمَر قمٛمَؾ 
ٍ
حي٥مُّ أْن يٛمقَت وٓ حي٥مُّ أن يٕمٛمَؾ؛ وأطم٥مُّ رء

َر قمٜمف قمَرَض اًمدٟمٞم٤م - 173. -اهلل، وٓ حي٥مُّ أْن ي١مظمِّ

رضمٍؾ شم٤مئ٥ٍم، : ٓ ظمػَم ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ ًمرضمٚملم: ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

إول يٕمٛمؾ ذم شمٙمٗمػم : ورضمٍؾ يٕمٛمؾ ذم اًمدرضم٤مت ومٝمام رضمالن

- 174. -اخلٓمٞمئ٤مت؛ واًمث٤مين يٕمٛمؾ ذم ُتّمٞمؾ احلًٜم٤مت

رضمٌؾ اضمؽمَح ُمـ اًمذٟمقِب : ُمـ أقمٌُد اًمٜم٤مِس؟ ىم٤مَل : ىمٞمَؾ ًمًٕمٞمد

- 177. -ومٙمٚمام ذيمَر ذٟمقسَمُف اطمت٘مَر قمٛمَٚمفُ 

ـَ ! ُم٤م أىمٌَح اًمًٞمآِت سمٕمَد اًمًٞمآِت : ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل وُم٤م أطمً

ـُ ُمـ ذًمَؽ احلًٜم٤مُت سمٕمَد احلًٜم٤مت! احلًٜم٤مِت سمٕمَد اًمًٞمآت . -وأطمً

178 -

اهتامُم اًمٕمٌِد سمذٟمٌِف داٍع إمم شمريمِف؛ وٟمدُُمف قمٚمٞمِف : ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل

ٌُف طمتك يٙمقَن أٟمٗمَع ًمُف  ُمٗمت٤مٌح ًمٚمتقسم٦ِم؛ وٓ يزاُل اًمٕمٌُد هيتؿُّ سم٤مًمذٟم٥ِم يّمٞم

 179ُِمـ سمٕمِض طمًٜم٤مشمِف 

ىمٚم٥م اًمت٤مئ٥م سمٛمٜمزًم٦م اًمزضم٤مضم٦م ي١مصمر ومٞمٝم٤م مجٞمع : ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل

ُم٤م أص٤مهب٤م وم٤معمققمٔم٦م إمم ىمٚمقهبؿ هيٕم٦م وهؿ إمم اًمرىم٦م أىمرب؛ ومداووا 
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اًم٘مٚمقب سم٤مًمتقسم٦م ومٚمرب شم٤مئ٥م دقمتف شمقسمتف إمم اجلٜم٦م طمتك أوومدشمف قمٚمٞمٝم٤م 

- 180. -وضم٤مًمًقا اًمتقاسملم وم٢من رمح٦م اهلل إمم اًمتقاسملم أىمرب

. -ضم٤مًمًقا اًمتقاسملَم وم٢مهنؿ أرقُّ اًمٜم٤مِس ىمٚمقسًم٤م: ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل

181 -

ش 66اًمرىم٦م واًمٌٙم٤مء ». أرق اًمٜم٤مس ىمٚمقسًم٤م أىمٚمٝمؿ ذٟمقسًم٤م: ىم٤مل ُمٙمحقل

-182 -

أهي٤م اًمٜم٤مُس َُمـ أملَّ سمذٟم٥ٍم : يم٤من قمٛمُر سمـ قمٌد اًمٕمزيز خيُٓم٥ُم ومٞم٘مقُل 

ومٚمٞمًتٖمٗمِر اهللَ وًمٞمت٥ْم وم٢من قم٤مَد ومٚمٞمًتٖمٗمِر اهللَ وًمٞمت٥ْم، وم٢من قم٤مَد ومٚمٞمًتٖمٗمِر 

اهللَ وًمٞمت٥ْم، وم٢مٟمام هل ظمٓم٤مي٤م ُمٓمقىم٦ٌم ذم أقمٜم٤مِق اًمرضم٤مِل، وإنَّ اهلالَك يمؾَّ 

- 183. -اهلالِك اإلساُر قمٚمٞمٝم٤م

ٓ يزاُل اًمٜم٤مُس سمخػٍم ُم٤م يمٜم٧َم : أشمك رضمٌؾ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران وم٘م٤مل ًمف

- 187. -ٓ يزاُل اًمٜم٤مُس سمخػٍم ُم٤م اشم٘مقا اهلل: ىم٤مل! ومٞمٝمؿ

أوصٞمَؽ سمت٘مقى اهللِ اًمذي ٓ : يمت٥َم قمٛمُر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم رضمؾٍ 

ٌَُؾ همػَمه٤م وٓ يرطمُؿ إٓ أهَٚمٝم٤م وٓ ُيثٞم٥ُم إٓ قمٚمٞمٝم٤م؛ وم٤منَّ اًمقاقمٔملَم هب٤م  ي٘م

- 188. -يمثػٌم واًمٕم٤مُمٚملَم هب٤م ىمٚمٞمٌؾ 
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ٜم٤م ذم اًمٜم٤مِر : ىم٤مل اًمٕمالء سمـ زي٤مد اًمٕمدوي ًَ إٟمام ٟمحـ ىمقٌم ووْٕمٜم٤م أٟمٗم

- 193. -إن ؿم٤مء اهللُ أْن خيرضَمٜم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرضَمٜم٤م

واهلل ُم٤م شمٕم٤مفمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ ُم٤م ـمٚمٌقا سمف اجلٜم٦م طملم : ىم٤مل احلًـ

- 194. -أسمٙم٤مهؿ اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

وحيؽ ي٤م يزيد ُمـ : يم٤من يزيد سمـ أسم٤من اًمرىم٤مر ي٘مقل ذم ىمّمّمف

ي٤م : صمؿ ي٘مقل! وُمـ يّمقم ًمؽ أو يّمكم ًمؽ؟! يؽمى قمٜمؽ رسمَّؽ؟

ومٌٙمك طمتك ؾم٘مٓم٧م ! ُمٕمنم َُمـ اًم٘مؼُم سمٞمُتف واعمقُت ُمققمُده أٓ شمٌٙمقن؟

 195أؿمٗم٤مر قمٞمٜمٞمف 

ُمـ ظم٤مف اهلل أظم٤مف اهلل ُمٜمف يمؾ رء، وُمـ ظم٤مف : ىم٤مل احلًـ

 196. اًمٜم٤مس أظم٤مومف اهلل ُمـ يمؾ رء

سم٤مت احلًـ قمٜمدٟم٤م، وم٤ٌمت سم٤ميمًٞم٤م، ومٚمام أصٌح : ىم٤مل قمكم سمـ زيد

ي٤م : ي٤م قمكم إين ىمٚم٧ُم : ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ًم٘مد أسمٙمٞم٧َم اًمٚمٞمٚم٦َم أهَٚمٜم٤م، ىم٤مَل : ىمٚم٧م

ف، ًمٕمؾ اهلل ٟمٔمر إًمٞمؽ قمغم سمٕمض هٜم٤مشمؽ وم٘م٤مل ًَ اقمٛمؾ : طمًـ، يٕمٜمل ٟمٗم

 198. ُم٤م ؿمئ٧َم ومٚم٧ًُم أىمٌؾ ُمٜمؽ ؿمٞمًئ٤م
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: وم٘م٤مل! سمٙمك احلًـ وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟: ىم٤مل طمٗمص سمـ قمٛمر

 199أظم٤مف أن يٓمرطمٜمل همًدا ذم اًمٜم٤مر 

يمٞمػ أٟم٧م؟ يمٞمػ : ؾمٛمٕم٧م رضماًل ؾم٠مل احلًـ: ىم٤مل قمٓم٤مء آزرق

 طم٤مل وُم٤م طم٤مل ُمـ أصٌح وأُمًك يٜمتٔمر اعمقت سم٠مذ: طم٤مًمؽ؟ ىم٤مل

 200 262اًمزهد ص». ٓ يدري ُم٤م يٗمٕمؾ اهلل سمف

 202. أيمٞمس اعم١مُمٜملم أطمذرهؿ: ىم٤مل أسمق جمٚمز ٓطمؼ سمـ محٞمد

إذا رأيَتٜمل ىمد : ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌِد اًمٕمزيز: ىم٤مَل قمٛمرو سمـ ُمٝم٤مضمر

ين صمؿ ىمْؾ  ! ي٤م قمٛمُر ُم٤م شمّمٜمُع؟: ُِمٚم٧ُم قمـ احلؼِّ ومْمع يَدك ذم شمٚم٤ٌميب صمؿ هزَّ

203 

ًمق وزن ظمقف اعم١مُمـ ورضم٤مؤه ًمقضمدا ؾمقاًء ٓ يزيد : ىم٤مل ُمٓمرف

 211. أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف

                                                           

. شسم٠مؿمد»: شاًمزهد اًمٙمٌػم» ذم 
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ـِ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمثاًل إٓ ُمثَؾ : ىم٤مل ُمقرٌق اًمٕمجكمُّ  ُم٤م وضمدُت ًمٚمٛم١مُم

ي٤م رب ي٤م رب، ًمٕمؾَّ اهللَ أن : رضمٍؾ قمغم ظمِم٦ٌٍم ذم اًمٌحِر وهق ي٘مقُل 

 216. يٜمجَٞمف

ُم٤مت أخ ًمٜم٤م ومّمٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمف ومٚمام ووع ذم ىمؼمه وُمد قمٚمٞمف : ىم٤مل احلًـ

اًمثقب ضم٤مء صٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ وم٠مظمذ سمٜم٤مطمٞم٦م اًمثقب صمؿ ٟم٤مدى ي٤م ومالن سمـ 

: ومالن

وم٢من شمٜم٩م ُمٜمٝم٤م شمٜم٩م ُمـ ذي قمٔمٞمٛم٦م 

وإٓ وم٢مين ٓ إظم٤مًمؽ ٟم٤مضمٞم٤م 

 217. ومٌٙمك وأسمٙمك اًمٜم٤مس: ىم٤مل

يم٤من أسمق قمٛمران اجلقين إذا ؾمٛمع إذان : ىم٤مل احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد

 219. شمٖمػم ًمقٟمف ووم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

يمٞمػ أصٌح٧م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ : يم٤من حمٛمد سمـ واؾمع إذا ىمٞمؾ ًمف

 220» ! ُم٤م فمٜمؽ سمرضمؾ يرطمؾ يمؾ يقم إمم أظمرة ُمرطمٚم٦م؟: ىم٤مل
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سمٚمٖمٜمل أن ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر دظمؾ اعم٘م٤مسمر : ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمرزوق

ذات يقم وم٢مذا رضمؾ يدومـ ومج٤مء طمتك وىمػ قمغم اًم٘مؼم ومجٕمؾ يٜمٔمر إمم 

ُم٤مًمؽ همًدا هٙمذا يّمػم، وًمٞمس ًمف : اًمرضمؾ وهق يدومـ ومجٕمؾ ي٘مقل

همًدا ُم٤مًمؽ هٙمذا يّمػم، طمتك : رء يتقؾمده ذم ىمؼمه، ومٚمؿ يزل ي٘مقل

ظمر ُمٖمِمًٞم٤م قمٚمٞمف ذم ضمقف اًم٘مؼم، ومحٛمٚمقه وم٤مٟمٓمٚم٘مقا سمف إمم ُمٜمزًمف ُمٖمِمًٞم٤م 

 225. قمٚمٞمف

 230. اخلقف قمغم اًمٕمٛمؾ أن ٓ يت٘مٌؾ أؿمد ُمـ اًمٕمٛمؾ: ىم٤مل ُم٤مًمؽ

شمقؿمؽ قمٞمٜمؽ : ؾمٛمٕم٧م يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل يقًُم٤م: ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد

صمؿ ٓ خترج ُمـ ! أن شمرى ُم٤م مل شمر، وشمقؿمؽ أذٟمؽ أن شمًٛمع ُم٤م مل شمًٛمع

ـمٌ٘م٦م إٓ دظمٚم٧م ومٞمام هق أؿمد ُمٜمٝم٤م، طمتك يٙمقن آظمر ذًمؽ اجلقاز قمغم 

 232. اًمٍماط

ـِ أهؾ إرض ُمـ : ىم٤مل أسمق طم٤مزم ًمق ٟم٤مدى ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمًامء سم٠مُْم

دظمقل اًمٜم٤مر حلؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمقضمؾ ُمـ طمْمقر ذًمؽ اعمقىمػ وُمٕم٤ميٜم٦م ذًمؽ 

 234اًمٞمقم 
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سمـ أيب اهلذيؾ إٓ  [قمٌد اهلل]ُم٤م رأي٧م : ىم٤مل اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م

 283. ويم٠مٟمف ُمذقمقر

ِذيْمُر اعمقِت : ؿمٞمئ٤من ىمٓمٕم٤م قمٜمل ًمذاذَة اًمدٟمٞم٤م: ىم٤مل قمٌُد إقمغم اًمتٞمٛمل

 240. واًمقىمقُف سملَم يدي اهللِ قمزَّ وضمؾَّ 

ي٤م وم٤مـمٛم٦ُم قمٜمدِك درَهٌؿ : دظمؾ قمٛمُر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم اُمرأشمِف وم٘م٤مَل 

٤ًٌم؟ ّٞم٦م: ٓ، ىم٤مَل : ىم٤مًم٧م! أؿمؽمي سمف قمٜم ، يٕمٜمل اًمٗمٚمقس، ومٕمٜمَدك ُٟمٛمِّ

٤ًٌم؟ ىم٤مًم٧م أٟم٧َم أُمػُم اعم١مُمٜملَم ٓ : وم٠مىمٌٚم٧ْم قمٚمٞمِف وم٘م٤مًَم٧ْم ! ٓ: أؿمؽمي هب٤م قمٜم

٤ًٌم؟ هذا أهقُن قمٚمٞمٜم٤م ُمـ : ىم٤مل! شم٘مِدُر قمغم درَهٍؿ وٓ ُٟمّٛمّٞم٦ٍم شمِمؽمي هب٤م قمٜم

 241. ُمٕم٤مجل٦ِم إهمالِل همًدا ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

ـُ طمٙمٞمؿٍ  ي٤م ُمٖمػمُة ىمد : ىم٤مًم٧ْم زم وم٤مـمٛم٦ُم سمٜم٧ُم قمٌِد اعمٚمؽ: ىم٤مَل اعمٖمػمُة سم

ـَ اًمرضم٤مِل ُمـ هق أيمثُر صالًة وصٞم٤مًُم٤م ُمـ قمٛمر، وًمٙمٜمل مل أَر  يٙمقُن ُم

ـَ اًمٜم٤مِس أطمًدا ىمّط يم٤مَن أؿمدَّ ظمقوًم٤م ُمـ رسمِّف ُمٜمٕمٛمر يم٤مَن إذا دظمَؾ ! ُم

                                                           

ّٞم٦م ش اعمٕمجؿ آىمتّم٤مدي آؾمالُمل»اًمَٗمْٚمس، ومجٕمٝم٤م َٟماَمُمل يمذري٦م وذراري؛ اٟمٔمر :  اًمٜمُّٛمِّ

ش. 469-468ص»ٕمحد اًمنمسم٤ميص 
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ٌَف قمٞمٜم٤مه ف ذم ُمًجِده ومال يزاُل يٌٙمل ويدقمق طمتك شمٖمٚم ًَ ! اًمٌٞم٧َم أًم٘مك ٟمٗم

 242. صمؿ يًتٞم٘مُظ ومٞمٗمٕمُؾ ُمثَؾ ذًمَؽ ًمٞمٚمَتف أمجع

ـُ اًمقردِ  ـِ قمٌِد : ىم٤مل وهٞم٥ُم سم اضمتٛمع سمٜمق ُمرواَن قمغم سم٤مِب قمٛمَر سم

ـُ قمٛمَر ًمٞمدظمَؾ قمغم أسمٞمِف، وم٘م٤مًمقا ًمف إُم٤م أْن : اًمٕمزيِز، وضم٤مَء قمٌُد اعمٚمِؽ سم

: ىمقًمقا، ىم٤مًمقا: شمًت٠مذَن ًمٜم٤م، وإُم٤م أن شُمٌٚمَغ أُمػَم اعم١مُمٜملَم قمٜم٤م اًمرؾم٤مًم٦َم؛ وم٤مَل 

 يم٤مَن يٕمٓمٞمٜم٤م ويٕمِرُف ًمٜم٤م ُمقوَٕمٜم٤م، وإنَّ أسم٤مَك 
ِ
ٌَْٚمف ُمـ اخلٚمٗم٤مء إنَّ َُمـ يم٤مَن ىم

ومدظمَؾ قمغم أسمٞمِف وم٠مظمؼَمه قمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف : ىم٤مَل ! ىمد طمَرَُمٜم٤م ُم٤م ذم يديفِ 

إيِنِّ َأظَم٤مُف إِْن قَمَّمْٞم٧ُم َريبِّ قَمَذاَب »: إنَّ أيب ي٘مقُل ًمٙمؿ: ىمْؾ هلؿ: قمٛمرُ 

 243.شَيْقٍم قَمٔمِٞمؿٍ 

                                                           

أسملَمُ قمغم - اخلِمقع : أو ىم٤مل- ُم٤م رأي٧م أطمًدا ىمطُّ اخلقُف :  ىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ أيب اًم٤ًمئ٥م

ش 5/260». وضمٝمف ُمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

ش. 13»واًمزُمر ش 15»ويقٟمس ش 15»إٟمٕم٤مم 
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طم٩م ؾمٚمٞمامُن وُمٕمف قمٛمر ومخرج ؾمٚمٞمامُن إمم اًمٓم٤مئِػ وم٠مص٤مسمف رقمٌد 

: أٓ شمرى ُم٤م هذا ي٤م أسم٤م طمٗمص؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمٕمٛمر! وسمْرٌق ومٗمِزَع ؾمٚمٞمامنُ 

 244! ؟هذا قمٜمَد ٟمزوِل رمحتِف ومٙمٞمػ ًمق يم٤مَن قمٜمَد ٟمزوِل ٟم٘مٛمتِف

ؾم٤ممل؛ ومٚمام : يم٤من ًمٕمٛمَر أٌخ واظم٤مُه ذم اهللِ، قمٌٌد ممٚمقٌك ي٘م٤مل ًمف

! ي٤م ؾم٤مملُ إين أظم٤مُف أن ٓ أٟمجق: اؾمُتخٚمَِػ دقم٤مه ذاَت يقٍم وم٠مشم٤مُه وم٘م٤مل ًمف

ـَ : ىم٤مَل  إن يمٜم٧َم خت٤مُف ومٜمِِٕماّم؛ وًمٙمٜمل أظم٤مُف أن ٓ خت٤مَف؛ إنَّ اهللَ أؾمٙم

                                                           

وضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى أٟمف سمٞمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ُمع ؾمٚمٞمامن سمٕمروم٤مت إذ سمرىم٧م 

: وأرقمدت رقمدا ؿمديدا ومٗمزع ُمٜمف ؾمٚمٞمامن ومٜمٔمر إمم قمٛمر وهق يْمحؽ وم٘م٤مل ي٤م قمٛمر

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هذه رمح٦م اهلل أومزقمتؽ يمٞمػ ًمق : أشمْمحؽ وأٟم٧م شمًٛمع ُم٤م شمًٛمع؟ ىم٤مل

يم٤من قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز واىمٗم٤م ُمع ؾمٚمٞمامن سمٕمروم٦م : وذم رواي٦م صم٤مًمث٦م! ضم٤مءك قمذاسمف؟

ومقوع ؾمٚمٞمامن صدره قمغم ُم٘مدم اًمرطمؾ وضمزع  [يمذا]ومرقمدت رقمدة ُمـ رقمدهت٤م ُمف 

ىم٤مل ! ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل ًمف قمٛمر ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هذه ضم٤مءت سمرمح٦م ومٙمٞمػ ًمق ضم٤مءت سمًخٓم٦م؟

صمؿ ٟمٔمر ؾمٚمٞمامن إمم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل ُم٤م أيمثر اًمٜم٤مس وم٘م٤مل قمٛمر ظمّمامؤك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل 

ش 5/288». ًمف ؾمٚمٞمامن اسمتالك اهلل هبؿ
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٤ًٌم واطمًدا وم٠مظمرضمُف ُمـ شمٚمَؽ اًمدارِ  ـُ ! قمًٌدا داًرا وم٠مذٟم٥َم ومٞمٝم٤م ذٟم وٟمح

ـَ شمٚمَؽ اًمدار  247!! أصح٤مُب ذٟمقٍب يمثػمٍة ٟمريُد أن ٟمًٙم

أرؾمٚمٜمل اسمـ قم٤مُمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م إمم : ىم٤مل زي٤مد سمـ أيب زي٤مد اعمديٜمل

قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم طمقائ٩م ًمف ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف وقمٜمده يم٤مشم٥م يٙمت٥م، 

: وقمٚمٞمؽ اًمًالم صمؿ اٟمتٌٝم٧م، وم٘مٚم٧م: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، وم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م

ي٤م اسمـ أيب زي٤مد : اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف؛ وم٘م٤مل

، واًمٙم٤مشم٥م ي٘مرأ قمٚمٞمف ُمٔم٤ممل ضم٤مءت إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ٟمٜمٙمر إومم اًمتل ىمٚم٧م

اضمٚمس، ومجٚم٧ًم قمغم أؾمٙمٗم٦م اًم٤ٌمب وهق ي٘مرأ : ُمـ اًمٌٍمة، وم٘م٤مل زم

وقمٛمر يتٜمٗمس صٕمًدا، ومٚمام ومرغ أظمرج ُمـ يم٤من ذم اًمٌٞم٧م طمتك وصٞمًٗم٤م 

يم٤من ومٞمف؛ صمؿ ىم٤مم يٛمٌم إزمَّ طمتك ضمٚمس سملم يدي وووع يديف قمغم 

: ىم٤مل- ي٤م اسمـ أيب زي٤مد اؾمتدوم٠مت ذم ُمدرقمتؽ هذه : ريمٌتل صمؿ ىم٤مل

واؾمؽمطم٧َم مم٤م ٟمحـ ومٞمف؛ صمؿ ؾم٠مًمٜمل قمـ - وقمكمَّ ُمدرقم٦م ُمـ صقف 

صٚمح٤مء أهؾ اعمديٜم٦م رضم٤مهلؿ وٟم٤ًمئٝمؿ؛ ومام شمرك ُمٜمٝمؿ أطمًدا إٓ ؾم٠مًمٜمل 

ي٤م اسمـ : قمٜمف؛ وؾم٠مًمٜمل قمـ أُمقر يم٤من أُمر هب٤م سم٤معمديٜم٦م وم٠مظمؼمشمف؛ صمؿ ىم٤مل زم

                                                           

.  اًمٚمٝمؿ اؾمٙمٜم٤م اجلٜم٦م سمرمحتؽ؛ آُملم

.  يٕمٜمل سم٤مٕومم اًمتحٞم٦م اعمجردة قمـ ُمٜم٤مداشمف سم٢مُم٤مرة اعم١مُمٜملم
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أسمنم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إين : ىمٚم٧م: ىم٤مل! أيب زي٤مد أٓ شمرى ُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف؟

صمؿ سمٙمك طمتك ضمٕمٚم٧م : هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت؛ ىم٤مل: أرضمق ًمؽ ظمػًما؛ ىم٤مل

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمض ُم٤م شمّمٜمع؛ وم٢مين أرضمق ًمؽ ظمػًما؛ : أرصمل ًمف؛ وم٘مٚم٧م

هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت؛ أؿمُتؿ وٓ ُأؿْمَتؿ، وأرِضب وٓ أرَضب، وأوذي : ىم٤مل

وٓ أوَذى؛ صمؿ سمٙمك طمتك ضمٕمٚم٧م أرصمل ًمف وم٠مىمٛم٧م طمتك ىم٣م طمقائجل 

اؾمتٕمـ هبذه، وم٢مٟمف ًمق : صمؿ أظمرج ُمـ ُت٧م ومراؿمف قمنميـ ديٜم٤مًرا وم٘م٤مل

يم٤من ًمؽ ذم اًمٗملء طمؼ أقمٓمٞمٜم٤مك طم٘مؽ، إٟمام أٟم٧م قمٌد، وم٠مسمٞم٧م أن 

إٟمام هل ُمـ ٟمٗم٘متل ومٚمؿ يزل يب طمتك أظمذهت٤م؛ ويمت٥م إمم : آظمذه٤م، وم٘م٤مل

 249. ُمقٓي ي٠ًمًمف أن يٌٞمٕمٜمل ُمٜمف، وم٠مسمك وأقمت٘مٜمل

: أظمِمك أن أىمقل: عم٤م طم٩م زيـ اًمٕم٤مسمديـ أراد أن يٚمٌل وم٤مرشمٕمد وىم٤مل

ومِمجٕمقه قمغم اًمتٚمٌٞم٦م، ومٚمام ًمٌك !! ٓ ًمٌٞمؽ: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ ومٞم٘م٤مل زم

 252. همٌم قمٚمٞمف طمتك ؾم٘مط قمـ اًمراطمٚم٦م

 حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ذات ًمٞمٚم٦م ىم٤مئؿ يّمكم إذ اؾمتٌٙمك ويمثر سمٞمٜم٤م

ُم٤م اًمذي أسمٙم٤مه؟ وم٤مؾمتٕمجؿ قمٚمٞمٝمؿ : سمٙم٤مؤه طمتك ومزع أهٚمف وؾم٠مًمقه

                                                           

يمام ىمد يتقمهف يمثػم ُمـ اعمٌتدئلم، سمؾ هل إومّمح ش سمٞمٜمام» هذه ًمٞم٧ًم ُمّمحٗم٦م قمـ 

فمرف زُم٤مين واىمع ذم أصمٜم٤مء زُمـ أـمقل ُمٜمف، وأُم٤م ش سمٞمٜم٤م»أن ش سمٞمٜمام»هٜم٤م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم 
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ومت٤مدى ذم اًمٌٙم٤مء وم٠مرؾمٚمقا إمم أيب طم٤مزم وم٠مظمؼموه سم٠مُمره ومج٤مء أسمق طم٤مزم 

! ىمد رقم٧م أهٚمؽ! ي٤م أظمل ُم٤م اًمذي أسمٙم٤مك؟: إًمٞمف وم٢مذا هق يٌٙمل، ىم٤مل

                                                                                                                              

سمٞمٜمام دظمؾ زيد وظمرج ىمرأ قمٛمرو ؾمقرة »ومٔمرف واىمع سملم ـمروملم، يم٘مقًمؽ ش سمٞمٜمام»

؛ وضم٤مء ذم شسمٞمٜم٤م زيد ضم٤مًمس ىمرأ قمٛمرو ُمئ٦م آي٦م»؛ وُمث٤مل اؾمتٕمامل سمٞمٜم٤م ىمقًمؽ شـمقيٚم٦م

سَملْمَ : أْصُٚمُٝمام: سَمْٞمٜم٤َم وسَمْٞمٜمَاَم »ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر ُم٤م ًمٗمٔمف ش ُمٕمجؿ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»

َض قمٜمٝم٤م  يٕمٜمل ]ش إًمُِػ »ُُمْم٤موَم٦ًم إمم أْوىم٤مت ُمْم٤موَم٦ٍم إمم مُجٚم٦ٍم، وَمُحِذوَم٧ِم إْوىم٤مُت وقُمقِّ

[. يٕمٜمل ذم سمٞمٜمام]ش َُم٤م»، أو [ذم سمٞمٜم٤م

ٜمَُتْف  ـْ َُمْٕمٜمك اعُمَٗم٤مضَم٠مة، يم٘مقًمؽش إذْ »ومه٤م َُمٜمُّْمقسَمَت٤م اعَمَحّؾ، واًمٕم٤مُِمُؾ ومِٞمٝمام ُم٤م شَمَْمٛمَّ سَمْٞمٜم٤َم »: ُِم

سمٕمَده٤م، وهق ش إذْ »سمدون ش سمٞمٜم٤م»َأَٟم٤م ُُمٜمَْٓمٚمٌِؼ إْذ ضَم٤مءين سَملْمَ أوىم٤مِت اْٟمٓمِاَلىِمل، وىمد شم٠ميت 

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف »: ومّمٞمٌح قمٜمد إصٛمٕمل، وقمٚمٞمف احلدي٨ُم ذم اًمٌخ٤مري

. احلدي٨مش وؾمٚمؿ سمٞمٜم٤َم أٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ رأي٧م اًمٜم٤َّمُس ُيْٕمَرُوقن قمكمّ 

 وُم٤م سَمٕمَده ظَمؼمش سَمْٞمٜمَاَم »وش سَمْٞمٜم٤َم»وُم٤م سمٕمد 
ِ
. إذا يم٤من اؾماًم ُرومِع سم٤مٓسمتداء

ُه اًمٗمٕمُؾ - ش سمٞمٜمام»وُمثٚمٝم٤م - اؾمؿ صمؿ ومٕمؾ ش سمٞمٜم٤م»وإذا يم٤من سمٕمد  ُ يم٤من قَم٤مُِمُٚمُٝماَم حَمُْذووًم٤م يٗمنِّ

ًٓ »اعمذيمقُر ٟمحق   .شسمٞمٜمام سمٙمٌر يٕمٛمُؾ ذم طم٘مٚمف إذ رأى ُم٤م

اُم : وإقْمراهُبُام ٞم٦ِم ٕهَنَّ َُم٤مٟمِّ ذم إصؾ ُُمَْم٤مومت٤من إمم َأْوىَم٤مت، وإًَمُِػ أو - قَمغَم اًمٔمَّرومٞم٦َم اًمزَّ

مش ُم٤م» . شقمَقٌض قمـ اعُمَْم٤مِف إًَمْٞمِف يَماَم شَمَ٘مدَّ
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إٟمف ُمرت يب آي٦م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، : وم٘م٤مل! أومٛمـ قمٚم٦م أم ُم٤م سمؽ؟

ـَ اهللَِّ َُم٤م مَلْ َيُٙمقُٟمقا  »:ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: وُم٤م هل؟ ىم٤مل: ىم٤مل َوسَمَدا هَلُؿ ُمِّ

ٌُقنَ 
ًِ َت وم٘م٤مل سمٕمض ! ؛ ومٌٙمك أسمق طم٤مزم أيًْم٤م ُمٕمف، واؿمتد سمٙم٤مؤمه٤مشحَيْ

وم٠مظمؼمهؿ ُم٤م اًمذي ! ضمئٜم٤م سمؽ ًمتٗمرج قمٜمف ومزدشمف: أهٚمف ٕيب طم٤مزم

 253. أسمٙم٤ممه٤م

ًٓ ُمـ قمٌد ي٠مشمٞمف ُمٚمؽ اعمقت : ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين أيُّ قمٌٍد أقمٔمؿ طم٤م

وطمده ويدظمؾ ىمؼمه وطمده ويقىمػ سملم يدي اهلل وطمده وُمع ذًمؽ 

 254. ذٟمقب يمثػمة وٟمٕمؿ ُمـ اهلل يمثػمة؟

ـِ ُمرصمدٍ : ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر ُم٤م زم : ىمٚم٧ُم ًمٞمزيٍد سم

؟ قمًك اهلل أن : وُم٤م ُم٠ًمًمُتؽ قمٜمُف؟ ىمٚم٧ُم : ىم٤مَل ! أرى قمٞمٜمََؽ ٓ دمػُّ

ي٤م أظمل إن اهلل ىمد شمققمدين إن أٟم٤م قمّمٞمُتف أن يًجٜمَٜمل ذم : يٜمٗمٕمٜمل سمف، ىم٤مل

اًمٜم٤مر، واهللِ ًمق مل يتققمْدين أن يًجٜمَٜمل إٓ ذم احلامِم ًمٙمٜم٧ُم طمرًي٤م أن ٓ 

وُم٤م : ىم٤مل! ومٝمٙمذا أٟم٧َم ذم ظمٚمقاشمؽ؟: وم٘مٚم٧ُم ًمفُ : ىم٤مَل ! دمػَّ زم قملمٌ 

واهللِ إنَّ ذًمَؽ : قمًك اهلل أن يٜمٗمَٕمٜمل سمف، وم٘م٤مَل : ُم٠ًمًمُتؽ قمٜمف؟ ىمٚم٧م

                                                           

ش. 47» اًمزُمر 

.  هق أسمق قمثامن اهلْٛمداين، اًمّمٜمٕم٤مين، ُمـ صٜمٕم٤مء دُمِمؼ، صم٘م٦م، ىم٤مل اسمـ طمجر ُمـ اًمث٤مًمث٦م
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ـُ إمم أهكم ومٞمحقُل سمٞمٜمل وسملَم ُم٤م أريدُ  وإٟمف ! ًمٞمٕمرُض زم طملَم أؾمٙم

ًمٞمقَوُع اًمٓمٕم٤مُم سملَم يديَّ ومٞمٕمرُض زم ومٞمحقُل سمٞمٜمل وسملم أيمٚمِف طمتك شمٌٙمل 

وًمرسمَّام أوجَر ذًمَؽ اُمرأيت ! اُمرأيت ويٌٙمل صٌٞم٤مُٟمٜم٤م ُم٤م يدروَن ُم٤م أسمٙم٤مٟم٤م

ُم٤م ظُمِّمّْم٧ُم سمف ُِمـ ـمقِل احلزِن ُمٕمؽ ذم احلٞم٤مة ! ي٤م وحَيٝم٤م: ومت٘مقُل 

 255. اًمدٟمٞم٤م؛ ُم٤م شم٘مرُّ زم ُمٕمؽ قملمٌ 

َؾ ًمٙمؿ سمِف ! أُّم٤م ُم٤م َويَمَٚمُٙمؿ سمِف ومتْمّٞمٕمقنَ : ىم٤مل سمالٌل  وأُّم٤م ُم٤م شمٙمٗمَّ

َأَذُووا قم٘مقٍل ذم ـمٚم٥ِم ! ُم٤م هٙمذا ٟمٕم٧َم اهللُ قم٤ٌمَده اعم١مُمٜملمَ !! ومتٓمٚمٌقن

ومٙمام شمرضمقَن رمح٦َم اهللِ سمام شم١مّدوَن ُمـ ـم٤مقم٦ِم !! اًمدٟمٞم٤م وسمْٚمٌف قمام ظُمٚمْ٘مُتؿ ًمف؟

 256. اهللِ ومٙمذًمؽ أؿْمِٗم٘مقا ُمـ قم٘م٤مِب اهللِ سمام شمٜمتٝمٙمقن ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل

يٛمقُت : ًمق رأي٧َم ُمٜمّمقًرا يّمكم ًم٘مٚم٧َم : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

 258. اًم٤ًمقم٦مَ 

يم٤من يمردوس : ؾمٛمٕم٧م قمٛمل يذيمر ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ إدريس

إن اجلٜم٦م ٓ شمٜم٤مل إٓ سمٕمٛمؾ، اظمٚمٓمقا : ي٘مقل وي٘مص قمٚمٞمٜم٤م زُمـ احلج٤مج

                                                           

ًمق رأي٧م ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر وقم٤مصاًم واًمرسمٞمع سمـ ايب راؿمد ذم :  ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش

ش 5/40». اًمّمالة وىمد ووٕمقا حل٤مهؿ قمغم صدورهؿ قمروم٧م أهنؿ ُمـ أسمرار اًمّمالة
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اًمرهم٦ٌم سم٤مًمره٦ٌم ودوُمقا قمغم ص٤مًمح إقمامل، واًم٘مقا اهلل سم٘مٚمقب ؾمٚمٞمٛم٦م 

 259وأقمامل ص٤مدىم٦م 
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 الرقة والبؽاء

 

دظمٚم٧م ُمع احلًـ اًمًقق ومٛمر سم٤مًمٕمٓم٤مريـ : ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر

ومقضمد شمٚمؽ اًمرائح٦م، ومٌٙمك صمؿ سمٙمك طمتك ظمٗم٧م أن يٖمِمك قمٚمٞمف، صمؿ 

اجلٜم٦م أو : ي٤م ُم٤مًمؽ واهلل ُم٤م هق إٓ طمٚمقل اًم٘مرار ُمـ اًمداريـ مجٞمًٕم٤م: ىم٤مل

 262اًمٜم٤مر؛ ًمٞمس هٜم٤مك ُمٜمزل صم٤مًم٨م 

يم٤من زي٤مد سمـ ُمٓمر اًمٕمدوي ىمد سمٙمك طمتك قمٛمل وسمٙمك : ىم٤مل ىمت٤مدة

اسمٜمف اًمٕمالء سمـ زي٤مد سمٕمده طمتك قمِمك سمٍمه؛ ويم٤من إذا أراد أن يتٙمٚمؿ أو 

 264. ي٘مرأ أضمٝمِمف اًمٌٙم٤مء

                                                           

ُم٤م قمٚمٛم٧م أن أطمًدا ؾمٛمع : ىم٤مل سمٕمض اًمزه٤مد»: ش118صش »اًمٗمقائد» ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر شم٠ميت قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م ٓ يٓمٞمع اهلل ومٞمٝم٤م سمذيمر أو صالة أو ىمراة أو إطم٤ًمن وم٘م٤مل ًمف 

إٟمؽ أن شمْمحؽ وأٟم٧م ُم٘مر سمخٓمٞمئتؽ ظمػم ُمـ أن شمٌٙمل : إين أيمثر اًمٌٙم٤مء وم٘م٤مل: رضمؾ

دع : أوصٜمل، وم٘م٤مل: وأٟم٧م ُمدل سمٕمٛمٚمؽ، وإن اعمدل ٓ يّمٕمد قمٛمٚمف ومقق رأؾمف؛ وم٘م٤مل

اًمدٟمٞم٤م ٕهٚمٝم٤م يمام شمريمقا هؿ أظمرة ٕهٚمٝم٤م؛ ويمـ رم اًمدٟمٞم٤م يم٤مًمٜمحٚم٦م، إن أيمٚم٧ْم أيمٚم٧ْم 

٤ًٌم، وإن ؾم٘مٓم٧م قمغم رء مل شمٙمنه ومل ختدؿمف ٤ًٌم، وإن أـمٕمٛم٧م أـمٕمٛم٧م ـمٞم . شـمٞم
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سمٙم٤ًمء، صمؿ : رأي٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر يت٘مٜمع سمٕم٤ٌمء، أو ىم٤مل: ىم٤مل ضمٕمٗمر

إًمف ُم٤مًمؽ ىمد قمٚمٛم٧م ؾم٤ميمـ اجلٜم٦م ُمـ ؾم٤ميمـ اًمٜم٤مر، وم٠مي اًمداريـ : ي٘مقل

 267. دار ُم٤مًمؽ؟ وأى اًمرضمٚملم ُم٤مًمؽ؟ صمؿ يٌٙمل

اًمٌٙم٤مء قمغم اخلٓمٞمئ٦م حيط اًمذٟمقب يمام ُتط : ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر

 268» . اًمريح اًمقرق اًمٞم٤مسمس

يم٤من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ؾمٞمد اًم٘مراء، وٓ يٙم٤مد : ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

 269. أطمد ي٠ًمًمف قمـ طمدي٨م إٓ يم٤من يٌٙمل

يمٜم٤م ٟمدظمؾ قمغم أيقب اًمًختٞم٤مين وم٢مذا ذيمرٟم٤م ًمف : ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

 270. سمٙمك طمتك ٟمرمحفملسو هيلع هللا ىلص طمدي٨م رؾمقل اهلل 

                                                           

 ُم٤م أطمًـ أن جيتٛمع قمٜمد اعمرء اًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى وُم٤م أؿمد اٟمتٗم٤مع اًمٜم٤مس طمٞمٜمئذ سمٕمٚمٛمف 

ودقمقشمف؛ ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م احل٤مومظ أيب اًمؼميم٤مت قمٌد اًمقه٤مب سمـ اعم٤ٌمرك إٟمامـمل 

احل٤مومظ اًمٕم٤ممل حمدث »: ش1283-4/1282ش »اًمتذيمرة»ذم ش 538-462»اًمٌٖمدادي 

هق طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ واؾمع اًمرواي٦م دائؿ اًمٌنم هيع :  ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين0000سمٖمداد

اًمدُمٕم٦م قمٜمد اًمذيمر طمًـ اعمٕم٤مذة، مجع اًمٗمقائد وظمرج اًمتخ٤مري٩م، ًمٕمٚمف ُم٤م سم٘مل ضمزء 

ُمروي إٓ وىمد ىمرأه وطمّمؾ ٟمًختف، وٟمًخ اًمٙمت٥م اًمٙم٤ٌمر، ُمثؾ اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد، 

؛ وىم٤مل ---إُم٤م أن ي٘مرأ قمٚمٞمف، أو يٜمًخ ؿمٞمًئ٤م: وشم٤مريخ اخلٓمٞم٥م؛ ويم٤من ُمتٗمرهًم٤م ًمٚمحدي٨م

يمٜم٧م أىمرأ قمٚمٞمف وهق يٌٙمل، : ومل يتزوج ىمط؛ وىم٤مل اسمـ اجلقزي000:اسمـ ٟم٤مس
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ُم٤م يٌٙمٞمؽ : ٟمٔمر يقٟمس سمـ قمٌٞمد إمم ىمدُمٞمف قمٜمد ُمقشمف ومٌٙمك وم٘مٞمؾ ًمف

 271. ىمدُم٤مي مل شمٖمؼّما ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ: سم٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل

 – عم٤م ي٘مص ذم اعمًجد ويٌٙمل –رأي٧م أسم٤م طم٤مزم : ىم٤مل أسمق ُمٕمنم

سمٚمٖمٜمل : ىم٤مل! ي٤م أسم٤م طم٤مزم مل شمٗمٕمؾ هذا؟: يٛمًح سمدُمققمف وضمٝمف وم٘مٚم٧م

 272. أن اًمٜم٤مر ٓ شمّمٞم٥م ُمقوًٕم٤م أص٤مسمتف اًمدُمقع ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم

حيدصمٜم٤م وًمٚمحٞمتف رش  [قمقن سمـ قمٌد اهلل]يم٤من : ىم٤مل أسمق ه٤مرون

 274. سم٤مًمدُمقع

ـُ أظمل ـِ ؾمقىم٦َم ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م ومٌٙمك وم٘م٤مل ًمفـمٚم٥َم اسم واهلل ي٤م :  حمٛمٍد سم

ُم٤م سمٙمٞم٧ُم : قمؿ ًمق قمٚمٛم٧ُم أنَّ ُم٠ًمًمتل شمٌٚمُغ ُمٜمَؽ هذا ُم٤مؾم٠مًمُتؽ، ىم٤مل

 276. ًم١ًماًمَِؽ إٟمام سمٙمٞم٧ُم ٕين مل أسمتديؽ ىمٌَؾ ؾم١ماًمِؽ

ُم٤م : ؾم٠مل رضمؾ قمٛمران سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مّمػم وم٠مقمٓم٤مه وسمٙمك، وم٘مٞمؾ ًمف

 277طمٞم٨م أطمقضمتف إمم ُم٠ًمًمتل : يٌٙمٞمؽ وىمد ىمْمٞم٧م طم٤مضمتف؟  ىم٤مل

                                                                                                                              

وم٤مؾمتٗمدت سمٌٙم٤مئف أيمثر ُمـ اؾمتٗم٤مديت سمروايتف، ويم٤من قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، اٟمتٗمٕم٧م سمف ُم٤م مل 

. شأٟمتٗمع سمٖمػمه

. شأخ» يم٤مٟم٧م ذم إصؾ 

ش 5/6».  دظمؾ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م ُمٙم٦م صمامٟملم ُمرًة ُِمـ سملِم طمج٦ٍم وقمٛمرة
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سمٙمك قمٛمر سمـ قمٌد : ىم٤مل قمٌد اًمًالم ُمقمم ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ

! اًمٕمزيز ومٌٙم٧م وم٤مـمٛم٦م ومٌٙمك أهؾ اًمدار ٓ يدري ه١مٓء ُم٤م أسمٙمك ه١مٓء

سم٠ميب أٟم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمؿ : ومٚمام دمٚم٧م قمٜمٝمؿ اًمٕمؼمة ىم٤مًم٧م ًمف وم٤مـمٛم٦م

ذيمرت ُمٜمٍمف اًم٘مقم ُمـ سملم يدي اهلل قمز وضمؾ ومريؼ : سمٙمٞم٧م؟ ىم٤مل

 280. ذم اجلٜم٦م وومريؼ ذم اًمًٕمػم؛ صمؿ سخ وهمٌم قمٚمٞمف

ُر ذم ُمٜمزل أيب وائؾ ومٙم٤من أسمق : ىم٤مل ُمٖمػمة يم٤من إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل يذيمِّ

 283. وائؾ يٜمتٗمض اٟمتٗم٤مض اًمٓمػم

:  ومج٤مءوا سمرضمؾ يٕم٤مجلٝم٤م وم٘م٤ملسمٙمك صم٤مسم٧م طمتك يم٤مدت قمٞمٜمف شمذه٥م

: ىم٤مل! قمغم أن ٓ شمٌٙمل: وأي رء؟ ىم٤مل: أقم٤مجلٝم٤م قمغم أن شمٓمٞمٕمٜمل، ىم٤مل

 285. وأسمك أن يتٕم٤مًم٩م! ومام ظمػممه٤م إن مل شمٌٙمٞم٤م؟

                                                           

ش 2/322». رأي٧م صم٤مسمًت٤م اًمٌٜم٤مين يٌٙمل طمتك أرى أوالقمف ختتٚمػ:  ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد

ومام : ًمٞمس سمٕمٞمٜمؽ سم٠مس إن مل شمٙمثر اًمٌٙم٤مء، ىم٤مل: ي٘مقًمقن: ىمٞمؾ ًمث٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين:  وذم رواي٦م

ش 2/323»! أرضمق سمٕمٞمٜمل؟

اوٛمـ زم ظمّمٚم٦م شمؼمأ : اؿمتٙمك صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين قمٞمٜمٞمف وم٘م٤مل ًمف اًمٓمٌٞم٥م: وذم رواي٦م أظمرى

ش 2/323»! وُم٤م ظمػم ذم قملم ٓ شمٌٙمل؟: ٓ شمٌؽ، ىم٤مل: وُم٤م هل؟ ىم٤مل: قمٞمٜم٤مك وم٘م٤مل
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يمٜم٧م إذا رأي٧م ه٤مرون سمـ رئ٤مب ومٙم٠مٟمام أىمٚمع قمـ : ىم٤مل اسمـ ؿمقذب

 287. اًمٌٙم٤مء

يم٤من ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ يّمكم طمتك اًمًحر صمؿ : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

ُٕمر ُم٤م ظمٚم٘مٜم٤م، ُٕمر ُم٤م : جيٚمس ومٞمٝمٞم٩م اًمٌٙم٤مء ؾم٤مقم٦م سمٕمد ؾم٤مقم٦م وي٘مقل

 288. ظمٚم٘مٜم٤م، ًمئـ مل ٟم٠مت أظمرة سمخػم ًمٜمٝمٚمٙمـ

زار ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ حمٛمد سمـ ضمح٤مدة ذات : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

ًمٞمٚم٦م، وم٠مشم٤مه وهق ذم اعمًجد سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء وحمٛمد ىم٤مئؿ يّمكم، وم٘م٤مم 

ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى يّمكم، ومٚمؿ يزآ قمغم ذًمؽ طمتك 

ـمٚمع اًمٗمجر، ويم٤من ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ إُم٤مم ُمًجده، ومرضمع إمم احلل 

زارك : وم٠مُمٝمؿ ومل يٚمت٘مٞم٤م ومل يٕمٚمؿ حمٛمد سمٛمٙم٤مٟمف؛ وم٘م٤مل ًمف أهؾ اعمًجد

ُم٤م قمٚمٛم٧م سمٛمٙم٤مٟمف، : ىم٤مل! أظمقك ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ اًم٤ٌمرطم٦م ومٚمؿ شمٜمٗمتؾ إًمٞمف

ومٖمدا قمٚمٞمف ومٚمام رآه ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ ُم٘مٌاًل ىم٤مم إًمٞمف وم٤مقمتٜم٘مف صمؿ ظمٚمقا مجٞمًٕم٤م 

 289. ومجٕمال يٌٙمٞم٤من

                                                           

إٟمف ٓ يٜم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ إٓ أينه، ومرأت :  يم٤من حمٛمد سمـ ضمح٤مدة ُمـ اًمٕم٤مسمديـ ويم٤من ي٘م٤مل

طمٚماًل ومرىم٧م قمغم أهؾ ُمًجدهؿ  [ًمٕمؾ هذه اًمٚمٗمٔم٦م زائدة]اُمرأة ُمـ ضمػماٟمف يم٠من قمٚمٞمف 

ومٚمام اٟمتٝمك اًمذي يٗمرىمٝم٤م إمم حمٛمد سمـ ضمح٤مدة دقمك سمًٗمط خمتقم وم٠مظمرج طمٚم٦م ظمياء 
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قمٛمرو سمـ ىمٞمس هق اًمذي أدسمٜمل وقمٚمٛمٜمل ىمراءة اًم٘مرآن : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

وقمٚمٛمٜمل اًمٗمرائض ومٙمٜم٧م أـمٚمٌف ذم ؾمقىمف، وم٢من مل أضمده ذم ؾمقىمف 

إُم٤م يّمكم وإُم٤م ي٘مرأ ذم اعمّمحػ، يم٠مٟمف ي٤ٌمدر أُمقًرا : وضمدشمف ذم سمٞمتف

شمٗمقشمف، وم٢من مل أضمده ذم سمٞمتف وضمدشمف ذم سمٕمض ُم٤ًمضمد اًمٙمقوم٦م ذم زاوي٦م 

ُمـ سمٕمض زواي٤م اعمًجد، يم٠مٟمف ؾم٤مرق، ىم٤مقمًدا يٌٙمل، وم٢من مل أضمده 

وضمدشمف ذم اعم٘مؼمة ىم٤مقمًدا يٜمقح قمغم ٟمٗمًف؛ ومٚمام ُم٤مت قمٛمرو سمـ ىمٞمس 

 290. "---أهمٚمؼ أهؾ اًمٙمقوم٦م أسمقاهبؿ وظمرضمقا سمجٜم٤مزشمف

رضمؾ : يم٤من ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر إذا رأيتف ىمٚم٧م: ىم٤مل زائدة سمـ ىمداُم٦م

ىمد أصٞم٥م سمٛمّمٞم٦ٌم، ُمٜمٙمس اًمٓمرف ُمٜمخٗمض اًمّمقت رـم٥م اًمٕمٞمٜملم 

ُم٤م هذا اًمذي : إن طمريمتف ضم٤مءت قمٞمٜم٤مه سم٠مدُمع، وًم٘مد ىم٤مًم٧م ًمف أُمف يقًُم٤م

ًمٕمٚمؽ ي٤م سمٜمل ! شمّمٜمع سمٜمٗمًؽ شمٌٙمل اًمٚمٞمؾ قم٤مُمتف ٓ شمٙم٤مد شمًٙم٧م؟

٤م؟ ًً ي٤م أُم٤مه أٟم٤م أقمٚمؿ ُم٤م : ىم٤مل ومٞم٘مقل! ًمٕمٚمؽ ىمتٚم٧م ىمتٞماًل؟! أص٧ٌم ٟمٗم

 292. صٜمٕم٧م سمٜمٗمز

                                                                                                                              

هذه ًمؽ سمٓمقل اًمًٝمر، ىم٤مًم٧م شمٚمؽ : ومٙم٤ًمه إي٤مه٤م وىم٤مل: مل ي٘مؿ هل٤م سمٍمي؛ ىم٤مًم٧م: ىم٤مًم٧م

ش. 351اًمتٝمجد ص». ومقاهلل ًم٘مد يمٜم٧م أراه سمٕمد ذًمؽ وم٠مخت٤ميٚمٝم٤م قمٚمٞمف شمٕمٜمل احلٚم٦م: اعمرأة
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ـَ اعمٕمتٛمر ص٤مَم ؾمتلَم ؾمٜم٦ًم ي٘مقُم ًمٞمُٚمٝم٤م : ىم٤مل زائدة إنَّ ُمٜمّمقَر سم

فويّمقُم هن٤مُره٤م ! ي٤م سُمٜملَّ ىمتٚم٧َم ىمتٞماًل؟: ، ويم٤من يٌٙمل، ومت٘مقُل ًمف أُمُّ

ـَ أٟم٤م أقمٚمُؿ سمام صٜمٕم٧ْم ٟمٗمز: ومٞم٘مقُل   وم٢مذا يم٤مَن اًمّمٌُح يمحَؾ قمٞمٜمٞمِف وده

 293.  َ ؿمٗمتٞمِف، وظمرَج إمم اًمٜم٤مسرأؾَمف وسمرق

ىمد يم٤من قمٛمش ُمـ : ذيمر ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر وم٘م٤مل

 294اًمٌٙم٤مء 

ُم٤م : دظمٚمٜم٤م قمغم ؾمٞم٤مر أيب احلٙمؿ وهق يٌٙمل وم٘مٚمٜم٤م: ىم٤مل هِمٞمؿ

 296. ُم٤م أسمٙمك اًمٕم٤مسمديـ ىمٌكم: ىم٤مَل ! يٌٙمٞمؽ؟

طمدصمٜم٤م ويمٞمع قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ زيمري٤مء : ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

ي٤م أسم٤م قمٛمران : اًمٕمٌدي قمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أٟمف سمٙمك ذم ُمروف وم٘م٤مًمقا ًمف

ًٓ ُمـ ريب يٌنمين : ىم٤مل! ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ويمٞمػ ٓ أسمٙمل وأٟم٤م اٟمتٔمر رؾمق

 298إُم٤م هبذه وإُم٤م هبذه 

                                                           

.  ويمذًمؽ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

. شسمٜمٗمز» ذم إصؾ 

ش. 5/406ش »ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»، وأصم٧ٌمُّ ُم٤م ذم شوومرق» ذم إصؾ 
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يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يقًُم٤م ؾم٤ميمًت٤م : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

: ىم٤مل! ُم٤م ًمؽ ٓ شمتٙمٚمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟: وأصح٤مسمف يتحدصمقن وم٘م٤مًمقا ًمف

يمٜم٧م ُمٗمٙمًرا ذم أهؾ اجلٜم٦م يمٞمػ يتزاورون ومٞمٝم٤م وذم أهؾ اًمٜم٤مر يمٞمػ 

 299. يّمٓمرظمقن ومٞمٝم٤م؛ صمؿ سمٙمك

 : ىم٤مل يزيُد سمـ ُمٞمنة
ٍ
ـَ اًمٗمرِح واحلزِن : اًمٌٙم٤مُء ُِمـ ؾمٌٕم٦ِم أؿمٞم٤مء ُم

 واًمِمٙمِر، وسمٙم٤مٌء ُمـ ظمِمٞم٦ِم اهلل، ومذًمؽ اًمذي 
ِ
واًمٗمزِع واًمقضمِع واًمري٤مء

 300. شمٓمٗمُئ اًمدُمٕم٦ُم ُمٜمف أُمث٤مَل اجل٤ٌمِل ُمـ اًمٜم٤مر

                                                           

سمٙم٤مء اخلقف ُمـ اهلل وسمٙم٤مء احلٞم٤مء ُمـ اهلل وسمٙم٤مء اًمٜمدم قمغم :  سمٙم٤مء اعم١مُمـ أٟمقاع يمثػمة

اعمٕم٤ميص وسمٙم٤مء اًمت٘مّمػم ذم اًمٓم٤مقم٤مت وسمٙم٤مء اخلقف ُمـ ؾمقء اخل٤ممت٦م وسمٙم٤مء اخلقف مم٤م 

ىمد ؾمٌؼ قمٚمٞمف ذم قمٚمؿ اهلل وشم٘مديره، وسمٙم٤مء اًمِمٙمقى ُمـ اًم٤ٌمـمؾ وأهٚمف، وسمٙم٤مء اًمٖمرسم٦م، 

وسمٙم٤مء احلزن قمغم أطمقال اعمًٚمٛملم وأهؾ احلؼ، وسمٙم٤مء اًمِمقق إمم ًم٘م٤مء اهلل، وسمٙم٤مء 

اًمِمقق إمم اجلٜم٦م وأهٚمٝم٤م، وسمٙم٤مء ظمقف احلرُم٤من، وسمٙم٤مء احلرُم٤من ُمـ ُمراشم٥م ُمـ اخلػم 

واًمٗمْمؾ، وسمٙم٤مء اًمتٕمٔمٞمؿ هلل، وسمٙم٤مء اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمجز قمـ ـم٤مقم٦م اهلل، وهمػم ذًمؽ ُمـ 

. أٟمقاع اًمٌٙم٤مء، ٟم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م إمم اًمٕمٚمؿ سمف وإمم ـم٤مقمتف وأؾم٤ٌمب ُمرو٤مشمف

اًمٌٙم٤مء قمنمة أضمزاء : ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: وقمـ أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري ىم٤مل

ش 7/11». شمًٕم٦م ًمٖمػم اهلل وواطمد هلل وم٤مذا ضم٤مء اًمذي هلل ذم اًمًٜم٦م ُمرة ومٝمق يمثػم

ش: 185-1/184ش »زاد اعمٕم٤مد»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

: واًمٌٙم٤مء أٟمقاع»

. سمٙم٤مء اًمرمح٦م واًمرىم٦م: أطمده٤م
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. سمٙم٤مء اخلقف واخلِمٞم٦م: واًمث٤مين

. سمٙم٤مء اعمح٦ٌم واًمِمقق: واًمث٤مًم٨م

. سمٙم٤مء اًمٗمرح واًمنور: واًمراسمع

. سمٙم٤مء اجلزع ُمـ ورود اعم١ممل وقمدم اطمتامًمف: واخل٤مُمس

. سمٙم٤مء احلزن: واًم٤ًمدس

واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم سمٙم٤مء اخلقف أن سمٙم٤مء احلزن يٙمقن قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ طمّمقل ُمٙمروه 

. أو ومقات حمٌقب وسمٙم٤مء اخلقف يٙمقن عم٤م يتقىمع ذم اعمًت٘مٌؾ ُمـ ذًمؽ

واًمٗمرق سملم سمٙم٤مء اًمنور واًمٗمرح وسمٙم٤مء احلزن أن دُمٕم٦م اًمنور سم٤مردة واًم٘مٚم٥م ومرطم٤من 

هق ىمرة قملم، وأىمر اهلل سمف : ودُمٕم٦م احلزن طم٤مرة واًم٘مٚم٥م طمزيـ؛ وهلذا ي٘م٤مل عم٤م ُيٗمرح سمف

. هق ؾمخٞمٜم٦م اًمٕملم، وأؾمخـ اهلل قمٞمٜمف سمف: قمٞمٜمف، وعم٤م حُيِزن

. سمٙم٤مء اخلقر واًمْمٕمػ: واًم٤ًمسمع

سمٙم٤مء اًمٜمٗم٤مق، وهق أن شمدُمع اًمٕملم واًم٘مٚم٥م ىم٤مس، ومٞمٔمٝمر ص٤مطمٌف اخلِمقع وهق : واًمث٤مُمـ

٤ًٌم . ُمـ أىمًك اًمٜم٤مس ىمٚم

اًمٌٙم٤مء اعمًتٕم٤مر واعمًت٠مضمر قمٚمٞمف، يمٌٙم٤مء اًمٜم٤مئح٦م سم٤مٕضمرة، وم٢مهن٤م يمام ىم٤مل قمٛمر : واًمت٤مؾمع

. شمٌٞمع قمؼمهت٤م وشمٌٙمل ؿمجق همػمه٤م: سمـ اخلٓم٤مب

سمٙم٤مء اعمقاوم٘م٦م، وهق أن يرى اًمرضمؾ اًمٜم٤مس يٌٙمقن ُٕمر ورد قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٌٙمل : واًمٕم٤مذ

. ُمٕمٝمؿ وٓ يدري ٕي رء يٌٙمقن وًمٙمـ يراهؿ يٌٙمقن ومٞمٌٙمل

، ُم٘مّمقر؛ وُم٤م يم٤من ُمٕمف صقت ومٝمق شسمٙمك»وُم٤م يم٤من ُمـ ذًمؽ دُمًٕم٤م سمال صقت ومٝمق 

: ، ممدود، قمغم سمٜم٤مء إصقات؛ وىم٤مل اًمِم٤مقمرشسمٙم٤مء»

سمٙم٧م قمٞمٜمل وطمؼ هل٤م سمٙم٤مه٤م وُم٤م يٖمٜمل اًمٌٙم٤مء وٓ اًمٕمقيؾ 
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يمٜم٤م قمٜمد احلًـ ومققمظ وم٤مٟمتح٥م رضمؾ : ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح

ُم٤م : أُم٤م واهلل ًمٞم٠ًمًمٜمؽ اهلل قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: وم٘م٤مل احلًـ

 302! أردت هبذا؟

ـَ قَمجالن ٤ٌّمٌد ؿمٛمٞمَط سم يٌٙمل : هؾ يٌٙمل اعمٜم٤مومُؼ؟ وم٘م٤مَل : ؾم٠مَل قم

ٌُُف ومال  304. ُمـ رأؾِمِف، وم٠مُم٤م ىمٚم

                                                                                                                              

: حمٛمقد وُمذُمقم، وم٤معمحٛمقد: وُم٤م يم٤من ُمٜمف ُمًتدقمك ُمتٙمٚمًٗم٤م ومٝمق اًمت٤ٌميمل؛ وهق ٟمققم٤من

َتَٚم٥م ٕضمؾ  أن ُيًتجَٚم٥َم ًمرىم٦م اًم٘مٚم٥م وخلِمٞم٦م اهلل ٓ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م، واعمذُمقم أن جُيْ

. شاخلٚمؼ



 

 

 توكلال

                                                           

 ُمـ ظمّم٤مئص اعم١مُمٜملم أهنؿ يتقيمٚمقن قمغم اهلل ذم قم٤مُم٦م أطمقاهلؿ، وًمٙمـ يمٚمام اؿمتد 

اًمتقيمؾ يٙمقن ذًمؽ ؛ صمؿ قمٚمٞمٝمؿ إُمر وو٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٌؾ يم٤من شمقيمٚمٝمؿ أقمٔمؿ وأيمٛمؾ

٤ًٌم ذم زي٤مدة إيامهنؿ،  وعم٤م رأى اعم١مُمٜمقن إطمزاب ىم٤مًمقا هذا ُم٤م »: ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممسمحًٌف، ؾمٌ

؛ [إطمزاب]ش وقمدٟم٤م اهلل ورؾمقًمف وصدق اهلل ورؾمقًمف وُم٤م زادهؿ إٓ إيامًٟم٤م وشمًٚمٞمام

اًمذيـ ىم٤مل هلؿ اًمٜم٤مس إن اًمٜم٤مس ىمد مجٕمقا ًمٙمؿ وم٤مظمِمقهؿ ومزادهؿ إيامًٟم٤م »: وىم٤مل شمٕم٤ممم

وىم٤مًمقا طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ وم٤مٟم٘مٚمٌقا سمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل وومْمؾ مل يٛمًًٝمؿ ؾمقء واشمٌٕمقا 

إٟمام اعم١مُمٜمقن اًمذيـ إذا »: ؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم[آل قمٛمران]ش روقان اهلل واهلل ذو ومْمؾ قمٔمٞمؿ

ش ذيمر اهلل وضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ وإذا شمٚمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ آي٤مشمف زادهتؿ إيامًٟم٤م وقمغم رهبؿ يتقيمٚمقن

. [إٟمٗم٤مل]

وٓ يّمح ذم اًمٕم٘مؾ ومْماًل قمـ اًمنمع أن يتقيمؾ اعمرء قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ طم٤مًمف وٓ قمغم ُمـ 

ٓ يرمحف وٓ قمغم ُمـ ٓ ي٘مدر قمغم ٟمٍمشمف وُت٘مٞمؼ هم٤ميتف وشمًٝمٞمؾ ـمٚمٌتف، ويمذًمؽ ٓ 

يًت٘مٞمؿ ذقًم٤م وٓ قم٘ماًل اًمتقيمُؾ قمغم ُمـ ٓ يدومع قمـ ٟمٗمًف ُمقشًم٤م وٓ ُمرًو٤م وٓ يًٛمع 

ش وشمقيمؾ قمغم احلل اًمذي ٓ يٛمقت»: اًمدقم٤مء وٓ يٕمٚمؿ سم٤مًمِمٙمقى؛ وًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم

ٌََؽ ذِم »: ؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم[اًمٗمرىم٤من] ِذي َيَراَك طِملَم شَمُ٘مقُم َوشَمَ٘مٚمُّ طِمٞمِؿ اًمَّ ْؾ قَمغَم اًْمَٕمِزيِز اًمرَّ َوشَمَقيمَّ

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  ًَّ ُف ُهَق اًم ـَ إِٟمَّ ٤مضِمِدي ًَّ وقمغم اهلل »: ؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم[219-217اًمِمٕمراء ]ش اًم

؛ [آل قمٛمران]ش وم٢مذا قمزُم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل»: ؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم[إسمراهٞمؿ]ش ومٚمٞمتقيمؾ اعم١مُمٜمقن



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

64 

                                                                                                                              

، أي يم٤مومٞمف؛ وأي٤مت ذم ومْمؾ [اًمٓمالق]ش وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف»: وىم٤مل شمٕم٤ممم

. اًمتقيمؾ يمثػمة ُمٕمرووم٦م

: وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمة أيًْم٤م وومٞمام يكم سمٕمْمٝم٤م

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: وم٤مٕول

قمرو٧م قمكم إُمؿ ومرأي٧م اًمٜمٌل وُمٕمف اًمرهٞمط واًمٜمٌل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمالن واًمٜمٌل »

وًمٞمس ُمٕمف أطمد إذ رومع زم ؾمقاد قمٔمٞمؿ ومٔمٜمٜم٧م أهنؿ أُمتل وم٘مٞمؾ مم هذا ُمقؾمك وىمقُمف 

اٟمٔمر إمم إومؼ أظمر وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ : وًمٙمـ اٟمٔمر إمم إومؼ وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ وم٘مٞمؾ زم

هذه أُمتؽ وُمٕمٝمؿ ؾمٌٕمقن أًمًٗم٤م يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب صمؿ : وم٘مٞمؾ زم

هنض ومدظمؾ ُمٜمزًمف ومخ٤مض اًمٜم٤مس ذم أوًمئؽ اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ 

ومٚمٕمٚمٝمؿ اًمذيـ صحٌقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل : قمذاب؛ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ

سمٕمْمٝمؿ ومٚمٕمٚمٝمؿ اًمذيـ وًمدوا ذم اإلؾمالم ومٚمؿ ينميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م وذيمروا أؿمٞم٤مء ومخرج 

: ُم٤م اًمذي ختقوقن ومٞمف؟ وم٠مظمؼموه وم٘م٤مل: قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل

هؿ اًمذيـ ٓ يرىمقن وٓ يًؽمىمقن وٓ يتٓمػمون وقمغم رهبؿ يتقيمٚمقن وم٘م٤مم قمٙم٤مؿم٦م سمـ 

ادع : أٟم٧م ُمٜمٝمؿ؛ صمؿ ىم٤مم رضمؾ آظمر وم٘م٤مل: ادع اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: حمّمـ وم٘م٤مل

. ؛ ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشؾمٌ٘مؽ هب٤م قمٙم٤مؿم٦م: اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل

واًمرهٞمط سمْمؿ اًمراء شمّمٖمػم رهط وهؿ دون قمنمة أٟمٗمس وإومؼ اًمٜم٤مطمٞم٦م واجل٤مٟم٥م 

. وقمٙم٤مؿم٦م سمْمؿ اًمٕملم وشمِمديد اًمٙم٤مف وسمتخٗمٞمٗمٝم٤م واًمتِمديد أومّمح
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قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، أيًْم٤م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من : اًمث٤مين

اًمٚمٝمؿ ًمؽ أؾمٚمٛم٧م وسمؽ آُمٜم٧م وقمٚمٞمؽ شمقيمٚم٧م وإًمٞمؽ أٟم٧ٌم وسمؽ ظم٤مصٛم٧م »: ي٘مقل

اًمٚمٝمؿ أقمقذ سمٕمزشمؽ ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أن شمْمٚمٜمل أٟم٧م احلل اًمذي ٓ متقت واجلـ واإلٟمس 

. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف؛ وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ واظمتٍمه اًمٌخ٤مري. شيٛمقشمقن

ىم٤مهل٤م ش طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ»: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أيًْم٤م ىم٤مل: اًمث٤مًم٨م

إسمراهٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم أًم٘مك ذم اًمٜم٤مر، وىم٤مهل٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم 

إن اًمٜم٤مس ىمد مجٕمقا ًمٙمؿ وم٤مظمِمقهؿ ومزادهؿ إيامًٟم٤م وىم٤مًمقا طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ »ىم٤مًمقا 

. رواه اًمٌخ٤مري. شاًمقيمٞمؾ

وذم رواي٦م ًمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل يم٤من آظمر ىمقل إسمراهٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف 

. شطمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ»: وؾمٚمؿ طملم أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر

يدظمؾ اجلٜم٦م أىمقام »: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اًمراسمع

. ؛ رواه ُمًٚمؿشأومئدهتؿ ُمثؾ أومئدة اًمٓمػم

. ىمٚمقهبؿ رىمٞم٘م٦م: ُمٕمٜم٤مه ُمتقيمٚمقن؛ وىمٞمؾ: ىمٞمؾ

ٌَؾ ٟمجد؛ ومٚمام : اخل٤مُمس قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف همزا ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىِم

ىمٗمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٗمؾ ُمٕمٝمؿ، وم٠مدريمتٝمؿ اًم٘م٤مئٚم٦م ذم واد يمثػم اًمٕمْم٤مه؛ 

ومٜمزل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٗمرق اًمٜم٤مس يًتٔمٚمقن سم٤مًمِمجر، وٟمزل رؾمقل 
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اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُت٧م ؾمٛمرة ومٕمٚمؼ هب٤م ؾمٞمٗمف، وٟمٛمٜم٤م ٟمقُم٦م وم٢مذا رؾمقل اهلل صغم 

إن هذا اظمؽمط قمكم ؾمٞمٗمل وأٟم٤م ٟم٤مئؿ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدقمقٟم٤م، وإذا قمٜمده أقمرايب وم٘م٤مل

اهلل؛ صمالصًم٤م، ومل يٕم٤مىمٌف؛ : ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ ىمٚم٧م: ؾمتٞم٘مٔم٧م وهق ذم يده صٚمًت٤م، ىم٤ملاف

. ؛ ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشوضمٚمس

يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذات اًمرىم٤مع، وم٢مذا أشمٞمٜم٤م : ىم٤مل ضم٤مسمر: وذم رواي٦م

قمغم ؿمجرة فمٚمٞمٚم٦م شمريمٜم٤مه٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛ ومج٤مء رضمؾ ُمـ اعمنميملم 

: خت٤مومٜمل؟ ىم٤مل: وؾمٞمػ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٚمؼ سم٤مًمِمجرة وم٤مظمؽمـمف وم٘م٤مل

. اهلل: ومٛمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ ىم٤مل: ٓ؛ ىم٤مل

اًمِمجر اًمذي ًمف : أي رضمع؛ واًمٕمْم٤مهش ىمٗمؾ»ىمقًمف »: شري٤مض اًمّم٤محللم»ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

اًمِمجرة ُمـ اًمٓمٚمح، وهل اًمٕمٔم٤مم ُمـ ؿمجر : ؿمقك؛ واًمًٛمرة، سمٗمتح اًمًلم ووؿ اعمٞمؿ

، وهق سمٗمتح اًمّم٤مد : أي ؾمٚمف، وهق ذم يده صٚمًت٤م: اًمٕمْم٤مه؛ واظمؽمط اًمًٞمػ ًٓ أي ُمًٚمق

. شووٛمٝم٤م

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اًم٤ًمدس

اًمٚمٝمؿ أؾمٚمٛم٧م ٟمٗمز إًمٞمؽ، ووضمٝم٧م وضمٝمل إًمٞمؽ، : ي٤م ومالن إذا أوي٧م إمم ومراؿمؽ وم٘مؾ

وومقو٧م أُمري إًمٞمؽ، وأجل٠مت فمٝمري إًمٞمؽ، رهم٦ٌم وره٦ٌم إًمٞمؽ، ٓ ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمجك 

ُمٜمؽ إٓ إًمٞمؽ، آُمٜم٧م سمٙمت٤مسمؽ اًمذي أٟمزًم٧م، وسمٜمٌٞمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م؛ وم٢مٟمؽ إن ُم٧م ُمـ 

. ؛ ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشًمٞمٚمتؽ ُم٧م قمغم اًمٗمٓمرة؛ وإن أصٌح٧م أص٧ٌم ظمػًما
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إذا : ىم٤مل زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمؼماء ىم٤مل

--- أشمٞم٧م ُمْمجٕمؽ ومتقو٠م ووقءك ًمٚمّمالة صمؿ اوٓمجع قمغم ؿم٘مؽ إيٛمـ، وىمؾ

. شواضمٕمٚمٝمـ آظمر ُم٤م شم٘مقل [:وذيمر ٟمحقه صمؿ ىم٤مل]

ٟمٔمرت إمم أىمدام اعمنميملم وٟمحـ ذم : قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اًم٤ًمسمع

ي٤م رؾمقل اهلل ًمق أن أطمدهؿ ٟمٔمر ُت٧م ىمدُمٞمف ٕسمٍمٟم٤م؛ : اًمٖم٤مر، وهؿ قمغم رؤوؾمٜم٤م، وم٘مٚم٧م

. [ُمتٗمؼ قمٚمٞمف]؛ شُم٤م فمٜمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمام؟: وم٘م٤مل

ش: 87-86صش »اًمٗمقائد»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

: اًمتقيمؾ قمغم اهلل ٟمققم٤من»

شمقيمٌؾ قمٚمٞمف ذم ضمٚم٥م طمقائ٩م اًمٕمٌد وطمٔمقفمف اًمدٟمٞمقي٦م أو دومع ُمٙمروه٤مشمف : أطمدمه٤م

. وُمّم٤مئٌف اًمدٟمٞمقي٦م

اًمتقيمؾ قمٚمٞمف ذم طمّمقل ُم٤م حيٌف هق ويرو٤مه ُمـ اإليامن واًمٞم٘ملم واجلٝم٤مد : واًمث٤مين

. واًمدقمقة إًمٞمف

. وسملم اًمٜمققملم ُمـ اًمٗمْمؾ ُم٤م ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل

. ومٛمتك شمقيمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٌد ذم اًمٜمقع اًمث٤مين طمؼ شمقيمٚمف يمٗم٤مه اًمٜمقع إول مت٤مم اًمٙمٗم٤مي٦م

وُمتك شمقيمؾ قمٚمٞمف ذم اًمٜمقع إول دون اًمث٤مين يمٗم٤مه أيًْم٤م، ًمٙمـ ٓ يٙمقن ًمف قم٤مىم٦ٌم اعمتقيمؾ 

. قمٚمٞمف ومٞمام حيٌف ويرو٤مه

اًمتقيمؾ ذم اهلداي٦م ودمريد اًمتقطمٞمد وُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل وضمٝم٤مد أهؾ : وم٠مقمٔمؿ اًمتقيمؾ قمٚمٞمف

. اًم٤ٌمـمؾ ومٝمذا شمقيمؾ اًمرؾمؾ وظم٤مص٦م أشم٤ٌمقمٝمؿ
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واًمتقيمؾ شم٤مرة يٙمقن شمقيمؾ اوٓمرار واجل٤مء سمحٞم٨م ٓ جيد اًمٕمٌد ُمٚمج٠م وٓ وَزًرا إٓ 

اًمتقيمؾ يمام إذا و٤مىم٧م قمٚمٞمف إؾم٤ٌمب وو٤مىم٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًف وفمـ أن ٓ ُمٚمج٠م ُمـ اهلل إٓ 

. إًمٞمف، وهذا ٓ يتخٚمػ قمٜمف اًمٗمرج واًمتٞمًػم اًمٌت٦م

. اًمتقيمؾ ُمع وضمقد اًم٥ًٌم اعمٗميض إمم اعمراد [هق]وشم٤مرة يٙمقن شمقيمؾ اظمتٞم٤مر، وذًمؽ 

، وإن ىم٤مم سم٤مًم٥ًٌم وشمرَك [أي شمرك اًم٥ًٌم]وم٢من يم٤من اًم٥ًٌم ُم٠مُمقًرا سمف ذم قمغم شمريمف 

، وم٢مٟمف واضم٥م سم٤مشمٗم٤مق إُم٦م وٟمص اًم٘مرآن، [أي شمرك اًمتقيمؾ]اًمتقيمؾ ذم قمغم شمريمف أيًْم٤م 

. واًمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم هبام واجلٛمع سمٞمٜمٝمام

وإن يم٤من اًم٥ًٌم حمرًُم٤م طمرم قمٚمٞمف ُم٤ٌمذشمف وشمقطمد اًم٥ًٌم ذم طم٘مف ذم اًمتقيمؾ ومٚمؿ يٌؼ 

ؾم٥ٌم ؾمقاه، وم٢من اًمتقيمؾ ُمـ أىمقى إؾم٤ٌمب ذم طمّمقل اعمراد ودومع اعمٙمروه، سمؾ هق 

. أىمقى إؾم٤ٌمب قمغم اإلـمالق

وإن يم٤من اًم٥ًٌم ُم٤ٌمطًم٤م ٟمٔمرَت هؾ ُيْْمٕمُػ ىمٞم٤مُُمؽ سمف اًمتقيمَؾ أو ٓ يْمٕمٗمف، وم٢من أوٕمٗمف 

ٌَؽ وؿمت٧َّم مهَّؽ ومؽميمف أومم؛ وإن مل يْمٕمٗمف ومٛم٤ٌمذشمف أومم ٕن طمٙمٛم٦م  وومرق قمٚمٞمؽ ىمٚم

٥ٌَّم سمف ومال شمٕمٓمؾ طمٙمٛمتف ُمٝمام أُمٙمٜمؽ اًم٘مٞم٤مم هب٤م وٓ  أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم اىمتْم٧م رسمط اعمً

ؾمٞمام إذا ومٕمٚمَتف قمٌقدي٦م، ومتٙمقن ىمد أشمٞم٧م سمٕمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م سم٤مًمتقيمؾ، وقمٌقدي٦م اجلقارح 

. سم٤مًم٥ًٌم اعمٜمقي سمف اًم٘مرسم٦م

واًمذي حي٘مؼ اًمتقيمؾ اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕؾم٤ٌمب اعم٠مُمقر هب٤م ومٛمـ قمٓمٚمٝم٤م مل يّمح شمقيمٚمف، يمام أن 

اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمٗمْمٞم٦م إمم طمّمقل اخلػم حي٘مؼ رضم٤مءه ومٛمـ مل ي٘مؿ هب٤م يم٤من رضم٤مؤه متٜمًٞم٤م، 

. [يمذا هذه اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة]يمام أن ُمـ قمٓمٚمٝم٤م يٙمقن شمقيمٚمف قمجًزا وقمجزه شمقيماًل 

وه اًمتقيمؾ وطم٘مٞم٘متف هق اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمكم اهلل وطمده ومال ييه ُم٤ٌمذة إؾم٤ٌمب ُمع 

 ُمع "شمقيمٚم٧م قمغم اهلل"ظمٚمق اًم٘مٚم٥م ُمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م واًمريمقن إًمٞمٝم٤م، يمام ٓ يٜمٗمٕمف ىمقًمف 
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ًٓ وم٘مٞمؾ ًمف ادظمر ًمقًمدك ُمـ : أص٤مب حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ُم٤م

 308. ٓ وًمٙمـ ادظمره ًمٜمٗمز قمٜمد ريب وادظمر ريب ًمقًمدي: ىم٤مل! سمٕمدك

اًمرو٤م قمـ : ؾمئؾ احلًـ قمـ اًمتقيمؾ وم٘م٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمد سمـ ُمٜمّمقر

 311. اهلل

و٤م أُمريمام إمم اهلل : ىم٤مل قم٤مُمٌر سمـ قمٌد ىمٞمس اًمتٛمٞمٛمل ٓسمٜمَل قمؿ ًمف ومقِّ

 313. شمًؽمحي٤م

صم٘متل سم٤مهلل شمٕم٤ممم : ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُم٤م ُم٤مًُمؽ؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ ٕيب طم٤مزم

 319. وإي٤مد مم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس

قمٚمٛمٜمل ؿمٞمًئ٤م يٜمٗمٕمٜمل اهلل سمف؛ : ضم٤مء رضمؾ إمم وه٥م سمـ ُمٜمٌف وم٘م٤مل

أيمثْر ُمـ ذيمر اعمقت واىمٍم أُمٚمؽ، وظمّمٚم٦م صم٤مًمث٦م إن أٟم٧م أصٌتٝم٤م : ىم٤مل

. اًمتقيمؾ: ُم٤م هل؟ ىم٤مل: سمٚمٖم٧َم اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى وفمٗمرَت سم٤مًمٕم٤ٌمدة؛ ىم٤مل

322 

                                                                                                                              

اقمتامده قمغم همػمه وريمقٟمف إًمٞمف وصم٘متف سمف؛ ومتقيمؾ اًمٚم٤ًمن رء وشمقيمؾ اًم٘مٚم٥م رء؛ يمام أن 

شمقسم٦م اًمٚم٤ًمن ُمع إسار اًم٘مٚم٥م رء وشمقسم٦م اًم٘مٚم٥م وإن مل يٜمٓمؼ اًمٚم٤ًمن رء؛ وم٘مقل 

وهق ُمٍم ش شم٧ٌم إمم اهلل» ُمع اقمتامد ىمٚمٌف قمغم همػمه ُمثؾ ىمقًمف "شمقيمٚم٧م قمغم اهلل"اًمٕمٌد 

. اٟمتٝمك يمالم اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ. شقمغم ُمٕمّمٞمتف ُمرشمٙم٥م هل٤م
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إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٣م قمغم ٟمٗمًف أن ُمـ آُمـ سمف هداه؛ : ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م

ٌَفُ »وشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل  ، وُمـ شمقيمؾ شَوَُمـ ُي١ْمُِمـ سم٤ِمهللَِّ هَيِْد ىَمْٚم

ْؾ قَمغَم اهللَِّ وَمُٝمَق »قمٚمٞمف يمٗم٤مه، وشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل  َوَُمـ َيَتَقيمَّ

ٌُفُ  ًْ ـ َذا »، وُمـ أىمروف ضم٤مزاه، وشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل شطَم ُمَّ

ٜم٤ًم وَمُٞمَْم٤مقِمَٗمُف ًَمُف َأْوَٕم٤موًم٤م يَمثػَِمةً  ًَ ؛ وُمـ شاًمَِّذي ُيْ٘مِرُض اهللَّ ىَمْرًو٤م طَم

َواقْمَتِّمُٛمقْا »اؾمتج٤مر ُمـ قمذاسمف أضم٤مره، وشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل 

ٌِْؾ اهللِّ مَجِٞمًٕم٤م ، وآقمتّم٤مم اًمث٘م٦م سم٤مهلل، وُمـ دقم٤مه أضم٤مسمف، وشمّمديؼ شسمَِح

٤ٌَمِدي قَمٜمِّل وَم٢ميِنِّ ىَمِري٥ٌم ُأضِمٞم٥ُم َدقْمَقَة »ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل  َوإَِذا ؾَم٠َمًَمَؽ قِم

اِع إَِذا َدقَم٤منِ   324. شاًمدَّ

  

                                                           

ش. 11» اًمتٖم٤مسمـ 

ش. 3» اًمٓمالق 

ش. 245» اًمٌ٘مرة 

ش. 103» آل قمٛمران 

ش. 186» اًمٌ٘مرة 
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الرجاء 

 

إن اهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مّمص قمٚمٞمٙمؿ ذٟمقب إٟمٌٞم٤مء شمٕمٞمػًما : ىم٤مل احلًـ

يٕمٜمل احلًـ أن : هلؿ، وًمٙمـ ًمئال شم٘مٜمٓمقا ُمـ رمحتف؛ ىم٤مل اسمـ اجلقزي

. احلج٦م ًمألٟمٌٞم٤مء أًمزم وم٢مذا ىمٌؾ اًمتقسم٦م ُمٜمٝمؿ يم٤من إمم ىمٌقهل٤م ُمٜمٙمؿ أهع

325 

ف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمّخػم إين ٕؾمتٚم٘مل ُمـ اًمٚمٞمؾ قمغم : ىم٤مل ُمَٓمرِّ

ومرار وم٠مشمدسمر اًم٘مرآن وأقمرض قمٛمكم قمغم قمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م، وم٢مذا أقمامهلؿ 

ْٞمِؾ َُم٤م هَيَْجُٕمقنَ »ؿمديدة،  ـَ اًمٚمَّ ًدا »، شيَم٤مُٟمقا ىَمٚمِٞماًل ُمِّ ِْؿ ؾُمجَّ َيٌِٞمُتقَن ًمَِرهبِّ

ْٞمِؾ ؾَم٤مضِمًدا َوىَم٤مِئاًم »، شَوىِمَٞم٤مًُم٤م ـْ ُهَق ىَم٤مٟم٧ٌِم آَٟم٤مء اًمٚمَّ  ومال أراين ومٞمٝمؿ، شَأُمَّ

 وم٠مرى اًم٘مقم شَُم٤م ؾَمَٚمَٙمُٙمْؿ ذِم ؾَمَ٘مرَ »وم٠َمقمرُض ٟمٗمز قمغم هذه أي٦م 

                                                           

ش. 17» اًمذاري٤مت 

ش. 64» اًمٗمرىم٤من 

ش. 9» اًمزُمر 

ش. 42» اعمدصمر 
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وُمقْا سمُِذُٟمقهِبِْؿ ظَمَٚمُٓمقْا قَمَٛماًل »، وأُمرُّ هبذه أي٦م ُمٙمذسملم َوآظَمُروَن اقْمؽَمَ

 326.  وم٠مرضمق أن أيمقن أٟم٤م وأٟمتؿ ي٤م إظمقشم٤مه ُمٜمٝمؿشَص٤محِل٤ًم َوآظَمَر ؾَمٞمًِّئ٤م

  328. اًمرضم٤مء واخلقف ُمٓمٞمت٤م اعم١مُمـ: ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

ومقزن ظمقف ش حمٙمؿ »ًمق ضملء سمٛمٞمزان شَمِريصٍ : ىم٤مل ُمٓمرف

اعم١مُمـ ورضم٤مؤه يم٤مٟم٤م ؾمقاء يذيمر رمح٦م اهلل ومػمضمق ويذيمر قمذاب اهلل 

 329. ومٞمخ٤مف

دظمٚمٜم٤م قمغم أيب طم٤مزم إقمرج عم٤م طميه : ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٓمرف

أضمدين سمخػم أضمدين راضمًٞم٤م : ي٤م أسم٤م طم٤مزم يمٞمػ دمدك؟ ىم٤مل: اعمقت وم٘مٚمٜم٤م

ـَ اًمٔمـ سمف، إٟمف واهلل ٓ يًتقي ُمـ همدا وراح يٕمٛمر قم٘مد  ًَ اهلل طم

أظمرة ًمٜمٗمًف ومٞم٘مدُمٝم٤م أُم٤مُمف ىمٌؾ أن يٜمزل سمف اعمقت طمتك ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م 

                                                           

.  يٕمٜمل ومٝمق ًمٞمس ُمٜمٝمؿ

طِمٞمؿٌ »، ومت٤مُمٝم٤م ش102» اًمتقسم٦م  ك اهللُّ َأن َيُتقَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِنَّ اهللَّ هَمُٗمقٌر رَّ ًَ . شقَم

ًمق وُزن َرضم٤مُء : ضم٤مء ذم احلدي٨م»: ش3/755ش »همري٥م احلدي٨م» ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم 

يص. اعُم١مُِمـ وظَمْقوُمف سمٛمٞمزان شمريّمامزاَد َأطمُدمه٤م قمغم أظمر ِ : اعُمْحٙمْؿ؛ ي٘م٤مل: اًمؽمَّ

: ُمـ اعمٜمنح: ىم٤مل ذُو اإلْصٌع يذيمر ؾِمٝم٤مًُم٤م. َأشْمَرْص٧م اًمٌمء إذا َأطمٙمٛمتف وَأضمدت قَمَٛمٚمف

ٌَُؾ قَمْدوان يمّٚمٝم٤م َصٜمَٕم٤م  ٝم٤م َأْٟم ص َأومقاىَمٝم٤م وىَمقُمَّ شَمرَّ

ٌَْؾ  . شأطَمَذَق : أَٟم
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ومٞم٘مقم هل٤م وشم٘مقم ًمف وُمـ همدا وراح ذم قم٘مد اًمدٟمٞم٤م يٕمٛمره٤م ًمٖمػمه ويرضمع 

 330. إمم أظمرة ٓ طمظ ًمف ومٞمٝم٤م وٓ ٟمّمٞم٥م

ذيمر قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر أن أسم٤مه يم٤من يٙمره أن يٛمس ذيمره 

 332. إين ٕرضمق أن آظمذ يمت٤ميب سمٞمٛمٞمٜمل: سمٞمٛمٞمٜمف وي٘مقل

ُم٤م رأي٧م أطمًدا يم٤من أقمٔمؿ رضم٤مء ًمٚمٛمقطمديـ ُمـ : ىم٤مل اسمـ قمقن

َٓ »: حمٛمد سمـ ؾمػميـ، يم٤من يتٚمق ه١مٓء أي٤مت ُْؿ يَم٤مُٟمقا إَِذا ىِمٞمَؾ هَلُْؿ  إهِنَّ

ونَ  َتْٙمؼِمُ ًْ َّٓ اهللَُّ َي ـَ » ويتٚمق شإًَِمَف إِ َُم٤م ؾَمَٚمَٙمُٙمْؿ ذِم ؾَمَ٘مَر ىَم٤مًُمقا مَلْ َٟمُؽ ُِم

ٙملَِم َويُمٜم٤َّم َٟمُخقُض َُمَع اخْل٤َمِئِْملَم َويُمٜم٤َّم  ًْ
ِ اعمَُّْمٚمِّلَم َومَلْ َٟمُؽ ُٟمْٓمِٕمُؿ اعمْ

ـِ طَمتَّك َأشَم٤مَٟم٤م اًْمَٞمِ٘ملمُ  ي ُب سمَِٞمْقِم اًمدِّ ؿَْمَ٘مك » ويتٚمق شُٟمَٙمذِّ ْٕ َّٓ ا َٓ َيّْماَلَه٤م إِ

َب َوشَمَقممَّ   333.شاًمَِّذي يَمذَّ

ُم٤م رأي٧م أطمًدا أقمٔمَؿ رضم٤مًء ٕهؾ آؾمالم ُمـ : ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ

إهنؿ يزقمٛمقن أٟمؽ : اسمـ قمقن، ًم٘مد ُذيمر ًمف احلج٤مج وأٟم٤م ؿم٤مهد وم٘مٞمؾ

                                                           

ًٓ قمغم رضم٤مئف ٕهؾ اًمتقطمٞمد سم٠مهنؿ ًمٞمًقا ُمـ إصٜم٤مف اعمذيمقرة ذم هذه   ُمًتد

. أي٤مت

ش. 35» اًمّم٤موم٤مت 

ش. 47-42» اعمدصمر 

ش. 16-15» اًمٚمٞمؾ 
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! ُم٤م زم ٓ أؾمتٖمٗمر ًمٚمحج٤مج ُمـ سملم اًمٜم٤مس؟: وم٘م٤مل! شمًتٖمٗمر ًمٚمحج٤مج

: ىم٤مل ُمٕم٤مذ! وُم٤م يمٜم٧م أسم٤مزم أن أؾمتٖمٗمر ًمف اًم٤ًمقم٦م! وُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمف؟

 335. إن اهلل شمٕم٤ممم رطمٞمؿ: ويم٤من إذا ذيمر قمٜمده اًمرضمؾ سمٕمٞم٥م ىم٤مل

ـَ ُمٙمَر اهلل، : اًمٙم٤ٌمئر صمالث: ىم٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل أن شم٠مُم

وأن شم٘مٜمَط ُمـ رمح٦م اهلل، وأن شمٞم٠مَس ُمـ روح اهلل، وشمال هذه أي٤مت 

ونَ » ـُ َُمْٙمَر اهللِّ إَِّٓ اًْمَ٘مْقُم اخْل٤َمِهُ َوَُمـ »؛ شَأوَم٠َمُِمٜمُقْا َُمْٙمَر اهللِّ وَماَل َي٠ْمَُم

آًمُّقنَ  ِف إَِّٓ اًمْمَّ مْح٦َِم َرسمِّ : ؛ وىم٤مل يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم ًمٌٜمٞمفشَيْ٘مٜمَُط ُِمـ رَّ

ْوِح اهللِّ إَِّٓ اًْمَ٘مْقُم [وَ ]» ْوِح اهللِّ إِٟمَُّف َٓ َيْٞم٠َمُس ُِمـ رَّ َٓ شَمْٞم٠َمؾُمقْا ُِمـ رَّ

 338. شاًْمَٙم٤مومُِرونَ 

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ويرضمقن : قمـ ضمرير قمـ ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل

إذا ًم٘مل اهلل اًمرضمؾ اعمًٚمؿ وهق ٟم٘مل اًمٙمػ ُمـ اًمدم أن يتج٤موز اهلل قمٜمف 

 339. ويٖمٗمر ًمف ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ ذٟمقسمف

  

                                                           

ش. 99» إقمراف 

ش. 56» احلجر 

ش. 87» يقؾمػ 
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حسن الظن باهلل 

واإليامن بسعة رمحته وِعظم مغػرته 

 

ُم٤م يم٤من هذا : ي١مُمر سم٤مًمٕمٌد إمم اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل: ىم٤مل جم٤مهد

. ظمٚمقا ؾمٌٞمٚمف: أن شمٖمٗمر زم، ومٞم٘مقل: ُم٤م يم٤من فمٜمؽ؟ ومٞم٘مقل: فمٜمل، ومٞم٘م٤مل

343 

ًمق أن ٟم٤مؾًم٤م ُمـ : يم٤من أسمق اجلقزاء أوس سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل

وم٘مٝم٤مئٙمٛمقأهمٜمٞم٤مئٙمؿ اٟمٓمٚم٘مقا إمم رضمؾ وم٘مٞمٍف همٜمّل وم٠ًمًمقه يمقًزا ُمـ ُم٤مء 

ىم٤مل أسمق ! ي٤م أسم٤م اجلقزاء وُمـ يٛمٜمع يمقًزا ُمـ ُم٤مء؟: أيم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ؟ ىم٤مًمقا

.  أضمقُد سمجٜمتف ُمـ ذًمؽ اًمرضمؾ سمذًمؽ اًمٙمقز ُمـ ُم٤مءواهلل هللَُّ: اجلقزاء

345 

ًمٞمس :  طملم ي٘مقل زم اخل٤مدمإين أطمًـ ُم٤م أيمقن فمٜم٤ًم: ىم٤مل ُمنوق

 346. ذم اًمٌٞم٧م ىمٗمٞمز وٓ درهؿ

                                                           

. ، ُتريػشٓ اهلل» ذم إصؾ 

.  أي سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم
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ؾمٛمٕم٧م احلًـ ذم : ىم٤مل ؿمٛمٚم٦م سمـ هزال أسمق احلؽموش اًمٌخؽمي

 سم٤مًم٘مؼم، يتذايمرون اعمقت، وم٘م٤مل ضمٜم٤مزة ومٞمٝم٤م اًمٗمرزدق واًم٘مقم، طم٤موملم

ؿمٝم٤مدة أٓ إًمف إٓ اهلل ُمٜمذ : ىم٤مل! ي٤م أسم٤م ومراس ُم٤م أقمددت هلذا؟: احلًـ

: وذم رواي٦م أظمرى. اصم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م وأسمنم أو ٟمحق هذا: صمامٟملم ؾمٜم٦م وم٘م٤مل

 347. ٟمٕمٛم٧م اًمٕمدة وٟمٕمٛم٧م اًمٕمدة: وم٘م٤مل احلًـ

شمقومٞم٧م اًمٜمقار اُمرأة اًمٗمرزدق ومخرج ذم : ىم٤مل أسمق ُمقؾمك اًمتٞمٛمل

: ضمٜم٤مزهت٤م وضمقه أهؾ اًمٌٍمة وظمرج ومٞمٝم٤م احلًـ وم٘م٤مل احلًـ ًمٚمٗمرزدق

ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمٜمذ : ىم٤مل! ُم٤م أقمددت هلذا اًمٞمقم ي٤م أسم٤م ومراس؟

: ومٚمام دومٜم٧م ىم٤مم قمغم ىمؼمه٤م وم٘م٤مل: صمامٟملم ؾمٜم٦م؛ ىم٤مل

أظم٤مف وراء اًم٘مؼم إن مل يٕم٤مومٜمل 

أؿمد ُمـ اًم٘مؼم اًمتٝم٤مسًم٤م وأوـٞم٘م٤م 

إذا ضم٤مءين يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مئــد 

قمٜمٞمػ وؾمقاق يًقق اًمٗمرزدىم٤م 

ًم٘مد ظم٤مب ُمـ أوٓد آدم ُمـ ُمِمك 

                                                           

.  طم٤مل
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 348 إمم اًمٜم٤مر ُمٖمٚمقل اًم٘مالدة أزرىم٤م

ي٤م : ىم٤مل أيب طملم طميشمف اًمقوم٤مة: ىم٤مل اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل

 350. ُمٕمتٛمر طمدصمٜمل سم٤مًمرظمص ًمٕمكم أًم٘مك اهلل وأٟم٤م طمًـ اًمٔمـ سمف

يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن يٚم٘مٜمقا اًمٕمٌد : قمـ طمّملم قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل

 351. حم٤مؾمـ قمٛمٚمف قمٜمد ُمقشمف ًمٙمل حيًـ فمٜمف سمرسمف

ٜم٤َم ًَمَٖمُٗمقٌر ؿَمُٙمقرٌ »قمـ ؾمالم قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :  ىم٤ملشإِنَّ َرسمَّ

 352. اًمٞمًػم [اًمٕمٛمؾ]همٗمر هلؿ اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ وؿمٙمر هلؿ 

                                                           

:  وهذه رواي٦م أظمرى

عم٤م ُم٤مشم٧م اًمٜمقار اُمرأة اًمٗمرزدق ودومٜم٧م وىمػ اًمٗمرزدق قمغم ىمؼمه٤م وأٟمِمد سمحْمقر 

: [ومذيمره٤م وزاد]: احلًـ رمحف اهلل هذه إسمٞم٤مت ىم٤مل

ي٤ًمق إمم ٟم٤مر اجلحٞمؿ ُمنسماًل هاسمٞمـؾ ىمٓمران ًم٤ٌمؾًم٤م حمرىم٤م 

إذا ذسمقا ومٞمٝم٤م اًمّمديد رأيتٝمؿ يذوسمقن ُمـ طمر اًمّمديد متزىم٤م 

ش 121اًمتخقيػ ُمـ اًمٜم٤مر ص». ومٌٙمك احلًـ رمح٦م اهلل قمٚمٞمف
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ُٝمْؿ  »: ىمرأ احلًـ هذه أي٦م ًَ ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم ى ُِم إِنَّ اهللَّ اؿْمؽَمَ

 353!. أٟمٗمس هق ظمٚم٘مٝم٤م وأُمقال هق رزىمٝم٤م:  وم٘م٤ملشَوَأُْمَقاهَلُؿ

                                                                                                                              

ِف َوُِمٜمُْٝمؿ »:  ىم٤مل شمٕم٤ممم ًِ ٜمَْٗم ٤ٌَمِدَٟم٤م وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فَم٤ممِلٌ ًمِّ ـْ قِم ـَ اْصَٓمَٗمْٞمٜم٤َم ُِم ِذي صُمؿَّ َأْوَرصْمٜم٤َم اًْمٙمَِت٤مَب اًمَّ

اِت سم٢ِمِْذِن اهللَِّ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْْمُؾ اًْمَٙمٌػُِم؛ ضَمٜم٤َّمُت قَمْدٍن  ْ٘مَتِّمٌد َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْمَ ُمُّ

٤ٌَمؾُمُٝمْؿ ومِٞمَٝم٤م طَمِريٌر؛ َوىَم٤مًُمقا احْلَْٛمُد 
ـْ َأؾَم٤مِوَر ُِمـ َذَه٥ٍم َوًُم١ْمًُم١ًما َوًمِ ْقَن ومِٞمَٝم٤م ُِم ٚمَّ َيْدظُمُٚمقهَن٤َم حُيَ

 َٓ ٜم٤َم َداَر اعْمَُ٘م٤مَُم٦ِم ُِمـ وَمْْمٚمِِف  ِذي َأطَمٚمَّ ٜم٤َم ًَمَٖمُٗمقٌر ؿَمُٙمقٌر؛ اًمَّ ِذي َأْذَه٥َم قَمٜم٤َّم احْلََزَن إِنَّ َرسمَّ هللَِِّ اًمَّ

ٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م ًُمُٖمقٌب  ًُّ َٓ َيَٛم ٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م َٟمَّم٥ٌم َو ًُّ [. 35-32وم٤مـمر ]ش َيَٛم

ش. 111» اًمتقسم٦م 

 أي وهق ُمع ذًمؽ يِمؽمهيام، ومْماًل ُمٜمف وشمٙمرًُم٤م ورمح٦م؛ سمؾ هق شمٕم٤ممم ي٘مٌٚمٝمام ممـ يٌذهلام 

٤ًٌم؛  ًمقضمٝمف سم٢مظمالص وًمق يم٤من ومٞمٝمام ُمـ اًمٕمٞمقب ُم٤م ومٞمٝمام، سمنمط أن ٓ يٙمقن اًمٌذل ُمٕمٞم

- وم٤مؿمؽم ٟمٗمًؽ وم٤مًمًقق ىم٤مئٛم٦م واًمثٛمـ ُمقضمقد»: شاًمٗمقائد»ومام أطمًـ ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 يمؼِم إسمٚمٞمس وطمًد  : ؾمٌح٤من اهلل، ذم اًمٜمٗمس»: أيًْم٤مش اًمٗمقائد»؛ وُم٤م أطمًـ ىمقًمف ذم ش--

   ىم٤مسمٞمؾ وقمتق قم٤مد وـمٖمٞم٤من صمٛمقد وضمرأة ٟمٛمرود واؾمتٓم٤مًم٦م ومرقمقن، وسمٖمل ىم٤مرون، وىمح٦م

 وومٞمٝم٤م  ؛  وطمٞمؾ أصح٤مب اًم٧ًٌم، ومترد اًمقًمٞمد، وضمٝمؾ أيب ضمٝمؾ  ه٤مُم٤من وهقى سمٚمٕم٤مم

 طمرص اًمٖمراب، وذه اًمٙمٚم٥م، ورقمقٟم٦م اًمٓم٤مووس، ودٟم٤مءة  : ُمـ أظمالق اًمٌٝم٤مئؿ

اجلٕمؾ، وقم٘مقق اًمْم٥م، وطم٘مد اجلٛمؾ، ووصمقب اًمٗمٝمد، وصقًم٦م إؾمد، وومًقق 

اًمٗم٠مرة، وظم٨ٌم احلٞم٦م، وقم٨ٌم اًم٘مرد، ومجع اًمٜمٛمٚم٦م، وُمٙمر اًمثٕمٚم٥م، وظمٗم٦م اًمٗمراش، وٟمقم 

 ومٛمـ اؾمؽمؾمؾ ُمع ـمٌٕمف ومٝمق ُمـ هذا   همػم أن اًمري٤مو٦م واعمج٤مهدة شمذه٥م ذًمؽ؛ اًمْمٌع؛
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ُٝمْؿ   »  اجلٜمد، وٓ شمّمٚمح ؾمٚمٕمتف ًمٕم٘مدِ  ًَ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم ى ُِم َوَأُْمَقاهَلُؿ سم٠َِمنَّ هَلُُؿ ]إِنَّ اهللَّ اؿْمؽَمَ

٤م ذِم اًمتَّْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ  اجلَٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِّ وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمًدا قَمَٚمْٞمِف طَم٘مًّ

ِذي سَم٤مَيْٕمُتؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز  ٌَْٞمِٕمُٙمُؿ اًمَّ وْا سمِ ٌْنِمُ ـَ اهللِّ وَم٤مؾْمَت ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم

٤مضِمدوَن أُِمُروَن  ًَّ ايمُِٕمقَن اًم ٤مئُِحقَن اًمرَّ ًَّ ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدوَن احْل٤َمُِمُدوَن اًم
اًْمَٕمٔمِٞمُؿ اًمت٤َّمئِ

ِ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ـِ اعْمُٜمَٙمِر َواحْل٤َمومُِٔمقَن حِلُُدوِد اهللِّ َوسَمنمِّ -111اًمتقسم٦م ]ش [سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َواًمٜم٤َّمُهقَن قَم

 ومام اؿمؽمى إٓ ؾمٚمٕم٦م هذهب٤م اإليامن ومخرضم٧م ُمـ  ؛[، وُم٤مسملم احل٤مسشملم أٟم٤م زدشمف112

ـمٌٕمٝم٤م إمم سمٚمد ؾمٙم٤مٟمف اًمت٤مئٌقن اًمٕم٤مسمدون؛ ؾمٚمؿ اعمٌٞمع ىمٌؾ أن يتٚمػ ذم يدك ومال ي٘مٌٚمف 

اعمِمؽمي، ىمد قمٚمؿ اعمِمؽمي سمٕمٞم٥م اًمًٚمٕم٦م ىمٌؾ أن يِمؽمهي٤م، ومًٚمٛمٝم٤م وًمؽ إُم٤من ُمـ 

؛ ىمدر اًمًٚمٕم٦م يٕمرف سم٘مدر ُمِمؽمهي٤م واًمثٛمـ اعمٌذول ومٞمٝم٤م واعمٜم٤مدي قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من  اًمرد

.  اعمِمؽمي قمٔمٞماًم واًمثٛمـ ظمٓمػًما واعمٜم٤مدي ضمٚمٞماًل يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م ٟمٗمٞم٦ًم

 ي٤م سم٤مئًٕم٤م ٟمٗمًف سمٞمع اهلقان ًمق اؾمؽمضمٕم٧م ذا اًمٌٞمع ىمٌؾ اًمٗمقت مل خت٥م

 سمٓمٞمػ قمٞمش ُمـ أُم٤مل ُمٜمتٝم٥م** وسم٤مئًٕم٤م ـمٞم٥م قمٞمش ُم٤م ًمف ظمٓمر 

 يقم اًمتٖم٤مسمـ شمٚم٘مك هم٤مي٦م احلرب* * *همٌٜم٧م واهلل همٌٜم٤ًم وم٤مطمًِم٤م وًمدى 

 أُم٤مُمؽ اًمقرد طمً٘م٤م ًمٞمس سم٤مًمٙمذب* * * ووارًدا صٗمق قمٞمش يمٚمف يمدر 

٤ًٌم  ًمٙمؾ داهٞم٦م شمدين ُمـ اًمٕمٓم٥م* * وطم٤مـم٥م اًمٚمٞمؾ ذم اًمٔمٚمامء ُمٜمتّم

 ومٝمؾ ؾمٛمٕم٧م سمؼمء ضم٤مء ُمـ قمٓم٥م*شمرضمق اًمِمٗم٤مء سم٠مطمداق هب٤م ُمرض 
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 وصٗم٤م ًمٚمٓمخ مج٤مل ومٞمف ُمًتٚم٥م* ** *وُمٗمٜمًٞم٤م ٟمٗمًف ذم أصمر أىمٌحٝمؿ 

٤ًٌم ٟمٗمًف ُمـ ُمثؾ ذا ؾمٗمٝم٤م  ًمق يمٜم٧م شمٕمرف ىمدر اًمٜمٗمس مل هت٥م**وواه

 وو٤مع وىمتؽ سملم اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م*ؿم٤مب اًمّم٤ٌم واًمتّم٤ميب سمٕمد مل يِم٥م

 واًمٗملء ذم إومؼ اًمنمىمل مل يٖم٥م*وؿمٛمس قمٛمرك ىمد طم٤من اًمٖمروب هل٤م

 قمـ أوم٘مف فمٚمامت اًمٚمٞمؾ واًمًح٥م*ووم٤مز سم٤مًمقصؾ ُمـ ىمد ضمدَّ واٟم٘مِمٕم٧م

 شورؾمؾ رسمؽ ىمد واومتؽ ذم اًمٓمٚم٥م*يمؿ ذا اًمتخٚمػ واًمدٟمٞم٤م ىمد ارُتٚم٧م

: إمم أن ىم٤مل

 سمثثتف سمٕمَض ؿم٠من احل٥م وم٤مهمؽمب*ُم٤م ذم اخلٞم٤مم أظمق وضمد يرحيؽ إن»

 سمٜمٗمح٦م اًمٓمٞم٥م ٓ سم٤مًمٕمقد واحلٓم٥م* * وأه ذم همٛمرات اًمٚمٞمؾ ُمٝمتدًي٤م 

 وطم٤مرب اًمٜمٗمس ٓ شمٚم٘مٞمؽ ذم احلَرب* * * وقم٤مد أظمل ضمٌـ وُمٕمجزة 

 شيقم اىمت٤ًمم اًمقرى إٟمقار سم٤مًمرشم٥م* وظمذ ًمٜمٗمًؽ ٟمقًرا شمًتيضء سمف

 إٟمام ظمٚم٘م٧م إيمقان  ؟ ي٤م ُمـ هق ُمـ أرسم٤مب اخلؼمة، هؾ قمروم٧م ىمٞمٛم٦م ٟمٗمًؽ: إمم أن ىم٤مل

؛ ي٤م ُمـ همذي سمٚم٤ٌمن اًمؼم وىمٚم٥م سم٠ميدي إًمٓم٤مف، يمؾ إؿمٞم٤مء ؿمجرة وأٟم٧م  يمٚمٝم٤م ًمؽ
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ؾمٛمٕم٧م أيب ذيمر اعمٕم٤ميص وم٠ميمؼمه٤م : ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ ؿمٛمٞمط

وإن يم٤من يمؾ ُم٤م قمّمٞم٧م سمف قمٔمٞماًم وم٢مٟمف ذم ؾمٕم٦م : وأقمٔمٛمٝم٤م صمؿ ىم٤مل

 345. رمحتؽ صٖمػم

يمٜم٧م ذم ضمٞمش سم٤مًمِم٤مم ومجٛمع سمٞمٜمل وسملم : ىم٤مل أسمق قمٛمران اجلقين

: اًم٘م٤ميض أُمػم اجلٜمد ومحدصمٜمل اًم٘م٤ميض قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ىم٤مل

يـ ومٞم٘مقل ديٜمل قمغم : جيلء اعم١مُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمد أظمذ ص٤مطم٥م اًمدَّ

ومػميض هذا ُمـ : أٟم٤م أطمؼ ُمـ ىم٣م قمـ قمٌدي، ىم٤مل: هذا، ومٞم٘مقل اهلل

 356. ديٜمف ويٕمٗمق هلذا

                                                                                                                              

إمم ش ----  وأٟم٧م اًمزسْمد  اًمثٛمرة، وصقرة وأٟم٧م اعمٕمٜمك، وصدف وأٟم٧م اًمدر، وخمٞمض

. آظمر يمالُمف رمحف اهلل

 :شاًمٗمقائد»وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمـ 

 ضمٜم٤مح سمٕمقض قمٜمد ُمـ سَت قمٌَده * إذا يم٤من رء ٓ ي٤ًموي مجٞمٕمف 

  احل٤مل ىمدُرك قمٜمده  يٙمقن قمغم ذا* * * ويٛمٚمؽ ضمزٌء ُمٜمف يمٚمَّؽ ُم٤م اًمذي 

٤م ىمد اؾمت٤مُمٝم٤م سمام  ًً ًمديف ُمـ احلًٜمك وىمد زال وده * * * وسمٕم٧م سمف ٟمٗم



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

82 

إمم يمؿ ُتدث : ًم٘مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ

 [اهلل]ي٤م أسم٤م حيٞمك إين أرضمق أن شمرى ُمـ قمٗمق : وم٘م٤مل! اًمٜم٤مس سم٤مًمرظمص؟

 357. يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤م خترق ًمف يم٤ًمءك هذا ُمـ اًمٗمرح

أسمٓم٠م قمـ قمكم سمـ احلًلم أخ ًمف : ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم

يم٤من ي٠مٟمس سمف وم٠ًمًمف قمـ إسمٓم٤مئف وم٠مظمؼمه أٟمف ُمِمٖمقل سمٛمقت اسمـ ًمف وأن 

إن ُمـ وراء : اسمٜمف يم٤من ُمـ اعمنوملم قمغم ٟمٗمًف وم٘م٤مل ًمف قمكم سمـ احلًلم

أُم٤م أوهل٤م ومِمٝم٤مدة إٓ إًمف إٓ اهلل، وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م : اسمٜمؽ صمالث ظمالل

. ومِمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهلل، وأُم٤م اًمث٤مًمث٦م ومرمح٦م اهلل اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ رء

358 

يم٤من رضمؾ يٕمٛمؾ اًمًٞمئ٤مت وإٟمف ظمرج إمم اًمؼمي٦م ومجٛمع : ىم٤مل ُمقرق

إن هذا : ي٤م رب اهمٗمر زم ذٟمقيب وم٘م٤مل: شمراسًم٤م وم٤موٓمجع قمٚمٞمف ُمًتٚم٘مًٞم٤م وم٘م٤مل

 359. ًمٞمٕمرف أن ًمف رسًم٤م يٖمٗمر ويٕمذب ومٖمٗمر ًمف

 361. إٟمام ضمٕمٚم٧م اًمرمح٦م ًمٚمذٟمقب: ىم٤مل أسمق قمثامن اًمٜمٝمدي

ًمق قمٚمٛم٧م : سمٞمٜم٤م أٟم٤م ذات ًمٞمٚم٦م أصكم إذ ىمٚم٧م: ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر

أطم٥م إقمامل إمم اهلل وأرو٤مه٤م ًمف أضمٝمدت ومٞمف ٟمٗمز ومٖمٚمٌتٜمل قمٞمٜم٤مي 
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إٟمؽ شمريد أُمرا ٓ يٙمقن، إن اهلل حي٥م أن : وم٠مشمٞم٧م ذم ُمٜم٤مُمل وم٘مٞمؾ زم

 363. يٖمٗمر

شمٜمجزوا ُمققمقد اهلل سمٓم٤مقم٦م اهلل وم٢مٟمف ىم٣م أن رمحتف : ىم٤مل ُمٓمر اًمقراق

 364. ىمري٥م ُمـ اعمحًٜملم

َويُمٜمُتْؿ قَمغَمَ ؿَمَٗم٤م طُمْٗمَرٍة »قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمًٕمر قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل 

ٜمَْٝم٤م ـَ اًمٜم٤َّمِر وَم٠َمٟمَ٘مَذيُمؿ ُمِّ إين ٕرضمق أن ٓ يٕمٞمديمؿ اهلل إًمٞمٝم٤م سمٕمد :  ىم٤ملشُمِّ

 366. أن أٟم٘مذيمؿ ُمٜمٝم٤م

 :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ذم ىمقل اهلل: قمـ حمٛمد سمـ ضم٤مسمر ىم٤مل

٤منُ » ًَ طْم َّٓ اإْلِ ٤مِن إِ ًَ طْم هؾ ضمزاء ُمـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمف :  ىم٤ملشَهْؾ ضَمَزاء اإْلِ

 368. سم٤مإلؾمالم إٓ اجلٜم٦م، هؾ ضمزاء ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل إٓ اجلٜم٦م

إِنَّ اهللَّ َٓ »قمـ هم٤مًم٥م اًم٘مٓم٤من قمـ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين ذم ىمقًمف 

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِـ َيَِم٤مءُ   ُمـ رسمٜم٤م صُمٜمْٞم٤م:  ىم٤ملشَيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

 369. قمغم مجٞمع اًم٘مرآن

                                                           

ش. 103» آل قمٛمران 

ش. 60» اًمرمحـ 
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٤م ًمٞمَس إمم قم٘م٤مِب أطمِديمؿ سمنيٍع، : ىم٤مل سمالٌل سمـ ؾمٕمد إنَّ ًمٙمؿ رسمًّ

. ُي٘مٞمُؾ اًمٕمثرَة، وي٘مٌُؾ اًمتقسم٦َم، وي٘مٌُؾ ُمـ اعمْ٘مٌِِؾ، ويٕمٓمُػ قمغم اعمدسمِر

371 

 وم٢مٟمف ملْ ُي١مَت ائتقا اهللَ ذم سمٞمتف: يم٤من ي٘م٤مل: ىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م

 372.  ُمـ اهللُمثُٚمف ذم سمٞمتِف، وٓ أطمد أقمرف سم٤محلؼ

طمدصمٜمل قمكم سمـ اجلٕمد قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب : ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز : ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ىم٤مل

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم : يٌٖمض احلج٤مج ومٜمٗمس قمٚمٞمف سمٙمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م قمٜمد اعمقت

وم٢مهنؿ زقمٛمقا أٟمؽ ٓ شمٗمٕمؾ؛ ومحدصمٜمل همػم قمكم سمـ اجلٕمد أن ذًمؽ سمٚمغ 

 373. قمًك: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ىم٤مًمقا! أىم٤مهل٤م؟: احلًـ اًمٌٍمي وم٘م٤مل

                                                                                                                              

ش. 48» اًمٜم٤ًمء 

.  أي اؾمتثٜم٤مء

.  يٕمٜمل اعمًجد احلرام أو يمؾ ُمًجد

.  وُمـ ذًمؽ طمؼ اًمقاومديـ إًمٞمف اًمداظمٚملم إمم سمٞمقشمف ذم إرض وهل اعم٤ًمضمد
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ضم٤مء طمٌٞم٥م أسمق حمٛمد إمم ظمِم٦ٌم اسمـ سمرضم٤من وهق ُمّمٚمقب ومجٕمؾ 

ومٚمٛمـ أدقمق : ىم٤مل! شمدقمق ٓسمـ سمرضم٤من؟: يدقمق ًمف ويؽمطمؿ قمٚمٞمف وم٘مٞمؾ ًمف

 377! ًمٚمحًـ واسمـ ؾمػميـ؟

إن اهلل ٓ جي٤مزي قمٌده سمذٟمقسمف؛ واهلل ُم٤م ضم٤مزى اهلل قمًٌدا : ىم٤مل احلًـ

ىمط سم٤مخلػم واًمنم إٓ هٚمؽ؛ وًمٙمـ اهلل إذا أراد سمٕمٌد ظمػًما أوٕمػ ًمف 

 378. احلًٜم٤مت وأًم٘مك قمٜمف اًمًٞمئ٤مت

ي٘متٚمقن أوًمٞم٤مءه : اٟمٔمروا إمم هذا اًمٙمرم واجلقد: ىم٤مل احلًـ

ُأٟمٔمروا إمم يمرم اًمرب ! ويٗمتٜمقهنؿ وهق يدقمقهؿ إمم اًمتقسم٦م واعمٖمٗمرة

                                                           

ـَ وَمَتٜمُقا اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت صُمؿَّ مَلْ َيُتقسُمقا وَمَٚمُٝمْؿ قَمَذاُب ضَمَٝمٜمََّؿ » أي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي إِنَّ اًمَّ

ش اًمتٌٞم٤من ذم أىم٤ًمم اًم٘مرآن»؛ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم [10اًمؼموج ]ش َوهَلُْؿ قَمَذاُب احْلَِريِؼ 

: سمٕمد يمالم ذيمرهش اًمؼموج»ذم شمٗمًػم ُمٕمٜمك اًم٘مًؿ ذم ؾمقرة ش 59-57ص»

وإطمًـ أن يٙمقن هذا اًم٘مًؿ ُمًتٖمٜمًٞم٤م قمـ اجلقاب ٕن اًم٘مّمد اًمتٜمٌٞمف قمغم اعم٘مًؿ سمف »

وأٟمف ُمـ آي٤مت اًمرب اًمٕمٔمٞمٛم٦م ويٌٕمد أن يٙمقن اجلقاب ىمتؾ أصح٤مب إظمدود اًمذيـ 

ومتٜمقا أوًمٞم٤مءه وقمذسمقهؿ سم٤مًمٜم٤مر ذات اًمقىمقد؛ صمؿ وصػ طم٤مهلؿ اًم٘مٌٞمح٦م سم٠مهنؿ ىمٕمقد قمغم 

ضم٤مٟم٥م إظمدود ؿم٤مهديـ ُم٤م جيري قمغم قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم وأوًمٞم٤مئف قمٞم٤مًٟم٤م وٓ شم٠مظمذهؿ هبؿ 

رأوم٦م وٓ رمح٦م وٓ يٕمٞمٌقن قمٚمٞمٝمؿ ديٜم٤ًم ؾمقى إيامهنؿ سم٤مهلل اًمٕمزيز احلٛمٞمد اًمذي ًمف ُمٚمؽ 

اًمًاموات وإرض وهذا اًمقصػ ي٘متيض إيمراُمٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وحمٌتٝمؿ ومٕم٤مُمٚمقهؿ 

سمْمد ُم٤م ي٘متيض أن يٕم٤مُمٚمقا سمف؛ وهذا ؿم٠من أقمداء اهلل دائاًم يٜم٘مٛمقن قمغم أوًمٞم٤مئف ُم٤م يٜمٌٖمل 
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ٌّقا ويٙمرُمقا ٕضمٚمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب َهْؾ شَمٜمِ٘مُٛمقَن ُِمٜم٤َّم إَِّٓ َأْن آَُمٜم٤َّم »أن حَي

ٌُْؾ َوَأنَّ َأيْمَثَريُمْؿ وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  ؛ ويمذًمؽ [59اعم٤مئدة ]ش سم٤ِمهللِّ َوَُم٤م ُأٟمِزَل إًَِمْٞمٜم٤َم َوَُم٤م ُأٟمِزَل ُِمـ ىَم

ـ ىَمْرَيتُِٙمْؿ »: اًمٚمقـمٞم٦م ٟم٘مٛمقا ُمـ قم٤ٌمد اهلل شمٜمزهيٝمؿ قمـ ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ وم٘م٤مًمقا َأظْمِرضُمقُهؿ ُمِّ

ُرونَ  ُْؿ ُأَٟم٤مٌس َيَتَٓمٝمَّ [. 82إقمراف ]ش إهِنَّ

ويمذًمؽ أهؾ اإلذاك يٜم٘مٛمقن ُمـ اعمقطمديـ دمريدهؿ اًمتقطمٞمد وإظمالص اًمدقمقة 

. واًمٕمٌقدي٦م هلل وطمده

ويمذًمؽ أهؾ اًمٌدع يٜم٘مٛمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م دمريد ُمت٤مسمٕمتٝم٤م وشمرك ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م، ويمذًمؽ 

. اعمٕمٓمٚم٦م يٜم٘مٛمقن ُمـ أهؾ آصم٤ٌمت إصم٤ٌمهتؿ هلل صٗم٤مت يمامًمف وٟمٕمقت ضمالًمف

ويمذًمؽ اًمراومْم٦م يٜم٘مٛمقن قمغم أهؾ اًمًٜم٦م حمٌتٝمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م مجٞمٕمٝمؿ وشمروٞمٝمؿ قمٜمٝمؿ 

ووٓيتٝمؿ إي٤مهؿ، وشم٘مديؿ ُمـ ىمدُمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وشمٜمزيٚمٝمؿ 

. ُمٜم٤مزهلؿ اًمتل أٟمزهلؿ اهلل ورؾمقًمف هب٤م

ويمذًمؽ أهؾ اًمرأي اعمحدث يٜم٘مٛمقن قمغم أهؾ احلدي٨م وطمزب اًمرؾمقل أظمذهؿ 

سمحديثف وشمريمٝمؿ ُم٤م ظم٤مًمٗمف ويمؾ ه١مٓء هلؿ ٟمّمٞم٥م وومٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ أصح٤مب إظمدود 

. وسمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ ٟم٥ًم ىمري٥م أو سمٕمٞمد

صمؿ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف أقمد هلؿ قمذاب ضمٝمٜمؿ وقمذاب احلريؼ طمٞم٨م مل يتقسمقا، وأهنؿ ًمق 

شم٤مسمقا سمٕمد أن ومتٜمقا أوًمٞم٤مءه وقمذسمقهؿ سم٤مًمٜم٤مر ًمٖمٗمر هلؿ ومل يٕمذهبؿ وهذا هم٤مي٦م اًمٙمرم 

اٟمٔمروا إمم هذا اًمٙمرم واجلقد، ي٘متٚمقن أوًمٞم٤مءه ويٗمتٜمقهنؿ وهق : واجلقد؛ ىم٤مل احلًـ

يدقمقهؿ إمم اًمتقسم٦م واعمٖمٗمرة، اٟمٔمروا إمم يمرم اًمرب شمٕم٤ممم يدقمقهؿ إمم اًمتقسم٦م وىمد ومتٜمقا 

أوًمٞم٤مءه ومحرىمقهؿ سم٤مًمٜم٤مر؛ ومال يٞم٠مس اًمٕمٌد ُمـ ُمٖمٗمرشمف وقمٗمقه وًمق يم٤من ُمٜمف ُم٤م يم٤من، ومال 

قمداوة أقمٔمؿ ُمـ هذه اًمٕمداوة، وٓ أيمٗمر ممـ طمرق سم٤مًمٜم٤مر ُمـ آُمـ سم٤مهلل وطمده وقمٌده 
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ومال يٞم٠مس ! قم٤ممم يدقمقهؿ إمم اًمتقسم٦م وىمد ومتٜمقا أوًمٞم٤مءه ومحرىمقهؿ سم٤مًمٜم٤مرت

اًمٕمٌد ُمـ ُمٖمٗمرشمف وقمٗمقه وًمق يم٤من ُمٜمف ُم٤م يم٤من ومال قمداوة أقمٔمؿ ُمـ هذه 

اًمٕمداوة وٓ أيمٗمر ممـ طمرق سم٤مًمٜم٤مر ُمـ آُمـ سم٤مهلل وطمده وقمٌده وطمده 

 380. وُمع هذا ومٚمق شم٤مسمقا مل يٕمذهبؿ وأحل٘مٝمؿ سم٠موًمٞم٤مئف

                                                                                                                              

وطمده وُمع هذا ومٚمق شم٤مسمقا مل يٕمذهبؿ وأحل٘مٝمؿ سم٠موًمٞم٤مئف؛ صمؿ ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ضمزاء أوًمٞم٤مئف 

اعم١مُمٜملم صمؿ ذيمر ؿمدة سمٓمِمف وأٟمف ٓ يٕمجزه رء وم٢مٟمف هق اعمٌدىء اعمٕمٞمد وُمـ يم٤من يمذًمؽ 

ومال أؿمد ُمـ سمٓمِمف وهق ُمع ذًمؽ اًمٖمٗمقر اًمقدود، يٖمٗمر عمـ شم٤مب إًمٞمف ويقده وحيٌف ومٝمق 

ؾمٌح٤مٟمف اعمقصقف سمِمدة اًمٌٓمش وُمع ذًمؽ هق اًمٖمٗمقر اًمقدود اعمتقدد إمم قم٤ٌمده سمٜمٕمٛمف 

اًمذي يقد ُمـ شم٤مب إًمٞمف وأىمٌؾ قمٚمٞمف وهق اًمقدود أيْم٤م أي اعمحٌقب؛ ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم 

؛ واًمتح٘مٞمؼ أن اًمٚمٗمظ يدل قمغم إُمريـ قمغم يمقٟمف وادا شاًمقدود احلٌٞم٥م»: شصحٞمحف»

ٕوًمٞم٤مئف وُمقدودا هلؿ وم٠مطمدمه٤م سم٤مًمقوع وأظمر سم٤مًمٚمزوم ومٝمق احلٌٞم٥م اعمح٥م ٕوًمٞم٤مئف 

؛ وُم٤م [90هقد ]ش إِنَّ َريبِّ َرطِمٞمٌؿ َوُدودٌ »: حيٌٝمؿ وحيٌقٟمف؛ وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم

أًمٓمػ اىمؽمان اؾمؿ اًمقدود سم٤مًمرطمٞمؿ وسم٤مًمٖمٗمقر، وم٢من اًمرضمؾ ىمد يٖمٗمر عمـ أؾم٤مء إًمٞمف وٓ 

حيٌف؛ ويمذًمؽ ىمد يرطمؿ ُمـ ٓ حي٥م؛ واًمرب شمٕم٤ممم يٖمٗمر ًمٕمٌده إذا شم٤مب إًمٞمف، ويرمحف 

؛ إمم شوحيٌف، ُمع ذًمؽ، وم٢مٟمف حي٥م اًمتقاسملم وإذا شم٤مب إًمٞمف قمٌده أطمٌف وًمق يم٤من ُمٜمف ُم٤م يم٤من

آظمر يمالُمف ذم شمٗمًػم هذه اًمًقرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م؛ وأٟم٤م اؾمؽمؾمٚم٧م ذم ٟم٘مؾ هذا اًمٙمالم وإن 

وٕمػ ارشم٤ٌمط أيمثره سمام ٟمحـ سمّمدده، ٕين أرى أن ىمقة اًمٙمالم اعمٜم٘مقل شمٖمٜمل ذم يمثػم ُمـ 

إطمٞم٤من قمـ ىمقة ُمٜم٤مؾمٌتف ًمٚمٛم٘م٤مم، وأطم٥ًم أن طمًـ ُمٕمٜم٤مه خيٗمػ يمثػًما ُمـ صم٘مؾ ـمقًمف؛ 

. ٟمٗمٕمٜمل اهلل وإي٤مك سمام ٟم٘مقل وٟمٜم٘مؾ وسمام ٟمًٛمع وٟمجٛمع، اًمٚمٝمؿ آُملم
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يم٤مٟمقا يرضمقن ذم مّحك ًمٞمٚم٦م يمٗم٤مرة عم٤م ؾمٚمػ ُمـ : ىم٤مل احلًـ

 382. اًمذٟمقب

ي٤م :  وم٘م٤ملدقمل احلًـ إمم ـمٕم٤مم ومٜمٔمر إمم ومرىمد وقمٚمٞمف ضم٦ٌم صقف

ىم٧َم صمٞم٤مسَمؽ .  مم٤م شمرى ُمـ قمٗمق اهلل شمٕم٤مممومرىمد ًمق ؿمٝمدَت اعمقىمػ خلرَّ

383 

                                                           

ويم٠من احلًـ رأى أٟمف ىمد همٚم٥م قمغم طم٤مل ومرىمد ؿمدة اخلقف واحلزن، همٚم٦ٌم وُٕمػ 

 .ُمٕمٝم٤م رضم٤مؤه

.  أي ومرطًم٤م

 وشمٙمٛمٞماًل ًممصم٤مر اًمتل أوردهت٤م ذم هذه إسمقاب إرسمٕم٦م أٟم٘مؾ هٜم٤م ُم٤م اٟمت٘مٞمتف ُمـ يمت٤مب 

: ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، مم٤م مل يت٘مدم ذيمرهش طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل»

ُم٤م طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل؟ ىم٤مل ٓ جيٛمٕمؽ : قمـ ظمٚمػ سمـ متٞمؿ ىم٤مل ىمٚم٧م ًمٕمكم سمـ سمٙم٤مر

 25ص. واًمٗمج٤مر ذم دار واطمدة

ٓ شمٕمذسمٜم٤م سم٤مًمٜم٤مر سمٕمد أن : قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ احلٙمؿ سمـ قمقاٟم٦م أن رضماًل دقم٤م سمٕمروم٤مت وم٘م٤مل

: ُم٤م إظم٤مًمؽ شمٗمٕمؾ سمٕمٗمقك، صمؿ سمٙمك وىم٤مل: صمؿ سمٙمك وىم٤مل: أؾمٙمٜم٧م شمقطمٞمدك ىمٚمقسمٜم٤م، ىم٤مل

سمٞمٜمٜم٤م وسملم ىمقم ـم٤مل ُم٤م قم٤مديٜم٤مهؿ  [ًمٕمٚمٝم٤م ٓ دمٛمٕمـ]وًمئـ ومٕمٚم٧م ومٌذٟمقسمٜم٤م ًمتجٛمٕمـ 

 25ص. ومٞمؽ
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ُٛمقْا سم٤ِمهللِّ ضَمْٝمَد َأْياَمهِنِْؿ »: سمٚمٖمٜمل أن قمٛمر سمـ ذر يم٤من إذا شمال: ىم٤مل أسمق طمٗمص اًمّمػمذم ًَ َوَأىْم

ٌَْٕم٨ُم اهللُّ َُمـ َيُٛمقُت  وٟمحـ ٟم٘مًؿ سم٤مهلل ضمٝمد أيامٟمٜم٤م ًمٞمٌٕمثـ اهلل : ىم٤مل [38اًمٜمحؾ ]ش َٓ َي

. ُمـ يٛمقت؛ أشمراك دمٛمع سملم اًم٘مًٛملم ذم دار واطمدة؛ وسمٙمك أسمق طمٗمص سمٙم٤مء ؿمديًدا

 27ص

أُماًل أن ٓ : ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر إن زم ذم ريب ضمؾ وقمز أُمٚملم: قمـ ُمٜمّمقر سمـ احلج٤مج ىم٤مل

 28ص. يٕمذسمٜمل سم٤مًمٜم٤مر، وم٢من قمذسمٜمل مل خيٚمدين ومٞمٝم٤م ُمع ُمـ أذك سمف

طمدصمٜمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمؼماء اًمٌجكم ىم٤مل أظمؼمت أن قمٛمر سمـ ذر عم٤م طم٩م اضمتٛمع 

ٟمٕمؿ، اًمٚمٝمؿ ارطمؿ ىمقًُم٤م مل يزاًمقا ُمذ : ي٤م أسم٤م ذر ادُع سمدقمقة، وم٘م٤مل: اًمٜم٤مس إًمٞمف وم٘م٤مًمقا

 27ص. [يٕمٜمل اًمتقطمٞمد: ىمٚم٧م]ظمٚم٘متٝمؿ قمغم ُمثؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمًحرة يقم رمحتٝمؿ؛ 

طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اعم١مدب أمحد سمـ سمنم سمـ احل٤مرث ذم ضمٜم٤مزة سمنم سمـ : ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

٤ٌّمد: طمدصمٜم٤م قمٓم٤مء سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل: احل٤مرث ىم٤مل عم٤م قمٚمٛم٧م أن ريب يكم : ىم٤مل سمٕمض اًمُٕم

 40ص. حم٤مؾمٌتل زال قمٜمل طمزين ٕن اًمٙمريؿ إذا طم٤مؾم٥م قمٌده شمٗمْمؾ

ؾم٠مًم٧م قمٌد اهلل سمـ : طمدصمٜمل حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ أيب طم٤مشمؿ إزدي ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

 40ص. أرى أن اًمتقيمؾ طمًـ اًمٔمـ: داود قمـ اًمتقيمؾ؟ وم٘م٤مل

طمدصمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م طمدصمٜم٤م سمـ أيب احلقاري ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م : ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

 40ص. ُمـ طمًـ فمٜمف سم٤مهلل صمؿ ٓ خي٤مف اهلل ومٝمق خمدوع: ؾمٚمٞمامن اًمداراين ي٘مقل
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يم٤من زم اسمـ أظم٧م ُمرهؼ ومٛمرض وم٠مرؾمٚم٧م إزمَّ أُمف : قمـ حمٛمد سمـ أسم٤من قمـ محٞمد ىم٤مل

: ُم٤م شمٕمٚمؿ ُمٜمؽ، ىم٤مل: ي٤م ظم٤مزم ُم٤م يٌٙمٞمٝم٤م؟ ىمٚم٧م: وم٠مشمٞمتٝم٤م وم٢مذا هل قمٜمد رأؾمف شمٌٙمل وم٘م٤مل

 45ص---. أرطمؿ يب ُمٜمٝم٤م [اهلل]وم٢من : سمغم ىم٤مل: أًمٞمس إٟمام شمرمحٜمل؟ ىمٚم٧م

وأيـ  [ىم٤مل]إٟمؽ متقت، : ُمرض أقمرايب وم٘مٞمؾ ًمف: قمـ إدريس سمـ قمٌد اهلل اعمروزي ىم٤مل

 46ص. ىم٤مل ومام يمراهتل أن أذه٥م إمم ُمـ ٓ أرى اخلػم إٓ ُمٜمف [اهلل]إمم : أذه٥م؟ ىم٤مًمقا

اطمتي اًمٜمي سمـ قمٌد اهلل : طمدصمٜمل ُمٗمْمؾ سمـ هم٤ًمن قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

واهلل ُم٤م أسم٤مزم أُم٧م أم ُذه٥م يب إمم إسمٚم٦م؛ واهلل ُم٤م أظمرج : أسمنم، وم٘م٤مل: سمـ طم٤مزم وم٘مٞمؾ ًمف

ُمـ ؾمٚمٓم٤من ريب إمم همػمه وٓ ٟم٘مٚمٜمل ُمـ طم٤مل ىمط إمم طم٤مل إٓ يم٤من ُم٤م ٟم٘مٚمٜمل إًمٞمف ظمػًما مم٤م 

 46ص. ٟم٘مٚمٜمل قمٜمف

ُمر قمٌد اهلل قمغم ىم٤مص يذيمر اًمٜم٤مر : قمـ إقمٛمش قمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ أيب اًمٙمٜمقد ىم٤مل

ر ملَ شم٘مٜمط اًمٜم٤مس؟: وم٘م٤مل َٓ  [ىُمْؾ ]»صمؿ ىمرأ ! ي٤م ُمذيمِّ ِٝمْؿ  ًِ وُمقا قَمغَم َأٟمُٗم ـَ َأْهَ ِذي ٤ٌَمِدَي اًمَّ َي٤م قِم

٦ِم اهللَِّ مْحَ  61ص. [53اًمزُمر ]ش شَمْ٘مٜمَُٓمقا ُِمـ رَّ

إِنَّ اهللَّ َٓ َيْٖمِٗمُر َأن »: أطم٥م آي٦م ذم اًم٘مرآن إزمَّ : قمـ إهائٞمؾ قمـ صمقير قمـ أسمٞمف قمـ قمكم ىم٤مل

ى إصِْماًم قَمٔمِٞماًم  ْك سم٤ِمهللِّ وَمَ٘مِد اوْمؽَمَ َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِـ َيَِم٤مُء َوَُمـ ُينْمِ اًمٜم٤ًمء ]ش ُينْمَ

 62ص. [48
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يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٖمٗمرة مل ختٓمر قمغم  [اهلل]ًمٞمٖمٗمرن : ىم٤مل قمٌد اهلل: قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل

 75ص. ىمٚم٥م سمنم

أي آي٦م ذم اًم٘مرآن : ىم٤مل قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل

َتْٖمِٗمِر اهللَّ »أوؾمع؟ ومجٕمٚمقا يذيمرون آًي٤م ُمـ اًم٘مرآن  ًْ ُف صُمؿَّ َي ًَ َوَُمـ َيْٕمَٛمْؾ ؾُمقًءا َأْو َئْمٚمِْؿ َٟمْٗم

طِمٞماًم  ُم٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م أوؾمع ُمـ : ، أو ٟمحقه٤م، وم٘م٤مل قمكم[110اًمٜم٤ًمء ]ش جَيِِد اهللَّ هَمُٗمقًرا رَّ

ُٟمقَب » ٦ِم اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْٖمِٗمُر اًمذُّ مْحَ َٓ شَمْ٘مٜمَُٓمقا ُِمـ رَّ ِٝمْؿ  ًِ وُمقا قَمغَم َأٟمُٗم ـَ َأْهَ ِذي ٤ٌَمِدَي اًمَّ ىُمْؾ َي٤م قِم

طِمٞمؿُ  ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمرَّ  77ص. [53اًمزُمر ]ش مَجِٞمًٕم٤م إِٟمَّ

إن أيمؼم آي٦م : ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل ي٘مقل: قمـ ضمرير قمـ ُمٜمّمقر قمـ اًمِمٕمٌل قمـ ؿمتػم ىم٤مل

ِٝمؿْ »»ذم اًم٘مرآن ومرضًم٤م آي٦م ذم ؾمقرة اًمٖمرف  ًِ وُمقا قَمغَم َأٟمُٗم ـَ َأْهَ ِذي ٤ٌَمِدَي اًمَّ اًمزُمر ]ش ىُمْؾ َي٤م قِم

 79ص. صدىم٧م: ؛ وم٘م٤مل ُمنوق[53

ًمق أدظمٚمٜمل اهلل اًمٜم٤مر : ؾمٛمٕم٧م اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل: قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؿمٕم٨م ىم٤مل

 95ص. ومٍمت ومٞمٝم٤م ُم٤م أيًتف

واًمذي ٓ إًمف همػمه ُم٤م : ىم٤مل قمٌد اهلل: قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض قمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ظمٞمثٛم٦م ىم٤مل

ـٌ ؿمٞمًئ٤م ظمػًما ُمـ طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل؛ واًمذي ٓ إًمف همػمه ٓ حيًـ قمٌد سم٤مهلل  أقمٓمَل قمٌٌد ُم١مُم

 96ص. اًمٔمـ إٓ أقمٓم٤مه فمٜمف ذًمؽ سم٠من اخلػم ذم يده

سم٤مك يٌٙمل قمغم ديٜمف، : ٓ شمذه٥م اًمدٟمٞم٤م طمتك ي٘مقم اًمٌٙم٤مؤون: قمـ قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م ىم٤مل

ًٓ أطمًٜمٝمؿ فمٜم٤ًم سم٤مهلل  96ص. وسم٤مك يٌٙمل قمغم دٟمٞم٤مه؛ وم٠مطمًٜمٝمؿ طم٤م



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

92 

                                                                                                                              

دظمٚمٜم٤م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ذم اًمٕمِمٞم٦م اًمتل ىمٌض ومٞمٝم٤م؛ : قمـ سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمّمقاف ىم٤مل

ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًمٙمؿ، إٓ أٟمٙمؿ ؾمتٕم٤ميٜمقن همًدا : ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل يمٞمػ دمدك؟ ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م

 96ص. صمؿ ُم٤م سمرطمٜم٤م طمتك أهمٛمْمٜم٤مه: ُمـ قمٗمق اهلل ُم٤م مل يٙمـ ًمٙمؿ ذم طم٤ًمب، ىم٤مل

عم٤م أري إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض : قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ىم٤مل

ي٤م : رأى رضماًل يٕميص اهلل، ومدقم٤م قمٚمٞمف، صمؿ آظمر، صمؿ آظمر، ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمٚمٙمقا؛ ومٜمقدي

ِرُج »أظمرج ُمٜمف ذري٦م يٕمٌدوين وشمال : ص٤مطم٥م اًمدقمقة إين ىمد ظمٚم٘م٧م اسمـ آدم ًمثالث خُيْ

ـَ احْلَلِّ  ِرُج اعْمَٞم٧َِّم ُِم ـَ اعْمَٞم٧ِِّم َوخُيْ ؛ أو يتقب إزّم ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلرم [19اًمروم ]ش احْلَلَّ ُِم

 97ص. وم٠مشمقب قمٚمٞمف، وٓ شم٠مظمذين قمجٚم٦م اًمٕم٤ٌمد؛ أو يتامدى وم٤مًمٜم٤مر ُمـ ورائف

وًم٘مد ومٙمرت : --- طمدصمٜمل احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل اسمـ اًمًامك: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

ذم ـم٤مقم٦م اعمٓمٞمٕملم ومقضمدت رمحتؽ ُمت٘مدُم٦م ًمٓم٤مقمتٝمؿ، وًمقٓ ذًمؽ عم٤م وصٚمقا إًمٞمٝم٤م، 

ومٜم٠ًمًمؽ سم٤مًمرمح٦م اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٛمٓمٞمٕملم ىمٌؾ ـم٤مقمتٝمؿ عم٤م ُمٜمٜم٧م هب٤م قمغم اًمٕم٤مصلم سمٕمد 

 98ص. ُمٕمّمٞمتٝمؿ

اًمٚمٝمؿ ارطمؿ ىمقًُم٤م أـم٤مقمقك ذم : يم٤من قمٛمر سمـ ذر ي٘مقل: قمـ ظمزيٛم٦م أيب حمٛمد اًمٕم٤مسمد ىم٤مل

اإليامن سمؽ واًمتقيمؾ قمٚمٞمؽ، وارطمؿ ىمقًُم٤م أـم٤مقمقك ذم شمرك أسمٖمض : أطم٥م ـم٤مقمتؽ إًمٞمؽ

إن يم٤من يمؾ ُم٤م : ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: اًمنمك سمؽ وآومؽماء قمٚمٞمؽ، ىم٤مل: اعمٕم٤ميص إًمٞمؽ

 98ص. قميص اهلل سمف قمٔمٞماًم وم٢مٟمف ذم ؾمٕم٦م رمحتف صٖمػم
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ىمٞمؾ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم : قمـ ص٤مًمح اعمري قمـ ؿمٞمخ ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ىم٤مل

٤ًٌم يرى ذم : [يمذا] إن ه٤م هٜم٤م رضماًل ىمد ظمقًمط ومل يٙمـ سمح٤مًمف سم٠مس ومٔمٜمٜم٤م أٟمف أذٟم٥م ذٟم

: قمكمَّ سمف وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ٟمٗمًف أن ذًمؽ اًمذٟم٥م ٓ يٖمٗمر ًمف ومّم٤مر إمم ُم٤م شمرى، ىم٤مل

ك سم٘مٜمقـمؽ ُمـ رمح٦م اهلل أقمٔمؿ ُمـ ذٟمٌؽ  اؾمٛمع ُم٤م أىمقل ًمؽ، إن اًمذي أدرك ُمٜمؽ قمدوُّ

 100ص. ه٤مه، وم٠موم٤مق: اًمذي أذٟم٧ٌم، وم٘م٤مل اًمرضمؾ

ظِمْٗم٧م ٟمٗمز ورضمقت ريب، : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؿمٞم٦ٌم اًمزسمٞمدي ي٘مقل: قمـ زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل

 100ص. وم٠مٟم٤م أطم٥م أن أوم٤مرق ُمـ أظم٤مف إمم ُمـ أرضمقه

عم٤م اطمتي سمنم سمـ : طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مرئ ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

أظمرج ُمـ سملم فمٝمراين ُمـ أظم٤مف ومتٜمتف وأىمدم قمغم ُمـ : ُمٜمّمقر اًمًٚمٞمٛمل وحؽ وىم٤مل

أٟم٤م أرضمق ريب : أوص سمَديٜمؽ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمف: ٓ أؿمؽ ذم رمحتف؛ وأظمؼمين قمٌد اهلل ىم٤مل

 100ص. ًمذٟمٌل، ٓ أرضمقه ًمَديٜمل، ومٚمام ُم٤مت ىم٣م قمٜمف ديٜمف سمٕمض إظمقاٟمف

: أٟمِمدين أمحد سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٜمٛمري: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

وإين ٕرضمق اهللَ طمتك يم٠مٟمٜمل أرى سمجٛمٞمؾ اًمٔمـ ُم٤م اهلل ص٤مٟمع 

 100 ص

: متثؾ ُمٕم٤موي٦م قمٜمد اعمقت: قمـ داود سمـ أيب هٜمد ىم٤مل
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هق اعمقت ٓ ُمٜمج٤م ُمـ اعمقت واًمذي ٟمح٤مذر سمٕمد اعمقت أدهك وأومٔمع 

اًمٚمٝمؿ وم٠مىمؾ اًمٕمثرة وقم٤مف ُمـ اًمزًم٦م وضمد سمحٚمٛمؽ قمغم ضمٝمؾ ُمـ مل يرج همػمك : صمؿ ىم٤مل

ومٌٚمٖمٜمل : ومل يثؼ إٓ سمؽ، وم٢مٟمؽ واؾمع اعمٖمٗمرة، ًمٞمس ًمذي ظمٓمٞمئ٦م ُمٝمرب إٓ أٟم٧م؛ ىم٤مل

ًم٘مد رهم٥م إمم ُمـ ٓ ُمرهمقب إًمٞمف ُمثٚمف، وإين : أن هذا اًم٘مقل سمٚمغ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وم٘م٤مل

 106ص. ٕرضمق أٓ يٕمذسمف

إن شمٜم٤مىمش يٙمـ ٟم٘م٤مؿمؽ ي٤م : قمـ أيب اعمٜمذر اًمٙمقذم أن ُمٕم٤موي٦م ضمٕمؾ ي٘مقل وهق ذم اعمقت

. رب قمذاسًم٤م ٓ ـمقق زم سم٤مًمٕمذاب، أو دم٤موز وم٠مٟم٧م رب رطمٞمؿ قمـ ُمزء ذٟمقسمف يم٤مًمؽماب

 106ص

: أظمؼمٟم٤م أسمق قمكم احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ أٟمِمدين أسمق قمٛمران اًمًٚمٛمل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

وأقمٚمؿ أن اهلل يٕمٗمق ويٖمٗمر ******وإين ٔيت اًمذٟم٥م أقمرف ىمدره

وإن قمٔمٛم٧م ذم رمح٦م اهلل شمّمٖمر **ًمئـ قمٔمَّؿ اًمٜم٤مُس اًمذٟمقب وم٢مهن٤م

 106 ص

إضمالل اهلل : ُم٤م ُمٜمتٝمك اخلقف؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمزي٤مد اًمٜمٛمػمي: قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد ىم٤مل

. شم٠مُمٞمؾ اهلل قمغم يمؾ احل٤مٓت: ومام ُمٜمتٝمك اًمرضم٤مء؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: قمـ ُم٘م٤مم اًمًقءات، ىم٤مل

 111ص

ُم٤م أيمره ًم٘م٤مء : دظمٚمٜم٤م قمغم ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ٟمٕمقده ذم ُمروف وم٘م٤مل: ىم٤مل أسمق حمٛمد أزهر

 113ص. ريب
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يمؼمت قمكمَّ ظمٓم٤مي ويمثرت طمتك ًم٘مد : ىم٤مل ومتح اعمقصكم: قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٗمرج ىم٤مل

وأّٟمك آيس ُمٜمؽ وأٟم٧م اًمذي ضمدت قمغم اًمًحرة : آيًتٜمل ُمـ قمٔمٞمؿ قمٗمق اهلل؛ صمؿ ىم٤مل

وأٟمك آيس !  وأٟمَّك آيس ُمٜمؽ وأٟم٧م وزم يمؾ ٟمٕمٛم٦م وظمػم؟! سمٕمد أن همدوا يمٗمرة ومجرة؟

وأٟمك آيس ُمٜمؽ طمتك ؾم٘مط ُمٖمِمًٞم٤م : ومٚمؿ يزل ي٘مقل! ُمٜمؽ وأٟم٧م اعمٖمٞم٨م قمٜمد اًمٙمرب؟

 114ص. قمٚمٞمف

ي٤م سمٜمل ظمػ اهلل ظمقوًم٤م حيقل : ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ داود سمـ ؿم٤مسمقر

أي أسمف إٟمام زم : وم٘م٤مل: سمٞمٜمؽ وسملم اًمرضم٤مء، وارضمف رضم٤مء حيقل سمٞمٜمؽ وسملم اخلقف؛ ىم٤مل

ىمٚم٥م واطمد إذا أًمزُمتف اخلقف ؿمٖمٚمف قمـ اًمرضم٤مء، وإذا اًمزُمتف اًمرضم٤مء ؿمٖمٚمف قمـ 

. أي سمٜمل إن اعم١مُمـ ًمف ىمٚم٥م يم٘مٚمٌلم يرضمق اهلل سم٠مطمدمه٤م وخي٤مومف سم٤مٔظمر: ىم٤مل!! اخلقف

 115ص

: أٟمِمدين حمٛمقد اًمقراق: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

رب مجٞمؾ وأٟم٧م ُم٤مًمؽ أُمري *****طمًـ فمٜمل سمحًـ قمٗمقك ي٤م

مجٞمًٕم٤م ويمٜم٧م ُمقوع هي *****صٜم٧م هي قمـ اًم٘مراسم٦م وإهؾ

ومال ختزين يقم ٟمنمي *****صم٘م٦م سم٤مًمذي ًمديؽ ُمـ اًمًؽم

ومال هتتٙمـ ًمٚمٜم٤مس ؾمؽمي *****يقم هتؽ اًمًتقر قمـ طمج٥م اًمٖمٞم٥م
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زم طمج٦م وٓ وضمف قمذر *****ًمّ٘مٜمّل طمجتل وإن مل شمٙمـ ي٤م رب

 116ص

ـَ آَُمٜمُقاْ »قمـ قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  ِذي ُف ًَمْٞمَس ًَمُف ؾُمْٚمَٓم٤مٌن قَمغَم اًمَّ اًمٜمحؾ ]ش إِٟمَّ

 117ص. ًمٞمس ًمف ؾمٚمٓم٤من قمغم أن حيٛمٚمٝمؿ قمغم ذٟم٥م ٓ يٖمٗمر: ، ىم٤مل[99

ٜمَُقْا إِنَّ اهللَّ حُي٥ِمُّ »: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: قمـ يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط ىم٤مل ًِ َوَأطْم

ٜملِمَ  ًِ  117ص. أطمًٜمقا سم٤مهلل اًمٔمـ: ىم٤مل [195اًمٌ٘مرة ]ش اعْمُْح

إٟمام ؾمٛمك ٟمٗمًف اعم١مُمـ ٕٟمف آُمٜمٝمؿ : ؾمٛمٕم٧م زيد سمـ قمكم ي٘مقل: قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل

 117ص. ُمـ اًمٕمذاب

وأردومٝم٤م هبذه أصم٤مر اًمثالصم٦م اًمداظمٚم٦م ذم سم٤مب ش طمًـ اًمٔمـ»اٟمتٝمك اًمٜم٘مؾ ُمـ يمت٤مب 

: ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤مش اًمِمٙمر»طمًـ اًمٔمـ أيًْم٤م، وهل ُمـ يمت٤مب 

رأي٧م : ىمٚم٧م ًمٞمامن سمـ ُمٕم٤موي٦م إؾمقد اًمٕم٤مسمد: قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمثامن اًمدُمِم٘مل ىم٤مل

ؾمٗمٞم٤من : ُمـ؟ ىم٤مل: وأيمؼم ُمـ إسمراهٞمؿ، ىمٚم٧م: إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ؟ ومْمحؽ وىم٤مل

ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٜمٕمؿ قمغم : ؾمٛمٕم٧م أظمل ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري ي٘مقل: اًمثقري، صمؿ ىم٤مل

اًمِمٙمر ». قمٌد ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمٗمْمحف ذم أظمرة وطمؼ قمغم اعمٜمٕمؿ أن يتؿ قمغم ُمـ أٟمٕمؿ قمٚمٞمف

ش 49ص
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إن صح هذا اخلؼم قمـ ؾمٗمٞم٤من ومال ؿمؽ أٟمف يريد سمف ٟمٕمٛم٦م اًمتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م وؾمؽم : ىمٚم٧م

. اًمذٟمقب وٟمحق ذًمؽ؛ وأُم٤م ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل واًمّمح٦م وٟمحقمه٤م ومٚمٞم٧ًم ُمرادة ًمف هٜم٤م ىمٓمًٕم٤م

ي٤م أسم٤م ُمٕم٤موي٦م ُم٤م أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ : ىمٚم٧م ٕيب ُمٕم٤موي٦م إؾمقد: قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل

حيؼ قمغم اعمٜمٕمؿ أن يتؿ قمغم ُمـ أٟمٕمؿ : قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمتقطمٞمد ٟم٠ًمل اهلل أن ٓ يًٚمٌٜم٤مه؟ ىم٤مل

ش 49اًمِمٙمر ص». قمٚمٞمف

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م : ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمـ أهؾ قمٙم٤م ىم٤مل: قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل

اهلل أيمرم ُمـ أن يٜمٕمؿ سمٜمٕمٛم٦م إٓ أمتٝم٤م أو يًتٕمٛمؾ : ُمٕم٤موي٦م إؾمقد اًمٞمامن اًمٕم٤مسمد ي٘مقل

ش 49اًمِمٙمر ص». سمٕمٛمؾ إٓ ىمٌٚمف
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ُشْؽُر الـعؿة 

 

إذا أٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ قمغم قمٌد ٟمٕمٛم٦ًم صمؿ ضمٕمؾ إًمٞمف : ىم٤مل ـم٤موس

ض شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمزوال . طمقائ٩م اًمٜم٤مس، وم٢من صؼم واطمتٛمؾ، وإٓ قمرَّ

386 

إن اهلل أٟمٕمؿ قمغم اًمٕم٤ٌمد قمغم ىمدره ويمٚمٗمٝمؿ : ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل

 389. اًمِمٙمر قمغم ىمدرهؿ

احلٛمد هلل، إٓ وضم٧ٌم قمٚمٞمف : ُم٤م ىم٤مل قمٌد: ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين

ضمزاؤه٤م أن : ومام ضمزاء شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م؟ ىم٤مل: احلٛمد هلل، ىم٤مل: ٟمٕمٛم٦م سم٘مقًمف

. احلٛمد هلل، ومج٤مءت ٟمٕمٛم٦م أظمرى، ومال شمٜمٗمذ ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ: شم٘مقل

390 

اًمٕم٤مومٞم٦م اعمٚمؽ : ُمٙمتقب ذم طمٙمٛم٦م آل داود: ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف

 391. اخلٗمل



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

100 

ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا»قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ جم٤مهد  ُف يَم٤مَن قَم مل :  ىم٤ملشإِٟمَّ

ي٠ميمؾ ؿمٞمًئ٤م ىمط إٓ محد اهلل ومل ينمب ذاسم٤م ىمط إٓ محد اهلل ومل يٛمس 

ؿمٞمئ٤م ىمط إٓ محد اهلل قمٚمٞمف ومل يٌٓمش سمٌمء ىمط إٓ محد اهلل قمٚمٞمف وم٠مصمٜمك 

 392قمٚمٞمف اٟمف يم٤من قمًٌدا ؿمٙمقًرا 

يم٤من ٟمقح قمٚمٞمف : قمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ يمٕم٥م ىم٤مل

احلٛمد هلل وإذا ريم٥م : احلٛمد هلل وإذا ذب ىم٤مل: اًمًالم إذا أيمؾ ىم٤مل

 393. احلٛمد هلل ومًامه اهلل قمٌدا ؿمٙمقًرا: ىم٤مل

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ذات ًمٞمٚم٦م قمٜمد احلًـ : ىم٤مل رضمؾ ُمـ ىمٞمس يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل

وْا »: وم٘م٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ يّمكم ومٚمؿ يزل يردد هذه أي٦م طمتك أؾمحر َوإِن شَمُٕمدُّ

ُّمقَه٤م ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد مل شمٙمـ دم٤موز هذه :  ومٚمام أصٌح ىمٚمٜم٤مشٟمِْٕمَٛم٧َم اهللِّ َٓ ُُتْ

إن ومٞمٝم٤م ُمٕمتؼًما، ُم٤م شمرومع ـمروًم٤م وٓ شمرد إٓ وىمع : ىم٤مل! أي٦م ؾم٤مئر اًمٚمٞمٚم٦م

قمغم ٟمٕمٛم٦م، وُم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمـ ٟمٕمؿ اهلل أيمثر ويمذًمؽ شمٗمس اإلٟم٤ًمن 

 394. اًمخ.. ودىم٤مت اًم٘مٚم٥مش اًمِمٝمٞمؼ واًمزومػم»

 395. أيمثروا ذيمر هذه اًمٜمٕمؿ، وم٢من ذيمره٤م ؿمٙمر: ىم٤مل احلًـ

                                                           

. ، واعمقصقف هق ٟمٌل اهلل ٟمقح صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش3» اإلهاء 

ش. 34» إسمراهٞمؿ 
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 396. ذيمر اًمٜمٕمؿ ؿمٙمر: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

٤م ي٘مقل: ىم٤مل ؿمٞم٤ٌمن ًً ًمؽ احلٛمد : يم٤من احلًـ إذا ضمٚمس جمٚم

سم٤مإلؾمالم وًمؽ احلٛمد سم٤مًم٘مرآن وًمؽ احلٛمد سم٤مٕهؾ واعم٤مل سمًٓم٧م 

رزىمٜم٤م وأفمٝمرت أُمتٜم٤م وأطمًٜم٧م ُمٕم٤موم٤مشمٜم٤م وُمـ يمؾ ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مك رسمٜم٤م 

أقمٓمٞمتٜم٤م ومٚمؽ احلٛمد يمثػًما يمام شمٜمٕمؿ يمثػًما؛ أقمٓمٞم٧َم ظمػًما يمثػًما، 

وسوم٧م ًذا يمثػًما ومٚمقضمٝمؽ اجلٚمٞمؾ اًم٤ٌمىمل اًمدائؿ احلٛمد، احلٛمد هلل 

 398. رب اًمٕم٤معملم

ي٤م : ىم٤مل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم: قمـ يقؾمػ اًمّم٤ٌمغ قمـ احلًـ ىم٤مل

ظمٚم٘متف سمٞمدك ! رب يمٞمػ يًتٓمٞمع آدم أن ي١مدي ؿمٙمر ُم٤م صٜمٕمتف إًمٞمف؟

وٟمٗمخ٧م ومٞمف ُمـ روطمؽ وأؾمٙمٜمتف ضمٜمتؽ وأُمرت اعمالئٙم٦م ومًجدوا 

                                                           

قمدة » أصٚمح٧م ُمقوٕملم ُمـ هذا إصمر اقمتامًدا قمغم ـمٌٕم٦م ي٤مؾملم اًمًقاس وقمغم 

: ؛ وإًمٞمؽ رواي٦م أظمرى ُم٘م٤مرسم٦م هلذهشاًمّم٤مسمريـ

اًمٚمٝمؿ ًمؽ : ؾمٛمٕم٧م احلًـ إذا ىمٕمد ذم جمٚمًف ىم٤مل: قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ صٗمقان ىم٤مل

احلٛمد سمام سمًٓم٧م ذم رزىمٜم٤م وأفمٝمرت أُمٜمٜم٤م وأطمًٜم٧م ُمٕم٤موم٤مشمٜم٤م وُمـ يمؾ ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مك ُمـ 

ص٤مًمح أقمٓمٞمتٜم٤م ومٚمؽ احلٛمد سم٤مإلؾمالم وًمؽ احلٛمد سم٤مٕهؾ واعم٤مل وًمؽ احلٛمد سم٤مًمٞم٘ملم 

ش 68اًمِمٙمر ص». واعمٕم٤موم٤مة



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

102 

ي٤م ُمقؾمك قمٚمؿ أن ذًمؽ ُمٜمل ومحٛمدين ومٙم٤من ذًمؽ ؿمٙمًرا عم٤م : وم٘م٤مل! ًمف؟

 400. صٜمٕمتف ًمف

يمٜم٤م قمٜمد احلًـ اًمٌٍمي وهق ُمتقار : ىم٤مل قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من

ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد شمقذم احلج٤مج : ذم ُمٜمزل أيب ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌدي ومج٤مء رضمؾ وم٘م٤مل

 401. ومخر ؾم٤مضمًدا

عم٤م سمنم احلًـ سمٛمقت احلج٤مج ؾمجد ؿمٙمًرا هلل شمٕم٤ممم ويم٤من خمتٗمًٞم٤م 

 402. اًمٚمٝمؿ َأَُمتَُّف وم٠مذِه٥ْم قمٜم٤م ؾمٜمتف: ومٔمٝمر وىم٤مل

يم٤من أهؾ ىمري٦م أوؾمع اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمتك يم٤مٟمقا يًتٜمجقن : ىم٤مل احلًـ

. سم٤مخلٌز ومٌٕم٨م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اجلقع طمتك أهنؿ يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن ُم٤م ي٘مٕمدون سمف

404 

ٓ آيمؾ : ذيمر روح سمـ ىم٤مؾمؿ أن رضماًل ُمـ أهٚمف شمٜمًؽ وم٘م٤مل

ومٚم٘مٞم٧م احلًـ وم٘مٚم٧م ًمف ذم : اخلٌٞمص أو اًمٗم٤مًمقذج، ٓ أىمقم سمِمٙمره؛ ىم٤مل

                                                           

. سمنمت احلًـ سمٛمقت احلج٤مج وهق خمتػ ومخر هلل ؾم٤مضمًدا:  ىم٤مل اًمٕمالء سمـ اعمٖمػمة

ش 112قمدة اًمّم٤مسمريـ ص»
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!. ؟وهؾ ي٘مقم سمِمٙمر اعم٤مء اًم٤ٌمرد! هذا اٟم٤ًمن أمحؼ: ذًمؽ وم٘م٤مل احلًـ

405 

ِف ًَمَٙمٜمُقدٌ »ىم٤مل احلًـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٤مَن ًمَِرسمِّ ًَ ٟم  يٕمدد: شإِنَّ اإْلِ

 406. اعمّم٤مئ٥م ويٜمًك اًمٜمٕمؿ

                                                           

هذا اًمذي ىم٤مًمف احلًـ رمحف اهلل وإي٤مٟم٤م ذم قمجز اخلٚمؼ قمـ اًم٘مٞم٤مم سمِمٙمر :  ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

أدٟمك ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ صحٞمح، وىمد اؾمتح٥م سمٕمض أهؾ اًمًٚمػ آىمتّم٤مد 

ذم اًمٚم٤ٌمس واًمٓمٕم٤مم قمٚماًم ُمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ إذا يم٤مٟمقا قم٤مضمزيـ قمـ اًم٘مٞم٤مم سمِمٙمر أدٟمك ٟمٕمٛم٦م ُمـ 

 واٟمٔمر 4/139اًمِمٕم٥م ». ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ يم٤مٟمقا قمـ اًم٘مٞم٤مم سمِمٙمر اًمٜمٕمؿ اًمٕمٔم٤مم أقمجز

ش 101قمدة اًمّم٤مسمريـ ص

ش. 6» اًمٕم٤مدي٤مت 

ش يٕمدد»سمدل ش يذيمر» وذم رواي٦م 

: أٟمِمدٟم٤م حمٛمقد اًمقراق ذم ذًمؽ:  ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

واًمٔمٚمؿ ُمردود قمغم ُمـ فمٚمؿ ******ي٤م أهي٤م اًمٔم٤ممل ذم ومٕمٚمف

شمِمٙمق اعمّمٞم٤ٌمت وشمٜمًك اًمٜمٕمؿ * *إمم ُمتك أٟم٧م وطمتك ُمتك

 25 اًمِمٙمر ص
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احلٛمد : ذيمر قمٌد اهلل سمـ ؿمؼمُم٦م أن احلًـ يم٤من ي٘مقل إذا ذب اعم٤مء

 409. [هلل اًمذي ضمٕمٚمف قمذسًم٤م ومراشًم٤م سمرمحتف ومل جيٕمٚمف ُمٚمًح٤م أضم٤مضًم٤م سمذٟمقسمٜم٤م

يمٜم٧م ىم٤مقمًدا قمٜمد احلًـ وسمٙمر سمـ قمٌد اهلل : ىم٤مل هِم٤مم سمـ ؾمٚمامن

ه٤مت ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل دقمقات إلظمقاٟمؽ؛ ومحٛمد : اعمزين وم٘م٤مل ًمف احلًـ

واهلل ُم٤م أدري أي : صمؿ ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف وصغم قمغم اًمٜمٌل 

اًمٜمٕمٛمتلم أومْمؾ قمكم وقمٚمٞمٙمؿ؟ أٟمٕمٛم٦م اعمًٚمؽ أم ٟمٕمٛم٦م اعمخرج إذ 

٤ًٌم ي٤م سمٙمر، إهن٤م عمـ ٟمٕمٛمف : ىم٤مل احلًـ! أظمرضمف اهلل ُمٜم٤م؟ ًم٘مد ىمٚم٧َم قمج

 411. اًمٕمٔم٤مم

ُب ُمـ اهللِ قمزَّ وضمؾَّ ومٝمل سمٚمٞم٦م: ىم٤مل أسمق طم٤مزم . يمؾُّ ٟمٕمٛم٦ٍم ٓ شم٘مرِّ

414 

ٕن أقم٤مرم وم٠مؿمٙمر أطم٥م إزم ُمـ أن : يم٤من ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل

اًمٚمٝمؿ أي : اسمتغم وم٠مصؼم ويم٤من أظمقه أسمق اًمٕمالء يزيد سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل

 418. ذًمؽ يم٤من ظمػًما ومٕمجؾ زم

                                                           

ش 63 وص25 و ص14صش »اًمِمٙمر» روى اًمٗم٘مرة إومم ُمٜمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم 

وٟمٔمرت ذم اخلػم اًمذي ٓذ ومٞمف ومٚمؿ »: ، وزادش46صش »ومْمٞمٚم٦م اًمِمٙمر»واخلرائٓمل ذم 

. شأر ُمثؾ اعمٕم٤موم٤مة واًمِمٙمر
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ضم٤مء رضمؾ إمم يقٟمس سمـ قمٌٞمد ومِمٙم٤م إًمٞمف وٞمً٘م٤م ُمـ طم٤مًمف وُمٕم٤مؿمف 

أينك سمٌٍمك هذا اًمذي شمٌٍم سمف : واهمتامًُم٤م ُمٜمف سمذًمؽ، وم٘م٤مل ًمف يقٟمس

ومًٛمٕمؽ اًمذي شمًٛمع سمف ينك سمف ُمئ٦م أًمػ؟ : ٓ، ىم٤مل: ُمئ٦م أًمػ؟ ىم٤مل

ٓ، : ومٗم١مادك اًمذي شمٕم٘مؾ سمف ينك سمف ُمئ٦م أًمػ؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ىم٤مل

َرُه : ومرضمالك؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومٞمداك ينك هبام ُمئ٦م أًمػ؟ ىم٤مل: ىم٤مل ومذيمَّ

أرى ًمؽ ُمئلم أًمقوًم٤م : ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف يقٟمس وم٘م٤مل

 420!.وأٟم٧م شمِمٙمق احل٤مضم٦م

ان رأي٧م : ُم٤م ؿمٙمر اًمٕمٞمٜملم ي٤م أسم٤م طم٤مزم؟ ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ٕيب طم٤مزم

ومام ؿمٙمر إذٟملم؟ : هبام ظمػًما أقمٚمٜمتف وإن رأي٧م هبام ًذا ؾمؽمشمف؛ ىم٤مل

: إن ؾمٛمٕم٧َم هبام ظمػًما وقمٞمَتف، وإن ؾمٛمٕم٧َم هبام ًذا أظمٗمٞمتف؛ ىم٤مل: ىم٤مل

ٓ شم٠مظمذ هبام ُم٤م ًمٞمس هلام وٓ متٜمع طمً٘م٤م هلل هق : ومام ؿمٙمر اًمٞمديـ؟ ىم٤مل

أن يٙمقن أؾمٗمٚمف ـمٕم٤مًُم٤م وأقماله : ومام هق ؿمٙمر اًمٌٓمـ؟ ىم٤مل: ومٞمٝمام؛ ىم٤مل

َّٓ قَمغَم »: [اهلل شمٕم٤ممم]يمام ىم٤مل : ومام ؿمٙمر اًمٗمرج؟ ىم٤مل: قمٚماًم؛ ىم٤مل إِ

ُْؿ هَمػْمُ َُمُٚمقُِملمَ  وَم٠ُمْوًَمِئَؽ »إمم ىمقًمف ش َأْزَواضِمِٝمْؿ أْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمهُنُْؿ وَم٢مهِنَّ

إذا رأي٧م طمًٞم٤م همٌٓمتف : ومام ؿمٙمر اًمرضمٚملم؟ ىم٤مل: ؛ ىم٤ملشُهُؿ اًْمَٕم٤مُدون

اؾمتٕمٛمٚم٧م هبام قمٛمٚمف وان رأي٧م ُمٞمًت٤م ُم٘متَّف يمٗمٗمتٝمام قمـ قمٛمٚمف وأٟم٧م 

                                                           

ش. 7-6» اعم١مُمٜمقن 



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

106 

ؿم٤ميمر هلل؛ وم٠مُم٤م ُمـ ؿمٙمر سمٚم٤ًمٟمف ومل يِمٙمر سمجٛمٞمع أقمْم٤مئف ومٛمثٚمف يمٛمثؾ 

رضمؾ ًمف يم٤ًمء وم٠مظمذ سمٓمرومف ومل يٚمًٌف ومٚمؿ يٜمٗمٕمف ذًمؽ ُمـ احلر واًمؼمد 

 421. واًمثٚم٩م واعمٓمر

: ىم٤مل رضم٤مء سمـ طمٞمقة ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ذم أؾم٤مرى اسمـ إؿمٕم٨م

 425. إن اهلل ىمد أقمٓم٤مك ُم٤م ُت٥م ُمـ اًمٔمٗمر وم٠مقمط اهلل ُم٤م حي٥م ُمـ اًمٕمٗمق

ىمٞمدوا ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمِمٙمر هلل : ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

 462. شمٕم٤ممم

ُم٤م ىمٚم٥م قمٛمر سمـ قمٌد : قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ : اًمٕمزيز سمٍمه قمغم ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمٚمٞمف إٓ ىم٤مل

. أن أسمدل ٟمٕمٛمؽ يمٗمًرا أو أيمٗمره٤م سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م أو أٟم٤ًمه٤م ومال أصمٜمل هب٤م

427 

 ومج٤مءه سمٙمر سمـ يمٜم٤م قمٜمد أيب متٞمٛم٦م اهلجٞمٛمل: ىم٤مل قم٘م٦ٌم إصؿ

سملم ٟمٕمٛمتلم أُمٞمؾ : ي٤م أسم٤م متٞمٛم٦م يمٞمػ أصٌح٧م؟ ىم٤مل: قمٌد اهلل وم٘م٤مل

                                                           

د ذم  . شوىمٞمدوا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب»وزاد ومٞمف ش 1/302ش »اًمٙم٤مُمؾ» ذيمر هذا إصمر اعمؼمِّ

.  هـ95 هق ـمريػ سمـ جم٤مًمد اًمٌٍمي، ُم٤مت ٟمحق ؾمٜم٦م 
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ذٟم٥م ؾمؽمه اهلل قمكم ومال يًتٓمٞمع أطمد أن : سمٞمٜمٝمام، ٓ أدري أيتٝمام أومْمؾ

 430. يرُمٞمٜمل سمف، وحم٦ٌم رزىمٜمٞمٝم٤م اهلل ُمـ قم٤ٌمده، وقمزشمف ُم٤م سمٚمٖمٝم٤م قمٛمكم

ًٓ قمٚمٞمف محٚمف وهق ي٘مقل احلٛمد هلل : قمـ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أٟمف حلؼ مح٤م

أُم٤م : وم٤مٟمتٔمرشمف طمتك ووع ُم٤م قمغم فمٝمره وىمٚم٧م ًمف: واؾمتٖمٗمر اهلل، ىم٤مل

ـ ظمػًما يمثػًما، أىمرأ يمت٤مب اهلل؛ همػم أن : ُتًـ همػم ذا؟ ىم٤مل ًِ سمغم، ُأطْم

اًمٕمٌد سملم ٟمٕمٛم٦م وذٟم٥م، وم٠ممحد اهلل قمغم ٟمٕمامئف اًم٤ًمسم٘م٦م واؾمتٖمٗمره ًمذٟمقيب، 

 431. احلامل أوم٘مف ُمـ سمٙمر: وم٘مٚم٧م

ؾمٛمٕم٧م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين : قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب محٞمد ىم٤مل

ي٤م أظمل : اًمْمٕمٗم٤مء وم٘مٚم٧م [ُمـ]ًم٘مٞم٧م أظًم٤م زم ُمـ أظمقاين : ي٘مقل

همػم أٟمف يٜمٌٖمل هلذا اًمٕمٌد أن ٓ يٗمؽم ! ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل: أوصٜمل، وم٘م٤مل

قمـ احلٛمد وآؾمتٖمٗم٤مر؛ واسمـ آدم سملم ٟمٕمٛم٦م وذٟم٥م، وٓ شمّمٚمح اًمٜمٕمٛم٦ُم 

                                                           

: قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اهلل اًمروم٤مقمل ىم٤ملش 43صش »اًمِمٙمر» ورواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم 

يمٞمػ : دظمٚم٧م أٟم٤م وسمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين قمغم أيب متٞمٛم٦م اهلجٞمٛمل ٟمٕمقده وم٘م٤مل ًمف سمٙمر

. ومذيمره---أصٌح٧م ي٤م أسم٤م متٞمٛم٦م

يمٞمػ : ىم٤مل رضمؾ ٕيب متٞمٛم٦م: قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤ملش 18ص»ورواه ومٞمف أيًْم٤م 

. أصٌح٧م؟ ومذيمره



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

108 

: إٓ سم٤محلٛمد واًمِمٙمر، وٓ اًمذٟم٥ُم إٓ سم٤مًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر؛ ىم٤مل

 432. وم٠موؾَمَٕمٜمل قمٚماًم ُم٤م ؿمئ٧ُم 

سمًؿ اهلل واحلٛمد : ُمـ ًمٌس صمقسًم٤م ضمديًدا وم٘م٤مل: ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة

سمًؿ اهلل واحلٛمد هلل، همٗمر ًمف؛ : ُمـ أيمؾ ـمٕم٤مًُم٤م وم٘م٤مل: هلل همٗمر ًمف؛ وىم٤مل

 433. سمًؿ اهلل واحلٛمد هلل، همٗمر ًمف: وُمـ ذب وم٘م٤مل

ُمررت ُمع قمقن سمـ : قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م ىم٤مل

ًمق رأي٧م ُم٤م ٟمزل سمٜم٤م هٝمٜم٤م : قمٌد اهلل سم٤مًمٙمقوم٦م قمغم ىمٍم احلج٤مج وم٘مٚم٧م

ُمررت يم٠مٟمؽ مل شمدع امم رض ُمًؽ؛ ارضمع وم٤ممحد : وم٘م٤مل! زُمـ احلج٤مج

ْ َيْدقُمٜم٤َم إمَِم رُضٍّ »: اهلل واؿمٙمره؛ أمل شمًٛمع إمم ىمقل اهلل قمز وضمؾ َُمرَّ يَم٠َمن ملَّ

فُ  ًَّ  435. شُمَّ

ًمئـ رده٤م اهلل قمكم : وم٘مد أيب سمٖمٚم٦م ًمف وم٘م٤مل: قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل

ٓمحدٟمف سمٛمح٤مُمد يرو٤مه٤م ومام ًم٨ٌم ان ايت هب٤م سمنضمٝم٤م وجل٤مُمٝم٤م ومريمٌٝم٤م 

احلٛمد : ومٚمام اؾمتقى قمٚمٞمٝم٤م ووؿ إًمٞمف صمٞم٤مسمف رومع رأؾمف امم اًمًامء صمؿ ىم٤مل

: أو ىم٤مل- وهؾ شمريم٧م ؿمٞمًئ٤م : وم٘م٤مل! هلل ومل يزد قمٚمٞمٝم٤م، وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ

 438. ضمٕمٚم٧م احلٛمد هلل يمٚمَّف قمز وضمؾ! ؟- أسم٘مٞم٧م ؿمٞمًئ٤م 

                                                           

ش. 12» يقٟمس 
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ظمٚمؼ اهلل آدم طملم ظمٚم٘مف وم٠مظمرج أهؾ اجلٜم٦م ُمـ : ىم٤مل احلًـ

صٗمحتف اًمٞمٛمٜمك وأظمرج أهؾ اًمٜم٤مر ُمـ صٗمحتف اًمٞمنى ومدسمقا قمغم وضمف 

ي٤م رب أٓ ؾمقي٧م : إرض ومٞمٝمؿ إقمٛمك وإصؿ واعمٌتكم وم٘م٤مل آدم

 439. ي٤م آدم أردت أن ُأؿْمَٙمر: ىم٤مل! سملم وًمدي؟

سُمنم احلًـ سمٛمقت احلج٤مج وهق خمتٗمل : قمـ اًمٕمالء سمـ اعمٖمػمة ىم٤مل

 440. ومًجد

ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم : رؤوس اًمٜمٕمؿ صمالصم٦م، وم٠موهل٤م: ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف

ٟمٕمٛم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م اًمتل ٓ شمٓمٞم٥م احلٞم٤مة : اًمتل ٓ شمٓمٞم٥م احلٞم٤مة إٓ هب٤م؛ واًمث٤مٟمٞم٦م

 441. ٟمٕمٛم٦م اًمٖمٜمك اًمتل ٓ يتؿ اًمٕمٞمش إٓ هب٤م: إٓ هب٤م؛ واًمث٤مًمث٦م

:  ىم٤ملشًَمِئـ ؿَمَٙمْرشُمْؿ َِٕزيَدٟمَُّٙمؿْ  »:ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل

 442. ُمـ ـم٤مقمتل

ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ : ي٤م ه١مٓء اطمٗمٔمقا اصمٜمتلم: ىم٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل

 443. وإظمالص اإليامن

ي٤م سمـ آدم إذا أردت أن شمٕمٚمؿ ىمدر ُم٤م : ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين

 444. أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمؽ ومٖمٛمض قمٞمٜمٞمؽ

                                                           

ش. 7» اسمراهٞمؿ 
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ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م مم٤م هق قمـ همػم ش اًمِمٙمر» وُمـ أضمؾ اًمٗم٤مئدة أؾمقق هٜم٤م أطمًـ آصم٤مر 

: اًمت٤مسمٕملم ذم اًمٖم٤مًم٥م

: ىمرأت ذم ُم٠ًمًم٦م داود قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ىم٤مل: قمـ أيب قمٛمران اجلقين قمـ أيب اجلٚمد ىم٤مل

وم٠مشم٤مه اًمقطمل أن : ىم٤مل! أي رب يمٞمػ زم أن أؿمٙمرك وإين ٓ أصؾ ؿمٙمرك إٓ سمٜمٕمٛمتؽ؟

وم٢مين أريض : سمغم ي٤م رب، ىم٤مل: ي٤م داود أًمٞمس شمٕمٚمؿ أن اًمذي سمؽ ُمـ اًمٜمٕمؿ ُمٜمل؟ ىم٤مل

ش 7ص». سمذًمؽ ُمٜمؽ

: ىمرأت ذم ُم٠ًمًم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ىم٤مل: قمـ أيب قمٛمران اجلقين قمـ أيب اجلٚمد ىم٤مل

ي٤م رب يمٞمػ زم أن أؿمٙمرك وأصٖمر ٟمٕمٛم٦م ووٕمتٝم٤م قمٜمدي ُمـ ٟمٕمٛمؽ ٓ جي٤مزي هب٤م قمٛمكم 

ش 7ص». وم٠مشم٤مه اًمقطمل أن ي٤م ُمقؾمك أن ؿمٙمرشمٜمل: يمٚمف؟ ىم٤مل

ي٤م رب : ىم٤مل ُمقؾمك يقم اًمٓمقر: قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين ىم٤مل]

إن أٟم٤م صٚمٞم٧م ومِٛمـ ىِمٌٚمؽ وإن أٟم٤م شمّمدىم٧م ومٛمـ ىمٌٚمؽ وإن سمٚمٖم٧م رؾم٤مٓشمؽ ومٛمـ ىمٌٚمؽ 

[ 45ومْمٞمٚم٦م اًمِمٙمر ص. ي٤م ُمقؾمك أن ؿمٙمرشمٜمل: ىم٤مل! ومٙمٞمػ أؿمٙمرك؟

ُم٤م ىم٤مل قمٌد يمٚمٛم٦م أطم٥م إًمٞمف : ؾمٛمٕم٧م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ي٘مقل: قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان

. احلٛمد هلل اًمذي أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م وهداٟم٤م ًمإلؾمالم: وأسمٚمغ ذم اًمِمٙمر قمٜمده ُمـ أن ي٘مقل

ش 8ص»
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ان اًمٜمٕمٛم٦م ُمقصٚم٦م : يروى قمـ قمكم أٟمف ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ مهدان: ىم٤مل حمٛمد سمـ إدريس

سم٤مًمِمٙمر واًمِمٙمر ُمٕمٚمؼ سم٤معمزيد ومه٤م ُم٘مروٟم٤من ذم ىمرن ومٚمـ يٜم٘مٓمع اعمزيد ُمـ اهلل طمتك 

ش 11ص». يٜم٘مٓمع اًمِمٙمر ُمـ اًمٕمٌد

. اًمِمٙمر شمرك اعمٕم٤ميص: يم٤من ي٘م٤مل: قمـ قمٌدة سمـ ؾمٚمٞمامن ؾمٛمٕم٧م خمٚمد سمـ طمًلم ي٘مقل

ش 11ص»

ذيمر اًمٜمٕمٛم٦م يقرث : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٞمامن اًمقاؾمٓمل ي٘مقل: قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمػم ىم٤مل

ش 11ص». احل٥م هلل

أٓ شمدظمؾ سمٞمًت٤م دظمٚمف : ىمدُم٧م اعمديٜم٦م ومٚم٘مٞم٧م قمٌد اهلل سمـ ؾمالم وم٘م٤مل زم: قمـ أيب سمردة ىم٤مل

رهؿ : رؾمقل اهلل وٟمٓمٕمٛمؽ ؾمقيً٘م٤م ومتًرا؟ صمؿ ىم٤مل إن اهلل قمز وضمؾ إذا مجع اًمٜم٤مس همًدا ذيمَّ

آي٦م ذاك أٟمؽ يمٜم٧م ذم يمرسم٦م يمذا ويمذا : ُم٤م أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘مقل اًمٕمٌد سمآي٦م ُم٤مذا؟ ومٞم٘مقل

ومدقمقشمٜمل ومٙمِمٗمتٝم٤م قمٜمؽ وآي٦م ذاك أٟمؽ يمٜم٧َم ذم ؾمٗمر يمذا ويمذا وم٤مؾمتّمحٌتٜمل 

ومآي٦م ذاك اٟمؽ ظمٓم٧ٌم ومالٟم٦م سمٜم٧م ومالن : ويذيمره طمتك يذيمر ي٘مقل: ومّمحٌتؽ؛ ىم٤مل

اظمؽمت ذم هذه اًمرواي٦م ـمٌٕم٦م ]. ش12ص». وظمٓمٌٝم٤م ُمٕمؽ ظُمّٓم٤مٌب ومزوضمُتؽ ورددهُتؿ

[. 22ي٤مؾملم اًمًقاس، وهق ومٞمٝم٤م سمرىمؿ 

إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مٕمد قمٌده سملم يديف ومٞمٕمدد قمٚمٞمف : قمـ أيب سمردة قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم

اين ٕرضمق أن ٓ ي٘مٕمد اهلل قمًٌدا سملم يديف : ٟمٕمٛمف، هذا احلدي٨م، ومٌٙمك صمؿ سمٙمك صمؿ ىم٤مل

ش 12ص». ومٞمٕمذسمف

إن يم٤من ه١مٓء شُم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ : رأى ُوهٞم٥ٌم ىمقًُم٤م يْمحٙمقن يقم اًمٗمٓمر وم٘م٤مل: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

صٞم٤مُُمٝمؿ ومام هذا ومٕمؾ اًمِم٤ميمريـ؛ وإن يم٤من ه١مٓء مل ُيت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ صٞم٤مُُمٝمؿ ومام هذا ومٕمؾ 

ش 14ص». اخل٤مئٗملم
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اٟمٍمف اًمٜم٤مس ذات يقم ُمـ اًمٕمٞمد ومرأى وهٞم٥م اًمٜم٤مس : ىم٤مل حمٛمد سمـ يزيد سمـ ظمٜمٞمس

قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمٙمؿ، ًمئـ يمٜمتؿ : وهؿ يٛمرون ذم ذًمؽ اًمزي ومٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل

أصٌحتؿ ُمًتٞم٘مٜملم أن اهلل ىمد شم٘مٌؾ ُمٜمٙمؿ هذا اًمِمٝمر ًم٘مد يم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمّمٌحقا 

ظم٤مئٗملم أن ٓ يٙمقن ىمد شم٘مٌؾ : ُمِم٤مهمٞمؾ قمام أٟمتؿ ومٞمف سمٓمٚم٥م اًمِمٙمر وإن يم٤مٟم٧م إظمرى

ش 67ص». ًم٘مد يم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمٙمقٟمقا أؿمٖمؾ ومٙمًرا قمام أٟمتؿ ومٞمف اًمٞمقم- ُمٜمٙمؿ 

أهي٤م اًمٜم٤مس شم٘مقوا هبذه : قمـ اهل٘مؾ سمـ زي٤مد قمـ إوزاقمل أٟمف وقمظ وم٘م٤مل ذم ُمققمٔمتف

اًمٜمٕمؿ اًمتل أصٌحتؿ ومٞمٝم٤م، قمغم اهلرب ُمـ ٟم٤مر اهلل قمز وضمؾ اعمقىمدة اًمتل شمٓمٚمع قمغم 

إومئدة، وم٢مٟمٙمؿ ذم دار اًمثقاء ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمؾ، وأٟمتؿ ومٞمٝم٤م شم١مضمٚمقن، ظمالئػ سمٕمد اًم٘مرون 

اًمذيـ اؾمت٘مٌٚمقا ُمـ اًمدٟمٞم٤م أٟمٗمٝم٤م وزهرهت٤م، ومٝمؿ يم٤مٟمقا أـمقل ُمٜمٙمؿ أقمامًرا وأُمدَّ أضم٤ًمًُم٤م 

وأقمٔمؿ آصم٤مًرا؛ ومخّدوا اجل٤ٌمل وضم٤مسمقا اًمّمخقر وٟم٘مٌقا اًمٌالد ُم١ميديـ سمٌٓمش ؿمديد 

وأضم٤ًمم يم٤مًمٕمامد، ومام ًمٌث٧م إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ان ـمقت ُمدهَتؿ وقمٗم٧ْم آصم٤مَرهؿ وأظمقْت 

ُمٜم٤مزهَلؿ وأٟم٧ًْم ذيمَرهؿ، ومام ُتس ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمد وٓ شمًٛمع هلؿ ريمًزا؛ يم٤مٟمقا سمٚمٝمق إُمؾ 

آُمٜملم ًمٌٞم٤مت ىمقم هم٤مومٚملم أو ًمّم٤ٌمح ىمقم ٟم٤مدُملم؛ صمؿ إٟمٙمؿ ىمد قمٚمٛمتؿ اًمذي ٟمزل 

سم٤ًمطمتٝمؿ سمٞم٤مشًم٤م ُمـ قم٘مقسم٦م اهلل قمز وضمؾ وم٠مصٌح يمثػم ُمٜمٝمؿ ذم دي٤مرهؿ ضم٤مصمٛملم وأصٌح 

اًم٤ٌمىمقن يٜمٔمرون ذم آصم٤مر ٟم٘مٛم٦م اهلل وزوال ٟمٕمٛمف وُم٤ًميمـ ظم٤موي٦م ومٞمٝم٤م آي٦م ًمٚمذيـ خي٤مومقن 

اًمٕمذاب إًمٞمؿ وقمؼمة عمـ خيِمك؛ وأصٌحتؿ ُمـ سمٕمدهؿ ذم أضمؾ ُمٜم٘مقص ودٟمٞم٤م 

ُم٘مٌقو٦م، ذم زُم٤من ىمد ومم قمٗمقه وذه٥م رظم٤مؤه ومٚمؿ يٌؼ ُمٜمف إٓ مح٠مة ذ وُص٤ٌمسم٦م يمدر 

وأه٤مويؾ قمؼم وقم٘مقسم٤مت همؼم وأرؾم٤مل ومتـ وشمت٤مسمع زٓزل ورذاًم٦م ظمٚمػ هبؿ فمٝمر اًمٗم٤ًمد 
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ذم اًمؼم واًمٌحر، ومال شمٙمقٟمقا أؿم٤ٌمًه٤م عمـ ظمدقمف إُمؾ وهمره ـمقل إضمؾ ومتٌٚمَّغ سم٤مُٕم٤مين؛ 

ش 14ص». ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ممـ وقمك ٟمذره وم٤مٟمتٝمك وقم٘مؾ هاه ومٛمٝمد ًمٜمٗمًف

ي٤م رب ُم٤م اًمِمٙمر اًمذي يٜمٌٖمل ًمؽ؟ : قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

٤ًٌم ُمـ ذيمري: ىم٤مل ش 18ص». ي٤م ُمقؾمك ٓ يزال ًم٤ًمٟمؽ رـم

ش 19ص». اًمِمٙمر شمرك اعمٕمّمٞم٦م: قمـ خمٚمد سمـ طمًلم قمـ حمٛمد سمـ ًمقط يم٤من ي٘م٤مل

ي٤م سمـ آدم : ىمرأت ذم سمٕمض اًمٙمت٥م ان اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل

ظمػمي يٜمزل إًمٞمؽ وذك يّمٕمد إزم وأُت٥ٌم إًمٞمؽ سم٤مًمٜمٕمؿ وشمتٌٖمض ازم سم٤معمٕم٤ميص وٓ 

ش 19ص». يزال ُمٚمؽ يمريؿ ىمد قمرج ازم ُمٜمؽ سمٕمٛمؾ ىمٌٞمح

يمٜم٧م أؾمٛمع ضم٤مًرا زم ي٘مقل ذم اًمٚمٞمؾ ي٤م إهلل ظمػمك إزم ٟم٤مزل، : ىم٤مل أسمق قمكم اعمدائٜمل

وذي إًمٞمؽ ص٤مقمد؛ ويمؿ ُمٚمؽ يمريؿ ىمد صٕمد إًمٞمؽ سمٕمٛمؾ ىمٌٞمح؛ أٟم٧م ُمع همٜم٤مئؽ قمٜمل 

٧م إًمٞمؽ سم٤معمٕم٤ميص؛ وأٟم٧م ذم  شمتح٥ٌم ازم سم٤مًمٜمٕمؿ؛ وأٟم٤م ُمع وم٘مري إًمٞمؽ ووم٤مىمتل إًمٞمؽ أمت٘مَّ

ش 20ص». ذًمؽ دمؼمين وشمًؽمين وشمرزىمٜمل

يمٞمػ : يمٜم٤م ٟمدظمؾ قمغم اعمٖمػمة سمـ حمٛمد ومٜم٘مقل: قمـ صٖمدي سمـ أيب احلجراء ىم٤مل

أصٌحٜم٤م ُمٖمرىملم ذم اًمٜمٕمؿ ُم٘مٍميـ ذم اًمِمٙمر، يتح٥ٌم إًمٞمٜم٤م : أصٌح٧م ي٤م أسم٤م حمٛمد؟ ىم٤مل

ش 20ص». رسمٜم٤م قمز وضمؾ وهق قمٜم٤م همٜمل وٟمتٛم٘م٧م اًمٞمف وٟمحـ اًمٞمف حمت٤مضمقن
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شمٓم٤مع ومال شمٕمَم، وُمـ طمٚمٛمؽ  [يم٠مٟمؽ]إهلل ُمـ يمرُمؽ أٟمؽ : قمـ قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم ىم٤مل

يم٠مٟمؽ ٓ شَمرى، وأي زُمـ مل يٕمّمؽ ومٞمف ؾمٙم٤من أروؽ ومٙمٜم٧م واهلل [و]أٟمؽ شُمٕمَم 

ش 20ص»!. قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم قمقاًدا

ُمـ قمرف ٟمٕمٛم٦م : يم٤من ي٘م٤مل: قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؿمٕم٨م ؾمٛمٕم٧م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل

ًَمئِـ »: اهلل سم٘مٚمٌف ومحده سمٚم٤ًمٟمف مل يًتتؿ ذًمؽ طمتك يرى اًمزي٤مدة ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ

ش 23ص». [7إسمراهٞمؿ ]ش ؿَمَٙمْرشُمْؿ َِٕزيَدٟمَُّٙمؿْ 

ُمـ ؿمٙمر : يم٤من ي٘م٤مل: ؾمٛمٕمتف يٕمٜمل ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل: [إسمراهٞمؿ أيًْم٤م]وىم٤مل 

ث هب٤م ش 23ص». اًمٜمٕمٛم٦م أن ُُتدِّ

ي٤م اسمـ آدم إذا يمٜم٧م : ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؿمٕم٨م ؾمٛمٕم٧م اًمٗمْمٞمؾ ي٘مقل

شمت٘مٚم٥م ذم ٟمٕمٛمتل وأٟم٧م شمت٘مٚم٥م ذم ُمٕمّمٞمتل وم٤مطمذرين ٓ أسقمؽ سملم ُمٕم٤مصٞمؽ، ي٤م سمـ 

ش 24ص». آدم اشم٘مٜمل وٟمؿ طمٞم٨م ؿمئ٧م

[ 13ؾم٠ٌم ]ش اقْمَٛمُٚمقا آَل َداُووَد ؿُمْٙمًرا»: عم٤م ىمٞمؾ هلؿ: قمـ ُمزاطمؿ سمـ زومر قمـ ُمًٕمر ىم٤مل

ش 28ص». مل شم٠مت قمغم اًم٘مقم ؾم٤مقم٦م إٓ وومٞمٝمؿ ُمّمؾ: ىم٤مل

ش 30ص». اًمًؽم ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م: قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل

إن مم٤م : ىم٤مل زي٤مد: قمـ حمٛمد سمـ يقٟمس اًمٙمديٛمل ىم٤مل طمدصمٜمل أسمق ؾمٗمٞم٤من اعم٘مدد ىم٤مل

ش 31ص». جي٥م هلل قمز وضمؾ قمغم ذي اًمٜمٕمٛم٦م سمحؼ ٟمٕمٛمتف أٓ َيَتقصؾ هب٤م إمم ُمٕمّمٞمتف
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: أٟمِمدين حمٛمقد اًمقراق: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

قمكم ًمف ذم ُمثٚمٝم٤م جي٥م اًمِمٙمر ***إذا يم٤من ؿمٙمري ٟمٕمٛم٦م اهلل ٟمٕمٛم٦م

وان ـم٤مًم٧م إي٤مم واشمّمؾ اًمٕمٛمر ***ومٙمٞمػ سمٚمقغ اًمِمٙمر إٓ سمٗمْمٚمف

وان ُمس سم٤مًمياء أقم٘مٌٝم٤م إضمر **إذا ُمس سم٤مًمناء قمؿ هوره٤م

شمْمٞمؼ هب٤م إوه٤مم واًمؼم واًمٌحر *****وٓ ُمٜمٝمام إٓ ًمف ومٞمف ُمٜم٦م

ش 31ص »

احلٛمد هلل اًمذي ٓ : ىم٤مل أقمرايب: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌٞمد اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

ش 32ص». حيٛمد قمغم ُمٙمروه ؾمقاه

أُم٤م سمٕمد ومٚمتٙمـ : يمت٧ٌم إزم حمٛمد سمـ احلًـ طملم وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمرىم٦م: ىم٤مل اسمـ اًمًامك

اًمت٘مقى ُمـ سم٤مًمؽ قمغم يمؾ طم٤مل وظمػ اهلل ذم يمؾ ٟمٕمٛم٦م قمٚمٞمؽ ًم٘مٚم٦م اًمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ُمع 

اعمٕمّمٞم٦م هب٤م، وم٢من اًمٜمٕمٛم٦م طمج٦م وومٞمٝم٤م شمٌٕم٦م، وم٠مُم٤م احلج٦م ومٞمٝم٤م وم٤معمٕمّمٞم٦م هب٤م، وأُم٤م اًمتٌٕم٦م ومٞمٝم٤م 

وم٘مٚم٦م اًمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م؛ ومٕمٗمك اهلل قمٜمؽ يمٚمام وٞمٕم٧م ُمـ ؿمٙمر أو ريم٧ٌم ُمـ ذٟم٥م أو ىمٍمت 

ش 32ص». ُمـ طمؼ
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ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾمٚمؿ قمغم رضمؾ ومرد قمٚمٞمف اًمًالم : قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

. هذا أردت ُمٜمؽ: أمحد اهلل إًمٞمؽ ىم٤مل قمٛمر: يمٞمػ أٟم٧م؟ ىم٤مل اًمرضمؾ: وم٘م٤مل قمٛمر ًمٚمرضمؾ

ش 34ص»

ي٠ًمل سمٕمْمٜم٤م قمـ »ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٚمت٘مل ذم اًمٞمقم ُمراًرا : قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل

اًمٕم٤ٌمرة سملم اًم٘مقؾملم أصٚمحتٝم٤م ]. ش34ص». سمذًمؽ إٓ ًمٜمحٛمد اهللش سمٕمض وإن ٟمريد

 [اضمتٝم٤مًدا

قَمٌِل ي٘مقل : قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمقف اجلَُرر ىم٤مل ْ ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ خِمَْٛمر اًمنمَّ

ي٤م : قمغم اعمٜمؼم وٟمٔمر إمم اًمٜم٤مس ىمد صّٗمروا ومّحروا واؾمؽماؿمقا وًمًٌقا وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل

ٞم٦َّم واًمؼُمود: سمٕمد اًمٕمدمِ !! طمًٜم٤مه وي٤ممج٤مٓه
أصٌحتؿ ُزْهًرا ! اخلٞم٤مم ُمـ إَدم، واحلَْقشَمٙمِ

ا؛ أصٌح اًمٜم٤مس يٜمًجقن وأٟمتؿ شمٚمًٌقن؛ وأصٌح اًمٜم٤مس يٕمٓمقن  وأصٌح اًمٜم٤مس هُمؼْمً

وأٟمتؿ شم٠مظمذون؛ وأصٌح اًمٜم٤مس يٜمتجقن وأٟمتؿ شمريمٌقن؛ وأصٌح اًمٜم٤مس يزرقمقن وأٟمتؿ 

[. 96وىمد أصم٧ٌم ُم٤م ذم ُمٓمٌققم٦م ي٤مؾملم اًمًقاس ]. ش35ص». ومٌٙمك وأسمٙم٤مهؿ. شم٠ميمٚمقن

ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ ىمرط إزدي ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل : قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ىم٤مل

وهق ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم ذم يقم أوحك أو ومٓمر ورأى قمغم اًمٜم٤مس  [صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ]

وإٟمف ُم٤م زال ! ي٤م هل٤م ُمـ يمراُم٦م ُم٤م أفمٝمره٤م! ي٤م هل٤م ُمـ ٟمٕمٛم٦م ُم٤م أؾمٌٖمٝم٤م: أًمقان اًمثٞم٤مب وم٘م٤مل

قمـ ضم٤مدة ىمقم رء أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م ٓ يًتٓمٞمٕمقن رده٤م، وإٟمام شمث٧ٌم اًمٜمٕمٛم٦م سمِمٙمر 

ش 66 وومْمٞمٚم٦م اًمِمٙمر ص35ص». اعمٜمَٕمؿ قمٚمٞمف ًمٚمُٛمٜمِٕمؿ
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قمـ اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن ؾمٛمٕم٧م أيب حيدث قمـ أيب قمثامن قمـ ؾمٚمٞمامن أن رضماًل سمًط ًمف 

ذم اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمتزع ُم٤م ذم يديف ومجٕمؾ حيٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف، طمتك مل يٙمـ ًمف ومراش إٓ سم٤مري 

ومجٕمؾ حيٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف وسمًط ٔظمر ذم اًمدٟمٞم٤م وم٘م٤مل  [أي طمّمػم ُمـ ىمّم٥م]

أمحده قمغم ُم٤م ًمق أقمٓمٞم٧م سمف ُم٤م : ىم٤مل! أرأيتؽ أٟم٧م قمالم ُتٛمد اهلل؟: ًمّم٤مطم٥م اًم٤ٌمري

أرأي٧م سمٍمك؟ أرأي٧م ًم٤ًمٟمؽ؟ : وُم٤م ذاك؟ ىم٤مل: ُأقمٓمل اخلٚمؼ مل أقمٓمٝمؿ إي٤مه سمف؛ ىم٤مل

ش 36ص». أرأي٧م يديؽ؟ أرأي٧م رضمٚمٞمؽ

ش 36ص». اًمّمح٦م همٜمك اجلًد: قمـ ذطمٌٞمؾ أن أسم٤م اًمدرداء يم٤من ي٘مقل

ضمٚمس ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ًمٞمٚم٦م إمم اًمّم٤ٌمح : قمـ أيب احلقاري ىم٤مل

أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم يمذا، أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم يمذا، : يتذايمران اًمٜمٕمؿ؛ ومجٕمؾ ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل

ش 41ص». ومٕمؾ سمٜم٤م يمذا، ومٕمؾ سمٜم٤م يمذا

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ »قمـ قمٌد اهلل سمـ داود قمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ىمقًمف  ـْ طَمْٞم٨ُم  َتْدِرضُمُٝمؿ ُمِّ ًْ اًم٘مٚمؿ ]ش ؾَمٜمَ

٤ًٌم : ٟمًٌغ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمؿ وٟمٛمٜمٕمٝمؿ اًمِمٙمر؛ وىم٤مل همػم ؾمٗمٞم٤من: ىم٤مل [44 يمٚمام أطمدصمقا ذٟم

ش 41ص». ويٜمًقا: أطمدصم٧م هلؿ ٟمٕمٛم٦م، ىم٤مل اسمـ داود

: أٟمِمدين أمحد سمـ ُمقؾمك اًمث٘مٗمل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

وشمّمٌح ًمٞمس شمٕمرومٝم٤م يمٌػمه ****ويمؿ ُمـ ٟمٕمٛمـ٦م هلل متًـل

ًمٙمٜم٧م سمف ٟمٙم٤مٓ ذم اًمٕمِمػمه ** **ويمؿ ُمـ ُمدظمؾ ًمق ُم٧مَّ ومٞمف
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ورطم٧َم سمٜمٕمٛم٦م ومٞمـف ؾمتػمه ** *وىمٞم٧َم اًمًقء واعمٙمروه ومٞمف

ش 43ص »

دقمل قمثامن إمم ىمقم اضمتٛمٕمقا قمغم ري٦ٌم هلؿ وم٤مٟمٓمٚمؼ ًمٞم٠مظمذهؿ : قمـ راؿمد سمـ ؾمٕمد ىم٤مل

. ومتٗمرىمقا ىمٌؾ أن يٌٚمٖمٝمؿ وم٠مقمتؼ رىم٦ٌم ؿمٙمًرا هلل أٓ يٙمقن ضمرى قمغم يديف ظمزي ُمًٚمؿ

ش 43ص»

ُم٤م ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمٌتغم سمٕم٤مومٞم٦م : قمـ طمًلم سمـ قمكم اجلٕمٗمل قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أسمجر ىم٤مل

ش 46ص». ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ ؿمٙمره وسمٌٚمٞم٦م ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ صؼمه

. ًم٘مد أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ذم طم٤مضم٦م أيمثر ُمـ شميقمف اًمٞمف ومٞمٝم٤م: قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل

ش 46ص»

ُمتك ؿمئ٧م : ىم٤مل ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع: طمدصم٧م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

إي واهلل إذا اهمٚم٘م٧م قمٚمٞمؽ : أن شمرى َُمـ اًمٜمٕمٛم٦ُم قمٚمٞمؽ أيمثُر ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف رأيتف؛ ىم٤مل ؾمالم

سم٤مسمؽ ضم٤مءك ُمـ ي٠ًمًمؽ يدق قمٚمٞمؽ ًمٞمٕمرومؽ ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمؽ؛ هذا اًمٙمالم قمـ همػم ؾمٕمٞمد 

ش 48ص». سمـ قم٤مُمر

: دظمٚم٧م قمغم ُمريض وم٢مذا هق يئـ وم٘مٚم٧م ًمف: قمـ زهػم اًم٤ٌميب قمـ ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل

صمؿ دظمٚم٧م : اذيمر اعمٓمروطملم ذم اًمٓمريؼ؛ اذيمر اًمذيـ ٓ ُم٠موى هلؿ وٓ ُمـ خيدُمٝمؿ؛ ىم٤مل

اذيمر اعمٓمروطملم ذم اًمٓمريؼ؛ اذيمر : وضمٕمؾ ي٘مقل: قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ ومٚمؿ أؾمٛمٕمف يئـ؛ ىم٤مل

ش 48ص». ُمـ ٓ ُم٠موى ًمف وٓ ُمـ خيدُمف
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: ىم٤مل زم رضمؾ قمغم سمٕمض اًمًقاطمؾ: قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمقح ىم٤مل

: ُم٤م أطميص ذًمؽ يمثرة، ىم٤مل: يمؿ قم٤مُمٚمتف شم٤ٌمرك اؾمٛمف سمام يٙمره ومٕم٤مُمٚمؽ سمام ُت٥م؟ ىمٚم٧م

ٓ واهلل وًمٙمٜمف أطمًـ إزم وم٠مقم٤مٟمٜمل، : ومٝمؾ ىمّمدت إًمٞمف ذم أُمر يمرسمؽ ومخذًمؽ؟ ىمٚم٧م

ُم٤م ؾم٠مًمتف ؿمٞمًئ٤م ىمط ! وهؾ ُمٜمٕمٜمل ؿمٞمًئ٤م ؾم٠مًمتف؟: ومٝمؾ ؾم٠مًمتف ؿمٞمًئ٤م ىمط وم٠مقمٓم٤مك؟ ىمٚم٧م: ىم٤مل

سمٜمل آدم ومٕمؾ سمؽ  [سمٕمض]أرأي٧م ًمق أن : إٓ أقمٓم٤مين وٓ اؾمتٕمٜم٧م سمف إٓ أقم٤مٟمٜمل، ىم٤مل

ُم٤م يمٜم٧م أىمدر ًمف قمغم ُمٙم٤موم٠مة وٓ ضمزاء، : سمٕمض هذه اخلالل ُم٤م يم٤من ضمزاؤه قمٜمدك؟ ىمٚم٧م

ومرسمؽ أطمؼ وأطمرى أن شُمْدئ٥َِم ٟمٗمًؽ ًمف ذم أداء ؿمٙمر ٟمٕمٛمف قمٚمٞمؽ وهق اعمحًـ : ىم٤مل

ىمدياًم وطمديًث٤م إًمٞمؽ؛ واهلل ًمِمٙمره أين ُمـ ُمٙم٤موم٠مة قم٤ٌمده، إٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ريض سم٤محلٛمد 

ش 48ص». ُمـ اًمٕم٤ٌمد ؿمٙمًرا

إٟمف ًمٞمٙمقن ذم اعمجٚمس اًمرضمؾ اًمقاطمد : ي٘م٤مل: قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل

ش 50ص». حيٛمد اهلل ومتٜم٘ميض ٕهؾ ذًمؽ اعمجٚمس طمقائجٝمؿ يمٚمٝمؿ

طمدصمٜمل احلًـ طمدصمٜمل احل٤مرث طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ 

: إن اهلل ىم٤مل [اهلل]ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل أٟمزهل٤م  [أن]ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ : أؾمٚمؿ ىم٤مل

احلٛمد هلل احلٛمد هلل ُم٤م ؿم٤مء اهلل، : ُهوا قمٌدي اعم١مُمـ ومٙم٤من ٓ ي٠مشمٞمف رء حيٌف إٓ ىم٤مل

ومال شمٓمٚمع قمٚمٞمف ـمٚمٞمٕم٦م ُمـ ـمالئع اعمٙمروه إٓ ىم٤مل : روقمقا قمٌدي اعم١مُمـ، ىم٤مل: ىم٤مل

إين أرى قمٌدي حيٛمدين طملم روقمتف يمام حيٛمدين طملم هرشمف : احلٛمد هلل احلٛمد هلل، ىم٤مل

ش 50ص». ادظمٚمقا قمٌدي دار قمدن يمام حيٛمدين قمغم يمؾ طم٤مٓشمف
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ىم٤مل داود قمٚمٞمف : طمدصمٜمل أسمق أيقب اًم٘مرر ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

: رب أظمؼمين ُم٤م أدٟمك ٟمٕمٛمتؽ قمكم؟ وم٠موطمك اهلل اًمٞمف ي٤م داود شمٜمٗمس ومتٜمٗمس وم٘م٤مل: اًمًالم

ش 51ص». هذا أدٟمك ٟمٕمٛمتل قمٚمٞمؽ

أن شمِمٙمرين : رب ُم٤م أومْمؾ اًمِمٙمر؟ ىم٤مل: ىم٤مل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم: قمـ أيب اعمٚمٞمح ىم٤مل

ش 52ص». قمغم يمؾ طم٤مل

سمٚمٖمٜمل أن اهلل أوطمك امم ُمقؾمك أن ي٤م ُمقؾمك سمـ : قمـ حمٛمد سمـ اًمٜمي احل٤مرصمل ىم٤مل

قمٛمران يمـ ي٘مٔم٤مًٟم٤م ُمرشم٤مًدا ًمٜمٗمًؽ أظمداًٟم٤م، ويمؾ ظمدن ٓ ي١ماشمٞمؽ قمغم ُمنيت ومال شمّمحٌف 

وم٢من ذًمؽ قمدو وهق ي٘مز ىمٚمٌؽ؛ وأيمثر ُمـ ذيمري طمتك شمًتقضم٥م اًمِمٙمر وشمًتٙمٛمؾ 

ش 56ص». اعمزيد

أشمٞمٜم٤م اجلريري ويم٤من ُمـ ُمِم٤ميخ أهؾ اًمٌٍمة ويم٤من ىمد ىمدم : قمـ ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل

إن : أسمالٟم٤م اهلل ذم ؾمٗمرٟم٤م يمذا، وأسمالٟم٤م ذم ؾمٗمرٟم٤م يمذا؛ صمؿ ىم٤مل: ُمـ احل٩م ومجٕمؾ ي٘مقل

ش 59ص». شمٕمداد اًمٜمٕمؿ ُمـ اًمِمٙمر

أشمك سمختٜمٍم سمداٟمٞم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف : قمـ أيب اًمٌخؽمي اًمٓم٤مئل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل

اًمًالم وم٠مُمر سمف ومحٌس، وأرضى أؾمديـ وم٠مًم٘م٤ممه٤م ذم ضم٥م ُمٕمف وـملمَّ قمٚمٞمف وقمغم 

إؾمديـ صمؿ طمًٌف مخ٦ًم أي٤مم ُمع إؾمديـ صمؿ ومتح قمٜمف سمٕمد مخ٦ًم أي٤مم، ومقضمد داٟمٞم٤مل 

أظمؼمين ُم٤مذا ىمٚم٧م : ىم٤مئاًم يّمكم وإؾمديـ ذم ٟم٤مطمٞم٦م اجل٥م مل يٕمرو٤م ًمف وم٘م٤مل ًمف سمختٜمٍم
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ىمٚم٧م احلٛمد هلل اًمذي ٓ يٜمًك ُمـ ذيمره، واحلٛمد هلل اًمذي ٓ خيٞم٥م : ىم٤مل! ومُدومع قمٜمؽ؟

ُمـ رضم٤مه، واحلٛمد هلل اًمذي ٓ يٙمؾ ُمـ شمقيمؾ قمٚمٞمف إمم همػمه، واحلٛمد هلل اًمذي هق صم٘متٜم٤م 

طملم شمٜم٘مٓمع قمٜم٤م احلٞمؾ؛ احلٛمد هلل اًمذي هق رضم٤مؤٟم٤م طملم يًقء فمٜمٜم٤م سم٠مقمامًمٜم٤م؛ واحلٛمد هلل 

اًمذي يٙمِمػ رضٟم٤م قمٜمد يمرسمٜم٤م؛ احلٛمد هلل اًمذي جيزي سم٤مإلطم٤ًمن إطم٤ًمًٟم٤م؛ احلٛمد هلل 

ش 173ص». اًمذي جيزي سم٤مًمّمؼم ٟمج٤مة

يم٤من اسمـ قمٛمر يٙمثر اًمٜمٔمر ذم اعمرآة وشمٙمقن ُمٕمف ذم إؾمٗم٤مر وم٘مٚم٧م : قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل

. أٟمٔمر، ومام يم٤من ذم وضمٝمل زيـ وهق ذم وضمف همػمي ؿملم أمحد اهلل قمٚمٞمف: وملَ؟ ىم٤مل: ًمف

ش 175ص»

قمٛمؾ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م سمخٚمؼ دينء وم٠مقمتؼ ضم٤مري٦م ًمف إذ : قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل

وأُمٓمر أهؾ ُمٙم٦م ُمٓمًرا ومٝمدُم٧م ُمٜمف اًمٌٞمقت وم٠مقمتؼ اسمـ : قم٤موم٤مه اهلل ُمـ ذًمؽ اخلٚمؼ؛ ىم٤مل

ش 176ص». أيب رواد ضم٤مري٦م ًمف ؿمٙمًرا هلل إذ قم٤موم٤مه اهلل ُمـ ذًمؽ

أن شمْمع : ُم٤م مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م؟ ىم٤مل: قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ُمريؿ وؾم٠مًمف رضمؾ وم٘م٤مل

ش 62ص». رضماًل قمغم اًمٍماط ورضماًل ذم اجلٜم٦م

ش: 2/398ش »اعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد»طمٙمك ص٤مطم٥م : ىمٚم٧م]

قمـ حمٛمد سمـ طمًٜمقيف ص٤مطم٥م إدم قمـ أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ أٟمف ضم٤مءه رضمؾ ُمـ 
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: ىم٤مل ًمف! ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ىمّمدشمؽ ُمـ ظمراؾم٤من أؾم٠مًمؽ قمـ ُم٠ًمًم٦م: أهؾ ظمراؾم٤من وم٘م٤مل

. قمٜمد أول ىمدم يْمٕمٝم٤م ذم اجلٜم٦م: ُمتك جيد اًمٕمٌد ـمٕمؿ اًمراطم٦م؟ ىم٤مل: ؾمؾ؛ ىم٤مل

وُمـ صَمؿَّ ؾمئؾ سمٕمض »: سمٕمد يمالم ذيمرهش 2/563ش »ومٞمض اًم٘مدير»وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم 

. [شقمٜمد أول ىمدم يْمٕمٝم٤م ذم اجلٜم٦م: ُمتك جيد اًمٕمٌد ـمٕمؿ اًمراطم٦م؟ وم٘م٤مل: اًمٕم٤مروملم

إن هلل قمز وضمؾ قمغم أهؾ اًمٜم٤مر ُمٜم٦م وًمق ؿم٤مء أن : ىم٤مل قمٌد اهلل: قمـ اسمـ ؿمقذب ىم٤مل

ش 63ص». يٕمذهبؿ سم٠مؿمد ُمـ اًمٜم٤مر ًمٕمذهبؿ

ُم٤م ُمـ قمٌد ينمب ُمـ اعم٤مء اًم٘مراح : ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م شم٘مقل: قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ىم٤مل

ش 65ص». ومٞمدظمؾ سمٖمػم أذى وخيرج سمٖمػم أذى إٓ وضم٥م قمٚمٞمف اًمِمٙمر

أُم٤م سمٕمد ي٤م أظمل وم٘مد أصٌح سمٜم٤م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل ُم٤م ٓ ٟمحّمٞمف : يمت٥م سمٕمض احلٙمامء إمم أخ ًمف

 66فمٝمر أم ىمٌٞمح ُم٤م ؾمؽم؟ ص[أ]ُمع يمثرة ُم٤م ٟمٕمّمٞمف، ومام ٟمدري أهي٤م ٟمِمٙمر، أمجٞمؾ ُم٤م 

أُم٤م سمٕمد وم٢مين يمت٧ٌم إًمٞمؽ وأٟم٤م ُمنور : يمت٥م إزم اسمـ اًمًامك: قمـ قم٤ٌمءة سمـ يمٚمٞم٥م ىم٤مل

ُمًتقر، وأٟم٤م هبام ُمٖمرور، ذٟم٥م ؾمؽمه قمكم وم٘مد ـم٤مسم٧م اًمٜمٗمس سمف يم٠مٟمف ُمٖمٗمقر، وٟمِٕمؿ 

 66ومٚمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤م قمقاىم٥م هذه إُمقر؟ ص----أسماله٤م، وم٠مٟم٤م هب٤م ُمنور

ش ًَمئِـ ؿَمَٙمْرشُمْؿ َِٕزيَدٟمَُّٙمؿْ »ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ ص٤مًمح ذم ىمقًمف : ىم٤مل [سمـ اعم٤ٌمرك]قمـ قمٌد اهلل 

 67ص. أي ُمـ ـم٤مقمتل: ىم٤مل [7إسمراهٞمؿ ]
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يم٤من حم٤مرب سمـ دصم٤مر ىم٤ميض أهؾ اًمٙمقوم٦م ىمري٥م اجلقار ُمٜمل : قمـ قمٜم٦ًٌم سمـ إزهر ىم٤مل

أٟم٤م اًمّمٖمػم اًمذي رسمٞمَتف ومٚمؽ احلٛمد، : ومرسمام ؾمٛمٕمتف ذم سمٕمض اًمٚمٞمؾ ي٘مقل ويرومع صقشمف

وأٟم٤م اًمْمٕمٞمػ اًمذي ىمقيتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اًمٗم٘مػم اًمذي أهمٜمٞمتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م 

اًم٤ًمهم٥م اًمذي أؿمٌٕمتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اًمٕم٤مري اًمذي يمًقشمف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اعم٤ًمومر 

يَتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اًمراضمؾ اًمذي  اًمذي ص٤مطمٌتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اًمٖم٤مئ٥م اًمذي أدَّ

محٚمتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اعمريض اًمذي ؿمٗمٞمتف ومٚمؽ احلٛمد، وأٟم٤م اًمداقمل اًمذي أضمٌتف ومٚمؽ 

 68ص. احلٛمد، رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد رسمٜم٤م محًدا ًمؽ قمغم يمؾ ٟمٕمٛم٦م

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ـم٤مًم٥م ي٘مقل ذم يمالُمف: طمدصمٜمل قمكم سمـ احلًـ ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

اظمتط ًمؽ إٟمػ وم٠مىم٤مُمف وأمتف وم٠مطمًـ مت٤مُمف، صمؿ أدار ُمٜمؽ احلدىم٦م ومجٕمٚمٝم٤م سمجٗمقن 

ُمٓمٌ٘م٦م وسم٠مؿمٗم٤مر ُمٕمٚم٘م٦م، وٟم٘مٚمؽ ُمـ ـمٌ٘م٦م امم ـمٌ٘م٦م، وطمٜمـ قمٚمٞمؽ اًمقاًمديـ سمِرىّم٦ٍم وُِمَ٘م٦م، 

 68ص. ومٜمٕمٛمف قمٚمٞمؽ ُُمقِرىم٦م وأي٤مديف سمؽ حمِْدىم٦م

يم٤من سمٕمض اًمٕمٚمامء إذا شمال : طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

ُّمقَه٤م» وْا ٟمِْٕمَٛم٧َم اهللِّ َٓ ُُتْ ؾمٌح٤من ُمـ مل جيٕمؾ ذم أطمٍد : ىم٤مل [34إسمراهٞمؿ ]ش َوإِن شَمُٕمدُّ

ُمـ ُمٕمروم٦م ٟمٕمٛمف إٓ اعمٕمروم٦م سم٤مًمت٘مّمػم قمـ ُمٕمرومتٝم٤م، يمام مل جيٕمؾ ذم أطمد ُمـ ادرايمف أيمثر 

ُمـ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ يدريمف، ومجٕمؾ ُمٕمروم٦م ٟمٕمٛمف سم٤مًمت٘مّمػم قمـ ُمٕمرومتٝم٤م ؿمٙمًرا يمام ؿمٙمر قمٚمؿ 

اًمِمٙمر ». اًمٕم٤معملِم أهنؿ ٓ يدريمقٟمف ومجٕمٚمف إيامًٟم٤م قمٚماًم ُمٜمف أن اًمٕم٤ٌمد ٓ جي٤موزون ذًمؽ

ش 198
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. ًمق مل يٕمذب قمغم ُمٕمّمٞمتف ًمٙم٤من يٜمٌٖمل أن ٓ يٕمَم ًمِمٙمر ٟمٕمٛمتف: ىم٤مل سمٕمض احلٙمامء

 71ص

: ًمٚمخرائٓملش ومْمٞمٚم٦م اًمِمٙمر»وهذه آصم٤مر أظمرى ُمـ 

يم٤من سمٛمرو اُمرأة : طمدصمتٜمل أُمل ىم٤مًم٧م: قمـ قمٌد اعمجٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد ىم٤مل

ي٤م ومالٟم٦م إن وًمدت : شمٚمد اًمٌٜم٤مت ومقًمدت شمًع سمٜم٤مت ومٚمام محٚم٧م اًمٕم٤مذة ىم٤مل هل٤م اًمٜم٤ًمء

ومقًمدت ظمٜمزيرة : إن وًمدت اسمٜم٦م مل أمحد اهلل ىم٤مًم٧م: هذه اعمرة اسمٜم٦م وم٤ممحدي اهلل، ىم٤مًم٧م

. وم٠مشمٞمتٝم٤م ومٜمٔمرت إمم اخلٜمزيرة ُت٧م صمٞم٤مهب٤م ومٕم٤مؿم٧م صمالصم٦م أي٤مم صمؿ ُم٤مشم٧م: ىم٤مًم٧م أُمل

 37ص

ُٙمْؿ َأوَماَل »قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ذم ىمقًمف  ًِ َوذِم َأٟمُٗم

ونَ  ٌٍِْمُ  40ص. ؾمٌٞمؾ اًمٖم٤مئط واًمٌقل: ىم٤مل [21اًمذاري٤مت ]ش شُم

احلٛمد هلل؛ وإن يم٤من : إن اهلل قمز وضمؾ ًمٞمِمٙمر اًمٕمٌد إذا ىم٤مل: قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل

 وقمٜمده ؿم٤مسم٦م طمًٜم٤مء
ٍ
 42ص. قمغم ومراش َوـمِلء

أول ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذيـ : قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

 43ص. حيٛمدون اهلل قمز وضمؾ ذم اًمناء واًمياء

: ُمـ اًمقاومر- أٟمِمدين قمٌد اهلل سمـ أسم٤من اًمٕمً٘مالين عمحٛمقد اًمقراق : ىم٤مل اخلرائٓمل
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وإن أظمذ اًمذي أقمٓمك أصم٤مسم٤م ****قمٓمٞمَُّتف إذا أقمٓمك هورٌ 

وأمحد قمٜمد ُمٜم٘مٚم٥م إي٤مسم٤م ******وم٠مي اًمٜمٕمٛمتلم أطمؼ ؿمٙمًرا

أم إظمرى اًمتل أهدت صمقاسم٤م **أٟمٕمٛمتف اًمتل أهدت هوًرا

أقمؿ ًمّم٤مسمر ومٞمف اطمت٤ًمسم٤م ***سمؾ إظمرى وإن ٟمزًم٧م سمٙمره

 43ص

احلٛمد هلل : قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمر سمِمٕم٥م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وم٘م٤مل

ًم٘مد رأيتٜمل أرقمك ذم هذا اًمِمٕم٥م قمغم اخلٓم٤مب ويم٤من ُم٤م قمٚمٛم٧م ومًٔم٤م همٚمٞمًٔم٤م صمؿ أصٌح٧م 

: ظمٚمٞمٗم٦م قمغم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيقز أُمري ومٞمٝمؿ صمؿ ىم٤مل

يٌ٘مك اإلًمف ويقدي إهؾ واعم٤مل ***ٓ رء ومٞمام شمرى إٓ سمِم٤مؿمتف

 46 ص

: أٟمِمدين اعمؼمد ًمٞمزيد سمـ حمٛمد سمـ اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صٗمرة: ىم٤مل اخلرائٓمل

وقم٤مومٞم٦م وشمقومٞمً٘م٤م وقمّمٛمف **** **إهلل ٓ شمٗمتٜم٤م ُمٜمؽ رمح٦م

وحيًد طم٤مؾمد ومٞمٓمٞمؾ رهمٛمف ****ومام زًمٜم٤م ٟمٕمرف ُمٜمؽ ظمػًما

ومٚمؿ شمٗمْمح، ومل شمٕمجؾ سمٜم٘مٛمف ***ويمؿ أذٟم٧ٌُم ُمـ ذٟم٥م قمٔمٞمؿ

ؿمٙمْرُت ًمف ومِمٙمري ُمٜمف ٟمٕمٛمف **ويمٞمػ سمِمٙمر ذي ٟمٕمؿ إذا ُم٤م

 47 ص
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عم٤م أشمك يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ اًمذي سمنمه سمتقسمتف : قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ اسمـ ًمٙمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

 54ص. ؾمجد وأقمٓمك اًمذي سمنمه صمقسمٞمف

قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ـمٚمح٦م اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر أهن٤م عم٤م ىمتؾ اسمٜمٝم٤م قمٌد اهلل 

سمـ اًمزسمػم يم٤من قمٜمده٤م رء أقمٓم٤مه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٗمط وم٠مُمرت ـم٤مرىًم٤م 

 55ص. سمٓمٚمٌف ومٚمام ضم٤مءه٤م سمف ؾمجدت

رأي٧م قمٚمًٞم٤م وهؿ : [ي٘مقل]ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمقؾمك اهلٛمداين : قمـ حمٛمد سمـ ىمٞمس اهلٛمداين ىم٤مل

. ُم٤م يمذسم٧م وٓ يمذسم٧م ومٚمام وضمده ظمر ؾم٤مضمًدا: يٓمٚمٌقن اعمخدج وهق َيْٕمرق وي٘مقل

 55ص

ويؾ ًمًٚمٓم٤من »إٟم٤م ًمٜمجد : قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل أن يمٕم٥م إطم٤ٌمر ىم٤مل ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

إٓ ُمـ : إٓ ُمـ طم٤مؾم٥م ٟمٗمًف؛ ىم٤مل يمٕم٥م: ىم٤مل قمٛمرش إرض ُمـ ؾمٚمٓم٤من اًمًامء

 56ص. طم٤مؾم٥م ٟمٗمًف، ومٙمؼم قمٛمر وظمر ؾم٤مضمًدا

إن : قمغم اعمٜمؼم: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ي٘مقل: قمـ اهلٞمثؿ سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل ىم٤مل

ًمٚمِمٞمٓم٤من ُمّم٤مزم وومخقظًم٤م، وإن ُمـ ُمّم٤مزم اًمِمٞمٓم٤من وومخقظمف اًمٌٓمر سم٠مٟمٕمؿ اهلل، واًمٗمخر 

 57ص. سم٢مقمٓم٤مء اهلل، واًمٙمؼمي٤مء قمغم قم٤ٌمد اهلل، واشم٤ٌمع اهلقى ذم همػم ذات اهلل قمز وضمؾ

إذا رأيتؿ : ىم٤مًم٧م هٜمد: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م ُمقمم ًمٕمتٞمؽ ىم٤مل: قمـ أيب قمٛمر اًميير ىم٤مل

 58ص. اًمٜمٕمؿ ُمًتدرة وم٤ٌمدروا سمتٕمجٞمؾ اًمِمٙمر ىمٌؾ طمٚمقل اًمزوال
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: أٟمِمدين سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: ىم٤مل اخلرائٓمل

ومٗمٚمؾ قمٜمٝمؿ ؿم٤ٌمة اًمٕمدم *****سمدا طملم أصمرى سم٢مظمقاٟمف

ره احلزم هم٥م إُمق ر وم٤ٌمدر ىمٌؾ اٟمت٘م٤مل اًمٜمٕمؿ  وذيمَّ

 58 ص

ُمر ديراين : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اجلٜمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل اخلرائٓمل

ومٛمـ أيـ أىمٌٚم٧م؟ : أضمقل أـمٚم٥م صالح ىمٚمٌل، ىمٚم٧م: أيـ شمريد؟ ىم٤مل: ُمـ اًمره٤ٌمن وم٘مٚمٜم٤م

أىمٌٚم٧م ُمـ قمٜمد ىمقم ُمٚمقا ٟمٕمؿ اهلل قمٜمدهؿ ومخٗم٧م أن يًٚمٌٝمؿ إي٤مه٤م قمٜمدُم٤م : ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل

رأي٧م ُمـ شمْمٞمٞمٕمٝمؿ ؿمٙمره٤م ومٝمرسم٧م قمٜمد ذًمؽ ومٝمؾ ُمـ ُمرؿمد يرؿمد إمم ظمػم أو يدل 

 60ص. قمٚمٞمف

أؿمٙمر اعمٜمِٕمؿ قمٚمٞمؽ وأٟمِٕمؿ قمغم اًمِم٤ميمر : قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل جلٚمٞمس ًمف يقًُم٤م

ًمؽ وم٢مٟمف ٓ ٟمٗم٤مذ ًمٚمٜمٕمؿ إذا ؿُمٙمرت وٓ سم٘م٤مء هل٤م إذا يُمٗمرت واًمِمٙمر زي٤مدة ذم اًمٜمٕمؿ وأُم٤من 

 66ص. ُمـ اًمٖمػم

: أٟمِمدين قمٛمران سمـ ُمقؾمك اعم١مدب: ىم٤مل اخلرائٓمل

محدَت اًمذي أضمٜمٞمؽ ُمـ صمٛمر اًمِمٙمر ** ****وم٢مٟمؽ إن ذوىمتٜمل صمٛمر اًمٖمٜمك

ـَ ُم٤م أقمٓمٞم٧َم ذم اًمٞمقم أو همد وم٢من اًمذي أقمٓمٞمؽ يٌ٘مك قمغم اًمدهر *وإن يْٗم

 67 ص

: أٟمِمدين حمرز سمـ اًمٗمْمؾ اًمرازي: ىم٤مل اخلرائٓمل
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إن اهتامُمؽ سم٤معمٕمروف ُمٕمروف * *ٕؿمٙمرٟمؽ ُمٕمرووًم٤م مهٛم٧م سمف

وم٤مًمٌمء سم٤مًم٘مدر اعمحتقم ُمٍموف **وٓ أًمقُمؽ إذ مل يٛمْمف ىمدر

 67 ص

! ي٤م أسم٤م حمٛمد ُم٤م طمدي٨م ُتدصمقٟمف؟: ىم٤مل رضمؾ ًمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ اًمٕمٌٌم

أيام قمٌد يم٤مٟم٧م ًمف إزم طم٤مضم٦م ومِمٖمَٚمف : شم٘مقًمقن إن اهلل ي٘مقل: ُم٤م هق ي٤م اسمـ أظمل؟ ىم٤مل: ىم٤مل

أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ! وُم٤م شمٜمٙمر ُمـ هذا؟: ؿم٤مهمؾ قمـ ُم٠ًمًمتل طم٤مضمَتف أقمٓمٞمتف ومقق أُمٜمٞمتف، وم٘م٤مل

: ىمقل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م

يمٗم٤مه ُمـ شمٕمروف اًمثٜم٤مء ****إذا أصمٜمك قمٚمٞمف اعمرء يقًُم٤م

 67 ص

ظمٚمت٤من ٓ أسمٞمع إطمدامه٤م : ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: قمـ أيب يزيد اًمٗمٞمض سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل

أطمًٜم٧م : ىمد أطمًٜم٧م، ًمق أقمٓمٞم٧م رضماًل أًمػ ديٜم٤مر وم٘م٤مل ًمؽ: سمٌمء، ىمقل اًمٜم٤مس

ضمزاك اهلل ظمػًما يم٤من اًمذي أقمٓم٤مك ظمػًما ُمـ اًمذي أظمذ، وإظمرى ٓ شمِمؽمهي٤م سمٌمء ىمقل 

 68ص. ىمد أؾم٠مت: اًمٜم٤مس

ٓ اسمتالك اهلل سمٌالء : ىم٤مل أقمرايب ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس اعمؼمد ي٘مقل

 68ص. يٕمجز قمٜمف صؼمك وأٟمٕمؿ قمٚمٞمؽ ٟمٕمٛم٦م ي٘مٍم قمٜمٝم٤م ؿمٙمرك

إن ُمـ أضمدر إقمامل : يم٤من ي٘م٤مل: قمـ قمقف سمـ أيب مجٞمٚم٦م ىم٤مل طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد اًمرسمٕمل ىم٤مل

. إُم٤مٟم٦م خت٤من واًمرطمؿ شم٘مٓمع واإلطم٤ًمن يٙمٗمر: أن ٓ شم١مظمر قم٘مقسمتف، أو شمٕمجؾ قم٘مقسمتف

 70ص

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مصؿ : طمدصمٜم٤م أسمق قمٌٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ داود ىم٤مل: ىم٤مل اخلرائٓمل

ذ احلدي٨م اًمتجديػ؛ : قمـ اجلريري قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر ىم٤مل
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الصرب 

 

أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م قمـ قمٓم٤مء سمـ : ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك

 اًمّمؼم اقمؽماف اًمٕمٌد هلل سمام أص٤مسمف ُمٜمف،: ديٜم٤مر أن ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل

واطمت٤ًمسمف قمٜمد اهلل ورضم٤مء صمقاسمف؛ وىمد جيزع اًمرضمؾ وهق يتجٚمد، ٓ ُيرى 

 445. ُمٜمف آ اًمّمؼم

ًمٞمس اجلزع أن شمدُمع اًمٕملم وحيزن : ىم٤مل قمٌٞمد سمـ قمٛمػم اًمٚمٞمثل

 446.اًم٘مٚم٥م، وًمٙمـ اجلزع اًم٘مقل اًمزء واًمٔمـ اًمزء

                                                                                                                              

ضمدف : اًمتجديػ هق اًمٙمٗمر سم٤مًمٜمٕمؿ، ي٘م٤مل ُمٜمف: ىم٤مل إصٛمٕمل: ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: ىم٤مل ٟمٍم

. 70ص. هق اؾمت٘مالل ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل قمز وضمؾ: اًمرضمؾ دمديًٗم٤م؛ وىم٤مل إُمقي

؛ شإٟم٤م هلل»يم٠مٟمف شمٗمًػم ًم٘مقًمف ش اقمؽماف اًمٕمٌد هلل سمام أص٤مب ُمٜمف»وم٘مقًمف »:  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

يم٠مٟمف ش راضمًٞم٤م سمف ُم٤م قمٜمد اهلل»ومٞمٕمؽمف أٟمف ُمٚمؽ هلل يتٍمف ومٞمف ُم٤مًمٙمف سمام يريد؛ وىمقًمف 

، أي شمرد إًمٞمف ومٞمجزيٜم٤م قمغم صؼمٟم٤م وٓ يْمٞمع أضمر شوإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن»شمٗمًػم ًم٘مقًمف 

، أي ًمٞمس اًمّمؼم سم٤مًمتجٚمد، واٟمام هق شوىمد جيزع اًمرضمؾ وهق يتجٚمد»اعمّمٞم٦ٌم؛ وىمقًمف 

طمٌس اًم٘مٚم٥م قمـ اًمتًخط قمغم اعم٘مدور، ورد اًمٚم٤ًمن قمـ اًمِمٙمقى، ومٛمـ دمٚمد وىمٚمٌف 

. شؾم٤مظمط قمغم اًم٘مدر ومٚمٞمس سمّم٤مسمر
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ُم٤م ُمـ ضمرقمتلم أطم٥م إمم اهلل ُمـ ضمرقم٦م ُمّمٞم٦ٌم : ىم٤مل احلًـ

 همٞمظ رده٤م ُمقضمٕم٦م حمرىم٦م رده٤م ص٤مطمٌٝم٤م سمحًـ قمزاء وصؼم، وضمرقم٦م

 447. ص٤مطمٌٝم٤م سمحٚمؿ

إن اهلل ًمٞمجرع قمٌده اعم١مُمـ ُمـ اعمرارة عم٤م : ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين

أُم٤م رأيتؿ اعمرأة شم١مضمر وًمده٤م : يريد سمف ُمـ صالح قم٤مىم٦ٌم أُمره، ىم٤مل

 448. شمريد سمف قم٤مومٞمتف - أو ىم٤مل احلْمض- اًمّمؼم 

اًمّمؼم يمٜمز ُمـ يمٜمقز اخلػم ٓ يٕمٓمٞمف اهلل إٓ :ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

 449. ًمٕمٌد يمريؿ قمٜمده

إٟمٙمؿ ٓ شمٜم٤مًمقن ُم٤م ُتٌقن إٓ سمؽمك ُم٤م شمِمتٝمقن، : يم٤من احلًـ ي٘مقل

 451. وٓ شمدريمقن ُم٤م شم١مُمٚمقن إٓ سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م شمٙمرهقن

ٓ شمٙمرهقا اًمٜم٘مامت اًمقاىمٕم٦م واًمٌالي٤م احل٤مدصم٦م ومٚمرب أُمر : ىم٤مل احلًـ

 452. شمٙمرهف ومٞمف ٟمج٤مشمؽ وًمرب أُمر شم١مصمره ومٞمف قمٓمٌؽ

                                                           

 وردت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم إصؾ سم٢مقمج٤مم اًمزاي ذم اعمقوٕملم، وىمد ٟم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

ُم٤م دمرع قمٌد ضمرقم٦م أقمٔمؿ »: قمـ احلًـ هذه اًمٕم٤ٌمرةش 272-2/271ش »آؾمت٘م٤مُم٦م»

.  شُمـ ضمرقم٦م طمٚمؿ قمٜمد اًمٖمْم٥م وضمرقم٦م صؼم قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم

.  قمّم٤مرة ؿمجر ًمف صمٛمر يم٤مًمٗمٚمٗمؾ
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ىمٍم اًمًٗمف اًمٜمَّم٥ُم، وىمٍم : ُمٙمتقب ذم احلٙمٛم٦م: ىم٤مل وه٥م

 453. احلٚمؿ اًمراطم٦م، وىمٍم اًمّمؼم اًمٔمٗمر

أيم٤من ٟم٤ًمء اعمٝم٤مضمرات يّمٜمٕمـ : ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: ىم٤مل أسمق سمٙمر اهلذزم

ٓ وًمٙمـ هٝمٜم٤م مخش وؿمؼ ضمٞمقب وٟمتػ : ُم٤م يّمٜمع اًمٜم٤ًمء اًمٞمقم ىم٤مل

قمٜمد : أؿمٕم٤مر وًمٓمؿ ظمدود وُمزاُمػم ؿمٞمٓم٤من؛ صقشم٤من ىمٌٞمح٤من وم٤مطمِم٤من

: ؛ ذيمر اهلل اعم١مُمٜملم وم٘م٤ملٟمٕمٛم٦م إن طمدصم٧م وقمٜمد ُمّمٞم٦ٌم إن ٟمزًم٧م

٤مِئِؾ َواعمَْْحُرومِ » ًَّ ٚم ْٕمُٚمقٌم ًمِّ ْؿ طَمؼٌّق ُمَّ ـَ ذِم َأُْمَقاهِلِ ِذي ؛ وضمٕمٚمتؿ أٟمتؿ ذم شَواًمَّ

.  واًمٜم٤مئح٦م قمٜمد اعمّمٞم٦ٌمأُمقاًمٙمؿ طمً٘م٤م ُمٕمٚمقًُم٤م ًمٚمٛمٖمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٜمٕمٛم٦م

455 

                                                           

. هم٤ميتف وصمٛمرشمف: ىمٍم اًمٌمء وىمّم٤مراه:  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمٙم٤ٌمئر ». ُمزُم٤مر قمٜمد ٟمٕمٛم٦م، ورٟم٦م قمٜمد ُمّمٞم٦ٌم: صقشم٤من ُمٚمٕمقٟم٤من: ىم٤مل احلًـ

ش 184ص

ش. 25-24» اعمٕم٤مرج 

. وهق شمّمحٞمػ ُمـ ٟم٤مؾمخ أو ـم٤مسمعش اًمٜمٖمٛم٦م» سم٤مٕصؾ 

. ورٟم٦م قمٜمد ُمّمٞم٦ٌم [ذم إصؾ ٟمٖمٛمف]ُمزُم٤مر قمٜمد ٟمٕمٛم٦م : صقشم٤من ُمٚمٕمقٟم٤من:  ىم٤مل احلًـ

ش 1/255إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من »
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وْا َوَص٤مسمُِروْا »ىم٤مل احلًـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـَ آَُمٜمُقْا اْصؼِمُ ِذي ٤َم اًمَّ َأهيُّ

أُمرهؿ أن يّمؼموا قمغم ديٜمٝمؿ وٓ يؽميمقه ًمِمدة وٓ رظم٤مء : شَوَراسمُِٓمقاْ 

وٓ هاء وٓ رضاء وأُمرهؿ أن يّم٤مسمروا اًمٙمٗم٤مر وأن يراسمٓمقا 

 456. اعمنميملم

رمحؽ اهلل ًم٘مد يمٜم٧م زم : وعم٤م ُم٤مت قمٌد اعمٚمؽ اسمٜمف صغم قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل

واًمٜم٤مس يٌٙمقن وُم٤م ي٘مٓمر ُمـ : [اًمراوي]وزيًرا، ويمٜم٧م زم ُمٕمٞمٜم٤ًم؛ ىم٤مل 

 459. قمٞمٜمٞمف ىمٓمرة

إذا ؿمئ٧م رأي٧م سمّمػًما ٓ صؼم ًمف، وم٢مذا رأي٧م سمّمػًما : ىم٤مل احلًـ

 460. ذا صؼم ومٝمٜم٤مًمؽ

 طم٤مدصمقا هذا اًم٘مٚمقب وم٢مهن٤م هيٕم٦م اًمدصمقر؛ واىمدقمقا: ىم٤مل احلًـ

؛ وإهن٤م شمٜم٤مزع إمم ذ هم٤مي٦م؛ وإٟمٙمؿ إن مل هذه إٟمٗمس وم٢مهن٤م ـُمَٚمَٕم٦مٌ 

                                                           

ش. 200» آل قمٛمران 

إذا ؿمئ٧م أن شمرى سمّمػًما ٓ صؼم ًمف رأيتف؛ وإذا ؿمئ٧م أن :ىم٤مل احلًـ:  رواي٦م أظمرى

 200اًمٗمقائد ص». شمرى ص٤مسمًرا ٓ سمّمػمة ًمف رأيتف؛ وم٢مذا رأي٧م ص٤مسمًرا سمّمػًما ومذاك

ش 212و

. شواىمرقمقا»إمم ش طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»يمٗمقا؛ وشمّمحٗم٧م ذم : اىمدقمقا
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وا وشمِمددوا، وم٢مٟمام هل ًمٞم٤مل شم٘مدقمقه٤م  مل شمٌؼ ُمـ أقمامًمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م؛ ومتّمؼمَّ

شمٕمد، وإٟمام أٟمتؿ ريم٥م وىمقف يقؿمؽ أن يدقمك أطمديمؿ ومٞمجٞم٥م وٓ 

يٚمتٗم٧م؛ وم٤مٟم٘مٚمٌقا سمّم٤مًمح ُم٤م سمحيشمٙمؿ؛ إن هذا احلؼ أضمٝمد اًمٜم٤مس 

وطم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ؿمٝمقاهتؿ؛ وإٟمام صؼم قمغم هذا احلؼ ُمـ قمرف ومْمٚمف 

 461. ورضم٤م قم٤مىمٌتف

                                                                                                                              

. شظمٚمٞمٕم٦م»إمم ش طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»وشمّمحٗم٧م ذم .  أي يمثػمة اًمتٓمٚمع إمم اًمٌمء

أو همػم ذًمؽ، ش شمزقمقه٤م»أو ش شمٓمٞمٕمقه٤م»أو ش شم٘م٤مرسمقه٤م» ورد ذم سمٕمض هذه اعمّم٤مدر 

.  وُم٤م يم٤من سمٛمٕمٜم٤مه٤مش شم٘مدقمقه٤م»واًمّمقاب 

اضمٚمقا واؿمحذوا، شم٘مقل : ُمَثؾ، وُمٕمٜم٤مهش طم٤مدصمقا»ىمقًمف »: قم٘مٌفش اًمٙم٤مُمؾ» ىم٤مل اعمؼمد ذم 

روس: واًمدصمقر---طم٤مدَث ومالٌن ؾمٞمٗمف، إذا ضماله وؿمحذه: اًمٕمرب : وُمٕمٜم٤مه---اًمدُّ

. شي٘مقل يمثػمة اًمتِمقف واًمتٜمزي إمم ُم٤م ًمٞمس هل٤مش وم٢مهن٤م ـُمَٚمٕم٦م»شمٕمٝمدوه٤م سم٤مًمٗمٙمر؛ وىمقًمف 

وحم٤مدصم٦م اًمًٞمػ ضمالؤه وأطمدث اًمرضمؾ ؾمٞمٗمف »: ش2/134ش »ًم٤ًمن اًمٕمرب»وضم٤مء ذم 

طم٤مدصمقا هذه اًم٘مٚمقب سمذيمر اهلل وم٢مهن٤م هيٕم٦م : وطم٤مدصمف إذا ضماله، وذم طمدي٨م احلًـ

اًمدصمقر؛ ُمٕمٜم٤مه اضمٚمقه٤م سم٤معمقاقمظ واهمًٚمقا اًمدرن قمٜمٝم٤م وؿمقىمقه٤م طمتك شمٜمٗمقا قمٜمٝم٤م اًمٓمٌع 

واًمّمدأ اًمذي شمرايم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمذٟمقب وشمٕم٤مهدوه٤م سمذًمؽ يمام حي٤مدث اًمًٞمػ 

.  شسم٤مًمّم٘م٤مل
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إن هذا احلؼ ضمٝمد : قمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمر اعمزين قمـ احلًـ ىم٤مل

اًمٜم٤مس وطم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ؿمٝمقاهتؿ، وإٟمام صؼم قمغم هذا احلؼ ُمـ قمرف 

ٓ يٕمٚمٛمقن »ومْمٚمف ورضم٤م قم٤مىمٌتف؛ إن ُمـ اًمٜم٤مس ٟم٤مؾًم٤م ىمرأوا اًم٘مرآن 

 ٓ ؛ وإن أطمؼ اًمٜم٤مس هبذا اًم٘مرآن ُمـ اشمٌٕمف سمٕمٛمٚمف وإن يم٤منشؾمٜمتف

ي٘مرؤه؛ إٟمؽ ًمتٕمرف اًمٜم٤مس ُم٤م يم٤مٟمقا ذم قم٤مومٞم٦م، وم٢مذا ٟمزل سمالء ص٤مر 

 462. ص٤مر اعم١مُمـ إمم إيامٟمف، واعمٜم٤مومؼ إمم ٟمٗم٤مىمف: اًمٜم٤مس إمم طم٘م٤مئ٘مٝمؿ

وَن »ىم٤مل احلًـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٌَْٕمٍض ومِْتٜم٦ًَم َأشَمّْمؼِمُ
َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٙمْؿ ًمِ

ًمق ؿم٤مء اهلل جلٕمٚمٜمل همٜمًٞم٤م ُمثؾ : ي٘مقل اًمٗم٘مػم:  ىم٤ملشَويَم٤مَن َرسمَُّؽ سَمِّمػًما

ًمق ؿم٤مء اهلل جلٕمٚمٜمل صحٞمًح٤م ُمثؾ ومالن، : ومالن، وي٘مقل اًمً٘مٞمؿ

 465. ًمق ؿم٤مء اهلل جلٕمٚمٜمل سمّمػًما ُمثؾ ومالن: ي٘مقل إقمٛمك[و]

ي٤م سمٜملَّ إي٤مَك واًمٙمًَؾ واًمْمَجَر، : ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر ٓسمٜمِفِ 

٤م وإن وجرَت مل شمّمؼِمْ  ، إٟمؽ إن يمًٚم٧َم مل شم١مدِّ طم٘مًّ وم٢مهنام ُمٗمت٤مُح يمؾِّ ذٍّ

 466. قمغم طمؼ

                                                           

. شٓ يٕمٛمٚمقن ؾمٞمئ٦م» شمّمحٗم٧م ذم اًمزهد ٕمحد إمم 

. شيم٤مٟمقا» يم٤مٟم٧م 

ش. 20» اًمٗمرىم٤من 
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ٟمدقمق اهلل ومٞمام ٟمح٥م، وم٢مذا : ىم٤مل حمٛمد اًم٤ٌمىمر سمـ قمكم سمـ احلًلم

 469. وىمع اًمذي ٟمٙمره مل ٟمخ٤مًمػ اهلل قمز وضمؾ ومٞمام أطم٥م

يم٤مَن أسمق طم٤مزٍم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر يٛمرُّ قمغم اًمٗم٤ميمٝم٦ِم ذم اًمًقِق ومٞمِمتٝمٞمٝم٤م 

 470. ُمققمُدِك اجلٜم٦م: ومٞم٘مقُل 

ي٤م أسم٤م طم٤مزم ظمذ : ُمر أسمق طم٤مزم سمجزار وم٘م٤مل: ىم٤مل ضمقيري٦م سمـ أؾمامء

: أٟمٔمرك، ىم٤مل: ًمٞمس ُمٕمل درهؿ، ىم٤مل: ُمـ هذا اًمٚمحؿ وم٢مٟمف ؾمٛملم، ىم٤مل

 471. أٟم٤م أٟمٔمر ٟمٗمز

ُم٤م اؾمت٘مرو٧ُم ُِمـ أطمٍد ؿمٞمًئ٤م أطم٥مَّ إزمَّ : ىم٤مَل طمٌٞم٥ٌم سمـ أيب صم٤مسم٧م

 472. أُمٝمكم طمتك جيَئ ُِمـ طمٞم٨ُم أطم٥م: ُمـ ٟمٗمز، أىمقُل هل٤م

ٓ دمُد همرياًم أهقَن قمٚمٞمَؽ ُِمـ سمٓمٜمَِؽ أو : ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

 473. فمٝمِرك

عم٤م سمٕم٨م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم : قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ رضمؾ قمـ اسمـ ُمٜمٌف ىم٤مل

ٓ يرقْمٙمام ًم٤ٌمؾمف اًمذي ًمٌس ُمـ : ُمقؾمك وه٤مرون إمم ومرقمقن ىم٤مل

                                                           

. صم٘م٦م وم٤موؾ ُمـ اًمراسمٕم٦م: شاًمت٘مري٥م» ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

 قمغم اجلقع واًمٕمري واًمتٕم٥م أهقن وأين ُمـ صؼمه قمغم همٚم٦ٌم 
ِ
 يٕمٜمل أنَّ صؼْمَ اعمرء

. اًمديـ ًمف وشمًٚمط اًمدائٜملم قمٚمٞمف
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اًمدٟمٞم٤م، وم٢من ٟم٤مصٞمتف سمٞمدي، ًمٞمس يٜمٓمؼ وٓ يٓمرف وٓ يتٜمٗمس إٓ سم٢مذين؛ 

ٌْٙمام ُم٤م ُمتع سمف ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمام هل زهرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وزيٜم٦م اعمؽموملم  وٓ يٕمج

وًمق ؿمئ٧م أن أزيٜمٙمام سمزيٜم٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م يٕمرف ومرقمقن طملم يراه٤م أن 

ُم٘مدرشمف شمٕمجز قمام أوشمٞمتام ًمٗمٕمٚم٧م وًمٙمٜمل أرهم٥م سمٙمام قمـ ذًمؽ وم٠مزوي 

ذًمؽ قمٜمٙمام ويمذًمؽ أومٕمؾ سم٠موًمٞم٤مئل وىمدياًم ُم٤م ظمرت هلؿ ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م، 

إين ٕذودهؿ قمـ ٟمٕمٞمٛمٝم٤م يمام يذود اًمراقمل اًمِمٗمٞمؼ همٜمٛمف قمـ ُمقارد 

اهلٚمٙم٦م وإين ٕضمٜمٌٝمؿ ؾمٚمقهت٤م يمام جيٜم٥م اًمراقمل اًمِمٗمٞمؼ إسمٚمف قمـ ُم٤ٌمرك 

 وُم٤م ذاك هلقاهنؿ قمكم وًمٙمـ ًمٞمًتٙمٛمٚمقا ٟمّمٞمٌٝمؿ ُمـ يمراُمتل اًمُٕمّرة

ؾم٤معم٤م ُمقومقًرا مل يٙمٚمٛمف اًمٓمٛمع ومل شمٜمت٘مّمف اًمدٟمٞم٤م سمٖمروره٤م إٟمام يتزيـ زم 

أوًمٞم٤مئل سم٤مًمذل واخلِمقع واخلقف واًمت٘مقى شمث٧ٌم ذم ىمٚمقهبؿ ومتٔمٝمر قمغم 

أضم٤ًمدهؿ ومٝمل صمٞم٤مهبؿ اًمتل يٚمًٌقن ودصم٤مرهؿ اًمذي ئمٝمرون 

ووٛمػمهؿ اًمذي يًتِمٕمرون وٟمج٤مهتؿ اًمتل هب٤م يٗمقزون ورضم٤مؤهؿ 

اًمذي إي٤مه ي١مُمٚمقن وجمدهؿ اًمذي سمف يٗمخرون وؾمٞمامهؿ اًمتل هب٤م 

يٕمرومقن؛ وم٢مذا ًم٘مٞمتٝمؿ وم٠مظمٗمض هلؿ ضمٜم٤مطمؽ وذًمؾ هلؿ ىمٚمٌؽ وًم٤ًمٟمؽ؛ 

واقمٚمؿ أٟمف ُمـ أظم٤مف زم وًمًٞم٤م وم٘مد سم٤مرزين سم٤معمح٤مرسم٦م صمؿ أٟم٤م اًمث٤مئر ًمف يقم 

 475ش 105-104اًمتقاوع واخلٛمقل ص». اًم٘مٞم٤مُم٦م

                                                           

.  اًم٘مذر وقمذرة اًمٜم٤مس
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ي٤م رب قمٌدك اعم١مُمـ : شم٘مقل اعمالئٙم٦م: ىم٤مل ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ

ايمِمٗمقا هلؿ : ومٞم٘مقل ًمٚمٛمالئٙم٦م: شمزوي قمٜمف اًمدٟمٞم٤م وشمٕمروف ًمٚمٌالء؟ ىم٤مل

: وي٘مقًمقن: ىم٤مل! ي٤م رب ٓ ييه ُم٤م أص٤مسمف ذم اًمدٟمٞم٤م: قمـ صمقاسمف ىم٤مًمقا

: ومٞم٘مقل ًمٚمٛمالئٙم٦م: قمٌدك اًمٙم٤مومر شمزوي قمٜمف اًمٌالء وشمًٌط ًمف اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل

ي٤م رب ٓ يٜمٗمٕمف ُم٤م : وم٢مذا رأوا قم٘م٤مسمف ىم٤مًمقا: ايمِمٗمقا هلؿ قمـ قم٘م٤مسمف، ىم٤مل

 476. أص٤مسمف ُمـ اًمديٜم٤م

ٟمٕمٛم٦ُم اهللِ ومٞمام زَوى قمٜمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م أقمٔمُؿ ُمـ ٟمٕمٛمتِِف : ىم٤مل أسمق طم٤مزم

اًمِمٙمر ». قمكمَّ ومٞمام أقمٓم٤مين ُمٜمٝم٤م، إيّن رأيُتُف أقمٓم٤مه٤م ىمقًُم٤م ومٝمٚمٙمقا

 477ش 3/233 واحلٚمٞم٦م 42ص

دقم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم اسمٜمف طملم دقمل ًمٞم٘متؾ : ىم٤مل قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد

ُم٤م سم٘م٤مء أسمٞمؽ سمٕمد ؾمٌع ومخًلم ! ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟: ومجٕمؾ اسمٜمف يٌٙمل وم٘م٤مل

ش 3/80صػ»481!. ؾمٜم٦م؟

                                                           

ٟمٕمٛم٦م اهلل ومٞمام زوى قمٜمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م :  قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من قمـ ص٤مًمح سمـ ُمًامر ىم٤مل

 44ص. أومْمؾ ُمـ ٟمٕمٛمتف ومٞمام أقمٓم٤مين

ُم٤م أدري أٟمٕمٛمتف قمكم ومٞمام سمًط : وقمـ قمٌد اهلل قمـ ُمٕمٛمر ؾمٛمٕم٧م ص٤مًمح سمـ ُمًامر ي٘مقل

 69ص. قمكم أومْمؾ أم ٟمٕمٛمتف ومٞمام زوى قمٜمل
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دظمٚم٧م قمغم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم طملم ضملء : ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أيب ص٤مًمح

اًمذي : ىمٚم٧م! ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟: سمف إمم احلج٤مج وهق ُمقصمؼ، ومٌٙمٞم٧م، وم٘م٤مل

َُم٤م »ومال شمٌِؽ، وم٢من هذا ىمد يم٤من ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم، صمؿ ىمرأ : أرى سمؽ؛ ىم٤مل

ٌِْؾ َأن  ـ ىَم ُٙمْؿ إِٓ ذِم يمَِت٤مٍب ُمِّ ًِ َٓ ذِم َأٟمُٗم َْرِض َو ْٕ ٦ٌٍَم ذِم ا ِّمٞم َأَص٤مَب ُِمـ ُمُّ

َأَه٤م ؼْمَ  482ش 90شم٤مريخ واؾمط ص». شٟمَّ

، ُم٤م رأيتف : ىم٤مل سمٙم٤مر
ٍ
يم٤من اسمـ قمقن ذم ُمروف أصؼم َُمـ أٟم٧م راء

 484ش 3/312صػ». يِمٙمق ؿمٞمًئ٤م ُمـ قمٚمتف طمتك ُم٤مت

ـِ قمٌِد اًمٕمزيِز يمت٥َم إمم إُمّم٤مِر يٜمٝمك  ـُ قمٛمَر سم عم٤م ُم٤مَت قمٌُد اعمٚمِؽ سم

إنَّ اهللَ أطم٥مَّ ىمٌَْمُف، وأقمقُذ سم٤مهللِ أن أظم٤مًمَػ : أن ُيٜم٤مَح قمٚمٞمف، ويمت٥َم 

 485. حمٌَتف

قمزى رضمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم اسمٜمف : ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

إُمر اًمذي ٟمزل سمٕمٌد اعمٚمؽ أُمر يمٜم٤م ٟمٕمرومف ومٚمام : قمٌد اعمٚمؽ وم٘م٤مل قمٛمر

 486ش 114شمًٚمٞم٦م أهؾ اعمّم٤مئ٥م ص».وىمع مل ٟمٜمٙمره

                                                           

ش. 22» احلديد 

 يمت٥م ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يٕمزيف قمـ اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ، ومٙمت٥م إًمٞمف 

. يمت٧ٌم إزم شمٕمزيٜمل قمـ اسمٜمل قمٌد اعمٚمؽ وهق أُمر مل أزل اٟمتٔمره، ومٚمام وىمع مل أٟمٙمره: قمٛمر

ش 2/192اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم »
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 إمم اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ ومقىمع ذم ظمرج أيب: ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة

: ؛ ىم٤ملي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أرى ًمؽ ىمٓمٕمٝم٤م: رضمٚمف آيمٚم٦م، وم٘م٤مل ًمف اًمقًمٞمد

ودظمؾ اسمـ ًمف، أيمؼم وًمده، : وم٘مٓمع وإٟمف ًمّم٤مئؿ، ومام شمْمقر وضمٝمف؛ ىم٤مل

اصٓمٌؾ اًمدواب ومرومًتف داسم٦م وم٘متٚمتف ومام ؾمٛمع ُمـ أيب ذم ذًمؽ رء 

اًمٚمٝمؿ إٟمف يم٤من زم أـمراف أرسمٕم٦م وم٠مظمذت واطمًدا : طمتك ىمدم اعمديٜم٦م وم٘م٤مل

وأسم٘مٞم٧م صمالصم٦م ومٚمؽ احلٛمد، ويم٤من زم سمٜمقن أرسمٕم٦م وم٠مظمذَت واطمًدا 

                                                                                                                              

: وُمـ أطمًـ اًم٘مقل ذم هذا اعمٕمٜمك ذم آؾمالم»: ش4/37ش »اًمٙم٤مُمؾ»وىم٤مل اعمؼمد ذم 

طملم ُم٤مت اسمٜمف ومٚمؿ ُيَر  [يمذا]ىمقل قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

، ومٚمام وىمع مل ٟمٜمٙمره؛ [سم٤مٕصؾ ٟمتقىمف]أُمر يمٜم٤م ٟمتقىمٕمف : ُمٜمف ضمزع، ومًئؾ قمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل

. شوذم هذا زي٤مدة شمٜمتٔمر، وومْمؾ شمًٚمٞمؿ ًم٘مْم٤مء اهلل قمز وضمؾ

ًمذي طم٥ًم يزيٜمف سمف، أو ًمذي : اًمٕمٚمؿ ًمقاطمد ُمـ صمالصم٦م:  ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ

: ديـ يًقس سمف ديٜمف، أو عمـ خيتٚمط سم٤مًمًٚمٓم٤من ويدظمؾ إًمٞمف يتحٗمف سمٕمٚمٛمف ويٜمٗمٕمف سمف، ىم٤مل

وٓ أقمٚمؿ أطمًدا مجع هذه اخلالل إٓ قمروة سمـ اًمزسمػم وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ومٙمالمه٤م مجع 

ش 186اجل٤مُمع ص». احل٥ًم واًمديـ وخم٤مًمٓم٦م اًمًٚمٓم٤من

ومّمٕمدت ذم ؾم٤مىمف ومٌٕم٨م اًمقًمٞمد : وىمٕم٧م ذم رضمؾ قمروة إيمٚم٦م، ىم٤مل:  ىم٤مل اًمزهري

ش 2/179». ًمٞمس هل٤م دواء إٓ اًم٘مٓمع ىم٤مل وم٘مٓمٕم٧م ومام شمْمقر وضمٝمف: إًمٞمف إـم٤ٌمء وم٘م٤مًمقا
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 ومٚمؽ احلٛمد، وأيُؿ اهللِ ًمئـ أظمذَت ًم٘مد أسم٘مٞم٧َم، وًمئـ وأسم٘مٞم٧َم زم صمالصم٦م

 487. أسمٚمٞم٧َم ـم٤معم٤م قم٤مومٞم٧م

                                                           

 ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ُم٤م ومٞمف رء ُمـ خم٤مًمٗم٦م هلذا اخلؼم، وم٘مد ورد أٟمف عم٤م ؿمخص 

قمروة ُمـ قمٜمد اًمقًمٞمد إمم اعمديٜم٦م أشمتف ىمريش وإٟمّم٤مر يٕمزوٟمف ذم اسمٜمف ورضمٚمف وم٘م٤مل ًمف 

ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ىمد صٜمع اهلل سمؽ ظمػًما؛ واهلل ُم٤م سمؽ طم٤مضم٦م : قمٞمًك سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

، وه٥َم ؾمٌٕم٦م سمٜملم ومٛمتٕمٜمل هبؿ ُم٤م ؿم٤مء، صمؿ : إمم اعمٌم؛ وم٘م٤مل ُم٤م أطمًـ ُم٤م صٜمع اهلل إزمَّ

٤م ًً . يديـ ورضماًل وؾمٛمًٕم٤م وسمًٍما: أظمذ واطمًدا، وأسم٘مك ؾمت٦م، وأظمذ قمْمًقا وأسم٘مك زم مخ

ش 2/179»

 يم٤من قمروة ي٘مرأ رسمع اًم٘مرآن يمؾ يقم ذم اعمّمحػ وي٘مقم سمف ًمٞمٚمف، ومام شمريمف إٓ ًمٞمٚم٦م ىمْٓمِع 

:  رضمٚمِف، صمؿ قم٤مود طمزسمف ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اعم٘مٌٚم٦م؛ ومتثؾ قمٜمد اًم٘مٓمع سم٠مسمٞم٤مت ُمٕمـ سمـ أوس

ًمٕمٛمرك ُم٤م أهقي٧م يمٗمل ًمري٦ٌم 

وٓ محٚمتٜمـل ٟمحـق وم٤مطمِم٦ٍم رضمٚمـل 

وٓ ىم٤مدين ؾمٛمٕمل وٓ سمٍمي هل٤م 

وٓ دًمٜمـل رأيـل قمٚمٞمٝم٤م، وٓ قم٘مٚمـل 

وأقمٚمؿ أين مل شمّمٌٜمل ُمّمٞم٦ٌم 
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ُم٤م ُمٜمتٝمك : ؾم٠مًم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ: ىم٤مل يقٟمس سمـ يزيد

. أن يٙمقن يقم شمّمٞمٌف اعمّمٞم٦ٌم ُمثٚمف ىمٌؾ أن شمّمٞمٌف: اًمّمؼم؟ ىم٤مل

 488ش 79 وقمدة اًمّم٤مسمريـ ص3/262»

يم٤من قمٜمد قمكم سمـ احلًلم : قمـ رضمؾ ُمـ وًمد قمامر سمـ ي٤مه ىم٤مل

ىمقم وم٤مؾمتٕمجؾ ظم٤مدًُم٤م ًمف سمِمقاء يم٤من ًمف ذم اًمتٜمقر وم٠مىمٌؾ سمف  [سمـ قمكم]

اخل٤مدم ُمنقًم٤م وؾم٘مط اًمًٗمقد ُمـ يده قمغم سمٜمل ًمٕمكم أؾمٗمؾ اًمدرضم٦م 

أٟم٧م طمر، ملْ شمٕمٛمده؛ وأظمذ ذم : وم٠مص٤مب رأؾمف وم٘متٚمف وم٘م٤مل قمكم ًمٚمٖمالم

 489. ضمٝم٤مز إسمٜمف

طمدصم٧ُم ـمٚمح٦َم ذم ُمرِوِف اًمذي ُم٤مَت ومٞمِف أنَّ ـم٤مووؾًم٤م يم٤مَن : ىم٤مل ًمٞم٨م

ُـّ طمتك ُم٤مَت رمحف اهلل: يٙمرُه إٟملَم، ىم٤مل  491. ومام ؾُمٛمَع ـمٚمح٦ُم يئ

ومٚمؿ يّمٞمحقا  [اًم٘م٤ميض]ُم٤مت اسمـ ًمنميح : ىم٤مل اؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿ

ىمد :  يمٞمػ هق؟ ىم٤ملي٤م أسم٤م أُمٞم٦م: قمٚمٞمف، ومل يِمٕمر سمف أطمد، وم٘مٞمؾ ًمف

                                                                                                                              

ُمـ اًمدهر إٓ ىمد أص٤مسم٧م ومتـك ىمٌٚمـل 

ش 2/178 »

. شآُمٜم٦م» ذم إصؾ 

49 
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ـَ ُمٜمف اًمٚمٞمٚم٦مَ ؾَمَٙمـ قَمَٚمُزه .  ورضم٤مه أهٚمف، ومل يٙمـ ُمٜمذ اؿمتٙمك أؾمٙم

492 

إين ٕص٤مب سم٤معمّمٞم٦ٌم وم٠ممحد اهلل قمٚمٞمٝم٤م : قمـ اًمِمٕمٌل أن ذحًي٤م ىم٤مل

أمحده إذ مل شمٙمـ أقمٔمؿ مم٤م هل؛ وأمحده إذ رزىمٜمل اًمّمؼم : أرسمع ُمرات

                                                           

. ىمٚمؼ وظمٗم٦م وهٚمع يّمٞم٥م اعمريض واعمحتي:  اًمٕمٚمز حمريم٦م

ـِ ذرٍّ اهلٛمداين  ـُ قمٛمٍر سم ضم٤مء أسم٤مه أهُؾ سمٞمتِف يٌٙمقَن، - ويم٤مَن ُمقشُمف ومج٠مًة -  عم٤م ُم٤مَت ذرُّ سم

إٟم٤م واهللِ ُم٤م فُمٚمِْٛمٜم٤م وٓ ىُمِٝمْرٟم٤م، وٓ ُذِه٥َم ًمٜم٤م سمحٍؼ، وٓ ُأظمٓمِكَء سمٜم٤م، وٓ ! ُم٤م ًمٙمؿ؟: وم٘م٤مَل 

، واهللِ ًم٘مْد : ُأريَد همػُمٟم٤م، وُم٤م ًمٜم٤م قمغم اهللِ ُمٕمَت٥ٌم؛ ومٚمام ووٕمُف ذم ىمؼِمه ىم٤مَل  رمَحَؽ اهللُ ي٤م سُمٜمَلَّ

ا، وًم٘مْد يمٜم٧ُم قمٚمٞمَؽ طَمِدسًم٤م، وُم٤م يب إًمٞمَؽ ُِمـ وطمِم٦ٍم، وٓ إمم أطمٍد سمٕمَد اهللِ  يمٜم٧َم يب سم٤مرًّ

، وًم٘مْد ؿمٖمَٚمٜمل احلزُن ًمَؽ قمـ احلزِن  ، وٓ أسم٘مٞم٧َم قمٚمٞمٜم٤م ُِمـ ُذلٍّ وم٤مىم٦م، وٓ ذه٧ٌَم ًمٜم٤م سمٕمزٍّ

قمٚمٞمؽ؛ ي٤م ذّر ًمقٓ هقُل اعمٓمَٚمِع وحمنمه ًمتٛمٜمٞم٧ُم ُم٤م سَت إًمٞمف؛ ومٚمٞم٧َم ؿمٕمري ي٤م ذّر ُم٤م 

اًمٚمٝمؿَّ إّٟمَؽ وقمدشَمٜمل اًمثقاَب سم٤مًمّمؼِم قمغم ذّر، اًمٚمٝمؿَّ : صمّؿ ىم٤مَل ! ىمٞمَؾ ًمَؽ، وُم٤مذا ىمٚم٧َم؟

ومٕمغم ذرٍّ صٚمقاشمؽ ورمحتؽ؛ اًمٚمٝمؿ إين ىمد وه٧ٌُم ُم٤م ضمٕمٚم٧َم زم ُمـ أضمٍر قمغم ذرٍّ ًمذرٍّ 

صٚم٦ٌم ُمٜمل ومال شمٕمّروْمُف ىمٌٞمًح٤م، ودم٤موْز قمٜمف وم٢مٟمَؽ أرطمؿ سمِف ُمٜمل؛ اًمٚمٝمؿ وإين ىمد وه٧ٌُم ًمذرٍّ 

ي٤م : إؾم٤مءشَمف إزمَّ ومٝم٥ْم ًمف إؾم٤مءشَمف إًمٞمَؽ وم٢مٟمَؽ أضمقُد ُمٜمّل وأيمرُم؛ ومٚمام ذه٥م ًمٞمٜمٍمَف ىم٤مَل 

ش 5/108. »وًمق أىمٛمٜم٤م ُم٤م ٟمٗمٕمٜم٤مك! ذّر ىمد اٟمٍمومٜم٤م وشمريمٜم٤مك
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قمٚمٞمٝم٤م؛ وأمحده إذ ووم٘مٜمل ًمإلؾمؽمضم٤مع عم٤م أرضمق ومٞمف ُمـ اًمثقاب؛ وأمحده 

 493.إذ مل جيٕمٚمٝم٤م ذم ديٜمل

إين ظمٚمٗم٧م زي٤مد سمـ أيب زي٤مد ُمقمم اسمـ قمٞم٤مش : ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر

أيـ ! اضمٚمز أيـ شمريديـ؟: وهق خي٤مصؿ ٟمٗمًف ذم اعمًجد ي٘مقل

! أٟمٔمري إمم ُم٤م ومٞمف! أخترضملم إمم أطمًـ ُمـ هذا اعمًجد؟! شمذهٌلم؟

ويم٤من ي٘مقل : ىم٤مل! شمريديـ أن شمٌٍمي دار ومالن ودار ومالن ودار ومالن؟

ُم٤م ًمؽ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ي٤م ٟمٗمس إٓ هذا اخلٌز واًمزي٧م وُم٤م ًمؽ ُمـ : ًمٜمٗمًف

اًمثٞم٤مب إٓ هذان اًمثقسم٤من وُم٤م ًمؽ ُمـ اًمٜم٤ًمء إٓ هذه اًمٕمجقز أومتحٌلم 

 147حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس ». أٟم٤م أصؼم قمغم هذا اًمٕمٞمش: وم٘م٤مًم٧م! أن متقيت؟

 496ش 106-2/105و صػ

                                                           

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس سمـ يقؾمػ اًمِمٙمكم : ش83صش »اًمٖمرسم٤مء» ىم٤مل أضمري ذم 

ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي : ىم٤مل طمدصمٜمل حمٛمد سمـ احلًلم سمـ اًمٕمالء اًمٌٚمخل ىم٤مل

ي٤م اسمـ آدم ـمٚم٧ٌم اًمدٟمٞم٤م ـمٚم٥م ُمـ ٓ سمد ًمف ُمٜمٝم٤م وـمٚم٧ٌم أظمرة ـمٚم٥م ُمـ ٓ : ي٘مقل

طم٤مضم٦م ًمف إًمٞمٝم٤م، واًمدٟمٞم٤م ىمد يمٗمٞمتٝم٤م وإن مل شمٓمٚمٌٝم٤م، وأظمرة سم٤مًمٓمٚم٥م ُمٜمؽ شمٜم٤مهل٤م، وم٤مقم٘مؾ 

اسمـ آدم طمٗم٧م اجلٜم٦م سم٤معمٙم٤مره وأٟم٧م شمٙمرهٝم٤م وطمٗم٧م اًمٜم٤مر : وىم٤مل حيٞمك. ؿم٠مٟمؽ

سم٤مًمِمٝمقات وأٟم٧م شمٓمٚمٌٝم٤م، ومام أٟم٧م إٓ يم٤معمريض اًمِمديد اًمداء، إن صؼمت ٟمٗمًؽ قمغم 
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يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يٕمزيٜمل ذم : ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ أيب قمثامن اًم٘مرر

: اسمٜمل ومرآين أـمقف سم٤مًمٌٞم٧م ُمت٘مٜمًٕم٤م، ومٙمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ رأد وىم٤مل

 وشمًٚمٞم٦م أهؾ اعمّم٤مئ٥م 80قمدة اًمّم٤مسمريـ ص». آؾمتٙم٤مٟم٦م ُمـ اجلزع

 497ش 111ص

  

                                                                                                                              

ُمْمض اًمدواء ايمت٧ًٌم سم٤مًمّمؼم قم٤مىم٦ٌم اًمِمٗم٤مء، وإن ضمزقم٧م ٟمٗمًؽ قمغم ُم٤م شمٚم٘مك ُمـ أمل 

. اًمدواء ـم٤مًم٧م سمؽ قمٚمتؽ

. شآؾمتٙم٤مٟم٦م»سمدل ش آؾمتت٤مر»، وشذم اسمٜمل»سمدل ش قمغم أيب» وىمع ذم اًمتًٚمٞم٦م 

: وأُم٤م ىمقل يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ»: وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ قم٘م٥م هذا إصمر

ٕن اًمتٕمزي٦م ؾمٜم٦م، وذم »: ، ىم٤مًمقاشٓ سم٠مس أن جيٕمؾ اعمّم٤مب قمغم رأؾمف صمقسًم٤م يٕمرف سمف»

؛ ومٗمٞمف ٟمٔمر؛ وأٟمٙمره ؿمٞمخٜم٤م؛ وٓ ري٥م أن اًمًٚمػ مل شذًمؽ شمٞمًػم عمٕمرومتف طمتك يٕمزيف

يٙمقٟمقا يٗمٕمٚمقن ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ، وٓ ٟم٘مؾ هذا قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم؛ وأصم٤مر 

اعمت٘مدُم٦م يمٚمٝم٤م سحي٦م ذم رد هذا اًم٘مقل؛ وىمد أٟمٙمر اؾمح٤مق سمـ راهقايف أن يؽمك ًمٌس ُم٤م 

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٕم٤مدهتؿ أهنؿ مل يٙمقٟمقا يٖمػمون ؿمٞمًئ٤م ُمـ . هق ُمـ اجلزع: قم٤مدشمف ًمًٌف، وىم٤مل

واهلل ؾمٌح٤مٟمف . زهيؿ ىمٌؾ اعمّمٞم٦ٌم، وٓ يؽميمقن ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقٟمف، ومٝمذا يمٚمف ُمٜم٤مف ًمٚمّمؼم

. شأقمٚمؿ
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 الرضا باهلل تعاىل وبؼدره

 

ٌَْْمٝم٤م  [اهلل]إذا أراد : ىم٤مل احلًـ اـمٛم٠مٟم٧م إمم رهب٤م  [أي اًمٜمٗمس]ىم

 498ش 2/179اعمدارج ». وروٞم٧م قمـ اهلل ومػمى اهلل قمٜمٝم٤م

                                                           

ش: 88-87صش »اًمٗمقائد» ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

اجل٤مهؾ يِمٙمق اهلل إمم اًمٜم٤مس، وهذا هم٤مي٦م اجلٝمؾ سم٤معمِمٙمق واعمِمٙمق إًمٞمف، وم٢مٟمف ًمق قمرف رسمف 

عم٤م ؿمٙم٤مه، وًمق قمرف اًمٜم٤مس عم٤م ؿمٙم٤م إًمٞمٝمؿ؛ ورأى سمٕمض اًمًٚمػ رضماًل يِمٙمق إمم رضمؾ 

ي٤م هذا واهلل ُم٤م زدَت قمغم أن ؿمٙمقَت ُمـ يرمحؽ إمم ُمـ ٓ : وم٤مىمتف ورضورشمف وم٘م٤مل

: يرمحؽ؛ وذم ذًمؽ ىمٞمؾ

إذا ؿمٙمقت إمم اسمـ آدم إٟمام شمِمٙمق اًمرطمٞمؿ إمم اًمذي ٓ يرطمؿ 

واًمٕم٤مرف إٟمام يِمٙمق إمم اهلل وطمده؛ وأقمرف اًمٕم٤مروملم ُمـ ضمٕمؾ ؿمٙمقاه إمم اهلل ُمـ ٟمٗمًف 

ٓ ُمـ اًمٜم٤مس، ومٝمق يِمٙمق ُمـ ُمقضِم٤ٌمت شمًٚمٞمط اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، ومٝمق ٟم٤مفمر إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وُم٤م أص٤مسمؽ ُمـ ؾمٞمئ٦م ومٛمـ »وىمقًمف ش وُم٤م أص٤مسمٙمؿ ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ومٌام يم٧ًٌم أيديٙمؿ»

أَو عم٤م أص٤مسمتٙمؿ ُمّمٞم٦ٌم ىمد أصٌتؿ ُمثٚمٞمٝم٤م ىمٚمتؿ أٟمك هذا؟ ىمؾ هق ُمـ قمٜمد »وىمقًمف ش ٟمٗمًؽ

. شأٟمٗمًٙمؿ

أظمًٝم٤م أن شمِمٙمق اهلل إمم ظمٚم٘مف؛ وأقماله٤م أن شمِمٙمق ٟمٗمًؽ إًمٞمف؛ : وم٤معمراشم٥م صمالصم٦م

. اٟمتٝمك. وأوؾمٓمٝم٤م أن شمِمٙمق ظمٚم٘مف إًمٞمف
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ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ُمـ أيـ ُأيت : ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد

 ىمٚم٦م وُمـ أيـ أويت: ُمـ ىمٚم٦م اًمرو٤م قمـ اهلل، ىمٚم٧م: هذا اخلٚمؼ؟ ىم٤مل

ش 160روو٦م اًمٕم٘مالء ص». ُمـ ىمٚم٦م اعمٕمروم٦م سم٤مهلل: اًمرو٤م قمـ اهلل؟ ىم٤مل

499 

ُمـ أصٌح طمزيٜم٤ًم قمغم اًمدٟمٞم٤م : ىمرأت ذم اًمتقراة: ىم٤مل ومرىمد اًمًٌخل

أصٌح ؾم٤مظمًٓم٤م قمغم رسمف قمز وضمؾ؛ وُمـ ضم٤مًمس همٜمًٞم٤م ومتْمٕمْمع ًمف ذه٥م 

، وُمـ أص٤مسمتف ُمّمٞم٦ٌم ومِمٙم٤م إمم اًمٜم٤مس وم٢مٟمام يِمٙمق رسمف قمز صمٚمث٤م ديٜمف

 500ش 3/272صػ». وضمؾ

ـُ قمٌِد اًمٕمزيِز إذا قمَرَض ًمف أُمٌر مم٤م يٙمرُه : ىم٤مل إوزاقملُّ  يم٤مَن قمٛمُر سم

ش 5/315». سم٘مدٍر ُم٤م يم٤مَن، وقمًك أن يٙمقَن ظمػًما: ىم٤مَل 

 502 

ًمـ يّمٞم٥م اًمٕمٌد طم٘مٞم٘م٦م : ىم٤مل اسمـ قمقن: ىم٤مل أؿمٕم٨م سمـ ؾمٕمٞمد

اًمرو٤م طمتك يٙمقن رو٤مه قمٜمد اًمٗم٘مر يمرو٤مه قمٜمد اًمٖمٜمك، يمٞمػ شمًت٘ميض 

اهلل ذم أُمرك صمؿ شمًخط إن رأي٧م ىمْم٤مءه خم٤مًمًٗم٤م هلقاك وًمٕمؾ ُم٤م هقي٧م 

                                                           

.  أي اخلٚمؼ

 يم٠من صمٚمًث٤م ُمٜمٝمام يذه٥م سم٥ًٌم جمرد جم٤مًمًتف ورؤيتف وؾمامع يمالُمف؛ واًمثٚم٨م أظمر 

. يذه٥م ًمٚمتْمٕمْمع ًمف، واهلل أقمٚمؿ
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ومٞمف ُهْٚمُٙمؽ؛ وشمرى ىمْم٤مءه إذا واومؼ هقاك ُم٤م : ُمـ ذًمؽ ًمق وومؼ ًمؽ

 503ش 3/311صػ». أٟمّمٗم٧م ُمـ ٟمٗمًؽ وٓ أص٧ٌم سم٤مب اًمرو٤م

ؿمٗم٤مك اهلل، : اؾمتِمػ اهلل، أو: دظمٚمٜم٤م قمغم زسمٞمد وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

 504. أؾمتخػم اهلل: وم٘م٤مل

دظمٚمٜم٤م قمغم ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف : قمـ حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ قمـ أسمٞمف ىم٤مل

. اؾمتخػم اهلل قمز وضمؾ: ؿمٗم٤مك اهلل، وم٘م٤مل: ٟمٕمقده وم٘م٤مل ًمف أسمق يمٕم٥م

 505ش 5/17»

ؾمٛمٕمٜمل ذيح وأٟم٤م أؿمتٙمل : أظمؼمين صديؼ زم ىم٤مل: ىم٤مل اًمِمٞم٤ٌمين

ي٤م اسمـ أظمل إي٤مك : سمٕمض ُم٤م همٛمٜمل إمم صديؼ زم، وم٠مظمذ سمٞمدي وىم٤مل

وم٢مٟمف ٓ خيٚمق ُمـ شمِمٙمق إًمٞمف أن يٙمقن صديً٘م٤م أو ! واًمِمٙمقى إمم همػم اهلل

                                                           

أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك قمـ قمثامن سمـ إؾمقد : ش362ش »ؾمٜمٜمف» ىم٤مل اًمدارُمل ذم 

اًمذي حيٙمؿ ًمٚمٜم٤مس يمام : ي٤م رب أي قم٤ٌمدك أطمٙمؿ؟ ىم٤مل: ىم٤مل ُمقؾمك: قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل

ي٤م رب : أرو٤مهؿ سمام ىمًٛم٧م ًمف؛ ىم٤مل: ي٤م رب أي قم٤ٌمدك أهمٜمك؟ ىم٤مل: حيٙمؿ ًمٜمٗمًف؛ ىم٤مل

. أقمٚمٛمٝمؿ يب: أي قم٤ٌمدك أظمِمك ًمؽ؟ ىم٤مل

ؿمٗم٤مك : دظمٚم٧م قمغم زسمٞمد آي٤مُمل وهق ُمريض، وم٘مٚم٧م:  قمـ ضمرير قمـ ومْمٞمؾ ىم٤مل

ش 5/30». اؾمتخػم اهلل: اهلل، وم٘م٤مل
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. قمدًوا، وم٠مُم٤م اًمّمديؼ ومتحزٟمف وٓ يٜمٗمٕمؽ، وأُم٤م اًمٕمدو ومٞمِمٛم٧م سمؽ

 508ش 138-10/137اًمٕم٘مد اًمٗمريد »
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القؼني 

 

اضمٚمس ذم سمٞمتِؽ : ي٘مقُل أطمُدهؿ: ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

ٟمٕمؿ واهلل ًمق يم٤من ! هؾ ي٠مشمٞمؽ رزىُمؽ؟: ـٚمؼ قمٚمٞمَؽ سم٤مسَمؽ، واٟمٔمر[همـ]وأ

ًمف ُمثؾ ي٘ملم ُمريؿ وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالم وأهمٚمؼ سم٤مسمف وأرظمك قمٚمٞمف 

 512ش 4/87». ؾمؽمه

  

                                                           

.  أي ممـ ىمؾَّ ي٘مٞمٜمف سم٠من اهلل هق اًمذي يرزق قم٤ٌمده يمام يِم٤مء
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ادراقبة 

 

إذا شمٙمٚمٛم٧م وم٤مذيمر : ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: ىم٤مل طمٗمص سمـ قمٛمر

ؾمٛمع اهلل إًمٞمؽ، وإذا مهٛم٧م وم٤مذيمر قمٚمٛمف سمؽ، وإذا ٟمٔمرت وم٤مذيمر ٟمٔمره 

إِنَّ »: إًمٞمؽ، وإذا شمٗمٙمرت وم٤مذيمر اـمالقمف قمٚمٞمؽ، وم٢مٟمف ي٘مقل شمٕم٤ممم

 ًٓ ١ُمو ًْ ٌٍََمَ َواًْمُٗم١َماَد يُمؾُّ ُأوًمـِئَؽ يَم٤مَن قَمٜمُْف َُم ْٛمَع َواًْم ًَّ . شاًم

 513ش 3/68صػ»

ًم٘مد أدريم٧م ؾمٌٕملم ؿمٞمًخ٤م ُمـ أصح٤مب قمٌد : ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل

ـُ ؾمقيد ومًٛمٕمتف ي٘مرأ اهلل َْرُض »، أصٖمُرهؿ احل٤مرُث سم ْٕ ش إَِذا ُزًْمِزًَم٧ِم ا

ا َيَرُه َوَُمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل »طمتك اٟمتٝمك إمم ىمقًمِف  ٍة ظَمػْمً وَمَٛمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ

ا َيَرهُ  ٍة َذًّ  514ش 4/127». إنَّ هذا إلطمّم٤مء ؿمديد:  وم٘م٤ملشَذرَّ

يم٤من اًمرضمؾ ي٠ميت احل٤مرث سمـ ؾمقيد ومٞمِمتٛمف، وم٢مذا ومرغ : ىم٤مل إسمراهٞمؿ

ٍة »: ىم٤مل احل٤مرث ا َيَرُه َوَُمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ ٍة ظَمػْمً وَمَٛمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ

ا َيَرهُ   515. ، يمٗمك هذا إطمّم٤مءً شَذًّ

                                                           

ش. 34» اإلهاء 

.  اسمـ ُمًٕمقد

ش. 8-7» اًمزًمزًم٦م 

ش. 8-7» اًمزًمزًم٦م 



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

152 

  



 من روائع أقوال الصاحلني   

 
 

153 

التواضع 

 

 وم٘م٤مل هلام ،ظمرج احلًـ ويقٟمس وأيقب يتذايمرون اًمتقاوع

وهؾ شمدرون ُم٤م اًمتقاوع؟ اًمتقاوع أن خترج ُمـ ُمٜمزًمؽ ومال : احلًـ

اًمتقاوع واخلٛمقل ».  ُمًٚماًم إٓ رأي٧م ًمف قمٚمٞمؽ ومْماًل [؟؟] شمٚمؼ

 516 ش152ص

                                                           

: ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤مش اًمتقاوع واخلٛمقل» وهذه آصم٤مر أظمرى ذم هذا اًم٤ٌمب أظمذهت٤م ُمـ 

يم٤من أسمق سمٙمر خيٓمٌٜم٤م ومٞمذيمر سمدء ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن طمتك : قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

 199ص. ظمرج ُمـ جمرى اًمٌقل ُمرشملم: إن أطمدٟم٤م ًمٞم٘مذر؛ وي٘مقل

ـمقسمك عمـ قمٚمٛمف اهلل يمت٤مسمف : ىم٤مل قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمًالم: قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة ىم٤مل

 202ص. صمؿ مل يٛم٧م ضم٤ٌمًرا

ونَ »قمـ اسمـ اعمرشمٗمع ؾمٛمع اسمـ اًمزسمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٌٍِْمُ ُٙمْؿ َأوَماَل شُم ًِ اًمذاري٤مت ]ش َوذِم َأٟمُٗم

 204ص. ؾمٌٞمؾ اًمٖم٤مئط واًمٌقل: ىم٤مل [21

٤مُن إمَِم ـَمَٕم٤مُِمفِ »قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًَ ٟم . إمم ظمرئف: ، ىم٤مل[24قمٌس ]ش وَمْٚمَٞمٜمُٔمِر اإْلِ

 205-204ص



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

154 

                                                                                                                              

ىم٤مل حمٛمد سمـ : طمدصمٜمل أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أيب رضم٤مء اًم٘مرر ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

: يمٜم٤مؾم٦م إؾمدي

 يمـــؾ ؿمـلء ُمٚمح٧م ُمـ ـمٕمؿ اًمدٟمٞم٤م 

وىمـزطم٧م ومــل فمٝمــر اخلــقان  

 صـ٤مئـر سمٕمـد أن شمٚم٘مٛمــف ًمـقٟمـ٤ًم 

وًمٙمــــ ُمـــ أظمـٌـ٨م إًمـقان  

 ُمٜمؽ ه وم٢مذا طمــ٤من وىمــ٧م إظمراضمـ

ومٗمٙمـــــــــر ذم ذًم٦م اإلٟم٤ًمن  

 وإذا ُم٤م ووٕمتف ومـــل ُمــــٙم٤من 

وم٤مًمتٗم٧ْم واقمتٌــر سمــذاك اعمــٙم٤من  

 205ص

ومٞمف شمٞمف، واهلل ًم٘مد ريم٧ٌم : إن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: قمـ اسمـ قمٞم٤مش قمـ ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم أٟمف ىم٤مل

 210ص. احلامر وًم٧ًٌم اًمِمٛمٚم٦م
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ُمـ ووع وضمٝمف : قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م قمـ حيٞمك سمـ ضمٕمدة ىم٤مل

 517ش 206اًمتقاوع واخلٛمقل ص». هلل ؾم٤مضمًدا وم٘مد سمريء ُمـ اًمٙمؼم

. اًمًجقد يذه٥م سم٤مًمٙمؼم واًمتقطمٞمد يذه٥م سم٤مًمري٤مء: ىم٤مل احلًـ

 520ش 273اًمتقاوع واخلٛمقل ص»

. ٓ يمؼم ُمع اًمًجقد وٓ ٟمٗم٤مق ُمع اًمتقطمٞمد: ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد

ش 211اًمتقاوع واخلٛمقل ص»

: ذيمر قمٜمد احلًـ اًمزهد وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٌد اًمٙمريؿ

: يمذا، وم٘م٤مل احلًـ: اعمٓمٕمؿ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٚم٤ٌمس، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

                                                                                                                              

: شمٜمٗمع ُمٕمٝم٤م طمًٜم٦م ىم٤مل [ٓ]قمـ قمٌد اهلل سمـ هٌػمة أن ؾمٚمامن ؾمئؾ قمـ اًمًٞمئ٦م اًمتل 

 211ص. اًمٙمؼم

رأى اًمٕمٛمري اًمٕم٤مسمد رضماًل ُمـ آل قمكم يٛمٌم : طمدصمٜمل ُمٗمْمؾ سمـ هم٤ًمن قمـ أسمٞمف ىم٤مل

ي٤م هذا إن هذا اًمذي أيمرُمؽ اهلل سمف مل شمٙمـ هذه : خيٓمر وم٠مهع إًمٞمف وم٠مظمذه سمٞمده وم٘م٤مل

 218ص. ومؽميمٝم٤م اًمرضمؾ سمٕمد: ُمِمٞمتف ىم٤مل

إن ًمٚمِمٞمٓم٤من إظمقاًٟم٤م ُمرشملم : رأى اسمـ قمٛمر رضماًل جير إزاره وم٘م٤مل: قمـ مجٞمؾ سمـ زيد ىم٤مل

 218ص. أو صمالصًم٤م
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. هذا أومْمؾ ُمٜمل: ًمًتؿ ذم رء اًمزاهد اًمذي إذا رأى أطمًدا ىم٤مل

ش 307 وذم اًمدٟمٞم٤م 80-79اًمزهد اًمٙمٌػم ص»

ٓ يًتٙمٛمؾ اًمرضمؾ : ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

ًٓ : اًمٕم٘مؾ طمتك يًتٙمٛمؾ قمنم ظمّم٤مل طمتك يٙمقن اخلػم ُمٜمف ُم٠مُمق

واًمنم ُمٜمف ُم٠مُمقًٟم٤م، وطمتك ٓ يتؼمم سمٙمثرة طمقائ٩م اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌٚمف، 

وطمتك يٙمقن اًمٗم٘مر أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمٖمٜمك واًمذل أقمج٥م إًمٞمف ُمـ اًمٕمز 

واًمتقاوع أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمنمف، وطمتك يًت٘مؾ يمثػم اعمٕمروف ُمـ 

ٟمٗمًف ويًتٙمثر ىمٚمٞمؾ اعمٕمروف ُمـ همػمه؛ واًمٕم٤مذة وُم٤م اًمٕم٤مذة؟ هب٤م 

ه إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف مل يٚمؼ أطمًدا إٓ رأى أٟمف ظمػم : ؿم٤مَد جمده وقمال ضمدُّ

ش 47اعمداراة ص». ُمٜمف

ُف ووٕمُف اهللُ، وُمـ : ىم٤مل ؾمٕمٞمدٌ  ًَ يُد اهللِ ومقَق قم٤ٌمِدِه، ومٛمـ رومَع ٟمٗم

ووَٕمٝم٤م رومَٕمُف اهللُ، اًمٜم٤مُس ُت٧َم يمٜمِٗمِف يٕمٛمٚمقن أقمامهَلؿ، وم٢مذا أراَد اهللُ 

ـْ ُْت٧ِم يمٜمِٗمِف ومٌَدْت ًمٚمٜم٤مِس قمقرشُمف . ومْمٞمح٦َم قمٌٍد أظمرضمُف ُِم

ٌََد : يم٤من سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين إذا رأى ؿمٞمًخ٤م ىم٤مل هذا ظمػم ُمٜمل، قم

هذا ظمػم ُمٜمل ارشمٙم٧ٌم ُمـ اًمذٟمقب أيمثر : اهلل ىمٌكم؛ وإذا رأى ؿم٤مسًم٤م ىم٤مل

قمٚمٞمٙمؿ سم٠مُمر إن أصٌتؿ أضمرشمؿ وإن أظمٓم٠مشمؿ مل : مم٤م ارشمٙم٥م؛ ويم٤من ي٘مقل

! شم٠مصمٛمقا، وإي٤ميمؿ ويمؾ أُمر إن أصٌتؿ مل شم١مضمروا وإن أظمٓم٠مشمؿ أصمٛمتؿ
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ُم٤م هق؟ ىم٤مل ؾمقء اًمٔمـ سم٤مًمٜم٤مس، وم٢مٟمٙمؿ ًمق أصٌتؿ مل شم١مضمروا وإن : ىمٞمؾ

. أظمٓم٠مشمؿ أصمٛمتؿ

إْن قمَرَض ًمؽ إسمٚمٞمُس سم٠منَّ ًمَؽ ومْماًل قمغم : ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل

ىمد ؾمٌَ٘مٜمل هذا : وم٢من يم٤مَن أيمؼَم ُمٜمؽ وم٘مْؾ : أطمٍد ُمـ أهِؾ اإلؾمالِم وم٤مٟمٔمرْ 

ىمد : سم٤مإليامِن واًمٕمٛمِؾ اًمّم٤مًمِح ومٝمق ظمػٌم ُمٜمل، وإن يم٤من أصٖمَر ُمٜمؽ وم٘مْؾ 

ؾمٌ٘م٧ُم هذا سم٤معمٕم٤ميص واًمذٟمقِب واؾمتقضم٧ٌُم اًمٕم٘مقسم٦َم ومٝمق ظمػٌم ُمٜمل؛ 

؛ وم٢مٟمَؽ ٓ شمرى أطمًدا ُِمـ أهِؾ آؾمالم إٓ أيمؼَم ُمٜمَؽ أو أصٖمَر ُمٜمؽ

 ويٕمٔمٛمقٟمؽ وإن رأي٧َم إظمقاَٟمَؽ اعمًٚمٛملَم يٙمرُمقٟمؽ: ىم٤مل

، وإن رأي٧م ُمٜمٝمؿ ضمٗم٤مًء هذا ومْمٌؾ أظمذوا سمف: وَيِّمٚمقٟمؽ وم٘مؾ أٟم٧َم 

ش 54-53 واعمداراة ص2/226. »هذا ذٟم٥ٌم أطمدصمُتف: واٟم٘م٤ٌمًو٤م وم٘مؾ

ًمٞمٚم٦ًم سم٠مْن خيٛمد ومقصم٥م إًمٞمف رضم٤مء سمـ طمٞمقة  [هاج قمٛمر]َهؿَّ اًمناج 

ًمٞمّمٚمحف، وم٠مىمًؿ قمٚمٞمف قمٛمر ومجٚمس، صمؿ ىم٤مم قمٛمر وم٠مصٚمحف؛ وم٘م٤مل ًمف 

                                                           

.  أي ذم اًمًـ

. شاعمداراة»ومحذومتٝم٤م شمًٌٕم٤م ًمرواي٦م ش يٙمرُمقٟمؽ»ىمٌؾ ش ُمـ» يم٤من ذم إصؾ 

إن ذًمؽ ُمـ ومْمٚمٝمؿ ويمرُمٝمؿ وإطم٤ًمهنؿ وشمٖم٤مومٚمٝمؿ قمـ ٟم٘مص إظمقاهنؿ :  أي ىمؾ

. وقمـ زٓهتؿ ُمـ همػم أن شمٔمـ أٟمؽ أهٌؾ ًمذًمؽ اإليمرام واًمتٕمٔمٞمؿ

.  أي وىمع ذًمؽ اجلٗم٤مء سم٥ًٌم ذٟم٥م ُمـ اًمذٟمقب
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ىمٛم٧م وأٟم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، : ىم٤مل! أشم٘مقم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟: رضم٤مء

ش 1/237اًمٙم٤مُمؾ ». ورضمٕم٧ُم وأٟم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

رسمام رأي٧م ُمع إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل اًمٌمء حيٛمٚمف، : قمـ إقمٛمش ىم٤مل

اًمتقاوع واخلٛمقل ». إين ٕرضمق ومٞمف إضمر يٕمٜمل ذم محٚمف: ي٘مقل

ش 147ص

ُم٤م رأي٧م حمٛمد : قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمـ مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل

. سمـ واؾمع إٓ ويم٠مٟمف يٌٙمل ويم٤من جيٚمس ُمع اعم٤ًميملم واًمٌٙم٤مئلم

ش 149اًمتقاوع واخلٛمقل ص»

يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م صمٞم٤مب سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أرسمٕم٦م آٓف، ويم٤من : ىم٤مل محٞمد

. جي٤مًمس اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم حيدصمٝمؿ وي٘مقل إٟمف يٕمجٌٝمؿ ذًمؽ

: هم٤مب اسمـ عمٓمرف ومٚمٌس ضم٦ٌم وأظمذ قمّم٤م أو ىمّم٦ٌم ذم يده وىم٤مل

ش 2/209». أمتًٙمـ ًمريب ًمٕمٚمف يرمحٜمل ومػمد قمكم وًمدي

ُم٤ًميملم وىمد سمًٓمقا  [قمغم]ُمر احلًلم سمـ قمكم : قمـ ُمًٕمر ىم٤مل

هٚمؿ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ومحقل وريمف : وم٘م٤مًمقا [يمذا]يم٤ًمًء وسملم أيدهيؿ يمًنا 

                                                           

.  يٕمٜمل أهنؿ ينهؿ أن جيٚمس إًمٞمٝمؿ اًمٖمٜمل أو اعمٝمٞم٥م ُمـ اًمٜم٤مس ضمٚم٦ًم شمقاوع وأظمقة
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ـَ »وىمرأ  ي َتْٙمؼِمِ ًْ ىمد أضمٌتٙمؿ : ؛ وم٠ميمؾ ُمٕمٝمؿ صمؿ ىم٤ملشإِٟمَُّف َٓ حُي٥ِمُّ اعمُْ

. أظمرضمل ُم٤م يمٜم٧م شمدظمريـ:  يٕمٜمل اُمرأشمف–وم٠مضمٞمٌقين وم٘م٤مل ًمٚمرسم٤مب 

أن شمٌدأ : صمالث ُمـ رؤوس اًمتقاوع: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل

سم٤مًمًالم قمغم ُمـ ًم٘مٞم٧م، وأن شمرى سم٤معمجٚمس اًمدون ُمـ اًمنمف، وأن 

ش 5/101». ٓ ُت٥م اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م واعمدطم٦م ذم قمٛمؾ اهلل

إن اهلل عم٤م أهمرق ىمقم ٟمقح ؿمٛمخ٧م اجل٤ٌمل وشمقاوع : قمـ جم٤مهد ىم٤مل

اًمتقاوع ». اجلقدي ومرومٕمف اهلل ومقق اجل٤ٌمل وضمٕمؾ ىمرار اًمًٗمٞمٜم٦م قمٚمٞمف

ش 155واخلٛمقل ص

ُمـ شمقاوع ختِمًٕم٤م : قمـ اعمًٞم٥م سمـ راومع قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل

. رومٕمف اهلل وُمـ شمٙمؼم شمٕمٔماًم ووٕمف اهلل

يم٤مٟم٧م أطم٤ٌمُر سمٜمل اهائٞمَؾ، اًمّمٖمػُم ُمٜمٝمؿ : ىم٤مل يزيُد سمـ ُمٞمنة

. واًمٙمٌػُم، ٓ يٛمٌم إٓ سم٤مًمٕمّم٤م، خم٤موم٦َم أن خَيت٤مَل ذم ُِمِمٞمتِف إذا ُمِمك

                                                           

ش. 23» اًمٜمحؾ 

: ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤مش اًمتقاوع واخلٛمقل» وهذه آصم٤مر أظمرى ذم اًم٤ٌمب اٟمت٘مٞمتٝم٤م ُمـ 

جيزئ ىمٚمٞمؾ اًمقرع ُمـ يمثػم اًمٕمٛمؾ، وجيزىء ىمٚمٞمؾ اًمتقاوع : قمـ يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط ىم٤مل

ش 141ص». ُمـ يمثػم آضمتٝم٤مد
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اًمتقاوع أن ختْمع : ؾم٠مًم٧م اًمٗمْمٞمؾ قمـ اًمتقاوع ىم٤مل: قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؿمٕم٨م ىم٤مل

ًمٚمحؼ وشمٜم٘م٤مد ًمف، وًمق ؾمٛمٕمتف ُمـ صٌل ىمٌٚمتف ُمٜمف، وًمق ؾمٛمٕمتف ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس ىمٌٚمتف 

ش 142-141ص». ُمٜمف

رأس اًمتقاوع أن شمْمع ٟمٗمًؽ : ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: قمـ أيب ص٤مًمح اًمٗمراء ىم٤مل

قمٜمد ُمـ هق دوٟمؽ ذم ٟمٕمٛم٦م اًمدٟمٞم٤م طمتك شُمٕمٚمٛمف أن ًمٞمس ًمؽ سمدٟمٞم٤مك قمٚمٞمف ومْمؾ وأن شمرومع 

. ٟمٗمًؽ قمٛمـ هق ومقىمؽ ذم ٟمٕمٛم٦م اًمدٟمٞم٤م طمتك شمٕمٚمٛمف أٟمف ًمٞمس ًمف سمدٟمٞم٤مه قمٚمٞمؽ ومْمؾ

ش 142ص»

وقمٚمٞمف أـمالس : ُدظمؾ قمغم اًمٜمج٤مر ذم قم٘م٥م ٟمٕمٛم٦م، ىم٤مل: قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ذيمقان ىم٤مل

سمغم، : ىم٤مل! أهي٤م اعمٚمؽ أو مل شمٜمٌئٜم٤م أن ىمد هرت؟: وهق ُمرؾمؾ رأؾمف وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم

إين ىمرأت ومٞمام أوطمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم قمٞمًك سمـ : ىم٤مل! ُم٤م هذه آؾمتٙم٤مٟم٦م؟: ىم٤مل

ش 143ص». إذا أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمؽ ٟمٕمٛم٦م وم٤مؾمت٘مٌٚمٝم٤م سم٤مٓؾمتٙم٤مٟم٦م أمتٝم٤م قمٚمٞمؽ: ُمريؿ

ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ُمـ ٟمٕمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومِمٙمره٤م : قمـ قمٛمرو سمـ ُمرداس قمـ يمٕم٥م ىم٤مل

هلل وشمقاوع هب٤م هلل إٓ أقمٓم٤مه اهلل ٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ورومع ًمف هب٤م درضم٦م ذم أظمرة؛ وُم٤م أٟمٕمؿ 

اهلل قمغم قمٌد ُمـ ٟمٕمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمؿ يِمٙمره٤م هلل ومل يتقاوع هب٤م هلل إٓ ُمٜمٕمف اهلل ٟمٗمٕمٝم٤م ذم 

ش 144-143ص». اًمدٟمٞم٤م وومتح ًمف ـمًٌ٘م٤م ُمـ اًمٜم٤مر يٕمذسمف سمف إن ؿم٤مء اهلل أو يتج٤موز قمٜمف
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ىم٤مل حيٞمك سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص : قمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

ُمـ شمقاوع قمـ رومٕم٦م وزهد قمغم ىمدرة وشمرك : أي اًمرضم٤مل أومْمؾ؟ ىم٤مل: ًمٕمٌد اعمٚمؽ

 واإلذاف قمغم ُمٜم٤مزل إذاف 144اًمتقاوع واخلٛمقل ص». اًمٜمٍمة قمغم ىمقة

ش 209ص

ي٤م أُمػم : دظمؾ اسمـ اًمًامك قمغم ه٤مرون وم٘م٤مل: قمـ زيمري٤م سمـ أيب ظم٤مًمد اًمٌٚمدي ىم٤مل

ُم٤م أطمًـ ُم٤م ىمٚم٧م؟ : اعم١مُمٜملم واهلل ًمتقاوٕمؽ ذم ذومؽ أذف ًمؽ ُمـ ذومؽ، وم٘م٤مل

ًٓ ذم ظمٚم٘مف وُمقوًٕم٤م ذم طمًٌف وسمًط ًمف ذم : وم٘م٤مل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن اُمرًءا آشم٤مه اهلل مج٤م

ذات يده ومٕمػ ذم مج٤مًمف وواؾمك ذم ُم٤مًمف وشمقاوع ذم طمًٌف يُمت٥م ذم ديقان اهلل ُمـ 

-144ص». ومدقمك ه٤مرون سمدواة وىمرـم٤مس ويمت٥م هذا اًمٙمالم سمٞمده: ظم٤مًمص اهلل، ىم٤مل

ش 145

يم٤من أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح وهق أُمػم حيٛمؾ ؾمٓماًل ًمف ُمـ : قمـ يقٟمس سمـ طمٚمٌس ىم٤مل

ش 145ص». ظمِم٥م طمتك ي٠ميت مح٤مم أسم٤من

سمٕمثٜمل ىمقُمل ذم : قمـ قمٚمقان سمـ داود اًمٌجكم طمدصمٜمل ؿمٞمخ ُمـ مهدان قمـ أسمٞمف ىم٤مل

اجل٤مهٚمٞم٦م سمخٞمؾ أهدوه٤م ًمذي اًمٙمالع وم٠مىمٛم٧م سم٤ٌمسمف ؾمٜم٦م ٓ أصؾ إًمٞمف صمؿ أذف إذاوم٦م 

قمغم اًمٜم٤مس ُمـ همروم٦م ًمف ومخروا ًمف ؾمجقًدا صمؿ ضمٚمس ومٚم٘مٞمتف سم٤مخلٞمؾ وم٘مٌٚمٝم٤م، صمؿ ًم٘مد رأيتف 

سمحٛمص وىمد أؾمٚمؿ حيٛمؾ اًمدرهؿ اًمٚمحؿ ومٞمٌتدره ىمقُمف وُمقاًمٞمف ومٞم٠مظمذوٟمف ُمٜمف ومٞم٠مسمك 

: شمقاوًٕم٤م وىم٤مل
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أفٍّ ًمذي اًمدٟمٞم٤م إذا يم٤مٟم٧م يمذا أٟم٤م ُمٜمٝم٤م يمؾَّ يقم ومـل أذى 

ذا : ُمـ أٟمٕمؿ اًمٜم٤مس ُمٕم٤مؿًم٤م؟ ىمٞمؾ: وًم٘مد يمٜم٧ُم إذا ُم٤م ىمٞمـؾ

صمؿ سمدًم٧ُم سمٕمٞمش ؿم٘مقًة طمٌذا هذا ؿم٘م٤مًء؛ طمٌذا 

ش 140ص »

يم٠مين أٟمٔمر إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمٕمٚمً٘م٤م حلاًم ذم يده اًمٞمنى وذم : قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ىم٤مل

ش 147ص». يده اًمٞمٛمٜمك اًمدرة يدور ذم إؾمقاق طمتك دظمؾ رطمٚمف

رأي٧م قمٚمًٞم٤م اؿمؽمى متًرا سمدرهؿ ومحٛمٚمف : قمـ ص٤مًمح سمٞم٤مع إيمًٞم٦م قمـ أُمف أو ضمدشمف ىم٤مًم٧م

. ٓ، أسمق اًمٕمٞم٤مل أطمؼ أن حيٛمؾ: ذم ُمٚمحٗمتف وم٘مٚم٧م أمحؾ قمٜمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل

ش 148ص»

يم٤من ؾمٚمٞمامن سمـ داود إذا أصٌح شمّمٗمح وضمقه : قمـ طمٙمٞمؿ سمـ حمٛمد إمحز ىم٤مل

ي٤م رب ُمًٙملم ُمع : إهمٜمٞم٤مء وإذاف طمتك جيلء إمم اعم٤ًميملم ومٞم٘مٕمد ُمٕمٝمؿ وي٘مقل

ش 148ص». ُم٤ًميملم

ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس يمام شمٙمره أن : طمدصمٜمل احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

. يراك إهمٜمٞم٤مء ذم اًمثٞم٤مب اًمدون ومٙمذًمؽ وم٤ميمره أن يراك اًمٗم٘مراء ذم اًمثٞم٤مب اعمرشمٗمٕم٦م

ش 150ص»
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رمحة اخلؾق 

 

إن اهلل ًمػمطمؿ سمرمح٦م : قمـ يزيد سمـ قمٌد اهلل قمـ أظمٞمف ُمٓمرف ىم٤مل

 .اًمٕمّمٗمقر

أٟمف يمره صٞمد اًمٓمػم أي٤مم  [سمـ خمٞمٛمرة]قمـ إوزاقمل قمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

. ومراظمف

يم٤مَن ًمٕمٛمَر سمـ قمٌد اًمٕمزيز همالٌم يٕمٛمُؾ قمغم سمٖمٍؾ ًمُف ي٠مشمٞمِف سمدرَهٍؿ يمؾَّ 

ٟمٗمَ٘م٧ِم : وم٘م٤مَل ! ُم٤م سمدا ًمؽ؟: يقٍم، ومج٤مءه يقًُم٤م سمدرهٍؿ وٟمّمٍػ، وم٘م٤مَل 

. أرطْمُف صمالصم٦َم أي٤ممٍ ! ٓ، وًمٙمٜمَؽ أشمٕم٧ٌَم اًمٌٖمَؾ : اًمًقُق، ىم٤مل

                                                                                                                              

اًمٕمج٥م ًمٚمٖمٜمل إذا ضمٚمس حيدث : ىم٤مل صدىم٦م اًم٘م٤مري: قمـ قمٌد اعم١مُمـ اعمقصكم ىم٤مل

ش 150ص». اعمًٙملم يمٞمػ ٓ يًتحٞمل ُمٜمف

ـمقسمك : يم٤من قمٞمًك سمـ ُمريؿ ي٘مقل: قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ ضمٕمٗمر قمـ ؾمٕمد اًمٓم٤مئل ىم٤مل

ًمٚمٛمتقاوٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م هؿ أصح٤مب اعمٜم٤مئر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ـمقسمك ًمٚمٛمّمٚمحلم سملم اًمٜم٤مس ذم 

صمقن اًمٗمردوس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ـمقسمك ًمٚمٛمٓمٝمرة ىمٚمقهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م هؿ  اًمدٟمٞم٤م هؿ اًمذيـ يقرَّ

ش 154ص». اًمذيـ يٜمٔمرون إمم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

. ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤مش اًمتقاوع واخلٛمقل»اٟمتٝمك ُم٤م أردت ٟم٘مٚمف ذم هذا اعمقوع قمـ يمت٤مب 
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رأي٧م احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مقمًدا ذم : ىم٤مل يقؾمػ سمـ قمٓمٞم٦م اًمّمٗم٤مر

اًمِمٛمس يُٗم٧مُّ ًُم٤ٌمَب اخلٌز ًمٚمٜمٛمؾ 
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احلقاء 

 

يم٤من إذا يم٤مَن ذم اًمّمٌل ظمٚم٘م٤من احلٞم٤مء واًمره٦ٌم : ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف

. رؿمده [ذم]ـُمٛمَع 

 إومِم٤مء اًمن  واخلٞم٤مٟم٦م، وأداُء إُم٤مٟم٦م، اًمقوم٤مء سم٤مًمققمدِ 

يْمٞمؼ صدر أطمدهؿ سمنه طمتك حيدث سمف صمؿ : ىم٤مل إقمٛمش

191روو٦م اًمٕم٘مالء ص»!!. ايمتٛمف قمكمّ : ي٘مقل » 

اًمّمٛم٧م ». إن ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م أن ُتدث سمن أظمٞمؽ: ىم٤مل احلًـ

 214ص

طم٤مرؾًم٤م ًمٕمروة طمتك إٟمف  [سمـ احل٤مرث]يم٤من أسمق سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ 

ًٓ وم٠مصٞم٥م ىمد قمٚمٛم٧ُم : ىم٤مل! ٓ وامن قمٚمٞمؽ:  وم٘م٤مل ًمف قمروة؛أودع ُم٤م

ًٓ ًمف وم٘مْم٤مه؛وًمٙمـ ٓ شمتحدْث ىمريش أن أُم٤مٟمتل ظمرسم٧م .  وم٤ٌمع ُم٤م

ة أهل الديِن والـصِح والعؼِل الرجقح شاورم

أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ : ؛ ىم٤مل ىمت٤مدةشَوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم إَُْمرِ »: ىم٤مل شمٕم٤ممم

٤ًٌم ٕٟمٗمًٝمؿ؛ وىم٤مل اًمْمح٤مك أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ عم٤م قمٚمؿ : شم٠مًمًٗم٤م هلؿ وشمٓمٞمٞم

أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ ًمٞمًتـ سمف : ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ؛ وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

                                                           

ش. 159» آل قمٛمران 
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أدب ». اعمًٚمٛمقن ويتٌٕمف ومٞمٝم٤م اعم١مُمٜمقن وإن يم٤من قمـ ُمِمقرهتؿ همٜمًٞم٤م

ش  473اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ص

ش 193روو٦م اًمٕم٘مالء ص». ٓ يٜمدم ُمـ ؿم٤مور ُمرؿمًدا: ىم٤مل احلًـ

ُمـ مل يِم٤مور : ذم اًمتقراة أرسمٕم٦م أطمرف ُمٙمتقسم٦م: ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف

. يٜمدم؛ وُمـ اؾمتٖمٜمك اؾمت٠مصمر؛ واًمٗم٘مر اعمقت إمحر؛ ويمام شَمديـ شُمدان

ش 192روو٦م اًمٕم٘مالء ص»

واهلل ُم٤م اؾمتِم٤مر ىمقم ىمط إٓ هدوا ٕومْمؾ ُم٤م : ىم٤مل احلًـ

 100إدب اعمٗمرد ص». شَوَأُْمُرُهْؿ ؿُمقَرى سَمْٞمٜمَُٝمؿْ »سمحيهتؿ صمؿ شمال 

ش 193 و192واٟمٔمر روو٦م اًمٕم٘مالء ص

هُتؿ ُمدارا واحلٚمؿ واًمٕمٗمق وؾمالُم٦م اًمّمدر واًمّمؼُم قمغم أذى اًمٜم٤مس

. احلٚمُؿ أرومع ُمـ اًمٕم٘مؾ، ٕن اهلل شَمًّٛمك سمف: ىم٤مل رضم٤مء سمـ طمٞمقة

ـُ : اًمٜم٤مُس رضمالنِ : ىم٤مَل اًمرسمٞمُع سمـ ظمثٞمؿ ـٌ وضم٤مهٌؾ، وم٠مُم٤م اعم١مُم ُم١مُم

. ومال شم١مِذِه، وأُم٤م اجل٤مهُؾ ومال دم٤مهْٚمف

ـُ قمٌِد اهللِ اعمزين ٓ يٙمقُن اًمرضمُؾ شم٘مًٞم٤م طمتك يٙمقَن سمٓملَء : ىم٤مل سمٙمُر سم

. اًمٓمَٛمِع سمٓملَء اًمٖمْم٥م

                                                           

ش. 38» اًمِمقرى 
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. أـمٗمئقا ٟم٤مر اًمٖمْم٥م سمذيمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ: يم٤من سمٙمر سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل

ش 3/141اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم »

. أـمٗمئقا ٟم٤مر اًمٖمْم٥م سمذيمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ: يم٤من سمٙمر سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل

ش 3/141اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم »

ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف أرسمع ظمالل طمرُمف اهلل قمغم اًمٜم٤مر وأقم٤مذه : ىم٤مل احلًـ

ُمـ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف قمٜمد اًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم وقمٜمد اًمِمٝمقة وقمٜمد : ُمـ اًمِمٞمٓم٤من

. اًمٖمْم٥م

 طمتك ُيْٖمَْم٥َم، وٓ : ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم
ٍ
ٌَْؽ طمٚمُؿ اُمرىء ٓ يٕمج

. أُم٤مٟمُتُف طمتك ُيْٓمَٛمَع، وم٢مّٟمَؽ ٓ شمدري قمغم أيِّ ؿم٘مٞمف ي٘مع

 أشمٞم٧ُم يمٜم٧م اذا أردت اًمّم٤مئٗم٦مَ : ىم٤مل أسم٤من سمـ أيب راؿمد اًم٘مِمػمي

ـَ ُمٝمران أودقُمف ومام يزيدين قمغم يمٚمٛمتلم َك : ُمٞمٛمقَن سم ْ اشمِؼ اهللَ وٓ يٖمػمِّ

. ـمٛمٌع وٓ همْم٥ٌم 

ُم٤م أؿمٌٝمؽ : يم٤من قمقن سمـ قمٌد اهلل إذا همْم٥م قمغم همالُمف ىم٤مل

أٟم٧م : أٟم٧م شمٕمّمٞمٜمل وأٟم٤م أقميص اهلل، وم٢مذا اؿمتد همْمٌف ىم٤مل! سمٛمقٓك

ش 139روو٦م اًمٕم٘مالء ص». طمرٌّق ًمقضمف اهلل

                                                           

.  هل اًمٖمزوة ذم اًمّمٞمػ
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ـُ اًمٕمٚمِؿ طمٚمُؿ أهٚمف: ىم٤مَل اًمِمٕمٌلُّ  . زي

ـَ آؾمالَم يزيٜمُُف اإليامُن، وُم٤م : ي٘م٤مُل : ىم٤مل رضم٤مء سمـ طمٞمقة ُم٤م أطمً

ـَ  ـَ اًمتُّ٘مك يزيٜمُف اًمٕمٚمُؿ، وُم٤م أطمً ـَ اإليامَن يزيٜمُف اًمتُّ٘مك، وُم٤م أطمً أطمً

ـَ احلٚمَؿ يزيٜمف اًمرومُؼ   .اًمٕمٚمَؿ يزيٜمف احلٚمُؿ، وُم٤م أطمً

همْم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يقًُم٤م : ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب طمٙمٞمؿ

 طم٤مرض ومٚمام ؾمٙمـ همْمٌف وم٤مؿمتد همْمٌف ويم٤من ومٞمف طمدة وقمٌد اعمٚمؽ

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أٟم٧م ذم ىمدر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽ وُمقوٕمؽ اًمذي : ىم٤مل

! ووٕمؽ اهلل سمف وُم٤م وٓك ُمـ أُمر قم٤ٌمده يٌٚمغ سمؽ اًمٖمْم٥م ُم٤م أرى؟

أُم٤م شمٖمْم٥م ي٤م قمٌد اعمٚمؽ؟ : يمٞمػ ىمٚم٧م؟ وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف يمالُمف وم٘م٤مل: ىم٤مل

ُم٤م شمٖمٜمل ؾمٕم٦م ضمقذم إن مل أردد ومٞمف اًمٖمْم٥م طمتك ٓ ئمٝمر ُمٜمف : وم٘م٤مل

 .رء أيمرهف

دظمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمًجد ًمٞمٚم٦م ذم اًمٔمٚمٛم٦م ومٛمر سمرضمؾ ٟم٤مئؿ 

ٓ، ومٝمؿ سمف احلرس : أجمٜمقن أٟم٧م؟ وم٘م٤مل قمٛمر: ومٕمثر سمف ومرومع رأؾمف وىم٤مل

                                                                                                                              

.  يٕمٜمل ٟمٗمًف

.  اسمـ قمٛمر
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خمتٍم ُمٜمٝم٤مج ». ٓ: أجمٜمقن؟ وم٘مٚم٧م: ُمف، إٟمام ؾم٠مًمٜمل: وم٘م٤مل قمٛمر

ش  237اًم٘م٤مصديـ ص

ُمـ مل : صمالث ُمـ يمـ ومٞمف وم٘مد يمٛمؾ: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

خيرضمف همْمٌف قمـ ـم٤مقم٦م اهلل؛ ومل يًتزًمف رو٤مه إمم ُمٕمّمٞم٦م اهلل؛ وإذا ىمدر 

ش 1/116اًمٙم٤مُمؾ ». قمٗم٤م ويمّػ 

يم٤من ٓسمـ قمقن مجؾ يًت٘مك اعم٤مء وم٢مذا همالم اسمـ قمقن ىمد رضب 

اجلٛمؾ ومذه٥م سمٕمٞمٜمف ومج٤مء اًمٖمالم وىمد أرقم٥م وفمـ أهنؿ ىمد ؿمٙمقه ومٚمام 

 .اذه٥م وم٠مٟم٧م طمر ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ: رآه ىمد أرقم٥م ىم٤مل

ظم٤مرضًم٤م  [سمـ قمكم]يم٤من قمكم سمـ احلًلم : ىم٤مل قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

ُمـ اعمًجد ومٚم٘مٞمف رضمؾ ومًٌف ومث٤مرت إًمٞمف اًمٕمٌٞمد واعمقازم وم٘م٤مل قمكم سمـ 

ُم٤م ؾمؽم قمٜمؽ ُمـ : ُمٝماًل قمـ اًمرضمؾ، صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمرضمؾ وم٘م٤مل: احلًلم

وم٤مؾمتحٞم٤م اًمرضمؾ وم٠مًم٘مك قمٚمٞمف ! أًمؽ طم٤مضم٦م ٟمٕمٜمٞمؽ قمٚمٞمٝم٤م؟! أُمرٟم٤م أيمثر

: مخٞمّم٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وأُمر ًمف سم٠مًمػ درهؿ ومٙم٤من اًمرضمؾ سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل

 .أؿمٝمد أٟمؽ ُمـ أوٓد اًمرؾمقل

يم٤من سملم طمًـ سمـ طمًـ وسملم قمكم سمـ : ىم٤مل أسمق يٕم٘مقب اعمدين

احلًلم سمٕمض إُمر ومج٤مء طمًـ سمـ طمًـ إمم قمكم سمـ احلًلم وهق ُمع 
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وقمكم ؾم٤ميم٧م؛ : أصح٤مسمف ذم اعمًجد ومام شمرك ؿمٞمًئ٤م إٓ ىم٤مًمف ًمف؛ ىم٤مل

وم٤مٟمٍمف طمًـ ومٚمام يم٤من ذم اًمٚمٞمؾ أشم٤مه ذم ُمٜمزًمف وم٘مرع قمٚمٞمف سم٤مسمف ومخرج 

ي٤م أظمل إن يمٜم٧م ص٤مدىًم٤م ومٞمام ىمٚم٧م زم ومٖمٗمر اهلل زم وإن : إًمٞمف وم٘م٤مل ًمف قمكم

يمٜم٧م يم٤مذسم٤م ومٖمٗمر اهلل ًمؽ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ وومم ىم٤مل وم٤مشمٌٕمف طمًـ وم٤مًمتزُمف 

ٓ ضمرم ٓ قمدت ذم أُمر شمٙمرهف؛ : ُمـ ظمٚمٗمف وسمٙمك طمتك رصمك ًمف صمؿ ىم٤مل

 . وأٟم٧م ذم طمؾ مم٤م ىمٚم٧م زم: وم٘م٤مل قمكم

. رب يمٚمٛم٦م ذل اطمتٛمٚمتٝم٤م أورصمتٜمل قمًزا ـمقياًل : ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم

 أن شمّمؼم قمغم ُم٤م شمٙمره: ُم٤م احلٚمؿ؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمألطمٜمػ سمـ ىمٞمس

                                                           

إن ومالٟم٤م ىمد آذاك : ضم٤مء رضمؾ إمم قمكم سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ًمف:  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

: وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إًمٞمف وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمف وهق يرى أٟمف ؾمٞمٜمتٍم ًمٜمٗمًف ومٚمام أشم٤مه ىم٤مل: ووىمع ومٞمؽ ىم٤مل

. ي٤م هذا إن يم٤من ُم٤م ىمٚم٧َم ذمَّ طمً٘م٤م ومٖمٗمر اهلل زم، وإن يم٤من ُم٤م ىمٚم٧َم ذمَّ سم٤مـماًل ومٖمٗمر اهلل ًمؽ

ش 2/94صػ»

إن يمٜم٤م يمام ىمٚم٧م ومٜمًتٖمٗمر اهلل، وإن مل ٟمٙمـ : يمٚمؿ رضمؾ زيـ اًمٕم٤مسمديـ وم٤مومؽمى قمٚمٞمف وم٘م٤مل

ضُمٕمٚم٧ُم ومداك، ًمٞمس يمام ىمٚم٧ُم : يمام ىمٚم٧م ومٖمٗمر اهلل ًمؽ، وم٘م٤مم إًمٞمف اًمرضمؾ وم٘مٌؾ رأؾمف وىم٤مل

إٟمٕم٤مم ]ش اهلل أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف»: همٗمر اهلل ًمؽ؛ وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أٟم٤م، وم٤مهمٗمر زم؛ ىم٤مل

ش 2/95صػ». [124



 من روائع أقوال الصاحلني   

 
 

171 

سمؿ سمٚمغ ومٞمٙمؿ إطمٜمػ سمـ : ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم خل٤مًمد سمـ صٗمقان

إن ؿمئ٧م طمدصمتؽ أًمًٗم٤م وإن ؿمئ٧م طمذوم٧م ًمؽ : ىمٞمس ُم٤م سمٚمغ؟ ىم٤مل

وم٢من ؿمئ٧م ومثالصًم٤م، وإن : اطمذومف زم طمذوًم٤م، ىم٤مل: احلدي٨م طمذوًم٤م، ىم٤مل

يم٤من ٓ ينمه : ُم٤م اًمثالث؟ ىم٤مل: ؿمئ٧م وم٤مصمٜمتلم، وإن ؿمئ٧م ومقاطمدة، ىم٤مل

يم٤من ُمقوم٘م٤م ًمٚمخػم : ومام اًمثٜمت٤من؟ ىم٤مل: وٓ حيًد وٓ يٛمٜمع طمً٘م٤م، ىم٤مل

يم٤من أؿمد اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمًف : ومام اًمقاطمدة؟ ىم٤مل: ُمٕمّمقًُم٤م ُمـ اًمنم؛ ىم٤مل

ش 3/199صػ». ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م

 ويم٤من قمٛمرو سمـ –وىمػ رضمؾ قمٚمٞمف ُم٘مٓمَّٕم٤مت قمغم إطمٜمػ يًٌف 

ف إطمٜمػ   ومجٕمؾ ٓ ي٠مًمق أن –إهتؿ ضمٕمؾ ًمف أًمػ درهؿ قمغم أن يًٗمِّ

٤ًٌم ُيٖمِْم٥ُم وإطمٜمُػ ُمٓمِرٌق ٓ يٙمٚمٛمف؛ ومٚمام رآه ٓ يٙمٚمٛمف أىمٌؾ  يًٌف ؾم

واهلل ُم٤م يٛمٜمٕمف ُمـ ضمقايب إٓ ! ي٤م ؾمقأشم٤مه: اًمرضمؾ يٕمضُّ إهب٤مُمف وي٘مقل

!  هقاين قمٚمٞمف

ٓ شمزال اًمٕمرب قمرسًم٤م ُم٤م ًم٧ًٌم اًمٕمامئؿ وشم٘مٚمدت : ىم٤مل إطمٜمػ

ًٓ وٓ اًمتقاه٥م اًمٙم٤مُمؾ ».  ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م َوٕم٦مً اًمًٞمقف ومل شمٕمُدد احِلٚمؿ ذ

ش 1/179

                                                           

.  وهق أن هي٥م اًمرضمؾ ُمـ طم٘مف ُم٤م ٓ يًتٙمره قمٚمٞمف
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ـِ قمٌِد اًمٕمزيز، ىم٤مل ـِ ؾمقيٍد، ُمـ طمرِس قمٛمَر سم صغم : قمـ ؾمٕمٞمِد سم

ـُ قمٌِد اًمٕمزيز اجلٛمٕم٦َم صمؿ ضمٚمس وقمٚمٞمف ىمٛمٞمٌص ُمرىمقُع اجلٞم٥ِم  سمٜم٤م قمٛمُر سم

ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملم إن اهلل ىمد : وم٘م٤مل ًمف رضمٌؾ ! ُِمـ سملم يديف وُمـ ظمٚمٗمف

َس ُمٚمٞم٤ًّم صمؿ رومع رأؾَمف إًمٞمف وم٘م٤مَل ! أقمٓم٤مك ومٚمق ًم٧ًٌَم  إن أومْمَؾ : ومٜمٙمَّ

.  اًم٘مّمِد قمٜمد اجِلَدة، وأومْمَؾ اًمٕمٗمِق قمٜمد اعم٘مدرة

اًمٕمٗمق ذم : أطم٥م إُمقر إمم اهلل صمالصم٦م: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

، وُم٤م َروَمؼ أطمد سم٠مطمد ذم اًم٘مدرة، واًم٘مّمد ذم اجِلَدة، واًمرومؼ ذم اًمٕم٤ٌمدة

ش 167روو٦م اًمٕم٘مالء ص». اًمدٟمٞم٤م إٓ رومؼ اهلل سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

فِ  ًِ ! ادُع اهللَ قمٚمٞمفِ : ُهَق ًمٚمرسمٞمِع سمـ ظمثٞمؿ ومَرٌس، وم٘م٤مَل أهُؾ جمٚم

سمْؾ َأْدُع اهللَ ًمف، اًمٚمٝمؿ إن يم٤مَن همٜمًٞم٤م وم٠َمىْمٌِْؾ سم٘مٚمٌِِف، وإْن يم٤مَن وم٘مػًما : ىم٤مَل 

.  وم٠َمهْمٜمِف

يم٤من أومْمٚمٝمؿ قمٜمدي، يٕمٜمل اعم٤مولم، : ىم٤مل إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م

.  أؾمٚمٛمٝمؿ صدًرا وأىمٚمٝمؿ همٞم٦ٌم

                                                           

. شاًمٕم٤ٌمدة»سمدل ش اًمٕم٤ٌمد» ًمٕمٚمٝم٤م 
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ُم٤م يم٤مٟم٧م أقمامل : ؾم٠مًم٧ُم ُم٤مه٤مَن احلٜمٗملَّ : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ ديٜم٤مر اًمتامر

.  يم٤مٟم٧م أقمامهُلؿ ىمٚمٞمٚم٦ًم ويم٤مٟم٧م ىمٚمقهُبؿ ؾمٚمٞمٛم٦مً : اًم٘مقم؟ ىم٤مل

ضم٤مء رضمؾ إمم قمٚم٘مٛم٦م ومِمتٛمف وم٘م٤مل : قمـ إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل

ٌُقا وَمَ٘مِد »: قمٚم٘مٛم٦م ًَ ـَ ُي١ْمُذوَن اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت سمَِٖمػْمِ َُم٤م ايْمَت ِذي َواًمَّ

ٌِٞمٜم٤ًم َت٤مًٟم٤م َوإصِْماًم ُمُّ : ىم٤مل! أُم١مُمـ أٟم٧م؟:  أي٦م، وم٘م٤مل اًمرضمؾشاطْمَتَٛمُٚمقا هُبْ

 . أرضمق

ٓ شمٌغ قمغم : ٓ شمٙمقن قم٤معم٤ًم طمتك شمٙمقن ومٞمؽ ظمّم٤مل: ىم٤مل أسمق طم٤مزم

.  ُمـ ومقىمؽ وٓ ُت٘مر ُمـ دوٟمؽ وٓ شم٠مظمذ قمغم قمٚمٛمؽ دٟمٞم٤م

وا يمَِراًُم٤م»: قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ جم٤مهد وا سم٤ِمًمٚمَّْٖمِق َُمرُّ :  ىم٤ملشَوإَِذا َُمرُّ

ش 40-39اعمداراة ص». إذا أوذوا صٗمحقا

وا يمَِراًُم٤م»: قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمًدي وا سم٤ِمًمٚمَّْٖمِق َُمرُّ مل :  ىم٤ملشَوإَِذا َُمرُّ

.  يٙمٚمٛمقهؿ

                                                           

ش. 58» إطمزاب 

ش. 72» اًمٗمرىم٤من 

ش. 72» اًمٗمرىم٤من 
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: قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد قمـ محٞمد سمـ هالل ىم٤مل

إذا : أدريم٧م اًمٜم٤مس يٕمدون اعمداراة صدىم٦م خترج ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ويم٤من ي٘م٤مل

سمٚمٖمؽ قمـ أظمٞمؽ ُم٤م شمٙمره وم٤مًمَ٘مُف سمام حي٥م وم٢مٟمؽ شم٘مْمٛمف مجرشمف وهق ٓ 

.  يِمٕمر

ي٤م سمٜملَّ إذا ؾمٛمٕم٧َم يمٚمٛم٦ًم ُمـ : ىم٤مل زم أيب: ىم٤مَل قمٌُد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر

 ُمـ اًمنمِّ ُم٤م وضمدَت هل٤م حمٛماًل ُمـ 
ٍ
 ُمًٚمٍؿ ومال ُتٛمْٚمٝم٤م قمغم رء

ٍ
اُمرىء

.  اخلػم

ُم٤م قمٚمٞمؽ أن شمٜمزل : ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل: قمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ضمٌٚم٦م ىم٤مل

اًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ومتٜمزل ُمـ يم٤من أيمؼم ُمٜمؽ ُمٜمزًم٦م أسمٞمؽ وشمٜمزل 

ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ىمريٜمؽ ُمٜمزًم٦م أظمٞمؽ وشمٜمزل ُمـ يم٤من أصٖمر ُمٜمؽ ُمٜمزًم٦م 

ش 54اعمداراة ص»!. وًمدك وم٠مي ه١مٓء ُت٥م أن هيتؽ ؾمؽمه؟

اًمت٘مك حيٞمك سمـ زيمري٤م وقمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝمام : ىم٤مل ُمٙمحقل

ي٤م اسمـ : اًمًالم ومْمحؽ قمٞمًك ذم وضمٝمف حيٞمك وص٤مومحف وم٘م٤مل ًمف حيٞمك

ي٤م اسمـ ظم٤مًمتل ُم٤م : وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك! ظم٤مًمتل أراك و٤مطمًٙم٤م يم٠مٟمؽ ىمد أُمٜم٧م

                                                           

وىمد ورد . شوم٤ممحٚمٝم٤م قمغم أطمًـ ُم٤م دمد طمتك ٓ دمد حمٛماًل »: هقش اعمداراة» ًمٗمظ يمت٤مب 

. ُمٜمًقسًم٤م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبش 50صش »اعمداراة»هذا إصمر ذم 
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٤م يم٠مٟمؽ ىمد يئ٧ًم؟ ًً وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٝمام أن أطمٌٙمام إزم ! زم أراك قم٤مسم

 واحلٚمٞم٦م 193 واإلظمقان ص63اعمداراة ص». أسمِمٙمام ًمّم٤مطمٌف

ش 5/181

يٕمجٌٜمل ُمـ اًم٘مراء يمؾ ؾمٝمؾ : ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمزسمٞمدي

ُـّ قمٚمٞمؽ سمٕمٛمٚمف  ـمٚمؼ ُمْمح٤مك، وم٠مُم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مه سمٌنم ويٚم٘م٤مك سمُٕمٌقس َيُٛم

 واعمداراة 76روو٦م اًمٕم٘مالء ص». ومال أيمثر اهلل ذم اًم٘مراء رْضَب هذا

ش 65ص

اعمجقد يقًمٞمٜمل ُمـ ٟمٗمًف : ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ىم٤مل أسمق ؾمٜم٤من

ؾم٠مًم٧م اسمـ قم٤ٌمس قمـ ٟمحق ُمـ : ويًٚمؿ قمكم أوم٠مرد قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد

. شأي رد قمٚمٞمف سم٤مخلػم»ًمق ىم٤مل زم ومرقمقن ظمػًما ًمرددت قمٚمٞمف : ذًمؽ وم٘م٤مل

ش 94-93اعمداراة ص»

قمٓمس ٟمٍماين ـمٌٞم٥م قمٜمد أيب وم٘م٤مل : ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم

 .رمح٦م اهلل قمغم اًمٕم٤معملم: ىم٤مل أيب! إٟمف ٟمٍماين: رمحؽ اهلل؛ وم٘مٞمؾ ًمف: ًمف

                                                           

.  أي ُمثٞمٚمف وؿمٌٞمٝمف
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ؾمخ٤موة اًمٜمٗمس : صمالث ُمـ يمـ ومٞمف أص٤مب اًمؼم: ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف

 واًمّمٛم٧م 95اعمداراة ص». واًمّمؼم قمغم إذى وـمٞم٥م اًمٙمالم

ش 180ص

 يٕمتزًمؽ، أي سمٜمل اقمتزل اًمنم يمٞمام: ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: ىم٤مل ىمت٤مدة

ش 114-113اعمداراة ص». وم٢من اًمنم ًمٚمنم ظمٚمؼ

ُمـ ىم٤مل اًمنم يٓمٗمئ اًمنم : إن ًم٘مامن ىم٤مل ٓسمٜمف: ىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ

وم٢من يم٤من ص٤مدىًم٤م ومٚمٞمقىمد ٟم٤مًرا قمٜمد ٟم٤مر صمؿ ًمٞمٜمٔمر هؾ شمٓمٗمئ إطمدامه٤م 

اعمداراة ». إظمرى، أٓ وم٢من اخلػم يٓمٗمئ اًمنم يمام يٓمٗمئ اعم٤مء اًمٜم٤مر

ش 114ص

ىم٤مل اسمـ صقطم٤من ٓسمـ زيد أٟم٤م يمٜم٧م أطم٥م إمم أسمٞمؽ : ىم٤مل اًمِمٕمٌل

: ُمٜمؽ، وأٟم٧م أطم٥م إزم ُمـ اسمٜمل، ظمّمٚمت٤من أوصٞمؽ هبام اطمٗمٔمٝمام ُمٜمل

ظم٤مًمؼ اًمٗم٤مضمر وظم٤مًمص اعم١مُمـ وم٢من اًمٗم٤مضمر يرى ُمٜمؽ سم٤مخلٚمؼ احلًـ 

ش 38اعمداراة ص». وإٟمف حيؼ قمٚمٞمؽ أن خت٤مًمص اعم١مُمـ

ًمتٙمـ يمٚمٛمتؽ ـمٞم٦ًٌم، : ُمٙمتقب ذم احلٙمٛم٦م: ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم

. وًمٞمٙمـ وضمٝمؽ سمًًٓم٤م، شمٙمـ أطم٥مَّ إمم اًمٜم٤مس ممـ يٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٓم٤مء

ش 2/178 واحلٚمٞم٦م 49اعمداراة ص»

                                                           

. شيمام» ذم إصؾ اًمذي ٟم٘مٚم٧م ُمٜمف 
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ًمٞمَس سمحٙمٞمٍؿ َُمـ ملْ يٕم٤مِذْ سم٤معمٕمروِف َُمـ ٓ : ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦مِ 

ا ُِمـ ُمٕم٤مذشمِف طمتك جيٕمَؾ اهللُ ًمف ومرضًم٤م وخمرضًم٤م  3/175. »جيُد سمدًّ

 8/1و

ضم٤مء رضمؾ : قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك قمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ اًمقرد ىم٤مل

إمم وه٥م سمـ ُمٜمٌف وم٘م٤مل إين ىمد طمدصم٧م ٟمٗمز أن ٓ أظم٤مًمط اًمٜم٤مس ومام 

ٓ شمٗمٕمؾ إٟمف ٓ سمد ًمٚمٜم٤مس ُمٜمؽ وٓ سمد ًمؽ ُمٜمٝمؿ ًمؽ إًمٞمٝمؿ : شمرى؟ ىم٤مل

طمقائ٩م وهلؿ إًمٞمؽ طمقائ٩م وًمٙمـ يمـ ومٞمٝمؿ أصؿ ؾمٛمٞمًٕم٤م أقمٛمك سمّمػًما 

ش 42اعمداراة ص». ؾمٙمقشًم٤م ٟمٓمقىًم٤م

: ٓ يٜمٌؾ اًمرضمؾ طمتك يٙمقن ومٞمف ظمّمٚمت٤من: ىم٤مل أيقُب اًمًختٞم٤مينُّ 

ُمٙم٤مرم ». اًمٕمٗم٦م قمام ذم أيدي اًمٜم٤مس، واًمتج٤موز قمام يٙمقُن ُمٜمٝمؿ

 ش3/5 واحلٚمٞم٦م 46 واعمداراة ص28إظمالق ص

 اًمتقدد إمم اًمٜم٤مس ٟمّمػ اًمٕم٘مؾ: ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

                                                           

ًمقٓ »:  روى هذا احلدي٨م اسمـ اعم٤ٌمرك وىم٤مل ذم آظمره ذم رواي٦م سمٕمض اعمّم٤مدر اعمذيمقرة

. شهذا ُمثكم وُمثٚمٙمؿ»: ؛ وذم سمٕمْمٝم٤مشهذا احلدي٨م ُم٤م مجٕمٜمل وإي٤ميمؿ قمغم طمدي٨م
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اًمتقدد إمم اًمٜم٤مس ٟمّمػ اًمٕم٘مؾ، وطمًـ : ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

اعم٠ًمًم٦م ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ، واىمتّم٤مدك ذم ُمٕمٞمِمتؽ ُيٚم٘مل قمٜمؽ ٟمّمػ 

 ش5/254 و 4/167 واًمِمٕم٥م 65روو٦م اًمٕم٘مالء ص». اعم١موٟم٦م

يم٤مَن اًمٜم٤مُس ورىًم٤م ٓ ؿمقَك ومٞمِف، وم٢مهنؿ اًمٞمقَم ؿمقٌك ٓ : ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ

ٌَْتٝمٛم٤ًمسّمقك، وإْن ٟم٤مىمْدهتؿ ٟم٤مىَمدوَك، وإن شمريمَتٝمؿ ملْ  ورَق ومٞمف، إْن ؾم٤مسم

ٌُفوإْن ٟمَٗمرَت . يؽميمقكَ  : ومام أصٜمع؟ ىم٤مل:  ُمٜمٝمْؿ ُيْدِريمقَك، ىم٤مل ًمف خم٤مـَم

 124-2/123. »ه٥ْم قِمرَوَؽ ًمٞمقِم وم٘مِرَك، وظمْذ ؿمٞمًئ٤م ُمـ ٓ رء

ش 96واعمداراة ص

إن ُمـ : ؾمٛمٕم٧م ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل: ىم٤مل أسمق ؿمٕم٦ٌم اًمٓمح٤من

 اسمتٖم٤مء اخلػم اشم٘م٤مء اًمنم

                                                           

.  شاعمداراة»يمام ذم ش شمٗمر»أو ش ومررت» ًمٕمؾ صقاب هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

أدريم٧م اًمٜم٤مس ورىًم٤م ٓ ؿمقك ومٞمف وم٠مصٌحقا :  قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل ىم٤مل أسمق اًمدرداء

ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع؟ ىم٤مل : ىم٤مًمقا! ؿمقيًم٤م ٓ ورق ومٞمف إن ٟم٘مدهتؿ ٟم٘مدوك وإن شمريمتٝمؿ ٓ يؽميمقك

ش 32-31اعمداراة ص». شم٘مروٝمؿ ُمـ قمروؽ ًمٞمقم وم٘مرك

يم٤من اًمٜم٤مس يمِمجرة ذات ضمٜمك ويقؿمؽ أن يٕمقدوا : وقمـ ُمٙمحقل قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل

ش 101اعمداراة ص». يمِمجرة ذات ؿمقك
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ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٓسمٜمف 

 إي٤مك وُمٕم٤مداة اًمرضم٤مل، وم٢مهن٤م ٓ شُمٕمدُُمَؽ ُمٙمَر طمٚمٞمؿ، أو ُم٤ٌمذاة: حمٛمد

ش 98روو٦م اًمٕم٘مالء ص». ضم٤مهؾ

ـَ : ىم٤مَل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُم٤م ـم٤موقمٜمل اًمٜم٤مُس قمغم ُم٤م أردُت ُم

ش 5/290». احلؼِّ طمتك سمًٓم٧ُم هلؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمًئ٤م

اٟمٔمر ُم٤م شمريد : ؾم٠مل ُمقؾمك مج٤مقًم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ وم٘مٞمؾ ًمف: ىم٤مل احلًـ

ش 7/74اعمّمٜمػ ». أن يّم٤مطمٌؽ سمف اًمٜم٤مس ومّم٤مطم٥م اًمٜم٤مس سمف

ربِّ اضمٕمٚمٜمل : ؾم٠مل حيٞمك سمـ زيمري٤م رسمف قمز وضمؾ ىم٤مل: ىم٤مل جم٤مهد

وم٠موطمك اهلل قمز : ىم٤مل! َأؾْمَٚمُؿ قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس وٓ ي٘مقًمقن ذمَّ إٓ ظمػًما

اًمزهد اًمٙمٌػم »! ي٤م حيٞمك مل أضمٕمؾ هذا زم ومٙمٞمػ أضمٕمٚمف ًمؽ؟: وضمؾ إًمٞمف

ش 104ص

إن هٝمٜم٤م ىمقًُم٤م يتٌٕمقن اًمً٘مط : ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح

ٓ يٙمؼم ذًمؽ : وم٘م٤مل! ُمـ يمالُمؽ ًمٞمجدوا إمم اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمؽ ؾمٌٞماًل 

ومٚم٘مد أـمٛمٕم٧م ٟمٗمز ذم ظمٚمقد اجلٜم٤من ومٓمٛمٕم٧م، وأـمٛمٕمتٝم٤م ذم ! قمٚمٞمؽ

جم٤مورة اًمرمحـ ومٓمٛمٕم٧م، وأـمٛمٕمتٝم٤م ذم اًمًالُم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ومٚمؿ أضمد إمم 

                                                           

. اًمٌذاءة واًمًٗمف سم٤مًم٤ًٌمب واًمِمتؿ وٟمحقمه٤م: اعم٤ٌمذاة
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ذًمؽ ؾمٌٞماًل، ٕين رأي٧م اًمٜم٤مس ٓ يروقن قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ ومٕمٚمٛم٧م أهنؿ ٓ 

 .يروقن قمـ خمٚمقق ُمثٚمٝمؿ
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الرفق 

 

ـِ قمٌِد اًمٕمزيِز ٕسمٞمِف قمٛمرَ  ـُ قمٛمَر سم ُم٤م يٛمٜمُٕمؽ أن : ىم٤مَل قمٌُد اعمٚمِؽ سم

ومقاهللِ ُم٤م يمٜم٧ُم أسم٤مزم أن شَمٖمكم يب وسمَؽ اًم٘مدوُر شمٜمٗمَذ ًمرأيؽ ذم هذا إُمر

، وم٢من إين أروُض اًمٜم٤مَس ري٤مو٦َم اًمّمْٕم٥ِم : ذم إٟمٗم٤مِذ إُمِر، وم٘م٤مل قمٛمر

أسم٘م٤مين اهللُ ُمْمٞم٧ُم ًمرأيل؛ وإن قمجٚم٧ْم قمكمَّ ُمٜمٞم٦ٌم وم٘مد قمٚمَؿ اهللُ ٟمٞمتل؛ إين 

 اًمٜم٤مَس سم٤مًمتل شم٘مقُل أن ُيْٚمِجئقين إمم اًمًٞمِػ، وٓ أظم٤مُف إن سم٤مده٧ُم 

ش 5/281». ظمػَم ذم ظمػٍم ٓ جيلُء إٓ سم٤مًمًٞمػ

ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملم إن زم : دظمؾ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمر قمغم قمٛمر وم٘م٤مل

أهٌّق : إًمٞمؽ طم٤مضم٦م وم٠مظْمٚمٜمل وقمٜمده ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر

ؽ؟ ٟمٕمؿ، وم٘م٤مم ُمًٚمٛم٦م وظمرج وضمٚمس سملم يديف وم٘م٤مل : وم٘م٤مَل ! دوَن قمٛمِّ

رأي٧َم : ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملَم ُم٤م أٟم٧م ىم٤مئٌؾ ًمرسمؽ همًدا إذا ؾم٠مًمؽ وم٘م٤مل: ًمف

                                                           

 يٕمٜمل ُمـ إصالح أظمٓم٤مء ُمـ شم٘مدُمف ُمـ اخلٚمٗم٤مء وإُمراء وإىم٤مُم٦م احلؼ سمال أدٟمك هت٤مون 

. أو جم٤مُمٚم٦م، ومال حم٤مسم٤مة قمٜمده ًم٘مقي وٓ ىمري٥م وٓ ذيػ وٓ ٟمًٞم٥م

ْٕم٥ُم »: ش152صش »خمت٤مر اًمّمح٤مح» ضم٤مء ذم  ٟم٘مٞمُض اًمذًمقِل، واُمرأة َصْٕم٦ٌٌم، : اًمّمَّ

٧ٌُْم اجلٛمَؾ ومٝمق ُُمّْمَٕم٥ٌم، إذا شمريمَتف ومٚمؿ شمريمٌف ومل يٛمًف : واعُمّْمَٕم٥ُم  اًمٗمحؾ، وأْصَٕم

٤ًٌم؛ واؾْمَتّْمَٕم٥َم أيًْم٤م: طمٌؾ؛ وَصُٕم٥َم إُمُر ُِمـ سم٤مب ؾمٝمؾ . شص٤مر َصْٕم

. شسم٤مدرت» ًمٕمٚمٝم٤م 
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ٞمٝم٤م؟ ي٤م سمٜمل أرء محََّٚمْتَٙمف اًمرقمٞم٦ُم : وم٘م٤مل ًمف! سمدقم٦ًم ومٚمؿ مُتِْتٝم٤م أو ؾمٜم٦ًم مل ُُتْ

ٓ واهلل وًمٙمـ رأٌي رأيُتف ُِمـ : ىم٤مل! إزم أم رأي رأيَتف ُِمـ ىِمٌؾ ٟمٗمًؽ؟

ٌَؾ ٟمٗمز وقمروم٧ُم أٟمؽ ُمًئقٌل ومام أٟم٧َم ىم٤مئٌؾ؟ رمحؽ : وم٘م٤مل ًمف أسمقه! ىم

اهلل وضمزاك ُِمـ وًمٍد ظمػًما ومقاهلل إين ٕرضمق أن شمٙمقَن ُمـ إقمقاِن قمغم 

اخلػِم؛ ي٤م سمٜملَّ إنَّ ىمقَُمؽ ىمد ؿمدوا هذا إُمَر قم٘مدًة قم٘مدًة وقمروًة قمروًة، 

وُمتك ُم٤م أريُد ُمٙم٤مسمرهَتؿ قمغم اٟمتزاع ُم٤م ذم أيدهيؿ مل آُمـ أن يٗمت٘مقا قمكمَّ 

ومتً٘م٤م شمٙمثر ومٞمف اًمدُم٤مء؛ واهلل ًمزواُل اًمدٟمٞم٤م أهقُن قمكم ُمـ أن هيراَق ذم 

أَوُم٤م شمرى أن ٓ ي٠ميت قمغم أسمٞمؽ يقٌم ُمـ أي٤مِم ! ؾمٌٌل حمجٛم٦م ُمـ دم

اًمدٟمٞم٤م إٓ وهق ُيٛمٞم٧م ومٞمف سمدقم٦ًم وحيٞمل ومٞمف ؾمٜم٦ًم طمتك حيٙمَؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسملم 

. ىمقُِمٜم٤م سم٤محلؼِّ وهق ظمػُم احل٤ميمٛملم

ُمـ ُأقمٓمل اخلُٚمؼ واًمرومؼ وم٘مد أقمٓمل اخلػم يمٚمف : ىم٤مل حمٛمد اًم٤ٌمىمر

ـَ طم٤مًُمف ذم دٟمٞم٤مه وآظمرشمف، وُمـ طُمرم اًمرومَؼ واخلُٚمَؼ يم٤من  ًُ واًمراطم٦م، وطم

. ذًمؽ ًمف ؾمٌٞماًل إمم يمؾ ذ وسمٚمٞم٦م إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم

 اًمٜمٔم٤موم٦م
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ف، وُمـ ـم٤مسم٧م رحيف زاد قم٘مٚمف، : ىم٤مل ُمٙمحقل َُمـ ٟمٔمػ صمقسمف ىمؾَّ مهُّ

 ش170صٞمد اخل٤مـمر ص». وُمـ مجع سمٞمٜمٝمام زادت ُمروءشمف

رأى ـم٤مووس رضماًل ُمًٙمٞمٜم٤ًم ذم قمٞمٜمٞمف قمٛمش وذم صمقسمف وؾمخ وم٘م٤مل 

ش 4/14 »!قُمْد أنَّ اًمٗم٘مر ُمـ اهلل وم٠ميـ أٟم٧م قمـ اعم٤مء؟: ًمف

 ومعاكقه االعتذارآداب 

ىمد قمذرٟم٤مك همػم : اقمتذر رضمؾ قمٜمد إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل: ىم٤مل اسمـ قمقن

 واحلٚمٞم٦م 248اًمّمٛم٧م ص». ُمٕمتذر إن اإلقمتذار خي٤مًمٓمف اًمٙمذب

ش 1/194 واًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم 4/224

                                                           

.  ـمٌٕم٦م دار اًمٌٞم٤من

إن اهلل إذا أطم٥م قمًٌدا طمًـ ظمٚم٘مف :  قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم ىم٤مل

ش 188اًمتقاوع واخلٛمقل ص». وظمٚم٘مف

ي٤م أم : قمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل أن ٟمٗمًرا أرادوا ؾمٗمًرا وم٠مشمقا قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًمقا

: يمٚمٜم٤م ذم اًم٘مراءة ؾمقاء، ىم٤مًم٧م: اىمرؤيمؿ ًمٙمت٤مب اهلل، ىم٤مًمقا: اعم١مُمٜملم ُمـ ي١مُمٜم٤م؟ ىم٤مًم٧م

يمٚمٜم٤م ذم : وم٠مىمدُمٙمؿ ذم اهلجرة، ىم٤مًمقا: يمٚمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م ؾمقاء؛ ىم٤مًم٧م: وم٠مقمٚمٛمٙمؿ سم٤مًمًٜم٦م، ىم٤مًمقا

اًمتقاوع ». وم٠مطمًٜمٙمؿ وضمًٝم٤م قمًك أن يٙمقن أطمًٜمٙمؿ ظمٚمً٘م٤م: اهلجرة ؾمقاء، ىم٤مًم٧م

ش 190واخلٛمقل ص
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ٓ شمٙمثر : ؾمٛمَع ـمٚمح٦ُم سمـ ُمٍمف رضماًل يٕمتذُر إمم رضمٍؾ وم٘م٤مَل 

. آقمتذاَر إمم أظمٞمَؽ، أظم٤مُف أْن يٌٚمَغ سمَؽ اًمٙمذَب 

األدب ومؽارم األخالق 

إن هذه إظمالق ُمٜم٤مئح يٛمٜمحٝم٤م اهلل ُمـ يِم٤مء ُمـ : ىم٤مل ـم٤موس

 .قم٤ٌمده وم٢مذا أراد اهلل سمٕمٌد ظمػًما ُمٜمحف ُمٜمٝم٤م ظمٚمً٘م٤م ص٤محل٤ًم

إن اهلل قمز وضمؾ إذا أطم٥م قمًٌدا طمًـ : ىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم

 ش80-79اعمداراة ص». ظمٚم٘مف وظمٚم٘مف

دظمٚم٧م اًمٙمقوم٦م وضمٚم٧ًم إمم اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ : ىم٤مل محٞمد سمـ هالل

ي٤م أظم٤م سمٜمل قمدي قمٚمٞمؽ سمٛمٙم٤مرم إظمالق ومٙمـ هب٤م قم٤مُماًل وهل٤م : وم٘م٤مل

٤ًٌم واقمٚمؿ أن اًمذي ظمٚمؼ ُمٙم٤مرم إظمالق مل خيٚم٘مٝم٤م ومل يدل قمٚمٞمٝم٤م  ص٤مطم

. طمتك أطمٌٝم٤م وطمٌٌٝم٤م إمم أهٚمٝم٤م

: ؾمئؾ اًمِمٕمٌل قمـ طمًـ اخلٚمؼ؟ ىم٤مل: قمـ هالل سمـ أيقب ىم٤مل

. ويم٤من اًمِمٕمٌل يمذًمؽ: اًمٌذًم٦م واًمٕمٓمٞم٦م واًمٌنم احلًـ؛ ىم٤مل هالل

. اًمٙمرم واًمٌذًم٦م وآطمتامل: ؾمئؾ احلًـ قمـ طمًـ اخلٚمؼ؟ ىم٤مل

                                                           

سمذل : ُم٤م طمًـ اخلٚمؼ؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي: ش7/9ش »جمٛمقع اًمٗمت٤موى» وذم 

. اًمٜمدى ويمػ إذى وـمالىم٦م اًمقضمف
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طمًـ إدب ويمػ :  همرسم٦مصمالصم٦م ًمٞمس ُمٕمٝمؿ: ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ

. إذى وجم٤مٟم٦ٌم اًمري٥م

ـَ اخلٚمؼ  [سمـ ؾمػميـ]قمـ اسمـ قمقن أن حمٛمد  ًْ يم٤من حيدصمٝمؿ أن طُم

. قمقن قمغم اًمديـ

ُـّ ُمٜمل : يمٜم٧م أُمٌم ُمع ـمٚمح٦م وم٘م٤مل: ىم٤مل ًمٞم٨م ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ أؾم

 ش5/17». ذم ًمٞمٚم٦م ُم٤م شم٘مدُمتؽ

الؽرم واجلود 

ُم٤م رئل احلًـ يتّمدق سمدراهؿ قمدد ىمط، : ىم٤مل هِم٤مم سمـ طم٤ًمن

يم٤من خيرج قمٓم٤مءه ومٞمحٗمـ ُمٜمف ٔل ومالن وآل ومالن طمتك ي٘مقل ًمف اسمٜمف 

ًٓ  [إن] ش 1/338زهد هٜم٤مد ». ومٞمٓمرح إًمٞمف ُم٤م سم٘مل! ًمؽ قمٞم٤م

ومذيمر أهٚمف : أظمذ احلًـ قمٓم٤مءه ومجٕمؾ ي٘مًٛمف، ىم٤مل: ىم٤مل يقٟمس

دوٟمٙمؿ سم٘مٞم٦م اًمٕمٓم٤مء، أُم٤م إٟمف ٓ ظمػم ومٞمف إٓ أن يّمٜمع : طم٤مضم٦م وم٘م٤مل هلؿ

. سمف هذا

                                                           

 .شُمٕمٝمـ»ًمٕمٚمٝم٤م 

.  ُمٕمٜمك هذه احلٙمٛم٦م أن ص٤مطم٥م هذه إظمالق اًمثالصم٦م ٓ ييه آهمؽماب
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يم٤من ًمٚمحًـ سمٞم٧م إذا ومتح سم٤مسمف ومٝمق إذٟمف ومج٤مءه أقمرايب ومّم٤مدومف 

ُمٗمتقطًم٤م ومدظمؾ واحلًـ ذم اعمذه٥م ومج٤مء إمم رء ُت٧م هير احلًـ 

ُم٤م : وم٠مظمرضمف وضمٕمؾ ي٠ميمؾ ومٜمٔمر إًمٞمف احلًـ وضمٕمؾ يٌٙمل وم٘مٞمؾ ًمف

ىم٤مل ذيمرين هذا أظمالق ىمقم ىمد ُمْمقا: وم٘م٤مل! يٌٙمٞمؽ ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد؟

َأْو »ي٠ميمؾ اًمرضمؾ ُمـ ُمٜمزل صدي٘مف طمتك يٜمٝم٤مه صمؿ ىمرأ : احلًـ

. شَصِديِ٘مُٙمؿ

                                                           

ش. 80صش »اعمتح٤مسملم ذم اهلل» واٟمٔمر 

قَْمَٛمك طَمَرٌج » يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ْٕ ُٙمْؿ َأن شَم٠ْميُمُٚمقا ُِمـ -----ًَمْٞمَس قَمغَم ا ًِ َوٓ قَمغَم َأٟمُٗم

[. 61اًمٜمقر ]ش َأْو َصِديِ٘مُٙمؿْ -----سُمُٞمقشمُِٙمْؿ َأْو سُمُٞمقِت آسَم٤مئُِٙمؿْ 

دظمؾ رضمؾ قمغم احلًـ ومقضمده ٟم٤مئاًم قمغم هيره ووضمد : وهذه رواي٦م أظمرى شمِمٌف شمٚمؽ

: قمٜمد رأؾمف ؾمٚم٦م ومٞمٝم٤م وم٤ميمٝم٦م ومٗمتحٝم٤م ومجٕمؾ ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م وم٤مٟمتٌف ومرأى اًمرضمؾ ي٠ميمؾ وم٘م٤مل

ش. 244اإلظمقان ص ». رمحؽ اهلل هذا واهلل ومٕمؾ إظمٞم٤مر

دظمٚمٜم٤م قمغم احلًـ وهق ٟم٤مئؿ وقمٜمد رأؾمف ؾمٚم٦م ومجذسمٜم٤مه٤م وم٢مذا ظمٌز ووم٤ميمٝمف : وىم٤مل ىمت٤مدة

. ٓ ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿش أو صدي٘مٙمؿ»وضمٕمٚمٜم٤م ٟم٠ميمؾ، وم٤مٟمتٌف ومرآٟم٤م ومنه، ومتًٌؿ وهق ي٘مرأ 

ش 4/577اًمًػم »
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يم٤من احلًـ إذا وم٘مد اًمرضمؾ ُمـ إظمقاٟمف أشم٤مه ومًٚمؿ قمٚمٞمف وؾم٠مًمف قمـ 

طم٤مًمف، وم٢مذا ظمرج ُمـ قمٜمده، دقم٤م اخل٤مدُم٦م وم٠مقمٓم٤مه٤م سة ومٞمٝم٤م دراهؿ 

. اؾمتٜمٗم٘مٞمٝم٤م؛ وٓ شمٕمٚمٛمل ؾمٞمدك هب٤م: ادومٕمٞمٝم٤م إمم ُمقٓشمؽ وم٘مقزم: وم٘م٤مل

ش 95ُمٙم٤مرم إظمالق ص»

ًم٘مل احلًـ سمٕمض إظمقاٟمف ومٚمام أراد أن يٗم٤مرىمف ظمٚمع قمامُمتف وأًمًٌٝم٤م 

إذا أشمٞم٧َم  : إي٤مه وىم٤مل

. أهٚمؽ ومٌٕمٝم٤م واؾمتٜمٗمْؼ سمثٛمٜمٝم٤م

 ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد اًمرضمؾ يِمؽمي اًمِم٤مة ومٞمّمٜمٕمٝم٤م :ىم٤مل رضمؾ ًمٚمحًـ

. ذه٥م أوًمئؽ! وأيـ أوًمئؽ؟: ويدقمق قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمًرا ُمـ إظمقاٟمف؟ ىم٤مل

ان يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمخٚمػ اًمرضمؾ ذم أهٚمف أرسمٕملم قم٤مًُم٤م : ىم٤مل احلًـ

ش 99 وُمٙم٤مرم إظمالق ص231رك ص». سمٕمد ُمقشمف

                                                           

يمٜم٤م قمٜمد احلًـ اًمٌٍمي وم٠مهدي٧م إًمٞمف ؾمٚم٦م ُمـ ؾمٙمر ومٗمتحٝم٤م :  ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد

ش 244اإلظمقان ص». اهْمٛمقا، أي يمٚمقا: ومٚمؿ أر ؾمٙمًرا يم٤من أطمًـ ُمٜمف وم٘م٤مل سمرضمٚمف

أدريم٧م أىمقاًُم٤م إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمخٚمػ أظم٤مه ذم أهٚمف : ىم٤مل احلًـ:  رواي٦م أظمرى

ش 261اًمزهد ص». أرسمٕملم قم٤مًُم٤م
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احلٞم٤مء واًمتٙمرم ظمّمٚمت٤من ُمـ ظمّم٤مل اخلػم مل شمٙمقٟم٤م ذم : ىم٤مل احلًـ

 وُمٙم٤مرم إظمالق 45اًمٙمرم واجلقد ص». قمٌد إٓ رومٕمف اهلل هبام

ش 43ص

ُمققمًدا إٓ وضمدشُمف ىمد  [اًمًختٞم٤مين]ُم٤م وقمدُت أيقَب : ىم٤مل ؿمٕم٦ٌمُ 

ش 3/4». ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمف

ؾم٤مدة اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م : قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقمكم سمـ احلًلم ىم٤مٓ

اجلقاهر اعمجٛمققم٦م ». إؾمخٞم٤مء، وؾم٤مدة اًمٜم٤مس ذم أظمرة إشم٘مٞم٤مء

ش 53ص

إذا ٟمزل سمؽ وٞمػ ومال شمٙمٚمػ ًمف ُم٤م ٓ : ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

شمٓمٞمؼ، وأـمٕمٛمف ُمـ ـمٕم٤مم أهٚمؽ، واًم٘مف سمقضمف ـمٚمؼ، وم٢مٟمؽ إن شمٙمٚمٗم٧م 

ش 7/96اًمِمٕم٥م ». ًمف ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ أوؿمؽ أن شمٚم٘م٤مه سمقضمف يٙمرهف

ُم٤م رأي٧م أطمًدا أهقن قمٚمٞمف اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ : ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

ش 2/138صػ».  وُم٤م يم٤مٟم٧م قمٜمده إٓ ُمثؾ اًمٌٕمرُمـ اسمـ ؿمٝم٤مب

قمـ قم٘مٞمؾ سمـ ظم٤مًمد قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أٟمف يم٤من يٙمقن ُمٕمف ذم اًمًٗمر 

ومٙم٤من يٕمٓمل ُمـ ضم٤مءه وؾم٠مًمف طمتك إذا مل يٌؼ ُمٕمف رء شمًٚمػ ُمـ : ىم٤مل

                                                           

.  هق حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ويٙمٜمك أسم٤م سمٙمر وهق طم٤مومظ يمٌػم ُمِمٝمقر
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أصح٤مسمف ومال يزاًمقن يًٚمٗمقٟمف طمتك ٓ يٌ٘مك ُمٕمٝمؿ رء ومٞمحٚمٗمقن أٟمف مل 

أي ومالن أؾمٚمٗمٜمل : يٌؼ ُمٕمٝمؿ رء ومٞمًتًٚمػ ُمـ قمٌٞمده ومٞم٘مقل

، ومرسمام ضم٤مءه وُأوٕمُػ ًمؽ يمام شمٕمٚمؿ، ومٞمًٚمٗمقٟمف، وٓ يرى سمذًمؽ سم٠مؾًم٤م

أسمنم ومًٞم٠ميت اهلل سمخػم ومٞم٘مٞمض اهلل ٓسمـ ؿمٝم٤مب أطمد : اًم٤ًمئؾ ومٞم٘مقل

: إُم٤م رضمؾ هيدي ًمف ُم٤م يًٕمٝمؿ، وإُم٤م رضمؾ يٌٞمٕمف وُيٜمْٔمره؛ ىم٤مل: رضمٚملم

ش 2/139صػ». ويم٤من يٓمٕمٛمٝمؿ اًمثريد ويً٘مٞمٝمؿ اًمٕمًؾ

قمغم حمٛمد  [سمـ قمكم]دظمؾ قمكم سمـ احلًلم : ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ : سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ذم ُمروف ومجٕمؾ حمٛمد يٌٙمل وم٘م٤مل قمكم

ومٝمق : ىم٤مل! مخ٦ًم قمنم أًمػ ديٜم٤مر: يمؿ هق؟ ىم٤مل: قمكم ديـ، ىم٤مل: ىم٤مل

. قمكم

  

                                                           

.  أي ٓ يراه حمرًُم٤م ٕٟمف ًمٞمس ُمـ اًمرسم٤م قمٜمده

 قمـ وامم قمـ قم٘مٞمؾ سمـ ظم٤مًمد أٟمف أظمؼمه أن اسمـ ؿمٝم٤مب يم٤من خيرج إمم إقمراب 

ومج٤مءه رضمؾ وىمد ٟمٗمذ ُم٤م ذم يده ومٛمد اًمزهري يده  [ًمٕمٚمٝم٤م ويٕمٔمٝمؿ]يٗم٘مٝمٝمؿ ويٕمٓمٞمٝمؿ 

اإلذاف ». أقمٓمٞمؽ ظمػًما ُمٜمٝم٤م: إمم قمامُم٦م قم٘مٞمؾ ومٜمزقمٝم٤م وم٠مقمٓم٤مه٤م اًمرضمؾ، وىم٤مل ًمٕم٘مٞمؾ

ش 277قمغم ُمٜم٤مزل إذاف ص
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 ادروءة والبعد عن الدكاءة

 

اعمروءة ُمروءشم٤من، ومٚمٚمًٗمر ُمروءة، : ىم٤مل رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ

وم٠مُم٤م ُمروءة اًمًٗمر ومٌذل اًمزاد، وىمٚم٦م اخلالف قمغم : وًمٚمحي ُمروءة

: إصح٤مب، ويمثرة اعمزاح ذم همػم َُم٤ًمظمط اهلل؛ وأُم٤م ُمروءة احلي

 إمم اعم٤ًمضمد، ويمثرة اإلظمقان ذم اهلل، وىمراءة وم٢مْدُم٤من آظمتالف

. اًم٘مرآن

  

                                                           

،وهل قم٤ٌمرة ش وم٢مدُم٤من اإلظمتالف»سمدل ش وم٤مإلدُم٤من»: شروو٦م اًمٕم٘مالء» ذم 

. ، وم٤مظمؽمهت٤م ًمقوقح ُمٕمٜم٤مه٤مشاإلذاف»
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كصقحة ادسؾؿني والػرق بني الـصقحة والتعقري 

 

٤م ُمع زسمٞمد : طمدصمٜمل أيب ىم٤مل: ىم٤مل ويمٞمع ًً وم٠مشم٤مه  [اًمٞم٤مُمل]يمٜم٧م ضم٤مًم

إن يمٜم٧م شمريد أن شم٠ًمل قمـ : رضمؾ رضير يريد أن ي٠ًمًمف وم٘م٤مل ًمف زسمٞمد

ي٘مّمد أن اًمٜمّمٞمح٦م جي٥م أن شمٙمقن سم٤مًمن سملم ». رء وم٢من ُمٕمل همػمي

اًمٜم٤مصح واعمٜمّمقح وعم٤م يم٤من اًم٤ًمئؾ اقمٛمك ىم٤مم اًمٜم٤مصح سمتٜمٌٞمٝمف قمغم أٟمف 

. شًمٞمس وطمده

ؾمٛمٕم٧م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين ي٘مقل : ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٌد اًمٙمريؿ

ظمذ سمٞمد ظمػم : ًمق ىمٞمؾ زم: يقم اجلٛمٕم٦م وأهؾ اعمًجد أطمٗمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا ىمط

دًمقين قمغم أٟمّمحٝمؿ ًمٕم٤مُمتٝمؿ، وم٢مذا ىمٞمؾ هذا : أهؾ اعمًجد ًم٘مٚم٧م

ظمذ سمٞمد ذهؿ ًم٘مٚم٧م دًمقين قمغم أهمِمٝمؿ : أظمذت سمٞمده؛ وًمق ىمٞمؾ زم

أٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمٜمٙمؿ إٓ : ًمٕم٤مُمتٝمؿ؛ وًمق أن ُمٜم٤مدًي٤م يٜم٤مدي ُمـ اًمًامء

رضمؾ واطمد ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يٚمتٛمس أن يٙمقن ذًمؽ 

أٟمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر ُمٜمٙمؿ إٓ : اًمقاطمد، وًمق أن ُمٜم٤مدًي٤م يٜم٤مدي ُمـ اًمًامء

 أن يٙمقن هق ذًمؽ رضمؾ واطمد ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يْٗمرَق 

. اًمقاطمد

                                                           

.  أي خي٤مف
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ًمق اٟمتٝمٞم٧م إمم اعمًجد يقم : ىم٤مل ُمٕمٛمر قمـ أيب سمٙمر اعمزين ىم٤مل

أي ه١مٓء ذ ًم٘مٚم٧م : اجلٛمٕم٦م وهق ُممن يٖمص سم٤مًمرضم٤مل وم٘م٤مل زم ىم٤مئؾ

هق ذهؿ؛ وُم٤م : هذا، ىمٚم٧م: أهيؿ أهمش جلامقمتٝمؿ؟ وم٢مذا ىم٤مل: ًم٘م٤مئكم

يمٜم٧م ٕؿمٝمد قمغم ظمػمهؿ أٟمف ُم١مُمـ ُمًتٙمٛمؾ آيامن إًذا ًمِمٝمدت أٟمف 

ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؛ وُم٤م يمٜم٧م ٕؿمٝمد قمغم ذهؿ أٟمف ُمٜم٤مومؼ سمريء ُمـ 

اإليامن، إًذا ًمِمٝمدت أٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر؛ وًمٙمٜمل أظمِمك قمغم حمًٜمٝمؿ 

وُم٤م ! وأرضمق عمًٞمئٝمؿ؛ ومام فمٜمٙمؿ سمٛمًٞمئٝمؿ إذا ظمِمٞم٧م قمغم حمًٜمٝمؿ؟

! فمٜمٙمؿ سمٛمحًٜمٝمؿ إذا رضمقت عمًٞمئٝمؿ؟

آؾمالم وُم٤م آؾمالم؟ أن يًٚمؿ ىمٚمٌؽ هلل شمٕم٤ممم وأن : ىم٤مل احلًـ

. يًٚمؿ ُمٜمؽ يمؾ ُمًٚمؿ وذي قمٝمد

. اعم١مُمـ يًؽم ويٜمّمح، واًمٗم٤مضمر هيتؽ ويٕمػم: ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ

  

                                                           

اًمٗمرق سملم اًمٜمّمٞمح٦م ». اعم١مُمـ يًؽم ويٜمّمح، واًمٗم٤مضمر هيتؽ ويٕمػم:  ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ

ش. 35واًمتٕمٞمػم ص

ُمداواة اًمٜمٗمقس ». وإن ٟمّمح٧َم سمنمط اًم٘مٌقل ُمٜمؽ وم٠مٟم٧م فم٤ممل: وىم٤مل اسمـ طمزم

ش 110ص
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والتعؾقم والـصح واإلرشاد الدعوة

 

َـّ َدقَم٤م إمَِم اهللَِّ َوقَمِٛمَؾ »شمال احلًـ : ىم٤مل ُمٕمٛمر ًٓ ممِّ ـُ ىَمْق ًَ ـْ َأطْم َوَُم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ـَ اعمُْ هذا طمٌٞم٥م اهلل، هذا وزم : ـ٘م٤مل[ومـ] شَص٤محِل٤ًم َوىَم٤مَل إِٟمَّٜمِل ُِم

                                                           

ومٚمق ؾمٚمؽ اًمدقم٤مة اعمًٚمؽ اًمذي دقم٤م اهلل »: ش161صش »اًمٗمقائد» ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

. شورؾمقًمف سمف اًمٜم٤مس إًمٞمف ًمّمٚمح اًمٕم٤ممل صالطًم٤م ٓ وم٤ًمد ُمٕمف

قمٚمامء اًمًقء ضمٚمًقا قمغم سم٤مب اجلٜم٦م يْدقمقن إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس »: ش61ص»وىم٤مل ومٞمٝم٤م أيًْم٤م 

هٚمٛمقا، ىم٤مًم٧م : سم٠مىمقاهلؿ ويْدقمقهنؿ إمم اًمٜم٤مر سم٠مومٕم٤مهلؿ؛ ومٙمٚمام ىم٤مًم٧م أىمقاهلؿ ًمٚمٜم٤مس

ٓ شمًٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ ومٚمق يم٤من ُم٤م دقمقا إًمٞمف طمً٘م٤م يم٤مٟمقا أول اعمًتجٞمٌلم ًمف، ومٝمؿ ذم : أومٕم٤مهلؿ

. شاًمّمقره أدٓء وذم احل٘مٞم٘م٦م ىمٓم٤مع اًمٓمرق

وهذا : ذم أصمٜم٤مء ذطمف حلدي٨م اًمتٙمٗمػمش 10/466ش »ومتح اًم٤ٌمري»وىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

أٟم٧م يم٤مومر، وم٢من يم٤من ًمٞمس يمام ىم٤مل يم٤من : أٟم٧م وم٤مؾمؼ، أو ىم٤مل ًمف: ي٘متيض أن ُمـ ىم٤مل ٔظمر

هق اعمًتحؼ ًمٚمقصػ اعمذيمقر، وأٟمف إذا يم٤من يمام ىم٤مل مل يرضمع قمٚمٞمف رء ًمٙمقٟمف صدق 

ومٞمام ىم٤مل؛ وًمٙمـ ٓ يٚمزم ُمـ يمقٟمف ٓ يّمػم سمذًمؽ وم٤مؾمً٘م٤م وٓ يم٤مومًرا أن ٓ يٙمقن آصماًم ذم 

إن ىمّمد ٟمّمحف أو ٟمّمح همػمه : أٟم٧م وم٤مؾمؼ، سمؾ ذم هذه اًمّمقرة شمٗمّمٞمؾ: صقرة ىمقًمف ًمف

سمٌٞم٤من طم٤مًمف ضم٤مز، وإن ىمّمد شمٕمٞمػمه وؿمٝمرشمف سمذًمؽ وحمض أذاه مل جيز، ٕٟمف ُم٠مُمقر سم٤مًمًؽم 

قمٚمٞمف وشمٕمٚمٞمٛمف وقمٔمتف سم٤محلًٜمك، ومٛمٝمام أُمٙمٜمف ذًمؽ سم٤مًمرومؼ ٓ جيقز ًمف أن يٗمٕمٚمف سم٤مًمٕمٜمػ، 

٤ًٌم إلهمرائف وإساره قمغم ذًمؽ اًمٗمٕمؾ يمام ذم ـمٌع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ  ٕٟمف ىمد يٙمقن ؾمٌ

. إٟمٗم٦م ٓ ؾمٞمام إن يم٤من أُمر دون اعم٠مُمقر ذم اعمٜمزًم٦م

ش. 33» ومّمٚم٧م 



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

196 

اهلل، هذا صٗمقة اهلل، هذا ظمػمة اهلل، هذا أطم٥م اخلٚمؼ إمم اهلل، أضم٤مب اهلل 

ذم دقمقشمف، ودقم٤م اًمٜم٤مس إمم ُم٤م أضم٤مب اهلل ومٞمف ُمـ دقمقشمف، وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم 

شمٗمًػم اًمٓمؼمي ». إٟمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم؛ ومٝمذا ظمٚمٞمٗم٦م اهلل: ذم إضم٤مسمتف، وىم٤مل

ش 1/153 وُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة 507 و رك ص24/118

ـَ َُم٤م يُمٜم٧ُم »قمـ ًمٞم٨م قمـ جم٤مهد  ٤ٌَمَريًم٤م َأْي ُمٕمٚماًم :  ىم٤ملشَوضَمَٕمَٚمٜمِل ُُم

. ًمٚمخػم

ـمقسمك ًمٚمٜم٤مـمؼ ذم آذان : ىم٤مل قمٞمًك سمـ ُمريؿ: ىم٤مل ومرىمد اًمًٌخل

ىمقٍم يًٛمٕمقن يمالُمف، إٟمف ُم٤م شمّمدق رضمؾ سمّمدىم٦م أقمٔمؿ أضمًرا قمٜمد اهلل 

. شمٕم٤ممم ُمـ ُمققمٔم٦م ىمقم يّمػمون هب٤م إمم اجلٜم٦م

أطم٥م اًمٕم٤ٌمد إمم اهلل اًمذيـ حيٌٌقن اهلل إمم قم٤ٌمده : ىم٤مل احلًـ

. ويٕمٛمٚمقن ذم إرض ٟمّمًح٤م

أُم٤م سمٕمد : إمم سمٕمض إظمقاٟمف- ويم٤من قم٤مسمًدا - يمت٥م أسمق إسمٞمض 

ك  ٤م واطمدة، وم٢من أٟم٧م أصٚمحتٝم٤م مل ييَّ ًً وم٢مٟمؽ مل شمٙمٚمػ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ ٟمٗم

 ُمـ ومًد سمّمالطمٝم٤م، وإن أٟم٧م أومًدهت٤م مل يٜمٗمٕمؽ صالح ُمـ إوم٤ًمد

                                                           

ش. 31» ُمريؿ 

. شوم٤ًمد» ًمٕمٚمٝم٤م 
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صٚمح سمٗم٤ًمده٤م، واقمٚمؿ أٟمؽ ًمـ شمًٚمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م طمتك ٓ شم٤ٌمزم َُمـ أيَمَٚمٝم٤م 

. ُمـ أمحر أو أؾمقد

قمظ اًمٜم٤مس سمٗمٕمٚمؽ : ىم٤مل احلًـ

إن اًمرضمؾ رسمام ضمٚمس إمم أيقب اًمًختٞم٤مين : ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ سمنم

. ومٞمٙمقن عم٤م يرى ُمٜمف أؿمد اشم٤ٌمقًم٤م ُمٜمف ًمق ؾمٛمع طمديثف

ـُ ُمٞمنةَ  ـْ ٓ ي٠ًمًُمُف، وٓ شمٜمُثِر اًمٚم١مًم١َم : ىم٤مل يزيُد سم ٓ شمٌذْل قمٚمَٛمَؽ عم

ُده٤م قمٚمٞمؽ ًِّ . قمٜمَد ُمـ ٓ يٚمتِ٘مُٓمف، وٓ شمٜمنُمْ سمْم٤مقمَتَؽ قمٜمَد ُمـ يٙم

٤ًٌم؛ : ىم٤مل ُمٖمػمة يم٤من رضمؾ قمغم طم٤مل طمًٜم٦م وم٠مطمدث، أو أذٟم٥م، ذٟم

شمداريمقه وقمٔمقه : ومرومْمف أصح٤مسمف وٟمٌذوه؛ ومٌٚمغ إسمراهٞمؿ ذًمؽ وم٘م٤مل

. وٓ شمدقمقه

اعم١مُمـ يداري وٓ يامري، يٜمنم طمٙمٛم٦م اهلل، وم٢من ىمٌؾ : ىم٤مل احلًـ

. محد اهلل، وإن ردت محد اهلل قمز وضمؾ

يم٤من صٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ خيرج إمم اجل٤ٌمٟم٦م ومٞمتٕمٌد ومٞمٝم٤م، ومٙم٤من يٛمر قمغم 

أظمؼموين قمـ ىمقم أرادوا ؾمٗمًرا : ؿم٤ٌمب يٚمٝمقن ويٚمٕمٌقن ومٞم٘مقل هلؿ

ومح٤مدوا اًمٜمٝم٤مر قمـ اًمٓمريؼ وٟم٤مُمقا سم٤مًمٚمٞمؾ ُمتك ي٘مٓمٕمقن ؾمٗمرهؿ؟ ىم٤مل 

ومٙم٤من يمذًمؽ يٛمر هبؿ ويٕمٔمٝمؿ ومٛمر هبؿ ذات يقم وم٘م٤مل هلؿ هذه اعم٘م٤مًم٦م 

ي٤م ىمقم إٟمف ٓ يٕمٜمل هبذا همػمٟم٤م، ٟمحـ سم٤مًمٜمٝم٤مر : وم٤مٟمتٌف ؿم٤مب ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل



 من روائع أقوال الصاحلني

 
 

198 

ٟمٚمٝمق وسم٤مًمٚمٞمؾ ٟمٜم٤مم، صمؿ اشمٌع صٚم٦م ومٚمؿ يزل خيتٚمػ ُمٕمف إمم اجل٤ٌمٟم٦م ومٞمتٕمٌد 

. ُمٕمف طمتك ُم٤مت

قمـ صم٤مسم٧م أن صٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ وأصح٤مسمف أسمٍموا رضماًل ىمد أؾمٌؾ 

دقمقين : إزاره وم٠مراد أصح٤مسمف أن ي٠مظمذوه سم٠مًمًٜمتٝمؿ وم٘م٤مل صٚم٦م

وُم٤م ذاك ي٤م قمؿ؟ : ي٤م اسمـ أظمل إن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م، ىم٤مل: أيمٗمٞمٙمٛمقه، ىم٤مل

هذا يم٤من : ٟمٕمؿ وٟمٕمٛم٦م قملم، وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف: شمرومع إزارك، ىم٤مل: ىم٤مل

. ٓ أومٕمؾ؛ وومٕمؾ: أُمثؾ، ًمق أظمذمتقه ىم٤مل

: يمٞمػ يم٤مٟم٧م ـم٤مقمتل إي٤مك وأٟم٧م شم١مدسمٜمل؟ وم٘م٤مل: ىم٤مل قمٛمر عم١مدسمف

وم٠مـمٕمٜمل أن يمام يمٜم٧ُم أـمٞمٕمؽ إذ ذاك، ظمذ : [قمٛمر]أطمًـ ـم٤مقم٦م؛ ىم٤مل 

. ُمـ ؿم٤مرسمؽ طمتك شمٌدو ؿمٗمت٤مك، وُمـ صمقسمؽ طمتك شمٌدو قم٘م٤ٌمك

                                                           

ومٝمق أن صٚم٦م وأصح٤مسمف ُمر هبؿ ومتك جير صمقسمف، ومٝمؿَّ ش صٗم٦م اًمّمٗمقة» وأُم٤م ًمٗمظ 

دقمقين أيمٗمٙمؿ أُمره؛ : أصح٤مب صٚم٦م أن ي٠مظمذوه سم٠مًمًٜمتٝمؿ أظمًذا ؿمديًدا، وم٘م٤مل صٚم٦م

: أن شمرومع إزارك، ىم٤مل: وُم٤م طم٤مضمتؽ؟ ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل إنَّ زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م، ىم٤مل: وم٘م٤مل

هذا يم٤من أُمثؾ مم٤م أردشمؿ، ًمق : ٟمٕمؿ، وٟمٕمٛمك قملم؛ ومرومع إزاره؛ وم٘م٤مل صٚم٦م ٕصح٤مسمف

. ؿمتٛمتٛمقه ًمِمتٛمٙمؿ
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- وقمٜمده ىمقم - ضم٤مء ـمٚمح٦م إمم قمٌد اجل٤ٌمر سمـ وائؾ : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

ه سمٌمء، صمؿ اٟمٍمف، وم٘م٤مل رأيتؽ : أشمدرون ُم٤م ىم٤مل زم؟ ىم٤مل: وم٤ًمرَّ

. اًمتٗم٧مَّ أُمِس وأٟم٧م شمّمكم

دظمؾ اًمٚمّمقص إمم سمٞم٧م ُم٤مًمؽ سمـ : ىم٤مل احلًلم سمـ قمكم احلٚمقاين

ُم٤م : ديٜم٤مر ومٚمؿ جيدوا ذم اًمٌٞم٧م ؿمٞمًئ٤م وم٠مرادوا اخلروج ُمـ داره وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ

!. قمٚمٞمٙمؿ ًمق صٚمٞمتؿ ريمٕمتلم

: يم٤مَن زسمٞمد إي٤مُملُّ ُم١مذَن ُمًجِده، ومٙم٤مَن ي٘مقُل ًمٚمّمٌٞم٤من: ىم٤مل زي٤مد

ومٙم٤مٟمقا جيٞمئقَن ويّمّٚمقَن صمؿ ! ي٤م صٌٞم٤من شمٕم٤مًمقا ومّمّٚمقا أه٥ْم ًمٙمؿ اجلقزَ 

وُم٤م قمكمَّ أؿمؽمي هلؿ : ىم٤مل! ُم٤م شمّمٜمع هبذا؟: وم٘مٚمٜم٤م ًمف! حيقـمقن طمقًَمف

!. ضمقًزا سمخٛم٦ًم دراهؿ ويتٕمقدون اًمّمالة؟

يمٜم٤م ٟمجٛمع اًمّمٌٞم٤من : قمـ إقمٛمش قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء ىم٤مل

. ومٜمحدصمٝمؿ
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  الؼصص والوعظ

 

اًمَ٘مّمص سمدقم٦م، وٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م، يمؿ ُمـ أخ يًتٗم٤مد : ىم٤مل احلًـ

. ودقمقة شمًتج٤مب

اًمٙمٚمٛم٦م اذا ظمرضم٧م ُمـ اًم٘مٚم٥م : ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس اًمتٛمٞمٛمل

. وىمٕم٧م ذم اًم٘مٚم٥م واذا ظمرضم٧م ُمـ اًمٚم٤ًمن مل دم٤موز أذان

. ٓ يٜمٗمُع اًم٘مٚم٥َم إٓ ُم٤م ظمرَج ُِمـ اًم٘مٚم٥م: ىم٤مل قمٛمُر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ضم٤مًمس ُمع أيب ذم ُمًجد : ىم٤مل قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر

: إذ ُمر سمٜم٤م رضمؾ حيدث اًمٜم٤مس ويٗمتٞمٝمؿ وي٘مص، ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل 

ي٤م أسم٤م ومالن إن اعمتٙمٚمؿ خي٤مف ُم٘م٧م اهلل قمز وضمؾ، : ومدقم٤مه أيب وم٘م٤مل ًمف

. وإن اعمًتٛمع يرضمق رمح٦م اهلل قمز وضمؾ

يم٤من ومٞمٛمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ُمٚمؽ ويم٤من ًمف : ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين

أهي٤م اعمٚمؽ أطمًـ إمم : طم٤مضم٥م ي٘مرسمف ويدٟمٞمف، ويم٤من هذا احل٤مضم٥م ي٘مقل

ومحًده رضمؾ قمغم ىمرسمف ُمـ : اعمحًـ ودع اعمزء شمٙمٗمؽ إؾم٤مءشمف؛ ىم٤مل

أهي٤م اعمٚمؽ إن هذا احل٤مضم٥م هق ذا خيؼم اًمٜم٤مس : اعمٚمؽ ومًٕمك سمف وم٘م٤مل

إذا دظمؾ قمٚمٞمؽ : ىم٤مل! ويمٞمػ زم سم٠من أقمٚمؿ ذًمؽ؟: ىم٤مل! أٟمؽ أسمخر

ومذه٥م اًم٤ًمقمل ومدقم٤م : شمدٟمٞمف ًمتٙمٚمٛمف وم٢مٟمف ي٘مٌض قمغم أٟمٗمف، ىم٤مل
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احل٤مضم٥م إمم دقمقشمف واختذ ُمرىم٦م وأيمثر ومٞمٝم٤م اًمثقم، ومٚمام أن يم٤من ُمـ اًمٖمد 

دظمؾ احل٤مضم٥م وم٠مدٟم٤مه اعمٚمؽ ًمٞمٙمٚمٛمف سمٌمء، وم٘مٌض قمغم ومٞمف، وم٘م٤مل 

، ومدقم٤م سم٤مًمدواة ويمت٥م ًمف يمت٤مسًم٤م وظمتٛمف وىم٤مل: اعمٚمؽ اذه٥م هبذا إمم : شمٜمحَّ

: ومالن، ويم٤مٟم٧م ضم٤مئزشمف ُمئ٦م أًمػ، ومٚمام أن ظمرج اؾمت٘مٌٚمف اًم٤ًمقمل وم٘م٤مل

ىمد دومٕمف إزم اعمٚمؽ، وم٤مؾمتقهٌف ومقهٌف ًمف، وم٠مظمذ : ىم٤مل! أي رء هذا؟

: اًمٙمت٤مب وُمر سمف إمم ومالن، ومٚمام أن ومتحقا اًمٙمت٤مب دقمقا سم٤مًمذسم٤مطملم وم٘م٤مل

ٓ : وم٘م٤مًمقا! اشم٘مقا اهلل ي٤م ىمقم وم٢من هذا همٚمط وىمع قمكم وقم٤مِودوا اعمٚمؽ

إذا أشم٤ميمؿ طم٤مُمؾ يمت٤ميب هذا : يتٝمٞم٠م ًمٜم٤م ُمٕم٤مودة اعمٚمؽ ويم٤من ذم اًمٙمت٤مب

وم٤مذسمحقه واؾمٚمخقه واطمِمقه اًمتٌـ ووضمٝمقه إزم ومذسمحقه وؾمٚمخقا 

ضمٚمده و وضمٝمقا سمف إًمٞمف؛ ومٚمام ان رأى اعمٚمؽ ذًمؽ شمٕمج٥م وم٘م٤مل 

شمٕم٤مل وطمدصمٜمل واصدىمٜمل، عم٤م أدٟمٞمتؽ عم٤مذا ىمٌْم٧َم قمغم : ًمٚمح٤مضم٥م

أهي٤م اعمٚمؽ إن هذا دقم٤مين إمم دقمقشمف واختذ ُمرىم٦م وأيمثر ومٞمٝم٤م : أٟمٗمؽ؟ ىم٤مل

! يت٠مذى اعمٚمؽ سمريح اًمثقم: اًمثقم وم٠مـمٕمٛمٜمل ومٚمام أن أدٟم٤مين اعمٚمؽ ىمٚم٧م

ارضمع إمم ُمٙم٤مٟمؽ وىمؾ ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقًمف، ووصٚمف سمامل قمٔمٞمؿ؛ أو : وم٘م٤مل

. يمام ذيمره

طم٩م أُمػم اعم١مُمٜملم اًمرؿمٞمد وم٠مشم٤مين : قمـ اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل

: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمق أرؾمٚم٧م إزم أشمٞمتؽ وم٘م٤مل: ومخرضم٧م ُمنقًم٤م وم٘مٚم٧م
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ه٤مهٜم٤م : وحيؽ ىمد طمؽ ذم ٟمٗمز رء وم٤مٟمٔمر زم رضماًل أؾم٠مًمف، وم٘مٚم٧م

: اُمض سمٜم٤م إًمٞمف، وم٠مشمٞمٜم٤مه وم٘مرقم٧م اًم٤ٌمب، وم٘م٤مل: ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وم٘م٤مل

ي٤م أُمػم : أضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم، ومخرج ُمنقًم٤م، وم٘م٤مل: ُمـ ذا؟ وم٘مٚم٧م

ظمذ عم٤م ضمئٜم٤مك ًمف رمحؽ اهلل، : اعم١مُمٜملم ًمق أرؾمٚم٧م إزم أشمٞمتؽ، وم٘م٤مل ًمف

أسم٤م قم٤ٌمس اىمض : ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: قمٚمٞمؽ َديـ؟ ىم٤مل: ومحدصمف ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل ًمف

ُم٤م أهمٜمك قمٜمل ص٤مطمٌؽ ؿمٞمًئ٤م، أٟمٔمر زم رضماًل : ديٜمف؛ ومٚمام ظمرضمٜم٤م ىم٤مل

اُمض سمٜم٤م إًمٞمف، : ه٤مهٜم٤م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم، ىم٤مل: أؾم٠مًمف، وم٘مٚم٧م ًمف

أضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم، : ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: وم٠مشمٞمٜم٤مه وم٘مرقم٧م اًم٤ٌمب، وم٘م٤مل

ظمذ : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمق أرؾمٚم٧م إزم أشمٞمتؽ، ىم٤مل: ومخرج ُمنقًم٤م، وم٘م٤مل

: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: قمٚمٞمؽ ديـ؟ ىم٤مل: عم٤م ضمئٜم٤مك ًمف، ومح٤مدصمف ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل ًمف

ُم٤م أهمٜمك ص٤مطمٌؽ ؿمٞمًئ٤م، ُأٟمٔمر زم : أسم٤م قم٤ٌمس اىمض ديٜمف؛ ومٚمام ظمرضمٜم٤م ىم٤مل

اُمض سمٜم٤م إًمٞمف : ه٤مهٜم٤م اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض، ىم٤مل: رضماًل أؾم٠مًمف، ىمٚم٧م

اىمرع : وم٠مشمٞمٜم٤مه وم٢مذا هق ىم٤مئؿ يّمكم يتٚمق آي٦م ُمـ اًم٘مرآن يردده٤م وم٘م٤مل

: ُمـ هذا وم٘مٚم٧م أضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل: اًم٤ٌمب، وم٘مرقم٧م اًم٤ٌمب وم٘م٤مل

أًمٞمس ! ؾمٌح٤من اهلل، أُم٤م قمٚمٞمؽ ـم٤مقم٦م؟: وم٘مٚم٧م! ُم٤م زم وُٕمػم اعم١مُمٜملم؟

ًمٞمس ًمٚمٛم١مُمـ أن يذل ٟمٗمًف ومٜمزل ومٗمتح : أٟمف ىم٤ململسو هيلع هللا ىلصىمد روي قمـ اًمٜمٌل 

اًم٤ٌمب صمؿ ارشم٘مك إمم اًمٖمروم٦م وم٠مـمٗم٠م اعمّم٤ٌمح، صمؿ اًمتج٠م إمم زاوي٦م ُمـ زواي٤م 
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اًمٌٞم٧م ومدظمٚمٜم٤م ومجٕمٚمٜم٤م ٟمجقل قمٚمٞمف سم٠ميديٜم٤م ومًٌ٘م٧م يمػ ه٤مرون ىمٌكم 

ي٤م هل٤م ُمـ يمػ ُم٤م أًمٞمٜمٝم٤م إن ٟمج٧م همًدا ُمـ قمذاب اهلل قمز : إًمٞمف، وم٘م٤مل

ًمٞمٙمٚمٛمٜمف اًمٚمٞمٚم٦م سمٙمالم ٟم٘مل ُمـ ىمٚم٥م شم٘مل، وم٘م٤مل : وضمؾ، وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز

إن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز عم٤م وزم : ظمذ عم٤م ضمئٜم٤مك ًمف رمحؽ اهلل، وم٘م٤مل: ًمف

اخلالوم٦م دقم٤م ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ورضم٤مء سمـ طمٞمقة 

إين ىمد اسمتٚمٞم٧م هبذا اًمٌالء وم٠مؿمػموا قمكم، ومٕمد اخلالوم٦م سمالء : وم٘م٤مل هلؿ

إن أردت : وقمددهت٤م أٟم٧م وأصح٤مسمؽ ٟمٕمٛم٦م، وم٘م٤مل ًمف ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل

اًمٜمج٤مة همًدا ُمـ قمذاب اهلل ومّمؿ قمـ اًمدٟمٞم٤م وًمٞمٙمـ إومٓم٤مرك ُمـ 

إن أردت اًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب : ؛ وىم٤مل ًمف حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفملاعمقت

اهلل ومٚمٞمٙمـ يمٌػم اعمًٚمٛملم قمٜمدك أسًم٤م وأوؾمٓمٝمؿ قمٜمدك أظًم٤م وأصٖمرهؿ 

قمٜمدك وًمًدا، ومقىمر أسم٤مك وأيمرم أظم٤مك وُتٜمـ قمغم وًمدك؛ وىم٤مل ًمف رضم٤مء 

إن أردت اًمٜمج٤مة همًدا ُمـ قمذاب اهلل قمز وضمؾ وم٠مطم٥مَّ : سمـ طمٞمقة

ًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤م ُت٥م ًمٜمٗمًؽ وايمره هلؿ ُم٤م شمٙمره ًمٜمٗمًؽ صمؿ ُم٧م إذا 

يقم شمزل  [ُمـ]إين أظم٤مف قمٚمٞمؽ أؿمد اخلقف : ؿمئ٧م؛ وإين أىمقل ًمؽ

ومٞمف إىمدام ومٝمؾ ُمٕمؽ رمحؽ اهلل ُمـ يِمػم قمٚمٞمؽ سمٛمثؾ هذا؟ ومٌٙمك 

                                                           

أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م شمًت٘مٞمؿ ش ُمٜمٝم٤م قمٜمد اعمقت»أو ش ذم اعمقت»وًمٕمٚمٝم٤م ش ُمـ اعمقت» يمذا 

. سمف اًمٕم٤ٌمرة
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ارومؼ سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم؛ : ه٤مرون سمٙم٤مء ؿمديًدا طمتك همٌم قمٚمٞمف وم٘مٚم٧م ًمف

صمؿ أوم٤مق ! ي٤م اسمـ أم اًمرسمٞمع شم٘متٚمف أٟم٧م وأصح٤مسمؽ وأرومؼ سمف أٟم٤م؟: وم٘م٤مل

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم سمٚمٖمٜمل أن قم٤مُماًل ًمٕمٛمر : زدين رمحؽ اهلل، وم٘م٤مل: وم٘م٤مل ًمف

ي٤م أظمل أذيمرك ـمقل ؾمٝمر : سمـ قمٌد اًمٕمزيز ؿمٙم٤م إًمٞمف ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر

َف سمؽ ُمـ قمٜمد اهلل  أهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر ُمع ظمٚمقد إسمد، وإي٤مك أن ُيٜمٍَْمَ

ومٚمام ىمرأ اًمٙمت٤مب ـمقى اًمٌالد : ومٞمٙمقن آظمر اًمٕمٝمد واٟم٘مٓم٤مع اًمرضم٤مء؛ ىم٤مل

ظمٚمٕم٧م : ُم٤م أىمدُمؽ؟ ىم٤مل: طمتك ىمدم قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وم٘م٤مل ًمف

: ىمٚمٌل سمٙمت٤مسمؽ ٓ أقمقد إمم وٓي٦م أسمًدا طمتك أًم٘مك اهلل قمز وضمؾ؛ ىم٤مل

ي٤م أُمػم : زدين رمحؽ اهلل، وم٘م٤مل: ومٌٙمك ه٤مرون سمٙم٤مء ؿمديًدا، صمؿ ىم٤مل ًمف

ي٤م رؾمقل اهلل : وم٘م٤ململسو هيلع هللا ىلصاعم١مُمٜملم إن اًمٕم٤ٌمس قمؿ اعمّمٓمٗمك ضم٤مء إمم اًمٜمٌل 

إن اإلُم٤مرة طمنة وٟمداُم٦م يقم : [ملسو هيلع هللا ىلص]أُّمرين قمغم إُم٤مرة وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٢من اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ شمٙمقن أُمػًما وم٤مومٕمؾ؛ ومٌٙمك ه٤مرون سمٙم٤مء 

ي٤م طمًـ اًمقضمف أٟم٧م اًمذي : زدين رمحؽ اهلل؛ وم٘م٤مل: ؿمديًدا وىم٤مل ًمف

ي٠ًمًمؽ اهلل قمز وضمؾ قمـ هذا اخلٚمؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٢من إؾمتٓمٕم٧م أن شم٘مل 

هذا اًمقضمف ُمـ اًمٜم٤مر وم٤مومٕمؾ؛ وإي٤مك أن شمّمٌح ومتز وذم ىمٚمٌؽ همش 

ُمـ أصٌح هلؿ هم٤مؿًم٤م مل يرح : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلصٕطمد ُمـ رقمٞمتؽ، وم٢من اًمٜمٌل 

ٟمٕمؿ ديـ ًمريب : قمٚمٞمؽ ديـ؟ ىم٤مل: رائح٦م اجلٜم٦م، ومٌٙمك ه٤مرون وىم٤مل ًمف
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حي٤مؾمٌٜمل قمٚمٞمف وم٤مًمقيؾ زم إن ؾم٠مًمٜمل واًمقيؾ زم إن ٟم٤مىمِمٜمل واًمقيؾ زم إن 

إن ريب مل ي٠مُمرين هبذا، : إٟمام أقمٜمل ديـ اًمٕم٤ٌمد؛ ىم٤مل: مل أهلؿ طمجتل؛ ىم٤مل

َـّ »: أُمر ريب أن أوطمده وأـمٞمع أُمره وم٘م٤مل قمز وضمؾ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ

ٌُُدوِن  َّٓ ًمَِٞمْٕم ٟمَس إِ ْزٍق َوَُم٤م ُأِريُد َأن {56}َواإْلِ ـ رِّ  َُم٤م ُأِريُد ُِمٜمُْٝمؿ ُمِّ

ِة اعمَْتلِمُ {57}ُيْٓمِٕمُٛمقِن  اُق ُذو اًْمُ٘مقَّ زَّ هذه : ؛ وم٘م٤مل ًمفش إِنَّ اهللََّ ُهَق اًمرَّ

: أًمػ ديٜم٤مر ظمذه٤م وم٠مٟمٗم٘مٝم٤م قمغم قمٞم٤مًمؽ وشم٘مقَّ هب٤م قمغم قم٤ٌمدشمؽ، وم٘م٤مل

ؾمٌح٤من اهلل أٟم٤م أدًمؽ قمغم ـمريؼ اًمٜمج٤مة وأٟم٧م شمٙم٤مومئٜمل سمٛمثؾ هذا 

ؾمٚمٛمؽ اهلل وووم٘مؽ؛ صمؿ صٛم٧م ومٚمؿ يٙمٚمٛمٜم٤م ومخرضمٜم٤م ُمـ قمٜمده ومٚمام 

أسم٤م قم٤ٌمس إذا دًمٚمتٜمل قمغم رضمؾ ومدًمٜمل : سٟم٤م قمغم اًم٤ٌمب ىم٤مل ه٤مرون

قمغم ُمثؾ هذا، هذا ؾمٞمد اعمًٚمٛملم، ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئف 

ي٤م هذا ىمد شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ وٞمؼ احل٤مل ومٚمق ىمٌٚم٧م هذا اعم٤مل : وم٘م٤مًم٧م

ُمثكم وُمثٚمٙمؿ يمٛمثؾ ىمقم يم٤من هلؿ سمٕمػم ي٠ميمٚمقن ُمـ : ومتٗمرضمٜم٤م سمف، وم٘م٤مل هل٤م

: يمًٌف ومٚمام يمؼم ٟمحروه وم٠ميمٚمقا حلٛمف، ومٚمام ؾمٛمع ه٤مرون هذا اًمٙمالم ىم٤مل

 [ذم]ٟمدظمؾ ومٕمًك أن ي٘مٌؾ اعم٤مل، ومٚمام قمٚمؿ اًمٗمْمٞمؾ ظمرج ومجٚمس 

اًمًٓمح قمغم سم٤مب اًمٖمروم٦م ومج٤مء ه٤مرون ومجٚمس إمم ضمٜمٌف ومجٕمؾ يٙمٚمٛمف 

ي٤م هذا ىمد : ومال جيٞمٌف ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ يمذًمؽ إذ ظمرضم٧م ضم٤مري٦م ؾمقداء وم٘م٤مًم٧م

                                                           

ش. 58-56» اًمذاري٤مت 
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. آذي٧م اًمِمٞمخ ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م، وم٤مٟمٍمف رمحؽ اهلل؛ وم٤مٟمٍمومٜم٤م

ش 246-2/242صػ»

: يمت٥م أسمق طم٤مزم إقمرج إمم اًمزهري: قمـ اًمذي٤مل سمـ قم٤ٌمد ىم٤مل

قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك أسم٤م سمٙمر ُمـ اًمٗمتـ وم٘مد أصٌح٧م سمح٤مل يٜمٌٖمل عمـ 

قمرومؽ هب٤م أن يرمحؽ أصٌح٧م ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما وىمد أصم٘مٚمتؽ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمؽ 

ومٞمام أصح ُمـ سمدٟمؽ وأـم٤مل ُمـ قمٛمرك وقمٚمٛم٧م طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم مم٤م 

قمٚمٛمؽ ُمـ يمت٤مسمف ووم٘مٝمؽ ومٞمف ُمـ ديٜمف وومٝمٛمؽ ُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ومرُمك سمؽ 

ذم يمؾ ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمٛمٝم٤م قمٚمٞمؽ ويمؾ طمج٦م حيت٩م هب٤م قمٚمٞمؽ اًمٖمرض إىمَم 

:  ومٞمف ومْمٚمف قمٚمٞمؽ وىمد ىم٤مل قمز وضمؾاسمتغم ذم ذًمؽ ؿمٙمرك وأسمدى

؛ وم٤مٟمٔمر أي شًَمِئـ ؿَمَٙمْرشُمْؿ َِٕزيَدٟمَُّٙمْؿ َوًَمِئـ يَمَٗمْرشُمْؿ إِنَّ قَمَذايِب ًَمَِمِديدٌ »

رضمؾ شمٙمقن إذا وىمٗم٧م سملم يدي اهلل قمز وضمؾ وم٠ًمًمؽ قمـ ٟمٕمٛمف قمٚمٞمؽ 

يمٞمػ رقمٞمتٝم٤م وقمـ طمججف قمٚمٞمؽ يمٞمػ ىمْمٞمتٝم٤م ومال ُتًٌـ اهلل قمز 

وضمؾ راوًٞم٤م ُمٜمؽ سم٤مًمتٕمذير وٓ ىم٤مسماًل ُمٜمؽ اًمت٘مّمػم، هٞمٝم٤مت ًمٞمس ذاك 

                                                           

 مل أؿم٠م أن اظمتٍم هذه اًم٘مّم٦م رهمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٓمقيؾ همػم داظمؾ ذم ذط يمت٤ميب 

. هذا وذًمؽ عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمٕمؼمة واعمققمٔم٦م

. شوأسمدا» ذم إصؾ 

ش. 7» إسمراهٞمؿ 
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ٌَٞمِّٜمُٜمَُّف ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَٓ شَمْٙمُتُٛمقَٟمفُ »أظمذ قمغم اًمٕمٚمامء ذم يمت٤مسمف إذ ىم٤مل  ؛ إٟمؽ شًَمُت

شم٘مقل إٟمؽ ضمدل ُم٤مهر قم٤ممل ىمد ضم٤مدًم٧م اًمٜم٤مس ومجدًمتٝمؿ وظم٤مصٛمتٝمؿ 

ومخّمٛمتٝمؿ إدٓٓ ُمٜمؽ سمٗمٝمٛمؽ واىمتداًرا ُمٜمؽ سمرأيؽ وم٠ميـ شمذه٥م قمـ 

ْٟمَٞم٤م وَمَٛمـ  »:ىمقل اهلل قمز وضمؾ َه٤مَأٟمُتْؿ َهـ١ُمٓء ضَم٤مَدًْمُتْؿ قَمٜمُْٝمْؿ ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ

؛ اقمٚمؿ أن أدٟمك ُم٤م ارشمٙم٧ٌم وأقمٔمؿ ُم٤م شجُي٤َمِدُل اهللَّ قَمٜمُْٝمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

اطمت٘م٧ٌم أن آٟم٧ًم اًمٔم٤ممل وؾمٝمٚم٧م ًمف ـمريؼ اًمٖمل سمدٟمقك طملم أدٟمٞم٧م 

وإضم٤مسمتؽ طملم دقمٞم٧م، ومام أظمٚم٘مؽ أن يٜمقه همًدا سم٤مؾمٛمؽ ُمع اجلرُم٦م 

وأن شم٠ًمل قمام أردت سم٤مهمْم٤مئؽ قمـ فمٚمؿ اًمٔمٚمٛم٦م، إٟمؽ أظمذت ُم٤م ًمٞمس 

٤ًٌم شمدور قمٚمٞمف رطمك سم٤مـمٚمٝمؿ وضمًنا يٕمؼمون  عمـ أقمٓم٤مك، ضمٕمٚمقك ىمٓم

سمؽ إمم سمالئٝمؿ وؾمٚماًم إمم والًمتٝمؿ، يدظمٚمقن سمؽ اًمِمؽ قمغم اًمٕمٚمامء 

وي٘مت٤مدون سمؽ ىمٚمقب اجلٝم٤مل إًمٞمٝمؿ، ومٚمؿ يٌٚمغ أظمص وزرائٝمؿ وٓ 

أىمقى أقمقاهنؿ هلؿ إٓ دون ُم٤م سمٚمٖم٧م ُمـ إصالح وم٤ًمدهؿ واظمتالف 

اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م إًمٞمٝمؿ، ومام أين ُم٤م قمٛمروا ًمؽ ذم ضمٜم٥م ُم٤مظمرسمقا 

وم٤مٟمٔمر ًمٜمٗمًؽ وم٢مٟمف ! قمٚمٞمؽ، وُم٤م أىمؾ ُم٤م أقمٓمقك ذم ىمدر ُم٤م أظمذوا ُمٜمؽ

ٓ يٜمٔمر هل٤م همػمك، وطم٤مؾمٌٝم٤م طم٤ًمب رضمؾ ُم١ًمول، واٟمٔمر يمٞمػ 

                                                           

ش. 187» آل قمٛمران 

ش. 109» اًمٜم٤ًمء 
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ؿمٙمرك عمـ همذاك سمٜمٕمٛمف صٖمػًما ويمٌػًما، واٟمٔمر يمٞمػ إقمٔم٤مُمؽ أُمر ُمـ 

ضمٕمٚمؽ سمديٜمف ذم اًمٜم٤مس ُمٌجاًل ويمٞمػ صٞم٤مٟمتؽ ًمٙمًقة ُمـ ضمٕمٚمؽ 

٤ًٌم،  سمٙمًقشمف ُمًتؽًما، ويمٞمػ ىمرسمؽ وسمٕمدك ممـ أُمرك أن شمٙمقن ُمٜمف ىمري

واهلل ُم٤م : ومت٘مقل! ُم٤م ًمؽ ٓ شمتٜمٌف ُمـ ٟمٕمًتؽ وشمًت٘مٞمؾ ُمـ قمثرشمؽ؟

ىمٛم٧م هلل قمز وضمؾ ُم٘م٤مًُم٤م واطمًدا أطمٞمل ًمف ومٞمف ديٜم٤ًم وٓ أُمٞم٧م ًمف ومٞمف 

ُم٤م ! سم٤مـماًل، أيـ ؿمٙمرك عمـ اؾمتحٛمٚمؽ يمت٤مسمف واؾمتقدقمؽ قمٚمٛمف؟

وَمَخَٚمَػ ُِمـ »: [ومٞمٝمؿ]ي١مُمٜمؽ أن شمٙمقن ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ 

أي٦م؛ شسَمْٕمِدِهْؿ ظَمْٚمٌػ َوِرصُمقْا اًْمٙمَِت٤مَب َي٠ْمظُمُذوَن قَمَرَض َهـَذا إْدَٟمك

! إٟمؽ ًم٧ًم ذم دار ُم٘م٤مم، ىمد أوذٟم٧م سم٤مًمرطمٞمؾ، ومام سم٘م٤مء اعمرء سمٕمد أىمراٟمف؟

ـمقسمك عمـ يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم وضمؾ، ُم٤م ي١مُمـ ُمـ أن يٛمقت وشمٌ٘مك 

ذٟمقسمف ُمـ سمٕمده؟ إٟمؽ مل شم١مُمر سم٤مًمٜمٔمر ًمقارصمؽ قمغم ٟمٗمًؽ، ًمٞمس أطمد 

أهاًل أن شمرد ًمف قمغم فمٝمرك، ذه٧ٌم اًمٚمذة وسم٘مٞم٧م اًمتٌٕم٦م، ُم٤م أؿم٘مك ُمـ 

اطمذر وم٘مد أشمٞم٧م، وختٚمَّص وم٘مد وهٚم٧م، إٟمؽ شمٕم٤مُمؾ ! ؾمٕمد سمٙمًٌف همػمه

ُمـ ٓ جيٝمؾ، واًمذي حيٗمظ قمٚمٞمؽ ٓ يٖمٗمؾ، دمٝمز وم٘مد دٟم٤م ُمٜمؽ ؾمٗمر 

سمٕمٞمد، وداو ديٜمؽ وم٘مد دظمٚمف ؾم٘مؿ ؿمديد، وٓ ُتًٌـ أين أردت 

شمقسمٞمخؽ وشمٕمٞمػمك وشمٕمٜمٞمٗمؽ، وًمٙمٜمل أردت أن شمٜمٕمش ُم٤م وم٤مت ُمـ 

                                                           

ْثُٚمُف َي٠ْمظُمُذوهُ »، وشمتٛمتٝم٤م ش169» إقمراف  . شَوَيُ٘مقًُمقَن ؾَمُٞمْٖمَٗمُر ًَمٜم٤َم َوإِن َي٠ْمهِتِْؿ قَمَرٌض ُمِّ
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: رأيؽ وشمرد قمٚمٞمؽ ُم٤م قمزب قمٜمؽ ُمـ طمٚمٛمؽ وذيمرت ىمقًمف شمٕم٤ممم

يْمَرى شَمٜمَٗمُع اعم١ُْْمُِمٜملِمَ » ْر وَم٢مِنَّ اًمذِّ ، أهمٗمٚم٧م ذيمر ُمـ ُم٣م ُمـ شَوَذيمِّ

أؾمٜم٤مٟمؽ وأىمراٟمؽ وسم٘مٞم٧م سمٕمدهؿ يم٘مرن أقمْم٥م وم٤مٟمٔمر هؾ اسمتٚمقا سمٛمثؾ 

ُم٤م اسمتٚمٞم٧م سمف أو دظمٚمقا ذم ُمثؾ ُم٤م دظمٚم٧م ومٞمف؟ وهؾ شمراه دظمر ًمؽ ظمػًما 

ُمٜمٕمقه أو قمٚمٛمؽ ؿمٞمًئ٤م ضمٝمٚمقه؛ وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م شمٌٚمغ ُمـ ُمثٚمؽ هذا ذم 

يمؼم ؾمٜمؽ ورؾمقخ قمٚمٛمؽ وطمْمقر أضمٚمؽ ومٛمـ يٚمقم احلدث ذم ؾمٜمف 

وٟمحٛمد اًمذي ! اجل٤مهؾ ذم قمٚمٛمف اعم٠مومقن ذم رأيف اعمدظمقل ذم قم٘مٚمف؟

. قم٤موم٤مٟم٤م مم٤م اسمتالك سمف واًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ا َيَرُه َوَُمـ َيْٕمَٛمْؾ »عم٤م ٟمزًم٧م : ىم٤مل احلًـ ٍة ظَمػْمً وَمَٛمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ

ا َيَرهُ  ٍة َذًّ  ش ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ

طمًٌل، إن قمٛمٚم٧م ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم أو : ىم٤مل رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم

. ذ رأيتٝم٤م، اٟمتٝم٧م اعمققمٔم٦م

ـَ دظمؾ قمٚمٞمف رضم٤مل ُمـ أصح٤مسمف وم٘م٤مًمقا ًمف ي٤م : عم٤م طمي اعمقُت احلً

إين ُمزوديمؿ صمالث : أسم٤م ؾمٕمٞمد زودٟم٤م ُمٜمؽ يمٚمامت شمٜمٗمٕمٜم٤م هبـ، ىم٤مل

                                                           

ش. 55» اًمذاري٤مت 

ش. 8-7» اًمزًمزًم٦م 
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ُم٤م هنٞمتؿ قمٜمف ُمـ أُمر :  شمقضمٝم٧م ًمفيمٚمامت صمؿ ىمقُمقا قمٜمل ودقمقين وعم٤م

ومٙمقٟمقا ُمـ أشمرك اًمٜم٤مس ًمف، وُم٤م أُمرشمؿ سمف ُمـ ُمٕمروف ومٙمقٟمقا ُمـ 

ظمٓمقة ًمٙمؿ وظمٓمقة : أقمٛمؾ اًمٜم٤مس سمف، واقمٚمٛمقا أن ظمٓم٤ميمؿ ظمٓمقشم٤من

. قمٚمٞمٙمؿ، وم٤مٟمٔمروا أيـ شمٖمدون وأيـ شمروطمقن

إن اًمدٟمٞم٤م داُر قمٛمٍؾ، ُمـ صحٌٝم٤م : وقمظ احلًـ أصح٤مسمف وم٘م٤مل

سم٤مًمٜم٘مص هل٤م واًمزه٤مدة ومٞمٝم٤م ؾمٕمد هب٤م وٟمٗمٕمتف صحٌتٝم٤م، وُمـ صحٌٝم٤م قمغم 

اًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م واعمح٦ٌم هل٤م ؿم٘مل هب٤م وأضمحػ سمحٔمف ُمـ اهلل قمز وضمؾ صمؿ 

أؾمٚمٛمتف إمم ُم٤م ٓ صؼم ًمف قمٚمٞمف وٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف ُمـ قمذاب اهلل؛ وم٠مُمُره٤م 

صٖمػم، وُمت٤مقمٝم٤م ىمٚمٞمؾ، واًمٗمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب، واهلل شمٕم٤ممم وزم ُمػماصمٝم٤م، 

وأهٚمٝم٤م حمقًمقن قمٜمٝم٤م إمم ُمٜم٤مزل ٓ شمٌغم وٓ يٖمػمه٤م ـمقل اًمثقاء ُمٜمٝم٤م 

، وأيمثروا ذيمَر – وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل –خيرضمقن؛ وم٤مطمذروا  ـَ  ذًمؽ اعمقـم

ـَ آدَم ُمـ اًمدٟمٞم٤م أيمثَر مهؽ، أو ًمت٘مٓمٕمـ ذًمؽ اعمٜم٘مٚم٥م ؛ واىمٓمع ي٤م اسم

طم٤ٌمهل٤م سمؽ ومٞمٜم٘مٓمع ذيمر ُم٤م ظمٚم٘م٧م ًمف ُمـ ٟمٗمًؽ ويزيغ قمـ احلؼ ىمٚمٌؽ 

ه٤م ُمٜم٘مٓمع ٟمٗمُٕمٝم٤م  ٌ رُضُّ  سملمِّ
ٍ
ومتٞمؾ إمم اًمدٟمٞم٤م ومؽمديؽ، وشمٚمؽ ُمٜم٤مزُل ؾمقء

                                                           

.  يمذا سم٤مٕصؾ ويم٠من اًمالم هٜم٤م زائدة أو شمٙمقن اًمقاو هل اًمزائدة

. وهق شمّمحٞمػش اعمٜمٗمٚم٧م» ذم إصؾ 
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ـَ  ُمٗمْمٞم٦م واهلل سم٠مهٚمٝم٤م إمم ٟمداُم٦م ـمقيٚم٦م وقمذاب ؿمديد؛ ومال شمٙمقٟمـ ي٤م اسم

ـْ ُم٤م مل ي٠مشمؽ إُم٤من ُمٜمف، وم٢من اهلقل إقمٔمؿ  آدَم ُمٖمؽًما، وٓ شم٠مُم

وٓ سمد ُمـ ذًمؽ ! وُمٗمٔمٕم٤مت إُمقر أُم٤مُمؽ مل ختٚمص ُمٜمٝم٤م طمتك أن

اعمًٚمؽ وطمْمقر شمٚمؽ إُمقر، إُم٤م يٕم٤مومٞمؽ ُمـ ذه٤م ويٜمجٞمؽ ُمـ 

أهقاهل٤م، وإُم٤م اهلََٚمٙم٦ُم، وهل ُمٜم٤مزل ؿمديدة خمقوم٦م حمذورة ُمٗمزقم٦م 

ًمٚم٘مٚمقب، ومٚمذًمؽ وم٤مقمدْد، وُمـ ذه٤م وم٤مهرْب، وٓ يٚمٝمٞمٜمؽ اعمت٤مع 

اًم٘مٚمٞمؾ اًمٗم٤مين، وٓ شمرسمص سمٜمٗمًؽ ومٝمل هيٕم٦م آٟمت٘م٤مص ُمـ قمٛمرك، 

؛ !همًدا همًدا، وم٢مٟمؽ ٓ شمدري ُمتك إمم اهلل شمّمػم: وم٤ٌمدر أضمَٚمؽ وٓ شم٘مؾ

واقمٚمٛمقا أن اًمٜم٤مس أصٌحقا ضم٤مديـ ذم زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م، ييسمقن ذم يمؾ 

همٛمرة، ويمؾٌّق ُمٕمج٥م سمام هق ومٞمف راض سمف، طمريص قمغم أن يزداد ُمٜمف، ومام 

مل يٙمـ ُمـ ذًمؽ هلل قمز وضمؾ وذم ـم٤مقم٦م اهلل وم٘مد ظمن أهٚمف وو٤مع 

ؾمٕمٞمف، وُم٤م يم٤من ُمـ ذًمؽ ذم اهلل وذم ـم٤مقم٦م اهلل وم٘مد أص٤مب أهٚمف سمف وضمف 

أُمرهؿ وووم٘مقا ومٞمف سمحٔمٝمؿ، قمٜمدهؿ يمت٤مب اهلل وقمٝمده وذيمر ُم٤م ُم٣م 

وذيمر ُم٤م سم٘مل واخلؼم قمٛمـ وراءهؿ، يمذًمؽ أُمر اهلل اًمٞمقم وىمٌؾ ذًمؽ 

 أُمره ومٞمٛمـ ُم٣م، ٕن طمج٦م اهلل سم٤مًمٖم٦م واًمٕمذر سم٤مرز ويمؾ ُمقاٍف اهللَ سمام

ومٛم٘ميضٌّق ًمف : قمٛمؾ صمؿ يٙمقن اًم٘مْم٤مء ُمـ اهلل ذم قم٤ٌمده قمغم أطمد أُمريـ

                                                           

. شسمام»سمدل ش وعم٤م» ذم إصؾ 
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رمحتف وصمقاسمف ومٞم٤م هل٤م ٟمٕمٛم٦م ويمراُم٦م، وُم٘ميض ًمف ؾمخٓمف وقم٘مقسمتف ومٞم٤م هل٤م 

طمنة وٟمداُم٦م، وًمٙمـ طمؼ قمغم ُمـ ضم٤مءه اًمٌٞم٤من ُمـ اهلل سم٠من هذا أُمره 

أن يّْمُٖمَر ذم قمٞمٜمف ُم٤م هق قمٜمد اهلل صٖمػم، وأن يٕمٔمؿ ذم ٟمٗمًف : وهق واىمع

 ٕهٚمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ُم٤م هق قمٜمد اهلل قمٔمٞمؿ؛ أو ًمٞمس ُم٤م ذيمر اهلل ُمـ اًمٙمراُم٦م

وم٢مهن٤م ىمد أذٟم٧م ! اعمقت واهلقان ُم٤م يٓمٞم٥م ٟمٗمس اُمرىء قمـ قمٞمِم٦م دٟمٞم٤مه؟

سمزوال، ٓ يدوم ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وٓ شم١مُمـ ومج٤مئٕمٝم٤م، يٌغم ضمديده٤م ويً٘مؿ 

صحٞمحٝم٤م ويٗمت٘مر همٜمٞمٝم٤م، ُمٞم٤مًم٦م سم٠مهٚمٝم٤م ًمٕم٤مسم٦م هبؿ قمغم يمؾ طم٤مل؛ ومٗمٞمٝم٤م 

ـَ آدم؟ أٟم٧م اًمٞمقم ذم دار هل ! قمؼمة عمـ اقمتؼم وسمٞم٤من؛ ومٕمالَم شمٜمتٔمر ي٤م اسم

ٓومٔمتؽ ويم٠مْن ىمد سمدا ًمؽ أُمره٤م وم٢ممم اٟمٍمام ُم٤م يٙمقن هيًٕم٤م، صمؿ 

شمٗميض سم٠مهٚمٝم٤م إمم أؿمد إُمقر وأقمٔمٛمٝم٤م ظمٓمًرا؛ وم٤مشمؼ اهلل ي٤م اسمـ آدم، 

وًمٞمٙمـ ؾمٕمٞمؽ ذم دٟمٞم٤مك ٔظمرشمؽ وم٢مٟمف ًمٞمس ًمؽ ُمـ دٟمٞم٤مك رء إٓ ُم٤م 

صدرت أُم٤مُمؽ، ومال شمدظمرن قمـ ٟمٗمًؽ ُم٤مًمؽ وٓ شمتٌع ٟمٗمًؽ ُم٤م ىمد 

قمٚمٛم٧م أٟمؽ شم٤مريمف ظمٚمٗمؽ، وًمٙمـ شمزود ًمٌٕمد اًمِم٘م٦م واقمدد اًمٕمدة أي٤مم 

طمٞم٤مشمؽ وـمقل ُم٘م٤مُمؽ ىمٌؾ أن يٜمزل سمؽ ُمـ ىمْم٤مء اهلل ُم٤م هق ٟم٤مزل 

ومٞمحقل دون اًمذي شمريد، وم٢مذا أٟم٧م ي٤م اسمـ آدم ىمد ٟمدُم٧م طمٞم٨م ٓ شمٖمٜمل 

ؽ، ودع ُمٜمٝم٤م اًمٗمْمَؾ وم٢مٟمؽ  ًُ ُخ هب٤م ٟمٗم ًْ اًمٜمداُم٦م قمٜمؽ؛ ارومض اًمدٟمٞم٤م وًمت

                                                           

. شاًمٙمراه٦م» شمّمحٗم٧م ذم إصؾ إمم 
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إذا ومٕمٚم٧َم ذًمؽ أص٧ٌم أرسمح إصمامن ُمـ ٟمٕمٞمؿ ٓ يزول، وٟمجقت ُمـ 

قمذاب ؿمديد ًمٞمس ٕهٚمف راطم٦م وٓ ومؽمة؛ وم٤ميمدح عم٤م ظمٚم٘م٧م ًمف ىمٌؾ أن 

شمٗمرق سمؽ إُمقر ومٞمِمؼ قمٚمٞمؽ اضمتامقمٝم٤م؛ ص٤مطم٥م اًمدٟمٞم٤م سمجًدك 

ووم٤مرىمٝم٤م سم٘مٚمٌؽ، وًمٞمٜمٗمٕمؽ ُم٤م ىمد رأي٧م مم٤م ىمد ؾمٚمػ سملم يديؽ ُمـ 

اًمٕمٛمر، وطم٤مل سملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م وسملم ُم٤م هؿ ومٞمف، وم٢مٟمف قمـ ىمٚمٞمؾ ومٜم٤مؤه 

وخمقف وسم٤مًمف؛ وًمٞمزدك إقمج٤مب أهٚمٝم٤م هب٤م زهًدا ومٞمٝم٤م وطمذًرا ُمٜمٝم٤م؛ وم٢من 

اًمّم٤محللم يمذًمؽ يم٤مٟمقا؛ واقمٚمؿ ي٤م اسمـ آدم أٟمؽ شمٓمٚم٥م أُمًرا قمٔمٞماًم ٓ 

ي٘مٍم ومٞمف إٓ اعمحروم اهل٤مًمؽ؛ ومال شمريم٥م اًمٖمرور وأٟم٧م شمرى ؾمٌٞمٚمف، 

وٓ شمدْع طمٔمَّؽ وىمد قمرض قمٚمٞمؽ وأٟم٧م ُم١ًمول وُم٘مقل ًمؽ 

وم٠مظمٚمص قمٛمٚمؽ؛ وإذا أصٌح٧م وم٤مٟمتٔمر اعمقت وإذا أُمًٞم٧م ومٙمـ قمغم 

ذًمؽ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل؛ وإن أٟمجك اًمٜم٤مس ُمـ قمٛمؾ سمام أٟمزل 

اهلل ذم اًمرظم٤مء واًمٌالء، وأُمر اًمٕم٤ٌمد سمٓم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف، وم٢مٟمٙمؿ 

أصٌحتؿ ذم دار ُمذُمقُم٦م، ظُمٚم٘م٧ْم ومتٜم٦ًم ورضب ٕهٚمٝم٤م أضمٌؾ إذا اٟمتٝمقا 

إًمٞمف يٌٞمد، أظمرَج ٟم٤ٌمهَت٤م وسم٨م ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ داسم٦م صمؿ أظمؼمهؿ سم٤مًمذي هؿ 

إًمٞمف ص٤مئرون وأُمر قم٤ٌمده ومٞمام أظمرج هلؿ ُمـ ذًمؽ سمٓم٤مقمتف وسملم هلؿ 

ؾمٌٞمٚمٝم٤م، يٕمٜمل ؾمٌٞمؾ اًمٓم٤مقم٦م، ووقمدهؿ قمٚمٞمٝم٤م اجلٜم٦م، وهؿ ذم ىمٌْمتف، 

ًمٞمس ُمٜمٝمؿ سمٛمٕمجز ًمف، وًمٞمس رء ُمـ أقمامهلؿ خيٗمك قمٚمٞمف، ؾمٕمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م 
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ؿمتك، سملم قم٤مص وُمٓمٞمع ًمف، وًمٙمؾٍّ ضمزاء ُمـ اهلل سمام قمٛمؾ وٟمّمٞم٥م همػم 

ُمٜم٘مقص، ومل أؾمٛمع اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام قمٝمد إمم قم٤ٌمده وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ذم يمت٤مسمف 

٥َم ذم اًمدٟمٞم٤م أطمًدا ُمـ ظمٚم٘مف وٓ ريض ًمف سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمٝم٤م وٓ  رهمَّ

سمؾ سف أي٤مت ورضب إُمث٤مل سم٤مًمٕمٞم٥م هل٤م واًمٜمٝمل ! اًمريمقن إًمٞمٝم٤م

قمٜمٝم٤م ورهم٥م ذم همػمه٤م، وىمد سملم ًمٕم٤ٌمده أن إُمر اًمذي ظمٚم٘م٧م ًمف اًمدٟمٞم٤م 

 إمم دار ٓ يِمٌف وأهٚمٝم٤م قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ه٤مئؾ اعمٓمٚمع، ٟم٘مٚمٝمؿ قمٜمف أراه

صمقاهبؿ صمقاسًم٤م وٓ قم٘م٤مهبؿ قم٘م٤مسًم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م دار ظمٚمقد يديـ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف 

اًمٕم٤ٌمد سم٠مقمامهلؿ صمؿ يٜمزهلؿ ُمٜم٤مزهلؿ، ٓ يتٖمػم ومٞمٝم٤م سم١مس قمـ أهٚمٝم٤م وٓ 

ٝمف  ٟمٕمٞمؿ، ومرطمؿ اهلل قمًٌدا ـمٚم٥م احلالل ضمٝمده طمتك إذا دار ذم يده وضمَّ

وضْمٝمف اًمذي هق وضْمُٝمف؛ وحيؽ ي٤م اسمـ آدم ُم٤م ييك اًمذي أص٤مسمؽ ُمـ 

َأهْل٤َميُمُؿ اًمتََّٙم٤مصُمُر طَمتَّك ُزْرشُمُؿ »ؿمدائد اًمدٟمٞم٤م إذا ظمٚمص ًمؽ ظمػم أظمرة؛ 

 هذا ومْمح اًم٘مقم، أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر قمـ اجلٜم٦م قمٜمد دقمقة اهلل شاعمََْ٘م٤مسمِرَ 

ًمٞمس ًمٜم٤م ذم : واهلل ًم٘مد صحٌٜم٤م أىمقاًُم٤م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن! شمٕم٤ممم ويمراُمتف

اًمدٟمٞم٤م طم٤مضم٦م، ًمٞمس هل٤م ظمٚم٘مٜم٤م، ومٓمٚمٌقا اجلٜم٦م سمٖمدوهؿ ورواطمٝمؿ 

وؾمٝمرهؿ، ٟمٕمؿ واهلل طمتك أهرىمقا ومٞمٝم٤م دُم٤مءهؿ ورضمقا وم٠مومٚمحقا 

                                                           

.  يمذا ذم إصؾ

ش. 2-1» اًمتٙم٤مصمر 
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وٟمجقا، هٜمٞمًئ٤م هلؿ ٓ يٓمقي أطمدهؿ صمقسًم٤م وٓ يٗمؽمؿمف وٓ شمٚم٘م٤مه إٓ 

٤م ظم٤مئًٗم٤م طمتك إذا دظمؾ إمم أهٚمف إن ىمرب إًمٞمف رء  ًً ص٤مئاًم ذًمٞماًل ُمت٤ٌمئ

: أيمٚمف وإٓ ؾمٙم٧م، ٓ ي٠ًمهلؿ قمـ رء ُم٤م هذا وُم٤م هذا؟؛ صمؿ ىم٤مل

ًمٞمس ُمـ ُم٤مت وم٤مؾمؽماح سمٛمٞم٧م إٟمام اعمٞم٧م ُمٞم٧م إطمٞم٤مء 

وم٢مٟمام هق حلُٛمؽ ودُُمؽ، ! ي٤م اسمـ آدم قمٛمٚمؽ قمٛمٚمؽ]: ىم٤مل احلًـ

إن ٕهؾ اًمت٘مقى قمالُم٤مٍت ُيٕمرومقن ! وم٤مٟمٔمر قمغم أي طم٤مل شمٚم٘مك قمٛمَٚمؽ

صدق احلدي٨م واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وصٚم٦م اًمرطمؿ ورمح٦م اًمْمٕمٗم٤مء وىمٚم٦م : هب٤م

اًمٗمخر واخلٞمالء وسمذل اعمٕمروف وىمٚم٦م اعم٤ٌمه٤مة ًمٚمٜم٤مس وطمًـ اخلٚمؼ 

؛ ي٤م اسمـ آدم إٟمؽ ٟم٤مفمر إمم [وؾمٕم٦م اخلٚمؼ مم٤م ي٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ

 ظمػمه وذه ومال ُت٘مرن ُمـ اخلػم ؿمٞمًئ٤م وإن هق صٖمر، قمٛمٚمؽ يقزن

وم٤مٟمؽ إذا رأيَتف هك ُمٙم٤مٟمف، وٓ ُت٘مرن ُمـ اًمنم ؿمٞمًئ٤م وم٢مٟمؽ إذا رأيتف 

٤ًٌم وأٟمٗمؼ ىمّمًدا وىمدم ومْماًل  ؾم٤مءك ُمٙم٤مٟمف، ومرطمؿ اهلل رضماًل يم٥ًم ـمٞم

وضمٝمقا هذه اًمٗمْمقل طمٞم٨م وضمٝمٝم٤م اهلل ووٕمقه٤م ]ًمٞمقم وم٘مره ووم٤مىمتف؛ 

طمٞم٨م أُمر هب٤م اهلل أن شمقوع وم٢من ُمـ ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا يِمؽمون أٟمٗمًٝمؿ 

سم٤مًمٗمْمؾ ُمـ اهلل وإن هذا اعمقت هق أرض سم٤مًمدٟمٞم٤م ومٗمْمحٝم٤م ومقاهلل ُم٤م 

                                                           

. شومزد»إمم ش اعمّمٜمَّػ» شمّمحٗم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم 
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؛ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت، ذه٧ٌم اًمدٟمٞم٤م سمح٤مًمتل ُمآهل٤م، [ذوًمٌٗمرطًم٤م [ه]وضمد سمٕمد

وسم٘مٞم٧م إقمامل ىمالئد ذم أقمٜم٤مىمٙمؿ، أٟمتؿ شمًقىمقن اًمٜم٤مس واًم٤ًمقم٦م 

إٟمف ! ومٙم٠من ىمد! اعمٕم٤ميٜم٦م؟! شمًقىمٙمؿ، وىمد أهع سمخٞم٤مريمؿ ومام شمٜمتٔمرون؟

ٓ يمت٤مب سمٕمد يمت٤مسمٙمؿ وٓ ٟمٌل سمٕمد ٟمٌٞمٙمؿ؛ ي٤م اسمـ آدم سمع دٟمٞم٤مك سمآظمرشمؽ 

. شمرسمحٝمام مجٞمًٕم٤م، وٓ شمٌٞمٕمـ آظمرشمؽ سمدٟمٞم٤مك ومتخنمه٤م مجٞمًٕم٤م

ش 7/237 واعمّمٜمػ 2/143»

رطمؿ اهلل اُمرًءا قمرف صمؿ صؼم صمؿ أسمٍم ومٌٍم، وم٢من : ىم٤مل احلًـ

أىمقاًُم٤م قمرومقا وم٤مٟمتزع اجلزُع أسمّم٤مَرهؿ ومال هؿ أدريمقا ُم٤م ـمٚمٌقا وٓ هؿ 

رضمٕمقا إمم ُم٤م شمريمقا؛ اشم٘مقا هذه إهقاء اعمْمٚم٦م اًمٌٕمٞمدة ُمـ اهلل اًمتل 

مج٤مقمٝم٤م اًمْمالًم٦م وُمٞمٕم٤مده٤م اًمٜم٤مر، هلؿ حمٜم٦م، ُمـ أص٤مهب٤م أوٚمتف، وُمـ 

أص٤مسمتف ىمتٚمتف؛ ي٤م اسمـ آدم ديٜمؽ ديٜمؽ وم٢مٟمف هق حلٛمؽ ودُمؽ، إن يًٚمؿ 

ًمؽ ديٜمؽ يًٚمؿ ًمؽ حلٛمؽ ودُمؽ، وإن شمٙمـ إظمرى ومٜمٕمقذ سم٤مهلل، 

وم٢مهن٤م ٟم٤مر ٓ شمٓمٗمك وضمرح ٓ يؼمأ وقمذاب ٓ يٜمٗمد أسمًدا وٟمٗمس ٓ متقت؛ 

ي٤م اسمـ آدم إٟمؽ ُمقىمقف سملم يدي رسمؽ وُمرهتـ سمٕمٛمٚمؽ، ومخذ مم٤م ذم 

يديؽ عم٤م سملم يديؽ قمٜمد اعمقت ي٠مشمٞمؽ اخلؼم، إٟمؽ ُم١ًمول وٓ دمد 

                                                           

 ىمٓمٕمت٤من ُمـ هذا إصمر ضمٕمٚم٧ُم يماًل ُمٜمٝمام سملم طم٤مسشملم ُمرسمٕمتلم، اًم٘مٓمٕم٦م إومم زي٤مدة 

. ذم احلٚمٞم٦م قمغم اعمّمٜمَّػ، واًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمٙمًٝم٤م
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ضمقاسًم٤م؛ إن اًمٕمٌد ٓ يزال سمخػم ُم٤م يم٤من ًمف واقمظ ُمـ ٟمٗمًف ويم٤مٟم٧م 

. اعمح٤مؾم٦ٌم ُمـ مهف

ـِ وم٠مشم٤مه آٍت وم٘م٤مَل : ىم٤مل أسمق سمٙمر اهلذزم ي٤م أسم٤م : يمٜم٤م ٟمجٚمُس قمٜمَد احلً

ـِ إهتؿِ  ِف، وم٘مٚمٜم٤مؾمٕمٞمٍد دظمْٚمٜم٤م آٟمًٗم٤م قمغم قمٌِد اهللِ سم ًِ :  وم٢مذا هق جيقُد سمٜمٗم

أضمُدين واهللِ َوضِمًٕم٤م، وٓ أفمٜمُّٜمل إٓ عم٤م : ي٤م أسم٤م ُمٕمٛمٍر يمٞمَػ دمُدك؟ ىم٤مَل 

، وًمٙمـ ُم٤م شم٘مقًمقَن ذم ُمئ٦ِم أًمٍػ ذم هذا اًمّمٜمدوِق مل شُم١َمدَّ ُمٜمْٝم٤م زيم٤مٌة يب

: ىم٤مَل ! ي٤م أسم٤م ُمٕمٛمر ومٚمَِؿ يمٜم٧َم دمٛمُٕمٝم٤م؟: وم٘مٚمٜم٤م! ومل يقَصْؾ ُمٜمٝم٤م َرطِمٌؿ؟

يمٜم٧ُم واهللِ أمجُٕمٝم٤م ًمَروقم٦ِم اًمزُم٤مِن وضمْٗمقِة اًمًٚمٓم٤مِن وُمٙم٤مصمرِة اًمٕمِمػمِة، 

ـُ  اٟمٔمروا هذا اًم٤ٌمئَس أٟمَّك أشم٤مُه اًمِمٞمٓم٤مُن ومحّذرُه روقم٦َم زُم٤مٟمِِف : وم٘م٤مَل احلً

رُه ومٞمفِ  ٤ًٌم ! وضمْٗمقَة ؾمٚمٓم٤مٟمِِف قمام اؾمتقَدقمف اهللُ إي٤مُه وقمٛمَّ ظمّرّج واهللِ ُمٜمُف يمئٞم

٤م اًمقارُث ٓ خُتَدْع يمام ظُمِدَع ، أهي٤م قمٜمَؽ طمزيٜم٤ًم ذُمٞماًم ُُمٚمٞماًم   أهيُّ

 ًٓ ًٓ وم٢مّي٤مَك وإي٤مَك أن يٙمقَن وسم٤م ٌَُؽ أُم٤مَُمَؽ، أشم٤مَك هذا اعم٤مُل طمال
صقحيِ

أشم٤مَك واهللِ مِمـ يم٤مَن ًمُف مجققًم٤م ُمٜمققًم٤م يدَأُب ومٞمِف اًمٚمٞمَؾ واًمٜمٝم٤مَر، ! قمٚمٞمَؽ 

                                                           

.  هق ظم٤مًمد سمـ صٗمقان اًمتٛمٞمٛمل أطمد ومّمح٤مء اًمٕمرب اعمِمٝمقريـ

.  أي يرى أٟمف ُمٞم٧م

.  أي وم٤مقماًل عم٤م ُيالم قمٚمٞمف

.  أي اطمذر

9 
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ـْ طمؼٍّ ُمٜمَٕمف، مجَٕمُف وم٠موقم٤مُه،  ـْ سم٤مـمٍؾ مجَٕمُف وُِم ي٘مٓمُع ومٞمِف اعمٗم٤موَز واًم٘مٗم٤مَر ُِم

ه وم٠مويم٤مُه، مل ي١مدِّ ُمٜمف زيم٤مًة، وملْ َيِّمْؾ ُمٜمف رمِح٤ًم؛ إنَّ يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم ذو  وؿمدَّ

طمناٍت، وإنَّ أقمٔمَؿ احلناِت همًدا أن يرى أطمُديمؿ ُم٤مًَمُف ذم ُمٞمزاِن 

ًٓ وأُمَرُه سم٢مٟمٗم٤مىِمِف ذم  همػِمه أَوشَمدروَن يمٞمَػ ذايمؿ؟ رضمٌؾ آشم٤مُه اهللُ ُم٤م

صٜمقِف طم٘مقِق اهللِ ومٌِخَؾ سمِف ومَقِرصَمُف هذا اًمقارُث ومٝمق يراُه ذم ُمٞمزاِن همػِمِه 

 واٟمٔمر اجلقاهر 145-2/144». ومٞم٤م هَل٤م قمثرًة ٓ شم٘م٤مُل وشمقسم٦ًم ٓ شمٜم٤مل

ش 128-127اعمجٛمققم٦م ص

ـَ آدَم هـًم٤م هـًم٤م؟: ىم٤مل احلًـ وؿمًدا ! مجًٕم٤م مجًٕم٤م ذم وقم٤مء؟! ي٤م اسم

؟! ؿمًدا ذم ويم٤مء؟ ِ
ُم٤مَت وم٠موم٣م : صمؿ ىمٞمَؾ ! ريمقَب اًمذًمقِل وًمٌقَس اًمٚملمِّ

ـَ قمٛمَؾ هللِ شمٕم٤ممم أي٤مًُم٤م يًػمًة ومقاهللِ ُم٤م ٟمدَم أن  واهللِ إمم أظمرِة، إنَّ اعم١مُم

ـْ راىم٧م اًمدٟمٞم٤م ًمف وم٤مؾمتٝم٤مهن٤م  يٙمقن أص٤مَب ُمـ ٟمٕمٞمِٛمٝم٤م ورظم٤مِئٝم٤م وًمٙم

َد ُمٜمٝم٤م ومٚمؿ شمٙمـ اًمدٟمٞم٤م ذم ٟمٗمًف سمداٍر ومل يرهم٥ْم  وهَْمٛمٝم٤م ٔظمرشمِِف، وشمزوَّ

، إن 
ِ
ِف رٌء ُمـ اًمٌالء ًِ ذم ٟمٕمٞمِٛمٝم٤م، ومل يٗمرْح سمرظم٤مِئٝم٤م، ومل يتٕم٤مفمْؿ ذم ٟمٗم

ٟمزَل سمِف ُمع اطمت٤ًمسمِِف ًمألضمِر قمٜمَد اهللِ، ومل حيت٥ًْم ٟمقاَل اًمدٟمٞم٤م طمتك ُم٣م 

ـَ اهللُ سمذًمَؽ روقمَتُف وؾمؽَم قمقَرشَمف، وينَّ  ٤ًٌم ومٝمٜمٞمًئ٤م هٜمٞمًئ٤م، وم٠مُمَّ ٤ًٌم راه راهم

ـَ اعمًٚمٛملَم ي٘مقًمقنَ  إٟمام هق اًمٖمُدوُّ واًمرواُح : طم٤ًمسَمف ويم٤مَن إيمٞم٤مُس ُم
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جل٦ِم وآؾمت٘م٤مُم٦م، ٓ يٚمٌثؽ ي٤م اسمـ آدم أن قمغم اخلػم ـَ اًمدُّ  طمتك وطمظٌّق ُِم

ان اًمٕمٌَد إذا رزىمف اهللُ شمٕم٤ممم اجلٜم٦َم وم٘مد أومٚمَح وإن اهلل شمٕم٤ممم ٓ خيدُع قمـ 

ضمٜمتِِف وٓ يٕمٓمك سم٤مُٕم٤مين، وىمد اؿمتد اًمِمحُّ وفمٝمرِت إُم٤مينُّ ومتٜمك 

. اعمتٛمٜمل ذم همروره

دظمٚم٧م اًمٌٍمة : ؾمٛمٕم٧م أيب مح٤مٍد ي٘مقل: ىم٤مل احلًـ سمـ مح٤مد

سم٘مل : هؾ سم٘مل ُمـ ضمٚم٤ًمء احلًـ أطمد؟ وم٘م٤مل: وم٠ًمًم٧م ُمرطمقم اًمٕمٓم٤مر

رمحؽ اهلل إن رأي٧م أن ُتدصمٜمل سمٕمض يمالم : ؿمٞمخ، وم٠مشمٞمتف، وم٘مٚم٧م ًمف

ي٤م اسمـ : يم٤من احلًـ يمثػًما ُم٤م ي٘مقل ذم يمالُمف: احلًـ وم٠مشمَٕمظ سمف، وم٘م٤مل

آدم ٟمٓمٗم٦م سم٤مُٕمس وضمٞمٗم٦م همًدا، واًمٌغم ومٞمام سملم ذًمؽ يٛمًح ضمٜمٌٞمؽ؛ 

يم٠من إُمر يٕمٜمك سمف همػمك؛ إن اًمّمحٞمح ُمـ مل متروف اًمذٟمقب؛ وإن 

اًمٓم٤مهر ُمـ مل شمٜمجًف اخلٓم٤مي٤م؛ وإن أيمثريمؿ ذيمًرا ًممظمرة أٟم٤ًميمؿ 

 ذيمرا ًمٚمدٟمٞم٤م؛ وإن أهؾ ًمٚمدٟمٞم٤م؛ وإن أٟمًك اًمٜم٤مس ًممظمرة أيمثرهؿ

اًمٕم٤ٌمدة ُمـ أُمًؽ ٟمٗمًف قمـ اًمنم؛ وإن اًمٌّمػم ُمـ أسمٍم احلرام ومٚمؿ 

اًمزهد ». ي٘مرسمف؛ وإن اًمٕم٤مىمؾ ُمـ يذيمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومل يٜمس احل٤ًمب

ش 68اًمٙمٌػم ص

                                                           

.  هذه اًمٕم٤ٌمرة همػم سمٞمٜم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م

. شأيمثريمؿ» سم٤مٕصؾ 
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ًٌَقَن طمتك : ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ـُ إُمقاِت وهؿ حمَت ـُ ره٤مئ ٟمح

ـُ وَمُٞمحنَموَن مجٞمًٕم٤م صمؿ هُمٌِمَ قمٚمٞمف ش 2/371». شمردَّ إًمٞمٝمؿ اًمره٤مئ

ـُ ؾمٚمٞمامنَ  : ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م قِمٛمراَن اجلقينَّ ي٘مقُل ذم ىمّمّمفِ : ىم٤مَل ضمٕمٗمُر سم

 اهلل ُت٧َم أـم٤ٌمق اًمؽماِب، وإٟمام هؿ 
ِ
طمتك ُمتك شمٌ٘مك وضمقُه أوًمٞم٤مء

حمتًٌقن سمٌ٘مٞم٦ِم آضم٤مًمِٙمؿ أيتٝم٤م إُم٦ُم طمتك يٌٕمَثٝمؿ اهللُ شمٕم٤ممم إمم ضمٜمتف 

ش 2/309». وصمقاسمف

اقمٛمٚمقا ذم ُم٤م : ُم٤م ُمـ ًمٞمٚم٦م شم٠ميت إٓ وشمٜم٤مدي: ىم٤مَل أسمق قمٛمران اجلقين

ش 2/310». اؾمتٓمٕمتؿ ُمـ ظمػٍم ومٚمـ أرضمَع اًمٞمٙمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

إٟمف ًمٞمَس سملم اجلٜم٦ِم واًمٜم٤مِر ـمرٌق وٓ وَمٞم٤مٍف : ىم٤مل أسمق قمٛمران اجلقين

ش 2/310». وٓ ُمٜمزٌل هٜم٤مًمؽ ٕطمٍد، َُمـ أظمٓم٠مشْمف اجلٜم٦ُم ص٤مَر إمم اًمٜم٤مر

اسمـ ! ُمٙمتقب ذم اًمتقراة اسمـ آدم أرزىمؽ وشمٕمٌد همػمي: ىم٤مل ىمت٤مدة

اسمـ آدم دمتٜمل ُمـ ! آدم شمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ اًمٗمج٤مر وشمٌتٖمل صمقاب إسمرار

يمام شمديـ شمدان، يمام شمزرع ُتّمد، اسمـ آدم يمام شمرطمؿ ! اًمِمقك اًمٕمٜم٥م

اسمـ آدم ! شمرطمؿ، اسمـ آدم يمٞمػ شمرضمق رمح٦م اهلل وأٟم٧م ٓ شمرطمؿ قم٤ٌمده؟

ش 276-275اًمزهد اًمٙمٌػم ص»! شمدقمق إزم وشمٗمر ُمٜمل؟

يمام شمديـ شمدان ويمام شمزرع : ُمٙمتقب ذم اًمتقراة: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر

ش 98اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ص». ُتّمد
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: أشمٞم٧م قمغم ىمؼم وم٢مذا قمٚمٞمف ُمٙمتقٌب : ىم٤مل ُم٤مًمؽ

ي٤م أهي٤م اًمريم٥م ؾمػموا إن هم٤ميتٙمؿ 

أن شمّمٌحقا ذات يقم ٓ شمًػموٟم٤م 

طُمثُّقا اعمٓم٤مي٤م وَأْرظُمقا ُِمـ أزُمتٝم٤م 

قا ُمـ٤م شم٘مْمقٟم٤م  ىمٌؾ اعمامت وىَمْمُّ

يمٜمـ٤م أٟم٤مؾًم٤م يمٛمـ٤م يمٜمتـؿ ومٖمٞمَّـرٟم٤م 

دهٌر ومًقف يمام يمٜمـ٤م شمٙمقٟمـقٟم٤م 

إٟمٙمؿ ًمًٌتؿ : ي٘مقل [اًمًٌخل]ؾمٛمٕم٧م ومرىمًدا : ىم٤مل اسمـ ؿمقذب

أمل شمروا إمم اًمٗم٤مقمؾ إذا قمٛمؾ يمٞمػ يٚمٌس أدٟمك ! صمٞم٤مب اًمٗمراغ ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ

وأٟمتؿ شمٚمًٌقن صمٞم٤مب ! صمٞم٤مسمف، وم٢مذا ومرغ اهمتًؾ وًمٌس صمقسملم ٟم٘مٞملم؟

ش 3/273صػ»! اًمٗمراغ ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ

هؾ هب٤م رضمٌؾ أدرَك : دظمؾ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ اعمديٜم٦َم طم٤مضًم٤م وم٘م٤مل

: ٟمٕمؿ، أسمق طم٤مزم، وم٠مرؾمَؾ إًمٞمف، ومٚمام أشم٤مه ىم٤مل: قِمّدًة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟ ىم٤مًمقا

 رأي٧َم ُمٜمل ي٤م أُمػَم : ىم٤مل! ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُم٤م هذا اجلٗم٤مء؟
ٍ
وأيُّ ضمٗم٤مء

واهلل ُم٤م قمرومَتٜمل : ىم٤مل! وضمقه اًمٜم٤مس أشمقين ومل شم٠مشمٜمل: ىم٤مل! اعم١مُمٜملم؟

 رأي٧َم ُمٜمل؟
ٍ
وم٤مًمتٗم٧َم ؾمٚمٞمامن إمم ! ىمٌؾ هذا وٓ أٟم٤م رأيُتَؽ وم٠مي ضمٗم٤مء

ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُم٤م ًمٜم٤م : وم٘م٤مل! أص٤مب اًمِمٞمُخ وأظمٓم٠مُت أٟم٤م: اًمزهري وم٘م٤مل
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سمتؿ أظمرة ومتٙمرهقن اخلروَج : وم٘م٤مل! ٟمٙمرُه اعمقَت؟ رشمؿ اًمدٟمٞم٤م وظمرَّ قمٛمَّ

ي٤م أسم٤م طم٤مزم ًمٞم٧م ؿمٕمري : صدىم٧َم؛ وم٘م٤مل: ىم٤مَل ! ُمـ اًمٕمٛمران إمم اخلراب

اقمرض قمٛمَٚمؽ قمغم يمت٤مب اهلل قمز : ُم٤م ًمٜم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم همًدا؟ ىم٤مل

إِنَّ »: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وأيـ أضمده ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم؟ ىم٤مل: وضمؾ، ىم٤مل

٤مَر ًَمِٗمل ضَمِحٞمؿٍ  سَْمَراَر ًَمِٗمل َٟمِٕمٞمٍؿ َوإِنَّ اًْمُٗمجَّ ْٕ وم٠ميـ رمح٦م : ، ىم٤مل ؾمٚمٞمامنشا

ًمٞم٧م ؿمٕمري : ىمري٥ٌم ُمـ اعمحًٜملم؛ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن: ىم٤مل أسمق طم٤مزم! اهلل؟

أُم٤م اعمحًـ يم٤مًمٖم٤مئ٥م َيْ٘مدم : يمٞمػ اًمٕمرُض قمغم اهلل همًدا؟ ىم٤مل أسمق طم٤مزم

قمغم أهٚمف، وأُم٤م اعمزء يم٤مٔسمؼ ُيْ٘مَدُم سمف قمغم ُمقٓه؛ ومٌٙمك ؾمٚمٞمامن طمتك 

ٌُف واؿمتد سمٙم٤مؤه : ي٤م أسم٤م طم٤مزم يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمّمٚمح؟ ىم٤مل: وم٘م٤مَل ! قمال ٟمحٞم

 ومتًٙمقا سم٤معمروءة وشم٘مًٛمقا سم٤مًمًقي٦م  قمٜمٙمؿ اًمّمَٚمُػ شمدقمقأ

: ي٤م أسم٤م طم٤مزم ويمٞمػ اعم٠مظمذ ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل: وشمٕمدًمقا ذم اًم٘مْمٞم٦م، ىم٤مل

ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُمـ أومْمؾ : شم٠مظمذه سمح٘مف وشمْمٕمف سمح٘مف ذم أهٚمف، ىم٤مل

                                                           

ش. 14-13» آٟمٗمٓم٤مر 

، ومٙمتٌتٝم٤م سمحذف اًمٜمقن، ًمتٙمقن إومٕم٤مل اعمتٕم٤مـمٗم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق ششمدقمقن» يم٤مٟم٧م 

. ُمتحدة ذم إقمراهب٤م

هق اًمُٖمٚمّق ذم اًمٔمَّرف »: ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمّمٚمػش 3/47ش »اًمٜمٝم٤مي٦م» ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم 

. شواًمزي٤مدُة قمغم اعمِْ٘مدار ُمَع شمٙمؼمُّ 
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: ومام أقمدل اًمٕمدل؟ ىم٤مل: أوًمقا اعمروءة واًمٜمٝمك، ىم٤مل: اخلالئؼ؟ ىم٤مل

ومام أهع اًمدقم٤مء إضم٤مسم٦م؟ : يمٚمٛم٦م صدق قمٜمد ُمـ شمرضمقه وخت٤مومف، ىم٤مل

ضمٝمد : ومام أومْمؾ اًمّمدىم٦م؟ ىم٤مل: دقم٤مء اعمحًـ ًمٚمٛمحًٜملم، ىم٤مل: ىم٤مل

ٌّـق وٓ أذى، ىم٤مل ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُمـ : اعم٘مؾ إمم يد اًم٤ٌمئس اًمٗم٘مػم ٓ يتٌٕمٝم٤م ُم

رضمٌؾ فمٗمَر سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٕمٛمؾ هب٤م صمؿ دل اًمٜم٤مس : أيمٞمس اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل

رضمٌؾ اهمت٤مظ ذم هقى أظمٞمف وهق : ومٛمـ أمحؼ اخلٚمؼ؟ ىم٤مل: قمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مل

ي٤م أسم٤م طم٤مزم هؾ ًمؽ أن شمّمحٌٜم٤م : فم٤ممل ًمف وم٤ٌمع آظمرشمف سمدٟمٞم٤مه، ىم٤مل

إين أظم٤مف أن : وملَ؟ ىم٤مل: يمال، ىم٤مل: وشمّمٞم٥م ُمٜم٤م وٟمّمٞم٥م ُمٜمؽ؟ ىم٤مل

ـَ إًمٞمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م ىمٚمٞماًل ومٞمذي٘مٜمل اهلل وٕمَػ احلٞم٤مة ووٕمَػ اعمامت صمؿ ٓ  أريم

ٟمٕمؿ، : ي٤م أسم٤م طم٤مزم ارومع إزمَّ طم٤مضمَتَؽ، ىم٤مل: يٙمقن زم ُمٜمف ٟمّمػًما؛ ىم٤مل

ومام زم : ىم٤مل! ًمٞمس ذاك إزمَّ : شمدظمٚمٜمل اجلٜم٦َم وخترضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مِر، ىم٤مل

ٟمٕمؿ، اًمٚمٝمؿ إن يم٤من : ي٤م أسم٤م طم٤مزم وم٤مدُع اهلل زم؛ ىم٤مل: طم٤مضم٦م ؾمقاه٤م؛ ىم٤مل

ؾمٚمٞمامن ُمـ أوًمٞم٤مئؽ ومٞمنه خلػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وإن يم٤من ُمـ أقمدائؽ 

: ىم٤مل أسمق طم٤مزم! ىمط؟: ومخذ سمٜم٤مصٞمتف إمم ُم٤م ُت٥م وشمرى؛ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن

ىمد أيمثرُت وأـمٜم٧ٌُم إن يمٜم٧َم أهَٚمف، وإن مل شمٙمـ أهَٚمف ومام طم٤مضمُتؽ أن 

ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُم٤م شم٘مقل ومٞمام : شمرُمل قمـ ىمقس ًمٞمس هل٤م وشمر؛ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن

سمؾ ٟمّمٞمح٦م شمٚم٘مٞمٝم٤م : ىم٤مل! أَوشمٕمٗمٞمٜمل ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملم؟: ٟمحـ ومٞمف؟ ىم٤مل
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إنَّ آسم٤مَءك همّمٌقا اًمٜم٤مَس هذا إُمَر وم٠مظمذوه قمٜمقًة سم٤مًمًٞمػ ُمـ : إزم، ىم٤مل

همػم ُمِمقرة وٓ اضمتامع ُمـ اًمٜم٤مس وىمد ىَمتٚمقا ومٞمف ُم٘متٚم٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم 

: وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ ضمٚم٤ًمئف! وارُتٚمقا، ومٚمق ؿمٕمرت ُم٤م ىم٤مًمقا وىمٞمؾ هلؿ

يمذسم٧َم إن اهلل شمٕم٤ممم أظمذ قمغم اًمٕمٚمامء : ىم٤مل أسمق طم٤مزم! سمئَس ُم٤م ىمٚم٧َم 

ٟمٕمؿ : ي٤م أسم٤م طم٤مزم أوصٜمل، ىم٤مل: ىم٤مل! اعمٞمث٤مق ًمٞمٌٞمٜمٜمف ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمتٛمقٟمف

ه اهلل شمٕم٤ممم وقمٔمٛمف أن يراك طمٞم٨م هن٤مك أو : ؾمقف أوصٞمؽ وُأوضِمز ٟمزِّ

ي٤م أسم٤م طم٤مزم هذه ُمئ٦م ديٜم٤مر : يٗم٘مَدك طمٞم٨م أُمرك؛ صمؿ ىم٤مم، ومٚمام ومّم ىم٤مل

واهلل ُم٤م أرو٤مه٤م ًمؽ : أٟمٗمْ٘مٝم٤م وًمؽ قمٜمدي أُمث٤مهل٤م يمثػم؛ ومرُمك هب٤م وىم٤مل

وم٢من يم٤مٟم٧م هذه اعمئ٦م ديٜم٤مر قمقًو٤م قمام ! ---- ومٙمٞمػ أرو٤مه٤م ًمٜمٗمز؟

طمدصمتؽ وم٤معمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير ذم طم٤مل آوٓمرار أطمؾُّ ُمٜمف؛ وإن 

يم٤من ُمـ ُم٤مل اعمًٚمٛملم ومكم ومٞمٝم٤م ذيم٤مء وٟمٔمراء، إن وازيتٝمؿ وإٓ ومال 

إن سمٜمل اهائٞمؾ مل يزاًمقا قمغم اهلدى واًمت٘مك طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ! طم٤مضم٦م زم ومٞمٝم٤م

أُمراؤهؿ ي٠مشمقن إمم قمٚمامئٝمؿ رهم٦ٌم ذم قمٚمٛمٝمؿ، ومٚمام ٟمٙمًقا وٟمٗمًقا 

وؾم٘مٓمقا ُمـ قملم اهلل شمٕم٤ممم وآُمٜمقا سم٤مجل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت يم٤من قمٚمامؤهؿ 

؛ ي٠مشمقن إمم أُمرائٝمؿ ويِم٤مريمقهنؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وذيمقا ُمٕمٝمؿ ذم ىمتٚمٝمؿ

ض؟ ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ُم٤م إي٤مك : ي٤م أسم٤م طم٤مزم إي٤مي شمٕمٜمل أو يب شمٕمرِّ

                                                           

.  يمذا ذم إصؾ
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: ي٤م اسمـ ؿمٝم٤مب شمٕمروُمف؟ ىم٤مل: اقمتٛمدت وًمٙمـ هق ُم٤م شمًٛمع، ىم٤مل ؾمٚمٞمامن

إٟمؽ : ٟمٕمؿ ضم٤مري ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م ُم٤م يمٚمٛمتف يمٚمٛم٦م ىمط، ىم٤مل أسمق طم٤مزم

: ٟمًٞم٧َم اهلل ومٜمًٞمتٜمل وًمق أطم٧ٌٌَم اهللَ شمٕم٤ممم ٕطمٌٌتٜمل، ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب

َؽ : ىم٤مل ؾمٚمٞمامن! ي٤م أسم٤م طم٤مزم شمِمتٛمٜمل؟ ًُ ُم٤م ؿمتٛمؽ وًمٙمـ ؿمتٛمْتَؽ ٟمٗم

. أُم٤م قمٚمٛم٧م أنَّ ًمٚمج٤مِر قمغم اجل٤مِر طمً٘م٤م يمحؼ اًم٘مراسم٦م

إين ٕقمظ وُم٤م أرى ًمٚمٛمققمٔم٦ِم ُمقوًٕم٤م وُم٤م أريد : ىم٤مل أسمق طم٤مزم

. سمذًمؽ إٓ ٟمٗمز

إن اًمدٟمٞم٤م همرت أىمقاًُم٤م ومٕمٛمٚمقا ومٞمٝم٤م سمٖمػم احلؼ، : ىم٤مل أسمق طم٤مزم

ومٗم٤مضم٠مهؿ اعمقت ومخٚمٗمقا ُم٤مهلؿ عمـ ٓ حيَٛمدهؿ، وص٤مروا عمـ ٓ 

 يمرهٜم٤مه ُمٜمٝمؿ  سمٕمدهؿ ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر اًمذييٕمِذرهؿ، وىمد ظمَٚمَ٘مٜم٤م

ٌَٓمٜم٤مهؿ سمف ومٜمًتٕمٛمٚمف أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ». ومٜمجتٜمٌف، واًمذي هم

ش 128ص

                                                           

. ويم٠مٟمف اًمّمقابش ظمَٚمْٗمٜم٤م» وٌٓم٧م ذم سمٕمض يمت٥م إدب 

. شًمٚمذي» يم٤مٟم٧م 
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ًمق أن أطمديمؿ ىمٞمؾ ًمف وع صمقسمؽ قمغم هذا اهلدف : ىم٤مل أسمق طم٤مزم

. ُم٤م يمٜم٧م ٕظمرق صمقيب وهق خيرق ديٜمف: طمتك يرُمك ًم٘م٤مل

ش 2/165صػ»

ٌِْ٘مل قمغم ديٜمِفِ : ىم٤مل أسمق طم٤مزم  يمام ىمد رِوْٞم٧ُم ُِمـ أطمِديمؿ أن ُي

ش 3/239». ُيٌِ٘مك قمغم ٟمٕمٚمْٞمفِ 

ُأٟمٔمِر : شمٙمٚمَّؿ، وم٘م٤مَل ًمفُ : دظمؾ أسمق طم٤مزٍم قمغم أُمػِم اعمديٜم٦ِم وم٘م٤مَل ًمفُ 

، وإْن أدٟمٞم٧َم أهَؾ  اًمٜم٤مَس سم٤ٌمسمَِؽ، إْن أدٟمٞم٧َم أهَؾ اخلػِم ذه٥َم أهُؾ اًمنمِّ

. اًمنمِّ ذه٥َم أهُؾ اخلػمِ 

ي٤م اسمـ آدم إٟمف ٓ أىمقى ُمـ ظم٤مًمؼ : ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف ذم ُمققمٔم٦م ًمف

ِٓ أوٕمػ ممـ هق  وٓ أوٕمػ ُمـ خمٚمقق وٓ أىمدر ممـ ـمٚمٌتف ذم يده و

ش 4/24». ذم يد ـم٤مًمٌف

إذا أردَت أن شمٕمٛمَؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ وم٤مضمتٝمْد ذم : ىم٤مل وه٥م

ٌَُؾ ممـ ًمٞمَس سمٜم٤مصح، وإنَّ  ٟمّمِحَؽ وقمٚمِٛمَؽ هلل، وم٢من اًمٕمٛمَؾ ٓ ُي٘م

اًمٜمّمَح هلل قمز وضمؾ ٓ يٙمٛمُؾ إٓ سمٓم٤مقم٦م اهلل، يمٛمثِؾ اًمثٛمرِة اًمٓمٞم٦ٌِم رحُيٝم٤م 

ـمٞم٥ٌم وـمٕمٛمٝم٤م ـمٞم٥م، يمذًمؽ ُمثُؾ ـم٤مقم٦ِم اهلل، اًمٜمّمُح رحيٝم٤م واًمٕمٛمؾ 

ؽ قمـ  ًَ ـْ ـم٤مقم٦َم اهللِ سم٤مًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ واًمٗم٘مف، صمؿ أيمرْم ٟمٗم ـمٕمٛمٝم٤م، صمؿ زي

                                                           

.  أي حي٤مومظ قمغم ديٜمف
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ده٤م قمغم ومٕمؾ  ٌِّده٤م قمغم أظمالق اًمٕمٚمامء، وقمقِّ أظمالق اًمًٗمٝم٤مء وقم

احلٚمامء، واُمٜمٕمٝم٤م قمٛمَؾ إؿم٘مٞم٤مء، وأًمِزُْمٝم٤م ؾمػمة اًمٗم٘مٝم٤مء، واقمزهْل٤م قمـ 

ـْ سمِف ُمـ دوَٟمؽ، وُم٤م يم٤من  ؾُمٌؾ اخلٌث٤مء، وُم٤م يم٤من ًمؽ ُمـ ومْمؾ وم٤مقم

ومٞمٛمـ دوٟمؽ ُمـ ٟم٘مص وم٠مقمٜمف قمٚمٞمف، طمتك شمٌّٚمٖمف ُمٕمؽ، وم٢من احلٙمٞمؿ 

جيٛمع ومْمقًمف صمؿ يٕمقد هب٤م قمغم ُمـ دوٟمف صمؿ يٜمٔمر ذم ٟم٘م٤مئص ُمـ دوٟمف، 

إن يم٤من وم٘مٞمًٝم٤م محؾ ُمـ ٓ وم٘مف ًمف إذا . صمؿ ي٘مقُمٝم٤م ويزضمٞمٝم٤م طمتك يٌّٚمٖمف

رأى أٟمف يريد صحٌتف وُمٕمقٟمتف؛ وإذا يم٤من ًمف ُم٤مل أقمٓمك ُمٜمف ُمـ ٓ ُم٤مل 

ًمف، وإن يم٤من ُمّمٚمًح٤م اؾمتٖمٗمر اهلل ًمٚمٛمذٟم٥م إذا رضم٤م شمقسمتف؛ وإن يم٤من 

حمًٜم٤ًم أطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمف واؾمتقضم٥م سمذًمؽ أضمره؛ وٓ يٖمؽم 

سم٤مًم٘مقل طمتك جيلء ُمٕمف اًمٗمٕمؾ؛ وٓ يتٛمٜمك ـم٤مقم٦م اهلل إذا مل يٕمٛمؾ هب٤م، 

وم٢مذا سمٚمغ ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل ؿمٞمًئ٤م محد اهلل صمؿ ـمٚم٥م ُم٤م مل يٌٚمغ ُمٜمٝم٤م؛ وإذا قمٚمؿ 

ُمـ احلٙمٛم٦م مل شمِمٌٕمف طمتك يتٕمٚمؿ ُم٤م مل يٌٚمغ ُمٜمٝم٤م؛ وإذا ذيمر ظمٓمٞمئتف 

ؾمؽمه٤م قمـ اًمٜم٤مس واؾمتٖمٗمر اهلل اًمذي هق اًم٘م٤مدر قمغم أن يٖمٗمره٤م، صمؿ ٓ 

يًتٕملم قمغم رء ُمـ ىمقًمف سم٤مًمٙمذب، وم٢من اًمٙمذب ذم احلدي٨م ُمثؾ 

إيمٚم٦م ذم اخلِم٦ٌم ُيرى فم٤مهُره٤م صحٞمًح٤م وضمقومٝم٤م ٟمخر، ٓ يزال ُمـ 

يٖمؽم هب٤م ئمـ أهن٤م طم٤مُمٚم٦م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٜمٙمن قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م وهيٚمؽ ُمـ 

اهمؽم هب٤م؛ ويمذًمؽ اًمٙمذب ذم احلدي٨م ٓ يزال ص٤مطمٌف يٖمؽم سمف وئمـ أٟمف 
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ًُمٕمٞمٜمف قمغم طم٤مضمتف وزائد ًمف ذم رهمٌتف طمتك يٕمرف ذًمؽ ُمٜمف ويتٌلم 

ًمذوي اًمٕم٘مقل همروره ويًتٜمٌط اًمٕمٚمامء ُم٤م يم٤من يًتخٗمل سمف قمٜمٝمؿ، وم٤مذا 

 ؿمٝم٤مدشمف اـمٚمٕمقا قمغم ذاك ُمـ أُمره وشمٌلم هلؿ يمذسمقا ظمؼمه وأسم٤مدوا

واهتٛمقا صدىمف واطمت٘مروا ؿم٠مٟمف وأسمٖمْمقا جمٚمًف واؾمتخٗمقا ُمٜمف 

سمنائرهؿ ويمتٛمقا طمديثٝمؿ وسومقا قمٜمف أُم٤مٟمتٝمؿ وهمٞمٌقا قمٜمف أُمرهؿ 

قمغم ديٜمٝمؿ وُمٕمٞمِمتٝمؿ، وعمُٞمحيوه ؿمٞمًئ٤م ُمـ حم٤مرضهؿ، وطمِذروه

 .ومل ي٠مُمٜمقه قمغم رء ُمـ ههؿ ومل حيٙمٛمقه ذم رء مم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ

  

                                                           

. صمؿ شمّمحٗم٧مش وردوا» ًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م 

. شوطمزروه» يم٤مٟم٧م ذم إصؾ 
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 ففرس ادحتويات
 

الصػحة ادوضوع  

 7ظمّم٤مئص اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم 

 25 اإلظمالص

 33اًمّمدق 

 35اًمتقسم٦م 

 53اًمرىم٦م واًمٌٙم٤مء 

 63اًمتقيمؾ 

 71اًمرضم٤مء 

 75طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل واإليامن سمًٕم٦م رمحتف وقِمٔمؿ ُمٖمٗمرشمف 

 99ؿُمْٙمُر اًمٜمٕمٛم٦م 

 129اًمّمؼم 

 145اًمرو٤م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسم٘مدره 

 149اًمٞم٘ملم 

 151اعمراىم٦ٌم 

 153اًمتقاوع 
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 163رمح٦م اخلٚمؼ 

 165احلٞم٤مء 

 181اًمرومؼ 

 191اعمروءة واًمٌٕمد قمـ اًمدٟم٤مءة 

 195 اًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٜمّمح واإلرؿم٤مد

 201اًمققمظ و اًم٘مّمص 

 231ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 

 




