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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدددددد الااملاا وددددددوالساما لددددددالاما  ددددددا ا  دددددد ا ددددددو اا    ددددددلا

 ماارس ل.ا
 وبعد:

افإنَّامناأهماأسو  باا   ولاإىلاهللاا زامجلاااو ظةااحل  ة.
بببب ىِع اقددددواا:وددددوىل ا ِْىسى َىببببِع ا َِ َْ ببببِع وىاْللى لى َْ ِِْ ِى بِة َِ ِّىب ِبببب ببببِِي دُْع ِإَلى سى

ةِدْْلُْم بِ  ا[.525]ا  حل ااةلَِِّت ِهيى أىْحسىنُ وىجى
َُْم وى ىببة وى مقدد اَمَ ددَ اهللاا  ددول ساقددواا:وددوىل ا َىكىببْي ببعى اعَِّ  اذُْكببُروا عِْعلى

َا أى َّ  َْكىُلبب َا اعَّى وىا ُْبب ببْم بِببِا وىاَبَّ َُ َُ ببِع  ىِع لى َْ ِِْ ِِ وىا َِوىببة ْم ِ ببنى اْل َُ َىكىببْي أىعْبببلى ى 
َىِكيم   َِ  شىْيٍء  َُ ا[.235  قرل ا]اااعَّى ِب
ُْبببْر ى إِ مقدددواا:ودددوىل ا ِإ وىبببةِء ِذ  اْل بببةِ  وى ْحسى ُُْ ُر بِةْلعىبببْدِ  وىاَِْ  َّ اعَّى  ىببب

ببببْم َىبببب ىكَُّرو ى  َُ ببببْم لىعىكَّ َُ َُ ْلببببِي  ىِع ببببِر وىاْلِبى َى ببببةِء وىاْلُلْ  ِىْواى َىببببِن اْل ببببن  هى اوى بى بْ
ا[.09]ا  حل ا

ِى الَّبِ  نى  بىْعكىبُم ولى أُ أنايو اا  وسساقواا:ودوىل اامأََمَراهللاان  ها ئِب
   َْ ُِِسبببِهْم لبىببب ُبببْم ِق أىعْب َْ ْلى َُْهبببْم وىلُببب َِ ُهْم وى َىببب بْ  ُْ َِْر ُى ُ  ىبببة ِق لُبكُبببَِفِْم رىببب اعَّ

ا[.33]ا   وء اابىِكيل ة
قدوا امَ ظَ َدواايو اأصحوبهسافوناا وربوضابناسوايةاامكونا
امو ظدددددةاب  جدددددةسامج دددددوام تدددددواا ق دددددوملسام افدددددوام تدددددوااسدددددوااهللاا

ددددد و.اقدددددوا ا دددددوامو ظدددددةامدددددول   افومص  ا و دددددون.افق  دددددو ايدددددوااسدددددوااهللاساكوصَّ
أوصيَم بوَْى هللا َل وجَ، والسلع والطةَبع وإ  َبُ َّر َكبيَم »

َِد ، رإعبا  بن،  عبن  ب َم رسبتى ااوكر بة كفبت ا، رعكبيَم بسب َِّت 
َاجبب ، وإ ببةكم  َا َكيهببة بةل  َىهابب وُسبب َّع افكِببةء الراشببد ن ا هببد ا، 
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ِّ، رببإ َّ كببَ حمدثببع بدَببع، وكببَ بدَببع  ببكلع وكببَ وحمببد ثةت األ بب
اما اأبدددددوالاملاما  مدددددحدسامقدددددوا ا ددددد ي ا  دددددناا« بببببكلع ق ال بببببةِّ

اصح ح.
مااو ظددةااحل دد ةاثددواألددرا اا  أددوساكمددواألَّددر امو ظددةااسددوااهللاا

ددد اأصدددحوبهافوج دددوام تدددواا ق دددوملام افدددوام تدددواا و دددونساقدددوااا  
ْر رىِإ َّ الوى :ووىل ا ِىُع اْلُلْؤِ ِ اى ذىكِ  ا[.55]ا حاايو  اا  ِْكرىى َبى بْ

بببا  بببة حملبببد  ىبببن »قدددوااابدددناجريدددراا  دددآلداا دددهاهللاا اا يدددة ا َو
ا:أ رياابناجرير.ا«أِّسكت إليا، رإ  العَع َ ِع أهَ اَمية 

م كددددنا ددددملا:ددددتلراااو ظددددةام:كددددونامو ظددددةا  دددد ةا بدددد َّاثددددوامددددنا
اأناأَُمفَّقا ا  كرابوضتو  اآلامل.ام و ي  

َََع اِس ع:  آداِ ا 
مهدددددواأسدددددوسا   مدددددوااك تدددددوامام تدددددوامق دددددبااَابببببك :  -1

بببب» اا وهددددواا ددددح  دا:دددد ماا   ددددهاق ددددو  امال اساكمددددواقددددواا   ة األَلببببةإنَّ
امتأقا   ه.ا«بةل يَّةت، وإنة لََ ا رٍئ  ة عَى...

ْعُِببببببُدوا اعَّى ُ ِْكِ بببببباى لىببببببُا الببببببوى قددددددواا:وددددددوىل ا دِ  نى  ىببببببة ُأِ ببببببُروا ِإ َّ لِيبى
ِىةءى  ا[.5]ا    ة اا...ُح بى

َىكىن بىِ تىٍة أىعىة وى ىبِن لُ مقوااس حونه ا ََُ ِإَلى اعَِّ  ِِيِكي أىْد ِ ِه سى َْ هى
[.امهددح ا591]يوسدد  اااَبَِّبىعىببِ  وىُسببِْوىة ى اعَِّ وى ىببة أىعىببة ِ ببنى اْلُلْاببرِِكاى 

اص؛اكمدددوا اا يددةاا كر ددةاب َّ ددوالددرةياا دد  ولاإىلاهللاسام ددو اا  دد
َُببببَ ِإَلى اعَِّ أى قو ددددها:وددددوىل ا .اما  لددددريلسامهددددياا و ددددم؛اكمددددوا اقو ددددهاْد

ا.كىن بىِ تىةٍ َى :ووىل ا
فدددوا   ا افو دددهامك مدددهايأدددتحاهللاا دددهاق دددوملاا  دددقسام:و ددد ا دددها
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احمل ددةاما ق ددواسامكددرتاك مو:ددهامددناق  ددهاا  وصددحااا  دد ااا ددأقسافتقدد ا
إذا » ارهدوامنأوتددوابدإ نااقدو.اقددواامدناا ق دوملااكدوناميكددوناثدواأل

أحبببب َّ هللا العِببببد عببببةدى جا ببببَ: إ  هللا َعببببةَل  بببب  ركع ببببة رُحِببببا  
ريوِببا جا ببَ، ري ببةد  جا ببَ ق أهببَ السببلةء: إ  هللا َعببةَل  بب  

َه  ريوِا أهَ السلةء، مث  َ ع لبا الِْبَ  ق األُِّ ا«ركع ة رُحِ
امتأقا   ه.

ئ ة لب،، ولَ با كبة   عبا ريْبع   بة جبك أش شبي»قوااابنااجلاء ا
نزهدددددددةاا أضددددددداءاا«رسبببببببلي جبببببببكء الْكبببببببَِ كك بببببببا ق الْكبببببببَِ

ا(.3/5511)
َ : كبببة  اِسبببن  بببوَكم »قددواا دددولابدددنا يددد  ا مسعبببت أ بببَِ  ْببب

ا(.2/535نزهةاا أضاءا)ا«ا الدِّبَكم كُعَّ 
أعببا لببَ لببرع ال بب ر بسببَ  »م كددرا ددناا ق ددريداا مددو اا زاهدد ا

ا(.3/5197نزهةاا أضاءا)ا«حت  ره ل اِ
:دددولراا دددوا  ااو ظتدددهامحم دددهاثدددوام رصدددها  ددد اإيلدددوثواإىلاا-2

اا ق وملا اإىلاا  انافقط.
مهددحاايظتددرا انددآلا اصددو:هسام:جددريامامددحامجتددهسام:كددرااابودد ا
ا ك مدددو سامهدددحاايتضدددحا امدددوا  اسددد  اا و دددو امإمدددومتما مددد ابدددنا

كبة  »قدوا ااساق ملاا و و ا   اا ةدا..ا دناجدوبرا   اهللاا
ََا  ِّسببَ  هللا  ببك صبب إذا اطبب  وذكببر السببةَع اشببودَّ  هببِا َو

ام  م.ا«وامحرَّت َي ةه كُعا    ِّ جين  َْ  صَّوَم و سَّةكم
خي دددباامسوددوااسددوااهللااقددوا ا)ام ددناا  ومددونابددناب دددريا

َم ال بةِّ»يقوا ا َم ال ةِّ، أع َِّ َم ال ةِّ، أع َِّ سا دملا دواأنا«أع َِّ
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هحاسا ملامقووامخ لدةاكوندواااجا اكونابو  و.ا  موهامنامقومي
  ددد ا و:قدددها  ددد ااج  ددده(.اا مدددو اأ ددد اماحلدددوكمامقدددوا اهدددحاا ددد ي ا

اصح ح.
بببا  كبببة  ال ببب  »قدددوا اا دددناجدددوبرا َحي أو َو إذا أَبببةه الببب

َم أَببةهم العبب اِ رببإذا ذهبب  َ ببا ذلببِ ِّأ ببت أ كبب   لكببت عبب  ر لبب
ة وأحس هم بار ا  َ اا  آلايناما  زاا..ا«ال ةس وجه ة وأكفرهم  و

سافوج دوام تدوا انأدوساأصدحوبهااألر اموا  اا  د اام حا
ا ق دددددوملام افدددددوام تدددددواا و دددددونسامقددددد اق دددددل ا   دددددواا  و حدددددةاا  ك ددددد اا

اكوا توجرل.
أنايكددددوناا ددددوا  اسدددد  ماا ق ددددبامددددناا ريددددوءاما أ ددددقاماحلقدددد اا-3

م دددباا ظتدددوااما كدددآلامألريهدددوامدددنااامدددراضاا ددد ا:وددد داا ق دددوملا   دددوا
وا    ددقسا ددها  م ظددهاأنايتددولراا  ددوم ا  تددوملاإىلاهللااا   ددريانوصددح 

امي  با ا   ينا   اا وا  ام   هامي كر .
بببْم أُ  اب دددونانلدددحها قومددده ااقدددوااهللاا:ودددوىلا دددناندددو ا َُ ببىكِ ُل

َ ى  َْكىببببببببُم ِ ببببببببنى اعَِّ  ىببببببببة  ى َبىْعكىُلبببببببب ببببببببْم وىأى َُ ِت ِّىشِ  وىأىْع ىببببببببُل لى ببببببببة ى ااِِّسى
ا[.32]اا راف ا

ببْد ربى ا مقددوااسدد حونها ددناصددو ا ِم لىْى َْ ُهْم وىلىببة ى  ىببة لبىبب َىبب بْ َلَّ  َى بب وبى
َ ى ال َّةِصبببببِواى  ِاببببب َِبببببْن  ى حتُِ بببببْم وىلى َُ بببببةلىعى ِّىشِ  وىعى ىبببببْوُت لى ْم ِِّسى َُ اأىبْبكىْلبببببُو

ا[.70]اا راف ا
اا أنايت ددنانأ ددها زن ددوامأسددأ وا  دد اامقددوااهللاانوه  ددوان  ددها مدد  

ِْسى ربى    اإ وناقومه ا ِى بىةِاع  عبى ا كىعىكَّ َا ِفىب ى ْ  ُبْؤِ  ُب َىكىن آىثىبةِِِّهْم ِإْ  مى ِى 
ة  ِ ِْىِد ِث أىسى ا[.3]ا كت  ااا
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ااحل ي ااما ام  م.ا«...الد ن ال  يوع» اقواا
َع ا  ةسب :  -4 إناا ت دوااااو دو ااا وسدبامدناااويةِّ ا َ 

أهما  وصراااو ظةاحب  ايكونا  دناااو دو ام وسد  وا  وقدواماحلو دةا
امااو وظل.

فو ددد اسددد  لااا دددوااااو ظدددةا اأماالدددتراامضدددونااا دددوا اكت ددد ا
  تددوا اآ ددر سافأددياأم ددهاظدد اا ددوا  ا  دد ااألت ددو اا  ددتراماا ددوا ةا
   و دددو سام اآ دددر اظددد تما  ددد اا سدددتقومةا  ددد اا  و دددةسام ا دددواا

ااالو باماا مو اكت  اااو ظةا  توا واااافرا اماا رَّا .
نامو ظةاك وااا  دنساممو ظدةاةداملاممو ظةاا   وملاكت  ا 

ا و ماكت  ا نامو ظةاا ودوا اممو ظدةام لااامدرامأصدحوملاا  د  ةا
َا ال ببةس  ببة » اكت دد ا ددنامو ظددةا ومددةاا  ددوس.اقددواا  دديا ث حببدِ 
َلا َ ، أَر بببببدو  أ   َببببب ِ هللا وِّسببببب ا   دددددواد.امقدددددوااابدددددناا« عررببببب

ْل» ام ددوولا َ  ببة حببد ف ة   َِكلببا َْبب ث ة ل م إ  كببة   ببة أعببت حمببدِ 
ام  م.ا«لِعههم رو ع

مهدددحاامو دددو اةويدددلاظتدددوتاإىلا:ت ددد امدددوا  اا  ددد  اا تدددماهللاا
مك  اكونواكت  اموا ظتما  بااحلو  اماال وصاماا مونسا

ممصددددويو اكت دددد امددددنالدددد  اإىلاآ ددددرساام ددددحااودددد امددددوا  ان   ددددوا
   ببببلا  »ا   ددددواد.امآ ددددر اا«  َلهبببب »ف وصدددديال ل ددددوابقو دددده ا

لبببَ آ  بببت ببببة  مث »ا  مدددحد.املو   دددو اا« بببن ذكبببر هللا ةلسبببةعِ ِّ ِ ببب
ا   ددواد.اا«رِيهلببة رهةهببد»م دد م.اماابو ددو ابددآلاما  يدده اا«اسببوْم...
ا.مهكحاا
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َََبببببببع: -5 م  دددددددنااراجودددددددةاا  لدددددددوصا الووهبببببببت اويبببببببد لكل
م دددد  توام أظتددددوسافو يددددو ا ام ددددوممةا   تددددوسابددددلا ددددبا دددد  توا

فدداالددناأنا أظتددوام دد  توا أظ ددوام:ددامل .امأمددوااا وليدد اا   ويددةا
هددوااافضددلاماام ددلسافددإنادايكددنافقدد اا َّدد ابودد اا و مددوءا انقددلا
ا ااحلد ي الد   وا احل ي ابدواو،سام كدناااود،ااا دتق ماا دحدا ايجدري  
م ايزي ام اي ق اف هسافإنابو اا  وساي قلااحل ي ابدواو،سام ك دها

زي امي ق اف هساف  حدحاايويتااو،اخمو  ااواي اا   هااحل ي سابلاي
ا » اَمنايأولا  ناأناي  لا اقوااا   ا  ىن ك ِ َكبيِ   وعلبد 

امتأقا   ه.ا«ه  ن ال ةِّركيوََِّأ  ْعد
سامكددوناابددنا«أو كلببة لببة  »م  قددلابودد اامايددةااحلدد ي ابددواو، ا

أو حنببببَ »إ ااامماااحلدددد ي ايقو ددددون اام ددددوولامأبددددواا دددد الاءامأندددد ا
.اا  و ددد ااحل  ددد ا  حدددوف اابدددناا« ِ بببة   بببالر »أماا«اشبببِه»ساأما«هببب ا

اك رياا هاهللا.
ددددناماقددددةسافابدددد اأنايكتددددبااحلدددد ي ا أمددددواإ ااكددددوناا ددددوا  ايودددد ام 
ب لددددهامددددناملددددولا ساأمددددواأ وليدددد اا دددد  وءاماا كددددواافتددددحاا ددددوايتو دددد ا

اب أظهسافاا و اامايتهابواو،.امهللااأ  م.
وليددد امك مدددواكوندددواااو ظدددةام   دددةابو  لدددوصامدددناا يدددو اماا 

مكددا اا  دد  اا تددماهللااكونددواأك ددرا:ددولري اام  ددحاا ددوا كددراف تددوالدد   وا
ْر رىببببمددددناا قلددددو  اا و ظ ددددةافتددددحاا ددددوايزيدددد هوا ددددو  ساقددددواا:وددددوىل ا  ىكِ 

يبدِ  َِ ُُ وى ُْْرآىِ   ىْن َيىىبة درلام   دةابو وليد ا15]. اابِةْل [.اما  ُّد َّةااا تَّ
أم دددددوااا   دددددوادامم ددددد ماا زُّهددددد اما رقدددددو قسامقددددد ا ددددد ا  دددددنااحملددددد   لونا

امألري وسابلاق اص َّ اا مو اأ  ام   اهللاابنااا وا اكت  وا اا زه .
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مكا اا    ا اااوا  اما رقو قاك ريسام   هاندواادد  ا اكتدوملا
)احل  دددة(ااعانوددد مساما)صدددأةاا لدددأول(ا بدددنااجلدددو دساما)سدددرياأ دددا ا

اا   اء(ا  حه .اا تماهللاا  و و.
 ابددها اهددحااااضددمواامددنالددوراا زهدد اما رقددو قاكتددومل ام ددوايوصدد

ا)ل  لاا   ولاإىلالوراا رقو قاما زه (اا هرداأ  ا مول.
أنا:كددوناااو ظددةامسدد  وا اةوي ددةا  َّددةام اقلددريلاخم َّددةساكمددوااا-3

ك بت أصبكي »ساقدوا ا دناجدوبرابدنامسدرلااكونواموا  اا  د ا
ا واطِوا ع ال    ا ، رَةعت صكَا ل د  ام  م.ا«ل د 

أنااجدا اقدو ايوم دوافدوك راا قدواسافقدوااام نا مرمابناا ووصا
ا مدددددددددددرم ا دددددددددددواقلددددددددددد اهدددددددددددحاا اقو دددددددددددهاكدددددددددددونا دددددددددددري اا دددددددددددهسامسودددددددددددوا

َ ، ربإ  »يقوا اااسوااهللاا َا ق الْب لْبد ِّأ بت أو أ برت أ  أ ب
َاا هَ ات إ   َ  صبكة » اأبوالاملابإس ولا  ن.امقوااا«او

َا ال بببكة وأل بببروا الرجبببَ ول بببر اطِوبببا  ىِئ َّببب ع  ِ بببن رْهبببا، ربببُ يك
ام  م.ا«افطِع، رإ   ن الِية  لسور ا

ِيد بن َلت َكن َةئابع ِّ بي » نا  وءاقدوا ا داكت أعة َو
ببببذ رببببإ  البببب كر ثْيببببَ تهللا َ هببببة رْةلبببب  ِِ نزهددددةاا أضدددداءاا«لببببا: اى

ا(.5/137)
امكونا    ابنا مرياما ظ واا هاهللا.
سافأدياا ةو دةاا  د،مةسامإ اافو  اا وا  اأنايا  ا   اا ةو دة

املَّاا  وم امناااو ظةاف ناي تأ  ام توامااواأن  اآ ُرهواأمثَو.
   اا ك واامناااوا  سام  ناأناا ك دواام تدوايق دلاألرهدواا-7

أصحوبهابواو ظة.ا ناأعاما دلاايت واا اا  أوسسامق اكوناا   ا
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س رْة  لا ِّجَ:  ة أبة كة  َِد هللا  ُ ىكِ ر ال ةس ق كَ مخي»قدوا ا
َم.  ِدْدُت أعِ ذىكَّْرَبى ىة كَ  ب لبة : أى ىبة إعبا مي عب   بن َِد الرمحن، لىَى

َََع كلة كة  ال ب   َلَم بة  َُْم، وإين أخت  ذلِ أين أكره أ  أُِ كَّ
ببب  ع َكي بببة َل بببة فبببة   ةربببع السَّ ا   دددوادا)  ددد اهللا اهدددو اابدددنا.ا« و 

ا(.5/255م وول(اا أتحا)
خي دد ا  دد اا لددحوبةاا  دد،مةسافجددري امددنابددوملااا  دد افددإ ااكددونا

اأمىل.
حببدِ ا ال ببةس كببَ »م ددناابددنا  ددوساا ددياهللاا  تمددواأنددهاقددوا ا

َع أ    –سببِعع   ببرة، رببإ  أبيببت رلببرََّا، رببإ  أكفببرت  –كببَ أسببِ
ََّ ال ةس مامدا دنا مدرابدنا  د اا وزيدزاا دهاا   دواد.اا«رفكث ة،   مت

الةاأيو امرلااا   .هللااأنهاأمراا قوصاأنايق اكلالا
أنا ا:كددوناااو ظددةامت ددو ةاااوا دد  سافدد و اا و ددو ايودد اا-1

 ا  لاموا   اميك رامنا  ناف كوناا وا  ابلاأمرينا  و وامدرسا
فإمواأناي  دلسامهدحااي د باا  د،مةاماا دلسامإمدواأنايقلدرافداايو دياا
اكلامو و ا قهافتكوناااوا د  امكوصدوافتدرساكتدوملساأمدواإ ااكوندو
ااو ظةا امو و اما  ا د لساأماال دلا  د اااك دراأ  د اااو دو ا
 قهسامأفولاف هسام اا تزا ا   اا ت ويلساممنا:ت  اأ وليد ااالد أ ا

األو  توا امو و اما د سامإنامجد ابود ااا وليد ا ا د لاا  
ا.أفلحاا ورملامأب جتمامأميتاجوام اا ك مااموا   افإناا   ا

َْ   وى :ودددوىل اا  األدددة اقدددوااا-0 ُِِسبببِهْم لبىببب ُبببْم ِق أىعْب َْ ْلى َُْهبببْم وىلُببب َِ
َ ببببببببببببببة »[.ام ا دددددددددددددد ي اا وربددددددددددددددوض ا33]ا   ددددددددددددددوء اابىِكيل ببببببببببببببة  َو

َََع بكيلع... ِّسَ  هللا  ا.« 



 

 -53- 

مهحاايت  بامناا و و اأنايتو ماا  جدةاا ورب دةامآلاقدوامأسدو   توسا
و  ام  ددددنا:دددداملاا قددددرآناا كددددرثسامقددددراءلااا وليدددد اا   ويددددةساما قلدددد

ا و ظ ددةسامكددا اا  دد  ساقددراءلاصددح حةسامك مددواكددوناأب دد اكددوناأك ددرا
متأددقا   دده.ام  ددواأقلدد اا«إ   ببن الِيببة  لسببور ا» ا:ددولري ااقددواا

بدددح ناأنا ايدددتك ماإ اا   جددددوءاا ألدددحوءسام ك تددددوال دددولا  و ددددو ا ا
:و ددددماا  جددددةامأسددددو   توسام ايوددددينا  ددددناأيض ددددواا تأوصددددحاما تك دددد ا ا

َ » ا  تدددواكمدددواقدددوااا  األدددةااا تددديا قوثدددوالال دددو.اا«هكبببِ ا و طعببب
ببةِ كراهبع »م  م.امبوَّملاا  ومداا هاهللاا   اهحاااحلد ي ابقو ده ا

َكببذ الِ بببةحع واسبببوعلة  وحابببي  الوْعببر ق الَبببكم بةلوابببدا َو
َام وحنببَهم ايددوضاا لددوحللاا«الكلببع ودلببةئ  اََببراِ ق  ة ِببع العبب

ا(.530)
غ  ببببن الرجببببة  البببب    و كببببَ إ  هللا  ببببِلب الِكيبببب» امقددددواا

َى الِبةلرة بكسبة ة أبدوالامل.اما  دوقرلاأداا  قدرلساكمددواا«بكسبةعا كلبة ختىىكَّب
اا ددو  ا افلددو ةاا كددا امباألتدده.ا ددوناا«الِكيببغ» اامايددةاا  مددحد ا

دددددد هااا  ددددددوينا اا لددددددح حةابددددددرقما237/ا7ااو ددددددولا) (اماحلدددددد ي ا  َّ
ا(.119)

أدا ددددوااا  ددددوم ساا–مإمنددددواا  األددددةا:وددددينامرا ددددولامقتضدددد ااحلددددواا
مإفتومهابو  نااا أو امأك رهدوا:دولري اا   دهساا–مم ىاإلااكهاملقوفتها

اا ددنام  ددياا  جددةام:وق دد هوسام ددناا ك مددو اا ووم ددةاا  ددوق ةساا بو دد  
أ ببة أعببة ركببم أِّ »كمددواقددواااجلددو  ا اكتوبدده ا)ا   ددونا ددناا  األددة( ا

َا  ببن  أ فببَ  ر ْببع ق الِك ببع  ببن الَوَّببةِ وذلببِ أ ببم لببد الولسبب
ََّر ا وحاي ة و  سةلط ة َة ي ة نقا ا دناكتدوملاا«األلِةظ  ة م  َن  وَ



 

 -51- 

ا(.20)جواهرااالمل(ا     اأ  ااثومشياصا)
م   ايلحاا ت وااا كا اإ اادناأ دحا»مقوااااومالداا هاهللا ا

ثددواااامتد اب واقدواموتدول انأ دهابو  األدةامك أتدوا دزم اا ألدو ةا ددملايلدري
فددداايدددويتابكدددا ام دددتكر اا  أددد ام اخمتدددلاااوددد،؛ااناا  األدددةا   دددوا
  ددد امودددونامأدددرللام اا أوظتدددواألويدددةسامإمندددواا  األدددةاأنا:كدددوناااودددوينا
ا لدددح حةام دددتول ةا اأ أدددو افلددد حةافتكدددونافلدددو ةااا أدددو امددد ا

ا.ألملاا  ن واما  ينا  مومالد«اصحةاااوويناهياا  األة
ما  األدةا اااو ظدةام تح د ة؛ااصدوا»مقوااابنااجباا هاهللا ا

ا ق ددوملاماسددت،اقوساما  األددةاهددياا توصددلاإىلاإفتددو ااإىلاق ددوااملأقددرا
ااوددددويناااقلددددوللامإيلددددوثواإىلاق ددددوملاا  ددددومولابو  ددددناصددددوالامددددنا
أا أو اا  ا ةا   توامأفلحتوامأ اهوا  مسو سامأمقوتدوا اا ق دوملسا

جوم اا و و ا«الرا   تهام اي   توسابلاكوناي   اميوجزيقامكونا
ا(.359ماحلكما بنااجبا)

م ددد ا  وصدددرا  مو ظدددة اي  جددديا  دددوا  اأنايوددد َّا  مو ظدددةاا-59
اسامير: تددددوابو وصددددرا دددد للاحب دددد اي ددددتظماا كددددا امي تددددز ا إ دددد ال ااج   دددد  
ر ابو وقددوااحملدد لافدداا ددلُّام اخيُ ددلُّام: ددتملاااو ظددةا  دد الالددةا  وصدد

اااق مةساما ورضساما ومتة.
ااق مددددة احتددددودا  دددد اا  ددددا ساماحلمدددد الاما لددددالاما  ددددا اا-أ

ساما   ددوءا  دد اا  ددومول؛ا  أددتحاق ددوقماكمددواقددوااا  دد ا  دد ااسددو ها
اوو ااأوصيِ  ة  عبةذ   َبدَن »فقدوا اا«وهللا إين أحِِ» ا

ن دببر كبَ صببكة أ  َْبَ : الكهببم أَب  َكبن ذكببر  وشبَر  وحسبب
ععم الرجَ َِد هللا، لَ كبة    بكي » اأبوالامل.امقوااا«َِةدَِ
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.اقوااسود افكونا  د اهللاابود ا  دنا اي دو امدناا   دلاإ ا« ن الكيَ
اق  ا .امتأقا   ه.

مقدددد اي ددددلاف تددددوا  ددددواناااو ظددددةساماددددو ااا تددددوااهددددحااااو ددددو ساأما
ا ظته.أ  تهسامحنوا  نامناا كا اا حداي و.اا  ومولا  مو اموا

م تكناااق مةاقلريل؛ااصوامتت د اادوابود هوامدناا ودرضسام   دوا
هددياااصددلساأمددوامددوايأو ددهابودد اا و ددو امددناإةو ددةاااق مددةام:ك دد ا
ا  ، امك درلاا ك مدو ااا الفدةافتدحاايو دحا   دهامقدواااو ظدةساماادوا
مدددددلَّاا  دددددوم اق دددددلاأناي ددددد أا اأصدددددلاااو ظدددددةامبوددددد اا  دددددوساإ اااأىا

 اااق مددةا  ددماأناا وددرضاأةددواافراددوا ددرتام:ددر امسددو اا ددوا  اأةددواا
اااو ظة.
ا ودددددرض امهدددددواااصدددددلا اااو ظدددددةامإ ااا: دددددهاا دددددوا  ا  ددددد اا-مل

  وصددرافر  ددةاحب دد ايدد ظماكامددهافتددحااج دد ا ددملا اي  دد الدد   وا ددوا
يري اأنايو ابهام اي توا هناا  وم امظتوداا ودرضا  د امو دو ا

محندوا  دنا دواأ د  اا دوا  سامأنا ااااو ظةامنااال ةامكدا اا  د  
(سامي ت ددهاا ددوا  اأنا اخيددرتا ددنا1:كددونامت ددو ةاكمددوامددرا اا أقددرلا)

أصددلامو ظتدده؛اانابودد اا و ددو اخيددرتاإىلامو ددو اآ ددراي ددرأا   ددها
أل ددوءاااو ظددةامددنا كددراقلددةاأمالددر ا دد ي ااسددت اابددهامحنددوا  ددنسا

رجددددد اإىلاف  دددددتباف دددددهاف   ددددد اأصدددددلاااو ظدددددةاماادددددواانتتددددد المناأناي
ااصلاأمايو ح اا وقوافاايو ياأصلاااو ظةا قهامناا   ونافتقلا

اا أو  ل.
ا ومتدددة امف تدددوا:  ددد  اخمتلدددراادددوا ر دددهاا دددوا  اما وصددد ةاا-جدددد

بو ومددلااددوامالا اااو ظددةااا تمتددواب ددكراا  ددومولا  دد اإنلددو ما
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ما دددد  وءاثددددمام وومددددةااا دددد ملاما مددددتتماما دددد يناا  لدددد حةسامم ددددنا
او اا لالاما  ا ا   ا ريااانو .ا ت

 َ ِيهةت َة ع:
إناكونددددددواااو ظددددددةا ااا دددددد، افابدددددد امددددددنااسددددددت حاناإمددددددو اا-5

اا ددد، سام  دددحاا دددواكدددوناا سدددت حاناق دددلاا لدددالسافدددإنادايكدددناف وددد ا
ا لددالامق ددلاا  ددرم ا اااو ظددةسافددإناأ ناف تددوامنومددوسامإناافدد ا

وناااو ظددةاحلدد اانتلددواافدداا: ددحامدددولااف  ددزناا  دد  وناب  كمددوام:كدد
ا دد أ امظلددلاا ددافابددلا و ددةااا دد، امددنامتيدد ا  مددو ا ام وددها
مآ ددددرامتيدددد ا  ددددوا  ا ام ظددددهاما ددددافالددددراكمددددواقددددواا  دددد اهللاابددددنا

مافددد اااصدددوا ا اب دددو اهللاا ا دددو سافو ددد اا دددوا  اأناام دددوولا
ي ت، با  مدو ا ام ودهافتدوااا دتماا دنااا د، امأجدراا دوا  اقد ا

املااحلم .ا 
ا ت كرياإىلااا ، اا حداست ق اف هاااو ظةاأمدرامتدماجد  ا؛اا-2

َا ببا وليبُك بَبم » اأم   ا لاا افض  ةاا ت كريساقواا َا ربُمت َْد 
َم  وُ ام  م.ا«ارو  حىت  ؤارهم هللا ن بعدكم    لا  ل

لون  و ا  كوناا وا  ا اا ل اااماسابلا اام ةااا د، ا دملا
ملا جري امي ت   اأناي تو نامناا مو ساأمدواإ ااجدوءامتدو ر اايكوناق 

مكدددونا اا لددد اا  دددويناأماا  و ددد اااقدددو ايت  ددد اا رقدددوملاأماكدددونا ا
أةدرافاا لدد افددومرا اي  ددقابدو وا  اما دد ا ياإىلاهللاانوه ددناإ اافو:ددها
اكودددةامدددناا لدددالافقددد افو:تدددهاااو ظدددةامددد امدددوافو:دددهامدددنافضددد  ةاا ت كدددريا

ِّ »لالامإلاا اأمااا  ِّهبة ب صدح حااجلدوم اا لدجرياا«أل ِت ق بَ
ا(.2115برقما)
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ما ظددددددةاا لددددددو سافددددددإناكددددددوناا ددددددوا  اجتددددددواداا لددددددو اا-3
ممكآلا اا لو اج  لاف   و اا اقطا دنافمدهامخيأد اصدو:هاق د ا ؛ا
دوا ك دريامدنا انهاإ ااقرَّملاا اقطاماف اصو:هاأ  ثا  ناصو: وامز ، 

و اماادواآ ىاجدريانااا د، اف   ت دهاا  ومولاا حينايتو منابقولاا ل
 ح نام  كناا لو امس  وام رياااموااا وسدط.اأمدوامدوامالاأناا  د ا

إ اا  ددددبام كددددراا  ددددو ةاالددددت األضدددد هام ددددااصددددو:هساممددددرا كددددراا
(اف دددمايكدددناادددةامكدددآلا امصدددو اا ن دددونالمنا2احلددد ي ا افقدددرلا)

امكآلا ايز جامتموا ا.
ح ددةاأما:ج ددرياه  ددةاا جدد لامحنددواك ددرلااحلركددةابوايدد دامادد اا  اا-1

  ددنامددنااحلركددو اا دد ايأو تددوابودد اا و ددو امااددوا ركددو ا اإااليددةا
يأو تددواأل ددوءااحلمددوسا اااو ظددةافتددح ا ا:  ددقابددو وا  اا  تددماإ اإ ااا
كوندددوا ركدددةابو  ددد افقدددطام ركدددةام ضددد  ةامقلدددوللام:ودددآلا دددناموددد،ا

كددونايأو ددهااالدد أ اااااو ظددةسافتددح ا ددوايزيدد اااو ظددةا:ددولري اامهددحاامددو
سا ددناأعاموسدد اقددوا ا)قددواااسددوااهللاااا ببؤ ن لكلببؤ ن » ا

اا   واد.(.ا.ااال نابلاأصوبوه«كةلِ ية   اد بعها بعه ة
ا«بعفبببت أعبببة والسبببةَع كهبببةَا» اقدددوا اقدددوااام دددناسدددتلا

امي ريابوص و هاف م  و.اا   واد.
مناإ  ددددناانظددددراإىلاا قددددو األ ددددوءااحلدددد ي سافددددإنااأيددددتتماي ظددددراا-5

بوبلددواهمامي لددتوناإ  ددنابومسددو تمافوسددتمرا ااحلدد ي المناإةو ددةسا
مإنااأيدددددتتماي ظدددددرمنا    دددددواممشدددددو  امبددددد أابوضدددددتمابو ق دددددو اما ددددد و ا ا
احلدد ي اب دد تمافقدد اما ددتما دد ي نام امتددلَّاا  ددوسسامقدد اق ددل ا ددريا
ا   دددوءامدددواسدددكواما  دددوسايقو دددون ا  تدددهايدددتك مساملدددرهمامدددنا:ك دددما
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ن ا  تددهاي ددكو.افددإناسددكو اا ددوا  اما  ددوسا ايزا ددوناما  ددوسايقو ددوا
ب ددددددو.اإىلاكامددددددهاف ،وددددددلا:ددددددولرهمابواو ظددددددةاملددددددوقتماإىلاااددددددوا  ا

ا ال ببببةس  ببببة حببببد ِ » ااا ددددرىاألدددد .اقددددواا  دددد اهللاابددددنام ددددوولا
َا لبببِ بُمسببب ِّأ بببت  ببب هم رببب ة  َهم وإذاةحبببدجَ  بُب بببةِّهم وأذعببب

 وناما ت  لا  جو ابوبلواهماأد احلظو ابوبلواهم.اا  .ا«رُ سِ
ا(.591  ،و  اص)

 دددومااإيضدددو اا كدددا ام ددد  اا و، دددةاف ددده؛ا دددملايأتدددما ومدددةاا-3
ا  دددددوسسام ابدددددوسابإ دددددوللابوددددد اا ك مدددددو امدددددر:لاأمالال دددددواا  تتدددددوا

 بة كبة  ِّسبَ  »م:ولريهوا  د اا ق دومل.ا:قدواا و  دةاا دياهللاا  تدو ا
 سرد كسردكم، ولَ ا كة   وكَم بَبكم ر بَ،  َِبا  بن  هللا 
قدوا ااأند اااما اا  مدحدا اا  دمو لااحملم يدةسام دنا«كس إلياج
إذا ََكبببم بَكلبببع أَةدهببة ثكث بببة  حبببىت َِهبببم َ بببا،  كببة  ال ببب  »

َم رسكم َكيهم سكم َكيهم ثكث ة اا   واد.ا«وإذا أَن َكن ل
َم ال بببببة»مقددددد اسددددد قا كدددددرا ددددد ي  ا َم ال بببببةِّ، ِّأعببببب َِّ ، أعببببب َِّ

َم ال ةِّ ماميوقلا ريامناك درياي  ديا(.افق  لايأت2 افقرلا)ا«أع َِّ
ابوضهابوض وسام رياا كا امواقلاملا.

اكتبا  وصراااو ظةاما  لوصاا وااللاف توسامملولاهوام وااا-7
ك دددددواسدددددت ق تواااددددددو  ؛اانا  دددددناأ أددددد اثدددددوا اا دددددرأساما قرةدددددوسا
م: دددت   امراجوتتدددوامدددملاا ت،دددواإىلاإ قو تدددوا ام وسددد ةاأ دددرىالمنا

ا  وءاا  ح امرلاأ رى.
ابتودد ا ددناا تومدد ماماا وة ددةابضددمريااا وةددبا  دد موا:ددحكراا-1

مددناير:كددباا ددحنوملساكقددواابودد اا و ددو  اا  ددوسايأو ددوناكددحاامكددحا.ا
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فتددحاا:ومددد ماألدددرياصدددح حساف دددواقددوا ابوددد اا  دددوس.اأم اإ اَمدددناا دددما
َ  كب ا...»هللا.امكح ناَمنايقدوا ا .افكوندهاجدوءا  دو تما«أعبوم َِعكب

هدددحااا  دددوملساف دددواقدددوا اا ددد و اا ا ددد وظتمسافو  دددوساي دددم زمنامدددن
يأودددل.اأما دددمانأ دددهاموتدددم.اأماقدددوا احندددنامقلدددرمنا اكدددحااإ اَمدددنا
ا دددددماهللا.افتدددددحااأمىل.اااإناا ألدددددرا.ا ا كدددددرامدددددوايأودددددلاا  دددددوسامدددددنا
مووصدددديامسدددد  و اف ددددها ددددحماانساااما ا ددددويناااووصدددديا دددد ىابودددد ا
بدددددوا دددددو أياا  دددددونسافدددددإ اامسددددد اا دددددوا  ايدددددحكراأناا  دددددوسامقودددددواا اا را

ما زنددددو...افتددددحاايتددددونا: ددددناااووصدددديا اق  ددددهامااددددواقددددوااكمددددوايقددددواا
ا دحدااساااإنهاخمو  اث ىاا  د ا«حار  ع ال ةس ج ع»ا  و  ا
َُُهم»يقوا ا ا.(5)م  ما«إذا لة  الرجَ: هكِ ال ةس  رهَ أهك

اا ان  ددد اأناندددحكرااجلوندددبااا دددر.اما  دددوعاا دددحداظلدددلا ا
اما لددددددا اما سددددددتقومةامددددددناا  دددددد وملااجملتمدددددد ساف  دددددد  ابوهددددددلاا ددددددري

ما أت ددو ؛ا ددملايكددونا  ددناقدد ملاثددمام ددوفز اا اسددتقومةاإ اا  مددوااأنا
مددددنابدددديناج دددد  ماممددددناهددددما اسدددد تماماهتمومددددو ماممدددد ا  ددددنافتددددما
م ددتق مونسامف ددهاكددح نافددتحابددوملاا تأددوتاامإبوددولاا ت ددوت اا ددحداقدد ا

ا  دنا اخي ما   ابود اا  أدوساميدرىاأنااجملتمد اقد اف د اماادوافد وَّ
 ضددد  ا اا ددد  ولسابدددلااادددواقلدددرا ا:رب دددةاأب و دددها ت دددوتمهاميوسدددهامدددنا

اا صا .
 ا  نااث  ةامااظترا دهاألدر ا وصدةا اهدحااا ولدر.اقدوااا-0

                                     

ىابأتحاا كوفام متو.اا  تويةا األريبااحل ي ايرما«اأه كتم» أظةاا(5)
ا.233صا5ماالرا بنااالريااجلزاد.اجزءا
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فقدواااجدل اا«   داَ او بع  بن كبة  ق لكِبا  فْبة  ذِّة  بن كبا»
إ  هللا »إناا رجدددلاظدددباأنايكدددونالوبدددها  ددد  وامنو دددها  ددد ة اقدددوا ا

ام  م.ا«َ    اولة ، الَا: بطر اِ ، و ل، ال ةسمجي
ا   وءا هاألر امهواسا اااتمنسافدول اهللااق دلاااو ظدةاأناا-59

ير قدددناا  ددداصامأناي دددر اصددد ا امي  دددرا دددناأمدددر اميو  دددنا  ددد ا
ادددواأمددر اهللااجدددلااقددواااحلدددقاماجت ددوملاا  وةدددلسامقدد ال دددواموسدد ا

َْ ى ِإعَّبُا  ىلىبن   ام اابو حهوملاإىلافر ونساقواا:ووىل ا َىب ْذهىْ  ِإَلى ِرْر
ة  ِ بْن ِلسىبةين  بدى ْْ َُ  َْ ِِ  اْشرىْح ِل صىْدِِّ    وى ىسِ ْر ِل أىْ ِر    وىاْحُك لىة ى ِّى

ِل  َْ َا لبىبببب ُهبببب ْى ِْ [.ام ا تومتددددواأناي أدددد اقددددوامأنا21ا–ا21]ةدددده اا   بى
ايو دح امددنافت ددةاا قددوااما ومددلسام ا:د  اا دد  وءاا ددحدا  مددهاا  دد ا

َذ ببببِ أ  أشبببر  ببببِ وأعبببة » ااعابكدددراا لددد يقا الكهبببم إين أَببب
اأ  امأبوانو ماما قوسماا  جود.ا«أَكم، وأسولِر   ة   أَكم

أ ددياا ددوا   اا  ددوسابودد اااو ظددةابددلامددوقأل افمدد تمامددناا-55
يويتا   دا ا  د اا دوا  املدكر اما   دوءا   دهام  د امو ظتده.افو دحاا

 و ددنا ددري اا ددوايظ ددونساميجأددرا ددنامددوا ااا فتتددوناقددحاسامسددلاهللااأن
يو مونسافموا  مواام ناإ اا وقوفا ااحملراملاما و  سامدوا  مدواامدوا
أندددددواف دددددهامدددددنا:قلدددددريام ندددددوملامأندددددواألاىاب أ دددددنامأ  دددددمابو وقدددددوا

ام نوقوسافاايجرنناموايقو ون.
مااوقددد اا  دددر اموقددد اا دددحهوملاسدددريو وابوددد اصويدددةاااو ظدددةسافددداا

م ال ددوءسافإيددو اأنايددتلراهددحاا انأ ددنسافمددواج ددواسددا ام الددكرا
    وءاما  كرسامإمندواج دواما ظ دوا ا:ريد اجدزاء ام الدكوا ااإ امدناهللاا

مهدواا زامجلامكأ اأصمااستموواااو ظتنسام:حكراموقد اندو ا
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ي  واقومهام و وناأصوبوتما اآ اصمامي تج ونال دوقمساممد ا  دنا
ا ا ض  سابلااستمرا ساماقدرأاسدوالاندو سافأ تدوا ال و:دهاموافوَّ

امما ددد سامقددد اق دددلا اا  ددداص ا ا ددد امساما وظدددو اما و دددآلا كدددلالا  
َاء» َ   ةدحا وذا  ا ق اِ  س ا.«أ   َ

ا دددحاامدددناا قدددواا  ددد اهللاابددداا  دددمساك دددريامدددناا  دددوسابوددد اا-52
صويةاااو ظةايويتاإىلاا دوا  امي دتأت هسامك دريامدناا  دوسا ايأدر.ابدلا

 اما أق هسافإناكونا    ا  مافوج هسامإ افاا: دتحاأنا:قدوا اا وا 
ااددددددددددواسددددددددددو هاا اأ  ددددددددددمسافقدددددددددد اقو تتددددددددددواااا كددددددددددةسامقوثددددددددددواا  دددددددددد ا

ا«َ هبببة ببببَُكم  بببن السبببةئَ  بببة ا سبببئَ »ا دددناا  دددو ةاجآليدددلا
لبَ كوِ بة َبن  ةلبِ   »مقوثدواك دوااا و مدوءساقدوااابدنامهدب ام  م.ا

َاح اناا و مامفض ها بنا   اا آل.جوم اب وا«أدِّ ،  ألعة األل
اأناا قددواا  د اهللاابدداا  ددماقدريناا  ددر ساقددواا:وددوىل ا ما  دماُأ دديَّ

 ُْلبيى ِبلىبْتِ ل مْثى وىاْلِبى بة وى ىبة بىطىبنى وىاَِْ هى برى ِ  بْ َىاِحنى  ىة ظىهى ِى َْ ِإنَّىة حىرَّمى ِّىشِ ى اْل
بلِ ْ   ْ  ُب بى َا بِةعَِّ  ىة مى ِْى ِ  وىأىْ  َُْارُِك َىكىبن اعَِّ  ىبة  ى ا َا  َلُب ُْ بِبِا ُسبْكطىةع ة وىأىْ  َبى

َ ى  ا[.33]اا راف ااَبىْعكىُل
          

 افةمتع:
هدحاامددوا:  ددرا وددها ددناهددحااااو ددو اا وظدد ماااتددماا ددحدا اأااينا
مف   تددها ق ددهسام  دد ابددحاااجلتدد ام ددواا ددواكةاب دد  ةسافددإنايددناصددواب وا

درلاممدناا  د  ونسافمناهللاساممواكونامنا  وام  لافمد ناا د أ اااقل  
ااامأ و ابولامناا    وناملركهامنزألو:هام زا:هام  وا:ه.

مص  اهللاا   اس  اا و و امأفلحامدنان دقابو ضدولا مد ا   دها
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ام   اآ هامأصحوبهاأفضلاصالامأ ا:   م.
 هب15/8/1441ليكع اولعع 

 َِد هللا سعد الِةحل
ا  *اا*اا*


