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قمٚمامء إُمة هؿ وضمٝمٝما اًمذي سمف شم٘ماسمؾ إضمٜمبل، وهؿ اعمٜمارة اًمتل شمٕمتز هبا قمغم اخلارضمل، وىمد هٞم٠م اهلل 

هلذه إُمة قمٚمامء طمٗمظ هبؿ اًمديـ، وأطمٞما هبؿ ؾمٜمة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، ومٙمان احلديث قمٜمٝمؿ ضمزءًا ُمـ اًمٕمٚمؿ، 

ً إمم اًمٓمٚمب، وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمٕمالُمة اسمـ اًم٘م ٞمؿ، ومتٛمتع سماحلديث قمٜمف وقمـ واًمٕمٚمؿ سم٠مطمقاهلؿ طماومزا

ءة ذم يمتبف اًمٕمذسمة ..   قمٚمٛمف وؾمػمشمف، يمام شمتٛمتع سماًم٘مرا

 ٟمبذة خمتٍمة قمـ ؾمػمة اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمِمخّمٞمة 

إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره وٟمستٝمديف، وٟمٕمقذ سماهلل ُمـ رشور أنٗمسٜما، وُمـ ؾمٞمئات 

وًمٞمًا ُمرؿمدًا، وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده أقمامًمٜما، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومٚمـ دمد ًمف 

أهيا اإلظمقة! اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف.. ذم هذه  ٓ رشيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف.

قمٚمٌؿ ُمـ أقمالم اعمسٚمٛملم اًمذي يمان ًمف ومْمٌؾ قمٔمٞمٌؿ ذم  -رمحف اهلل شمٕمامم-اًمٚمٞمٚمة ؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ؾمٜمة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهق اًمذي شمٙمٚمؿ وٟمافمر وأخػ ذم  ٟمٍمة هذا اًمديـ، وذم ٟمنم

شمبٞماٟمف ًمإلؾمالم، طمتك همدت ُم١مًمٗماشمف ُمٜماسمع ظمػم يتٚم٘مك ُمٜمٝما ُمـ سمٕمده، وم٠مصبح اًمٜماس قماًمًة قمغم يمتبف، وهذا 

اًمرضمؾ ُمٖمٛمقط احلؼ قمٜمد اًمٙمثػميـ، جمٝمقل احلال قمٜمد أهمٚمب اعمسٚمٛملم، وًمٕمٚمٜما ذم هذه اًمٜمبذة اًمتل 

قمـ طمٞماشمف وُمٜمٝمجف وأؾمٚمقسمف ٟمٙمقن ىمد ىمٛمٜما سمٌمء سمسٞمط ُمـ اًمقاضمب ٟمحق هذا اًمٕمٚمؿ اًمْمخؿ ُمـ ٟم٘مدُمٝما 

ومٙمٜمٞمتف أبق قمبد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أجقب سمـ  -رمحف اهلل شمٕمامم-أُما اسمـ اًم٘مٞمؿ  أقمالم اعمسٚمٛملم.

سمع ُمـ ؿمٝمر وًمد ذم اًمسا ؾمٕمد سمـ طمريز سمـ ُمٙمل اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل اعمِمتٝمر سمـاسمـ ىمٞمؿ اجلقزية رمحف اهلل.

ً وُمنمومًا  -رمحف اهلل-ـه، وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن وٓدشمف يماٟمت سمـدُمِمؼ ، ويمان واًمده 691صٗمر ُمـ ؾمٜمة  ٟمافمرا

وٕن أباه يمان ُمنمومًا قمغم هذه اعمدرؾمة،  -رمحف اهلل شمٕمامم-قمغم ُمدرؾمة اجلقزية اًمتل أنِم٠مها وأوىمٗمٝما 

وًمذًمؽ ي٘مال قمغم ؾمبٞمؾ آظمتّمار: اسمـ : -رمحف اهلل-ومٙمان اعمنمف يسٛمك ىمٞماًم، وماؿمتٝمر اسمٜمف سمـاسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًم٘مٞمؿ ، وإٓ وم٢من اؾمٛمف، حمٛمد ، ويمٜمٞمتف أبق قمبد اهلل ، وًم٘مبف ؿمٛمس اًمديـ ، وخيٓمئ ُمـ ي٘مقل: اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اجلقزية، وإٟمام اًمّمحٞمح اسمـ ىمٞمؿ اجلقزية، أو اظمتّمارًا اسمـ اًم٘مٞمؿ ، وظمٚمط يمثػمون سمٞمٜمف وسملم اسمـ اجلقزي، 
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ٜمٝما: أن ٟمسبت يمتٌب ًمـاسمـ اًم٘مٞمؿ هق ُمٜمٝما سمريء، ُمثؾ: يمتاب دومع وشمرشمب قمغم هذا اخلٚمط إؿمٙمآت، ُم

ؿمبف اًمتِمبٞمف سم٠ميمػ اًمتٜمزيف وهق يمتاٌب ُمٜمحرٌف ذم اًمٕم٘مٞمدة، ويمذًمؽ يمتاب أظمبار اًمٜمساء ًمـاسمـ اجلقزي ، 

ذم ضمٍق  -رمحف اهلل-ٟمِم٠م  وأظمقه واسمـ أظمٞمف ُمـ اعمِمتٝمريـ سماًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ. -رمحف اهلل-ويمان أبقه 

ـه، ويمان وًمدًا ُمٗمرـمًا 756ـه، ويماٟمت ووماشمف ؾمٜمة 723وٓد قمبد اهلل اًمذي وًمد ؾمٜمة قمٚمٛمل، وًمف ُمـ إ

ـه، وأثٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ 731ذم اًمذيماء، وم٘مد طمٗمظ ؾمقرة إقمراف ذم يقُملم، وصغم سماًم٘مرآن ؾمٜمة 

ٞمد أن هذا اًمقًمد ىمد أبٓمؾ سمدقمة اًمقىم -رمحف اهلل-سم٠مُمقٍر يمثػمة ُمٜمٝما: همػمشمف ذم أُمر اهلل، وذيمر اسمـ يمثػم 

سمجاُمع دُمِمؼ ذم ًمٞمٚمة اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمبان، طمٞمث يماٟمت شمقىمد ٟمػمان ذم ًمٞمٚمة اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمبان وهل 

وًمف وًمٌد آظمر اؾمٛمف إسمراهٞمؿ يمان قمالُمًة ٟمحقيًا وم٘مٞمٝمًا رشح  -رمحف اهلل-سمدقمة، أبٓمٚمٝما وًمد اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 إًمٗمٞمة . 

 طمٞماة اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمٕمٚمٛمٞمة واًمٕمٛمٚمٞمة 

يمثػمة ٓ شمٙماد حتَم، وهل ؾمائر قمٚمقم اًمنميٕمة، ُمثؾ: اًمتقطمٞمد، ذم قمٚمقم  -رمحف اهلل-سمرع اسمـ اًم٘مٞمؿ

واًمتٗمسػم، واحلديث، واًمٗم٘مف، وإصقل، واًمٗمرائض، واًمٚمٖمة، واًمٜمحق، ويمان ُمـ اعمتٗمٜمٜملم، وشمٗم٘مف ذم 

اعمذهب، وسمرع وأومتك وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة ، ويمان قمارومًا ذم اًمتٗمسػم ٓ جيارى، وؾمٛمع 

: "قمٜمل سماحلديث وُمتقٟمف ورضماًمف، ويمان -رمحف اهلل-وىمال قمٜمف اًمذهبل  احلديث، واؿمتٖمؾ سماًمٕمٚمؿ،

وىمال اسمـ  : "يمان ذا ومٜمقن ذم اًمٕمٚمقم".-رمحف اهلل-وىمال اسمـ ٟمارص اًمديـ  يِمتٖمؾ سماًمٗم٘مف وجيٞمد شم٘مريره".

وىمد رطمؾ رطمالت ًمٙمٜمٝما  طمجر : يمان ضمريء اجلٜمان، واؾمع اًمٕمٚمؿ، قمارومًا سماخلالف وُمذاهب اًمسٚمػ.

ومٛمثاًل رطمؾ إمم ُمٍم ، وم٘مال ذم سمٕمض يمتبف: وىمد ضمرت زم ُمٜمافمرة سمـٛمٍم ُمع أيمؼم ُمـ  ًمٞمست سماًمٙمثػمة،

يِمػم إًمٞمف اًمٞمٝمقد سماًمٕمٚمؿ واًمرياؾمة، واًمسبب اًمذي مل يِمتٝمر ُمـ أضمٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمرطمٚمة أنف ىمد ٟمِم٠م 

امء ُمـ يمؾ سمٛمديٜمة دُمِمؼ ، ويماٟمت قماُمرًة سماًمٕمٚمامء، وسماعمٙمتبات، وسماعمدارس، وأتك إًمٞمٝما ـمٚمبة اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚم

 طمدب وصقب: ومٚمؿ يٕمد هٜماك داٍع يمبػٍم ًمٚمرطمٚمة، وظمػميمؿ ُمـ ي٠متٞمف رزىمف قمٜمد قمتبة سماسمف. 
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 أؾمٗمار اسمـ اًم٘مٞمؿ وشم٠مخٞمٗمف ًمٚمٙمتب ومٞمٝما 

طمجات يمثػمة، وضماور ذم سمٞمت اهلل احلرام، وىمال قمٜمف شمٚمٛمٞمذه اسمـ رضمب : "طمج  -رمحف اهلل-وىمد طمج 

ً يتٕمجب ُمرات يمثػمة، وضماور سمـٛمٙمة ، ويمان أهؾ ُمٙمة  يذيمرون قمٜمف ُمـ ؿمدة اًمٕمبادة ويمثرة اًمٓمقاف أُمرا

وىمد ذيمر رمحف اهلل ذم سمٕمض يمتبف أؿمٞماء مما طمّمٚمت ًمف ذم ُمٙمة ، وم٘مال ذم ىمّمة شم٠مخٞمػ يمتاسمف ُمٗمتاح دار  ُمٜمف.

اًمسٕمادة وُمٜمِمقر وٓية اًمٕمٚمؿ واإلرادة ىمال ذم ُم٘مدُمتف: "ويمان هذا ُمـ سمٕمض اًمٜمزل واًمتحػ اًمتل ومتح 

٘مٓماقمل إًمٞمف قمٜمد سمٞمتف، وإًم٘ماء ٟمٗميس سمباسمف ُمسٙمٞمٜمًا ذًمٞماًل، وشمٕمريض ًمٜمٗمحاشمف ذم سمٞمتف، اهلل هبا قمكم طملم اٟم

وىمال قمـ اؾمتِمٗمائف سمامء  رمحف اهلل شمٕمامم.-وطمقًمف سمٙمرة وأصٞماًل" ومٙمان هذا اًمٙمتاب ىمد أخٗمف ذم ُمٙمة 

 -اعمدن يمام ذم همػمها ُمـ -زُمزم: "ًم٘مد أصاسمٜمل أجام ُم٘ماُمل سمـٛمٙمة أؾم٘ماٌم خمتٚمٗمة، وٓ ـمبٞمب، وٓ أدوية

ً قمجٞمبًا". وىمال ذم ُمدارج اًمساًمٙملم  ومٙمٜمت أؾمتِمٗمل سماًمٕمسؾ، وُماء زُمزم، ورأجت ومٞمٝما ُمـ اًمِمٗماء أُمرا

قمٜمدُما شمٙمٚمؿ قمـ ُمقوقع اًمرىمك: ًم٘مد ضمرسمت ذم ذًمؽ ُمـ ٟمٗميس وهمػمي أُمقرًا قمجٞمبًة، وٓ ؾمٞمام ذم اعم٘مام 

وذًمؽ ذم أثٜماء اًمٓمقاف  سمـٛمٙمة ، وم٢مٟمف يمان يٕمرض زم آُٓمًا ُمزقمجًة: سمحٞمث شمٙماد شمٜم٘مٓمع ُمٜمل احلريمة،

رًا  ءة اًمٗماحتة، وأُمسح هبا قمغم حمؾ إمل، ومٙم٠منف طمّماة شمس٘مط، ضمرسمت ذًمؽ ُمرا وهمػمه، وم٠مبادر إمم ىمرا

رًا وم٠مرشسمف، وم٠مضمد سمف ُمـ اًمٜمٗمع واًم٘مقة ُما مل  قمديدًة، ويمٜمت آظمذ ىمدطمًا ُمـ ُماء زُمزم، وم٠مىمرأ قمٚمٞمف اًمٗماحتة ُمرا

وهذا  ٙمـ سمحسب اإليامن وصحة اًمٞم٘ملم، واهلل أقمٚمؿ.أقمٝمد ُمثٚمف ذم اًمدواء، وإُمر أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، وًم

اًمسٗمر ُمع سمٕمده قمـ إوٓد واًمقـمـ، مل يٙمـ يِمٖمٚمف قمـ ـمٚمب اًمٕمٚمؿ واًمت٠مخٞمػ واًمٜمٔمر، ومٝمق وإن ؾماومر 

ً يسػماً، ويماٟمت ُمٙمتبتف ذم صدره رمحف اهلل، وُمـ اًمٕمجٞمب أنف ىمد أخػ يمتبًا  د إٓ أُمرا وم٢مٟمف ٓ حيٛمؾ ُمـ اًمزا

ئد ، و هتذيب ؾمٜمـ طمال ؾمٗمره ُمٜمٝما: ُمٗمتاح  دار اًمسٕمادة ، و رووة اعمحبلم ، و زاد اعمٕماد ، و سمدائع اًمٗمقا

ُمٖمرُمًا سمجٛمع اًمٙمتب، وم٢مٟمؽ  -رمحف اهلل-أيب داود أخٗمٝما ذم طمال اًمسٗمر، وًمٞمس ذم طمال اإلىماُمة، ويمان 

ُمائة ذم يمتاسمف اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة قمغم همزو اعمٕمٓمٚمة واجلٝمٛمٞمة ىمد رضمع إمم أيمثر ُمـ  -ُمثالً -دمد 

يمتاب، وذم أطمٙمام أهؾ اًمذُمة ذيمر ٟمحق صمالصملم يمتاسمًا، ويمذا ذم يمتاسمف اًمروح ، وهذا يٕمٜمل أنف يمان قمٜمده 
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ً قمٔمٞماًم: طمتك أنف مجع  ُمراضمع يمثػمة، ويمان هيتؿ سمٙمتبف، وىمد طمّمؾ قمٜمده ُمـ اًمٖمرام سمتحّمٞمؾ اًمٙمتب أُمرا

ده ُمـ اًمذيـ أتقا ُمـ سمٕمده ُمٜمٝما ُما مل جيٛمع همػمه، وطمّمؾ ُمٜمٝما ُما مل حيّمؾ ًمٖمػمه: طمتك يمان سمٕمض أوٓ

ً ـمقياًل همػم ُما أب٘مقه ٕنٗمسٝمؿ ًمإلومادة ُمٜمف، ويمذًمؽ يمان اسمـ أظمٞمف ىمد صار  يبٞمٕمقن ُمٜمٝما سمٕمد ُمقشمف دهرا

 قمٜمده ؿمٞمئًا ُمـ ُمٙمتبتف، ويمان ٓ يبخؾ سم٢مقمارهتا. 

 أقمامل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل 

درؾمة اجلقزية، واًمتدريس ذم اعمدرؾمة أقمامًٓ قمديدًة، ُمٜمٝما: اإلُماُمة ذم اعم -رمحف اهلل-شمقمم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ًمٚمسجـ سمسبب ومتاوي رأى أن احلؼ ومٞمٝما،  -رمحف اهلل-وىمد شمٕمرض  اًمّمدرية، واًمٗمتقى، واًمت٠مخٞمػ.

ُمثؾ: ُمس٠مخة ـمالق اًمثالث سمٚمٗمظ واطمد، وُمثؾ: إٟمٙمار ؿمد اًمرطمال إمم ىمؼم اخلٚمٞمؾ: طمٞمث ي٘مقل اسمـ رضمب 

 اخلٚمٞمؾ: ُمع أن ؿمد اًمرطمال إمم ىمؼم اخلٚمٞمؾ ُمـ : وىمد طمبس ُمدة إلٟمٙماره ؿمد اًمرطمال إمم ىمؼم-رمحف اهلل-

اًمبدع اعمحدصمة، وٓ ينمع ؿمد اًمرطمال إٓ إمم صمالصمة ُمساضمد: اعمسجد احلرام، واعمسجد اًمٜمبقي، واعمسجد 

إىمَم، ويمؾ ؿمد رطمؾ ًمزيارة ُمٙمان قمبادة، أو ىمؼم ُمـ اًم٘مبقر، أو ُمسجد ُمـ اعمساضمد، وم٢مٟمف سمدقمٌة ُمـ 

قم ُمـ سمٕمض اًمٜماس سمزيارة أُمايمـ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ذم رطمالت ؾمٞماطمٞمة، اًمبدع، ومام سماًمؽ سمام حيدث اًمٞم

ُمثؾ: ُمدائـ صاًمح اًمتل أهٚمؽ اهلل ىمقُمٝما وُمـ يمان ومٞمٝما، واًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم حا ُمرَّ هبا ُمرَّ 

ُمٓم٠مـمئ اًمرأس، طمزيٜمًا، ُمنقمًا، ظمائٗمًا ُمـ قمذاب اهلل، واًمٞمقم يِمدون اًمرطمالت اًمسٞماطمٞمة إمم شمٚمؽ 

 طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل.  إُمايمـ، وٓ

 أظمالق اسمـ اًم٘مٞمؿ وشمقاوٕمف 

ءة واخلٚمؼ، يمثػم اًمتقضمف، ٓ  -رمحف اهلل-وأُما قمـ أظمالق اسمـ اًم٘مٞمؿ  وم٘مال اسمـ يمثػم : يمان طمسـ اًم٘مرا

حيسد أطمدًا وٓ ي١مذيف، وٓ يستٕمٞمبف، وٓ حي٘مد قمغم أطمد، وسماجلٛمٚمة يمان ىمٚمٞمؾ اًمٜمٔمػم ذم جمٛمققمف، وأُمقره، 

ًمف، واًمٖماًمب  ذم  -ُمثالً -قمٚمٞمف اخلػم وإظمالق اًمٗماوٚمة: وهلذا اًمٓمبع اعمت٠مصؾ ذم ٟمٗمسف دمده ي٘مقل وأطمقا

سمٕمض يمتبف: ُمـ أؾماء إًمٞمؽ، صمؿ ضماء يٕمتذر قمـ إؾماءشمف، وم٢من اًمتقاوع يقضمب قمٚمٞمؽ ىمبقل ُمٕمذرشمف طم٘مًا 
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 ٘ملم.يمام ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜماوم -يماٟمت أو سماـماًل، وشمٙمؾ هيرشمف إمم اهلل قمز وضمؾ

ُمٞمٛمٞمتف اًمرىمٞم٘مة  -رمحف اهلل شمٕمامم-وأُما قمـ شمقاوٕمف، وم٢مٟمف يمان أُمراً قمجٞمبًا، وىمد ذيمر اًمٕمالُمة اًمّمٗمدي 

اًمتل يتحدث ومٞمٝما اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ هْمٛمف ًمٜمٗمسف، ويٗمل سمتقاوٕمف ُمـ ظمالل أبٞمات شمٚمؽ اًم٘مّمٞمدة، ومٞم٘مقل: 

ضمٝمقٌل سم٠مُمر اهلل أنَّك  ضمٝمقٌل سمٜمٗمسف ومٚمٞمس قمغم ُمـ ٟمال ُمـ قمروف إصمُؿ سُمٜمل أيب سمٙمرٍ  سُمٜمل أيب سمٙمٍر يمثػٌم ذٟمقسمف

وصال اعمٕمازم  يٕمٚمؿ قمٚماًم وهق ًمٞمس ًمف قمٚمُؿ سُمٜمل أيب سمٙمٍر همدا ُمتٛمٜمٞماً  ًمف اًمٕمٚمُؿ سُمٜمل أيب سمٙمٍر همدا ُمتّمدراً 

إذا  إذا ضمٜمت اح٠موى وًمٞمس ًمف قمزُم سُمٜمل أيب سمٙمٍر ًم٘مد ظماب ؾمٕمٞمف واًمذٟمقب ًمف هؿَّ سُمٜمل أيب سمٙمٍر يروم ُمؽمىمٞماً 

 ت ًمف ؾمٝمُؿ مل يٙمـ ذم اًمّماحلا

 قمبادة اسمـ اًم٘مٞمؿ وزهده 

خيرج سمدًٓمة واوحة، وهق: أنف يمان قمٜمده  -رمحف اهلل-وأُما قمـ قمبادشمف وزهده، وم٢من ُمـ ي٘مرأ ُم١مًمٗماشمف 

ً قمٔمٞماًم، ودمد ذم صمٜمايا يمالُمف ُمـ  ُمـ قمامرة اًم٘مٚمب سماًمٞم٘ملم، وآومت٘مار إمم اهلل قمز وضمؾ، واًمٕمبقدية أُمرا

ضمؾ صمروًة ـمائٚمًة، ومٙمان ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕماُمٚملم اًمذيـ يماٟمقا ُمـ أهؾ اهلل إٟماسمتف إمم رسمف، واحلاضمة إًمٞمف قمز و

ذا قمبادة وهتجد وـمقل صالة إمم اًمٖماية  -رمحف اهلل-ىمال اسمـ رضمب رمحف اهلل: ويمان  وظماصتف.

اًمقؾمٓمك، وشم٠مخف وهلج سماًمذيمر وؿمٖمػ سماعمحبة واإلٟماسمة وآؾمتٖمٗمار، وآومت٘مار إمم اهلل، وآـمراح سملم 

قمبقديتف، مل أؿماهد ُمثٚمف ذم ذًمؽ، وٓ رأجت أوؾمع ُمٜمف قمٚماًم، وٓ أقمرف سمٛمٕماين اًم٘مرآن  يديف قمغم قمتبة

واًمسٜمة ُمٜمف، وًمٞمس هق اعمٕمّمقم، وًمٙمـ مل أر ذم ُمٕمٜماه ُمثٚمف، وًم٘مد اُمتحـ وأوذي ُمرات، وطمبس ُمع 

-ٞمٛمٞمة اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم اعمرة إظمػمة ذم اًم٘مٚمٕمة ُمٜمٗمردًا قمٜمف، مل يٗمرج قمٜمف إٓ سمٕمد ُمقت ؿمٞمخف اسمـ شم

، ويمان ذم ُمدة طمبسف ُمٜمِمٖماًل سمتالوة اًم٘مرآن واًمتدسمر واًمتٗمٙمػم، ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ ظمػماً -رمحف اهلل

ً  يمثػماً. وطمج ُمرات وضماور سمـٛمٙمة ، ويمان أهؾ ُمٙمة يذيمرون قمٜمف ُمـ ؿمدة اًمٕمبادة ويمثرة اًمٓمقاف أُمرا

أيمثر قمبادة ُمٜمف، ويمان ًمف ـمري٘مًة ذم  وىمال شمٚمٛمٞمذه اسمـ يمثػم: ٓ أقمرف ذم هذا اًمٕمامل ذم زُماٟمٜما يتٕمجب ُمٜمف.

اًمّمالة يٓمٞمٚمٝما ضمدًا، ويٛمد ريمققمٝما وؾمجقدها، ويٚمقُمف يمثػم ُمـ أصحاسمف ذم سمٕمض إطمٞمان ومال يرضمع، 
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وىمال اسمـ طمجر : يمان إذا صغم اًمّمبح، ضمٚمس ُمٙماٟمف يذيمر اهلل طمتك  وٓ يٜمزع قمـ ذًمؽ رمحف اهلل شمٕمامم.

يتٕمامم اًمٜمٝمار، ويمان ي٘مقل: هذه همدويت ًمق مل أىمٕمدها ؾم٘مٓمت ىمقاي، ويمان ي٘مقل: سماًمّمؼم واًمٗم٘مف شمٜمال 

 اإلُماُمة سماًمديـ. 

 اسمـ اًم٘مٞمؿ وؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞمة 

ً قمٔمٞماًم،  -رمحف اهلل شمٕمامم-ًم٘مد طمدصمت طمادصمة ذم طمٞماشمف  وهل: اًمت٘ماؤه سمِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ يمان هلا أثرا

ـه، وهل اًمسٜمة اًمتل قماد ومٞمٝما اًمِمٞمخ اسمـ 712ًم٘مٞمف ذم ؾمٜمة  -رمحٝمام اهلل شمٕمامم-قمبد اًمسالم اسمـ شمٞمٛمٞمة 

ـه، وهذا يٕمٜمل أنف ٓزُمف 728شمٞمٛمٞمة ُمـ ُمٍم إمم دُمِمؼ ، وٓزُمف طمتك ُمات اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل ؾمٜمة 

 ؾمتة قمنم قماُمًا. 

 سمـ شمٞمٛمٞمة اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمبؾ ًم٘مائف سما

أنف يمان ذم ُمبدأ أُمره ُمٗمتقٟمًا سمٕم٘مٞمدة إؿماقمرة ذم اًمّمٗمات، وسمٙمالم سمٕمض  -رمحف اهلل-ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًمٜمٗماة، ويمان ًمف ؾم٘مٓمات، ومٚمام ظماًمط ؿمٞمخ اإلؾمالم ، اهتدى قمغم يديف، وًمذًمؽ ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ٟمقٟمٞمتف 

ذا يمٚمف ووىمٕمت ومٞمتٚمؽ اًمِمباك ويمٜمت ُمـ ُمِمٗمٍؼ وأٍخ ًمٙمؿ ُمٕمقاِن ضمرسمت ه : يا ىمقم واهلل اًمٕمٔمٞمؿ ٟمّمٞمحة

ُمـ ًمٞمس دمزيف يدي وًمساين ومتًك أتك ُمـ أرض طمران ومٞما أهاًل سمٛمـ  ذا ـمػماِن طمتك أتاح زم اإلهل سمٗمْمٚمف

ِن ُمـ اًمذي ضماء ُمـ طمران ؟ اسمـ شمٞمٛمٞمة  ٕن اسمـ شمٞمٛمٞمة طمراين. وماهلل جيزيف  -رمحف اهلل-ىمد ضماء ُمـ طمرا

طمتك أراين ُمٓمٚمع اإليامِن  ظمذت يداه يدي وؾمار ومٚمؿ يرمُمـ ضمٜمة اح٠موى ُمع اًمروقان أ اًمذي هق أهٚمف

حمجقسمًة قمـ زُمرة  ٟمزل اهلدى وقمسايمر اًم٘مرآِن ورأجت آصمارًا قمٔمٞماًم ؿم٠مهنا ورأجت أقمالم اعمديٜمة طمقهلا

سمًا هٜماك يمثػمةً  اًمٕمٛمٞماِن ووردت يم٠مس احاء أبٞمض صاومٞماً  ُمثؾ  طمّمباؤه يممًمئ اًمتٞمجانِِ  ورأجت أيمقا

رٍد فمٛمآن ورأج اًمذيال زال يِمخب ومٞمف ُمـ زاسماِن ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن هنر  ت طمقل اًمٙمقصمر اًمّماذماًمٜمجقم ًمقا

اًمٙمقصمر اًمذي ذم اجلٜمة يّمب ذم احلقض قمؼم ُمٞمزاسملم، ومٞمستِمٝمد اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕمامم هبذا احلديث 

ي٠مظمذ ُمٜمف شمٕمبػماً ًمٙمل ي٘مقل ًمٚمٜماس: إن اسمـ شمٞمٛمٞمة أظمذ سمٞمدي طمتك أوردين احلقض اًمّماذم اًمذي يِمخب 
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سمان اًمٙمتاب واًمسٜمة. ُمٞمزان ؾمٜمتف وىمقل إهلفومٞمٝما ُمٞمز  ومها ُمدى إجام ٓ يٜمٞماِن واًمٜماس ٓ يردوٟمف ُمـ ا

، وأرادوا  ٌد ذوو إيامِن إٓ ُمـ أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمف، وإٓ وم٢من يمثػماً ُمـ اًمٜماس ىمد ختبٓمقا ووٚمقا أٓف أومرا

 احلؼ ومٚمؿ يّمٚمقا إًمٞمف. 

 اقمتٜماء اسمـ شمٞمٛمٞمة سمتٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ 

سمتٚمٛمٞمذه اقمتٜماًء يمثػماً، ويمان خيّمف سمٛمزيد ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٜمبف  -رمحف اهلل شمٕمامم-شمٞمٛمٞمة  ًم٘مد اقمتٜمك اسمـ

ًمف واًمؽمسمٞمة اًمٕمٛمٞم٘مة. وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: ىمال زم ؿمٞمخ اإلؾمالم ريض اهلل قمٜمف، وىمد ضمٕمٚمت  ٕطمقا

د، آيت سمِمبٝمة، وأىمقل: أريد اجلقاب قمٚمٞمٝما، صمؿ آيت سمِمبٝم دًا سمٕمد إيرا ة، وأىمقل: أريد اجلقاب أورد قمٚمٞمف إيرا

قمٚمٞمٝما، وم٘مال ًمف ٟمّمٞمحة: ٓ دمٕمؾ ىمٚمبؽ ًمإليرادات واًمِمبٝمات ُمثؾ اًمسٗمٜمجة، ومٞمتنمهبا ومال يٜمْمح إٓ هبا، 

وًمٙمـ اضمٕمٚمف يماًمزضماضمة اعمّمٛمتة متر اًمِمبٝمات سمٔماهرها وٓ شمست٘مر ومٞمٝما، ومػماها سمّمٗمائف، ويدومٕمٝما 

ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ : "ومام أقمٚمؿ  ٘ماُمًا ًمٚمِمبٝمات.سمّمالسمتف، وإٓ وم٢مذا أرشسمت ىمٚمبؽ يمؾ ؿمبٝمة متر قمٚمٞمؽ، صار ُم

وىمال ذم ُمدارج اًمساًمٙملم : "ىمال زم ؿمٞمخ اإلؾمالم  أين اٟمتٗمٕمت سمقصٞمة ذم دومع اًمِمبٝمات يماٟمتٗماقمل هبذه".

ُمرًة: اًمٕمقارض واعمحـ هل يماًمٕمقارض واًمؼمد، وم٢مذا قمٚمؿ اًمٕمبد أنف ٓ سمد  -رمحف اهلل شمٕمامم-اسمـ شمٞمٛمٞمة 

مل يٖمْمب ًمقرودها، ومل يٖمتؿ ومل حيزن، وإٟمام يٕمٚمؿ أن هذا  -سمد ُمـ اعمحٜمة ٓ سمد ُمـ آسمتالء، وٓ-ُمٜمٝما 

اسمتالء ُمـ اهلل يريد اهلل سمف أن يزيد ًمف ذم طمسٜماشمف، ويٙمٗمر سمف قمٜمف ُمـ ؾمٞمئاشمف، ويرومع ًمف ذم درضماشمف، ومٞمحٛمد 

سمـ اًم٘مٞمؿ : شمٚمٛمٞمذة إمم شمرك اًمتقؾمع ذم اعمباطمات، ي٘مقل ا -رمحف اهلل-ويرؿمد اسمـ شمٞمٛمٞمة  اهلل قمغم اعمحٜمة".

ىمال زم يقُمًا ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يشء ُمـ اعمباح: هذا يٜماذم اعمراشمب اًمٕمٚمٞما، وإن مل يٙمـ شمريمف رشـمًا ذم اًمٜمجاة 

أي: أن اًمتقؾمع ذم اعمباطمات ضمائز، ًمٙمـ شمريمٝما أومم: ٕهنا شمٍمف اًمٕمبد قمـ آٟمِمٖمال سمام هق أهؿ -

ًمف ًمِمٞمخف ووماًء قمٔمٞمامً  -رمحف اهلل-وىمد ورم اسمـ اًم٘مٞمؿ  -وأومْمؾ ، وم٢مٟمف ىمد فمؾ يِماريمف ذم أقمامًمف وأطمقا

طمتك آظمر حلٔمة ُمـ طمٞماشمف: طمتك أنف اُمتحـ وأوذي سمسبب ؿمٞمخ اإلؾمالم ، ودظمؾ ُمٕمف اًمسجـ، وضمٕمؾ 

ٟمة ُمٜمٗمردة قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم ، أومرد اسمـ اًم٘مٞمؿ طمتك ُمات ؿمٞمخف رمحف اهلل شمٕمامم.   ذم زٟمزا
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 ـمري٘مة اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمتٗم٘مف 

وم٢من يمثػماً ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يٜمسبقٟمف إمم اعمذهب احلٜمبكم، وًمٙمٜمؽ إذا  -اهللرمحف -وأُما ُمذهب اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ًمف وومتاويف، وضمدت أنف  يسػم قمغم ـمري٘مة اًمسٚمػ ذم اشمباع إدًمة، ومٞمدور ُمع  -رمحف اهلل-دىم٘مت ذم أىمقا

ًء يمان اًمدًمٞمؾ ذم ُمذهب أمحد ، أو ذم ُمذهب اًمِماومٕمل ، أو ذم همػمها، ويمان قمٜمده  اًمدًمٞمؾ طمٞمثام دار: ؾمقا

م  -يٜمبٖمل ًمٙمؾ ـمٚمبة اًمٕمٚمؿ أن ي٘متدوا سمف -ٝمٌج قمٔمٞمؿٌ ُمٜم طمٞمث يمان يبحث قمـ اًمدًمٞمؾ ويٜمِمده ُمع اطمؽما

إئٛمة، ومال هق سماًمذي ي٘مقل: هؿ رضمال وٟمحـ رضمال: سمؾ يمان يبحث قمـ اًمدًمٞمؾ ويٜمِمد اًمدًمٞمؾ ُمع 

دًمٞمؾ ُمع اطمؽمام إئٛمة، وم٠مجٜمام وضمد اًمدًمٞمؾ ذهب إًمٞمف يمان اًم٘مائؾ سمف ُمـ يمان، ومٙماٟمت ىماقمدشمف ُمٜماؿمدة اًم

ً ُما يمان يٗمتل سمخالف اعمذهب. قمـ  -رمحف اهلل-وُمـ اًمٚمٓمائػ اًمتل طمٙماها  اطمؽمام إئٛمة، ويمثػما

ؿمٞمخف، ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة أنف يمان يدرس ذم ُمدرؾمة ًمرواد اًمٗم٘مف احلٜمبكم، ويماٟمت اعمدارس ذم ذًمؽ 

، ورواشمب ًمٚمٛمدرؾملم، اًمقىمت شمقىمػ قمٚمٞمٝما أوىماومًا طمتك يّمػم ُمٜمٝما رصف قمغم اعمدرؾمة، وـمٚمبة اعمدرؾمة

 ويمان ؿمٞمخ اإلؾمالم -وصمٛمـ اًمٙمتب واعمٕمٞمِمة.. وهٙمذا، وم٘مال سمٕمْمٝمؿ ًمـِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة ُمرةً 

ىماًمقا ًمف: أنت شم٠مظمذ ُمـ وىمػ هذه اعمدرؾمة وواىمٗمٝما  -جمتٝمدًا يدور ُمع اًمدًمٞمؾ وٓ يتٕمّمب عمذهب

ٜماوًمف ُمٜمٝما قمغم ُمٕمرومتل سمٛمذهب أمحد رشط أهنا ًمٚمحٜماسمٚمة، وم٘مال ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل: إٟمام أتٜماول ُما أت

 .ٓ قمغم شم٘مٚمٞمدي هلؿ، وأنا قمامل سمٛمذهب أمحد قمارف سمف وسم٠مصقًمف

 حمارسمة اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمتٕمّمب واًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك 

أؾمٚمقسمف اجلٛمٞمؾ ذم حمارسمة اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك، ومٞم٘مقل ذم ومتٜمة اًمتٕمّمب  -رمحف اهلل-ًم٘مد اؾمتخدم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

سٚمٛملم طمتك صار سمٞمٜمٝمؿ اىمتتال، وشمٗمرىمقا ذم اعمسجد اًمقاطمد، ومّمار هلؿ واًمت٘مٚمٞمد اًمتل ذسمحت يمثػماً ُمـ اعم

سمف ُمٜمٗمّمٚملم،  ذم سمٕمض إطمقال وإوىمات احاوٞمة أرسمٕمة حماريب يّمكم يمؾ أصحاب ُمذهب ذم حمرا

دًا ُمـ اعمذهب أظمر، وهذا يمٚمف ٟمتٞمجة اًمتٕمّمب اًمذي ذُمف اهلل ورؾمقًمف:  ويمان سمٕمْمٝمؿ ٓ يزوج أومرا

أهؾ اًمٕمٚمؿ يٜمٝمقن قمـ اًمتٕمّمب وحيذرون ُمٜمف، ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: شماهلل  وًمذًمؽ دمد اعمجدديـ ُمـ



وًمٞمة اعمحدودة  اًمرسماين اًمٕمامل اًم٘مٞمؿ اسمـ [12] رشيمة جمٛمققمة ٓسماز اًمدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

إهنا ومتٜمة قمٛمت وم٠مقمٛمت، ورُمت اًم٘مٚمقب وم٠مصٛمت، رسما قمٚمٞمٝما اًمّمٖمػم، وهرم ومٞمٝما اًمٙمبػم، واختذ ٕضمٚمٝما 

اًم٘مرآن ُمٝمجقرًا، ويمان ذًمؽ سم٘مْماء اهلل وىمدره ذم اًمٙمتاب ُمسٓمقرًا، وحا قمٛمت اًمبٚمٞمة، وقمٔمٛمت سمف 

أيمثر اًمٜماس ٓ يٕمرومقن إٓ اًمتٕمّمب، وٓ يٕمدون اًمٕمٚمؿ إٓ  -سمحٞمث ٓ يٕمرف أيمثر اًمٜماس ؾمقاهااًمرزية، 

ه قمٜمدهؿ ُمٖمبقن، ٟمّمبقا عمـ ظماًمٗمٝمؿ  -اًمتٕمّمب ومٓماًمب احلؼ ُمـ ُمٔماٟمف ًمدهيؿ ُمٗمتقن، وُم١مصمره قمغم ؾمقا

ا ذم ـمري٘متٝمؿ احلبائؾ، وسمٖمقا ًمف اًمٖمقائؾ، ورُمقه قمـ ىمقس اجلٝمؾ واًمبٖمل واًمٕمٜماد، وىماًمقا إلظمقا  هنؿ: إٟمَّ

وًمذًمؽ يمان اسمـ اًم٘مٞمؿ يدقمق ذم يمتبف دائاًم إمم  ٟمخاف أن يبدل ديٜمٙمؿ، أو أن ئمٝمر ذم إرض اًمٗمساد.

وي٘مقل ذم ضمقاب قمغم ؾم١مال ٟمٗماة  اشمباع اًمدًمٞمؾ، ويمان ي٘مقل ًمٚمٜماس: إذا رأجتؿ قَمَٚمَؿ اًمسٜمة وماذهبقا إًمٞمف.

ًمقـمٞمس، ومحٞمت أنقف أنّمار اهلل اًم٘مٞماس، وهق ُمتحٛمس إلفمٝمار اًمسٜمة وُمتاسمٕمة اًمدًمٞمؾ: أن محل ا

ورؾمقًمف ًمٜمٍم ديٜمف وُما سمٕمث سمف رؾمقًمف، وآن حلزب اهلل أٓ شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُمة ٓئؿ، وأٓ يتحٞمزوا إمم 

ومئة ُمٕمٞمٜمة، وأن يٜمٍموا اهلل ورؾمقًمف سمٙمؾ ىمقل طمؼ ىماًمف ُمـ ىماًمف، وٓ يٙمقٟمقا ُمـ اًمذيـ ي٘مبٚمقن ُما ىماًمف 

 ويٜمبذون يمتاب اهلل وؾمٜمة ٟمبٞمف.  -قن ًمفي٘مبٚمقن ىمقل اًمٗمريؼ اًمذي يتٕمّمب -ـمائٗمتٝمؿ

 ُمٜمٝمج اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمت٠مخٞمػ واًمٗمتقى 

ُم١مًمٗمات يمثػمة: ومٙمان ُمٜمٝمجف ذم اًمت٠مخٞمػ آقمتامد قمغم اًمٙمتاب واًمسٜمة: وًمذًمؽ دمد  -رمحف اهلل-يمان ًمف 

يمتبف ـماومحة سمذيمر إدًمة، ويمان يٜمٕمك قمغم ُمـ يرد اًمٙمتاب واًمسٜمة ُمـ أصحاب اًمٓمقاهمٞمت إرسمٕمة 

لم سماعمٕم٘مقل وُم٘مدُمل اًم٘مٞماس واًمذوق واًمسٞماؾمة، ي٘مقل: إن ُمـ اًمٜماس اًمذيـ ي٘مدُمقن آراءهؿ قمغم اًم٘مائٚم

اًمٓمائٗمة إومم: اعمتٙمٚمٛمقن اًمذيـ ي٘مدُمقن اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ:  اًمٙمتاب واًمسٜمة أرسمع ـمقائػ، ومٛمٜمٝمؿ:

ا شمٕمارض اًمٓمائٗمة اًمثاٟمٞمة: اعمتٙمؼمون، اًمذيـ إذ ي٘مدُمقن اًمٕم٘مقل وآراءهؿ قمغم ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمسٜمة.

اًمٓمائٗمة اًمثاًمثة: اعمتٙمؼمون اعمٜمتسبلم إمم اًمتّمقف، اًمذيـ  اًم٘مٞماس واحلديث، ىمدُمقا اًم٘مٞماس قمغم اًمٜمص.

ىمدُمقها قمغم ٟمّمقص اًمٙمتاب  -وهل ُمـ اًمِمٞمٓمان-إذا شمٕماروت قمٜمدهؿ أذواىمٝمؿ وُمقاضمٞمدهؿ 

ء اجلائرون، اًمذيـ إذا شمٕماروت قمٜمدهؿ اًمنمي واًمسٜمة. سمٕمة: اًمقٓة وإُمرا ٕمة واًمسٞماؾمة اًمٓمائٗمة اًمرا
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ي٘مدم أىمقال اًمّمحاسمة قمغم  -رمحف اهلل شمٕمامم-ويمذًمؽ يمان  ىمدُمقا اًمسٞماؾمة ومل يٚمتٗمتقا إمم طمٙمؿ اًمنميٕمة.

ُمـ ؾمقاهؿ، ويماٟمت ُم١مًمٗماشمف شمتسؿ سماًمسٕمة واًمِمٛمقل، ويمان يسػم قمغم هنج اجلقد سماًمٕمٚمؿ، وم٢مذا ؾمئؾ قمـ 

سمًا ؿماومٞمًا، وًمذًمؽ ي٘مقل: ٓ يٙمـ ضمقاسمؽ ًمٚمسائؾ  ُمس٠مخة، أضماب قمٜمٝما وأيمثر سمام يِمبع اًمسائؾ، وجيٞمبف ضمقا

سم٘مدر ُما شمدومع سمف اًمرضورة، ُمثؾ: ٟمٕمؿ، وًمٙمـ قمٚمٞمؽ أن دمقد سماًمٕمٚمؿ، وأؿمبع رهمبة اًمسائؾ، وأضمبف وًمق 

سم٠ميمثر مما ؾم٠مل، ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حا ؾمئؾ قمـ ُماء اًمبحر هؾ هق ـماهر أم ٓ؟ أضماب 

تتف( وماًمسائؾ ؾم٠مل قمـ ُمس٠مخة واطمدة، وم٠مضماسمف اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: )هق اًمٓمٝمقر ُماؤه احلؾ ُمٞم

اًمثاٟمٞمة: طمؾ ُمٞمتة اًمبحر، وهذا ُمـ اجلقد  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ُمس٠مختلم: إومم: ـمٝمارة ُماء اًمبحر.

ئد قمٔمٞمٛمة، ويمان يٕمرض يمثػماً ُمـ حماؾمـ اًمنميٕمة وطمٙمٛمة  سماًمٕمٚمؿ، ويمان يستٓمرد ذم ُم١مًمٗماشمف، ومٞمذيمر ومقا

ويمان يٕمٜمك سمآؾمتدٓل واًمٕمٚمؾ، ويماٟمت يمتاسماشمف  -رمحف اهلل-ف وذيمائف اًمتنميع، وهذا يدل قمغم قمٛم٘م

 طمٞمقية شمٗمٞمض سماعمِماقمر اًمٗمٞماوة. 

 صمٜماء اًمٕمٚمامء قمغم طمسـ شم٠مخٞمػ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ئدة  ويمان أؾمٚمقسمف ضمذاسمًا. ي٘مقل اًمٕمالُمة اًمِمقيماين رمحف اهلل: وًمف ُمـ طمسـ اًمتٍمف ُمع اًمٕمذوسمة اًمزا

عمّمٜمٗملم: سمحٞمث شمٕمِمؼ إومٝمام يمالُمف، ومتٞمؾ إًمٞمف إذهان، وطمسـ اًمسٞماق ُما ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف هماًمب ا

: إن ُم١مًمٗمات اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمرهمقسمة قمٜمد مجٞمع اًمٓمقائػ، -رمحف اهلل-وحتبف اًم٘مٚمقب: طمتك ىمال اسمـ طمجر 

ويمان طمسـ اًمؽمشمٞمب يسقق إُمقر  -رمحف اهلل-وًمق يماٟمقا ممـ يٕمادون اسمـ اًم٘مٞمؿ ومٙماٟمقا ي٘مبٚمقن قمغم يمتبف 

 ُم١مًمٗماشمف يمان شمرضقمف واسمتٝماًمف إمم اهلل ئمٝمر، ومٛمثاًل ي٘مقل رمحف اهلل ذم يمتاب سمسٞماىمات طمسٜمة، طمتك ذم

ُ َُمَثاًل يَمٚمَِٛمًة ـَمٞمَِّبًة  َب اَّللَّ أقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕماعملم سمٕمد أن رشح ىمقل اهلل: َأَخْؿ شَمَر يَمْٞمَػ ََضَ

ر  [ ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمد ذًمؽ: ومٝمذا سمٕمض ُما شمْمٛمٜمف هذا اعمثؾ اًمٕمٔمٞمؿ24]إسمراهٞمؿ: اجلٚمٞمؾ ُمـ إها

ىمٗمة، وىمٚمقسمٜما اعمخٓمئة، وقمٚمقُمٜما اًم٘مارصة، وأقمامًمٜما  واحلٙمؿ، وًمٕمٚمٝما ىمٓمرة ُمـ سمحر سمحسب أذهاٟمٜما اًمقا

اًمتل شمقضمب اًمتقسمة وآؾمتٖمٗمار، وإٓ ومٚمق ـمٝمرت ُمٜما اًم٘مٚمقب، وصٗمت إذهان، وزيمت اًمٜمٗمقس، 
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ره وظمٚمّمت إقمامل، ودمردت اهلٛمؿ ًمٚمتٚم٘مل قمـ اهلل ورؾمقًمف، ًمِماهدٟما ُمـ ُم ٕماين يمالم اهلل وأها

رمحف -اٟمٔمر! ي٘مقل هذا وهق ُمـ هق  وطمٙمٛمف ُما شمْمٛمحؾ قمٜمده اًمٕمٚمقم، وشمتالؿمك قمٜمده ُمٕمارف اخلٚمؼ.

وىمال ذم وماحتة يمتاسمف رووة اعمحبلم : واعمرهمقب إمم ُمـ ي٘مػ قمغم هذا  ذم ؾمٕمة قمٚمٛمف وشمقاوٕمف؟ -اهلل

ف قمـ يمتبف، ومام قمسك أن يبٚمغ ظماـمره اًمٙمتاب أن يٕمذر صاطمبف، وم٢مٟمف أخٗمف ذم طمال سمٕمده قمـ وـمٜمف، وهمٞمبت

اًمتل طم٘مٞمٌؼ سمحاُمٚمٝما أن ي٘مال ومٞمف: شمسٛمع  -أي: اًم٘مٚمٞمٚمة -اعمٙمدود، وؾمٕمٞمف اعمجٝمقد، ُمع سمْماقمتف اعمزضماة

ه، ي٘مقل: وها ىمد ٟمّمب ٟمٗمسف هدومًا ًمسٝمام اًمراؿم٘ملم،  -أي: ٟمٗمسف-هق اعم١مًمػ  سماعمٕمٞمدي ظمػٌم ُمـ أن شمرا

غم ُم١مًمٗمف همرُمف، وهذه سمْماقمتف شمٕمرض قمٚمٞمؽ، وُمقًمٞمتف وهمروًا ٕؾمٜمة اًمٓماقمٜملم، ومٚم٘مارئف همٜمٛمف، وقم

هتدى إًمٞمؽ، وم٢من صادومت يمٗمئًا يمريامً هلا مل شمٕمدم ُمٜمف إُمسايمًا سمٛمٕمروف، أو شمنحيًا سم٢مطمسان، وإن صادومت 

وىمال ذم وماحتة يمتاب زاد اعمٕماد، ويمتاب زاد اعمٕماد آظمر ـمبٕمة  همػمه، وماهلل شمٕمامم اعمستٕمان وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.

ذم اًمسٗمر سمسبب أن رضماًل ؾم٠مخف قمـ ُمس٠مخة ذم  -رمحف اهلل-سة جمٚمدات أخٗمٝما اسمـ اًم٘مٞمؿ ـمبع ومٞمٝما أن مخ

احلج، ومتٕمجب اسمـ اًم٘مٞمؿ أن رضماًل ُمـ اعمسٚمٛملم ٓ يدري قمـ طمٙمؿ هذه اعمس٠مخة، ومٙمان ذًمؽ داومٕمًا 

تٖمٜمل ي٘مقل ذم ُم٘مدُمة اًمٙمتاب: "وهذه يمٚمامٌت يسػمٌة، ٓ يس ًمت٠مخٞمػ يمتاسمف زاد اعمٕماد ذم هدي ظمػم اًمٕمباد.

قمـ ُمٕمرومتٝما ُمـ ًمف أدٟمك ٟمٕمٛمة إمم ُمٕمرومة ٟمبٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمػمشمف وهديف، اىمتْماها اخلاـمر 

ُمع اًمبْماقمة اعمزضماة ُمع شمٕمٚمٞم٘مٝما  -أي: اىمتْماه ظماـمري قمغم قمٞمقب ظماـمري -اعمٙمدود قمغم قمجره وسمجره

ىمارن سملم هذا  ا ـه. ".ذم طمال اًمسٗمر ٓ اإلىماُمة، واًم٘مٚمب سمٙمؾ واٍد ُمٜمف ؿمٕمبة، واهلٛمة ىمد شمٗمرىمت ؿمذر ُمذر

اًمذيـ ُما رؾمخت أىمداُمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ، وٓ ٟمبتت هلؿ ريش اًمٕمٚمؿ  -اًمٞمقم-اًمٙمالم وسملم ُما يٙمتبف اًمٜماس 

يٓمػمون سمف، يٙمتب اًمقاطمد قمغم همالف اًمٙمتاب: رشطمف وطم٘م٘مف وهذسمف وٟم٘محف وسمسٓمف... إمم 

ذم اًمٕمٚمؿ، وُمع  -رمحف اهلل-آظمره!!ويّمػ ٟمٗمسف سم٠مخ٘ماب اعمديح وهق ٓ يّمؾ إمم ُم٘مدار أنٛمٚمة اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ذًمؽ صار قماُمة يمثػم ُمـ اًمٜماس اًمذيـ يتٓمٗمٚمقن قمغم اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزُمان يٛمدطمقن أنٗمسٝمؿ ذم يمتبٝمؿ، 

وقمغم اًمٖمالف دمد: أخٗمف اعمدىمؼ اًمٗمٝماُمة اًمبحاصمة، وهق ُمـ هق ٓ يساوي ؿمٞمئًا سمجاٟمب قمٚمامئٜما، وه١مٓء 

ي٘مع ًمف أُمقر ُمثؾ ُما وىمع  -رمحف اهلل-شم٠مخٞمٗمف  ي٘مقًمقن: هذه يمٚمامت يسػمة، وهل مخس جمٚمدات!! ويمان ذم
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ًمف ذم شم٠مخٞمػ يمتاب حتٗمة اعمقدود سم٠مطمٙمام اعمقًمقد وهق يمتاب، قمٔمٞمؿ ٓ ُيٕمرف أنف ىمد مجع ذم أطمٙمام 

أي: صار -ًمف ذم شم٠مخٞمٗمف ىمّمة ًمٓمٞمٗمة ضمدًا وهل: أن وًمد اسمـ اًم٘مٞمؿ ُوًمد ًمف وًمد  اعمقًمقد ُمثؾ هذا اًمٙمتاب.

حا  -رمحف اهلل-ار ضمدًا، وماًمٕمادة أن اجلد هيدي حلٗمٞمده هدية، ومـاسمـ اًم٘مٞمؿ سمٛمٕمٜمك أنف ص -ًمـاسمـ اًم٘مٞمؿ طمٗمٞمد

ضماءه هذا احلٗمٞمد، ُما يمان قمٜمده يشء ُمـ ُمتاع اًمدٟمٞما هيديف حلٗمٞمده، طمٞمث يمان وم٘مػماً، ومّمٜمػ هذا اًمٙمتاب 

وأقمٓماه ٓسمٜمف، وىمال: أتحٗمؽ هبذا اًمٙمتاب إذ مل يٙمـ قمٜمدي يشء ُمـ اًمدٟمٞما أقمٓمٞمؽ، شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ 

٘مة وأطمٙماُمٝما، وطمٚمؼ ؿمٕمر اعمقًمقد، وظمتاٟمف، وشمسٛمٞمتف، وإؾمامء اًم٘مبٞمحة وإؾمامء احلسٜمة، وأُمقر اًمٕم٘مٞم

يمثػمة ضمدًا طمتك شمٕمرض ًمدىمائؼ اعمسائؾ، ُمثؾ: إٟمسان مل يٕمؼ قمٜمف أبقه وىمد يمؼم، ومٝمؾ يٕمؼ قمـ ٟمٗمسف، أو 

 ٓ؟ ذم ُمباطمث أظمرى ُمبسقـمة داظمؾ هذا اًمٙمتاب. 

 ُمع ُم١مًمٗمات اسمـ اًم٘مٞمؿ 

أطمّماها سمٕمض ُمـ شمرضمؿ ًمف ؾمتة وشمسٕملم يمتاسمًا شم٘مريبًا، أُما اعم١مًمٗمات  -رمحف اهلل-وُم١مًمٗمات اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 اعمٓمبقع ُمٜمٝما أن ومال شمّمؾ إمم اًمثٚمث. 

 شمٕمرض ُم١مًمٗمات اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمحرق 

ء اًمذيـ اؾمتقـمٜمقا  وُمـ إؾمباب اًمٕمجٞمبة وهلل قمز وضمؾ ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن وطمٙمؿ، طمّمؾ أن سمٕمض إُمرا

ُمٜمذ ُمدة ىمريبة، يمان ذا ؾمٚمٓمان وُمال، ضمٕمؾ جيٛمع ُم١مًمٗمات اسمـ  -اًمتاؾمع قمنم-ن احايض دُمِمؼ ذم اًم٘مر

شمٞمٛمٞمة وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ وحيرىمٝما: ٕنف يمان ومٞمف قمداوة ًمـاسمـ شمٞمٛمٞمة و اسمـ اًم٘مٞمؿ ، ومٙمان جيٛمع ُم١مًمٗمات اسمـ 

سمٚمغ سمف ُمـ  شمٞمٛمٞمة و اسمـ اًم٘مٞمؿ وحيرىمٝما، و اسمـ شمٞمٛمٞمة و اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم دُمِمؼ ، ومحّمؾ ُمـ هذا اًمرضمؾ أن

اًمٕمداوة واًمبٖمض ٕوًمٞماء اهلل أن ي٠ميت سماًمٙمتب وحيرىمٝما ويِمؽمهيا سمٜم٘مقده ُمـ ُماًمٙمٝما، إذا رآها خمٓمقـمة، 

اؿمؽماها ًمٞمحرىمٝما، وم٢مذا مل يتٛمٙمـ ُمـ إىمٜماع احاًمؽ سمحرىمٝما اؿمؽماها ُمٜمف، ورسمام اًمتٛمس وؾمائؾ أظمرى 

ّمقومٞمة ، وماؾمتخدم هذا إُمػم إلشمالومٝما سمداومع آٟمتّمار عمذهبف: ٕن هذا اًمِمخص يمان ُمـ همالة اًم

ؾمٚمٓماٟمف وُماًمف ذم طمرق يمتب اًمذيـ شمّمدوا ًمٚمّمقومٞمة ، وُمـ أمهٝمؿ: اسمـ شمٞمٛمٞمة و اسمـ اًم٘مٞمؿ ، وُمع ذًمؽ 
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وم٢من اهلل ىمٞمض هلذا اإلُمام اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يٜمنم يمتبف ذم هذا اًمزُمان، وُمـ ىمدر اهلل أن أقمداء اإلؾمالم حا همزو 

سمٚمداهنؿ يمثػماً ُمـ اعمخٓمقـمات: وًمذًمؽ دمد أن  سمٚمدان اعمسٚمٛملم اصٓمحبقا ُمٕمٝمؿ سمٕمد رضمققمٝمؿ إمم

خمٓمقـمات ًمٙمتب اسمـ شمٞمٛمٞمة ذم ٓهاي ذم هقًمٜمدا ، ودمد خمٓمقـمات اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أخامٟمٞما و سماريس وذم 

ضماُمٕمة ذم أُمريٙما... وهٙمذا، وًمٕمٚمٝما طمٙمٛمٌة ُمـ اهلل أن حيٗمٔمٝما أوئلؽ اًمٙمٗمرة طمتك ي٠ميت ُمـ يٓمبٕمٝما ُمـ 

أهؾ اًمباـمؾ قمغم يمتب أهؾ احلؼ ومٞمحرىمقها، هذه ىمْمٞمة ـمقيٚمة: وًمذًمؽ  أبٜماء اعمسٚمٛملم، وىمْمٞمة أن يٕمدو

دمد سمٕمض اًمٓمقائػ اًمْماًمة اًمتل طمٙمٛمت سمٕمض سمٚمدان اعمسٚمٛملم ذم سمٕمض إزُمان وإوىمات، يماٟمقا 

ئٗمٝمؿ، وشمبلم سماـمؾ هذه  ي٠متقن إمم اعمٙمتبات اًمٕماُمة، ومٞمخرضمقن اعمخٓمقـمات اًمتل شمتٙمٚمؿ قمـ ـمقا

 ًمٙمـ اهلل ٟمارص ديٜمف. اًمٓمقائػ، ومٞمحرىمقن هذه اًمٙمتب، و

 يمالم اًمٙمقصمري قمغم اسمـ اًم٘مٞمؿ وسمٞمان ظمٓمئف ذم ذًمؽ 

ًمٞمس ذم طمٞماشمف وم٘مط واًمتل ؾمجـ وأوذي ذم  -رمحف اهلل-وُمع إؾمػ! ًم٘مد فمٝمرت قمداوة ًمـاسمـ اًم٘مٞمؿ 

ُمقاوع قمديدة، وًمٙمـ سمٕمدُما ُمات، ومٗمل هذا اًم٘مرن فمٝمر ذم ُمٓمٚمٕمف ؿمخٌص همريٌب، يمان ُمتخّمّمًا ذم 

وهق اًمٙمقصمري، طمٞمث ي٘مقل: وًم٘مد ؾمئٛمت ُمـ شمتبع  -رمحٝمام اهلل-اسمـ شمٞمٛمٞمة ؿمتؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ وؿمٞمخف 

مل  ةوىمال: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي خمازي هذا اًمرضمؾ اعمسٙملم اًمذي واقمت ُمقاهبف ذم اًمبدع!! ي٘مّمد اسمـ اًم٘مٞمؿ.

يٙمـ همػم ؿمٞمخف ذم اعمٕمٜمك، سمؾ مها ىمامش واطمد، ذاك فمٝمارشمف وهذا سمٓماٟمتف، ذاك يسقد وهذا يبٞمض، قمٛمٚمف 

يؼ سمْمائع ؿمٞمخف سمحٞمث شمروج: طمتك أن اسمـ اًم٘مٞمؿ ي٘مٚمده ذم يمؾ يشء، وًمٞمس ًمف رأٌي ظماٌص ضمٚمف شمسق

وي٘مقل: هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ ٟمسخة يمرسمقٟمٞمة قمـ اسمـ شمٞمٛمٞمة!!وًمذًمؽ شمّمدى سمٕمض أهؾ  ىمٓمٕمًا قمغم ؾمٕمة قمٚمٛمف.

ٞمؼ اًمٕمٚمؿ هلذه اًمٗمرية، وسمٞمٜمقا أن اسمـ اًم٘مٞمؿ ؿمخّمٞمة ُمست٘مٚمة وًمٞمس شماسمٕمًا اسمـ شمٞمٛمٞمة.. اسمـ اًم٘مٞمؿ ذيمل قمٛم

إمم يمتبف وإمم ُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف، دمد  -ُمثالً -حم٘مؼ ُمدىمؼ ًمٞمس سماًمسٝمؾ أن ي٘مٚمد أي أطمد: وًمذًمؽ إذا ٟمٔمرت 

أنف ٟم٘مؾ قمـ ـمائٗمة يمثػمة ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ همػم اسمـ شمٞمٛمٞمة ، وذم يمتب اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمباطمث ُمثؾ: شم٠مخٞمٗمف ًمبٕمض 

اعمٕماد ، و طمادي إرواح ، و اًمٙمتب ُما مجع ُمثؾ اسمـ شمٞمٛمٞمة ُمثؾ: يمتاسمف اًم٘مٞمؿ ُمٗمتاح دار اًمسٕمادة ، و زاد 
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ئد ٓ يٕمرف أن ًمـاسمـ شمٞمٛمٞمة ُمثؾ هذه اعم١مًمٗمات. ويمذًمؽ ُمـ إُمقر اًمداًمة قمغم أن اسمـ اًم٘مٞمؿ  سمدائع اًمٗمقا

ًمٞمس ٟمسخة يمرسمقٟمٞمة قمـ اسمـ شمٞمٛمٞمة : أنف ىمد ظماًمػ ؿمٞمخف ذم أُمقر، ُمثؾ: سمٕمض أطمٙمام اًمرواقمة، إذا ىمٓمع 

تلم؟ وذم قمدة أيسف، وذم اؿمتباه إواين، وذم ُمس٠مخة اًمروٞمع اًمرواقمة سمتٜمٗمس هؾ شمٕمتؼم واطمدة، أو اصمٜم

أُمٞمؾ ُمٜمل إمم  -أي: إمم ىمقل اسمـ قمباس -ومسخ احلج إمم قمٛمرة ٟم٘مؾ ىمقل اسمـ قمباس، صمؿ ىمال: وأنا إمم ىمقًمف

ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم .وم٢مذًا مل يٙمـ ُم٘مٚمدًا ًمـاسمـ شمٞمٛمٞمة ، وٓ ٟمسخة قمٜمف، وًمٙمـ ُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يستٗمٞمد 

ً يمام طمّمؾ، واحل٘مٞم٘مة أن فمٝمقر اسمـ شمٞمٛمٞمة اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ اًمِمٞمخ، وي ذم ذًمؽ  -رمحف اهلل-٠مظمذ قمٜمف قمٚماًم همزيرا

ًء سمدع ذم اًمٕم٘مائد: يمبدع اجلٝمٛمٞمة و إؿماقمرة و اعمرضمئة ، وسمدع  اًمقىمت اًمذي ومِمت ومٞمف اًمبدع ؾمقا

اًمّمقومٞمة، وسمدع اًمتٕمّمب اعمذهبل.. سمدع يمثػمة ضمدًا فمٝمرت ىمٞمض اهلل هلا ؿمٞمخ اإلؾمالم ، ومٙمِمػ زيغ 

ًمبدع، وأفمٝمر احلؼ، وىمٞمض ًمف شمالُمٞمذ، ُمثؾ: اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ؾماروا قمغم هنجف ذم يمِمػ شمٚمؽ ا

اًمباـمؾ، وإفمٝمار احلؼ ًمٚمٜماس: وًمذًمؽ ٓ ؿمؽ أن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ضماٟمٌب قمٔمٞمٌؿ ُمـ ضمقاٟمب اًمتجديد هلذا 

يم٠من اهلل يريد أن يرومع ُمٜمزًمة هذا اًمرضمؾ، ويٕمٔمؿ أضمره سمٕمد ُمقشمف،  -ؾمبحان اهلل! -اًمديـ، وُمع ذًمؽ

ذم يمتاسمف اًمسٞمػ اًمّم٘مٞمؿ ذم اًمرد قمغم اسمـ  -اًمٙمقصمري -ومٔمٝمر ًمف أقمداء شمٙمٚمٛمقا قمٜمف: طمتك ىمال اعمسٙملم 

اًمزيمٞمؿ ، ىمال: يٕمػمه سمجده ُٕمف، وٓ ٟمدري ُمـ أجـ اظمؽمع هذه اًمتسٛمٞمة، ي٘مقل: يماومر.. وال.. ُمْمؾ. 

ًمٞمٝمقد زائغ.. ُمبتدع.. وىمح.. يمذاب.. طمِمقي.. ضماهكم.. ُمٝماشمر.. ظمارضمل.. همبل.. ُمـ إظمقان ا

 -رمحف اهلل شمٕمامم-واًمٜمّمارى.. ُمـ حمارسملم اًمديـ واخلٚمؼ!! هذا ي٘مقًمف اًمْمال اًمٙمقصمري ذم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ٓ  -رمحف اهلل-وهذه قمبارة قمـ رصير سماب وـمٜملم ذسماب.. طمٞمٚمة قماضمز، وطمجة قمجائز، و اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 أن رُمك ومٞمف همالٌم سمحجر  يْمػمه يشء، ىمال اًمِماقمر: ُما يرض اًمبحر أُمسك زاظمراً 

 ؾمٚمقب اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل وُٟمبذ ُمـ ىمدرشمف قمغم اًمتٕمبػم أ

ًمبٕمض إُمقر ذم أؾمٚمقب اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕمامم، وهذا أُمٌر ُمٝمٌؿ ضمدًا،  -أهيا اإلظمقة -ٟمتٕمرض أن

ومٛمثاًل: دمد هذه احلالوة ذم إؾمٚمقب، واًم٘مدرة قمغم اًمتٕمبػم، واجلامل واجلالل ذم أؾمٚمقب اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف 
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ذم قمرض طم٘مائؼ اًمتقطمٞمد قمغم اًمٜماس، ومٛمثاًل: اؾمٛمع إًمٞمف ي٘مقل ذم وصػ اهلل قمز وضمؾ،  اهلل يستخدُمف

وسمٞمان وطمداٟمٞمتف وىمدرشمف ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: "ىمد أطماط سمٙمؾ يشء قمٚماًم، وأطمَم يمؾ يشء قمددًا، ووؾمع يمؾ 

يشء رمحًة وطمٙمٛمًة، ووؾمع ؾمٛمٕمف إصقات، ومال ختتٚمػ قمٚمٞمف، وٓ شمِمتبف قمٚمٞمف: سمؾ يسٛمع وجٞمجٝما 

ًمٖماهتا، قمغم شمٗمٜمـ طماضماهتا، ومال يِمٖمٚمف ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع، وٓ شمٖمٚم٘مف يمثرة اعمسائؾ، وٓ يتؼمم  سماظمتالف

أن اًمٜماس يدقمقن اهلل، ُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق اهلل سماًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، وُمٜمٝمؿ ُمـ  سم٢محلاح اعمٚمحلم ذوي احلاضمات".

ؿ ُمـ يٓمٚمب يدقمق سماإلٟمجٚمٞمزية، وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق سمإردية، وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق سمٚمٖمات يمثػمة ضمدًا، وُمٜمٝم

ؿمٗماء ُمريض، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٓمٚمب رمحة ُمٞمت، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٓمٚمب رزىمًا، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٓمٚمب وًمدًا، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

يٓمٚمب ٟمجاطمًا، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٓمٚمب أؿمٞماء يمثػمة، وهؿ يٓمٚمبقن ذم وىمت واطمد ويٚمحقن إحلاطمًا، واهلل قمز 

ٟمٗمس اًمقىمت، واهلل قمز وضمؾ ٓ شمٖمٚمٓمف، اٟمٔمروا اًمقاطمد إذا أُمسؽ سمسامقمتل هاشمػ ٓ يستٓمٞمع أن يتاسمع ذم 

وضمؾ يسٛمع أصقات اًمبنم يمٚمٝمؿ سمٚمٖمات خمتٚمٗمة، وطماضماهتؿ خمتٚمٗمة، ويٕمٚمؿ ُماذا ي٘مقًمقن، وٓ يتؼمم 

وسمٜمل آدم طمل يس٠مل يٖمْمُب واإلٟمسان يتؼمم سماإلحلاح:  سم٢محلاح اعمٚمحلم: اهلل يٖمْمب إن شمريمت ؾم١ماًمف

 -رمحف اهلل-ًمٜما رضمؾ ُمثؾ: اسمـ اًم٘مٞمؿ واهلل قمز وضمؾ يريد ُمـ قمباده أن يٚمحقا قمٚمٞمف سماًمدقماء، ومٕمٜمدُما ي٠ميت 

اَمَواِت  يبلم ًمٜما هذه اعمس٠مخة، يزداد اًمذيـ آُمٜمقا إيامٟمًا. ـْ ذِم اًمسَّ ويمذًمؽ ي٘مقل قمٜمد ىمقًمف شمٕمامم: َيْس٠َمُخُف َُم

َْرِض يُمؾَّ َيْقٍم ُهَق ذِم ؿَم٠ْمٍن ]اًمرمحـ: ْٕ ً، ويٖمٜمل 29َوا [ يٖمٗمر ذٟمبًا، ويٗمرج مهًا، ويٙمِمػ يمرسمًا، وجيؼم يمسػما

ٟمًا، ويٖمٞمث هلٗماٟمًا، ويٗمؽ قماٟمٞمًا، ويِمبع ضمائٕمًا، ويٙمسق وم ٘مػماً، ويٕمٚمؿ ضماهاًل، وهيدي وآً، ويرؿمد طمػما

قماريًا، ويِمٗمل ُمريْمًا، ويٕماذم ُمبتغًم، وي٘مبؾ شمائبًا، وجيزي حمسٜمًا، ويٜمٍم ُمٔمٚمقُمًا، وي٘مّمؿ ضمبارًا، وي٘مٞمؾ 

ُمًا، ويْمع آظمريـ، ٓ يٜمام وٓ يٜمبٖمل ًمف أن يٜمام، خيٗمض  قمثرًة، ويسؽم قمقرًة، وي١مُمـ روقمًة، ويرومع أىمقا

اًم٘مسط ويرومٕمف، يرومع ًمف قمٛمؾ اًمٚمٞمؾ ىمبؾ اًمٜمٝمار، وقمٛمؾ اًمٜمٝمار ىمبؾ اًمٚمٞمؾ، طمجاسمف اًمٜمقر ًمق يمِمٗمف 

إمم  -طم٘مٞم٘مة-ٟمحـ ٟمحتاج  -أهيا اإلظمقة -إذاً  ٕطمرىمت ؾمبحات وضمٝمف ُما اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مف.

داد.. ٟمحتاج إمم أهؾ قمٚمؿ قمٜمدهؿ سمالهمة ذم اًمتٕمبػم قمٚمامء ٟمِمٕمر قمٜمدُما ٟم٘مرأ هلؿ سم٠من إيامٟمٜما سماهلل يز

ءة هذا اًمٙمالم اًمٜماسمع ُمـ ذًمؽ اًم٘مٚمب احلل.. اٟمٔمر إمم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل  وإؾمٚمقب: طمتك ٟم٘مبؾ قمغم ىمرا
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ُمثاًل ي٘مقل: شمبارك وشمٕمامم، أطمؼ ُمـ ذيمر، وأطمؼ ُمـ قمبد، وأطمؼ ُمـ محد، وأومم ُمـ ؿمٙمر، وأنٍم ُمـ 

ُمـ ؾمئؾ، وأقمٗمك ُمـ ىمدر، وأيمرم ُمـ ىمّمد، وأقمدل ُمـ اٟمت٘مؿ.. طمٙمٛمف  اسمتٖمل، وأرأف ُمـ ُمٚمؽ، وأضمقد

سمٕمد قمٚمٛمف، وقمٗمقه سمٕمد ىمدرشمف، وُمٖمٗمرشمف قمـ قمزشمف، وُمٜمٕمف قمـ طمٙمٛمتف، هق اعمٚمؽ اًمذي ٓ رشيؽ ًمف، 

واًمٗمرد ومال ٟمد ًمف، واًمٖمٜمل ومال فمٝمػم ًمف، واًمّمٛمد ومال وًمد ًمف وٓ صاطمبة ًمف، ويمؾ ُمٚمؽ زائؾ إٓ ُمٚمٙمف، 

ف، ويمؾ ومْمٍؾ ُمٜم٘مٓمع إٓ ومْمٚمف، ًمـ يٓماع إٓ سم٢مذٟمف، وًمـ يٕمَم إٓ سمٕمٚمٛمف، يٓماع ويمؾ فمؾ ىماًمص إٓ فمٚم

ومٞمِمٙمر، ويٕمَم ومٞمٖمٗمر، يمؾ ٟم٘مٛمٍة ُمٜمف قمدل، ويمؾ ٟمٕمٛمٍة ُمٜمف ومْمؾ، أىمرب ؿمٝمٞمد، وأدٟمك طمٗمٞمظ، طمال 

دون اًمٜمٗمقس، وأظمذ سماًمٜمقايص، وؾمجؾ أصمار، ويمتب أضمال، وماًم٘مٚمقب ًمف ُمٗمْمٞمة، واًمن قمٜمده 

ـْ وَمَٞمُٙمقُن قمالٟمٞمة، واًمٖمٞمب قمٜمد اَم َأُْمُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمْٞمئًا َأْن َيُ٘مقَل ًَمُف يُم ه ؿمٝمادة، قمٓماؤه يمالم، وقمذاسمف يمالم إِٟمَّ

يشء يزيد اًمذيـ آُمٜمقا إيامٟمًا.. هذه يمٚمامت ؾمٓمرها اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف  -أهيا اإلظمقة -[.هذا إسمداع82]يس:

ئد.   اهلل ذم يمتاسمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمقا

 أُمثٚمة قمٚمٞمٝما دىمة اؾمتٜمباـمات اسمـ اًم٘مٞمؿ و

 يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ىمقًمف شمٕمامم: )واشمؾ قمٚمٞمٝمؿ ٟمب٠م اًمذي آشمٞمٜماه آياشمٜما..( 

ً قمجٞمبًا، ظمذ ُمثاًل يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم  وإذا ضمئت إمم دىمة اؾمتٜمباـمف ُمـ يمتاب اهلل، ًمقضمدت أُمرا

ِذي آشَمْٞمٜمَاهُ  ْٞمَٓماُن  رووة اعمحبلم قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟمَب٠َم اًمَّ آَياشمِٜمَا وَماْٟمَسَٚمَخ ُِمٜمَْٝما وَم٠َمتَْبَٕمُف اًمِمَّ

ُه ]ٕقمراف َبَع َهَقا َْرِض َواشمَّ ْٕ ـَ * َوًَمْق ؿِمْئٜمَا ًَمَروَمْٕمٜمَاُه هِبَا َوًَمِٙمٜمَُّف َأظْمَٚمَد إمَِم ا ـَ اًْمَٖماِوي [ 176-175:وَمَٙماَن ُِم

[ وم٠مظمؼم أن ذًمؽ إٟمام طمّمؾ ًمف 175]إقمراف: ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: "شم٠مُمؾ ىمقًمف شمٕمامم: آشَمْٞمٜمَاُه آَياشمِٜمَا

أي: أن اهلل قمٜمدُما ي١ميت أطمدٟما قمٚماًم، أو سمّمػمة، ومٚمٞمٕمرف أن اهلل هق  -سم٢ميتاء اًمرب ًمف ٓ سمتحّمٞمٚمف هق

[، صمؿ ىمال: 175اًمذي أقمٓماه، وًمٞمس اًمٕمبد هق اًمذي أظمذ سمٜمٗمسف وسم٘مدرشمف وسمذيمائف آشَمْٞمٜمَاُه آَياشمِٜمَا ]إقمراف:

[ ومل ي٘مؾ: ومسٚمخٜماه: سمؾ أواف آٟمسالخ إًمٞمف أي: إمم هذا اًمٕمبد اعمذُمقم، 175إقمراف:وَماْٟمَسَٚمَخ ُِمٜمَْٝما ]

ءشمف ُمٜمٝما سمٚمٗمٔمة آٟمسالخ، أي: أنف اٟمسٚمخ، يّمقر اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمدىمة ذم اًمتٕمبػم ومٝمذا اًمٕمبد  وقمؼم قمـ سمرا
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ـ اًمديـ، صمؿ اٟمسٚمخ ُمـ أيات سماًمٙمٚمٞمة، وهذا ؿم٠من اًمٙماومر، أُما اعم١مُمـ وًمق قمَم اهلل: وم٢مٟمف ٓ يٜمسٚمخ ُم

ْٞمَٓماُن ]إقمراف: [ ومل ي٘مؾ: ومتبٕمف، واًمٗمرق أن أتبٕمف شمٕمٜمل: شمبٕمف وأدريمف 175ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ : وَم٠َمتَْبَٕمُف اًمِمَّ

ا  َءى اجْلَْٛمَٕماِن ىَماَل َأْصَحاُب ُُمقؾَمك إِٟمَّ ىِملَم * وَمَٚمامَّ شَمَرا وحل٘مف: وًمذًمؽ ىمال اهلل قمـ ومرقمقن: وَم٠َمتَْبُٕمقُهْؿ ُُمنْمِ

ء:عَمُْدَريُمقَن ] [، وًمذًمؽ ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ : وم٠متبٕمف اًمِمٞمٓمان، أي: وصؾ إًمٞمف اًمِمٞمٓمان 61-61اًمِمٕمرا

َْرِض ]إقمراف:  ْٕ [ أي: ؾمٙمـ إًمٞمٝما وٟمزل سمٓمبٕمف 176واؾمتحقذ قمٚمٞمف، ويمذًمؽ ىمال: َوًَمِٙمٜمَُّف َأظْمَٚمَد إمَِم ا

 إًمٞمٝما، ومٙماٟمت ٟمٗمسف أروٞمة ؾمٗمٚمٞمة ٓ ؾماموية قمٚمقية.. إمم آظمر يمالُمف رمحف اهلل. 

 باـمات اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ ىمقًمف شمٕمامم: )أجقد أطمديمؿ أن شمٙمقن ًمف ضمٜمة ُمـ ٟمخٞمؾ... اؾمتٜم

ـْ َٟمِخٞمٍؾ َوَأقْمٜمَاٍب دَمِْري  وحا أتك رمحف اهلل ُمثاًل إمم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: َأجََقدُّ َأطَمُديُمْؿ َأْن شَمُٙمقَن ًَمُف ضَمٜمٌَّة ُِم

ـْ يُمؾِّ اًمثََّٛمرَ  َهْنَاُر ًَمُف ومِٞمَٝما ُِم ْٕ ـْ حَتْتَِٝما ا ٌة ُوَٕمَٗماُء وَم٠َمَصاهَبَا إقِْمَّماٌر وِمٞمِف َٟماٌر ُِم يَّ اِت َوَأَصاسَمُف اًْمِٙمؼَمُ َوًَمُف ُذرِّ

ُروَن ]اًمب٘مرة: ُٙمْؿ شَمَتَٗمٙمَّ ياِت ًَمَٕمٚمَّ ْٔ ُ ًَمُٙمُؿ ا ُ اَّللَّ ىَمْت يَمَذًمَِؽ ُيَبلمِّ [ هذا اعمثؾ َضسمف اهلل ًمٚمٛمرائلم 266وَماطْمؽَمَ

ـْ َٟمخِ  [ هذا اعمثؾ ٕناس هلؿ أقمامل ضماءوا يقم 266ٞمٍؾ َوَأقْمٜمَاٍب ]اًمب٘مرة:يقم اًم٘مٞماُمة، ىمال شمٕمامم: ضَمٜمٌَّة ُِم

ىَمْت ]اًمب٘مرة: [ 266اًم٘مٞماُمة حمتاضملم إًمٞمٝما ضمدًا، ومقضمدوها هباًء ُمٜمثقرًا وَم٠َمَصاهَبَا إقِْمَّماٌر وِمٞمِف َٟماٌر وَماطْمؽَمَ

ـْ َٟمِخٞمٍؾ َوَأقْمٜمَاٍب ]اًمب٘مرة:  ذم هذه أية أرشف أنقاع [ ذيمر اهلل266ومٞم٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: ضَمٜمٌَّة ُِم

ب، واًمٗمايمٝمة واحلٚمق واحلاُمض،  اًمثامر وأيمثرها ٟمٗمٕمًا، وم٢من ُمٜمٝمام اًم٘مقت واًمٖمذاء، واًمدواء واًمنما

ومٞمٝما أهنار دمري، وهذا أيمٛمؾ وأقمٔمؿ،  -أي: اًمبستان -صمؿ ي٘مقل: وهذه اجلٜمة وي١ميمالن رـمبًا وياسمسًا.

وهذا اًمرضمؾ أصاب ضمٜمتف -صمؿ ي٘مقل:  ات.وهؾ وم٘مط ومٞمٝما ٟمخٞمؾ وأقمٜماب؟ ٓ، سمؾ ومٞمٝما ُمـ يمؾ اًمثٛمر

ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: اٟمٔمر ُمدى شمٕمٚمؼ ىمٚمب  -إقمّماٌر ومٞمف ٟماٌر وماطمؽمىمت، وىمبؾ أن حتؽمق ىمد يمؼم ؾمٜمف

اًمرضمؾ هبذا اًمبستان، ًمق يمان قمٜمده ضمٜمة، أو سمستان ًمٞمس ومٞمف ٟمبات وٓ زرع وم٢مٟمف ٓ حيزن قمٚمٞمف: وم٢مذًا ىمٚمبف 

ة ُما ذم اًمبستان ُمـ اًمٜمخٞمؾ وإقمٜماب وأنقاع اًمثٛمرات، وومٞمف أهنار دمري، سماًمبستان: ًمٜمٗماؾم -أوًٓ -ُمتٕمٚمؼ 

ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: إذا يمؼم اسمـ آدم، اؿمتد طمرصف، ٕن اسمـ آدم  وهذا اًمرضمؾ ىمد أصاسمف اًمٙمؼم.
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ي٘مقل: أصاسمف اًمٙمؼم، ومأية شمٕمؼم قمـ ُمٕماٍن ىمد ٓ  يِمٞمب ويِمب ُمٕمف اصمٜمتان: احلرص وـمقل إُمؾ.

ا ىمرأناها ٕول ُمرة، ًمٙمـ قمٜمدُما ي٠ميت ُمثؾ: اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يبلم ًمٜما، ي٘مقل: شمٕمٚمؼ أول يشء ٟمٗم٘مٝمٝما إذ

ىمٚمبف سمسبب ٟمٗماؾمة اًمبستان، وسمسبب أنف يمؼم ؾمٜمف، ومٕمجز قمـ اًمٙمسب واًمتجارة، واؿمتد طمرصف سمٓمبٞمٕمة 

رية ًمٞمسقا يمؼم اًمسـ، وصماًمثًا: ًمف ذرية وٕمٗماء، ومٝمق طمريص أن يب٘مك هذا اًمبستان ًمٚمذرية، وه١مٓء اًمذ

وم٢مذا  -أي: هق أبقهؿ -أىمقياء، ًمٙمٜمٝمؿ وٕمٗماء حيتاضمقن إمم ُمـ يٙمد قمٚمٞمٝمؿ، وراسمٕمًا: أن ٟمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ

شمّمقرت هذه احلادصمة ُمـ شمٕمٚم٘مف سماًمبستان أؿمد ُما يٙمقن، وهق ذم هذا اًمتٕمٚمؼ أصاسمف إقمّمار ومٞمف ٟمار 

امل أُمام اًمٜمار، اًمقاطمد هذا ُمثؾ اعمرائلم يقم اًم٘مٞماُمة.. ي٠متقن سم٠مقم وماطمؽمىمت، يمٞمػ يٙمقن ووع اًمرضمؾ؟

حيتاج ًمٙمؾ قمٛمؾ، وقمٜمدهؿ أقمامل، وًمٙمـ ؿمبَّف طمال اطمتٞماضمٝمؿ ًمألقمامل يقم اًم٘مٞماُمة سمحال هذا اًمِمٞمخ 

اًمٙمبػم ذم اًمسـ، وأصاب أقمامهلؿ إقمّمار اًمرياء وم٠مطمرىمٝما، وأومٚمسقا وهؿ ذم أؿمد احلاضمة، وذم وىمت 

 قمّمٞمب أؿمد ُما شمٙمقن احلاضمة إمم هذه إقمامل. 

 ؿ ووم٘مف اسمـ اًم٘مٞمؿ ومٞمٝما آية وٞماومة إسمراهٞم

ِهٞمَؿ اعْمُْٙمَرُِملَم * إِْذ َدظَمُٚمقا قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘ماًُمقا ؾَمالُمًا  ظمذ ُمثاًل ىمقل اهلل قمز وضمؾ: َهْؾ َأتَاَك طَمِديُث َوْٞمِػ إسِْمَرا

سَمُف إًَِمْٞمِٝمْؿ ىمَ  َغ إمَِم َأْهٚمِِف وَمَجاَء سمِِٕمْجٍؾ ؾَمِٛملٍم * وَمَ٘مرَّ اَل َأٓ شَم٠ْميُمُٚمقَن ىَماَل ؾَمالٌم ىَمْقٌم ُُمٜمَْٙمُروَن * وَمَرا

[ هذه أيات اؾمتٜمبط اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ُمٜمٝما مخسة قمنم أدسمًا ُمـ آداب اًمْمٞماومة. 27-24]اًمذاريات:

[ ومٚمؿ يذيمر اؾمتئذاهنؿ، 25صماٟمٞمًا: ىمال: إِْذ َدظَمُٚمقا قَمَٚمْٞمِف ]اًمذاريات: أوًٓ: أنف وصػ وٞمٗمف سم٠مهنؿ ُمٙمرُمقن.

م اًمْمٞمٗمان، ومب٘مل ُمٜمزًمف ُمْمٞمٗمة ومٗمل هذا دًمٞمؾ قمغم أن إسمراهٞمؿ صغم اهلل قم ٚمٞمف وؾمٚمؿ يمان ىمد قمرف سم٢ميمرا

ُمٓمروىمًا عمـ ورده ٓ حيتاج إمم آؾمتئذان. صماًمثًا: ىمقًمف ؾمالٌم سماًمرومع، وهؿ ىماًمقا: ؾمالُمًا وهذه مجٚمة ومٕمٚمٞمة 

داًمة قمغم اًمتجدد واحلدوث واًمتٖمػم، ًمٙمٜمف ىمال: ؾمالٌم، وهذه مجٚمة اؾمٛمٞمة، واجلٛمٚمة آؾمٛمٞمة شمدل قمغم 

راسمٕمًا: أنف طمذف اعمبتدأ ُمـ ىمقًمف: ىَمْقٌم  ست ُمتٖمػمة، ومٙمان رد ؾمالُمف أومْمؾ ُمـ ؾمالُمٝمؿ.اًمثبات ومٚمٞم

[ وم٢مٟمف حا أنٙمرهؿ ومل يٕمرومٝمؿ، اطمتِمؿ ُمـ ُمقاضمٝمتٝمؿ سمٚمٗمظ اًمْمٞمػ، أي: ُما 25ُُمٜمَْٙمُروَن ]اًمذاريات:
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، وإٟمام ىمال ؾمالٌم ورسمٓمٝما سم٘مقًمف: ىَمْقٌم ُمُ  ٜمَْٙمُروَن ىمال: ؾمالٌم.. أنا ٓ أقمرومٙمؿ أنتؿ همريبقن قمكمَّ

ظماُمسًا: أنف سمٜمك اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل وطمذف وماقمٚمف،  [ أي: ؾمالم قمغم ىمقم ٕول ُمرة أراهؿ.25]اًمذاريات:

[ ومل ي٘مؾ: أنا أنٙمرشمٙمؿ، ومٝمٜماك ومرق سملم أن شم٘مقل: ؾمالم ىمقم همػم 25وم٘مال: ُُمٜمَْٙمُروَن ]اًمذاريات:

ًا: أنف راغ إمم أهٚمف ًمٙمل ُمٕمرووملم، وهذه أخٓمػ ُمـ أن شم٘مقل: ؾمالٌم قمٚمٞمٙمؿ ىمقم أنا ٓ أقمرومٙمؿ. ؾمادؾم

ؾماسمٕمًا: أهنؿ ُما ؿمٕمروا سمف إٓ وىمد ضماءهؿ سماًمٓمٕمام ُمع أنف  ي٠ميت سماًمٓمٕمام، واًمروهمان هق اًمذهاب ذم اظمتٗماء.

م اًمْمٞمػ، ُما ذهب واؿمؽمى وذسمح واؿمتقى وماٟمٔمر  قمجؾ ُمِمقي، وهذا يدل قمغم أنف يمان ُمِمٖمقًٓ سم٢ميمرا

َغ إمَِم َأْهٚمِِف وَمَجاَء سمِِٕمْجٍؾ  [ ومل ي٘مؾ: صمؿ ضماء، ُمٕمٜماها أؿمٞماء جمٝمزة، ي٠ميت 26ؾَمِٛملٍم ]اًمذاريات:اًمنقمة! وَمَرا

إًمٞمف اًمْمٞمػ ومٞمجد اًمٓمٕمام ضماهز ومٞم٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: يذهب ذم اظمتٗماء سمحٞمث ٓ يِمٕمر سمف 

اًمْمٞمػ، ومٞمِمؼ قمٚمٞمف ويستحل، ومال يِمٕمر سمف إٓ وىمد ضماءه سماًمٓمٕمام، سمخالف ُمـ يسٛمع وٞمٗمف، وي٘مقل 

سماًمٓمٕمام، ومٞم٘مقل ًمف: ٓ. ًمٞمس هٜماك داقمل أن شم٠ميت سماًمٓمٕمام، وسمٕمد ذًمؽ حيٚمػ ًمف: ُمٙماٟمٙمؿ طمتك آشمٞمٙمؿ 

شماؾمٕمًا: وَمَجاَء سمِِٕمْجٍؾ  صماُمٜمًا: أنف ذهب إمم أهٚمف، ومجاء سماًمْمٞماومة، ومدل قمغم أن ذًمؽ يمان ُمٕمدًا. قمٚمٞمٝمؿ.

[ دل قمغم ظمدُمتف ًمٚمْمٞمػ سمٜمٗمسف، ومل ي٘مؾ: وم٠مُمر هلؿ سمٕمجؾ ؾمٛملم، ُمثؾ أن يٙمقن 26ؾَمِٛملٍم ]اًمذاريات:

قمٜمد أطمدهؿ ظمدم، ومٛمـ آداب اًمْمٞماومة أن ي٠ميت ًمؽ سمإيمؾ سمٜمٗمسف، وٓ ي٘مؾ ًمٚمخادم: هات اًمٓمٕمام؟ سمؾ 

ً: أنف ضماء سمٕمجؾ يماُمؾ ومل ي٠مت سمبٕمْمف. ي٠ميت سماًمٓمٕمام سمٜمٗمسف: ٕن ذم هذا زيادة ذم اإليمرام. احلادي  قمارشا

رسمف إًمٞمٝمؿ ومل ي٘مرهبؿ اًمثاين قمنم: أنف ىم قمنم: أنف ؾمٛملم ٓ هزيؾ، وُمٕمروف أن ذًمؽ ُمـ أومخر أُمقاهلؿ.

اًمراسمع قمنم:  [ وهذا ذم هماية اًمتٚمٓمػ ذم اًمٕمرض.27اًمثاًمث قمنم: أنف ىمال: َأٓ شَم٠ْميُمُٚمقَن ]اًمذاريات: إًمٞمف.

اخلاُمس قمنم: وم٢مهنؿ حا اُمتٜمٕمقا ُمـ إيمؾ، ظماف  أنف إٟمام قمرض قمٚمٞمٝمؿ إيمؾ، ٕنف رآهؿ ٓ ي٠ميمٚمقن.

ه قمغم اًمٓمٕمام ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أن ذم ٟمٗمسف ؿمٞمئًا، وم٢مسمراهٞمؿ مل ُمٜمٝمؿ ومل ئمٝمر هلؿ، ٕن اإلٟمسان إذا مل يٛمد يد

ي٘مؾ: حاذا مل شم٠ميمٚمقا؟ إذن أنتؿ شمريدون اًمنم: سمؾ ؾمٙمت، وماهلل أُمرهؿ أن ي٘مقًمقا ًمف: ٓ ختػ، ٟمحـ 

وُمس٠مخة اؾمتٜمباط اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ أيات ُمس٠مخة قمجٞمبة: طمتك أنف  ُمالئٙمة ٓ ٟم٠ميمؾ: ضمئٜما ًمٖمرض يمذا ويمذا.
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ئد واحلٙمؿ ُما  -اًمتل هل ىمّمة يقؾمػ -ٙماذم : وذم هذه اًم٘مّمةىمال ذم يمتاب اجلقاب اًم ُمـ اًمٕمؼم واًمٗمقا

 يزيد قمغم أخػ ومائدة ًمٕمٚمٜما إن وومؼ اهلل أن ٟمٗمردها ذم ُمّمٜمػ ُمست٘مؾ. 

 وم٘مف اًمقاىمع قمٜمد اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ىمٕمف وقمٍمه، ُما يمان يٕمٞمش سملم اًمٙمتب ُمٜمزويًا ٓ يدري قمـ  -رمحف اهلل-يمان اسمـ اًم٘مٞمؿ  ًمديف إحام شمام سمقا

: سمؾ يمان ًمديف اـمالع ضمٞمد، ويمان يٕمرف اًمبدع وأهؾ إهقاء ذم قمٍمه، ويمان ذم قمٍمه هجقم يشء

ًمٚمٜمّمارى قمغم سمالد اعمسٚمٛملم، وهجقم ًمٚمتؽم، ويمان رمحف اهلل يٕمرف خمٓمٓمات اًمٜمّمارى ذم سمالد 

 هذه ُمس٠مخة ُمٝمٛمة ضمدًا وهل أن ٟمٕمٚمؿ يمٞمػ يمان-٘مقل ذم يمتاسمف اجلقاب اًمٙماذم ياعمسٚمٛملم، اٟمٔمر إًمٞمف وهق 

اًمٕمٚمامء ُمـ ىمبؾ قمٜمدهؿ شمٙماُمؾ، مل يٙمقٟمقا ُمٖمٛميض إقملم قمام حيدث ذم اًمقاىمع: سمؾ يمان ًمدهيؿ طمس 

وا إؾمػم اعمسٚمؿ، أروه اُمرأة مجٞمٚمة ُمٜمٝمؿ،  -وُمٕمرومة، وإحام واـمالع ي٘مقل: "وإذا أراد اًمٜمّمارى أن ُيٜمٍمِّ

ـ طمبٝما ُمـ ىمٚمبف، طمتك إذا متٙم -وصارت هل اًمتل شمدظمؾ قمٚمٞمف اًمسجـ-وأُمروها أن شمٓمٛمٕمف ذم ٟمٗمسٝما 

ـَ آَُمٜمُقا سمِاًْمَ٘مْقِل  ِذي ُ اًمَّ سمذًمت ًمف ٟمٗمسٝما إن دظمؾ ذم ديٜمٝما، ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕمٚمٞم٘مًا: ومٝمٜماك ُيَثبُِّت اَّللَّ

ُ َُما َيَِماُء ]إسمر لَم َوَيْٗمَٕمُؾ اَّللَّ
ِ ِ
ُ اًمٔمَّاعم ظِمَرِة َوُيِْمؾُّ اَّللَّ ْٔ ْٟمَٞما َوذِم ا [" هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ 27اهٞمؿ:اًمثَّاسمِِت ذِم احْلََٞماِة اًمدُّ

رمحف اهلل يمان يٕمرف قمـ خمٓمٓمات اًمٜمّمارى، وهذه ؾمٛمة يٗمت٘مدها ويٗمت٘مر إًمٞمٝما يمثػم ُمـ أصحاب اًمينات 

اًمٓمٞمبة ذم هذا اًمزُمان، وم٢مهنؿ ىمد ي٘مرءون ذم يمتب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، وإصقل اًمنمقمٞمة، ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يدرون 

واعمذاهب اإلحلادية اهلداُمة، ٓ يدرون قمٜمٝما ؿمٞمئًا قمـ خمٓمٓمات اًمٕمٚمامٟمٞمة، و احاؾمقٟمٞمة، و اًمِمٞمققمٞمة، 

وأجْمًا هٜماك ـمائٗمة أظمرى قمغم اًمْمد ُمـ ذًمؽ يتقؾمٕمقن ذم  ؿمٞمئًا، وم٘مط قمٚمٛمٝمؿ سماًم٘مديؿ أُما اجلديد ومال.

ُمٕمرومة اًمٓمقائػ، وُمٕمرومة اعمذاهب اًمٗمٙمرية اجلديدة، وُمٕمرومة اعمخٓمٓمات وآؾمتٕمامر وهمػم ذًمؽ، ًمٙمٜمٝمؿ 

اًمسٚمػ ، ًمٙمـ قمٜمدُما ي٠ميت واطمد ُمثؾ: اسمـ اًم٘مٞمؿ وي٘مقل هذا  ٓ يٕمرومقن أبدًا ُما هق ُمسٓمر ذم يمتب

اًمٙمالم، وقمٜمده قمٚمؿ رشقمل زائد، وإحام سماًمقاىمع، وؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل اًمذي درس قمغم يديف، 

ويمان يٕمرف خمٓمٓمات اًمتؽم، ويٙمتب قمٜمٝمؿ، وحيذر ُمٜمٝمؿ، وجيٕمؾ إُمة شمٜمٝمض هنْمة قماُمة ًمتٜمتٍم قمغم 
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سٚمٛملم ؾمٞمٜمتٍمون قمغم اًمتؽم، ويمان اسمـ شمٞمٛمٞمة يقزع طمٚمقى اًمٜمٍم ىمبؾ أن شم٘مقم اًمتؽم، وي٘مسؿ أجامٟمًا أن اعم

اعمٕمريمة، وي٘مقل: إن ؿماء اهلل حت٘مٞم٘مًا ٓ شمٕمٚمٞم٘مًا، ويٕمرف اعمخٓمٓمات، ويٕمرف ظمٓمر اًمٜمّمػمية ذم اجلبال، 

ومٞمذهب إًمٞمٝمؿ اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل وُمٕمف ضمٞمش اإلؾمالم ومٞم١مدهبؿ.. قمٚمامء أضمالء قمرومقا اًمقاىمع، ويمان 

 دهؿ قمٚمؿ سماًمنميٕمة، ومحّمؾ اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ سمقضمقدهؿ. قمٜم

 ُمقىمػ اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ أهؾ اًمبدع 

شمّمديف ًمتٞمارات اًمّمقومٞمة اعمٜمحرومة ُمـ أصحاب وطمدة  -رمحف اهلل-ويمان أجْمًا مما ومٕمٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًمقضمقد واحلٚمقل وآحتاد اًمذيـ ي٘مقًمقن: اهلل ذم يمؾ ُمٙمان.. ذم اًمِمارع.. ذم اخلالء، وأن اعمخٚمقىملم 

وُما اهلل إٓ راهٌب ذم يمٜمٞمستف يمان اسمـ اًم٘مٞمؿ  زء ُمـ اهلل. يمام ىمال ىمائٚمٝمؿ: وُما اًمٙمٚمب واخلٜمزير إٓ إهلٜماضم

وماوحًا هلؿ: ؾمئؾ اًمِمبكم ُمـ اعمتّمقومة ُمتك  -ُمثالً -ممـ شمّمدوا ًمٚمتٞمارات اعمٜمحرومة، وي٘مقل  -رمحف اهلل-

 ً حاذا؟ ىمال: ٕين أهمار،  -اهلل، أؾمؽميح أي: إذا ُما رأجت أطمدًا يذيمر-شمسؽميح؟ ىمال: إذا ُما رأجت ًمف ذايمرا

صمؿ ىمال: ُمات اسمـ ًمف، وم٘مٓمٕمت أُمف  -ومٝمذا ُمـ اًمْمالل واًمٕمٞماذ سماهلل-ومٚمذًمؽ ٓ أريد أطمد يذيمر اهلل 

وم٘مٞمؾ ًمف: حاذا  -يٕمٜمل: أزال اًمٚمحٞمة طمتك ذهب ؿمٕمر هذا اًمْمال-ؿمٕمرها، ومدظمؾ هق احلامم وٟمقر حلٞمتف 

وي٘مقًمقن: آضمرك اهلل، ومٗمديت ذيمرهؿ هلل قمغم اًمٖمٗمٚمة  ومٕمٚمت هذا؟ ىمال: إهنؿ يٕمزوٟمٜمل قمغم اًمٖمٗمٚمة،

! سمٚمحٞمتل. وىمال:  و اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يذيمر هذا ويسٓمره، وي٘مقل: هذه والٓهتؿ وماٟمٔمروا يمٞمػ قمٛمٚمقا

وٟمٔمػم هذا ُما حيٙمك قمـ ومالن أنف ؾمٛمع رضماًل ي١مذن، وم٘مال: ـمٕمٜمة وؾمؿ اعمقت، ٕنف ٓ يريد أن يسٛمع 

ح، وم٘مال: ًمبٞمؽ وؾمٕمديؽ، وؾمٛمع اًمِمبكم ُمرة رضماًل ي٘مقل: ضمؾ اهلل، وم٘مال: ًمٗمظ اجلالًمة، وؾمٛمع يمٚمبًا يٜمب

ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ : قمجٞمب أن هذا يٕمد  أطمب أن دمٚمف قمـ هذه.. ويا قمجبًا ممـ يٕمد هذا ذم ُمٜماىمب رضمؾ!

 -وهق ُمـ اعمتّمقومة -ذم ُمٜماىمب ومالن وومالن، ويزيـ سمف يمتاسمف.. وهٙمذا، ويمذًمؽ شمٙمٚمؿ قمغم ؾمٛمٜمقن 

ومٙمٞمػ ُما ؿمئت وماُمتحٜمل ي٘مقل: يا أخٚمف! ُمثٚمام شمريد أن  ىمال: وًمٞمس زم ُمـ هقاك سمدٌ  ويمان ُمـ همروره أن

شمٕمٛمؾ ذمَّ أنا ُمستٕمد، وأنت وم٘مط اقمٛمؾ اًمذي شمريد، وي٘مقل: مهللا اضمٕمٚمٜمل ؾم٘مػ اًمبالء قمغم ظمٚم٘مؽ، إذا 
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، أو سمٕمن أردت أن شمٜمزل سمٚمٞمة قمغم اخلٚمؼ أنزهلا قمكمَّ وم٠منا ُمستٕمد أن أتحٛمؾ، وماسمتاله اهلل سمحّمقة ذم اًمٙمٚمٞمة

 اًمبقل، ومٙمان ي٘مٗمز ُمثؾ اًم٘مرد ُمـ إمل، ويٓمقف قمغم صبٞمان اعمٙماشمب، وي٘مقل: ادقمقا ًمٕمٛمٙمؿ اًمٙمذاب. 

 ٟمبذة قمـ إهماصمة اًمٚمٝمٗمان شمبلم شمّمدي اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمتّمقف اعمٜمحرف 

يمتاب اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل إهماصمة اًمٚمٝمٗمان ُمـ ُمّمائد اًمِمٞمٓمان ومٞمف ذيمر يمثػم، ورد يمبػم قمغم اًمّمقومٞمة وقمغم 

ىمٝمؿ اعمٜمحٚمف، وم٘مال ذم إطمدى اًم٘مّمائد اًمتل ٟم٘مٚمٝما قمـ ُمبٚمغ قمٚمؿ اًمّمقذم سماًمنميٕمة: إن ىمٚمت ىمال اهلل ـمر

شمبٕمقهُؿ ذم اًم٘مقل وإقمامِل أو  مهزوك مهز اعمٜمٙمر اعمتٖمازم أو ىمٚمت ىمد ىمال اًمّمحاسمة وإمم ىمال رؾمقًمف

و أبق طمٜمٞمٗمة واإلُمام  صغم قمٚمٞمف اهلل أومْمؾ آل أو ىمٚمت ىمال اًمِماومٕمل و أمحد ىمٚمت ىمال أل آل اعمّمٓمٗمك

وماًمٙمؾ قمٜمدهؿ يمِمبف ظمٞماِل يمؾ ه١مٓء ٓ يٕمجبقن اًمّمقومٞمة ، وٓ  اًمٕمازم أو ىمٚمت ىمال صحاهبؿ ُمـ سمٕمدهؿ

ي٠مظمذون هبؿ ٓ سماًمٙمتاب وٓ سماًمسٜمة، وٓ سم٠مىمقال إئٛمة، وإٟمام ي٠مظمذون يمام ىمال: وي٘مقل: ىمٚمبل ىمال زم قمـ 

قمـ ؿماهدي قمـ واردي قمـ  ظمٚمقيت قمـ ه هي قمـ صٗما أطمقازم قمـ طمرضيت قمـ ومٙمريت قمـ هه

قمـ ه ذايت قمـ صٗمات ومٕمازم هذا هق يمالم اًمّمقومٞمة. دقمقى  طمازم قمـ صٗمق وىمتل قمـ طم٘مٞم٘مة ُمِمٝمدي

ئع واىمتدوا إذا طم٘م٘متٝما أخٗمٞمتٝما  سمٔمقاهر اجلٝمال واًمٔمالل  أخ٘ماب زور ًمٗم٘مت سمٛمحاِل شمريمقا احل٘مائؼ واًمنما

 ٟمبذة ُمـ اًمٜمقٟمٞمة ذم ذم اًمت٠مويؾ 

قمٜمدُما يرد قمغم إؿماقمرة اعمٜمحروملم ذم ُمسائؾ اًمّمٗمات، هيزأ هبؿ سمام  -رمحف اهلل- ويمذًمؽ دمد اسمـ اًم٘مٞمؿ

يِمٕمر اًمساُمع سمْمالهلؿ ومٕماًل، ًمٞمس سماًمسب واًمِمتؿ، وإٟمام اٟمٔمر إًمٞمف وهق ي٘مقل ذم اًمٜمقٟمٞمة اعمسامة سمـاًمٙماومٞمة 

حر اًمٓمقيؾ، اًمِماومٞمة ذم آٟمتّمار ًمٚمٗمرىمة ا ًمٜماضمٞمة ، هذه اًم٘مّمٞمدة سمٚمٖمت ؾمتة آٓف سمٞمت، ٟمٔمٛمٝما ُمـ اًمب

يمٚمٝما ُمٜماومحة قمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة، ودقمقة ًمٚمٙمتاب واًمسٜمة، ورد قمغم اعمبتدقمة، شم٘مرأ وأنت شمِمٕمر أن 

ء:  ً ي١مًمػ ُمـ ظمٞماًمف، وماٟمٔمر ُمثاًل وهق يرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ذم آؾمتقا اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ ُمـ ىمٚمبف، وًمٞمس ؿماقمرا

: اؾمتقى سمٛمٕمٜمل: اؾمتقمم، ىمال: أُمر اًمٞمٝمقد سم٠من ي٘مقًمق وم٠مبقا وىماًمقا: طمٜمٓمًة هلقان  ا طمٓمةٕن اجلٝمٛمٞمة ىماًمقا

اًمٞمٝمقد ىمال اهلل هلؿ: ىمقًمقا: طمٓمة، سمٛمٕمٜمك: مهللا طمط قمٜما ذٟمقسمٜما، وم٠مواومقا اًمٜمقن، وىماًمقا: طمٜمٓمة! 
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ًء وؾمخرية. ويمذًمؽ اجلٝمٛمل ىمٞمؾ ًمف: اؾمتقى صمؿ  وم٠مبك وزاد اًمالم ًمٚمٜمٙمران أي: ىمال: اؾمتقمم. اؾمتٝمزا

 طمل رب اًمٕمرش زائدشمان ذم و ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ : ٟمقن اًمٞمٝمقد وٓم ضمٝمٛمل مها

 يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ اعمرضمئة ُمـ اًمٜمقٟمٞمة 

وىمال ذم اعمرضمئة اًمذيـ ي٘مقًمقن: ُمـ ىمال: ٓ إهل إٓ اهلل إيامٟمف صحٞمح، وُمٝمام ومٕمؾ ومٝمق ُمسٚمؿ، وإذا 

ارشمٙمب يمبائر ومٝمل ُمٕمايص ًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمر ُمٝمام ومٕمؾ، ٕنف ىمال: ٓ إهل إٓ اهلل، وهذه اًمٕم٘مٞمدة ظمٓمػمة، ٕنف 

ي٘مقل أطمدهؿ: ٓ إهل إٓ اهلل ورضمٚمف ومقق اعمّمحػ، وشم٘مقل: هذا ُمسٚمؿ، وهق يٜم٘مض ٓ إهل يٛمٙمـ أن 

إٓ اهلل، وٓ إهل إٓ اهلل هلا رشوط، وًمٞمست يمٚمٛمة شم٘مال هٙمذا.. ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: ويمذًمؽ 

ش اإلرضماء طملم شم٘مر سماًمــٛمٕمبقد شمّمبح يماُمؾ اإليامِن قمغم زقمؿ اعمرضمئة . ومارم اعمّماطمػ ذم احلِمق

ً سمال يمتامِن وإذا  وظمرب اًمــبٞمت اًمٕمتٞمؼ وضمد ذم اًمٕمّمٞماِن واؿمتؿ مجٞمع اعمرؾمٚملم وُمـ أتقا  ُمـ قمٜمده ضمٝمرا

ووطمده اًمباري ًمذي  رأجت طمجارًة وماؾمجد هلاسمؾ ظِمّر ًمألصٜمام وإوصماِن وأىمرَّ أن اهلل ضمؾ ضمالًمف

ِن وأىمرَّ أن رؾمقًمف طم٘مًا أتك وزٌر قمٚمٞمؽ  ٜمًا ومجٞمع ذاُمـ قمٜمده سماًمقطمل واًم٘مرآن ومتٙمقن طم٘مًا ُم١مُم إيمقا

ِن صمؿ ي٘مقل: هذا هق اإلرضماء قمٜمد همالهتؿ ُمـ يمؾ ضمٝمٛمل أظمل اًمِمٞمٓماِن ي٘مقل: هذه قم٘مٞمدة  وًمٞمس سماًمٙمٗمرا

 اعمرضمئة شمٙمٗمر وشمٗمٕمؾ ُما شمريد، ًمٙمـ اعمٝمؿ أن شم٘مقل: ٓ إهل إٓ اهلل، حمٛمد رؾمقل اهلل، ومتّمبح ُمسٚماًم. 

 ُم٘متٓمٗمات ُمتٗمرىمة ُمـ طمٞماة اسمـ اًم٘مٞمؿ

 سمـ اًم٘مٞمؿ ممٞمزات ُم١مًمٗمات ا

ًء يمان ذم اًمبٞمان، أو ذم اًمرد، سمؾ إٟمف  شمتٛمٞمز ُم١مًمٗمات اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل سم٠منف ي٠ميت سماًمقضمقه اًمٕمٔمٞمٛمة ؾمقا

أطمٞماٟمًا ي٠ميت ذم ُمس٠مخة ي٘مقل: اؾمتدل اعمخاًمٗمقن سمٙمذا، وي٠ميت سمٕمنميـ وضمف، إذا ىمرأهتا شم٘مقل: أن اىمتٜمٕمت، 

ٞمؿ : أُما اجلقاب قمـ اًمقضمف إول، يمذا ويمذا، وشم٘مقل: ُمستحٞمؾ أن أطمدًا يرد قمٚمٞمٝما، صمؿ ي٘مقل اسمـ اًم٘م
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واجلقاب قمـ اًمقضمف اًمثاين يمذا ويمذا، واجلقاب قمغم اًمقضمف اًمثاًمث يمذا ويمذا، ومٞمٜمسٗمٝما يمٚمٝما سمٕمد أن 

 شمٙمقن ىمد اىمتٜمٕمت هبا. 
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 طمث اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ 

سماًمٕمٚمؿ، وٓ هتتٛمقا يمذًمؽ ُمثاًل: يمان يبلم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ، ويريد أن ي٘مقل ًمٚمٜماس: ي٠مهيا اًمٜماس! اهتٛمقا 

سمجٛمع إُمقال، وٓ شمِمٖمٚمٙمؿ اًمدٟمٞما قمـ اًمٕمٚمؿ، ومٛمثاًل ي٘مقل: اًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ احال ًمٕمدة وضمقه: أوًٓ: 

صماٟمٞمًا: أن اًمٕمٚمؿ حيرس صاطمبف، وصاطمب  أن اًمٕمٚمؿ ُمػماث إنبٞماء، واحال ُمػماث اعمٚمقك وإهمٜمٞماء.

ًمٙمـ اًمٕمٚمؿ هق اًمذي حيرس صاطمبف ُمـ  احال حيرس ُماًمف، وماًمذي قمٜمده ُمال يسٝمر قمغم طمراؾمة احال،

صماًمثًا: أن احال شمذهبف اًمٜمٗم٘مات، واًمٕمٚمؿ يزيمق ُمع اإلٟمٗماق،  اًمقىمقع ذم اًمْمالل، واًمزيغ واًمبدع.. وهٙمذا.

ظماُمسًا:  راسمٕمًا: أن صاطمب احال إذا ُمات يٗمارىمف ُماًمف، واًمٕمامل يدظمؾ ُمٕمف قمٚمٛمف ذم ىمؼمه. ويزداد ويرؾمخ.

ل ٓ حيٙمؿ قمغم اًمٕمٚمؿ، وماًمٕمٚمؿ حيٙمؿ ذم احال.. اًمزيماة حتٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ.. أن اًمٕمٚمؿ طمايمؿ قمغم احال، واحا

اعمقاريث حتٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ.. اًمٜمذور حتٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ.. وهٙمذا، ًمٙمـ احال ٓ حيٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ. ؾمادؾمًا: أن 

ؾماسمٕمًا: أن اًمٕمامل  احال حيّمؾ ًمٚمٛم١مُمـ واًمٙماومر، واًمؼم واًمٗماضمر، واًمٕمٚمؿ اًمٜماومع ٓ حيّمؾ إٓ ًمٚمٛم١مُمـ.

تاج إًمٞمف اعمٚمقك ومٛمـ دوهنؿ، وصاطمب احال حيتاج إًمٞمف أهؾ اًمٕمدم واًمٗماىمة.. اًمٕمامل احل٘مٞم٘مل ٓ ي٘مػ حي

قمغم أبقاب اًمسالـملم، ضماء ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ إمم ُمٙمة ًمٞمحج، ومس٠مل هق ووًمداه قمغم ُمس٠مخة ذم احلج، 

ؾ قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ دظم-ودظمؾ قمغم قمٓماء سمـ أيب رسماح اًمرضمؾ إؾمقد إقمٛمك إومٓمس إقمرج اعمِمٚمقل 

قمبد اعمٚمؽ ، ومقضمد قمٓماء يّمكم، وأـمال ذم اًمّمالة ومل يٕمؼم ؾمٚمٞمامن اخلٚمٞمٗمة، واٟمتٔمر ؾمٚمٞمامن طمتك ومرغ 

قمٓماء ُمـ اًمّمالة، ومس٠مخف، ومام اًمتٗمت إًمٞمف قمٓماء وإٟمام أضماسمف قمغم اًمس١مال ووضمٝمف إمم اًم٘مبٚمة، ومٚمام ظمرج 

ًمٜما سملم يدي هذا اًمٕمبد إؾمقد، هذا قمٓماء سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ىمال ٕبٜمائف: يا سمٜمل! اـمٚمبقا اًمٕمٚمؿ وم٢مين ٓ أنسك ذ

وإم  -رسماح اًمٕمبد إؾمقد حا يمان صٖمػماً وضمد ُمِمقهًا، ويمان ومٞمف هذه اًمٕمٞمقب اخلٚم٘مٞمة، وم٘ماًمت ًمف أُمف

: يا سمٜمل! اـمٚمب اًمٕمٚمؿ، وم٢من ؿمٙمٚمؽ وُمٜمٔمرك ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٔمر إًمٞمؽ اًمٜماس: ًمٙمـ اـمٚمب -حتب اًمقًمد

ىمايض ُمٙمة ، ويمان ي٠ميت إًمٞمف إضمالء يٓمٚمبقن قمٜمده اًمٕمٚمؿ، ويمان  اًمٕمٚمؿ، ومٓمٚمب اًمٕمٚمؿ ُمـ صٖمره، ومّمار

ُمـ ظمٚم٘متف أنف ُمرة يمان يدقمق اهلل، وي٘مقل: مهللا اقمتؼ رىمبتل ُمـ اًمٜمار، ومٛمرت سمف قمجقز، وم٘ماًمت: وأي 
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رىمبة ًمؽ يا سمٜمل، سمٛمٕمٜمك أن رأؾمف داظمؾ ذم ضمسده، هذا اًمرضمؾ أصبح ىمايض ُمٙمة ، إن اهلل يرومع هبذا 

ُمًا ويْم صماُمٜمًا: احال يدقمق إمم اًمٓمٖمٞمان واًمٗمخر، واًمٕمٚمؿ يدقمق إمم اًمتقاوع  ع سمف آظمريـ.اًمٙمتاب أىمقا

شماؾمٕمًا: همٜمك اًمٕمٚمؿ أضمؾ ُمـ همٜمك احال.. همٜمك احال أُمر ظمارضمل قمـ اإلٟمسان ًمق ذهب ذم  واًمٕمبقدية.

ؿ، ًمٞمٚمة ٕصبح اإلٟمسان وم٘مػماً، ًمٙمـ مل ٟمر أن قماحًا ٟمام صمؿ اؾمتٞم٘مظ ذم اًمّمباح ووضمد ٟمٗمسف ًمٞمس قمٜمده قمٚم

ً ٟمام ذم اًمٚمٞمؾ، ورأى ذم اًمبقرصة حت٘م٘مت أطمالُمف ومٞم٘مقم اًمٞمقم اًمثاين  ًمٙمـ يٛمٙمـ أن دمد ؿمخّمًا ُمٚمٞمقٟمػما

إذن قمٜمدُما ي٠ميت أطمد اًمٜماس وي٘مقل: هذه أوضمف اًمتٗماوؾ سملم اًمٕمٚمؿ واحال، وماًمٕماىمؾ  وقمٚمٞمف ديقن اًمدٟمٞما.

 ي٘متٜمع طم٘مٞم٘مًة. 

 طمث اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ذيمر اهلل 

قمـ إذيمار ُمثاًل.. ي٘مقل: إن اًمٕمبد ُمٓماًمب أن يذيمر اهلل وًمق ذيمره  -رمحف اهلل-قمٜمدُما يتٙمٚمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 -4ذم اًمّمالة. -3أول ُما يستٞم٘مظ ُمـ اًمٜمقم. -2قمٜمد اًمٜمقم. -1ذم أرسمع ُمقاـمـ ًمدل قمغم صدق اًمٕمبد:

قمٜمد إهقال واًمِمدائد، ٕن اإلٟمسان قمٜمد اًمِمدائد يذيمر أىمرب يشء ًمٜمٗمسف، ومٚمق يمان يذيمر اهلل أول ُما 

 ًمف اًمِمدة، ومٝمذا يدل قمغم أنف ُمرشمبط سماهلل قمز وضمؾ.  حتّمؾ

 شمٗماؤل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

يمام وردت -وهذا اًمرضمؾ مما يٛمتاز سمف أنف ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕماُمٚملم، ومٛمثال ذًمؽ: أنف يدقمق اًمٜماس إمم اًمتٗماؤل 

وٟمبذ اًمتِماؤم، وهذه ىمّمة وىمٕمت ًمف، ي٘مقل ذم آظمر يمتاب ُمٗمتاح دار اًمسٕمادة: وأظمؼمك قمـ  -سمف اًمسٜمة

سم٘مْمٞمة ُمـ ذًمؽ، وهل أين أوٚمٚمت سمٕمض إوٓد يقم اًمؽموية سمـٛمٙمة ويمان ـمٗماًل، ومجٝمدت ذم ٟمٗميس 

ـمٚمبف واًمٜمداء قمٚمٞمف ذم ؾمائر اًمريمب إمم وىمت يقم اًمثاُمـ، ومٚمؿ أىمدر ًمف قمغم ظمؼم، وم٠مجست ُمٜمف، وم٘مال زم 

ت مجاقمًة إٟمسان: إن هذا قمجٌز، اريمب وادظمؾ أن إمم ُمٙمة ومتٓمٚمبف، ومريمبت ومرؾمًا، ومام هق إٓ أن اؾمت٘مبٚم

د اًمٚمٞمؾ ذم اًمٓمريؼ، وأطمدهؿ ي٘مقل: واع زم يشء ومٚم٘مٞمتف، واًمتٗماؤل هق أنؽ شمسٛمع  يتحدصمقن ذم ؾمقا

ىمقًٓ، أو شمرى ؿمٞمئًا طمسٜمًا ومتتٗماءل ُمٜمف، وم٘مد جيري اهلل سم٘مدره هبذا اًمتٗماؤل أن حيدث ًمؽ ُما شمريده أنت، 
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ومقضمدشمف، صمؿ ىمال: ومال أدري  ومـاسمـ اًم٘مٞمؿ يبحث قمـ اًمقًمد، ومٞم٘مقل: ومسٛمٕمت إٟمساٟمًا ي٘مقل: واع زم يشء

 اٟم٘مْماء يمٚمٛمتف أهع أم وضمد اًمٓمٗمؾ ُمع سمٕمض أهؾ ُمٙمة ذم حمٛمٚمة قمرومتف سمّمقشمف. 

 سامهة اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم طمٚمقل اعمِمايمؾ آضمتامقمٞمة وإُمراض اًمٜمٗمسٞمة ُمُ 

إؾمٝمام يمبػم ذم طمٚمقل اعمِمايمؾ آضمتامقمٞمة وإُمراض اًمٜمٗمسٞمة، ومٛمثاًل: يمالُمف ذم  -رمحف اهلل-وًمـاسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًمقؾمقؾمة ُمقضمقد ذم إهماصمة اًمٚمٝمٗمان وهمػمه، وهق يمالم قمٔمٞمؿ ضمدًا، واًمقؾمقؾمة ُمرض ظمٓمػم، وأجْمًا: 

ُمرض اهلقى واًمٕمِمؼ وهق ُمرض ىماشمؾ وظمٓمػم ضمدًا: وًمذًمؽ أخػ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يمتاب اجلقاب 

ـ اًمٙماذم ًمٕمالج هذا اعمرض، وهذا اًمٙمتاب قمبارة قمـ ؾم١مال وهق: ُماذا شم٘مقل ؾمادة اًمٕمٚمامء أئٛمة اًمدي

سمرضمؾ اسمتكم سمبٚمٞمة، وقمٚمؿ أنف إذا اؾمتٛمرت قمٚمٞمف، أومسدت قمٚمٞمف دٟمٞماه وآظمرشمف، وىمد اضمتٝمد ذم دومٕمٝما قمـ 

ٟمٗمسف سمٙمؾ ـمريؼ، ومام يزداد إٓ شمقىمدًا وؿمدًة، ومام احلٞمٚمة إمم دومٕمٝما؟ وُما اًمٓمريؼ إمم يمِمٗمٝما؟ رطمؿ اهلل ُمـ 

ومٞمذهب ويّمٜمػ يمتاسمًا ذم  ٠مضمقريـ؟أقمان ُمبتغم، واهلل ذم قمقن اًمٕمبد ُما يمان اًمٕمبد ذم قمقن أظمٞمف أومتقٟما ُم

قمالج هذا اعمرض: ُمـ أضمؾ ؾم١مال، صمؿ يٜمّمحف ومٞم٘مقل: أوًٓ: ُما أنزل اهلل داًء إٓ وأنزل ًمف دواء، وؿمٗماء 

اًمٕمل اًمس١مال، صمؿ يتٙمٚمؿ قمـ اًمرىمٞمة، صمؿ يتٙمٚمؿ قمـ اًمدقماء وأمهٞمة اًمدقماء ذم قمالج ُمرض اًمٕمِمؼ واهلقى، 

ٟمع اًمدقماء، ورشوط اًمدقماء، وآداب ويمٞمػ يٙمقن اًمدقماء صادىمًا، ودقماء اهلل سم٠مؾم امئف احلسٜمك، وُمقا

اًمدقماء، وطمسـ اًمٔمـ سماهلل، وإيثار أظمرة قمغم اًمدٟمٞما، ويتٙمٚمؿ قمـ قمذاب اًم٘مؼم، وأن قمغم اعمسٚمؿ أن 

ر اًمذٟمقب: ٕن اًمٕمِمؼ واهلقى يٛمأل اإلٟمسان سماًمذٟمقب، وي٘مقل: اًمذٟمقب  يرضمق اهلل، ويتٙمٚمؿ قمـ أَضا

طمرُمان اًمٕمٚمؿ واًمقطمِمة واًم٘مٚمؼ واعمٝماٟمة قمٜمد اهلل وقمٜمد اخلٚمؼ، واًمذل، ُمثؾ اًمسؿ ذم اجلسؿ ويٜمتج قمٜمٝما 

وإومساد اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚمب، واًمدظمقل حتت اًمٚمٕمٜمة، ويتٙمٚمؿ قمـ قم٘مقسمة اًمٕمّماة ذم أظمرة، وطمدود اهلل ذم 

اًمٕمّماة ذم اًمدٟمٞما.. اًمزٟما واًمٚمقاط، ويتٙمٚمؿ قمـ احلدود، وقمـ قماىمبة ىمقم ًمقط، ويمٞمػ ومٕمؾ اهلل سم٘مقم 

ـ ظمٓمقرة قمِمؼ اًمّمقر، وُماذا شمقدي سماإلٟمسان؟ وأهنا شم٘مذف سمف إمم اًمنمك، ومٙمان هذا ًمقط، ويتٙمٚمؿ قم

 ُمٜمٝمجف ذم قمالج ُمِمٙمٚمة اهلقى واًمٕمِمؼ. 
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 ٝمرة اسمـ اًم٘مٞمؿ سمرضب إُمثال ؿُم 

ُمِمٝمقرًا سمرضب إُمثال، ومٛمثاًل ي٘مقل ذم ىمْمٞمة اًمتقيمؾ: يٜمبٖمل أن يقيمؾ اعمرء أُمره إمم  -رمحف اهلل-يمان 

ويمؾ أُمره إمم اهلل يم٠منف دظمؾ طمّمٜمًا طمّمٞمٜمًا، وإقمداء ٓ يستٓمٞمٕمقن أن يّمٚمقا إًمٞمف، اهلل، ويِمٕمر أنف إذا 

ويمذًمؽ طمال اإلٟمسان ذم اإلٟمٗماق وهق يتقيمؾ قمغم اهلل ويٜمٗمؼ، ي٘مقل: ُمثؾ ُمٚمؽ ىمال ٕطمد رقمٞمتف: إذا 

ئٜمل أوٕماومف، وم٢مذا قمٚمؿ صدق اعمٚمؽ، ووصمؼ سمف، واـمٛمئـ إًمٞمف،  أنٗم٘مت، أقمٓمٞمؽ سمدل اًمذي أنٗم٘متف ُمـ ظمزا

قمٚمؿ أن ظمزيٜمة اعمٚمؽ ٓ شمٜمٗمذ، ومام اًمذي يٛمٜمٕمف ُمـ اإلٟمٗماق، صمؿ يٛمثؾ اعمتقيمؾ سمحال اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع، و

اًمذي ٓ يٕمرف ُمـ اًمدٟمٞما إٓ صمدي إم، ومال هيتدي إٓ إًمٞمف وٓ ي٘مبؾ قمغم همػمه، ويمذًمؽ يٜمبٖمل أن يٙمقن 

ل: اًمسٜمة ؿمجرة، واًمِمٝمقر وُمـ أُمثاًمف أجْمًا: ي٘مق اعمتقيمؾ قمغم اهلل ُمثؾ اًمٓمٗمؾ اًمذي ي٘مبؾ قمغم صمدي أُمف.

ومروقمٝما، وإجام أهمّماهنا، واًمساقمات أوراىمٝما، وإنٗماس صمٛمراهتا، ومٛمـ يماٟمت أنٗماؾمف ذم ـماقمة، ومثٛمرة 

ؿمجرشمف ـمٞمبة، وُمـ يماٟمت ذم ُمٕمّمٞمة، ومثٛمرشمف طمٜمٔمؾ، وإٟمام يٙمقن اجلذاد يقم اعمٕماد، صمؿ ي٘مقل: إن هذه 

وقمٜمدُما يتٙمٚمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ  ًمثامر ـمٞمبة ذم أظمرة.اًمِمجرة يٜمبٖمل أن شمس٘مك سمامء اإلظمالص واعمتاسمٕمة ًمتٙمقن ا

ذم ُمدارج اًمساًمٙملم قمـ ُمٜمازل ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب، شمٜمذهؾ وشمٜمدهش طم٘مٞم٘مًة ُمـ اًم٘مدرة اًمتل أوشمٞمٝما هذا 

ومٛمثاًل قمٜمدُما يتٙمٚمؿ قمـ اعمحبة ي٘مقل: احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ اعمحبة إمم اًمٔمٗمر  -رمحف اهلل شمٕمامم-اًمرضمؾ 

واخلْمقع ًمف قمغم صدق اعمحبة دًمٞمٚمف، وطمرك هبا اًمٜمٗمقس إمم أنقاع  سماعمحبقب ؾمبٞمٚمف، وٟمّمب ـماقمتف

اًمٙمامٓت إيثارًا ًمٓمٚمبٝما وحتّمٞمٚمف، واعمحبة هل روح اإليامن وإقمامل واعم٘ماُمات وإطمقال، حتٛمؾ أث٘مال 

اًمسائريـ إمم سمالد مل يٙمقٟمقا إٓ سمِمؼ إنٗمس سماًمٖمٞمٝما، وشمقصٚمٝمؿ إمم ُمٜمازل مل يٙمقٟمقا سمدوهنا أبدًا 

 .. إمم آظمره. واصٚمٞمٝما

 ىمدرة اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم اًمتحٚمٞمالت اًمٜمٗمسٞمة 

صاطمب ومٙمر ُمدىمؼ، ويمان يٗمٙمر ذم اًمقاىمع طمتك يرسمط سملم احلٞمقاٟمات وسملم اًمبنم،  -رمحف اهلل-اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ي٘مقل: ُمـ اًمٜماس ٟمٗمقؾمٝمؿ  وًمف حتٚمٞمالت ٟمٗمسٞمة مجٞمٚمة ضمدًا ٓ شمرىمك إًمٞمٝما إٓ يمبار اًمٕم٘مقل ذم هذه اعمس٠مخة.
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ٟمٞمة ٓ هؿ هل وُمـ اًمٜماس ٟمٗمقؾمٝمؿ يمٚمبٞمة ًمق  ؿ إٓ ذم إيمؾ واًمنمب، وًمٞمس قمٜمدهؿ اهتامم سماًمنميٕمة.طمٞمقا

وُمـ اًمٜماس ـمبٕمف ـمبع  صادف ضمٞمٗمة شمِمبع أخٗمًا، وىمع قمٚمٞمٝما، ويمٚمام أتك واطمد ٟمبح، ٓ يريد أن ي٠ميت إًمٞمٝما.

ثؾ إٟمسان اخلٜمزير يٛمر سماًمٓمٞمبات ومال يٚمقي قمٚمٞمٝما، ًمٙمـ إذا وىمع قمغم ىملء ضماء قمٚمٞمف، ي٘مقل: هذا ُمثٚمف ُم

يرى ذم اًمٜماس أؿمٞماء ـمٞمبة وظمّمال ـمٞمبة، صمؿ يرى سمٕمض اًمٕمٞمقب ومٞمٜمسك يمؾ إؿمٞماء اًمٓمٞمبة وي٠ميت قمغم 

وُمٜمٝمؿ قمغم ـمبٞمٕمة اًمٓماووس ًمٞمس ًمف إٓ اًمتزيـ واًمتٓمٞمب واًمؽميش، وًمٞمس ًمف وراء ذًمؽ ُمـ  اًمٕمٞمقب.

ٟمات وأهمٚمٔمٝما يمبدًا. يشء. : اًمٕم٘مرب واحلٞمة ٓ وُمٜمٝمؿ ُمثؾ وُمٜمٝمؿ ُمـ هق قمغم ـمبٞمٕمة اجلٛمؾ أطم٘مد احلٞمقا

ً ـمٞمٚمة اًمٞمقم، طمتك  يسؽميح إٓ إذا ٟمٗمث ؾمٛمف ذم همػمه: وًمذًمؽ إذا ُما آذى أطمدًا ُمـ اخلٚمؼ، ئمؾ ُمتقشمرا

ويمذًمؽ ي٘مقل: اٟمٔمر إمم  ي١مذي واطمدًا ُمـ اخلٚمؼ ومٞمسؽميح، ُمثؾ: اًمٕم٘مرب اًمذي يٗمرغ ؾمٛمف ذم اًمٜماس.

ًمٖمٜمؿ، واخلٞمالء واًمٗمخر ذم أهؾ اإلسمؾ( طمديث اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )اًمسٙمٞمٜمة واًمقىمار ذم أهؾ ا

حيٚمؾ حتٚمٞمالت: ومٛمثاًل: اًمٖمٜمؿ واًمب٘مر وهمػمها شمرى رأؾمٝما إمم أؾمٗمؾ، واجلٛمؾ رأؾمف إمم ومقق ورىمبتف 

ـمقيٚمة.. ٓ دمد اًمبٕمػم رأؾمف ذم إرض، وًمذًمؽ اًمبادية إقمراب.. أصحاب اإلسمؾ قمٜمدهؿ يمؼم وظمٞمالء 

ويمذًمؽ ي٘مقل: ُمـ اًمٜماس ُمـ  ُمـ اًمسٙمٞمٜمة واًمتقاوع. دمد قمٜمدهؿ ٟمققماً  -أطمٞماٟماً -وومخر، وأهؾ اًمٖمٜمؿ 

ٟمٗمقؾمٝمؿ محارية، مل ختٚمؼ إٓ ًمٚمٙمد واًمٕمٚمػ، وًمٞمس قمٜمدهؿ سمّمػمة، صٌؿ سمٙمٌؿ قمٛمٌل: ًمذًمؽ َضب اهلل 

وماؾمٌد سمٓمبٕمف، ُمٗمسٌد  فوم٠مريوىمال: ُمـ اًمٜماس ُمـ ـمبٞمٕمتف  اًمذي ٓ يٜمتٗمع سماًمٕمٚمؿ ُمثؾ احلامر حيٛمؾ أؾمٗمارًا.

: وُمـ قمجٞمب أُمرها أن شم٘متؾ اعمٚمقك -رمحف اهلل-ا شمٙمٚمؿ قمـ اًمٜمٛمؾ، ىمال وح حا ضماوره، ُمثؾ: اًمٗم٠مر.

اًمٔمٚمٛمة اعمٗمسدة، وٓ شمديـ سمٓماقمتٝما، وشم٠ميت سمٛمجٛمققمات وشمتٕماون، ويمؾ ٟمٛمٚمة دمتٝمد ذم صالح اًمٕماُمة همػم 

صمؿ يتٙمٚمؿ قمـ احلامم، ومٞم٘مقل: اًم٘مٞمٛمقن قمغم احلامم يٕمتٜمقن سم٠منساهبا اقمتٜماًء  خمتزٟمف ؿمٞمئًا ُمـ احلب ًمٜمٗمسٝما.

ٔمٞماًم، ومٞمٗمرىمقن سملم ذيمقرها وإٟماصمٝما طمتك ٓ حيّمؾ اظمتالط ذم اًمٜمسب، واًم٘مٞمٛمقن قمغم احلامم ٓ حيٗمٔمقن قم

أرطمام ٟمسائٝمؿ، وحيتاـمقن يمام حيٗمٔمقن أرطمام محاُمٝمؿ وحيتاـمقن، ويتٙمٚمؿ قمـ احلامم وقمـ ُمِماهبة ـمباع 

ٞمث، وأظمرى ٓ متٙمـ احلامم ًمٓمباع اًمٜمساء ُمٜمٝما: ُمـ ٓ شمرد يد ُٓمس، وأظمرى ٓ شمٜمام إٓ سمٕمد ـمٚمب طمث
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ً إٓ زوضمٝما، وأظمرى إذا هماب زوضمٝما روٞمت سم٠مي أطمد، وأظمرى ٓ متتٜمع قمغم أطمد، وُمٜمٝما ُمـ  ُمٜمٝما ذيمرا

ىمع رمحف اهلل.   إذا ـمارت اًمبٞمْمة أومسدهتا، وذيمر أُمقرًا يمثػمة ضمدًا شمدل قمغم وم٘مٝمف سماًمقا

 ووماة اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل 

خلٛمٞمس، اًمثاًمث قمنم ُمـ ؿمٝمر رضمب، وىمت أذان اًمٕمِماء ؾمٜمة يماٟمت ووماة اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕمامم ًمٞمٚمة ا

مهللا اهمٗمر هلذا اًمٕمٚمؿ ُمـ أقمالم اعمسٚمٛملم، مهللا وؾمع  ـه سمٕمد أن أيمٛمؾ ؾمتلم ؾمٜمة رمحف اهلل شمٕمامم.751

 ًمف ذم ىمؼمه وٟمقره ًمف، واضمٕمٚمف ًمف رووًة ُمـ رياض اجلٜمة آُملم.
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 ذم اخِلتام ...

  اًمتَّٓمقيرية ًمٚمٕمٛمؾ اخلػمي.يُمـ رشيٙمًا ُمٕمٜما ذم شمٜمٛمٞمة اعمِماريع 

 ( وًمٞمة اعمحدودة  (.سمٞمت ظمؼمة ُُمٕمتٛمدرشيمة جمٛمققمة ٓسماز اًمدَّ

  :اًمؼميد اإلًمٙمؽموينlapaz-group@live.com 

 ًمقضمٝمف شمٕمامم، ُُمتَّبٕملم ومٞمف هدي ٟمبٞمٜما حمٛمد شمٙمقن أقمامًمٜما ظماًمّمة  اًم٘مبقل، وأن ٟمس٠مل اهلل.☺ 

 وراتُُمدير اعمٙمتب واعمنُمف قمغم اًمدَّ  اعمُدير اعمُساقمد

 م. حمٛمد ؿماهلم

11211115654217 

mshahin87@live.com 

 اًمِمٞمخ / همازي اًمداهمستاين

11211115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :ٟمرضمق زيارة ُمقاىمٕمٜما وصٗمحاشمٜما ًمٚمٛمزيد 

o  ؾمٛمل  group.com-http://lapazاعمقىمع اًمرَّ

o  صٗمحة اًمٗمٞمسبقكhttps://www.facebook.com/lapazpage 

o  صٗمحة اًمتقيؽمhttps://twitter.com/lapaz_group 

o  راؾمات  http://tqrir.wordpress.com/lapazصٗمحة اًمتَّ٘مارير واًمدِّ

 احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتّؿ اًمّّماحِلات

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

