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ﭑ ﭒ ٱلْقَـآئِـلِ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
(األنعام ايات )59

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (الهساء)48:

برؿؼصقد :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػدذ
آ ذدان ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػد ذردقل ذآ ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽقاس)ذدرػد ذؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذ
جؽـذؽاؿقذبربـتف-بـتفذ(بردؾقدقفـ)ذداملذددقاتقذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذآذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـف)ذردقؾث،ذجقؽذؽاؿقذبـر٢ذبرإميانذؽػدذآذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾف ذؾبقف ذباءقؼ ذ(باضل ذؽاؿق)،ذ
دانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقدفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذآ،ذ ذ
ذ ذؿارقؾف ذؽقت ذبرتؼقى ذؽػد ذآ ذدبحاـف ذوتعاىل ذدغـذ
ؿؾؼدـاؽـذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽـذدضاالذالرغـث.ذ
ػارا ذعؾؿاء ذؿغاتاؽـ ذػراداءن ذتاؽقت ذقغ ذدؿقؾقؽل ذاوؾقفذ
ؿاءـدلذؽتقؽذؽداتغـذؿالئؽةذعزرائقؾ ذاداؾفذددقاتقذقغذ
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تقدقذداػتذدضاؿربؽـ.ذـاؿقنذديذػديتذداتغذؿـجؿػقتذ
ؽقت.ذخطبهذاؽـذممبخاراؽـذؽداتغـذؿالئؽةذعزرائقؾ.ذ ذ
ذ

ذتـتقذدفاجذؿرقؽذقغذػرـفذؿرادؽـذؽؿاتني،ذتافقذ
باضاميانذؽداتغـذؿالئؽةذاملقت.ذداقغذؿرقؽذقغذتؾفذؿاتلذ
تقدق ذؿقغؽني ذؽؿباؾل ذؽدـقا ذاقـ ذاوـتقق ذؿـخرقتاؽـذ
ػغاملـث ذبرمتق ذدغـ ذؿالئؽة ذاملقت .ذـاؿقن ذقغ ذػديت ذؽقتذ
اؽـ ذبرمتق ذدغـث ذدقاتق ذؽتقؽ ذــيت .ذاوؾقف ذاقت ذدقدهذ
دػاتقتث ذؽقت ذممػردقاػؽـ ذدقري ذاوـتقق ذؿثؿبقتذ
ؽداتغـث ،ذقاءقت ذدغـ ذممػرباثؼؽـ ذعؿؾ ذعباده ،ذاضرذ
ؽؿاتنيذؽقتذداملذ ُحدِـُذالْخَاتِمَ ْة،ذاؾؾّفؿذءاؿني.ذ ذ
ذ

دباضاميان ذفرمان ذآ ذدامل ذدقرة ذاألـعام ذاقات ذ59ذ
برؿؼصقد -:ذ
"دان ذدي ذقغ ذبرؽقادا ذأتس ذدؽاؾني ذفؿباث ذدان ذديذ
ؿغقتقدؽـذؽػدذؽاؿقذػغاول ٢ذ(ؿالئؽةذقغذؿـجاضذدانذ
ؿـقؾقسذدضاالذقغذؽاؿقذالؽقؽـ)ذدفقغضذاػابقالذمسػايذ
أجؾ ذؿقت ذؽػد ذداؾف ذدأورغ ذداـتارا ذؽاؿق ذالؾق ذداؿبقؾذ
(ثاواث)ذاوؾقفذأوتقدـ٢ذؽاؿلذ(ؿالئؽة)" .ذ
ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذآ ،ذ
ددقغضقفثذؿالئؽةذاملقت ذاؽـذداتغذبربافذؽاؾلذ
دامل ذؽفقدوػـ ذدأورغ ذؿاءـدل ذاوـتقق ذؿـخابقت ذثاوا.ذ
اإلؿام ذجعفر ذابـ ذحمؿد ذالصادق ذبرؽات :ذ"ؿالئؽة ذاملقتذ
اقتذدـتقاسذممربيذدالمذؽػدذاورغذقغذدـتقاسذؿـجاضذ
صالةذؾقؿذوؼت.ذدتقافذؽاؾلذددقافذقغذؿـجاضذصالةذ
ؾقؿ ذوؼت ،ذدي ذاؽـ ذداتغ ذممربي ذدالم ذؽػداث ذدان ذاؽـذ
ؿؾقفتذؽؿاتنيذاورغذتردبقت.ذديذاؽـذداتغذؿـدؽتقث،ذ
الؾق ذؿغفاالو ذذقطان ٢ذقغ ذؿغؾقؾقغل ذاورغ ذاقت ذدانذ
ممدتقؽـذاورغذاقتذؿاتلذداملذؽأداءنذؿغقخػذدواذؽؾؿةذ
ذفادة .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذآ ،ذ
ؽؿاتني ذاقت ذاؽـ ذؿغفؿػريي ذدتقاف ذجققا ذداملذ
ػؾباضاي ذؽأداءن ،ذاػاؽف ذؿاتقث ذاقت ذؾـرتن ذممػرجقاغؽـذ
اضامذآذدغـذبـتققذبرجفادذدغـذفرتا،ذؾدانذدانذجققا،ذ
درتا ذجاؾـ ذؽصربن ذتتؽاال ذؿغرجاؽـ ذدضاال ذػرقـتف ذآ،ذ
ؿـقغضؾؽـ ذدضاال ذالرغـث ذدان ذدأوؿػاؿاث .ذاقـ ذاداؾفذ
ؽؿاتني ذقغ ذؿغاـدوغل ذؽؿقؾقاءن .ذاتاوؽف ذؿاتقث ذاقتذ
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ؽتقؽ ذددغ ذممبقال ذؽبارؾـ ،ذؿالؽقؽـ ذػؾباضاي ذؿعصقةذ
دانذدأوؿػاؿاث.ذاقـذاداؾفذؽؿاتنيذقغذؿغقـدغذؽبقـاداءن.ذ
ضاؿربن ذؽؿاتني ذأورغذبراميان،ذدباضاميانذفرمان ذآذداملذ
دقرةذاؾـحؾذاقاتذ -:23ذ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﯡﯢ

برؿؼصقد:ذ(قاءقت)ذؿرقؽذقغذداؿبقؾذثاواثذاوؾقفذؿالئؽةذ
داملذؽأداءنذؿرقؽذبردقفذدقخلذ(درػدذكفور،ذذريقؽذ
دان ذؿعصقة) ،ذمسبقؾ ذؿالئؽة ذاقت ذبرؽات ذؽػد ذؿرقؽ:ذ
"دالؿت ذدجفرتا ذؽػد ذؽاؿق ،ذؿادقؼؾف ذؽدامل ذذرضذ
ددببؽـذعؿؾذباءقؼذقغذتؾفذؽاؿقذؽرجاؽـ" .ذ
ذ

ؿاـؽاال ذضاؿربن ذؽؿاتني ذأورغ ذكافري ،ذدباضاميانذ
ػرؿانذآذداملذدقرةذحمؿدذاقاتذ -:36ذ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣﯤ

برؿؼصقد( :ؽاالوؾف ذؿرقؽ ذترؾػس ذدؽارغ ذدرػد ذبـخاـاذ
ؽجافنتذؿرقؽذاقت)ذؿؽذباضامياـؽفذ(ؿرقؽذاؽـذؿـقؾؼذ
ذ
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عذابذدقؼداث)ذاػابقالذؿالئؽةذؿغؿبقؾذثاواذؿرقؽذمسبقؾذ
ممقؽقلذؿقكذدانذػقغضقغذؿرقؽ؟ .ذ
ذ

حديثذؼددلذدرػدذرواقةذاؿامذأمحدذبرؿؼصقد -:ذ
ردقل ذآ ذصؾك ذآ ذعؾقف ذودؾؿ ذبردبدا ذآ ذبرفرمانذ
ؿؼصقدث :ذ"وافاي ذؿالئؽة ذاملقت ،ذاغؽاو ذتؾف ذؿـخابقتذ
ثاواذأـؼذفؿباؽق،ذاغؽاوذتؾفذؿـخابقتذثاواذػثجققذؿاتذ
دان ذبقاهذفاتقث؟"ذؿالئؽةذاملقتذؿـجقاب:ذ"قا"،ذالؾقذآذ
برتاث :ذ"اف ذقغ ذدي ذؽاتاؽـ؟" .ذؿالئؽة ذؿـجقاب :ذ"ديذ
ممقجقؿق ذدان ذؿغقخػؽـ ذاِدِِت ِرجَعِ ذ(إـّا ذٓ ذوإـّا ذإؾقفذ
راجعقن) .ذآ ذبرؽات :ذ"بقاتؽـؾف ذاوـتقؼث ذداتق ذروؿفذ
دذرض ذدان ذـاؿاؽـ ذروؿف ذتردبقت ذدغـ ذبقتُ ذاْؾحَؿِدِذ
(روؿفذػقجني) .ذ
ذ

ذإدالم ذؿغاجر ذاوؿتث ذاػابقال ذدتقؿػا ذدقاتق ذؿصقبفذ
دػرتل ذؿـداػت ذؽؿاتني ذدؽاؾغـ ذأفؾل ذؽؾقارض ذدقػايذ
دأوخػؽـذاِدِتِ ِرجَعِذ(إـاذٓذوإـاذإؾقفذراجعقن)ذبرؿؼصقد -:ذ
"ددقغضقفثذؽاؿلذاداؾفذؽػقثاءنذآذدانذؽػدذآذجقاذ
ؽاؿلذؽؿباؾل.ذدضاالذقغذدؿقؾقؽلذاوؾقفذؽقتذدوؼتقذاقـذ
دػرتلذروؿف،ذتاـف،ذاقدرتيذدانذأـؼ٢ذدرتاذالءقـ٢ذالضلذ
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ؿروػاؽـ ذػقـجؿـ ذدرػد ذآ .ذؽقت ذفاث ذدباضاي ذػؿضغذ
اؿاـف ذدفاج ،ذآ ذبرحؼ ذؿغؿبقؾث ذدرػد ذؽقت ذػد ذبقال٢ذ
ؿاس،ذدالؽقذػؿقؾقؽذقغذؿـجادقؽـذ(اخلالق)" .ذ
ذ

ذؽؿاتني ذاقت ذاداؾف ذرفدقا ذآ .ذؽـاف ذآذ
ؿرفدقاؽـ ذؽؿاتني ذددأورغ ذاقت؟ ذدقػاي ذددأورغذ
اقتذبرددقاذدغـذعؿاؾـ-عؿاؾـثذدبؾقمذؽداتغـذؿالئؽةذ
املقت .ذاف ذقغ ذػديت ،ذدؾػس ذؽؿاتني ذــيت ذاؽـ ذادذ
ؽفقدوػـ،ذؽفقدوػـذقغذتقدقذدامذدغـذؽفقدوػـذوؼتقذ
اقت .ذ
ؿارقؾف ذؽقت ذرـقغل ذدرتا ذحقاتل ذفرمان ذآ ذداملذ
دقرةذاؾدجدةذاقاتذ :99ذ
ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆﰇ

برؿؼصقد :ذؽاتؽـؾف ذ(وافاي ذحمؿد) ،ذ"ثاوا ذؽاؿق ذاؽـذ
داؿبقؾذاوؾقفذؿالئؽةذاملقتذقغذدتقضدؽـذبربقاتذدؿؽنيذ
ؽتقؽذتاؿتذأجؾذؽاؿق،ذؽؿدقـذؽاؿقذاؽـذدؽؿباؾقؽـذ
ؽػدذتقفـذؽاؿقذ(اوـتققذؿـرمياذباؾدـ)" .ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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