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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 (النساء)45:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
عؾؿو ذاقت ذاؿت ذؾواس ،ذاػابقال ذدتوـتوت ذمساؽني ذباثق ذقغذ
تقدق ذدؽتافوءي ،ذؿـوروؼؽن ذؽجافقؾن ذدقري .ذبفؽنذ
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توـتوتن ذؿـوـتوت ذعؾؿو ذاقت ذبرؿوال ذدرػد ذبواقن ذفقغضذ
ؽؾقاغذحلد.ذخطبه ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتـتغ ذعؼقدةذافل ذاؾدـهذ
واجلؿاعهذاؾرينذاَألَذَاعِرَ ْةذدانذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْة.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
دورةذاملائدةذاقاتذ42ذبرؿؼصود:ذ ذ
"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان! ذددقاف ذاـتارا ذؽاؿو ذبرػاؾقغذ
تادهذدرػد ذاضاؿاثذ(جاديذؿرتد)،ذؿكذاهللذاؽنذؿـداتغؽنذ
ػوالذدواتوذؼومذقغذايذؽادقفؽنذؿرقكذدانذؿرقكذجوضذ
ؽادقهذؽػداث،ذذ(ؼوم)ذقغذبرصفةذملهذملبوتذترفادفذاورغذ
قغذبراميانذدانذبرالؽوذتضسذضاضهذترفادفذاورغذكافر،ذ
ؿرقكذبرجواغذدغنذبردوغضوه-دوغضوهذػدذجاؾنذاهلل،ذ
دان ذؿرقك ذػوال ذتقدق ذتاؽوت ذؽػد ذخالءن ذاورغ ذقغذ
ؿـخال.ذقغذدؿؽنيذاقتذاداؾهذؾقؿػهذؽورـقاذاهللذقغذممربقؽـثذ
ؽػدذددقاف ذقغ ذدؽفـدؼقث،ذؽرانذاهللذؿفاذؾواسذؾقؿػهذ
ؽورـقاثذالضيذؿؾقػوتيذػغتافواـث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
دتقاف ذؿقغضو ذدعاء ذاقن ذدأوؾغ-اوؾغ ذدامل ذخطبهذ
ؽدوا ،ذ"ػؾقفاراؽـؾه ذعؼقده ذؽاؿي ذقغ ذبرؾـددؽن ذعؼقدةذ
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افل ذاؾدـه ذواجلؿاعه ذاؾرين ذاَألَذَاعِرَ ْة ذدان ذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْة.ذ
دقاػاؽه ذاَألَذَاعِرَ ْة ذدان ذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْة ذاقت؟ ذاَألَذَاعِرَ ْة ذاقاؾهذ
ؿذفب ذعؼقدة ذقغ ذدفوبوغؽن ذؽػد ذاالؿام ذابو ذحدن،ذ
دأورغ ذاؿام ذقغ ذعاؾقم ،ذبرتؼوى ،ذباثق ذبرجاس ،ذػـوؾوغذ
دـه ذردول ذاهللذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذدان ذدباضاي ذبـدقراذ
صرَ ِه،ذ
ذعار ذإدالم .ذدالفريؽن ذػد ذتافون ذ 412ذفجرقة ذدبَ ِ
عِرَاقِ.ذؿروػاؽنذؽتوروـنذصحابةذـيبذقغذبرـامذابوذؿودىذ
عبداهلل ذبن ذؼِِقس ذاَألَذَاعِرَ ْة.ذػرؽاتاءن ذاَألَذَاعِرَ ْة ذدضوـاؽنذ
يذ
باضيذؿرقكذقغذؿغقؽوتذؼاعدهذاالؿامذابوذحدنذاَألَ ِذعَرِ ِ
دامل ذػضغن ذعؼقده .ذبؾقاو ذباثق ذممبـتو ذدامل ذؽعؾؿوان ذبابذ
عؼقده ذتراوتام ذؽتقك ذاوؿة ذإدالم ذخالرو ذتـتغ ذكفهمنذ
عؼقده ،ذؿغـل ذاهلل ،ذصفة ۲ذاهلل ذدان ذػربواتن ذاهلل ذدرتاذ
دباضاقث .ذؿثـدارؽن ذفهمن ذؽقت ذؽػد ذفهمن ذبؾقاو ذداملذ
عؼقده ذاداؾه ذدأوؿػام ذؿثـدارؽن ذفهمن ذدامل ذحؽوم ذفقهذ
ؽػد ذاالؿام ذالشافعي،ذاالؿام ذابو ذحنوفه ،ذاالؿام ذؿاؾك ذدانذ
االؿامذامحدذبنذحـبل.ذ ذ
ذ

مسـتاراذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْةذاقاؾهذؿذفبذعؼقدةذقغذدفوبوغؽنذ
ؽػد ذاالؿام ذابو ذؿـصور ذحمؿد ذبن ذحمؿد ذبن ذحمؿودذ
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ي ،ذدالفريؽن ذػد ذتافون ذ 422ذفجرقة ذدؿَاتُرِِقد،ذ
اَْؾؿَاتُرِِقدِ ِ
ؽاودن ذقغ ذبردؽنت ذدغن ذدَمَ ِرخَانِ ،ذدفوبوغؽن ذؽػدذ
ي ذؽران ذبرؽتوروـن ذدرػد ذصحابة ذـيب،ذابو ذأقوبذ
األَِـصَارِ ِ
ي.ذ ذ
خالدذبنذزقدذاألَِـصَارِ ِ
ذ

ي ذدانذ
ؽتافوءقؾه ذبفاوا ذاالؿام ذابو ذحدن ذاألَ ِذعَرِ ِ
ي ذتقدق ذػرـه ذؿـخقػتا ذػـدغنذ
االؿام ذابو ذؿـصور ذاَْؾؿَاتُرِِقدِ ِ
اتاو ذممبـتوق ذؿذفب ذبفارو ذدامل ذعؼقده .ذبؾقاو ذبردوا ذفاثذ
ؿـجؾدؽن ذؿذفب ذدَلَفُ ذاؾصَّاؾِ ِح ذدان ذممػرتافـؽن ذػضغنذ
ػاراذصحابةذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم.ذ ذ
ذ

حديث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذقغذ
ي:ذ ذ
درواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذاؾِت ِرؿِذِ ِ
اّلل ْ َْلْ
اّلل ْعَلَيهْ ْ َو َس َّْل ْقَا َْل"ْ:إنْ ْ َْ
عَنْ ْابنْ ْ م َُع َرْ ،أَنْ ْ َر مسو َْل ْاّللْ ْ َصّلْ ْ مْ
ّل ْضَ ََل ََلْ،
اّلل ْعَلَيهْ ْ َو َس َّْل ْْ -عَ َ ْ
ََي َم مْع ْ مأمتْ ْْ -أَوْ ْقَا َْل ْ:مأم َْة ْ مم َحمدْ ْ َصّلْ ْ مْ
َوي َ مْدْاّللْْ َم َْعْاجل َ َماعَةَ ْ،و َمنْْ َشذْْ َشذْْإ َ ْلْالنارْذ ْْْْْْْْْْْْْْْْْ(رواهْالرتمذي)ْذ ْ
برؿؼصود:ذ"درػد ذابن ذعؿر ذرضي ذاهللذعـفؿا،ذبفاوا ذردولذ
اهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا :ذ(ؿؼصودث)ذ
ددوغضوفثذاهللذتقدقذؿغفقؿػوـؽنذاوؿتؽوذاتاوذددبوتذ
اوؿة ذحمؿد ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذأتس ذؽددنت،ذػرتوؾوغنذ
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اهلل ذتتف ذبردام ذمجاعه.ذددقاػا ذقغ ذممـخقؾؽن ذدقري ذدرػدذ
مجاعه،ذؿكذديذاؽنذممـخقؾؽنذدقرقثذؽـراك".ذ ذ
ذ

دقؽف ذؿغقؽوتي ذامجاع ذعؾؿاء ذؿروػاؽن ذدقؽفذ
قغ ذدػضغ ذاوؾقه ذاؾرين ذاألَذَاعِرَة ذدان ذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْة .ذاقنذ
ددببؽن ذدامل ذؿـتػؽن ذحؽوم ۲ذاضام ،ذؿرقك ذؿغضوـاؽنذ
دؾقل ذاؾؼرءان ،ذاؾدـة ،ذامجاع ذدان ذؼقاس ذدخارا ذمسػورـا.ذ
ددغؽن ذاؾرين ۲ذالءقن ذػديت ذؿـوؾق ذدبفاضني ذ ذدؾقل۲ذ
تردبوت .ذاوؾقه ذاقت ذؽقت ذداػيت ذاؾرين ذاقن ذتؾه ذدأقؽوتيذ
اوؾقه ذدبقؾغن ذبدر ذعؾؿاء ذدرػد ذػؾباضاي ذبقدغ ،ذدػرتيذ
صولُذاؾدِِّقنذدانذددرتاذدرتاذ
عؾؿاءذفقه،ذتفسري،ذحديث،ذُا ُ
بفاسذعرب.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
االؿام ذدقد ذعؾوي ذاحلداد ذبرؽات :ذ(ؿؼصودث)ذ
"اػابقال ذؿؾقفت ذفمهمن ذقغ ذؾوروس ذدرػد ذفاتي ذقغ ذبردقهذ
ترفادف ذـص ۲ذاؾؼرءان ذدان ذاؾدـه ذقغ ذؿغـدوغي ذعؾؿو۲ذ
ؽأمياـن ذدان ذممباخ ذالتر ذبالؽغ ذؼوم ذدَلَفُ ذاؾصَّاحل ذدرػدذ
ضقـرادي ذصحابة ذدان ذتابعني ذؿك ذػديت ذاؽن ذؿغتافوءيذ
دان ذؿـؿوءي ذؽبـرن ذبردام ذضوؾوغن ذقغ ذددبوت ذدغنذ
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ي.ذبؾقاو ذتؾهذ
األَذَاعِرَ ْة ذـدبه ذؽػد ذاالؿام ذابو ذحدن ذاألَ ِذعَرِ ِ
ؿثودون ذؼاعده ۲ذعؼقده ذافلُ ذاؾْحَ ِق ذدامل ذدتقاف ذوؼتو ذدانذ
متػت ذدرتا ذؿـوؾقس ذدان ذؿـداتغؽن ذدؾقل-دؾقؾث .ذعؼقدهذ
تردبوت ذددػاؽيت ذاوؾقه ذػارا ذصحابة ذدان ذضقـراديذ
ددودفثذدرػدذضقـراديذترباءققذتابعني.ذمسـتاراذضوؾوغنذ
اَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْةذدروػاذدغنذضوؾوغنذاألَذَاعِرَ ْةذداملذمسواذػرؽاراذ
قغذتؾهذددبوتؽن".ذ ذ
ذ

درتودثذفرمانذاهللذداملذدورةذاألـعامذاقاتذ:045ذ ذ
ﱲ ﱴﱵ ﱶ
ﭐﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰﱱ ﱳ
ﱷﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

برؿؼصود:ذ"بفاواداثذاورغذقغذؿـخراقرباقؽنذاضامذؿرقكذ
(دغنذػردؾقدقفن۲ذقغذبردادرؽنذفواذنفسو)،ذدانذؿرقكذ
ؿـجادي ذبرػواق-ػواق ،ذتقاداؾه ذاغؽاو ذترؽاءقتذ
ددقؽقتػونذدامل ذ(ػربواتن)ذؿرقك .ذددوغضوفثذػرؽاراذ
ؿرقكذفاثاؾهذتردرهذؽػدذاهلل.ذؽؿدقنذايذاؽنذؿـرغؽنذ
ؽػدذؿرقكذ(ػدذفاريذؼقاؿةذؽؾق)،ذاؽنذافذقغذتؾهذؿرقكذ
الؽوؽنذ(دانذممباؾدث)" .ذ
ذ
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اقات ذدأتس ذممربي ذؿؼصود ذبفاوا ذاورغ ذقغ ذممبواتذ
ػرػخفن ذدامل ذاضام،ذداؾقغ ذؿثدتؽن،ذممبِ ِدعَ ِفؽن ذعؿؾن ذقغذ
باءقق ،ذؿغؽافركن ذاورغ ذدوقـغ-وقـغث ذؿك ذؿرقك ذتؾهذ
ؿـقغضؾؽنذجاؾنذقغذبـرذقاءقتذجاؾنذقغذدباوا ذاوؾقهذردولذ
اهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذدان ذػارا ذصحابة .ذاوؾقه ذاقت،ذ
ؽقت ذواجب ذؿـجاض ذؽروؽوـن .ذبضقـدا ذؿغقغتؽن ذؽقتذ
دوػاقا ذبراد ذدامل ذؽوؿػوؾن ذقغ ذبدر ذدباضاميان ذحديث ذقغذ
درواقتؽنذاوؾقهذابنذؿاجه:ذ ذ
برؿؼصود :ذ"اـس ذبن ذؿاؾك ذرضي ذاهلل ذعـه ذبرؽات ،ذاؽوذ
ؿـدغر ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبداذ
(ؿؼصودث):ذددوغضوفث ذاوؿة ذؽو ذتقدق ذبرفقؿػون ذداملذ
ؽددنت،ذدؽرياث ذؽاؿو ذؿؾقفت ذبرالؽو ذػردؾقدقفن ذؿكذ
فـدؼؾه ذؽاؿو ذبردام ذضوؾوغن ذقغ ذراؿاي ذ(قغ ذؿـوروتيذ
اؾدـه)".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؽقت ذفـدؼؾه ذبربغض ذدغن ذػضغن ذعؼقده ذقغ ذؽقتذ
واريثي ذدرػد ذضـراديذدبؾوؿث ذقغ ذبرػـدوؽن ذعؼقدةذافلذ
اؾدـه ذواجلؿاعه ذاؾرين ذاألَذَاعِرَ ْة ذدان ذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْة ذدانذ
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ممػرتافـؽـثذدرػدذدرودؼؽنذاوؾقهذضوؾوغنذقغذتقدقذدـغذ
دغن ذػضغن ذعؼقده ذقغ ذتؾه ذدعؿؾؽن ذدالؿا ذاقن.ذػضغن ذاقنذ
جوض ذممبواتؽن ذؽقت ذداػت ذفقدوف ذدغن ذاؿان ذدانذ
فرؿوـي ذتـػا ذاد ذبرالؽو ذػرػخفن ،ذػرتؾقغؽفن ذدانذ
ػردغؽقتاءن.ذؽقت ذجوض ذفـدؼؾه ذقؼني ذبفاوا ذعؼقده ذاؾرينذ
األَذَاعِرَ ْة ذدان ذاَْؾؿَاتُرِِقدِقَّ ْة ذاداؾه ذعؼقده ذقغ ذؿثالؿتؽن ذؽقتذ
درػد ذايف ذـراك ذدفاري ذأخرية ذؽؾق.ذؿارقؾه ذؽقت ذبردام۲ذ
بردعاء ذؽػد ذاهلل ذمسوض ذدضوؾوغؽن ذدامل ذؽاؾغن ذؿرقك ذقغذ
ؿـداػت ذفداقة ذاهلل ذدباضاميان ذدامل ذاقات ذ 25ذدورةذ
اؾعـؽبوت:ذ ذ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚ

برؿؼصود :ذ"دان ذاورغ ذقغ ذبراودفا ذدغن ذبردوغضوه-
دوغضوه ذؽران ذممـوفي ذؽفـدق ذاضام ذؽاؿي،ذ
ددوغضوفث ذؽاؿي ذاؽن ذممقؿػني ذؿرقك ذؽجاؾن-جاؾنذ
ؽاؿي ذ(قغ ذؿـجادقؽن ذؿرقك ذبرضؿبريا ذدرتا ذبراوؾقهذ
كريضاءن)ذدانذددوغضوفثذ(ػرتوؾوغنذدانذبـتوان)ذاهللذ
اداؾهذبدرتاذاورغذقغذبراودفاذممباءقؼيذعؿؾـث" .ذ
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ََب َركَْ ﭞ ﯬ ﯶ َبْل مقر َءانْ ﯻَ ،وه ََـ َف َعنْ ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ت ََل َوت َ مهْ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َْو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ْي ﭝَْةْٱلتائب َيْ
ينْ َو َْ
ﰁ فَيَاْفَو َزْٱل ممس تَغفر َْ
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