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  هقن حمؿد؟هقن حمؿد؟عموذا شمؽرعموذا شمؽر

  وحمؿد حيى اعمًقح!!!وحمؿد حيى اعمًقح!!!

  --صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفامصؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفام--
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 .يمتٌف :يقؾمػ سمـ إسمراهقؿ اًمًوضمر

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 

 أظمل اعمًؾؿ..أظمتل اعمًؾؿي.

 اًمًالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف

سملي وؾمقؾي مـ  وفذطمهو أو كنموٓ أموكع مـ ، اًمطٌع مٌذوًمي هلذه اًمرؾموًمي ًمؽؾ مًؾؿ ومًؾؿي طمؼقق

صػحوت  أو اجلفوت احلؽقمقي أوقمغم اًمنميموت وأ تقمـ ـمريؼ اعمطوسمع أو اعممؾمًو اًمقؾموئؾ، ؾمقاءاً 

 آكؽمكً...اًمخ

 سمنمـملم:

ومؾف أن  ،إذا وضمد ظمطل خيوًمػ اًمؽتوب واًمًـي وهدي اًمًؾػ اًمصوًمحٓ يزيد وٓ يـؼص ومقفو إٓ أن -1

 يصؾحف.

 سموعمغػرة. واعمممـوتواعمممـلم  أن يدقمق اهلل زم وًمقاًمدي-2
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وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم ظموشمؿ إكٌقوء حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف أمجعلم ومـ شمٌعفؿ سمنطمًون إمم يقم اًمديـ، 

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 

 

 اعممًمػ:                                                    

 يقؾمػ سمـ إسمراهقؿ اًمًوضمر 

 

 

 

 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 -عمؼدميا-
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إن احلؿد هلل ،كحؿده وكًتعقـف وكًتغػره ،وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػًـو ،ومـ ؾمقئوت أقمامًمـو،مـ هيده اهلل ومال مضؾ 

 -ًمف،ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف.وأؿمفد أن ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف .وأؿمفد أن حمؿدا قمٌده ورؾمقًمف أمو سمعد:

 أطمةى أظمةوه اعمًةقحوًمـٌل حمؿةد ظموًمصي رومقعةي اعمًةتقى،ومي صودىمي قمالىمي حمٌواعمًقح اًمعالىمي سملم حمؿد إن

اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ واًمًةةـي مةةـ ظمةةالل مةةـفٍ اًمةةقطمقلم  سمةةل ك وأرىمةةك وأيمؿةةؾ م ةةفد و اإلكًةةوكقي وىمدمةةف ًمؾعةةوم

 إمم قمؾقفةو اًمًةالم مقالد أمف اًمعذراء مريؿ سمـةً قمؿةران ىمٌؾ شمعريػًو يموماًل مـ قمرف سملظمقف اعمًقحوحمؿد.اًمـٌقيي

وىمةدم  ،سملزهك شمؼةديؿاحلؼ،اعمـزل قمغم اعمًقح اإلكجقؾ اًمؽتوب اعمؼدسي اًمتوريخ وشمقىمػ اًمزمـ إريض،وىمدم ويهن

ٌةي هلؿ،وسمؽراهقةي مضةطفدهيؿ داومع قمـ مممـل اًمـصورى اعمضةطفديـ دوموقمةو اشمًةؿ سموعمحو سملمجؾ صقرة، احلقاريلم

،واًمـةقر اًمةذي ضمةوء سمةف ،وسموكجقةؾ اعمًةقحآمةـ سموعمًةقح إذا إٓاًمطغوة، وموعمًؾؿ احلؼقؼل ٓ يؽقن مًةؾاًم طمؼةًو 

واًمٌوًمغ قمددهؿ أيمثر مةـ صمامكقةي وقمنمةون أًمةػ  امم حمؿد صغم اهلل يمؾفؿ مـ آدم  سملكٌقوء،وموعمًؾؿ يممـ اعمًقح

سمةوًمتقراة و و وقمقًةك ،وموعمًؾؿ يةممـ سمؿقؾمةك اإلؾمالمكٌل،ومـ يمػر رؾمقًٓ واطمدًا أو يمتوسمًو واطمدًا اكًؾخ قمـ 

ـَ }واًمؼرآن ؾمقاءًا سمًقاء ىمول اهلل شمعومم: سمؿحؿد يمنيامكف، اإلكجقؾ ـُقَن يُمٌؾ آَم ـَ اًمَرؾُمقُل سماَِم ُأكِزَل إًَِمْقِف ِمـ َرسِمِف َواعْمُْمِم آَم

ؾمةقرة  {َؽ َرسَمـَةو َوإًَِمْقةَؽ اعْمَِصةػُم َراكَ سمِوهللِّ َوَممِئَؽتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمؾِِف َٓ ُكَػِرُق سَملْمَ َأطَمٍد ِمـ ُرؾُمؾِِف َوىَموًُمقْا ؾَمِؿْعـَو َوَأـَمْعـَو هُمػْ 

ذم قمؼوئةد  مؼتد  داهؿ ،وجمدد ومصةحح عمةو ـمةرأكٌل متٌع ٔصمور أظمقشمف إكٌقوء مـ ىمٌؾف ،و وحمؿد[،28ة أيي]اًمٌؼر

و َوًَمَؼْد سَمَعْثـَة}اًمتقطمقد اًمذي هق ىمطى رطمك اًمرؾموٓت اًمًامويي مجقعفو ىمول اهلل شمعومم: إمماكحراف ،وردهؿ اًمـوس مـ 

ـْ طَم  ـْ َهَدى اهللُّ َوِمـُْفؿ َم ٌُقْا اًمَطوهُمقَت وَمِؿـُْفؿ َم
ٌُُدوْا اهللَّ َواضْمَتـِ ةػُموْا ذِم ذِم يُمِؾ ُأَمٍي َرؾُمقًٓ َأِن اقْم ًِ ًْ قَمَؾْقِف اًمَضةالًَمُي وَم َؼ



 هماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا تكرهىن محمد؟ ومحمد يحب المسيح!!! صلىات اهلل وسالمه علي   

 5 

ٌَُي اعْمَُؽِذسملَِم  سملهنو اذاىمي ؾمامويي  كعً رؾموًمي اعمًقح د،وحمؿ[36أيةي] اًمـحؾؾمقرة {إَْرِض وَموكُظُروْا يَمْقَػ يَموَن قَموىِم

وأمف اًمعذراء،ٕظمػك مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ اعمـزل قمؾقف قمـ ـمريؼ روح  يمورهو ًمؾؿًقح قمغم اإلكًوكقي، وًمق يمون حمؿد

أظمةرى  وآيةوت سملطمرف مـ كةقريمراموت اعمًقح شمًطر وؾمقرة اعموئدة اًمتلاًمؼدس ضمؼميؾ ؾمقرة مريؿ وآل قمؿران،

ةو }ًمف شمعومم:يمثػمة مثؾ ىمقيمثػمة  ًْ سمَِؽؾاَِمِت َرِ َ ًْ وَمْرضَمَفو وَمـََػْخـَو ومِقِف ِمـ ُروطِمـَو َوَصَدىَم ًَ قِمْؿَراَن اًَمتِل َأطْمَصـَ َوَمْرَيَؿ اسْمـَ

ـَ اًْمَؼوكِتلَِم  ًْ ِم يمةام ذم صةحقح ومـفةو –اًمؽثةػمة اًمـٌقيي اًمصحقحي ،و إطموديٌ [12أيي] اًمتحريؿ ؾمقرة{َويُمُتٌِِف َويَموَك

)ومضؾ قموئ ي قمغم اًمـًوء يمػضؾ اًمثريد قمغم ؾموئر اًمطعوم، يمؿؾ مـ اًمرضمول يمثػم، وم يؽؿؾ مـ :ىمول اًمـٌل رياًمٌخو

اًمتةل شمرومةع و هذه وأيؿ اهلل ؿمفودة صةدق مةـ ؾمةقد اعمرؾمةؾلم (،وناًمـًوء: إٓ مريؿ اسمـي قمؿران، وآؾمقي امرأة ومرقمق

 إنأىمقل ًمذا .وأمف اًمعذراء ٕظمقف اعمًقح ؿدوملي دًٓمي أووح مـ هذه قمغم طمى حم قمؾقلم أقمغم إمموأمف  اعمًقح

 اًمصةالة فامؾدمةوه قمقًةك وأمةف قمةق ًمصودىمي اًمتل يٌدهيو اعمًةؾؿ دائةاماًم عقب اًمـٍماكقي ٓ يعؾؿقن سملن روح اعمحٌي ا

سمؽؾ شمقاوع هةذا  سملم يديؽ و واين ٕوعاًمًالم شمـٌع مـ اًمقطمقلم اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمًـي اًمـٌقيي ومفام يـٌقع آيامن.و

ومرب يمؾؿي يٌورك اهلل ومقفو ومتؼةرأ ومقفةو ومحةقى  "!!!وحمؿد حيى اعمًقح ؟عموذا شمؽرهقن حمؿد"ًمٌحٌ اًمعؾؿل  اعمعـقنا

 إؾمةؾقبعؾف أن يؽقن م عال ومـورًا ومؼتدًا،وأن يػتح اهلل سمف أقمقـًو قمؿقًو،وآذاكةًو صةاًم، وىمؾقسمةًو همؾػةًو،وان ؾيمتوب،وم

هودئًو حيٌف اًمغرسمقلم،ومحًى اًمؼوريء اًمغريب سمؾ وطمتك اًمنمةىمل،سمؼراءشمف  اعمـتفٍ ذم هذا اًمٌحٌ أؾمؾقسمًو طمقاريًو دوموقمقوً 

اًمـجور وىمةد  إؾمالم،وطمًٌف ويموومقف ىمصي ًمؾٌحٌ أن شمؼوم قمؾقف احلجي اًمقاوحي واًمؼمهون اًمًوـمع قمغم كٌقة حمؿد 

عؾةف ػيمةو مةو أاًمـجةور وىمصةي هرىمؾ،و إؾمةالمسمؿثؾ ىمصةي اخلوًمدة،  ورؾموًمتف قمرومً سمطريؼي همػم مٌوذة سمؿحؿد
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، ، واًمتل يةدير رطموهةواإلؾمالممو هل إٓ كقع مـ أكقاع احلروب قمغم  مـ رؾمؿ رؾمقمًو يؾؿزون  و حمؿد  ققناًمغرسم

سمـزول اعمًقح  إٓواًمتل ٓ شمؼػ  ،زقمؿقا؟! ىمتؾي إكٌقوء اعمغضقب قمؾقفؿ اًمقفقد،حتً فمؾ طمريي اًمرأي وطمريي اًمتعٌػم

وملىمقل اإلكًةوكقيقمةغم اًمًالم اًمعوعمل سمعدهو ذ اًمقفقد ًمقعؿ ـ ًمؾصؾقى وختؾقص إرض م هسمؼتؾف ًمؾخـزير ويمن.

.هذا ومون يمؾ مو يمتٌتف هق  ورؾموًمتف ومال أىمؾ مـ أن حتؽممقه ٕكف حيى اعمًقح م شمممـقا سمؿحؿد إنهلمٓء اًمالمزيـ 

ـِ اهللَِ وَ  *إَِذا ضَموَء َكٍْمُ اهللَِ َواًْمَػْتُح }ىمول شمعومم: كٍمة حلٌقٌـو وؿمػقعـو وىمرة أقمقــو حمؿد ًَ اًمـَوَس َيةْدظُمُؾقَن ذِم ِدية َرَأْي

ٌِْح سمَِحْؿِد َرسِمَؽ َواؾْمَتغْ  *َأوْمَقاضًمو  ًَ   اًمػتحؾمقرة {ِػْرُه إَِكُف يَموَن شَمَقاسًمووَم

هذا هق ضمفدي ذم اًمؽتوب،ومون وومؼً ومقف ومؿـ ومضؾ اهلل ويمرمف ومـف قمكم ،وان يموكً إظمرى ومؿـ كػز 

ٓ اًمف إٓ هق احلل اًمؼققم وأشمقب إًمقف مـف،وأؾملل اهلل أٓ حيرمـل أضمر هذا اًمؽتوب ذم واًم قطون،واؾمتغػر اهلل اًمذي 

     اعمامت، وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم. سمعداحلقوة و

 :يقؾمػ سمـ إسمراهقؿ اًمًوضمر.اعممًمػ 

 يصطػل آل قمؿران قمغم اًمعوعملم: اهلل .1

 :اْصَطَػك آَدَم َوُكقطمًو َوآَل إسِْمَراِهقَؿ َوآَل قِمْؿَراَن قَمغَم اًْمَعوعَملَِم إَِن اهللَّ }ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

 [.33أيي] آل قمؿرانؾمقرة {

 :خلدمي سمقً اعمؼدس ظموًمصوً  اًمؼودم دوشمـذر اعمقًمق وًمعذراءحتؿؾ سمقمؾقفو اًمًالم واًمدة مريؿ  .2
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 :قطًمو َوَآَل إسِْمَراِهقَؿ َوَآَل قِمْؿَراَن قَمغَم اًْمَعوعَملَِم إَِن اهللََ اْصَطَػك َآَدَم َوكُ  }ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ* 

ـْ سَمْعٍض َواهللَُ ؾَمِؿقٌع قَمؾِقٌؿ  ًِ اْمَرَأُة قِمْؿَراَن َرِب إيِِن َكَذْرُت ًَمَؽ َمو ذِم سَمْطـِل حُمََرًرا  *ُذِرَيًي سَمْعُضَفو ِم إِْذ ىَموًَم

ِؿقعُ  ًَ ًَ اًم ٌَْؾ ِمـِل إَِكَؽ َأْك  [.34-33ؾمقرة آل قمؿران أيوت]{*اًْمَعؾِقُؿ  وَمَتَؼ

 :قمؾقفو اًمًالم مقًمد مريؿ سمـً قمؿران .3

  َرِب إيِِن }ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿوقمـ وٓدة أم اعمًقح قمؾقفام اًمًالم ًْ وَمَؾاَم َوَوَعْتَفو ىَموًَم

ًْ َوًَمقَْس اًمَذيَمرُ  يَموُٕكَثك َوإيِِن ؾَمَؿقُْتَفو َمْرَيَؿ ِوإيِِن ُأقِمقُذَهو سمَِؽ  َوَوْعُتَفو ُأكَثك َواهللُّ َأقْمَؾُؿ سماَِم َوَوَع

ـَ اًمَ ْقَطوِن اًمَرضِمقِؿ  ـًو َويَمَػَؾَفو َزيَمِرَيو يُمَؾاَم َدظَمَؾ *َوُذِرَيَتَفو ِم ًَ ٌَوشمًو طَم ـٍ َوَأكٌََتَفو َك ًَ ٌُقٍل طَم ٌََؾَفو َرُ َو سمَِؼ وَمَتَؼ

ـْ قِمـِد اهللِّ إَن اهللَّ قَمَؾْقَفو َزيَمِرَيو اعمِْْحَرا ًْ ُهَق ِم َب َوضَمَد قِمـَدَهو ِرْزىمًو ىَموَل َيو َمْرَيُؿ َأَكك ًَمِؽ َهةَذا ىَموًَم

وٍب  ًَ  [.37-36]وت أي آل قمؿران ؾمقرة{َيْرُزُق َمـ َيَ وُء سمَِغػْمِ طِم

 وٓدهتو:سمؽػوًمي مريؿ اًمعذراء قمؾقفو اًمًالم ًمؽمسمقتفو ٕن واًمدهو قمؿران موت ىمٌؾ يػقز  يوزيمر .4

  ًَمَدهْيِْؿ إِْذ ُيْؾُؼقَن َأىْماَلَمُفْؿ َأهُيُْؿ }ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿيمام ًَ  اًْمَغقِْى ُكقطِمقِف إًَِمقَْؽ َوَمو يُمـْ
ِ
ٌَوء ـْ َأْك َذًمَِؽ ِم

َتِصُؿقَن  ًَ ًَمَدهْيِْؿ إِْذ خَيْ  [.44ؾمقرة آل قمؿران أيي] {َيْؽُػُؾ َمْرَيَؿ َوَمو يُمـْ

 ـًو َويَمَػَؾَفو َزيَمِرَيو يُمَؾاَم َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو }شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿىمول اهلل و ًَ ٌَوشمًو طَم ٌََتَفو َك ـٍ َوَأك ًَ ٌُقٍل طَم ٌََؾَفو َرُ َو سمَِؼ وَمَتَؼ

ـْ قِمـِد اهللِّ  ًْ ُهَق ِم  إَن اهللَّ َيْرُزُق َمـ َيَ وُء سمَِغػْمِ َزيَمِرَيو اعمِْْحَراَب َوضَمَد قِمـَدَهو ِرْزىمًو ىَموَل َيو َمْرَيُؿ َأَكك ًَمِؽ َهةَذا ىَموًَم

وٍب  ًَ  [.37أيي] آل قمؿرانؾمقرة {طِم
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 :قموسمدة كوؾمؽي قمؾقفو اًمًالم اًمٌتقل مريؿ سمـً قمؿران .5

 :ـُتِل ًمَِرسِمِؽ َواؾْمُجِدي َواْريَمِعل َمَع }وىمد ؿمفد  ذا رب اًمعوعملم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؼقًمف َيو َمْرَيُؿ اىْم

 [.43أيي ] آل قمؿرانة ؾمقر {اًمَرايمِِعلَم 

 :قمؾقفو اًمًالم يمراموت مريؿ سمـً قمؿران .6

 :يُمَؾاَم َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو َزيَمِرَيو اعمِْْحَراَب َوضَمَد قِمـَدَهو ِرْزىمًو ىَموَل َيو َمْرَيُؿ }ومـفو مو ىموًمف اعمقزم ذم يمتوسمف اًمعزيز

ـْ قِمـِد اهللِّ إَن اهللَّ َيرْ  ًْ ُهَق ِم وٍب َأَكك ًَمِؽ َهةَذا ىَموًَم ًَ  [.37-36] آل قمؿران ؾمقرة{ُزُق َمـ َيَ وُء سمَِغػْمِ طِم

 قمغم كًوء اًمعوعملم:مرشملم قمؾقفو اًمًالم  يصطػل مريؿ اهلل .7

 اعْمَاَلِئَؽُي َيو َمْرَيُؿ إَِن اهللَّ اْصَطَػوِك }:وىمد ضموء ذًمؽ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؼقًمف ؾمٌحوكف وشمعومم ًِ َوإِْذ ىَموًَم

وء اًْمَعوعَملِمَ َوـَمَفَرِك َواْصَطَػوِك قمَ  ًَ
 [.42أيي] ؾمقرة آل قمؿران{غَم كِ

 قمغم كًوء اًمعوعملم أمجعلم:قمؾقفو اًمًالم مريؿ سمـً قمؿران  يظفر ظمػميي حمؿد .8

  ىمول اًمرؾمقل )رواه اًمٌخوري.: )ظمػم كًوئفو مريؿ سمـً قمؿران،وظمػم كًوئفو ظمدجيي 

  ىمول رؾمقل اهللٓآؾمقي امرأة ومرقمقن، ومريؿ سمـً : )يمؿؾ مـ اًمرضمول يمثػم، وم يؽؿؾ مـ اًمـًوء: إ 

 ( رواه اًمٌخوري.قمؿران، وإن ومضؾ قموئ ي قمغم اًمـًوء يمػضؾ اًمثريد قمغم ؾموئر اًمطعوم

 سملهنو قمػقػي ـموهرة قمذراء: قمؾقفو اًمًالم يؼقل قمـ مريؿ اهلل .9
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 وَمْرضَمَفو وَمـََػْخـَو ومِق}:يمام ذم ىمقًمف ضمؾ ؿملكف ًْ ًَ قِمْؿَراَن اًَمتِل َأطْمَصـَ ًْ َوَمْرَيَؿ اسْمـَ ِف ِمـ ُروطِمـَو َوَصَدىَم

ـَ اًْمَؼوكِتلَِم  ًْ ِم  [.12ؾمقرة اًمتحريؿ أيي]{سمَِؽؾاَِمِت َرِ َو َويُمُتٌِِف َويَموَك

 ـْ ُروطِمـَو َوضَمَعْؾـَوَهو َواسْمـََفو }:ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿو ًْ وَمْرضَمَفو وَمـََػْخـَو ومِقَفو ِم َواًَمتِل َأطْمَصـَ

ٌُُدوِن  *لَم َآَيًي ًمِْؾَعوعَمِ   [.92-91ؾمقرة إكٌقوء أيوت] {إَِن َهِذِه ُأَمتُُؽْؿ ُأَمًي َواطِمَدًة َوَأَكو َرسُمُؽْؿ وَموقْم

 : اعمًقحسموعمقًمقد اًمعظقؿ  قمؾقفو اًمًالم سم ورات اعمالئؽي عمريؿ .11

 اعْمَمِئَؽُي َيو َمْرَيُؿ إَِن اهللَّ ُيٌَ }:يمام ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف وشمعومم 
ًِ ك إِْذ ىَموًَم ًَ قُح قِمق

ًِ ِك سمَِؽؾَِؿٍي ِمـُْف اؾْمُؿُف اعْمَ نِمُ

ـَ اعْمَُؼَرسملَِم  ـُ َمْرَيَؿ َوضِمقفًو ذِم اًمُدْكَقو َوأظِمَرِة َوِم   [.45أيي] آل قمؿرانؾمقرة {اسْم

 :حتؿؾ سموعمًقح قمؾقفو اًمًالم مريؿ .11

 ىِمًقو َواْذيُمْر ذِم اًْمؽَِتوِب َمْرَيَؿ }:وىمد ضموء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٌورك وشمعومم ـْ َأْهؾَِفو َمَؽوًكو َذْ ٌََذْت ِم  *إِِذ اْكَت

ا ؾَمِقًيو  ـْ ُدوهِنِْؿ طِمَجوسًمو وَمَلْرؾَمْؾـَو إًَِمْقَفو ُروطَمـَو وَمَتَؿَثَؾ هَلَو سَمنَمً ـِ  *وَموخَتََذْت ِم ًْ إيِِن َأقُمقُذ سمِوًمَرمْحَ ىَموًَم

ًَ شَمِؼًقو  ََهَى ًَمِؽ هُماَلًمو َزيمًِقو  ىَموَل إَِكاَم َأَكو َرؾُمقُل  *ِمـَْؽ إِْن يُمـْ ِٕ ًْ َأَكك َيُؽقُن زِم هُماَلٌم َوَمْ  *َرسِمِؽ  ىَموًَم

ـِل سَمنَمٌ َوَمْ َأُك سَمِغًقو  ًْ ًَ ىَموَل يَمَذًمِِؽ ىَموَل َرسُمِؽ ُهَق قَمكَمَ َهلِمٌ َوًمِـَْجَعَؾُف َآَيًي ًمِؾـَوِس َوَرمْحًَي ِمـَو َويَموَن  *َيْؿ

ٌََذْت سمِِف َمَؽوًكو ىَمِصًقو  *َأْمًرا َمْؼِضًقو   [.22-21-21-19-18-17-16ؾمقرة مريؿ أيوت]{وَمَحَؿَؾْتُف وَموْكَت

 :اعمًقح مقالدمعجزة  .12
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 َيو }:يمام ؾمطرت سموًمؼرآن اًمؽريؿ طمقٌ ىمول رسمـو ضمؾ ضمالًمف ًْ وَمَلضَموَءَهو اعْمََخوُض إمَِم ضِمْذِع اًمـَْخَؾِي ىَموًَم

 ًُ ٌَْؾ َهَذا َويُمـْ ًُ ىَم ًقو  ًَمْقَتـِل ِم ًِ قًو َمـْ ًْ ًيو  *َك َتِؽ َهِ َزيِن ىَمْد ضَمَعَؾ َرسُمِؽ حَتْ َٓ حَتْ تَِفو َأ ـْ حَتْ  *وَمـَوَداَهو ِم

ًٌو ضَمـًِقو  وىِمْط قَمَؾْقِؽ ُرـَم ًَ ـَ اًْمٌنََمِ  *َوُهِزي إًَِمْقِؽ سمِِجْذِع اًمـَْخَؾِي شُم ـَ ِم يِب َوىَمِري قَمقْـًو وَمنَِمو شَمَرِي وَمُؽكِم َواْذَ

ًقو أَ  ًِ ـْ ُأيَمِؾَؿ اًْمقَْقَم إِْك ـِ َصْقًمو وَمَؾ ِؿُؾُف ىَموًُمقا َيو َمْرَيُؿ ًَمَؼْد *طَمًدا وَمُؼقزِم إيِِن َكَذْرُت ًمِؾَرمْحَ ًْ سمِِف ىَمْقَمَفو حَتْ وَمَلشَم

ًِ ؿَمْقئًو وَمِرّيًو   .[27-26-25-24-23أيوت]ؾمقرة مريؿ  {ضِمْئ

  اًمؼرآن م يذيمر ىمصي مقًمد حمؿدان وهذا  ىُمْؾ }يمام يقًمد ؾموئر اًمٌنم مقًمده يمون مقًمدًا ـمٌقعقوً ٕن

َٓ إَِكاَم َأَكو سَمنَمٌ ِمْثُؾُؽْؿ ُيقطَمك إزَِمَ َأَكاَم إهَِلُُؽْؿ إًَِمٌف َواطِمٌد وَمَؿـ يَموَن َيْرضُمق ًمَِؼوء َرسِمِف وَمْؾقَ  ْعَؿْؾ قَمَؿاًل َصوحِلًو َو

ٌَوَدِة َرسِمِف َأطَمدًا  ْك سمِِع  ظفر إدًمي سملن اًمؼرآن ًمقس مـ قمـدمـ هذا شم،و[111يي]أ اًمؽفػؾمقرة {ُينْمِ

اًمصودىمي  ًمؽـفو حمٌي حمؿدهمػمه،وأو أيمثر مـ مقًمد اعمًقحومقزه مقًمده سمرز ٕ إٓ ،وحمؿد

 .عمًقحٕظمقف ا

 :قمؾقف اًمًالم آدمأسمق اًمٌنم  ظمؾؼ مـ شمراب يمام ظمؾؼ اعمًقح .13

  ك قِمـ}:شمعوممؾمٌحوكف وىمول اهلل ومؼد ًَ َد اهللِّ يَمَؿَثِؾ آَدَم ظَمَؾَؼُف ِمـ شُمَراٍب صمَِؿ ىَموَل ًَمُف يُمـ إَِن َمَثَؾ قِمق

 [.59أيي ] آل قمؿرانؾمقرة {وَمَقُؽقُن 

 أيي ، ىمول  {وإذ أظمذ رسمؽ مـ سمـل آدم مـ فمفقرهؿ ذريتفؿ}ذم ىمقًمف شمعومم :  قمـ أيب سمـ يمعى]و

 صقرهؿ واؾمتـطؼفؿ يقمئذ مجقعو . مو هق يموئـ إمم يقم اًمؼقومي ومجعؾفؿ أرواطمو صمؿ مجعفؿ ًمف
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َوإِْذ َأظَمَذ َرسُمَؽ ِمـ سَمـِل آَدَم ِمـ فُمُفقِرِهْؿ ُذِرَيَتُفْؿ َوَأؿْمَفَدُهْؿ  }ومتؽؾؿقا وأظمذ قمؾقفؿ اًمعفد واعمقثوق 

ـْ هَ  ًُ سمَِرسِمُؽْؿ ىَموًُمقْا سَمغَم ؿَمِفْدَكو َأن شَمُؼقًُمقْا َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي إَِكو يُمـَو قَم ًْ ِفْؿ َأًَم
ًِ . ىمول  {َذا هَموومِؾِلَم قَمغَم َأكُػ

َأن شَمُؼقًُمقْا َيْقَم  }اًمًؿقات اًمًٌع وإرولم اًمًٌع وأؿمفد قمؾقؽؿ أسمويمؿ آدم  ومنين أؿمفد قمؾقؽؿ

ـْ َهَذا هَموومِؾِلَم  ومال شمنميمقا يب ؿمقئو ومنين أرؾمؾ إًمقؽؿ رؾمكم يذيمروكؽؿ قمفدي  {اًْمِؼَقوَمِي إَِكو يُمـَو قَم

آدم  فد أكؽ رسمـو وإهلـو ٓ رب ًمـو همػمك ، ورومع هلؿ أسمقهؿوأكزل قمؾقؽؿ يمتٌل ، ومؼوًمقا ك  ومقثوىمل

ومؼول إين  ومرأى ومقفؿ اًمغـل واًمػؼػم وطمًـ اًمصقرة وهمػم ذًمؽ ومؼول رب ًمق ؾمقيً سملم قمٌودك ،

واًمـٌقة ومذًمؽ ىمقًمف  أطمى أن أؿمؽر ، ورأى ومقفؿ إكٌقوء مثؾ اًمنج وظمصقا سمؿقثوق آظمر سموًمرؾموًمي

ـَ اًمـٌَِقِ }: وملىمؿ وضمفؽ ًمؾديـ طمـقػو }: وهق ىمقًمف شمعومم {لَم ِمقَثوىَمُفْؿ َوِمـَؽ َوِمـ ُكقٍح َوإِْذ َأظَمْذَكو ِم

ُومَم }شمعومم : وىمقًمف {ومطرة اهلل اًمتل ومطر اًمـوس قمؾقفو ٓ شمٌديؾ خلؾؼ اهلل ْٕ ـَ اًمـُُذِر ا  {َهَذا َكِذيٌر ِم

ـْ قَمْفٍد َوإِن َوضَم } }وىمقًمف شمعومم :   قمقًك ويمون روح {ْدَكو َأيْمَثَرُهْؿ ًَمَػوؾِمِؼلمَ َوَمو َوضَمْدَكو ٕيَْمَثِرِهؿ ِم

مؽوكو  إرواح اًمتل أظمذ قمؾقفو اعمقثوق وملرؾمؾ ذًمؽ اًمروح إمم مريؿ طملم اكتٌذت مـ أهؾفو مـ شمؾؽ

  ذيمره اسمـ اًمؼقؿ ذم يمتوب اًمروح.[ ذىمقو ومدظمؾ مـ ومقفو

 كف، ومؼد ظمؾؼ آدمواهلل ضمؾ ذم قماله ًمف اًمؽامل اعمطؾؼ ذم اخلؾؼ خيؾؼ مو ي وء يمقػ ؿموء ؾمٌحو  مـ

وضمعؾ كًؾ سمـل آدم مـ أب وأم ، مـ أب سمال أم  وظمؾؼ طمقاء مـ وؾع آدم،شمراب سمال أب وٓ أم 

 اخلالق اًمعؾقؿ. اهلل مـ أم سمال أب ومًٌحون وظمؾؼ قمقًك، 

 :قمـد وٓدشمف اعمًقحم يؼرب اًمؾعلم اًم قطون  .14
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 ذًمؽ اًمـٌلوذًمؽ ًمؽرامي اعمًقح قمؾقف اًمًالم قمغم اهلل شمٌورك وشمعومم وسملم  يمؾ سمـل آدم :)سمؼقًمف

 اسمـ مريؿ ، ذهى يطعـ ومطعـ ذم احلجوب قمقًك اًم قطون ذم ضمـٌقف سمنصٌعف طملم يقًمد ، همػم يطعـ

  رواه اًمٌخوري. ).

 : يتؽؾؿ ذم اعمفد اعمًقح .15

  يرث إرض ومـ  أنو أي يمرامي يمؿثؾ هذه ومؿـذ أن ظمؾؼ اهلل اخلؾؼ مـ ًمدن آدم قمؾقف اًمًالم وامم

اعمفد  م يتؽؾؿ ذم:)ىمول اًمرؾمقل تؽؾؿ إٓ صمالصمي ذم اعمفد أطمدهؿ قمقًك قمؾقف اًمًالم يمام قمؾقفو م ي

رضمؾ يؼول ًمف ضمريٍ ، يمون يصكم ، ضموءشمف أمف ومدقمتف ، ومؼول  ، ويمون ذم سمـل إهائقؾ قمقًك: إٓ صمالصمي

عتف ، اًمؾفؿ ٓ متتف طمتك شمريف وضمقه اعمقمًوت ، ويمون ضمريٍ ذم صقم : : أضمقٌفو أو أصكم ، ومؼوًمً

ويمؾؿتف وملسمك ، وملشمً راقمقو وملمؽـتف مـ كػًفو ، ومقًمدت همالمو ، ومؼوًمً : مـ  ومتعروً ًمف امرأة

 وملشمقه ومؽنوا صقمعتف وأكزًمقه وؾمٌقه ، ومتقول وصغم صمؿ أشمك اًمغالم ، ومؼول : مـ أسمقك يو ضمريٍ ،

امرأة  وكًهمالم ؟ ىمول : اًمراقمل ، ىموًمقا : كٌـل صقمعتؽ مـ ذهى ؟ ىمول : ٓ ، إٓ مـ ـملم . ويم

اضمعؾ اسمـل مثؾف ،  شمروع اسمـو هلو مـ سمـل إهائقؾ ، ومؿر  و رضمؾ رايمى ذو ؿمورة ، ومؼوًمً : اًمؾفؿ

ىمول أسمق  -أىمٌؾ قمغم صمدهيو يؿصف  ومؽمك صمدهيو وأىمٌؾ قمغم اًمرايمى ، ومؼول : اًمؾفؿ ٓ دمعؾـل مثؾف ، صمؿ

ًمؾفؿ ٓ دمعؾ اسمـل مثؾ هذه ، صمؿ مر سملمي ، ومؼوًمً : ا -إصٌعف  يؿص هريرة : يملين أكظر إمم اًمـٌل 

اًمؾفؿ اضمعؾـل مثؾفو ، ومؼوًمً : م ذاك ؟ ومؼول : اًمرايمى ضمٌور مـ اجلٌوسمرة ،  : ومؽمك صمدهيو ، ومؼول

 رواه اًمٌخوري.(. إمي يؼقًمقن : هىمً ، زكقً ، وم شمػعؾ وهذه
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 :قمؾقفو اًمًالم ًمقؼميء ؾموطمي أمف اًمطوهرة مريؿ اًمعذراء شمؽؾؿ سموعمفد اعمًقح .16

  ؿَمْقًئو وَمِرًيو }:اهلل شمعومم ىمولومؼد ًِ ِؿُؾُف ىَموًُمقا َيو َمْرَيُؿ ًَمَؼْد ضِمئْ ًْ سمِِف ىَمْقَمَفو حَتْ ًَ َهوُروَن َمو  *وَمَلشَم َيو ُأظْم

ًْ ُأُمِؽ سَمِغًقو   َوَمو يَموَك
ٍ
ـْ يَموَن ذِم اعْمَفْ  *يَموَن َأسُمقِك اْمَرَأ ؾَمْقء  *ِد َصًٌِقو وَمَلؿَموَرْت إًَِمْقِف ىَموًُمقا يَمْقَػ ُكَؽِؾُؿ َم

ًُ  *ىَموَل إيِِن قَمٌُْد اهللَِ َآشَمويِنَ اًْمؽَِتوَب َوضَمَعَؾـِل َكًٌِقو  ـَ َمو يُمـْ ٌَوَريًمو َأْي َوَأْوَصويِن سمِوًمَصاَلِة َوضَمَعَؾـِل ُم

ًُ طَمًقو  ٌَوًرا ؿَمِؼًقو  *َواًمَزيَموِة َمو ُدْم َعْؾـِل ضَم ًَ  *َوسَمًرا سمَِقاًمَِدِِت َوَمْ جَيْ ُمقُت اَلُم قَمكَمَ َيْقَم ُوًمِْدُت َوَيْقَم أَ َواًم

ٌُ طَمًقو  {*َوَيْقَم ُأسْمَع

 [.33-32-31-31-29-28-27]أيوت ؾمقرة مريؿ    

 :اعمًقحقمغم احلؼ  اإلكجقؾاًمؽتوب اعمؼدس  كزول .17

  اًمؽتى اعمؼدؾمي اًمتل اظمتص اهلل  و سمعض رؾمؾف ؾمٌحوكف وموًمتقراة عمقؾمك قمؾقف اًمًالم واًمزسمقر

قف اًمًالم واًمؼرآن عمحؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأمو اإلكجقؾ ومؼد اكزًمف اهلل قمغم قمقًك ًمداوود قمؾ

كِجقَؾ }:قمؾقف اًمًالم يمام ىمول اهلل شمعومم ـِ َمْرَيَؿ َوآشَمْقـَوُه اإْلِ ك اسْم ًَ ـَو َوىَمَػْقـَو سمِِعق
صُمَؿ ىَمَػْقـَو قَمغَم آصَموِرِهؿ سمُِرؾُمؾِ

ـَ اشمَ  َٓ اسْمتَِغوء ِرْوَقاِن َوضَمَعْؾـَو ذِم ىُمُؾقِب اًَمِذي ٌْـَوَهو قَمَؾْقِفْؿ إِ ٌَوكَِقًي اسْمَتَدقُمقَهو َمو يَمَت ٌَُعقُه َرْأوَمًي َوَرمْحًَي َوَرْه

ـُقا ِمـُْفْؿ َأضْمَرُهْؿ َويَمثػٌِم ِمـُْفْؿ وَموؾِمُؼقَن  ـَ آَم  احلديدؾمقرة {اهللَِ وَماَم َرقَمْقَهو طَمَؼ ِرقَموَيتَِفو وَمآشَمقْـَو اًَمِذي

 [.27]أيي
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 شمِْؾَؽ اًمُرؾُمُؾ وَمَضْؾـَو سَمْعَضُفْؿ قَمغَم سَمْعٍض ِمـُْفؿ َمـ يَمَؾَؿ اهللُّ َوَروَمَع سَمْعَضُفْؿ }:ؾمٌحوكف و شمعوممىمول و

ٌَِقـَوِت َوَأَيْدَكوُه سمُِروِح اًْمُؼُدِس َوًَمْق ؿَموء اهللُّ َمو اىْمَتَتَؾ اًمَ  ـَ َمْرَيَؿ اًْم ك اسْم ًَ ـَ ِمـ ذِ َدَرضَموٍت َوآشَمقْـَو قِمق ي

ـَ َوِمـُْفؿ َمـ يَمَػَر َوًَمْق  ـْ آَم ـِ اظْمَتَؾُػقْا وَمِؿـُْفؿ َم
ٌَِقـَوُت َوًَمةؽِ ؿَموء اهللُّ َمو سَمْعِدِهؿ ِمـ سَمْعِد َمو ضَموءهْتُُؿ اًْم

ـَ اهللَّ َيْػَعُؾ َمو ُيِريُد 
 [.253أيي] اًمٌؼرةؾمقرة  {اىْمَتَتُؾقْا َوًَمةؽِ

 دى ومققمظي:كقر وه اإلكجقؾاًمؽتوب اعمؼدس  .18

 ـَ اًمَتْقَراِة }:وسملم هذا اعمقمم ؾمٌحوكف سمؼقًمف ـِ َمْرَيَؿ ُمَصِدىمًو عِمَو سَملْمَ َيَدْيِف ِم ك اسْم ًَ َوىَمَػْقـَو قَمغَم آصَموِرِهؿ سمَِعق

ـَ اًمتَْقَراِة َوُهًدى َومَ  ؾمقرة {ْققِمَظًي ًِمْؾُؿتَِؼلَم َوآشَمْقـَوُه اإِلكِجقَؾ ومِقِف ُهًدى َوُكقٌر َوُمَصِدىمًو عِمَو سَملْمَ َيَدْيِف ِم

 [.46اعموئدة أيي]

 صػ مريؿ سموًمصديؼي ويؼقل قمـفو وقمـ اعمًقح قمؾقفام اًمًالم سملهنام آيي:ي اهلل .19

 ٌْؾِِف اًمُرؾُمُؾ َوُأُمُف ِصِديَؼٌي يَموَكو }:يمام ذيمره ؾمٌحوكف سمؼقًمف ًْ ِمـ ىَم ـُ َمْرَيَؿ إَِٓ َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَؾ قُح اسْم
ًِ َمو اعمَْ

ٌَلِمُ هَلُُؿ أَيوِت صُمَؿ اكُظْر َأَكك ُيْموَمُؽقَن يَ   [.75ؾمقرة اعموئدة أيي]{ْليُماَلِن اًمَطَعوَم اكُظْر يَمقَْػ ُك

 { و إمَِم َرسْمَقٍة َذاِت ىَمَراٍر َوَمِعلٍم ـَ َمْرَيَؿ َوُأَمُف آَيًي َوآَوْيـَوُُهَ  [.51أيي] اعمممـقنؾمقرة {َوضَمَعْؾـَو اسْم

 :سمروح اًمؼدس ًقحاعميميد  اهلل .21
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 ـَ َمْرَيَؿ }:وذم هذا ىمول اهلل شمعومم ك اسْم ًَ َتوَب َوىَمَػْقـَو ِمـ سَمْعِدِه سمِوًمُرؾُمِؾ َوآشَمقْـَو قِمق
َوًَمَؼْد آشَمْقـَو ُمقؾَمك اًْمؽِ

ُؽؿُ  ًُ ٌَِقـَوِت َوَأَيْدَكوُه سمُِروِح اًْمُؼُدِس َأوَمُؽَؾاَم ضَموءيُمْؿ َرؾُمقٌل سماَِم َٓ هَتَْقى َأكُػ شُمْؿ وَمَػِريؼًو يَمَذسْمُتْؿ  اًْم اؾْمَتْؽؼَمْ

 [.87أيي] اًمٌؼرةؾمقرة  {َووَمِريؼًو شَمْؼتُُؾقَن 

 سمعض مو يمون حمرمًو قمؾقفؿ: حيؾ ًمؾقفقد اعمًقح .21

 ـْ َرسِمُؽْؿ َأيِن َأظْمُؾُؼ ًَمؽُ  }:ومؼد ىمول اهلل شمعومم اِئقَؾ َأيِن ىَمْد ضِمْئتُُؽْؿ سمَِآَيٍي ِم ًٓ إمَِم سَمـِل إِْهَ ـَ َوَرؾُمق ْؿ ِم

سَْمَرَص َوُأطْم  ْٕ يَْمَؿَف َوا ْٕ ا سمِنِْذِن اهللَِ َوُأسْمِرُئ ا  وَمَلْكُػُخ ومِقِف وَمقَُؽقُن ـَمػْمً
قِل اعْمَْقشَمك سمِنِْذِن اًمِطلِم يَمَفْقَئِي اًمَطػْمِ

َيَ  َٔ ٌُِئُؽْؿ سماَِم شَمْليُمُؾقَن َوَمو شَمَدظِمُروَن ذِم سُمُققشمُِؽْؿ إَِن ذِم َذًمَِؽ   *ًي ًَمُؽْؿ إِْن يُمـُْتْؿ ُمْمِمـلِمَ اهللَِ َوُأَك

طُِمَؾ ًَمُؽْؿ سَمْعَض اًَمِذي طُمِرَم قَمَؾْقُؽْؿ َوضِمْئُتُؽْؿ سمَِآَييٍ  ِٕ ـَ اًمَتْقَراِة َو َو سَملْمَ َيَدَي ِم
ـْ َرسِمُؽْؿ َوُمَصِدىًمو عمِ  ِم

 [.51-49]أيوت آل قمؿرانؾمقرة {*وَموشَمُؼقا اهللََ َوَأـمِقُعقِن 

 :وروح مـف قمؾقفو اًمًالم مريؿ إممأًمؼوهو  تفويمؾؿ اهلل ورؾمقًمف قمٌدأكف  اعمًقحطمؼقؼي  .22

 َيو َأْهَؾ اًْمؽَِتوِب َٓ شَمْغُؾقْا ذِم ِديـُِؽْؿ َوَٓ شَمُؼقًُمقْا قَمغَم اهللِّ إَِٓ احْلَِؼ }:وىمد سملم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم سمؼقًمف

ـُ َمْرَيَؿ َرؾُمقُل اهللِّ وَ  ك اسْم ًَ قُح قِمق
ًِ ـُقْا سمِوهللِّ َوُرؾُمؾِِف َوَٓ إَِكاَم اعْمَ يَمؾَِؿُتُف َأًْمَؼوَهو إمَِم َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف وَمآِم

ٌَْحوَكُف َأن َيُؽقَن ًَمُف َوًَمٌد ًَمُف َمو  اَمَوات َوَمو ذِم شَمُؼقًُمقْا صَمالَصَمٌي اكَتُفقْا ظَمػْمًا ًَمُؽْؿ إَِكاَم اهللُّ إًَِمةٌف َواطِمٌد ؾُم ًَ ذِم اًم

 [.171أيي] اًمـًوءؾمقرة {ك سمِوهللِّ َويمِقالً إَْرِض َويَمػَ 
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 لَم }:وىمول اهلل شمعومم ـَ اًمَصوحِلِ ك َوإًِْمَقوَس يُمٌؾ ِم ًَ قَك َوقِمق  [.85أيي] إكعومؾمقرة {َوَزيَمِرَيو َوحَيْ

 ٌْدًا هللِِّ َوَٓ اعمَْمِئَؽُي اعْمَُؼرَ }:ؾمٌحوكفىمول و قُح َأن َيُؽقَن قَم
ًِ َتـؽَِػ اعمَْ ًْ ـْ ًَمـ َي َتـؽِْػ قَم ًْ سُمقَن َوَمـ َي

ُهْؿ إًَِمقِف مَجِقعًو  َقْحنُمُ ًَ َتْؽؼِمْ وَم ًْ ٌَوَدشمِِف َوَي  [.172أيي] اًمـًوءؾمقرة {قِم

 ىمول اًمرؾمقل و(:ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وأن حمؿدا قمٌده ورؾمقًمف ، وأن مـ ؿمفد أن 

طمؼ ، واًمـور طمؼ ، أدظمؾف اهلل  ف ، واجلـيأًمؼوهو إمم مريؿ وروح مـ قمٌد اهلل ورؾمقًمف ، ويمؾؿتف قمقًك

 رواه اًمٌخوري. .(اجلـي قمغم مو يمون مـ اًمعؿؾ 

 ىمول اًمرؾمقل و( :احلجر . وىمريش شمًلًمـل قمـ مناي . ومًلًمتـل قمـ أؿمقوء مـ  ًمؼد رأيتـل ذم

قمـ  يمرسمي مو يمرسمً مثؾف ىمط . ىمول ومرومعف اهلل زم أكظر إًمقف . مو يًلًمقين سمقً اعمؼدس م أصمٌتفو . ومؽرسمً

رضب  أكٌلهتؿ سمف . وىمد رأيتـل ذم مجوقمي مـ إكٌقوء . ومنذا مقؾمك ىموئؿ يصكم . ومنذا رضمؾ رء إٓ

ىموئؿ يصكم . أىمرب اًمـوس سمف ؿمٌفو قمروة سمـ مريؿ  سمـ قمقًك ضمعد يملكف مـ رضمول ؿمـقءة . وإذا

 اًمصالة ىموئؿ يصكم . أؿمٌف اًمـوس سمف صوطمٌؽؿ )يعـل كػًف( ومحوكًإسمراهقؿ  مًعقد اًمثؼػل . وإذا

وموًمتػً  . وملممتفؿ . ومؾام ومرهمً مـ اًمصالة ىمول ىموئؾ : يو حمؿد ! هذا موًمؽ صوطمى اًمـور ومًؾؿ قمؾقف

 رواه مًؾؿ. (. إًمقف ومٌدأين سموًمًالم

 :ٓ ينمك سمف ؿمقئو وطمده يعٌد اهلل سملن قمغم اعمًقحيلظمذ اعمقثوق  اهلل .23



 هماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا تكرهىن محمد؟ ومحمد يحب المسيح!!! صلىات اهلل وسالمه علي   

 17 

 ـَ }:ام ىمول ؾمٌحوكف وشمعومموهذا مـ أقمظؿ اعمقاصمقؼ اًمتل أظمذهو اهلل قمغم قمٌوده اًمـٌقلم يم َوإِْذ َأظَمْذَكو ِم

ـِ َمْرَيَؿ َوَأظَمْذَكو ِمـُْفؿ ِمقَثوىموً  ك اسْم ًَ  هَمؾِقظًو اًمـٌَِِقلَم ِمقَثوىَمُفْؿ َوِمـَؽ َوِمـ ُكقٍح َوإسِْمَراِهقَؿ َوُمقؾَمك َوقِمق

 [.7أيي] إطمزابؾمقرة {

 َوإِْذ َأظَمَذ َرسُمَؽ ِمـ سَمـِل } ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف: وهذا شمقيمقد ًمؾؿقثوق إول اًمذي اظمذه اهلل قمغم ظمؾؼف يمام

ًُ سمَِرسِمُؽْؿ ىَموًُمقْا سَمغَم ؿَمِفْدَكو َأن شَمُؼق ًْ ِفْؿ َأًَم
ًِ ًُمقْا َيْقَم آَدَم ِمـ فُمُفقِرِهْؿ ُذِرَيَتُفْؿ َوَأؿْمَفَدُهْؿ قَمغَم َأكُػ

ـْ َهَذا هَموومِؾلِمَ  ٌُْؾ َويُمـَو ُذِرَيًي ِمـ سَمْعِدِهْؿ َأوَمتُْفؾُِؽـَو سماَِم َأْو شَمُؼقًُمقْا إِكَ *اًْمِؼَقوَمِي إَِكو يُمـَو قَم َك آسَموُؤَكو ِمـ ىَم اَم َأْذَ

ٌْطُِؾقَن    [173-172أيوت] إقمرافؾمقرة {وَمَعَؾ اعْمُ

 

 

أهؿ و سموًمتقطمقد اًمًالم قمؾقفؿ سمـ مريؿ وقمقًك سمـ زيمريو حيقك أسمـو اخلوًمي يلمر اهلل .24

 : أريمون اًمديـ

  ىمول اًمرؾمقل( :حيقك سمـ زيمريو سمخؿس يمؾامت أن يعؿؾ  و ويلمر سمـل إهائقؾ أن  إن اهلل أمر

ًمتعؿؾ  و وشملمر سمـل  إن اهلل أمرك سمخؿس يمؾامت قمقًك يٌطئ  و ىمول يعؿؾقا  و وإكف يمود أن

أظم ك إن ؾمٌؼتـل  و أن خيًػ يب  إهائقؾ أن يعؿؾقا  و ومنمو أن شملمرهؿ وإمو أن آمرهؿ ومؼول حيقك



 هماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا تكرهىن محمد؟ ومحمد يحب المسيح!!! صلىات اهلل وسالمه علي   

 18 

وىمعدوا قمغم اًمنمف ومؼول إن اهلل أمرين  ؿع اًمـوس ذم سمقً اعمؼدس ومومتأل اعمًجدأو أقمذب ومج

أن شمعٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمقئو  -1أوهلـ سمخؿس يمؾامت أن أقمؿؾ  ـ وآمريمؿ أن شمعؿؾقا  ـ

قمٌدا مـ ظموًمص موًمف سمذهى أو ورق ومؼول هذه داري  وإن مثؾ مـ أذك سموهلل يمؿثؾ رضمؾ اؿمؽمى

ويمدي إمم همػم ؾمقده ومليؽؿ يرى أن يؽقن قمٌده يمذًمؽ  وأد إزم ومؽون يعؿؾوهذا قمؿكم وموقمؿؾ 

صؾقتؿ ومال شمؾتػتقا ومنن اهلل يـصى وضمفف ًمقضمف قمٌده ذم صالشمف مو م  وإن اهلل أمريمؿ سموًمصالة ومنذا-2

سموًمصقوم ومنن مثؾ ذًمؽ يمؿثؾ رضمؾ ذم قمصوسمي معف سة ومقفو مًؽ ومؽؾفؿ  وأمريمؿ-3 يؾتػ

وأمريمؿ سموًمصدىمي ومنن  -4ريح اًمصوئؿ أـمقى قمـد اهلل مـ ريح اعمًؽ وإن يعجى أو يعجٌف رحيفو

أهه اًمعدو وملوصمؼقا يده إمم قمـؼف وىمدمقه ًمقيسمقا قمـؼف ومؼول أكو أومديف مـؽؿ  مثؾ ذًمؽ يمؿثؾ رضمؾ

وأمريمؿ أن شمذيمروا اهلل ومنن مثؾ ذًمؽ يمؿثؾ رضمؾ ظمرج  -5واًمؽثػم ومػدى كػًف مـفؿ سموًمؼؾقؾ

أشمك قمغم طمصـ طمصلم وملطمرز كػًف مـفؿ يمذًمؽ اًمعٌد ٓ حيرز كػًف  أصمره هاقمو طمتك إذا اًمعدو ذم

 ـ اًمًؿع واًمطوقمي واجلفود  وأكو آمريمؿ سمخؿس اهلل أمرين اًم قطون إٓ سمذيمر اهلل ىمول اًمـٌل  مـ

رسمؼي اإلؾمالم مـ قمـؼف إٓ أن يراضمع  واهلجرة واجلامقمي ومنكف مـ ومورق اجلامقمي ىمقد ؿمؼم ومؼد ظمؾع

رضمؾ يو رؾمقل اهلل وإن صغم وصوم ىمول وإن  قي ومنكف مـ ضمثك ضمفـؿ ومؼولومـ ادقمك دقمقى اجلوهؾ

صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ) اعمًؾؿلم اعمممـلم قمٌود اهلل صغم وصوم ومودقمقا سمدقمقى اهلل اًمذي ؾماميمؿ

  [.552ًمألًمٌوين رىمؿ]
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 :سمؿحؿد  يٌنم اعمًقحاحلؼ اعمـزل قمغم  اإلكجقؾ .25

 اِئقَؾ إيِِن َرؾُمقُل اهللَِ إًَِمقُْؽؿ َوإِ }:ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ـُ َمْرَيَؿ َيو سَمـِل إِْهَ ك اسْم ًَ ْذ ىَموَل قِمق

ٌَنِمًا سمَِرؾُمقٍل َيْلِِت ِمـ سَمْعِدي اؾْمُؿُف َأمْحَُد وَمَؾاَم ضَموء ـَ اًمَتْقَراِة َوُم ٌَِقـَوِت ىَموًُمقا ُمَصِدىمًو عِمَو سَملْمَ َيَدَي ِم ُهؿ سمِوًْم

 [.6أيي] اًمصػؾمقرة {ٌلٌِم َهَذا ؾِمْحٌر مُ 

 :معجزات اعمًقح .26

  ومـ أهؿ و أقمظؿ معجزات اًمـٌل اًمؽريؿ قمقًك قمؾقف اًمصالة واًمًالم مو ذيمر اهلل شمعومم ذم يمتوسمف

ـَ َمْرَيَؿ اْذيُمْر كِْعَؿتِل قَمَؾقَْؽ َوقَمغَم َواًمَِدشمَِؽ إِْذ َأَيدشُمَؽ سمُِرو}:اًمؽريؿ سمؼقًمف ِح إِْذ ىَموَل اهللُّ َيو قِمقًك اسْم

ْؽَؿَي َواًمَتْقَراَة َواإِلكِجقَؾ  ـَ اًْمُؼُدِس شُمَؽِؾُؿ اًمـَوَس ذِم اعْمَْفِد َويَمْفاًل َوإِْذ قَمَؾْؿُتَؽ اًْمؽَِتوَب َواحْلِ َوإِْذ خَتُْؾُؼ ِم

ُئ إيَْمَؿَف  َوإسَْمَرَص سمِنِْذيِن َوإِْذ خُتِْرُج اًمِطلِم يَمَفْقَئِي اًمَطػْمِ سمِنِْذيِن وَمَتـُػُخ ومِقَفو وَمَتُؽقُن ـَمػْمًا سمِنِْذيِن َوشُمؼْمِ

ـَ يَمَػُروْا ِمـْ  ٌَِقـَوِت وَمَؼوَل اًَمِذي اِئقَؾ قَمـَؽ إِْذ ضِمْئتَُفْؿ سمِوًْم ًُ سَمـِل إِْهَ ُفْؿ إِْن َهةَذا إَِٓ اعْمَقشَمك سمِنِْذيِن َوإِْذ يَمَػْػ

 [.111أيي] اعموئدةؾمقرة {ؾِمْحٌر ُمٌلٌِم 

 ؾُِؿقَن َوإِْذ َأْوطَم }:ؾمٌحوكفىمول و ًْ ًُ إمَِم احْلََقاِرِيلَم َأْن َآِمـُقا يِب َوسمَِرؾُمقزِم ىَموًُمقا َآَمـَو َواؿْمَفْد سمَِلَكـَو ُم  *ْق

اَم  ًَ ـَ اًم قُع َرسُمَؽ َأْن ُيـَِزَل قَمَؾْقـَو َموِئَدًة ِم
َتطِ ًْ ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َي ك اسْم ًَ  ىَموَل اشَمُؼقا إِْذ ىَموَل احْلََقاِرُيقَن َيو قِمق

ِ
اهللََ ء

ـَ  *إِْن يُمـُْتْؿ ُمْمِمـلَِم  ـَ ىُمُؾقسُمـَو َوَكْعَؾَؿ َأْن ىَمْد َصَدىْمَتـَو َوَكُؽقَن قَمَؾقَْفو ِم ىَموًُمقا ُكِريُد َأْن َكْليُمَؾ ِمـَْفو َوشَمْطَؿِئ

ـَ  ـَ ا *اًمَ وِهِدي ـُ َمْرَيَؿ اًمَؾُفَؿ َرسَمـَو َأْكِزْل قَمَؾْقـَو َموِئَدًة ِم ك اسْم ًَ ََوًمِـَو ىَموَل قِمق ِٕ  شَمُؽقُن ًَمـَو قِمقًدا 
ِ
اَمء ًَ ًم
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ًَ ظَمػُم اًمَراِزىِملَم  ـْ َيْؽُػْر سَمْعُد ِمـُْؽْؿ  *َوَآظِمِرَكو َوَآَيًي ِمـَْؽ َواْرُزىْمـَو َوَأْك ىَموَل اهللَُ إيِِن ُمـَِزهُلَو قَمَؾْقُؽْؿ وَمَؿ

ـَ اًْمعَ  َٓ ُأقَمِذسُمُف َأطَمًدا ِم  [.115-114-113-112-111ؾمقرة اعموئدة أيوت]{ *وعمَلَِم وَمنيِِن ُأقَمِذسُمُف قَمَذاسًمو 

  

 :ذم اًمؼرآن اًمؽريؿاعمًقحأًمؼوب  .27

 :ًٓاعمًقح: أو 

ـُ }:وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٌورك وشمعومم ك اسْم ًَ قُح قِمق
ًِ ِك سمَِؽؾَِؿٍي ِمـُْف اؾْمُؿُف اعمَْ ٌَنِمُ  اعْمَمِئَؽُي َيو َمْرَيُؿ إَِن اهللَّ ُي

ًِ إِْذ ىَموًَم

ـَ اعْمَُؼَرسملَِم َمْرَيَؿ وَ   [.45أيي] آل قمؿرانؾمقرة {ضِمقفًو ذِم اًمُدْكَقو َوأظِمَرِة َوِم

 :آيي اهلل: صموكقًو 

و إمَِم َرسْمَقٍة َذاِت ىَمَراٍر َوَمِعلٍم }وهق ذم ىمقل اهلل ضمؾ ضمالًمف: ـَ َمْرَيَؿ َوُأَمُف آَيًي َوآَوْيـَوُُهَ  اعمممـقنؾمقرة {َوضَمَعْؾـَو اسْم

 [.51أيي ]

 اسمـ مريؿ:ًو: صموًمث 

ـُ َمْرَيَؿ َمثاَلً إَِذا }ٕكف معجزة يمؼمى و آيي اهلل اًمعظؿك وموكف ظمؾؼف مـ أم سمال أب ومؼد ىمول شمعومم: َب اسْم َوعَمَو رُضِ

 [.57أيي] اًمزظمرفؾمقرة {ىَمْقُمَؽ ِمـُْف َيِصُدوَن 
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  :قمؾقفام اًمصالة واًمًالم قمقًك سمـ مريؿراسمعًو: 

ٌَِقـَوِت  َوًَمَؼدْ }:يمام ىمول اعمقمم ؾمٌحوكف ـَ َمْرَيَؿ اًْم ك اسْم ًَ َتوَب َوىَمَػْقـَو ِمـ سَمْعِدِه سمِوًمُرؾُمِؾ َوآشَمقْـَو قِمق
آشَمْقـَو ُمقؾَمك اًْمؽِ

شُمْؿ وَمَػِريؼًو يَمذَ  ُؽُؿ اؾْمَتْؽؼَمْ ًُ شَمْؼُتُؾقَن  سْمُتْؿ َووَمِريؼوً َوَأَيْدَكوُه سمُِروِح اًْمُؼُدِس َأوَمُؽَؾاَم ضَموءيُمْؿ َرؾُمقٌل سماَِم َٓ هَتَْقى َأكُػ

 [.87إيي] اًمٌؼرةؾمقرة {

  :يمؾؿي اهللظمومًًو: 

ك اسمْ } :يمام ىمول ؾمٌحوكف ًَ قُح قِمق
ًِ ـُ َمْرَيَؿ َيو َأْهَؾ اًْمؽِتَوِب َٓ شَمْغُؾقْا ذِم ِديـُِؽْؿ َوَٓ شَمُؼقًُمقْا قَمغَم اهللِّ إَِٓ احْلَِؼ إَِكاَم اعمَْ

إًَِمةٌف َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف وَمآِمـُقْا سمِوهللِّ َوُرؾُمؾِِف َوَٓ شَمُؼقًُمقْا صَماَلصَمٌي اكَتُفقْا ظَمػْمًا ًَمُؽْؿ إَِكاَم اهللُّ َرؾُمقُل اهللِّ َويَمؾَِؿُتُف َأًْمَؼوَهو إمَِم 

اَمَوات َوَمو ذِم إَْرِض َويَمَػك سمِوهللِّ َويمِقالً  ًَ ٌَْحوَكُف َأن َيُؽقَن ًَمُف َوًَمٌد ًَمُف َمو ذِم اًم  [.171أيي ] ًمـًوءا ؾمقرة{َواطِمٌد ؾُم

  :قمٌد اهللؾمودؾمًو: 

 [.31أيي] مريؿؾمقرة {ىَموَل إيِِن قَمٌُْد اهللَِ آشَمويِنَ اًْمؽَِتوَب َوضَمَعَؾـِل َكٌِقًّو } :يمام ىمول ضمؾ ؿملكف

  :روح اهللؾموسمعًو: 
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ـُ َمْرَيَؿ َيو َأْهَؾ اًْمؽِتَوِب َٓ شَمْغُؾقْا ذِم ِديـُِؽْؿ َوَٓ شَمُؼقًُمقْا قَمغَم } :يمام ىمول اهلل شمعومم ك اسْم ًَ قُح قِمق
ًِ  اهللِّ إَِٓ احْلَِؼ إَِكاَم اعمَْ

ٌي اكَتُفقْا ظَمػْمًا ًَمُؽْؿ إَِكاَم اهللُّ إًَِمةٌف َرؾُمقُل اهللِّ َويَمؾَِؿُتُف َأًْمَؼوَهو إمَِم َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف وَمآِمـُقْا سمِوهللِّ َوُرؾُمؾِِف َوَٓ شَمُؼقًُمقْا صَماَلصمَ 

اَمَوات َوَمو ذِم إَْرِض َويَمَػك سمِوهللِّ َويمِقالً َواطِمٌد ؾُمٌْ  ًَ  [.171أيي] اًمـًوءؾمقرة {َحوَكُف َأن َيُؽقَن ًَمُف َوًَمٌد ًَمُف َمو ذِم اًم

 :صمومـًو:اعمًقح اسمـ مريؿ 

ٌْؾِِف اًمرُ }يمام ضموء ذم ىمقًمف ضمؾ ضمالًمف: ًْ ِمـ ىَم ـُ َمْرَيَؿ إَِٓ َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَؾ قُح اسْم
ًِ ؾُمُؾ َوُأُمُف ِصِديَؼٌي يَموَكو َمو اعْمَ

ٌَلِمُ هَلُُؿ أَيوِت صُمَؿ اكُظْر َأَكك ُيْموَمُؽقَن   [.75أيي] اعموئدة ؾمقرة {َيْليُماَلِن اًمَطَعوَم اكُظْر يَمقَْػ ُك

 رؾمقل اهلل:ًو: شموؾمع 

ًَ } :يمام ضموء ذم اًمذيمر احلؽقؿ ىمقًمف ؾمٌحوكف قَح قِمق
ًِ ْؿ إَِكو ىَمَتْؾـَو اعمَْ ـَ َمْرَيَؿ َرؾُمقَل اهللِّ َوَمو ىَمَتُؾقُه َوَمو َوىَمْقهِلِ ك اسْم

ـْ قِمْؾٍؿ إَِٓ  ـَ اظْمَتَؾُػقْا ومِقِف ًَمِػل ؿَمٍؽ ِمـُْف َمو هَلُؿ سمِِف ِم ٌَِف هَلُْؿ َوإَِن اًَمِذي ٌُقُه َوًَمةؽِـ ؿُم ـِ َوَمو ىَمَتُؾقُه َيِؼقـًو َصَؾ ٌَوَع اًمَظ اشِم

 [.157أيي] اًمـًوءؾمقرة {

 :يملكؽ شمراه اعمًقح .28

  ذيمر اًمـٌل ومؼد اًمدضمول ، ومؼول : )إن اهلل ًمقس سملقمقر ، أٓ إن اعمًقح يقمو سملم فمفري اًمـوس 

اًمؾقؾي قمـد اًمؽعٌي ذم اعمـوم ، ومنذا  اًمدضمول أقمقر اًمعلم اًمقؿـك ، يملن قمقـف قمـٌي ـموومقي ، وأراين اعمًقح

رضمؾ اًم عر ، يؼطر رأؾمف موء ،  عمتف سملم مـؽٌقف ، رضمؾ آدم ، يملطمًـ مو يرى مـ أدم اًمرضمول شميب
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سمـ  اعمًقح يطقف سموًمٌقً ، ومؼؾً : مـ هذا ؟ ومؼوًمقا : هذا واوعو يديف قمغم مـؽٌل رضمؾلم وهق

اًمقؿـك ، يملؿمٌف مـ رأيً سموسمـ ىمطـ ،  مريؿ ، صمؿ رأيً رضمال وراءه ضمعدا ىمططو ، أقمقر اًمعلم

رواه  (اًمدضمول اعمًقح : مـ هذا ؟ ىموًمقا : واوعو يديف قمغم مـؽٌل رضمؾ يطقف سموًمٌقً ، ومؼؾً

 اًمٌخوري.

 قمـد اًمؽعٌي ، ومرأيً رضمال آدم ، يملطمًـ مو أكً راء مـ أدم اًمرضمول ، ًمف عمي يملطمًـ مو أراين اًمؾقؾي 

يطقف  أكً راء مـ اًمؾؿؿ ىمد رضمؾفو ، ومفل شمؼطر موء ، متؽل قمغم رضمؾلم ، أو قمغم قمقاشمؼ رضمؾلم ،

يؿ ، وإذا أكو سمرضمؾ ضمعد ىمطط ، أقمقر اًمعلم اسمـ مر اعمًقح : سموًمٌقً ، ومًلًمً : مـ هذا ؟ ومؼقؾ

 رواه اًمٌخوري.) اًمدضمول اعمًقح : مـ هذا ؟ ومؼقؾ : اًمقؿـك ، يملهنو قمـٌي ـموومقي ، ومًلًمً

 ىمول اًمرؾمقل و( :رضمول  ًمقؾي أهي يب : رأيً مقؾمك ، وإذا هق رضمؾ رضب رضمؾ ، يملكف مـ

ديامس ، وأكو أؿمٌف وًمد إسمراهقؿ سمف  أمحر ، يملكام ظمرج مـ ، ومنذا هق رضمؾ رسمعي قمقًك ؿمـقءة ، ورأيً

أطمدُهو ًمٌـ وذم أظمر مخر ، ومؼول : اذب أهيام ؿمئً ، وملظمذت اًمؾٌـ  ، صمؿ أشمقً سمنكوءيـ : ذم

 رواه اًمٌخوري.) أظمذت اًمػطرة ، أمو إكؽ ًمق أظمذت اخلؿر همقت أمتؽ : ومنمسمتف ، ومؼقؾ

 ىمول اًمـٌل و ، رضمؾلم ،  ؾمٌط اًم عر ، هيودى سملم: )سمقـام أكو كوئؿ أـمقف سموًمؽعٌي ، ومنذا رضمؾ آدم

ومذهًٌ أًمتػً ، ومنذا  يـطػ رأؾمف موء ، أو هيراق رأؾمف موء ، ومؼؾً : مـ هذا ؟ ىموًمقا : اسمـ مريؿ ،

ـموومقي ، ىمؾً : مـ هذا ؟ ىموًمقا  رضمؾ أمحر ضمًقؿ ، ضمعد اًمرأس ، أقمقر قمقـف اًمقؿـك ، يملن قمقـف قمـٌي

 ه اًمٌخوري.روا(: هذا اًمدضمول ، وأىمرب اًمـوس سمف ؿمٌفو اسمـ ىمطـ
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 ىمول اًمرؾمقل و( :يب مقؾمك ، رضمال آدم ، ـمقآ ضمعدا ، يملكف مـ رضمول ؿمـقءة ،  رأيً ًمقؾي أهي

ورأيً موًمؽو  رضمال مرسمققمو ، مرسمقع اخلؾؼ إمم احلؿرة واًمٌقوض ، ؾمٌط اًمرأس ، قمقًك ورأيً

ىمول أكس وأسمق  . {ًمؼوئف ومال شمؽـ ذم مريي مـ}ظموزن اًمـور ، واًمدضمول ، ذم آيوت أراهـ اهلل إيوه : 

 رواه اًمٌخوري. (مـ اًمدضمول : حترس اعمالئؽي اعمديـيسمؽرة ، قمـ اًمـٌل 

 ىمول اًمرؾمقل و( :قمقًك كٌل ، وإكف كوزل ، ومنذا رأيتؿقه وموقمرومقه ، رضمؾ مرسمقع ،  ًمقس سمقـل وسملم

 يـزل سملم ممٍمشملم ، يملن رأؾمف يؼطر وإن م يصٌف سمؾؾ ، ومقؼوشمؾ اًمـوس قمغم إمم احلؿرة واًمٌقوض ،

 ومقدق اًمصؾقى ، ويؼتؾ اخلـزير ، ويضع اجلزيي ، وهيؾؽ اهلل ذم زموكف اعمؾؾ يمؾفو إٓ اإلؾمالم ،

إرض أرسمعلم ؾمـي ، صمؿ يتقرم ، ومقصكم قمؾقف  اًمدضمول ، ومقؿؽٌ ذم اعمًقح اإلؾمالم ، وهيؾؽ

 [.5389صحقح اجلومع ًمألًمٌوين رىمؿ]( اعمًؾؿقن

  أهي سموًمـٌل وسمعػمهؿ  حيدصمفؿ سمؿًػمه وسمعالمي سمقً اعمؼدس إمم سمقً اعمؼدس وضموء مـ ًمقؾتف

اهلل أقمـوىمفؿ مع أيب ضمفؾ ىمول  سمام يؼقل ومورشمدوا يمػورا ورضب ومؼول أكوس كحـ كصدق حمؿد 

ومترا شمزىمؿقا ىمول ورأى اًمدضمول ذم صقرشمف  وىمول أسمق ضمفؾ خيقومـو حمؿد سم جر اًمزىمقم هوشمقا زسمدا

قمـ اًمدضمول   اهلل قمؾقفؿ ومًئؾ اًمـٌل ومقؾمك وإسمراهقؿ صغم رؤيو قملم ًمقس رؤيو مـوم وقمقًك

يملن ؿمعر رأؾمف أهمصون ؿمجرة  ومؼول رأيتف ومقؾامكقو أىمؿر هجوكو إطمدى قمقـقف ىموئؿي يملهنو يمقيمى دري

ؿموسمو أسمقض ضمعد اًمرأس طمديد اًمٌٍم مٌطـ اخلؾؼ ورأيً مقؾمك أؾمحؿ آدم يمثػم  قمقًك ورأيً
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مـل  إمم إرب مـ آراسمف إٓ كظرت إًمقفؿمديد اخلؾؼ ورأيً إسمراهقؿ قمؾقفام اًمًالم ومال أكظر  اًم عر

 ( ؾمؾؿ قمغم أسمقؽ ومًؾؿً قمؾقفيملكف صوطمٌؽؿ ىمول وىمول ضمؼميؾ 

 رواه اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم مًـد اسمـ قمٌوس.

 :اًمقفقد يؽذسمقن رؾموًمي اعمًقح .29

 ْؽَؿيِ }:وهذا مو ىموًمف ؾمٌحوكف وشمعومم ٌَِقـَوِت ىَموَل ىَمْد ضِمْئتُُؽؿ سمِوحْلِ ك سمِوًْم ًَ سَُملِمَ ًَمُؽؿ سَمْعَض  َوعَمَو ضَموء قِمق
ِٕ َو

َتؾُِػقَن ومِقِف وَموشَمُؼقا اهللََ َوَأـمِقُعقنِ  ـْ  *اًَمِذي خَتْ ـَ فَمَؾُؿقا ِم ـْ سَمْقـِِفْؿ وَمَقْيٌؾ ًمَِؾِذي طَْمَزاُب ِم ْٕ وَموظْمَتَؾَػ ا

 [.64-63وت]أي اًمزظمرفؾمقرة { قَمَذاِب َيْقٍم َأًمِقؿٍ 

 َوَروَمْعـَو وَمْقىَمُفُؿ اًم }:وىمول ضمؾ ضمالًمف َٓ ٌَوَب ؾُمَجًدا َوىُمْؾـَو هَلُْؿ  ُطقَر سمِِؿقَثوىِمِفْؿ َوىُمْؾـَو هَلُُؿ اْدظُمُؾقا اًْم

ًِ َوَأظَمْذَكو ِمـُْفْؿ ِمقَثوىًمو هَمؾِقًظو  ٌْ ًَ وَمٌاَِم َكْؼِضِفْؿ ِمقَثوىَمُفْؿ َويُمْػِرِهْؿ سمَِآَيوِت اهللَِ َوىَمْتؾِِفُؿ  *شَمْعُدوا ذِم اًم

َْكٌَِقوَء سمَِغػْمِ طَمٍؼ  ْٕ َٓ ىَمؾِقاًل  ا ـُقَن إِ ْؿ ىُمُؾقسُمـَو هُمْؾٌػ سَمْؾ ـَمٌََع اهللَُ قَمَؾْقَفو سمُِؽْػِرِهْؿ وَماَل ُيْمِم َوسمُِؽْػِرِهْؿ  *َوىَمْقهِلِ

َتوكًو قَمظِقاًم  ْؿ قَمغَم َمْرَيَؿ ُ ْ
 [.156-155-154]أيوت اًمـًوءؾمقرة {َوىَمْقهِلِ

 

 

 سموًمزكو: قمؾقفو اًمًالم عذراء مريؿيتققمد اًمقفقد سموًمعذاب إًمقؿ طمقٌ رمقا اًم اهلل .31
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 ْؿ }:ومؼد ىمول اهلل شمٌورك وشمعومم َْكٌِقَوَء سمَِغػْمِ طَمٍؼ َوىَمْقهِلِ ْٕ وَمٌاَِم َكْؼِضِفْؿ ِمقَثوىَمُفْؿ َويُمْػِرِهْؿ سمَِآَيوِت اهللَِ َوىَمْتؾِِفُؿ ا

ٌََع اهللَُ قَمَؾْقَفو سمُِؽْػِرِهْؿ وَماَل ُيْمِمـُقنَ  َٓ ىَمؾِقاًل  ىُمُؾقسُمـَو هُمْؾٌػ سَمْؾ ـَم َتوًكو قَمظِقاًم  *إِ ْؿ قَمغَم َمْرَيَؿ ُ ْ
َوسمُِؽْػِرِهْؿ َوىَمْقهِلِ

ـْ ؿُمٌِ  *
ٌُقُه َوًَمؽِ ـَ َمْرَيَؿ َرؾُمقَل اهللَِ َوَمو ىَمتَُؾقُه َوَمو َصَؾ ك اسْم ًَ قَح قِمق

ًِ ْؿ إَِكو ىَمَتْؾـَو اعْمَ ـَ َوىَمْقهِلِ َف هَلُْؿ َوإَِن اًَمِذي

ـِ َوَمو ىَمَتُؾقُه َيِؼقـًو اظْمَتَؾُػقا ومِقِف ًمَ  ٌَوَع اًمَظ َٓ اشِم ـْ قِمْؾٍؿ إِ سَمْؾ َروَمَعُف اهللَُ إًَِمقِْف َويَموَن اهللَُ  *ِػل ؿَمٍؽ ِمـُْف َمو هَلُْؿ سمِِف ِم

ٌَْؾ َمْقشمِِف َوَيْقَم اًْمِؼَقومَ  *قَمِزيًزا طَمؽِقاًم  ـَ سمِِف ىَم َٓ ًَمُقْمِمـَ َتوِب إِ
ـْ َأْهِؾ اًْمؽِ وَمٌُِظْؾٍؿ *ِي َيُؽقُن قَمَؾْقِفْؿ ؿَمِفقًدا َوإِْن ِم

ـْ ؾَمٌِقِؾ اهللَِ يَمثػًِما  ًْ هَلُْؿ َوسمَِصِدِهْؿ قَم ٌَوٍت ُأطِمَؾ ـَ َهوُدوا طَمَرْمـَو قَمَؾقِْفْؿ ـَمِق ـَ اًَمِذي َوَأظْمِذِهُؿ اًمِرسَمو َوىَمْد  *ِم

ٌَوـمِِؾ َوَأقمْ  ـَ ِمـُْفْؿ قَمَذاسًمو َأًمِقاًم هُنُقا قَمـُْف َوَأيْمؾِِفْؿ َأْمَقاَل اًمـَوِس سمِوًْم -155ؾمقرة اًمـًوء أيوت ]{ *َتْدَكو ًمِْؾَؽوومِِري

161.] 

 :مـ سمـل اهائقؾ يمذب رؾموًمتف اًمًامويي يؾعـ مـ اعمًقح .31

  ومؿـ أكٌقوء سمـل إهائقؾ داوود قمؾقف اًمًالم وقمقًك سمـ مريؿ قمؾقفام اًمصالة واًمًالم ًمعـقا مـ يمػر

ـَ يَمَػُروْا ِمـ }:عمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر يمام ىمول اهلل شمعومممـ سمـل اهائقؾ وشمريمقا إمر سمو ـَ اًَمِذي ًُمِع

ـِ َمْرَيَؿ َذًمَِؽ سماَِم قَمَصقا َويَموُكقْا َيْعَتُدوَن  ك اسْم ًَ وِن َداُووَد َوقِمق ًَ
اِئقَؾ قَمغَم ًمِ يَموُكقْا َٓ َيَتـَوَهْقَن *سَمـِل إِْهَ

 [.79-78أيي] اعموئدةؾمقرة  {َيْػَعُؾقَن  قَمـ ُمـَؽٍر وَمَعُؾقُه ًَمٌِئَْس َمو يَموُكقاْ 

 :ويمودوا ًمف ؼتؾ اعمًقحُهقا سماًمقفقد  .32
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  وممـ ُهقا سمؼتؾف ويمودوا ًمف قمقًك سمـ مريؿ قمؾقفام اًمصالة واًمًالم اهلل،  أكٌقوءومال همراسمي وموًمقفقد ىمتؾي

َٓ  َوَروَمْعـَو وَمْقىَمُفُؿ اًمُطقَر سمِِؿقَثوىِمِفْؿ َوىُمْؾـَو}:يمام ذيمره اهلل ذم يمتوسمف ٌَوَب ؾُمَجًدا َوىُمْؾـَو هَلُْؿ  هَلُُؿ اْدظُمُؾقا اًْم

ًِ َوَأظَمْذَكو ِمـُْفْؿ ِمقَثوىًمو هَمؾِقًظو  ٌْ ًَ وَمٌاَِم َكْؼِضِفْؿ ِمقَثوىَمُفْؿ َويُمْػِرِهْؿ سمَِآَيوِت اهللَِ َوىَمْتؾِِفُؿ  *شَمْعُدوا ذِم اًم

ْؿ ىُمُؾقسُمـَو هُمؾْ  َْكٌَِقوَء سمَِغػْمِ طَمٍؼ َوىَمْقهِلِ ْٕ َٓ ىَمؾِقاًل ا ـُقَن إِ َوسمُِؽْػِرِهْؿ  *ٌػ سَمْؾ ـَمٌََع اهللَُ قَمَؾْقَفو سمُِؽْػِرِهْؿ وَماَل ُيْمِم

َتوًكو قَمظِقاًم  ْؿ قَمغَم َمْرَيَؿ ُ ْ
ـَ َمْرَيَؿ َرؾُمقَل اهللَِ َوَمو ىَمتَُؾقُه َوَمو  *َوىَمْقهِلِ ك اسْم ًَ قَح قِمق

ًِ ْؿ إَِكو ىَمَتْؾـَو اعْمَ َوىَمْقهِلِ

ٌُقهُ  ٌَوَع ا َصَؾ َٓ اشِم ـْ قِمْؾٍؿ إِ ـَ اظْمَتَؾُػقا ومِقِف ًَمِػل ؿَمٍؽ ِمـُْف َمو هَلُْؿ سمِِف ِم ٌَِف هَلُْؿ َوإَِن اًَمِذي ـْ ؿُم
ـِ َوَمو َوًَمؽِ ًمَظ

ـْ َأْهِؾ اًْمؽَِتو *سَمْؾ َروَمَعُف اهللَُ إًَِمْقِف َويَموَن اهللَُ قَمِزيًزا طَمؽِقاًم  *ىَمَتُؾقُه َيِؼقـًو  ٌَْؾ َوإِْن ِم ـَ سمِِف ىَم َٓ ًَمُقْمِمـَ ِب إِ

ًْ هَلُْؿ  *َمْقشمِِف َوَيْقَم اًْمِؼَقوَمِي َيُؽقُن قَمَؾقِْفْؿ ؿَمِفقًدا  ـَ َهوُدوا طَمَرْمـَو قَمَؾقِْفْؿ ـَمِقٌَوٍت ُأطِمَؾ ـَ اًَمِذي وَمٌُِظْؾٍؿ ِم

ـْ ؾَمٌِقِؾ اهللَِ يَمثػًِما   [.161-154أيوت]ؾمقرة اًمـًوء.{ *َوسمَِصِدِهْؿ قَم

 :اعمؾعقكلمود اًمقفقد  يـوسون اعمًقح احلقاريقن .33

 ـْ َأكَصوِري إمَِم اهللِّ ىَموَل احْلََقاِرُيقَن }:وشمٌقون ذًمؽ سمؼقًمف ؾمٌحوكف ك ِمـُْفُؿ اًْمُؽْػَر ىَموَل َم ًَ وَمَؾاَم َأطَمَس قِمق

ؾُِؿقَن  ًْ ـُ َأكَصوُر اهللِّ آَمـَو سمِوهللِّ َواؿْمَفْد سمَِلَكو ُم  [.52أيي] انآل قمؿرؾمقرة {َكْح

 ـُ }:وسملم هذا ؾمٌحوكف و أووحف ذم ىمقًمف شمعومم ك اسْم ًَ ـُقا يُمقكقا َأكَصوَر اهللَِ يَماَم ىَموَل قِمق ـَ َآَم َيو َأهُيَو اًَمِذي

ـُ َأكَصوُر اهللَِ وَمَآَمـًَ ـَموئَِػيٌ  ـْ َأكَصوِري إمَِم اهللَِ ىَموَل احْلََقاِرُيقَن َكْح اِئقَؾ  َمْرَيَؿ ًمِْؾَحَقاِرِيلَم َم ِمـ سَمـِل إِْهَ

ـَ  ٌَُحقا فَموِهِري ـَ َآَمـُقا قَمغَم قَمُدِوِهْؿ وَمَلْص  [.14ؾمقرة اًمصػ أيي]{َويَمَػَرت ـَموِئَػٌي وَمَلَيْدَكو اًَمِذي
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 :اًمًامء إمميرومعف ًمف سموًمؼتؾ و مـ يمقد اًمقفقداعمًقح ـجلي اهلل .34

  تؼلم ومـفؿ قمٌده ورؾمقًمف ويمؾؿتف قمقًك يداومع قمـ اًمذيـ آمـقا ويـجل قمٌوده اعم أنوهذا ومضؾ اهلل

ك إيِِن ُمَتَقوِمقَؽ }:سمـ مريؿ قمؾقفام اًمصالة واًمًالم يمام ذيمره ذم ىمقًمف ضمؾ ؿملكف ًَ إِْذ ىَموَل اهللُّ َيو قِمق

ـَ يَمَػُرو ٌَُعقَك وَمْقَق اًَمِذي ـَ اشَم ـَ يَمَػُروْا َوضَموقِمُؾ اًَمِذي ـَ اًَمِذي ْا إمَِم َيْقِم اًْمِؼقَوَمِي صُمَؿ َوَراومُِعَؽ إزَِمَ َوُمَطِفُرَك ِم

َتؾُِػقَن   [.55أيي] آل قمؿرانؾمقرة {إزَِمَ َمْرضِمُعُؽْؿ وَمَلطْمُؽُؿ سَمْقـَُؽْؿ ومِقاَم يُمـُتْؿ ومِقِف خَتْ

 قمغم أطمد احلقاريلم: يؾؼل ؿمٌف اعمًقح اهلل .35

  ـَ مَ }:ىمول اهلل شمعومميمام ك اسْم ًَ قَح قِمق
ًِ ْؿ إَِكو ىَمَتْؾـَو اعْمَ ٌُقُه َوًَمةؽِـ َوىَمْقهِلِ ْرَيَؿ َرؾُمقَل اهللِّ َوَمو ىَمَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

ـِ  ٌَوَع اًمَظ ـْ قِمْؾٍؿ إَِٓ اشِم ـَ اظْمَتَؾُػقْا ومِقِف ًَمِػل ؿَمٍؽ ِمـُْف َمو هَلُؿ سمِِف ِم ٌَِف هَلُْؿ َوإَِن اًَمِذي َوَمو ىَمَتُؾقُه َيِؼقـًو ؿُم

 [.157أيي] اًمـًوءؾمقرة {

 (قمغم أصحوسمف وذم اًمٌقً اصمـو قمنم  إمم اًمًامء ظمرج قمقًك عمو أراد اهلل أن يرومع قمـ اسمـ قمٌوس ىمول

ورأؾمف يؼطر موء ومؼول إن مـؽؿ مـ يؽػر  رضمال مـ احلقاريلم يعـل ومخرج قمؾقفؿ مـ قملم ذم اًمٌقً

يؾؼك قمؾقف ؿمٌفل ومقؼتؾ مؽوين ويؽقن معل ذم  يب اصمـتل قمنمة مرة سمعد أن آمـ يب صمؿ ىمول أيؽؿ

اضمؾس صمؿ أقمود قمؾقفؿ ومؼوم ذًمؽ اًم وب ومؼول اضمؾس  مـ أطمدصمفؿ ؾمـو ومؼول ًمف درضمتل ومؼوم ؿموب

مـ  قمقًك ورومع قمقًك ومؼول أكً هق ذاك وملًمؼل قمؾقف ؿمٌف صمؿ أقمود قمؾقفؿ ومؼوم اًم وب ومؼول أكو

اًمطؾى مـ اًمقفقد وملظمذوا اًم ٌف ومؼتؾقه صمؿ صؾٌقه ويمػر سمف  روزكي ذم اًمٌقً إمم اًمًامء ىمول وضموء

ومؼوًمً ـموئػي يمون اهلل ومقـو مو ؿموء -أ-آمـ سمف واومؽمىمقا صمالث ومرق  رة سمعد أنسمعضفؿ اصمـتل قمنمة م
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وىموًمً ومرىمي يمون ومقـو اسمـ اهلل مو ؿموء صمؿ رومعف اهلل إًمقف  -ب-وهمٓء اًمقعؼقسمقي صمؿ صعد إمم اًمًامء

وهمٓء  وىموًمً ومرىمي يمون ومقـو قمٌد اهلل ورؾمقًمف مو ؿموء اهلل صمؿ رومعف اهلل إًمقف-ج-اًمـًطقريي  وهمٓء

سمعٌ اهلل حمؿدا  اعمًؾؿقن ومتظوهرت اًمؽوومرشمون قمغم اعمًؾؿي ومؼتؾقهو ومؾؿ يزل اإلؾمالم ـمومًو طمتك

).ذيمره اسمـ يمثػم ذم شمػًػم اًمؼرآن  

 :اإلكجقؾويٌدأون سمتحريػ  اًمًامء إممسمعد رومعف  اًمٌنم ختتؾػ سم لن اعمًقح .36

 قْا ذِم ِديـُِؽْؿ َوَٓ شَمُؼقًُمقْا قَمغَم اهللِّ إَِٓ احْلَِؼ َيو َأْهَؾ اًْمؽَِتوِب َٓ شَمْغؾُ }:وسمقون ذًمؽ مو ىموًمف اعمقمم ؾمٌحوكف

ـُقْا سمِ  ـُ َمْرَيَؿ َرؾُمقُل اهللِّ َويَمؾَِؿُتُف َأًْمَؼوَهو إمَِم َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف وَمآِم ك اسْم ًَ قُح قِمق
ًِ وهللِّ َوُرؾُمؾِِف َوَٓ إَِكاَم اعْمَ

اَمَوات َوَمو ذِم شَمُؼقًُمقْا صَمالَصَمٌي اكَتُفقْا ظَمػْمًا ًَمؽُ  ًَ ٌَْحوَكُف َأن َيُؽقَن ًَمُف َوًَمٌد ًَمُف َمو ذِم اًم ْؿ إَِكاَم اهللُّ إًَِمةٌف َواطِمٌد ؾُم

 [.171ؾمقرة اًمـًوء أيي]{إَْرِض َويَمَػك سمِوهللِّ َويمِقالً 

 ـُ مَ }:ىمول اهلل شمعوممو قُح اسْم
ًِ ـَ ىَمآًُمقْا إَِن اهللَّ ُهَق اعمَْ ـَ اهللِّ ؿَمْقئًو إِْن ًَمَؼْد يَمَػَر اًَمِذي ْرَيَؿ ىُمْؾ وَمَؿـ َيْؿؾُِؽ ِم

اَمَواِت َوإَْرضِ  ًَ ـَ َمْرَيَؿ َوُأَمُف َوَمـ ذِم إَْرِض مَجِقعًو َوهللِِّ ُمْؾُؽ اًم قَح اسْم
ًِ َوَمو سَمْقـَُفاَم  َأَراَد َأن هُيْؾَِؽ اعمَْ

 ىَمِديٌر 
ٍ
ء ُؾُؼ َمو َيَ وُء َواهللُّ قَمغَم يُمِؾ َرْ  [.17أيي] اعموئدةقرة ؾم{خَيْ

 اِئقَؾ }:ىمول اهلل شمعوممو قُح َيو سَمـِل إِْهَ ًِ ـُ َمْرَيَؿ َوىَموَل اعمَْ قُح اسْم
ًِ ـَ ىَموًُمقْا إَِن اهللَّ ُهَق اعْمَ ًَمَؼْد يَمَػَر اًَمِذي

ْك سمِوهللِّ وَمَؼْد طَمَرَم اهللُّ قَمَؾقِف  ٌُُدوْا اهللَّ َريِب َوَرسَمُؽْؿ إَِكُف َمـ ُينْمِ ـْ اقْم اجْلَـََي َوَمْلَواُه اًمـَوُر َوَمو ًمِؾَظوعملَِِم ِم

 [.72أيي]  اعموئدة ؾمقرة {َأكَصوٍر 
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 ـُ اهللِّ َذًمَِؽ ىَمْقهُلُؿ سمَِلوْمَقاِهِفْؿ }:ىمول اهلل شمعوممو قُح اسْم
ًِ ًْ اًمـََصوَرى اعْمَ ـُ اهللِّ َوىَموًَم  اًْمقَُفقُد قُمَزْيٌر اسْم

ًِ َوىَموًَم

ٌُْؾ ىَموشَمَؾُفُؿ اهللُّ َأَكك ُيْموَمُؽقَن ُيَضوِهُموَن ىَمْقَل اًمَ  ـَ يَمَػُروْا ِمـ ىَم  [.31أيي] اًمتقسميؾمقرة {ِذي

 ـَ َمْرَيَؿ َوَمو ُأِمُروْا إَِٓ }:ؾمٌحوكف ىمول اهللو قَح اسْم
ًِ ٌَوهَنُْؿ َأْرسَموسمًو ِمـ ُدوِن اهللِّ َواعْمَ ٌَوَرُهْؿ َوُرْه اخَتَُذوْا َأطْم

ٌُُدوْا إًَِمةفًو َوا يُمقَن ًمَِقْع ٌَْحوَكُف قَماَم ُينْمِ  [.31أيي] اًمتقسميؾمقرة {طِمدًا َٓ إًَِمةَف إَِٓ ُهَق ؾُم

  قمغم اًمـٌل ريض اهلل قمـف طموشمؿ  ىمدم قمدي سمـ اخَتَُذوْا }: وهق كٍماين ومًؿعف يؼرأ هذه أيي

ـَ َمرْ  قَح اسْم
ًِ ٌَوهَنُْؿ َأْرسَموسمًو ِمـ ُدوِن اهللِّ َواعمَْ ٌَوَرُهْؿ َوُرْه ٌُُدوْا إًَِمةفًو َواطِمدًا َٓ إًَِمةَف َأطْم َيَؿ َوَمو ُأِمُروْا إَِٓ ًمَِقْع

ٌَْحوَكفُ  يُمقنَ  إَِٓ ُهَق ؾُم اهلل  ىمول : ومؼؾً ًمف : إكو ًمًـو كعٌدهؿ ، ىمول : أًمقس حيرمقن مو أطمؾ { قَماَم ُينْمِ

أورده اسمـ شمقؿقي ذم ( ؿقمٌودهت ومتحرمقكف ، وحيؾقن مو طمرم اهلل ومتحؾقكف ، ىمول : ىمؾً : سمغم ، ىمول : ومتؾؽ

  يمتوب طمؼقؼي اإلؾمالم واإليامن.

 احلؼ: سموإلكجقؾ إيامهنؿيضطفدون سمًٌى  إمم اًمًامء سمعد رومعف أشمٌوع اعمًقح .37

 رؾمقل اهلل  ىمول (: .يمون مؾؽ ومقؿـ يمون ىمٌؾؽؿ. ويمون ًمف ؾموطمر. ومؾام يمؼم ىمول ًمؾؿؾؽ: إين ىمد يمؼمت

يعؾؿف. ومؽون ذم ـمريؼف، إذا ؾمؾؽ، راهى. ومؼعد إًمقف  وموسمعٌ إزم همالمو أقمؾؿف اًمًحر. ومٌعٌ إًمقف همالمو

وؾمؿع يمالمف. وملقمجٌف. ومؽون إذا أشمك اًمًوطمر مر سموًمراهى وىمعد إًمقف. ومنذا أشمك اًمًوطمر رضسمف. وم ؽو 

ذًمؽ إمم اًمراهى. ومؼول: إذا ظم قً اًمًوطمر ومؼؾ: طمًٌـل أهكم. وإذا ظم قً أهؾؽ ومؼؾ: طمًٌـل 

قمظقؿي ىمد طمًًٌ اًمـوس. ومؼول: اًمققم أقمؾؿ آًمًوطمر أومضؾ أم  اًمًوطمر. ومٌقـام هق يمذًمؽ إذ أشمك قمغم داسمي

اًمراهى أومضؾ؟ وملظمذ طمجرا ومؼول: اًمؾفؿ! إن يمون أمر اًمراهى أطمى إًمقؽ مـ أمر اًمًوطمر وموىمتؾ هذه 

اًمداسمي. طمتك يؿيض اًمـوس. ومرموهو ومؼتؾفو. ومه اًمـوس. وملشمك اًمراهى وملظمؼمه. ومؼول ًمف اًمراهى: أي 

. ىمد سمؾغ مـ أمرك مو أرى. وإكؽ ؾمتٌتغم. ومنن اسمتؾقً ومال شمدل قمكم. ويمون سمـل! أكً، اًمققم، أومضؾ مـل
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اًمغالم يؼمئ إيمؿف وإسمرص ويداوي اًمـوس مـ ؾموئر إدواء. ومًؿع ضمؾقس ًمؾؿؾؽ يمون ىمد قمؿل. 

وملشموه  دايو يمثػمة. ومؼول: مو هفـو ًمؽ أمجع، إن أكً ؿمػقتـل. ومؼول: إين ٓ أؿمػل أطمدا. إكام ي ػل اهلل. ومنن 

ً آمـً سموهلل دقمقت اهلل وم ػوك. ومآمـ سموهلل. وم ػوه اهلل. وملشمك اعمؾؽ ومجؾس إًمقف يمام يمون جيؾس. ومؼول ًمف أك

مـ رد قمؾقؽ سمٍمك؟ ىمول: ريب. ىمول: وًمؽ رب همػمي؟ ىمول: ريب ورسمؽ اهلل. وملظمذه ومؾؿ يزل  :اعمؾؽ

رك مو شمؼمئ إيمؿف يعذسمف طمتك دل قمغم اًمغالم. ومجئ سموًمغالم. ومؼول ًمف اعمؾؽ: أي سمـل! ىمد سمؾغ مـ ؾمح

دل قمغم  وإسمرص وشمػعؾ وشمػعؾ. ومؼول: إين ٓ أؿمػل أطمدا. إكام ي ػل اهلل. وملظمذه ومؾؿ يزل يعذسمف طمتك

اًمراهى. ومجئ سموًمراهى. ومؼقؾ ًمف: ارضمع قمـ ديـؽ. وملسمك. ومدقمو سموعمئ ور. ومقوع اعمئ ور قمغم مػرق 

ديـؽ. وملسمك. ومقوع اعمئ ور ذم  رأؾمف. وم ؼف طمتك وىمع ؿمؼوه. صمؿ ضمئ سمجؾقس اعمؾؽ ومؼقؾ ًمف: ارضمع قمـ

مػرق رأؾمف. وم ؼف سمف طمتك وىمع ؿمؼوه. صمؿ ضمئ سموًمغالم ومؼقؾ ًمف: ارضمع قمـ ديـؽ. وملسمك. ومدومعف إمم كػر 

مـ أصحوسمف ومؼول: اذهٌقا سمف إمم ضمٌؾ يمذا ويمذا. وموصعدوا سمف اجلٌؾ. ومنذا سمؾغتؿ ذروشمف، ومنن رضمع قمـ 

ومؼول: اًمؾفؿ! ايمػـقفؿ سمام ؿمئً. ومرضمػ  ؿ اجلٌؾ  ديـف، وإٓ وموـمرطمقه. ومذهٌقا سمف ومصعدوا سمف اجلٌؾ.

ومًؼطقا. وضموء يؿٌم إمم اعمؾؽ. ومؼول ًمف اعمؾؽ: مو ومعؾ أصحوسمؽ؟ ىمول: يمػوكقفؿ اهلل. ومدومعف إمم كػر مـ 

أصحوسمف ومؼول: اذهٌقا سمف ومومحؾقه ذم ىمرىمقر، ومتقؾمطقا سمف اًمٌحر. ومنن رضمع قمـ ديـف وإٓ وموىمذومقه. ومذهٌقا 

ػـقفؿ سمام ؿمئً. وموكؽػلت  ؿ اًمًػقـي ومغرىمقا. وضموء يؿٌم إمم اعمؾؽ. ومؼول ًمف اعمؾؽ: سمف. ومؼول: اًمؾفؿ! ايم

مو ومعؾ أصحوسمؽ؟ ىمول: يمػوكقفؿ اهلل. ومؼول ًمؾؿؾؽ: إكؽ ًمًً سمؼوشمكم طمتك شمػعؾ مو آمرك سمف. ىمول: ومو 

 هق؟ ىمول: دمؿع اًمـوس ذم صعقد واطمد. وشمصؾٌـل قمغم ضمذع. صمؿ ظمذ ؾمفام مـ يمـوكتل. صمؿ وع اًمًفؿ ذم

يمٌد اًمؼقس. صمؿ ىمؾ: سموؾمؿ اهلل، رب اًمغالم. صمؿ ارمـل. ومنكؽ إذا ومعؾً ذًمؽ ىمتؾتـل. ومجؿع اًمـوس ذم 

وصؾٌف قمغم ضمذع. صمؿ أظمذ ؾمفام مـ يمـوكتف. صمؿ ووع اًمًفؿ ذم يمٌد اًمؼقس صمؿ ىمول: سموؾمؿ  صعقد واطمد.

ومامت. ومؼول  اهلل، رب اًمغالم. صمؿ رموه ومقىمع اًمًفؿ ذم صدهمف. ومقوع يده ذم صدهمف ذم مقوع اًمًفؿ.

حتذر؟  اًمـوس: آمـو سمرب اًمغالم. آمـو سمرب اًمغالم. آمـو سمرب اًمغالم. وملشمك اعمؾؽ ومؼقؾ ًمف: أرأيً مو يمـً

ىمد، واهلل! كزل سمؽ طمذرك. ىمد آمـ اًمـوس وملمر سموٕظمدود ذم أومقاه اًمًؽؽ ومخدت. وأرضم اًمـػمان. 

قا طمتك ضموءت امرأة ومعفو صٌل هلو وىمول: مـ م يرضمع قمـ ديـف وملمحقه ومقفو. أو ىمقؾ ًمف: اىمتحؿ. ومػعؾ

 .رواه مًؾؿ( ومتؼوقمًً أن شمؼع ومقفو. ومؼول هلو اًمغالم: يو أمف! اصؼمي. ومنكؽ قمغم احلؼ
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 ؾمقرة اًمؼموج اهلل خيؾد ذيمرهؿ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ويـزل قمغم كٌقـو حمؿد 

 وِج }:ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  َذاِت اًْمؼُمُ
ِ
اَمء ًَ ىُمتِةَؾ  *َوؿَمةوِهٍد َوَمْ ةُفقٍد  *اعْمَْققُمةقِد َواًْمَقْقِم  *َواًم

ظُْمُدوِد  ْٕ  *َوُهْؿ قَمغَم َمو َيْػَعُؾقَن سمِوعْمُْمِمـلَِم ؿُمةُفقٌد  *إِْذ ُهْؿ قَمَؾْقَفو ىُمُعقٌد  *اًمـَوِر َذاِت اًْمَقىُمقِد  *َأْصَحوُب ا

ـُقا سمِوهللَِ اًْمَعِزيِز احْلَ  َٓ َأْن ُيْمِم َْرِض َواهللَُ قَمةغَم يُمةِؾ  *ِؿقِد َوَمو َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ ْٕ ةاَمَواِت َوا ًَ اًَمِذي ًَمُف ُمْؾةُؽ اًم

 ؿَمِفقٌد 
ٍ
ء ـُقا اعْمُْمِمـلَِم َواعْمُْمِمـَوِت صُمَؿ َمْ َيُتقسُمقا وَمَؾُفْؿ قَمَذاُب ضَمَفـََؿ َوهَلُْؿ قَمَذاُب احْلَ  *َرْ ـَ وَمَت  *ِريةِؼ إَِن اًَمِذي

ـُقا وَ  ـَ َآَم هَْنَوُر َذًمَِؽ اًْمَػْقُز اًْمَؽٌػُِم إَِن اًَمِذي ْٕ تَِفو ا ـْ حَتْ ِري ِم إَِن سَمْطَش َرسِمَؽ  *قَمِؿُؾقا اًمَصوحِلَوِت هَلُْؿ ضَمـَوٌت دَمْ

ٌِْدُئ َوُيِعقُد  *ًَمَ ِديٌد  َهةْؾ َأشَمةوَك  *وَمَعوٌل عمَِو ُيِريةُد  *ُذو اًْمَعْرِش اعْمَِجقُد  *َوُهَق اًْمَغُػقُر اًْمَقُدوُد  *إَِكُف ُهَق ُي

ـُقِد  ٌُ اجْلُ ـَ يَمَػُروا ذِم شَمْؽِذيٍى  *ومِْرقَمْقَن َوصَمُؿقَد  *طَمِدي قٌط  *سَمِؾ اًَمِذي ـْ َوَراِئِفْؿ حُمِ سَمْؾ ُهَق ىُمةْرَآٌن  *َواهللَُ ِم

قٌد   ؾمقرة اًمؼموج.. { *ذِم ًَمْقٍح حَمُْػقٍظ  *جَمِ

 :حمؿدؿقًمد سم سم ورة اعمًقححتؼؼ  .38

  ىمول اًمرؾمقل( :مؽتقب ظموشمؿ اًمـٌقلم ، وإن آدم عمـجدل ذم ـمقـتف ، وؾملظمؼميمؿ سملول  اهلل إين قمـد

وىمد ظمرج هلو كقر  -ووعتـل طملم -، ورؤيو أمل اًمتل رأت قمقًك ، وسم ورة أمري : دقمقة إسمراهقؿ

  [.5691سمتحؼقؼ إًمٌوين رىمؿ] حم ؽوة اعمصوسمق( أووءت هلو مـف ىمصقر اًم وم

 :وسملم يمتػقف حمؿد اًمراهى سمحػما يرى معوم اًمـٌقة ذم وضمف .39

 :ظمرج أسمق ـموًمى إمم اًم وم ومعةف رؾمةقل اهلل )قمـ أيب سمؽر سمـ أيب مقؾمك قمـ أسمقف ىمول  ذم أؿمةقوخ مةـ

هٌطقا ومحؾقا رطموهلؿ، ومخرج إًمقفؿ اًمراهى، ويمةوكقا  -يعـل : سمحػمى -ىمريش، عمو أذومقا قمغم اًمراهى

ن رطموهلؿ ، ومجعؾ يتخؾؾفؿ طمتةك ىمٌؾ ذًمؽ يؿرون سمف ومال خيرج وٓ يؾتػً إًمقفؿ. ىمول:ومـزل وهؿ حيؾق

ضموء وملظمذ سمقد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼول: ذا ؾمقد اًمعوعملم )وذم روايي اًمٌقفؼل زيودة: هةذا رؾمةقل 

رب اًمعوعملم: يٌعثف اهلل رمحي ًمؾعوعملم(.ومؼول ًمف أؿمقوخ مـ ىمريش: ومو قمؾؿؽ؟ ومؼول: إكؽؿ طملم أذومتؿ 
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دًا، وٓ يًجدون إٓ ًمـٌل، وإين أقمرومف سمخوشمؿ اًمـٌقة أؾمػؾ مـ اًمعؼٌي م يٌؼ ؿمجر وٓ طمجر إٓ ظمر ؾموضم

ومؼول:أرؾمةؾقا  -ويمون هق ذم رقمقي اإلسمةؾ -مـ هميوف يمتػف.صمؿ رضمع ومصـع هلؿ ـمعومًو، ومؾام أشموهؿ سمف

إًمقف. وملىمٌؾ وهماممي شمظؾف، ومؾام دكو مـ اًمؼقم ىمول: اكظروا إًمقف قمؾقف هماممةي! ومؾةام دكةو اًمؼةقم وضمةدهؿ ىمةد 

ة، ومؾام ضمؾس مول ذمء اًم جرة قمؾقف، ىمول: اكظروا إمم ذمء اًم ةجرة مةول قمؾقةف.ىمول: ؾمٌؼقه إمم ذمء ؿمجر

ومٌقـام هق ىموئؿ قمؾقفؿ وهق يـ دهؿ أٓ يذهٌقا سمف إمم اًمروم، ومنن اًمروم إن رأوه قمرومقه سموًمصةػي ومؼؾتةقه، 

ضمئـو أن هذا وموًمتػً، ومنذا هق ؾمٌعي كػر مـ اًمروم ىمد أىمٌؾقا، ىمول: وموؾمتؼٌؾفؿ، ومؼول: مو ضموء سمؽؿ؟ ىموًمقا: 

اًمـٌل ظمورج ذم هذا اًم فر، ومؾؿ يٌؼ ـمريؼ إٓ سمعٌ إًمقف كوس وإكو أظمؼمكو ظمؼمه إمم ـمريؼؽ هةذه. ىمةول: 

ومفؾ ظمؾػؽؿ أطمد هق ظمػم مـؽؿ؟ ىموًمقا: ٓ: إكام أظمؼمكو ظمؼمه إمم ـمريؼؽ هذه. ىمول: أومرأيتؿ أمرًا أراد اهلل 

وأىمةومقا معةف قمـةده، ىمول:ومؼةول اًمراهةى: قع أطمد رده؟ ىموًمقا: ٓ. ىمةول: ومٌةويعقه طأن يؼضقف: هؾ يًت

أك ديمؿ اهلل أيؽؿ وًمقف؟ ىموًمقا: أسمق ـموًمى.ومؾؿ يزل يـوؿمده طمتك رده، وسمعٌ معف أسمق سمؽر سمةالًٓ، وزوده 

 مـ يمتوب صحقح اًمًػمة اًمـٌقيي ًمألًمٌوين..(اًمراهى مـ اًمؽعؽ واًمزيً

 :قمغم حمؿديـزل  قمغم اعمًقح اإلكجقؾاًمذي كزل  روح اًمؼدس .41

  أم اعمممـلم أهنو ىموًمً: أول مو سمدىء سمف رؾمقل اهلل قمـ قموئ ي ،مـ اًمقطمل اًمرؤيو اًمصوحلي ذم اًمـقم

خيؾق سمغور طمراء، ومقتحـٌ ومقف  ومؽون ٓ يرى رؤيو إٓ ضموءت مثؾ ومؾؼ اًمصٌح، صمؿ طمٌى إًمقف اخلالء، ويمون

ظمدجيي ومقتزود  اًمؾقوزم ذوات اًمعدد ىمٌؾ أن يـزع إمم أهؾف، ويتزود ًمذًمؽ، صمؿ يرضمع إمم -وهق اًمتعٌد  -

وملظمذين :عمثؾفو، طمتك ضموءه احلؼ وهق ذم همور طمراء، ومجوءه اعمؾؽ ومؼول: اىمرأ، ىمول: )مو أكو سمؼورىء(. ىمول

ومغطـل طمتك سمؾغ مـل اجلفد، صمؿ أرؾمؾـل ومؼول: اىمرأ، ىمؾً مو أكو سمؼورىء، وملظمذين ومغطـل اًمثوكقي طمتك 

ء، وملظمذين ومغطـل اًمثوًمثي، صمؿ أرؾمؾـل ومؼول: سمؾغ مـل اجلفد، صمؿ أرؾمؾـل ومؼول: اىمرأ، ومؼؾً: مو أكو سمؼورى

(. ومرضمع  و رؾمقل اهلل صغم {اىمرأ سموؾمؿ رسمؽ اًمذي ظمؾؼ. ظمؾؼ اإلكًون مـ قمؾؼ. اىمرأ ورسمؽ إيمرم}

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يرضمػ ومماده، ومدظمؾ قمغم ظمدجيي سمـً ظمقيؾد ريض اهلل قمـفو ومؼول: )زمؾقين زمؾقين(. 

وأظمؼمهو اخلؼم: )ًمؼد ظم قً قمغم كػز(. ومؼوًمً ظمدجيي: ومزمؾقه طمتك ذهى قمـف اًمروع، ومؼول خلدجيي 
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اًمؽؾ، وشمؽًى اعمعدوم، وشمؼري اًمضقػ،  يمال واهلل مو خيزيؽ اهلل أسمدا، إكؽ ًمتصؾ اًمرطمؿ، وحتؿؾ

وموكطؾؼً سمف ظمدجيي طمتك أشمً سمف ورىمي سمـ كقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمعزى، اسمـ قمؿ .وشمعلم قمغم كقائى احلؼ

ؾقي، ويمون يؿتى اًمؽتوب اًمعؼماين، ومقؽتى مـ اإلكجقؾ سموًمعؼماكقي مو ظمدجيي، ويمون امرءا شمـٍم ذم اجلوه

ؿموء اهلل أن يؽتى، ويمون ؿمقخو يمٌػما ىمد قمؿل، ومؼوًمً ًمف ظمدجيي: يو سمـ قمؿ، اؾمؿع مـ اسمـ أظمقؽ. ومؼول 

ورىمي: يو سمـ أظمل موذا شمرى؟ وملظمؼمه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمؼم مو رأى، ومؼوًمف ًمف ورىمي: هذا  ًمف

س اًمذي كزًمف اهلل سمف قمغم مقؾمك، يو ًمقتـل ومقفو ضمذع، ًمقتـل أيمقن طمقو إذ خيرضمؽ ىمقمؽ، ومؼول اًمـومق

مو ضمئً سمف إٓ  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: )أوخمرضمل هؿ(. ىمول: كعؿ، م يلت رضمؾ ىمط سمؿثؾ

( رواه .قمقدي، وإن يدريمـل يقمؽ أكٍمك كٍما ممزرا. صمؿ م يـ ى ورىمي أن شمقذم، وومؽم اًمقطمل

 ٌخوري.اًم

 :وديـ اعمًقح أكف حيى اعمًقح خيؼم حمؿد .41

 ىُمْؾ آَمـَو سمِوهللِّ َوَمو ُأكِزَل قَمَؾقْـَو َوَمو ُأكِزَل قَمغَم إسِْمَراِهقَؿ َوإؾِْماَمقِمقَؾ َوإؾِْمَحوَق َوَيْعُؼقَب }:ىمول اهلل شمعومم

ك َواًمـٌَِقُقَن ِمـ َرِ ِؿْ  ًَ ٌَوِط َوَمو ُأوِِتَ ُمقؾَمك َوقِمق ؾُِؿقَن  َوإؾَْم ًْ ـُ ًَمُف ُم َٓ ُكَػِرُق سَملْمَ َأطَمٍد ِمـُْفْؿ َوَكْح

 [.84أيي] آل قمؿرانؾمقرة {

  ىمول اًمرؾمقل( :يمقػ ؟ يو رؾمقل اهلل !  : سمـ مريؿ . ذم إومم وأظمرة ىموًمقا سمعقًك أكو أومم اًمـوس

 رواه مًؾؿ (لومؾقس سمقــو كٌ . ىمول : إكٌقوء إظمقة مـ قمالت . وأمفوهتؿ ؿمتك . وديـفؿ واطمد

 ( أن اًمـٌل  : ـَ اًمـَوِس وَمَؿـ شَمٌَِعـِل وَمنَِكُف }شمال ىمقل اهلل قمز وضمؾ ذم إسمراهقؿ ـَ يَمثػِمًا ِم ـَ َأْوَؾْؾ َرِب إهَِنُ

ٌَوُدَك َوإِن شَمْغِػْر هَلُْؿ } : قمقًك [ أيي وىمول36-/إسمراهقؿ/ أيي14] { ِمـِل إِن شُمَعِذْ ُْؿ وَمنهَِنُْؿ قِم

ًَ اًْمَعِزيُز احْلَؽِقُؿ وَمنِكَ   وسمؽك "اًمؾفؿ ! أمتل أمتل"[ ومرومع يديف وىمول 118-/اعموئدة/ أيي5] {َؽ َأك
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ضمؼميؾ  ومؼول اهلل قمز وضمؾ : يو ضمؼميؾ ! اذهى إمم حمؿد ، ورسمؽ أقمؾؿ ، ومًؾف مو يٌؽقؽ ؟ وملشموه .

ول اهلل : يو ضمؼميؾ ! وهق أقمؾؿ . ومؼ . سمام ىمول قمؾقف اًمصالة واًمًالم ومًلًمف . وملظمؼمه رؾمقل اهلل 

 رواه مًؾؿ. (كًقءك اذهى إمم حمؿد ومؼؾ : إكو ؾمـروقؽ ذم أمتؽ وٓ

  ىمول اًمرؾمقل( :قمالت ، أمفوهتؿ ؿمتك وديـفؿ واطمد ، وإين أومم اًمـوس سمعقًك سمـ  إكٌقوء أظمقة

  احلؿرةسمقـل وسمقـف كٌل ، وإكف كوزل ، ومنذا رأيتؿقه وموقمرومقه ، إكف رضمؾ مرسمقع إمم مريؿ ، ٕكف م يؽـ

ويؼتؾ  واًمٌقوض ، قمؾقف صمقسمون ممٍمان يمون رأؾمف يؼطر موء ، وإن م يصٌف سمؾؾ ، ومقدق اًمصؾقى

اًمدضمول ، صمؿ شمؼع  اعمًقح اخلـزير ، ويضع اجلزى ويدقمق اًمـوس إمم اإلؾمالم ، وهيؾؽ اهلل ذم زموكف

اًمغـؿ ، ويؾعى  إؾمقد مع اإلسمؾ ، واًمـؿقر مع اًمٌؼر ، واًمذئوب مع إمـي قمغم إرض طمتك شمرشمع

 (. ومقؿؽٌ أرسمعلم ؾمـي ، صمؿ يتقرم ويصكم قمؾقف اعمًؾؿقن اًمصٌقون سموحلقوت

  ذيمره اسمـ يمثػم ذم يمتوب اًمٌدايي واًمـفويي.

  ىمول اًمرؾمقل( :أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وأن حمؿدا قمٌده ورؾمقًمف ،  مـ ىمول : أؿمفد

وروح مـف ، وأن اجلـي طمؼ ، وأن اًمـور طمؼ ،  مم مريؿقمٌد اهلل واسمـ أمتف ويمؾؿتف أًمؼوهو إ قمقًك وأن

 رواه مًؾؿ.(.ؿموء أدظمؾف اهلل مـ أي أسمقاب اجلـي اًمثامكقي

 أختذ وًمدا: وزقمؿقا أن اهلل اإلكجقؾيرد قمغم اًمذيـ طمرومقا  اهلل .42

 ـْ ًَمةُف يُمُػةًقا َأطَمةٌد  *َمْ َيؾِةْد َوَمْ ُيقًَمةْد  *اهللَُ اًمَصةَؿُد  *ىُمْؾ ُهَق اهللَُ َأطَمٌد  }:ىمول اهلل شمعومم َوَمْ َيُؽة

 .ؾمقرة اإلظمالص {*
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 (:ىمول اهلل شمعومم: ؿمتؿـل اسمـ آدم و مو يـٌغل ًمف أن ي تؿـل ىمول اهلل شمعومم يمام ذم احلديٌ اًمؼدد

و يمذسمـل و مو يـٌغل ًمف أن يؽذسمـل أمو ؿمتؿف إيوي ومؼقًمف: إن زم وًمدا و أكو اهلل إطمد اًمصؿد م 

زم يمػقا أطمد و أمو شمؽذيٌف إيوي ومؼقًمف: ًمقس يعقدين يمام سمدأين و ًمقس أول أًمد و م أوًمد و م يؽـ 

 رواه اًمٌخوري.(اخلؾؼ سملهقن قمكم مـ إقمودشمف

 اِئقَؾ  }:ىمول اهلل شمعوممو قُح َيو سَمـِل إِْهَ ًِ ـُ َمْرَيَؿ َوىَموَل اعمَْ قُح اسْم
ًِ ـَ ىَموًُمقا إَِن اهللََ ُهَق اعْمَ ًَمَؼْد يَمَػَر اًَمِذي

ٌُُدوا ا ْك سمِوهللَِ وَمَؼْد طَمَرَم اهللَُ قَمَؾْقِف اجْلَـََي َوَمْلَواُه اًمـَوُر َومَ اقْم ـْ ُينْمِ ـْ هللََ َريِب َوَرسَمُؽْؿ إَِكُف َم و ًمِؾَظوعملَِِم ِم

َٓ إًَِمٌف  *َأْكَصوٍر  ـْ إًَِمٍف إِ ٌُ صَماَلصَمٍي َوَمو ِم
ِ ـَ ىَموًُمقا إَِن اهللََ صَموًم َواطِمٌد َوإِْن َمْ َيـْتَُفقا قَماَم ًَمَؼْد يَمَػَر اًَمِذي

ـَ يَمَػُروا ِمـُْفْؿ قَمَذاٌب َأًمِقؿٌ  ـَ اًَمِذي ًَ  .[73-72أيوت] اعموئدةؾمقرة {َيُؼقًُمقَن ًَمقََؿ

 :واإلكجقؾسموعمًقح  سموإليامنيلمر اعمًؾؿلم  حمؿد .43

 ًَمْقـَو َوَمو ُأكِزَل إمَِم إسِْمَراِهقَؿ َوإؾِْماَمقِمقَؾ ىُمقًُمقْا آَمـَو سمِوهللِّ َوَمو ُأكِزَل إِ }:ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

ك َوَمو ُأوِِتَ اًمـٌَُِققَن ِمـ َرِ ِْؿ َٓ ُكَػِرُق سمَ  ًَ ٌَوِط َوَمو ُأوِِتَ ُمقؾَمك َوقِمق لْمَ َأطَمٍد َوإؾِْمَحوَق َوَيْعُؼقَب َوإؾْم

ؾُِؿقَن  ًْ ـُ ًَمُف ُم  [.136أيي] اًمٌؼرةؾمقرة {ِمـُْفْؿ َوَكْح

 إَِكو َأْوطَمْقـَو إًَِمْقَؽ يَماَم َأْوطَمْقـَو إمَِم ُكقٍح َواًمـٌَِقِلَم ِمـ سَمْعِدِه َوَأْوطَمْقـَو إمَِم }:ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

ك َوَأُيقَب َوُيقُكَس َوَهوُروَن َوؾُمَؾْقاَم  ًَ ٌَوِط َوقِمق َن َوآشَمْقـَو إسِْمَراِهقَؿ َوإؾِْماَمقِمقَؾ َوإؾِْمَحوَق َوَيْعُؼقَب َوإؾَْم

 [.163أيي] اًمـًوءؾمقرة {َداُووَد َزسُمقرًا 
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  ىمول اًمرؾمقل(:ٓ ورؾمقًمف ،            إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وأن حمؿدا قمٌده  مـ ؿمفد أن

طمؼ ، واًمـور طمؼ ، أدظمؾف  أًمؼوهو إمم مريؿ وروح مـف ، واجلـي قمٌد اهلل ورؾمقًمف ، ويمؾؿتف قمقًك وأن

  .( مو يمون مـ اًمعؿؾ اهلل اجلـي قمغم

 رواه اًمٌخوري.

 :واعمًقح حمؿدًمؼوء إطمٌي سملم  .44

  ىمول اًمرؾمقل( :وذيمر : يعـل رضمال سملم اًمرضمؾلم  -اًمٌقً سملم اًمـوئؿ واًمقؼظون  سمقـو أكو قمـد- 

مؾئ طمؽؿي وإيامكو ، وم ؼ مـ اًمـحر إمم مراق اًمٌطـ ، صمؿ همًؾ اًمٌطـ  وملشمقً سمطًً مـ ذهى ،

طمؽؿي وإيامكو ، وأشمقً سمداسمي أسمقض ، دون اًمٌغؾ وومقق احلامر : اًمؼماق ،  سمامء زمزم ، صمؿ مؾئ

 : ضمؼميؾ طمتك أشمقـو اًمًامء اًمدكقو ، ىمقؾ : مـ هذا ؟ ىمول ضمؼميؾ ، ىمقؾ : مـ معؽ ، ىمقؾ وموكطؾؼً مع

قمغم آدم  حمؿد ، ىمقؾ : وىمد أرؾمؾ إًمقف ، ىمول : كعؿ ، ىمقؾ : مرطمٌو وًمـعؿ اعمجلء ضموء ، وملشمقً

مـ هذا ، ىمول : ضمؼميؾ ،  : ومؼول مرطمٌو سمؽ مـ اسمـ وكٌل ، وملشمقـو اًمًامء اًمثوكقي ، ىمقؾ ومًؾؿً قمؾقف ،

إًمقف ، ىمول : كعؿ ، ىمقؾ : مرطمٌو سمف وًمـعؿ اعمجلء ضموء ،  ، ىمقؾ : أرؾمؾىمقؾ : مـ معؽ ، ىمول حمؿد 

 رواه اًمٌخوري....( .وحيقك ومؼوٓ : مرطمٌو سمؽ مـ أخ وكٌل  قمقًك وملشمقً قمغم

  أن كٌل اهللىمقؾ : مـ هذا  دصمفؿ قمـ ًمقؾي أهي سمف : )صمؿ صعد طمتك أشمك اًمًامء اًمثوكقي وموؾمتػتح ،طم

ىمول : كعؿ ، ومؾام ظمؾصً  ؟ ىمول : ضمؼميؾ ، ىمقؾ : ومـ معؽ ؟ ىمول : حمؿد ، ىمقؾ : وىمد أرؾمؾ إًمقف ؟
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:  قمؾقفام ، ومًؾؿً ومردا ، صمؿ ىموٓ ، ومًؾؿ اسمـو ظموًمي ، ىمول : هذا حيقك وقمقًك وُهو ومنذا حيقك وقمقًك

  رواه اًمٌخوري.(.مرطمٌو سموٕخ اًمصوًمح واًمـٌل اًمصوًمح

 ىمول اًمرؾمقل( :ومريمًٌ ظمؾػ ضمؼميؾ  ,أشمقً سموًمؼماق ومًور سمـو، وملشمقً قمغم رضمؾ ىموئؿ يصكم ،

ومرطمى يب ودقمو  -صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ-ضمؼميؾ ؟ ىمول : هذا أظمقك حمؿد ومؼول : مـ هذا يو

، ىمول :  قمقًك ً : مـ هذا يو ضمؼميؾ ؟ ىمول : هذا أظمقكومؼول : ؾمؾ ٕمتؽ اًمقن ومؼؾ زم سموًمؼميمي

وشمذمرا ىمول : كعؿ إمم هو هـو ىمرئ قمغم ؿمقٌون . صمؿ  : صمؿ هكو ومًؿعً صقشمو وىمرئ قمغم ؿمقٌون ىمول

وملشمقً قمغم رضمؾ ىمول : مـ هذا معؽ يو ضمؼميؾ ؟ ىمول : هذا أظمقك  : طمدصمـو ؿمقٌون سمٌؼقي احلديٌ ىمول

ىمول : ومرطمى يب ودقمو زم سموًمؼميمي وىمول : ؾمؾ ٕمتؽ اًمقن  -ؾؿآًمف وؾم صغم اهلل قمؾقف وقمغم-حمؿد

 . صمؿ ىمرئ قمغم ؿمقٌون ومؼؾً : قمغم مـ يمونضمؼميؾ ؟ ىمول : هذا أظمقك مقؾمك  ومؼؾً : مـ هذا يو

ذم  ًمقادقملا ـفطمً ( صقشمف وشمذمره ومؼول : قمغم رسمف قمز وضمؾ، يتذمر ىمول : كعؿ إكف يعرف ذًمؽ مـف

 .اًمصحقح اعمًـد

 أظمقه ذم اًمديوكي: عمًقحسملن ا يؼقل حمؿد .45

 ـِ َمو َوََّص سمِِف ُكقطمًو َواًَمِذي َأْوطَمْقـَو إًَِمْقَؽ َوَمو َوَصْقـَو سمِِف إسِْمَراِهقَؿ }:يمام ىمول اهلل شمعومم ـَ اًمِدي َع ًَمُؽؿ ِم َذَ

يمِلمَ  َٓ شَمَتَػَرىُمقا ومِقِف يَمؼُمَ قَمغَم اعمنُْْمِ ـَ َو ك َأْن َأىِمقُؿقا اًمِدي ًَ َتٌِل إًَِمقِْف  َوُمقؾَمك َوقِمق َمو شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمقِْف اهللَُ جَيْ

 [.13أيي] اًم قرىؾمقرة {َمـ َيَ وُء َوهَيِْدي إًَِمْقِف َمـ ُيـِقُى 
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  ىمول رؾمقل اهلل( :وأظمرة ، وإكٌقوء أظمقة ًمعالت ،  سمـ مريؿ ذم اًمدكقو أكو أومم اًمـوس سمعقًك

 رواه اًمٌخوري.(. أمفوهتؿ ؿمتك وديـفؿ واطمد

 :،يمام همؾً اًمـصورى سموعمًقحاعمًؾؿلم سمعدم اًمغؾق سمف يقيص حمؿد .46

  ىمول اًمرؾمقل( :أكو قمٌد اهلل ورؾمقًمف اسمـ مريؿ ومنكام قمقًك ٓ شمطروين يمام أـمرت اًمـصورى .) ذيمره

 قمكم سمـ اعمديـل ذم شمػًػم اًمؼرآن.

 (فقد ومؼولؾمخؼمة ، أظمل قموئ ي ٕمفو ، أكف رأى ومقام يرى اًمـوئؿ يملكف مر سمرهط مـ اًمق قمـ ـمػقؾ سمـ : 

اهلل ، ومؼوًمً  مـ أكتؿ ىموًمقا : كحـ اًمقفقد ىمول : إكؽؿ أكتؿ اًمؼقم ، ًمقٓ أكؽؿ شمزقمؿقن أن قمزيرا اسمـ

سمرهط مـ اًمـصورى ومؼول :  اًمقفقد : وأكتؿ اًمؼقم ًمقٓ أكؽؿ شمؼقًمقن مو ؿموء اهلل وؿموء حمؿد ، صمؿ مر

اسمـ اهلل ، ىموًمقا :  اعمًقح ؽؿ شمؼقًمقنأك مـ أكتؿ ؟ ىموًمقا : كحـ اًمـصورى ومؼول : إكؽؿ أكتؿ اًمؼقم ًمقٓ

صمؿ أشمك  أكتؿ اًمؼقم ، ًمقٓ شمؼقًمقن : مو ؿموء اهلل وؿموء حمؿد . ومؾام أصٌح أظمؼم  و مـ أظمؼم ، وإكؽؿ

ىمول قمػون : ىمول :  ؟ أطمدا  و أظمؼمت هؾ:  ومؼول وملظمؼمه – وؾمؾؿ آًمف وقمغم قمؾقف اهلل صغم –اًمـٌل 

رأى رؤيو وملظمؼم  و مـ أظمؼم  ك قمؾقف صمؿ ىمول : إن ـمػقالكعؿ ، ومؾام صؾقا ظمطٌفؿ ، ومحؿد اهلل وأصمـ

أن أهنويمؿ قمـفو ىمول : ٓ شمؼقًمقا مو ؿموء  مـؽؿ ، وإكؽؿ يمـتؿ شمؼقًمقن يمؾؿي يمون يؿـعـل احلقوء مـؽؿ

 .اًمصحقح اعمًـدصححف اًمقادقمل ذم (.اهلل ومو ؿموء حمؿد
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 : اًمـجور يممـ سمٌ ورة اعمًقح .47

 و ظمػم ضمور -احلٌ ي ضمووركو  كزًمـو أرض :عموىموًمً قمـفو ريض اهلل قمـ أم ؾمؾؿي سمـً أيب أمقي 

كًؿع ؿمقئو كؽرهف . ومؾام سمؾغ ذًمؽ ىمري و ،  اًمـجور ، أمـو قمغم ديــو ، وقمٌدكو اهلل ٓ كمذى ، وٓ

ضمؾديـ ، وأن هيدوا ًمؾـجور هدايو ممو يًتطرف مـ متوع  ائتؿروا أن يٌعثقا إمم اًمـجور ومقـو رضمؾلم

مـفو إًمقف إدم ، ومجؿعقا ًمف أدمو يمثػمة ، وم يؽميمقا مـ سمطورىمتف  و يلشمقفمؽي . ويمون مـ أقمجى م

ًمف هديي . صمؿ سمعثقا سمذًمؽ مع قمٌد اهلل سمـ أيب رسمقعي سمـ اعمغػمة اعمخزومل ، وقمؿرو  سمطريؼو إٓ أهدوا

ىمٌؾ أن  اًمعوص سمـ وائؾ اًمًفؿل ، وأمروُهو أمرهؿ وىموًمقا هلام : ادومعقا إمم يمؾ سمطريؼ هديتف سمـ

ىمٌؾ أن يؽؾؿفؿ .  ؿقا اًمـجور ومقفؿ . صمؿ ىمدمقا ًمؾـجور هدايوه ، صمؿ ؾمؾقه أن يًؾؿفؿ إًمقؽؿشمؽؾ

ومؾؿ يٌؼ مـ سمطورىمتف  ىموًمً ومخرضمو ومؼدمو قمغم اًمـجور ومـحـ قمـده سمخػم دار ، وقمـد ظمػم ضمور ،

 سمؾد سمطريؼ مـفؿ : إكف ىمد صٌو إمم سمطريؼ إٓ دومعو إًمقف هديتف ىمٌؾ أن يؽؾام اًمـجور ، صمؿ ىموٓ ًمؽؾ

يدظمؾقا ذم ديـؽؿ ، وضموءوا سمديـ مٌتدع ٓ كعرومف  اعمؾؽ مـو همؾامن ؾمػفوء ، ومورىمقا ديـ ىمقمفؿ ، وم

ومقفؿ أذاف ىمقمفؿ ًمػمدهؿ إًمقفؿ ، ومنذا يمؾؿـو اعمؾؽ ومقفؿ  كحـ وٓ أكتؿ ، وىمد سمعثـو إمم اعمؾؽ

وأقمؾؿ سمام قموسمقا قمؾقفؿ . إًمقـو وٓ يؽؾؿفؿ . ومنن ىمقمفؿ أقمغم  ؿ قمقـو ،  ومت ػموا قمؾقف سملن يًؾؿفؿ

اعمؾؽ إكف ىمد  كعؿ . صمؿ إهنام ىمرسمو هدايوهؿ إمم اًمـجور ومؼٌؾفو مـفام صمؿ يمؾامه ومؼوٓ ًمف : أهيو : ومؼوًمقا هلام

، وضموءوا سمديـ مٌتدع ٓ  صٌو إمم سمؾدك مـو همؾامن ؾمػفوء ، ومورىمقا ديـ ىمقمفؿ وم يدظمؾقا ذم ديـؽ

آسموئفؿ ، وأقماممفؿ ، وقم وئرهؿ ،  فؿ أذاف ىمقمفؿ ، مـكعرومف كحـ وٓ أكً ، وىمد سمعثـو إًمقؽ ومق
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قمؾقفؿ وقموشمٌقهؿ ومقف . ىموًمً : وم يؽـ رء  ًمؽمدهؿ إًمقفؿ ومفؿ أقمغم  ؿ قمقـو ، وأقمؾؿ سمام قموسمقا

اًمعوص مـ أن يًؿع اًمـجور يمالمفؿ . ومؼوًمً  أسمغض إمم قمٌد اهلل سمـ أيب رسمقعي وقمؿرو سمـ

أقمغم  ؿ قمقـو وأقمؾؿ سمام قموسمقا قمؾقفؿ ، وملؾمؾؿفؿ إًمقفام  سمطورىمتف طمقًمف : صدىمقا أهيو اعمؾؽ ىمقمفؿ

ىمول : ومغضى اًمـجور صمؿ ىمول : ٓهو اهلل أيؿ اهلل إذن ٓ أؾمؾؿفؿ  ومؾػمداهؿ إمم سمالدهؿ وىمقمفؿ

دي واظمتوروين قمغم مـ ؾمقاي طمتك أدقمقهؿ وملؾملهلؿ موذا ىمقمو ضمووروين كزًمقا سمال إًمقفام وٓ أيمود

 ذم أمرهؿ ومنن يموكقا يمام يؼقٓن أؾمؾؿتفؿ إًمقفؿ ورددهتؿ إمم ىمقمفؿ إن يموكقا قمغم همػم يؼقل هذان

صغم  - ذًمؽ مـعتفؿ مـفام وأطمًـً ضمقارهؿ مو ضمووروين ىموًمً : صمؿ أرؾمؾ إمم أصحوب رؾمقل اهلل

شمؼقًمقن  وءهؿ رؾمقًمف اضمتؿعقا صمؿ ىمول سمعضفؿ ًمٌعض : موومدقموهؿ ضم -اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ 

 -قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ  صغم اهلل -ًمؾرضمؾ إذا ضمئتؿقه ىمول : كؼقل واهلل مو قمؾؿـو ، ومو أمركو سمف كٌقـو

أؾموىمػتف ، ومـنموا مصوطمػفؿ طمقًمف  يموئـ ذم ذًمؽ مو هق يموئـ . ومؾام ضموؤوه ، وىمد دقمو اًمـجور

وم شمدظمؾقا ذم ديـل وٓ ذم ديـ أطمد مـ هذه  ذي ومورىمتؿ ومقف ىمقمؽؿؾملهلؿ ومؼول : مو هذا اًمديـ اًم

أيب ـموًمى ومؼول ًمف : أهيو اعمؾؽ يمـو ىمقمو أهؾ ضموهؾقي  إمؿ . ىموًمً : ومؽون اًمذي يمؾؿف ضمعػر سمـ

وكلِت اًمػقاطمش ، وكؼطع إرطموم ، وكزء اجلقار ، يليمؾ اًمؼقي مـو  كعٌد إصـوم وكليمؾ اعمقتي

ًمؽ طمتك سمعٌ اهلل إًمقـو رؾمقٓ مـو ، كعرف كًٌف وصدىمف وأموكتف وقمػوومف ، ذ اًمضعقػ ، ومؽـو قمغم

وكخؾع مو يمـو كعٌد كحـ وأسموؤكو مـ دوكف مـ احلجورة -2اهلل ًمـقطمده وكعٌده ، -1: ومدقموكو إمم

 -7وطمًـ اجلقار ، -6وصؾي اًمرطمؿ ، -5وأداء إموكي ،-4وأمركو سمصدق احلديٌ  -3وإوصمون ،
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وأيمؾ مول اًمقتقؿ ، -11وىمقل اًمزور  -9وهنوكو قمـ اًمػقاطمش -8دموء ،واًم واًمؽػ قمـ اعمحورم

 -14 وأمركو سموًمصالة 13أن كعٌد اهلل وطمده وٓ كنمك سمف ؿمقئو ، وأمركو-12وىمذف اعمحصـي ، -11

قمؾقف أمقر اإلؾمالم ، ومصدىمـوه وآمـو واشمٌعـوه قمغم مو ضموء سمف .  واًمصقوم . ىمول : ومعدد -15 واًمزيموة

ومؾؿ كنمك سمف ؿمقئو ، وطمرمـو مو طمرم قمؾقـو ، وأطمؾؾـو مو أطمؾ ًمـو ، ومعدا قمؾقـو  ،ومعٌدكو اهلل وطمده 

يمـو كًتحؾ  ومعذسمقكو وومتـقكو قمـ ديــو ًمػمدوكو إمم قمٌودة إوصمون مـ قمٌودة اهلل ، وأن كًتحؾ مو ىمقمـو

 ظمرضمـو إمم سمؾدك ، مـ اخلٌوئٌ . ومؾام ىمفروكو وفمؾؿقكو وؿمؼقا قمؾقـو وطموًمقا سمقــو وسملم ديــو

أهيو اعمؾؽ . ىموًمً : ومؼول  واظمؽمكوك قمغم مـ ؾمقاك ، ورهمٌـو ذم ضمقارك ، ورضمقكو أن ٓ كظؾؿ قمـدك

ومؼول ًمف ضمعػر : كعؿ ومؼول ًمف اًمـجور :  : ًمف اًمـجور : هؾ معؽ مو ضموء سمف قمـ اهلل مـ رء ؟ ىموًمً

قتف ، ومٌؽك واهلل اًمـجور طمتك أظمضؾ حل : وموىمرأه قمكم ، ومؼرأ قمؾقف صدرا مـ )يمفقعص( ىموًمً

مو شمال قمؾقفؿ . صمؿ ىمول اًمـجور : إن هذا  وسمؽك أؾموىمػتف طمتك أظمضؾقا مصوطمػفؿ طملم ؾمؿعقا

وٓ  ، ًمقخرج مـ م ؽوة واطمدة اكطؾؼو ومقاهلل ٓ أؾمؾؿفؿ إًمقؽؿ أسمدا قمقًك واهلل ، واًمذي ضموء سمف

قٌفؿ همدا قم أيمود . ىموًمً أم ؾمؾؿي : ومؾام ظمرضمو مـ قمـده ىمول قمؿرو سمـ اًمعوص : واهلل ٕكٌئـفؿ

ويمون أشمؼك اًمرضمؾلم  قمـدهؿ ، صمؿ أؾمتوصؾ سمف ظمياءهؿ . ىموًمً : ومؼول ًمف قمٌد اهلل سمـ أيب رسمقعي ،

سمـ  قمقًك ٕظمؼمكف أهنؿ يزقمؿقن أن ومقـو ، ٓ شمػعؾ ومنن هلؿ أرطمومو وإن يموكقا ىمد ظموًمػقكو ىمول : واهلل

سمـ مريؿ ىمقٓ قمظقام  قمقًك صمؿ همدا قمؾقف اًمغد ومؼول ًمف : أهيو اعمؾؽ إهنؿ يؼقًمقن ذم : مريؿ قمٌد ىموًمً

ىموًمً : وملرؾمؾ إًمقفؿ يًلهلؿ قمـف . ىموًمً : وم يـزل سمـو مثؾف  وملرؾمؾ إًمقفؿ وموؾملهلؿ قمام يؼقًمقن ومقف ؟
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؟ ىموًمقا : كؼقل واهلل ومقف  إذا ؾملًمؽؿ قمـف قمقًك سمعضفؿ ًمٌعض موذا شمؼقًمقن ذم ، وموضمتؿع اًمؼقم ومؼول

 ومؾام دظمؾقا قمؾقف ىمول هلؿ : مو شمؼقًمقن ذم . ق يموئـمو ىمول اهلل ، ومو ضموء سمف كٌقـو يموئـو ذم ذًمؽ مو ه

كٌقـو ، هق قمٌد اهلل ورؾمقًمف  سمـ مريؿ ؟ ومؼول ًمف ضمعػر سمـ أيب ـموًمى : كؼقل ومقف اًمذي ضموء سمف قمقًك

وميب اًمـجور يده إمم إرض وملظمذ  : وروطمف ويمؾؿتف أًمؼوهو إمم مريؿ اًمعذراء اًمٌتقل . ىموًمً

 مريؿ ، مو ىمؾً هذا اًمعقد ومتـوظمرت سمطورىمتف طمقًمف طملم ىمول مو سمـ قمقًك مـفو قمقدا صمؿ ىمول : مو قمدا

همرم ، صمؿ  مـ ؾمٌؽؿ -واًمًققم : أمـقن  -ىمول ومؼول : وإن كخرشمؿ واهلل اذهٌقا وملكتؿ ؾمققم سملريض 

 -سمؾًون احلٌ ي اجلٌؾ  واًمدسمر -مـ ؾمٌؽؿ همرم ، ومام أطمى أن زم دسمرا ذهٌو وإين آذيً رضمال مـؽؿ 

مـل اًمرؿمقة طملم رد قمكم مؾؽل ، ومآظمذ  ومال طموضمي ًمـو  و ، ومقاهلل مو أظمذ اهلل ردوا قمؾقفؿ هدايوُهو ،

ىموًمً : ومخرضمو مـ قمـده مؼٌقطملم ، مردودا قمؾقفام مو  . اًمرؿمقة ومقف ومو أـموع اًمـوس ذم وملـمقعفؿ ومقف

زقمف مع ظمػم ضمور ىموًمً : ومقاهلل إكو قمغم ذًمؽ إذ كزل سمف ، يعـل مـ يـو ضموء ا سمف . وأىمؿـو قمـده سمخػم دار

ومقاهلل مو قمؾؿـو طمزكو ىمط يمون أؿمد مـ طمزن طمزكو قمـد ذًمؽ ختقومو أن يظفر ذًمؽ  : ذم مؾؽف ، ىموًمً

،  اًمـجور ، ومقلِت رضمؾ ٓ يعرف مـ طمؼـو مو يمون اًمـجور يعرف مـف ىموًمً : وؾمور اًمـجور قمغم

ـ رضمؾ م - صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ -وسمقـفام قمرض اًمـقؾ ىموًمً : ومؼول أصحوب رؾمقل اهلل 

أكو ىموًمً : ويمون مـ  : خيرج طمتك حيي وىمعي اًمؼقم ، صمؿ يلشمقـو سموخلؼم ؟ ىموًمً : ىمول اًمزسمػم سمـ اًمعقام

ؾمٌح قمؾقفو طمتك ظمرج إمم كوطمقي  أطمدث اًمؼقم ؾمـو ، ىموًمً : ومـػخقا ًمف ىمرسمي ومجعؾفو ذم صدره صمؿ

جور سموًمظفقر قمغم ودقمقكو اهلل ًمؾـ : اًمـقؾ اًمتل  و مؾتؼك اًمؼقم ، صمؿ اكطؾؼ طمتك طميهؿ ىموًمً
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احلٌ ي ومؽـو قمـده ذم ظمػم مـزل ، طمتك ىمدمـو قمغم  قمدوه ، واًمتؿؽلم ًمف ذم سمالده ، واؾمتقصمؼ قمؾقف أمر

  .طمًـف اًمقادقمل سموًمصحقح اعمًـد) سمؿؽي وهق–وؾمؾؿ  صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف -رؾمقل اهلل 

 أوائؾ ؾمقرة مريؿ: .48

ـِ اًمَرطِمقؿِ  ِؿ اهللَِ اًمَرمْحَ ًْ  سمِ

 ( ذِ 1يمفقعص )( ٌَْدُه َزيَمِرَيو ِي َرسِمَؽ قَم ـَ اًْمَعْظُؿ ِمـِل 3( إِْذ َكوَدى َرسَمُف كَِداًء ظَمِػًقو )2يْمُر َرمْحَ ( ىَموَل َرِب إيِِن َوَه

ـْ سمُِدقَموِئَؽ َرِب ؿَمِؼًقو ) ًٌو َوَمْ َأيُم ـْ َوَرائِل َويَموكَ 4َواؿْمَتَعَؾ اًمَرْأُس ؿَمْق ًُ اعْمََقازِمَ ِم ًِ اْمَرَأِِت قَموىِمًرا ( َوإيِِن ظِمْػ

ـْ ًَمُدْكَؽ َوًمًِقو ) ـْ َآِل َيْعُؼقَب َواضْمَعْؾُف َرِب َرِوًقو )5وَمَفْى زِم ِم َك 6( َيِرصُمـِل َوَيِرُث ِم ٌَنِمُ ( َيو َزيَمِرَيو إَِكو ُك

ٌُْؾ ؾَمِؿقًو ) ـْ ىَم قَك َمْ َكْجَعْؾ ًَمُف ِم ًِ اْمَرَأِِت قَموىِمًرا َوىَمْد ( ىَموَل َرِب َأَكك يَ 7سمُِغاَلٍم اؾْمُؿُف حَيْ ُؽقُن زِم هُماَلٌم َويَموَك

ـَ اًْمؽؼَِمِ قِمتِقًو ) ًُ ِم ٌُْؾ َوَمْ شَمُؽ ؿَمْقئًو )8سَمَؾْغ ـْ ىَم ( ىَموَل 9( ىَموَل يَمَذًمَِؽ ىَموَل َرسُمَؽ ُهَق قَمكَمَ َهلِمٌ َوىَمْد ظَمَؾْؼُتَؽ ِم

َٓ شُمَؽؾِ  ـَ اعمِْْحَراِب 11َؿ اًمـَوَس صَماَلَث ًَمَقوٍل ؾَمِقًيو )َرِب اضْمَعْؾ زِم َآَيًي ىَموَل َآَيُتَؽ َأ ( وَمَخَرَج قَمغَم ىَمْقِمِف ِم

ٌُِحقا سُمْؽَرًة َوقَمِ ًقو ) قَك ظُمِذ اًْمؽِتَوَب سمُِؼَقٍة َوَآشَمْقـَوُه احْلُْؽَؿ َصًٌِقو )11وَمَلْوطَمك إًَِمْقِفْؿ َأْن ؾَم ( َوطَمـَوًكو 12( َيو حَيْ

ـْ ًَمُدَكو َوَزيَموًة  ٌَوًرا قَمِصًقو )13َويَموَن شَمِؼًقو )ِم ـْ ضَم ( َوؾَماَلٌم قَمَؾقِْف َيْقَم ُوًمَِد َوَيْقَم 14( َوسَمًرا سمَِقاًمَِدْيِف َوَمْ َيُؽ

ٌُ طَمًقو ) ىِمًقو )15َيُؿقُت َوَيْقَم ُيٌَْع ـْ َأْهؾَِفو َمَؽوًكو َذْ َتوِب َمْرَيَؿ إِِذ اْكَتٌََذْت ِم
وخَتََذْت ( ومَ 16( َواْذيُمْر ذِم اًْمؽِ

ا ؾَمِقًيو ) ـْ ُدوهِنِْؿ طِمَجوسًمو وَمَلْرؾَمْؾـَو إًَِمْقَفو ُروطَمـَو وَمتََؿَثَؾ هَلَو سَمنَمً ًَ 17ِم ـِ ِمـَْؽ إِْن يُمـْ ًْ إيِِن َأقُمقُذ سمِوًمَرمْحَ ( ىَموًَم

ََهَى ًَمِؽ هُماَلًمو َزيمًِقو )18شَمِؼًقو ) ِٕ ـِل ( ىَموًمَ 19( ىَموَل إَِكاَم َأَكو َرؾُمقُل َرسِمِؽ  ًْ ًَ ًْ َأَكك َيُؽقُن زِم هُماَلٌم َوَمْ َيْؿ
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ًي ِمـَو َويَموَن َأْمًرا 21سَمنَمٌ َوَمْ َأُك سَمِغًقو ) ( ىَموَل يَمَذًمِِؽ ىَموَل َرسُمِؽ ُهَق قَمكَمَ َهلِمٌ َوًمِـَْجَعَؾُف َآَيًي ًمِؾـَوِس َوَرمْحَ

ٌََذْت سمِِف َمَؽوًكو 21َمْؼِضًقو ) ًْ َيو ًَمْقَتـِل 22ىَمِصًقو )( وَمَحَؿَؾْتُف وَموْكَت ( وَمَلضَموَءَهو اعْمََخوُض إمَِم ضِمْذِع اًمـَْخَؾِي ىَموًَم

قًو ) ًِ ًقو َمـْ ًْ ًُ َك ٌَْؾ َهَذا َويُمـْ ًُ ىَم ًيو )23ِم تَِؽ َهِ َزيِن ىَمْد ضَمَعَؾ َرسُمِؽ حَتْ َٓ حَتْ تَِفو َأ ـْ حَتْ ( 24( وَمـَوَداَهو ِم

ًٌو ضَمـًِقو )َوُهِزي إًَِمْقِؽ سمِِجْذِع اًمـَ  وىِمْط قَمَؾْقِؽ ُرـَم ًَ ـَ اًْمٌنََمِ 25ْخَؾِي شُم ـَ ِم يِب َوىَمِري قَمْقـًو وَمنَِمو شَمَريِ ( وَمُؽكِم َواْذَ

ًقو ) ًِ ـْ ُأيَمِؾَؿ اًْمقَْقَم إِْك ـِ َصْقًمو وَمَؾ ِؿُؾُف ىَموًُمق26َأطَمًدا وَمُؼقزِم إيِِن َكَذْرُت ًمِؾَرمْحَ ًْ سمِِف ىَمْقَمَفو حَتْ ا َيو َمْرَيُؿ ًَمَؼْد ( وَمَلشَم

ًِ ؿَمْقًئو وَمِرًيو ) ًْ ُأُمِؽ سَمِغًقو )27ضِمْئ  َوَمو يَموَك
ٍ
ًَ َهوُروَن َمو يَموَن َأسُمقِك اْمَرَأ ؾَمْقء ( وَمَلؿَموَرْت إًَِمقِْف 28( َيو ُأظْم

ـْ يَموَن ذِم اعمَْْفِد َصًٌِقو ) ٌُْد اهللَِ َآشمَ 29ىَموًُمقا يَمْقَػ ُكَؽِؾُؿ َم ( َوضَمَعَؾـِل 31ويِنَ اًْمؽِتَوَب َوضَمَعَؾـِل َكًٌِقو )( ىَموَل إيِِن قَم

 ًُ ـَ َمو يُمـْ ٌَوَريًمو َأْي ًُ طَمًقو )ُم َعْؾـِل ضَمٌَوًرا ؿَمِؼًقو 31َوَأْوَصويِن سمِوًمَصاَلِة َواًمَزيَموِة َمو ُدْم ( َوسَمًرا سمَِقاًمَِدِِت َوَمْ جَيْ

اَلُم قَمكَمَ َيْقَم ُوًمِْدُت َوَيقْ 32) ًَ ٌُ طَمًقو )( َواًم ـُ َمْرَيَؿ ىَمْقَل احْلَِؼ 33َم َأُمقُت َوَيْقَم ُأسْمَع ك اسْم ًَ ( َذًمَِؽ قمق

وَن ) ـْ وَمقَُؽقُن 34اًَمِذي ومِقِف َيْؿؽَمُ ٌَْحوَكُف إَِذا ىَمَه َأْمًرا وَمنَِكاَم َيُؼقُل ًَمُف يُم ـْ َوًَمٍد ؾُم ( َمو يَموَن هللَِِ َأْن َيَتِخَذ ِم

َتِؼقٌؿ )( َوإَِن اهللََ َريِب 35) ًْ اٌط ُم ـَ 36 َوَرسُمُؽْؿ وَموقْمٌُُدوُه َهَذا ِسَ ـْ سَمقْـِِفؿْ ِ وَمَقْيٌؾ ًمَِؾِذي طَْمَزاُب ِم ْٕ ( وَموظْمَتَؾَػ ا

ـْ َمْ َفِد َيْقٍم قَمظِقٍؿ ) ُقَن اًْمقَْقَم ذِم َواَلٍل مُ 37يَمَػُروا ِم
ـِ اًمَظوعمِ ٌلٍِم ( َأؾْمِؿْع ِ ِْؿ َوَأسْمٍِمْ َيْقَم َيْلشُمقَكـَو ًَمؽِ

َٓ ُيْمِمـُقَن )38) َْمُر َوُهْؿ ذِم هَمْػَؾٍي َوُهْؿ  ْٕ ِة إِْذ ىُميِضَ ا َْرَض 39( َوَأْكِذْرُهْؿ َيْقَم احْلَْنَ ْٕ ـُ َكِرُث ا ( إَِكو َكْح

ـْ قَمَؾْقَفو َوإًَِمْقـَو ُيْرضَمُعقَن )  [.41-1]أيوت مـؾمقرة مريؿ [  (41َوَم

 :اعمًقح هرىمؾ يؼر سم ورة .49
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 ىمريش ، ويموكقا دمورا سموًم لم ،  أن هرىمؾ أرؾمؾ إًمقف ذم ريمى مـ قون سمـ طمرب ريض اهلل قمـف:ىمول اسمق ؾمػ

ومقفو اسمو ؾمػقون ويمػور ىمريش ، وملشمقه وهؿ سمنيؾقوء ، ومدقموهؿ ذم جمؾًف ،  مودذم اعمدة اًمتل يمون رؾمقل اهلل 

كٌل  ضمؾ اًمذي يزقمؿ أكفاًمروم ، صمؿ دقموهؿ ودقمو سمؽممجوكف ، ومؼول : أيؽؿ أىمرب كًٌو  ذا اًمر وطمقًمف قمظامء

وموضمعؾقهؿ قمـد فمفره ،  ؟ ومؼول أسمق ؾمػقون : ومؼؾً أكو أىمر ؿ كًٌو ، ومؼول : أدكقه مـل ، وىمرسمقا أصحوسمف

ومؽذسمقه ، ومقاهلل ًمقٓ احلقوء مـ أن يلصمروا  صمؿ ىمول ًمؽممجوكف : ىمؾ هلؿ إين ؾموئؾ قمـ هذا اًمرضمؾ ، ومنن يمذسمـل

يمقػ كًٌف ومقؽؿ ؟ ىمؾً : هق ومقـو ذو -1قمـف أن ىمول :  ؾملًمـل قمكم يمذسمو ًمؽذسمً قمـف . صمؿ يمون أول مو

ومفؾ يمون مـ آسموئف مـ  -3اًمؼقل مـؽؿ أطمد ىمط ىمٌؾف ؟ ىمؾً : ٓ . ىمول : ومفؾ ىمول هذا-2كًى . ىمول : 

 -5وملذاف اًمـوس يتٌعقكف أم وعػوؤهؿ ؟ ومؼؾً : سمؾ وعػوؤهؿ . ىمول : -4ىمول : . مؾؽ ؟ ىمؾً : ٓ

ومفؾ يرشمد أطمد مـفؿ ؾمخطي ًمديـف سمعد أن يدظمؾ  -6زيدون . ىمول :يـؼصقن ؟ ىمؾً : سمؾ ي أيزيدون أم

ومفؾ  -8:ومفؾ يمـتؿ شمتفؿقكف سموًمؽذب ىمٌؾ أن يؼقل مو ىمول ؟ ىمؾً : ٓ . ىمول-7ىمؾً : ٓ . ىمول :  ومقف ؟

يمؾؿي أدظمؾ ومقفو ؿمقئو  يغدر ؟ ىمؾً : ٓ ، وكحـ مـف ذم مدة ٓ كدري مو هق وموقمؾ ومقفو . ىمول : وم متؽـل

يمون ىمتوًمؽؿ إيوه ؟ ىمؾً :  ومؽقػ-11ومفؾ ىموشمؾتؿقه ؟ ىمؾً : كعؿ . ىمول :  -9ؾؿي . ىمول :همػم هذه اًمؽ

اقمٌدوا اهلل  -1يلمريمؿ ؟ ىمؾً : يؼقل : موذا-11احلرب سمقــو وسمقـف ؾمجول ، يـول مـو وكـول مـف . ىمول : 

 -5واًمصدق-4ويلمركو سموًمصالة -3آسموؤيمؿ ،  واشمريمقا مو يؼقل-2وطمده وٓ شمنميمقا سمف ؿمقئو ، 

قمـ كًٌف ومذيمرت أكف ومقؽؿ ذو كًى ، ومؽذًمؽ  واًمصؾي . ومؼول ًمؾؽممجون : ىمؾ ًمف : ؾملًمتؽ -6واًمعػوف

أطمد مـؽؿ هذا اًمؼقل ، ومذيمرت أن ٓ ، ومؼؾً ًمق يمون  اًمرؾمؾ شمٌعٌ ذم كًى ىمقمفو . وؾملًمتؽ هؾ ىمول
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مؾؽ ،  يلشمز سمؼقل ىمقؾ ىمٌؾف . وؾملًمتؽ هؾ يمون مـ آسموئف مـ أطمد ىمول هذا اًمؼقل ىمٌؾف ، ًمؼؾً رضمؾ

يمون مـ آسموئف مـ مؾؽ ، ىمؾً رضمؾ يطؾى مؾؽ أسمقف . وؾملًمتؽ هؾ يمـتؿ  ومذيمرت أن ٓ ، ىمؾً : ومؾق

أن يؼقل مو ىمول ، ومذيمرت أن ٓ ، ومؼد أقمرف أكف م يؽـ ًمقذر اًمؽذب قمغم اًمـوس  شمتفؿقكف سموًمؽذب ىمٌؾ

 اشمٌعقه ، وهؿقمغم اهلل . وؾملًمتؽ أذاف اًمـوس اشمٌعقه أم وعػوؤهؿ ، ومذيمرت أن وعػوؤهؿ  ويؽذب

طمتك يتؿ .  أشمٌوع اًمرؾمؾ ، وؾملًمتؽ أيزيدون أم يـؼصقن ، ومذيمرت أهنؿ يزيدون ، ويمذًمؽ أمر اإليامن

اإليامن طملم ختوًمط  وؾملًمتؽ أيرشمد أطمد ؾمخطي ًمديـف سمعد أن يدظمؾ ومقف ، ومذيمرت أن ٓ ، ويمذًمؽ

ؾملًمتؽ سمام يلمريمؿ ، شمغدر . و سم وؿمتف اًمؼؾقب . وؾملًمتؽ هؾ يغدر ، ومذيمرت أن ٓ ، ويمذًمؽ اًمرؾمؾ ٓ

ويـفويمؿ قمـ قمٌودة إوصمون ، ويلمريمؿ سموًمصالة  ومذيمرت أكف يلمريمؿ أن شمعٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمقئو ،

ظمورج ، م  هوشملم ، وىمد يمـً أقمؾؿ أكف مقوع ىمدمل ومًقؿؾؽ واًمصدق واًمعػوف ، ومنن يمون مو شمؼقل طمؼو

قمـده ًمغًؾً قمـ ىمدمف  ؿً ًمؼوءه ، وًمق يمـًأيمـ أفمـ أكف مـؽؿ ، ومؾق أين أقمؾؿ أين أظمؾص إًمقف ، ًمتج 

إمم قمظقؿ سمٍمى ، ومدومعف إمم هرىمؾ  . صمؿ دقمو سمؽتوب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمذي سمعٌ سمف دطمقي

حمؿد قمٌد اهلل ورؾمقًمف إمم هرىمؾ قمظقؿ اًمروم : ؾمالم  ، ومؼرأه ، ومنذا ومقف : سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ، مـ

ومنين أدقمقك سمدقمويي اإلؾمالم ، أؾمؾؿ شمًؾؿ ، يمشمؽ اهلل أضمرك مرشملم ، ومنن  قمغم مـ اشمٌع اهلدى ، أمو سمعد ،

ٌَُد إَِٓ }قمؾقؽ إصمؿ إريًقلم ، و :  شمقًمقً ومنن تَوِب شَمَعوًَمْقْا إمَِم يَمَؾَؿٍي ؾَمَقاء سَمْقـَـَو َوسَمْقـَُؽْؿ َأَٓ َكْع
َيو َأْهَؾ اًْمؽِ

َك سمِِف ؿَمْقئًو َوَٓ َيَتِخذَ  ؾُِؿقَن  اهللَّ َوَٓ ُكنْمِ ًْ سَمْعُضـَو سَمْعضًو َأْرسَموسمًو ِمـ ُدوِن اهللِّ وَمنِن شَمَقًَمْقْا وَمُؼقًُمقْا اؿْمَفُدوْا سمَِلَكو ُم

اًمؽتوب ، يمثر قمـده اًمصخى وارشمػعً إصقات  ىمول أسمق ؾمػقون : ومؾام ىمول مو ىمول ، وومرغ مـ ىمراءة {
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، إكف خيوومف مؾؽ سمـل إصػر . ومام زًمً أمر اسمـ أيب يمٌ ي  وأظمرضمـو ، ومؼؾً ٕصحويب طملم أظمرضمـو : ًمؼد

اهلل قمكم اإلؾمالم .ويمون اسمـ اًمـوـمقر ، صوطمى إيؾقوء وهرىمؾ ، أؾمؼػو قمغم  مقىمـو أكف ؾمقظفر طمتك أدظمؾ

 حيدث أن هرىمؾ طملم ىمدم إيؾقوء ، أصٌح يقمو ظمٌقٌ اًمـػس ، ومؼول سمعض سمطورىمتف : ىمد كصورى اًم لم ،

ؾملًمقه : إين  ن هرىمؾ طمزاء يـظر ذم اًمـجقم ، ومؼول هلؿ طملماؾمتـؽركو هقئتؽ ، ىمول اسمـ اًمـوـمقر : ويمو

إمي ؟ ىموًمقا : ًمقس خيتتـ  رأيً اًمؾقؾي طملم كظرت ذم اًمـجقم مؾؽ اخلتون ىمد فمفر ، ومؿـ خيتتـ مـ هذه

ومقؼتؾقا مـ ومقفؿ مـ اًمقفقد ، ومٌقـام هؿ قمغم  إٓ اًمقفقد ، ومال هيؿـؽ ؿملهنؿ ، وايمتى إمم مدايـ مؾؽؽ ،

خيؼم قمـ ظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، ومؾام  هرىمؾ سمرضمؾ أرؾمؾ سمف مؾؽ همًونأمرهؿ ، أشمك 

وموكظروا أخمتتـ هق أم ٓ ؟ ومـظروا إًمقف ، ومحدصمقه أكف خمتتـ ، وؾملًمف قمـ  اؾمتخؼمه هرىمؾ ىمول : أذهٌقا

 ًمف هؿ خيتتـقن ، ومؼول هرىمؾ : هذا مؾؽ هذه إمي ىمد فمفر . صمؿ يمتى هرىمؾ إمم صوطمى : اًمعرب ، ومؼول

صوطمٌف  سمرومقي ، ويمون كظػمه ذم اًمعؾؿ ، وؾمور هرىمؾ إمم محص ، ومؾؿ يرم محص طمتك أشموه يمتوب مـ

ًمعظامء اًمروم ذم  يقاومؼ راي هرىمؾ قمغم ظمروج اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، وأكف كٌل ، وملذن هرىمؾ

ذم اًمػالح اًمروم ، هؾ ًمؽؿ  دؾمؽرة ًمف سمحؿص ، صمؿ أمر سملسمقا و ومغؾؼً ، صمؿ اـمؾع ومؼول : يو معنم

طمقصي محر اًمقطمش إمم إسمقاب ، ومقضمدوهو  واًمرؿمد ، وأن يثًٌ مؾؽؽؿ ومتٌويعقا هذا اًمـٌل ؟ ومحوصقا

اإليامن ، ىمول : ردوهؿ قمكم ، وىمول : إين ىمؾً مؼوًمتل آكػو  ىمد همؾؼً ، ومؾام رأى هرىمؾ كػرهتؿ ، وأيس مـ

رواه  . ومؽون ذًمؽ آظمر ؿملن هرىمؾ، ومؼد رأيً ، ومًجدوا ًمف وروقا قمـف ،  أظمتؼم  و ؿمدشمؽؿ قمغم ديـؽؿ

 اًمٌخوري.
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 :ذم آظمر اًمزمون سمـزول اعمًقح خيؼم حمؿد .51

  اـمؾع اًمـٌل إهنو ًمـ شمؼقم "ىموًمقا : كذيمر اًمًوقمي . ىمول  "شمذايمرون ؟  مو"قمؾقـو وكحـ كتذايمر . ومؼول

ومذيمر اًمدظمون ، واًمدضمول ، واًمداسمي ، وـمؾقع اًم ؿس مـ مغر و ،  . "طمتك شمرون ىمٌؾفو قمنم آيوت

وصمالصمي ظمًقف : ظمًػ  . اسمـ مريؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، ويلضمقج وملضمقج قمقًك وكزول

مـ اًمقؿـ ، شمطرد  سموعمنمق ، وظمًػ سموعمغرب ، وظمًػ سمجزيرة اًمعرب . وآظمر ذًمؽ كور خترج

 رواه مًؾؿ. . " اًمـوس إمم حمنمهؿ

  ىمول اًمرؾمقلإًمقفؿ ضمقش مـ  رج: )ٓ شمؼقم اًمًوقمي طمتك يـزل اًمروم سموٕقمامق ، أم سمداسمؼ . ومقخ

سمقــو وسملم اًمذيـ ؾمٌقا مـو  اعمديـي . مـ ظمقور أهؾ إرض يقمئذ . ومنذا شمصودومقا ىموًمً اًمروم : ظمؾقا

وسملم إظمقاكـو . ومقؼوشمؾقهنؿ . ومقـفزم صمؾٌ ٓ  كؼوشمؾفؿ . ومقؼقل اعمًؾؿقن : ٓ . واهلل ! ٓ كخكم سمقـؽؿ

ـد اهلل . ويػتتح اًمثؾٌ . ٓ يػتـقن أسمدا . أومضؾ اًم فداء قم يتقب اهلل قمؾقفؿ أسمدا . ويؼتؾ صمؾثفؿ ،

ومٌقـام هؿ يؼتًؿقن اًمغـوئؿ ، ىمد قمؾؼقا ؾمققومفؿ سموًمزيتقن ، إذ صوح ومقفؿ  . ومقػتتحقن ىمًطـطقـقي

اعمًقح ىمد ظمؾػؽؿ ذم أهؾقؽؿ . ومقخرضمقن . وذًمؽ سموـمؾ . ومنذا ضموءوا اًم وم ظمرج .  اًم قطون : إن

اسمـ مريؿ صغم اهلل  قمقًك إذ أىمقؿً اًمصالة . ومقـزلهؿ يعدون ًمؾؼتول ، يًقون اًمصػقف ،  ومٌقـام

ذاب يمام يذوب اعمؾح ذم اعموء . ومؾق شمريمف ٓكذاب طمتك  قمؾقف وؾمؾؿ . وملمفؿ . ومنذا رآه قمدو اهلل ،

  رواه مًؾؿ.ومػمهيؿ دمف ذم طمرسمتف( . هيؾؽ . وًمؽـ يؼتؾف اهلل سمقده
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 :ممـل اًمًال ومؾقؼرأه اعمًقح أدركيقيص اعمًؾؿلم اكف مـ  حمؿد .51

 ىمول اًمرؾمقل): )صحقح اجلومع ًمألًمٌوين.مـ أدرك مـؽؿ قمقًك اسمـ مريؿ ومؾقؼرئف مـل اًمًالم 

 :ذىمل دم ؼيـزل قمـد اعمـورة اًمٌقضوء  اعمًقح .52

  ىمول اًمرؾمقل( :قمغم اعمـورة  سمـ مريؿ قمقًك مًقح اًمضالًمي إقمقر اًمؽذاب كزل أكف إذا ظمرج

رآه اًمدضمول اكامع يمام  قمغم مـؽٌل مؾؽلم ، ومنذااًمٌقضوء ذىمل دم ؼ سملم مفرودشملم ، واوعو يديف 

ذيمره  (. اًمنمىمل قمغم سمضع قمنمة ظمطقات مـف يـامع اعمؾح ذم اعموء ، ومقدريمف ومقؼتؾف سموحلرسمي قمـد سموب ًمد

  .اسمـ شمقؿقي ذم اجلقاب اًمصحقح عمـ سمدل ديـ اعمًقح

 صالشمف ظمؾػ اعمفدي:سم شمقاوع اعمًقح .53

  ىمول اًمرؾمقل( :ومقؼقل ٓ إن سمعضفؿ  قل أمػمهؿ اعمفدي شمعول صؾ سمـواسمـ مريؿ ومقؼ قمقًك يـزل

 ذيمره اسمـ اًمؼقؿ ذم يمتوب اعمـور اعمـقػ. (. أمػم سمعض شمؽرمي اهلل هلذه إمي

  ىمول اًمرؾمقل( :اًمؼقومي . ىمول ، ومقـزل ٓ شمزال ـموئػي مـ أمتل يؼوشمؾقن قمغم احلؼ فموهريـ إمم يقم 

شمعول صؾ ًمـو . ومقؼقل : ٓ . إن سمعضؽؿ قمغم  قمؾقف وؾمؾؿ ومقؼقل أمػمهؿ : سمـ مريؿ صغم اهلل قمقًك

 رواه مًؾؿ.( شمؽرمي اهلل هذه إمي . سمعض أمراء
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 قمقروٕيمقمغم وضمف إرض  ػتـاًماًمعوم مـ أيمؼم اهلل خيؾص ذم ؾمٌقؾ اهلل  اعمًقح سمجفود .54

 :يلضمقج وملضمقجواًمقفقد و اًمدضمول

 ذيمر رؾمقل اهلل ومؾام رطمـو  . ه ذم ـموئػي اًمـخؾاًمدضمول ذات همداة . ومخػض ومقف ورومع . طمتك فمــو

اًمدضمول همداة . ومخػضً  ىمؾـو : يو رؾمقل اهلل ! ذيمرت "مو ؿملكؽؿ ؟ "إًمقف قمرف ذًمؽ ومقـو . ومؼول 

أظمقومـل قمؾقؽؿ . إن خيرج ، وأكو  همػم اًمدضمول"ومقف ورومعً . طمتك فمــوه ذم ـموئػي اًمـخؾ . ومؼول 

طمجقٍ كػًف . واهلل ظمؾقػتل قمغم ومومرؤ  ومقؽؿ ، وملكو طمجقجف دوكؽؿ . وإن خيرج ، وًمًً ومقؽؿ ،

أؿمٌفف سمعٌداًمعزى سمـ ىمطـ . ومؿـ أدريمف مـؽؿ ومؾقؼرأ  يمؾ مًؾؿ . إكف ؿموب ىمطط . قمقـف ـموومئي . يملين

ظمؾي سملم اًم وم واًمعراق . ومعوث يؿقـو وقموث ؿمامٓ . يو قمٌود  قمؾقف ومقاشمح ؾمقرة اًمؽفػ . إكف ظمورج

أرسمعقن يقمو . يقم يمًـي . ويقم "إرض ؟ ىمول  يو رؾمقل اهلل ! ومو ًمٌثف ذم : ىمؾـو "اهلل ! وموصمٌتقا

 ىمؾـو : يو رؾمقل اهلل ! ومذًمؽ اًمققم اًمذي يمًـي ، "ويقم يمجؿعي . وؾموئر أيومف يمليومؽؿ . يم فر

إهاقمف ذم إرض ؟  ىمؾـو : يو رؾمقل اهلل ! ومو "ٓ . اىمدروا ًمف ىمدره"أشمؽػقـو ومقف صالة يقم ؟ ىمول 

سمف ويًتجقٌقن ًمف . ومقلمر   قمغم اًمؼقم ومقدقمقهؿ ، ومقممـقنيموًمغقٌ اؾمتدسمرشمف اًمريح . ومقلِت"ىمول 

مو يموكً ذرا ، وأؾمٌغف رضوقمو ،  اًمًامء ومتؿطر . وإرض ومتـًٌ . ومؽموح قمؾقفؿ ؾمورطمتفؿ ، أـمقل

ىمقًمف . ومقـٍمف قمـفؿ . ومقصٌحقن ممحؾلم  وأمده ظمقاس . صمؿ يلِت اًمؼقم . ومقدقمقهؿ ومػمدون قمؾقف
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ومقؼقل هلو : أظمرضمل يمـقزك . ومتتٌعف يمـقزهو  يؿر سموخلرسميًمقس سمليدهيؿ رء مـ أمقاهلؿ . و

ؿمٌوسمو . ومقيسمف سموًمًقػ ومقؼطعف ضمزًمتلم رمقي اًمغرض صمؿ  يمقعوؾمقى اًمـحؾ . صمؿ يدقمق رضمال ممتؾئو

ومقـزل قمـد  . اسمـ مريؿ اعمًقح ومٌقـام هق يمذًمؽ إذ سمعٌ اهلل . يدقمقه ومقؼٌؾ ويتفؾؾ وضمفف . يضحؽ

مؾؽلم . إذا ـملـمل رأؾمف ىمطر   مفرودشملم . واوعو يمػقف قمغم أضمـحياعمـورة اًمٌقضوء ذىمل دم ؼ . سملم

ريح كػًف إٓ موت . وكػًف يـتفل طمقٌ  . وإذا رومعف حتدر مـف مجون يموًمؾمًمم . ومال حيؾ ًمؽوومر جيد

ومقؼتؾف . صمؿ يلِت قمقًك اسمـ مريؿ ىمقم ىمد قمصؿفؿ اهلل  . يـتفل ـمرومف . ومقطؾٌف طمتك يدريمف سمٌوب ًمد

سمدرضموهتؿ ذم اجلـي . ومٌقـام هق يمذًمؽ إذ أوطمك اهلل إمم قمقًك :  هفؿ وحيدصمفؿمـف . ومقؿًح قمـ وضمق

، ٓ يدان ٕطمد سمؼتوهلؿ . ومحرز قمٌودي إمم اًمطقر . ويٌعٌ اهلل يلضمقج  إين ىمد أظمرضمً قمٌودا زم

يمؾ طمدب يـًؾقن . ومقؿر أوائؾفؿ قمغم سمحػمة ـمؼميي . ومقنمسمقن مو ومقفو . ويؿر  وملضمقج . وهؿ مـ

 ن : ًمؼد يمون  ذه ، مرة ، موء . وحيٍم كٌل اهلل قمقًك وأصحوسمف . طمتك يؽقن رأسومقؼقًمق آظمرهؿ

ومػمؾمؾ اهلل  . اًمثقر ٕطمدهؿ ظمػما مـ موئي ديـور ٕطمديمؿ اًمققم . ومػمهمى كٌل اهلل قمقًك وأصحوسمف

اهلل قمقًك  قمؾقفؿ اًمـغػ ذم رىمو ؿ . ومقصٌحقن ومرؾمك يمؿقت كػس واطمدة . صمؿ هيٌط كٌل

ومػمهمى كٌل اهلل  . . ومال جيدون ذم إرض مقوع ؿمؼم إٓ مأله زُهفؿ وكتـفؿوأصحوسمف إمم إرض 

ومتطرطمفؿ طمقٌ ؿموء اهلل .  قمقًك وأصحوسمف إمم اهلل . ومػمؾمؾ اهلل ـمػما يملقمـوق اًمٌخً . ومتحؿؾفؿ

إرض طمتك يؽميمفو يموًمزًمػي . صمؿ يؼول  صمؿ يرؾمؾ اهلل مطرا ٓ يؽـ مـف سمقً مدر وٓ وسمر . ومقغًؾ

اًمعصوسمي مـ اًمرموكي . ويًتظؾقن سمؼحػفو .  صمؿرك ، وردي سمريمتؽ . ومققمئذ شمليمؾ ًمألرض : أكٌتل
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ًمتؽػل اًمػئوم مـ اًمـوس . واًمؾؼحي مـ اًمٌؼر ًمتؽػل  ويٌورك ذم اًمرؾمؾ . طمتك أن اًمؾؼحي مـ اإلسمؾ

اًمغـؿ ًمتؽػل اًمػخذ مـ اًمـوس . ومٌقـام هؿ يمذًمؽ إذ سمعٌ اهلل رحيو  اًمؼٌقؾي مـ اًمـوس . واًمؾؼحي مـ

آسموـمفؿ . ومتؼٌض روح يمؾ مممـ ويمؾ مًؾؿ . ويٌؼك ذار اًمـوس ،  . ومتلظمذهؿ حتًـمقٌي 

ًمؼد يمون  ذه  - ". وذم روايي : وزاد سمعد ىمقًمف  "احلؿر ، ومعؾقفؿ شمؼقم اًمًوقمي يتفورضمقن ومقفو هتورج

ىمتؾـو  صمؿ يًػمون طمتك يـتفقا إمم ضمٌؾ اخلؿر . وهق ضمٌؾ سمقً اعمؼدس . ومقؼقًمقن : ًمؼد -موء  ، مرة ،

اهلل قمؾقفؿ ك و ؿ  مـ ذم إرض . هؾؿ ومؾـؼتؾ مـ ذم اًمًامء . ومػممقن سمـ و ؿ إمم اًمًامء . ومػمد

 رواه مًؾؿ. . "يدي ٕطمد سمؼتوهلؿ ومنين ىمد أكزًمً قمٌودا زم ، ٓ". وذم روايي اسمـ طمجر  "خمضقسمي دمو

 يؽن اًمصؾقى و يؼتؾ اخلـزير: اعمًقح .55

 اًمرؾمقل  ىمول: (طمؽام قمودٓ ومؾقؽنن اًمصؾقى و ًمقؼتؾـ اخلـزير و ًمقضعـ  و اهلل ًمقـزًمـ اسمـ مريؿ

اجلزيي و ًمتؽميمـ اًمؼالص ومال يًعك قمؾقفو و ًمتذهٌـ اًم حـوء و اًمتٌوهمض و اًمتحوؾمد و ًمقدقمقن إمم 

 صحقح اجلومع ًمألًمٌوين.(اعمول ومال يؼٌؾف أطمد

 

 

 

 ويـٌئفؿ سمدرضموهتؿ ذم اجلـي:فؿ يؿًح قمغم وضمقهحيى اعمًؾؿلم و اعمًقح .56
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 قل اهللذيمر رؾم ومؾام رطمـو  . اًمدضمول ذات همداة . ومخػض ومقف ورومع . طمتك فمــوه ذم ـموئػي اًمـخؾ

اًمدضمول همداة . ومخػضً  ىمؾـو : يو رؾمقل اهلل ! ذيمرت "مو ؿملكؽؿ ؟ "إًمقف قمرف ذًمؽ ومقـو . ومؼول 

أظمقومـل قمؾقؽؿ . إن خيرج ، وأكو  همػم اًمدضمول"ومقف ورومعً . طمتك فمــوه ذم ـموئػي اًمـخؾ . ومؼول 

ومومرؤ طمجقٍ كػًف . واهلل ظمؾقػتل قمغم  ، وملكو طمجقجف دوكؽؿ . وإن خيرج ، وًمًً ومقؽؿ ، ومقؽؿ

أؿمٌفف سمعٌداًمعزى سمـ ىمطـ . ومؿـ أدريمف مـؽؿ ومؾقؼرأ  يمؾ مًؾؿ . إكف ؿموب ىمطط . قمقـف ـموومئي . يملين

د ظمؾي سملم اًم وم واًمعراق . ومعوث يؿقـو وقموث ؿمامٓ . يو قمٌو قمؾقف ومقاشمح ؾمقرة اًمؽفػ . إكف ظمورج

أرسمعقن يقمو . يقم يمًـي . ويقم "يو رؾمقل اهلل ! ومو ًمٌثف ذم إرض ؟ ىمول  : ىمؾـو "اهلل ! وموصمٌتقا

 ىمؾـو : يو رؾمقل اهلل ! ومذًمؽ اًمققم اًمذي يمًـي ، "ويقم يمجؿعي . وؾموئر أيومف يمليومؽؿ . يم فر

إهاقمف ذم إرض ؟  ىمؾـو : يو رؾمقل اهلل ! ومو "ٓ . اىمدروا ًمف ىمدره"أشمؽػقـو ومقف صالة يقم ؟ ىمول 

سمف ويًتجقٌقن ًمف . ومقلمر  يموًمغقٌ اؾمتدسمرشمف اًمريح . ومقلِت قمغم اًمؼقم ومقدقمقهؿ ، ومقممـقن"ىمول 

مو يموكً ذرا ، وأؾمٌغف رضوقمو ،  اًمًامء ومتؿطر . وإرض ومتـًٌ . ومؽموح قمؾقفؿ ؾمورطمتفؿ ، أـمقل

ـفؿ . ومقصٌحقن ممحؾلم ىمقًمف . ومقـٍمف قم وأمده ظمقاس . صمؿ يلِت اًمؼقم . ومقدقمقهؿ ومػمدون قمؾقف

ومقؼقل هلو : أظمرضمل يمـقزك . ومتتٌعف يمـقزهو  ًمقس سمليدهيؿ رء مـ أمقاهلؿ . ويؿر سموخلرسمي

ؿمٌوسمو . ومقيسمف سموًمًقػ ومقؼطعف ضمزًمتلم رمقي اًمغرض صمؿ  يمقعوؾمقى اًمـحؾ . صمؿ يدقمق رضمال ممتؾئو

اسمـ مريؿ . ومقـزل قمـد ومٌقـام هق يمذًمؽ إذ سمعٌ اهلل اعمًقح  . يدقمقه ومقؼٌؾ ويتفؾؾ وضمفف . يضحؽ

دم ؼ . سملم مفرودشملم . واوعو يمػقف قمغم أضمـحي مؾؽلم . إذا ـملـمل رأؾمف ىمطر  اعمـورة اًمٌقضوء ذىمل
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 حتدر مـف مجون يموًمؾمًمم . ومال حيؾ ًمؽوومر جيد ريح كػًف إٓ موت . وكػًف يـتفل طمقٌ . وإذا رومعف

اسمـ مريؿ ىمقم ىمد قمصؿفؿ اهلل  قمقًك يـتفل ـمرومف . ومقطؾٌف طمتك يدريمف سمٌوب ًمد . ومقؼتؾف . صمؿ يلِت

 : قمقًك سمدرضموهتؿ ذم اجلـي . ومٌقـام هق يمذًمؽ إذ أوطمك اهلل إمم مـف . ومقؿًح قمـ وضمقهفؿ وحيدصمفؿ

قمٌودي إمم اًمطقر . ويٌعٌ اهلل يلضمقج  إين ىمد أظمرضمً قمٌودا زم ، ٓ يدان ٕطمد سمؼتوهلؿ . ومحرز

 سمحػمة ـمؼميي . ومقنمسمقن مو ومقفو . ويؿر قمغم وملضمقج . وهؿ مـ يمؾ طمدب يـًؾقن . ومقؿر أوائؾفؿ

رأس  وأصحوسمف . طمتك يؽقن قمقًك موء . وحيٍم كٌل اهلل آظمرهؿ ومقؼقًمقن : ًمؼد يمون  ذه ، مرة ،

وأصحوسمف . ومػمؾمؾ اهلل  قمقًك اًمثقر ٕطمدهؿ ظمػما مـ موئي ديـور ٕطمديمؿ اًمققم . ومػمهمى كٌل اهلل

وأصحوسمف  قمقًك ػس واطمدة . صمؿ هيٌط كٌل اهللومقصٌحقن ومرؾمك يمؿقت ك . قمؾقفؿ اًمـغػ ذم رىمو ؿ

 قمقًك زُهفؿ وكتـفؿ . ومػمهمى كٌل اهلل إمم إرض . ومال جيدون ذم إرض مقوع ؿمؼم إٓ مأله

 إمم اهلل . ومػمؾمؾ اهلل ـمػما يملقمـوق اًمٌخً . ومتحؿؾفؿ ومتطرطمفؿ طمقٌ ؿموء اهلل . صمؿ يرؾمؾ وأصحوسمف

ًمألرض :  ًؾ إرض طمتك يؽميمفو يموًمزًمػي . صمؿ يؼولاهلل مطرا ٓ يؽـ مـف سمقً مدر وٓ وسمر . ومقغ

سمؼحػفو . ويٌورك ذم  أكٌتل صمؿرك ، وردي سمريمتؽ . ومققمئذ شمليمؾ اًمعصوسمي مـ اًمرموكي . ويًتظؾقن

واًمؾؼحي مـ اًمٌؼر ًمتؽػل اًمؼٌقؾي مـ  . اًمرؾمؾ . طمتك أن اًمؾؼحي مـ اإلسمؾ ًمتؽػل اًمػئوم مـ اًمـوس

ومٌقـام هؿ يمذًمؽ إذ سمعٌ اهلل رحيو ـمقٌي .  . خذ مـ اًمـوساًمـوس . واًمؾؼحي مـ اًمغـؿ ًمتؽػل اًمػ

ويمؾ مًؾؿ . ويٌؼك ذار اًمـوس ، يتفورضمقن ومقفو  ومتلظمذهؿ حتً آسموـمفؿ . ومتؼٌض روح يمؾ مممـ

صمؿ  -ًمؼد يمون  ذه ، مرة ، موء  - "وذم روايي : وزاد سمعد ىمقًمف  . "هتورج احلؿر ، ومعؾقفؿ شمؼقم اًمًوقمي



 هماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا تكرهىن محمد؟ ومحمد يحب المسيح!!! صلىات اهلل وسالمه علي   

 56 

ؾ اخلؿر . وهق ضمٌؾ سمقً اعمؼدس . ومقؼقًمقن : ًمؼد ىمتؾـو مـ ذم إرض . إمم ضمٌ يًػمون طمتك يـتفقا

. وذم  "دمو ومؾـؼتؾ مـ ذم اًمًامء . ومػممقن سمـ و ؿ إمم اًمًامء . ومػمد اهلل قمؾقفؿ ك و ؿ خمضقسمي هؾؿ

 رواه مًؾؿ. (ومنين ىمد أكزًمً قمٌودا زم ، ٓ يدي ٕطمد سمؼتوهلؿ"روايي اسمـ طمجر 

 ذاىمي ؾمامويي قمغم اإلكًوكقي:إمم إرض ا كزول اعمًقح .57

  ىمول اًمرؾمقل( :يمذن ًمؾًامء ذم اًمؼطر ، و  اعمًقح ، ـمقسمك ًمعقش سمعد اعمًقح ـمقسمك ًمعقش سمعد ،

سمذرت طمٌؽ قمغم اًمصػو ًمـًٌ ، و ٓ شم وح و ٓ حتوؾمد و ٓ شمٌوهمض ،  يمذن ًمألرض ذم اًمـٌوت ، ومؾق

 شميه ، و ٓ شم وح و ٓ حتوؾمد و ٓ إؾمد و ٓ ييه ، و يطل قمغم احلقي ومال طمتك يؿر اًمرضمؾ قمغم

 [.1926ًمألًمٌوين رىمؿ] اًمصحقحي ًمًؾًؾيا(.شمٌوهمض

 

 طمتك سملم اًمٌنم واحلققاكوت: اًمًالم يعؿ إرض ذم زمـ اعمًقح .58

  ىمول اًمرؾمقل( :قمالت ، أمفوهتؿ ؿمتك وديـفؿ واطمد ، وإين أومم اًمـوس سمعقًك سمـ  إكٌقوء أظمقة

 ، وإكف كوزل ، ومنذا رأيتؿقه وموقمرومقه ، إكف رضمؾ مرسمقع إمم احلؿرة سمقـل وسمقـف كٌل مريؿ ، ٕكف م يؽـ

ويؼتؾ  واًمٌقوض ، قمؾقف صمقسمون ممٍمان يمون رأؾمف يؼطر موء ، وإن م يصٌف سمؾؾ ، ومقدق اًمصؾقى

اًمدضمول ، صمؿ شمؼع  اعمًقح اخلـزير ، ويضع اجلزى ويدقمق اًمـوس إمم اإلؾمالم ، وهيؾؽ اهلل ذم زموكف

إؾمقد مع اإلسمؾ ، واًمـؿقر مع اًمٌؼر ، واًمذئوب مع اًمغـؿ ، ويؾعى  ك شمرشمعإمـي قمغم إرض طمت
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 (. ومقؿؽٌ أرسمعلم ؾمـي ، صمؿ يتقرم ويصكم قمؾقف اعمًؾؿقن اًمصٌقون سموحلقوت

  ذيمره اسمـ يمثػم ذم يمتوب اًمٌدايي واًمـفويي.

  ىمول اًمرؾمقل( :ت ، طمتك اًمـٌو يمذن ًمؾًامء ذم اًمؼطر ، ويمذن ًمألرض ذم اعمًقح ـمقسمك ًمعقش سمعد

ويطل قمغم احلقي ومال  ًمق سمذرت طمٌؽ قمغم اًمصػو ًمـًٌ . وطمتك يؿر اًمرضمؾ قمغم إؾمد ومال ييه ،

  [.3919ًمألًمٌوين رىمؿ] صحقح اجلومع( شميه . وٓ شم وح ، وٓ حتوؾمد ، وٓ شمٌوهمض

 :سموحلٍ أو اًمعؿرةهيؾ  اعمًقح  .59

 ( طموضمو أو  سمػٍ اًمروطموء ريؿم واًمذي كػز سمقده ! ًمقفؾـ اسمـىمول اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،

 .رواه مًؾؿ(معتؿرا ، أو ًمقثـقـفام .

 يؿقت سمعد أن يؿؽٌ ؾمٌع ؾمـلم: اعمًقح .61

  ىمول رؾمقل اهلل ( :ومقؿؽٌ أرسمعلم )ٓ أدري : أرسمعلم يقمو ، أو أرسمعلم  خيرج اًمدضمول ذم أمتل

ؾٌف ومقفؾؽف . صمؿ ومقط . سمـ مريؿ يملكف قمروة سمـ مًعقد قمقًك اهلل ؿمفرا ، أو أرسمعلم قمومو( . ومقٌعٌ

سموردة مـ ىمٌؾ اًم لم . ومال يٌؼك  يؿؽٌ اًمـوس ؾمٌع ؾمـلم . ًمقس سملم اصمـلم قمداوة . صمؿ يرؾمؾ اهلل رحيو

إيامن إٓ ىمٌضتف . طمتك ًمق أن أطمديمؿ دظمؾ ذم  قمغم وضمف إرض أطمد ذم ىمؾٌف مثؼول ذرة مـ ظمػم أو

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ . ىمول ؾمؿعتفو مـ رؾمقل اهلل  : . ىمول "يمٌد ضمٌؾ ًمدظمؾتف قمؾقف ، طمتك شمؼٌضف

وأطمالم اًمًٌوع . ٓ يعرومقن معروومو وٓ يـؽرون مـؽرا . ومقتؿثؾ  ومقٌؼك ذار اًمـوس ذم ظمػي اًمطػم"
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أٓ شمًتجقٌقن ؟ ومقؼقًمقن : ومام شملمركو ؟ ومقلمرهؿ سمعٌودة إوصمون . وهؿ ذم ذًمؽ  : هلؿ اًم قطون ومقؼقل

ىمول  . يًؿعف أطمد إٓ أصغك ًمقتو ورومع ًمقتورزىمفؿ ، طمًـ قمق فؿ . صمؿ يـػخ ذم اًمصقر . ومال  دار

أو ىمول  - وأول مـ يًؿعف رضمؾ يؾقط طمقض إسمؾف . ىمول ومقصعؼ ، ويصعؼ اًمـوس . صمؿ يرؾمؾ اهلل

صمؿ يـػخ ومقف أظمرى  . مطرا يملكف اًمطؾ أو اًمظؾ )كعامن اًم وك( ومتـًٌ مـف أضمًود اًمـوس -يـزل اهلل 

وىمػقهؿ إهنؿ مًمًمقن . ىمول صمؿ  . س ! هؾؿ إمم رسمؽؿومنذا هؿ ىمقوم يـظرون . صمؿ يؼول : يو أهيو اًمـو

يمؾ أًمػ ، شمًعامئي وشمًعي وشمًعلم . ىمول  يؼول : أظمرضمقا سمعٌ اًمـور . ومقؼول : مـ يمؿ ؟ ومقؼول : مـ

  رواه مًؾؿ. . "قمـ ؾموق ومذاك يقم جيعؾ اًمقًمدان ؿمقٌو . وذًمؽ يقم يؽ ػ

 :سمعد ووموشمف اعمًؾؿقن ؾمقصؾقن قمغم اعمًقح .61

  ىمول اًمرؾمقل( :و أهيو اًمـوس ! إهنو م شمؽـ ومتـي قمغم وضمف إرض مـذ ذرأ اهلل ذريي آدم أقمظؿ مـ ي

ومتـي اًمدضمول و إن اهلل قمز و ضمؾ م يٌعٌ كٌقو إٓ طمذر أمتف اًمدضمول و أكو آظمر إكٌقوء و أكتؿ آظمر 

 إمؿ و هق ظمورج ومقؽؿ ٓ حموًمي ومنن خيرج و أكو سملم أفمفريمؿ وملكو طمجقٍ ًمؽؾ مًؾؿ و إن خيرج مـ

سمعدي ومؽؾ طمجقٍ كػًف و اهلل ظمؾقػتل قمغم يمؾ مًؾؿ و إكف خيرج مـ ظمؾي سملم اًم وم و اًمعراق 

ومقعقٌ يؿقـو و ؿمامٓ يو قمٌود اهلل ! أهيو اًمـوس ! وموصمٌتقا ومنين ؾملصػف ًمؽؿ صػي م يصػفو إيوه ىمٌكم كٌل 

ؽؿ طمتك متقشمقا و إكف يٌدأ ومقؼقل: أكو كٌل و ٓ كٌل سمعدي صمؿ يثـل ف يؼقل: أكو رسمؽؿ و ٓ شمرون رسم

إكف أقمقر و إن رسمؽؿ ًمقس سملقمقر و إكف مؽتقب سملم قمقـقف: يموومر يؼرؤه يمؾ مممـ يموشمى أو همػم يموشمى 

و إن مـ ومتـتف أن معف ضمـي و كورا ومـوره ضمـي و ضمـتف كور ومؿـ اسمتكم سمـوره ومؾقًتغٌ سموهلل و ًمقؼرأ  ;
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( و إن مـ ومتـتف أن يؼقل  ومقاشمح اًمؽفػ ) ومتؽقن سمردا و ؾمالمو يمام يموكً اًمـور قمغم إسمراهقؿ

ًمألقمرايب: أرأيً إن سمعثً ًمؽ أسموك و أمؽ أشم فد أين رسمؽ ؟ ومقؼقل: كعؿ ومقتؿثؾ ًمف ؿمقطوكون ذم 

صقرة أسمقف و أمف ومقؼقٓن: يو سمـل اشمٌعف ومنكف رسمؽ و إن مـ ومتـتف أن يًؾط قمغم كػس واطمدة ومقؼتؾفو 

هذا ومنين أسمعثف صمؿ يزقمؿ أن ًمف رسمو  يـنمهو سموعمـ ور طمتك شمؾؼك ؿمؼلم صمؿ يؼقل: اكظروا إمم قمٌدي

همػمي ومقٌعثف اهلل و يؼقل ًمف اخلٌقٌ: مـ رسمؽ ؟ ومقؼقل: ريب اهلل و أكً قمدو اهلل أكً اًمدضمول و اهلل 

و إن مـ ومتـتف أن يلمر اًمًامء أن متطر ومتؿطر و يلمر  ;مو يمـً ىمط أؿمد سمصػمة سمؽ مـل اًمققم 

و  ;وحلل ومقؽذسمقكف ومال يٌؼك هلؿ ؾموئؿي إٓ هؾؽً و إن مـ ومتـتف أن يؿر سم ;إرض أن شمـًٌ ومتـًٌ 

إن مـ ومتـتف أن يؿر سموحلل ومقصدىمقكف ومقلمر اًمًامء أن متطر ومتؿطر و يلمر إرض أن شمـًٌ ومتـًٌ 

و  ;طمتك شمروح مقاؿمقفؿ مـ يقمفؿ ذًمؽ أؾمؿـ مو يموكً و أقمظؿف و أمده ظمقاس و أدره رضوقمو 

ؾقف إٓ مؽي و اعمديـي ٓ يلشمقفام مـ كؼى مـ أكؼو ام إكف ٓ يٌؼك رء مـ إرض إٓ وـمئف و فمفر قم

إٓ ًمؼقتف اعمالئؽي سموًمًققف صؾتي طمتك يـزل قمـد اًمييى إمحر قمـد مـؼطع اًمًٌخي ومؽمضمػ 

اعمديـي سملهؾفو صمالث رضمػوت ومال يٌؼك ومقفو مـوومؼ و ٓ مـوومؼي إٓ ظمرج إًمقف ومتـػل اخلٌقٌ مـفو يمام 

ذًمؽ اًمققم يقم اخلالص ىمقؾ: ومليـ اًمعرب يقمئذ ؟ ىمول: هؿ يـػل اًمؽػم ظمٌٌ احلديد و يدقمك 

و إمومفؿ رضمؾ صوًمح ومٌقـام إمومفؿ ىمد شمؼدم يصكم  ؿ  ;يقمئذ ىمؾقؾ ) وضمؾفؿ سمٌقً اعمؼدس ( 

اًمصٌح إذ كزل قمؾقفؿ قمقًك اسمـ مريؿ اًمصٌح ومرضمع ذًمؽ اإلموم يـؽص يؿٌم اًمؼفؼرى ًمقتؼدم 

: شمؼدم ومصؾ ومنهنو ًمؽ أىمقؿً ومقصؾ  ؿ إمومفؿ ومنذا قمقًك ومقضع قمقًك يده سملم يمتػقف صمؿ يؼقل ًمف
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اكٍمف ىمول قمقًك: اومتحقا اًمٌوب ومقػتحقن و وراءه اًمدضمول معف ؾمٌعقن أًمػ هيقدي يمؾفؿ ذو 

و يـطؾؼ هورسمو ) و يؼقل  ;ؾمقػ حمغم و ؾموج ومنذا كظر إًمقف اًمدضمول ذاب يمام يذوب اعمؾح ذم اعموء 

قمـد سموب ًمد اًمنمىمل ومقؼتؾف ومقفزم اهلل اًمقفقد ومال قمقًك: إن زم ومقؽ رضسمي ًمـ شمًٌؼـل ( ومقدريمف 

يٌؼك رء ممو ظمؾؼ اهلل قمز و ضمؾ يتقاىمك سمف هيقدي إٓ أكطؼ اهلل ذًمؽ اًمٌمء ٓ طمجر و ٓ ؿمجر و 

ٓ طموئط و ٓ داسمي إٓ اًمغرىمدة ومنهنو مـ ؿمجرهؿ ٓ شمـطؼ إٓ ىمول: يو قمٌد اهلل اعمًؾؿ هذا هيقدي 

ذم أمتل طمؽام قمدٓ و إمومو مؼًطو يدق اًمصؾقى و يذسمح  ومتعول اىمتؾف ومقؽقن قمقًك سمـ مريؿ

اخلـزير و يضع اجلزيي و يؽمك اًمصدىمي ومال يًعك قمغم ؿموة و ٓ سمعػم و شمرومع اًم حـوء و اًمتٌوهمض و 

شمـزع محي يمؾ ذات محي طمتك يدظمؾ اًمقًمقد يده ذم ذم احلقي ومال شميه و شمي اًمقًمقدة إؾمد ومال 

ف يمؾٌفو و متأل إرض مـ اًمًؾؿ يمام يؿأل اإلكوء مـ اعموء و شمؽقن ييهو و يؽقن اًمذئى ذم اًمغـؿ يملك

اًمؽؾؿي واطمدة ومال يعٌد إٓ اهلل و شمضع احلرب أوزارهو و شمًؾى ىمريش مؾؽفو و شمؽقن إرض 

يمػوصمقر اًمػضي شمـًٌ كٌوهتو سمعفد آدم طمتك جيتؿع اًمـػر قمغم اًمؼطػ مـ اًمعـى ومق ٌعفؿ جيتؿع اًمـػر 

ؽقن اًمثقر سمؽذا و يمذا مـ اعمول و يؽقن اًمػرس سموًمدرهيامت ) ىموًمقا: يو قمغم اًمرموكي ومت ٌعفؿ و ي

رؾمقل اهلل و مو يرظمص اًمػرس ؟ ىمول: ٓ شمريمى حلرب أسمدا ىمقؾ: ومام يغكم اًمثقر ىمول: حترث 

إرض يمؾفو ( و إن ىمٌؾ ظمروج اًمدضمول صمالث ؾمـقات ؿمداد يصقى اًمـوس ومقفو ضمقع ؿمديد يلمر 

ٌس صمؾٌ مطرهو و يلمر إرض أن حتٌس صمؾٌ كٌوهتو صمؿ يلمر اًمًامء ذم اهلل اًمًامء اًمًـي إومم أن حت

اًمًـي اًمثوكقي ومتحٌس صمؾثل مطرهو و يلمر إرض ومتحٌس صمؾثل كٌوهتو صمؿ يلمر اًمًامء ذم اًمًـي اًمثوًمثي 
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ومتحٌس مطرهو يمؾف ومال شمؼطر ىمطرة و يلمر إرض ومتحٌس كٌوهتو يمؾف ومال شمـًٌ ظمياء ومال يٌؼك 

 صحقح اجلومع ًمألًمٌوين.ؾ و اًمتؽٌػم و اًمتحؿقد و جيزئ ذًمؽ قمؾقفؿ جمزأة اًمطعوم ( ذات فمؾػ اًمتفؾق

 :وًمد سملكف م يتخذ صوطمٌي وٓ  قمٌود اًمصؾقىيقم اًمؼقومي خيؼم  اهلل .62

 اًمـٌل  أن أكوؾمو ذم زمـ اًمـٌل  ىموًمقا : يو رؾمقل اهلل ، هؾ كرى رسمـو يقم اًمؼقومي ؟ ىمول كعؿ ، هؾ( :

ومقفو ؾمحوب( . ىموًمقا : ٓ ، ىمول : )وهؾ شمضورون  سموًمظفػمة ، وقء ًمقس شمضورون ذم رؤيي اًم ؿس

: )مو شمضورون ذم ومقفو ؾمحوب( . ىموًمقا : ٓ ، ىمول اًمـٌل  ذم رؤيي اًمؼؿر ًمقؾي اًمٌدر ، وقء ًمقس

 : قمز وضمؾ يقم اًمؼقومي إٓ يمام شمضورون ذم رؤيي أطمدُهو ، إذا يمون يقم اًمؼقومي أذن ممذن رؤيي اهلل

إٓ يتًوىمطقن  مو يموكً شمعٌد ، ومال يٌؼك مـ يمون يعٌد همػم اهلل مـ إصـوم وإكصوبشمتٌع يمؾ أمي 

وهمؼمات أهؾ اًمؽتوب ، ومقدقمك اًمقفقد  ذم اًمـور . طمتك إذا م يٌؼك إٓ مـ يمون يعٌد اهلل ، سمر أو وموضمر ،

، مو اختذ اهلل مـ  قمزيرا اسمـ اهلل ، ومقؼول هلؿ : يمذسمتؿ ، ومقؼول هلؿ : مو يمـتؿ شمعٌدون ؟ ىموًمقا : يمـو كعٌد

؟ ومؼوًمقا : قمط ـو رسمـو وموؾمؼـو ، ومق ور : أٓ شمردون ؟ ومقحنمون إمم  صوطمٌي وٓ وًمد ، ومامذا شمٌغقن

هاب حيطؿ سمعضفو سمعضو ، ومقتًوىمطقن ذم اًمـور . صمؿ يدقمك اًمـصورى ومقؼول هلؿ : مو  اًمـور ، يملهنو

ؿ : يمذسمتؿ ، مو اختذ اهلل مـ صوطمٌي وٓ وًمد ومقؼول هل اسمـ اهلل ، اعمًقح شمعٌدون ؟ ىموًمقا : يمـو كعٌد يمـتؿ

مثؾ إول . طمتك إذا م يٌؼ إٓ مـ يمون يعٌد اهلل ، مـ سمر أو وموضمر  ، ومقؼول هلؿ : مو شمٌغقن ؟ ومؽذًمؽ

 اًمعوعملم ذم أدكك صقرة مـ اًمتل رأوه ومقفو ، ومقؼول : موذا شمـتظرون ، شمتٌع يمؾ أمي مو ، أشموهؿ رب
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وكحـ كـتظر رسمـو  ًمـوس ذم اًمدكقو قمغم أومؼر مو يمـو إًمقفؿ م كصوطمٌفؿ ،يموكً شمعٌد ، ىموًمقا : ومورىمـو ا

 رواه اًمٌخوري. (. مرشملم أو صمالصمو .اًمذي يمـو كعٌد ، ومقؼقل : أكو رسمؽؿ ، ومقؼقًمقن : ٓ كنمك سموهلل ؿمقئو

  ىمول اًمرؾمقل( :يقم اًمؼقومي طمتك هيؿقا سمذًمؽ ، ومقؼقًمقن : ًمق اؾمت ػعـو إمم رسمـو  حيٌس اعمممـقن

ومقلشمقن آدم ومقؼقًمقن : أكً آدم أسمق اًمـوس ، ظمؾؼؽ اهلل سمقده ، وأؾمؽـؽ ضمـتف ،  ـو مـ مؽوكـو ،ومػمحي

مالئؽتف ، وقمؾؿؽ أؾمامء يمؾ ؿمئ ، ًمت ػع ًمـو قمـد رسمؽ طمتك يرحيـو مـ مؽوكـو هذا .  وأؾمجد ًمؽ

 ، ومقؼقل : ًمًً هـويمؿ ، ىمول : ويذيمر ظمطقئتف اًمتل أصوب : أيمؾف مـ اًم جرة وىمد هنل قمـفو : ىمول

، ويذيمر  وًمؽـ ائتقا كقطمو أول كٌل سمعثف اهلل إمم أهؾ إرض ، ومقلشمقن كقطمو ومقؼقل : ًمًً هـويمؿ

ىمول : ومقلشمقن  ظمطقئتف اًمتل أصوب : ؾمماًمف رسمف سمغػم قمؾؿ ، وًمؽـ ائقا إسمراهقؿ ظمؾقؾ اًمرمحـ ،

آشموه اهلل مقؾمك : قمٌدا  إسمراهقؿ ومقؼقل : إين ًمًً هـويمؿ ، ويذيمر صمالث يمؾامت يمذ ـ ، وًمؽـ ائتقا

ًمًً هـويمؿ ، ويذيمر ظمطقئتف اًمتل  اًمتقراة ويمؾؿف وىمرسمف كجقو ، ىمول : ومقلشمقن مقؾمك ومقؼقل : إين

 قمقًك قمٌد اهلل ورؾمقًمف ، وروح اهلل ويمؾؿتف ، ىمول : ومقلشمقن قمقًك أصوب : ىمتؾف اًمـػس ، وًمؽـ ائتقا

هلل ًمف مو شمؼدم مـ ذكٌف قمؾقف وؾمؾؿ ، قمٌدا همػر ا ومقؼقل : ًمًً هـويمؿ ، وًمؽـ ائتقا حمؿدا صغم اهلل

ريب ذم داره ومقمذن زم قمؾقف ، ومنذا رأيتف وىمعً ؾموضمدا ، ومقدقمـل مو  ومو شملظمر ، ومقلشمقين ، وملؾمتلذن قمغم

، ومقؼقل : ارومع حمؿد ، وىمؾ يًؿع ، واؿمػع شم ػع ، وؾمؾ شمعط ، ىمول : وملرومع  ؿموء اهلل أن يدقمـل

 : ىمول ىمتودة -ا ، وملظمرج وملدظمؾفؿ اجلـي قمغم ريب سمثـوء وحتؿقد يعؾؿـقف ، ومقحد زم طمد رأد وملصمـل

ريب ذم  صمؿ أقمقد وملؾمتلذن قمغم -وؾمؿعتف أيضو يؼقل : وملظمرج وملظمرضمفؿ مـ اًمـور وأدظمؾفؿ اجلـي 
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يدقمـل ، صمؿ يؼقل : ارومع  داره ، ومقمذن زم قمؾقف ، ومنذا رأيتف وىمعً ؾموضمدا ، ومقدقمـل مو ؿموء اهلل أن

وملصمـل قمغم ريب سمثـوء وحتؿقد  ىمول : وملرومع رأدحمؿد ، وىمؾ يًؿع ، واؿمػع شم ػع ، وؾمؾ شمعط ، 

ىمول ىمتودة : وؾمؿعتف يؼقل :  -اجلـي  يعؾؿـقف ، ىمول : صمؿ أؿمػع ومقحد زم طمدا ، وملظمرج وملدظمؾفؿ

اًمثوًمثي ، وملؾمتلذن قمغم ريب ذم داره ومقمذن زم  صمؿ أقمقد -وملظمرج وملظمرضمفؿ مـ اًمـور وأدظمؾفؿ اجلـي 

دقمـل مو ؿموء اهلل أن يدقمـل ، صمؿ يؼقل : ارومع حمؿد ، وىمؾ ومق قمؾقف ، ومنذا رأيتف وىمعً ًمف ؾموضمدا ،

شمعطف ، ىمول : وملرومع رأد ، وملصمـل قمغم ريب سمثـوء وحتؿقد يعؾؿـقف ، ىمول  يًؿع ، واؿمػع شم ػع ، وؾمؾ

ىمول ىمتودة : وىمد ؾمؿعتف يؼقل : وملظمرج  -ومقحد زم طمدا ، وملظمرج وملدظمؾفؿ اجلـي  : صمؿ أؿمػع

 طمتك مو يٌؼك ذم اًمـور إٓ مـ طمًٌف اًمؼرآن( . أي وضمى قمؾقف - مـ اًمـور وأدظمؾفؿ اجلـي وملظمرضمفؿ

اعمؼوم  . ىمول : وهذا {قمًك أن يٌعثؽ رسمؽ مؼومو حمؿقدا}اخلؾقد . ىمول : صمؿ شمال هذه أيي : 

 رواه اًمٌخوري.(.اعمحؿقد اًمذي وقمده كٌقؽؿ 

 يقم اًمؼقومي يتؼمأ مـ اًمنمك وأهؾف: اعمًقح .63

 ًمِؾـَوِس اخَتُِذويِن َوُأِمَل إًَِمةَفلْمِ ِمـ ُدوِن َوإِْذ ىمَ }:اهلل شمعومم يمام ىمول ًَ ًَ ىُمؾ ـَ َمْرَيَؿ َأَأك ك اسْم ًَ وَل اهللُّ َيو قِمق

ًُ ىُمْؾُتُف وَمَؼْد قَمؾِْؿتَُف شَمْعَؾُؿ مَ  ٌَْحوَكَؽ َمو َيُؽقُن زِم َأْن َأىُمقَل َمو ًَمْقَس زِم سمَِحٍؼ إِن يُمـ و ذِم َكْػِز اهللِّ ىَموَل ؾُم

ًَ قَماَلُم اًْمُغقُقِب َوَٓ َأقْمؾَ  َؽ إَِكَؽ َأك
ًِ  [.116أيي] اعموئدةؾمقرة {ُؿ َمو ذِم َكْػ

 وإذ ىمول اهلل يعًك اسمـ مريؿ ءأكً ىمؾً  } : طمجتف، ومؾؼوه اهلل ذم ىمقًمف قمقًك ىمول : يؾؼك قمـ أيب هريرة

 - آًمف ؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف وقمغم -أسمق هريرة، قمـ اًمـٌل ىمول {ًمؾـوس اختذوين وأمل إهللم مـ دون اهلل 
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صححف اًمقادقمل ذم اًمصحقح  . أيي يمؾفو {أن أىمقل مو ًمقس زم سمحؼ  ؾمٌحوكؽ مو يؽقن زم }ومؾؼوه اهلل 

 اعمًـد.

 يتؼمآن مـ اعمنميملم: واعمًقح حمؿد .64

  ىمول اًمرؾمقل( :يمام سمدأكو أول ظمؾؼ كعقده وقمدا قمؾقـو إكو يمـو }قمراة همرٓ ، صمؿ ىمرأ :  حتنمون طمػوة

ؽًك إسمراهقؿ ، صمؿ يمظمذ سمرضمول مـ أصحويب ذات اًمقؿلم وذات اًم امل ، مـ ي . وملول {وموقمؾلم

اًمعٌد  أصحويب ، ومقؼول : إهنؿ م يزاًمقا مرشمديـ قمغم أقمؼو ؿ مـذ ومورىمتفؿ ، وملىمقل يمام ىمول : وملىمقل

ؿمفقدا مو دمً ومقفؿ ومؾام شمقومقتـل يمـً أكً اًمرىمقى  ويمـً قمؾقفؿ}سمـ مريؿ :  قمقًك اًمصوًمح

شمعذ ؿ ومنهنؿ قمٌودك وإن شمغػر هلؿ ومنكؽ أكً اًمعزيز  ء ؿمفقد . إنقمؾقفؿ وأكً قمغم يمؾ ر

قمـ أيب قمٌد اهلل ، قمـ ىمٌقصي ىمول : هؿ اعمرشمدون اًمذيـ ارشمدوا  . ىمول حمؿد سمـ يقؾمػ : ذيمر {احلؽقؿ

 رواه اًمٌخوري.( . ومؼوشمؾفؿ أيب سمؽر ريض اهلل قمـف قمغم قمفد أيب سمؽر ،

 :هلؿ قمـد ر ؿ ًمق ػع إمم أظمقف حمؿد اعمممـلم سموًمذهوب رؿمديقم اًمؼقومي ي اعمًقح .65

 ىمول اًمـٌل حمؿد : جيتؿع اعمممـقن يقم اًمؼقومي ومقؼقًمقن : ًمق اؾمت ػعـو إمم رسمـو ، ومقلشمقن آدم((

أكً أسمق اًمـوس ، ظمؾؼؽ اهلل سمقده ، وأؾمجد ًمؽ مالئؽتف ، وقمؾؿؽ أؾمامء يمؾ رء ،  : ومقؼقًمقن

 قؼقل : ًمًً هـويمؿ ، ويذيمر ذكٌف ومقًتحل ،ًمـو قمـد رسمؽ طمتك يرحيـو مـ مؽوكـو هذا . وم وموؿمػع

ويذيمر  ائتقكو كقطمو ، ومنكف أول رؾمقل سمعثف اهلل إمم أهؾ إرض . ومقلشمقن ومقؼقل : ًمًً هـويمؿ ،
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ومقؼقل : ًمًً هـويمؿ  ؾمماًمف رسمف مو ًمقس ًمقف سمف قمؾؿ ومقًتحل ، ومقؼقل : ائتقا ظمؾقؾ اًمرمحـ . ومقلشمقكف

ًمًً هـويمؿ ، ويذيمر ىمتؾ اًمـػس  : تقراة . ومقلشمقكف ومقؼقل، ائتقا مقؾمك ، قمٌدا يمؾؿف اهلل وأقمطوه اًم

ورؾمقًمف ، ويمؾؿي اهلل وروطمف . ومقؼقل :  سمغػم كػس ، ومقًتحل مـ رسمف ومقؼقل : ائتقا قمقًك قمٌد اهلل

،  مو شمؼدم مـ ذكٌف ومو شملظمر قمٌدا همػر اهلل ًمف ، ًمًً هـويمؿ ، ائتقا حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ومقدقمـل مو ؿموء  ن قمغم ريب ومقمذن زم ، ومنذا رأيً ريب وىمعً ؾموضمدا ،ومقلشمقكـل ، وملكطؾؼ طمتك أؾمتلذ

وملرومع رأد ، وملمحده  . اهلل ، صمؿ يؼول : ارومع رأؾمؽ ، وؾمؾ شمعطف ، وىمؾ يًؿع ، واؿمػع شم ػع

أقمقد إًمقف ، ومنذا رأيً ريب ، مثؾف ،  سمتحؿقد يعؾؿـقف ، صمؿ أؿمػع ، ومقحد زم طمدا وملدظمؾفؿ اجلـي ، صمؿ

اًمراسمعي وملىمقل : مو سمؼل ذم اًمـور إٓ مـ طمًٌف  دا وملدظمؾفؿ اجلـي ، صمؿ أقمقدصمؿ أؿمػع ومقحد زم طم

 رواه اًمٌخورياًمؼرآن ، ووضمى قمؾقف اخلؾقد(( 

 ؾمقدظمؾقن اجلـي آمـلم: واعمًقح حمؿد .66

 :ًمِؾـَوِس ا }ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ًَ ًَ ىُمْؾ ـَ َمْرَيَؿ َأَأْك ك اسْم ًَ خَتُِذويِن َوُأِمةَل َوإِْذ ىَموَل اهللَُ َيو قِمق

ًُ ىُمْؾُتُف وَمؼَ  ٌَْحوَكَؽ َمو َيُؽقُن زِم َأْن َأىُمقَل َمو ًَمْقَس زِم سمَِحٍؼ إِْن يُمـْ ـْ ُدوِن اهللَِ ىَموَل ؾُم ْد قَمؾِْؿَتُف شَمْعَؾُؿ إهَِللَْمِ ِم

ًَ قَماَلُم اًْمُغُققِب  َؽ إَِكَؽ َأْك
ًِ َٓ َأقْمَؾُؿ َمو ذِم َكْػ ٌُُدوا مَ  *َمو ذِم َكْػِز َو َٓ َمو َأَمْرشَمـِل سمِِف َأِن اقْم ًُ هَلُْؿ إِ و ىُمْؾ

ًَ اًمَرىِمقَى قمَ  ًَ َأْك ًُ ومِقِفْؿ وَمَؾاَم شَمَقوَمْقَتـِل يُمـْ ًُ قَمَؾْقِفْؿ ؿَمِفقًدا َمو ُدْم ًَ قَمغَم اهللََ َريِب َوَرسَمُؽْؿ َويُمـْ َؾْقِفْؿ َوَأْك

 ؿَمِفقٌد 
ٍ
ء ْؿ وَمنِ  *يُمِؾ َرْ ًَ اًْمَعِزيُز احْلَؽِةقُؿ إِْن شُمَعِذْ ُ ٌَوُدَك َوإِْن شَمْغِػْر هَلُْؿ وَمنَِكَؽ َأْك ىَمةوَل اهللَُ َهةَذا  *هَنُْؿ قِم
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ـَ ومِقَفةو َأسَمةًدا َريِضَ  هَْنَوُر ظَموًمِِدي ْٕ تَِفو ا ـْ حَتْ ِري ِم اهللَُ قَمةـُْفْؿ  َيْقُم َيـَْػُع اًمَصوِدىِملَم ِصْدىُمُفْؿ هَلُْؿ ضَمـَوٌت دَمْ

 ىَمِديٌر  *ـُْف َذًمَِؽ اًْمَػْقُز اًْمَعظِقُؿ َوَرُوقا قمَ 
ٍ
ء ـَ َوُهَق قَمغَم يُمِؾ َرْ َْرِض َوَمو ومِقِف ْٕ اَمَواِت َوا ًَ  *هللَِِ ُمْؾُؽ اًم

 [.121-119-118-117-116أيوت] ( ؾمقرة اعموئدة

 قمققن اًمغرسمقلم: ذم حمؿد اًمـٌلقمظؿي  .67

 اًم خصقي اخلورىمي( قمـ اًمـٌل )ذم مؼول حتً قمـ  "ضمقؿس مقت ـر"اعممرخ إورويب  يؼقل( قان )

سم خصقتف اخلورىمي ًمؾعودة صمقرة ذم اجلزيرة اًمعرسمقي، وذم اًمنمق يمؾف، ومؼد  ....وىمد أطمدث حمؿد ":

 ."طمطؿ إصـوم سمقده، وأىموم ديـو ظموًمدا يدقمق إمم اإليامن سموهلل وطمده 

  مويؽؾ هورث يؼقل اًمعوم إمريؽل "[ إن حمؿًدايمون اًمرضمؾ اًمقطمقد ذم ] اًمتوريخ اًمذي كجح سم ؽؾ 

أؾمؿك وأسمرز ذم يمال اعمًتقيلم اًمديـل واًمدكققي .. إن هذا آحتود اًمػريد اًمذي ٓ كظػم ًمف ًمؾتلصمػم اًمديـل 

 . "واًمدكققي مًعو خيّقًمف أن يعتؼم أقمظؿ ؿمخصقي ذات شملصمػم ذم شموريخ اًمٌنميي

 : )ؿ واعمممـ، وم يًتطع أطمد أن إن حمؿدا يمون هق اًمـٌل اعمؾف"يؼقل اًمػقؾًقف اًمػركز )يمورديػق

يـوزقمف اعمؽوكي اًمعوًمقي اًمتل يمون قمؾقفو ، إن ؿمعقر اعمًوواة واإلظموء اًمذي أؾمًف حمؿد سملم أقمضوء اًمؽتؾي 

 ."اإلؾمالمقي يمون يطٌؼ قمؿؾقو طمتك قمغم اًمـٌل كػًف

 إن ": اًمروائل اًمرود واًمػقؾًقف اًمؽٌػم شمقًمًتقي ، ومقؼقل ذم مؼوًمي ًمف سمعـقان )مـ هق حمؿد؟( يؼقل

حمؿدا هق ممؾمس ورؾمقل، يمون مـ قمظامء اًمرضمول اًمذيـ ظمدمقا اعمجتؿع اإلكًوين ظمدمي ضمؾقؾي، 
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أكف أهدى أمي سمرمتفو إمم كقر احلؼ، وضمعؾفو دمـح إمم اًمًؽقـي واًمًالم، وشممصمر قمق ي اًمزهد  ويؽػقف ومخرا

دكقي ،و هق قمؿؾ قمظقؿ ومـعام مـ ؾمػؽ اًمدموء و شمؼديؿ اًمضحويو اًمٌنميي ، وومتح هلو ـمريؼ اًمرىمل و اعم

 ."واإلضمالل سموٓطمؽمامؿمخص أوِت ىمقة ، ورضمؾ مثؾف ضمدير  إٓٓ يؼدم قمؾقف 

 :إن أوروسمو أن اسمتدأت حتس سمحؽؿي  "يؼقل اًمػقؾًقف واًمؽوشمى اإلكجؾقزي اعمعروف سمركوكد ؿمق

ل أوروسمو حمؿد، وسمدأت شمعقش ديـف، يمام أهنو ؾمتؼمئ اًمعؼقدة اإلؾمالمقي ممو أهتؿفو  و مـ أراضمقػ رضمو

وًمذًمؽ يؿؽــل أن أؤيمد كٌقءِت وملىمقل :إن سمقادر اًمعٍم "، ويضقػ ىموئال: "ذم اًمعصقر اًمقؾمطك

اإلؾمالمل إورويب ىمريٌي ٓ حموًمي، وإين أقمتؼد أن رضمال يمؿحؿد ًمق شمًؾؿ زموم احلؽؿ اعمطؾؼ ذم اًمعوم 

 يمؾف ؾف قمغم وضمف حيؼؼ ًمؾعومسملمجعف اًمققم، ًمتؿ ًمف اًمـجوح ذم طمؽؿف، وًمؼود اًمعوم إمم اخلػم، وطمؾ م ويم

 "حمؿد أوومر أدسمو ذم يمالمفؿ قمـ اعمًقح أشمٌوع إن "ويؼقل"اًمًالم واًمًعودة اعمـ قدة

  ًمؼد امتوز حمؿد "وًمقوم مقير اعممرخ اإلكجؾقزي ذم يمتوسمف) طمقوة حمؿد(: يؼقل سمقوقح يمالمف، وين

و أيؼظ اًمـػقس وأطمقك إظمالق ديـف، وىمد أشمؿ مـ إقمامل مو يدهش اًمعؼقل، وم يعفد اًمتوريخ مصؾح

 ."ورومع ؿملن اًمػضقؾي ذم زمـ ىمصػم يمام ومعؾ كٌل اإلؾمالم حمؿد

 يًقع يمون ـموهر اًم عقر وم يممـ آ سموهلل اًمقاطمد إطمد،ومـ ضمعؾ "يؼقل اًم وقمر إعموين يقهون همقشمف

 "وهؽذا ومون احلؼ هق مو كودى سمف حمؿد إًمقفومؼد أؾموء  إهلومـف 
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  يؿؽـ أن شمقصػ طمقوة حمؿد سملطمًـ ممو وصػفو "ضمون ًمقؽ ذم يمتوسمف اًمعرب إؾمٌوينيؼقل اعمًتنمق ٓ

ًي ًِمْؾَعوعَملَِم } اهلل يؼقل َٓ َرمْحَ يمون حمؿد رمحي طمؼقؼقي،واين أصكم قمؾقف سمؾفػي  117إكٌقوء{َوَمو َأْرؾَمْؾـَوَك إِ

 "وؿمقق

 :ًمقدًا قمغم اًمػطرة،أمو اعمًقحققن مق اإلؾمالميعتؼم اًمطػؾ ذم "يؼقل اعمًتنمق اًمـروجيل اًمديمتقر ايـرسمرج

ومقحؽؿقن قمغم اًمطػؾ أكف يقًمد متحؿال ًمؾخطقئي،وىمٌؾ موئي قموم يموكقا يغطًقن أـمػوهلؿ ذم اعموء طمتك 

يؾؼقهنؿ ذم اًمؼاممي ٕهنؿ متًخقن  وإكامموشمقا ىمٌؾ اًمغًؾ م يدومـقهؿ!  ومنذايطفروا مـ اخلطقئي،

 ."سموخلطقئي!

 :"إهموصمي اًمؾفػون مـ مصوئد اًم قطون"ؿ ذم يمتوسمفىمصقدة طمقاريي ًم قخ اإلؾمالم اسمـ اًمؼق .68
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 ، قمؿةره  أومـةكسمؼصي مـ  أحتػؽيمـً شمٌحٌ قمـ احلؼقؼي وموين  إنوىمٌؾ اخلتوم هلذا اعمٌحٌ اًمـوومع اعموشمع ان ؿموء اهلل

واهلل طمؼقؼي واًمقؽ هذه اًمؼصي يمومؾةي يمةام  ،وضمد احلؼقؼي اًمتل ًمقس همػمهو ،يٌحٌ قمـ احلؼقؼي ،وعمو ضمد واضمتفد

ذيمر اسمـ إؾمحوق رمحف اهلل إؾمالم اًمػورد ريض اهلل قمـةف وأروةوه ف صحقح اًمًػمة اًمـٌقيي)ذيمرهو إًمٌوين ذم يمتوسم

 ىمول: –مـ ومقف  –مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمٌوس ىمول: طمدصمـل ؾمؾامن اًمػورد 

ـْ َأْهِؾ ىَمْرَيٍي ِمـَْفو ُيَؼوُل هَلَو: )ضَمٌل( َويَمونَ  ٌََفوَن ِم ـْ َأْهِؾ َأْص ًُ َرضُماًل وَموِرؾِمًقو ِم ًُ َأطَمَى ظَمْؾِؼ  يُمـْ َأيِب ِدْهَؼوَن ىَمْرَيتِِف َويُمـْ

ٌَُس اجْلَوِرَيُي. ـِل ذِم سَمْقتِِف، يَماَم حُتْ ًَ ٌَ ٌُُف إَِيوَي طَمَتك طَم  اهللَِ إًَِمْقِف، وَمَؾْؿ َيَزْل سمِِف طُم

َٓ َيؽْمُ  ـَ اًمـَوِر اًَمِذي ُيقىِمُدَهو  ًُ ىَمَط ٌُق ؾَموقَمًي.َوَأضْمَفْدُت ذِم اعْمَُجقؾِمَقِي طَمَتك يُمـْ  يُمَفو خَتْ

يَِب َوْقَعٌي قَمظِقَؿٌي، وَمُ ِغَؾ ذِم سُمـَْقوٍن ًَمُف َيْقًمو، وَمَؼوَل زِم: َيو سُمـََل إيِِن ىَمْد ؿُمِغؾْ  ِٕ  ًْ ـْ ىَموَل: َويَموَك ًُ ذِم سُمـَْقوٍن َهةَذا اًْمَقةْقَم قَمة

ٌَْعِض َمو يُ  ِريُد، صمؿ ىمول زم: وٓ حتتٌس قمـل: ومنكؽ إن اطمتًًٌ قمـةل يمـةتؿ َوْقَعتِل وَموْذَهْى وَموـَمؾِْعَفو َوَأَمَريِن ومِقَفو سمِ

 أهؿ إزّم مـ وقعتل، وؿمغؾتـل قمـ يمؾ رء مـ أمري.

ْؿ ومِقَفو َوُهْؿ ُيَصة ًُ َأْصَقاهَتُ ِؿْع ًَ ـْ يَمـَوِئِس اًمـََصوَرى، وَم ٍي ِم ًَ ًُ ُأِريُد َوْقَعَتُف، وَمَؿَرْرُت سمَِؽـِق َٓ وَمَخَرضْم  ًُ ُؾقَن، َويُمـْة

ًُ قَمَؾْقفِ  َأْدِري ْؿ، َدظَمْؾ ًُ َأْصَقاهَتُ ٌِْس َأيِب إَِيوَي ذِم سَمْقتِِف، وَمَؾاَم َمَرْرُت ِ ِْؿ َوؾَمِؿْع ْؿ َأْكُظُر َمو َيْصـَُعقَن، َمو َأْمُر اًمـَوِس حِلَ

: َهَذا َواهللَِ  ًُ ًُ ذِم َأْمِرِهْؿ، َوىُمْؾ ٌْ ْؿ، َوَرهِم ٌَـِل َصاَلهُتُ ـُ قَمَؾْقةِف. وَمةَقاهللَِ َمةو وَمَؾاَم َرَأْيُتُفْؿ َأقْمَج ـِ اًَمِذي َكْحة ـْ اًمِدي ظَمػْمٌ ِم

ـِ  ـَ َأْصُؾ َهَذا اًمِدي ًُ هَلُْؿ: َأْي ًُ َوْقَعَي َأيِب وَمَؾْؿ آهِتَو، وَمُؼْؾ ًْ اًمَ ْؿُس، َوشَمَريْم  ؟ ىَموًُمقا: سمِوًمَ وِم.شَمَريْمُتُفْؿ طَمَتك هَمَرسَم

ٌَ ذِم ـَمَؾٌِ  ًُ إمم َأيِب، َوىَمْد سَمَع ـْ َأْمِرِه يُمِؾِف.ومَرضَمْع  ل َوؿَمَغْؾُتُف قَم
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: َيو َأسمَ  ًُ ـْ قَمِفْدُت إًَِمْقَؽ َمو قَمِفْدُت؟ . ىَموَل: ىُمْؾ ؟ َأَمْ َأيُم ًَ ـَ يُمـْ ًِ َمَرْرُت سمِـَوٍس ُيَصُؾقَن ذِم وَمَؾاَم ضِمْئُتُف ىَموَل: َأْي سُمـََل ّ! َأْي

ـْ ِديـِِفؿْ  ًُ ِم ٌَـِل َمو َرَأْي ٍي هَلُْؿ وَمَلقْمَج ًَ ًْ اًمَ ْؿُس.يَمـِق ًُ قِمـَْدُهْؿ طَمَتك هَمَرسَم  ، وَمَقاهللَِ: َموِزًْم

ـُ آسَموِئَؽ ظَمػْمٌ ِمـُْف. ، ِديـَُؽ َوِدي  ظَمػْمٌ
ـِ  ىَموَل: َأْي سُمـََل ًَمْقَس ذِم َذًمَِؽ اًمِدي

ـْ ِديـِـَو. : يَماَل َواهللَِ: إَِكُف ظَمػْمٌ ِم ًُ  ىَموَل: ىُمْؾ

ـِل ذِم سَمْقتِِف.ىَموَل: وَمَخووَمـِل، وَمَجَعَؾ ذِم رِ  ًَ ٌَ  ضْمكَمَ ىَمْقًدا صُمَؿ طَم

ـْ اًمـََصورَ  وٌر ِم ـْ اًمَ وِم دُمَ ًُ هَلُْؿ: إَِذا ىَمِدَم قَمَؾْقُؽْؿ َريْمٌى ِم ًْ إزَِمَ اًمـََصوَرى. وَمُؼْؾ ويِن ِ ِةْؿ، ىَمةوَل: ىَموَل: َوسَمَعَث ى، وَمَلظْمؼِمُ

وٌر مِ  ـْ اًمَ وِم دُمَ ًُ هَلُْؿ: إَِذا ىَمَضْقا طَمَقاِئَجُفْؿ َوَأَراُدوا اًمَرضْمَعَي وَمَؼِدَم قَمَؾْقِفْؿ َريْمٌى ِم ويِن ِ ِْؿ. وَمُؼْؾ ـْ اًمـََصوَرى، وَمَلظْمؼَمُ

 إمم سماَِلِدِهْؿ وَمآِذُكقيِن ِ ِْؿ.

ـْ ِرضْمكَمَ  ًُ احْلَِديَد ِم ويِن ِ ِْؿ، وَمَلًْمَؼْق ًُ ىَموَل: وَمَؾاَم َأَراُدوا اًمَرضْمَعَي إمم سماَِلِدِهْؿ َأظْمؼَمُ ًُ َمَعُفةْؿ طَمَتةك ىَمةِدْم ، صُمةَؿ ظَمَرضْمة

ِي. ًَ ؾَْمُؼُػ ذِم اًْمَؽـِق ْٕ ؟ ىَموًُمقا: ا ـِ قِمْؾاَمً ـْ َأوْمَضُؾ َأْهِؾ َهَذا اًمِدي : َم ًُ  اًمَ وَم، وَمَؾاَم ىَمِدْمُتَفو ىُمْؾ

ًُ َأنْ  ٌْ ٌَ . َوَأطْم ـِ ًُ ذِم َهَذا اًمِدي ٌْ ًُ ًمف: إيِِن ىَمْد َرهِم ةتَِؽ، َوَأشَمَعَؾةُؿ  ىَموَل: وَمِجْئُتُف وَمُؼْؾ ًَ َأيُمةقَن َمَعةَؽ. وَأظْمةُدُمَؽ ذِم يَمـِق

 ِمـَْؽ، َوُأَصكِم َمَعَؽ، ىَموَل: اْدظُمْؾ.

ٌُُفْؿ ومِقَفو: وَمنَِذا مَجَُعقا إًمقف ِمـْ  : َيْلُمُرُهْؿ سمِوًمَصَدىَمِي َوُيَرهِم
ٍ
ًُ َمَعُف، ىَموَل وَمَؽوَن َرضُمَؾ ؾَمْقء ةِف َوَمْ َفو َأؿْمَقوَء يَمـَةَزُه ًمِـَ وَمَدظَمْؾ ًِ ْػ

ـْ َذَهٍى َوَوِرٍق. ٌَْع ىِماَلٍل ِم لَم، طَمَتك مَجََع ؾَم
ويمِ ًَ ِف اعْمَ

 ُيْعطِ

 ىَموَل: َوَأسْمَغْضُتُف سُمْغًضو ؿَمِديًدا عمَِو َرَأْيُتُف َيْصـَُع.

ًُ هَلُْؿ: إَِن َهَذا يَموَن َرضُمَؾ  ـُقُه، وَمُؼْؾ
ًْ إًمقف اًمـََصوَرى ًمَِقْدومِ ٌُُؽْؿ ومِقَفةو، صُمَؿ َموَت، وَموضْمَتَؿَع  َيْلُمُريُمْؿ سمِوًمَصَدىَمِي َوُيَرهِم

ٍ
ؾَمْقء

ويمِلَم ِمـَْفو ؿَمْقًئو. ًَ ِف َوَمْ ُيْعِط اعْمَ
ًِ  وَمنَِذا ضِمْئُتُؿقُه ِ َو يَمـََزَهو ًمِـَْػ

ًُ هَلُْؿ: َأَكو َأُدًُمُؽْؿ قَمةغَم يَمـْةِزِه. ىَمةوًُمقا: وَمةُدًمَ  ـَو. ىَمةوَل: وَمةَلَرْيُتُفْؿ َمْقِوةَعُف، ىَمةوَل ىَموًُمقا: َوَمو قِمْؾُؿَؽ سمَِذًمَِؽ؟ ىَموَل: وَمُؼْؾ

ـُةُف َأسَمة َٓ َكْدومِ ًٌو َوَوِرىًمو، ىَموَل وَمَؾةاَم َرَأْوَهةو ىَمةوًُمقا: َواهللَِ  ٌَْع ىِماَلٍل مَمُْؾقَءٍة َذَه ٌُقُه وَرُمةقُه وَموؾْمَتْخَرضُمقا ؾَم ًدا. ىَمةْوَل: وَمَصةَؾ

َجوَرِة.  سمِوحْلِ

َٓ ُيَصكِم اخْلَْؿَس َأَرى َأَكُف َأوْمَضةُؾ ِمـْةُف، َأْزَهةُد ذِم  وضَموُءوا سمَِرضُمٍؾ آظَمَر وَمَقَوُعقهُ  ًُ َرضُماًل  َمَؽون. ىَموَل ؾَمْؾاَمُن: وَماَم َرَأْي

َٓ َأْدَأُب ًَمْقاًل َوهَنَوًرا ]ِمـُْف[. ظِمَرِة، َو ْٔ َٓ َأْرهَمُى ذِم ا  اًمُدْكَقو، َو

 ٌْ ًٌو َمْ ُأطِمَى ؿمقئًو ىَم ٌُْتُف طُم ٌَ  َؾُف ِمْثَؾُف.ىَموَل: وَمَلطْم
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ًٌو ٌُْتَؽ طُم ٌَ ًُ َمَعَؽ َوَأطْم ًُ ًَمُف: إيِِن ىَمْد يُمـْ شْمُف اًْمَقوَموُة، وَمُؼْؾ ًُ َمَعُف َزَموًكو، صُمَؿ طَمَيَ ٌَْؾَؽ ، َوىَمةْد  ىموَل: وَمَلىَمْؿ ٌَُف ؿمقئًو ىَم َمْ ُأطِم

ـْ شُمقيِص يِب؟ وِب َمَ  ـْ َأْمِر اهللَِ شمعومم ، وَمنمم َم َك َمو شَمَرى ِم شَمْلُمُريِن؟ ىَموَل: َأْي سُمـََل! َواهللَِ َمو َأقْمَؾُؿ اًْمَقْقَم َأطَمدَا قَمغَم  طَمَيَ

َٓ َرضُماًل سمِة)اعْمَقْ  ًُ قَمَؾْقِف، ًَمَؼْد َهَؾَؽ اًمـَوُس َوسَمَدًُمقا، َوشَمَريُمقا َأيْمَثَر َمو يَموُكقا قَمَؾْقِف: إِ ِصِؾ(، َوُهَق وُماَلٌن، وَمُفَق قَمغَم َمو َمو يُمـْ

ًُ قمَ   َؾْقِف، وَموحْلَْؼ سمِِف.يُمـْ

: َيو وُماَلُن! إَِن وُماَلًكةو َأْوَصةويِن قِمـْةَد َمقْ  ًُ ًُ سمَِصوطِمِى )اعْمَْقِصِؾ(، وَمُؼْؾ ْؼ
شمِةِف َأْن َأحْلَةَؼ سمِةَؽ ىَموَل: وَمَؾاَم َموَت َوهَمَقَى حَلِ

يِن َأَكَؽ قَمغَم َأْمِرِه. وَمَؼوَل زِم: َأىِمْؿ قِمـِْدي.  َوَأظْمؼَمَ

ًُ قِمـْ  ًُ ًمَ وَمَلىَمْؿ شْمُف اًْمَقوَموُة ىُمْؾ ٌْ َأْن َموَت، وَمَؾاَم طَمَيَ ٌَ ُف: َيو وُمةاَلُن! إَِن َدُه، وَمَقضَمْدشُمُف ظَمػْمَ َرضُمٍؾ قَمغَم َأْمِر َصوطِمٌِِف، وَمَؾْؿ َيْؾ

ـْ اهللَِ َمو شَمَرى، وَمنمم  َك ِم ـْ شُمقيِص يِب؟ َوسمَِؿ شَمْلُمُريِن؟ ىَمةوَل: وُماَلًكو َأْوََّص يِب إًَِمْقَؽ، َوَأَمَريِن سمِوًمُؾُحقِق سمَِؽ، َوىَمْد طَمَيَ َم

َٓ سمِة)َكِصقٌلَِم(، َوُهَق وُماَلٌن، وَموحْلَْؼ    سمِِف.يو سُمـََل! َواهللَِ: َمو َأقْمَؾُؿ َرضُماًل قَمغَم ِمْثِؾ َمو يُمـَو قَمَؾْقِف إِ

شمُ  ًُ سمَِصوطِمِى )َكِصقٌلَِم( وَمِجْئُتُف وَمَلظْمؼَمْ ْؼ
ي، َوَمو َأَمَريِن سمِِف َصةوطِمٌِل. وَمَؼةوَل: َأىِمةْؿ قِمـْةِدي. وَمَؾاَم َموَت َوهُمَقَى حَلِ ُف ظَمؼَمِ

ٌَ َأْن َكَزَل  ًُ َمَع ظَمػْمِ َرضُمٍؾ وَمَقاهللَِ َمو ًَمٌِ ٌَْقِف، وَمَلىَمْؿ ًُ قِمـَْدُه، وَمَقضَمْدشُمُف قَمغَم َأْمِر َصوطِم ًُ ًَمُف: وَمَلىَمْؿ سمِِف اعْمَْقُت وَمَؾاَم طَمَيَ ىُمْؾ

ـْ شُمقيِص يِب؟ وسمَِؿ شَمْلُمُريِن؟ َيو وُماَلُن ! إِنَ   وُماَلًكو يَموَن َأْوََّص يِب إمم وُماَلٍن، صُمَؿ َأْوََّص يِب وُماَلٌن إًَِمْقَؽ، وَمنمم َم

َٓ َرضُماًل سمِة)قَمُؿقِريَ  ـُ قَمَؾْقِف، وَمةنِْن َي( وَمنِكَ ىَموَل: يو سُمـََل! َواهللَِ َمو أقْمَؾُؿ َأطَمًدا سَمِؼَل قَمغَم َأْمِرَكو آُمُرَك َأْن شَمْلشمَِقُف إِ ُف سمِِؿْثِؾ َمو َكْح

ًَ وموئتِِف: وَمنَِكُف قَمغَم َأْمِرَكو. ٌْ ٌَ  َأطْم

ي، وَمَؼوَل: َأىِمْؿ قِمـِْدي. وَمَلىَمؿْ  شُمُف ظَمؼَمِ ًُ سمَِصوطِمِى )قَمُؿقِرَيَي(، وَمَلظْمؼَمْ ْؼ
ًُ قِمـَْد ظمػم رضمٍؾ قمغم ىَموَل: وَمَؾاَم َموَت َوهَمَقَى حَلِ

 هدِي َأْصَحوسمِِف.

ًُ طَمَتك يَموَن زِم سَمَؼَراٌت َوهُمـَْقَؿٌي.ىمَ  ٌْ ًَ  وَل: َوايْمَت

ًُ َمَع وُماَلٍن وَمَلْوََّص يِب إمم ًُ ًَمُف: َيو وُماَلن! إيِِن يُمـْ  وُماَلٍن، صُمّؿ َأْوََّص يِب وُماَلٌن إمم ىَموَل: صُمَؿ َكَزَل سمِِف َأْمُر اهللَِ، وَمَؾاَم طُمِيَ ىُمْؾ

ـْ شُمقيِص يِب؟ َوسمَِؿ شَمْلُمُريِن؟وُماَلٍن، صُمَؿ َأْوََّص يِب وُماَل   ٌن إًَِمْقَؽ، وَمنمم َم

ـْ اًمـَوِس آُمُرَك َأْن شَمْلشمَِقفُ  ٌََح أطمٌد قَمغَم مثؾ َمو يُمـَو قَمَؾْقِف ِم ، َوًَمؽِـَُف ىَمْد َأفَمَؾَؽ َزَموُن َكٌٍِل ىَموَل: َأْي سُمـََل! َواهللَِ: َمو َأقْمَؾُؿ َأْص

ـِ إسِْمرَ  ٌُْعقٌث سمِِدي َٓ خَتَْػةك: ُهَق َم ُرُج سمَِلْرِض اًْمَعَرِب. ُمَفوضِمره إمم َأْرٍض سَملْمَ طَمَرشَملْمِ سَمْقـَُفاَم َكْخٌؾ، سمِِف قَماَلَمةوٌت  اِهقَؿ خَيْ

ًَ َأْن شَمْؾَحَؼ سمِ  ٌَُقِة. وَمنِْن اؾْمَتَطْع َٓ َيْليُمُؾ اًمَصَدىَمَي، سَملْمَ يَمتَِػْقِف ظَموشَمُؿ اًمـُ  َؽ اًْمٌاَِلِد، وَمووْمَعْؾ.تِؾْ َيْليُمُؾ اهْلَِدَيَي، َو

. ٌَ ًُ سمةِ)قَمُؿقِرَيَي( َمو ؿَموَء اهللَُ َأْن َأْمُؽ  ىَموَل: صُمَؿ َموَت، َوهَمَقَى، وَمَؽْث
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ًُ هَلُْؿ: امحُِؾقيِن إمم َأْرِض اًْمَعَرِب َوُأقْمطِقُؽْؿ سَمَؼَراِِت َهِذِه  ور، وَمُؼْؾ ـْ يَمْؾٍى دُمَ ل َهةِذِه. ىَمةوًُمقا: َوهُمـَْقَؿتِةصُمَؿ َمَر يِب َكَػٌر ِم

ـْ هَيُ  ـْ َرضُمٍؾ ِم ٌَوقُمقيِن ِم ًُ َكَعْؿ. وَمَلقْمَطْقُتُفُؿقَهو َومَحَُؾقيِن معفؿ، طَمَتك إَِذا سمؾغقا َواِدي اًْمُؼَرى فَمَؾُؿقيِن: وَم ًٌْدا وَمُؽـْ قَد قَم

ٌََؾَد اًَمِذي َوَصَػ زِم َصوطمِ  ًُ اًمـَْخَؾ، وَمَرضَمْقُت َأْن يُؽقَن اًْم  ٌِل َوَمْ حَيِْؼ ذِم َكْػِز.قِمـَْدُه، َوَرَأْي

ـْ )اعْمَِديـَِي( وَموسْمَتوقَمـِل ِمـُْف، ومَ  ـْ سَمـِل ىُمَرْيَظَي ِم ـُ قَمٍؿ ًَمُف ِم ٌَْقـاََم َأَكو قِمـَْدُه ىَمِدَم قَمَؾْقِف اسْم وطْمَتَؿَؾـِل إمم )اعْمَِديـَِي(، وَمَقاهللَِ: َمو ُهَق وَم

َٓ َأْن َرَأْيُتَفو، وَمَعَروْمُتَفو سمِِص  ًُ ِ َو.إِ  َػِي َصوطِمٌِل هلو، وَمَلىَمْؿ

ـْ  َٓ َأؾْمَؿُع ًَمُف سمِِذيْمٍر ِمؿَ َا َأَكو ومِقِف ِم ٌَ َرؾُمقَلُ  اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وَمَلىَموَم سمة)مؽي( َمو َأىَموَم،  ؿُمْغِؾ اًمةِرِق، صُمةَؿ  َوسُمِع

 َهوضَمَر إمم )اعْمَِديـَِي(.

 ًَ
ـُ قَمٍؿ ًَمُف طَمَتك َوىَمةَػ وَمَقاهللَِ إيِِن ًَمِػل َرْأِس قَمْذٍق ًمِ ٌََؾ اسْم ِقِدي َأقْمَؿُؾ ومِقِف سَمْعَض اًْمَعَؿِؾ، َوؾَمِقِدي ضَموًمٌِس حتتل، إِْذ َأىْم

ٌَوَء( قَمةغَم رَ  َن سمِةة)ىُم ْٔ ـْ )مَ قَمَؾْقِف وَمَؼوَل: يو وُماَلُن ىَموشَمَؾ اهللَُ سَمـِل ىَمْقَؾَي، َواهللَِ: إهَِنُْؿ عَمُْجَتِؿُعةقَن ا َؽةَي( اًْمَقةْقَم ضُمةٍؾ ىَمةِدَم ِمة

 َيْزقُمُؿقَن َأَكُف َكٌٌِل.

ـْ اًمـَْخَؾِي، وَمَجعَ  ًُ قَم ًُ ؾموىِمٌط قَمغَم ؾَمِقِدي، وَمـََزًْم ـِ قَمِؿةِف: ىَموَل وَمَؾاَم ؾَمِؿْعُتَفو َأظَمَذشْمـِل اًمَرقْمَدُة، طَمَتك فَمـَـْ سْم ِٓ ًُ َأىُمقُل  ْؾ

 َذًمَِؽ َموَذا شَمُؼقُل؟ َموَذا شَمُؼقُل؟

 ؾَمِقِدي، وَمَؾَؽَؿـِل ًَمْؽَؿًي ؿَمِديَدًة، صُمَؿ ىَموَل: َمو ًَمَؽ َوهِلََذا؟! َأىْمٌِْؾ قَمغَم قَمَؿؾَِؽ. ىَموَل:وَمَغِضَى 

ًَ قَماَم ىَموَل. َء: إَِكاَم َأَرْدُت َأْن َأؾْمَتْثٌِ َٓ َرْ  : ًُ  ىَموَل: ومُؼْؾ

ًُ َأظَمْذشُمةُف، ْق ًَ ٌء ىَمْد مَجَْعُتُف، وَمَؾاَم َأْم ًُ إمم َرؾُمةقِل اهللَِ َصةغَم اهللَُ قَمَؾْقةِف َوؾَمةَؾَؿ َوُهةَق  ىموَل: ويَموَن قِمـِْدي َرْ ٌْة صُمةَؿ َذَه

ًُ ًَمُف: إَِكُف ىَمْد سَمَؾَغـِل َأَكَؽ َرضُمٌؾ َصوًمٌِح، َوَمَعَؽ َأْصَحوٌب ًَمَؽ هُمرَ  ًُ قَمَؾْقِف، وَمُؼْؾ ٌَوَء(، وَمَدظَمْؾ سَموُء َذُوو طَموضَمٍي، َوَهَذا سمِة)ىُم

ٌء يَموَن قِمـِْدي ًمِؾَص  يُمْؿ.َرْ ـْ هَمػْمِ  َدىَمِي، وَمَرَأْيُتُؽْؿ َأطَمَؼ سمِِف ِم

َؽ َيَدُه وَمَؾْؿ  ًَ  َيْليُمْؾ.ىَموَل: وَمَؼَرسْمُتُف إًَِمْقِف، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ: ))يمؾقا((، َوَأْم

ًُ ذِم َكْػِز: َهِذِه َواطِمَدٌة.  وَمُؼْؾ

ًُ قَمـُْف،  وْم ًُ ًمفصُمَؿ اْكٍَمَ َقَل َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ إمم اعْمَِديـَِي، صُمَؿ ضِمْئُتف وَمُؼْؾ ًُ ؿَمْقًئو، َوحَتَ : إيِِن َرَأْيُتَؽ وَمَجَؿْع

قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ ِمـَْفو، َوَأَمَر َأْصَحوسَمُف وَمَليَمُؾقا  َٓ شَمْليُمُؾ اًمَصَدىَمَي، َوَهِذِه َهِدَيٌي َأيْمَرْمُتَؽ ِ َو. ىَموَل: وَمَليَمَؾ َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ

 َمَعُف.

ًُ ذِم َكْػِز: َهوشَموِن اصْمـََتوِن.  ىَموَل: وَمُؼْؾ
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ًُ َرؾُمقَل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ َوُهَق سمِة)سَمِؼقِع اًْمَغْرىَمِد( ىَمْد شَمٌَِع ضَمـَوَزًة مِ  ِف، وقَمَؾْقِف ؿَمةْؿَؾَتوِن، ـْ َأْصَحوسمِ ىموَل: صُمَؿ ضِمْئ

ًُ قَمَؾْقِف، صُمَؿ اؾْمَتَدسمْرشُمف َأْكُظُر إمم فَمْفِرِه: َهْؾ َأَرى اخْلَوشَمَؿ اًَمذِ  َؾْؿ ًَ ي َوَصَػ زِم َصةوطِمٌِل؟ َوُهَق ضَموًمٌِس ذِم َأْصَحوسمِِف، وَم

ـْ فَمْفِرِه،  وَمَؾاَم َرآيِن َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ اؾْمَتدسَمْرشُمُف:  ُوِصَػ زِم، وَمَلًْمَؼك ِرَداَءُه قَم
ٍ
ء ًُ ذِم َرْ قَمَرَف َأيِن َأؾْمَتْثٌِ

ٌُِؾُف َوَأسْمؽِل، وَمَؼةوَل زِم َرؾُمةقُل اهللَِ َصةغَم اهللَُ ًُ قَمَؾْقِف ُأىَم ٌْ ٌَ ةَقْل((، وَمـََظْرُت إمم اخْلَوشَمِؿ، وَمَعَروْمُتُف وَمويَم  قَمَؾْقةِف َوؾَمةَؾَؿ: ))حَتَ

ٌَوٍس! وَمَلقْمَجَى َرؾُمقَل اهللَِ َصغَم اهللَُ قمَ وَمَتَحقَ  ـَ قَم ًُ قَمَؾْقِف طَمِديثِل يَماَم طَمَدصْمُتَؽ َيو اسْم ًُ سملم يديف، وَمَؼَصْص َؾْقِف َوؾَمَؾَؿ َأْن ًْم

َؿَع َذًمَِؽ َأْصَحوسُمُف. ًْ  َي

  قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ )سَمْدٌر( َو)ُأطُمٌد(.صُمَؿ ؿَمَغَؾ ؾَمْؾاَمَن اًمِرُق طَمَتك وَموشَمُف َمَع َرؾُمقِل اهللَِ َصغَم اهللَُ

 ىَموَل ؾمؾامن: صُمَؿ ىَموَل زِم َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ:

 ))يَموشمِْى َيو ؾَمْؾاَمُن!((.

ًُ َصوطِمٌِل قَمغَم صَماَلِث ِموَئِي َكْخَؾٍي ُأطْمِققَفو ًَمُف سمِوًْمَػِؼػِم، وَأْرسَمِعلَم ُأوىِمقَ  ٌْ ًي، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَِ َصةغَم اهللَُ قَمَؾْقةِف َوؾَمةَؾَؿ وَمَؽوشَم

َْصَحوسمِِف: ِٕ 

ـُقا َأظَمويُمْؿ((.  ))َأقِمق

َة ودي ـَ وديي، َواًمَرضُمُؾ سمَِخْؿَس قَمنْمَ ي ي، َواًمَرضُمُؾ سمَِعنْمة، وَمَلقَموُكقيِن ذم اًمـَْخِؾ: اًمَرضُمُؾ سمَِثاَلصملَِم َوِدَيًي، َواًمَرضُمُؾ سمِِعنْمِ

ًْ زِم صَماَلُث ِموَئِي َوِدَيٍي، وَمَؼوَل زِم َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ  يعلم  قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ:اًمَرضُمُؾ سمَِؼْدِر َمو قِمـَْدُه طَمَتك اضْمَتَؿَع

ـُ َأَكو َأَوُعَفو سمَِقَدَي((. ًَ وَمْلشمِـِل َأيُم  ))اْذَهْى َيو ؾَمْؾاَمُن! وَمَػِؼْر هَلَو، وَمنَِذا وَمَرهْم

شُمُف، وَمَخَرَج َرؾُمقُل اهللَِ َصةغَم اهللَُ ىمول:  ًُ ضِمْئُتُف وَمَلظْمؼَمْ قَمَؾْقةِف َوؾَمةَؾَؿ َمِعةل وَمَػَؼْرُت، َوَأقَموَكـِل َأْصَحويِب، طَمَتك إَِذا وَمَرهْم

َؿ سمَِقةِدِه، طمتةك إذا ومرهمـةو، وَمَقاًَمةِذي َكْػةُس إًَِمْقَفو، وَمَجَعْؾـَو ُكَؼِرُب ًَمُف اًْمَقِدَي، َوَيَضُعُف َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمةؾَ 

ًْ ِمـَْفو َوِدَيٌي َواطِمَدٌة.  ؾَمْؾاَمَن سمَِقِدِه: َمو َموشَم

ًُ اًمـَْخَؾ َوسَمِؼَل قَمكَمَ اعْمَوُل، وَمُلِِتَ َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَمَؾَؿ سمِِؿْثِؾ سَمْقَضيِ  ـْ ذَ  وَمَلَدْي ـْ سَمْعةِض اًمَدضَموضَمِي ِمة َهةٍى ِمة

 اعمعودن، وَمَؼوَل:

 ))َمو وَمَعَؾ اًْمَػوِرِدُ اعْمَُؽوشَمُى؟((.

ًُ ًَمُف، ىَموَل:  ىَموَل: وَمُدقِمق

 ))ظُمْذ َهِذِه وَمَلِد ِ َو َمو قَمَؾْقَؽ َيو ؾَمْؾاَمن!((.
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ـَ شَمَؼُع َهِذِه مِمَو قَمكَمَ َيو َرؾُمقَل اهللَِ؟ ىَموَل: : َوَأْي ًُ  وَمُؼْؾ

 نَِن اهللََ ؾَمُقَمِدي ِ َو قَمـَْؽ((.))ظُمْذَهو: ومَ 

ًُ هَلُْؿ ِمـَْفو  و وَمَقَزْك  َأْرسَمِعلَم ُأوىِمَقًي، وَمَلْووَمْقُتُفْؿ طَمَؼُفْؿ. -َواًَمِذي َكْػُس ؾَمْؾاَمَن سمَِقِدِه  -ىَموَل: وَمَلظَمْذهُتَ

 َؾَؿ )اخْلَـَْدَق( صُمَؿ َمْ َيُػْتـِل َمَعُف َمْ َفٌد.َوقُمتَِؼ ؾمؾامن. وَمَ ِفْدُت َمَع َرؾُمقِل اهللَِ َصغَم اهللَُ قَمَؾْقِف َوؾَم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا تكرهىن محمد؟ ومحمد يحب المسيح!!! صلىات اهلل وسالمه علي   

 76 

 

 

وأن قمقًك  حمؿد رؾمقل اهلل ،وأنآن إوان ًمتؼقل)أؿمفد أن ٓ اًمف إٓ اهلل  وأن أمو .71

 (:قمٌد اهلل ورؾمقًمف ويمؾؿتف أًمؼوهو إمم مريؿ وروح مـف

 اًمؼوريء اًمؽريؿ /

  ىمول رؾمقل اهللأهؾ اًمؽتوب، آمـ سمـٌقف وآمـ سمؿحؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ،  : )صمالصمي هلؿ أضمران: رضمؾ مـ

واًمعٌد اعمؿؾقك إذا أدى طمؼ اهلل وطمؼ مقاًمقف، ورضمؾ يموكً قمـده أمي يطمهو، وملد و وملطمًـ أد و، وقمؾؿفو 

 رواه اًمٌخوري.(وملطمًـ شمعؾقؿفو، صمؿ أقمتؼفو ومتزوضمفو، ومؾف أضمران

  ىمول اًمرؾمقل(:ٓ قمٌد  قمقًك ذيؽ ًمف ، وأن حمؿدا قمٌده ورؾمقًمف ، وأنإًمف إٓ اهلل وطمده ٓ  مـ ؿمفد أن

طمؼ ، واًمـور طمؼ ، أدظمؾف اهلل اجلـي قمغم مو يمون مـ  أًمؼوهو إمم مريؿ وروح مـف ، واجلـي اهلل ورؾمقًمف ، ويمؾؿتف

  .(اًمعؿؾ 

 رواه اًمٌخوري.

  /ًمد، ىمول ريب كداء اهلل اًمرب اًمذي م يتخذ صوطمٌي وٓ و أكوديؽ كداء اًمرمحي واًم ػؼياًمؼوريء اًمؽريؿ

 : شمعومم ىمول اهللورب حمؿد ورسمؽ ورب قمقًك اعمًقح 
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ٌَُد إَِٓ اهللَّ َوَٓ ُكنْمِ } َك سمِِف ؿَمْقئًو َوَٓ َيَتِخَذ سَمْعُضـَو سَمْعضًو ىُمْؾ َيو َأْهَؾ اًْمؽَِتوِب شَمَعوًَمْقْا إمَِم يَمَؾَؿٍي ؾَمَقاء سَمْقـَـَو َوسَمْقـَُؽْؿ َأَٓ َكْع

ؾُِؿقَن َأْرسَموسمًو ِمـ دُ  ًْ   {وِن اهللِّ وَمنِن شَمَقًَمْقْا وَمُؼقًُمقْا اؿْمَفُدوْا سمَِلَكو ُم

 [.64أيي]  آل قمؿرانؾمقرة 

 

 

 

 

 

 

 وسموخلتوم:

  اسمتفؾ إمم اهلل مقٓي ضمؾ ضمالًمف، أن جيعؾ هذه اًمؽؾامت ظموًمصي ًمقضمفف اًمؽريؿ، وأرضمقه وطمده سمرهو

َٓ سمَ وذظمرهو يقم اًمديـ ) َٓ َيـَْػُع َموٌل َو ـْ َأشَمك اهللََ سمَِؼْؾٍى ؾَمؾِقؿٍ  *ـُقَن َيْقَم  َٓ َم  .[89-88ؾمقرة اًم عراء أيوت](إِ
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  يتؼٌؾ مـل هذه اًمؽؾامت وجيزل زم اعمثقسمي ويـػع  و اًمعٌود، وأؾملل اهلل قمز وضمؾ أن جيزي  أنوأؾملًمف ؾمٌحوكف

اعمامت،وأؾملًمف ضمؾ ذم  دسمعزم وًمقاًمدي ذم احلقوة وظمػما يمؾ مـ أقمون قمغم شمعؿقؿ اًمـػع  و، وأؾملًمف أن يغػر 

وكًتغػره ضمؾ  اًمٌوـمؾ سموـماًل ويرزىمـو اضمتـوسمف،، ويريـو أن يريـو احلؼ طمؼًو ويرزىمـو إشمٌوقمفه سموؾمؿف إقمظؿ،قمال

 .وقمال وكتقب إًمقف صمؿ كًتغػره وكتقب إًمقف صمؿ كًتغػره وكتقب إًمقف إكف هق اًمغػقر اًمرطمقؿ

ومـ شمٌعفؿ سمنطمًون إمم يقم اًمديـ،واحلؿد هلل رب وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم حمؿد وآًمف وصحٌف أمجعلم، 

 اًمعوعملم.


