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عكٝد٠ ) ايباب ايسابع ٚاخلاَظ ٚايطادع َٔ نتاب ايتٛحٝد بػسحٗا اي أٚال

 البٔ عجُٝني (

 

 باب اخلٛف َٔ ايػسى

َ وىمقل اهلل شمٕم٤ممم  ـْ َيَِم٤مُء{ ]اًمٜم٤ًمء } إِنَّ اّللَّ َ
ِ

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم ، [84: َٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ

َْصٜم٤َمَم{ ]إسمراهٞمؿ}: وىم٤مل اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ْٕ  [53: َواضْمٜمٌُْٜمِل َوسَمٜمِلَّ َأْن َٟمْٕمٌَُد ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

 َٓاضب١ ايباب يًبابني قبً٘

وذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين ذيمر أن ُمـ طم٘مؼ ، ذم اًم٤ٌمب إول ذيمر اعم١مًمػ رمحف اهلل حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد

وصمٚم٨م هبذا اًم٤ٌمب رمحف اهلل شمٕم٤ممم; ٕن اإلٟم٤ًمن يرى ، اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب

" ُم٤م ضم٤مهدت ٟمٗمز قمغم رء : ػوهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚم، أٟمف ىمد طم٘مؼ اًمتقطمٞمد وهق مل حي٘م٘مف

 .جم٤مهدهت٤م قمغم اإلظمالص"

وىمد شمريد سمٕمٛمؾ ، وذًمؽ أن اًمٜمٗمس ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م شمريد طمٔمقفمٝم٤م ُمـ ُم٤مل أو ضم٤مه أو رئ٤مؾم٦م 

وهلذا أقم٘م٥م ، وىمؾ ُمـ يٙمقن همروف أظمرة ذم يمؾ قمٛمٚمف، وهذا ٟم٘مص ذم اإلظمالص، أظمرة اًمدٟمٞم٤م

 :وذيمر ومٞمف آيتلم، وهق اخلقف ُمـ اًمنمك، ٤مباعم١مًمػ رمحف اهلل ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًم٤ٌمسملم هبذا اًمٌ

َ  إِنَّ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف: إومم كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ ، ُمْم٤مرع ومٕمؾ: " سمف ينمك أن" ، ٟم٤مومٞم٦م: " ٓ{ " سمِفِ  ُينْمَ

 إذايم٤م يٖمٗمر ٓ أو، سمف اإلذاك يٖمٗمر ٓ اهلل إن: شم٘مديره ُمّمدر إمم ومٞمحقل; اعمّمدري٦م سم٠من ُم٘مرون

وهلذا ىم٤مل اهلل . . . وهق اًمتقطمٞمد،  اخل٤مصاهلل طمؼ قمغم ضمٜم٤مي٦م ٕٟمف; أسمدا اهلل هيٖمٗمر ٓ وم٤مًمنمك; سمف

َك ًَمُٔمٚمٌْؿ قَمٔمِٞمٌؿ{ ]ًم٘مامن: شمٕم٤ممم ْ  [35: }إِنَّ اًمنمر

 ؟أّ َطًل ايػسى، ٌٖٚ املساد بايػسى ٖٓا األنرب

، هوم٢من اهلل ٓ يٖمٗمر، إٟمف ُمٓمٚمؼ يِمٛمؾ يمؾ ذك وًمق أصٖمر; يم٤محلٚمػ سمٖمػم اهلل: ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء

وؿمٞمخ اإلؾمالم ، وم٘مد يٖمٗمره٤م اهلل، واخلٛمر; وم٢مهن٤م حت٧م اعمِمٞمئ٦م، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙم٤ٌمئر اًمذٟمقب; يم٤مًمنىم٦م

اًمنمك ٓ يٖمٗمره اهلل : اظمتٚمػ يمالُمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م; ومٛمرة ىم٤مل، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمح٘مؼ ذم هذه اعم٤ًمئؾ

 يمؾ طم٤مل; ومٞمج٥م وقمغم. اًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل هق اًمنمك إيمؼم: وُمرة ىم٤مل، وًمق يم٤من أصٖمر
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" أن ينمك سمف : احلذر ُمـ اًمنمك ُمٓمٚم٘م٤م; ٕن اًمٕمٛمقم حيتٛمؾ أن يٙمقن داظمال ومٞمف إصٖمر; ٕن ىمقًمف 

 .ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم، إذايم٤م سمف; ومٝمق ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل: شم٘مديره، " أن وُم٤م سمٕمده٤م ذم شم٠مويؾ ُمّمدر

 .وًمٞمس ُم٤م ؾمقى اًمنمك، ـ اًمنمكُم٤م هق أىمؾ ُم: اعمراد سم٤مًمدون هٜم٤م}َويَٖمْٗمُِر َُم٤م دُوَن ذًَمَِؽ{ : ىمقًمف

ي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ ، سمٜمقه ًمّمٚمٌف: اعمراد سمٌٜمٞمف: }َواضْمٜمٌُْٜمِل َوسَمٜمِلَّ أَْن ٟمَْٕمٌَُد إَْصٜم٤َمَم{ ىمٞمؾ: ىمقًمف: ٔا وٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف ُم

ـ صٚمٌف: وىمٞمؾ. صٚمٌف ؾمقى إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق رضمح، اعمراد ذريتف وُم٤م شمقاًمد ُم  .وهق ٕا

اُمٜمٕمٜمل : وهذا أسمٚمغ مم٤م ًمق ىم٤مل، ٤مٟم٥م وإصٜم٤مم ذم ضم٤مٟم٥ماضمٕمٚمٜمل ذم ضم: أي " اضمٜمٌٜمل " ;: وُمٕمٜمك

 .وسمٜمل ُمـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم; ٕٟمف إذا يم٤من ذم ضم٤مٟم٥م قمٜمٝم٤م يم٤من أسمٕمد

وهق ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ وإُم٤مم احلٜمٗم٤مء; ومام سم٤مًمؽ سمٜم٤م ٟمحـ ، وم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم خي٤مف اًمنمك قمغم ٟمٗمًف

 .وٓ خي٤مف اًمٜمٗم٤مق إٓ ُم١مُمـ، إٓ ُمٜم٤مومؼ وٓ شم٠مُمـ اًمٜمٗم٤مق; إذ ٓ ي٠مُمـ اًمٜمٗم٤مق، ومال شم٠مُمـ اًمنمك؟! إذن

ـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م  .يمٚمٝمؿ خي٤مف اًمٜمٗم٤مق قمغم ٟمٗمًف ملسو هيلع هللا ىلص أدريم٧م صمالصملم ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل : وهلذا ىم٤مل اسم

 .اضمٜمٌٜمل: أن واًمٗمٕمؾ سمٕمده٤م ذم شم٠مويؾ ُمّمدر ُمٗمٕمقل صم٤من ًم٘مقًمف }َأْن َٟمْٕمٌَُد إَْصٜم٤َمَم{: ىمقًمف

: أُم٤م اًمقصمـ. يٕمٌد ُمـ دون اهلل; و همػمهوهق ُم٤م ضمٕمؾ قمغم صقرة إٟم٤ًمن أ، مجع صٜمؿ: وإصٜم٤مم

وم٤مًمقصمـ . ((ٓ دمٕمؾ ىمؼمي وصمٜم٤م يٕمٌد  )): وذم احلدي٨م، قمغم أي وضمف يم٤من، ومٝمق ُم٤م قمٌد ُمـ دون اهلل

 .أقمؿ ُمـ اًمّمٜمؿ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 : وذم احلدي٨م
ِ
ُك إَْصَٖمُر ىَم٤مًُمقاإِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م )) : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ْ َوَُم٤م : َأظَم٤مُف قَمَٚمٞمُْٙمُؿ اًمنمر

 
ِ
ُك إَْصَٖمُر َي٤م َرؾُمقَل اهلل ْ َي٤مءُ : ىَم٤مَل ؟ اًمنمر  (3). (( اًمرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

 .ومٕمؾ أو إىمرار أو وصػ وُم٤م أوٞمػ إمم اًمرؾمقل ُمـ ىمقل أ: احلدي٨م، "وذم احلدي٨م": ىمقًمف

اخلٓم٤مب ًمٚمٛمًٚمٛملم; إذ اعمًٚمؿ هق اًمذي خي٤مف قمٚمٞمف اًمنمك : " أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ ": ىمقًمف

 .وًمٞمس جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، إصٖمر

                                                                                              
 (ٖٕٖ/ ٔوصححو األلباين يف صحيح اجلامع )، ÷( من حديث زَلُْموِد ْبِن لَِبيٍد ٕٛٗ/ ٘رواه أمحد ) (ٔ)
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 .واعمّمدر ري٤مء; يم٘م٤مشمؾ ي٘م٤مشمؾ ىمت٤مٓ، ُمّمدر راءى يرائل، ُمِمتؼ ُمـ اًمرؤي٦م: " اًمري٤مء ": ىمقًمف 

وًمٞمس يريد أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة ًمٚمٜم٤مس; ، قمغم يمقٟمف قم٤مسمدا ومٞمٛمدطمقه; أن يٕمٌد اهلل ًمػماه اًمٜم٤مس: واًمري٤مء

وىمد ، وإٓ; وم٘مد يٙمقن ري٤مء، واًمٔم٤مهر أن هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ، ٕٟمف ًمق أراد ذًمؽ; ًمٙم٤من ذيم٤م أيمؼم

ومٝمذا داظمؾ ذم اًمري٤مء; وم٤مًمتٕمٌػم سم٤مًمري٤مء ُمـ ، أي ي٘مّمد سمٕم٤ٌمدشمف أن يًٛمٕمف اًمٜم٤مس ومٞمثٜمقا قمٚمٞمف، يٙمقن ؾمامقم٤م

سمؾ هذا ُمـ اًمدقمقة ، أُم٤م إن أراد سمٕم٤ٌمدشمف أن ي٘متدي اًمٜم٤مس سمف ومٞمٝم٤م; ومٚمٞمس هذا ري٤مء. ٚم٥مسم٤مب اًمتٕمٌػم سم٤مٕهم

 ." ومٕمٚم٧م هذا ًمت٠ممتقا يب وشمٕمٚمٛمقا صاليت ": ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل ، وضمؾ إمم اهلل قمز

 :ٚايسٜا٤ ٜٓكطِ باعتباز إبطاي٘ يًعباد٠ إىل قطُني

٤مء; ومٝمذا قمٛمٚمف سم٤مـمؾ ُمردود قمٚمٞمف أي ُم٤م ىم٤مم يتٕمٌد إٓ ًمٚمري، أن يٙمقن ذم أصؾ اًمٕم٤ٌمدة: إول

ُمـ ، أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، حلدي٨م أيب هريرة ذم "اًمّمحٞمح" ُمرومققم٤م

 .((قمٛمؾ قمٛمال أذك ُمٕمل ومٞمف همػمي شمريمتف وذيمف 

 ًمٙمـ ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمري٤مء;، أن أصؾ اًمٕم٤ٌمدة هلل: أي، أن يٙمقن اًمري٤مء ـم٤مرئ٤م قمغم اًمٕم٤ٌمدة: اًمث٤مين

 :ؿ إمم ىمًٛملمومٝمذا يٜم٘مً 

، صمؿ ضم٤مء أٟم٤مس ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، رضمؾ صغم ريمٕم٦م: ُمث٤مًمف. أن يداومٕمف; ومٝمذا ٓ ييه: إول

وم٢من داومٕمف; وم٢مٟمف ٓ ، سم٠من أـم٤مل اًمريمقع أو اًمًجقد أو شم٤ٌميمك وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ; ومحّمؾ ذم ىمٚمٌف رء

 .ييه ٕٟمف ىم٤مم سم٤مجلٝم٤مد

أو ، ومٝمق سم٤مـمؾ; يمام ًمق أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم، ءأن يًؽمؾمؾ ُمٕمف; ومٙمؾ قمٛمؾ يٜمِم٠م قمـ اًمري٤م: اًم٘مًؿ اًمث٤مين

وًمٙمـ هؾ هذا اًمٌٓمالن يٛمتد إمم مجٞمع ، أو شم٤ٌميمك; ومٝمذا يمؾ قمٛمٚمف طم٤مسمط، أو اًمًجقد، اًمريمقع

 ؟اًمٕم٤ٌمدة أم ٓ

 :ٓ خيٚمق هذا ُمـ طم٤مًملم: ٟم٘مقل

سمحٞم٨م ٓ يّمح أوهل٤م ُمع وم٤ًمد آظمره٤م; ومٝمذه ، أن يٙمقن آظمر اًمٕم٤ٌمدة ُمٌٜمٞم٤م قمغم أوهل٤م: احل٤مًم٦م إومم

وطمٞمٜمئذ ، وذًمؽ ُمثؾ اًمّمالة; وم٤مًمّمالة ُمثال ٓ يٛمٙمـ أن يٗمًد آظمره٤م وٓ يٗمًد أوهل٤م. وم٤مؾمدةيمٚمٝم٤م 

 .إذا ـمرأ اًمري٤مء ذم أصمٜم٤مئٝم٤م ومل يداومٕمف; شمٌٓمؾ اًمّمالة يمٚمٝم٤م

ومام ، سمحٞم٨م يّمح أوهل٤م دون آظمره٤م، أن يٙمقن أول اًمٕم٤ٌمدة ُمٜمٗمّمال قمـ آظمره٤م: احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ومتّمدق ، رضمؾ قمٜمده ُمئ٦م ري٤مل: ُمث٤مل ذًمؽ. ومٝمق سم٤مـمؾ وُم٤م يم٤من سمٕمده;، ؾمٌؼ اًمري٤مء; ومٝمق صحٞمح
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واًمث٤مٟمٞم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م; ٕن ، شمّمدق سمخٛمًلم سم٘مّمد اًمري٤مء; وم٤مٕومم ُم٘مٌقًم٦م صمؿ، سمخٛمًلم سمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م 

 .آظمره٤م ُمٜمٗمؽ قمـ أوهل٤م

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 و
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِلُّ : ىَم٤مَل  ،÷سمـ ُمًٕمقد  قَم ِلُّ ، يَمٚمَِٛم٦ًم َوىُمٚم٧ُْم ُأظْمَرى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ ـْ َُم٤مَت َوْهَق ": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ َُم

ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ   ٟمِدًّ
ِ

ـْ ُدوِن اّللَّ  (3). "َيْدقُمق ُِم

ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم َدظَمَؾ اجْلَٜم٦َّمَ "، ÷ وعمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر َٓ ُينْمِ ـْ ًَمِ٘مَل اهلَل  ُك سمِِف ، َُم ـْ ًَمِ٘مٞمَُف ُينْمِ َدظَمَؾ َوَُم

 (2). "اًمٜم٤َّمرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هذه ذـمٞم٦م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم ًمٚمذيمر وإٟمثك: " ُمـ ": ىمقًمف

 يتخذ هلل ٟمدا ؾمقاء دقم٤مه دقم٤مء قم٤ٌمدة أم دقم٤مء ُم٠ًمًم٦م;: أي: " يدقمق ُمـ دون اهلل ٟمدا ": ىمقًمف

 :قطُنيألٕ ايدعا٤ ٜٓكطِ إىل 

وم٢مذا صغم اإلٟم٤ًمن أو ص٤مم; ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، واًمّمالة، اًمّمقم: ُمث٤مًمف، دقم٤مء قم٤ٌمدة: إول

}َوىَم٤مَل َرسمُُّٙمُؿ ادقُْمقيِن : ويدل هلذا اًم٘مًؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم. . . . . ، وم٘مد دقم٤م رسمف سمٚم٤ًمن احل٤مل أن يٖمٗمر ًمف

ـْ قمِ  وَن قَم تَْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي ومٛمـ ، وهذا اًم٘مًؿ يمٚمف ذك، ٤ٌَمَديِت{ ; ومجٕمؾ اًمدقم٤مء قم٤ٌمدةَأؾْمتَِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ

 .وم٘مد يمٗمر يمٗمرا خمرضم٤م ًمف قمـ اعمٚم٦م; سف ؿمٞمئ٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل

وم٢من يم٤من اعمخٚمقق ىم٤مدرا قمغم ذًمؽ; ، سمؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، ومٝمذا ًمٞمس يمٚمف ذيم٤م دقم٤مء اعم٠ًمًم٦م;: اًمث٤مين

 ." ُمـ دقم٤ميمؿ وم٠مضمٞمٌقه ": ملسو هيلع هللا ىلصل ىم٤م، يًتٓمٞمع ذًمؽ اؾم٘مٜمل ُم٤مء عمـ: ومٚمٞمس سمنمك; يم٘مقًمؽ

أن : ُمث٤مل ذًمؽ. وم٢من دقمقشمف ذك خمرج قمـ اعمٚم٦م وأُم٤م إن دقم٤م اعمخٚمقق سمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل;

 .شمدقمق إٟم٤ًمٟم٤م أن يٜمزل اًمٖمٞم٨م ُمٕمت٘مدا أٟمف ىم٤مدر قمغم ذًمؽ

أُم٤م ، " ُمـ ُم٤مت وهق يدقمق ُمـ دون اهلل ٟمدا " اعمراد اًمٜمد ذم اًمٕم٤ٌمدة ملسو هيلع هللا ىلص واعمراد سم٘مقًمف اًمرؾمقل 

 .ًمٜمد ذم اعم٠ًمًم٦م; ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼا

                                                                                              
 (ٜٚٗٗرواه البخاري ) (ٔ)
 (ٖٜرواه مسلم ) (ٕ)
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واًمٗمٕمؾ يدل قمغم ، ُمع أن اًمٚمٗمظ ٓ يدل قمٚمٞمف; ٕن دظمؾ ومٕمؾ، ظم٤مًمدا: أي: " دظمؾ اًمٜم٤مر ": ىمقًمف 

 .اإلـمالق

ُ قَمَٚمٞمِْف اجْلَٜم٦ََّم َوَُم٠مَْواُه اًمٜم٤َّمُر َوَُم٤م : وأيْم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َم اّللَّ  وَمَ٘مْد طَمرَّ
ِ

ْك سم٤ِمّللَّ ـْ ُينْمِ ُف َُم لَم }إِٟمَّ
ِ ِ
ًمِٚمٔم٤َّمعم

ـْ َأٟمَّْم٤مٍر{  .وإذا طمرُم٧م اجلٜم٦م; ًمزم أن يٙمقن ظم٤مًمدا ذم اًمٜم٤مر أسمدا، ُِم

ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم َدظَمَؾ اجْلَٜم٦َّمَ "، ÷قمـ ضم٤مسمر : ىمقًمف َٓ ُينْمِ ـْ ًَمِ٘مَل اهلَل  ُك سمِِف َدظَمَؾ ، َُم ـْ ًَمِ٘مٞمَُف ُينْمِ َوَُم

 ."اًمٜم٤َّمرَ 

، " دظمؾ اجلٜم٦م ": وضمقاسمف ىمقًمف، " ًم٘مل ": وومٕمؾ اًمنمط، ذـمٞم٦م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم: " ُمـ ": ىمقًمف

وهذا اًمدظمقل ٓ يٜم٤مذم أن يٕمذب سم٘مدر ذٟمقسمف إن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذٟمقب; ًمدًٓم٦م ٟمّمقص اًمققمٞمد قمغم 

 .وهذا إذا مل يٖمٗمر اهلل ًمف; ٕٟمف داظمؾ حت٧م اعمِمٞمئ٦م، ذًمؽ

 .ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ وم٤مقمؾ "ًم٘مل": " ٓ ينمك ": ىمقًمف

، اًمنمط; ومٞمٕمؿ أي ذك طمتك وًمق أذك ُمع اهلل أذف اخلٚمؼ ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق: " ؿمٞمئ٤م ": ىمقًمف

 .دظمؾ اًمٜم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص وهق اًمرؾمقل 

 :َطأي١

ـ ، هذا سمح٥ًم اًمنمك؟ هؾ يٚمزم ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر اخلٚمقد عمـ أذك إن يم٤من اًمنمك أصٖمر; وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ُم

 .اًمٜمّمقص يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ، وإن يم٤من أيمؼم; وم٢مٟمف يٚمزم ُمٜمف اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، ذًمؽ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف

 .اخلقف ُمـ اًمنمك: إومم

 .أن اًمري٤مء ُمـ اًمنمك: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .أٟمف ُمـ اًمنمك إصٖمر: اًمث٤مًمث٦م

 .أٟمف أظمقف ُم٤م خي٤مف ُمٜمف قمغم اًمّم٤محللم: اًمراسمٕم٦م

 .ىمرب اجلٜم٦م واًمٜم٤مر: اخل٤مُم٦ًم

 .اجلٛمع سملم ىمرهبام ذم طمدي٨م واطمد :اًم٤ًمدؾم٦م

 .وًمق يم٤من ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس، أٟمف ُمـ ًم٘مٞمف ينمك سمف ؿمٞمئ٤م; دظمؾ اًمٜم٤مر: اًم٤ًمسمٕم٦م
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 .اعم٠ًمًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ؾم١مال اخلٚمٞمؾ ًمف وًمٌٜمٞمف وىم٤مي٦م قم٤ٌمدة إصٜم٤مم: اًمث٤مُمٜم٦م  

ـَ اًمٜم٤َّم: سمح٤مل إيمثر; ًم٘مقًمف اقمت٤ٌمره: اًمت٤مؾمٕم٦م ـَ يَمثػِمًا ُِم َـّ َأْوَٚمٚمْ ُ  .ِس{}َربر إهِنَّ

 .ومٞمف شمٗمًػم )ٓ هلإ إٓ اهلل( يمام ذيمره اًمٌخ٤مري: اًمٕم٤مذة

 .ومْمٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمنمك: احل٤مدي٦م قمنمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

 :ومٞمف ُم٤ًمئؾ

َ  إِنَّ }: ًم٘مقًمف; اًمنمك ُمـ اخلقف: إومم كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ  َأنْ  َوسَمٜمِلَّ  َواضْمٜمٌُْٜمِل}: وًم٘مقًمف .{سمِفِ  ُينْمَ

ٌُدَ   َم{إَْصٜم٤َم َٟمْٕم

صٖمر ومًئؾ قمٜمف إ اًمنمك قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف ُم٤م أظمقف" : حلدي٨م; اًمنمك ُمـ اًمري٤مء أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .اًمري٤مء " وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من أطمٙم٤مُمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إسمٓم٤مل اًمٕم٤ٌمدة: وم٘م٤مل

 .أصٖمر ذيم٤م ومًامه، "اًمري٤مء": ىم٤مل قمٜمف ؾمئؾ ًمام ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ٕن; إصٖمر اًمنمك ُمـ أٟمف: اًمث٤مًمث٦م

ومًئؾ ، "اًمنمك إصٖمر": فم٤مهر احلدي٨م ٓ يٛمٙمـ; ٕٟمف ىم٤مل؟ وهؾ يٛمٙمـ أن يّمؾ إمم إيمؼم

يمٞمًػم : ًمٙمـ ذم قم٤ٌمرات اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أٟمف إذا ذيمر اًمنمك إصٖمر ىم٤مل. " اًمري٤مء ": قمٜمف; وم٘م٤مل

أراد سم٤مًمٙمٛمٞم٦م; ومٜمٕمؿ; ٕٟمف ًمق يم٤من يرائل  ًمٙمـ إن، اًمري٤مء; ومٝمذا يدل قمغم أن يمثػمه ًمٞمس ُمـ إصٖمر

أُم٤م إذا أراد اًمٙمٞمٗمٞم٦م; ، ًمٙم٤من ُمنميم٤م ذيم٤م أيمؼم ًمٕمدم وضمقد اإلظمالص ذم قمٛمؾ يٕمٛمٚمف; ذم يمؾ قمٛمؾ

 .ومٔم٤مهر احلدي٨م أٟمف أصٖمر ُمٓمٚم٘م٤م

 أظم٤مف ُم٤م أظمقف" : ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ىمقًمف ُمـ وشم١مظمذ; اًمّم٤محللم قمغم ُمٜمف خي٤مف ُم٤م أظمقف أٟمف: اًمراسمٕم٦م

 اًمٜمٗمس وشمٓمٚمع خلٗم٤مئف; ؿمٕمقر همػم ُمـ اإلٟم٤ًمن ىمٚم٥م ذم يدظمؾ ىمد وٕٟمف ;" إصٖمر اًمنمك قمٚمٞمٙمؿ

 .٥م أن متدح سم٤مًمتٕمٌد هللحت اًمٜمٗمقس ُمـ يمثػما وم٢من، إًمٞمف

 ًم٘مٞمف وُمـ، اجلٜم٦م دظمؾ; ؿمٞمئ٤م سمف ينمك ٓ اهلل ًم٘مل ُمـ" : ًم٘مقًمف; واًمٜم٤مر اجلٜم٦م ىمرب: اخل٤مُم٦ًم

 .ٜم٤مر "اًم دظمؾ; ؿمٞمئ٤م سمف ينمك

 ." ُمـ ًم٘مل اهلل ٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤م " احلدي٨م: ي٨م واطمداجلٛمع سملم ىمرهبام ذم طمد: اًم٤ًمدؾم٦م
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شم١مظمذ ُمـ اًمٕمٛمقم ذم : وًمق يم٤من ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس، أن ُمـ ًم٘مٞمف ينمك سمف ؿمٞمئ٤م دظمؾ اًمٜم٤مر: اًم٤ًمسمٕم٦م 

ًمٙمـ إن يم٤من ذيمف أيمؼم; مل يدظمؾ اجلٜم٦م وإن يم٤من أقمٌد ، " ُمـ ًم٘مل اهلل " ; ٕن "ُمـ" ًمٚمٕمٛمقم: ىمقًمف

ـْ : اًمٜم٤مس; ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُف َُم ُ قَمَٚمٞمِْف اجْلَٜم٦ََّم َوَُم٠مَْواُه اًمٜم٤َّمُر{ }إِٟمَّ َم اّللَّ  وَمَ٘مْد طَمرَّ
ِ

ْك سم٤ِمّللَّ وإن يم٤من أصٖمر; ، ُينْمِ

 .قمذب سم٘مدر ذٟمقسمف صمؿ دظمؾ اجلٜم٦م

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ; إصٜم٤مم قم٤ٌمدة وىم٤مي٦م وًمٌٜمٞمف ًمف اخلٚمٞمؾ ؾم١مال اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعم٠ًمًم٦م: اًمث٤مُمٜم٦م

ٌُدَ  َأنْ  َوسَمٜمِلَّ  َواضْمٜمٌُْٜمِل}  .{إَْصٜم٤َممَ  َٟمْٕم

ـَ اًمٜم٤َّمِس{: ; ًم٘مقًمفإيمثر سمح٤مل اقمت٤ٌمره: اًمت٤مؾمٕم٦م ـَ يَمثػِمًا ُِم َـّ َأْوَٚمٚمْ ُ  .}َربر إهِنَّ

 ٓ ٕن; اًم٤ٌمب مجٞمع ُمـ شم١مظمذ أهن٤م اًمٔم٤مهر: اًمٌخ٤مري ذيمره يمام اهلل إٓ هلإ ٓ شمٗمًػم ومٞمف: اًمٕم٤مذة

 .وإصم٤ٌمت ٟمٗمل ومٞمٝم٤م اهلل إٓ هلإ

" ُمـ ًم٘مل اهلل : }َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ{ وىمقًمف: ًم٘مقًمف: اًمنمك ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ ومْمٞمٚم٦م: قمنمة احل٤مدي٦م

 .ٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤م; دظمؾ اجلٜم٦م "

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 سم٤مب اًمدقم٤مء إزم ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل

 قَمغَم : وىمقل اهلل شمٕم٤ممم
ِ

 [304: ]يقؾمػ. أي٦م  سَمِّمػَمٍة {} ىُمْؾ َهِذِه ؾَمٌِٞمكِم َأدقُْمق إمَِم اّللَّ

ـِ قَم٤ٌَّمسٍ وقمـ  ِلُّ : ىم٤مل، ̂ اسمْ ـِ ا إمم ُُمَٕم٤مذ، ملسو هيلع هللا ىلصًَمامَّ سَمَٕم٨َم اًمٜمٌَّ ـْ َأْهِؾ )) : ًمف ىَم٤مَل  اًمٞمََٛم إِٟمََّؽ شَم٠ميِْت ىَمْقًُم٤م ُِم

َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًِمَ ، اًمِْٙمت٤َمِب  ـْ َأوَّ َّٓ اهلُل  ٞمفوَمٚمْٞمَُٙم َ إِ َٓ هلِإَ َ ذم رواي٦م )) (( وؿَمَٝم٤مَدة َأنَّ  ُدوا اّللَّ وَم٢مِْن ُهْؿ (( َأْن ُيَقطمر

، وَم٢مِْن ُهْؿ أـََم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ ، وَم٠مقَْمٚمِْٛمُٝمْؿ أَنَّ اهلَل اومؽَْمََض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ََخَْس َصَٚمَقاٍت ذِم يُمؾر َيْقٍم َوًَمٞمَْٚم٦مٍ ، َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ 

دُّ ذِم وُمَ٘مَرائِِٝمؿْ وَم٠مقَْمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنَّ اهلَل اومؽَْمََض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َصَدىَم٦ًم شمُ  ـْ َأهْمٜمِٞم٤َمئِِٝمْؿ وَمؽُمَ ، وَم٢مِْن ُهْؿ أـََم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ ، ١ْمظَمُذ ُِم

 طِمَج٤مٌب ، َواشمَِّؼ َدقْمَقَة اعْمَٔمُْٚمقمِ ، وَم٢ِمي٤َّمَك َويَمَرائَِؿ َأُْمَقاهِلِؿْ 
ِ
 (3). أظمرضم٤مه. "وَم٢ِمٟمَُّف ًَمٞمَْس سَمٞمْٜمََٝم٤م َوسَملْمَ اهلل

ـُ ؾَمْٕمدٍ   أَ ، ÷ وهلام قمـ ؾَمْٝمُؾ سمْ
ِ
اَي٦َم َرضُمالً ": ىَم٤مَل َيْقَم ظَمٞمؼَْمَ ، ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرؾُمقَل اهلل قُْمٓملَِمَّ َهِذِه اًمرَّ َٕ

ُْؿ : ىَم٤مَل  "حُي٥ِمُّ اهلَل َوَرؾُمقًَمُف َوحُيٌُُِّف اهلُل َوَرؾُمقًُمفُ ، َيْٗمتَُح اهلُل قَمغَم َيَدْيفِ  وَم٤ٌَمَت اًمٜم٤َّمُس َيُدويُمقَن ًَمٞمَْٚمتَُٝمْؿ َأُّيُّ

                                                                                              
 ( ٜٔ( ومسلم )ٕٖٚٚرواه البخاري )(ٔ)
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 ىَم٤مَل وَمَٚمامَّ ، ُيْٕمَٓم٤مَه٤م 
ِ
ـَ قَمكِمُّ ، يُمٚمُُّٝمْؿ َيْرضُمقَن َأْن ُيْٕمَٓم٤مَه٤م، ملسو هيلع هللا ىلص َأْصٌََح اًمٜم٤َّمُس هَمَدْوا قَمغَم َرؾُمقِل اهلل وَمَ٘م٤مَل َأيْ

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَ٘م٤مًُمقا  َيِْمتَِٙمل قَمٞمْٜمَٞمْفِ : سمْ
ِ
 ، وَم٠ُميِتَ سمِفِ ، ىَم٤مَل وَم٠َمْرؾِمُٚمقا إًَِمٞمْفِ ، ُهَق َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ِ
وَمٌََّمَؼ َرؾُمقُل اهلل

أَ ، ذِم قَمٞمْٜمَٞمْفِ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـْ سمِِف َوضَمعٌ ، َوَدقَم٤م ًَمُف وَمؼَمَ اَي٦مَ ، طَمتَّك يَم٠َمْن مَلْ َيُٙم  : وَمَ٘م٤مَل قَمكِمي ، وَم٠مقَْمَٓم٤مُه اًمرَّ
ِ
َي٤م َرؾُمقَل اهلل

٤مطَمتِِٝمؿْ ، اٟمُْٗمْذ قَمغَم ِرؾْمٚمَِؽ ": وَمَ٘م٤مَل ، ُأىَم٤مشمُِٚمُٝمْؿ طَمتَّك َيُٙمقُٟمقا ُِمثَْٚمٜم٤َم ًَ ؾْمالَمِ صُمؿَّ ادقْمُ ، طَمتَّك شَمٜمِْزَل سمِ ، ُٝمْؿ إمَِم اإْلِ

 ومِٞمفِ 
ِ
ـْ طَمؼر اهلل ُهْؿ سماَِم ََي٥ُِم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم ـْ َأْن ، َوَأظْمؼِمْ َْن َُّيِْدَي اهلُل سمَِؽ َرضُمالً َواطِمًدا ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم َٕ  

ِ
وَمَقاّلل

 (3). "َيُٙمقَن ًَمَؽ مُحُْر اًمٜمََّٕمؿِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ُمـ أطمًـ ُم٤م يٙمقن; ٕٟمف ًمام ذيمر شمقطمٞمد اإلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف ذيمر دقمقة 

٤مَن ًَمِٗمل ظُمْنٍ : ىم٤مل شمٕم٤ممم، همػمه إمم ذًمؽ; ٕٟمف ٓ يتؿ اإليامن إٓ إذا دقم٤م إمم اًمتقطمٞمد ًَ ٟمْ ِٕ }َواًمَْٕمٍْمِ إِنَّ ا

ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ  ِذي َّٓ اًمَّ {إِ ؼْمِ  .٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼر َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّمَّ

وٓ ري٥م أن هذا اًمذي ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ اًمتقطمٞمد ، وإٓ يم٤من ٟم٤مىمّم٤م، ومالسمد ُمع اًمتقطمٞمد ُمـ اًمدقمقة إًمٞمف 

، وإذا يم٤من ص٤مدىم٤م ذم اقمت٘م٤مده; ومالسمد أن يٙمقن داقمٞم٤م إًمٞمف، مل يًٚمٙمف إٓ وهق يرى أٟمف أومْمؾ ؾمٌٞمؾ

 .وٓ يتؿ اًمتقطمٞمد إٓ سمف، ٓ هلإ إٓ اهلل ُمـ مت٤مم اًمتقطمٞمد واًمدقم٤مء إمم ؿمٝم٤مدة أن

. ُمـ اًمنمع قم٤ٌمدة ودقمقة إمم اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اعمِم٤مر إًمٞمف ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل : " ىمؾ هذه ؾمٌٞمكم ": ىمقًمف

 .ـمري٘مل: ؾمٌٞمكم

ـ اًمٞم٤مء ذم ىمقًمف: " أدقمقا ": ىمقًمف  .وحيتٛمؾ أن شمٙمقن اؾمتئٜم٤موم٤م ًمٌٞم٤من شمٚمؽ اًمًٌٞمؾ، " ؾمٌٞمكم ": طم٤مل ُم

 :ٕن اًمدقم٤مة إمم اهلل يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم" إمم اهلل " ;  :وىمقًمف

 .داع إمم همػمه -2. داع إمم اهلل -3

 .وم٤مًمداقمل إمم اهلل شمٕم٤ممم هق اعمخٚمص اًمذي يريد أن يقصؾ اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممم

، يدقمق إمم احلؼ ٕضمؾ أن يٕمٔمؿ سملم اًمٜم٤مس وحيؽمم، واًمداقمل إمم همػمه ىمد يٙمقن داقمٞم٤م إمم ٟمٗمًف

ًمٙمـ مل يدع ، وٓ يٖمْم٥م إذا ارشمٙمٌقا هنٞم٤م أقمٔمؿ ُمٜمف، ده يٖمْم٥م إذا مل يٗمٕمؾ اًمٜم٤مس ُم٤م أُمر سمفوهلذا دم

                                                                                              
 (ٕٙٓٗ( ومسلم )ٕٓٔٗرواه البخاري ) (ٔ)
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يمام يقضمد ذم يمثػم ُمـ اًمدول ُمـ قمٚمامء اًمْمالل ُمـ قمٚمامء ; وىمد يٙمقن داقمٞم٤م إمم رئٞمًف. إمم شمريمف 

 .يدقمقن إمم رؤؾم٤مئٝمؿ، ٓ قمٚمامء اعمٚمؾ، اًمدول

دقمقة اإلظمالص واًمٕمٚمؿ; ٕن أيمثر ُم٤م يٗمًد قمٚمؿ; ومتْمٛمٜم٧م هذه اًم: أي: " قمغم سمّمػمة ": ىمقًمف

 .أو قمدم اًمٕمٚمؿ، اًمدقمقة قمدم اإلظمالص

، اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنمع: سمؾ يِمٛمؾ، اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنمع وم٘مط " قمغم سمّمػمة ": وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ ذم ىمقًمف

ومٞمٙمقن سمّمػما سمحٙمؿ . وهق احلٙمٛم٦م، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٌٞمؾ اعمقصؾ إمم اعم٘مّمقد، واًمٕمٚمؿ سمح٤مل اعمدقمق

 .وسمّمػما سم٤مًمٓمريؼ اعمقصٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمدقمقة، ٤مل اعمدقمقوسمّمػما سمح، اًمنمع

ـِ اشمٌَََّٕمٜمِل{: ىمقًمف  :ذيمروا ومٞمٝم٤م رأيلم  }َأَٟم٤م َوَُم

أٟم٤م وُمـ : " وُمـ اشمٌٕمٜمل " ُمٕمٓمقوم٦م قمغم "أٟم٤م"; أي، وظمؼمه٤م " قمغم سمّمػمة "، "أٟم٤م" ُمٌتدأ: إول

 .ذم قم٤ٌمديت ودقمقيت: اشمٌٕمٜمل قمغم سمّمػمة; أي

أدقمق أٟم٤م إمم اهلل وُمـ اشمٌٕمٜمل يدقمق : " أدقمق " ; أي: عمًتؽم ذم ىمقًمف"أٟم٤م" شمقيمٞمد ًمٚمْمٛمػم ا: اًمث٤مين

 .ويمالٟم٤م قمغم سمّمػمة، ىمؾ هذه ؾمٌٞمكم أدقمق إمم اهلل ويدقمق ُمـ اشمٌٕمٜمل: أيْم٤م; أي

وإقمراب ! وؾمٌح٤من اهلل أن أيمقن أدقمق قمغم همػم سمّمػمة: أي: " وؾمٌح٤من اهلل ": ىمقًمف

 .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ قم٤مُمٚمف حمذوف شم٘مديره أؾمٌح: "ؾمٌح٤من"

يملَِم{: ىمقًمف ـَ اعْمنُْمِ  .حمٚمٝم٤م مم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم اعمٕمٜمك شمقيمٞمد; ٕن اًمتقطمٞمد ُمٕمٜم٤مه ٟمٗمل اًمنمك }َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم

، وسمٕمثف قمغم صٗم٦م اعمٕمٚمؿ واحل٤ميمؿ واًمداقمل، أرؾمٚمف: أي: "سمٕم٨م ُمٕم٤مذا": ىمقل اسمـ قم٤ٌمس(: )أي: ىمقًمف

أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ريض وسمٕمثف هق و، وهذا هق اعمِمٝمقر، وسمٕمثف ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اهلجرة

}أن اضمتٛمٕم٤م : وأُمرمه٤م، وأسم٤م ُمقؾمك إمم قمدن وُم٤م طمقهل٤م، سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم صٜمٕم٤مء وُم٤م طمقهل٤م، اهلل قمٜمٝمام

 .وسمنما وٓ شمٜمٗمرا{، وينا وٓ شمٕمنا، وشمٓم٤موقم٤م وٓ شمٗمؽمىم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص وهذا دًمٞمؾ قمغم ُمٕمرومتف ، ىم٤مل ذًمؽ ُمرؿمدا ًمف: " إٟمؽ شم٠ميت ىمقُم٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ": ىمقًمف

 :وُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ أطمقاهلؿ; ومٚمف ـمري٘م٤من، اًمٜم٤مسسم٠مطمقال 

 .اًمٕمٚمؿ واًمتجرسم٦م -2. اًمقطمل -3
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اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ; ومٞمٙمقن اعمراد سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب اًمٞمٝمقد : واعمراد سم٤مًمٙمت٤مب، سمٞم٤مٟمٞم٦م: "ُمـ": ىمقًمف 

وإن يم٤من ذم اًمٞمٛمـ ُمنميمقن; ًمٙمـ إيمثر اًمٞمٝمقد ، وهؿ أيمثر أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، واًمٜمّم٤مرى

 :سمذًمؽ; ُٕمريـ ملسو هيلع هللا ىلص ذا اقمتٛمد إيمثر وأظمؼمه اًمٜمٌل وهل، واًمٜمّم٤مرى

 .أن يٙمقن سمّمػما سم٠مطمقال ُمـ يدقمق: إول

 .وقمٜمدهؿ قمٚمؿ، أن يٙمقن ُمًتٕمدا هلؿ; ٕهنؿ أهؾ يمت٤مب: اًمث٤مين

وظمؼمه٤م ، اؾمؿ يٙمـ: و "أول"، واًمالم ًمألُمر، اًمٗم٤مء ًمالؾمتئٜم٤مف أو قم٤مـمٗم٦م: "ومٚمٞمٙمـ": ىمقًمف

واًمٔم٤مهر أٟمف يريد . ٘مدم و "ؿمٝم٤مدة" اؾمؿ يٙمـ ُم١مظمرايٕمٜمل "أول" ظمؼم ُم، وىمٞمؾ اًمٕمٙمس، "ؿمٝم٤مدة"

وإذا يم٤من يمذًمؽ; يٙمقن "أول" ُمرومققم٤م قمغم أٟمف اؾمؿ يٙمـ; ، أن يٌلم أن أول ُم٤م يٙمقن هل اًمِمٝم٤مدة

 .أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل: أي

ـْ ؿَمِٝمدَ : ىم٤مل شمٕم٤ممم، اًمِمٝم٤مدة هٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ: " ؿمٝم٤مدة ": ىمقًمف َّٓ َُم  ؼر َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن{سم٤ِمحْلَ  }إِ

وهذا اعم٘م٤مم ٓ يٙمٗمل ومٞمف جمرد ، وم٤مًمِمٝم٤مدة هٜم٤م اًمٕمٚمؿ واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن; ٕن اًمِم٤مهد خمؼم قمـ قمٚمؿ

 .اٟم٘مٞم٤مد: سمؾ ٓ سمد ُمـ قمٚمؿ وإظم٤ٌمر وىمٌقل وإىمرار وإذقم٤من; أي، اإلظم٤ٌمر

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف وم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ، أؿمٝمد أن ٓ هلإ إٓ اهلل: ومل ي٘مؾ سمٚم٤ًمٟمف، ومٚمق اقمت٘مد سم٘مٚمٌف

واإلظم٤ٌمر ُمتْمٛمـ ، إٟمف ًمٞمس سمٛمًٚمؿ سم٤مإلمج٤مع طمتك يٜمٓمؼ هب٤م; ٕن يمٚمٛم٦م أؿمٝمد شمدل قمغم اإلظم٤ٌمر: اهلل

ىم٤مل ًمٕمٛمف أيب  ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ، وٓ شمٜمٗمٕمف قمٜمد اهلل طمتك يٜمٓمؼ، ومال سمد ُمـ اًمٜمٓمؼ; وم٤مًمٜمٞم٦م وم٘مط ٓ دمزئ، ًمٚمٜمٓمؼ

 .اقمت٘مد أن ٓ هلإ إٓ اهلل: "ىمؾ" ومل ي٘مؾ: ـم٤مًم٥م

: وقمٜمد اعمتٙمٚمٛملم، ٓ ُمٕمٌقد; وم٢مًمف سمٛمٕمٜمك ُم٠مًمقه; ومٝمق ومٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: أي: هلإ " " ٓ: ىمقًمف

وهذا سم٤مـمؾ ، ٓ ىم٤مدر قمغم آظمؽماع: وقمٚمٞمف يٙمقن ُمٕمٜمك ٓ هلإ; أي، هلإ سمٛمٕمٜمك آًمف; ومٝمق اؾمؿ وم٤مقمؾ

ىم٤مل ، ُمقطمديـ ٕهنؿ ي٘مرون سمف ملسو هيلع هللا ىلص وًمق ىمٞمؾ هبذا اعمٕمٜمك; ًمٙم٤من اعمنميمقن اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمٜمٌل 

{: شمٕم٤ممم ُ َـّ اّللَّ ـْ ظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مقًُم ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم اَمَواِت : وىم٤مل شمٕم٤ممم، }َوًَمِئ ًَّ ـْ ظَمَٚمَؼ اًم ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم }َوًَمِئ

} ُ َـّ اّللَّ  .َوإَْرَض ًَمَٞمُ٘مقًُم

 ؟!واعمنميمقن يٕمٌدون أصٜم٤مُمٝمؿ، ٓ ُمٕمٌقد إٓ اهلل: يمٞمػ ي٘م٤مل: وم٢من ىمٞمؾ

وًمٞم٧ًم ُمٕمٌقدات ، ؿ وإن ؾمٛمقه٤م آهل٦م; وم٠مًمقهٞمتٝم٤م سم٤مـمٚم٦مسم٠مهنؿ يٕمٌدوهن٤م سمٖمػم طمؼ; ومٝم: أضمٞم٥م

وقمغم هذا ٓ شمًتحؼ أن ، وأظمٚمّمقا ًمف اًمديـ، شمٕم٤ممم وًمذًمؽ إذا ُمًٝمؿ اًمي; جل١موا إمم اهلل، سمحؼ
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ومٝمؿ يٕمٌدوهن٤م ويٕمؽمومقن سم٠مهنؿ ٓ يٕمٌدوهن٤م إٓ ٕضمؾ أن شم٘مرهبؿ إمم اهلل وم٘مط; ومجٕمٚمقه٤م . شمًٛمك آهل٦م 

ـْ : ٓ يرد قمٚمٞمٜم٤م إؿمٙم٤مل ذم ىمقل اًمرؾمؾ ًم٘مقُمٝمؿوهبذا اًمت٘مدير ، وؾمٞمٚم٦م وذريٕم٦م َ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ٌُُدوا اّللَّ }اقْم

ُه{; ٕن هذه اعمٕمٌقدات ٓ شمًتحؼ أن شمٕمٌد  هَمػْمُ
ٍ  .ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمؾ اإلًمف اعمٕمٌقد طم٘م٤م هق اهلل ، هلِإَ

 .ٓمريؼ احلٍموإصم٤ٌمهت٤م هلل وهلذا ضم٤مءت سم، ٟمٗمل إًمقهٞم٦م ًمٖمػم اهلل " ٓ هلإ إٓ اهلل ": وذم ىمقًمف

، واًمٜمقن، واًمالم، اًم٘مًؿ اعم٘مدر: هذه مجٚم٦م ُم١ميمدة سمثالث ُم١ميمدات: " ٕقمٓملم ": ىمقًمف

 .واهلل ٕقمٓملم: واًمت٘مدير

 .وهق ُم٤م يتخذه أُمػم اجلٞمش ًمٚمٕمالُم٦م قمغم ُمٙم٤مٟمف، ٕٟمف يرى، وؾمٛمل راي٦م، اًمٕمٚمؿ: " اًمراي٦م ": ىمقًمف

 .ٌٚمفوإُمس يراد سمف ُم٤م ىم، يراد سمف ُم٤م سمٕمد اًمٞمقم: "همدا": ىمقًمف

أي أن اهلل شمٕم٤ممم حي٥م ، أصم٧ٌم اعمح٦ٌم هلل ُمـ اجل٤مٟمٌلم: وحيٌف اهلل ورؾمقًمف "، " حي٥م اهلل ورؾمقًمف: ىمقًمف

واعمراد سمٛمح٦ٌم ، اعمراد سمٛمح٦ٌم اهلل ًمٚمٕمٌد إصم٤مسمتف أو إرادة إصم٤مسمتف: وىم٤مًمقا، وىمد أٟمٙمر هذا أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ، وحي٥م

ػ إلمج٤مع اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهذا حتريػ ًمٚمٙمالم قمـ فم٤مهره خم٤مًم، اًمٕمٌد هلل حم٦ٌم صمقاسمف

ويمؾ رء ُمـ ، وهل ُمـ صٗم٤مشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وحم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم صم٤مسمت٦م ًمف طم٘مٞم٘م٦م، وأئٛم٦م اهلدى ُمـ سمٕمدهؿ

واعمح٦ٌم هل٤م ؾم٥ٌم; وم٘مد يٌٖمض اهلل إٟم٤ًمٟم٤م ذم ، صٗم٤مت اهلل يٙمقن ًمف ؾم٥ٌم; ومٝمق ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م

 .وحيٌف ذم وىم٧م ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب، وىم٧م

 .وذم ذًمؽ سمِم٤مرة سم٤مًمٜمٍم، يٗمتح اهلل ظمٞمؼم قمغم يديف: أي: يديف" "قمغم: ىمقًمف

 .ومجٚم٦م يدويمقن ظمؼم سم٤مت، خيقوقن: أي: "يدويمقن": ىمقًمف

; يمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م، ذهٌقا إًمٞمف ذم اًمٖمدوة ُمٌٙمريـ: أي: "همدوا قمغم رؾمقل اهلل": ىمقًمف

 .ًمٞمٜم٤مل حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل : اًم٘م٤مئؾ: "؟ أيـ قمكم: " وم٘م٤مل: ىمقًمف

 .وًمٙمٜمف يِمتٙمل إمم اهلل; ٕن قمٞمٜمٞمف ُمريْم٦م، يت٠ممل ُمٜمٝمام: أي: "يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف": ىمقًمف

ىمد قمٛمؿ قمغم قمٞمٜمٞمف; ، ÷ يم٠مٟمف: " وم٠ميت سمف ": ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمر اًمرؾمقل : "وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف": وىمقًمف

 .ي٘م٤مد: ; أي " أيت سمف ": ٕن ىمقًمف

 .ًمٞمس هبام أصمر محرة وٓ همػمه٤م: أي: " يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع ": وىمقًمف
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وهذا ُمـ ُمٜم٤مىم٥م أُمػم  ملسو هيلع هللا ىلص هذا ُمـ آي٤مت اهلل اًمداًم٦م قمغم ىمدرشمف وصدق رؾمقًمف : "ومؼمأ": ىمقًمف 

ًمف  ملسو هيلع هللا ىلص وحيٌف اهلل ورؾمقًمف; ًمتخّمٞمص اًمٜمٌل ، أٟمف حي٥م اهلل ورؾمقًمف، اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م )

 .ذًمؽ ُمـ سملم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

: واعمٕمٜمك، ٞمٌٝم٤م حيٚم٥م ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤مطمٚم: ُم٠مظمقذ ُمـ رؾمؾ اًمٜم٤مىم٦م; أي، أي ُمٝمٚمؽ: " اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ ": ىمقًمف

ٟمف خيِمك ُمـ يمٛملم  .واًمٞمٝمقد ظمٌث٤مء أهؾ همدر، اُمش هقيٜم٤م هقيٜم٤م; ٕن اعم٘م٤مم ظمٓمػم; 

 .ُم٤م ي٘مرب ُمٜمٝمؿ وُم٤م طمقهلؿ: أي: " طمتك شمٜمزل سم٤ًمطمتٝمؿ ": ىمقًمف

 .آؾمتًالم هلل: " إمم اإلؾمالم "; أي، أهؾ ظمٞمؼم: أي: " صمؿ ادقمٝمؿ ": ىمقًمف

سمؾ خيؼمهؿ سمام ، ومال شمٙمٗمل اًمدقمقة إمم اإلؾمالم وم٘مط: أي: قمٚمٞمٝمؿ " " وأظمؼمهؿ سمام َي٥م: ىمقًمف

 .طمتك ي٘متٜمٕمقا سمف ويٚمتزُمقا; َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف

هؾ خيؼمهؿ سمام : وهذه اعم٠ًمًم٦م يؽمدد اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م. ًمٙمـ قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذم طمدي٨م سمٕم٨م ُمٕم٤مذ 

 فم٤مهر طمدي٨م ُمٕم٤مذ وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م إمم؟ َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل ذم اإلؾمالم ىمٌؾ أن يًٚمٛمقا أو سمٕمده

 .وإذا أؾمٚمؿ ختؼمه، إومم أن شمدقمقه ًمإلؾمالم: وطمدي٨م ؾمٝمؾ هذا; وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل

وإذا أظمؼمشمف رسمام ، وأهنؿ ٓ يًٚمٛمقن قمـ اىمتٜم٤مع; وم٘مد يًٚمؿ، وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم واىمع اًمٜم٤مس أن

٤مرهؿ خيؼمون أوٓ سمام َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل ومٞمف; ًمئال يرشمدوا قمـ اإلؾمالم سمٕمد إظمٌ: ىمٚمٜم٤م، يرضمع

، شمؽمك هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٚمقاىمع: وحيتٛمؾ أن ي٘م٤مل. وطمٞمٜمئذ َي٥م ىمتٚمٝمؿ ٕهنؿ ُمرشمدون، سمام َي٥م قمٚمٞمٝمؿ

 .وُم٤م شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م ُمـ شم٘مديؿ هذا أو هذا

وُّيدي ُم١مول ، اهلٛمزة ُمّمدري٦م وأن سمٗمتح، اًمالم واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ: " ٕن ُّيدي اهلل ": ىمقًمف

 .}َوَأْن شَمُّمقُُمقا ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ{: ىمقًمف شمٕم٤ممموٟمٔمػمه٤م ، ظمؼم: و "ظمػم"، سم٤معمّمدر ُمٌتدأ

ٙملم اعمٞمؿ: " محر اًمٜمٕمؿ ": ىمقًمف ول، مجع مح٤مر: وسم٤مًمْمؿ، مجع أمحر: سمًت هل اإلسمؾ : ومحر اًمٜمٕمؿ. واعمراد ٕا

هن٤م ُمرهمقسم٦م قمٜمد اًمٕمرب، احلٛمراء ـ اإلسمؾ قمٜمدهؿ، وذيمره٤مٕ  ـ وأٟمٗمس ُم٤م يٙمقن ُم  .وهل أطمً

واعمراد سم٤مهلداي٦م . ٕن هتدي; ٕن اًمذي ُّيدي هق اهلل: ي٘مؾ ومل، " ٕن ُّيدي اهلل سمؽ ": وىمقًمف

 .هٜم٤م هداي٦م اًمتقومٞمؼ واًمدًٓم٦م

هق ُمقضمف إمم ىمقم يدقمقهؿ : ٟم٘مقل؟ أو يٕمؿ يمؾ هداي٦م، وهؾ اعمراد اهلداي٦م ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإلؾمالم

 ذم، وأن ُمـ اهتدى قمغم يديف رضمؾ، إن اًم٘مريٜم٦م احل٤مًمٞم٦م شم٘متيض اًمتخّمٞمص: وهؾ ٟم٘مقل، إمم اإلؾمالم
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ٓ حيّمؾ ًمف هذا اًمثقاب سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مم; ٕن قمٚمٞم٤م ُمقضمف إمم ىمقم يمٗم٤مر ، ُم٠ًمًم٦م ومرقمٞم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمديـ 

 .اهلل أقمٚمؿ؟ يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل أن اًمدقمقة إمم اهلل ـمريؼ ُمـ اشمٌع رؾمق: إومم

ـ اًمٜم٤مس ًمق دقم٤م إمم احلؼ: اًمث٤مٟمٞم٦م ن يمثػما ُم  .ومٝمق يدقمق إمم ٟمٗمًف، اًمتٜمٌٞمف قمغم اإلظمالص;ٕ 

 .أن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائض: اًمث٤مًمث٦م

 .ُمـ دٓئؾ طمًـ اًمتقطمٞمد يمقٟمف شمٜمزُّي٤م هلل شمٕم٤ممم قمـ اعم٦ًٌم: اًمراسمٕم٦م

 .أن ُمـ ىمٌح اًمنمك يمقٟمف ُم٦ًٌم هلل: اخل٤مُم٦ًم

 .وًمق مل ينمك، د اعمًٚمؿ قمـ اعمنميملم; ًمئال يّمػم ُمٜمٝمؿإسمٕم٤م: وهل ُمـ أمهٝم٤م: اًم٤ًمدؾم٦م

 يمقن اًمتقطمٞمد أول واضم٥م: اًم٤ًمسمٕم٦م

 .طمتك اًمّمالة، أٟمف يٌدأ سمف ىمٌؾ يمؾ رء: اًمث٤مُمٜم٦م

 .ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل: " أن يقطمدوا اهلل ": أن ُمٕمٜمك: اًمت٤مؾمٕم٦م

ٓ يٕمرومٝم٤م: اًمٕم٤مذة ـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهق  ٤من ىمد يٙمقن ُم ٓ يٕمٛمؾ هب٤مأو ي، أن اإلًٟم  .ٕمرومٝم٤م و

 .اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمتدري٩م: احل٤مدي٦م قمنمة

 .اًمٌداءة سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ: اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

 .ُمٍمف اًمزيم٤مة: اًمث٤مًمث٦م قمنمة

 .يمِمػ اًمٕم٤ممل اًمِمٌٝم٦م قمـ اعمتٕمٚمؿ: اًمراسمٕم٦م قمنمة

 .اًمٜمٝمل قمـ يمرائؿ إُمقال: اخل٤مُم٦ًم قمنمة

 .اشم٘م٤مء دقمقة اعمٔمٚمقم: اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة

 .اإلظم٤ٌمر سم٠مهن٤م ٓ حتج٥م: اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة

ـ اعمِم٘م٦م واجلقع واًمقسم٤مء: اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة وًمٞم٤مء ُم ـ أدًم٦م اًمتقطمٞمد ُم٤م ضمرى قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وؾم٤مدات ٕا  .ُم

 .قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة: " إًمخ. . . " ٕقمٓملم اًمراي٦م: ىمقًمف: اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة

 .شمٗمٚمف ذم قمٞمٜمٞمف قمٚمؿ ُمـ أقمالُمٝم٤م أيْم٤م: اًمٕمنمون
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 .قمكم ٦مومْمٞمٚم: واًمٕمنمون احل٤مدي٦م 

 .ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم دويمٝمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وؿمٖمٚمٝمؿ قمـ سمِم٤مرة اًمٗمتح: اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون

 .اإليامن سم٤مًم٘مدر حلّمقهل٤م عمـ مل يًع هل٤م وُمٜمٕمٝم٤م قمٛمـ ؾمٕمك: اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون

 ." قمغم رؾمٚمؽ ": إدب ذم ىمقًمف: اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون

 .اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل: اخل٤مُم٦ًم واًمٕمنمون

 .أٟمف ُمنموع عمـ دقمقا ىمٌؾ ذًمؽ وىمقشمٚمقا: واًمٕمنموناًم٤ًمدؾم٦م 

 ." أظمؼمهؿ سمام َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ": اًمدقمقة سم٤محلٙمٛم٦م; ًم٘مقًمف: اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنمون

 .اعمٕمروم٦م سمحؼ اهلل ذم اإلؾمالم: اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون

 .صمقاب ُمـ اهتدى قمغم يديف رضمؾ واطمد: اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون

 .احلٚمػ قمغم اًمٗمتٞم٤م: اًمثالصمقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

 :فٝ٘ َطا٥ٌ

 :ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اشمٌع رؾمقل اهلل  ـمريؼ اهلل إمم اًمدقمقة أن: إومم 

ـِ اشمٌَََّٕمٜمِل{: وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  قَمغَم سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم
ِ

وإؿمٛمؾ ُمـ . }ىُمْؾ َهِذِه ؾَمٌِٞمكِم َأدقُْمق إمَِم اّللَّ

 .إن اًمدقمقة إمم اهلل ـمريؼ اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ: إسمٚمغ ذم ُمٓم٤مسم٘م٦م أي٦م أن ي٘م٤ملذًمؽ و

"ٕن يمثػما ُمـ : وهلذا ىم٤مل، }أدقمق إمم اهلل{: وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف: اإلظمالص قمغم اًمتٜمٌٞمف: اًمث٤مٟمٞم٦م

اًمٜم٤مس ًمق دقم٤م إمم احلؼ; ومٝمق يدقمق إمم ٟمٗمًف"; وم٤مًمذي يدقمق إمم اهلل هق اًمذي ٓ يريد إٓ أن ي٘مقم ديـ 

 .طم٘م٤م يم٤من أم سم٤مـمال، واًمذي يدقمق إمم ٟمٗمًف هق اًمذي يريد أن يٙمقن ىمقًمف هق اعم٘مٌقل، اهلل

 قَمغَم سَمِّمػَمٍة{: وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائضأ: اًمث٤مًمث٦م
ِ

ووضمف . }َأْدقُمق إمَِم اّللَّ

ْم٦م; ومٞمٙمقن واًمدقمقة ومري، يمقن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائض; أٟمف ٓ سمد ًمٚمداقمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ سمام يدقمق إًمٞمف

 .اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ومريْم٦م

}َوؾُمٌَْح٤مَن : ذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممموشم١مظم اعم٦ًٌم قمـ هلل شمٜمزُّي٤م يمقٟمف اًمتقطمٞمد طمًـ دٓئؾ ُمـ: اًمراسمٕم٦م

يمِلَم{ ـَ اعْمنُْمِ  َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم
ِ

 .ومًٌح٤من اهلل دًمٞمؾ قمغم أٟمف واطمد ًمٙمامًمف. اّللَّ

ـ اعم٦ًٌم ـ مم٤مصمٚم٦م اخل٤مًمؼ ًمٚمٛمخٚمقق; إذ متثٞمؾ ا: أي، وُمٕمٜمك قم  .ًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٤مىمص َيٕمٚمف ٟم٤مىمّم٤موقم
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ـَ  َأَٟم٤م َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ وشم١مظمذ: هلل ُم٦ًٌم يمقٟمف اًمنمك ىمٌح ُمـ أن: اخل٤مُم٦ًم   يمِلمَ  ُِم {  اعْمنُْمِ

  َوؾُمٌَْح٤منَ }: ىمقًمف سمٕمد
ِ

 {اّللَّ

 ًم٘مقًمف: ينمك مل وًمق، ُمٜمٝمؿ يّمػم ًمئال; اعمنميملم قمـ اعمًٚمؿ إسمٕم٤مد: - أمهٝم٤م ُمـ وهل: اًم٤ًمدؾم٦م·

ـَ  َأَٟم٤م َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم يمِلَم{ ومل ي٘مؾا ُِم وًمق مل يٙمـ ُمنميم٤م; ، "وُم٤م أٟم٤م ُمنمك"; ٕٟمف إذا يم٤من سمٞمٜمٝمؿ: عْمنُْمِ

َّٓ إسِْمٚمِٞمَس{ شمقضمف : وهلذا ًمام ىم٤مل اهلل ًمٚمٛمالئٙم٦م، ومٝمق ذم فم٤مهره ُمٜمٝمؿ َجُدوا إِ ًَ }اؾْمُجُدوا َٔدَم وَم

 .اخلٓم٤مب ًمف وهلؿ

٤مسمٕم٦م ـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف" : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: واضم٥م أول اًمتقطمٞمد يمقن: اًم ؿمٝم٤مدة أنٓ  هلإ : ومٚمٞمٙم

ًمٙمـ اًمّمقاب أن أول ، أول واضم٥م اًمٜمٔمر: وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء. " أن يقطمدوا اهلل ": وذم رواي٦م. ٓإ اهلل "

 .واضم٥م هق اًمتقطمٞمد; ٕن ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٓمرة

وأظمؼمهؿ سمام َي٥م ، " ادقمٝمؿ إمم اإلؾمالم ملسو هيلع هللا ىلص  ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: رء يمؾ ىمٌؾ سمف يٌدأ أن: اًمث٤مُمٜم٦م

 .قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف "

 :اهلل إٓ هلإ ٓ أن ؿمٝم٤مدة ُمٕمٜمك; اهلل يقطمدوا أن ُمٕمٜمك أن: اًمت٤مؾمٕم٦م

وذم رواي٦م ، " ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل ": شم١مظمذ ُمـ شمٕمٌػم اًمّمح٤ميب طمٞم٨م قمؼم ذم رواي٦م سم٘مقًمف

 ." أن يقطمدوا اهلل ": قمؼم سم٘مقًمف

: ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهق ٓ يٕمرومٝم٤م أو يٕمرومٝم٤م وٓ يٕمٛمؾ هب٤م أن اإلٟم٤ًمن ىمد يٙمقن: اًمٕم٤مذة

" ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م : وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف، أو يٕمرومٝم٤م" ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل، " ٓ يٕمرومٝم٤م: وُمراده سم٘مقًمف

ُم٤م ; شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل " إذ ًمق يم٤مٟمقا يٕمرومقن )ٓ هلإ إٓ اهلل( ويٕمٛمٚمقن هب٤م

 .ة إًمٞمٝم٤ماطمت٤مضمقا إمم اًمدقمق

 يقطمدوا أن إمم ادقمٝمؿ" : عمٕم٤مذ ملسو هيلع هللا ىلص  ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: سم٤مًمتدري٩م اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم اًمتٜمٌٞمف: قمنمة احل٤مدي٦م

 .احلدي٨م إًمخ" . . . قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض اهلل أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ; ًمذًمؽ أـم٤مقمقك هؿ وم٢من، اهلل

صمؿ ، ُمٕم٤مذا سم٤مًمتقطمٞمد ًمٞمدقمق إًمٞمف أوٓ ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ أُمره  شم١مظمذ: وم٤مٕهؿ سم٤مٕهؿ اًمٌداءة: قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 .صمؿ اًمزيم٤مة، اًمّمالة

 ." وم٘مرائٝمؿ قمغم ومؽمد" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: اًمزيم٤مة ُمٍمف: قمنمة اًمث٤مًمث٦م
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. يٙمقن قمٜمده ضمٝمؾ: ؿمٌٝم٦م اًمٕمٚمؿ; أي: هٜم٤م ًمِمٌٝم٦مسم٤م اعمراد: اعمتٕمٚمؿ قمـ اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٤ممل يمِمػ: قمنمة اًمراسمٕم٦م 

 ." إن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦م شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ ": شم١مظمذ ُمـ ىمقًمف

 .وأن ُمٍمومٝم٤م اًمٗم٘مراء، ومٌلم أن هذه اًمّمدىم٦م شم١مظمذ ُمـ إهمٜمٞم٤مء

 إي٤مك إذ";  أُمقاهلؿ ويمرائؿ وم٢مي٤مك" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: إُمقال يمرائؿ قمـ اًمٜمٝمل: قمنمة اخل٤مُم٦ًم

 .اًمٜمٝمل يًتٚمزم واًمتحذير، اًمتحذير شمٗمٞمد

 ." اعمٔمٚمقم دقمقة واشمؼ" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: اعمٔمٚمقم دقمقة اشم٘م٤مء: قمنمة اًم٤ًمدؾم٦م

";  طمج٤مب اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: حتج٥م ٓ سم٠مهن٤م اإلظم٤ٌمر: قمنمة ٤مسمٕم٦ماًمً

 يم٤من إن ويزضمره٤م ويٌٕمده٤م، شمرهمٞم٤ٌم يم٤من إن اًمٜمٗمس حي٨م مم٤م، سم٤مٕطمٙم٤مم اًمؽمهٞم٥م أو اًمؽمهمٞم٥م وم٘مرن

 ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل: ًمٙمـ إذا ىمٞمؾ، وم٤مًمٜمٗمس ىمد ٓ شمت٘مل; " اشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم ": ًمفًم٘مق; شمرهٞم٤ٌم

 .طمج٤مب; ظم٤موم٧م وٟمٗمرت ُمـ ذًمؽ

 اعمِم٘م٦م ُمـ إوًمٞم٤مء وؾم٤مدات اعمرؾمٚملم ؾمٞمد قمغم ضمرى ُم٤م اًمتقطمٞمد أدًم٦م ُمـ: قمنمة اًمث٤مُمٜم٦م

ذ وىمع ومٞمٝم٤م ذم قمٝمد إ; ظمٞمؼم ىمّم٦م إمم اإلؿم٤مرة يريد اهلل رمحف اعم١مًمػ أن واًمٔم٤مهر: واًمقسم٤مء واجلقع

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

وأُم٤م ، ÷ ; ومٝمق ُم٤م وىمع ذم قمٝمد قمكموأُم٤م اًمقسم٤مء، طمتك إهنؿ أيمٚمقا احلٛمػم واًمثقم، ضمقع قمٔمٞمؿ

يدل ; أن اًمّمؼم واًمتحٛمؾ ذم ُمثؾ هذه إُمقر: ووضمف يمقن ذًمؽ ُمـ أدًم٦م اًمتقطمٞمد. اعمِم٘م٦م; ومٔم٤مهرة

 .وًمذًمؽ صؼم قمغم اًمٌالء، وأن ىمّمده اهلل، قمغم إظمالص اإلٟم٤ًمن ذم شمقطمٞمده

 أيب سمـ ومٕمكم; طمّمؾ هذا ٕن: اًمٜمٌقة أقمالم ُمـ قمٚمؿ"  اًمراي٦م ٕقمٓملم" : ىمقًمف: قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م

 .ورؾمقًمف اهلل وحيٌف، ورؾمقًمف اهلل حي٥م ـم٤مًم٥م

 .وضمع سمف يٙمـ مل يم٠من ومؼمأ; قمٞمٜمٞمف ذم سمّمؼ ٟمف: أيْم٤م أقمالُمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ قمٞمٜمٞمف ذم شمٗمٚمف: اًمٕمنمون

وحيٌف اهلل ، وهذا فم٤مهر; ٕٟمف حي٥م اهلل ورؾمقًمف: ومْمٞمٚم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ): ٕمنمونواًم احل٤مدي٦م

 .ورؾمقًمف

ٕهنؿ : قمـ سمِم٤مرة اًمٗمتح ؿمٖمٚمٝمؿو اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ دويمٝمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ومْمؾ: واًمٕمنمون اًمث٤مٟمٞم٦م

 .وحيٌف اهلل ورؾمقًمف، اٟمِمٖمٚمقا قمـ سمِم٤مرة اًمٗمتح سم٤مًمتامؾمٝمؿ ُمٕمروم٦م ُمـ حي٥م اهلل ورؾمقًمف
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ٕن اًمّمح٤مسم٦م : وُمٜمٕمٝم٤م قمٛمـ ؾمٕمك، اإليامن سم٤مًم٘مدر حلّمقهل٤م عمـ مل يًع هل٤م: ونواًمٕمنم اًمث٤مًمث٦م 

وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، ٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م ومل يٕمٓمقه٤ميم، ـ ُمٌٙمريـ ملسو هيلع هللا ىلص همدوا قمغم رؾمقل اهلل ـ 

 .ُمريض ومل يًع هل٤م وُمع ذًمؽ أقمٓمل اًمراي٦م

دب: واًمٕمنمون اًمراسمٕم٦م  .أٟمف أُمره سم٤مًمتٛمٝمؾ وقمدم اًمتنع: ووضمٝمف: " رؾمٚمؽ قمغم" : ىمقًمف ذم ٕا

 إمم ادقمٝمؿ صمؿ سم٤ًمطمتٝمؿ اٟمزل" : ًم٘مقًمف; اًم٘مت٤مل ىمٌؾ اإلؾمالم إمم اًمدقمقة: واًمٕمنمون اخل٤مُم٦ًم

 ." ؾمالماإل

 .وىمقشمٚمقا ذًمؽ ىمٌؾ دقمقا عمـ ُمنموع أٟمف: واًمٕمنمون اًم٤ًمدؾم٦م

ٕن ُمـ احلٙمٛم٦م أن : " قمٚمٞمٝمؿ َي٥م سمام أظمؼمهؿ" : ًم٘مقًمف; سم٤محلٙمٛم٦م اًمدقمقة: واًمٕمنمون اًم٤ًمسمٕم٦م

وٓ يٙمٗمل أن ، صمؿ ختؼمه سمام َي٥م قمٚمٞمف ُمـ طمؼ اهلل، وذًمؽ سم٠من شم٠مُمره سم٤مإلؾمالم أوٓ، شمتؿ اًمدقمقة

سمؾ ٓ سمد ُمـ شمٕم٤مهده طمتك ، ىمد يٓمٌؼ هذا اإلؾمالم اًمذي أُمرشمف سمف وىمد ٓ يٓمٌ٘مفشم٠مُمره سم٤مإلؾمالم; ٕٟمف 

 .ٓ يرضمع إمم اًمٙمٗمر

" وأظمؼمهؿ سمام َي٥م : ـ ملسو هيلع هللا ىلص شم١مظمذ ُمـ ىمقًمف ـ : اإلؾمالم ذم اهلل سمحؼ اعمٕمروم٦م: واًمٕمنمون اًمث٤مُمٜم٦م

 .قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف "

 رضمال سمؽ اهلل ُّيدي ٕن" : ًم٘مقًمف :واطمد رضمؾ يديف قمغم اهتدى ُمـ صمقاب: واًمٕمنمون اًمت٤مؾمٕم٦م

يمام ىم٤مل  اعمٕمٜمك وًمٞمس، اًمدٟمٞم٤م ذم يًتحًـ ُم٤م يمؾ ُمـ ًمؽ ظمػم: أي"  اًمٜمٕمؿ محر ُمـ ًمؽ ظمػم واطمدا

 .ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمتّمدق سمٜمٕمؿ محر: سمٕمْمٝمؿ

 مل وهق ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل وم٠مىمًؿ; إًمخ" . . . اهلل ُّيدي ٕن ومقاهلل" : ًم٘مقًمف; اًمٗمتٞم٤م قمغم احلٚمػ: اًمثالصمقن

 ٓإ اًمٗمتٞم٤م قمغم احلٚمػ يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ. قمٚمٞمف واًمتقيمٞمد، سمف اهلل ُّيدي أن قمغم طمثف هل ًمٗم٤مئدةوا، يًت٘مًؿ

ٓ ًمِمؽ قمٜمدهو عمّمٚمح٦م ٟمف ىمد يٗمٝمؿ اًم٤ًمُمع أن اعمٗمتل مل حيٚمػ إ  .وم٤مئدة; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ٓ هلإ إٓ اهللسم٤مب شمٗمًػم اًمتقطمٞمد وؿمٝم٤مدة أن 

ُْؿ َأىمَْرُب{ وىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُِؿ اًمَْقؾِمٞمَٚم٦َم َأُّيُّ ـَ َيْدقُمقَن َيٌْتَُٖمقَن إمَِم َرهبر ي٦م } ُأوًَمئَِؽ اًمَِّذي  [35: ]اإلهاءٔا

٤َّم شَمْٕمٌُُدوَن )وىمقًمف  سَمِٞمِف َوىَمْقُِمِف إِٟمَّٜمِل سَمَراٌء مِم ِٕ َّٓ اًمَِّذي ومَ 22} َوإِْذ ىَم٤مَل إسِمَْراِهٞمُؿ  : َٓمَريِن{ ]اًمزظمرف( إِ

22 ،25] 



 

 

09 

{ ]اًمتقسم٦موىمقًمف  
ِ

ـْ ُدوِن اّللَّ َُذوا َأطْم٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم  [53: }اختَّ

{ ]اًمٌ٘مرةوىمقًمف 
ِ

 َأٟمَْداًدا حُيٌُِّقهَنُْؿ يَمُح٥مر اّللَّ
ِ

ـْ ُدوِن اّللَّ ـْ َيتَِّخُذ ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم  [323: } َوُِم

ـْ ىَم٤مَل  ىم٤مل )) ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وذم اًمّمحٞمح قمـ َّٓ اهللُ : َُم َ إِ  ، َٓ هلِإَ
ِ
ـْ ُدوِن اهلل طَمُرَم ، َويَمَٗمَر سماَِم ُيْٕمٌَُد َُم

 ، َوَدُُمفُ ، َُم٤مًُمفُ 
ِ
٤مسُمُف قَمغَم اهلل ًَ  (3). ((َوطِم

 .وذح هذه اًمؽممج٦م ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ إسمقاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

وُمـ ىمقل ، ومنت اًمثٛمرة ىمنمه٤م: ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقهلؿ، اًمٙمِمػ واإليْم٤مح: اًمتٗمًػم ُمٕمٜم٤مه

 .وُمٜمف شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومنت صمقيب; وم٤مشمْمح ُم٤م وراءه: اإلٟم٤ًمن

" وؿمٝم٤مدة أن ٓ : وىمقًمف. واعمراد سمف هٜم٤م اقمت٘م٤مد أن اهلل واطمد ذم أًمقهٞمتف: واًمتقطمٞمد شم٘مدم شمٕمريٗمف

 .وشمٗمًػم ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل: ُمٕمٓمقف قمغم اًمتقطمٞمد; أي: اهلل "هلإ إٓ 

 .ُمـ سم٤مب قمٓمػ اعمؽمادوملم; ٕن اًمتقطمٞمد طم٘مٞم٘م٦م هق ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل واًمٕمٓمػ هٜم٤م

ٟمف ًمام ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم اًمتقطمٞمد وومْمٚمف واًمدقمقة إًمٞمف ٤مب ُمٝمؿ;  يم٠من اًمٜمٗمس أن اذأسم٧م إمم ، وهذا اًم

سمقاب )وضمقسمفسمٞم٤من ُم٤م هق هذا اًم  .واًمدقمقة إًمٞمف(، وومْمٚمف، تقطمٞمد اًمذي سمقب ًمف هذه ا

 :وىمد ذيمر اعم١مًمػ َخس آي٤مت، وهق شمٗمًػم اًمتقطمٞمد، ومٞمج٤مب هبذا اًم٤ٌمب

 .اؾمؿ ُمقصقل سمدل ُمٜمف: " اًمذيـ ". ُمٌتدأ: أوٓء. " أوًمئؽ ": ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي٦م إومم

ه١مٓء اًمذيـ يدقمقهؿ ه١مٓء : ; أيظمؼم اعمٌتدأ: ومجٚم٦م " يٌتٖمقن ". صٚم٦م اعمقصقل: " يدقمقن "

ومٝمذا ؟! هؿ أٟمٗمًٝمؿ يٌتٖمقن إمم رهبؿ اًمقؾمٞمٚم٦م أُّيؿ أىمرب; ومٙمٞمػ شمدقمقهنؿ وهؿ حمت٤مضمقن ُمٗمت٘مرون

، وإوًمٞم٤مء، واعمالئٙم٦م، وهق داع; يمٕمٞمًك سمـ ُمريؿ، وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ ُمـ دقمل، ؾمٗمف ذم احل٘مٞم٘م٦م

 .وأُم٤م اًمِمجر واحلجر; ومال يدظمؾ ذم أي٦م. واًمّم٤محللم

ٓء اًمذيـ زقمٛمتؿ أهنؿ أوًمٞم٤مء ُمـ دون اهلل ٓ يٛمٚمٙمقن يمِمػ اًمي وٓ حتقيٚمف ُمـ ُمٙم٤من إمم ومٝم١م

وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤م طم٤مل ، ُمٙم٤من; ٕهنؿ هؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ يدقمقن يٌتٖمقن إمم رهبؿ اًمقؾمٞمٚم٦م أُّيؿ أىمرب

                                                                                              
 ÷. يم األشجعي ( من حديث طارؽ بن أشٖٕرواه مسلم ) (ٔ)
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ـْ ىمِٓمِْٛمػٍم إِنْ : ه١مٓء اعمدقمقيـ  ـْ ُدوٟمِِف َُم٤م َيْٛمٚمُِٙمقَن ُِم ـَ شَمْدقُمقَن ُِم ِذي َٛمُٕمقا ُدقَم٤مَءيُمْؿ  }َواًمَّ ًْ شَمْدقُمقُهْؿ ٓ َي

ٌرئَُؽ ُِمثُْؾ ظَمٌػٍِم{ يمُِٙمْؿ َوٓ ُيٜمَ  .َوًَمْق ؾَمِٛمُٕمقا َُم٤م اؾْمَتَج٤مسُمقا ًَمُٙمْؿ َوَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َيْٙمُٗمُروَن سمنِِمْ

ويمٛمـ يدقمق ، دقم٤مء ُم٠ًمًم٦م; يمٛمـ يدقمق قمٚمٞم٤م قمٜمد وىمققمٝمؿ ذم اًمِمدائد: ; أي " يدقمقن ": ىمقًمف

 :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل 

 ؾمقاك قمٜمد طمٚمقل احل٤مدث اًمٕمٛمؿ. . . ي٤م أيمرم اخلٚمؼ ُم٤م زم ُمـ أًمقذ سمف

 .واًمًجقد، واًمريمقع، واًمٜمذر، وىمد يٙمقن دقم٤مء قم٤ٌمدة; يمٛمـ يتذًمؾ هلؿ سم٤مًمت٘مرب

 .يٓمٚمٌقن: " يٌتٖمقن ": ىمقًمف

يٓمٚمٌقن ُم٤م يٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم اهلل : اًمٌمء اًمذي يقصٚمٝمؿ إمم اهلل; يٕمٜمل: ; أي " اًمقؾمٞمٚم٦م ": ىمقًمف

 .ويمذًمؽ أيْم٤م يرضمقن رمحتف وخي٤مومقن قمذاسمف، أُّيؿ أىمرب إمم اهلل -وشمٕم٤ممم  ؾمٌح٤مٟمف -

 .باب تفطري ايتٛحٝد ٚغٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل، ٚد٘ َٓاضب١ اآل١ٜ يًباب

وٓ ٟمٌٞم٤م ، سمحٞم٨م ٓ يدقمق ُمع اهلل أطمدا; ٓ ُمٚمٙم٤م ُم٘مرسم٤م، أن اًمتقطمٞمد يتْمٛمـ اًمؼماءة ُمـ اًمنمك

وُمـ ، سمؾ هؿ واىمٕمقن ومٞمف، ء واعمالئٙم٦م مل يتؼمءوا ُمـ اًمنمكوه١مٓء اًمذيـ يدقمقن إٟمٌٞم٤م، ُمرؾمال

اًمٕمج٥م أهنؿ يدقمقن ُمـ هؿ ذم طم٤مضم٦م إمم ُم٤م ي٘مرهبؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم; ومٝمؿ همػم ُمًتٖمٜملم قمـ اهلل 

 ؟!سم٠مٟمٗمًٝمؿ; ومٙمٞمػ يٖمٜمقن همػمهؿ

 .تلمأي{ َوىَمْقُِمفِ  ٕسَمِٞمفِ  إسِْمَراِهٞمؿُ  ىَم٤مَل  َوإِذْ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف: واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م

إٟمٜمل ُمتخؾ : وهق اًمتخكم; أي، وهل صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُمـ اًمتؼمؤ، قمغم وزن ومٕم٤مل: " سمراء ": ىمقًمف

وم٘م٤مل ، وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمقي ذم ذات اهلل، هم٤مي٦م اًمتخكم قمام شمٕمٌدون إٓ اًمذي ومٓمرين

 .وأسمقه هق آزر، ذًمؽ ُمٕمٚمٜم٤م سمف ٕسمٞمف وىمقُمف

وُمٜمٝمؿ ُمـ ، ْمقع; ٕن ذم ىمقُمف ُمـ يٕمٌد إصٜم٤مماًمٕم٤ٌمدة هٜم٤م اًمتذًمؾ واخل: " شمٕمٌدون ": ىمقًمف

 .يٕمٌد اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م

ٌُُدوَن{ واإلصم٤ٌمت: مجع سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت; وم٤مًمٜمٗمل }إَِّٓ اًمَِّذي وَمَٓمَريِن{: ىمقًمف }إَِّٓ : }سَمَراٌء مِم٤َّم شَمْٕم

ِذي وَمَٓمَريِن{ ومدل قمغم أن اًمتقطمٞمد ٓ يتؿ إٓ سم٤مًمٙمٗمر سمام ؾمقى اهلل واإل ـْ : يامن سم٤مهلل وطمدهاًمَّ }وَمَٛم

َؽ سم٤ِمًْمُٕمْرَوِة اًْمُقصمَْ٘مك{ وه١مٓء يٕمٌدون اهلل ويٕمٌدون همػمه;  ًَ  وَمَ٘مِد اؾْمَتْٛم
ِ

ـْ سم٤ِمّللَّ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓم٤َّمهُمقِت َوُي١ْمُِم

ِذي وَمَٓمَريِن{ وإصؾ ذم آؾمتثٜم٤مء آشمّم٤مل إٓ سمدًمٞمؾ: ٕٟمف ىم٤مل  .وُمع ذًمؽ شمؼمأ ُمٜمٝمؿ، }إَِّٓ اًمَّ
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 :}إَِّٓ اًمَِّذي وَمَٓمَريِن{ ومل ي٘مؾ إٓ اهلل وم٤مئدشم٤من: ملسو هيلع هللا ىلصٞمؿ وذم ىمقل إسمراه 

ومم ٟمف يمام أٟمف ُمٜمٗمرد سم٤مخلٚمؼ; ومٞمج٥م أن يٗمرد سم٤مًمٕم٤ٌمدة: ٕا ٤مدة;   .اإلؿم٤مرة إمم قمٚم٦م إومراد اهلل سم٤مًمٕم

اإلؿم٤مرة إمم سمٓمالن قم٤ٌمدة إصٜم٤مم; ٕهن٤م مل شمٗمٓمريمؿ طمتك شمٕمٌدوه٤م; ومٗمٞمٝم٤م شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمتقطمٞمد : اًمث٤مٟمٞم٦م

 .وهذه ُمـ اًمٌالهم٦م اًمت٤مُم٦م ذم شمٕمٌػم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم، اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمتاجل٤مُمع سملم 

 ،سمؾ ٓسمد ُمـ إظمالصف هلل، يًتٗم٤مد ُمـ أي٦م أن اًمتقطمٞمد ٓ حيّمؾ سمٕم٤ٌمدة اهلل ُمع همػمه

 :واًمٜم٤مس ذم هذا اعم٘م٤مم صمالصم٦م أىم٤ًمم

 .وىمًؿ يٕمٌد اهلل وهمػمه. وىمًؿ يٕمٌد همػمه وم٘مط. ىمًؿ يٕمٌد اهلل وطمده

 .ق اعمقطمدوإول وم٘مط ه

{ أي٦م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمٕم٦ماًمرا أي٦م
ِ

ـْ ُدوِن اّللَّ َُذوا َأطْم٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسم٤ًم ُِم  .}اختَّ

: " أرسم٤مسم٤م "; أي: واًمث٤مين، واعمٕمٓمقف قمٚمٞمٝم٤م اعمٗمٕمقل إول ل " اختذوا ": " أطم٤ٌمرهؿ ": ىمقًمف

 .ه١مٓء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ضمٕمٚمقا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسم٤م

 .وي٘م٤مل ًمٚمٕم٤ممل أيْم٤م سمحر ًمٙمثرة قمٚمٛمف، وهق اًمٕم٤ممل، مجع طمؼم: وإطم٤ٌمر

 .قم٤ٌمدهؿ: أي " وره٤ٌمهنؿ " ;: ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٕهنؿ ; ومجٕمٚمقا إطم٤ٌمر أرسم٤مسم٤م أي َيٕمٚمقهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل;، مجع رب: " أرسم٤مسم٤م ": وىمقًمف

 .ومٞمٓمٞمٕمقهنؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، ي٠ممترون سم٠مُمرهؿ ذم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل

 .ٚمقا اًمره٤ٌمن أرسم٤مسم٤م سم٤مخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء يٕمٌدوهنؿ ُمـ دون اهللوضمٕم

 .ُمـ همػم اهلل: ; أي " ُمـ دون اهلل ": ىمقًمف

ي٦م اخل٤مُم٦ًم ٔي٦م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٔا { ا
ِ

 أَٟمَْداداً حُيٌُِّقهَنُْؿ يَمُح٥مر اّللَّ
ِ

ـْ دُوِن اّللَّ ـْ َيتَِّخُذ ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم  .}َوُِم

واجل٤مر واعمجرور ، وقمالُمتٝم٤م أن يّمح أن حيؾ حمٚمٝم٤م سمٕمض، ضُمـ ًمٚمتٌٕمٞم: " وُمـ اًمٜم٤مس ": ىمقًمف

أي ُمـ َيٕمؾ هلل أٟمدادا وُمٗمٕمقهل٤م إول . و " ُمـ يتخذ " ُمٌتدأ ُم١مظمر، ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم

 ." أٟمدادا " ُم١مظمرا وُمٗمٕمقهل٤م اًمث٤مين " ُمـ دون اهلل " ُم٘مدُم٤م

قهنؿ " أو سم٤مجلٛمع ُمراقم٤مة " حيٌ: وىمقًمف. ضم٤مءت سم٤مإلومراد ُمراقم٤مة ًمٚمٗمظ "ُمـ": " يتخذ ": وىمقًمف

 .ًمٚمٛمٕمٜمك
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عمـ ىم٤مل ًمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل ، وهق اًمِمٌٞمف واًمٜمٔمػم، مجع ٟمد: " أٟمدادا ": وىمقًمف 

 .سمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل وطمده "؟! "أضمٕمٚمتٜمل هلل ٟمدا: وؿمئ٧م

{: وىمقًمف
ِ

 .يمح٥م اهلل حيٌقهنؿ; اًمٜمدي٦م ذم اعمح٦ٌم: هذا وضمف اعمِم٤مهب٦م; أي }حُيٌُِّقهَنُْؿ يَمُح٥مر اّللَّ

{: واظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ىمقًمف
ِ

 .}يَمُح٥مر اّللَّ

وَيٕمٚمقن ، ومٞمٙمقن ذم ىمٚمقهبؿ حم٦ٌم هلل وحم٦ٌم ًمألصٜم٤مم، َيٕمٚمقن حم٦ٌم إصٜم٤مم ُم٤ًموي٦م عمح٦ٌم اهلل: وم٘مٞمؾ

 .أي حيٌقن إصٜم٤مم يمحٌٝمؿ اهلل. حم٦ٌم إصٜم٤مم يمٛمح٦ٌم اهلل; ومٞمٙمقن اعمّمدر ُمْم٤موم٤م إمم ُمٗمٕمقًمف

 .حم٦ٌم ؿمديدة يمٛمح٦ٌم اعم١مُمٜملم هلل حيٌقن هذه إصٜم٤مم: وىمٞمؾ

 .وؾمٞم٤مق هذه أي٦م ي١ميد اًم٘مقل إول

{ قمغم اًمرأي إول يٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م: وىمقًمف
ِ

َّ
ِ

ـَ آَُمٜمُقا َأؿَمدُّ طُم٤ًٌّم ّلل ِذي واًمذيـ آُمٜمقا أؿمد طم٤ٌم هلل ُمـ : }َواًمَّ

 .وحم٦ٌم ه١مٓء ومٞمٝم٤م ذك سملم اهلل وسملم أصٜم٤مُمٝمؿ، ه١مٓء هلل; ٕن حم٦ٌم اعم١مُمٜملم ظم٤مًمّم٦م

واًمذيـ آُمٜمقا أؿمد طم٤ٌم هلل ُمـ ه١مٓء ٕصٜم٤مُمٝمؿ; ٕن حم٦ٌم اعم١مُمٜملم : قمغم اًمرأي اًمث٤مين ُمٕمٜم٤مه٤مو

سمخالف اعمنميملم; وم٢من حمٌتٝمؿ ٕصٜم٤مُمٝمؿ شمتْم٤مءل إذا ، صم٤مسمت٦م ذم اًمناء واًمياء قمغم سمره٤من صحٞمح

 .ُمًٝمؿ اًمي

 ؟! وٓ حي٥م اهللوُم٤م سم٤مًمؽ سمرضمؾ حي٥م همػم اهلل؟! ومام سم٤مًمؽ سمرضمؾ حي٥م همػم اهلل أيمثر ُمـ حمٌتف هلل

 .وم٤مإلذاك ذم اعمح٦ٌم إذاك سم٤مهلل، جٛمٞمع احلريم٤مت ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اعمح٦ٌم; وم٤معمح٦ٌم أؾم٤مس اًمٕمٛمؾوم

 :ٚاحملب١ أْٛاع

، احل٥م ذم اهلل: وم٠موصمؼ قمرى اإليامن، سمؾ هل ُمـ يمامًمف، اعمح٦ٌم هلل وهذه ٓ شمٜم٤مذم اًمتقطمٞمد: إول

، ؾمقاء يم٤من ؿمخّم٤م أو قمٛمال، ٕن اهلل حيٌف واعمح٦ٌم هلل هل أن حت٥م هذا اًمٌمء;. واًمٌٖمض ذم اهلل

 .وهذا ُمـ مت٤مم اًمتقطمٞمد

، اعمح٦ٌم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل ٓ ي١مصمره٤م اعمرء قمغم حم٦ٌم اهلل; ومٝمذه ٓ شمٜم٤مذم حم٦ٌم اهلل; يمٛمح٦ٌم اًمزوضم٦م: اًمث٤مين

؟ ومٛمـ اًمرضم٤مل: ىمٞمؾ. "قم٤مئِم٦م": ىم٤مل؟ ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا ًمام ؾمئؾ اًمٜمٌل ، واًمامل، واًمقًمد

 .وُمـ ذًمؽ حم٦ٌم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚم٤ٌمس. سمقه٤م""أ: ىم٤مل
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وهل أن شمٙمقن حم٦ٌم همػم اهلل يمٛمح٦ٌم اهلل أو أيمثر ُمـ ، اعمح٦ٌم ُمع اهلل اًمتل شمٜم٤مذم حم٦ٌم اهلل: اًمث٤مًم٨م 

وذًمؽ إذا ضمٕمؾ هذه اعمح٦ٌم ، سمحٞم٨م إذا شمٕم٤مرو٧م حم٦ٌم اهلل وحم٦ٌم همػمه ىمدم حم٦ٌم همػم اهلل، حم٦ٌم اهلل

 .٦ٌم اهلل أو ي٤ًموُّي٤م هب٤مٟمدا عمح٦ٌم اهلل ي٘مدُمٝم٤م قمغم حم

أن اهلل ضمٕمؾ ه١مٓء اًمذيـ ؾم٤مووا حم٦ٌم اهلل سمٛمح٦ٌم همػمه ُمنميملم ضم٤مقمٚملم : اًمِم٤مهد ُمـ هذه أي٦م

 .هلل أٟمدادا

 :" ُمـ ىم٤مل ٓ هلإ إٓ اهلل " ملسو هيلع هللا ىلص : ىمقًمف

وُمـ يرى أن "ٓ" ، أي ٓ ُمٕمٌقد طمؼ إٓ اهلل; ومٚمٗمظ اجلالًم٦م سمدل ُمـ اًمْمٛمػم اعمًتؽم ذم اخلؼم 

 .هق اخلؼم: ٕمروم٦م ي٘مقًمقنشمٕمٛمؾ ذم اعم

ىمٚمٜم٤م ذًمؽ; ٕن قمٞمًك سمـ ، سمٕم٤ٌمدة ُمـ يٕمٌد ُمـ دون اهلل: أي: " ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل ": ىمقًمف

ًمٙمـ ٓ ٟم١مُمـ سمٕم٤ٌمدشمف وٓ سم٠مٟمف ُمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة; يمام ىم٤مل ، وٟمحـ ٟم١مُمـ سمف، ُمريؿ يم٤من يٕمٌد ُمـ دون اهلل

ـَ ُمَ : شمٕم٤ممم ك اسْم ًَ ُ َي٤م قِمٞم  ىَم٤مَل }َوإِْذ ىَم٤مَل اّللَّ
ِ

ـْ ُدوِن اّللَّ َل إهَِللَْمِ ُِم ُِذويِن َوُأُمر ْرَيَؿ َأَأٟم٧َْم ىُمٚم٧َْم ًمِٚمٜم٤َّمِس اختَّ

 َوٓ َأقْمَٚمُؿ َُم٤م ذِم ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ َُم٤م َيُٙمقُن زِم َأْن َأىُمقَل َُم٤م ًَمٞمَْس زِم سمَِحؼٍّ إِْن يُمٜم٧ُْم ىُمٚمْتُُف وَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمتَُف شَمْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َٟمْٗمِز 

َؽ إِٟمَّ  ًِ َ َريبر َوَرسمَُّٙمْؿ{َٟمْٗم َّٓ َُم٤م َأَُمْرشَمٜمِل سمِِف َأِن اقْمٌُُدوا اّللَّ  .َؽ َأٟم٧َْم قَمالَُّم اًْمُٖمٞمُقِب َُم٤م ىُمٚم٧ُْم هَلُْؿ إِ

سمؾ ، دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ يٙمٗمل جمرد اًمتٚمٗمظ سمال هلإ إٓ اهلل: " ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل ": وذم ىمقًمف

، ٓ هلإ إٓ اهلل: ومٛمـ ي٘مقل، سمؾ وشمٙمٗمر أيْم٤م سمٙمؾ يمٗمر ،دون اهلل ٓ سمد أن شمٙمٗمر سمٕم٤ٌمدة ُمـ يٕمٌد ُمـ

وُمـ يرى إدي٤من أومٙم٤مرا خيت٤مر ، ويرى أن اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد اًمٞمقم قمغم ديـ صحٞمح; ومٚمٞمس سمٛمًٚمؿ

وضمؾ يتٛمِمك اًمٜم٤مس  سمؾ إدي٤من قم٘م٤مئد ُمٗمروو٦م ُمـ ىمٌؾ اهلل قمز، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يريد; ومٚمٞمس سمٛمًٚمؿ

: سمؾ اًمقاضم٥م أن ي٘م٤مل، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ه سم٘مقًمفوهلذا يٜمٙمر قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس ذم شمٕمٌػم، قمٚمٞمٝم٤م

وٓ سم٠مس سم٘مقل اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل; ٕٟمف وصػ ًمٚمِمخص ، اًمديـ اإلؾمالُمل أو اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 .ٟمٗمًف ٓ ًمٚمديـ اًمذي هق قمٚمٞمف

، هل اًمتٕمٌػم سمٚمٖم٦م قمـ ًمٖم٦م أظمرى: واًمؽممج٦م، اًمتٗمّمٞمؾ: اعمراد سم٤مًمنمح هٜم٤م: "وذح هذه اًمؽممج٦م": ىمقًمف

سمقابوًمٙمٜمٝم٤م شم  .سمقب ًمف: شمرضمؿ قمغم يمذا; أي: ومٞم٘م٤مل، ٓمٚمؼ سم٤مصٓمالح اعم١مًمٗملم قمغم اًمٕمٜم٤موـي وا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف
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 .وسمٞمٜمٝم٤م سم٠مُمقر واوح٦م، وشمٗمًػم اًمِمٝم٤مدة وهل شمٗمًػم اًمتقطمٞمد، ومٞمف أيمؼم اعم٤ًمئؾ وأمهٝم٤م 

سملم ومٞمٝم٤م اًمرد قمغم اعمنميملم اًمذيـ يدقمقن اًمّم٤محللم ; ومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤من أن هذا هق : هاءُمٜمٝم٤م آي٦م اإل

 .اًمنمك إيمؼم

وسملم . سملم ومٞمٝم٤م أن أهؾ اًمٙمت٤مب اختذوا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل: وُمٜمٝم٤م آي٦م سمراءة

قم٦م اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمد ُمع أن شمٗمًػمه٤م اًمذي ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ـم٤م، أهنؿ مل ي١مُمروا إٓ سم٠من يٕمٌدوا إهل٤م واطمدا

 .ٓ دقم٤مؤهؿ إي٤مهؿ، ذم اعمٕمّمٞم٦م

٤َّم شَمْٕمٌُُدوَن إَِّٓ اًمَِّذي وَمَٓمَريِن{ وم٤مؾمتثٜمك ُمـ : وُمٜمٝم٤م ىمقل اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمٙمٗم٤مر }إِٟمَّٜمِل سَمَراٌء مِم

 .اعمٕمٌقديـ رسمف

ة هل شمٗمًػم ؿمٝم٤مدة أن ٓ هلإ إٓ اهلل }َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م يَمٚمَِٛم٦ًم : وم٘م٤مل، وذيمر ؾمٌح٤مٟمف أن هذه اًمؼماءة وهذه اعمقٓا

ـَ : وُمٜمٝم٤م آي٦م اًمٌ٘مرة ذم اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ، سَم٤مىمِٞم٦ًَم ذِم قَمِ٘مٌِِف ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن{ }َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملَم ُِم

 ومل يدظمٚمٝمؿ ذم اإلؾمالم، ومدل قمغم أهنؿ حيٌقن اهلل طم٤ٌم قمٔمٞمام، ذيمر أهنؿ حيٌقن أٟمدادهؿ يمح٥م اهلل، اًمٜم٤َّمِر{

 ؟!ويمٞمػ سمٛمـ مل حي٥م إٓ اًمٜمد وطمده ومل حي٥م اهلل؟! ٛمـ أطم٥م اًمٜمد أيمؼم ُمـ طم٥م اهللومٙمٞمػ سم

ـ ىم٤مل )): ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ٓ اهلل: ُم ـ دون اهلل; طمرم ُم٤مًمف ودُمف، ٓ هلإ إ ٤مسمف قمغم اهلل ، ويمٗمر سمام يٕمٌد ُم  ((وطم

سمؾ ، دم واًماملوهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٌلم ُمٕمٜمك )ٓ هلإ إٓ اهلل( ; وم٢مٟمف مل َيٕمؾ اًمتٚمٗمظ هب٤م قم٤مصام ًمٚم

سمؾ وٓ يمقٟمف ٓ يدقمق إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ، سمؾ وٓ اإلىمرار سمذًمؽ، وٓ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع ًمٗمٔمٝم٤م

وم٢من ؿمؽ أو شمقىمػ; مل . سمؾ ٓ حيرم ُم٤مًمف ودُمف طمتك يْمٞمػ إمم ذًمؽ اًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل، ًمف

وطمج٦م ُم٤م ! سمٞم٤من ُم٤م أووحف وي٤م ًمف ُمـ! ومٞم٤م هل٤م ُمـ ُم٠ًمًم٦م ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م وأضمٚمٝم٤م. حيرم ُم٤مًمف وٓ دُمف

 !.أىمٓمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مزع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايػسح

 :وهل شمٗمًػم اًمتقطمٞمد"، "ومٞمف أيمؼم اعم٤ًمئؾ وأمهٝم٤م: ىمقًمف

 :ومتٗمًػم اًمتقطمٞمد أٟمف ٓ سمد ومٞمف ُمـ أُمريـ 

 وضمؾ ٟمٗمل إًمقهٞم٦م قمـ ؾمقى اهلل قمز: إول
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إصم٤ٌمت إًمقهٞم٦م هلل وطمده; ومالسمد ُمـ اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ًمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد; ٕن اًمتقطمٞمد : اًمث٤مين 

 .وهذا ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت، ضمٕمؾ اًمٌمء واطمدا سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ

 .ًمٙمـ مل شمٜمٗمٝم٤م قمـ همػمه; وم٤مًمتقطمٞمد مل يتؿ، اهلل هلإ أصم٧ٌم ًمف إًمقهٞم٦م: ٢مذا ىمٚم٧موم

 .٧ٌم إًمقهٞم٦م هلل وٟمٗمٞمتٝم٤م قمام ؾمقاهوإذا ىمٚم٧م ٓ هلإ إٓ اهلل أصم

أؿمٝمد أن ٓ هلإ : هل اًمتٕمٌػم قمام شمٞم٘مٜمف اإلٟم٤ًمن سم٘مٚمٌف; وم٘مقل: اًمِمٝم٤مدة: "شمٗمًػم اًمِمٝم٤مدة": ىمقًمف

 .وهق أٟمف ٓ هلإ إٓ اهلل، أٟمٓمؼ سمٚم٤ًمين ُمٕمؼما قمام يٙمٜمف ىمٚمٌل ُمـ اًمٞم٘ملم: إٓ اهلل; أي

ـَ َيْدقُمقَن{ أي٦م; ومٌلم ومٞمٝم٤م اًمرد قمغم  }ُأوًَمئَِؽ : وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: "ُمٜمٝم٤م آي٦م اإلهاء": ىمقًمف ِذي اًمَّ

: ىم٤مل شمٕم٤ممم، وسملم أن هذا هق اًمنمك إيمؼم; ٕن اًمدقم٤مء ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، اعمنميملم اًمذيـ يدقمقن اًمّم٤محللم

 } ـَ ـْ قِم٤ٌَمَديِت ؾَمٞمَْدظُمُٚمقَن ضَمَٝمٜمََّؿ َداظِمِري وَن قَم تَْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي ومدل قمغم أن اًمدقم٤مء }ادقُْمقيِن َأؾْمتَِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ

 .ومٙمؾ ُمـ دقم٤م أطمدا همػم اهلل طمٞم٤م أو ُمٞمت٤م; ومٝمق ُمنمك ذيم٤م أيمؼم، ٕن آظمر اًمٙمالم شمٕمٚمٞمؾ ٕوًمف، قم٤ٌمدة

 :ودقم٤مء اعمخٚمقق يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم

وهق أن شمدقمق خمٚمقىم٤م سم٠مُمر ُمـ إُمقر اًمتل يٛمٙمـ أن يدريمٝم٤م سم٠مؿمٞم٤مء حمًقؾم٦م ، ضم٤مئز: إول

 ." وإذا دقم٤مك وم٠مضمٌف " ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ، سمؾ هق ُمـ إُمقر اجل٤مئزة، ٕم٤ٌمدةُمٕمٚمقُم٦م; ومٝمذا ًمٞمس ُمـ دقم٤مء اًم

ؾمقاء يم٤من طمٞم٤م أو ُمٞمت٤م ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل; ومٝمذا ذك أيمؼم ، أن شمدقمق خمٚمقىم٤م ُمٓمٚم٘م٤م: اًمث٤مين

 .اضمٕمؾ ُم٤م ذم سمٓمـ اُمرأيت ذيمرا! ي٤م ومالن: ُمثؾ، ٕٟمؽ ضمٕمٚمتف ٟمدا هلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل

ق خمٚمقىم٤م ُمٞمت٤م ٓ َيٞم٥م سم٤مًمقؾم٤مئؾ احلًٞم٦م اعمٕمٚمقُم٦م; ومٝمذا ذك أيمؼم أيْم٤م ٕٟمف ٓ أن شمدقم: اًمث٤مًم٨م

 .يدقمق ُمـ يم٤من هذه طم٤مًمف طمتك يٕمت٘مد أن ًمف شمٍموم٤م ظمٗمٞم٤م ذم اًمٙمقن

سملم ومٞمٝم٤م أن أهؾ اًمٙمت٤مب اختذوا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون : آي٦م سمراءة: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف

رسمقسمٞم٦م أًمّمؼ ُمـ شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م; ٕن احلٙمؿ ذقمٞم٤م وهق سمتقطمٞمد اًم، وهذا ذك اًمٓم٤مقم٦م: اهلل"

 وَمُحْٙمُٛمُف إمَِم : ىم٤مل شمٕم٤ممم، يم٤من أو يمقٟمٞم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم; ومٝمق ُمـ مت٤مم رسمقسمٞمتف
ٍ
ء ـْ َرْ }َوَُم٤م اظْمَتَٚمْٗمتُْؿ وِمٞمِف ُِم

}
ِ

 .}ًَمُف احْلُْٙمُؿ َوإًَِمٞمِْف شُمْرضَمُٕمقَن{: وىم٤مل شمٕم٤ممم، اّللَّ

ِذي وَمَٓمَريِن{ : اًمًالم ًمٚمٙمٗم٤مر ىمقل اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف َّٓ اًمَّ ٌُُدوَن إِ ٜمِل سَمَراٌء مِم٤َّم شَمْٕم }إِٟمَّ

اًمؼماءة مم٤م ؾمقى : اًمتقطمٞمد ٓ سمد ومٞمف ُمـ ٟمٗمل وإصم٤ٌمت وم٤مؾمتثٜمك ُمـ اعمٕمٌقديـ رسمف" ومدل هذا قمغم أن

 وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل وطمده، اهلل
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: ن ٓ هلإ إٓ اهلل; وم٘م٤ملوذيمر ؾمٌح٤مٟمف أن هذه اًمؼماءة وهذه اعمقآة هل شمٗمًػم ؿمٝم٤مدة أ 

ُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن{ وهل ٓ هلإ إٓ اهلل; ومٙم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف ٜمِل سَمَراٌء مِم٤َّم : }َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م يَمٚمَِٛم٦ًم سَم٤مىِمَٞم٦ًم ذِم قَمِ٘مٌِِف ًَمَٕمٚمَّ }إِٟمَّ

ِذي وَمَٓمَريِن{ هق ُمٕمٜمك ىمقل ٌُُدوَن إَِّٓ اًمَّ  .ٓ هلإ إٓ اهلل: شَمْٕم

ـَ اًمٜم٤َّمِر{: ٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿآي٦م اًمٌ٘مرة ذم اًمٙم: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف  ;}َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملَم ُِم

، ومجٕمؾ اهلل اعمح٦ٌم ذيم٤م إذا أطم٥م ؿمٞمئ٤م ؾمقى اهلل يمٛمحٌتف هلل; ومٞمٙمقن ُمنميم٤م ُمع اهلل ذم اعمح٦ٌم

 .وهلذا َي٥م أن شمٙمقن حم٦ٌم اهلل ظم٤مًمّم٦م ٓ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد

ويمٞمػ سمٛمـ مل حي٥م إٓ اًمٜمد وطمده ومل ؟! "ومٙمٞمػ سمٛمـ أطم٥م اًمٜمد أيمؼم ُمـ طم٥م اهلل: ىم٤مل اعم١مًمػ

 ."؟! حي٥م اهلل

 :وم٤مٕىم٤ًمم أرسمٕم٦م

 .أن حي٥م اهلل طم٤ٌم أؿمد ُمـ همػمه; ومٝمذا هق اًمتقطمٞمد: إول

 .وهذا ذك، أن حي٥م همػم اهلل يمٛمح٦ٌم اهلل: اًمث٤مين

 .وهذا أقمٔمؿ مم٤م ىمٌٚمف، أن حي٥م همػم اهلل أؿمد طم٤ٌم ُمـ اهلل: اًمث٤مًم٨م

 .وهذا أقمٔمؿ وأـمؿ، ىمٚمٌف حم٦ٌم هلل شمٕم٤مممأن حي٥م همػم اهلل وًمٞمس ذم : اًمراسمع

إذا; ومال سمد ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت  ": " إًمخ. . . ٓ هلإ إٓ اهلل: " ُمـ ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمٜمٌل : "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف

َؽ سم٤ِمًمُْٕمْرَوِة اًْمُقصمَْ٘مك: ىم٤مل شمٕم٤ممم، واإليامن سم٤مهلل ًَ  وَمَ٘مِد اؾْمتَْٛم
ِ

ـْ سم٤ِمّللَّ ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓم٤َّمهُمقِت َوُي١ْمُِم  .{}وَمَٛم

شمٙمقن قم٤ٌمدهت٤م طم٘م٤م; ومال  وأٟمٙمر أن، يمٗمر سم٤مٕصٜم٤مم: أي: " ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل ": ىمقًمف

إصٜم٤مم اًمتل شمٕمٌد ُمـ دون اهلل : سمؾ ٓ سمد أن ي٘مقل، وٓ أقمٌد صٜمام، ٓ هلإ إٓ اهلل: يٙمٗمل أن ي٘مقل

 .أيمٗمر هب٤م وسمٕم٤ٌمدهت٤م

ٟمف إذا ؾم٤موى همػم ديـ اإلؾمالم ُمع ٕ; ومٛمـ ريض ديـ اًمٜمّم٤مرى ديٜم٤م يديٜمقن اهلل سمف; ومٝمق يم٤مومر

ـْ َيٌَْتِغ هَمػْمَ اإلِ : اإلؾمالم; وم٘مد يمذب ىمقًمف شمٕم٤ممم ٌََؾ ُِمٜمُْف{}َوَُم ـْ ُيْ٘م  .ؾْمالِم ِديٜم٤ًم وَمَٚم

وهبذا ٟمٕمرف اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أص٤مب اعمًٚمٛملم اًمٞمقم سم٤مظمتالـمٝمؿ ُمع ، وهبذا يٙمقن يم٤مومرا

سمؾ سمٕمض ، عمًٚمٛمقن ٓ يتحريمقنوا، واًمٜمّم٤مرى يدقمقن إمم ديٜمٝمؿ ص٤ٌمطم٤م وُم٤ًمء، اًمٜمّم٤مرى

ـُ وَمُٞمْدِهٜمُقَن{،: اعمًٚمٛملم اًمذيـ ُم٤م قمرومقا اإلؾمالم طم٘مٞم٘م٦م يٚمٞمٜمقن هل١مٓء وا ًَمْق شُمْدِه وهذا ُمـ ، }َودُّ

 .وآًم٧م هبؿ إمم هذا اًمذل اًمذي ص٤مروا ومٞمف، اعمحٜم٦م اًمتل أص٤مسم٧م اعمًٚمٛملم أن
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 ايتفطـــري: ثاْٝا 

 

 سـورة يـس

 يةآياهتا ثالث وثامنون آ، مكية

 :فضــل ســورة يـــس
يمام ذم ، إٟمام ؿم٠مهن٤م ؿم٠من ؾم٤مئر ؾمقر اًم٘مرآن، (3)مل يث٧ٌم ذم ومْمؾ ؾمقرة يس سمٕمٞمٜمٝم٤م أي طمدي٨م

ُٕمقٍد ىَم٤مَل  ًْ ـِ َُم  سْم
ِ

 : طمدي٨م قَمٌِْد اّللَّ
ِ

ٜم٦َمٌ ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ًَ  وَمَٚمُف سمِِف طَم
ِ

ـْ يمَِت٤مِب اّللَّ ـْ ىَمَرَأ طَمْروًم٤م ُِم ، َُم

ٜم٦َُم سمَِٕمنْمِ  ًَ ٌم طَمْرٌف َوُِمٞمٌؿ طَمْرٌف ، َٓ َأىُمقُل امل طَمْرٌف ، َأُْمَث٤مهِل٤َم َواحلَ َٓ ـْ َأًمٌِػ طَمْرٌف َو إمم همػم  "َوًَمِٙم

 .(2)ذًمؽ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ

طِمٞمؿِ  ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اّللَّ ًْ  سمِ

ـَ اعْمُْرؾَمٚملَِم)2( َواًمُْ٘مْرآِن احْلَِٙمٞمِؿ)3يس)}
ِ
تَ٘مِٞمٍؿ)5( إِٟمََّؽ عَم ًْ اٍط ُُم ٜمِْزيَؾ اًمَْٕمِزيِز ( شمَ 8( قَمغَم ِسَ

طِمٞمِؿ) ( إِٟم٤َّم 5( ًَمَ٘مْد طَمؼَّ اًمَْ٘مْقُل قَمغَم أيَْمثَِرِهْؿ ومَُٝمْؿٓ  ُي١ْمُِمٜمُقَن)2( ًمِتُٜمِْذَر ىمَْقُم٤ًم َُم٤م أُٟمِْذَر آسم٤َمُؤُهْؿ ومَُٝمْؿ هَم٤مومِٚمُقَن)3اًمرَّ

َذىْم٤َمِن ومَُٝمْؿ ُُمْ٘مَٛمُحقَن) ْٕ ـْ ظَمٚمْٗمِِٝمْؿ ؾَمّداً  (4ضَمَٕمٚمْٜم٤َم ذِم أقَْمٜم٤َمىمِِٝمْؿ أهَْمالًٓ ومَِٝمَل إمَِم ا ـْ سملَْمِ أَيِْدُّيِْؿ ؾَمّدًا َوُِم َوضَمَٕمٚمْٜم٤َم ُِم

وَن) يْمَر 30( َوؾَمَقاٌء قَمٚمَٞمِْٝمْؿ أَأَٟمَْذْرهَتُْؿ أَْم مَلْ شُمٜمِْذْرُهْؿٓ  ُي١ْمُِمٜمُقَن)9وَم٠مهَْمَِمٞمْٜم٤َمُهْؿ ومَُٝمْؿٓ  ُيٌٍِْمُ ـِ اشمٌَََّع اًمذر ( إِٟمَّاَم شُمٜمِْذُر َُم

ـَ سمِ  مْحَ ُه سمَِٛمٖمْٗمَِرةٍ َوأضَْمٍر يَمِريٍؿ)َوظَمٌِمَ اًمرَّ ْ ُُمقا َوآصم٤َمَرُهْؿ َويُمؾَّ ٤33مًمَْٖمٞم٥ِْم وَمٌنَمر ـُ ٟمُْحِل اعْمَْقشمَك َوٟمَْٙمت٥ُُم َُم٤م ىمَدَّ ( إِٟم٤َّم ٟمَْح

 أطَْمَّمٞمْٜم٤َمُه ذِم إَُِم٤مٍم ُُمٌلٍِم)
ٍ
ء  .{(32َرْ

 : معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 . ؿ سمفاهلل أقمٚم اًمتل هل٤م ُمٕمٜمك احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ُمـ يس

ذي احلٙمٛم٦م إذ ووع اًم٘مرآن يمؾ رء ذم ُمقوٕمف سمٕمجٞم٥م اًمٜمٔمؿ  

                                                                                              

، ٕٛٗٔ، ٕٙٗٔ، ٖ٘٘، ٜٙٔ، ٓ٘( راجع على سبيل ادلثاؿ السلسلة الضعيفة للعالمة األلباين أحاديث )ٔ)
ٖٕٙٓ ،ٖٕٜٖ ،ٖٗٙٙ ،٘ٔٔٔ ،ٕٜ٘ٔ ،٘ٛٙٔ ،٘ٛٚٓ ،ٕٖٙٙ) . 

 (. ٜٕٓٔ(، وصححو األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )ٜٕٓٔ( الرتمذي )ٕ)
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 . وسمديع اعمٕم٤مين اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ 

 اًم٘مرآن شمٜمزيؾ اًمٕمزيز ذم اٟمت٘م٤مُمف ممـ يمٗمر سمف اًمرطمٞمؿ سمٛمـ شم٤مب  شمٜمزيؾ اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ

 

 هم٤مومٚمقن

وٓ يٕمرومقن ُم٤م ، ٓ يدرون قم٤مىم٦ٌم ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمْمالل

 . يامن وص٤مًمح إقمامليٜمجٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ وهق اإل

 . سمف اًمٞمد إمم اًمٕمٜمؼ ًمٚمتٕمذي٥م وشمِمد ُم٤م دمٛمع أهمالٓ

 . وإذىم٤من جمٛمع اًمٚمحٞملم، أيدُّيؿ جمٛمققم٦م إمم أذىم٤مهنؿ ومٝمل إمم إذىم٤من

 . راومٕمق رؤوؾمٝمؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن ظمٗمْمٝم٤م ُم٘مٛمحقن

وم٠مهمِمــــــــــــــٞمٜم٤مهؿ ومٝمــــــــــــــؿ ٓ 

 يٌٍمون

وقمـ  ،إهنؿ قمٛمقا قمـ اًمٌٕم٨م، ٓ ي٘مدرون قمغم إسمّم٤مر ؾمٌٞمؾ اهلدى

 . ىمٌقل اًمنمائع اإلهلٞم٦م

 . أو ذم صح٤مئػ إقمامل، ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ذم إُم٤مم ُمٌلم

 :التفسري والبيان
تَِ٘مٞمؿٍ " ًْ ـَ اعْمُْرؾَمٚملَِم قَمغم ِساٍط ُُم

ِ
أي أىمًؿ سم٤مًم٘مرآن ذي احلٙمٛم٦م  "يس َواًْمُ٘مْرآِن احْلَِٙمٞمِؿ إِٟمََّؽ عَم

، وديـ ىمقيؿ، ُمـ قمٜمد اهلل قمغم ُمٜمٝم٩م ؾمٚمٞمؿ اعمحٙمؿ سمٜمٔمٛمف وُمٕمٜم٤مه سم٠مٟمؽ ي٤م حمٛمد ًمرؾمقل، اًم٤ٌمًمٖم٦م

 .وذع ُمًت٘مٞمؿ ٓ قمقج ومٞمف

، ص٤مدق ذم ٟمٌقشمف، وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل ، وذم هذا إؿم٤مرة إمم أن اًم٘مرآن هق اعمٕمجزة اًم٤ٌمىمٞم٦م

 .وُمرؾمؾ سمرؾم٤مًم٦م دائٛم٦م ُمـ قمٜمد رسمف

طِمٞمؿِ " ٜمزيؾ ُمـ رب أي هذا اًم٘مرآن واًمديـ واًمٍماط اًمذي ضمئ٧م سمف شم "شَمٜمِْزيَؾ اًمَْٕمِزيِز اًمرَّ

 اًمَِّذي ": يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم، اًمرطمٞمؿ سمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم، اًمٕمزة
ِ

َتِ٘مٞمٍؿ ِساِط اّللَّ ًْ َوإِٟمََّؽ ًَمَتْٝمِدي إمِم ِساٍط ُُم

ُُُمقرُ  ْٕ  شَمِّمػُم ا
ِ

َْرِض َأٓ إمَِم اّللَّ ْٕ امواِت َوُم٤م ذِم ا ًَّ  .[35 -32]اًمِمقرى  "ًَمُف ُم٤م ذِم اًم

 .وأٟمف أضمؾ ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اًمرمحـوهذا دًمٞمؾ واوح قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مرآن 

أي أرؾمٚمٜم٤مك أُّي٤م اًمٜمٌل ًمتٜمذر اًمٕمرب اًمذيـ مل ي٠مهتؿ  "وَمُٝمْؿ هم٤مومُِٚمقنَ ، ًمُِتٜمِْذَر ىَمْقُم٤ًم ُم٤م ُأٟمِْذَر آسم٤مُؤُهؿْ "

ومٝمؿ ، ومل ي٠مت آسم٤مءهؿ إىمرسملم ُمـ يٜمذرهؿ ويٕمّرومٝمؿ ذائع اهلل شمٕم٤ممم، رؾمقل ٟمذير ُمـ ىمٌٚمؽ

 .ل اًمداريـــــد اًمٌنم ومـــل شمًٕمــــتــائع اًمهم٤مومٚمقن قمـ ُمٕمروم٦م احلؼ واًمٜمقر واًمنم
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ـّ ذيمرهؿ وطمدهؿ هٜم٤م ًمٚمٕمٜم٤مي٦م هبؿ وشمقضمٞمف اخلٓم٤مب هلؿ  ٓ يٜمٗمل يمقٟمف ُمرؾمال إمم اًمٜم٤مس : ًمٙم

٤َم ": ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم، سمدًمٞمؾ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة اعمٕمرووم٦م ذم قمٛمقم سمٕمثتف ، يم٤موم٦م ىُمْؾ َي٠َمُّيُّ

 
ِ

: ىم٤مل أن اًمٜمٌل  وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ، [334]إقمراف  "٤مإًَِمٞمُْٙمْؿ مَجِٞمٕمً اًمٜم٤َّمُس إيِنر َرؾُمقُل اّللَّ

٦مً  ىَمْقُِمفِ  إمَِم  ُيٌَْٕم٨ُم  اًمٜمٌَِّلُّ  َويَم٤منَ " ٦مً  اًمٜم٤َّمسِ  إمَِم  َوسُمِٕمث٧ُْم  ظَم٤مصَّ  .(3)"قَم٤مُمَّ

وهق ُم٤م ، أهؾ ُمٙم٦م ًم٘مد وضم٥م اًمٕمذاب قمغم أيمثر "ًَمَ٘مْد طَمؼَّ اًْمَ٘مْقُل قَمغم َأيْمثَِرِهْؿ وَمُٝمْؿ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقنَ "

وهؿ اًمذيـ قمٚمؿ اهلل أهنؿ ، ؾمّجؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم أم اًمٙمت٤مب أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًم٘مرآن وسمٛمحٛمد 

 .ويٍمون قمٚمٞمف ـمقال طمٞم٤مهتؿ، يٛمقشمقن قمغم اًمٙمٗمر

َْذىم٤مِن وَمُٝمْؿ ُُمْ٘مَٛمُحقنَ " ْٕ ًٓ وَمِٝمَل إمَِم ا  أي إٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م أيدُّيؿ ُمِمدودة "إِٟم٤َّم ضَمَٕمٚمْٜم٤م ذِم َأقْمٜم٤مىمِِٝمْؿ َأهْمال

وهذا . ومّم٤مروا ُمرومققمل اًمرؤوس ظم٤موميض إسمّم٤مر، متٜمٕمٝمؿ ُمـ ومٕمؾ رء، إمم أقمٜم٤مىمٝمؿ سم٤مًم٘مٞمقد

يٕمٜمل أن اهلل ضمٕمٚمٝمؿ يم٤معمٖمٚمقًملم اعم٘مٛمحلم اًمراومٕمل رؤوؾمٝمؿ اًمٖم٤ميض أسمّم٤مرهؿ ذم أهنؿ ٓ يٚمتٗمتقن 

ٓ يٌٍمون أُم٤مُمٝمؿ وٓ ، وهؿ أيْم٤م يم٤مًم٘م٤مئٛملم سملم ؾمديـ، وٓ يقضمٝمقن أٟمٔم٤مرهؿ ٟمحقه، إمم احلؼ

 .وأهنؿ ُمتٕم٤مُمقن قمـ اًمٜمٔمر ذم آي٤مت اهلل، ٚمٗمٝمؿظم

ونَ " ا وَم٠َمهْمَِمٞمْٜم٤مُهْؿ وَمُٝمْؿ ٓ ُيٌٍِْمُ ـْ ظَمٚمِْٗمِٝمْؿ ؾَمدًّ ا َوُِم ـْ سَملْمِ َأيِْدُّيِْؿ ؾَمدًّ  "َوضَمَٕمٚمْٜم٤م ُِم

 ومٝمق ٓ، قا يمٛمـ أطم٤مط سمف ؾمدان ُمـ إُم٤مم واخلٚمػٚمُ ٕمِ سمتٕم٤مًمٞمٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر ذم آي٤مت اهلل ضُم 

 .وٓ ُّيتدون إًمٞمف ٕٟم٤م همٓمٞمٜم٤م أسمّم٤مرهؿ قمـ احلؼ، تٗمٕمقن سمخػموه١مٓء ٓ يٜم، يٌٍم ؿمٞمئ٤م

أي إن إٟمذارك هل١مٓء  "َوؾَمقاٌء قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َأَأٟمَْذْرهَتُْؿ َأْم مَلْ شُمٜمِْذْرُهْؿ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقنَ ": وٟمتٞمج٦م ًمام ؾمٌؼ

 ُم٤م داُمقا همػم ُمًتٕمديـ، ومال يٜمٗمٕمٝمؿ اإلٟمذار، اعمٍميـ قمغم يمٗمرهؿ وقمدُمف ؾمقاء

 ،واًمٜمٔمر ذم اًمدٓئؾ اًمداًم٦م قمغم صدق رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل ، ْمقع ًمٜمداء اهللواخل، ًم٘مٌقل احلؼ

 .واًمت٠مُمؾ ذم قمج٤مئ٥م اًمٙمقن اعمِم٤مهدة اًمداًم٦م قمغم وضمقد اهلل شمٕم٤ممم ووطمداٟمٞمتف

ُه ": ومٝمق يمام ذيمر شمٕم٤ممم، أُم٤م ٟمٗمع اإلٟمذار ْ ـَ سم٤ِمًمَْٖمٞم٥ِْم وَمٌنَمر مْح يْمَر َوظَمٌِمَ اًمرَّ ـِ اشمٌَََّع اًمذر إِٟمَّام شُمٜمِْذُر َُم

، إٟمام يٜمٗمع إٟمذارك اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واشمٌٕمقا أطمٙم٤مُمف وذائٕمف "سمَِٛمْٖمِٗمَرٍة َوَأضْمٍر يَمِريؿٍ 

                                                                                              
 (. ٖ/ٕٔ٘)( واللفظ لو، ومسلم ٖٖ٘البخاري ) (ٔ)
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ومٝم١مٓء سمنمهؿ سمٛمٖمٗمرة ، أو ظمِمقا اهلل ىمٌؾ رؤيتف، وظم٤مومقا قم٘م٤مب اهلل ىمٌؾ طمدوصمف وُمٕم٤ميٜم٦م أهقاًمف 

ـَ خَيَِْمْقَن ": وٟمٔمػم أي٦م. وأضمر يمريؿ وٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ هق اجلٜم٦م، وروقان ُمـ اهلل، ًمذٟمقهبؿ ِذي إِنَّ اًمَّ

ُْؿ سم٤ِمًمَْٖمٞم٥ِْم هَلُْؿ َُمْٖمِٗمَرةٌ   .[32]اعمٚمؽ  "َوَأضْمٌر يَمٌػِمٌ ، َرهبَّ

ُُمقا َوآصم٤مَرُهؿْ " ـُ ُٟمْحِل اعْمَْقشمك َوَٟمْٙمت٥ُُم ُم٤م ىَمدَّ ، أي إٟمٜم٤م ىم٤مدرون ومٕمال قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك "إِٟم٤َّم َٟمْح

ىمدُمقه وأؾمٚمٗمقه ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح أو وٟمحـ اًمذيـ ٟمدّون هلؿ يمؾ ُم٤م ، وسمٕمثٝمؿ أطمٞم٤مء ُمـ ىمٌقرهؿ

، أي ٟمٙمت٥م وٟمًجؾ أقمامهلؿ اًمتل سم٤مذوه٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وشمريمقا ُمـ أصمر ـمٞم٥م أو ظمٌٞم٨م، دء

ومٛمـ ، وإن ذا ومنم، ومٜمجزُّيؿ قمغم ذًمؽ إن ظمػما ومخػم، وآصم٤مرهؿ اًمتل أصمروه٤م وظمٚمٗمقه٤م ُمـ سمٕمدهؿ

الهل أو اًمٙمت٥م وُمـ قمٛمد إمم ٟمنم اًمرذيٚم٦م واًمًقء ذم اعم، قمٛمؾ قمغم ٟمنم اًمٗمْمٞمٚم٦م ضمقزي هب٤م

 .اخلٚمٞمٕم٦م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م

ـْ ": ىم٤مل أن اًمٜمٌل  قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل  َـّ  َُم ؾْمالَمِ  ذِم  ؾَم ٜم٦َمً  ؾُمٜم٦َّمً  اإْلِ ًَ  َوَأضْمرُ ، َأضْمُرَه٤م وَمَٚمفُ ، طَم

ـْ  ـْ ، سَمْٕمَدهُ  هِب٤َم قَمِٛمَؾ  َُم ـْ  َيٜمُْ٘مَص  َأنْ  هَمػْمِ  ُِم ءٌ  ُأضُمقِرِهؿْ  ُِم ـْ ، َرْ َـّ  َوَُم ؾْمالَمِ  ذِم  ؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  يَم٤منَ ، ؾَمٞمرئ٦َمً  ؾُمٜم٦َّمً  إْلِ

ـْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَه٤م ـْ  هِب٤َم قَمِٛمَؾ  َُم ـْ ، سَمْٕمِدهِ  ُِم ـْ  َيٜمُْ٘مَص  َأنْ  هَمػْمِ  ُِم ءٌ  َأْوَزاِرِهؿْ  ُِم  .(3)"َرْ

٤منُ  َُم٤مَت  إَِذا": ىم٤مل أن رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة  ًَ ٟمْ َّٓ  قَمَٛمُٚمفُ  قَمٜمْفُ  اٟمَْ٘مَٓمعَ  اإْلِ ـْ  إِ : صَمالصََم٦مٍ  ُِم

ـْ  َّٓ إِ   .(2)"ًَمفُ  َيْدقُمق َص٤مًمٍِح  َوًَمدٍ  َأوْ ، سمِفِ  ُيٜمَْتَٗمعُ  قِمٚمْؿٍ  َأوْ ، ضَم٤مِرَي٦مٍ  َصَدىَم٦مٍ  ُِم

َويُمؾَّ ": وم٘م٤مل، وإٟمام شمتٜم٤مول مجٞمع إؿمٞم٤مء، صمؿ ذيمر شمٕم٤ممم أن يمت٤مسم٦م أصم٤مر ٓ شم٘متٍم قمغم اًمٜم٤مس

 َأطْمَّمٞمْٜم٤مُه ذِم إُِم٤مٍم ُُمٌلِمٍ 
ٍ
ء ُمـ أقمامل اًمٕم٤ٌمد وهمػمهؿ ذم أم أي ًم٘مد وٌٓمٜم٤م وأطمّمٞمٜم٤م يمؾ رء  "َرْ

 ": يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم، اًمٙمت٤مب وهق اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمذي ؾمّجؾ ومٞمف مجٞمع ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙم٤مئٜم٤مت
ٍ
ء َويُمؾُّ َرْ

سُمرِ  تََٓمرٌ ، وَمَٕمُٚمقُه ذِم اًمزُّ ًْ  .[35 -32]اًم٘مٛمر  "َويُمؾُّ َصِٖمػٍم َويَمٌػٍِم ُُم

 :يأتي ما إىل اآلياث أرشدث

                                                                                              

 (. ٜٙ/ٚٔٓٔمسلم ) (ٔ)
 (. ٗٔ/ٖٔٙٔمسلم ) (ٕ)
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 ٓ، اًمٕم٤معملم رب ُمـ شمٜمزيؾ وهق، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اخل٤مًمدة  لاًمٜمٌ ُمٕمجزة اًمٙمريؿ اًم٘مرآن -3 

 .ظمٚمٗمف ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠مشمٞمف

 وـمريؼ ُمٜمٝم٩م قمغم، احلؼ وديـ سم٤مهلدى اهلل أرؾمٚمف، اهلل قمٜمد ُمـ رؾمقل  حمٛمد اًمرؾمقل -2

 .اإلؾمالم هق ُمًت٘مٞمؿ وديـ

 .عمٕمتذر قمذر سمٕمده٤م يٌؼ ومٚمؿ، يم٤موم٦م اًمٜم٤مس وإمم ظم٤مص٦م اًمٕمرب إمم  اًمٜمٌل رؾم٤مًم٦م -5

 قمغم إلسارهؿ اًمٜم٤مر ذم اخلٚمقد وهمػمهؿ اؾمتح٘مقا واًمٕمٜم٤مد واًمٓمٖمٞم٤من اًمٙمٗمر رؤوس -8

 ًمٙمٜمف، اًمٙمٗمر قمغم إززم سم٘م٤مءهؿ قمٚمٛمف ذم اهلل قمٚمؿ وىمد، اهلل آي٤مت ذم اًمٜمٔمر وإقمراوٝمؿ قمـ، اًمٙمٗمر

 اًمٜم٤مس دقمقة ذم عمٜمٝم٩ما وًمتٕمٚمٞمٛمٜم٤م، ومٞمٝمؿ اهلل قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ يٕمٚمٛمقن ٓ ٕهنؿ ديٜمف إمم سمدقمقهتؿ ٟمٌٞمف أُمر

 .واجلزاء واًمٌٕم٨م  اًمٜمٌل ورؾم٤مًم٦م واًم٘مرآن سم٤مهلل اإليامن إمم ىم٤مـمٌـ٦م

 وظمٌم، اهلل قمٜمد ُمـ يمت٤مسم٤م سم٤مًم٘مرآن آُمـ صمؿ، احلؼ ُمٜمٝم٩م ذم ًمٚمٜمٔمر اؾمتٕمد عمـ اإلٟمذار ٟمٗمع -3

 .اجلٜم٦م ويدظمٚمف، ذٟمٌف ًمف اهلل يٖمٗمر وأُمث٤مًمف ومٝمذا، واحلدوث اعمٕم٤ميٜم٦م ىمٌؾ وٟم٤مره اهلل قمذاب

 ُمـ يمت٥م ُم٤م اجلزاء ُمًتٜمد وؾمٞمٙمقن، قمٚمٞمف ىم٤مدر واهلل، واضم٥م سمف واإليامن طمؼ ًمٌٕم٨ما -5

 أُمقر ُمـ ووٌٓمف رء يمؾ أطمَم اهلل أن يمام، ؾمٞمئ٦م أو ص٤محل٦م آصم٤مر ُمـ شمريمقه وُم٤م، اًمٕم٤ٌمد أقمامل

 .اًمًامء ذم وٓ إرض ذم رء قمٚمٞمف خيٗمك ومال، اًمٙم٤مئٜم٤مت
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 القزيت أصحاب قصت 
ْب } ٤م اصمْٜملَْمِ  إًَِمٞمِْٝمؿُ  َأْرؾَمٚمْٜم٤َم إِذْ ( 35)اعْمُْرؾَمُٚمقَن  ضَم٤مَءَه٤م إِذْ  اًمَْ٘مْرَي٦مِ  ْصَح٤مَب أَ  َُمثاَلً  هَلُؿْ  َواْْضِ سُمقمُهَ  وَمَٙمذَّ

ْزَٟم٤م َّٓ  َأٟمْتُؿْ  َُم٤م ىَم٤مًُمقا( 38)ُُمْرؾَمُٚمقَن  إًَِمٞمُْٙمؿْ  إِٟم٤َّم وَمَ٘م٤مًُمقا سمِث٤َمًم٨ٍِم  وَمَٕمزَّ ـُ  َأٟمَْزَل  َوَُم٤م ُِمثُْٚمٜم٤َم سَمنَمٌ  إِ مْحَ ـْ  اًمرَّ  َرْ  ُِم
ٍ
 ء

َّٓ  َأٟمْتُؿْ  إِنْ  َّٓ  قَمَٚمٞمْٜم٤َم َوَُم٤م( 32)عَمُْرؾَمُٚمقَن  إًَِمٞمُْٙمؿْ  إِٟم٤َّم َيْٕمَٚمؿُ  َرسمُّٜم٤َم ىَم٤مًُمقا( 33)شَمْٙمِذسُمقَن  إِ ( 35)اعْمٌُلُِم  اًْمٌاَلغُ  إِ

َٟم٤م إِٟم٤َّم ىَم٤مًُمقا ْ ـْ  سمُِٙمؿْ  شَمَٓمػمَّ ٜمَُّٙمؿْ  ًَمٜمَْرمُجَٜمَُّٙمؿْ  شَمٜمْتَُٝمقا مَلْ  ًَمئِ ًَّ  َُمَٕمُٙمؿْ  ـَم٤مئُِريُمؿْ  ىَم٤مًُمقا( 34)َأًمِٞمٌؿ  قَمَذاٌب  ُِمٜم٤َّم َوًَمٞمََٛم

ـْ  ْرشُمؿْ  َأئِ وُمقَن  ىَمْقمٌ  َأٟمْتُؿْ  سَمْؾ  ُذيمر ـْ  َوضَم٤مءَ  (39)ُُمْنِ َٕمك َرضُمٌؾ  اعْمَِديٜم٦َمِ  َأىمَّْم٤م ُِم ًْ  اشمٌَُِّٕمقا ىَمْقمِ  َي٤م ىَم٤مَل  َي

ـْ  اشمٌَُِّٕمقا( 20)اعْمُْرؾَمٚملَِم  ٠َمًُمُٙمؿْ  ٓ َُم ًْ  َوإًَِمٞمْفِ  وَمَٓمَريِن  اًمَِّذي َأقْمٌُدُ  ٓ زِمَ  َوَُم٤م( 23)ُدوَن ُُمْٝمتَ  َوُهؿْ  َأضْمراً  َي

ِذُ ( 22)شُمْرضَمُٕمقَن  ـْ  َأَأختَّ ـُ  ُيِرْدنِ  إِنْ  آهِل٦َمً  ُدوٟمِفِ  ُِم مْحَ ـِ  ٓ سمُِيٍّ  اًمرَّ ُيٜمِْ٘مُذوِن  َوٓ ؿَمٞمْئ٤مً  ؿَمَٗم٤مقَمتُُٝمؿْ  قَمٜمرل شُمْٖم

 ًَمٞم٧َْم  َي٤م ىَم٤مَل  اجْلَٜم٦َّمَ  ادظُْمؾِ  ىمِٞمَؾ ( 23)وَم٤مؾْمَٛمُٕمقِن  سمَِرسمرُٙمؿْ  َُمٜم٧ُْم آ إيِنر ( 28)ُُمٌلٍِم  َواللٍ  ًَمِٗمل إِذاً  إيِنر ( 25)

ـَ  َوضَمَٕمَٚمٜمِل َريبر  زِم  هَمَٗمرَ  سماَِم ( 22)َيْٕمَٚمُٛمقَن  ىَمْقُِمل  .{(25) اعْمُْٙمَرُِملمَ  ُِم

 : معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 . ماًمرو سم٠مرض اًمٕمقاصؿ هل٤م ي٘م٤مل سمالد قم٤مصٛم٦م أٟمٓم٤ميمٞم٦م اًم٘مري٦م أصح٤مب

 . صم٤مًم٨م سمرؾمقل ودقمقهتام اًمرؾمقًملم أُمر ىمقيٜم٤م سمث٤مًم٨م ومٕمززٟم٤م

 . سمًٌٌٙمؿ قمٜم٤م اخلػم ٟٓم٘مٓم٤مع وذًمؽ سمٙمؿ شمِم٤مءُمٜم٤م سمٙمؿ شمٓمػمٟم٤م

 . ًمٜم٘مذومٜمٙمؿ سم٤محلج٤مرة أو سم٤مًمِمتؿ واًم٤ًٌمب ًمٜمرمجٜمٙمؿ

 . سمرسمٙمؿ يمٗمريمؿ وهق ُمٕمٙمؿ ؿم١مُمٙمؿ ُمٕمٙمؿ ـم٤مئريمؿ

 . هلؿ شمقسمٞمخ وهذا، شمٓمػمشمؿ وظمقومتؿ أًمٙمقٟمٙمؿ وقمٔمتؿ ذيمرشمؿ أئـ

 . واًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ اًمنمك ذم ًمٚمحد ُمتج٤موزون ُمنومقن

 . واوح فم٤مهر: وىمٞمؾ، سمٕمد قمـ احلؼ ُمٔمٝمر عمـ شم٠مُمٚمف أٟمٜمل وٚمٚم٧م ُمٌلم والل

 

 :والبيان التفسري
ْب ": شمٕم٤ممم ىمقًمف  قمغم اعمٍميـ ًم٘مقُمؽ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ أُّي٤م واْضب أي "َُمثاَلً  هَلُؿْ  َواْْضِ

 ذم طم٤مهلؿ وم٢من "اًْمَ٘مْرَي٦مِ  َأْصَح٤مَب  َُمثاَلً " احلؼ وديـ اهلدى ُمـ سمف ضمئتٝمؿ وًمام ًمؽ واًمتٙمذي٥م اًمنمك
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ومل ي٠مت دًمٞمؾ ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وٓ اًمًٜم٦م . ه١مٓء يمح٤مل واًمٕمٜم٤مد اًمٙمٗمر ذم واًمٖمّٚمق اًمتٙمذي٥م 

هذه اًم٘مري٦م : ىم٤مل اًماموردي، -ُمديٜم٦م سم٤مًمروم–ًمٙمٜمٝم٤م قمٜمد اعمٗمنيـ أٟمٓم٤ميمٞم٦م ، اعمٓمٝمرة سمتًٛمٞم٦م اًم٘مري٦م

 .(3)ل مجٞمع اعمٗمنيـهل أٟمٓم٤ميمٞم٦م ُمـ ىمق

 ىم٤مل يمام عمقىمٗمٝمام شمٕمزيزا إًمٞمٝمؿ سمث٤مًم٨م سمٕم٨م آذومه٤م ًمام صمؿ سمرؾمقًملم سمٕم٨م إذ قمٞمًك  رؾمؾ ضم٤مءه٤م إذ

سمُقمُه٤َم": شمٕم٤ممم ْزٟم٤َم ومََٙمذَّ  "ُُمْرؾَمٚمُقنَ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  إِٟم٤َّم" أٟمٓم٤ميمٞم٦م ٕهؾ وم٘م٤مًمقا. سم٤مدرومه٤م سم٤مًمتٙمذي٥م ذم اًمرؾم٤مًم٦م "سمِث٤َمًم٨ٍِم  ومََٕمزَّ

٤مدة إمم قيمؿٟمدقم  قمٞمًك ىمٌؾ ُمـ َّٓ  أَٟمْتُؿْ  َُم٤م ىَم٤مًُمقا" ومـ إوصم٤من قم٤ٌمدة وشمرك اًمرمحـ قم  أَٟمَْزَل  َوَُم٤م ُِمثْٚمُٜم٤َم سمنََمٌ  إِ

ـُ  مْحَ   ُِمـ اًمرَّ
ٍ
ء َّٓ  أَٟمْتُؿْ  إِنْ  َرْ : اًمرؾمؾ وم٘م٤مل إًمٞمٜم٤م رؾمؾ أٟمٙمؿ دقمقايمؿ ذم قمٚمٞمٜم٤م شمٙمذسمقن إٓ أٟمتؿ ُم٤م أي "شمَْٙمِذسمُقنَ  إِ

 سم٤مجلٛمٚم٦م اخلؼم وشم٠ميمٞمد، اًم٘مًؿ ُمـ اًمِمؽ يدومع سمام ومٞمٝمؿ اًم٘مقم ؿمؽ ومقاضمٝمقا "عَمُْرؾَمٚمُقنَ  ٞمُْٙمؿْ إًِمَ  إِٟم٤َّم َيٕمْٚمَؿُ  َرسمُّٜم٤َم"

َّٓ  قَمٚمَٞمْٜم٤َم َوَُم٤م": وىم٤مًمقا اًمتقيمٞمد وٓم، آؾمٛمٞم٦م  إًمٞمف دقمقٟم٤ميمؿ ُم٤م ىمٌٚمتؿ وم٢من، اًمقاوح اًمٌلم أي "اعْمٌُلِمُ  اًمٌْاَلغُ  إِ

 قمغم أٟمٓم٤ميمٞم٦م أهؾ ومرد. واخل٤ًمر اهلالك ُمـ طمٔمٙمؿ ومذًمؽ أسمٞمتؿ وإن، واًمٜمج٤مة اخلػم ُمـ طمٔمٙمؿ ومذًمؽ

ٟم٤َم إِٟم٤َّم": ىم٤مئٚملم اًمرؾمؾ ْ  .سمًٌٌٙمؿ اعمٓمر اٟم٘مٓمع طمٞم٨م سمٙمؿ شمِم٤مءُمٜم٤م أي "سمُِٙمؿْ  شمَٓمػَمَّ

يرُمقن أهؾ ، وهذه قم٤مدة أهؾ اًمٙمٗمر واًمنمك وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙم٤م ٓ يرو٤مه اهلل وٓ حيٌف

أن ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ سم١مس ويقمهقن اًمٜم٤مس ، اًمديـ واًمّمالح ُمـ اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ سمٙمؾ سم٤مـمؾ وذ

-، وُم٤م ضم٤مءوا سمف وُم٤م يدقمقن إًمٞمف، وٟمٙمد ذم احلٞم٤مة وهمػمه ُمـ ؾمقء احل٤مل سم٥ًٌم وضمقدهؿ سمٞمٜمٝمؿ

ويٜمزل ، وم٥ًٌٌم دقمقهتؿ يٜم٤مهلؿ اًمًقء -! سم٤مًمرهمؿ ُمـ أهنؿ وًمدوا ومٞمٝمؿ وقم٤مؿمقا ُمٕمٝمؿ ؾمٜملم قمددا

َٟم٤م ىَم٤مًُمقا"  ًمّم٤مًمح صمٛمقد ىم٤مل ذًمؽ ىمقم، ويم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ ذم ظمػم، هبؿ اًمٌالء ْ ـْ  سمَِؽ  اـمَّػمَّ  َوسمَِٛم

وا ؾَمٞمرئ٦َمٌ  شُمِّمٌُْٝمؿْ  َوإِنْ ": ومرقمقن ًمٜمٌل اهلل ُمقؾمك  وىم٤مهل٤م ىمقم، [85: اًمٜمٛمؾ] "َُمَٕمَؽ  ُ  سمُِٛمقؾَمك َيٓمَّػمَّ

ـْ  ـْ  َهِذهِ  َيُ٘مقًُمقا ؾَمٞمرَئ٦مٌ  شُمِّمٌُْٝمؿْ  َوإِنْ " ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مًمقه٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد ، [353: إقمراف] "َُمَٕمفُ  َوَُم  "قِمٜمِْدكَ  ُِم

; ومٞمٜم٤م شمٗمِم٧م اًمتل وإُمراض واعمّم٤مئ٥م -حمٛمد ي٤م- سمٜم٤م طمّؾ  اًمذي اجلدب أن: أي[ 54 :اًمٜم٤ًمء]

وٟمز . إظمرى شمٚمق سمٚمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م شمٜمزل واًمٌالي٤م ضمئتٜم٤م أن ومٛمٜمذ، وضمقدك وسمِم١مم، سمًٌٌؽ هل إٟمام

                                                                                              
 (. ٓٔ/٘تفسري النكت والعيوف للماوردي ) (ٔ)
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 وًمٙمـ، ه١مٓء وهمػمهؿ أن ُم٤م هؿ ومٞمٝمؿ ُمـ يمٗمر وفمٚمؿ وهمػمه مم٤م طمرُمف اهلل وهنك قمٜمف ؾم٥ٌم ذًمؽ 

 .قمدوه سمف يّمٜمع مم٤م أقمٔمؿ سمّم٤مطمٌف يّمٜمع، تقومٞمؼاًم وقمدم اخلذٓن

 َٓ ": ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة ، اًمتٓمػم قمـ هنكملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن خيٗمك وٓ

َٓ  قَمْدَوى ةَ  َو ػَمَ
َٓ  َه٤مَُم٦مَ  َوَٓ ، ـمِ  .(3)"َصَٗمرَ  َو

 سطمٌ وًمذ، وشمٙمذيٌٙمؿ يمٗمريمؿ ذم ؿم١مُمٙمؿ "َُمَٕمُٙمؿْ  ـَم٤مئُِريُمؿْ ": سم٘مقهلؿ اعمرؾمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ومرد

ـْ ": هلؿ ُمقسمخلم هلؿ ىم٤مًمقا صمؿ. اعمٓمر قمٜمٙمؿ اهلل ْرشُمؿْ  َأِئ  صالطمٙمؿ ومٞمف ُم٤م ذيمرٟم٤ميمؿ أٟم٤م سم٥ًٌم أي "ُذيمر

وُمقنَ " اًم٘مقم أُّي٤م أٟمتؿ سمؾ. وشمٓمػمشمؿ ىمٚمتؿ ُم٤م ًمٜم٤م ىمٚمتؿ، وطمٔمٙمؿ  اًمٙمٗمر ذم احلد ُمتج٤موزون أي "ُُمْنِ

 .واًمٕمدوان واًمنمك

 أشم٤ٌمع هلؿ وأصٌح، اًمٙمراُم٤مت ُمـ اهلل وأقمٓم٤مهؿ اًمثالصم٦م اًمرؾمؾ ُمقىمػ شمٕمزز أن وسمٕمد

 ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي يًٙمـ ذًمؽ وسمٚمغ، سم٤مًمرؾمؾ يٌٓمِمقا أن وأرادوا اًمٌالد رؤؾم٤مء همْم٥م، ُم١مُمٜمقن

، وهنك وم٠مُمر، ىمدُمٞمف قمغم ؾمٕمٞم٤م يِمتد ضم٤مء، -طمٌٞم٥م اًمٜمج٤مر: ىمٞمؾ اؾمٛمف–إىمَم  اعمديٜم٦م ـمرف

ـْ  َوضَم٤مءَ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل روم٤ًم سم٠مرضمٚمٝمؿ وم٘متٚمقه، وشمقطمٞمده سم٢ميامٟمف اًم٘مقم وص٤مرح  َرضُمٌؾ  اعْمَِديٜم٦َمِ  َأىمََْم  ُِم

َٕمك ًْ  وصؾ إن وُم٤م اًمثالصم٦م اًمرؾمؾ ىمتؾ قمغم قمزُمقا ىمد اًمٌالد أهؾ أن ُمـ سمٚمٖمف ًمام سمنقم٦م يٛمٌم أي "َي

 قمغم ـمٚمٌتؿ هؾ: اًمرؾمؾ وؾم٠مل "اعْمُْرؾَمٚملِمَ  اشمٌَُِّٕمقا ىَمْقمِ  َي٤م": صقشمف سم٠مقمغم ىم٤مل طمتك اهل٤مئج٦م اجلامهػم إمم

ـْ  اشمٌَُِّٕمقا": وم٘م٤مل ًم٘مقُمف. ٓ: ٤مًمقاىم؟ أضمرا قمٞمًك إسمالهمٙمؿ دقمقة ٠َمًُمُٙمؿْ  ٓ َُم ًْ  "ُُمْٝمتَُدونَ  َوُهؿْ  َأضْمراً  َي

 قمغم أضمرا وٓ أُمقاًمٙمؿ ُمٜمٙمؿ يريد وًمٞمس، سم٤مخلػم إًمٞمٙمؿ يٕمقد ٟمّمح٤م ٟمّمحٙمؿ ُمـ اشمٌٕمقا: أي

 .وصٗمف هذا ُمـ ٓشم٤ٌمع ُمقضم٥م ومٝمذا، إي٤ميمؿ وإرؿم٤مده ًمٙمؿ ٟمّمحف

: سم٘مقًمف آطمؽماز هذا ومدومع، احلؼ قمغم ًمٞمس وًمٙمٜمف، أضمرة ي٠مظمذ وٓ يدقمق ومٚمٕمٚمف: ي٘م٤مل أن سم٘مل

 يِمٝمد سمام إٓ يٜمٝمقن وٓ، سمحًٜمف اًمّمحٞمح اًمٕم٘مؾ يِمٝمد ًمام إٓ يدقمقن ٓ ٕهنؿ "ُُمْٝمتَُدونَ  َوُهؿْ "

 .(2)هبدايتٝمؿ هتتدوا وم٤مشمٌٕمقهؿ. سم٘مٌحف اًمّمحٞمح اًمٕم٘مؾ

                                                                                              
 (. ٕٓٔ/ٕٕٕٓ( واللفظ لو، ومسلم )ٚٓٚ٘البخاري ) (ٔ)
 (. ٖٜٙتفسري السعدي ) (ٕ)
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 قمغم يمذًمؽ ومٝمذا ُمـ ومْمؾ اهلل، وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل قمغم هذا اًمرضمؾ أن ضمٜمده ًمٜمٍمة احلؼ 

ومٛمـ اًمذي محؾ اًمرضمؾ قمغم ، إذ ي٘مٞمض هلؿ ُمـ ي٠ميت عمٜم٤مسهتؿ دون أن يٓمٚمٌقا ُمٜمف ذًمؽ، اًمدقم٤مة إًمٞمف

، أن ي٠ميت ُمـ أـمراف اعمديٜم٦م ويتٙمٚمؿ سمٙمٚمامت احلؼ اًمتل يٜم٤مس هب٤م اعمرؾمٚملم وٓ ي٤ٌمزم ذم ٟمٍمة احلؼ

 .(3)إن اًمذي ؾمخره ًمذًمؽ هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف؟ سمؾ يٜمٓمؼ سمف طمتك ي٘متؾ

، وطمده هلل اًمديـ وإظمالص، اًمرؾمؾ اشم٤ٌمع قمغم ًمف ٓئٛملم قم٤مدوا سمؾ، ٟمّمحف ي٘مٌٚمقا مل ىمقُمف ومٙم٠من

 سمٕمد "شُمْرضَمُٕمقنَ  َوإًَِمٞمْفِ " ظمٚم٘مٜمل وهق أقمٌده ٓ َيٕمٚمٜمل رء وأّي : أي "وَمَٓمَريِن  اًمَِّذي َأقْمٌُدُ  ٓ زِمَ  َوَُم٤م": وم٘م٤مل

ِذُ ": ُمًتٗمٝمام ٤ملوم٘م رسمف إمم ًمٞمدقمقا اًمٗمرص٦م اهمتٜمؿ صمؿ. سمٕمٛمٚمٙمؿ وَيزيٙمؿ ومٞمح٤مؾمٌٙمؿ ُمقشمٙمؿ ـْ  َأَأختَّ  ُدوٟمِفِ  ُِم

ـُ  ُيِردْنِ  إِنْ " شمٌٍم وٓ شمًٛمع ٓ وأوصم٤مٟم٤م أصٜم٤مُم٤م "آهِل٦َمً  مْحَ ـِ  ٓ سمُِيٍّ  اًمرَّ ، ىمّؾ  وإن "ؿَمٞمْئ٤ًم ؿَمَٗم٤مقَمتُُٝمؿْ  قَمٜمرل شُمْٖم

 ٓ اًمتل ٜم٤ممإص هذه قمٌدت إذا إين "ُُمٌلِمٍ  َواللٍ  ًَمِٗمل إِذاً  إيِنر " وٟمحقه ْض ُمـ يب أراده مم٤م يٜم٘مذون وٓ

 .قمٚمٞمف دًمٞمؾ إمم حيت٤مج ٓ، واوح ُمٌلم والل ًمٗمل، شمي وٓ شمٜمٗمع

 سمِتٕملمُّ  واإلظم٤ٌمر وآهتداء، سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمرؾمؾ واًمِمٝم٤مدة ٟمّمحٝمؿ سملم، اًمٙمالم هذا ذم ومجٛمع

 واإلظم٤ٌمر، قمٚمٞمٝم٤م اًمؼماهلم وذيمر، سم٤مـمٚم٦م همػمه قم٤ٌمدة وأن، قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م وذيمر، وطمده اهلل قم٤ٌمدة

 آَُمٜم٧ُْم  إيِنر ": وم٘م٤مل، (2)ىمتٚمٝمؿ ُمـ اًمِمديد ظمقومف ُمع، ضمٝمرا سم٢ميامٟمف واإلقمالن ،قمٌده٤م ُمـ سمْمالل

 وصمٌقا وهٜم٤م، وإوصم٤من إصٜم٤مم هذه دون أُمريمؿ وُم٤مًمؽ ورازىمٙمؿ سمخ٤مًم٘مٙمؿ: أي "وَم٤مؾْمَٛمُٕمقنِ  سمَِرسمرُٙمؿْ 

 ىمٞمؾ وًمام "ٜم٦َّمَ اجْلَ  اْدظُمؾِ ": احل٤مل ذم ًمف "ىمِٞمَؾ " ومـ، سمف راضمٕمٝمؿ سمام وراضمٕمٝمؿ ُمٜمف ؾمٛمٕمقا ًمام. وم٘متٚمقه قمٚمٞمف

 شمقطمٞمده قمغم اًمٙمراُم٦م ُمـ إًمٞمف وصؾ سمام خمؼما ىمقُمف وم٘م٤مل ذيمر ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ورأى، اجلٜم٦م ادظمؾ ًمف

 زِم  هَمَٗمرَ  سماَِم  َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ىَمْقُِمل ًَمٞم٧َْم  َي٤م": طمٞم٤مشمف ذم هلؿ ٟمّمح يمام، ووم٤مشمف سمٕمد ًم٘مقُمف وٟم٤مصح٤م، وإظمالصف

ـَ  َوضَمَٕمَٚمٜمِل"، اًمٕم٘مقسم٤مت أٟمقاع قمٜمل وم٠مزال، زم همٗمر رء: سم٠مي: أي "َريبر   اعمثقسم٤مت سم٠مٟمقاع "اعْمُْٙمَرُِملمَ  ُِم

 .ذيمٝمؿ قمغم ي٘مٞمٛمقا مل، ىمٚمقهبؿ إمم ذًمؽ قمٚمؿ وصؾ ًمق: أي، واعمنات

                                                                                              
 (. ٕٗتفسري سورة يس للشيخ مصطفى العدوي ) (ٔ)
 (. ٜٗٙتفسري السعدي ) (ٕ)
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 يٜمّمح، اإليامن اًمّم٤مدق واعم١مُمـ، اإلؾمالم احلًـ اعمًٚمؿ ؿم٠من وهذا، وُمٞمت٤م طمٞم٤م ىمقُمف ومٜمّمح 

 .وىمًقة ؿمدة ُمـ سمف قم٤مُمٚمقه وُمٝمام، وومٞمف ًمف ىم٤مًمقا وُمٝمام، يْمؾ وٓ ويرؿمد، يٖمش وٓ

 :أرشدث اآلياث إىل ما يأتي
 .شمِم٤مسمف اًمٙمٗم٤مر ذم اًمتٙمذي٥م واإلسار ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من -3

 .جلقء أهؾ اًمٙمٗمر سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ إمم اًمتٝمديد واًمققمٞمد -2

 .طمرُم٦م اًمتٓمػم واًمتِم٤مؤم ذم اإلؾمالم -5

 .وأهقال ئدؿمدا ُمـ وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم احلؼ واًمديـ اًمتقطمٞمد دقم٤مة يالىمل ُم٤م سمٞم٤من -8

وم٤مًمٕمقض يٜمز ، واًمّمؼم قمغم ُم٤م يالىمل اًمٕمٌد ُمـ أذى وسمالء، احلؼ دقمقة إسمالغ وضمقب -3

 .ذًمؽ سمحًـ اعم٘مّمد واًمٜمٞم٦م

 .اًمٕملم رأي اجلٜم٦م يرى وم٢مٟمف اًمِمٝمٞمد ؾمٞمام ٓ اعمقت قمٜمد اعم١مُمـ سمنمى -2
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 الزســل مكـذبـي عـاقبــت 
ـْ  ىَمْقُِمفِ  قَمغَم  َأٟمَْزًْمٜم٤َم َوَُم٤م} ـْ  سَمْٕمِدهِ  ُِم ـَ  ضُمٜمْدٍ  ُِم   ُِم

ِ
اَمء ًَّ َّٓ  يَم٤مَٟم٧ْم  إِنْ ( 24) ُُمٜمِْزًملِمَ  يُمٜم٤َّم َوَُم٤م اًم  َصٞمَْح٦مً  إِ

ةً ( 29) ظَم٤مُِمُدونَ  ُهؿْ  وَم٢ِمَذا َواطِمَدةً  ـْ  َي٠مشْمِٞمِٝمؿْ  َُم٤م اًمِْٕم٤ٌَمدِ  قَمغَم  َي٤م طَمْنَ َّٓ  َرؾُمقلٍ  ُِم تَْٝمِزُئقنَ  سمِفِ  يَم٤مُٟمقا إِ ًْ  َي

ـَ  ٌَْٚمُٝمؿْ ىمَ  َأْهَٚمْٙمٜم٤َم يَمؿْ  َيَرْوا َأمَلْ ( 50) ُؿْ  اًْمُ٘مُرونِ  ُِم  ًَمَدْيٜم٤َم مَجِٞمعٌ  ًَمامَّ  يُمؾي  َوإِنْ ( 53) َيْرضِمُٕمقنَ  َٓ  إًَِمٞمِْٝمؿْ  َأهنَّ

ونَ   .{(52) حُمَْيُ

 : معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 . ُمقشمف سمٕمد ُمـ، اًمٜمج٤مر سمـ طمٌٞم٥م ىمقم قمغم ىمقُمف  قمغم أٟمزًمٜم٤م وُم٤م

 . ٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿإلهاليمٝمؿ وآ اعمالئٙم٦م ُمـ اًمًامء ُمـ ضمٜمد ُمـ

 . اهلالك اؾمتقضم٧ٌم اًمتل إُمؿ إلهالك اعمالئٙم٦م ُمٜمزًملم يمٜم٤م وُم٤م

 . ُمٞمتقن هلؿ طمراك ٓ ؾم٤ميمٜمقن ظم٤مُمدون هؿ وم٢مذا

 

 اًمٕم٤ٌمد قمغم طمنة ي٤م

اًمت٠ممل  هم٤مي٦م وهذا وم٤مطميي طمْمقركِ  أوان هذا اًمٕم٤ٌمد طمنة ي٤م

 . ًمٚمرؾمؾ اعمٙمذسمقن هؿ واًمٕم٤ٌمد. واًمٖمؿ واًمٜمدم

 . أي أهٚمٙمٜم٤م ىمٌٚمٝمؿ يمثػما، ؼمي٦م سمٛمٕمٜمك يمثػمايمؿ ظم يمؿ أهٚمٙمٜم٤م

 

 أهنؿ إًمٞمٝمؿ ٓ يرضمٕمقن

ُْؿ(  ُمـ إهاليمٜم٤م يمثرة يروا أمل، اعمٙمذسملم )إًَِمٞمِْٝمْؿ(، اعمٝمٚمٙملم )َأهنَّ

 . هاليمٝمؿ سمٕمد راضمٕملم همػم يمقهنؿ ىمٌٚمٝمؿ

 ًمديٜم٤م مجٞمع ًماّم  يمؾ وإن

 حميون

 حل٤ًمهبؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم جمٛمققمقن ًمديٜم٤م إٓ اخلالئؼ يمؾ وإن

 . جم٤مزاهتؿو

 :والبيان التفسري
 وأووح، رؾمٚمٝمؿ اعمٙمذسملم طم٤مل ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل أسم٤من، اًم٘مري٦م أصح٤مب ىمّم٦م شمتٛم٦م أي٤مت هذه

 .إظمروي ُمــــــ اًمٕمذاب ًمف يتٕمروقن ُم٤م صمؿ، اًمدٟمٞمــــــقي اًمٕمذاب ومـــل أُمثــــــ٤مهلؿ ومــل اهلل ؾمٜمــــــ٦م

ـْ  ىَمْقُِمفِ  قَمغَم  َأٟمَْزًْمٜم٤َم َوَُم٤م" ـْ  ِدهِ سَمٕمْ  ُِم ـَ  ضُمٜمْدٍ  ُِم   ُِم
ِ
امء ًَّ  ىمقم قمغم ُٟمٜمِْزل مل: أي "ُُمٜمِْزًملِمَ  يُمٜم٤َّم َوَُم٤م اًم

 يمٜم٤م وُم٤م، اعمالئٙم٦م إلهاليمٝمؿ ُمـ ضمٜمدا، سم٤مهلل اإليامن إمم ًمدقمقهتؿ، ًمف ىمتٚمٝمؿ سمٕمد ُمـ اًمرضمؾ اعم١مُمـ

 إهاليمٝمؿ سم٠من ىمْم٤مؤٟم٤م ؾمٌؼ وىمد، ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمٜم٤م أين إُمر يم٤من سمؾ، اإلٟمزال هذا إمم سمح٤مضم٦م
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 ٓ وه١مٓء، إُمقر ًمٕمٔم٤مئؿ اعمالئٙم٦م إٟمزال وم٢من، ؿم٠مهنؿ ًمتح٘مػم وهذا، اجلٜمد سم٢مٟمزال ٓ، ٤مًمّمٞمح٦مسم 

َّٓ  يم٤مَٟم٧ْم  إِنْ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام. سمؾ أهٚمٙمٜم٤مهؿ سمّمٞمح٦م واطمدة، اًمًامء ُمـ ضمٜمدا إلهاليمٝمؿ حيت٤مضمقن  إِ

، ضمؼميؾ هبؿ ص٤مح واطمدة سمّمٞمح٦م وقم٘مقسمتٝمؿ إٓ إهاليمٝمؿ يم٤من ُم٤م "ظَم٤مُِمُدونَ  ُهؿْ  وَم٢ِمذا واطِمَدةً  َصٞمَْح٦مً 

 .اهلالك هقم٦م إمم إؿم٤مرة وومٞمف، اهلل قمٜمد هٞمٜم٤م إُمر ًمٙمقن، هبؿ طمراك ٓ أُمقات هؿ وم٢مذا، وم٠مهٚمٙمٝمؿ

ةً  َي٤م" ـْ  َي٠مشْمِٞمِٝمؿْ  ُم٤م اًمِْٕم٤ٌمدِ  قَمغَم  طَمْنَ َّٓ  َرؾُمقلٍ  ُِم تَْٝمِزُؤنَ  سمِفِ  يم٤مُٟمقا إِ ًْ  يمذسمتؿ اًمذيـ ه١مٓء ي٤م: أي "َي

 اًمتقطمٞمد إمم يدقمق رؾمقل ضم٤مء ُم٤م أٟمف سم٥ًٌم، ومٕمٚمتؿ ُم٤م قمغم اٟمدُمقاو، أًمٞمٛم٦م طمنة حتنوا اًمرؾمؾ

وهذا اًمٜمدم وشمٚمؽ احلنة ذم ، احلؼ ُمـ سمف أرؾمؾ ُم٤م وضمحد ويمّذب، سمف اؾمتٝمزئ إٓ; واخلػم واحلؼ

ةً " وشمٜمٙمػم. يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  إُمؿ ُمـ سم٠مُمث٤مهلؿ يٕمتؼموا مل أهنؿ: قمٚمٞمٝمؿ اًمتحن وؾم٥ٌم. ًمٚمتٙمثػم "طَمْنَ

 اًمٕمذاب ُمقاضمٝم٦م قمٜمد اًمٜمداُم٦م فمٝمرت طمٞم٨م، احلنة ـمٚم٥م وىم٧م ذًمؽ أن سمٞم٤من واعم٘مّمقد. اخل٤مًمٞم٦م

 .وُمٕم٤ميٜمتف

ـَ  ىَمٌَْٚمُٝمؿْ  َأْهَٚمْٙمٜم٤م يَمؿْ  َيَرْوا َأمَلْ ": وم٘م٤مل واعمًت٘مٌٚم٦م احل٤مْضة إضمٞم٤مل شمٕم٤ممم اهلل أٟمذر صمؿ  اًْمُ٘مُرونِ  ُِم

ُؿْ  ، ًمٚمرؾمؾ اعمٙمذسملم ُمـ ىمٌٚمٝمؿ اهلل أهٚمٙمٝمؿ يتٕمظ أهؾ ُمٙم٦م وهمػمهؿ سمٛمـ أمل "َيْرضِمُٕمقنَ  ٓ إًَِمٞمِْٝمؿْ  َأهنَّ

 يمام اًمدٟمٞم٤م إمم يٕمقدون أهنؿ ُمٜمٝمؿ ضمٝمال يٕمت٘مدون اًمذيـ يم٤مًمّدهري٦م، اًمدٟمٞم٤م إمم هلؿ رضمٕم٦م ٓ وأهنؿ

َّٓ  ِهَل  َُم٤م َوىَم٤مًُمقا": سم٘مقًمف قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل طمٙمك يمام، ومٞمٝم٤م يم٤مٟمقا ٟمْٞم٤م طَمٞم٤مشُمٜم٤َم إِ  َوَُم٤م َوَٟمْحَٞم٤م َٟمُٛمقُت  اًمدُّ

َّٓ  ُُّيْٚمُِٙمٜم٤م  .[28 اجل٤مصمٞم٦م] "ْهرُ اًمدَّ  إِ

 َوإِنْ ": شمٕم٤ممم وم٘م٤مل، اًمدٟمٞم٤م قمذاب سمٕمد أظمرة ذم واًمٕم٘م٤مب احل٤ًمب سمقضمقد أيْم٤م أقمٚمٛمٝمؿ صمؿ

ونَ  ًَمَدْيٜم٤م مَجِٞمعٌ  ًَمامَّ  يُمؾي   سملم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ًمٚمح٤ًمب ؾمتحي وأشمٞم٦م اًماموٞم٦م إُمؿ مجٞمع وإن أي "حُمَْيُ

 ًَمامَّ  يُمالًّ  َوإِنَّ ": وضمؾ قمز يم٘مقًمف وهذا، وذه٤م ٤مظمػمه يمّٚمٝم٤م سم٠مقمامهلؿ ومٞمج٤مزُّيؿ، وضمؾ قمز اهلل يدي

ٞمَٜمَُّٝمؿْ   مجع سمٕمده سمؾ، شمريمف اهلل أهٚمٙمف ُمـ ًمٞمس أٟمف قمغم دًمٞمؾ وهذا. [333 هقد] "َأقْمامهَلُؿْ  َرسمَُّؽ  ًَمٞمَُقومر

 .راطم٦م اعمقت ًمٙم٤من شمرك أهٚمؽ ُمـ أن وًمق، وقم٘م٤مب وطمٌس، وطم٤ًمب

 :أرشدث اآلياث إىل ما يأتي
 .واحلنة واًمٜمداُم٦م إمل ُمزيد يًتدقمل احلؼ ُمـ سمف ضم٤مؤوا ُم٤م اًمرؾمؾ شمٙمذي٥م إن -3

 .شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م َي٥م اًمتل شمٕم٤ممم اهلل طمرُم٤مت ُمـ هق سمام آؾمتٝمزاء طمرُم٦م -2

 .اًمدائؿ واًمٕم٘م٤مب واًمثقاب واحل٤ًمب اجلزاء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إن -5
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 .سمٖمػمه اقمتؼم ُمـ واًمٕم٤مىمؾ، وأطمقاهلؿ اًمامولم أظم٤ٌمر ُمـ اًمٕمؼمة ـمٚم٥م -8 

 .واجلزاء واحل٤ًمب ٕم٤مداعم شم٘مرير -3

 وغريي البعث علي اإلهليت القدرة أدلت
َْرُض  هَلُؿُ  َوآَي٦مٌ } ْٕ ـْ  ضَمٜم٤َّمٍت  ومِٞمٝم٤م َوضَمَٕمٚمْٜم٤م( 55) َي٠ميُْمُٚمقنَ  وَمِٛمٜمْفُ  طَم٤ًٌّم ُِمٜمْٝم٤م َوَأظْمَرضْمٜم٤م َأطْمٞمَٞمْٜم٤مه٤م اعْمَٞمْت٦َمُ  ا  ُِم

ْرٟم٤م َوَأقْمٜم٤مٍب  َٟمِخٞمؾٍ  ـَ  ومِٞمٝم٤م َووَمجَّ ـْ  يُمُٚمقاًمِٞم٠َمْ ( 58) اًمُْٕمٞمُقنِ  ُِم ( 53) َيِْمُٙمُرونَ  َأوَمال َأيِْدُّيِؿْ  قَمِٛمَٚمتْفُ  َوُم٤م صَمَٛمِرهِ  ُِم

َْزواَج  ظَمَٚمَؼ  اًمَِّذي ؾُمٌْح٤منَ  ْٕ ٤َّم يُمٚمَّٝم٤م ا َْرُض  شُمٜم٧ٌُِْم  مِم ْٕ ـْ  ا ِٝمؿْ  َوُِم ًِ ٤َّم َأٟمُْٗم  اًمٚمَّٞمُْؾ  هَلُؿُ  َوآَي٦مٌ ( 52) َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ َومِم

َٚمُخ  ًْ ْٛمُس  (55) ُُمٔمْٚمُِٛمقنَ  ُهؿْ  وَم٢مِذا اًمٜمَّٝم٤مرَ  ُِمٜمْفُ  َٟم تََ٘مرٍّ  دَمِْري َواًمِمَّ ًْ ُ
ِ

( 54) اًمَْٕمٚمِٞمؿِ  اًمَْٕمِزيزِ  شَمْ٘مِديرُ  ذًمَِؽ  هَل٤م عم

ْرٟم٤مهُ  َواًمَْ٘مَٛمرَ  ْٛمُس  ٓ( 59) اًمَْ٘مِديؿِ  يَم٤مًمُْٕمْرضُمقنِ  قم٤مدَ  طَمتَّك َُمٜم٤مِزَل  ىَمدَّ  اًمٚمَّٞمُْؾ  َوٓ اًمَْ٘مَٛمرَ  شُمْدِركَ  َأنْ  هَل٤م َيٜمٌَِْٖمل اًمِمَّ

ٌَُحقنَ  وَمٚمٍَؽ  ذِم  َويُمؾي  رِ اًمٜمَّٝم٤م ؾم٤مسمُِؼ  ًْ يَّتَُٝمؿْ  مَحَٚمْٜم٤م َأٟم٤َّم هَلُؿْ  َوآَي٦مٌ ( 80) َي  َوظَمَٚمْ٘مٜم٤م( 83) اعْمَِْمُحقنِ  اًمُْٗمٚمِْؽ  ذِم  ُذرر

ـْ  هَلُؿْ  يَخ  وَمال ٟمُْٖمِرىمُْٝمؿْ  َٟمَِم٠مْ  َوإِنْ  (82) َيْريَمٌُقنَ  ُم٤م ُِمثْٚمِفِ  ُِم  َوَُمت٤مقم٤مً  ُِمٜم٤َّم ٦مً َرمْحَ  إَِّٓ ( 85) ُيٜمَْ٘مُذونَ  ُهؿْ  َوٓ هَلُؿْ  َسِ

 .{(88) طِملمٍ  إمِم

 : معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 

 اعمٞمت٦م أطمٞمٞمٜم٤مه٤م إرض

، سم٤مًمٜم٤ٌمت طمٞم٦م ومّم٤مرت سم٤مًمامء أطمٞمٞمٜم٤مه٤م، ومٞمٝم٤م ٟم٤ٌمت ٓ اًمتل

 . قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمر سم٢مٟمزال

 

 أيدُّيؿ قمٛمٚمتف وُم٤م

 هق وإٟمام أيدُّيؿ شمّمٜمٕمف مل: واعمٕمٜمك، إُم٤م ان شمٙمقن ُم٤م ٟم٤مومٞم٦م

قمٛمٚمتف أيدُّيؿ  ُم٤م: واعمٕمٜمك، أو ُمقصقًم٦م. وظمٚم٘مف اهلل صٜمع

 . وٟمحقه يم٤مًمٕمّمػم ُمٜمف مم٤م يتخذ

 . إراولم وحت٧م اًمًاموات ذم يم٤مًمتل اعمخٚمقىم٤مت ُمـ يٕمٚمٛمقن ٓ ومم٤م

 اًمٌٕم٨م إُمٙم٤من قمالُم٦م قمغم، اإلزاًم٦م واإلظمراج: اًمًٚمخ  ٟمًٚمخ

 

 اًمٕمٚمٞمؿ اًمٕمزيز شم٘مدير ذًمؽ

ٕمٚمٞمؿ اًم، ذًمؽ اجلري شم٘مدير اًمٖم٤مًم٥م سم٘مدرشمف قمغم يمؾ ُم٘مدور

 . اعمحٞمط قمٚمٛمف سمٙمؾ ُمٕمٚمقم

 ذم وآظمره اًمٜمخٚم٦م ذم أصٚمف اًمذي اًمٕمذق يمٕمقد رضمع 
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 . اًمِمامريخ اًم٘مديؿ يم٤مًمٕمرضمقن قم٤مد 

 شمدرك أن هل٤م يٜمٌٖمل اًمِمٛمس ٓ

 اًم٘مٛمر

 "ٓ"وطمرف اًمٜمٗمل ، ومتجتٛمع ُمٕمف ذم اًمٚمٞمؾ، ذم هقم٦م ؾمػمه

 . ًمٚمدًٓم٦م قمغم أهن٤م ُمًخرة

 

 ذريتٝمؿ طمٚمٛمٜم٤م

 ُمقطمدون ُم١مُمٜمقن ٕهنؿ ٝمؿذريت ٟمجٞمٜم٤م، ٟمقح ىمقم ذري٤مت

 . ُمنميمقن ٕهنؿ آسم٤مءهؿ وأهمرىمٜم٤م

 . صٜمػ يمؾ ُمـ سم٤مٕزواج اعمٛمٚمقءة ٟمقح ؾمٗمٞمٜم٦م اعمِمحقن

 . يريمٌقن يم٤مًمًٞم٤مرات واًمٓم٤مئرات ُم٤م ٟمقح ومٚمؽ ُمثؾ ُمـ ُمثٚمف ُمـ هلؿ وظمٚم٘مٜم٤م

 . ساظمٝمؿ ومٞمٙمػ يٜمجٞمٝمؿ ُمٖمٞم٨م هلؿ سيخ ومال

 . آضم٤مهلؿ هن٤مي٦م إمم واًمنماب سم٤مًمٓمٕم٤مم هلؿ ومتتٞمٕم٤م طملم إمم وُمت٤مقم٤م

 . وآؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مإليامن أي اًمدٟمٞم٤م قمذاب ُمـ أيديٙمؿ سملم ُم٤م اشم٘مقا

 . واًمتٙمذي٥م اًمٙمٗمر قمغم أسرشمؿ إذا أظمرة قمذاب ُمـ ظمٚمٗمٙمؿ وُم٤م

 :التفسري والبيان
، واجلزاء ًمٚمح٤ًمب اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف إُمؿ مجٞمع سم٢مطمْم٤مر احلنم قمغم يدل ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل ذيمر أن سمٕمد

 وإَي٤مد، سم٤معمٓمر اجلدسم٤مء إرض ُمـ اًمٜم٤ٌمت سم٢مٟم٤ٌمت اًمٌٕم٨م إُمٙم٤من قمغم يدل ُم٤م ذيمر

 .اًمٜمٕمؿ شمٚمؽ قمغم ؿمٙمرهؿ يًتدقمل مم٤م، هب٤م اعمٕم٤مش ؾمٌؾ ًمتقومػم، إهن٤مر وشمٗمجػم اًم٤ًٌمشملم

 اعم٘مؽمٟم٦م اًم٘مدرة قمغم وذيمر ُم٤م يدل، إزُمٜم٦م أطمقال ُمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ىمدرشمف قمغم داًم٦م آي٤مت ذيمر صمؿ

 .اًمٌح٤مر ُمٞم٤مه اًمٕم٤مسمرة اًمًٗمـ ذم ٤ملوإضمٞم إوٓد شمٜم٘مؾ وهق سم٤مًمرمح٦م

َْرُض  هَلُؿُ  َوآَي٦مٌ ": ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ْٕ  وُمـ "َي٠ميُْمُٚمقنَ  وَمِٛمٜمْفُ  طَم٤ًٌّم ُِمٜمَْٝم٤م َوَأظْمَرضْمٜم٤َم َأطْمٞمَٞمْٜم٤َمَه٤م اعْمَٞمْت٦َمُ  ا

 ٓ اًمتل اهل٤مُمدة إرض إطمٞم٤مء: اعمقشمك وإطمٞم٤مء اًمٌٕم٨م قمغم وىمدرشمف اهلل وضمقد قمغم اًمداًم٦م اًمٕمالُم٤مت

 وإظمراج، وإؿمٙم٤مل إًمقان اعمختٚمػ سم٤مًمٜم٤ٌمت وهتتز متقج وضمٕمٚمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م اًمامء سم٢مٟمزال، ومٞمٝم٤م ٟم٤ٌمت

. واعمٕم٤مش احلٞم٤مة سمف شم٘مقم ُم٤م وأيمثر، ي١ميمؾ ُم٤م ُمٕمٔمؿ وهق، وٕٟمٕم٤مُمٝمؿ ًمٚمٕم٤ٌمد رزق هق اًمذي احل٥م

 .اعمقشمك ٟمحٞمل اعمٞمت٦م إرض ٟمحٞمل ويمام
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ـْ  ضَمٜم٤َّمٍت  ومِٞمَٝم٤م َوضَمَٕمٚمْٜم٤َم"  ْرٟم٤م َوَأقْمٜم٤َمٍب  َٟمِخٞمؾٍ  ُِم ـَ  ومِٞمَٝم٤م َووَمجَّ  اًمتل إرض ذم وأوضمدٟم٤م "اًمُْٕمٞمُقنِ  ُِم

 حيت٤مضمقن، خمتٚمٗم٦م أُم٤ميمـ ذم ُمقزقم٦م أهن٤مرا ومٞمٝم٤م وضمٕمٚمٜم٤م، وهمػمه٤م وأقمٜم٤مب ٟمخٞمؾ ُمـ سم٤ًمشملم أطمٞمٞمٜم٤مه٤م

 وهل، احلالوة اعمٓمٕمقم أًمذ ٕن، اًمٗمقايمف ؾم٤مئر سملم ُمـ سم٤مًمذيمر وإقمٜم٤مب اًمٜمخٞمؾ وظمّمص. إًمٞمٝم٤م

 .ٟمٗمٕم٤م أقمؿ وٕهنام، ًمٖمػممه٤م ظمالوم٤م ووم٤ميمٝم٦م ىمقت ًمٕمٜم٥موا اًمتٛمر وٕن، أشمؿ ومٞمٝم٤م

ـْ  ًمِٞم٠َميُْمُٚمقا"  واجلٜم٤مت احل٥م إٟمِم٤مء ُمـ اًم٘مّمد إن: أي "َيِْمُٙمُرونَ  َأوَمالَ  َأيِْدُّيِؿْ  قَمِٛمَٚمتْفُ  َوَُم٤م صَمَٛمِرهِ  ُِم

 شمٚمؽ ُمـ أيدُّيؿ صٜمٕمتف مم٤م وي٠ميمٚمقا، وإقمٜم٤مب اًمٜمخٞمؾ ُمـ اعمذيمقر صمٛمر ُمـ اعمخٚمقىمقن ي٠ميمؾ أن

 ٓ، هبؿ شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م ُمـ إٓ يمٚمف ذاك وُم٤م، وٟمحقه يم٤مًمٕمّمػم، واًمثامر احلٌقب أو ًمزروعوا اًمٖمراس

؟! حتَم وٓ شمٕمد ٓ اًمتل اًمٜمٕمؿ هذه ُمـ قمٚمٞمٝمؿ سمف أٟمٕمؿ ُم٤م قمغم يِمٙمروٟمف ومٝمال، وىمقهتؿ سم٘مدرهتؿ

 .شمريمف إٟمٙم٤مر ـمريؼ ُمـ سم٤مًمِمٙمر أُمر وهذا

ٌّف صمؿ  ظَمَٚمَؼ  اًمَِّذي ؾُمٌَْح٤منَ ": وم٘م٤مل، سم٤مًمنمك وأشمقا، همػمه قمٌدوا سمؾ، سم٤مًمؽمك ي٘متٜمٕمقا مل أهنؿ إمم ٟم

َْزَواَج  ْٕ ٤َّم يُمٚمَّٝم٤م ا َْرُض  شُمٜم٧ٌُِْم  مِم ْٕ ـْ  ا ِٝمؿْ  َوُِم ًِ ٤َّم َأٟمُْٗم  ظمٚمؼ اًمذي هلل اًمنميؽ قمـ شمٜمزُّي٤م أي "َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ َومِم

، واًمٜم٤ٌمت واًمثامر اًمزروع ُمـ، وإؿمٙم٤مل واًمٓمٕمقم إًمقان خمتٚمػ ُمـ يمٚمٝم٤م وإصٜم٤مف إٟمقاع

ُٚمُؼ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، يٕمرومقهن٤م ٓ ؿمتك خمٚمقىم٤مت وظمٚمؼ، واإلٟم٤مث اًمذيمقر اًمٜمٗمقس ُمـ ظمٚمؼو  ُم٤م َوخَيْ

ـْ ": وضمؾ قمز وىم٤مل، [4 اًمٜمحؾ] "شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ   يُمؾر  َوُِم
ٍ
ء ُرونَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َزْوضَملْمِ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤م َرْ  "شَمَذيمَّ

 .[89 اًمذاري٤مت]

 ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ٓ أؿمٞم٤مء وظم٤مًمؼ وٟم٤ٌمت وطمٞمقان إٟم٤ًمن ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ اخلٚمؼ هذا ظم٤مًمؼ أن: واخلالص٦م

، شمٕم٤ممم سم٤مهلل يٚمٞمؼ ٓ قمام سم٤مًمتٜمزيف إُمر أي٦م وذم، رء يمؾ قمغم ىم٤مدر، واًمٜمٔمػم اًمنميؽ قمـ ُمٜمزه

 .اعمت٘مدُم٦م أي٦م ذم سم٤مًمِمٙمر يم٤مُٕمر

 أرسمٕم٦م أدًم٦م شمٕم٤ممم ذيمر، اعمٙم٤مٟمٞم٦م إرض سم٠مطمقال واحلنم اًمٌٕم٨م إُمٙم٤من قمغم آؾمتدٓل وسمٕمد

 :وم٘م٤مل، ٦مإزُمٜم أطمقال ُمـ

َٚمُخ  اًمٚمَّٞمُْؾ  هَلُؿُ  َوآَي٦مٌ " -3 ًْ : اًمٕمٔمٞمٛم٦م شمٕم٤ممم ىمدرشمف أدًم٦م وُمـ أي "ُُمٔمْٚمُِٛمقنَ  ُهؿْ  وَم٢ِمذا اًمٜمَّٝم٤مرَ  ُِمٜمْفُ  َٟم

 وشمذه٥م سم٤مًمْمقء ومٞم٠ميت اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمٝم٤مر ومٞمٜمزع، دائٌلم واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ وشمٕم٤مىم٥م، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ظمٚمؼ

 ىم٤مل يمام، يتٕم٤مىم٤ٌمن وهٙمذا، اًمْمقء ويذه٥م فمٚمٛم٦م ذم اخلٚمؼ ومٞمّمٌح، اًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٚمٞمؾ ويٜمزع، اًمٔمٚمٛم٦م

ٞمَْؾ  ُيْٖمٌِم ": شمٕم٤ممم  ُمـ حمقره٤م طمقل إرض ًمدوران ٟمتٞمج٦م، [38 إقمراف] "طَمثِٞمًث٤م َيٓمُْٚمٌُفُ  اًمٜمَّٝم٤مرَ  اًمٚمَّ
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 وذم، أظمر اًمٜمّمػ قمـ وشمٖمٞم٥م، إروٞم٦م اًمٙمرة ٟمّمػ قمغم اًمِمٛمس ومتنمق، اًمنمق إمم اًمٖمرب 

 وذم، اًمٕمٜم٤مء ُمـ واًمراطم٦م اًمٜمٗمس وؾمٙمقن اًمٕمٛمؾ شمرك اًمٔمالم ٗملوم، وظمػم ٟمٗمع واًمٜمقر اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ يمؾ

 .اًمرزق يم٥ًم أضمؾ ُمـ وقمٛمؾ وطمريم٦م وًمذة ُمتٕم٦م اًمٜمقر

 يد ٓ، وسمٖمت٦م ُمٗم٤مضم٠مة اًمٔمٚمٛم٦م ذم داظمٚمقن ومٝمؿ أي، ًمٚمٛمٗم٤مضم٠مة إذا "ُُمٔمْٚمُِٛمقنَ  ُهؿْ  وَم٢ِمذا": وىمقًمف

 .ومٞمف اًمدظمقل ُمـ وٓسمد، سمٕمدئذ هلؿ

ْٛمُس " -2 تَ٘مَ  دَمِْري َواًمِمَّ ًْ ُ
ِ

 شمٕم٤ممم ىمدرشمف قمغم داًم٦م ُمًت٘مٚم٦م وآي٦م "اًمَْٕمٚمِٞمؿِ  اًمَْٕمِزيزِ  شَمْ٘مِديرُ  ذًمَِؽ  هَل٤َم رٍّ عم

، رء يمؾ اًمٖم٤مًم٥م اًم٘م٤مهر اهلل ُمـ شم٘مدير اًمدوران وذًمؽ، ُمداره٤م هن٤مي٦م إمم ومٚمٙمٝم٤م ذم اًمِمٛمس دوران

 .رء سمٙمؾ قمٚمٛمف اعمحٞمط

 .اًمٕمرش حت٧م وهق، اعمٙم٤مين ُمًت٘مره٤م: إول: اعمًت٘مر ومٞمف ىمقٓن

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وهق، ؾمػمه٤م ُمٜمتٝمك وهق اًمزُم٤مين ُمًت٘مره٤م اعمراد أن -واًمث٤مين

ْرٟم٤مهُ  َواًْمَ٘مَٛمرَ " -5  ومٞمٝم٤م يًػم ُمٜم٤مزل ًمٚم٘مٛمر اهلل ضمٕمؾ "اًْمَ٘مِديؿِ  يَم٤مًمُْٕمْرضُمقنِ  قم٤مدَ  طَمتَّك َُمٜم٤مِزَل  ىَمدَّ

 ًمِمٝمرا يم٤من إن ًمٞمٚمتلم يًتؽم صمؿ، ُمٜمٝم٤م واطمد ذم ًمٞمٚم٦م يمؾ يٜمزل، ُمٜمزٓ وقمنمون صمامٟمٞم٦م وهل، آظمر ؾمػما

 وصٖمر دق آظمره٤م ذم اًم٘مٛمر ص٤مر وم٢مذا، يقُم٤م وقمنميـ شمًٕم٦م يم٤من إن واطمدة وًمٞمٚم٦م، يقُم٤م صمالصملم

 ـمٚمـــع قمٚمٞمــــف اًمــذي اًمٖمّمـ وهق: اًم٘مديؿ يم٤مًمٕمرضمقن ص٤مر طمتك، أوهل٤م إمم وقم٤مد، وشم٘مقس واصٗمر

 ُمٜمـف وي٘مٓمع، يٕمقّج  قمــــريض أصٗمــــر وهق، اًمٜمخٚمــــ٦م

 .ي٤مسم٤ًم اًمٜمخؾ قمغم يٌ٘مك، اًمِمامريخ

 ىم٤مل يمام، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ هب٤م يٕمرف اًمِمٛمس أن يمام، اًمِمٝمقر ُميض قمغم اًم٘مٛمر سمٛمٜم٤مزل ويًتدل

َئُٚمقَٟمَؽ ": وضمؾ قمز ًْ ـِ  َي ٦مِ  قَم َِهٚمَّ ْٕ : شمٕم٤ممم وىم٤مل، [349 اًمٌ٘مرة] "َواحْل٩َمر  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  َُمقاىِمٞم٧ُم  ِهَل  ىُمْؾ  ا

ةً  اًمٜمَّٝم٤مرِ  آَي٦مَ  َوضَمَٕمٚمْٜم٤م ٚمَّٞمْؾِ اًم آَي٦مَ  وَمَٛمَحْقٟم٤م آَيتلَْمِ  َواًمٜمَّٝم٤مرَ  اًمٚمَّٞمَْؾ  َوضَمَٕمٚمْٜم٤َم" ـْ  وَمْْمالً  ًمَِتٌْتَُٖمقا ُُمٌٍِْمَ  َرسمرُٙمؿْ  ُِم

ٜملِمَ  قَمَددَ  َوًمَِتْٕمَٚمُٛمقا ًر ٤ًمَب  اًم   َويُمؾَّ  َواحْلِ
ٍ
ء ٚمْٜم٤مهُ  َرْ  يمؾ شمٓمٚمع واًمِمٛمس. [32 اإلهاء] "شَمْٗمِّمٞمالً  وَمّمَّ

، اًمٜمٝم٤مر ذًمؽ سم٥ًٌم يٓمقل، وؿمت٤مء صٞمٗم٤م وُمٖم٤مرهب٤م ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م ذم شمٜمت٘مؾ وًمٙمـ، آظمره ذم وشمٖمرب، يقم

 اًمِمٝمر ُمـ ًمٞمٚم٦م أول ذم يٓمٚمع ُمٜم٤مزل وم٘مدره اًم٘مٛمر وأُم٤م. اًمٜمٝم٤مر وي٘مٍم اًمٚمٞمؾ يٓمقل صمؿ، اًمٚمٞمؾ وي٘مٍم

 ُم٘مت٤ًٌم وٞم٤مء ازداد ارشمٗمع يمٚمام صمؿ، ُمٜمزًم٦م ويرشمٗمع، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم ٟمقرا يزداد صمؿ، اًمٜمقر ىمٚمٞمؾ وئٞمال
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 يّمػم طمتك، اًمِمٝمر آظمر إمم اًمٜم٘مص ذم ينمع صمؿ، قمنمة اًمراسمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم يتٙم٤مُمؾ طمتك، اًمِمٛمس ُمـ 

 .اًم٘مديؿ اًمٜمخؾ يم٤مًمٕمرضمقن

ْٛمُس  َٓ " -8 َٓ  اًْمَ٘مَٛمرَ  شُمْدِركَ  َأنْ  هَل٤م َيٜمٌَِْٖمل اًمِمَّ ٌَُحقنَ  وَمَٚمٍؽ  ذِم  َويُمؾي  اًمٜمَّٝم٤مرِ  ؾم٤مسمُِؼ  اًمٚمَّٞمُْؾ  َو ًْ  ٓ "َي

، ُمًت٘مال ُمدارا ُمٜمٝمام ًمٙمؾ ٕن، أظمر أطمدمه٤م يدرك أن واًم٘مٛمر اًمِمٛمس ُمـ ًمٙمؾ يًٝمؾ وٓ يّمح

 ُمٜمٝمام ًمٙمؾ ٕن، اًمِمٛمس وهل اًمٜمٝم٤مر آي٦م اًم٘مٛمر وهل اًمٚمٞمؾ آي٦م شمًٌؼ وٓ، ومٞمف أظمر ُمع َيتٛمع ٓ

 .وؾمٚمٓم٤مٟم٤م جم٤مٓ

 ُمدار ذم شمًػم وم٤مًمِمٛمس، اًمًامء ذم ومٚمٙمف ذم ويدور يًٌح وإرض واًم٘مٛمر اًمِمٛمس ُمـ ويمؾ

 شمدور وإرض، ىمٓمره ٟمّمػ ُمدار ذم ؿمٝمر يمؾ إرض طمقل يدور واًم٘مٛمر، ؾمٜم٦م ذم دورهت٤م وشمتؿ هل٤م

 .وًمٞمٚم٦م يقم ذم ٟمٗمًٝم٤م وطمقل، ؾمٜم٦م ذم اًمِمٛمس طمقل

 ومال، ومٞمف يدور ُمًت٘مال ُمدارا وإرض واًم٘مٛمر اًمِمٛمس ُمـ ًمٙمؾ ضمٕمؾ اهلل أن قمغم دًمٞمؾ وهذا

 .اًم٘مٛمر ظمًقف أو اًمِمٛمس يمًقف حيدث طمٞمٜمام ٟم٤مدرا إٓ أظمر وقء أطمدمه٤م حيج٥م

 آظمر سمدًمٞمؾ شمٕم٤ممم أشمك، اعمت٘مدُم٦م إرسمٕم٦م اًمزُمٜمٞم٦م ٦موإدًم إرض وهق اعمٙم٤مين اًمدًمٞمؾ سمٞم٤من وسمٕمد

 "َواًْمٌَْحرِ  اًْمؼَمر  ذِم  َومَحَٚمْٜم٤مُهؿْ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، اًمؼم ذم يًػم يمام اًمٌحر ذم اإلٟم٤ًمن شمًٞمػم وهق، ىمدرشمف قمغم

يَّتَُٝمؿْ  مَحَٚمْٜم٤م َأٟم٤َّم هَلُؿْ  َوآَي٦مٌ ": هٜم٤م وىم٤مل[ 50 اإلهاء]  ورمحتف ىمدرشمف دٓئؾ وُمـ: أي "اعْمَِْمُحقنِ  اًمُْٗمٚمِْؽ  ذِم  ُذرر

 سم٤مًمٌْم٤مئع اعمٛمٚمقءة اًمًٗمـ ذم إوٓد أي، اًمذري٦م وريمقب، اًمًٗمـ ًمٞمحٛمؾ اًمٌحر شمًخػمه وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 اًْمٌَْحرِ  ذِم  دَمِْري اًْمُٗمٚمَْؽ  َأنَّ  شَمرَ  َأمَلْ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، واعمٕم٤مش اًم٘مقت ًمتقومػم، آظمر إمم سمٚمد ُمـ يٜم٘مٚمقهن٤م اًمتل

  سمِٜمِْٕمَٛم٧ِم 
ِ

َيُٙمؿْ  اّللَّ ـْ  ًمػُِمِ ي٤مٍت  ذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ  آي٤مشمِفِ  ُِم ٤ٌَّمرٍ  ًمُِٙمؾر  َٔ  .[53 ًم٘مامن] "ؿَمُٙمقرٍ  َص

 اعمٛمٚمقءة اًمًٗمٞمٜم٦م وهل، اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ؾمٗمٞمٜم٦م ذم محٚمقا اًمذيـ آسم٤مؤهؿ: اًمذري٦م: وىمٞمؾ

 لأصق قمغم طمٗم٤مفم٤م، اصمٜملم زوضملم يمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م حيٛمؾ أن شمٕم٤ممم اهلل أُمره اًمتل واحلٞمقاٟم٤مت سم٤مُٕمتٕم٦م

 .ٟمقح ؾمٗمٞمٜم٦م ذم وأضمدادهؿ ه١مٓء آسم٤مء محؾ اهلل أن: واعمٕمٜمك. اعمخٚمقىم٤مت

ـْ  هَلُؿْ  َوظَمَٚمْ٘مٜم٤م" ، اإلسمؾ وهل سمري٦م ؾمٗمٜم٤م اًمًٗمـ شمٚمؽ ُمثؾ ًمٚمٜم٤مس وظمٚم٘مٜم٤م أي "َيْريَمٌُقنَ  ُم٤م ُِمثْٚمِفِ  ُِم

، ًمٗمٚمؽا إمم قم٤مئد ُِمثْٚمِفِ  ذم اًمْمٛمػم: اًمرازي ىم٤مل ًمٙمـ، قمٚمٞمٝم٤م ويريمٌقن قمٚمٞمٝم٤م حيٛمٚمقن اًمؼم ؾمٗمـ وم٢مهن٤م

ـْ  َوآظَمرُ ": شمٕم٤ممم يم٘مقًمف هذا ومٞمٙمقن، إيمثريـ ىمقل قمغم  هذا وقمغم، [34 ص] "َأْزواٌج  ؿَمْٙمٚمِفِ  ُِم

 ىمقًمف هذا وي١ميد، اإلسمؾ اعمراد وًمٞمس، زُم٤مهنؿ ذم اعمقضمقد أظمر اًمٗمٚمؽ اعمراد يٙمقن أن وم٤مٕفمٝمر
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ـْ  هَلُؿْ  َوظَمَٚمْ٘مٜم٤م": فىمقًم ًمٙم٤من، اإلسمؾ اعمراد يم٤من وًمق. "ُٟمْٖمِرىمُْٝمؿْ  َٟمَِم٠مْ  َوإِنْ ": هٜم٤م شمٕم٤ممم  ٌُقنَ  ُم٤م ُِمثْٚمِفِ  ُِم  "َيْريَم

 .ُمتّمٚملم سملم وم٤مصال

، اعمخٚمقىم٤مت ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمثؾ ُمـ: شم٘مديره ُمذيمقر همػم ُمٕمٚمقم إمم اًمْمٛمػم يٕمقد أن وحيتٛمؾ

ـْ  ًمَِٞم٠ميُْمُٚمقا": هٜم٤م شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ  ُمـ احلديث٦م اًمٜم٘مؾ وؾم٤مئؾ يمؾ شمِمٛمؾ أي٦م، هذا وقمغم "صَمَٛمِرهِ  ُِم

ٌُقه٤م َواحْلَِٛمػمَ  َواًْمٌِٖم٤مَل  َواخْلَٞمَْؾ ": شمٕم٤ممم ىمقًمف أي٦م وٟمٔمػم. وـم٤مئرات ٤مراتوىمٓم ؾمٞم٤مرات يَم  َوِزيٜم٦َمً  ًمؽَِمْ

ُٚمُؼ   .[4 اًمٜمحؾ] "شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ ُم٤م َوخَيْ

 وَمال، ُٟمْٖمِرىمُْٝمؿْ  َٟمَِم٠مْ  َوإِنْ ": وم٘م٤مل، اًمقؾم٤مئط شمٚمؽ ذم اًمريم٤مب طمٗمظ شمٕم٤ممم وًمٓمٗمف رمحتف ودًمٞمؾ

يَخ   مم٤م يٖمٞمثٝمؿ هلؿ ُمٖمٞم٨م ومال، محقٓهتؿ ُمع اًمامء ذم إهمراىمٝمؿ ٟمرد وإن أي "ُيٜمَْ٘مُذونَ  ُهؿْ  َوٓ هَلُؿْ  َسِ

 .أص٤مهبؿ مم٤م يٜم٘مذون هؿ وٓ، اًمٖمرق ُمـ يٜمجٞمٝمؿ أو، ومٞمف هؿ

" َّٓ َّٓ  "طِملمٍ  إمِم َوَُمت٤مقًم٤م ُِمٜم٤َّم َرمْح٦َمً  إِ  اًمؼم ذم ٟمًػميمؿ سمرمحتٜم٤م وًمٙمـ: شم٘مديره، ُمٜم٘مٓمع اؾمتثٜم٤مء: هٜم٤م إِ

 وىم٧م إمم اًمدٟمٞم٤م سم٤محلٞم٤مة وٟمٛمتٕمٙمؿ، ُمًٛمك أضمؾ إمم وٟمًٚمٛمٙمؿ، اًمٖمرق ُمـ ؿوٟمحٗمٔمٙم، واًمٌحر

 .اعمقت وهق، وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُمٕمٚمقم

 :أرشدث اآلياث إىل ما يأتي
 وهمػم اعمقشمك وإطمٞم٤مء اًمٌٕم٨م قمغم ىمدرشمف ويمامل وشمقطمٞمده اهلل وضمقد قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م ُمـ -3

 وأؾم٤مس احلٞم٤مة ىمقام هق اًمذي، ُمٜمف احل٥م وإظمراج، إظمي سم٤مًمٜم٤ٌمت اهل٤مُمدة إرض إطمٞم٤مء: ذًمؽ

 .واعمٕم٤مش إمم همػم ذًمؽ ُمـ دٓئؾ ىمدرشمف اًم٘مقت

 .وإرادشمف ًمًٚمٓم٤مٟمف واإلذقم٤من، سمٕم٤ٌمدشمف وؿمٙمره، اعمتٗمْمؾ اعمٜمٕمؿ اخل٤مًمؼ ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ هذه شمًتقضم٥م -2

 ُم٤م ُمع، اهلل همػم قمٌدوا اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر صٜمٞمع قمـ واًمٌٕمد، سمف يٚمٞمؼ ٓ قمام اخل٤مًمؼ شمٜمزيف َي٥م -5

 .ىمدرشمف وآصم٤مر ٟمٕمٛمف ُمـ رأوا

 وُمٜمٝم٤م، اعمختٚمٗم٦م واًمثامر اًمٜم٤ٌمشم٤مت ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م، يمثػمة اًمٕم٤ممل ذم وُمٔم٤مهره٤م اهلل ىمدرة آصم٤مر إن -8

 اًمؼم ذم اًمٌنم يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ أظمرى أصٜم٤مف ظمٚمؼ وُمٜمٝم٤م، وإٟم٤مصم٤م ذيمقرا أي وإزواج إوٓد ظمٚمؼ

 .سمف ينمك أن ليٜمٌٖم ومال، سم٤مخلٚمؼ اٟمٗمرد ىمد اهلل يم٤من وإذا. وإرض واًمًامء واًمٌحر

 يقم إمم، يمذسمقه وإن، ص حمٛمد أُم٦م قمذاب وأظّمر، اًم٤ًمًمٗم٦م إُمؿ قمذاب اهلل قمّجؾ -3

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل هلذا شمٙمريام، اًم٘مٞم٤مُم٦م



 

 

45 

 اهلل خلق علي والشفقت اهلل وآياث اهلل تقوى مه الكفار موقف 
 

ـْ  شَم٠مشْمِٞمِٝمؿْ  َوُم٤م( 83) شُمْرمَحُقنَ  ؿْ ًَمَٕمٚمَّٙمُ  ظَمٚمَْٗمُٙمؿْ  َوُم٤م َأيِْديُٙمؿْ  سَملْمَ  ُم٤م اشمَُّ٘مقا هَلُؿُ  ىمِٞمَؾ  َوإِذا} ـْ  آَي٦مٍ  ُِم  ُِم

ِؿْ  آي٤مِت  ٤َّم َأٟمِْٗمُ٘مقا هَلُؿْ  ىمِٞمَؾ  َوإِذا( 82) ُُمْٕمِرِولمَ  قَمٜمْٝم٤م يم٤مُٟمقا إَِّٓ  َرهبر ُ  َرَزىَمُٙمؿُ  مِم ـَ  ىم٤مَل  اّللَّ ِذي ـَ  يَمَٗمُروا اًمَّ  ًمِٚمَِّذي

ـْ  َأُٟمٓمِْٕمؿُ  آَُمٜمُقا ُ  َيِم٤مءُ  ًَمقْ  َُم  .{(85) ُُمٌلِمٍ  َواللٍ  ذِم  إَِّٓ  َأٟمْتُؿْ  نْ إِ  َأـمَْٕمَٛمفُ  اّللَّ

 : معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 . وآؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مإليامن أي اًمدٟمٞم٤م قمذاب ُمـ أيديٙمؿ سملم ُم٤م اشم٘مقا

 . واًمتٙمذي٥م اًمٙمٗمر قمغم أسرشمؿ إذا أظمرة قمذاب ُمـ ظمٚمٗمٙمؿ وُم٤م

 

 آي٦م ُمـ شم٠مشمٞمٝمؿ وُم٤م

 وصدق اهلل قطمٞمدشم قمغم اًمداًم٦م اًم٘مرآن طمج٩م ُمـ أو سمٞمٜم٦ّم طمج٦م ُمـ

 . ُم٤ٌمًملم وٓ ُمٚمتٗمتلم همػم ُمٕمرولم يم٤مٟمقا إٓ اًمرؾمؾ

 . اهلل رزىمٙمؿ اًمتل إُمقال ُمـ اًمٗم٘مراء قمغم شمّمدىمقا أٟمٗم٘مقا هلؿ ىمٞمؾ وإذا

 اهلل يِم٤مء ًمق ُمـ أٟمٓمٕمؿ

 أـمٕمٛمف

 ُمـ أٟمٓمٕمؿ هبؿ اؾمتٝمزاءً  ًمٚمٛم١مُمٜملم ىم٤مًمقا، اًمتٝمٙمؿ سمف أريد اؾمتٗمٝم٤مم

 . أـمٕمٛمف اهلل يِم٤مء ًمق

 . شمٕمت٘مدون ومٞمام ُمٌلم والل ذم إٓ اًمٗم٘مراء أُّي٤م أٟمتؿ ُم٤م ُمٌلم والل ذم إٓ أٟمتؿ إن

 :التفسري والبيان
 وٓ، اًماموٞم٦م سمذٟمقهبؿ ايمؽماصمٝمؿ وقمدم، ووالهلؿ همٞمٝمؿ ذم اعمنميملم مت٤مدي قمـ شمٕم٤ممم اهلل خيؼم

 ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ظَمٚمَْٗمُٙمؿْ  َوُم٤م يِْديُٙمؿْ أَ  سَملْمَ  ُم٤م اشمَُّ٘مقا هَلُؿُ  ىمِٞمَؾ  َوإِذا": ومٞم٘مقل، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أيدُّيؿ سملم يًت٘مٌٚمقن سمام

 أص٤مب ُمثٚمام يّمٞمٌٙمؿ أن اطمذروا: هب٤م اعمٙمذسملم، اهلل آي٤مت قمـ اعمٕمرولم هل١مٓء ىمٞمؾ إذا "شُمْرمَحُقنَ 

 أٟمتؿ ُم٤م وظم٤مومقا، اًمدٟمٞم٤م وقمذاب واًمٜمقازل أوم٤مت ُمـ، ىمّداُمٙمؿ هق مم٤م، إُمؿ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ

 اهلل ًمٕمؾ، اعمقت طمتك اًمٙمٗمر قمغم أسرشمؿ إذا، أظمرة قمذاب ُمـ اهلالك سمٕمد قمٚمٞمف ُم٘مدُمقن

 .ًمٙمؿ ويٖمٗمر، قمذاسمف ُمـ وحيٛمٞمٙمؿ، ذًمؽ سم٤مشم٘م٤مئٙمؿ يرمحٙمؿ

 .يت٘مقن ٓ اشم٘مقا: هلؿ ىمٞمؾ وإذا، قمٜمف أقمروقا ذًمؽ هلؿ ىمٞمؾ إذا



 

 

46 

 شَم٠مشْمِٞمِٝمؿْ  َوُم٤م": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، ُمٕمروقن آي٦م يمؾ قمـ هؿ سمؾ، ذًمؽ قمغم ُم٘متٍما إقمراوٝمؿ وًمٞمس 

ـْ  ـْ  آَي٦مٍ  ُِم ِؿْ رَ  آي٤مِت  ُِم َّٓ  هبر  قمغم اهلل آي٤مت ُمـ آي٦م اعمنميملم ه١مٓء دملء وُم٤م "ُُمْٕمِرِولمَ  قَمٜمْٝم٤م يم٤مُٟمقا إِ

 وقمدم، هب٤م اًمت٠مُمؾ وشمرك، إًمٞمٝم٤م آًمتٗم٤مت وقمدم، قمٜمٝم٤م اإلقمراض ؿم٠مهنؿ إٓ اًمرؾمؾ وصدق اًمتقطمٞمد

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وشمّمديؼ اإليامن إمم اعمرؿمد واًمٜمٔمر اًمٗمٙمر ًمتٕمٓمٞمؾ، هب٤م آٟمتٗم٤مع

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، اهلل ظمٚمؼ قمغم اًمِمٗم٘م٦م شمريمقا، ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف سم٤مهلل آقمت٘م٤مد ؾمقء قمـ وومْمال

٤َّم َأٟمِْٗمُ٘مقا هَلُؿْ  ىمِٞمَؾ  َوإِذا" ُ  َرَزىَمُٙمؿُ  مِم ـَ  ىم٤مَل ، اّللَّ ِذي ـَ  يَمَٗمُروا اًمَّ ـْ  َأُٟمٓمِْٕمؿُ  آَُمٜمُقا ًمِٚمَِّذي ُ  َيِم٤مءُ  ًَمقْ  َُم ؟ "َأـمَْٕمَٛمفُ  اّللَّ

 اعم١مُمٜملم أضم٤مسمقا، واعمح٤موي٩م اًمٗم٘مراء قمغم اهلل رزىمٝمؿ مم٤م ٟمٗم٤مقسم٤مإل وُأُِمُروا، اًمّمدىم٦م ُمٜمٝمؿ ـُمٚم٥َِم  إذا

، ٕهمٜم٤مهؿ اهلل ؿم٤مء ًمق: قمٚمٞمٝمؿ سم٤مإلٟمٗم٤مق أُمرمتقٟم٤م اًمذيـ ه١مٓء: سم٘مقهلؿ وهتٙمام، هبؿ اؾمتٝمزاء

 .ومٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ُمِمٞمئ٦م ٟمقاومؼ ومٜمحـ، رزىمف ُمـ وٕـمٕمٛمٝمؿ

، طم٘م٤م ومٞمف قمٚمٞمف أوضم٥م صمؿ، ُم٤مٓ قمٌدا َُمٚمَّؽ إذا شمٕم٤ممم اهلل ٕن، سم٤مـمال آطمتج٤مج هذا ويم٤من

، أـمٕمٛمٝمؿ اهلل ؿم٤مء ًمق: ىمقهلؿ ذم صدىمقا وىمد. ًمالقمؽماض ُمٕمٜمك ومال، ُمٜمف اًم٘مدر ذًمؽ اٟمتزع ومٙم٠مٟمف

 .سمذًمؽ آطمتج٤مج ذم يمذسمقا وًمٙمـ

ُ  َرَزىَمُٙمؿُ  مِم٤َّم": وىمقًمف  ًمٙمؿ خيٚمػ ومٝمق أٟمٗم٘متؿ وم٢مذا، رزىمٙمؿ اهلل وم٢من، اإلٟمٗم٤مق ذم شمرهمٞم٥م "اّللَّ

 قمغم هلؿ ذم هذا وذم، اًم٘مٌح هم٤مي٦م ذم هق اًمذي اًمٌخؾ قمغم ذم أيْم٤م وهق، أوٓ رزىمٙمؿ يمام صم٤مٟمٞم٤م اًمرزق

 .اهلل ظمٚمؼ قمغم اًمِمٗم٘م٦م شمرك

 إِنْ ": ًمٙمالُمٝمؿ شمتٛم٦م وم٘م٤مًمقا، سم٤مًمْمالل واهتٛمقهؿ سم٤مإلٟمٗم٤مق هلؿ أُمريـ قم٤مسمقا، يمٚمف هذا وُمع

َّٓ  َأٟمْتُؿْ   ضم٤مدة قمـ واٟمحراف، واوح ظمٓم٠م ذم إٓ سم٤مإلٟمٗم٤مق ًمٜم٤م أُمريمؿ ذم أٟمتؿ ُم٤م أي "ُُمٌلِمٍ  َواللٍ  ذِم  إِ

 .واًمرؿم٤مد اهلدى

َّٓ  َأٟمُْتؿْ  إِنْ ": وىمقًمف  اىمتْم٧م اهلل طمٙمٛم٦م ٕن، اعمنميملم ُمـ ظمٓم٠م ومٝمؿ وهذا. احلٍم يٗمٞمد "إِ

طَ  َوًَمقْ "، يِم٤مء عمـ ويًٌٓمف، يِم٤مء قمٛمـ اًمرزق ي٘مٌض ومٝمق، اًمرزق ذم اًمٜم٤مس شمٗم٤موت ًَ ُ  سَم ْزَق  اّللَّ  اًمرر

ٌََٖمْقا ًمِِٕم٤ٌمِدهِ  َ  ذِم  ًَم ْٕ ـْ  ْرضِ ا ُل  َوًمِٙم  أهمٜمك وم٘مد، [25 اًمِمقرى] "سَمِّمػمٌ  ظَمٌػِمٌ  سمِِٕم٤ٌمِدهِ  إِٟمَّفُ  َيِم٤مءُ  ُم٤م سمَِ٘مَدرٍ  ُيٜمَزر

٤م": واًمِمٙمر سم٤مًمٕمٓم٤مء إهمٜمٞم٤مء وأُمر، سم٤مًمّمؼم اًمٗم٘مراء وأُمر، آظمريـ وأوم٘مر، ىمقُم٤م ـْ  وَم٠َمُمَّ  َواشمَّ٘مك َأقْمٓمك َُم

َق  ٜمك َوَصدَّ ًْ هُ  سم٤ِمحْلُ ُ ٜمَُٞمنر ًَ ى وَم ـْ  ٤مَوَأُمَّ  ًمِٚمْٞمُْنَ َب  َواؾْمَتْٖمٜمَك سَمِخَؾ  َُم ٜمَك َويَمذَّ ًْ هُ  سم٤ِمحْلُ ُ ٜمَُٞمنر ًَ ى وَم  "ًمِٚمُْٕمْنَ

 .[30 -3 اًمٚمٞمؾ]
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 وم٘م٤مل، قمٚمٞمٝمؿ وردوا، اعم١مُمٜملم ٟم٤مفمروا طملم ًمٚمٙمٗم٤مر وضمؾ قمز اهلل ىمقل ُمـ يٙمقن أن وحيتٛمؾ 

َّٓ  َأٟمُْتؿْ  إِنْ ": هلؿ  .أقمٚمؿ واهلل "ُُمٌلِمٍ  َواللٍ  ذِم  إِ

 :أتيأرشدث اآلياث إىل ما ي
 أطمداث ذم يت٠مُمٚمقا ومل، واًمٙمؼم واًمٕمٜم٤مد واًمْمالل اًمٖمل ذم مت٤مدوا ىمقم اعمنميملم إن -3

 ذم يٜمٔمروا ومل، رؾمٚمٝمؿ سمتٙمذيٌٝمؿ اهلل أهٚمٙمٝمؿ اًمتل إُمؿ وأطمقال، اًمزُم٤من ووىم٤مئع، اًماميض

 .يت٘مقن ٓ، اهلل اشم٘مقا: هلؿ ىمٞمؾ إذا ومؽماهؿ، أظمرة احلٞم٤مة ُمًت٘مٌؾ

، هب٤م آٟمتٗم٤مع وقمدم، هل٤م واًمتٙمذي٥م، اهلل آي٤مت قمـ اإلقمراض وديدهنؿ ؿم٠مهنؿ أيْم٤م وهؿ -2

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وشمّمديؼ سم٤مهلل اإليامن إمم اعم١مدي اًمٜمٔمر ًمؽميمٝمؿ

 واٟمٕمدُم٧م، اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمغم واًمِمٗم٘م٦م اًمٕمٓمػ طمرُمقا، اخل٤مًمؼ سمتٕمٔمٞمؿ أظمّٚمقا أهنؿ يمام -5

 ؿم٠من وهق، وهتٙمٛمقا خٚمقاومٌ، اهلل رزىمٙمؿ مم٤م أٟمٗم٘مقا: هلؿ ىمٞمؾ إذ، سم٤معمخٚمقىم٤مت اًمرمح٦م قم٤مـمٗم٦م قمٜمدهؿ

 .قمٍم يمؾ ذم اًمٌخالء

 فيً شك ال حق أوً وبيان البعث يوم الكفار إوكار
 شَم٠مظُْمُذُهؿْ  واطِمَدةً  َصٞمَْح٦مً  إَِّٓ  َيٜمُْٔمُرونَ  ُم٤م( 84) ص٤مِدىملِمَ  يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًْمَققْمدُ  هَذا َُمتك َوَيُ٘مقًُمقنَ }

ُٛمقنَ  َوُهؿْ  تَٓمِٞمُٕمقنَ  وَمال( 89) خَيِّمر ًْ قرِ  ذِم  َوُٟمِٗمَخ ( 30) َيْرضِمُٕمقنَ  َأْهٚمِِٝمؿْ  إمِم َوٓ ٦مً شَمْقِصٞمَ  َي  ُهؿْ  وَم٢ِمذا اًمّمُّ

ـَ  ضَْمداِث  ُِم ْٕ ِؿْ  إمِم ا ُٚمقنَ  َرهبر ًِ ْ ـْ  َوْيَٚمٜم٤م ي٤م ىم٤مًُمقا( 33) َيٜم ـْ  سَمَٕمَثٜم٤م َُم ـُ  َوقَمدَ  ُم٤م هذا َُمْرىَمِدٟم٤م ُِم مْح  َوَصَدَق  اًمرَّ

ونَ  ًَمَدْيٜم٤م مَجِٞمعٌ  ُهؿْ  وَم٢ِمذا اطِمَدةً و َصٞمَْح٦مً  إَِّٓ  يم٤مَٟم٧ْم  إِنْ  (32) اعْمُْرؾَمُٚمقنَ   َٟمْٗمٌس  شُمٔمَْٚمؿُ  ٓ وَم٤مًْمٞمَْقمَ ( 35) حُمَْيُ

 .{(38) شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  يُمٜمْتُؿْ  ُم٤م إَِّٓ  دُمَْزْونَ  َوٓ ؿَمٞمْئ٤مً 

 : معاوي الكلماث

 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 . أظمر اًمٌٕم٨م وقمد وهق سمف وقمدمتقٟم٤م ُم٤م اًمققمد هذا ُمتك

 . إهاومٞمؾ إومم ذم اًمّمقر ٟمٗمخ٦م إٓ يٜمتٔمرون ٤مُم واطمدة صٞمح٦م إٓ يٜمٔمرون ُم٤م

 . سمٖمت٦م شم٠مشمٞمٝمؿ وهمػمه إذ واًمنماء اًمٌٞمع ذم يتخ٤مصٛمقن خيّمٛمقن وهؿ شم٠مظمذهؿ

 . وصٞم٦م يقيص أن أطمدهؿ ي٘مدر ومال شمقصٞم٦م يًتٓمٞمٕمقن ومال

 . وهمػمه٤م واعمّم٤مٟمع إؾمقاق ُمـ أُم٤ميمٜمٝمؿ ذم ُّيٚمٙمقن سمؾ يرضمٕمقن أهٚمٝمؿ إمم وٓ
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 . ًمٚمٌٕم٨م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمخ٦م فومٞم ٟمٗمخ وٟمٗمخ ذم اًمّمقر 

 . سمنقم٦م خيرضمقن أي يٜمًٚمقن رهبؿ إمم اًم٘مٌقر وم٢مذا هؿ ُمـ إضمداث

 . واعمرىمد ُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم؟ ىمٌقرٟم٤م ُمـ سمٕمثٜم٤م هاليمٜم٤م ُمـ ي٤م ُمرىمدٟم٤م ُمـ سمٕمثٜم٤م ُمـ ويٚمٜم٤م ي٤م

 . سمف أظمؼموا ومٞمام اعمرؾمٚمقن وصدق اًمرمحـ سمف وقمد ُم٤م هذا اًمرمحـ وقمد ُم٤م هذا

 :انالتفسري والبي
 يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًْمَققْمدُ  هَذا َُمتك َوَيُ٘مقًُمقنَ ": ىمقهلؿ ذم اًم٤ًمقم٦م ًم٘مٞم٤مم اًمٙمٗمرة اؾمتٌٕم٤مد قمـ شمٕم٤ممم اهلل خيؼم

 ي٠ميت ُمتك: سم٤معم١مُمٜملم وهتٙمام وؾمخري٦م اؾمتٝمزاء ًمٚمٌٕم٨م اؾمتٕمج٤مٓ اعمنميمقن وي٘مقل: أي "ص٤مِدىملِمَ 

؟! وشمٕمدون شم٘مقًمقن ومٞمام لمص٤مدىم يمٜمتؿ إن، سمف وهتددوٟم٤م، سمف وقمدمتقٟم٤م اًمذي سم٤مًمٌٕم٨م اًمققمد هذا

 اهلل وم٠مضم٤مهبؿ، أظمر وسم٤مًمٞمقم سم٤مهلل اإليامن إمم دقمقهؿ اًمذيـ واعم١مُمٜملمملسو هيلع هللا ىلص  ًمٚمرؾمقل واخلٓم٤مب

َّٓ  َيٜمُْٔمُرونَ  َُم٤م": شمٕم٤ممم ُٛمقنَ  َوُهؿْ  شَم٠مظُْمُذُهؿْ  واطِمَدةً  َصٞمَْح٦مً  إِ  واًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمٕمذاب يٜمتٔمرون ُم٤م: أي "خَيِّمر

 مجٞمع هب٤م يٛمقت اًمتل، واعمقت اًمٗمزع ٟمٗمخ٦م هل، إومم خ٦ماًمٜمٗم وهل، اًمّمقر ذم واطمدة ٟمٗمخ٦م إٓ

 وهؿ أي اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ وٟمحقمه٤م واًمنماء اًمٌٞمع ذم سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام خيتّمٛمقن وهؿ، ومج٠مة إرض أهؾ

 ذم ىمٚمقهبؿ قمغم ختٓمر مل، ذًمؽ وهمػم وذاب وـمٕم٤مم وطمدي٨م ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ احلٞم٤مة ؿم١مون ذم ُمتِم٤مهمٚمقن

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام. اًمٖمٗمٚم٦م وىم٧م إٓ اًمٖم٤مًم٥م ذم يقضمد ٓ اًمذي، سمٞمٜمٝمؿ وشمِم٤مضمرهؿ، ظمّمقُمتٝمؿ طم٤مل

َّٓ  َيٜمُْٔمُرونَ  َهْؾ ": ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل[ 93 إقمراف] "َيِْمُٕمُرونَ  ٓ َوُهؿْ  سَمْٖمَت٦مً  وَم٠َمظَمْذٟم٤مُهؿْ " ٤مقَم٦مَ  إِ ًَّ  َأنْ  اًم

ـْ . [22 اًمزظمرف] "َيِْمُٕمُرونَ  ٓ َوُهؿْ ، سَمْٖمَت٦مً  شَم٠مشْمَِٞمُٝمؿْ    ؾُمقَل رَ  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وقَم
ِ

 َٓ ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

٤مقَم٦مُ  شَمُ٘مقمُ  ًَّ ْٛمُس  شَمٓمُْٚمعَ  طَمتَّك اًم ـْ  اًمِمَّ : طِملمَ  وَمَذًمَِؽ ، َأمْجَُٕمقنَ  آَُمٜمُقا اًمٜم٤َّمُس  وَمَرآَه٤م ـَمَٚمَٕم٧ْم  وَم٢ِمَذا، َُمْٖمِرهِب٤َم ُِم

٤م َيٜمَْٗمعُ  َٓ " ًً ـْ  مَلْ  إِياَمهُن٤َم َٟمْٗم ـْ  آَُمٜم٧َْم  شَمُٙم ٧ٌَْم  َأوْ ، ىَمٌُْؾ  ُِم ًَ ا ٤مإِياَمهِنَ  ذِم  يَم َـّ [ 334: إٟمٕم٤مم] "ظَمػْمً  َوًَمتَُ٘مقَُم

٤مقَم٦مُ  ًَّ ضُمالَنِ  َٟمنَمَ  َوىَمدْ  اًم ٤ٌَمَيَٕم٤مٟمِفِ  وَمالَ سَمٞمْٜمَُٝماَم  صَمْقهَبُاَم  اًمرَّ َـّ ، َيٓمِْقَي٤مٟمِفِ  َوَٓ ، َيَت ٤مقَم٦مُ  َوًَمَتُ٘مقَُم ًَّ َف  َوىَمدِ  اًم  اٟمٍَْمَ

ضُمُؾ  ـِ  اًمرَّ ٌَ َـّ ، َيٓمَْٕمُٛمفُ  وَمالَ ًمِْ٘مَحتِفِ  سمَِٚم ٤مقَم٦مُ  َوًَمتَُ٘مقَُم ًَّ ِ٘مل وَمالَ طَمْقَوفُ  َيٚمِٞمطُ  َوُهقَ  اًم ًْ َـّ ، وِمٞمفِ  َي  َوًَمَتُ٘مقَُم

٤مقَم٦مُ  ًَّ  .(3)"َيٓمَْٕمُٛمَٝم٤م وَمالَ وِمٞمفِ  إمَِم  ُأيْمَٚمَتفُ  َأطَمُديُمؿْ  َروَمعَ  َوىَمدْ  اًم

                                                                                              
 (. ٓٗٔ/ٜٕٗ٘واللفظ لو، ومسلم ) (ٙٓ٘ٙالبخاري ) (ٔ)
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تَٓمِٞمُٕمقنَ  وماَل": وم٘م٤مل، اًمّمٞمح٦م أو اًمٕم٤مم اعمقت طمدوث هقم٦م شمٕم٤ممم أسم٤من صمؿ  ًْ  أظمذهتؿ إذا "شمَْقِصٞم٦َمً  َي

ٓ يًتٓمٞمع  "َيْرضِمُٕمقنَ  أَْهٚمِِٝمؿْ  إمَِم  َوٓ" يمثػمة وٓ ىمٚمٞمٚم٦م ٓ، ُيْٛمَٝمُٚمقن وٓ ُيٜمَْٔمُرون ٓ وم٢مهنؿ، ٚمتٝمؿهمٗم وىم٧م

ٓ ، سمؾ يٛمقشمقن ذم أؾمقاىمٝمؿ وُمقاوٕمٝمؿ، سمٕمْمٝمؿ أن يقيص إمم سمٕمض سمام ًمف ُمـ أُمالك وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ديقن و

ـ اًمرضمقع إمم ُمٜم٤مزهلؿ اًمتل يم٤مٟمقا ظم٤مرضملم قمٜمٝم٤م  .يتٛمٙمٜمقن ُم

قرِ  ذِم  َوُٟمِٗمَخ ": وم٘م٤مل صم٤مٟمٞم٦م ٟمٗمخ٦م قمـ شمٕم٤ممم اهلل ظمؼمأ صمؿ ـَ  ُهؿْ  وَم٢ِمذا اًمّمُّ ضَْمداِث  ُِم ْٕ  إمِم ا

ِؿْ  ُٚمقنَ  َرهبر ًِ ْ  اعمخٚمقىملم مجٞمع وم٢مذا، اًم٘مٌقر ُمـ واًمٜمِمقر ًمٚمٌٕم٨م صم٤مٟمٞم٦م ٟمٗمخ٦م اًمّمقر ذم وٟمٗمخ أي "َيٜم

، واًمت٠مظمر اًمت٠مينر  ُمـ ٜمقنيتٛمٙم ٓ، واجلزاء ًمٚمح٤ًمب رهبؿ ًم٘م٤مء إمم اعمٌم ينقمقن، اًم٘مٌقر ُمـ خيرضمقن

ـْ  َويَْٚمٜم٤َم َي٤م": وي٘مقًمقن، واًمٜمدم احلنة وئمٝمرون، اعمٙمذسمقن حيزن، احل٤مل شمٚمؽ وذم ـْ  سَمَٕمثَٜم٤َم َُم  "َُمْرىَمِدَٟم٤م ُِم

ـُ  َوقَمدَ  َُم٤م َهَذا": هلؿ ومٞم٘م٤مل، ومٞمج٤مسمقن، اًم٘مٌقر ذم رىمدشمٜم٤م ُمـ مْحَ  وقمديمؿ اًمذي هذا "اعْمُْرؾَمُٚمقنَ  َوَصَدَق  اًمرَّ

 .قملم َرأَْي  صدىمٝمؿ ومٔمٝمر، اًمرؾمؾ سمف وقمدشمٙمؿو، سمف اهلل

 سم٠مٟمف ًمإلظم٤ٌمر ذًمؽ وإٟمام، وقمده قمـ اخلؼم عمجرد، اعمقوع هذا ذم اًمرمحـ ذيمر أن حت٥ًم وٓ

: يم٘مقًمف، احل٤مؾمٌقن سمف طم٥ًم وٓ، اًمٔمٜمقن قمغم خيٓمر ٓ ُم٤م رمحتف ُمـ ؾمػمون، اًمٕمٔمٞمؿ اًمٞمقم ذًمؽ ذم

ـِ  احْلَؼُّ  َيْقَُمئِذٍ  اعْمُٚمُْؽ " مْحَ ـِ  إْصَقاُت  َوظَمَِمَٕم٧ِم ": قًمفوىم "ًمِٚمرَّ مْحَ  اؾمٛمف يذيمر مم٤م، ذًمؽ وٟمحق "ًمِٚمرَّ

 .هذا ذم، اًمرمحـ

 ذم إهاومٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمخ٦م إومم يٜمٗمخ "َواطِمَدةً  َصٞمَْح٦مً  إِٓ" اًم٘مٌقر ُمـ اًمٌٕمث٦م "يَم٤مَٟم٧ْم  إِنْ "

ونَ  ًَمَدْيٜم٤َم مَجِٞمعٌ  ُهؿْ  وَم٢ِمَذا"، إضم٤ًمد ومتحٞم٤م، اًمّمقر ، واجلـ واإلٟمس، ونوأظمر إوًمقن "حُمَْيُ

 .أقمامهلؿ قمغم ًمٞمح٤مؾمٌقا

 َُم٤م إِٓ دُمَْزْونَ  َوٓ"، ؾمٞمئ٤مهت٤م ذم يزاد وٓ، طمًٜم٤مهت٤م ُمـ يٜم٘مص ٓ "ؿَمٞمْئ٤ًم َٟمْٗمٌس  شُمٔمَْٚمؿُ  ٓ وَم٤مًْمٞمَْقمَ "

 ومال ذًمؽ همػم وضمد وُمـ، ذًمؽ قمغم اهلل ومٚمٞمحٛمد ظمػما وضمد ومٛمـ، ذ أو ظمػم ُمـ "شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  يُمٜمْتُؿْ 

 .ٟمٗمًف إٓ يٚمقُمـ

 :شدث اآلياث إىل ما يأتيأر
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 اًمٌٍم يمٚمٛمح ومج٠مة شم٠ميت أهن٤م اؾمتٝمزاء اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم اًمٙمٗم٤مر اؾمتٕمج٤مل قمغم احل٤مؾمؿ اًمرد يم٤من -3 

، دٟمٞم٤مهؿ أُمقر ذم اًمٜم٤مس خيتّمؿ وىم٧م ذم إهاومٞمؾ ٟمٗمخ٦م هل واطمدة سمٜمٗمخ٦م وحتدث، أىمرب هل أو

 .اًمّّمٕمؼ ٟمٗمخ٦م وهذه. ُمٙم٤مهنؿ ذم ومٞمٛمقشمقن

 يم٤مٟمقا إذا دي٤مرهؿ إمم اًمٕمقدة ُمـ يتٛمٙمٜمقن ٓ أهنؿ اًمٜمٗمخ٦م سمتٚمؽ اعمٗم٤مضمئ اعمقت آصم٤مر ُمـ -2

 يقيص أن يًتٓمٞمع ٓ: وىمٞمؾ. قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م هلؿ سمام أن يقصقا همػمهؿ يًتٓمٞمٕمقن وٓ، ُمٜمٝم٤م ظم٤مرضملم

 .وُمقاوٕمٝمؿ أؾمقاىمٝمؿ ذم يٛمقشمقن سمؾ، سم٤مًمتقسم٦م سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ

 اًمٜم٤مس دمّٛمع طمدصم٧م وم٢مذا، ضمدا هيٕم٦م واًمٜمِمقر اًمٌٕم٨م ٟمٗمخ٦م وهل أيْم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمخ٦م -5

 .واجلزاء ًمٚمح٤ًمب رهبؿ ًم٘م٤مء إمم ُمنقملم وطميوا مجٞمٕم٤م

 أي اًمٕمٛمؾ ُمـ صمقاب يٜم٘مص ومال، اعمٓمٚمؼ اًمٕمدل قمغم ىم٤مئؿ واجلزاء، وقمدل طمؼ احل٤ًمب -8

 .ذ أو ظمػم ُمـ قمٛمٚمقا ُم٤م وومؼ قمغم إٓ اًمٜم٤مس َيزى وٓ، ىمؾ ُمٝمام رء
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 جــزاء املـحـسـىـيــه 
ََرائِِؽ  قَمغَم  فماِللٍ  ذِم  َوَأْزَواضُمُٝمؿْ  ُهؿْ ( 33)وَم٤ميمُِٝمقَن  ؿُمُٖمؾٍ  ذِم  ْقمَ اًْمٞمَ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْصَح٥َم  إِنَّ " ْٕ  ا

قُمقنَ  َُم٤م َوهَلُؿْ  وَم٤ميمَِٝم٦مٌ  ومِٞمَٝم٤م هَلُؿْ ( 32)ُُمتَِّٙمئُقَن  ـْ  ىَمْقًٓ  ؾَمالمٌ ( 35) َيدَّ  ."(34)َرطِمٞمٍؿ  َربٍّ  ُِم

 : معاوي الكلماث

 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 أو عمنة إُم٤م، ؾمقاه قمام اإلٟم٤ًمن يِمٖمؾ اًمذي اًمِم٠من: اًمِمٖمؾ ؿمٖمؾ ذم

 ٓ اجلٜم٦م ٕن، شمٕم٥م ؿمٖمؾ ٓ، ُمتٕم٦م ؿمٖمؾ: واًمِمٖمؾ هٜم٤م. عم٤ًمءة

 . ومٞمٝم٤م ٟمّم٥م

 . اًمٕمٞمش ًمٓمٞم٥م وذًمؽ سم٤مًمٜمٕمؿ سم٤مًمتٚمذذ ٟم٤مقمٛمقن وم٤ميمٝمقن

 . وهق ُم٤م ٓ شمّمٞمٌف اًمِمٛمس، مجع فمؾ فمالل

واحلجٚم٦م أؿمٌف سمام ، وإهة مجع هير، احلجٚم٦م ذات إِهة إرائؽ

 . يم٤مًمٖمروم٦م ُمـ طمرير حتٞمط سم٤مًمنير، ٜم٤مُمقؾمٞم٦ميٕمرف سم٤مًم

ضم٤مًمًقن ضمٚم٦ًم آشمٙم٤مء وهل إُم٤م اعمٞمؾ سم٠مطمد اًمِم٘ملم قمغم  ُمتٙمئقن

 . مم٤م يدل قمغم راطم٦م اًم٤ٌمل واهلدوء. وإُم٤م اًمؽمسمع، اًمنير او همػمه

 . ويٓمٚمٌقن وي٠ًمًمقن يتٛمٜمقن ُم٤م ُم٤م يدقمقن

 . ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ي٘مقًمف اهلل ىمقٓ هلؿ سمٜمٗمًف  ؾمالم  ىمقٓ ؾمالم

 :التفسري والبيان
 اجلزاء ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ذم يٙمقن وُم٤م، ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمٌٕم٨م طمدوث شمٕم٤ممم اهلل سملّم  أن سمٕمد

 .اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ذم شمرهمٞم٤ٌم، ًمٚمٛمحًٜملم أقمده ُم٤م هٜم٤م سملّم ، اًمٕم٤مدل

 ذِم  اًْمٞمَْقمَ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْصَح٤مَب  إِنَّ ": سمٕمض اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي يٕمٞمِمف أهؾ اجلٜم٦م قمـ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف خيؼم

 ذم يم٤مٟمقا، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اجلٜم٤مت روو٤مت ذم ٟمزًمقا إذا اًمّم٤محللم اعم١مُمٜملم إن: أي "وم٤ميمُِٝمقنَ  ُٖمؾٍ ؿُم 

 قملم ٓ سمام، اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمقز، اعم٘مٞمؿ واًمٜمٕمٞمؿ، اًمٚمذات ُمـ سمف يتٛمتٕمقن سمام اًمٜم٤مر اٟمِمٖم٤مل قمام ومٞمف أهؾ

قُمقنَ  َُم٤م وَم٤ميمَِٝم٦ٌم َوهَلُؿْ  وِمٞمَٝم٤م هَلُؿْ "، سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ، ؾمٛمٕم٧م أذن وٓ، رأت هلؿ  اجلٜم٦م أهؾ "َيدَّ

 هلؿ وطمدهؿ هذا اًمتٛمتع يَتٛمٜمُّقن وي٠ًمًمقن ويٓمٚمٌقن وًمٞمس ُم٤م ومٞمٝم٤م وهلؿ، وم٤ميمٝم٦م قمغم اظمتالومٝم٤م ومٞمٝم٤م



 

 

52 

 فماِللٍ  ذِم  َوَأْزواضُمُٝمؿْ  ُهؿْ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل. اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م أهؾ أزواضمٝمؿ ُمـ ُمع وهور أٟمس ذم هؿ وإٟمام 

َرائِِؽ  قَمغَم  ْٕ ، اًمِمٛمس شمّمٞمٌٝم٤م ٓ اًمتل إؿمج٤مر فمالل ذم اجلٜم٦م ذم وطمالئٚمٝمؿ ؿإهن: أي "ُُمتَِّٙم١ُمنَ  ا

 .واحلج٤مل سم٤مخلٞم٤مم اعمًتقرة اًمنر قمغم ُمتٙمئقن ومٞمٝم٤م وهؿ، ومٞمٝم٤م ؿمٛمس ٓ ٕٟمف

قُمقنَ  ُم٤م َوهَلُؿْ  وم٤ميمَِٝم٦مٌ  وِمٞمٝم٤م هَلُؿْ ": شمٕم٤ممم وم٘م٤مل، ُم٤مدي٦م أيْم٤م وم٘مط وإٟمام روطمٞم٦م ًمٞم٧ًم واعمتٕم٦م  "َيدَّ

 ـمٚمٌقا ومٛمٝمام، ويِمتٝمقن يتٛمٜمقن ُم٤م يمؾ ذًمؽ همػم وهلؿ، أٟمقاقمٝم٤م عمجٞم ُمـ اًمٗمقايمف هلؿ شم٘مدم: أي

 .اعمالذّ  أصٜم٤مف مجٞمع ُمـ وضمدوا

 .وىمدرهتؿ وُمٚمٙمٝمؿ اظمتٞم٤مرهؿ إمم إؿم٤مرة "ي٠ميمٚمقن" ي٘مؾ ومل "وم٤ميمَِٝم٦مٌ  وِمٞمٝم٤م هَلُؿْ ": وىمقًمف

ًٓ  ؾَمالمٌ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل، قمٚمٞمٝمؿ اهلل ؾمالم وُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ ـْ  ىَمْق  ٤مُم إن أي "َرطِمٞمؿٍ  َربٍّ  ُِم

، اجلٜم٦م أهؾ ي٤م قمٚمٞمٙمؿ ؾمالم: هلؿ ي٘مقل، ُمٙمروه يمؾ ُمـ إُم٤من أي سم٤مًمًالم هلؿ اهلل حتٞم٦م هق يتٛمٜمقٟمف

ٞمَُّتُٝمؿْ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام
: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، اعمالئٙم٦م سمقؾم٤مـم٦م أو. [88 إطمزاب] "ؾَمالمٌ  َيٚمَْ٘مْقَٟمفُ  َيْقمَ  حَتِ

ـْ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َيْدظُمُٚمقنَ  َواعْمَالِئَٙم٦مُ " شُمؿْ  سماِم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ؾَمالمٌ  سم٤مٍب  يُمؾر  ُِم ارِ  قُمْ٘مٌَك وَمٜمِْٕمؿَ  َصؼَمْ  -25 اًمرقمد] "اًمدَّ

 وذًمؽ، شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م، وؾم٤مـم٦م سمٖمػم أو، اعمالئٙم٦م سمقؾم٤مـم٦م قمٚمٞمٝمؿ يًٚمؿ اهلل أن: واعمٕمٜمك. [28

 وطمّمٚم٧م، اًمقضمقه مجٞمع ُمـ اًمت٤مُم٦م اًمًالُم٦م هلؿ طمّمٚم٧م، اًمرطمٞمؿ اًمرب قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمؿ وإذا. ُمتٛمٜم٤مهؿ

، اًمٕمٔمٞمؿ اًمرب، اعمٚمقك ُمٚمؽ سمتحٞم٦م فمٜمؽ ومام، ُمثٚمٝم٤م ٟمٕمٞمؿ وٓ، ُمٜمٝم٤م أقمغم حتٞم٦م ٓ اًمتل، اًمتحٞم٦م هلؿ

 أن ومٚمقٓ، أسمدا قمٚمٞمٝمؿ يًخط ومال، روقاٟمف قمٚمٞمٝمؿ أطمؾ اًمذي، يمراُمتف دار ٕهؾ، اًمرطمٞمؿ اًمرءوف

 حلّمؾ، واًمنور واًمٌٝمج٦م اًمٗمرح ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م قمـ ىمٚمقهبؿ شمزول أو، يٛمقشمقا ٓ أن ىمدر شمٕم٤ممم اهلل

 .اًمٙمريؿ وضمٝمف إمم سم٤مًمٜمٔمر يٛمتٕمٜم٤م وأن، اًمٜمٕمٞمؿ ذًمؽ حيرُمٜم٤م ٓ أن رسمٜم٤م ٜمرضمقوم. ذًمؽ
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 اجملـــزمــني جـــزاء 
٤َم اًْمٞمَْقمَ  َواُْمت٤مُزوا} ٞمْٓم٤منَ  شَمْٕمٌُُدوا ٓ َأنْ  آَدمَ  سَمٜمِل ي٤م إًَِمٞمُْٙمؿْ  َأقْمَٝمدْ  َأمَلْ ( 39) اعْمُْجِرُُمقنَ  َأُّيُّ  ًَمُٙمؿْ  إِٟمَّفُ  اًمِمَّ

تَِ٘مٞمؿٌ  ِساطٌ  هذا اقْمٌُُدويِن  َأنِ وَ ( 20) ُُمٌلِمٌ  قَمُدوي  ًْ  شَمُٙمقُٟمقا َأوَمَٚمؿْ  يَمثػِماً  ضِمٌاِلًّ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َأَوؾَّ  َوًَمَ٘مدْ ( 23) ُُم

تِل ضَمَٝمٜمَّؿُ  هِذهِ ( 22) شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ   اًْمٞمَْقمَ ( 28) شَمْٙمُٗمُرونَ  يُمٜمْتُؿْ  سماِم اًْمٞمَْقمَ  اْصَٚمْقَه٤م (25) شُمققَمُدونَ  يُمٜمْتُؿْ  اًمَّ

ٌُقنَ  يم٤مُٟمقا سماِم َأْرضُمُٚمُٝمؿْ  َوشَمِْمَٝمدُ  َأيِْدُّيِؿْ  َوشُمَٙمٚمرُٛمٜم٤م ِهِٝمؿْ َأومْقا قَمغم َٟمْختِؿُ  ًِ ٜم٤م َٟمِم٤مءُ  َوًَمقْ ( 23) َيْٙم ًْ  قَمغم ًَمَٓمَٛم

اطَ  وَم٤مؾْمَتٌَُ٘مقا َأقْمٞمُٜمِِٝمؿْ  ونَ  وَم٠َمٟمَّك اًمٍمر ْخٜم٤مُهؿْ  َٟمِم٤مءُ  َوًَمقْ ( 22) ُيٌٍِْمُ ًَ  ُُمِْمٞم٤ًّم اؾْمتَٓم٤مقُمقا وَماَم  َُمٙم٤مَٟمتِِٝمؿْ  قَمغم عَمَ

ـْ  (25) َيْرضِمُٕمقنَ  َوٓ ْرهُ  َوَُم فُ  ُٟمَٕمٛمر ًْ  .{(24) َيْٕمِ٘مُٚمقنَ  َأوَمال اخْلَٚمِْؼ  ذِم  ُٟمٜمَٙمر

 :معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 –اٟمٗمّمٚمقا  -متٞمزوا، واٟمح٤مزوا قمغم ضمٝم٦م، اٟمٗمردوا قمـ اعم١مُمٜملم واُمت٤مزوا اًمٞمقم أُّي٤م اعمجرُمقن

 . اسمتٕمدوا -اٟمٕمزًمقا

 . آظمذ قمٚمٞمٙمؿ قمٝمدا –يمؿ آُمر –أمل أوصٙمؿ  أمل أقمٝمد إًمٞمٙمؿ

 . سف قمـ احلؼ ُمٜمٙمؿ ي٤م سمٜمل آدم ظمٚم٘م٤م وأمم٤م أوؾ ُمٜمٙمؿ ضمٌال يمثػما

 . وهق اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري شمقسمٞمخل، قمداوشمف ًمٙمؿ امل شمٕم٘مٚمق أومٚمؿ شمٙمقٟمقا شمٕم٘مٚمقن

 . وٟمٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٙمالم، ٟمٓمٌع ٟمختؿ

 . وًمق أردٟم٤م ـمٛمس أقملم ه١مٓء اعمنميملم اعمجرُملم ًمٗمٕمٚمٜم٤م ًمٓمٛمًٜم٤م قمغم أقمٞمٜمٝمؿ

 . ادمٝمقا إمم اًمٓمريؼ ًمٞمًػموا ومٞمف –اسمتدروا اًمٓمريؼ  وم٤مؾمتٌ٘مقا اًمٍماط

 . حج٤مرة أو ىمردةيم إمم صقر أظمرى سمدًمٜم٤م ظمٚم٘مٝمؿهمػمٟم٤م و وًمق ٟمِم٤مء عمًخٜم٤مهؿ

 . ذم سمٞمقهتؿ –قمغم هٞمئتٝمؿ  –ذم ُمٙم٤مهنؿ  قمغم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ

 :التفسري والبيان
 َواُْمت٤مُزوا": ومٞم٘مقل، ُمقىمٗمٝمؿ ذم اعم١مُمٜملم قمـ سمتٛمٞمٞمزهؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٙمٗم٤مر طم٤مل قمـ شمٕم٤ممم اهلل خيؼم

٤َم اًْمٞمَْقمَ   ىم٤مل يمام، اعم١مُمٜملم قمـ ُمقىمٗمٙمؿ ذم متٞمزوا: أظمرة ذم اًمٙم٤مومريـ ًمٚمٛمجرُملم ي٘م٤مل أي "اعْمُْجِرُُمقنَ  َأُّيُّ

ُهؿْ  َوَيْقمَ ": أظمرى آي٦م ذم شمٕم٤ممم ـَ  َٟمُ٘مقُل  صُمؿَّ  مَجِٞمًٕم٤م َٟمْحنُمُ يُمقا ًمِٚمَِّذي يم٤مُؤيُمؿْ  َأٟمْتُؿْ  َُمٙم٤مَٟمُٙمؿْ  َأْذَ  وَمَزيَّٚمْٜم٤م َوُذَ
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٤مقَم٦مُ  شَمُ٘مقمُ  َوَيْقمَ ": ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل[ 24 يقٟمس] "سَمٞمْٜمَُٝمؿْ   ًَّ ىُمقنَ  َيْقَُمئِذٍ  اًم  َيْقَُمئِذٍ "[ 38 اًمروم] "َيتََٗمرَّ

قُمقنَ  دَّ  .ومرىمتلم صدقملم يّمػمون أي، [85  اًمروم] "َيّمَّ

، ومرىم٦م واعمجقس، ومرىم٦م ىواًمٜمّم٤مر، ومرىم٦م وم٤مًمٞمٝمقد، سمٕمض قمـ سمٕمْمٝمؿ اعمجرُمقن يٛمت٤مز: اعمراد أو

 .وهٙمذا، ومرىم٦م واعمٚمحدون واًمامديقن، ومرىم٦م إوصم٤من وقمٌدة، ومرىم٦م واًمّم٤مسمئقن

 َأقْمَٝمدْ  َأمَلْ ": وم٘م٤مل، يمٗمرهؿ قمغم هلؿ وُم٘مرقم٤م ُمقسمخ٤م، همػمهؿ قمـ متٞمٞمزهؿ ؾم٥ٌم شمٕم٤ممم اهلل أسم٤من صمؿ

ٞمْٓم٤منَ  شَمْٕمٌُُدوا ٓ َأنْ  آَدمَ  سَمٜمِل ي٤م إًَِمٞمُْٙمؿْ   قمغم إًمٞمٙمؿ وأشم٘مدم وآُمريمؿ أوصٙمؿ أمل: أي "ُُمٌلِمٌ  قَمُدوي  ًَمُٙمؿْ  إِٟمَّفُ ، اًمِمَّ

 وم٢من، أُمري وخم٤مًمٗم٦م ُمٕمّمٞمتل ُمـ إًمٞمٙمؿ سمف يقؾمقس ومٞمام اًمِمٞمٓم٤من شمٓمٞمٕمقا أٓ آدم سمٜمل ي٤م اًمرؾمؾ ًم٤ًمن

 .اًمًالم قمٚمٞمف آدم أسمٞمٙمؿ ُمـ سمدءا، ًمٙمؿ اًمٕمداوة فم٤مهر اًمِمٞمٓم٤من

ٌُُدويِن  َوَأنِ ": وم٘م٤مل، سمٕم٤ٌمدشمف شمٕم٤ممم أُمر اهلل همػم قم٤ٌمدة قمـ اًمٜمٝمل وسمٕمد َتِ٘مٞمؿٌ  ِساطٌ  هذا اقْم ًْ  "ُُم

 اًمٓمريؼ هق قمٜمف واعمٜمٝمل سمف اعم٠مُمقر وهذا، قمٜمف وهنٞمتٙمؿ، سمف أُمرشمٙمؿ ومٞمام وأـمٞمٕمقين وطّمدوين وأن أي

 .اإلؾمالم ديـ وهق، اًم٘مقيؿ اعمٕمتدل

 ٌاِلًّ ضمِ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َأَوؾَّ  َوًَمَ٘مدْ ": وم٘م٤مل، اًم٤ًمسم٘ملم إوالل ذم اًمِمٞمٓم٤من ُم٤ًمقمل قمـ شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم صمؿ

، اًمًٞمئ٤مت ومٕمؾ هلؿ وزيـ، يمثػما ظمٚم٘م٤م اًمِمٞمٓم٤من أهمقى ًم٘مد: أي "شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  شَمُٙمقُٟمقا َأوَمَٚمؿْ ، يَمثػِماً 

 والٓت ُمثؾ قمـ وشمٌتٕمدوا، ًمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمداوة شمٕم٘مٚمقا أومٚمؿ، وشمقطمٞمده اهلل ـم٤مقم٦م قمـ وصدهؿ

 .ُمثٚمٝمؿ شمٕمذسمقا ٓ طمتك، اًم٤ًمسم٘ملم

تِل ضَمَٝمٜمَّؿُ  َهِذهِ ": وشمقسمٞمخ٤م شم٘مريٕم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم هلؿ ىم٤مئال اًمْمالل أهؾ ُمآل شمٕم٤ممم اهلل سملّم  صمؿ  اًمَّ

 اًمرؾمؾ أًمًٜم٦م قمغم ُمٜمٝم٤م وطمذرشمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م ذم هب٤م وقمدشمؿ اًمتل اًمٜم٤مر هذه أي "شُمققَمُدونَ  يُمٜمُْتؿْ 

 طمره٤م وذوىمقا ادظمٚمقه٤م "شَمْٙمُٗمُرونَ  يُمٜمُْتؿْ  سماِم اًْمٞمَْقمَ  اْصَٚمْقَه٤م"، إلره٤مهبؿ هلؿ سَمَرَزْت  وىمد، ومٙمذسمتٛمقهؿ

 .ًمألوصم٤من وقم٤ٌمدشمٙمؿ، ًمٚمِمٞمٓم٤من وـم٤مقمتٙمؿ، هب٤م وشمٙمذيٌٙمؿ، اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مهلل يمٗمريمؿ سم٥ًٌم، ًمٞمقما

 :صمالصم٦م وضمقه ُمـ وطمنهتؿ ٟمداُمتٝمؿ ؿمدة إمم إؿم٤مرة اًمٙمالم هذا وذم

 َأٟم٧َْم  إِٟمََّؽ  ُذْق ": ًمٗمرقمقن شمٕم٤ممم يم٘مقًمف، وإه٤مٟم٦م شمٜمٙمٞمؾ أُمر وهق "اْصَٚمْقَه٤م": شمٕم٤ممم ىمقًمف -3

 .[89 اًمدظم٤من] "اًْمَٙمِريؿُ  اًْمَٕمِزيزُ 

 وسم٘مل، ُمْم٧م ىمد ًمذاهتؿ وأن، طم٤مْض اًمٕمذاب أن قمغم يدل اًمذي "اًْمٞمَْقمَ ": شمٕم٤ممم ىمقًمف -2

 .اًمٞمقم اًمٕمذاب
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 ُمـ اًمٙمٗمقر وطمٞم٤مء، قمٔمٞمٛم٦م سمٜمٕمٛم٦م اًمٙمٗمر قمـ يٜمٌئ اًمذي "شَمْٙمُٗمُرونَ  يُمٜمُْتؿْ  سماِم": شمٕم٤ممم ىمقًمف -5 

 :سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل يمام، أٓم أؿمد ُمـ اعمٜمٕمؿ

 اعمحًـ ُمـ اعمزء طمٞم٤مء. . . ٟمٕمٛم٦م ًمذي سمٙم٤مف أًمٞمس

: وم٘م٤مل، إٟمٙم٤مره يًتٓمٞمٕمقا أن دون ارشمٙمٌقه اًمذي سم٤مجلرم ُمقاضمٝمتٝمؿ ُمدى شمٕم٤ممم اهلل أسم٤من صمؿ

ُٛمٜم٤م، َأوْمقاِهِٝمؿْ  قَمغم َٟمْختِؿُ  اًْمَٞمْقمَ " ٌُقنَ  يم٤مُٟمقا سماِم َأْرضُمُٚمُٝمؿْ  َوشَمِْمَٝمدُ ، َأْيِدُّيِؿْ  َوشُمَٙمٚمر
ًِ  اًمٞمقم هذا ذم أي "َيْٙم

 ويًتٜمٓمؼ، اًمٙمالم قمغم ُمٕمف ي٘مدرون ٓ ظمتام واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙم٤مومريـ أومقاه قمغم اهلل خيتؿ، اًمرهٞم٥م

 يم٤مٟم٧م اًمتل أقمْم٤مءهؿ أن ًمٞمٕمٚمٛمقا، اىمؽموم٧م سمام وأرضمٚمٝمؿ أيدُّيؿ ومتٜمٓمؼ، قمٛمٚم٧م سمام ضمقارطمٝمؿ

 .قمٚمٞمٝمؿ ؿمٝمقدا ص٤مرت، اعمٕم٤ميص قمغم هلؿ أقمقاٟم٤م

 ىم٤مل يمام، إيدي سمٛم٤ٌمذة شمتؿ إومٕم٤مل أيمثر ٕن، ًمألرضمؾ واًمِمٝم٤مدة ًمأليدي اًمٙمالم وضمٕمؾ

 اًمٌ٘مرة] "اًمتَّْٝمُٚمَٙم٦مِ  إمَِم  سم٠َِمْيِديُٙمؿْ  شُمٚمُْ٘مقا َوٓ": ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل[ 53 يس] "َأْيِدُّيِؿْ  قَمِٛمَٚمتْفُ  َوَُم٤م": شمٕم٤ممم

 .سم٠مٟمٗمًٙمؿ شمٚم٘مقا وٓ أي[ 393

 ًمتٕمذر، اًمِمٝمقد مجٚم٦م ُمـ واجلٚمقد إرضمؾ ومجٕمؾ، همػمه يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمٕمٛمؾ قمغم واًمِم٤مهد

 .ًمٞمٝم٤مإ إومٕم٤مل إو٤موم٦م

ـْ  ـِ  َأَٟمسِ  قَم   َرؾُمقلِ  قِمٜمْدَ  يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم
ِ
 ُِمؿَّ  شَمْدُرونَ  َهْؾ ": وَمَ٘م٤مَل ، وَمَْمِحَؽ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ـْ ": ىَم٤مَل ، َأقْمَٚمؿُ  َوَرؾُمقًُمفُ  اهللُ : ىُمٚمْٜم٤َم ىَم٤مَل  "؟ َأْوَحُؽ  ٦ٌَمِ  ُِم فُ  اًْمَٕمٌْدِ  خُم٤َمـَم ـَ  دُمِْريِن  َأمَلْ  َربر  َي٤م: َيُ٘مقُل ، َرسمَّ  ُِم

َّٓ  َٟمْٗمِز  قَمغَم  ُأضِمٞمزُ  َٓ  وَم٢ِمينر : وَمَٞمُ٘مقُل : ىَم٤مَل ، سَمغَم : َيُ٘مقُل : ىَم٤مَل ؟ ٚمْؿِ اًمٔمُّ   يَمَٗمك: وَمَٞمُ٘مقُل : ىَم٤مَل ، ُِمٜمرل ؿَم٤مِهًدا إِ

َؽ  ًِ َرْ  وَمُٞمَ٘م٤مُل ، وِمٞمفِ  قَمغَم  وَمُٞمْخَتؿُ : ىَم٤مَل ، ؿُمُٝمقًدا اًْمَٙم٤مشمٌِلِمَ  َوسم٤ِمًْمِٙمَرامِ ، ؿَمِٝمٞمًدا قَمَٚمٞمَْؽ  اًْمٞمَْقمَ  سمِٜمَْٗم : يَم٤مٟمِفِ ِٕ

َـّ  سُمْٕمًدا: وَمَٞمُ٘مقُل  ىَم٤مَل ، اًْمَٙمالَمِ  َوسَملْمَ  سَمٞمْٜمَفُ  خُيَغمَّ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل ، سم٠َِمقْماَمًمِفِ  وَمَتٜمْٓمُِؼ : ىَم٤مَل ، اٟمْٓمِِ٘مل َـّ ، َوؾُمْحً٘م٤م ًَمُٙم  وَمَٕمٜمُْٙم

 .(3)"ُأَٟم٤مِوُؾ  يُمٜم٧ُْم 

                                                                                              
 (. ٚٔ/ٜٜٕٙمسلم ) (ٔ)
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، احلريم٦م وؾمٚم٥م واعمًخ اًمٌٍم إذه٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ىمدرشمف ُمٔم٤مهر سمٕمض شمٕم٤ممم اهلل أووح صمؿ 

ٜم٤م َٟمِم٤مءُ  َوًَمقْ ": وم٘م٤مل ًْ ٌَُ٘مقا َأقْمُٞمٜمِِٝمؿْ  قَمغم ًَمَٓمَٛم اطَ  وَم٤مؾْمَت ونَ  وَم٠َمٟمَّك اًمٍمر  ٕذهٌٜم٤م ٟمريد وًمق أي "ُيٌٍِْمُ

 هلؿ اعم٠مًمقوم٦م اًمٓمريؼ إمم سم٤مدروا ومٚمق، اهلدى ـمريؼ يٌٍمون ٓ ومّم٤مروا، وأقمٛمٞمٜم٤مهؿ أقمٞمٜمٝمؿ

 ؟رهؿأسمّم٤م ذه٧ٌم وىمد اًمٓمريؼ يٌٍمون ويمٞمػ، يًتٓمٞمٕمقا مل، ًمٞمًٚمٙمقهن٤م

ْخٜم٤مُهؿْ  َٟمِم٤مءُ  َوًَمقْ " ًَ  ًمٌّدًمٜم٤م ؿمئٜم٤م ًمق أي "َيْرضِمُٕمقنَ  َوٓ ُُمِْمٞم٤ًّم اؾْمَتٓم٤مقُمقا وَماَم  َُمٙم٤مَٟمتِِٝمؿْ  قَمغم عَمَ

 أُمٙمٜمتٝمؿ ذم وهؿ، واخلٜم٤مزير يم٤مًم٘مردة ُمٜمٝم٤م أىمٌح أظمرى صقر إمم صقرهؿ وطمقًمٜم٤م، ظمٚم٘مٝمؿ

 وٓ، أُم٤مُمٝمؿ اعميضو اًمذه٤مب ُمـ يتٛمٙمٜمقن ومال، اًمًٞمئ٤مت يرشمٙمٌقن ومٞمٝم٤م هؿ اًمتل وُمقاوٕمٝمؿ

 .يت٠مظمرون وٓ يت٘مدُمقن ٓ، واطمدا طم٤مٓ يٚمزُمقن سمؾ، وراءهؿ اًمرضمقع

ـْ ": شمٕم٤ممم وم٘م٤مل، واًمٕمٛمر اًمِم٤ٌمب ومرص٦م شمٗمقي٧م ُمـ طمذرهؿ صمؿ ْرهُ  َوَُم فُ  ُٟمَٕمٛمر ًْ  اخْلَٚمِْؼ  ذِم  ُٟمٜمَٙمر

 أومال، اًمٜمِم٤مط سمٕمد واًمٕمجز، اًم٘مقة سمٕمد اًمْمٕمػ إمم ٟمرده، قمٛمره ٟمٓمؾ وُمـ: أي "َيْٕمِ٘مُٚمقنَ  َأوَمال

 أقمٓمٞمٜم٤مهؿ وأٟمٜم٤م؟ اًمٕمٛمؾ قمـ وقمجزوا وٕمٗمقا، اًمًـ هبؿ شم٘مدُم٧م يمٚمام أهنؿ ويتٗمٙمرون يدريمقن

 ُمـ أيمثر سمٕمدئذ أقمامرهؿ ـم٤مًم٧م وم٢مذا، اًمّمحٞمح واًمتٗمٙمػم واًمٜمٔمر ًمٚمٌح٨م اًمٕمٛمر ُمـ اًمٙم٤مومٞم٦م اًمٗمرص٦م

 قاشمٞم٦ماعم اًمٗمرص٦م ًمدُّيؿ شمتقاومر مل سم٠مٟمف ٕقمذارهؿ ىمٓمع هذا وذم. ؿمٞمئ٤م اًمٕمٛمر ـمقل يٗمٞمدهؿ ومٚمـ، ذًمؽ

 .واًمٜمٔمر ًمٚمٌح٨م

ُ ": يم٘مقًمف شمٕم٤ممم وأي٦م ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي اّللَّ ـْ  ضَمَٕمَؾ  صُمؿَّ  َوْٕمٍػ  ُِم ةً  َوْٕمٍػ  سَمْٕمدِ  ُِم  ضَمَٕمَؾ  صُمؿَّ  ىُمقَّ

ـْ  ةٍ  سَمْٕمدِ  ُِم ٦ٌَمً  َوْٕمٗم٤مً  ىُمقَّ ُٚمُؼ  َوؿَمٞمْ  .[38 اًمروم] "اًْمَ٘مِديرُ  اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  َوُهقَ  َيِم٤مءُ  ُم٤م خَيْ

 وهلذا، واؾمت٘مرار دوام ٓ، واٟمت٘م٤مل زوال دار سم٠مهن٤م اًمدار هذه قمـ راإلظم٤ٌم سم٤مٔي٦م واعم٘مّمقد

 إمم صػمورهتؿ صمؿ، ظمٚم٘مٝمؿ اسمتداء ذم سمٕم٘مقهلؿ يتٗمٙمرون أي "َيْٕمِ٘مُٚمقنَ  َأوَمال": أي٦م ظمت٤مم ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل

، قمٜمٝم٤م اٟمت٘م٤مل وٓ، هل٤م زوال ٓ أظمرى ًمدار ظمٚم٘مقا أهنؿ ًمٞمٕمٚمٛمقا، اًمِمٞمخقظم٦م إمم صمؿ، اًمِمٞم٦ٌم ؾمـ

 ؟!أظمرى ُمرة سمٕمثٝمؿ قمغم ىم٤مدر هبؿ هذا ومٕمؾ ُمـ وأن. أظمرة راًمدا وهل

 :أرشدث اآلياث إىل ما يأتي
 .ًمإلٟم٤ًمن اًمِمٞمٓم٤من قمداوة وشم٠ميمٞمد، اعمٕم٤مد شم٘مرير -3

 وًمٞمٕم٘مٚمقا ومٚمٞمٕمتؼموا، يمثػما ظمٚم٘م٤م سمقؾم٤موؾمف أهمقى وم٘مد اًمِمٞمٓم٤من ُمـ حتذيره شمٕم٤ممم ي١ميمد -2

 .شمٕم٤ممم اهلل ـم٤مقم٦م اًمقاضم٥م أن وًمٞمٕمٚمٛمقا، قمداوشمف
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، رسّمف طمؼ ذم ؿمٝمقدا قمٚمٞمف ص٤مرت، ٟمٗمًف طمؼ ذم أقمقاٟم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اإلٟم٤ًمن أقمْم٤مء نإ -5 

 . .ووم٤مؾمده٤م أقمامًمف دء ُمـ رء يمتامن قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اإلٟم٤ًمن وقمجز

 وًمٙمٜمف، همػمه٤م وٓ ُمٜم٤مزهلؿ إمم ـمري٘م٤م يٌٍمون ومال، اهلدى قمـ اًمٙمٗم٤مر ٕقمٛمك اهلل ؿم٤مء ًمق -8

 .وطمده سم٤مهلل اإليامن إمم اعم١مدي اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ُمـ وًمٞمتٛمٙمٜمقا، هبؿ رمح٦م يٗمٕمؾ مل

 يٛمْمقا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ وطمٞمٜمئذ، وٟمحقه سم٤معمًخ اًمدٟمٞم٤م ذم اهلل قم٘مقسم٦م ُمـ اًمتحذير -3

 .اًمقاؾمٕم٦م ًمرمحتف، يٗمٕمؾ مل شمٕم٤ممم وًمٙمٜمف، وراءهؿ يرضمٕمقا وٓ، أُم٤مُمٝمؿ

 .إومم اًمْمٕمػ طم٤مًم٦م إمم اًم٘مقة سمٕمد اإلٟم٤ًمن رد ذم شمٕم٤ممم اهلل ىمدرة ُمٔم٤مهر -2

 اًمٕمٛمر ـم٤مل يمٚمام ٕٟمف، هلؿ ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف اهلل شمٕم٤ممم ىمدر مم٤م أيمثر قمٛمره إـم٤مًم٦م ٚم٥م اًمٕمٌدـم -5

 .واهلل قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ ظمٌػم، وٕمٗم٤م اإلٟم٤ًمن ازداد



 

 

58 

 الزسالت خواص وبيان ووحداويتً اهلل وجود إثباث 
ْٕمرَ  قَمٚمَّْٛمٜم٤مهُ  َوُم٤م} ـْ  ًمُِٞمٜمِْذرَ ( 29) لمٌ ُُمٌِ  َوىُمْرآنٌ  ذيِْمرٌ  إَِّٓ  ُهقَ  إِنْ  ًَمفُ  َيٜمٌَِْٖمل َوُم٤م اًمِمر  َوحَيِؼَّ  طَمٞم٤ًّم يم٤منَ  َُم

ـَ  قَمغَم  اًْمَ٘مْقُل  ٤َّم هَلُؿْ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤م َأٟم٤َّم َيَرْوا َأَومَلْ ( 50) اًمْٙم٤مومِِري ( 53) ُم٤مًمُِٙمقنَ  هَل٤م وَمُٝمؿْ  َأٟمْٕم٤مُم٤مً  َأيِْديٜم٤م قَمِٛمَٚم٧ْم  مِم

ٚمْٜم٤مه٤م ُ ( 52) َي٠ميُْمُٚمقنَ  َوُِمٜمْٝم٤م َريُمقهُبُؿْ  وَمِٛمٜمْٝم٤م هَلُؿْ  َوَذًمَّ  (55) َيِْمُٙمُرونَ  َأوَمال َوَُمِم٤مِرُب  َُمٜم٤مومِعُ  ومِٞمٝم٤م ؿْ َوهَل

َُذوا ـْ  َواختَّ   ُدونِ  ُِم
ِ

ونَ  ًَمَٕمٚمَُّٝمؿْ  آهِل٦َمً  اّللَّ تَٓمِٞمُٕمقنَ  ٓ( 58) ُيٜمٍَْمُ ًْ ُهؿْ  َي ونَ  ضُمٜمْدٌ  هَلُؿْ  َوُهؿْ  َٟمٍْمَ  حُمَْيُ

ونَ  ُم٤م َٟمْٕمَٚمؿُ  إِٟم٤َّم ىَمْقهُلُؿْ  حَيُْزٟمَْؽ  وَمال( 53)  {(52) ٚمِٜمُقنَ ُيٕمْ  َوُم٤م ُيِنُّ
 : معاوي الكلماث

 ُمٕمٜم٤مه٤م                            اًمٙمٚمٛم٦م

 . و ٓ يًٝمؾ قمٚمٞمف ًمق ـمٚمٌف، وُم٤م يّمٚمح ًمف وٓ يّمح ُمٜمف وُم٤م يٜمٌٖمل ًمف

 . وآؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمت٘مرير، أومل يٕمٚمٛمقا أومل يروا 

 . ؾمخرٟم٤مه٤م هلؿ وضمٕمٚمٜم٤مهؿ ىم٤مهريـ هل٤م يتٍمومقن ومٞمٝم٤م وذًمٚمٜم٤مه٤م هلؿ

 . واعمِم٤مرب إًم٤ٌمن، اعمٜم٤مومع يم٤مًمّمقف واًمقسمر واًمِمٕمر ُمٜم٤مومع وُمِم٤مرب

 . خ قمغم قمدم ؿمٙمرهؿ اهلل سم٤مإليامن واًمٓم٤مقم٦مٞمقسمشم أومال يِمٙمرون

ن ضمٜمد حميون ًمتٚمؽ أهل٦م يٜمٍموهن٤م ُمـ أن قاعمنميم وهؿ هلؿ ضمٜمد حميون

 ؟! سمدل أن شمٜمٍمهؿ وهن٤مٜمٍمٞمسمًقء وم سمت

 :التفسري والبيان 
 َوَأنِ ": ىمقًمف ذم اًمقطمداٟمٞم٦م ومه٤م، اًمثالصم٦م اًمديـ أصقل ُمـ أصٚملم شمٕم٤ممم اهلل ذيمر أن سمٕمد

اطٌ  َهَذا اقْمٌُُدويِن  تَِ٘مٞمؿٌ  ِسَ ًْ تِل يُمٜمْتُْؿ شُمققَمُدونَ ضَمَٝمٜمَُّؿ  َهِذهِ ": ىمقًمف ذم احلنم أو واًمٌٕم٨م "ُُم اْصَٚمْقَه٤م  اًمَّ

ْٕمرَ  قَمٚمَّْٛمٜم٤مهُ  َوَُم٤م": وًمٞملمإ أيتلم ذم اًمرؾم٤مًم٦م وهق اًمث٤مًم٨م إصؾ ذيمر "اًْمٞمَْقَم سماِم يُمٜمْتُْؿ شَمْٙمُٗمُرونَ  . "اًمِمر

 .أي٤مت هذه سم٘مٞم٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمداًم٦م إدًم٦م وأىم٤مم اًمقطمداٟمٞم٦م قمغم اًمٙمالم أقم٤مد شمٕم٤ممم إٟمف صمؿ. أي٦م

ْٕمرَ  قَمٚمَّْٛمٜم٤مهُ  َوَُم٤م": ي٘مقل احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  وُم٤م، ؿم٤مقمرا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٞمس: أي "ًَمفُ  َيٜمٌَِْٖمل َوَُم٤م اًمِمر

 ضمٕمٚمف وىمد، حيٌف وٓ، ـمٌٕمف ذم هق ومٚمٞمس، ـمٚمٌف ًمق قمٚمٞمف يًٝمؾ وٓ ُمٜمف يت٠مشمك وٓ، اًمِمٕمر ًمف يّمح

 .اًمِمٕمر ُمـ أؾمٛمك هق ىمرآٟم٤م اهلل قمٚمٛمف وإٟمام، يٙمت٥م وٓ ي٘مرأ ٓ أُمٞم٤م اهلل
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 إرؾم٤مل ذم واًمدىم٦م اًمّمدق يتحرى ورسمام ٓ، واًمٕم٤مـمٗم٦م واًمتّمقير اخلٞم٤مل قمغم وم٤مًمِم٤مقمر يٕمتٛمد 

 اٟمتزاع مّهف، واًمقصػ اًمتّمقير ذم  سم٤مًمغورسمام، ذًمؽ وهمػم واًمرصم٤مء واهلج٤مء اعمديح أوص٤مف

ُؿْ  شَمرَ  َأمَلْ ": سم٘مقًمف اًمِمٕمراء وصػ ًمذا، سم٘مقًمف اًم٤ًمُمٕملم ُمـ اإلقمج٤مب ُؿْ  وادٍ  يُمؾر  ذِم  َأهنَّ  َُّيِٞمُٛمقَن َوَأهنَّ

 .[222 -223 اًمِمٕمراء] "َيْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ ُم٤م َيُ٘مقًُمقنَ 

، اًمٌنم يًٕمد اًمذي تنميعاًم وُمٜمٝمجف، واىمٕمٞم٦م قمٔم٦م ويمالُمف، صدق ومخؼمه اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أُم٤م

 آٟمحراف ُمـ واًمؽمهٞم٥م، وإظمالق اخلّم٤مل وهمرر إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمؽمهمٞم٥م وىمّمده

 .اًمرؿمٞمدة واعمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٤ٌمدة أطمٙم٤مم وشم٘مرير، واًمرذيٚم٦م

ْٕمرَ  قَمٚمَّْٛمٜم٤مهُ  َوُم٤م: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ؿمٕمرا اًم٘مرآن يمقن ٟمٗمل قمغم دًم٧م وم٤مٔي٦م اًمٜمٌل  يمقن وٟمٗمل، اًمِمر

 ختتٚمػ ُمٕمٞمٜم٦م سمخ٤مصّٞم٦م يٛمت٤مز اًمذي اًم٘مرآن اهلل قمّٚمٛمف وإٟمام "ًَمفُ  َيٜمٌَِْٖمل َوُم٤م": شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ؿم٤مقمراملسو هيلع هللا ىلص 

 .اعم٠مًمقف اًمٜمثر وقمـ اعمٕمروف اًمِمٕمر قمـ

، ؿم٤مقمر حمٛمدا وإن، اًمٙمٝم٤من قمٛمؾ ُمـ أو ؾمحر أو ؿمٕمر اًم٘مرآن إن: ىمقهلؿ قمغم ىم٤مـمع رد وهل

 .اًمرؾم٤مًم٦م ظم٤مصّٞم٦م وشمٙمذي٥م، اهلل قمٜمد ُمـ سمف اًمقطمل صٗم٦م إسمٓم٤مل سمذًمؽ ىم٤مصديـ

 همػم ُمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م ؾمٚمٞم٘م٦م جمرد ومٝمق، ُمقزوٟم٦م أىمقال ُمـملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل ًم٤ًمن قمغم ورد ُم٤م وأُم٤م

 .ىمّمد وٓ صٜمٕم٦م وٓ شمٙمٚمػ

ـْ  اًْم٤ٌمـمُِؾ  َي٠مشْمِٞمفِ  َٓ ": اًمذى اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن قمّٚمٛمف إٟمام اهلل ٕن، اًمِمٕمر شمٕمٚمٞمٛمف وقمدم  َيَدْيفِ  سَملْمِ  ُِم

ـْ  َوٓ ـْ  شَمٜمِْزيٌؾ  ظَمٚمِْٗمفِ  ُِم  .[82 ومّمٚم٧م] "مَحِٞمدٍ  طَمِٙمٞمؿٍ  ُِم

ُمٜمٝم٩م  هق وإٟمام، ي١مصمر ؾمحر وٓ، ُمٗمتٕمؾ وٓ، يمٝم٤مٟم٦م وٓ، ختٞمالت وٓ سمِمٕمر ًمٞمس واًم٘مرآن

َّٓ  ُهقَ  إِنْ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة ، إذيم٤مر ُمـ ذيمر إٓ اًم٘مرآن ُم٤م أي "ُُمٌلِمٌ  َوىُمْرآنٌ  ِذيْمرٌ  إِ

 ذم ويًؽمؿمد، اعمٕم٤مسمد ذم يتغم، وشمدسمره شم٠مُمٚمف عمـ ضمكم فم٤مهر واوح ويمت٤مب، اعمقاقمظ ُمـ وُمققمٔم٦م

 .احلٞم٤مة ؿم١مون يمؾ

ـْ  ًمِٞمُٜمِْذرَ ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وُمٝمٛم٦م اًم٘مرآن ُمٝمٛم٦م حمّددا شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمذا  اًْمَ٘مْقُل  َوحَيِؼَّ  طَمٞم٤ًّم يم٤منَ  َُم

ـَ  قَمغَم  ُٟمِْذرَ ": شمٕم٤ممم يم٘مقًمف، إرض وضمف قمغم طمل يمؾ اعمٌلم اًم٘مرآن هذا ًمٞمٜمذر: أي "اًمْٙم٤مومِِري  سمِفِ  يُمؿْ ِٕ

ـْ   وًمٙمل، اًمٌّمػمة ُمًتٜمػم، اًم٘مٚم٥م طمّل  هق ُمـ سمٜمذارشمف يٜمتٗمع إٟمام وًمٙمـ، [39 إٟمٕم٤مم] "سَمَٚمغَ  َوَُم
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، اًم٘مرآن سمٕمٔم٤مت شم٠مصمرهؿ ًمٕمدم، سمف اإليامن ُمـ اعمٛمتٜمٕملم، اًمٙم٤مومريـ قمغم اًمٕمذاب يمٚمٛم٦م ودم٥م سمف شمث٧ٌم 

 .واهلدى احلؼ ٓشم٤ٌمع ي٘مٔمتٝمؿ واٟمٕمدام

٤َّم هَلُؿْ  ظَمٚمَْ٘مٜم٤م أَٟم٤َّم َيَرْوا أََومَلْ ": وم٘م٤مل، أدًمتٝم٤م سمٌٕمض وأشمك ٟمٞم٦ماًمقطمدا ذم اًمٙمالم شمٕم٤ممم أقم٤مد صمؿ  أَيِْديٜم٤م قَمِٛمٚم٧َْم  مِم

 هذه هلؿ ظمٚمؼ اهلل أن وهمػمهؿ إصٜم٤مم قمٌدة سم٤مهلل اعمنميمقن ه١مٓء يِم٤مهد مل أو "ُم٤مًمُِٙمقنَ  هَل٤م ومَُٝمؿْ  أَٟمْٕم٤مُم٤مً 

، ذيؽ وٓ وؾم٤مـم٦م همػم ُمـ أضمٚمٝمؿ ـُم وأوضمده٤م، هلؿ ؾمخره٤م اًمتل -واًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر اإلسمؾ- إٟمٕم٤مم

 وًمق، ُمٜمٝمؿ متتٜمع ٓ، هلؿ ذًمٞمٚم٦م وهل، ؿم٤مؤوا يمٞمػ هب٤م ويتٍمومقن ويْمٌٓمقهن٤م ي٘مٝمروهن٤م، هل٤م ُم٤مًمٙملم وضمٕمٚمٝمؿ

 اًمٌٕمػم ي٘مقد اًمّمٖمػم اًمقًمد ومؽمى، ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمدون ومال، ُمٜمٝمؿ ٟم٤مومرة ُمًتقطمِم٦م، قمٚمٞمٝمؿ ُمًتٕمّمٞم٦م جلٕمٚمٝم٤م ؿم٤مء

 .أيمثر أو سمٕمػم ُم٤مئ٦م اًم٘مٓم٤مر يم٤من وًمق سمؾ، اًمٙمٌػم

ٚمْٜم٤مه٤م": وم٘م٤مل، اعمٚمٛمقؾم٦م ُمٜم٤مومٕمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل أسم٤من صمؿ  "َي٠ميُْمُٚمقنَ  َوُِمٜمْٝم٤م َريُمقهُبُؿْ  وَمِٛمٜمْٝم٤م، هَلُؿْ  َوَذًمَّ

 ُمريمقهبؿ ومٛمٜمٝم٤م، اًمذسمح طمتك، ُمٜمٝم٤م يريدون مم٤م متتٜمع ٓ، هلؿ ُمٜم٘م٤مدة ُمذًمٚم٦م ُمًّخرة هلؿ وضمٕمٚمٜم٤مه٤م

 َُمٜم٤مومِعُ  ومِٞمٝم٤م َوهَلُؿْ "، حلٛمٝم٤م ُمـ ي٠ميمٚمقن ُم٤م وُمٜمٝم٤م، إصم٘م٤مل قمٚمٞمف وحيٛمٚمقن، إؾمٗم٤مر ذم يريمٌقٟمف اًمذي

 ُمـ يم٤مٓؾمتٗم٤مدة، ُمٜمٝم٤م وإيمؾ اًمريمقب همػم أظمرى ُمٜم٤مومع ومٞمٝم٤م وهلؿ "َيِْمُٙمُرونَ  َأوَمال َوَُمِم٤مِرُب 

 أومال، أًم٤ٌمهن٤م ُمـ ينمسمقن أي ُمِم٤مرب هلؿ وهل، طملم إمم وُمت٤مقم٤م أصم٤مصم٤م وأؿمٕم٤مره٤م وأوسم٤مره٤م أصقاومٝم٤م

 .همػمه سمف اإلذاك وشمرك، وـم٤مقمتف سمٕم٤ٌمدشمف، هلؿ اًمٜمٕمؿ هذه ضمدوُمق وُمًخره ذًمؽ ظم٤مًمؼ يِمٙمرون

، اًمقوم٤مء يقضمٌف ُم٤م أسمًط وهق، وـم٤مقمتف سمٕم٤ٌمدشمف اعمٜمٕمؿ اخل٤مًمؼ ؿمٙمر قمغم سيح طم٨ّم  وهذا

 .واإلطم٤ًمن اعمٕمروف وشم٘مدير

 قم٤ٌمدة وشمريمقا والهلؿ ذم واؾمتٛمروا، اهلل سم٠مٟمٕمؿ ويمٗمروا، اًمقاضم٥م هلذا شمٜمٙمروا اًمٙمٗم٤مر وًمٙمـ

َُذوا": شمٕم٤ممم وم٘م٤مل، اًمٜمٍمة ُمٜمف وشمقىمٕمقا، يٜمٗمع وٓ يي ٓ ُمـ قم٤ٌمدة قمغم وأىمٌٚمقا، اهلل ـْ  َواختَّ  ُدونِ  ُِم

 
ِ

ونَ  ًَمَٕمٚمَُّٝمؿْ  آهِل٦َمً  اّللَّ ، اهلل دون ُمـ يٕمٌدوهن٤م آهل٦م وٟمحقه٤م إصٜم٤مم اعمنميمقن ه١مٓء واختذ: أي "ُيٜمٍَْمُ

 .زًمٗمك اهلل إمم وشم٘مرهبؿ وشمرزىمٝمؿ شمٜمٍمهؿ أن سمذًمؽ يٌتٖمقن

ٓ ": أُمٚمٝمؿ ظمٞم٦ٌم ُمٌٞمٜم٤م شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمذا، ًمٕم٤ٌمده٤م وم٤مئدة حت٘مؼ وٓ، رء قمغم شم٘مدر ٓ اًمقاىمع ذم وًمٙمٜمٝم٤م

تَٓمِٞمُٕمقنَ  ًْ ُهؿْ  َي ونَ  ضُمٜمْدٌ  هَلُؿْ  َوُهؿْ  ٟمٍَْمَ  ُمـ أوٕمػ هل سمؾ، قم٤مسمدُّي٤م ٟمٍم قمغم أهل٦م هذه شم٘مدر ٓ: أي "حُمَْيُ

ٟم قمغم وٓ، أٟمٗمًٝم٤م ٟمٍمة قمغم شم٘مدر ٓ سمؾ، وأطم٘مر وأذل ذًمؽ  وٓ شمًٛمع ٓ مج٤مد ٕهن٤م، إًمٞمٝم٤م أؾم٤مء ممـ ت٘م٤مما

 .ٟمٗمٕمٝم٤م ُمـ وأُّمٚمقه، ُمٜمٝم٤م رضمقه ُم٤م سمٓمالن اًمث٤مسم٧م يم٤من ًمذا، شمٕم٘مؾ
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، ٟمٍمهؿ شمًتٓمٞمع ٓ وهل، اًمدٟمٞم٤م ذم هل٤م يٖمْمٌقن، ًمألصٜم٤مم ـم٤مئٕمقن ضمٜمد اعمنميمقن واًمٙمٗم٤مر 

 .أصٜم٤مم هل إٟمام، ذا قمٜمٝمؿ شمدومع وٓ، ظمػما هلؿ شم٘مدم وٓ

ونَ ": وىمقًمف  اؾمتٓم٤مقم٦م ًممهل٦م وًمٞمس، هلؿ ويٖمْمٌقن، قمٜمٝمؿ ويدومٕمقن، خيدُمقهنؿ أي "حُمَْيُ

 وىمقدا َيٕمٚمقهنؿ ٕهنؿ، ًمٕمذاهبؿ حميون اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إهنؿ أو. اًمٜمٍم قمغم ىمدرة وٓ، رء قمغم

 .ًمٚمٜم٤مر

ونَ يُ  َُم٤م َٟمْٕمَٚمؿُ  إِٟم٤َّم ىَمْقهُلُؿْ  حَيُْزٟمَْؽ  وَمال": وم٘م٤مل، اعمنميملم أذى ُمـ يٚم٘م٤مه قمام رؾمقًمف اهلل ؾمغّم  صمؿ  ِنُّ

 ه١مٓء: وىمقهلؿ، وضمٗم٤مؤهؿ، وأذاهؿ، سم٤مهلل ويمٗمرهؿ ًمؽ شمٙمذيٌٝمؿ ُّيٛمٜمؽ ومال: أي "ُيْٕمٚمِٜمُقنَ  َوُم٤م

 يم٤مهـ أو، ؾم٤مطمر أو، ؿم٤مقمر أٟم٧م: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ىمقهلؿ أو، اعمٕمٌقدي٦م ذم هلل ذيم٤مء وأهن٤م، آهلتٜم٤م

 ُمـ ًمؽ نينو ُم٤م وٟمٕمٚمؿ، وضمٝمرهؿ ههؿ ٟمٕمٚمؿ، ومٞمف هؿ ُم٤م مجٞمع ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ وم٢مٟم٤م. ذًمؽ وٟمحق

 .قمٚمٞمف وُمٕم٤مىمٌقهؿ، سمذًمؽ جم٤مزوهؿ وإٟم٤م، اًمٕمداوة

 :أرشدث اآلياث إىل ما يأتي
 وقمٔم٤م قمٚمٞمٝمؿ ي٘مرأوٟمف ٓ إطمٞم٤مء ويؽميمقن إُمقات قمغم اًم٘مرآن ي٘مرأون اًمذيـ ظمٓم٠م سمٞم٤من -3

 .وشمٕمٚمٞمام وشمذيمػما وإرؿم٤مدا هلؿ

 ًمٚمٜمٌل يّمح وٓ ليٜمٌٖم إذ ُم٤م، اًمِمٕمر يٕمٚمؿ أٟمف يقضم٥م ٓ أطمٞم٤مٟم٤م اًمقزنملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل إص٤مسم٦م إن -2

 .اًمٜمٌقة أقمالم ُمـ وذًمؽ، اًمِمٕمر ي٘مقل أنملسو هيلع هللا ىلص 

 سملّم  وىمرآن، اعمقاقمظ ُمـ وقمٔم٦م، إذيم٤مر ُمـ ذيمر هق اًمٜم٤مس قمغمملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل يتٚمقه اًمذي إن -5

 .اًمٌنم ًمًٕم٤مدة اعمح٘مؼ واًمتنميع، وإطمٙم٤مم واحلٙمؿ، وإظمالق أداب قمغم ُمِمتٛمؾ واوح

 احلج٦م وإَي٤مب، اًمٌّمػمة ُمًتٜمػم، اًم٘مٚم٥م طمّل  يم٤من ُمـ إٟمذار اًم٘مرآن إٟمزال ُمـ اًمٖمرض إن -8

 .اًمٙمٗمرة قمغم سم٤مًم٘مرآن

، آهل٦م اهلل دون ُمـ اعمنميمقن اًمٙمٗم٤مر اختذ، اهلل ىمدرة قمغم اًمداًم٦م أي٤مت وضمقد ُمـ سم٤مًمرهمؿ -3

 .قمذاب هبؿ ٟمزل إن هلؿ ُم٤ًمقمدهت٤م ذم وأُمال ٟمٍمهت٤م ذم ـمٛمٕم٤م، ومٕمؾ قمغم هل٤م ىمدرة ٓ

 ومٞمج٤مزُّيؿ، واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل ُمـ وئمٝمرون اًمٙم٤مومرون يّن  ُم٤م قمغم ُمٓمٚمع قمٚمٞمؿ شمٕم٤ممم اهلل إن -2

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمذًمؽ
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 البـعـث إثبــاث 
ٟم٤ًْمنُ  َيرَ  َأَومَلْ } ـْ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤مهُ  َأٟم٤َّم اإْلِ َب ( 55) ُُمٌلِمٌ  ظَمِّمٞمؿٌ  ُهقَ  وَم٢مِذا ٟمُٓمَْٗم٦مٍ  ُِم  ىم٤مَل  ظَمٚمَْ٘مفُ  َوَٟمِزَ  َُمثاَلً ًَمٜم٤م َوَْضَ

ـْ  َل  َأٟمَِْم٠مَه٤م اًمَِّذي حُيْٞمِٞمَٝم٤م ىُمْؾ ( 54) َرُِمٞمؿٌ  َوِهَل  اًمِْٕمٔم٤ممَ  حُيِْل  َُم ةٍ  أَوَّ  اًمَِّذي( 59) قَمٚمِٞمؿٌ  ظَمٚمٍْؼ  سمُِٙمؾر  َوُهقَ  َُمرَّ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َجرِ  ُِم ظَْمَيِ  اًمِمَّ ْٕ امواِت  ظَمٚمََؼ  اًمَِّذي َأَوًَمٞمَْس ( 40) شُمقىمُِدونَ  ُِمٜمْفُ  َأٟمْتُؿْ  وَم٢ِمذا ٟم٤مراً  ا ًَّ َْرَض  اًم ْٕ  َوا

ـْ  ًَمفُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ؿَمٞمْئ٤مً  أَرادَ  إِذا َأُْمُرهُ  إِٟمَّام (43) اًمَْٕمٚمِٞمؿُ  اخْلاَلَُّق  َوُهقَ  سَمغم ُِمثْٚمَُٝمؿْ  ُٚمَؼ خَيْ  َأنْ  قَمغم سمِ٘م٤مدِرٍ   وَمٞمَُٙمقنُ  يُم

ٌْح٤منَ ( 42) ًُ   يُمؾر  َُمَٚمُٙمقُت  سمِٞمَِدهِ  اًمَِّذي وَم
ٍ
ء  .{(45) شُمْرضَمُٕمقنَ  َوإًَِمٞمْفِ  َرْ

 : معاوي الكلماث
 ُمٕمٜم٤مه٤م                                          اًمٙمٚمٛم٦م

 . أمل يتٗمٙمر اإلٟم٤ًمن ويٕمٚمؿ، اهلٛمزة ًمإلٟمٙم٤مر ُمع إوم٤مدة اًمتٕمج٥م أومل ير اإلٟم٤ًمن

 . ىمقي٤م رضمال صػمٟم٤مه أن إمم ىمٓمرة ُمـ ُمٜمّل  ٟمٓمٗم٦م ُمـ

 . ًمرسمف ُمٔمٝمره٤م ُمٌلم هل٤م اخلّمقُم٦م ؿمديد ُمٌلم ظمّمٞمؿ

 . شمراب –ُمتٗمتت٦م سم٤مًمٞم٦م  رُمٞمؿ

 . هوإَي٤مد رء ظمٚمؼ ؿمٞمئ٤م أراد إذا

 . شمٜمزه قمـ اًمنميؽ واعمثٞمؾ واًمقًمد ويمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف ومًٌح٤من

 . واشم٤ًمقمف اعمٚمؽ يمؼم ذم وزيدت اًمت٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، ُمٗم٤مشمٞمح –ُم٘م٤مًمٞمد  –ُمٚمؽ  ُمٚمٙمقت

 :التفسري والبيان
 ضمقاب سم٠مشمؿ قمٜمٝم٤م واجلقاب، (3)اًمٌٕم٨م ُمٜمٙمري ؿمٌٝم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م، اًمٙمريامت أي٤مت هذه

٤منُ  َيرَ  َأَومَلْ ": شمٕم٤ممم وم٘م٤مل، وأووحف وأطمًٜمف ًَ  يٗمٞمده أُمرا، ومٞمف واًمِم٤مك ًمٚمٌٕم٨م اعمٜمٙمر "اإلٟمْ

ـْ " ظمٚم٘مف اسمتداء وهق، سمقىمققمف اًمت٤مم اًمٞم٘ملم  يمؼم طمتك، ومِمٞمئ٤م ؿمٞمئ٤م إـمقار ذم شمٜم٘مٚمف صمؿ "ُٟمٓمَْٗم٦مٍ  ُِم

 ومٚمٞمٜمٔمر، ٟمٓمٗم٦م ُمـ ظمٚم٘مف اسمتداء يم٤من أن سمٕمد "ُُمٌلِمٌ  ظَمِّمٞمؿٌ  ُهقَ  وَم٢ِمَذا"، واؾمتت٥م قم٘مٚمف وشمؿ، وؿم٥م

                                                                                              
( حديثا أف ىذه اآليات نزلت يف العاص بن وائل السهمي، واحلديث ضعيف ٗ٘٘/ٕٓأورد الطربي يف تفسريه ) (ٔ)

 (. ٖٔٔسلتلف يف وصلو وإرسالو. راجع تفسري سورة يس للشيخ مصطفى العدوي )
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 شمٗمرق ُم٤م سمٕمد يٕمٞمده أن قمغم ىم٤مدر، اًمٕمدم ُمـ أٟمِم٠مه اًمذي أن وًمٞمٕمٚمؿ، احل٤مًمتلم ه٤مشملم لمسم اًمتٗم٤موت 

 .أومم سم٤مب ُمـ، ومتزق

َب "  وأن، اعمخٚمقق سم٘مدرة اخل٤مًمؼ ىمدرة ىمٞم٤مس وهق، ييسمف أن ٕطمد يٜمٌٖمل ٓ "َُمثاَلً ًَمٜم٤َم َوَْضَ

 ذًمؽ "ىَم٤مَل ": سم٘مقًمف ثؾاعم هذا ومن. اخل٤مًمؼ ىمدرة قمغم ُمًتٌٕمد اعمخٚمقق ىمدرة قمغم اعمًتٌٕمد إُمر

ـْ " اإلٟم٤ًمن  حيٞمٞمٝم٤م أطمد ٓ: أي، إٟمٙم٤مر اؾمتٗمٝم٤مم؟ حيٞمٞمٝم٤م أطمد هؾ: أي "َرُِمٞمؿٌ  َوِهَل  اًمِْٕمَٔم٤ممَ  حُيْٞمِل َُم

 .وشمالؿم٧م سمٚمٞم٧م ُم٤م سمٕمد

 وهذا، اًمٌنم ىمدرة ُمـ يٕمٝمد ُم٤م قمغم اًمٌٕمد هم٤مي٦م ذم أُمر هذا أن وهق، واعمثؾ اًمِمٌٝم٦م وضمف هذا

 يٙمـ مل أن سمٕمد خلٚم٘مف ومٓمـ ومٚمق، ظمٚم٘مف ٓسمتداء وٟمًٞم٤من، ُمٜمف همٗمٚم٦م اإلٟم٤ًمن هذا ُمـ صدر اًمذي اًم٘مقل

 .اعمثؾ هذا ييب مل، قمٞم٤مٟم٤م ومقضمد ُمذيمقرا ؿمٞمئ٤م

 :يم٤مومٞم٦م سمٕمدة أدًم٦م ؿم٤مومٞم٦م آؾمتٌٕم٤مد هذا قمـ شمٕم٤ممم وم٠مضم٤مب

َل  َأٟمَِْم٠َمَه٤م اًمَِّذي حُيْٞمِٞمَٝم٤م ىُمْؾ ": اًمدًمٞمؾ إول ةٍ  َأوَّ  ٓ ٞمٜم٤مي٘م قمٚمام سمف يٕمٚمؿ، شمّمقره سمٛمجرد وهذا "َُمرَّ

 شمّمقره إذا اًم٘مدرة قمغم أهقن وهق، ُمرة صم٤مين اإلقم٤مدة قمغم ىم٤مدر ُمرة أول أٟمِم٠مه٤م اًمذي أن، ومٞمف ؿمٌٝم٦م

 .اعمتّمقر

 حمٞمط شمٕم٤ممم قمٚمٛمف أن وهق، شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت ُمـ "قَمٚمِٞمؿٌ  ظَمٚمٍْؼ  سمُِٙمؾر  َوُهقَ ": اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

 إُمقات أضم٤ًمد ُمـ إرض ٘مصشمٜم ُم٤م ويٕمٚمؿ، إوىم٤مت مجٞمع ذم، أطمقاهل٤م مجٞمع ذم خمٚمقىم٤مشمف سمجٛمٞمع

 ُمـ وأضمؾ أقمٔمؿ أٟمف قمٚمؿ، اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ هبذا اًمٕمٌد أىمر وم٢مذا، واًمِمٝم٤مدة اًمٖمٞم٥م ويٕمٚمؿ، يٌ٘مك وُم٤م

 .ىمٌقرهؿ ُمـ اعمقشمك اهلل إطمٞم٤مء

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  اًمَِّذي": اًمث٤مًم٨م اًمدًمٞمؾ َجرِ  ُِم  جأظمر وم٢مذا "شُمقىمُِدونَ  ُِمٜمْفُ  َأٟمْتُؿْ  وَم٢ِمَذا َٟم٤مًرا إظْمَيِ  اًمِمَّ

، خت٤مًمٗمٝمام وؿمدة شمْم٤مدمه٤م ُمع، اًمرـمقسم٦م هم٤مي٦م ذم هق اًمذي، إظمي اًمِمجر ُمـ اًمٞم٤مسم٦ًم اًمٜم٤مر

 .ذًمؽ ُمثؾ ىمٌقرهؿ ُمـ اعمقشمك وم٢مظمراضمف

اَمَواِت  ظَمَٚمَؼ  اًمَِّذي َأَوًَمٞمَْس ": اًمدًمٞمؾ اًمراسمع ًَّ  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مِدرٍ " وقمٔمٛمٝمام ؾمٕمتٝمام قمغم "َوإْرَض  اًم

ُٚمَؼ   أيمؼم وإرض اًمًٛمقات ظمٚمؼ وم٢من، ذًمؽ قمغم ىم٤مدر "سَمغَم ". سم٠مقمٞم٤مهنؿ ٞمدهؿيٕم أن: أي "ُِمثَْٚمُٝمؿْ  خَيْ

 قمغم ًمٚمدًٓم٦م اهلل ُمـ اجلقاب ويم٤من، ُمٜمٗمل يمالم سمٕمد شم٠ميت، يمٜمٕمؿ ضمقاب يمٚمٛم٦م وسمغم، اًمٜم٤مس ظمٚمؼ ُمـ

 .ؾمقاه ضمقاب ٓ أٟمف
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 ت٘مدُمٝم٤مُم، اعمخٚمقىم٤مت مجٞمع اًمذي، اخلالق شمٕم٤ممم وم٢مٟمف "اًمَْٕمٚمِٞمؿُ  اخْلاَلُق  َوُهقَ ": اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس 

، ظمٚم٘مف أراد خمٚمقق قمٚمٞمف يًتٕميص ٓ وأٟمف، وىمدرشمف ظمٚم٘مف آصم٤مر ُمـ أصمر يمٚمٝم٤م، ويمٌػمه٤م صٖمػمه٤م، وُمت٠مظمره٤م

 ومتٕمؿ، اًمنمط ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرة "ؿَمٞمْئ٤ًم أََرادَ  إِذَا أَُمُْرهُ  إِٟمَّاَم ": ىم٤مل وهلذا، ظمٚم٘مف آصم٤مر أومراد ُمـ ومرد، ًمألُمقات وم٢مقم٤مدشمف

ـْ  ًَمفُ  َيُ٘مقَل  أَنْ ". رء يمؾ  .مت٤مٟمع همػم ُمـ احل٤مل ذم: أي "قنُ ومَٞمَٙمُ  يُم

ٌَْح٤منَ ": اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمدس ًُ   يُمؾر  َُمَٚمُٙمقُت  سمِٞمَِدهِ  اًمَِّذي وَم
ٍ
ء  ًمٙمؾ اًمامًمؽ اعمٚمؽ هق شمٕم٤ممم وم٢مٟمف "َرْ

 يتٍمف، وُمدسمرون ُمًخرون وقمٌٞمد، ًمف ُمٚمؽ واًمًٗمكم اًمٕمٚمقي اًمٕم٤ممل ذم ؾمٙمـ ُم٤م مجٞمع اًمذي، رء

 ًمٞمٜمٗمذ، ُمقهتؿ سمٕمد إي٤مهؿ وم٢مقم٤مدشمف. اجلزائٞم٦م أطمٙم٤مُمفو، اًمنمقمٞم٦م وأطمٙم٤مُمف، احلٙمٛمٞم٦م سم٠مىمداره ومٞمٝمؿ

 ًمتقاشمر، ؿمؽ وٓ اُمؽماء همػم ُمـ "شُمْرضَمُٕمقنَ  َوإًَِمٞمْفِ ": ىم٤مل وهلذا، ُمٚمٙمف مت٤مم ُمـ، اجلزاء طمٙمؿ ومٞمٝمؿ

 .واًمٜمقر واًمِمٗم٤مء اهلدى يمالُمف ذم ضمٕمؾ اًمذي ومت٤ٌمرك. ذًمؽ قمغم اًم٤ًمـمٕم٦م وإدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمؼماهلم

 خَلَٚمُْؼ ": شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، دوهن٤م ُم٤م ظمٚمؼ قمغم ىم٤مـمع سمره٤من اًمٕمٔمٞمٛم٦م ءإؿمٞم٤م ظمٚمؼ أن: واخلالص٦م

امواِت  ًَّ َْرضِ  اًم ْٕ ـْ  َأيْمؼَمُ  َوا َ  َأنَّ  َيَرْوا َأَومَلْ ": ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل، [35 هم٤مومر] "اًمٜم٤َّمسِ  ظَمٚمِْؼ  ُِم  اًمَِّذي اّللَّ

امواِت  ظَمَٚمَؼ  ًَّ َْرَض  اًم ْٕ َـّ  َيْٕمَل  َومَلْ  َوا   يُمؾر  قَمغم إِٟمَّفُ  سَمغم اعْمَْقشمك حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغم سمِ٘م٤مِدرٍ  سمَِخٚمِْ٘مِٝم
ٍ
ء . "ىَمِديرٌ  َرْ

 .[55 إطم٘م٤مف]

 :أرشدث اآلياث إىل ما يأتي
 .اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمؼماهلم سم٢ميراد واجلزاء اًمٌٕم٨م قم٘مٞمدة شم٘مرير -3

 .واعمج٤مدًم٦م احلج٩م ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت اؾمتٕمامل ُمنموقمٞم٦م -2

 .اًمٜم٘م٤مئص وؾم٤مئر ًمقًمدوا اًمنميؽ وقمـ واًمٜم٘مص اًمٕمجز قمـ شمٕم٤ممم اهلل شمٜمزيف -5

 رء ـمٚم٥م يّمح ٓ ومٚمذا اعمٚمٙمقت يمؾ ىمٝمره وحت٧م شمٍمومف وذم سمٞمده شمٕم٤ممم اهلل أن شم٘مرير -8

 .ًمف ُمٚمؽ ٓ وهمػمه احلؼ اًمامًمؽ هق إذ همػمه ُمـ

 

 تم تفسير سورة يس

 فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجالله

 ؤيولً اجملد كما تستدعيً عظمتً وكربيا، ولً الثىاء كما يليق بكمالً
 وسلم وآله ملسو هيلع هللا ىلصوصلى اهلل على محمد 
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 األحادٜح: ايجثا 

 

ؾْمتِْ٘مَراضِ  ِٓ ُيقِن َواحْلَْجِر َواًمتَّْٗمٚمِٞمسِ  يمِت٤َمب ذِم ا  اًمدُّ
ِ
 َوَأَداء

ـْ َأظَمَذ َأُْمَقاَل اًمٜم٤َّمِس ُيِريُد َأَداَءَه٤م َأْو إشِماْلوََمَٝم٤م: سَم٤مب -3  َُم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3300 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ُ قَمٜمْفُ ": ٤مَل ىمَ  قَم ـْ َأظَمَذ َأُْمَقاَل اًمٜم٤َّمِس ُيِريُد َأَداَءَه٤م َأدَّى اّللَّ ، َُم

 ُ ـْ َأظَمَذ ُيِريُد إشِْمالوََمَٝم٤م َأشمَْٚمَٗمُف اّللَّ  .[2545: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َوَُم

ـِ : سَم٤مب -2 ْي  اًمدَّ
ِ
 َأَداء

ـْ َأيِب َذرٍّ  -3303 ُف ": ىَم٤مَل  -َيْٕمٜمِل أطمًدا  - وَمَٚمامَّ َأسمٍَْمَ ، يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌَِّلر : ىَم٤مَل  قَم َُم٤م ُأطِم٥مُّ َأٟمَّ

٤ًٌم َل زِم َذَه َّٓ ِديٜم٤َمًرا ُأْرِصُدهُ ، َيْٛمُٙم٨ُم قِمٜمِْدي ُِمٜمُْف ِديٜم٤َمٌر وَمْقَق صَمالٍَث ، حَتَقَّ إِ
(3)

ـٍ   إِنَّ ": صُمؿَّ ىَم٤مَل  "ًمَِدْي

ىََمٚمُّقنَ  ْٕ ـَ ُهْؿ ا يَْمَثِري ْٕ ـْ ىَم٤مَل سم٤ِمًْماَمِل َهَٙمَذا وَ ، ا َّٓ َُم َم  "َُمَٙم٤مَٟمَؽ ": َوىَم٤مَل  "َوىَمٚمِٞمٌؾ َُم٤م ُهؿْ ، َهَٙمَذاإِ َوشَمَ٘مدَّ

ِٛمْٕم٧ُم َصْقشًم٤م ًَ َي٤م : وَمَٚمامَّ ضَم٤مَء ىُمٚم٧ُْم  "َُمَٙم٤مَٟمَؽ طَمتَّك آشمِٞمََؽ ": صُمؿَّ َذيَمْرُت ىَمْقًَمفُ ، وَم٠َمَرْدُت َأْن آشمِٞمَفُ ، هَمػْمَ سَمِٕمٞمٍد وَم

 
ِ

ِذي ؾَمِٛمْٕم٧ُم ، َرؾُمقَل اّللَّ ِذي ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمّمَّ : َأْو ىَم٤مَل  -؟ اًمَّ : ىُمٚم٧ُْم  "؟ َوَهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم ": ىَم٤مَل  -؟ ْقُت اًمَّ

الَم": ىَم٤مَل ، َٟمَٕمؿْ  ًَّ يُؾ قَمَٚمٞمِْف اًم  ؿمٞمًئ٤م َدظَمَؾ اجْلَٜم٦َّمَ : وَمَ٘م٤مَل ، َأشَم٤ميِن ضِمؼْمِ
ِ

ُك سم٤ِمّللَّ َٓ ُينْمِ تَِؽ  ـْ ُأُمَّ ـْ َُم٤مَت ُِم . َُم

 .[2544: اًمٌخ٤مري ]رواه. "َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ؟ َوإِْن وَمَٕمَؾ يَمَذا َويَمَذا: ىُمٚم٧ُْم 

 : سَم٤مب -5
ِ
ـِ اًمَْ٘مَْم٤مء ًْ  طُم

 َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3302
ِ

ـِ قَمٌِْد اّللَّ ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِجِد ُوحًك  َأشَمٞم٧ُْم اًمٜمٌَِّلَّ : قَم ًْ ، َوُهَق ذِم اعْمَ

ـٌ  "َصؾر َريْمَٕمتَلْمِ ": وَمَ٘م٤مَل   .[2598: وَمَ٘مَْم٤ميِن َوَزاَديِن ]اًمٌخ٤مري، َويَم٤مَن زِم قَمَٚمٞمِْف َدْي

ـْ شَمَرَك َدْيٜم٤ًم: سَم٤مب -8 الَِة قَمغَم َُم  اًمّمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3305 َّٓ َوَأَٟم٤م َأْومَم ": ىَم٤مَل  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ : قَم ـٍ إِ ـْ ُُم١ْمُِم َُم٤م ُِم
(2)

ظِمَرةِ   ْٔ ٟمَْٞم٤م َوا ، سمِِف ذِم اًمدُّ

ـْ : اىْمَرُءوا إِْن ؿِمئُْتؿْ  ِٝمؿْ اًمٜمٌَِّلُّ َأْومَم سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملَِم ُِم ًِ ًٓ [ 2: ]إطمزاب َأٟمُْٗم ـٍ َُم٤مَت َوشَمَرَك َُم٤م اَم ُُم١ْمُِم وَم٠َميُّ

ـْ يَم٤مُٟمقا ٌَُتُف َُم صْمُف قَمَّم ـْ شَمَرَك َدْيٜم٤ًم َأْو َوَٞم٤مقًم٤م وَمٚمَْٞم٠مشْمِٜمِل، وَمٚمْػَمِ هُ ، َوَُم َٓ  .[2599: ]رواه اًمٌخ٤مري. "وَم٠َمَٟم٤م َُمْق

                                                                                              
 أي: أرقبو.  (ٔ)
 أي: أحق.  (ٕ)
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 َواًْمَ٘مْرِض َواًْمَقِديَٕم٦ِم وَمْٝمَق َأطَمؼُّ سمِفِ إَِذا َوضَمَد َُم٤مًَمُف قِمٜمَْد ُُمْٗمٚمٍِس رِم اًْمٌَٞمِْع : سم٤مب 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  (38)  : ىَم٤مَل  ]قَم
ِ

٤مٍن ىَمْد ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ًَ ـْ َأْدَرَك َُم٤مًَمُف سمَِٕمٞمْٜمِِف قِمٜمَْد َرضُمٍؾ َأْو إِٟمْ َُم

هِ ، َأوْمَٚمَس  ـْ هَمػْمِ  .[2802: ]رواه اًمٌخ٤مري. ["وَمْٝمَق َأطَمؼُّ سمِِف ُِم

ـْ إَِو٤مقَم٦ِم اًماَْملِ ُمَ : سَم٤مب -3  ٤م ُيٜمَْٝمك قَم

ـِ ؿُمْٕم٦ٌََم ىَم٤مَل  -3308 ـِ اعْمُِٖمػَمِة سْم َم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : قَم َ طَمرَّ قُمُ٘مقَق : إِنَّ اّللَّ
(3)

َٝم٤مِت   ُُمَّ ْٕ ، ا

، َوَوأَْد اًْمٌَٜم٤َمِت 
(2)

١َمالِ ، ىِمٞمَؾ َوىَم٤مَل : َويَمِرَه ًَمُٙمؿْ . َوَُمٜمََع َوَه٤مِت   ًُّ َوإَِو٤مقَم٦َم اًْماَملِ ، َويَمثَْرَة اًم
(5)

]رواه . "

 .[2804: اًمٌخ٤مري

 يمِت٤َمب اخْلُُّمقَُم٤مِت 

ٚمِِؿ َواًمْٞمَُٝمقدِ : سَم٤مب -3 ًْ ُ ؿْمَخ٤مِص َواخْلُُّمقَُم٦ِم سَملْمَ اعْم  َُم٤م ُيْذيَمُر ذِم اإْلِ

ُٕمقٍد  -3303 ًْ ـِ َُم  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِ : ىَم٤مَل  قَم ـْ اًمٜمٌَّ ، ظِمالوََمَٝم٤م لر ؾَمِٛمْٕم٧ُم رضمالً ىَمَرَأ آَي٦ًم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِم

 ، وَم٠َمظَمْذُت سمَِٞمِدهِ 
ِ

َتٚمُِٗمقا": وَمَ٘م٤مَل ، وَم٠َمشَمٞم٧ُْم سمِِف َرؾُمقَل اّللَّ َٓ خَتْ ـٌ 
ًِ

ـْ يَم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ ، يماِليَُماَم حُمْ وَم٢ِمنَّ َُم

 .[2830: ]رواه اًمٌخ٤مري. "اظْمَتَٚمُٗمقا وَمَٝمَٚمُٙمقا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3302 ٚمِِٛملمَ  :اؾْمَت٥مَّ َرضُمالَنِ : ىَم٤مَل  قَم ًْ ُ ـْ اعْم ـْ اًْمٞمَُٝمقدِ ، َرضُمٌؾ ُِم ، َوَرضُمٌؾ ُِم
(8)

ىَم٤مَل  

ٚمِؿُ  ًْ ُ لمَ : اعْم
ِ
ِذي اْصَٓمَٗمك حمٛمًدا قَمغَم اًْمَٕم٤معَم لمَ : وَمَ٘م٤مَل اًْمَٞمُٝمقِديُّ ، َواًمَّ

ِ
ِذي اْصَٓمَٗمك ُُمقؾَمك قَمغَم اًْمَٕم٤معَم ، َواًمَّ

ٚمُِؿ َيَدُه قِمٜمَْد َذًمَِؽ وَمَٚمَٓمَؿ َوضْمَف اًمْ  ًْ ُ ـْ ، وَمَذَه٥َم اًْمٞمَُٝمقِديُّ إمَِم اًمٜمٌَِّلر ، ٞمَُٝمقِدير وَمَروَمَع اعْم ُه سماَِم يَم٤مَن ُِم وَم٠َمظْمؼَمَ

ٚمِؿِ  ًْ ُ ٚمِؿَ  وَمَدقَم٤م اًمٜمٌَِّلُّ ، َأُْمِرِه َوَأُْمِر اعْم ًْ ُ هُ ، اعْم ـْ َذًمَِؽ وَم٠َمظْمؼَمَ ٠َمًَمُف قَم ًَ ويِن قَمغَم ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ ، وَم ُ َٓ خُتَػمر

ـْ ُيِٗمٞمُؼ ، وَم٠َمْصَٕمُؼ َُمَٕمُٝمؿْ ، َس َيّْمَٕمُ٘مقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ وَم٢ِمنَّ اًمٜم٤َّم، ُُمقؾَمك َل َُم وَم٢ِمَذا ُُمقؾَمك ، وَم٠َميُمقُن َأوَّ

سَم٤مـمٌِش 
(3)

ـْ َصِٕمَؼ وَم٠َموَم٤مَق ىَمٌكِْم ، ضَم٤مٟم٥َِم اًْمَٕمْرشِ   ُ ، وَمالَ َأْدِري َأيَم٤مَن وِمٞمَٛم ـْ اؾْمَتثْٜمَك اّللَّ َّ ]رواه . "َأْو يَم٤مَن مِم

                                                                                              
 لعقوؽ: العصياف، وأصلو من العق وىو الشق وزنو ومعناه، والعق أيًضا القطع. ا (ٔ)
 .  أي: قتلهن، وأصلو دفنهن أحياء (ٕ)
 ىو انفاقو يف احلراـ، وقيل: ترؾ القياـ عليو، وقيل: ادلاؿ ىنا احليواف.  (ٖ)
َنَما يَػُهوِديٌّ يَػْعِرُض ِسْلَعَتُو أُ  (ٗ)  ([. ْٖٗٔٗعِطَي ِِبَا َشْيًئا َكرَِىُو. )البخاري: ]وقع يف رواية سبب ذلك وأولو: بَػيػْ
 أي: متعلق بو، والبطش األخذ القوي الشديد.  (٘)
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 .[2833: اًمٌخ٤مري 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد َوذِم  ِلُّ : ىَم٤مَل   ِرَواَي٦ٍم قَم  ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ
ِ
وا سَملْمَ إَٟمٌَِْٞم٤مء ُ  .[2832: اًمٌخ٤مري]. ["َٓ خُتَػمر

ـْ َأَٟمٍس  -3305 ٤م َرضَّ : قَم َأنَّ َُّيُقِديًّ
(3)

ـِ   ـْ وَمَٕمَؾ َهَذا سمِِؽ : ىِمٞمَؾ ، َرأَْس ضَم٤مِرَي٦ٍم سَملْمَ طَمَجَرْي ، َُم

َل اًْمٞمَُٝمقِديُّ ؟ الَنٌ َأومُ ، َأوُمالَنٌ  َف ، وَم٠َمْوَُم٠َمْت سمَِرأؾِْمَٝم٤م، طَمتَّك ؾُمٛمر  وَم٠َمَُمَر سمِِف اًمٜمٌَِّلُّ ، وَم٠ُمظِمَذ اًْمَٞمُٝمقِديُّ وَم٤مقْمؽَمَ

ـِ   .[2835: ]رواه اًمٌخ٤مري. وَمُرضَّ َرأؾُْمُف سَملْمَ طَمَجَرْي

 يَمالَِم اخْلُُّمقِم سَمْٕمِْمِٝمْؿ ذِم سَمْٕمضٍ : سَم٤مب -2

ؿَْمٕمَ  -3304 ْٕ ٤ًٌمطَمِدي٨ُم ا َم ىمري َُمْقَت  ٨ِم شَمَ٘مدَّ ـْ َأْهِؾ طَمْيَ ُف اظْمَتَّمَؿ ُهَق َوَرضُمٌؾ ُِم ، َوَذيَمَر وِمٞمِف َأٟمَّ

واَي٦ِم ىَم٤مَل  ُف ُهَق َوُُّيقِديي : وذِم هِذِه اًمرَّ  .[2835، 2832: ]رواه اًمٌخ٤مري. إِٟمَّ

 يمِت٤َمب اًمٚمَُّ٘مَٓم٦مِ 

ُه َربُّ اًمٚمَُّ٘مَٓم٦ِم سم٤ِمًمَْٕمالََُم٦ِم : سَم٤مب -3  َدوَمَع إًَِمٞمْفِ إَِذا َأظْمؼَمَ

ـِ يَمْٕم٥ٍم  -3309 ـْ ُأيَبر سْم ةً : ىَم٤مَل  قَم َوضَمْدُت ُسَّ
(2)

: وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمشَمٞم٧ُْم اًمٜمٌَِّلَّ ، وِمٞمَٝم٤م ُِم٤مَئ٦ُم ِديٜم٤َمرٍ  

" ًٓ وْمَٝم٤م طَمْق "قَمرر
(5)

  ًٓ وْمُتَٝم٤م طَمْق ـْ َيْٕمِروُمَٝم٤م، وَمَٕمرَّ وْمَٝم٤م طَمقْ ": صُمؿَّ َأشَمٞمْتُُف وَمَ٘م٤مَل ، وَمَٚمْؿ َأضِمْد َُم وْمُتَٝم٤م وَمَٚمْؿ  "ًٓ قَمرر وَمَٕمرَّ

ـْ َيْٕمِروُمَٝم٤م ٌَُٝم٤م، َوِويَم٤مَءَه٤م، َوقَمَدَدَه٤م، اطْمَٗمْظ ِوقَم٤مَءَه٤م": صُمؿَّ َأشَمٞمْتُُف صمالصًم٤م وَمَ٘م٤مَل ، َأضِمْد َُم َّٓ ، وَم٢ِمْن ضَم٤مَء َص٤مطِم َوإِ

 .[2822: ]رواه اًمٌخ٤مري. "وَم٤مؾْمَتْٛمتِْع هِب٤َم

 إَِذا َوضَمَد مَتَْرًة ذِم اًمٓمَِّريِؼ : سَم٤مب -2

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3330 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم َٟمَْ٘مٚم٥ُِم إمَِم َأْهكِم ": ىَم٤مَل  قَم َٕ وَم٠َمضِمُد اًمتَّْٛمَرَة ؾَم٤مىِمَٓم٦ًم قَمغَم ، إيِنر 

يُمَٚمَٝم٤م، وِمَراِر  ِٔ  .[2852: ]رواه اًمٌخ٤مري. "صُمؿَّ َأظْمَِمك َأْن شَمُٙمقَن َصَدىَم٦ًم وَم٠ُمًْمِ٘مٞمَٝم٤م، وَم٠َمْروَمُٕمَٝم٤م 

 ٥ُم َُم٤مؿِمٞم٦َُم َأطَمٍد سمَِٖمػْمِ إِذْنٍ َٓ حُتْتَٚمَ : سم٤مب

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  (32)  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ  : ]قَم
ِ

َـّ َأطَمٌد َُم٤مؿِمَٞم٦َم ": ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ٌَ ُٚم َٓ حَيْ

                                                                                              
 أي: دؽ.  (ٔ)
 أي: خرقة مربوطة.  (ٕ)
 أي: سنة.  (ٖ)
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سَمُتُف وَمُتْٙمَنَ ظِمَزاَٟمتُ ، اُْمِرٍئ سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِفِ   ُزُن هَلُْؿ ، ُف وَمُٞمٜمَْتَ٘مَؾ ـَمَٕم٤مُُمفُ َأحُي٥ِمُّ َأطَمُديُمْؿ َأْن شُم١ْمشَمك َُمنْمُ اَم خَتْ وَم٢ِمٟمَّ

وُع َُمَقاؿِمٞمِٝمْؿ َأـمِْٕماَمهِتِؿْ  َّٓ سم٢ِِمْذٟمِفِ ، ُْضُ َـّ َأطَمٌد َُم٤مؿِمَٞم٦َم َأطَمٍد إِ ٌَ ُٚم  .[2853: ]رواه اًمٌخ٤مري. ["وَمالَ حَيْ

 ذِم اعْمََٔم٤ممِلِ َواًمَْٖمّْم٥ِم  يمِت٤َمب اعْمََٔم٤ممل

 ىمَِّم٤مِص اعْمََٔم٤ممِلِ : سَم٤مب -3

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير  -3333  ، قَم
ِ

ـْ َرؾُمقِل اّللَّ ـْ اًمٜم٤َّمِر ": ىَم٤مَل  قَم إَِذا ظَمَٚمَص اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ُِم

قا سمَِ٘مٜمَْٓمَرٍة سَملْمَ اجْلَٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمرِ  ًُ ٟمَْٞم٤م، طُمٌِ قَن َُمَٔم٤ممِلَ يَم٤مَٟم٧ْم سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ذِم اًمدُّ قا َوُهذر ، وَمَٞمَتَ٘م٤مصُّ ، سُمقاطَمتَّك إَِذا ُٟم٘مُّ
(3)

 

ٍد سمَِٞمِدهِ ، ُأِذَن هَلُْؿ سمُِدظُمقِل اجْلَٜم٦َّمِ  َٙمٜمِِف ذِم اجْلَٜم٦َِّم َأَدلُّ سمَِٛمٜمِْزًمِِف يَم٤مَن ذِم ، وَمَقاًمَِّذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ ًْ طََمُدُهْؿ سمَِٛم َٕ

ٟمَْٞم٤م  .[2880: ]رواه اًمٌخ٤مري. "اًمدُّ

 شَمَٕم٤ممَم : سَم٤مب -2
ِ

 قَمغَم : ىَمْقِل اّللَّ
ِ

َٓ ًَمْٕمٜم٦َُم اّللَّ لمَ َأ
ِ ِ
 [34: ]هقداًمٔم٤َّمعم

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3332 ـِ اسْم  : قَم
ِ

ـَ ": َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ َ ُيْديِن اعْم١ُْمُِم ، إِنَّ اّللَّ

وَمَٞمَْمُع قَمَٚمٞمِْف يَمٜمََٗمفُ 
(2)

هُ   ؽُمُ ًْ ، َٟمَٕمْؿ َأْي َربر : َٞمُ٘مقُل ومَ ؟ َأشَمْٕمِرُف َذٟم٥َْم يَمَذا؟ َأشَمْٕمِرُف َذٟم٥َْم يَمَذا: وَمَٞمُ٘مقُل ، َوَي

َرُه سمُِذُٟمقسمِفِ  ُف َهَٚمَؽ ، طَمتَّك إَِذا ىَمرَّ ِف َأٟمَّ ًِ ٟمَْٞم٤م: ىَم٤مَل ، َوَرَأى ذِم َٟمْٗم هُت٤َم قَمَٚمٞمَْؽ ذِم اًمدُّ َوَأَٟم٤م َأهْمِٗمُرَه٤م ًَمَؽ ، ؾَمؽَمْ

ٜم٤َمشمِفِ ، اًْمَٞمْقمَ  ًَ ٤م اًْمَٙم٤موِمُر َواعْمُٜم٤َموِمُؼ . وَمُٞمْٕمَٓمك يمِت٤َمَب طَم ؿَْمَٝم٤مدُ وَمَٞمُ٘مق، َوَأُمَّ ْٕ ـَ يَمَذسُمقا قَمغَم : ُل ا ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ َه١ُم

لمَ 
ِ ِ
 قَمغَم اًمٔم٤َّمعم

ِ
َٓ ًَمْٕمٜم٦َُم اّللَّ ِْؿ َأ  .[2883: ]رواه اًمٌخ٤مري. [34: ]هقد "َرهبر

ٚمُِٛمفُ : سَم٤مب -5 ًْ َٓ ُي ٚمَِؿ َو ًْ ُ ٚمُِؿ اعْم ًْ ُ  َٓ َئمْٚمُِؿ اعْم

 : َوقَمٜمُْف  -3335
ِ

ُ ": ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ٚمِؿِ اعْم ًْ ُ ٚمُِؿ َأظُمق اعْم ٚمُِٛمفُ ، ًْ ًْ َٓ ُي ـْ يَم٤مَن ، َٓ َئمْٚمُِٛمُف َو َوَُم

ُ ذِم طَم٤مضَمتِفِ  ـْ يُمُرسَم٤مِت َيْقِم ، ذِم طَم٤مضَم٦ِم َأظِمٞمِف يَم٤مَن اّللَّ ُ قَمٜمُْف يُمْرسَم٦ًم ُِم َج اّللَّ ٚمٍِؿ يُمْرسَم٦ًم وَمرَّ ًْ ـْ ُُم َج قَم ـْ وَمرَّ َوَُم

ٚماًِم ؾَم ، اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ًْ ـْ ؾَمؽَمَ ُُم ُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ َوَُم ُه اّللَّ  .[2882: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ؽَمَ

ـْ َأظَم٤مَك فَم٤مًماًِم َأْو َُمٔمُْٚمقًُم٤م: سَم٤مب -8  َأقِم

ـْ َأَٟمٍس  -3338  : ىَم٤مَل  قَم
ِ

َي٤م َرؾُمقَل : ىَم٤مًُمقا "اٟمٍُْمْ َأظَم٤مَك فَم٤مًماًِم َأْو َُمٔمُْٚمقًُم٤م": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

                                                                                              
 .  أي: أخلصوا وصفوا (ٔ)
 أي: يسرته فال يفضحو.  (ٕ)
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ِ

ُه َُمٔمْٚمُ ، اّللَّ ُه فَم٤مًماًِم ، قًُم٤مَهَذا َٟمٜمٍُْمُ  .[2888: ]رواه اًمٌخ٤مري. "شَم٠مظُْمُذ وَمْقَق َيَدْيفِ ": ىَم٤مَل ؟ وَمَٙمٞمَْػ َٟمٜمٍُْمُ

 اًمٔمُّٚمُْؿ فُمُٚماَمٌت َيْقَم اًمِْ٘مٞم٤َمَُم٦مِ : سَم٤مب -3

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  -3333 ـِ اسْم ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ]رواه . "اًمٔمُّٚمُْؿ فُمُٚماَمٌت َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ ": ىَم٤مَل  قَم

 .[2885: اًمٌخ٤مري

ضُمِؾ وَمَحٚمََّٚمَٝم٤م ًَمفُ : سَم٤مب -2 ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َُمٔمَْٚمَٛم٦ٌم قِمٜمَْد اًمرَّ ُ َُمٔمَْٚمَٛمتَفُ ، َُم  ؟َهْؾ ُيٌلَمر

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3332  : ىَم٤مَل  قَم
ِ

ـْ قِمْرِوِف َأْو ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ظَِمٞمِف ُِم ِٕ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َُمٔمَْٚمَٛم٦ٌم  َُم

 ومَ 
ٍ
ء ٚمُْف ُِمٜمُْف اًْمَٞمْقمَ َرْ َٓ ِدْرَهؿٌ ، ٚمَْٞمَتَحٚمَّ َٓ َيُٙمقَن ِديٜم٤َمٌر َو إِْن يَم٤مَن ًَمُف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح ُأظِمَذ ُِمٜمُْف سمَِ٘مْدِر ، ىَمٌَْؾ َأْن 

ـْ ؾَمٞمرَئ٤مِت َص٤مطِمٌِِف وَمُحِٛمَؾ قَمَٚمٞمْفِ ، َُمٔمَْٚمَٛمتِفِ  ٜم٤َمٌت ُأظِمَذ ُِم ًَ ـْ ًَمُف طَم  .[2889: اًمٌخ٤مري]. "َوإِْن مَلْ شَمُٙم

َْرضِ : سَم٤مب -5 ْٕ ـْ ا ـْ فَمَٚمَؿ ؿمٞمئ٤ًم ُِم  إصِمِْؿ َُم

ـِ َزْيٍد  -3335 ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم  : ىَم٤مَل  قَم
ِ

َْرِض ؿمٞمًئ٤م ": ي٘مقل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ ْٕ ـْ ا ـْ فَمَٚمَؿ ُِم َُم

ـْ ؾَمٌِْع َأَرِولمَ  ىَمُف ُِم  .[2832: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ـُمقر

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قمَ  -3334 ـِ اسْم َْرِض ؿمٞمًئ٤م سمَِٖمػْمِ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ٜمُْٝماَم ىَم٤مَل قَم ْٕ ـْ ا ـْ َأظَمَذ ُِم َُم

فِ  َػ سمِِف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إمَِم ؾَمٌِْع َأَرِولمَ ، طَم٘مر ًِ  .[2838: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ظُم

ظَمَر ؿمٞمئ٤ًم ضَم٤مزَ : سَم٤مب -4 ِٔ ٤مٌن  ًَ  إَِذا َأذَِن إِٟمْ

ُف َُمرَّ سمَِ٘مْقمٍ  َوقَمٜمُْف  -3339  : َي٠ميُْمُٚمقَن مَتًْرا وَمَ٘م٤مَل  َأٟمَّ
ِ

َّٓ َأْن  إِنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ىْمَراِن إِ ـْ اإْلِ هَنَك قَم

ضُمُؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َأظَم٤مهُ  َت٠مِْذَن اًمرَّ ًْ  .[2833: ]رواه اًمٌخ٤مري. َي

 شَمَٕم٤ممَم : سَم٤مب -9
ِ

َّم٤ممِ : ىَمْقِل اّللَّ  .[208: ]اًمٌ٘مرةَوُهَق َأًَمدُّ اخْلِ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ  -3320 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، اهلُل قَمٜمَْٝم٤م قَم ًََمدُّ ": ىَم٤مَل  قَم ْٕ  ا
ِ

ضَم٤مِل إمَِم اّللَّ إِنَّ َأسْمَٖمَض اًمرر

اخْلَِّمؿُ 
(3)

 .[2835: ]رواه اًمٌخ٤مري. "

                                                                                              
: -بفػػػتح أولػػو وكسػػر  انيػػػو-ا جانبػػاه. واخلصػػم ىػػو الػػدائم اخلصػػومة، والسػػػم اللػػدد مػػ خوذ مػػػن لديػػدي الػػوادي و ػػػ (ٔ)

 يطلق على الواحد واجلمع مؤنثًا ومذكرًا.  -بفتح مث سكوف-اخلصاـ، واخلصم 
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ـْ ظَم٤مَصَؿ ذِم سَم٤مـمٍِؾ َوُهَق َيْٕمَٚمُٛمفُ : سَم٤مب -30   إصِمِْؿ َُم

ـْ ُأمر ؾَمَٚمَٛم٦َم  -3323 ِلر ، َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤مقَم ٤ٌَمِب طُمْجَرشمِفِ ،  َزْوَج اًمٜمٌَّ ُف ؾَمِٛمَع ظُمُّمقَُم٦ًم سمِ وَمَخَرَج ، َأٟمَّ

اَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ ": وَمَ٘م٤مَل ، إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُف َي٠مشْمِٞمٜمِل اخْلَّْمؿُ ، إِٟمَّ ـْ سَمْٕمضٍ ، َوإِٟمَّ ٥ُم ، وَمَٚمَٕمؾَّ سَمْٕمَْمُٙمْؿ َأْن َيُٙمقَن َأسْمَٚمَغ ُِم ًِ وَم٠َمطْم

ُف َصَدَق  ـْ ىَمَْمٞمْ ، وَم٠َمىْميِضَ ًَمُف سمَِذًمَِؽ ، َأٟمَّ ٚمِؿٍ وَمَٛم ًْ ـْ اًمٜم٤َّمرِ ، ٧ُم ًَمُف سمَِحؼر ُُم اَم ِهَل ىِمٓمَْٕم٦ٌم ُِم وَمٚمَْٞم٠مظُْمْذَه٤م َأْو ، وَم٢ِمٟمَّ

يْمَٝم٤م  .[2834: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ًمَِٞمؽْمُ

فِ : سَم٤مب -33
ِ ِ
 ىمَِّم٤مِص اعْمَٔمُْٚمقِم إَِذا َوضَمَد َُم٤مَل فَم٤معم

ـِ قَم٤مُِمٍر  -3322 ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م َٓ َيْ٘مُروَٟم٤م، َؽ شَمٌَْٕمُثٜم٤َمإِٟمَّ : ىُمٚمْٜم٤َم ًمِٚمٜمٌَِّلر : ىَم٤مَل  قَم وَماَم شَمَرى ، وَمٜمَٜمِْزُل سمَِ٘مْقٍم 

ٌَُٚمقا، إِْن َٟمَزًْمتُْؿ سمَِ٘مْقمٍ ": وَمَ٘م٤مَل ًَمٜم٤َم؟ وِمٞمفِ  ٞمِْػ وَم٤مىْم ٌَِٖمل ًمِٚمْمَّ وَمُخُذوا ُِمٜمُْٝمْؿ ، وَم٢ِمْن مَلْ َيْٗمَٕمُٚمقا، وَم٠ُمُِمَر ًَمُٙمْؿ سماَِم َيٜمْ

ٞمِْػ   .[2823: ]رواه اًمٌخ٤مري. "طَمؼَّ اًمْمَّ

 َٓ َيْٛمٜمَُع ضَم٤مٌر ضَم٤مَرُه َأْن َيْٖمِرَز ظَمَِمٌَُف ذِم ضِمَداِرهِ : ٤مبسمَ  -32

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3325  : قَم
ِ

َٓ َيْٛمٜمَْع ضَم٤مٌر ضَم٤مَرُه َأْن َيْٖمِرَز ظَمَِمٌَُف ذِم ": ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

َْرُِملَمَّ هِب٤َم سَملْمَ َأيْمَت٤موِمُٙمؿْ ؟! ِرِولمَ َُم٤م زِم َأَرايُمْؿ قَمٜمَْٝم٤م ُُمٕمْ : صُمؿَّ ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرةَ  "ضِمَداِرهِ  َٕ  
ِ

]رواه . َواّللَّ

 .[2825: اًمٌخ٤مري

ُٕمَداِت : سَم٤مب -35 وِر َواجْلُُٚمقِس ومِٞمَٝم٤م َواجْلُُٚمقِس قَمغَم اًمّمُّ َأومْٜمِٞم٦َِم اًمدُّ
(3)

 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير  -3328 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ٤ميُمْؿ َواجْلُٚمُ ": ىَم٤مَل  قَم : وَمَ٘م٤مًُمقا "قَس قَمغَم اًمٓمُُّرىَم٤مِت إِيَّ

ُث وِمٞمَٝم٤م، َُم٤م ًَمٜم٤َم سُمدي  ٜم٤َم َٟمَتَحدَّ ًُ
َّٓ اعْمََج٤مًمَِس ": ىَم٤مَل . إِٟمَّاَم ِهَل جَم٤َمًمِ َٝم٤م، وَم٢ِمَذا َأسَمٞمْتُْؿ إِ  "وَم٠َمقْمُٓمقا اًمٓمَِّريَؼ طَم٘مَّ

ِريِؼ : ىَم٤مًُمقا ٌٍََمِ ": ىَم٤مَل ؟ َوَُم٤م طَمؼُّ اًمٓمَّ ََذى، هَمضُّ اًْم ْٕ الَمِ ، َويَمػُّ ا ًَّ َوهَنٌْل ، َوَأُْمٌر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف ، َوَردُّ اًم

ـْ اعْمُٜمَْٙمرِ   .[2823: ]رواه اًمٌخ٤مري. "قَم

 : سَم٤مب -38
ِ
ٞمت٤َمء

ِ
 إَِذا اظْمتََٚمُٗمقا ذِم اًمٓمَِّريِؼ اعْم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3323   ىَم٣َم اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل  قَم
ِ
ٞمت٤مء

ِ
إَِذا شَمَِم٤مضَمُروا ذِم اًمٓمَِّريِؼ اعم

(3)
  ًَ . ٌَْٕم٦ِم َأْذُرعٍ سمِ

                                                                                              
 ىي الطرؽ م خوذة من الصعيد.  (ٔ)
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 .[2855: ]رواه اًمٌخ٤مري 

 اًمٜمُّْٝمٌَك سمَِٖمػْمِ إِذِْن َص٤مطِمٌِفِ : سَم٤مب -33

َٟمَّْم٤مِريَّ  -3322 ْٕ ـَ َيِزيَد ا  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِلُّ : ىَم٤مَل  قَم ٌَك هَنَك اًمٜمٌَّ ـْ اًمٜمُّْٝم قَم
(2)

]رواه . َواعْمُثَْٚم٦مِ  

 .[2858: اًمٌخ٤مري

ـْ ىَم٤مشَمَؾ ُدوَن ُمَ : سَم٤مب -32  ٤مًمِفِ َُم

ـِ قَمْٛمٍرو َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3325  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن ": َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّلَّ : قَم َُم

 .[2840: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َُم٤مًمِِف وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ 

هِ : سَم٤مب -35  إَِذا يَمَنَ ىَمّْمَٕم٦ًم َأْو ؿمٞمئ٤ًم ًمَِٖمػْمِ

ـْ َأَٟمٍس  -3324 ٤مِئفِ  ٌِلَّ َأنَّ اًمٜمَّ : قَم ًَ
َٝم٤مِت اعْم١ُْمُِمٜملَِم َُمَع ، يَم٤مَن قِمٜمَْد سَمْٕمِض ٟمِ وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم إطِْمَدى ُأُمَّ

ْت اًْمَ٘مّْمَٕم٦مَ ، ظَم٤مِدٍم سمَِ٘مّْمَٕم٦ٍم وِمٞمَٝم٤م ـَمَٕم٤ممٌ  سَم٧ْم سمَِٞمِدَه٤م وَمَٙمَنَ َٝم٤م َوضَمَٕمَؾ وِمٞمَٝم٤م اًمٓمََّٕم٤ممَ ، وَمَيَ : َوىَم٤مَل ، وَمَْمٛمَّ

ؾُمقَل َواًْم٘مَ  "يُمُٚمقا" قَرةَ ، ّْمَٕم٦َم طَمتَّك وَمَرهُمقاَوطَمٌََس اًمرَّ ًُ ِحٞمَح٦َم َوطَمٌََس اعْمَْٙم ]رواه . وَمَدوَمَع اًْمَ٘مّْمَٕم٦َم اًمّمَّ

 .[2843: اًمٌخ٤مري

يَم٦مِ  ِ  يمِت٤َمب اًمنمَّ

يَم٦ِم ذِم اًمٓمََّٕم٤مِم َواًمٜمَّْٝمدِ : سَم٤مب -3 ِ  َواًمُْٕمُروضِ  (5)اًمنمَّ

ـِ إيَْمَقِع  -3329 ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ٧ْم َأْزَواُد اًْم٘مَ : ىَم٤مَل  قَم ، ْقِم َوَأُْمَٚمُ٘مقاظَمٗمَّ
(8)

ِلَّ   ذِم َٟمْحِر  وَم٠َمشَمْقا اًمٜمٌَّ

وهُ ، إسِمِٚمِِٝمْؿ وَم٠َمِذَن هَلُؿْ  ِلر ؟ َُم٤م سَمَ٘م٤مُؤيُمْؿ سَمْٕمَد إسِمِٚمُِٙمؿْ : وَمَ٘م٤مَل ، وَمَٚمِ٘مَٞمُٝمْؿ قُمَٛمُر وَم٠َمظْمؼَمُ َي٤م : وَمَ٘م٤مَل  وَمَدظَمَؾ قَمغَم اًمٜمٌَّ

 
ِ

 ؟ َُم٤م سَمَ٘م٤مُؤُهْؿ سَمْٕمَد إسِمِٚمِِٝمؿْ ، َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

 "َٟم٤مِد ذِم اًمٜم٤َّمِس َي٠مشُْمقَن سمَِٗمْْمِؾ َأْزَواِدِهؿْ ": وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

                                                                                              

( ]قولػػػو: يادليتػػػاءي زادىػػػا ادلسػػػتملي يف روايتػػػو وي يتػػػابع عليػػػو وليسػػػت دبحفو ػػػة يف حػػػديث أ  ىريػػػرة، وإ ػػػا وردت يف ٔ)
رؽ احلػػديث وذلػػك فيمػػا أخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اأ عنهمػػا، وعبػػد اأ بػػن أمحػػد يف زيػػادات بعػػط طػػ

، ويف كػػل مػػن األسػػانيد الثال ػػة ، وابػػن عػػدي مػػن حػػديث أنػػس ادلسػػند والطػػربي مػػن حػػديث عبػػادة بػػن الصػػامت 
 [.  ٜٔٔ/٘مقاؿ. وانظر الفتح: 

 )أي: أخذ ماؿ ادلسلم قهرًا جهرًا(.  (ٕ)
 .  ىو طعاـ الصلح بني القبائل، وكذا ادلسافروف إذا مجعوا أزوادىم (ٖ)
 أملق: أي افتقر ونفد زاده.  (ٗ)
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َط ًمَِذًمَِؽ ٟمَِٓمٌع َوضَمَٕمُٚمقُه قَمغَم اًمٜمرَٓمعِ   ًِ
ٌُ  ، وَم

ِ
َك قَمَٚمٞمْفِ  وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اّللَّ ، صُمؿَّ َدقَم٤مُهْؿ سم٠َِمْوقِمَٞمتِِٝمؿْ ، وَمَدقَم٤م َوسَمرَّ

 ، هُمقاوَم٤مطْمَتَثك اًمٜم٤َّمُس طَمتَّك وَمرَ 
ِ

ُ ": صُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ َّٓ اّللَّ َ إِ َٓ هلِإَ  ، َأؿْمَٝمُد َأْن 
ِ

. "َوَأينر َرؾُمقُل اّللَّ

 .[2848: ]رواه اًمٌخ٤مري

ـِ ظَمِدي٩ٍم  (35) ـْ َراوِمِع سْم لر : ىَم٤مَل  ]قَم ُؿ قَمنْمَ ، اًْمَٕمٍْمَ وَمٜمَٜمَْحُر ضَمُزوًرا يُمٜم٤َّم ُٟمَّمكمر َُمَع اًمٜمٌَّ ًَ وَمُتْ٘م

ؿٍ  ًَ ْٛمُس ، ىِم  .[2843: ]رواه اًمٌخ٤مري. ["وَمٜم٠َميُْمُؾ حَلاًْم َٟمِْمٞمًج٤م ىَمٌَْؾ َأْن شَمْٖمُرَب اًمِمَّ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك  -3350 لَم إَِذا َأْرَُمُٚمقا": ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل  قَم ؿَْمَٕمِرير ْٕ إِنَّ ا
(3)

َأْو ىَمؾَّ ، ذِم اًْمَٖمْزوِ  

 َواطِمٍد ، َُم٤م يَم٤مَن قِمٜمَْدُهْؿ ذِم صَمْقٍب َواطِمدٍ مَجَُٕمقا ، ـَمَٕم٤مُم قِمَٞم٤مهِلِْؿ سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ 
ٍ
ُٛمقُه سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ذِم إَِٟم٤مء ًَ صُمؿَّ اىْمَت

٦مِ  ِقيَّ ًَّ  .[2842: ]رواه اًمٌخ٤مري. "وَمُٝمْؿ ُِمٜمرل َوَأَٟم٤م ُِمٜمُْٝمؿْ ، سم٤ِمًم

َٛم٦ِم اًمَْٖمٜمَؿِ : سَم٤مب -2 ًْ
 ىمِ

ـِ ظَمِدي٩ٍم  -3353 ـْ َراوِمِع سْم ، وَم٠َمَص٤مَب اًمٜم٤َّمَس ضُمقعٌ ، سمِِذي احْلَُٚمٞمَْٗم٦مِ  يُمٜم٤َّم َُمَع اًمٜمٌَِّلر : ىَم٤مَل  قَم

ِلُّ : ىَم٤مَل ، وَم٠َمَص٤مسُمقا إسِماِلً َوهَمٜماًَم  ٌُقا اًْمُ٘مُدورَ ، ذِم ُأظْمَرَي٤مِت اًْمَ٘مْقمِ  َويَم٤مَن اًمٜمٌَّ وَم٠َمَُمَر ، وَمَٕمِجُٚمقا َوَذسَمُحقا َوَٟمَّم

، سم٤ِمًْمُ٘مُدوِر وَم٠ُميْمِٗمَئ٧ْم  اًمٜمٌَِّلُّ 
(2)

ؿَ   ًَ ٌَِٕمػمٍ وَمَٕمَدَل قمَ ، صُمؿَّ ىَم ـْ اًْمَٖمٜمَِؿ سمِ ًة ُِم ، وَمٜمَدَّ ُِمٜمَْٝم٤م سَمِٕمػمٌ ، نَمَ
(5)

ٌُقُه   وَمَٓمَٚم

ػَمةٌ ، وَم٠َمقْمَٞم٤مُهؿْ  ًِ ُ ، َويَم٤مَن ذِم اًْمَ٘مْقِم ظَمٞمٌْؾ َي ُف اّللَّ ًَ ٌَ ْٝمٍؿ وَمَح ًَ إِنَّ هِلَِذِه ": صُمؿَّ ىَم٤مَل ، وَم٠َمْهَقى َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ سمِ

ٌََٝم٤مِئِؿ َأَواسمِدَ  اًْم
(8)

إِٟم٤َّم َٟمْرضُمق اًْمَٕمُدوَّ هَمًدا : وَمُ٘مٚم٧ُْم  "وَماَم هَمَٚمٌَُٙمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م وَم٤مْصٜمَُٕمقا سمِِف َهَٙمَذا، طْمشِ يَم٠َمَواسمِِد اًْمقَ  

٧ْم َُمَٕمٜم٤َم ُُمدًى  ًَ ، َوًَمٞمْ
(3)

مَ ": ىَم٤مَل ؟ َأوَمٜمَْذسَمُح سم٤ِمًْمَ٘مَّم٥ِم   ، َُم٤م َأهْنََر اًمدَّ
(2)

 قَمَٚمٞمِْف وَمُٙمُٚمقهُ  
ِ

ًَمٞمَْس ، َوُذيمَِر اؾْمُؿ اّللَّ

َـّ َواًمٔمُّٗمُ  ًر ـْ َذًمَِؽ ، رَ اًم صُمُٙمْؿ قَم ُـّ وَمَٕمٔمْؿٌ : َوؾَم٠ُمطَمدر ًر ٤م اًم ٌََِم٦مِ ، َأُمَّ ُٗمُر وَمُٛمَدى احْلَ ٤م اًمٔمُّ ]رواه . "َوَأُمَّ

 .[2844: اًمٌخ٤مري

                                                                                              
 أي: نفد زادىم.  (ٔ)
 اإلكفاء اإلفراغ.  (ٕ)
 .  أي: شرد ونفر (ٖ)
 ىو مجع آبدة وزف فاعلة، يقاؿ: أبدت ت بد إذا توحشت، ويقاؿ: جاء فالف بآبدة إذا جاد ب مر مشكل.  (ٗ)
 ع مدية ىي السكني. مج (٘)
 . ما أسالو وصبو بكثرةأي:  (ٙ)
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 سمِِ٘مٞمَٛم٦ِم قَمْدلٍ : سَم٤مب -5 
ِ
يَم٤مء َ  سَملْمَ اًمنمُّ

ِ
ؿَْمٞم٤َمء ْٕ  شَمْ٘مِقيِؿ ا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3352 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ـْ ": ىَم٤مَل  قَم ـْ مَمُْٚمقيمِِف وَمَٕمَٚمٞمِْف ظَمالَُصُف ذِم َُم َأقْمتََؼ ؿَمِ٘مٞمًّم٤م ُِم

ـْ ًَمُف َُم٤مٌل ، َُم٤مًمِفِ  َم اعْمَْٛمُٚمقُك ىِمٞمَٛم٦َم قَمْدلٍ ، وَم٢ِمْن مَلْ َيُٙم ِٕمَل ، ىُمقر ًْ صُمؿَّ اؾْمتُ
(3)

هَمػْمَ َُمِْمُ٘مقٍق قَمَٚمٞمْفِ  
(2)

]رواه . "

 .[2892: اًمٌخ٤مري

َٛم٦مِ : سَم٤مب -8 ًْ ِٓ ؟ َهْؾ ُيْ٘مَرُع ذِم اًمِْ٘م  ؾْمتَِٝم٤مِم ومِٞمفِ َوا

ـِ سَمِِمػٍم َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  -3355 ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم ِلر ، قَم ـْ اًمٜمٌَّ  ": ىَم٤مَل  قَم
ِ

َُمَثُؾ اًْمَ٘م٤مئِِؿ قَمغَم طُمُدوِد اّللَّ

وَمَٙم٤مَن ، ؾْمَٗمَٚمَٝم٤موَم٠َمَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأقْمالََه٤م َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ أَ ، يَمَٛمَثِؾ ىَمْقٍم اؾْمتََٝمُٛمقا قَمغَم ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٍ ، َواًْمَقاىِمِع وِمٞمَٝم٤م

ـْ وَمْقىَمُٝمؿْ  وا قَمغَم َُم  َُمرُّ
ِ
ـْ اًْماَمء ـَ ذِم َأؾْمَٗمٚمَِٝم٤م إَِذا اؾْمَتَ٘مْقا ُِم ِذي َومَلْ ، ًَمْق َأٟم٤َّم ظَمَرىْمٜم٤َم ذِم َٟمِّمٞمٌِٜم٤َم ظَمْرىًم٤م: وَمَ٘م٤مًُمقا، اًمَّ

ـْ وَمْقىَمٜم٤َم يُمقُهْؿ َوَُم٤م َأَراُدوا َهَٚمُٙمقا مجٞمًٕم٤م، ُٟم١ْمِذ َُم . "َأظَمُذوا قَمغَم َأْيِدُّيِْؿ َٟمَجْقا َوَٟمَجْقا مَجِٞمًٕم٤مَوإِْن ، وَم٢ِمْن َيؽْمُ

 .[2895: ]رواه اًمٌخ٤مري

هِ : سَم٤مب -3 يَم٦ِم ذِم اًمٓمََّٕم٤مِم َوهَمػْمِ ِ  اًمنمَّ

ـِ ِهَِم٤مٍم  -3358  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ُف َزْيٜم٥َُم سمِٜم٧ُْم مُحَٞمٍْد إمَِم ، َويَم٤مَن ىَمْد َأْدَرَك اًمٜمٌَِّلَّ  قَم ٧ٌَْم سمِِف ُأُمُّ  َوَذَه

 
ِ

 سَم٤مِيْٕمفُ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، َرؾُمقِل اّللَّ
ِ

َح َرأؾَْمُف َوَدقَم٤م ًَمفُ  "ُهَق َصِٖمػمٌ ": وَمَ٘م٤مَل ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ًَ ُرُج . وَمَٛم ويَم٤مَن خَيْ

ي اًمٓمََّٕم٤ممَ  قِق وَمَٞمِْمؽَمِ ًُّ سَمػْمِ ، إمَِم اًم ـُ اًمزُّ ـُ قُمَٛمَر َواسْم ِن ًَمفُ ، وَمَٞمٚمَْ٘م٤مُه اسْم َٓ يْمٜم٤َم: وَمَٞمُ٘مق ىَمْد  نَّ اًمٜمٌَِّلَّ وَم٢مِ ، َأْذِ

يَم٦مِ  يُمُٝمؿْ ، َدقَم٤م ًَمَؽ سم٤ِمًْمؼَمَ اطِمَٚم٦َم يَماَم ِهَل ، وَمَٞمنْمَ اَم َأَص٤مَب اًمرَّ : ]رواه اًمٌخ٤مري. وَمَٞمٌَْٕم٨ُم هِب٤َم إمَِم اعْمَٜمِْزلِ ، وَمُرسمَّ

2303 ،2302]. 

ـِ ذِم احْلََيِ  ْه  يمِت٤َمب اًمرَّ

ـُ َُمْريُمقٌب َوحَمُْٚمقٌب : سَم٤مب -3 ْه  اًمرَّ

ـْ  -3353  : ىَم٤مَل  َأيِب ُهَرْيَرَة قَم
ِ

ْٝمُر ُيْريَم٥ُم سمِٜمََٗمَ٘متِِف إَِذا يَم٤مَن َُمْرُهقًٟم٤م": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ـُ ، اًمٔمَّ ٌَ َوًَم

ُب سمِٜمََٗمَ٘متِِف إَِذا يَم٤مَن َُمْرُهقًٟم٤م رر ُينْمَ ُب اًمٜمََّٗمَ٘م٦مُ ، اًمدَّ ِذي َيْريَم٥ُم َوَينْمَ  .[2332: اًمٌخ٤مري]. "َوقَمغَم اًمَّ

                                                                                              
 . أي: اتبع فيما بقي عليو فطلبو بالسعي يف فكاؾ رقبتو (ٔ)
 أي: غري رلهود.  (ٕ)
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ـُ َوٟمَْحُقهُ إِذَ : سَم٤مب -2  ـُ َواعْمُْرهَتِ اِه قَمك قَمَٚمٞمْفِ ، ا اظْمتَٚمََػ اًمرَّ قِمل َواًمْٞمَِٛملُم قَمغَم اعْمُدَّ  وَم٤مًمٌَْٞمرٜم٦َُم قَمغَم اعْمُدَّ

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  -3352 ـِ قَم ـِ اسْم قَمك قَمَٚمٞمْفِ : ىَم٣َم  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ : قَم . َأنَّ اًْمٞمَِٛملَم قَمغَم اعْمُدَّ
(3)

 

 .[2338: اًمٌخ٤مري]رواه 

 يمِت٤َمب اًمِْٕمتِْؼ 

 ذِم اًمِْٕمتِْؼ َووَمْْمٚمِفِ : سَم٤مب -3

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3355 ٚماًِم ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل  قَم ًْ اَم َرضُمٍؾ َأقْمَتَؼ اُْمَرًأ ُُم ُ سمُِٙمؾر ، َأيُّ اؾْمَتٜمَْ٘مَذ اّللَّ

ـْ اًمٜم٤َّمرِ   .[2335 :]رواه اًمٌخ٤مري. "قُمْْمٍق ُِمٜمُْف قُمْْمًقا ُِمٜمُْف ُِم

. [2533: [ ]رواه اًمٌخ٤مري"طَمتَّك وَمْرضَمُف سمَِٗمْرضِمفِ ": َوَزاَد ذِم ِرَواَي٦مٍ ( ]34)
(2)

  

ىَم٤مِب َأومَْْمُؾ : سَم٤مب -2  ؟َأيُّ اًمرر

ـْ َأيِب َذرٍّ  -3354 ِلَّ : ىَم٤مَل  قَم  ": ىَم٤مَل ؟ َأيُّ اًْمَٕمَٛمِؾ َأوْمَْمُؾ : ؾَم٠َمًْم٧ُم اًمٜمٌَّ
ِ

َوضِمَٝم٤مٌد ذِم ، إِياَمٌن سم٤ِمّللَّ

ىَم٤مِب َأومَْْمُؾ : ىُمٚم٧ُْم  "ٞمٚمِفِ ؾَمٌِ  َٝم٤م، َأقْمالََه٤م صَمَٛمٜم٤ًم": ىَم٤مَل ؟ وَم٠َميُّ اًمرر ًُ َوَأٟمَْٗم
(5)

؟ وَم٢ِمْن مَلْ َأومَْٕمْؾ : ىُمٚم٧ُْم  "قِمٜمَْد َأْهٚمَِٝم٤م 

، شُمِٕملُم َص٤مٟمًٕم٤م": ىَم٤مَل 
(8)

ظَْمَرَق   ِٕ ر ": ىَم٤مَل ؟ وَم٢ِمْن مَلْ َأوْمَٕمْؾ : ىَم٤مَل  "َأْو شَمّْمٜمَُع  ـْ اًمنمَّ ٤َم ، شَمَدُع اًمٜم٤َّمَس ُِم وَم٢ِمهنَّ

َؽ  ًِ ُق هِب٤َم قَمغَم َٟمْٗم  .[2334: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َصَدىَم٦ٌم شَمَّمدَّ

 ، إَِذا َأقْمتََؼ قَمًٌْدا سَملْمَ اصمْٜملَْمِ : سَم٤مب -5
ِ
يَم٤مء َ  َأْو َأَُم٦ًم سَملْمَ اًمنمُّ

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  -3359  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ  : قَم
ِ

يًم٤مُمَ ": ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ـْ َأقْمتََؼ ِذْ
(3)

ًَمُف ذِم  

                                                                                              
ِإفَّ ، وسػػي يف يف تفسػػري آؿ عمػػراف/ بَػػا : ٜٔٚٔ]ىػػذا مػػن األحاديػػث ادلكػػررة يف ادلختصػػر، وىػػو طػػرؼ مػػن  :  (ٔ)

 .  اللَِّو َوأَْْيَاِِنِْم ََثًَنا قلياًل أُولَِئَك َل َخاَلَؽ ذَلُمْ  الَِّذيَن َيْشتَػُروَف بَِعْهدِ 
 َوَأيُّ الرِّقَاِ  أَزَْكى[.  أَْو رَبْرِيُر َرقَػَبةٍ ]كتا  كفارات األْياف/ بَا : قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاََل:  (ٕ)
 .  أي: أفضلها (ٖ)
وىي جلميع الرواة يف البخاري كما جـز عيػاض وغػريه،  يضائًعا]كذا يف مجيع نسخ ادلختصر اليت حبوزيف، ويف رواية: ي (ٗ)

وقػػد ذكػػر غػػري واحػػد مػػن أىػػل العلػػم أف الصػػوا  بادلهملػػة والنػػوف دلقابلتػػو بػػاألخرؽ وىػػو الػػذي لػػيس بصػػانع ول  سػػػن 
 [. ٜٗٔ/٘العمل. وضائًعا أي: عاجزًا، م خوذ من الضياع، وانظر الفتح: 

 أي: شركة.  (٘)
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ـَ اًْمَٕمٌْدِ ، قَمٌْدٍ   َم اًْمَٕمٌُْد قَمَٚمٞمِْف ىمِٞمَٛم٦َم قَمْدلٍ ، وَمَٙم٤مَن ًَمُف َُم٤مٌل َيٌُْٚمُغ صَمَٛم يَم٤مَءُه طِمَّمَّمُٝمؿْ ، ىُمقر ، وَم٠َمقْمَٓمك ُذَ
(3)

َوقَمتََؼ  

َّٓ وَمَ٘مْد قَمتََؼ ُِمٜمُْف َُم٤م قَمتََؼ ، قَمَٚمٞمِْف اًْمَٕمٌْدُ   .[2322: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َوإِ

َٞم٤مِن ذِم اًْمَٕمَت٤مىَم٦ِم َواًمٓمَّالَِق َوَٟمْحِقهِ : سَم٤مب -8 ًْ  ، اخْلََٓم٠م َواًمٜمر
ِ

َّٓ ًمَِقضْمِف اّللَّ َٓ قَمت٤َمىَم٦َم إِ  َو

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3380 تِل َُم٤م َوؾْمَقؾَم٧ْم ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل  قَم ـْ ُأُمَّ َ دَم٤َمَوَز زِم قَم إِنَّ اّللَّ
(2)

سمِِف  

 .[2324: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َُم٤م مَلْ شَمْٕمَٛمْؾ َأْو شَمَٙمٚمَّؿْ ، ُصُدوُرَه٤م

 َوَٟمَقى اًمِْٕمتَْؼ : إَِذا ىَم٤مَل َرضُمٌؾ ًمَِٕمٌِْدهِ : سَم٤مب -3
ِ

َّ
ِ

ؿْمَٝم٤مِد ذِم اًمِْٕمتِْؼ ، ُهَق ّلل  َواإْلِ

ؾْمالَمَ : َوقَمٜمُْف  -3383 ٌََؾ ُيِريُد اإْلِ ُف ًَمامَّ َأىْم ـْ َص٤مطِمٌِفِ َوؾَّ يُمؾُّ وَ ، َوَُمَٕمُف هُمالَُُمفُ ، َأٟمَّ ، اطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم ُِم

ِلر  ٌََؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ َوَأسُمق ُهَرْيَرَة ضَم٤مًمٌِس َُمَع اًمٜمٌَّ ِلُّ ، وَم٠َمىْم  "َهَذا هُمالَُُمَؽ ىَمْد َأشَم٤مكَ ، َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

ُف طُمري : وَمَ٘م٤مَل   :وَمُٝمَق طِملَم َيُ٘مقُل : ىَم٤مَل ، َأَُم٤م إيِنر ُأؿْمِٝمُدَك َأٟمَّ

 َوِهٌَتِفِ : ٤مبسم
ِ
 سَمٞمِْع اًْمَقَٓء

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  (39) ـِ اسْم  : ]قَم
ِ

  هَنَك َرؾُمقُل اّللَّ
ِ
ـْ سَمٞمِْع اًْمَقَٓء ٌَتِِف[، قَم ـْ ِه . َوقَم

 .[2353: ]رواه اًمٌخ٤مري

كِ : سَم٤مب -2  قِمتِْؼ اعْمنُْمِ

ـِ طِمَزاٍم  -3382 ـْ طَمِٙمٞمِؿ سْم ُف َأقْمَتَؼ ذِم : قَم ٦ٌَمٍ َأٟمَّ ٞم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َرىَم
، َومَحََؾ قَمغَم ُِم٤مَئ٦ِم سَمِٕمػمٍ ،  اجْل٤َمِهٚمِ

(5)
وَمَٚمامَّ  

٦ٌَمٍ ، َأؾْمَٚمَؿ مَحََؾ قَمغَم ُِم٤مَئ٦ِم سَمِٕمػمٍ   : ىَم٤مَل ، َوَأقْمتََؼ ُِم٤مَئ٦َم َرىَم
ِ

٠َمًْم٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ ًَ َم ، وَذيَمر احلَِدي٨م وَم َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

يَم٤مةِ  . ذِم اًمزَّ
(8)

 .[2354: ]رواه اًمٌخ٤مري 

ـْ اًمَْٕمَرِب َرىمِٞمً٘م٤م: سَم٤مب -5 ـْ َُمَٚمَؽ ُِم ي٦َّمَ ، َُم رر  وَمَقَه٥َم َوسَم٤مَع َوضَم٤مَُمَع َووَمَدى َوؾَمٌَك اًمذُّ

ـُ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  -3385  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ َأهَم٤مَر قَمغَم سَمٜمِل اعْمُّْمَٓمٚمِِؼ َوُهْؿ  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ : قَم

                                                                                              
 نصيب. مجع حصة وىو ال (ٔ)
 .  الوسوسة حديث النفس (ٕ)
 أي: أباحها فجعلها زلموًل عليها.  (ٖ)
 [. ٕ٘ٚ]با : من تصدؽ يف الشرؾ مث أسلم/  :  (ٗ)
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ونَ   ، هَم٤مرُّ
(3)

 َوَأٟمَْٕم٤مُمُ  
ِ
َ٘مك قَمغَم اًْماَمء ًْ ُؿْ ، وَمَ٘مَتَؾ ُُمَ٘م٤مشمَِٚمَتُٝمؿْ ، ُٝمْؿ شُم َوَأَص٤مَب َيْقَُمئٍِذ ضُمَقْيِرَي٦َم ، َوؾَمٌَك َذَراِرُّيَّ

 .[2383: ]رواه اًمٌخ٤مري. َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3388 ـْ ، َُم٤م ِزًْم٧ُم ُأطِم٥مُّ سَمٜمِل مَتِٞمٍؿ ُُمٜمُْذ صَمالٍَث : ىَم٤مَل  قَم   ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِم
ِ

 َرؾُمقِل اّللَّ

٤ملِ ": ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل ، َيُ٘مقُل وِمٞمِٝمؿْ  ضمَّ تِل قَمغَم اًمدَّ  ، َوضَم٤مَءْت َصَدىَم٤مهُتُؿْ : ىَم٤مَل  "ُهْؿ َأؿَمدُّ ُأُمَّ
ِ

وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

ـْ َوًَمِد إؾِْماَمقِمٞمَؾ َأقْمتِِ٘مٞمَٝم٤م ": َويَم٤مَٟم٧ْم ؾَمٌِٞم٦ٌَّم ُِمٜمُْٝمْؿ قِمٜمَْد قَم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مَل  "َهِذِه َصَدىَم٤مُت ىَمْقُِمٜم٤َم":  ٤َم ُِم . "وَم٢ِمهنَّ

 .[2385: ]رواه اًمٌخ٤مري

ىمِٞمِؼ : سَم٤مب -4  َوىَمْقًمِِف قَمٌِْدي َأْو َأَُمتِل، يَمَراِهٞم٦َِم اًمتََّٓم٤مُوِل قَمغَم اًمرَّ

ِلر ، َوقَمٜمُْف  -3383 ـْ اًمٜمٌَّ ْئ َرسمََّؽ ، َأـمِْٕمْؿ َرسمََّؽ : َٓ َيُ٘مْؾ َأطَمُديُمؿْ ": ىَم٤مَل  قَم ، َؽ اؾْمِؼ َرسمَّ ، َوور

َي : َوًْمَٞمُ٘مْؾ  َٓ َٓ َيُ٘مْؾ َأطَمُديُمؿْ ، ؾَمٞمرِدي َُمْق ]رواه . "وَمَت٤مَي َووَمَت٤ميِت َوهُمالَُِمل: َوًْمٞمَُ٘مْؾ ، قَمٌِْدي َأَُمتِل: َو

 .[2332: اًمٌخ٤مري

 إَِذا َأشَمك أطَمَديُمْؿ ظَم٤مدُُِمُف سمَِٓمَٕم٤مُِمفِ : سَم٤مب -9

ِلر ، َوقَمٜمُْف  -3382 ـْ اًمٜمٌَّ ُف َُمَٕمفُ ، ْؿ ظَم٤مِدُُمُف سمَِٓمَٕم٤مُِمفِ إَِذا َأشَمك َأطَمَديمُ ": قَم ًْ
ٚمِ وَمٚمُٞمٜم٤َمِوًْمُف ًُمْ٘مَٛم٦ًم ، وَم٢ِمْن مَلْ َُيْ

ُأيْمَٚم٦مً  َأوْ  -َأْو ًُمْ٘مَٛمتلَْمِ 
(2)

وَم٢ِمٟمَُّف َوزِمَ قِمالضََمفُ  -َأْو ُأيْمَٚمتلَْمِ  
(5)

 .[2335: ]رواه اًمٌخ٤مري. "

َب اًْمَٕمٌَْد وَمٚمْٞمَْجَتٜم٥ِْم اًْمَقضْمفَ : سَم٤مب -30  إَِذا َْضَ

ِلر ، َوقَمٜمُْف  -3385 ـْ اًمٜمٌَّ  .[2339: اًمٌخ٤مري]. "إَِذا ىَم٤مشَمَؾ َأطَمُديُمْؿ وَمٚمَْٞمْجَتٜم٥ِْم اًْمَقضْمفَ ": ىَم٤مَل  قَم

 يمت٤مب اعمٙم٤مشم٥م

وِط اعْمَُٙم٤مشَم٥ِم : سَم٤مب -3 ـْ ُذُ  ، َُم٤م ََيُقُز ُِم
ِ

ـًم٤م ًَمٞمَْس ذِم يمِت٤َمِب اّللَّ َط َذْ ـْ اؿْمؽَمَ  َوَُم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ  -3384 تَِٕمٞمٜمَُٝم٤م ذِم يمَِت٤مسَمتَِٝم٤م:  قَمٜمَْٝم٤مقَم ًْ ، َأنَّ سَمِريَرَة ضَم٤مَءْت شَم
(8)

ـْ ىَمَْم٧ْم   َومَلْ شَمُٙم

                                                                                              
 أي: غافلوف.  (ٔ)
 بالضم: اللقمة.  (ٕ)
 ( أي: عملو. ٖ)
 أصلو أف السيد يعتق عبدة على ماؿ معلـو يؤديو إليو مقطًعا فيكتب بذلك بينهما كتا .  (ٗ)
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ـْ يمَِت٤مسَمتَِٝم٤م ؿمٞمًئ٤م  ٌُّقا َأْن َأىميِْضَ قَمٜمِْؽ يمَِت٤مسَمَتِؽ ، اْرضِمِٕمل إمَِم َأْهٚمِِؽ : ىَم٤مًَم٧ْم هَل٤َم قَم٤مئَِِم٦مُ ، ُِم َوَيُٙمقَن ، وَم٢ِمْن َأطَم

ُؤِك زِم وَمَٕمٚم٧ُْم  َٓ َْهٚمَِٝم٤م وَم٠َمسَمْقاومَ ، َو ِٕ ٥َم قَمَٚمٞمِْؽ وَمٚمَْتْٗمَٕمْؾ : َوىَم٤مًُمقا، َذيَمَرْت َذًمَِؽ سَمِريَرُة  ًِ ، إِْن ؿَم٤مَءْت َأْن حَتَْت

ُؤِك ًَمٜم٤َم َٓ  ، َوَيُٙمقَن َو
ِ

 ، وَمَذيَمَرْت َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل اّللَّ
ِ

اَم ، وَم٠َمقْمتِِ٘مل، اسْمَت٤مقِمل": وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم َرؾُمقُل اّللَّ وَم٢ِمٟمَّ

ءُ  َٓ ـْ َأقْمَتَؼ  اًْمَق َ
ِ

 : ىَم٤مَل  "عم
ِ

٧ْم ذِم يمِت٤َمِب ": وَمَ٘م٤مَل  صُمؿَّ ىَم٤مَم َرؾُمقُل اّللَّ ًَ وـًم٤م ًَمٞمْ ـُمقَن ُذُ َُم٤م سَم٤مُل ُأَٟم٤مٍس َيِْمؽَمِ

 
ِ

 وَمَٚمٞمَْس ًَمفُ ، اّللَّ
ِ

ـًم٤م ًَمٞمَْس ذِم يمَِت٤مِب اّللَّ َط َذْ ـْ اؿْمؽَمَ ةٍ ، َُم َط ُِم٤مَئ٦َم َُمرَّ  َأطَمؼُّ ، َوإِْن َذَ
ِ

ُط اّللَّ . "َوَأْوصَمُؼ َذْ

 .[2323: ]رواه اًمٌخ٤مري

 يمِت٤َمب اهْل٦ٌَِِم َووَمْْمٚمَِٝم٤م َواًمتَّْحِريِض قَمَٚمٞمَْٝم٤م

 ومْمؾ اهل٦ٌم: سم٤مب -3

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3389 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ٚماَِمِت ": ىَم٤مَل  قَم ًْ ُ ٤مَء اعْم ًَ
َوًَمْق ، َٓ حَتِْ٘مَرنَّ ضَم٤مَرٌة جِل٤َمَرهِت٤َم، َي٤م ٟمِ

ـَ  وِمْرؾِم
(3)

 .[2322: ]رواه اًمٌخ٤مري ."ؿَم٤مةٍ  

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم  -3330 ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم ًمُِٕمْرَوَة  َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤مقَم ـَ ُأظْمتِل: -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -َأهنَّ إِْن يُمٜم٤َّم ، َي٤م اسْم

ـِ ، صُمؿَّ اهْلاِلَلِ ، ًَمٜمَٜمُْٔمُر إمَِم اهْلاِلَلِ  ٦ٍم ذِم ؿَمْٝمَرْي   َوَُم٤م ُأوىِمَدْت ذِم َأسْمَٞم٤مِت ، صَمالَصَم٦َم َأِهٚمَّ
ِ

: وَمُ٘مٚم٧ُْم . َٟم٤مرٌ  َرؾُمقِل اّللَّ

ؾَْمَقَدانِ : ىَم٤مًَم٧ْم ؟ َُم٤م يَم٤مَن ُيِٕمٞمُِمُٙمؿْ ، َي٤م ظَم٤مًَم٦مُ  ْٕ  ، اًمتَّْٛمُر َواًْماَمءُ : ا
ِ

ُف ىَمْد يَم٤مَن ًمَِرؾُمقِل اّللَّ َّٓ َأٟمَّ ـْ  إِ ضِمػَماٌن ُِم

َٟمَّْم٤مرِ  ْٕ  ، يَم٤مَٟم٧ْم هَلُْؿ َُمٜم٤َمِئُح ، ا
ِ

ِ٘مٞمٜم٤َم  َويَم٤مُٟمقا َيْٛمٜمَُحقَن َرؾُمقَل اّللَّ ًْ ٤ٌَمهِنِْؿ وَمٞمَ ـْ َأًْم : اًمٌخ٤مري]. ُِم

2325]. 

ـْ اهْل٦ٌَِمِ : سَم٤مب -2  اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ ُِم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3333 ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ًَمْق ُدقِمٞم٧ُم إمَِم ِذَراٍع َأْو يُمَراعٍ ": ىَم٤مَل  قَم
(2)

ضََم٧ٌُْم   َوًَمْق ، َٕ

 .[2324: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ٚم٧ُْم ُأْهِدَي إزَِمَّ ِذَراٌع َأْو يُمَراٌع ًَمَ٘مٌِ 

                                                                                              
 ىو ما فوؽ احلافر، وىو كالقدـ لإلنساف.  (ٔ)
 قيل: ادلراد اسم مكاف وىو كل أنف سائل من جبل أو حرة، وقيل: ادلراد العضو واجلمع أكارع، وىو لذوات الظلف خاصة.  ٕ()
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ٞمْدِ : سَم٤مب -5  ٦ِم اًمّمَّ  ىَمٌُقِل َهِديَّ

ـْ َأَٟمٍس  -3332 ٤ًٌم: ىَم٤مَل  قَم َأٟمَْٗمْجٜم٤َم َأْرَٟم
(3)

ْٝمَرانِ   ٌُقا، سمَِٛمرر اًمٔمَّ َٕمك اًْمَ٘مْقُم وَمَٚمَٖم ًَ ، وَم
(2)

وَم٠َمْدَريْمُتَٝم٤م  

 َوسَمٕمَ ، وَم٠َمشَمٞم٧ُْم هِب٤َم َأسَم٤م ـَمٚمَْح٦َم وَمَذسَمَحَٝم٤م، وَم٠َمظَمْذهُت٤َم
ِ

َوذِم . وَمَ٘مٌَِٚمفُ ، سمَِقِريمَِٝم٤م َأْو وَمِخَذُّْي٤َم ٨َم هِب٤َم إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ

. َوَأيَمَؾ ُِمٜمْفُ : ِرَواَي٦مٍ 
(5)

 .[2352: ]رواه اًمٌخ٤مري 

 ىَمٌُقِل اهْلَِدي٦َّمِ : سَم٤مب -8

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3335 ـِ قَم ـِ اسْم ٤ٌَّمٍس إمَِم اًمٜمٌَِّلر ظَم٤مًَم٦ُم ا، َأْهَدْت ُأمُّ طُمَٗمٞمْدٍ : قَم ـِ قَم  سْم

٤ًٌّم ِلُّ ، َأىِمًٓم٤م َوؾَمْٛمٜم٤ًم َوَأُو ـِ  وَم٠َميَمَؾ اًمٜمٌَّ ْٛم ًَّ ىَِمِط َواًم ْٕ ـْ ا ًرا، ُِم ٥مَّ شَمَ٘مذُّ ٤ٌَّمسٍ . َوشَمَرَك اًمْمَّ ـُ قَم وَم٠ُميمَِؾ : ىَم٤مَل اسْم

 
ِ

  َوًَمْق يَم٤مَن طَمَراًُم٤م َُم٤م ُأيمَِؾ قَمغَم َُم٤مِئَدةِ ، قَمغَم َُم٤مِئَدِة َرؾُمقِل اّللَّ
ِ

 .[2353: اًمٌخ٤مري] َرؾُمقِل اّللَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3338  : ىَم٤مل قَم
ِ

٦ٌم َأْم َصَدىَم٦مٌ ": إَِذا ُأيِتَ سمَِٓمَٕم٤مٍم ؾَم٠َمَل قَمٜمْفُ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ  "؟ َأَهِديَّ

َْصَح٤مسمِفِ ، َصَدىَم٦مٌ : وَم٢ِمْن ىِمٞمَؾ  ِٕ ٦مٌ : َوإِْن ىِمٞمَؾ ، َومَلْ َي٠ميُْمْؾ  "يُمُٚمقا": ىَم٤مَل  َب سمَِٞمِدِه ، َهِديَّ وَم٠َميَمَؾ  َْضَ
(8)

. َُمَٕمُٝمؿْ  

 .[2352: ]رواه اًمٌخ٤مري

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  -3333 ـْ َأَٟمِس سْم ِلُّ : ىَم٤مَل  قَم َق قَمغَم سَمِريَرةَ : وَمِ٘مٞمَؾ ، سمَِٚمْحؿٍ  ُأيِتَ اًمٜمٌَّ ُهَق هَل٤َم ": ىَم٤مَل ، شُمُّمدر

٦مٌ ، َصَدىَم٦مٌ  . "َوًَمٜم٤َم َهِديَّ
(3)

 .[2355: ]رواه اًمٌخ٤مري 

٤مئِِف ُدوَن سَمْٕمضٍ : سَم٤مب -3 ًَ
ى سَمْٕمَض ٟمِ ـْ َأْهَدى إمَِم َص٤مطِمٌِِف َوحَتَرَّ  َُم

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م -3332  : قَم
ِ

٤مَء َرؾُمقِل اّللَّ ًَ
َـّ طِمْزسَملْمِ  َأنَّ ٟمِ وَمِحْزٌب وِمٞمِف قَم٤مِئَِم٦ُم : يُم

ظَمُر ُأمُّ ، َوطَمْٗمَّم٦ُم َوَصِٗمٞم٦َُّم َوؾَمْقَدةُ  ْٔ ْزُب ا   َواحْلِ
ِ

 َرؾُمقِل اّللَّ
ِ
٤مء ًَ

ٚمُِٛمقَن ىَمْد ، ؾَمَٚمَٛم٦َم َوؾَم٤مِئُر ٟمِ ًْ ُ َويَم٤مَن اعْم

 
ِ

٦مٌ ، قَم٤مئَِِم٦مَ  قَمٚمُِٛمقا طُم٥مَّ َرؾُمقِل اّللَّ  ، وَم٢ِمَذا يَم٤مَٟم٧ْم قِمٜمَْد َأطَمِدِهْؿ َهِديَّ
ِ

 ُيِريُد َأْن ُُّيِْدَُّي٤َم إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ

                                                                                              
 أي: أ رناه، واألرنب دويبة معروفة.  (ٔ)
 .  أي: تعبوا (ٕ)
صل: قُػْلُت: َوَأَكَل ِمْنُو  قَاَؿ: َوَأَكَل ِمْنػُو. مُثَّ قَػاَؿ بَػْعػُد: قَِبلَػُو. ( ]ىذا تتمة احلديث، وقد تصرؼ ادلصنف فيو، ففي األٖ)

 وقائل: )قلت( ىو ىشاـ بن زيد بن أنس راوي احلديث عن جده[. 
 أي: وضعها يف ادل كوؿ.  (ٗ)
 [. ٛ٘ٚ]ىذا من األحاديث ادلكررة يف ادلختصر، وقد تقدـ يف الزكاة/ با : إذا ربولت الصدقة/  :  (٘)
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َرَه٤م   ، َأظمَّ
ِ

 ، ذِم سَمٞم٧ِْم قَم٤مئَِِم٦مَ   طَمتَّك إَِذا يَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ
ِ

٦ِم هِب٤َم إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ ذِم  سَمَٕم٨َم َص٤مطِم٥ُم اهْلَِديَّ

ـَ هَل٤َم، وَمَٙمٚمََّؿ طِمْزُب ُأمر ؾَمَٚمَٛم٦مَ ، سَمٞم٧ِْم قَم٤مِئَِم٦مَ   : وَمُ٘مٚمْ
ِ

ـْ َأَراَد َأْن : وَمَٞمُ٘مقُل ، ُيَٙمٚمرُؿ اًمٜم٤َّمَس  يَمٚمرِٛمل َرؾُمقَل اّللَّ َُم

 ُُّيِْدَي إمَِم َرؾُمقِل 
ِ

٦مً  اّللَّ ٤مِئفِ ، َهِديَّ ًَ
ـْ سُمُٞمقِت ٟمِ ـَ ، وَمٚمُْٞمْٝمِدِه إًَِمٞمِْف طَمٞم٨ُْم يَم٤مَن ُِم َٛمتُْف ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦َم سماَِم ىُمٚمْ ، وَمَٙمٚمَّ

٠َمًْمٜمََٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ هَل٤َم ؿمٞمًئ٤م ًَ ـَ هَل٤َم، َُم٤م ىَم٤مَل زِم ؿمٞمًئ٤م: وَم ِٛمٞمفِ : وَمُ٘مٚمْ َٛمتُْف طِملَم دَ : ىَم٤مًَم٧ْم ، وَمَٙمٚمر اَر إًَِمٞمَْٝم٤م وَمَٙمٚمَّ

٠َمًْمٜمََٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، أيًْم٤م وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ هَل٤َم ؿمٞمًئ٤م ًَ ـَ هَل٤َم، َُم٤م ىَم٤مَل زِم ؿمٞمًئ٤م: وَم وَمَداَر إًَِمٞمَْٝم٤م ، يَمٚمرِٛمٞمِف طَمتَّك ُيَٙمٚمرَٛمِؽ : وَمُ٘مٚمْ

َٛمتْفُ  َّٓ قَم٤مِئَِم٦مَ وَم٢ِمنَّ اًْمَقطْمَل مَلْ َي٠مشْمِٜمِل َوأَ ، َٓ شُم١ْمِذيٜمِل ذِم قَم٤مِئَِم٦مَ ": وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم، وَمَٙمٚمَّ : ىَم٤مًَم٧ْم  "َٟم٤م ذِم صَمْقِب اُْمَرَأٍة إِ

 : وَمُ٘مٚم٧ُْم 
ِ

ـْ َأَذاَك َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ  ُِم
ِ

 ، َأشُمقُب إمَِم اّللَّ
ِ

َـّ َدقَمْقَن وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم َرؾُمقِل اّللَّ ُ وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم ، صُمؿَّ إهِنَّ

 
ِ

٤مَءَك َيٜمُِْمْدَٟمَؽ : شَمُ٘مقُل  إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ ًَ
إِنَّ ٟمِ

(3)
َ اًْمَٕمْدَل ذِم سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمرٍ   َٛمتُْف وَمَ٘م٤مَل ، اّللَّ ، َي٤م سُمٜمَٞم٦َّمُ ": وَمَٙمٚمَّ

ٌرلَم َُم٤م ُأطِم٥مُّ 
َٓ حُتِ َـّ ، سَمغَم : ىَم٤مًَم٧ْم  "؟ َأ هْتُ َـّ وَم٠َمظْمؼَمَ ـَ ، وَمَرضَمَٕم٧ْم إًَِمٞمِْٝم ، اْرضِمِٕمل إًَِمٞمِْف وَم٠َمسَم٧ْم َأْن شَمْرضِمعَ : وَمُ٘مٚمْ

ـَ َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧َْم  ، وَم٠َمشَمتُْف وَم٠َمهْمَٚمَٔم٧ْم ، ضَمْحشٍ وَم٠َمْرؾَمٚمْ
(2)

َ اًْمَٕمْدَل ذِم سمِٜم٧ِْم : َوىَم٤مًَم٧ْم   ٤مَءَك َيٜمُِْمْدَٟمَؽ اّللَّ ًَ
إِنَّ ٟمِ

ـِ َأيِب ىُمَح٤موَم٦مَ  ٌَّتَْٝم٤م، اسْم ًَ  ، وَمَروَمَٕم٧ْم َصْقهَت٤َم طَمتَّك شَمٜم٤َمَوًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦َم َوِهَل ىَم٤مقِمَدٌة وَم
ِ

 طَمتَّك إِنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

وَمٜمََٔمَر اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مًَم٧ْم ، وَمَتَٙمٚمََّٛم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم شَمُردُّ قَمغَم َزْيٜم٥ََم طَمتَّك َأؾْمَٙمَتتَْٝم٤م: ىَم٤مَل ،  قَم٤مئَِِم٦َم َهْؾ شَمَٙمٚمَّؿُ ًَمَٞمٜمُْٔمُر إمَِم 

٤َم سمِٜم٧ُْم َأيِب سَمْٙمرٍ ": إمَِم قَم٤مئَِِم٦َم َوىَم٤مَل    .[2343: ]رواه اًمٌخ٤مري. "إهِنَّ

ـْ اهْلَِدي٦َّمِ : سَم٤مب -2 َٓ ُيَردُّ ُِم  َُم٤م 

ـْ َأَٟمٍس  -3335  .[2342: ]رواه اًمٌخ٤مري. َٓ َيُردُّ اًمٓمرٞم٥َم  يَم٤مَن اًمٜمٌَِّلَّ : ىَم٤مَل  قَم

 اعْمَُٙم٤موَم٠َمِة ذِم اهْل٦ٌَِمِ : سَم٤مب -5

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  -3334  : ىَم٤مًَم٧ْم  َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤مقَم
ِ

٦َم َوُيثِٞم٥ُم قَمَٚمٞمَْٝم٤م يَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ ٌَُؾ اهْلَِديَّ ]رواه . َيْ٘م

 .[2343: خ٤مرياًمٌ

ؿْمَٝم٤مِد ذِم اهْل٦ٌَِمِ : سَم٤مب -4  اإْلِ

ـِ سَمِِمػٍم َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3339 ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم قَمْٛمَرُة سمِٜم٧ُْم ، َأقْمَٓم٤ميِن َأيِب قَمٓمِٞم٦َّمً : قَم

                                                                                              
 .  قيل: أصلو س لت اأ برفع صويف، وادلعين س لتك باأ أو ذكرتك بو، والنشيد ىو الصوت (ٔ)
 أي: شددت عليو يف القوؿ.  (ٕ)
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 : َرَواطَم٦مَ  
ِ

 ، َٓ َأْرَى طَمتَّك شُمِْمِٝمَد َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

ـْ قَمْٛمَرَة : َ٘م٤مَل ومَ  وَم٠َمشَمك َرؾُمقَل اّللَّ إيِنر َأقْمَٓمٞم٧ُْم اسْمٜمِل ُِم

ٞم٦َّمً 
 ، سمِٜم٧ِْم َرَواطَم٦َم قَمٓمِ

ِ
: ىَم٤مَل  "؟ َأقْمَٓمٞم٧َْم ؾَم٤مئَِر َوًَمِدَك ُِمثَْؾ َهَذا": ىَم٤مَل ، وَم٠َمَُمَرشْمٜمِل َأْن ُأؿْمِٝمَدَك َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ِديُمؿْ ": ىَم٤مَل ، َٓ  َٓ َ َواقْمِدًُمقا سَملْمَ َأْو ُ٘مقا اّللَّ ٞمََّتفُ  :ىَم٤مَل  "وَم٤مشمَّ
 .[2345: ]رواه اًمٌخ٤مري. وَمَرضَمَع وَمَردَّ قَمٓمِ

. [2230: ]رواه اًمٌخ٤مري. ["َٓ شُمِْمِٝمْديِن قَمغَم ضَمْقرٍ ": ىَم٤مَل : ]َوَزاَد ذِم ِرَواَي٦مٍ  (20)
(3)

  

ُْمَرَأشمِِف َواعْمَْرَأِة ًمَِزْوضِمَٝم٤م: سَم٤مب -9 ِٓ ضُمِؾ   ِه٦ٌَِم اًمرَّ

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمْ  -3320 ـِ قَم ـِ اسْم ِلُّ : ُٝماَم ىَم٤مَل قَم َيِ٘ملُء صُمؿَّ ، اًْمَٕم٤مِئُد ذِم ِهٌَتِِف يَم٤مًْمَٙمٚم٥ِْم ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

 .[2349: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َيُٕمقُد ذِم ىَمٞمْئِفِ 

 ": ]َوَزاَد ذِم ِرَواَي٦ٍم ذم أوًمف (23)
ِ
ْقء ًَّ . [2222: ]اًمٌخ٤مري. ["ًَمٞمَْس ًَمٜم٤َم َُمَثُؾ اًم

(2)
  

 ػْمِ َزْوضِمَٝم٤م َوقِمتِْ٘مَٝم٤مِه٦ٌَِم اعْمَْرَأِة ًمِٖمَ : سَم٤مب -30

ـْ َُمٞمُْٛمقَٟم٦َم سمِٜم٧ِْم احْل٤َمِرِث  -3323 ٤َم َأقْمَتَ٘م٧ْم َوًمِٞمَدةً : َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤مقَم َت٠مِْذْن اًمٜمٌَِّلَّ ، َأهنَّ ًْ وَمَٚمامَّ ، َومَلْ شَم

ِذي َيُدوُر قَمَٚمٞمَْٝم٤م وِمٞمِف ىَم٤مًَم٧ْم   : يَم٤مَن َيْقُُمَٝم٤م اًمَّ
ِ

: ىَم٤مَل ؟  َأقْمَتْ٘م٧ُم َوًمِٞمَديِت َأينر ، َأؿَمَٕمْرَت َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ضَْمِركِ ": ىَم٤مَل ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مًَم٧ْم  "؟ َأَووَمَٕمٚم٧ِْم " ِٕ ]رواه . "َأَُم٤م إِٟمَِّؽ ًَمْق َأقْمَٓمٞمْتَِٝم٤م َأظْمَقاًَمِؽ يَم٤مَن َأقْمَٔمَؿ 

 .[2392: اًمٌخ٤مري

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  -3322  : ىَم٤مًَم٧ْم  َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤مقَم
ِ

٤مِئفِ إَِذا َأرَ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ ًَ
، اَد ؾَمَٗمًرا َأىْمَرَع سَملْمَ ٟمِ

َـّ ظَمَرَج ؾَمْٝمُٛمَٝم٤م ظَمَرَج هِب٤َم َُمَٕمفُ  ُتُٝم َـّ َيْقَُمَٝم٤م َوًَمٞمَْٚمَتَٝم٤م، وَم٠َميَّ ُؿ ًمُِٙمؾر اُْمَرَأٍة ُِمٜمُْٝم ًِ هَمػْمَ َأنَّ ؾَمْقَدَة سمِٜم٧َْم ، َويَم٤مَن َيْ٘م

 ، ٌِلر َزُْمَٕم٦َم َوَه٧ٌَْم َيْقَُمَٝم٤م َوًَمٞمَْٚمَتَٝم٤م ًمَِٕم٤مِئَِم٦َم َزْوِج اًمٜمَّ 
ِ

]رواه . شَمٌَْتِٖمل سمَِذًمَِؽ ِرَو٤م َرؾُمقِل اّللَّ

 .[2395: اًمٌخ٤مري

 يَمٞمَْػ ُيْ٘مٌَُض اًمَْٕمٌُْد َواعْمَت٤َمعُ : سَم٤مب -33

ـِ خَمَْرَُم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3325 َقِر سْم ًْ
ِ
ـْ اعْم  : قَم

ِ
َؿ َرؾُمقُل اّللَّ ًَ َومَلْ ُيْٕمِط خَمَْرَُم٦َم ، َأىْمٌَِٞم٦مً  ىَم

 : وَمَ٘م٤مَل خَمَْرَُم٦مُ ، ُِمٜمَْٝم٤م ؿمٞمًئ٤م
ِ

، اْدظُمْؾ وَم٤مْدقُمُف زِم : وَمَ٘م٤مَل ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمفُ ، َي٤م سُمٜمَلَّ اٟمَْٓمٚمِْؼ سمِٜم٤َم إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ

                                                                                              
 ]ِكَتا  الشََّهاَداِت/ بَا : َل َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َجْوٍر ِإَذا ُأْشِهَد[.  (ٔ)
 ِىَبِتِو َوَصَدقَِتِو[.  ]با : َل  َِلُّ أَلَحٍد َأْف يَػْرِجَع ِف  (ٕ)
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٤ٌَمءٌ : ىَم٤مَل   وَمَدقَمْقشُمُف ًَمُف وَمَخَرَج إًَِمٞمِْف َوقَمَٚمٞمِْف ىَم
(3)

٠ٌَمَْٟم٤م َهَذا ًَمَؽ ": وَمَ٘م٤مَل ، ُِمٜمَْٝم٤م  : وَمَ٘م٤مَل ، ٜمََٔمَر إًَِمٞمْفِ ومَ : ىَم٤مَل  "ظَم

 .[2399: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َريِضَ خَمَْرَُم٦مُ "

َٝم٤م: سَم٤مب -32 ًُ ٦ِم َُم٤م ُيْٙمَرُه ًُمٌْ  َهِديَّ

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3328 ـِ اسْم َوضَم٤مَء ، سَمٞم٧َْم وَم٤مـمَِٛم٦َم وَمَٚمْؿ َيْدظُمْؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأشَمك اًمٜمٌَِّلُّ : قَم

ا َُمْقؿِمٞم٤ًّم": ىَم٤مَل  وَمَذيَمَرُه ًمِٚمٜمٌَِّلر ، ًَمُف َذًمَِؽ  قَمكِمي وَمَذيَمَرْت  إيِنر َرَأْي٧ُم قَمغَم سَم٤مهِب٤َم ؾِمؽْمً
(2)

َُم٤مزِم ": وَمَ٘م٤مَل  "

ٟمَْٞم٤م َأْهِؾ ، شُمْرؾِمُؾ سمِِف إمَِم وُمالَنٍ ": ىَم٤مَل ، ًمَِٞم٠مُُْمْريِن وِمٞمِف سماَِم ؿَم٤مءَ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، وَم٠َمشَم٤مَه٤م قَمكِمي وَمَذيَمَر َذًمَِؽ هَل٤َم "َوًمِٚمدُّ

 .[2235: ]رواه اًمٌخ٤مري. "سَمٞم٧ٍْم هِبِْؿ طَم٤مضَم٦مٌ 

ـْ قَمكِمٍّ  -3323 اءَ  َأْهَدى إزَِمَّ اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل  قَم ٦َم ؾِمػَمَ ُتَٝم٤م، طُمٚمَّ ًْ ، وَمَرَأْي٧ُم اًْمَٖمَْم٥َم ذِم َوضْمِٝمفِ ، وَمَٚمٌِ

٤مِئل ًَ
 .[2238: ]رواه اًمٌخ٤مري. وَمَِمَ٘مْ٘مُتَٝم٤م سَملْمَ ٟمِ

يملِمَ ىَمٌُقِل اهْلَدِ : سَم٤مب -35 ـْ اعْمنُْمِ ٦ِم ُِم  يَّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  (22) ـْ َأَٟمِس سْم ٦ًم َأشَم٧ِم اًمٜمٌَّلَّ : ]قَم ُٛمقَُم٦ٍم وَم٠َميَمَؾ ُِمٜمَْٝم٤م َأنَّ َُّيُقِديَّ ًْ وَمِجلَء هِب٤َم ، سمَِِم٤مٍة َُم

َٓ َٟمْ٘مُتُٚمَٝم٤م: وَمِ٘مٞمَؾ  وَماَم ِزًْم٧ُم َأقْمِروُمَٝم٤م ذِم هَلََقاِت . "َٓ ": ىَم٤مَل ؟ َأ
(5)

  
ِ

 .[2235: اًمٌخ٤مري]. [َرؾُمقِل اّللَّ

ـِ َأيِب سَمْٙمٍر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3322 ـِ سْم مْحَ ـْ قَمٌِْد اًمرَّ وَمَ٘م٤مَل ، صَمالصَملَِم َوُِم٤مَئ٦مً  يُمٜم٤َّم َُمَع اًمٜمٌَِّلر : قَم

ـْ ـَمَٕم٤مٍم َأْو َٟمْحقُ  "؟ َهْؾ َُمَع َأطَمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ ـَمَٕم٤ممٌ ": اًمٜمٌَِّلُّ  ـَ ، هُ وَم٢ِمَذا َُمَع َرضُمٍؾ َص٤مٌع ُِم صُمؿَّ ضَم٤مَء ، وَمُٕمِج

كٌ  ُُمِْمَٕم٤مني ، َرضُمٌؾ ُُمنْمِ
(8)

قىُمَٝم٤م، ـَمِقيٌؾ   ًُ ٦ٌَمً  -: َأْو ىَم٤مَل  -؟ سَمٞمًْٕم٤م َأْم قَمٓمِٞم٦َّمً ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ ، سمَِٖمٜمٍَؿ َي  "َأْم ِه

ى ُِمٜمُْف ؿَم٤مةً ، سَمْؾ سَمٞمْعٌ ، َٓ : ىَم٤مَل  َقادِ  َوَأَُمَر اًمٜمٌَِّلُّ ، وَمُّمٜمَِٕم٧ْم ، وَم٤مؿْمؽَمَ ًَ ـِ  سمِ اًْمٌَٓمْ
(3)

 ، َأْن ُيِْمَقى 
ِ

، َواْيُؿ اّللَّ

ِلُّ  َّٓ َوىَمْد طَمزَّ اًمٜمٌَّ ـْ ؾَمَقاِد سَمٓمْٜمَِٝم٤م َُم٤م ذِم اًمثَّالصَملَِم َواًْماِمَئ٦ِم إِ ًة ُِم ٤مهُ ، ًَمُف طُمزَّ َوإِْن ، إِْن يَم٤مَن ؿَم٤مِهًدا َأقْمَٓم٤مَه٤م إِيَّ

                                                                                              
 ىو جنس من الثيا  ضيق من لباس العجم معروؼ واجلمع أقبية.  (ٔ)
 .  أي: مصبوًغا بالوشى، وىو من احلرير رفيع الصنعة (ٕ)
 ( مجع ذلاة، وىي اللحمة اليت ب على احلنجرة. ٖ)
 أي: منتفش الشعر، وقاؿ يف األصل: مشعاف أي طويل جًدا فوؽ الطويل.  (ٗ)
 .  قيل: الكبد، وقيل: حشوة البطن كلها (٘)
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٠ٌََم ًَمفُ   ٤ًٌم ظَم وَمَحَٛمٚمْٜم٤َمُه قَمغَم ، وَمَٗمَْمَٚم٧ْم اًْمَ٘مّْمَٕمَت٤منِ ، وَم٠َميَمُٚمقا َأمْجَُٕمقَن َوؿَمٌِْٕمٜم٤َم ،وَمَجَٕمَؾ ُِمٜمَْٝم٤م ىَمّْمَٕمَتلْمِ ، يَم٤مَن هَم٤مِئ

ٌَِٕمػمِ   .[2234: ]رواه اًمٌخ٤مري. َأْو يَماَم ىَم٤مَل ، اًْم

يملِمَ : سَم٤مب -38 ٦ِم ًمِٚمُْٛمنْمِ  اهْلَِديَّ

ـْ َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمٍر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مًَم٧ْم  -3325 يَم٦مٌ  ىَمِدَُم٧ْم : قَم ل َوِهَل ُُمنْمِ ذِم قَمْٝمِد ، قَمكَمَّ ُأُمر

 
ِ

 ، َرؾُمقِل اّللَّ
ِ

٦ٌَمٌ : ىُمٚم٧ُْم ، وَم٤مؾْمَتْٗمَتٞم٧ُْم َرؾُمقَل اّللَّ ل ىَمِدَُم٧ْم َوِهَل َراهِم : ىَم٤مَل ؟ َأوَم٠َمِصُؾ ُأُمرل، إِنَّ ُأُمر

ِؽ "  .[2220: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َٟمَٕمْؿ ِصكِم ُأُمَّ

 سم٤مب -33

ـِ قُمَٛمرَ  -3324 ـْ قَمٌِْد سْم  :  قَم
ِ

ٌَٜمِل ُصَٝمٞم٥ٍْم َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ
َأقْمَٓمك  َأٟمَُّف ؿَمِٝمَد قِمٜمَْد ُمروان ًمِ

٤ًٌم سَمٞمَْتلْمِ َوطُمْجَرةً   .[2228: ]رواه اًمٌخ٤مري. وَمَ٘م٣َم ُمروان سمَِِمَٝم٤مَدشمِِف هَلُؿْ ، ُصَٝمٞمْ

ىمٌَْك: سَم٤مب -32 َُم٤م ىمِٞمَؾ ذِم اًمُْٕمْٛمَرى َواًمرُّ
(3)

 

ـْ ضَم٤مسمٍِر  -3329 ِلُّ ىَم٣َم : ىَم٤مَل  قَم ، سم٤ِمًمُْٕمْٛمَرى  اًمٜمٌَّ
(2)

ـْ ُوِه٧ٌَْم ًَمفُ   َ
ِ

٤َم عم  .[2223: اًمٌخ٤مري]. َأهنَّ

 : سَم٤مب -35
ِ
ؾْمتَِٕم٤مَرِة ًمِٚمَْٕمُروِس قِمٜمَْد اًْمٌِٜم٤َمء ِٓ  ا

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  -3350 ـُ َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م ِدْرُع ىِمٓمْرٍ : َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤مقَم ُف َدظَمَؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأْيَٛم َأٟمَّ
(5)

: ِرواَي٦مٍ َوذِم  - 

ـٍ  ـْ ىُمٓمْ ٦ِم َدَراِهؿَ  -ُِم ًَ ـُ ََخْ َك إمَِم ضَم٤مِرَيتِل اٟمُْٔمْر إًَِمٞمَْٝم٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، صَمَٛم ُف ذِم ، اْروَمْع سَمٍَمَ ًَ ٌَ ٤َم شُمْزَهك َأْن شَمٚمْ وَم٢ِمهنَّ

ٌَٞم٧ِْم   ، اًْم
ِ

َـّ ِدْرٌع قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اّللَّ ُ وَماَم يَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرَأٌة شمُ ، َوىَمْد يَم٤مَن زِم ُِمٜمُْٝم َ٘ملمَّ
(8)

َّٓ َأْرؾَمَٚم٧ْم   سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم إِ

تَِٕمػُمهُ  ًْ  .[2224: ]رواه اًمٌخ٤مري. إزَِمَّ شَم

 وَمْْمِؾ اعْمَٜمِٞمَح٦مِ : سَم٤مب -34

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  -3353 ـْ َأَٟمِس سْم ٦مَ : ىَم٤مَل  قَم ـْ َُمٙمَّ َيْٕمٜمِل  -َوًَمٞمَْس سم٠َِميِْدُّيِْؿ ، ًَمامَّ ىَمِدَم اعْمَُٝم٤مضِمُروَن اعْمَِديٜم٦ََم ُِم

                                                                                              
ىو أف يقوؿ الرجل آلخر: قد وىبتك كذا، فإف مت قبلي رجعت إيل، وإف مت قبلػك فهػو لػك، فكػل واحػد منهمػا  (ٔ)

 يرقب صاحبو ومنو أف يكوف ذلك من اجلانبني مًعا. 
   ىي إسكاف الرجل اآلخر داره عمره، أو متليكو مناؼ أرضو عمره أو عمر ادلعطي. (ٕ)
 ىو ضر  من  يا  اليمن فيو محرة.  (ٖ)
 أي: متشط وتزين وذبلي على زوجها.  (ٗ)
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َْرِض َواًمَْٕمَ٘م٤مرِ  -ؿمٞمئ٤ًم   ْٕ َٟمَّْم٤مُر َأْهَؾ ا ْٕ ، َويَم٤مَٟم٧ْم ا
(3)

َٟمَّْم٤مُر قَمغَم َأْن ُيْٕمُٓمقُهْؿ صماَِمَر َأُْمَقاهِلِْؿ يُمؾَّ   ْٕ وَمَ٘م٤مؾَمَٛمُٝمْؿ ا

ُف ُأمُّ َأَٟمٍس ُأمُّ ؾُمَٚمٞمْؿٍ ، َوَيْٙمُٗمقُهْؿ اًْمَٕمَٛمَؾ َواعْمَئُقَٟم٦مَ ، قَم٤ممٍ   ، َويَم٤مَٟم٧ْم ُأُمُّ
ِ

ـِ َأيِب ـَمٚمَْح٦مَ يَم٤مَٟم٧ْم ُأمَّ قَمٌِْد اّللَّ وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ،  سْم

 
ِ

، قِمَذاىًم٤م َأقْمَٓم٧ْم ُأمُّ َأَٟمٍس َرؾُمقَل اّللَّ
(2)

ِلُّ   َـّ اًمٜمٌَّ ـِ َزيْدٍ  وَم٠َمقْمَٓم٤مُه شَمُف ُأمَّ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم َٓ ـَ َُمْق  .ُأمَّ َأْيَٛم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ ىِمَت٤مِل َأْهِؾ ظَمٞمؼَْمَ : ىَم٤مَل َأَٟمُس سْم َردَّ اعْمَُٝم٤مضِمُروَن إمَِم ، َف إمَِم اعْمَِديٜم٦َمِ وَم٤مٟمٍَْمَ ، وَمَٚمامَّ وَمَرَغ ُِم

ـْ صماَِمِرِهؿْ  تِل يَم٤مُٟمقا َُمٜمَُحقُهْؿ ُِم َٟمَّْم٤مِر َُمٜم٤َمِئَحُٝمْؿ اًمَّ ْٕ ِلُّ ، ا ِف قِمَذاىَمَٝم٤م وَمَردَّ اًمٜمٌَّ َوَأقْمَٓمك َرؾُمقُل اّللَّ ، إمَِم ُأُمر

ـْ طَم٤مئِٓمِفِ   َـّ ُِم ـَ َُمَٙم٤مهَنُ . ُأمَّ َأْيَٛم
(5)

 .[2250: ٤مري]رواه اًمٌخ 

ـِ قَمْٛمٍرو َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  -3352  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ  : قَم
ِ

، َأْرسَمُٕمقَن ظَمّْمَٚم٦مً ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

َـّ َُمٜمِٞمَح٦ُم اًْمَٕمٜمْزِ  ، َأقْمالَُه
(8)

ـْ قَم٤مُِمٍؾ َيْٕمَٛمُؾ سمَِخّْمَٚم٦ٍم ُِمٜمَْٝم٤م َرضَم٤مَء صَمَقاهِب٤َم  َّٓ ، َوشَمّْمِديَؼ َُمْققُمقِدَه٤م، َُم٤م ُِم إِ

ُ هِب٤َم اجْلَٜم٦َّمَ   .[2253: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َأْدظَمَٚمُف اّللَّ

َٝم٤مَداِت   يمِت٤َمب اًمِمَّ

 َٓ َيِْمَٝمُد قَمغَم ؿَمَٝم٤مَدِة ضَمْقٍر إَِذا ُأؿْمِٝمدَ : سم٤مب -3

ُٕمقٍد  -3355 ًْ ـِ َُم  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ـْ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ، ظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن ": ىَم٤مَل  قَم
(3)

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ صُمؿَّ اًمَّ   ، ِذي

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ  ِذي ٌُِؼ ؿَمَٝم٤مَدُة َأطَمِدِهْؿ َيِٛمٞمٜمَفُ ، صُمؿَّ اًمَّ ًْ : اًمٌخ٤مري]. "َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مَدشَمفُ ، صُمؿَّ ََيِلُء َأىْمَقاٌم شَم

2232]. 

                                                                                              
 أي: الدور، ويطلق على أصل ادلاؿ وادلتاع.  (ٔ)
 مجع عذؽ بالفتح وىي النخلة، وأما بالكسر فالعرجوف.  (ٕ)
ـْ َأَٟمــٍس  (ٖ) ِــلر  ]وذم روايــ٦م قَمــ َٕمــُؾ ًمِٚمٜمٌَّ ضُمــُؾ ََيْ الَِت طَمتَّــك اومَْتــتََح ىُمَرْئَمــ٦َم َواًمٜمَِّْمــػَم، َوإِنَّ َأْهــكِم َأَُمــُرويِن َأْن اًمــٜمَّخَ  ىَمــ٤مَل: يَمــ٤مَن اًمرَّ

ِــلَّ  ــلُّ  آيِتَ اًمٜمٌَّ ِ ـَ يَمــ٤مُٟمقا َأقْمَٓمــْقُه َأْو سَمْٕمَْمــُف. َويَمــ٤مَن اًمٜمٌَّ ــِذي ــْقَب رِم  وَم٠َمؾْمــ٠َمًَمُف اًمَّ ـَ وَمَجَٕمَٚمــ٧ِم اًمثَّ ــ ، وَمَجــ٤مَءْت ُأمُّ َأيَْٛم ـَ ــْد َأقْمَٓمــ٤مُه ُأمَّ َأيَْٛمــ  ىَم

َ إَِّٓ ُهـَق َٓ ُيْٕمٓمِــٞمَٙمُٝمْؿ َوىَمـْد َأقْمَٓم٤مٟمِٞمَٝمــ٤م  ــِذى َٓ هلِإَ ِـكُّ  -َأْو يَمـاَم ىَم٤مًَمــ٧ْم  -قُمٜمُِ٘مـل شَمُ٘مــقُل: يَمـالَّ َواًمَّ َوشَمُ٘مــقُل: ًَمـِؽ يَمــَذا". "َيُ٘مــقُل:  َواًمٜمٌَّ

٧ٌُْم َأٟمَُّف ىَم٤مَل:  ًِ . طَمتَّك َأقْمَٓم٤مَه٤م، طَم
ِ

َة َأُْمث٤َمًمِِف". "يَمالَّ َواّللَّ  ([. 8320ْو يَماَم ىَم٤مَل. )رواه اًمٌخ٤مري: أَ قَمنَمَ
 أي: عطية لنب الشاة.  (ٗ)
أي: أصحا ، واختلف السلف يف تعيني مدة القرف فقيل: مائة سنة وىو األشهر، وحكى احلر  الخػتالؼ فيػو مػن  (٘)

 عشرة إَل مائة وعشرين مث قاؿ: عندي أف القرف كل أمة ىلكت فلم يبق منها أحد. 



 

 

84 

ُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  (25)  ـَ طُمَّملْمٍ َريِضَ اّللَّ إِنَّ سَمْٕمَديُمْؿ ىَمْقًُم٤م ": ٌِلُّ ىَم٤مَل اًمٜمَّ : ]َوَزاَد ذِم طَمِدي٨ِم قِمْٛمَراَن سْم

َٓ ُي١ْممَتَٜمُقنَ  تَِْمَٝمُدونَ ، خَيُقُٟمقَن َو ًْ َٓ ُي َٓ َيُٗمقنَ ، َوَيِْمَٝمُدوَن َو ـُ ، َوَيٜمِْذُروَن َو َٛم ًر َوَئمَْٝمُر وِمٞمِٝمْؿ اًم
(3)

"] .

 .[2233: ]رواه اًمٌخ٤مري

ورِ : سم٤مب -2  َُم٤م ىمِٞمَؾ ذِم ؿَمَٝم٤مَدِة اًمزُّ

ـْ َأيِب سَمْٙمَرةَ  -3358 ٤ٌَمئِرِ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل   قَم ٌرُئُٙمْؿ سم٠َِميْمؼَمِ اًْمَٙم َٓ ُأَٟم سَمغَم َي٤م : ىَم٤مًُمقا، صمالصًم٤م "؟ َأ

 
ِ

 ": ىَم٤مَل ، َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

اُك سم٤ِمّللَّ ْذَ ـِ ، اإْلِ َٓ َوىَمْقُل ": وَمَ٘م٤مَل  -َويَم٤مَن ُُمتَِّٙمًئ٤م  -َوضَمَٚمَس  "َوقُمُ٘مقُق اًْمَقاًمَِدْي َأ

ورِ  ُرَه٤م طَمتَّك ىُمٚمْٜم٤َمومَ : ىَم٤مَل  "اًمزُّ  .[2238: ]رواه اًمٌخ٤مري. ًَمٞمَْتُف ؾَمَٙم٧َم : اَم َزاَل ُيَٙمرر

قَْمَٛمك: سم٤مب -5 ْٕ  ؿَمَٝم٤مَدِة ا

هِ  ـِ َوهَمػْمِ ٌُقًمِِف ذِم اًمت٠َّمِْذي ٤ٌَمَيَٕمتِِف َوىَم َْصَقاِت ، َوَأُْمِرِه َوٟمَِٙم٤مطِمِف َوإِٟمَْٙم٤مطِمِف َوُُم ْٕ   َوَُم٤م ُيْٕمَرُف سم٤ِم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ  -3353 ُ قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم قَم ِجدِ  ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَِّلُّ :  اّللَّ ًْ َرمِحَُف ": وَمَ٘م٤مَل ، رضمالً َيْ٘مَرُأ ذِم اعْمَ

 ُ ـْ ؾُمقَرِة يَمَذا َويَمَذا، ًَمَ٘مْد َأْذيَمَريِن يَمَذا َويَمَذا آَي٦مً ، اّللَّ َـّ ُِم  ."َأؾْمَ٘مٓمُْتُٝم

دَ : َوقَمٜمَْٝم٤م َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م ذِم ِرَواَي٦ٍم ىَم٤مًَم٧ْم  هَتَجَّ
(2)

٤ٌَّمٍد ُيَّمكمر ذِم ، ذِم سَمٞمْتِل اًمٜمٌَِّلُّ   ِٛمَع َصْقَت قَم ًَ وَم

ِجدِ  ًْ ٤ٌَّمٍد َهَذا، َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ ": وَمَ٘م٤مَل ، اعْمَ ٤ٌَّمًدا": ىَم٤مَل ، َٟمَٕمؿْ : ىُمٚم٧ُْم  "؟ َأَصْقُت قَم . "اًمٚمَُّٝمؿَّ اْرطَمْؿ قَم
(5)

]رواه  

 .[2233: اًمٌخ٤مري

َـّ سمَ : سم٤مب -8  سَمْٕمِْمِٝم
ِ
٤مء ًَ  ْٕمًْم٤مشَمْٕمِديِؾ اًمٜمر

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مًَم٧ْم  -3352  : قَم
ِ

ُرَج ؾَمَٗمًرا َأىْمَرَع سَملْمَ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ إَِذا َأَراَد َأْن خَيْ

َـّ ظَمَرَج ؾَمْٝمُٛمَٝم٤م ظَمَرَج هِب٤َم َُمَٕمفُ ، َأْزَواضِمفِ  ُتُٝم ل وَمَخَرضْم٧ُم وَمَخَرَج ؾَمْٝمٛمِ ، وَم٠َمىْمَرَع سَمٞمْٜمَٜم٤َم ذِم هَمَزاٍة هَمَزاَه٤م، وَم٠َميَّ

َج٤مُب ، َُمَٕمفُ  وَم٠َمَٟم٤م ُأمْحَُؾ ذِم َهْقَدٍج ، سَمْٕمَد َُم٤م ُأٟمِْزَل احْلِ
(8)

 ، َوُأٟمَْزُل وِمٞمفِ  
ِ

َٟم٤م طَمتَّك إَِذا وَمَرَغ َرؾُمقُل اّللَّ ـْ  وَمِنْ ُِم

                                                                                              
 اللحم، ووجو كونو عيًبا أنو  صل من كثرة األكل وليس من الصفات احملمودة. أي: كثرة  (ٔ)
 .  أي: قاـ من الليل، واذلجود من األضداد يقاؿ للقياـ وللنـو (ٕ)
والروايػػة الثانيػػة مػػن ادلعلقػػات يف صػػحيح البخػػاري، فهػػي ليسػػت علػػى شػػرط ادلصػػنف، وقػػد وصػػلها أبػػو يعلػػى، وانظػػر ] (ٖ)

 [.  ٖٚٛ/ٖالتعليق:  ، وتغليقٕ٘ٙ/٘الفتح: 
 .  ما تركب فيو ادلرأة على اجلمل، وىو كاحملفة عليو قبة (ٗ)
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ـْ اعْمَِديٜم٦َمِ ، هَمْزَوشمِِف شمِٚمَْؽ َوىَمَٗمَؾ   طِمٞمؾِ ، َوَدَٟمْقَٟم٤م ُِم طِمٞمؾِ ، آَذَن ًَمٞمَْٚم٦ًم سم٤ِمًمرَّ وَمَٛمَِمٞم٧ُْم ، وَمُ٘مْٛم٧ُم طِملَم آَذُٟمقا سم٤ِمًمرَّ

طْمؾِ ، وَمَٚمامَّ ىَمَْمٞم٧ُْم ؿَم٠ميِْن ، طَمتَّك ضَم٤مَوْزُت اجْلَٞمَْش  ٌَٚم٧ُْم إمَِم اًمرَّ ٧ُم َصْدِري، َأىْم ًْ ـْ ، وَمَٚمَٛم وَم٢ِمَذا قِمْ٘مٌد زِم ُِم

ضَمْزِع أفمَْٗم٤مرٍ 
(3)

ٜمِل ا، ىَمْد اٟمَْ٘مَٓمعَ   ًَ ٧ُم قِمْ٘مِدي وَمَحٌَ ًْ ، سْمتَِٖم٤مُؤهُ وَمَرضَمْٕم٧ُم وَم٤مًْمتََٛم
(2)

ـَ َيْرطَمُٚمقَن   ِذي ٌََؾ اًمَّ وَم٠َمىْم

ِذي يُمٜم٧ُْم َأْريَم٥ُم ، زِم  ٌُقَن َأينر وِمٞمفِ ، وَم٤مطْمَتَٛمُٚمقا َهْقَدضِمل وَمَرطَمُٚمقُه قَمغَم سَمِٕمػِمي اًمَّ
ًِ

٤مُء ، َوُهْؿ حَيْ ًَ َويَم٤مَن اًمٜمر

ـَ  َـّ اًمٚمَّْحؿُ ، إِْذ َذاَك ظِمَٗم٤موًم٤م مَلْ َيثُْ٘مٚمْ ـَ اًْمُٕمٚمَْ٘م٦مَ َوإِٟمَّ ، َومَلْ َيْٖمَِمُٝم اَم َي٠ميُْمٚمْ
(5)

َٕم٤ممِ   ـْ اًمٓمَّ َتٜمِْٙمْر اًْمَ٘مْقُم ، ُِم ًْ وَمَٚمْؿ َي

ـر ، طِملَم َروَمُٕمقُه صمَِ٘مَؾ اهْلَْقَدِج وَم٤مطْمتََٛمُٚمقهُ  ًر ٌََٕمثُقا اجْلََٛمَؾ َوؾَم٤مُروا، َويُمٜم٧ُْم ضَم٤مِرَي٦ًم طَمِديَث٦َم اًم وَمَقضَمْدُت ، وَم

وَم٠َممَم٧ُْم َُمٜمِْززِم ، ئ٧ُْم َُمٜمِْزهَلُْؿ َوًَمٞمَْس وِمٞمِف َأطَمدٌ وَمجِ ، قِمْ٘مِدي سَمْٕمَد َُم٤م اؾْمَتَٛمرَّ اجْلَٞمُْش 
(8)

ِذي يُمٜم٧ُْم سمِفِ   وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم ، اًمَّ

ضِمُٕمقَن إزَِمَّ  ُْؿ ؾَمٞمَْٗمِ٘مُدوَٟمٜمِل وَمػَمْ ٌَتْٜمِل قَمٞمْٜم٤َمَي وَمٜمِْٛم٧ُم ، َأهنَّ ٦ٌم هَمَٚم ًَ
ٌَٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمِ ِؾ ، وَم ـُ اعْمَُٕمٓمَّ َويَم٤مَن َصْٗمَقاُن سْم

َٚمِٛملُّ صمُ  ًُّ  اجْلَٞمْشِ اًم
ِ
ـْ َوَراء يْمَقايِنُّ ُِم ٌََح قِمٜمَْد َُمٜمِْززِم ، ؿَّ اًمذَّ ٤مٍن َٟم٤مِئٍؿ وَم٠َمشَم٤ميِن ، وَم٠َمْص ًَ َويَم٤مَن ، وَمَرَأى ؾَمَقاَد إِٟمْ

َج٤مِب  ضَم٤مقِمفِ ، َيَرايِن ىَمٌَْؾ احْلِ ، وَم٤مؾْمَتٞمَْ٘مٔم٧ُْم سم٤ِمؾْمؽِمْ
(3)

َٓمَٚمَؼ وَم٤مٟمْ ، وَمَقـمَِئ َيَدَه٤م وَمَريمٌُِْتَٝم٤م، طِملَم َأَٟم٤مَخ َراطِمَٚمَتفُ  

اطِمَٚم٦مَ  ؾِملمَ ، َيُ٘مقُد يِب اًمرَّ طَمتَّك َأشَمٞمْٜم٤َم اجْلَٞمَْش سَمْٕمَد َُم٤م َٟمَزًُمقا ُُمَٕمرر
(2)

، ذِم َٟمْحِر اًمٔمَِّٝمػَمةِ  
(5)

ـْ َهَٚمَؽ   ، وَمَٝمَٚمَؽ َُم

وْمَؽ  ِذي شَمَقممَّ اإْلِ َويَم٤مَن اًمَّ
(4)

ـُ ؾَمُٚمقَل   ـُ ُأيَبٍّ سْم  سْم
ِ

َواًمٜم٤َّمُس ، ٤مؿْمَتَٙمٞم٧ُْم هِب٤َم ؿَمْٝمًراومَ ، وَمَ٘مِدُْمٜم٤َم اعْمَِديٜم٦َمَ ، قَمٌُْد اّللَّ

وْمِؽ  ـْ ىَمْقِل َأْصَح٤مِب اإْلِ ٌُٜمِل، ُيِٗمٞمُْمقَن ُِم َوَيِري
(9)

ـْ اًمٜمٌَِّلر : ذِم َوضَمِٕمل  َٓ َأَرى ُِم اًمٚمُّٓمَْػ اًمَِّذي  َأينر 

                                                                                              
 خرز معروؼ.  (ٔ)
 أي: طلبو.  (ٕ)
 الشيء اليسري الذي فيو بلغة.  (ٖ)
 أي: فيممت، وىذه الياء مسهلة من اذلمزة.  (ٗ)
 أي: بقولو: إنا أ وإنا إليو راجعوف.  (٘)
 نـو والراحة، ويستعمل يف كل وقت. التعريس: نزوؿ آخر الليل لل (ٙ)
 .  ىو مبلغ الشمس منتاىا من الرتفاع (ٚ)
  أصل اإلفك الكذ .  (ٛ)
 أي: يشككين، من الريب.  (ٜ)
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ٚمرؿُ ، يُمٜم٧ُْم َأَرى ُِمٜمُْف طِملَم َأُْمَرُض   ًَ اَم َيْدظُمُؾ وَمُٞم "؟ ٞمُٙمؿْ يَمٞمَْػ شمِ ": صُمؿَّ َيُ٘مقُل ، إِٟمَّ
(3)

ـْ    ُِم
ٍ
ء َٓ َأؿْمُٕمُر سمٌَِمْ

، َذًمَِؽ طَمتَّك َٟمَ٘مْٝم٧ُم 
(2)

ٌََؾ اعْمَٜم٤َمِصعِ   َٓمٍح ىِم ًْ ُزَٟم٤م، وَمَخَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِم َّٓ ًَمٞماْلً إمَِم ًَمٞمْؾٍ ، ُُمَتؼَمَّ ، َٓ َٟمْخُرُج إِ

َوَذًمَِؽ ىَمٌَْؾ َأْن َٟمتَِّخَذ اًْمُٙمٜمَُػ 
(5)

ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َم  ٦مِ َوَأُمْ ، ىَمِري٤ًٌم ُِم يَّ َُوِل ذِم اًْمؼَمر ْٕ ، ُرَٟم٤م َأُْمُر اًْمَٕمَرِب ا
(8)

هِ   ، َأْو ذِم اًمتَّٜمَزُّ

َٓمٍح سمِٜم٧ُْم َأيِب ُرْهٍؿ َٟمْٛمٌِم  ًْ ٌَٚم٧ُْم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِم شَمِٕمَس : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، وَمَٕمَثَرْت ذِم ُِمْرـمَِٝم٤م، وَم٠َمىْم
(3)

َٓمٌح   ًْ وَمُ٘مٚم٧ُْم ، ُِم

ٌرلَم رضمالً ؿَم ، سمِئَْس َُم٤م ىُمٚم٧ِْم : هَل٤َم ًُ َٛمِٕمل َُم٤م ىَم٤مًُمقا: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، ِٝمَد سَمْدًراَأشَم ًْ شْمٜمِل سمَِ٘مْقِل ؟ َي٤م َهٜمَْت٤مْه َأمَلْ شَم وَم٠َمظْمؼَمَ

وْمِؽ   ، وَمَٚمامَّ َرضَمْٕم٧ُم إمَِم سَمٞمْتِل، وَم٤مْزَدْدُت َُمَرًو٤م قَمغَم َُمَريِض ، َأْهِؾ اإْلِ
ِ

ٚمَّؿَ  َدظَمَؾ قَمكَمَّ َرؾُمقُل اّللَّ ًَ ، وَم

ـْ : ىَم٤مًَم٧ْم ، اْئَذْن زِم إمَِم َأسَمَقيَّ : ٚم٧ُْم وَم٘مُ  "؟ يَمٞمَْػ شمِٞمُٙمؿْ ": وَمَ٘م٤مَل  ـَ اخْلؼََمَ ُِم َوَأَٟم٤م طِمٞمٜمَِئٍذ ُأِريُد َأْن َأؾْمَتٞمِْ٘م

ٌَٚمِِٝماَم   ، ىِم
ِ

ُُمرل، وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َأسَمَقيَّ  وَم٠َمِذَن زِم َرؾُمقُل اّللَّ
ِٕ ُث سمِِف اًمٜم٤َّمُس : وَمُ٘مٚم٧ُْم  ، َي٤م سُمٜمَٞم٦َّمُ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ؟ َُم٤م َيَتَحدَّ

يِن قمَ  ٠مْنَ َهقر ِؽ اًمِمَّ ًِ ٌَُّٝم٤م، غَم َٟمْٗم
 ًَمَ٘مٚمَّاَم يَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرَأٌة ىَمطُّ َوِوٞمئ٦ٌَم قِمٜمَْد َرضُمٍؾ حُيِ

ِ
اِئرُ ، وَمَقاّللَّ ، َوهَل٤َم َْضَ

(2)
  َّٓ إِ

 : وَمُ٘مٚم٧ُْم . َأيْمَثْرَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م
ِ

َث اًمٜم٤َّمُس هِبََذا، ؾُمٌَْح٤مَن اّللَّ ٞمْ : ىَم٤مًَم٧ْم ؟ َوًَمَ٘مْد حَتَدَّ َٚم٦َم طَمتَّك وَم٧ٌِمُّ شمِٚمَْؽ اًمٚمَّ

ٌَْح٧ُم  َٓ َأيْمتَِحُؾ سمِٜمَْقمٍ ، َٓ َيْرىَم٠ُم زِم َدُْمعٌ ، َأْص  ، َو
ِ

ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  صُمؿَّ َأْصٌَْح٧ُم وَمَدقَم٤م َرؾُمقُل اّللَّ قَمكِمَّ سْم

ـَ َزْيدٍ  ٨ٌََم اًْمَقطْمُل ، َوُأؾَم٤مَُم٦َم سْم ، طِملَم اؾْمَتٚمْ
(5)

٤م ذِم وِمَراِق َأْهٚمِفِ   تَِِمػُممُهَ ًْ ٤م ُأؾَم ، َي ِذي وَم٠َمُمَّ ٤مَُم٦ُم وَم٠َمؿَم٤مَر قَمَٚمٞمِْف سم٤ِمًمَّ

ـْ اًْمُقدر هَلُؿْ  ِف ُِم ًِ  : وَمَ٘م٤مَل ُأؾَم٤مَُم٦مُ ، َيْٕمَٚمُؿ ذِم َٟمْٗم
ِ

ا، َأْهُٚمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ َّٓ ظَمػْمً  إِ
ِ

َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ َواّللَّ ٤م قَمكِمُّ ، َو َوَأُمَّ

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَ٘م٤مَل   : سْم
ِ

ُ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ٤مُء ؾِمَقاَه٤م يَمثػِمٌ ،  قَمَٚمٞمَْؽ مَلْ ُيَْمٞمرْؼ اّللَّ ًَ َوؾَمْؾ اجْل٤َمِرَي٦َم ، َواًمٜمر

 ، شَمّْمُدىْمَؽ 
ِ

: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم سَمِريَرةُ  "؟ َهْؾ َرَأْي٧ِم وِمٞمَٝم٤م ؿمٞمًئ٤م َيِريٌُِؽ ، َي٤م سَمِريَرةُ ": وَمَ٘م٤مَل ، سَمِريَرةَ  وَمَدقَم٤م َرؾُمقُل اّللَّ

                                                                                              
 ىي من أمساء اإلشارة للمؤنث.  (ٔ)
 .  أي: أفقت من مرضي (ٕ)
 : ىو اخلالء. -بفتح أولو-الكنيف  (ٖ)
 أي الفالة.  (ٗ)
 وقيل: معناه بعد، وقيل: ىلك أو لزمو الشر. أي: عثر فسقط على وجهو،  (٘)
 وىن الزوجات لرجل واحد، ومسيت الضرة دلضاررهتا األخرى غالًبا.  -بالكسر والفتح-مجع ضرة  (ٙ)
أي: أبطػػ  نزولػػو، كػػذا يف ادلشػػارؽ، وقػػاؿ يف النهايػػة: ىػػو اسػػتفعل مػػن اللبػػث وىػػو اإلبطػػاء والتػػ خري، وي يتعرضػػا دلعػػ   (ٚ)

ؿ شيخنا يف القاموس: استلبثو استبط ه، وىذا علػى القيػاس ولكػن مقتضػاه أف يقػرأ الػوحي بالنصػب، وقػد السني ىنا، وقا
 . قيل إنو ضبط يف بعط نسخ البخاري كذلك، فيحتمل أف مع  الرواية ادلشهورة ت خر عامًدا مثل است خر
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ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼر   َأُْمًرا َأهْمِٛمُّمفُ إِْن َرَأْي٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م ، َٓ َواًمَّ
(3)

ـر   ًر ٤َم ضَم٤مِرَي٦ٌم طَمِديَث٦ُم اًم ـْ َأهنَّ ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م ىَمطُّ َأيْمَثَر ُِم

ـْ اًْمَٕمِجلمِ  ـُ وَمَت٠ميُْمُٚمفُ ، شَمٜم٤َمُم قَم اضِم  . وَمَت٠ميِْت اًمدَّ
ِ

ـْ َيْقُِمفِ  وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اّللَّ وَم٤مؾْمَتْٕمَذرَ ، ُِم
(2)

ـِ    سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ُِم

ـِ ؾَمُٚمقَل   ، ُأيَبٍّ سْم
ِ

ـْ َرضُمٍؾ سَمَٚمَٖمٜمِل َأَذاُه ذِم َأْهكِم ": وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ـْ َيْٕمُذُريِن ُِم  َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمغَم ، َُم
ِ

وَمَقاّللَّ

ا َّٓ ظَمػْمً ا، َأْهكِم إِ َّٓ ظَمػْمً َّٓ َُمِٕمل، َوىَمْد َذيَمُروا رضمالً َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف إِ ٤مَم وَم٘مَ  "َوَُم٤م يَم٤مَن َيْدظُمُؾ قَمغَم َأْهكِم إِ

ـُ ُُمَٕم٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل   : ؾَمْٕمُد سْم
ِ

 َأقْمُذُرَك ُِمٜمْفُ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

سْمٜم٤َم قُمٜمَُ٘مفُ : َأَٟم٤م َواّللَّ َْوِس َْضَ ْٕ ـْ ا َوإِْن يَم٤مَن ، إِْن يَم٤مَن ُِم

ـْ اخْلَْزَرِج َأَُمْرشَمٜم٤َم وَمَٗمَٕمٚمْٜم٤َم وِمٞمِف َأُْمَركَ  ـْ إظِْمَقاٟمِٜم٤َم ُِم ٤ٌَمَدةَ . ُِم ـُ قُم َويَم٤مَن ىَمٌَْؾ ، ُهَق ؾَمٞمرُد اخْلَْزَرِج وَ ، وَمَ٘م٤مَم ؾَمْٕمُد سْم

ـْ اطْمتََٛمَٚمتُْف احْلَِٛمٞم٦َّمُ ، َذًمَِؽ رضمالً َص٤محِل٤ًم َٓ شَمْ٘مُتُٚمفُ : وَمَ٘م٤مَل ، َوًَمِٙم  
ِ

َٓ شَمْ٘مِدُر قَمغَم َذًمَِؽ ، يَمَذسْم٧َم ًَمَٕمْٛمُر اّللَّ . َو

ـُ طُمَْمػْمٍ وَمَ٘م٤مَل   : وَمَ٘م٤مَم ُأؾَمٞمُْد سْم
ِ

 ، يَمَذسْم٧َم ًَمَٕمْٛمُر اّللَّ
ِ

ـْ اعْمُٜم٤َموِمِ٘ملمَ ، ًَمٜمَْ٘مُتَٚمٜمَّفُ  َواّللَّ وَمَث٤مَر . وَم٢ِمٟمََّؽ ُُمٜم٤َموِمٌؼ دُم٤َمِدُل قَم

َْوُس َواخْلَْزَرُج : احْلَٞم٤َّمنِ  ْٕ  ، ا
ِ

قا َوَرؾُمقُل اّللَّ ٜمؼَْمِ  طَمتَّك مَهُّ
ِ
َْمُٝمؿْ ، قَمغَم اعْم ، وَمٜمََزَل وَمَخٗمَّ

(5)
طَمتَّك ؾَمَٙمُتقا  

َٓ َيْرىَم٠مُ ، َوؾَمَٙم٧َم  َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقمٍ  َوسَمَٙمٞم٧ُْم َيْقُِمل  ٌََح قِمٜمِْدي َأسَمَقاَي . زِم َدُْمٌع َو َوىَمْد سَمَٙمٞم٧ُْم ًَمٞمَْٚمَتلْمِ ، وَم٠َمْص

ٌَُٙم٤مَء وَم٤مًمٌِؼ يَمٌِِدي، َوَيْقًُم٤م ُـّ َأنَّ اًْم ، طَمتَّك َأفُم
(8)

٤مِن قِمٜمِْدي َوَأَٟم٤م َأسْمِٙمل إِْذ اؾْمت٠َمَْذَٟم٧ْم : ىَم٤مًَم٧ْم   ًَ
٤م ضَم٤مًمِ ٌَٞمْٜم٤َم مُهَ وَم

ـْ  َٟمَّْم٤مِر وَم٠َمِذٟم٧ُْم هَل٤َماُْمَرَأٌة ُِم ْٕ ٧ْم شَمٌِْٙمل َُمِٕمل، ا ًَ  ، وَمَجَٚم
ِ

ـُ يَمَذًمَِؽ إِْذ َدظَمَؾ َرؾُمقُل اّللَّ ٌَٞمْٜم٤َم َٟمْح  وَم

ـْ َيْقِم ىِمٞمَؾ ذِمَّ َُم٤م ىِمٞمَؾ ىَمٌَْٚمَٝم٤م، وَمَجَٚمَس  ٚمِْس قِمٜمِْدي ُِم َٓ ُيقطَمك إًَِمٞمِْف ذِم ؿَم٠ميِْن ، َومَلْ ََيْ َوىَمْد َُمَٙم٨َم ؿَمْٝمًرا 

 
ٍ
ء دَ : ىَم٤مًَم٧ْم ، سمٌَِمْ ُف سَمَٚمَٖمٜمِل قَمٜمِْؽ يَمَذا َويَمَذا، َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ ": صُمؿَّ ىَم٤مَل ، وَمَتَِمٝمَّ ُئِؽ ، وَم٢ِمٟمَّ ٞمُؼَمر ًَ وَم٢ِمْن يُمٜم٧ِْم سَمِريئ٦ًَم وَم

 ُ َوإِْن يُمٜم٧ِْم َأعْمَْٛم٧ِم سمَِذٟم٥ٍْم ، اّللَّ
(3)

َ َوشُمقيِب إًَِمٞمْفِ   َف سمِ ، وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمِري اّللَّ َذٟمٌِِْف صُمؿَّ شَم٤مَب شَم٤مَب وَم٢ِمنَّ اًْمَٕمٌَْد إَِذا اقْمؽَمَ

ُ قَمَٚمٞمْفِ    "اّللَّ
ِ

َُمَ٘م٤مًَمتَُف ىَمَٚمَص َدُْمِٕمل وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َرؾُمقُل اّللَّ
(2)

يَِب ، طَمتَّك َُم٤م ُأطِمسُّ ُِمٜمُْف ىَمٓمَْرةً   ِٕ : َوىُمٚم٧ُْم 

 
ِ

 : ىَم٤مَل ، َأضِم٥ْم قَمٜمرل َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

 َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل اّللَّ
ِ

ل، َواّللَّ ُُمر
ِٕ َأضِمٞمٌِل قَمٜمرل : وَمُ٘مٚم٧ُْم 

                                                                                              
 أي: أعيبو.  (ٔ)
  أي: طلب ادلعذرة، أي قاؿ: من يعذرين، أي: يقـو بعذري. (ٕ)
 أي: سكتهم.  (ٖ)
 أي: يشقها.  (ٗ)
 .  ادللم بالشيء ىو الذي ي تيو غري معتاد لو، وىو خبالؼ ادلصر (٘)
 أي: انقبط وارتفع.  (ٙ)
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ِ

 : ىَم٤مًَم٧ْم ، وِمٞماَم ىَم٤مَل  َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

 َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل اّللَّ
ِ

َوَأَٟم٤م ضَم٤مِرَي٦ٌم طَمِديث٦َُم : ىَم٤مًَم٧ْم ، َواّللَّ

ـْ اًْمُ٘مْرآنِ  َٓ َأىْمَرُأ يمثػًما ُِم ـر  ًر  ًَمَ٘مْد قَمٚمِٛمْ : وَمُ٘مٚم٧ُْم ، اًم
ِ

ُث سمِِف اًمٜم٤َّمُس إيِنر َواّللَّ ، ٧ُم َأٟمَُّٙمْؿ ؾَمِٛمْٕمُتْؿ َُم٤م َيَتَحدَّ

َوَوىَمرَ 
(3)

ىْمُتْؿ سمِفِ   ُٙمْؿ َوَصدَّ ًِ ـْ ىُمٚم٧ُْم ًَمُٙمْؿ إيِنر سَمِريَئ٦ٌم ، ذِم َأٟمُْٗم يَئ٦مٌ -َوًَمِئ ُ َيْٕمَٚمُؿ إيِنر ًَمؼَمِ ىُمقيِن  -َواّللَّ َٓ شُمَّمدر

وْم٧ُم ًَمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر ، سمَِذًمَِؽ  ـْ اقْمؽَمَ ُ -َوًَمِئ ىُمٜمرل - َيْٕمَٚمُؿ َأينر سَمِريَئ٦مٌ َواّللَّ َّٓ ، ًَمتَُّمدر  َُم٤م َأضِمُد زِم َوًَمُٙمْؿ ُمثالً إِ
ِ

َواّللَّ

َتَٕم٤مُن قَمغَم َُم٤م شَمِّمُٗمقنَ : َأسَم٤م ُيقؾُمَػ إِْذ ىَم٤مَل  ًْ ُ ُ اعْم ًْم٧ُم قَمغَم 34: ]يقؾمػ وَمَّمؼْمٌ مَجِٞمٌؾ َواّللَّ [ صُمؿَّ حَتَقَّ

ُ َوَأَٟم٤م َأْرضُمق َأْن ُيؼَمر ، وِمَراِر   َُم٤م فَمٜمَٜم٧ُْم َأْن ُيٜمِْزَل ذِم ؿَم٠ميِْن َوطْمًٞم٤م ُيتغَْم ، َئٜمِل اّللَّ
ِ

ـْ َواّللَّ ََٟم٤م َأطْمَ٘مُر ذِم ، َوًَمِٙم َٕ َو

ـْ َأْن ُيَتَٙمٚمََّؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن ذِم َأُْمِري  ، َٟمْٗمِز ُِم
ِ

ذِم اًمٜمَّْقِم ُرْؤَي٤م  َوًَمِٙمٜمرل يُمٜم٧ُْم َأْرضُمق َأْن َيَرى َرؾُمقُل اّللَّ

ئُ  ُ هِب٤َمُيؼَمر فُ ، ٜمِل اّللَّ ًَ
 َُم٤م َراَم جَمْٚمِ

ِ
ٌَٞم٧ِْم ، وَمَقاّللَّ ـْ َأْهِؾ اًْم َٓ ظَمَرَج َأطَمٌد ُِم ، طَمتَّك ُأٟمِْزَل قَمَٚمٞمِْف اًْمَقطْمُل ، َو

 
ِ
طَم٤مء ـْ اًْمؼُمَ ، وَم٠َمظَمَذُه َُم٤م يَم٤مَن َي٠مظُْمُذُه ُِم

(2)
ُر ُِمٜمُْف ُِمثُْؾ اجْلاَُمنِ   ُف ًَمٞمََتَحدَّ طَمتَّك إِٟمَّ

(5)
ـْ اًْمَٕمرَ   ، ِق ذِم َيْقٍم ؿَم٤مٍت ُِم

(8)
  

ِ
ـْ َرؾُمقِل اّللَّ َي قَم َل يَمٚمَِٛم٦ٍم شَمَٙمٚمََّؿ هِب٤َم َأْن ىَم٤مَل زِم ، َوُهَق َيْْمَحُؽ  وَمَٚمامَّ ُهر ، َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ ": وَمَٙم٤مَن َأوَّ

 َ ُ ، امْحَِدي اّللَّ َأِك اّللَّ  : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم زِم ُأُمرل "وَمَ٘مْد سَمرَّ
ِ

َٓ َأىُمقُم إًَِمٞمْفِ : ُ٘مٚم٧ُْم ومَ ، ىُمقُِمل إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ  
ِ

، َٓ َواّللَّ

 َ َّٓ اّللَّ َٓ َأمْحَُد إِ ُ شَمَٕم٤ممَم ، َو ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمؿْ : وَم٠َمٟمَْزَل اّللَّ وْمِؽ قُمّْم ـَ ضَم٤مُءوا سم٤ِمإْلِ ِذي َي٤مِت 33: ]اًمٜمقر إِنَّ اًمَّ ْٔ ، [ ا

ُ َهَذا ذِم سَمَراَءيِت  در ، وَمَٚمامَّ َأٟمَْزَل اّللَّ ـِ ُأصَم٤مصَم٦َم ًمَِ٘مَراسَمتِِف ُِمٜمُْف  - يُؼ ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمر َٓمِح سْم ًْ َويَم٤مَن ُيٜمِْٗمُؼ قَمغَم ُِم

َٓمٍح ؿمٞمئ٤ًم َأسَمًدا سَمْٕمَد َُم٤م ىَم٤مَل ًمَِٕم٤مئَِِم٦مَ : - ًْ َٓ ُأٟمِْٗمُؼ قَمغَم ُِم  
ِ

ُ شَمَٕم٤ممَم . َواّللَّ َٓ َي٠مشَْمِؾ ُأوًُمق : وَم٠َمٟمَْزَل اّللَّ َو

َٕم٦ِم َأْن ُي١ْمشمُ  ًَّ  إيِنر : [ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ 22: ]اًمٜمقر هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  -إمَِم ىَمْقًمِفِ -قا اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َواًم
ِ

سَمغَم َواّللَّ

ُ زِم  طُِم٥مُّ َأْن َيْٖمِٗمَر اّللَّ ِري قَمَٚمٞمْفِ ، َٕ ِذي يَم٤مَن َُيْ َٓمٍح اًمَّ ًْ ، وَمَرضَمَع إمَِم ُِم
(3)

  
ِ

٠َمُل  َويَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ ًْ َي

ـْ أَ   : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  "؟ َُم٤م َرَأْي٧ِم ؟ َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ِم ، َي٤م َزْيٜم٥َُم ": وَمَ٘م٤مَل ، ُْمِريَزْيٜم٥ََم سمِٜم٧َْم ضَمْحٍش قَم
ِ

، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

                                                                                              
 )وقر: أي  بت وزنًا ومع (.  (ٔ)
 ىو شدة الكر ، ويقاؿ لشدة احلمى أيًضا.  (ٕ)
 ىو شذور تصنع من الفضة أمثاؿ اللؤلؤ.  (ٖ)
 ء. أي: يف زمن الشتا (ٗ)
 أي: الرزؽ.  (٘)
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َأمْحِل 
(3)

ي  ا، ؾَمْٛمِٕمل َوسَمٍَمِ َّٓ ظَمػْمً  َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمَٚمٞمَْٝم٤م إِ
ِ

٤مُِمٞمٜمِل: ىَم٤مًَم٧ْم . َواّللَّ ًَ تِل يَم٤مَٟم٧ْم شُم ، َوِهَل اًمَّ
(2)

 

ُ سم٤ِمًْمَقَرعِ   .[2223: رواه اًمٌخ٤مري]. وَمَٕمَّمَٛمَٝم٤م اّللَّ

ك َرضُمٌؾ رضمالً يَمَٗم٤مهُ : سم٤مب -3  إَِذا َزيمَّ

ـْ َأيِب سَمْٙمَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل  -3355 ِلر : قَم ، َوْيَٚمَؽ ": وَمَ٘م٤مَل ، َأصْمٜمَك َرضُمٌؾ قَمغَم َرضُمٍؾ قِمٜمَْد اًمٜمٌَّ

َٓ حَم٤َمًَم٦مَ ": ٤مَل صُمؿَّ ىمَ ، ُِمَراًرا "ىَمَٓمْٕم٧َم قُمٜمَُؼ َص٤مطِمٌَِؽ ، ىَمَٓمْٕم٧َم قُمٜمَُؼ َص٤مطِمٌَِؽ  ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤مِدطًم٤م َأظَم٤مُه  ، َُم

٥ُم وُمالًَٟم٤م: وَمٚمَْٞمُ٘مْؾ  ًِ ٌُفُ ، َأطْم ٞم
ًِ ُ طَم  َأطَمًدا، َواّللَّ

ِ
ل قَمغَم اّللَّ َٓ ُأَزيمر ٌُُف يَمَذا َويَمَذا، َو

ًِ إِْن يَم٤مَن َيْٕمَٚمُؿ َذًمَِؽ ، َأطْم

 .[2222: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ُِمٜمْفُ 

ٌْ : سم٤مب -2  ٞم٤َمِن َوؿَمَٝم٤مَدهِتِؿْ سُمُٚمقِغ اًمّمر

ـِ قُمَٛمَر  -3354 ـِ اسْم  : َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم
ِ

َة ، قَمَرَوُف َيْقَم ُأطُمدٍ  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ـُ َأْرسَمَع قَمنْمَ َوُهَق اسْم

ةَ ، صُمؿَّ قَمَرَوٜمِل َيْقَم اخْلَٜمَْدِق . وَمَٚمْؿ َُيِْزيِن ، ؾَمٜم٦َمً  ـُ ََخَْس قَمنْمَ . َزيِن ؾَمٜم٦ًَم وَم٠َمضَم٤م، َوَأَٟم٤م اسْم
(5)

: ]رواه اًمٌخ٤مري 

2228]. 

٤مَرَع ىَمْقٌم ذِم اًْمٞمَِٛملمِ : سم٤مب -5 ًَ  إَِذا شَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3359 قُمقا، قَمَرَض قَمغَم ىَمْقٍم اًْمَٞمِٛملمَ  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ : قَم َٝمَؿ سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ، وَم٠َمْهَ ًْ وَم٠َمَُمَر َأْن ُي

ٚمُِػ ، ذِم اًْمَٞمِٛملمِ  ُْؿ حَيْ  .[2258: ري]رواه اًمٌخ٤م. َأُّيُّ

تَْحٚمَُػ : سم٤مب -4 ًْ  ؟يَمٞمَْػ ُي

ـِ قُمَٛمَر  -3340 ـِ اسْم  َأْو ": ىَم٤مَل  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ : َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم
ِ

ـْ يَم٤مَن طَم٤مًمًِٗم٤م وَمٚمَْٞمْحٚمِْػ سم٤ِمّللَّ َُم

 .[2259: ]رواه اًمٌخ٤مري. "ًمَِٞمّْمُٛم٧ْم 

                                                                                              
 م خوذ من احلمى وأصلو ادلنع.  (ٔ)
 .  أي: تضاىيين، وأصلو من السمو وىو الرتفاع (ٕ)
( ]ومتامو من األصل: يقاؿ نافع: فقِدمُت على عمَر بِن عبػد العزيػِز وىػو َخليفػٌة فحد تُػُو احلػديَث فقػاؿ: إف ىػذا حَلػدٌّ ٖ)

 [. يأف يَفِرضوا دلن بَلَغ مخَس عشرةبنَي الصغرِي والكبري، وكتَب إَل ُعّمالِو 
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ٚمِْح    يمِت٤َمب اًمّمُّ

 ُح سَملْمَ اًمٜم٤َّمسِ ًَمٞمَْس اًمَْٙم٤مذُِب اًمَِّذي ُيّْمٚمِ : سَم٤مب -3

٦ٌََم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم  -3343 ـْ ُأمر يُمٚمُْثقٍم سمِٜم٧ِْم قُمْ٘م  : قَم
ِ

ًَمٞمَْس ": َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمَٕم٧ْم َرؾُمقَل اّللَّ

ِذي ُيّْمٚمُِح سَملْمَ اًمٜم٤َّمسِ  اُب اًمَّ وَمَٞمٜمِْٛمل ، اًْمَٙمذَّ
(3)

ا   ا: َأوْ  -ظَمػْمً  .[2292: ]رواه اًمٌخ٤مري. "- َيُ٘مقُل ظَمػْمً

َْصَح٤مسمِفِ : سَم٤مب -2 ِٕ َُم٤مِم   اذَْهٌُقا سمِٜم٤َم ُٟمّْمٚمُِح : ىَمْقِل اإْلِ

ـِ ؾَمْٕمٍد  -3342 ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم َج٤مَرةِ : قَم  اىْمَتَتُٚمقا طَمتَّك شَمَراَُمْقا سم٤ِمحْلِ
ٍ
٤ٌَمء  ، َأنَّ َأْهَؾ ىُم

ِ
 وَم٠ُمظْمؼِمَ َرؾُمقُل اّللَّ

 .[2295: ه اًمٌخ٤مري]روا. "اْذَهٌُقا سمِٜم٤َم ُٟمّْمٚمُِح سَمٞمْٜمَُٝمؿْ ": وَمَ٘م٤مَل ، سمَِذًمَِؽ 

ٚمُْح َُمْرُدودٌ : سم٤مب  إَِذا اْصَٓمَٚمُحقا قَمغَم ُصٚمِْح ضَمْقٍر وَم٤مًمّمُّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم  (28)  : ]قَم
ِ

ـْ َأطْمَدَث ذِم َأُْمِرَٟم٤م َهَذا َُم٤م ًَمٞمَْس ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ َُم

 .[2295: ]رواه اًمٌخ٤مري. ["وِمٞمِف وَمُٝمَق َردي 

ٌِفِ ، َهَذا َُم٤م َص٤مًَمَح وُمالَُن سمْـ وُمالٍَن وُمالَُن سمْـ وُمالَنٍ : يَمٞمَْػ ُيْٙمت٥َُم  :سم٤مب -5 ًَ ٌُْف إمَِم ىَمٌِٞمَٚمتِِف َأْو َٟم ًُ ْ  َوإِْن مَلْ َيٜم

ـِ قَم٤مِزٍب  -3345  سْم
ِ
اء ـْ اًْمؼَمَ ٦َم َأْن َيَدقُمقهُ ، ذِم ِذي اًْمَ٘مْٕمَدةِ  اقْمَتَٛمَر اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل  قَم  وَم٠َمسَمك َأْهُؾ َُمٙمَّ

٦مَ  ٤ممٍ ، َيْدظُمُؾ َُمٙمَّ ٌُقا، طَمتَّك ىَم٤مَو٤مُهْؿ قَمغَم َأْن ُيِ٘مٞمَؿ هِب٤َم صَمالصََم٦َم َأيَّ ٌُقا اًْمِٙمَت٤مَب يَمَت َهَذا َُم٤م ىَم٤مَى قَمَٚمٞمِْف : وَمَٚمامَّ يَمَت

 
ِ

ٌد َرؾُمقُل اّللَّ  َُم٤م َُمٜمَْٕمٜمَ ، َٓ ُٟمِ٘مرُّ هِب٤َم: وَمَ٘م٤مًُمقا، حُمَٛمَّ
ِ

ـُ قَمٌِْد ، ٤مكَ وَمَٚمْق َٟمْٕمَٚمُؿ َأٟمََّؽ َرؾُمقُل اّللَّ ُد سْم ـْ َأٟم٧َْم حُمَٛمَّ ًَمِٙم

 
ِ

 ": ىَم٤مَل ، اّللَّ
ِ

 ، َأَٟم٤م َرؾُمقُل اّللَّ
ِ

ـُ قَمٌِْد اّللَّ ُد سْم  ": صُمؿَّ ىَم٤مَل ًمَِٕمكِمٍّ  "َوَأَٟم٤م حُمَٛمَّ
ِ

َٓ : ىَم٤مَل  "اُْمُح َرؾُمقُل اّللَّ  
ِ

َٓ َواّللَّ

 ، َأحْمُقَك َأسَمًدا
ِ

، اًْمِٙمَت٤مَب  وَم٠َمظَمَذ َرؾُمقُل اّللَّ
(2)

 : َٙمَت٥َم ومَ  
ِ

ـُ قَمٌِْد اّللَّ ُد سْم َٓ ، َهَذا َُم٤م ىَم٤مَى قَمَٚمٞمِْف حُمَٛمَّ

َّٓ ذِم اًْمِ٘مَراِب  ٦َم ؾِمالٌَح إِ ، َيْدظُمُؾ َُمٙمَّ
(5)

ـْ َأْهٚمَِٝم٤م سم٠َِمطَمٍد إِْن َأَراَد َأْن َيتٌََِّٕمفُ   ُرَج ُِم َٓ خَيْ َٓ َيْٛمٜمََع ، َوَأْن  َوَأْن 

ـْ َأْصَح٤مسمِِف َأَراَد َأْن يُ  ضََمُؾ ، ِ٘مٞمَؿ هِب٤َمَأطَمًدا ُِم ْٕ ٞم٤ًّم وَمَ٘م٤مًُمقا، وَمَٚمامَّ َدظَمَٚمَٝم٤م َوَُم٣َم ا
: ىُمْؾ ًمَِّم٤مطِمٌَِؽ : َأشَمْقا قَمٚمِ

ضََمُؾ  ْٕ ِلُّ ، اظْمُرْج قَمٜم٤َّم وَمَ٘مْد َُم٣َم ا وَم٠َمظَمَذ ، وَمَتٜم٤َمَوهَل٤َم قَمكِمُّ ، َي٤م قَمؿر َي٤م قَمؿر : وَمَتٌَِٕمتُْٝمْؿ اسْمٜم٦َُم مَحَْزةَ ، وَمَخَرَج اًمٜمٌَّ

                                                                                              
 )أي: يبلغ(.  (ٔ)
 ([. ٕٔ٘ٗ]َوزَاَد ىنا يف رَِوايٍَة: َولَْيَس ُ ِْسُن َيْكُتُب. )البخاري:  (ٕ)
 قرا  السيف وغريه وعاؤه.  (ٖ)
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ِؽ امْحِٚمِٞمَٝم٤م: َوىَم٤مَل ًمَِٗم٤مـمَِٛم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م، سمَِٞمِدَه٤م  وَم٤مظْمَتَّمَؿ وِمٞمَٝم٤م قَمكِمي َوَزيٌْد : ىَم٤مَل ، ُدوَٟمِؽ اسْمٜم٦ََم قَمٛمر

ل، َأَٟم٤م َأطَمؼُّ هِب٤َم: وَمَ٘م٤مَل قَمكِمي ، َوضَمْٕمَٗمرٌ  ل َوظَم٤مًَمُتَٝم٤م حَتْتِل: َوىَم٤مَل ضَمْٕمَٗمرٌ ، َوِهَل اسْمٜم٦َُم قَمٛمر : ٤مَل َزْيدٌ َوىمَ ، اسْمٜم٦َُم قَمٛمر

ُمر ": َوىَم٤مَل ، خِل٤َمًَمتَِٝم٤م وَمَ٘م٣َم هِب٤َم اًمٜمٌَِّلُّ ، اسْمٜم٦َُم َأظِمل ْٕ  "َأٟم٧َْم ُِمٜمرل َوَأَٟم٤م ُِمٜمَْؽ ": َوىَم٤مَل ًمَِٕمكِمٍّ  "اخْل٤َمًَم٦ُم سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم ا

ٌَْٝم٧َم ظَمٚمِْ٘مل َوظُمُٚمِ٘مل": َوىَم٤مَل جِلَْٕمَٗمرٍ  َٓ ": َوىَم٤مَل ًمَِزْيدٍ  "َأؿْم  .[2299: اًمٌخ٤مري]. "َٟم٤مَأٟم٧َْم َأظُمقَٟم٤م َوَُمْق

ـِ قَمكِمٍّ َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  ىَمْقِل اًمٜمٌَِّلر : سم٤مب -8 ـِ سْم ًَ َ َأْن ُيّْمٚمَِح سمِِف ": ًمِٚمَْح اسْمٜمِل َهَذا ؾَمٞمرٌد َوًَمَٕمؾَّ اّللَّ

 "سَملْمَ وِمَئَتلْمِ قَمٔمِٞمَٛمَتلْمِ 

ـْ َأيِب سَمْٙمَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل  -3348  َرَأيْ : قَم
ِ

ٜمؼَْمِ  ٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ
ِ
ـُ قَمكِمٍّ إمَِم ، قَمغَم اعْم ـُ سْم ًَ َواحْلَ

ًة َوقَمَٚمٞمِْف ُأظْمَرى، ضَمٜمٌِْفِ  ، إِنَّ اسْمٜمِل َهَذا ؾَمٞمردٌ ": َوَيُ٘مقُل ، َوُهَق ُيْ٘مٌُِؾ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َُمرَّ
(3)

َ َأْن ُيّْمٚمَِح   َوًَمَٕمؾَّ اّللَّ

سمِِف سَملْمَ وِمَئتَلْمِ 
(2)

ٚمِِٛملمَ قَمٔمِٞمَٛمتَلْمِ   ًْ ُ ـْ اعْم  .[2508: اًمٌخ٤مري]. "ُِم

ٚمِْح : سم٤مب -3 َُم٤مُم سم٤ِمًمّمُّ  ؟َهْؾ ُيِِمػُم اإْلِ

ُ قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم  -3343 ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اّللَّ  : قَم
ِ

٤ٌَمِب  ؾَمِٛمَع َرؾُمقُل اّللَّ قَم٤مًمِٞم٦ٍَم ، َصْقَت ظُمُّمقٍم سم٤ِمًْم

َتْقِوعُ ، َأْصَقاهُتُاَم  ًْ ٤م َي َوإَِذا َأطَمُدمُهَ
(5)

  
ٍ
ء وِمُ٘مُف ذِم َرْ ؽَمْ ًْ ظَمَر َوَي ْٔ َٓ َأوْمَٕمُؾ : َوُهَق َيُ٘مقُل ، ا  

ِ
وَمَخَرَج ، َواّللَّ

 
ِ

ـَ اعْمَُت٠َمزمر ": وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمٞمِْٝماَم َرؾُمقُل اّللَّ َأْي
(8)

َٓ َيْٗمَٕمُؾ اعْمَْٕمُروَف    
ِ

 : وَمَ٘م٤مَل  "؟ قَمغَم اّللَّ
ِ

، َأَٟم٤م َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

 .[2503: ]رواه اًمٌخ٤مري. َوًَمُف َأيُّ َذًمَِؽ َأطَم٥مَّ 

وطِ  ُ  يمِت٤َمب اًمنمُّ

وِط ذِم اعْمَْٝمِر قِمٜمَْد قُمْ٘مَدِة اًمٜمرَٙم٤مِح : سم٤مب -3 ُ  اًمنمُّ

ـِ قَم٤مُِمٍر  -3342 ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م  : ىَم٤مَل  قَم
ِ

وِط َأْن شُمقوُمقا سمِِف َُم٤م ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ُ َأطَمؼُّ اًمنمُّ

 .[2523: ٤مري]رواه اًمٌخ. "اؾْمَتْحَٚمٚمُْتْؿ سمِِف اًْمُٗمُروَج 

                                                                                              
 والشػػريف سػػيد مػػ خوذ مػػن السػػودد وىػػي الرياسػػة والزعامػػة ورفعػػة القػػدر، ويطلػػق علػػى الػػر  وادلالػػك والػػرئيس واألمػػري (ٔ)

 .  والفاضل والكرمي واحلليم الذي يتحمل أذى قومو والزوج
 أي: مجاعتني.  (ٕ)
 . أي: يطلب منو الوضيعة وىي ترؾ بعط الدين (ٖ)
 أي: احلالف ادلبالغ، واأللية اليمني، يقاؿ: آَل أي: حلف، واإليالء: احللف إَل مدة معينة، وىو شرعي، ويقاؿ فيو أل أيًضا.  ٗ()
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َٓ حَتِؾُّ ذِم احْلُُدودِ : سم٤مب -2  تِل  وِط اًمَّ ُ  اًمنمُّ

ـِ ظَم٤مًمٍِد  -3345 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َوَزْيِد سْم َٓ  َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم ُاَم ىَم٤م قَْمَراِب َأشَمك : َأهنَّ ْٕ ـْ ا إِنَّ رضمالً ُِم

 
ِ

 : وَمَ٘م٤مَل  َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

َ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ  َأٟمُِْمُدَك اّللَّ
ِ

َّٓ ىَمَْمٞم٧َْم زِم سمِِٙمَت٤مِب اّللَّ ظَمُر ،  إِ ْٔ  -وَمَ٘م٤مَل اخْلَّْمُؿ ا

 ، َٟمَٕمؿْ : -َوُهَق َأوْمَ٘مُف ُِمٜمُْف 
ِ

 ، َوأَْذْن زِم ، وَم٤مىْمِض سَمٞمْٜمَٜم٤َم سمِِٙمَت٤مِب اّللَّ
ِ

إِنَّ اسْمٜمِل : ىَم٤مَل  "ىُمْؾ ": وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

ٞمًٗم٤م ًِ يَم٤مَن قَم
(3)

ضْمؿَ ، َرَأشمِفِ وَمَزَٟمك سم٤ِمُمْ ، قَمغَم َهَذا  ُت َأنَّ قَمغَم اسْمٜمِل اًمرَّ وَم٤موْمَتَدْي٧ُم اسْمٜمِل ُِمٜمُْف سماِِمَئ٦ِم ، َوإيِنر ُأظْمؼِمْ

٠َمًْم٧ُم َأْهَؾ اًْمِٕمٚمْؿِ ، ؿَم٤مٍة َوَوًمِٞمَدةٍ  ًَ ويِن ، وَم َوَأنَّ قَمغَم اُْمَرَأِة ، َأٟمَّاَم قَمغَم اسْمٜمِل ضَمٚمُْد ُِم٤مَئ٦ٍم َوشَمْٖمِري٥ُم قَم٤ممٍ : وَم٠َمظْمؼَمُ

ضْمؿَ   ، َهَذا اًمرَّ
ِ

ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدهِ ": وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ  ، َواًمَّ
ِ

ىَْمِْملَمَّ سَمٞمْٜمَُٙماَم سمِِٙمَت٤مِب اّللَّ َٕ :
(2)

اًْمَقًمِٞمَدُة  

ومَ ، اهْمُد َي٤م ُأَٟمٞمُْس إمَِم اُْمَرَأِة َهَذا، َوقَمغَم اسْمٜمَِؽ ضَمٚمُْد ُِم٤مَئ٦ٍم َوشَمْٖمِري٥ُم قَم٤ممٍ ، َواًْمَٖمٜمَُؿ َردي قَمَٚمٞمَْؽ  ٧ْم وَم٢ِمْن اقْمؽَمَ

وَم٧ْم : ىَم٤مَل  "وَم٤مْرمُجَْٝم٤م  ، وَمَٖمَدا قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَم٤مقْمؽَمَ
ِ

، 2528: اًمٌخ٤مري]. وَمُرمِج٧َْم  وَم٠َمَُمَر هِب٤َم َرؾُمقُل اّللَّ

2523]. 

َط ذِم اعْمَُزاَرقَم٦ِم إَِذا ؿِمئ٧ُْم َأظْمَرضْمتَُؽ : سم٤مب -5  إَِذا اؿْمؽَمَ

ـِ قُمَٛمَر  -3344 ـِ اسْم ـَ قُمَٛمرَ ًمَ : ىَم٤مَل  َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم  سْم
ِ

، امَّ وَمَدَع َأْهُؾ ظَمٞمؼَْمَ قَمٌَْد اّللَّ
(5)

ىَم٤مَم قُمَٛمُر  

٤ًٌم وَمَ٘م٤مَل  ٞم
 : ظَمٓمِ

ِ
ُ ": َوىَم٤مَل ، يَم٤مَن قَم٤مَُمَؾ َُّيُقَد ظَمٞمؼَْمَ قَمغَم َأُْمَقاهِلِؿْ  إِنَّ َرؾُمقَل اّللَّ يُمْؿ اّللَّ يُمْؿ َُم٤م َأىَمرَّ  "ُٟمِ٘مرُّ

ـَ قُمَٛمَر ظَمَرَج   سْم
ِ

ـْ اًمٚمَّٞمْؾِ ، إمَِم َُم٤مًمِِف ُهٜم٤َمكَ َوإِنَّ قَمٌَْد اّللَّ َوًَمٞمَْس ًَمٜم٤َم ، وَمُٗمِدقَم٧ْم َيَداُه َوِرضْمالَهُ ، وَمُٕمِدَي قَمَٚمٞمِْف ُِم

ُهؿْ  َٟم٤م َوهُتَْٛمُتٜم٤َم، ُهٜم٤َمَك قَمُدوي هَمػْمَ وَمَٚمامَّ َأمْجََع قُمَٛمُر قَمغَم َذًمَِؽ َأشَم٤مُه َأطَمُد سَمٜمِل ، َوىَمْد َرَأْي٧ُم إضِْمالََءُهؿْ ، ُهْؿ قَمُدوُّ

ٌد ، َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ : وَمَ٘م٤مَل ،  احْلَُ٘مٞمِْؼ َأيِب  َٟم٤م حُمَٛمَّ ِرضُمٜم٤َم َوىَمْد َأىَمرَّ َُْمَقالِ ، َأخُتْ ْٕ َط َذًمَِؽ ، َوقَم٤مَُمَٚمٜم٤َم قَمغَم ا َوَذَ

 : وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ . ًَمٜم٤َم
ِ

ٞم٧ُم ىَمْقَل َرؾُمقِل اّللَّ ًِ ـْ ": َأفَمٜمَٜم٧َْم َأينر َٟم ظَمٞمؼَْمَ شَمْٕمُدو سمَِؽ  يَمٞمَْػ سمَِؽ إَِذا ُأظْمِرضْم٧َم ُِم

يَم٤مَٟم٧ْم َهِذِه ُهَزْيَٚم٦مً : وَمَ٘م٤مَل  "ىَمُٚمقُصَؽ ًَمٞمَْٚم٦ًم سَمْٕمَد ًَمٞمَْٚم٦مٍ 
(8)

ـْ َأيِب اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ    : ىَم٤مَل ، ُِم
ِ

، يَمَذسْم٧َم َي٤م قَمُدوَّ اّللَّ

                                                                                              
 يف ىو األجري. العس (ٔ)
 أي: حبكمو.  (ٕ)
 أي: أزالوا يده من مفصلها فاعوجت.  (ٖ)
 .  تصغري اذلزؿ وىو ضد اجلد (ٗ)
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ـْ اًمثََّٛمرِ   ًٓ َوإسِماِلً َوقُمُرو: وَم٠َمضْمالَُهْؿ قُمَٛمُر َوَأقْمَٓم٤مُهْؿ ىِمٞمَٛم٦َم َُم٤م يَم٤مَن هَلُْؿ ُِم ٤ٌَمٍل َوهَمػْمِ ُم٤م ـْ َأىْمَت٤مٍب َوطِم ًو٤م ُِم

 .[2550: ]رواه اًمٌخ٤مري. َذًمَِؽ 

َٝم٤مدِ : سم٤مب -8 وِط ذِم اجْلِ ُ وطِ ، َواعْمَُّم٤محَل٦َِم َُمَع َأْهِؾ احْلَْرِب ، اًمنمُّ ُ  َويمِت٤َمسَم٦ِم اًمنمُّ

3349-  َٓ ـِ خَمَْرَُم٦َم َوَُمْرَواَن ىَم٤م َقِر سْم ًْ
ِ
ـْ اعْم  : قَم

ِ
ـَ  ظَمَرَج َرؾُمقُل اّللَّ طَمتَّك إَِذا يَم٤مُٟمقا ، احْلَُدْيٌِٞم٦َمِ  َزَُم

ِلُّ ، سمٌَِْٕمِض اًمٓمَِّريِؼ  ـَ اًْمَقًمِٞمِد سم٤ِمًْمَٖمِٛمٞمؿِ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ، إِنَّ ظَم٤مًمَِد سْم
(3)

، ذِم ظَمٞمٍْؾ ًمُِ٘مَريٍْش ـَمٚمِٞمَٕم٦مٌ  
(2)

وَمُخُذوا َذاَت  

 َُم٤م ؿَمَٕمَر هِبِْؿ ظَم٤مًمٌِد طَمتَّك إَِذا ُهْؿ سمَِ٘مؽَمَ  "اًْمٞمَِٛملمِ 
ِ

ةِ وَمَقاّللَّ
(5)

َوؾَم٤مَر ، وَم٤مٟمَْٓمَٚمَؼ َيْريُمُض َٟمِذيًرا ًمُِ٘مَريْشٍ ، اجْلَٞمْشِ  

ِلُّ  تِل ُُّيٌَُْط قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م اًمٜمٌَّ ، وَم٠َمحَل٧َّْم ، طَمْؾ طَمْؾ : وَمَ٘م٤مَل اًمٜم٤َّمُس ، سَمَريَم٧ْم سمِِف َراطِمَٚمتُفُ ، طَمتَّك إَِذا يَم٤مَن سم٤ِمًمثَّٜمِٞم٦َِّم اًمَّ

(8)
، ظَمألََْت اًْمَ٘مّْمَقاءُ : وَمَ٘م٤مًُمقا 

(3)
ِلُّ ، ظَمألََْت اًْمَ٘مّْمَقاءُ   َوَُم٤م َذاَك هَل٤َم ، َُم٤م ظَمألََْت اًْمَ٘مّْمَقاءُ ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

َٝم٤م طَم٤مسمُِس اًْمِٗمٞمؾِ ، سمُِخُٚمٍؼ  ًَ ٌَ ـْ طَم ٠َمًُمقيِن ظُمٓم٦َّمً ، َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمِٞمَِدهِ ": صُمؿَّ ىم٤مل "َوًَمِٙم ًْ (2)َٓ َي
ُيَٕمٔمرُٛمقَن ومِٞمَٝم٤م  

 َّٓ  إِ
ِ

وَمَٕمَدَل قَمٜمُْٝمْؿ طَمتَّك َٟمَزَل سم٠َِمىمََْم احْلَُدْيٌِٞم٦َِم قَمغَم : ىَم٤مَل ، صُمؿَّ َزضَمَرَه٤م وَمَقصَم٧ٌَْم  " َأقْمَٓمٞمْتُُٝمْؿ إِي٤َّمَه٤مطُمُرَُم٤مِت اّللَّ

 
ِ
، صَمَٛمٍد ىَمٚمِٞمِؾ اًماَْمء

(5)
ًو٤م  ُوُف اًمٜم٤َّمُس شَمؼَمُّ ، َيتؼََمَّ

(4)
ٌرثُْف اًمٜم٤َّمُس طَمتَّك َٟمَزطُمقهُ    َوؿُمِٙمَل إمَِم ، وَمَٚمْؿ ُيَٚم

ِ
 َرؾُمقِل اّللَّ

ـْ يمِٜم٤َمَٟمتِفِ ، اًمَْٕمَٓمُش  ، وَم٤مٟمْتََزَع ؾَمْٝماًم ُِم
(9)

ير طَمتَّك ، صُمؿَّ َأَُمَرُهْؿ َأْن ََيَْٕمُٚمقُه ومِٞمفِ    َُم٤م َزاَل ََيِٞمُش هَلُْؿ سم٤ِمًمرر
ِ

وَمَقاّللَّ

ـُ َوْرىَم٤مَء اخْلَُزاقِملُّ ، َصَدُروا قَمٜمْفُ  ـْ ظُمَزاقَم٦مَ  وَمٌَٞمْٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ ضَم٤مَء سُمَدْيُؾ سْم ـْ ىَمْقُِمِف ُِم ٦ٌََم ، ذِم َٟمَٗمٍر ُِم َويَم٤مُٟمقا قَمٞمْ

                                                                                              
 ماء بني عسفاف وضجناف.  (ٔ)
 يقاؿ دلن أرسل ليطلع علي خرب العدو.  (ٕ)
 أي: الغربة.  (ٖ)
 ىو زجر الناقة للنهوض.  ي، وقولو: يحل حلأي: متادت علي فعلها (ٗ)
 تنعت من ادلشي، وىو كاحلراف للفرس. أي: ام (٘)
 أي: قضية.  (ٙ)
 قيل: ىو ما يظهر من ادلاء يف الشتاء.  (ٚ)
 )ىو األخذ قلياًل قلياًل(، والربض ادلاء القليل.  (ٛ)
 أي: ما يضع فيها سهامو، مسيت بذلك ألِنا تكنها أي: ربفظها.  (ٜ)



 

 

94 

  
ِ

ُٟمّْمِح َرؾُمقِل اّللَّ
(3)

ـْ َأْهِؾ هِت٤َمَُم٦مَ   ـَ ًُم١َميٍّ َٟمَزًُمقا َأقْمَدادَ : وَمَ٘م٤مَل ، ُِم ـَ ًُم١َميٍّ َوقَم٤مُِمَر سْم إيِنر شَمَريْم٧ُم يَمْٕم٥َم سْم
(2)

 

، ٤موِمٞمُؾ َوَُمَٕمُٝمْؿ اًمُْٕمقُذ اعْمَٓمَ ، ُِمٞم٤َمِه احْلَُدْيٌِٞم٦َمِ 
(5)

ـْ اًْمٌَٞم٧ِْم    . َوُهْؿ ُُمَ٘م٤مشمُِٚمقَك َوَص٤مدُّوَك قَم
ِ

إِٟم٤َّم ": وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

ـَ ، مَلْ َٟمِجْئ ًمِِ٘مت٤َمِل َأطَمدٍ  ْت هِبِؿْ ، َوإِنَّ ىمريًِم٤م ىَمْد هَنَِٙمتُْٝمْؿ احْلَْرُب ، َوًَمِٙمٜم٤َّم ضِمئْٜم٤َم ُُمْٕمتَِٛمِري وَم٢ِمْن ؿَم٤مُءوا ، َوَأَْضَّ

ٚمُّقا سَمٞمْٜمِل َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمسِ ، ةً َُم٤مَدْدهُتُْؿ ُُمدَّ  ، وَم٢ِمْن ؿَم٤مُءوا َأْن َيْدظُمُٚمقا وِمٞماَم َدظَمَؾ ومِٞمِف اًمٜم٤َّمُس وَمَٕمُٚمقا: وَم٢ِمْن َأفمَْٝمرْ ، َوخُيَ

َّٓ وَمَ٘مْد مَجُّقا ، َوإِ
(8)

ىَُم٤مشمَِٚمٜمَُّٝمْؿ قَمغَم َأُْمِري َهَذا طَمتَّك ، َوإِْن ُهْؿ َأسَمْقا  َٕ ، شَمٜمَْٗمِرَد ؾَم٤مًمَِٗمتِلوَمَقاًمَِّذي َٟمْٗمِز سمِٞمَِدِه 
(3)

 

ُ َأُْمَرهُ  "َوًَمٞمُٜمِْٗمَذنَّ اّللَّ
(2)

إِٟم٤َّم ىَمْد ضِمئْٜم٤َميُمْؿ : ىَم٤مَل ، وَم٤مٟمَْٓمَٚمَؼ طَمتَّك َأشَمك ىمريًِم٤م: ىَم٤مَل . ؾَم٠ُمسَمٚمرُٖمُٝمْؿ َُم٤م شَمُ٘مقُل : وَمَ٘م٤مَل سُمَدْيٌؾ  

ضُمؾِ  ـْ َهَذا اًمرَّ ًٓ ، ُِم َٓ طَم٤مضَم٦َم : وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٗمَٝم٤مُؤُهؿْ ، َٟمْٕمِرَوُف قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَمَٕمٚمْٜم٤َموَم٢ِمْن ؿِمئْتُْؿ َأْن ، َوؾَمِٛمْٕمٜم٤َمُه َيُ٘مقُل ىَمْق

 
ٍ
ء َٟم٤م قَمٜمُْف سمٌَِمْ ؼِمَ أِْي ُِمٜمُْٝمؿْ ، ًَمٜم٤َم َأْن خُتْ ، ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل يَمَذا َويَمَذا: ىَم٤مَل ، َه٤مِت َُم٤م ؾَمِٛمْٕمَتُف َيُ٘مقُل : َوىَم٤مَل َذُوو اًمرَّ

ِلُّ  صَمُٝمْؿ سماَِم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ُٕمقٍد وَمَ٘م٤مَل وَم٘مَ ، وَمَحدَّ ًْ ـُ َُم تُْؿ سم٤ِمًْمَقاًمِدِ ، َأْي ىَمْقمِ : ٤مَم قُمْرَوُة سْم ًْ : ىَم٤مَل ، سَمغَم : ىَم٤مًُمقا؟ َأًَم

٧ُم سم٤ِمًْمَقًَمدِ  ًْ تُْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأينر اؾْمتَٜمَْٗمْرُت َأْهَؾ : ىَم٤مَل ، َٓ : ىَم٤مًُمقا؟ وَمَٝمْؾ شَمتَِّٝمُٛمقيِن : ىَم٤مَل ، سَمغَم : ىَم٤مًُمقا؟ َأَوًَم ًْ َأًَم

 سَمٚمَُّحقاوَمَٚمامَّ ، قُمَٙم٤مظَ 
(5)

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل  وَم٢ِمنَّ َهَذا ىَمْد قَمَرَض : ىَم٤مَل ، سَمغَم : ىَم٤مًُمقا؟ قَمكَمَّ ضِمئْتُُٙمْؿ سم٠َِمْهكِم َوَوًَمِدي َوَُم

ِلَّ ، وَم٠َمشَم٤مهُ ، اْئتِفِ : ىَم٤مًُمقا، اىْمٌَُٚمقَه٤م َوَدقُمقيِن آشمِٞمفِ ، ًَمُٙمْؿ ظُمٓم٦ََّم ُرؿْمدٍ  ِلُّ ، وَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمرُؿ اًمٜمٌَّ ـْ   وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ َٟمْحًقا ُِم

دُ : وَمَ٘م٤مَل قُمْرَوُة قِمٜمَْد َذًمَِؽ ، ىَمْقًمِِف ًمٌَُِدْيؾٍ  ، َأَرَأْي٧َم إِْن اؾْمت٠َمَْصٚم٧َْم َأُْمَر ىَمْقُِمَؽ ، َأْي حُمَٛمَّ
(4)

َهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سم٠َِمطَمٍد  

                                                                                              
: مػا توضػع فيػو الثيػا  حلفظهػا، أي أِنػم موضػع النصػح لػو -دةبفتح ادلهملػة وسػكوف التحتانيػة بعػدىا موحػ-)العيبة  (ٔ)

واألمانة علػى سػره، ونصػح بضػم النػوف وحكػى ابػن التػني فتحهػا، ك نػو شػبة الصػدر الػذي ىػو مسػتودع السػر بالعيبػة الػيت 
 ىي مستودع الثيا (. 

 و أعداد كند وأنداد. : ادلاء اجملتمع ادلعني، ويطلق على الذي ل تنقطع مادتو، ومجع-بكسر أولو-العد  (ٕ)
 ىو النوؽ اليت معها أولدىا. والعوذ: مجع عائذ وىي الناقة اليت وضعت إَل أف يقوى ولدىا.  (ٖ)
 أي: اسرتاحوا.  (ٗ)
 .  أي: ينقطع عنقي؛ ألف السالفة أعلي العنق، وقيل: لإلنساف سالفتاف و ا جانبا العنق (٘)
 .  أي: ْيضيو (ٙ)
 لرجل إذا وقف من التعب. أي: عجزوا، يقاؿ بلج ا (ٚ)
 است صلت قومك، أي: قتلت مجاعتهم فلم تبق منهم أصاًل.  (ٛ)
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ـْ اًمَْٕمَرِب اضْمت٤َمَح َأْهَٚمُف ىَمٌَْٚمَؽ   ََرى وُ ؟ ُِم َٕ  
ِ

ظُْمَرى وَم٢ِمينر َواّللَّ ْٕ ـِ ا ََرى َأْوؿَم٤مسًم٤م، ضُمقًه٤مَوإِْن شَمُٙم َٕ َوإيِنر 
(3)

ـْ   ُِم

وا َوَيَدقُمقكَ  يُؼ . اًمٜم٤َّمِس ظَمٚمِٞمً٘م٤م َأْن َيِٗمرُّ در اُْمُّمْص : وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمر
(2)

سمٌَِٔمْرِ  
(5)

ـُ َٟمِٗمرُّ قَمٜمُْف ، اًمالَِّت   َأَٟمْح

ـْ َذا: وَمَ٘م٤مَل ؟ َوَٟمَدقُمفُ  َٓ َيٌد يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَؽ قِمٜمِْدي مَلْ َأضْمِزَك ، ًمَِّذي َٟمْٗمِز سمِٞمَِدهِ َأَُم٤م َوا: ىَم٤مَل ، َأسُمق سَمْٙمرٍ : ىَم٤مًُمقا؟ َُم ًَمْق

ضََمٌْتَُؽ  َٕ ِلَّ : ىَم٤مَل ، هِب٤َم  ـُ ؿُمْٕم٦ٌََم ىَم٤مئٌِؿ قَمغَم َرأِْس ، وَمُٙمٚمَّاَم شَمَٙمٚمََّؿ َأظَمَذ سمِٚمِْحَٞمتِفِ ، َوضَمَٕمَؾ ُيَٙمٚمرُؿ اًمٜمٌَّ َواعْمُِٖمػَمُة سْم

ِلر  ٞمُْػ ، اًمٜمٌَّ ًَّ ْٖمَٗمرُ  َوَُمَٕمُف اًم
ِ
ِلر ، َوقَمَٚمٞمِْف اعْم ٞمِْػ  وَمُٙمٚمَّاَم َأْهَقى قُمْرَوُة سمِٞمَِدِه إمَِم حِلْٞم٦َِم اًمٜمٌَّ ًَّ َب َيَدُه سمِٜمَْٕمِؾ اًم ، َْضَ

(8)
 : َوىَم٤مَل ًَمفُ  

ِ
ـْ حِلْٞم٦َِم َرؾُمقِل اّللَّ ْر َيَدَك قَم ـْ َهَذا: وَمَ٘م٤مَل ، وَمَروَمَع قُمْرَوُة َرأؾَْمفُ ، َأظمر ـُ اعْمُٖمِ : ىَم٤مًُمقا؟ َُم ػَمُة سْم

، َأْي هُمَدرُ : وَمَ٘م٤مَل ، ؿُمْٕم٦ٌَمَ 
(3)

٧ُم َأؾْمَٕمك ذِم هَمْدَرشمَِؽ   ًْ َويَم٤مَن اعْمُِٖمػَمُة َصِح٥َم ىَمْقًُم٤م ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم وَمَ٘متََٚمُٝمْؿ ؟ َأًَم

ِلُّ ، صُمؿَّ ضَم٤مَء وَم٠َمؾْمَٚمؿَ ، َوَأظَمَذ َأُْمَقاهَلُؿْ  ٌَُؾ ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ؾْمالََم وَم٠َمىْم ٤م اإْلِ  َوأَ ، َأُمَّ
ٍ
ء ٧ُم ُِمٜمُْف ذِم َرْ ًْ ٤م اًْماَمَل وَمَٚم صُمؿَّ  "ُمَّ

ِلر   : ىَم٤مَل ، سمَِٕمٞمْٜمَٞمْفِ  إِنَّ قُمْرَوَة ضَمَٕمَؾ َيْرُُمُؼ َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَّ
ِ

َؿ َرؾُمقُل اّللَّ  َُم٤م شَمٜمَخَّ
ِ

ُٟمَخ٤مَُم٦مً  وَمَقاّللَّ
(2)

َّٓ َوىَمَٕم٧ْم   إِ

٠َم يَم٤مُدوا، َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ اسْمَتَدُروا َأُْمَرهُ ، وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمٚمَْدهُ ، ذِم يَمػر َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمؿْ  َوإَِذا شَمَقوَّ
(5)

َيْ٘متَتُِٚمقَن  

وَن إًَِمٞمِْف اًمٜمََّٔمرَ ، َوإَِذا شَمَٙمٚمََّؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاهَتُْؿ قِمٜمَْدهُ ، قَمغَم َوُوقئِفِ  َوَُم٤م حُيِدُّ
(4)

وَمَرضَمَع قُمْرَوُة إمَِم . شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمفُ  

 ًَمَ٘مْد َووَمْدُت قَمغَم اعْمُُٚمقكِ ، َأْي ىَمْقمِ : َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل 
ِ

َوَووَمْدُت قَمغَم ىَمٞمٍَْمَ ، َواّللَّ
(9)

ى َواًمٜمََّج٤مِرر   ، َويمِْنَ

ٍد   إِْن َرَأْي٧ُم َُمٚمًِٙم٤م ىَمطُّ ُيَٕمٔمرُٛمُف َأْصَح٤مسُمُف َُم٤م ُيَٕمٔمرُؿ َأْصَح٤مُب حُمَٛمَّ
ِ

ًدا َواّللَّ َؿ ُٟمَخ٤مَُم٦مً ، حُمَٛمَّ  إِْن شَمٜمَخَّ
ِ

َّٓ  َواّللَّ إِ

٠َم يَم٤مُدوا ، َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ اسمْتََدُروا َأُْمَرهُ ، َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَمػر َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمٚمَْدهُ  َوإَِذا شَمَقوَّ

                                                                                              
 .  أوشا : أي أخالط (ٔ)
 بفتح الصاد األوَل من ادلص.  (ٕ)
 ىو ما يقطع من فرج ادلرأة عند اخلتاف.  (ٖ)
 . ىي احلديدة اليت تكوف يف أسفل القرا  (ٗ)
 هد. معناه: يا غادر، والغادر الناقط الع (٘)
 .  ىو ما خيرج من الفم من رطوبة الرأس أو الصدر، وقيل: بادليم من الرأس، وبالعني من الصدر (ٙ)
 .  يقاؿ: كاد الشيء دبعين قر  (ٚ)
 أي: يدْيوف أو يبالغوف.  (ٛ)
(ٜ)  .  ىو لقب من ْيلك الرـو
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وَن إًَِمٞمِْف ا، َوإَِذا شَمَٙمٚمََّؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاهَتُْؿ قِمٜمَْدهُ ، َيْ٘متَتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقئِفِ   َوإِٟمَُّف ىَمْد ، ًمٜمََّٔمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمفُ َوَُم٤م حُيِدُّ

قَمَرَض قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ظُمٓم٦ََّم ُرؿْمدٍ 
(3)

ٌَُٚمقَه٤م  ـْ سَمٜمِل يمِٜم٤َمَٟم٦مَ ، وَم٤مىْم َف ، اْئتِفِ : وَمَ٘م٤مًُمقا، َدقُمقيِن آشمِٞمفِ : وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم وَمَٚمامَّ َأْذَ

ِلر   ، َوَأْصَح٤مسمِفِ  قَمغَم اًمٜمٌَّ
ِ

ـْ ىَمْقٍم ُيَٕمٔمرُٛمقَن اًْمٌُْدنَ ، َهَذا وُمالَنٌ ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ  "وَم٤مسمَْٕمُثقَه٤م ًَمفُ ، َوُهَق ُِم

ٌُّقنَ ، وَمٌُِٕمث٧َْم ًَمفُ   : ىَم٤مَل ، وَمَٚمامَّ َرَأى َذًمَِؽ ، َواؾْمتَْ٘مٌََٚمُف اًمٜم٤َّمُس ُيَٚم
ِ

ـْ ، ؾُمٌَْح٤مَن اّللَّ وا قَم  َأْن ُيَّمدُّ
ِ
ء َٓ َُم٤م َيٜمٌَِْٖمل هِل١َُم

ـْ اًْمٌَٞم٧ِْم ، َرَأْي٧ُم اًْمٌُْدَن ىَمْد ىُمٚمرَدْت َوُأؿْمِٕمَرْت : ِف ىَم٤مَل وَمَٚمامَّ َرضَمَع إمَِم َأْصَح٤مسمِ ، اًْمٌَٞم٧ِْم  وا قَم ، وَماَم َأَرى َأْن ُيَّمدُّ

ـُ طَمْٗمصٍ ، وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمؿْ  َف قَمَٚمٞمِْٝمؿْ ، اْئتِفِ : وَمَ٘م٤مًُمقا، َدقُمقيِن آشمِٞمفِ : وَمَ٘م٤مَل ، ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ُِمْٙمَرُز سْم ىَم٤مَل ، وَمَٚمامَّ َأْذَ

ِلُّ  ِلَّ  "َوُهَق َرضُمٌؾ وَم٤مضِمرٌ ، َهَذا ُِمْٙمَرزٌ ": اًمٜمٌَّ ـُ قَمْٛمٍرو، وَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمرُؿ اًمٜمٌَّ ٌَٞمْٜماََم ُهَق ُيَٙمٚمرُٛمُف إِْذ ضَم٤مَء ؾُمَٝمٞمُْؾ سْم ، وَم

ِلُّ  ـْ َأُْمِريُمؿْ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ِلُّ وَمدَ ، َه٤مِت ايْمت٥ُْم سَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَمٞمْٜمَُٙمْؿ يمِت٤َمسًم٤م: وَمَ٘م٤مَل  "ًَمَ٘مْد ؾَمُٝمَؾ ًَمُٙمْؿ ُِم ، اًمَْٙم٤مشم٥َِم  قَم٤م اًمٜمٌَّ

ِلُّ  طِمٞمؿِ ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اّللَّ ًْ ـُ : ىَم٤مَل ؾُمَٝمٞمٌْؾ  "ايْمت٥ُْم سمِ مْحَ ٤م اًمرَّ  َُم٤م َأْدِري َُم٤م ِهَل : َأُمَّ
ِ

ـْ ، وَمَقاّللَّ َوًَمِٙم

ٚمُِٛمقنَ ، ايْمت٥ُْم سم٤ِمؾْمِٛمَؽ اًمٚمَُّٝمؿَّ يَماَم يُمٜم٧َْم شَمْٙمت٥ُُم  ًْ ُ طِمٞمِؿ وَ : وَمَ٘م٤مَل اعْم ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اّللَّ ًْ َّٓ سمِ ٌَُٝم٤م إِ َٓ َٟمْٙمُت  
ِ

اّللَّ

ِلُّ   ": صُمؿَّ ىم٤مل "ايْمت٥ُْم سم٤ِمؾْمِٛمَؽ اًمٚمَُّٝمؿَّ ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ
ِ

ٌد َرؾُمقُل اّللَّ : وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمٞمٌْؾ  "َهَذا َُم٤م ىَم٤مَى قَمَٚمٞمِْف حُمَٛمَّ

 
ِ

 ًَمْق يُمٜم٤َّم َٟمْٕمَٚمُؿ َأٟمََّؽ َرؾُمقُل اّللَّ
ِ

َٓ ىَم٤مشَمٚمْٜم٤َمكَ َواّللَّ ـْ اًْمٌَٞم٧ِْم َو ـْ ايْمت٥ُْم ،  َُم٤م َصَدْدَٟم٤مَك قَم  : َوًَمِٙم
ِ

ـُ قَمٌِْد اّللَّ ُد سْم ، حُمَٛمَّ

ِلُّ  سمْتُُٛمقيِن ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ  َوإِْن يَمذَّ
ِ

 إيِنر ًَمَرؾُمقُل اّللَّ
ِ

 ، َواّللَّ
ِ

ـُ قَمٌِْد اّللَّ ُد سْم ِلُّ  "ايْمت٥ُْم حُمَٛمَّ غَم قمَ ": وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌَّ

ٌَٞم٧ِْم وَمٜمَُٓمقَف سمِفِ  ُث اًمَْٕمَرُب َأٟم٤َّم ُأظِمْذَٟم٤م ُوْٖمَٓم٦مً : وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمٞمٌْؾ  "َأْن خُتَٚمُّقا سَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ اًْم َٓ شَمتََحدَّ  
ِ

، َواّللَّ
(2)

ـْ   َوًَمِٙم

ـْ اًمَْٕم٤مِم اعْمُْ٘مٌِؾِ  َٓ َي٠مشْمِٞمَؽ ُِمٜم٤َّم: وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمٞمٌْؾ ، وَمَٙمت٥ََم ، َذًمَِؽ ُِم َّٓ َرَدْدشَمُف ، َرضُمٌؾ  َوقَمغَم َأٟمَُّف  َوإِْن يَم٤مَن قَمغَم ِديٜمَِؽ إِ

ٚمُِٛمقنَ ، إًَِمٞمْٜم٤َم ًْ ُ  : ىَم٤مَل اعْم
ِ

ٚماًِم ! ؾُمٌَْح٤مَن اّللَّ ًْ يملَِم َوىَمْد ضَم٤مَء ُُم وَمٌَٞمْٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ َدظَمَؾ َأسُمق ؟ يَمٞمَْػ ُيَردُّ إمَِم اعْمنُْمِ

ـِ قَمْٛمٍرو َيْرؾُمُػ ذِم  ـُ ؾُمَٝمٞمِْؾ سْم ،  ىُمٞمُقِدهِ ضَمٜمَْدِل سْم
(5)

ِف سَملْمَ َأفمُْٝمِر   ًِ ٦َم طَمتَّك َرَُمك سمِٜمَْٗم ـْ َأؾْمَٗمِؾ َُمٙمَّ َوىَمْد ظَمَرَج ُِم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ُ ُه إزَِمَّ : وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمٞمٌْؾ ، اعْم ُل َُم٤م ُأىَم٤مِوٞمَؽ قَمَٚمٞمِْف َأْن شَمُردَّ ُد َأوَّ ِلُّ ، َهَذا َي٤م حُمَٛمَّ إِٟم٤َّم مَلْ َٟمْ٘مِض ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

 َأسَمًدا: ىَم٤مَل  "سَمْٕمدُ  اًمِْٙمت٤َمَب 
ٍ
ء  إًِذا مَلْ ُأَص٤محِلَْؽ قَمغَم َرْ

ِ
ِلُّ ، وَمَقاّللَّ َُم٤م َأَٟم٤م سمُِٛمِجٞمِزِه : ىَم٤مَل  "وَم٠َمضِمْزُه زِم ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

                                                                                              
 أي: أمر حق.  (ٔ)
 بالفتح ويروي بالضم أي: قهرًا.  (ٕ)
 سرىا: ىو مشى ادلقيد. بضم السني ويقاؿ بك (ٖ)
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َأْي َُمْٕمنَمَ : َدلٍ ىَم٤مَل َأسُمق ضَمٜمْ . سَمْؾ ىَمْد َأضَمْزَٟم٤مُه ًَمَؽ : ىَم٤مَل ُِمْٙمَرزٌ ، َُم٤م َأَٟم٤م سمَِٗم٤مقِمؾٍ : ىَم٤مَل  "سَمغَم وَم٤مومَْٕمْؾ ": ىم٤مل. ًَمَؽ  

ٚمِِٛملمَ  ًْ ُ ٚماًِم ، اعْم ًْ يملَِم َوىَمْد ضِمئ٧ُْم ُُم َٓ شَمَرْوَن َُم٤م ىَمْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ، ُأَردُّ إمَِم اعْمنُْمِ َب قَمَذاسًم٤م ؿمديًدا ذِم ؟ َأ َويَم٤مَن ىَمْد قُمذر

 
ِ

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب : ىَم٤مَل ، اّللَّ  : وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر سْم
ِ

 طمً٘م٤مَأًمَ : وَمُ٘مٚم٧ُْم  وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َٟمٌِلَّ اّللَّ
ِ

٧َم َٟمٌِلَّ اّللَّ : ىُمٚم٧ُْم  "سَمغَم ": ىم٤مل؟ ًْ

َٟم٤م قَمغَم اًْم٤ٌَمـمِؾِ  ٜم٤َم قَمغَم احْلَؼر َوقَمُدوُّ ًْ ٟمِٞم٦َّمَ : ىُمٚم٧ُْم  "سَمغَم ": ىم٤مل؟ َأًَم وَمٚمَِؿ ُٟمْٕمٓمِل اًمدَّ
(3)

إيِنر ": ىم٤مل؟ ذِم ِديٜمِٜم٤َم إًِذا 

 
ِ

٧ُم َأقْمِّمٞمفِ ، َرؾُمقُل اّللَّ ًْ ي، َوًَم صُمٜم٤َم َأٟم٤َّم ؾَمٜم٠َميِْت اًْمٌَٞم٧َْم وَمٜمَُٓمقُف سمِفِ َأَوًمَ : ىُمٚم٧ُْم  "َوُهَق َٟم٤مِسِ ؟ ٞمَْس يُمٜم٧َْم حُتَدر

شُمَؽ َأٟم٤َّم َٟم٠مشْمِٞمِف اًْمَٕم٤ممَ ، سَمغَم ": ىم٤مل ٌف سمِفِ ": ىم٤مل، َٓ : ىُمٚم٧ُْم : ىَم٤مَل  "؟ وَم٠َمظْمؼَمْ وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َأسَم٤م : ىَم٤مَل  "وَم٢ِمٟمََّؽ آشمِٞمِف َوُُمٓمَّقر

 طمً٘م٤م َأًَمٞمَْس ، َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمرٍ : وَمُ٘مٚم٧ُْم ، سَمْٙمرٍ 
ِ

َٟم٤م قَمغَم اًْم٤ٌَمـمِؾِ : ىُمٚم٧ُْم ، سَمغَم : ىَم٤مَل ؟ َهَذا َٟمٌِلَّ اّللَّ ٜم٤َم قَمغَم احْلَؼر َوقَمُدوُّ ًْ ؟ َأًَم

ٟمِٞم٦ََّم ذِم ِديٜمِٜم٤َم إًِذا: ىُمٚم٧ُْم ، سَمغَم : ىَم٤مَل  ضُمُؾ : ىَم٤مَل ؟ وَمٚمَِؿ ُٟمْٕمٓمِل اًمدَّ ٤َم اًمرَّ  ، َأُّيُّ
ِ

، َوًَمٞمَْس َيْٕميِص َرسمَّفُ ، إِٟمَُّف ًَمَرؾُمقُل اّللَّ

هُ  ْؽ سمَِٖمْرِزهِ ، َوُهَق َٟم٤مِسُ ًِ ، وَم٤مؾْمتَْٛم
(2)

 إِٟمَُّف قَمغَم احْلَؼر  
ِ

صُمٜم٤َم َأٟم٤َّم ؾَمٜم٠َميِْت اًْمٌَٞم٧َْم : ىُمٚم٧ُْم ، وَمَقاّللَّ َأًَمٞمَْس يَم٤مَن حُيَدر

َك َأٟمََّؽ شَم٠مشْمِٞمِف اًْمَٕم٤ممَ ، سَمغَم : ىَم٤مَل ؟ َوَٟمُٓمقُف سمِفِ  ٌف سمِفِ وَم٢ِمٟمََّؽ آشمِ : ىَم٤مَل ، َٓ : ىُمٚم٧ُْم ؟ َأوَم٠َمظْمؼَمَ : ىَم٤مَل قُمَٛمرُ . ٞمِف َوُُمٓمَّقر

 ًٓ . وَمَٕمِٛمٚم٧ُْم ًمَِذًمَِؽ َأقْمام
(5)

ـْ ىَمِْمٞم٦َِّم اًمِْٙمت٤َمِب : ىَم٤مَل    ، وَمَٚمامَّ وَمَرَغ ُِم
ِ

َْصَح٤مسمِفِ  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ىُمقُُمقا ": ِٕ

 َُم٤م ىَم٤مَم ُِمٜمُْٝمْؿ َرضُمٌؾ طَمتَّك ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  "وَم٤مٟمَْحُروا صُمؿَّ اطْمٚمُِ٘مقا
ِ

اٍت  وَمَقاّللَّ وَمَٚمامَّ مَلْ َيُ٘مْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َأطَمٌد ، َذًمَِؽ صَمالََث َُمرَّ

ـْ اًمٜم٤َّمسِ ، َدظَمَؾ قَمغَم ُأمر ؾَمَٚمَٛم٦مَ   : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ ، وَمَذيَمَر هَل٤َم َُم٤م ًَمِ٘مَل ُِم
ِ

َٓ ، َأحُت٥ِمُّ َذًمَِؽ ، َي٤م َٟمٌِلَّ اّللَّ اظْمُرْج صُمؿَّ 

وَمَخَرَج وَمَٚمْؿ ُيَٙمٚمرْؿ َأطَمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ طَمتَّك . َوشَمْدقُمَق طَم٤مًمَِ٘مَؽ وَمٞمَْحٚمَِ٘مَؽ ، ك شَمٜمَْحَر سُمْدَٟمَؽ طَمتَّ ، شُمَٙمٚمرْؿ َأطَمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ يَمٚمَِٛم٦مً 

، وَمَٚمامَّ َرَأْوا َذًمَِؽ ىَم٤مُُمقا وَمٜمََحُروا َوضَمَٕمَؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ حَيْٚمُِؼ سمٕمًْم٤م، َٟمَحَر سُمْدَٟمُف َوَدقَم٤م طَم٤مًمَِ٘مُف وَمَحَٚمَ٘مفُ ، وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ 

َقٌة ُُم١ْمُِمٜم٤َمٌت ، ٤مَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ َيْ٘متُُؾ سمٕمًْم٤م هَمامًّ طَمتَّك يمَ  ًْ
ُ شَمَٕم٤ممَم ، صُمؿَّ ضَم٤مَءُه ٟمِ ـَ آَُمٜمُقا إَِذا : وَم٠َمٟمَْزَل اّللَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأُّيُّ

َـّ  سمِِٕمَّمؿِ طَمتَّك سَمَٚمَغ  ضَم٤مَءيُمْؿ اعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت ُُمَٝم٤مضِمَراٍت وَم٤مُْمتَِحٜمُقُه
(8)

َٓمٚمََّؼ قُمَٛمُر [ ومَ 30]اعمٛمتحٜم٦م  اًمَْٙمَقاوِمرِ  

                                                                                              
 أي: احلقرية وزنًا ومع .  (ٔ)
لإلبػل دبنزلػة الركػب للفػرس، وادلػراد بػو  -أي الغػرز-ىػو ركػا  البعػري. )وىػو  -بفتح أولو وسػكوف  انيػو مث زاي-الغرز  (ٕ)

 التمسك ب مره وترؾ ادلخالفة لو، كالذي ْيسك بركب الفارس فال يفارقو(. 
: قػػػػاؿ عمػػػػر: يفَػَعِمْلػػػػُت لِػػػػَذِلَك َأْعمػػػػاًلي وىػػػػو موصػػػػوؿ إَل الزىػػػػري بالسػػػػند ادلػػػػذكور يف ( ]ويف األصػػػػل: قػػػػاؿ الزىػػػػريٖ)

 [. ٖٙٗ/٘الصحيح، وىو منقطع بني الزىري وعمر. قالو احلافظ، وانظر الفتح: 
 مجع عصمة، وىي عقدة النكا .  (ٗ)
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كِ ، َيْقَُمئٍِذ اُْمَرَأشَملْمِ   ْ ـُ َأيِب ؾُمْٗمٞم٤َمنَ ، يَم٤مَٟمت٤َم ًَمُف ذِم اًمنمر ٤م ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم سْم َج إطِْمَدامُهَ ـُ ُأَُمٞم٦َّمَ ، وَمتََزوَّ ظُْمَرى َصْٗمَقاُن سْم ْٕ ، َوا

ِلُّ  ـْ ىُمَريْ  -إمَِم اعْمَِديٜم٦َِم وَمَج٤مَءُه َأسُمق سَمِّمػٍم  صُمؿَّ َرضَمَع اًمٜمٌَّ ٚمٌِؿ َرضُمٌؾ ُِم ًْ ، وَم٠َمْرؾَمُٚمقا ذِم ـَمَٚمٌِِف َرضُمَٚملْمِ  -ٍش َوُهَق ُُم

ضُمَٚملْمِ ، اًْمَٕمْٝمَد اًمَِّذي ضَمَٕمٚم٧َْم ًَمٜم٤َم: وَمَ٘م٤مًُمقا ـْ ، وَمَخَرضَم٤م سمِِف طَمتَّك سَمَٚمَٖم٤م َذا احْلَُٚمٞمَْٗم٦مِ ، وَمَدوَمَٕمُف إمَِم اًمرَّ وَمٜمََزًُمقا َي٠ميُْمُٚمقَن ُِم

طََم ، مَتٍْر هَلُؿْ  ِٕ ضُمَٚملْمِ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمِّمػٍم  ََرى ؾَمٞمَْٗمَؽ َهَذا َي٤م وُمالَُن ضَمٞمرًدا: ِد اًمرَّ َٕ  إيِنر 
ِ

ظَمرُ ، َواّللَّ ْٔ : وَمَ٘م٤مَل ، وَم٤مؾْمتَٚمَُّف ا

 إِٟمَُّف جَلَٞمردٌ ، َأضَمْؾ 
ِ

سْم٧ُم سمِفِ ، َواّللَّ سم٧ُْم ، ًَمَ٘مْد ضَمرَّ سَمُف ، فُ وَم٠َمُْمَٙمٜمَُف ُِمٜمْ ، َأِريِن َأٟمُْٔمْر إًَِمٞمْفِ : وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمِّمػمٍ ، صُمؿَّ ضَمرَّ وَمَيَ

، طَمتَّك سَمَردَ 
(3)

ظَمُر طَمتَّك َأشَمك اعْمَِديٜم٦َمَ   ْٔ ِجَد َيْٕمُدو، َووَمرَّ ا ًْ  ، وَمَدظَمَؾ اعْمَ
ِ

ًَمَ٘مْد ": طِملَم َرآهُ  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

"َرَأى َهَذا ُذقْمًرا
(2)

ِلر    َص٤مطِمٌِل َوإيِنر : ىَم٤مَل  وَمَٚمامَّ اٟمْتََٝمك إمَِم اًمٜمٌَّ
ِ

: وَمَ٘م٤مَل ، وَمَج٤مَء َأسُمق سَمِّمػمٍ ،  عَمَْ٘متُقٌل ىُمتَِؾ َواّللَّ

 
ِ

تََؽ ، َي٤م َٟمٌِلَّ اّللَّ ُ ِذُمَّ  َأْورَم اّللَّ
ِ

ُ ُِمٜمُْٝمؿْ ، ىَمْد َرَدْدشَمٜمِل إًَِمٞمِْٝمؿْ ، ىَمْد َواّللَّ ِلُّ ، صُمؿَّ َأٟمَْج٤ميِن اّللَّ فِ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ، َوْيُؾ ُأُمر

(5)
َٕمَر طَمْرٍب   ًْ ُه إًَِمٞمِْٝمؿْ  "ًَمْق يَم٤مَن ًَمُف َأطَمدٌ ، ُِم دُّ وَمَخَرَج طَمتَّك َأشَمك ؾِمٞمَػ ، وَمَٚمامَّ ؾَمِٛمَع َذًمَِؽ قَمَرَف َأٟمَُّف ؾَمػَمُ

، اًْمٌَْحرِ 
(8)

ـُ ؾُمَٝمٞمْؾٍ : ىَم٤مَل   ـْ ىُمَرْيٍش َرضُمٌؾ ، وَمَٚمِحَؼ سم٠َِميِب سَمِّمػمٍ ، َوَيٜمَْٗمٚم٧ُِم ُِمٜمُْٝمْؿ َأسُمق ضَمٜمَْدِل سْم ُرُج ُِم َٓ خَيْ وَمَجَٕمَؾ 

َّٓ حَلِ  َٛمُٕمقَن سمِِٕمػٍم ظَمَرضَم٧ْم ًمُِ٘مَريٍْش إمَِم ، طَمتَّك اضْمتََٛمَٕم٧ْم ُِمٜمُْٝمْؿ قِمَّم٤مسَم٦مٌ ، َؼ سم٠َِميِب سَمِّمػمٍ ىَمْد َأؾْمَٚمَؿ إِ ًْ  َُم٤م َي
ِ

وَمَقاّللَّ

ُوقا هَل٤َم َّٓ اقْمؽَمَ ٠مِْم إِ ِلر ، وَمَ٘متَُٚمقُهْؿ َوَأظَمُذوا َأُْمَقاهَلُؿْ ، اًمِمَّ طِمِؿ ًَمامَّ شُمٜم٤َمؿِمُدُه سم٤ِم وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم ىُمَرْيٌش إمَِم اًمٜمٌَّ  َواًمرَّ
ِ

ّللَّ

ـٌ  ـْ َأشَم٤مُه وَمُٝمَق آُِم ِلُّ ، َأْرؾَمَؾ وَمَٛم ُ شَمَٕم٤ممَم ، إًَِمٞمِْٝمؿْ  وَم٠َمْرؾَمَؾ اًمٜمٌَّ َوُهَق اًمَِّذي يَمػَّ َأيِْدَُّيُْؿ قَمٜمُْٙمْؿ : وَم٠َمٟمَْزَل اّللَّ

ـْ سَمْٕمِد َأْن َأفمَْٗمَريُمْؿ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ٦َم ُِم ـِ َُمٙمَّ [ 22: ]اًمٗمتح مَحِٞم٦ََّم اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َّمِ طَمتَّك سَمَٚمَغ احْلَِٛمٞم٦ََّم  َوَأيِْدَيُٙمْؿ قَمٜمُْٝمْؿ سمٌَِٓمْ

 
ِ

وا َأٟمَُّف َٟمٌِلُّ اّللَّ ُْؿ مَلْ ُيِ٘مرُّ طِمٞمؿِ ، َويَم٤مَٟم٧ْم مَحِٞمَّتُُٝمْؿ َأهنَّ ـِ اًمرَّ مْحَ  اًمرَّ
ِ

ِؿ اّللَّ ًْ وا سمٌِِ َوطَم٤مًُمقا سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ ، َومَلْ ُيِ٘مرُّ

 .[2552، 2553: ]رواه اًمٌخ٤مري. اًْمٌَٞم٧ِْم 

                                                                                              
 أي: سكن وبطلت حركتو.  (ٔ)
 أي: فزًعا.  (ٕ)
 لذـ. ىي كلمة تعجب ل يراد ِبا ا (ٖ)
 أي: ساحلو.  (ٗ)
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ىمَْرارِ : سم٤مب -3  اِط َواًمثُّٜمْٞم٤َم ذِم اإْلِ ؿْمؽِمَ ِٓ ـْ ا تِل َيتََٕم٤مَروُمَٝم٤م اًمٜم٤َّمُس سَمٞمْٜمَُٝمؿْ ، َُم٤م ََيُقُز ُِم وِط اًمَّ ُ َوإَِذا ، َواًمنمُّ

َّٓ َواطِمَدًة َأْو صمِٜمْتلَْمِ   ىَم٤مَل ُِم٤مَئ٦ٌم إِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3390  : قَم
ِ

ِٕملَم اؾْماًم ": ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

 شمِ
ِ

َّ
ِ

َّٓ واطمًدا، إِنَّ ّلل ، ُِم٤مَئ٦ًم إِ

ـْ َأطْمَّم٤مَه٤م َُم
(3)

 .[2552: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َدظَمَؾ اجْلَٜم٦َّمَ  

. [2830: اًمٌخ٤مري].["وهق ِوشمٌْر حي٥مُّ اًمِقشمر، ٓ حَيٗمٔمٝم٤م أطمٌد ٓإ َدظَمَؾ اجلٜم٦م": ]وذم رواي٦م (23)
(2)

  

 يمِت٤َمب اًمَْقَص٤مَي٤م

 اًْمَقَص٤مَي٤م: ٤مبسم -3

ـِ قُمَٛمَر  -3393  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ  : َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم
ِ

ٚمِؿٍ ": ىم٤مل َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ًْ ًَمُف ، َُم٤م طَمؼُّ اُْمِرٍئ ُُم

ٌء ُيقيِص ومِٞمفِ  َّٓ َوَوِصٞمَّتُُف َُمْٙمُتقسَم٦ٌم قِمٜمَْدهُ ، َرْ  .[2554: ]رواه اًمٌخ٤مري. "َيٌِٞم٧ُم ًَمٞمَْٚمتلَْمِ إِ

ـِ احْل٤َمِرِث َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ قمَ  -3392  ، ـْ قَمْٛمِرو سْم
ِ

ـِ َرؾُمقِل اّللَّ َأظِمل ضُمَقْيِرَي٦َم سمِٜم٧ِْم ، ظَمَت

 : ىَم٤مَل ، احْل٤َمِرِث 
ِ

َٓ ديٜم٤مًرا، قِمٜمَْد َُمْقشمِِف درمًه٤م َُم٤م شَمَرَك َرؾُمقُل اّللَّ َٓ قَمًٌْدا، َو َٓ َأَُم٦مً ، َو َٓ ؿمٞمئ٤ًم، َو َّٓ ، َو إِ

ٌَٞمَْْم  . َوَأْرًو٤م ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َصَدىَم٦مً ، َوؾِمالطََمفُ ، ٤مءَ سَمْٖمَٚمَتُف اًْم
(5)

 .[2559: ]رواه اًمٌخ٤مري 

ـَ َأيِب َأْورَم  -3395  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ُف ؾُمِئَؾ  َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم : َأٟمَّ
(8)

: وَمَ٘م٤مَل ؟ َأْوَص  َهْؾ يَم٤مَن اًمٜمٌَِّلُّ  

-؟ َأْو ُأُِمُروا سم٤ِمًْمَقِصٞم٦َّمِ  -٦ُم يَمٞمَْػ يُمت٥َِم قَمغَم اًمٜم٤َّمِس اًْمَقِصٞمَّ : وَمِ٘مٞمَؾ ، َٓ 
(3)

 : ىَم٤مَل  
ِ

. َأْوَص سمِِٙمت٤َمِب اّللَّ

 .[2580: ]رواه اًمٌخ٤مري

َدىَم٦ِم قِمٜمَْد اعْمَْقِت : سم٤مب -2  اًمّمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3398 ِلر : ىَم٤مَل  قَم  : ىَم٤مَل َرضُمٌؾ ًمِٚمٜمٌَّ
ِ

َدىَم٦ِم َأومَْْمُؾ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ َأْن ": ىَم٤مَل ؟ َأيُّ اًمّمَّ

                                                                                              
أي: حفظها، وقيل: من أحػاط ِبػا علًمػا ومعرفػة، وقيػل: إْيانًػا وقيػل: اسػتخرجها مػن كتػا  اأ، وقيػل: أطػاؽ العمػل  (ٔ)

 دبقتضاىا، وقيل: أخطرىا ببالو، وقيل: من عرؼ معانيها. 
َر َواِحٍد[.  (ٕ)  ]يف الدعوات/ با : لِلَِّو ِمائَُة اْسٍم َغيػْ
ِبيِل َصَدَقًة. )رواه البخاري: ( ]َويف رِ ٖ)  ([. َٔٙٗٗوايٍَة: َوأَْرًضا َجَعَلَها ِلْبِن السَّ
 ]والسائل: ىو طلحة بن مصرَّؼ بن َكْعب بن َعْمرو، أَبُو عبد اأ اليامي اذْلَمَداين اْلُكويف[.  (ٗ)
 ([.  ٕٕٓ٘]زَاَد يف رَِوايٍَة: وَيَْ يُوِص. )البخاري:  (٘)
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َق َوَأٟم٧َْم َصِحٞمٌح طَمِريٌص   َٓ مُتِْٝمْؾ ، َوخَتَِْمك اًْمَٗمْ٘مرَ ، شَم٠مُُْمُؾ اًمِْٖمٜمَك، شَمَّمدَّ : ىُمٚم٧َْم ، طَمتَّك إَِذا سَمَٚمَٖم٧ْم احْلُٚمُْ٘مقمَ ، َو

. "َوىَمْد يَم٤مَن ًمُِٗمالَنٍ ، َوًمُِٗمالٍَن يَمَذا، ًمُِٗمالٍَن يَمَذا
(3)

 .[2584: ]رواه اًمٌخ٤مري 

ىََم٤مِرِب َهْؾ َيْدظُمُؾ اًمٜمر : سم٤مب -5 ْٕ ٤مُء َواًمَْقًَمُد ذِم ا  ؟ًَ

 : ىَم٤مَل  َوقَمٜمُْف  -3393
ِ

ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ىَم٤مَم َرؾُمقُل اّللَّ ىَمَْرسملِمَ : طِملَم أَٟمَْزَل اّللَّ ْٕ  َوَأٟمِْذْر قَمِِمػَمشَمَؽ ا

ُٙمؿْ  -أَْو يَمٚمَِٛم٦ًم ٟمَْحَقَه٤م  - َي٤م َُمْٕمنَمَ ىُمَريْشٍ ": [ ىَم٤مَل 238: ]اًمِمٕمراء ًَ وا َأٟمُْٗم  ؿمٞمئ٤ًم، اؿْمؽَمُ
ِ

ـْ اّللَّ ، َٓ أهُْمٜمِل قَمٜمُْٙمْؿ ُِم

 ؿمٞمئ٤ًم
ِ

ـْ اّللَّ َٓ أهُْمٜمِل قَمٜمُْٙمْؿ ُِم  ؿمٞمئ٤ًم، َي٤م سَمٜمِل قَمٌِْد َُمٜم٤َمٍف 
ِ

ـْ اّللَّ َٓ أهُْمٜمِل قَمٜمَْؽ ُِم ـَ قَمٌِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم  ٤ٌَّمُس سْم َوَي٤م ، َي٤م قَم

 
ِ

ـْ اّللَّ َٓ أهُْمٜمِل قَمٜمِْؽ ُِم  
ِ

٦َم َرؾُمقِل اّللَّ دٍ ،  ؿمٞمئ٤ًمَصِٗمٞم٦َُّم قَمٛمَّ ـْ َُم٤مزِم ، َوَي٤م وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧َْم حُمَٛمَّ َٓ أهُْمٜمِل ، ؾَمٚمِٞمٜمِل َُم٤م ؿِمئ٧ِْم ُِم

 ؿمٞمئ٤ًم
ِ

ـْ اّللَّ  .[2535: ]رواه اًمٌخ٤مري. "قَمٜمِْؽ ُِم

 شَمَٕم٤ممَم : سَم٤مب -8
ِ

تُْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ ىَمْقِل اّللَّ ًْ إمم  ُرؿْمًداَواسمْتَُٚمقا اًْمٞمَت٤َمَُمك طَمتَّك إَِذا سَمَٚمُٖمقا اًمٜمرَٙم٤مَح وَم٢ِمْن آَٟم

٤َّم ىَمؾَّ ُِمٜمُْف َأْو يَمثَُر َٟمِّمٞم٤ًٌم َُمْٗمُروًو٤م: ىمقًمف  [5 - 2: ]اًمٜم٤ًمءمِم

ـِ قُمَٛمَر  -3392 ـِ اسْم  : َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم
ِ

َق سماَِمٍل ًَمُف قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اّللَّ َويَم٤مَن ، َأنَّ َأسَم٤مُه شَمَّمدَّ

ًٓ : َل قُمَٛمرُ وَمَ٘م٤م، َويَم٤مَن َٟمْخالً، ُيَ٘م٤مُل ًَمُف صَمْٛمغٌ   إيِنر اؾْمَتَٗمْدُت ُم٤م
ِ

وَم٠َمَرْدُت ، َوُهَق قِمٜمِْدي َٟمِٗمٞمٌس ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

َق سمِفِ  ِلُّ ، َأْن َأشَمَّمدَّ ْق سم٠َِمْصٚمِفِ ": وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ َٓ ُيقَرُث ، شَمَّمدَّ َٓ ُيقَه٥ُم َو ٤ٌَمُع َو ـْ ُيٜمَْٗمُؼ صَمَٛمُرهُ ، َٓ ُي  "َوًَمِٙم

َق سمِِف قُمَٛمرُ   ومَ ، وَمَتَّمدَّ
ِ

ىَم٤مِب ، َّمَدىَمُتُف ذًمَِؽ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ، َوذِم اًمرر
(2)

٤ميمِلمِ   ًَ ٞمِْػ ، َواعْمَ ـِ ، َواًمْمَّ َواسْم

ٌِٞمؾِ  ًَّ ـْ َوًمِٞمَُف َأْن َي٠ميُْمَؾ ُِمٜمُْف سم٤ِمعْمَْٕمُروِف ، َوًمِِذي اًْمُ٘مْرسَمك، اًم َٓ ضُمٜم٤َمَح قَمغَم َُم َأْو ُي١ْميمَِؾ َصِديَ٘مُف هَمػْمَ ، َو

ٍل سمِفِ   .[2528: اًمٌخ٤مري]رواه . ُُمَتَٛمقر

 شَمَٕم٤ممَم : سم٤مب -3
ِ

ـَ َي٠ميُْمُٚمقَن َأُْمَقاَل اًْمَٞمت٤َمَُمك فُمٚماًْم إِٟمَّاَم َي٠ميُْمُٚمقَن ذِم سُمُٓمقهِنِْؿ َٟم٤مًرا : ىَمْقِل اّللَّ ِذي إِنَّ اًمَّ

 [30: ]اًمٜم٤ًمءَوؾَمٞمَّْمَٚمْقَن ؾَمِٕمػًما

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -3395 ِلر ، قَم ـْ اًمٜمٌَّ ٌَْع اعْمُقسمَِ٘م٤مِت اضْمَتٜمٌُِق": ىَم٤مَل  قَم ًَّ "ا اًم
(5)

 : ىَم٤مًُمقا 
ِ

َوَُم٤م ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

                                                                                              
 [. ٘ٔٚواضع ادلكررة يف ادلختصر، وقد تقدـ يف يف الزكاة/ با : فضل صدقة الشحيح الصحيح/  : ]ىذا من ادل (ٔ)
 ىم ادلكاتبوف يعطوف من الصدقات ما يفكوف بو رقاِبم.  (ٕ)
 . قاؿ البخاري: ادلهلكات، وقاؿ غريه: ادلوبق بعملو احملاسب عليو ادلعاقب (ٖ)



 

 

010 

َـّ    ": ىَم٤مَل ؟ ُه
ِ

ُك سم٤ِمّللَّ ْ ْحرُ ، اًمنمر ًر َّٓ سم٤ِمحْلَؼر ، َواًم ُ إِ َم اّللَّ تِل طَمرَّ سَم٤م، َوىَمتُْؾ اًمٜمَّْٗمِس اًمَّ َوَأيْمُؾ َُم٤مِل ، َوَأيْمُؾ اًمرر

طْمِػ ، اًْمٞمَتِٞمؿِ   .[2522: اًمٌخ٤مري]. "ىَمْذُف اعْمُْحَّمٜم٤َمِت اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت اًْمَٖم٤موماِلَِت وَ ، َواًمتََّقزمر َيْقَم اًمزَّ

 َٟمَٗمَ٘م٦ِم اًْمَ٘مٞمرِؿ ًمِٚمَْقىمِْػ : سم٤مب -2

 : وقَمٜمُْف  -3394
ِ

َٓ درمًه٤م": ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ُؿ َوَرصَمتِل ديٜم٤مًرا َو ًِ َُم٤م شَمَريْم٧ُم سَمْٕمَد ، َٓ َيْ٘مَت

٤مئِل َوَُمُئق ًَ
 .[2552: ]رواه اًمٌخ٤مري. "وَمُٝمَق َصَدىَم٦مٌ ، َٟم٦ِم قَم٤مُِمكِم َٟمَٗمَ٘م٦ِم ٟمِ

ٚمِِٛملمَ : سم٤مب -5 ًْ ُ  اعْم
ِ
ء َٓ ِف ُِمثَْؾ ِد ًِ َط ًمِٜمَْٗم  إَِذا َوىَمَػ َأْرًو٤م َأْو سمِئًْرا َأِو اؿْمؽَمَ

ـْ قُمثاَْمَن  -3399 َف قَمَٚمٞمِْٝمؿْ ، َأّٟمُف طَمٞم٨ُْم طُمقِسَ : قَم َ : َوىَم٤مَل ، َأْذَ َٓ ، َأٟمُِْمُديُمْؿ اّللَّ َّٓ َو  َأٟمُِْمُد إِ

 ، َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَِّلر 
ِ

تُْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ًْ ـْ طَمَٗمَر ُروَُم٦َم وَمَٚمُف اجْلَٜم٦َّمُ ": ىَم٤مَل  َأًَم ، وَمَحَٗمْرهُت٤َم؟ "َُم

ُف ىَم٤مَل  تُْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأٟمَّ ًْ ِة وَمَٚمُف اجْلَٜم٦َّمُ ": َأًَم َز ضَمٞمَْش اًْمُٕمْنَ ـْ ضَمٝمَّ ْزهُتُ ؟ "َُم ىُمقُه سماَِم ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، ؿْ وَمَجٝمَّ . وَمَّمدَّ
(3)

 

 .[2554: ]رواه اًمٌخ٤مري

 قَمزَّ َوضَمؾَّ : سم٤مب -4
ِ

ـَ آَُمٜمُقا ؿَمَٝم٤مَدُة سَمٞمْٜمُِٙمْؿ إَِذا طَمَيَ َأطَمَديُمْؿ اعْمَْقُت طِملَم : ىَمْقُل اّللَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأُّيُّ

ـْ  يُمؿْ  اًْمَقِصٞم٦َِّم اصْمٜم٤َمِن َذَوا قَمْدٍل ُِمٜمُْٙمْؿ َأْو آظَمَراِن ُِم َٓ َُّيِْدي اًْمَ٘مْقَم : إمم ىَمْقًمِفِ  هَمػْمِ  ُ َواّللَّ

  [304 – 302: ]اًمامئدةاًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ 

٤ٌَّمٍس  -3200 ـِ قَم ـِ اسْم اِرير : ىَم٤مَل  َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم ـْ سَمٜمِل ؾَمْٝمٍؿ َُمَع مَتِٞمٍؿ اًمدَّ ظَمَرَج َرضُمٌؾ ُِم

 
ٍ
اء ـِ سَمدَّ ْٝمِٛملُّ سمِ ، َوقَمِدير سْم ًَّ ٚمِؿٌ وَماَمَت اًم ًْ ٦ٍم ، ٠َمْرٍض ًَمٞمَْس هِب٤َم ُُم ـْ وِمْمَّ يَمتِِف وَمَ٘مُدوا ضَم٤مًُم٤م ُِم وَمَٚمامَّ ىَمِدَُم٤م سمؽَِمِ

ـْ َذَه٥ٍم  ًص٤م ُِم  ، خُمَقَّ
ِ

صُمؿَّ ُوضِمَد اجْل٤َممُ ، وَم٠َمطْمَٚمَٗمُٝماَم َرؾُمقُل اّللَّ
(2)

٦مَ   ـْ مَتِٞمٍؿ َوقَمِديٍّ : وَمَ٘م٤مًُمقا، سمَِٛمٙمَّ ، اسْمَتْٕمٜم٤َمُه ُِم

ـْ أَ  ـْ ؿَمَٝم٤مَدهِتاَِم : وَمَحَٚمَٗم٤م، ْوًمَِٞم٤مِئفِ وَمَ٘م٤مَم َرضُمالَِن ُِم َووِمٞمِٝمْؿ : ىَم٤مَل . َوإِنَّ اجْل٤َمَم ًمَِّم٤مطِمٌِِٝمؿْ ، ًَمَِمَٝم٤مَدشُمٜم٤َم َأطَمؼُّ ُِم

َي٦مُ  ْٔ ـَ آَُمٜمُقا ؿَمَٝم٤مَدُة سَمٞمْٜمُِٙمْؿ إَِذا طَمَيَ َأطَمَديُمْؿ اعْمَْقُت : َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا ِذي ٤َم اًمَّ . [302: ]اًمامئدة. َي٤م َأُّيُّ

 .[2540: ًمٌخ٤مري]رواه ا

                                                                                              
مػػػػن األحاديػػػػث ادلعلقػػػػة يف صػػػػحيح البخػػػػاري، وقػػػػد وصػػػػلو الػػػػدارقطين ]ىػػػػذا شلػػػػا خػػػػالف ادلصػػػػنف فيػػػػو شػػػػرطو، وىػػػػو  (ٔ)

 [. ٕٛٗ/ ٖ، وتغليق التعليق: ٚٓٗ/ ٘واإلمساعيلي وغري ا. وانظر الفتح: 
 ىو إناء معروؼ من فضة أو غريىا، وىو مستدير ل قعر لو غالًبا.  (ٕ)
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 شرح الحديث: رابًعا 

 

 :الحديث األول

ـِ ؿُمْٕم٦ٌَمَ  ـِ اعمُِٖمػَمِة سمْ ِلُّ : ىَم٤مَل ، ÷ قَم َم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ))،: ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ َ طَمرَّ َٝم٤مِت : إِنَّ اّللَّ َوَوْأَد ، قُمُ٘مقَق إُُمَّ

ًُّ ، َويَمِرَه ًَمُٙمْؿ ىمِٞمَؾ َوىَم٤مَل ، َوَُمٜمََع َوَه٤مِت ، اًمٌَٜم٤َمِت   (0). ((َوإَِو٤مقَم٦َم اًماَمِل ، ١َمالِ َويَمثَْرَة اًم

 ايتعسٜف بايصحابٞ  زاٟٚ احلدٜح

ك: هق ًَ ـِ ُُمَٕمتر٥ٍم إَُِمػْمُ َأسُمق قِمٞمْ ُٕمْقِد سم ًْ ـِ َُم ـِ َأيِب قَم٤مُِمٍر سم ٦ٌََم سم ـُ ؿُمْٕم ُة سم  : َوُيَ٘م٤مُل . اعمُِٖمػْمَ
ِ
 .َأسُمق قَمٌِْد اهلل

َج٤مقَم٦ِم َواعَمِٙمٞمْ  َح٤مسَم٦ِم ُأْوزِم اًمِمَّ ٤ٌَمِر اًمّمَّ
ـْ يمِ ْوَقانِ . َدةِ ُِم أؾمٚمؿ ىمٌؾ قمٛمرة احلديٌّٞم٦م ، ؿَمِٝمَد سَمٞمَْٕم٦َم اًمرُّ

 وٓه قمٛمر، وؿمٝمد اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، وذه٧ٌم قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك، وؿمٝمد اًمٞمامُم٦م وومتح اًمِم٤مم، وؿمٝمده٤م

قمثامن قمٚمٞمٝم٤م  هوم٠مىمرّ ، قمٛمر تؾومٚمؿ يزل قمٚمٞمٝم٤م طمتك ىمُ ، اًمٌٍمة ُمدة صمؿ ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م ومقٓه اًمٙمقوم٦م، ÷

صمؿ سم٤ميع ُمٕم٤موي٦م سمٕمد أن اضمتٛمع ، ل اًم٘مت٤مل إمم أن طمي ُمع احلٙمٛملمومٚمام ىمتؾ قمثامن اقمتز، صمؿ قمزًمف

 .ُمـ اهلجرة صمؿ وٓه سمٕمد ذًمؽ اًمٙمقوم٦م وم٤مؾمتٛمّر قمغم إُمرهت٤م طمتك ُم٤مت ؾمٜم٦م َخًلم، اًمٜم٤مس قمٚمٞمف

واٟمٗمرد ، قمغم شمًٕم٦م ُمٜمٝم٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ اشمٗمؼ،  طمديث٤مً لمُم٤مئ٦م وؾمت٦م وصمالصم، ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ىرو

 (2). وُمًٚمؿ سمحديثلم، اًمٌخ٤مري سمحدي٨م

 :َعاْٞ ايهًُات

َٝم٤مِت ))  ُُمَّ ْٕ َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ قُمُ٘مقَق ا َ طَمرَّ ـْ  (( إِنَّ اّللَّ َّٓ قَمغَم َُم َٓ شُمٓمَْٚمُؼ إ ُمر َو ْٕ َٝم٦ٍم ًُمَٖم٦ٌم ذِم ا َٝم٤مُت مَجُْع ُأُمَّ ُُمَّ ْٕ ا

٤َم شَمُٕمؿُّ  َيْٕمِ٘مُؾ سمِِخالَِف  ـِ اًْمَٕمؼر : َأيْ واعمٕمٜمك . ُأمٍّ وَم٢ِمهنَّ ؼُّ َوهُ ، خُم٤َمًَمَٗمَتُٝمْؿ َُم اعْمَُراُد ُصُدوُر َُم٤م و، َق اًْمَ٘مٓمُْع َواًمِمَّ

ـْ َوًَمِدِه قُمْروًم٤م سمَِ٘مْقٍل َأْو وِمْٕمؾٍ  ـِ ُِم  .َيَت٠َمذَّى سمِِف َأطَمُد اًْمَقاًمَِدْي

ُٙمقِن اهْلَْٛمِز َوُيٌَْدُل : )َوَوأَْد اًْمٌَٜم٤َمِت( ًُ َـّ طَمٞم٤َّمٍت : َأيْ ، سمِ  .َدوْمٜمَُٝم

                                                                                              
 (ٖٜ٘( ومسلم )ٕٛٓٗرواه البخاري ) (ٔ)
 (ٙ٘ٔ/ ٙ( واإلصابة يف متييز الصحابة )ٕٔ/ ٖراجع سري أعالـ النبالء ) (ٕ)
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ُٙمقِن اًمٜمُّقِن وَ : )َوَُمٜمََع(  ًُ  : )َوَه٤مِت(. َوسمَِٗمتِْح اًْمَٕملْمِ قَمغَم َأٟمَُّف َُمّْمَدٌر َأْو َُم٤مضٍ ، سمٗمتحٝم٤مسمِ
ِ
سمَِٙمْنِ اًمت٤َّمء

١َمالِ ، ُهَق اؾْمُؿ وِمْٕمٍؾ سمَِٛمْٕمٜمَك َأقْمطِ  ًُّ ٌُْخِؾ َواًم ـِ اًْم َ هِباَِم قَم ضُمُؾ َُم٤م قِمٜمَْدهُ : َأيْ  َوقَمؼمَّ ُمـ  يَمِرَه َأْن َيْٛمٜمََع اًمرَّ

هِ ، طم٘مقق ٠َمَل َُم٤م قِمٜمَْد هَمػْمِ ًْ  .مم٤م ًمٞمس ًمف طمٌؼ ومٞمف َوَي

 .ومٝمق اخلقض ذم أظم٤ٌمر اًمٜم٤مس وطمٙم٤مي٤مت ُم٤مٓ يٕمٜمل ُمـ أطمقاهلؿ وشمٍموم٤مهتؿ: ( ىمٞمؾ وىم٤مل) 

١َمالِ )  ًُّ  .إُم٤م ؾم١مال ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف أو ؾم١مال اًمٜم٤مس أُمقاهلؿ سمٖمػم طم٤مضم٦م: ( َويَمثَْرَة اًم

 .ومٝمق سومف ذم همػم وضمقهف اًمنمقمٞم٦م وشمٕمريْمف ًمٚمتٚمػ: ( إو٤مقم٦م اًمامل) 

 :احلدٜحَا ٜطتفاد َٔ 

 .اغتٌُ ٖرا احلدٜح ع٢ً ضت١ أغٝا٤ جيب ع٢ً املطًِ ادتٓابٗا -

َٗات: األٍٚ ََّ  عكٛم اِيُأ

 .إيذاؤهـ وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقىمٝمـ: قم٘مقق إُمٝم٤مت

؟ ملاذا خصص األَٗات بايرنس يف َطأي١ ايعكٛم
(0)

 

 :‘ ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

َٝم٤مِت  - ُُمَّ ْٕ  َأْيًْم٤مَُمَع اُْمتِٜمَ ، َوخَتِّْمٞمُص اًْمُٕمُ٘مقِق سم٤ِم
ِ
سَم٤مء ْٔ َـّ ، ٤مقِمِف ذِم ا ِة طُمُ٘مقىِمِٝم ضَْمِؾ ؿِمدَّ ِٕ. 

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

-  
ِ
٤مء ًَ  ًمَِْمْٕمِػ اًمٜمر

ِ
سَم٤مء ْٔ ـَ ا ُع ُِم َـّ َأْهَ َنَّ اًْمُٕمُ٘مقَق إًَِمٞمِْٝم ِٕ يْمِر  َٝم٤مِت سم٤ِمًمذر ُُمَّ ْٕ  .ظَمصَّ ا

َِب - ْٕ ٌم قَمغَم سمِرر ا ُمر ُُمَ٘مدَّ ْٕ ٌرَف قَمغَم َأنَّ سمِرَّ ا  .ذِم اًمتََّٚمٓمُِّػ َواحْلُٜمُقر َوَٟمْحِق َذًمَِؽ  َوًمُِٞمٜمَ

َٝم٤مِت سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقِق : ‘ َوىَم٤مَل اخْلَٓم٤َّميِبُّ  ُُمَّ ْٕ ٌم َأْيًْم٤م، مَلْ خَيُصَّ ا  حُمَرَّ
ِ
سَم٤مء ْٔ ٌََّف ، وَم٢ِمنَّ قُمُ٘مقَق ا ـْ َٟم َوًَمِٙم

ظَمرِ  ْٔ ـِ ا ٤م قَم َ ، سم٠َِمطَمِدمِهَ ْٕ ٌم قَمغَم سمِرر ا ُمر ُُمَ٘مدَّ ْٕ ٦ًم ذِم اًْمُ٘مٌِْح وَم٢ِمنَّ سمِرَّ ا َٝم٤مِت َُمِزيَّ ُُمَّ ْٕ َّٓ َأنَّ ًمُِٕمُ٘مقِق ا َوطَمؼُّ ، ِب إِ

َُْمِرهِ  ِٕ ـِ اعْمَُت٤مسَمَٕم٦ِم ًمَِرأْيِِف َواًمٜمُُّٗمقِذ  ًْ ٌم ذِم اًمٓم٤َّمقَم٦ِم َوطُم َِب ُُمَ٘مدَّ ْٕ ََدِب ُِمٜمْفُ ، ا ْٕ  .َوىَمٌُقِل ا

: ضابط ايعكٛم احملسّ
(2)

 

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

                                                                                              
/ ٚ( ومرقاة ادلفاتيح شر  مشكاة ادلصابيح )ٛٙ/ ٘( وفتح الباري لبن حجر )ٖٕٖ/ ٔإحكاـ األحكاـ )راجع  (ٔ)

ٖٓٛٔ) 
 (ٖٓٙ/ ٕ( وسبل السالـ )ٙٓٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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ٍك َأْو َُمْٕمِّمّٞم٦م َُم٤م ُص  سم٤مًمٕم٘مققَواعْمَُراُد   َّٓ ذِم ِذْ ـْ ىَمْقٍل َأْو وِمْٕمٍؾ إِ ـْ َوًَمِدِه ُِم ُدوُر َُم٤م َيَت٠َمذَّى سمِِف اًْمَقاًمُِد ُِم

٤ٌَمطَم٤مِت وِمْٕمالً َوشَمْريًم٤م َواؾْمتِْح٤ٌَمهُب٤َم ذِم اف ٓمَ مل يتٕمٜم٧م اًْمَقاًمِد َوَوٌَ  ُ ٞم٦ََّم سمُِقضُمقِب ـَم٤مقَمتِِٝماَم ذِم اعْم
سمـ قَمٓمِ

 .ُروِض اًْمِٙمَٗم٤مَي٦مِ اعْمَٜمُْدوسَم٤مِت َوومُ 

 :‘ىم٤مل إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين 

مِ  ِ قُمْروًم٤م وَمَٞمْخُرُج : َوَو٤مسمُِط اًْمُٕمُ٘مقِق اعْمَُحرَّ
٤م إيَذاٌء ًَمٞمَْس سم٤ِمهْللَمر ـِ َأْو َأطَمِدمِهَ ـْ اًْمَقًَمِد ًمأِلسََْمَقْي َأْن حَيُّْمُؾ ُِم

ـِ َأُْمٌر َأْو هَنٌْل وَمَخ٤م سََمَقْي ْٕ ـْ ا ـْ َهَذا َُم٤م إَذا طَمَّمَؾ ُِم َٓ ُيَٕمدُّ ذِم اًْمُٕمْرِف خُم٤َمًَمَٗمتُُف قُمُ٘مقىًم٤م وَمالَ َيُٙمقُن ُِم ًَمَٗمُٝماَم سماَِم 

ـْ مُجَْٚم٦ِم  ٤مًمُْٕمُ٘مقُق وم، َذًمَِؽ قُمُ٘مقىًم٤م ًُم٤م ُِم َأْن ُي١ْمِذَي اًْمَقًَمُد َأطَمَد َأسَمَقْيِف سماَِم ًَمْق وَمَٕمَٚمُف َُمَع هَمػْمِ َأسَمَقْيِف يَم٤مَن حُمَرَّ

َٖم٤مِئِر وَمَٞمُٙمقُن ذِم طَمؼر  ـِ يَمٌػَِمةً  اًمّمَّ سََمَقْي ْٕ َُْمِر َأْو اًمٜمَّْٝمِل وِمٞماَم َيْدظُمُؾ وِمٞمِف اخْلَْقُف قَمغَم اًْمَقًَمِد ، ا ْٕ َأْو خُم٤َمًَمَٗم٦ُم ا

َٝم٤مِد اًْمَقاضِم٥ِم قَمَٚمٞمْفِ  ـْ َأقْمَْم٤مِئِف ذِم هَمػْمِ اجْلِ ِف َأْو قُمْْمٍق ُِم ًِ ـْ وَمَقاِت َٟمْٗم ِٝماَم َأْو خُم٤َمًَمَٗمُتُٝماَم ذِم ؾَمَٗمٍر َيُِمؼُّ قَمَٚمٞمْ ، ُِم

٥ٍم  ًْ َأْو شَمْرِك شَمْٕمٔمِٞمٍؿ ، َوًَمٞمَْس سمَِٗمْرٍض قَمغَم اًْمَقًَمِد َأْو ذِم هَمٞم٦ٌٍَْم ـَمِقيَٚم٦ٍم وِمٞماَم ًَمٞمَْس ًمَِٓمَٚم٥ِم قِمٚمٍْؿ َٟم٤موِمٍع َأْو يَم

ـِ  ٤م َومَلْ َيُ٘مْؿ إًَمٞمِْف َأْو ىَمٓم٥ََّم ذِم َوضْمِٝمِف وَم٢ِمنَّ ، اًْمَقاًمَِدْي ُف ًَمْق ىَمِدَم قَمَٚمٞمِْف َأطَمُدمُهَ ـْ ذِم طَمؼر  وَم٢ِمٟمَّ َهَذا َوإِْن مَلْ َيُٙم

ـِ  سََمَقْي ْٕ  .اًْمَٖمػْمِ َُمْٕمِّمَٞم٦ًم وَمُٝمَق قُمُ٘مقٌق ذِم طَمؼر ا

َٓاِتايجاْٞ )   ( َِٚأد اِيَب

 :دفٔ ايبٓات ٖٚٔ أحٝا٤: ٖٚٛ

قم٤مضمزة قمـ ، ٕن اًمٌٜم٧م وٕمٞمٗم٦م اعمٜم٦م، ويم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٗمٕمٚمقن ذًمؽ خم٤موم٦م اًمٗم٘مر أو اًمٕم٤مر

ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ اًمٌٜم٤مت ، ُم٤مدة احلٞم٤مة ومتٙمقن قمٌئ٤م قمغم أسمٞمٝم٤م ومحال صم٘مٞمالُمزامح٦م اًمرضم٤مل ذم يم٥ًم 

وسمٕمض آظمر يئدهـ خم٤موم٦م أن َيٚمٌـ قمٚمٞمف اًمٕم٤مر سمزًم٦م دمٕمؾ أهٚمٝم٤م ؾم٦ٌم ، ًمتخػ قمٜمف صم٘مؾ ُمٕمٞمِمتٝمـ

 (0). اًمدهر

 َٓػأ ٚأد ايبٓات ٚأٍٚ َٔ فعً٘

ـْ وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ىَمٞمُْس : ُيَ٘م٤مُل  :‘ىم٤مل اسمـ طمجر  َل َُم ـُ قَم٤مِصٍؿ اًمتَِّٛمٞمِٛملُّ َويَم٤مَن سَمْٕمُض َأقْمَداِئِف إِنَّ َأوَّ سْم

َ اسْمٜمََتُف وَم٤مظْمَت٤مَرْت زَ  ِف صُمؿَّ طَمَّمَؾ سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ُصٚمٌْح وَمَخػمَّ ًِ َذَه٤م ًمِٜمَْٗم َ ْوضَمَٝم٤م وَمآمَم ىَمٞمٌْس َأهَم٤مَر قَمَٚمٞمِْف وَم٠َمَهَ سمِٜمَْتُف وَم٤مختَّ

َّٓ َدومَ  َٓ شُمقًَمَد ًَمُف سمِٜم٧ٌْم إِ ِف َأْن  ًِ  .ٜمََٝم٤م طَمٞم٦ًَّم وَمَتٌَِٕمُف اًْمَٕمَرُب ذِم َذًمَِؽ قَمغَم َٟمْٗم

                                                                                              
 (ٕٙٚاألد  النبوي )ص:  (ٔ)
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 أٍٚ َٔ فد٣ امل٤ٛٚد٠ 

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

ـْ ومَ  ُل َُم ـِ َصْٕمَّمَٕم٦َم َأوَّ ـُ هَم٤مًم٥ِِم سْم ٤مُم سْم ـُ َٟم٤مضِمَٞم٦َم اًمتَِّٛمٞمِٛملر َوُهَق ضَمدُّ اًْمَٗمَرْزَدِق مَهَّ َدى يَم٤مَن َصْٕمَّمَٕم٦ُم سْم

ـْ ُيِريُد َأْن َيْٗمَٕمَؾ َذًمَِؽ وَمَٞمْٗمِدَي اًْمَقًَمَد ُِمٜمُْف سماَِمٍل َيتَِّٗمَ٘م٤مِن قَمَٚمٞمِْف َوإمَِم َذًمَِؽ  اعْمَْقُءوَدَة َوَذًمَِؽ َأٟمف َيْٕمِٛمُد إمَِم  َُم

 َأؿَم٤مَر اًْمَٗمَرْزَدُق سمَِ٘مْقًمِفِ 

ِذي َُمٜمََع اًْمَقاِئَداِت  ي اًمَّ  َوَأطْمَٞم٤م اًْمَقئِٞمَد وَمَٚمْؿ ُيقَأدِ       َوضَمدر

 ؟ملاذا خصَّ ايبٓات بايرنس

 :‘ر ىم٤مل اسمـ طمج

يُمقَر َُمٔمِٜم٦َُّم اًْمُ٘مْدَرِة قمَ  َنَّ اًمذُّ ِٕ ـْ وِمْٕمٚمِِٝمْؿ  ُف يَم٤مَن اًْمَٖم٤مًم٥ُِم ُِم َٟمَّ ِٕ يْمِر  ٌَٜم٤َمَت سم٤ِمًمذر غَم َوإِٟمَّاَم ظَمصَّ اًْم

٤مِب  ًَ
يْمتِ ِٓ  .ا

 صف١ ايٛأد

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

٤م شَمُف إَِذا ىَمُرَب َوْوُٕمَٝم٤م َأْن شُمٓمْٚمَِؼ سمَِج٤مٟم٥ِِم َأْن َي٠مُُْمَر اُْمَرأَ : يَم٤مُٟمقا ذِم ِصَٗم٦ِم اًْمَقأِْد قَمغَم ـَمِريَ٘ملْمِ َأطَمُدمُهَ

 .طَمِٗمػَمٍة وَم٢ِمَذا َوَوَٕم٧ْم َذيَمًرا َأسْمَ٘متُْف َوإَِذا َوَوَٕم٧ْم ُأٟمَْثك ـَمَرطَمتَْٝم٤م ذِم احْلَِٗمػَمةِ 

 َ ِٕ ٜمِٞمَٝم٤م  َٝم٤م ـَمٞمرٌِٞمَٝم٤م َوَزير ُُمر
ِٕ ـْ يَم٤مَن إَِذا َص٤مَرِت اًْمٌِٜم٧ُْم ؾُمَداؾِمٞم٦ًَّم ىَم٤مَل  ُزوَر هِب٤َم َأىَم٤مِرهَب٤َم صُمؿَّ َيٌُْٕمُد َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

َٝم٤م ٛمُّ
ـْ ظَمٚمِْٗمَٝم٤م َوَيٓمِ  طَمتَّك َي٠ميِْتَ اًْمٌِئِْر وَمَٞمُ٘مقُل هَل٤َم اٟمُْٔمِري وِمٞمَٝم٤م َوَيْدوَمُٕمَٝم٤م ُِم

ِ
ْحَراء  (0). هِب٤َم ذِم اًمّمَّ

 :َٓع ٖٚات: ٚثايجٗا

ـ زيم٤مة وسمر وإقم٤مٟم٦م حمت٤مج واعمراد هبام اًمٌخؾ سم٤مًمامل قمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م وُم٤م شم٘متْمٞمف اعمروءة ُم

أو زي٤مدة قمغم ، ُمـ اسمتٖم٤مء أضمر سمدون قمٛمؾ، وٟمحق ذًمؽ واًمٓمٛمع ومٞمام ًمٞمس أهال ًمف، وهمقث ُمًتٖمٞم٨م

 (2). اؾمتح٘م٤مق ًمام ذم ذًمؽ ُمـ إو٤مقم٦م اعمروءة وإذٓل اًمٜمٗمس وأيمؾ اًمامل سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 :‘ىم٤مل اسمـ اجلقزي 

                                                                                              
 (ٙٓٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٕٙٚاألد  النبوي )ص:  (ٕ)
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٤من ُمـ احْلُُ٘مقق واًمقاضم٤ٌمت وَ   ًَ ٟمْ َٓ حيؾ ًَمُف َأظمذه ُمـ َأُْمَقال اًمٜم٤َّمسَيْٕمٜمِل ُمٜمع َُم٤م قمغم اإْلِ . ـمٚم٥م َُم٤م 

مَْحَد سمـ طَمٜمٌَْؾ: ىَم٤مَل اسْمـ َُمٜمُّْمقر ِٕ َٓ شمّمدق، َأن متٜمع َُم٤م قمٜمْدك: ىَم٤مَل ؟ َُم٤م ُمٕمٜمك ُمٜمع وه٤مت: ىمٚم٧م  ، َو

َٓ شُمْٕمٓمِل  (0). ومتد يدك ومت٠مظمذ ُمـ اًمٜم٤َّمس، َو

: قٌٝ ٚقاٍ: ٚزابعٗا
(2)

 

ًمٚمتحدث هب٤م وإؿم٤مقمتٝم٤م ورسمام يم٤من ذم رء ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٖمْم٥م واعمراد شمتٌع أظم٤ٌمر اًمٜم٤مس وأطمقاهلؿ 

ومتٜمِم٠م اًمٕمداوة وشمٜمٛمق اًمْمٖمٞمٜم٦م ، وأهار ٓ حي٥م إذاقمتٝم٤م، ُمـ أُمقر يم٤من يقد إظمٗم٤مءه٤م، اعم٘مقل ومٞمف

 .ويٕمؿ اًمٗم٤ًمد وإذى

وُم٤م يٚم٘م٤مه ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ، أوػ إمم ذًمؽ ُم٤م يقصؿ سمف ُمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمتف ُمـ اعمذًم٦م واًمّمٖم٤مر

 .اإله٤مٟم٦م وآطمت٘م٤مر

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

يُّ  ؼَمِ  ذِم ىِمٞمَؾ َوىَم٤مَل صَمالصََم٦ُم َأْوضُمفٍ : ىَم٤مَل اعْمُِح٥مُّ اًمٓمَّ

ؿَم٤مرَ   طََم٤مِدي٨ِم اإْلِ ْٕ ًٓ َواعْمَُراُد ذِم ا ًٓ َوىِمٞمالً َوىَم٤م ُاَم َُمّْمَدَراِن ًمِٚمَْ٘مْقِل شَمُ٘مقُل ىُمٚم٧ُْم ىَمْق ُة إمَِم َأطَمُدَه٤م َأهنَّ

 َ هَنَّ ِٕ ضْمِر قَمٜمْفُ يَمَراَه٦ِم يَمثَْرِة اًْمَٙمالَِم  ٤ٌَمًَمَٖم٦ِم ذِم اًمزَّ َرُه ًمِٚمُْٛم اَم يَمرَّ ُل إمَِم اخْلََٓم٠ِم ىَم٤مَل َوإِٟمَّ  ٤م شُمئَقر

 يَمَذا صَم٤مٟمِٞمَٝم٤م إَِراَدُة طِمَٙم٤مَي٦ِم َأىَم٤مِويِؾ اًمٜم٤َّمِس َواًْمٌَْح٨ُم قَمٜمَْٝم٤م ًمِٞمُْخؼِمَ قَمٜمَْٝم٤م وَمَٞمُ٘مقُل ىَم٤مَل وُمالٌَن يَمَذا َوىِمٞمَؾ  

٤م   خَمُّْمقٍص ُِمٜمُْف َوُهَق َُم٤م َيْٙمَرُهُف اعْمَْحِٙملُّ قَمٜمْفُ َواًمٜمَّْٝمُل قَمٜمُْف إُِمَّ
ٍ
ء ٤م ًمٌَِمْ ؾْمتِْٙمَث٤مِر ُِمٜمُْف َوإُِمَّ ِٓ ـِ ا ضْمِر قَم  ًمِٚمزَّ

ـِ يَمَ٘مْقًمِِف ىَم٤مَل وُمالٌَن يَمَذا َوىَم٤مَل وُمالٌَن يَمَذا  ي ظْمتاِلَِف ذِم ُأُُمقِر اًمدر ِٓ َوحَمَؾُّ  صَم٤مًمُِثَٝم٤م َأنَّ َذًمَِؽ ذِم طِمَٙم٤مَي٦ِم ا

ـْ َيٜمُْ٘مُؾ يَمرَ  ًَمِؾ َوُهَق خَمُّْمقٌص سمَِٛم ـَ اًمزَّ يْمَث٤مِر ُِم ـُ َُمَع اإْلِ َٓ ُي١ْمَُم ـْ َذًمَِؽ سمَِحٞم٨ُْم   َذًمَِؽ اَه٦ِم َذًمَِؽ َأْن ُيْٙمثَِر ُِم

َت٤مُط ًَمفُ  َٓ حَيْ ـْ ؾَمِٛمَٕمُف َو ـْ ُيَ٘مٚمرُد َُم ـْ هَمػْمِ شَمَث٧ٌٍُّم َوًَمِٙم حِ : ىُمٚم٧ُْم . ُِم ُد َذًمَِؽ احْلَِدي٨ُم اًمّمَّ يَمَٗمك )) ٞمُح َوُي١َمير

َث سمُِٙمؾر َُم٤م ؾَمِٛمعَ   إصِْماًم َأْن حُيَدر
ِ
 .((سم٤ِمعْمَْرء

ٍِ) : ٚخاَطٗا  ( َنِجَس٠ُ ايطَُّؤا

 :‘ىم٤مل اعمال قمغم اًم٘م٤مري 

                                                                                              
 (ٗٓٔ/ ٗكشف ادلشكل من حديث الصحيحني ) (ٔ)
 (ٕٙٚ( واألد  النبوي )ص: ٚٓٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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١َماِل(   ًُّ ـْ ُأُُمقِر اًمٜم٤َّمِس َويَمثَْرُة اًْمٌَحْ : َأطَمُدَه٤م، سم٤ِمهْلَْٛمِز َوُيٌَْدُل َوومِٞمِف ُوضُمقهٌ : )َويَمثَْرَة اًم ١َماُل قَم ًُّ  .٨ِم قَمٜمَْٝم٤ماًم

٠َمًَم٦ُم اًمٜم٤َّمِس َأُْمَقاهَلُؿْ : َوصَم٤مٟمِٞمَٝم٤م ًْ َٓ َأَرى مَحَْٚمُف قَمغَم َهَذا: ىَم٤مَل اًمتُّقِرسمِِْمتِلُّ . َُم َوإِْن ، وَم٢ِمنَّ َذًمَِؽ َُمْٙمُروهٌ ، َو

 .مَلْ َيٌُْٚمْغ طَمدَّ اًْمَٙمثَْرةِ 

١َماِل ذِم اًْمِٕمٚمِْؿ ًماِلُِْمتَِح٤مِن َوإفِمْٝمَ : َوصَم٤مًمُِثَٝم٤م ًُّ  يَمثَْرُة اًم
ِ
َراء

ِ
ُف ىَمْد ، َوىِمٞمَؾ سماِلَ طَم٤مضَم٦ٍم َأْو ُُمٓمَْٚمً٘م٤م، ٤مِر اعْم وَم٢ِمٟمَّ

َٓ َيْٕمٜمِٞمفِ   .ُيْٗميِض سمِِف إمَِم َُم٤م 

ِلر : َوَراسمُِٕمَٝم٤م ١ْميُمْؿ{ ]اًمامئدة: ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم ملسو هيلع هللا ىلص يَمثَْرُة ؾُم١َماِل اًمٜمٌَّ ًُ ـْ أؿَْمٞم٤َمَء إِْن شُمٌَْد ًَمُٙمْؿ شَم ٠مًَُمقا قَم ًْ َٓ شَم { :303] .(0) 

ٍِ إَضاَع١ُ) : طادعاي َُا  ( اِي

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

٦مً  وهقُ : إَِو٤مقَم٦ُم اًْماَملِ  قًم٤م ؾَمَقاٌء يَم٤مَٟم٧ْم ِديٜمِٞم٦ًَّم َأْو ُدٟمَْٞمِقيَّ  .َُم٤م ُأٟمِْٗمَؼ ذِم هَمػْمِ َوضْمِٝمِف اعْم٠َمُْذوِن وِمٞمِف َذْ

 :ٚايع١ً يف ذيو

ََّم٤مًمِِح اًْمٕمِ 
ِ

َ شَمَٕم٤ممَم ضَمَٕمَؾ اًْماَمَل ىِمَٞم٤مًُم٤م عم َنَّ اّللَّ ٤م ذِم طَمؼر ِٕ ٤ٌَمِد َوذِم شَمٌِْذيِرَه٤م شَمْٗمِقي٧ُم شمِٚمَْؽ اعْمََّم٤مًمِِح إُِمَّ

هِ  ٤م ذِم طَمؼر هَمػْمِ  ُُمَْمٞمرِٕمَٝم٤م َوإُِمَّ

ِٔ َذِيَو َِ  ٢َٓ ُِٜطَتِج ٤م  َٚ ٤م ُأظْمَرِويًّ ْت طَم٘مًّ ظِمَرِة َُم٤م مَلْ ُيَٗمقر ْٔ يَمثَْرُة إِٟمَْٗم٤مىِمِف ذِم ُوضُمقِه اًْمؼِمر ًمَِتْحِّمٞمِؾ صَمَقاِب ا

 (2). ؿَّ ُِمٜمْفُ َأهَ 

 إْفام املاٍ ع٢ً ثالث١ أٚد٘ َٔ حٝح َدح٘ ٚذَ٘

 :‘ىم٤مل اسمـ طمجر 

ٟمَْٗم٤مِق صماَلصََم٦ُم أَْوضُمفٍ  ُل : احْل٤َمِصُؾ ذِم يَمثَْرةِ اإْلِ َوَّ ْٕ قًم٤م وماَلَ ؿَمؽَّ ذِم َُمٜمِْٕمفِ : ا  .إِٟمَْٗم٤مىُمُف ذِم اًمُْقضُمقهِ اعْمَْذُُمقَُم٦ِم َذْ

قًم٤م وَمالَ ؿَمؽَّ ذِم يَمْقٟمِِف َُمٓمُْٚمقسًم٤مإِٟمَْٗم٤مىُمُف ذِم اًْمُقضُم : َواًمث٤َّميِن   ٤م  قِه اعْمَْحُٛمقَدِة َذْ ٤م ُأظْمَرِويًّ ْت طَم٘مًّ َُم٤م مَلْ ُيَٗمقر

 .َأَهؿَّ ُِمٜمْفُ 

َٛملْمِ : َواًمث٤َّمًم٨ُِم   ًْ ُؿ إمَِم ىِم ًِ ََص٤مًَم٦ِم يَمَٛمالَذر اًمٜمَّْٗمِس وَمَٝمَذا َيٜمَْ٘م ْٕ ٤ٌَمطَم٤مِت سم٤ِم ُ  :إِٟمَْٗم٤مىُمُف ذِم اعْم

٤م  اٍف َأْن : َأطَمُدمُهَ  .َيُٙمقَن قَمغَم َوضْمٍف َيٚمِٞمُؼ سمَِح٤مِل اعْمُٜمِْٗمِؼ َوسمَِ٘مْدِر َُم٤مًمِِف وَمَٝمَذا ًَمٞمَْس سم٢ِِمْهَ

                                                                                              
 (ٕٖٛٓ/ ٚمرقاة ادلفاتيح شر  مشكاة ادلصابيح ) (ٔ)
 (ٛٓٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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َٛملْمِ : َواًمث٤َّميِن    ًْ
ُؿ َأْيًْم٤م إمَِم ىمِ ًِ َٓ َيٚمِٞمُؼ سمِِف قُمْروًم٤م َوُهَق َيٜمَْ٘م  :َُم٤م 

٤م  ٤م َٟم٤مضِمَزٍة َأْو ُُمَتقَ   َأطَمُدمُهَ َدٍة إُِمَّ ًَ اٍف َُم٤م َيُٙمقُن ًمَِدوْمِع َُمْٗم َٕم٦ٍم وَمَٝمَذا ًَمٞمَْس سم٢ِِمْهَ  .ىمَّ

ُف : َواًمث٤َّميِن   ٤موِمِٕمٞم٦َِّم إمَِم َأٟمَّ اٌف َوَذَه٥َم سَمْٕمُض اًمِمَّ ُف إِْهَ ـْ َذًمَِؽ وَم٤مجْلُْٛمُٝمقُر قَمغَم َأٟمَّ  ُِم
ٍ
ء َٓ َيُٙمقُن ذِم َرْ َُم٤م 

ٌََدِن َوُهَق هَمَرٌض  ُف شَمُ٘مقُم سمِِف َُمّْمَٚمَح٦ُم اًْم َٟمَّ ِٕ اٍف ىَم٤مَل  َصِحٞمٌح َوإَِذا يَم٤مَن ذِم هَمػْمِ َُمْٕمِّمَٞم٦ٍم وَمُٝمَق  ًَمٞمَْس سم٢ِِمْهَ

٤ٌَمح ًَمفُ  ١َماِل . . . . ُُم ًُ ُف ًَمٞمَْس َُمْذُُمقًُم٤م ًمَِذاشمِِف ًَمِٙمٜمَُّف ُيْٗميِض هَم٤مًم٤ًٌِم إمَِم اْرشمَِٙم٤مِب اعْمَْحُذوِر يَم ُح َأٟمَّ ضمَّ ِذي َيؽَمَ َواًمَّ

 .اًمٜم٤َّمِس َوَُم٤م َأدَّى إمَِم اعْمَْحُذوِر وَمُٝمَق حَمُْذورٌ 

َٓ ظِمالََف ذِم يَمَراَهتِفِ  ٤َّم  َٓ ؾِمٞمَّاَم إِْن  َومِم  ِزَي٤مَدًة قَمغَم ىَمْدِر احْل٤َمضَم٦ِم َو
ِ
ٟمَْٗم٤مِق قَمغَم اًْمٌِٜم٤َمء جُم٤َمَوَزُة احْلَدر ذِم اإْلِ

ظْمَروَم٦مِ  ٤ٌَمًَمَٖم٦َم ذِم اًمزَّ ُ  .َأَو٤مَف إمَِم َذًمَِؽ اعْم

ٌِْٙملُّ  ًُّ ٤مسمُِط ذِم إَِو٤مقَم٦ِم اًماَْملِ : َوىَم٤مَل اًم َٓ ُدٟمَْٞمِقيٍّ وَم٢ِمِن اٟمْتََٗمٞم٤َم طَمُرَم ىَمٓمًْٕم٤م  اًمْمَّ َٓ َيُٙمقَن ًمَِٖمَرٍض ِديٜمِلٍّ َو َأْن 

َٓ َُمْٕمِّمٞم٦ََم ومِٞمِف ضَم٤مَز ىَمٓمًْٕم٤م ِئً٘م٤م سم٤ِمحْل٤َمِل َو َٓ ٟمَْٗم٤مُق  ٤م ُوضُمقًدا ًَمُف سَم٤مٌل َويَم٤مَن اإْلِ  (0). َوإِْن ُوضِمَد َأطَمُدمُهَ

 :َٔ فٛا٥د احلدٜح

صمٌت٧م سم٤مًمٙمت٤مب ، صٗم٦م يمامل وضمالل هلل ضمؾ ذم قمالهز وضمؾ وهل إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمره هلل قم -

 .ُمـ صٗم٤مت اهلل اًمٗمٕمٚمٞم٦موهل ، وسم٤مًمًٜم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م

 احلدٜح ايجاْٞ

ُ قَمٜمْفُ : ىَم٤مَل ، ؾُمَقْيد سْمـ هَمَٗمَٚم٦مَ قمـ  ـَ يَمْٕم٥ٍم َريِضَ اّللَّ ًة ُِم٤مَئ٦َم ِديٜم٤َمرٍ : وَمَ٘م٤مَل ، ًَمِ٘مٞم٧ُم ُأيَبَّ سْم ، َأظَمْذُت ُسَّ

ًٓ ": وَمَ٘م٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلَّ  وَم٠َمشَمٞم٧ُْم  وْمَٝم٤م طَمْق ًٓ ، "قَمرر وْمُتَٝم٤م طَمْق ـْ َيْٕمِروُمَٝم٤م، وَمَٕمرَّ : وَمَ٘م٤مَل ، صُمؿَّ َأشَمٞمْتُفُ ، وَمَٚمْؿ َأضِمْد َُم

" ًٓ وْمَٝم٤م طَمْق وْمُتَٝم٤م "قَمرر وَم٢ِمْن ، ٤مَءَه٤ماطْمَٗمْظ ِوقَم٤مَءَه٤م َوقَمَدَدَه٤م َوِويمَ ": وَمَ٘م٤مَل ، صُمؿَّ َأشَمٞمُْتُف صَمالَصًم٤م، وَمَٚمْؿ َأضِمدْ ، وَمَٕمرَّ

ٌَُٝم٤م َّٓ وَم٤مؾْمَتْٛمتِْع هِب٤َم، ضَم٤مَء َص٤مطِم  (2). "َوإِ

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

٤مرِ هق  ـِ اًمٜمَّجَّ ـِ َُم٤مًمِِؽ سم ـِ قَمْٛمِرو سم ـِ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سم ـِ َزْيِد سم ـِ قُمٌَٞمٍْد سْم ـِ ىَمٞمِْس سم ـُ يَمْٕم٥ِم سم  .إَٟمَّْم٤مِريُّ  ُأيَبُّ سم

 
ِ
اء ٌَْدِريُّ ، َّم٤مِريُّ َأسُمق ُُمٜمِْذٍر إَٟمْ ، ؾَمٞمرُد اًمُ٘مرَّ  .اًم

                                                                                              
 (ٛٓٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٖٕٚٔ( ومسلم )ٕٕٙٗخاري )رواه الب (ٕ)
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قمغم ىمٚم٦م  -يٙمت٥م وي٘مرأ ، ُمٓمٚمٕم٤م قمغم اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م، يم٤من ىمٌؾ اإلؾمالم طمؼما ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد 

وؿمٝمد سمدرا وأطمدا واخلٜمدق . وًمام أؾمٚمؿ يم٤من ُمـ يمت٤مب اًمقطمل -اًمٕم٤مروملم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم قمٍمه 

ٓم٤مب وىمٕم٦م وؿمٝمد ُمع قمٛمر سمـ اخل. ويم٤من يٗمتل قمغم قمٝمده ملسو هيلع هللا ىلص واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

 .وم٤مؿمؽمك ذم مجٕمف، وأُمره قمثامن سمجٛمع اًم٘مرآن. ويمت٥م يمت٤مب اًمّمٚمح ٕهؾ سمٞم٧م اعم٘مدس، اجل٤مسمٞم٦م

ِلُّ  ـِ يَمْٕم٥ٍم  -ملسو هيلع هللا ىلص - ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ يِن ًَمَؽ : ىَم٤مَل . )إِنَّ اهلَل َأَُمَريِن َأْن َأىْمَرَأ قَمَٚمٞمَْؽ اًمُ٘مْرآَن(: ٕيَُبر سم ؟ اهلل ؾَمامَّ

 .٤مهُ وَمَذَروَم٧ْم قَمٞمْٜمَ . )َٟمَٕمْؿ(: ىَم٤مَل 

ِلُّ  َب اًمٜمٌَّ  .)ًمِٞمَْٝمٜمَِؽ اًمِٕمٚمُْؿ َأسَم٤م اعمُٜمِْذِر(: َوىَم٤مَل ، ذِم َصْدِرهِ  -ملسو هيلع هللا ىلص - َْضَ

ـْ صَمالصََم٦مٍ : ىَم٤مَل َُمْٕمَٛمرٌ  ٤ٌَّمٍس ُِم ـِ قَم ٦ُم قِمٚمِْؿ اسْم  .َوُأيَبٍّ ، َوقَمكِمٍّ ، قُمَٛمرَ : قَم٤مُمَّ

 .طمديث٤م 328وًمف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م 

 .الوم٦م قمثامن ؾمٜم٦م صمالصملمُم٤مت ذم ظم: وىمٞمؾ. ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ

 :َعاْٞ ايهًُات

ومَْٝم٤م( َٓ َيْذيُمُر : َأِي اْذيُمْرَه٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  )قَمرر ٤ٌَمَراِت َو ـَ اًْمِٕم ـْ َو٤مقَم٧ْم ًَمُف َٟمَٗمَ٘م٦ٌم َأْو َٟمْحَق َذًمَِؽ ُِم َيُ٘مقُل َُم

َٗم٤مِت  ـَ اًمّمر  ؿَمٞمًْئ٤م ُِم

 .ؾمٜم٦م طم٥ًم قم٤مدة اًمٜم٤مس وقمرومٝمؿ ذم ُمثؾ هذه إُمقر )طمقٓ(

 .اًمذي يرسمط سمف رأس اًمٍمة أو اًمٙمٞمس اخلٞمط )ويم٤مءه٤م(

 .وإن مل َيلء ص٤مطمٌٝم٤م)وإٓ( . وم٤مردده٤م إًمٞمف )وم٢من ضم٤مء ص٤مطمٌٝم٤م(

 .اٟمتٗمع هب٤م سمٕمد أن شمتٛمٚمٙمٝم٤م قمغم أن شمرد ىمٞمٛمتٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م إن ضم٤مء سمٕمد )وم٤مؾمتٛمتع هب٤م(

 َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

 .هذا احلدي٨م يتٙمٚمؿ قمـ أطمٙم٤مم اًمٚم٘مٓم٦م -

ُء اًمَِّذي ْ َ٘مَٓم٦ُم اًمٌمَّ ٧ْم وؾمٛمٞم٧م سم. ُيٚمَْتَ٘مُط َوُهَق سمَِْمؿر اًمالَِّم َووَمتِْح اًْمَ٘م٤مِف  َواًمٚمُّ َْٕمٜمًك وِمٞمَٝم٤م اظْمتَّمَّ
ِ

َذًمَِؽ عم

ٞم٧َْم سم٤ِمؾْمِؿ اًْمَٗم٤مقِمِؾ ًمَِذًمَِؽ  ٛمر ًُ ظَْمِذَه٤م وَم ِٕ ـْ َيَراَه٤م َيِٛمٞمُؾ   (0). سمِِف َوُهَق َأنَّ يُمؾَّ َُم

 :املاٍ ايضا٥ع ع٢ً ثالث١ أقطاّ -

                                                                                              
 (ٛٚ/ ٘فتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
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 .وؾم٤مط اًمٜم٤مسُم٤م ٓ يتٌٕمف مه٦م أ: أوًٓ  

 .ومٝمذا َيقز أظمذه وٓ َي٥م شمٕمريٗمف، واًمتٛمرة، واًمرهمٞمػ، واحلٌؾ، يم٤مًمٕمّم٤م

 .ًمٙمـ يِمؽمط ذم هذا اًم٘مًؿ أن ٓ يٙمقن قم٤مًماًم سمّم٤مطمٌف، ٕن هذا اًمٌمء زهٞمد

 .ومٝمذا حيرم أظمذه، احلٞمقان اًمذي يٛمتٜمع سمٜمٗمًف ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع يم٤مًمذئ٥م واًمٗمٝمد: صم٤مٟمٞم٤مً 

أن اًمٜمٌل ، ÷حلدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد . اًمثقر واجل٤مُمقس: ؾوُمث، ومال َيقز أظمذه٤م، اإلسمؾ: ُمثؾ

٦م اإِلسمِؾِ  ًمام ؾُمِئؾ قمـ، ملسو هيلع هللا ىلص َر َوضْمٝمُ ؟ َو٤مًمَّ َُمَٕمَٝم٤م طِمَذاُؤَه٤م َوؾِمَ٘م٤مُؤَه٤م شَمِرُد ، َُم٤م ًَمَؽ َوهَل٤َم": ىَم٤مَل و، ملسو هيلع هللا ىلص فمَتَٕمَّ

َجرَ ، اًماَمءَ  احلٜمٗمٞم٦م إمم أن وذه٥م ، أن و٤مًم٦م اإلسمؾ ٓ شمٚمت٘مط، وهذا ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء. "َوشَم٠ميُْمُؾ اًمِمَّ

 .واًمّمحٞمح ُمذه٥م اجلٛمٝمقر، إومم أن شمٚمت٘مط

 حه١ُ ايٓٗٞ عٔ ايتكاط اإلبٌ

سمِِؾ َأنَّ سَمَ٘م٤مَءَه٤م طَمٞم٨ُْم َوٚم٧َّْم َأىْمَرُب إمَِم ِوضْمَداِن َُم٤مًمِِٙمَٝم٤م هَل٤َم : ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمءُ  ـِ اًْمتَِ٘م٤مِط اإْلِ طِمْٙمَٛم٦ُم اًمٜمَّْٝمِل قَم

ـْ شَمَٓمٚمٌُِِّف هَل٤َم ذِم ِرطَم٤مِل ا  .ًمٜم٤َّمسِ ُِم

٤ٌَمعِ يدظمؾ َوىَم٤مًُمقا   ًر ـْ ِصَٖم٤مِر اًم شمِِف قَم سمِِؾ يُمؾُّ َُم٤م اُْمَتٜمََع سمُِ٘مقَّ  (0). ذِم َُمْٕمٜمَك اإْلِ

 .ُم٤م شمٙمثر ىمٞمٛمتف ُمـ إصمامن واعمت٤مع واحلٞمقان اًمذي ٓ يٛمتٜمع ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع: صم٤مًمث٤مً 

 :ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ؟ ٌٖ األفضٌ االيتكاط أّ ايرتى

 .وضم٤مسمر، واسمـ قمٛمر، وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وهذا ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م. طإومْمؾ شمرك آًمت٘م٤م -أ 

 (2). وٕٟمف شمٕمريض ًمٜمٗمًف ٕيمؾ احلرام، ٕن شمريمٝم٤م أؾمٚمؿ

 .إومم أظمذه٤م -ب 

 :‘اسمـ ىمداُم٦م ىم٤مل 

ـُ َص٤مًمٍِح َوَأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأظَمَذَه٤م ُأيَبّ  ـُ سْم ًَ ٞمر٥ِم َواحْلَ ًَ ُ ـُ اعْم ـْ َرَأى َأظْمَذَه٤م ؾَمِٕمٞمُد سْم َّ ـُ يَمْٕم٥ٍم  َومِم سْم

ـُ هَمَٗمَٚم٦مَ   .امل اعمًٚمؿًمطمٗمظ  ذًمؽ ٕن ذم: ىم٤مًمقا. َوؾُمَقْيُد سْم

 .قمغم طم٥ًم طم٤مًمف اًمتٗمّمٞمؾ: -ج

                                                                                              
 (ٓٛ/ ٘فتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٖٚ/ ٙادلغين لبن قدامة ) (ٕ)
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 .ومٝمٜم٤م حيرم، أن خيِمك اًمقاضمد ٟمٗمًف سم٠من يٛمٚمٙمف وٓ يٜمِمده - 

 .ومٝمٜم٤م اًمًالُم٦م أومم ومٞمؽميمٝم٤م، وٓ خي٤مف قمٚمٞمٝم٤م ] أي اًمٚم٘مٓم٦م [، أن ي٠مُمـ ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ -

 .وهذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح

 .ًم٘مقًمف )قمرومٝم٤م (، وم٢مٟمف َي٥م أن يٕمرومٝم٤م، ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م وأظمذه٤م -

يمرده٤م إمم ُمقوٕمٝم٤م أو إًم٘م٤مئٝم٤م ، ومٚمؿ َيز، وٕن إُم٤ًميمٝم٤م ُمـ همػم شمٕمريػ شمْمٞمٞمع هل٤م قمـ ص٤مطمٌٝم٤م

 .ذم همػمه

 َد٠ ايتعسٜف -

سمتٕمريٗمٝم٤م صمالث ؾمٜملم وذم رواي٦م ؾمٜم٦م واطمدة وذم رواي٦م أن اًمراوي ؿمؽ ىم٤مل ٓ ، ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أُمر

 .ل طمقل أو صمالصم٦م أطمقال وذم رواي٦م قم٤مُملم أو صمالصم٦مأدري ىم٤م

ىمٞمؾ ذم اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت ىمقٓن أطمدمه٤م أن يٓمرح اًمِمؽ واًمزي٤مدة : ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

ويٙمقن اعمراد ؾمٜم٦م ذم رواي٦م اًمِمؽ وشمرد اًمزي٤مدة عمخ٤مًمٗمتٝم٤م سم٤مىمل إطم٤مدي٨م واًمث٤مين أهنام ىمْمٞمت٤من 

٤م َيزئ ورواي٦م أيب سمـ يمٕم٥م ذم اًمتٕمريػ صمالث ؾمٜملم ومرواي٦م زيد ذم اًمتٕمريػ ؾمٜم٦م حمٛمقًم٦م قمغم أىمؾ ُم

ومل يِمؽمط أطمد  وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم آيمتٗم٤مء سمتٕمريػ ؾمٜم٦م: ىم٤ملحمٛمقًم٦م قمغم اًمقرع وزي٤مدة اًمٗمْمٞمٚم٦م 

 (0). قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وًمٕمٚمف مل يث٧ٌم قمٜمف شمٕمريػ صمالصم٦م أقمقام إٓ ُم٤م روى

 :َهإ ايتعسٜف -

ويمذًمؽ ، وأسمقاب اعم٤ًمضمد واجلقاُمع ذم اًمقىم٧م اًمذي َيتٛمٕمقن ومٞمف، إؾمقاق: ىم٤مل اًمٕمٚمامء

 .إذا يم٤مٟم٧م ًم٘مٓم٦م ظمٓمػمة، وذم زُمٜمٜم٤م يٙمقن ٟمِمداهن٤م ذم اًمّمحػ واإلذاقم٤مت واًمتٚمٗم٤مز، جم٤مُمع اًمٜم٤مس

 :نٝف١ٝ ايتعسٜف -

 .أو ٟمحق ذًمؽ، أو صمٞم٤مب، أو ومْم٦م، ُمـ و٤مع ُمٜمف ذه٥م: ومٞم٘مقل، أن يذيمر ضمٜمًٝم٤م ٓ همػم

وٕٟمف ، صٗمٝم٤م ًمٕمٚمؿ صٗمتٝم٤م ُمـ يًٛمٕمٝم٤م ومال شمٌ٘مك صٗمتٝم٤م دًمٞمالً قمغم ُمٚمٙمٝم٤مٕٟمف ًمق و، وٓ يّمٗمٝم٤م

ٓ ي٠مُمـ أن يدقمٞمٝم٤م سمٕمض ُمـ ؾمٛمع صٗمتٝم٤م ويذيمر صٗمتٝم٤م اًمتل َي٥م دومٕمٝم٤م هب٤م ومٞم٠مظمذه٤م وهق ٓ 

 .ومتْمٞمع قمغم ُم٤مًمٙمٝم٤م، يٛمٚمٙمٝم٤م

                                                                                              
 (ٕٙ/ ٕٔشر  النووي على مسلم ) (ٔ)
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 .سمؾ َيقز سمقيمٞمٚمف، ٓ يِمؽمط أن يٕمرومٝم٤م سمٜمٗمًف - 

إن ، ٤م وسم٘مك ُمًتٕمدا إلقمٓم٤مء ص٤مطمٌٝم٤م قمقوٝم٤م ُمثٚمٝم٤مضم٤مز ًمف إٟمٗم٤مىمٝم، إن مل شمٕمرف ذم ُمدة اًمٕم٤مم -

 .أو ىمٞمٛمتٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمت٘مقُم٦م، يم٤مٟم٧م ُمثٚمٞم٦م

 :ي٘ أحٛاٍ: تصسف املًتكط يف ايًكط١ -

 .ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمٚمٙم٤ًم ًمف، ٓ َيقز أن يتٍمف ومٞمٝم٤م، أصمٜم٤مء احلقل: أوًٓ 

٤مء ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ أضمؾ إذا ضم، ًمٙمـ سمٕمد أن يٕمرف صٗم٤مهت٤م، ومٚمف أن يتٍمف ومٞمٝم٤م، سمٕمد احلقل: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .أو ُمثٚمٝم٤م أو ىمٞمٛمتٝم٤م دومٕمٝم٤م إًمٞمف

 :أحٛاٍ اًٗف: إذا ًٖهت ايًكط١ -

 .ومال وامن قمٚمٞمف، وٓ شمٗمريط إذا هٚمٙم٧م ذم طمقل اًمتٕمريػ ُمـ همػم شمٕمدٍّ : أوًٓ 

 .ٕهن٤م دظمٚم٧م ذم ُمٚمٙمف، ومال وامن قمٚمٞمف ؾمقاء ومرط أو مل يٗمرط، إذا هٚمٙم٧م سمٕمد مت٤مم احلقل: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .فإْٗا تدفع إيٝ٘ دٕٚ ب١ٓٝ، ٚعسف صفاتٗا، إذا دا٤ َٔ ٜدعٞ ايًكط١ -

 .ٕمٝم٤م إًمٞمفوم٤مدوم، وم٢مذا ضم٤مء أطمد خيؼمك سمٕمدده٤م ووقم٤مئٝم٤م وويم٤مئٝم٤م: أـمٚمؼ وىم٤مل، ملسو هيلع هللا ىلصٕن اًمٜمٌل 

 .ايًكط١ صاحبأدس٠ ايتعسٜف ع٢ً 

 (0). ٕن اًمتٕمريػ ُمـ ُمّمٚمحتف، هذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

 جايحاحلدٜح اي

ُ قَمٜمْفُ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَّ  : ىَم٤مَل ، قَم
ِ

ـْ قِمْرِوِف َأْو "،: ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ظَِمٞمِف ُِم ِٕ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َُمٔمَْٚمَٛم٦ٌم  َُم

 
ٍ
ء َٓ َيُٙمقَن ِديٜم٤َم، وَمٚمْٞمَتََحٚمَّٚمُْف ُِمٜمُْف اًمٞمَْقمَ ، َرْ َٓ دِْرَهؿٌ ىَمٌَْؾ َأْن  إِْن يَم٤مَن ًَمُف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح ُأظِمَذ ُِمٜمُْف سمَِ٘مْدِر ، ٌر َو

ـْ ؾَمٞمرئ٤َمِت َص٤مطِمٌِِف وَمُحِٛمَؾ قَمَٚمٞمْفِ ، َُمٔمَْٚمَٛمتِفِ  ٜم٤َمٌت ُأظِمَذ ُِم ًَ ـْ ًَمُف طَم  (2). "َوإِْن مَلْ شَمُٙم

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

ـُ َصْخرٍ  ـِ سم مْحَ ْوِدُّ قَمٌُْد اًمرَّ َص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل ، احل٤َموِمظُ ، اعمُْجَتِٝمدُ ، اًمَٗمِ٘مٞمْفُ ، اإِلَُم٤ممُ  ،َأسُمق ُهَرْيَرَة اًمدَّ

 
ِ
ْوِدُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ٤ٌَمِت ، اًمَٞماَميِنُّ ، َأسُمق ُهَرْيَرَة اًمدَّ ٤مِظ إصَمْ  .ؾَمٞمرُد احلُٗمَّ

                                                                                              
 (ٗ/ ٕإيقاظ األفهاـ يف شر  عمدة األحكاـ ) (ٔ)
 (ٜٕٗٗرواه البخاري ) (ٕ)
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مْحَـ سمـ َصْخر يَم٤مَن   َٓ حيٍم وأؿمٝمره٤م قمٌد اًمرَّ َٓ يْْمٌط َو ذِم اؾْمٛمف َواؾمؿ َأسمِٞمف اظْمتاِلَف يمثػم 

ؾْمالَم قمٌد ؿمٛمس اؾْمٛمف  .ىمٌؾ اإْلِ

يَنر يمٜم٧م أمحؾ هرة ذِم يمٛمل وَمَٚمامَّ َرآيِن ىَم٤مَل َُم٤م َهِذه وَم٘مٚم٧م  سم٠ميب هريرة ملسو هيلع هللا ىلص يمٜم٤مين َرؾُمقل اهلل : ىَم٤مَل  ِٕ

 .هرة وَمَ٘م٤مَل َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرة

هـ وًمزم  5وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م ، سمخٞمؼمملسو هيلع هللا ىلص  وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل ، ٟمِم٠م يتٞمام وٕمٞمٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

يب ٤مرضمؾ سملم صح 400ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ أيب هريرة أيمثر ُمـ ، طمديث٤م 3558ومروى قمٜمف ، ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلصح٦ٌم اًم

 .وشم٤مسمٕمل

 .شمقذّم ؾمٜم٦م شمًع َوَخًلم َوًمف ؾمٌع َوصَماَمُٟمقَن ؾمٜم٦م َوىمٞمؾ ؾمٜم٦م صَماَمن َوَخًلم

 :َعاْٞ ايهًُات

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َُمٔمْٚمَِٛم٦ٌم()  َض ًَمفُ : َُم ٤ممِلُ َأْو شَمَٕمرَّ ظَِمٞم. َُم٤م َأظَمَذُه اًمٔمَّ ِٕ ـِ : َأيْ  ِف() ي  ذِم اًمدر

ـْ قِمْرِوِف( ٌِِف َوَيَتَح٤مَُمك َأْن َيٜمَْتِ٘مَص  أي: )ُِم ًَ ٌِِف َوطَم ًَ ِف َوَٟم ًِ ـْ َٟمْٗم ي َيُّمقُٟمُف ُِم  ضَم٤مٟمٌِف اًمذر

 )
ٍ
ء ٟمْتَِٗم٤مِع سمِفِ : َأيْ  )َأْو َرْ ِٓ ـَ ا ِّم ، َأُْمٌر آظَمُر يَم٠َمظْمِذ َُم٤مًمِِف َأِو اعْمَٜمِْع ُِم  ٞمصٍ َأْو ُهَق شَمْٕمِٛمٞمٌؿ سَمْٕمَد خَتْ

ـَ اعْمَٔمُْٚمقمِ : َأيْ )ُِمٜمُْف( وَمٚمْٞمَٓم٥ِِم اًمٔم٤َّممِلُ طِمؾَّ َُم٤م ُذيمَِر : َأيْ  )وَمٞمَتََحٚمََّٚمُف(  ُِم

َٕمَٚمَؽ ذِم طِمؾٍّ )اًْمَٞمْقَم( َأيْ : ذِم اًمٜمرَٝم٤مَي٦مِ  ٚمُْتُف َواؾْمتَْحَٚمٚمُْتُف إَِذا ؾَم٠َمًْمَتُف َأْن ََيْ ٟمَْٞم٤م: ُيَ٘م٤مُل حَتَٚمَّ ٤مِم اًمدُّ  ذِم َأيَّ

َٓ دِْرَهٌؿ(َٓ ُيقضَمُد : َأيْ  َٓ َيُٙمقَن( )ىَمٌَْؾ َأنْ   ـْ َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوذِم اًمتَّْٕمٌػِِم سمِِف : )ِديٜم٤َمٌر َو َوُهَق شَمْٕمٌػٌِم قَم

ْرَهَؿ ذِم سَمْذِل َُمٔمْٚمَِٛمتِفِ ، شَمٜمٌِْٞمٌف قَمغَم َأٟمَُّف ََي٥ُِم قَمَٚمٞمِْف َأْن َيَتَحٚمََّؾ ُِمٜمْفُ  يٜم٤َمَر َواًمدر يٜم٤َمِر ، َوًَمْق سَمَذَل اًمدر َنَّ َأظْمَذ اًمدر ِٕ

ٞمرَئ٤مِت قَمغَم شَمْ٘مِديِر قَمَدمِ  ًَّ ٜم٤َمِت َأْو َوْوِع اًم ًَ ـْ َأظْمِذ احْلَ ْرَهِؿ اًْمَٞمْقَم قَمغَم اًمتََّحٚمُِّؾ َأْهَقُن ُِم  .اًمتََّحٚمُّؾِ  َواًمدر

ـْ َُمٔمُْٚمقُِمفِ  سم٠َِمْن َيُٙمقَن ُُم١ْمُِمٜم٤ًم فَم٤مًماًِم هَمػْمَ َُمْٕمُٗمقٍّ : َأيْ  )إِْن يَم٤مَن ًَمُف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح(   ُِم

٤مًمُِح : سمِِّمٞمَٖم٦ِم اعْمَْجُٝمقِل َأيْ : )ُأظِمَذ( هِ : َأيْ )ُِمٜمُْف(  قَمَٛمُٚمُف اًمّمَّ ـْ َص٤مطِمٌِِف اًمٔم٤َّممِلِ قَمغَم هَمػْمِ  ُِم

ٌض قِمٚمُْٛمَٝم٤م إِ : )سمَِ٘مْدِر َُمٔمْٚمَِٛمتِِف( ٞم٦ٌَّم َويَمٞمِْٗمٞم٦ٌَّم ُُمَٗمقَّ  ؾُمٌَْح٤مٟمَفُ َوَُمْٕمِروَم٦ُم ُِمْ٘مَداِر اًمٓم٤َّمقَم٦ِم َواعْمَْٕمِّمٞم٦َِم يَمٛمر
ِ

 .مَم اّللَّ

) ـْ ٜم٤َمٌت(مَلْ شُمقضَمْد : َأيْ  )َوإِْن مَلْ شَمُٙم ًَ  سَم٤مىِمَٞم٦ٌم َأْو ُُمٓمَْٚمً٘م٤م: َأيْ  )ًَمُف طَم

ـْ ؾَمٞمرئ٤َمِت َص٤مطِمٌِِف( ًٗم٤م َأيْ : )وَمُحِٛمَؾ قَمَٚمٞمِْف(اعْمَٔمُْٚمقِم : َأِي  )ُأظِمَذ ُِم وَمَقَوَع قَمغَم : سمِِّمٞمَٖم٦ِم اعْمَْجُٝمقِل خُمَٗمَّ

٤ممِلِ   .اًمٔمَّ

 :ا ٜطتفاد َٔ احلدٜحَ
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 .سمٞم٤من طمرُم٦م اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ دُمف وُم٤مًمف وقمروف - 

 .اًمتحذير ُمـ اًمقىمقع ذم رء ُمـ اعمٔم٤ممل صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م -

 .ٚمٛمٔمٚمقم طم٘مف واومًٞم٤م ذم أظمرةًموإٓ أظمذ ، ورد اعمٔم٤ممل ذم اًمدٟمٞم٤م، إُمر سم٤مٓؾمتحاللومٞمف  -

، اًمتٕم٤مُمؾ ذم هذا اًمٞمقم سم٤محلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ويٙمقن –يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  –ومٞمف إصم٤ٌمت يقم اجلزاء  -

 .طمٞم٨م ٓ درهؿ وٓ ديٜم٤مر

 .وأٟمف ٓ ئمٚمؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤مً ، ومٞمف إصم٤ٌمت قمدل اهلل شمٕم٤ممم -

ـَ فمَٚمَُٛمقا أَيَّ ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمٌُِقَن { ]اًمِمٕمراء. ومٞمف سمٞم٤من ؾمقء قم٤مىم٦ٌم اًمٔم٤معملم -  [225: }َوؾَمٞمَْٕمٚمَُؿ اًمَِّذي

 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 سابعاحلدٜح اي

ُ قَمٜمْفُ  ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِرير َريِضَ اّللَّ ـِ اًمٜمٌَِّلر ، قَم ٤ميُمْؿ َواجلُُٚمقَس قَمغَم اًمٓمُُّرىَم٤مِت ": ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصقَم ، "إِيَّ

ُث وِمٞمَٝم٤م، سُمدي َُم٤م ًَمٜم٤َم : وَمَ٘م٤مًُمقا ٜم٤َم َٟمَتَحدَّ ًُ
ِ اَم ِهَل جَم٤َمًم َّٓ اعَمَج٤مًمَِس ": ىَم٤مَل ، إِٟمَّ ِريَؼ ، وَم٢ِمَذا َأسَمٞمُْتْؿ إِ وَم٠َمقْمُٓمقا اًمٓمَّ

َٝم٤م الَمِ ، َويَمػُّ إََذى، هَمضُّ اًمٌٍََمِ ": ىَم٤مَل ؟ َوَُم٤م طَمؼُّ اًمٓمَِّريِؼ : ىَم٤مًُمقا، "طَم٘مَّ ًَّ ، َوَأُْمٌر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف ، َوَردُّ اًم

ـِ اعمُٜمَْٙمرِ َوهَنْ   (0). "ٌل قَم

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

ـِ ، ُُمْٗمتِل اعَمِدْيٜم٦َمِ ، اعمَُج٤مِهدُ ، اإِلَُم٤ممُ هق  ٦ٌََم سم ـِ صَمْٕمَٚم ـِ ؾِمٜم٤َمِن سم ـُ َُم٤مًمِِؽ سم ـِ اخلَْزَرِج  ؾَمْٕمُد سم ُمـ . قُمٌَٞمِْد سم

ء اًمٗمْمالء يَم٤مَن َأسمق ؾَمِٕمٞمٍْد ُمـ احلٗم٤مظ اعمٙمثريـ اًمٕمٚمامو، ٟمّم٤مر ويم٤من أسمقه ممـ ؿمٝمد أطمداإ ؾم٤مدات

 .اًمٕم٘مالء

ٚمٍِؿ(،  طَمِدْيث٤مً لمَ َأًْمػ َوُم٤مَئ٦م َوؾَمٌْٕم، ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  روى ًْ ( َو )ُُم ٌَُخ٤مِرير  .صَمالصََم٦ٌم َوَأْرسَمُٕمْقنَ : ذِم )اًم

ٌَُخ٤مِريُّ  ت٦ََّم قَمنَمَ طَمِدْيث٤مً : َواٟمَْٗمَرَد اًم
ًِ ٚمِؿٌ ، سمِ ًْ لْمَ : َوُُم ًِ  .سم٤ِمصْمٜملَْمِ َوََخْ

 ،وًمف قم٘م٥م، ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع، ع وؾمٌٕملمشمقذم سم٤معمديٜم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م أرسم

 َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

 :ومٞمف سمٞم٤من طم٘مقق اًمٓمريِؼ وآداسمف وُمٜمٝم٤م -

                                                                                              
 (ٕٕٔٔ( ومسلم )ٕ٘ٙٗرواه البخاري ) (ٔ)
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 :احللُّ األٍٚ  غض ايبصس - 

 اًمٌٍم سمٖمض وإُمر، ًمٚمزٟم٤م ذريٕم٦م أٟمف يمام، أظمريـ حلرُم٤مت اٟمتٝم٤مك اًمٜمٔمر هذا ذم ٕن وذًمؽ 

 ؾَمْٝمؿٌ  اًمٜمَّٔمَْرةَ  وَم٢ِمنَّ ، عمٗم٤مؾمد اًمٕمٔمٞمٛم٦مًمام ذم ذًمؽ ُمـ ا، ؾمقاء طمدٍّ  قمغم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ومٞمف يِمؽمك

ُٛمقمٌ  ًْ ـْ  َُم ـْ ، إسِْمٚمِٞمَس  ؾِمَٝم٤ممِ  ُِم اشُمفُ  َداَُم٧ْم  حَلََٔم٤مشمِفِ  َأـمَْٚمَؼ  َوَُم ، اًمٜمٔمر ُمـ وأصُؾ يمؾر ذٍّ وُمٌدؤه. طَمَنَ

 اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مع ىمد ُم٤م يٖمٗمؾ مل اعمٓمٝمر واًمنمع. ىمٚمٌف وارشم٤مح ٟمٗمًف ٓرشم٤مطم٧م سمٍمه همض أٟمف ومٚمق

قا ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ }  وم٠مُمر سمٖمض اًمٌٍم ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ُمٜمٝمؿ ىمّمد سمدون ـْ  َيُٖمْمُّ َٗمُٔمقا َأسْمَّم٤مِرِهؿْ  ُِم  َوحَيْ

َ  إِنَّ  هَلُؿْ  َأْزيَمك َذًمَِؽ  وُمُروضَمُٝمؿْ  ـَ  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ ( 50) َيّْمٜمَُٕمقنَ  سماَِم  ظَمٌػِمٌ  اّللَّ ـْ  َيْٖمُْمْْم َـّ  ُِم  َأسمَّْم٤مِرِه

ـَ  َٗمٔمْ َـّ  َوحَيْ  [53، 50: راًمٜمق{ ]وُمُروضَمُٝم

ـْ   ـِ  ضَمِريرِ  وقَم   قَمٌْدِ  سمْ
ِ
  َرؾُمقَل  ؾَم٠َمًْم٧ُم ": ىَم٤مَل ، قمٜمف اهلل ريض اهلل

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  وَم٠َمَُمَريِن  اًْمُٗمَج٤مَءةِ  َٟمَٔمرِ  قَم

َف  َأنْ  ي َأْسِ  (3)"سَمٍَمِ

ـْ *      قَمٌْدِ  وقَم
ِ
ـِ  اهلل ـْ ، سُمَرْيَدةَ  سْم   َرؾُمقَل  َأنَّ ، ÷ َأسمِٞمفِ  قَم

ِ
 شُمتٌِْعِ  َٓ  قَمكِمُّ  ٤ميَ : (( ًمَِٕمكِمٍّ  ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

٧ْم ، إُومَم  ًَمَؽ  وَم٢ِمٟمَّاَم ; اًمٜمَّٔمَْرةَ  اًمٜمَّٔمَْرةَ  ًَ  (2). ((أظِمَرةُ  ًَمَؽ  َوًَمٞمْ

ـِ  اًمٜمَّْٝمِل  قِمٚم٦َّمِ : ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ُرِق  ذِم  اجْلُُٚمقسِ  قَم ـَ  اًمٓمُّ ضِ  ُِم ـِ  اًمتََّٕمرُّ   سمُِخُٓمقرِ  ًمِٚمِْٗمَت
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمر

َقابر  ـَ  َحُؼ َيٚمْ  َُم٤م َوظَمْقِف  اًمِمَّ َـّ  اًمٜمََّٔمرِ  ُِم ـْ  إًَِمٞمِْٝم ٤مءُ  ُيْٛمٜمَعِ  مَلْ  إِذْ  َذًمَِؽ  ُِم ًَ ـَ  اًمٜمر َقاِرعِ  ذِم  اعْمُُرورِ  ُِم  اًمِمَّ

َـّ   (5). حِلََقاِئِجِٝم

ـْ   ـِ ، قمٜمف اهلل ريض ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وقَم ِلر  قَم ـِ  قَمغَم  يُمت٥َِم ": ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ ٌُفُ  آَدمَ  اسْم ـَ  َٟمِّمٞم َٟم٤م ُِم  ُُمْدِركٌ ، اًمزر

٤م وَم٤مًْمَٕمٞمْٜم٤َمنِ ، حَم٤َمًَم٦مَ  َٓ  َؽ َذًمِ  ُُذَٟم٤منِ ، اًمٜمََّٔمرُ  ِزَٟم٤ممُهَ ْٕ ٤م َوا ؾْمتاَِمعُ  ِزَٟم٤ممُهَ ِٓ ٤منُ ، ا ًَ  ِزَٟم٤مَه٤م َواًْمَٞمدُ ، اًْمَٙمالَمُ  ِزَٟم٤مهُ  َواًمٚمر

ٌَٓمُْش  ضْمُؾ ، اًْم ُق ، َوَيتََٛمٜمَّك َُّيَْقى َواًْمَ٘مٚم٥ُْم ، اخْلَُٓم٤م ِزَٟم٤مَه٤م َواًمرر سُمفُ وَ  اًْمَٗمْرُج  َذًمَِؽ  َوُيَّمدر  اسمـ ىَم٤مَل   (8)"ُيَٙمذر

                                                                                              
 (ٜٕ٘ٔرواه مسلم ) (ٔ)
 (ٖٙٔٔ/ ٕ( وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع )ٖٚ٘/ ٘رواه أمحد ) (ٕ)
 (ٔٔ/ ٔٔفتح الباري ) (ٖ)
 (ٕٚ٘ٙرواه مسلم ) (ٗ)
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َل : سَمٓم٤َّمٍل رمحف اهلل  َٟمَّفُ  ِزًٟم٤م َواًمٜمُّٓمُْؼ  اًمٜمََّٔمرُ  ؾُمٛمر َٟم٤م إمَِم  َيْدقُمق ِٕ ُق  َواًْمَٗمْرُج  ىَم٤مَل  َوًمَِذًمَِؽ  احْلَِ٘مٞمِ٘ملر  اًمزر  ُيَّمدر

 (3). ويٙمذسمف َذًمِؽ

ةُ  اًمٌٍََْمِ  هَمضر  َوذِم  َُْمرِ  اُْمتَِث٤مٌل  َأٟمَّفُ : َأطَمُدَه٤م: َُمٜم٤َمومِعَ  قِمدَّ ِٕ  
ِ

 َُمَٕم٤مؿِمفِ  ذِم  اًْمَٕمٌْدِ  ؾَمَٕم٤مَدةِ  هَم٤مَي٦مُ  ُهقَ  اًمَِّذي اّللَّ

 .َوَُمَٕم٤مِدهِ 

ـْ  َيْٛمٜمَعُ  َأٟمَّفُ : اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مُ   ْٝمؿِ  َأصَمرِ  ُوُصقلِ  ُِم ًَّ ُٛمقمِ  اًم ًْ  .ىَمٚمٌِْفِ  إمَِم  - َهاليََمفُ  وِمٞمفِ  ًَمَٕمؾَّ  اًمَِّذي - اعْمَ

٤مأُ  اًْمَ٘مٚم٥َْم  ُيقِرُث  َأٟمَّفُ : اًمث٤َّمًمَِث٦مُ   ًً   ٟمْ
ِ

ٌٍََمِ  إـِماْلََق  وَم٢ِمنَّ ، قَمَٚمٞمْفِ  َومَجِْٕمٞم٦َّمً  سم٤ِمّللَّ  اًْمَٕمٌْدِ  سَملْمَ  اًْمَقطْمَِم٦مَ  ُيقِرُث   اًْم

فِ   .َوَرسمر

اسمَِٕم٦مُ  ي َأٟمَّفُ : اًمرَّ ِزُٟمفُ  ُيْْمِٕمُٗمفُ  اًْمٌٍََمِ  إـِماْلََق  َأنَّ  يَماَم ، َوُيْٗمِرطُمفُ  اًْمَ٘مٚم٥َْم  ُيَ٘مقر  .َوحُيْ

٦مُ   ًَ ٥ُم ُيٙمْ  َأٟمَّفُ : اخْل٤َمُِم فُ  إـِماْلىََمفُ  َأنَّ  يَماَم ، ُٟمقًرا اًْمَ٘مٚم٥َْم  ًِ ًُ  .فُمٚمَْٛم٦مً  ُيٚمٌِْ

٤مِدؾَم٦مُ  ًَّ ٤ٌَمـمِؾِ  احْلَؼر  سَملْمَ  هِب٤َم ُيَٛمٞمَّزُ  َص٤مِدىَم٦مً  وِمَراؾَم٦مً  ُيقِرُث  َأٟمَّفُ : اًم ٤مِدِق ، َواًْم  .َواًْمَٙم٤مِذِب  َواًمّمَّ

٤مسمَِٕم٦مُ  ًَّ ٤ٌَمشًم٤م اًْمَ٘مٚم٥َْم  ُيقِرُث  َأٟمَّفُ : اًم ةً َوىمُ  َوؿَمَج٤مقَم٦مً  صَم ُ  وَمَجَٛمعَ ، قَّ ةِ  ؾُمٚمَْٓم٤منِ  سَملْمَ  ًَمفُ  اّللَّ ٦مِ  اًمٜمٍُّْمَ ، َواحْلُجَّ

ةِ  اًْمُ٘مْدَرةِ  َوؾُمٚمَْٓم٤منُ   .َواًْمُ٘مقَّ

ـُ  َدُل  َأٟمَّفُ : اًمث٤َّمُِم ًْ ٞمَْٓم٤منِ  قَمغَم  ُي ـَ  َُمْدظَمُٚمفُ  اًمِمَّ  اًْمَ٘مٚم٥ِْم  إمَِم  َُمَٕمَٝم٤م َوَيٜمُْٗمذُ  اًمٜمَّٔمَْرةِ  َُمعَ  َيْدظُمُؾ  وَم٢ِمٟمَّفُ ، اًْمَ٘مٚم٥ِْم  ُِم

عَ  ـْ  َأْهَ   ُٟمُٗمقذِ  ُِم
ِ
 .اخْل٤َمزِم  اعْمََٙم٤منِ  ذِم  اهْلََقاء

غُ  َأٟمَّفُ : اًمت٤َّمؾِمَٕم٦مُ  فِ  ذِم  ًمِٚمِْٗمْٙمَرةِ  اًْمَ٘مٚم٥َْم  ُيَٗمرر ؿْمتَِٖم٤ملِ  َُمَّم٤محِلِ ِٓ ٌٍََمِ  َوإـِماْلَُق ، هِب٤َم َوا ٞمفِ  اًْم ًِ ْ  َوحَيُقُل  َذًمَِؽ  ُيٜم

َٓ }: شَمَٕم٤ممَم  ىَم٤مَل ، َأُْمُرهُ  قَمَٚمٞمْفِ  وَمَٞمٜمَْٗمِرطُ ، َوسَمٞمْٜمَفُ  سَمٞمْٜمَفُ  ـْ  شُمٓمِعْ  َو ٌَفُ  َأهْمَٗمٚمْٜم٤َم َُم ـْ  ىَمٚمْ ٌَعَ  ِذيْمِرَٟم٤م قَم  َويَم٤منَ  َهَقاهُ  َواشمَّ

 .[24: اًْمَٙمْٝمِػ  ؾُمقَرةُ { ]وُمُرـًم٤م َأُْمُرهُ 

ةُ   ٤م اٟمْتَِ٘م٤مَل  ُيقضِم٥ُم  َوـَمِريً٘م٤م َُمٜمَْٗمًذا َواًْمَ٘مٚم٥ِْم  اًمَْٕملْمِ  سَملْمَ  َأنَّ : اًمَْٕم٤مِذَ ـِ  َأطَمِدمِهَ ظَمرِ  قَم ْٔ  َيّْمُٚمَح  َوَأنْ ، ا

دَ ، سمَِّمالطَِمفِ  ًُ ٤مِدهِ  َوَيْٗم ًَ دَ  وَم٢ِمَذا، سمَِٗم ًَ دَ ; اًْمَ٘مٚم٥ُْم  وَم ًَ دَ  َوإَِذا، اًمٜمََّٔمرُ  وَم ًَ دَ ; اًمٜمََّٔمرُ  وَم ًَ  (2). اًْمَ٘مٚم٥ُْم  وَم

 :احللُّ ايجاْٞ نفُّ األذ٣ -

                                                                                              
 (ٕٙ/ ٔٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٛٚٔالداء والدواء )ص:   (ٕ)
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٤م: ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل  ََذى يَمػُّ  َوَأُمَّ ْٕ ََذى يَمػُّ : سمِفِ  وَم٤معْمَُرادُ  ا ْٕ ةِ  ـِ قمَ  ا  َيِْمٞمُؼ  طَمٞم٨ُْم  ََيْٚمَِس  َٓ  سم٠َِمنْ  اًْماَمرَّ

ـْ  َُمٜمِْزلِ  سَم٤مِب  قَمغَم  َأوْ  اًمٓمَِّريُؼ  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  َ  ُيِريدُ  َُم٤م َأوْ  قِمٞم٤َمًَمفُ  َيْٙمِِمُػ  طَمٞم٨ُْم  َأوْ  قَمَٚمٞمْفِ  سمُِجُٚمقؾِمفِ  َيت٠ََمذَّى َُم ؽمُّ ًَ  سمِفِ  اًمتَّ

ـْ  َتِٛمُؾ : ىَم٤مَل  قِمٞم٤َمٌض  ىَم٤مًَمفُ . طَم٤مًمِفِ  ُِم ـْ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  اًمٜم٤َّمسِ  َأَذى يَمػَّ  اعْمَُرادُ  َيُٙمقنَ  َأنْ  َوحَيْ  (3). اٟمْتََٝمك. سَمْٕمضٍ  قَم

 :َٔ أْٛاع األذ٣ اييت ْساٖا يف ايطسقات اآلٕ* 

 يتٕمرض ُمـ ُمتققمداً  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل: مهز وعمز اعمًٚمٛملم وسمخ٤مص٦م أهؾ اًمتديـ سمدون وضمف طمؼ -

ـَ } إذى ُمـ ٟمقع سم٠مير  ًمٚمٛم١مُمٜملم ِذي ٌُقا َُم٤م سمَِٖمػْمِ  َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُي١ْمُذونَ  َواًمَّ ًَ  اطْمَتَٛمُٚمقا وَمَ٘مدِ  ايْمتَ

 [34: إطمزاب{ ]ُُمٌِٞمٜم٤ًم َوإصِْماًم  هُبَْت٤مًٟم٤م

ـْ  ـِ  وقَم   َرؾُمقُل  َصِٕمدَ : ىَم٤مَل  قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمٝمام اسْم
ِ

ٜمؼَْمَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ
ِ
 َي٤م": وَمَ٘م٤مَل ، َروِمٞمعٍ  سمَِّمْقٍت  وَمٜم٤َمَدى اعم

ـْ  َُمْٕمنَمَ  ٤مٟمِفِ  َأؾْمَٚمؿَ  َُم ًَ
ٚمِِٛملمَ  شُم١ْمُذوا َٓ ، ىَمٚمٌِْفِ  إمَِم  اإِلياَمنُ  ُيْٗمضِ  َومَلْ  سمِٚمِ ًْ َٓ  اعمُ وُهؿْ  َو ُ َٓ  شُمَٕمػمر  شَمتٌَُِّٕمقا َو

ـْ  وَم٢ِمٟمَّفُ ، قَمْقَراهِتِؿْ  ٌَّعَ  َُم ٚمِؿِ  َأظِمٞمفِ  قَمْقَرةَ  شَمَت ًْ ٌَّعَ  اعمُ ُ  شَمَت ـْ ، قَمْقَرشَمفُ  اّللَّ ٌَّعَ  َوَُم ُ  شَمَت  ذِم  َوًَمقْ  َيْٗمَْمْحفُ  شَمفُ قَمْقرَ  اّللَّ

ـُ  َوَٟمَٔمرَ : ىَم٤مَل  "َرطْمٚمِفِ  ضَمْقِف  ٌَٞم٧ِْم  إمَِم  َيْقًُم٤م قُمَٛمرَ  اسْم ٦ٌَمِ  إمَِم  َأوْ  اًم  َوَأقْمَٔمؿَ  َأقْمَٔمَٛمِؽ  َُم٤م": وَمَ٘م٤مَل  اًمَٙمْٕم

ـُ ، طُمْرَُمتَِؽ    قِمٜمْدَ  طُمْرَُم٦مً  َأقْمَٔمؿُ  َواعم١ُْمُِم
ِ

 (2)"ُِمٜمِْؽ  اّللَّ

ـْ : ىم٤مت اعمًٚمٛملماًمتؼمج اًم٤ًمومر اًمذي شمٕم٩مُّ سمف ـمر -  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف َأيِب  ومَٕم

  َرؾُمقُل 
ِ
ـْ  ِصٜمَْٗم٤منِ ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٤م مَلْ  اًمٜم٤َّمرِ  َأْهؾِ  ُِم ٌََ٘مرِ  يَم٠َمْذَٟم٤مِب  ؾِمَٞم٤مطٌ  َُمَٕمُٝمؿْ  ىَمْقمٌ ، َأَرمُهَ سُمقنَ  اًْم  هِب٤َم َيْيِ

٤مءٌ ، اًمٜم٤َّمَس  ًَ
َـّ ، َُم٤مئاِلٌَت  مُمِٞمالٌَت  قَم٤مِرَي٤مٌت  يَم٤مؾِمَٞم٤مٌت  َوٟمِ ـَ  َٓ ، اًْماَمِئَٚم٦مِ  اًْمٌُْخ٧ِم  يَم٠َمؾْمٜمَِٛم٦مِ  ُرُءوؾُمُٝم  َيْدظُمٚمْ

َٓ ، اجْلَٜم٦َّمَ  ـْ  ًَمُٞمقضَمدُ  ِرحَيَٝم٤م َوإِنَّ ، ِرحَيَٝم٤م ََيِْدنَ  َو ػَمةِ  ُِم ًِ  (5)"َويَمَذا يَمَذا َُم

ـِ ، ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف ومٕمـ َأيب: محؾ اًمًالح ًمؽمهٞم٥م اعمًٚمٛملم -  ُيِِمػمُ  َٓ ": ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلر  قَم

الَِح  َأظِمٞمفِ  قَمغَم  َأطَمُديُمؿْ  ًر ٞمَْٓم٤منَ  ًَمَٕمؾَّ ، َيْدِري َٓ  وَم٢ِمٟمَّفُ ، سم٤ِمًم ـَ  طُمْٗمَرةٍ  ذِم  وَمَٞمَ٘معُ ، َيِدهِ  ذِم  َيٜمِْزعُ  اًمِمَّ  (8)"اًمٜم٤َّمرِ  ُِم

                                                                                              
 (ٕٔ/ ٔٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٖٕٖٔ/ ٕأللباين يف صحيح اجلامع )( وصححو إٖٕٓرواه الرتمذي ) (ٕ)
 (ٕٕٛٔرواه مسلم ) (ٖ)
 (ٕٚٔٙ( ومسلم )ٕٚٓٚرواه البخاري ) (ٗ)
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: و يمذًمؽ اًم٥ًّم واًمِمتؿ واًم٘مذف وهذا مم٤م ٓ خيٗمك قمغم أطمد، اًمّمخ٥م واًمْمجٞم٩م سم٤مًمٖمٜم٤مء - 

ـْ   سمـ قَمٌْدِ  ومَٕم
ِ

  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف اّللَّ
ِ

ـُ  ًَمٞمَْس ": ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ ٤منِ  اعم١ُْمُِم َٓ  سم٤ِمًمٓمَّٕمَّ  َو

٤منِ  َٓ  اًمٚمَّٕمَّ َٓ  اًمَٗم٤مطِمشِ  َو   َو
ِ
ٌَِذيء ـْ    (3)"اًم  ريض اهلل قمٜمف َأيِب  وقَم

ِ
ْرَداء ِلَّ  َأنَّ ، اًمدَّ ءٌ  َُم٤م": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌَّ  َرْ

ـِ  ُِمٞمَزانِ  ذِم  َأصْمَ٘مُؾ  ـْ  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  مَ َيقْ  اعم١ُْمُِم ـٍ  ظُمُٚمٍؼ  ُِم ًَ َ  َوإِنَّ ، طَم ٌَِذيءَ  اًمَٗم٤مطِمَش  ًَمُٞمٌِْٖمُض  اّللَّ  (2)"اًم

ـْ : إًم٘م٤مء اًم٘مامُم٦م واًم٘م٤مذورات ذم اًمٓمريؼ -    َرؾُمقَل  َأنَّ ، ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف َأيِب  ومَٕم
ِ
: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

٤مَٟملْمِ  اشمَُّ٘مقا" ٤مَٟم٤منِ  َوَُم٤م: ىَم٤مًُمقا "اًمٚمَّٕمَّ   ؾُمقَل رَ  َي٤م اًمٚمَّٕمَّ
ِ
 ذِم  َأوْ ، اًمٜم٤َّمسِ  ـَمِريِؼ  ذِم  َيتََخغمَّ  اًمَِّذي": ىَم٤مَل ؟ اهلل

ـْ  وِمٞمفِ  ًماَِم  َوفمِٚمرِٝمؿْ  اًمٜم٤َّمس ـُمُرق ذِم  اًمتََّخكمر  حَتِْريؿ قَمغَم  َيُدلُّ  َواحْلَِدي٨ُم   (5)"فمِٚمرِٝمؿْ  ٦مِ  ُِم ٚمِِٛملمَ  َأِذيَّ ًْ ُ  اعْم

ـْ  سمَِتٜمِْجٞمسِ  ويدظمُؾ ذم اًمٜمٝملر يمؾُّ ُم٤م يؽمشم٥ُم قمٚمٞمف أذى ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم    (8). اِرهِ َواؾْمتِْ٘مذَ  َوَٟمتِٜمِفِ  سمِفِ  َيُٛمرّ  َُم

 .ـمرىمٝمؿ

 :ايطالّ احللُّ ايجايح زدُّ -

ُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  أظمٞمف ومٕمـ َأيب قمغم اعمًٚمؿ طمؼ وهق ُمـ   َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل ، قَمٜمْفُ  اّللَّ
ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

ٚمِؿِ  طَمؼُّ  )): َيُ٘مقُل  ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعمُ ًْ الَمِ  َردُّ : ٌس ََخْ  اعمُ ًَّ ٤ٌَمعُ ، اعَمِريضِ  َوقِمٞم٤َمَدةُ ، اًم  َوإضَِم٤مسَم٦مُ ، اجلَٜم٤َمئِزِ  َواشمر

قْمَقةِ   (3)(( اًمَٕم٤مـمِسِ  َوشَمِْمِٛمٞم٧ُم ، اًمدَّ

ـْ    َرؾُمقَل  َأنَّ ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وقَم
ِ
ٚمِؿِ  طَمؼُّ ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ًْ ُ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعْم ًْ ُ َـّ  َُم٤م: ىِمٞمَؾ  "ؾِم٧مي  اعْم  َرؾُمقَل  َي٤م ُه

 
ِ
ٚمرؿْ  ًَمِ٘مٞمتَفُ  إَِذا": ىَم٤مَل ؟ ، اهلل ًَ  (2)". . . . . . . قَمَٚمٞمْفِ  وَم

 :املٓهس عٔ ٚايٓٗٞ باملعسٚف األَس احللُّ ايسابع ٚدٛب -

                                                                                              
 (َٖٓٔرَواُه التػِّْرِمِذيُّ، وصححو األلباين يف صحيح األد  ادلفرد )ص:  (ٔ)
 (َٚٚٔرَواُه التػِّْرِمِذيُّ وصححو األلباين يف صحيح األد  ادلفرد )ص:  (ٕ)
 (ٜٕٙرواه مسلم ) (ٖ)
 (ٕٔٔ/ ٔنيل األوطار ) (ٗ)
 (ٕٕٙٔ( ومسلم )ٕٓٗٔرواه البخاري ) (٘)
 (ٕٕٙٔرواه مسلم ) (ٙ)
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 ي٘مع اًمٓمرق وم٢من; اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر: اًمٓمريؼ أهؾ قمغم -أيْم٤مً - اًمقاضم٤ٌمت وُمـ 

 ذم ؿمٞمئ٤مً  رأى إذا اعم١مُمـ قمغم ضم٥موم٤مًمقا، اعمٜمٙمرات سمٕمض فمٝمقر وُمـ، اًمت٘مّمػم ُمـ ي٘مع ُم٤م ومٞمٝم٤م

 .اعمٜمٙمر قمـ ويٜمٝمك سم٤معمٕمروف ي٠مُمر سمؾ، يًٙم٧م أٓ اًمٓمريؼ

  َرؾُمقَل  قمـ أيب ؾَمِٕمٞمٍد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ؾَمِٛمْٕم٧ُم  
ِ
ـْ ": َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ُُمٜمَْٙمًرا ُِمٜمُْٙمؿْ  َرَأى َُم

هُ  ْ تَٓمِعْ  مَلْ  وَم٢ِمنْ ، سمِٞمَِدهِ  وَمٚمْٞمَُٖمػمر ًْ ٤مٟمِفِ  َي ًَ
تَٓمِعْ  مَلْ  نْ وَم٢مِ ، وَمٌِٚمِ ًْ ياَمنِ  َأْوَٕمُػ  َوَذًمَِؽ ، وَمٌَِ٘مٚمٌِْفِ  َي  (3). "اإْلِ

ومؽمك إُمر ، ُمًتٓمػم وذه ظمٓمػم أُمره اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر قمـ اًمت٘م٤مقمس صمؿَّ إنَّ 

 .سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ؾم٥ٌم ذم اٟمتِم٤مر اعمقسم٘م٤مت ذم ؿمقارع اعمًٚمٛملم وٟمقادُّيؿ

وهذه ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمنمع . شمٖمٞمػمه َيقز ٓ وم٢مٟمف، أؿمدّ  ُمٜمٙمر إمم ٙمراعمٜم شمٖمٞمػم أدى وًمٙمـ إذا

َٓ }  اعمٕمتؼمة يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٌُّقا َو ًُ ـَ  شَم ِذي ـْ  َيْدقُمقنَ  اًمَّ   ُدونِ  ُِم
ِ

ٌُّقا اّللَّ ًُ َ  وَمَٞم { قِمٚمْؿٍ  سمَِٖمػْمِ  قَمْدًوا اّللَّ

مَ  [304: إٟمٕم٤مم] ُ  وَمَحرَّ ُ  آهِل٦َمِ  ؾَم٥مَّ  شَمَٕم٤ممَم  اّللَّ يملِمَ اعْم ٥مر  يَمْقنِ  َُمعَ  - نْمِ ًَّ   َومَحِٞم٦َّمً  هَمٞمًْٔم٤م اًم
ِ

َّ
ِ

 َوإَِه٤مَٟم٦مً  ّلل

هِلَتِِٝمؿْ  َ  ؾَمٌرِٝمؿْ  إمَم  َذِريَٕم٦مً  ًمَِٙمْقٟمِفِ  - ِٔ ٌَّتِفِ  شَمْركِ  َُمّْمَٚمَح٦مُ  َويَم٤مَٟم٧ْم ، شَمَٕم٤ممَم  اّللَّ ًَ ـْ  َأْرضَمَح  شَمَٕم٤ممَم  َُم  َُمّْمَٚمَح٦مِ  ُِم

ٌرٜم٤َم هِلَتِِٝمؿْ  ؾَم ِٔ .(2) 

 :اَظ إحطإ ايهالّاحللُّ اخل -

ـْ  ـِ  إؾِْمَح٤مَق  ومَٕم   قَمٌْدِ  سْم
ِ
ـِ  اهلل ـْ ، ـَمٚمَْح٦مَ  َأيِب  سْم وَْمٜمَِٞم٦مِ  ىُمُٕمقًدا يُمٜم٤َّم: ـَمٚمَْح٦مَ  َأسُمق ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، َأسمِٞمفِ  قَم ْٕ  سم٤ِم

ُث    َرؾُمقُل  وَمَج٤مءَ ، َٟمَتَحدَّ
ِ
ََج٤مًمِسِ  ًَمُٙمؿْ  َُم٤م": وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمٞمْٜم٤َم وَمَ٘م٤ممَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ُٕمَداِت  َوعم  جَم٤َمًمَِس  تَٜمٌُِقااضمْ  اًمّمُّ

ُٕمَداِت  اَم  وَمُ٘مٚمْٜم٤َم، اًمّمُّ ُث  َٟمَتَذايَمرُ  ىَمَٕمْدَٟم٤م سَم٤مسٍ  َُم٤م ًمَِٖمػْمِ  ىَمَٕمْدَٟم٤م إِٟمَّ ٤م": ىَم٤مَل  "َوَٟمتََحدَّ وا َٓ  إُِمَّ َٝم٤م وَم٠َمدُّ  هَمضُّ  طَم٘مَّ

ٌٍََمِ  الَمِ  َوَردُّ ، اًْم ًَّ ـُ ، اًم ًْ  (5)"اًْمَٙمالَمِ  َوطُم

ِٔ ضأٍ احللُّ ايطادع ٖدا١ٜ -  :لايطسٜ عٔ ََ

ًٓ  يم٤من ؾمقاءٌ ، إًمٞمف وهدايتف، اًمٓمريؼ قمـ اًم٤ًمئؾ إرؿم٤مد -أيْم٤مً -اًمٓمريؼ طم٘مقق وُمـ  أو و٤م

 .همري٤ًٌم أو أقمٛمك

                                                                                              
 (ٜٗرواه مسلم ) (ٔ)
 (ٓٔٔ/ ٖإعالـ ادلوقعني ) (ٕ)
 (   ٔٙٔٔرواه مسلم ) (ٖ)
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ـْ     َرؾُمقَل  َأنَّ ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ومَٕم
ِ
ٚمِؿِ  طَمؼُّ ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ًْ ُ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعْم ًْ ُ  َوإَِذا ": وذيمر ُمٜمٝم٤م  "ؾِم٧مي  اعْم

 (3)"ًَمفُ  وَم٤مٟمَّْمْح  اؾْمَتٜمَّْمَحَؽ 

ـْ ، ذًمؽ ُمـ اًمّمدىم٤مت اًمتل يت٘مرب هب٤م اًمٕمٌد ًمرسمرف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  وضمٕمؾ ُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ومَٕم  اّللَّ

ـِ ، قَمٜمْفُ  ِريِؼ  َوَدلُّ . . . . ، َصَدىَم٦مٌ  قَمَٚمٞمْفِ  ؾُمالََُمك يُمؾُّ ": ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلر  قَم ( اًمٓمريؼ وَدلُّ )  (2)"َصَدىَم٦مٌ  اًمٓمَّ

ـْ  َيُدلَّ  َأنْ  ُهقَ  ـْ . قَمَٚمٞمَْٝم٤م ٓمَِّريَؼ اًم َيْٕمِرُف  َٓ  َُم   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َذرٍّ  َأيِب  وقَم
ِ

ضُمَؾ  َوإِْرؿَم٤مُدكَ  ": ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  اًمرَّ

الَلِ  َأْرضِ  ذِم   (5)" َصَدىَم٦مٌ  ًَمَؽ  اًمْمَّ

 :ايطسٜل َٔ األذ٣ احللُّ ايطابع إشاي١ -

، ناإليام ُمـ ؿمٕم٥م ُمـ ؿمٕم٦ٌم هل سمؾ، اًمٓمريؼ قمـ إذى إزاًم٦م; اًمٓمريؼ ذم اعمًتح٦ٌم أداب ُمـ

ـْ    َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، قمٜمف اهلل ريض ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ومَٕم
ِ
ياَمنُ ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  سمِْْمعٌ  َأوْ  - َوؾَمٌُْٕمقنَ  سمِْْمعٌ  اإْلِ

٦ٌَمً  - َوؾِمتُّقنَ  َ  َٓ  ىَمْقُل  وَم٠َموْمَْمُٚمَٝم٤م، ؿُمْٕم َّٓ  هلِإَ ََذى إَُِم٤مـَم٦مُ  َوَأْدَٟم٤مَه٤م، اهللُ  إِ ْٕ ـِ  ا ِريِؼ  قَم ٦ٌَمٌ  َواحْلََٞم٤مءُ ، اًمٓمَّ ـَ  ؿُمْٕم  ُِم

ياَمنِ   (8)"اإْلِ

 :ٚإغاث١ املًٗٛف، عًٝٗا َتاع٘ زفع أٚ، دابت٘ ع٢ً محً٘ يف ايسدٌ احللُّ ايجأَ إعا١ْ  -

ـْ   ُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ومَٕم   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، قَمٜمْفُ  اّللَّ
ِ

ـَ  ؾُمالََُمك يُمؾُّ ": ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ ، َصَدىَم٦مٌ  قَمَٚمٞمْفِ  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

ْٛمُس  ٞمفِ ومِ  شَمٓمُْٚمعُ  َيْقمٍ  يُمؾَّ  صْمٜملَْمِ  سَملْمَ  َيْٕمِدُل ، اًمِمَّ ِٓ ضُمَؾ  َوُيِٕملمُ ، َصَدىَم٦مٌ  ا تِفِ  قَمغَم  اًمرَّ  َأوْ ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمَٞمْحِٛمُؾ  َداسمَّ

 (3)". . َصَدىَم٦مٌ  َُمَت٤مقَمفُ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َيْروَمعُ 

ـِ ، قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك أيب وقمـ ِلر  قَم ٚمِؿٍ  يُمؾر  قَمغَم ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌَّ ًْ : ىِمٞمَؾ  "َصَدىَم٦مٌ  ُُم

فُ  وَمَٞمٜمَْٗمعُ  سمَِٞمَدْيفِ  َيْٕمَتِٛمُؾ " ىَم٤مَل ؟ ََيِدْ  مَلْ  إِنْ  َأَرَأْي٧َم  ًَ ُق  َٟمْٗم َتٓمِعْ  مَلْ  إِنْ  َأَرَأْي٧َم : ىِمٞمَؾ  ىَم٤مَل  "َوَيَتَّمدَّ ًْ : ىَم٤مَل ؟ َي

                                                                                              
 (ٕٕٙٔرواه مسلم ) (ٔ)
 (  ٜٕٔٛرواه البخاري )(ٕ)
 (ٔٙ٘/ ٔ( وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٜٙ٘ٔرواه الرتمذي ) (ٖ)
 (ٖ٘رواه مسلم ) (ٗ)
 (ٜٓٓٔ( ومسلم )ٜٜٕٛرواه البخاري ) (٘)



 

 

020 

َتٓمِعْ  مَلْ  إِنْ  َأَرَأْي٧َم : ًَمفُ  ىِمٞمَؾ  ىَم٤مَل  "اعْمَٚمُْٝمقَف  احْل٤َمضَم٦مِ  َذا ُيِٕملمُ "  ًْ : ىَم٤مَل  "اخْلػَْمِ  َأوِ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  ُُمرُ َي٠مْ ": ىَم٤مَل ؟ َي

ُؽ ": ىَم٤مَل ؟ َيْٗمَٕمْؾ  مَلْ  إِنْ  َأَرَأْي٧َم  ًِ ـِ  ُيْٛم ر  قَم ٤َم، اًمنمَّ  (3)"َصَدىَم٦مٌ  وَم٢ِمهنَّ

 :املػٞ ٚعدّ ايتهرب ع٢ً ايٓاع يف احللُّ ايتاضع ايتٛاضع  -  

 َوقِم٤ٌَمدُ }: شمٕم٤ممم ًمفًم٘مق وذًمؽ، رومٞم٘م٤م ًمٞمٜم٤م ُمِمٞم٤م أي، هقٟم٤م إرض قمغم اإلٟم٤ًمن يٛمٌم وذًمؽ سم٠من 

ـِ  مْحَ ـَ  اًمرَّ ِذي َْرضِ  قَمغَم  َيْٛمُِمقنَ  اًمَّ ْٕ  [25: اًمٗمرىم٤من{ ]ؾَمالًَُم٤م ىَم٤مًُمقا اجْل٤َمِهُٚمقنَ  ظَم٤مـَمٌَُٝمؿُ  َوإَِذا َهْقًٟم٤م ا

َٓ }: ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل َْرضِ  ذِم  مَتْشِ  َو ْٕ ـْ  إِٟمََّؽ  َُمَرطًم٤م ا َْرَض  خَتِْرَق  ًَم ْٕ ـْ  ا ٤ٌَمَل  شَمٌُْٚمغَ  َوًَم ًٓ  اجْلِ { ـُمق

 [55: اإلهاء]

ٌُّ ٖرٙ اآلداب ٜػرتى فٝٗا ايسداٍ ٚايٓطا٤*     :ٚخيتص ايٓطا٤ ببعض اآلداب ايصا٥د٠ َٓٗا، ن

٤َم َي٤م} شمٕم٤ممم سمؾ قمٚمٞمٝم٤م أن شمًؽم مجٞمع ضمًده٤م قمٛمالً سم٘مقل اهلل، أن ٓ خترج ُمتؼمضم٦م -3   ىُمْؾ  اًمٜمٌَِّلُّ  َأُّيُّ

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ

َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسَمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمالَ  ُيْٕمَروْم  ُي١ْمَذْي

ُ  َويَم٤منَ   [39: إطمزاب{ ]َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا اّللَّ

ـُ  ىم٤مل  ٤ٌَّمٍس ريض اهلل قمٜمٝمام اسْم ُ  َأَُمرَ : قَم ٤مءَ  اّللَّ ًَ
ـَ  إَِذا اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ٟمِ ـْ  ظَمَرضْم َـّ  ُِم  َأنْ  ٦مٍ طَم٤مضَم  ذِم  سُمُٞمقهِتِ

َـّ  ُيَٖمٓمرلمَ  ـْ  ُوضُمقَهُٝم َـّ  وَمْقِق  ُِم ـَ ، سم٤ِمجْلاَلسَمِٞم٥ِم  ُرُءوؾِمِٝم  .َواطِمَدةً  قَمٞمْٜم٤ًم َوُيٌِْدي

 ىَم٤مَل : ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل   إؿَْمَٕمِرير  حلدي٨م أيب ُمقؾمك: ه٤م ضمًد أو صمٞم٤مهب٤م قمغم اًمٓمٞم٥م شمْمع ٓ -2

  َرؾُمقُل 
ِ
ْت ومَ ، اؾْمتَْٕمَٓمَرْت  اُْمَرَأةٍ  َأيُّاَم  )): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  (2). َزاٟمِٞم٦ٌَم(( وَمِٝمَل  ِرحَيَٝم٤م ًمِٞمَِجُدوا سمَِ٘مْقمٍ  َٛمرَّ

َٓ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: أن ٓ شمٚمٌس طمذاء ًمف يمٕم٥م قم٤مزم اًمذي يٚمٗم٧م هل٤م أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس -5 ـَ  َو سْم  َيْيِ

َـّ  ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمُِٞمْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم َـّ  ُِم  [53: اًمٜمقر{ ]ِزيٜمَتِِٝم

ـِ  ةَ مَحْزَ  حلدي٨م: اًمٓمريؼ طم٤مومتل قمغم اعمٌم-8 َٟمَّْم٤مِرير  ُأؾَمٞمْدٍ  َأيِب  سْم ْٕ ـْ ، ا  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ ، َأسمِٞمفِ  قَم

 
ِ

ـَ  ظَم٤مِرٌج  َوُهقَ : َيُ٘مقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ ِجدِ  ُِم ًْ ضَم٤مُل  وَم٤مظْمَتَٚمطَ  اعْمَ   َُمعَ  اًمرر
ِ
٤مء ًَ   َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، اًمٓمَِّريِؼ  ذِم  اًمٜمر

ِ
 اّللَّ

  ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
٤مء ًَ َـّ  ًَمٞمَْس  وَم٢ِمٟمَّفُ ، اؾْمَت٠مظِْمْرنَ ": ًمِٚمٜمر ـَ  َأنْ  ًَمُٙم َـّ ، اًمٓمَِّريَؼ  حَتُْ٘مْ٘م ِريِؼ  سمَِح٤موم٤َّمِت  قَمَٚمٞمُْٙم ْرَأةُ  وَمَٙم٤مَٟم٧ِم  "اًمٓمَّ  اعْمَ

                                                                                              
 (ٛٓٓٔ( ومسلم )ٙٚٙ٘رواه البخاري ) (ٔ)
 (ٕ٘٘/ ٔ( وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع )ٖٔٗ/ ٗرواه أمحد  ) (ٕ)
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َدارِ  شَمٚمَْتِّمُؼ   َدارِ  ًَمَٞمَتَٕمٚمَُّؼ  صَمْقهَب٤َم إِنَّ  طَمتَّك سم٤ِمجْلِ ـْ  سم٤ِمجْلِ ـَ   (3). سمِفِ  ًُمُّمقىِمَٝم٤م ُِم أي : اًمٓمَِّريَؼ  وُمٕمٜمك حَتُْ٘مْ٘م

 .شمتقؾمٓمـ اًمٓمريؼ

ـَ  وَمالَ}قمٛمالً سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ومع صقهت٤م أو ختْمع سمف أُم٤مم اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥مأْن ٓ شمر -    خَتَْْمْٕم

ِذي وَمٞمَٓمَْٛمعَ  سم٤ِمًْمَ٘مْقلِ  ـَ  َُمَرٌض  ىَمٚمٌِْفِ  ذِم  اًمَّ ًٓ  َوىُمٚمْ  [52: إطمزاب{ ]َُمْٕمُرووًم٤م ىَمْق

َـّ  َٓ  َأيْ : ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل
َـّ . اًْمَ٘مْقَل  شُمٚمِ ُ  َأَُمَرُه َـّ  َيُٙمقنَ  َأنْ  اّللَّ ُ ًٓ  ىَمْقهُل َـّ  ضَمْز ، وَمّْمالً َويَمالَُُمُٝم

 َٓ ـَ  قَمَٚمٞمْفِ  َئمَْٝمرُ  سماَِم  قَمالىََم٦مً  اًْمَ٘مٚم٥ِْم  ذِم  ُئمِْٝمرُ  َوضْمفٍ  قَمغَم  َيُٙمقنُ  َو  (2). اًمٚمرلمِ  ُِم

ـْ   سمـ ُمًٕمقد  قَمٌْدِ  وقَم
ِ

ـِ ، ÷اّللَّ  وَمَٝم٤ماؾْمتنَْمَ  ظَمَرضَم٧ْم  وَم٢ِمَذا، قَمْقَرةٌ  اعَمْرَأةُ ": ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلر  قَم

ٞمَْٓم٤منُ   .وصقت اعمرأة ُمٜمٝم٤م ومٚمف طمٙمُٛمٝم٤م (5)"اًمِمَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ظاَاحلدٜح اخل

ُ قَمٜمُْٝماَم  ـِ سمْ  اًمٜمُّْٕماَمنِ قمـ  ِلر ، سَمِِمػٍم َريِضَ اّللَّ ـِ اًمٜمٌَّ  َواًمَقاىِمِع  )): ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصقَم
ِ

َُمثَُؾ اًمَ٘م٤مئِِؿ قَمغَم طُمُدوِد اّللَّ

ـَ ذِم ، وَم٠َمَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأقْمالََه٤م َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َأؾْمَٗمَٚمَٝم٤م، يَمَٛمثَِؾ ىَمْقٍم اؾْمتََٝمُٛمقا قَمغَم ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٍ ، ومِٞمَٝم٤م ِذي وَمَٙم٤مَن اًمَّ

ـْ وَمْقىَمُٝمؿْ َأؾْمٗمَ  وا قَمغَم َُم  َُمرُّ
ِ
ـَ اًماَمء ـْ وَمْقىَمٜم٤َم: وَمَ٘م٤مًُمقا، ٚمَِٝم٤م إَِذا اؾْمتََ٘مْقا ُِم ، ًَمْق َأٟم٤َّم ظَمَرىْمٜم٤َم ذِم َٟمِّمٞمٌِٜم٤َم ظَمْرىًم٤م َومَلْ ُٟم١ْمِذ َُم

يُمقُهْؿ َوَُم٤م َأَراُدوا َهَٚمُٙمقا مَجِٞمًٕم٤م  (4). ((َجْقا مَجِٞمًٕم٤م َوٟمَ ، َوإِْن َأظَمُذوا قَمغَم َأيِْدُّيِْؿ َٟمَجْقا، وَم٢ِمْن َيؽْمُ

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

٦ٌََم إَٟمَّْم٤مِريُّ هق  ـِ صَمْٕمَٚم ـِ ؾَمْٕمِد سم ـُ سَمِِمػْمِ سم  ، اًمَٕم٤ممِلُ ، إَُِمػْمُ ، اًمٜمُّْٕماَمُن سم
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل اهلل

ـُ َص٤مطِمٌِفِ   إَٟمَّْم٤مِريُّ ، َواسْم
ِ
 ، اخلَْزَرضِملُّ ، َأسُمق قَمٌِْد اهلل

ِ
ـُ ُأظْم٧ِم قَمٌِْد اهلل ـِ َرَواطَم٦مَ اسْم  . سم

 .ؿَمِٝمَد َأسُمْقُه سَمْدراً 

ِلر . سمثامن ؾمٜملم ملسو هيلع هللا ىلص وًمد ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌَِّّل  ـَ اًمٜمٌَّ ٌَْٞم٤مِن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوؾَمِٛمَع ُِم َح٤مسَم٦ِم اًمّمر ـَ اًمّمَّ َوقُمدَّ ُِم

َٗم٤مٍق   .وهق أول ُمقًمقد ًمألٟمّم٤مر سمٕمد اهلجرة ذِم ىمقل. سم٤ِمشمر

                                                                                              
 (ٕٕٔ/ ٔ( وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع )ٕٕٚ٘رواه أبو داود ) (ٔ)
 (ٚٚٔ/ ٗٔتفسري القرطيب ) (ٕ)
 (ٖٗٔٔ/ ٕ( وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٖٚٔٔرواه الرتمذي ) (ٖ)
 (ٖٜٕٗرواه البخاري ) (ٗ)
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وؿمٝمد " صٗملم " ُمع . ومٜمزل اًمِم٤مم ،إمم ُمٕم٤موي٦م، وضّمٝمتف ٟم٤مئٚم٦م )زوضم٦م قمثامن( سم٘مٛمٞمص قمثامن 

صمؿ اؾمتٕمٛمٚمف ، هـ ووزم اًمٞمٛمـ عمٕم٤موي٦م 35سمٕمد ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد )ؾمٜم٦م ، ووزم اًم٘مْم٤مء سمدُمِمؼ. ُمٕم٤موي٦م

 .وقمزًمف ووٓه محص، شمًٕم٦م أؿمٝمر، قمغم اًمٙمقوم٦م

ومخرج ، ومترد أهؾ محص. وم٤ٌميع اًمٜمٕمامن ٓسمـ اًمزسمػم، واؾمتٛمر ومٞمٝم٤م إمم أن ُم٤مت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

 .ذِم آظِمِر ؾَمٜم٦َِم َأْرسَمٍع َوؾِمترلْمَ  ظم٤مًمد سمـ ظمكم اًمٙمالقمل وم٘متٚمف وم٤مشمٌٕمف، ه٤مرسم٤م

٦مٍ . ُم٤مَئ٦م َوَأْرسَمَٕم٦َم قَمنَمَ طَمِدْيث٤مً ، ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌل  ًَ َٗمَ٘م٤م ًَمُف قَمغَم ََخْ ٌَُخ٤مِريُّ سمَِحِدْي٨ٍم ، اشمَّ ، َواٟمَْٗمَرَد اًم

ٚمٌِؿ سم٠َِمْرسَمَٕم٦مٍ  ًْ  .َوُُم

 :َعاْٞ ايهًُات

 شمَ 
ِ
َت٘مٞمؿ قمغم َُم٤م ُمٜمع اهلل شَمَٕم٤ممَم ُمـ جم٤موزهت٤م: َأي: َٕم٤ممَم اًمَ٘م٤مئُِؿ ذم طُمُدوِد اهلل ًْ ُ ، اعمٜمٙمر هَل٤َم: : َوُيَ٘م٤مل، اعْم

 .اًم٘م٤مئؿ ذم دومِٕمٝم٤م وإزاًمتِٝم٤م

: ىَم٤مَل اًمّزضم٤مج. َُم٤م ُمٜمع اهلل قمز َوضمؾ ُمـ جم٤موزهت٤م: َواحْلُُدود. َُم٤م هَنَك اهلل قَمٜمْفُ : َواعمُراُد سم٤محلُُدودِ 

ار، ٜمْعوأصؾ احْلَد ذِم اًمٚمَُّٖم٦م اعمَْ  ظُمقل وِمٞمَٝم٤م: َوُِمٜمْف طمد اًمدَّ  .َوُهَق َُم٤م يْٛمٜمَع هَمػمَه٤م ُمـ اًمدُّ

 .أي اًمت٤مرك ًمٚمٛمٕمروف اعمرشمٙم٥م ًمٚمٛمٜمٙمر: َواًمَقاىمِِع ومِٞمَٝم٤م

قُمقا: اؾْمتََٝمُٛمقا  .اىْمؽَمَ

 َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

هل هذه و، احلدي٨م قمغم أن طمٙمؿ اًمٌمء طمٙمؿ ٟمٔمػمهذم احلدي٨م إصم٤ٌمت ًمٚم٘مٞم٤مس ًمدًٓم٦م  -

 .٘مٞم٤مسطم٘مٞم٘م٦م اًم

 .يٕمٓمل اعمِمٌف طمٙمؿ اعمِمٌف سمف ذم اًمٜمج٤مة أو اهلالكٕٟمف 

 :يف احلدٜح إثبات يعد٠ قٛاعد فك١ٝٗ َٓٗا -

وذم ُمٕمٜم٤مه٤م ىمقهلؿ ) اًمير ، إذا شمٕم٤مرو٧م ُمٗمًدشم٤من روقمل أقمٔمٛمٝمام ْضرًا سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام - 

ٜم٦م أن يتحٛمٚمقا إذ أن قمغم أهؾ اًمًٗمٞم. وىمقهلؿ ) خيت٤مر أهقن اًمنميـ(، إؿمد يزال سم٤مًمير إظمػ (

 .ٕن ُمٗمًدشمف أهقن ُمـ ُمٗمًدة همرق اًمًٗمٞمٜم٦م; ُمـ صٕمقد أهؾ اًمًٗمؾ وٟمزوهلؿ اًمٜم٤مؿمئإذى 

 )اًمير ٓ يزال سم٤مًمير(: ُمـ هذه اًم٘مقاقمد ىم٤مقمدةو -

ووضمف شمٕمٚمؼ احلدي٨م هبذه اًم٘م٤مقمدة أن اًمذيـ ذم أقمغم اًمًٗمٞمٜم٦م يم٤من يٚمح٘مٝمؿ ْضر ُمـ ُمرور أهؾ 

وم٢مٟمف َي٥م حتٛمؾ اًمير ، ا اًمير ؾمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ظمرق اًمًٗمٞمٜم٦مًمٙمـ ًمام يم٤مٟم٧م إزاًم٦م هذ، اًمًٗمؾ قمٚمٞمٝمؿ
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وهلذا يم٤من اطمتج٤مج أهؾ اًمًٗمؾ سم٠مهنؿ إٟمام خيرىمقن اًمًٗمٞمٜم٦م عمٜمع إذى ، اًمقاىمع وقمدم اًمًٕمل ذم إزاًمتف 

 .قمٛمـ ومقىمٝمؿ همػم ُم٘مٌقل ٕهنؿ إٟمام يريدون إزاًم٦م اًمير سمام هق أْض ُمٜمف

 ر اخل٤مص ٕضمؾ دومع اًمير اًمٕم٤مم (ُيتحٛمؾ اًمي ): وُمـ هذه اًم٘مقاقمد أيْم٤ًم ىم٤مقمدة-

دي٨م أن قمغم أصح٤مب اًمٕمٚمق حتٛمؾ إذى اًمذي يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ٤محلووضمف شمٕمٚمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة سم

 .صٕمقد أهؾ اًمًٗمؾ وٟمزوهلؿ دومٕم٤ًم ًمٚمير اًمٕم٤مم اًمذي ؾمٞمّمٞم٥م اجلٛمٞمع ًمق ظمرىم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م

: ٜؤخر َٔ احلدٜح األحهاّ ايفك١ٝٗ اآلت١ٝ
(0)

 

} : يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم، وىمد شمْم٤مومرت إدًم٦م قمغم ذًمؽ، اعمٜمٙمروضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ -

ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوُأوًَمئَِؽ  ٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠مُُْمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ ُهُؿ اعْمُْٗمٚمُِحقَن { َوًْمَتُٙم

 [308: ]آل قمٛمران

وم٢من : عمتٗم٤موت سم٤مًم٘مرقم٦م وإن يم٤من ومٞمف قمٚمق وؾمٗمؾوضمقاز ىمًٛم٦م اًمٕم٘م٤مر ا، إصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرقم٦م-

 .وروٞمف وْضب سمف اعمثؾ، ىمد ذيمر آىمؽماع ذم ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م - ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمرؾمقل 

يَم٤مء: ‘ ىَم٤مَل اسمْـ سمٓم٤مل َ َٛم٦م سَملم اًمنمُّ ًْ َواًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ُمتٗم٘مقن ، اًْم٘مرقَم٦م ؾمٜم٦م ًمٙمؾ ُمـ َأَراَد اًمْٕمْدل ذِم اًْمِ٘م

٤َم شمِمٌف إزٓم اًمَّتِل هنك اهلل قَمٜمَْٝم٤م: َوىَم٤مًُمقا، قومِٞملّمَوظَم٤مًمٗمُٝمؿ سمٕمض اًمْٙمُ ، قمغم اًمَ٘مْقل هب٤َم هَنَّ ِٕ  .َٓ ُمٕمٜمك هَل٤َم 

ٕن اهلالك اعمِم٤مر إًمٞمف : ذم احلدي٨م اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مقسم٦م ذم أظمرة سمؽمك شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ُمع اًم٘مدرة-

 .ذم احلدي٨م قم٤مم يِمٛمؾ اهلالك ذم اًمدٟمٞم٤م واخلنان ذم أظمرة

٦ِم : هُ ىَم٤مَل اعْمَُٝمٚم٥َُّم َوهَمػْمُ  ٦ِم سمَِذٟم٥ِْم اخْل٤َمصَّ َنَّ : ىم٤مل اسـم طمجر ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم شَمْٕمِذي٥ُم اًمَْٕم٤مُمَّ ِٕ َوومِٞمِف ٟمََٔمٌر 

ـْ َوىمَ  ـْ ُذُٟمقِب َُم ُر ُِم ُف وَم٢مِٟمَُّف ُيَٙمٗمر تَِح٘مُّ ًْ َٓ َي ـْ  ٟمْٞم٤َم قَمغَم َُم  .ـْ َدَرضَمتِفِ َع سمِِف أَْو َيْروَمُع ُمِ اًمتَّْٕمِذي٥َم اعْمَْذيُمقَر إَِذا َوىَمَع ذِم اًمدُّ

ًرا - ؼْمِ قَمغَم َأَذى اجْل٤َمِر إَِذا ظَمٌِمَ ُوىُمقَع َُم٤م ُهَق َأؿَمدُّ َْضَ  .ُوضُمقُب اًمّمَّ

ِدَث قَمغَم َص٤مطِم٥ِم اًْمُٕمٚمِْق َُم٤م َيُيُّ سمِفِ  - ْٗمِؾ َأْن حُيْ ًُّ ُف ًَمٞمَْس ًمَِّم٤مطِم٥ِم اًم  .َوَأٟمَّ

ًرا ًَمِزَُمُف إِْصالَ - ُف إِْن َأطْمَدَث قَمَٚمٞمِْف َْضَ رِ َوَأٟمَّ َ ـَ اًميَّ  (2). طُمُف َوَأنَّ ًمَِّم٤مطِم٥ِم اًْمُٕمٚمِْق َُمٜمَْٕمُف ُِم

                                                                                              
 (ٜٕٗ/ ٘( وفتح الباري لبن حجر )ٕٔ/ ٚ( وشر  صحيح البخاري لبن بطاؿ )ٖٕ/ ٕشر  النووي على مسلم ) (ٔ)
 (ٜٕٙ/ ٘فتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 طادعاحلدٜح اي

ُ قَمٜمَْٝم٤م ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اّللَّ  " :ىَم٤مًَم٧ْم ، قَم
ِ

٦َم َوُيثِٞم٥ُم قَمَٚمٞمَْٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ  (0). "َيْ٘مٌَُؾ اهلَِديَّ

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

ْيِؼ َأيِب سَمْٙمٍر اًمتَّٞمِْٛمٞم٦َُّم ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ  در ْيِؼ إيَْمؼَمِ ، قَم٤مِئَِم٦ُم سمِٜم٧ُْم اًمّمر در  ، سمِٜم٧ُْم اإِلَُم٤مِم اًمّمر
ِ
ظَمٚمِٞمَْٗم٦ِم َرؾُمْقِل اهلل

َة  َأيِب سَمْٙمرٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص - ـِ ُُمرَّ ـِ شَمٞمِْؿ سم ـِ ؾَمْٕمِد سم ـِ يَمْٕم٥ِم سم ـِ قَمْٛمِرو سم ـِ قَم٤مُِمِر سم ـِ َأيِب ىُمَح٤موَم٦َم قُمثاَْمَن سم  سم
ِ
قَمٌِْد اهلل

ـِ ًُم١َميٍّ اًمُ٘مَرؿِمٞم٦َّمُ  ـِ يَمْٕم٥ِم سم ٞم٦َّمُ ، اًمتَّٞمِْٛمٞم٦َّمُ ، سم ٦مُ ، اعَمٙمر ٌَِقيَّ ِلر ، ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ ، اًمٜمَّ ًَ  -ملسو هيلع هللا ىلص -َزوضَم٦ُم اًمٜمٌَّ
 َأوْمَ٘مُف ٟمِ

ِ
٤مء

٦ِم قَمغَم اإِلـماْلَِق   .إُُمَّ

َٝم٤م ـِ ُأَذْيٜم٦ََم اًمِٙمٜم٤َمٟمِٞم٦َّمُ : َوُأُمُّ ـِ قَمت٤َّمِب سم ـِ قَمٌِْد ؿَمْٛمٍس سم ـِ قُمَقْيِٛمِر سم  .ِهَل ُأمُّ ُرْوَُم٤مَن سمِٜم٧ُْم قَم٤مُِمِر سم

 ىَمٌَْؾ ُُمَٝم٤مضَمِرِه سَمْٕمَد َووَم٤مِة اًم، َه٤مضَمَر سمَِٕم٤مِئَِم٦َم َأسَمَقاَه٤م
ِ
ضَمَٝم٤م َٟمٌِلُّ اهلل ٦َم سمِٜم٧ِْم ظُمَقْيٚمِدٍ َوشَمَزوَّ ْيَ٘م٦ِم ظَمِدَْيَ در ، ّمر

 .سمَِٕم٤مَُملْمِ : َوىِمٞمَْؾ ، َوَذًمَِؽ ىَمٌَْؾ اهلِْجَرِة سمٌِِْْمَٕم٦َم قَمنَمَ ؿَمْٝمراً 

اٍل ؾَمٜم٦ََم اصمْٜمَتلَْمِ  وَمُف ، َوَدظَمَؾ هِب٤َم ذِم ؿَمقَّ الَُم  -ُُمٜمٍََمَ ًَّ الَُة َواًم ـْ هَمْزَوِة سَمْدرٍ  -قَمَٚمٞمِْف اًمّمَّ عٍ َوِهَل اسمْٜم٦َُم شمِ ، ُِم ًْ. 

٤ٌَمَريم٤ًم وِمٞمْفِ ، ـَمٞمر٤ٌمً ، قِمٚماًْم يَمثػِْماً : وَمَرَوْت قَمٜمْفُ   .ُُم

ِة َأطَم٤مِدْي٨َم ، ملسو هيلع هللا ىلص روت قمـ اًمٜمٌل ٚمٌِؿ قَمغَم . َأًْمَٗملْمِ َوُم٤مَئَتلْمِ َوقَمنْمَ ًْ ٌَُخ٤مِريُّ َوُُم َٗمَؼ هَل٤َم اًم ُم٤مَئ٦ٍم : اشمَّ

ٌَُخ٤مِريُّ سم٠َِمرْ . َوَأْرسَمَٕم٦ٍم َوؾَمٌِْٕملْمَ طَمِدْيث٤مً  لْمَ َواٟمَْٗمَرَد اًم ًِ َٕم٦ٍم َوؾِمترلْمَ . سَمَٕم٦ٍم َوََخْ ًْ
ٚمٌِؿ سمِتِ ًْ  .َواٟمَْٗمَرَد ُُم

ـْ ُوًمَِد ذِم اإِلؾْمالَمِ  َّ ـْ وَم٤مـمَِٛم٦َم سمَِثاَميِن ؾِمٜملِْمَ ، َوقَم٤مِئَِم٦ُم مِم مَلْ َأقْمِ٘مْؾ َأسَمَقيَّ : َويَم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مْقُل ، َوِهَل َأْصَٖمُر ُِم

ـَ  ْي ٤م َيِدْيٜم٤َمِن اًمدر َّٓ َومُهَ َتْٕمٓمِلَوَذيَمَرْت . إِ ًْ ٦َم ؾَم٤مئَِس اًمِٗمٞمِْؾ ؿَمٞمْخ٤ًم َأقْمَٛمك َي َ٘م٧ْم سمَِٛمٙمَّ ٤َم حَلِ  .َأهنَّ

ـْ صَمؿَّ ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم، َويَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأًة سَمٞمَْْم٤مَء مَجِٞمَْٚم٦مً  اءُ : َوُِم ِلُّ ، احلَُٛمػْمَ ِج اًمٜمٌَّ َه٤م -ملسو هيلع هللا ىلص -َومَلْ َيتََزوَّ ، سمِْٙمرًا هَمػْمَ

ٌََّٝم٤م َٓ َأطَم٥مَّ اُْمَرَأًة طُم َٓ َأقمْ ، َو ٍد َو ٦ِم حُمَٛمَّ  ُُمٓمَْٚم٘م٤ًم اُْمَرَأًة َأقْمَٚمَؿ ُِمٜمَْٝم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص -َٚمُؿ ذِم ُأُمَّ
ِ
٤مء ًَ  .سَمْؾ َوَٓ ذِم اًمٜمر

٤َم َزْوضَم٦ُم َٟمٌِٞمرٜم٤َم و ٟمَْٞم٤م َوأظمَرةِ  -ملسو هيلع هللا ىلص -َٟمِْمَٝمُد َأهنَّ  .ذِم اًمدُّ

                                                                                              
 ( ٕ٘ٛ٘رواه البخاري ) (ٔ)
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، وشمقومٞم٧م ؾمٜم٦م صمامن، وسم٘مٞم٧م إمم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وهل سمٜم٧م صمامن قمنمة ؾمٜم٦م، ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ىمٌض 

قمٌد اهلل سمـ : ويم٤من وصٞمٝم٤م، وأوص٧م أن شمدومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع، وىمد ىم٤مرسم٧م اًمًٌٕملم، َخًلمؾمٌع و: وىمٞمؾ

 .اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام

 َعاْٞ ايهًُات

٦َم َوُيثِٞم٥ُم قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُف َُم٤م: ىَمْقًُمُف َيْ٘مٌَُؾ اهْلَِديَّ ِذي ُُّيِْدي ًَمُف سَمَدهَل٤َم َواعْمَُراُد سم٤ِمًمثََّقاِب اعْمَُج٤مَزاُة َوَأىَمٚمُّ  َأْي ُيْٕمٓمِل اًمَّ

٦مِ  ٤مِوي ىِمٞمَٛم٦َم اهْلَِديَّ ًَ  .ُي

 َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

 :‘ىم٤مل اسمـ اجلقزي 

٦م ًمٞمٔمْٝمر طمًـ ظمٚم٘مف اَم يَم٤مَن ي٘مٌؾ اهْلَِديَّ  .وًمتت٠مًمػ اًْمُ٘مُٚمقب قمغم حمٌتف، إِٟمَّ

اَم يَم٤مَن يثٞم٥م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ًمِئاَلَّ يٙمقن ٕطمد قَمَٚمٞمِْف ُمٜم٦َّم  (0). َوإِٟمَّ

 َطا٥ٌ َتعًك١ باهلد١ٜ

 ؟ٛاش اهلد١ٜايػسٚط ايػسع١ٝ جل

 :يِمؽمط جلقاز اهلدي٦م

وأي ، ىمٌٚم٧م: وي٘مقل اعمقهقب ًمف، وهٌتؽ يمذا: ومٞم٘مقل اًمقاه٥م ُمثال، اإلَي٤مب واًم٘مٌقل - 3 

 .ىمقل أو ومٕمؾ دل قمغم هذا اعمٕمٜمك ومٚمف طمٙمٛمف

 .ومال شمّمح ذم جمٝمقل، أن شمٙمقن ذم ُمٕمٚمقم - 2 

 .ومال شمّمح ذم اعمٕمجقز قمـ شمًٚمٞمٛمف، أن شمٙمقن ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م - 5 

 .أٓ شمٙمقن ذم اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف - 8 

 .أٓ شمٙمقن ُمٕمٚم٘م٦م قمغم ذط ُمًت٘مٌؾ - 3 

ومال َيقز أن خيص اًمقاًمد أطمدا ُمـ أوٓده سمٌمء دون ، إذا يم٤مٟم٧م ًمألوٓد، اًمٕمدل ومٞمٝم٤م - 2 

 .قمغم ؾمٌٞمؾ إصمرة، أظمريـ

                                                                                              
 (ٜٖٛ/ ٗل من حديث الصحيحني )كشف ادلشك (ٔ)
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 واًمٓم٤مًم٥م، هدي٦م اعمراضمع ًمٚمٛمقفمػ: ُمثؾ، أٓ ي٘مّمد هب٤م ُمٕمٜمك اًمرؿمقة يمٝمداي٤م اًمٕمامل - 5  

 (0). ٕؾمت٤مذه ذم اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م

ٌُ َُا َأِفَض ُٗ ١َِّ َأُّٜ َِٗد َٚاِي  ؟ايصََّدَق١ِ 

َدىَم٦مُ  ـْ : اًمّمَّ َٓ ـَمَٚم٥ِم هَمَرٍض ُِم ٍ َو
ـْ هَمػْمِ ىَمّْمٍد ذِم ؿَمْخٍص ُُمَٕملمَّ ٤ٌَمَدًة حَمَْْم٦ًم ُِم  قِم

ِ
َُم٤م ُيْٕمَٓمك ًمَِقضْمِف اّللَّ

َدىمَ ; ضِمَٝمتِفِ  ـْ ُيقَوُع ذِم َُمَقاِوِع اًمّمَّ  .٦ِم يَم٠َمْهِؾ احْل٤َمضَم٤مِت ًَمِٙم

٦ُم " ٤م " اهْلَِديَّ ٍ : َوَأُمَّ ٤م ًمَِّمَداىَم٦مِ ; وَمٞمَْ٘مِّمُد هِب٤َم إيْمَراَم ؿَمْخٍص ُُمَٕملمَّ ٦ٌَِّم َوإُِمَّ ََح
ِ

٤م عم ٤م ًمَِٓمَٚم٥ِم طَم٤مضَم٦مٍ ; إُمَّ ; َوإُِمَّ

طََمدِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوهِلََذا يَم٤مَن اًمٜمٌَِّلُّ  ِٕ ٦َم َوُيثِٞم٥ُم قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمالَ َيُٙمقُن  َٓ َي٠ميُْمُؾ َأْوؾَم٤مَخ اًمٜم٤َّمِس  َيْ٘مٌَُؾ اهْلَِديَّ قَمَٚمٞمِْف ُِمٜم٦ٌَّم َو

هِ  َدىَم٦َم ًمَِذًمَِؽ َوهَمػْمِ ـْ َي٠ميُْمُؾ اًمّمَّ َدىَم٤مُت َومَلْ َيُٙم ـْ ُذُٟمقهِبِْؿ َوِهَل اًمّمَّ ُروَن هِب٤َم ُِم تِل َيَتَٓمٝمَّ َ َذًمَِؽ . اًمَّ ٌَلمَّ َوإَِذا شَم

َدىَم٦ُم َأوْمَْمُؾ  َّٓ َأْن َيُٙمقَن ذِم اهْلَِديَّ ; وَم٤مًمّمَّ َدىَم٦مِ إ ـْ اًمّمَّ  ًمَِرؾُمقِل : ٦ِم َُمْٕمٜمًك شَمُٙمقُن سمِِف َأوْمَْمَؾ ُِم
ِ
ْهَداء ُِمثَْؾ اإْلِ

 
ِ

٦ًٌَّم ًَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  . ذِم طَمَٞم٤مشمِِف حَمَ
ِ

 ًمَِ٘مِري٥ِم َيِّمُؾ سمِِف َرمِحَُف َوَأٌخ ًَمُف ذِم اّللَّ
ِ
ْهَداء وَمَٝمَذا ىَمْد َيُٙمقُن َأوْمَْمَؾ : َوُِمثَْؾ اإْلِ

َدىَم٦مِ  ـْ اًمّمَّ  (2). ُِم

 ؟تكبٌ اهلد١ٜ إذا ناْت بكصد املطاعد٠ٌٖ 

; دقمك ًمفأو يُ ، إذا شمٞمن ذًمؽ سمام يٜم٤مؾم٥م ٤مويٙم٤موم٠م قمٚمٞمٝم، دون اؾمتنماف ٟمٗمس ٤مٓ سم٠مس سم٘مٌقهل

طمتك شمروا أٟمٙمؿ ، وم٢من مل دمدوا ُم٤م شمٙم٤مومئقٟمف وم٤مدقمقا ًمف، ُمـ صٜمع إًمٞمٙمؿ ُمٕمرووم٤م ومٙم٤مومئقه": ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف 

 (3). رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل "ىمد يم٤موم٠ممتقه 

 ؟١ٜ ال ُتٗد٣ ٚال ُتباعٌٖ اهلد

سمؾ ُمـ متٚمَّؽ هدي٦م سمٓمريؼ ذقمل وم٢من ًمف احلؼ ذم ، وخم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع، ُم٘مقًم٦م همػم صحٞمح٦مهذه 

، وُمـ ُمٜمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ مل ُيّم٥م، وٓ طمرج قمٚمٞمف ذم ذًمؽ، اًمتٍمف هب٤م سمٞمٕم٤ًم وإضم٤مرة وإهداًء ووىمٗم٤مً 

 .وىمد ضم٤مء ذم اًمًٜم٦َّم اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ُم٤م يدل قمغم هذا

ـْ قَمكِمٍّ وم ٞم٤ًّم، صَمْقَب طَمِريرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل قمٜمف َأنَّ ُأيَمٞمِْدَر ُدوَُم٦َم َأْهَدى إمَِم اًمٜمٌَِّلر  َٕم
: وَمَ٘م٤مَل ، وَم٠َمقْمَٓم٤مُه قَمٚمِ

ْ٘مُف َُخًُرا سَملْمَ اًْمَٗمَقاـمِِؿ(  (0). )ؿَم٘مر

                                                                                              
 (ٓٚٔ/ ٙٔ) ٔ -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٔ)
 (ٜٕٙ/ ٖٔرلموع الفتاوى ) (ٕ)
 (ٔٚٔ/ ٙٔ) ٔ -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٖ)
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 غسا٤ املٗدٟ اهلد١ٜ َٔ املٗد٣ ي٘ 

محٚم٧م قمغم ومرس ذم : لومٕمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤م، ٓ َيقز ًمٚمٛمٝمدي أن يِمؽمي ُم٤م أهداه ٕظمٞمف

، قمـ ذًمؽ -ملسو هيلع هللا ىلص -وم٠ًمًم٧م رؾمقل اهلل ، ومٔمٜمٜم٧م أٟمف سم٤مئٕمف سمرظمص، وم٠مو٤مقمف ص٤مطمٌف، ؾمٌٞمؾ اهلل

 (2). ((وم٢من اًمٕم٤مئد ذم صدىمتف يم٤مًمٙمٚم٥م يٕمقد ذم ىمٞمئف ، ٓ شمٌتٕمف وإن أقمٓم٤ميمف سمدرهؿ )): وم٘م٤مل

 ٖداٜا املعًُني ٚاملعًُات يف املدازع ايٓظا١َٝ

ذم ُمٕمٜمك  -أو همػم طمٙمقُمٞم٦م طمٙمقُمٞم٦م، اعمدارس اًمٜمٔم٤مُمٞم٦مسمذل اهلدي٦م ًمٚمٛمٕمٚمؿ أو اعمٕمٚمٛم٦م ذم 

ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مد صح قمٜمف ، قمـ هداي٤م اًمٕمامل ملسو هيلع هللا ىلص وىمد هنك اًمٜمٌل . ومال َيقز دومٕمٝم٤م وٓ أظمذه٤م، اًمرؿمقة

ومت٤موى . رواه أمحد وهمػمه "هداي٤م اًمٕمامل همٚمقل": أٟمف ىم٤مل، طمدي٨م أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي ريض اهلل قمٜمف

 (345/ 25) 3 -اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 

 ؟ش قبٍٛ اهلد١ٜ َٔ غدص ْعًِ أْ٘ ٜتعاٌَ بايسباٌٖ جيٛ

ـْ يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م وَيقز أن ي٤ٌميٕمف ويِم٤مريف وَيقز أن َيٞم٥م دقمقشمف  َيقز ًمإلٟم٤ًمن أن ي٘مٌؾ هدي٦م َُم

ىمٌؾ اهلدي٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واؿمؽمى ُمـ ُّيقدي ـمٕم٤مُم٤ًم ٕهٚمف إٓ إذا قمٚمٛمٜم٤م أٟمٜم٤م إذا يمٗمٗمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن اًمٜمٌل 

ٟم٘مٌؾ هديتف ارشمدع قمـ اًمرسم٤م ومحٞمٜمئذ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ ٓ ٟمٌٞمع ُمٕمف وٓ ٟمِمؽمي  قمٜمف ومل ٟم٤ٌميٕمف ومل ُٟمِم٤مرِه ومل

 (3). وٓ ٟم٘مٌؾ هديتف ٕن هذا ُمـ سم٤مب اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 طابعاحلدٜح اي

 
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ُ قَمٜمْفُ  سمـ ُمًٕمقد قَم ِلر ، َريِضَ اّللَّ ـِ اًمٜمٌَّ ـَ ، ظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص قَم ِذي صُمؿَّ اًمَّ

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ ، َيُٚمقهَنُؿْ  ِذي ٌُِؼ ؿَمَٝم٤مَدُة َأطَمِدِهْؿ يَ ، صُمؿَّ اًمَّ ًْ  (4). "َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مَدشَمفُ ، ِٛمٞمٜمَفُ صُمؿَّ ََيِلُء َأىْمَقاٌم شَم

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

ـِ طَمٌِٞم٥ٍْم اهلَُذزِمُّ  ـِ هَم٤موِمِؾ سم ُٕمْقِد سم ًْ ـُ َُم  سم
ِ
٦مِ ، اإِلَُم٤مُم احلؼَْمُ ، قَمٌُْد اهلل ـِ اهلَُذزِمُّ ، وَمِ٘مٞمُْف إُُمَّ مْحَ ، َأسُمق قَمٌِْد اًمرَّ

لُّ  ٌَْدِريُّ ، اعمَُٝم٤مضِمِريُّ ، اعَمٙمر  .ل ُزْهَرةَ طَمٚمِٞمُْػ سَمٜمِ ، اًم

                                                                                              
 (ٙٛٔٙ/ ٘(. موقع اإلسالـ سؤاؿ وجوا  )ٕٔٚٓ) -واللفظ لو  -( ومسلم ٕٕٚٗرواه البخاري ) (ٔ)
 (ٗٛٔ/ ٙٔ) ٔ -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٕ)
 (ٕ/ ٙٔفتاوى نور على الدر  للعثيمني ) (ٖ)
 (ٖٖٕ٘( ومسلم )ٕٕ٘ٙرواه البخاري ) (ٗ)
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ًملِْمَ   ٤مسمِِ٘ملْمَ إَوَّ ًَّ ـَ اًم لْمَ ، يَم٤مَن ُِم
ِ ِ
 اًمَٕم٤معم

ِ
٤ٌَمء ـَ اًمٜمَُّج َويَم٤مَن َيْقَم ، َوَه٤مضَمَر اهلِْجَرشَملْمِ ، ؿَمِٝمَد سَمْدراً ، َوُِم

ُُمْقِك قَمغَم اًمٜمَّْٗمؾِ  ٌُُف هَمِزْيَرةٌ ، اًمػَمْ  .َرَوى قِمٚماًْم يَمثػِْماً ، َوَُمٜم٤َمىِم

 .وهق أّول ُمـ ضمٝمر سم٤مًم٘مرآن سمٛمٙم٦م. َداَر إَْرىَمؿِ  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌِلر َأؾْمَٚمَؿ ىَمٌَْؾ ُدظُمْقِل اًمٜمَّ 

 .ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمْٜمَتَلْمِ َوصَمالصَملَِم ًمِٚمِْٝمْجَرةِ . ويم٤من ص٤مطم٥م ٟمٕمٚمٞمف، ملسو هيلع هللا ىلصوٓزم اًمٜمٌّل 

 . طَمِدْيث٤مً لمَ صَماَميِن َُم٤مَئ٦ٍم َوَأْرسَمٕمُ ، ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌل 

( قَمغَم َأْرسَمٕمَ  ِحٞمَْحلْمِ َٗمَ٘م٤م ًَمُف ذِم )اًمّمَّ ـَ طَمِدْيث٤مً . ٦ٍم َوؾِمترلْمَ اشمَّ ْي ، َواٟمَْٗمَرَد ًَمُف اًمٌَُخ٤مِريُّ سم٢ِِمظْمَراِج َأطَمٍد َوقِمنْمِ

٦ٍم َوصَمالصَملِْمَ طَمِدْيث٤مً  ًَ ٚمٌِؿ سم٢ِِمظْمَراِج ََخْ ًْ  .َوُُم

 :َعاْٞ ايهًُات

ِلر : ظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن  َح٤مسَم٦مُ  ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم  ملسو هيلع هللا ىلص اعْمَُراُد سمَِ٘مْرِن اًمٜمٌَّ  .اًمّمَّ

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ  ِذي  .َأِي اًْمَ٘مْرُن اًمَِّذي سَمْٕمَدُهْؿ َوُهُؿ اًمت٤َّمسمُِٕمقنَ : صُمؿَّ اًمَّ

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ  ِذي ٤ٌَمُع اًمت٤َّمسمِِٕملمَ : صُمؿَّ اًمَّ  .َوُهْؿ َأشْم

ٌُِؼ ؿَمَٝم٤مَدُة َأطَمِدِهْؿ َيِٛمٞمٜمَفُ )  ًْ ـْ يَمثَْرِة ؿَمَٝم٤مَدِة َذًمَِؽ قِمٌَ : ىمِٞمَؾ  ( َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مَدشَمفُ ، صُمؿَّ ََيِلُء َأىمَْقاٌم شَم ٤مَرٌة قَم

َٝم٤مَدةِ  ٚمُِٗمقَن ىَمٌَْؾ َأْن َي٠مشُْمقا سم٤ِمًمِمَّ وِر َواًْمَٞمِٛملِم وَمَت٤مَرًة حَيْ قنَ ، اًمزُّ ًُ  .َوشَم٤مَرًة َيْٕمِٙم

َٝم٤مَدِة َواًمْٞمَِٛملمِ : ٞمؾَوىم قَم٦ِم اًمِمَّ ضُمِؾ قَمَٚمٞمِْٝماَم ، َهَذا حُيْتََٛمُؾ أَْن َيُٙمقَن َُمثاَلً ذِم ُهْ اِع ومِٞمِٝماَم َواإْلِ ، َوطِمْرِص اًمرَّ ، ْهَ

اَِم َيٌْتَِدُئ  َٓ َيْدِرَي َأٟمَُّف سم٠ِمَُّير ـِ ، طَمتَّك  ي شمِِف سم٤ِمًمدر َٓ ٤ٌَم ـْ ىمِٚم٦َِّم ُُم ٌُِؼ ؿَمَٝم٤مَدشُمُف َيِٛمٞمٜمَُف َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مَدشَمُف ُِم ًْ  (0). َويَم٠مَٟمَُّف شَم

 :َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

 املساد بايكسٕ

ٌَ : ‘ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ـَ اًمٜم٤َّمِس اعْمُْجَتِٛمِٕملَم ذِم قَمٍْمٍ َواطِمدٍ اًْمَ٘مْرُن اًمٓمَّ  (2). َ٘م٦ُم ُِم

ُُُمقِر اعْمَْ٘مُّمقَدِة َوُيَ٘م٤مُل إِنَّ َذًمَِؽ : وىم٤مل ْٕ ـَ ا يُمقا ذِم َأُْمٍر ُِم َواًْمَ٘مْرُن َأْهُؾ َزَُم٤مٍن َواطِمٍد ُُمَتَ٘م٤مِرٍب اؿْمؽَمَ

ـِ َٟمٌِلٍّ َأْو َرِئٞمسٍ  ٦ٍم َأْو َُمْذَه٥ٍم َأْو قَمَٛمٍؾ َوُيٓمَْٚمُؼ اًْمَ٘مْرُن  خَمُّْمقٌص سماَِم إَِذا اضْمَتَٛمُٕمقا ذِم َزَُم َٛمُٕمُٝمْؿ قَمغَم ُِمٚمَّ ََيْ

َُم٤منِ  ـَ اًمزَّ ٍة ُِم  (3). قَمغَم ُُمدَّ

                                                                                              
 (ٕٗٗٗ/ ٙمرقاة ادلفاتيح شر  مشكاة ادلصابيح ) (ٔ)
 (ٗٚ٘/ ٙفتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
 (٘/ ٚفتح الباري لبن حجر ) (ٖ)



 

 

031 

 االختالف يف حتدٜد َد٠ ايكسٕ 

ـَ : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ي ِة َأقْمَقاٍم إمَِم ُِم٤مَئ٦ٍم َوقِمنْمِ ـْ قَمنَمَ  َواظْمَتَٚمُٗمقا ذِم حَتِْديِدَه٤م ُِم

ـْ مَلْ أَ   ٍة َوَُم٤م قَمَدا َذًمَِؽ وَمَ٘مْد ىَم٤مَل سمِِف ىَم٤مِئٌؾ ًَمِٙم َٓ سماِِمَئ٦ٍم َوقَمنَمَ ٌِْٕملَم َو ًَّ َح سم٤ِمًم ـْ َسَّ  .َر َُم

 .َوَذيَمَر اجْلَْقَهِريُّ سَملْمَ اًمثَّالصَملَِم َواًمثَّاَمٟملِمَ  

ٚمٍِؿ َُم٤م َيُدلُّ قَمغَم أَ  ًْ ـِ سُمْنٍ قِمٜمَْد ُُم  سْم
ِ

 نَّ اًْمَ٘مْرَن ُِم٤مَئ٦ٌم َوُهَق اعْمَِْمُٝمقرُ َوىَمْد َوىَمَع ذِم طَمِدي٨ِم قَمٌِْد اّللَّ

وَن ؾَمٜم٦ًَم َأْو دُ : صمؿ ىم٤مل َح٤مسَم٦ِم ُِم٤مَئ٦ُم ؾَمٜم٦ٍَم َوقِمنْمُ ـَ اًمّمَّ ـْ َُم٤مَت ُِم وهَن٤َم َوىَمْد فَمَٝمَر َأنَّ اًمَِّذي سَملْمَ اًْمٌَْٕمث٦َِم َوآظِمِر َُم

ظْمتاِلَِف ذِم َووَم٤مِة َأيِب اًمٓمَُّٗمٞمْؾِ  ِٓ ـْ سَمْٕمِد  - قَم٤مُِمر سمْـ َواصمَِٚم٦َم اًمٚمَّٞمْثِّل  - َأْو وَمْقىَمَٝم٤م سمَِ٘مٚمِٞمٍؾ قَمغَم ا َوإِِن اقْمتؼُِمَ َذًمَِؽ ُِم

ـْ ؾَمٜم٦َِم ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلص َووَم٤مشمِِف  ٤م ىَمْرُن اًمت٤َّمسمِِٕملَم وَم٢ِمِن اقْمتؼُِمَ ُِم ِٕملَم َوَأُمَّ ًْ
ِٕملَم َأْو ؾَمًٌْٕم٤م َوشمِ ًْ

٤مَئ٦ٍم يَم٤مَن وَمٞمَُٙمقُن ُِم٤مَئ٦َم ؾَمٜم٦ٍَم َأْو شمِ

لَم  َٟمْحَق ؾَمٌِْٕملَم َأْو صَماَمٟملِمَ  ًِ ـْ ََخْ ـَ سَمْٕمَدُهْؿ وَم٢ِمِن اقْمتؼُِمَ ُِمٜمَْٝم٤م يَم٤مَن َٟمْحًقا ُِم ِذي ٤م اًمَّ َة اًْمَ٘مْرِن  وَمٔمََٝمَر سمَِذًمَِؽ َوَأُمَّ َأنَّ ُُمدَّ

ُ َأقْمَٚمؿُ   (0). خَتْتَٚمُِػ سم٤ِمظْمتاِلَِف َأقْماَمِر َأْهِؾ يُمؾر َزَُم٤مٍن َواّللَّ

 (2). واعمراد أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص ٟمف اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ظمػم اًم٘مرون ىمر: ‘ ىم٤مل اًمٜمقوي -

َهَذا اؾْمُتِدلَّ هِبََذا احْلَِدي٨ِم قَمغَم شَمْٕمِديِؾ َأْهِؾ اًْمُ٘مُروِن اًمثَّالَصَم٦ِم َوإِْن شَمَٗم٤مَوشَم٧ْم َُمٜم٤َمِزهُلُْؿ ذِم اًْمَٗمْْمِؾ وَ  -

ـَ اًمْ  َح٤مسَم٦ِم ُِم ـْ سَمْٕمَد اًمّمَّ ٦ِم وَمَ٘مْد ُوضِمَد وِمٞمَٛم يَْمَثِريَّ ْٕ َٗم٤مُت حَمُْٛمقٌل قَمغَم اًْمَٖم٤مًم٥ِِم َوا ـْ ُوضِمَدْت وِمٞمِف اًمّمر َ٘مْرَٟملْمِ َُم

ـْ سَمْٕمَد اًْمُ٘مُروِن اًمثَّالصََم٦ِم وَم٢ِمنَّ َذًمَِؽ يَمُثَر وِمٞمِٝمْؿ وَ  ـْ سمِِ٘مٚم٦ٍَّم سمِِخالَِف َُم  .اؿْمُتِٝمرَ اعْمَْذيُمقَرُة اعْمَْذُُمقَُم٦ُم ًَمِٙم

َٗم٤مِت  - ـِ اشمََّّمَػ سم٤ِمًمّمر ـْ شُمَردُّ ؿَمَٝم٤مَدهُتُْؿ َوُهْؿ َُم  .اعْمَْذيُمقَرةِ  َووِمٞمِف سَمَٞم٤مُن َُم

َح٤مسَم٦ِم ىَم٤مًَمُف اًْماَمَزِريُّ   -  (3). َواؾْمُتِدلَّ سمِِف قَمغَم ضَمَقاِز اعْمَُٗم٤مَوَٚم٦ِم سَملْمَ اًمّمَّ

ـْ ؾَمِٛمَع َرضُمالً َيُ٘مقُل ًمُِٗمالٍَن قِمٜمِْدي يَمَذا  - تَِْمَٝمُدوَن اؾْمُتِدلَّ سمِِف قَمغَم َأنَّ َُم ًْ َٓ ُي َوىَمْقًُمُف َيِْمَٝمُدوَن َو

قُغ ًمَ  ًُ ـْ َرَأى َرضُمالً َيْ٘مُتُؾ َرضُمالً َأْو وَمالَ َي َّٓ إِِن اؾْمتَِْمَٝمَدُه َوَهَذا سمِِخالَِف َُم ُف َأْن َيِْمَٝمَد قَمَٚمٞمِْف سمَِذًمَِؽ إِ

تَِْمِٝمْدُه اجْل٤َميِن  ًْ قُز ًَمُف َأْن َيِْمَٝمَد سمَِذًمَِؽ َوإِْن مَلْ َي ُف ََيُ ٌُُف َُم٤مًَمُف وَم٢ِمٟمَّ  (4). َيْٖمِّم

 ؟َٔ بعدِٖ ٌٖ مجٝع ايصحاب١ أفضٌ َٔ مجٝع

                                                                                              
 (ٙ/ ٚفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٗٛ/ ٙٔشر  النووي على مسلم ) (ٕ)
 (ٚ/ ٚفتح الباري لبن حجر ) (ٖ)
 (ٕٓٙ/ ٘فتح الباري لبن حجر ) (ٗ)
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ـْ ىَم٤مشَمَؾ َُمَع اًمٜمٌَِّلر : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ِذي َئمَْٝمُر َأنَّ َُم َأْو ذِم َزَُم٤مٟمِِف سم٠َِمُْمِرِه َأْو َأٟمَْٗمَؼ  ملسو هيلع هللا ىلص َواًمَّ

ـْ يَم٤مَن  َٓ َيْٕمِدًُمُف ذِم اًْمَٗمْْمِؾ َأطَمٌد سَمْٕمَدُه يَم٤مِئٜم٤ًم َُم ٌٌَِِف  ًَ ـْ َُم٤مًمِِف سمِ ـْ مَلْ َيَ٘معْ ؿَمٞمًْئ٤م ُِم ٤م َُم ًَمُف َذًمَِؽ وَمُٝمَق حَمَؾُّ  َوَأُمَّ

َْصُؾ ، اًْمٌَْح٨ِم  ْٕ ـْ ىَمٌِْؾ اًْمَٗمتِْح َوىَم٤مشَمَؾ ُأوًَمئَِؽ  َوا ـْ َأٟمَْٗمَؼ ُِم تَِقي ُِمٜمُْٙمْؿ َُم ًْ َٓ َي ذِم َذًمَِؽ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم )) 

َي٦م ْٔ ـْ سَمْٕمُد وىم٤مشمٚمقا (( ا ـَ َأٟمَْٗمُ٘مقا ُِم ِذي ـَ اًمَّ  (0). َأقْمَٔمُؿ َدَرضَم٦ًم ُِم

 (2): قًملم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿواعم٠ًمًم٦م قمغم ىم

 ًمٞمس مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ مجٞمع َُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ -3

َـّ يَمالَُم، سمـ قَمٌِْد اًْمؼَمر اىَمقل وهذا  َح ذِم  فًَمِٙم ُف َسَّ َح٤مسَم٦ِم وَم٢ِمٟمَّ ـماْلَِق ذِم طَمؼر مَجِٞمِع اًمّمَّ ًَمٞمَْس قَمغَم اإْلِ

 َأْهِؾ سَمْدٍر َواحْلَُدْيٌَِٞم٦مِ 
ِ
 .يَمالَُِمِف سم٤ِمؾْمتِثْٜم٤َمء

تِل َُمَثُؾ اعْمََٓمِر ))  َواطْمت٩م سمَِحِدي٨ِم  - ًُمُف ظَمػْمٌ َأْم آظِمُرهُ  ىٓ يدرَُمَثُؾ ُأُمَّ ـٌ ًَمُف  (( َأوَّ ًَ َوُهَق طَمِدي٨ٌم طَم

٦مِ  حَّ  .ـُمُرٌق ىَمْد َيْرشَمِ٘مل هِب٤َم إمَِم اًمّمر

ـْ َيِْمَتٌُِف قَمَٚمٞمْفِ : َوَأضَم٤مَب قَمٜمُْف اًمٜمََّقِويُّ سماَِم طَم٤مِصُٚمفُ  ـَ  َأنَّ اعْمَُراَد َُم ِذي َُم٤مِن اًمَّ ـْ َأْهِؾ اًمزَّ احْل٤َمُل ذِم َذًمَِؽ ُِم

يَم٦ِم َواٟمْتَِٔم٤مِم يَمٚمَِٛم٦ِم اإْلِ  ـَ اخْلػَْمِ َواًْمؼَمَ الَُم َوَيَرْوَن ذِم َزَُم٤مٟمِِف ُِم ًَّ ك سمـ َُمْرَيَؿ قَمَٚمٞمِْف اًم ًَ ؾْمالَِم يدريمقن قِمٞم

ـْ ؿَم٤مهَ  ٤ٌَمُه ُُمٜمَْدوِمٌع َوَدطْمِض يَمٚمَِٛم٦ِم اًْمُٙمْٗمِر وَمَٞمِْمَتٌُِف احْل٤َمُل قَمغَم َُم
ؿْمتِ ِٓ َُم٤مَٟملْمِ ظَمػْمٌ َوَهَذا ا َد َذًمَِؽ َأيُّ اًمزَّ

يِح ىَمْقًمِِف   .(( ظَمػْمُ اًْمُ٘مُروِن ىَمْريِن ))  ملسو هيلع هللا ىلص سمٍَِمِ

ـٍ  َوىمد روى سمـ َأيِب ؿَمٞم٦ٌَْمَ  - ًَ ـِ ُٟمَٗمػْمِ َأطَمِد اًمت٤َّمسمِِٕملَم سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد طَم ـِ ضُمٌَػْمِ سْم ـِ سْم مْحَ ـْ طَمِدي٨ِم قَمٌِْد اًمرَّ ُِم

 ىمَ 
ِ

ثُْٚمُٙمْؿ َأْو ظَمػْمٌ ))  ملسو هيلع هللا ىلص ٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ
ِ
ُْؿ عَم ٞمُح َأىْمَقاًُم٤م إهِنَّ ًِ َـّ اعْمَ ٦ًم  - صَمالَصًم٤م –ًَمٞمُْدِريَم ُ ُأُمَّ ِزَي اّللَّ ـْ خُيْ َوًَم

ٞمُح آظِمُرَه٤م ًِ هُل٤َم َواعْمَ  ((َأَٟم٤م َأوَّ

ُِمِذيُّ  - ْ ـْ طَمِدي٨ِم َأيِب صَمْٕمٚمَ  َوَرَوى َأسُمق َداُوَد َواًمؽمر لَم ىمِٞمَؾ )) ٦ٌََم َروَمَٕمُف ُِم ًِ َـّ َأضْمُر ََخْ شَم٠ميِْت َأي٤َّمٌم ًمِٚمَْٕم٤مُِمِؾ وِمٞمِٝم

 ىَم٤مَل سَمْؾ ُِمٜمُْٙمؿْ 
ِ

تِل َُمثَُؾ اعْمََٓمرِ  (( ُِمٜمُْٝمْؿ َأْو ُِمٜم٤َّم َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ  .َوُهَق ؿَم٤مِهٌد حِلَِدي٨ِم َُمَثُؾ ُأُمَّ

                                                                                              
 (ٙ/ ٚفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٙ/ ٚراجع فتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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اِرُِملُّ  -  ايِنُّ ُمِ  َوَرَوى َأمْحَُد َواًمدَّ  َأَأطَمٌد َواًمٓمَّؼَمَ
ِ

ٌَٞمَْدَة َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ـْ طَمِدي٨ِم َأيِب مُجَْٕم٦َم ىَم٤مَل ىَم٤مَل َأسُمق قُم

ـْ سَمْٕمِديُمْؿ ُي١ْمُِمٜمُقَن يِب َومَلْ َيَرْويِن )) ظَمػْمٌ ُِمٜم٤َّم َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم َُمَٕمَؽ َوضَم٤مَهْدَٟم٤م َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل   (( ىَمْقٌم َيُٙمقُٟمقَن ُِم

َحُف احْلَ  ـٌ َوىَمْد َصحَّ ًَ  .٤ميمِؿُ َوإؾِْمٜم٤َمُدُه طَم

ُْؿ يَم٤مُٟمقا هُمَرسَم٤مَء ذِم إِياَمهِنِْؿ ًمَِٙمثَْرِة  َواطْمت٩م َأيْْم٤م - ِل ظَمػْمَ اًْمُ٘مُروِن َأهنَّ َوَّ ْٕ ٥ٌََم ذِم يَمْقِن اًْمَ٘مْرِن ا ًَّ سم٠َِمنَّ اًم

ِٙمِٝمْؿ سمِِديٜمِِٝمْؿ ىَم٤مَل وَمَٙمَذًمَِؽ َأَواظِمرُ  ًُّ َ ِهْؿ قَمغَم َأَذاُهْؿ َومَت ٤مِر طِمٞمٜمَئٍِذ َوَصؼْمِ ـَ اًْمُٙمٗمَّ ي ُهْؿ إَِذا َأىَم٤مُُمقا اًمدر

ـِ يَم٤مُٟمقا َأْيًْم٤م قِمٜمَْد َذًمَِؽ هُمَرسَم٤مَء  وا قَمغَم اًمٓم٤َّمقَم٦ِم طِملَم فُمُٝمقِر اعْمََٕم٤ميِص َواًْمِٗمتَ ُٙمقا سمِِف َوَصؼَمُ ًَّ َ َوَزيَم٧ْم َومَت

َُم٤مِن يَماَم َزيَم٧ْم َأقْماَمُل ُأوًَمئَِؽ َوَيِْمَٝمُد ًَمُف َُم٤م َروَ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َروَمَٕمُف َأقْماَمهُلُْؿ ذِم َذًمَِؽ اًمزَّ ٚمٌِؿ قَم ًْ سَمَدَأ )) اُه ُُم

 
ِ
٤ًٌم يَماَم سَمَدَأ وَمُٓمقسَمك ًمِٚمُْٖمَرسَم٤مء ٤ًٌم َوؾَمَٞمُٕمقُد هَمِري ؾْمالَُم هَمِري  (( اإْلِ

٥َم يَمالَُم   َح٤مسمَ سمـ قَمٌِْد اًْمؼَمر اَوىَمْد شُمُٕم٘مر ـْ َي٠ميِْت سَمْٕمَد اًمّمَّ ـْ َيُٙمقُن سم٠َِمنَّ ُُمْ٘مت٣ََم يَمالَُِمِف َأْن َيُٙمقَن وِمٞمَٛم ٦ِم َُم

َح اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ  َح٤مسَم٦ِم َوسمَِذًمَِؽ َسَّ ـْ سَمْٕمِض اًمّمَّ  .َأوْمَْمَؾ ُِم

ـْ ضم٤مء سمٕمدهؿ -2  .أن مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ مجٞمع َُم

 وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

َٓ : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ٦ٌَِم  ْح ِذي َذَه٥َم إًَِمٞمِْف اجْلُْٛمُٝمقُر َأنَّ وَمِْمٞمَٚم٦َم اًمّمُّ َيْٕمِدهُل٤َم قَمَٛمٌؾ  َواًمَّ

 
ِ

َُِم٤مَهَدِة َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

ِع  ملسو هيلع هللا ىلص عم ْ ِة َوَوٌِْط اًمنمَّ ٌُْؼ إًَِمٞمِْف سم٤ِمهْلِْجَرِة َأِو اًمٜمٍُّْمَ ًَّ بُّ قَمٜمُْف َواًم َٗمَؼ ًَمُف اًمذَّ ـِ اشمَّ ٤م َُم َوإُِمَّ

َٓ َيْٕمِدًُمُف َأطَمٌد مِمَّ  ُف  ـْ سَمْٕمَدُه وَم٢ِمٟمَّ َ
ِ

ك قَمٜمُْف َوشَمٌْٚمِٞمِٖمِف عم َّم٤مِل اعْمَُتَٚم٘مَّ ـَ اخْلِ ـْ ظَمّْمَٚم٦ٍم ُِم ُف َُم٤م ُِم َٟمَّ ِٕ ـْ َي٠ميِْت سَمْٕمَدُه 

ـْ سَمْٕمِدِه وَمَٔمَٝمَر وَمْْمُٚمُٝمؿْ  ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم ُِم ٌََؼ هِب٤َم ُِمثُْؾ َأضْمِر َُم َّٓ َوًمِٚمَِّذي ؾَم  .اعْمَْذيُمقَرِة إِ

ُؾ اًمٜمرَزاعِ  ُد  َوحُمَّمَّ َّٓ جُمَرَّ ـْ مَلْ حَيُّْمْؾ ًَمُف إِ ُض وِمٞمَٛم َم وَم٢ِمْن مُجَِع سَملْمَ خُمْتَٚمِِػ َيَتَٛمحَّ اعْمَُِم٤مَهَدِة يَماَم شَمَ٘مدَّ

طََم٤مِدي٨ِم اعْمَْذيُمقَرِة يَم٤مَن ُُمتََّجًٝم٤م قَمغَم َأنَّ طَمِدي٨َم  ْٕ لَم ُِمٜمُْٙمؿْ )) ا ًِ َٓ َيُدلُّ قَمغَم  (( ًمِٚمَْٕم٤مُِمِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َأضْمُر ََخْ

 َ ِٕ َح٤مسَم٦ِم  َح٤مسَم٦ِم قَمغَم اًمّمَّ ٞم٦َِّم هَمػْمِ اًمّمَّ
ٞم٦َِّم اعْمُٓمَْٚمَ٘م٦مِ َأوْمَْمٚمِ

وَْمَْمٚمِ ْٕ ٌُقَت ا َتٚمِْزُم صُم ًْ َٓ َي ضَْمِر  ْٕ َد ِزَي٤مَدِة ا  .نَّ جُمَرَّ

٤م َُم٤م وَم٤مزَ  - ٦ٌَِم إمَِم َُم٤م ُياَمصمُِٚمُف ذِم َذًمَِؽ اًْمَٕمَٛمِؾ وَم٠َمُمَّ ًْ اَم َيَ٘مُع شَمَٗم٤مُوُٚمُف سم٤ِمًمٜمر ضَْمُر إِٟمَّ ْٕ ـْ ؿَم٤مَهَد  َوَأْيًْم٤م وَم٤م سمِِف َُم

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلَّ  طََم٤مِدي٨ِم  ُِم ْٕ ـُ شَم٠مِْويُؾ ا ِريِؼ ُيْٛمِٙم ِزَي٤مَدِة وَمِْمٞمَٚم٦ِم اعْمَُِم٤مَهَدِة وَمالَ َيْٕمِدًُمُف وِمٞمَٝم٤م َأطَمٌد وَمٌَِٝمِذِه اًمٓمَّ

َُم٦مِ   .اعْمَُتَ٘مدر

 :اعتكاد أٌٖ ايط١ٓ يف ايصحاب١



 

 

033 

 : ‘ ىم٤مل اًمٓمح٤موي  
ِ

ُط ذِم طُم٥مر َأطَمدٍ ، ملسو هيلع هللا ىلصَوُٟمِح٥مُّ َأْصَح٤مَب َرؾُمقِل اّللَّ َٓ ُٟمَٗمرر َٓ ، ُِمٜمُْٝمؿْ  َو َو

ـْ َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمؿْ  ُأ ُِم ـْ ُيٌِْٖمُْمُٝمؿْ . َٟمَتؼَمَّ َّٓ سمَِخػْمٍ . َوسمَِٖمػْمِ اخْلػَْمِ َيْذيُمُرُهؿْ ، َوُٟمٌِْٖمُض َُم َٓ َٟمْذيُمُرُهْؿ إِ ٌُُّٝمْؿ . َو َوطُم

٤منٌ  ًَ ـٌ َوإِياَمٌن َوإطِْم  (0). َوسُمْٖمُْمُٝمْؿ يُمْٗمٌر َوٟمَِٗم٤مٌق َوـُمْٖمَٞم٤منٌ ، ِدي

 .ب١ ٜطعٔ يف أصٍٛ ايػسٜع١ايطاعٔ يف ايصحا

ـْ َأيِب ُزْرقَم٦َم اًمّراِزير  ُف ىَم٤مَل ، ‘ قَم  : َأٟمَّ
ِ

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اّللَّ ضُمَؾ َيٜمْتَِ٘مُص َأطَمًدا ُِم إَِذا َرَأْي٧َم اًمرَّ

ؾُمقَل  - ملسو هيلع هللا ىلص  - ُف ِزٟمِْديٌؼ ; َوَذًمَِؽ َأنَّ اًمرَّ َوإِٟمَّاَم ، سمِِف طَمؼي  َوَُم٤م ضَم٤مءَ ، َواًْمُ٘مْرآَن طَمؼي ، طَمؼي  - ملسو هيلع هللا ىلص  -وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ

َح٤مسَم٦مُ  ٜم٦َّمَ ، َأدَّى إًَِمٞمْٜم٤َم َذًمَِؽ يُمٚمَُّف اًمّمَّ ًُّ َرطُمقا ؿُمُٝمقَدَٟم٤م ; ًمُِٞمٌْٓمُِٚمقا اًْمِٙمَت٤مَب َواًم  ُيِريُدوَن َأْن ََيْ
ِ
ء َٓ . َوَه١ُم

 (2). َوُهْؿ َزَٟم٤مِدىَم٦مُ ، َواجْلَْرُح هِبِْؿ َأْومَم 

: ٚادبٓا حنٛ َا حدخ بني ايصحاب١ َٔ قتاٍ
(3)

 

٤مِك قَمامَّ ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمؿْ : ‘ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًَ ُْم ـُ  سم٤ِمإْلِ َوَٟمْٕمَٚمُؿ َأنَّ سَمْٕمَض اعْمَٜمُْ٘مقِل ذِم َذًمَِؽ ، ُٟم١ْمُِم

ـَ . يَمِذٌب  ٤م ُُمِّمٞمٌلَِم هَلُْؿ َأضْمَرانِ ; َوُهْؿ يَم٤مُٟمقا جُمَْتِٝمِدي ٤مًمِِح َُمْٖمُٗمقٌر هَلُْؿ ; إُمَّ َأْو ُُمث٤َمسملَِم قَمغَم قَمَٛمٚمِِٝمْؿ اًمّمَّ

ٞمرَئ٤مِت ; ُهؿْ ظَمَٓم١مُ  ًَّ ـْ اًم ٜمَك  -َوَُم٤م يَم٤مَن هَلُْؿ ُِم ًْ  احْلُ
ِ

ـْ اّللَّ ٌََؼ هَلُْؿ ُِم َ َيْٖمِٗمُرَه٤م هَلُؿْ  -َوىَمْد ؾَم ٤م : وَم٢ِمنَّ اّللَّ إُمَّ

َرةٍ  ٜم٤َمِت َُم٤مطِمَٞم٦ٍم َأْو َُمَّم٤مِئ٥َم ُُمَٙمٗمر ًَ  .َأْو هَمػْمِ َذًمَِؽ ; سمَِتْقسَم٦ِم َأْو سمَِح

َح٤مسَم٦ِم َواشمََّٗمَؼ أَ : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ـَ اًمّمَّ ـِ قَمغَم َأطَمٍد ُِم ْٕم ٜم٦َِّم قَمغَم ُوضُمقِب َُمٜمِْع اًمٓمَّ ًُّ ْهُؾ اًم

ُْؿ مَلْ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقا ذِم شمِٚمَْؽ احْلُُروِب إِ  هَنَّ ِٕ ـْ َذًمَِؽ َوًَمْق قَمَرَف اعْمُِحؼَّ ُِمٜمُْٝمْؿ  ٥ٌَِم َُم٤م َوىَمَع هَلُْؿ ُِم ًَ ـِ اضْمتَِٝم٤مٍد َوىَمْد سمِ َّٓ قَم

ُ شَمَٕم٤ممَم قمَ  ـِ قَمَٗم٤م اّللَّ ضْمتَِٝم٤مِد سَمْؾ صَم٧ٌََم َأٟمَُّف ُي١ْمضَمُر َأضْمًرا َواطِمًدا َوَأنَّ اعْمُِّمٞم٥َم ُي١ْمضَمُر َأضْمَرْي ِٓ  .ـِ اعْمُْخٓمِِئ ذِم ا

ُْمتَِث٤مِل : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ِٓ ـْ ىَم٤مشَمَؾ َُمَع قَمكِمٍّ  ٜم٦َِّم إمَِم شَمّْمِقي٥ِم َُم ًُّ َذَه٥َم مُجُْٝمقُر َأْهِؾ اًم

ـْ ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم وان ـمَ  ٧ٌََم َأنَّ َُم ٤ٌَمهِمَٞم٦ِم َوىَمْد صَم َُْمُر سمِِ٘مَت٤مِل اًْمِٗمَئ٦ِم اًْم ْٕ َي٦َم وَمِٗمٞمَٝم٤م ا ْٔ ٤مِئَٗمَت٤مِن ُمـ اعْم١ُمُمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا ا

ـْ َه١مُ  َٓ ُيَذمُّ َواطِمٌد ُِم ُف   َُمَع َهَذا اًمتَّّْمِقي٥ِم ُُمتَِّٗمُ٘مقَن قَمغَم َأٟمَّ
ِ
ء َٓ ٞم٤ًّم يَم٤مُٟمقا سُمَٖم٤مًة َوَه١ُم

 ىَم٤مشَمَؾ قَمٚمِ
ِ
ء سَمْؾ َيُ٘مقًُمقَن َٓ

 .اضمتٝمدوا وم٠مظمٓمئقا

                                                                                              
 (٘ٚٗشر  الطحاوية )ص:  (ٔ)
 (ٜ٘/ ٗفتح ادلغيث بشر  ألفية احلديث ) (ٕ)
 (ٚٙ/ ٖٔ( و )ٖٗ/ ٖٔ( فتح الباري لبن حجر )ٙٓٗ/ ٖرلموع الفتاوى )راجع  (ٖ)
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 ايجأَاحلدٜح 

ـْ  ُ قَمٜمْفُ  َأيِب سَمْٙمَرةَ  قَم ٤ٌَمِئرِ "،: ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل ، َريِضَ اّللَّ ٌرُئُٙمْؿ سم٠َِميْمؼَمِ اًمَٙم َٓ ُأَٟم سَمغَم : ىَم٤مًُمقا، صَمالصًَم٤م "؟ َأ

 
ِ

 ": ىَم٤مَل ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ
ِ

اُك سم٤ِمّللَّ ـِ ، اإِلْذَ َأَٓ َوىَمْقُل  ": َوضَمَٚمَس َويَم٤مَن ُُمتَِّٙمئ٤ًم وَمَ٘م٤مَل   "َوقُمُ٘مقُق اًمَقاًمَِدْي

ورِ  ُرَه٤م طَمتَّك ىُمٚمْٜم٤َم وَماَم : ىَم٤مَل ، "اًمزُّ  (0). ؾَمَٙم٧َم   ًَمٞمَْتفُ : َزاَل ُيَٙمرر

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

ـُ احل٤َمِرِث هق   .- ملسو هيلع هللا ىلص -َُمْقمَم اًمٜمٌَِّلر ، َأسُمق سَمْٙمَرَة اًمثََّ٘مِٗملُّ اًمٓم٤َّمئِِٗملُّ ُٟمَٗمٞمُْع سم

ِلر ، شَمَدممَّ ذِم طِمَّم٤مِر اًمٓم٤َّمئِِػ سمٌَِْٙمَرةٍ   .ويُمٜمل يقُمئذ سم٠ميب سمْٙمرة، قَمغَم َيِدهِ  َوَأؾْمٚمَؿَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َووَمرَّ إمَِم اًمٜمٌَّ

ةَ  ٌٍَْمَ ـَ اًم َح٤مسَم٦مِ ، ؾَمَٙم  اًمّمَّ
ِ
ـْ وُمَ٘مَٝم٤مء  .َوَووَمَد قَمغَم ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ ، َويَم٤مَن ُِم

 .وهق ممـ اقمتزل اًمٗمتٜم٦م يقم اجلٛمؾ  وأي٤مم صٗملم

 .َويَم٤مَن أوٓده رؤؾم٤مء اًمٌٍمة ذوم٤م وُم٤مٓ وقمٚمام ووٓي٦م. َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمرة يمثػم اًمٕم٤ٌمدة

َ ؾَمٜم٦َم اصمٜمتلم وَخًلمشمُ   .ؾَمٜم٦َم إطمدى وَخًلم: ؾٞمَوىم، ُقذمر

 َعاْٞ ايهًُات

ٌرَف  أي: ( صَمالصًَم٤مىمقًمف )  اٍت شَم٠ميْمِٞمًدا ًمُِٞمٜمَ  صَمالََث َُمرَّ
ِ
ء ْ اٍت قَمغَم قَم٤مَدشمِِف ذِم شَمْٙمِريِر اًمٌمَّ ىَم٤مهَل٤َم صَمالََث َُمرَّ

٤مُِمَع قَمغَم إطِْمَْم٤مِر ىَمٚمٌِِْف َووَمْٝمِٛمِف ًمِٚمَْخؼَمِ  ًَّ ِذي َيْذيُمُرهُ اًم  .اًمَّ

 .اًمنمك هق شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئص اهلل: اإلغساى باهلل

 .اًمٕم٘مقق اعمراد سمف صدور ُم٤م يت٠مذى سمف اًمقاًمد ُمـ وًمده ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ: عكٛم ايٛايدٜٔ

 :ايصٚز َع٢ٓ

ـ ذم اًمّٔم٤مهر ًمٞمح٥ًم: ىم٤مل أسمق هالل اًمٕمًٙمرّي    ًّ أّٟمف  اًمّزور هق اًمٙمذب اًّمذي ىمد ؾمّقي وطم

ٜمتف: صدق وهق ُمـ ىمقًمؽ ًّ  .زّورت اًمٌّمء إذا ؾمّقيتف وطم

 :ضابط ايصٚز

                                                                                              
 (ٚٛ( ومسلم )ٕٗ٘ٙرواه البخاري ) (ٔ)
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 قَمغَم ظِمالَِف َُم٤م ُهَق سمِِف َوىَمْد ُيَْم٤مُف إمَِم : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 
ِ
ء ْ وِر َوْصُػ اًمٌمَّ َو٤مسمُِط اًمزُّ

َٝم٤مَدِة وَمٞمَخْ  ٤ٌَمـمَِؾ َوىَمْد ُيَْم٤مُف إمَِم اًمِمَّ َتصُّ هِب٤َم َوىَمْد ُيَْم٤مُف إمَِم اًْمِٗمْٕمِؾ َوُِمٜمُْف اًْمَ٘مْقِل وَمٞمَِْمَٛمُؾ اًْمَٙمِذَب َواًْم

سمُِس صَمْقيَبْ ُزورٍ  َٓ .(0) 

 :غٗاد٠ ايصٚز

ـْ إشِماْلَِف َٟمْٗمٍس : ‘ ىَم٤مَل اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ  َؾ هِب٤َم إمَِم اًْم٤ٌَمـمِِؾ ُِم َٝم٤مَدُة سم٤ِمًمَْٙمِذِب ًمُِٞمتََقصَّ وِر ِهَل اًمِمَّ ؿَمَٝم٤مَدُة اًمزُّ

 (2). ِؾ طَمَراٍم َأْو حَتِْريِؿ طَمالَلٍ َأْو َأظْمِذ َُم٤مٍل َأْو حَتْٚمِٞم

 َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

 ؟ايرْٛب تٓكطِ إىل نبا٥س ٚصػا٥س ٌٖ -

 :ع٢ً قٛيني

 أْٗا تٓكطِ إىل صػا٥س ٚنبا٥س: األٍٚ

٦مِ : ‘ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ٛمَّ
َئِ ْٕ َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملَم سَمْٕمَدُهْؿ َوا ٜم٦َُّم َوإمِْج٤َمُع اًمّمَّ ًُّ قَمغَم َأنَّ ، َدلَّ اًْمُ٘مْرآُن َواًم

٤ٌَمئَِر َوَصَٖم٤مِئرَ  ُٟمقِب يَم ـَ اًمذُّ  (3). ُِم

ْر قَمٜمُْٙمْؿ ؾَمٞمرَئ٤مشمُِٙمْؿ (): ىمقًمف شمٕم٤ممم واًمدًمٞمؾ ٤ٌَمئَِر َُم٤م شُمٜمَْٝمْقَن قَمٜمُْف ُٟمَٙمٗمر  .()إِْن دَمَْتٜمٌُِقا يَم

َّٓ اًمٚمَّٛمَ : َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  صْمِؿ َواًْمَٗمَقاطِمَش إِ ٌُقَن يَم٤ٌَمِئَر اإْلِ
َتٜمِ ـَ ََيْ ِذي  .[52: َؿ{ ]ؾُمقَرُة اًمٜمَّْجؿِ }اًمَّ

ِحٞمِح قَمٜمُْف  ُف ىَم٤مَل  - ملسو هيلع هللا ىلص  -َوذِم اًمّمَّ َٚمَقاُت اخْلَْٛمُس ": َأٟمَّ َوَرَُمَْم٤مُن إمَِم ، َواجْلُُٛمَٕم٦ُم إمَِم اجْلُُٛمَٕم٦مِ ، اًمّمَّ

٤ٌَمئِرُ  ٧ٌَِم اًْمَٙم
َـّ إَِذا اضْمُتٜمِ َراٌت ًماَِم سَمٞمْٜمَُٝم  ."َرَُمَْم٤مَن ُُمَٙمٗمر

٤ممُ : ‘ اسمـ سَمٓم٤َّملٍ ىم٤مل  ًَ   اٟمِْ٘م
ِ
٦ِم اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ٤ٌَمِئَر ُهَق ىَمْقُل قَم٤مُمَّ ُٟمقِب إمَِم َصَٖم٤مئَِر َويَم وقمزاه اسمـ . اًمذُّ

 .طمجر إمم اجلٛمٝمقر

لِ : ‘ ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ  َوَّ ْٕ ٜم٦َِّم إمَِم اًْمَ٘مْقِل ا ًُّ ـَ اًْمِٙمت٤َمِب َواًم ٦ُم ُِم َِدًمَّ ْٕ  .ىَمْد شَمَٔم٤مَهَرِت ا

َٓ َيٚمِٞمُؼ سم٤ِمًْمَٗمِ٘مٞمفِ  إِٟمَْٙم٤مُر اًْمَٗمْرِق : ‘ َوىَم٤مَل اًمَْٖمَزازِمُّ   ِٖمػَمِة َواًْمَٙمٌػَِمِة   (4). سَملْمَ اًمّمَّ

 يٝظ يف ايرْٛب صػري٠ بٌ نًٗا نبا٥س: ايجاْٞ

                                                                                              
 (ٕٔٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٕٔٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
 (ٕ٘ٔالداء والدواء )ص:  (ٖ)
 (ٜٓٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٗ)
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 :‘وهق ىمقل ؿم٤مذ خم٤مًمػ ًمٍميح إدًم٦م يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  

ؾْمَٗمَراِيٜمِلُّ وَمَ٘م٤مَل ًَمٞمَْس   ِٓ ؾُْمَت٤مُذ َأسُمق إؾِْمَح٤مَق ا ْٕ ْت ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمُؿ ا ُٟمقِب َصِٖمػَمٌة سَمْؾ يُمؾُّ َُم٤م  َوؿَمذَّ ذِم اًمذُّ

ُ قَمٜمُف يَمٌػَِمة َوٟم٘مؾ َذًمِؽ قَمـ  ِ٘ملمَ اهَنَك اّللَّ ـِ اعْمَُح٘مر ٤ٌَّمٍس َوطَمَٙم٤مُه اًْمَ٘م٤ميِض قِمَٞم٤مٌض قَم سمـ اَوٟمًٌف ، سمـ قَم

٦مِ  ؿَْمَٕمِريَّ ْٕ  .سَمٓم٤َّمٍل إمَِم ا

قا  وَمِٝمَل سم٤ِمًمٜمر : َواطْمتَجُّ
ِ

َّ
ِ

٦ٌَِم إمَِم ضمالًم٦م يَمٌػَِمةسم٠َِمنَّ يُمؾَّ خُم٤َمًَمَٗم٦ٍم ّلل ًْ. 

َو٤موَم٦ِم إمَِم َُم٤م ُهَق َأيْمؼَمُ ُِمٜمَْٝم٤م يَماَم وم ٌَْٕمِْمَٝم٤م َصِٖمػَمٌة سم٤ِمإْلِ
اَم ُيَ٘م٤مُل ًمِ ٤ٌَمِئُر َوإِٟمَّ َٝم٤م يَم ُيَ٘م٤مُل اًْمُ٘مٌَْٚم٦ُم ٤معْمََٕم٤ميِص يُمٚمُّ

٤ٌَمِئرُ  َٝم٤م يَم َٟم٤م َويُمٚمُّ َُم٦ُم َصِٖمػَمٌة سم٢ِِمَو٤موَمتَِٝم٤م إمَِم اًمزر  .اعْمَُحرَّ

َي٦مِ َوأَ  ْٔ ـِ ا كُ  ضَم٤مسُمقا قَم ْ ِل هِب٤َم َأنَّ اعْمَُراَد اًمنمر َوَّ ْٕ تِل اطْمَت٩مَّ َأْهُؾ اًْمَ٘مْقِل ا  .اًمَّ

 .اختًف ايعًُا٤ يف متٝٝص ايهبري٠ َٔ ايصػري٠ - 

 :ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ َواظْمتََٚمُٗمقا ذِم َوٌِْط اًمَْٙمٌػَِمِة اظْمتاِلوًَم٤م يمثػما ُمٜمتنما

َ  سمـ قَم٤ٌَّمسٍ اومروى قَمـ  ُ سمِٜم٤َمٍر َأو همْم٥م َأو ًمٕمٜم٦م َأو قَمَذاب: ٤مَأهنَّ  .يُمؾُّ َذٟم٥ٍْم ظَمتََٛمُف اّللَّ

ٟمْٞم٤َم: َوىَم٤مَل آظَمُرونَ   ا ذِم اًمدُّ ظِمَرِة َأْو َأْوضَم٥َم وِمٞمِف طَمدًّ ْٔ  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد. ِهَل َُم٤م أوقمد اهلل قَمَٚمٞمِْف سمِٜم٤َمٍر ذِم ا

َي٤مَٟم٦مِ  يمؾ ضمريٛم٦م شم١مذن سم٘مٚم٦م ايمؽماث: ل إَُِم٤مِم احْلََرَُملْمِ ٤مىمَ   ٦ِم اًمدر ـِ َوِرىمَّ ي  .ُُمْرشَمِٙمٌَِٝم٤م سم٤ِمًمدر

فِ : َوىَمْقُل احْلَٚمِٞمِٛملُّ  ًِ َْٕمٜمًك ذِم َٟمْٗم
ِ

ٍم ًمَِٕمٞمْٜمِِف َُمٜمِْٝملي قَمٜمُْف عم  يُمؾُّ حُمَرَّ

اومِِٕملُّ   ؾُمٜم٦َّمٍ ِهَل َُم٤م َأْوضَم٥َم احْلَدَّ َوىِمٞمَؾ َُم٤م ُيٚمِْحُؼ اًْمَققِمٞمَد سمَِّم٤مطِمٌِِف سمِٜمَصر يمَِت٤مٍب َأْو : َوىَم٤مَل اًمرَّ

الَِم ذِم اًْمَ٘مَقاقِمدِ اَوىَم٤مَل  ًَّ َٚمُؿ ُمـ: سمـ قَمٌِْد اًم ًْ َٓ َي  قَمغَم َو٤مسمٍِط ًمِٚمَْٙمٌػَِمِة 
ِ
ـَ اًْمُٕمَٚماَمء طََمٍد ُِم ِٕ  مَلْ َأىمِْػ 

٤ٌَمِئرِ  َْومَم َوٌُْٓمَٝم٤م سماَِم ُيِْمِٕمُر سمَِتَٝم٤مُوِن ُُمْرشَمِٙمٌَِٝم٤م سمِِديٜمِِف إؿِْمَٕم٤مًرا ُدوَن اًْمَٙم ْٕ اِض َوا قْمؽِمَ ِٓ . اعْمَٜمُّْمقِص قَمَٚمٞمَْٝم٤م ا

 .َوُهَق َو٤مسمٌِط ضَمٞمردٌ : ) اسمـ طمجر ( ىُمٚم٧ُْم 

َد قَمَٚمٞمِْف سم٤ِمًْمِٕمَ٘م٤مِب : َوىَم٤مَل اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ ذِم اعْمُْٗمِٝمؿِ  ِه َأْو قِمَٔمِٛمِف َأْو شُمُققمر اضِمُح َأنَّ يُمؾَّ َذٟم٥ٍْم ُٟمصَّ قَمغَم يمِؼَمِ اًمرَّ

َد اًمٜمَّ   (0). ِٙمػُم قَمَٚمٞمِْف وَمُٝمَق يَمٌػَِمةَأْو قُمٚمرَؼ قَمَٚمٞمِْف طَمدي َأْو ؿُمدر

                                                                                              
 (ٓٔٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
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أو ظمتؿ سمٚمٕمٜم٦م ، أو وقمٞمد ذم أظمرة، أهن٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م طمد ذم اًمدٟمٞم٤م: ‘ اسمـ شمٞمٛمٞم٦مأمجع ُمـ قمرومٝم٤م و 

 .أو همْم٥م أو ٟمٗمل إيامن أو ٟمٗمل دظمقل اجلٜم٦م

 .إٔ ايهبا٥س بعضٗا أغد َٔ بعض -

 .إٔ أنرب ايهبا٥س ٚأعظُٗا اإلغساى باهلل -

ُ قَمَٚمٞمِْف اجْلَٜم٦ََّم : ىم٤مل شمٕم٤ممم، إذا مل يت٥مومّم٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر خمٚمد  َم اّللَّ  وَمَ٘مْد طَمرَّ
ِ

ْك سم٤ِمّللَّ ـْ ُينْمِ ُف َُم ) إِٟمَّ

 .َوَُم٠مَْواُه اًمٜم٤َّمُر (

يُمقا حَلٌََِط قَمٜمُْٝمْؿ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن(: ىم٤مل شمٕم٤ممم، وهق حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ  .) َوًَمْق َأْذَ

 .حتسِٜ عكٛم ايٛايدٜٔفٝ٘  -

٤مٟم٤ًم ( :وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَ ـِ إطِْم ٤مُه َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ َّٓ شَمْٕم َؽ َأ  .)َوىَم٣َم َرسمُّ

ـِ قَمْٛمٍرو   سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ ـِ اًمٜمٌَِّلر ، ^ قَم  (0). " َٓ َيْدظُمُؾ اجْلَٜم٦ََّم قَم٤مقي ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص قَم

 .ٚدٛب اإلحطإ إىل ايٛايدٜٔفٝ٘  -

 .حتسِٜ غٗاد٠ ايصٚزفٝ٘  -

ـ طمجر ىم٤مل احل٤مومظ   : ‘اسم
ِ

ِك سم٤ِمّللَّ ْ ٤مًدا سَمْٕمَد اًمنمر ًَ َٓ أيَْمثَُر وَم ًرا ُِمٜمَْٝم٤م َو ٤ٌَمئِِر َأقْمٔمَُؿ َْضَ ـَ اًمَْٙم َء ُِم  (2). وَمالَ َرْ

 :حهِ غٗاد٠ ايصٚز -

 .ؿمٝم٤مدة اًمزور ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر

ور ىمد اْرشمٙم٥م قمٔم٤مئؿ: ‘ ىم٤مل اًمذهٌل  ؿَم٤مهد اًمزُّ

اب{اًْمَٙمِذب وآومؽماء ىَم٤مَل اهلل شمَ  )َأطمدَه٤م( ف يَمذَّ َٓ ُّيدي ُمـ ُهَق ُُمْنِ  َٕم٤ممَم }إِن اهلل 

َٞم٤مَٟم٦م َواًْمٙمذب))  َوذِم احلَِدي٨م  ء ًَمٞمَْس اخْلِ  (( يٓمٌع اعْم١ُمُمـ قمغم يمؾ َرْ

 .إِٟمَّف فمٚمؿ اًمَِّذي ؿمٝمد قَمَٚمٞمِْف طَمتَّك َأظمذ سمَِِمَٝم٤مَدشمِِف َُم٤مًمف َوقمروف وروطمف )َوصَم٤مٟمِٞمٝم٤م(

ًَمُف سم٠َِمن ؾَم٤مق إًَِمٞمِْف اًماَمل احْلََرام وَم٠َمظمذه سمَِِمَٝم٤مَدشمِِف وَمَقضَم٧ٌم ًَمُف اًمٜم٤َّمر  إِٟمَّف فمٚمؿ اًمَِّذي ؿمٝمد )َوصَم٤مًمِثَٝم٤م(

 .(( ُمـ ىمْمٞم٧م ًَمُف ُمـ َُم٤مل َأظِمٞمف سمَِٖمػْم طمؼ وَمالَ َي٠مظُْمذُه وَم٢ِمٟمَّاَم أىمٓمع ًَمُف ىِمٓمَْٕم٦م ُمـ َٟم٤مر))  ملسو هيلع هللا ىلص َوىَم٤مَل 

                                                                                              
 (ٕ٘ٛ/ ٕسلة األحاديث الصحيحة   )( وحسنو األلباين يف سلٖٕٓ/ ٕرواه أمحد ) (ٔ)
 (ٕٔٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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م َواًْمٕمرض ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  َأٟمف َأسَم٤مَح َُم٤م طمرم اهلل شَمَٕم٤ممَم َوقَمَّمَٛمفُ  )َوَراسمِٕمَٝم٤م(  ))  ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ اًماَمل َواًمدَّ

٤ٌَمِئر ور  َأٓ َوىَمقل: وذيمر ُمٜمف. . . َأٓ أٟمٌئٙمؿ سم٠ميمؼم اًْمَٙم  (0). (( اًمزُّ

وِر يَمٌػَِمًة سَملْمَ ىَمٚمِٞمِؾ اًْماَمِل َويَمثػِِمِه وَمٓماًْم : ‘ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل  َٓ وَمْرَق ذِم يَمْقِن ؿَمَٝم٤مَدِة اًمزُّ

ـْ َهِذهِ  ا قَم ٜمِٞمَٕم٦ِم ضِمدًّ َدِة اًْمَ٘مٌِٞمَح٦ِم اًمِمَّ ًَ ْٗم  (2). اعْمَ

 :عظِ غٗاد٠ ايّصٚز ٚضبب االٖتُاّ بٗا -

 
ِ

ـْ قَمٌِْد اّللَّ كِ : ىَم٤مَل ، ÷سمـ ُمًٕمقد  قَم ْ وِر سم٤ِمًمنمر ـَ : َوىَمَرأَ . شُمْٕمَدُل ؿَمَٝم٤مَدُة اًمزُّ ضْمَس ُِم }وَم٤مضْمَتٜمٌُِقا اًمرر

وِر{ ٌُقا ىَمْقَل اًمزُّ
َْوصَم٤مِن َواضْمَتٜمِ ْٕ  (3). ا

ُف اْهتَؿَّ سمَِذًمَِؽ طَمتَّك (( َوضَمَٚمَس َويَم٤مَن ُُمتَِّٙمئ٤ًم  )) ىَمْقًُمفُ : ‘ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ُيِْمِٕمُر سم٠َِمٟمَّ

 .َوُيِٗمٞمُد َذًمَِؽ شَم٠ميْمِٞمَد حَتِْريِٛمِف َوقِمَٔمَؿ ىُمٌِْحفِ ، ضَمَٚمَس سَمْٕمَد َأْن يَم٤مَن ُُمتَِّٙمًئ٤م

ْهتاَِمِم سمَِذًمَِؽ   ِٓ وِر َأؾْمَٝمَؾ ُوىُمققًم٤م قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َواًمتََّٝم٤مُوِن هِب٤َم يَمْقُن ىَمْقِل ا َوؾَم٥ٌَُم ا وِر َأْو ؿَمَٝم٤مَدِة اًمزُّ ًمزُّ

ٚمِؿِ  ًْ ُ ٌُق قَمٜمُْف ىَمٚم٥ُْم اعْم اَك َيٜمْ ْذَ ٌْعُ ، َأيْمَثَر وَم٢ِمنَّ اإْلِ ُف قَمٜمُْف اًمٓمَّ وُر وَم٤محْلََقاُِمُؾ قَمَٚمٞمِْف ، َواًْمُٕمُ٘مقَق َيٍْمِ ٤م اًمزُّ َوَأُمَّ

ْهتاَِمِم سمَِتْٕمٔمِٞمِٛمفِ  يَمثػَِمٌة يَم٤مًْمَٕمَداَوةِ  ِٓ ٤م وَم٤مطْمتِٞم٩َم إمَِم ا مِهَ ِد َوهَمػْمِ ًَ ٦ٌَِم إمَِم َُم٤م ، َواحْلَ ًْ َوًَمٞمَْس َذًمَِؽ ًمِِٕمَٔمِٛمَٝم٤م سم٤ِمًمٜمر

٤مِهِد سمِِخالَِف اًم َي٦ًم إمَِم هَمػْمِ اًمِمَّ وِر ُُمَتَٕمدر َدِة اًمزُّ ًَ اِك ىَمٓمًْٕم٤م سَمْؾ ًمَِٙمْقِن َُمْٗم ْذَ ـَ اإْلِ ْ ُذيمَِر َُمَٕمَٝم٤م ُِم ِك وَم٢ِمنَّ نمر

٤ًٌم
ٌة هَم٤مًمِ َدشَمُف ىَم٤مِسَ ًَ  (4). َُمْٗم

 .أن اإلٟم٤ًمن ٓ َيقز أن يِمٝمد إٓ سمام ؾمٛمع أو رأى -

 .وحتذيره مم٤م ييهؿ، وشمٌٚمٞمٖمف ُٕمتف يمؾ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ٟمّمح اًمٜمٌل - 

ًمٞمٙمقن أقمٚمؼ ذم ، طمٞمٜمام أًم٘مك قمٚمٞمٝمؿ هذه اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م سمٓمريؼ اًمتٜمٌٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصطمًـ شمٕمٚمٞمٛمف  -

 .ذم ىمٚمقهبؿوأرؾمخ ، أذه٤مهنؿ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ايتاضعاحلدٜح 

                                                                                              
 (ٜٚالكبائر للذىيب )ص:  (ٔ)
 (ٕٖٔ/ ٕالزواجر عن اقرتاؼ الكبائر ) (ٕ)
 (ٖٙ٘/ ٙٔتفسري الطربي ) (ٖ)
 (ٖٕٙ/ ٘فتح الباري لبن حجر ) (ٗ)
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ـْ َأيِب سَمْٙمَرةَ   َوْيَٚمَؽ ىَمَٓمْٕم٧َم قُمٜمَُؼ ": وَمَ٘م٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأصمْٜمَك َرضُمٌؾ قَمغَم َرضُمٍؾ قِمٜمَْد اًمٜمٌَِّلر : ىَم٤مَل ، ÷ قَم

َٓ حَم٤َمًَم٦مَ ": صُمؿَّ ىَم٤مَل ، ُِمَراًرا "ىَمَٓمْٕم٧َم قُمٜمَُؼ َص٤مطِمٌَِؽ ، َص٤مطِمٌَِؽ  ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤مِدطًم٤م َأظَم٤مُه  وَمٚمَْٞمُ٘مْؾ ، َُم

٥ُم وُمالًَٟم٤م ًِ ٞمٌُفُ ، َأطْم
ًِ ُ طَم ٌُُف يَمَذا َويَمَذا، َواّللَّ

ًِ  َأطَمًدا َأطْم
ِ

ل قَمغَم اّللَّ َٓ ُأَزيمر  (0). "إِْن يَم٤مَن َيْٕمَٚمُؿ َذًمَِؽ ُِمٜمْفُ  ،َو

 َعاْٞ ايهًُات

ايمٝماَم ذِم : ىَمَٓمْٕم٧َم قُمٜمَُؼ َص٤مطِمٌَِؽ ىمقًمف  ِذي ُهَق اًْمَ٘متْؾ ٓؿْمؽِمَ ىمٓمع اًْمُٕمٜمُؼ اؾْمتَِٕم٤مَرة ُمـ ىمٓمع اًْمُٕمٜمُؼ اًمَّ

ٟمَْٞم٤م  .اهْلاَلَك ًَمِٙمـ َهَذا اهْلاَلَك ذِم اًمّديـ َوَذاَك ُمـ ضِمَٝم٦م اًمدُّ

َٓ حَمَ  َٓ سُمدَّ : ٤مًَم٦مَ ىَمْقًُمُف  َٓ طِمٞمَٚم٦َم ًَمُف ذِم شَمْرِك َذًمَِؽ َوِهَل سمَِٛمْٕمٜمَك   َأْي 

ٞمٌُفُ  ًِ ُ طَم ٦ٌٌَم قَمغَم قَمَٛمٚمِِف ، َأْي يَم٤موِمٞمفِ : ىَمْقًُمُف َواّللَّ ٤مِب َأْي حُم٤َمؾَم ًَ
ـَ احْلِ َتِٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن ُهٜم٤َم وَمِٕمٞمٌؾ ُِم َوحَيْ

ِذي َيْٕمَٚمُؿ طَمِ٘مٞمَ٘متَُف َوِهَل مُجَْٚم٦ٌم اقمْ  اِوٞم٦َّمٌ اًمَّ  .ؽِمَ

ل ىَمْقًُمُف  َٓ ُأَزيمر  َأطَمدٌ  َو
ِ

َٓ قَمغَم َُم٤م ذِم َوِٛمػِمِه ًمَِٙمْقِن َذًمَِؽ : قَمغَم اّللَّ ٦ٌَِم َأطَمٍد َو َٓ َأىْمَٓمُع قَمغَم قَم٤مىِم َأْي 

٤ًٌم قَمٜمْفُ   .ُُمَٖمٞمَّ

 َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

" ومٚمٞم٘مؾ : - ملسو هيلع هللا ىلص  -ُمنموقمٞم٦م شمزيمٞم٦م اعمًٚمؿ سمام يٕمٚمؿ ومٞمف قمٜمد اًمِمٝم٤مدة أو همػمه٤م ًم٘مقًمف : أوًٓ 

 .أطمًٌف يمذا أو يمذا إن يم٤من يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمٜمف "

اؾمتدل أسمق طمٜمٞمٗم٦م هبذا احلدي٨م قمغم ضمقاز آيمتٗم٤مء ذم اًمتزيمٞم٦م سمرضمؾ واطمٍد وهق ُمذه٥م : صم٤مٟمٞم٤مً 

ٓ : وىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وحمٛمد سمـ احلًـ، وسمف ىم٤مل أسمق يقؾمػ، اًمٌخ٤مري يمام شمدل قمٚمٞمف اًمؽممج٦م

 .سمد ذم اًمتزيمٞم٦م ُمـ اصمٜملم

أو اًمدوم٤مع قمٜمف ذم ، أو اًمتزيمٞم٦م، ُمدح اعمًٚمؿ ٕظمٞمف عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م يم٤مًمِمٝم٤مدة: اًمٗمقائد وُمـ -

 .وم٢من ذًمؽ ىمد يٙمقن واضم٤ٌمً ، همٞمٌتف

 ع١ً ايٓٗٞ عٔ املدح مبا يٝظ يف املُدٚح -

ا َأْو إقِْمَج٤مسًم٤م َأْو َيِٙمُٚمُف قَمغَم َُم٤م ؿَمَٝمَرهُ  ٕٟمف - ؼْمً
ـُ َأْن حُيِْدَث وِمٞمِف اعْمَْدُح يمِ ـِ  َٓ َي٠مَُْم سمِِف اًْماَمِدُح وَمَٞمْٗمؽُمُ قَم

ا ً ُف ُُمَ٘مٍمر ًَ ِذي َيُٕمدُّ َٟمْٗم َتِٛمرُّ ذِم اًْمَٕمَٛمِؾ هَم٤مًم٤ًٌِم ُهَق اًمَّ ًْ ِذي َي َنَّ اًمَّ ِٕ  .اًْمَٕمَٛمِؾ 

                                                                                              
 (ٖٓٓٓ( ومسلم )ٕٕٙٙرواه البخاري ) (ٔ)
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ُف ىَمْد َيْٙمِذُب َوىَمْد ُيَرائِل اعْمَْٛمُدوَح سمَِٛمْدطِمِف وَ : َوىَم٤مَل اًمَْٖمَزازِمُّ  -  َٓ ؾِمٞمَّاَم إِْن يَم٤مَن آوَم٦ُم اعْمَْدِح ذِم اًْماَمِدِح َأٟمَّ

 .وَم٤مؾِمً٘م٤م َأْو فَم٤مًماًِم 

ـمرالَِع قَمَٚمٞمْفِ  - ِٓ َٓ ؾَمٌِٞمَؾ ًَمُف إمَِم ا ُ٘مُف مِم٤َّم  َٓ َيتََح٘مَّ  (0). َوىَمْد َيُ٘مقُل َُم٤م 

 غسٚط املدح اجلا٥ص -

 :دل احلدي٨م قمغم ضمقاز اعمدح سمثالصم٦م ذوط

إِْن يَم٤مَن  سمدًمٞمؾ ىمقًمف )). قمت٘م٤مدهأن يٙمقن اًمامدح ص٤مدىم٤ًم ومٞمام ي٘مقل ذم ممدوطمف طم٥ًم ا: إول

 (( َيْٕمَٚمُؿ َذًمَِؽ ُِمٜمْفُ 

يمام يِمػم ، وشمٗمًد أظمالىمف، ومتتٖمػم ٟمٗمًف، أن ٓ خيِمك قمغم اعمٛمدوح أن يٖمؽم سمذًمؽ اعمديح: اًمث٤مين 

 ." ىمٓمٕم٧م قمٜمؼ ص٤مطمٌؽ ": - ملسو هيلع هللا ىلص  -إًمٞمف ىمقًمف 

 -ًم٘مقًمف ، اهلل ُمٝمام يم٤منأن يٙمقن اعمدح جمّردًا قمـ اًمٖمٚمق واإلـمراء واًم٘مٓمع سمتزيمٞم٦م أطمد قمغم : صم٤مًمث٤مً 

 .زيمل قمغم اهلل أطمدًا "أ" وٓ : - ملسو هيلع هللا ىلص 

بين أحاديث النهي عن المدح واألحاديث التي جاء فيها  كيف نجمع -

 ؟المدح

ـِ اعْمَْدِح َوىَمْد ضَم٤مَءْت َأطَم٤مِدي٨ُم يَمثػَِمٌة ذِم : ‘ ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ  طََم٤مِدي٨ُم ذِم اًمٜمَّْٝمِل قَم ْٕ َوَرَدِت ا

ِحٞمَحلْمِ سمِ   .٤معْمَْدِح ذِم اًْمَقضْمفِ اًمّمَّ

َي٤مَدِة ذم: اًمُْٕمَٚماَمءُ  ىَم٤مَل  َْوَص٤مِف  َوَوضْمُف اجْلَْٛمِع سَمٞمْٜمَُٝماَم َأنَّ اًمٜمَّْٝمَل حَمُْٛمقٌل قَمغَم اعْمَُج٤مَزوَم٦ِم ذِم اعْمَْدِح َواًمزر ْٕ ا

ـْ إقِْمَج٤مٍب َوَٟمْحِقِه إَِذا ؾَمِٛمَع اعْمَدْ  ـْ خُي٤َمُف قَمَٚمٞمِْف وِمتْٜم٦ٌَم ُِم  .َح َأْو قَمغَم َُم

َٓ خُي٤َمُف قَمَٚمٞمِْف َذًمَِؽ ًمَِٙماَمِل شَمْ٘مَقاُه َوُرؾُمقِخ قَمْ٘مٚمِِف َوَُمْٕمِروَمتِِف وَمالَ هَنَْل ذِم َُمْدطِمِف ذِم  ـْ  ٤م َُم َوضْمِٝمِف إَِذا  َوَأُمَّ

ْزدِ  ِٓ ـْ وِمٞمِف جُم٤َمَزوَم٦ٌم سَمْؾ إِْن يَم٤مَن حَيُّْمُؾ سمَِذًمَِؽ َُمّْمَٚمَح٦ٌم يَمٜمَِْمٓمِِف ًمِٚمَْخػْمِ َأِو ا َواِم قَمَٚمٞمِْف َأِو مَلْ َيُٙم َي٤مِد ُِمٜمُْف َأِو اًمدَّ

٤ًٌّم َتَح ًْ  سمِِف يَم٤مَن ُُم
ِ
ىْمتَِداء ِٓ  (2). ا

ِٔ َدح٘ ايٓاع يف ٚدٗ٘ - ََ  ؟َاذا ٜكٍٛ 

                                                                                              
 (ٛٚٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٕٙٔ/ ٛٔشر  النووي على مسلم ) (ٕ)
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َٚمِػ   ًَّ ضُمُؾ ذِم َوضْمِٝمِف وَمٚمَْٞمُ٘مؾِ : ىَم٤مَل سَمْٕمُض اًم َٓ شُم١َماظِمذيِن : إَِذا ُُمِدَح اًمرَّ َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن َو اًمٚمَُّٝمؿَّ اهْمِٗمْر زِم َُم٤م 

ا مِم٤َّم ئمٜمقن  (0). سماَِم َيُ٘مقًُمقَن َواضْمَٕمٚمْٜمِل ظَمػْمً

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصٌٖ جتٛش املبايػ١ يف َدح ايٓيب  -

٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ُ قَمٜمْفُ أٟمف ، ^ قَم ٜمؼَْمِ ، ؾَمِٛمَع قُمَٛمَر َريِضَ اّللَّ
ِ
: َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّلَّ : َيُ٘مقُل قَمغَم اعم

ـَ َُمْرَيؿَ  يَماَم َأـمَْرْت اًمٜمََّّم٤مَرى، َٓ شُمٓمُْرويِن " اَم َأَٟم٤م قَمٌُْدهُ ، اسْم  ، وَم٢ِمٟمَّ
ِ

 (2). "َوَرؾُمقًُمفُ ، وَمُ٘مقًُمقا قَمٌُْد اّللَّ

 :‘ىم٤مل اسمـ اجلقزي 

َٓ شمٓمروين " اإلـمراء: َوىَمقًمف ٤ٌَمـمِؾ. اإلومراط ذِم اعْمَْدح: "   .َواعْمَراد سمِِف َه٤مُهٜم٤َم اعْمَْدح اًْم

ك ادقمقا َأٟمف وًمد اهلل ًَ " : َوًمَذًمِؽ ىَم٤مَل ، واختذوه إهَِل٤ًم،  اهلل قَمـ َذًمِؽشَمَٕم٤ممَم ، َواًمَّذيـ أـمروا قِمٞم

 .قمٌد اهلل َوَرؾُمقًمف ": َوًَمِٙمـ ىُمقًُمقا

ك: وَم٢ِمن ىَم٤مَل ىَم٤مئِؾ ًَ  .َوَُم٤م قمٚمٛمٜم٤َم َأن أطمدا اّدقمك ذِم َرؾُمقل اهلل َُم٤م اّدقمك ذِم قِمٞم

ًٓ سم٤ِمًْمٞمٛمـ ، اهلل َي٤م َرؾُمقل: طَمتَّك ىَم٤مَل ُمَٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، َأهنؿ سم٤مًمٖمقا ذِم شَمْٕمٔمِٞمٛمف وَم٤مجْلََقاب َرَأْي٧م رضَم٤م

ٌَٕمض جد سَمٕمْمٝمؿ ًم ًْ جد ًمٌنم )): وَمَ٘م٤مَل ؟ َأومال ٟمًجد ًَمؽ، ي ًْ ُٕمرت ، ًَمق يمٜم٧م آُمرا سمنما َأن ي

جد ًمَزوضمَٝم٤م  ًْ ْرَأة َأن شم ٤ٌَمَدة ((اعْمَ صمؿَّ ًَمٞمَْس ُمـ َذط اًمٜمَّْٝمل َأن يٙمقن . ومٜمٝم٤مهؿ قَمامَّ قم٤ًمه يٌٚمغ هبؿ اًْمِٕم

اَم ُهَق ُمٜمع ُمـ َأُمر َيقز َأن َي٘مع، اعْمٜمِْٝمل قَمٜمُف ىمد ومٕمؾ  (3). َوإِٟمَّ

 حهِ ايتطُٞ بأمسا٤ فٝٗا َدح أٚ ذّ

يُّ  َٓ سم٤ِمؾْمٍؿ : ‘ ىَم٤مَل اًمٓمَّؼَمِ َٓ سم٤ِمؾْمٍؿ َيْ٘متيَِض اًمتَّْزيمَِٞم٦َم ًَمُف َو ِٛمَٞم٦ُم سم٤ِمؾْمٍؿ ىَمٌِٞمِح اعْمَْٕمٜمَك َو ًْ ٌَِٖمل اًمتَّ َٓ شَمٜمْ

ؾَْماَم  ْٕ ٥مُّ َوًَمْق يَم٤مَٟم٧ِم ا ًَّ ـْ َوضْمُف َُمْٕمٜم٤َمُه اًم َٗم٦ِم ًَمِٙم َٓ ُيْ٘مَّمُد هِب٤َم طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًمّمر اَم ِهَل َأقْمالٌَم ًمأِلؿَْْمَخ٤مِص  ُء إِٟمَّ

ك وَمٚمَِذًمَِؽ يَم٤مَن  ٛمَّ ًَ ُـّ َأٟمَُّف ِصَٗم٦ٌم ًمِٚمُْٛم ؾْمِؿ وَمَٞمُٔم ِٓ َٛمَع ؾَم٤مُِمٌع سم٤ِم ًْ ؾْمَؿ إمَِم َُم٤م إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص اًْمَٙمَراَه٦ِم َأْن َي ِٓ ُل ا حُيَقر

ٌُفُ   (4). يَم٤مَن ِصْدىًم٤م ُدقِمَل سمِِف َص٤مطِم

                                                                                              
 (ٛٚٗ/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٔ)
 (ٖ٘ٗٗرواه البخاري ) (ٕ)
 (٘ٙ/ ٔكشف ادلشكل من حديث الصحيحني ) (ٖ)
 (ٚٚ٘/ ٓٔفتح الباري لبن حجر ) (ٗ)
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: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ وهق يًتٕمرض قمٚمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمتًٛمل سم٤مٕؾمامء اًمتل حتٛمؾ ُمٕمٜمك اًمتزيمٞم٦م واعمدح 

ُف يَمَذًمَِؽ وَمٞمََ٘مُع ذِم شَمْزيمَِٞم٦مِ : َوَأُْمٌر آظَمرُ  ِف َأٟمَّ ًِ ك َواقْمتَِ٘م٤مُدُه ذِم َٟمْٗم ٛمَّ ًَ ُ ُـّ اعْم ِف َوشَمْٕمٔمِٞمِٛمَٝم٤م َوُهَق فَم ًِ ِٕمَٝم٤م ، َٟمْٗم َوشَمَرومُّ

هِ قمَ  ًة " ملسو هيلع هللا ىلص َوَهَذا ُهَق اعْمَْٕمٜمَك اًمَِّذي هَنَك اًمٜمٌَِّلُّ ، غَم هَمػْمِ ك " سَمرَّ ٛمَّ ًَ ضَْمٚمِِف َأْن شُم قا ") : َوىَم٤مَل ، ِٕ َٓ شُمَزيمُّ

ُ َأقْمَٚمُؿ سم٠َِمْهِؾ اًْمؼِمر ُِمٜمُْٙمؿْ  ُٙمُؿ اّللَّ ًَ  (1). "َأٟمُْٗم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 العاشرالحديث 

٦ٌَمَ  يُمٚمْثُقٍم سمِٜم٧ِْم  ُأمر قمـ   ،: ’ قُمْ٘م
ِ

٤َم ؾَمِٛمَٕم٧ْم َرؾُمقَل اّللَّ ِذي ": َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ اُب اًمَّ ًَمٞمَْس اًمَٙمذَّ

اوَمٞمَٜمِْٛمل ظَم ، ُيّْمٚمُِح سَملْمَ اًمٜم٤َّمسِ  ا، ػْمً  (2). "َأْو َيُ٘مقُل ظَمػْمً

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب : وزاد ُمًٚمؿ َّٓ ذِم صَمالٍَث : ىَم٤مَل اسمْ  مِم٤َّم َيُ٘مقُل اًمٜم٤َّمُس يَمِذٌب إِ
ٍ
ء ُص ذِم َرْ : َومَلْ َأؾْمَٛمْع ُيَرظمَّ

ْصالَُح سَملْمَ اًمٜم٤َّمسِ ، احْلَْرُب  ْرَأِة َزْوضَم ، َواإْلِ ضُمِؾ اُْمَرَأشَمُف َوطَمِدي٨ُم اعْمَ  .َٝم٤مَوطَمِدي٨ُم اًمرَّ

 :ايتعسٜف بايصحابٞ

ـِ قَمٌِْد َُمٜم٤َمٍف هل  ـِ قَمٌِْد ؿَمْٛمٍس سم ـِ ُأَُمٞم٦ََّم سم ـِ َذيْمَقاَن سم ـِ َأيِب ُُمَٕمٞمٍْط َأسَم٤مِن سم ٦ٌََم سْم ـِ  ُأمُّ يُمٚمْثُْقٍم سمِٜم٧ُْم قُمْ٘م سم

 .ىُميَصٍّ إَُُمِقير 

ـَ اعمَُٝم٤مضِمَراِت  ٦مَ . ُِم هل أول ُمـ : وىمٞمؾ. ٤م ِهْجَرٌة إمَِم ؾَمٜم٦َِم ؾَمٌْعٍ َومَلْ َيَتَٝمٞم٠َّمْ هَلَ ، َوسَم٤مَيَٕم٧ْم ، َأؾْمَٚمَٛم٧ْم سمَِٛمٙمَّ

 .ه٤مضمر ُمـ اًمٜم٤ًمء

ـَ ُصٚمِْح احلَُدْيٌَِٞم٦مِ  وَماَم َزآَ طَمتَّك ، اًمَقًمِٞمُْد َوقُماَمَرةُ ; وَمَخَرَج ذِم إصِمِْرَه٤م َأظَمَقاَه٤م، َويَم٤مَن ظُمُرْوضُمَٝم٤م َزَُم

َٓ ، ىَمِدَُم٤م اعَمِدْيٜم٦َمَ  دُ : وَمَ٘م٤م  .ـمِٜم٤َمِف ًَمٜم٤َم سمنَِمْ ! َي٤م حُمَٛمَّ

ـْ ِدْيٜمِل َوَٓ َصؼْمَ زِم : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٤مِر َيْٗمتِٜمُْقيِن قَم  إمَِم اًمُٙمٗمَّ
ِ
يِن َي٤م َرؾُمْقَل اهلل ْٕمِػ ، َأشَمُردُّ  ذِم اًمْمَّ

ِ
٤مء ًَ َوطَم٤مُل اًمٜمر

 ؟َُم٤م ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم 

َـّ ، }إَِذا ضَم٤مءيُمُؿ اعم١ُْمُِمٜم٤َمُت ُُمَٝم٤مضِمَراٍت : -شَمَٕم٤ممَم  -وَم٠َمٟمَْزَل اهلُل  : { أَيتَلْمِ ]اعمُْٛمتََحٜم٦َمُ . . . وَم٤مُْمتَِحٜمُْقُه

30 - 33]. 

                                                                                              
 (ٖٗٔ/ ٕزاد ادلعاد) (ٔ)
 (ٕ٘ٓٙ( ومسلم )ٕٜٕٙرواه البخاري ) (ٕ)
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 َوَرؾُمْقًمِِف َواإِلؾْمالَمُ : وَمَٙم٤مَن َيُ٘مْقُل  
ِ
َّٓ طُم٥مُّ اهلل َـّ إِ َـّ ًمَِزْوٍج ؟ )آهلُل َُم٤م َأظْمَرضَمُٙم  .(؟ َوَٓ َُم٤ملٍ ، َُم٤م ظَمَرضْمُت

ـَ َذًمَِؽ  ٤مرِ ، وَم٢ِمَذا ىُمٚمْ َـّ إمَِم اًمُٙمٗمَّ  .مَلْ ُيْرضِمْٕمُٝم

ـْ ُٕ  ٦َم َزْوٌج َومَلْ َيُٙم ـُ طَم٤مِرصَم٦مَ ، مر يُمٚمْثُْقٍم سمَِٛمٙمَّ ضَمَٝم٤م َزْيُد سم َ٘مَٝم٤م، وَمتََزوَّ ـُ ، صُمؿَّ ـَمٚمَّ ـِ سم مْحَ ضَمَٝم٤م قَمٌُْد اًمرَّ وَمَتَزوَّ

َ قَمٜمَْٝم٤م، َومُحَٞمْداً ، إسِْمَراِهٞمْؿَ : وَمَقًَمَدت ًَمفُ ، قَمْقٍف  ـُ اًمَٕم٤مصِ ، وَمَٚمامَّ شُمُقذمر ضَمَٝم٤م قَمْٛمُرو سم َٞم٧ْم قمِ ، شَمَزوَّ  .ٜمَْدهُ وَمتُُقومر

َة َأطَم٤مِدْي٨َم : َرَوْت  (، ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  قَمنْمَ ِحٞمَْحلْمِ  .طَمِدْي٨ٌم َواطِمدٌ : هَل٤َم ذِم )اًمّمَّ

َٞم٧ْم ذِم   (0). -َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ -ظِمالوََم٦ِم قَمكِمٍّ : شُمُقومر

 :َعاْٞ ايهًُات

 قَمغَم ظِمالَِف َُم٤م ُهَق سمِفِ  هق: اًمَْٙمِذُب 
ِ
ء ْ ظْم٤ٌَمُر سم٤ِمًمٌمَّ  .اإْلِ

ْصالَِح : شَمُ٘مقُل . َأْي ُيٌَٚمرغُ : ل ظمػما "" ومٞمٜمٛم: ىَمْقًمف ْٖمُتُف قَمغَم َوضْمِف اإْلِ َٟمَٛمٞم٧ُْم احْلَِدي٨َم َأٟمِْٛمٞمِف إَِذا سَمٚمَّ

ٞمْتُُف سم٤ِمًمتَِّْمِديدِ ، َوـَمَٚم٥ِم اخْلػَْمِ  ٤مِد َواًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦ِم ىُمٚم٧َْم َٟمٛمَّ ًَ وْم ْٖمَتُف قَمغَم َوضْمِف اإْلِ  .وَم٢ِمَذا سَمٚمَّ

 :َا ٜطتفاد َٔ احلدٜح

 .ي٨م دًمٞمؾ قمغم أن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد واحلٗم٤مظ قمغم شمراسمٓمٝمؿهذا احلد -

َم اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦َم َوِهَل : ‘ ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ضْمتاَِمِع اًْمُ٘مُٚمقِب يَمٞمَْػ طَمرَّ ِٓ  َوحَمٌََّتِِف 
ِ

اٟمُْٔمْر ذِم طِمْٙمَٛم٦ِم اّللَّ

٤مِد اًْمُ٘مُٚمقِب َوشَمْقًمِٞمِد اًْمَٕمَداَوةِ  ًَ ـْ إوْم َوإِْن يَم٤مَن طَمَراًُم٤م إَذا ، َواًْمَقطْمَِم٦ِم َوَأسَم٤مَح اًْمَٙمِذَب ، ِصْدٌق ًماَِم وِمٞمَٝم٤م ُِم

ِة َوإِْذَه٤مِب اًْمَٕمَداَوةِ   (2). يَم٤مَن جِلَْٛمِع اًْمُ٘مُٚمقِب َوضَمٚم٥ِْم اعْمََقدَّ

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مْم٤مي٤م ، وإزاًم٦م اخلّمقُم٤مت ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، صالح سملم اًمٜم٤مساًمؽمهمٞم٥م ذم اإل ومٞمف   -

 .أو سملم أقمْم٤مء إهة وم٢مٟمف ُمٜمدوب إًمٞمف ذقم٤مً ، ّمٞم٦مأو ذم إطمقال اًمِمخ، اًمامًمٞم٦م

 :املكصٛد بايهرب يف ٖرا احلدٜح -

َقرِ : ‘ ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ  َٓ ظِمالََف ذِم ضَمَقاِز اًْمَٙمِذِب ذِم َهِذِه اًمّمُّ  ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض 

 َواظْمتََٚمُٗمقا ذِم اعْمَُراِد سم٤ِمًمَْٙمِذِب اعْم٤ٌَُمِح ومِٞمَٝم٤م َُم٤م ُهقَ 

                                                                                              
 (ٕٚٚ/ ٕسري أعالـ النبالء ) (ٔ)
 (ٗٛٙ/ ٕسبل السالـ ) (ٕ)
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ـْ ذِم َهِذِه اعْمََقاِوِع ًمِٚمَْٛمّْمَٚمَح٦ِم َوىَم٤مًُمقا وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ـمَ   -3  ٤مِئَٗم٦ٌم ُهَق قَمغَم إـِماْلىَِمِف َوَأضَم٤مُزوا ىَمْقَل َُم٤م مَلْ َيُٙم

ةٌ  سمؾ ًمام ، اقْمَٚمؿ َأن اًْمَٙمِذب ًَمٞمَْس طَمَراًُم٤م ًمَٕمٞمٜمف: ‘ىم٤مل اسمـ اجلقزي ، اًْمَٙمِذُب اعْمَْذُُمقُم َُم٤م وِمٞمِف َُمَيَّ

ر َ  .م َوؾِمٞمَٚم٦م إمَِم اعْمََ٘م٤مِصدَواًْمَٙمالَ ، وِمٞمِف ُمـ اًميَّ

قا سمَِ٘مْقِل إسِْمَراِهٞمِؿ   (( إيِنر ؾَمِ٘مٞمؿٌ ))  وَ  (( سمؾ ومٕمٚمف يمٌػمهؿ ))ملسو هيلع هللا ىلص َواطْمَتجُّ

٤َم ُأظْمتِل َوىَمْقِل ُُمٜم٤َمِدي ُيقؾُمَػ : َوىَمْقًُمفُ  ُتَٝم٤م اًْمِٕمػُم إٟمٙمؿ ًم٤ًمرىمقن ))  ملسو هيلع هللا ىلص إهِنَّ  .((َأيَّ

 .هُ ضَمَزَم اخْلَٓم٤َّميِبُّ َوهَمػْمُ  ذا اًم٘مقلَوهِب 

2-  
ٍ
ء َٓ ََيُقُز اًمَْٙمِذُب ذِم َرْ سَم٤مطَم٦ِم ذِم َهَذا اعْمَُراُد سمِِف  َوىَم٤مَل آظَمُروَن  ـَ اإْلِ َأْصالً ىَم٤مًُمقا َوَُم٤م ضَم٤مَء ُِم

يُح اًْمَٙمِذِب  َٓ َسِ ـَ إًَِمٞمَْٝم٤م َأْو يَ ، اًمتَّْقِرَي٦ُم َواؾْمتِْٕماَمُل اعْمََٕم٤مِريِض 
ًِ

َقَه٤م يَمَذا ُِمثُْؾ َأْن َيِٕمَد َزْوضَمَتُف َأْن حُيْ ًُ ْٙم

ُ َذًمَِؽ  َر اّللَّ  َوَيٜمِْقَي إِْن ىَمدَّ

ْصالَِح َوطَم٤مِصُٚمُف  ٌُُف َوإَِذا ؾَمَٕمك ذِم اإْلِ َأْن َي٠ميِْتَ سمَِٙمٚماَِمٍت حُمَْتَٛمَٚم٦ٍم َيْٗمَٝمُؿ اعْمَُخ٤مـَم٥ُم ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م َيٓمِٞم٥ُم ىَمٚمْ

 َٓ ـْ َه١ُم  يَمالًَُم٤م مَجِٞمالً َوُِم
ِ
ء َٓ  إمَِم َه١ُم

ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ىَٟمَ٘مَؾ قَم  يَمَذًمَِؽ َوَورَّ

ِ
ء َٓ  إمَِم َه١ُم

ِ
 .ء

هِ  قَْمَٔمؿُ : َويَمَذا ذِم احْلَْرِب سم٠َِمْن َيُ٘مقَل ًمَِٕمُدور ْٕ َْزَُم٤مِن اًْماَمِوَٞم٦مِ ! َُم٤مَت إَُِم٤مُُمُٙمُؿ ا ْٕ ، َوَيٜمِْقي إَُِم٤مَُمُٝمْؿ ذِم ا

 ُ ـَ اعْمََٕم٤مِريِض اعْم  .٤ٌَمطَم٦ِم وَمُٙمؾُّ َهَذا ضَم٤مئِزٌ َأْو هَمًدا َي٠مشْمِٞمٜم٤َم َُمَدٌد َأْي ـَمَٕم٤مٌم َأْو َٟمْحُق َهَذا ُِم

ـْ َهَذا قَمغَم اعْمََٕم٤مِريضِ  ٦َم إسِْمَراِهٞمَؿ َوُيقؾُمَػ َوَُم٤م ضَم٤مَء ُِم ًُمقا ىِمّمَّ  َوشَم٠َموَّ

َٓ َيٚمَْزُم َوَٟمحْ  ٤م يَمِذسُمُف ًمَِزْوضَمتِِف َويَمِذهُب٤َم ًَمُف وَم٤معْمَُراُد سمِِف ذِم إفِمَْٝم٤مِر اًْمُقدر َواًْمَققْمِد سماَِم  وهبذا ، ِق َذًمَِؽ َوَأُمَّ

ُهؿاًمٓمؼمي وضَمَزَم  اًم٘مقل َِصٞمكِمُّ َوهَمػْمُ ْٕ  (0). اعْمَُٝمٚم٥َُّم َوا

٤م قَمَٚمٞمِْف َأْو  اًمٕمٚمامء اشمََّٗمَؼ  - ِ٘مُط طَم٘مًّ ًْ َٓ ُي ضُمِؾ إِٟمَّاَم ُهَق وِمٞماَم  ْرَأِة َواًمرَّ قَمغَم َأنَّ اعْمَُراَد سم٤ِمًْمَٙمِذِب ذِم طَمؼر اعْمَ

 .َأْو هَل٤َمقَمَٚمٞمَْٝم٤م َأْو َأظْمُذ َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمُف 

ْوٓمَِراِر يَماَم ًَمْق ىَمَّمَد فَم٤ممِلٌ ىَمتَْؾ َرضُمٍؾ َوُهَق خُمْتٍَػ قِمٜمَْدُه وَمَٚمُف  َواشمََّٗمُ٘مقا - ِٓ قَمغَم ضَمَقاِز اًْمَٙمِذِب قِمٜمَْد ا

َٓ َي٠مصَْمؿ  (2). َأْن َيٜمِْٗمَل يَمْقَٟمُف قِمٜمَْدُه َوحَيْٚمَِػ قمغم َذًمِؽ َو

 :أقطاّ ايهرب

                                                                                              
 (ٛ٘ٔ/ ٙٔشر  النووي على مسلم ) (ٔ)
 (ٖٓٓ/ ٘فتح الباري لبن حجر ) (ٕ)
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َؿ اًمَْٖمَزازِمُّ   ًَّ ٍم َوىَم٤مَل اًْمٙمَ  ىَم ٤ٌَمٍح َوحُمَرَّ  إمَم َواضِم٥ٍم َوُُم
ِ
طْمَٞم٤مء  :ِذَب ذِم اإْلِ

ْدِق وهق : األٍٚ حمسّ -  ُؾ إًَمٞمِْف سم٤ِمًمّمر ـُ اًمتََّقصُّ ، َواًْمَٙمِذِب مَجِٞمًٕم٤م، إنَّ يُمؾَّ َُمْ٘مِّمٍد حَمُْٛمقٍد ُيْٛمِٙم

 .وَم٤مًْمَٙمِذُب وِمٞمِف طَمَرامٌ 

ُؾ إهق  وَ : ايجاْٞ َباح - ـَ اًمتََّقصُّ ٤ٌَمٌح إْن ُأٟمْت٩َِم حَتِّْمٞمُؾ َذًمَِؽ إِْن َأُْمَٙم ًَمٞمِْف سم٤ِمًْمَٙمِذِب َوطْمَدُه وَمُٛم

َٓ َيتِؿُّ َُمْ٘مُّمقُد طَمْرٍب َأْو إْصالَُح َذاِت اًْمٌَلْمِ َأْو اؾْمتاَِمًَم٦ُم ىَمٚم٥ِْم اعْمَْجٜمِلر قَمَٚمٞمِْف ، اعْمَْ٘مُّمقدِ  َويَمَذا إَذا يَم٤مَن 

٤ٌَمٌح  َّٓ سم٤ِمًْمَٙمِذِب وَمُٝمَق ُُم  .إ

ـْ ََي٥ُِم إٟمَْ٘م٤مُذهُ  َوُهَق إَذا يَم٤منَ ، إْن َوضَم٥َم حَتِّْمٞمُؾ َذًمَِؽ وهق : َٚاِدٌبايجايح  - يَماَم ًَمق ، وِمٞمِف قِمّْمَٛم٦ُم َُم

َٕمك َوَراء رضمؾ سمًِٞمػ ًمٞميسمف َوُهَق يٕمٚمؿ َأٟمف فَم٤مملِ  ًْ ٠َمًَمفُ ، رأى رضمال ي ًَ وَم٢ِمٟمَُّف َي٥م قَمَٚمٞمِْف ؟ َهؾ َرَأْيتف، وَم

 (0). دم ُُمًٚمؿًمِئاَلَّ يٕملم قمغم ؾمٗمؽ ، َٓ : َأن َيُ٘مقل

 :‘ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 

٦ٌَِم شمِٚمَْؽ  َواًمتَّْحِ٘مٞمُؼ  ٜمََٝم٤م قَمغَم ىَمْدِر ُرشْم تِل شَمَْمٛمَّ َأنَّ اًْمَٙمِذَب َيِّمػُم َُم٠مُْذوًٟم٤م وِمٞمِف َوُيث٤َمُب قَمغَم اعْمَّْمَٚمَح٦ِم اًمَّ

َْروَ  ْٕ سَْمَْم٤مِع َوا ْٕ َُْمَقاِل َوا ْٕ ـْ اًْمُقضُمقِب ذِم طِمْٗمِظ ا صَمَِؿ ، اِح اعْمَّْمَٚمَح٦ِم ُِم َٕ ـِ  َوًَمْق َصَدَق ذِم َهِذِه اعْمََقاـمِ

ٌر٥ِم إمَم حَتِْ٘مٞمِؼ َهِذِه اعْمََٗم٤مؾِمدِ  ًَ شَم٥ُم ًَمفُ ، إصْمَؿ اعْمُتَ ٥ٌُُّم إمَم اعْمََٗم٤مؾِمِد سمَِتَٗم٤مُوِت ُرشَم٥ِم ، َوشَمتََٗم٤مَوُت اًمرُّ ًَ صُمؿَّ اًمتَّ

 (2). شمِٚمَْؽ اعْمََٗم٤مؾِمدِ 

َُْمَراِن وم٤معمٞمؾ طِمٞمٜمَئٍِذ إمَِم اًمّمْدق أومم -يت٤ًموى  – ٘م٤مسمؾىمد يتهق وَ : ٚشاد ابٔ اجلٛشٟ زابعّا - ْٕ ; ا

وَرة َأو طَم٤مضَم٦م ُمٝمٛم٦م اَم ُأسمِٞمح ًمَيُ َن اًْمَٙمِذب إِٟمَّ َْصؾ اًمتَّْحِريؿ، ِٕ ْٕ  .وَم٢ِمذا ؿمّؽ ذِم يَمقهَن٤م ُمٝمٛم٦م وَم٤م

از ُمـ اًْمَٙمِذب ُمٝمام أُمٙمـ طْمؽِمَ ِٓ  (3). وًمٖمٛمقض إِْدَراك َُمَراشم٥ِم اعْمََ٘م٤مِصد َوضم٥م ا

                                                                                              
 (ٗٛٙ/ ٕسبل السالـ ) (ٔ)
 (ٖٔٔ/ ٔقواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ ) (ٕ)
 (ٜ٘ٗ/ ٗكشف ادلشكل من حديث الصحيحني ) (ٖ)
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 )مقال للشيخ( الصحابة أئنة اهلدى: خامسا 

 

اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م أن َيٕمؾ اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م سم٤مىمٞم٦م وم٘مٞمض اهلل ؾمٌح٤مٟمف هل٤م قمقاُمؾ اًمٌ٘م٤مء 

واحلٗمظ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م وإن ومٝمؿ وُمٕمروم٦م طم٤مل اًمّمح٤مسم٦م أطمد أهؿ هذه اًمٕمقاُمؾ ًمذا وم٢من اهلل 

قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م  -٦م ضمزًءا ٓ يتجزأ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ ؾمٌح٤مٟمف هٞم٠م ًمٚمٛمًٚمٛملم أن َيٕمؾ إضمالل اًمّمح٤مسم

 .واجلامقم٦م

وم٘مٞمض اهلل احل٤مؾمديـ واًمْم٤مًملم ومٓمٕمٜمقا ذم اًمّمح٤مسم٦م ذم إي٤مم اًم٤ٌميمرة وم٤مٟمؼمى أهؾ اًمًٜم٦م ًمٌٞم٤من 

 .ومْمٚمٝمؿ وإفمٝم٤مر ُمٞمزاهتؿ وم٠مصٌح٧م قمغم ًم٤ًمن يمؾ ُمًٚمؿ

ؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ وؾمٓمر أهؾ اًمًٜم٦م ذم قم٘مٞمدهتؿ ُم٠ًمًم٦م اخلالوم٦م وأن أطمؼ اًمٜم٤مس هب٤م أسمق سمٙمر صم

 .قمكم ووٚمٚمقا يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ

وهؿ  ملسو هيلع هللا ىلص وقمرومقا اًمٗمْمؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م وشمٗم٤موٚمٝمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وأطمٌقهؿ وأطمٌقا أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

أزواضمف وآل قمكم وآل ضمٕمٗمر وآل قم٘مٞمؾ وآل اًمٕم٤ٌمس )ويمؾ ُمـ طمرُم٧م قمٚمٞمف اًمّمدىم٦م( وذيمروا 

ٛمٝمؿ أن اجلٛمٞمع جمتٝمد وؾمٙمتقا قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ًمٕمٚم -حم٤مؾمـ إصح٤مب ويمٗمقا قمـ ُم٤ًموئٝمؿ 

ومٛمّمٞمٌٝمؿ ًمف أضمران وخمٓمئٝمؿ ًمف أضمر آضمتٝم٤مد وظمٓم١مه ُمٖمٗمقر وأن اهلل أوضمد ذًمؽ سم٘مدره ًمٜمتٕمٚمؿ 

ُمـ ؾمٚمقيمٝمؿ يمٞمػ ٟمًٚمؽ قمٜمد وىمقع اًمٗمتـ ومٙم٤مٟم٧م أىمقال أئٛم٦م اهلدى قمٜمٝمؿ ٟمقًرا عمـ سمٕمدهؿ 

 .يًتْمٞمئقن سمف

٤ًٌم : ملسو هيلع هللا ىلصٚمؿ وم٘م٤مل اًمٜمٌل وم٤مًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ىمٌؾ اإلؾمالم ذم ضم٤مهٚمٞم٦م ومٚمام أؾمٚمٛمقا ص٤مروا ـمٚم٦ٌم قم )ُمرطم

 ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ يم٤مٟمقا سمٕمد اًمٜمٌل ، سمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وم٢من اعمالئٙم٦م ًمتْمع أضمٜمحتٝم٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رو٤م سمام يّمٜمع (

 .هؿ أئٛم٦م اهلدى واًمٕمٚمامء ومل يتٞمنَّ جلٞمؾ سمٕمدهؿ ُم٤م شمٞمن هلؿ

ًٓ وم٢من مجٕمٝم٤م  ومٙمؾ ُمـ أراد ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ أي ضمٞمؾ سمٕمدهؿ سمدًءا سمٓمٚم٥م قمٚمقم إدوات أو

أُم٤م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٌدوءا ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ُمـ أول ، سمٕمد ذًمؽ أن يّمٌح ـم٤مًم٥م قمٚمؿأُمٙمٜمف 

 .يقم

وأدوات ، ملسو هيلع هللا ىلصوُمرضمع ذًمؽ أن اهلل هٞم٠م هلؿ أدوات اًمٓمٚم٥م ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمٝمؿ سمٛمجرد ًم٘م٤مئٝمؿ ًمٚمٜمٌل 

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ صمالصم٦م ُمـ مجٕمٝم٤م ضم٤مز ًمف أن يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وُمـ مل َيٛمٕمٝم٤م ومٝمق ُمـ اًمٕمقام يٛمٙمٜمف أن يتٕمٚمؿ 
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 .ٞمؾ اًمٜمج٤مة وٓ يّمدق قمٚمٞمف اؾمؿ ـم٤مًم٥م قمٚمؿقمغم ؾمٌ 

 :أدوات اًمٓمٚم٥م

 ًٓ  .أن يتقومر ًمف ُمـ قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م يٙمٗمٞمف ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص ىمرآًٟم٤م وؾمٜم٦مً : أو

 .أن يٛمٙمٜمف اًمتٕمرف قمغم اعم٘مٌقل ُمـ اعمردود ُمـ اًمًٜم٦م: صم٤مٟمًٞم٤م

 .أن يٕمرف ُمـ اًم٘مرآن أطمٙم٤مم شمالوشمف وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين أداًء وومٝماًم : صم٤مًمًث٤م

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا قمرسًم٤م أهؾ اًمٚمٖم٦م وأرسم٤مهب٤م هلؿ ومٞمٝم٤م اًمًٌؼ واًم٤ٌمع واًمٓمقيؾ و

ًٓ ًمٞمس ومٞمف ُمردود سمؾ يمٚمف ي٘مٞمٜمل اًمثٌقت ًمٞمس ومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤مٟمقا ُمع اًمٜمٌل  ومٙمؾ ُم٤م يًٛمٕمقٟمف ُم٘مٌق

 أُم٤م همػم -وم٠مشم٘مٜمقا أطمٙم٤مم اًمتالوة وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م  ملسو هيلع هللا ىلص راضمح وُمرضمقح وىمد شمٚم٘مقا اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٌل 

اًمّمح٤مب ومٞمٌذًمقن اًمًٜملم وإقمامر ًمتحّمٞمؾ إدوات صمؿ ي٘مٍم سم٤مقمٝمؿ قمـ إدراك اًمّمح٤مسم٦م ذم 

٤ًٌم حلٗمٔمف، سمداي٦م أُمرهؿ سم٤مإلؾمالم  .ومًٌح٤من ُمـ ىمٞمض ًمذًمؽ اًمديـ وأهٚمف ُم٤م يم٤من ؾمٌ

ًٓ أدوات اًمٓمٚم٥م ، ومال ئمـ أطمد أن يمؾ ُمـ محؾ ُمٕمف يمت٤مسًم٤م أو ىمٚماًم ص٤مر ًمٚمٕمٚمؿ ـم٤مًم٤ًٌم ٓسمد أن َيٛمع أو

ومٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمزًمتف رومٞمٕم٦م ٟم٥ًم ، وسملم اعمتٕمٚمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة، ن ٟمٗمرق سملم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿويٜمٌٖمل أ

أُم٤م اًمتٕمٚمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة ومٝمق اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ، يمثػم ُمـ إئٛم٦م واًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ هل٤م شمنميًٗم٤م ورومٕم٦م

ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة وسمًط ُم٤م يٚمزم اعمتٕمٚمؿ قمغم . ُمًٚمؿ ًمٞمٜمجل قمٛمٚمف ُمـ اًمرد واًمٌٓمالن ويٜمجل ٟمٗمًف ُمـ اًمٜم٤مر

 .حيت٤مج إمم ُمقوع آظمر ًمٕمؾ اهلل أن يٕملم قمٚمٞمف ويٞمنه إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير

أن اًمّمح٤مسم٦م ص٤مروا سم٤مٟمت٘م٤مهلؿ ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م إمم اإلؾمالم وُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليامن : إُمر اًمث٤مين

وسمّمحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ص٤مروا ُمـ سمٕمده أئٛم٦م اهلدى وقمٚمامء إُم٦م اًمذيـ 

 .ي هبؿ وٓ يتًػم ذًمؽ ًمٖمػمهؿ سمٛمثؾ ُم٤م شمٞمن هلؿي٘متد

 :وسمٞم٤من ذًمؽ ذم أرسمٕم٦م أُمقر

أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ ومّم٤مطم٦م وسمالهم٦م ضمٕمٚمتٝمؿ ًمام ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : إول

 .أدريمقا ُمٕم٤مٟمٞمف وقمرومقا ووم٘مٝمقا ومٞمف ٕن اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م يم٤مٟم٧م هلؿ ضمٌٚم٦م

، ْمؾ ًمٚم٘مرآن ُمع يمٗمرهؿ وطمًدهؿ وإهمالق سمّم٤مئرهؿيمٞمػ ٓ واًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ ىمد أذقمٜمقا سم٤مًمٗم

 .وم٤مًمذيـ آُمٜمقا أدريمقا إدرايًم٤م واؾمًٕم٤م وومٝمٛمقا أومٝم٤مُم٤م دىمٞم٘م٦م

أن اًمّمح٤مسم٦م قم٤مؿمقا اجل٤مهٚمٞم٦م صمؿ اٟمت٘مٚمقا إمم اإلؾمالم ومٚمؿ يٜمخدقمقا سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م سمٕمد ٕهنؿ : اًمث٤مين
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٦م وفمـ اجل٤مهٚمٞم٦م قمرومق اًمنم اًمذي سمٕم٨م اهلل رؾمقًمف هلدُمف ومٕمرومقا طمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ومحٞم٦م اجل٤مهٚمٞم 

وشمؼمج اجل٤مهٚمٞم٦م ورسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ويمؾ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م اًمذي ووٕمف رؾمقل اهلل حت٧م ىمدُمٞمف ذم ظمٓمٌتف ذم 

)شمٜم٘مض قمرى اإلؾمالم قمروة قمروة إذا : ًمذا وم٢مٟمف يٜم٥ًم إمم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمقًمف، طمج٦م اًمقداع

 .ٟمِم٠م ذم اًمًالم ُمـ ٓ يٕمرف اجل٤مهٚمٞم٦م (

أي رأوه ي٘م٣م ذم اعم٤ًمئؾ وي٘م٣م  -وقم٤ميٜمقا اًمتٜمزيؾ  ملسو هيلع هللا ىلص  أن اًمّمح٤مسم٦م رأوا رؾمقل اهلل: اًمث٤مًم٨م

ُمتقو٠م ورأوه ُمّمٚمًٞم٤م ورأوه ُمتّمدىًم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص ذم إىمْمٞم٤مت ورأوه يٕمٛمؾ سمٜمّمقص اإلؾمالم ومرأو اًمٜمٌل 

وُمزيمًٞم٤م ورأوه طم٤مضًم٤م وص٤مئاًم رأوه ذم داظمؾ سمٞمتف أسًم٤م وزوضم٤مشمف ؿم٤مهدٟمف زوضًم٤م ُمٕم٤مًذا ذم ظمٚمقشمف 

أوه ذم طمٞم٤مئف وظمٚم٘مف رأوه ذم ـمٕم٤مُمف وذاسمف رأوه جم٤مهًدا وداقمًٞم٤م روأه ذم همًٚمف وهم٤مئٓمف ر. وضمٚمقشمف

٤ًٌم وواقمًٔم٤م رأوه قمغم يمؾ طم٤مل وقم٤ميٜمقا أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ومٙم٤مٟمقا أىمدر اًمٜم٤مس قمغم ٟم٘مؾ إطمٙم٤مم  وظمٓمٞم

إمم اعم٤ًمئؾ وشم٘مري٥م إومٝم٤مم اًمنمقمٞم٦م عمـ سمٕمدهؿ وهذا ُم٤م مل ي٘مٍم اًمّمح٤مسم٦م ذم سمٞم٤مٟمف سمؾ وحقا 

 .فوسمذًمقا اجلٝمد اًمٙمٌػم ومٞم

أن اًمّمح٤مسم٦م ىمدر اهلل هلؿ أن سم٘مقا ُمًٕم٤م ذم اعمديٜم٦م أقمقاًُم٤م شمزيد قمـ صمالصم٦م قمنم قم٤مًُم٤م ىمٌؾ أن : اًمراسمع

، ي١مذن هلؿ ذم اهلجرة إمم سمالد اعمًٚمٛملم اعمٗمتقطم٦م ومٛمٜمع قمٛمر ظمروضمٝمؿ صمؿ ًمام اؾمت٠مذٟمقا قمثامن أذن هلؿ

ومج٤مًمس وقم٤ميش  ومٙم٤مٟمقا ٓ خيرضمقن ذم زُم٤من قمٛمر إٓ سم٢مذٟمف وًمٕمٛمؾ حمدد سمٕمٞمٜمف صمؿ يٕمقدون

إصح٤مب سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م يرى يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أظمر ويًٛمع ومٞمٜم٘مٚمقن اًمٕمٚمؿ ويٜم٘مٚمقن اًمٗمٝمؿ 

ويتقارصمقن اًمٕمٛمؾ وإذا وىمع أُمر أردوا ومٞمف اًم٘مْم٤مء شمِم٤موروا طمتك ص٤مروا أوقمٞم٦م ممٚمقءة قمٚماًم وطمٙمٛم٦ًم 

. ؾم٤مئر اًمٌالدوىمٞمض اهلل قمثامن وم٠مذن هلؿ سمٕمد أن ٟمْمجقا وم٤مٟمت٘مٚمقا ذم إُمّم٤مر وم٤مٟمتنم هبؿ اًمٕمٚمؿ ذم 

 .وًمق أهنؿ اٟمت٘مٚمقا ىمٌؾ اًمٜمْم٩م ُم٤م ٟمنموا ذًمؽ اًمٕمٚمؿ يمٚمف

وًمق أهنؿ طمًٌقا أيمثر ُمـ ذًمؽ ًمامت اًمٕمٚمؿ ُمع ُمقهتؿ ومًٌح٤من احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ 

وم٤مًمٚمٝمؿ ارض قمٜمٝمؿ وأحل٘مٜم٤م هبؿ قمغم اًمّم٤محل٤مت ي٤م رب اًمٕم٤معملم واضمٕمؾ طمٌٜم٤م . أهؿ دقم٤مُم٤مت ذًمؽ اًمديـ

 .وامجٕمٜم٤م هبؿ ذم اجلٜم٦م وم٠مٟم٧م قمغم يمؾ رء ىمدير هلؿ ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمٜم٤م

ومجٕمؾ هذا اجلٞمؾ ظمػم ، ومٙم٤مٟمقا قمّمٛم٦م ًمألُم٦م وهداي٦م هل٤مإُمر ًمٚمّمح٤مسم٦م يمٞمػ ين اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 .ًمٞمٙمقٟمقا ُمرضمع إُم٦م ذم هذا اًمديـ قمٚماًم وومٝماًم وقمٛمالً ; اًم٘مرون

شمٕم٤ممم  ؾم٤مق ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل
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ًمق ضمٚمًٜم٤م : صمؿ ىمٚمٜم٤م، صٚمٞمٜم٤م اًمـٛمٖمرب ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: قمٜمف ىم٤مل 

! ي٤م رؾمقل اهلل: )أُم٤م زًمتؿ ه٤مهٜم٤م( ىمٚمٜم٤م: ومخرج قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل، ومجٚمًٜم٤م: ىم٤مل. طمتك ٟمّمكم ُمٕمف اًمٕمِم٤مء

: تؿ( ىم٤مل)أصٌ: )أطمًٜمتؿ( أو ىم٤مل: ىم٤مل. ٟمجٚمس طمتك ٟمّمكم اًمٕمِم٤مء: صمؿ ىمٚمٜم٤م، صٚمٞمٜم٤م ُمٕمؽ اًمـٛمٖمرب

وم٢مذا ذه٧ٌم ، )اًمٜمجقم أُمٜم٦م ًمٚمًامء: وم٘م٤مل. ويم٤من يمثػًما ُم٤م يٜمٔمر إمم اًمًامء، ومرومع رأؾمف إمم اًمًامء

وأصح٤ميب . وم٢مذا ذه٧ٌُم أشمك أصح٤ميب ُم٤م يققمدون، وأٟم٤م أُمٜم٦م ٕصح٤ميب. اًمٜمجقم أشمك اًمًامء ُم٤م شمققمد

 .أُمٜم٦م ُٕمتل وم٢مذا ذه٥م أصح٤ميب أشمك أُمتل ُم٤م يققمدون(

وإٟمام وىمع ذًمؽ سمٕمقاُمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمدره٤م هلؿ ، ٦م ًمألُم٦م ُمـ اًمٗمتٜم٦موم٤مهلل ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمّمٛم

 :ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م، مح٤مي٦م ًمألُم٦م ُمـ اًمٗمتـ

وىمد ُمٞمز اهلل اًمٕمرب سم٤محل٤مومٔم٦م اًم٘مقي٦م اًمتل ، ومٚم٘مد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م قمرسًم٤م: احل٤مومٔم٦م اًم٘مقي٦م: أوًٓ 

ٛمج٤مز وجمٜم٦م طمٞم٨م يم٤مٟمقا يتٜم٤مؿمدون إؿمٕم٤مر ذم أؾمقاىمٝمؿ )قمٙم٤مظ وذي اًمـ، قُمروم٧م هلؿ ىمٌؾ اإلؾمالم

 قمغم وإُمثٚم٦م. واطمد ًمًامع صدورهؿ ذم يمٚمف ذًمؽ ومٞمحٗمٔمقن، اًمِمٕمراء ومٞمِمٝمده٤م( …وهمػمه٤م

. ـ إٓ اًمّمدوردواوي هلؿ شمٙمـ ومٚمؿ، إؿمٕم٤مر شمٚمؽ ذم واوح٦م يمثػمة ىمقي٦م اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب طمٗمظ

٤مد ف دون ٕن ذًمؽ يٕمٜمل أٟم; طمتك أن اًمِم٤مقمر إذا قُمرف قمٜمف اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ؾم٘مط ُمـ أقملم اًمٜمُ٘مَّ

 .ويمت٥م ًمٞمحٗمظ ومل يٕمتٛمد قمغم اًمًامع وم٘مط

ٕهنؿ اٟمت٘مٚمقا ُمـ يمٗمر إمم إيامن ذح ; ومٚمام دظمٚمقا ذم اإلؾمالم سم٘مٞم٧م احل٤مومٔم٦م ىمقي٦م سمؾ زادت ىمقة

ر سمّم٤مئرهؿ، صدورهؿ . وُمـ ُمٕمّمٞم٦م إمم ـم٤مقم٦م ينت قمٚمٞمٝمؿ أُمرهؿ، وُمـ ذك إمم شمقطمٞمد ٟمقَّ

ويمذًمؽ ًمام . سم٤مإليامن واًمتقطمٞمد واًمٓم٤مقم٦م ويٞمن يمؾ قمًػم، ويٜمقر اًمٌّم٤مئر، وم٤مهلل ينمح اًمّمدور

وىمقي٧م قمزائٛمٝمؿ ، قمٚمٛمقا أهنؿ ي١مضمرون ُمـ اهلل قمغم طمٗمظ اًمديـ وٟم٘مٚمف وشمٌٚمٞمٖمف زادت مهتٝمؿ

ٕن اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ; ومجٕمقا ذم صدروهؿ سم٠مىمَم ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن، ومحٗمٔمقا أيمثر مم٤م حيٗمٔمقن

 قَمغَم : ىم٤مل
ِ

يمِلَم ( ) ىُمْؾ َهِذِه ؾَمٌِٞمكِم َأْدقُمق إمَِم اّللَّ ـَ اعْمنُْمِ  َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم
ِ

ٌََٕمٜمِل َوؾُمٌَْح٤مَن اّللَّ ـِ اشمَّ  سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم

) َواْذيُمْرَن َُم٤م : ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ًمزوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، [304: ]يقؾمػ

ْٙمَٛم٦ِم ( ] إطمزاب  َواحْلِ
ِ

ـْ َءاَي٤مِت اّللَّ َـّ ُِم  .[58: ُيتغَْم ذِم سُمٞمُقشمُِٙم

) ٟمي اهلل اُمرأ ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل : وي٘مقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ) سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م (: ملسو هيلع هللا ىلصوي٘مقل 

 .ومققم٤مه٤م وم٠مداه٤م يمام ؾمٛمٕمٝم٤م (
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وم٘مقي٧م ، يٜم٤مًمقن ُمـ اهلل إضمر واًمثقاب قمٚمٞمف، ومّم٤مر احلٗمظ واًمتٌٚمٞمغ قمٜمد اًم٘مقم ديـ وذع 

قا اًمديـ يمٚمف ٟم٘مالً أُمٞمٜم٤ًم ًمـٛمـ ومٜم٘مٚم، احل٤مومٔم٦م سم٤مإليامن وإضمر اًمذي ُوقمدوه ُمـ اهلل ص٤مدق اًمققمد

ومّمػمهؿ اهلل سمذًمؽ قمّمٛم٦م ًمألُم٦م ُمـ وٞم٤مع اًمديـ ذم ٟمّمف يمام سمٚمٖمف رؾمقل اهلل صغم اهلل . سمٕمدهؿ

وًمام قُمرف اًمّمح٤مسم٦م سمذًمؽ ص٤مروا ُمّمدر شمٚم٘مل ذًمؽ اًمديـ يم٤مُمالً همػم ، قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 .ؾم٤مًماًم ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ، ُمٜم٘مقص

ومٚمام اٟمت٘مٚمقا إمم اإلؾمالم قمرومقا ٟمٕمٛم٦م ، ّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٖمٛمقريـ ومٞمٝم٤موم٤مًم: وطمدة اًمتٚم٘مل: صم٤مٟمٞم٤ًم

ومٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م محقا اًمٕمّمٌٞم٦م ، وقمٚمٛمقا أن اًمٕم٘مقل مل شمٙمـ هلؿ قمّمٛم٦م، اهلل ذم ذًمؽ اًمديـ

ومل شمٙمـ اًمٕم٘مقل ، سمؾ ومحقا ُم٤ًموئ إظمالق وؾمٗمٙمقا اًمدُم٤مء وأؿم٤مقمقا اًمٗمحِم٤مء، اجل٤مهٚمٞم٦م واًمٙمٗمر

ومّم٤مروا ، ومجٕمٚمقا وقء اًمنمع قمٜمدهؿ ذم ٟمّمف ووم٘مٝمف ُم٘مدًُم٤م قمغم يمؾ رء. شمًتٜمٙمر ذًمؽقمٜمدهؿ 

ًٓ مل ي٘مدُمقا قمٚمٞمف ، ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم يمؾ أُمر وم٢مذا ؾمٛمٕمقا ُمٜمف ىمق

طمتك أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ًمام أص٤مب صحٞمٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ي٘مرأ ومٞمٝم٤م همْم٥م ، ؿمٞمئ٤ًم

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد ، سمـ اخلٓم٤مبا )أُمتٝمقيمقن ومٞمٝم٤م ي٤م: ل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وىم٤ملاًمٜمٌ

 .)واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤ًّم ُم٤م وؾمٕمف إٓ أن يتٌٕمٜمل (: صمؿ ىم٤مل، ضمئتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م (

ٞم٦م وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا ذم اجل٤مهٚم، ومٙم٤من اًمنمع هق احلٙمؿ قمغم يمؾ ىمقل طمتك ًمق اؾمت٤ًمهمتف اًمٕم٘مقل

ٌء قُمَج٤مٌب ( ]ص: سمٕم٘مقهلؿ هِل٦ََم إهَِل٤ًم َواطِمًدا إِنَّ َهَذا ًَمٌَمْ ْٔ  .[3: ) َأضَمَٕمَؾ ا

ومّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل . ومنمع اهلل محك اًمٕم٘مقل ُمـ اًمْمالل، وم٤مًمٕم٘مقل ٓ شمزيمق وشمٗمٝمؿ إٓ سمنمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف

ٕم٘مقل ذم قمرومقا أن قمّمٛم٦م اًم، ودظمٚمقا ذم اإلؾمالم، ًمام ظمرضمقا ُمـ ضم٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ُمٕم٘مقًم٦م ملسو هيلع هللا ىلص 

 .وم٢مذا ضم٤مءهؿ اًم٘مقل ُمـ اهلل ورؾمقًمف ؾمٚمٛمقا واُمتثٚمقا، ومجٕمٚمقا قم٘مقهلؿ ًمنمع اهلل شمٌع، اشم٤ٌمع اًمنمع

ُٛمقَك وِمٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ : ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: وطمدة اعمرضمٕمٞم٦م: صم٤مًمث٤ًم َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمر َؽ  ) وَمالَ َوَرسمر

ِٝمْؿ طَمرَ  ًِ َٓ ََيُِدوا ذِم َأٟمُْٗم ٚمِٞماًم ( ] اًمٜم٤ًمءصُمؿَّ  ًْ ٚمرُٛمقا شَم ًَ ومٙم٤من احلٙمؿ ذم يمؾ . [23: ضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي

وٓ يٜمتزًمقن إٓ قمٜمد ، أُمرهؿ ًمام ىم٤مًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ يّمدرون إٓ قمـ رأيف

 .وشمًٚمؿ ىمٚمقهبؿ شمًٚمٞماًم يم٤مُمالً ، شمديـ ًمف أقمْم٤مؤهؿ، طمٙمٛمف

ؾمٚمؿ حلٙمؿ ; أو واًمده، أو وًمده، أو ُمع ذيٙمف، ضم٤مرهأو ُمع ، وم٢مذا اؿمتجر اًمرضمؾ ُمع زوضمف

ومٝمذا قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يدقمق وًمده أٓ يقاصؾ اًمّمقم ، رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم وآًمف وؾمٚمؿ
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ومٚمام وقمٔمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ذًمؽ اُمتثؾ واؾمت٘م٤مم وهذا ، واًم٘مٞم٤مم ومٚمؿ يٛمتثؾ 

 .يمٚمٛمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اُمتثؾومٚمام ، قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن يتٌتؾ قمـ زوضمف

ـْ َرضَمْٕمٜم٤َم إمَِم اعْمَِديٜم٦َِم : هذا قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل ًمام قمٚمؿ أن أسم٤مه ىم٤ملسمؾ و ) ًَمِئ

ََذّل ( ] اعمٜم٤موم٘مقن ْٕ قََمزُّ ُِمٜمَْٝم٤م ا ْٕ َـّ ا تٚمف [ اؾمت٠مذن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ىم4: ًَمٞمُْخِرضَم

وهٙمذا اًمّمح٤مسم٦م ذم يمؾ أُمرهؿ . ٓ ي٘متٚمف ؾمٙم٧م ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمام قمٚمؿ أن رؾمقل اهلل ، سمٜمٗمًف إن يم٤من يريد ىمتٚمف

 .ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمس هلؿ ُمـ ُمرضمع يرضمٕمقن إًمٞمف ذم إطمٙم٤مم ؾمقى رؾمقل اهلل 

وٓ ًمٚمتحكم ، وٓ جم٤مدًمتٝمؿ، إن اًم٘مقم ُم٤م شمٚم٘مقا اًمٕمٚمؿ ذم ديـ اهلل عم٤ٌمراة اًمٕمٚمامء: اًمتٚم٘مل ًمٚمٕمٛمؾ: راسمًٕم٤م

ـْ شَمٜم٤َمًُمقا اًْمؼِمَّ طَمتَّك : ومٚمام ؾمٛمع أسمق ـمٚمح٦م ىمقل اهلل قمز وضمؾ. إٟمام يم٤مٟمقا يتٚم٘مقن ًمٚمٕمٛمؾ. عمج٤مًمسسمف ذم ا ) ًَم

ٌُّقَن ( ] آل قمٛمران
: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص [ ويم٤من أطم٥م ُم٤مًمف قمٜمده سمًت٤من )سمػمطم٤مء( أهع إمم اًمٜمٌل 92: شُمٜمِْٗمُ٘مقا مِم٤َّم حُتِ

ويم٤من  -قع سم٤مجلٜم٦م ودظمقل اًمِمٝمداء ومٞمٝم٤م وًمام ؾمٛمع قمٛمرو سمـ اجلٛم، اضمٕمٚمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل طمٞم٨م ؿمئ٧م

وؾمٛمع اًمّمح٤مسم٦م ، وًمام ٟمزًم٧م آي٦م حتريؿ اخلٛمر. وىم٤مشمؾ طمتك ىمتؾ، ؾم٤مرع سم٤معمِم٤مريم٦م ذم همزوة أطمد -أقمرج 

 .وأراىمقه٤م ذم ؾمٙمؽ اعمديٜم٦م، ويمنوا أوقمٞم٦م اخلٛمر، شمالوهت٤م يمٗمقا قمٜمٝم٤م

جر ظمٚمػ رؾمقل اهلل وًمام ٟمزًم٧م آي٦م احلج٤مب سمٚمٞمؾ وقمٚمؿ هب٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ أزواضمٝمـ ؿمٝمدن صالة اًمٗم

وهٙمذا يم٤من . سمؾ أهقمـ سم٤مُٓمتث٤مل، مل يٜمتٔمرن ؿمٞمئ٤ًم، وىمد شمٚمٗمٕمـ سمٛمروـمٝمـ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

. ومٞمٕمٛمؾ سمف; أي ُم٤م يٜمزل ُمـ اًم٘مرآن يّمٌح ًمف قمٛمالً وصٗم٦م وؾمجٞم٦م وظمٚمً٘م٤م. ظمٚم٘مف اًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٝمؿ 

 .أؾمقهتؿ وىمدوهتؿ وإُم٤مُمٝمؿ ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، يمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مرآن ُمٜمٝمجٝمؿ

٤م ًً ًٓ ص٤مدىملم: ظم٤مُم هَلؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ، اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا قمدو أُمٜم٤مء ذم اًمٜم٘مؾ قَمدَّ

هَلؿ ٟمٌٞمٝمؿ . يمت٤مسمف يٕمٛمٚمقن يمام شمٕمٚمٛمقا ، وذم اًمٕمٛمؾ ص٤مدىملم، ومّم٤مروا ذم اًمٜم٘مؾ أُمٜم٤مء، ذم طمديثف ملسو هيلع هللا ىلص َوقَمدَّ

 .ـ سمٕمدهؿ ُمـ اعمًٚمٛملمطمتك ص٤مروا اعمرضمع عم، ملسو هيلع هللا ىلصُمـ رؾمقل اهلل 

 .ومٝمذا اسمـ قم٤ٌمس يًتدل قمغم اخلقارج سمٌٓمالن قمٛمٚمٝمؿ سم٠مٟمف ًمٞمس ُمٕمٝمؿ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٙمٜمل أيمتٗمل ، ٟمّمقص شمٕمديؾ اًمّمح٤مسم٦م متأل يمت٥م اًمًٜم٦م واًمتٗمًػم وإصقل: أظم٤م اإلؾمالم

 .وُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمٞم٘مرأ ُم٤م يمتٌف أهؾ اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ، سم٤مإلؿم٤مرة

 .اهل٤مدي إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿوهق ; واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد
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