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 عكٝذ٠ ) ايباب ايجايح ٚايشابع َٔ نتاب ايتٛحٝذ بؼشحٗا البٔ عجُٝني (أٚال اي

 

 باب َٔ حكل ايتٛحٝذ دخٌ اجل١ٓ بػري حظاب

يملَِم{ ]اًمٜمحؾ: وىمقل اهلل شمٕم٤ممم ـَ اعْمنُْمِ  طَمٜمِٞمًٗم٤م َوََلْ َيُؽ ُِم
ِ

َّ
ِ

٦ًم ىَم٤مٟمِت٤ًم ّلِل  [ 021: }إِنَّ إسِمَْراِهٞمَؿ يَم٤مَن ُأُمَّ

يُمقَن{ ]اعم١مُمٜمقن:  شمٕم٤ممم : وىم٤مل َٓ ُينْمِ ِْؿ  ـَ ُهْؿ سمَِرِّبه ِذي  [ 59}َواًمَّ

يم٥م ، ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، وم٘م٤مل: أيٙمؿ رأى اًمٙمق قمـ طمّملم سمـ قمبد اًمرمحـو

اًمذي اٟم٘مضَّ اًمب٤مرطم٦م؟ وم٘مٚم٧م: أٟم٤م، صمؿ ىمٚم٧م: أُم٤م إين َل أيمـ ذم صالة وًمٙمٜمل ًمدهم٧م، ىم٤مل: ومام 

صٜمٕم٧م؟ ىمٚم٧م: ارشم٘مٞم٧م: ىم٤مل: ومام محٚمؽ قمغم ذًمؽ؟ ىمٚم٧م: طمدي٨م طمدصمٜم٤مه اًمِمٕمبل، ىم٤مل: وُم٤م 

طمدصمٙمؿ؟ ىمٚم٧م: طمدصمٜم٤م قمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م أٟمف ىم٤مل: " ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م "، ىم٤مل ىمد 

قمرض٧م قمكم "أٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٟمتٝمك إمم ُم٤م ؾمٛمع، وًمٙمـ طمدصمٜم٤م اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل أطمسـ ُمـ ا

إُمؿ ومرأي٧م اًمٜمبل وُمٕمف اًمرهط واًمٜمبل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمالن، واًمٜمبل وًمٞمس ُمٕمف أطمد، إذ 

رومع زم ؾمقاد قمٔمٞمؿ ومٔمٜمٜم٧م أهنؿ أُمتل، وم٘مٞمؾ زم: هذا ُمقؾمك وىمقُمف، ومٜمٔمرت، وم٢مذا ؾمقاد 

ؾمبٕمقن أًمٗم٤م يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب، صمؿ قمٔمٞمؿ، وم٘مٞمؾ زم: هذه أُمتؽ، وُمٕمٝمؿ 

هنض ومدظمؾ ُمٜمزًمف. ومخ٤مض اًمٜم٤مس ذم أوًمئؽ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٚمٕمٚمٝمؿ اًمذيـ صحبقا رؾمقل 

، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٚمٕمٚمٝمؿ اًمذيـ وًمدوا ذم اإلؾمالم، ومٚمؿ ينميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م، وذيمروا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ىُمقن، وٓ يٙمتقون، وم٠مظمؼموه. وم٘م٤مل: " هؿ اًمذ ملسو هيلع هللا ىلص أؿمٞم٤مء. ومخرج قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل  يـ ٓ َيْسؽَمْ

وٓ يتٓمػمون، وقمغم رِّبؿ يتقيمٚمقن " وم٘م٤مم قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل أن 

جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: " أٟم٧م ُمٜمٝمؿ " صمؿ ىم٤مم رضمؾ، وم٘م٤مل ادع اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل " ؾمب٘مؽ 

 (0)"ِّب٤م قمٙم٤مؿم٦م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                              

  (221( وُمسٚمؿ )5715رواه اًمبخ٤مري )(0)
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 ايؼشح 

هذا اًمب٤مب يم٤معمتٛمؿ ًمٚمب٤مب اًمذي ىمبٚمف: ٕن اًمذي ىمبٚمف: "سم٤مب ومْمؾ اًمتقطمٞمد وُم٤م يٙمٗمر ُمـ 

اًمذٟمقب"، ومٛمـ ومْمٚمف هذا اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يسٕمك إًمٞمف يمؾ قم٤مىمؾ، وهق دظمقل اجلٜم٦م 

 سمٖمػم طمس٤مب.

أي:  ، "سمال طمس٤مب"، ىمقًمف:  "دظمؾ"وضمقاسمف:  طم٘مؼ""ذـمٞم٦م، وومٕمؾ اًمنمط:  ىمقًمف: "ُمـ":

 ٓ حي٤مؾم٥م ٓ قمغم اعمٕم٤ميص وٓ قمغم همػمه٤م. 

 وحت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد: ختٚمٞمّمف ُمـ اًمنمك، وٓ يٙمقن إٓ سم٠مُمقر صمالصم٦م:

َّٓ  إول: اًمٕمٚمؿ: َ إِ ُف ٓ لِِإَ ومال يٛمٙمـ أن حت٘مؼ ؿمٞمئ٤م ىمبؾ أن شمٕمٚمٛمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: }وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ

.} ُ  اّلِلَّ

وم٢مذا قمٚمٛم٧م وَل شمٕمت٘مد واؾمتٙمؼمت، َل حت٘مؼ اًمتقطمٞمد، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ  آقمت٘م٤مد، ًمث٤مين:ا

ٌء قُمَج٤مٌب{ ومام اقمت٘مدوا اٟمٗمراد اهلل سم٤مًٕمقهٞم٦م.  اًمٙم٤مومريـ: }َأضَمَٕمَؾ أِِل٦ََم إَِِل٤ًم َواطِمدًا إِنَّ َهَذا ًَمٌَمْ

ُْؿ يَم٤مُٟمقا  وم٢مذا قمٚمٛم٧م واقمت٘مدت وَل شمٜم٘مد، َل حت٘مؼ اًمتقطمٞمد، اًمث٤مًم٨م: آٟم٘مٞم٤مد، ىم٤مل شمٕم٤ممم: }إهِنَّ

وَن َوَيُ٘مقًُمقَن َأإِٟم٤َّم ًَمَت٤مِريُمق آِِلَتِٜم٤َم ًمَِِم٤مقِمٍر ََمْٜمُقٍن{ ُ َيْستَْٙمؼِمُ َّٓ اّلِلَّ َ إِ  .إَِذا ىمِٞمَؾ َِلُْؿ ٓ لِِإَ

وم٢مذا طمّمؾ هذا وطم٘مؼ اًمتقطمٞمد: وم٢من اجلٜم٦م ُمْمٛمقٟم٦م ًمف سمٖمػم طمس٤مب، وٓ حيت٤مج أن ٟم٘مقل إن  

ٙم٤مي٦م طمٙمؿ صم٤مسم٧م ذقم٤م، وِلذا ضمزم اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ذم ؿم٤مء اهلل، ٕن هذا طم

 اًمؽممج٦م دون أن ي٘مقل: إن ؿم٤مء اهلل.

وىمد ذيمر اعم١مًمػ ذم هذا اًمب٤مب آيتلم،  ، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل: إن ؿم٤مء اهلل.أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمرضمؾ اعمٕملم

 يمٚمف.وُمٜم٤مؾمبتٝمام ًمٚمب٤مب اإلؿم٤مرة إمم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد، وأٟمف ٓ يٙمقن إٓ سم٤مٟمتٗم٤مء اًمنمك 

٦ًم{ أي٦م. إومم: ىمقًمف شمٕم٤ممم أي٦م·  : }إِنَّ إسِمَْراِهٞمَؿ يَم٤مَن ُأُمَّ

أي: إُم٤مُم٤م، وىمد ؾمبؼ أن أُم٦م شم٠ميت ذم اًم٘مرآن قمغم أرسمٕم٦م أوضمف: إُم٤مم، ودهر، ىمقل: )أُم٦م( : 

 ومج٤مقم٦م، وديـ.
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٦ًم{  ٞمؿ سم٠مٟمف إُم٤مم قمغم إسمراه -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -هذا صمٜم٤مء ُمـ اهلل وىمقًمف: }إِنَّ إسِمَْراِهٞمَؿ يَم٤مَن ُأُمَّ

 ىمدوة ذم أقمامًمف وأومٕم٤مًمف وضمٝم٤مده. ملسو هيلع هللا ىلص ُمتبقع، ٕٟمف أطمد اًمرؾمؾ اًمٙمرام ُمـ أوزم اًمٕمزم، صمؿ إٟمف 

اًم٘مٜمقت: دوام اًمٓم٤مقم٦م، وآؾمتٛمرار ومٞمٝم٤م قمغم يمؾ طم٤مل، ومٝمق ُمٓمٞمع هلل،  وىمقًمف: " ىم٤مٟمت٤م ":

 صم٤مسم٧م قمغم ـم٤مقمتف، ُمديؿ ِل٤م ذم يمؾ طم٤مل. 

ٟمب٤م ًمٙمؾ ُم٤م خي٤مًمػ اًمٓم٤مقم٦م، ومقصػ سم٤مإلصمب٤مت أي: ُم٤مئال قمـ اًمنمك، َم٤م وىمقًمف: )طمٜمٞمٗم٤م( :

 واًمٜمٗمل، أي: سم٤مًمقصٗملم اإلجي٤ميب واًمسٚمبل.

يملَِم{ ـَ اعْمنُْمِ شم٠ميمٞمد، ٓؾمتٛمراره قمغم اًمتقطمٞمد، وم٘مد يم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة  وىمقًمف: }َوََلْ َيُؽ ُِم

واًمسالم ُمٕمّمقُم٤م قمـ اًمنمك، ُمع أن ىمقُمف يم٤مٟمقا ُمنميملم، ومقصٗمف اهلل سم٤مُمتٜم٤مقمف قمـ اًمنمك 

يملَِم{ واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ: أن  اؾمتٛمرارا ـَ اعْمنُْمِ ذم ىمقًمف: )طمٜمٞمٗم٤م( واسمتداء ذم ىمقًمف:}َوََلْ َيُؽ ُِم

 اهلل ضمٕمٚمف إُم٤مُم٤م، وٓ جيٕمؾ اهلل ًمٚمٜم٤مس إُم٤مُم٤م ُمـ َل حي٘مؼ اًمتقطمٞمد أسمدا.

وجي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن صمٜم٤مء اهلل قمغم أطمد ُمـ ظمٚم٘مف ٓ ي٘مّمد ُمٜمف أن يّمؾ إًمٞمٜم٤م اًمثٜم٤مء وم٘مط، ًمٙمـ 

 ُم٤من:ي٘مّمد ُمٜمف أُمران ه٤م

يمام أن ُمـ أصمٜمك اهلل قمٚمٞمف ذا، وم٢مٟمٜم٤م ٟمبٖمْمف  إول: حمب٦م هذا اًمذي أصمٜمك اهلل قمٚمٞمف ظمػما،

وٟمٙمرهف، ومٜمح٥م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم، ٕٟمف يم٤من إُم٤مُم٤م طمٜمٞمٗم٤م ىم٤مٟمت٤م هلل وَل يٙمـ ُمـ اعمنميملم، 

 وٟمٙمره ىمقُمف، ٕهنؿ يم٤مٟمقا ض٤مًملم، وٟمح٥م اعمالئٙم٦م وإن يم٤مٟمقا ُمـ همػم ضمٜمسٜم٤م، ٕهنؿ ىم٤مئٛمقن

سم٠مُمر اهلل، وٟمٙمره اًمِمٞم٤مـملم، ٕهنؿ قم٤مصقن هلل وأقمداء ًمٜم٤م وهلل، وٟمٙمره أشمب٤مع اًمِمٞم٤مـملم، 

 ٕهنؿ قم٤مصقن هلل أيْم٤م وأقمداء هلل وًمٜم٤م.

، ٕهن٤م حمؾ اًمثٜم٤مء، وًمٜم٤م ُمـ اًمثٜم٤مء اًمث٤مين: أن ٟم٘متدي سمف ذم هذه اًمّمٗم٤مت اًمتل أصمٜمك اهلل ِّب٤م قمٚمٞمف

ٌة ُٕوزِم إًَْمَب٤مِب{، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  سم٘مدر ُم٤م اىمتديٜم٤م سمف ومٞمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: }ًَمَ٘مدْ  يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ

ـَ َُمَٕمُف{   وىم٤مل شمٕم٤ممم: }ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ وِمٞمِٝمْؿ  ِذي }ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُٙمْؿ ُأؾْمَقٌة طَمَسٜم٦ٌَم ذِم إسِْمَراِهٞمَؿ َواًمَّ

َ َواًْمَٞمْقَم أظِمَر{ وهذه ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق اّلِلَّ َ
ِ

ُمس٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م، ٕن اإلٟمس٤من أطمٞم٤مٟم٤م  ُأؾْمَقٌة طَمَسٜم٦ٌَم عم
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يٖمٞم٥م قمـ سم٤مًمف اًمٖمرض إول، وهق حمب٦م هذا اًمذي أصمٜمك اهلل قمٚمٞمف ظمػما، وًمٙمـ ٓ يٜمبٖمل أن  

 يٖمٞم٥م، ٕن احل٥م ذم اهلل، واًمبٖمض ذم اهلل ُمـ أوصمؼ قمرى اإليامن.

يُمقَن{ أي٦م· ِْؿ ٓ ُينْمِ ـَ ُهْؿ سمَِرِّبه ِذي ٤م آي٦م، وهل ىمقًمف: }إِنَّ هذه أي٦م ؾمب٘مٝم اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمقًمف: }َواًمَّ

ِْؿ ُُمِْمِٗمُ٘مقَن{. ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم َرِّبه ـَ ُهْؿ ُِم ِذي  اًمَّ

ِْؿ{ أي: ُمـ ظمقومٝمؿ ُمٜمف قمغم قمٚمؿ،  ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم َرِّبه ًمٙمـ اعم١مًمػ ذيمر اًمِم٤مهد وىمقًمف شمٕم٤ممم: }ُِم

 و)ُمِمٗم٘مقن( أي: ظم٤مئٗمقن ُمـ قمذاسمف إن ظم٤مًمٗمقه.

إذ حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ٓ يٙمقن إٓ يراد سمف اًمنمك سم٤معمٕمٜمك إقمؿ،  وىمقًمف: " ٓ ينميمقن ":

سم٤مضمتٜم٤مب اًمنمك سم٤معمٕمٜمك إقمؿ، وًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أٓ شم٘مع ُمٜمٝمؿ اعمٕم٤ميص، ٕن يمؾ اسمـ 

آدم ظمٓم٤مء، وًمٞمس سمٛمٕمّمقم، وًمٙمـ إذا قمّمقا، وم٢مهنؿ يتقسمقن وٓ يستٛمرون قمٚمٞمٝم٤م: يمام ىم٤مل 

ـَ إَِذا وَمَٕمُٚمقا وَم٤مطِمَِم٦ًم َأْو فَمَٚمُٛمقا َأٟمُْٗمَسٝمُ  ِذي ـْ شمٕم٤ممم: }َواًمَّ َ وَم٤مؾْمَتْٖمَٗمُروا ًمُِذُٟمقِِّبِْؿ َوَُم ْؿ َذيَمُروا اّلِلَّ

وا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمُٚمقا َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن{. ُ َوََلْ ُيٍِمُّ َّٓ اّلِلَّ ُٟمقَب إِ  َيْٖمِٗمُر اًمذُّ

ومه٤م رضمالن ُمـ  ىمقًمف: "قمـ طمّملم سمـ قمبد اًمرمحـ: ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم":

 اًمت٤مسمٕملم صم٘مت٤من.

أي: ؾم٘مط اًمب٤مرطم٦م، واًمب٤مرطم٦م: أىمرب ًمٞمٚم٦م ُمْم٧م، وىم٤مل سمٕمض أهؾ  ":ىمقًمف: "اٟم٘مض اًمب٤مرطم٦م

 اًمٚمٖم٦م: شم٘مقل ومٕمٚمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م يمذا إن ىمٚمتف ىمبؾ اًمزوال، وومٕمٚمٜم٤م اًمب٤مرطم٦م يمذا إن ىمٚمتف سمٕمد اًمزوال.

 أي: طمّملم. ىمقًمف: "وم٘مٚم٧م أٟم٤م":

ومتٗمتح  أُم٤م: أداة اؾمتٗمت٤مح، وىمٞمؾ: إهن٤م سمٛمٕمٜمك طم٘م٤م، وقمغم هذا، ىمقًمف: "أُم٤م إين َل أيمـ ذم صالة":

مهزة "إن"، ومٞم٘م٤مل: أُم٤م أين َل أيمـ ذم صالة، أي طم٘م٤م أين َل أيمـ ذم صالة. وىم٤مل هذا رمحف اهلل 

ًمئال ئمـ أٟمف ىم٤مئؿ يّمكم ومٞمحٛمد سمام َل يٗمٕمؾ، وهذا ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ، يٗمرح أن اًمٜم٤مس 

 يتقمهقن أٟمف ي٘مقم يّمكم، وهذا ُمـ ٟم٘مص اًمتقطمٞمد.

 ٤م، واًمٔم٤مهر أهن٤م ؿمديدة، ٕٟمف َل يٜمؿ ُمٜمٝم٤م.أي: ًمدهمتف قم٘مرب أو همػمهىمقًمف: "ًمدهم٧م": 
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أي: اؾمؽمىمٞم٧م، ٕن اومتٕمؾ ُمثؾ اؾمتٗمٕمؾ، وذم رواي٦م ُمسٚمؿ: "اؾمؽمىمٞم٧م"،  ىمقًمف: "ارشم٘مٞم٧م"، 

 أي: ـمٚمب٧م اًمرىمٞم٦م. ىمقًمف: "ومام محٚمؽ قمغم ذًمؽ": أي: ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ُم٤م اًمسب٥م أٟمؽ اؾمؽمىمٞم٧م.

قمٜمٝمؿ يتح٤مورون طمتك  وهذا يدل قمغم أن اًمسٚمػ ريض اهلل ىمقًمف: "طمدي٨م طمدصمٜم٤مه اًمِمٕمبل":

يّمٚمقا إمم احل٘مٞم٘م٦م. ومسٕمٞمد سمـ ضمبػم َل ي٘مّمد آٟمت٘م٤مد قمغم هذا اًمرضمؾ، سمؾ ىمّمد أن يستٗمٝمؿ 

 ُمٜمف ويٕمرف ُمستٜمده.

 أي: ٓ ىمراءة أو ٓ اؾمؽمىم٤مء قمغم ُمريض أو ُمّم٤مب. ىمقًمف: "ٓ رىمٞم٦م ":

 ويسٛمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م أن: "اًمٜمح٤مشم٦م"، وسمٕمْمٝمؿ يسٛمٞمٝم٤م "اًمٜمٗمس"، ىمقًمف: "إٓ ُمـ قملم":

وسمٕمْمٝمؿ يسٛمٞمٝم٤م "احلسد". وهل ٟمٔمرة ُمـ طم٤مؾمد ٟمٗمسف ظمبٞمث٦م، شمتٙمٞمػ سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م: 

 ومٞمٜمبٕم٨م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي١مصمر قمغم اعمّم٤مب.

سمْمؿ احل٤مء، وومتح اعمٞمؿ، ُمع ختٗمٞمٗمٝم٤م، وهل يمؾ ذات ؾمؿ، واعمٕمٜمك ًمدهمتف  ىمقًمف: "مُح٦َم":

 إطمدى ذوات اًمسٛمقم، واًمٕم٘مرب ُمـ ذوات اًمسٛمقم.

 اٟمتٝمك إمم ُم٤م ؾمٛمع، وًمٙمـ طمدصمٜم٤م اسمـ قمب٤مس ... إًمخ.وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: ىمد أطمسـ ُمـ  

إذن، ومحّملم اؾمتٜمد قمغم طمدي٨م: " ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م " وهذا يدل قمغم أن اًمرىمٞم٦م ُمـ 

 .اًمٕملم أو احلٛم٦م ُمٗمٞمدة، وهذا أُمر واىمع، وم٢من اًمرىمك شمٜمٗمع سم٢مذن اهلل ُمـ اًمٕملم وُمـ احلٛم٦م أيْم٤م

 .اًم٘م٤مئؾ: ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ىمقًمف: "وًمٙمـ طمدصمٜم٤م":

 ، وهذا ذم اعمٜم٤مم ومٞمام ئمٝمر.-ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -اًمٕم٤مرض ِل٤م اهلل ىمقًمف: " قمرض٧م قمكم إُمؿ ":

 مجع أُم٦م، وهل أُمؿ اًمرؾمؾ. وإُمؿ: 

 ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمتسٕم٦م. وىمقًمف: " اًمرهط":

اًمٔم٤مهر أن اًمقاو سمٛمٕمٜمك أو، أي: وُمٕمف اًمرضمؾ أو  ىمقًمف: " واًمٜمبل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمالن ":

ًمق يم٤من ُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمالن ص٤مر يٖمٜمل أن ي٘مقل: وُمٕمف صمالصم٦م، ًمٙمـ اعمٕمٜمك:  اًمرضمالن، ٕٟمف

 واًمٜمبل وُمٕمف اًمرضمؾ، واًمٜمبل اًمث٤مين وُمٕمف اًمرضمالن.
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أي: يبٕم٨م وٓ يٙمقن ُمٕمف أطمد، ًمٙمـ يبٕمثف اهلل إلىم٤مُم٦م  ىمقًمف: " واًمٜمبل وًمٞمس ُمٕمف أطمد ": 

 ؿ احلج٦م.احلج٦م، وم٢مذا ىم٤مُم٧م احلج٦م طمٞمٜمئذ، يٕمذر اهلل ُمـ اخلٚمؼ، وي٘مٞمؿ قمٚمٞمٝم

 هذا قمغم شم٘مدير حمذوف، أي: سمٞمٜمام أٟم٤م يمذًمؽ، إذ رومع زم. ىمقًمف: " إذ رومع زم ":

اعمراد سم٤مًمسقاد هٜم٤م اًمٔم٤مهر أٟمف إؿمخ٤مص، وِلذا ي٘م٤مل، ُم٤م رأي٧م  ىمقًمف: " ؾمقاد قمٔمٞمؿ ":

 ؾمقاده، أي ؿمخّمف، أي: أؿمخ٤مص٤م قمٔمٞمٛم٦م يم٤مٟمقا ُمـ يمثرهتؿ ؾمقادا.

قمٚمٞمف  -ء قمرضقا قمٚمٞمف سم٠مممٝمؿ: ومٔمـ هذا اًمسقاد أُمتف ٕن إٟمبٞم٤م ىمقًمف: " ومٔمٜمٜم٧م أهنؿ أُمتل ":

  -اًمّمالة واًمسالم 

وهذا يدل قمغم يمثرة أشمب٤مع ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، وىمقُمف  ىمقًمف: " وم٘مٞمؾ زم: هذا ُمقؾمك وىمقُمف ":

 اًمذيـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ. 

وهذا أقمٔمؿ ُمـ اًمسقاد إول: ٕن أُم٦م ىمقًمف: " وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ، وم٘مٞمؾ زم: هذه أُمتؽ ": 

 أيمثر سمٙمثػم ُمـ أُم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل 

أي: ٓ يٕمذسمقن وٓ حي٤مؾمبقن يمراُم٦م ِلؿ، وفم٤مهره أٟمف ٓ  ىمقًمف: " سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب ":

 ذم ىمبقرهؿ، وٓ سمٕمد ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م.

هذا اخلقض ًمٚمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٔمري٤م وقمٛمٚمٞم٤م: طمتك  ىمقًمف: " ومخ٤مض اًمٜم٤مس ذم أوًمئؽ":

 يٙمقٟمقا ُمٜمٝمؿ.

 حيتٛمؾ أن اعمراد اًمّمحب٦م اعمٓمٚم٘م٦م، وي١ميده فم٤مهر اًمٚمٗمظ. قا رؾمقل اهلل":ىمقًمف: "اًمذيـ صحب

 .وحيتٛمؾ أن اعمراد اًمذيـ صحبقه ذم هجرشمف

أي: ُمـ وًمد سمٕمد اًمبٕمث٦م وأؾمٚمؿ، وه١مٓء يمثػمون، وًمق  ىمقًمف: "اًمذيـ وًمدوا ذم اإلؾمالم":

 ىمٚمٜم٤م: وًمدوا ذم اإلؾمالم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م سمٚمٖمقا ؾمبٕملم أًمٗم٤م.

 أي: أظمؼموه سمام ىم٤مًمقا وُم٤م ضمرى سمٞمٜمٝمؿ. ؿ رؾمقل اهلل، وم٠مظمؼموه":ىمقًمف: "ومخرج قمٚمٞمٝم

 ىمقًمف: " ٓ يسؽمىمقن "اؾمتٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ، ُمثؾ اؾمتٖمٗمر: أي: ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة،

 اؾمؽمىمك: أي: ـمٚم٥م اًمرىمٞم٦م، أي ٓ يٓمٚمبقن ُمـ أطمد أن ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ: ًمام يكم:و
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 ًم٘مقة اقمتامدهؿ قمغم اهلل. - 0 

 ٖمػم اهلل.ًمٕمزة ٟمٗمقؾمٝمؿ قمـ اًمتذًمؾ ًم - 2

 وًمام ذم ذًمؽ ُمـ اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل. - 3

أي: ٓ يٓمٚمبقن ُمـ أطمد أن يٙمقهيؿ. وُمٕمٜمك ايمتقى: ـمٚم٥م ُمـ  ىمقًمف: " وٓ يٙمتقون ":

 يٙمقيف، وهذا ُمثؾ ىمقًمف: " وٓ يسؽمىمقن ".

أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م عمـ أقمد ًمٚمٙمل ُمـ ىمبؾ احلٙمقُم٦م، ومٓمٚم٥م اًمٙمل ُمٜمف ًمٞمس ومٞمف ذل: ٕٟمف ُمٕمد ُمـ ىمبؾ 

إضمر قمغم ذًمؽ ُمـ احلٙمقُم٦م، وٕن هذا اًمٓمٚم٥م َمرد إظمب٤مر ُمـ اًمٓم٤مًم٥م سم٠مٟمف احلٙمقُم٦م ي٠مظمذ 

 حمت٤مج إمم اًمٙمل، وًمٞمس ؾم١مال شمذًمؾ.

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٓمػم، واعمّمدر ُمٜمف شمٓمػم، واًمٓمػمة اؾمؿ اعمّمدر،  ىمقًمف: " وٓ يتٓمػمون ":

وأصٚمف: اًمتِم٤مؤم سم٤مًمٓمػم، وًمٙمٜمف أقمؿ ُمـ ذًمؽ: ومٝمق اًمتِم٤مؤم سمٛمرئل، أو ُمسٛمقع، أو زُم٤من، 

 و ُمٙم٤من.أ

ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب ُمٕمرووم٦م سم٤مًمتٓمػم، طمتك ًمق أراد اإلٟمس٤من ُمٜمٝمؿ ظمػما صمؿ رأى اًمٓمػم ؾمٜمح٧م 

يٛمٞمٜم٤م أو ؿمامٓ طمس٥م ُم٤م يم٤من ُمٕمرووم٤م قمٜمدهؿ، دمده يت٠مظمر قمـ هذا اًمذي أراده. وُمٜمٝمؿ ُمـ 

 إذا ؾمٛمع صقشم٤م أو رأى ؿمخّم٤م شمِم٤مءم. 

ٚمقيم٤م، ويمقن اإلٟمس٤من ٓ وهذا يمٚمف مم٤م أسمٓمٚمف اًمنمع: ًمرضره قمغم اإلٟمس٤من قم٘مال وشمٗمٙمػما وؾم 

 يب٤مزم ِّبذه إُمقر، هذا هق اًمتقيمؾ قمغم اهلل، وِلذا ظمتؿ اعمس٠مًم٦م سم٘مقًمف:

 " وقمغم رِّبؿ يتقيمٚمقن " : وم٤مٟمتٗم٤مء هذه إُمقر قمٜمٝمؿ يدل قمغم ىمقة شمقيمٚمٝمؿ. 

 وهؾ هذه إؿمٞم٤مء شمدل قمغم أن ُمـ َل يتّمػ ِّب٤م ومٝمق ُمذُمقم، أو وم٤مشمف اًمٙمامل؟

 ٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتٓمػم: وم٢مٟمف ٓ جيقز: ٕٟمف رضر وًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م أصال.اجلقاب: أن اًمٙمامل وم٤مشمف إٓ سم

هذا، هؾ هق سمقطمل ُمـ اهلل إىمراري، أو  ملسو هيلع هللا ىلص وىمقل اًمرؾمقل  ىمقًمف: " وم٘م٤مل: أٟم٧م ُمٜمٝمؿ ":

 وطمل إِل٤مُمل، أو وطمل رؾمقل؟
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ُمثؾ هذه إُمقر حيتٛمؾ أهن٤م وطمل إِل٤مُمل، أو سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمقل، أو وطمل إىمراري سمٛمٕمٜمك أن  

 ا أىمره اهلل قمٚمٞمف: ص٤مرت وطمٞم٤م إىمراري٤م.اًمرؾمقل ي٘مقِل٤م، وم٢مذ

ًمٙمـ رواي٦م اًمبخ٤مري: " اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ُمٜمٝمؿ "، شمدل قمغم أن اجلٛمٚم٦م: " أٟم٧م ُمٜمٝمؿ " ظمؼم سمٛمٕمٜمك 

 اًمدقم٤مء.

 وم٘م٤مل: ادع اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ. ىمقًمف: " صمؿ ىم٤مم رضمؾ آظمر،

أي: ِّبذه  أن ي٘مقل ًمف: ٓ، وًمٙمـ ىم٤مل: ؾمب٘مؽ ِّب٤م: ملسو هيلع هللا ىلص َل يرد اًمٜمبل ىم٤مل: ؾمب٘مؽ ِّب٤م قمٙم٤مؿم٦م ".

اعمٜم٘مب٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م،أو ِّبذه اعمس٠مًم٦م قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ. وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ًمامذا ىم٤مل اًمرؾمقل 

أٓ جي٤مِّبف سمام يٙمره شم٠مًمٞمٗم٤م. وىمٞمؾ:  ملسو هيلع هللا ىلص هذا اًمٙمالم؟ وم٘مٞمؾ: إٟمف يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤م، وم٠مراد اًمرؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلص 

ا ظم٤مف أن يٜمٗمتح اًمب٤مب ومٞمٓمٚمبٝم٤م ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ: وم٘م٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أصبح٧م ُمثال، وهذ

 أىمرب.

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

 ومٞمف ُمس٤مئؾ:

 ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمتقطمٞمد. : إومم 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: ُم٤م ُمٕمٜمك حت٘مٞم٘مف.

 اًمث٤مًمث٦م: صمٜم٤مؤه ؾمبح٤مٟمف قمغم إسمراهٞمؿ سمٙمقٟمف َل يؽ ُمـ اعمنميملم.

 غم ؾم٤مدات إوًمٞم٤مء سمسالُمتٝمؿ ُمـ اًمنمك.اًمراسمٕم٦م: صمٜم٤مؤه قم

 اخل٤مُمس٦م: يمقن شمرك اًمرىمٞم٦م واًمٙمل ُمـ حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد.

 اًمس٤مدؾم٦م: يمقن اجل٤مُمع ًمتٚمؽ اخلّم٤مل هق اًمتقيمؾ.

 اًمس٤مسمٕم٦م: قمٛمؼ قمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م عمٕمرومتٝمؿ أهنؿ َل يٜم٤مًمقا ذًمؽ إٓ سمٕمٛمؾ.

 اًمث٤مُمٜم٦م: طمرصٝمؿ قمغم اخلػم.

 ٗمٞم٦م.اًمت٤مؾمٕم٦م: ومْمٞمٚم٦م هذه إُم٦م سم٤مًمَٙمٛمٞم٦م واًمٙمٞم

 اًمٕم٤مذة: ومْمٞمٚم٦م أصح٤مب ُمقؾمك.
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 .-قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  -احل٤مدي٦م قمنمة: قمرض إُمؿ قمٚمٞمف  

 اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: أن يمؾ أُم٦م حتنم وطمده٤م ُمع ٟمبٞمٝم٤م.

 اًمث٤مًمث٦م قمنمة: ىمٚم٦م ُمـ اؾمتج٤مب ًمألٟمبٞم٤مء.

 اًمراسمٕم٦م قمنمة: أن ُمـ َل جيبف أطمد ي٠ميت وطمده.

 ار سم٤مًمٙمثرة وقمدم اًمزهد ذم اًم٘مٚم٦م.اخل٤مُمس٦م قمنمة: صمٛمرة هذا اًمٕمٚمؿ، وهق قمدم آهمؽم

 اًمس٤مدؾم٦م قمنمة: اًمرظمّم٦م ذم اًمرىمٞم٦م ُمـ اًمٕملم واحلَُٛم٦م.

اًمس٤مسمٕم٦م قمنمة: قمٛمؼ قمٚمؿ اًمسٚمػ ًم٘مقًمف " ىمد أطمسـ ُمـ اٟمتٝمك إمم ُم٤م ؾمٛمع، وًمٙمـ يمذا ويمذا 

 ". ومُٕمٚمِؿ أن احلدي٨م إول ٓ خي٤مًمػ اًمث٤مين.

 اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة: سُمٕمد اًمسٚمػ قمـ ُمدح اإلٟمس٤من سمام ًمٞمس ومٞمف.

 قَمَٚمٌؿ ُمـ أقمالم اًمٜمبقة. "أٟم٧م ُمٜمٝمؿ"اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة: ىمقًمف 

٤مؿم٦م.  اًمٕمنمون: ومْمٞمٚم٦م قُمٙمَّ

 احل٤مدي٦م واًمٕمنمون: اؾمتٕمامل اعمٕم٤مريض.

ـُ ظُمُٚمِ٘مف   – ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون: طُمْس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايؼشح :

 ىمقًمف: "ومٞمف ُمس٤مئؾ": أي: ذم هذا اًمب٤مب ُمس٤مئؾ:

ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمتقطمٞمد: وهذه ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقًمف: " يدظمٚمقن اجلٜم٦م  إومم: اعمس٠مًم٦م·

 ؿ اًمذيـ ٓ يسؽمىمقن، وٓ يٙمتقون، وٓ يتٓمػمون"سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب ". صمؿ ىم٤مل: " ه

ُم٤م ُمٕمٜمك حت٘مٞم٘مف؟ أي: حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد، وؾمبؼ ًمٜم٤م ذم أول اًمب٤مب أن حت٘مٞم٘مف: ختٚمٞمّمف  :اًمث٤مٟمٞم٦م·

 ُمـ اًمنمك.

قمغم إسمراهٞمؿ سمٙمقٟمف َل يٙمـ ُمـ اعمنميملم: وهق فم٤مهر ذم أي٦م  -ؾمبح٤مٟمف  -صمٜم٤مؤه  :اًمث٤مًمث٦م·

يملَِم{ ]اًمٜمحؾ:  اًمٙمريٛم٦م: }إِنَّ إسِْمَراِهٞمَؿ يَم٤منَ  ـَ اعْمنُْمِ  طَمٜمِٞمٗم٤ًم َوََلْ َيُؽ ُِم
ِ

َّ
ِ

٦ًم ىَم٤مٟمِت٤ًم ّلِل [ : وم٢من 021ُأُمَّ
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هذه أي٦م ٓ ؿمؽ أهن٤م ؾمٞم٘م٧م ًمٚمثٜم٤مء قمغم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، وإذا يم٤من ُمٜم٤مط اًمثٜم٤مء  

ٟمف ؾمبح٤م -اٟمتٗم٤مء اًمنمك قمٜمف: دل ذًمؽ قمغم أن يمؾ ُمـ اٟمتٗمك قمٜمف اًمنمك ومٝمق حمؾ صمٜم٤مء ُمـ اهلل 

 -وشمٕم٤ممم 

ِْؿ  :اًمراسمٕم٦م· ـَ ُهْؿ سمَِرِّبه ِذي صمٜم٤مؤه قمغم ؾم٤مدات إوًمٞم٤مء سمسالُمتٝمؿ ُمـ اًمنمك: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }َواًمَّ

ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم  ـَ ُهْؿ ُِم ِذي يُمقَن{ وهذه أي٦م ذم ؾمٞم٤مق آي٤مت يمثػمة اسمتدأه٤م اهلل سم٘مقًمف: }إِنَّ اًمَّ ٓ ُينْمِ

ـَ ُهْؿ سمِآي٤مِت  ِذي ِْؿ ُُمِْمِٗمُ٘مقَن َواًمَّ ـَ ُي١ْمشُمقَن  َرِّبه ِذي يُمقَن َواًمَّ ِْؿ ٓ ُينْمِ ـَ ُهْؿ سمَِرِّبه ِذي ِْؿ ُي١ْمُِمٜمُقَن َواًمَّ َرِّبه

اِت َوُهْؿ َِل٤َم  ِْؿ َراضِمُٕمقَن ُأوًَمئَِؽ ُيَس٤مِرقُمقَن ذِم اخْلػَْمَ ُْؿ إمَِم َرِّبه َُم٤م آشَمْقا َوىُمُٚمقُِّبُْؿ َوضِمَٚم٦ٌم َأهنَّ

ؾم٤مدات إوًمٞم٤مء، ويمالم اعم١مًمػ ُمـ سم٤مب [ : ومٝم١مٓء هؿ 60-57ؾَم٤مسمُِ٘مقَن{ ]اعم١مُمٜمقن: 

إض٤موم٦م اًمّمٗم٦م إمم ُمقصقومٝم٤م، أي: إوًمٞم٤مء اًمس٤مدات، وًمٞمس يريد رمحف اهلل اًمس٤مدات ُمـ 

 إوًمٞم٤مء، سمؾ يريد إوًمٞم٤مء اًمذيـ هؿ ؾم٤مدات اخلٚمؼ.

يمقن شمرك اًمرىمٞم٦م واًمٙمل ُمـ حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد: ًم٘مقًمف: " اًمذيـ ٓ يسؽمىمقن وٓ  :اخل٤مُمس٦م·

 راد سم٘مقل اعم١مًمػ: "اًمرىمٞم٦م واًمٙمل": آؾمؽمىم٤مء وآيمتقاء.يٙمتقون ": وم٤معم

يمقن اجل٤مُمع ًمتٚمؽ اخلّم٤مل هق اًمتقيمؾ: اخلّم٤مل هل: شمرك آؾمؽمىم٤مء، وشمرك  :اًمس٤مدؾم٦م·

 آيمتقاء، وشمرك اًمتٓمػم يٕمٜمل أن اًمٕم٤مُمؾ ِلذه إؿمٞم٤مء هق ىمقة اًمتقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ

ذًمؽ إٓ سمٕمٛمؾ: أي: َل يٜمؾ ه١مٓء  قمٛمؼ قمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م عمٕمروم٦م أهنؿ َل يٜم٤مًمقا :اًمس٤مسمٕم٦م·

اًمسبٕمقن أًمٗم٤م هذا اًمثقاب إٓ سمٕمٛمؾ، ووضمٝمف أن اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مضقا ومٞمٛمـ يٙمقن ًمف هذا 

 اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ وذيمروا أؿمٞم٤مء.

طمرصٝمؿ قمغم اخلػم: وضمٝمف ظمقضٝمؿ ذم هذا اًمٌمء: ٕهنؿ يريدون أن يّمٚمقا إمم  :اًمث٤مُمٜم٦م·

 ٟمتٞمج٦م طمتك ي٘مقُمقا ِّب٤م.

رأى ؾمقادا قمٔمٞمام  ملسو هيلع هللا ىلص ُم٦م سم٤مًمٙمٛمٞم٦م واًمٙمٞمٗمٞم٦م: أُم٤م اًمٙمٛمٞم٦م: ومالن اًمٜمبل ومْمٞمٚم٦م هذه إ :اًمت٤مؾمٕم٦م·

أقمٔمؿ ُمـ اًمسقاد اًمذي يم٤من ُمع ُمقؾمك، وأُم٤م اًمٙمٞمٗمٞم٦م: ومألن ُمٕمٝمؿ ه١مٓء اًمذيـ ٓ يسؽمىمقن 

 وٓ يٙمتقون وٓ يتٓمػمون وقمغم رِّبؿ يتقيمٚمقن.
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، وًمٙمـ ومْمٞمٚم٦م أصح٤مب ُمقؾمك: وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف: " إذ رومع زم ؾمقاد قمٔمٞمؿ " :اًمٕم٤مذة· 

ىمد ي٘م٤مل: إن اًمتٕمبػم سم٘مقل يمثرة أشمب٤مع ُمقؾمك أٟمس٥م ًمدًٓم٦م احلدي٨م: ٕن احلدي٨م ي٘مقل: " 

 ؾمقاد قمٔمٞمؿ ومٔمٜمٜم٧م أهنؿ أُمتل "، وهذا يدل قمغم اًمٙمثرة.

 : وهذا ًمف وم٤مئدشم٤من:-قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  -قمرض إُمؿ قمٚمٞمف  قمنمة: احل٤مدي٦م·

م، طمٞم٨م رأى ُمـ إٟمبٞم٤مء ُمـ ًمٞمس ُمٕمف اًمٗم٤مئدة إومم: شمسٚمٞم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسال

إٓ اًمرضمؾ واًمرضمالن، وُمـ إٟمبٞم٤مء ُمـ ًمٞمس ُمٕمف أطمد: ومٞمتسغم سمذًمؽ قمٚمٞمف اًمّمالة 

ؾُمِؾ{ ]إطم٘م٤مف:  ـَ اًمرُّ  [ .9واًمسالم، وي٘مقل: }َُم٤م يُمٜم٧ُْم سمِْدقم٤ًم ُِم

اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م: سمٞم٤من ومْمٞمٚمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم وذومف، طمٞم٨م يم٤من أيمثرهؿ أشمب٤مقم٤م 

 ٚمٝمؿ: ومّم٤مر ذم قمرض إُمؿ قمٚمٞمف ه٤مشم٤من اًمٗم٤مئدشم٤من.وأومْم

أن يمؾ أُم٦م حتنم وطمده٤م ُمع ٟمبٞمٝم٤م: ًم٘مقًمف: " رأي٧م اًمٜمبل وُمٕمف اًمرضمؾ  قمنمة: اًمث٤مٟمٞم٦م·

واًمرضمالن "، وًمقٓ أن يمؾ ٟمبل ُمتٛمٞمز قمـ اًمٜمبل أظمر: ٓظمتٚمط سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض، وَل يٕمرف 

٦ٍم إشمب٤مع ُمـ همػم إشمب٤مع، ويدل ًمذًمؽ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: }وَ  ٦ٍم ضَم٤مصمَِٞم٦ًم يُمؾُّ ُأُمَّ شَمَرى يُمؾَّ ُأُمَّ

 [ وم٢مٟمف يدل قمغم أن يمؾ أُم٦م شمٙمقن وطمده٤م.28شُمْدقَمك إمَِم يمَِت٤مِِّب٤َم{ ]اجل٤مصمٞم٦م: 

ىمٚم٦م ُمـ اؾمتج٤مب ًمألٟمبٞم٤مء: وهق واضح ُمـ ىمقًمف: " واًمٜمبل وُمٕمف اًمرضمؾ  قمنمة: اًمث٤مًمث٦م·

 واًمرضمالن، واًمٜمبل وًمٞمس ُمٕمف أطمد"  

 بف أطمد ي٠ميت وطمده: ًم٘مقًمف: " واًمٜمبل وًمٞمس ُمٕمف أطمد ".: أن ُمـ َل جيقمنمة اًمراسمٕم٦م·

صمٛمرة هذا اًمٕمٚمؿ، وهق قمدم آهمؽمار سم٤مًمٙمثرة ... إًمخ: وم٢من اًمٙمثرة ىمد شمٙمقن  اخل٤مُمس٦م قمنمة: ·

{ ]إٟمٕم٤مم: 
ِ

ـْ ؾَمبِٞمِؾ اّلِلَّ ـْ ذِم إَْرِض ُيِْمٚمُّقَك قَم ضالٓ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: }َوإِْن شُمٓمِْع َأيْمَثَر َُم

اًمٙمثرة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى إذا اهمؽم اإلٟمس٤من سمٙمثرشمف وفمـ أٟمف ًمـ يٖمٚم٥م أو أٟمف [ ، وأيْم٤م 006

ُمٜمّمقر: ومٝمذا أيْم٤م ؾمب٥م ًمٚمخذٓن: وم٤مًمٙمثرة إن ٟمٔمرٟم٤م إمم أن أيمثر أهؾ إرض ضالل ٓ 

شمٖمؽم ِّبؿ، ومال شم٘مؾ: إن اًمٜم٤مس قمغم هذا، يمٞمػ أٟمٗمرد قمٜمٝمؿ؟ يمذًمؽ أيْم٤م ٓ شمٖمؽم سم٤مًمٙمثرة إذا 

 ومٙمالم اعم١مًمػ ًمف وضمٝم٤من: يم٤من ُمٕمؽ أشمب٤مع يمثػمون قمغم احلؼ:
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 اًمقضمف إول: أن ٓ ٟمٖمؽم سمٙمثرة اِل٤مًمٙملم ومٜمٝمٚمؽ ُمٕمٝمؿ. 

اًمقضمف اًمث٤مين: أن ٓ ٟمٖمؽم سمٙمثرة اًمٜم٤مضملم ومٞمٚمح٘مٜم٤م اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس وقمدم اًمزهد ذم، اًم٘مٚم٦م، 

 أي أن ٓ ٟمزهد سم٤مًم٘مٚم٦م: وم٘مد شمٙمقن اًم٘مٚم٦م ظمػما ُمـ اًمٙمثرة.

ٛم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقًمف: " ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ اًمرظمّم٦م ذم اًمرىمٞم٦م ُمـ اًمٕملم واحل قمنمة: اًمس٤مدؾم٦م·

 قملم أو مح٦م ".

قمٛمؼ قمٚمؿ اًمسٚمػ: ًم٘مقًمف: " ىمد أطمسـ ُمـ اٟمتٝمك إمم ُم٤م ؾمٛمع، وًمٙمـ يمذا  قمنمة: اًمس٤مسمٕم٦م·

اًمث٤مين. ٕن ىمقًمف: ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م ٓ  ويمذا " : ومٕمٚمؿ أن احلدي٨م إول ٓ خي٤مًمػ

ىم٤مء، وإول ذم اًمرىمٞم٦م: وم٤مإلٟمس٤من إذا أشم٤مه ُمـ يرىمٞمف خي٤مًمػ اًمث٤مين: ٕن اًمث٤مين إٟمام هق ذم آؾمؽم

 وَل يٛمٜمٕمف: وم٢مٟمف ٓ يٜم٤مذم ىمقًمف: " وٓ يسؽمىمقن " : ٕن هٜم٤مك صمالث ُمراشم٥م:

 أن يٓمٚم٥م ُمـ يرىمٞمف، وهذا ىمد وم٤مشمف اًمٙمامل. اعمرشمب٦م إومم:

 .أن ٓ يٛمٜمع ُمـ يرىمٞمف، وهذا َل يٗمتف اًمٙمامل: ٕٟمف َل يسؽمق وَل يٓمٚم٥م اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

َل يٛمٜمع قم٤مئِم٦م أن  ملسو هيلع هللا ىلص أن يٛمٜمع ُمـ يرىمٞمف، وهذا ظمالف اًمسٜم٦م: وم٢من اًمٜمبل  اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م:

 : ٕن هذا ٓ ي١مصمر ذم اًمتقيمؾ. شمرىمٞمف، ويمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م َل يٛمٜمٕمقا أطمدا أن يرىمٞمٝمؿ

سمٕمد اًمسٚمػ قمـ ُمدح اإلٟمس٤من سمام ًمٞمس ومٞمف: ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف: "أُم٤م إين َل أيمـ  قمنمة: اًمث٤مُمٜم٦م·

ًمدهم٧م"  ٕٟمف إذا يم٤من رأى اًمٙمقيم٥م اًمذي اٟم٘مض اؾمتٚمزم أن يٙمقن ي٘مٔم٤من، ذم صالة وًمٙمٜمل 

 واًمٞم٘مٔم٤من: إُم٤م أن يّمكم، وإُم٤م أن يٙمقن ًمف ؿمٖمؾ آظمر، وإُم٤م أن يٙمقن ًمديف ُم٤مٟمع ُمـ اًمٜمقم.

ىمقًمف: " أٟم٧م ُمٜمٝمؿ " قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمبقة: يٕمٜمل: دًمٞمال قمغم ٟمبقة اًمرؾمقل  قمنمة: اًمت٤مؾمٕم٦م·

ّمـ ريض اهلل قمٜمف سم٘مل حمروؾم٤م ُمـ اًمٙمٗمر طمتك ُم٤مت ، ويمٞمػ ذًمؽ؟ ٕن قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمملسو هيلع هللا ىلص 

هذا إذا ىمٚمٜم٤م: إن  ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اإلؾمالم، ومٞمٙمقن ذم هذا قمٚمؿ، يٕمٜمل: دًمٞمال ُمـ دٓئؾ ٟمبقة اًمرؾمقل 

اجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م وًمٞمس٧م مجٚم٦م دقم٤مئٞم٦م. وم٢من ىمٚمٜم٤م: إهن٤م مجٚم٦م دقم٤مئٞم٦م: وم٘مد ٟم٘مقل أيْم٤م: ومٞمف قمٚمؿ ُمـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص قل أقمالم اًمٜمبقة، وهق أن اهلل اؾمتج٤مب دقمقة اًمرؾم
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ًمٙمـ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقمقة ًمٞمس٧م ُمـ ظمّم٤مئص إٟمبٞم٤مء: وم٘مد دم٤مب دقمقة ُمـ ًمٞمس سمٜمبل، وطمٞمٜمئذ  

 ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن قمٚمام ُمـ أقمالم اًمٜمبقة، إٓ طمٞم٨م ضمٕمٚمٜم٤م اجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م حمْم٦م.

ومْمٞمٚم٦م قمٙم٤مؿم٦م: سمٙمقٟمف ممـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب، وهؾ ٟمِمٝمد  :اًمٕمنمون·

 ؿمٝمد ًمف ِّب٤م. ملسو هيلع هللا ىلص ًمف سمذًمؽ؟ ٟمٕمؿ: ٕن اًمرؾمقل 

اؾمتٕمامل اعمٕم٤مريض: وذم اعمٕم٤مريض ُمٜمدوطم٦م قمـ اًمٙمذب، وذًمؽ ًم٘مقل  واًمٕمنمون: احل٤مدي٦م·

" ؾمب٘مؽ ِّب٤م قمٙم٤مؿم٦م " : وم٢من هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هق اًمامٟمع احل٘مٞم٘مل، سمؾ اًمامٟمع  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل 

أن جيٕمٚمف ُمع  ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ذم اًمنمح: إُم٤م أن يٙمقن هذا اًمرضمؾ ُمٜم٤موم٘م٤م ومٚمؿ يرد اًمٜمبل 

ًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب، وإُم٤م ظمقوم٤م ُمـ اٟمٗمت٤مح اًمب٤مب: ومٞمس٠مل هذه ا

 اعمرشمب٦م ُمـ ًمٞمس ُمـ أهٚمٝم٤م.

: وذًمؽ ٕٟمف رد هذا اًمرضمؾ، وؾمد اًمب٤مب قمغم وضمف ملسو هيلع هللا ىلص طمسـ ظمٚم٘مف  واًمٕمنمون: اًمث٤مٟمٞم٦م·

 ًمٞمس ومٞمف همْم٤مض٦م قمغم أطمد وٓ يمراه٦م.

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

 باب اخلٛف َٔ ايؼشى

ـْ َيَِم٤مُء{ ]اًمٜمس٤مء: وىمقل اهلل شمٕم٤ممم  َ
ِ

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم َٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ  َ  [48} إِنَّ اّلِلَّ

َْص  وىم٤مل اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم: ْٕ  [35ٜم٤َمَم{ ]إسمراهٞمؿ: } َواضْمٜمُبْٜمِل َوسَمٜمِلَّ َأْن َٟمْٕمبَُد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شح :ايؼ

 َٓاطب١ ايباب يًبابني قبً٘

ذم اًمب٤مب إول ذيمر اعم١مًمػ رمحف اهلل حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد، وذم اًمب٤مب اًمث٤مين ذيمر أن ُمـ طم٘مؼ 

اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب، وصمٚم٨م ِّبذا اًمب٤مب رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٕن 

ُم٤م ضم٤مهدت "  وِلذا ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ:اإلٟمس٤من يرى أٟمف ىمد طم٘مؼ اًمتقطمٞمد وهق َل حي٘م٘مف، 

 .ٟمٗمز قمغم رء َم٤مهدهت٤م قمغم اإلظمالص"
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وذًمؽ أن اًمٜمٗمس ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م شمريد طمٔمقفمٝم٤م ُمـ ُم٤مل أو ضم٤مه أو رئ٤مؾم٦م، وىمد شمريد سمٕمٛمؾ   

أظمرة اًمدٟمٞم٤م، وهذا ٟم٘مص ذم اإلظمالص، وىمؾ ُمـ يٙمقن همرضف أظمرة ذم يمؾ قمٛمٚمف، وِلذا 

وذيمر ومٞمف هق اخلقف ُمـ اًمنمك، أقم٘م٥م اعم١مًمػ رمحف اهلل ُم٤م ؾمبؼ ُمـ اًمب٤مسملم ِّبذا اًمب٤مب، و

 آيتلم:

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

 ٓ أو سمف، اإلذاك يٖمٗمر ٓ اهلل إن: شم٘مديره ُمّمدر إمم ومٞمحقل: اعمّمدري٦م سم٠من ُم٘مرون ُمْم٤مرع،

 اخل٤مص، وهق اهلل طمؼ قمغم ضمٜم٤مي٦م ٕٟمف: أسمدا اهلل يٖمٗمره ٓ وم٤مًمنمك: سمف إذايم٤م يٖمٗمر

َك ًَمُٔمٚمٌْؿ قَمٔمِٞمٌؿ{ ]ًم٘مامن: ..اًمتقطمٞمد. ْ  [ 03وِلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: }إِنَّ اًمنمه

 ٌٖٚ املشاد بايؼشى ٖٓا األنرب، أّ َطًل ايؼشى؟ 

ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إٟمف ُمٓمٚمؼ يِمٛمؾ يمؾ ذك وًمق أصٖمر: يم٤محلٚمػ سمٖمػم اهلل، وم٢من اهلل ٓ 

٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٙمب٤مئر اًمذٟمقب: يم٤مًمرسىم٦م، واخلٛمر: وم٢مهن٤م حت٧م اعمِمٞمئ٦م، وم٘مد يٖمٗمره٤م اهلل، يٖمٗمره، أُم

وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمح٘مؼ ذم هذه اعمس٤مئؾ، اظمتٚمػ يمالُمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م: ومٛمرة ىم٤مل: 

اًمنمك ٓ يٖمٗمره اهلل وًمق يم٤من أصٖمر، وُمرة ىم٤مل: اًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل هق اًمنمك 

طم٤مل: ومٞمج٥م احلذر ُمـ اًمنمك ُمٓمٚم٘م٤م: ٕن اًمٕمٛمقم حيتٛمؾ أن يٙمقن داظمال إيمؼم. وقمغم يمؾ 

ومٞمف إصٖمر: ٕن ىمقًمف: " أن ينمك سمف " أن وُم٤م سمٕمده٤م ذم شم٠مويؾ ُمّمدر، شم٘مديره: إذايم٤م سمف: 

 ومٝمق ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل، ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم.

ك، وًمٞمس ُم٤م ؾمقى اعمراد سم٤مًمدون هٜم٤م: ُم٤م هق أىمؾ ُمـ اًمنمىمقًمف: }َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ{ 

 اًمنمك.

ىمقًمف: }َواضْمٜمُبْٜمِل َوسَمٜمِلَّ َأْن َٟمْٕمُبَد إَْصٜم٤َمَم{ ىمٞمؾ: اعمراد سمبٜمٞمف: سمٜمقه ًمّمٚمبف، وٓ  أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ٟمٕمٚمؿ ًمف ُمـ صٚمبف ؾمقى إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق. وىمٞمؾ: اعمراد ذريتف وُم٤م شمقاًمد ُمـ صٚمبف، وهق 

 .إرضمح
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إصٜم٤مم ذم ضم٤مٟم٥م، وهذا أسمٚمغ مم٤م ًمق ىم٤مل: أي: اضمٕمٚمٜمل ذم ضم٤مٟم٥م و وُمٕمٜمك: " اضمٜمبٜمل " : 

 اُمٜمٕمٜمل وسمٜمل ُمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم: ٕٟمف إذا يم٤من ذم ضم٤مٟم٥م قمٜمٝم٤م يم٤من أسمٕمد.

وم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم خي٤مف اًمنمك قمغم ٟمٗمسف، وهق ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ وإُم٤مم احلٜمٗم٤مء: ومام سم٤مًمؽ سمٜم٤م 

ُمٜم٤مومؼ، وٓ خي٤مف ٟمحـ إذن؟! ومال شم٠مُمـ اًمنمك، وٓ شم٠مُمـ اًمٜمٗم٤مق: إذ ٓ ي٠مُمـ اًمٜمٗم٤مق إٓ 

 .اًمٜمٗم٤مق إٓ ُم١مُمـ

يمٚمٝمؿ خي٤مف اًمٜمٗم٤مق قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص أدريم٧م صمالصملم ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل وِلذا ىم٤مل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م: 

 ٟمٗمسف.

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

أُم٤م ه: يٕمبد ُمـ دون اهلل. مجع صٜمؿ، وهق ُم٤م ضمٕمؾ قمغم صقرة إٟمس٤من أو همػم وإصٜم٤مم:

ٓ دمٕمؾ ىمؼمي وصمٜم٤م  ))ومٝمق ُم٤م قمبد ُمـ دون اهلل، قمغم أي وضمف يم٤من، وذم احلدي٨م:  اًمقصمـ:

 . وم٤مًمقصمـ أقمؿ ُمـ اًمّمٜمؿ.((يٕمبد 

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

 َأنَّ َرؾُم  وذم احلدي٨م:
ِ
ُك إَْصَٖمُر ىَم٤مًُمقا : )) ىَم٤مَل :  ملسو هيلع هللا ىلص قَل اهلل ْ إِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م َأظَم٤مُف قَمَٚمٞمُْٙمُؿ اًمنمه

َي٤مءُ   ؟ ىَم٤مَل : اًمره
ِ
ُك إَْصَٖمُر َي٤م َرؾُمقَل اهلل ْ  (0)((. َوَُم٤م اًمنمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايؼشح :

 .ومٕمؾ أو إىمرار أو وصػ أضٞمػ إمم اًمرؾمقل ُمـ ىمقل أوُم٤م  احلدي٨م:ىمقًمف: "وذم احلدي٨م"، 

اخلٓم٤مب ًمٚمٛمسٚمٛملم: إذ اعمسٚمؿ هق اًمذي خي٤مف قمٚمٞمف  ىمقًمف: " أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ ":

 اًمنمك إصٖمر، وًمٞمس جلٛمٞمع اًمٜم٤مس.

 ُمِمتؼ ُمـ اًمرؤي٦م، ُمّمدر راءى يرائل، واعمّمدر ري٤مء: يم٘م٤مشمؾ ي٘م٤مشمؾ ىمت٤مٓ. ىمقًمف: " اًمري٤مء ":

                                                                                              

ـِ ًَمبِٞمٍد 428/ 5رواه أمحد ) (0)  (323/ 0، وصححف إًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )÷ ( ُمـ طمدي٨م حَمُْٛمقِد سْم
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هلل ًمػماه اًمٜم٤مس: ومٞمٛمدطمقه قمغم يمقٟمف قم٤مسمدا، وًمٞمس يريد أن شمٙمقن اًمٕمب٤مدة أن يٕمبد ا واًمري٤مء: 

ًمٚمٜم٤مس: ٕٟمف ًمق أراد ذًمؽ: ًمٙم٤من ذيم٤م أيمؼم، واًمٔم٤مهر أن هذا قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ، وإٓ: وم٘مد 

يٙمقن ري٤مء، وىمد يٙمقن ؾمامقم٤م، أي ي٘مّمد سمٕمب٤مدشمف أن يسٛمٕمف اًمٜم٤مس ومٞمثٜمقا قمٚمٞمف، ومٝمذا داظمؾ 

ي٤مء ُمـ سم٤مب اًمتٕمبػم سم٤مٕهمٚم٥م. أُم٤م إن أراد سمٕمب٤مدشمف أن ي٘متدي اًمٜم٤مس سمف ذم اًمري٤مء: وم٤مًمتٕمبػم سم٤مًمر

ي٘مقل: " ومٕمٚم٧م  ملسو هيلع هللا ىلص وضمؾ، واًمرؾمقل  ومٞمٝم٤م: ومٚمٞمس هذا ري٤مء، سمؾ هذا ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل قمز

 هذا ًمت٠ممتقا يب وشمٕمٚمٛمقا صاليت ".

 ٚايشٜا٤ ٜٓكظِ باعتباس إبطاي٘ يًعباد٠ إىل قظُني:

أي ُم٤م ىم٤مم يتٕمبد إٓ ًمٚمري٤مء: ومٝمذا قمٛمٚمف سم٤مـمؾ ُمردود قمٚمٞمف أن يٙمقن ذم أصؾ اًمٕمب٤مدة،  إول:

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

 .((ُمـ قمٛمؾ قمٛمال أذك ُمٕمل ومٞمف همػمي شمريمتف وذيمف 

 قمٚمٞمٝم٤م اًمري٤مء:أن يٙمقن اًمري٤مء ـم٤مرئ٤م قمغم اًمٕمب٤مدة، أي: أن أصؾ اًمٕمب٤مدة هلل، ًمٙمـ ـمرأ  اًمث٤مين:

 ومٝمذا يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم: 

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

ومحّمؾ ذم ىمٚمبف رء: سم٠من أـم٤مل اًمريمقع أو اًمسجقد أو شمب٤ميمك وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، وم٢من داومٕمف: 

 وم٢مٟمف ٓ يرضه ٕٟمف ىم٤مم سم٤مجلٝم٤مد.

ف: ومٙمؾ قمٛمؾ يٜمِم٠م قمـ اًمري٤مء، ومٝمق سم٤مـمؾ: يمام ًمق أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم، أن يسؽمؾمؾ ُمٕم اًم٘مسؿ اًمث٤مين:

أو اًمريمقع، أو اًمسجقد، أو شمب٤ميمك: ومٝمذا يمؾ قمٛمٚمف طم٤مسمط، وًمٙمـ هؾ هذا اًمبٓمالن يٛمتد إمم 

 ؟  مجٞمع اًمٕمب٤مدة أم ٓ

 ٟم٘مقل: ٓ خيٚمق هذا ُمـ طم٤مًملم:

ُمع ومس٤مد آظمره٤م:  أن يٙمقن آظمر اًمٕمب٤مدة ُمبٜمٞم٤م قمغم أوِل٤م، سمحٞم٨م ٓ يّمح أوِل٤م احل٤مًم٦م إومم:

ومٝمذه يمٚمٝم٤م وم٤مؾمدة. وذًمؽ ُمثؾ اًمّمالة: وم٤مًمّمالة ُمثال ٓ يٛمٙمـ أن يٗمسد آظمره٤م وٓ يٗمسد 

 أوِل٤م، وطمٞمٜمئذ شمبٓمؾ اًمّمالة يمٚمٝم٤م: إذا ـمرأ اًمري٤مء ذم أصمٜم٤مئٝم٤م وَل يداومٕمف.
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أن يٙمقن أول اًمٕمب٤مدة ُمٜمٗمّمال قمـ آظمره٤م، سمحٞم٨م يّمح أوِل٤م دون آظمره٤م، ومام  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ء: ومٝمق صحٞمح، وُم٤م يم٤من سمٕمده: ومٝمق سم٤مـمؾ. ُمث٤مل ذًمؽ: رضمؾ قمٜمده ُمئ٦م ري٤مل، ؾمبؼ اًمري٤م

شمّمدق سمخٛمسلم سم٘مّمد اًمري٤مء: وم٤مٕومم ُم٘مبقًم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م  ومتّمدق سمخٛمسلم سمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م، صمؿ

 همػم ُم٘مبقًم٦م: ٕن آظمره٤م ُمٜمٗمؽ قمـ أوِل٤م.

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

 و
ِ

ـْ قَمبِْد اّلِلَّ ـْ ": ملسو هيلع هللا ىلص يَمٚمَِٛم٦ًم َوىُمٚم٧ُْم ُأظْمَرى، ىَم٤مَل اًمٜمَّبِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ىَم٤مَل: اًمٜمَّبِلُّ ÷ سمـ ُمسٕمقد  قَم َُم

ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ   ٟمِدًّ
ِ

ـْ ُدوِن اّلِلَّ  (1)."َُم٤مَت َوْهَق َيْدقُمق ُِم

ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم دَ "، ÷  وعمسٚمؿ قمـ ضم٤مسمر َٓ ُينْمِ ـْ ًَمِ٘مَل اهلَل  ُك سمِِف َدظَمَؾ َُم ـْ ًَمِ٘مٞمَُف ُينْمِ ظَمَؾ اجْلَٜم٦ََّم، َوَُم

 (2)."اًمٜم٤َّمرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايؼشح :

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

 أي: يتخذ هلل ٟمدا ؾمقاء دقم٤مه دقم٤مء قمب٤مدة أم دقم٤مء ُمس٠مًم٦م:   ٟمدا ":ىمقًمف: " يدقمق ُمـ دون اهلل

 ألٕ ايذعا٤ ٜٓكظِ إىل قظُني:

ُمث٤مًمف: اًمّمقم، واًمّمالة، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمب٤مدات، وم٢مذا صغم اإلٟمس٤من أو  دقم٤مء قمب٤مدة، إول:

ُٙمُؿ ويدل ِلذا اًم٘مسؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوىمَ  ،.....  ص٤مم: وم٘مد دقم٤م رسمف سمٚمس٤من احل٤مل أن يٖمٗمر ًمف ٤مَل َرسمُّ

ـْ قِمب٤َمَديِت{ : ومجٕمؾ اًمدقم٤مء قمب٤مدة، وهذا اًم٘مسؿ يمٚمف  وَن قَم ـَ َيْسَتْٙمؼِمُ ِذي اْدقُمقيِن َأؾْمتَِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ

 .ذك، ومٛمـ سف ؿمٞمئ٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕمب٤مدة ًمٖمػم اهلل: وم٘مد يمٗمر يمٗمرا خمرضم٤م ًمف قمـ اعمٚم٦م

ّمٞمؾ، وم٢من يم٤من اعمخٚمقق ىم٤مدرا قمغم ذًمؽ: ومٝمذا ًمٞمس يمٚمف ذيم٤م، سمؾ ومٞمف شمٗم اًمث٤مين: دقم٤مء اعمس٠مًم٦م:

 .: " ُمـ دقم٤ميمؿ وم٠مضمٞمبقه "ملسو هيلع هللا ىلص يستٓمٞمع ذًمؽ، ىم٤مل  ومٚمٞمس سمنمك: يم٘مقًمؽ: اؾم٘مٜمل ُم٤مء عمـ

                                                                                              

 (4497رواه اًمبخ٤مري ) (0)

 (93رواه ُمسٚمؿ ) (2)
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وم٢من دقمقشمف ذك خمرج قمـ اعمٚم٦م. ُمث٤مل ذًمؽ:  وأُم٤م إن دقم٤م اعمخٚمقق سمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل: 

 أن شمدقمق إٟمس٤مٟم٤م أن يٜمزل اًمٖمٞم٨م ُمٕمت٘مدا أٟمف ىم٤مدر قمغم ذًمؽ.

" ُمـ ُم٤مت وهق يدقمق ُمـ دون اهلل ٟمدا " اعمراد اًمٜمد ذم اًمٕمب٤مدة،  ملسو هيلع هللا ىلص د سم٘مقًمف اًمرؾمقل واعمرا

 أُم٤م اًمٜمد ذم اعمس٠مًم٦م: ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًمس٤مسمؼ.

أي: ظم٤مًمدا، ُمع أن اًمٚمٗمظ ٓ يدل قمٚمٞمف: ٕن دظمؾ ومٕمؾ، واًمٗمٕمؾ يدل  ىمقًمف: " دظمؾ اًمٜم٤مر ":

 قمغم اإلـمالق.

ـْ ُينْمِ  ُف َُم لَم وأيْم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: }إِٟمَّ
ِ ِ
ُ قَمَٚمٞمِْف اجْلَٜم٦ََّم َوَُم٠مَْواُه اًمٜم٤َّمُر َوَُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعم َم اّلِلَّ  وَمَ٘مْد طَمرَّ

ِ
ْك سم٤ِمّلِلَّ

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

ـْ "،  ÷قمـ ضم٤مسمر ىمقًمف :  ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم دظََمَؾ اجْلَٜم٦ََّم، َوَُم َٓ ينُْمِ ـْ ًمَ٘مَِل اهللَ  ُك سمِِف َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ َُم  ."ًَمِ٘مٞمَُف ينُْمِ

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

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

 ٦م.قمغم ذًمؽ، وهذا إذا َل يٖمٗمر اهلل ًمف: ٕٟمف داظمؾ حت٧م اعمِمٞمئ

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

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

 .دظمؾ اًمٜم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اخلٚمؼ، وهق اًمرؾمقل 

 َظأي١:

م هذا سمحس٥م اًمنمك، إن يم٤من اًمنمك أصٖمر: وم٢مٟمف ٓ يٚمز هؾ يٚمزم ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر اخلٚمقد عمـ أذك؟

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

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

 :َظا٥ٌ فٝ٘·

    إومم: اخلقف ُمـ اًمنمك.

   اًمث٤مٟمٞم٦م: أن اًمري٤مء ُمـ اًمنمك.

 ٦م: أٟمف ُمـ اًمنمك إصٖمر.اًمث٤مًمث
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                   اًمراسمٕم٦م: أٟمف أظمقف ُم٤م خي٤مف ُمٜمف قمغم اًمّم٤محللم. 

 اخل٤مُمس٦م: ىمرب اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.

                     اًمس٤مدؾم٦م: اجلٛمع سملم ىمرِّبام ذم طمدي٨م واطمد.

                                اًمس٤مسمٕم٦م: أٟمف ُمـ ًم٘مٞمف ينمك سمف ؿمٞمئ٤م: دظمؾ اًمٜم٤مر، وًمق يم٤من ُمـ أقمبد اًمٜم٤مس.

 اًمث٤مُمٜم٦م: اعمس٠مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ؾم١مال اخلٚمٞمؾ ًمف وًمبٜمٞمف وىم٤مي٦م قمب٤مدة إصٜم٤مم.

ـَ اًمٜم٤َّمِس{. اقمتب٤مرهاًمت٤مؾمٕم٦م:  ـَ يَمثػِمًا ُِم َـّ َأْضَٚمٚمْ ُ  سمح٤مل إيمثر: ًم٘مقًمف: }َربه إهِنَّ

 اًمٕم٤مذة: ومٞمف شمٗمسػم )ٓ لِإ إٓ اهلل( يمام ذيمره اًمبخ٤مري.

 ؿ ُمـ اًمنمك.احل٤مدي٦م قمنمة: ومْمٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايؼشح :

 ومٞمف ُمس٤مئؾ:

َ  إِنَّ : }ًم٘مقًمف اًمنمك: ُمـ اخلقف :إومم· كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّلِلَّ  َوسَمٜمِلَّ  َواضْمٜمُبْٜمِل: }وًم٘مقًمف .{سمِفِ  ُينْمَ

 َم{ إَْصٜم٤َم َٟمْٕمُبدَ  َأنْ 

صٖمر ومسئؾ قمٜمف إ اًمنمك قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف ُم٤م أظمقف: " حلدي٨م اًمنمك: ُمـ اًمري٤مء أن :ث٤مٟمٞم٦ماًم·

 وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من أطمٙم٤مُمف سم٤مًمٜمسب٦م إمم إسمٓم٤مل اًمٕمب٤مدة. 0وم٘م٤مل: اًمري٤مء "

 .أصٖمر ذيم٤م ومسامه ،"اًمري٤مء:"ىم٤مل قمٜمف ؾمئؾ ًمام ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمبل ٕن: إصٖمر اًمنمك ُمـ أٟمف :اًمث٤مًمث٦م·

٤مهر احلدي٨م ٓ يٛمٙمـ: ٕٟمف ىم٤مل: "اًمنمك إصٖمر"، وهؾ يٛمٙمـ أن يّمؾ إمم إيمؼم؟ فم

ومسئؾ قمٜمف: وم٘م٤مل: " اًمري٤مء ". ًمٙمـ ذم قمب٤مرات اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أٟمف إذا ذيمر اًمنمك إصٖمر 

ىم٤مل: يمٞمسػم اًمري٤مء: ومٝمذا يدل قمغم أن يمثػمه ًمٞمس ُمـ إصٖمر، ًمٙمـ إن أراد سم٤مًمٙمٛمٞم٦م: ومٜمٕمؿ: 

ذيم٤م أيمؼم ًمٕمدم وضمقد اإلظمالص ذم قمٛمؾ ٕٟمف ًمق يم٤من يرائل ذم يمؾ قمٛمؾ: ًمٙم٤من ُمنميم٤م 

 يٕمٛمٚمف، أُم٤م إذا أراد اًمٙمٞمٗمٞم٦م: ومٔم٤مهر احلدي٨م أٟمف أصٖمر ُمٓمٚم٘م٤م.
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 أظم٤مف ُم٤م أظمقف: " ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ىمقًمف ُمـ وشم١مظمذ اًمّم٤محللم: قمغم ُمٜمف خي٤مف ُم٤م أظمقف أٟمف :اًمراسمٕم٦م· 

 وشمٓمٚمع خلٗم٤مئف ؿمٕمقر: همػم ُمـ اإلٟمس٤من ىمٚم٥م ذم يدظمؾ ىمد وٕٟمف :" إصٖمر اًمنمك قمٚمٞمٙمؿ

 ٥م أن متدح سم٤مًمتٕمبد هلل.حت اًمٜمٗمقس ُمـ يمثػما وم٢من إًمٞمف، ساًمٜمٗم

 ًم٘مٞمف وُمـ اجلٜم٦م، دظمؾ: ؿمٞمئ٤م سمف ينمك ٓ اهلل ًم٘مل ُمـ: " ًم٘مقًمف واًمٜم٤مر: اجلٜم٦م ىمرب :اخل٤مُمس٦م·

 ٜم٤مر ".اًم دظمؾ: ؿمٞمئ٤م سمف ينمك

 اجلٛمع سملم ىمرِّبام ذم طمدي٨م واطمد: " ُمـ ًم٘مل اهلل ٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤م " احلدي٨م. اًمس٤مدؾم٦م:

ن ُمـ ًم٘مٞمف ينمك سمف ؿمٞمئ٤م دظمؾ اًمٜم٤مر، وًمق يم٤من ُمـ أقمبد اًمٜم٤مس: شم١مظمذ ُمـ اًمٕمٛمقم أ اًمس٤مسمٕم٦م:

ذم ىمقًمف: " ُمـ ًم٘مل اهلل " : ٕن "ُمـ" ًمٚمٕمٛمقم، ًمٙمـ إن يم٤من ذيمف أيمؼم: َل يدظمؾ اجلٜم٦م وإن 

ُ قَمَٚمٞمِْف اجْلَٜمَّ  َم اّلِلَّ  وَمَ٘مْد طَمرَّ
ِ

ْك سم٤ِمّلِلَّ ـْ ُينْمِ ُف َُم ٦َم َوَُم٠مَْواُه اًمٜم٤َّمُر{، يم٤من أقمبد اًمٜم٤مس: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }إِٟمَّ

 وإن يم٤من أصٖمر: قمذب سم٘مدر ذٟمقسمف صمؿ دظمؾ اجلٜم٦م.

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ إصٜم٤مم: قمب٤مدة وىم٤مي٦م وًمبٜمٞمف ًمف اخلٚمٞمؾ ؾم١مال اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمس٠مًم٦م :اًمث٤مُمٜم٦م·

 {.إَْصٜم٤َممَ  َٟمْٕمُبدَ  َأنْ  َوسَمٜمِلَّ  َواضْمٜمُبْٜمِل}

ـَ اًمٜم٤َّمِس{. : ًم٘مقًمف: }َربه إيمثر سمح٤مل اقمتب٤مره :اًمت٤مؾمٕم٦م· ـَ يَمثػِمًا ُِم َـّ َأْضَٚمٚمْ ُ  إهِنَّ

: اًمب٤مب مجٞمع ُمـ شم١مظمذ أهن٤م اًمٔم٤مهر: اًمبخ٤مري ذيمره يمام اهلل إٓ لِإ ٓ شمٗمسػم ومٞمف :اًمٕم٤مذة·

 .وإصمب٤مت ٟمٗمل ومٞمٝم٤م اهلل إٓ لِإ ٓ ٕن

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

 اهلل ٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤م: دظمؾ اجلٜم٦م ".

..................................................................................... 
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 ثاْٝا: ايتفظري 

 د21 إىل اآل١ٜ 12َٔ اآل١ٜ  ر طــٛس٠ ايفـشقـــإ

 

َٓ َيْرضُمقَن ًمَِ٘م٤مءَ }ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ـَ  ِذي َٓ ُأٟمِْزَل قَمَٚمٞمْٜم٤َم اعْمَالَئَِٙم٦ُم َأْو َٟمَرى َوىَم٤مَل اًمَّ َٟم٤م ًَمْق

ا يَمبػًِما ) وا ذِم َأٟمُْٗمِسِٝمْؿ َوقَمتَْقا قُمتُقًّ ٜم٤َم ًَمَ٘مِد اؾْمتَْٙمؼَمُ ى َيْقَُمئٍِذ 20َرسمَّ َٓ سُمنْمَ ( َيْقَم َيَرْوَن اعْمَالَئَِٙم٦َم 

ـْ قَمَٛمٍؾ وَمَجَٕمٚمْٜم٤َمُه َهب٤َمًء َُمٜمْثُقًرا ( َوىَمِدُْمٜم٤َم 22ًمِٚمُْٛمْجِرُِملَم َوَيُ٘مقًُمقَن طِمْجًرا حَمُْجقًرا ) إمَِم َُم٤م قَمِٛمُٚمقا ُِم

ـُ َُمِ٘مٞمالً )23) ا َوَأطْمَس   .{(24( َأْصَح٤مُب اجْلَٜم٦َِّم َيْقَُمئٍِذ ظَمػْمٌ ُُمْستََ٘مرًّ

 ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت: 

 ُمٕمٜم٤مه٤م                            اًمٙمٚمٛم٦م

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٙمقن رسمف اًمٕمبد ًم٘م٤مء إذ سم٤مًمبٕم٨م اعمٙمذسمقن ًم٘م٤مءٟم٤م يرضمقن ٓ

 اهلل رؾمقل سم٠مٟمؽ ًمؽ شمِمٝمد ُمالئٙم٦م قمٚمٞمٜم٤م أٟمزًم٧م هالَّ  أٟمزل ًمقٓ

 سمؽ وٟمتبٕمؽ ٟم١مُمـ أن قمٚمٞمٜم٤م وأن رؾمقًمف سم٠مٟمؽ ومٞمخؼمٟم٤م رسمٜم٤م ٟمرى أو

 ُمٜمٝمؿ همرورا وأقمٔمٛمف رء أيمؼم أهنؿ ورأوا أٟمٗمسٝمؿ ؿم٠من ذم أي أٟمٗمسٝمؿ ذم اؾمتٙمؼموا

  اًمرب ورؤي٦م اعمالئٙم٦م سمٜمزول ـم٤مًمبقا طمتك اًمٔمٚمؿ ذم احلد دم٤موزوا يمبػما قمتقا وقمتقا

 حمرُم٤م طمراُم٤م اعمالئٙم٦م ِلؿ ؿمدة، شم٘مقل طمّمقل قمٜمد شم٘م٤مل يمٚمٛم٦م حمجقرا طمجرا

 اًمبنمى سم٤مخلػم.  قمٚمٞمٙمؿ

 اعمٙم٤مرم، ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم يمٗمرهؿ ذم قمٛمٚمقا ُم٤م إمم وىمّمدٟم٤م قمٛمدٟم٤م قمٛمٚمقا ُم٤م إمم وىمدُمٜم٤م

 اإليامن  ًمٕمدم وم٠مطمبٓمٜم٤مه

 ومٞمف اًمٜمٗمع قمدم ذم ٗمرقاعم يم٤مًمٖمب٤مر ضمٕمٚمٜم٤مه ُمٜمثقرا هب٤مء

: واعمح٤مدصم٦م، واعمٕمٜمك ًمٚمجٚمقس اًمقىم٧م أيمثر ومٞمف يست٘مرون ُمٙم٤مٟم٤م ظمػم ُمست٘مرا

 اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٙم٤مومريـ ُمـ ُمست٘مرا ظمػم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اجلٜم٦م أصح٤مب

 احلر أي٤مم اًمٜمٝم٤مر ٟمّمػ ذم وآؾمؽماطم٦م ُمٙم٤من ي١موى إًمٞمف ًمٚم٘مٞمٚمقًم٦م ُم٘مٞمال وأطمسـ
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 شم٘مــــــدُمــــــــــــ٦م:  

  واًمٓمٕمـ واًمتِمقيف اًمتزيٞمػ طمرب وأقمٚمٜمقا اًمِمٞمٓم٤من، أوًمٞم٤مء ُمـ ؾمقء سمت٦مٟم٤م ٟمبت٧م ُمٜمذ

 اًم٘مقل ٟمٗمس ـمب٘م٦م، سمٕمد ـمب٘م٦م يرددون ُمٗمرهم٦م، طمٚم٘م٦م ذم يدورون وهؿ اًمرمحـ، أوًمٞم٤مء قمغم

 يمت٤مب ٟمجد وًمذًمؽ واعمراء، واجلدال اًمٕمٜم٤مد ؾمالح هق اًمقطمٞمد ؾمالطمٝمؿ اعمبتذل، اعمتٝم٤موم٧م

 ؿمبٝم٤مهتؿ ؾمٗمف، ويبٓمؾ ُمـ سمف ُمتّمٗمقن هؿ ُم٤م ػويٙمِم ضمٞمؾ، يمؾ ذم سم٘مقارقمف يالطم٘مٝمؿ اهلل

 واإلومالس. اإلؾمٗم٤مف ذم اًمٖم٤مي٦م سمٚمٖم٧م اًمتل وحتدي٤مهتؿ أؾم٤مس، إمم شمستٜمد ٓ اًمتل وُمزاقمٛمٝمؿ

 :واًمبٞم٤من اًمتٗمسػم

 وُمٙمذيب × حمٛمد ٟمبقة ُمٜمٙمري ًمٚمٛمنميملم ؿمبٝم٦م أي٤مت ُمقضقع شمٕمرض ًمٜم٤م هذه

 رسمٜم٤م ٟمرى أو دقمقاه، ذم حمّؼ  حمٛمدا أن دوايِمٝم طمتك اعمالئٙم٦م اهلل يٜمزل ََلْ  َِلْ : وُمٗم٤مده٤م اًم٘مرآن،

 .إًمٞمٜم٤م أرؾمٚمف سم٠مٟمف خيؼمٟم٤م طمتك

 أٟمزل إذ ىم٤مًمقا هال وقمٜم٤مدهؿ، يمٗمرهؿ ذم اًمٙمٗم٤مر شمٕمٜم٧م ُمقاىمػ ُمـ قمجٞم٥م ُمقىمػ وهذا

 دقمقاه ذم ص٤مدق حمٛمدا سم٠من ومٞمخؼموٟم٤م قمٞم٤مٟم٤م، ومٜمراهؿ إٟمبٞم٤مء قمغم شمٜمزل يمام اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٜم٤م

 واشمب٤مقمف، سمتّمدي٘مف وي٠مُمرٟم٤م إًمٞمٜم٤م، أرؾمٚمف سم٠مٟمف ومٞمخؼمٟم٤م ،هن٤مرا ضمٝم٤مرا رسمٜم٤م ٟمرى أو اًمٜمبقة،

 ًَمَ٘مدِ " واًمٕمٜم٤مد، اإلٟمٙم٤مر ذم واًمتامدي اعمٙم٤مسمرة إٓ هذا يمالُمٝمؿ ُمـ يريدون ٓ أهنؿ واحل٘مٞم٘م٦م

وا ا َوقَمتَْقا َأٟمُْٗمِسِٝمؿْ  ذِم  اؾْمتَْٙمؼَمُ  اًمٙمٗمر وهق احلؼ، قمـ آؾمتٙمب٤مر وأضٛمروا شمٙمؼموا "يَمبػًِما قُمتُقًّ

اًمٖم٤مي٦م، طمتك  أىمَم سمٚمغ دم٤موزا واًمٙمٗمر اًمٔمٚمؿ ذم احلد ودم٤موزوا واقمت٘مدوه، ىمٚمقِّبؿ ذم واًمٕمٜم٤مد

ًْمٜم٤م َأٟمَّٜم٤م َوًَمقْ " شمٕم٤ممم ىم٤مل واًمقاىمع، احل٘مٞم٘م٦م ذم ي١مُمٜمقا وإن طمدث ُم٤م ـمٚمبقا وم٢مهنؿ ًمـ  إًَِمٞمِْٝمؿُ  َٟمزَّ

َٟم٤م اعْمَْقشَمك َويَمٚمََّٛمُٝمؿُ  اعْمَالئَِٙم٦مَ    يُمؾَّ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َوطَمنَمْ
ٍ
ء َّٓ  ًمِٞم١ُْمُِمٜمُقا يَم٤مُٟمقا َُم٤م ىُمباُلً  َرْ ُ  َيِم٤مءَ  َأنْ  إِ  "اّلِلَّ

آُمٜمقا سمٓمؾ طمٞمٜمئذ وهؿ ُم٤م ـمٚمبقا ٤مقمٓمومٚمق أاحلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مة اسمتالء ، صمؿ إن [000 إٟمٕم٤مم]

ُمع أن رؤي٦م اهلل ٓ ي٘مدرون قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمـ قمغم  ،اًمتٙمٚمٞمػ اًمذي أىم٤مم شمٕم٤ممم قمٚمٞمف احلس٤مب واجلزاء

 ومرض ًمق أىمدرهؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م.
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 سُمنْمى ٓ اعْمَالئَِٙم٦مَ  َيَرْونَ  َيْقمَ " :وم٘م٤مل اعمالئٙم٦م، رؤيتٝمؿ طم٤مل قمـ شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم صمؿ 

 طم٤مل ذم وإٟمام ظمػم، طم٤مل ذم اعمالئٙم٦م يرون ٓ هؿ "حَمُْجقًرا طِمْجراً  َوَيُ٘مقًُمقنَ  ًمِٚمُْٛمْجِرُِملَم، َيْقَُمئِذٍ 

 وهمْم٥م ًمٜم٤مرسم٤م اعمالئٙم٦م شمبنمهؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أو اعمقت قمٜمد ؾمػموهنؿ وم٢مهنؿ وؾمقء، ذ

 سمف يبنم وسمام واجلٜم٦م، سم٤معمٖمٗمرة اًمبنمى قمٚمٞمٙمؿ حمرم طمرام: ِلؿ اعمالئٙم٦م وشم٘مقل اجلب٤مر،

 .اًمٞمقم اًمٗمالح قمٚمٞمٙمؿ حمرم وطمرام اعمت٘مقن،

 وطمّمقل سم٤مخلػمات، يبنمون وم٢مهنؿ اطمتْم٤مرهؿ، وىم٧م اعم١مُمٜملم طم٤مل سمخالف وهذا

ـَ  إِنَّ ": شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اعمرسات ِذي ،ا َرسمُّٜم٤َم ىم٤مًُمقا اًمَّ ُ ُل  اؾْمتَ٘م٤مُُمقا، صُمؿَّ  ّلِلَّ َّٓ  اعْمَالئَِٙم٦مُ  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  شَمتَٜمَزَّ  َأ

وا حَتَْزُٟمقا َوٓ خَت٤موُمقا تِل سم٤ِمجْلَٜم٦َّمِ  َوَأسمنِْمُ ـُ  شُمققَمُدونَ  يُمٜمْتُؿْ  اًمَّ ٟمْٞم٤م احْلَٞم٤مةِ  ذِم  َأْوًمِٞم٤مُؤيُمؿْ  َٟمْح  َوذِم  اًمدُّ

ظِمَرةِ  ْٔ   .[32 - 31 ومّمٚم٧م]أي٤مت  "ا

 اًمدٟمٞم٤م ذم ِّب٤م يٕمتزون يم٤مٟمقا اًمتل اخلػمي٦م اًمٙمٗم٤مر أقمامل إطمب٤مط قمـ شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم صمؿ

 احلرام اًمبٞم٧م وظمدُم٦م اعمستجػم ومح٤مي٦م اعمٚمٝمقف وإٟم٘م٤مذ إؾمػم وومؽ واًمّمدىم٦م يم٤مإليمرام

ـْ  قَمِٛمُٚمقا ُم٤م إمِم َوىَمِدُْمٜم٤م" :وم٘م٤مل واحلجٞم٩م وهمػمه٤م،  إقمامل شمٚمؽ "َُمٜمْثُقًرا َهب٤مءً  وَمَجَٕمٚمْٜم٤مهُ  قَمَٛمؾٍ  ُِم

 اعمتٜم٤مصمر يم٤مًمٖمب٤مر ظمػم وٓ ومٞمٝم٤م ٟمٗمع ٓ ُمبددة ومجٕمٚمٜم٤مه٤م ذيمرت، يم٤مًمتل ِلؿ، ُمٜمج٤مة أهن٤م افمٜمق اًمتل

 واعمت٤مسمٕم٦م هلل، ومٞمٝم٤م اإلظمالص وهق ًم٘مبقِل٤م اًمنمقمل اًمنمط ًمٗم٘مد وم٤مئدة، وٓ ومٞمف ضمدوى ٓ اًمذي

 اعمرضٞم٦م اًمنميٕم٦م ُمٜمٝم٩م قمغم وًمٞمس اًمٙمريؿ، اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤م يٙمقن ٓ قمٛمؾ ومٙمؾ اهلل، ًمنمع

 .اًم٘مبقل قمـ أسمٕمد ومتٙمقن يمٚمٞمٝمام، أو اًمنمـملم أطمد شمٗم٘مد اًمٙمٗم٤مر وأقمامل سم٤مـمؾ، قومٝم هلل،

 ظَمػْمٌ  َيْقَُمئِذٍ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْصح٤مُب " :وم٘م٤مل اعم١مُمٜملم سمح٤مل اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء طم٤مل شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مرن صمؿ

ا ـُ  ُُمْستََ٘مرًّ  ْمؾوأوم اؾمت٘مرارا، وأشمؿ وُمٜمزٓ، ُم٠موى ظمػم اجلٜم٦م أهؾ طم٤مل إن أي "َُمِ٘مٞمالً  َوَأطْمَس

 وُمـ ُمٙم٤من، أطمسـ ذم اعمٙم٤من ُمـ أهنؿ إمم إؿم٤مرة اًمٜم٤مر، وهذا ذم اعمنميملم طم٤مل ُمـ راطم٦م

 .زُم٤من أـمٞم٥م ذم اًمزُم٤من

 ذِم  َوَأْزواضُمُٝمؿْ  ُهؿْ . وم٤ميمُِٝمقنَ  ؿُمُٖمؾٍ  ذِم  اًْمٞمَْقمَ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْصح٤مَب  إِنَّ ": شمٕم٤ممم ىمقًمف أي٦م وٟمٔمػم

َرائِِؽ  قَمغَم  فماِللٍ  ْٕ  [ .56 - 55 يس] "ُُمتَِّٙم١ُمنَ  ا
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 :إطمٙم٤مم أو احلٞم٤مة وم٘مف 

 :يكم ُم٤م قمغم أي٤مت دًم٧م

 واًمٜمبل اًم٘مرآن صدق إٟمٙم٤مر ذم اًمتامدي ؾمب٥م اهلل، وًم٘م٤مء اإليامن سم٤مًمبٕم٨م قمدم إن -0

 جيٕمؾ قمٜمف واًمدوم٤مع اًمٙمٗمر قمغم اًمتسؽم إن صمؿ. اًمٙمٗمر قمغم واإلسار واًمٕمٜم٤مد قمٚمٞمف، اعمٜمزل

 سم٤معمٕمجزات، وهذا يٙمتٗمقا وَل ٠مًمقف،اعم قمـ وظمروج وؿمٓمط شمٕمجٞمز ومٞمف سمام يٓم٤مًمبقن اًمٙمٗمرة

  .اًمِمٞم٤مـملم وسملم سمٞمٜمٝمؿ يٛمٞمزون ٓ وهؿ سم٤معمالئٙم٦م؟ يٙمتٗمقن ومٙمٞمػ اًم٘مرآن،

 واًمٙمٗم٤مر اعمنميملم وشمرضب سم٤مجلٜم٦م، ًمٚمٛم١مُمٜملم سمِم٤مرة اعمقت قمٜمد اعمالئٙم٦م رؤي٦م -2

 أٟمٗمسٝمؿ. خترج طمتك احلديد سمٛم٘م٤مُمع

 إمم شم٘مرِّبؿ أهن٤م وفمٜمقا وظمػم، سمرّ  أهن٤م اقمت٘مدوا اًمتل ؾمٞمام ٓ اًمٙمٗم٤مر أقمامل مجٞمع إن -3

 وٕن اًمٙمٗمر، سمسب٥م ُمٜمٝم٤م ٟمٗمع وٓ ومٞمٝم٤م ضمدوى ٓ سم٤مـمٚم٦م ُمٝمدرة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شمٙمقن شمٕم٤ممم اهلل

 . ًمف اًمٕمٛمؾ وإظمالص سم٤مهلل اإليامن وهق ِل٤م اًمنمقمل اًمنمط يٗم٘مد ىمبقِل٤م

 اإلىم٤مُم٦م، ـمٞم٥م ُمريح طمسـ وُمٜمزل صم٤مسم٧م، وُم٠موى ُمست٘مر ُمٙم٤من ذم اجلٜم٦م أصح٤مب -4

 اعمحض اخلػم ومٗمل اجلٜم٦م واًمتقسمٞمخ واًمٕمذاب، ومٚمٝمؿ اًمت٘مريع اًمٜم٤مر، أهؾ طم٤مل ُمـ ضاًمٜم٘مٞم قمغم

اًمٜم٤مر، وم٤مضمٕمٚمٜم٤م اًمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، وأضمرٟم٤م  وهل ضده٤م ذم أصال ظمػم وٓ اعمٓمٚمؼ، واحلسـ

 ُمـ اًمٜم٤مر وذه٤م.

ُؼ  َوَيْقمَ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  اَمء شَمَِم٘مَّ َل  سم٤ِمًمَْٖماَممِ  اًمسَّ  َيْقَُمئِذٍ  اعْمُٚمُْؽ ( 25) ٜمِزيالشمَ  اعْمَالئَِٙم٦مُ  َوُٟمزه

ـِ  احْلَؼُّ  مْحَ ـَ  قَمغَم  َيْقًُم٤م َويَم٤منَ  ًمِٚمرَّ  ًَمٞمَْتٜمِل َي٤م َيُ٘مقُل  َيَدْيفِ  قَمغَم  اًمٔم٤َّمَِلُ  َيَٕمضُّ  َوَيْقمَ ( 26) قَمِسػًما اًمَْٙم٤مومِِري

َْذُت  ؾُمقلِ  َُمعَ  اختَّ ِذْ  ََلْ  ًَمٞمْتَٜمِل َوْيَٚمتَك َي٤م( 27) ؾَمبِٞمال اًمرَّ ـِ  َأَضٚمَّٜمِل ًَمَ٘مدْ ( 28) ظَمٚمِٞمال وُمالًٟم٤م َأختَّ  قَم

يْمرِ  ٞمَْٓم٤منُ  َويَم٤منَ  ضَم٤مءيِن  إِذْ  سَمْٕمدَ  اًمذه  . {(29) ظَمُذوٓ ًمإِلٟمَس٤منِ  اًمِمَّ

 :اًمٙمٚمامت ُمٕم٤مين

 َعٓــــــاٖــــا ايهـًُــــــ١

 أسمٞمض ؾمح٤مب وىمٞمؾ: هق ،شمٜمٗمتح سمٖمامم خيرج ُمٜمٝم٤م، أو قمـ اًمٖمامم شمِم٘مؼ اًمسامء سم٤مًمٖمامم
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 اًمتٞمف ذم إرسائٞمؾ لًمبٜم يم٤من رىمٞمؼ يم٤مًمذي 

 شمٕمديتف ويمثرت ًمٞمٛمسٙمف، أو ًمٞم١معمف اًمٌمء قمغم سم٤مٕؾمٜم٤من اًمِمد: اًمٕمض  يٕمض

  ؿمديدا. قمْم٤م ىمّمدوا إذا اعمٕمْمقض ُمـ اًمتٛمٙمـ إلوم٤مدة سمٕمغم

 ؾمبٞمؾ قمـ يّمد ؾمقء ص٤مطم٥م يمؾ ًمٞمِمٛمؾ اًمتجٝمٞمؾ ِّبذا ومالٟم٤م َل أختذ ومالٟم٤م ظمٚمٞمال

 .قدودًماحلٛمٞمؿ اّمديؼ اهلل، واخلٚمٞمؾ اًم ذيمر قمـ ويْمؾ اًمرؾمقل

 ×ذيمر اهلل أو اًم٘مرآن أو ُمققمٔم٦م اًمرؾمقل  اًمذيمر

 ؿمٞمٓم٤من اإلٟمس، أو اجلـ ٕٟمف ضٚمف، ومحٚمف قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م  اًمِمٞمٓم٤من

صمؿ يؽميمف  ذم أيمثر ُمـ ُمقضع ٚمٝمالكًم ٕمرضفيمثػم اخلذٓن ي ظمذوٓ

  ٟمٍمشمف. ه وهق ىم٤مدر قمغمٍموٓ يٜم، ويتؼمأ ُمٜمف

 اًمتٗمسػم واًمبٞم٤من:

 ،وسمٞم٤من أطمقال اعمٙمذسملم ِّب٤م ،ُمٔم٤مهر اًم٘مٞم٤مُم٦مسمٕمض ض ُم٤م زال اًمسٞم٤مق اًمٙمريؿ ذم قمر

ذًمؽ عمجلء اًمرب شمب٤مرك و ،يقم شمِم٘مؼ اًمسامء قمـ اًمٖمامم أهي٤م اًمٜمبل اًمٙمريؿ وم٘م٤مل اذيمر 

 حمٞمٓم٤م واطمدا صٗم٤م إُم٤م صٗم٤م، صٗم٤م ومٞم٘مٗمقن ؾمامء يمؾ ُمالئٙم٦م ، وشمٜمزلوشمٕم٤ممم ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء

 سم٤مخلٚمؼ وهٙمذا، حيٞمٓمقن صٗم٤م ٤مشمٚمٞمٝم اًمتل اًمسامء صمؿ صٗم٤م يٙمقٟمقن ؾمامء يمؾ وإُم٤م سم٤مخلالئؼ،

 يتٙمٚمؿ ٓ ،صح٤مئػ أقمامل اًمٕمب٤مد، ًمتٙمقن طمج٦م وؿم٤مهدا قمٚمٞمٝمؿُمٕمٝمؿ و رِّبؿ، ُٕمر ُمذقمٜملم

 ُم٤مًمٙمف سم٤مرز اًمذي ظمّمقص٤م اًمْمٕمٞمػ، سم٤مٔدُمل فمٜمؽ ومام اهلل، ُمـ سم٢مذن إٓ أطمد ُمٜمٝمؿ

  ُمٜمٝم٤م. يت٥م َل وظمٓم٤مي٤م سمذٟمقب قمٚمٞمف ىمدم صمؿ ُمس٤مظمٓمف، قمغم وأىمدم سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ،

اًمث٤مسم٧م ًمٚمرمحـ قمز وضمؾ ٓ ًمٖمػمه ُمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م وُم٤مًمٙمٞمٝم٤م، يٙمقن اعمٚمؽ  ذم هذا اًمٞمقم

أن ًمف ؾمٚمٓم٤مٟم٤م يٛمٜمع،  -وًمق يمذسم٤م يمام يم٤مٟمقا ذم اًمدٟمٞم٤م  -إذ ٓ يستٓمٞمع أطمد أن يتٕمغم أو أن يدقمل 

ـِ "أو أطمدا يدومع ويِمٗمع، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  َ
ِ

  اًْمَٞمْقمَ  اعْمُٚمُْؽ  عم
ِ

َّ
ِ

٤مرِ  اًْمَقاطِمدِ  ّلِل ، وذم [06 :هم٤مومر] "اًْمَ٘مٝمَّ

  طمدي٨م قَمبْدِ 
ِ
ـِ قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمٝمام اهلل   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سْم

ِ
 َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللُ  َيٓمِْقي":  اهلل

اَمَواِت  َـّ  صُمؿَّ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َيْقمَ  اًمسَّ ـَ  اعْمَٚمُِؽ، َأَٟم٤م: َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  اًْمُٞمْٛمٜمَك، سمَِٞمِدهِ  َي٠مظُْمُذُه ـَ  اجْلَب٤َّمُروَن؟ َأْي  َأْي
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  ُ ونَ اعْم ُ ََرِضلمَ  َيٓمِْقي صُمؿَّ . َتَٙمؼمه ْٕ ـَ  اعْمَٚمُِؽ  َأَٟم٤م: َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  سمِِِماَمًمِِف، ا ـَ  اجْلَب٤َّمُروَن؟ َأْي  َأْي

ونَ  ُ ام ومٞمف ُمـ ًمٓ يٓم٤مق وٓ حيتٛمؾ  ،قمغم اًمٙم٤مومريـ اويم٤من ذًمؽ اًمٞمقم قمسػم ؟(0)"اعْمَُتَٙمؼمه

 قَمغَم  َيْقًُم٤م َويَم٤منَ ": ىم٤مل وِلذا ،ٕٟمف يقم قمدل وىمْم٤مء ومّمؾقمٚمٞمٝمؿ، اًمٕمذاب وإهقال 

ـَ  وَمذًمَِؽ َيْقَُمئٍِذ َيْقٌم " ذم آي٦م أظمرى:و قمٚمٞمف، أُمقره وشمٕمرس اًمِمديدة ًمّمٕمقسمتف "قَمِسػًما اًْمَٙم٤موِمِري

ـَ هَمػْمُ َيِسػمٍ   ظمٗمٞمػ قمٚمٞمف يسػم وم٢مٟمف اعم١مُمـ ، سمخالف[01 - 9]اعمدصمر  "قَمِسػٌم، قَمغَم اًْمٙم٤مومِِري

ُزهُنُ  َٓ "يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: احلٛمؾ،  يَْمؼَمُ حَيْ ْٕ  .[013]إٟمبٞم٤مء  "ُؿ اًْمَٗمَزُع ا

 -سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ  - يٕمض اًمٔم٤مَلؾم٤مقمتٝم٤م  "َوَيْقَم َيَٕمضُّ اًمٔم٤َّمَِلُ قَمغَم َيَديْفِ "

قمرس اًمٞمقم وؿمدشمف شمٜمدُم٤م وحترسا وأؾمٗم٤م قمغم شمٗمريٓمف ذم اًمدٟمٞم٤م ذم ُمـ قمغم يديف واعمنمك 

اختذت ُمع اًمرؾمقل ـمري٘م٤م إمم اًمٜمج٤مة ُمـ هقل  ي٤م ًمٞمتٜملُمتٛمٜمٞم٤م ي٘مقل ، اإليامن وص٤مًمح إقمامل

ويٜم٤مدي  هٚمٙمتل اطمرضي ومٝمذا وىم٧م طمْمقرك،  ،وذًمؽ سم٤مإليامن واًمت٘مقى ،هذا اًمٞمقم

 قم٤مدى ُمّم٤مومٞم٤م، طمبٞمب٤م -اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اإلٟمس أو اجلـ  –يمذًمؽ أٟمف ُم٤م اختذ ومالٟم٤م هذا ويتٛمٜمك 

 اًمِم٘م٤مء إٓ يتفوٓ شمٗمده سمسببف ومٚمؿ أقمداه ووامم وأروم٘مٝمؿ، سمف وأسمرهؿ ًمف، اًمٜم٤مس أٟمّمح

 واًمبقار.  واخلزي واخلس٤مر

ٞمَْٓم٤منُ  َويَم٤منَ " ًٓ  ًمإِلٟمَْس٤منِ  اًمِمَّ أي إن ُمـ  ،ٓ ُمـ ىمقل اًمٔم٤مَلهذا ُمـ يمالم اهلل،  "ظَمُذو

 صمؿ إُم٤مين، يٕمدهويٍمومف قمٜمف،  احلؼ، وي٘مبحويستٕمٛمٚمف ومٞمف،  اًمب٤مـمؾ، ؿم٠من اًمِمٞمٓم٤من أن يزيـ

يمام واًمٙمرب، وهذه ـمبٞمٕم٦م ٓ شمتٖمػم  اِلقل ُمقاىمػ وذم اجلد، قمٜمد وخيذًمف ؽميمفيتخغم قمٜمف وي

ٞمْٓمَ "ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مُف ٤مَل إيِنه سَمِريٌء ُِمٜمَْؽ، إيِنه َأظَم ٤مِن: ايْمُٗمْر، وَمَٚمامَّ يَمَٗمَر ىمَ ٤مَل ًمإِلِْٟمَْس ٤مِن إِْذ ىمَ يَمَٛمَثِؾ اًمِمَّ

َ َربَّ اًْمٕمَ  لمَ اّلِلَّ
ِ
 [ .06]احلنم  "٤معَم

 ء:سمٕمض أصم٤مر اًمسٞمئ٦م عمج٤مًمس٦م أهؾ اًمنم وأصح٤مب اًمسق

                                                                                              

 واًمٚمٗمظ ًمف.( 2788/24(، ُمسٚمؿ )7402اًمبخ٤مري ) (0)
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جلٚمس٤مء اًمسقء ظمٓمر قمٔمٞمؿ وم٘مد يٍمومقن اًمِمخص قمـ ديٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وُمـ صمؿ يؽمدى ذم  

ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدا ومٞمٝم٤م أسمدا واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وىمد يقىمٕمقٟمف ذم اًمبدقم٦م واًمٙمبػمة واعمٕمّمٞم٦م، إمم همػم 

 ذًمؽ ُمـ اًمنمور وأصم٤مم.

ـِ  ًَمَٞمْٗمتِٜمُقَٟمَؽ  يَم٤مُدوا َوإِنْ "ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َي  إًَِمٞمَْؽ  َأْوطَمٞمْٜم٤َم اًمَِّذي قَم هُ  قَمَٚمٞمْٜم٤َم ًمَِتْٗمؽَمِ  َوإًِذا هَمػْمَ

ُذوكَ  َ ختَّ ٜمُقا ىُمَرَٟم٤مءَ  َِلُؿْ  َوىَمٞمَّْْمٜم٤َم"وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [73: اإلرساء] "ظَمٚمِٞمالً َٓ  َأْيِدهيِؿْ  سَملْمَ  َُم٤م َِلُؿْ  وَمَزيَّ

ـْ  ظَمَٚم٧ْم  ىَمدْ  ُأَُمؿٍ  ذِم  اًْمَ٘مْقُل  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  َوطَمؼَّ  ظَمٚمَْٗمُٝمؿْ  َوَُم٤م ـَ  ىَمبْٚمِِٝمؿْ  ُِم ـه  ُِم ٟمْسِ  اجْلِ ُؿْ  َواإْلِ  يَم٤مُٟمقا إهِنَّ

ـَ  ي وشمسب٥م ص٤مطمبف وظمٚمٞمٚمف ذم إضالًمف  (0)وه٤م هق رضمؾ يم٤من طمٚمٞمام [25: ومّمٚم٧م] "ظَم٤مرِسِ

ؾُمقِل ؾَمبِٞمال "وإهمقائف وومٞمف ٟمزل:  ْذُت َُمَع اًمرَّ َ ٤مَِلُ قَمغَم َيَدْيِف َيُ٘مقُل َي٤م ًَمٞمَْتٜمِل اختَّ َوَيْقَم َيَٕمضُّ اًمٔمَّ

ْذ وُمالًٟم٤م ظَمٚمِٞمال )( َي٤م َوْيَٚمتَ 27) ِ يْمِر سَمْٕمَد إِْذ ضَم٤مءيِن َويَم٤مَن 28ك ًَمٞمَْتٜمِل ََلْ َأختَّ ـِ اًمذه ٜمِل قَم ( ًَمَ٘مْد َأَضٚمَّ

ٞمَْٓم٤مُن ًمإِلٟمَس٤مِن ظَمُذوٓ )  ."(29اًمِمَّ

 وهذه َم٤مًمس ٟمحس ُمستٛمر، ه٤م هؿ ضمٚمس٤مء ؾمقء أردوا ص٤مطمبٝمؿ إمم اجلحٞمؿ سمٕمد أن 

، ومتٜمك أن يٙمقن قمٜمد (3)، وهرىمؾ يم٤مد أن يسٚمؿ(2)يم٤مد يسٚمؿ، أٓ وهق أسمق ـم٤مًم٥م قمؿ اًمٜمبل

يٖمسؾ اًمؽماب قمـ رضمٚمٞمف، وًمٙمـ ىمرٟم٤مء اًمسقء وظِمالَّن اًمنم واًمٗمس٤مد شمسببقا  رؾمقل اهلل 

 .(4)ذم ضالًمف ًمام آصمر رهمبتٝمؿ قمغم ُم٤م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ

 ُمـــ وًمٞمــقال يٛمٙمـــ، ٓ أن ىمبــؾ اعمٛمٙمـــ وًمٞمتــدارك اإلُمٙمــ٤من، وىمــ٧م ًمٜمٗمســف اًمٕمبــد ومٚمٞمٜمٔمــر

 .(5)صداىمتف وشمرضه قمداوشمف شمٜمٗمٕمف ُمـ وًمٞمٕم٤مد ؾمٕم٤مدشمف، ومٞمٝم٤م وٓيتف

                                                                                              

هذا قمغم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم وأٟمف رضمؾ ؾمقاء يم٤من قم٘مب٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط أو همػمه ُمـ إؿم٘مٞم٤مء، إذ َل يّمح ومٞمٝم٤م ؾمب٥م ٟمزول.  (0)

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 73يٜمٔمر: اًمتسٝمٞمؾ ًمٚمٕمدوي ؾمقرة اًمٗمرىم٤من )

 (.39/24(، ُمسٚمؿ )0361اًمبخ٤مري ) (2)

 (.0773(، وُمسٚمؿ )7اًمبخ٤مري ) (3)

 (.80 - 79يؾ ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدي )اًمتسٝمٞمؾ ًمت٠مويؾ اًمتٜمز (4)

 (.580شمٗمسػم اًمسٕمدي ) (5)
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 وم٘مف احلٞم٤مة أو إطمٙم٤مم: 

 :ـمٚم٥م اعمنميمقن إٟمزال اعمالئٙم٦م، وم٠مسم٤من ؾمبح٤مٟمف أٟمف حيّمؾ ذًمؽ ذم يقم ًمف أرسمع صٗم٤مت

 .شمتِم٘مؼ اًمسامء سم٤مًمٖمامم يقم شمٜمزل اعمالئٙم٦م ُمـ اًمسٛمقات إمم إرض -0

ٚمؽ اًمذي وهذا دًمٞمؾ إًمقهٞم٦م ٕن اعمُ  اعمٚمؽ اًمث٤مسم٧م اًمدائؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم هلل، -2

 .ٍؽ ٚمْ يزول ويٜم٘مٓمع ًمٞمس سمٛمُ 

يٙمقن هذا اًمٞمقم ؿمديدا صٕمب٤م قمغم اًمٙم٤مومريـ ًمام يٜم٤مِلؿ ُمـ إهقال، ويٚمح٘مٝمؿ ُمـ  -3

 .يسػماخلزي واِلقان، وقمغم اعم١مُمٜملم 

 وضمقب اًمبٕمد قمـ ىمرٟم٤مء اًمسقء. -4

 أطمقاِل٤م وسمٕمض أهقاِل٤م.شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمبٕم٨م واجلزاء سمذيمر اًمبٕم٨م واجلزاء وسمذيمر  -5

 إصمب٤مت َملء اًمرب شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. -6

َُذوا َهَذا اًْمُ٘مْرآَن َُمْٝمُجقًرا )} ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف: ؾُمقُل َي٤م َربه إِنَّ ىَمْقُِمل اختَّ ( 31َوىَم٤مَل اًمرَّ

ـَ اعْمُْجِرُِملَم َويَمٗمَ  ا ُمه ـَ 30ك سمَِرسمهَؽ َه٤مِدًي٤م َوَٟمِّمػًما )َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمٚمْٜم٤َم ًمُِٙمؾه َٟمبِلٍّ قَمُدوًّ ِذي ( َوىَم٤مَل اًمَّ

َل قَمَٚمٞمِْف اًمُْ٘مْرآُن مُجَْٚم٦ًم َواطِمَدًة يَمَذًمَِؽ ًمِٜمُثَبه٧َم سمِِف وُم١َماَدَك َوَرشمَّٚمْٜم٤َمُه شَمْرشمِٞمال ) ( َوٓ 32يَمَٗمُروا ًَمْقٓ ُٟمزه

ـَ شَمْٗمِسػمً  وَن قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ إمَِم ضَمَٝمٜمََّؿ 33ا )َي٠مشُْمقَٟمَؽ سمَِٛمثٍَؾ إِٓ ضِمئْٜم٤َمَك سم٤ِمحْلَؼه َوَأطْمَس ـَ حُيْنَمُ ِذي ( اًمَّ

َٙم٤مًٟم٤م َوَأَضؾُّ ؾَمبِٞمال )  .{(34ُأْوًَمئَِؽ َذٌّ ُمَّ

 ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت: 

 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 ه٤مدي٤م ًمؽ إمم ـمريؼ اًمٗمقز واًمٜمج٤مح وٟم٤مسا ًمؽ قمغم أقمدائؽ ه٤مدي٤م وٟمّمػما

 ٤مًم٦م وإسمالهمٝم٤مٟم٘مقي ىمٚمبؽ ًمتتحٛمؾ أقمب٤مء اًمرؾم ًمٜمثب٧م سمف وم١مادك

أٟمزًمٜم٤مه ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م آي٤مت سمٕمد آي٤مت وؾمقرة سمٕمد أظمرى ًمٞمتٞمرس  ورشمٚمٜم٤مه شمرشمٞمال

 ومٝمٛمف وطمٗمٔمف

طم٤مل وصٗم٦م همريب٦م وٟمقع ُمـ اًمٙمالم يِمبف اعمثؾ ذم شمٜمٛمٞم٘مف  وٓ ي٠مشمقٟمؽ سمٛمثؾ
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 .وحتسٞمٜمف ورصػ ًمٗمٔمف، سم٘مّمد اًم٘مدح ذم ٟمبقشمؽ وإسمٓم٤مل أُمرك 

ُمٕمٜمك ُمـ ؾم١ماِلؿ اًمٕمجٞم٥م اًمذي  سمام هق أطمسـ سمٞم٤مٟم٤م ِلؿ، وأصح وأطمسـ شمٗمسػما

 يم٠مٟمف ُمثؾ ذم اًمبٓمالن

 يس٤مىمقن ويسحبقن قمغم وضمقهٝمؿ، أي ُم٘مٚمقسملم قمغم وضمقهٝمؿ

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،يٜمزًمقٟمف وهق ضمٝمٜمؿيٕمٜمل   ذ ُمٙم٤مٟم٤م

 أسمٕمد قمـ احلؼ، وهق يمٗمرهؿ سم٤مهلل وأضؾ ؾمبٞمال

 اًمتٗمسػم واًمبٞم٤من:

ًمس٤مىمٓم٦م ىم٤مئال: ي٤م رّب، إن إمم رسمف ؾمقء أومٕم٤مل اعمنميملم وأىمقاِلؿ ا ×ؿمٙمك اًمرؾمقل 

ىمقُمل ىمريِم٤م شمريمقا اإلصٖم٤مء ِلذا اًم٘مرآن، وَل ي١مُمٜمقا سمف، وأقمرضقا قمـ اؾمتامقمف واشمب٤مقمف، 

ـَ يَمَٗمُروا َٓ "ومٙم٤مٟمقا ٓ يّمٖمقن ًمٚم٘مرآن وٓ يستٛمٕمقٟمف، يمام طمٙمك شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:  ِذي  َوىم٤مَل اًمَّ

[ ومٙم٤مٟمقا إذا شمكم قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن 26]ومّمٚم٧م  "ٚمُِبقنَ شَمْسَٛمُٕمقا ِِلَذا اًْمُ٘مْرآِن َواًْمَٖمْقا ومِٞمِف ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمٖمْ 

 .أيمثروا اًمٚمٖمط واًمٙمالم ذم همػمه، طمتك ٓ يسٛمٕمقٟمف، ومٝمذا ُمـ هجراٟمف

إًمٞمف.  سمف، واإلصٖم٤مء واإليامن ؾمامقمف هجر أطمده٤م: أٟمقاع: اًم٘مرآن هجر اًم٘مٞمؿ: ىم٤مل اسمـ

 هجر ًمث٤مًم٨م:وا سمف. وآُمـ ىمرأه وإن وطمراُمف، طمالًمف قمٜمد واًمقىمقف سمف، اًمٕمٛمؾ هجر واًمث٤مين:

 ًمٗمٔمٞم٦م أدًمتف وأن اًمٞم٘ملم، يٗمٞمد ٓ أٟمف واقمت٘م٤مد وومروقمف، اًمديـ أصقل ذم إًمٞمف واًمتح٤ميمؿ حتٙمٞمٛمف

 واخل٤مُمس: ُمٜمف. سمف اعمتٙمٚمؿ أراد ُم٤م وُمٕمروم٦م وشمٗمٝمٛمف، شمدسمره هجر واًمراسمع: اًمٕمٚمؿ. حتّمؾ ٓ

 ػمههم ُمـ دائف ؿمٗم٤مء ومٞمٓمٚم٥م وأدوائٝم٤م، اًم٘مٚم٥م أُمراض مجٞمع ذم سمف واًمتداوي آؾمتِمٗم٤مء هجر

  سمف. اًمتداوي وهيجر

ـَ اعْمُْجِرُِملمَ " ا ُِم قمغم ُم٤م يٚم٘مك  هذه شمسٚمٞم٦م ًمرؾمقل اهلل  "َويَمذًمَِؽ ضَمَٕمٚمْٜم٤م ًمُِٙمؾه َٟمبِلٍّ قَمُدوًّ

ُمـ ىمقُمف ُمـ إذى واًمّمدود واإلقمراض، أي ٓ حتزن ي٤م حمٛمد، ومتٚمؽ ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف، 

وهيجرون اًم٘مرآن، ضمٕمٚمٜم٤م ًمٙمؾ  ومٙمام ضمٕمٚمٜم٤م ًمؽ أقمداء ُمـ اعمنميملم يت٘مقًمقن قمٚمٞمؽ إسم٤مـمٞمؾ،

ٟمبل ُمـ أٟمبٞم٤مء إُمؿ اًمامضلم أقمداء ُمـ اعمنميملم اًمٔم٤معملم، يدقمقن اًمٜم٤مس إمم ضالِلؿ 
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ـه "ويمٗمرهؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٟمِْس َواجْلِ ا ؿَمٞم٤مـملَِم اإْلِ ]إٟمٕم٤مم  "َويَمذًمَِؽ ضَمَٕمٚمْٜم٤م ًمُِٙمؾه َٟمبِلٍّ قَمُدوًّ

َويَمٗمك سمَِرسمهَؽ "ؽ اًمٜمٍم واًمٖمٚمب٦م ًم، وم٢من ؽ[ وم٤مصؼم يمام صؼموا، واُمض ذم شمبٚمٞمغ رؾم٤مًمت002

إمم ُمّم٤مًمح  ،ه٤مدي٤م ًمؽ إمم احلؼ، وه٤مدي٤م ُمـ اشمبٕمؽ وآُمـ سمٙمت٤مسمؽ وصدىمؽ "ا٤م َوَٟمِّمػمً ه٤مِديً 

 اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وٟم٤مسك قمغم أقمدائؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

وىمد ىمرن اهلل شمٕم٤ممم سملم اِلداي٦م واًمٜمٍم ٕن إومم ؾمبٞمؾ ًمتح٘مٞمؼ ٟمٍم اعم١مُمٜملم قمغم 

اًمٙم٤مومريـ، ويم٤من اعمنميمقن يّمدون اًمٜم٤مس قمـ اشمب٤مع اًم٘مرآن ًمئال هيتدي أطمد سم٤مًمرؾمقل، 

وًمتٖمٚم٥م ـمري٘متٝمؿ ـمري٘م٦م اًم٘مرآن، وًمٚمحٗم٤مظ قمغم ىمقة اًمتٗمقق واًمٖمٚمب٦م، وإسم٘م٤مء ُمٞمزان اًم٘مقى 

 راضمح٤م ذم ص٤محلٝمؿ.

 :×عمٜمٙمري ٟمبقة حمٛمد أظمرى ؿمبٝم٦م 

بٝم٦م أظمرى ًمٚمٛمنميملم أهؾ اهلل شمٕم٤ممم ؿم ذيمرىمقُمف إمم رسمف،  ×سمٕمد سمٞم٤من ؿمٙمقى اًمرؾمقل 

ـَ يَمَٗمُروا" ُمٙم٦م وم٘م٤مل: َل قَمَٚمٞمِْف اًمُْ٘مْرآُن مُجَْٚم٦ًم واطِمَدةً ًَمْقَٓ  َوىم٤مَل اًمَِّذي : ًمق يم٤من اًم٘مرآن ُمـ كٕمٜماعمو "ُٟمزه

مجٚم٦م واطمدة، يمام اًم٘مرآن  ×حمٛمد  ومٝمال أٟمزل قمغمرؾمقًمف صدىم٤م  ×وحمٛمد قمٜمد اهلل طم٘م٤م، 

 .؟قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم  قمٞمسك، واًمزسمقر قمغم داودٟمزًم٧م اًمتقراة مجٚم٦م قمغم ُمقؾمك، واإلٟمجٞمؾ قمغم

أي أٟمزًمٜم٤مه  "يَمذًمَِؽ ًمِٜمُثَبه٧َم سمِِف وُم١ماَدَك َوَرشمَّٚمْٜم٤مُه شَمْرشمِٞمالً " وم٠مضم٤مِّبؿ اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف:

واهلل ىم٤مدر أن يٜمزًمف  -هٙمذا يمذًمؽ ُمٗمرىم٤م، وأشمٞمٜم٤م سمف ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء وىمرأٟم٤مه قمغم ًمس٤من ضمؼميؾ 

وهمػمه٤م ُمـ  إطمٙم٤ممشمنميع اًمنمائع وُمـ  اخلٚمؼ  ٤م حيت٤مج إًمٞمفحلٙمؿ ضمٚمٞمٚم٦م مم –مجٚم٦م واطمدة 

 احلٙمؿ وُمٜمٝم٤م:

 ورود قمٜمد وظمّمقص٤م وصمب٤مشم٤م ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ازداد اًم٘مرآن ُمـ رء قمٚمٞمف ٟمزل يمٚمام ( أٟمف0

 أسمٚمغ يمثػم وشمثبٞم٧م قمٔمٞمؿ ُمقىمع ًمف يٙمقن اًمسب٥م طمدوث قمٜمد اًم٘مرآن ٟمزول وم٢من اًم٘مٚمؼ أؾمب٤مب

 .ؾمببف طمٚمقل قمٜمد شمذيمره صمؿ ذًمؽ ىمبؾ ٟم٤مزٓ يم٤من ًمق مم٤م

واعم١مُمٜملم سمنميٕم٦م اهلل، واًمٕمقن قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن وومٝمٛمف،  شمثبٞم٧م ىمٚم٥م اًمٜمبل  - 2

وشمٓمبٞمؼ أطمٙم٤مُمف سمٜمحق دىمٞمؼ وؿم٤مُمؾ، ومٚمق ٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة، ًمّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ ضبٓمف، وضم٤مز 
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ضمؼميؾ وىمت٤م سمٕمد وىم٧م مم٤م ي٘مقي قمزيٛمتف، وحيٛمٚمف  صمؿ إن ُمِم٤مهدة اًمٜمبل  ،قمٚمٞمٝمؿ اًمسٝمق واًمٖمٚمط 

 ّمؼم ذم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م وشمّمحٞمح اعمسػمة، واطمتامل أذى ىمقُمف، وُمت٤مسمٕم٦م ضمٝم٤مده.قمغم اًم

دومع احلرج قمـ اعمٙمٚمٗملم سمتٙمٚمٞمٗمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم يمثػمة ُمرة واطمدة: ومٚمق ـمقًم٥م  - 3

اعم١مُمٜمقن سمتحٛمؾ أقمب٤مء اًمنميٕم٦م دومٕم٦م واطمدة، ومرسمام وىمٕمقا ذم احلرج واعمِم٘م٦م، وص٤مر اًمتٜمٗمٞمذ 

 أُمرا صٕمب٤م همػم ؾمٝمؾ وٓ يسػم.

اقم٤مة ُمبدأ اًمتدرج ذم اًمتنميع: وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد اعمقروصم٦م، ُمر - 4

وإقمراف اًمٕم٤مُم٦م ُمسٞمٓمرة ذم سمٞمئ٦م اًمٕمرب وهمػمهؿ ُمـ إُمؿ، ومٚمق ـمقًمبقا سم٤مإلىمالع قمام 

ومٙم٤من ُمـ احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م أن يٜمزل اًم٘مرآن ، حتٙمٛم٧م ومٞمٝمؿ اًمٕم٤مدات، ًمٜمٗمروا وأقمرضقا

 ٝم٤مئل.تتٝمٞم٠م اًمٜمٗمقس ًم٘مبقل احلٙمؿ اًمٜمًمُمٜمّجام، 

ُمٕم٤مجل٦م اًمقىم٤مئع واًمٓمقارئ وإطمداث وإضم٤مسم٦م إؾمئٚم٦م سمام هق إٟمس٥م وإوومؼ:  - 5

ومٚمق يم٤من اًمتنميع دومٕم٦م واطمدة، ؾمقاء ومٞمام يتٕمٚمؼ سمح٤مًم٦م اًمسٚمؿ أو طم٤مًم٦م احلرب، ٟٓمٙمِمٗم٧م 

اخلٓم٦م، ودسمر إقمداء اعمٙم٤ميد ًمتح٘مٞمؼ اًمٖمٚمب٦م قمغم اعمسٚمٛملم، وه٤من قمغم أهؾ احلٞمٚم٦م واعمٙمر 

 ى صالطمٞم٦م طمٙمؿ شمنميٕمل ُم٤م.اًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمد

َّٓ "صمؿ أسم٤من شمٕم٤ممم شم٠ميٞمد ٟمبٞمف سم٤مًمقطمل وإسمٓم٤مل طمج٩م اعمنميملم وم٘م٤مل:  َوٓ َي٠مشُْمقَٟمَؽ سمَِٛمثٍَؾ إِ

ـَ شَمْٗمِسػمً  أي ٓ ي٠مشمٞمؽ ه١مٓء اعمنميمقن اعمٕم٤مٟمدون سمحج٦م أو ؿمبٝم٦م، وٓ  "اضِمئْٜم٤مَك سم٤ِمحْلَؼه َوَأطْمَس

بقشمؽ إٓ أضمبٜم٤مهؿ سمام هق احلؼ اًمث٤مسم٧م اًمذي ي٘مقًمقن ىمقٓ يٕم٤مرضقن سمف احلؼ، واًمتِمٙمٞمؽ ذم ٟم

يدطمض ىمقِلؿ، ويبٓمؾ طمجتٝمؿ، ويٙمقن أصدق ذم اًمقاىمع، وأسملم وأوضح وأومّمح مم٤م ي٘مقًمقن، 

 [.08/ 20]إٟمبٞم٤مء  "سَمْؾ َٟمْ٘مِذُف سم٤ِمحْلَؼه قَمغَم اًْمب٤مـمِِؾ وَمٞمَْدَُمُٖمُف، وَم٢ِمذا ُهَق زاِهٌؼ "يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

سم٠موص٤مف يم٤مذسم٦م، أورد اهلل شمٕم٤ممم وصٗمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل وسمٕمد وصػ اًم٘مقم اعمتٕمٜمتلم رؾمق

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمام يدل قمغم ؾمقء طم٤مِلؿ ذم ُمٕم٤مدهؿ وطمنمهؿ إمم ضمٝمٜمؿ ذم أؾمقأ احل٤مٓت وأىمبح 

وَن قَمغم ُوضُمقِهِٝمْؿ إمِم ضَمَٝمٜمََّؿ، ُأْوًمئَِؽ َذٌّ َُمٙم٤مٟم٤ًم َوأََضؾُّ ؾَمبِٞمالً"اًمّمٗم٤مت، وم٘م٤مل:  ـَ حُيْنَمُ أي  "اًمَِّذي

نميملم اعمٗمؽميـ قمغم رؾمقل اهلل اًمذيـ يسحبقن قمغم وضمقهٝمؿ إمم ضمٝمٜمؿ إذٓٓ إن أوًمئؽ اعم
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وظمزي٤م وهقاٟم٤م، ويس٤مىمقن إًمٞمٝم٤م سم٤مًمسالؾمؾ وإهمالل، هؿ ذ ُمٙم٤مٟم٤م وهق ضمٝمٜمؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م،  

 وؾمقء ُمآِلؿ. ، حيذر ُمـ ؾمٚمقك ـمري٘مٝمؿ، واًمسػم سمسػمهتؿ،وأضؾ ؾمبٞمال وـمري٘م٤م قمـ احلؼ

ـِ ِدقَم٤مَُم٦مَ  ـْ ىَمَت٤مَدَة سْم صَمٜم٤َم ىَم٤مَل: قَم ـُ  َأَٟمُس  طَمدَّ ُ  َريِضَ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم  َٟمبِلَّ  َي٤م: ىَم٤مَل  َرضُمالً َأنَّ : قَمٜمْفُ  اّلِلَّ

 
ِ

نَمُ  اّلِلَّ ضْمَٚملْمِ  قَمغَم  َأُْمَِم٤مهُ  اًمَِّذي َأًَمٞمَْس : ىَم٤مَل  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ َيْقمَ  َوضْمِٝمفِ  قَمغَم  اًمَٙم٤موِمرُ  حُيْ ٟمْٞم٤َم ذِم  اًمره  اًمدُّ

ةِ  سَمغَم : ىَمَت٤مَدةُ  ىَم٤مَل  "اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  َوضْمِٝمفِ  قَمغَم  ُيْٛمِِمَٞمفُ  َأنْ  قَمغَم  ىَم٤مِدًرا ٜم٤َم َوقِمزَّ  .(0)َرسمه

 وم٘مف احلٞم٤مة أو إطمٙم٤مم:

 دًم٧م أي٤مت قمغم ُم٤م ي٠ميت:

ذم هجر اًم٘مرآن سم٠مي ٟمقع يم٤من طمتك ٓ يتِمبف اًمٙمٗم٤مر اًمتحذير ُمـ ؾمٚمقك ـمري٘م٦م  -0

 اعمسٚمؿ ِّبؿ.

٤مدق إٓ وًمف أقمداء، ويمام ضمٕمؾ ُم٤م ُمـ طمؼ إٓ وي٘م٤مسمٚمف سم٤مـمؾ، وُم٤م ُمـ ُمّمٚمح ص -2

قمدوا ُمـ ُمنميمل ىمقُمف يم٠ميب ضمٝمؾ وأُمث٤مًمف، ضمٕمؾ ًمٙمؾ ٟمبل قمدوا ُمـ  ×اهلل ًمٜمبٞمف حمٛمد 

ُمنميمل ىمقُمف، ومام قمغم اعمحؼ واعمّمٚمح إٓ اًمّمؼم يمام صؼم إٟمبٞم٤مء اعمت٘مدُمقن، واهلل ه٤مد أهؾ 

 احلؼ واًمّمالح، وٟم٤مسهؿ قمغم يمؾ ُمـ ٟم٤موأهؿ.

وإن يم٤مٟمقا ذم اًمدٟمٞم٤م أيمثر إٓ أهنؿ ذم أظمرة أذل وأطم٘مر أهؾ اًمب٤مـمؾ قمغم اظمتالومٝمؿ  -3

وأصٖمر، وـمري٘مٝمؿ ذ اًمٓمرق ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وضمٝمٜمؿ ُمّمػمهؿ وسمئس اعمّمػم، وُمـ 

 شمِمبف سم٘مقم طمنم ُمٕمٝمؿ.

 اًْمَ٘مْقِم ( وَمُ٘مٚمْٜم٤َم اْذَهب٤َم إمَِم 35َوًَمَ٘مْد آشَمٞمْٜم٤َم ُُمقؾَمك اًمِْٙمت٤َمَب َوضَمَٕمٚمْٜم٤َم َُمَٕمُف َأظَم٤مُه َه٤مُروَن َوِزيًرا )}

ْرَٟم٤مُهْؿ شَمْدُِمػًما ) سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم وَمَدُمَّ ـَ يَمذَّ ِذي ؾُمَؾ َأهْمَرىمْٜم٤َمُهْؿ َوضَمَٕمٚمْٜم٤َمُهْؿ 36اًمَّ سُمقا اًمرُّ ( َوىَمْقَم ُٟمقٍح ًمَّامَّ يَمذَّ

لَم قَمَذاسًم٤م َأًمِٞماًم )
ِ ِ
سه َوىُمُروًٟم٤م سَملْمَ َذًمَِؽ ( َوقَم٤مًدا َوصَمُٛمقَد َوَأْصَح٤مَب اًمرَّ 37ًمِٚمٜم٤َّمِس آَي٦ًم َوَأقْمتَْدَٟم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعم

                                                                                              

 (54/2816(، ُمسٚمؿ )4761اًمبخ٤مري ) (0)
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َٟم٤م شَمتْبػًِما )38يَمثػًِما )  ْ سمْٜم٤َم ًَمُف إُْمث٤َمَل َويُمال شَمؼمَّ تِل ُأُْمٓمَِرْت 39( َويُمال رَضَ ( َوًَمَ٘مْد َأشَمْقا قَمغَم اًمَْ٘مْرَي٦ِم اًمَّ

 َأوَمَٚمْؿ َيُٙمقُٟمقا َيَرْوهَن٤َم سَمْؾ يَم٤مُٟمقا ٓ َيْرضُمقَن ُٟمُِمقًرا )
ِ
ْقء  {(41َُمَٓمَر اًمسَّ

 ٤مين اًمٙمٚمامت: ُمٕم

 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٚمٛم٦م 

 ويتحٛمؾ ُمٕمف أقمب٤مء اًمدقمقة ،يِمد أزره وي٘مقيف ُمٕمٞمٜم٤م وفمٝمػما وزيرا

 ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم ًمام يمذسمقا اًمرؾمؾ

 قمالُم٦م قمغم ىمدرشمٜم٤م ذم إهالك وشمدُمػم اًمٔم٤معملم وقمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ ًمٚمٜم٤مس آي٦م

 اًمرسأهؾ ىمري٦م ي٘م٤مل ِل٤م اًمرس، أو أصح٤مب سمئر ي٘م٤مل ًمف  أصح٤مب اًمرسو

 ، أو أهٚمٙمٜم٤م إهاليم٤مدُمرٟم٤مهؿ شمدُمػما شمؼمٟم٤م شمتبػما

 ُمروا قمغم اًم٘مري٦م، وهل ىمري٦م ؾمدوم ىمقم ٟمبل اهلل ًمقط اًمتل أهٚمٙمٝم٤م اهلل سم٤محلج٤مرة أشمقا قمغم اًم٘مري٦م

 اعمٓمر اًمزء وهق احلج٤مرة اًمتل أرؾمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمٓمر اًمسقء

 رخي٤مومقن احلس٤مب يقم اًمبٕم٨م، ٓ خي٤مومقن سمٕمث٤م ُمـ اًم٘مبقٓ  ٓ يرضمقن ٟمِمقرا

 اًمتٗمسػم واًمبٞم٤من:

سمٕمد سمٞم٤من ؿمبٝم٤مت اعمنميملم طمقل اًم٘مرآن واًمٜمبقة واًمبٕم٨م، ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ىمّمص سمٕمض 

إٟمبٞم٤مء ُمع أىمقاُمٝمؿ وُم٤م ٟمزل ِّبؿ ُمـ قمذاب سمسب٥م شمٙمذيبٝمؿ اًمرؾمؾ، ًمٞمٕمتؼم ه١مٓء 

اعمنميمقن، وحيذروا ُم٤م طمّؾ سمٛمـ ؾمب٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ اًمامضٞم٦م ُمـ أًمٞمؿ اًمٕم٘م٤مب، إذا سم٘مقا قمغم 

 ٜم٤مدهؿ، وذيمر شمٕم٤ممم أرسمٕم٦م ىمّمص هل ُم٤م ي٠ميت:يمٗمرهؿ وقم

قمٚمٞمف  سمدأ شمٕم٤ممم سمذيمر ُمقؾمك ىمّم٦م ُمقؾمك وه٤مرون قمٚمٞمٝمام اًمسالم:: اًم٘مّم٦م إومم

قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ، وم٘م٤مل: وشم٤مهلل ًم٘مد آشمٞمٜم٤م ُمقؾمك اًمتقراة، وضمٕمٚمٜم٤م ُمٕمف أظم٤مه ه٤مرون اًمسالم

ظمرى هل ىمقًمف شمٕم٤ممم: وزيرا ًمف، أي ٟمبٞم٤م ُم١مازرا وُمٕمٞمٜم٤م وٟم٤مسا. وٟمبقة ه٤مرون صم٤مسمت٦م ذم آي٦م أ

ـْ َرمْحَتِٜم٤م َأظم٤مُه ه٤مُروَن َٟمبِٞم٤ًّم" [ ًمٙمٜمف وإن يم٤من ٟمبٞم٤م وم٤مًمنميٕم٦م عمقؾمك 53]ُمريؿ  "َوَوَهبْٜم٤م ًَمُف ُِم

وَمُ٘مٚمْٜم٤َم اْذَهب٤م " قمٚمٞمف اًمسالم، وهق شم٤مسمع ًمف ومٞمٝم٤م، ًمذا أُمر آصمٜم٤من سمتبٚمٞمغ رؾم٤مًمتٝمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
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سُمقا سمِآ  ـَ يَمذَّ ِذي ْرٟم٤مُهْؿ شَمْدُِمػمً ي٤مشمِٜمَ إمَِم اًْمَ٘مْقِم اًمَّ  أي وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم آُمرا ُمقؾمك وه٤مرون "ا٤م وَمَدُمَّ

اذهب٤م إمم ومرقمقن وىمقُمف ًمتبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م وهل إقمالن اًمقطمداٟمٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م  قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم أن

هلل قمز وضمّؾ، ومال لِإ همػمه، وٓ ُمٕمبقد ؾمقاه، ومٚمام ذهب٤م يمذِّبام ومرقمقن وضمٜمقده، يمام ىم٤مل 

َؽ وَمتَْخَِم  وِمْرقَمْقَن إِٟمَُّف ـَمٖمَ اْذَه٥ْم إمِم"شمٕم٤ممم:  ك َوَأْهِدَيَؽ إمِم َرسمه ك ك وَمُ٘مْؾ َهْؾ ًَمَؽ إمِم َأْن شَمَزيمَّ

َي٦َم اًْمُٙمؼْمَ  ْٔ َب َوقَمََم وَم٠َمراُه ا اهلل شمٕم٤ممم،  وَل يٕمؽمومقا سمقطمداٟمٞم٦م. [20 -07]اًمٜم٤مزقم٤مت  "ى وَمَٙمذَّ

ُ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ "أهٚمٙمٝمؿ اهلل إهاليم٤م، يمام ىم٤مل:  َر اّلِلَّ ـَ َأُْمث٤مُِلَ َدُمَّ [ . وم٤مٟمٔمروا ي٤م 01]حمّٛمد  "٤مَوًمِٚمْٙم٤موِمِري

 يمٗم٤مر ُمٙم٦م قم٤مىمب٦م اًمٙمٗمر وشمٙمذي٥م اًمرؾمؾ.

ًم٘مقُمؽ ُم٤م ومٕمٚمف ىمقم ٟمقح  ×واذيمر ي٤م حمٛمد  ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم: :اًم٘مّم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

طملم يمذسمقا رؾمقِلؿ ٟمقطم٤م قمٚمٞمف اًمسالم اًمذي ُمٙم٨م ومٞمٝمؿ يدقمقهؿ إمم شمقطمٞمد اهلل وحيذرهؿ 

أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخسلم، ومام آُمـ سمف إٓ ىمٚمٞمؾ، وم٠مهمرىمٜم٤مهؿ سم٤مًمٓمقوم٤من، ُمـ قم٘م٤مسمف وٟم٘مٛمتف 

إِٟم٤َّم ًَمامَّ ـَمَٖمك اًْمامُء مَحَٚمْٜم٤ميُمْؿ ذِم "وضمٕمٚمٜم٤مهؿ قمؼمة وقمٔم٦م ًمٚمٜم٤مس يٕمتؼمون ِّب٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.02 -00]احل٤مىم٦م  "اجْل٤مِرَي٦ِم، ًمِٜمَْجَٕمَٚمٝم٤م ًَمُٙمْؿ شَمْذيمَِرًة، َوشَمِٕمَٞمٝم٤م ُأُذٌن واقِمٞم٦َمٌ 

سمُ " ؾُمَؾ يَمذَّ ب رؾمقٓ ىمّمد سمف شمٙمذي٥م ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم، قمغم أؾم٤مس أن ُمـ يمذَّ  "قا اًمرُّ

واطمدا، وم٘مد يمذب سمجٛمٞمع اًمرؾمؾ إذ ٓ ومرق سملم رؾمقل ورؾمقل، ومدقمقهتؿ إمم شمقطمٞمد اهلل وٟمبذ 

 قمب٤مدة إصٜم٤مم واطمدة، وًمق ومرض أن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ يمؾ رؾمقل، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا يٙمذسمقن.

لَم قَمذاسمً " ٘م٤مل:صمؿ قمّٛمؿ شمٕم٤ممم احلٙمؿ وم
ِ ِ
أي وأقمددٟم٤م وهٞم٠مٟم٤م قمذاسم٤م  "٤م َأًمِٞماًم َوَأقْمتَْدٟم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعم

ُم١مًمام ذم أظمرة ًمٙمؾ فم٤مَل يمٗمر سم٤مهلل، وَل ي١مُمـ سمرؾمٚمف، وؾمٚمؽ ؾمبٞمٚمٝمؿ ذم شمٙمذي٥م اًمرؾمؾ. 

 .قمٚمٞمف اًمسالم وذم هذا هتديد ًمٙمٗم٤مر ىمريش أٟمف ؾمٞمّمٞمبٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب ُمثٚمام أص٤مب ىمقم ٟمقح

أيْم٤م  ×واذيمر أهي٤م اًمرؾمقل  د وصمٛمقد وأصح٤مب اًمّرس:ىمّم٦م قم٤م :اًم٘مّم٦م اًمث٤مًمث٦م

، وىمّم٦م ىمبٞمٚم٦م صمٛمقد اًمذيـ يمذسمقا قمٚمٞمف اًمسالم ًم٘مقُمؽ ىمّم٦م قم٤مد اًمذيـ يمذسمقا رؾمقِلؿ هقدا

، وىمّم٦م أصح٤مب اًمرس أي اًمبئر وهؿ ىمقم ُمـ قمبدة إصٜم٤مم قمٚمٞمف اًمسالم رؾمقِلؿ ص٤محل٤م

سمٕم٨م اهلل  ،قرة اًمؼموجهؿ أصح٤مب إظمدود اًمذيـ ذيمروا ذم ؾمأو  أصح٤مب آسم٤مر وُم٤مؿمٞم٦م،
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ِلؿ ؿمٕمٞمب٤م وىمٞمؾ همػمه، ومدقم٤مهؿ إمم شمقطمٞمد اهلل واإليامن سمف وسمرؾم٤مًمتف، ومٙمّذسمقه، ومبٞمٜم٤م هؿ طمقل  

 اًمبئر ىمٕمقد، ظمسػ اهلل ِّبؿ وسمٛمٜم٤مزِلؿ. 

أي واذيمر ِلؿ أمم٤م يمثػمة سملم ىمقم ٟمقح وقم٤مد وأصح٤مب اًمرس،  "اسَملْمَ ذًمَِؽ يَمثػِمً  ٤مَوىُمُروٟمً "

 ٤مهؿ مجٞمٕم٤م.ًمام يمذسمقا اًمرؾمؾ، أهٚمٙمٜم

ٟم٤م شَمتْبػِمً " ْ َُْمث٤مَل َويُمالًّ شَمؼمَّ ْٕ سمْٜم٤م ًَمُف ا أي ويمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء إىمقام سملّم ِلؿ  "اَويُمالًّ رَضَ

ح إقمذار قمٜمٝمؿ، ومٚمؿ ي١مُمٜمقا ا، وأزقمغم شمقطمٞمد اهلل وصدق اًمرؾمؾ احلج٩م، وأوضح ِلؿ إدًم٦م

وم٠مهٚمٙمٜم٤مهؿ إهاليم٤م ٙمٜمٝمؿ يمذسمقا ًموإٟمام يمّذسمقا، سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمرد قمغم يمؾ اًمِمبٝم٤مت وآقمؽماض٤مت، 

ـْ سَمْٕمِد ُٟمقٍح "ؿمديدا، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ اًْمُ٘مُروِن ُِم [. واًم٘مرن إُم٦م 07]اإلرساء  "َويَمْؿ َأْهَٚمْٙمٜم٤م ُِم

 وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. اعمتٕم٤مسون ذم اًمزُمـ اًمقاطمد، وم٢مذا ذهبقا وظمٚمٗمٝمؿ ضمٞمؾ آظمر ومٝمق ىمرن آظمر،

ُمنميمل ُمٙم٦م سمٕمؼمة أظمرى،  ×حمٛمد  ي٤مر يمه ذَ و ىمّم٦م ًمقط قمٚمٞمف اًمسالم:: اًم٘مّم٦م اًمراسمٕم٦م

وهل أهنؿ واهلل ًم٘مد ُمروا أصمٜم٤مء دم٤مرهتؿ إمم اًمِم٤مم ذم رطمٚم٦م اًمّمٞمػ قمغم ؾمدوم أقمٔمؿ ىمرى ىمقم 

وسم٤معمٓمر اعمّمحقب سم٤محلج٤مرة ُمـ ؾمّجٞمؾ،  ،جٕمؾ قم٤مًمٞمٝم٤م ؾم٤مومٚمٝم٤مومًمقط اًمتل أهٚمٙمٝم٤م اهلل سم٤مًم٘مٚم٥م 

ـَ ا وَمس٤مَء َُمٓمَ َوَأُْمَٓمْرٟم٤م قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َُمَٓمرً "يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  [ ٓرشمٙم٤مِّبؿ 073]اًمِمٕمراء  "ُر اعْمُٜمَْذِري

وإذ يم٤مٟمقا يٛمرون ِّب٤م وًمٙمٜمٝمؿ َل  -وهق اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريري  -يٕمتؼموا ِّب٤م ومٞم١مُمٜمقا ٚمؿ وم، اًمٗم٤مطمِم٦م

سَمْؾ يم٤مُٟمقا ٓ َيْرضُمقَن "  :وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ،يٕمتؼموا ًمٕمٚم٦م وهل أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمبٕم٨م أظمر

 زى ٓ ي١مُمـ وٓ يست٘مٞمؿ أسمدا.٤محي٤مؾم٥م وجيوم٤مًمذي ٓ يرضمق أن يبٕم٨م و "اُٟمُِمقرً 

 وم٘مف احلٞم٤مة أو إطمٙم٤مم:

 سمٞم٤من ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم إهالك إُمؿ سمٕمد اإلٟمذار واإلقمذار إًمٞمٝم٤م. -0

 سمٞم٤من قم٤مىمب٦م اعمٙمذسملم وُم٤م طمؾ ِّبؿ ُمـ دُم٤مر وقمذاب. -2

وُم٤م ضم٤مء سمف وهل شمٙمذيبٝمؿ سم٤مًمبٕم٨م واجلزاء  سمٞم٤من قمٚم٦م شمٙمذي٥م ىمريش ًمٚمرؾمقل  -3

 ٜمٗمٕمٝمؿ اعمقاقمظ وَل شم١مصمر ومٞمٝمؿ اًمٕمؼم.ومٚمٝمذا َل شم
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، اًمٖمرض ُمـ إيراد هذه اًم٘مّمص هٜم٤م واضح، وهق حتذير اعمنميملم ُمـ شمٙمذي٥م اًمٜمبل  -4 

ـ اًمٕمذاب، يمام طمّؾ سم٤مُٕمؿ اًمامضٞم٦م اعمٙمذسملم رؾمؾ اهلل  .قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم ومٞمحؾ ِّبؿ ُم

 

ُ َرؾُمقٓ َوإَِذا َرَأْوَك إِن َيتَِّخُذوَٟمَؽ إِٓ ُهزُ }ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف:  ًوا َأَهَذا اًمَِّذي سَمَٕم٨َم اّلِلَّ

ـْ 40) َٟم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م َوؾَمْقَف َيْٕمَٚمُٛمقَن طِملَم َيَرْوَن اًمَْٕمَذاَب َُم ـْ آِِلَتِٜم٤َم ًَمْقٓ َأن َصؼَمْ ( إِن يَم٤مَد ًَمٞمُِْمٚمُّٜم٤َم قَم

َذ إَِِلَُف َهَقاُه َأوَم٠َمٟم٧َم شَمُٙمقُن قَمٚمَ 42َأَضؾُّ ؾَمبِٞمال ) َ ـِ اختَّ ( َأْم حَتَْس٥ُم َأنَّ 43ٞمِْف َويمِٞمال )( َأَرَأي٧َْم َُم

 .{(44َأيْمثََرُهْؿ َيْسَٛمُٕمقَن َأْو َيْٕمِ٘مُٚمقَن إِْن ُهْؿ إِٓ يَم٤مٕٟمَْٕم٤مِم سَمْؾ ُهْؿ َأَضؾُّ ؾَمبِٞمال )

 ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت: 

 ُمــٕمٜمــــــــــــــــــ٤مهــــــــــــــــــــــــــ٤م اًمٙمٚمٛمـــــــــــــــــــــــــــ٦م

 يتخذوٟمؽأي ُم٤م ُم٤م إن سمٛمٕمٜمك  إن يتخذوٟمؽ

 وآؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمتٝمٙمؿ وآطمت٘م٤مر سمٕم٨م اهلل  اًمذيأهذا 

 قمـ آِلتٜم٤مويْمٚمٜم٤م ىم٤مرب أن يٍمومٜم٤م  إن يم٤مد ًمٞمْمٚمٜم٤م قمـ آِلتٜم٤م

أرأي٧م ُمـ اختذ إِلف 

 هقاه

ومٝمؾ شم٘مدر قمغم  أظمؼمين قمٛمـ ضمٕمؾ هقاه ُمٕمبقده وم٠مـم٤مع هقاه.

 .هدايتف

 ذم قمدم اًمققمل واإلدراكُم٤م هؿ إٓ يم٤مٕٟمٕم٤مم  إن هؿ إٓ يم٤مٕٟمٕم٤مم

 اًمتٗمسػم واًمبٞم٤من:

وشمٕمٞمػمه سم٤مًمٕمٞم٥م واًمٜم٘مص،  ×خيؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ اؾمتٝمزاء اعمنميملم سم٤مًمرؾمقل 

َّٓ ُهُزوً "ومٞم٘مقل:  اعمنميمقن اًمذيـ  ×أي إذا رآك أهي٤م اًمٜمبل  "اَوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذوَٟمَؽ إِ

ؾمخري٦م، أو ُمٝمزوءا سمف، وقمدم ، ُم٤م يتخذوٟمؽ إٓ ُمقضع هزء و× يمٗمروا سم٤مهلل ورؾمقًمف

شم٠مهٚمف ًمٚمرؾم٤مًم٦م ذم زقمٛمٝمؿ، ُم٘م٤مرٟم٦م سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمزة واًمسٞم٤مدة واًمٖمٜمك، وُم٤م أٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ 

ًٓ "، ىم٤مًمقا: اًمٗم٘مر واًمٞمتؿ واعمسٙمٜم٦م ُ َرؾُمق وي٘مقًمقن قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٜم٘مص  "َأهَذا اًمَِّذي سَمَٕم٨َم اّلِلَّ

َوًَمَ٘مِد "ام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من همػمه: وآزدراء، أهذا اعمبٕمقث ُمـ قمٜمد اهلل رؾمقٓ إًمٞمٜم٤م؟ يم
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ـْ ىَمبْٚمَِؽ   إٓ اعمثؾ  ×[. ىمبحٝمؿ اهلل، ومٚمؿ يٙمـ رؾمقل اهلل 01]إٟمٕم٤مم  "اؾْمُتْٝمِزَئ سمُِرؾُمٍؾ ُِم

إقمغم ًمألٟمبٞم٤مء وًمٚمبنم ىم٤مـمب٦م ذم ُمِمٞمف وؾمٚمقه وشمٍموم٤مشمف وأظمالىمف وومٙمره وُمٜمٓم٘مف اًمٕمذب، 

٘م٤مئؼ وـمٛمس اًمٗمْم٤مئؾ، وهؿ ذم ي٘ملم وًمٙمٜمف اًمٕمٜم٤مد ذم اًمٙمٗمر اًمذي يٍم أهٚمف قمغم شمدًمٞمس احل

ـْ آِِلَتِٜم٤م"ُمـ صدىمف يرون احل٘مٞم٘م٦م وئمٝمرون همػمه٤م، سمدًمٞمؾ ىمقِلؿ أيت:  ٜم٤م قَم  إِْن يم٤مَد ًَمُٞمِْمٚمُّ

 َٓ ٟم٤م قَمَٚمٞمْٝمَ ًَمْق أن يثٜمٞمٝمؿ قمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم، وحيٛمٚمٝمؿ قمغم  ×أي ىم٤مرب حمٛمد  "٤مَأْن َصؼَمْ

ٚمدوا واؾمتٛمروا قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، ومتسٙمقا شمرك ديٜمٝمؿ إمم ديـ اإلؾمالم، ًمقٓ أن صؼموا ودم

 وهذا اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ ٟم٤مشم٩م قمـ فمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر واًمتٙمذي٥م سم٤مًمبٕم٨م.، سم٤مًمقصمٜمٞم٦م

وذم هذا دًٓم٦م واضح٦م قمغم شمٜم٤مىمْمٝمؿ وإفمٝم٤مرهؿ ظمالف ُم٤م يٕمت٘مدون ُمـ احل٘مٞم٘م٦م 

اًمّم٤مدق إُملم اًمراضمح اًمٕم٘مؾ ذم همْمقن أرسمٕملم قم٤مُم٤م ُمـ اًمٕمٛمر ىمبؾ  ٕهنؿ قمرومقا حمٛمدا 

وَل يقضمٝمقا ًمف يقُم٤م ُم٤م أي ـمٕمـ أو ٟم٘مد، وإٟمام قمغم اًمٕمٙمس يم٤من حمؾ اطمؽمام وإضمالل  اًمٜمبقة،

 ُمـ مجٞمع ىمقُمف، يمام هق ُمٕمروف.

ومٞمٝمؿ، سمدقمقهتؿ إمم اًمتقطمٞمد  ×صمؿ إن ذم هذا اًم٘مقل اقمؽماوم٤م ضٛمٜمٞم٤م سم٘مقة شم٠مصمػم حمٛمد 

 وٟمبذ قمب٤مدة إصٜم٤مم سمحج٩م سم٤مًمٖم٦م وأدًم٦م داُمٖم٦م، طمتك إهنؿ ؿم٤مرومقا ُمٗم٤مرىم٦م ديٜمٝمؿ إمم

 اإلؾمالم، ًمقٓ اعمٙم٤مسمرة واًمٕمٜم٤مد وآؾمتٙمب٤مر واًمٖمٚمق، ومراطمقا ي٘مقًمقن سم٠من صٜمٞمٕمف إضالل.

 ف آراءهؿ ُمـ وضمقه صمالصم٦م:اهلل شمٕم٤ممم يمالُمٝمؿ زّيػ ـمري٘متٝمؿ وؾمٗمَّ  ىمصَّ وسمٕمد أن 

ـْ َأَضؾُّ ؾَمبِٞمالً " إول: هذا وقمٞمد ؿمديد ِلؿ  "َوؾَمْقَف َيْٕمَٚمُٛمقَن طِملَم َيَرْوَن اًمَْٕمذاَب َُم

قمغم اًمتٕم٤مُمل قمـ احلؼ واإلقمراض قمـ آؾمتدٓل واًمٜمٔمر، وقمغم وصٗمٝمؿ ًمف  وهتديد

سم٤مإلضالل، وم٢مهنؿ طملم يِم٤مهدون اًمٕمذاب اًمذي ٓ ُمٗمّر ِلؿ ُمٜمف يدريمقن ُمـ أظمٓم٠م ـمري٘م٤م، 

 ىم٤مئدهؿ، وُمـ اًمّْم٤مل وُمـ اعمْمّؾ؟ ملسو هيلع هللا ىلص أهؿ أم اعم١مُمٜمقن وهق 

ََذ إِِلَُف َهقاُه َأوَم٠َمٟم٧َْم " اًمث٤مين: ـِ اختَّ وهذا شمٜمبٞمف قمغم قمدم اًمٗم٤مئدة  "شَمُٙمقُن قَمَٚمٞمِْف َويمِٞمالً  َأَرَأي٧َْم َُم

ُمـ دقمقة ُمـ ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمف إهقاء إمم اًمديـ احلؼ، وم٤مٟمٔمر ومٞمٛمـ ضمٕمؾ هقاه إِلف، سم٠من أـم٤مقمف 

وسمٜمك قمٚمٞمف أُمر ديٜمف، واؾمتقمم قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمد، وصّؿ أذٟمف قمـ ؾمامع اًمدًمٞمؾ اعم٘مٜمع واًمؼمه٤من 
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٤مد ًمف، وطمٞمٜمئذ ًمـ شمستٓمٞمع ُمٜمٕمف ُمـ اًمنمك اًمس٤مـمع، ومٙمؾ ُم٤م زيـ ًمف اِلقى ؿمٞمئ٤م اٟم٘م 

واعمٕم٤ميص، وًمـ شمٙمقن ُمستٓمٞمٕم٤م دقمقشمف إمم اِلدى وٓ وًمٞم٤م طم٤مومٔم٤م قمغم ؿم١موٟمف ًمت٘مٛمٕمف قمـ 

اًمْمالل، وشمرؿمده إمم اِلدى واًمّمقاب ومام اؾمتحسٜمف ِّبقاه ضمٕمٚمف ديٜمف وُمذهبف، يمام ىم٤مل 

ـَ ًَمُف ؾُمقُء قَمَٛمٚمِِف، وَمَرآُه طَمَسٜم٤ًم، "شمٕم٤ممم:  ـْ ُزيه ـْ َيِم٤مءُ َأوَمَٛم َ ُيِْمؾُّ َُم  [ .8أي٦م ]وم٤مـمر  "وَم٢ِمنَّ اّلِلَّ

وهذا دًمٞمؾ قمغم أٓ طمج٦م ِلؿ ذم قمب٤مدة إصٜم٤مم إٓ اًمت٘مٚمٞمد واشمب٤مع إهقاء، وٓ يرؿمد 

]اًمٖم٤مؿمٞم٦م  "ًَمْس٧َم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ سمُِٛمَّمٞمْٓمِرٍ "إمم ـمري٘مٝمؿ ومٙمر وٓ قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ، وٟمٔمػم أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 إيِْمراَه ذِم َٓ "[ ، وىمقًمف قمّز وضمّؾ: 45]ق  "ٟم٧َْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ سمَِجب٤َّمرٍ َوُم٤م أَ "[ ، وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: 22

ـِ  ي  [ .256]اًمب٘مرة  "اًمده

َٟمْٕم٤مِم سَمْؾ ُهْؿ َأَضؾُّ "اًمث٤مًم٨م:  ْٕ َّٓ يَم٤م َأْم حَتَْس٥ُم َأنَّ َأيْمثََرُهْؿ َيْسَٛمُٕمقَن َأْو َيْٕمِ٘مُٚمقَن إِْن ُهْؿ إِ

قمٜمف سم٘مقًمف َأْم أي سمؾ ًمإلرضاب قمام ؾمبؼ إًمٞمف، واعمٕمٜمك  وهذا ذّم أؿمد مم٤م ؾمبؼ، ًمذا قمؼم "ؾَمبِٞمالً 

سمؾ أشمٔمـ أن أيمثرهؿ يسٛمٕمقن ؾمامع شمدسمر وومٝمؿ، أو يتٕم٘مٚمقن ويٗمٙمرون ومٞمام شمتٚمق قمٚمٞمٝمؿ، 

وشمرؿمدهؿ إًمٞمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وإظمالق احلٛمٞمدة، ومتجٝمد ٟمٗمسؽ ذم إىمٜم٤مقمٝمؿ سمدقمقشمؽ، 

ئٛم٦م، سمؾ هؿ أؾمقأ طم٤مٓ ُمـ وٟم٘مٚمٝمؿ إمم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، ومام طم٤مِلؿ إٓ يم٤مٕٟمٕم٤مم اًمس٤م

إٟمٕم٤مم اًمس٤مرطم٦م، وأظمٓم٠م ـمري٘م٤م ُمٜمٝم٤م، وم٢من شمٚمؽ اًمبٝم٤مئؿ شمٗمٕمؾ ُم٤م هق ظمػم ِل٤م وٟمٗمع، وشمتجٜم٥م 

ُم٤م هق ض٤مّر ِّب٤م وظمٓمر قمٚمٞمٝم٤م، أُم٤م ه١مٓء ومال ي٘مّدرون ُمّمٚمحتٝمؿ طمؼ اًمت٘مدير، ومؽماهؿ 

وٓ  ُمتٝمقريـ ذم اعمٕم٤ميص، ىم٤مذوملم أٟمٗمسٝمؿ ذم اعمٝم٤مًمؽ، ٓ يِمٙمرون ٟمٕمٛم٦م اخل٤مًمؼ قمٚمٞمٝمؿ

يٕمرومقن إطمس٤مٟمف، وإؾم٤مءة اًمِمٞمٓم٤من ِلؿ، وٓ يٗمٕمٚمقن ُم٤م حي٘مؼ ِلؿ اًمثقاب إظمروي، وٓ 

 يتجٜمبقن ُم٤م ي١مدي ِّبؿ إمم اًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب.

ٓ اًمٙمؾ أن سمٕمْمٝمؿ قمرف اهلل شمٕم٤ممم وقمٚمؿ أن اإلؾمالم  " يَْمثََرُهؿْ أ"واًمسب٥م ذم ىمقًمف 

 طمؼ، ًمٙمٜمف َل يٕمٚمـ إؾمالُمف عمجرد طم٥م اًمري٤مؾم٦م.

وم٘مدهؿ اإلدراك اًمّمحٞمح واًمققمل اًمسٚمٞمؿ، وشمٕمٓمٞمٚمٝمؿ ـم٤مىم٤مت  وهذا دًمٞمؾ قمغم

احلقاس واعمقاه٥م اإلِلٞم٦م اًمتل ًمق ومٙمروا سمٛمقضمبٝم٤م دون شم٠مصمر سمٕمّمبٞم٦م، أو شم٘مٚمٞمد ُمقروث، أو 
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هقى ُمتبع يمح٥م اًمزقم٤مُم٦م واًمسٞمٓمرة، ٟٓم٘م٤مدوا إمم رؾم٤مًم٦م احلؼ واًمتقطمٞمد، وآُمٜمقا سمدقمقة  

 ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم. ×اًمٜمبل حمٛمد 

 ٞم٤مة أو إطمٙم٤مم:وم٘مف احل

 دًم٧م أي٤مت قمغم ُم٤م ي٠ميت:

ُمع ومْمٚمف وُمٙم٤مٟمتف قمٜمد رسمف  -إذا اخّتذ اعمنميمقن اًمٜمبل ُمقضع اؾمتٝمزاء وؾمخري٦م،  -0

وهذا ضمرم ومٔمٞمع ؿمٜمٞمع، ومٕمغم ُمـ اشمبع اِلدى واحلؼ أن يّمؼم قمغم أذي يسٛمٕمف ُمـ أهؾ  -

ن أٟمٗمسٝمؿ ويدقمقن اًمْمالل اًمذيـ يرُمقن أهؾ احلؼ سم٠مومٔمع اًمٕمٞمقب واًم٘مب٤مئح اٟمت٘م٤مص٤م، ويؼمؤ

ِل٤م اًمسٞم٤مدة واحلؼ ضمحقدا، قمغم طمد ىمقل اًم٘م٤مئؾ: رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمسٚم٧م، واًمٕم٤مىمب٦م ذم هذا 

 وأُمث٤مًمف ًمٚمٛمت٘ملم ومٚمٞمّمؼموا وًمٞمثبتقا.

سمخالف اًمٙم٤مومر  –سم٠مُمر اهلل  –ىمد حيٗمظ احلٞمقان اجلٛمٞمؾ ًمّم٤مطمبف ومؽماه يٜم٘م٤مد ًمف ويذل  -3

٤معمٕمّمٞم٦م، ومٛمع ضمٚمٞمؾ ٟمٕمٛمف وقمٔمٞمؿ ومْمٚمف وُمـ ؾم٤مر قمغم ـمري٘متٝمؿ ذم يمٗمرهؿ وُمب٤مرزهتؿ هلل سم

اًمذي ٓ يٜمٙمر وٓ جيحد شمراه ٓ ي١مُمٜمقن وقمـ رِّبؿ ُمٕمرضلم، وًمٓمريؼ اًمٜمبل شم٤مريملم وه٤مضمريـ، 

 . -وإن َل يٙمـ ِل٤م قم٘مؾ –ومٚمؿ يٜمتٗمٕمقا سمٜمٕمٛم٦م اًمسٛمع واًمٕم٘مؾ ومٗم٤مىمتٝمؿ إٟمٕم٤مم ذم آٟم٘مٞم٤مد ًمّم٤مطمبٝم٤م 

ٛمٕمٜمك اًمدًٓم٦م قمغم اًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ اِلداي٦م ًمإلؾمالم ًمٞمس٧م ٕطمد إٓ هلل، واِلداي٦م سم -4

 واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ًمٚمٜمبل سمبالهمف قمـ اهلل ذقمف. 

يتج٤مهؾ اإلٟمس٤من اًمْم٤مل احلؼ ويٜمٙمره طمتك إذا قم٤ميـ اًمٕمذاب قمرف ُم٤م يم٤من يٜمٙمر،  -5

 وآُمـ سمام يم٤من يٙمٗمر.
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ُف ؾَم٤ميمِٜم٤ًم صُمؿَّ ضَمَٕمٚمْٜم٤َم َأََلْ شَمَر إمَِم َرسمهَؽ يَمٞمَْػ َُمدَّ اًمٔمهؾَّ َوًَمْق ؿَم٤مء جَلََٕمٚمَ }ىم٤مل رسمٜم٤م ضمؾ ضمالًمف:  

ْٛمَس قَمَٚمٞمِْف َدًمِٞمال ) ( َوُهَق اًمَِّذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًمٚمَّٞمَْؾ 46( صُمؿَّ ىَمبَْْمٜم٤َمُه إًَِمٞمْٜم٤َم ىَمبًْْم٤م َيِسػًما )45اًمِمَّ

ا 47ًمِب٤َمؾًم٤م َواًمٜمَّْقَم ؾُمب٤َمشًم٤م َوضَمَٕمَؾ اًمٜمََّٝم٤مَر ُٟمُِمقًرا ) َي٤مَح سُمنْمً سَملْمَ َيَدْي َرمْحَتِِف ( َوُهَق اًمَِّذي َأْرؾَمَؾ اًمره

اَمء َُم٤مء ـَمُٝمقًرا ) ـَ اًمسَّ ٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم َأٟمَْٕم٤مًُم٤م َوَأَٟم٤مِدَّ يَمثػًِما 48َوَأٟمَزًْمٜم٤َم ُِم ٞمْت٤ًم َوُٟمْسِ٘مٞمَُف مِم ( ًمِٜمُْحٞمَِل سمِِف سَمٚمَْدًة ُمَّ

ُروا وَم٠َمسَمك َأيْمثَُر اًمٜم٤َّمِس إِٓ يمُ  49) يمَّ ومْٜم٤َمُه سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ًمِٞمَذَّ ( َوًَمْق ؿِمئْٜم٤َم ًَمبََٕمثْٜم٤َم ذِم يُمؾه 51ُٗمقًرا )( َوًَمَ٘مْد َسَّ

ـَ 50ىَمْرَي٦ٍم َٟمِذيًرا )  .{(52َوضَم٤مِهْدُهؿ سمِِف ضِمَٝم٤مًدا يَمبػًِما ) ( وَمال شُمٓمِِع اًمَْٙم٤مومِِري

 ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت: 

 ُمــــٕمٜمــــــــــــــ٤مهــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م اًمٙمٚمٛمــــــــــــــــــــــــــــــــ٦م

 أَل شمٜمٔمر إمم صٜمٞمع رسمؽ ذم اًمٔمؾ يمٞمػ سمسٓمف  شمر إمم رسمؽ يمٞمػ ُمد اًمٔمؾأَل

 صم٤مسمت٤م قمغم طم٤مًمف ذم اًمٓمقل وآُمتداد وٓ ي٘مٍم وٓ يٓمقل وًمق ؿم٤مء جلٕمٚمف ؾم٤ميمٜم٤م

 قمالُم٦م قمغم وضمقده إذ ًمقٓ اًمِمٛمس ًمام قمرف اًمٔمؾ صمؿ ضمٕمٚمٜم٤م اًمِمٛمس قمٚمٞمف دًمٞمال

 ُمٝمؾ ضمزءا ومجزءا طمتك يٜمتٝمل أزًمٜم٤مه سمْمقء اًمِمٛمس قمغم صمؿ ىمبْمٜم٤مه إًمٞمٜم٤م ىمبْم٤م يسػما

 ؾمؽميمؿ سمٔمالُمف يمام يسؽميمؿ اًمٚمب٤مس صمؿ ضمٕمٚمٜم٤م اًمٚمٞمؾ ًمب٤مؾم٤م

 راطم٦م ٕسمداٟمٙمؿ ُمـ قمٜم٤مء قمٛمؾ اًمٜمٝم٤مر واًمٜمقم ؾمب٤مشم٤م

 طمٞم٤مة إذ اًمٜمقم سم٤مًمٚمٞمؾ يم٤معمقت وآٟمتِم٤مر سم٤مًمٜمٝم٤مر يم٤مًمبٕم٨م اوضمٕمؾ اًمٜمٝم٤مر ٟمِمقرً 

 رمح٦مُمبنمة سم٤معمٓمر ىمبؾ ٟمزوًمف، واعمٓمر هق اًم سملم يدي رمحتف اسمنًم 

 اعمٓمر ومٞمٜمزل سم٠مرض ىمقم وٓ يٜمزل سم٠مظمرى حلٙمؿ قم٤مًمٞم٦م وًم٘مد سومٜم٤مه سمٞمٜمٝمؿ

 ذم هقاهؿ وومٞمام يريدون ُمٜمؽ  ومال شمٓمع اًمٙم٤مومريـ

هنؿ جيتٝمدون ذم إسمٓم٤مل طم٘مؽ، وم٢مسم٤مًم٘مرآن أو سمؽمك ـم٤مقمتٝمؿ  وضم٤مهدهؿ سمف 

 وم٘م٤مسمٚمٝمؿ سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ وإزاطم٦م سم٤مـمٚمٝمؿ

ٕن َم٤مهدة اًمسٗمٝم٤مء  ،هم٤مي٦م ضمٝمدك شمبٚمغ ومٞمف أىمَمضمٝم٤مدا  ضمٝم٤مدا يمبػما

 سم٤محلج٩م أيمؼم ُمـ َم٤مهدة إقمداء سم٤مًمسٞمػ
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 اًمتٗمسػم واًمبٞم٤من: 

احلؼ شمٕم٤ممم أدًم٦م قمغم ىمدرشمف ُمـ اًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل يدريمٝم٤م ويِم٤مهده٤م قمٞم٤مٟم٤م يمؾ ذيمر 

 :ُمٜمٝم٤مخمٚمقق و

، َوًَمْق ؿم٤مَء جَلََٕمَٚمفُ " إول: أَل شمٜمٔمر أهي٤م اًمرؾمقل  "٤مؾم٤ميمِٜمً  َأََلْ شَمَر إمِم َرسمهَؽ يَمٞمَْػ َُمدَّ اًمٔمهؾَّ

ويمؾ ؾم٤مُمع إمم صٜمع رسمؽ اًمذي يدل قمغم يمامل ىمدرشمف وُمٜمتٝمك رمحتف يمٞمػ سمسط اًمٔمؾ، يتٗمٞم٠م 

سمف اًمٜم٤مس ـمقال اًمٜمٝم٤مر، ويٜمٕمٛمقن ومٞمف سم٤مًمقىم٤مي٦م ُمـ ؿمدة طمر اًمِمٛمس، ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم 

وإٟمام ضمٕمٚمف همروِّب٤م. وًمق ؿم٤مء جلٕمٚمف صم٤مسمت٤م دائام قمغم طم٤مل واطمدة ٓ يتٖمػم ـمقٓ وىمٍما، 

ُمتٗم٤موشم٤م ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر واًمٗمّمقل اعمختٚمٗم٦م، وذم ذًمؽ ومقائد يمثػمة ًمإلٟمس٤من واًمٜمب٤مت 

 قات.قمالُم٦م قمغم أوىم٤مت اًمّمٚموواحلٞمقان، وُمـ ومقائده: اخت٤مذه ُم٘مٞم٤مؾم٤م ًمٚمزُمـ، 

ْٛمَس قَمَٚمٞمِْف َدًمِٞمالً، صُمؿَّ ىَمبَْْمٜم٤مُه إًَِمٞمْٜم٤م ىَمبْْم٤ًم َيِسػمً " ٚمٜم٤م ـمٚمقع أي صمؿ ضمٕم "اصُمؿَّ ضَمَٕمٚمْٜم٤َم اًمِمَّ

اًمِمٛمس قمالُم٦م قمغم اًمٔمؾ، ومٚمقٓ ـمٚمققمٝم٤م ًمام قمرف اًمٔمؾ وم٢من يمؾ رء يتٛمٞمز سمْمده. وهذا 

يٕمٜمل أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمٔمؾ أوٓ، صمؿ ضمٕمؾ اًمِمٛمس دًمٞمال قمٚمٞمف. صمؿ أزًمٜم٤م اًمٔمؾ وطمقًمٜم٤مه 

وهمػمٟم٤م ادم٤مهف سمْمقء اًمِمٛمس ىمٚمٞمال ىمٚمٞمال وؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م قمغم ُمٝمؾ همػم ومج٠مة سمحس٥م ؾمػم 

، طمتك ٓ يب٘مك قمغم إرض فمؾ إٓ حت٧م ؾم٘مػ أو حت٧م ؿمجرة، وىمد اًمِمٛمس وارشمٗم٤مقمٝم٤م

 أفمٚم٧م اًمِمٛمس ُم٤م ومقىمف.

أي واهلل  "ا٤م َوضَمَٕمَؾ اًمٜمَّٝم٤مَر ُٟمُِمقرً ٤م َواًمٜمَّْقَم ؾُمب٤مشمً َوُهَق اًمَِّذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًمٚمَّٞمَْؾ ًمِب٤مؾًم " اًمث٤مين:

ٞمِْؾ إِذا يَ "هق اًمذي ضمٕمؾ فمالم اًمٚمٞمؾ ؾم٤مشمرا يم٤مًمٚمب٤مس، يمام ىم٤مل:  [ وضمٕمؾ 0]اًمٚمٞمؾ  "كْٖمَِم َواًمٚمَّ

اًمٜمقم يم٤معمقت ىم٤مـمٕم٤م ًمٚمحريم٦م، شمقومػما ًمراطم٦م إسمدان واحلقاس وإقمْم٤مء، سمٕمد إضمٝم٤مد 

اًمٜمٝم٤مر، وقمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ، ومب٤مًمٜمقم شمسٙمـ احلريم٤مت وشمسؽميح إقمّم٤مب وإقمْم٤مء واًمبدن 

وضمٕمؾ اًمٜمٝم٤مر َم٤مٓ ًمالٟمتِم٤مر ذم إرض، يٜمتنم ومٞمف اًمٜم٤مس ٓسمتٖم٤مء اًمرزق ، واًمروح ُمٕم٤م

ـْ َرمْحَتِِف ضَمَٕمَؾ "وٟمٔمػم أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، ه، ويتقزقمقن ومٞمف عمٕم٤ميِمٝمؿ وُمٙم٤مؾمبٝمؿوهمػم َوُِم

ـْ وَمْْمٚمِفِ  ٞمَْؾ َواًمٜمَّٝم٤مَر ًمَِتْسُٙمٜمُقا ومِٞمِف، َوًمِتَبَْتُٖمقا ُِم  [ .73]اًم٘مّمص  "ًَمُٙمُؿ اًمٚمَّ
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ي٤مَح سُمنْمًا سَملْمَ َيَدْي َرمْحَتِِف َوأَ " اًمث٤مًم٨م:   ُم٤مًء ـَمُٝمقرً ٟمَْزًْمٜمَ َوُهَق اًمَِّذي َأْرؾَمَؾ اًمره
ِ
امء ـَ اًمسَّ  "ا٤م ُِم

ُمـ اًمسامء،  أي واهلل شمٕم٤ممم اًمذي يرؾمؾ اًمري٤مح ُمبنّمات سمٛمجلء اًمسح٤مب وهٓمقل إُمٓم٤مر

وؾمٞمٚم٦م يتٓمٝمر ِّب٤م ذم شمٜمٔمٞمػ إضمس٤مم واعمالسمس وأي اًمسح٤مب وضمٕمٚمٜم٤مه ـم٤مهرا ُمٓمّٝمرا، 

ت واحلٞمقاٟم٤مت. وإؿمٞم٤مء اعمختٚمٗم٦م، وآٟمتٗم٤مع سمف ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وؾم٘مل اًمٜمب٤مشم٤م

 واًمٓمٝمقر: اؾمؿ ًمام يتٓمٝمر سمف يم٤مًمقضقء ًمام يتقض٠م سمف، واًمقىمقد ًمام يقىمد سمف.

أي وأٟمزًمٜم٤مه إلطمٞم٤مء إرض اًمتل ٓ ٟمب٤مت ومٞمٝم٤م، وـم٤مل اٟمتٔم٤مره٤م  "٤مًمِٜمُْحٞمَِل سمِِف سَمٚمَْدًة َُمٞمْتً "

َأٟمَْزًْمٜم٤م  وَم٢ِمذا"ًمٚمٖمٞم٨م، ومتّمبح سمٕمد رهي٤م ُمزدهرة سم٠مٟمقاع اًمٜمب٤مت واًمزهر واًمِمجر، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ يُمؾه َزْوٍج َِّبِٞم٩ٍم  ْت َوَرسَم٧ْم، َوَأٟمَْبَت٧ْم ُِم  [ .5]احل٩م  "قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًْمامَء اْهَتزَّ

٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤م َأٟمْٕم٤مُمً " ًمٞمنمب ُمٜمف احلٞمقان واإلٟمس٤من اعمحت٤مضم٤من إًمٞمف  "ا٤م َوَأٟم٤مِدَّ يَمثػِمً َوُٟمْسِ٘مٞمَُف مِم

ُل اًْمَٖمٞم٨َْم "ىم٤مل شمٕم٤ممم: أؿمد احل٤مضم٦م ًمب٘م٤مء احلٞم٤مة وؾم٘مل اًمزروع وإؿمج٤مر، يمام  َوُهَق اًمَِّذي ُيٜمَزه

َتفُ  ـْ سَمْٕمِد ُم٤م ىَمٜمَُٓمقا َوَيٜمنُْمُ َرمْحَ : إطمٞم٤مء اًمٜمب٤مت، وإطمٞم٤مء ُمٜم٤مومع اًمامء ومٛمـ [.28]اًمِمقرى  "ُِم

 احلٞمقان واإلٟمس٤من.

ُمع اٟمتٗم٤مع اًمٙمؾ سم٤مًمامء همػمهؿ هٜم٤م سم٤مًمذيمر دون  واًمسب٥م ذم ختّمٞمص اإلٟمس٤من وإٟمٕم٤مم

ًمٓمػم واًمقطمش شمبٕمد ذم ـمٚم٥م اًمامء، وشمّمؼم قمغم وم٘مده أيمثر ُمـ اًمٜم٤مس هق ؿمدة احل٤مضم٦م، وم٤م

 واحلٞمقان إهكم، ومال يٕمقزه٤م اًمنمب هم٤مًمب٤م.

عمالطمٔم٦م أطمقال اًمامؿمٞم٦م اًمبٕمٞمدة قمـ وشمٜمٙمػم إٟمٕم٤مم وإٟم٤مد، ووصٗمٝمام سم٤مًمٙمثرة، 

 ُمٜم٤مسمع اًمامء، وأهؾ اًمبقادي اًمذيـ يٕمٞمِمقن سم٤معمٓمر، أُم٤م أهؾ اعمدن واًم٘مرى ومٞم٘مٞمٛمقن قم٤مدة

 سم٘مرب إهن٤مر وُمٜم٤مسمع اًمامء، ومٝمؿ ذم همٜمٞم٦م قمـ اعمٓمر سمنمب اعمٞم٤مه اعمج٤مورة ِلؿ.

ًمِمدة طم٤مضم٦م احلٞمقان ويمقٟمف قم٤مضمزا  وىمدم إٟمٕم٤مم وأظمر اإلٟمس٤من قمـ اًمٜمب٤مت واحلٞمقان

قمـ اًمتٕمبػم قمـ ُمراده، أُم٤م اإلٟمس٤من ومٞمتٗمٜمـ ذم اؾمتخراج اًمامء سمقؾم٤مئؾ قمديدة، وٕن اًمٜم٤مس إذا 

وُمقاؿمٞمٝمؿ، وم٘مد فمٗمروا أيْم٤م سمس٘مٞم٤مهؿ، وم٘مدم ُم٤م هق ؾمب٥م طمٞم٤مهتؿ  فمٗمروا سمام يس٘مل أرضٝمؿ

 وُمٕمٞمِمتٝمؿ قمغم ؾم٘مٞمٝمؿ.
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َّٓ يُمُٗمقرً "  ُروا، وَم٠َمسمك َأيْمثَُر اًمٜم٤َّمِس إِ يمَّ ومْٜم٤مُه سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ًمِٞمَذَّ أي وًم٘مد ومرىمٜم٤م اعمٓمر  "اَوًَمَ٘مْد َسَّ

ُمٙم٤من إمم وطمقًمٜم٤مه ُمـ ضمٝم٦م إمم أظمرى، وم٠مُمٓمرٟم٤م هذه إرض دون هذه، وؾم٘مٜم٤م اًمسح٤مب ُمـ 

آظمر ًمٞمتذيمروا ٟمٕمٛم٦م اهلل ويٕمتؼموا، وم٢من احلرُم٤من ُمـ اًمٌمء صمؿ اإلوم٤مض٦م سمف يذيّمر سمٗمْمؾ اهلل 

وٟمٕمٛمتف، ومٞمقضم٥م اًمِمٙمر، ويدومع اإلٟمس٤من إمم اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة، وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ي٠مسمقن ؿمٙمر 

  .وجيحدوهن٤م، ويٜمسبقن ذًمؽ ًمٖمػم اخل٤مًمؼ احل٘مٞم٘مل اًمٜمٕمٛم٦م، ويٙمٗمرون ِّب٤م

وشم٘مٚمٞم٥م طمججف وآي٤مشمف ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل، ًمٞمذيمر اًمٜم٤مس  شمٍميػ اًم٘مرآنىمٞمؾ: و

 ويتٕمٔمقا، وُمع ذًمؽ يمٗمر سمف يمثػمون.

 ىم٤مدر قمغم إطمٞم٤مء سم٠من اهلل اًمٜم٤مس ػمإرض اعمٞمت٦م سمف، شمذيم ءطمٞم٤موإوذم إٟمزال اعمٓمر 

 .إُمقات واًمٕمٔم٤مم اًمروم٤مت

وشمٍمومف قمغم وومؼ  هذه اًمٜمٕمؿ ُمـ اًمدٓئؾ قمغم وضمقد اهلل ووطمداٟمٞمتف وىمدرشمفوذم 

 .٦م اإلِلٞم٦ماحلٙمٛم

قمغم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م وهل  كٝمٜم٤مك ٟمٕمٛم٦م قمٔمٛمومأن اعمٓمر ٟمٕمٛم٦م يٜمبٖمل أن شمذيمر ومتِمٙمر، ويمام 

أي ًمق  "اَوًَمْق ؿِمئْٜم٤م ًَمبََٕمثْٜم٤م ذِم يُمؾه ىَمْرَي٦ٍم َٟمِذيرً " سم٤مًم٘مرآن، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ×إرؾم٤مل اًمرؾمقل حمٛمد 

وًمٙمٜم٤م سمٕمثٜم٤مك أردٟم٤م أن ٟمبٕم٨م ذم يمؾ ىمري٦م رؾمقٓ ُمٜمذرا خيقف اًمٜم٤مس ُمـ قمذاب أًمٞمؿ ًمٗمٕمٚمٜم٤م، 

إمم اًمث٘مٚملم: اجلـ واإلٟمس، وإمم مجٞمع أهؾ إرض، وأُمرٟم٤مك أن شمبٚمٖمٝمؿ هذا  ×ي٤م حمٛمد 

ـْ طَمْقَِل٤م"اًم٘مرآن، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤َم اًمٜم٤َّمُس ىُمْؾ يَ " [ وىم٤مل:7]اًمِمقرى  "ًمُِتٜمِْذَر ُأمَّ اًْمُ٘مرى َوَُم ٤م َأهيُّ

 إًَِمٞمُْٙمْؿ مَجِٞمٕمً 
ِ

ًمؽ أهي٤م اًمرؾمقل  ُم٦م ًمٜمّدظمر٤مقمضمٕمٚمٜم٤م سمٕمثتؽ و. [058 ]إقمراف "٤مإيِنه َرؾُمقُل اّلِلَّ

قمٔمٞمؿ اًمثقاب، وواؾمع اجلزاء، ومام قمٚمٞمؽ إٓ اجلٝم٤مد واًمّمؼم، وٓ شم٠مسمف سم٢مقمراضٝمؿ قمـ  ×

ـَ َوضم٤مِهْدُهْؿ سمِِف ضِمٝم٤مدً " دقمقشمؽ. ِلذا ىم٤مل: أي ومال شمتبع اًمٙمٗم٤مر ومٞمام  "اا يَمبػِمً وَمال شُمٓمِِع اًمْٙم٤مومِِري

٘م٦م ٔرائٝمؿ وُمذاهبٝمؿ، وضم٤مهدهؿ سمٙمؾ ؾمالح ُم٤مدي أو يدقمقٟمؽ إًمٞمف ُمـ َم٤مُمٚم٦م أو ُمقاوم

قم٘مكم وهق اًم٘مرآن ضمٝم٤مدا ؿم٤مُمال ٓ هقادة ومٞمف، ُمتٜم٤مؾمب٤م ُمع يمؾ ومرص٦م شمٜمتٝمزه٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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٤َم اًمٜمَّبِلُّ ضَم يَ "  ٤مَر َواعْمُٜم٤موِمِ٘ملَم َواهْمُٚمْظ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ ٤م َأهيُّ واجلٝم٤مد اًمٙمبػم: هق  .[73]اًمتقسم٦م  "٤مِهِد اًْمُٙمٗمَّ

 ٤مًمٓمف ومتقر.اًمذي ٓ خي

 وم٘مف احلٞم٤مة أو إطمٙم٤مم:

قمرض إدًم٦م احلسٞم٦م قمغم وضمقب قمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم وشمقطمٞمده ومٞمٝم٤م ووضمقب اإليامن  -0

ًٓ سمٕمٞمدا  .سم٤مًمبٕم٨م واجلزاء اًمذي أٟمٙمره اعمنميمقن ومْمٚمقا ضال

 قات.ّمٚماًمت ٤موىمأو ،سمٞم٤من وم٤مئدة اًمٔمؾ إذ سمف شمٕمرف ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر -2

د اًمرؾمؾ ذم زُمـ اًمبٕمث٦م اعمحٛمدي٦م وآيمتٗم٤مء اإلؿم٤مرة إمم احلٙمٛم٦م ذم قمدم شمٕمد -3

 ×. سم٤مًمرؾمقل حمٛمد

 طمرُم٦م ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ ذم أُمقر اًمديـ واًمنمع. -4

 ُمـ اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمالطمدة سم٤محلج٩م اًم٘مرآٟمٞم٦م وأي٤مت اًمتٜمزيٚمٞم٦م. -5

ُمٔم٤مهر اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اإلِلٞم٦م ذم قمدم اظمتالط اًمبحريـ ُمع وضمقدمه٤م ذم ُمٙم٤من  -6

 اهلل شمٕم٤ممم اإلٟمس٤من ُمـ ُم٤مء وضمٕمٚمف ذيمرا وأٟمثك ًمٚمتٜم٤مؾمؾ وطمٗمظ اًمٜمقع. واطمد. وذم ظمٚمؼ

 اًمتٜمديد سم٤معمنميملم واًمٙم٤مومريـ اعمٕمٞمٜملم ًمٚمِمٞمٓم٤من قمغم اًمرمحـ. -7
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 األحادٜحثايجا:  

 

 (066-222حفظ مخظني حذٜجا َٔ خمتضش صخٝذ َظًِ َٔ )

 سم٤مب: أٟمٗم٘مل وٓ حتيص وٓ شمققمل

ـْ َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب  - 550 ٤َم ضَم٤مَءْت اًمٜمَّبِلَّ  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -سَمْٙمٍر اًمّمديؼ قَم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ

سَمػْمُ وَمَٝمْؾ قَمكَمَّ ضُمٜم٤َمٌح َأْن َأْرَضَخ  مِم٤َّم ُيْدظِمُؾ  َّٓ َُم٤م َأْدظَمَؾ قَمكَمَّ اًمزُّ ٌء إِ  ًَمٞمَْس زِم َرْ
ِ
قَمكَمَّ وَمَ٘م٤مَل  َٟمبِلَّ اهلل

َٓ شُمققِمل  وَمُٞمققِمَل اهلُل قَمَٚمٞمِْؽ.  اْرَضِخل َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕم٧ِم َو

ـْ سَمٞم٧ِْم زوضمَٝم٤م  سم٤مب: إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم اعْمَْرَأُة ُِم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 552   -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قَم
ِ
ـْ ـَمَٕم٤مِم ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مًَم٧ْم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْرَأُة ُِم إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم اعْمَ

َٓ سَمٞمْتَِٝم٤م هَمػْمَ ُُمْٗمِسَدٍة يَم٤مَن َِل٤َم َأضْمُرَه٤م سماَِم َأٟمَْٗم٘مَ  ٧ْم َوًمَِزْوضِمَٝم٤م َأضْمُرُه سماَِم يَمَس٥َم َوًمِٚمَْخ٤مِزِن ُِمثُْؾ َذًمَِؽ 

 َيٜمُْ٘مُص سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأضْمَر سَمْٕمٍض ؿَمٞمًْئ٤م. 

 سم٤مب: ُم٤م أٟمٗمؼ اًمٕمبد ُمـ ُم٤مل ُمقٓه

َد حَلاًْم وَمَج٤مَءيِن ُِمْسِٙملمٌ  - 553 َي َأْن ُأىَمده َٓ وَم٠َمـمَْٕمْٛمُتُف  قمـ قُمَٛمػْمٍ َُمْقمَم آيِب اًمٚمَّْحِؿ ىَم٤مَل َأَُمَريِن َُمْق

 
ِ
سَمٜمِل وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َرؾُمقَل اهلل َي وَمرَضَ َٓ وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًَمُف وَمَدقَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل َِلَ ملسو هيلع هللا ىلص ُِمٜمُْف وَمَٕمٚمَِؿ سمَِذًمَِؽ َُمْق

ضَْمُر سَمٞمْٜمَُٙماَم.  ْٕ سْمَتُف وَمَ٘م٤مَل ُيْٕمٓمِل ـَمَٕم٤مُِمل سمَِٖمػْمِ َأْن آُُمَرُه وَمَ٘م٤مَل ا  رَضَ

  -يض اهلل قمٜمف ر -قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 554
ِ
ْرَأُة َوسَمْٕمُٚمَٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ىم٤مل َرؾُمقُل اهلل َٓ شَمُّمْؿ اعْمَ

ـْ هَمػْمِ  ـْ يَمْسبِِف ُِم َّٓ سم٢ِِمْذٟمِِف َوَُم٤م َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم ُِم َٓ شَم٠مَْذْن ذم سَمٞمْتِِف َوُهَق ؿَم٤مِهٌد إِ َّٓ سم٢ِِمْذٟمِِف َو  َأُْمِرِه وَم٢ِمنَّ ؿَم٤مِهٌد إِ

 ٟمِّْمَػ َأضْمِرِه ًَمُف. 

 ػ واًمّمؼمسم٤مب: اًمتَّٕمٗمّ 

555 -  
ِ
َٟمَّْم٤مِر ؾَم٠َمًُمقا َرؾُمقَل اهلل ْٕ ـْ ا ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريه َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم وَم٠َمقْمَٓم٤مُهْؿ صُمؿَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَم

ظِمَرُه قَمٜمُْٙمْؿ َوُمَ  ـْ َأدَّ ـْ ظَمػْمٍ وَمَٚم ـْ قِمٜمِْدي ُِم ـْ ؾَم٠َمًُمقُه وَم٠َمقْمَٓم٤مُهْؿ طَمتَّك إَِذا َٟمِٗمَد َُم٤م قِمٜمَْدُه ىَم٤مَل َُم٤م َيُٙم

 َيْس 
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ُه اهلُل َوَُم٤م ُأقْمٓمَِل َأطَمٌد ُِم ْ ـْ َيّْمؼِمْ ُيَّمؼمه ـِ ُيْٖمٜمِِف اهلُل َوَُم ـْ َيْستَْٖم ُف اهلُل َوَُم  َتْٕمِٗمْػ ُيِٕمٗمَّ

 . ؼْمِ ـْ اًمّمَّ  ظَمػْمٌ َوَأْوؾَمُع ُِم
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 سم٤مب: ذم اًمٙمٗم٤مف واًم٘مٜم٤مقم٦م 

ـِ اًْمَٕم٤مِص  - 556 ـِ قَمْٛمِرو سْم  سْم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم

ِ
ىَم٤مَل ىَمْد ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ـْ َأؾْمَٚمَؿ َوُرِزَق يَمَٗم٤موًم٤م َوىَمٜمََّٕمُف اهلُل سماَِم آشَم٤مُه.   َأوْمَٚمَح َُم

 سم٤مب: اًمتَّٕمّٗمػ قمـ اعمس٠مًم٦م

557 -  
ِ
ـْ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َٓ َيْس٠َمًُمٜمِل َأطَمٌد ملسو هيلع هللا ىلص قَم  

ِ
ْس٠َمًَم٦ِم وَمَقاّلِل َٓ شُمٚمِْحُٗمقا ذم اعْمَ

 ؿَمٞمًْئ٤م وَمُتْخِرَج ًَمُف َُمْس٠َمًَمُتُف ُِمٜمهل ؿَمٞمًْئ٤م َوَأَٟم٤م ًَمُف يَم٤مِرٌه وَمٞمَُب٤مَرَك ًَمُف وِمٞماَم َأقْمَٓمٞمُْتُف.  ُِمٜمُْٙمؿْ 

 سم٤مب: يمراهٞم٦م اعمس٠مًم٦م ًمٚمٜم٤مس

ـْ قمٛمر  - 558  سم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ْس٠َمًَم٦ُم سم٠َِمطَمِديُمْؿ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم َٓ شَمَزاُل اعْمَ ىَم٤مَل 

 تَّك َيٚمَْ٘مك اهلَل َوًَمٞمَْس ذم َوضْمِٝمِف ُُمْزقَم٦ُم حَلٍْؿ طَم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 559   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
َْن َيْٖمُدَو ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل َٕ َيُ٘مقُل 

ـْ اًمٜم٤َّمِس ظَمػْمٌ ًمَ  َق سمِِف َوَيْسَتْٖمٜمَِل سمِِف ُِم ـْ َأْن َيْس٠َمَل َرضُماًل َأطَمُديُمْؿ وَمَٞمْحٓم٥َِم قَمغَم فَمْٝمِرِه وَمَٞمَتَّمدَّ ُف ُِم

ـْ شَمُٕمقُل.  ْٗمغَم َواسْمَدأْ سمَِٛم ـْ اًْمَٞمِد اًمسُّ  َأقْمَٓم٤مُه َأْو َُمٜمََٕمُف َذًمَِؽ وَم٢ِمنَّ اًْمٞمََد اًْمُٕمٚمَْٞم٤م َأوْمَْمُؾ ُِم

ْٗمغَم  ـْ اًْمٞمَِد اًمسُّ  سم٤مب: اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم

ـِ قُمَٛمَر  - 561  سْم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل   َأنَّ  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم

ِ
ٜمؼَْمِ ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهلل

ِ
ىَم٤مَل َوُهَق قَمغَم اعْم

ْٗمغَم َواًْمَٞمُد اًمْ  ـْ اًْمَٞمِد اًمسُّ ْس٠َمًَم٦ِم اًْمَٞمُد اًْمُٕمٚمَْٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم ـْ اعْمَ َػ قَم َدىَم٦َم َواًمتََّٕمٗمُّ ُٕمٚمَْٞم٤م اعْمُٜمِْٗمَ٘م٦ُم َوُهَق َيْذيُمُر اًمّمَّ

٤مِئَٚم٦ُم. ْٗمغَم اًمسَّ  َواًمسُّ

ـِ طِمَزاٍم  - 560 ـْ طَمِٙمٞمِؿ سْم وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن صُمؿَّ ؾَم٠َمًْمُتُف ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ؾَم٠َمًْم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم

ـْ َأظَمَذُه سمِٓمِٞم٥ِم َٟمْٗمٍس  ٌة طُمٚمَْقٌة وَمَٛم سُمقِرَك وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن صُمؿَّ ؾَم٠َمًْمُتُف وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن صُمؿَّ ىَم٤مَل إِنَّ َهَذا اًْماَمَل ظَمرِضَ

ـْ  َٓ َيِْمَبُع َواًْمَٞمُد اًْمُٕمٚمَْٞم٤م  ًَمُف وِمٞمِف َوَُم ِذي َي٠ميُْمُؾ َو اِف َٟمْٗمٍس ََلْ ُيَب٤مَرْك ًَمُف وِمٞمِف َويَم٤مَن يَم٤مًمَّ َأظَمَذُه سم٢ِِمْذَ

ْٗمغَم.  ـْ اًْمَٞمِد اًمسُّ  ظَمػْمٌ ُِم

َٓ َيْس٠َمُل اًمٜم٤َّمَس  َٓ جَيُِد هِمٜمًك َو ْسِٙملُم اًمَِّذي 
ِ
 سم٤مب: اعْم
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 562    - قمٜمف ريض اهلل -قَم
ِ
اِف ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ْسِٙملُم ِِّبََذا اًمٓمَّقَّ

ِ
ىَم٤مَل ًَمٞمَْس اعْم

ْسٙمِ 
ِ
ُه اًمٚمُّْ٘مَٛم٦ُم َواًمٚمُّْ٘مَٛمت٤َمِن َواًمتَّْٛمَرُة َواًمتَّْٛمَرشَم٤مِن ىَم٤مًُمقا وَماَم اعْم دُّ لُم َي٤م َرؾُمقَل اًمَِّذي َيُٓمقُف قَمغَم اًمٜم٤َّمِس وَمؽَمُ

َٓ جَيُِد هِمٜمًك يُ   ىَم٤مَل اًمَِّذي 
ِ
َٓ َيْس٠َمُل اًمٜم٤َّمَس ؿَمٞمْئ٤ًم. اهلل َق قَمَٚمٞمِْف َو ـُ ًَمُف وَمٞمُتََّمدَّ َٓ ُيْٗمَٓم  ْٖمٜمِٞمِف َو

ـْ يَمثَْرِة اًمَْٕمَرضِ   سم٤مب: ًمٞمس اًمِْٖمٜمَك قَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 563   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
ـْ يَمثَْرِة ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ًَمٞمَْس اًْمِٖمٜمَك قَم

َـّ اًْمٖمِ   ٜمَك هِمٜمَك اًمٜمَّْٗمِس. اًْمَٕمَرِض َوًَمِٙم

 سم٤مب: يمراهٞم٦م احلرص قمغم اًمدٟمٞم٤م

ـْ َأَٟمٍس سمـ ُم٤مًمؽ  - 564   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
ـُ آَدَم َوشَمِِم٥مُّ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل هَيَْرُم اسْم

ْرُص قَمغَم اًْمُٕمُٛمِر.  ْرُص قَمغَم اًْماَمِل َواحْلِ  ُِمٜمُْف اصْمٜمََت٤مِن احْلِ

ـِ آَدَم  سمْ ِٓ سمْتََٖمك َواِدًي٤م صَم٤مًمِث٤ًمسم٤مب: ًَمْق يَم٤مَن  َٓ ـْ َُم٤مٍل   َواِدَي٤مِن ُِم

ِة وَمَدظَمَؾ قَمَٚمٞمِْف  - 565  َأْهِؾ اًْمَبٍْمَ
ِ
اء ؿَْمَٕمِريُّ إمَِم ىُمرَّ ْٕ ؾَْمَقِد ىَم٤مَل سَمَٕم٨َم َأسُمق ُُمقؾَمك ا ْٕ ـِ َأيِب ا قم

َـّ صَمالصَُمامَئ٦ِم َرضُمٍؾ ىَمْد ىَمَرُءوا اًْمُ٘مْرآَن وَمَ٘م٤مَل َأٟمُْتْؿ ظِمَٞم٤مُر َأْهِؾ اًْمبٍَْمَ  َٓ َيُٓمقًَم اُؤُهْؿ وَم٤مشْمُٚمقُه َو ِة َوىُمرَّ

ـْ يَم٤مَن ىَمبَْٚمُٙمْؿ َوإِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم َٟمْ٘مَرُأ ؾُمقَرًة يُمٜمَّ  ََُمُد وَمَتْ٘مُسَق ىُمُٚمقسُمُٙمْؿ يَماَم ىَمَس٧ْم ىُمُٚمقُب َُم ْٕ ٤م ُٟمَِمبهُٝمَٝم٤م قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ا

ِة سمِـ )سَمَراَءَة( وَم٠ُمٟمِْسٞمُتَٝم٤م هَمػْمَ َأينه  دَّ ـْ ذم اًمٓمُّقِل َواًمِمه ـِ آَدَم َواِدَي٤مِن ُِم سْم ِٓ  ىَمْد طَمِٗمٔم٧ُْم ُِمٜمَْٝم٤م ًَمْق يَم٤مَن 

اُب َويُمٜم٤َّم َٟمْ٘مَرُأ ؾُمقَرًة يُمٜم٤َّم ُٟمَِمبه  َ َّٓ اًمؽمُّ ـِ آَدَم إِ َٓ َيْٛمألَُ ضَمْقَف اسْم سْمَتَٖمك َواِدًي٤م صَم٤مًمًِث٤م َو َٓ ُٝمَٝم٤م َُم٤مٍل 

َٓ سم٢ِِمطْمَدى اعْمَُسبهَح٤مِت وَم٠ُمٟمِْسٞمُتَٝم٤م هَمػْمَ َأينه طَم  ـَ آَُمٜمُقا َِلَ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م  ِذي ٤َم اًمَّ ِٗمٔم٧ُْم ُِمٜمَْٝم٤م )َي٤م َأهيُّ

 شَمْٗمَٕمُٚمقَن، وَمُتْٙمَت٥ُم ؿَمَٝم٤مَدًة ذم َأقْمٜم٤َمىِمُٙمْؿ وَمُتْس٠َمًُمقَن قَمٜمَْٝم٤م َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم(. 

 سم٤مب: ُم٤م خيرج ُمـ زهرة اًمدٟمٞم٤م

 ىَم٤مَل: ىمَ  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريَّ  - 566
ِ
وَمَخَٓم٥َم اًمٜم٤َّمَس ملسو هيلع هللا ىلص ٤مَم َرؾُمقُل اهلل

ٟمَْٞم٤م وَمَ٘م٤مَل  ـْ َزْهَرِة اًمدُّ ِرُج اهلُل ًَمُٙمْؿ ُِم َّٓ َُم٤م خُيْ ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِ  َُم٤م َأظْمَِمك قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأهيُّ
ِ
َٓ َواّلِل  َرضُمٌؾ َي٤م وَمَ٘م٤مَل 

 
ِ
ه وَمَّمَٛم٧َم َرؾُمقُل اهلل  َأَي٠ميِْت اخْلػَْمُ سم٤ِمًمنمَّ

ِ
ؿَّ ىَم٤مَل يَمٞمَْػ ىُمٚم٧َْم ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم َي٤م ؾَم٤مقَم٦ًم صمُ ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهلل

 
ِ
ه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهلل  َأَي٠ميِْت اخْلػَْمُ سم٤ِمًمنمَّ

ِ
َّٓ سمَِخػْمٍ َأَو ظَمػْمٌ ُهَق إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهلل َٓ َي٠ميِْت إِ إِنَّ اخْلػَْمَ 
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َّٓ آيمِٚمَ   سمِٞمُع َيْ٘مُتُؾ طَمَبًٓم٤م  َأْو ُيٚمِؿُّ إِ شَم٤مَه٤م يُمؾَّ َُم٤م ُيٜمْب٧ُِم اًمرَّ ٦َم اخْلرَِضِ َأيَمَٚم٧ْم طَمتَّك إَِذا اُْمتَألََْت ظَم٤مِسَ

ِف ُيَب٤مَركْ  ًٓ سمَِح٘مه ـْ َي٠مظُْمْذ َُم٤م ْت وَمَٕم٤مَدْت وَم٠َميَمَٚم٧ْم وَمَٛم ْٛمَس صَمَٚمَٓم٧ْم َأْو سَم٤مًَم٧ْم صُمؿَّ اضْمؽَمَّ  ًَمُف اؾْمَتْ٘مَبَٚم٧ْم اًمِمَّ

ِف وَمَٛمَثُٚمُف يَمَٛمثَ  ًٓ سمَِٖمػْمِ طَم٘مه ـْ َي٠مظُْمْذ َُم٤م َٓ َيِْمَبُع. وِمٞمِف َوَُم ِذي َي٠ميُْمُؾ َو  ِؾ اًمَّ

 سم٤مب: إسم٤مطم٦م إظمذ عمـ أقمٓمل ُمـ همػم ُمس٠مًم٦م وٓ إذاف

ـْ اسمـ قمٛمر  - 567  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
ـَ اخْلَٓم٤َّمِب ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرؾُمقَل اهلل يَم٤مَن ُيْٕمٓمِل قُمَٛمَر سْم

 َأوْمَ٘مَر إِ 
ِ
 اًْمَٕمَٓم٤مَء وَمَٞمُ٘مقُل ًَمُف قُمَٛمُر َأقْمٓمِِف َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ِ
ًْمُف ملسو هيلع هللا ىلص ًَمٞمِْف ُِمٜمهل وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهلل ظُمْذُه وَمتََٛمقَّ

َٓ وَمالَ شُمتْبِٕمْ  َٓ ؾَم٤مِئٍؾ وَمُخْذُه َوَُم٤م  ٍف َو ـْ َهَذا اًْماَمِل َوَأٟم٧َْم هَمػْمُ ُُمنْمِ ْق سمِِف َوَُم٤م ضَم٤مَءَك ُِم ُف َأْو شَمَّمدَّ

ـُ قُمَٛمَر  ـْ َأضْمِؾ َذًمَِؽ يَم٤مَن اسْم َٓ َيُردُّ ؿَمٞمًْئ٤م ُأقْمٓمَِٞمُف. َٟمْٗمَسَؽ ىَم٤مَل ؾَم٤مَِلٌ وَمِٛم  َٓ َيْس٠َمُل َأطَمًدا ؿَمٞمًْئ٤م َو

 سم٤مب: ُمـ حتؾُّ ًمف اعمس٠مًم٦م

ـْ  - 568   قَم
ِ
٤مًَم٦ًم وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َرؾُمقَل اهلل ٚم٧ُْم مَحَ ـِ خُم٤َمِرٍق اِْلاِلزَِمه ىَم٤مَل حَتَٛمَّ  َأؾْم٠َمًُمفُ  – ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَمبِٞمَّم٦َم سْم

َّٓ وِمٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل َأىِمْؿ طَمتَّك شَم٠مشْمَِٞمٜم٤َم اًمّمَّ  َٓ حَتِؾُّ إِ ْس٠َمًَم٦َم  َدىَم٦ُم وَمٜم٠َمُُْمَر ًَمَؽ ِِّب٤َم ىَم٤مَل صُمؿَّ ىَم٤مَل َي٤م ىَمبِٞمَّم٦ُم إِنَّ اعْمَ

ْس٠َمًَم٦ُم طَمتَّك ُيِّمٞمَبَٝم٤م صُمؿَّ ُيْٛمِسُؽ َوَرضُمٌؾ َأَص٤مسَمتْ  ٤مًَم٦ًم وَمَحٚم٧َّْم ًَمُف اعْمَ َؾ مَحَ طََمِد صَمالصََم٦ٍم َرضُمٍؾ حَتَٛمَّ ُف ِٕ

ـْ  ضَم٤مِئَح٦ٌم اضْمَت٤مطَم٧ْم َُم٤مًَمفُ  ـْ قَمٞمٍْش َأْو ىَم٤مَل ؾِمَداًدا ُِم ْس٠َمًَم٦ُم طَمتَّك ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاًُم٤م ُِم وَمَحٚم٧َّْم ًَمُف اعْمَ

ـْ ىَمْقُِمِف ًَمَ٘مْد َأَص٤مسَم٧ْم وُمالًَٟم٤م وَم٤مىمَ  َج٤م ُِم ـْ َذِوي احْلِ ٦ٌم قَمٞمٍْش َوَرضُمٌؾ َأَص٤مسَمتُْف وَم٤مىَم٦ٌم طَمتَّك َيُ٘مقَم صَمالصََم٦ٌم ُِم

ْس٠َمًَم٦ُم طَمتَّك ـْ  وَمَحٚم٧َّْم ًَمُف اعْمَ َـّ ُِم ـْ قَمٞمٍْش وَماَم ؾِمَقاُه ـْ قَمٞمٍْش َأْو ىَم٤مَل ؾِمَداًدا ُِم ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاًُم٤م ُِم

ْس٠َمًَم٦ِم َي٤م ىَمبِٞمَّم٦ُم ؾُمْحًت٤م َي٠ميُْمُٚمَٝم٤م َص٤مطِمُبَٝم٤م ؾُمْحًت٤م  اعْمَ

 سم٤مب: إقمٓم٤مء ُمـ يس٠مل سمٖمٚمٔم٦م

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 569 ـْ َأَٟمِس سْم   ىَم٤مَل يُمٜم٧ُْم َأُْمٌِم َُمَع َرؾُمقلِ  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
َوقَمَٚمٞمِْف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َصْٗمَح٦ِم ِرَداٌء َٟمْجَرايِنٌّ  هَمٚمِٞمُظ احْل٤َمؿِمٞم٦َِم وَم٠َمْدَريَمُف َأقْمَرايِبٌّ وَمَجَبَذُه  سمِِرَدائِِف ضَمبَْذًة ؿَمِديَدًة َٟمَٔمْرُت إمَِم 

 
ِ
ِة ضَمبَْذشمِِف صُمؿَّ ىمَ ملسو هيلع هللا ىلص قُمٜمُِؼ َرؾُمقِل اهلل ـْ ؿِمدَّ  ُِم

ِ
َداء ـْ َوىَمْد َأصمََّرْت ِِّب٤َم طَم٤مؿِمَٞم٦ُم اًمره ُد ُُمْر زِم ُِم ٤مَل َي٤م حُمَٛمَّ

 
ِ
 اًمَِّذي قِمٜمَْدَك وَم٤مًْمَتَٗم٧َم إًَِمٞمِْف َرؾُمقُل اهلل

ِ
. ملسو هيلع هللا ىلص َُم٤مِل اهلل

ٍ
ـْ  - 571وَمَْمِحَؽ صُمؿَّ َأَُمَر ًَمُف سمَِٕمَٓم٤مء قَم

ـِ خَمَْرَُم٦َم  ْسَقِر سْم
ِ
  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -اعْم

ِ
ُف ىَم٤مَل ىَمَسَؿ َرؾُمقُل اهلل خَمَْرَُم٦َم ؿَمٞمْئ٤ًم  َأىْمبَِٞم٦ًم  َوََلْ ُيْٕمطِ ملسو هيلع هللا ىلص َأٟمَّ
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ِ
وَم٤مٟمَْٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُف ىَم٤مَل اْدظُمْؾ وَم٤مْدقُمُف زِم ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص وَمَ٘م٤مَل خَمَْرَُم٦ُم َي٤م سُمٜمَلَّ اٟمَْٓمٚمِْؼ سمِٜم٤َم إمَِم َرؾُمقِل اهلل

 ِف وَمَ٘م٤مَل َريِضَ خَمَْرَُم٦ُم. وَمَدقَمْقشُمُف ًَمُف وَمَخَرَج إًَِمٞمِْف َوقَمَٚمٞمِْف ىَمَب٤مٌء ُِمٜمَْٝم٤م وَمَ٘م٤مَل ظَمَب٠مُْت َهَذا ًَمَؽ ىَم٤مَل وَمٜمََٔمَر إًَِمٞمْ 

 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 سم٤مب: ومْمؾ اًمّمٞم٤مم

570 -  
ِ
ىَم٤مَل اهلُل قَمزَّ َوضَمؾَّ يُمؾُّ قَمَٛمِؾ ملسو هيلع هللا ىلص قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىم٤مل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َٞم٤مُم ضُمٜمَّ  ُف زِم َوَأَٟم٤م َأضْمِزي سمِِف َواًمّمه َٞم٤مَم وَم٢ِمٟمَّ َّٓ اًمّمه ـِ آَدَم ًَمُف إِ ٦ٌم  وَم٢ِمَذا يَم٤مَن َيْقُم َصْقِم َأطَمِديُمْؿ وَمالَ اسْم

ُف َأطَمٌد َأْو ىَم٤مشَمَٚمُف وَمٚمَْٞمُ٘مْؾ إيِنه اُْمُرٌؤ َص٤مِئٌؿ َواًمَِّذي َٟمْٗمُس حُمَ  َٓ َيْسَخ٥ْم وَم٢ِمْن ؾَم٤مسمَّ ٍد َيْروُم٨ْم َيْقَُمِئٍذ َو ٛمَّ

 َيْقَم اًْمِ٘مٞمَ 
ِ
٤مِئِؿ َأـمَْٞم٥ُم قِمٜمَْد اهلل ٤مِئِؿ وَمْرطَمَت٤مِن سمَِٞمِدِه خَلُُٚمقُف وَمِؿ اًمّمَّ ْسِؽ َوًمِٚمّمَّ

ِ
ـْ ِريِح اعْم ٤مَُم٦ِم ُِم

ُف وَمِرَح سمَِّمْقُِمِف.   َيْٗمَرطُمُٝماَم إَِذا َأوْمَٓمَر وَمِرَح سمِِٗمٓمِْرِه َوإَِذا ًَمِ٘مَل َرسمَّ

 سم٤مب: ومْمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 572   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
وُمتهَح٧ْم  ىَم٤مَل إَِذا ضَم٤مَء َرَُمَْم٤منُ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

َٞم٤مـملُِم. َدْت اًمِمَّ  َأسْمَقاُب اجْلَٜم٦َِّم َوهُمٚمهَ٘م٧ْم َأسْمَقاُب اًمٜم٤َّمِر َوُصٗمه

ُمقا رُمْم٤من سمّمقم يقم وٓ يقُملم  سم٤مب: ٓ شم٘مدَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 573   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
ُُمقا َرَُمَْم٤مَن سمَِّمْقِم ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َٓ شَمَ٘مدَّ

َٓ َيقْ  َّٓ َرضُمٌؾ يَم٤مَن َيُّمقُم َصْقًُم٤م وَمٚمَْٞمُّمْٛمُف.َيْقٍم َو  َُملْمِ إِ

 سم٤مب: اًمّمقم ًمرؤي٦م اِلالل

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 574   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
اِْلاِلََل وَمَ٘م٤مَل إَِذا َرَأْيُتُٛمقُه ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل َذيَمَر َرؾُمقُل اهلل

وا صَمالصَملَِم. وَمُّمقُُمقا َوإَِذا َرَأْيُتُٛمقُه وَم٠َموْمٓمُِروا وَم٢ِمْن ُأهْمِٛمَل   قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَمُٕمدُّ

 سم٤مب: اًمِمٝمر شمسع وقمنمون

َٓ َيْدظُمَؾ قَمغَم سَمْٕمِض َأْهٚمِِف ؿَمْٝمًرا ملسو هيلع هللا ىلص قمـ ُأمه ؾَمَٚمَٛم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ  - 575 طَمَٚمَػ َأْن 

وَن َيْقًُم٤م هَمَدا قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َأْو َراَح وَمِ٘مٞمَؾ ًمَ  َٓ شَمْدظُمَؾ وَمَٚمامَّ َُم٣َم شمِْسَٕم٦ٌم َوقِمنْمُ  َأْن 
ِ
ُف طَمَٚمْٗم٧َم َي٤م َٟمبِلَّ اهلل

ـَ َيْقًُم٤م.  ي ْٝمَر َيُٙمقُن شمِْسَٕم٦ًم َوقِمنْمِ  قَمَٚمٞمْٜم٤َم ؿَمْٝمًرا ىَم٤مَل إِنَّ اًمِمَّ
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ـْ اًمٜمَّبِله  - 576  ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم َٓ َٟمْحُس٥ُم اًمِمَّ ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اسْم َٓ ٟمَْٙمت٥ُُم َو ٞم٦ٌَّم  ٦ٌم ُأُمه ْٝمُر ىَم٤مَل إِٟم٤َّم ُأُمَّ

ْٝمُر َهَٙمَذا َوَهَٙمَذا َوَهَٙمَذا َيْٕمٜمِل مَت٤َمَم صَمالَ ِّْب٤َمَم ذم اًمث٤َّمًمِث٦َِم َواًمِمَّ  صملَِم. َهَٙمَذا َوَهَٙمَذا َوَهَٙمَذا َوقَمَ٘مَد اإْلِ

ْؤَيتف ُه أي ُمد اِلالل ًمرُّ  سم٤مب: إِنَّ اهلَل َُمدَّ

يه ىَم٤مَل ظَمَرضْمٜم٤َم ًمِٚمُْٕمْٛمَرِة وَمَٚمامَّ  - 577 ـْ َأيِب اًْمَبْخؽَمِ ـِ َٟمْخَٚم٦َم ىَم٤مَل شَمَراَءْيٜم٤َم اِْلاِلََل وَمَ٘م٤مَل قَم  َٟمَزًْمٜم٤َم  سمَِبٓمْ

ـَ قَمب٤َّمٍس وَمُ٘مٚمْٜمَ  ـُ ًَمٞمَْٚمتلَْمِ ىَم٤مَل وَمَٚمِ٘مٞمٜم٤َم اسْم ـُ صَمالٍَث َوىَم٤مَل سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقِم ُهَق اسْم ٤م إِٟم٤َّم سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقِم ُهَق اسْم

ـُ ًَمٞمَْٚمَتلْمِ  وَمَ٘م٤مَل َأيَّ ًَمٞمَْٚم٦ٍم َرَأْيٜم٤َم اِْلاِلََل وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقِم ُهَق ا ـُ صَمالٍَث َوىَم٤مَل سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقِم ُهَق اسْم سْم

 
ِ
ْؤَي٦ِم ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُتُٛمقُه ىَم٤مَل وَمُ٘مٚمْٜم٤َم ًَمٞمَْٚم٦َم يَمَذا َويَمَذا وَمَ٘م٤مَل اسمـ قمب٤مس إِنَّ َرؾُمقَل اهلل ُه ًمِٚمرُّ ىَم٤مَل إِنَّ اهلَل َُمدَّ

 وَمُٝمَق ًمَِٚمٞمَْٚم٦ٍم َرَأْيُتُٛمقُه. 

 ًمٙمؾ سمٚمد رؤيتٝمؿسم٤مب: 

ـْ يُمَرْي٥ٍم َأنَّ ُأمَّ اًْمَٗمْْمِؾ سمِٜم٧َْم احْل٤َمِرِث سَمَٕمثَتُْف إمَِم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم  - 578 ٤مِم  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -قَم سم٤ِمًمِمَّ

٤مِم وَمَرَأْي٧ُم اِْلاَِلَل ًَمٞمْ  ٤مَم وَمَ٘مَْمٞم٧ُْم طَم٤مضَمَتَٝم٤م َواؾْمُتِٝمؾَّ قَمكَمَّ َرَُمَْم٤مُن َوَأَٟم٤م سم٤ِمًمِمَّ َٚم٦َم ىَم٤مَل وَمَ٘مِدُْم٧ُم اًمِمَّ

ـُ قَمب٤َّمٍس صُمؿَّ َذيَمَر اِْلاِلََل وَم٘مَ   سمْ
ِ
ْٝمِر وَمَس٠َمًَمٜمِل قَمبُْد اهلل ِديٜم٦ََم ذم آظِمِر اًمِمَّ ٤مَل َُمَتك اجْلُُٛمَٕم٦ِم صُمؿَّ ىَمِدُْم٧ُم اعْمَ

اًمٜم٤َّمُس َوَص٤مُُمقا َوَص٤مَم َرَأْيُتْؿ اِْلاِلََل وَمُ٘مٚم٧ُْم َرَأْيٜم٤َمُه ًَمٞمَْٚم٦َم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وَمَ٘م٤مَل َأٟم٧َْم َرَأْيتَُف وَمُ٘مٚم٧ُْم َٟمَٕمْؿ َوَرآُه 

ب٧ِْم وَمالَ َٟمَزاُل َٟمُّمقُم طَمتَّك ُٟمْٙمِٛمَؾ صَمالَصملَِم َأْو َٟمَراُه وَم٘مُ  َٓ ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم وَمَ٘م٤مَل ًَمِٙمٜم٤َّم َرَأْيٜم٤َمُه ًَمٞمَْٚم٦َم اًمسَّ ٚم٧ُْم َأَو 

 
ِ
َٓ َهَٙمَذا َأَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهلل َٞمك ذم ملسو هيلع هللا ىلص شَمْٙمَتِٗمل سمُِرْؤَي٦ِم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم َوِصَٞم٤مُِمِف وَمَ٘م٤مَل  ـُ حَيْ َٞمك سْم َوؿَمؽَّ حَيْ

 َٟمْٙمَتِٗمل َأْو شَمْٙمَتِٗمل. 

َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤منِ   سم٤مب: ؿَمْٝمَرا قِمٞمٍد 

ـْ اًمٜمَّبِله  - 579 ـْ أيَِب سَمْٙمَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف قَم ٦ِم. ملسو هيلع هللا ىلص قَم جَّ
َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن َرَُمَْم٤مُن َوُذو احْلِ  ىَم٤مَل ؿَمْٝمَرا قِمٞمٍد 

ُحقِر ذم اًمّمقم  سم٤مب: ذم اًمسُّ

581 -  
ِ
ـْ َأَٟمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ُحقِر سَمَريَم٦ًم. ملسو هيلع هللا ىلص قَم ُروا وَم٢ِمنَّ ذم اًمسُّ  شَمَسحَّ

 سم٤مب: شم٠مظمػم اًمسحقر
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 580 -  
ِ
ْرَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل ـِ صَم٤مسم٧ٍِم َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل شَمَسحَّ ـْ َزْيِد سْم الَِة ملسو هيلع هللا ىلص قَم صُمؿَّ ىُمْٛمٜم٤َم إمَِم اًمّمَّ

 ْؿ يَم٤مَن ىَمْدُر َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم ىَم٤مَل مَخِْسلَم آَي٦ًم. ىُمٚم٧ُْم يمَ 

 سم٤مب: صٗم٦م اًمٗمجر اًمذي حيرم إيمؾ قمغم اًمّم٤مئؿ

582 -  
ِ
ـِ ضُمٜمُْدٍب َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ ؾَمُٛمَرَة سْم ـْ ملسو هيلع هللا ىلص قَم ٟمَُّٙمْؿ ُِم َٓ َيُٖمرَّ

وُُمِؼ  ْٕ َٓ سَمٞم٤َمُض ا اعْمُْسَتٓمِٞمُؾ َهَٙمَذا طَمتَّك َيْسَتٓمػَِم َهَٙمَذا َوطَمَٙم٤مُه مَح٤َّمٌد سمَِٞمَدْيِف  ؾَمُحقِريُمْؿ َأَذاُن سماِلٍَل َو

ًض٤م.  ىَم٤مَل َيْٕمٜمِل ُُمْٕمؽَمِ

ؾَْمَقدِ{ ْٕ ـَ اخْلَٞمِْط ا سَمْٞمَُض ُِم ْٕ َ ًَمُٙمُؿ اخْلَٞمُْط ا  سم٤مب: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: }طَمتَّك َيتَبلَمَّ

ـِ ؾَمْٕمٍد َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝمام - 583 ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم سُمقا طَمتَّك  قَم َي٦ُم )َويُمُٚمقا َواْذَ ْٔ ىَم٤مَل ًَمامَّ َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا

ْقَم َرسَمَط أَ  ضُمُؾ إَِذا َأَراَد اًمّمَّ ؾَْمَقِد( ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن اًمرَّ ْٕ ـْ اخْلَٞمِْط ا سَْمَٞمُض ُِم ْٕ َ ًَمُٙمْؿ اخْلَٞمُْط ا طَمُدُهْؿ َيَتَبلمَّ

 َ ْٕ ؾَْمَقَد َواخْلَٞمَْط ا ْٕ َ ًَمُف ِرْئُٞمُٝماَم وَم٠َمٟمَْزَل ذم ِرضْمَٚمٞمِْف اخْلَٞمَْط ا ُب طَمتَّك َيَتَبلمَّ سمَْٞمَض وَمالَ َيَزاُل َي٠ميُْمُؾ َوَينْمَ

ٞمَْؾ َواًمٜمََّٝم٤مَر.  اَم َيْٕمٜمِل سمَِذًمَِؽ اًمٚمَّ ـْ اًْمَٗمْجِر( وَمَٕمٚمُِٛمقا َأٟمَّ  اهلُل سَمْٕمَد َذًمَِؽ )ُِم

سُمقا ًٓ ُي١َمذهُن سمَِٚمٞمٍْؾ وَمُٙمُٚمقا َواْذَ  سم٤مب: إِنَّ سماِلَ

ـْ  - 584   قَم
ِ
ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل يَم٤مَن ًمَِرؾُمقِل اهلل ـُ ُأمه ملسو هيلع هللا ىلص قمبد اهلل سْم َٟم٤مِن سماِلٌَل َواسْم ُُم١َمذه

 
ِ
قَْمَٛمك وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْٕ ـُ ُأمه ملسو هيلع هللا ىلص َُمْٙمُتقٍم ا َن اسمْ سُمقا طَمتَّك ُي١َمذه ُن سمَِٚمٞمٍْؾ وَمُٙمُٚمقا َواْذَ ًٓ ُي١َمذه إِنَّ سماِلَ

َّٓ َأْن َيٜمِْزَل َهَذا َوَيْرىَمك َهَذا. َُمْٙمُتقٍم ىَم٤مَل  ـْ سَمٞمْٜمَُٝماَم إِ  َوََلْ َيُٙم

 سم٤مب: صقم ُمـ أدريمف اًمٗمجر وهق ضمٜم٥م

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َوُأمه ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوضَمْل اًمٜمَّبِله  - 585  ملسو هيلع هللا ىلص قَم
ِ
ُاَم ىَم٤مًَمَت٤م إِْن يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ًَمُٞمّْمبُِح ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ

ـْ مِج٤َمٍع هَمػْمِ اطْمتاِلَ  ٍم ذم َرَُمَْم٤مَن صُمؿَّ َيُّمقُم. ضُمٜمًُب٤م ُِم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 586 ـْ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرضُمالً ضَم٤مَء إمَِم اًمٜمَّبِله  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قَم َيْسَتْٗمتِٞمِف َوِهَل شَمْسَٛمُع ُِم

الَُة َوَأَٟم٤م ضُمٜم٥ٌُم َأوَم٠َمُصقُم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل ا  شُمْدِريُمٜمِل اًمّمَّ
ِ
 اًْمَب٤مِب وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ِ
 َوَراء

ِ
َوَأَٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 ىَمْد هَمَٗمَر اهلُل ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مدَّ 
ِ
الَُة َوَأَٟم٤م ضُمٜم٥ٌُم وَم٠َمُصقُم وَمَ٘م٤مَل ًَمْس٧َم ُِمثَْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل َم شُمْدِريُمٜمِل اًمّمَّ

 َوَأقْمَٚمَٛمُٙمْؿ سمِ 
ِ

َّ
ِ

َْرضُمق َأْن َأيُمقَن َأظْمَِم٤ميُمْؿ ّلِل َٕ  إيِنه 
ِ
َر وَمَ٘م٤مَل َواّلِل ـْ َذٟمْبَِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ  اَم َأشمَِّ٘مل. ُِم
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 سم٤مب: ذم اًمّم٤مئؿ ي٠ميمؾ أو ينمب ٟم٤مؾمٞم٤مً  

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 587   -ريض اهلل قمٜمف  -قَم
ِ
ـْ َٟمِزَ َوُهَق َص٤مِئٌؿ وَم٠َميَمَؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َُم

اَم َأـمَْٕمَٛمُف اهلُل َوؾَمَ٘م٤مُه.  َب وَمٚمُْٞمتِؿَّ َصْقَُمُف وَم٢ِمٟمَّ  َأْو َذِ

 ٤مٍم ومٚمٞم٘مؾ إين ص٤مئؿسم٤مب: ذم اًمّم٤مئؿ ُيدقمك ًمٓمٕم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 588 ـْ اًمٜمَّبِله  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم ىَم٤مَل إَِذا ُدقِمَل َأطَمُديُمْؿ إمَِم ـَمَٕم٤مٍم َوُهَق ملسو هيلع هللا ىلص قَم

 َص٤مِئٌؿ وَمٚمَْٞمُ٘مْؾ إيِنه َص٤مِئٌؿ. 

 سم٤مب: يمٗم٤مرة ُمـ وىمع قمغم اُمرأشمف ذم رُمْم٤من

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 589 وَمَ٘م٤مَل َهَٚمْٙم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل ملسو هيلع هللا ىلص ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمَّبِله  ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم

 ىَم٤مَل َوَُم٤م َأْهَٚمَٙمَؽ ىَم٤مَل َوىَمْٕم٧ُم قَمغَم اُْمَرَأيِت ذم َرَُمَْم٤مَن ىَم٤مَل َهْؾ دَمُِد َُم٤م شُمْٕمتُِؼ َرىَمب٦ًَم ىَم٤مَل ٓ ىمَ 
ِ
٤مَل اهلل

ـِ ُُمتَت٤َمسمَِٕملْمِ ىَم٤مَل  َٓ ىَم٤مَل ، َٓ ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ دَمُِد َُم٤م شُمٓمِْٕمُؿ ؾِمتهلَم ُِمْسِٙمٞمٜم٤ًم وَمَٝمْؾ شَمْسَتٓمِٞمُع َأْن شَمُّمقَم ؿَمْٝمَرْي ىَم٤مَل 

سَمَتٞمَْٝم٤م َأْهُؾ سَمٞم٧ٍْم ملسو هيلع هللا ىلص صُمؿَّ ضَمَٚمَس وَم٠ُميِتَ اًمٜمَّبِلُّ  َٓ ْق ِِّبََذا ىَم٤مَل َأومَْ٘مَر ُِمٜم٤َّم  وَماَم سَملْمَ  سمَِٕمَرٍق ومِٞمِف مَتٌْر وَمَ٘م٤مَل شَمَّمدَّ

 طَمتَّك سَمَدْت َأٟمْٞم٤َمسُمُف صُمؿَّ ىَم٤مَل اْذَه٥ْم وَم٠َمـمِْٕمْٛمُف َأْهَٚمَؽ. ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمَّبِلُّ َأطْمَقُج إًَِمٞمِْف ُِمٜم٤َّم وَمَْمِحَؽ ا

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 591   -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قَم
ِ
٤َم ىَم٤مًَم٧ْم ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اهلل وَمَ٘م٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ

 
ِ
ىْم٧ُم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْق ىَم٤مَل َِلَ ىَم٤مَل َوـمِئ٧ُْم اُْمَرَأيِت ذم َرَُمَْم٤مملسو هيلع هللا ىلص اطْمؽَمَ ْق شَمَّمدَّ َن هَن٤َمًرا ىَم٤مَل شَمَّمدَّ

 
ِ
ٚمَِس وَمَج٤مَءُه قَمَرىَم٤مِن وِمٞمِٝماَم ـَمَٕم٤مٌم وَم٠َمَُمَرُه َرؾُمقُل اهلل ٌء وَم٠َمَُمَرُه َأْن جَيْ َق سمِِف. ملسو هيلع هللا ىلص َُم٤م قِمٜمِْدي َرْ  َأْن َيَتَّمدَّ

 سم٤مب: ذم اًم٘مبٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 590  ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمق -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قَم
ِ
ُيَ٘مبهُؾ َوُهَق َص٤مِئٌؿ َوُيَب٤مِذُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل

ْرسمِِف.   َوُهَق َص٤مِئٌؿ َوًَمِٙمٜمَُّف َأُْمَٚمُٙمُٙمْؿ إِلِ

 سم٤مب: إذا أىمْبََؾ اًمٚمٞمُؾ وهَمَرسَم٧م اًمِمٛمس أومٓمر اًمّم٤مئؿ

592 -  
ِ
ـِ َأيِب َأْورَم َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝمام ىَم٤مَل يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهلل  سْم

ِ
ـْ قَمبِْد اهلل َٗمٍر ذم ؿَمْٝمِر ذم ؾَم ملسو هيلع هللا ىلص قَم

 إِنَّ قَمَٚمٞمَْؽ هَن٤َمرً 
ِ
ْٛمُس ىَم٤مَل َي٤م وُمالَُن اٟمِْزْل وَم٤مضْمَدْح ًَمٜم٤َم ىَم٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل ا َرَُمَْم٤مَن وَمَٚمامَّ هَم٤مسَم٧ْم اًمِمَّ
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َب اًمٜمَّبِلُّ   َذا هَم٤مسَم٧ْم صُمؿَّ ىَم٤مَل سمَِٞمِدِه إِ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل اٟمِْزْل وَم٤مضْمَدْح ًَمٜم٤َم ىَم٤مَل وَمٜمََزَل وَمَجَدَح وَم٠َمشَم٤مُه سمِِف وَمنَمِ

٤مِئُؿ.  ـْ َه٤م ُهٜم٤َم وَمَ٘مْد َأوْمَٓمَر اًمّمَّ ٞمُْؾ ُِم ـْ َه٤م ُهٜم٤َم َوضَم٤مَء اًمٚمَّ ْٛمُس ُِم  اًمِمَّ

 سم٤مب: ذم شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر

593 -  
ِ
ـِ ؾَمْٕمٍد َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝمام َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم َٓ َيَزاُل اًمٜم٤َّمُس سمَِخػْمٍ َُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قَم ىَم٤مَل 

ُٚمقا  اًْمِٗمٓمَْر.  قَمجَّ

ـْ  - 594 وٌق َرضُمالَِن ُِم وٌق قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مَل َِل٤َم َُمرْسُ ـْ َأيِب قَمٓمِٞم٦ََّم ىَم٤مَل َدظَمٚم٧ُْم َأَٟم٤م َوَُمرْسُ قَم

ٍد  ُر ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَح٤مِب حُمَٛمَّ ظَمُر ُي١َمظمه ْٔ وْمَٓم٤مَر َوا ُؾ اعْمَْٖمِرَب َواإْلِ ٤م ُيَٕمجه ـْ اخْلػَْمِ َأطَمُدمُهَ َٓ َي٠مًُْمق قَم ٤م  يماِلَمُهَ

 وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َهَٙمَذا يَم٤مَن َرؾُمقُل  اعْمَْٖمِرَب 
ِ
وْمَٓم٤مَر ىَم٤مَل قَمبُْد اهلل ُؾ اعْمَْٖمِرَب َواإْلِ ـْ ُيَٕمجه وْمَٓم٤مَر وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َُم َواإْلِ

 
ِ
 َيّْمٜمَُع. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اًمقص٤مل ذم اًمّمقم

595 -  
ِ
ـْ اًْمِقَص٤ملِ ملسو هيلع هللا ىلص قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل هَنَك َرؾُمقُل اهلل ـْ  قَم وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

 
ِ
 شُمَقاِصُؾ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
ُٙمْؿ ُِمثكِْم إيِنه َأسمِٞم٧ُم ُيٓمِْٕمُٛمٜمِل َريبه ملسو هيلع هللا ىلص اعْمُْسٚمِِٛملَم وَم٢ِمٟمََّؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل َوَأيُّ

ـْ اًْمِقَص٤مِل َواَصَؾ ِِّبِْؿ َيْقًُم٤م صُمؿَّ َيْقًُم٤م صُمؿَّ  َرَأْوا اِْلاِلََل وَمَ٘م٤مَل ًَمْق َوَيْسِ٘مٞمٜمِل وَمَٚمامَّ َأسَمْقا َأْن َيٜمَْتُٝمقا قَم

ِؾ َِلُْؿ طِملَم َأسَمْقا َأْن َيٜمَْتُٝمقا.  َر اِْلاِلَُل ًَمِزْدشُمُٙمْؿ يَم٤معْمُٜمَٙمه  شَم٠َمظمَّ

 سم٤مب: اًمّمقم واًمٗمٓمر ذم اًمسٗمر

596 -  
ِ
ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل ؾَم٤موَمَر َرؾُمقُل اهلل ـْ اسْم َٚمَغ ذم َرَُمَْم٤مَن وَمَّم٤مَم طَمتَّك سمَ ملسو هيلع هللا ىلص قَم

٦َم ىَم٤م اُه اًمٜم٤َّمُس صُمؿَّ َأوْمَٓمَر طَمتَّك َدظَمَؾ َُمٙمَّ سَمُف هَن٤َمًرا ًمػَِمَ اٌب وَمنَمِ  وِمٞمِف َذَ
ٍ
ـُ قُمْسَٗم٤مَن صُمؿَّ َدقَم٤م سم٢ِِمَٟم٤مء َل اسْم

 
ِ
ـْ ؿَم٤مَء َأوْمَٓمَر. ملسو هيلع هللا ىلص قَمب٤َّمٍس وَمَّم٤مَم َرؾُمقُل اهلل ـْ ؿَم٤مَء َص٤مَم َوَُم  َوَأوْمَٓمَر وَمَٛم

ـِ قَمبْدِ  - 597 ـْ ضَم٤مسمِِر سْم   قَم
ِ
 َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ِ
٦َم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ظَمَرَج قَم٤مَم اًْمَٗمتِْح إمَِم َُمٙمَّ

 وَمَروَمَٕمُف طَمتَّك َٟمَٔمَر 
ٍ
ـْ َُم٤مء اًمٜم٤َّمُس َرَُمَْم٤مَن وَمَّم٤مَم طَمتَّك سَمَٚمَغ يُمَراَع اًمَْٖمِٛمٞمِؿ وَمَّم٤مَم اًمٜم٤َّمُس صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِ٘مَدٍح ُِم

َب وَمِ٘مٞمَؾ   ًَمُف سَمْٕمَد َذًمَِؽ إِنَّ سَمْٕمَض اًمٜم٤َّمِس ىَمْد َص٤مَم وَمَ٘م٤مَل ُأوًَمئَِؽ اًمُْٕمَّم٤مُة ُأوًَمئَِؽ اًْمُٕمَّم٤مُة. إًَِمٞمِْف صُمؿَّ َذِ

 سم٤مب: ًمٞمس ُمـ اًمؼم اًمّمٞم٤مم ذم اًمسٗمر
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 598 -  
ِ
 َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

ِ
ـِ قَمبِْد اهلل ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ذم ؾَمَٗمٍر وَمَرَأى َرضُمالً ملسو هيلع هللا ىلص قَم

 ىَمْد 
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص اضْمَتَٛمَع اًمٜم٤َّمُس قَمَٚمٞمِْف َوىَمْد فُمٚمهَؾ قَمَٚمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل َُم٤م ًَمُف ىَم٤مًُمقا َرضُمٌؾ َص٤مِئٌؿ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َٗمِر.   ًَمٞمَْس اًْمؼِمه َأْن شَمُّمقُُمقا ذم اًمسَّ

 سم٤مب: شمرك اًمٕمٞم٥م قمغم اًمّم٤مئؿ واعمٗمٓمر

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريه َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىمَ  - 599  قَم
ِ
َة ملسو هيلع هللا ىلص ٤مَل هَمَزْوَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل ًمِِس٧مَّ قَمنْمَ

َٓ اعْمُْٗمٓمِرُ  ٤مِئُؿ قَمغَم اعْمُْٗمٓمِِر َو ـْ َأوْمَٓمَر وَمَٚمْؿ َيِٕم٥ْم اًمّمَّ ـْ َص٤مَم َوُِمٜم٤َّم َُم ـْ َرَُمَْم٤مَن وَمِٛمٜم٤َّم َُم قَمغَم  َُمَْم٧ْم ُِم

٤مِئِؿ.   اًمّمَّ

 سم٤مب: أضمر اعمٗمٓمر ذم اًمسٗمر إذا شمقممَّ اًمٕمٛمؾ

ـْ َأَٟمسٍ  - 611 ٤مِئُؿ َوُِمٜم٤َّم اعْمُْٗمٓمُِر ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف ىَم٤مَل يُمٜم٤َّم َُمَع اًمٜمَّبِله  قَم َٗمِر وَمِٛمٜم٤َّم اًمّمَّ ذم اًمسَّ

ْٛمَس سمَِٞمِدِه ىَم٤مَل  ـْ َيتَِّ٘مل اًمِمَّ  َوُِمٜم٤َّم َُم
ِ
ًٓ ذم َيْقٍم طَم٤مرٍّ َأيْمَثُرَٟم٤م فماِلًّ َص٤مطِم٥ُم اًْمِٙمَس٤مء وَمَسَ٘مَط وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز

امُ  قَّ   اًمّمُّ
ِ
يَم٤مَب وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل سَْمٜمِٞم٦َِم َوؾَمَ٘مْقا اًمره ْٕ سُمقا ا َذَه٥َم اعْمُْٗمٓمُِروَن ملسو هيلع هللا ىلص َوىَم٤مَم اعْمُْٗمٓمُِروَن وَمرَضَ

ضَْمِر. ْٕ  اًْمَٞمْقَم سم٤ِم
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 أحادٜحعؼش٠ ػشح   

 

 احلذٜح األٍٚ :

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ    ’ قَم
ِ
ْرَأُة ": ملسو هيلع هللا ىلص ، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ ـَمَٕم٤مِم سَمٞمْتَِٝم٤م هَمػْمَ إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ِم اعْمَ ُِم

َٓ َيٜمْ  ُ٘مُص ُُمْٗمِسَدٍة، يَم٤مَن َِل٤َم َأضْمُرَه٤م سماَِم َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم، َوًمَِزْوضِمَٝم٤م َأضْمُرُه سماَِم يَمَس٥َم، َوًمِٚمَْخ٤مِزِن ُِمثُْؾ َذًمَِؽ، 

  (0)."سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأضْمَر سَمْٕمٍض ؿَمٞمًْئ٤م

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

ْيِؼ َأيِب هل  ده ، ظَمٚمِٞمَْٗم٦ِم ،  سَمْٙمٍر اًمتَّٞمِْٛمٞم٦َُّم ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ قَم٤مِئَِم٦ُم سمِٜم٧ُْم اًمّمه ْيِؼ إيَْمؼَمِ ده سمِٜم٧ُْم اإِلَُم٤مِم اًمّمه

 
ِ
ـِ ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمْقِل اهلل ـِ ؾَمْٕمِد سم ـِ يَمْٕم٥ِم سم ـِ قَمْٛمِرو سم ـِ قَم٤مُِمِر سم ـِ َأيِب ىُمَح٤موَم٦َم قُمثاَْمَن سم  سم

ِ
َأيِب سَمْٙمٍر قَمبِْد اهلل

ـِ  ـِ يَمْٕم٥ِم سم َة سم ـِ ُُمرَّ ، َزوضَم٦ُم اًمٜمَّبِله شَمٞمِْؿ سم ٦ُم، ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ ٞم٦َُّم، اًمٜمََّبِقيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ًُم١َميٍّ اًمُ٘مَرؿِمٞم٦َُّم، اًمتَّٞمِْٛمٞم٦َُّم، اعَمٙمه

٦ِم قَمغَم اإِلـماْلَِق.  إُُمَّ
ِ
 َأوْمَ٘مُف ٟمَِس٤مء

ـِ أُ  ـِ قَمت٤َّمِب سم ـِ قَمبِْد ؿَمْٛمٍس سم ـِ قُمَقْيِٛمِر سم َٝم٤م: ِهَل ُأمُّ ُرْوَُم٤مَن سمِٜم٧ُْم قَم٤مُِمِر سم  َذْيٜم٦ََم اًمِٙمٜم٤َمٟمِٞم٦َُّم.َوُأُمُّ

 ْ ٦َم سمِٜم ْيَ٘م٦ِم ظَمِدجْيَ ده  ىَمبَْؾ ُُمَٝم٤مضَمِرِه سَمْٕمَد َووَم٤مِة اًمّمه
ِ
ضَمَٝم٤م َٟمبِلُّ اهلل ٧ِم ظُمَقْيٚمٍِد، َه٤مضَمَر سمَِٕم٤مِئَِم٦َم َأسَمَقاَه٤م، َوشَمَزوَّ

.  َوَذًمَِؽ ىَمبَْؾ اِلِْجَرِة سمِبِْْمَٕم٦َم قَمنَمَ ؿَمْٝمرًا، َوىمِٞمَْؾ: سمَِٕم٤مَُملْمِ

وَمُف َوَدظَمَؾ ِِّبَ  ، ُُمٜمٍََمَ اٍل ؾَمٜم٦ََم اصمْٜمَتلَْمِ الَُم  -٤م ذِم ؿَمقَّ الَُة َواًمسَّ ـْ هَمْزَوةِ سَمْدٍر، َوِهَل اسمْٜم٦َُم شمِْسٍع. -قَمَٚمٞمِْف اًمّمَّ  ُِم

 وَمَرَوْت قَمٜمُْف: قِمٚمْاًم يَمثػِْمًا، ـَمٞمهب٤ًم، ُُمَب٤مَريم٤ًم وِمٞمِْف.

ِة َأطَم٤مِديْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  روت قمـ اًمٜمبل َٗمَؼ َِل٤َم اًمُبَخ٤مِريُّ َوُُمْسٚمٌِؿ قَمغَم: ُم٤مَئ٦ٍم  ٨َم.َأًْمَٗملْمِ َوُم٤مَئَتلْمِ َوقَمنْمَ اشمَّ

. َوَأْرسَمَٕم٦ٍم َوؾَمبِْٕملْمَ طَمِدْيث٤ًم. . َواٟمَْٗمَرَد اًمُبَخ٤مِريُّ سم٠َِمْرسَمَٕم٦ٍم َومَخِْسلْمَ  َواٟمَْٗمَرَد ُُمْسٚمٌِؿ سمِتِْسَٕم٦ٍم َوؾِمتهلْمَ

ـْ  ـْ ُوًمَِد ذِم اإِلؾْمالَِم، َوِهَل َأْصَٖمُر ُِم َّ ، َويَم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مْقُل: ََلْ َأقْمِ٘مْؾ َوقَم٤مِئَِم٦ُم مِم وَم٤مـمَِٛم٦َم سمَِثاَميِن ؾِمٜملِْمَ

. ـَ ْي ٤م َيِدْيٜم٤َمِن اًمده َّٓ َومُهَ ٦َم ؾَم٤مِئَس اًمِٗمٞمِْؾ ؿَمٞمْخ٤ًم َأقْمَٛمك َيْسَتْٕمٓمِل. َأسَمَقيَّ إِ َ٘م٧ْم سمَِٛمٙمَّ ٤َم حَلِ  َوَذيَمَرْت َأهنَّ

                                                                                              

 (0124( وُمسٚمؿ )0425رواه اًمبخ٤مري ) (0)
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ـْ صَمؿَّ ُي٘مَ   ِج اًمٜمَّبِلُّ َويَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأًة سَمٞمَْْم٤مَء مَجِٞمَْٚم٦ًم، َوُِم اُء، َوََلْ َيتََزوَّ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ٤مُل َِل٤َم: احلَُٛمػْمَ َه٤م، َو سمِْٙمرًا هَمػْمَ

دٍ  ٦ِم حُمَٛمَّ  ُُمٓمَْٚم٘م٤ًم اُْمَرَأًة َأقْمَٚمَؿ ُِمٜمَْٝم٤م.ملسو هيلع هللا ىلص َأطَم٥مَّ اُْمَرَأًة طُمبََّٝم٤م، َوَٓ َأقْمَٚمُؿ ذِم ُأُمَّ
ِ
 سَمْؾ َوَٓ ذِم اًمٜمهَس٤مء

٤َم َزْوضَم٦ُم َٟمبِٞمهٜم٤َمو ٟمَْٞم٤م َوأظمَرةِ ذِم ملسو هيلع هللا ىلص َٟمِْمَٝمُد َأهنَّ  . اًمدُّ

وهل سمٜم٧م صمامن قمنمة ؾمٜم٦م، وسم٘مٞم٧م إمم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وشمقومٞم٧م ؾمٜم٦م صمامن،  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل  ىمبض

وىمٞمؾ: ؾمبع ومخسلم، وىمد ىم٤مرسم٧م اًمسبٕملم، وأوص٧م أن شمدومـ سم٤مًمب٘مٞمع، ويم٤من وصٞمٝم٤م: قمبد 

 (0)اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام.

 َعاْٞ ايهًُات :

ىَم٧ْم أَ  : إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ِم اعْمَْرَأةُ   .ْي شَمَّمدَّ

ِق  :هَمػْمَ ُُمْٗمِسَدٍة  وَم٦ٍم ذِم اًمتََّّمدُّ  .ُٟمِّم٥َم قَمغَم احْل٤َمِل َأْي هَمػْمَ ُُمرْسِ

 وهمػمه. ٤مدماخل ثؾق ُمٜمف ُمّمدَّ أي اًمذي يٙمقن سمٞمده طمٗمظ اًمٓمٕم٤مم اعمتُ  :َوًمِٚمَْخ٤مِزِن 

َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح :
(2)

 

 ومٞمف احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م ُمـ همػم إرساف . -

٤مقم٦م ُمِم٤مرك ذم إضمر وُمٕمٜمك اعمِم٤مريم٦م أن ًمف أضمرا يمام ًمّم٤مطمبف أضمر وًمٞمس اعمِم٤مرك ذم اًمٓم -

ومٞمٙمقن ِلذا صمقاب وِلذا صمقاب ،  ُمٕمٜم٤مه أن يزامحف ذم أضمره واعمراد اعمِم٤مريم٦م ذم أصؾ اًمثقاب

 .وإن يم٤من أطمدمه٤م أيمثر وٓ يٚمزم أن يٙمقن ُم٘مدار صمقاِّبام ؾمقاء

 ٌٖ جيٛص يًُشأ٠ إٔ تتضذم َٔ َاٍ صٚجٗا بذٕٚ إرْ٘؟ 

سَم٤منِ ،  إذا يم٤من هٜم٤مك إذن ُمـ اًمزوج -0 ذُْن رَضْ  : َواإْلِ

َدىَم٦مِ  - يُح ذِم اًمٜمََّٗمَ٘م٦ِم َواًمّمَّ ِ ذُْن اًمٍمَّ ٤م اإْلِ  َأطَمُدمُهَ

                                                                                              

 (035/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ط اًمرؾم٤مًم٦م ) (0)

/ 6)( وذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي 310/ 4( وومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )002/ 7راضمع ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (2)

 (6/ 215( وذح ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمٕمب٤مد )215
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ًة َوَٟمْحَقَه٤م مِم٤َّم ضَمَرِت اًْمَٕم٤مَدُة َواًمث٤َّميِن -  ٤مِئِؾ يمرِْسَ  اًمسَّ
ِ
َراِد اًْمُٕمْرِف يَم٢ِمقْمَٓم٤مء ـِ اـمه ْذِن اعْمَْٗمُٝمقِم ُِم اإْلِ

ْوِج َواًْماَمًمِِؽ سمِِف وَم٢ِمْذُٟمُف ذِم َذًمَِؽ طَم٤مِصٌؾ َوإِْن ََلْ َواـمهرَ  اُد اًْمُٕمْرِف وِمٞمِف َوقُمٚمَِؿ سم٤ِمًْمُٕمْرِف ِرَض٤مُء اًمزَّ

 .َيَتَٙمٚمَّؿْ 

  َوَيُدلُّ ًَمُف َُم٤م
ِ

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِلَّ ُِمِذيُّ قَم ْ ـْ َٓ شُمٜمِْٗمُؼ اعْمَرْ ": - ملسو هيلع هللا ىلص  -َأظْمَرضَمُف اًمؽمه َأُة ُِم

َٓ اًمٓمََّٕم٤مُم ىَم٤مَل: َذًمَِؽ َأوْمَْمُؾ َأُْمَقاًمِٜم٤َم  َو
ِ

َّٓ سم٢ِِمْذٟمِِف ىِمٞمَؾ: َي٤م َرؾُمقَل اّلِلَّ  . "سَمٞم٧ِْم َزْوضِمَٝم٤م إ

َق ‘  ىم٤مل اًمبٖمقي ْرَأَة ًَمٞمَْس َِل٤َم َأْن شَمَتَّمدَّ ٦ِم َأْهِؾ اًْمِٕمٚمِْؿ َأنَّ اعْمَ : اًْمَٕمَٛمُؾ قَمغَم َهَذا قِمٜمَْد قَم٤مُمَّ

 ُمِ 
ٍ
ء ْوِج ُدوَن إِْذٟمِِف، َويَمَذًمَِؽ اخْل٤َمِدُم، َوَي٠مصَْماَمِن إِْن وَمَٕمال َذًمَِؽ سمٌَِمْ  .ـْ َُم٤مِل اًمزَّ

ُ قَمٜمَْٝم٤م وأضم٤مسمقا قمـ طمدي٨م ُْؿ ُيٓمْٚمُِ٘مقَن : أٟمف  قَم٤مئَِِم٦َم َريِضَ اّلِلَّ َج٤مِز، َأهنَّ ظَم٤مِرٌج قَمغَم قَم٤مَدِة َأْهِؾ احْلِ

َُْمَر ًمأِلَْْهِؾ َواخْل٤َمِدِم ذِم اإِلٟمْٗمَ  ْٕ ٤مِئُؾ، َأْو َٟمَزَل ا ُهُؿ اًمسَّ ِق مِم٤َّم َيُٙمقُن ذِم اًْمَبٞم٧ِْم إَِذا طَمرَضَ ٤مِق َواًمتََّّمدُّ

ؾَْماَمَء:  ِٕ ُٝمْؿ قَمغَم ًُمُزوِم شمِٚمَْؽ اًْمَٕم٤مَدِة، يَماَم ىَم٤مَل  ٞمُْػ، وَمَحْمَّ   ."َٓ شُمققِمل وَمُٞمققَمك قَمَٚمٞمِْؽ "ِِّبُِؿ اًمْمَّ

ـْ إِْذِن واقمٚمؿ أٟمف ٓسمد ذِم اًْمَٕم٤مُِمِؾ  ‘ : ىم٤مل اًمٜمقوي ْوضَم٦ِم َواعْمَْٛمُٚمقِك ُِم َوُهَق اخْل٤َمِزُن َوذِم اًمزَّ

 اًمثَّالصََم٦ِم سَمْؾ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ِوزْ 
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم طََمٍد ُِم ِٕ ـْ َأِذَن َأْصالً وَمالَ َأضْمَر  ٌر اًْماَمًمِِؽ ذِم َذًمَِؽ وَم٢ِمْن ََلْ َيُٙم

ِهْؿ سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِفِ  وِمِٝمْؿ ذِم َُم٤مِل هَمػْمِ  .سمَِتٍَمُّ

وُمـ اًمرضر أن شمٙمثر اإلٟمٗم٤مق ُمـ  ّمدق ذم طمدود ُم٤م ًمٞمس ومٞمف إرضار قمغم زوضمٝم٤م،شمتأن  -2

ُم٤مًمف، أو أن خترج اًمٌمء اًمٙمثػم اًمذي ي١مصمر قمٚمٞمف، وإٟمام يٙمقن اإلٟمٗم٤مق سم٤مًمٌمء اًمذي حُيت٤مج إًمٞمف 

 ، وم٢مذا يم٤من اعمٜمَٗمؼ ؿمٞمئ٤ًم يمثػمًا وَل ي٠مذن سمف اًمزوج، أو يٚمح٘مف سمف رضر وم٢من ذًمؽ ٓ جيقز.

 ٞ ٖشٜش٠.تٛجٝ٘ حلذٜح أب

ـْ هَمػْمِ َأُْمِرِه وَمَٚمَٝم٤م ٟمِّْمُػ َأضْمِرهِ "َأظْمَرضَمُف اًْمُبَخ٤مِريُّ سمَِٚمْٗمِظ  ـْ يَمْس٥ِم َزْوضِمَٝم٤م ُِم ْرَأُة ُِم  ."إَذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم اعْمَ

َٝم٤م سمِِف إَِذا ‘ :  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ـَ اًمَِّذي خَيُّمُّ َٛمَؾ قَمغَم َُم٤م إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم ُِم َْومَم َأْن حُيْ ْٕ ا

ـْ يَمْسبِِف وَمُٞم١ْمضَمُر قَمَٚمٞمِْف شَمَّمدَّ  ُف َيّْمُدُق يَمْقُٟمُف ُِم تَِٛمُؾ َأْن  َويَمْقُٟمُف سمَِٖمػْمِ َأُْمِرهِ ىَم٧ْم سمِِف سمَِٖمػْمِ اؾْمتِئَْذاٟمِِف وَم٢ِمٟمَّ حَيْ

ـَ  َٓ سُمدَّ ُِم ٜمِْٗملَّ َُم٤م يَم٤مَن سمَِٓمِريِؼ اًمتَّْٗمِّمٞمِؾ َو َـّ اعْمَ مْج٤َمِل ًَمِٙم احْلَْٛمِؾ قَمغَم َأطَمِد  َيُٙمقَن َأِذَن َِل٤َم سمَِٓمِريِؼ اإْلِ
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َٓ شَمْٗمِّمٞمالً وَمِٝمَل ُمَ   ًٓ َو َٓ إمِْج٤َم ـْ َُم٤مًمِِف سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف  َّٓ وَمَحٞم٨ُْم يَم٤مَن ُِم ْٕمٜمََٞملْمِ َوإِ ـِ اعْمَ زورة سمَِذًمَِؽ ٠مَهَذْي

 .َٓ َُم٠مضُْمقَرةٌ 

 احلذٜح ايجاْٞ 

ـْ َأيِب ُهَريَْرةَ   ىم٤مل : ،  ÷ قَم
ِ
َٓ َٓ ": ،  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َّٓ سم٢ِِمذْٟمِِف، َو شَمُّمِؿ اعْمَْرَأُة َوسَمْٕمُٚمَٝم٤م ؿَم٤مِهٌد إِ

ـْ هَمػْمِ َأُْمِرِه، وَم٢ِمنَّ ٟمِّْمَػ أَ  ـْ يَمْسبِِف ُِم َّٓ سم٢ِِمْذٟمِِف، َوَُم٤م َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم ُِم  (1)."ضْمِرِه ًَمفُ شَم٠مَْذْن ذِم سَمٞمْتِِف َوُهَق ؿَم٤مِهٌد إِ

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

ْوِدُّ هق  ـُ َصْخٍر  َأسُمق ُهَرْيَرَة اًمدَّ ـِ سم مْحَ اإِلَُم٤مُم، اًمَٗمِ٘مٞمُْف، اعمُْجَتِٝمُد، احل٤َموِمُظ، َص٤مطِم٥ُم ، قَمبُْد اًمرَّ

 
ِ
٤مِظ إصَْمَب٤مِت.ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمْقِل اهلل ، ؾَمٞمهُد احلُٗمَّ ، اًمٞمَاَميِنُّ ْوِدُّ  َأسُمق ُهَرْيَرَة اًمدَّ

َٓ حيٍم وأؿمٝمره٤م قمبد ا َٓ يْْمبط َو مْحَـ سمـ َصْخر يَم٤مَن ذِم اؾْمٛمف َواؾمؿ َأسمِٞمف اظْمتاِلَف يمثػم  ًمرَّ

ؾْمالَم قمبد ؿمٛمس  .اؾْمٛمف ىمبؾ اإْلِ

يَنه يمٜم٧م أمحؾ هرة ذِم يمٛمل وَمَٚمامَّ َرآيِن ىَم٤مَل َُم٤م  سم٠ميب هريرة ملسو هيلع هللا ىلص يمٜم٤مين َرؾُمقل اهلل  : ÷ ىَم٤مَل  ِٕ

 .َهِذه وَم٘مٚم٧م هرة وَمَ٘م٤مَل َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرة

هـ وًمزم  7سمخٞمؼم، وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمِم٠م يتٞمام ضٕمٞمٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل 

رضمؾ سملم  811طمديث٤م، ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ أيب هريرة أيمثر ُمـ  5374، ومروى قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص  صحب٦م اًمٜمبل

 يب وشم٤مسمٕمل.٤مصح

 (2).شمقذّم ؾمٜم٦م شمسع َومخسلم َوًمف ؾمبع َوصَماَمُٟمقَن ؾمٜم٦م َوىمٞمؾ ؾمٜم٦م صَماَمن َومخسلم

 َعاْٞ ايهًُات :

 َأْي طَم٤مرِضٌ  : ؿَم٤مِهدٌ 

ٞمهدِ اؾْمٌؿ ًمِٚمزَّ  : سَمْٕمُٚمَٝم٤م  .  ٟم٘مٚمف اسمـ طمزم قمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م.ْوِج َواًمسَّ

َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح :
(0)

 

                                                                                              

 (0126( وُمسٚمؿ )5095رواه اًمبخ٤مري ) (0)

 (318/ 3( وإقمالم ًمٚمزريمكم )578/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ط اًمرؾم٤مًم٦م ) (2)
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ُف َواضِم٥ٌم َواًْمِ٘مَٞم٤م -  َنَّ طَم٘مَّ ِٕ ِع سم٤ِمخْلػَْمِ  ـَ اًمتََّٓمقُّ ْرَأِة ُِم ْوِج آيَمُد قَمغَم اعْمَ ُم ذِم احْلَِدي٨ِم َأنَّ طَمؼَّ اًمزَّ

عِ  ٌم قَمغَم اًْمِ٘مَٞم٤مِم سم٤ِمًمتََّٓمقُّ   .سم٤ِمًْمَقاضِم٥ِم ُُمَ٘مدَّ

 َا ٜتعًل بضٝاّ املشأ٠  -

ْقِم  احلدي٨م دًمٞمؾ - وَمَٚمْق َص٤مَُم٧ْم سمَِٖمػْمِ وزوضمٝم٤م ؿم٤مهد إٓ سم٢مذٟمف ،  اعمرأة شمٓمققم٤مً قَمغَم حَتِْريِؿ صَّ

 
ِ

َٝم٦ِم َوَأُْمُر ىَمُبقًمِِف إمَِم اّلِلَّ ظْمتاِلَِف اجْلِ ِٓ  .إِْذٟمِِف َصحَّ َوَأصمَِٛم٧ْم 

َت٤مُج ذِم َصْقِم َرَُمَْم٤مَن إمَم إذْ  -  يُمؾُّ َصْقٍم َواضِم٥ٍم ُُمَْمٞمٍَّؼ َوذِم َُمْٕمٜمَك َصْقِم َرَُمَْم٤مَن  ، ٟمِفِ َٓ حُيْ

 َأْو َٟمَذَرْت سم٢ِِمْذٟمِ 
ِ
َّٓ ىَمْدُر اًْمَ٘مَْم٤مء ـْ ؿَمْٕمَب٤مَن إ  سم٠َِمْن ََلْ َيبَْؼ ُِم

ِ
 َرَُمَْم٤مَن َوَض٤مَق َوىْم٧ُم اًْمَ٘مَْم٤مء

ِ
ِف يَمَ٘مَْم٤مء

٤مٍم سمَِٕمٞمْٜمَِٝم٤م  .ِصَٞم٤مَم َأيَّ

٤مَرُة َواًمٜمَّْذرُ  - ِع ذِم َأنَّ ًَمُف َُمٜمَْٕمَٝم٤م ُِمٜمْفُ  اًمَْٙمٗمَّ ٌ وَمُٝمَق يَم٤مًمتََّٓمقُّ  ٕن وىمتف ُمقؾمٕم٤م. اًمَِّذي ًَمٞمَْس ًَمُف َوىم٧ٌْم ُُمَٕملمَّ

ِع َِل٤َم إَِذا يَم٤مَن َزْوضُمَٝم٤م ُُمَس٤موِمًرا . - ٤مِهِد َيْ٘مَتِِض ضَمَقاَز اًمتََّٓمقُّ   َُمْٗمُٝمقُم احْلَِدي٨ِم ذِم شَمْ٘مِٞمٞمِدِه سم٤ِمًمِمَّ

ـْ هَمػْمِ يَمَراَه٦مٍ إَِذا يَم٤مَن َزْوضُمٝمَ و - َٞم٤مِم وَمَٚمُف إوِْمَس٤مُد َصْقُِمَٝم٤م ُِم  اًمّمه
ِ
 .٤م ُُمَس٤مومًِرا وَمَٚمْق َص٤مَُم٧ْم َوىَمِدَم ذِم َأصمْٜم٤َمء

اَمعَ  - َٓ َيْسَتٓمِٞمُع اجْلِ  ومٚمٝم٤م أن شمّمقم سمٖمػم إذٟمف.  َوذِم َُمْٕمٜمَك اًْمَٖمٞمْب٦َِم َأْن َيُٙمقَن َُمِريًْم٤م سمَِحٞم٨ُْم 

ُ٘ َصِشحّيا  ُْ َُُشاُد إِر ٌِ اِي ُٙ ِبَزِيَو؟َٖ ُّ َع٢ًَ ِسَضا َٔ َتُذ ِٔ اِحِتَفاِف َقَشا٥ِ َِ  ُ٘ ََ َََكا  ُّ َُٜكٛ ََا  َِٜهِفٞ   ِٚ  َأ

يِح.  ِ ْذِن اًمٍمَّ َراَد اًْمَٕم٤مَدِة َيُ٘مقُم َُمَ٘م٤مَم اإْلِ ـِ َواـمه  اًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ اطْمتَِٗم٤مَف اًْمَ٘مَراِئ

 طبب ْٗٞ املشأ٠ عٔ صّٛ ايتطٛع ٚصٚجٗا ػاٖذ

ُف ‘ : ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ  ؾْمتِْٛمَت٤مِع ِِّب٤َم ذِم يُمؾه َوىْم٧ٍم َوطَم٘مُّ ِٓ ْوِج طَمؼَّ ا َوؾَمب٥َُم َهَذا اًمتَّْحِريِؿ َأنَّ ًمِٚمزَّ

 َٓ اظِملسمَواضِم٥ٌم قَمغَم اًْمَٗمْقر وَمالَ يٗمقشمُف سم٤مًمتٓمقع َو َ  .َقاضِم٥م قَمغَم اًمؽمَّ

 ظأي١ يف حذِّ غٝب١ ايضٚجَ

ُة ذِم أَ   قِمٞم٦َِّم َوِهَل َأْن َيُٙمقَن قَمغَم َُمَس٤موَم٦ِم اًْمَ٘مٍْمِ َأْو اعْمَُراُد َهْؾ اعْمَُراُد اًمَْٖمٞمْب٦َُم اعْمُْٕمتؼََمَ ْ يْمثَِر اعْمََس٤مئِِؾ اًمنمَّ

هُت٤َم؟  ْت ُُمدَّ ـْ اًْمبََٚمِد َوًَمْق ىَمٚم٧َّْم اعْمََس٤موَم٦ُم َوىَمٍُمَ ُُمْ٘مَت٣َم إـماْلَِق احْلَِدي٨ِم شَمْرضِمٞمُح َهَذا ُُمٓمَْٚمُؼ اًمَْٖمٞمْب٦َِم قَم

                                                                                              

( و ذح 297 - 296/  9( وومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )040/ 4ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م )راضمع  (0)

 (3510/ 5( وُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب )048 - 047/ 3ٞمٛملم )ري٤مض اًمّم٤محللم ٓسمـ قمث
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طْمتاَِمِل اًمث٤َّم  ِٓ ؾَْمَب٤مِب وَمَٞمٜمْبَِٖمل حَتِْريُؿ َصْقِم ًمَ  ينا ْٕ ـْ ا ـْ ًَمْق فَمٜم٧َّْم ىُمُدوَُمُف ذِم سَمِ٘مٞم٦َِّم اًْمَٞمْقِم سمَِسب٥ٍَم ُِم ِٙم

َٝم٤م وَمَٛمَتك فَمٜم٧َّْم ىُمدُ  ِت يُمٚمه َٓ طْمتاَِم ِٓ ِري قَمغَم ا طْمتاَِمِل سَمْؾ جَيْ ِٓ َتصُّ ِِّبََذا ا َٓ خَيْ وَُمُف َذًمَِؽ اًْمَٞمْقِم َوَهَذا 

ُرَم اؾْمتِّْمَح٤مسًم٤م  ذِم َيْقٍم طَمُرمَ  َٓ حَيْ َتَٛمُؾ َأْن  هُت٤َم َوحُيْ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َصْقُُمُف َوًَمْق سَمُٕمَدْت سَمَٚمُد اًْمَٖمٞمْب٦َِم َوـَم٤مًَم٧ْم ُُمدَّ

َْصُؾ اؾْمتِْٛمَراُرَه٤م. ْٕ   ًمِٚمَْٖمٞمَْب٦ِم َوا

 ؟يف ٖزا َجٌ ايضٝاّ  ٌٖ ايضال٠

وًمق يم٤من زوضمٝم٤م  اًمٔم٤مهر أن اًمّمالة ًمٞمس٧م يم٤مًمّمقم، ومٚمٝم٤م أن شمّمكم‘ : ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم 

ٕن وىم٧م اًمّمالة ىمّمػم سمخالف اًمّمقم، اًمّمقم يمؾ اًمٜمٝم٤مر، واًمّمالة ًمٞمس٧م يمذًمؽ،  طم٤مرضًا،

  ٟم٤م حمت٤مج إمم اؾمتٛمت٤مع، ٓ شمّمٚملم اًمْمحك ُمثالً ٓ شمتٝمجديـ اًمٚمٞمٚم٦م.أإٓ أن يٛمٜمٕمٝم٤م ومٞم٘مقل: 

قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمزوج أن حيرم زوضمتف اخلػم، إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م سم٠من همٚمب٧م قمٚمٞمف 

اًمِمٝمقة، وٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمّمؼم، وإٓ ومٕمٚمٞمف أن يٙمقن قمقٟم٤ًم ِل٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، وقمغم ومٕمؾ 

  اخلػم: ٕٟمف يٙمقن ُم٠مضمقرًا سمذًمؽ يمام أهن٤م ُم٠مضمقرة أيْم٤ًم قمغم اخلػم.

َارا يٛ نإ ايضٚج ٖاجشّا يفشاش صٚجت٘ ٚأَشٖا برتى ايتطٛع َٔ باب ايتظًط ٚايتضٝٝل 

 فكط ؟

وضمتف، وُمبٓمالً حل٘مقىمٝم٤م ذم اًمٗمراش واًمٕمنمة، ويٙمقن ُمٜمٕمف ذم طم٤مل يمقن اًمزوج ه٤مضمرًا ًمز

ًمّمقُمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمتسٚمط وم٘مط: ومٚمٞمس ًمف إذن، وًمٚمزوضم٦م أن شمّمقم وًمق َل شمست٠مذن ُمٜمف، 

 وُمقاوم٘متف وقمدُمٝم٤م ؾمقاء

 ‘ :ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم 

اًمزوج  وهؾ ذًمؽ ُم٘مٞمد سمام إذا يم٤من......ٓ حيؾ ًمٚمٛمرأة أن شمّمقم وزوضمٝم٤م ؿم٤مهد إٓ سم٢مذٟمف

 ومٝمؾ ِل٤م اًمّمقم سمال إذٟمف وهق ؿم٤مهد؟ . -أي: يْمٞمهع طم٘مقىمٝم٤م  -ٟم٤مؿمزًا 

ـِ اقْمَتَدى قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَم٤مقْمَتُدوا  ٟمٕمؿ: ٕن ُمٞمزان اًمٕمدل أٟمف إذا ٟمِمز: ومٚمٝم٤م أن شمٜمِمز: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم )وَمَٛم

 .094قَمَٚمٞمِْف سمِِٛمثِْؾ َُم٤م اقْمَتَدى قَمَٚمٞمُْٙمؿ( اًمب٘مرة/ُمـ أي٦م 

 ألحذ يف دخٍٛ بٝت صٚجٗا َا ٜتعًل بإرٕ املشأ٠ -



 

62 

َٓ شَم٠مَْذُن ذِم سَمٞمْتِفِ )) ىَمْقًُمُف ‘ :  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  َّٓ سم٢ِِمذْٟمِفِ )) َزاَد ُُمْسٚمٌِؿ  (( َو  َوُهَق ؿَم٤مِهٌد إِ

َٓ شَمْ٘مَتِِض  (( ْوِج  َّٓ وَمَٖمٞمْب٦َُم اًمزَّ َٓ َُمْٗمُٝمقَم ًَمُف سَمْؾ ظَمَرَج خَمَْرَج اًْمَٖم٤مًم٥ِِم َوإِ سَم٤مطَم٦َم  َوَهَذا اًْمَ٘مٞمُْد  اإْلِ

طََم٤مِدي٨ِم اًمْ  ْٕ ٜمُْع ًمُِثُبقِت ا ُد طِمٞمٜمَِئٍذ قَمَٚمٞمَْٝم٤م اعْمَ ـْ َيْدظُمُؾ سَمٞمَْتُف سَمْؾ َيَت٠َميمَّ َ
ِ

َقاِرَدِة ذِم ًمِٚمَْٛمْرَأِة َأْن شَم٠مَْذَن عم

ظُمقِل قَمغَم اعْمَُٖمٞمَّب٤َمِت  ـِ اًمدُّ ـْ هَم٤مَب قَمٜمَْٝم٤م َزْوضُمَٝم٤م  -اًمٜمَّْٝمِل قَم  -َأْي َُم

َّٓ  ‘ : ِويُّ َوىَم٤مَل اًمٜمَّقَ   ْذِن ذِم سَمٞمْتِِف إِ ْوِج سم٤ِمإْلِ َٓ َيْٗمَت٤مُت قَمغَم اًمزَّ ُف  ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم إؿَِم٤مَرٌة إمَِم َأٟمَّ

ْوِج سمَِذًمَِؽ وَمالَ طَمَرَج  ٤م ًَمْق قَمٚمَِٛم٧ْم ِرَض٤م اًمزَّ ْوِج سمِِف َأُمَّ َٓ ٟمٕمٚمؿ ِرَض٤م اًمزَّ سم٢ِِمْذٟمِِف َوُهَق حَمُْٛمقل قمغم َُم٤م 

ـْ  ا َأْم هَم٤مِئًب٤م وَمالَ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م يَمَٛم ا َِلُْؿ ؾَمَقاٌء يَم٤مَن طَم٤مرِضً ٞمَٗم٤مِن َُمْقِضًٕم٤م ُُمَٕمدًّ ضَمَرْت قَم٤مَدشُمُف سم٢ِِمْدظَم٤مِل اًمْمه

ًٓ  .َيْٗمَتِ٘مْر إِْدظَم٤مُِلُْؿ إمَِم إِْذٍن ظَم٤مصٍّ ًمَِذًمَِؽ  ـِ اقْمتَِب٤مِر إِْذٟمِِف شَمْٗمِّمٞمالً َأْو إمِْج٤َم َٓ سُمدَّ ُِم ُف    .َوطَم٤مِصُٚمُف َأٟمَّ

 ُشأ٠ إٔ تأرٕ حملاسَٗا دٕٚ إرٕ صٚجٗا ؟ٌٖ يً

ْرَأِة ىم٤مل اسمـ طمجر :  - َِب َوَٟمْحِقِه سَمٞم٧َْم اعْمَ ْٕ ٦ٌم قَمغَم اًْماَمًمِِٙمٞم٦َِّم ذِم دَمِْقيِز ُدظُمقِل ا ذِم احْلَِدي٨ِم طُمجَّ

طِمِؿ َوإِ  ُف ُُمَٕم٤مَرٌض سمِِّمَٚم٦ِم اًمرَّ ـِ احْلَِدي٨ِم سم٠َِمٟمَّ نَّ سَملْمَ احْلَِديَثلْمِ قُمُٛمقًُم٤م سمَِٖمػْمِ إِْذِن َزْوضِمَٝم٤م َوَأضَم٤مسُمقا قَم

ِح   َوظُمُّمقًص٤م َوضْمِٝمٞم٤ًّم وَمَٞمْحَت٤مُج إمَِم ُُمَرضمه

ـُ َأْن ُيَ٘م٤مَل  َٓ  : َوُيْٛمِٙم ْوِج  ُف ذِم سَمٞم٧ِْم اًمزَّ اَم شُمٜمَْدُب سماَِم َيْٛمٚمُِٙمُف اًْمَقاِصُؾ َواًمتٍََّمُّ طِمِؿ إِٟمَّ ِصَٚم٦ُم اًمرَّ

َّٓ سم٢ِِمْذِن اًم ْرَأُة إِ َّٓ سم٢ِِمْذٟمِِف وَم٢ِمْذهُن٤َم َِلُْؿ ذِم ُدظُمقِل مَتْٚمُِٙمُف اعْمَ َٓ شَمِّمَٚمُٝمْؿ سماَِمًمِِف إِ َْهٚمَِٝم٤م َأْن  ِٕ ْوِج وَمَٙماَم  زَّ

 .اًْمَبٞم٧ِْم يَمَذًمَِؽ 

دًمٞمؾ قمغم أن اًمزوج يتحٙمؿ ذم سمٞمتف أن يٛمٜمع طمتك أم اًمزوضم٦م إذا ؿم٤مء أن احلدي٨م  ذم هذا -

ُمـ ه١مٓء إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك رضر  يٛمٜمٕمٝم٤م وطمتك أظمتٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤م وقمٛمتٝم٤م، ًمٙمٜمف ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م

  .قمٚمٞمف وقمغم سمٞمتف

َِِشِٙاملكضٛد َٔ قٛي٘ ))  ِِٝش َأ ِٔ َغ َِ  ِ٘ ِٔ َنِظِب َِ َِْفَكِت  ََا َأ َٚ )) 

َٓ َيٜمِْٗمل َذًمَِؽ ُوضُمقَد  أي‘ :  ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ  ِ َو
يِح ذِم َذًمَِؽ اًْمَ٘مْدِر اعْمَُٕملمَّ ِ ـْ هَمػْمِ َأُْمِرِه اًمٍمَّ قَم

٤م سم٤ِمًْمُٕمْرِف  إِْذٍن ؾَم٤مسمٍِؼ  يِح َوإُِمَّ ِ ٤م سم٤ِمًمٍمَّ ُه إُِمَّ ُ َهَذا  : ىَم٤مَل  .قَم٤ممٍّ َيَتٜم٤َمَوُل َهَذا اًْمَ٘مْدَر َوهَمػْمَ َوَيتََٕملمَّ

 َٓ ـْ َُم٤مًمِِف سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف  ٤َم إَِذا َأٟمَْٗمَ٘م٧ْم ُِم ضَْمِر سَمٞمْٜمَُٝماَم ٟمِّْمَٗملْمِ َوَُمْٕمُٚمقٌم َأهنَّ ْٕ يِح اًمت٠َّمِْويُؾ جِلَْٕمِؾ ا ِ َٓ   اًمٍمَّ َو

ُ شَم٠مِْويُٚمفُ  َٓ َيُٙمقُن َِل٤َم َأضْمٌر سَمْؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ِوْزٌر وَمَٞمَتَٕملمَّ ـَ اًْمُٕمْرِف   .اعْم٠َمظُْمقِذ ُِم
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 احلذٜح ايجايح 

ـِ اًْمَٕم٤مصِ  ـِ قَمْٛمِرو سْم  سْم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل   ^ قَم

ِ
ـْ َأؾْمَٚمَؿ، "، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ىَمْد َأوْمَٚمَح َُم

 (0)."ٜمََّٕمُف اهلُل سماَِم آشَم٤مهُ َوُرِزَق يَمَٗم٤موًم٤م، َوىمَ 

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

ْٝمِٛملُّ  - ـِ َواِئٍؾ اًمسَّ ـِ اًمَٕم٤مِص سم ـُ قَمْٛمِرو سم  سم
ِ
، اًمَٕم٤مسمُِد، َص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل ،   قَمبُْد اهلل اإِلَُم٤مُم، احلؼَْمُ

 
ِ
ٍد.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـُ َص٤مطِمبِِف، َأسُمق حُمَٛمَّ  َواسْم

٤مِج سم ُف: ِهَل َراِئَٓم٦ُم سمِٜم٧ُْم احلَجَّ َة ؾَمٜم٦ًَم، َوُأُمُّ َّٓ سم٢ِِمطْمَدى قَمنْمَ ْٝمِٛمٞم٦َُّم، َوًَمٞمَْس َأسُمْقُه َأيْمؼَمَ ُِمٜمُْف إِ ـِ ُُمٜمَبهٍف اًمسَّ

 َأْو َٟمْحِقَه٤م.

 .-وِمٞماَْم سَمَٚمَٖمٜم٤َم  -َوىَمْد َأؾْمَٚمَؿ ىَمبَْؾ َأسمِٞمِْف 

ُه اًمٜمَّبِلُّ  َ  ملسو هيلع هللا ىلص َوُيَ٘م٤مُل: يَم٤مَن اؾْمُٛمُف اًمَٕم٤مَص، وَمَٚمامَّ َأؾْمَٚمَؿ هَمػمَّ
ِ
 .سمَِٕمبِْد اهلل

ـِ اًمٜمَّبِله   قِمٚمْاًم مَج٤ًّم.ملسو هيلع هللا ىلص َوًَمُف: َُمٜم٤َمىِم٥ُم، َووَمَْم٤مِئُؾ، َوَُمَ٘م٤مٌم َراؾِمٌخ ذِم اًمِٕمٚمِْؿ َواًمَٕمَٛمِؾ، مَحََؾ قَم

َٗمَ٘م٤م ًَمُف قَمغَم ؾَمبَْٕم٦ِم َأطَم٤مِدْي٨َم، َواٟمَْٗمَرَد اًمُبَخ٤مِريُّ سمِثَاَمٟمِ  َٞم٦ٍم، َيبُْٚمُغ َُم٤م َأؾْمٜمََد: ؾَمبُْع ُم٤مَئ٦ِم طَمِدْي٨ٍم ، اشمَّ

.َوُُمْس  ـَ ْي  ٚمٌِؿ سمِِٕمنْمِ

 ملسو هيلع هللا ىلص َويَمَت٥َم اًمَٙمثػِْمَ سم٢ِِمْذِن اًمٜمَّبِله 

ةِ   ًَمَٞم٤مزِمَ احلَرَّ
ِ
ـُ طَمٜمَْبٍؾ: َُم٤مَت قَمبُْد اهلل . ىَم٤مَل َأمْحَُد سم  ، ؾَمٜم٦ََم صَمالٍَث َوؾِمتهلْمَ

ـَ سمَِداِرِه اًم ، َوُدوِم ـُ قَمْٛمٍرو سمِِٛمٍْمَ  سم
ِ
َ قَمبُْد اهلل : شُمُقذمه ـُ سُمَٙمػْمٍ َٞمك سم ِة ؾَمٜم٦ََم مَخٍْس َوىَم٤مَل حَيْ ِٖمػْمَ ّمَّ

.  َوؾِمتهلْمَ

ُهؿ. ، َواًمَٗمالَُّس، َوهَمػْمُ  َويَمَذا ىَم٤مَل ذِم شَم٤مِرْيِخ َُمْقشمِِف: ظَمِٚمٞمَْٗم٦ُم، َوَأسُمق قُمبَٞمٍْد، َواًمَقاىِمِديُّ

٦َم.   (2)َوىَم٤مَل ظَمٚمِٞمَْٗم٦ُم: َُم٤مَت سم٤ِمًمٓم٤َّمِئِػ، َوُيَ٘م٤مُل: سمَِٛمٙمَّ

 َعاْٞ ايهًُات :

                                                                                              

 (0154رواه ُمسٚمؿ ) (0)

 (79/ 3ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ط اًمرؾم٤مًم٦م ) (2)
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 ٤مَز َوفَمِٗمَر سم٤ِمعْمَْ٘مُّمقِد َأْي: ومَ  ىَمْد َأومَْٚمَح()  

ـْ َأؾْمَٚمَؿ( ْٕمُبقِد  )َُم ِف اعْمَ  َأِي: إِٟمَْ٘م٤مَد ًمَِرسمه

ـَ احْلاَلَِل  )َوُرِزَق(   .اًمٙمٗم٤مف اًمٙمٗم٤مي٦م سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مص :)يَمَٗم٤موًم٤م( َأْي: ُِم

) ُ ٤م )سماَِم آشَم٤مُه(َأْي: ضَمَٕمَٚمُف ىَم٤مٟمًِٕم٤م  )َوىَمٜمََّٕمُف اّلِلَّ ُه، سَمْؾ ضَمَٕمَٚمُف ؿَم٤ميمًِرا ًماَِم َأقْمَٓم٤مُه َراِضًٞم٤م َأْي: سماَِم َأقْمَٓم٤مُه إِيَّ

َرُه َوىَمَْم٤مهُ   .سمُِٙمؾه َُم٤م ىَمدَّ

َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح :
(0)

 

 .اعمذيمقرة سم٤مًمٗمالح عمـ مجع هذه اخلالل اًمثالث ، ملسو هيلع هللا ىلصطمٙمؿ  -

 اؾمؿ ضم٤مُمع حلّمقل يمؾ ُمٓمٚمقب حمبقب، واًمسالُم٦م ُمـ يمؾ خمقف ُمرهقب. (ايفالح  ) - 

ٕم٧م ظمػم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وم٢من اًمٕمبد إذا هدي ًمإلؾمالم اًمذي هق ديـ وذًمؽ أن هذه اًمثالث مج

اهلل اًمذي ٓ ي٘مبؾ ديٜم٤م ؾمقاه، وهق ُمدار اًمٗمقز سم٤مًمثقاب واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٕم٘م٤مب، وطمّمؾ ًمف 

اًمرزق اًمذي يٙمٗمٞمف ويٙمػ وضمٝمف قمـ ؾم١مال اخلٚمؼ، صمؿ متؿ اهلل قمٚمٞمف اًمٜمٕمٛم٦م، سم٠من ىمٜمٕمف سمام 

ق واًمٙمٗم٤مف، وَل شمٓمٛمح ٟمٗمسف ًمام وراء ذًمؽ، وم٘مد آشم٤مه، وطمّمؾ ًمف اًمرىض سمام أويت ُمـ اًمرز

 طمّمؾ ًمف طمسٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

وم٢من اًمٜم٘مص سمٗمقات هذه إُمقر اًمثالصم٦م أو أطمده٤م: إُم٤م أن ٓ هيدى ًمإلؾمالم: ومٝمذا ُمٝمام يم٤مٟم٧م 

طم٤مًمف، وم٢من قم٤مىمبتف اًمِم٘م٤موة إسمدي٦م. وإُم٤م سم٠من هيدى ًمإلؾمالم، وًمٙمٜمف يبتغم: إُم٤م سمٗم٘مر يٜمز، أو 

مه٤م رضر وٟم٘مص يمبػم. وإُم٤م سم٠من حيّمؾ ًمف اًمرزق اًمٙم٤مذم ُمقؾمٕم٤م أو ُم٘مدرا همٜمك يٓمٖمل، ويمال

 وًمٙمٜمف ٓ ي٘مٜمع سمرزق اهلل، وٓ يٓمٛمئـ ىمٚمبف سمام آشم٤مه اهلل، ومٝمذا وم٘مػم اًم٘مٚم٥م واًمٜمٗمس.

 َٔ فٛا٥ذ )ايكٓاع١(

 ( اًم٘مٜم٤مقم٦م ُمـ يمامل اإليامن وطمسـ اإلؾمالم.0)

 اهلل.( اًم٘م٤مٟمع شمٕمزف ٟمٗمسف قمـ طمٓم٤مم اًمّدٟمٞم٤م رهمب٦م ومٞمام قمٜمد 2)

                                                                                              

 (3075/ 8( وٟمرضة اًمٜمٕمٞمؿ )049ِّبج٦م ىمٚمقب إسمرار وىمرة قمٞمقن إظمٞم٤مر ًمٚمسٕمدي )ص:  (0)
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 ( اًم٘مٜمقع حيّبف اهلل وحيّبف اًمٜم٤ّمس.3) 

 ( وهق ؾمٕمٞمد اًمٜمّٗمس سمام ىمسؿ ًمف ُمـ اًمّدٟمٞم٤م.4)

 ( ًمق ىمٜمع اًمٜم٤ّمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ًمام سم٘مل سمٞمٜمٝمؿ وم٘مػم وٓ حمروم.5)

 ( شمِمٞمع إًمٗم٦م واعمحّب٦م سملم اًمٜم٤ّمس.6)

 احلذٜح ايشابع

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة    َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل قَم
ِ
ُُمقا َرَُمَْم٤مَن سمَِّمْقِم َيْقٍم ": ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ شَمَ٘مدَّ

َّٓ َرضُمٌؾ يَم٤مَن َيُّمقُم َصْقًُم٤م، وَمٚمَْٞمُّمْٛمفُ  َٓ َيْقَُملْمِ إِ  (0)."َو

 َعاْٞ ايهًُات :

َٓ َيْقَُملْمِ  ُُمقا َرَُمَْم٤مَن سمَِّمْقِم َيْقٍم َو ُم َرَُمَْم٤مُن سمَِّمْقِم َيْقٍم ُيَٕمدُّ  :َٓ شَمَ٘مدَّ َٓ ُيَتَ٘مدَّ ُِمٜمُْف سمَِ٘مّْمِد  َأْي 

ْؤَي٦ِم وَمالَ طَم٤مضَم٦َم إمَِم اًمتََّٙمٚمُِّػ  طْمتَِٞم٤مِط ًَمُف وَم٢ِمنَّ َصْقَُمُف ُُمْرشَمبٌِط سم٤ِمًمرُّ ِٓ  .ا

 أي وردًا ًمف يمّمٞم٤مم يقم وإومٓم٤مر يقم أو صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس. : يَم٤مَن َيُّمقُم َصْقًُم٤م

 َٔ احلذٜح: ٜظتفادَا 

 لم.اًمٜمٝمل قمـ شم٘مدم رُمْم٤من سمّمٞم٤مم يقم أو يقُم -0

طْمتِٞم٤َمِط ًمَِرَُمَْم٤منَ  : ىَم٤مَل اًمُْٕمَٚماَمءُ  ِٓ َٓ شَمْستَْ٘مبُِٚمقا َرَُمَْم٤مَن سمِِّمٞم٤َمٍم قَمغَم ٟمِٞم٦َِّم ا ، ىم٤مل  َُمْٕمٜمَك احْلَِدي٨ِم 

ضُمُؾ سمِِّمَٞم٤مٍم ىَمبَْؾ ‘ :  اًمؽمُمذي َؾ اًمرَّ َواًمَٕمَٛمُؾ قَمغَم َهَذا قِمٜمَْد َأْهِؾ اًمِٕمٚمِْؿ: يَمِرُهقا َأْن َيَتَٕمجَّ

َْٕمٜمَك َرَُمَْم٤مَن، َوإِْن يَم٤مَن َرضُمٌؾ َيُّمقُم َصْقًُم٤م وَمَقاوَمَؼ ِصَٞم٤مُُمُف َذًمَِؽ وَمالَ ُدظُمقِل ؿَمْٝمِر 
ِ

َرَُمَْم٤مَن عم

  (2).سَم٠مَْس سمِِف قِمٜمَْدُهؿْ 

 اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ عمـ ص٤مدف ىمبؾ رُمْم٤من ًمف قم٤مدة صٞم٤مم، يمٞمقم اخلٛمٞمس وآصمٜملم. -2

 َا احله١ُ يف ايٓٗٞ عٔ تكذّ سَضإ بضّٛ ّٜٛ أٚ َٜٛني ؟

  ‘ :احل٤مومظ اسمـ طمجر  ىم٤مل

                                                                                              

 (0182( وُمسٚمؿ )0904رواه اًمبخ٤مري ) (0)

 (61/ 3ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)
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َنَّ ىمٞمؾ  -  ِٕ ٍة َوَٟمَِم٤مٍط َوَهَذا وِمٞمِف َٟمَٔمٌر  ي سم٤ِمًْمِٗمٓمِْر ًمَِرَُمَْم٤مَن ًمَِٞمْدظُمَؾ ومِٞمِف سمُِ٘مقَّ ْٙمَٛم٦ُم ومِٞمِف اًمتََّ٘مقه احْلِ

٤مٍم َأْو َأْرسَمَٕم٦ٍم ضَم٤مزَ  َُمُف سمِِّمَٞم٤مِم صَمالصََم٦ِم َأيَّ ُف ًَمْق شَمَ٘مدَّ  .ُُمْ٘مَت٣َم احْلَِدي٨ِم َأٟمَّ

ـْ ًَمُف قَم٤مَدٌة يَماَم َوىمِٞمَؾ ا - َ
ِ

قُز عم ُف جَيُ َٟمَّ ِٕ ْٙمَٛم٦ُم وِمٞمِف ظَمِْمٞم٦َُم اظْمتاِلَِط اًمٜمَّْٗمِؾ سم٤ِمًْمَٗمْرِض َووِمٞمِف َٟمَٔمٌر َأْيًْم٤م   حْلِ

 .ذِم احْلَِدي٨ِم 

َُمُف سمَِٞمْقٍم َأْو َيْقَُملْمِ وَمَ٘مْد طَم٤مَوَل اًمٓمَّ  - ـْ شَمَ٘مدَّ ْؤَي٦ِم وَمَٛم َؼ سم٤ِمًمرُّ َنَّ احْلُْٙمَؿ قُمٚمه ِٕ ـَ ذِم َذًمَِؽ احْلُْٙمِؿ َوىِمٞمَؾ  ْٕم

  (0).َوَهَذا ُهَق اعْمُْٕمَتَٛمدُ 

 َا َع٢ٓ االطتجٓا٤ يف احلذٜح ؟

 
ِ
ؾْمتِثْٜم٤َمء ِٓ َّٓ َرضُمٌؾ يَم٤مَن َيُّمقُم َصْقًُم٤م، وَمٚمْٞمَُّمْٛمفُ ))  َُمْٕمٜمَك ا ـْ يَم٤مَن ًَمُف ِوْرٌد وَمَ٘مْد ُأِذَن ًَمُف وِمٞمِف ((  إِ َأنَّ َُم

ُف اقْمَت٤مَدُه َوَأًمَِٗمُف وَ  َٟمَّ ِٕ 
ٍ
ء ـِ اؾْمتِْ٘مَب٤مِل َرَُمَْم٤مَن ذِم َرْ  .شَمْرُك اعْم٠َمًُْمقِف ؿَمِديٌد َوًَمٞمَْس َذًمَِؽ ُِم

 َواًمٜمُُّذُر ًمُِقضُمقِِّبِاَم  -
ِ
  .َوُيٚمَْتَحُؼ سمَِذًمَِؽ اًْمَ٘مَْم٤مء

ِ
ُيْسَتثْٜمَك اًْمَ٘مَْم٤مُء َواًمٜمُُّذُر  :ىَم٤مَل سَمْٕمُض اًمُْٕمَٚماَمء

٦ِم اًْمَ٘مٓمِْٕمٞم٦َِّم قَمغَم ُوضُمقِب اًمْ  َِدًمَّ ْٕ ـه سم٤ِم  ِِّبِاَم وَمالَ َيبُْٓمُؾ اًْمَ٘مٓمِْٕملُّ سم٤ِمًمٔمَّ
ِ
  .َقوَم٤مء

ْقِم سمَِٞمْقٍم َأْو َيْقَُملْمِ ىَمبَْؾ ُرْؤَي٦ِم ِهالَِل  إسمَْٓم٤مٌل ًماَِم َيْٗمَٕمُٚمُف اًْمب٤َمـمِٜمِٞم٦َّمُ  احلدي٨م َوذِم  - ِم اًمّمَّ ـْ شَمَ٘مدُّ ُِم

َنَّ  "تِفِ ُصقُُمقا ًمُِرْؤيَ "َرَُمَْم٤مَن َوَزقْمِٛمِٝمْؿ َأنَّ اًمالََّم ذِم ىَمْقًمِِف  ِٕ . ذِم َُمْٕمٜمَك ُُمْسَتْ٘مبِٚملَِم َِل٤َم َوَذًمَِؽ: 

َٓ َيِّمحُّ مَحُْٚمَٝم٤م قَمغَم َهَذا اعْمَْٕمٜمَك َوإِْن َوَرَدْت ًَمُف ذِم َُمَقاِضعَ   (2).احْلَِدي٨َم ُيِٗمٞمُد َأنَّ اًمالََّم 

 ٌٖ جيٛص ايضٝاّ بعذ اْتضاف ػعبإ ٚنٝف١ٝ اجلُع بني األحادٜح ؟

ـْ َيْقِم ؾَم٤مِدَس قَمنَمَ َذَه٥َم سَمْٕمُض اًمْ  - ِل ُِم َوَّ ْٕ ـْ سَمْٕمِد اًمٜمهّْمِػ ا ْقِم ُِم ـْ اًمّمَّ  إمَم َأنَّ اًمٜمَّْٝمَل قَم
ِ
ُٕمَٚماَمء

ـْ ؿَمْٕمَب٤مَن حِلَِدي٨ِم َأيِب ُهَرْيَرَة َُمْروُمققًم٤م  َأظْمَرضَمُف َأْصَح٤مُب  "إَذا اٟمَْتَّمَػ ؿَمْٕمب٤َمُن وَمالَ شَمُّمقُُمقا"ُِم

ُهؿْ  ـِ َوهَمػْمُ ٜمَ ٤موِمِٕمٞم٦َّمِ  ِّبذا اًم٘مقل ىَمَٓمعَ و .اًمسُّ ـَ اًمِمَّ  .يَمثػٌِم ُِم

                                                                                              

 (028/ 4ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (0)
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ُرُم ىَمبَْؾ َرَُمَْم٤مَن سمَِٞمْقٍم َأْو َيْقَُملْمِ  َوىمِٞمَؾ: -  ٟمْتَِّم٤مِف َوحَيْ ِٓ ُف ُيْٙمَرُه سَمْٕمَد ا ـَ  فىَم٤مًمَ  .إٟمَّ وَي٤ميِنُّ ُِم اًمرُّ

٤موِمِٕمٞم٦َّمِ   .اًمِمَّ

-  
ِ
قًم٤م سَمْٕمدَ  : َوىَم٤مَل مُجُْٝمقُر اًْمُٕمَٚماَمء ْقُم شَمَٓمقُّ قُز اًمّمَّ ُٗمقا احْلَِدي٨َم اًْمَقاِرَد  جَيُ ـْ ؿَمْٕمَب٤مَن َوَضٕمَّ اًمٜمهّْمِػ ُِم

ُف ُُمٜمَْٙمرٌ  سمَِحِدي٨ِم و   ذي ُمٕمٜم٤م ،ِدي٨ِم اًمْ ٤محلَ سمِ  اجلٛمٝمقر َواؾْمَتَدلَّ  ، وِمٞمِف َوىَم٤مَل َأمْحد وسمـ َُمِٕملٍم إِٟمَّ

 
ِ

ـِ طُمَّملْمٍ َأنَّ َرؾُمقَل اّلِلَّ ـْ )) ىَم٤مَل ًمَِرضُمٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلص قِمْٛمَراَن سْم َٓ  َهْؾ ُصْٛم٧َم ُِم ِر ؿَمْٕمَب٤مَن ؿَمٞمًْئ٤م ىَم٤مَل  رُسَ

ـْ َرَُمَْم٤مَن وَمُّمْؿ َيْقَُملْمِ   (( ويمذًمؽ طمدي٨م )) ُمـ ص٤مم يقم اًمِمؽ... (( ىَم٤مَل وَم٢ِمَذا َأوْمَٓمْرَت ُِم

ـْ )) إذا اٟمتّمػ ؿمٕمب٤من (( سَملْمَ احْلَِديَثلْمِ سم٠َِمنَّ طَمِدي٨َم  اًمٓمح٤موي مُجِعَ  وىمد حَمُْٛمقٌل قَمغَم َُم

ْقُم وَ  َت٤مُط سمَِزقْمِٛمِف ًمَِرَُمَْم٤مَن َوُهَق )) ٓ شم٘مدُمقا رُمْم٤من (( طَمِدي٨ُم ُيْْمِٕمُٗمُف اًمّمَّ ـْ حَيْ خَمُّْمقٌص سمَِٛم

ُ أقمٚمؿ ـٌ َواّلِلَّ  (0).مَجٌْع طَمَس

 احلذٜح اخلاَع

ـْ َأيِب ُهَريَْرةَ    قَم
ِ
قا، إَِذا َرَأْيُتُٛمقُه وَمُّمقُمُ "اِْلاِلََل وَمَ٘م٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف، ىَم٤مَل: َذيَمَر َرؾُمقُل اهلل

وا صَمالصَملِمَ     (2)."َوإَِذا َرَأْيُتُٛمقُه وَم٠َموْمٓمُِروا، وَم٢ِمْن ُأهْمِٛمَل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَمُٕمدُّ

َة ؿَمْٕمَب٤مَن ":  وًمٗمظ اًمبخ٤مري ُصقُُمقا ًمُِرْؤَيتِِف َوَأوْمٓمُِروا ًمُِرْؤَيتِِف، وَم٢ِمْن هُمبهَل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَم٠َميْمِٛمُٚمقا قِمدَّ

 "صَمالصَملِمَ 

 َعاْٞ ايهًُات :

اًمْمٛمػم راضمع إمم اِلالل وإن َل يسبؼ ًمف ذيمر  :تُُٛمقُه وَمُّمقُُمقا، َوإَِذا َرَأْيتُُٛمقُه وَم٠َمومْٓمُِروا إَِذا َرَأيْ 

 .ًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق قمٚمٞمف

ْؤَي٦ِم َُمَتك ُوضِمَدْت ًَمٞماْلً َأْو هَن٤َمًرا ًَمِٙمٜمَُّف حَمُْٛمقٌل قَمغَم َصْقِم اًْمَٞمْقمِ و - ْقِم طِملَم اًمرُّ  فَم٤مِهُرُه إجَِي٤مُب اًمّمَّ

 .ْ٘مَبؾِ اعْمُْستَ 
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 (0180( وُمسٚمؿ )0919رواه اًمبخ٤مري ) (2)



 

68 

، َأْي وَم٢ِمْن ُأظْمِٗمَل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ سمَِٖمٞمْؿٍ  :وَم٢ِمْن ُأهْمِٛمَل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ    ُيَ٘م٤مُل ُأهْمِٛمَل قَمَٚمٞمِْف اخْلؼََمُ َأِي اؾْمَتْٕمَجَؿ ُِمثُْؾ هُمؿَّ

 أو ٟمحقه.

ـَ اًْمَٖمَب٤مَوِة َوِهَل قَمَدُم اًْمِٗمٓمْٜم٦َِم َوِهَل اؾْمتَِٕم٤مَرةٌ : وَم٢ِمْن هُمبهَل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ   اِْلالَل َُم٠مظُْمقٌذ ُِم
ِ
 . خِلََٗم٤مء

 َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح : 

ْؤَي٦ِم.  طمٙمؿ اًمّمٞم٤مم َيُدلُّ قَمغَم شَمْٕمٚمِٞمِؼ  احلدي٨م -  سم٤ِمًمرُّ

اُط ُرْؤَي٦ِم اجْلَِٛمٞمِع ًم احلدي٨م فَم٤مِهرُ  - مْج٤َمُع قَمغَم قَمَدِم  ٚمٝماللاؿْمؽِمَ ـْ ىَم٤مَم اإْلِ ـْ اعْمَُخ٤مـَمبلَِم ًَمِٙم ُِم

صْمٜملَْمِ قَمغَم  ثُْب٧ُم سمِِف احْلُْٙمؿُ ُوضُمقِب َذًمَِؽ سَمْؾ اعْمَُراُد َُم٤م يَ  ِٓ ـْ إظْمَب٤مِر اًْمَقاطِمِد اًْمَٕمْدِل َأْو ا قِملُّ ُِم ْ اًمنمَّ

 .ظِمالٍَف ذِم َذًمَِؽ 

؟ ٌٖ جيٛص االعتُاد ع٢ً احلظابات ايفًه١ٝ يف إثبات دخٍٛ ػٗش سَضإ
(0)

 

ُف : َواجْلََقاُب اًْمَقاِضُح قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َُم٤م َأظْمَرضَمُف اًْمبُ  ‘ ىَم٤مَل اًمّمٜمٕم٤مين ـِ قُمَٛمَر َأٟمَّ ـْ اسْم  ملسو هيلع هللا ىلص -َخ٤مِريُّ قَم

ًة "ىَم٤مَل:  - ـَ َُمرَّ ي ْٝمر َهَٙمَذا َوَهَٙمَذا َيْٕمٜمِل شمِْسًٕم٤م َوقِمنْمِ َٓ َٟمْحُس٥ُم اًمِمَّ َٓ َٟمْٙمت٥ُُم َو ٞم٦ٌَّم  ٦ٌم ُأُمه إٟم٤َّم ُأُمَّ

ةً   . "َوصَمالصَملَِم َُمرَّ

ـْ ‘ :  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ْضٓمَِراِر ُِم ِٓ ؾْمالَِم َأنَّ اًْمَٕمَٛمَؾ ذِم  وَم٢ِمٟم٤َّم َٟمْٕمَٚمُؿ سم٤ِم ـِ اإْلِ ِدي

طَْمَٙم٤مِم اعْمَُٕمٚمََّ٘م٦مِ  ْٕ ـْ ا  َأْو هَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم
ِ
يالَء ِة َأْو اإْلِ ْقِم َأْو احْل٩َمه َأْو اًْمِٕمدَّ سم٤ِمِْلاِلَِل  ُرْؤَي٦ِم ِهالَِل اًمّمَّ

قُز. َواًمٜمُُّّمقُص ا َٓ جَيُ َٓ ُيَرى  ُف ُيَرى َأْو  ـْ اًمٜمَّبِله سمَِخؼَمِ احْل٤َمؾِم٥ِم َأٟمَّ سمَِذًمَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص عْمُْسَتِٗمٞمَْم٦ُم قَم

 َّٓ َٓ ظِمالٌَف طَمِدي٨ٌم: إ َٓ ُيْٕمَرُف وِمٞمِف ظِمالٌَف ىَمِديٌؿ َأْصالً َو  يَمثػَِمٌة. َوىَمّد َأمْجََع اعْمُْسٚمُِٛمقَن قَمَٚمٞمِْف. َو

َٝم٦ِم احل٤مدصملم سَمْٕمَد اًْماِمَئ٦ِم اًمث٤َّم َأنَّ  ـْ اعْمَُتَٗم٘مه ـَ ُِم ِري ُف إَذا هُمؿَّ اِْلاِلَُل ضَم٤مَز سَمْٕمَض اعْمَُت٠َمظمه ًمَِث٦ِم َزقَمَؿ َأٟمَّ

َّٓ وَمالَ ْؤَي٦ِم َص٤مَم َوإِ َس٤مُب َدلَّ قَمغَم اًمرُّ َس٤مِب وَم٢ِمْن يَم٤مَن احْلِ . ًمِٚمَْح٤مؾِم٥ِم َأْن َيْٕمَٛمَؾ ذِم طَمؼه َٟمْٗمِسِف سم٤ِمحْلِ

                                                                                              

( وومت٤موى 559/ 0( وؾمبؾ اًمسالم )027/ 4( وومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )032/ 25راضمع َمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (0)

 ( 99/ 01) 0 -ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ا
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٤م سم٤ِمحْل٤َم  هْماَمِم َوخُمَْتّمًّ مْج٤َمِع قَمغَم َوَهَذا اًْمَ٘مْقُل َوإِْن يَم٤مَن ُُمَ٘مٞمًَّدا سم٤ِمإْلِ ؾِم٥ِم وَمُٝمَق ؿَم٤مذٌّ َُمْسُبقٌق سم٤ِمإْلِ

ْحِق َأْو شَمْٕمٚمِٞمُؼ قُمُٛمقِم احْلُْٙمِؿ اًْمَٕم٤ممه سمِِف وَماَم ىَم٤مًَمُف ُُمْسٚمٌِؿ. َب٤مُع َذًمَِؽ ذِم اًمّمَّ ٤م اشمه   ظِمالَوِمِف. وَم٠َمُمَّ

ل وٓ دمقز آؾمتٕم٤مٟم٦م سمآٓت اًمرصد ذم رؤي٦م اِلال وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ىمرر اًمٕمٚمامء أٟمف :

جيقز آقمتامد قمغم اًمٕمٚمقم اًمٗمٚمٙمٞم٦م ذم إصمب٤مت سمدء ؿمٝمر رُمْم٤من اعمب٤مرك أو اًمٗمٓمر: ٕن اهلل َل 

وإٟمام ذع ًمٜم٤م إصمب٤مت سمدء ؿمٝمر رُمْم٤من  ملسو هيلع هللا ىلص ينمع ًمٜم٤م ذًمؽ، ٓ ذم يمت٤مسمف وٓ ذم ؾمٜم٦م ٟمبٞمف 

 .وهن٤ميتف سمرؤي٦م هالل ؿمٝمر رُمْم٤من

ـُ سَمٓم٤َّمٍل  َُراقمَ ‘: ىَم٤مَل اسمْ
ِ

٦ِم َوىَمْد ذِم احْلَِدي٨ِم َدوْمٌع عم َِهٚمَّ ْٕ ُل قَمَٚمٞمِْف ُرْؤَي٦ُم ا اَم اعْمَُٕمقَّ ِٛملَم، َوإِٟمَّ ٤مِة اعْمُٜمَجه

ـْ اًمتََّٙمٚمُِّػ   .هُنِٞمٜم٤َم قَم

َس٤مِب  ‘ : ىم٤مل اسمـ طمجر َة صَمالصَملَِم َوََلْ َيُ٘مْؾ وَمَسُٚمقا َأْهَؾ احْلِ وَم٢ِمْن هُمؿَّ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَم٠َميْمِٛمُٚمقا اًْمِٕمدَّ

ْٙمَٛم٦ُم وِمٞمِف يَمْقُن ا ظْمتاِلَُف َواًمٜمهَزاُع قَمٜمُْٝمؿْ َواحْلِ ِٓ شَمِٗمُع ا  َيْسَتِقي وِمٞمِف اعْمَُٙمٚمَُّٗمقَن وَمػَمْ
ِ
هْماَمء  .ًْمَٕمَدِد قِمٜمَْد اإْلِ

٦م قَمَٚمٞمِْٝمؿ : ىَم٤مَل اًْمَب٤مضِملُّ  ٤مًمح طمجَّ َٚمِػ اًمّمَّ   .َوإمِْج٤َمُع اًمسَّ

يَٕم٦ُم قمَ  : سمـ سَمِزيَزةَ اَوىَم٤مَل  ِ ٤َم َوُهَق َُمْذَه٥ٌم سَم٤مـِمٌؾ وَمَ٘مْد هَن٧َِم اًمنمَّ هَنَّ ِٕ ـِ اخْلَْقِض ذِم قِمٚمِْؿ اًمٜمُُّجقِم 

َٓ َيٕمْ  َُْمُر ِِّب٤َم ًَمَْم٤مَق إِْذ  ْٕ ُف ًَمِق اْرشَمَبَط ا ٌـّ هَم٤مًم٥ٌِم َُمَع َأٟمَّ َٓ فَم ِٛملٌم ًَمٞمَْس ومِٞمَٝم٤م ىَمٓمٌْع َو ِروُمَٝم٤م طَمْدٌس َوخَتْ

َّٓ اًْمَ٘مٚمِٞمُؾ   .إِ

فٌٗ جيب صٝاّ ايجالثني َٔ  إرا حاٍ دٕٚ سؤ١ٜ اهلالٍ ي١ًٝ ايجالثني َٔ ػعبإ غِٝ أٚ قرت

ػعبإ، أّ أْ٘ ال جيٛص يذخٛي٘ يف ايٓٗٞ عٔ صّٛ ّٜٛ ايؼو ؟
(0)

   

 (( وَم٤مىمُْدُروا ًَمفُ اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمبٜمل قمغم اظمتالومٝمؿ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف )) 

هق وضمقب  -اًمذي ىم٤مل يمثػم ُمـ أصح٤مسمف: إٟمف ُمذهبف وم٤معمِمٝمقر ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد -0

آطمتٞم٤مط، واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف: "وم٤مىمدروا ًمف" وومرسوه٤م سمٛمٕمٜمك:  ٤مبصقُمف ُمـ سم

 ضٞم٘مقا قمغم ؿمٕمب٤من، وم٘مدروه شمسٕم٦م وقمنميـ يقُم٤ًم.

                                                                                              

 (305( وشمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص: 022 - 020/ 4ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (0)
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وهذه اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم "أمحد" ُمـ اعمٗمردات، وهل ُمروي٦م قمـ مجٚم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُمٜمٝمؿ  

 أسمق هريرة، واسمـ قمٛمر، وقم٤مئِم٦م، وأؾمامء.

"أسمق طمٜمٞمٗم٦م " و"ُم٤مًمؽ" و"اًمِم٤مومٕمل" إمم أٟمف  ٦م اًمثالصم٦موذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ إئٛم -2

 ٓ جي٥م صقُمف، وًمق ص٤مُمف قمـ رُمْم٤من َل جيزئف.

واظمت٤مر هذا اًم٘مقل، ؿمٞمخ اإلؾمالم "اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" وىم٤مل: اعمٜم٘مقٓت اًمٙمثػمة اعمستٗمٞمْم٦م قمـ 

 أمحد، قمغم هذا.

ومتف وىم٤مل ص٤مطم٥م "اًمٗمروع": َل أضمد قمـ أمحد سيح اًمقضمقب وٓ أُمر سمف وٓ يتقضمف إض٤م

 إًمٞمف.

 واظمت٤مر هذه اًمرواي٦م ُمـ يمب٤مر أئٛم٦م اعمذه٥م "أسمق اخلٓم٤مب"، و"اسمـ قم٘مٞمؾ".

َة ؿمْٕمَب٤مَن صَمالصِملم َيقُم٤ًم".اًمرواي٦م اعمٗمرسةودًمٞمؾ هذا اًم٘مقل   : " وَم٢من هُمؿَّ قَمَٚمٞمٙمؿ وَم٠ميْمِٛمٚمقا قِمدَّ

َ احْلَِدي٨ُم سم٤ِمحْلَِدي٨ِم.‘ :ىم٤مل اسمـ طمجر   َوَأْومَم َُم٤م وُمرسه

 أن ُمٕمٜمك " وم٤مىمدروا ًمف، يٕمٜمل ىمدروا طمس٤مسمف سمجٕمؾ ؿمٕمب٤من صمالصملم يقُم٤ًم.بلم شم اًمرواي٦موهذا 

وىمد طم٘مؼ " اسمـ اًم٘مٞمؿ" هذا اعمقضقع ذم يمت٤مسمف "اِلدي" وٟمٍم ىمقل اجلٛمٝمقر، ورد همػمه، 

وسملم أٟمف َل يثب٧م قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ىمقل سيح، إٓ قمـ اسمـ قمٛمر اًمذي ُمذهبف آطمتٞم٤مط 

 واًمتِمديد.

ُف َأيُّ ىَم٤مَل اسمـ قَمبِْد اِْل٤َمدِ  طََم٤مِدي٨ُم َوُهَق ُُمْ٘مَت٣َم اًْمَ٘مَقاقِمِد َأٟمَّ ْٕ ٧ْم قَمَٚمٞمِْف ا ِذي َدًمَّ ي : ذِم شَمٜمِْ٘مٞمِحِف اًمَّ

٤م. مُهَ  ؿَمْٝمٍر هُمؿَّ ُأيْمِٛمَؾ صَمالصَملَِم ؾَمَقاٌء ذِم َذًمَِؽ ؿَمْٕمَب٤مُن َوَرَُمَْم٤مُن َوهَمػْمُ

َظأي١ اختالف املطايع :
(0)

 

                                                                                              

[ واٟمٔمر: اًمنمح اعمٛمتع ٓسمـ 003 - 013/ 25[. وَمٛمقع اًمٗمت٤موى 329 - 328/ 4اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م،  (0)

 [.322/ 6قمثٞمٛملم،، 
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سم٤مًمرضورة: طمس٤ًم وقم٘مالً، وَل  ر اًمتل قمٚمٛم٧مٓؿمؽ أن اظمتالف ُمٓم٤مًمع إهّٚم٦م ُمـ إُمق 

خيتٚمػ ذم هذا أطمد ُمـ قمٚمامء اعمسٚمٛملم وٓ همػمهؿ، وإٟمام وىمع آظمتالف سملم قمٚمامء اعمسٚمٛملم 

 ذم اقمتب٤مر اظمتالف اعمٓم٤مًمع ذم اسمتداء صقم ؿمٝمر رُمْم٤من واًمٗمٓمر ُمٜمف قمغم

 ًمٜمحق أيت:اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اقمتب٤مر اظمتالف اعمٓم٤مًمع أو قمدُمف قمغم ا

ذه٥م أيمثر احلٜمٗمٞم٦م وهق اًم٘مقل اعمٕمتٛمد قمٜمدهؿ، واًمامًمٙمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وهق ىمقل  اًم٘مقل إول:

قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم قمدم اقمتب٤مر اظمتالف اعمٓم٤مًمع ذم إصمب٤مت دظمقل رُمْم٤من وظمروضمف، وم٢مذا صمب٧م 

دظمقل رُمْم٤من ًمزم مجٞمع اعمسٚمٛملم ذم مجٞمع اًمبٚمدان اًمّمٞم٤مم، ويمذًمؽ إذا صمب٧م ظمروج ؿمٝمر 

 ٤من ًمزُمٝمؿ اإلومٓم٤مر: ًمٕمٛمقم إدًم٦م اًمٔم٤مهرة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، رُمْم

))وهذا ىمقل اًمٚمٞم٨م، وسمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل:

سمٕمْمٝمؿ: إن يم٤من سملم اًمبٚمديـ ُمس٤موم٦م ىمريب٦م ٓ ختتٚمػ اعمٓم٤مًمع ٕضمٚمٝم٤م يمبٖمداد واًمبٍمة ًمزم 

ن سمٞمٜمٝمام سُمٕمٌد يم٤مًمٕمراق واحلج٤مز واًمِم٤مم، ومٚمٙمؾ أهٚمٝم٤م اًمّمقم سمرؤي٦م اِلالل ذم أطمدمه٤م، وإن يم٤م

أهؾ سمٚمٍد رؤيتٝمؿ، وهق ُمذه٥م اًم٘م٤مؾمؿ، وؾم٤مَل وإؾمح٤مق ًمام روى يمري٥م، ىم٤مل: ىمدُم٧م اًمِم٤مم 

واؾمتٝمؾَّ قمكمَّ هالل رُمْم٤من وأٟم٤م سم٤مًمِم٤مم ومرأيٜم٤م اِلالل ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م، صمؿ ىمدُم٧م اعمديٜم٦م ذم آظمر 

رأيتؿ اِلالل؟ ىمٚم٧م: رأيٜم٤مه ًمٞمٚم٦م اًمِمٝمر ومس٠مًمٜمل اسمـ قمب٤مس، صمؿ ذيمر اِلالل وم٘م٤مل: ُمتك 

اجلٛمٕم٦م، وم٘م٤مل: أٟم٧م رأيتف ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ورآه اًمٜم٤مس وص٤مُمقا وص٤مم ُمٕم٤موي٦م، 

وم٘م٤مل: ًمٙمٜم٤َّم رأيٜم٤مه ًمٞمٚم٦م اًمسب٧م ومال ٟمزال ٟمّمقم طمتك ُٟمٙمٛمؾ صمالصملم أو ٟمراه، وم٘مٚم٧م: أٓ شمٙمتٗمل 

 [0187ه ُمسٚمؿ ]روا ملسو هيلع هللا ىلص سمرؤي٦م ُمٕم٤موي٦م وصٞم٤مُمف؟ وم٘م٤مل: ٓ، هٙمذا أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل  

ْٝمَر وَمٚمَْٞمُّمْٛمُف{ وذيمر  صمؿ ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:  ))وًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: }وَمَٛمـ ؿَمِٝمَد ُِمٜمُٙمُؿ اًمِمَّ

إطم٤مدي٨م قمغم وضمقب صقم رُمْم٤من، صمؿ ىم٤مل: ))وأمجع اعمسٚمٛمقن قمغم وضمقب صقم ؿمٝمر 

رُمْم٤من، وىمد صمب٧م أن هذا اًمٞمقم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من سمِمٝم٤مدة اًمث٘م٤مت ومقضم٥م صقُمف قمغم مجٞمع 

ٛملم: وٕن ؿمٝمر رُمْم٤من ُم٤م سملم اِلالًملم وىمد صمب٧م أن هذا اًمٞمقم ُمٜمف ذم ؾم٤مئر إطمٙم٤مم اعمسٚم

ُمـ طمٚمقل اًمديـ، ووىمقع اًمٓمالق، واًمٕمت٤مق، ووضمقب اًمٜمذور وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم، 
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ومٞمج٥م صٞم٤مُمف سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع: وٕن اًمبٞمٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م ؿمٝمدت سمرؤي٦م اِلالل ومٞمج٥م اًمّمقم،  

ي٨م يمري٥م وم٢مٟمام دلَّ قمغم أهنؿ ٓ يٗمٓمرون سم٘مقل يمري٥م وطمده يمام ًمق شم٘م٤مرسم٧م اًمبٚمدان، وم٠مُم٤م طمد

 وٟمحـ ٟم٘مقل سمف ... ((.

ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم إصح قمٜمدهؿ وهق ىمقل ذم ُمذه٥م أمحد، واظمت٤مره ؿمٞمخ  اًم٘مقل اًمث٤مين:

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أن اعمٕمتؼم اظمتالف اعمٓم٤مًمع ومٚمٞمزم اًمّمقم ًمٙمؾ ُمـ يقاومؼ سمٚمد اًمرؤي٦م ذم 

 ًمٗمف. ُمٓمٚمع اِلالل دون ُمـ خي٤م

ىم٤مل ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ))ختتٚمػ اعمٓم٤مًمع سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م ِّبذا، وم٢من اشمٗم٘م٧م ًمزم 

 اًمّمقم وإٓ ومال، وهق إصح ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، وىمقل ذم ُمذه٥م أمحد((. 

إن اًمٜم٤مس شمبع ًمإلُم٤مم وم٢مذا ص٤مم ص٤مُمقا، وإذا أومٓمر أومٓمروا، وًمق يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

ذم سمٚمد اخلٚمٞمٗم٦م صمؿ طمٙمؿ اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مًمثبقت ًمزم ُمـ حت٧م وٓيتف ذم  جلٛمٞمع اعمسٚمٛملم ومرآه اًمٜم٤مس

ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرِّب٤م أن يّمقُمقا أو يٗمٓمروا ُمع اخلٚمٞمٗم٦م، وقمٛمؾ اًمٜم٤مس اًمٞمقم قمغم هذا، 

وهذا ىمقل ىمقي، طمتك ًمق صححٜم٤م اًم٘مقل اًمث٤مين اًمذي حيٙمؿ ومٞمف سم٤مقمتب٤مر اظمتالف اعمٓم٤مًمع، 

  (0)ر اعمٓم٤مًمع أن ٓ ئمٝمر ظمالوم٤ًم ًمام قمٚمٞمف اًمٜم٤مس.ومٞمج٥م قمغم ُمـ رأى اعمس٠مًم٦م ُمبٜمٞم٦م قمغم اقمتب٤م

إٟمف يٚمزم طمٙمؿ اًمرؤي٦م يمؾ ُمـ أُمٙمـ وصقل اخلؼم إًمٞمف ذم اًمٚمٞمٚم٦م، وهذا يقاومؼ  اًم٘مقل اًمراسمع:

ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مرض: ٕٟمف يٛمٙمـ أن يّمؾ اخلؼم إمم مجٞمع أىمٓم٤مر اًمدٟمٞم٤م ذم أىمؾ 

 ٤مٟم٧م وؾم٤مئؾ آشمّم٤مٓت ُمٗم٘مقدة.ُمـ دىمٞم٘م٦م، ًمٙمـ خيتٚمػ قمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م إذا يم

إٟمف يٚمزم طمٙمؿ اًمرؤي٦م ًمٚمجٛمٞمع إذا رؤي سمٛمٙم٦م، وسمف ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر.  اًم٘مقل اخل٤مُمس:

]اٟمٔمر: اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمست٘مٜمع سمح٤مؿمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؼ اعمِم٤ميخ: قمبد اهلل اًمٓمٞم٤مر، 

 (2).واًمٖمّمـ، واعمِمٞم٘مح

                                                                                              

 288/ 0ٙمٞم٦م يمام ذم سمداي٦م اعمجتٝمد، ]وهذا ىم٤مل سمف اسمـ اًمامضمِمقن ُمـ اًمامًم (0)

 (68اًمّمٞم٤مم ذم اإلؾمالم ذم ضقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ًمقهػ اًم٘محٓم٤مين )ص:  (2)
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 احلذٜح ايظادغ 

ْ  َأيِب سَمْٙمَرةَ قمـ  ـِ اًمٜمَّبِله ، َريِضَ اهلُل قَمٜم َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن، َرَُمَْم٤مُن َوُذو "، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُف قَم ؿَمْٝمَرا قِمٞمٍد 

٦مِ  جَّ
  (0)."احْلِ

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

ـُ احل٤َمِرِث هق   .ملسو هيلع هللا ىلص َُمْقمَم اًمٜمَّبِله ،  َأسُمق سَمْٙمَرَة اًمثََّ٘مِٗملُّ اًمٓم٤َّمِئِٗملُّ ُٟمَٗمٞمُْع سم

 ويُمٜمل يقُمئذ سم٠ميب سمْٙمرة. َوَأؾْمَٚمَؿ قَمغَم َيِدِه، ملسو هيلع هللا ىلص رَّ إمَِم اًمٜمَّبِله شَمَدممَّ ذِم طِمَّم٤مِر اًمٓم٤َّمِئِػ سمَِبْٙمَرٍة، َوومَ 

َح٤مسَم٦ِم، َوَووَمَد قَمغَم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم.  اًمّمَّ
ِ
ـْ وُمَ٘مَٝم٤مء َة، َويَم٤مَن ُِم ـَ اًمَبٍْمَ  ؾَمَٙم

 وهق ممـ اقمتزل اًمٗمتٜم٦م يقم اجلٛمؾ  وأي٤مم صٗملم.

 ء اًمبٍمة ذوم٤م وُم٤مٓ وقمٚمام ووٓي٦م.َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمرة يمثػم اًمٕمب٤مدة. َويَم٤مَن أوٓده رؤؾم٤م

َ ؾَمٜم٦َم اصمٜمتلم ومخسلم، َوىم  ؾ: ؾَمٜم٦َم إطمدى ومخسلم.ٞمشُمُقذمه

 َعاْٞ ايهًُات :

َٟمَُّف قمقد ُمـ هق : اًْمِٕمٞمد ِٕ َٟمَْب٤مِري: ؾمٛمل قمٞمدا  ْٕ ُْؿ قَم٤مدوا إًَِمٞمِْف. َوىَم٤مَل اسْمـ ا  يمؾ َيْقم جيٛمع، يَم٠َمهنَّ

ِح إمَِم اًْمَٗمرح. َ  اًمؽمَّ

 احلذٜح :َا ٜظتفاد َٔ 

َّٛاٍ؟  َُا اِيِعٝذ ِفٞ َػ َّ َِٚإ َََضإ ػٗش عٝذ،   َنَٝف مسٞ َس

صَمَْرم سمجقاسملم: ذًمؽ أضَم٤مب قَمـ ْٕ َوال ذِم آظمر َيْقم  َأطمدمَه٤م: ا ال سمٕمد اًمزَّ َأٟمف ىمد يرى ِهالَل ؿَمقَّ

ْقم َأَض٤موَمُف إًَِمٞمِْف، َواًمْ  َواًمث٤َّميِن:ُمـ ؿمٝمر َرَُمَْم٤من.  ء َأٟمف ًمام ىمرب اًْمِٕمٞمد ُمـ اًمّمَّ ْ ٕمرب شمسٛمل اًمٌمَّ

ء إِذا ىمرب ُِمٜمُْف. ْ  (2)سم٤مؾمؿ اًمٌمَّ

ِٛي٘: " َيا ٜٓكضإ " َا ؟ َع٢ٓ َق
(3)

 

                                                                                              

 (0189( وُمسٚمؿ )0902رواه اًمبخ٤مري ) (0)

 (00/ 2يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ) (2)

قمغم  ( وذح اًمٜمقوي025/ 4( وومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )00/ 2يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ) (3)

 (099/ 7ُمسٚمؿ )
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 َأىمَْقال: ومٞمف قمدة   

ـْ مَحََؾ إول :  َّٓ  احلدي٨م ُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٦ِم َأسَمًدا إِ جَّ
َٓ ُذو احْلِ َٓ َيُٙمقُن َرَُمَْم٤مُن َو قَمغَم فَم٤مِهِرِه وَمَ٘م٤مَل 

ِه ىَمْقًُمُف صَمالصَملَِم َوَهَذا ىَمْقٌل َُمرْ  ُصقُُمقا ))  ملسو هيلع هللا ىلص ُدوٌد ُُمَٕم٤مٟمٌِد ًمِٚمَْٛمْقضُمقِد اعْمَُِم٤مَهِد َوَيْٙمِٗمل ذِم َرده

ةَ  ُف ًَمْق يَم٤مَن َرَُمَْم٤مُن َأسَمًدا صَماَلصملَِم ََلْ  (( ًمُِرْؤَيتِِف َوَأوْمٓمُِروا ًمُِرْؤَيتِِف وَم٢ِمْن هُمؿَّ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَم٠َميْمِٛمُٚمقا اًْمِٕمدَّ وَم٢ِمٟمَّ

َت٩ْم إمَِم َهَذا  .حَيْ

َتِٛمَٕم٤مِن ذِم اًمٜمَّْ٘مص إِن يَم٤مَن َأطمدمَه٤م  :اًمث٤مين  َٓ جَيْ ُاَم  َأن اًْمَٙمالَم ظمرج قمغم اًْمَٖم٤مًم٥ِم، َواًْمَٖم٤مًم٥ِم َأهنَّ

 شمسٕم٤م َوقمنْميـ يَم٤مَن أظمر صَمالصَملَِم.

ـُ طَمٜمَْبؾٍ  جَّ  ‘ : ىَم٤مَل َأمْحَُد سْم
٦ِم َوإِنَّ َٟمَ٘مَص ُذو احْلِ جَّ

. ٦ِم شَمؿَّ َرَُمَْم٤منُ إِْن َٟمَ٘مَص َرَُمَْم٤مُن شَمؿَّ ُذو احْلِ

  واظمت٤مره اًمبخ٤مري.

ضمر قَمـ ؿمٝمر  :ًم٨مَواًمث٤َّم ْٕ َٓ يٜم٘مص ُمـ ا ٦م َوَأٟمف  َأن اعمَُراد شَمْٗمِْمٞمؾ اًْمَٕمَٛمؾ ذِم قمنم ِذي احْلجَّ

 َرَُمَْم٤من. 

َس  :راسمعَواًم َٓ َيُٙمقَٟم٤مِن َٟم٤مىِمَّملْمِ ذِم اًمثََّقاِب، َوإِْن ُوضِمَدا َٟم٤مىِمَّملْمِ ذِم قَمَدِد احْلِ ُاَم   .٤مِب إهِنَّ

٦ِم وَمِٝمَل طَم٤مِصَٚم٦ٌم، َٟمَ٘مَص َأْو شَمؿَّ  ًمذي وَمُٙمؾُّ وَمِْمٞمَٚم٦ٍم صَمَبَت٧ْم ًمَِرَُمَْم٤مَن َأوِ   . احْلجَّ

ـُ َراْهَقْيِف َيُ٘مقُل و  إصح هقو‘ :  ىم٤مل اًمٜمقوي .َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن ذِم اًْمَٗمِْمٞمَٚم٦مِ  : يَم٤مَن إؾِْمَح٤مُق سْم

  .اًمّمقاب اعمٕمتٛمد

ـُ اعْمُٜمػِمِ  ـُ سمْ ْي اِض َوَأىْمَرُِّب٤َم َأنَّ اعْمَُراَد  ‘ : ىَم٤مَل اًمزَّ قْمؽِمَ ِٓ ـِ ا ىَْمَقاِل قَم ْٕ ـْ َهِذِه ا ٌء ُِم ُٚمق َرْ َٓ خَيْ

َّ سم٤ِمقْمتَِب٤مِر اًْمَٕمَدِد َيٜمَْجؼِمُ سم٠َِمنَّ يُمالًّ ُِمٜمُْٝماَم ؿَمْٝمُر قِمٞمٍد قَمٔمِٞمٍؿ وَمالَ َيٜمَْبِٖمل وَ  زه ْصُٗمُٝماَم َأنَّ اًمٜمَّْ٘مَص احْلِ

٤مسم٤ِمًمٜمُّْ٘مَّم٤مِن سمِِخالَِف  مِهَ  . هَمػْمِ

ِذي ىَم٤مَل ومِٞمِف  وىمٞمؾ : :٤مُمسَواخل شمِٚمَْؽ اعْمَ٘م٤مًم٦م َوَهَذا  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن ذِم قَم٤مٍم سمَِٕمٞمْٜمِِف ، َوُهَق اًْمَٕم٤مُم اًمَّ

ـْ ىَمبْٚمِِف َأسُمق اًْمَقًمِٞمِد اطَمَٙم٤مُه  ـْ َأيِب سَمْٙمِر سمْ اسمـ سَمِزيَزَة َوُِم يُّ قَم ـُ ُرؿْمٍد َوَٟمَ٘مَٚمُف اعْمُِح٥مُّ اًمٓمَّؼَمِ  .ـِ وُمقَركَ سْم
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طَْمَٙم٤مِم َوِِّبََذا ضَمَزَم اًْمبَٞمَْٝمِ٘ملُّ َوىَمبَِٚمُف اًمٓمََّح٤مِويُّ : واًمس٤مدس  ْٕ َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن ذِم ا وَمَ٘م٤مَل ،  َوىِمٞمَؾ اعْمَْٕمٜمَك 

ـَ ُُمَتَٙم٤مُِمَٚم٦ٌم هَمػْمُ َٟم٤مىمَِّم  ي طَْمَٙم٤مَم وِمٞمِٝماَم َوإِْن يَم٤مَٟم٤م شمِْسَٕم٦ًم َوقِمنْمِ ْٕ َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن َأنَّ ا ـْ َُمْٕمٜمَك  ٦ٍم قَم

 .طُمْٙمِٛمِٝماَم إَِذا يَم٤مَٟم٤م صَماَلصملِمَ 

 فا٥ذ٠ ٚسٚد ٖزا احلذٜح :

ـْ َص٤مَم شمِْسًٕم٤م ‘ :  ىم٤مل اسمـ طمجر َ
ِ

ـْ ؿَمؽٍّ عم وَم٤مِئَدُة احْلَِدي٨ِم َروْمُع َُم٤م َيَ٘مُع ذِم اًْمُ٘مُٚمقِب ُِم

ـَ َأْو َوىَمَػ ذِم هَمػْمِ َيْقِم قَمَروَم٦مَ  ي ٞمبِلُّ . َوقِمنْمِ ٤مِق احْلَِدي٨ِم سَمَٞم٤مُن اظْمتَِّم٤مِص فَم٤مِهُر ؾِمٞمَ  : َوىَم٤مَل اًمٓمه

مِهَ  ُٝمقِر َوًَمٞمَْس اعْمَُراُد َأنَّ صَمَقاَب اًمٓم٤َّمقَم٦ِم ذِم هَمػْمِ ـَ اًمِمُّ ٤م ُِم مِهَ ٦ٍم ًَمٞمَْس٧ْم ذِم هَمػْمِ ـِ سمَِٛمِزيَّ ْٝمَرْي ٤م َيٜمُْ٘مُص اًمِمَّ

ـِ َوضَمَقاِز َوإِٟمَّاَم اعْمَُراُد َروْمُع احْلََرِج قَمامَّ قَمَسك َأْن َيَ٘مَع ومِٞمِف ظَمَٓم٠ٌم ذِم احْلُ  ظْمتَِّم٤مِصِٝماَم سم٤ِمًْمِٕمٞمَدْي ِٓ ْٙمِؿ 

 .اطْمتاَِمِل ُوىُمقِع اخْلََٓم٠ِم ومِٞمِٝماَم 

٦مٌ  - َؾ  َوذِم احْلَِدي٨ِم طُمجَّ  َأْن َيَتَٗمْمَّ
ِ

َّ
ِ

٦ِم َداِئاًم سَمْؾ ّلِل ًب٤م قَمغَم ُوضُمقِد اعْمََِم٘مَّ ـْ ىَم٤مَل إِنَّ اًمثََّقاَب ًَمٞمَْس ُُمَرشمَّ َ
ِ

عم

 .ًمت٤َّممه ذِم اًمثََّقاِب سم٢ِِمحْل٤َمِق اًمٜم٤َّمىِمِص سم٤ِم

ْٝمَر سمُِجْٛمَٚمتِِف  َواؾْمتََدلَّ سمِِف سَمْٕمُْمُٝمؿْ  - َٟمَُّف ضَمَٕمَؾ اًمِمَّ ِٕ ًماَِمًمٍِؽ ذِم ايْمتَِٗم٤مِئِف ًمَِرَُمَْم٤مَن سمِٜمِٞم٦ٍَّم َواطِمَدٍة ىَم٤مَل 

  (0).قِمَب٤مَدًة َواطِمَدًة وَم٤ميْمَتَٗمك ًَمُف سم٤ِمًمٜمهٞم٦َّمِ 

 احلذٜح ايظابع

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهللُ  ـِ اسْم  قَم
ِ
ـُ ُأمه َُمْٙمُتقٍم  ملسو هيلع هللا ىلص  قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: يَم٤مَن ًمَِرؾُمقِل اهلل َٟم٤مِن سماِلٌَل َواسْم ُُم١َمذه

 
ِ
قَْمَٛمك، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْٕ ـُ ُأمه ": ملسو هيلع هللا ىلص ا َن اسْم سُمقا طَمتَّك ُي١َمذه ُن سمَِٚمٞمٍْؾ، وَمُٙمُٚمقا َواْذَ ًٓ ُي١َمذه إِنَّ سماِلَ

ـْ سَمٞمْٜمَٝمُ  "َُمْٙمُتقمٍ  َّٓ َأْن َيٜمِْزَل َهَذا َوَيْرىَمك َهَذاىَم٤مَل: َوََلْ َيُٙم  (2).اَم إِ

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

 ملسو هيلع هللا ىلص  -ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ،  قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. أسمق قمبد اًمرمحـ اًم٘مرر اًمٕمدوي

 ، واسمـ وزيره.-

                                                                                              

 (026/ 4ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (0)

 (0192( وُمسٚمؿ )0908رواه اًمبخ٤مري ) (2)
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 -ه٤مضمر سمف أسمقه ىمبؾ أن حيتٚمؿ، واؾمتّمٖمر قمـ أطمد، وؿمٝمد اخلٜمدق وُم٤م سمٕمده٤م ُمع رؾمقل اهلل  

 ؼ طمٗمّم٦م أم اعم١مُمٜملم، أُمٝمام زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن.. وهق ؿم٘مٞم- ملسو هيلع هللا ىلص 

  ، وقمـ أيب سمٙمر، وقمٛمر، واًمس٤مسم٘ملم.- ملسو هيلع هللا ىلص  -روى قمٚمام يمثػما قمـ اًمٜمبل 

،: " ٟمٕمؿ اًمرضمؾ قمبد اهلل ًمق يم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ ". ىم٤مل: ومٙم٤من قمبد - ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمٜمبل ىم٤مل قمٜمف 

 اهلل ٓ يٜم٤مم سمٕمد ُمـ اًمٚمٞمؾ إٓ ىمٚمٞمال.

: ُم٤م رأي٧م أطمدا أًمزم ًمألُمر ’ قم٤مئِم٦م  يمام ىم٤مًم٧م، ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من ؿمديد اًمتٛمسؽ ِّبدي اًمٜمبل 

 إول ُمـ اسمـ قمٛمر.

ملسو هيلع هللا ىلص يمؾ ُمٙم٤من صغم ومٞمف، طمتك أن اًمٜمبل ملسو هيلع هللا ىلص قمـ ٟم٤مومع: أن اسمـ قمٛمر يم٤من يتبع آصم٤مر رؾمقل اهلل و

 ٟمزل حت٧م ؿمجرة، ومٙم٤من اسمـ قمٛمر يتٕم٤مهده٤م ومٞمّم٥م ذم أصٚمٝم٤م اًمامء ًمٙمٞمال شمٞمبس.

 اسمـ قمٛمر.ٕمـ ـم٤موس ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أورع ُمـ ويم٤من ؿمديد اًمقرع ، وم

اسمـ قمٛمر آدم ضمسٞمام ضخام ًمف إزار إمم ٟمّمػ ويم٤من  ؿمٝمد اًمٖمزو سمٗم٤مرس.و ؿمٝمد ومتح ُمٍم

 اًمس٤مىملم يٓمقف.

 أرسمٕم٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م ٕٟمف ىم٤مل: إٟمف يم٤من يقم اخلٜمدق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م. اسمـ قمٛمر  سمٚمغ

  (0)وؾمبٕملم. ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم، وظمٚمٞمٗم٦م: شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع

َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح :
(2)

 

 .ف ضمقاز إيمؾ واًمنمب واجلامع وؾم٤مئر إؿمٞم٤مء إمم ـمٚمقع اًمٗمجرومٞم -

 .وومٞمف اؾمتحب٤مب أذاٟملم ًمٚمّمبح أطمدمه٤م ىمبؾ اًمٗمجر وأظمر سمٕمد ـمٚمققمف أول اًمٓمٚمقع - 

                                                                                              

 (849/ 2شم٤مريخ اإلؾمالم ت سمِم٤مر ) (0)

 ( وهمػمه212/ 7ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (2)
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أسم٤مح  ملسو هيلع هللا ىلص إيمؾ سمٕمد اًمٜمٞم٦م وٓ شمٗمسد ٟمٞم٦م اًمّمقم سم٤مٕيمؾ سمٕمده٤م ٕن اًمٜمبل  وومٞمف دًمٞمؾ جلقاز - 

دمقز سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر ومدل قمغم أهن٤م ؾم٤مسم٘م٦م وأن  إيمؾ إمم ـمٚمقع اًمٗمجر وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٞم٦م ٓ

 .إيمؾ سمٕمده٤م ٓ يرض وهذا هق اًمّمقاب

 .وومٞمف اؾمتحب٤مب اًمسحقر وشم٠مظمػمه -

  ضمقاز اخت٤مذ ُم١مذٟملم عمسجد واطمد، ويٙمقن ٕذان يمؾ ُمٜمٝمام وىم٧م ُمٕمٚمقم. -

قَْمَٛمكوومٞمف دًمٞمؾ  - ْٕ  .قَمغَم ضَمَقاِز ؿَمَٝم٤مَدِة ا

  يم٤من صم٘م٦م ُمٕمرووم٤م.ومٞمف ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد إذا  -

ٞمْؾِ ومٞمف دًمٞمؾ وَ  - َْصَؾ سَمَ٘م٤مُء اًمٚمَّ ْٕ َنَّ ا ِٕ ؽه ذِم ـُمُٚمقِع اًْمَٗمْجِر  يَْمِؾ َُمَع اًمِمَّ ْٕ َوظَم٤مًَمَػ  ، قَمغَم ضَمَقاِز ا

 .جَي٥ُِم اًْمَ٘مَْم٤مءُ  :  ذِم َذًمَِؽ َُم٤مًمٌِؽ وَمَ٘م٤مَل 

ـَ اًْمَٕم٤مَه٦مِ وومٞمف دًمٞمؾ  - ضُمِؾ سماَِم وِمٞمِف ُِم إَِذا يَم٤مَن َيْ٘مِّمُد اًمتَّْٕمِريَػ َوَٟمْحَقُه َوضَمَقاُز  قَمغَم ضَمَقاِز ِذيْمِر اًمرَّ

ِف إَِذا اؿْمتُِٝمَر سمَِذًمَِؽ واطمتٞم٩م إًَِمٞمْفِ  ضُمِؾ إمَِم ُأُمه  .ٟمِْسَب٦ِم اًمرَّ

َا حهِ أرإ األع٢ُ ؟
(0)

 

 : أذان إقمٛمك ذم: اظمتٚمٗمقا ‘ اسمـ سمٓم٤مل  ىم٤مل

 .ومٙمرهف اسمـ ُمسٕمقد، واسمـ اًمزسمػم، ويمره اسمـ قمب٤مس إىم٤مُمتف -

يم٤من أقمٛمك، وأضم٤مزه ُم٤مًمؽ، واًمٙمقومٞمقن،  اًمٜمخٕملضم٤مزه ـم٤مئٗم٦م، وروى أن ُم١مذن وأ -

: ٕن أذان اسمـ أم ُمٙمتقم إٟمام يم٤من ي١مذن سمٕمد  إذا يم٤من ًمف ُمـ يٕمرومف اًمقىم٧م، ، وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 أن ي٘م٤مل ًمف: أصبح٧م أصبح٧م.

 سم٤مًمقىم٧م. ُمـ خيؼمه ُمٕمفإذا يم٤من واًمراضمح أٟمف يّمح أذان إقمٛمك 

 أحهاّ ػشع١ٝ ؟ ٌٖ ترتتب ع٢ً أرإ بالٍ

                                                                                              

 (246/ 2ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) (0)
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ـِ َُمْسُٕمقدٍ    سْم
ِ

ـْ قَمبِْد اّلِلَّ ـِ اًمٜمَّبِله ÷  قَم ـْ )) ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، قَم َـّ َأطَمَديُمْؿ َأَذاُن سماِلٍَل ُِم َٓ َيْٛمٜمََٕم

ُن  ُف ُي١َمذه ضِمَع ىَم٤مِئَٛمُٙمْؿ، َوًمُِٞمٜمَبهَف َٟم٤مِئَٛمُٙمؿْ  -َأْو ُيٜم٤َمِدي سمَِٚمٞمٍْؾ  -ؾَمُحقِرِه، وَم٢ِمٟمَّ (( رواه اًمبخ٤مري  ًمػَِمْ

 ُمسٚمؿو

َ٘مقًمف: " ًمػْمضمع ىم٤مئٛمٙمؿ " َأي ًمٞمٕمٚمٛمف سمِ٘مرب اًْمٗمْجر ومٞمجٚمس ًمالؾمتٖمٗم٤مر، " ويقىمظ ٟم٤مئٛمٙمؿ " وم

الَة.  ًمٞمت٠مه٥م ًمٚمّمَّ

 ومتبلم سمذًمؽ أٟمف ٓ يٛمٜمع اًمٕمبد ُمـ صالة سم٤مًمٚمٞمؾ أو ُمـ أيمؾ أو ذب أو مج٤مع وهمػم ذًمؽ.

 ٌٖ األرإ األٍٚ يًضبذ ٚاجب أّ ط١ٓ؟

ًمٞمس سمقاضم٥م: ٕن اًم٘مّمد ُمٜمف إي٘م٤مظ اًمٜم٤مس وهتٞمئتٝمؿ ج: إذان إول ًمّمالة اًمّمبح ؾمٜم٦م، و

 (0).وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ًمٚمّمالة.

 َت٢ ٜكاٍ " ايضال٠ خري َٔ ايّٓٛ " يف األرإ األٍٚ أّ ايجاْٞ؟

ورد اًمتثقي٥م ذم أذان اًمٗمجر وهق ىمقل: " اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم " ذم قمدد ُمـ إطم٤مدي٨م 

 ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م،

، ويمٜم٧م أىمقل ذم أذان اًمٗمجر  ملسو هيلع هللا ىلص ل: يمٜم٧م أؤذن ًمرؾمقل اهلل أيب حمذورة ريض اهلل قمٜمف ىم٤م طمدي٨م

ول: " طمل قمغم اًمٗمالح، اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم، اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم، اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم،ٓ  لِإ  ٕا

 ( وصححف إًمب٤مين ذم " صحٞمح أيب داود ".647( واًمٜمس٤مئل )511رواه أسمق داود ) إٓ اهلل ".

اًمتثقي٥م ذم أذان اًمٗمجر يٙمقن ذم إذان إول اًمذي يٙمقن ذم اقمتٛمد ُمـ ىم٤مل: إن  اوقمغم هذ

أن :آظمر اًمٚمٞمؾ، واًمّمحٞمح أٟمف يٙمقن ذم إذان اًمذي يٙمقن سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمّمالة. وذًمؽ 

ًمٗمٔم٦م " إول " شمٕمٜمل إول سم٤مًمٜمسب٦م ًمإلىم٤مُم٦م، وشمٙمقن اإلىم٤مُم٦م هل إذان اًمث٤مين، وىمد ورد ذم 

: )سملم يمؾ أذاٟملم صالة( رواه ملسو هيلع هللا ىلص وذًمؽ ذم ىمقًمف اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م شمسٛمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م أذاٟم٤ًم، 

 يٕمٜمل إذان واإلىم٤مُم٦م. ( .838( وُمسٚمؿ )598اًمبخ٤مري )

                                                                                              

 (56/ 5) 2 -ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  (0)
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أيب حمذورة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل قمٚمهٛمٜمل ؾمٜم٦م  ومم٤م ي١ميمد ذًمؽ طمدي٨م 

ن إذان، ىم٤مل: ومٛمسح ُم٘مدم رأد وىم٤مل: شم٘مقل: اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ... وم٢م

رواه أسمق داود  يم٤من صالة اًمّمبح ىمٚم٧م: اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ، اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم.

 ( وصححف اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم " صحٞمح أيب داود ".633( واًمٜمس٤مئل )510)

 دي٨م: أن اًمتثقي٥م يٙمقن ذم أذان صالة اًمّمبح.حلا اومٗمل هذ

: )إذا ملسو هيلع هللا ىلص ٜمبل وإذان اًمذي يٙمقن ًمٚمّمالة هق اًمذي يٙمقن سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م، ًم٘مقل اًم

 طمرضت اًمّمالة ومٚمٞم١مذن ًمٙمؿ أطمديمؿ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

وأُم٤م إذان اًمذي يٙمقن ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمس أذاٟم٤ًم ًمّمالة اًمّمبح ، وإٟمام هق )ًمػمضمع اًم٘م٤مئؿ 

  (0)ذم اًمّمحٞمحلم. ،ملسو هيلع هللا ىلص ويقىمظ اًمٜم٤مئؿ( يمام صمب٧م ذًمؽ قمـ اًمٜمبل 

 بٝإ املذ٠ بني األرإ األٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ايفجش

ومْمؾ أن يٙمقن ىمريب٤م، ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝمام إٓ أن ‘  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسـم سم٤مز : ٕا

يٙمقن إذان ىمبؾ ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م أو ُم٤م يِمبف ذًمؽ طمتك يٜمتبف  -يٕمٜمل: ىمري٥م  -يٜمزل هذا ويّمٕمد هذا 

ذان ذم ُمٜمتّمػ  اًمٜم٤مس أن اًمقىم٧م ىمري٥م واًمذي ذم اًمّمالة طمتك يب٤مدر سم٤مإليت٤مر وٟمحق ذًمؽ، أُم٤م ٕا

ـ اًمتٜمبٞمف.اًمٚمٞمؾ أو ذم اًمقاطمد ـ اًمٗمجر طمتك حتّمؾ اًمٗم٤مئدة ُم   (2)ة ًمٞمال ومال يٜمبٖمل سمؾ يٙمقن ىمريب٤م ُم

 احلذٜح ايجأَ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، َوُأمه ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوضَمِل اًمٜمَّبِله  ُاَم ىَم٤مًَمَت٤م:  ،ملسو هيلع هللا ىلص قَم  "َأهنَّ
ِ
ًَمُٞمّْمبُِح ضُمٜمًُب٤م  ملسو هيلع هللا ىلص إِْن يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

ـْ مِج٤َمٍع، هَمػْمِ اطْمتاِلٍَم ذِم َرَُمَْم٤م  (3)."َن، صُمؿَّ َيُّمقمُ ُِم

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

ت.’ أُم٤م قم٤مئِم٦م   ومٛمرَّ

                                                                                              

 ( سمتٍمف384/ 4ؾم١مال وضمقاب )ُمقىمع اإلؾمالم  (0)

 (332/ 6ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ) (2)

 ( ُمـ طمديثٞمٝمام.0019( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م وُمسٚمؿ )0930رواه اًمبخ٤مري ) (3)
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سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم  اؾمٛمٝم٤م: هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة، ’ أُم٤م أم ؾمٚمٛم٦م  

  سمٜم٧م قمؿ أيب ضمٝمؾ، وسمٜم٧م قمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد. اعمخزوُمٞم٦م،

ُمـ اًمرض٤مقم٦م،  ملسو هيلع هللا ىلص ، ويم٤مٟم٧م ىمبٚمف حت٧م أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد إؾمد، أظمق اًمٜمبل ملسو هيلع هللا ىلص زوج اًمٜمبل  

 .ملسو هيلع هللا ىلص وِل٤م ُمٜمف: زيٜم٥م، وقمٛمر اسمٜمل أيب ؾمٚمٛم٦م، رسمٞم٥م اًمٜمبل 

 ويم٤مٟم٧م هل وزوضمٝم٤م َأسُمق ؾمٚمٛم٦م أول ُمـ ه٤مضمر إمَِم أرض احلبِم٦م.

 ذم ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اِلجرةملسو هيلع هللا ىلص سمٜمك ِّب٤م اًمٜمبل

ويم٤مٟم٧م ُمـ أمجؾ اًمٜمس٤مء، وـم٤مل قمٛمره٤م، وقم٤مؿم٧م شمسٕملم ؾمٜم٦م أو أيمثر، وهل آظمر أُمٝم٤مت 

قمغم احلسلم ريض اهلل قمٜمف وسمٙم٧م قمٚمٞمف، وشمقومٞم٧م سمٕمده سمٞمسػم ذم  اعم١مُمٜملم ووم٤مة، وىمد طمزٟم٧م

 ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم.

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م شمسع ومخسلم، وهق همٚمط، ٕن ذم " صحٞمح ُمسٚمؿ " أن قمبد اهلل 

  (0)سمـ صٗمقان دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمالوم٦م يزيد.

 َعاْٞ ايهًُات :

طْمتاِلَِم وَمَ٘مْد شَمُٙمق اجْلَٜم٤َمسَم٦ُم: ِٓ ـَ ا َت٤مَٟملْمِ يَماَم َأقَمؿُّ ُِم  اخْلِ
ِ
ِه يَم٤مًْمتَِ٘م٤مء ـْ هَمػْمِ طْمتاِلَِم، َوىَمْد شَمُٙمقُن ُِم ِٓ ـَ ا ُن ُِم

طْمتاِلََم ىَمْد َيُٙمقُن سماِلَ إِٟمَْزاٍل وَمالَ حَتُّْمؾ اجْلَٜم٤َمسَم٦ُم. ِٓ  َأنَّ ا

طْمتاِلَم ذِم اًمٚمَُّٖم٦مِ  ِٓ   : ا
ِ
ٜم٤َمِم. َوُهَق قِمٜمَْد اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َة ذِم اعْمَ ِة،  ُرْؤَي٤م اعْمَُب٤مَذَ ـَ اعْمَُب٤مَذَ اؾْمٌؿ ًماَِم َيَراُه اًمٜم٤َّمِئُؿ ُِم

ٜمِله هَم٤مًمِب٤ًم.  وَمَٞمْحُدُث َُمَٕمُف إِٟمَْزال اعْمَ

َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح :
(2)

 

                                                                                              

 (742/ 2شم٤مريخ اإلؾمالم ت سمِم٤مر ) (0)

ـ طمجر ) (2) سم وـم٤مر )048 - 044/ 4ومتح اًمب٤مريٓ   (481/ 03( وُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب )252/ 4( وٟمٞمؾ ٕا
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ـْ هَمػْمِ وَمْرٍق َأْن ذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أ -  َٓ ىَمَْم٤مَء قَمَٚمٞمِْف ُِم ـْ َأْصَبَح ضُمٜمًُب٤م وَمَّمْقُُمُف َصِحٞمٌح َو نَّ َُم

مْج٤َمُع قَمغَم شَمُٙمقَن اجْلَٜمَ  ُف اؾْمَتَ٘مرَّ اإْلِ ِه، َوإًَِمٞمِْف َذَه٥َم اجْلُْٛمُٝمقُر، َوضَمَزَم اًمٜمََّقِويُّ سم٠َِمٟمَّ ـْ مِج٤َمٍع َأْو هَمػْمِ  ٤مسَم٦ُم قَم

مْج٤َمِع. ـُ َدىِمٞمِؼ اًْمِٕمٞمِد: إٟمَُّف َص٤مَر َذًمَِؽ إمْج٤َمقًم٤م َأْو يَم٤مإْلِ  َذًمَِؽ. َوىَم٤مَل اسْم

 : َدشَم٤منِ ىَم٤مَل اًْمُ٘مْرـُمبِلُّ ذِم َهَذا وَم٤مئِ  -

٤م  ُر اًْمُٖمْسَؾ إمَِم سَمْٕمِد ـُمُٚمقِع اًْمَٗمْجِر سَمَٞم٤مٟم٤م ًمٚمُْجَقاز : إطِْمَدامُهَ ٤مُِمُع ذِم َرَُمَْم٤مَن َوُي١َمظمه ُف يَم٤مَن جُيَ  .َأٟمَّ

طْمتاِلَُم ُمِ  : َواًمث٤َّميِن   ِٓ َتٚمُِؿ إِِذ ا َٓ حَيْ ُف يَم٤مَن  َٟمَّ ِٕ ـَ اطْمتاِلٍَم  َٓ ُِم ـْ مِج٤َمٍع  ٞمَْٓم٤مِن َأنَّ َذًمَِؽ يَم٤مَن ُِم ـَ اًمِمَّ

  .َوُهَق َُمْٕمُّمقٌم ُِمٜمْفُ 

ـْ َزقَمَؿ َأنَّ وَم٤مقِمَؾ َذًمَِؽ قَمْٛمًدا ُيْٗمٓمُِر َوإَِذا يَم٤مَن اعمراد سم - ده قَمغَم َُم اَمِع اعْمَُب٤مًَمَٖم٦م ذِم اًمرَّ ٤مًمتَّْ٘مٞمِٞمد سم٤ِمجْلِ

هْمتَِس٤مَل َأْو َيٜم٤َمُم قمَ  ِٓ َٓ ُيْٗمٓمُِر وَم٤مًمَِّذي َيٜمَْسك ا  .ٜمُف أومم سمذًمؽوَم٤مقِمُؾ َذًمَِؽ قَمْٛمًدا 

إَِذا اٟمَْ٘مَٓمَع َدُُمَٝم٤م ًَمٞماْلً صُمؿَّ ـَمَٚمَع اًْمَٗمْجُر ىَمبَْؾ اهْمتَِس٤مِِل٤َم  ذِم َُمْٕمٜمَك اجْلُٜم٥ُِم احْل٤َمئُِض َواًمٜمَُّٗمَس٤مءُ يدظمؾ  -

ِح ُُمْسٚمِؿٍ  َّٓ َُم٤م طُمِٙمَل قمَ  : ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ ذِم َذْ ٦ُم َصْقُِمَٝم٤م إِ ٦ًم ِصحَّ  يَم٤مومَّ
ِ
ـْ سَمْٕمِض َُمْذَه٥ُم اًْمُٕمَٚماَمء

 َٓ َٓ ُيْٕمَٚمُؿ َصحَّ قَمٜمُْف َأْو  َٚمِػ مِم٤َّم    .اًمسَّ

طمج٦م حيت٩م ِّب٤م، وٓ ي٘م٤مل هذا ُمـ ظمّم٤مئّمف ٕن  ملسو هيلع هللا ىلص دًمٞمؾ قمغم أن أومٕم٤مل اًمٜمبل ذم احلدي٨م  -

 .إصؾ قمدم اخلّمقصٞم٦م

إذا ضم٤مُمع ومٓمٚمع اًمٗمجر وضم٥م قمٚمٞمف أن يٜمزع وصقُمف صحٞمح وًمق أُمٜمك سمٕمد اًمٜمزع، وًمق  -

 ُم٤م سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر أومٓمر وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م واًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة اعمٖمّٚمٔم٦م. اؾمتدام اجلامع إمم

 حهِ االحتالّ يًضا٥ِ أثٓا٤ ايٓٗاس

 ٓ يبٓمؾ اًمّمقم سم٤مٓطمتالم ٕٟمف حيّمؾ سمدون اظمتٞم٤مر اًمّم٤مئؿ.

ُف َُمْٖمُٚمقٌب   .ىم٤مل اًمٜمقوي ذم "اعمجٛمقع":إَذا اطْمَتَٚمَؿ وَمالَ ُيْٗمٓمُِر سم٤ِمإِلمْج٤َمِع : َٕٟمَّ

ـْ هَمػْمِ اظْمتَِٞم٤مٍر ُِمٜمُْف ، وَم٠َمؿْمبََف  ( :4/363" )وىم٤مل ذم "اعمٖمٜمل ُف قَم َوًَمْق اطْمَتَٚمَؿ ََلْ َيْٗمُسْد َصْقُُمُف ، َٕٟمَّ

ٌء َوُهَق َٟم٤مِئٌؿ اهـ.  َُم٤م ًَمْق َدظَمَؾ طَمٚمَْ٘مُف َرْ

 ( :01/274وضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م )
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 يمٗم٤مرة وٓ ي١مصمر قمغم ُمـ اطمتٚمؿ وهق ص٤مئؿ أو حمرم سم٤محل٩م أو اًمٕمٛمرة ومٚمٞمس قمٚمٞمف إصمؿ وٓ 

 (0)صٞم٤مُمف وطمجف وقمٛمرشمف وقمٚمٞمف همسؾ اجلٜم٤مسم٦م إذا يم٤من ىمد أٟمزل ُمٜمٞم٤ًم اهـ.

 حهِ االطتُٓا٤ يًضا٥ِ

وم٤مٓؾمتٛمٜم٤مء طمرام وي٠مصمؿ وم٤مقمٚمف، ؾمقاء يم٤من ص٤مئاًم أم ٓ، وم٢من اؾمتٛمٜمك طمتك أٟمزل ومسد صقُمف، 

 ؾمقاء يم٤من اًمّمقم شمٓمققم٤ًم أو ومرض٤ًم،

ٜمك سمٞمده وم٘مد ومٕمؾ حمرُم٤ًم، وٓ يٗمسد صقُمف سمف إٓ أن يٜمزل، وًمق اؾمتٛم ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل: 

 وم٢من أٟمزل ومسد صقُمف، ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك اًم٘مبٚم٦م ذم إصم٤مرة اًمِمٝمقة. اٟمتٝمك.

ـْ َأضْمكِم "، قمٜمد اًمبخ٤مري : ÷ واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب هريرة  اسَمُف َوؿَمْٝمَقشَمُف ُِم ُك ـَمَٕم٤مَُمُف َوَذَ  (2)."َيؽْمُ

 احلذٜح ايتاطع

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ    قَم
ِ
ُيَ٘مبهُؾ َوُهَق َص٤مِئٌؿ، َوُيَب٤مِذُ َوُهَق " ملسو هيلع هللا ىلص اهلُل قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

ْرسمِفِ    (3)."َص٤مِئٌؿ، َوًَمِٙمٜمَُّف َأُْمَٚمُٙمُٙمْؿ إِلِ

 َعاْٞ ايهًُات :

 ) شمِِف يَمَقْضِع اخْلَده قَمغَم اخْلَده وَ  )ُيب٤َمِذُ ْرَأِة سمَِبنَمَ َة اعْمَ  .َٟمْحِقهِ َأْي َيَٛمسُّ سَمنَمَ

 َأْو َص٤مَر طَم٤ميمِاًم قَمَٚمٞمْفِ  : ُٙمْؿ()َأُْمَٚمٙمُ 
ٍ
ء ـْ َُمَٚمَؽ إَِذا ىَمَدَر قَمغَم َرْ  .ُِم

ْرسمِفِ  ىَم٤مَل َوإِٟمَّاَم  ، يَمَذا َيُ٘مقل َأيمثر اًمرَواة واإلرب اًْمُٕمْْمق : ىَم٤مَل اخْلٓم٤ميِبّ  ، سمَِٙمرْس صمؿَّ ؾُمُٙمقن : إِلِ

 .ُهَق ٕرسمف سمِٗمتَْحَتلْمِ َأي حِل٤َمضَمتِفِ 

 ٜظتفاد َٔ احلذٜح : َا

                                                                                              

 (327/ 5ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب ) (0)

 (07179/ 00ومت٤موى اًمِمبٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ) (2)

 (0016( وُمسٚمؿ )0927رواه اًمبخ٤مري ) (3)
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ـْ َأٟمُْٗمسُٙمْؿ َأٟمَُّٙمْؿ  ىَم٤مَل اًمُْٕمَٚماَمء :  قا ُِم ُ َٓ شَمتََقمهَّ ـْ اًمُْ٘مبَْٚم٦م َو از قَم طْمؽِمَ ِٓ َُمْٕمٜمَك يَمالَم قَم٤مِئَِم٦م َأٟمَُّف َيٜمْبَِٖمل ًَمُٙمْؿ ا

ـْ اًْمُقىُمقع ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص ُِمثْؾ اًمٜمَّبِّل  َٟمَُّف َيْٛمٚمِؽ َٟمْٗمسف َوَي٠مَُْمـ ُِم ِٕ  ىُمبَْٚم٦م َيتََقًمَّد ُِمٜمَْٝم٤م إِٟمَْزال َأْو ذِم اؾِْمتِب٤َمطَمتَٝم٤م 

ٟمِْٙمَٗم٤مف قَمٜمَْٝم٤م . ِٓ َٓ شَم٠مَُْمٜمُقَن َذًمَِؽ ، وَمَٓمِري٘مُٙمْؿ ا  ؿَمْٝمَقة َأْو َهَٞمَج٤من َٟمْٗمس َوَٟمْحق َذًمَِؽ َوَأٟمْتُْؿ 

ْوضَملْمِ قَمغَم اجْلُْٛمَٚم٦م -  ـْ ُِمثْؾ َهَذا مِم٤َّم جَيِْري سَملْم اًمزَّ ظْمَب٤مر قَم ٤م ذِم  َووِمٞمِف ضَمَقاز اإْلِ وَرِة ، َوَأُمَّ ُ ًمِٚمرضَّ

وَرة وَمَٛمٜمِْٝملٌّ قَمٜمُْف . ُ  (0)هَمػْم طَم٤مل اًمرضَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص .ومٞمف سمٞم٤من طمسـ قمنمشمف  -

حهِ ايكب١ً يًضا٥ِ :
(2)

 

 ذِم اعْمَْس٠َمًَم٦ِم َأىمَْقاٌل:

ُل   َوَّ ْٕ ُف َُمْٙمُروٌه ُُمٓمَْٚمً٘م٤م. - ا  ًمِٚمْاَمًمِِٙمٞم٦َِّم َأٟمَّ

ٌم ُُمْستَِدًمهلمَ  -اًمث٤َّميِن  { ]اًمب٘مرة: َأٟمَُّف حُمَرَّ َـّ وُه َة ذِم 087 سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: }وَم٤مَٔن سَم٤مِذُ [ وَم٢ِمٟمَُّف َُمٜمََع اعْمَُب٤مَذَ

َ َذًمَِؽ ومِْٕمُٚمُف َوُأضِمٞم٥َم  اًمٜمََّٝم٤مرِ  اَمُع َوىَمْد سَملمَّ َي٦ِم اجْلِ ْٔ  يَماَم َأوَم٤مَدُه طَمِدي٨ُم اًْمب٤َمِب.ملسو هيلع هللا ىلص سم٠َِمنَّ اعْمَُراَد ِِّب٤َم ذِم ا

 َ ـْ ىَمبََّؾ سَمَٓمَؾ َصْقُُمُف.َوىَم٤مَل ىَمْقٌم: إهنَّ ُم اًْمُ٘مبَْٚم٦َم، َوىَم٤مًُمقا: إنَّ َُم  ٤م حُتَره

. -اًمث٤َّمًم٨ُِم  ُف ُُمْستََح٥مٌّ ٦ِم وَمَ٘م٤مَل: إٟمَّ ُف ُُمَب٤مٌح َوسَم٤مًَمَغ سَمْٕمُض اًمٔم٤َّمِهِريَّ  َأٟمَّ

اسمُِع  ٞمِْخ، َوُيْرَوى -اًمرَّ ٤مبه َوُيَب٤مُح ًمِٚمِمَّ ـِ قَمب٤َّمٍس َوَدًمِٞمُٚمُف  ذًمؽ اًمتَّْٗمِّمٞمُؾ وَمَ٘م٤مًُمقا: ُيْٙمَرُه ًمِٚمِمَّ ـْ اسْم قَم

ُف َأشَم٤مُه "َُم٤م َأظْمَرضَمُف َأسُمق َداُود  َص ًَمُف َوَأشَم٤مُه آظَمُر ملسو هيلع هللا ىلص َأٟمَّ ٤مِئِؿ وَمَرظمَّ ِة ًمِٚمّمَّ ـْ اعْمَُب٤مَذَ َرضُمٌؾ وَمَس٠َمًَمُف قَم

َص ًَمُف ؿَمٞمٌْخ َوَاًمَِّذي هَن٤َمُه ؿَم٤مبٌّ   ."وَمَس٠َمًَمُف وَمٜمََٝم٤مُه وَم٢ِمَذا اًمَِّذي ُرظمه

٤موِمِٕمله َواؾْمَتَدلَّ ًَمُف سمَِحِدي٨ِم  ()اخْل٤َمُِمُس  ـْ اًمِمَّ َّٓ وَمالَ َوُهَق َُمْرِويٌّ قَم ـْ َُمَٚمَؽ َٟمْٗمَسُف ضَم٤مَز ًَمُف َوإِ َأنَّ َُم

ـِ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم ًَمامَّ ؾَم٠َمَل اًمٜمَّبِلَّ " ُف ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َأٟمَُّف ملسو هيلع هللا ىلص قُمَٛمَر سْم شْمُف ُأُمُّ َيّْمٜمَُع َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل: َي٤م ملسو هيلع هللا ىلص وَم٠َمظْمؼَمَ

 َرؾُمق
ِ

َّ
ِ

َر وَمَ٘م٤مَل: إينه َأظْمَِم٤ميُمْؿ ّلِل ـْ َذٟمْبِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ َم ُِم ُ ًَمؽ َُم٤م شَمَ٘مدَّ  ىَمْد هَمَٗمَر اّلِلَّ
ِ

وَمَدلَّ قَمغَم َأٟمَُّف  "َل اّلِلَّ
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َّٓ ًَمَبٞمَّٜمَُف   ٞمِْخ َوإِ ٤مبه َواًمِمَّ  شَمْٙمٚمِ ملسو هيلع هللا ىلص َٓ وَمْرَق سَملْمَ اًمِمَّ
ِ
َٓ ؾِمٞمَّاَم َوقُمَٛمُر يَم٤مَن ذِم اسْمتَِداء . وهذا ٞمِٗمفِ ًمُِٕمَٛمَر 

 اًم٘مقل هق إىمرب ًمٚمّمقاب واهلل أقمٚمؿ .

َْومَم ًَمُف شَمْريُمَٝم٤م  : ىَم٤مَل اًمٜمََّقِويُّ  ْٕ َـّ ا ْك ؿَمْٝمَقشَمُف ًَمِٙم ـْ ََلْ حُتَره َُم٦ًم قَمغَم َُم ْقِم ًَمٞمَْس٧ْم حُمَرَّ اًْمُ٘مبَْٚم٦ُم ذِم اًمّمَّ

 َ ْٕ يَم٧ْم ؿَمْٝمَقشَمُف وَمِٝمَل طَمَراٌم ذِم طَم٘مف قمغم ا ـْ طَمرَّ ٤م َُم  .َصح َوىمٞمؾ َُمْٙمُروَه٦مَوَأُمَّ

وهمػم اًم٘مبٚم٦م ُمـ دواقمل اًمقطء يم٤مًمْمؿ وٟمحقه ومٜم٘مقل طمٙمٛمٝم٤م  ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل: -

  .طمٙمؿ اًم٘مبٚم٦م وٓ ومرق

إرا داعب ايشجٌ اَشأت٘ أٚ باػشٖا مبا دٕٚ اجلُاع، فال خيًٛ احلاٍ َٔ حايني:
(0)

 

هذه احل٤مل يٗمسد اًمّمٞم٤مم، أن يٜمِم٠م قمـ شمٚمؽ اعمداقمب٦م واعمب٤مذة ٟمزول اعمٜمل، ومٗمل  إومم:

 وجي٥م اًم٘مْم٤مء قمغم ُمـ ٟمزل ُمٜمف اعمٜمل.

َة اُْمَرَأٍة سمَِٞمِدِه َأْو هَمػْمِ  َه٤م ، ىم٤مل اًمٜمقوي :" إَذا ىَمبََّؾ َأْو سَم٤مَذَ وِمٞماَم ُدوَن اًْمَٗمْرِج سمَِذيَمِرِه َأْو عَمََس سَمنَمَ

ٜمِلَّ سَمَٓمَؾ َصْقُُمُف َوإِٓ وَمال ، َوَٟمَ٘مَؾ َص  ُه اإِلمْج٤َمَع قَمغَم سُمٓماْلِن وَم٢ِمْن َأٟمَْزَل اعْمَ ٤مطِم٥ُم احْل٤َمِوي َوهَمػْمُ

ـْ ىَمبََّؾ َأْو سَم٤مَذَ ُدوَن اًْمَٗمْرِج وَم٠َمٟمَْزَل " اٟمتٝمك.  َصْقِم َُم

وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل " إذا سم٤مذ اًمرضمؾ زوضمتف ؾمقاء سم٤مذه٤م سم٤مًمٞمد، أو سم٤مًمقضمف 

 وإذا َل يٜمزل ومال ومٓمر سمذًمؽ " اٟمتٝمك. سمت٘مبٞمؾ، أو سم٤مًمٗمرج )سمدون مج٤مع( وم٢مٟمف إذا أٟمزل أومٓمر،

 أن يٜمِم٠م قمـ شمٚمؽ اعمداقمب٦م واعمب٤مذة ٟمزول اعمذي، ومٗمل هذه احل٤مل ٓ يٗمسد اًمّمقم. احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م:

" شم٘مبٞمؾ اًمرضمؾ اُمرأشمف وُمداقمبتف ِل٤م وُمب٤مذشمف ِل٤م سمٖمػم  ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف اهلل:

يم٤من ي٘مبهؾ وهق ص٤مئؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص ف: ٕن اًمٜمبل اجلامع وهق ص٤مئؿ، يمؾ ذًمؽ ضم٤مئز وٓ طمرج ومٞم

ويب٤مذ وهق ص٤مئؿ، ًمٙمـ إن ظمٌم اًمقىمقع ومٞمام طمرم اهلل قمٚمٞمف ًمٙمقٟمف رسيع اًمِمٝمقة، يمره ًمف 

ذًمؽ، وم٢من أُمٜمك ًمزُمف اإلُمس٤مك واًم٘مْم٤مء وٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ. أُم٤م اعمذي 
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قمدم سمٓمالن اًمّمقم، وٕٟمف ومال يٗمسد سمف اًمّمقم ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، ٕن إصؾ اًمسالُم٦م و 

 يِمؼ اًمتحرز ُمٜمف.

قمـ رضمؾ داقم٥م زوضمتف، وهق ص٤مئؿ ومخرج ُمٜمف  وىمد ؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل:

 ُمذي، ومام طمٙمؿ صقُمف؟

وم٠مضم٤مب: " إذا داقم٥م اًمرضمؾ زوضمتف، ومخرج ُمٜمف ُمذي، ومّمقُمف صحٞمح، وٓ رء قمٚمٞمف قمغم 

دًمٞمؾ قمغم أٟمف يٗمٓمر، وٓ يّمح اًم٘مقل اًمراضمح قمٜمدٟم٤م ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ: وذًمؽ ًمٕمدم اًم

ىمٞم٤مؾمف قمغم اعمٜمل: ٕٟمف دوٟمف، وهذا اًم٘مقل اًمذي رضمحٜم٤مه هق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، وأيب طمٜمٞمٗم٦م 

واظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل وىم٤مل ذم اًمٗمروع: هق أفمٝمر، وىم٤مل ذم اإلٟمّم٤مف: 

 هق اًمّمقاب " اٟمتٝمك.

 شج َٓ٘ َين أّ َزٟ؟إرا اػتب٘ ع٢ً اإلْظإ يف َجٌ ٖزٙ احلاٍ: ٌٖ ايزٟ خ

وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُمذي، ٕن اعمذي هق اًمذي خيرج قمٜمد اعمداقمب٦م، وٓ حيٙمؿ سمٗمس٤مد اًمّمقم سمٛمجرد 

 (0).واهلل أقمٚمؿ اًمِمؽ.

ِٔ جاَع يف ْٗاس   سَضإ ممٔ جيب عًٝ٘ ايضّٛ عًٝ٘ أَٛس مخظ١:ََ

 إول: اإلصمؿ.

 اًمث٤مين: ومس٤مد اًمّمقم.

ُمْم٤من سمٖمػم قمذر ذقمل وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًمث٤مًم٨م: وضمقب اإلُمس٤مك ومٙمؾ ُمـ أومسد صقُمف ذم ر

 اإلُمس٤مك وىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم.

 اًمراسمع: وضمقب اًم٘مْم٤مء ٕٟمف أومسد قمب٤مدة واضمب٦م ومقضم٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه٤م.

اخل٤مُمس: اًمٙمٗم٤مرة وهل أهمٚمظ اًمٙمٗم٤مرات: قمتؼ رىمب٦م وم٢من َل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وم٢من 

 َل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤ًم.
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يم٘مْم٤مء رُمْم٤من وصقم اًمٙمٗم٤مرة وٟمحقه٤م وم٢مٟمف  همػم هن٤مر رُمْم٤منأُم٤م إذا يم٤من اًمّمقم واضمب٤م ذم  

 اإلصمؿ واًم٘مْم٤مء. يؽمشم٥م قمغم مج٤مقمف أُمران:

 (0)ُمـ ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل. وأُم٤م إذا يم٤من اًمّمقم شمٓمققم٤ًم وضم٤مُمع ومٞمف ومال رء قمٚمٞمف اهـ.

 احلذٜح ايعاػش

 
ِ
ـِ ؾَمْٕمٍد َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ُٚمقا "ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  قَم َٓ َيَزاُل اًمٜم٤َّمُس سمَِخػْمٍ َُم٤م قَمجَّ

 (2)."اًْمِٗمٓمْرَ 

 ايتعشٜف بايضخابٞ :

ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ اخلزرضمل سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمب٦م، اإلُم٤مم، اًمٗم٤مضؾ، اعمٕمٛمر،  هق

 أسمق اًمٕمب٤مس اخلزرضمل، إٟمّم٤مري، اًمس٤مقمدي.ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مٞم٦م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ـ شمقومقا ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل ويم٤من أسمقه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذي

 وأٟم٤م اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م.ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ؾمٝمؾ ي٘مقل: ؿمٝمدت اعمتالقمٜملم قمٜمد رؾمقل اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اؾمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد طمزٟم٤م، ومٖمػمه اًمٜمبل و 

وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م، وهق آظمر ُمـ ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل اًمّزهرّي: ُم٤مت اًمٜمبّل 

 (3).ًمؽ. ىم٤مل اًمقاىمدّي: قم٤مش ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦ماًمّّمح٤مسم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم. وىمٞمؾ ىمبؾ ذ

 َعاْٞ ايهًُات :

ه َواًْمَٗمَس٤مدِ  .َأْي َُمْقُصقوِملَم سمَِخػْمٍ يَمثػِمٍ  ( َٓ َيَزاُل اًمٜم٤َّمُس سمَِخػْمٍ )   . َأِو اعْمَُراُد سم٤ِمخْلػَْمِ ِضدُّ اًمنمَّ

ُٚمقا اًْمِٗمٓمَْر  َة وِمْٕمٚمِِٝمْؿ َذًمَِؽ اُْمتِ  :َُم٤م قَمجَّ َه٤م هَمػْمَ َُم٤م فَمْروِمٞم٦ٌَّم َأْي ُُمدَّ ٜم٦َِّم َواىِمِٗملَم قِمٜمَْد طَمده ًٓ ًمِٚمسُّ ث٤َم

ُ ىَمَقاقِمَدَه٤م  .ُُمَتٜمَٓمهِٕملَم سمُِٕمُ٘مقِِلِْؿ َُم٤م ُيَٖمػمه

َا ٜظتفاد َٔ احلذٜح :
(0)
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َٗم٤مٍق. َوَدًمِٞمُٚمُف َهَذا احْلَِدي٨ُم.  -  ـِ اًْمُٖمُروِب: ُُمْسَتَح٥مٌّ سم٤ِمشمه  شَمْٕمِجٞمُؾ اًْمِٗمٓمِْر سَمْٕمَد شَمَٞم٘مُّ

ُحقِر ِصَح٤مٌح ُُمَتَقاشمَِرةٌ  : ِد اًمؼَْمه سمـ قَمبْ اىَم٤مَل  وْمَٓم٤مِر َوشَم٠مظِْمػِم اًمسُّ   .َأطَم٤مِدي٨ُم شَمْٕمِجٞمِؾ اإْلِ

َٗمَؼ اًْمُٕمَٚماَمُء قَمغَم َأنَّ حَمَؾَّ  - ْؤَي٦ِم َأْو سم٢ِِمظْمَب٤مِر قَمْدًَملْمِ َويَمَذا  اًمتٕمجٞمؾاشمَّ ْٛمِس سم٤ِمًمرُّ َؼ هُمُروُب اًمِمَّ إَِذا حَتَ٘مَّ

 .رضمحقمدل َواطِمد ذِم إ

ُروَن إمَم فُمُٝمقِر اًمٜمَّْجِؿ.  - ـَ ُي١َمظمه ِذي  َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم اعْمَُتَِمٞمهَٕم٦ِم، اًمَّ

ُمه  - ْٕ ٤موِمِٕملُّ ذِم ا َدُه َوَرَأى  : ىَم٤مَل اًمِمَّ ـْ شَمَٕمٛمَّ َ
ِ

َّٓ عم َٓ ُيْٙمَرُه شَم٠مظِْمػُمُه إِ شَمْٕمِجٞمُؾ اًْمِٗمٓمِْر ُُمْسَتَح٥مٌّ َو

 اًمت٠مطمػم. اًْمَٗمْْمَؾ ذِم 

 اًمٗمٓمر، دًمٞمؾ قمغم سم٘م٤مء اخلػم قمٜمد ُمـ قمجٚمف، وزوال اخلػم قمٛمـ أضمٚمف. أن شمٕمجٞمؾومٞمف  -

اعم٘مّمقد سم٤مًمٗمٓمر : أي أن يتٜم٤مول ؿمٞمئ٤ًم ىمٚمٞمالً ُمـ اًمامء أو اًمرـم٥م أو اًمتٛمر ، صمؿ يّمكم صالة  -

اعمٖمرب وسمٕمده٤م يٙمٛمؾ إومٓم٤مره ، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس يْمٞمٕمقن صالة اعمٖمرب ذم مج٤مقم٦م سمحج٦م 

 شمٕمجٞمؾ اإلومٓم٤مر. ومٚمٜمٜمتبف ًمذًمؽ؟

 إذا دظمؾ وىم٧م اإلومٓم٤مر وًمٞمس قمٜمده ُم٤م يٗمٓمر قمٚمٞمف يٜمقي اًمٗمٓمر وي١مضمر سمذًمؽ ، إن ؿم٤مء اهلل.  -

يف تعجٌٝ ايفطش مثشات عظ١ُٝ:
(2) 

 .اإلومٓم٤مر يٕمجؾ يم٤من وم٘مد ،- ملسو هيلع هللا ىلص  - اًمٜمبل هدي اشمب٤مع اإلومٓم٤مر شمٕمجٞمؾ ذم •

 قمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم ىم٤مل: )يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ذم ؾمٗمر وهق ص٤مئؿ، ومٚمام هم٤مسم٧م اًمِمٛمس

ىم٤مل ًمبٕمض اًم٘مقم: ي٤م ومالن، ىمؿ وم٤مضمدح ًمٜم٤م ]أي اظمٚمط اًمسقيؼ سم٤مًمامء[ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمق 

أُمسٞم٧م، ىم٤مل: اٟمزل وم٤مضمدح ًمٜم٤م، ىم٤مل: إن قمٚمٞمؽ هن٤مرًا ىم٤مل: اٟمزل وم٤مضمدح ًمٜم٤م، ومٜمزل ومجدح 

 صمؿ ىم٤مل: إذا رأيتؿ اًمٚمٞمؾ ىمد أىمبؾ ُمـ هٝمٜم٤م أومٓمر اًمّم٤مئؿ(.ُمتٗمؼ قمٚمٞمفملسو هيلع هللا ىلص ِلؿ، ومنمب اًمٜمبل 

                                                                                              

( وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح 099/ 4( وومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )26/ 2إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ) (0)

 ( 0380/ 4ح )ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم
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 .إٟمبٞم٤مء أظمالق ُمـ ٗمٓمراًم شمٕمجٞمؾ • 

ىم٤مل أسمق اًمدرداء: )صمالث ُمـ أظمالق إٟمبٞم٤مء: شمٕمجٞمؾ اإلومٓم٤مر، وشم٠مظمػم اًمسحقر، ووضع 

 اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة(. رواه اًمٓمؼماين

 اًمٗمٓمر قمالُم٦م أن اًمٜم٤مس سمخػم. شمٕمجٞمؾ ذم أن •

 .ذي ُمٕمٜم٤محدي٨م اًمٚمًم

 ٜمّم٤مرى.واًم ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م اًمٗمٓمر شمٕمجٞمؾ ذم •

: )ٓ يزال اًمديـ فم٤مهرًا ُم٤م - ملسو هيلع هللا ىلص  -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  - قمـ أيب هريرة

 قمجؾ اًمٜم٤مس اًمٗمٓمر، ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ي١مظمرون(. رواه أسمق داود

ُروَٟمُف إمَِم اؿْمتَِب٤مِك ا ُْؿ ُي١َمظمه : وَم٢ِمنَّ ذِم اًمتَّْٕمِجٞمِؾ خُم٤َمًَمَٗم٦َم َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب وَم٢ِمهنَّ ٜمُُّجقِم َأِي ًمىَم٤مَل اًمتُّقِرسمِِْمتِلُّ

تِٜم٤َم َْهِؾ اًْمبِْدقَم٦ِم ذِم ُِمٚمَّ ِٕ   .اظْمتاِلـَمَِٝم٤م، صُمؿَّ َص٤مَر قَم٤مَدًة 

 ر شمٞمسػم قمغم اًمٜم٤مس، وسمٕمد قمـ اًمتٜمٓمع، وىمد اُمتثؾ هذا إدب اًمّمح٤مسم٦م.اًمٗمٓم شمٕمجٞمؾ ذم •

 ىم٤مل اًمبخ٤مري: " أومٓمر أسمق ؾمٕمٞمد طملم هم٤مب ىمرص اًمِمٛمس ".

ع اًمٜم٤مس إومٓم٤مرًا، وأسمٓم٠مهؿ ؾمحقرًا(. أرسملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن: )يم٤من أصح٤مب حمٛمد 

 رواه قمبد اًمرزاق

٤مِئِؿ َوَأىمَْقى ًَمُف  : ىَم٤مَل اعْمَُٝمٚم٥َُّم  ُف َأْروَمُؼ سم٤ِمًمّمَّ َٟمَّ ِٕ ٞمِْؾ َو ـَ اًمٚمَّ َٓ ُيَزاَد ذِم اًمٜمََّٝم٤مِر ُِم ْٙمَٛم٦ُم ذِم َذًمَِؽ َأْن  َواحْلِ

 .قَمغَم اًْمِٕمَب٤مَدةِ 

َٓ َيَزاًمُ  ايظََّبُب - ُروُه يَم٤مُٟمقا َداظِمٚملَِم ذِم ذِم يَمْقِن اًمٜم٤َّمِس  ُْؿ إَذا َأظمَّ هَنَّ ِٕ ُٚمقا اًْمِٗمٓمَْر:  قَن سمَِخػْمٍ َُم٤م قَمجَّ

ٜم٦ََّم. َٓ َيَزاًُمقَن سمَِخػْمٍ َُم٤م وَمَٕمُٚمقا اًمسُّ ٜم٦َِّم. َو   (0)وِمْٕمٍؾ ظِمالَِف اًمسُّ

  َكاٍ ايؼٝخ صفٛت ْٛس ايذٜٔ(ٚفضً٘ايعًِ )سابعا: 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد وم٢من:

                                                                                              

 (099/ 4ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (0)
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اًمٕمٚمؿ ومْمٚمف قمٔمٞمؿ وذومف رومٞمع وهق شم٤مج قمغم رؤوس أصح٤مسمف وأهٚمف ومٙمؿ ُمـ وضٞمع رومٕمف  

إمم ُمّم٤مف اًمنموم٤مء ويمؿ ُمـ طم٘مػم رومٕمف اًمٕمٚمؿ إمم ُمراشم٥م اًمٕمٔمامء وم٤مرشمٗمع آدم قمٚمٞمف اًمسالم 

  طمتك ؾمبؼ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ًمام قمٚمٛمف اهلل إؾمامء يمٚمٝم٤م وقمجزت اعمالئٙم٦م وم٘م٤مًم٧م : )

ـَ  قِمٚمْؿَ  َٓ  ؾُمبَْح٤مَٟمَؽ  ِذي ُ اًمَّ ْٛمَتٜم٤َم إِٟمََّؽ َأٟم٧َْم اًْمَٕمٚمِٞمُؿ احْلَِٙمٞمُؿ ( . وىم٤مل شمٕم٤ممم: ) َيْروَمِع اّلِلَّ َّٓ َُم٤م قَمٚمَّ ًَمٜم٤َم إِ

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمٚمَْؿ َدَرضَم٤مٍت(. ِذي  َءاَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًمَّ

أن يستزيد ُمـ رء  -صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وُمـ ذف اًمٕمٚمؿ أن رب اًمٕمزة َل ي٠مُمر ٟمبٞمف 

ًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم : ) َوىُمْؾ َربه ِزْديِن قِمٚمْاًم ( ويم٤من هق إُمر إول اًمذي ٟمزل سمف اًم٘مرآن يم٤م

َؽ اًمَِّذي ظَمَٚمَؼ) ـْ قَمَٚمٍؼ)0اًمٙمريؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم : )اىْمَرأْ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمه ٟمَْس٤مَن ُِم ( اىمَْرأْ َوَرسمَُّؽ 2( ظَمَٚمَؼ اإْلِ

يَْمَرُم) ْٕ ِذي قَمٚمََّؿ سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ)3ا ٟمَْس٤مَن َُم٤م ََلْ َيْٕمَٚمْؿ ( .( قَمٚمَّ 4( اًمَّ  َؿ اإْلِ

وًم٘مد روى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾم٠مل أطمد وٓشمف قمٛمـ اؾمتخٚمٗمف قمغم ُمٙم٦م ىم٤مل 

اؾمتخٚمٗم٧م اسمـ أسمزى رضمؾ ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل : اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمقمم وم٘م٤مل : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم : إٟمف 

ٞمٙمؿ ىمد ىم٤مل : )يرومع اهلل ِّبذا اًمٙمت٤مب ىم٤مرئ ًمٙمت٤مب اهلل قم٤مَل سم٤مًمٗمرائض وم٘م٤مل قمٛمر : أُم٤م إن ٟمب

أىمقاًُم٤م ويْمع آظمريـ( وم٤مٟمٔمر يمٞمػ رومع اًمٕمٚمؿ ُمقمم ُمـ ُمقامم اًمٕمرب إمم ُم٘م٤مم قمٚمٞمتٝمؿ وأذاومٝمؿ 

 وضمٕمٚمف واًمٞم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ وطم٤ميماًم ومٞمٝمؿ يديٜمقن ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٕمؽمومقن ًمف سم٤مًمٗمْمؾ واًمقٓء .

ىم٤مل : )وُمـ ؾمٚمؽ ـمريً٘م٤م يٚمتٛمس ومٞمف قمٚماًم ملسو هيلع هللا ىلصوروى ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

ؾمٝمؾ اهلل ًمف سمف ـمريً٘م٤م إمم اجلٜم٦م وُم٤م اضمتٛمع ىمقم ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل يتٚمقن يمت٤مب اهلل 

ويتدارؾمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ إٓ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسٙمٞمٜم٦م وهمِمٞمتٝمؿ اًمرمح٦م وطمٗمتٝمؿ اعمالئٙم٦م وذيمرهؿ اهلل 

 ومٞمٛمـ قمٜمده وُمـ سمٓم٠م سمف قمٛمٚمف َل يرسع سمف ٟمسبف ( .

أس اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمروم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف سم٠مؾمامئف صمؿ ُمٕمروم٦م ُم٤م جي٥م ًمف ؾمبح٤مٟمف قمغم اًمٕمب٤مد ُمـ ور

 اًمتسبٞمح واًمتٛمجٞمد .

ًٓ قمجٞمًب٤م وىمع سملم قمٚمامء اًمؽمسمٞم٦م اًمٞمقم وسملم ديٜمٝمؿ وؾمٚمٗمٝمؿ ُمع أٟمف ٓ يقضمد قمغم  وإن اٟمٗمّم٤م

هق اصٚمح وأوضح وأيرس واومْمؾ ُمـ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م آؾمالُمل ٓ  شمرسمقيإرض ُمٜمٝم٩م 
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ؾْمالَُم ( وىم٤مل : ) اًْمَٞمْقَم  ًمٌمء   اإْلِ
ِ

ـَ قِمٜمَْد اّلِلَّ ي إٓ أٟمف ُمٜمٝم٩م رب اًمٕم٤معملم اًمذي ىم٤مل : ) إنَّ اًمده

ؾْمالََم ِديٜم٤ًم ( .  َأيْمَٛمٚم٧ُْم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِضٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

م ُمِمػميـ إمم سمٕمض اًمٕمٔم٤مت ٟمذيمر ُمـ ذًمؽ ُم٤م ىمّمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمّم٦م آدم قمٚمٞمف اًمسال

َْرِض ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم ىَم٤مًُمقا َأدَمَْٕمُؾ  ْٕ واًمٕمؼم ُمٜمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم : ) َوإِْذ ىَم٤مَل َرسمَُّؽ ًمِٚمَْٛمالَِئَٙم٦ِم إيِنه ضَم٤مقِمٌؾ ذِم ا

ُس ًَمَؽ ىَم٤مَل إيِنه  ـُ ُٟمَسبهُح سمَِحْٛمِدَك َوُٟمَ٘مده َُمآَء َوَٟمْح ـْ ُيْٗمِسُد وِمٞمَٝم٤م َوَيْسِٗمُؽ اًمده َٓ وِمٞمَٝم٤م َُم َأقْمَٚمُؿ َُم٤م 

 31شَمْٕمَٚمُٛمقَن)
ِ
ء َٓ  َه١ُم

ِ
ؾَْماَمَء يُمٚمََّٝم٤م صُمؿَّ قَمَرَضُٝمْؿ قَمغَم اعْمَالَِئَٙم٦ِم وَمَ٘م٤مَل َأٟمْبُِئقيِن سم٠َِمؾْماَمء ْٕ ( َوقَمٚمََّؿ َءاَدَم ا

َزٟمُ  َٓ ُهْؿ حَيْ ـْ شَمبَِع ُهَداَي وَمالَ ظَمْقٌف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َو ـَ 38قَن)إِْن يُمٜمُْتْؿ َص٤مِدىِملَم ( إمم ىمقًمف )وَمَٛم ِذي ( َواًمَّ

سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ُأوًَمِئَؽ َأْصَح٤مُب اًمٜم٤َّمِر ُهْؿ وِمٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن ( .  يَمَٗمُروا َويَمذَّ

 ومٛمـ ومقائد هذه اًم٘مّم٦م اًمٙمريٛم٦م :

 أن اهلل يمرم اًمٓملم ومجٕمٚمف سمنًما سمٕمٓم٤مئف ؾمبح٤مٟمف ومٙمؾ شمٙمريؿ ومٝمق قمٓم٤مء ُمـ اهلل وُمٜمح٦م ُمٜمف . -0

ٞمٗم٦م يمؾ اعمخٚمقىم٤مت هك أن شمسبح سمحٛمد اهلل وشم٘مدس ًمف . أن اعمالئٙم٦م قمّرومقٟم٤م أن وفم -2

 وًمٞمس اًمزرع واًمّمٜمع ومٛمـ َل ي٘مؿ سم٤مًمتسبٞمح واًمت٘مديس ومقضمقده ذ و زواًمف ظمػم .

 أن أفمٝمر ٟم٘م٤مئص سمٜمك آدم وقمٞمقِّبؿ اإلومس٤مد ذم إرض وأؿمد آومس٤مد ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء . -3

وقمٚمؿ اعمالئٙم٦م ومٙمؾ قمٚمؿ  ذف اًمٕمٚمؿ وأٟمف ُمٜمح٦م ُمـ اهلل عمـ يِم٤مء ومٝمق اًمذي قمٚمؿ آدم . -4

 ومٝمق ومْمؾ ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف .

أن اًمٙمؼم أؿمد اعمٕم٤مىص ومٚمام قمَم إسمٚمٞمس َل يت٥م وَل يرضمع وًمام قمَم آدم همقاي٦م شم٤مب  -5

 وىمبٚم٧م شمقسمتف .

أن ؾمؽم اهلل ىمريـ ـم٤مقمتف وم٤مًمٕم٤مىص يستحؼ أن يٗمْمح ؾمؽمه ويٙمِمػ أُمره ًمقٓ رمح٦م اهلل  -6

 سمٕمب٤مده وطمٚمٛمف قمٚمٞمٝمؿ .

 أن اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ىمريٜم٤من ومٞمٕم٤مب قمغم ُمـ ختغم قمـ واطمد ُمٜمٝمام . -7

اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمبٜمل إرسائٞمؾ : ) َأشَم٠مُُْمُروَن اًمٜم٤َّمَس سم٤ِمًْمؼِمه َوشَمٜمَْسْقَن َأٟمُْٗمَسُٙمْؿ َوَأٟمُْتْؿ  ًمذا ىم٤مل

شَمتُْٚمقَن اًْمِٙمَت٤مَب َأوَمالَ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن ( وًمذا قم٤مب اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم يمؾ ُمـ ختغم قمـ اًمٕمٚمؿ أو 

 ُ اَط اعْم َ ْسَتِ٘مٞمَؿ ( أي اًمذيـ مجٕمقا سملم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمٕمٛمؾ وذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ) اْهِدَٟم٤م اًمٍمه



 

90 

  َٓ واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح )هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ( يم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ وَل يٕمٛمٚمقا سمف ) َو

لَم ( يم٤مًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قمٛمٚمقا سمٖمػم قمٚمؿ . ٤مًمه  اًمْمَّ

 ٦م :ضم٤مءت سمٛمب٤مدئ شمرسمقي٦م ه٤مُم اًمتلوىمّم٦م ًم٘مامن ُمع اسمٜمف ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ـْ َيِْمُٙمْر وم٢َمِٟمَّاَم َيِْمُٙمُر ًمِٜمَْٗمِسِف وَ   َوَُم
ِ

َّ
ِ

َ هَمٜمِلٌّ ىم٤مل شمٕم٤ممم : )َوًَمَ٘مْد َءاشَمٞمْٜم٤َم ًُمْ٘ماَمَن احْلِْٙمَٛم٦َم أَِن اؿْمُٙمْر ّلِل ـْ يَمَٗمَر وم٢َمِنَّ اّلِلَّ َُم

سمْٜمِِف َوُهَق َيِٕمٔمُُف َي٤م02مَحِٞمٌد) ِٓ   ( َوإِْذ ىم٤َمَل ًُمْ٘ماَمُن 
ِ

ْك سم٤ِمّلِلَّ َٓ شمنُْمِ َك ًَمٔمُٚمٌْؿ قَمٔمِٞمٌؿ)سُمٜمَلَّ  ْ ٞمْٜم٤َم 03 إِنَّ اًمنمه ( َوَوصَّ

ـٍ َوومَِّم٤مًُمُف ذِم قَم٤مَُملْمِ أَِن اؿْمُٙمْر زِم َوًمَِقاًمَِديَْؽ  ُف َوْهٜم٤ًم قَمغَم َوْه ٟمَْس٤مَن سمَِقاًمَِديِْف مَحَٚمَتُْف أُُمُّ ( َوإِْن 04إزَِمَّ اعْمَِّمػُم) اإْلِ

َك يِب َُم٤م ًَمٞمَْس  ٟمْٞم٤َم َُمْٕمُرووم٤ًم ( ضَم٤مَهَداَك قَمغم أَْن شمنُْمِ : )  ىمقًمف إمم. …ًَمَؽ سمِِف قِمٚمٌْؿ وماَلَ شُمٓمِْٕمُٝماَم َوَص٤مطِمبُْٝماَم ذِم اًمدُّ

ـْ  َواهْمُْمْض  َُمِْمٞمَِؽ  ذِم  َواىمِّْمدْ  َْصَقاِت  أَٟمَْٙمرَ  إِنَّ   َصْقشمَِؽ  ُِم ْٕ  ( . احْلَِٛمػم ًَمَّمْقُت  ا

 اًم٘مّم٦م ومٞمٝم٤م ومقائد مج٦م ُمٜمٝم٤م :

 يِمٙمر قمٚمٞمف إٓ اهلل ؾمبح٤مٟمف .ىمٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ وأٟمف أضمؾ ُمقهب٦م وٓ  -0

 أن اًمٙمٗمر ضد اًمِمٙمر . -2

 أو أومٕم٤مًمف ذم ُمثال أو ؿمبٞمٝم٤م أي(  ٟمًدا هلل دمٕمؾ أن)  وشمٗمسػمه سم٤مهلل اًمنمك اًمذٟمقب أقمٔمؿ  -3

 . ذًمؽ ي٘مت٣م ُم٤م أو صٗم٤مشمف

 أقمٔمؿ احل٘مقق سمٕمد طمؼ اهلل طمؼ اًمقاًمديـ . -4

اإلٟمس٤من ايمتس٥م رومٕمتف ُمـ ـم٤مقمتف ًمرسمف ومٚمام أـم٤مع رومٕمف اهلل وًمام قمَم وأظمٚمد إمم إرض  -5

 ص٤مر يم٤محلٞمقان سمؾ أضؾ.

أهؿ إواُمر إىم٤مُم٦م اًمّمالة صمؿ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر واًمّمؼم قمغم اعمّمٞمب٦م  -6

 وأن ذًمؽ ُمـ قمزم إُمقر.

 اخلٞمالء واعمرح مم٤م ٓ حيبف اهلل ومال شمّمٕمر ظمدك ًمٚمٜم٤مس. -7

  ٟمٓم٘مف.ُمـ حم٤مؾمـ اًمّمٗم٤مت طمٗمظ اًمِرضْمؾ ذم ظمٓمقه٤م واًمٚمس٤من ذم -8

  اعمتِمبف سم٘مقم أو سمخٚمؼ يٚمحؼ ِّبؿ طمتك أصح٤مب إصقات اعمٜمٙمرة يتِمبٝمقن سم٤محلٛمػم. -9

واهلل من وراء القصد.
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