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 ِمثً تٓ ٘اصٞ اٌٛاصػٟ /ذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز اٌؼالِح احملضز
 عمحٗ اهلل

 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 وأؿمٝمد ،ف وصحٌفصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمو ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

                                                 .وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف ،ذيؽ ًمف أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ

 ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم٤مُمقؾمكؾ/وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م أظمٞمٜم٤م اًمٗم٤مو :دأَم٣م زمٔم

، واًمرؾم٤مًم٦م هت٤م ُمٗمٞمدة أرضمق اهلل أن يٜمٗمع هب٤م، ويدظمر ًمف أضمره٤م إمم يقم ًم٘م٤مئفدومقضم

أرضمق اهلل أن يقومؼ أظم٤مٟم٤م حمٛمدًا أن يٌح٨م قمـ صح٦م قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم وم٢مين 

رؾمقًمف  وؾمٜم٦م وذم يمت٤مب اهلل ،وم٢من يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م وإٓ طمذومٝم٤م (1)سمٕمض اًم٘مّمص

 ۇ ۆ ۆ ڭ  ۇژ  يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ُمـ اعمقاقمظ ُم٤م يٙمٗمل

  [.51: اًمٕمٜمٙمٌقت]  ژۈ  ٴۇ ۈ 

 .[6اجل٤مصمٞم٦م: ] ژڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑژ    وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 ،٤مًم٦م ومٝمق إخ/ حمٛمد سم٤مُمقؾمك ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل قمغم سمّمػمةيم٤مشم٥م اًمرؾمأُم٤م 

 . سمف وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملموىمد ٟمٗمع اهلل ،ديدةوهق ىم٤مئؿ سمٛمريمز قمٚمٛمل سم٤محل

 َمٗمٌؾ زمـ ه٣مدي ايمقادفمل

 رمحف اهلل                                                                                                   

                                                 

( اًمٌح٨م سمحٛمد اهلل ىم٤مئؿ قمغم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م، وأهمٚم٥م اًم٘مّمص ُمـ 1)

ٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، وُم٤م يم٤من ظم٤مرضم٤ًم قمٜمٝمام ومام يم٤من صحٞماًم٘مرآن  ًُ ح٤ًم أصمٌتف، وُم٤م يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم اًمٙمريؿ واًم

 ، واًم٘مٚمٞمؾ ضمدًا اًمذي مل أىمػ قمغم ؾمٜمده ومٕمزوشمف إمم ُمرضمٕمف وايمتٗمٞم٧م. طمذومتف
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/ أمحض تٓ حي١ٝ إٌجّٟ ذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز اٌؼالِح احملضز
 عمحٗ اهلل

 ِفرٟ جٕٛب ادلٍّىح اٌؼغت١ح اٌـؼٛص٠ح
 

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  ،وٟمتقب إًمٞمف ،وٟمًتٝمديف احلٛمد هلل، ٟمحٛمده شمٕم٤ممم، وٟمًتٕمٞمٜمف، إن

وُمـ يْمٚمؾ ومال  ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ،ذور أٟمٗمًٜم٤م

وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده  ،يؽ ًمفٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذوأؿم ،ه٤مدي ًمف

 .ورؾمقًمف 

ٞم٥م إُم٤مم وظمٓم ،قٟم٤م ذم اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم٤مُمقؾمكوم٘مد أرؾمؾ إزمَّ أظم :أَم٣م زمٔمد

ـ هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظم» :يمت٤مسمف اًمذي ؾمامه ،ضم٤مُمع اًمًالم ذم طم٤مرة اًمرسمّم٦م سم٤محلديدة

ًمٗمٞمتف يمت٤مسم٤ًم ضمٞمدًا ذم سم٤مب وىمد ىمرأت اًمٙمت٤مب اعمذيمقر وم٠م شوايم٘مت٣مبطم٣ميمػ ايمًٛم٥م 

وأن ٓ حيرُمٜم٤م وإي٤مه  ،وأؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع سمف يمؾ ُمـ ىمرأه ،ٞم٥م ُمـ اعمٕم٤ميصاًمؽمه

٤ًم يم٤من إصمٛمٝم٤م  ر ومٞمام ىمّمدٟم٤مه ُمـ شمرهٞم٥م اًمٜم٤مس وإسمٕم٤مدهؿإضم قمـ اعمٕم٤ميص أيَّ

م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل واًمًال، ديٜم٤م ًمٓم٤مقمتف ذم يمؾ ُم٤م ٟم٠م ي وٟمذروأن هي ،رُمٝم٤موضم

                           . وسمريم٤مشمف

  أمحد زمـ حيٝمك ايمٛمجٚمل

 رمحف اهلل                                                                                                    
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زلّض تٓ ئمساػ١ً  /اٌماظٟذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز اٌؼالِح 
 اٌؼّغأٟ دفظٗ اهلل

 
 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وقمغم آًمف  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ

وقمغم اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم  ،وقمغم أصح٤مسمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم ،اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ

  .اًمديـ

 (1)الُم٦مشم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ اًمٕم شوايم٘مت٣مب هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م»ومٝمذا يمت٤مب 

يمت٤مب ضمٞمد ضمدًا ًمٙمقٟمف ىمد  ،وٟمٗمع سمٕمٚمقُمف -ٔمف اهللطمٗم-حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم٤مُمقؾمك 

٤مي٦م ، وهق ُمقوقع ذم همد ممـ أًمَّػ ذم هذه إي٤ممأطمىمف ـمرق سم٤مسم٤ًم ذم اًمت٠مًمٞمػ مل يٓمر

ًمتل ومٞمٝم٤م قمٔم٦م سمند احلٙم٤مي٤مت ا ،ٜم٦من ومٞمف ٟمٍمًا ًمٕمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمًٕ ،ُمـ اجلقدة

وًمٙمؾ إٟم٤ًمن  ،ٞمد ًمٙمؾ قم٤ممل وـم٤مًم٥م قمٚمؿ، وهق ًمٕمٛمري ُمٗموقمؼمة ًمذوي إًم٤ٌمب

وزاد ذم  ،ٜم٤مشمفويمت٥م أضمره وو٤مقمػ طمً ،٤مهومريض اهلل قمٜمف وأرو ،يٓمٚم٥م اًمٗم٤مئدة

 . اهلل اًمٕمٔمٞمؿح٤من اهلل وسمحٛمده وؾمٌح٤من آُملم وؾمٌ ،٤مًمفاًمٕمٚمامء ُمـ أُمث

 حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمٚمراين

 ضمٖمٓمف اهلل                                                                                   

  

                                                 

ويٙمٗمٞمٜم٤م ذوم٤ًم واهلل أٟمٜم٤م ـمالب قمٚمؿ  ،( ىمٚم٧م: ضمزى اهلل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٛمراين ظمػمًا قمغم طمًـ فمٜمف يب1)

 أن يٕمٗمق قمـ وٕمٗمٜم٤م وشم٘مّمػمٟم٤م.ويمٗمك، وٟم٠ًمل اهلل 
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 / زلّض تٓ ػثض اهلل اإلِاَ دفظٗ اهللذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز
 

                        .احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل 

 أَم٣م زمٔمد :

سمٜمًخ٦م  ،-طمٗمٔمف اهلل-/ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم٤مُمقؾمك  إخ اًمٗم٤موؾؾ إزمَّ وم٘مد أرؾم

وم٘مد  ،ٕـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م شهفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب» :ُمـ شم٠مًمٞمٗمف قمٜمقاهن٤م

ويمٞمػ ٓ شمٙمقن ٟم٤مومٕم٦م وهل شمدومع  ،ومقضمدهت٤م ٟم٤مومٕم٦م ضمدًا ذم هذا اًم٤ٌمباـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م 

 شم٤ٌمعاواعم٤ٌمدرة إمم  ،اعمًٚمؿ ٟمحق شمٕمٔمٞمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ؿ ًمٌٕمدهؿ قمـ إدراك هذا ويٗمت٘مر إًمٞمف أيمثره ،مجٞمع اعمًٚمٛملمذا ُم٤م حيت٤مضمف وه ،فتٜمَّ ؾُم 

 ،١ًمول أن ي٤ٌمرك ذم اعم١مًمػ، وم٤مهلل اعمسم٥ًٌم اًمت٠مظمر قمـ اًمتٛمًؽ سمًٜمتف ،اخلٓمر

 .وأن يٜمٗمع هب٤م اًم٘م٤مرئ ...آُملم ،قمٚماًم وشم٘مك وورقم٤مً ويزيده 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اإلَم٣مم  

 ضمٖمٓمف اهلل                                                                                                
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 / ػثض اٌؼؼ٠ؼ تٓ حي١ٝ اٌربػٟ دفظٗ اهللذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز
 

 .غم حمٛمد وقمغم آًمف وؾمٚمؿوصغم اهلل قم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 :  وزمٔمد

ق واًمذي ه -اهللطمٗمٔمف - قٟم٤م حمٛمد سم٤مُمقؾمكأًمٗمف أظمد اـمٚمٕم٧م قمغم اًمٙمت٤مب اًمذي وم٘م

 ،ومقضمدهت٤م ًمٗمت٦م ٟمٔمر ًمٚمٛمت٘ملم شهفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب» :سمٕمٜمقان

ٗمؾ قمـ اهلل وأهف قمغم رة وحتذيرًا عمـ هموشمذيم ،ؼ اًم٤ًمئريـُمـ ٟمقر قمغم ـمريوىم٤ًًٌم 

وىمد  ،قا ُمثؾ ُمٕمّمٞمتفأنَّ اًمٕم٤ميص إذا قمٚمؿ أن ىمقُم٤ًم قمّمومٕمًك  ،ٟمٗمًف ُمـ اعمٕم٤ميص

، وًمق قمٚمٛمٜم٤م ىمرب ًك أن يٜمزضمر ويرقمقي ويرضمع قمـ همٞمفقُمجٚم٧م هلؿ اًمٕم٘مقسم٦م قم

وًمٕمٔمؿ ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م أن  ،وىمدرشمف قمٚمٞمٜم٤م ًم٘مدرٟم٤مه طمؼ ىمدره ،واـمالقمف قمٚمٞمٜم٤م ،اهلل ُمٜم٤م

طمتك ضمٕمؾ ٟمٔمر اهلل قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس أطم٘مر  ،وًمٙمـ طمج٤مب اًمٖمٗمٚم٦م يمثٞمػ ،ٟمٕمّمٞمف

أو  ،اٟمٞم٤مً ف ٓ حي٥م أن يراه اًمٜم٤مس زوًمٙمٜم ،قمٚمٞمف أن يراه اهلل قم٤مصٞم٤مً  ومٝملم ،إٟمٔم٤مر

 ،يمل يراه اًمٜم٤مس سمريئ٤مً  ،طمتك إٟمف ًمٞمتحٞمؾ سمِمتك احلٞمؾ ،أو ؾم٤مرىم٤مً  ،ؿم٤مرسم٤ًم ًمٚمخٛمر

ك دقم٤مء همػم اهلل طم٤ًٌم ًمٚمّم٤محللم ك اًمرسم٤م ومقائد ،ومًٛمَّ ك اًمٖمٞم٦ٌم ىمقًٓ سم٤محلؼ ،وؾمٛمَّ  ،وؾمٛمَّ

ك اًمٜمٛمٞمٛم٦م ٟمّمٞمح٦م يًٛمقهن٤م ٛمر مخرًا سمؾ سمؾ طمتك اًمٙمٗم٤مر ٓ يًٛمقن اخل ،وؾمٛمَّ

ٚمع قمغم أصح٤مب هذه ُمع أن اهلل ىمد اـم ،أو همػم ذًمؽ ،أو سمػمة ،ٞم٦مُمنموسم٤مت روطم

ومٞم٤مهل٤م ُمـ ومْمٞمح٦م يقم اًمٕمرض  ،تٝم٤موقمرف اعمٕم٤ميص قمغم طم٘مٞم٘م ،اًمتًٛمٞم٤مت اعمٖمٚمقـم٦م

ومٙمٞمػ  ،٤مد أو قمنمات ُمـ اًمٜم٤مسن يم٤من ىمد شمًؽم أُم٤مم آطمومإل ،قمغم اهلل قمز وضمؾ

ک  گ  گ  گ  ژ  شمٕم٤ممم ٤ملىم ،٦ماهلل أُم٤مم اجلـ واإلٟمس واعمالئٙم طملم يٗمْمحف

وإٟم٤ِّم ًمٜمِمٙمر أظم٤مٟم٤م حمٛمدًا سم٤مُمقؾمك قمغم هذه اًمتٜمٌٞمٝم٤مت  ،[18احل٤مىم٦م: ] ژگ  ڳ

أن يٙمقن أظمقٟم٤م ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم سمحدي٨م  ،وإٟم٤م ًمٜمرضمق اهلل ،واًمتحذيرات ًمألُم٦م ،اهل٤مُم٦م
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ـُ » :٤مل رؾمقل اهلل : ىمىم٤مل ،سمـ أوس اًمدارياىمٞم٦م متٞمؿ أيب ر ي  ىُمْٚمٜم٤َم شايمٛمَِِّمٝمَح٥مُ  ايمدِّ

ـْ  ٥مِ  ،َويمَِرؽُمقيمِفِ  ،َويمِ٘مَِت٣مزمِفِ  ،هللَِِّ» :ىَم٤مَل  ؟عمَِ ٙمِِٚمكمَ  َوَٕئِٚمَّ ًْ تِِٜمؿْ  ،اظمُْ  .رواه ُمًٚمؿ ش َوفَم٣مَمَّ

وم٢من اهلل قمز وضمؾ إٟمام أهٚمؽ إُمؿ  ،ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اعمقوقع واؾمع

 ،٤م إمم أٟمٌٞم٤مئف ذم يمتٌف اًمتل قمغم ًم٤ًمن رؾمٚمفخ٤مًمٗمتٝمؿ أواُمره اًمتل أوطم٤مهعم (1)اًم٤ًمسم٘م٦م

 ژۆئۆئ  ۇئ ۇئ ژىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وُمـ ظم٤مًمػ رؾمقًٓ وم٘مد ظم٤مًمػ يمؾ اًمرؾمؾ

ذا ىم٤مل اهلل ذم ، وهٙمواًمرؾمؾ إٟمام هؿ ُمـ سمٕمده ،ُمع أٟمف أول رؾمقل [105اًمِمٕمراء:]

ٺ  ٺ  ژ ر سمٕمض إُمؿ اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا أٟمٌٞم٤مءهؿؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت سمٕمد أن ذيم

ڤڤڤڦ  ڦ     ٿٹٹٹٹڤٿٿٿ

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ   ڦ

 [. 40اًمٕمٜمٙمٌقت:] ژچ

وأن يٜمٗمع سمف  ،٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يت٘مٌؾ ُمـ أظمٞمٜم٤م حمٛمد ُم٤م يمتٌفٟمً :طمت٣مَم٣مً  

 .وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،اإلؾمالم واعمًٚمٛملم

 فمٌد ايمٔمزيز زمـ حيٝمك ايمػمفمل                         

 ضمٖمٓمف اهلل                                                                                       

  

                                                 

 واحلٛمد هلل. ،( ىمد أوٗم٧م ومّماًل ذم هالك سمٕمض إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م1)
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 / ٔؼّاْ تٓ ػثض اٌىغ٠ُ اٌٛذغ دفظٗ اهللذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز
 

ٟمٌٞمٜم٤م  ،لمواعمرؾمٚم ًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مءوا ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

     .حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم

 أَم٣م زمٔمد: 

وٟمٗمع  -طمٗمٔمف اهلل-اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم٤مُمقؾمك ،ع إزمَّ أظمل احلٌٞم٥موم٘مد دوم

ومرأيتف  ،إلسمداء رأيل ومٞمف شهفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب» :يمت٤مب ،سمٙمت٤مسمف

وىمد ـمرق  يٕمرومف ُمـ ىمرأ اًمٙمت٤مب، ،ىمد سمذل جمٝمقدًا يمٌػماً  ،-ضمزاه اهلل ظمػماً -

 ، وأُمر رؾمقًمف ،ومٙمت٤مسمف هذا يردع قمـ خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل ،ُمقوققم٤ًم ضمديرًا سم٤مًمٓمرق

أُمر  اشم٤ٌمعيمام ومٞمف احل٨م قمغم  ،ٕن اعمخ٤مًمٗم٦م ىمد شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمذه٤مب اإليامن أو ٟم٘مّم٤مٟمف

ٓ ؾمٞمام وٟمحـ  ،واهلداي٦م واًمٜمج٤مة ،وهبام حيّمؾ اخلػم واًمٜمٗمع، اهلل وأُمر رؾمقًمف 

 ،ويمثر أهٚمٝم٤م ،ومٞمف اعمٕم٤ميص ، يمثرترسم٦م أهٚمفوهم ،ف اعمرء سمٖمرسم٦م اًمديـذم زُمـ يِمٕمر ومٞم

وطمّمؾ ُمـ  ،ٝم٤مواعمٕمٞمٜمقن قمٚمٞم ،٧م اًمٓم٤مقم٤متوىمٚمَّ  ،واعمٕمٞمٜمقن قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤مً 

أوٕمػ قمٜمد يمثػم ُمـ  ،واإلقمج٤مب سمام هؿ قمٚمٞمف رء يمثػم ،اًمتِمٌف سم٠مقمداء اإلؾمالم

وذًٓ  ،ومجر ذًمؽ قمغم أُمتٜم٤م ذًا قمٔمٞمامً  ،وشمٕمٔمٞمؿ هديف، اًمٜم٤مس ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل 

ومجزى  ،ٞم٤مذًا سم٤مهللٗمر قمسمؾ وىمع سمًٌٌف أٟم٤مس ذم اًمٙم ،قل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللوٓ طم ،يمٌػماً 

وقم٘ماًل  ،شم٤مه اهلل قمٚماًم وطمٚمامً آوهق رضمٌؾ  ،ُم٤م ىمدمقمغم اهلل ظمػمًا يمثػمًا اًمِمٞمخ أسم٤م قمامر 

مجع اهلل سمف ذم هت٤مُم٦م  ،وٓ خم٤موم٦م وٓ ؾمآُم٦م ،ٓ طمر وٓ ىمر ،ومٝمق يمٚمٞمؾ هت٤مُم٦م ،وطمٙمٛم٦م

ويٜمٗمع سمجٝمقده وأن  ،وم٠مؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمف ،وأًمَّػ سمف سملم ُم٤م شمٗمرق ،سملم ُم٤م شمٜم٤مصمر

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف.                       ،جيزل ًمف إضمر واًمثقاب

 ضمٖمٓمف اهللايمقسمر  ٞمٔمامن زمـ فمٌد ايم٘مريؿ
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  /ذمغ٠ظ فع١ٍح اٌش١ز
ُ
 ػّغ تٓ ػٍٟ ؿ

ِّ
 ُ األ٘ضي دفظٗ اهللم١

 ٚسط١ة جاِغ اخلري تاحلض٠ضجئِاَ 
 

                                           .احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت

هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م » :وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اعمًامة وزمٔمد:

إُم٤مم  ،هلل سم٤مُمقؾمكأيب قمامر حمٛمد سمـ قمٌد ا ،ًمألخ اًمٗم٤موؾ اًمداقمٞم٦م اًمِمٞمخ ،شوايم٘مت٣مب

وإُم٤مم اًمدقمقة ذم  ،دةاًمٙم٤مئـ ذم طم٤مرة اًمرسمّم٦م سم٤محلدي ،الموظمٓمٞم٥م ُمًجد اًمً

ُمثؾ  ،يٕم٤مًم٩م أُمراو٤ًم ومت٤ميم٦م، ومقضمدشمف ىمد ـمرق ُمقوققم٤ًم ه٤مُم٤مً  ،قراعمريمز اعمذيم

وىمد أورد ومٞمٝم٤م إدًم٦م ُمـ  ،واًمِمٝمقات ،واعمٕم٤ميص ،واًمًخري٦م ،وآؾمتٝمزاء ،اًمتٙمؼم

  ً وضمدير هب٤م أن شم٘مرأ  ،ـمٌ٘م٤مت اًمٜم٤مسوهل رؾم٤مًم٦م ُمٗمٞمدة ًمٙمؾ  ،٦مٜمَّ اًمٙمت٤مب واًم

ويٜمٌٖمل أن يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إيمثري٦م  ،عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم واًمٕمٔم٤مت ،دروؾم٤ًم ذم اعم٤ًمضمد

  .وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن ،ٓم٤مؤونظمٕن يمؾ سمٜمل آدم  ،ُمـ اًمٜم٤مس

 ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ ًمٜم٤م وًمٚمٛم١مًمػ عم٤م حيٌف ويرو٤مه ، آُملم.

      .أمجٕملم وريض اهلل قمـ أصح٤مسمف ،آًمف وؾمٚمؿغم وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقم

 / فمٚمر زمـ فمقم ؽمٗمٝمؿضمرر زمٗمٙمؿ

 ضمٖمٓمف اهلل                                                                                        

  



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

02 

 ِمضِح اٌطثؼح اٌصاٌصح
 

وقمغم آًمف  ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚمؼ هلل ،احلٛمد هلل

 وصحٌف وُمـ وآٓه.

هقم٦م اًمٕم٘م٤مب عمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م » ومٝمذه هل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٙمت٤ميب: أَم٣م زمٔمد:

، وأوٗم٧م ٤موىمد أقمدت اًمٜمٔمر ومٞمٝماجلديدة،  ٤متٝمًمٚم٘مراء اًمٙمرام سمحٚم ٤مأىمدُمٝم شواًمٙمت٤مب

ومّمقًٓ ضمديدة، ودجم٧م سمٕمض اًمٗمّمقل سمٗمّمقل أظمرى ًمٚمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝم٤م، وهمػمت  ٤مومٞمٝم

 ،قمٜم٤مويـ سمٕمض اًمٗمّمقل، وقمٜم٤مويـ سمٕمض اعمقاوٞمع، وذيمرت مجٚم٦م ُمـ اًمٗمقائد

ذم ُمقاـمـ قمدة، دمده٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٙمت٤مب،  ،واًمٜمٗم٤مئس ،واًمٗمرائد

ٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ وم٠مصٌح اًمٙمت٤مب سمحٚمتف اجلديدة اعمتٛمٞمزة وٕمػ أصٚمف، واحل

 اًمّم٤محل٤مت.

سمجٛمٞمع ـمٌ٘م٤مهتؿ  ،اًمٙمت٤مب سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مل ىمٌقًٓ واؾمٕم٤ًم ذم أوؾم٤مط اًمٜم٤مسو

ذم داظمؾ اًمٞمٛمـ وظم٤مرضمف، وىمد ىم٤مم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ إوم٤موؾ 

 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:وىمد  ،سمتدريًف ذم اعم٤ًمضمد

 إوم٤موؾ ذم اعم٤ًمضمدؾمف ودرَّ     ره إُم٤مضمد           يمت٤مب ىمد شمدسمَّ 

أود اًمتٜمٌٞمف إمم أٟمف ُم٤م ُمـ قمٛمؾ إٓ وًمٚمٛمتٕم٘م٥م ومٞمف ٟمٔمرة،  ،وذم ظمت٤مم هذه اًمت٘مدُم٦م

ومال خيٚمق قمٛمؾ ُمـ هٗمقة أو قمثرة، ويمٚمٜم٤م ظمٓم٤مؤون، ٟم٠ًمل اهلل أن يٖمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ُم٣م 

ذم يمؾ وىم٧م وزُم٤من، وم٢مٟمف طمًٌٜم٤م  ،وُم٤م يم٤من، ويقوم٘مٜم٤م ًمٚمّمقاب ومٞمام سم٘مل ُمـ اًمٕمٛمر

  اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.     وقمٚمٞمف اًمتٙمالن. وصغم

 / ايمٖمٗمغم إلم رمح٥م رزمف وَمقٓهىمتٌف

 أزمق فمامر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل  زم٣مَمقؽمك 

 ويمقايمديف وَمُم٣مئخف واظمًٙمٚمكم آَمكمفمٖمر اهلل يمف 

 احلديدة  –ايمٝمٚمـ 

  هـ01/5/0311 َمرىمز ايمًالم ايمٔمٙمٚمل يمٙمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م
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  ِمضِح اٌطثؼح اٌصا١ٔح
 

ٜمَّتف  الُم٤ًم قمغم رؾمقل اهلل، وآًمف وصحٌف،وصالة وؾم ،احلٛمد هلل وُمـ اشمٌع ؾم 

                                                           ووآه.

 أَم٣م زمٔمد:

، شهفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب» :ومٝمذه هل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٙمت٤ميب

إظمٓم٤مء اإلُمالئٞم٦م أقمدت اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، ومٝمذسمتٝم٤م وٟم٘محتٝم٤م، وشمداريم٧م ومٞمٝم٤م سمٕمض 

وأحل٘م٧م هب٤م ومقائد  ، وطمّمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمتٕمديؾ، واًمؽمشمٞم٥م،واعمٓمٌٕمٞم٦م وهمػمه٤م

ضمديدة، شمن اًمٜم٤مفمريـ، ؾمٞمجده٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ذم صٗمح٤مت وطمقار هذا 

إن ؿم٤مء اهلل، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أؾم٠مل أن جيٕمؾ اًمّمقاب طمٚمٞمٗمل، وأن  ،اًمٙمت٤مب

وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ  ىمٚمٛمل،يٖمٗمر ُم٤م ٟم٤ٌم قمـ اًمّمقاب ومٝمٛمل، وٟمد قمٜمف 

 إٟمف همٗمقر رطمٞمؿ.

 وىمتٌف/ أزمق فمامر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زم٣مَمقؽمك 

 َمرىمز ايمًالم ايمٔمٙمٚمل - احلديدة -ايمٝمٚمـ 

  هـ0341/ؾمٔم٣ٌمن/01
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 ِمضِح اٌطثؼح األٚىل
 

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور  ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،ٟمحٛمده شمٕم٤ممم ،إن احلٛمد هلل

 ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ،أٟمٗمًٜم٤م

 .وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف
 .[102ل قمٛمران:]آ ژٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ ڤڤ ڤڦڦژ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

  [.1اًمٜم٤ًمء:] ژڤ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 .[71-70إطمزاب:] ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽    ﮴﮲    ﮳

 أَم٣م زمٔمد:  

إُمقر  وذ ،وظمػم اهلدي هدي حمٛمد  ،وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل

 .اًمٜم٤مرويمؾ والًم٦م ذم  ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ،ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ،حمدصم٤مهت٤م

، وىمٞمض هل٤م قمغم وأوضم٥م قمغم اًمٕم٤ٌمد طمٌٝم٤م واشم٤ٌمقمٝم٤م ،وم٢من اهلل أقمغم ًمٚمًٜم٦م ُمٙم٤مهن٤م

ودقمقا  ،وقمٛمٚمقا هب٤م ،اًمذيـ شمٕمٚمٛمقه٤م ،قر رضم٤مهل٤م وأٟمّم٤مره٤مر اًمٕمّمقر واًمدهُم

 أؿمدقم٤مداه٤م  وعمـ ،، سمذًمقا عمـ متًؽ هب٤م ص٤مدق طمٌٝمؿومٙم٤مٟمقا أطمؼ هب٤م وأهٚمٝم٤م ،إًمٞمٝم٤م

، ومح٤مة قمريٜمٝم٤م ًمٞماًل وفم٤مهر قمداوهتؿ، ومٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ؿمٕم٤مرًا ودصم٤مراً  ،سمٖمْمٝمؿ

 .    آُملم ،اهلل أن حينمٟم٤م ُمٕمٝمؿ وذم زُمرهتؿ ومٜم٠ًمل ،وهن٤مراً 

وؿمذا ُمـ  ،ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ٕمتٝم٤ممج ،خمتٍمةومٝمذه رؾم٤مًم٦م 

وُمِم٤مريم٦م ُمٜمل ذم اًمدوم٤مع  ،دقمقة إمم شمٕمٔمٞمؿ اًمنميٕم٦م واعمٚم٦م ،قمٌػم ؾمٚمػ هذه إُم٦م

، ُمـ وأُمر رؾمقًمف  ،سمذيمر سمٕمض أظم٤ٌمر ُمـ ظم٤مًمٗمقا أُمر اهلل ،قمـ اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م
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، وإٟمام واعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر ،ٛمؾ اًمؼم واًمٗم٤مضمر، ويِمإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م إمم أُم٦م حمٛمد 

ٌف قمغم ئف ذم يمتعمخ٤مًمٗمتٝمؿ أواُمره اًمتل أوطم٤مه٤م إمم أٟمٌٞم٤م ،أهٚمؽ اهلل إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م

    ۇئژ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وم٘مد ظم٤مًمػ يمؾ اًمرؾمؾواطمدًا وُمـ ظم٤مًمػ رؾمقًٓ  ،أًمًٜم٦م رؾمٚمف

 .واًمرؾمؾ إٟمام هؿ ُمـ سمٕمده ،ُمع أٟمف أول رؾمقل [105اًمِمٕمراء:] ژۇئ  ۆئ  ۆئ

٤مًمٗمقا ر سمٕمض إُمؿ اًمذيـ ظمسمٕمد أن ذيم ،وهٙمذا ىم٤مل اهلل ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت

ٹٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ٿ ٿٿ ٿ  ٺ ٺژ أٟمٌٞم٤مءهؿ

ڃ   ڃڃڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ

 ،ومٙم٤مٟم٧م قم٘مقسمتٝمؿ ؿمٜمٞمٕم٦م ،[40اًمٕمٜمٙمٌقت:] ژچ  چ  چ  چ

ٚمف قمغم يمثػم ممـ يمرُمف وومْم ،قمز وضمؾ عم٤م ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمنٞمٕم٦م، واهلل ٔموُمّم٤مرقمٝمؿ وم

ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ژ   وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ظمٚمؼ شمٗمْمٞمالً 

 [.70اإلهاء:] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

 [5اًمٗمجر:] ژٺٺٺٿڀ ٺ ژوم٘م٤مل شمٕم٤ممم  ،وزيٜمف ،وُمٞمزه سمف ،٘مؾوُمٜمحف اًمٕم

 ،[4:اًمتلم] ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ،: ًمذي قم٘مؾأي

وظمٚم٘م٦م وومٓمرة وقم٘مؾ، صمؿ سملم ًمف ـمريؼ اًمرؿم٤مد وـمريؼ  ،أي: ذم أطمًـ هٞمئ٦م

أووحٜم٤م ًمف  أي:، [10:اًمٌٚمد] ژڻ   ڻژوم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ،اًمٗم٤ًمد

ېئ  ېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ژ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ـمريؼ اخلػم وـمريؼ اًمنم

  .[3اإلٟم٤ًمن:] ژىئ

وسملم ًمف  ،وأٟمزل اًمٙمت٥م، وأىم٤مم قمٚمٞمف احلج٦م ،وأرؾمؾ ًمذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمرؾمؾ

وضم٤مٟم٥م ؾمٌٞمؾ  ،ومٛمـ ؾم٤مر قمغم اهلدى ،يٙمقن ًمٚمٜم٤مس قمغم اهلل طمج٦م ًمئال ،اعمحج٦م
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وؾمٚمؽ  ،وُمـ ظم٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد ،ووم٤مز ذم اًمداريـ وٟمج٤م ،اًمردى وم٘مد اهتدى

وه٤من قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف هم٤مي٦م  ،وم٘مد ظمن ذم اًمداريـ وظم٤مب ،٤مدـمريؼ اًمٖمل واًمٗمً

ک  ک  ک  ک  گ    ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وإذا ه٤من اًمٕمٌد قمغم اهلل ومام ًمف ُمـ ُمٙمرم ،اهلقان

واعمجتٛمٕم٤مت  ،يِم٘مقن سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ًمنمع اهللإٟمام وإومراد  ،[18: احل٩م]  ژگ  گ

 .شمّمػم أؿم٘مك اعمجتٛمٕم٤مت إذا مل ختْمع ًمنمع اهلل

 طملم يم٤مٟم٧م ،ؾمٕمٞمدة ،ؿم٤مخم٦م ،يمٞمػ يم٤مٟم٧م قمزيزة ،أُمتٜم٤م احلٌٞم٦ٌم واٟمٔمر أظمل إمم

يم٤مٟمقا طمٙم٤مم  ،وشمٕمتز سم٤مًمٕم٘مٞمدة ،ٛمؾ اًمديـوحت ،ختْمع ًمٙمت٤مب اهلل واًمًٜم٦م اًمرؿمٞمدة

 ،ويمٞمػ ه٤مٟم٧م هذه إُم٦م قمغم اهلل وقمغم قم٤ٌمده ُمـ اًمٙم٤مومريـ ،٤مملوؾم٤مدات اًمٕم ،اًمدٟمٞم٤م

ىم٤مل  ،ؾمقًمف وؾمٜم٦م ر ،ومٝمؿ يًقُمقهنؿ ؾمقء اًمٕمذاب قمٜمدُم٤م ظم٤مًمٗم٧م يمت٤مب اهلل

  .[12ـمف:] ژۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئژ   شمٕم٤ممم

  .[30اًمِمقرى:] ژی ییجئ   حئ   مئ  ىئژوىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

  .[63اًمٜمقر:] ژڳ  ڳ 

لُّ  َوصُمِٔمَؾ » : وىم٤مل َٕم٣مرُ  ايمذُّ ـْ  فَمعَم  َوايمِمَّ قمـ  (1)رواه أمحد، صحٝمح شَأَْمِري طَم٣ميَمَػ  ََم

  .سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامقمٌد اهلل 

وُمٕمٚمقم أن اهلل ىمد يٕمجؾ اًمٕم٘مقسم٦م ًمٚمٛمذٟم٥م ذم  ،هذا يمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة

ويتٜمّمؾ ُمـ اعمٕم٤ميص  ،ًمٕمٚمف يرضمع ويتقب ،اًمدٟمٞم٤م قمغم ُم٤م يدظمره ًمف ذم أظمرة

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ  پ   ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،قبواًمذٟم

  .[21اًمًجدة:] ژپ  پ

                                                 

 (.2831) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 5115، 5114) شاعمًٜمد»( 1)
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ومل يٜمزل سمف  ،قسم٦مي٘مع ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت ومل حتؾ سمف قم٘م إٟمٜم٤م ٟمرى ُمـ: وومد يٗمقل وم٣مئؾ

 ؟وذم همٞمٝمؿ يٕمٛمٝمقن ،سمؾ هؿ ذم ٟمٕمٛم٦م وم٤ميمٝمقن ،سمالء

 ايْمَٔمٌْدَ  ُئْمْمِل اهللََّ َرَأْي٦َم  إَِذا» أٟمف ىم٤مل: ُم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  :هم٣مجلقاب فمعم ذيمؽ

ـَ  ْٞمَٝم٣م َِم ، ََم٣م ََمَٔم٣مِصٝمفِ  فَمعَم  ايمدُّ اَم  حُي٤ِمُّ ېئ   ژ  :ش اهللِ َرؽُمقُل  سَمالَ  شُمؿَّ  ،اؽْمتِْدَراٌج  ُهقَ  هَم١مِٞمَّ

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  

رواه أمحد واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل، قمـ  ،صحٝمح [44إٟمٕم٤مم: ] ژمب   ىب  يب  جت  حت 

 . (1)قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 

ٌد وًمٙمـ جلٝمؾ اًمٕم ،ٚمق ُمـ قم٘مقسم٦م اًمٌت٦ماًمذٟم٥م ٓ خي: -رمحف اهلل-وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

اًمذي ٓ  ،ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمًٙمران واعمخدر واًمٜم٤مئؿ ،ٓ يِمٕمر سمام هق ومٞمف ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت

 ،أطمس سم٤مٕمل ،ه وٟمقُمفوختدير ،ًمٙمٜمف إذا اؾمتٞم٘مظ وصح٤م ُمـ ؾمٙمره ،يِمٕمر سم٤مٕمل

  .وؿمٕمر سم٤مًمقضمع

واًمٙمن قمغم  ،يمؽمشم٥م اإلطمراق قمغم اًمٜم٤مر ،قسم٤مت قمغم اًمذٟم٥م٥م اًمٕم٘مشمُ ومؽَمَ 

وإُمراض قمغم إؾم٤ٌمب  ،ٛمقماًمً ٤مد اًمٌدن قمغموومً ،واًمٖمرق قمغم اعم٤مء ،آٟمٙم٤ًمر

 ومتحّمؾ اًمٕم٘مقسم٦م قمٜمد طمّمقل اًمذٟم٥م ،ن اًمٕم٘مقسم٦م اًمذٟم٥م٘م٤مرِ وىمد شمُ  ،اجل٤مًم٦ٌم هل٤م

 .ُم٤ٌمذة

يمام يت٠مظمر اعمرض  ،وإُم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م ،ػماً د شمت٠مظمر اًمٕم٘مقسم٦م قمـ اًمذٟم٥م إُم٤م يًوىم

ال ويذٟم٥م اًمذٟم٥م وم ،ًمٚمٕمٌد ذم هذا اعم٘م٤ممط ويمثػمًا ُم٤م ي٘مع اًمٖمٚم ،قمـ ؾمٌٌف أو ي٘م٤مرٟمف

يٕمٛمؾ قمٛمٚمف قمغم اًمتدري٩م ؿمٞمئ٤ًم وٓ يدري اعمًٙملم أن اًمذٟم٥م  ،يرى أصمره قم٘مٌٞمف

                                                 

( وصححف 4540) شؿمٕم٥م اإليامن»( و9268) شاعمٕمجؿ إوؾمط»( و17311) شاعمًٜمد»( 1)

 (.561) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و414) شاًمّمحٞمح٦م»اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 
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دارك اًمٕمٌد ٟمٗمًف وم٢من شم، ذة سم٤مًم٘مذةام شمٕمٛمؾ اًمًٛمقم ذم اجلًد طمذو اًم٘ميم ،ئ٤مً ومِمٞم

دًا ذٟم٤ًٌم واطمهذا إذا يم٤من  ،وإٓ ومٝمق ص٤مئر إمم اهلالك ،واحلٛمٞم٦م وآؾمتٗمراغ ،سم٤مٕدوي٦م

واهلل  ،ومٙمٞمػ سم٤مًمذٟم٥م قمغم اًمذٟم٥م يمؾ يقم ويمؾ ؾم٤مقم٦م ،ؾ أصمرهمل يتدرايمف سمام يزي

 .(1) اعمًتٕم٤من

 يٕم٤مضمؾ وٓ يٜمٔمر صمؿ ،يٕميص ُمـ شمرى أٟمؽ يٖمرٟمؽ وٓ :(4)ووم٣مل ص٣مضم٤م ايمزواصمر

 وإن سمٛمحٛمقد ًمٜمٗمًف اعمٖمر وًمٞمس سمٜمٗمًف، يٖمرر أن ًمف يٜمٌٖمل ٓ اًمٕم٤مىمؾ ٕن سم٤مًمٕم٘مقسم٦م،

 أن قمغم شمٕم٤ممم، قمٚمٞمف طمجر ٓ وم٢مٟمف همػمك، دون اًمٕم٘مقسم٦م ًمؽ اهلل قمجؾ ورسمام ؾمٚمؿ،

 قمـ وسمٕمده اًم٘مٚم٥م، ُمًخ وهق وأىمٌح، أؿمٜمع هق سمام يٙمقن ىمد اًمٕم٘مقسم٦م شمٕمجٞمؾ

 .إىم٤ٌمًمف سمٕمد وإقمراوف ،هدايتف سمٕمد وهمقايتف ،احلؼ طمية

                                                 

ؾمٝمخٛم٣م اهلامم ايمٔمالَم٥م أمحد زمـ  ،ويمٗمد يمٖم٦م ٞمٓمري هلذا ايمتٛمٌٝمف( سمتٍمف. 181-180)ص: شاًمداء واًمدواء» (1)

سمًؿ اهلل اًمرمحـ دم رؽم٣ميم٥م َمرهمٗم٥م َمع ايمتٗمريظ هذا ٞمِمٜم٣م:  ،ؽمٙمٚمف اهلل وفم٣مهم٣مه َمـ مجٝمع إؽمٗم٣مم ،حيل ايمٛمجٚمل

سم٤مُمقؾمك اعمحؽمم، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، وسمٕمد ؾم١مازم قمٜمٙمؿ: أؾم٠مل اًمرطمٞمؿ، ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد 

أٟمتؿ وُمـ يٚمقذ سمٙمؿ، صمؿ اؾمٛمحقا زم ي٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أن أسمدي ًمٙمؿ رأيل ذم اؾمؿ يمت٤مسمٙمؿ  ،اهلل ًمٙمؿ دوام اًمّمح٦م

، إن هذا آؾمؿ يٜمٌئ قمـ أن يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب شهقم٦م اًمٕم٘م٤مب عمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب»هذا 

يّمٞمٌف اًمٕم٘م٤مب، ومػمشمًؿ ذم شمّمقر اجلٝم٤مل أن يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م يّمٞمٌف قم٘م٤مب هيع، وإن مل يّمٌف اًمٕم٘م٤مب 

أن هذه ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف، ُمع اًمٕمٚمؿ أن اًم٘مرآن ىمد سملم أن  قمٛمٚمف ًمٞمس ومٞمف خم٤مًمٗم٦م، ومٞمتّمقر ظمٓم٠مً اًمنيع وم٢من 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ژ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يم٘مقًمف ضمؾ ُمـ ىم٤مئؾ  اجلزاء ُم١مظمر إمم

،وهمػمه٤م ًمذا وم٢مين أرى ًمزاُم٤ًم أن شمٖمػموا هذا آؾمؿ، أو دمٕمٚمقا ُم٘مدُم٦م شمٌٞمٜمقا ومٞمٝم٤م أن إصؾ [14اًمِمقرى:] ژ﮸

اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذم اجلزاء أٟمف ذم ؾمٜم٦م اهلل ذم اخلٚمٞم٘م٦م وهؿ اعمٙمٚمٗمقن ُمـ قم٤ٌمده، أن اجلزاء اًمٕم٤مم ذم طم٘مٝمؿ ُم١مظمر إمم يقم 

وُم٤م ي٘مع ذم اًمدٟمٞم٤م عمٙمذيب اًمرؾمؾ ُمـ آؾمتئّم٤مل، وُم٤م ي٘مع ُمـ قم٘مقسم٤مت ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م، وم٢مٟمام هل ٟمذر 

ُمـ اهلل قم٤مضمٚم٦م ًمٞمٜمٌف هب٤م قمغم اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ؾمت٠م ي يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ًمٞمتذيمر هب٤م ُمـ ؿم٤مء اهلل ُمـ قم٤ٌمده ويتٕمظ 

 ذم ديٜمف. واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف. هب٤م ويتقب ويٜمٞم٥م، وأؾم٠مل اهلل أن يٗم٘مٝمٜمل وإي٤ميمؿ

 (.2/395ًمٚمٝمٞمتٛمل ) شاًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر»( 2)
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 أٟمف سم٤مًمغ، وشمّمقن شم٤مم وومْمؾ ،مجٞمٚم٦م هٞمئ٦م قمغم ويم٤من ،ٟمٕمرومف ُمـ ًمٌٕمض وىمع وىمد

ٌَّ  زلَّ   ،احلٙم٤مي٦م شمٚمؽ صدق آصم٤مر فمٝمرت ًمٙمـ طمٙمل، ُم٤م قمغم احلجر قمٜمد اُمرأة ؾوم٘م

 ،ودٟمٞم٤م سمدٟم٤مً  طم٤مًم٦م وأومٔمع ،ُمٜمٔمر وأىمٌح ،هٞمئ٦م سم٠مرث وص٤مر، يمٚمٞم٤مً  ُمًخ٤مً  ومٛمًخ

 أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وٟم٠ًمًمف اًمزٓت، ُمـ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٤مهلل ومٜمٕمقذ :ويمالُم٤مً  وقم٘مالً 

 .اهـ.رطمٞمؿ وأرطمؿ يمريؿ أيمرم إٟمف اعمامت، إمم اًمٗمتـ ُمـ يٕمّمٛمٜم٤م

 ودوٟم٧م ُم٤م ًمدي ذم هذا ،وم٢مٟمٜمل ىمد سمذًم٧م هم٤مي٦م ُم٤م قمٜمدي ُمـ ضمٝمد :وأطمغماً 

ظم٤مًمّم٦م ٝم٤م ٚموأن جيٕم ،١مول أن يٜمٗمٕمٜمل هب٤م ذم اًمداريـواهلل وطمده اعمً ،اعمقوقع

ٚمٝم٤م وجيٕم ،وأن يت٘مٌٚمٝم٤م سم٘مٌقل طمًـ ،وأن يٜمٗمع هب٤م اعمًٚمٛملم ،ريؿًمقضمٝمف اًمٙم

وُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ  ،قمدي سم٤مًمتل هل أطمًـ ًمٚمتل هل أىمهت ،ٙملم سم٤محلؼ إُم٤مُم٤مً ًمٚمٛمتٛمً

ومٛمٜمل وُمـ  ،وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م وٟم٘مّم٤من ،ؼ وصقاب ومٛمـ اهلل اًمٕمزيز اًمقه٤مبطم

 سمريئ٤من . ُمـ ذًمؽ  واهلل ورؾمقًمف  ،اًمِمٞمٓم٤من

 وُم٤م ذاك ُمٜمل سمؾ ُمـ اهلل وطمده

 ومٞمٝم٤م خمٓمئ٤ًم أو ُُمٖم٤مًمٓم٤مً  وم٢من أكُ 

ـِ ُمـ يمِؾ ظمٓمئ٦ٍم   أشمقُب إمم اًمرمح

 سمّمـٗم٤مشمِف   فُ اؾمٛمُ  وأؾمـ٠مًُمف ضمـؾَّ 
 

 سمٕمـٗمق وإُمـداد وومْمـؾ وأٟمٕمـؿِ  

 لوهِمٚمٓمت ومٛمـ ذات ٟمٗمز يمؾ ظمٓمئل

ـَ زم وإل  ظمـق يوأؾمتٖمـٗمُر اًمرمحـ

 وأؾمـامئِف احلًٜمك ىَمٌـقَل ِرؾمـ٤مًمتل
 

قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف  ،وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل ،وُم٤م أريد إٓ اإلصالح ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م

الوم٤مه٤م ذم ًمٜمت ،وأٟم٤م ُمديـ ًمٙمؾ ُمـ هيدي إمم أي ُمالطمٔم٦م قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،أٟمٞم٥م

 .إن ؿم٤مء اهلل ،ـمٌٕم٦م أظمرى

 أزمق فمامر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زم٣مَمقؽمكىمتٌف / 

 (هـ05/00/0343) 

 ايمرزمِم٥م -احلديدة  -َمرىمز ايمًالم ايمٔمٙمٚمل 
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 وٍّح شىغ
 

ـْ  اهللََّ َيُْمُ٘مرُ  َٓ »: ىم٤مل  واًمؽمُمذي رواه أمحد وأسمق داود  ،صحٝمح شايمٛم٣َّمَس  َيُْمُ٘مرُ  َٓ  ََم

  .(1)واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب هريرة 

ـْ »: وىم٤مل   دِم  َأزْمَٙمغَ  هَمَٗمْد  ،اً طَمغْم  اهللَّ صَمَزاكَ : يمَِٖم٣مفِمٙمِفِ  هَمَٗم٣مَل  ،ََمْٔمُروٌف  إيَِمْٝمفِ  ُصٛمِعَ  ََم

 . (2)ـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمٝمامقمواسمـ طم٤ٌمن واسمـ اًمًٜمل رواه اًمؽمُمذي  ،صحٝمح شايمثَّٛم٣َمءِ 

ًمٙمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ ذم  ،ممسمٕمد ؿمٙمر اهلل شمٕم٤م ،ذا وم٢مٟمٜمل أشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾوهل

قمٚمٞمٝمؿ ُمـ  ،اًمٙمرام ُمِم٤مخيٜم٤موذم ُم٘مدُمتٝمؿ  ،ت٤مب قمغم صقرشمف هذهإظمراج هذا اًمٙم

وٟمٌٝمقين قمغم  ،هذا اًمٌح٨م وم٘مد ىم٤مُمقا سمٛمراضمٕم٦م ،ح٤مئ٥م اًمرمح٦م واًمٖمٗمراناهلل ؾم

ومجزاهؿ اهلل  ،واحلٛمد هلل ،واًمتل قمٛمٚم٧م هب٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م ،الطمٔم٤مت اًمٓمٞم٦ٌمسمٕمض اعم

 ،٦ٌم اًمٕمٚمؿويمذًمؽ ٓ أٟمًك إظمقاين ـمٚم ،وأطمًـ إًمٞمٝمؿ ذم اًمداريـ ،ءظمػم اجلزا

 ،وىم٤مُمقا سمّمٗمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م ،ٌع هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ضمٝم٤مز اًمٙمٛمٌٞمقشمراًمذيـ ىم٤مُمقا سمٓم

ومجزاهؿ اهلل  ،وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ،وصحٌقا هذا اًمٌح٨م ُمـ ُمٝمده طمتك سمٚمغ أؿمده

وم٤مهلل اعم١ًمول أن ٓ ، اهلل يمؾ ُمـ أقم٤من وؿم٤مرك وٟمٌف ووضمف، وضمزى ظمػم اجلزاء

 .   ع اًمٕمٓم٤مء واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملمواؾم ،إن ريب ضمقاد يمريؿ ،حيرُمٝمؿ أضمره٤م وصمقاهب٤م

                                                 

صحٞمح اسمـ »(، 1955) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، 4811) شؾمٜمـ أيب داود»(، 7939) شُمًٜمد أمحد»( 1)

 ( .7719) شصحٞمح اجل٤مُمع»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم ، (3407) شطم٤ٌمن

 شصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»(، 275) شقمٛمؾ اًمٞمقم اًمٚمٞمٚم٦م»(، اسمـ اًمًٜمل ذم 2035) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (2)

 ( .6368) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  3413)
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 اٌفصً األٚي
 

 

 

گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ   ڑ  ک    ک  ک  ک ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .  [63اًمٜمقر:] ژڳ

ڍڌڌڎڎڈڈژڑ  ڑ   ژ ٤مممىم٤مل شمٕمو

  [.66-65:اًمتقسم٦م] ژڳ  ڳ      کگ  گ  گ  گ     ک      ک  ک

  [55اًمزظمرف:]ژہہھھھھژ        وىم٤مل شمٕم٤ممم

ٺٺ ٿٿٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژوىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڤ  ڤڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  

 . [40اًمٕمٜمٙمٌقت:] ژڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ

  ىئ  يئ  جب        مئ      حئ         جئ       ی ی       ی ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[ 30اًمِمقرى :] ژحب

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [59:اًمٌ٘مرة] ژڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . [112اًمٜمحؾ: ] ژڃ

 سلاٌفح اٌىراب ٚاٌـٕحسطغ 
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گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 . [10-8:اًمٓمالق] ژ﮷  ﮸  ﮹  ﮺         ﮻   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵﮶

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

  [.96إقمراف: ] ژڀڀ  ٺٺٺٺٿ

يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[21-20عمج٤مدًم٦م:]  ژحخ  مخ  جس  حج  مج  جحمح  جخ

  [5اًمّمػ:] ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ژ  شمٕم٤ممموىم٤مل 

ڃ   ڃ   ڃ  ڃ    ڄ  ڄ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[115اًمٜم٤ًمء:] ژ ڇ   ڍ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ

ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .  [2:احلجرات] ژھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵ 

 . [11اًمرقمد:] ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ژ     وىم٤مل شمٕم٤ممم

ٌََؾ  :ىَم٤مَل  ،اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وقمـ قمٌد   َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   اهللَِّ َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأىْم

ـَ  ََمْٔممَمَ  َي٣م» :وَمَ٘م٤مَل  َـّ  ازْمُتٙمِٝمُتؿْ  إَِذا ََخٌْس  ،اظمَُْٜم٣مصِمِري َـّ  َأنْ  زم٣ِمهللَِّ َوَأفُمقذُ  ،ِِبِ ْ  ،سُمْدِرىُمقُه  َل

٣م ُئْمٙمِٛمُقا ضَمتَّك ،وَمطُّ  وَمْقمٍ  دِم  ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مُ  سَمْٓمَٜمرْ  َّٓ  ،ِِبَ َْوصَم٣معُ  ،ايمْم٣َّمفُمقنُ  همِٝمِٜمؿْ  هَمَُم٣م إِ ْٕ  ايمَّتِل َوا

 ْ ـْ  َل ـَ  َأؽْماَلهمِِٜمؿْ  دِم  ََمَّم٦ْم  سَمُ٘م ْ  ،ََمَّمْقا ايمَِّذي َّٓ  ،َواظمِْٝمَزانَ  اظمِْْ٘مَٝم٣مَل  َيٛمُْٗمُِمقا َوَل  ُأطِمُذوا إِ

ٛمكِمَ  ًِّ ةِ  ،زم٣ِميم ْٙمَْم٣منِ  َوصَمْقرِ  ،اظمَُْئقَٞم٥مِ  َوؾِمدَّ ًُّ ْ  ،فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ايم ؿْ  َزىَم٣مةَ  َيْٚمٛمَُٔمقا َوَل َّٓ  َأَْمَقاهِلِ  َُمٛمُِٔمقا إِ

ـْ  ايْمَٗمْْمرَ  اَمءِ  َِم ًَّ َٓ  ،ايم ٌََٜم٣مئِؿُ  َويَمْق ْ  ايْم ْ  ،ُيْٚمَْمُروا َل َّٓ  ،َرؽُمقيمِفِ  َوفَمْٜمَد  اهللَِّ  فَمْٜمَد  َيٛمُْٗمُّمقا َوَل  إِ

ا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اهللَُّ ؽَمٙمَّطَ  ـْ  فَمُدوًّ ِهؿْ  َِم ْ  َوََم٣م ،َأْيِدهيِؿْ  دِم  ََم٣م زَمْٔمَض  هَمَٟمطَمُذوا ،نَمغْمِ ُ٘مؿْ  َل ُتُٜمؿْ  ََتْ  َأئِٚمَّ
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وا، اهللِ زمِ٘مَِت٣مِب  ُ ٣َّم َوَيَتَخغمَّ َّٓ  ،اهلل َأْٞمَزَل  ِِم  رواه اسمـ ُم٤مضمف، صحٝمحشزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٟمؽَمُٜمؿْ  اهلل صَمَٔمَؾ  إِ

  .(1) واحل٤ميمؿ

 ـَمَٜمرَ  إَِذا»: َيُ٘مقُل  هللِ ا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمَٕم٧ُم : ىم٤مًم٧م ،وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

قءُ  ًُّ َْرضِ  دِم  ايم ْٕ َْرضِ  زمَِٟمْهؾِ  زَمْٟمؽَمفُ  اهللَُّ َأْٞمَزَل  ،ا ْٕ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  اهللَِّ، َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  ،شا

قَن؟ همِٝمِٜمؿْ  ٌُُٜمؿْ » :وَم٣مَل  َص٣محِلُ ٥مِ إلم  َيْرصِمُٔمقنَ  شُمؿَّ  ايمٛم٣َّمُس، َأَص٣مَب  ََم٣م ُيِِمٝم  هللِا َرمَحَ

وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م  .(1)وأسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل رواه أمحد واحل٤ميمؿ ،صحٝمح شوَمْٕمِٖمرسمفِ 

 ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
ِلَّ  َأنَّ  ،وقمـ أم اعم١مُمٜملم أم احلٙمؿ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل قمٜمٝم٤م  َدظَمَؾ  ، اًمٜمٌَّ

َّٓ  إيَِمفَ  َٓ »: َيُ٘مقُل  وَمِزقًم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م ـْ  يمِْٙمَٔمَرِب  َوْيٌؾ  ،اهلل إِ َب، وَمدِ  َذر  َِم ـْ  ايمَٝمْقمَ  هُمتَِح  اوْمؼَمَ  َرْدمِ  َِم

ٌَِٕمفِ  َوطَمٚمََّؼ  شَهِذهِ  َِمْثُؾ  َوََمْٟمصُمقَج  َيْٟمصُمقَج  تِل اإِلهْب٤َممِ  سم٢ِمِْص : اهللَِّ َرؾُمقَل  َي٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم  شَمِٚمٞمَٝم٤م، َواًمَّ

٤محِلُقَن؟ َوومِٞمٜم٤َم َأهَنْٚمُِؽ  ٧ٌَُم  ىَمُثرَ  إَِذا َٞمَٔمؿْ »: ىَم٤مَل  اًمّمَّ  . (2)ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف شاخَل

ُل  َوصُمِٔمَؾ ...» :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل وقمـ قمٌد  ايمذُّ

َٕم٣مرُ  ـْ  فَمعَم  َوايمِمَّ  .(3)رواه أمحد ،صحٝمح ش...َأَْمِري طَم٣ميَمَػ  ََم

 . (4)رواه ُمًٚمؿ.صَماَلصًم٤م ىَم٤مهَل٤َم شاظمَُْتٛمَْمُِّٔمقنَ  َهَٙمَؽ »ىم٤مل: أن اًمٜمٌل  ،وقمـ اسمـ ُمًٕمقد 

                                                 

ذم  -رمحف اهلل-وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ، (8688) شاعمًتدرك»( 4019) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( 1)

 (. 7978) شاجل٤مُمعصحٞمح »( و106) شاًمّمحٞمح٦م»و (3262) شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»

اعمٕمجؿ »( 15065) شاحلٚمٞم٦م» (،8659) شاعمًتدرك»(، 26596و) (24133) شأمحد ًٜمدُم» (1)

 شاًمّمحٞمح٦م» ( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم7599) شؿمٕم٥م اإليامن»(، 891( و)747) شاًمٙمٌػم

     .(680) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و1372)

 .(2880) شُمًٚمؿ» ،(7059) شاًمٌخ٤مري» (2)

 (. 2831) شصحٞمح اجل٤مُمع»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(5115 ،5114)  شأمحدُمًٜمد » (3)

 (.2670) شُمًٚمؿ»( 4)
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فُ  وَم٣مِصًدا، َهْدًي٣م فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل وقمـ سمريدة إؾمٚمٛمل ـْ  هَم١مِٞمَّ  ََم

ـَ  َهَذا ُيَٕم٣ميم٤ِْم  ي ٌْفُ  ايمدِّ
 .(5)رواه أمحد واًمٓمح٤موي واسمـ أيب قم٤مصؿ، صحٝمح شَيْٕمٙمِ

 سَمَرىْمُتُ٘مؿْ  وَمْد  إيِنِّ » ي٘مقل: أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ،وقمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م 

ٌَْٝمَّم٣مِء، َِمْثؾِ  فَمعَم  َّٓ  زَمْٔمِدي فَمٛمَْٜم٣م َيِزيغُ  َٓ  ىَمَٛمَٜم٣مِرَه٣م، يَمْٝمُٙمَٜم٣م ايْم رواه أمحد ، صحٝمح شَه٣ميمٌِؽ  إِ

 .(1)واحل٤ميمؿ واسمـ أيب قم٤مصؿف واسمـ ُم٤مضم

ـْ » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م ،وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  َهَذا َأَْمِرَٞم٣م دِم  َأضْمَدَث  ََم

 .(2)قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شَرد   هَمُٜمقَ  َِمٛمْفُ  يَمْٝمَس  ََم٣م

ـْ » :وذم ًمٗمٍظ عمًٚمؿ  .شَرد   هَمُٜمقَ  َأَْمُرَٞم٣م، فَمَٙمْٝمفِ  يَمْٝمَس  فَمَٚماًل  فَمِٚمَؾ  ََم

ـْ  ايمتَّْقزَم٥مَ  ضَمَج٤َم  اهللََّ  إِنَّ »: : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل ،وقمـ أٟمس    َص٣مضِم٤ِم  ىُمؾِّ  فَم

 .(3)٤موهمػممه ؿرواه اًمٓمؼماين واسمـ أيب قم٤مص ،صحٝمح شزمِْدفَمَتفُ  َيَدعَ  ضَمتَّك زمِْدفَم٥مٍ 

 فَمَٚمؾٍ  يمُِ٘مؾِّ » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل ،هلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝماموقمـ قمٌد ا

ةٌ  ةٍ  َويمُِ٘مؾِّ  ،ِذَّ ةٌ  ِذَّ ـْ  ،هَمؼْمَ سُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٚم ـْ  ،اْهَتَدى هَمَٗمدِ  ؽُمٛمَّتِل إلَِم  هَمؼْمَ سُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم  إلَِم  ِذَّ

 .(4)رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن  واسمـ أيب قم٤مصؿ واًمٓمح٤موي ،صحٝمح شَهَٙمَؽ  هَمَٗمْد  َذيمَِؽ  نَمغْمِ 

                                                 
اًمًٜم٦م ٓسمـ » ،(1235) شُمِمٙمؾ أصم٤مر» ،(23053( و)22963( و)19786) شُمًٜمد أمحد»( 5)

 ( سمتح٘مٞمؼ إًم٤ٌمين وىمد شمقؾمع ذم خترجيف.97،95) شأيب قم٤مصؿ

اًمًٜم٦م ٓن أيب »(، 331) شُمًتدرك احل٤ميمؿ»(، 44، 43) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، 17142) شُمًٜمد أمحد» (1)

(، 42، 41، 40) شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»ذم  -رمحف اهلل-(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 48) شقم٤مصؿ

 (.48) شفمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ»و

 (.1718) شُمًٚمؿ»(، 2697) شاًمٌخ٤مري»( 2)

 شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 37) شٓسمـ أيب قم٤مصؿاًمًٜم٦م »(، 4214) شاعمٕمجؿ إوؾمط»( 3)

 (.54) شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»(، و1699) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و1620)

 شُمِمٙمؾ أصم٤مر»(، 51) شاًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ»(، 11) شصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»(، 6958) شُمًٜمد أمحد»( 4)

صحٞمح »(، و57، 56) شاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مصحٞمح »(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 1237، 1236)

 (.2152) شاجل٤مُمع
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٦ُم »:  ٙمر اًمّمديؼوىم٤مل أسمق سم ًْ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ   اهللَِّ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ  ؾَمْٝمًئ٣م سَم٣مِرىًم٣م يَم

َّٓ  زمِفِ  َئْمَٚمُؾ  طَْمَُمك َوإيِنِّ  زمِِف، فَمِٚمْٙم٦ُم  إِ ـْ  ٣مً ؾَمْٝمئ سَمَرىْم٦ُم  إِنْ  َٕ رواه  شَأِزيغَ  َأنْ  َأَْمِرهِ  َِم

 .  (5)اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

 ذم -رمحف اهلل- سمٓم٦م اسمـ إلُم٤مماًمٕمٔمٞمؿ ًم تٕمٚمٞمؼهذا اًم ،واىمرأ أهي٤م إخ اًمٙمريؿ: ومٙم٦م

: هذا ىم٤ملطمٞم٨م  ، اًمّمديؼ سمٙمر ٕيب ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعم٘مقًم٦م هذه قمغم ،(1)شاإلسم٤مٟم٦م» يمت٤مسمف

إن هق ظم٤مًمػ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمر  ،يتخقف قمغم ٟمٗمًف اًمزيغ ،ي٤م إظمقاين اًمّمديؼ إيمؼم

وسم٠مواُمره  ،أوحك أهٚمف يًتٝمزئقن سمٜمٌٞمٝمؿ ومامذا قمًك أن يٙمقن زُم٤من ،ٟمٌٞمف 

وٟمج٤مًة ُمـ  ،ومٜم٠ًمل اهلل قمّمٛم٦ًم ُمـ اًمزًمؾ ،ويًخرون سمًٜمتف ،ويت٤ٌمهقن سمٛمخ٤مًمٗمتف

 . ؾمقء اًمٕمٛمؾ

شْم٦َم  إَِذا»: ىم٤مل -رمحف اهلل- وقمـ أيب ىمالسم٦م  صُمَؾ  ضَمدَّ ٛم٥َّمِ  ايمرَّ ًُّ ـْ  َدفْمٛم٣َم: هَمَٗم٣مَل  ،زم٣ِميم ، َهَذا َِم

فُ  هَم٣مفْمَٙمؿْ  اهللَِّ ىمَِت٣مَب  َوَه٣مِت   . (2) شَو٣مل   َأٞمَّ
هذا إمم  ،ظمٓم٤مكو ظمٓم٤مَي  وؾمدد قمغم ـمريؼ احلؼ ،: اٟمٔمر هداين اهلل وإي٤مكومٙم٦م

 :-رمحف اهلل- ، وم٘م٤ملقمغم هذا إصمر اًمذي قمٚمؼ سمف اإلُم٤مم اًمذهٌل ،اًمٙمالم اًمذهٌل

 ،وه٣مت ايمٔمٗمؾ ،٣مدي٧م: دفمٛم٣م َمـ ايم٘مت٣مب وإضميٗمقل ،اظمت٘مٙمؿ اظمٌتدعوإذا رأي٦م »

ـ َم: دفمٛم٣م َمـ ايمٛمٗمؾ ويٗمقل ،(1)ايمتقضمٝمدي، وإذا رأي٦م ايم٣ًميمؽ هم٣مفمٙمؿ أٞمف أزمق صمٜمؾ

ومد  أو   ،ممزم ومد ـمٜمر زمِمقرة ،هم٣مفمٙمؿ أٞمف إزمٙمٝمس ،وه٣مت ايمذوق وايمقصمد ،ايمٔمٗمؾ

                                                 
 ( .1759) شُمًٚمؿ»(، 3093) شاًمٌخ٤مري»( 5)

 (.77( رىمؿ )1/246) شاإلسم٤مٟم٦م»( 1)

 ( .7/137ٓسمـ ؾمٕمد ) شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»( 2)

 اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمّمقومٞم٦م. (3)
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واومرأ فمٙمٝمف آي٥م  ،وازمرك فمعم صدره ،وإٓ هم٣مسفمف ،ٛم٦م َمٛمف هم٣مهربٌُ هم١من صَم  ،ضمؾ همٝمف

 .(4) شايم٘مرد واطمٛمٗمف

ـْ وَ » :-رمحف اهلل- وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد   .(5) شَهَٙمَ٘م٥مٍ  ؾَمَٖم٣م فَمعَم  هَمُٜمقَ  ، ايمٛمٌَِّلِّ  ضَمِدي٧َم  َردَّ  ََم

ُؿْ »ذم اًمٕمّم٤مة:   -رمحف اهلل- (0) وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي   ايْمٌَِٕم٣مُل، ِِبِؿُ  ؿَمْٗمَْمَٗم٦ْم  َوإِنْ  إَِّنَّ

َٙمَج٦ْم  َوََهْ
ـُ  ِِبِؿُ  (4) اِذي ايْمػَمَ

ْؿ، ُيَٖم٣مِرُق  َٓ  اظمَْْٔمِِمَٝم٥مِ  ُذلَّ  إِنَّ ، (1)  َّٓ  اهللَُّ  َأزَمك وُمُٙمقَِبُ ـْ  ُيِذلَّ  َأنْ  إِ  ََم

  .شفَمَِم٣مهُ 

فَْمِص  إيِنِّ » :(4)وم٣مل زمٔمض ايمًٙمػو تِل اَْمَرَأِت  طُمُٙمِؼ  دِم  َذيمَِؽ  هَمَٟمفْمِرُف  اهللََّ َٕ  . شَوَدازمَّ

 اً إٟمذار ،أّن ذم هذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م وأصم٤مر :اقمٚمؿ رمحٜمل اهلل وإي٤مك :ومٙم٦م

ومٝمل شمٌلم اخلٓمر اًم٤ٌمًمغ  ،أو أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد ،عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥ٌم  ،اً وهتديد

 ،وم٢مٟمف قمغم ؿمٗم٤م ضمرٍف ه٤مر ،ًمٙمؾ ُمـ ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ،اًمٕمٔمٞمؿ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  ژ     ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وقمغم سم٤مب هٚمٙم٦م

 .[63اًمٜمقر:] ژگ  ڳ      ڳ  ڳ  

                                                 

 .( شمرمج٦م أيب ىمالسم٦م4/472)  شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» (4)

 ( .97( رىمؿ )1/260) شاإلسم٤مٟم٦م»( 2/15) شـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م» (5)

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ششمٗمًػم اسمـ يمثػم» ،(95)ص: شاًمداء واًمدواء» (1)

 [.152إقمراف: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ

 )مهٚمج٧م اًمداسم٦م(: إذا ؾم٤مرت ؾمػمًا طمًٜم٤ًم. يمام ذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.( 2)

 ،اخلٚم٘م٦م قمٔمٞمؿوهق ،اخلٞمٚمٞم٦م اًمٗمّمٞمٚم٦م ُمـ واًمٌٖم٤مل اخلٞمؾ ُمـ اًمٕمريب همػم قمغم يٓمٚمؼ :(اًمؼمذون) (3)

 .  يمام ذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.احلقاومر قمٔمٞمؿ ،إرضمؾ ىمقي ،إقمْم٤مء همٚمٞمظ

 (.139)ص: شاًمداء واًمدواء» (4)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

20 

أّن ُمـ  :ضمٝم٧م ذىمر دم ىمت٣مزمف اظم٣مسمع ايمداء وايمدواء -رمحف اهلل-وهلل در ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 ،وهقان وؿم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،٤مش ذم ذٍل وصٖم٤مرقم، ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۆئ  ۈئژ   ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[124:ـمف] ژی      ی  ی  

 اظمٔم٣ميص دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة:  اظمية اظمؼمسم٥ٌم فمعم شم٣مرأَمـ : -رمحف اهلل- (5)وم٣مل

 ذًمؽ   واعمٕمّمٞم٦م شمٓمٗمئ ،اًم٘مٚم٥م ، وم٢مّن اًمٕمٚمؿ ٟمقر ي٘مذومف اهلل ذمطمرُم٤من اًمٕمٚمؿ

  .اًمٜمقر

 وطمِم٦ٌم جيده٤م اًمٕم٤ميص ذم ىمٚمٌف. 

 حيس هب٤م يمام حيس سمٔمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ اًمٌٝمٞمؿ ،طم٘مٞم٘م٦مً  ىمٚمٌف فمٚمٛم٦ٌم جيده٤م اًمٕم٤ميص ذم.  

 طمرُم٤من اًمٓم٤مقم٦م. 

 ّمٞم٦م شم٘مٍم اًمٕمٛمر ومتحؼ سمريمتفأّن اعمٕم. 

 إّن قم٘مقسم٦م  ايمًٙمػ:وم٣مل زمٔمض : ويقًمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً ، شمزرع أُمث٤مهل٤م أّن اعمٕم٤ميص

 . إّن ُمـ صمقاب احلًٜم٦م احلًٜم٦م سمٕمده٤م، واًمًٞمئ٦م اًمًٞمئ٦م سمٕمده٤م

  وذًمؽ .طمتك هتقن قمٚمٞمف وشمّمٖمر ذم ىمٚمٌف .. اًمذٟمقبأّن اًمٕمٌد ٓ يزال يرشمٙم٥م

 .الكُمـ قمالُم٤مت اهل

 اًمٕمز يمؾ اًمٕمز ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مّن أّن اعمٕمّمٞم٦م شمقرث اًمذل. 

 واعمٕمّمٞم٦م شمٓمٗمئ ٟمقر اًمٕم٘مؾٞم٦م شمٗمًد اًمٕم٘مؾ، وم٢من ًمٚمٕم٘مؾ ٟمقراً أّن اعمٕمّم ،. 

                                                 

 ( سمتٍمف .95-85)ص: شاًمداء واًمدواء»( 5)
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 يمام ىم٤مل  ،أّن اًمذٟمقب إذا شمٙم٤مصمرت ـُمٌع قمغم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ومٙم٤من ُمـ اًمٖم٤مومٚملم

 ژڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍژ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذمذًمؽ سمٕمض اًمًٚمػ 

 .[14:اعمٓمٗمٗملم]

 دقمقة رؾمقل اهلل طمرُم٤من اًمدقمقة ،، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ودقمقة اعمالئٙم٦م ،

             يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ...،١مُمٜم٤متٖمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم واعمأن يًت وشمٕم٤ممم أُمر ٟمٌٞمف 

﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺     ۓ  ۓ  ﮲      ﮳  ﮴  ﮵ ژ 

  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁             

 . [7:هم٤مومر] ژ           

 شمْمٕمػ إرادة ، وٞم٦مإرادشمف.. ومت٘مقى إرادة اعمٕمّم أهن٤م شمْمٕمػ اًم٘مٚم٥م قمـ

 .ٚمخ ُمـ ىمٚمٌف إرادة اًمتقسم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، إمم أن شمٜمًاًمتقسم٦م ؿمٞمئ٤ًم  ومِمٞمئ٤مً 

 ک  ک  ژ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أهن٤م ؾم٥ٌم هلقان اًمٕمٌد قمغم رسمف وؾم٘مقـمف ُمـ قمٞمٜمف

 .[18: احل٩م]  ژک  ک  گ    گ  گ

 أّن اًمذٟمقب شمدظمؾ اًمٕمٌد حت٧م ًمٕمٜم٦م رؾمقل اهلل  :وُمٜمٝم٤م وم٢مّٟمف ًمٕمـ قمغم ،

 .ٝمل أومم سمدظمقل وم٤مقمٚمٝم٤م حت٧م اًمٚمٕمٜم٦موهمػمه٤م أيمؼم ُمٜمٝم٤م، وم ُمٕم٤مصٍ 

 ال يًت٘مٌح ُمـ خ ُمـ اًم٘مٚم٥م اؾمت٘م٤ٌمطمٝم٤م ومتّمػم ًمف قم٤مدة، ومٚمأٟمف يٜمً :وُمٜمٝم٤م

ٗمًقق هق هم٤مي٦م وهذا قمٜمد أرسم٤مب اًم وٓ يمالُمٝمؿ ومٞمف، ًمف، ٟمٗمًف رؤي٦م اًمٜم٤مس

ويمام ىم٤مل  ،طمتك يٗمتخر أطمدهؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م أٟمف قمٛمٚمٝم٤م اًمتٝمتؽ ومت٤مم اًمٚمذة،

تِل ىُمؾُّ » :اًمٜمٌل  َّٓ  َُمَٔم٣مذًم  ُأَمَّ ـَ  إِ  .(1)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  شاظمَُج٣مِهِري

                                                 

 ( .2990) شُمًٚمؿ» ،(6069) شاًمٌخ٤مري»  (1)
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وضمٜمٌٜم٤م  ،سمٓم٤مقمتؽ وُمرو٤مشمؽ واقمٛمره٤م ،اًمٚمٝمؿ أطمل ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مإليامن ومٙم٦م:

 .، سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلمُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ ،اطمش وأصم٤ممقاًمٗم

، وأّن أن اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص شمي وٓ سمد ،ؿ: ومٛمام يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚم(2)ووم٣مل أيّم٣مً 

، قمغم اظمتالف درضم٤مهت٤م ذم اًمير ،ضره٤م ذم اًم٘مٚمقب يمير اًمًٛمقم قمغم إسمدان

 ؟ عمٕم٤ميصوداٌء إٓ وؾمٌٌف اًمذٟمقب واوهؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٌذ 

مم دار ، إواًمٌٝمج٦م واًمنور ،اًمٚمذة واًمٜمٕمٞمؿ ومام اًمذي أظمرج إسمقيـ ُمـ اجلٜم٦م دار

 ؟ أٓم وإطمزان واعمّم٤مئ٥م

ـ ُمٚمٙمقت اًمًامء وـمَرَدُه وًمَٕمٜمَف، وُمًخ فم٤مهره وُم٤م اًمذي أظمرج إسمٚمٞمس ُم

  ؟وسم٤مـمٜمف

 ؟ طمتك قمال اعم٤مء ومقق رؤوس اجل٤ٌمل ،ؿوُم٤م اًمذي أهمرق أهؾ إرض يمٚمٝم

 ،وضمف إرضطمتك أًم٘متٝمؿ ُمقشمك قمغم  ،وُم٤م اًمذي ؾمٚمط اًمريح قمغم ىمقم قم٤مدٍ 

 ،وزرقمٝمؿ ،وطمرصمٝمؿ ،ودُمرت ُم٤م ُمرت قمٚمٞمف ُمـ دي٤مرهؿ،يم٠مهنؿ أقمج٤مز ٟمخؾ ظم٤موي٦م

 ؟٤مروا قمؼمة ًمألُمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمتك صودواهبؿ

طمتك ىمٓمٕم٧م ىمٚمقهبؿ ذم أضمقاومٝمؿ،  ،حٞم٦موُم٤م اًمذي أرؾمؾ قمغم ىمقم صمٛمقد اًمّم

 ؟ وُم٤مشمقا قمـ آظمرهؿ

طمتك ؾمٛمٕم٧م اعمالئٙم٦م ٟمٌٞمح يمالهبؿ، صمؿ ىمٚمٌٝم٤م  ،٦موُم٤م اًمذي رومع ىمرى اًمٚمقـمٞم

ٝمؿ طمج٤مرة ُمـ اًمًامء ، وم٠مهٚمٙمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم صمؿ أشمٌٕمومٚمٝم٤م، ومجٕمؾ قم٤مًمٞمٝم٤م ؾم٤مقمٚمٞمٝمؿ

، سم٤مت ُم٤م مل جيٛمٕمٝم٤م قمغم أُم٦ٍم همػمهؿ، ومجٛمع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕم٘مقأُمٓمره٤م قمٚمٞمٝمؿ

  سمٌٕمٞمد؟ ُمث٤مهل٤م وُم٤م هل ُمـ اًمٔم٤معملمأ وإلظمقاهنؿ

                                                 

 ( سمتٍمف .85-65)ص: شاًمداء واًمدواء» (2)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

23 

قق ، ومٚمام ص٤مر ومقمغم ىمقم ؿمٕمٞم٥م ؾمح٤مب اًمٕمذاب يم٤مًمٔمٚمؾوُم٤م اًمذي أرؾمؾ 

 ؟ رؤوؾمٝمؿ أُمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مرًا شمٚمٔمك

 اًمٌحر، صمؿ ٟم٘مؾ أرواطمٝمؿ إمم ضمٝمٜمؿ،اًمذي أهمرق ومرقمقن وىمقُمف ذم  وُم٤م

 ؟ وم٤مٕضم٤ًمد ًمٚمٖمرق وإرواح ًمٚمحرق

 ؟ وأهٚمف ،وُم٤مًمف ،وداره ،ذي ظمًػ سم٘م٤مرونوُم٤م اًم

 ؟ ودُمره٤م شمدُمػماً  ،وُم٤م اًمذي أهٚمؽ اًم٘مرون ُمـ سمٕمد ٟمقح سم٠مٟمقاع اًمٕم٘مقسم٤مت

 ؟٥م يس سم٤مًمّمٞمح٦م طمتك مخدوا قمـ آظمرهؿقم ص٤مطماًمذي أهٚمؽ ىموُم٤م 

 ،، ومج٤مؾمقا ظمالل اًمدي٤مرٞمؾ ىمقُم٤ًم أوزم سم٠مس ؿمديدٜمل إهائوُم٤م اًمذي سمٕم٨م قمغم سم

، صمؿ سمٕمثٝمؿ ا إُمقالاًمرضم٤مل، وؾمٌقا اًمذري٦م واًمٜم٤ًمء، وأطمرىمقا اًمدي٤مر وهنٌق وىمتٚمقا

 ؟ روا قمٚمٞمف وشمؼموا ُم٤م قمٚمقا شمتٌػماً وم٠مهٚمٙمقا ُم٤م ىمد ،قمٚمٞمٝمؿ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م

سم٤مًم٘متؾ واًمًٌل وظمراب اًمٌالد، ، ُمرة ٤م اًمذي ؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ أٟمقاع اًمٕم٘مقسم٤متوُم

وآظمر ذًمؽ أىمًؿ اًمرب شم٤ٌمرك  ،وُمرة سمٛمًخٝمؿ ىمردة وظمٜم٤مزير ،وُمرة سمجقر اعمٚمقك

 ژ ک  ک  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ وشمٕم٤ممم 

       .[167]إقمراف:

 ،قمـ أسمٞمف ػم سمـ ٟمٗمػمُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌ ،(1)وضم٤مء قمٜمد اإلُم٤مم أمحد

ُص  هُمتَِح٦ْم  ظم٣ََّم»: ٤ملىم َق همَ  ،وُمػْمُ ٌََ٘مك ،َأْهٙمَِٜم٣م زَمكْمَ  ُٖمرِّ  َأزَم٣م َرَأْي٦ُم ، زَمْٔمضٍ  إلَِم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَم

ْرَداءِ  ٣م ايمدَّ ًً
ٌْ٘مِل َوضْمَدهُ  صَم٣ميمِ ْرَداِء، ََم٣م َأزَم٣م َي٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم ، َي ٌْ٘مِٝمَؽ  ايمدَّ  همِٝمفِ  اهللُ  َأفَمزَّ  َيْقمٍ  دِم  ُي

ؽْماَلمَ  ٌَغْمُ  َي٣م َوحْيََؽ : وَم٣مَل  َوَأْهَٙمُف؟ اإْلِ ْٙمِؼ  َأْهَقنَ  ََم٣م صُم  زَمْٝمٛم٣َم َأَْمَرُه، سَمَرىُمقا ُهؿْ  إَِذا اهللِ فَمعَم  اخْلَ

٥مٌ  ِهلَ  ؿُ  ـَم٣مِهَرةٌ  وَم٣مِهَرةٌ  ُأَمَّ  .شسَمَرى ََم٣م إلَِم  هَمَِم٣مُروا اهللِ َأَْمرَ  سَمَرىُمقا اظْمُْٙمُؽ  هَلُ

                                                 

 .صحٝمح زمًٛمد (709رىمؿ ) (1/277) شاحلٚمٞم٦م» رم ٟمٕمٞمؿ أسمق(، و176)ص:  شاًمزهد»( 1)
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: ؾمٛمٕم٧م ىم٤مًم٧م ،طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مُمـ  (2)اإلُم٤مم أمحد وذم ُمًٜمد

تِل دِم  اظمََْٔم٣ميِص  ـَمَٜمَرِت  إَِذا» ي٘مقل: رؾمقل اهلل  ُٜمؿُ  ُأَمَّ ـْ  زمَِٔمَذاٍب  اهللُ  فَمٚمَّ  فِمٛمِْدِه، َِم

 هَمَ٘مْٝمَػ : ٦ُم ٙمْ ومُ  زَمعَم،: وَم٣مَل ؟ ص٣محلقن يقَمئٍذ أٞم٣مٌس  همِٝمِٜمؿْ  َأََم٣م اهللَِّ، َرؽُمقَل  َي٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم 

ـَ  ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِم  َيِِمغُمونَ  شُمؿَّ  ايمٛم٣َّمَس، َأَص٣مَب  ََم٣م ُيِِمٝمٌُُٜمؿْ : وَم٣مَل  ُأويَمئَِؽ؟ َيِْمٛمَعُ   اهللَِّ  َِم

 .شَوِرْوَقانٍ 

 فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  سَمَدافَمك َأنْ  ُيقؾِمُؽ » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل قمـ صمقسم٤من  :(3)وومٞمف أيْم٤مً 

ََُمؿُ  ْٕ ـْ  ا ىََمَٙم٥مُ  سَمَدافَمك ىَماَم  ،ُأهُمٍؼ  ىُمؾِّ  َِم ْٕ ـْ  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙمٛم٣َم ،وَمِْمَٔمتَِٜم٣م فَمعَم  ا ٥مٍ  َأَِم  زمِٛم٣َم وِمٙمَّ

ْٝمِؾ، ىَمُٕمَث٣مءِ  نُمَث٣مءٌ  ُ٘مؿَويَم٘مِٛمَّ  ىَمثغٌِم، َيْقََمئِذٍ  َأْٞمُتؿْ : وَم٣مَل  َيْقََمئٍِذ؟ ًَّ ـْ  اظمََْٜم٣مزَم٥مُ  سُمٛمَْتَزعُ  ايم  وُمُٙمقِب  َِم

ىُمْؿ، َٔمُؾ  فَمُدوِّ ـُ  وُمُٙمقزمُِ٘مؿُ  دِم  َوُُيْ ؟ َوََم٣م: وَم٣ميُمقا ،شايْمَقَه ـُ ْٞمَٝم٣م ضُم٤مُّ »: وَم٣مَل  ايْمَقَه  ايمدُّ

 .شاظمَْْقِت  َوىَمَراِهَٝم٥مُ 

، اهلل قمٜمٝمامُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض  (1)فوذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم

وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل  ىم٤مل: يمٜم٧م قم٤مذ قمنمة رهٍط ُمـ اعمٝم٤مضمريـ قمٜمد رؾمقل اهلل 

، ََمْٔممَمَ  َي٣م» :سمقضمٝمف وم٘م٤مل اهلل  ـَ َـّ  ازْمُتٙمِٝمُتؿْ  إَِذا طِمَِم٣مٍل، ََخُْس  اظمَُْٜم٣مصِمِري  َوَأفُمقذُ  ،ِِبِ

َـّ  َأنْ  زم٣ِمهللَِّ ٣م، َأفْمَٙمٛمُقا ضَمتَّك وَمطُّ  وَمْقمٍ  دِم  ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مُ  ـَمَٜمَرِت  ََم٣م: سُمْدِرىُمقُه َّٓ  ِِبَ  ازْمُتُٙمقا إِ

َْوصَم٣معِ  ،زم٣ِميمْمََّقافِمكمِ  ْٕ ْ  ايمَّتِل َوا ـْ  َل ـَ  َأؽْماَلهمِِٜمؿُ  دِم  سَمُ٘م َٓ  ََمَّمْقا، ايمَِّذي  اظمِْْ٘مَٝم٣مَل  وَمْقمٌ  َٞمَٗمَص  َو

َّٓ  َواظمِْٝمَزانَ  ٛمكِمِ  ازْمُتُٙمقا إِ ًِّ ةِ  زم٣ِميم ْٙمَْم٣مِن، َوصَمْقرِ  اظمَُْئقَٞم٥مِ  َوؾِمدَّ ًُّ ؿْ  َزىَم٣مةَ  وَمْقمٌ  ََمٛمَعَ  َوََم٣م ايم  َأَْمَقاهِلِ

 َّٓ ـَ  ايْمَٗمْْمرَ  َُمٛمُِٔمقا إِ اَمِء، َِم ًَّ َٓ  ايم ٌََٜم٣مئِؿُ  َويَمْق ْ  ايْم َٓ  ُيْٚمَْمُروا، َل َّٓ  ايْمَٔمْٜمَد  وَمْقمٌ  طَمَٖمرَ  َو  ؽَمٙمَّطَ  إِ

                                                 

 (.680) شصحٞمح اجل٤مُمع»و ،(1372) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(26596) شاعمًٜمد» (2)

 ( .8183) شصحٞمح اجل٤مُمع»و ،(958) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(22397) شاعمًٜمد» (3)

 شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»ذم  -رمحف اهلل-وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  ،(4019) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (1)

 .(7978) شصحٞمح اجل٤مُمع»و ،(106) شاًمّمحٞمح٦م»و  ،(3262)
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ُهؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ـْ  فَمُدوَّ ِهؿْ  َِم ْ  َوََم٣م َأْيِدهيِْؿ، دِم  ََم٣م زَمْٔمَض  هَمَٟمطَمُذوا ،نَمغْمِ ُتُٜمؿْ  سَمْٔمَٚمْؾ  َل  زماَِم  َأئِٚمَّ

َّٓ  فىمَِت٣مزمِ  دِم  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللَُّ َأْٞمَزَل    .شزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٟمؽَمُٜمؿْ  اهللَُّ  صَمَٔمَؾ  إِ

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  (2)وذم اعمًٜمد

َـّ  إَِذا»ي٘مقل:  يٛم٣َمرِ  ايمٛم٣َّمُس  َو ْرَهِؿ، زم٣ِميمدِّ ٣ٌَمَئُمقا َوايمدِّ ٌََٗمِر، َأْذَٞم٣مَب  َوسَمٌُِٔمقا زم٣ِميْمِٔمٝمٛم٥َِم، َوسَم  ايْم

َٜم٣مدَ  َوسَمَرىُمقا  ُيَراصِمُٔمقا ضَمتَّك فَمٛمُْٜمؿْ  َيْرهَمْٔمفُ َٓ  زَماَلًء، ِِبِؿْ  اهللُ  َأْٞمَزَل  اهللِ، ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اجْلِ

  .شِديٛمَُٜمؿْ 

وهمػمه ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل  (3)وذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين

َػ  ََم٣م» :رؾمقل اهلل  َٓ  ،ىَمْٝمالً  وَمْقمٌ  ؿَمٖمَّ قا َو ًُ َّٓ  ،٣مً َِمٝمَزاٞم زَمَخ  َوََم٣م ايْمَٗمْْمَر، اهللََّ ََمٛمََٔمُٜمؿُ  إِ

َٞم٣م وَمْقمٍ  دِم  ـَمَٜمرَ  َّٓ  ايمزِّ زَم٣م وَمْقمٍ  دِم  ـَمَٜمرَ  َوََم٣م اظمَْْقُت، همِٝمِٜمؿُ  ـَمَٜمرَ  إِ َّٓ  ايمرِّ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  اهللَُّ  ؽَمٙمَّطَ  إِ

ٛمُقَن، َّٓ  زَمْٔمًّم٣م، زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗمَتَؾ  ايْمَٗمْتُؾ، وَمْقمٍ  دِم  ـَمَٜمرَ  َوََم٣م اجْلُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سَمَٔم٣ملَم  اهللَُّ ؽَمٙمَّطَ  إِ

ُهْؿ، َّٓ  يُمقطٍ  وَمْقمِ  فَمَٚمُؾ  وَمْقمٍ  دِم  ـَمَٜمرَ  َوََم٣م فَمُدوَّ ُػ، همِٝمِٜمؿُ  َوـَمَٜمرَ  إِ ًْ  وَمْقمٌ  سَمَركَ  َوََم٣م اخْلَ

ََْمرَ  ْٕ ـِ  َوايمٛمَّْٜملَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  ا َّٓ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم ْ  إِ ْؿ، سُمْرهَمعْ  َل ْ  َأفْماَمهُلُ َٚمعْ  َوَل ًْ  .شُدفَم٣مُؤُهؿْ  ُي

ـْ  ََم٣م»: ىم٤مل  أّن اًمٜمٌل  ُمـ طمدي٨م ضمرير  (1)وذيمر اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده  َِم

ـْ  َوَأىْمَثرُ  َأفَمزُّ  ُهؿْ  زم٣ِمظمََْٔم٣ميِص، همِٝمِٜمؿْ  ُئْمَٚمُؾ  وَمْقمٍ  َّ ْ  َئْمَٚمُٙمُف، ِِم وهُ  َل ُ َّٓ  ُيَٕمغمِّ ُٜمؿُ  إِ  اهللُ فَمٚمَّ

 .شزمِِٔمَٗم٣مٍب 

                                                 

 .(675)  شصحٞمح اجل٤مُمع»و ،(11) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(4825) شاعمًٜمد» (2)

سمٜمحقه رىمؿ  شاًمٙمٌػم»مل أَر احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماين اًمثالصم٦م، ٟمٕمؿ رواه اًمٓمؼماين ذم  (3)

وصححف  ،(3/65) شاعمجٛمع»(، واهلٞمثٛمل ذم 2/569) شاًمؽمهمٞم٥م»(، وذيمره اعمٜمذري ذم 10992)

 (.107) شاًمّمحٞمح٦م»ذم  -رمحف اهلل-اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 

 (.5143) شاعمِمٙم٤مة»( و5749) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 19230) شاعمًٜمد» (1)
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ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  (2)ورم اعمًٜمد وضم٤مُمع اًمؽمُمذي

 :« َّـَ  إِن ٣ًٌم َأْذَٞم٤َم  إَِذا اظم٠ُْْمَِم  َواؽْمَتْٕمَٖمرَ  َوَٞمَزعَ  سَم٣مَب  هَم١مِنْ  ؽَمْقَداُء، ُٞمْ٘مَت٥مٌ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ُٞم٘م٦َِم  َذْٞم

ٌُُف، َِمٛمَْٜم٣م ِٗمَؾ ُص  ٌَُف، سَمْٔمُٙمقَ  ضَمتَّك َزاَدْت  َزادَ  َوإِنْ  وَمْٙم انُ  هَمَذيمُِ٘مؿُ  وَمْٙم  فَمزَّ  اهللَُّ َذىَمرَ  ايمَِّذي ايمرَّ

    .ش [14اعمٓمٗمٗملم:] ژڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ژ :ىمَِت٣مزمِفِ  دِم  َوصَمؾَّ 

٣م»: ىم٤مل رؾمقل اهلل  أن  ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  (3)وذم اعمًٜمد  َأَمَّ

ُ٘مؿْ  وُمَرْيٍش، ََمْٔممَمَ  َي٣م زَمْٔمُد، ََْمِر، َهَذا َأْهُؾ  هَم١مِٞمَّ ْٕ ْ  ََم٣م ا  زَمَٔم٧َم  فَمَِمْٝمُتُٚمقهُ  هَم١مَِذا اهللَ، سَمْٔمُِمقا َل

ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ٣م شُمؿَّ  ،-َيِدهِ  دِم  يمَِٗمِّمٝم٤ٍم - ايْمَٗمِّمٝم٤ُم  َهَذا ُيْٙمَحك ىَماَم  َيْٙمَح٣مىُمؿْ  ََم ٌَفُ  حَلَ  هَم١مَِذا وَمِّمٝم

 ..هـا.شَيِْمٙمُِد  َأزْمَٝمُض  ُهقَ 

 َمٌٝمٛم٣ًم زمٔمض فمٗمقزم٣مت اظمٔم٣ميص: (3)دم َمقوع آطمر -رمحف اهلل-ووم٣مل 

 قمغم وإىمٗم٤مل إسمّم٤مر، قمغم واًمٖمِم٤موة ،وإؽمامع ايمٗمٙمقب فمعم اخلتؿ:همٚمٛمٜم٣م 

 إومئدة وشم٘مٚمٞم٥م ،واًمٓمٌع ،قمٚمٞمٝم٤م واًمريـ ،قمٚمٞمٝم٤م إيمٜم٦م وضمٕمؾ اًم٘مٚمقب،

 اًمرب، ذيمر قمـ اًم٘مٚم٥م وإهمٗم٤مل وىمٚمٌف، اعمرء سملم واحلٞمٚمقًم٦م وإسمّم٤مر،

 ٘م٤مً وٞمِّ  اًمّمدر وضمٕمؾ اًم٘مٚم٥م، شمٓمٝمػم اهلل إرادة وشمرك ٟمٗمًف، اإلٟم٤ًمن وإٟم٤ًمء

 ُمرو٤مً  وزي٤مدهت٤م احلؼ، قمـ اًم٘مٚمقب وسف اًمًامء، ذم يّمٕمد يم٠مٟمام طمرضم٤مً 

 اإلُم٤مم ذيمر يمام ُمٜمٙمقؾم٦م، شمٌ٘مك سمحٞم٨م وإٟمٙم٤مؾمٝم٤م ،وإريم٤مؾمٝم٤م ُمروٝم٤م، قمغم

 همِٝمفِ  َأصْمَرُد، وَمْٙم٤ٌم : َأْرزَمَٔم٥مٌ  ايْمٗمُٙمقُب »: ىم٤مل أٟمف  اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م قمـ أمحد

اٌج  ، وَمْٙم٤ُم  هَمَذيمَِؽ  ُيْزِهُر، ِهَ ـِ  ايمَ٘م٣مهمِِر، وَمْٙم٤ُم  هَمذيمَِؽ  َأنْمٙمُػ، َووَمْٙم٤ٌم  اظم٠ُْمَِم

                                                 

 شاعمًتدرك»(، 4244) شاسمـ ُم٤مضمفؾمٜمـ »(، 3334) شاًمؽمُمذيؾمٜمـ »(، 7952) شاعمًٜمد»( 2)

 (. 3441) شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 3966)

 (.1359) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و1552) شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 4380) شاعمًٜمد»( 3)

 (.185-181)ص: شاًمداء واًمدواء»( 4)
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 فَمِٚمَك، شُمؿَّ  َوأزْمٌَمَ  َأْٞمَ٘مَر، شمؿَّ  فَمَرَف  اظمُٛم٣مهمِِؼ، وَمْٙم٤ُم  هَمذيمَِؽ  ََمٛمُْ٘مقٌس، َووَمْٙم٤ٌم 

هُ  َووَمْٙم٤ُم  سَم٣منِ  ََتُدُّ ةُ : ََم٣مدَّ ةُ  إِياَمٍن، ََم٣مدَّ  .شَِمٛمُْٜماَم  فَمَٙمْٝمفِ  نَمَٙم٤َم  ظم٣م َوُهقَ  ٞمَِٖم٣مٍق، َوََم٣مدَّ

 قمٜمٝم٤م واإلىمٕم٤مد ،ايمْم٣مفم٥م فمـ ايمتثٌٝمط :وَمٛمٜم٣م. 

 يراه، ٓ أقمٛمك سمف، يٜمٓمؼ ٓ أسمٙمؿ ،احلؼ يًٚمع ٓ أصؿ ايمٗمٙم٤م صمٔمؾ: وَمٛمٜم٣م 

 أذن سملم يم٤مًمٜم٦ًٌم همػمه، يٜمٗمٕمف ٓ اًمذي احلؼ وسملم اًم٘مٚم٥م سملم اًمٜم٦ًٌم ومتّمػم

 واًمٙمالم، إظمرس وًم٤ًمن وإًمقان، إقمٛمك وقملم وإصقات، إصؿ

 احل٘مٞم٘م٦م،و سم٤مًمذات ًمٚم٘مٚم٥م واًمٌٙمؿ واًمّمٛمؿ اًمٕمٛمك أن يٕمٚمؿ وهبذا

ېئ  ېئ  ېئ       ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ ژ  واًمتٌٕمٞم٦م سم٤مًمٕمرض وًمٚمجقارح

 اًمٌٍم، قمـ احلز اًمٕمٛمك ٟمٗمل اعمراد وًمٞمس ،[46احل٩م:] ژىئ           ىئ  ىئ  

ٱ  ژ :  وىم٤مل:[61:اًمٜمقر]ژڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ژ : شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد يمٞمػ

 ذم اًمت٤مم اًمٕمٛمكأن  اعمراد وإٟمام [.2-1:قمٌس]ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 إٟمف طمتك ٕمٛمك،ًم٤ميم إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٌٍم قمٛمك إن طمتك اًم٘مٚم٥م، قمٛمك احل٘مٞم٘م٦م

ِديُد  يَمْٝمَس »:  اًمٜمٌل ىم٤مل يمام وىمقشمف، يمامًمف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمٞمف يّمح  ايمُمَّ

فَم٥ِم، َ فُ  َيْٚمٙمُِؽ  ايمَِّذي فُ َويَم٘مِٛمَّ  زم٣ِميمٌمُّ ًَ  يَمْٝمَس »:  وىمقًمف .شايْمَٕمَّم٤ِم  فِمٛمَْد  َٞمْٖم

٘مكِمُ  ًْ
ِ اِف، اظمْ ْٗمَٚم٥مُ  ايمَِّذي زم٣ِميمْمَّقَّ ُه ايمٙمُّ ْٗمَٚمَت٣مِن، سَمُردُّ َـّ  َوايمٙمُّ

٘مكِمَ  َويَم٘مِ ًْ
ِ  َٓ  ايمَِّذي اظمْ

َٟمُل ايمٛم٣َّمَس  ًْ َٓ  ،َي ـُ  َو ُق  يَمفُ  ُيْٖمَْم  .يمثػمة وٟمٔم٤مئره .شفَمَٙمْٝمفِ  هَمُٝمَتَِمدَّ

 أسمٙمؿ أصؿ أقمٛمك اًم٘مٚم٥م ضمٕمؾ اعمٕم٤ميص قم٘مقسم٤مت ُمـ أن واعم٘مّمقد

 أؾمٗمؾ إمم سمف ومٞمخًػ ومٞمف، وُم٤م سم٤معمٙم٤من خيًػ يمام زم٣ميمٗمٙم٤م اخلًػ: وَمٛمٜم٣م 

 طمقل ضمقآً  يزال ٓ أٟمف سمف اخلًػ وقمالُم٦م يِمٕمر، ٓ وص٤مطمٌف اًم٤ًمومٚملم
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 وىمرسمف اهلل رومٕمف اًمذي اًم٘مٚم٥م أن يمام واًمرذائؾ، ،واًم٘م٤مذورات ،اًمًٗمٚمٞم٤مت

 .اًمٕمرش طمقل ضمقآً  يزال ٓ إًمٞمف

 وإظمالق وإىمقال وإقمامل ،إُمقر وُمٕم٤مزم ،واخلغم ايمػم فمـ ايمٌٔمد :وَمٛمٜم٣م.  

َٙمِػ  زَمْٔمُض  وَم٣مَل  ًَّ ايَم٥ٌم، ايْمُٗمُٙمقَب  َهِذهِ  إِنَّ »: ايم  ايْمَٔمْرِش، ضَمْقَل  َُيُقُل  ََم٣م هَمِٚمٛمَْٜم٣م صَمقَّ

شِّ  ضَمْقَل  َُيُقُل  ََم٣م َوَِمٛمَْٜم٣م  .(1) شاحْلُ

 ىمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م ومٞمّمػم اًمّمقرة، متًخ يمام ومٞمٛمًخ ايمٗمٙم٤م، َمًخ: وَمٛمٜم٣م 

 ٛمًخيُ  ُم٤م اًم٘مٚمقب ومٛمـ وـمٌٞمٕمتف، وأقمامًمف أظمالىمف ذم ؿم٤مهبف اًمذي احلٞمقان

 ،يمٚم٥ٍم  ىمٚم٥م قمغم ٛمًخيُ  ُم٤م وُمٜمٝم٤م سمف، ص٤مطمٌف ؿمٌف ًمِمدة ،ظمٜمزير ىمٚم٥م قمغم

 ذم قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من شم٠مويؾ وهذا ذًمؽ، وهمػم قم٘مرب أو ،طمٞم٦مٍ  أو ،مح٤مرٍ  أو

ژ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇژ  شمٕم٤ممم ىمقًمف

 .[38: إٟمٕم٤مم]

  .اًمٕم٤مدي٦م اًم٤ًٌمع أظمالق قمغم يٙمقن ُمـ :َمٛمٜمؿ :-رمحف اهلل- وم٣مل

 وأظمالق ،اخلٜم٤مزير وأظمالق ،اًمٙمالب أظمالق قمغم يٙمقن ُمـ :وَمٛمٜمؿ

 .احلٛمػم

  .ريِمف ذم اًمٓم٤مووس يتٓمقس يمام صمٞم٤مسمف ذم يتٓمقس ُمـ :وَمٛمٜمؿ

  .يم٤محلامر سمٚمٞمداً  يٙمقن ُمـ :وَمٛمٜمؿ

  .يم٤مًمديؽ ٟمٗمًف قمغم ي١مصمر ُمـ :وَمٛمٜمؿ

  .يم٤محلامم وي١مًمػ ي٠مًمػ ُمـ :وَمٛمٜمؿ

                                                 

ُُمقَش  َهِذهِ  إِنَّ »:  احلش: هق ُمٙم٤من ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، ًم٘مقًمف ( 1) ٌة، احْلُ اَلءَ  َأضَمُدىُمؿُ  َأسَمك هَم١مَِذا حُمَْتَيَ  اخْلَ

ـَ  زم٣ِمهللَِّ َأفُمقذُ : هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  ٧ٌُِم  َِم ٣ٌَمئ٧ِِم  اخْلُ وهمػمهؿ قمـ   ،واسمـ طم٤ٌمن ،وأمحد ،واسمـ ُم٤مضمف ،رواه أسمق داود شَواخْلَ

 (.1070) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،زيد سمـ أرىمؿ
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  .يم٤مجلٛمؾ احل٘مقد :وَمٛمٜمؿ

  .يم٤مًمٖمٜمؿ يمٚمف ظمػم هق اًمذي :وَمٛمٜمؿ

 أهؾ شمٕم٤ممم اهلل ؿمٌف وىمد يمروهم٤مهن٤م، شمروغ اًمتل اًمثٕم٤مًم٥م أؿم٤ٌمه :وَمٛمٜمؿ

 هذه وشم٘مقى شم٤مرة، وسم٤مٕٟمٕم٤مم شم٤مرة، وسم٤مًمٙمٚم٥م شم٤مرة، ٛمرسم٤محلُ  واًمٖمل اجلحٞمؿ

 اعمتٗمرؾمقن يراه ،ظمٗمٞم٤مً  فمٝمقراً  اًمٔم٤مهرة اًمّمقرة ذم شمٔمٝمر طمتك سم٤مـمٜم٤مً  اعمِم٤مهب٦م

 شمًتِمٜمع طمتك ي٘مقى يزال وٓ أطمد، يمؾ يراه فمٝمقراً  إقمامل ذم وشمٔمٝمر

 اهلل ومٞم٘مٚم٥م اًمت٤مم، اعمًخ وهق اهلل، سم٢مذن اًمّمقرة ًمف ومتٜم٘مٚم٥م اًمّمقرة،

 ومٕمؾ يمام احلٞمقان، ذًمؽ صقرة قمغم اًمٔم٤مهرة اًمّمقرة وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 .وظمٜم٤مزير ىمردة يٛمًخٝمؿ إُم٦م هذه ُمـ سم٘مقم ويٗمٕمؾ وأؿم٤ٌمهٝمؿ، سم٤مًمٞمٝمقد

  يِمٕمر؟ ٓ وص٤مطمٌف ُمٜمٙمقس ىمٚم٥م ُمـ يمؿ! اهلل ومًٌح٤من

  سمف؟ خمًقف وىمٚم٥م ،ممًقخ وىمٚم٥م

 سمٜمٕمؿ وُمًتدرج ،قمٚمٞمف اهلل سمًؽم وُمٖمرور ،قمٚمٞمف اًمٜم٤مس سمثٜم٤مء ُمٗمتقن ُمـ ويمؿ

  .قمٚمٞمف اهلل

 .يمراُم٦م أهن٤م اجل٤مهؾ وئمـ ،وإه٤مٟم٤مت قم٘مقسم٤مت هذه ويمؾ

 سم٤معمًتٝمزئ، واؾمتٝمزاؤه ًمٚمٛمخ٤مدع، وخم٤مدقمتف ،زم٣مظم٣مىمر اهلل َم٘مر :وَمٛمٜم٣م 

 .احلؼ قمـ اًمزائغ ًمٚم٘مٚم٥م وإزاهمتف

 واعمٕمروف ،سم٤مـمالً  واحلؼ ،طم٘م٤مً  اًم٤ٌمـمؾ يرى طمتك ايمٗمٙم٤م ٞم٘مس :وَمٛمٜم٣م 

 ،اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ ويّمد يّمٚمح، أٟمف ويرى ويٗمًد ،ُمٕمرووم٤مً  واعمٜمٙمر ،ُمٜمٙمراً 

 قمغم أٟمف يرى وهق سم٤مهلدى، اًمْمالًم٦م ويِمؽمي إًمٞمٝم٤م، يدقمق أٟمف يرى وهق

 فمٗمقزم٣مت َمـ هذا وىمؾ عمقٓه؟ ُمٓمٞمع أٟمف يزقمؿ وهق هقاه ويتٌع اهلدى،

 .ايمٗمٙم٤م فمعم اجل٣مري٥م ايمذٞمقب
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 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إيمؼم واحلج٤مب ،ايمدٞمٝم٣م دم ايمرب فمـ ايمٗمٙم٤م ضمج٣مب: وَمٛمٜم٣م 

ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ژ :  شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام

 [ .15-14:اعمٓمٗمٗملم] ژڈ    ڈ  ژ  

 إًمٞمٝم٤م ومٞمّمٚمقا ىمٚمقهبؿ، وسملم سمٞمٜمٝمؿ اعم٤ًموم٦م ي٘مٓمٕمقا أن اًمذٟمقب ومٛمٜمٕمتٝمؿ

 سملم اعم٤ًموم٦م ي٘مٓمٕمقا وأن ويِم٘مٞمٝم٤م، يٗمًده٤م وُم٤م ويزيمٞمٝم٤م، يّمٚمحٝم٤م ُم٤م ومػموا

 قمٞمٜم٤مً  سمف وشم٘مر ويمراُمتف، سم٘مرسمف ومتٗمقز إًمٞمف اًم٘مٚمقب ومتّمؾ رهبؿ، وسملم ىمٚمقهبؿ

 .وظم٤مًم٘مٝمؿ رهبؿ وسملم سمٞمٜمٝمؿ طمج٤مسم٤مً  اًمذٟمقب يم٤مٟم٧م سمؾ ،ٟمٗم٤ًمً  سمف وشمٓمٞم٥م

 ىم٤مل أظمرة، ذم واًمٕمذاب ،ايمػمزخ ودم ايمدٞمٝم٣م دم ايمّمٛمؽ اظمٔمٝمُم٥م: وَمٛمٜم٣م 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ  شمٕم٤ممم

 .[124:ـمف]ژی      ی  ی  

 اًمْمٜمؽ، اعمٕمٞمِم٦م ُمـ أٟمف ري٥م وٓ اًم٘مؼم، سمٕمذاب اًمْمٜمؽ اعمٕمٞمِم٦م نتوومُ 

 وم٢من اإلصم٤ٌمت، ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرة يم٤مٟم٧م وإن ُمٜمف، أقمؿ هق ُم٤م شمتٜم٤مول وأي٦م

 قمغم اًمْمٜمؽ اعمٕمٞمِم٦م رشم٥م ؾمٌح٤مٟمف وم٢مٟمف اعمٕمٜمك، طمٞم٨م ُمـ قمٛمقُمٝم٤م

 إقمراوف، سمح٥ًم اعمٕمٞمِم٦م وٜمؽ ُمـ ًمف قمٜمف وم٤معمٕمرض ذيمره، قمـ اإلقمراض

 واًمذل اًمقطمِم٦م ُمـ ىمٚمٌف ومٗمل اًمٜمٕمؿ، سم٠مصٜم٤مف اًمدٟمٞم٤م ذم شمٜمٕمؿ وإن

 ومٞمف، ُم٤م احل٤مض واًمٕمذاب اًم٤ٌمـمٚم٦م وإُم٤مين اًم٘مٚمقب، شم٘مٓمع اًمتل واحلنات

 وإن واًمري٤مؾم٦م، اًمدٟمٞم٤م وطم٥م واًمٕمِمؼ ،اًمِمٝمقات ؾمٙمرات قمٜمف يقاريف وإٟمام

 اخلٛمر، ؾمٙمر ُمـ أقمٔمؿ إُمقر هذه ومًٙمر اخلٛمر، ؾمٙمر ذًمؽ إمم يٜمْمؿ مل

 ،ص٤مطمٌف يّمحق ٓ اًمدٟمٞم٤م وطم٥م اهلقى وؾمٙمر ويّمحق، ص٤مطمٌف يٗمٞمؼ وم٢مٟمف

 عمـ ٓزُم٦م اًمْمٜمؽ وم٤معمٕمٞمِم٦م إُمقات، قمًٙمر ذم ص٤مطمٌف يم٤من إذا إٓ
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 ويقم اًمؼمزخ وذم ،دٟمٞم٤مه ذم   رؾمقًمف قمغم أٟمزًمف اًمذي اهلل ذيمر قمـ أقمرض

 سم٢مهلٝم٤م إٓ اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ وٓ اًم٘مٚم٥م، هيدأ وٓ اًمٕملم، شم٘مر وٓ ُمٕم٤مده،

 سم٤مهلل قمٞمٜمف ىمرت ومٛمـ سم٤مـمؾ، ؾمقاه ُمٕمٌقد ويمؾ طمؼ، هق اًمذي وُمٕمٌقده٤م

 طمنات، اًمدٟمٞم٤م قمغم ٟمٗمًف شم٘مٓمٕم٧م سم٤مهلل قمٞمٜمف شم٘مر مل وُمـ قملم، يمؾ سمف ىمرت

 شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،ص٤محل٤مً  وقمٛمؾ سمف آُمـ عمـ اًمٓمٞم٦ٌم احلٞم٤مة ضمٕمؾ إٟمام شمٕم٤ممم واهلل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ژ 

 [ .97: اًمٜمحؾ]ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
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 اٌصأٟاٌفصـــً 
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 اٌفصـً اٌصأٟ    
                                                                   

 

 

  :ٞمقفم٣من ايمذٞمقب وفمٗمقزم٣مت: -رمحف اهلل- (0)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

 ،ظمٗمٗمتٝم٤م أو ،اًم٘مدري٦م اًمٕم٘مقسم٤مت رومٕم٧م ،ايمممفمٝم٥م أومٝمٚم٦م هم١مذا ،وومدري٥م ذفمٝم٥م

 رومعسم أطمدمه٤م يِػ  مل إذا إٓ ،اًمٕم٘مقسمتلم سملم قمٌده قمغم جيٛمع شمٕم٤ممم اًمرب يٙم٤مد وٓ

  .دائف زوال ذم ِػ يٙم ومل ،اًمذٟم٥م ُمقضم٥م

 ُمـ أؿمد يم٤مٟم٧م ورسمام! ىمدري٦م اؾمتح٤مًم٧م اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٘مقسم٤مت قمٓمٚم٧م ذاإو

 شم٤ٌمرك اًمرب ن٢موم ،ختص واًمنمقمٞم٦م ،شمٕمؿ وًمٙمٜمٝم٤م ،دوهن٤م يم٤مٟم٧م ورسمام ،اًمنمقمٞم٦م

 .ًمٞمٝم٤مإ شم٥ًٌم أو اجلٜم٤مي٦م سم٤مذ ُمـ ٓإ ذقم٤مً  يٕم٤مىم٥م ٓ وشمٕم٤ممم

 شمي مل ظمٗمٞم٧م إذا اعمٕمّمٞم٦م ن٢موم ،وظم٤مص٦م قم٤مُم٦م شم٘مع وم٢مهن٤م :ايمٗمدري٥م ايمٔمٗمقزم٥م وأَم٣م

 وم٤مؿمؽميمقا اعمٜمٙمر اًمٜم٤مس ىرأ وإذا ،واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م ضت أقمٚمٜم٧م وإذا ،إٓص٤مطمٌٝم٤م

 .سمٕم٘م٤مسمف شمٕم٤ممم اهلل يٕمٛمٝمؿ أن أوؿمؽ إٟمٙم٤مره شمرك ذم

اًمّم٤مًمح  أمجٕملم اًمٜم٤مس تّمٞم٥موم ،ايمٔمٗمقزم٥م ايمٗمدري٥م إذا ٞمزيم٦م سمٔمؿ وٓ ختص ومٙم٦م:

 .واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ُمـ يمثػمة وؿمقاهد أدًم٦م اذهل و ،ًمحواًمٓم٤م

ۇئ  ۆئۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ژىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .[25إٟمٗم٤مل: ] ژی  ی  ی

                                                 
 (.172)ص: شاًمداء واًمدواء»( 1)

 ألـاَ اٌؼمٛتاخ لضع٠ح و١ٔٛح ٚشغػ١ح ص١ٕ٠ح
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﮴    ھ  ھ ژشمٕم٤ممموىم٤مل  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

﮻  ﮼  ﮽ ﮾﯀  ﯁ ﮺   ﮵ ﮶﮷﮸  ﮹

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

  [.166 163إقمراف:] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  چ  چچچ ڇڇ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.16اإلهاء:] ژىئ  ی 

 فَمعَم  اؽْمَتَٜمُٚمقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  همِٝمَٜم٣م، َوايمَقاوِمعِ  اهللَِّ ضُمُدودِ  فَمعَم  ايمَٗم٣مئِؿِ  ََمَثُؾ » :وىم٤مل 

َـ  هَمَ٘م٣منَ  َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م، َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ  َأفْماَلَه٣م زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟمَص٣مَب  ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم،  إَِذا َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايمَِّذي

ـَ  اؽْمَتَٗمْقا وا اظم٣َمءِ  َِم ـْ  فَمعَم  ََمرُّ ٣م يَمقْ : هَمَٗم٣ميُمقا هَمْقوَمُٜمْؿ، ََم ْ  ٣مً طَمْرومَ  َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم دِم  طَمَروْمٛم٣َم َأٞمَّ  ُٞم٠ْمذِ  َوَل

ـْ  ىُمقُهؿْ  هَم١مِنْ  هَمْقوَمٛم٣َم، ََم  َٞمَجْقا، َأْيِدهيِؿْ  فَمعَم  َأطَمُذوا َوإِنْ  ،٣مً مَجِٝمٔم َهَٙمُ٘مقا َأَراُدوا َوََم٣م َيؼْمُ

  .(1)سمـ سمِمػم اقمـ اًمٜمٕمامن  رواه اًمٌخ٤مري ش٣مً مَجِٝمٔم َوَٞمَجْقا

ـَ  ايمٛمٌَِّلُّ  اؽْمَتْٝمَٗمظَ  :ىم٤مًم٧م أهّن٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م وقمـ  ايمٛمَّْقمِ  َِم

ا َّٓ  إيَِمفَ  َٓ »: َيُٗمقُل  َوصْمُٜمفُ  حُمَْٚمرًّ ـْ  يمِْٙمَٔمَرِب  َوْيٌؾ  اهللَُّ، إِ َب، وَمدِ  َذر  َِم ـْ  ايمَٝمْقمَ  هُمتَِح  اوْمؼَمَ  َِم

قَن؟ َوهمِٝمٛم٣َم َأََّنْٙمُِؽ : وِمٝمَؾ  شَهِذهِ  َِمْثُؾ  َوََمْٟمصُمقَج  َيْٟمصُمقَج  َرْدمِ  ٣محِلُ  ىَمُثرَ  إَِذا َٞمَٔمْؿ،»: وَم٣مَل  ايمِمَّ

٧ٌَُم   .(2)اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿرواه .شاخَل

                                                 

  (.2493) شاًمٌخ٤مري» (1)

 (. 2880) شُمًٚمؿ» ،(3346) شاًمٌخ٤مري» (2)
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٥ٌََم، صَمْٝمٌش  َيْٕمُزو»: ىم٤مل  اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـو  ىَم٣مُٞمقا هَم١مَِذا ايمَ٘مْٔم

ٌَْٝمَداءَ  ـَ  زمِ ُػ  إَْرِض، َِم ًَ ؿْ  ُُيْ هِلِ  ىَمْٝمَػ  اهللَِّ، َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم : وَم٣ميَم٦ْم  شَوآطِمِرِهؿْ  زمَِٟموَّ

ُػ  ًَ ؿْ  ُُيْ هِلِ ـْ  َأؽْمَقاوُمُٜمْؿ، َوهمِٝمِٜمؿْ  َوآطِمِرِهْؿ، زمَِٟموَّ ُػ »: وَم٣مَل  (0)َِمٛمُْٜمْؿ؟ يَمْٝمَس  َوََم ًَ ؿْ  ُُيْ هِلِ  زمَِٟموَّ

ٌَْٔمُثقنَ  شُمؿَّ  َوآطِمِرِهْؿ،  ، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.(2)وُمًٚمؿ رواه اًمٌخ٤مري شٞمِٝم٣َّمِِتِؿْ  فَمعَم  ُي

َ  َرَأْوا إَِذا ايمٛم٣َّمَس  إِنَّ »:  وىم٤مل  ُٜمؿُ  َأنْ  َأْوؾَمَؽ  َيَدْيفِ  فَمعَم  َيْٟمطُمُذوا هَمَٙمؿْ  ايمٓم٣َّمِل  اهللَُّ َئُمٚمَّ

  . (3)قمـ أيب سمٙمر  أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف رواه ،صحٝمح شَِمٛمْفُ  زمِِٔمَٗم٣مٍب 
 حلّمقل ُم٘متض ومٝمق قمٔمٞمؿ، سمخٓمر ُم١مذن اًمٜم٤مس سملم اعمٕم٤ميص اٟمتِم٤مر إن: ومٙم٦م

 اًمٕم٘مقسم٦م وم٢من واًمٖمْم٥م اعم٘م٧م طمؾ وإذا ،وهمْمٌف وؾمخٓمف ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُم٘م٧م

 ريض قم٤مئِم٦م قمـ صح يمام ٟمٞم٤مهتؿ، قمغم اًمٜم٤مس ٌٕم٨ميُ  ذًمؽ سمٕمد صمؿ ؿم٤مُمٚم٦م، ؾمتٙمقن

٥ٌَمَ  صَمْٝمٌش  َيْٕمُزو»: ىم٤مل  اهلل رؾمقل أن اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمٝم٤م اهلل  .ش...ايمَ٘مْٔم

 واًمٞم٤مسمس، إظمي وشم٠ميمؾ اجلٛمٞمع، ًتِمٛمؾوم وطمٚم٧م اًمٕم٘مقسم٦م ضم٤مءت وم٢مذا

 يم٤من ومٛمـ ٟمٞم٤مهتؿ، قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ٌٕمثقنيُ  ًمٙمٜمٝمؿ واًمٓم٤مًمح، اًمّم٤مًمح قمغم وشم٘ميض

 ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اًمٕم٘م٤مب ُمـ ؾمٞمٜمجق وم٢مٟمف ،واعمٕم٤ميص اإلضمرام قمـ ُمٕمرو٤م ُمٜمٙمراً 

 هذه ُمٙم٤مومح٦م قمغم يتٕم٤موٟمقا أن اًمٜم٤مس قمغمجي٥م  هلذاو اًمدٟمٞم٤م: هذه ذم ؿم١مُمف يِمٛمٚمف

                                                 

 وومٞمٝمؿ»(: 1/23) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»ذم  -رمحف اهلل-ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ( 1)

 هلؿ ًمٞمس ،واًمنماء ًمٚمٌٞمع ضم٤مءوا اًمذيـ -يٕمٜمل: أهؾ إؾمقاق-، أؾمقاىمٝمؿ :شُمٜمٝمؿ ًمٞمس وُمـ أؾمقاىمٝمؿ

 وم٘م٤مل ،سمخٓمتٝمؿ يٕمٚمٛمقا أن همػم ُمـ شمٌٕمقهؿ ،ُمٜمٝمؿ ًمٞمًقا أٟم٤مس وومٞمٝمؿ ،اًمٙمٕم٦ٌم همزو ذم ؾمٞمئ ىمّمد

 قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٌٕمثقن صمؿ ،ُمٜمٝمؿ ًمٞمس وُمـ ،وأؾمقاىمٝمؿ ،وآظمرهؿ ،سم٠موهلؿ خيًػ»:  اًمرؾمقل

 .ٟمقى ُم٤م ًمف يمؾ شٟمٞم٤مهتؿ

 (.2882) شُمًٚمؿ» ،(2118) شاًمٌخ٤مري»( 2)

 شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» ،(2257) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي» ،(4338) شؾمٜمـ أيب داود» ،(30) شُمًٜمد أمحد»( 3)

 (.1973) شصحٞمح اجل٤مُمع»و ،(1564) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(4005)
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 ٓ وأهن٤م أمجٕملم، قمٚمٞمٝمؿ وضره٤م ظمٓمره٤م أن يٕمٚمٛمقا وأن اجلرائؿ،اعمٕم٤ميص و

 وهيٚمؽ ؾمقاهؿ، ُمـ إمم ضره٤م يتٕمدى سمؾ ،هل٤م اعم٤ٌمذيـ سم٤معمتيريـ ختتص

 .اًمًامء ُمـ اًم٘مٓمر هب٤م ويٜم٘مٓمع واًمٜمًؾ، احلرث

إذا مل يٕم٤مىمٌقا سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت  ،اًم٘مدري٦م هلؿ سم٤معمرص٤مد ذم اًمدٟمٞم٤مومٝمذه اًمٕم٘مقسم٤مت 

 اًمنمقمٞم٦م، وم٢من اًمٕم٘مقسم٤مت اًم٘مدري٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمًاموي٦م إذا ٟمزًم٧م شمٕمؿ اجلٛمٞمع.

، يم٘مٓمع يد اًم٤ًمرق، ورضمؿ اًمزاين اعمحّمـ، وضمٚمد أُم٤م اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م

 وم٢مهن٤م شمّمٞم٥م وم٘مط ُمـ يًتح٘مٝم٤م. اًم٘م٤مذف، وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م،
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 اٌصاٌساٌفصـً 
                                                                    

 

 

 أوًٓ: ايمٔمٗمقزم٥م: 

 .(1)واضم٥م شمرك أو حمرم، ومٕمؾ قمغم شمٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م

 :شم٣مٞمٝم٣ًم: آزمتالء

 .(2)هق آظمت٤ٌمر وآُمتح٤منو 

 ژ ی  جئ  حئ  مئژ ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم  ومًٚمكم إلم آزمتالء ويٛمٗمًؿ

 .[35إٟمٌٞم٤مء: ]

، آسمتالء :٣مٕولهم  . اًمّّمؼم (3)ُمٜم٤مط وهق سم٤مًمنّمّ

 .اًمِّمٙمر ُمٜم٤مط وهق سم٤مخلػم، آسمتالء: ايمّث٣مينو

 :ايمٖمرق زمكم ايمٔمٗمقزم٥م وآزمتالء

                                                 
  :يمثػمة سمتٕم٤مريػ ذم آصٓمالح اًمٕم٘مقسم٦م وم٧مرِ قمُ وهذا هق شمٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م ًمٚمٕم٘مقسم٦م، وىمد  (1)

 .ُمٙمروه ومٕمؾ أو ؾمٜم٦م، أو واضم٥م، شمرك أو حمرم، ومٕمؾ قمغم شمٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م: وم٘م٤مًمقا احلٜمٗمٞم٦م ومٝم٤مقمرَّ  -1

 .ُم٘مدرة همػم شمٕمزيرات وإُم٤م، ُم٘مدرة طمدود قمغم إُم٤م زواضمر، هل ٦مـاًمٕم٘مقسم: وم٘م٤مًمقا اعم٤مًمٙمٞم٦م ومٝم٤موقمرّ ّ َ -2

 إصمؿ ٓ ،ُمالسم٦ًم ُمٗمًدة أو طم٤مض، ذٟم٥م قمغم اإلسار قمغم ضمزاء اًمٕم٘مقسم٦م: وم٘م٤مًمقا اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٝم٤موقمرَّ  -3

  .ُمٜمٍمُم٦م ُمٗمًدة قمـ أو ُمٜمٍمم، ُم٤مضٍ  ذٟم٥م قمغم ضمزاء أو وم٤مقمٚمٝم٤م، قمغم

هق شمٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م، ومٝمق أؾمٚمؿ  اعمخت٤مر اًمتٕمريػ، وإرسمٕم٦م اعمذاه٥م ذم ًمٚمٕم٘مقسم٦م اًمتٕمريٗم٤مت ُمـ مجٚم٦م هذه

 (.66/265) شجمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م»اًمتٕم٤مريػ.  واٟمٔمر 

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ھژ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ًمٚمِمقيم٤مين شومتح اًم٘مدير»و ،ششمٗمًػم اًمٌٖمقي»( 2)
 [.124اًمٌ٘مرة:]

 ٌف.وؾمٌ قمٚمتف: أي احلٙمؿ، ُمٜم٤مط: وُمٜمف واًمٕمٚم٦م، اًمتٕمٚمٞمؼ ُمقوع سم٤مًمتحريؽ،: اعمٜم٤مط( 3)

 اٌفغق تني اٌؼمٛتح ٚاالترالء
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اًمٕم٘مقسم٦م ٓ شمٙمقن إٓ سم٥ًٌم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، ُمـ ومٕمؾ حمرم، أو شمرك واضم٥م 

 سمٖمػم قمذر ذقمل.

 ،درضم٤متاًم ًمرومعومٚمٞمس ؾمٌٌف اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، وإٟمام هق  :وأُم٤م آسمتالء

وُمـ ؾم٤مر قمغم ـمري٘متٝمؿ، واىمتٗمك  ، يم٤مسمتالء إٟمٌٞم٤مء، وأشم٤ٌمقمٝمؿ،ًٜم٤متاحل وُمْم٤مقمٗم٦م

 أصمرهؿ سم٢مطم٤ًمن.

 أقمداؤهؿ قم٤مداه ،وأـم٤مقمٝمؿ سم٤مًمرؾمؾ آُمـ ومٛمـ :-رمحف اهلل-(0)ازمـ ايمٗمٝمؿ ايمٔمالَم٥موم٣مل 

 .اهـ.وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم فمقوم٤م يٓمٕمٝمؿ ومل هبؿ ي١مُمـ مل وإن ،ي٠مظمف زمام هم٣مزمتقم ،وآذوه

 :(4)فمـ هذه اظمًٟميم٥م -رمحف اهلل-فمٌد ايمٔمزيز زمـ زم٣مز  اإلَم٣مم ايمُمٝمخوؽمئؾ 

 أن ئمرف هم٘مٝمػ، اظم٣مل أو ايمٛمٖمس دم ؽمٝمئ زمالء أو ،زمٚمرض أضمد ازمتقم إذاس: 

  اهلل؟ فمٛمد َمـ نمّم٤م أو ،اَمتح٣من آزمتالء ذيمؽ

، واًمرظم٤مء وسم٤مًمِمدة واًمياء سم٤مًمناء قم٤ٌمده يٌتكم وضمؾ قمز اهلل:-رمحف اهلل-همٟمصم٣مب

 يٗمٕمؾ يمام ،طمًٜم٤مهتؿ وُمْم٤مقمٗم٦م ،ذيمرهؿ وإقمالء ،درضم٤مهتؿ ًمرومع هب٤م يٌتٚمٞمٝمؿ وىمد

 اًمٜمٌل ىم٤مل يمام، اهلل قم٤ٌمد ُمـ واًمّمٚمح٤مء ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ واًمرؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء

 :« َُّْٞمٌَِٝم٣مءُ  زَماَلءً  ايمٛم٣َّمسِ  َأؾَمد ْٕ ََْمَثُؾ  شُمؿَّ  ا ْٕ ََْمَثُؾ  ا ْٕ  ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ يٗمٕمؾ وشم٤مرة، (3)شهَم٣م

ی  ژ ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل يمام ُمٕمجٚم٦م اًمٕم٘مقسم٦م ومتٙمقن، واًمذٟمقب اعمٕم٤ميص سم٥ًٌم

  .[30اًمِمقرى:] ژی  ی  جئ   حئمئ  ىئ  يئجب  حب

 زم٤ًٌم همٜمق أص٣مزمف همام، زم٣ميمقاصم٤م ايمٗمٝم٣مم وفمدم ،ايمتٗمِمغم اإلٞم٣ًمن فمعم هم٣ميمٕم٣ميم٤م

 ،إَمراض َمـ زمًمء ايمِم٣محلكم اهلل فم٣ٌمد َمـ أضمد ازمتقم هم١مذا، اهلل زمٟمَمر وسمٗمِمغمه ذٞمقزمف

                                                 
(: وًمٚمٗم٤مئدة: اٟمٔمر يمالُم٤ًم ٟمٗمٞم٤ًًم ذم هذا اعمقوقع: )ومٞمام 4/490) شاًمْمقء اعمٜمػم قمغم اًمتٗمًػم»( 1)

 (.    208-2/200) شإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من»يّمٞم٥م اعم١مُمـ اخل٤مًمص واًمٕم٤ميص اعمخ٤مًمػ( ذم 

 ( سمتٍمف.371-4/370) شجمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م»( 2)

  ؾمٌؼ خترجيف. (3)
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 ،ايمدرصم٣مت دم رهمٔم٣مً  ،وايمرؽمؾ إٞمٌٝم٣مء ازمتالء صمٛمس َمـ ي٘مقن هذا هم١من ،ٞمحقه٣م أو

  .وآضمت٣ًمب ايمِمػم دم يمٕمغمه ومدوة ويمٝم٘مقن ،يمألصمقر وسمٔمٓمٝمامً 

 اهلل يٗمٕمؾ يمام ،إضمقر وإقمٔم٤مم ،اًمدرضم٤مت ًمرومع يٙمقن اًمٌالء أن وم٤محل٤مصؾ

 ،اًمًٞمئ٤مت ًمتٙمٗمػم ويٙمقن، إظمٞم٤مر وسمٕمض ،-قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم- سم٤مٕٟمٌٞم٤مء

  .[123:اًمٜم٤ًمء] ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ  شمٕم٤ممم ىم٤مل

 ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن طمديث٤مً  ،وهذه اًمًٞمئ٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ىمد وىمع ومٞمٝم٤م ىمديامً 

ٙمِؿَ  َأَص٣مَب  ََم٣م»:  ىم٤مل ،وم٤مًمٕم٘مقسم٦م شمٙمقن قمغم هذا وهذا ًْ ـْ َهؿر  اظمُْ  َوَٓ  ، نَمؿر  َوَٓ  ، َِم

َّٓ  ،َأذىً  َوَٓ  ،ضُمْزنٍ  َوَٓ  ،َوَص٤ٍم  َوَٓ  ،َٞمَِم٤ٍم  رَ  إِ ـْ  فِ زمِ  اهللَُّ ىَمٖمَّ  ايمُمْقىَم٥مِ  ضَمتك ،طَمَْم٣مَي٣مهُ  َِم

  .(1)شُيَُم٣مىُمَٜم٣م

ـْ »:  وىم٤مل ا زمِفِ  اهللَُّ ُيِردِ  ََم   .(2)شَِمٛمْفُ  ُيِِم٤ْم  طَمغْمً

ٌِْدهِ  اهللَُّ َأَرادَ  إَِذا»:   ىم٤ملو غْمَ  زمَِٔم َؾ  اخْلَ ْٞمَٝم٣م، دِم  ايْمُٔمُٗمقزَم٥مَ  يَمفُ  فَمجَّ ٌِْدهِ  َأَرادَ  َوإَِذا ايمدُّ َّ  زمَِٔم  ايمممَّ

َؽ  ًَ  .اهـ.(3)شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  زمِفِ  ُيَقاهمَِٝمفُ  ضَمتَّك زمَِذْٞمٌِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  َأَْم
 ُم٤م طمٙمٛم٦م ٟمٕمٚمؿ :-ضمٖمٓمف اهلل -ايمٔمالَم٥م ص٣ميمح زمـ همقزان ايمٖمقزان  ايمُمٝمخوؽمئؾ 

 قم٘مقسم٦م شمٙمقن وىمد ،واسمتالءً  ٤مً اُمتح٤مٟم شمٙمقن وم٘مد ُمّم٤مئ٥م، ُمـ اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن يّمٞم٥م

 : ؽم٠مال يٟمت هٛم٣م أظمٓم٤مء، ُمـ ُمٜمف طمّمؾ عم٤م

  ايم٘م٣مهمر؟ اإلٞم٣ًمن فمعم سمٗمع ايمتل اظمِم٣مئ٤م َمـ احل٘مٚم٥م َم٣م

                                                 

 ( قمـ أيب ؾمٕمٞمد، وأيب هريرة ريض اهلل قمٜمٝمام.2573(، وُمًٚمؿ )5642)( و 5641رواه اًمٌخ٤مري )( 1)

 .( قمـ أيب هريرة 5645رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

، وصححف اًمٕمالُم٦م (، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ 1292(، واحل٤ميمؿ )2507رواه اًمؽمُمذي ) (3)

 (.308) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و1220) شاًمّمحٞمح٦م»إًم٤ٌمين ذم 
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 سمٗمع ضمٝم٧م ايمِمٕم٣مر؟ إؿمٖم٣مل فمعم وإوصم٣مع اظمِم٣مئ٤م وومقع َمـ احل٘مٚم٥م وَم٣م

  أطمر؟ ايمٌٔمض دون إؿمٖم٣مل زمٔمض فمعم

 زمٔمض فمعم سمٗمع ايمتل ،صمرح أو ،ىمن أو ،َمرض َمـ :اظمِم٣مئ٤م فمـ ُيٗم٣مل وَم٣مذا

 وايمْمٝمقر؟ احلٝمقاٞم٣مت

 ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م هب٤م، اإلطم٤مـم٦م يٛمٙمـ ٓ ظمٚم٘مف ذم شمٕم٤ممم اهلل طمٙمٛم٦م :-ضمٖمٓمف اهلل-همٟمصم٣مب 

 إٓ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ ٓ ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن وٟم١مُمـ ٟم٘مٓمع ًمٙمٜمٜم٤م ٟمدريمف، ٓ ُم٤م وُمٜمٝم٤م ٟمدريمف،

 هم١مٞمف اظمِم٣مئ٤م َمـ ايم٘م٣مهمر يِمٝم٤م وَم٣م اًمٕم٨ٌم، قمـ ُمٜمزه ؾمٌح٤مٟمف ٕٟمف سم٤مًمٖم٦م، حلٙمٛم٦م

  .وَمٔم٣مصٝمف ىمٖمره فمعم فمٗمقزم٥م

 ژٱٻٻٻٻپپپ  پژ شمٕم٤ممم ىم٤مل

  .[21: اًمًجدة]

  .[47:اًمٓمقر] ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  شمٕم٤ممم وىم٤مل

 يمٝمٓمٜمر ٔزم٣مئٜمؿ، ازمتالء أو ٔزم٣مئٜمؿ فمٗمقزم٥م ي٘مقن ومد هم١مٞمف ايمِمٕم٣مر، يِمٝم٤م َم٣م وأَم٣م

 أو ،ظمالىمٜم٣م فمٗمقزم٥م هم١مٞمف ايمٌٜم٣مئؿ يِمٝم٤م َم٣م وىمذا ذيمؽ، نمغم إلم واضمت٣ًمِبؿ صػمهؿ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٺ  ژ شمٕم٤ممم ىم٤مل ،هلؿ ازمتالء

ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    

 . (1)[156-15: اًمٌ٘مرة]   ژڃ       ڃ     ڃ  

 : (َمـ أؾمد ايمٛم٣مس زمالءً )َت٦م فمٛمقان  (4) دم ايمِمحٝمح٥م -رمحف اهلل-وم٣مل إيم٣ٌمينو

 ازداد، إيامٟم٤مً  أىمقى يم٤من يمٚمام اعم١مُمـ أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

 ،وإطمالم اًمٕم٘مقل وٕمٗم٤مء قمغم رد ومٗمٞمٝم٤م، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس، واُمتح٤مٟم٤مً  اسمتالءً 

                                                 

 (.105-2/104) شاًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزاناعمٜمت٘مك ُمـ ومت٤موى »( 1)

 (.    143( حت٧م طمدي٨م رىمؿ )276-1/275) شاًمّمحٞمح٦م» ( 2)
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 ُمـ اإلىم٤مًم٦م أو ،اًمٓمرد أو ،يم٤محلٌس، سمٌالء أصٞم٥م إذا اعم١مُمـ أن ئمٜمقن اًمذيـ

 فمـ وهق، شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد ُمريض همػم ُمـ١ماعم أن قمغم دًمٞمؾ ذًمؽ أن، وٟمحقه٤م اًمقفمٞمٗم٦م

 -إٟمٌٞم٤مء طمتك-اًمٜم٤مس أؿمد يم٤من، اًمٌنم أومْمؾ وهق  اهلل رؾمقل ومٝمذا، سم٤مـمؾ

      :احلدي٨م أيْم٤مً  ذًمؽ قمغم يدل يمام ،ذ ٟمذير وًمٞمس ظمػم دًمٞمؾ هم٤مًم٤ٌمً  وم٤مًمٌالء، سمالءً 

َزاءِ  فِمَٓمؿَ  إِنَّ » ٌَاَلِء، فِمَٓمؿِ  ََمعَ  اجْلَ ـْ  ازْمَتاَلُهْؿ، وَمْقًَم٣م َأضَم٤مَّ  إَِذا َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللََّ َوإِنَّ  ايْم  هَمَٚم

َو٣م، هَمَٙمفُ  َرِضَ  ـْ  ايمرِّ َخطُ  هَمَٙمفُ  ؽَمَخطَ  َوََم ًَّ  .(1)شايم

، ظمػماً  يٙمقن إٟمام اًمٌالء أن وهق، ؾمٌؼ ُم٤م قمغم زائد أُمر قمغم يدل احلدي٨م وهذا

 سم٘مْم٤مء وريض، شمٕم٤ممم اهلل سمالء قمغم صؼم إذا شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد حمٌقسم٤مً  يٙمقن ص٤مطمٌف وأن

 .وضمؾ قمز اهلل

٦ٌُْم » :احلدي٨م ًمذًمؽ ويِمٝمد ََْمرِ  فَمِج ِٕ ، ـِ فُ  َأَْمَرهُ  إِنَّ  اظم٠ُْْمَِم ، ىُمٙمَّ  ََم٣م َأَص٣مزَمفُ  إِنْ  طَمغْمٌ

، ، يَمفُ  َوىَم٣منَ  اهللَ مَحَِد  حُي٤ِمُّ ، َيْ٘مَرهُ  ََم٣م َأَص٣مزَمفُ  َوإِنْ  طَمغْمٌ ، يَمفُ  ىَم٣منَ  هَمَِمػَمَ  ىُمؾُّ  َويَمْٝمَس  طَمغْمٌ

فُ  َأَْمُرهُ  َأضَمدٍ  َّٓ  طَمغْمٌ  يَمفُ  ىُمٙمُّ ـُ  إِ  اهـ..(2)شاظْم٠ُْمَِم

 ئمرف ىمٝمػ :(3)دم ؽم٠مال ومدم يمف :-طمٗمٔمف اهلل- ووم٣مل ايمُمٝمخ ص٣ميمح آل ايمُمٝمخ 

 اظمِمٝم٥ٌم؟ َمـ زمف ٞمزل إذا ايمٌالء ايمرصمؾ

  َمِمٝم٥ٌم؟ ئمتػمه أم زمالء ئمتػمه هؾ رء زم٣ميمٔمٌد ٞمزل إذا ئمٛمل

                                                 

، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم ( قمـ أٟمس 4031(، واسمـ ُم٤مضمف )2507رواه اًمؽمُمذي )( 1)

 (.2110) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و146) شاًمّمحٞمح٦م»

 شاًمّمحٞمح٦م»( سمًٜمد صحٞمح، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 23930) شاعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 2)

 .( قمـ صٝمٞم٥م 147)

 ذيط إضمقسم٦م اعمٗمٞمدة قمغم أؾمئٚم٦م اًمقاؾمٓمٞم٦م )وضمف. ب(.( 3)
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٣ًٌم» : اًمٜمٌل ًم٘مقل اسمتالء يّمٞمٌف ُم٤م اعمًٚمؿ أنّ  إصؾ :-ضمٖمٓمف اهلل-وم٣مل  ََْمرِ  فَمَج ِٕ 

، ـِ فُ  َأَْمَرهُ  إِنَّ  اظم٠ُْْمَِم ، إِنْ  يَمفُ  ىُمٙمَّ اءُ  َأَص٣مزَمْتفُ  طَمغْمٌ ا هَمَ٘م٣منَ  ،ؾَمَ٘مرَ  َهَّ  َأَص٣مزَمْتفُ  َوإِنْ  يَمُف، طَمغْمً

اءُ  ا هَمَ٘م٣منَ  ،َصػَمَ  َضَّ  .(4)شيَمفُ  طَمغْمً

 سم٤مًمناء سمتكما ،آسمتالء ُمـ إذن ومتٙمقن ًمٚمٛم١مُمـ، ظمػماً  ص٤مرت واًمياء اًمناء

 إصؾ هذا ًمف، ظمػماً  ومٙم٤مٟم٧م ،ومّمؼم سم٤مًمياء واسمتكم ًمف، ظمػماً  ومٙم٤مٟم٧م ،ومِمٙمر

 ٞمٖمًف دم اظمًٙمؿ ىم٣من هم١من قم٘مقسم٦م، شمٙمقن أن خُيِمك :وي٘م٤مل سمذًمؽ، يٌتغم أٟمف سم٤معم١مُمـ

 سمٕمض ىم٤مل يمام ايمٔمٗمقزم٥م، أهؾ َمـ أٞمف يمف يؼمصّمح همٗمد ،ايمٔمِمٝم٣من أهؾ َمـ أٞمف ئمٙمؿ

 ومجٕمؾ هبذا؟ أص٧ٌُم  مم٤م :ىم٤مل قمٛمره، آظمر ذم ؿمديد سمٛمرض ُأصٞم٥م طمٞمٜمام اًمًٚمػ

 وأٟم٤م ٟمٔمرهُت٤م ٟمٔمرة ُمـ يم٤مٟم٧م رسمام: وم٘م٤مل ،ومتذيمر ،قمٚمٞمف يٕم٤مىم٥م ذٟم٥م ًمف هؾ يتذيمر

 يّمؼم اسمتالء وهق ،قم٘مقسم٦م أص٤مسمف ُم٤م يٙمقن أن خيِمك اًمٕمٌد، خيِم٤مه مم٤م هذا ؿم٤مب،

 هذه ٕن واإلٟم٤مسم٦م: سم٤مًمتقسم٦م ومٚمٞم٤ٌمدر وذٟمٌف ُمٕمّمٞمتف يتذيمر ذًمؽ يم٤من وم٢مذا ،قمٚمٞمف

ٌَاَلءُ  َيَزاُل  َٓ وَ » اخلٓم٤مي٤م، ومتحق اًمٕمٌد وشمذيمر يمٗم٤مرات اعمّم٤مئ٥م ـِ  ايْم  َيَدفَمفُ  ضَمتَّك زم٣ِمظم٠ُْْمَِم

ـْ » وهمػمه اًمٌخ٤مري ذم ضم٤مء وم٘مد ،(1)شطَمْمِٝمَئ٥مٌ  فَمَٙمْٝمفِ  يَمْٝمَس وَ  ا زمِفِ  اهللَُّ ُيِردِ  ََم  ُيِِم٤ْم  طَمغْمً

 .(2)شَِمٛمْفُ 

 وًمٞمًت٘مؿ اهلل ٟمٕمٛم٦م ومٚمٞمِمٙمر ٟمٕمٛم٦م ذا يم٤من ُمـ :(1)دم َمقوع آطمر -ضمٖمٓمف اهلل-ووم٣مل 

 اإليامن قمغم ُم٘مٞمامً  يم٤من إن ٟمٗمًف، ذم ومٚمٞمتٗمٙمر ُمّمٞم٦ٌم ذا يم٤من وُمـ اهلل، أُمر قمغم

 وي٘مٞمٜمف، ًمتّمدي٘مف واظمت٤ٌمر ،إيامٟمف ذم زي٤مدة ذًمؽ أن وًمٞمٕمٚمؿ ،وًمٞمحت٥ًم ومٚمٞمّمؼم

                                                 

 .( قمـ صٝمٞم٥م 2999رواه ُمًٚمؿ ) (4)

، ( قمـ أيب هريرة 4023(، واسمـ ُم٤مضمف )2510( واًمؽمُمذي )1481) شاعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 1)

 (.5815) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و2280) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 

 (.5645اًمٌخ٤مري )( 2)

 ب(.)وضمف: شطم٘مٞم٘م٦م آسمتالء»ذيط ( 3)
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 ٝملوم ،اهلل أُمر ظم٤مًمػ ُمـ هب٤م يٕم٤مىم٥م قم٘مقسم٦م شمٚمؽ أن ومٚمٞمٕمٚمؿ ذًمؽ ود قمغم يم٤من وُمـ

 اهـ..قم٘مقسم٦م وإُم٤م اسمتالء إُم٤م

  أخلص يمؽ زمٔمض ايمٔمالَم٣مت ايمٖم٣مروم٥م زمكم ايمٔمٗمقزم٥م وآزمتالء: ومٙم٦م: وطمت٣مَم٣مً 

 هذا ذم واؿمتداده آزمتالء، ؽم٤ٌم ايمٛمٌقي اظمٛمٜم٨م فمعم وآؽمتٗم٣مَم٥م اإليامنأوًٓ: 

ة قمغم دًمٞمؾ اعمج٤مل  إُمثؾ صمؿ سمالء، اًمٜم٤مس أؿمد إٟمٌٞم٤مء يم٤من وًمذًمؽ اإليامن، ؿمدَّ

 ،٘مت٣مب وايمًٛم٥مايم فمـ آٞمحراف وؽمٌٌف همٚمرصمٔمف ،وايمٔمٗمقزم٥م اجلزاء أَم٣م .وم٤مُٕمثؾ

ت ،آٟمحراف طمجؿ ويمؼم اًمٗمًؼ، زاد ويمٚمام   .اًمٕم٘مقسم٦م اؿمتدَّ

ی  ژ ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم زم٤ًٌم ذٞم٤مسم٘مقن اظمِمٝم٥ٌم فمٗمقزم٥م إذا ىم٣مٞم٦م  وزمٚمٔمٛمك أووح

وم٠مهؾ  ،[30اًمِمقرى:] ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب   ی  ی  جئ   حئ

 َأَرادَ  إِذا» :اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب واإلضمرام ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ومٝمل قم٘مقسم٦م، ىم٤مل 

ٌْد اهلل وشمٙمقن اعمّمٞم٦ٌم اسمتالء واظمت٤ٌمرًا، ًمػمشمٗمع هب٤م ىمدر  ،(1) شايْمٔمُٗمقزَم٥م يَمفُ  فمجؾ طمغما زمَِٔم

يمام اسمتكم إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء  ،اعم١مُمـ وشمٕمٚمق درضمتف، إذا  يم٤من ُم٘مٞماًم قمغم اإليامن

ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ژ واًمٕمٚمامء، ىم٤مل شمٕم٤ممم  

   .[2 –1اًمٕمٜمٙمٌقت:] ژھ    ھ  

َْٞمٌَِٝم٣مءُ  زَماَلءً  ايمٛم٣َّمسِ  َأؾَمدُّ »: وىم٤مل  ْٕ ََْمَثُؾ  شُمؿَّ  ا ْٕ ََْمَثُؾ  ا ْٕ ٌَْتعَم ، هَم٣م صُمُؾ  ُي ٤ِم  فَمعَم  ايمرَّ ًَ  ضَم

 ِديٛمِفِ  دِم  ىم٣منَ  وإنْ  ،زَمالُؤهُ  اؾْمَتدَّ  ،ُصْٙم٣ٌمً  ِديٛمِفِ  دِم  ىم٣منَ  هم١مِنْ ، -ِديٛمِفِ  وَمْدرِ  :ودم رواي٥م- ،ِديٛمِفِ 

٥مٌ  ٤ِم  فمعم ازْمُتقِمَ  ،ِرومَّ ًَ ُح  هَمام ،ِديٛمِفِ  ضَم ٌَالءُ  َيػْمَ ٌْدِ  ايم ىَمفُ  ضَمتَّك ،زم٣ميمَٔم  إَْرضِ  فمعم َيْٚمًِم  َيؼْمُ

                                                 

  ؾمٌؼ خترجيف.( 1)
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رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واًمٓمح٤موي واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وأمحد  ،صحٝمحشطَمْمِٝمَئ٥مٌ  فمٙمٝمفِ  َوََم٣م

 .(2)سمـ أيب وىم٤مصاوهمػمهؿ قمـ ؾمٕمد 
 شمٕم٤ممماهلل  ىم٤مل ،َمٛمٜم٣م ضمرَم٣من ايمٔمٗمقزم٥م زمٝمٛمام ،وايمتٚم٘مكم يمإلَم٣مَم٥م ؽمٌٝمؾ آزمتالءشم٣مٞمٝم٣ًم: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۀ  ہ   ہ ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ ے  ےژ 

 ًمٚمٜم٤مس ضُمٕمؾ -اًمًالمو اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٢مسمراهٞمؿ. [124]اًمٌ٘مرة: ژۆۆۈ

 حُيرُمقن ذًمؽ ذم يٗمِمٚمقن اًمذيـ سمٞمٜمام واُمتحـ، سمف اسمُتكم ُم٤م يمؾ ذم ٟمجح ٕٟمف ،إُم٤مُم٤مً 

 .ژۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈژ  اًمٕمٝمد ذًمؽ يٜم٤مًمقن وٓ اإلُم٤مُم٦م هذه

 إِذا اهللََّ إنَّ »: ًم٘مقًمف  ،فمٛمف ورو٣مه اهلل ضم٤م فمعم فمالَم٥م ي٘مقن ومد آزمتالءشم٣ميمث٣ًم: 

 فمـ رو٣مه وفمدم اهلل نمّم٤م إلم إؾم٣مرة واجلزاء ايمٔمٗمقزم٥م زمٝمٛمام ،(1)شازْمَتالُهؿْ  وَمْقَم٣مً  أضَم٤مَّ 

 .[55اًمزظمرف: ] ژہ  ہ   ھ  ھژ ، ىم٤مل شمٕم٤مممايمٔمٌد

 ،زم٣مهلل آؽمتٔم٣مٞم٥م إلم حيت٣مج هم٣مٓزمتالء ،ايمٔمالج ضمٝم٧م َمـ زمٝمٛمٜمام ايمٖمرقرازمٔم٣ًم: 

 زم٣مإلو٣مهم٥م همتحت٣مج ايمٔمٗمقزم٥م أَم٣م أُمقر، ُمـ ذًمؽ إمم وُم٤م ٤مواًمرو واًمت٘مقى، واًمّمؼم

 .اظم٣ًمر وسمِمحٝمح وآؽمتٗم٣مَم٥م وآؽمتٕمٖم٣مر ايمتقزم٥م إلم ذيمؽ إلم

                                                 

 شصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»(، 2202) شُمِمٙمؾ أصم٤مر»(، 4023) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، 2509) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 2)

 (.992) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و143) شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 1555) شُمًٜمد أمحد»(، 2909)

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وحمٛمقد  ،(4031(، واسمـ ُم٤مضمف )2507(، واًمؽمُمذي )23623رواه أمحد )( 1)

صحٞمح »( و146) شاًمّمحٞمح٦م»ذم  -رمحف اهلل- وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ،سمـ ًمٌٞمد ريض اهلل قمٜمٝمام

 (.1706) شاجل٤مُمع
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 اٌغاتغاٌفصً 
                                                                                   

 

 

 أوًٓ: اظمخ٣ميمٖم٥م هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم:

 :(1)-رمحف اهلل-اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز اًمِمٞمخشمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم يمام ىم٤مل 

 يم٤مومراً  ص٤مطمٌف ويٙمقن، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اإلؾمالم ٌٓمؾويُ ، ايمردة يقصم٤م ومًؿ  (0)

 .(2)ؾم٤مسم٘م٤مً  أووحتٝم٤م اًمتل يم٤مًمٜمقاىمض

 ص٤مطمٌف ويٙمقن، ويْمٕمٗمف يٜم٘مّمف وًمٙمـ اإلؾمالم ٌٓمؾيُ  ٓ :ايمث٣مين وايمٗمًؿ  (4)

 اعمٕم٤ميص ضمٜمس وهق، يت٥م مل إذا وقم٘م٤مسمف اهلل همْم٥م ُمـ ،قمٔمٞمؿ ظمٓمر قمغم

 قمغم ُم٤مت يم٤مًمذي، يًتحٚمٝم٤م ٓ وًمٙمـ ،ُمٕم٤ميص أهن٤م ُمرشمٙمٌٝم٤م يٕمرف اًمتل

 :ذًمؽ وٟمحق اًمرسم٤م قمغم أو، اًمقاًمديـ قم٘مقق قمغم أو، اخلٛمر قمغم أو، اًمزٟمك

 وضمؾ قمز اهلل ًم٘مقل، ًمف همٗمر ؿم٤مء وإن قمذسمف ؿم٤مء إن، اهلل ُمِمٞمئ٦م حت٧م ومٝمذا

                                                 

  ( سمتٍمف يًػم.26-4/25) شجمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت اسمـ سم٤مز»( 1)

 دقم٤مءيم شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمدة ذم اًمنمك -1إمم ٟمقاىمض اإلؾمالم اًمٕمنمة وهل:   -رمحف اهلل-يِمػم اًمِمٞمخ ( 2)

 وي٠ًمهلؿ يدقمقهؿ وؾم٤مئط اهلل وسملم سمٞمٜمف ضمٕمؾ ُمـ -2. هلؿ واًمذسمح واًمٜمذر هبؿ، وآؾمتٖم٤مصم٦م ، إُمقات

 صحح أو يمٗمرهؿ ذم ؿمؽ أو اعمنميملم يٙمّٗمر مل ُمـ -3. إمج٤مقم٤مً  يمٗمر وم٘مد قمٚمٞمٝمؿ ويتقيمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م

 ُمـ أطمًـ همػمه طمٙمؿ أن أو ، هديف ُمـ أيمٛمؾ   اًمٜمٌل همػم هدي أن اقمت٘مد ُمـ -4 . يمٗمر ُمذهٌٝمؿ

 سمف ضم٤مء مم٤م ؿمٞمئ٤م أسمٖمض ُمـ-5 .يم٤مومر ومٝمق ، طمٙمٛمف قمغم اًمٓمقاهمٞم٧م طمٙمؿ يٗمْمٚمقن يم٤مًمذيـ ، طمٙمٛمف

.  يمٗمر قم٘م٤مسمف أو صمقاسمف أو   اًمرؾمقل ديـ ُمـ سمٌمء اؾمتٝمزأ ُمـ -6.  يمٗمر وم٘مد سمف قمٛمؾ وًمق  اًمرؾمقل

 وُمٕم٤موٟمتٝمؿ اعمنميملم ُمٔم٤مهرة -8. يمٗمر سمف ريض أو ومٕمٚمف ومٛمـ ، واًمٕمٓمػ اًمٍمف وُمٜمف  اًمًحر -7

 . يم٤مومر ومٝمق  حمٛمد ذيٕم٦م قمـ اخلروج يًٕمف اًمٜم٤مس سمٕمض أن اقمت٘مد ُمـ -9. اعمًٚمٛملم قمغم

 .سمف يٕمٛمؾ وٓ يتٕمٚمٛمف ٓ اهلل ديـ قمـ اإلقمراض -10

  ألـاَ ادلشاٌفح هلل ػؼ ٚجً ٌٍٚغؿٛي 
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 ٕٟمف .[48اًمٜم٤ًمء: ] ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ

 ًمٚمٝمقى شم٤ٌمقم٤مً ا ومٕمٚمٝم٤م وإٟمام، إُمقر هذه يًتحؾ مل ًمٙمقٟمف ،سمٙم٤مومر ًمٞمس

 شم٘مدم يمام ،يٙمٗمر وم٢مٟمف اًمرسم٤م أو ،اخلٛمر أو ،اًمزٟمك اؾمتحؾ ُمـ أُم٤م، واًمِمٞمٓم٤من

 قمغم اعمًٚمؿ يٙمقن وأن، ُمٜمٝم٤م واحلذر، إُمقر هلذه اًمتٜمٌف ومٞمٜمٌٖمل، ذًمؽ سمٞم٤من

 ،واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ىمقل هق ذيمرٟم٤مه اًمذي وهذا. أُمره ُمـ سمّمػمة

 هـ.أ .سم٢مطم٤ًمن وأشم٤ٌمقمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان  اهلل رؾمقل وأصح٤مب

 : رؽمقل اهللشم٣مٞمٝم٣ًم: اظمخ٣ميمٖم٥م يم

  :(1)-اهلل رمحف-شمٜم٘مًؿ أيْم٤ًم إمم ىمًٛملم: يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م 

ره، يمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٙمٗم٤مر وأهؾ اًمٙمت٤مب خم٤مًمٗم٦م ُمـ ٓ يٕمت٘مد ـم٤مقم٦م أُم ايمٗمًؿ إول:

اهلل سم٘مت٤مل  ، وهلذا أَُمر، ومٝمؿ حت٧م اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر اًمذيـ ٓ يرون ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

أهؾ اًمٙمت٤مب طمتك ُيٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يٍد وهؿ ص٤مهمرون، وقمغم اًمٞمٝمقد اًمذًم٦م 

 واعمًٙمٜم٦م ٕن يمٗمرهؿ سم٤مًمرؾمقل يمٗمر قمٜم٤مد .          

  .٘مد ـم٤مقمتف صمؿ خي٤مًمػ أُمره: ُمـ اقمتايمٗمًؿ ايمث٣مين 

 :وهذا ٞمقفم٣من

: ُمـ خي٤مًمػ أُمره سم٤معمٕم٤ميص اًمتل يٕمت٘مد أهن٤م ُمٕمّمٞم٦م، ومٚمف ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمذًم٦م أضمدَه٣م

 واًمّمٖم٤مر.                            

َٙمَج٦ْم  ايْمٌَِٕم٣مُل، ِِبِؿُ  ؿَمْٗمَْمَٗم٦ْم  إِنْ و» :-رمحف اهلل-ىم٤مل احلًـ ـُ  ِِبِؿُ  َوََهْ اِذي ايْمػَمَ
 إِنَّ ،  

ْؿ، ُيَٖم٣مِرُق  َٓ  اظمَْْٔمِِمَٝم٥مِ  ُذلَّ  َّٓ  اهللَُّ َأزَمك وُمُٙمقَِبُ ـْ  ُيِذلَّ  َأنْ  إِ   .شفَمَِم٣مهُ  ََم

ُٜمؿَّ » يدقمق: ويم٤من اإلُم٤مم أمحد َٞم٣م ايمٙمَّ  .شزم٣ِمظمَْٔمِِمَٝم٥مِ  سُمِذيمَّٛم٣َم َوَٓ  زم٣ِميمْم٣َّمفَم٥ِم، َأفِمزَّ

                                                 

ىم٤مل اسمـ »يمت٤مب و شسمٕمث٧م سم٤مًمًٞمػ سملم يدي اًم٤ًمقم٦م»:ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  شاحلٙمؿ اجلديرة سم٤مإلذاقم٦م»( 1)

 (. 125-122ص:مجع وشمرشمٞم٥م قمٛمرو ُمقؾمك احل٤مومظ ) شرضم٥م
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 ووم٣مل أزمق ايمٔمت٣مهٝم٥م : 

 أٓ إٟمام اًمت٘مقى هل اًمٕمز واًمٙمرم

 وًمٞمس قمغم قمـٌد شم٘مل ٟم٘مٞمـّم٦م
       

 وطمٌؽ ًمٚمدٟمٞم٤م هق اًمذل واًمً٘مؿ 

 طم٘مؼ اًمت٘مقى وإن طمـ٤مك أو طمجؿإذا 
 

 .َمـ أصمؾ دافمل ايمُمٜمقات  ،همٟمهؾ هذا ايمٛمقع طم٣ميمٖمقا ايمرؽمقل 

، : ُمـ ظم٤مًمػ أُمره ُمـ أضمؾ اًمِمٌٝم٤مت، وهؿ أهؾ إهقاء واًمٌدعقع ايمث٣مينوايمٛم

ڈ  ژ  ، ىم٤مل شمٕم٤مممٖم٤مر سمح٥ًم خم٤مًمٗمتٝمؿ ٕواُمرهومٙمٚمٝمؿ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمذًم٦م واًمّم

ڳ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ  گگ   ڳ

 . [152:إقمراف] ژڳ

ؿ شمتٖمٚمظ سمح٥ًم يمثرة ، وسمدقمتٝمقاء واًمٌدع يمٚمٝمؿ ُمٗمؽمون قمغم اهللوأهؾ إه

رُمف اهلل ُمٗمؽمي٤ًم قمٚمٞمف ٤م طموطمٚمؾ ُم ،، وىمد ضمٕمؾ اهلل ُمـ طمرم ُم٤م أطمٚمف اهللاومؽمائٝمؿ قمٚمٞمف

وُمـ ٟم٥ًم إمم اهلل  ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ وم٘مد اومؽمى قمٚمٞمف اًمٙمذب،، وُمـ ىم٤مل قمغم اهلل اًمٙمذب

ب سم ،  أو شمٕمٓمٞمؾ ،ٟمًٌتف إًمٞمف ُمـ متثٞمؾُم٤م ٓ جيقز  وم٘مد اومؽمى قمغم اهلل  ،٠مىمدارهأو يمذَّ

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  ژ  ، وىمد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾاًمٙمذب

 . [63اًمٜمقر:] ژگ  ڳ      ڳ  ڳ

 . شايمٖمتٛم٥م أن يْمٌع اهلل فمعم ومٙمقِبؿ» :ووم٣مل ؽمٖمٝم٣من

 ،ُمٗمؽٍم قمغم اهللٕن اعمٌتدع  قم٘مقسم٦م اعمٌتدع قمغم قم٘مقسم٦م اًمٕم٤ميص، ومٚمٝمذا شمٖمٚمٔم٧م

 خم٤مًمػ ُٕمر رؾمقًمف ٕضمؾ هقاه.

َمـ نمغم سمٔمٚمد َمع آصمتٜم٣مد فمعم  ،ْمٟمً طم همٟمَم٣م خم٣ميمٖم٥م زمٔمض أواَمر ايمرؽمقل 

، سمؾ قمٚمامئٝم٤م وصٚمح٤مئٝم٤م، وٓ إصمؿ ومٞمف ، ُمـومٝمذا ي٘مع يمثػمًا ُمـ أقمٞم٤من إُم٦م ،َمت٣مزمٔمتف

ٛمٜمع ، وُمع هذا ومال يإذا اضمتٝمد ومٚمف أضمٌر قمغم اضمتٝم٤مده، وظمٓم١مه ُمقوقٌع قمٜمف ص٤مطمٌف
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واًمذي ظم٤مًمٗمف هذا أن يٌلم ًمألُم٦م أن هذا خم٤مًمػ  ،ذًمؽ ُمـ قَمٚمَِؿ أُمر اًمرؾمقل 

، ٟمّمٞمح٦م هلل وًمرؾمقًمف وًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم، وٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ قمٔمٛم٦م ُٕمر اًمرؾمقل 

ف ىمدر وضمالًم٦م وهق حمٌقب وه٥م أن هذا اعمخ٤مًمػ قمٔمٞمٌؿ ًم ،ُمـ ظم٤مًمػ أُمره ظمٓم٠م

وهق أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ ، ُم٘مدم قمغم طم٘مف قل ، إٓ أن طمؼ اًمرؾمًمٚمٛم١مُمٜملم

 .أٟمٗمًٝمؿ

 ،وقمرومف أن يٌٞمٜمف ًمألُم٦م، ويٜمّمح هلؿ ر اًمرؾمقل وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ سمٚمٖمف أُم

، وم٢من أُمر رؾمقل اهلل إُم٦م، وإن ظم٤مًمػ ذًمؽ رأي قمٔمٞمؿ ُمـ أُمره سم٤مشم٤ٌمعوي٠مُمرهؿ 

 وُي٘متدى سمف ُمـ رأي ُُمٕمٔمؿ ىمد ظم٤مًمػ أُمره ذم سمٕمض إؿمٞم٤مء أطمؼ أن ُيٕمٔمؿ ،

 .ظمٓم٠مً 

ًمٕمٚمامء قمغم يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اوُمـ هٜم٤م رد 

ٓ سمٖمْم٤ًم ًمف، سمؾ هق حمٌقب قمٜمدهؿ، ُُمٕمٔمؿ ذم - ورسمام أهمٚمٔمقا اًمرد ،صحٞمح٦م

 .أطم٥م إًمٞمٝمؿ، وأُمره ومقق أُمر يمؾ خمٚمقق ًمٙمـ رؾمقل اهلل  -ٟمٗمقؾمٝمؿ

، أومم أن ي٘مدم ويتٌع وم٠مُمر اًمرؾمقل  ،وأُمر همػمه وم٢مذا شمٕم٤مرض أُمر اًمرؾمقل 

خ٤مًمػ ، سمؾ ذًمؽ اعم٤من ُمٖمٗمقرًا ًمفظم٤مًمػ أُمره وإن يم ٞمؿ ُمـذًمؽ شمٕمٔموٓ يٛمٜمع ُمـ 

سمؾ يرى  ،سمخالومف اعمٖمٗمقر ًمف ٓ يٙمره أن خي٤مًمػ أُمره إذا فمٝمر أُمر رؾمقل اهلل 

أوص يمام  ،إذا فمٝمر أُمره سمخالومف ٤مسمٕم٦م أُمر رؾمقل اهلل سمٛمخ٤مًمٗم٦م أُمره وُمت

 .ىمقًمف أن يتٌع احلدي٨م ويؽمك ىمقًمف اًمِم٤مومٕمل: إذا صح احلدي٨م ذم ظمالف

، وَم٣م ٞم٣مـمرت أضمدًا هم٣ٌميمٝم٦م َم٣م ٞم٣مـمرت أضمدًا همٟمضم٦ٌٌم أن ُُيْمئ» ويم٤من ي٘مقل:

، رهؿ يم٤من ًمٔمٝمقر أُمر اهلل ورؾمقًمفٕن شمٜم٤مفم شَر احلؼ فمعم يم٣ًمٞمف أو فمعم يم٣ًمينأـمٜم

 .ٓ ًمٔمٝمقر ٟمٗمقؾمٝمؿ وآٟمتّم٤مر هل٤م
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 ،ىم٤مل احلؼ ُمـ يمؾ ُمـ ،٤مٟمقا يقصقن سم٘مٌقل احلؼيم ،ويمذًمؽ اعمِم٤ميخ واًمٕم٤مرومقن

 . يم٤من أو يمٌػماً صٖمػمًا 

وُم٤م ٟم٤مفمرت أطمدًا إٓ  ،شمٗمّمح : أٟم٧م رضمؾ أقمجٛمل ٓوىمٞمؾ حل٤مشمؿ إصؿ

 ؟ ، وم٠ٌمي رء شمٖمٚم٥م ظمّمٛمؽىمٓمٕمتف

، وأضمٖمظ يم٣ًمين فمـ أهمرح إذا أص٣مب طمِمٚمل، وأضمزن إذا أطمْمٟم :ثزمثال»ىم٤مل: 

  .شأفمٗمٙمف َمـ رصمؾَم٣م ىم٣من »: يمر ذًمؽ ًمإلُم٤مم أمحد، وم٘م٤ملومذُ  ،شف َم٣م يًقؤهأن أومقل يم

، قمٌد اًمقه٤مب اًمقراق يٜمٙمر يمذا ويمذا: إن د روي قمـ اإلُم٤مم أمحد أٟمف ىمٞمؾ ًمفوىم

 .ش ٞمزال زمخغم َم٣م دام همٝمٛم٣م َمـ يٛم٘مرٓ»وم٘م٤مل: 

ٓ طمغم »: ب ىمقل قمٛمر عمـ ىم٤مل ًمف: اشمؼ اهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٘م٤ملوُمـ هذا اًم٤ٌم 

 هـ. ا.شوٓ طمغم همٝمٛم٣م إذا ل ٞمٗمٌٙمٜم٣م َمٛم٘مؿ ،همٝم٘مؿ إن ل سمٗمقيمقه٣م يمٛم٣م
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 اخلاِؾاٌفصـً 
                                                                                     

 

 

اًمذيـ هؿ سمٛمث٤مسم٦م  ،واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م واًمراسمع ،وسمٕمد أن اٟمتٝمٞم٧م ُمـ اًمٗمْمؾ إول

سمدأت ذم هذا اًمٗمّمؾ سم٠مول اعمخ٤مًمٗملم  ،وشمقـمئ٦م وُمدظمؾ عمقوقع اًمٙمت٤مب ،ُم٘مدُم٦م

 إمم يقم اًمديـ.  ُمـ رمح٦م رب اًمٕم٤معملم وهق إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم اعمٓمرود ،وإُم٤مُمٝمؿ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ژ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ      ې  ې  ې

 . [12-11إقمراف:] ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

قمٜمدُم٤م  ،٤م إسمٚمٞمساًمتل قم٤مىم٥م اهلل هب اًمنيٕم٦مإمم اًمٕم٘مقسم٦م  :٣مٞمٓمر أطمل ايم٘مريؿهم

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ژ وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم رومض أُمر اهلل سم٤مًمًجقد ٔدم

 .[13:إقمراف] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 ژ  ڄڤ ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ   ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[ 36-35احلجر:]

 ژمئ      ىئ  يئ       حئ      جئ     ی        ی  ی       ی     ىئ      ىئ     ىئ    ېئژ     وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . [77- 76: ص]
واًمٜمٗمل قمـ حمؾ  ،واإلسمٕم٤مد ،واًمٓمرد ،وأيمد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٚمٕمٜم٦م قمغم إسمٚمٞمس

 . [18:إقمراف]ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱژذم ىمقًمف  ،اعمأل إقمغم

 :زم٣مت ايمتل فم٣موم٤م اهلل ِب٣م إزمٙمٝمس هلوايمٔمٗمق

 اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد إمم يقم اعمٕم٤مد. 

 ،ٕمٝم٤م، وسم٤مـمٜمف أىمٌح وأؿمٜم ،أىمٌح صقرةومجٕمؾ صقرشمف  ُمًخ فم٤مهره وسم٤مـمٜمف

 .          ُمـ صقرشمف وأؿمٜمع

 اٌطغص ٚاإلتؼاص إلت١ٍؾ ئىل ٠َٛ ادلؼاص
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  ًوسُمدل سم٤مًم٘مرب سمٕمدا                  . 

 وسُمدل سم٤مًمرمح٦م ًمٕمٜم٦م. 

 وسُمدل سم٤مجلٜم٦م ٟم٤مرًا شمٚمٔمك             . 

  ًوسُمدل سم٤مإليامن يمٗمرا. 

 أقمٔمؿ قمداوة وُمِم٤مىم٦م ،وسمٛمقآة اًمقزم احلٛمٞمد. 

 ًٌزضمؾ اًمنمك واًمٙمٗمر واًمٙمذب،  ،ٞمح واًمت٘مديس واًمتٝمٚمٞمؾـوسمزضمؾ اًمت

 واًمزور واًمٗمحش.

 ومٝم٤من قمغم اهلل هم٤مي٦م امن ًم٤ٌمس اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤منوسمٚم٤ٌمس اإلي ،

وطمؾ قمٚمٞمف همْم٥م اًمرب شمٕم٤ممم  ،وؾم٘مط ُمـ قمٞمٜمف هم٤مي٦م اًمً٘مقط ،اهلقان

، ريض ومّم٤مر ىمقادًا ًمٙمؾ وم٤مؾمؼ وجمرم ،رداهوُم٘متف أيمؼم اعم٘م٧م وم٠م ،وم٠مهقاه

ومٕمٞم٤مذًا سمؽ اًمٚمٝمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م  ،اًمٕم٤ٌمدة واًمًٞم٤مدةًمٜمٗمًف سم٤مًم٘مٞم٤مدة سمٕمد شمٚمؽ 

 .(1)أُمرك وارشمٙم٤مب هنٞمؽ

سم٥ًٌم شمٙمؼمه وقمّمٞم٤مٟمف  ،يمؾ هذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل قم٤مىم٥م اهلل هب٤م إسمٚمٞمس ومٙم٦م:

 ؾمجقد شمٙمريؿ وشمنميػ. ،ُٕمر رسمف سم٤مًمًجقد ٔدم

وختٚمػ قمـ  ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سمٛمـ شمرك اًمًجقد هلل ،ومام سم٤مًمؽ أظمل اعمًٚمؿ

 . ٓ ؿمؽ أن إُمر قمٔمٞمؿ، اًمّمالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 هلذا ُمراهمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هق إذ واًمِمٞمٓم٤من، اإلٟم٤ًمن سملم يٗمرقهق هلل  ٤مًمًجقدٌوم

 طمٚمقل ؾم٥ٌم ذًمؽ ويم٤من وم٠مسمك،  سم٤مًمًجقد أُمر اًمِمٞمٓم٤من ٕن ًمف، ودطمرٌ  اًمِمٞمٓم٤من،

  .أظمرة ذم اًمٕم٘م٤مب ًمف يٙمقن صمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م وُمـ إرض اهلل يرث أن إمم فقمٚمٞم اهلل ًمٕمٜم٦م

 وم٢مٟمف ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمفٚمرمحـ ًم ويًجد ،ويٕميص اًمِمٞمٓم٤من سمٜمٗمًف يٜم٠مى اًمذي وأُم٤م

 اًمرضمٞمؿ. ًمٚمِمٞمٓم٤من وظمّمقُمتف ُمراهمٛمتف ُمٕمٚمٜم٤مً  ،ٕمٌقدي٦مًمٚم ٘م٘م٤مً حم يٙمقن طمٞمٜمئذٍ 

                                                 

 .( سمتٍمف66-65)ص:ش اًمداء واًمدواء» (1)
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 ،اهلل رمحف ُمـ سمٕم٤مداإلو ٓمرداًم اًمًجقد ُمـ اُمتٜم٤مقمف قمٜمد إسمٚمٞمس قم٘م٤مب يم٤من وعم٤م 

ۇئ  ژ      وُمٖمٗمرشمف ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل رمح٦مُمـ  ٤ًم وُم٘مؽمسم٤مً وٕمرّ تيٙمقن سم٤معم٘م٤مسمؾ اًم٤ًمضمد هلل ُم

 .[19اًمٕمٚمؼ:] ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ 

 َأوْمَرُب »: اًمٜمٌل ىمقل وم٘مف وهذا اًمٕمٌد، ُم٘م٤مُم٤مت أؾمٛمكهلل  اًمًجقد أن وٓؿمؽ

ٌُْد  َيُ٘مقنُ  ََم٣م ـْ  ايْمَٔم ِف، َِم  .قمـ أيب هريرة  (1)رواه ُمًٚمؿ شؽَم٣مصِمٌد  َوُهقَ  َرزمِّ

 سمًٌح خٙمقوم٣متاظم ىمؾو ،يمرزمف فم٣مزمد ىمٙمف ايم٘مقن أن أهي٣م اإلٞم٣ًمن فمٙمٚم٦مىمٝمػ إذا و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ژ   شمٕم٤ممم ىم٤مل ،ه ؾمٌح٤مٟمفزمحٚمد

 .[1اجلٛمٕم٦م:] ژڀ     ڀ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ژ    صمٜم٤مؤه ضمؾ ىم٤مل ،وشمٕم٤ممم  ؽمٌح٣مٞمف يمٔمٓمٚمتف سمًجدىمؾ خمٙمقوم٣مسمف و

 ڍ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ   ڃ    ڃ

 .[18احل٩م:] ژ ڈژژ  ڑ    ڌڎڎ ڌ

ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ژ  وضمؾ قمز ىم٤مل ، يمرِب٣م سمِمقم واظمخٙمقوم٣مت ايم٘م٣مئٛم٣مت هذهىمؾ  زمؾ 

 .[41اًمٜمقر:]     ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ ۅ   ۉ  ۉ  ې ۇ  ۇ  ۆ

 واًمرئت٤من وم٤مًم٘مٚم٥م ،وشمدسمػمه اهلل شم٘مدير وومؼ دىمٞمٍؼ  ٟمٔم٤مم ذم يًػم ضمًٛمؽ يم٤من وإذا

 اًمذي ،آظمتٞم٤مري ىمرارك أومٞمٙمقن ًمرهب٤م، ُمًتًٚمٛم٦م إقمْم٤مء وؾم٤مئر ،واًمٙمٌد

 ،اًمٜمِم٤مز هق اًم٘مرار هذا أومٞمٙمقن سمف، شمٙمٗمر أن وسملم سمرسمؽ، شم١مُمـ أن سملم ومٞمف تػمِّ ظُم 

ڻ  ژ سمدٟمؽ وذم سمؾ ،طمقًمؽ ُمـ اًمٙمقن ذم اعم٤ٌمريم٦م اعمًػمة هذه قمـ واًمِمذوذ

 .[21اًمذاري٤مت:] ژڻۀ  ۀ  ہ

                                                 

 (.482) شُمًٚمؿ»( 1)
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 اًمٙمقن هذا ذم ،اًمِم٤مذ هق يٙمقن أن سمٜمٗمًف يرسم٠م ،اًمٙم٤مُمؾ اًمٕم٤مىمؾ اإلٟم٤ًمن إن

 .وقمال اًم٤ًمضمد اعمًٌح ًمرسمف ضمؾ اًمٗمًٞمح اًمٕمٔمٞمؿ
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 اٌـاصؽاٌفصـً 
 

                                                                                                               

 

 

 

ی  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،يمثػمة هل إُمؿ اًمتل أهٚمٙمٝم٤م اهلل ذم اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م

ويمؿ هٜم٤م  [17:اإلهاء] ژیجئحئمئىئيئحبخبمبىبيبجت 

وىمد  ،الماًمًاًمّمالة وأن اهلالك سمدأ سم٘مقم ٟمقح قمٚمٞمف  ،ـ هذه أي٦م، وُيٗمٝمؿ ُمًمٚمتٙمثػم

واهلل  ،طمٞم٨م يم٤من هالك أصح٤مب اًمٗمٞمؾ ،اؾمتٛمر إمم اًمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م عمقًمد اًمٜمٌل 

 يمام دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل ي٘مّمص قمٚمٞمٜم٤م ىمّمص مجٞمع اًمرؾمؾ

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

وٓ ٟمدري ُم٤مذا يم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم أُمؿ اًمرؾمؾ اًمذيـ مل ي٘مص اهلل  ،[78:هم٤مومر]ژ ٺ

، وُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ُمـ ىمّمص إُمؿ اهل٤مًمٙم٦م ؿقمٚمٞمٜم٤م ىمّمّمٝمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمري

 يٙمٗمل ًمالشمٕم٤مظ وآقمت٤ٌمر ًمذوي اًمٕم٘مقل واحلجك. 

 ،ؿم٤مُماًل ًمذيمر ُمقاـمٜمٝم٤م ،وىمد يم٤من طمدي٨م اًم٘مرآن قمـ سمٕمض شمٚمؽ إُمؿ ُمٗمّمالً 

، سمٞمٜمام هٜم٤مك أُمؿ أظمرى مل شمذيمر ووصٗم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم عمّم٤مرقمٝم٤م ،ٚم٧م إًمٞمٝم٤مواًمرؾمؾ اًمتل أرؾم

ىمّم٦م ُمـ شمٚمؽ اًم٘مّمص ُمـ ُمقاـمـ اًمٕمٔم٦م  ىمّمّمٝم٤م إٓ جمٛمٚم٦م، وُمع ذًمؽ مل ختؾ

اًمتل ُمـ أمهٝم٤م ذيمر إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم هالك شمٚمؽ إُمؿ، وم٤مٓقمت٤ٌمر  ،واًمٕمؼمة

وهل يمثػمة  ،٦مب اًمتل أدت هبؿ إمم شمٚمؽ اًمٕم٤مىمٌسمٕم٤مىم٦ٌم أوًمئؽ إٟمام يتؿ سمٛمٕمروم٦م إؾم٤ٌم

  .وُمتٜمققم٦م

ف١ّٓ ٚعص طوغ ٘الوُٙ يف اٌمغآْ اٌىغ٠ُ 
 اٌصذ١ذح ِٓ غري ادلـٍّنيٚاٌـٕح 
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رق، وُمٜمٝمؿ ُمـ خمتٚمٗم٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤مًمٖموىمد قم٤مىمٌٝمؿ اهلل سمٕم٘مقسم٤مت 

أهٚمٙمف اهلل سم٤مًمريح، وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤مًمّمٞمح٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤مًمرضمٗم٦م، 

وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٘مٚم٥م اًمدي٤مر، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

ج٤مرة، وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤مًمٔمٚم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤مخلًػ، أهٚمٙمف اهلل سم٤محل

 وُمٜمٝمؿ ُمـ أهٚمٙمف اهلل سم٤معمًخ.

 ٌٕٚثضأ تأٚذلُ:
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وهق  ،ذم ىمقُمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤مً  (1)اًمًالماًمّمالة وىم٣م ٟمقح قمٚمٞمف 

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ    يدقمقهؿ إمم اًمتقطمٞمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

 [.3-1:ٟمقح] ژڱ  ڱ  

 ژۆئ  ۆئ      ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 
  [14:اًمٕمٜمٙمٌقت]

وضم٤مءه اًمقطمل ُمـ رسمف  ،اًمًالم ُمـ اؾمتج٤مسم٦م ىمقُمف اًمّمالة يئس ٟمقح قمٚمٞمف وعم٤م

 وضم٤مء إُمر اإلهلل ،وم٤مؾمتج٤مب اهلل دقمقشمف ،دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مهلالك ،سم٠من ىمقُمف ًمـ ي١مُمٜمقا

ر إرض ُمـ دٟمًٝمؿ ،وم٠مهمرىمٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤مً  ،الك ىمقُمف سم٤مًمٓمقوم٤منهب  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وـمٝمَّ

  چ  چ ڃ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦژ

  .[12-10:اًم٘مٛمر] ژڌ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 [.14اًمٕمٜمٙمٌقت:] ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

  .يمام يم٤من سم٠مُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممموسمٕمد هالك اًم٘مقم قم٤مد يمؾ رء 

 ۇئ ۇئ وئ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئژ وذم ذًمؽ ي٘مقل ضمؾ وقمال

 .[44:هقد] ژىئ  ىئ ىئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

                                                 
صٚمقا قمغم أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف، وم٢من اهلل سمٕمثٝمؿ »: يًتح٥م اجلٛمع سملم اًمّمالة واًمًالم قمغم إٟمٌٞم٤مء، ًم٘مقًمف ( 1)

قمٜمف، وطمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ( قمـ أيب هريرة 131رىمؿ ) شاًمِمٕم٥م»رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم  شيمام سمٕمثٜمل

  (.3782) شصحٞمح اجل٤مُمع»

 )تاٌطٛفاْ( اٌـالَاٌصالج ٚ٘الن لَٛ ٔٛح ػ١ٍٗ {1}
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ًمٞمٌدأ ومّمٌؾ ضمديد ُمـ ومّمقل اًمت٤مريخ سمٜمقح  ،وهٙمذا ـمقي٧م صٗمح٦م اًمٔم٤معملم

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ُمـ اعم١مُمٜملم وُمـ ُمٕمف

   . [48:هقد] ژڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ
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وىمقة ، قمغم ىمدٍر يمٌػٍم ُمـ ـمقل إضم٤ًمم ،اًمٙمريؿن ام وصٗمٝمؿ اًم٘مرآيم٤مٟم٧م قم٤مٌد يم

وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا قمغم اًمنمك ُمع شمٙمؼم وقمتق وم٠مرؾمؾ اهلل  ،واعمٝم٤مرة ذم اًمٕمٛمران ،اًمٌٓمش

ومل يٚمَؼ ُمٜمٝمؿ إٓ اًمٕمٜم٤مد  ،يدقمقهؿ إمم شمقطمٞمد اهلل ،الماًمً اًمّمالة إًمٞمٝمؿ هقدًا قمٚمٞمف

ژ  ژ  ڑ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وم٠مهٚمٙمٝمؿ اهلل سم٤مًمريح وىمٓمع داسمرهؿ ،واًمتٙمذي٥م

ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ       ۀ  ہ  ہ ڻ  ڻ  ۀ ڻڻ  

  [16-15ومّمٚم٧م:]  ژۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸    ﮹  ﮺  ﮻ ے  ے  ۓ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ژوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .[42-41:ًمذاري٤مت]ا ژہ   ھ           ہ

  وم٠مهٚمؽ اهلل اًمٙم٤مومريـ اعمًتٙمؼميـ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
  

 )تاٌغ٠خ( اٌـالَاٌصالج ٚ٘الن لَٛ ٘ٛص ػ١ٍٗ {2}
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ذم  رِ جْ ويم٤مٟمقا يًٙمٜمقن احلِ  ،سمرزت ُمـ سملم إُمؿ صمٛمقد ،الك قم٤مد سم٤مًمريحسمٕمد ه

ويم٤مٟم٧م  ،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان يمام ذيمر ذًمؽ ص٤مطم٥م ،اًمِم٤مم واحلج٤مزوادي اًم٘مرى سملم 

ٕمرف وشمُ  ،ٜم٤م هذاـالم وإمم وىمتِمٝمقرة ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمُم٤ًميمٜمٝمؿ ُم

ُمع أصح٤مسمف ذم ـمري٘مٝمؿ إمم  وىمد ُمر هب٤م اًمٜمٌل  ،اعمٜمٓم٘م٦م طم٤مًمٞم٤ًم )سمٛمدائـ ص٤مًمح(

  .شمٌقك

عم٤م ُمر  سمًٜمده إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل  (1)خ٤مريروى اًمٌ

ـَ  سَمْدطُمُٙمقا َٓ َ»: ٤ملىم رِ جْ سم٤محلِ  ٣مىمِ ًَ ـَ  ََم  ُيِِمٝمٌَُ٘مؿْ  َأنْ  ،زَم٣مىمكِمَ  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  إَِّٓ  ،ـَمَٙمُٚمقا ايمَِّذي

ضْمؾِ  فَمعَم  َوْهقَ  ،زمِِرَدائِفِ  سَمَٗمٛمَّعَ  شُمؿَّ  ،َأَص٣مَِبُؿْ  ََم٣م   ش.ايمرَّ

ُمع ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ ـمٞم٥م اًمٕمٞمش  ،ُمٝم٤مرة ذم اًمٌٜم٤مء واًمٕمٛمران وىمد أقمٓمٞم٧م صمٛمقد

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ    ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ورهمده

ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

  .[74:إقمراف] ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  

ککگگگگڳڳڳڳ  ڱ  ڱ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

  .[148-146:اًمِمٕمراء]  ژڱ  ڱ ں 

                                                 

 ( . 3380)  شاًمٌخ٤مري»( 1)

 )تاٌص١ذح( اٌـالَاٌصالج ٚ٘الن لَٛ صاحل ػ١ٍٗ {3}
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سمؾ ىم٤مسمٚمقه٤م سم٤مًمٙمٗمر  ،ذه اًمٜمٕمؿ سم٤مًمِمٙمر واًمٕمروم٤من يمام جي٥مي٘م٤مسمٚمقا هًمٙمٜمٝمؿ مل 

ومدقم٤مهؿ إمم  ،اًمًالماًمّمالة ووم٠مرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ أظم٤مهؿ ص٤محل٤ًم قمٚمٞمف  ،واًمٜمٙمران

 ،ومٙمذسمقه وـم٤مًمٌقه سمآي٦م داًم٦م قمغم صدىمف ،وٟمٌذ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم ،قم٤ٌمدة اعمٚمؽ اًمٕمالم

ومل  ،وم٠مسوا قمغم قمٜم٤مدهؿ ،وطمج٦م سم٤مًمٖم٦م ،ي٦م سمٞمٜم٦مآومآشم٤مهؿ اهلل اًمٜم٤مىم٦م  ،قمٜم٤مدًا وشمٕمٜمت٤مً 

 ،ودمرؤا قمغم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اهلل ،سمؾ قمتقا قمـ أُمر رهبؿ ،ي٘مػ أُمرهؿ قمٜمد ذًمؽ احلد

وقمدهؿ  ،وعم٤م ومٕمٚمقا ومٕمٚمتٝمؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م، قمٚمٞمٝمؿ يمٚمٛم٦م اًمٕمذاب ومٕم٘مروا اًمٜم٤مىم٦م ومحؼ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژىم٤مل شمٕم٤ممم  ،صمالث ص٤مًمح سم٤مهلالك سمٕمد أي٤مم

  .[65هقد:] ژڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ومٚمام ايمتٛمٚم٧م إي٤مم  ،وىمد ذاىمقا ُمرارة آٟمتٔم٤مر واًمؽمىم٥م ظمالل شمٚمؽ إي٤مم

زًمزًم٧م هبؿ  ،ؿ رضمٗم٦م ؿمديدة، وم٠مظمذهتأشم٤مهؿ اًمٕمذاب صٌٞمح٦م يقم ٟمحس ،قدةاعمققم

ىمٓمٕم٧م ٟمٞم٤مط ىمٚمقهبؿ،  ،ح٦م واطمدة ُمٗمزقم٦موصٞم ،، وص٤مقم٘م٦م حمرىم٦م ُمـ ومقىمٝمؿإرض

قمغم ُمر  ،ًمٚمٛمٕمتؼميـ ودي٤مرهؿ قمؼمة، وسم٘مٞم٧م ُم٤ًميمٜمٝمؿ وشمريمتٝمؿ أضم٤ًمدًا سمال أرواح

  .إي٤مم واًمٕمّمقر

ىئ    ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  جت    ی  ی  ی  

حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  

ڀ   ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ خس   مس حص  مص   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 چ ڃ ڃ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ

چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ       ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
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ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 ژڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ﮲  ﮳  
 . [68-61:هقد]

                                                                                                              
 

أٓ وهل  ،واؿمتٝمروا هب٤م ُمـ سملم إُمؿ ،٦م مل يًٌ٘مقا إًمٞمٝم٤مقم ًمقط وم٤مطمِماسمتدع ىم

وم٠مرؾمؾ  ،قن سمذًمؽ وٓ يًتؽمونيٕمٚمٜم ،وم٤مطمِم٦م إشمٞم٤من اًمرضم٤مل ؿمٝمقة ُمـ دون اًمٜم٤ًمء

وزضمرهؿ قمـ  ،ومدقم٤مهؿ إمم شمقطمٞمد اهلل ،اًمًالماًمّمالة واهلل إًمٞمٝمؿ ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف 

واؾمتقًم٧م  ،ذه اًمٗم٤مطمِم٦مم ىمد شم٠مصٚم٧م ومٞمٝمؿ هًمٙمـ اًم٘مق ،وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط وأٟمذرهؿ

 ،ومٚمؿ يزدادوا إٓ قمٜم٤مدًا وإسارًا قمغم ومٕمٚمتٝمؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م ،قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٝمقة اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م

  .ًتٕمجٚمقن قمذاب اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرةوي ،ومٙم٤مٟمقا سمذًمؽ يًتٜمزًمقن قم٘م٤مب اهلل

وم٘مد آصمرت اًمٌ٘م٤مء قمغم ، سم٤مؾمتثٜم٤مء اُمرأشمف ،ومل ي١مُمـ ًمٚمقط ُمـ ىمقُمف ؾمقى أهؾ سمٞمتف

، ويم٤من ُمع ُمـ هٚمؽومٚمام ضم٤مء اهلالك هٚمٙم٧م  ،ديـ ىمقُمٝم٤م وُمقآهتؿ قمغم ومقاطمِمٝمؿ

وراومؼ ، ٝم٤مٚم٥م اهلل ىمراهؿ وضمٕمؾ قم٤مًمٞمٝم٤م ؾم٤مومٚمإذ ىم ،هاليمٝمؿ سم٠مًمقان ُمـ أؿمد اًمٕمذاب

وسم٘مٞم٧م  ،رهؿآظم قمـ وم٠مسمٞمدوا ،وُمٓمر سمحج٤مرة ُمـ ؾمجٞمؾ ،صٞمح٦م قمٔمٞمٛم٦مذًمؽ 

  .ىمّمتٝمؿ قمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ

 چ  ڇژ ُمع ىمقُمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم ىمّم٦م ًمقط

ڍ  ڌڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڍ   ڇڇڇ 

ڳڳڳڱڱ  ڱ   ڳ  گگ  گ  گ ک ک  ک  ک

ہ           ہ      ھ     ۀ  ہ  ہ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڱ  ںں ڻ

ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ے  ے       ھ     ھ ھ

﮺   ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ﮹ 

 ڭ               

 ٻ ٻ ٱحئ جئ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭڭ

 تاحلجاعج(ٍة اٌض٠اع ٚاٌغِٟ )تم اٌـالَاٌصالج ٚ٘الن لَٛ ٌٛغ ػ١ٍٗ  {4}
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ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   پ ڀ پ پ پ ٻ ٻ

ڦ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

 . [ 77-57:احلجر]  ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

                                                                                                              
 

اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿُ  َه٣مصَمرَ »:  اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب قمـ ًَّ ٣مَرَة، ايم ًَ  زمِ

٣م هَمَدطَمَؾ  ـَ  ََمٙمٌِؽ  همِٝمَٜم٣م وَمْرَي٥مً  ِِبَ ٣ٌَّمرٌ  َأوْ  اظمُُٙمقِك، َِم ـَ  صَم ٣ٌَمزمَِرِة، َِم  إزِْمَراِهٝمؿُ  َدطَمَؾ : هَمِٗمٝمَؾ  اجَل

ـْ  ِهلَ  زم٣ِمَْمَرَأةٍ  ـِ  َِم ًَ ٣مِء، هَمَٟمْرؽَمَؾ  َأضْم ًَ ـْ  إزِْمَراِهٝمؿُ  َي٣م َأنْ : إيَِمْٝمفِ  ايمٛمِّ : وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ ايمَّتِل َهِذهِ  ََم

ِب  َٓ : هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمَٜم٣م َرصَمعَ  شُمؿَّ  ُأطْمتِل، ُِتُؿْ  هَم١ميِنِّ  ضَمِديثِل، سُمَ٘مذِّ ِؽ  َأطْمػَمْ  إِنْ  َواهللَِّ ُأطْمتِل، َأٞمَّ

ـٌ  إَْرضِ  فَمعَم  ي َُم٠ْمَِم ِك، نَمغْمِ ٣م هَمَٟمْرؽَمَؾ  َونَمغْمُ ٟمُ  هَمَٗم٣مََم٦ْم  إيَِمْٝمَٜم٣م، هَمَٗم٣ممَ  إيَِمْٝمفِ  ِِبَ  سَمَقوَّ

، ُٜمؿَّ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َوسُمَِمقمِّ َّٓ  هَمْرصِمل، َوَأضْمَِمٛم٦ُْم  َوزمَِرؽُمقيمَِؽ، زمَِؽ  آََمٛم٦ُْم  ىُمٛم٦ُْم  إِنْ  ايمٙمَّ  فَمعَم  إِ

ٙمِّطْ  هَمالَ  َزْوصِمل ًَ  َأسُمق ىَم٤مَل : إقَْمَرُج  ىَم٤مَل  ،شزمِِرصْمٙمِفِ  َرىَمَض  ضَمتَّك هَمُٕمطَّ  ايمَ٘م٣مهمَِر، فَمقَمَّ  سُم

ـُ  ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ٌْدِ  سْم ـِ  قَم مْحَ ُٜمؿَّ : وَم٣ميَم٦ْم » :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأسَم٤م إِنَّ : اًمرَّ  وَمَتَٙمْتُف، ِهلَ  ُيَٗم٣مُل  َيُٚم٦ْم  إِنْ  ايمٙمَّ

ٟمُ  هَمَٗم٣مََم٦ْم  إيَِمْٝمَٜم٣م، وَم٣ممَ  شُمؿَّ  هَمُٟمْرؽِمَؾ  ، سَمَقوَّ ُٜمؿَّ : َوسَمُٗمقُل  سُمَِمقمِّ  زمَِؽ  آََمٛم٦ُْم  ىُمٛم٦ُْم  إِنْ  ايمٙمَّ

َّٓ  هَمْرصِمل َوَأضْمَِمٛم٦ُْم  َوزمَِرؽُمقيمَِؽ  ٙمِّطْ  هَمالَ  َزْوصِمل، فَمعَم  إِ ًَ  هَمُٕمطَّ  ايمَ٘م٣مهمَِر، َهَذا فَمقَمَّ  سُم

ٌْدُ  ىَم٤مَل  ،شزمِِرصْمٙمِفِ  َرىَمَض  ضَمتَّك ، قَم ـِ مْحَ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم » :ُهَرْيَرةَ  َأسُمق ىَم٤مَل : ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َأسُمق ىَم٤مَل  اًمرَّ

ُٜمؿَّ   ََم٣م َواهللَِّ: هَمَٗم٣مَل  ايمث٣َّميمَِث٥ِم، دِم  َأوْ  ايمث٣َّمٞمَِٝم٥ِم، دِم  هَمُٟمْرؽِمَؾ  وَمَتَٙمْتُف، ِهلَ  هَمُٝمَٗم٣مُل  َيُٚم٦ْم  إِنْ  ايمٙمَّ

َّٓ  إرَِمَّ  َأْرؽَمْٙمُتؿْ   )أي:ه٤مضمر( آصَمرَ  َوَأفْمُْمقَه٣م إزِْمَراِهٝمَؿ، إلَِم  اْرصِمُٔمقَه٣م ؾَمْٝمَْم٣مًٞم٣م، إِ

اَلُم، فَمَٙمْٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿَ  إلَِم  هَمَرصَمَٔم٦ْم  ًَّ ٦ٌََم  اهلل َأنَّ  َأؾَمَٔمْرَت : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ايم  َوَأطْمَدمَ  ايمَ٘م٣مهمِرَ  ىَم

 .(1)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ شَويمِٝمَدةً 

                                                 

 (.2371) شُمًٚمؿ»(، و6950( و)5084( و)3358( و)3357( و)2635( و)2217) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 ػمٛتـح ادلٍه اجلثاع اٌظٞ أعاص ؿاعج ػٚجح ئتغا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌصالج ٚاٌـالَ تـٛء{5}
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ذم هذه اًم٘مّم٦م: أن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ظمرج ُمـ سمٚمده هق وزوضمتف 

  .وم٠مٟمج٤مه اهلل ُمٜمٝم٤م ،ؾم٤مرة، سمٕمد أن أًم٘م٤مه ىمقُمف ذم اًمٜم٤مر

  [.69:إٟمٌٞم٤مء] ژٴۇ  ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ    ۇژ 
ًمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ُمـ أهٚمٝم٤م  ،إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إمم دي٤مر سمٕمٞمدة ؾم٤مومر

أٟمّم٤مر، وهل أرض ُمٍم، وذم ُمثؾ هذه إطمقال يٓمٛمع أهؾ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من 

واجلؼموت واًمٗم٤ًمد ذم أُمث٤مًمف ُمـ اًمٖمرسم٤مء، وىمد واضمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم 

راهٞمؿ ذم أروف، وُمٕمف هذا قمٜمدُم٤م طمؾ دي٤مر ُمٚمؽ ضم٤ٌمر هم٤مؿمؿ، ُذيمَِر ًمف طمٚمقل إسم

اُمرأة ُمـ أمجؾ ٟم٤ًمء اًمدٟمٞم٤م، ويم٤من ُمـ ـمري٘م٦م ه١مٓء اجل٤ٌمريـ اعمٗمًديـ إن أرادوا 

اُمرأة أن يٌٓمِمقا سمزوضمٝم٤م أوًٓ إن يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م، وٓ يتٕمروقن ًم٘مراسمتٝم٤م سمًقء إن 

يم٤مٟم٧م قمزسم٤مء همػم ُمتزوضم٦م، وًمذا وم٢من إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل ًمرؾمقل 

تف قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م، ًمٞمٜمجق ُمـ سمٓمِمف، وىمد أرؾمؾ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ذًمؽ اعمٚمؽ إهن٤م أظم

يمام ـمٚم٥م ُمٜمف، صم٘م٦م ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة  ،اًمّمالة واًمًالم سمزوضمتف إمم ذًمؽ اًمٓم٤مهمٞم٦م

واًمًالم سمرقم٤مي٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وطمٗمٔمف هل٤م، سمٕمد أن أوص٤مه٤م سم٠من ٓ ختؼم اعمٚمؽ 

الة واًمًالم وضمٝم٦م ٟمٔمره ذم سمّمٚمتٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م سمف، وىمد سملمَّ هل٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّم

ذًمؽ، ومٝمل أظمتف ذم اإلؾمالم، إذ مل يٙمـ قمغم وضمف إرض ُم١مُمـ همػممه٤م، وُمع أن 

َل ىمقًمف إن ؾم٤مرة أظمتف، أي ذم اإليامن واإلؾمالم،  إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أوَّ

وم٢مٟمف يٕمتذر ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمدُم٤م يٓمٚم٥م اًمٜم٤مس ُمٜمف أن يِمٗمع هلؿ إمم 

  سملم اًمٜم٤مس، ٕٟمف يمذب ذم طمٞم٤مشمف صمالث يمذسم٤مت. رهبؿ ًمٞم٘ميض

قمٜمدُم٤م دقمقه عمِم٤مريمتٝمؿ ذم [ 89اًمّم٤موم٤مت:] ژگ گژ: هل ىمقًمف ًم٘مقُمف إولم

 أقمٞم٤مدهؿ اًمنميمٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م.         

قمٜمدُم٤م طمٓمؿ [ 63إٟمٌٞم٤مء:] ژچ  چ  ڇژ : هل ذم ىمقًمف  وايمث٣مٞمٝم٥م

اًمٙمٌػم هق اًمذي إصٜم٤مم، وشمرك يمٌػمهؿ سمٕمد أن قمٚمؼ اًمٗم٠مس ذم قمٜم٘مف، وزقمؿ أن 

 طمٓمَّؿ إصٜم٤مم اًمّمٖمػمة وسمٓمش هب٤م.
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: هل ذم ىمقًمف  ذم هذه اًم٘مّم٦م ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م:  أن ؾم٤مرة أظمتف ًمٞمحٛمل ٟمٗمًف ُمـ وايمث٣ميمث٥م

 ضمؼموت اًمٓم٤مهمٞم٦م وسمٓمِمف.

اًمّمالة  ًالم سمزوضمتف إمم اًمٓم٤مهمٞم٦م وومزع إممأرؾمؾ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًم

 .[153اًمٌ٘مرة:] ژ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژ يدقمق رسمف ويٚمتج٠م إًمٞمف

وىمد طمٗمظ اهلل ظمٚمٞمٚمف ذم زوضمتف ؾم٤مرة يمام طمٗمظ ؾم٤مرة ذم ٟمٗمًٝم٤م، وهذا ُمّمداق 

  .(1)شحَيَْٖمْٓمَؽ  اهللََّ  اضْمَٖمظِ »: ًم٘مقًمف 

ومام يم٤مد اًمٓم٤مهمٞم٦م ي٘مقم إمم ؾم٤مرة ًمٞم٠مظمذه٤م قمٜمدُم٤م دظمٚم٧م قمٚمٞمف طمتك ُأظمذ أظمذًا 

وٟم٤مؿمدشمف أن يرد  ،طمتك ومحص إرض سمرضمٚمٞمف، سمٕمد أن دقم٧م ؾم٤مرة رهب٤م ،ؿمديداً 

ُٜمؿَّ »قمٜمٝم٤م يمٞمده وذه، وًمٙمٜمٝم٤م ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م إن هق ُم٤مت أن يتٝمٛمقه٤م سم٘متٚمف   ايمٙمَّ

، وُيْٓمٚمَِ٘مُف اهلل سمٕمد أن ـمٚم٥م هق ُمـ ؾم٤مرة أن شمدقمق ًمف، شوَمَتَٙمْتفُ  ِهلَ  ُيَٗم٣مُل  َيُٚم٦ْم  إِنْ 

ووقمده٤م سمٕمدم اًمتٕمرض هل٤م، ومٚمام ُأرؾِمؾ أظمٚمػ وقمده وهمٚمٌتف ؿمٝمقشمف، وم٘م٤مم إمم ؾم٤مرة 

ُمرة أظمرى، وم٠ُمظمذ أظمذة أؿمد ُمـ إومم، وٟم٤مؿمده٤م ُمرة أظمرى أن شمدقمق اهلل ًمٞمٗمرج 

ُم٘م٤مًمتٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م:  قمٜمف، ووقمد ُمرة أظمرى سمٕمدم اًمتٕمرض هل٤م، وم٘م٤مًم٧م ذم دقم٤مئٝم٤م ًمرهب٤م

ُٜمؿَّ » ، وسمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م دقم٤م أقمقاٟمف وأُمرهؿ سم٢مرضم٤مع شوَمَتَٙمْتفُ  ِهلَ  ُيَٗم٣مُل  َيُٚم٦ْم  إِنْ  ايمٙمَّ

وم٘مد  [38احل٩م: ]ژ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ژؾم٤مرة إمم إسمراهٞمؿ ؾم٤معم٦م هم٤مٟمٛم٦م 

قمٚمؿ هذا اجل٤ٌمر اعمٗمًد أهن٤م حمٗمقفم٦م، وأٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م، ومرضمٕم٧م وذم صحٌتٝم٤م 

                                                 

واحل٤ميمؿ ذم  ،(2635) شاًمًٜمـ»واًمؽمُمذي ذم  ،(2803( و)2763) شاعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 1)

 شصحٞمح اجل٤مُمع»إًم٤ٌمين ذم  اًمٕمالُم٦م وصححف ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام،(6383) شاعمًتدرك»

(7957.) 
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ه٤مضمر، هدي٦م ُمـ ذًمؽ اجل٤ٌمر اًمٓم٤مهمٞم٦م، وه٤مضمر هل أم إؾمامقمٞمؾ، أهدهت٤م ؾم٤مرة 

 إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومدظمؾ هب٤م.

 إَِذا»ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل  شُمِمٙمؾ أصم٤مر»و شُمًتدرك احل٤ميمؿ»وًمذًمؽ ورد ذم 

ٌْطِ  هَم٣مؽْمَتْقُصقا َِمٌْمَ  هَمَتْحُتؿْ  ؿْ  هَم١مِنَّ  ،اً طَمغْم  زم٣ِميْمِٗم ٥مً  هَلُ  .(1) ش٣مً َوَرمِح  ِذَمَّ

ُ٘مؿْ »سمٚمٗمظ:  قمـ أيب ذر  شصحٞمح ُمًٚمؿ»وضم٤مء ذم   َوِهلَ  ،َِمٌْمَ  ؽَمَتْٖمَتُحقنَ  إِٞمَّ

ك َأْرٌض  ٚمَّ ًَ ٛمُقا هَمَتْحُتُٚمقَه٣م هَم١مَِذا ايْمِٗمغَماُط، همِٝمَٜم٣م ُي
ًِ ؿْ  هَم١مِنَّ  َأْهٙمَِٜم٣م، إلَِم  هَمَٟمضْم ٥مً  هَلُ  ش٣مً َوَرمِح  ِذَمَّ

٥مً » :وَم٣مَل  َأوْ   .(2) شاً َوِصْٜمر ِذَمَّ

يمقن أم  ،أو اًمّمٝمر اًمتل ٕهؾ ُمٍم ،سم٤مًمذُم٦م واًمرطمؿ وُمراد اًمرؾمقل 

 يم٤من ُمـ ٟمًٚمٝم٤م. إؾمامقمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، واًمرؾمقل 

  
  

                                                 

وصححف اًمٕمالُم٦م  (،2364) شُمِمٙمؾ أصم٤مر»(، اًمٓمح٤موي ذم 4090) شاعمًتدرك»احل٤ميمؿ ذم ( 1)

 (.1374( رىمؿ )3/362) شاًمّمحٞمح٦م» إًم٤ٌمين ذم

 (.2543) شُمًٚمؿ»( 2)
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ًمدقمقهتؿ إمم  ،اًمًالماًمّمالة وهق ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف  ،أرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ رؾمقًٓ ُمٜمٝمؿ

وشمٓمٗمٞمػ ًمٚمٛمٙم٤ميٞمؾ  ،وم٘مد يم٤من ه١مٓء أهؾ ذك ويمٗمر، شمقطمٞمد اهلل ضمؾَّ وقمال

 ،وإيٗم٤مء اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان ،ومل دُمِد ُمٕمٝمؿ دقمقة ؿمٕمٞم٥م إي٤مهؿ إمم اًمتقطمٞمد ،واعمقازيـ

أص٤مهبؿ  ،ذابـهاليمٝمؿ هبذه إصٜم٤مف ُمـ اًمٕم ومٙم٤من ،سمؾ ازدادوا قمٜم٤مدًا وإساراً 

صمؿ  ،٩م قمٔمٞمؿووه ،وهل٥م ،أوٚمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ذر ُمـ ٟم٤مر٤مب ـوهل ؾمح ،ٚم٦مـاًمٔم

ومزه٘م٧م  ،ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ ورضمٗم٦م ُمـ إرض ؿمديدة ،ُمـ اًمًامء ضم٤مءهتؿ صٞمح٦م

ڱ  ڱ          ڳ  ڳ  ژ   ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم٤مو٧م اًمٜمٗمقس ومخدت إضم٤ًممواح وومإر

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

  .[91-90إقمراف:] ژھ  ھ   

﮹  ﮺    ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

  .[94هقد:] ژ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁

  ژڇ    ڇ     ڇ  ڇ        چ     چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃ  ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[189: اًمِمٕمراء]

  
  

 )تاٌغجفح ٚاٌص١ذح( اٌـالَٚ اٌصالج ٘الن لَٛ شؼ١ة ػ١ٍٗ{6}
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اًمًالم إمم ومرقمقن وىمقُمف ًمدقمقهتؿ إمم قم٤ٌمدة اًمّمالة وأرؾمؾ اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف 

ًمٞمخرضمقا ُمـ  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وإرؾم٤مل سمٜمل إهائٞمؾ ُمع ُمقؾمك ،اهلل وطمده

اًمٙمؼم واًمٕمتق طم٤مل سملم ومرقمقن  ـًمٙم ،اًمٕمٌقدي٦م ذم ُمٍم إمم إرض اعم٘مدؾم٦م

قمٚمٞمف اًمّمالة  اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمقؾمك ،ومٚمؿ شمٜمٗمٕمف أي٤مت واعمٕمجزات ،واإليامن

ب وقم ،واًمًالم ف ذم يمٗمره ـ٤ميٕمف ىمقُمـوؿم ،وإًمقهٞم٦ماًمرسمقسمٞم٦م  ٤مٟمد وادَّقمكومٙمذَّ

  .اًمًٞمئقن إمم طمتٗمٝمؿ وُمّمػمهؿ ـويم٤مٟمقا سمذًمؽ يًٕم، وقمٜم٤مده

أن  ،اًمًالماًمّمالة وُأُمر ُمقؾمك قمٚمٞمف  ،وعم٤م ضم٤مء أُمر اهلل هبالك ومرقمقن وىمقُمف

 ،د ضمٞمِمف وقم٤ًميمرهومحِم ،ومٕمٚمؿ ومرقمقن سمذًمؽ ،ومخرج هبؿ ،خُيرج سمٜمل إهائٞمؾ ًمٞمالً 

ومل  ،ًمٞمٕمٞمدوهؿ إمم اًمٕمٌقدي٦م ،وؾم٤مروا ذم إصمر سمٜمل إهائٞمؾ ُمع ذوق اًمِمٛمس

 اهلل اًمٌحر عمقؾمك وسمٕمد أن ومٚمؼ ،ٓ رضمٕم٦م سمٕمده٤م أسمداً  ظمرضم٦ميٕمٚمٛمقا أهنؿ خيرضمقن 

وم٤مٟمٓمٌؼ  ،دظمؾ ومرقمقن سمجٜمقده ذم أصمرهؿ ،وقمؼم سمٜمق إهائٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

  .ومٚمؿ يٜم٩ُم ُمٜمٝمؿ أطمد ،وم٠مهمرىمقا مجٞمٕم٤مً  اًمٌحر قمٚمٞمٝمؿ

 ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ ٹ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 .[92-90:يقٟمس] ژڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ  ٺ ٺ

ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 .              [66-61:اًمِمٕمراء] ژچ  چ  ڇ 

 )تاٌغغق( ٘الن فغػْٛ ٚلِٛٗ (7)
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ومٚمؿ  ،أن اهلل أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقًملم (1)ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ أصح٤مب اًم٘مري٦م

ومٚمؿ يزدد اًم٘مقم إٓ قمٜم٤مدًا  ،ومٌٕم٨م اهلل صم٤مًمث٤ًم ًمتٕمزيزمه٤م ،يٚم٘مٞم٤م إٓ اًمتٙمذي٥م ُمـ اًم٘مقم

ومٚمؿ  ،ذي٥م إن مل يٙمٗمقا قمـ دقمقهتؿسمؾ هددوهؿ سم٤مًمرضمؿ واًمتٕم ،وشمٙمذي٤ًٌم ًمٚمرؾمؾ

ومٙم٤من هاليمٝمؿ يمام  ،رضمؾ اًمذي آُمـ ُمٜمٝمؿاًم٘مقم طمج٩م اعمرؾمٚملم وٓ ٟمّم٤مئح اًميٜمٗمع 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژأظمؼم اهلل 

 . [29-28يس:] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ     ٿ     ٺ

  

                                                 

 .(: هل أٟمٓم٤ميمٞم٦م ُمـ ىمقل مجٞمع اعمٗمنيـ.اهـ5/10) شاًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن»ىم٤مل اعم٤موردي ذم ( 1)

. ، وشم٘مع أن ذم شمريمٞم٤موأٟمٓم٤ميمٞم٦م: ُمديٜم٦م شم٤مرخيٞم٦م ىمديٛم٦م ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ([.48)ص: شأؾم٤ٌمب هالك إُمؿ»( و1/213) شُمٕمجؿ اًمٌٚمدان»]

 )تاٌص١ذح(٠ؾ  غ٠ح اٌظ٠ٓ ٚعص طوغُ٘ يف ؿٛعجمأصذاب اٌ٘الن  {8}
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﮴          (0)﮳         ﮲      ۓ       ۓ       ھھھ ھ  ے ےژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 .[55:اًمٌ٘مرة] ژ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  

 قمالٟمٞم٦م.  :أي ژ﮲  ﮳    ۓ   ے  ۓ    ے ھژ   ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :(4)وم٣مل ازمـ ىمثغم

 .ژ﮴  ﮵ژ وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

 .أي اعمقت، وىمٞمؾ: ٟم٤مر ضم٤مءت ُمـ اًمًامء وم٠مطمرىمتٝمؿ: -رمحف اهلل- (1)وم٣مل ايمٌٕمقي 

أو  ،وأصؾ اًمّم٤مقم٘م٦م يمؾ أُمر ه٤مئؾ رآه اعمرء وقم٤ميٜمف: -رمحف اهلل- (3)ووم٣مل ايمْمػمي

وإمم ذه٤مب قم٘مؾ  ،أص٤مسمف طمتك يّمػم ُمـ هقًمف وقمٔمٞمؿ ؿم٠مٟمف إمم هالك وقمٓم٥م

 اًمخ.وهمٛمقر ومٝمؿ

، أو اًمٖمِمٞم٦م إُم٤م: اعمقت ژ﮴  ﮵ژ    :-رمحف اهلل- (5)ووم٣مل ايمًٔمدي

  .، يمؾ يٜمٔمر إمم ص٤مطمٌفوىمقع ذًمؽ ژ﮶ ﮷ژاًمٕمٔمٞمٛم٦م، وىمقًمف 
                                                 

ڭ  ۇ  ۇ  ژ     ( حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم2/332) شإوقاء»ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم ( 1)

 وحت٘مٞمؼ[ 143إقمراف: ]ژ ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ۈۆ  ۆ

 قمغم إدًم٦م أقمٔمؿ وُمـ وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذم قم٘مالً  ضم٤مئزة سم٤مٕسمّم٤مر وقمال ضمؾ اهلل رؤي٦م أن: اعم٠ًمًم٦م ذم اعم٘م٤مم

 اجل٤مئز قمٚمٞمف خيٗمك ٓ ُمقؾمك ٕن ،ژۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ ژ ُمقؾمك ىمقل: اًمدٟمٞم٤م دار ذم قم٘مالً  ضمقازه٤م

 اعمذيمقرة، أي٤مت قمٚمٞمف دًم٧م يمام أظمرة ذم وواىمٕم٦م ضم٤مئزة ومٝمل :ذقم٤مً  وأُم٤م شمٕم٤ممم، اهلل طمؼ ذم واعمًتحٞمؾ

 :وطمدي٨م ،شإقمراف» آي٦م قمٚمٞمف شمدل يمام ذقم٤مً  ومٛمٛمٜمققم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم وأُم٤م اًمّمح٤مح، إطم٤مدي٨م سمف وشمقاشمرت

 رواه ُمًٚمؿ. شمتقشمقا طمتك رسمٙمؿ شمروا ًمـ إٟمٙمؿ»

 ( .1/135)  ششمٗمًػم اسمـ يمثػم» (2)

 ( .1/97) ششمٗمًػم اًمٌٖمقي»  (3)

 ( . 1/330) ششمٗمًػم اًمٓمؼمي» (4)

 ( . 43)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ» (5)

دني اشرتطٛا ػٍٝ ٔث١ُٙ )تاٌصاػمح(  ٘الن تٕٟ ئؿغائ١ً {9}
 جٙغجعؤ٠ح اهلل ِٛؿٝ ػ١ٍٗ اٌصالج ٚاٌـالَ 
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سمٕمد ظمروج سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ اًمتٞمف أُمرهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمدظمقل ىمري٦م 

إُمر ُمٕمٞمٜم٦م، واًمًٙمٜمك ومٞمٝم٤م، وهل سمٞم٧م اعم٘مدس ذم ىمقل مجٝمقر اعمٗمنيـ، ويم٤من 

ٱ  ٻ  ژ  اإلهلل واوح٤ًم وسحي٤ًم ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمدظمقل إمم اًم٘مري٦م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ٺ ٺ ڀ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 .[58:اًمٌ٘مرة] ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
مل يٛمتثٚمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمخ٤مـمٌلم يمام ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ، سمؾ  ،وُمع ؾمٝمقًم٦م هذا إُمر وينه

 ًمقا ىمقًمفومٌدَّ  ،ُمـ سم٤مب اعمِم٤ميم٦ًم واًمٕمٜم٤مد ،همػم اًمذي ىمٞمؾ هلؿ ىمقًٓ ظم٤مًمٗمقا وسمدًمقا 

، وسمدًمقا ىمقًمف ومدظمٚمقا يزطمٗمقن قمغم اؾمت٤مهٝمؿ ژڀ ڀڀژ شمٕم٤ممم

يمام ضم٤مء ذًمؽ ُمقوح٤ًم ذم اًمّمحٞمحلم  (طم٦ٌم ذم ؿمٕمرة) وم٘م٤مًمقا ُمٙم٤مهن٤مژٺژ   شمٕم٤ممم

ٌَٛمِل وِمٝمَؾ »: : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل  قمـ أيب هريرة
ائِٝمَؾ  يمِ ٣ٌَمَب  اْدطُمُٙمقا:إِْهَ  ايم

د يُمقا، ،ضِمْم٥َّمٌ  َووُمقيُمقا اً ؽُمجَّ ٌَدَّ ٥ٌَّمٌ : َووَم٣ميُمقا َأؽْمَت٣مِهِٜمْؿ، فَمعَم  َيْزضَمُٖمقنَ  هَمَدطَمُٙمقا هَم  دِم  ضَم

 ،واًمٗمًؼ ووصٗمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٔمٚمؿ ،ومٚم٘مقا ُمـ اًمٌالء ُم٤م ًم٘مقا، (1) شؾَمْٔمَرةٍ 

وم٠مهٚمؽ اًمٔم٤معملم  ،قمٚمٞمٝمؿ رضمزًا ُمـ اًمًامء اهلل ٠مٟمزلوم ،وضم٤مءهؿ اًمٕم٘م٤مب اإلهلل

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اعمٌدًملم دون همػمهؿ

  .[59]اًمٌ٘مرة: ژڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
، ضمؾ هب٤ميمٚمٛم٦م أُمرهؿ اهلل قمز و ٝمؿًمتٌديٚم ،ومت٠مُمؾ أهي٤م اعمًٚمؿ ُم٤م ٟمزل سم٠موًمئؽ اًم٘مقم

وأطمؾ ىمقُمف دار  ،ومٙمٞمػ سمٛمـ سمدل قمٛمقم اًمنميٕم٦م يمٗمراً  ،سمف أُمرهؿ اهلل وومٕمالً 

   .(2)اًمٌقار

                                                 
 ( .3015) شُمًٚمؿ»و ،(3403) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 ششمٗمًػم اًمٓمؼمي»( و1/389ًمٚم٘مرـمٌل ) شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»(، و143-1/141) ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)

 ( . 1/550ًمٚمٕمدوي ) شاًمتًٝمٞمؾ ًمت٠مويؾ اًمتٜمزيؾ»( و1/299)

  )تاٌغجؼ( ػمٛتح ادلشاٌفني ِٓ تٕٟ ئؿغائ١ً يف اٌضسٛي ئىل اٌمغ٠ح{11}
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 ذيمر اهلل ىمّمتٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ؾهؿ ىمقم ُمـ سمٜمل إهائٞمأصح٤مب اًم٧ًٌم 

  .[163: إقمراف] ژھھھےےۓۓژ

، ويمؾ ُم٤م ذم (1)واعمِمٝمقر قمٜمد اعمٗمنيـ أهن٤م أيٚم٦م ،وىمد اظمُتٚمػ ذم اؾمؿ هذه اًم٘مري٦م

اًم٘مرآن أهن٤م يم٤مٟم٧م ىمري٦م طم٤مضة اًمٌحر، أي سم٘مرب اًمٌحر قمغم ؿم٤مـمئف، ووصػ 

وم٤مًم٘مّم٦م  ،سمخالف حتديد اؾمٛمٝم٤م ،اًم٘مري٦م هبذا اًمقصػ ًمف ُمٖمزى ذم إيْم٤مح اًم٘مّم٦م

  .شمدور طمقل صٞمد احلٞمت٤من ذم يقم اًم٧ًٌم

أُم٤م حتديد اؾمؿ  ،واعمدن اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمًقاطمؾ هل اًمتل شمِمتٝمر قم٤مدة سمّمٞمد اًمٌحر

  .وم٤معم٘مّمقد ُمـ اًم٘مّم٦م هق آقمت٤ٌمر وآشمٕم٤مظ ،اًم٘مري٦م ومال يؽمشم٥م قمٚمٞمف يمٌػم وم٤مئدة

ًا سمتحديد إؾمامء واًمٕمّمقر وإُم٤ميمـ ذم ُمٕمٔمؿ ػموًمذًمؽ مل هيتؿ اًم٘مرآن يمث

 ىمّمّمف. 

 ،ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمتدون ذم اًم٧ًٌم سم٤مًمّمٞمدوجمٛمؾ ىمّم٦م أهؾ هذه اًم٘مري٦م أن مج٤مقم٦م 

 ،وٓ ٟمّم٤مئح اًمٜم٤مصحلم ،ومل يردقمٝمؿ ُمقاقمظ اًمٕم٘مالء ،وىمد طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ

ىم٤مل شمٕم٤ممم ، (2)ن ُمًخٝمؿ ىمردة ظم٤مؾمئلم٠مسم ،ومٕمجؾ اهلل قم٘مقسمتٝمؿ سمٕمذاب يٚمٞمؼ سمٗمٕمٚمتٝمؿ

﮶    ھھھ  ے  ے   ۓ  ۓژ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺ ﮻  ﮼ ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ                     

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  

ڑ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ
                                                 

(، وشم٘مع ُمديٜم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ سمحر اًم٘مٚمزم )اًمٌحر إمحر( مم٤م يكم اًمِم٤مم، وشمٕمرف أن سمـ )إيالت أيٙم٥م:( 1)

 (.102)ص: شاعمٜمجد ذم إقمالم»و، (1/232) شُمٕمجؿ اًمٌٚمدان»حت٧م آطمتالل اإلهائٞمكم، 

 (.43-42)ص: شأؾم٤ٌمب هالك إُمؿ»( 2)

 )تادلـز(أصذاب اٌـثد  ػمٛتح {11}
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 ژ ڱ ڳ  ڱ ڳ ڳ ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گ گ
 . [167-163: إقمراف]

ًم٘مري٦م أي: اؾم٠مل سمٜمل إهائٞمؾ قمـ ا ژھژ  :-رمحف اهلل- (0)وم٣مل ايمًٔمدي 

               وقم٘م٤مب اهلل إي٤مهؿ ،٤مل شمٕمدهيؿ: قمغم ؾم٤مطمٚمف ذم طماًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مضة اًمٌحر، أي

وٓ  ،يٕمٔمٛمقه وحيؽمُمقهويم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد أُمرهؿ أن  ژ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ژ 

﮷﮸  ﮹  ژ  ومٙم٤مٟم٧م، ، وم٤مسمتالهؿ اهلل واُمتحٜمٝمؿيّمٞمدوا ومٞمف صٞمداً 

ژ ﮼  ﮽  ﮾ژ  يمثػمة ـم٤مومٞم٦م قمغم وضمف اًمٌحر: أي ژ﮺  ﮻

: شمذه٥م ذم اًمٌحر ومال يرون ُمٜمٝم٤م أي ژ﯀  ﯁ژ  : إذا ذه٥م يقم اًم٧ًٌمأي

ٝمؿ هق اًمذي أوضم٥م أن ومٗمً٘م ژ       ژ   ؿمٞمئ٤مً 

، وعم٤م اهلل ، وإٓ ومٚمق مل يٗمً٘مقا ًمٕم٤موم٤مهؿهلؿ هذه اعمحٜم٦ميٌتٚمٞمٝمؿ اهلل، وأن شمٙمقن 

ويٜمّمٌقن  ،ومٙم٤مٟمقا حيٗمرون هل٤م طمٗمراً  ،، ومتحٞمٚمقا قمغم اًمّمٞمدقمروٝمؿ ًمٚمٌالء واًمنم

ووىمٕم٧م ذم شمٚمؽ احلٗمر واًمِم٤ٌمك مل ي٠مظمذوه٤م ذم  ،وم٢مذا ضم٤مءت يقم اًم٧ًٌم ،هل٤م اًمِم٤ٌمك

 ،ًٛمقا صمالث ومرقويمثر ومٞمٝمؿ ذًمؽ واٟم٘م ،وم٢مذا ضم٤مء يقم إطمد أظمذوه٤م ،ذًمؽ اًمٞمقم

 وومرىم٦م أقمٚمٜم٧م سمٜمٝمٞمٝمؿ واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ.  ،ٛمٝمؿ اقمتدوا ودمرؤوا وأقمٚمٜمقا سمذًمؽُمٕمٔم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  وومرىم٦م ايمتٗم٧م سم٢مٟمٙم٤مر أوًمئؽ قمٚمٞمٝمؿ وهنٞمٝمؿ هلؿ

: ٓ وم٤مئدة ذم وقمظ ُمـ يم٠مهنؿ ي٘مقًمقنژ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ

اقمتدائف وـمٖمٞم٤مٟمف، وم٢مٟمف ٓسمد أن ، ومل يّمغ ًمٚمٜمّمح سمؾ اؾمتٛمر قمغم هللاىمتحؿ حم٤مرم ا

                                    ، وٟمٜمٝم٤مهؿقن: ٟمٕمٔمٝمؿ اقمٔم، وم٘م٤مل اًمقالك أو قمذاب ؿمديدإُم٤م هب ،يٕم٤مىمٌٝمؿ اهلل

: يؽميمقن ُم٤م أي ژٿ  ٿژ ًمٜمٕمذر ومٞمٝمؿ أي: ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ژ 

                                                 

  ( .337-336)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»( 1)
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وأصمر ومٞمٝمؿ  ،ومرسمام ٟمجح ومٞمٝمؿ اًمققمظ ،ومال ٟمٞم٠مس ُمـ هدايتٝمؿ ،هؿ ومٞمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م

وإىم٤مُم٦م طمج٦م قمغم  ًمٞمٙمقن ُمٕمذرة ،وهذا هق اعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ،اًمٚمقم

ٹ  ٹ  ژ ف ومٞمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ إُمر واًمٜمٝمل ؾ اهلل أن هيدي، وًمٕماعم٠مُمقر واعمٜمٝمل

  ،               واؾمتٛمروا قمغم همٞمٝمؿ واقمتدائٝمؿ ،أي: شمريمقا ُم٤م ذيمروا سمف ژٹ  ڤ  ڤ

وهٙمذا ؾمٜم٦م اهلل ذم قم٤ٌمده أن اًمٕم٘مقسم٦م إذا ٟمزًم٧م  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ 

وهؿ  ژڦ  ڄ  ڄ  ژ  ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م أُمرون سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر

  .ژڃ  ڃ ڃژ : ؿمديد أي ژڄ  ڄژ اًمذيـ اقمتدوا ذم اًم٧ًٌم 

 ژٻ  پ  پپ  پ  ڀژ  :وأُم٤م اًمٗمرىم٦م إظمرى اًمتل ىم٤مًم٧م ًمٚمٜم٤مهلم

ٕن اهلل  ،أهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ اًمٜم٤مضملمظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ٟمج٤مهتؿ وهاليمٝمؿ، واًمٔم٤مهر وم٤م

ومدل قمغم أن اًمٕم٘مقسم٦م ظم٤مص٦م  ،وهق مل يذيمر أهنؿ فم٤معمقن ،ظمص اهلالك سم٤مًمٔم٤معملم

إذا ىم٤مم  ،وٕن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومرض يمٗم٤مي٦م ،سم٤معمٕمتديـ ذم اًم٧ًٌم

 ٕهنؿ أٟمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقهلؿ ،وم٤ميمتٗمقا سم٢مٟمٙم٤مر أوًمئؽ ،سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ أظمريـ

وم٠مسمدوا ُمـ همْمٌٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ     ژپ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٻ  ژ 

چ  چ  چ  چ  ژ  وأن اهلل ؾمٞمٕم٤مىمٌٝمؿ أؿمد اًمٕم٘مقسم٦م، ؿُم٤م ي٘متيض أهنؿ يم٤مرهقن ًمٗمٕمٚمٝم

ڇ  ڇ  ڍ   ژ ، ىمٚمٜم٤م هلؿ ىمقًٓ ىمدري٤ًم أي: ىمًقا ومٚمؿ يٚمٞمٜمقا وٓ اشمٕمٔمقا ژڇ  ڇ  

ذيمر ضب ، صمؿ اهلل ُمـ رمحتف وأسمٕمدهؿ ،وم٤مٟم٘مٚمٌقا سم٢مذن اهلل ىمردة ژڍ  ڌ

أقمٚمؿ إقمالُم٤ًم : أي ژڎ  ڎ  ڈ ژ وم٘م٤مل  ،اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ

هيٞمٜمٝمؿ : أي ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ  سحي٤مً 

يٕمجؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م ذم  ٟمفإطمتك  ،عمـ قمّم٤مه ژ گ  گ  گ  ڳژ  ويذهلؿ
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عمـ شم٤مب إًمٞمف وأٟم٤مب، ويٖمٗمر ًمف اًمذٟمقب، ويًؽم قمٚمٞمف  ژڳ   ڳ  ڱ ژ  اًمدٟمٞم٤م

وىمد ومٕمؾ اهلل هبؿ  ،ويثٞمٌف سم٠مٟمقاع اعمثقسم٤مت ،ويرمحف سم٠من يت٘مٌؾ ُمٜمف اًمٓم٤مقم٤مت ،اًمٕمٞمقب

وٓ  ،ومال يزاًمقن ذم ذل وإه٤مٟم٦م حت٧م طمٙمؿ همػمهؿ ٓ شم٘مقم هلؿ راي٦م ،ُم٤م وقمدهؿ سمف

 يٜمٍم هلؿ قمٚمؿ . 

، سمحٞم٨م مل َخ أوًمئؽ اعمٕمتدون ديـ اهللًُمَ  ومٚمام :-ف اهللرمح- (0)ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

، ُمًخٝمؿ اهلل ىمردة شمِمٌف اًمديـ ذم سمٕمض فم٤مهره دون طم٘مٞم٘متف فيتٛمًٙمقا إٓ سمام يِمٌ

وي٘مقي ذًمؽ أن سمٜمل إهائٞمؾ  :إلٟم٤ًمن ذم سمٕمض فم٤مهره دون احل٘مٞم٘م٦م، ضمزاًء ووم٤مىم٤مً ا

، ومل أقمٔمؿ ُمـ أيمؾ اًمّمٞمد ذم يقم سمٕمٞمٜمف ، وهقوأُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،ٚمقا اًمرسم٤مأيم

، ٕن ه١مٓء عم٤م قمقىم٥م سمف ُمـ اؾمتحؾ احلرام سم٤محلٞمٚم٦ميمام  ،يٕم٤مىم٥م أوًمئؽ سم٤معمًخ

قن ُم٤م يٗمٕمٚم ،، وم٢مهنؿ سمٛمٜمزًم٦م اعمٜم٤موم٘ملميم٤مٟم٧م قم٘مقسمتٝمؿ أقمٔمؿ ،قا أقمٔمؿ ضمرُم٤مً يم٤مٟم

، سمخالف ُمـ أيمؾ سمؾ ىمد ومًدت قم٘مٞمدهتؿ وأقمامهلؿ، يٗمٕمٚمقن وٓ يٕمؽمومقن سم٤مًمذٟم٥م

، وم٢مٟمف ي٘مؽمن سمٛمٕمّمٞمتف واًمّمٞمد اعمحرم قم٤معم٤ًم سمتحريٛمف ،ـمؾاًمرسم٤م وأُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌم

، واقمؽماومف سم٠مٟمف ُمذٟم٥م وشمقسمتف يقُم٤ًم ُم٤م ،هلل واؾمتٖمٗم٤مره فتوظمِمٞم ،اقمؽماومف سم٤مًمتحريؿ

 ،ـ ذل اعمٕمّمٞم٦م، وازدراؤه قمغم ٟمٗمًف، ورضم٤مؤه عمٖمٗمرة رسمف ًمفقم٤مص، واٟمٙم٤ًمر ىمٚمٌف ُم

ذا يمٚمف إيامن يٗميض سمّم٤مطمٌف إمم ظمػم، سمخالف ـ، وهوقمد ٟمٗمًف ُمـ اعمذٟمٌلم اخل٤مـمئلم

 اهـ.. عمخ٤مدع اعمحت٤مل قمغم ىمٚم٥م ديـ اهللاًمٜم٤ميمر ا

  

                                                 

 (.1/219) شاًمْمقء اعمٜمػم قمغم اًمتٗمًػم»( 1)
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٥مٌ  هُمِٗمَدْت »: : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل قمـ أيب هريرة  ـْ  ُأَمَّ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َِم  َٓ  إِْهَ

َّٓ  ُأَراَه٣م َٓ  َوإيِنِّ  هَمَٔمَٙم٦ْم، ََم٣م ُيْدَرى ٣م ُوِوعَ  إَِذا ايمَٖم٣مَر، إِ ٣ٌَمنُ  هَلَ ْ  اإِلزمِؾِ  َأيْم ْب، َل  َوإَِذا سَممْمَ

٣م ُوِوعَ  ٣ٌَمنُ  هَلَ ٣مءِ  َأيْم زَم٦ْم  ايمُمَّ شْم٦ُم  شَذِ ٣ًٌم هَمَحدَّ  َيُٗمقيُمُف؟  ايمٛمٌَِّلَّ  ؽَمِٚمْٔم٦َم  َأْٞم٦َم : هَمَٗم٣مَل  ىَمْٔم

  .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شايمتَّْقَراَة؟ َأهَمَٟموْمَرأُ : هَمُٗمْٙم٦ُم  َِمَراًرا، رِم  وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،: وُمْٙم٦ُم 

٥ٌَّمٍ  نَم٣مئِطٍ  دِم  إيِنِّ »: وَمَ٘م٤مَل  ، اهللِ  َرؾُمقَل  َأشَمك َأقْمَراسمِٞم٤ًّم َأنَّ  ،وقمـ أيب ؾمٕمٞمد   ،(4) ََمَّم

فُ  ٥مُ  َوإِٞمَّ ٌُْف، وَمَٚمؿْ : ىَم٤مَل  شَأْهقِم؟ ؿَمَٔم٣ممِ  فَم٣مَمَّ ٌْفُ  وَمَٚمؿْ  وَمَٕم٤مَوَدُه، قَم٤مِوْدُه،: وَمُ٘مْٚمٜم٤َم جُيِ  صُمؿَّ  صَماَلصًم٤م، جُيِ

، َي٣م» :وَمَ٘م٤مَل  اًمث٤َّمًمَِث٦ِم، ذِم   اهللِ  َرؾُمقُل  َٟم٤مَداهُ  ـَ  اهللَ إِنَّ  َأفْمَراِبُّ ٌْطٍ  فَمعَم  -نَمِّم٤َم  َأوْ - يَمَٔم  ؽِم

ـْ  ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َِم َخُٜمؿْ  إِْهَ ًَ ، هَمَٚم َْرِض، دِم  َيِدزمُّقنَ  َدَوابَّ ْٕ  َِمٛمَْٜم٣م، َهَذا يَمَٔمؾَّ  َأْدِري، هَماَل  ا

٦ُم  ًْ َٓ  آىُمُٙمَٜم٣م، هَمَٙم  .   (3)رواه ُمًٚمؿ شفَمٛمَْٜم٣م َأَّْنَك َو

 ،ُٕم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ،إمم قم٘مقسم٦م اهلل اًمنيٕم٦م -رمحٜمل اهلل وإي٤مك-اٟمٔمر : ومٙم٦م

ًخ أصح٤مب يمام ُم ،ومٛمًخٝمؿ اهلل إمم ومئران ،قمّم٧م اهلل سمٛمٕمّمٞم٦م جمٝمقًم٦م قمٜمدٟم٤م

ه١مٓء إمم هذه اًمّمقر هلل ُمًخ ا ،، ويمام أن اعمٕمّمٞم٦م ىمٌٞمح٦ماًم٧ًٌم إمم ىمردة وظمٜم٤مزير

 .اًم٘مٌٞمح٦م

 ذم هذه إُم٦م وؿم٤مريب اخلٛمقر ،وىمد ضم٤مء اًمققمٞمد ًمٚمٕمّم٤مة ُمـ أهؾ اعمٕم٤مزف

 . وايمٗمذف واظمًخ زم٣مخلًػ

                                                 
 .(2997) شُمًٚمؿ»و  ،(3305) شاًمٌخ٤مري»( 1)

٦ٌَّم هم٤مئطٍ  ذم إين)ىمقًمف: ( 2) ٦ٌَّم: إرض، ُمـ اعمٜمخٗمض: اًمٖم٤مئط ،(َُمَْم . يمثػمة ِو٤ٌمب ذات: أي وُمْم

 :ىمقم وىم٤مل ،اًمتٜمزيف سمٙمراه٦م :وىمٞمؾ ،سم٤مًمتحريؿ :وم٘مٞمؾ وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ أيمؾ اًمْم٥م

 ُمع اإلمج٤مع هذا يّمح ٓ ًمٙمـ ،ضمقازه قمغم اإلمج٤مع ومٞمف اًمٜمقوي اإلُم٤مم وادقمك ،إيمثر وهؿ ،سم٤مإلسم٤مطم٦م

 ، واعمذه٥م اًمّمحٞمح هق اًم٘مقل سمجقاز أيمؾ حلؿ اًمْم٥م.اخلالف صمٌقت

 (. 1951) شُمًٚمؿ» (3)

  )تادلــز( أِح ِٓ تٕٟ ئؿغائ١ًػمٛتح  {12}
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 ىم٤مل: رؾمقل اهلل  أن ،قمـ قمٛمران سمـ طمّملم  ،(1)سمًٜمد صحٞمح روى اًمؽمُمذي

٥مِ  َهِذهِ  دِم » ٌػ  إَُمَّ ًْ ٌخ  طَم ًْ ـَ  َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  َووَمْذٌف، َوََم ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م: اظمُْ

زَم٦ِم  َواظمََٔم٣مِزُف  ايمَٗمْٝمٛم٣َمُت  ـَمَٜمَرِت  إَِذا: وَم٣مَل  َذاَك؟ َوََمَتك  .شاخُلُٚمقرُ  َوُذِ
: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري  (2)فاسمـ ُم٤مضمصم٧ٌم ذم ؾمٜمـ و

َـّ » زَم ـْ  َٞم٣مٌس  يَمَٝممْمَ تِل َِم ْٚمَر، ُأَمَّ قََّن٣َم اخْلَ ٚمُّ ًَ  ُرُءوؽِمِٜمؿْ  فَمعَم  ُئْمَزُف  اؽْمِٚمَٜم٣م، زمَِٕمغْمِ  ُي

ُػ  زم٣ِمظمََْٔم٣مِزِف، ًِ َْرَض، ِِبِؿُ  اهللَُّ َُيْ ْٕ َٔمُؾ  ا ٛم٣َمِزيرَ  ايْمِٗمَرَدةَ  َِمٛمُْٜمؿُ  َوَُيْ  .شَواخْلَ

وًمٚم٤ٌمـمـ ٓ  ،: واعمًخ ىمد يراد سمف اًم٘مٚم٥م واًمتحقيؾ ذم اخلُُٚمؼ ٓ ذم اخلَْٚمؼومٙم٦م

  .ًمٚمٔم٤مهر

 ُمًخ: : وُمـ قم٘مقسم٤مت اعمٕم٤ميص(3)َمٌٝمٛم٣ًم ذيمؽ -رمحف اهلل-وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 ذم ؿم٤مهبف اًمذي احلٞمقان ىمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م ومٞمّمػم اًمّمقرة، متًخ يمام ومٞمٛمًخ اًم٘مٚم٥م،

 ؿمٌف ًمِمدة ،ظمٜمزير ىمٚم٥م قمغم ٛمًخيُ  ُم٤م اًم٘مٚمقب ومٛمـ وـمٌٞمٕمتف، وأقمامًمف أظمالىمف

 وهمػم قم٘مرب أو ،طمٞم٦م أو ،مح٤مر أو ،يمٚم٥م ىمٚم٥م قمغم ٛمًخيُ  ُم٤م وُمٜمٝم٤م سمف، ص٤مطمٌف

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ژ شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من شم٠مويؾ وهذا ذًمؽ،

  .[38: إٟمٕم٤مم]ژ چ  چ  چچ  ڇ

                                                 

 شاًمّمحٞمح٦م»(، و1801) شصحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم  2309) شاًمًٜمـ» (1)

 (.4273) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و1604)

 شاعمِمٙم٤مة»( و3263) شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»إًم٤ٌمين ذم اًمٕمالُم٦م ( وصححف 4020) شاًمًٜمـ»( 2)

(4292  .) 

 (.184-183)ص: شاًمداء واًمدواء»( 3)
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   .اًمٕم٤مدي٦م اًم٤ًٌمع أظمالق قمغم يٙمقن ُمـ ُمٜمٝمؿ: وم٣مل

  .احلٛمػم وأظمالق ،اخلٜم٤مزير وأظمالق ،اًمٙمالب أظمالق قمغم يٙمقن ُمـ :وَمٛمٜمؿ

   .ريِمف ذم اًمٓم٤مووس يتٓمقس يمام ،صمٞم٤مسمف ذم يتٓمقس ُمـ :وَمٛمٜمؿ

   .يم٤محلامر سمٚمٞمداً  يٙمقن ُمـ :وَمٛمٜمؿ

   .يم٤مًمديؽ ٟمٗمًف قمغم ي١مصمر ُمـ :وَمٛمٜمؿ

   .يم٤محلامم وي١مًمػ ي٠مًمػ ُمـ :وَمٛمٜمؿ

   .يم٤مجلٛمؾ احل٘مقد :وَمٛمٜمؿ

   .يم٤مًمٖمٜمؿ يمٚمف ظمػم هق اًمذي :وَمٛمٜمؿ

 اجلحٞمؿ أهؾ شمٕم٤ممم اهلل ؿمٌف وىمد يمروهم٤مهن٤م، شمروغ اًمتل اًمثٕم٤مًم٥م أؿم٤ٌمه :وَمٛمٜمؿ

  .شم٤مرة وسم٤مٕٟمٕم٤مم شم٤مرة، وسم٤مًمٙمٚم٥م شم٤مرة، سم٤محلٛمر واًمٖمل

 يراه ،ظمٗمٞم٤مً  فمٝمقراً  اًمٔم٤مهرة اًمّمقرة ذم شمٔمٝمر طمتك سم٤مـمٜم٤مً  اعمِم٤مهب٦م هذه وشم٘مقى

 شمًتِمٜمع طمتك ي٘مقى يزال وٓ أطمد، يمؾ يراه فمٝمقراً  إقمامل ذم وشمٔمٝمر اعمتٗمرؾمقن،

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ومٞم٘مٚم٥م اًمت٤مم، اعمًخ وهق اهلل، سم٢مذن اًمّمقرة ًمف ومتٜم٘مٚم٥م اًمّمقرة،

 ويٗمٕمؾ وأؿم٤ٌمهٝمؿ، سم٤مًمٞمٝمقد ومٕمؾ يمام احلٞمقان، ذًمؽ صقرة قمغم اًمٔم٤مهرة اًمّمقرة

 .وظمٜم٤مزير ىمردة يٛمًخٝمؿ إُم٦م هذه ُمـ سم٘مقم

  يِمٕمر؟ ٓ وص٤مطمٌف ،ُمٜمٙمقس ىمٚم٥م ُمـ يمؿ ،اهلل ومًٌح٤من

  سمف؟ خمًقف وىمٚم٥م ،ممًقخ وىمٚم٥م

   قمٚمٞمف؟ اهلل سمًؽم وُمٖمرور ،قمٚمٞمف اًمٜم٤مس سمثٜم٤مء ُمٗمتقن ُمـ ويمؿ

   قمٚمٞمف؟ اهلل سمٜمٕمؿ وُمًتدرج

 .ىمراَم٥م أَّن٣م اجل٣مهؾ ويٓمـ ،وإه٣مٞم٣مت فمٗمقزم٣مت هذه وىمؾ
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 سم٤معمٙم٤من خيًػ يمام ،سم٤مًم٘مٚم٥م اخلًػ: وُمـ قم٘مقسم٤مت اعمٕم٤ميص :-رمحف اهلل- (0)ووم٣مل

 سمف اخلًػ وقمالُم٦م يِمٕمر، ٓ وص٤مطمٌف ،اًم٤ًمومٚملم أؾمٗمؾ إمم سمف ومٞمخًػ ومٞمف، وُم٤م

 اًمذي اًم٘مٚم٥م أن يمام واًمرذائؾ، واًم٘م٤مذورات اًمًٗمٚمٞم٤مت طمقل ضمقآً  يزال ٓ أٟمف

 اهـ..اًمٕمرش طمقل ضمقآً  يزال ٓ إًمٞمف وىمرسمف اهلل رومٕمف

 ،واًمزٓزل واًمؼمايملم ،ًقوم٤متوىمع ذم هذا اًمزُم٤من يمثػم ُمـ اخلىمد و :ومٙم٦م

ل ٟمذيٌر سملم يدي ، وهذم أُم٤ميمـ ُمتٗمرىم٦م ُمـ إرضوهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اإلهلٞم٦م 

، يمل يٕمتؼم واعمٕم٤ميص، وختقيػ ُمـ اهلل ًمٕم٤ٌمده، وقم٘مقسم٦م ٕهؾ اًمٌدع قمذاب ؿمديد

، ويرضمٕمقا إمم رهبؿ، ويٕمٚمٛمقا أن اًم٤ًمقم٦م ىمد أزوم٧م، وأٟمف ٓ ُمٚمج٠م ُمـ اهلل إٓ اًمٜم٤مس

 إًمٞمف. 

أن اًم٘مردة واخلٜم٤مزير اعمقضمقدة أن  ،ىمد يت٤ٌمدر إمم أذه٤من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمٛمٌٝمف:

هل إُمؿ اًمتل ُمًخٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ إمم ىمردة وظمٜم٤مزير، وهذا 

 همٚمط وٓ يّمح، وم٘مد يم٤مٟم٧م اًم٘مردة واخلٜم٤مزير ُمقضمقدة ىمٌؾ اعمًخ.

ٜم٦َّم.  ىمد اٟم٘مرض ًمٞمس ًمف ٟمًؾ: يمؾ ُمًخ شم٣مٞمٝم٣مً   ً  يمام صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًم

قمـ اسمـ ( زم٣مب َم٣م َُمًخ اٞمٗمرض: )(1)ذم اًمّمحٞمح٦مب اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين يمام وىمد سمقَّ 

ٝم٣َّمُت »ىم٤مل:  قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل  ُخ  احْلَ ًْ ، ََم ِـّ َخ٦ِم  ىَماَم  اجْلِ ًِ  ايْمِٗمَرَدةُ  َُم

ٛم٣َمِزيرُ  ـْ  َواخْلَ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َِم  . (2)شإِْهَ
واقمٚمؿ أن احلدي٨م ٓ يٕمٜمل أن احلٞم٤مت اعمقضمقدة أن هل ُمـ اجلـ ىم٤مل: 

اعمٛمًقخ، وإٟمام يٕمٜمل أن اجلـ وىمع ومٞمٝمؿ ُمًخ إمم احلٞم٤مت، يمام وىمع ذم اًمٞمٝمقد 

                                                 

 (.183-182)ص: شاًمداء واًمدواء»( 1)

 (.1824)رىمؿ ( 440-4/439) شاًمّمحٞمح٦م» (1)

واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  ،(11946) شاًمٙمٌػم»واًمٓمؼماين ذم  ،(5611) شصحٞمحف»رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم  (2)

  (.2372) شاًمٕمٚمؾ»
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ْ  اهللَ إِنَّ »ُمًخٝمؿ اهلل ىمردة وظمٜم٤مزير، وًمٙمٜمٝمؿ مل يٜمًٚمقا يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح:   َل

َٔمْؾ  ٍخ  َُيْ ًْ َ
اًل  ظمِ ًْ َٓ  َٞم ٣ًٌم، َو ٛم٣َمِزيرُ  ايْمِٗمَرَدةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  َووَمْد  فَمِٗم ٌَْؾ  َواخْلَ      .     (3)شَذيمَِؽ  وَم

  

                                                 

  .( قمـ اسمـ ُمًٕمقد 2663رواه ُمًٚمؿ ) (3)
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يمٚمٝم٤م شمتحدث قمـ  ،اًم٘مّمص اًمقاردة ذم اًم٘مرآن قمـ اهلالك ذم اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م

إٓ  ،ُمّم٤مرع مج٤مقم٤مت سمٕمذاب قم٤مم ُمـ قمٜمد اهلل، ومل شمرد ىمّم٦م قمـ هالك ومرد سمٕمٞمٜمف

ُمـ سمٖمٞمف وشمٙمؼمه إمم ُمٍمقمف ذم  ،ىمّم٦م ىم٤مرون، وىمد سمًط اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمّمتف

ہ   ہ  ہ  ھ    ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ُمقوع واطمد ذم قمدة آي٤مت ُمـ ؾمقرة اًم٘مّمص

ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼     ھ   

                         ﮽   ﮾  ﮿﯀  ﯁              

    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋجئ  حئ   مئ  ىئ  

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  يئ  جب  حب   

ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ 

ک  ک   ک  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ڱ  ڱ   ں  ں  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    ک  گ  گ    گ  گ 

ھ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ

ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴  ڭ  ۇ 

 .[82-76:اًم٘مّمص] ژۅۅ   ۉ   ۉ   ې  ې  ې

 ،ووُمٕمؾ سمف وُم٤م ومٕمؾ ،خيؼم شمٕم٤ممم قمـ طم٤مًم٦م ىم٤مرون: -رمحف اهلل-(0)وم٣مل ايمًٔمدي

 (2)أي: ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ژہ ہہھھ ھژ  وم٘م٤مل ،وُٟمّمح ووقمظ

                                                 
 (  .733-731)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»( 1)

 (تاخلـف)اعْٚ ـالن لـ٘ {13}
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ـّ اهلل قمٚمٞمٝم ،ؿووم٤مىمقهؿ ذم زُم٤مهن ،اًمذيـ ومْمٚمقا قمغم اًمٕم٤معملم ـّ سمف ؿواُمت ، سمام اُمت

                    اٟمحرف قمـ ؾمٌٞمؾ ىمقُمف  وًمٙمـ ىم٤مرون هذا، ،ٜم٤مؾم٦ٌم ًمالؾمت٘م٤مُم٦مومٙم٤مٟم٧م طم٤مهلؿ ُم

 ژۓ  ۓ  ﮲ژ  ٦مسمام أوشمٞمف ُمـ إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٓمٖمٞم وـمٖمك ژ ھ    ےژ 

واًمٕمّم٦ٌم  ژ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ژ  أي: يمٜمقز إُمقال ؿمٞمئ٤ًم يمثػماً 

ًمف : طمتك إن ُمٗم٤مشمٞمح ظمزائـ أُمقااًمًٌٕم٦م، وٟمحق ذًمؽ، أيُمـ اًمٕمنمة إمم اًمتًٕم٦م إمم 

 ژ﮺  ﮻ ﮼    ﮽   ژ  ،، ومام فمٜمؽ سم٤مخلزائـشمث٘مؾ اجلامقم٦م اًم٘مقي٦م قمـ محٚمٝم٤م، هذه اعمٗم٤مشمٞمح

: ٓ أي ژ﮾  ﮿﯀  ﯁         ژ ٟم٤مصحلم ًمف حمذريـ ًمف قمـ اًمٓمٖمٞم٤من 

ٓ حي٥م  وم٢من اهللرة، ، وشمٚمٝمٞمؽ قمـ أظمشمٗمرح هبذه اًمدٟمٞم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وشمٗمتخر هب٤م

: ىمد أي   ژ          ژ  ، اعمٜمٙمٌلم قمغم حمٌتٝم٤ماًمٗمرطملم هب٤م

ُم٤م ًمٞمس قمٜمد همػمك ُمـ إُمقال، وم٤مسمتغ هب٤م ُم٤م قمٜمد  طمّمؾ قمٜمدك ُمـ وؾم٤مئؾ أظمرة

      ژ   ،وحتّمٞمؾ اًمٚمذات وٓ شم٘متٍم قمغم جمرد ٟمٞمؾ اًمِمٝمقات، ، وشمّمدقاهلل

وشمٌ٘مك و٤مئٕم٤ًم، سمؾ  : ٓ ٟم٠مُمرك أن شمتّمدق سمجٛمٞمع ُم٤مًمؽ،أيژ     

ژ ، آظمرشمؽوٓ يي سم سمدٟمٞم٤مك اؾمتٛمت٤مقم٤ًم ٓ يثٚمؿ ديٜمؽ، واؾمتٛمتـع أٟمٗمؼ ٔظمرشمؽ،

ۆ  ۈ  ۈ  ژ  هبذه إُمقالژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇژإمم قم٤ٌمد اهلل  ژڭ  

حئ   مئ  ژ ، وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمٜمٕمؿ قمـ اعمٜمٕمؿ ،اهلل، واًمٕمٛمؾ سمٛمٕم٤ميص سم٤مًمتٙمؼم  ژٴۇ ۋ

 .  أؿمد اًمٕم٘مقسم٦م سمؾ يٕم٤مىمٌٝمؿ قمغم ذًمؽ ژىئ  يئ  جب

                                                                                                                            

 (.10/100) ششمٗمًػم اًمٓمؼمي»سمـ قمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن ىم٤مرون يم٤من ا( 2)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

015 

 أي: ژٻٻٻٻ     پژيم٤مومرًا سمٜمٕمٛم٦م رسمف  ،٤مرون رادًا ًمٜمّمٞمحتٝمؿىم٤مل ىم

إٟمام أدريم٧م هذه إُمقال سمٙمًٌل، وُمٕمرومتل سمقضمقه اعمٙم٤مؾم٥م وطمذىمل، أو قمغم 

َؿ شمٜمّمحقين قمغم ُم٤م أقمٓم٤مين اهلل؟ ىم٤مل ، ومٚمِ قمٚمؿ ُمـ اهلل سمح٤مزم، يٕمٚمؿ أين أهؾ ًمذًمؽ

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :كٓمَ ٕمْ طمًـ طم٤مًم٦م اعمُ شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم أن قمٓم٤مءه ًمٞمس دًمٞماًل قمغم 

ومام اعم٤مٟمع ُمـ إهالك  ژ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

، ُمع ُُميض قم٤مدشمٜم٤م وؾمٜمتٜم٤م سم٢مهالك ُمـ هق ُمثٚمف وأقمٔمؿ ُمٜمف، إذا ومٕمؾ ُم٤م ىمرون أظمرى

ؿ ، ويٕمذهبسمؾ يٕم٤مىمٌٝمؿ اهلل ژڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦژ  يقضم٥م اهلالك

، وؿمٝمدوا هل٤م سم٤مًمٜمج٤مة ،ٝمؿ طم٤مًم٦م طمًٜم٦مأصمٌتقا ٕٟمٗمً، ومٝمؿ وإن ف ُمٜمٝمؿقمغم ُم٤م يٕمٚمٛم

ذًمؽ رادًا قمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب ؿمٞمئ٤ًم، ٕن ذٟمقهبؿ همػم  ، وًمٞمسومٚمٞمس ىمقهلؿ ُم٘مٌقًٓ 

، وقمدم ىمٌقل ىم٤مرون ُمًتٛمرًا قمغم قمٜم٤مده وسمٖمٞمف . ومٚمؿ يزلظمٗمٞم٦م، وم٢مٟمٙم٤مرهؿ ٓ حمؾ ًمف

 ژڦژ ل، وهمره ُم٤م أوشمٞمف ُمـ إُمقاُمف، ومرطم٤ًم سمٓمرًا ىمد أقمجٌتف ٟمٗمًفٟمّمٞمح٦م ىمق

٤مًم٦م أرومع ُم٤م يٙمقن ُمـ أطمقال دٟمٞم٤مه، ىمد أي: سمح ژ ڦ  ڄ  ڄ ڄژ ذات يقم

ؾ سم٠مقمٔمؿ ُم٤م يٛمٙم، وىميم٤من ُمـ إُمقال ُم٤م يم٤من ٜمف، وشمٚمؽ اًمزيٜم٦م ذم د اؾمتٕمد ودمٛمَّ

 ،وهمْم٤مرهت٤م ،وهبجتٝم٤م ،وزهرهت٤م ،، مجٕم٧م زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤مُمـ ُمثٚمف شمٙمقن ه٤مئٚم٦م اًمٕم٤مدة

ومرُم٘متف ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م اًمٕمٞمقن، وُمألت سمزشُمف اًم٘مٚمقب، واظمتٌٚم٧م زيٜمتف  :وومخره٤م

اهلٛم٦م ، يمؾ شمٙمٚمؿ سمح٥ًم ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٜمٗمقس. وم٤مٟم٘مًؿ ومٞمف اًمٜم٤مفمرون ىمًٛملم

: اًمذيـ شمٕمٚم٘م٧م إرادهتؿ ومٞمٝم٤م، أي ژڃ  ڃ  ڃچ ڃژ  واًمرهم٦ٌم

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ژ ، ًمٞمس هلؿ إرادة ذم ؾمقاه٤م وص٤مرت ُمٜمتٝمك رهمٌتٝمؿ

، وصدىمقا إٟمف ًمذو ژڇ    ڍ ڍ  ڌ ژ   وُمت٤مقمٝم٤م وزهرهت٤مُمـ اًمدٟمٞم٤م  ژڇ

 ،دار أظمرى رهم٤ٌمهتؿ، وأٟمف ًمٞمس وراء اًمدٟمٞم٤م ، ًمق يم٤من إُمر ُمٜمتٝمٞم٤ًم إممطمظ قمٔمٞمؿ

، ُم٤م سمف هم٤مي٦م اًمتٜمٕمؿ سمٜمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م، واىمتدر سمذًمؽ قمغم مجٞمع ُمٓم٤مًمٌف وم٢مٟمف ىمد أقمٓمل ُمٜمٝم٤م

٤م، سمح٥ًم مهتٝمؿ، وإن مه٦م ضمٕمٚم٧م هذه هم٤مي٦م ُمراده هذا احلظ اًمٕمٔمٞمؿ ومّم٤مر
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أدٟمك صٕمقد إمم اعمرادات  ، وأدٟم٤مه٤م ًمٞمس هل٤موأؾمٗمٚمٝم٤م وُمٜمتٝمك ُمٓمٚمٌٝم٤م عمـ أدٟمك اهلٛمؿ

 ،اًمذيـ قمرومقا طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء ژڎڎڈڈژ، واعمٓم٤مًم٥م اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

ُمتقضمٕملم مم٤م  ژ ژژ  وٟمٔمروا إمم سم٤مـمـ اًمدٟمٞم٤م طملم ٟمٔمر أوًمئؽ إمم فم٤مهره٤م

، ُمـ ًمذة اًمٕم٤مضمؾ ژژ  ڑژ  راصملم حل٤مهلؿ، ُمٜمٙمريـ عم٘م٤مهلؿ ٕٟمٗمًٝمؿمتٜمقا 

اًمٕم٤ٌمدة وحمٌتف، واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف، وأضمؾ ُمـ اجلٜم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م مم٤م شمِمتٝمٞمف 

ُمـ هذا اًمذي متٜمٞمتؿ  ژڑ   ک  ک   ک  ک  ژ  وشمٚمذ إقملم ،إٟمٗمس

ك  ،وًمٙمـ ُم٤م يمؾ ُمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ ُي٘مٌؾ قمٚمٞمف ،، ومٝمذه طم٘مٞم٘م٦م إُمرورهمٌتؿ ومٞمف ومام ُيَٚم٘مَّ

اًمذيـ طمًٌقا أٟمٗمًٝمؿ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وقمـ  ژگ  گ  ژذًمؽ ويقومؼ ًمف 

٦م وصؼموا قمغم ضمقاذب اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م أن شمِمٖمٚمٝمؿ داره اعم١معموقمغم أىم ،ُمٕمّمٞمتف

ون صمقاب اهلل قمغم ومٝم١مٓء اًمذيـ ي١مصمر ،وأن حتقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م ظمٚم٘مقا ًمف ،قمـ رهبؿ

ٜم٧َم اًمدٟمٞم٤م قمٜمده ويمث ، ومٚمام اٟمتٝم٧م سم٘م٤مرون طم٤مًم٦م اًمٌٖمل واًمٗمخراًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ر هب٤م واّزيَّ

ومٙمام  ،ضمزاء ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ژ  سمٖمتف اًمٕمذاب ،إقمج٤مسمف

رومع ٟمٗمًف قمغم قم٤ٌمد اهلل أٟمزًمف اهلل أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم، هق وُم٤م اهمؽم سمف ُمـ داره وأصم٤مصمف 

ڻ  ژ أي: مج٤مقم٦م وقمّم٦ٌم وظمدم وضمٜمقد  ژڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ژ  وُمت٤مقمف

، ٟمٍم وٓ اٟمتٍمأي: ضم٤مءه اًمٕمذاب ومام  ژہ   ہ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ 

ون احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، اًمذيـ أي: اًمذيـ يريد ژہ  ھ   ھ   ھ  ھژ

وظم٤مئٗملم  ،وُمٕمتؼميـ ،ي٘مقًمقن ُمتقضمٕملم ژچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇژ   ىم٤مًمقا

ژ ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇژ ،ُمـ وىمقع اًمٕمذاب هبؿ

وقمٚمٛمٜم٤م طمٞمٜمئذ أن سمًٓمف ًم٘م٤مرون ًمٞمس دًمٞماًل قمغم  ،: يْمٞمؼ اًمرزق قمغم ُمـ يِم٤مءأي

                    ومٚمؿ يٕم٤مىمٌٜم٤م قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م ژڇ    ڍ         ڍ  ڌ ژ    وأٟمٜم٤م هم٤مًمٓمقن ذم ىمقًمف ،ىمدره

هالك وم٣مرون  همِم٣مر  ژۋۅژ  ومٚمقٓ ومْمٚمف وُمٜمتف ژۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ژ 



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

018 

طمتك إن اًمذيـ همٌٓمقه ؾمٛمٕم٧م يمٞمػ ٟمدُمقا وشمٖمػم  ،فمٗمقزم٥م يمف وفمػمة وَمقفمٓم٥م يمٕمغمه

 .: ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرةأي ژۉ   ۉ   ې  ې  ژ ومٙمرهؿ إول 
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وَم٣م ضمِمؾ َمٛمٜمؿ وضمِمؾ  زمٛمل إهائٝمؾهم٣مئدة: زمٔمد أن ذىمرٞم٣م مجٙم٥م َمـ ومِمص 

 : (0)أؾمٝم٣مء فمممة أهمٔم٣مهلؿ ؽمقء َمـ ىمر، همٗمد ذُ هلؿ

 [.93اًمٌ٘مرة:]     ژې  ې  ې   ژ  ٹ ٹ  (0)

 [.51اًمٌ٘مرة:] ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ٹ ٹ    (4)

 [.153اًمٜم٤ًمء: ] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ ٹ ٹ    (1)

 .[59اًمٌ٘مرة:] ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ ٹ ٹ    (3)

 .[61اًمٌ٘مرة:] ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ٹ ٹ    (5)

 [.75اًمٌ٘مرة: ]  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ ٹ ٹ   (1)

 [.64اًمٌ٘مرة: ] ژ چ  چ  چ   چ  ڇژ ٹ ٹ   (7)

 [.74اًمٌ٘مرة: ]  ژڳ  ڳ  ڳ  ژ ٹ ٹ   (8)

 [.155اًمٜم٤ًمء:]  ژٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  ژ ٹ ٹ   (9)

 [.155اًمٜم٤ًمء: ] ژپ  پ    پ     ڀ  ژ ٹ ٹ  (01)

 : أؾمٝم٣مء فمممة فمٗمقزم٣مِتؿ َمـ ىمروذُ 

 [.112آل قمٛمران:]   ژڌ   ڎ  ڎ  ژ ٹ ٹ   (0)

 [.112آل قمٛمران: ]ژ ڳ  ڳ  ڳژ ٹ ٹ   (4)

 [.112آل قمٛمران:]   ژگ  گ  گ  گژ ٹ ٹ   (1)

 [.29اًمتقسم٦م:]   ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ژ ٹ ٹ   (3)

 [.54اًمٌ٘مرة:]  ژڱ  ڱ  ژ ٹ ٹ   (5)

                                                 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ٓسمـ ضمزى حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم  شاًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ» (1)

 حت٧م أي٦م ٟمٗمًٝم٤م. شًمٓم٤مئػ اًمتٗمًػم»و ،[40اًمٌ٘مرة:] ژڃ  
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 [.65اًمٌ٘مرة:] ژک  ک  گ    گ  گ  گ  ژ ٹ ٹ   (1)

 [. 59اًمٌ٘مرة:] ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ  ٹ ٹ  (7)

 [.55اًمٌ٘مرة:]     ژ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ژ ٹ ٹ   (8)

 [.13اعم٤مئدة:]   ژ  ہ  ھ  ھژ ٹ ٹ   (9)

  .[160اًمٜم٤ًمء:] ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ ٹ ٹ  (10)

 ىمر َمـ ايمٛمٔمؿ فمٙمٝمٜمؿ فمممة أؾمٝم٣مء:وذُ 

 [.49اًمٌ٘مرة:] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ٹ ٹ   (0)

 [.50اًمٌ٘مرة:] ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ ٹ ٹ   (4)

 [.56اًمٌ٘مرة:] ژ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ژ ٹ ٹ   (1)

 [.57اًمٌ٘مرة:] ژۉ  ۉ   ېژٹ ٹ   (3)

 [.57اًمٌ٘مرة:] ژ ې  ې  ې  ىژ ٹ ٹ   (5)

 [.52اًمٌ٘مرة:] ژچ  ڇ  ڇ  ژ ٹ ٹ   (1)

 [.54اًمٌ٘مرة:]ژ ڻ  ڻژ ٹ ٹ   (7)

 [.58اًمٌ٘مرة: ]ژ  ٺ    ٺ    ٿژ ٹ ٹ   (8)

 [.53اًمٌ٘مرة:] ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ  ٹ ٹ (9)

 [.60اًمٌ٘مرة: ] ژ ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈژ ٹ ٹ  (10)
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ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  مب  ىب   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ        ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

  [.43-32اًمٙمٝمػ:] ژوئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  

اًمِم٤ميمر ًمٜمٕمؿ اهلل واًمٙم٤مومر  ،اضب ًمٚمٜم٤مس ُمثؾ هذيـ اًمرضمٚملم ي٘مقل اهلل ًمٜمٌٞمف 

وُم٤م طمّمؾ سم٥ًٌم ذًمؽ ُمـ  ،، وُم٤م صدر ُمـ يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ إىمقال وإومٕم٤ملهل٤م

، وًمٞمس ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اًمرضمٚملم ،قمٚمٞمٝمامقا سمام طمّمؾ ٔمًمٞمتٕم ،اًمٕم٘م٤مب اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ

 ،وم٤مًمٜمتٞمج٦م حتّمؾ ُمـ ىمّمتٝمام وم٘مط ،وذم أي زُم٤مٍن أو ُمٙم٤من مه٤م ومٞمف وم٤مئدة وٟمتٞمج٦م

 .واًمتٕمرض عم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمتٙمٚمػ

 جٕر١ٗ()تادغاق  ػمٛتح صادة اجلٕرني اٌظٞ أٔىغ اٌثؼس ٚوفغ تأٔؼُ اهلل {14}
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اومتخر  ژمب      ىئ  يئ   جب  حب  خب ژ  :ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلٜمتلم ًمّم٤مطمٌف اعم١مُمـ

ُم٤م  أي: ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  :صمؿ أردف ىم٤مئالً  ،سمٙمثرة ُم٤مًمف وقمزة أٟمّم٤مره

 :وأٟمٙمر اًمٌٕم٨م وم٘م٤مل ،وريض هب٤م اًمدٟمٞم٤موم٤مـمٛم٠من إمم هذه  ،أفمـ أن شمٜم٘مٓمع وشمْمٛمحؾ

 .ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ

اًمذي اومتخر  ،إمم هقم٦م قم٘م٤مب اهلل هلذا اًمرضمؾ :-اهلل وإي٣مك رمحٛمل-هم٣مٞمٓمر 

: أص٤مسمف أي ژ﮳  ﮴ژ  ىم٤مل اهلل وأٟمٙمر اًمٌٕم٨م، ،ة أٟمّم٤مرهوقمز ،سمٙمثرة ُم٤مًمف

ڭ  ژ  ،أؿمج٤مره وصمامره وزرقمف وأشمٚمػ مجٞمع ،وأطم٤مط سمف واؾمتٝمٚمٙمف ،قمذاب

 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ې
 .[42ًمٙمٝمػ:]ا
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ظم٤ممت٦م اًم٘مّمص اًمتل حتدث ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن قمـ ُمّم٤مرع ٕمتؼم ىمّم٦م أصح٤مب اًمٗمٞمؾ شمُ 

سمره٦م إذم أ، وأصح٤مب اًمٗمٞمؾ هؿ ضمٞمش ُٕمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمزُمٜمٞم٦ما

سمره٦م طم٤ميمؿ اًمٞمٛمـ احلٌٌم سم٤مًمًػم إمم أ، قمزم احلٌٌم، ظمالل احلٙمؿ احلٌٌم ًمٚمٞمٛمـ

ومحِمد ًمذًمؽ ضمٞمِم٤ًم وخاًم ي٘مدُمف اًمٗمٞمؾ وؾمٛمقا سم٠مصح٤مب  ،ُمٙم٦م هلدم اًمٙمٕم٦ٌم

يمؾ ُمـ طم٤مول صده  أسمره٦موىمد ؾمحؼ ضمٞمش  ،ر ُمـ اًمٞمٛمـ صقب ُمٙم٦موؾم٤م ،اًمٗمٞمؾ

ٙمر ذم ُمقوع ىمري٥م وقمً ،طمتك وصؾ ىمري٤ًٌم ُمـ ُمٙم٦م ،قمـ اًمٌٞم٧م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب

وم٤مٟمًح٧ٌم  ،واؾمتٕمد ًمدظمقل ُمٙم٦م ًمتٜمٗمٞمذ اًمٖمرض اًمذي ضم٤مء ُمـ أضمٚمف ،ُمـ ُمٙم٦م

إٓ  أسمره٦مومل يٌؼ سملم اًمٌٞم٧م وسملم ضمٞمش  ،وضمٞمِمف أسمره٦مىمريش إمم اجل٤ٌمل ظمقوم٤ًم ُمـ 

ومٕمزم قمغم  ،أن ُمٝمٛمتف ىمد شمٞمنت سمٕمد اٟمًح٤مب ىمريش أسمره٦موفمـ  ،احلامي٦م اإلهلٞم٦م

ومح٤موًمقا يمؾ اعمح٤موًم٦م  ،وطمٌس اهلل اًمٗمٞمؾ ومؼمك ىمٌؾ أن يّمؾ إمم ُمٙم٦م ،٦مدظمقل ُمٙم

ٓ  ومٌٞمٜمام هؿ ذم شمٚمؽ احلػمة إذ ضم٤مءهؿ اهلالك واًمدُم٤مر ُمـ طمٞم٨م ،ومرومض إي٘م٤مفمفذم 

 ڳ گگگگڳ ڳڑ  ک  ککک ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،حيتًٌقن

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱںںڻڻڻڻۀۀ 

 . [5-1]اًمٗمٞمؾ: ژ    ہ ہ ہ

  

 )حبجاعج ِٓ ؿج١ً( ٘الن أصذاب اٌف١ً{ 15}
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َل  إِنَّ »: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ٣مََم٥مٍ  َأوَّ ًَ وَم
 يَمِٖمٝمٛم٣َم اجَل٣مِهٙمِٝم٥َِّم، دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  (0)

ـْ  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ  َه٣مؾِمٍؿ، زَمٛمِل ـْ  َرصُمٌؾ  اؽْمَتْٟمصَمَرهُ  َه٣مؾِمٍؿ، زَمٛمِل َِم ـْ  وُمَرْيشٍ  َِم  ُأطْمَرى، هَمِخذٍ  َِم

ـْ  زمِفِ  َرصُمٌؾ  هَمَٚمرَّ  إزِمِٙمِِف، دِم  ََمَٔمفُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  : هَمَٗم٣مَل  صُمَقايمِِٗمِف، فُمْرَوةُ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  وَمدِ  َه٣مؾِمٍؿ، زَمٛمِل َِم

ًٓ  هَمَٟمفْمَْم٣مهُ  اإِلزمُِؾ، سَمٛمِْٖمرُ  َٓ  صُمَقايمِِٗمل، فُمْرَوةَ  زمِفِ  َأؾُمدُّ  زمِِٔمَٗم٣ملٍ  نِمْثٛمِلأَ   فُمْرَوةَ  زمِفِ  هَمَُمدَّ  فِمَٗم٣م

َّٓ  اإِلزمُِؾ  فُمِٗمَٙم٦ِم  َٞمَزيُمقا هَمَٙمامَّ  صُمَقايمِِٗمِف،  َهَذا ؾَمْٟمنُ  ََم٣م: اؽْمَتْٟمصَمَرهُ  ايمَِّذي هَمَٗم٣مَل  ،اً َواضِمد اً زَمِٔمغم إِ

ٌَِٔمغمِ  ْ  ايم ـْ  ُئْمَٗمْؾ  َل ـَ : وَم٣مَل  فِمَٗم٣مٌل، يَمفُ  يَمْٝمَس : وَم٣مَل  اإِلزمِِؾ؟ زَمكْمِ  َِم  هَمَحَذهَمفُ : وَم٣مَل  فِمَٗم٣ميُمُف؟ هَمَٟمْي

ـْ  َرصُمٌؾ  زمِفِ  هَمَٚمرَّ  َأصَمُٙمُف، همِٝمَٜم٣م ىَم٣منَ  ٣مً زمَِٔمِم ، َأْهؾِ  َِم ـِ  ََم٣م: وَم٣مَل  اظمَْقؽِمَؿ؟ َأسَمُْمَٜمُد : هَمَٗم٣مَل  ايمَٝمَٚم

اَم  َأؾْمَٜمُد، ٌْٙمِغٌ  َأْٞم٦َم  َهْؾ : وَم٣مَل  ؾَمِٜمْدسُمُف، َوُرزمَّ ةً  ِرؽَم٣ميَم٥مً  فَمٛمِّل َُم ـَ  ََمرَّ ْهِر؟ َِم  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  ايمدَّ

 زَمٛمِل آَل  َي٣م: هَمٛم٣َمدِ  َأصَم٣مزُمقكَ  هَم١مَِذا وُمَرْيٍش، آَل  َي٣م: هَمٛم٣َمدِ  اظمَْقؽِمؿَ  ؾَمِٜمْدَت  َأْٞم٦َم  إَِذا هَمَ٘مَت٤َم : وَم٣مَل 

ْؾ  َأصَم٣مزُمقَك، هَم١مِنْ  َه٣مؾِمٍؿ، ًَ ـْ  هَم هُ  ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأِب  فَم  َوََم٣مَت  فِمَٗم٣مٍل، دِم  وَمَتَٙمٛمِل ٣مً هُماَلٞم َأنَّ : هَمَٟمطْمػِمْ

َتْٟمصَمُر، ًْ ٌُٛم٣َم؟، هَمَٔمَؾ  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأزُمق َأسَم٣مهُ  اؽْمَتْٟمصَمَرُه، ايمَِّذي وَمِدمَ  هَمَٙمامَّ  اظمُ : وَم٣مَل  َص٣مضِم

ٛم٦ُْم  ََمِرَض، ًَ  هَمَٚمُ٘م٧َم  َِمٛمَْؽ، َذاكَ  َأْهَؾ  ىَم٣منَ  وَمْد : وَم٣مَل  َدهْمٛمَُف، هَمَقيمِٝم٦ُم  فَمَٙمْٝمِف، ايمِٗمَٝم٣ممَ  هَمَٟمضْم

صُمَؾ  إِنَّ  شُمؿَّ  ،٣مً ضِمٝمٛم ٌْٙمِغَ  َأنْ  إيَِمْٝمفِ  َأْوَص  ايمَِّذي ايمرَّ  وُمَرْيٍش، آَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  اظمَْقؽِمَؿ، َواذَم  فَمٛمْفُ  ُي

ـَ : وَم٣مَل  َه٣مؾِمٍؿ، زَمٛمُق َهِذهِ : وَم٣ميُمقا َه٣مؾِمٍؿ؟ زَمٛمِل آَل  َي٣م: وَم٣مَل  وُمَرْيٌش، َهِذهِ : وَم٣ميُمقا  َأزُمق َأْي

 دِم  وَمَتَٙمفُ  ٣مً هُماَلٞم َأنَّ  ِرؽَم٣ميَم٥ًم، ُأزْمٙمَِٕمَؽ  َأنْ  هُماَلنٌ  َأََمَريِن : وَم٣مَل  ؿَم٣ميم٤ٍِم، َأزُمق َهَذا: وَم٣ميُمقا ؿَم٣ميم٤ٍِم؟

ـَ  َِم٣مَئ٥مً  سُم٠َمدِّيَ  َأنْ  ؾِمْئ٦َم  إِنْ : شَماَلٍث  إضِْمَدى َِمٛم٣َّم اطْمؼَمْ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأزُمق هَمَٟمسَم٣مهُ . فِمَٗم٣ملٍ   َِم

                                                 

 هتٛم٦م إلصم٤ٌمت اًم٘متٞمؾ أوًمٞم٤مء حيٚمٗمٝم٤م ،رضمالً  مخًلم ُمـ يٛمٞمٜم٤مً  مخًقن هل: اجلٛمٝمقر اًم٘م٤ًمُم٦م قمٜمد( 1)

 شاعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م»(. وًمٚمٗم٤مئدة اٟمٔمر 1/192ًمٚمزطمٞمكم ) شاًمتٗمًػم اعمٜمػم» .اجل٤مين قمغم اًم٘متؾ

(33/166-181.) 

 )تادلٛخ ػٓ تىغذُٙ( ٘الن أصذاب اٌمـاِح{ 16}
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ٌَٛم٣َم، وَمَتْٙم٦َم  هَم١مِٞمََّؽ  اإِلزمِؾِ  قنَ  ضَمَٙمَػ  ؾِمْئ٦َم  َوإِنْ  َص٣مضِم ًُ ـْ  ََخْ ْ  إِٞمََّؽ  وَمْقَِمَؽ  َِم  هَم١مِنْ  سَمْٗمُتْٙمُف، َل

ـْ  اَْمَرَأةٌ  هَمَٟمسَمْتفُ  َٞمْحٙمُِػ،: هَمَٗم٣ميُمقا وَمْقََمفُ  هَمَٟمسَمك زمِِف، وَمَتْٙمٛم٣َمكَ  َأزَمْٝم٦َم  ٦َم  ىَم٣مَٞم٦ْم  َه٣مؾِمٍؿ، زَمٛمِل َِم  ََتْ

ـَ  زمَِرصُمؾٍ  َهَذا ازْمٛمِل ُُتِٝمزَ  َأنْ  ُأضِم٤مُّ  ؿَم٣ميم٤ٍِم، َأزَم٣م َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  يَمُف، َويَمَدْت  وَمْد  َِمٛمُْٜمْؿ، َرصُمؾٍ   َِم

كَم، ًِ  َأزَم٣م َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُمٌؾ  هَمَٟمسَم٣مهُ  هَمَٖمَٔمَؾ، إَْياَمُن، سُمِْمػَمُ  ضَمْٝم٧ُم  َيِٚمٝمٛمَفُ  سُمِْمػِمْ  َوَٓ  اخَلْٚم

كمَ  َأَرْدَت  ؿَم٣ميم٤ٍِم  ًِ ٙمُِٖمقا َأنْ  َرصُمالً  ََخْ ـَ  َِم٣مَئ٥مٍ  ََمَ٘م٣منَ  حَيْ  َرصُمؾٍ  ىُمؾَّ  ُيِِمٝم٤ُم  اإِلزمِِؾ، َِم

ٌَْٙمُٜماَم  زَمِٔمغَمانِ  َهَذانِ  زَمِٔمغَماِن،  هَمَٗمٌَِٙمُٜماَم، إَْياَمُن، سُمِْمػَمُ  ضَمْٝم٧ُم  َيِٚمٝمٛمِل سُمِْمػِمْ  َوَٓ  فَمٛمِّل هَم٣موْم

ـُ  وَم٣مَل  هَمَحَٙمُٖمقا، َوَأْرزَمُٔمقنَ  شَماَمٞمَِٝم٥مٌ  َوصَم٣مءَ  ٣ٌَّمسٍ  ازْم  احَلْقُل، ضَم٣مَل  ََم٣م زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  هَمَقايمَِّذي: فَم

ـَ    .(1) رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه. شسَمْْمِرُف  فَمكْمٌ  َوَأْرزَمِٔمكمَ  ايمثَّاَمٞمَِٝم٥مِ  َوَِم

قمـ أول  ،طمؼم إُم٦م وشمرمج٤من اًم٘مرآن ،أظمؼم اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمامومٙم٦م : 

سمٜمل ه٤مؿمؿ، ويم٤من ، وأهن٤م يم٤مٟم٧م ذم رضمؾ ُمـ ٦م قمٛمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘م٤ًمُم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦مواىمٕم

، وم٘متٚمف ص٤مطم٥م اإلسمؾ رضمؾ ُمـ ىمريش ًمػمقمك ُمٕمف إسماًل ًمف ُمـ أُمره أن اؾمت٠مضمره

ٕم٘مؾ هب٤م اإلسمؾ، رُم٤مه سمٕمّم٤م، وم٠مص٤مب ُمٜمف ُمـ احل٤ٌمل اًمتل يُ  سم٥ًٌم شمٗمريٓمف ذم طمٌؾ

رؾم٤مًم٦م إمم أهٚمف ، ومحٛمٚمف ٚمؿ اًمروح ُمر سمف رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، وىمٌؾ أن يًُم٘متالً 

 .رض ومامت ومّمدىمقهأٟمف ُم، وزقمؿ ىم٤مشمٚمف خيؼمهؿ ومٞمٝم٤م ظمؼمه

 أسمق ـم٤مًم٥م اًم٘م٤مشمؾ سملم صمالث ظمػمَّ  ،وعم٤م سمٚمٖمتٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل محٚمٝم٤م اًمٞمٛمٜمل

٤م أن ي٘مإُم٤م أن يدي ىم٤مشمٚمف سمامئ٦م ُمـ اإلسمؾ: ظمّم٤مل قن ُمـ ىمقُمف أٟمف مل ًؿ مخً، وإُمَّ

، دومع يمؾ ي٘متٚمف، وم٢من أسمك طمؾ هلؿ ىمتٚمف، ومريض ىمقُمف سم٤محلٚمػ، وٟمٙمص ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من

ٚمػ ومٞمف سملم اًمريمـ ًمتل حت، ذم اعمقوع اٟمجٞم٤م ُمـ طمٚمػ إيامنـ، وواطمد ُمٜمٝمام سمٕمػمي

                                                 

 (. 3845) شاًمٌخ٤مري»( 1)
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، ومام ُم٣م قمٚمٞمٝمؿ قم٤مم ُمـ واعم٘م٤مم، وطمٚمػ اًم٤ٌمىمقن، وُم٤م يم٤مٟمقا ص٤مدىملم ذم طمٚمٗمٝمؿ

 .    ٌَؼ ُمٜمٝمؿ قملم شمٓمرف، ومٚمؿ شماًمذي طمٚمٗمقا ومٞمف إٓ وأهٚمٙمٝمؿ اهللاًمٞمقم 

وم٘مد  ،أهٙم٘مٜمؿ اهلل مجٔمٝم٣مً  ،وهٛم٣مك ومِم٥م أطمرى دم ايمٗم٣ًمَم٥م ضمِمٙم٦م دم اجل٣مهٙمٝم٥م

 أن ،أسمٞمف قمـ ٟمجٞمح أيب اسمـ قمـ ،سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (1)شأظم٤ٌمر ُمٙم٦م»روى إزرىمل ذم 

 صمؿ سم٤مـمؾ، قمغم طمٚمٗمقا ويم٤مٟمقا ىم٤ًمُم٦م، قمغم اًمٌٞم٧م قمٜمد طمٚمٗمقا اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا ٟم٤مؾم٤مً 

 إذ ىم٤مئٚمقن هؿ ومٌٞمٜم٤م ،صخرة حت٧م ٟمزًمقا اًمٓمريؼ سمٌٕمض يم٤مٟمقا إذا طمتك ،ظمرضمقا

 ،ومٚم٘م٦م سمخٛمًلم وم٤مٟمٗمٚم٘م٧م ،يِمتدون حتتٝم٤م ُمـ ومخرضمقا قمٚمٞمٝمؿ، اًمّمخرة أىمٌٚم٧م

    .وم٘متٚمتف ومٚم٘م٦م ُمٜمٝم٤م رضمؾ يمؾ وم٠مدريم٧م

  

  

                                                 

 (.64)ص: شاعمًجد احلرام شم٤مرخيف وأطمٙم٤مُمف»و ،(2/24ًمألزرىمل ) شأظم٤ٌمر ُمٙم٦م»( 1)
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ُمـ، وٟمٕمٛم٦م ٟمٕمٛم٦م إ أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أهؾ هذه اًم٘مري٦م سمٜمٕمٛمتلم قمٔمٞمٛمتلم، مه٤م

، وهقم٤من ُم٤م ُم٦م هب٤مشملم اًمٜمٕمٛمتلم ذم آن واطمد، إٓ ذم ومؽمة يًػمةاًمرظم٤مء، وىمٚمامَّ شمٜمٕمؿ أ

أو ذم أطمقال إُمؿ  ،ٝمام، وًمق ٟمٔمر اعمرء ذم شم٤مريخ إُمؿ اعم٤موٞم٦مشمٗم٘مد إطمدامه٤م أو يمٚمتٞم

ًمقضمد أن اًمًٕمل إمم حتّمٞمؾ ه٤مشملم اًمٜمٕمٛمتلم أو إطمدامه٤م هق اًم٥ًٌم  ،احل٤مضة

إهمٚم٥م ذم ٟمِمقب احلروب، وىمٞم٤مم اعمٜم٤مزقم٤مت، ومٙمؾ أُم٦م شمٜمِمد إُمـ واًمرظم٤مء، 

، وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمٙمقهنام ُمـ ق سمذًم٧م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ يمؾ هم٤مل وٟمٗمٞمسوشمٌتٖمٞمٝمام وًم

٤من ًمزاُم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م أن وم٢مذا أٟمٕمؿ اهلل قمغم أُم٦م سم٤مُٕمـ واًمرظم٤مء يمأقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقي٦م، 

شمٜمتدب سم٤مًمِمٙمر ًمرهب٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن شمٜمتٝم٩م اعمٜمٝم٩م اإلهلل ذم احلٞم٤مة ًمتٙمٗمؾ 

سمذًمؽ دوام اًمٜمٕمٛم٦م وآؾمتزادة ُمٜمٝم٤م، ودمتٜم٥م اًمٕمذاب اًمذي طمؾَّ سم٠مُمؿ يمٗمرت سم٠مٟمٕمؿ 

     يمٝمذه إُم٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدد احلدي٨م قمٜمٝم٤م. ،اهلل شمٕم٤ممم

ڤ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 [.113-112اًمٜمحؾ:] ژڍ   ڍ  ڌ  

 آُمٜم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م، ُمٙم٦م أهؾ سمف أريد ُمثؾ هذا :-رمحف اهلل- (0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ ىمثغم

 ىم٤مل يمام، خي٤مف ٓ آُمٜم٤مً  يم٤من دظمٚمٝم٤م وُمـ، طمقهل٤م ُمـ اًمٜم٤مس يتخٓمػ ُمًت٘مرة ُمٓمٛمئٜم٦م

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ژ: شمٕم٤ممم

  [.57اًم٘مّمص:] ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳

                                                 

 (.787-2/777) ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 )تاجلٛع ٚاخلٛف(ػمٛتح أً٘ اٌمغ٠ح ا٢ِٕح  {17}
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ڦ  ڦ  ژ  ؾمٝمالً  هٜمٞمئ٤مً  أي ژٹڤڤژ هٝمٜم٤م ىم٤مل وهٙمذا

 شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، إًمٞمٝمؿ   حمٛمد سمٕمث٦م وأقمٔمٛمٝم٤م ،قمٚمٞمٝم٤م اهلل آٓء ضمحدت أي ژڦ

ک  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ

  .[29-28:إسمراهٞمؿ] ژکگ  گ   گگ

 ڄ  ڄ  ڄ      ڄژ    وم٘م٤مل، ظمالومٝمام إوًملم سمح٤مًمٞمٝمؿ اهلل سمدهلؿ وهلذا

 يمؾ صمٛمرات إًمٞمٝمؿ جيٌك يم٤من أن سمٕمد ژڄژ وأذاىمٝم٤م أًمًٌٝم٤م :أي ژڃ

 ، اهلل رؾمقل قمغم اؾمتٕمّمقا عم٤م وذًمؽ، ُمٙم٤من يمؾ ُمـ رهمداً  رزىمٝم٤م وي٠ميتٝم٤م، رء

  .(1)(يقؾمػ يمًٌع سمًٌع قمٚمٞمٝمؿ ومدقم٤م) ،ظمالومف إٓ وأسمقا

 سمدُمف خيٚمط اًمٌٕمػم وسمر وهق ،اًمٕمٚمٝمز وم٠ميمٚمقا، هلؿ رء يمؾ أذه٧ٌم ؾمٜم٦م وم٠مص٤مسمتٝمؿ

 .واعمٞمت٦م واجلٞمػ ،ٟمحروه إذا

  اهلل رؾمقل ُمـ ،ظمقوم٤مً  سم٠مُمٜمٝمؿ سمدًمقا أهنؿ وذًمؽ ژڃژ وىمقًمف

 ُم٤م يمؾ وضمٕمؾ، وضمٞمقؿمف وهاي٤مه ؾمٓمقشمف ُمـ ،اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمروا طملم ،وأصح٤مسمف

 صٜمٞمٕمٝمؿ سم٥ًٌم وذًمؽ  ، رؾمقًمف قمغم اهلل ومتحٝم٤م طمتك ،وؾمٗم٤مل دُم٤مر ذم هلؿ

 ذم قمٚمٞمٝمؿ سمف واُمتـ، ُمٜمٝمؿ ومٞمٝمؿ اهلل سمٕمثف اًمذي ، اًمرؾمقل وشمٙمذيٌٝمؿ ،وسمٖمٞمٝمؿ

 . [164آل قمٛمران:] ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ژ  ىمقًمف

، اًمرهمد سمٕمد وضم٤مقمقا، إُمـ سمٕمد ومخ٤مومقا طم٤مهلؿ اًمٙم٤مومريـ قمغم اٟمٕمٙمس أٟمف ويمام

 اًمٜم٤مس أُمراء وضمٕمٚمٝمؿ، اًمٕمٞمٚم٦م سمٕمد ورزىمٝمؿ، أُمٜم٤مً  ظمقومٝمؿ سمٕمد ُمـ اعم١مُمٜملم اهلل ومٌدل

 ضب اعمثؾ هذا أن ُمـ ىمٚمٜم٤مه اًمذي وهذا، وأئٛمتٝمؿ وىم٤مدهتؿ وؾم٤مدهتؿ ،وطمٙم٤مُمٝمؿ

 سمـ اًمرمحـ وقمٌد وىمت٤مدة جم٤مهد ذه٥م وإًمٞمف، قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٕمقذم ىم٤مًمف ،ُمٙم٦م ٕهؾ

  .اهلل رمحٝمؿ اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ وطمٙم٤مه، أؾمٚمؿ سمـ زيد

                                                 
 .( قمـ اسمـ ُمًٕمقد 2798وُمًٚمؿ ) ،(4822( و )4821رواه اًمٌخ٤مري )( 1)
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ٿ ٹ    ژ ىمقًمف ذم ريض اهلل قمٜمٝمام قم٤ٌمس سمـا قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ

ـُ  ايْمَقيمِٝمُد  ژٹژ :ىم٤مل ،[95احلجر:] ژٹ ؽَْمَقدُ  اظمُِْٕمغَمِة، زْم ْٕ  َوا

ـُ ا ٌْدِ  زْم ؽَْمَقدُ  َيُٕمقَث، فَم ْٕ ـُ  َوا ـْ  ،َزَْمَٔم٥مَ  َأزُمق اظمُْْمَّٙم٤ِِم  زْم ـِ  َأؽَمدِ  زَمٛمِل َِم ٌْدِ  زْم ى، فَم  ايْمُٔمزَّ

٣مِرُث  ـُ  َواحْلَ ، نَمْٝمَْمؾٍ  زْم ْٜمِٚملُّ ًَّ ـُ  َوايْمَٔم٣مُص  ايم ْٜمِٚملُّ  َوائِؾٍ  زْم ًَّ يُؾ  هَمَٟمسَم٣مهُ . ايم  فَمَٙمْٝمفِ  صِمػْمِ

اَلمُ  ًَّ ـَ  ايْمَقيمِٝمَد  فَمْٚمٍرو َأزَم٣م هَمَٟمَراهُ  ، اهللَِّ َرؽُمقُل  إيَِمْٝمفِ  هَمَُمَ٘م٣مُهؿْ  ايم يُؾ  هَمَٟمْوََمٟمَ  اظمُِْٕمغَمِة، زْم  صِمػْمِ

٣مِرُث  َأَراهُ  شُمؿَّ  ىَمَٖمْٝمَتَ٘مُف،: هَمَٗم٣مَل  ؟٣مً ؾَمْٝمئ َصٛمَْٔم٦َم  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ،(0)َأزْمَجٙمِفِ  إلَِم  ـُ  احْلَ  نَمْٝمَْمؾٍ  زْم

، ْٜمِٚملَّ ًَّ  ايْمَٔم٣مَص  َأَراهُ  شُمؿَّ  ىَمَٖمْٝمَتَ٘مُف،: هَمَٗم٣مَل  ؟٣مً ؾَمْٝمئ َصٛمَْٔم٦َم  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  زَمْْمٛمِِف، إلَِم  هَمَٟمْوََمٟمَ  ايم

ـَ  ، َوائِؾٍ  زْم ْٜمِٚملَّ ًَّ ٣م. ىَمَٖمْٝمَتَ٘مفُ : هَمَٗم٣مَل  ؟٣مً ؾَمْٝمئ َصٛمَْٔم٦َم  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ،(4) َأَْخَِِمفِ  إلَِم  هَمَٟمْوََمٟمَ  ايم  هَمَٟمَمَّ

ـُ  ايْمَقيمِٝمُد  ـْ  زمَِرصُمؾٍ  هَمَٚمرَّ  اظمُِْٕمغَمِة، زْم ٌْاًل  َيِريُش  َوُهقَ  طُمَزافَم٥مَ  َِم  َأزْمَجَٙمفُ  هَمَٟمَص٣مَب  ،(1)يَمفُ  َٞم

٣م هَمَٗمَْمَٔمَٜم٣م، ؽَْمَقدُ  َوَأَمَّ ْٕ ـُ  ا ـْ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  هَمَٔمِٚملَ  اظمُْْمَّٙم٤ِِم  زْم ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ىَمَذا، فَمِٚملَ : َيُٗمقُل  ََم  ََم

٦َم  َٞمَزَل : َيُٗمقُل  ، َي٣م: َيُٗمقُل  هَمَجَٔمَؾ  ؾَمَجَرٍة، ََتْ ـُ  َهَٙمَ٘م٦ُم  وَمْد  فَمٛمِّل؟ سَمْدهَمُٔمقنَ  َٓ  زَمٛمِلَّ  ُأؿْمَٔم

 فَمْٝمٛم٣َمُه، فَمِٚمَٝم٦ْم  ضَمتَّك ىَمَذيمَِؽ  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  ،٣مً ؾَمْٝمئ َٞمَرى ََم٣م: َيُٗمقيُمقنَ  هَمَجَٔمُٙمقا فَمْٝمٛمِل، دِم  زمَُِمْقكٍ 

٣م ؽَْمَقدُ  َوَأَمَّ ْٕ ـُ  ا ٌْدِ  زْم ٣م َِمٛمَْٜم٣م، هَماَمَت  وُمُروٌح  َرْأؽِمفِ  دِم  هَمَخَرَج  َيُٕمقَث  فَم ٣مِرُث  َوَأَمَّ ـُ  احْلَ  زْم

                                                 

. واًمٕمٔمؿ اًمٕمّم٥م سملم ومٞمام اًمرضمؾ ذم همٚمٞمظ قمرق هق: وىمٞمؾ .اًمذراع سم٤مـمـ ذم قمرق: إسمجؾ( 1)

 .( ُم٤مدة: )سمجؾ(1/98) شوإصمر احلدي٨م همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م»

 احلدي٨م همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م».اًمقطء قمٜمد ُمٜمٝم٤م سم٤مٕرض يٚمّمؼ ٓ ياًمذ اعمقوع: اًم٘مدم ُمـ إمخص( 2)

  ( ُم٤مدة: )مخص(.2/76) شوإصمر

 ًمف سمًٝم٤مم يرُمك لاخلزاقم اًمرضمؾ أن واعمراد وٓ واطمدة هل٤م ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م، اًمٕمرسمٞم٦م، اًمًٝم٤مم: اًمٜمٌؾ( 3)

 ( ُم٤مدة )ٟمٌؾ(.5/8) شوإصمر احلدي٨م همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م»ل. اًمرُم قمغم ًمٚمتدري٥م

 ِٓ ادلـرٙؼئني تٗ ػمٛتح اهلل ٚأرماِٗ ٌغؿٌٛٗ  {18}
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َْصَٖمرُ  اظم٣َْمءُ  هَمَٟمطَمَذهُ  نَمْٝمَْمؾٍ  ْٕ ـْ  (0)طَمَرُؤهُ  طَمَرَج  ضَمتَّك زَمْْمٛمِفِ  دِم  ا ٣م َِمٛمَْٜم٣م، هَماَمَت  ،همِٝمفِ  َِم  َوَأَمَّ

ـُ  ايْمَٔم٣مُص  ٌَْٝمٛمَاَم  َوائِؾٍ  زْم وَم٥مٌ  ِرصْمٙمِفِ  دِم  َدطَمَؾ  ضَمتَّك َيْقًَم٣م ىَمَذيمَِؽ  ُهقَ  هَم  اَْمَتأَلَْت  ضَمتَّك ، (4)ؾِمػْمِ

 .(3)إوؾمط واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌق ، رواه اًمٓمؼماين ذمصحٝمح شهَماَمَت  َِمٛمَْٜم٣م

 واطمد، يقم ذم سمدر يقم ؾٌىم ،مجٞمٕم٤مً  اهلل أهٚمٙمٝمؿ :-رمحف اهلل-(3)ايمٗمرؿمٌل وم٣مل

 . اهلل سمرؾمقل ٓؾمتٝمزائٝمؿ

  .سمدر ىمٌؾ هٚمٙمقا ...:-رمحف اهلل- (5)ووم٣مل ايمًٝمقؿمل

 ًمف، ٟم٤مس ، رؾمقًمف طم٤مومظ اهلل سم٠من شمِمٝمد اًمتل اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمقصم٤مئؼ هل هذه: ومٙم٦م

 .سمف اؾمتٝمزأ ممـ إي٤مه يم٤مٍف  ُمٜمف، ؾمخر ممـ سمح٘مف ًمف آظمذ فمٚمٛمف، ممـ ًمف ُمٜمت٘مؿ

 اعم١مُمٜمقن يتٛمّٙمـ مل ُمـ أن اهلل ؾمٜم٦م وُمـ :-اهلل رمحف-(1)سمٝمٚمٝم٥م ازمـ ؾمٝمخ اإلؽمالم وم٣مل

 ،ًمرؾمقًمف ُمٜمف يٜمت٘مؿ ؾمٌح٤مٟمف اهلل وم٢منّ  ،ورؾمقًمف اهلل ي١مذون اًمذيـ ُمـ ،يٕمّذسمقه أن

 قمٞمٜمف ويٛمحؼ ،داسمره ي٘مٓمع اهلل وم٢من ،وقم٤مداه وأسمٖمْمف ؿمٜم٠مه ُمـ ويمؾ...،إي٤مه ويٙمٗمٞمف

 .وأصمره

                                                 

 اًمٜمٝم٤مي٦م». ًمٚمح٤مضم٦م واًم٘مٕمقد اًمتخكم هق ،ويمنه٤م اخل٤مء سمٗمتح :اخلراءةو أي: ُم٤م خيرج ُمـ اإلٟم٤ًمن،( 1)

  ( ُم٤مدة: )ظمراء(.2/17) شوإصمر احلدي٨م همري٥م ذم

 ( ُم٤مدة: )ؿمؼمق(.2/395) شوإصمر احلدي٨م همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م» قك.ؿم وًمف ي١ميمؾ يطمج٤مز ٟم٧ٌم: اًمِمؼمق( 2)

(، واًمْمٞم٤مء 234-2/233) شدٓئؾ اًمٜمٌقة»واًمٌٞمٝم٘مل ذم  ،(4983) شإوؾمط»اًمٓمؼماين ذم ( 3)

 شاًمدر اعمٜمثقر»(، وطمًٜمف اًمًٞمقـمل ذم 94( رىمؿ )98-10/96) شإطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة»اعم٘مدد ذم 

صحٞمح اًمًػمة »، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم شاعمخت٤مرة»(، وصححف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم 4/107-108)

 (.403-2/402) شآؾمتٞمٕم٤مب ذم سمٞم٤من إؾم٤ٌمب»وصححف ص٤مطم٤ٌم (، 222-220)ص: شاًمٜمٌقي٦م

 (.58-5/57) ششمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»  (4)

 [.95احلجر:] ژٿ ٹ    ٹژ( حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم 108-4/107) شاًمدر اعمٜمثقر» (5)

 (.317-2/316) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 6)
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 ،اًمٙمٗم٤مر ُمـ آٟمت٘م٤مم شمٕمجٞمؾ ُمـ اعمًٚمٛمقن سمفضمر ُم٤م ذيمرٟم٤م وىمد :-اهلل رمحف- ووم٣مل

 سم٤مب وهذا ُمتٕمّددة، وىم٤مئع ذم ذًمؽ ُمثؾ وسمٚمٖمٜم٤م ، اهلل رؾمقل ًم٥ًم وقاشمٕمر إذا

 هـ..ا(1)فسم حي٤مط ٓ واؾمع

 ضم٤مء وسمام ،  اهلل سمرؾمقل سم٤مٓؾمتٝمزاء أطمد شمٔم٤مهر ُم٤م :-رمحف اهلل- ايمًٔمدي ووم٣مل

 هـ.ا .(2)ىمتٚم٦م ذ وىمتٚمف ،اهلل أهٚمٙمف إٓ سمف

 وائؾ، سمـ واًمٕم٤مص اعمٖمػمة، سمـ اًمقًمٞمد :ومقَمٜمؿ أفمٝم٣منِ  َمـ ٞمٖمر َخ٥ًم همٜم٠مٓء

 ،اعمٓمٚم٥م سمـ وإؾمقد يٖمقث، قمٌد سمـ وإؾمقد اًمًٝمٛمل، ىمٞمس سمـ واحل٤مرث

، وىمتٚمٝمؿ ذ ؾمٌح٤مٟمف وقمزشمف سم٘مدرشمف إّي٤مهؿ اهلل ومٙمٗم٤مه ، اهلل سمرؾمقل اؾمتٝمزؤوا

 وُم٤م هذه اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ اًمٔم٤معملم سمٌٕمٞمد ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من. ىمتٚم٦م،

  

                                                 

 (.2/318) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 1)

 (.496)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»( 2)
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ـْ   َرصُماًل   اهلل َرؽُمقُل  زَمَٔم٧َم ىم٤مل:  قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   َرصُمؾٍ  إلَِم  َأْصَح٣مزمِفِ  َِم

ـْ  ٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  ٣مِب َح ْص أَ  َِم ٣ٌَمَركَ  اهللَِّ  إلَِم  َيْدفُمقهُ  ،اجْلَ  سَمْدفُمق ايمَِّذي َرزمَُّؽ  َأْيش: هَمَٗم٣مَل  ،َوسَمَٔم٣ملَم  سَم

ـْ  إيَِمْٝمِف؟ ـْ  ضَمِديدٍ  َِم ـْ  ُهَق؟ ُٞمَح٣مسٍ  ُهَق؟َِم ٥مٍ  َِم ـْ  ُهَق؟ همِّمَّ  ايمٛمٌَِّلّ  هَمَٟمسَمك ُهَق؟ َذَه٤ٍم  َِم

هُ   َِمْثَؾ : هَمَٗم٣مَل  ،ايمث٣َّميمِث٥م إيَِمْٝمفِ  هَمَٟمْرؽَمَٙمفُ  ،َذيمَِؽ  َِمْثَؾ : هَمَٗم٣مَل  ،ايمث٣َّمٞمَِٝم٥مَ   ايمٛمٌَِّلّ  هَمَٟمفَم٣مَدهُ  ،هَمَٟمطْمػَمَ

هُ  ايمٛمٌَِّلّ  هَمَٟمسَمك ،َذيمَِؽ  ٣ٌَمَركَ  اهللَُّ هَمَٟمْرؽَمَؾ  ،هَمَٟمطْمػَمَ  هَمَٗم٣مَل  ،هَمَٟمضْمَروَمْتف َص٣مفِمَٗم٥مً  فَمَٙمْٝمفِ  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم

٣ٌَمَركَ  اهللََّ إِنَّ » : اهللَِّ َرؽُمقُل   شهَمَٟمضْمَروَمْتفُ  َص٣مفِمَٗم٥مً  َص٣مضِمٌَِؽ  فَمعَم  َأْرؽَمَؾ  وَمْد  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ژ  أَي٥مُ  َهِذهِ  هَمٛمََزيَم٦ْم 

اسمـ أيب قم٤مصؿ واًمٌزار وأسمق وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل  صحٝمح، .[13اًمرقمد:] ژمئ   ىئ  يئ

 .(1)ذم جمٛمع اًمزوائد ٛملثاهلٞمذيمره يٕمغم واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين و

ىئ  ىئ  ېئ  ژ  :َت٦م ومقيمف سمٔم٣ملم -رمحف اهلل- ىمثغم ازمـاحل٣مهمظ  وم٣مل

 يٜمت٘مؿ ٟم٘مٛم٦م يرؾمٚمٝم٤م: أي ژىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ

 ، اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذيمر صمؿ اًمزُم٤من، آظمر ذم شمٙمثر وهلذا يِم٤مء، ممـ هب٤م

                                                 

 (3/54) شيمِمػ إؾمت٤مر» ،(692رىمؿ ) شٓسمـ أيب قم٤مصؿ اًمًٜم٦م» ،(11259) شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»( 1)

( 605( رىمؿ )38-2/37) شإؾمامء واًمّمٗم٤مت» ،(3328) شُمًٜمد أيب يٕمغم» ،(2221) ؿرىم

ٓسمـ  شختري٩م اًمًٜم٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(7/42) شاعمجٛمع»اهلٞمثٛمل ذم  ،(2623رىمؿ ) شإوؾمط»

( 76-1/75) شاًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم»وؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم  ،(692أيب قم٤مصؿ )

 ( .    138-137)ص: شأؾم٤ٌمب اًمٜمزولاًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ »و

 صاػمح ِٓ اٌـّاء أدغلد ِٓ مل جية صاػٟ اهلل {19}
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َقافِمُؼ  سَمْ٘مُثرُ » :أمحد رواه اًمذي اِب  فِمٛمَْد  ايمِمَّ ٣مفَم٥ِم، اوْمؼِمَ ًَّ صُمُؾ  َيْٟمِتَ  ضَمتَّك ايم  ايْمَٗمْقَم، ايمرَّ

ـْ : هَمَٝمُٗمقَل  ٌََٙمُ٘مؿْ  َصِٔمَؼ  ََم   .اهـ.(1) شَوهُماَلنٌ  هُماَلنٌ  َصِٔمَؼ : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ايْمَٕمَداَة؟ وِم

ٌّف عمـ جيٕمؾ أن ،اعمح٤مل ؿمديد اهلل ٟم٠ًمل  أو ،ديٜمف ؾم٥م أو ، رؾمقًمف ؾم٥م أو ،ؾم

 .شمٙم٤مصمره٤م وىم٧م هذا اًمتل ،اًمّمقاقمؼ هذه ُمـ ٟمّمٞم٤ٌمً  ،اًمّم٤محللم سمٕم٤ٌمده ؾمخر

 ُمـ اُمرأةقمـ  :شفمـ اجل٣ٌمر َمٜمالً أهي٣م ايمزٞم٣مدوم٥م َمٜماًل »وومد ذىمر ص٣مضم٤م ىمت٣مب 

 واصمٜم٤من ،ؿم٤مسم٦م يم٤مٟم٧م طملم اًمٖمٜمؿ شمرقمك يم٤مٟم٧م إهن٤م :شم٘مقل ،ُمٕمرووم٦م قم٤مئٚم٦مُمـ  ،سمريدة

 اًمٕمٓمش سمٜم٤م واؿمتد ،ؿمديداً  احلر ويم٤من ،أهمٜم٤مُمٝمؿ رقمل ذم قمٜمٝم٤م سمٕمٞمد همػم اًمِم٤ٌمب ُمـ

 زٟمدي٘م٤مً  يم٤من أظمر وًمٙمـ يً٘مٞمٜم٤م، أن شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمِم٤مسملم أطمد وم٤مؾمتٖم٤مث وسم٤مًمٖمٜمؿ

 َم٣مءً  رزمؽ فمٛمد ىم٣من يمق) :سم٤مهلل واؾمتٝمزاء سمًخري٦م ًمّم٤مطمٌف ىم٤مئالً  ُمٙمٜمقٟمف ومٔمٝمر ،وم٤مضمراً 

 .يمٌػماً  قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقاً  اهلل شمٕم٤ممم( ٞمٖمًف زمف ؽمٗمك

 ،أفمّٚمتٜم٤م طمتك اعمٖمرب ُمـ ضم٤مءت ؾمح٤مسمف اهلل أٟمِم٠م ىمٚمٞمؾ سمٕمد: اعمرأة شم٘مقل

 .وم٤مرشمقيٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م وم٠مُمٓمرت

 أص٣مزمٛم٣م زمِمقافمؼ سمٗمِمٖمف زمف وأضم٣مؿم٦م ،ايمًح٣مزم٥م فمٙمٝمف همتديّم٦م :زم٣مهلل ايم٣ًمطمر أَم٣م

 وايمُم٣مب أٞم٣م هم٘مدت ،ايمًح٣مزم٥م طمالل َمـ يًْمع وايمػمق ،ؾمديد رفم٤ٌم  َمٛمٜم٣م

 ومد هل هم١مذا ،فمٛمف ايمًح٣مزم٥م اٞمجٙم٦م شمؿ إَمر، لهق َمـ فمٙمٝمٛم٣م يٕمٚمك أن اظمًتٕمٝم٧م

  .ومْمٔم٣مً  ٔمتفومْم

 ؿمديد ،وإرولم اًمًٛمقات ىمٞمقم ،اجل٤ٌمر سم٤معمٚمؽ ٤ًمظمرًم قم٤مضمؾ ضمزاء ومٝمذا

 .اعمِح٤مل

                                                 

( وصححف احل٤ميمؿ وووم٘مف 8440( رىمؿ )4/610) شُمًتدرك احل٤ميمؿ» ،(11620) شُمًٜمد أمحد»( 1)

 . شُمًٜمد أمحد»اًمذهٌل، وصححف يمذًمؽ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم حت٘مٞمؼ 
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ٌَْٝم٦ِم، فِمٛمَْد  ُيَِمقمِّ   اهللِ َرؽُمقُل  زَمْٝمٛمَاَم : ىم٤مل  قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد   َوَأزُمق ايْم

ََْمِس، صَمُزورٌ  ُٞمِحَرْت  َووَمْد  صُمُٙمقٌس، يَمفُ  َوَأْصَح٣مٌب  صَمْٜمؾٍ  ْٕ ُ٘مؿْ : صَمْٜمؾٍ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  زم٣ِم  َأيُّ

دٍ  ىَمتَِٖملْ  دِم  هَمَٝمَّمُٔمفُ  هَمَٝمْٟمطُمُذهُ  هُماَلٍن، زَمٛمِل صَمُزورِ  ؽَماَل  إلَِم  َيُٗمقمُ  ٌََٔم٧َم  ؽَمَجَد؟ إَِذا حُمَٚمَّ  هَم٣مْٞم

 هَم٣مؽْمَتّْمَحُ٘مقا،: وَم٣مَل  ىَمتَِٖمْٝمِف، زَمكْمَ  َوَؤَمفُ   ايمٛمٌَِّلُّ  ؽَمَجَد  هَمَٙمامَّ  هَمَٟمطَمَذُه، ايْمَٗمْقمِ  َأؾْمَٗمك

ـْ  ؿَمَرضْمُتفُ  ََمٛمََٔم٥مٌ  رِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  يَمقْ  َأْٞمُٓمُر، وَم٣مئِؿٌ  َوَأَٞم٣م زَمْٔمضٍ  فَمعَم  َيِٚمٝمُؾ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َوصَمَٔمَؾ   ـَمْٜمرِ  فَم

٣منٌ  اْٞمَْمَٙمَؼ  ضَمتَّك ،َرْأؽَمفُ  َيْرهَمعُ  ََم٣م ؽَم٣مصِمٌد   َوايمٛمٌَِّلُّ  ، اهللِ َرؽُمقلِ  ًَ  هَم٣مؿمَِٚم٥َم، هَمَٟمطْمػَمَ  إِْٞم

ٌََٙم٦ْم  شُمؿَّ  فَمٛمُْف، هَمَْمَرضَمْتفُ  صُمَقْيِرَي٥ٌم، َوِهلَ  هَمَج٣مَءْت   ايمٛمٌَِّلُّ  وَم٢َم  هَمَٙمامَّ  سَمُْمتُِٚمُٜمْؿ، فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأوْم

 ،ؽَمَٟمَل  ؽَمَٟمَل  َوإَِذا ،٣مً شَماَلشم َدفَم٣م َدفَم٣م إَِذا َوىَم٣منَ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َدفَم٣م شُمؿَّ  َصْقسَمُف، َرهَمعَ  َصاَلسَمُف 

،»: وَم٣مَل  شُمؿَّ  ،٣مً شَماَلشم اٍت، شَماَلَث  شزمُِٗمَرْيشٍ  فَمَٙمْٝمَؽ  ايمٙمُٜمؿَّ  َذَه٤َم  َصْقسَمفُ  ؽَمِٚمُٔمقا هَمَٙمامَّ  ََمرَّ

ْحُؽ، فَمٛمُْٜمؿُ  ،»: وَم٣مَل  شُمؿَّ  َدفْمَقسَمُف، َوطَم٣مهُمقا ايمّمِّ ـِ  صَمْٜمؾِ  زمَِٟمِب  فَمَٙمْٝمَؽ  ايمٙمُٜمؿَّ  ِهَُم٣مٍم، زْم

٥ٌَمَ  ـِ  َوفُمْت ٥ٌَمَ  َرزمِٝمَٔم٥َم، زْم ـِ  َوؾَمْٝم ـِ  َوايْمَقيمِٝمدِ  َرزمِٝمَٔم٥َم، زْم ٥ٌََم، زْم ـِ  َوُأََمٝم٥َّمَ  فُمْٗم ٥ٌَمَ  طَمَٙمٍػ، زْم ـِ  َوفُمْٗم  َأِب  زْم

٣مزمِعَ  َوَذىَمرَ - شَُمَٔمْٝمطٍ  ًَّ ْ  ايم ًدا زَمَٔم٧َم  هَمَقايمَِّذي -َأضْمَٖمْٓمفُ  َوَل ،  حُمَٚمَّ ؼِّ  َرَأْي٦ُم  يَمَٗمْد  زم٣ِمحْلَ

ـَ  ك ايمَِّذي فَمك ؽَمٚمَّ ٌُقا شُمؿَّ  زَمْدٍر، َيْقمَ  َسْ رواه اًمٌخ٤مري  .-زَمْدرٍ  وَمٙمِٝم٤ِم - ايْمَٗمٙمِٝم٤ِم  إلَِم  ؽُمِح

 . (1)وُمًٚمؿ

    : واًم٤ًمسمع هق قمامرة سمـ اًمقًمٞمد.ومٙم٦م

                                                 

 .(1794) شُمًٚمؿ»و ،(240) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 ػ١ٍُٙ ٘الن صٕاص٠ض لغ٠ش يف تضع تضػاء إٌثٟ  {21}
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 يد قمغم  اهلل رؾمقل ًم٘مٞمف اًمذي ًمألذى أُمثٚم٦م ،ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م اًمرواي٦م هذه ذم

 واعمٕمٜمقي، اجلًامين إذى سم٢محل٤مق ،اعم٤مدي٦م اإله٤مٟم٦م سمف ٘مّمدي مم٤م ،ُمٙم٦م ذم اًمٙمٗم٤مر

 .احلًٞم٦م ُمـ أسمٚمغ وهل، اًمٜمٗمقس وإهم٤مفم٦م اعمِم٤مقمر سمتحٓمٞمؿ

 ،ؾمٞمد اًمٌنمي٦م قمغم ُمٝمٞمٜم٤مً  اقمتداء ٕمدي ُمٕمٞمط أيب سمـ قم٘م٦ٌم ُمـ ضمرى ُم٤م وإن هذا

 يدل مم٤م، ديٜمف ؿمٕم٤مئر ي١مدي وهق،  اًمت٤مريخ قمرومف رضمؾ أقمٔمؿو ،وإُم٤مم اعمرؾمٚملم

 شمقهمؾ قمغم قمالُم٦م وهذا، احلؼ أهؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًم٤ٌمـمؾ أهؾ ُمًتقى شمدين قمغم

 طمٞم٨م، سم٤مًمٌٞم٤من اًمٌٞم٤منو ،٤محلج٦مسم قمدم ُمقاضمٝم٦م احلج٦م ذم وإومالؾمٝمؿ ،قمداوهتؿ

 .اعم٤مدي٦م وىمقهتؿ أيدهيؿ اؾمتخدُمقا

 ٓسمٛم٘مت٣م ،قمقاـمٗمٝمؿ سمٛم٘مت٣م يتٍمومقن جيٕمٚمٝمؿ اًمدوملم اًمٙمٗم٤مر طم٘مد وإن

 احلؼ أهؾ سمٞمٜمام، قمٛمٚمٝمؿ ٕٟمٙمروا ذًمؽ سمٕمد أٟمٗمًٝمؿ راضمٕمقا ًمق إهنؿ طمٞم٨م، قم٘مقهلؿ

 .اعمتدين اهل٤مسمط اعمًتقى هذا إمم أسمداً  يٜمزًمقن ٓ

 ، اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝمؿ دقم٤م اًمذيـ ىمريش ُمنميمل ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م أوًمئؽ يمؾ

 ىمتٚمقا يقم سمدر.

 يقم سقمك رأيتٝمؿ ًم٘مد اهلل ومق: ذًمؽ ؿمٝمد يم٤من وىمد  اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ىم٤مل

 .ومٞمف ضمٞمٗمٝمؿ وم٠مًم٘مٞم٧م سمدر ىمٚمٞم٥م إمم وؾمحٌقا ،طم٤مر يقم ذم اًمِمٛمس همػمهتؿ ىمد ،سمدر
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 َوسَمَٗمعُ  ، ايمٛمٌَِّلَّ  سَمُْمُتؿُ  َويَمدٍ  ُأمُّ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َأفْمَٚمك َأنَّ  ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

 سَمَٗمعُ  صَمَٔمَٙم٦ْم  يَمْٝمَٙم٥مٍ  َذاَت  ىَم٣منَ  هَمَٙمامَّ : وم٣مل سَمٛمَْزصِمُر، هَماَل  َوَيْزصُمُرَه٣م سَمٛمْتَِٜمل، هَماَل  هَمَٝمٛمَْٜم٣مَه٣م همِٝمِف،

َ٘مٟمَ  زَمْْمٛمَِٜم٣م، دِم  هَمَقَؤَمفُ  (0)اظمِْْٕمَقَل  هَمَٟمطَمَذ  َوسَمُْمُتُٚمُف،  ايمٛمٌَِّلِّ  دِم   هَمَقوَمعَ  هَمَٗمَتَٙمَٜم٣م، فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواسمَّ

ِم، ُهٛم٣َمكَ  ََم٣م هَمَٙمْمََّخ٦ْم  ؿمِْٖمٌؾ، ِرصْمَٙمْٝمَٜم٣م زَمكْمَ   هَمَجَٚمعَ  ، يمِٙمٛمٌَِّلِّ  َذيمَِؽ  ُذىمِرَ  َأْصٌََح  هَمَٙمامَّ  زم٣ِميمدَّ

َّٓ  ضَمؼ   فَمَٙمْٝمفِ  رِم  هَمَٔمَؾ  ََم٣م هَمَٔمَؾ  َرصُماًل  اهللََّ َأْٞمُُمُد »: هَمَٗم٣مَل  ايمٛم٣َّمَس  فَْمَٚمك هَمَٗم٣ممَ  ،شوَم٣ممَ  إِ ْٕ  ا

ِلِّ  َيَدِي  زَمكْمَ  وَمَٔمَد  ضَمتَّك َيَتَزيْمَزُل  َوُهقَ  ايمٛم٣َّمَس  َيَتَخْمَّك  َأَٞم٣م اهللَِّ، َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ، ايمٛمٌَّ

ٌَُٜم٣م،  سَمٛمَْزصِمُر، هَماَل  َوَأْزصُمُرَه٣م، سَمٛمَْتِٜمل، هَماَل  هَمَٟمَّْن٣َمَه٣م همِٝمَؽ، َوسَمَٗمعُ  سَمُْمُتُٚمَؽ، ىَم٣مَٞم٦ْم  َص٣مضِم

، َِمْثُؾ  ازْمٛم٣َمنِ  َِمٛمَْٜم٣م َورِم  ٠ْميُم٠َمسَمكْمِ ٣ٌَمِرضَم٥مَ  ىَم٣منَ  هَمَٙمامَّ  َرهمِٝمَٗم٥ًم، ِب  َوىَم٣مَٞم٦ْم  ايمٙمُّ  سَمُْمُتُٚمَؽ، صَمَٔمَٙم٦ْم  ايْم

َ٘مْٟمُت  زَمْْمٛمَِٜم٣م، دِم  هَمَقَؤْمُتفُ  اظمِْْٕمَقَل  هَمَٟمطَمْذُت  همِٝمَؽ، َوسَمَٗمعُ   هَمَٗم٣مَل  وَمَتْٙمُتَٜم٣م، ضَمتَّك فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواسمَّ

َٓ »:  ايمٛمٌَِّلُّ    .(2)رواه أسمق داود ،صحٝمح شَهَدرٌ  َدََمَٜم٣م َأنَّ  اؾْمَٜمُدوا َأ
 أن وذًمؽ اًمدم، ُمٝمدر  اًمٜمٌل ؾم٤مب أن سمٞم٤من ومٞمف :-رمحف اهلل-(1)وم٣مل اخلْم٣مب

 اظمتٚمػ اعمًٚمٛملم ُمـ أطمداً  أقمٚمؿ وٓ اًمديـ، قمـ رشمدادا  اهلل ًمرؾمقل ُمٜمٝم٤م اًم٥ًم

 .ىمتٚمف وضمقب ذم

 سحي٤ًم وضم٥م ىمتٚمف. قمغم أن ُمـ ؾم٥م اًمٜمٌل  آشمٗم٤مق :(3)وومد ٞمٗمؾ ازمـ اظمٛمذر

                                                 

( اعمٖمقل: سمٙمن ُمٞمؿ وؾمٙمقن هملم ُمٕمجٛم٦م وومتح واو، ُمثؾ: ؾمٞمػ ىمّمػم، يِمتٛمؾ سمف اًمرضمؾ حت٧م صمٞم٤مسمف 1)

ومٞمٖمٓمٞمف، وىمٞمؾ: طمديدة دىمٞم٘م٦م هل٤م طمد ُم٤مض، وىمٞمؾ: هق ؾمقط ذم ضمقومف ؾمٞمػ دىمٞمؼ، يِمده اًمٗم٤مشمؽ قمغم وؾمٓمف 

 ( .12/11) شقمقن اعمٕمٌقد»ًمٞمٖمت٤مل سمف اًمٜم٤مس. 

( وطمًٜمف ؿمٞمخٜم٤م 4361) شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»إًم٤ٌمين ذم  ( وصححف اًمٕمالُم٦م4351) شقمقن اعمٕمٌقد»( 2)

 (.446-1/445) شاًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم»اًمقادقمل ذم 

 .شؾمٜمـ أيب داود»( ُمٓمٌقع وٛمـ 4/528) شُمٕم٤ممل اًمًٜمـ»( 3)

 (.12/12) شقمقن اعمٕمٌقد» (4)

 صَ األِـح اٌرٟ وأد ذـثٗ ئ٘ضاع إٌثٟ { 21}
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 ىمتٚمٝم٤م ضمقاز ذم ٟمص احلدي٨م وهذا...:-رمحف اهلل- (0)ووم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م

 إذا واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ وىمتؾ ،لاًمذُم اًمرضمؾ ىمتؾ قمغم ودًمٞمؾ ، لاًمٜمٌ ؿمتؿ ٕضمؾ

٤ٌَّم  .إومم سمٓمريؼ ؾم

 أو ،اهلل ؾم٥م ُمـ أن قمغم اعمًٚمٛمقن أمجع...:-رمحف اهلل-(4)فراهقي زمـ إؽمح٣مق وم٣مل

 اهلل أٟمٌٞم٤مء ُمـ ٟمٌٞم٤مً  ىمتؾ أو ،وضمؾ قمز اهلل أٟمزل مم٤م ؿمٞمئ٤مً  دومع أو ، رؾمقًمف ؾم٥م

 .اهلل أٟمزل  ُم٤م سمٙمؾ ُم٘مراً  يم٤من وإن ،سمذًمؽ يم٤مومر أٟمف قمزوضمؾ

  .ي٘متؾ  لاًمٜمٌ ؾم٥مَّ  ُمـ أنَّ  قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ قمقام أمجع :(1)ايم٘مُمٚمغمى وم٣ملو

 وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أسمك قمـ -ردة سم٠مٟمف اًم٘مقل ُمثؾ ي:أ- َمثٙمف يايمْمػم وضم٘مك

سمف أو ُمٜمف سمرئ أو ، شمٜم٘مّمف ومٞمٛمـ  .يمذَّ

 ًمف اعمًتٜم٘مص  لاًمٜمٌ ؿم٤مشمؿ أن قمغم اًمٕمٚمامء أمجع:(3)ؽمحٛمقن زمـ حمٚمد ووم٣مل

 .هـا.يمٗمر وقمذاسمف يمٗمره ذم ؿمؽ وُمـ ،يم٤مومر

 يم٤مومر اعمًٚمٛملم ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ؾم٤مبَّ  أنَّ  ظمالف ٓ :(5)فمٝم٣مض يمٙمٗم٣مض ايمُمٖم٣م وذم

 أو ،سمف أظمؼم أو ،سمٚمٖمف ومٞمام اًمٙمذب شمٕمٛمد  ٜم٤مٟمٌٞم إمم أو٤مف ُمـ ويمذًمؽ ،اًمدم طمالل

 أو ،إٟمٌٞم٤مء ُمـ سم٠مطمد أو ،سمف اؾمتخػ أو ،يٌٚمغ مل إٟمف ىم٤مل أو ،ؾمٌف أو ،صدىمف ذم ؿمؽ

 .هـا.سم٤مإلمج٤مع يم٤مومر ومٝمق ،طم٤مرسمف أو ،ٟمٌٞم٤مً  ىمتؾ أو ،آذاهؿ أو ،قمٚمٞمٝمؿ أزرى

 سمام ومّمح :وم٣مل ،ايم٣ًمب ىمٖمر فمعم إديم٥م ؽم٣مق أن زمٔمد -رمحف اهلل- (1)ووم٣مل ازمـ ضمزم

 اؾمتٝمزأ أو ،إٟمٌٞم٤مء ُمـ ٟمٌٞم٤مً  ؾم٥م أو ،سمف اؾمتٝمزأ أو ،شمٕم٤ممم اهلل ؾم٥م ُمـ يمؾ أن ذيمرٟم٤م

 ُمـ واًم٘مرآن ،ٝم٤ميمٚم واًمنمائع ،هب٤م اؾمتٝمزأ أو ،شمٕم٤ممم اهلل آي٤مت ُمـ آي٦م ؾم٥م أو ،سمف

 .ٟم٘مقل وهبذا اعمرشمد طمٙمؿ ًمف ،ُمرشمد يم٤مومر سمذًمؽ ومٝمق ،اهلل آي٤مت

                                                 
 (.2/128) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 1)

  (.2/15) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل» (2)

 (.64:ص) شاعمٚمحديـ إيمٗم٤مر»( 3)

 (.2/15) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 4)

 (.2/577) شاًمِمٗم٤م» ( 5)

 (.11/413) شاعمحغم»( 6)
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 تغـااٌفصـً اٌ
 

                                                                                                                 
 

ڄ  ڄ  ڃ     ڄڦ  ڦ  ڦ ڄ ڤ  ڦژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.7إسمراهٞمؿ:] ژڃ  ڃ  ڃ  

 [.152اًمٌ٘مرة:] ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

َى  اهللََّ إِنَّ »:  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ل٤مىم ، أٟمس وقمـ ـِ  يَمغَمْ ٌْدِ  فَم ىَْمَٙم٥َم  َيْٟمىُمُؾ  ايْمَٔم ْٕ ا

ُب وَ  ،فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمْحَٚمُدهُ  زَم٥مَ  َيمْمَ ْ  .(1)ُمًٚمؿ رواه شفَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمْحَٚمُدهُ  ايمممَّ

   
 
  

                                                 

 (.2734ُمًٚمؿ )( 1)

 اإلػغاض ٚػضَ اٌشىغ ؿثة ٌرذ٠ًٛ إٌؼّح ئىل ٔمّح
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  ٱ  ٻ ٻ ٻٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچچ چ 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ

ں  ڻ  ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ں  ڱڱڱ

 [.19-15ؾم٠ٌم :] ژھ  ھ  
ًٚمػ واخلٚمػ، ُمـ واطمد ُمـ قمٚمامء اًم ذيمر همػم :-رمحف اهلل- (0) وم٣مل ازمـ ىمثغم

، ومٕمٛمدوا ذم ضمٌٚملم، أن ؾمد ُم٠مرب يم٤من صٜمٕمتف أن اعمٞم٤مه دمري سملم اعمٗمنيـ وهمػمهؿ

ٗمع اعم٤مء ومحٙمؿ قمغم أقم٤مزم طمتك ارشم ،ىمديؿ اًمزُم٤من ومًدوا ُم٤م سمٞمٜمٝمام سمٌٜم٤مء حمٙمؿ ضمداً 

 اًمٙمثػمة٤ًٌمشملم وإؿمج٤مر اعمثٛمرة إٟمٞم٘م٦م، وزرقمقا اًمزروع ، وهمرؾمقا ومٞمٝم٤م اًملمٚمٌاجل

، وضمٕمؾ إًمٞمف وؾمٚمط إًمٞمف ؾمٌٕملم وادي٤ًم يٗمد ،: يم٤من أول ُمـ سمٜم٤مه ؾم٠ٌم سمـ يٕمربوي٘م٤مل

ه، ومٙمٛمٚمتف محػم سمٕمده، ويم٤من ء٤مء، وُم٤مت ومل يٙمٛمؾ سمٜم٤مًمف صمالصملم ومروـ٦م خيرج ُمٜمٝم٤م اعم

همٌٓم٦م قمٔمٞمٛم٦م وقمٞمش رهمٞمد وأي٤مم ـمٞم٦ٌم، طمتك ، ويم٤مٟمقا ذم اشم٤ًمقمف ومرؾمخ٤ًم ذم ومرؾمخ

امر ُم٤م سم٤معمٙمتؾ قمغم رأؾمٝم٤م ومتٛمتٚمئ ُمـ اًمثيم٤مٟم٧م متر : أن اعمرأة ذيمر ىمت٤مدة وهمػمه

وذيمروا أن مل يٙمـ ذم سمالدهؿ رء ُمـ اًمؼماهمٞم٨م  ،يت٤ًمىمط ومٞمف ُمـ ٟمْمجف ويمثرشمف

ٻ       ٱ  ٻژ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ًمّمح٦م هقائٝمؿ وـمٞم٥م ومٜم٤مئٝمؿ ،وٓ اًمدواب اعم١مذي٦م

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  

   [.15ؾم٠ٌم:] ژٹ  ٹ   ٹ  

                                                 

 .  ( 112-3/110) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»(، و11-1/10) شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 1)

 أػغض أصذاب ؿثأ ػٓ شىغ ٔؼّح اهلل فّؼلُٙ اهلل وً شلؼق {1}
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ڤ ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ژ ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

وؾم٠مًمقا سمٕمد  ،وسمٓمروا ٟمٕمٛمتف ،ومٚمام قمٌدوا همػم اهلل [،7:إسمراهٞمؿ] ژڃ  ڃ ڃ

ؾم٠مًمقا أن  ،رىم٤متوأُمـ اًمٓم ،وـمٞم٥م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ اًم٤ًٌمشملم ،ب ُم٤م سملم ىمراهؿرشم٘م٤م

ي٤ٌمقمد سملم أؾمٗم٤مرهؿ، وأن يٙمقن ؾمٗمرهؿ ذم ُمِم٤مق وشمٕم٥م، وـمٚمٌقا أن يٌدًمقا سم٤مخلػم 

قل واًم٘مث٤مء واًمٗمقم واًمٕمدس اًمٌ٘م ،، يمام ؾم٠مل سمٜمق إهائٞمؾ سمدل اعمـ واًمًٚمقىذاً 

 ،، سمتخري٥م اًمٌالدواحلًٜم٦م اًمٕمٛمٞمٛم٦م ،اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ، ومًٚمٌقا شمٚمؽواًمٌّمؾ

 .   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ ٕم٤ممم يمام ىم٤مل شم ،واًمِمت٤مت قمغم وضمقه اًمٕم٤ٌمد

 :وي٘م٤مل ،)اجلرذ( )اًمٗم٠مر( وهق أرؾمؾ اهلل قمغم أصؾ اًمًد :وم٣مل نمغم واضمد

ؿمٞمئ٤ًم، إذ ىمد طمؿ  ومٚمؿ شمٖمـ ،ومٚمام ومٓمٜمقا ًمذًمؽ أرصدوا قمٜمده٤م اًمًٜم٤مٟمػم ،)اخلٚمد(

٤مد ؾم٘مط واهن٤مر وؾمٚمؽ يمال ٓ وزر، ومٚمام حتٙمؿ ذم أصٚمف اًمٗمً ،ومل يٜمٗمع احلذر ،اًم٘مدر

، وُم٤مدت شمٚمؽ وىمٓمٕم٧م شمٚمؽ اجلداول وإهن٤مر، واٟم٘مٓمٕم٧م شمٚمؽ اًمثامراعم٤مء اًم٘مرار، 

، يمام ىم٤مل اًمٕمزيز اجل٤ٌمر إؿمج٤مر وإصمامر سمرديءًمقا سمٕمده٤م وشمٌد ،اًمزروع وإؿمج٤مر

 .ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ 

وأصمؾ وهق:  ،وصمٛمرة اًمؼمسمر ،ق: إراكىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد وهمػم واطمد ه

  .وهق طمٓم٥م ٓ صمٛمر ًمف ،يِمٌٝمف :، وىمٞمؾاًمٓمروم٤مء

ُمع أٟمف ذو  ،وذًمؽ ٕٟمف عم٤م يم٤من يثٛمر اًمٜمٌؼ يم٤من ىمٚمٞمالً  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

 : سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف يمام ي٘م٤مل ذم اعمثؾ وصمٛمره ،ؿمقك يمثػم

  .شوٓ ؽمٚمكم همٝمٛمتٗمك ،ٓ ؽمٜمؾ همغمسمٗمك ،حلؿ مجؾ نم٧م فمعم رأس صمٌؾ وفمر»

: إٟمام أي ژچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍژوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ب رؾمٚمٜم٤م، وظم٤مًمػ أُمرٟم٤م، واٟمتٝمؽ ، ويمذَّ هذه اًمٕم٘مقسم٦م اًمِمديدة ُمـ يمٗمر سمٜم٤م ٟمٕم٤مىم٥م
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وذًمؽ أهنؿ عم٤م هٚمٙم٧م ژ ں ںڻ  ڻ ڻژ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم حم٤مرُمٜم٤م

، ومتٗمرىمقا ذم ويٜمت٘مٚمقا قمٜمٝم٤م ،ا أن يرحتٚمقا ُمٜمٝم٤ماطمت٤مضمق ،وظمرسم٧م سمالدهؿ ،أُمقاهلؿ

       .          ؿمذر ُمذر همقر اًمٌالد وٟمجده٤م أيدي ؾم٠ٌم

 :(0)شتٖمًغمايم»دم  -اهللرمحف - ووم٣مل

ن وسمٚم٘مٞمس ص٤مطم٦ٌم ؾمٚمٞمام ،، ويم٤مٟم٧م اًمت٤ٌمسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ٧م ؾم٠ٌم ُمٚمقك اًمٞمٛمـ وأهٚمٝم٤ميم٤مٟم

 ،وقمٞمِمٝمؿ ،سمالدهؿ ويم٤مٟمقا ذم ٟمٕمٛم٦م وهمٌٓم٦م ذم .قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ مجٚمتٝمؿ

 ،، وسمٕم٨م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾوزروقمٝمؿ وصمامرهؿ ،واشم٤ًمع أرزاىمٝمؿ

، ومٙم٤مٟمقا يمذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء وقم٤ٌمدشمف ويِمٙمروه سمتقطمٞمده ،ي٠ميمٚمقا ُمـ رزىمف شم٠مُمرهؿ أن

رق ذم اًمٌالد ، واًمتٗمومٕمقىمٌقا سم٢مرؾم٤مل اًمًٞمؾ شمٕم٤ممم، صمؿ أقمروقا قمام أُمروا سمف، اهلل

 اهـ..أيدي ؾم٠ٌم ، ؿمذر ُمذر

 وىمٞمدوا ،شمٕم٤ممم اهلل اشم٘مقا اًمٜم٤مس أهي٤م :-رمحف اهلل-(4)ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم ايمُمٝمخوم٣مل و

 وطمًـ ،اًمٜمٕمؿ ازدي٤مد سمف اًمِمٙمر وم٢من ،ومٞمٝم٤م اًمتٍمف وطمًـ ،سمِمٙمره٤م قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمف

 . ٟمٕمامً  شمتٛمحض سمف ومٞمٝم٤م اًمتٍمف

                     وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ،هدُمٝم٤م وُمٕمقل ،زواهل٤م ؾم٥ٌم ومذًمؽ ،اًمٜمٕمؿ ٗمرتيمُ  إذا أُم٤م

ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻژ 

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 .[17-15]ؾم٠ٌم : ژڇ  ڍ   ڍ  

                                                 
 ( .700/ 3) ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.579)اخلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ أظمٓم٤مر اًمًٞم٤مرت( )ص: شاًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذم اخلٓم٥م اجلقاُمع» (2)
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ٿٿٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .[112اًمٜمحؾ:] ژڃ  چ  

 ،اًمٕمٞمش ورهمد اًمدٟمٞم٤م سمٜمْم٤مرة قمٚمٞمٝمام اهلل أٟمٕمؿ ًمٌٚمديـ ُمثالن هذان :ايمٛم٣مس أهي٣م

 سمٜمٕمٛمف اهلل وم٠مسمدهلؿ ،اهلل حم٤مرم وارشمٙمٌقا ،اهلل ديـ قمـ وم٠مقمروقا ،يمٗمراً  اهلل ٟمٕمٛم٦م سمدًمقا

 ومٞمف وىمع وقمام ،ٟم٤مضمقن اهلل سمٜمٕمؿ يمٗمرشمؿ إذا أٟمٙمؿ أومتٔمٜمقن ،ٟمٙمداً  اًمٕمٞمش وسمرهمد ،ٟم٘مامً 

 ُمـ أطمد وسملم اهلل سملم وًمٞمس ،واطمدة قم٤ٌمده ذم اهلل ومًٜمـ ،يمال ،ُمًٚمٛمقن أوًمئؽ

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     ژ  وضمؾ قمز اهلل ىمقل واؾمٛمٕمقا ،ومػماقمٞمف ٟم٥ًم اًمٜم٤مس

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉۉ  ې  ې   ې   ې  ىى  ائ  

 ژائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
  [.43-42وم٤مـمر:]

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ژ وضمؾ قمز اهلل وىمقل

  .[10حمٛمد:] ژی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   

   ڤڦ ڦ  ڦ  ڦژ  اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم احلٙمؿ ذم ؾمٌح٤مٟمف اهلل وىمقل

 .[7إسمراهٞمؿ:] ژڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ 
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ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ     ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ڳ

ھ       ھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ﮵    ﮶  ﮷  ﮸  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ    

  [.32-17اًم٘مٚمؿ: ] ژۉ       ۉ  ې  

١مٓء ٤م سمٚمقٟم٤م هإٟمَّ دم سمٖمًغم هذه أي٣مت:  -رمحف اهلل-(0)ايمًٔمديايمٔمالَم٥م وم٣مل 

اعمٙمذسملم سم٤مخلػم، وأُمٝمٚمٜم٤مهؿ، وأُمددٟم٤مهؿ سمام ؿمئٜم٤م ُمـ ُم٤مل ووًمد، وـمقل قمٛمر، 

سمؾ رسمام يٙمقن اؾمتدراضم٤ًم هلؿ  ،وٟمحق ذًمؽ، مم٤م يقاومؼ أهقاءهؿ، ٓ ًمٙمراُمتٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م

ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن، وم٤مهمؽمارهؿ سمذًمؽ ٟمٔمػم اهمؽمار أصح٤مب اجلٜم٦م اًمذيـ هؿ ومٞمٝم٤م 

ه٤م، وآن وىم٧م ساُمٝم٤م، وضمزُمقا أهن٤م ذيم٤مء، طمٞم٨م أيٜمٕم٧م أؿمج٤مره٤م، وزه٧م صمامر

 وطمٚمٗمقا، ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، وهلذا أىمًٛمقا ؿَّ ذم أيدهيؿ، وـمقع أُمرهؿ، وأٟمف ًمٞمس صمَ 

وهن٤م ُمّمٌحلم، ومل يدروا أن اهلل ذُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء أهنؿ ؾمٞمٍمُمقهن٤م، أي جي

ٿ  ٿ  ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم، وي٤ٌمدرهؿ إًمٞمٝم٤م سم٤معمرص٤مد، وأن اًمٕمذاب ؾمٞمخٚمٗمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م

ڤ  ژ           وم٠مسم٤مده٤م وأشمٚمٗمٝم٤م، ژٹ ٹ ژ   قمذاب ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمالً  أي: ژٹٿ  ٹ

                                                 

 ( سمتٍمف يًػم.1044-1043)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»( 1)

ادلـاوني  دك دلا خبٍٛا ِٕٚؼٛا ُٙٔؼٚي اٌثالء تلصح أصذاب اجلٕرني ٚ {2}
 )فثضٌٛا تاٌغىن فمغًا( ٚاٌفمغاء
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هذا يمٚمف وهؿ ٓ يِمٕمرون، وعم٤م أصٌحقا اٟمٓمٚم٘مقا وهؿ  أي: يم٤مًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ، ژڤ 

ومتقاصقا سمٛمٜمع اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم  ژڍ      ڇ    ڇ   ڇ ڇ ژ يتخ٤مومتقن، وي٘مقًمقن 

           واًم٘مقة، وقمدم اًمرمح٦م، وُمٜمع حلؼ اهلل أي: ذم هذه احل٤مًم٦م ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ژ 

 ژک  ککژ صمؿ حت٘م٘مقا وىم٤مًمقا شم٤مئٝمقن قمٜمٝم٤م، أي: ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ ژ 

٤م قم٘مقسم٦م.  ومٕمرومقا طمٞمٜمئٍذ أهنَّ

 ذيمراًمذيـ  ،إمم هقم٦م قم٘م٤مب اهلل هل١مٓء اًم٘مقم -رمحٜمل اهلل وإي٤مك-: وم٤مٟمٔمر ومٙم٦م

ًمٞمٕمٚمٛمٜم٤م أن ُمّمػم اًمٌخٞمؾ وُم٤مٟمع اًمزيم٤مة إمم اًمتٚمػ،  ،ىمّمتٝمؿ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿاهلل 

ومٞمٝمٚمؽ يمؾ ُم٤مًمف ُمّمحقسم٤ًم سمٖمْم٥م اهلل،  ،وأٟمف طملم يٌخؾ سمٌٕمض ُم٤مًمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

٥م اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمر هذه اًم٘مّم٦م سم٘مقًمف  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ژ وًمذًمؽ قم٘مَّ

 .ژۉ       ۉ
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ـْ  شَماَلشَم٥مً  إِنَّ »ي٘مقل:  أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ،قمـ أيب هريرة  ائِٝمَؾ  لزَمٛمِ  َِم  إِْهَ

ٌَْتٙمَِٝمُٜمؿْ  َأنْ  اهللَُّ  َأَرادَ ، َوَأفْمَٚمك َوَأوْمَرعَ  َأزْمَرَص  ٌََٔم٧َم  َي  :هَمَٗم٣مَل  ،إزَْمَرَص  هَمَٟمسَمك ،ََمَٙم٘م٣مً  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَم

ـٌ  يَمْقنٌ  :٣مَل ومَ  ؟إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  ءٍ َرْ  يُّ أَ  ًَ ـٌ  َوصِمْٙمٌد  ضَم ًَ  وَمِذَريِن  وَمْد  يايمَّذِ  لفَمٛمِّ  َوَيْذَه٤ُم  ،ضَم

َحفُ  :وم٣مل ،ايمٛم٣َّمُس  ًَ ٛم٣مً  يَمْقٞم٣مً  لَ َوُأفْمْمِ  ،وَمَذُرهُ  فَمٛمْفُ  هَمَذَه٤َم  هَمَٚم ًَ ٛم٣مً  َوصِمْٙمداً  ضَم ًَ  :وم٣مل ،ضَم

ٌََٗمرُ  :وم٣مل َأوْ ، اإِلزمُِؾ  :وم٣مل ؟إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  اظم٣َْملِ  يُّ هَمٟمَ  اويُ  ؾَمؽَّ - ايْم  َٞم٣موَم٥مً  هَمُٟمفْمْمِكَ  -ايمرَّ

اءَ   :٣مَل ومَ  ؟إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  ءٍ َرْ  يُّ أَ  :هَمَٗم٣مَل  ،إوَْمَرعَ  هَمَٟمسَمك ،همِٝمَٜم٣م يَمَؽ  اهللَُّ زَم٣مَركَ  :هَمَٗم٣مَل  ،فُممَمَ

ـٌ  ؾَمَٔمرٌ  ًَ َحفُ  ،ايمٛم٣َّمُس  يِن وَمِذرَ  يايمَّذِ  َهَذا لفَمٛمِّ  َوَيْذَه٤ُم  ،ضَم ًَ  لَ َوُأفْمْمِ  فَمٛمْفُ  هَمَذَه٤َم  هَمَٚم

ٛم٣مً  ؾَمَٔمراً  ًَ ٌََٗمرُ  وم٣مل ؟إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  اظم٣َْملِ  يُّ هَمٟمَ  ، وَم٣مَل:ضَم  هَمَٗم٣مَل  ،ضَم٣مَِمالً  زَمَٗمَرةً  هَمُٟمفْمْمِكَ  ،ايْم

 إرَِمَّ  اهللَُّ  َيُردَّ  َأنْ  :وم٣مل ،إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  ءٍ َرْ  يُّ أَ  :هَمَٗم٣مَل  ،إفَْمَٚمك هَمَٟمسَمك ،همِٝمَٜم٣م يَمَؽ  اهللَُّ زَم٣مَركَ 

َحفُ ، ايمٛم٣َّمَس  زمِفِ  هَمُٟمزْمٌِمَ  ي،زَمٌَمِ  ًَ هُ  إيَِمْٝمفِ  اهللَُّ هَمَردَّ  هَمَٚم  ؟إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  اظم٣َْملِ  يُّ هَمٟمَ  :٣مَل ومَ . زَمٌَمَ

َذا هَمَ٘م٣منَ ، َهَذا َوَويمََّد  َهَذا هَمُٟمْٞمت٨َِم  ،َوايمِداً  ؾَم٣مةً  هَمُٟمفْمْمِكَ  ،ايْمَٕمٛمَؿُ  وم٣مل ـَ  َوادٍ  هِلَ َذا ،اإِلزمِؾِ  َِم  َوهِلَ

ـَ  َوادٍ  ٌََٗمرِ  َِم َذا ،ايْم ـَ  َوادٍ  َوهِلَ فُ  شُمؿَّ  ،ايْمَٕمٛمَؿِ  َِم  :هَمَٗم٣مَل  ،َوَهْٝمَئتِفِ  ُصقَرسمِفِ  دِم  إزَْمَرَص  َأسَمك إِٞمَّ

٘مكِمٌ  َرصُمٌؾ  ًْ ٣ٌَمُل  ِبَ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  وَمدِ  ،َِم
 ،زمَِؽ  شُمؿَّ  زم٣ِمهللَِّ  إَِّٓ  ايْمَٝمْقمَ  رِمَ  زَماَلغَ  هَمالَ  ،يرِ ٖمَ ؽَم  دِم  احْلِ

ْقنَ  َأفْمَْم٣مكَ  يزم٣ِميمَّذِ  َأؽْمَٟميُمَؽ  ـَ  ايمٙمَّ ًَ ْٙمَد  ،احْلَ ـَ  َواجْلِ ًَ ٌَٙمَّغُ  زَمِٔمغماً  َواظم٣َْمَل  ،احْلَ  دِم  فَمَٙمْٝمفِ  َأسَم

ُٗمقُق  :هَمَٗم٣مَل  ي،ؽَمَٖمرِ  ْ  ،َأفْمِرهُمَؽ  ىَمَٟمينِّ  :يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ،ىَمثغَِمةٌ  احْلُ ـْ  َأَل  َيْٗمَذُركَ  َأزْمَرَص  سَمُ٘م

اَم  :هَمَٗم٣مَل  ؟اهلل هَمَٟمفْمَْم٣مكَ  هَمِٗمغماً  ،ايمٛم٣َّمُس  ـْ  ىَم٣مزمِراً  اظم٣َْمَل  َهَذا َوِرشْم٦ُم  إِٞمَّ  إِنْ  :هَمَٗم٣مَل . ىَم٣مزمِرٍ  فَم

كَ  ىَم٣مِذزم٣مً  ىُمٛم٦َْم  َ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، َوَهْٝمَئتِفِ  ُصقَرسمِفِ  دِم  إوَْمَرعَ  َوَأسَمك وم٣مل. ىُمٛم٦َْم  ََم٣م إلَِم  اهللَُّ  هَمَِمغمَّ

َذا وم٣مل ََم٣م َِمْثَؾ  كَ  ىَم٣مِذزم٣مً  ىُمٛم٦َْم  إِنْ  :هَمَٗم٣مَل  ،َهَذا فَمعَم  َردَّ  ََم٣م َِمْثَؾ  فَمَٙمْٝمفِ  َوَردَّ  ،هِلَ َ  إلَِم  اهللَُّ هَمَِمغمَّ

٘مكِمٌ  َرصُمٌؾ  :هَمَٗم٣مَل  ،َوَهٝمَْئتِفِ  ُصقَرسمِفِ  دِم  إفَْمَٚمك َوَأسَمك وم٣مل. ىُمٛم٦َْم  ََم٣م ًْ ـُ  َِم  ؽَمٌِٝمؾٍ  َوازْم

 ٚوفغاْ إٌؼُ رلٍثح ٌٍٕمُاٌثشً لصح األتغص ٚاأللغع ٚاألػّٝ، ٚف١ٙا أْ  {3}
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٣ٌَمُل  ِبَ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم 
 َردَّ  يزم٣ِميمَّذِ  َأؽْمَٟميُمَؽ  ،زمَِؽ  شُمؿَّ  زم٣ِمهللَِّ إَِّٓ  ايْمَٝمْقمَ  رِمَ  زَماَلغَ  هَمالَ  ي،ؽَمَٖمرِ  دِم  احْلِ

كَ  فَمَٙمْٝمَؽ  ٌَٙمَّغُ  ؾَم٣مةً  زَمٌَمَ ٣م َأسَم  ي،زَمٌَمِ  إرَِمَّ  اهلل هَمَردَّ  َأفْمَٚمك ىُمٛم٦ُْم  وَمْد  :هَمَٗم٣مَل  ي،ؽَمَٖمرِ  دِم  ِِبَ

ْؽ  :هَمَٗم٣مَل ، هللِ َأطَمْذسَمفُ  ؾَمْٝمئ٣مً  ايْمَٝمْقمَ  َأصْمَٜمُدكَ  َٓ  هَمَقاهللَِّ ،ؾِمْئ٦َم  ََم٣م َوَدعْ  ؾِمْئ٦َم  ََم٣م هَمُخْذ  ًِ  َأَْم

اَم  ،ََم٣ميَمَؽ  ٌَْٝمَؽ  فَمعَم  َوؽُمِخطَ  ،فَمٛمَْؽ  ُرِضَ  هَمَٗمْد  ،ازْمُتٙمِٝمُتؿْ  هَم١مِٞمَّ  . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَص٣مضِم

ذيمر اًمٜمٌل قمٚمٞمف : -رمحف اهلل- (4)ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم ايمُمٝمخوم٣مل 

اسمتالهؿ اهلل قمز وضمؾ  ،إهائٞمؾأن صمالصم٦م ُمـ سمٜمل  ،اًمّمالة واًمًالم ذم هذا احلدي٨م

أىمرع ًمٞمس قمغم رأؾمف ؿمٕمر،  :أسمرص، واًمث٤مين :أطمدهؿ ،سمٕم٤مه٤مت ذم أسمداهنؿ

ٕن اهلل  ،وم٠مراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٌتٚمٞمٝمؿ وخيتؼمهؿ ،أقمٛمك ٓ يٌٍم :واًمث٤مًم٨م

اء، وهؾ  ،ؾمٌح٤مٟمف يٌتكم اًمٕمٌد سمام ؿم٤مء يٌٚمقه هؾ يّمؼم أو يْمجر إذا يم٤من اسمتاله سميَّ

اء، ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ ُمٚمٙم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦ميِمٙمر أو ي٘مؽم إذ وأشم٤مهؿ  ،ا يم٤من ىمد اسمتاله سمنَّ

أي رء أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل: » ومٌدأ سم٤مٕسمرص وم٘م٤مل: ،ي٠ًمهلؿ أي رء أطم٥م إًمٞمٝمؿ

ٕن أهؿ رء  ،شويذه٤م فمٛمل ايمذي ومذرين ايمٛم٣مس زمف ،وصمٙمد ضمًـ ،يمقن ضمًـ

وٓ ؾمٞمام اًمٕم٤مه٤مت اعمٙمروه٦م قمٜمد  ،قمٜمد اإلٟم٤ًمن أن يٙمقن ُمٕم٤مرم ُمـ اًمٕم٤مه٤مت

 ،وأقمٓمل ًمقٟم٤ًم طمًٜم٤مً  ،ومؼمأ سم٢مذن اهلل وزال قمٜمف اًمؼمص ،اًمٜم٤مس، ومٛمًحف اعمٚمؽ

، شايمٌٗمر -أو وم٣مل- ؟ وم٣مل: اإلزمؾأي اظم٣مل أضم٤م إيمٝمؽ» وضمٚمدًا طمًٜم٤ًم، صمؿ ىم٤مل ًمف:

 ،وم٠مقمٓم٤مه ٟم٤مىم٦م قمنماء ،اإلسمؾ، ٕٟمف ذم ىمّم٦م إىمرع أقمٓمل اًمٌ٘مر :واًمٔم٤مهر أٟمف ىم٤مل

ودقم٤م ًمف  ،وذه٥م قمٜمف اًمٕمٞم٥م اًمٌدين ،ومذه٥م قمٜمف اًمٗم٘مر ،وىم٤مل ًمف: سم٤مرك اهلل ًمؽ ومٞمٝم٤م

  .ذم هذه اًمٜم٤مىم٦ماعمٚمؽ سم٠من ي٤ٌمرك اهلل ًمف 

                                                 

 .(2964) شوُمًٚمؿ ،(3464اًمٌخ٤مري )»( 1)

 ( .466-2/463) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 2)
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ويذه٤م فمٛمل  ،أي رء أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل ؾمٔمر ضمًـ» وىم٤مل: ،صمؿ أشمك إىمرع

  .شووم٣مل يمف: زم٣مرك اهلل يمؽ همٝمٜم٣م ،ايمذي ومذرين ايمٛم٣مس، همٚمًحف همٟمفمْمل زمٗمرة ضم٣مَمالً 

رء أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل أن يرد اهلل فمقّم  أي»وم٘م٤مل ًمف:  ،إقمٛمك ومج٤مءه اعمٚمؽأُم٤م 

، وشم٠مُمؾ ىمقل إقمٛمك هذا ! وم٢مٟمف مل ي٠ًمل إٓ سمٍمًا يٌٍم سمف شزمٌمي همٟمزمٌم زمف ايمٛم٣مس

أُم٤م إسمرص وإىمرع وم٢من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام متٜمك ؿمٞمئ٤ًم أيمؼم ُمـ احل٤مضم٦م،  ،اًمٜم٤مس وم٘مط

وذاك ىم٤مل: ؿمٕمرًا طمًٜم٤ًم، ومٚمٞمس جمرد  ٕن إسمرص ىم٤مل: ضمٚمدًا طمًٜم٤ًم وًمقن طمًٜم٤مً 

ضمٚمد أو ؿمٕمر أو ًمقن، سمؾ متٜمٞم٤م ؿمٞمئ٤ًم أيمؼم أُم٤م هذا وم٢من قمٜمده زهدًا ًمذا مل ي٠ًمل إٓ 

وهذا ُمـ زهده  ش: ايمٕمٛمؿأُي اظم٣مل أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل»صمؿ ؾم٠مًمف  سمف وم٘مط، سمٍمًا يٌٍم

اًمٖمٜمؿ ًمٚمٌ٘مر واإلسمؾ ىمٚمٞمٚم٦م وم٠مقمٓم٤مه ؿم٤مة  ٦م، سمؾ اًمٖمٜمؿ وٟمًٌاإلسمؾ وٓ اًمٌ٘مر ومٚمؿ يتٛمـ

وًمٚمث٤مًم٨م  ،وًمٚمث٤مين ذم سم٘مره ،واًمدًا وىم٤مل: سم٤مرك اهلل ًمؽ ومٞمٝم٤م، وم٤ٌمرك اهلل ًمألول ذم إسمٚمف

وص٤مر ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ واٍد مم٤م أقمٓمل، صمؿ إن هذا اعمٚمؽ أشمك إسمرص ذم  ،ذم همٜمٛمف

إين »صقرشمف وهٞمئتف، وصقرشمف اًمٌدٟمٞم٦م وهٞمئتف اًمرصم٦م وًم٤ٌمؾمف ًم٤ٌمس اًمٗم٘مػم وىم٤مل ًمف: 

غم وازمـ ؽمٌٝمؾ ومد اٞمٗمْمٔم٦م ب احل٣ٌمل دم ؽمٖمري همال زمالغ رم ايمٝمقم إٓ زم٣مهلل شمؿ رصمؾ همٗم

أٟمَّف اسمـ ؾمٌٞمؾ أي: ُم٤ًمومر وأن احل٤ٌمل أي: ، ومتقؾمؾ إًمٞمف سمذيمر طم٤مًمف أٟمَّف وم٘مػم وشزمؽ

إؾم٤ٌمب اًمتل شمقصٚمف إمم أهٚمف ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م سمف، وأٟمف ٓ سمالغ ًمف إٓ سم٤مهلل صمؿ سمف، وىم٤مل 

، ًمٙمٜمف شأؽمٟميمؽ زم٣ميمذي أفمْم٣مك اجلٙمد احلًـ واظم٣مل زمٔمغمًا أسمٌٙمغ زمف دم ؽمٖمري»ًمف: 

احل٘مقق  :ًمٙمٜمف ىم٤مل ،ػمة وسمخؾ سمذًمؽ ُمع أن ًمف وادي٤ًم ُمـ اإلسمؾقق يمثىم٤مل: احل٘م

ػمة، وهق ومٞمام ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أٟمف ٓ ي١مدي ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م، ٕن هذا أطمؼ ُمـ يٙمقن، يمث

ٕٟمف ُم٤ًمومر ووم٘مػم واٟم٘مٓمٕم٧م سمف احل٤ٌمل، وُمـ أطمؼ ُم٤م يٙمقن اؾمتح٘م٤مىم٤ًم ًمٚمامل، وُمع 

ره سمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ اقمتذر ًمف! أمل شمٙمـ  ،وم٘م٤مل ًمف: ىمد يمٜم٧م أقمرومؽ ،ومذيمَّ
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واجلٚمد  ،وأقمٓم٤مك اًمٚمقن احلًـ ،وم٘مػمًا وم٠مقمٓم٤مك اهلل اعم٤مل ،أسمرص ي٘مذرك اًمٜم٤مس

  احلًـ؟ 

 وأٟمٙمر  ،شإٞمام ورشم٦م هذا اظم٣مل ىم٣مزمرًا فمـ ىم٣مزمر»وًمٙمٜمف ىم٤مل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل: 

أي: إن يمٜم٧م  شإن ىمٛم٦م ىم٣مذزم٣ًم همِمغمك اهلل إلم َم٣م ىمٛم٦م»ٟمٕمٛم٦م اهلل، وم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ: 

واًمؼمص، واًمذي ئمٝمر أن اهلل يم٤مذسم٤ًم ومٞمام شم٘مقل ومّمػمك اهلل إمم ُم٤م يمٜم٧م ُمـ اًمٗم٘مر 

اؾمتج٤مب دقم٤مء اعمٚمؽ، وإن يم٤من دقم٤مًء ُمنموـم٤ًم ًمٙمٜمف يم٤من يم٤مذسم٤ًم سمال ؿمؽ، وم٢مذا حت٘مؼ 

ورد قمٚمٞمف ُمثٚمام  ،اًمنمط حت٘مؼ اعمنموط، وأشمك إىمرع وم٘م٤مل ًمف: ُمثٚمام ىم٤مل ًمألسمرص

، وأشمك إقمٛمك شهمِمغمك اهلل إلم َم٣م ىمٛم٦م ٦م ىم٣مذزم٣مً إن ىمٛم»وم٘م٤مل:  ،رد قمٚمٞمف إسمرص

وىمٛم٦م همٗمغمًا  ،ومد ىمٛم٦م أفمٚمك همرد اهلل فمقّم زمٌمي»وم٘م٤مل ًمف:  ،ٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمفوذيمره سم

 همق ،همخذ َم٣م ؾمئ٦م ودع َم٣م ؾمئ٦م َمـ ايمٕمٛمؿ»وم٠مىمر سمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف  ،شهمٟمفمْم٣مين اهلل اظم٣مل

، أي: ٓ أُمٜمٕمؽ وٓ أؿمؼ قمٚمٞمؽ سم٤معمٜمع سمٌمء شاهلل ٓ أصمٜمدك ايمٝمقم زمًمء أطمذسمف هلل

  .أظمذشمف هلل قمز وضمؾ

أَمًؽ فمٙمٝمؽ َم٣ميمؽ إٞمام »اٟمٔمر إمم اًمِمٙمر وآقمؽماف سم٤مًمٜمٕمٛم٦م، وم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ: 

  .شازمتٙمٝمتؿ همٗمد رض اهلل فمٛمؽ وؽمخط فمعم ص٣مضمٌٝمؽ

ؽمخط فمعم » وهذا يدل قمغم أن اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقرة سملم اًمٜم٤مس، وهلذا ىم٤مل:

٣م أطمران، وم٠مُمًؽ ُم٤مًمف وسم٘ملَّ ىمد أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٌٍم، شص٣مضمٌٝمؽ هم١منَّ  ،وأَمَّ

 ايمٓم٣مهر أن اهلل ردَه٣م إلم َم٣م ىم٣مٞم٣م فمٙمٝمف َمـ ايمٖمٗمر وايمٔم٣مه٥م وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل .

وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم اًمٕمٌد ُمـ أؾم٤ٌمب سم٘م٤مء اًمٜمٕمؿ وزي٤مدهت٤م، 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ژ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

 هـ.ا.[7:]إسمراهٞمؿ ژڃ   ڃ  ڃ 
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 ومٞمف قمٔمٞمؿ طمدي٨م وهذا :-ضمٖمٓمف اهلل-(0)ايمٔمالَم٥م ص٣ميمح ايمٖمقزان ايمُمٝمخوم٣مل و

 ُم٤مهلام، ذم اهلل طمؼ وُمٜمٕم٤م إًمٞمف، يٜم٤ًٌمه٤م ومل اهلل، ٟمٕمٛم٦م ضمحدا لمًمَ إوَّ  وم٢من ُمٕمتؼم:

 وٟمًٌٝم٤م اهلل، سمٜمٕمٛم٦م اقمؽمف وأظمر :اًمٜمٕمٛم٦م ُمٜمٝمام ٧ٌمٚمِ وؾُم  اهلل، ؾمخط قمٚمٞمٝمام ومحؾ

 سمِمٙمر ًم٘مٞم٤مُمف ُم٤مًمف اهلل ووومر اهلل، ُمـ اًمرو٤م وم٤مؾمتحؼ ومٞمٝم٤م، اهلل طمؼ ىوأدَّ  إًمٞمف،

 .اًمٜمٕمٛم٦م

وىمّم٦م اًمثالصم٦م ُمـ  ،، ىمّم٦م أصح٤مب اجلٜمتلمشمٌلم ًمؽ ُمـ ه٤مشملم اًم٘مّمتلم: ومٙم٦م

ًمٚمٗم٘مر اًمٌخؾ ذم اإلٟمٗم٤مق ؾم٥ٌم ن أ سمٜمل إهائٞمؾ إسمرص وإىمرع وإقمٛمك،

      ۈ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ،هلالكوا

 .[11-8اًمٚمٞمؾ:] ژۉ  ې       ۉ    ۅ     ۅ      ۋ    ۋ     ٴۇ

  .[16اًمتٖم٤مسمـ:] ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ   وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[38حمٛمد:] ژ  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئژ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 هَم١منَّ  ايمُٓمٙمؿَ  اسَمُٗمقا»ىم٤مل:  وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل 

 ومَحَٙمُٜمؿ وَمٌَٙمُ٘مؿ ىَم٣من ََمـ َأهٙمَؽ  ايمُُمحَّ  هَم١منَّ  ايمُُمحَّ  واسَمُٗمقا ايمِٗمٝم٣مََم٥ِم، َيقم ـُمٙمامٌت  ايمُٓمٙمؿَ 

  .(2)رواه ُمًٚمؿ شحَم٣مِرََمُٜمؿ واؽمَتَحُٙمقا ِدَم٣مَءُهؿ، ؽَمَٖمُ٘مقا أنْ  فَمعم

ـْ  ََم٣م» : ىم٤مل  اًمٜمٌل أن  هريرة أيب قمـو ٣ٌَمدُ  ُيِْمٌُِح  َيْقمٍ  َِم َّٓ  همِٝمِف، ايمِٔم  ََمَٙمَ٘م٣منِ  إِ

٣م هَمَٝمُٗمقُل  َيٛمِْزَِٓن، ُٜمؿَّ : َأضَمُدَُهَ ُٜمؿَّ : أطَمرُ  َوَيُٗمقُل  ،٣مً طَمَٙمٖم ٣مً َُمْٛمِٖمٗم َأفْمطِ  ايمٙمَّ ٘م َأفْمطِ  ايمٙمَّ ًِ ْ  ٣مً ُِم

 .(3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش٣مً سَمَٙمٖم

                                                 

 (.97)ص: شاإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد واًمرد قمغم أهؾ اًمنمك واإلحل٤مد»( 1)

 ( .2578) شُمًٚمؿ» (2)

 (.1010( وُمًٚمؿ )1442) شاًمٌخ٤مري»( 3)
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َدوَم٥ِم، فَمعَم  َرصُماًل  ايمٛمٌل  زَمَٔم٧َم وم٣مل:  وقمـ وائؾ سمـ طمجر   زمَِٖمِِمٝمؾٍ  هَمَج٣مءَ  ايمِمَّ

ءِ  خَمُْٙمقلٍ  ٣ملِ  َدِّ ـْ  َهَذا: هَمَٗم٣مَل  ََمْٜمُزوٍل، احْلَ ـِ  هُماَلنِ  َصَدوَم٥مِ  َِم ، هُماَلنٍ  ازْم  هَمَِمِٔمَد  ايْمُٖماَليِنِّ

، ايمٛمٌَِّلُّ  ِٛمػَْمَ
َدوَم٥ِم، فَمعَم  َرؽُمقرِم  زَمَٔمْث٦ُم  إيِنِّ » :وَم٣مَل  شُمؿَّ  فَمَٙمْٝمِف، َوَأشْمٛمَك اهللَ هَمَحِٚمَد  اظمْ  ايمِمَّ

ـَ  هُماَلنِ  إلَِم  َذَه٤َم همَ  َذا هَمَج٣مءَ  هُماَلنٍ  ازْم وذم  ،شإزِمِٙمِفِ  دِم  يَمفُ  اهللُ  زَم٣مَركَ  َٓ  ُٙمقلِ ْخ اظمَْ  ايْمَٖمِِمٝمؾِ  ِِبَ

ٌََٙمغَ ( إزِمِٙمِفِ  دِم  َٓ وَ  ٝمفِ همِ  اهللُ زَم٣مَركَ  َٓ ) رواي٦م اًمٜم٤ًمئل: صُمَؾ  هَم  هَمَج٣مءَ ،  ايمٛمٌَِّلِّ  ُدفَم٣مءُ  ايمرَّ

َٜم٣م ىَمْقََم٣م زمِٛم٣َموَم٥مٍ   سَمَٔم٣ملَم  اهللََّ هَمَحِٚمَد  اظمِْٛمػَْمَ  هَمَِمِٔمَد  ،إيَِمْٝمفِ  هَمَدهَمَٔمَٜم٣م  ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  اْٞمَتَٜمك ضَمتَّك ،َيُتٙمُّ

ـَ  هُماَلنَ  إِنَّ »: وَم٣مَل  شُمؿَّ  ،فَمَٙمْٝمفِ  َوَأشْمٛمَك ِذهِ  هَمَج٣مءَ  ،ايمٛمٌَِّلِّ  ُدفَم٣مءُ  زَمَٙمَٕمفُ  ايْمُٖماَليِنَّ  هُماَلنٍ  زْم  ايمٛم٣َّموَم٥مِ  ِِبَ

 .(1)أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ضمًـ، شإزِمِٙمِفِ  َودِم  همِٝمفِ  اهلل زَم٣مَركَ  ،ايْمَ٘مْقََم٣م

يٌكم همٝمف أن   -رمحف اهلل- ٞمٖمٝم٣ًًم ٓزمـ ايمٗمٝمؿودم طم٣مَت٥م هذا ايمٖمِمؾ أٞمٗمؾ يمؽ ىمالَم٣ًم 

 :ايمقاصٙم٥م ايمٛمٔمؿ وسمٗمْمع احل٣مضة، ايمٛمٔمؿ سمزيؾاظمٔم٣ميص 

 اًمٜمٕمؿ وشم٘مٓمع ،احل٣مضة ايمٛمٔمؿ سمزيؾ أَّن٣م: قم٘مقسم٤مهت٤م وُمـ :(4)-رمحف اهلل- وم٣مل

 سمٛمثؾ ُمقضمقده٤م طُمِٗمظ ُم٤م اهلل ٟمٕمؿ وم٢من اًمقاصؾ، ومتٜمع احل٤مصؾ، ومتزيؾ اًمقاصٚم٦م:

 وىمد سمٓم٤مقمتف، إٓ ُيٜم٤مل ٓ قمٜمده ُم٤م وم٢من ـم٤مقمتف، سمٛمثؾ ُمٗم٘مدوه٤م اؾمُتجٚم٥م وٓ ـم٤مقمتف،

 أؾم٤ٌمب ومجٕمؾ شمٌٓمٚمف، وآوم٦م جيٚمٌف، ٤مً ؾمٌٌ وآوم٦م: ٤مً ؾمٌٌ رء ًمٙمؾ ؾمٌح٤مٟمف اهلل ضمٕمؾ

 قمٌده قمغم ٟمٕمٛمتف طمٗمظ أراد وم٢مذا ُمٕمّمٞمتف، ُمٜمٝم٤م اعم٤مٟمٕم٦م وآوم٤مهت٤م ـم٤مقمتف، هل٤م اجل٤مًم٦ٌم ٟمٕمٛمف

 .هب٤م قمّم٤مه طمتك ظمذًمف قمٜمف زواهل٤م أراد وإذا ومٞمٝم٤م، سمٓم٤مقمتف رقم٤ميتٝم٤م أهلٛمف

 قمٜمف هم٤مب عم٤م ٤مً وؾمامقم وهمػمه، ٟمٗمًف ذم ُمِم٤مهدة سمذًمؽ اًمٕمٌد قمٚمؿ اًمٕمج٥م وُمـ

 يم٠مٟمف اهلل: ُمٕمّمٞم٦م قمغم ُم٘مٞمؿ وهق سمٛمٕم٤مصٞمف، قمٜمٝمؿ اهلل ٟمٕمؿ أزيٚم٧م ُمـ أظم٤ٌمر ُمـ

 قمغم ضم٤مر أُمر هذا ويم٠من اًمٕمٛمقم، هذا ُمـ خمّمقص أو اجلٛمٚم٦م، هذه ُمـ ُمًتثٜمك

                                                 
وؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ ( 2457) شؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئلصحٞمح »ذم  -رمحف اهلل-( صححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين1)

( 1284رىمؿ ) (342-2/341) شاجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم» ذم -رمحف اهلل-اًمقادقمل

 .(3/1701) شدقم٤مءًما»إمم اًمٓمؼماين ذم  شاجل٤مُمع اًمّمحٞمح»وىمد قمزاه ؿمٞمخٜم٤م ذم 

 (.165-164)ص: شاًمداء واًمدواء»( 2)
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 فمٚمؿ وأي هذا؟ ُمـ أسمٚمغ ضمٝمؾ وم٠مي إًمٞمف: ٓ اخلٚمؼ إمم وواصؾ قمٚمٞمف، ٓ اًمٜم٤مس

 .اًمٙمٌػم اًمٕمكم هلل وم٤محلٙمؿ هذا؟ ومقق ًمٚمٜمٗمس

 زاًم٧م ومام اًمٜم٘مؿ: وحتؾ اًمٜمٕمؿ شمزيؾ أهن٤م: اًمذٟمقب قم٘مقسم٤مت وُمـ :(0)أيّم٣مً  ووم٣مل

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ىم٤مل يمام سمذٟم٥م: إٓ ٟم٘مٛم٦م سمف طمٚم٧م وٓ سمذٟم٥م، إٓ ٟمٕمٛم٦م اًمٕمٌد قمـ

 :«زَماَلءٌ  َٞمَزْل  ََم٣م  َّٓ َٓ  زمَِذْٞم٤ٍم، إِ َّٓ  ُرهمِعَ  َو  .شزمَِتْقزَم٥مٍ  إِ

 ژی ی یجئ حئمئ  ىئ  يئ  جب  حبژ شمٕم٤ممم وىم٤مل
 [.30:اًمِمقرى]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  شمٕم٤ممم وىم٤مل

 ،أطمد قمغم هب٤م أٟمٕمؿ اًمتل ٟمٕمٛمف يٖمػم ٓ أٟمف شمٕم٤ممم اهلل وم٠مظمؼم، [53:إٟمٗم٤مل]  ژٺٺ

 سمٙمٗمره، وؿمٙمره سمٛمٕمّمٞمتف، اهلل ـم٤مقم٦م ٖمػمِّ ومٞمُ  سمٜمٗمًف: ُم٤م ٖمػمِّ يُ  اًمذي هق يٙمقن طمتك

 سمٔمالم رسمؽ وُم٤م ووم٤مىًم٤م، ضمزاءً  قمٚمٞمف، هُمػمِّ  ػمَّ همَ  وم٢مذا ؾمخٓمف، سم٠مؾم٤ٌمب رو٤مه وأؾم٤ٌمب

 .ًمٚمٕمٌٞمد

 .زم٣ميمٔمز لوايمذُّ  زم٣ميمٔم٣مهمٝم٥م، ايمٔمٗمقزم٥م فمٙمٝمف اهلل نمغمَّ  زم٣ميمْم٣مفم٥م اظمٔمِمٝم٥م نمغمَّ  هم١من

 :اًم٘م٤مئؾ أطمًـ وًم٘مد

 ٤مٝمَ وم٤مرقمَ  ٟمٕمٛم٦مٍ  ذم يمٜم٧م إذا

 اًمٕمٌــ٤مدِ  بِّ رَ  ٓم٤مقم٦مِ سمِ  ٤مٝمَ ٓمْ طُم وَ 

 اؾمتٓمٕم٧َم  اَم ٝمْ ُمَ  ٚمؿَ واًمٔم   ٤مكَ وإيِّ 

 ىرَ اًمقَ  سملمَ  َؽ ٘مٚمٌِ سمِ  ٤مومرْ وؾَم 

 ؿْ هُ دَ ٕمْ سمَ  ؿٝمُ ٜمُ ٤ميمِ ًَ ُمَ  ٚمَؽ تِ ومَ 

 أَضَّ  ؿقمٚمٞمٝمِ  رءٌ  يم٤من ٤موُمَ 

 ـْ ُمِ وَ  ٤منٍ ٜمَ ضمِ  ـْ ُمِ  يمقارَ شمَ  ؿْ ٙمَ ومَ 

 ٞمؿُ ٕمِ اًمٜمَّ  ٤مَت ومَ وَ  ٞمؿِ حِ سم٤مجلَ  قاٚمُ َص 
 

 ٕمؿْ اًمٜمِّ  يُؾ زِ شمُ  اعمٕم٤ميص وم٢منَّ  

 ٘مؿْ اًمٜمِّ  يعُ ِه  اًمٕم٤ٌمدِ  ب  رَ ومَ 

 ؿْ ظَم اًمقَ  ؿمديدُ  اًمٕم٤ٌمدِ  ٚمؿُ ٔمُ ومَ 

 ؿْ ٚمَ فمَ  ىمد ـْ ُمَ  ٤مرَ آصمَ  ٌٍِمَ ًمتُ 

 ؿْ ٝمِ تَّ شمَ  وَٓ  ؿْ قمٚمٞمٝمِ  قدٌ ٝمُ ؿُم 

 ْ  دىمَ  يذِ اًمَّ  قَ وهُ  ٚمؿِ اًمٔم   ـَ ُمِ 

 ؿْ َّم ىمَ 

 ؿْ ـمَ أَ  ؿقمٚمٞمٝمِ  ىرَ ظْم وأَ  قرٍ ُّم ىمُ 

                                                 
 (.120-118اًمداء واًمدواء )ص:( 1)
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 ؿْ ٚمُ ٤محلُ يمَ  ؿ٤مهَلُ ٟمَ  ذياًمَّ  ٤منَ يمَ وَ 
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 اٌصآِاٌفصـــً  
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 اٌصآًِ اٌفص
 

                                                                                                   

   

ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ     ې  ى  ژ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 . [83:اًم٘مّمص] ژۈئ  ۈئ   ېئ  

 . [37:اإلهاء]   ژحئ    مئ  ىئ  يئ  جبژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

  . [18ًم٘مامن: ] ژحب  خب  

ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  َٓ »: ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  قد وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕم ـْ  اجْلَ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ىَم٣منَ  ََم

ةٍ  َِمْثَٗم٣مُل  ـْ  َذرَّ  .(1)رواه ُمًٚمؿ شىمػِْمٍ  َِم

                                                 

ذه٥م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء إمم أٟمف ٓ ومرق سملم إُمريـ وأهنام رء  )ايمٖمرق زمكم ايم٘مػم وايمٔمج٤م(:: هم٣مئدة*  

واطمد، وًمٙمـ ذه٥م اعمح٘م٘مقن إمم أن سمٞمٜمٝمام ومرىم٤ًم، ٕن اًمٙمؼم ظمٚمؼ سم٤مـمـ يّمدر قمٜمف أقمامل، وذًمؽ 

اخلٚمؼ هق رؤي٦م اًمٜمٗمس ومقق اعمتٙمؼم قمٚمٞمف، واًمٕمج٥م ُيتّمقر وًمق مل يٙمـ أطمد همػم اعمٕمج٥م، واعمتٙمؼم 

 تحّمؾ ًمف هزة وومرح وريمقن إمم ُم٤م اقمت٘مده. يرى ٟمٗمًف أقمغم ُمـ اًمٖمػم وم

وىم٤مل اعم٤موردي: اًمٙمؼم يٙمقن سم٤معمٜمزًم٦م، واًمٕمج٥م يٙمقن سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م، وم٤معمتٙمؼم جيؾ ٟمٗمًف قمـ رشم٦ٌم 

سملم .  اعمتٕمٚمٛملم، واعمٕمج٥م يًتٙمثر ومْمٚمف قمـ اؾمتزادة اعمت٠مدِّ

ٕم٤مدًمف رء وىم٤مل أسمق هالل: اًمٗمرق سملم اًمٕمج٥م واًمٙمؼم، أن اًمٕمج٥م سم٤مًمٌمء ؿمدة اًمنور سمف طمتك ٓ ي

قمٜمد ص٤مطمٌف، ُي٘م٤مل: هق ُمٕمج٥م سمٜمٗمًف إذا يم٤من ُمنورًا سمخّم٤مهل٤م، وهلذا ُي٘م٤مل: ُهَّ سمف، وًمٞمس ذًمؽ ُمـ 

اًمٙمؼم ذم رء، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٕمج٥م قم٘مد اًمٜمٗمس قمغم ومْمٞمٚم٦م هل٤م يٜمٌٖمل أن يتٕمج٥م ُمٜمٝم٤م وًمٞم٧ًم هل 

 (.     11/5356) شُمقؾمققم٦م ٟمٔمرة اًمٜمٕمٞمؿ»هل٤م. 

 (.147)  شُمًٚمؿ»( 1)

 ؿغػح اٌؼماب دلٓ ٚلغ يف اٌىرب ٚاإلػجاب      
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َٓ » ي٘مقل: : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل ،وقمـ طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م  ىُمؿْ  َأ  ُأطْمػِمُ

اظٍ  فُمُتؾر  ىُمؾُّ  ايمٛم٣َّمِر؟ زمَِٟمْهؾِ  ٍ  صَمقَّ  .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَُمَتَ٘مػمِّ

٦ِم » :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ٛم٥َّمُ  اضْمَتجَّ  هَمَٗم٣ميَم٦ِم  َوايمٛم٣َّمُر، اجْلَ

٣ٌَّمُرونَ  دِمَّ : ايمٛم٣َّمرُ  وَن، اجْلَ ُ َتَ٘مػمِّ
ٛم٥َّمُ  َووَم٣ميَم٦ِم  َواظمُْ ٣مىمِٝمٛمُُٜمْؿ، ايمٛم٣َّمسِ  ُؤَمَٖم٣مءُ  دِمَّ : اجْلَ ًَ : وَم٣مَل  َوََم

ٛم٥َّمُ  إِٞمَِّؽ  زَمْٝمٛمَُٜماَم، هَمَٗم٢َم  ـْ  زمِِؽ  َأْرضَمؿُ  َرمْحَتِل اجْلَ ُب  فَمَذاِب  ايمٛم٣َّمرُ  َوإِٞمَِّؽ  َأؾَم٣مُء، ََم  زمِِؽ  ُأفَمذِّ

ـْ    .(2)رواه ُمًٚمؿ شَِمْٙم٠ُمَه٣م فَمقَمَّ  َويمِ٘ماَِلىُماَم  َأؾَم٣مُء، ََم

                                                 

 .(2853) شوُمًٚمؿ ،(4918) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 .(2847) شُمًٚمؿ»( 2)
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 .اٌؼجة تاٌىصغج ٘ؼديح ٚدـغج (1)
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ژىم٤مل شمٕم٤ممم 

﮴    ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

﮽﮾  ﮿﯀  ﯁      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ                    

 . [27  25:اًمتقسم٦م] ژپ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

 قم٤ٌمده قمغم شمٕم٤ممم يٛمتـ: َت٦م هذه أي٣مت -رمحف اهلل-(0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمًٔمدي

 احلروب وُمقاوع اًمٚم٘م٤مء، ُمقاـمـ ُمـ يمثػمة ُمقاـمـ ذم إي٤مهؿ سمٜمٍمه اعم١مُمٜملم،

 ُمـ ورأوا إزُم٦م، ومٞمف قمٚمٞمٝمؿ اؿمتدت اًمذي (طمٜملم) يقم ذم طمتك واهلٞمج٤مء،

 .وؾمٕمتٝم٤م رطمٌٝم٤م قمغم إرض سمف قمٚمٞمٝمؿ و٤مىم٧م ُم٤م واًمٗمرار، اًمتخ٤مذل

 إًمٞمٝمؿ وم٤ًمر حلرسمف، اضمتٛمٕمقا هقازن أن ؾمٛمع ُمٙم٦م، ومتح عم٤م  اًمٜمٌل أن وذًمؽ

 اصمٜمل ومٙم٤مٟمقا ُمٙم٦م، أهؾ اًمٓمٚم٘م٤مء ُمـ أؾمٚمؿ وممـ ُمٙم٦م، ومتحقا اًمذيـ أصح٤مسمف ذم 

 ووم٣مل زم٘مثرِتؿ، اظمًٙمٚمكم زمٔمض همٟمفمج٤م آٓف، أرسمٕم٦م واعمنميمقن أًمٗم٤م، قمنم

ـْ »: زمٔمّمٜمؿ ـْ  ايْمَٝمْقمَ  ُٞمْٕمَٙم٤َم  يَم ٥مٍ  َِم  .ش(4) وِمٙمَّ

                                                 
 (.369-368شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص:( 1)

 يقم اًم٘م٤مئؾ شمٕمٞملم ذم اًمقاردة أصم٤مر هذه نإ واخلالص٦موردت قمدة آصم٤مر ذم شمٕمٞملم ىم٤مئؾ هذه اعم٘مقًم٦م، ( 2)

، اًم٘م٤مئؾ شمٕمٞملم ذم ظمتالفآ ُمـ ومٞمٝم٤م طمّمؾ ُم٤م ُمع ؤمٝمٖم٥م ىمٙمٜم٣م (ومٙم٥م َمـ ايمٝمقم ٞمٕمٙم٤م يمـ) :طمٜملم

 قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اإلؾمالُمل، اجلٜمد أومراد أطمد ُمـ اًم٘مقل هذا طمّمقل وهق واطمد رء ذم شمتٗمؼ وًمٙمٜمٝم٤م

ہ    ہۀ  ہژ شمٕم٤ممم ىمقًمف ىمقة ويزيده٤م ،سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م ي١ميد سمٛمجٛمققمٝم٤م وهل ىم٤مئٚمف شمًٛمٞم٦م

﮴    ہ  ھ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

 [.25:اًمتقسم٦م] ژ﮵  ﮶ 

 اإلقمج٤مب، هذا سم٥ًٌم اسمتٚمقا ؿوأهن اعمًٚمٛملم، سمٕمض ُمـ طمّمؾ إقمج٤مسم٤مً  هٜم٤مك سم٠من أي٦م سطم٧م وم٘مد

 .(135ص:) شُمروي٤مت همزوة طمٜملم وطمّم٤مر اًمٓم٤مئػ» .اًمٙمريٛم٦م أي٦م قمٚمٞمف ٟمّم٧م ُم٤م وطمّمؾ
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 أطمد يٚمقي ٓ وم٤مهنزُمقا واطمدة، محٚم٦م اعمًٚمٛملم قمغم محٚمقا وهقازن، هؿ اًمت٘مقا ومٚمام

 وضمٕمٚمقا ُمٕمف، صمٌتقا رضمؾ، ُم٤مئ٦م ٟمحق إٓ ، اهللّ  رؾمقل ُمع يٌؼ ومل أطمد، قمغم

 َأَٞم٣م»: وي٘مقل اعمنميملم ٟمحق سمٖمٚمتف يريمض ، اًمٜمٌل وضمٕمؾ اعمنميملم، ي٘م٤مشمٚمقن

ـُ  َأَٞم٣م ىَمِذْب  َٓ  ايمٛمٌَِّلُّ  ٌْدِ  ازْم  سمـ اًمٕم٤ٌمس أُمر رأى، ُم٤م اعمًٚمٛملم ُمـ رأى وعم٤م(1)شاظمُْْمَّٙم٤ِْم  فَم

: ومٜم٤مداهؿ اًمّمقت، رومٞمع ويم٤من اعمًٚمٛملم، وسم٘مٞم٦م إٟمّم٤مر ذم يٜم٤مدي أن اعمٓمٚم٥م قمٌد

 .اًمٌ٘مرة ؾمقرة أهؾ ي٤م اًمًٛمرة، أصح٤مب ي٤م

 اهللّ  ومٝمزم اعمنميملم، ُمع وم٤مضمتٚمدوا واطمد، رضمؾ قمٓمٗم٦م قمٓمٗمقا صقشمف، ؾمٛمٕمقا ومٚمام

 .(2)وأُمقاهلؿ وٟم٤ًمئٝمؿ ُمٕمًٙمرهؿ قمغم واؾمتقًمقا ؿمٜمٞمٕم٦م، هزيٛم٦م اعمنميملم،

 وهق ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ ۀہہ   ںژ شمٕم٤ممم ىمقًمف وذًمؽ

ہ ہ   ژ، واًمٓم٤مئػ ُمٙم٦م سملم اًمقىمٕم٦م ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي ًمٚمٛمٙم٤من اؾمؿ

ے   ژ ،يمثػماً  وٓ ىمٚمٞمالً  ؿمٞمئ٤مً  شمٗمديمؿ مل: أي ژھھے ھھ

 ژ﮲  ﮳ ژ  اهنزُمتؿ طملم واًمٖمؿ اهلؿ ُمـ أص٤مسمٙمؿ سمام ژ ۓ  ۓ

﮸  ﮹  ﮺   ژ .ُمٜمٝمزُملم: أي   ژ﮴  ﮵  ﮶  ژ وؾمٕمتٝم٤م، رطمٌٝم٤م قمغم: أي

 وىم٧م اًم٘مٚمقب ذم اهللّ  جيٕمٚمف ُم٤م واًمًٙمٞمٜم٦م ژ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

 ٟمٕمؿ ُمـ وهل ُمٓمٛمئٜم٦م، وجيٕمٚمٝم٤م ويًٙمٜمٝم٤م يثٌتٝم٤م مم٤م واعمٗمٔمٕم٤مت، واًمزٓزل اًم٘مالىمؾ

 اهللّ  أٟمزهلؿ اعمالئٙم٦م، وهؿ ژ﯀﯁     ژ، اًمٕم٤ٌمد قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اهلل

 .سم٤مًمٜمٍم ويٌنموهنؿ يثٌتقهنؿ طمٜملم، يقم ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمٕمقٟم٦م

 ٟم٤ًمئٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم واؾمتٞمالء واًم٘متؾ، سم٤مهلزيٛم٦م ژ     ژ

 يردهؿ صمؿ اًمدٟمٞم٤م، ذم اهللّ يٕمذهبؿ  ژ     ژ،وأُمقاهلؿ وأوٓدهؿ

                                                 

 (.1776رواه ُمًٚمؿ )( 1)

 (.1775رواه ُمًٚمؿ )( 2)
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 ومت٤مب  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ژ همٚمٞمظ قمذاب إمم أظمرة ذم

 ومرد شم٤مئٌلم، ُمًٚمٛملم  اًمٜمٌل إمم وأشمقا قمٚمٞمٝمؿ، اًمقىمٕم٦م يم٤مٟم٧م ممـ يمثػم قمغم اهللّ

 ورمح٦م واؾمٕم٦م، ُمٖمٗمرة ذو: أي  ژڀ  ڀ   ڀ ژ، وأوٓدهؿ ٟم٤ًمءهؿ قمٚمٞمٝمؿ

 واًمٓم٤مقم٦م، ًمٚمتقسم٦م سمتقومٞم٘مٝمؿ ويرمحٝمؿ ًمٚمت٤مئٌلم، اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمذٟمقب قمـ يٕمٗمق قم٤مُم٦م،

َـّ  ومال شمقسم٤مهتؿ، وىمٌقل ضمرائٛمٝمؿ، قمـ واًمّمٗمح  وًمق ورمحتف، ُمٖمٗمرشمف ُمـ أطمد يٞم٠مؾم

 اهـ..ومٕمؾ ُم٤م واإلضمرام اًمذٟمقب ُمـ ومٕمؾ

ُمع  ،ذاق اهلل اعمًٚمٛملم ُمرارة اهلزيٛم٦ميمٞمػ أ :-رمحٜمل اهلل وإي٤مك-: اٟمٔمر ومٙم٦م

 وهل اًمٕمج٥ميمثرة قَمَدِدهؿ، وقُمَدِدهؿ، وىمقة ؿمقيمتٝمؿ، سم٥ًٌم هذه اعمخ٤مًمٗم٦م 

، ومٜمٔمرهؿ اعمٕم٤مسة امقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦ميمثػم ُمـ اجل فشمٗمٕمٚم وهذا ُم٤م، واًمٜمٔمر إمم اًمٙمثرة

، ومل هيتٛمقا سم٤مًمتّمٗمٞم٦م ٤مًمٙمؿ ىمٌؾ اًمٙمٞمػ ذم اًمدرضم٦م إوممإمم اًمٙمثرة واهتامُمٝمؿ سم

، وهذه ء واًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ إمم يقم اًمديـواًمؽمسمٞم٦م اًمتل هل ظمالص٦م دقمقة إٟمٌٞم٤م

ـْ »: ٚمٛملم ًمٞمٌلم ؾمٌح٤مٟمف عمـ ىم٤ملسم٤معمً اهلزيٛم٦م اًمتل أوىمٕمٝم٤م اهلل ٥مٍ  ـْ فمَ  ايْمَٝمْقمَ  ُٞمْٕمَٙم٤َم  يَم  ش وِمٙمَّ

ال هم٤مًم٥م ًمف، وُمـ خيذًمف ومال ٟم٤مس وم اهلل ُمـ يٜمٍمهوإٟمام هق ُمـ قمٜمد اهلل،  أن اًمٜمٍم

، وديٜمف ٓ يمثرشمٙمؿ اًمتل  ف ؾمٌح٤مٟمف هق اًمذي شمقمم ٟمٍم رؾمقًمف، وأٟمًمف همػمه

 . ُمدسمريـ شمٖمـ قمٜمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم  ومقًمٞمتؿ ، وم٢مهن٤م ملأقمجٌتٙمؿ
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 .ظغع اٌؼجة ػٍٝ اٌؼامل ٚادلرؼٍُ (2)
َس  َصعمَّ  إَِذا  اهللِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : وم٣مل قمـ صٝمٞم٥م   َٓ  َٞمْٖمَٜمُٚمُف، َٓ  ،٣مً ؾَمْٝمئ ََهَ  َو

شُمٛم٣َم  وَمْد  هَم١ميِنِّ »: وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مئٌِؾ  وَم٣مَل  شرِم؟ هَمْمِٛمُْتؿْ »:  اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل : وَم٣مَل  زمِِف، حُيَدِّ

ـَ  ٣مً َٞمٌِٝمّ  َذىَمْرُت  َْٞمٌَِٝم٣مءِ  َِم ْٕ ـْ  صُمٛمُقًدا ُأفْمْمِلَ  ا ـْ : هَمَٗم٣مَل  وَمْقَِمِف؟ َِم ِء، ُيَ٘م٣مهمِئُ  ََم َٓ ـْ  َأوْ  َه٠ُم  ََم

ءِ  َيُٗمقمُ  َٓ ٠ُم ِذِه، ؾَمٌِٝمَٜم٥مً  ىَمٙمَِٚم٥مً  َأوْ - شهِلَ  اطْمؼَمْ : إيَِمْٝمفِ  اهللُ  هَمَٟمْوضَمك»: وَم٣مَل  ،-ؽُمَٙمْٝماَمنُ  ؾَمؽَّ  ِِبَ

٣م: شَماَلٍث  إضِْمَدى زَمكْمَ  يمَِٗمْقَِمَؽ  ا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ُأؽَمٙمِّطَ  َأنْ  إَِمَّ ـْ  فَمُدوًّ ِهْؿ، َِم قَع، َأوِ  نَمغْمِ  َأوِ  اجْلُ

 هَمِخرْ  إيَِمْٝمَؽ، َذيمَِؽ  َٞم٘مُِؾ  اهللِ، َٞمٌِلُّ  َأْٞم٦َم : هَمَٗم٣ميُمقا َذيمَِؽ  دِم  وَمْقََمفُ  هَم٣مؽْمَتَُم٣مرَ »: وَم٣مَل  ،شاظمَْْقَت 

اَلةِ  إلَِم  هَمِزفُمقا إَِذا َيْٖمَزفُمقنَ  َوىَم٣مُٞمقا»: وَم٣مَل  ،شَصاَلسمِفِ  إلَِم  هَمَٗم٣ممَ »: وَم٣مَل  شيَمٛم٣َم : وَم٣مَل  شايمِمَّ

«، ٣م: وَم٣مَل  هَمَِمعمَّ ـْ  فَمُدو   َأَمَّ ِهؿْ  َِم قعُ  َأوِ  هَماَل، نَمغْمِ ـِ  هَماَل، اجْلُ ٙمِّطَ »: وَم٣مَل  ،شاظمَْْقُت  َويَم٘مِ ًُ  هَم

٣مٍم، شَماَلشَم٥مَ  اظمَْْقُت  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  ٌُْٔمقنَ  َِمٛمُْٜمؿْ  هَماَمَت  َأيَّ : َأوُمقُل  َأينِّ  سَمَرْونَ  ايمَِّذي هَمَٜمْٚمِز  َأيْمًٖم٣م، ؽَم

، َي٣م ايمٙمُٜمؿَّ  َٓ  ُأَص٣مِوُل، َوزمَِؽ  ُأوَم٣مسمُِؾ، زمَِؽ  َربِّ َٓ  ضَمْقَل  َو ةَ  َو َّٓ  وُمقَّ رواه  صحٝمح شزم٣ِمهللِ إِ

 .(1)أمحد

قمدده٤م، وأظمرج ًمف ُمـ  اً أقمٓم٤مه اهلل أُم٦م يمثػم ،هذه ىمّم٦م ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل ومٙم٦م:

ُمـ ، وىم٤مل: قمج٥م هبذا اجلٞمش اًمٕمٔمٞمؿسم٠مؾمف، وم٠مُ  ٤مً قمدده، ىمقي اً أُمتف ضمٞمِم٤ًم قمٔمٞماًم، يمثػم

 وي٘مػ ذم وضمقهٝمؿ؟  ،ي٘مقم هل١مٓء

ـْ »وهذه اعم٘مقًم٦م ىمري٦ٌم ُمـ اعم٘مقًم٦م اًمتل ىمٞمٚم٧م يقم طمٜملم:  ٥مٍ  ـْ فمَ  ايْمَٝمْقمَ  ُٞمْٕمَٙم٤َم  يَم   .ش وِمٙمَّ

ُمـ ضمراء ذًمؽ اإلقمج٤مب اًمذي وىمع  ،سم٤معمقتوم٠مهٚمؽ اهلل ُمـ ىمقُمف ؾمٌٕملم أًمٗم٤ًم 

 ُمٜمف.    

                                                 

(، 1061) شاًمّمحٞمح٦م»ذم  -رمحف اهلل-اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين صححفو(، 18937) شاعمًٜمد»محد ذم أ (1)

 شاجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم» ذم  -رمحف اهلل-ُم٘مٌؾ اًمقادقمل اًمٕمالُم٦مؿمٞمخٜم٤م و (2459)

ب ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ ذم  .(4108، 2214، 1528، 403، 157رىمؿ) (1/154) اجل٤مُمع »شمٜمٌٞمف: سمقَّ

 هلذا احلدي٨م هبذا اًمٕمٜمقان: )ضر اًمٕمج٥م قمغم اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ(.  شاًمّمحٞمح
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 .اٌؼمٛتح تاخلـف دلٓ أػجة تإٌفؾ (3)
٥مٍ  دِم  َيْٚمًِم  َرصُمٌؾ  زَمْٝمٛمَاَم » :ىم٤مل أن رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة  ٌُفُ ، ضُمٙمَّ  سُمْٔمِج

فُ  ًُ ٌؾ  ،َٞمْٖم َػ  إِذْ  ،(0)تِفِ ٝمَ ُْم ٚمَ زمِ  ٣مُل تَ َُيْ ، َرأؽَمفُ  َُمَرصمِّ ًَ ُؾ  هَمْٜمقَ  ،زمِفِ  اهللَُّ  طَم  إلَِم  إَْرضِ  دِم  (4) َيَتَجٙمَّ

 .(3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ 

، واٟمٖمٛمس يٕمٜمل اهن٤مرت سمف إرض: -رمحف اهلل-(3)ازمـ فمثٝمٚمكمايمٔمالَم٥م  ايمُمٝمخ وم٣مل

ص٤مر قمٜمده هذا عم٤م  ٞم٤مُم٦م، ٕٟمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ومٝمق يتجٚمجؾ ومٞمٝم٤م إمم يقم اًم٘مومٞمٝم٤م واٟمدومـ

وم٢من ىم٤مرون ، ، وهذا ٟمٔمػم ىم٤مروناإلقمج٤مب، ظُمًػ سمفذا اًمتٞمف، وهذا اًمٙمؼمي٤مء، وه

 .ژڳ   ڳ  ڱ     ڳژ   ، ىم٤مل اهللظمرج قمغم ىمقُمف ذم زيٜمتف

٘مك ، ومٞمٌٚمجؾ وهق طمل طمٞم٤مة دٟمٞمقي٦مأٟمف يتج ٛمؾحُيت شيتجٙمجؾ دم إرض» :وىمقًمف

، ومٞمٙمقن دمٚمجٚمف هذا ، وحُيتٛمؾ أٟمف عم٤م اٟمدومـ ُم٤مت(5)هٙمذا ُمٕمذسم٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

سمرزظمٞم٤ًم، ٓ شُمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف، وذم هذا دًمٞمؾ قمغم حتريؿ اًمٙمؼم، وحتريؿ ٚمجاًل دم

 .اهـ.أن اإلٟم٤ًمن جي٥م أن يٕمرف ىمدر ٟمٗمًف، ويٜمزهل٤م ُمٜمزًمتٝم٤م، واإلقمج٤مب

مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن هذا اًمرضمؾ هق ىم٤مرون اًمذي ظمًػ اهلل ذه٥م  ومٙم٦م:

 .(6)سمف ، وسمداره إرض

                                                 
(: أن أٟمقاع اعمٌم قمنمة، وذيمر ُمٜمٝم٤م: 168-1/167) شاًمزاد»ذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم ( 1)

 عم٤م سمّم٤مطمٌٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل ظمًػ اًمتل وهل ،واًمتٙمؼم اًمٕمج٥م أوزم ُمِمٞم٦م وهلوىم٤مل:  ،اًمتٌخؽم ُمِمٞم٦م

  .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم إرض ذم يتجٚمجؾ ومٝمق ٟمٗمًف وأقمجٌتف ،قمٓمٗمٞمف ذم ٟمٔمر

 ؿمؼ، إمم ؿمؼ ُمـ ويٜمدومع ،ؿمديد اوٓمراب ُمع إرض ذم يًقخ أن اًمتجٚمجؾ: وم٤مرس اسمـ ىم٤مل( 2)

 (.10/272) شومتح اًم٤ٌمري». واٟمٔمر: ُمتداومٕم٤مً  ُمْمٓمرسم٤مً  ومٞمٝم٤م يٜمزل :أي ،إرض ذم يتجٚمجؾ وم٤معمٕمٜمك

  ( .2088)  شُمًٚمؿ»( و5789)  شاًمٌخ٤مري» (3)

 (.385-2/384)  شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 4)

 هذا ضمًد شم٠ميمؾ ٓ إرض أن احلدي٨م هذا ٣موُم٘مت(: 10/272) شاًم٤ٌمري ومتح» ىم٤مل احل٤مومظ ذم( 5)

 .قتعما سمٕمد ضمًده يٌغم ٓ يم٤مومر: ومٞم٘م٤مل ،سمف يٚمٖمز أن ومٞمٛمٙمـ ،اًمرضمؾ

  . (619رىمؿ احلدي٨م) (1/669)  شهبج٦م اًمٜم٤مفمريـ» (6)
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وُمـ اشمّمػ سمف ؾم٤مءت قم٤مىمٌتف  ،وم٢من اًمُٕمْج٥َم ُمٝمٚمٙم٦م ،وؾمقاء يم٤من ىم٤مرون أو همػمه

ًمٙمؼم، وُمـ اًمذي يتقًمد سمًٌٌف ا ،وم٢من اهلل ىمد طمذر ُمـ اًمٕمج٥م ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

، وم٤مًمٕمج٥م يمٚم٥م يٜمٌح ذم ىمٚم٥م طمذر ُمٜمف قًمف ، ويمذًمؽ رؾماًمٙمؼم أوم٤مت اًمٙمثػمة

ع ويمؾ ُمـ وىم ،، هذا هق اًمّمقاباًمٙمٌػميدقمقه إمم اًمنم اعمًتٓمػم واجلرم  ،ص٤مطمٌف

واًمٕمؼمة  ،ذم اًمٙمؼم واإلقمج٤مب وظم٤مًمػ اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب خيِمك قمٚمٞمف هقم٦م اًمٕم٘م٤مب

وٓ  وٓ طمقل ،ويتقب اهلل قمغم ُمـ شم٤مب ،سمٕمٛمقم إًمٗم٤مظ ٓ سمخّمقص إؾم٤ٌمب

 .ىمقة إٓ سم٤مهلل اعمٚمؽ اًمقه٤مب

 :(0)وومد أضمًـ َمـ وم٣مل

 سمّمقرشمِف إقِمج٤مسم٤مً  اًمٙمِؼم ُمٔمٝمرَ  ي٤م

 قهِنؿُ ٓمُ سمُ  ذم ومٞمام اًمٜم٤مُس  ومٙمرَ  ًمق

ـِ  ذم هؾ  ُم٦مٌ رُ ٙمْ ُمَ  اًمرأسِ  ُمثُؾ  آدمَ  اسم

 (2)ؾَمِٝمٌؽ  رحُيٝم٤م وأذنٌ  يًٞمُؾ  أٟمٌػ 

ـَ   همداً  اًمؽماِب  وُم٠ميمقَل  اًمؽماِب  ي٤مسم
 

 شَمْثري٥ُم  ـَ تْ اًمٜمَّ  إِن كَ ظمال اٟمٔمرْ  

 ؿمٞم٥ُم  وٓ ٤منٌ ٌَّ ؿُم  اًمٙمؼمَ  اؾمتِمٕمرَ  ُم٤م

 ُميوُب  إىمذارِ  ُمـ سمخٛمسٍ  وهق

 ُمٚمٕمقُب  واًمثٖمرُ  (3)٦مٌ َّم ُمَ رْ ُمُ  واًمٕملمُ 

 وَُمنْموُب  ُم٠ميمقٌل  وم٢مِٟمَؽ  أىمٍْم 
 

، خيرج ُمٜمف اًمؼماز، وخيرج ُمٜمف مل يتٙمؼم : ًمق يتٗمٙمر اإلٟم٤ًمن ُم٤مذا خيرج ُمٜمفومٙم٦م

 واًم٘مٞمح، وخيرج ُمٜمف اًم٘ملء. خيرج ُمٜمف اًمدم، وخيرج ُمٜمف اًمّمديداًمٌقل، و

وذم أذٟمف ؾمٝم٤ميم٦م، أي: ريح يمرهي٦م، وذم قمٞمٜمف أوؾم٤مخ، وذم صمٖمره ىم٤مذورات، وذم أٟمٗمف 

ُمـ جمرى اًمٌقل هذا اإلٟم٤ًمن خم٤مط، وذم ضمًده اًمٕمرق واًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م، ظمرج 

ُمرشملم، وم٠موًمف ٟمٓمٗم٦م ُمذرة وآظمره ضمٞمٗم٦م ىمذرة، شم٠ميمٚمف اًمدود وشمنمب صديده ذم 

 اًمٚمحقد.   

                                                 
 (.4/392) شاعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ»( 1)

َٝمُؽ ( 2) ًَّ اعمحٞمط »اٟمٔمر:  .ؾَمِٝمٌؽ  ومٝمق ؾَمَٝمٙم٤مً  ؾَمِٝمَؽ شم٘مقل:  قمرق، إذا اإلٟم٤ًمن ُمـ دمده٤م يمريف ريح: اًم

 .ؾمٞمده سمـ.ٓشُم٤مدة:ؾمٝمؽ»، شإقمٔمؿ واعمحٞمط اعمحٙمؿ»(، و3/352) شذم اًمٚمٖم٦م

َُمص: ( 3) خمت٤مر ». رُمص ومٝمق مجد وإن همٛمص ومٝمق ؾم٠مل وم٢من ،اًمٕملم ذم جيتٛمع ضم٤مُمد أسمٞمض وؾمخاًمرَّ

 .شُم٤مدة: رُمص»( 256)ص: شاًمّمح٤مح
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(4)  
ِّ
اب ِٓ اٌر

ّ
ر
ُ
 .ٚاإلػجاب١ٗ حتظ٠غ اٌى

اعمجٞمد  ـ قمٌدقم(2) شصٞمد اخل٤مـمر»ذم  اسمـ اجلقزيو ،(1) شاًمث٘م٤مت»اسمـ طم٤ٌمن ذم  ذيمر

٤ًم ذم صمالصم٦م أي٤مم، : يم٤من قمٜمدٟم٤م سمخراؾم٤من رضمؾ يمت٥م ُمّمحٗم٤ملىم ،(3)سمـ قمٌد اًمٕمزيزا

: ذم وىم٤مل ،سم٤مًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك واإلهب٤مم ؟ وم٠موُم٠م: ذم يمؿ يمت٧ٌم هذاومٚم٘مٞمف رضمؾ وم٘م٤مل

 همجٖم٦م أص٣مزمٔمف ،ٞم٤مءاًمتٕم٥م واإلقم :واًمٚمٖمقب [38ق:] ژڃڃ چ چژصمالٍث 

 .ايمثالشم٥م همٙمؿ يٛمتٖمع ِب٣م همٝمام زمٔمد

  سمًٜمد صحٞمح(4)شاعمٜمثقر ُمـ احلٙم٤مي٤مت واًم١ًمآت»اسمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف وذىمر

ي٘مقل:  ،هبٛمذان (5)ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر اعمزيّمل قمٌد اهلل سمـ احلًلم اًمت َقيِّل

ىمٛم٦م فمٛمد أب ضم٣مَمد اإلؽمٖمرايٝمٛمل، همذىمر يمف رصمؾ ي٘مت٤م َمِمحٖم٣مً ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: 

دم يقم، هم٣مصمتٚمع زم٣ميمّرصمؾ همٗم٣مل يمف: أٞم٦م سم٘مت٤م َمِمحٖم٣ًم دم يقم؟! همٗم٣مل: ٞمٔمؿ، وَم٣م 

 َمًٛم٣م َمـ يمٕمقب! وأؾم٣مر زمثالشم٥م أص٣مزمٔمف، همجٖم٦َّم يده دم احل٣مل.  

                                                 

 (.11-8/10) شيمت٤مب اًمث٘م٤مت»( 1)

 .( ومّمؾ قمقاىم٥م اخلٓم٤مي٤م 398)ص:  شصٞمد اخل٤مـمر»( 2)

اد إزدي ُمقمم اعمٝمٚم٥م أسمق قمٌد احلٛمٞمد اعمٙمل، وصم٘مف أمحد واسمـ ُمٕملم ( 3) قمٌد اعمجٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز  سمـ أيب روَّ

ٗمف آظمرون. ىم٤مل احل٤مومظ ذم  : صدوق خيٓمئ ويم٤من ُمرضمئ٤ًم، روى ًمف ُمًٚمؿ (4188) شاًمت٘مري٥م»وهمػممه٤م ووٕمَّ

 وإرسمٕم٦م.   

ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ  شاعمٜمثقر ُمـ احلٙم٤مي٤مت واًم١ًمٓت»( ُيٕمد يمت٤مب 22( رىمؿ )33)ص:( 4)

هـ( ُمـ ٟمٗم٤مئس إؾمٗم٤مر اًمت٤مرخيٞم٦م، وم٘مد طمقى أظم٤ٌمر قمدٍد ُمـ احلٗم٤مظ 507-448ـم٤مهر اعم٘مدد رمحف اهلل )

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم همػمه، وُمـ  واًمٕمٚمامء، وـمقى سملم ضمٜمٌٞمف ُمـ ٟمقادر اًمًػم واحلٙم٤مي٤مت واًم١ًمٓت ُم٤م ىمد ٓ جيده

هٜم٤م سمدأت قمٜم٤مي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ سمف، ومام ًمٌثقا يٜم٘مٚمقن قمٜمف ٟمّمقص٤ًم، ويٜمًٌقن ُمٜمتخ٤ٌمت ُمـ إىمقال إًمٞمف، وُمـ أوًمئؽ 

إقمالم احل٤مومظ اسمـ ٟم٘مٓم٦م، واسمـ اًمّمالح واًمًٌٙمل، واًمذهٌل واًمًخ٤موي، ومل يَر هذا اًمًٗمر اًمٜمقر طمتك قم٤مم 

 ر اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.   هـ صدرت ًمف اًمٓمٌٕم٦م إومم قمـ دا1430

 شُمٕمجؿ اًمًٗمر »( و1/495) شإٟم٤ًمب»ُمـ أقمٞم٤من ؿمٞمقخ مهذان، يم٤مٟم٧م قمٜمده أصقل ضمٞمده  (5)

 (.143)ص:
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مطؼٕا شُ ٌ ا٠ًٚ ألسظٔا ِٕٗ تا١ٌّنيٌٚٛ ذمٛي ػ١ٍٕا تؼط األل (5)
  :ِٕٗ اٌٛذني

: طمْمر يمٌٔمض ايمٖمِمح٣مء أن يٗمدر أن يٗمقل (1) شصٝمد اخل٣مؿمر»دم  وم٣مل ازمـ اجلقزي 

همِمٔمدوا إيمٝمف زمٔمد  ،ووم٣مل: أَمٜمٙمقين شمالشم٣مً  ،همِمٔمد إلم نمرهم٥م هم٣مٞمٖمرد همٝمٜم٣م ،َمثؾ ايمٗمرآن

 .شمالث ويده ومد ي٦ًٌم فمعم ايمٗمٙمؿ وهق َمٝم٦م

 اًم٘مرآنهذا  سمٛمثؾ قاي٠مشم أن قنيًتٓمٞمٕم ؿأهنىمقم ذم زُمـ اًمتٜمزيؾ  ادقمكىمد  ومٙم٦م:

 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےژىم٤مل شمٕم٤ممم 

 أن أطمداً  حتدى وقمال ضمؾ اهلل ٕن ،حم٤مل أُمر اًم٘مرآن سمٛمثؾ اإلشمٞم٤منو ،[31:إٟمٗم٤مل]

 طملم ويم٤مٟمقا ،ًمٚمٕمرسمٞم٦م اعمت٘مٜملم وؿمٕمراءهؿ اًمٕمرب ومّمح٤مء وحتدى ،ذًمؽ يٗمٕمؾ

 ُمتحدي٤ًم هلؿ أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف وضمؾ قمز وم٘م٤مل ،وسمٞم٤مهنؿ ومّم٤مطمتٝمؿ ىمٛم٦م ذم اًم٘مرآن ٟمزول

أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف  قمجزوا ومٚمام ،[34:اًمٓمقر] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹژ

ٱ   ٻ ٻٻ  ٻ  پ  ژ  فؾمٌح٤مٟم وم٘م٤مل ؾمقره ُمثؾ ؾمقر سمٕمنم ي٠مشمقا أن حتداهؿ

 [13]هقد: ژپپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

 وم٘مط واطمدة سمًقرة ي٠مشمقا أن حتداهؿ ،أن ي٠مشمقا سمٕمنم ؾمقر ُمـ ُمثٚمف قمجزوا ومٚمام

ۓ  ڭ  ڭڭ  ژ  وضمؾ قمز وم٘م٤مل ،وطمٙمٛمتف وسمالهمتف اًم٘مرآن ومّم٤مطم٦م ُمًتقى قمغم

 . [38:يقٟمس] ژڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   

 دقم٤مهؿ ،ومٚمام قمجز أرسم٤مب اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من قمـ أن ي٠مشمقا سمًقرة ُمٜمف

ۉ  ژ  وم٘م٤مل اًمتحدي وىمٌقل ًمٚمٛمح٤موًم٦م ؿم٤مءوا سمٛمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م إمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 [.23:اًمٌ٘مرة] ژۆئ  ۈئ     ۈئ

                                                 

 .ّمؾ قمقاىم٥م اخلٓم٤مي٤موم( 398)ص:  شصٞمد اخل٤مـمر»( 1)
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 أي وذم وىم٧م أي ذم ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ يًتٓمٞمٕمقن ٓ سم٠مهنؿ أظمؼمهؿ قمجزوا ومٚمام

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل ،ومٚمـ يًتٓمٞمٕمقا سم٠مطمد اؾمتٕم٤مٟمقا وُمٝمام ،زُم٤من

 ژٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ 
 [.88:اإلهاء]

گ  ڳ   گژ وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اًم٘مرآن ٕن ،سمٛمثٚمف ي٠م ي اهلل همػم أطمد يقضمد ومال

 [.1:هقد] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں   ڳ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ژ  سمؾ إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل قمـ ٟمٌٞمف 

 .[46 – 44]احل٤مىم٦م: ژڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  

 ژڈ       ژ ژ واومؽمى قمٚمٞمف شم٘مقل ًمق وم٢مٟمف :-رمحف اهلل-(0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمًٔمدي

 إذا سم٤مًم٘مٚم٥م ُمتّمؾ قمرق وهق ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ  اًمٙم٤مذسم٦م

 اهلل قمغم لشم٘مقَّ  -هطم٤مؿم٤مو-  اًمرؾمقل أن ىمدر ومٚمق اإلٟم٤ًمن، ُمٜمف ُم٤مت اٟم٘مٓمع

 ىمدير، رء يمؾ قمغم طمٙمٞمؿ، ٕٟمف ُم٘متدر، قمزيز أظمذ وأظمذه سم٤مًمٕم٘مقسم٦م، ًمٕم٤مضمٚمف

 .قمٚمٞمف اًمٙم٤مذب يٛمٝمؾ ٓ أن شم٘متيض ومحٙمٛمتف

                                                 

 (.1049)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»( 1)
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 .ؿغػح إٌىاي دلٓ أوً تاٌشّاي( 6)
 

ـْ  ـِ  إَِي٣مسِ  فَم شَمفُ  َأزَم٣مهُ  َأنَّ  ؽَمَٙمَٚم٥َم، زْم : هَمَٗم٣مَل  زمُِِماَميمِِف،  َرؽُمقلِ  فِمٛمَْد  َأىَمَؾ  َرصُماًل  َأنَّ : ضَمدَّ

َّٓ  ََمٛمََٔمفُ  ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦َم، َٓ »: وَم٣مَل  َأؽْمَتْمِٝمُع، َٓ : وَم٣مَل  شزمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ  ىُمْؾ »  هَماَم : وَم٣مَل  ،ايْم٘مػِْمُ  إِ

 .(1)رواه ُمًٚمؿ شهمِٝمفِ  إلَِم  َرهَمَٔمُٜماَم 
 .وهذا اًمرضمؾ اًمذي أيمؾ سمِمامًمف هق: سُمن إؿمجٕمل 

، اسمـ راقمل سمْمؿ اًم٤ٌمء وسم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م سُمن،هق : -رمحف اهلل-وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

 ،ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين، وأسمق يمذا ذيمره اسمـ ُمٜمدة ،وسم٤معمثٜم٤مة إؿمجٕمل ،اًمَٕمػم سمٗمتح اًمٕملم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمهؿ ه١مٓء قمده ،، وهق صح٤ميب ُمِمٝمقروآظمرون ،واسمـ ُم٤ميمقٓ

  .قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 أٟمف قمغم يدل اًمٙمؼم، إٓ ُمٜمٕمف ُم٤م: ىمقًمف إن: -رمحف اهلل- قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىمقل وأُم٤م

 واًمٙمٗمر، اًمٜمٗم٤مق ي٘متيض ٓ واعمخ٤مًمٗم٦م اًمٙمؼم جمرد وم٢من سمّمحٞمح، ومٚمٞمس ،ُمٜم٤موم٘م٤مً  يم٤من

 . إجي٤مب أُمر إُمر يم٤من إن ُمٕمّمٞم٦م ًمٙمٜمف

: وومٞمف ر،قمذ سمال اًمنمقمل احلٙمؿ ظم٤مًمػ ُمـ قمغم اًمدقم٤مء ضمقاز: احلدي٨م هذا وذم

 .هـا.إيمؾ طم٤مل ذم طمتك ،طم٤مل يمؾ ذم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر

 ذم اًمققمٞمد ورود ،سم٤مًمٞمٛملم إيمؾ وضمقب قمغم ويدل: -رمحف اهلل- (2)ىم٤مل احل٤مومظو

  اًمٜمٌل أن ،إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ُمـ شُمًٚمؿ صحٞمح» ومٗمل ،سم٤مًمِمامل إيمؾ

 اؽْمَتَْمْٔم٦َم  َٓ »: وَم٣مَل  َأؽْمَتْمِٝمُع، َٓ : وَم٣مَل  شزمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ  ىُمْؾ »: وم٘م٤مل ،سمِمامًمف ي٠ميمؾ رضمالً  رأى

  .شهمِٝمفِ  إلَِم  َرهَمَٔمُٜماَم  هَماَم : وَم٣مَل 

                                                 

 (.2021) شُمًٚمؿ»( 1)

 (.9/432) شومتح اًم٤ٌمري»( 2)
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ٌَْٝمَٔم٥مَ  َرَأى  ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ  :قم٤مُمر سمـ قمـ قم٘م٦ٌم اًمٓمؼماين وأظمرج ؽَْمَٙمِٚمٝم٥َّمَ  ؽُم ْٕ  سَمْٟمىُمُؾ  ا

٣م ةَ  َداءُ  َأطَمَذَه٣م» :هَمَٗم٣مَل  ،زمُِِماَمهِلَ ٣م إِنَّ  :هَمَٗم٣مَل  ،شنَمزَّ ْت  ،شَوإِنْ » :وَم٣مل ،وُمْرضَم٥مً  ِِبَ ةَ  هَمَٚمرَّ  زمَِٕمزَّ

٣م   .(1)طمًـ وؾمٜمده .هَماَمسَم٦ْم  ؿَم٣مفُمقنٌ  هَمَٟمَص٣مَِبَ

 قمٛمر سمـا طمدي٨م ُمـ ،اًمِمٞمٓم٤من قمٛمؾ ُمـ وأٟمف ،سم٤مًمِمامل إيمؾ قمـ اًمٜمٝمل وصم٧ٌم

  .(2)ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ

 ُمـ أوًمٞم٤مءه حيٛمؾ أي ،شزمُماميمف يٟمىمؾ ايمُمٝمْم٣من نإ» :ىمقًمف ُمٕمٜمك أن ،اًمٓمٞمٌل وٟم٘مؾ

  .اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد سمف ًمٞمْم٤مد ذًمؽ قمغم اإلٟمس

 ،اًمِمٞمٓم٤من أوًمٞم٤مء ُمـ يمٜمتؿ ومٕمٚمتؿ وم٢من ،سم٤مًمِمامل شم٠ميمٚمقا ٓ وحتريره :اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

  اهـ..ذًمؽ قمغم أوًمٞم٤مءه حيٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من وم٢من

وذم هذا دًمٞمؾ قمغم وضمقب  :-رمحف اهلل-(1)وم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكمو

 ،(4)سم٤مًمٞم٤ًمر طمرام ي٠مصمؿ قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن ، وأن إيمؾ، واًمنمب سم٤مًمٞمٛملمٕيمؾ سم٤مًمٞمٛملما

                                                 
( رىمؿ 6/204) شدٓئؾ اًمٜمٌقة»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 324، 17/312، 15) شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 1)

، ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل ذم شًمٚمٛمٕمجؿ اًمٙمٌػم»، ومحدي اًمًٚمٗمل ذم حت٘مٞم٘مف شاًمٗمتح»(، وطمًٜمف احل٤مومظ ذم 2510)

احل٤مومظ  أٟمٞمس اًم٤ًمري ذم ختري٩م وحت٘مٞمؼ إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمره٤م»(، وص٤مطم٥م يمت٤مب 5/26) شجمٛمع اًمزوائد»

 (.  204-6/203) شدٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل»(، وحم٘مؼ 1/205) شذم ومتح اًم٤ٌمري

 (.2020) شُمًٚمؿ»( 2)

  (.2/378) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم» (3)

ىمٚم٧م: وهذا ظمالوم٤ًم عمـ زقمؿ أن إُمر ذم أداب أُمر إرؿم٤مد )ٓ يٗمٞمد اًمقضمقب، وإٟمام يٗمٞمد آؾمتح٤ٌمب، ( 4)

مجٝمقر اًمٕمٚمامء، وُمٜمٝمؿ إئٛم٦م إرسمٕم٦م، واًمّمحٞمح أن إُمر يٗمٞمد اًمقضمقب، إٓ واًمٜمٝمل يٗمٞمد اًمٙمراه٦م(، وهؿ 

                     اًمداًم٦م قمغم أن إُمر ًمٚمقضمقب:وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم فمٚمقم أديم٥م ايمممئم٥م (1ًمّم٤مرف، ويدل قمغم ذًمؽ صمالصم٦م أدًم٦م: 

ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ 

ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ومتٗمٞمد قمٛمقم إواُمر، مل شمٗمرق سملم ُم٤م يم٤من ذم  ژ ٺ  ٺ  ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم ژٹ     ٹ  ڤ  

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ أداب وسملم ُم٤م يم٤من ذم إطمٙم٤مم.وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 =وشمرشمٞم٥م قم٘مقسم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م قمغم ورشم٥م إُمر خم٤مًمٗم٦م ُمـ حتذير ومٞمٝم٤م ژ ڑ ژ وم٘مقًمف ژڳ  ڳ  ڳ 
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ذًمؽ، أي: أيمؾ اإلٟم٤ًمن ٕٟمف إذا ومٕمؾ  ي٠مصمؿ قمٚمٞمف طمرام، ب سم٤مًمٞم٤ًمراًمنمويمذًمؽ 

 َيْٟمىُمُؾ  َٓ » :، وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من، ىم٤مل اًمٜمٌل ؿم٤مسمف اًمِمٞمٓم٤من ، أو ذب سمِمامًمفسمِمامًمف

َٓ  زمُِِماَميمِفِ  َأضَمُدىُمؿْ  َـّ  َو زَم ْٝمَْم٣منَ  هَم١مِنَّ  ،زمُِِماَميمِفِ  َيمْمَ ُب  زمُِِماَميمِفِ  َيْٟمىُمُؾ  ايمُمَّ  شزمُِِماَميمِفِ  َوَيمْمَ

 .(1)قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أظمرضمف ُمًٚمؿ

 اًمّمح٤ميب اًمذي ظم٤مًمػ رؾمقل اهلل  إمم هذا -وإي٤مكرمحٜمل اهلل - : اٟمٔمرومٙم٦م

، قمٔمٞمٛم٦م اًمنميٕم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ذم ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس هٞمٜم٦م رٔمهل ذم ٟم ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة،

ومام رومع  ،وم٤مؾمتج٤مب اهلل دقم٤مء ٟمٌٞمف ،فٞمقمٚم وم٤مؾمتحؼ سمٛمخ٤مًمٗمتف هذه دقمقة اًمرؾمقل 

وم٠مصٌح٧م يم٤مًمٕمّم٤م، وهذا ضمزاء يمؾ ُمـ شمٙمؼم وقمَم وأقمرض  ،اًمرضمؾ يده إمم ومٞمف

  .قمـ ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك 

 

                                                                                                                            
 يٙمـ مل وًمق ًمٚمقضمقب إُمر أن قمغم دل إُمر خم٤مًمٗم٦م ُمـ طمذر ومٚمام، واضم٥م أُمرٍ  شمرك قمغم إمم شمٙمقن ٓ اًمٕم٘مقسم٦م=

 .ورشم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م خم٤مًمٗمتف ُمـ طمذر عم٤م ًمٚمقضمقب

قمغم قمدم اًمتٗمريؼ سملم إواُمر ذم أداب وإواُمر ذم همػم أداب، ىمٌؾ وضمقد اعمخ٤مًمػ،  إمج٣مع إَم٥م( 2

واعمخ٤مًمػ ىمد طمٙمك ىمقًمف اًم٘مرـمٌل واسمـ طمجر ذم اًمٗمتح وًمٙمـ اخلالف ُمًٌقق سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ 

 إمم زُمـ اعمخ٤مًمػ.

ومجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م  أٞمف ٓ يقصمد ضمد هم٣مصؾ زمكم َم٣م ىم٣من َمـ أداب وزمكم وَم٣م ىم٣من َمـ إضم٘م٣مم،( 3

أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ومجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمٕمد آداسم٤ًم إُم٤م ُمع اهلل أو ُمع ظمٚم٘مف ومال و٤مسمط ُمٗمرق سملم إُمريـ ، وًمق 

 ومتح اًم٤ٌمب ًمٙم٤من ؾمٌٞماًل ًمٚمتخٚمص ُمـ أواُمر اًمنميٕم٦م سمزقمؿ أهن٤م وردت ذم أداب.

 (.2020) شُمًٚمؿ»  (1)
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 اٌراؿغاٌفصـــً  
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 اٌراؿغً اٌفص
 
 

 

ڑ  ک ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [63اًمٜمقر:] ژڳ  ڳ  

ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  ىم٤مل شمٕم٤مممو

 [.36إطمزاب: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ٺٺ  ٺ  ٺ

لُّ  َوصُمِٔمَؾ » : وىم٤مل َٕم٣مرُ  ايمذُّ ـْ  فَمعَم  َوايمِمَّ قمـ  (1)، رواه أمحدصحٝمح شَأَْمِري طَم٣ميَمَػ  ََم

 قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

  

                                                 

 (.2831) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 5115، 5114) شاعمًٜمد»( 1)

 ٔؼٚي اٌؼمٛتح جبالء دبٓ ساٌف ذٛج١ٙاخ ؿ١ض األٔث١اء 
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 .اذلالن اٌـغ٠غ دلٓ عص صػاء اٌشف١غ  (1) 
 

ـِ  ـِ  فَم ٣ٌَّمسٍ  ازْم  َوىَم٣منَ : وَم٣مَل  َئُمقُدُه، َأفْمَراِبر  فَمعَم  َدطَمَؾ   ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ : فَمْٛمُٜماَم  اهللَُّ  َرِضَ  فَم

: وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  شاهللَُّ ؾَم٣مءَ  إِنْ  ؿَمُٜمقرٌ  زَمْٟمَس، َٓ »: وَم٣مَل  َئُمقُدهُ  ََمِريضٍ  فَمعَم  َدطَمَؾ  إَِذا  ايمٛمٌَِّلُّ 

، ؿَمُٜمقٌر؟ ٌُقَر، سُمِزيُرهُ  ىَمٌغٍِم، ؾَمْٝمٍخ  فَمعَم  سَمُثقُر، َأوْ  سَمُٖمقُر، مُحَّك ِهلَ  زَمْؾ  ىَمالَّ  هَمَٗم٣مَل  ايمُٗم

  .(1)رواه اًمٌخ٤مري شإًِذا هَمٛمََٔمؿْ »: ايمٛمٌَِّلُّ 

                                                 
 (.5656) رواه اًمٌخ٤مري( 1)

 إن ارمحٜمل ؿمئ٧م، إن زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿ أطمديمؿ ي٘مؾ ٓ» : اهلل رؾمقل ىم٤مل   هريرة أيب طمدي٨م سملم ٟمجٛمع يمٞمػ: هم٣مئدة

 اهلل رؾمقل أن هذا، قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وسملم .شًمف ُمٙمره ٓ ، يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ إٟمف ُم٠ًمًمتف، وًمٞمٕمزم ؿمئ٧م، إن ارزىمٜمك ؿمئ٧م،

 يمٌػم ؿمٞمخ قمغم شمٗمقر محك هل سمؾ ـمٝمقر:: إقمرايب ىم٤مل شاهلل ؿم٤مء إن ـمٝمقر سم٠مس ٓ» :وم٘م٤مل ،يٕمقده أقمرايب قمغم دظمؾ 

 .شإذاً  ومٜمٕمؿ» :  اًمٜمٌل ىم٤مل اًم٘مٌقر، شمزيره

 ـمٝمقر» :  ىمقًمف أن أطمًٜمٝم٤م ُمـ: اجلٛمع ُمـ سم٠موضمف سمٞمٜمٝمام مجٕمقا واًمٕمٚمامء اًمّمحٞمح، ذم يمالمه٤م اعمذيمقران احلديث٤من/ ج

 ديٜمؽ ذم ًمؽ ـمٝمقر ًمؽ: ـمٝمقر احلٛمك هذه ًمألقمرايب ىم٤مل ومٝمق اًمدقم٤مء، سم٤مب ُمـ ٓ اخلؼم سم٤مب ُمـ هذا شاهلل ؿم٤مء إن

 .سمذًمؽ   اًمٜمٌل وم٠مظمؼمه ؾم٤معم٤م، سمٕمده٤م ومتّمٌح سمدٟمؽ ذم أيْم٤م ًمؽ وـمٝمقر

 اعمراد وًمٞمس شاهلل ؿم٤مء إن ـمٝمقر هل» سم٘مقًمف اعمحذوف آسمتداء أو حمذوف ُمٌتدأ ًمف واًمراومع ُمرومقع، شـمٝمقر» ىمقًمف ٕن

 .ـمٝمقرا اضمٕمٚمٝم٤م اًمٚمٝمؿ ُمٜمّمقسم٦م ًمّم٤مرت دقم٤مء يم٤من ًمق ٕٟمف اًمدقم٤مء

 أن اًم٘مّم٦م وُمـ اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمًٞم٤مق ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر.دقم٤مء ومٞمٙمقن ـمٝمقرا، اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م: يٕمٜمل اهلل: ؿم٤مء إن ـمٝمقرا: ىم٤مل ًمق

 ٕن ؿمئ٧م: إن ارمحٜمل اًمٚمٝمؿ ؿمئ٧م إن زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿ اًم٘م٤مئؾ سم٘مقل اًمدقم٤مء يٕم٤مرض ومال اخلؼم اعمراد يم٤من وم٢مذا .اخلؼم اعمراد

 ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ، شاهلل ؿم٤مء إن ـمٝمقر» وم٘م٤مل سم٤معمِمٞمئ٦م اخلؼم قمٚمؼ  اًمٜمٌل

 إن زم اهمٗمر وم٘مقًمفُمع أهنؿ ىمد دظمٚمقا ُمٍم  ،[99:يقؾمػ] ژڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ  ژ  شمٕم٤ممم ويم٘مقًمف ،[27:اًمٗمتح]

 .ظمٚم٘مف ذم يريد ُم٤م وحيٙمؿ ،يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ ًمف ُمًتٙمره ٓ واهلل سم٤معمِمٞمئ٦م، ًمٚمدقم٤مء شمٕمٚمٞمؼ هذا ؿمئ٧م،

 إن زم اهمٗمر اعمخ٤مـم٦ٌم، ضمٝم٦م قمغم هذا ؿمئ٧م إن زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿ: اًمداقمل ىمقل أن أيْم٤م طمًـ وضمف وهق :ايمث٣مين ايمقصمف

 سم٤معمقاضمٝم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ ُمـ أظمػ هذا اهلل، ؿم٤مء إن ًمف اهلل همٗمر ىم٤مل ومٚمق سمف، سم٠مس ٓ وم٢مٟمف اًمٖمٞم٦ٌم ضمٝم٦م قمغم يم٤من إذا وأُم٤م.ؿمئ٧م

 .ؿمئ٧م إن ارمحٜمل اًمٚمٝمؿ ؿمئ٧م إن زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿ

 .قمٚمٞمف واًمثٜم٤مء ؾمٌح٤مٟمف وُمدطمف وصٗم٤مشمف ضمالًمف ٟمٕمقت ُمـ حيٌف سمام اهلل إمم واًمت٘مرب اًمذل شم٘متيض اعمخ٤مـم٦ٌم ٕن

 ُمًتٙمره ٓ اهلل إن» :وىم٤مل شًمف ُمٙمره ٓ يِم٤مء، ُم٤م يٗمٕمؾ إٟمف» :آظمره ذم ىم٤مل ومٚمٝمذا اؾمتٖمٜم٤مء، ٟمقع ومٞمف سم٤معمِمٞمئ٦م واًمتٕمٚمٞمؼ

 آل اًمِمٞمخ. ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز شُم٤ًمئؾ ُمـ اًمٓمح٤موي٦م ذم سمام اًم٤ًمئؾ إحت٤مف».شًمف

ىمٚم٧م: ومجع سمٕمض اًمٕمٚمامء سملم احلديثلم: سم٠مٟمف إذا يم٤من اًمدقم٤مء سمٚمٗمظ اخلؼم ضم٤مز اًمتٕمٚمٞمؼ سم٤معمِمٞمئ٦م، وإذا يم٤من سمٚمٗمظ اًمٓمٚم٥م مل 

 جيز. 
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: حُيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ دقم٤مء وم٣مل ازمـ ايمتكم: -رمحف اهلل-(0)وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

  .وحُيتٛمؾ أن يٙمقن ظمؼمًا قمام ي١مول إًمٞمف أُمرهقمٚمٞمف، 

ومدقم٤م  ،قمٚمؿ أٟمَّف ؾمٞمٛمقت ُمـ ذًمؽ اعمرض : حيتٛمؾ أن يٙمقن اًمٜمٌل ووم٣مل نمغمه

٤م أضم٤مسمف وحُيتٛمؾ أن يٙمقن أقمٚمؿ سمذًمؽ عم ،ًمف سم٠من شمٙمقن احلٛمك ًمف ـمٝمقر ًمذٟمقسمف

 إقمرايب سمام أضم٤مسمف .

 .(4)وايمٔمٝمٛمل دم فمٚمدة ايمٗم٣مري: أٞمف دفم٣مء ٓ طمػم ،ورصمح احل٣مهمظ دم ايمٖمتح

... :(1)َمٔمٙمٗم٣ًم فمعم هذا احلدي٧م -رمحف اهلل-ووم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م َمٗمٌؾ ايمقادفمل

 سمريم٦م اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م.  -هذا اًمرضمؾ-م رِ وطُم 

ىمقًمف: وحُيتٛمؾ أن يٙمقن ظمؼمًا  -رمحف اهلل-(3)إيم٣ٌمين ايمٔمالَم٥م ح حمدث ايمٔمٌمورصمَّ 

 قمام ي١مول إًمٞمف أُمره.

اًمٔم٤مهر أن هذا ُمـ سم٤مب : -رمحف اهلل-(5)ووم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

ًمٙمـ عم٤م يم٤من هذا  ،اًمتٗم٤مؤل، يٕمٜمل: ُم٤م دام أٟمؽ ىمٚم٧م هذا ومٝمق ًمؽ وًمٞمس سمدقم٤مء

 . ُم٤م أراد اًمرضمؾ همػم ُمتٗم٤مئؾ ضمٕمؾ ًمف رؾمقل اهلل 

يتِم٤مءم ٤مٟمف ذم إُمقر اًمتل ذا يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن ٓ يٓمٚمؼ ًمًوهل: -رمحف اهلل-ووم٣مل

 :وم٣مل ايمُم٣مفمريمام  ،ُمٜمٝم٤م

ــتغم ــقل ومُتٌ  اطمــذر ًمًــ٤مٟمؽ أن شم٘م
     

 إن اًمـــٌالء ُمقيمـــؾ سمـــ٤معمٜمٓمِؼ  
 

                                                 

 (.10/124) شومتح اًم٤ٌمري»( 1)

 (.21/324(، قمٛمدة اًم٘م٤مري )10/124) شومتح اًم٤ٌمري»( 2)

 (.521-520)ص: شإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ»( 3)

 .ُمع احل٤مؿمٞم٦م  (195 -194ص:) (399) شصحٞمح إدب اعمٗمرد»( 4)

( ( وضمف )أ2/7)رىمؿ (وضمف )ب( و1/7) رىمؿ يمت٤مب اعمرى ذيط شذح صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 5)

  .شمًجٞمالت اسمـ رضم٥م
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، وذًمؽ طملم ىم٤مل ضمٕمؾ ًمف ُم٤م أراد : وفم٤مهر احلدي٨م يدل قمغم أن اًمٜمٌل ومٙم٦م

  ،ش، ؿمٜمقر إن ؾم٣مء اهللزمٟمس فمٙمٝمؽ ٓ» :إقمرايب: يمال ذم ُم٘م٤مسمؾ ىمقل اًمرؾمقل 

يمام  ،، وم٠مصٌح هذا إقمرايب ُمٞمت٤مً ًمف : إن أسمٞم٧م إٓ هذا ومٜمٕمؿ إذاً  ي٘مقل ومٙم٠من اًمٜمٌل 

 شاًمٙمٜمك»و ،(3)شاًمٓمؼماين اًمٙمٌػم ُمٕمجؿ»و ،(2)قمٌد اًمرزاق شُمّمٜمػ»ذم  (1)صم٧ٌم

٣م...»ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  (4)ٚمدوٓيبًم  هَمُٜمقَ  اهللُ  وَم٢َم  َوََم٣م سَمُٗمقُل، ىَماَم  هَمِٜملَ  َأزمِٝم٦َم  إَِذا َأَمَّ

ـٌ  ك هَماَم : وَم٣مَل  ،شىَم٣مئِ ًَ ـَ  َأَْم َّٓ  ايْمَٕمدِ  َِم  .ََمٝمًِّت٣م إِ
 

  

                                                 

 .ُمع احل٤مؿمٞم٦م  (195 -194ص:) (399) شصحٞمح إدب اعمٗمرد»صححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم ( 1)

 (. 20309) شاعمّمٜمػ»( 2)

 (.7213( رىمؿ )7/306) شاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»( 3)

 ( .1/81) شاًمٙمٜمك»اًمدوٓيب ذم  (4)
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 .تإٌؼٚي سٍف اٌغ١ّٕح اخلـاعج األ١ٌّح تـثة سلاٌفح اٌغِاج ٌٍغؿٛي  (2)
 

ـِ  اءِ  فَم ىمكِمَ  يَمِٗمٝمٛم٣َم: وَم٣مَل  ،  ايمػَمَ ـَ  صَمْٝمًُم٣م  ايمٛمٌَِّلُّ  َوَأصْمَٙمَس  َيْقََمئٍِذ، اظمُمْمِ ََم٣مِة، َِم  ايمرُّ

رَ  ٌَْد  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوَأَمَّ ضُمقا، َٓ »: َووَم٣مَل  اهللَِّ، فَم ضُمقا، هَمالَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ـَمَٜمْرَٞم٣م َرَأْيُتُٚمقَٞم٣م إِنْ  سَمػْمَ  سَمػْمَ

٣مءَ  َرَأْي٦ُم  ضَمتَّك َهَرزُمقا يَمِٗمٝمٛم٣َم هَمَٙمامَّ  شسُمِٔمٝمٛمُقَٞم٣م هَمالَ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم ـَمَٜمُروا َرَأْيُتُٚمقُهؿْ  َوإِنْ  ًَ  ايمٛمِّ

ٌَِؾ، دِم  َيُْمَتِدْدنَ  ـَ  اجَل ـْ  َرهَمْٔم ، فَم َـّ ، زَمَدْت  وَمْد  ؽُمقوِمِٜم َـّ : َيُٗمقيُمقنَ  هَمَٟمطَمُذوا طَماَلطِمُٙمُٜم

ٌُْد  هَمَٗم٣مَل  ايمَٕمٛمِٝمَٚم٥َم، ايمَٕمٛمِٝمَٚم٥مَ  ضُمقا، َٓ  َأنْ  ايمٛمٌَِّلُّ  إرَِمَّ  فَمِٜمَد : اهللَِّ فَم  َأزَمْقا هَمَٙمامَّ  هَمَٟمزَمْقا، سَمػْمَ

َف  ٌُْٔمقنَ  هَمُٟمِصٝم٤َم  ُوصُمقُهُٜمْؿ، ُسِ  .(1)اًمٌخ٤مريرواه يمخ. ا...وَمتِٝماًل، ؽَم

ُمـ احِلٙمؿ واًمٖم٤مي٤مت اعمحٛمقدة اًمتل يم٤مٟم٧م  :-اهلل رمحف-(4)ازمـ ايمٗمٝمؿايمٔمالَم٥م وم٣مل 

وأن اًمذي أص٤مهبؿ  ،شمٕمريٗمٝمؿ ؾمقء قم٤مىم٦ٌم اعمٕمّمٞم٦م واًمٗمِمؾ واًمتٜم٤مزع ،ذم وىمٕم٦م أطمد

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،إٟمام هق سمِم١مم ذًمؽ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   ڍڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ

کک  گ  گ  گ   گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

 . [152آل قمٛمران:] ژڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

وشمٜم٤مزقمٝمؿ وومِمٚمٝمؿ، يم٤مٟمقا سمٕمد ذًمؽ  ومٚمام ذاىمقا قم٤مىم٦ٌم ُمٕمّمٞمتٝمؿ ًمٚمرؾمقل 

 .اهـ.أؾم٤ٌمب اخلذٓني٘مٔم٦م وحترزًا ُمـ أؿمد طمذرًا و

ايمتل  دةٝمضمر اظمؼمسم٥ٌم فمعم هذه اظمخ٣ميمٖم٥م ايمقإلم أشم٣م -رمحٛمل اهلل وإي٣مك-ومٙم٦م: اٞمٓمر

 :ضمِمٙم٦م َمـ زمٔمض ايمِمح٣مزم٥م ويمٝمس َمـ اجلٚمٝمع رض اهلل فمٛمٜمؿ

 :  ٟمزول اًمٌالء اًمِمديد سم٤معمًٚمٛملم.أوًٓ 

                                                 

  . ( 4043 ) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 ( . 218/  3) شزاد اعمٕم٤مد»( 2)
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 : اؾمتِمٝم٤مد ؾمٌٕملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.شم٣مٞمٝم٣مً 

ورُمٞمف  ،وؾم٘مقـمف ذم احلٗمرة ،رسم٤مقمٞمتف اًمٞمٛمٜمك تويمن ،ضُمرح اًمٜمٌل  :شم٣ميمث٣مً 

، أٟمَّف ؿم٩م وضمٝمف  :(1)سم٤محلج٤مرة، وجمٛمقع ُم٤م طمّمؾ يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

ويمنت رسم٤مقمٞمتف، وضمرطم٧م وضمٜمت٤مه، وؿمٗمتف اًمًٗمغم ُمـ سم٤مـمٜمٝم٤م، ووهك ُمٜمٙمٌف ُمـ 

 اهـ.ضسم٦م اسمـ ىمٛمئ٦م، وضمحِم٧م ريمٌتف.

 .وهذا ىمٙمف َمـ ؾم٠مم اظمٔمِمٝم٥م وطمْمر اظمخ٣ميمٖم٥م يمٙمرؽمقل 

ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم ُم٤م طمّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم يقم  -اهللرمحف -(4)َمٗمٌؾ ايمقادفمل ايمٔمالَم٥موم٣مل 

: ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أنَّ اعمٕمّمٞم٦م ُمـ أؾم٤ٌمب اهلزيٛم٦م، وًمٕمؾ ذم هذا قمؼمة ًمٌٕمض أطمد

 ،ٙم٥م سمٕمض اعمٕم٤ميص يمحٚمؼ اًمٚمحٞم٦ماًمتل شمرشم ،اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة

ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة ومٞمام زقمٛمقا،  ،٤مل آٓت اًمٚمٝمق واًمٓمرب ذم سمٞمقهتؿوإدظم

ُمـ أضمؾ  ،وهٙمذا جم٤مراة اعمجتٛمع ذم إدظم٤مل اًمتٚمٞمٗمزيقٟم٤مت واًمٗمديقه٤مت ذم سمٞمقهتؿ

 .ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة ومٞمام يزقمٛمقن

                                                 

 (.7/431) شومتح اًم٤ٌمري»( 1)

 .رمحف اهلل( سمتح٘مٞمؼ ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ اًمقادقمل 2/155) ششمٗمًػم اسمـ يمثػم» (2)
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 .ئىل اجلثاي اٌثؼ١ضج ساٌف اٌغؿٛي  اٌغ٠خ اٌشض٠ضج ذأسظ عجالً  (3)
 

ـْ  ْٝمدٍ  َأِب  فَم ٌُقكَ  وَمِدَْمٛم٣َم ضَمتَّك َواْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم،...:وَم٣مَل   مُحَ :  اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  سَم

ْٝمَٙم٥مَ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ؽَمَتُٜم٤مُّ » ـْ  ،َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  همِٝمَٜم٣م َيُٗمؿْ  هَماَل  ؾَمِديَدٌة، ِريٌح  ايمٙمَّ  زَمِٔمغمٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  هَمَٚم

٦ٌَّْم  شفِمَٗم٣ميَمفُ  هَمْٙمَٝمُُمدَّ  يُح  هَمَحَٚمَٙمْتفُ  َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣ممَ  ؾَمِديَدٌة، ِريٌح  هَمَٜم ٌَقَمْ  َأيْمَٗمْتفُ  ضَمتَّك ايمرِّ  زمَِج

 .(1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .ؿَمٝمِّئٍ 

 ،قمٚمٞمٝمؿ ؾمتٝم٥م ؿمديدة رحًي٤م سم٠من ،شمٌقك ذم أصح٤مسمف  اهلل رؾمقل أظمؼم: ومٙم٦م

 وًمػمسمٓمقا شم١مذهيؿ، ٓ طمتك خيرضمقا ومال ،ودواهبؿ ٕٟمٗمًٝمؿ حيت٤مـمقا سم٠من وأُمرهؿ

 اًمِمديدة اًمريح ومٝم٧ٌم ، اهلل رؾمقل سمف أظمؼم ُم٤م وحت٘مؼ شم١مذى، ٓ طمتك دواهبؿ

  .سمٕمٞمد ُمٙم٤من إمم ومٞمٝم٤م ىم٤مم ُمـ ومحٚم٧م

طمٞم٨م أظمذت  ،ٟمتٞمجتٝم٤م وظمٞمٛم٦مو هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ًمرؾمقل اهلل  ومٙم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم

ذم ُم٤ًموم٦م  ،ُمـ شمٌقك إمم ضمٌكم ـمل اًمريح هذا اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مم سمٕمد هنل اًمٜمٌل 

 ُمئ٤مت اًمٙمٞمٚمقُمؽمات.

هذا احلدي٨م ومٞمف هذه اعمٕمجزة اًمٔم٤مهرة ُمـ : -رمحف اهلل-(4)وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

 وومٞمف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف  ،وظمقف اًمير ُمـ اًم٘مٞم٤مم وىم٧م اًمريح ،سم٤معمٖمٞم٥م إظم٤ٌمره 

ُمـ اًمِمٗم٘م٦م قمغم أُمتف، واًمرمح٦م هلؿ، وآقمتٜم٤مء سمٛمّم٤محلٝمؿ، وحتذيرهؿ ُم٤م ييهؿ ذم 

 ومٞمحت٤مج ص٤مطمٌف إمم ،ٝم٤م رءوإٟمام أُمر سمِمد قم٘مؾ اجلامل ًمئال يٜمٗمٚم٧م ُمٜم ،ديـ أو دٟمٞم٤م

 اًم٘مٞم٤مم ذم ـمٚمٌف ومٞمٚمح٘مف ضر اًمريح.

                                                 

 . ( يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُمٕمجزات اًمٜمٌل 1392) شُمًٚمؿ»( 1)

  (.15/47) شذح صحٞمح ُمًٚمؿ» (2)
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 .(0)اٌرأٟٔ ِٓ اٌغمحٓ ٚاٌؼجٍح ِٓ اٌش١طاْ (4)

 

ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهللَِّ فَم ـَ  َرصُمؾٍ  دِم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٢َم »: وَم٣مَل  فَمْٚمٍرو زْم  دِم  زمَِٗمْرنٍ  َرصُماًل  ؿَمَٔم

أَ  ضَمتَّك سَمْٔمَجْؾ  َٓ  : اهللِ َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َأوِمْديِن، ،اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ِرصْمٙمِِف،  َيػْمَ

صُمُؾ  هَمَٟمزَمك ،صُمْرضُمَؽ  َّٓ  ايمرَّ َتِٗمٝمَد، َأنْ  إِ ًْ َتِٗمٝمُد، هَمَٔمِرَج  َِمٛمُْف، اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٟموَم٣مَدهُ  َي ًْ  اظمُْ

َتَٗم٣مدُ  َوزَمَرأَ  ًْ َتِٗمٝمُد  هَمَٟمسَمك َِمٛمُْف، اظمُْ ًْ  فَمِرصْم٦ُم  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، اهللِ  َرؽُمقلِ  إلَِم  اظمُْ

ْ  : اهللِ َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َص٣مضِمٌِل؟ َوزَمَرأَ  َتِٗمٝمَد  َٓ  َأنْ  آَُمْركَ  َأَل ًْ أَ  ضَمتَّك سَم  صُمْرضُمَؽ  َيػْمَ

صُمَؾ  زَمْٔمُد   اهللِ َرؽُمقُل  َأََمرَ  شُمؿَّ : صُمْرضُمَؽ  َوزَمَْمَؾ  اهللُ هَمَٟمزْمَٔمَدكَ  هَمَٔمَِمْٝمَتٛمِل،  ايمَِّذي ايمرَّ

ـْ  فَمِرَج  َتِٗمٝمَد  َٓ  َأنْ  صُمْرٌح  زمِفِ  ىَم٣منَ  ََم ًْ أَ  ضَمتَّك َي ـْ  َيػْمَ  صِمَراضَمُتفُ  زَمِرَأْت  هَم١مَِذا صِمَراضَمتِِف، َِم

 . (2)رواه أمحد وهمػمهصحٝمح  شاؽْمَتَٗم٣مدَ 

أن رضماًل ُمـ اًمّمح٤مسمف ـمٕمـ رضماًل آظمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ،: ذم هذا احلدي٨مومٙم٦م

ومج٤مء هذا اًمرضمؾ اعمّم٤مب  ،-اًمٌٝم٤مئؿ ُمـ اًم٘مرون واطمد اًم٘مرنو- ،سم٘مرن ذم ريمٌتف

رؾمقل اهلل:  وىم٤مل ي٤م ،يِمتٙمل سمذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ـمٕمٜمف ذم رضمٚمف ،إمم اًمٜمٌل 

ومذه٥م  ،شاذه٤م ضمتك سمػمأ»: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  ،أي: اىمتص زم ُمـ همريٛمل أىمدين،

اًمرضمؾ صمؿ رضمع ىمٌؾ أن يؼمأ ويٕم٤مرم وُم٤مزال ضمراطمف ومٞمف، وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل: أىمدين 

                                                 

، وطمًٜمف ريض اهلل قمٜمف ( قمـ أٟمس20270واًمٌٞمٝم٘مل ) ،(4256ٟمص طمدي٨م رواه أسمق يٕمغم ) (1)

 ( .3011( وصحٞمح اجل٤مُمع )1795)اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م 

( رىمؿ 8/117( وقمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل )29، 24( رىمؿ )89-3/88( واًمدارىمٓمٜمل )7034اعمًٜمد )  (2)

 (.  2237(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )16111)
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صمؿ ذه٧ٌم  ،أي: اىمتص ًمف ُمـ همريٛمف وم٠مىم٤مده اًمٜمٌل  ،اىمتص زم ومل يّمؼم أي:

 ٤مء اعمجٜمل قمٚمٞمف اًمذي ـم٤مًم٥م سم٤مًم٘مّم٤مص ومل يّمؼم ويٛمتثؾ أُمر اًمٜمٌل إي٤مم وضم

: يأوم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل: قمرضم٧م  طمتك شمؼمأ، ضم٤مء إمم اًمٜمٌل اذه٥مطملم ىم٤مل ًمف 

: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  ،وص٤مطمٌل ىمد سمرأ، أي: مل يّمٌف اًمٕمرج ،٤مسمٜمل اًمٕمرج ذم رضمكمأص

ن ًمؽ ُمـ دي٦م ، أي: سمٓمؾ ُم٤م يم٤مشومد َّنٝمتؽ همٔمِمٝمتٛمل همٟمزمٔمدك اهلل وزمْمؾ فمرصمؽ»

 .ضمرطمؽ ًمتٕمجٚمؽ سم٤مًم٘مّم٤مص

ؼمأ، وم٢من ومٞمف اطمتامًٓ أن يٙمقن ًمف أن اجلرح ُم٤مدام ـمري٤ًم مل ي ،واحلٙمٛم٦م ذم هذا

أو شم١مظمذ ًمف اًمدي٦م،  ،صمؿ ي٘متص ًمف ،ُمْم٤مقمٗم٤مت، وم٤مًمقاضم٥م اًمّمؼم طمتك يتؿ ؿمٗم٤مؤه

  .، وأمحدوُم٤مًمؽ ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،وُمٜمٝمؿ إئٛم٦م اًمثالصم٦م ،وهذا ُمذه٥م اجلٛمٝمقر
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 .صً دلٓ أِغ ترغ١ري امسٗ فٍُ ٠فؼًاٌؼماب األِ( 5)
 

ـْ  ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَم ٝم٤ِِّم، زْم ًَ ـْ  اظمُْ ـْ  ،َأزمِٝمفِ  فَم ِه، فَم  ََم٣م»: هَمَٗم٣مَل    ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  ٦ُم ٝمْ سمَ : أَ ٣مَل ومَ  صَمدِّ

ُ  َٓ : ٦ُم ٙمْ : ومُ ٣مَل ومَ  شؽَمْٜمٌؾ  َأْٞم٦َم »: َٗم٣مَل همَ  ، ضَمْزنٌ : ٦ُم ٙمْ ومُ  شاؽْمُٚمَؽ  ٞمِٝمفِ  اؽْمامً  ُأنَمغمِّ : (0) َأِب  ؽَمامَّ

ـُ  وَم٣مَل  ٝم٤ِِّم  ازْم ًَ  .(2)رواه اًمٌخ٤مري شزَمْٔمُد  همِٝمٛم٣َم احُلُزوَٞم٥مُ  سمِْٙمَؽ  َزايَم٦ِم  هَماَم »: اظمُ

 َأْٞم٦َم »: وَم٣مَل  ضَمْزٌن،: وَم٣مَل  شاؽْمُٚمَؽ؟ ََم٣م»: يَمفُ  وَم٣مَل  ، ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ : (3)وقمٜمد أيب داود

،: وَم٣مَل  شؽَمْٜمٌؾ  ْٜمُؾ  َٓ ًَّ ، ُيقؿَمٟمُ  ايم ـُ فُ  هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم »: ؽَمِٔمٝمٌد  وَم٣مَل  َوُيْٚمَتَٜم ٌُٛم٣َم َأٞمَّ  زَمْٔمَدهُ  ؽَمُٝمِِمٝم

  .شضُمُزوَٞم٥مٌ 

وأرض  ،ٜمف أرض طمزٟم٦موُم ،واحلزوٟم٦م اًمٖمٚمٔم٦م :-رمحف اهلل-(3)زمـ ايمٗمٝمؿا ايمٔمالَم٥موم٣مل 

 .ؾمٝمٚم٦م

 ٚم٘مف همٚمٔم٦م وىم٤ًموة. ذم ظُم  :أي ،ي٘م٤مل ذم ومالن طمزوٟم٦م :-رمحف اهلل-(5)ووم٣مل احل٣مهمظ

يريد اُمتٜم٤مع  ،: ُمٕمٜمك ىمقل اسمـ اعمًٞم٥م ومام زاًم٧م ومٞمٜم٤م احلزوٟمفوم٣مل ازمـ ايمتكمو

 اًمتًٝمٞمؾ ومٞمام يريدوٟمف. 

                                                 
قم٤م هذا مم٤م ٓ ٟمزاع ومٞمف سملم اًمٜم٤مس، وأن إسمقسملم إذا شمٜم٤مز ،شمًٛمٞم٦م اعمقًمقد طمؼ ًمألب ٓ ًمألم :ًمٚمٗم٤مئدة (1)

ڳ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ومالن اسمـ ومالن :ومٞم٘م٤مل ،ٕٟمف يدقمك ٕسمٞمف ٓ ُٕمف ،ذم شمًٛمٞم٦م اًمقًمد ومٝمل ًمألب

دقمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمآسم٤مئٝمؿ، هذا هق اًمّمقاب وأن اخلٚمؼ يُ  ،[5إطمزاب:]ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

سم٤مب » :شصحٞمحف»وم٘م٤مل ذم  ،وٟمص قمٚمٞمف إئٛم٦م يم٤مًمٌخ٤مري وهمػمه ،اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م

 ،، صمؿ ؾم٤مق ذم اًم٤ٌمب طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامشيدقمك اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمآسم٤مئٝمؿ ٓ سم٠مُمٝم٤مهتؿ ُم٤م

، يرومع اهلل ًمٙمؾ هم٤مدر ًمقاء، إذا مجع اهلل إوًملم وإظمػميـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ( .233)ص: شودحتٗم٦م اعمقد»( . وراضمع 6178، 6177أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) ش: همدرة ومالن اسمـ ومالنومٞم٘م٤مل

 ( .  6190) شاًمٌخ٤مري» (2)

 (.214) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(4946) شؾمٜمـ أيب داود»( 3)

 (.204)ص:  شحتٗم٦م اعمقدود» (4)

 ( .10/590) شاًمٗمتح»( 5)
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إٓ أن ؾمٕمٞمدًا أوم٣م سمف ذًمؽ إمم  ،يريد اًمّمٕمقسم٦م ذم أظمالىمٝمؿ ووم٣مل ايمداوودي:

  .هللاًمٖمْم٥م ذم ا

ذىمر أهؾ ايمٛم٤ًم أن دم همٗمد وىم٤مل همػمه: يِمػم إمم اًمِمدة اًمتل سم٘مٞم٧م ذم أظمالىمٝمؿ، 

 هـ.اي٘م٣مد ئمدم َمٛمٜمؿ. ويمده ؽمقء طمٙمؼ َمٔمروف همٝمٜمؿ ٓ

ذم  ٕن ًمألؾمامء شم٠مصمػمًا قمغم اعمًٛمٞم٤مت ،يًتح٥م آؾمؿ احلًـ  يم٤من: ومٙم٦م

 ،واًمث٘مؾ ،واخلٗم٦م ،واًم٘مٌح ،قمغم أؾمامئٝم٤م ذم احلًـ اً ، وًمٚمٛمًٛمٞم٤مت شم٠مصمػماًمٖم٤مًم٥م

 يمام ىمٞمؾ:  ،واًمٙمث٤موم٦م ،واًمٚمٓم٤موم٦م

 ًم٘م٥م وىمؾ ُم٤م أسمٍمت قمٞمٜم٤مك ذا
   

 (1)إٓ وُمٕمٜم٤مه إن ومٙمرت ذم ًم٘مٌف 

 

اًم٘مٌٞمح٦م،  واًمٌٕمد قمـ إؾمامء ،وم٤مًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم اظمتٞم٤مر إؾمامء احلًٜم٦م

 :وم٘م٤مل ُمٌٞمٜم٤ًم أطمًٜمٝم٤م وأطمٌٝم٤م إمم اهلل ،قمغم اظمتٞم٤مر إؾمامء احلًٜم٦م  وم٘مد طم٨م اًمٜمٌل

ٌُْد  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللِ إلَِم  َأؽْماَمئُِ٘مؿْ  َأضَم٤مَّ  إِنَّ » ٌُْد  اهللِ فَم ـِ  َوفَم مْحَ  قمـ قمٌد اهلل، (2) رواه ُمًٚمؿ شايمرَّ

 سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.ا

                                                 

 (. 249ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص:  شحتٗم٦م اعمقدود»و ،(193ًمٌٙمر أسمق زيد ) شُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م» (1)

 (. 2132) شُمًٚمؿ» ( 2)

 هم٣مئدة : َمراسم٤م إؽمامء اؽمتح٣ٌمزم٣ًم وصمقازًا: 

 .اؾمتح٤ٌمب اًمتًٛمٞم٦م هبذيـ آؾمٛملم قمٌد اهلل وقمٌد اًمرمحـ، ومه٤م أطم٥م إؾمامء إمم اهلل شمٕم٤ممم 

 ُمثؾ: قمٌد اًمٕمزيز، وقمٌد اعمٚمؽ. ،اؾمتح٤ٌمب اًمتًٛمٞم٦م سم٤مًمتٕمٌد ٕي ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك 

 وم٤مًمتًٛمٞم٦م سم٠مؾمامئٝمؿ شمذيمر هبؿ  ،ؾم٤مدة سمٜمل آدم ٕهنؿ ،اًمتًٛمٞم٦م سم٠مؾمامء أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف

 . ع اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اًمتًٛمٞم٦م هب٤موسم٠موص٤مومٝمؿ اجلٛمٞمٚم٦م، وىمد أمج

 وم٘مد صم٧ٌم ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة  ،اًمتًٛمٞم٦م سم٠مؾمامء اًمّم٤محللم ُمـ اعمًٚمٛملم  قمـ اًمٜمٌل :« أهنؿ

 وصح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  :رواه ُمًٚمؿ شيم٤مٟمقا ُيًٛمقن سم٠مؾمامء إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ُمـ ىمٌٚمٝمؿ

 .(37-32ص:)ًمٌٙمر أسمق زيد  ششمًٛمٞم٦م اعمقًمقد»هؿ رأس اًمّم٤محللم ذم هذه إُم٦م. راضمع 
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)قم٤مصٞم٦م( إمم  اؾمؿ ُمثؾ: ،شمٖمٞمػم سمٕمض إؾمامء اًم٘مٌٞمح٦م وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 .(2)، وأسم إمم زرقم٦م(1)مجٞمٚم٦م

 وؿمٞمٓم٤من وقَمَتَٚم٦مَ  وقَمِزيز اًمٕم٤مصاؾمؿ  وهمػمَّ اًمٜمٌل : -رمحف اهلل-(3)وم٣مل أزمق داود

٤ٌَمب وهُمَراب واحلََٙمؿ ه وؿِمَٝم٤مب وطُم ك ِهَِم٤مُم٤مً  وَمًامَّ  .ؾَمْٚماًم  طَمْرسًم٤م وؾمٛمَّ

يمٕمٌد  ،اشمٗم٘مقا قمغم اؾمتح٤ًمن إؾمامء اعمْم٤موم٦م إمم اهلل: -رمحف اهلل- زمـ ضمزما٣مل ومو

يمٕمٌد  ،اهلل وقمٌد اًمرمحـ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، واشمٗم٘مقا قمغم حتريؿ يمؾ اؾمؿ ُمٕمٌد ًمٖمػم اهلل

    اهـ.اًمٕمزى وقمٌد هٌؾ وقمٌد اًمٙمٕم٦ٌم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.

أو  ،وُمـ إؾمامء إقمجٛمٞم٦م يم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: -رمحف اهلل-وم٣مل ايمُمٝمخ زم٘مر أزمق زيد 

 اًمتل همزت اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م واًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ،أو إورسمٞم٦م ،أو اًمؼمسمري٦م ،اًمؽميمٞم٦م

  (.ٟمٞمٗملم، زوزو، ومٞمٗمل، ُمٞمٛمل، ؾمقزان ُمروم٧م، ؿمػمهي٤من ؿمػميـ،)

أري٩م، شمٖمريد،  أطمالم،) ُمثؾ: ،ويمذًمؽ ُمـ إؾمامء اًمٖمراُمٞم٦م اًمرظمقة اعمتخ٤مذًم٦م

 .(4)(هم٤مدة، وم٤مشمـ، ٟم٤مهد، ُهٞم٤مم

اوم٦م، ؿُمققمل،) :وُمـ إؾمامء اًمٕم٤مُمٞم٦م اًم٘مٌٞمح٦م اعمِمتٝمرة قمٜمدٟم٤م ذم اًمٞمٛمـ اف، يُمدَّ  يُمدَّ

 ،ًمذًمؽ وم٢مٟمٜمل أٟم٤مدي سمٚم٤ًمن اًمنميٕم٦م قمغم اعمًٚمٛملم أن يت٘مقا اهلل ،(ُوَٗمع ؿمققمٞم٦م،

واًمٌٍم ذم شمٚمٙمؿ  وأن ٓ ي١مذوا اًمًٛمع ،الم وؾمٜم٦م اًمٜمٌل وأن يٚمتزُمقا سمآداب اإلؾم

                                                 
 (.  2139)  شُمًٚمؿ» (1)

( 4954) شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 4944) شؾمٜمٜمف»رواه أسمق داود ذم  (2)

 (.  4775) شاعمِمٙم٤مة»و

 شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»( وصححف إًم٤ٌمين ذم 11/203) شقمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود» (3)

(4958.) 

 ( ًمٌٙمر أسمق زيد.8)ص: ششمًٛمٞم٦م اعمقًمقد» (4)
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 وهل ومٞمحجٌقا سمذًمؽ قمٜمٝمؿ زيٜمتٝمؿ ،هؿ هب٤موأن ٓ ي١مذوا أوٓد ،إؾمامء اعمرذوًم٦م

 )إؾمامء اًمنمقمٞم٦م(. 
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 .تؼض ١ٙٔٗ ذلُ )ؿمٖٛ( اٌضٚاء يف ِغظٗ ٖٚدلٓ ٌض ػمٛتح إٌثٟ ( 6)

 

: إيَِمْٝمٛم٣َم ُيُِمغمُ  هَمَجَٔمَؾ  ،ََمَرِوفِ  دِم   ايمٛمٌَِّلَّ  (0)يَمَدْدَٞم٣م :وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م اهللُ  َرِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  ـْ فمَ 

ويِن  َٓ  َأنْ » َواِء، اظمَِريضِ  ىَمَراِهَٝم٥مُ  :هَمُٗمْٙمٛم٣َم ،شسَمُٙمدُّ ْ »: وَم٣مَل  َأهَم٣مَق  هَمَٙمامَّ  يمِٙمدَّ  َأنْ  َأَّْنَُ٘مؿْ  َأَل

ويِن  َواِء، اظمَِريضِ  ىَمَراِهَٝم٥مَ  وُمْٙمٛم٣َم ،شسَمُٙمدُّ ٌَْٗمك َٓ »: هَمَٗم٣مَل  يمِٙمدَّ ٌَْٝم٦ِم  دِم  َأضَمٌد  َي َّٓ  ايم  َوَأَٞم٣م يُمدَّ  إِ

َّٓ  َأْٞمُٓمرُ  ٣ٌَّمَس  إِ فُ  ايمَٔم ْ  هَم١مِٞمَّ  .(2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَيُْمَٜمْدىُمؿْ  َل

ـْ وَ  ُة،  اهللِ َرؽُمقَل  سَمْٟمطُمُذ  ىَم٣مَٞم٦ْم »: وَم٣ميَم٦ْم  ،فَمْٛمَٜم٣م اهللُ َرِضَ فَم٣مئَُِم٥َم  فَم ٣مِسَ  اخْلَ

ْت  ا، زمِفِ  هَم٣مؾْمَتدَّ فُ  ـَمٛمَٛم٣َّم ضَمتَّك  اهللِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  هَمُٟمنْمِٚملَ  ٣مً َيْقَمَ  َوَأطَمَذسْمفُ  صِمدًّ  َهَٙمَؽ  وَمْد  َأٞمَّ

 ىَم٣منَ  اهللََّ  َأنَّ  سَمَرْونَ  ىُمٛمُْتؿْ : هَمَٗم٣مَل  يَمَدْدَٞم٣مُه، وَمْد  َأَٞم٣م فَمَرَف  َأهَم٣مَق  هَمَٙمامَّ  هَمَٙمَدْدَٞم٣مُه، ايْمِٖمَراشِ  فَمعَم 

ٙمِّطُ  ًَ ٛم٤ِْم؟ َذاَت  فَمقَمَّ  ُي ٣م يمَِٝمْجَٔمَؾ  اهللَُّ  ىَم٣منَ  ََم٣م اجْلَ ٌَْٗمك َٓ  َواهللَِّ ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م، فَمقَمَّ  هَلَ ٌَْٝم٦ِم  دِم  َي  ايْم

لَ  إَِّٓ  يَمَدْدَُتُقهُ  إَِّٓ  َأضَمٌد  ٣ٌَّمُس، فَمٚمِّ ٌَْٝم٦ِم  دِم  زَمِٗملَ  هَماَم : وَم٣ميَم٦ْم  ايْمَٔم ، إَِّٓ  َأضَمٌد  ايْم  اَْمَرَأةٌ  هَم١مَِذا يُمدَّ

ـْ  ٣مئِفِ  زَمْٔمضِ  َِم ًَ
ـَ : وَم٣ميُمقا َص٣مئَِٚم٥ٌم، َأَٞم٣م: سَمُٗمقُل  ٞمِ ٣م سَمَرْي :  اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  َووَمْد  َٞمَدفُمِؽ  َأٞمَّ

ٌَْٗمك َٓ  ٌَْٝم٦ِم  دِم  َأضَمٌد  َي ؟ إَِّٓ  ايْم  وهمػمه. (3)، رواه أمحدصحٝمح شَص٣مئَِٚم٥مٌ  َوِهلَ  هَمَٙمَدْدَٞم٣مَه٣م يُمدَّ

 ذم ظم٤مًمٗمقه طملم هلؿ فمٗمقزم٥م سمٚمدهؿ  أُمر إٟمام :-اهللرمحف -(3)ايمٛمقوياإلَم٣مم وم٣مل 

 هذه ٟمحق ذم اًمٕم٤ٌمرة يمٍميح اعمٗمٝمٛم٦م اإلؿم٤مرة أن ومٗمٞمف ،شمٚمدوين ٓ إًمٞمٝمؿ إؿم٤مرشمف

                                                 

 سمٗمتح اًمٚمدود :اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل (:14/449) شذح ُمًٚمؿ»ذم  -رمحف اهلل-ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ( 1)

 وهمػمه٤م سم٠مصٌع هٜم٤مك يدظمؾ أو ويً٘م٤مه، اعمريض ومؿ ضم٤مٟمٌل أطمد ذم يّم٥م اًمذي اًمدواء هق ،اًمالم

   .أٟم٤م واًمتددت ،رسم٤مقمٞم٤مً  أًمددشمف أيْم٤م اجلقهري وطمٙمك أًمده، ًمددشمف ُمٜمف :وي٘م٤مل سمف، وحيٜمؽ

 .أيْم٤مً  ًمديد ًمٚمدود وي٘م٤مل: اجلقهري ىم٤مل

 (.2213) شُمًٚمؿ» ،(4458) شاًمٌخ٤مري»( 2)

 (.3339) شاًمّمحٞمح٦م»ذم  -رمحف اهلل-( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 24263) شاعمًٜمد»( 3)

 (.450-14/449) شُمًٚمؿذح صحٞمح »( 4)
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 ومٕمالً  يٙمقن أن إٓ ،سمف شمٕمدى اًمذي ومٕمٚمف ُمـ سمٜمحقٍ  اعمتٕمدي شمٕمزير وومٞمف ،اعم٠ًمًم٦م

  .اهـ.حمرُم٤مً 

 يمؼمىمٜمؿ هلؿ فمٗمقزم٥م ذيمؽ ِبؿ همٔمؾ وإٞمام :-رمحف اهلل-(0)ازمـ ضمجر ووم٣مل احل٣مهمظ

 شمريمقا ومٚمٙمقهنؿ ي٤ٌمذه مل ُمـ وأُم٤م ومٔم٤مهر، سم٤مذه ُمـ أُم٤م ،ذيمؽ فمـ َّنٝمف اَمتث٣مل

 .قمٜمف هق هن٤مهؿ قمام هنٞمٝمؿ

 اًمذي ٕن أيْم٤مً  ٟمٔمر وومٞمف ،ص٤مطمٌف سمف يٕمذر ٓ اًمٌٕمٞمد اًمت٠مويؾ أن ُمٜمف ويًتٗم٤مد 

  .اًمٜمٝمل ُمٕم٤مرو٦م ذم وىمع

 ظمٓم٥م ذم ومٞم٘مٕمقا طم٘مف وقمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠مشمقا ٓ أن أراد: اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل

 أٞمف يٓمٜمر وايمذي ًمٜمٗمًف، يٜمت٘مؿ ٓ يم٤من ٕٟمف اًمٕمٗمق يٛمٙمـ يم٤من سم٠مٟمف وشمٕم٘م٥م قمٔمٞمؿ،

 . اٞمتٗم٣مَم٣مً  وٓ ومِم٣مص٣مً  ٓ سمٟمدي٣ٌمً  ذيمؽ هم٘م٣من ئمقدوا، يمئال سمٟمديٌٜمؿ زمذيمؽ أراد

 وُمـ ُمروف، ذم يٛمقت أٟمف حت٘مؼ ٕٟمف يتداوى يم٤من أٟمف ُمع اًمٚمد يمره إٟمام: ىمٞمؾو

 . اًمتداوي ًمف يمره ذًمؽ طم٘مؼ

 أٟمٙمر وإٟمام واًمتح٘مؼ، اًمتخٞمػم ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ أن ئمٝمر واًمذي ٟمٔمر، وومٞمف: ومٙم٦م

 سمام ومداووه اجلٜم٥م ذات سمف أن فمٜمقا ٕهنؿ ًمدائف، ُمالئؿ همػم يم٤من ٕٟمف اًمتداوي

 اهـ..أقمٚمؿ واهلل شمرى، يمام اخلؼم ؾمٞم٤مق ذم فم٤مهر هق يمام ذًمؽ سمف يٙمـ ومل يالئٛمٝم٤م،

 

  

                                                 

  (.7/754) شومتح اًم٤ٌمري» (1)
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 اٌؼاشغاٌفصـــً  
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 اٌؼاشغً اٌفص
 

 

    [.31إقمراف:] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ژ    ىم٤مل شمٕم٤ممم

     .[32احل٩م:] ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ  (1)رواه اًمٌخ٤مري شُأَصقمِّ  َرَأْيُتُٚمقيِن  ىَماَم  َصٙمُّقا»: و ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .احلقيرث 

 يمام، اخلٛم٦ًم اإلؾمالم أريم٤من طمدأ هل اًمّّمالة أن أظمل اًمٙمريؿ: قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ

 صٚمح٧م إذا وأهن٤م اًمّتقطمٞمد، سمٕمد اإلؾمالُمٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت أومم وأهن٤م ، اًمرؾمقل ىم٤مل

 .يمٚمف قمٛمٚمف ومًد ومًدت، وإذا يمٚمف، اعمًٚمؿ قمٛمؾ صٚمح

 اًمٌدع ُمـ يمثػماً  أن وظمّمقص٤مً  وآقمتٜم٤مء، سم٤مٓهتامم ضمديرة ومٝمل وًمذا

 .ُمٜمٝمؿ اًمٕم٤مُّم٦م وظمّمقص٤مً  اًمٜم٤ّمس، سملم ومِم٧م ومٞمٝم٤م واعمخ٤مًمٗم٤مت

                                                 

 (.631) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 اٌـغ٠ؼح دلٓ ساٌف يف اٌصالج ٚآصاب ادلـاجض ٘ضٞ اٌشغ٠ؼحاٌؼمٛتح 
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 .اٌثم١غ ح ِٓ ادلـجض ئىلاٌطغص اٌـغ٠غ ألصذاب اٌغٚائخ اٌىغ٠ٙ( 1)
 

ُ٘مْؿ، شُمؿَّ  ...» همٗم٣مل دم طمْمٌتف: ،أٞمف طمْم٤م يقم اجلٚمٔم٥م  فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب   إِٞمَّ

٣م َ ٣م َٓ  ؾَمَجَرسَمكْمِ  سَمْٟمىُمُٙمقنَ  ايمٛم٣َّمُس  َأهيُّ َّٓ  َأَراَُهَ ، إِ ٌََِمَؾ  َهَذا طَمٌِٝمَثَتكْمِ  َرَأْي٦ُم  يَمَٗمْد  َوايمثُّقمَ  ايْم

ـَ  ِرحَيُٜماَم  َوصَمَد  إَِذا ، اهللِ َرؽُمقَل  صُمؾِ  َِم ِجِد، دِم  ايمرَّ ًْ ٌَِٗمٝمِع، إلَِم  هَمُٟمطْمِرَج  زمِفِ  َأََمرَ  اظمَْ  ايْم

ـْ  ٌَْخ  هَمْٙمُٝمِٚمْتُٜماَم  َأىَمَٙمُٜماَم  هَمَٚم  .(1) وهمػمه رواه ُمًٚمؿ ش٣مً ؿَم

إمم هذا إُمر اًمّم٤مرم، واًمت٠مٟمٞم٥م اجل٤مزم، عمـ  -رمحٜمل اهلل وإي٤مك-: اٟمٔمر ومٙم٦م

ودظمؾ اعمًجد سم٤مًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م اًمتل يت٠مذى ُمٜمٝم٤م  ،ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ 

اًمٜم٤مس، واعمالئٙم٦م اًمٙمرام، وم٢من اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق آدم، وًمٕمؾ ذم 

إطمٞم٤مء، سمؾ يٜمٌٖمل ًمف صح٦ٌم قمغم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمف صح٦ٌم  ٤مً اإلظمراج إمم اًمٌ٘مٞمع شمٜمٌٞمٝم

 إُمقات اًمذيـ ٓ يت٠مذون سمٛمثٚمف.

أو  ،عمـ أيمؾ صمقُم٤مً  ،وىمد ضم٤مءت ـم٤مئٗم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م شمٜمٝمك قمـ إشمٞم٤من اعم٤ًمضمد

  .أو يمراصم٤مً  ،سمّمالً 

ـْ »ؼم: ىم٤مل ذم همزوة ظمٞم ومٕمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل  ـْ  َأىَمَؾ  ََم  َِم

َجَرةِ  َهِذهِ  َـّ  هَمالَ  -ايمثُّقمَ  َئْمٛمِل- ايمُمَّ ِجَدَٞم٣م َيْٗمَرزَم ًْ  .(2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شََم

ـْ »: ىم٤مل وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل   َأوْ  شُمقًَم٣م َأىَمَؾ  ََم

ِجَدَٞم٣م هَمْٙمَٝمْٔمَتِزْل : وَم٣مَل  َأوْ - هَمْٙمَٝمْٔمَتِزيْمٛم٣َم زَمَِماًل، ًْ  .(3)رواه اًمٌخ٤مري شزَمْٝمتِفِ  دِم  َويْمَٝمْٗمُٔمْد  -ََم

                                                 

 .(1014)  شؾمٜمـ»ذم  ( واسمـ  ُم٤مضمف707)  شاًمٙمؼمى»ذم  واًمٜم٤ًمئل ،(567) شُمًٚمؿ» (1)

 (.561) شُمًٚمؿ» ،(4215، 856، 855، 854، 853) شاًمٌخ٤مري» (2)

 (.855، 854) شاًمٌخ٤مري» (3)
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ـْ »: وذم رواي٦م ـْ  َأىَمَؾ  ََم َجَرةِ  َهِذهِ  َِم َـّ  هَماَل  اظمُْٛمْتِٛم٥َِم، ايمُمَّ ِجَدَٞم٣م، َيْٗمَرزَم ًْ  اظماََْلئَِ٘م٥مَ  هَم١مِنَّ  ََم

٣َّم سَمَٟمذَّى، ْٞمُس  َِمٛمْفُ  َيَتَٟمذَّى ِِم  . (1)رواه ُمًٚمؿشاإْلِ

ـْ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة  ـْ  َأىَمَؾ  ََم َجَرِة، َهِذهِ  َِم َـّ  هَماَل  ايمُمَّ  َيْٗمَرزَم

ِجَدَٞم٣م، ًْ َٓ  ََم  .(2)رواه ُمًٚمؿ شايمثُّقمِ  زمِِريِح  ُي٠ْمِذَيٛم٣َّم َو
وذًمؽ ٕن  ،ذم هذه إطم٤مدي٨م يمراهٞم٦م أيمؾ اًمثقم واًمٌّمؾ قمٜمد طمْمقر اعمًجد

، اًمٙمريؿواخلٚمؼ  ،اإلؾمالم ديـ يراقمل ؿمٕمقر أظمريـ، وحي٨م قمغم اًمذوق اًمًٚمٞمؿ

 اعم٠ميمقٓت وهمػمه٤م.ويٚمحؼ سم٤مًمثقم واًمٌّمؾ واًمٙمراث يمؾ ُم٤م ًمف رائح٦م يمرهي٦م ُمـ 

 دطمقل فمـ وٞمحقه ايمثقم أىمؾ َمـ زمٛمٜمل سمٌميح هذا: -رمحف اهلل -(3)ايمٛمقوي وم٣مل

  .ىم٣مهم٥م ايمٔمٙمامء َمذه٤م وهذا َمًجد، ىمؾ

ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م:  -رمحف اهلل- (4)وم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمٌد ايمٔمزيز زمـ زم٣مزو

شمدل قمغم يمراه٦م طمْمقر  ،وهذا احلدي٨م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

ؾمقاًء  ،ُم٤م داُم٧م اًمرائح٦م شمقضمد ُمٜمف فم٤مهرة شم١مذي ُمـ طمقًمف ،اعمًٚمؿ ًمّمالة اجلامقم٦م

أو همػمه٤م ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٙمروه٦م  ،أو اًمٙمراث ،أو اًمٌّمؾ ،يم٤من ذًمؽ ُمـ أيمؾ اًمثقم

...ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمدظم٤من ُمع ىمٌح رائحتف ،اًمرائح٦ميم٤مًمدظم٤من طمتك شمذه٥م  ،اًمرائح٦م

وهق داظمؾ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف قمـ  ،وظمٌثف اعمٕمروف ،ػمةهق حمرم ٕضاره اًمٙمث

                                                 

 (.564)  شُمًٚمؿ» (1)

 (.563) شُمًٚمؿ» (2)

  (.5/51) شذح صحٞمح ُمًٚمؿ» (3)

 (.200-199)ص: شأظمٓم٤مء اعمّمٚملم»و (4/272) شجمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م» (4)
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 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ذم ؾمقرة إقمراف  ٟمٌٞمف

  [.157إقمراف:]

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ژ ويدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اعم٤مئدة 

  [.4اعم٤مئدة:] ژڱ  ڱ  ڱ

سمذًمؽ أٟمف ُمـ اعمحرُم٤مت قمغم  ومٕمٚمؿ ،وُمٕمٚمقم أن اًمدظم٤من ًمٞمس ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت 

 .إُم٦م

ويًـ أن يتٓمٞم٥م  :-رمحف اهلل- (0)ووم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

يمام ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م سم٠مي ـمٞم٥م ؾمقاء ُمـ اًمدهـ، أو ُمـ اًمٌخقر ذم صمٞم٤مسمف وذم سمدٟمف، 

وذًمؽ ُمـ أضمؾ اضمتامع اًمٜم٤مس ذم ُمٙم٤من واطمد، ٕن اًمٕم٤مدة أٟمف إذا يمثر اجلٛمع و٤مق 

اًمٜمٗمس ويمثر اًمٕمرق، وصم٤مرت اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م، وم٢مذا وضمد اًمٓمٞم٥م، وىمد ؾمٌ٘مف 

، سمؾ إن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هنك اًمتٜمٔمػ، وم٢من ذًمؽ خيٗمػ ُمـ اًمرائح٦م

وىم٣مٞمقا إذا رأوا إٞم٣ًمٞم٣ًم أىمؾ زمِماًل أو ُمـ أيمؾ سمّماًل أو صمقُم٤ًم أن ي٘مرب اعمًجد، 

، وُمـ إؾمػ أن سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٞمقم أَمروا زمف همٟمطمرج َمـ اظمًجد إلم ايمٌٗمٝمع، شمقَم٣مً 

ّمكم إمم ي٠م ي إمم اجلٛمٕم٦م، وصمٞم٤مسمف وضمًٛمف هلام رائح٦م يمرهي٦م، صمؿ ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن ي

ضمٜمٌف، وًمٞمس هذا ُمـ قمٜمد اهلل، سمؾ ُمـ ٟمٗمًف، ومٝمق اًمذي جيٚم٥م ًمٜمٗمًف إوؾم٤مخ 

 وإدران، وٓ هيتؿ سمٜمٗمًف، وذم هذا أذي٦م ًمٚمٛمّمٚملم، وأذي٦م ًمٚمٛمالئٙم٦م. 

إذا يم٤من ي١مذي  ،سمؾ إنَّ اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا: إن ُم٤م يم٤من ُمـ اهلل، وٓ صٜمع ًممدُمل ومٞمف

ٟمػ، أو ُمـ خيرج ُمـ إسمٓمٞمف رائح٦م اعمّمٚملم وم٢مٟمف خيرج، يم٤مًمٌخر ذم اًمٗمؿ، أو إ

 يمرهي٦م، وم٢من يم٤من ومٞمؽ رائح٦م شم١مذي ٓ شم٘مرب اعمًجد. 

                                                 

 ( .87-5/85) شاًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع»( 1)
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؟ ومٞم٘م٤مل: إذا اسمتالك اهلل سمف ومال شم١مِذ اًمٕم٤ٌمد، وٓ شم١مِذ اعمالئٙم٦م، وم٢من ىم٤مل هذا ُمـ اهلل

واطمت٤ًمب إضمر ُمـ اهلل، وًم٧ًم آصماًم إذا  ،وأٟم٧م ُم٠مضمقر قمغم اًمّمؼم قمغم هذا اًمٌمء

 مل شمّمِؾ ُمع اًمٜم٤مس، ٕٟمؽ إٟمام شمريم٧م ذًمؽ سم٠مُمر اهلل. 

وم٢مذا ىم٤مل: هذا يٜم٘مص إيامين، ٕن صالة اجلامقم٦م أومْمؾ؟ ىمٚمٜم٤م: إٟمؽ ٓ شمالم قمغم 

هذا اًمٜم٘مص، يمام أن احل٤مئض ٓ شمّمكم ويٜم٘مص إيامهن٤م سمذًمؽ وٓ شمالم قمغم اًمٜم٘مص، 

           .هـااإلٟم٤ًمن ٓ يالم قمٚمٞمف. ٕن اًمٜم٘مص اًمذي ًمٞمس سم٥ًٌم 

وهق  -رمحف اهلل-(0)ووم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م اظمحدث حمٚمد ٞم٣مس ايمديـ إيم٣ٌمين

: واًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ رأومتف ورمحتف سم٠مُمتف ؿ ايمدطم٣منيتحدث فمـ ضم٘م

طمتك وصؾ سمف إُمر إمم أن يٜمٝمك  ،وطمذرهؿ ُمـ يمؾ ذ ،أٟمف ضم٤مءهؿ سمٙمؾ ظمػم

 اعمًٚمؿ أن يتٕم٤مـمك اًمٓمٕم٤مم احلالل اًمذي ومٞمف رائح٦م يمرهي٦م.

 ،إذا ُم٤م يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن حيي جمٚم٤ًًم ومٞمِمؿ اجل٤مًمًقن ُمٜمف شمٚمؽ اًمرائح٦م

الل، وقمرومتؿ ومٜمٝم٤مه قمـ هذا اًمٓمٕم٤مم احلالل ًمٙمل ٓ ي١مذي همػمه سمرائح٦م اًمٓمٕم٤مم احل

ـْ »ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح:  ٤مم، اًمثقم واًمٌّمؾ، وم٘م٤مل ٕمـمٌٕم٤ًم ُم٤م هق هذا اًمٓم  َأىَمَؾ  ََم

ـْ  َجَرةِ  َهِذهِ  َِم ٌِٝمَث٥مِ  ايمُمَّ َـّ  هَمال اخْلَ ٣َّم سَمَتَٟمذَّى اظْمَاَلئَِ٘م٥مَ  هَم١مِنَّ  َُمَِمالَٞم٣م، َيْٗمَرزَم  زَمٛمُق َِمٛمْفُ  َيَتَٟمذَّى ِِم

 .شآَدمَ 

ي٘مقل: أهي٤م اعمًٚمؿ اعمّمكم ٓ شم٠ميمؾ ـمٕم٤مُم٤ًم صمقُم٤ًم أو سمّماًل  إذن يم٠من اًمرؾمقل  

وحتي اعمًجد، يُمؾ اًمٓمٕم٤مم اًمذي ومٞمف اًمثقم واًمٌّمؾ ىمٌؾ أن حتي اعمًجد، أُم٤م إذا 

أيمٚم٧م هذا اًمٓمٕم٤مم ىمٌٞمؾ طمْمقرك اعمًجد ٟمحـ ذم همٜمك قمـ طمْمقرك اعمًجد، ُمع 

ف اًمًالم أن طمْمقر اعمًجد ومرض قمٚمٞمف، ومرض قمٚمٞمف اًمّمالة ٟمٗمًٝم٤م، مل ي٘متٍم قمٚمٞم

ـْ »قمغم هذا اًمتقضمٞمف  ـْ  َأىَمَؾ  ََم َجَرةِ  َهِذهِ  َِم ٌِٝمَث٥مِ  ايمُمَّ َـّ  هَمال اخْلَ زمؾ ؿمٌؼ  شَُمَِمالَٞم٣م َيْٗمَرزَم

 ،ضمٝم٧م دطمؾ ذات يقم اظمًجد ايمٛمٌقي همُمؿ َمـ أضمدهؿ رائح٥م ايمثقم ،ذيمؽ فمٚمٙمٝم٣مً 

ىمٟمٞمف يُمغم ِبذا ايمتٛمٖمٝمذ  همٟمَمر زم١مطمراصمف َمـ اظمًجد وإلم أيـ؟ إلم ايمٌٗمٝمع، إلم اظمٗم٣مزمر

                                                 
 )شمًجٞمالت اسمـ رضم٥م(.   شؾمٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقر»( ُمـ 678( ذيط رىمؿ )1)
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وهق حيٚمؾ دم همٚمف رائح٥م ىمرهي٥م  ،أن اظمًٙمؿ ايمذي حيي َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم ،ايمٔمٚمقم

زمؾ وٓ َمع إضمٝم٣مء ايمذيـ هؿ  ،ي٠مذي اظمِمٙمكم، هذا ٓ يٙمٝمؼ زمف أن ئمٝمش َمع اظمِمٙمكم

، شُمرى ًمق يم٤من رؾمقل اهلل زمؾ فمٙمٝمف أن ئمٝمش َمع إَمقات دم اظمٗم٣مزمر ،طم٣مرج اظمًجد

  أو ُمـ ظمٚمٗمف ،يّمكم سمج٤مٟمٌف إٟم٤ًمنودظمؾ اعمًجد وؿمؿ رائح٦م  ،هذاذم قمٍمٟم٤م، 

... ُمش اعم٘م٤مسمر، ًمٞمف؟! ٕٟمف يي ىم٣من يٚم٘مـ يقصٙمف اظمريخ ،(ورائحتف دظم٤من)

وم٢مذا يم٤من رائح٦م اًمٓمٕم٤مم اًمٜم٤مومع سم٥ًٌم رائحتف ، ُمش سمٓمٕم٤مم ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ،اعمًٚمٛملم

وم٢مذا ؿمؿ رائح٦م ؿم٤مرب اًمدظم٤من اًمذي يي  ،اًمٙمرهي٦م ذم اعمًجد أظمرضمف إمم اًمٌ٘مٞمع

 ًمخ.ا...ويي أوٓده ،ويي زوضمف ،ٟمٗمًف

ب ايمٔمالومٙم٦م:  دم اجل٣مَمع ايمِمحٝمح  -رمحف اهلل-ايمقادفملَم٥م اظمحدث َمٗمٌؾ وومد زمقَّ

وزمف رائح٥م  ،)َتريؿ دطمقل اظمًجد ظمـ أىمؾ زمِماًل أو شمقَم٣مً  :(0)ِم٣م يمٝمس دم ايمِمحٝمحكم

ـْ   اهللِ َرؽُمقُل  ََّنَك: ىَم٤مَل  ،قمـ أسمٞمف ،وذيمر طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة ،َم٠مذي٥م(  َه٣مسَمكْمِ  فَم

َجَرسَمكْمِ  ، ايمُمَّ ٌِٝمَثَتكْمِ ـْ »: َووَم٣مَل  اخْلَ َـّ  هَماَل  َأىَمَٙمُٜماَم  ََم ِجَدَٞم٣م َيْٗمَرزَم ًْ   .شََم

 أىمقال قمغم شمرد اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه...:-رمحف اهلل-(4)ووم٣مل ايمُمٗمغمي

 أي٤مم ذم ثواًمٙمرا واًمثقم ،اًمٗمجؾ أو اًمٌّمؾ، أيمؾ سمٙمراه٦م ي٘مقًمقن إذ اًمٗم٘مٝم٤مء،

 ىم٤مًمقه، ُم٤م شمٌٓمؾ إطم٤مدي٨م وهذه اجلٛمٕم٦م، سمّمالة آضمتامع ٕضمؾ  ،وم٘مط اجلٛمٕم٤مت

 ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمرواي٤مت هذه ذم ُمذيمقر هق مم٤م ؿمٞمئ٤مً  آيمؾ قمغم اعمًجد دظمقل  حتريؿ وشمث٧ٌم

 .   مجٕم٦م همػم وٓ سمجٛمٕم٦م شم٘مٞمٞمد أي همػم ُمـ وأسمدًا، ودائامً 

 سمؾ يقم يمؾ صمٛمٜمف قمغم ويٜمٗم٘مقن يدظمٜمقٟمف، اًمذي اًمدظم٤من هذاو :-رمحف اهلل-وم٣ملشمؿ 

  إمم آطمتٞم٤مج أؿمد ذم وقمٞم٤مهلؿ هؿ اًمتل اًم٤ٌمهٔم٦م، اًمٙمثػمة إُمقال ؾم٤مقم٦م يمؾ

 ،اهلل  ُمـ اًمٕم٘م٤مب أؿمد قمٚمٞمف يٕم٤مىمٌقن ،وـمٞمش وؾمٗمف ،إهاف أٟمف ومقق ومٝمذا ،سمٕمْمٝم٤م

 اًمتل أومقاهٝمؿ  روائح ًمٜمتـ اعم٤ًمضمد دظمقل ُمـ ُمٜمٕمٝمؿ يًتٚمزم أٟمف أيْم٤مً  ؿمؽ ومال

                                                 
 (.824( و)822( رىمؿ )24-2/23) شاًمّمحٞمحلماجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم »( 1)

 (.50)ص: شاًمًٜمـ واعمٌتدقم٤مت»( 2)
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 يم٤مٟم٧م هذا هلؿ ىمٚمٜم٤م إذا  وًمٙمٜم٤م واًمٙمرات، واًمثقم اًمٌّمؾ روائح ُمـ ظمٌث٤مً  أؿمد هل

 وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م أومقاهٝمؿ سمتٜمٔمٞمػ  ه١مٓء ومٜمقيص صٝمٞمقٟمٞم٦م، قمقاٟم٤مً  وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٜم٤م احلرب

 .اعم٤ًمضمد إمم اًمذه٤مب ىمٌؾ اًمٓمٞم٦ٌم سم٤مًمروائح
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 .ء دبٓ سغض ِٓ ادلـجض تؼض إٌضاءٔؼٚي اٌثال (2)
 

ف قمـ ومج٤مءه رضمؾ وم٠ًمًم ،طمرُمٚم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اسمـ اعمًٞم٥مقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

٠مراد أن خيرج، وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمٞمد: ىمد ُٟمقدي سم٤مًمّمالة، سمٕمض إُمر، وٟم٤مدى اعمٜم٤مدي وم

وم٘م٤مل اًمرضمؾ: إنَّ أصح٤ميب ىمد ُمْمقا، وهذه راطمٚمتل سم٤مًم٤ٌمب، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف: ٓ 

ُرُج  َٓ »ىم٤مل:  خترج وم٢من رؾمقل اهلل  ـَ  َُيْ ِجدِ  َِم ًْ َّٓ  ايمٛمَِّداءِ  زَمْٔمَد  اظمَْ َّٓ  َُمٛم٣َمهمٌِؼ، إِ  َرصُمٌؾ  إِ

٣مصَمتِفِ  َُيُْرُج  صْمَٔم٥مَ  ُيِريُد  َوُهقَ  حِلَ اَلةِ  إلَِم  ايمرَّ ، وم٠مسمك اًمرضمؾ إٓ أن خيرج، وم٘م٤مل (0)شايمِمَّ

ؾمٕمٞمد: دوٟمٙمؿ اًمرضمؾ، وم٢مين قمٜمده ذات يقم إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد! أمل شمر 

راضمٙمتف هم٣مٞم٘منت  وومع فمـيٕمٜمل هذا اًمذي أسمك إٓ أن خيرج،  ،إمم هذا اًمرضمؾ أسمك

  .همٗم٣مل يمف ؽمٔمٝمد: ومد ـمٛمٛم٦م أٞمف ؽمٝمِمٝمٌف أَمر، رصمٙمف

 .(4)ايمٗمِم٥م أطمرصمٜم٣م فمٌد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمف وإؽمٛم٣مده٣م ضمًـو

ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ إمم اسمـ اعمًٞم٥م وهق ذم اعمًجد، وم٠ًمًمف قمـ طم٤مضم٦م ًمف  ودم رواي٥م:

صمؿ ذه٥م خيرج، وم٘م٤مل اسمـ اعمًٞم٥م: أيـ شمريد؟ ىم٤مل أصح٤ميب يٜمتٔمروٟمٜمل، ىم٤مل اسمـ 

إهنؿ قمغم دواهبؿ وأٟم٤م أيمره أن أطمًٌٝمؿ، ىم٤مل اسمـ  :اعمًٞم٥م: ىمد أذِّن ومال خترج، ىم٤مل

٥م وم٤مٟمًؾ اًمرضمؾ ومذه٥م، اعمًٞم٥م: ٓ خترج طمتك شمّمكم، ىم٤مل: ومٖمٗمؾ قمٜمف اسمـ اعمًٞم

؟ ىم٤مًمقا: ذه٥م، ىم٤مل: ُم٤م أراه يّمٞم٥م ذم ؾمٗمره ًمتٗم٧م اسمـ اعمًٞم٥م وم٘م٤مل: أيـ اًمرضمؾوم٤م

 همام ؽم٣مر إٓ أَمٝم٣مًٓ ضمتك طمر فمـ دازمتف هم٣مٞم٘منت رصمٙمف.      هذا ظمػمًا، 

اًمٍميح   إمم هذا اًمرضمؾ اًمذي ؾمٛمع هنل اًمٜمٌل  -أظمل اعم٤ٌمرك-اٟمٔمرومٙم٦م: 

ذم قمدم اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد إذان إٓ ًمٕمذر ذقمل، ومٚمؿ يٚمتٗم٧م هلذا إُمر 

                                                 
 شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»( وصححف إًم٤ٌمين ذم 25( رىمؿ )130)ص: شُمراؾمٞمٚمف»رواه أسمق داود ذم ( 1)
 (.264( رىمؿ )1/224)
(، وقمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م سمـ قمٛمرو إؾمٚمؿ أسمق 1946، 1945سمرىمؿ ) شُمّمٜمٗمف»أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ( 2)

هتذي٥م »(، و3977) شهتذي٥م اًمتٝمذي٥م»( و3864) شاًمت٘مري٥م»طمرُمٚم٦م اعمدين صدوق رسمام أظمٓم٠م. ]اٟمٔمر 
 ( [. 3166) شاًمٙم٤مؿمػ»(،  و4848) شاعمٞمزان»(، و875) شاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»(، و3796) شاًمٙمامل
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راطمٚمتف  قمـوظمرج ُمـ اعمًجد، ومج٤مءت إظم٤ٌمر سمٕمد أي٤مم أن هذا اًمرضمؾ ؾم٘مط 

 واٟمٙمنت رضمٚمف. 

ـْ فمـ أب ايمُمٔمث٣مء وم٣مل:  (1)وذم صحٞمح ُمًٚمؿ ْٔمَث٣مءِ  َأِب  فَم  دِم  وُمُٔمقًدا ىُمٛم٣َّم» :وَم٣مَل  ايمُمَّ

ِجدِ  ًْ نَ  ُهَرْيَرةَ  َأِب  ََمعَ  اظمَْ نُ  هَمَٟمذَّ ـَ  َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣ممَ  اظم٠َُْمذِّ ِجدِ  َِم ًْ ٌََٔمفُ  َيْٚمًِم  اظمَْ  ُهَرْيَرةَ  َأزُمق هَمَٟمسْم

هُ  ـَ  طَمَرَج  ضَمتَّك زَمٌَمَ ِجدِ  َِم ًْ ٣م ُهَرْيَرةَ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  اظمَْ  .ش ايْمَٗم٣مؽِمؿِ  َأزَم٣م فَمٍَم  هَمَٗمْد  َهَذا َأَمَّ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ژ  وصدق اهلل اًم٘م٤مئؾ

 .  [63اًمٜمقر:] ژڳ  ڳ  ڳ  

حيرم اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد إذان عمـ : -رمحف اهلل-(2)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم

حيت٤مج إمم سمقل، أو  :يٕمٜمل ،ومٛمـ اًمٕمذر أن يٙمقن طم٤مىمٜم٤مً  ،(3)شمٚمزُمف اًمّمالة إٓ ًمٕمذر

أو أص٤مسمف  ،طم٤مىمٜم٤ًم حيت٤مج إمم هم٤مئط، أو ُمٕمف ريح حمت٦ًٌم حيت٤مج إمم أن يٜم٘مض اًمقوقء

أو ُم١مذٟم٤ًم ذم ُمًجد آظمر،  أو يم٤من إُم٤مُم٤ًم عمًجد آظمر، ،ُمرض حيت٤مج إمم أن خيرج ُمٕمف

ىمد ي٘مقل  ،وأُم٤م إذا ظمرج ُمـ هذا اعمًجد ًمٞمّمكم ذم ُمًجد آظمر، ومٝمذا ومٞمف شمقىمػ

وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: إن احلدي٨م ومٞمٛمـ ظمرج ًمئال يّمكم ُمع  ،ىم٤مئؾ: وم٤محلدي٨م قم٤مم

مج٤مقم٦م، وأُم٤م ُمـ ظمرج ُمـ ُمًجد ًمٞمّمكم ذم آظمر، ومٝمذا مل يٗمر ُمـ صالة اجلامقم٦م 

وًمٙمٜمف أراد أن يّمكم ذم ُمًجد آظمر، وقمغم يمؾ طم٤مل ٓ يٜمٌٖمل أن خيرج طمتك وإن 

أن يٙمقن ذم اعمًجد  :ُمثؾ ،يم٤من يريد أن يّمكم ذم ُمًجد آظمر إٓ ًم٥ًٌم ذقمل

أو يٙمقن اعمًجد اًمث٤مين أطمًـ ىمراءة ُمـ اعمًجد  ،ث٤مين ضمٜم٤مزة يريد أن يّمكم قمٚمٞمٝم٤ماًم

                                                 

 (.655) شُمًٚمؿ»( 1)

 (436-4/435) شري٤مض اًمّم٤محللمذح » (2)

اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ». رضمقع ٟمٞم٦م أو قمذر سمال إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حيرمىم٤مًم٧م احلٜم٤مسمٚم٦م:  (3)

 (.37/212) شاًمٙمقيتٞم٦م
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 ،، ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل ٓ سم٠مس أن خيرجقمٞم٦ماًمذي هق ومٞمف، أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اًمنم

   ..اهـواهلل اعمقومؼ
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ي اهلل عأؿٗ عأؽ محاع. (3)
َّ
 ؿاتك اإلِاَ فذٛ

 

ٕظمذ احلدي٨م قمـ ؿمٞمخ : أٟمف رطمؾ إمم دُمِمؼ، (0)ىمر فمـ زمٔمض اظمحدشمكمذُ 

، ومٚمام ؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمف طمج٤مسم٤ًم ومل ير وضمٝمفُمِمٝمقر هب٤م، وم٘مرأ قمٚمٞمف مجٚم٦م، ًمٙمٜمف يم٤من جيٕم

ورأى طمرصف قمغم احلدي٨م يمِمػ ًمف اًمًؽم، ومرأى وضمٝمف وضمف  ،ـم٤مًم٧م ُمالزُمتف ًمف

وم٢مٟمف عم٤م ُمر يب احلدي٨م اؾمتٌٕمدت  ،وم٘م٤مل ًمف: اطمذر ي٤م سمٜمل أن شمًٌؼ اإلُم٤مم ،مح٤مر

  .ومًٌ٘م٧م اإلُم٤مم ومّم٤مر وضمٝمل يمام شمرى ،وىمققمف

أو  ،إمم قم٘مقسم٦م ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم ذم اًمريمقع -رمحٜمل اهلل وإي٤مك-: اٟمٔمرومٙم٦م 

سمؾ طمتك ُم٤ًمواة اإلُم٤مم  ،وم٢من هذا حمرم ،أو ذم أي ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة ،اًمًجقد

وم٢من هذا ُمـ إُمقر اعمحرُم٦م  ،ذم اًمريمقع واًمًجقد وهمػمه٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة

ٌَْؾ  َرْأؽَمفُ  َيْرهَمعُ  ايمَِّذي َُيَُْمك َأََم٣م»وم٘م٤مل:  ،ُمـ ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم ر وىمد طمذَّ  ،أيْم٤مً   وَم

ََم٣ممِ  َل  َأنْ  اإْلِ  . (2) رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة شمِح٣َمرٍ  َرْأَس  َرْأؽَمفُ  اهللَُّ حُيَقِّ

ومٚمام ىم٣م  ،ذات يقم ىم٤مل: صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

٣َم» وم٘م٤مل: ،اًمّمالة أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف ٌُِٗمقيِن  هَماَل  إََِم٣مَُمُ٘مؿْ  إيِنِّ  ايمٛم٣َّمُس، َأهيُّ ًْ ىُمقِع، سَم  زم٣ِميمرُّ

 َٓ ُجقِد، َو ًُّ َٓ  زم٣ِميم َٓ  زم٣ِميْمِٗمَٝم٣مِم، َو اِف  َو ْٞمٌِمَ ِٓ  .(3)رواه ُمًٚمؿ شزم٣ِم

اَم » :وىم٤مل رؾمقل اهلل   َرهَمعَ  َوإَِذا هَم٣مْرىَمُٔمقا، َرىَمعَ  هَم١مَِذا زمِِف، يمُِٝم٠ْمسَمؿَّ  اإِلََم٣ممُ  صُمِٔمَؾ  إِٞمَّ

 .       (4)رواه اًمٌخ٤مري شهَم٣مْرهَمُٔمقا

                                                 
( ، 3/98)سم٤مب ُم٤م قمغم اعم٠مُمقم ُمـ اعمت٤مسمٕم٦م( ) شذح اعمرىم٤مة»ذيمر هذه اًم٘مّم٦م  اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم ( 1)

ُمقؾمققم٦م ومتح اعمٚمٝمؿ ذح صحٞمح »(، وؿمٌػم أمحد اًمٕمثامين ذم 3/187) شإطمقذيحتٗم٦م »واعم٤ٌمريمٗمقري ذم 

)سم٤مب اًمٜمٝمل أن ُيًٌؼ اإلُم٤مم سم٤مًمريمقع  شذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( وُذيمرت اًم٘مّم٦م ذم 2/250) شُمًٚمؿ

اًم٘مقل اعمٌلم ذم أظمٓم٤مء »(، ًمٚمًٞمقـمل وآظمرون و ذيمره٤م ص٤مطم٥م يمت٤مب 961واًمًجقد( حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 (.252-250)ص: شاعمّمٚملم

 ( . 427) شُمًٚمؿ»( و691) شاًمٌخ٤مري» (2)

 ( .426)  شُمًٚمؿ»( 3)
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 سم٤مشمٗم٤مق ومحرام اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م أُم٤م :-رمحف اهلل-(0)سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ؾمٝمخ وم٣مل

 وىمد ،ىمٌٚمف يًجد وٓ ىمٌٚمف يرومع وٓ ،إُم٤مُمف ىمٌؾ يريمع أن ٕطمد جيقز ٓ ،إئٛم٦م

  .ذًمؽ قمـ سم٤مًمٜمٝمل  اًمٜمٌل قمـ إطم٤مدي٨م اؾمتٗم٤مو٧م

 .(2)شمٌٓمؾ ٓ أهن٤م وم٤مجلٛمٝمقر صالشمف، سمٓمالن ذم اظمتٚمٗمقا وًمٙمـ: ومٙم٦م

 وهؾ اإلَم٣مم َم٣ًمزمٗم٥م ضم٘مؿ َم٣م: (1)وومد ؽمئٙم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥م فمـ هذه اظمًٟميم٥م

 صحٝمح٥م؟ ؽم٣مزمٗمف َمـ صالة

 ُمـ ومٞمٝم٤م ورد عم٤م ايمذٞمقب ىم٣ٌمئر ُمـ هل سمؾ ،طمرام إلُم٤مُمف اعم٠مُمقم ُم٤ًمسم٘م٦م :همٟمصم٣مزم٦م

ٌَْؾ  َرْأؽَمفُ  َيْرهَمعُ  ايمَِّذي َُيَُْمك َأََم٣م»: ىم٤مل أٟمف  اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وم٘مد اًمققمٞمد، ََم٣ممِ  وَم  َأنْ  اإْلِ

َل  َٔمَؾ  َأنْ  وْ أَ  ،مِح٣َمرٍ  َرْأَس  َرْأؽَمفُ  اهلل حُيَقِّ   .اًمٌخ٤مري رواه شمِح٣َمرٍ  ُصقَرةَ  ُصقَرسَمفُ  اهلل َُيْ
 ،صالشمف سمٓمٚم٧م قم٤مُمداً  ؾمٌ٘مف إن أٟمف ذًمؽ ذم واًمراضمح ،ظمالف صالشمف صح٦م وذم

 .وشم٤مسمٕمف إًمٞمف رضمع ؾم٤مهٞم٤مً  ؾمٌ٘مف وإن

 ايمَِّذي َُيَُْمك َأََم٣م» :دم ضمدي٧م اظمذىمقر ايمقفمٝمد َمٔمٛمك دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػومٙم٦م: وومد 

ٌَْؾ  َرْأؽَمفُ  َيْرهَمعُ  ََم٣ممِ  وَم َل  َأنْ  اإْلِ  .شمِح٣َمرٍ  َرْأَس  َرْأؽَمفُ  اهلل حُيَقِّ

 ،سم٤مًمٌالدة ُمقصقف احلامر وم٢من ،َمٔمٛمقي أَمر إلم ذيمؽ يرصمع أن حيتٚمؾ :وم٘مٞمؾ 

 اإلُم٤مم، وُمت٤مسمٕم٦م اًمّمالة ومرض ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام ًمٚمج٤مهؾ اعمٕمٜمك هذا وم٤مؾمتٕمػم

                                                                                                                            
( 1114، 689)أيْم٤مً  وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م،(5658، 1113،1236، 688) شاًمٌخ٤مري»(4)

 =وُمٕمٜم٤مه٤م: أن شمٜمتٔمروا اإلُم٤مم طمتك يٙمؼم ويٗمرغ ُمـ شمٙمٌػمه شوإذا يمؼمَّ ومٙمؼموا»وومٞمف زي٤مدة:  ُمـ طمدي٨م أٟمس 

( وم٘مد ذيمر أن 134-4/133ٓسمـ قمثٞمٛملم ) شاعمٛمتع»ويٜم٘مٓمع صقشمف صمؿ شمٙمؼمون سمٕمده، واٟمٔمر ًمٚمٗم٤مئدة =

( ختٚمػ وشم٠مظمر قمـ اإلُم٤مم وهذا ظمالف 2( ؾمٌؼ اإلُم٤مم وهذا طمرام )1ًمٚمٛم٠مُمقم ُمع إُم٤مُمف أرسمع طم٤مٓت: )

 ًمًٜم٦م.( ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم وهل ا4( ُمقاوم٘م٦م ًمإلُم٤مم وهل ُمٙمروه٦م، وىمٞمؾ أهن٤م ظمالف اًمًٜم٦م )3اًمًٜم٦م. )

 (.23/336) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 (.1/168) ششمٞمًػم اًمٕمالم» (2)

 (.7/326) شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م» (3)
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 ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس ًمٙمـ اًمٗم٤مقمٚملم، يمثرة ُمع ي٘مع مل اًمتحقيؾ أن اعمج٤مز هذا ويرضمح

 ويمقن ًمذًمؽ، ُمتٕمرو٤مً  وم٤مقمٚمف يمقن قمغم يدل وإٟمام سمد، وٓ ي٘مع ذًمؽ أن قمغم يدل

 ذًمؽ وىمقع ًمٚمٌمء اًمتٕمرض ُمـ يٚمزم وٓ اًمققمٞمد، ذًمؽ قمٜمف ي٘مع ٕن ممٙمٜم٤مً  ومٕمٚمف

 . اًمٌمء

 أو ،احلًٝم٥م اهلٝمئ٥م َتقيؾ أو ،اظمًخ زم٣ميمتحقيؾ يراد أن حيتٚمؾ :ايمٔمٝمد دومٝمؼ ازمـ وم٣مل

 .ذًمؽ وىمقع ضمقاز ُمـ ُم٤مٟمع ٓ إذ ،ـم٣مهره فمعم آطمرون ومحٙمف ،َمٔم٣مً  َه٣م أو ،اظمٔمٛمقي٥م

 وهق إُم٦م، هذه ذم اعمًخ وىمقع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ إذسم٦م يمت٤مب ذم وؾمٞم٠م ي

ُخ » :آظمره وذم ،اخلًػ ذيمر ومٞمف وم٢من ،اعمٖم٤مزي ذم إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م ًَ  َوَيْٚم

ـَ   . (1) شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِم  َوطَمٛم٣َمِزيرَ  وِمَرَدةً  آطَمِري

 ،زي٤مد سمـ حمٛمد قمـ آظمر وضمف ُمـ طم٤ٌمن اسمـ رواي٦م ذم أن فم٤مهره قمغم محٚمف وي٘مقي

َل  َأنْ »   .(2)شىَمْٙم٤ٍم  َرْأَس  َرْأؽَمفُ  اهللَُّ حُيَقِّ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مًمف. احلامر سمالدة ُمـ ذيمروه٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟٓمتٗم٤مء اعمج٤مز يٌٕمد ومٝمذا

 .(1)اًمٗمتح

  

 
 

                                                 

 (.5590رواه اًمٌخ٤مري )( 1)

( 2279واسمـ طم٤ٌمن ) ،(4251) شإوؾمط»و ،(9174، 9173) شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 2)

 (.5049) شاًمْمٕمٞمٗم٦م»ووٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 

 (.233-2/232) شقمقن اعمٕمٌقد»و ،(2/215) شاًم٤ٌمري ومتح»( 3)
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 احلاصٞ ػشغاٌفصـــً 
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 ػشغ اصٞ اٌفصً احل
 

 

 

اإلسم٤مطم٦م، إٓ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمنمع، يم٤مًمتِمٌف اقمٚمؿ أظمل اعمًٚمؿ: أن إصؾ ذم اًمٚم٤ٌمس 

، أو ًمٌس صمٞم٤مب اًمِمٝمرة، سم٤مًمٙمٗم٤مر، أو شمِمٌف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء، أو شمِمٌف اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل

 ويمؾ ًم٤ٌمس هنك اًمنمع قمٜمف.

 ايمٙم٣ٌمس شمالشم٥م أوم٣ًمم: : -رمحف اهلل- (1)ؽمٔمديزمـ وم٣مل ايمٔمالَم٥م فمٌد ايمرمحـ  

 وهق إصؾ ذم مجٞمع أٟمقاع إًم٦ًٌم اًمتل  :ىمًؿ طمالل قمغم اًمذيمقر واإلٟم٤مث

 مل يرد ُمٜمع اًمنمع ُمٜمٝم٤م. 

 وشمِمٌف ، واًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ،ُمثؾ اعمٖمّمقب :ىمًؿ طمرام قمغم اًمذيمقر و اإلٟم٤مث

  يمؾ واطمد ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء سم٤مٔظمر.

 واًمٗمْم٦م ،ُمثؾ ًم٤ٌمس اًمذه٥م :ىمًؿ طمرام قمغم اًمذيمقر دون اًمٜم٤ًمء، 

 . هـ.اواحلرير

                                                 

( وىمد قم٘مد اسمـ 146)ص: شاًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م واًمٗمروق واًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌديٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م»( 1)

 شومقائد اًمٗمقائد»، ومّماًل ُم٤مشمٕم٤ًم ذم أٟمقاع اًمزيٜم٦م، ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م ذم يمت٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-اًم٘مٞمؿ 

 (. 39-35)ص:

 اٌغؿٛي 
ُ
 ػٍٝ ِٓ ٚلغ يف اٌٍثاؽ احملظٛع غعة
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 تادغاق اٌصٛب ادلؼصفغ.  أِغ اٌغؿٛي  (1)
 

 شَمْقزَمكْمِ  فَمقَمَّ   ايمٛمٌَِّلُّ  َرَأى: وَم٣مَل فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو رض اهلل فمٛمٜمام 

ـِ  َؽ »: هَمَٗم٣مَل  (0)َُمَٔمِْمَٖمَرْي َذا؟ َأََمَرسْمَؽ  ُأَمُّ ُٙمُٜماَم،: وُمْٙم٦ُم  شِِبَ ًِ رواه  شَأضْمِروْمُٜماَم  زَمْؾ »: وَم٣مَل  َأنْم

 .(2)ُمًٚمؿ

ـْ  َهِذهِ »وذم رواي٦م، ىم٤مل:  ٣مرِ  شمَِٝم٣مِب  َِم َٜم٣م هَماَل ،  ايْمُ٘مٖمَّ ًْ ٌَ  .شسَمْٙم
فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص رض اهلل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ،  (3)وضم٤مء قمٜمد أيب داود

ٌَْْمٛم٣َموم٣مل:  ،فمٛمٜمام أيّم٣مً  ـْ   اهللَِّ  َرؽُمقلِ  ََمعَ  َه    (3)َرْيَْم٥مٌ  َوفَمقَمَّ  إرَِمَّ  هَم٣ميْمَتَٖم٦َم  شَمٛمِٝم٥ٍَّم، َِم

صَم٥مٌ  ْيَْم٥مُ  َهِذهِ  ََم٣م»: هَمَٗم٣مَل  زم٣ِميْمُٔمِْمُٖمِر، َُمَيَّ  َأْهقِم  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  ىَمِرَه، ََم٣م هَمَٔمَرهْم٦ُم  شفَمَٙمْٝمَؽ؟ ايمرَّ

ُجُرونَ  َوُهؿْ  ًْ ْؿ، سَمٛمُّقًرا َي ـَ  َأسَمْٝمُتفُ  شُمؿَّ  همِٝمِف، هَمَٗمَذهْمُتَٜم٣م هَلُ ٌَْد  َي٣م»: هَمَٗم٣مَل  ايْمَٕمِد، َِم  ََم٣م اهللَِّ، فَم

ْيَْم٥ُم؟ هَمَٔمَٙم٦ِم  سُمُف، شايمرَّ َٓ » :هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمطْمػَمْ ٣م َأ ْقَِتَ ًَ فُ  َأْهٙمَِؽ، زَمْٔمَض  ىَم ٣مءِ  زمِفِ  زَمْٟمَس  َٓ  هَم١مِٞمَّ ًَ  شيمِٙمٛمِّ
٤م إُمر سم٤مإلطمراق: -رمحف اهلل-(5)وم٣مل ايمٛمقوي  هق فمٗمقزم٥م وسمٕمٙمٝمظ وم٘مٞمؾ:  ،وأُمَّ

، وهذا ٟمٔمػم أُمر شمٚمؽ اعمرأة اًمتل ًمٕمٜم٧م اًمٜم٤مىم٦م يمزصمره وزصمر نمغمه فمـ َمثؾ هذا ايمٖمٔمؾ

 .هـاسم٢مرؾم٤مهل٤م.

                                                 

 اًمزقمٗمران، يِمٌف وًمقٟمف اًم٘مرـمؿ، زهر هقوُمّمٌقهملم سم٤مًمٕمّمٗمر، واًمٕمّمٗمر ٟم٧ٌم أصٗمر  ،ّمٗمريـٕمُم (1)

 .قمٓمري٦م رائح٦م وًمف اًمّمٗمرة، إمم يٛمٞمؾ أمحر ًمقٟمف واًمزقمٗمران رائح٦م، ًمف وًمٞمس

 . (2077) شُمًٚمؿ» (2)

 (.4066) شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»( وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 4060) شؾمٜمـ أيب داود» (3)

سمٗمتح اًمراء اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اعمثٜم٤مة حت٧م صمؿ ـم٤مء ُمٝمٛمٚم٦م وي٘م٤مل رائٓم٦م، وهل يمؾ ُمالءة ُمٜمًقضم٦م ( 4)

ٟمٞمؾ »و ،(11/79) شقمقن اعمٕمٌقد»سمٜمًٞم٩م واطمد، وىمٞمؾ: يمؾ صمقب رىمٞمؼ ًملم، واجلٛمع ريط وري٤مط. 

 (.2/111) شإوـم٤مر

  .(14/299) شصحٞمح ُمًٚمؿ ذح»( 5)
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 ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م احلدي٨م هذا: -رمحف اهلل-(1)ايمُمٛمٗمٝمْملوم٣مل ايمٔمالَم٥م و

 اهلل قمٌد طمدي٨م ذم   ىمقًمف ٕن ُمٓمٚم٘م٤ًم، اعمٕمّمٗمر ًمٌس ُمٜمع ذم سيح ،...وهمػمه

اَُم » :قمٛمرو سمـ ٣مر، شمَِٝم٣مب َمـإَّنَّ  اًمٜمٝمل ٕن ًمًٌٝمام، ُمٜمع ذم سيح شسمٙمًٌٜمام هَماَل  ايْم٘مٖمَّ

 قمغم قمٜمٝمام اًمٜمٝمل رشم٥م أٟمف هٜم٤م ذًمؽ وي١ميد إصقل، ذم شم٘مرر يمام اًمتحريؿ ي٘متيض

 اإلطمرام ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمٕمّمٗمر ًمٌس ُمٜمع قمغم واوح دًمٞمؾ وهذا اًمٙمٗم٤مر، صمٞم٤مب ُمـ أهنام

 دًمٞمؾ ومٝمق ،شأضمرومٜمام زمؾ» :قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم  ىمقًمف ويمذًمؽ. وهمػمه

 ومٝمق سمح٤مل، اإلطمراق يًتقضم٥م ٓ ًمًٌف اجل٤مئز ًمٌس ٕن ،ًمًٌٝمام ُمٜمع قمغم واوح

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمٕمّمٗمر ُمٜمع ذم ٟمص

وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أٟمَّف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ : -رمحف اهلل-(4) وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمينو

أن يٚمٌس ًم٤ٌمس اًمٙمٗم٤مر، وأن يتزي٤م سمزهيؿ، وإطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ يمثػمة يمٜم٧م ىمد 

مجٕم٧م ُمٜمٝم٤م ىمًاًم ـمٞم٤ًٌم مم٤م ورد ذم خمتٚمػ أسمقاب اًمنميٕم٦م، وأودقمتٝم٤م ذم يمت٤ميب 

٤م ُمٝمٛم٦م، وظم٤مص٦م وأٟمَّف ىمد ؿم٤مع ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م  ومراضمٕمٝم٤م وم٢مهنِّ

طمتك وُمرض رء ُمـ ذًمؽ قمغم  ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، ذم أًمًٌتٝمؿ وقم٤مداهتؿ

طمتك مل يٕمد أيمثر اًمٜم٤مس  ،وم٠مًمًٌقهؿ اًم٘مٌٕم٦م ،اجلٜمقد ذم يمؾ أو ضُمؾ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م

 .هـاهلل وإٟم٤ِّم إًمٞمف راضمٕمقن . وم٢مٟم٤ِّم ،يِمٕمر سم٠من ذم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

وهذا اًمٜمٝمل  ،قمـ ًمٌس اًمثٞم٤مب اعمٕمّمٗمرة : ذم هذا احلدي٨م هنك اًمٜمٌل ومٙم٦م

ظم٤مص سم٤مًمرضم٤مل، ٕن اًمثٞم٤مب اعمّمٌقهم٦م سمذًمؽ مم٤م يتزيـ سمف اًمٜم٤ًمء، وىمد صم٧ٌم ذم 

                                                 

  (.5/439) شأوقاء اًمٌٞم٤من»( 1)

 (.1704( رىمؿ )4/281) شاًمّمحٞمح٦م» (2)
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صُمُؾ  َيَتَزفْمَٖمرَ  َأنْ  ، ايمٛمٌَِّلُّ  ََّنك»ىم٤مل:  قمـ أٟمس  (3)اًمّمحٞمحلم أي: يّمٌغ  ،شايمرَّ

 أو يٓمكم ضمًٛمف سم٤مًمزقمٗمران. ،صمقسمف

وذم احلدي٨م أيْم٤ًم حتريؿ شمِمٌف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء ذم اًمٚم٤ٌمس، وومٞمف حتريؿ اًمتِمٌف 

ذم أيمثر ُمـ  (1)قمـ اًمتِمٌف سمٚم٤ٌمس اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ، وىمد هنك اًمٜمٌل 

ـَ  ََمُْمَٝمَخ٥مٍ  فَمعَم   اهللَِّ َرؽُمقُل  طَمَرَج  طمدي٨م، ومٕمـ أيب أُم٤مُم٦م   زمِٝمٌض  إَْٞمَِم٣مرٍ  َِم

٣مُهْؿ، ُروا مَحُِّروا إَْٞمَِم٣مِر، ََمْٔممَمَ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  حِلَ : وُمْٙمٛم٣َم: وَم٣مَل  ايْم٘مَِت٣مِب، َأْهَؾ  َوطَم٣ميمُِٖمقا َوَصٖمِّ

َويُمقنَ  ايْم٘مَِت٣مِب  َأْهَؾ  إِنَّ  اهللَِّ َرؽُمقَل  َي٣م َٓ  َيَتَنْ :  اهللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َيْٟمسَمِزُروَن؟ َو

َويُمقا»  . (2)أظمرضمف أمحد واًمٓمؼماين ضمًـ شايْم٘مَِت٣مِب  َأْهَؾ  َوطَم٣ميمُِٖمقا َواْئَتِزُروا سَمَنْ

                                                 
 ( . 2101) شُمًٚمؿ»( و5846) شاًمٌخ٤مري» (3)

يمام ذم  -رمحف اهلل-وىمد ؾمئؾ اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين :ًمٌس اًمٌٜمٓم٤مل ،( وُمـ صقر اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم اًمٚم٤ٌمس1)

: وم٘م٤مل: ًمٌس اًمٌٜمٓم٤مل ومٞمف آومت٤من اصمٜمت٤من ؟: قمـ طمٙمؿ ًمٌس اًمٌٜمٓم٤ملاًم١ًمال اًمث٤مًم٨م شاًمٗمت٤موى اعمدٟمٞم٦م»

: أٟمَّف حُيجؿ اًمٕمقرة، وظم٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمّمٚملم، وٓ جيقز ًمٚمرضمؾ ومْماًل قمـ اعمرأة أن يٚمٌس ُمـ إولم

 اًمٚم٤ٌمس ُم٤م حُيجؿ قمقرشمف. 

سمٕمث٧م سملم يدي اًم٤ًمقم٦م سم٤مًمًٞمػ طمتك يٕمٌد اهلل »أٟمف ىم٤مل:  : أٟمف ُمـ ًم٤ٌمس اًمٙمٗم٤مر، وصم٧ٌم قمٜمف ايمث٣مٞمٝم٥م

ل  ٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري، وُمـ وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وضمٕمؾ رزىمل حت٧م فمؾ رحمل، وضُمٕمؾ اًمذ  واًمّمَّ

ومٞمٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ اًمذي يٚمٌس اًمٌٜمٓم٤مل ُٕمر ُم٤م أن يتخذ ُمـ ومقىمف ضم٤ميمت٤ًم ـمقياًل  ششمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ

 .هـ اأؿمٌف سمام يٗمٕمٚمف سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم أو اهلٜمقد .

(  10/367) شاًمٗمتح»( وطمًٜمف احل٤مومظ ذم 7924) شاًمٙمٌػم»واًمٓمؼماين ذم  (22283) شاعمًٜمد»( 2)

 (.185-184)ص: شضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م»وإًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 
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 .اٌؼجغ اٌشض٠ض دلٓ ٌثؾ سامت اٌظ٘ة أٚ احلض٠ض (2)
 

ـْ  ٣مً طَم٣مََت  َرَأى  اهللَِّ َرؽُمقَل  َأنَّ  :فمـ ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام  َيدِ  دِم  َذَه٤ٍم  َِم

َرةٍ  إلَِم  َأضَمُدُهؿْ  َئْمِٚمُد »: هَمَٗم٣مَل  هَمَْمَرضَمفُ  هَمٛمََزفَمفُ  َرصُمؾٍ  ـَ  مَجْ  هَمِٗمٝمَؾ  شَيِدهِ  دِم  هَمَٝمْجَٔمُٙمَٜم٣م ايمٛم٣َّمرِ  َِم

 ؿَمَرضَمفُ  َووَمْد  َأزَمًدا آطُمُذهُ  َٓ  َواهللَِّ َٓ : هَمَٗم٣مَل  ،زمِفِ  هَم٣مْٞمَتِٖمعْ  طَم٣مََتََؽ  طُمْذ  َذَه٤َم  َم٣م زمٔمد يمٙمرصمؾ

 .(1)رواه ُمًٚمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين .  اهلل َرؽُمقُل 

ـْ  ٣مً طَم٣مََت  َيِدهِ  دِم  َأزْمٌَمَ   ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ  :وفمـ أب شمٔمٙم٥ٌم اخلُمٛمل   هَمَجَٔمَؾ  َذَه٤ٍم، َِم

َّٓ  ُأَراَٞم٣م ََم٣م»:  ايمٛمٌَِّلُّ  هَمَٗم٣مَل  َأيْمَٗم٣مُه،  ايمٛمٌَِّلُّ  نَمَٖمَؾ  هَمَٙمامَّ  ََمَٔمُف، زمَِٗمِّمٝم٤ٍم  َيْٗمَرفُمفُ   وَمْد  إِ

 .(2)رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل ،صحٝمح شَوَأنْمَرَْمٛم٣َمكَ  َأْوصَمْٔمٛم٣َمَك،

  .أي: ييسمف (رفمفيٗمهمجٔمؾ )ىمقًمف: 

 .أي: سم٤مًم٘مرع واًميب (إٓ ومد أوصمٔمٛم٣مك)

  أي: سم٤مًمت٥ًٌم إلًم٘م٤مء اخل٤مشمؿ. (وأنمرَمٛم٣مك)

 َأْصَح٣مزمِفِ  زَمْٔمضِ  فَمعَم  َرَأى  ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ  :وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام

ـْ  ٣مً طَم٣مََت  َذ  هَمَٟميْمَٗم٣مهُ  فَمٛمُْف، هَمَٟمفْمَرَض  َذَه٤ٍم، َِم َ ـْ  ٣مً طَم٣مََت  َواختَّ ، َهَذا»: هَمَٗم٣مَل  ضَمِديٍد، َِم  َهَذا َذ 

َذ  هَمَٟميْمَٗم٣مُه، ،شايمٛم٣َّمرِ  َأْهؾِ  ضِمْٙمَٝم٥مُ  َ ـْ  طَم٣مََت٣ًم هَم٣مختَّ َ٘م٦َم  َوِرٍق، َِم ًَ رواه أمحد ، ضمًـ .فَمٛمْفُ  هَم

 .(3)واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد

                                                 

 .(12175) شاًمٙمٌػم»اًمٓمؼماين ذم و ،(15واسمـ طم٤ٌمن ) ،(2090) شُمًٚمؿ»( 1)

 (.5205) شصحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(17749)  شاعمًٜمد»( 2)

 شصحٞمح إدب اعمٗمرد»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(1021) شإدب اعمٗمرد»و ،(6518) شاعمًٜمد» (3)

 (.217)ص: شآداب اًمزوم٤مف»و ،(779)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

113 

هلذا اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ،  إمم زضمر اًمٜمٌل  -هداين اهلل وإي٤مك-اٟمٔمر ومٙم٦م : 

 وهذا ُمـ طمرصف  ،ويمٞمػ أقمرض قمٜمف سمقضمٝمف، سم٥ًٌم هذا اخل٤مشمؿ اًمذي ًمًٌف

ومٙم٤من اًمٕم٘م٤مب  ،ُمع قمدم قمٚمؿ اًمّمح٤ميب سمحرُم٦م ًمٌس اًمذه٥م أو احلديد ،قمغم أُمتف

  .ؿمديداً  ُمـ رؾمقل اهلل 

 ،وقمَم اعمٚمؽ اًمٕمالم ،وظم٤مًمػ ذيٕم٦م اإلؾمالم ،ومٙمٞمػ سمٛمـ ًمٌس حمض احلرام

 . إٟم٤مم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمسمخػم ومل ي٘متد 

أوم٤مد احلدي٨م حتريؿ ظم٤مشمؿ احلديد، ٕٟمف ضمٕمٚمف : -رمحف اهلل-(1)وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين

اقمتامدًا ُمٜمف  ،ذًا ُمـ ظم٤مشمؿ اًمذه٥م، ومال ُيٖمؽم سم٢مومت٤مء سمٕمض أوم٤موؾ اعمٗمتلم سم٢مسم٤مطمتف

ىم٤مل ًمرضمؾ ظمٓم٥م اُمرأة ًمٞمس قمٜمده ُمٝمرًا  أنَّ اًمٜمٌل ، (2)قمغم طمدي٨م اًمّمحٞمحلم

ـْ  طَم٣مََت٣ًم َويَمقْ  ايْمَتِٚمْس »هل٤م:   .شضَمِديدٍ  َِم

: اؾمتدل سمف قمغم شاًمٗمتح»وم٢من هذا ًمٞمس ٟمّم٤ًم ذم إسم٤مطم٦م احلديد وهلذا ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

وٓ طمج٦م ومٞمف ٕٟمف ٓ يٚمزم ُمـ ضمقاز آخت٤مذ ضمقاز  ،ضمقاز ًمٌس ظم٤مشمؿ احلديد

 وحيتٛمؾ أٟمف أراد وضمقده ًمتٜمتٗمع اعمرأة سم٘مٞمٛمتف.  ،اًمٚمٌس

 ،ف ٟمص ذم اإلسم٤مطم٦موًمق ومرض أٟم :-رمحف اهلل وايم٘مالم يمٙمُمٝمخ إيم٣ٌمين-: ومٙم٦م

يمام هق  ،ومٞمٜمٌٖمل أن حُيٛمؾ قمغم ُم٤م ىمٌؾ اًمتحريؿ مجٕم٤ًم سمٞمٜمف وسملم هذا احلدي٨م اعمحرم

 ،وإطم٤مدي٨م اعمحرُم٦م هل٤م ،اًمِم٠من سملم إطم٤مدي٨م اعمٌٞمح٦م ًمتحكم اًمرضم٤مل سم٤مًمذه٥م

  .وهذا سملم ٓ خيٗمك إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

                                                 

 (.147-146)ص: شآداب اًمزوم٤مف» (1)

 (.1425) شُمًٚمؿ»و ،( 5871) شاًمٌخ٤مري» (2)
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وهق  ،وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ ،واسمـ راهقيف ،أمحد ،وىمد ذه٥م إمم ُم٤م أوم٤مده هذا احلدي٨م

ىمقل قمٛمر 
(3). 

ـْ  ََّنَك  ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ » :(1): وىمد صم٧ٌم قمٜمد اًمٌٞمٝم٘ملومٙم٦م َه٤ِم، طَم٣مسَمؿِ  فَم  َوطَم٣مسَمؿِ  ايمذَّ

ِديدِ   .شاحْلَ
إمم يمراه٦م ًمٌس  مجٝمقر اًمٕمٚمامء وذه٥م، سيح ذم حتريؿ ظم٤مشمؿ احلديدوهذا ٟمص 

 .ظم٤مشمؿ احلديد

 اخلقاشمؿ ُمـ ًمًٌف يٙمره ومم٤م :شُمـ أطمٙم٤مم اخل٤مشمؿ» ىم٤مل ص٤مطم٥م يمت٤مبهم٣مئدة: 

 احلديد ٕن واًمرص٤مص ،واًمٜمح٤مس ،واًمّمٗمر ،احلديد ظم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمء، ًمٚمرضم٤مل

 ُمـ ذيمر ُم٤م ويمؾ ،[21احل٩م:] ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمٜم٤مر، أهؾ طمٚمٞم٦م

  .(2)سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ،اًمٕمذاب أدوات ُمـ واًمرص٤مص ،واًمٜمح٤مس ،اًمّمٗمر

                                                 

 (. 158)ص: شاًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة»و ( طم٤مؿمٞم٦م،247-246)ص: شآداب اًمزوم٤مف» (3)

 شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و1242) شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 6349) شؿمٕم٥م اإليامن»( 1)

(6955.) 

 .اًمزهراين ُمقؾمك سمـ ٞمحٞمكًم شاخل٤مشمؿ أطمٙم٤مم ُمـ»اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م  شأطمٙم٤مم اخل٤مشمؿ وأٟمقاقمف»وًمٚمتقؾمع ذم  (2)
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 اٌفصً اٌصأٟ ػشغ
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 صأٟ ػشغاٌفصـً اٌ
 

 

 

د ىمص قمٚمٞمٜم٤م ، وىمٝمزاء سم٤مًمّم٤محللم قُمرف سمف اًمٙمٗم٤مرتإن آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ، وآؾم

، واخلػم يمٚمف ومٞمٝمؿ واًمنم يمٚمف ومٞمٛمـ اؾمتٝمزاءهؿ سمرؾمٚمٝمؿ وهؿ ظمػم اخلٚمؼ اًم٘مرآن

ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ   ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اؾمتٝمزأ هبؿ

 . [30يس:] ژڄ 

 ،واًمتٜم٘مص ،واًمًخري٦م ،فم٤مهرة آؾمتٝمزاء ،وم٤مٟمٔمر إمم هذه اًمٔم٤مهرة اًم٘مديٛم٦م

 .وأٟمّم٤مر اًمتقطمٞمد ،زدراء سمحٛمٚم٦م احلؼوآ ،واًمٖمٛمز ،واًمٚمٛمز ،واًمٓمٕمـ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ   ٹ  ٹ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

  .[212اًمٌ٘مرة:]  ژڄ  ڄ  ڄ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ      ۇئ  ۇئژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[30-29اعمٓمٗمٗملم:] ژی  ی  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 .[110-108اعم١مُمٜمقن:]     ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڀ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ ٟمقٍح سمٕمد اؾمتٝمزاء ىمقُمف ُمٜمف وهق يّمٜمع اًمٗمٚمؽ  

  .   [38هقد:] ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ

 اٌؼمٛتح اٌـغ٠ؼح دلٓ اؿرٙؼأ تاٌشغ٠ؼح
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 لً أتاهلل ٚآ٠اذٗ ٚعؿٌٛٗ وٕرُ ذـرٙؼؤْٚ.( 1)
 

اهلل فمٛمٜمام وم٣مل: وم٣مل رصمؾ دم نمزوة سمٌقك دم جمٙمس فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر رض 

وٓ أصمٌـ فمٛمد  يقَم٣ًم: َم٣م رأي٦م َمثؾ ومرائٛم٣م ه٠مٓء، ٓ أرنم٤م زمْمقٞم٣ًم وٓ أىمذب أيمًٛم٥م،

وٞمزل  ايمٙمٗم٣مء، همٗم٣مل رصمؾ دم اظمجٙمس: ىمذزم٦م يم٘مٛمؽ َمٛم٣مهمؼ ٕطمػمن رؽمقل اهلل 

ٌف احلج٣مرة، سمٛم٘م ايمٗمرآن، وم٣مل فمٌد اهلل: همٟمٞم٣م رأيتف َمتٔمٙمٗم٣ًم زمحٗم٤م ٞم٣موم٥م رؽمقل اهلل 

ڑ  ژ يٗمقل  رؽمقل اهلل، إٞمام ىمٛم٣م ٞمخقض وٞمٙمٔم٤م، ورؽمقل اهلل  وهق يٗمقل: ي٣م

 .(1)أظمرضمف اًمٓمؼمي ضمًـ   ژڑ  ک  ک       ک

قه ُمـ اًمٓمٕمـ قمام ىم٤مًم  ژڍ  ڌ  ژ     :-ف اهللرمح-(2) ايمًٔمديايمٔمالَم٥م وم٣مل 

ومرائٛم٣م َم٣م رأيٛم٣م َمثؾ  :ي٘مقل ـم٤مئٗمـ٦م ُمٜمٝمؿ ذم همزوة شمٌقك ،ذم اعمًٚمٛملم، وسمديٜمٝمؿ

 وأصمٌـ فمٛمد ،وأىمذب أيمًٛم٥م ،أرنم٤م زمْمقٞم٣مً  -وأصح٣مزمف ئمٛمقن ايمٛمٌل - ه٠مٓء

 وٞمحق ذيمؽ.  ،ايمٙمٗم٣مء

ژ   :وي٘مقًمقن ا يٕمتذرون إًمٞمفءوىمد قمٚمؿ سمٙمالُمٝمؿ، ضم٤م وعم٤م سمٚمٖمٝمؿ أن اًمٜمٌل 

أي: ٟمتٙمٚمؿ سمٙمالم، ٓ ىمّمد ًمٜم٤م سمف، وٓ ىمّمدٟم٤م اًمٓمٕمـ ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 واًمٕمٞم٥م .

                                                 

(، واحلدي٨م 10552رىمؿ ) شًمتٗمًػما»واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  ،(6/409) شاًمتٗمًػم»اًمٓمؼمي ذم  (1)

(، 122)ص: شاًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول»ذم  -رمحف اهلل-صححف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ اًمقادقمل 

، وطمًٜمف ص٤مطم٥م [(4/310اسمـ يمثػم ) ششمٗمًػم»وأمحد ؿم٤ميمر، يمام ذيمر طمٙمٛم٧م سمـ سمِمػم ذم حت٘مٞمؼ ]

 ( . 2/289) شآؾمتٞمٕم٤مب ذم سمٞم٤من إؾم٤ٌمب »

 ( . 381)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ» (2)
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ڑ  ڑ   ژ   هلؿ ژژژ  :قمذرهؿ ويمذهبؿ ذم ذًمؽٌٞمٜم٤ًم قمدم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُم

وم٢من آؾمتٝمزاء  ژڳڳ  ک ک ککگگ گ گ

ُمٌٜمل قمغم شمٕمٔمٞمؿ اهلل، وشمٕمٔمٞمؿ  خمرٌج قمـ اًمديـ، ٕن أصؾ اًمديـ سم٤مهلل ورؾمقًمف يمٗمرٌ 

ٜم٤مىمض ًمف أؿمد ُم، وهلذا إصؾ ٚمف، وآؾمتٝمزاء سمٌمء ُمـ ذًمؽ ُمٜم٤مفديٜمف ورؾم

 .اعمٜم٤مىمْم٦م

ٓ  واًمرؾمقل  ،يٕمتذرون قمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م ا إمم اًمرؾمقل ءووهلذا عم٤م ضم٤م

 اهـ..  ژڑ  ڑ   ک  ک       کژ يزيدهؿ قمغم ىمقًمف 

 وهلذا :-رمحف اهلل-(0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب

 أو ،سمٙمت٤مسمف أو ،سم٤مهلل اؾمتٝمزأ ومٛمـ ،هذا َمـ ئ٣مً ؾمٝم همٔمؾ َمـ ىمٖمر فمعم ايمٔمٙمامء أمجع

 ـ.ه.اإمج٣مفم٣مً  آؾمتٝمزاء طم٘مٞم٘م٦م ي٘مّمد مل ،ه٤مزًٓ  يم٤من وًمق يمٗمر ،سمديٜمف أو ،سمرؾمقًمف

 اإلؾمالم، قمـ دةرِ  سم٤مًمديـ آؾمتٝمزاء: -طمٗمٔمف اهلل-(4)ووم٣مل ايمٔمالَم٥م ص٣ميمح ايمٖمقزان

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، اًمديـ قمـ وظمروج

ک  گ  گ  گ  کڎڈڈژژ  ڑ  ڑ   ک  ک   

 .[66-65اًمتقسم٦م:]  ژگ   ڳ  ڳ
 وأن يمٗمر، سم٤مًمرؾمقل آؾمتٝمزاء وأن يمٗمر، سم٤مهلل آؾمتٝمزاء أن قمغم شمدل :أي٥م هذه

 ُمًتٝمزئ ومٝمق إُمقر هذه ُمـ سمقاطمد اؾمتٝمزأ ومٛمـ يمٗمر، اهلل سمآي٤مت آؾمتٝمزاء

  .سمجٛمٞمٕمٝم٤م

 ومٜمزًم٧م وصح٤مسمتف: سم٤مًمرؾمقل اؾمتٝمزءوا أهنؿ اعمٜم٤موم٘ملم ه١مٓء ُمـ طمّمؾ واًمذي

 .أي٦م

                                                 

  (.465)ص: ششمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»( 1)

 (. 115-113)ص: شقم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وسمٞم٤من ُم٤م يْم٤مده٤م»( 2)
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 :ٞمقفمكم فمعم وآؽمتٜمزاء: -ضمٖمٓمف اهلل- شمؿ وم٣مل

 َمثؾ رأيٛم٣م َم٣م»: ىمقهلؿ وهق ومٞمف، أي٦م ٟمزًم٧م يم٤مًمذي اًمٍميح، آؾمتٝمزاء :أضمدَه٣م

ٛم أىمذب وٓ ،٣مً زمْمقٞم أرنم٤م ه٠مٓء، ومرائٛم٣م ًُ  ٟمحق أو ،شايمٙمٗم٣مء فمٛمد أصمٌـ وٓ ،٣مً أيم

 وىمقل ،(طم٣مَمس ديـ هذا ديٛم٘مؿ): سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل اعمًتٝمزئلم، أىمقال ُمـ ذًمؽ

 قمـ واًمٜم٤مهلم سم٤معمٕمروف، أُمريـ رأى إذا أظمر وىمقل ،(أطمرق ديٛم٘مؿ): أظمر

خري٦م سم٤مب ُمـ ،(يـايمد أهؾ صم٣مءىمؿ): اعمٜمٙمر  ً  حُيَم ٓ مم٤م ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م هبؿ، اًم

 .أي٦م ومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م اًمذيـ ىمقل ُمـ أقمٔمؿ هق مم٤م سمٙمٚمٗم٦م: إٓ

 زم٣ميمٔمكم، ايمرَمز): ُمثؾ ًمف، ؾم٤مطمؾ ٓ اًمذي اًمٌحر وهق اًمٍميح، همػم :ايمث٣مين ايمٛمقع

 اهلل رؽمقل ؽمٛم٥م أو اهلل، ىمت٣مب سمالوة فمٛمد زم٣ميمٝمد وايمٕمٚمز ٥م،ايمُمٖم وَمّد  ايمٙم٣ًمن، وإطمراج

، اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف، إَمر فمٛمد أو)  . 

 وإٞمام ،ايمٔممميـ يمٙمٗمرن ٙمحِمي ٓ اإلؽمالم إن) :سمٕمْمٝمؿ ي٘مقًمف ُم٤م هذا وُمثؾ

 فمٗمقزم٣مت دم ووضمُمٝم٥م: ومًقة همٝمف وأن ،ورصمٔمٝم٥م رسمٟمطم وأٞمف ايمقؽمْمك، يمٙمُٗمرون يِمٙمح

 وسمٔمدد ايمْمالق، أزم٣مح ضمٝم٧م ،ضمٗمقومٜم٣م اظمرأة ـَمَٙمؿ وأٞمف وايمتٔم٣مزير، احلدود

 . (ايمزوصم٣مت

ـُ  ايمقؤمٝم٥م زم٣ميمٗمقاٞمكم احل٘مؿُ ) :وىمقهلؿ   (.زم٣مإلؽمالم احل٘مؿ َمـ يمٙمٛم٣مس أضمً

 هذا): وإضطم٦م اًم٘مٌقر قم٤ٌمدة وُيٜمٙمر اًمتقطمٞمد، إمم يدقمق اًمذي ذم وي٘مقًمقن

٣مب، هذا: أو اظمًٙمٚمكم، مج٣مفم٥م يٖمرق أن ُيريد أو َمتْمرف،  وَم٣م طم٣مَمس، َمذه٤م أو وهَّ

 ايمِمحٝمح٥م، زم٣ميمٔمٗمٝمدة واؽمتٜمزاء وأهٙمف، يمٙمديـ ؽم٤م ىمٙمٜم٣م ايمتل إومقال هذه أؾمٌف

 . (زم٣مهلل إٓ ومقة وٓ ضمقل وٓ

َؽ  زمٚمـ اؽمتٜمزاؤهؿ) :ذًمؽ وُمـ ًَّ : همٝمٗمقيمقن ، ايمرؽمقل ؽمٛمـ َمـ زمًٛم٥م َت

 اهـ..(ايمقومح٥م إيمٖم٣مظ هذه أؾمٌف وَم٣م ايمٙمحٝم٥م، زم١مفمٖم٣مء اؽمتٜمزاءً  ،ايمُمٔمر دم يمٝمس ايمديـ
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 اؿرٙؼأ تاٌـٛان فذًّ وإٌـاء ِٚاخ. (2)
 

 ،سمٚمٖمٜم٤م ُمـ مج٤مقم٦م يقصمؼ هبؿ وصٚمقا إمم دُمِمؼ ُمـ أهؾ سمٍمى :(1)ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من

ـ اًمٕمرسم٤من ومٞمف اؾمتٝمزاء أن قمٜمدهؿ ىمري٦م ي٘م٤مل هل٤م: دير أيب ؾمالُم٦م، يم٤من هب٤م رضمؾ ُم

وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م أؾمت٤مك  ،ذيمر اًمًقاك وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ٤مً ومجرى يقُم، زائد وضمٝمؾ

، صمؿ ُم٣م قمٚمٞمف شمًٕم٦م ، ومآعمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦مإٓ ُمـ اعمخرج، وم٠مظمذ ؾمقايم٤ًم وشمريمف ذم دسمره

ومقوع  ،أؿمٝمر وهق يِمٙمق ُمـ أمل اًمٌٓمـ واعمخرج. صمؿ أص٤مسمف ُمثؾ ـمٚمؼ احل٤مُمؾ

 ،طمٞمقاٟم٤ًم قمغم هٞمئ٦م اجلرذون، ورأؾمف ُمثؾ رأس اًمًٛمٙم٦م، وًمف أرسمع أٟمٞم٤مب سم٤مرزة

وًمف دسمر ُمثؾ دسمر إرٟم٥م، وعم٤م ووٕمف  ،وأرسمع أص٤مسمع ،ُمثؾ ؿمؼم ،وذٟم٥م ـمقيؾ

ص٤مح ذًمؽ احلٞمقان صمالث صٞمح٤مت، وم٘م٤مُم٧م اسمٜم٦م ذًمؽ اًمرضمؾ ومِمج٧م رأؾمف 

ومامت، وقم٤مش ذًمؽ اًمرضمؾ سمٕمده يقُملم وُم٤مت، وهق ي٘مقل: هذا احلٞمقان ىمتٚمٜمل، 

 وىمٓمَّع أُمٕم٤مئل، وؿم٤مهد ذًمؽ احلٞمقان مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م وظمٓمٞم٥م اعمٙم٤من.

 ،هذا ٜم٤مٟمزُم٤م ذم وضمد ُم٤م اعمٕمٜمك هذا وُمـ :-رمحف اهلل-(4)م ايمٛمقويووم٣مل اإلَم٣م

 أوائؾ ذم ،سمٍمى سمٌالد سم٘مري٦م رضمالً  أن اًم٘مْم٤مة قمٜمد وصمٌت٧م ،إظم٤ٌمر سمف شمرتوشمقا

 يٕمت٘مد اسمـ وًمف ،اخلػم أهؾ ذم آقمت٘م٤مد ؾمٞمئ ؿم٤مب يم٤من ،وؾمتامئ٦م وؾمتلم مخس ؾمٜم٦م

 أقمٓم٤مك ُم٤م :وم٘م٤مل ،ُمًقاك وُمٕمف ص٤مًمح ؿمٞمخ قمٜمد ُمـ يقُم٤مً  اسمٜمف ومج٤مء ،ومٞمٝمؿ

 ومٌ٘مل ،ًمف اطمت٘م٤مراً  دسمره ذم ظمٚمفدوأ ُمٜمف وم٠مظمذه اعمًقاك هذا :ىم٤مل ،ُمًتٝمزئ٤مً  ؿمٞمخؽ؟

 اًمِمٌف ىمري٥م ضمرواً  دسمره ذم اعمًقاك أدظمؾ اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ وًمد صمؿ ُمدة

                                                 

ٓسمـ  شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»هـ(، و665طمقادث ؾمٜم٦م ) (5/457)ٓسمـ اًمٕمامد  شؿمذرات اًمذه٥م»( 1)

 هـ(. 665طمقادث ؾمٜم٦م ) (471-17/470)يمثػم 

  (.95-94)ص: شسمًت٤من اًمٕم٤مروملم»( 2)
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 ُمـ اًمٙمريؿ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م ،يقُملم سمٕمد أو ،احل٤مل ذم اًمرضمؾ ُم٤مت صمؿ وم٘متٚمف ،سم٤مًمًٛمٙم٦م

 .ؿمٕم٤مئره وشمٕمٔمٞمؿ اًمًٜمـ ًمتٜمزيف اهلل وووم٘مٜم٤م ،سمالئف

 ،إمم صٜمٞمع هذا اعمًتٝمزئ اعم٤مضمـ :: اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ قم٤موم٤مين اهلل وإي٤مكومٙم٦م

 ،ومحٛمؾ يم٤مًمٜم٤ًمء وُم٤مت ،وهل ؾمٜم٦م اًمًقاك ، أيب اًم٘م٤مؾمؿاًمذي اؾمتٝمزأ سمًٜم٦م 

 [.95احلجر:] ژٿ  ٹ ٹژ وصدق اهلل طمٞم٨م ىم٤مل 

وومد صم٣مء دم همّمٙمف فمدة  وافمٙمؿ رمحؽ اهلل أن ايمًقاك ؽمٛم٥م زم١ممج٣مع اظمًٙمٚمكم،

 أضم٣مدي٧م َمٛمٜم٣م: 

َٓ »: ىم٤مل  اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة طمدي٨م أيب تِل فَمعَم  َأؾُمؼَّ  َأنْ  يَمْق  ُأَمَّ

َََمْرُِتُؿْ  َقاكِ  َٕ ًِّ : ىم٤مل أٟمف إٓ (1)وُمًٚمؿ ًمف واًمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري رواه شَصاَلةٍ  ىُمؾِّ  ََمعَ  زم٣ِميم

 .شَصاَلةٍ  ىُمؾِّ  فِمٛمَْد »

َقاكُ »: ىم٤مل  اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨مو ًِّ  ََمْرَو٣مةٌ  يمِْٙمَٖمِؿ، ََمْْمَٜمَرةٌ  ايم

بِّ    .(2)واًمٜم٤ًمئل ظمزيٛم٦م واسمـ أمحد رواه شيمِٙمرَّ

ءٍ  زمَِٟميِّ  ،فمٛمٜم٣م اهلل رض يمٔم٣مئُم٥م ومٙم٦م:  وم٣مل ه٣مٞمئ زمـ ذيح وفمـ ٌَْدأُ  ىَم٣منَ  َرْ  َي

َقاكِ »: وَم٣ميَم٦ْم  زَمْٝمَتُف؟ َدطَمَؾ  إَِذا  ايمٛمٌَِّلُّ  ًِّ   .(3)ُمًٚمؿ رواه شزم٣ِميم

َقاكِ  أَمرت يمٗمد» :وَم٣مَل   اًمٜمٌل قمـ ،قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ًِّ  ضَمتَّك زم٣ِميم

  .(4)وأمحد يٕمغم أسمق رواه شَوضمل َأو وُمْرآن همِٝمفِ  فَمقمّ  يٛمزل َأٞمف ـَمٛمَٛم٦ْم

                                                 
 (.252) شُمًٚمؿ»(، و887) شاًمٌخ٤مري»( 1)

(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 135) شصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م»، ( قمـ أيب سمٙمر 62( و)7) شاعمًٜمد»( 2)

 (. 66) شاإلرواء»(، و381) شاعمِمٙم٤مة»(، و5) شصحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»

  (.253) شُمًٚمؿ»( 3)

 شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 3122أمحد ) شُمًٜمد»و ،(2330أيب يٕمغم ) شُمًٜمد» (4)

(213.) 
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ٌَْد  إِنَّ »:  اهلل رؾمقل ىم٤مل :وىم٤مل سم٤مًمًقاك أُمر أٟمف  قمكم وقمـ َك، إَِذا ايْمَٔم قَّ ًَ  سَم

عَ  طَمْٙمَٖمُف، اظمََْٙمُؽ  وَم٣ممَ  ،ُيَِمقمِّ  وَم٣ممَ  شُمؿَّ  ٚمَّ ًَ  ضَمتَّك» َٞمْحَقَه٣م ىَمٙمَِٚم٥مً  َأوْ  شَِمٛمْفُ  هَمَٝمْدُٞمق يمِِٗمَراَءسمِفِ  هَمَت

ُرُج  هَماَم  ،همِٝمفِ  فَمعَم  هَم٣مهُ  َيَّمعَ  ـْ  َُيْ ءٌ  همِٝمفِ  َِم ـَ  َرْ َّٓ  ايْمُٗمْرآِن، َِم  اظمََْٙمِؽ، صَمْقِف  دِم  َص٣مرَ  إِ

ُروا   .(1)اًمٌزار رواه (شيمِْٙمُٗمْرآنِ  َأهْمَقاَهُ٘مؿْ  هَمَْمٜمِّ

                                                 

 شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ذم  -رمحف اهلل-وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  ،(603اًمٌزار ) شُمًٜمد» (1)

  (.1213) شاًمّمحٞمح٦م»و ،(215)
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فؼالثٗ اهلل  اٌؼظاَح ٚتادلالئى اٌىغاَ تطالب اٌؼٍُ اؿرٙؼأ (3)
 .األلضاَاأل٠ضٞ ٚ تشًٍ

 

 أظمؼمٟم٤م احل٤مومظ قمٌدأظمؼمٟم٤م  ،إٟم٤ٌمري أظمؼمٟم٤م: -رمحف اهلل-(0)وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

 ـم٤مهر سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م ،اًمِم٤مهد قمكم سمـ اًمرطمٞمؿ قمٌد أظمؼمٟم٤م ،اًمره٤موي اًم٘م٤مدر قمٌد

 سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـا احلًـ أسمق أظمؼمٟم٤م ،اعمٗمٞمد اًمٗمتح أسمق أظمؼمٟم٤م،احل٤مومظ اعم٘مدد

 سمـ زيمري٤م حيٞمك أسم٤م ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل اًمٓمؼماين أيقب سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م ،ـمٚمح٦م

 ،اظمحدشمكم زمٔمض زم٣مب إلم ايمٌٌمة أزوم٥م دم ٞمٚمًم ىمٛم٣م» :ىم٤مل رمحف اهلل، اًم٤ًمضمل حيٞمك

 فمـ أرصمٙم٘مؿ ارهمٔمقا :همٗم٣مل ،ديٛمف دم َم٣مصمـ ٜمؿتَم رصمؾ ٛم٣مَمٔم وىم٣من ،اظمًم ٛم٣مهمٟمهفم

 رصماله صمٖم٦م ضمتك َمقؤمف دم زال همام ،ىم٣مظمًتٜمزئ سم٘منوه٣م ٓ اظمالئ٘م٥م أصمٛمح٥م

 .شوؽمٗمط

 ٕن ايمٔمكم ىمرأي أو ،ىم٣ميمقصمد احل٘م٣مي٥م هذه إؽمٛم٣مد :احل٣مهمظ فمٌد احل٣مهمظ وم٣مل

 .أئٚم٥م أفمالم رواِت٣م

 أظمؼمٟم٤م ،اًمٕمٚمقي احلًلم سمـ حيٞمك احلًلم أسمق أظمؼمٟم٤م :وم٣مل اظمٗمدد إلم دوزم٣مإلؽمٛم٣م

 :ي٘مقل اًمٕمٙمؼمي حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل ،اًمْمٌٕمل احلًلم اسمـ

 اًمًجًت٤مين داود أسم٤م ؾمٛمٕم٧م :ي٘مقل اعمتقصمل يٕم٘مقب سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسم٤م ؾمٛمٕم٧م

 إِنَّ »  : ايمٛمٌل زمحدي٧م ؽمٚمع أن إلم ،طمٙمٝمع رصمؾ احلدي٧م أصح٣مب دم ىم٣من :ي٘مقل

 َم٣ًمَمغم فمٗمٌٝمف دم همجٔمؾ ،(4)شَيِْمٛمَعُ  زماَِم  ِرًو٣م ايْمِٔمْٙمؿِ  يمَِْم٣ميم٤ِِم  َأصْمٛمَِحَتَٜم٣م سَمَّمعُ  اظماََْلئَِ٘م٥مَ 

 .رصمٙمٝمف دم ىمٙم٥مآ همٟمص٣مزمف ،اظمالئ٘م٥م أصمٛمح٥م أؿمٟم أن أريد :ووم٣مل ،ضمديد

                                                 
ُمٗمت٤مح »و ،(4/539جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  )»و (،93-92ًمٚمٜمقوي )ص: شسمًت٤من اًمٕم٤مروملم»( 1)

 .(5/294)ًمٚمديٜمقري  اعمج٤مًم٦ًم»و، (1/256) ٓسمـ اًم٘مٞمؿ دار اًمًٕم٤مدة

(، واسمـ ُم٤مضمف 3636(، وأسمق داود )2822(، واًمؽمُمذي )88(، واسمـ طم٤ٌمن )21713رواه أمحد ) (2)

 .(6297) شصحٞمح اجل٤مُمع»، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم ( قمـ أيب اًمدرداء 223)
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 -اهلل رمحف-اًمتٞمٛمل اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤مم وذيمر

 وؽم٣مئر ويداه رصماله وؾمٙم٦م» :همٝمٜم٣مو ،احلٙم٤مي٦م هذه شُمًٚمؿ صحٞمح ذح» يمت٤مسمف ذم

 اهـ..شأفمّم٣مئف

إمم هذا اًمرضمؾ اعمًتٝمزئ اًم٤ًمظمر  ،: اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مكومٙم٦م

يمٞمػ قم٤مىمٌف اهلل هبذه  ،وسم٤معمالئٙم٦م اًمٙمرام ،وسمحٛمٚم٦م احلدي٨م ،سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

وُم٤م هل ُمـ اعمًتٝمزئلم ذم  ،طمٞم٨م ؿمٚم٧م يداه ورضماله ،اًمٕم٘مقسم٦م اًمنيٕم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م

 .وُم٤م رسمؽ سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد ،يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من سمٌٕمٞمد

ًمٓم٤مًم٥م -شمقاوٕم٤مً  أضمٜمحتٝم٤م اعمالئٙم٦م وووع :-رمحف اهلل-(0)ايمٗمٝمؿ ازمـايمٔمالَم٥م  وم٣مل

 اعمح٦ٌم قمغم يدل وهق ،ويٓمٚمٌف اًمٜمٌقة ُمػماث ُمـ حيٛمٚمف عم٤م وإيمراُم٤مً  وشمقىمػماً  ،-اًمٕمٚمؿ

 طمٞم٤مة سمف عم٤م ـم٤مًم٥م ٕٟمف ،ًمف أضمٜمحتٝم٤م شمْمع وشمٕمٔمٞمٛمف ًمف اعمالئٙم٦م حم٦ٌم ومٛمـ ،واًمتٕمٔمٞمؿ

 ٟمّمحأ اعمالئٙم٦م ن٢موم ،شمٜم٤مؾم٥م وسمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف ،اعمالئٙم٦م ُمـ ؿمٌف ومٗمٞمف ،وٟمج٤مشمف اًمٕم٤ممل

  .وهدى وقمٚمؿ ؾمٕم٤مدة يمؾ هلؿ طمّمؾ أيدهيؿ وقمغم ،آدم ًمٌٜمل ٟمٗمٕمٝمؿأو ،اهلل ظمٚمؼ

 قمغم ويثٜمقن ،عمًٞمئٝمؿ يًتٖمٗمرون أهنؿ ،وٟمّمحٝمؿ آدم ًمٌٜمل ٟمٗمٕمٝمؿ وُمـ

 اًمٕمٌد ُمّم٤مًمح قمغم وحيرصقن ،اًمِمٞم٤مـملم ُمـ أقمدائٝمؿ قمغم ويٕمٞمٜمقهنؿ ،ُم١مُمٜمٞمٝمؿ

 ٓ ُم٤م وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ًمف يريدون سمؾ ،ٟمٗمًف ُمّمٚمح٦م قمغم طمرصف أوٕم٤مف

 اهلل ظمٚمؼ ٟمّمحأ اعمالئٙم٦م وضمدٟم٤م :اًمت٤مسمٕملم سمٕمض ىم٤مل يمام ،سم٤ٌمًمف خيٓمر وٓ اًمٕمٌد يريده

 .ًمٚمٕم٤ٌمد اخلٚمؼ أهمش اًمِمٞم٤مـملم ووضمدٟم٤م ،ًمٕم٤ٌمده

ۓ  ۓ  ﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ژ  شمٕم٤ممم ىم٤مل

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ              

ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  [.9 -7هم٤مومر:] ژٹ      ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ   ڦ  

                                                 
 (.257-1/255) شُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»( 1)
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 ؾمٕمك وم٘مد اًمٕمٚمؿ اًمٕمٌد ـمٚم٥م وم٢مذا ،إٟمٌٞم٤مء ٟمّمح إٓ هذا ُمثؾ ًمٚمٕم٤ٌمد ٟمّمح وم٠مي

 أضمٜمحتٝم٤م شمْمع طمتك ،وشمٕمٔمٛمف اعمالئٙم٦م حتٌف ومٚمذًمؽ ،اهلل قم٤ٌمد سمف يٜمّمح ُم٤م أقمٔمؿ ذم

 . وشمٕمٔمٞمامً  وحم٦ٌم رو٤مً  ًمف

 ٟمسأ سمـا ُم٤مًمؽ ؾمٛمٕم٧م :ي٘مقل ويسأ يبأ اسمـ ؾمٛمٕم٧م :اًمرازي طم٤مشمؿ أسمق وىم٤مل

 ًمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدقم٤مء شمًٌٓمٝم٤م يٕمٜمل شَأصْمٛمَِحَتَٜم٣م سَمَّمعُ » : اهلل رؾمقل ىمقل ُمٕمٜمك :ي٘مقل

 .إيدي ُمـ سمدًٓ  اًمٕمٚمؿ

 اهللَِّ، َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  :وم٣مل ،فم٣ًمل زمـ صٖمقان ضمدي٧م َمـ :واظم٣ًمٞمٝمد ايمًٛمـ ودم

٣ًٌم»: وَم٣مَل  ايْمِٔمْٙمؿَ  َأؿْمُٙم٤ُم  صِمْئ٦ُم  إيِنِّ   زمِفِ  يَمَتُحػُّ  ايْمِٔمْٙمؿِ  ؿَم٣ميم٤َِم  إِنَّ  ايْمِٔمْٙمِؿ، زمَِْم٣ميم٤ِِم  ََمْرضَم

ُٙمفُ  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  ىَم٤ُم  زمَِٟمصْمٛمَِحتَِٜم٣م َوسُمَٓمٙمِّ اَمءِ  إلَِم  سَمْٔمُٙمقَ  ضَمتَّك زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمَٜم٣م هَمغَمْ ًَّ ْٞمَٝم٣م ايم ـْ  ايمدُّ  َِم

ٌِِّٜمؿْ    .صحٝمح إؽمٛم٣مده :احل٤ميمؿ اهلل قمٌد سمقأ ىم٤مل .(0) شَيْْمُٙم٤ُم  ظم٣َِم ضُم

 ٓ وَمثٙمف ،َمرهمقع حمٖمقظ شم٣مزم٦م ضمًـ صحٝمح ضمدي٧م هق :اًمؼم قمٌد اسمـ وىم٤مل

  .زم٣ميمرأي يٗم٣مل

 ووٕمٝم٤م إول وذم ،اًمًامء إمم سم٠مضمٜمحتٝم٤م ًمف اعمالئٙم٦م طمػ احلدي٨م هذا ومٗمل

 ومح٤مي٦م طمٗمظ سم٤مٕضمٜمح٦م واحلػ،وشمٌجٞمؾ وشمقىمػم شمقاوع وم٤مًمقوع، ًمف أضمٜمحتٝم٤م

  .وصٞم٤مٟم٦م

 مل ومٚمق ،وطمٗمٔمف ،وطمٞم٤مـمتف ،إي٤مه وطمٌٝم٤م ،ًمف اعمالئٙم٦م شمٕمٔمٞمؿ :احلديث٣من همتّمٚمـ

  .وومْمالً  ذوم٤مً  سمف ًمٙمٗمك اجلزيؾ احلظ هذا إٓ اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م يٙمـ

  :أومقال شمالشم٥م أصمٛمحتٜم٣م وؤمٜم٣م َمٔمٛمك ودم:  -رمحف اهلل- (4)اخلْم٣مب وم٣مل

 . )طم٘مٞم٘م٦م( إضمٜمح٦م سمًط أٟمف: أضمده٣م

 . اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م شمٕمٔمٞمامً  اًمتقاوع سمٛمٕمٜمك أٟمف: ايمث٣مين

                                                 
ضم٤مُمع سمٞم٤من »( واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 8/141)  شاًمٙم٤مُمؾ»( واسمـ قمدي ذم 7347)  شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم  (1)

 (.71)  شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»( و3397)  شاًمّمحٞمح٦م»( وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 1/32)  شاًمٕمٚمؿ وومْمٚمف

 (. 58-4/57)  شُمٕم٤ممل اًمًٜمـ»وُمٕمف   شؾمٜمـ أيب داود»( 2)
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 .اًمٓمػمان وشمرك اًمٕمٚمؿ جم٤مًمس قمٜمد اًمٜمزول سمف اعمراد أٟمف: ايمث٣ميم٧م

 اٌفع١ذح دلٓ اؿرٙؼأ تإٌص١ذح . (4)
 

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ  أسمق ىم٤مل :-رمحف اهلل-(0)ايمٛمقويوم٣مل اإلَم٣مم 

ىمرأت ذم سمٕمض  :شذح صحٞمح ُمًٚمؿ»ذم يمت٤مسمف  -رمحف اهلل-اًمٗمْمؾ اًمتٞمٛمل

 َمـ أضمدىُمؿ اؽْمَتْٝمَٗمظَ  إِذا» :أن سمٕمض اعمٌتدقم٦م طملم ؾمٛمع ىمقل اًمٜمٌل  ،احلٙم٤مي٤مت

  .(2)شَيده زم٣مسم٦م َأْيـ يْدِري َٓ  هم١مٞمَّف يٕمًٙمَٜم٣م، ضمتَّك اإِلٞم٣مء، دِم  َيده يٕمٚمس هَماَل  َٞمقَمف،

، دم ايمٖمراش ،وم٣مل ذيمؽ اظمٌتدع فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٜم٘مؿ: أٞم٣م أدري أيـ زم٣مسم٦م يدي

 همٟمصٌح وومد أدطمؾ يده دم دزمره إلم ذرافمف.

: ومٚمٞمتؼ اعمرء آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمًٜمـ، وُمقاوع اًمتقىمٞمػ، وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ىم٤مل اًمتٞمٛمل

 .وصؾ إًمٞمف ؿم١مم ومٕمٚمف

 ،سم٤مًم٘مٌقل يتٚم٘م٤مه٤م أن  ٕىمقاًمف ًمٚم٤ًمُمع يٜمٌٖمل :-رمحف اهلل-(1)ايمٔمراوملوم٣مل احل٣مهمظ 

 ؽمٚمع ؾمخِم٣مً  أن زمٙمٕمٛم٣م همٗمد ،إُمث٤مل هب٤م ييب ٓ وأٟمف هل٤م، اًمرادة اخلقاـمر ودومع

 دزمره داطمؾ دم ويده ايمٛمقم َمـ هم٣مؽمتٝمٗمظ ،َمٛمف يده زم٣مسم٦م وأيـ :همٗم٣مل ،احلدي٧م هذا

 يم٤مٕدب سمٕمده أىمقاًمف ُمع وإدب ،وأومٙمع ذيمؽ فمـ سم٣مب ضمتك خترج همٙمؿ ،حمُمقة

 ،اًمرديئ٦م اخلقاـمر ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م حيٗمظ أن اهلل ومٜم٠ًمل ،يتٙمٚمؿ ؾمٛمٕمف ًمق  طمٞم٤مشمف ذم ُمٕمف

 .أقمٚمؿ واهلل ،وفم٤مهراً  سم٤مـمٜم٤مً  اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م ُمع إدب ويرزىمٜم٤م

                                                 

 (360-1/359ًمٚمٛمٜم٤موي ) شومٞمض اًم٘مدير»، و(94-93ًمٚمٜمقوي )ص:شسمًت٤من اًمٕم٤مروملم»( 1)

 .  قمـ أيب هريرة ( 278ُمًٚمؿ )و ،(162اًمٌخ٤مري ) رواه (2)

 .شإذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ٟمقُمف...»، ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم طمدي٨م: شـمرح اًمتثري٥م»( 3)
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 ضمتَّك اإِلٞم٣مء، دِم  َيده يٕمٚمس هَماَل  َٞمقَمف، َمـ أضمدىُمؿ اؽْمَتْٝمَٗمظَ  إِذا»:  ىمقًمف ومٙم٦م:

 .شَيده زم٣مسم٦م َأْيـ يْدِري َٓ  هم١مٞمَّف يٕمًٙمَٜم٣م،

ذم ذم هذا احلدي٨م : أن اعمًتٞم٘مظ ُمـ اًمٜمقم  ٓ يدظمؾ يمٗمف  ذيمر اًمٜمٌل وم٘مد 

يمام ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم صحٞمح ُمًٚمؿ،  اإلٟم٤مء، طمتك يٖمًٚمٝم٤م صمالث ُمرات،

ومٚمٕمٚمٝم٤م شمّمٞم٥م  ،وذًمؽ ٕن اًمٜم٤مئؿ يده شمٓمٞمش ذم ضمًٛمف ،ومل يذيمر اًمٌخ٤مري اًمتثٚمٞم٨م

اعمنموقم٦م، ومجٝمقر أهؾ  ام ًمٚمٜمٔم٤موم٦مسمٕمض اعمًت٘مذرات وهق ٓ يٕمٚمؿ، ومنمع ًمف همًٚمٝم

 َمـ» :ًمٕمٛمقم ىمقًمف  سمٕمد يمؾ ٟمقم ُمـ ًمٞمؾ أو هن٤مر يٙمقن اًمٕمٚمؿ قمغم أن همًؾ اًمٞمد

 .شَٞمقَمف
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 لقاظمٕم أَمراء زمٔمض أن»: (2)ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م -رمحف اهلل-ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر

 يٛمتٗمص َمٛمٜمؿ واضمد همجٔمؾ ،لقواظمٕم ايمٛمِم٣مرى ىم٣ٌمر َمـ مج٣مفم٥م فمٛمده همحي ،سمٛمٌم

 همخٚمُمف ايم٘مٙم٤م فمٙمٝمف وشم٤م ذيمؽ َمـ أىمثر همٙمام ،َمرزمقط صٝمد ىمٙم٤م وهٛم٣مك ، ايمٛمٌل

 زمؾ ىمال :همٗم٣مل ، حمٚمد دم زم٘مالَمؽ هذا ضمي َمـ زمٔمض :ووم٣مل ،َمٛمف همخٙمِمقه

 َم٣م إلم فم٣مد شمؿ ،أضزمف أن أريد أٞمك همٓمـ يزمٝمد أؾمغم رآين ايمٛمٖمس فمزيز ايم٘مٙم٤م هذا

 َمـ همامت همٗمٙمٔمٜم٣م (1)زردَمتف فمعم همٗمٌض أطمرى َمرة ايم٘مٙم٤م همقشم٤م همٟمؿم٣مل ،همٝمف ىم٣من

 .شضمٝمٛمف

 .(3)لقاظمٕم َمـ أيمٖم٣م أرزمٔمكم ٞمحق ذيمؽ زم٤ًٌم همٟمؽمٙمؿ 

                                                 

 إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ يمٚمٛمٝمؿ اهلل صمالصم٦م: ( 1)

 قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمقؾمك إمم يٜمٍمف اًمتٙمٚمٞمؿ أـمٚمؼ ٢مذاُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وم 

 [. 164:اًمٜم٤ًمء] ژڃ  چ  چ   چ  چ  ژ : شمٕم٤ممم ىم٤مل ،

 اًمٜمٌل ؾمئؾ ٘مدوم ،اًمًالماًمّمالة و قمٚمٞمف آدم  صححف  ش ...ُمٙمٚمؿ ٟمٌل..»: وم٘م٤مل آدم قمـ

 (.2668رىمؿ ) شاًمّمحٞمح٦م»اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 

  حمٛمدٟمٌٞمٜم٤م  ، ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»، واٟمٔمر شاًمّمحٞمحلم»طمدي٨م اإلهاء واعمٕمراج ذم  ذم 

 [.253ًمٌ٘مرة: ]اژ ٻٻٻٻپپ پ  ڀ  ڀ ڀ ژ  حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (.2915( رىمؿ اًمؽممج٦م )203-3/202) شاًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م» ( 2)

  (.12/307) شًم٤ًمن اًمٕمرب»( و9/119) شاعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م». آسمتالع وهق ،آزدرام ُمقوع :اًمزردُم٦م( 3)

 شمٖمٓمل إرايض، وقمرة وُمٜمٖمقًمٞم٤م، وروؾمٞم٤م اًمّملم سملم آؾمٞم٤م ذىمل وؾمط ذم شم٘مع دوًم٦م ُمٜمٖمقًمٞم٤ماعمٖمقل:  (4)

 وُمٜمٖمقًمٞم٤م.ُمٜمٝم٤م اًمنمىمل اجلٜمقيب اجلزء ضمقيب صحراء شمٖمٓمل سمٞمٜمام أراوٞمٝم٤م، أهمٚم٥م اجلٌٚمٞم٦م واًمًالؾمؾ اهلْم٤مب

 ذم إُمؼماـمقري٦م أيمؼم اعمٖمقل سمٜمك وًم٘مد. اظمٕمقل اؽمؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ اًمذي أؾمٞمقي ًمٚمِمٕم٥م إصكم اعمقـمـ هل

 =.أوروسم٤م ذىمل إمم آؾمٞم٤م ذىمل ُمـ اعمٛمتّدة اعمٜمٓم٘م٦م قمغم وم٤مؾمتقًمقا ،اعمٞمالدي قمنم اًمث٤مين اًم٘مرن ظمالل اًمت٤مريخ
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  .[13اعمدصمر:] ژۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى  ژ : اهلل أيمؼم ومٙم٦م

سمف وشمٜم٘مص  واؾمتٝمزأ  اهلل ؾم٥م رؾمقل ًم٘مد هم٤مرت اًمٙمالب، وهمْم٧ٌم قمغم ُمـ

سمرؾمقل  اؾمتٝمزأهالك ُمـ احللم وأظمر قمـ  ُمـ ُمٙم٤مٟمتف، وهٙمذا  حيدصمٜم٤م اًمت٤مريخ سملم

 ژٹ ٿ  ٹژ ، وهذا ُمّمداٌق ًم٘مقًمف شمٕم٤ممموىمتٚمف ذ ىمتٚم٦م اهلل 

  .[95احلجر:]

 [.3اًمٙمقصمر: ] ژک     ک  ک  ک    گ   ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

  .[36ًمزُمر:]ا  ژ ڌ  ڌ  ڎ   ڎژ  ىمقًمف شمٕم٤مممو

 .[137اًمٌ٘مرة:] ژگ گ ڳڳ  ڳژ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ـْ » :ُمرومققم٤ًم ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمـ أيب هريرة و  آَذْٞمُتفُ  هَمَٗمْد  َويمِٝم٣ًّم، رِم  فَم٣مَدى ََم

ْرِب    .(1) شزم٣ِمحْلَ

 

  
                                                                                                                            

 ُمٜمٖمقًمٞم٤م آٟمذاك شمًّٛمك ُمٜمٖمقًمٞم٤م ويم٤مٟم٧م ،م1911 قم٤مم وطمتك م1680 قم٤مم ُمـ ُمٜمٖمقًمٞم٤م اًمّملم طمٙمٛم٧م=

 .اًمّملم ُمـ ضمزءا شمزال ٓ وم٢مهّن٤م اًمّداظمٚمٞم٦م ُمٜمٖمقًمٞم٤م شمًّٛمك واًمتل اجلٜمقب إمم اًمقاىمٕم٦م اعمٜمٓم٘م٦م أُّم٤م. اخل٤مرضمٞم٦م

 وؾمع وىمد .اعمٞمالدي قمنم اًمث٤مين اًم٘مرن سمداي٦م ذم ضمٜمٙمٞمزظم٤من ىمٞم٤مدة حت٧م اعمٖمقل ُمـ جمٛمققم٤مت قمدة احتدت

 إمم وصال طمتك اًمٖمرب سم٤مدم٤مه واًمّملم يمقري٤م ُمـ اعمٖمقًمٞم٦م اإلُمؼماـمقري٦م ظم٤من ىمٌالي وطمٗمٞمده ضمٜمٙمٞمزظم٤من

 شمقطمٞمد اعمٖمقل أُمراء أقم٤مد وىمد. اعمٞمالدي قمنم اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن هن٤مي٦م ذم اإلُمؼماـمقري٦م هذه اهن٤مرت وىمد. أوروسم٤م

 ؿمٙمؾ ـقهل اًمالّ ُِّمّٞم٦م وشمٕمتؼم اًمالُم٤م قم٘مٞمدة سم٤مقمتٜم٤مق اًمٜم٤مس وأُمروا اعمٞمالدي، قمنم اخل٤مُمس اًم٘مرن هن٤مي٦م ذم ُمٜمٖمقًمٞم٤م

 شجمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م» :اٟمٔمر ...اعمٜمٖمقزم ًمٚمِمٕم٥م اًمرئٞمًٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة ـ اًمٌقذي٦م أؿمٙم٤مل ُمـ

(81/849.) 

 (.6502) شاًمٌخ٤مري»( 1)
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 اٌفصً اٌصاٌس ػشغ
 

 

 ژخب  مب        ىب  يب    يئ  جب  حب   حئ  مئىئ     جئ ی   ی  ی      ژىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . [38احل٩م: ]

ڳ     ک ک گگ گگ  ڳژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [58ٕطمزاب: ]ا ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ـْ »ومٞمام يرويف قمـ رسمف:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة   رِم  فَم٣مَدى ََم

ْرِب  آَذْٞمُتفُ  هَمَٗمْد  َويمِٝم٣ًّم،  .(1)رواه اًمٌخ٤مري شزم٣ِمحْلَ

ـْ » :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:ىم٤مل رؾمقل اهلل   َأْصَح٣مِب  ؽَم٤مَّ  ََم

 .(2)رواه اًمٓمؼماين، ضمًـ شَأمْجَِٔمكمَ  َوايمٛم٣َّمسِ  َواظماََْلئَِ٘م٥ِم، اهللِ يَمْٔمٛم٥َمُ  هَمَٔمَٙمْٝمفِ 

ٌُّقا َٓ » :وىم٤مل رؾمقل اهلل  ًُ  َأضَمَدىُمؿْ  َأنَّ  يَمقْ  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  هَمَقايمَِّذي، َأْصَح٣مِب  سَم

٣ًٌم ُأضُمدٍ  َِمْثَؾ  َأْٞمَٖمَؼ  َٓ  َأضَمِدِهؿْ  َُمدَّ  زَمَٙمغَ  ََم٣م َذَه  .   (3)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ شَٞمِِمٝمَٖمفُ  َو

وُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م  :(3)شايمٔمٗمٝمدة ايمقاؽمْمٝم٥م»دم  وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م

 ذم وـم٤مقم٦م اًمٜمٌل  واجلامقم٦م ؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ وأًمًٜمتٝمؿ ٕصح٤مب رؾمقل اهلل

                                                 
، وهذا احلدي٨م مم٤م اٟمت٘مد قمغم اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وىمد داومع قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر (6502) رواه اًمٌخ٤مري( 1)

وذيمر إًم٤ٌمين  ،وىمد أـم٤مل اًمٜمٗمس ذم ذًمؽ وضمزم سم٠مهن٤م شمدل سمٛمجٛمققمٝم٤م قمغم أن ًمف أصالً  ،وضم٤مء ًمف سمثامٟمٞم٦م ؿمقاهد

 (.  1640) شاًمّمحٞمح٦م»واٟمٔمر  ،احلدي٨م وصؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م إمم صحتف اوؿمقاهد يمثػمة هلذ ٤مً ـمرىم -رمحف اهلل-

 (.2340) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(12709) شاًمٙمٌػم»( اًمٓمؼماين ذم 2)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة .2540) شُمًٚمؿ»( و3673) شاًمٌخ٤مري»( 3)

 (.2/284،282،247ٓسمـ قمثٞمٛملم ) شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»( 4)

 ؿغػح اإلصاتح دلٓ ٔاي ِٓ اٌصذاتح
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ٌُّقا َٓ » ىمقًمف: ًُ اًمذيـ يٌٖمْمقن  ؼمؤون ُمـ ـمري٘م٦م اًمرواومضويت...شَأْصَح٣مِب  سَم

اًمّمح٤مسم٦م ويًٌقهنؿ، وـمري٘م٦م اًمٜمقاص٥م اًمذيـ ي١مذون أهؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقل أو 

   اهـ.قمٛمؾ.

إن ؾم٥م  وذم احل٘مٞم٘م٦م :-رمحف اهلل- (0)ووم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمٞمس ضمرطم٤ًم ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وم٘مط، سمؾ هق 

  .وذم ذات اهلل قمز وضمؾ ،وذم ذيٕم٦م اهلل ،وذم اًمٜمٌل  ،ىمدح ذم اًمّمح٤مسم٦م

 أُم٤م يمقٟمف ىمدطم٤ًم ذم اًمّمح٤مسم٦م، ومقاوح .

غم ، ومحٞم٨م يم٤من أصح٤مسمف وأُمٜم٤مؤه وظمٚمٗم٤مؤه قموأُم٤م يمقٟمف ىمدطم٤ًم ذم رؾمقل اهلل 

 ام، وهق شمٙمذيٌف ومٞمُمـ وضمٍف آظمر ذم رؾمقل اهلل  أُمتف ُمـ ذار اخلٚمؼ، وومٞمف ىمدح

  .أظمؼم سمف ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ وُمٜم٤مىمٌٝمؿ

ذم ٟم٘مؾ  وأُم٤م يمقٟمف ىمدطم٤ًم ذم ذيٕم٦م اهلل، ومألن اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسملم رؾمقل اهلل 

 اًمّمح٤مسم٦م، وم٢مذا ؾم٘مٓم٧م قمداًمتٝمؿ، مل يٌؼ صم٘م٦م ومٞمام ٟم٘مٚمقه ُمـ اًمنميٕم٦م .٦م هؿ اًمنميٕم

ذم ذار اخلٚمؼ،  وأُم٤م يمقٟمف ىمدطم٤ًم ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومحٞم٨م سمٕم٨م ٟمٌٞمف 

 واظمت٤مرهؿ ًمّمحٌتف ومحؾ ذيٕمتف وٟم٘مٚمٝم٤م ُٕمتف!

   ؟ح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿسم٤م َمـ ايمْمقام ايم٘مػمى فمعم ؽم٤م ايمِمهم٣مٞمٓمر َم٣مذا يؼم

 :أوم٣ًمم شمالشم٥م فمعم ايمِمح٣مزم٥م ؽم٤م :-اهللرمحف - (4)ووم٣مل

 ٕٟمف  ،يمٗمر ومٝمذا ،ومً٘مقا قم٤مُمتٝمؿ أن أو أيمثرهؿ، يمٗمر ي٘متيض سمام يًٌٝمؿ أن: إول

 هذا ُمثؾ يمٗمر ذم ؿمؽ ُمـ سمؾ قمٜمٝمؿ، واًمؽميض قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمثٜم٤مء ورؾمقًمف هلل شمٙمذي٥م

                                                 

  ( .284-2/283) شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م» (1)

 ( .84 -5/83) قمثٞمٛملم اسمـ اًمٕمالُم٦م شومت٤موىجمٛمقع »( 2)
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 أو يمٗم٤مر، اًمًٜم٦م أو اًمٙمت٤مب ٟم٘مٚم٦م أن :اعم٘م٤مًم٦م هذه ُمْمٛمقن ٕن ،ُمتٕملم يمٗمره وم٢من

 .وم٤ًمق

 اًم٘مقل وقمغم ،ايمٔمٙمؿ ٕهؾ ومقٓن ىمٖمره همٖمل واًمت٘مٌٞمح، سم٤مًمٚمٕمـ يًٌٝمؿ أن: ايمث٣مين

 .ىم٤مل قمام يرضمع أو ،يٛمقت طمتك وحيٌس جيٚمد أن جي٥م: يٙمٗمر ٓ سم٠مٟمف

 وًمٙمـ ي٘مٖمر، همال ،واًمٌخؾ يم٤مجلٌـ ديٜمٝمؿ، ذم ي٘مدح ٓ سمام يًٌٝمؿ أن: ايمث٣ميم٧م

 يمت٤مب ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ُمٕمٜمك ذيمر ذًمؽ، قمـ يردقمف سمام يٕمزر

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يذيمر أن ٕطمد جيقز ٓ: ىمقًمف أمحد قمـ وٟم٘مؾ ،شاعمًٚمقل ًمّم٤مرما»

 وم٢من أدب، ؽذًم ومٕمؾ ومٛمـ ٟم٘مص، أو سمٕمٞم٥م ُمٜمٝمؿ أطمد قمغم يٓمٕمـ وٓ ُم٤ًموئٝمؿ،

 .يرضمع أو يٛمقت طمتك احلٌس ذم ضمٚمد وإٓ شم٤مب،
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حٔؼٚي اٌ (1)
َّ
١ٍِ

َ
ٚال ٠مـُ  ،ال ٠ـري تاٌـغ٠حدبٓ لاي: ئْ ؿؼضًا  ث

 .تاٌـ٠ٛح، ٚال ٠ؼضي يف اٌمع١ح
 

 ـ ئمٛمل ازمـ أب ووم٣مصـ   أهؾ ايم٘مقهم٥م ؽمٔمداً  ؾم٘م٣م»: وم٣مل  فمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة

روا أٞمف ٓ قا ضمتك ذىمهمٔمزيمف، واؽمتٔمٚمؾ فمٙمٝمٜمؿ فمامرًا، همُم٘م  زمـ اخلْم٣مب إلم فمٚمر

حيًـ يِمقم، همٟمرؽمؾ إيمٝمف همٗم٣مل: ي٣م أزم٣م إؽمح٣مق إن ه٠مٓء يزفمٚمقن أٞمؽ ٓ َتًـ 

٣م أٞم٣م واهلل هم١مين ىمٛم٦م أصقم ِبؿ صالة رؽمقل اهلل  َم٣م  سمِمقم، وم٣مل أزمق إؽمح٣مق: أَمَّ

وم٣مل:  ،وُأطمػ دم إطمريكم ،رم فمٛمٜم٣م، أصقم صالة ايمٔمُم٣مء، همٟمرىمد دم إويمٝمكمأطم

همًٟمل فمٛمف  ،ؽمؾ َمٔمف رصماًل، أو رصم٣مًٓ إلم ايم٘مقهم٥مذاك ايمٓمـ زمؽ ي٣م أزم٣م إؽمح٣مق، همٟمر

ضمتك دطمؾ َمًجدًا  ،ويثٛمقن َمٔمروهم٣مً  ،أهؾ ايم٘مقهم٥م ول يدع َمًجدًا إٓ ؽمٟمل فمٛمف

وم٣مل: أَم٣م إذ  ،ٗم٣مل يمف أؽم٣مَم٥م زمـ ومت٣مدة ُي٘مٛمك أزم٣م ؽمٔمدةهمٗم٣مم رصمٌؾ َمٛمٜمؿ يُ  ،يمٌٛمل فمٌس

دم ايمٗمّمٝم٥م،  وٓ يٗمًؿ زم٣ميمًقي٥م، وٓ ئمدل ،ٞمُمدسمٛم٣م هم١من ؽمٔمدًا ىم٣من ٓ يًغم زم٣ميمني٥م

 ىم٣من فمٌدك هذا ىم٣مذزم٣ًم، وم٣مم ري٣مءً وم٣مل ؽمٔمد: أَم٣م واهلل ٕدفمقن زمثالث، ايمٙمٜمؿ إن 

ٖمتـ، وىم٣من زمٔمد إذا ؽمئؾ يٗمقل: ؾمٝمخ ؾ همٗمره، وفمروف يمٙموؽمٚمٔم٥م همٟمؿمؾ فمٚمره، وأؿم

  .ٔمدَمٖمتقن أص٣مزمتٛمل دفمقة ؽم ىمٌغم

وم٣مل فمٌد اظمٙمؽ: همٟمٞم٣م رأيتف زمٔمد ومد ؽمٗمط ضم٣مصم٣ٌمه فمعم فمٝمٛمٝمف َمـ ايم٘مػم، وإٞمف 

 .(1)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ شيمٝمتٔمرض يمٙمجقاري دم ايمْمرق يٕمٚمزهـ

هذه اًم٘مّم٦م ٟمٗمك هذا اًمرضمؾ قمـ ؾمٕمد ذم  :(4) شايمٖمتح» دم -رمحف اهلل-احل٣مهمظ  وم٣مل

اًمٗمْم٤مئؾ اًمثالث، وهل اًمِمج٤مقم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: ٓ يٜمٗمر، واًمٕمٗم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: ٓ ي٘مًؿ، 

                                                 

 ( .453) شُمًٚمؿ»و ،(755)  شاًمٌخ٤مري»( 1) 

  .(2/280) شاًمٗمتح» (2)
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واعم٤مل، واًمديـ، وم٘م٤مسمٚمٝم٤م  واحلٙمٛم٦م طمٞم٨م ىم٤مل ٓ يٕمدل، ومٝمذه اًمثالث شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٗمس

وـمقل اًمٗم٘مر يتٕمٚمؼ سم٤معم٤مل، واًمقىمقع ذم اًمٗمتـ  ،ومٓمقل اًمٕمٛمر يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٗمس سمٛمثٚمٝم٤م:

 ،ـ آقمتذار قمٜمف دون اًمث٤مًمث٦موعم٤م يم٤من ذم اًمثٜمتلم إوًمٞملم ُم٤م يٛمٙم يتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ،

ٓ يٛمٖمر دم ) واًمث٤مًمث٦م سم٠مُمر ديٜمل، وسمٞم٤من ذًمؽ أن ىمقًمف: ،ىم٤مسمٚمٝمام سم٠مُمريـ دٟمٞمقيلم

ي٥م يٛمٙمـ أن يٙمقن طم٘م٤ًم ًمٙمـ رأى اعمّمٚمح٦م ذم إىم٤مُمتف ًمػمشم٥م ُمّم٤مًمح ُمـ يٖمزو  (ايمنَّ

 (ٓ يٗمًؿ زم٣ميمًقي٥م) :ق ذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، وىمقًمفًمف قمذر يمام وىمع وهوُمـ ي٘مٞمؿ، أو يم٤من 

وم٢من ًمإلُم٤مم شمٗمْمٞمؾ أهؾ اًمٖمٜمك ذم احلرب واًم٘مٞم٤مم سم٤معمّم٤مًمح،  ،يٛمٙمـ أن يٙمقن طم٘م٤مً 

دح وذًمؽ ىم ،ٕٟمف ؾمٚم٥م قمٜمف اًمٕمدل ُمٓمٚم٘م٤مً  هق أؿمده٤م (ٓ ئمدل دم ايمٗمّمٝم٥م): وىمقًمف

ف هبذا ذا اًمرضمؾ واضمٝمُمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م أن ؾمٕمدًا ُمع يمقن هذم اًمديـ، و

إذ  ،٤مل همْمٌف راقمك اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف ذم اًمدقم٤مء قمٚمٞمفوأهمْمٌف طمتك دقم٤م قمٚمٞمف ذم طم

 قمٚم٘مف سمنمط أن يٙمقن يم٤مذسم٤ًم، وأن يٙمقن احل٤مُمؾ ًمف قمغم ذًمؽ اًمٖمرض اًمدٟمٞمقي.

 اعم١مًمػ ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمٙمراُم٤مت ُمـ هذه: -رمحف اهلل-(1)فمثٝمٚمكموم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ و

 سمـ ؾمٕمد ىمّم٦م ذم ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر رواه ُم٤م وهل اًمّم٤مطملم، ري٤مض يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف

 اهلل أن يٕمٜمل( اًمدقم٤مء ُمًتج٤مب) اًمدقمقة سم٢مضم٤مسم٦م ُمٕمرووم٤مً  ؾمٕمد ويم٤من ، وىم٤مص أيب

 قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم ضمٕمٚمف وىمد دقم٤م، إذا دقمقشمف جيٞم٥م شمٕم٤ممم اهلل أن وهق ،يمراُم٦م أقمٓم٤مه

 ُمٍموا اًمٕمراق ومتحقا عم٤م اعمًٚمٛملم ٕن اًمٙمقوم٦م، أهؾ قمغم أُمػماً  اخلٓم٤مب سمـ

 أُمػم إن صمؿ اًمٕمراق، ذم يٙمقن ُم٤م أؿمٝمر ومه٤م واًمٙمقوم٦م اًمٌٍمة وضمٕمٚمقا إُمّم٤مر

 أهؾ ومِمٙم٤مه اًمٙمقوم٦م، قمغم وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد روم٠مُمَّ  أُمراء، هلؿ ضمٕمؾ اعم١مُمٜملم

 صح٤ميب وهق يّمكم، أن حيًـ ٓ إٟمف ىم٤مًمقا طمتك ، قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم إمم اًمٙمقوم٦م

 أهؾ إن: ًمف وىم٤مل ،ومحي ، قمٛمر إًمٞمف وم٠مرؾمؾ سم٤مجلٜم٦م،  اًمٜمٌل ًمف ؿمٝمد ضمٚمٞمؾ

 يّمكم يم٤من أٟمف  ؾمٕمد وم٠مظمؼمه شمّمكم، حتًـ ٓ إٟمؽ: ىم٤مًمقا طمتك ؿمٙمقك اًمٙمقوم٦م

                                                 

  ( .60-4/58) شري٤مض اًمّم٤محللمذح »( 1)
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 شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م وىمع اًمتل هل ـ أقمٚمؿ واهللـ  ويم٠مهن٤م اًمٕمِم٤مء صالة ذيمرو ، اًمٜمٌل صالة هبؿ

  .اًمِمٙم٤مة ه١مٓء ُمـ

 أدقمٝم٤م، ٓ يٕمٜمل ،قمٜمٝم٤م أظمرم ٓ ، اهلل رؾمقل صالة هبؿ ٕصكم إين: وم٘م٤مل

 ذًمؽ:  قمٛمر ًمف وم٘م٤مل إظمريلم، ذم وأىمٍم ،سم٤مٕوًمٞملم اًمٕمِم٤مء ذم أـمقل ومٙمٜم٧م

  .قمٛمر ومزيم٤مه إؾمح٤مق، أسم٤م ي٤م سمؽ اًمٔمـ

 قمٚمٞمٝمؿ رَ ُمِّ أُ  اًمذيـ سم٘مقُمف يّمكم ٟمفأو ،اًمّمالة حيًـ أٟمف سمف، اًمٔمـ هق هذا ٕن

 اعمًئقًمٞم٦م يتحٛمؾ ٕٟمف ، قمٛمر ذًمؽ حترى ذًمؽ ُمع وًمٙمـ ، اًمٜمٌل صالة

 وقمـ ؾمٕمد قمـ ي٠ًمًمقهنؿ اًمٙمقوم٦م، أهؾ إمم رضم٤مًٓ  أرؾمؾ اعمًئقًمٞم٦م، ىمدر ويٕمرف

 أصمٜمقا إٓ ؾمٕمد قمـ وي٠ًمًمقن ُمًجداً  يدظمٚمقن ٓ اًمرضم٤مل، ه١مٓء ومٙم٤من ؾمػمشمف،

 .ُمٕمرووًم٤م قمٚمٞمف

 أُم٤م: وم٘م٤مل رضمؾ وم٘م٤مم وم٠ًمًمقهؿ، قمٌس سمٜمل ُمًجد إمم اًمرضم٤مل ه١مٓء أشمك طمتك

 ي٘مًؿ وٓ ،سم٤مًمني٦م يًػم وٓ ،اًم٘مْمٞم٦م ذم يٕمدل ٓ اًمرضمؾ هذا وم٢من ٟم٤مؿمدمتقٟم٤م،إذا 

  .سم٤مًمًقي٦م

  .اجلٝم٤مد ذم خيرج ٓ يٕمٜمل ،(ايمني٥م دم يًغم ٓ) :وم٘مقًمف

  .اًمٜم٤مس سملم طمٙمؿ إذا :(ايمٗمّمٝم٥م دم ئمدل ٓ)و ،همٜمؿ إذا :(زم٣ميمًقي٥م يٗمًؿ ٓ)و

 سمـ ؾمٕمد اعمتحدثـ  ،يمذا ىمٚم٧م إن أُم٤م :وم٘م٤مل صمالث، هتؿ ومٝمل اًمتٝمؿ، هذه وم٤مهتٛمف

 شمٕم٤ممم اهلل يٓمٞمؾ أن :قمٚمٞمف دقم٤م دقمقات، سمثالث قمٚمٞمؽ ومألدقمقن ،ـ   وىم٤مص أيب

  ًمٙمٜمف قمٔمٞمٛم٦م، دقمقات صمالث اًمٕم٤مومٞم٦م، اهلل ٟم٠ًمل ًمٚمٗمتـ، ويٕمروف ،ووم٘مره ،قمٛمره

 اهلل وم٠مضم٤مب سمحؼ، ٓ يٕمٜمل ،وؾمٛمٕم٦م ري٤مء ىم٤مم هذا قمٌدك يم٤من إن: ىم٤مل اؾمتثٜمك،

 طم٤مضمٌٞمف إن طمتك وؿم٤مخ ،ـمقيالً  رَ ٛمِّ قمُ  اًمٕمٛمر، ـمقيؾ اًمرضمؾ هذا ومٙم٤من دقم٤مءه،

 احل٤مل هذه ذم وهق طمتك ًمٚمٗمتـ، وقمرض وم٘مػماً  ويم٤من اًمٙمؼم، ُمـ قمٞمٜمٞمف قمغم ؾم٘مٓم٧م

 ًمٞمٖمٛمزهـ إؾمقاق ذم هلـ يتٕمرض ًمٚمجقاري، يتٕمرض يم٤من احلد هذا إمم يمٌػم وهق

 ومٝمذه .ؽمٔمد دفمقة أص٣مزمتٛمل ىمٌغم َمٖمتقن ؾمٝمخ ٟمٗمًف قمـ ي٘مقل ويم٤من سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ

 . وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد هب٤م اهلل أيمرم اًمتل اًمٙمراُم٤مت ُمـ
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 .اجلًّ اٌغاظة ٠مرً ِٓ ؿة ػٍٟ تٓ أتٟ طاٌة  (2)
 

همدفم٣م فمٙمٝمف ؽمٔمد زمـ  ،فمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد فمـ ؽمٔمد، أن رصماًل ٞم٣مل َمـ فمقم 

ٞمًٚم٥م، وضمٙمػ أن ٓ يدفمق همج٣مءسمف ٞم٣موم٥م، أو مجؾ همٗمتٙمف، همٟمفمتؼ ؽمٔمٌد »أب ووم٣مص: 

 .(1)رواه احل٤ميمؿ واسمـ أيب ؿمٞمٌف .شفمعم أضمد

ىمٛم٦م دم » :ىم٤مل ،أظمرى قمٜمد احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم (2)وذم رواي٦م

همرأي٦م ومقَم٣ًم جمتٚمٔمكم  ،إذ زمٙمٕم٦م أضمج٣مر ايمزي٦م ،اظمديٛم٥م ، همٌٝمٛم٣م أٞم٣م أؿمقف دم ايمًقق

وايمٛم٣مس وومقف ضمقايمٝمف، إذ ، ٤م دازم٥م وهق يُمتؿ فمقم زمـ أب ؿم٣ميم٤مفمعم هم٣مرس ومد رىم

رصمؾ يُمتؿ فمقم زمـ  :َم٣م هذا؟ همٗم٣ميمقا :أومٌؾ ؽمٔمد زمـ أب ووم٣مص همقومػ فمٙمٝمٜمؿ، همٗم٣مل

م سمُمتؿ ضمتك وومػ فمٙمٝمٜمؿ، همٗم٣مل: ي٣م هذا فمال ، همتٗمدم ؽمٔمد همٟمهمرصمقا يمفأب ؿم٣ميم٤م

أل ي٘مـ أول َمـ أؽمٙمؿ؟ أل ي٘مـ أول َمـ صعم َمع رؽمقل اهلل  ،فمقم زمـ أب ؿم٣ميم٤م

 ؟ أل ي٘مـ أزهد ايمٛم٣مس؟ أل ي٘مـ أفمٙمؿ ايمٛم٣مس؟ وذىمر ضمتك وم٣مل: أل ي٘مـ طمْتـ

دم نمزواسمف؟ شمؿ  فمعم ازمٛمتف؟ أل ي٘مـ ص٣مضم٤م راي٥م رؽمقل اهلل  رؽمقل اهلل 

اؽمتٗمٌؾ ايمٗمٌٙم٥م ورهمع يديف، وم٣مل ومٝمس: همقاهلل َم٣م سمٖمرومٛم٣م ضمتك ؽم٣مطم٦م زمف دازمتف همرَمتف 

 . شفمعم ه٣مَمتف دم سمٙمؽ إضمج٣مر هم٣مٞمٖمٙمؼ دَم٣منمف وَم٣مت

 . قع ـمرىمفواحلدي٨م طمًـ سمٛمجٛم

                                                 

 (.7/508) شاعمّمٜمػ»و ،(6196) شاعمًتدرك»( 1)

ًمٚمٕمدوي  شومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»وصححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل. واٟمٔمر  ،(6197) شاعمًتدرك»( 2)

  (.161)ص:
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 .ح اٌشغ٠ؼحٍاحل١ح اٌـغ٠ؼح ذضافغ ػٓ مح (3)
 

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م  ،ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ؾمٕمٞمد اًمًٛمٕم٤مين: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اعمٕمٛمر اعم٤ٌمرك سمـ أمحد
 ،اًمٗم٘مٞمف أسم٤م إؾمح٤مق اًمٗمػموز أسم٤مدي ؾمٛمٕم٧م ،اًم٘م٤مؾمؿ يقؾمػ سمـ قمكم اًمزٟمج٤مين اًمٗم٘مٞمف

ىمٛم٣م دم جمٙمس ايمٛمٓمر زمج٣مَمع اظمٛمِمقر همج٣مء ؾم٣مب »ؾمٛمٕم٧م اًم٘م٤ميض أسم٤م اًمٓمٞم٥م ي٘مقل: 
اةطمراؽم٣مين همًٟمل فمـ َمًٟميم٥م  زمحدي٧م أب  لَّ دِ تُ ؽْم ضمتك ا ،همْم٣ميم٤م زم٣ميمديمٝمؾ ،(0) اظمٌَُمَّ

: أزمق هريرة نمغم َمٗمٌقل احلدي٧م، همام (4)وىم٣من ضمٛمٖمٝم٣مً  :همٗم٣مل ،ايمقارد همٝمٜم٣م  هريرة
َمـ  اؽمتتؿ ىمالَمف ضمتك ؽمٗمْم٦م فمٙمٝمف ضمٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م َمـ ؽمٗمػ اجل٣مَمع، همقشم٤م ايمٛم٣مس

يمف سم٤م سم٤م، همٗم٣مل: سم٦ٌم همٕم٣مزم٦م احلٝم٥م  :همٗمٝمؾ ،أصمٙمٜم٣م وهرب ايمُم٣مب َمٛمٜم٣م وهل سمتٌٔمف
 . شير هل٣م أشمر ، همٙمؿ

 .(1) : إؽمٛم٣مده٣م أئٚم٥م-رمحف اهلل-وم٣مل ايمذهٌل 
 ُمـ صمالصم٦م ومٞمف صم٤مسم٧م، إؾمٜم٤مد هذا :شاًمرطمٚم٦م»ذم  -رمحف اهلل-ووم٣مل ازمـ ايمِمالح

 إؾمح٤مق، أسمق وشمٚمٛمٞمذه اًمٓمؼمي، اًمٓمٞم٥م أسمق اًم٘م٤ميض: اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ص٤محلل
 .اًمزٟمج٤مين اًم٘م٤مؾمؿ أسمق وشمٚمٛمٞمذه

  :-رمحف اهلل-(4)وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م
أسمق ؾمٕمٞمد اًمًٛمٕم٤مين  قمـ اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف يقؾمػ  ٤موذم اعم٠ًمًم٦م طمٙم٤مي٦م صم٤مٟمٞم٦م ذيمره

قمـ اًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م  ،اهلٛمداين، قمـ اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف أيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي
. ؾم٠مًمٜم٤م قمـ اعمٍماةيمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم سم٤مجل٤مُمع سمٌٖمداد، ومج٤مء ظمراؾم٤مين  :اًمٓمؼمي، ىم٤مل

همقومٔم٦م ضمٝم٥م َمـ وم٠مضمٌٜم٤مه ومٞمٝم٤م، واطمتججٜم٤م سمحدي٨م أيب هريرة، ومٓمٕمـ ذم أيب هريرة، 
 .      هميزمتف همٗمتٙمتف ذيمؽ إفمجٚملوذه٦ٌم إلم  ،وصم٣مءت ضمتك دطمٙم٦م احلٙمٗم٥م ،ايمًٗمػ

                                                 
اة: هل اًمتل شُمرسمط أظمالومٝم٤م، أي: صمدهي٤م وضقمٝم٤م ًمٞمجتٛمع ًمٌٜمٝم٤م ًمٖمش اعمِمؽمي واًمتدًمٞمس قمٚمٞمف.( 1) ىم٤مل  اعمٍَُمَّ

أصؾ اًمتٍمي٦م طمٌس اًمٚمٌـ ذم اًميع ًمذوات اًمْمٚمػ.اهـ. وإصؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م : -رمحف اهلل-اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري
 شاًمٌخ٤مري» ش...ٓ شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ...»ىم٤مل:  : أن اًمٜمٌلشاًمّمحٞمحلم»ذم  طمدي٨م أيب هريرة 

 (.1515) شُمًٚمؿ»(، و2148)
اة(( 2) هؿ. يمام ذم قمٜمد يرده٤م أن ًمف ًمٞمس اًمٚمٌـ ىمٚمٞمٚم٦م ومقضمده٤م ومحٚمٌٝم٤م اؿمؽماه٤م إذا أٟمف ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم )اعمٍَُمَّ

 يمتٌٝمؿ. ظمالوم٤ًم ًمألئٛم٦م. 
 (.619-2/618) شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» (3)
، سم٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م شومتح اعمٖمٞم٨م»، واًم٘مّم٦م ذيمره٤م اًمًخ٤موي ذم (539-4/538) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 4)
 (.9/155) شذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿاعمٜمتٔمؿ »( و اسمـ اجلقزي ذم يمت٤مسمف 4/101-102)
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 ػشغ اٌغاتغاٌفصً 
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 اٌغاتغ ػشغاٌفصـً 
 

 

 ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 [102هقد:]

 .[42إسمراهٞمؿ:] ژىئیېئىئىئېئېئژ ىم٤مل شمٕم٤مممو

 . [227:اًمِمٕمراء] ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

النِ  زم٣مزم٣منِ » :قل اهلل ىم٤مل رؾم :ىم٤مل وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   دِم  فُمُٗمقزَمُتُٜمام ََمَٔمجَّ

ْٞمٝم٣م ٌَْٕملُ : ايمدُّ  .وهمػمه (1)رواه احل٤ميمؿ، صحٝمح شوايمُٔمُٗمقُق  ايم

ُٗمقا» :وىم٤مل  ٣َم ; اظْمَْٓمُٙمقمِ  َدفْمَقةَ  اسمَّ َٚمُؾ  هَم١مَِّنَّ ِت : اهللَُّ َيُٗمقُل  ايْمَٕماَمِم، فَمعَم  َُتْ  َوفِمزَّ

ٞمَِّؽ  َوصَماَلرِم، َْٞمٌُمَ ظمزيٛم٦م سمـ  قمـ شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم  ،صحٝمح شضِمكمٍ  زَمْٔمَد  َويَمقْ  َٕ

 . (2) صم٤مسم٧م

 هَم١مِن ايمٓمُّٙمؿ: اسمَّٗمقا» ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمٜمٝماموقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

 .(3)رواه ُمًٚمؿ ش...ايْمِٗمَٝم٣مََم٥م َيْقم ـمٙمامٌت  ايمٓمُّٙمؿ

                                                 

وؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ   ،(1120) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(7428) شاعمًتدرك»( 1)

 (.3294( رىمؿ )5/60) شاجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم»اًمقادقمل ذم 

اًمٕمالُم٦م وصححف  ،(1/1/186) شاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»ورواه اًمٌخ٤مري ذم  ،(3718)اًمٓمؼماين ( 2)

  (.117) شصحٞمح اجل٤مُمع»و  ،(870) شاًمّمحٞمحف» إًم٤ٌمين ذم

 ذؼج١ً اٌؼمٛتح ٌٍظامل ئْ مل ٠رة ٠ٚغص ادلظامل
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ْ  َأطَمَذهُ  هَم١مَِذا يمِٙمٓم٣َّمِلِ، يَمُٝمْٚمقِم  اهللََّ إِنَّ »: : وم٣مل رؽمقل اهلل وم٣مل وفمـ أب َمقؽمك   َل

 ژڑ  ک  ک  ک ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳژ  شمؿ ومرأ شُيْٖمٙمِْتفُ 

 .(0)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف [102هقد:]

 َي٣م» :روي قمـ رسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أٟمف ىم٤ملومٞمام ي قمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب ذر 

٣ٌَمِدي، َْم٦ُم  إيِنِّ  فِم ًَم٣م زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوصَمَٔمْٙمُتفُ  َٞمْٖمِز  فَمعَم  ايمٓمُّْٙمؿَ  ضَمرَّ  .(2)رواه ُمًٚمؿ شسَمَٓم٣مظمَُقا هَماَل  حُمَرَّ

                                                                                                                            

 (.2578) شُمًٚمؿ» (3)

 .(2583) شُمًٚمؿ»، و(4686) شاًمٌخ٤مري» (1)

 (.2577) شُمًٚمؿ» (2)
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 .اِغأج لرٍٙا ظٍّٙا (1)
 

ـْ  ـِ  ِهَُم٣ممِ  فَم ـْ  فُمْرَوَة، زْم فَم٦ْم  ُأَوْيٍس، زمِٛم٦َْم  َأْرَوى َأنَّ  َأزمِٝمِف، فَم ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَمعَم  ادَّ  َزْيدٍ  زْم

فُ  ـْ  ٣مً ؾَمْٝمئ َأطَمَذ  َأٞمَّ ـِ  ََمْرَوانَ  إلَِم  هَمَخ٣مَصَٚمْتفُ  َأْرِوَٜم٣م، َِم َ٘مِؿ، زْم  ىُمٛم٦ُْم  َأَٞم٣م: ؽَمِٔمٝمٌد  هَمَٗم٣مَل  احْلَ

ـْ  آطُمُذ  ـْ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ايمَِّذي زَمْٔمَد  ٣مً ؾَمْٝمئ َأْرِوَٜم٣م َِم ـْ  ؽَمِٚمْٔم٦َم  َوََم٣م: وَم٣مَل  ، اهللِ َرؽُمقلِ  َِم  َِم

ـْ »: َيُٗمقُل  ، اهللِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ؟ اهللِ َرؽُمقلِ  ـَ  اً ؾِمػْم  َأطَمَذ  ََم َْرضِ  َِم ْٕ  ا

وَمفُ  ،ـُمْٙمامً  ٌْعِ  إلَِم  ؿُمقِّ : هَمَٗم٣مَل  َهَذا، زَمْٔمَد  زَمٝمِّٛم٥َمً  َأؽْمَٟميُمَؽ  َٓ : ََمْرَوانُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ،شَأَرِوكمَ  ؽَم

«، َه٣م، ؿِ فمْ ٣مهمَ  ىَم٣مِذزَم٥مً  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  ايمٙمُٜمؿَّ  ضَمتَّك ََم٣مسَم٦ْم  هَماَم »: وَم٣مَل  ،شَأْرِوَٜم٣م دِم  َواوْمُتْٙمَٜم٣م زَمٌَمَ

َه٣م، َذَه٤َم   .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شهَماَمسَم٦ْم  ضُمْٖمَرةٍ  دِم  َووَمَٔم٦ْم  إِذْ  َأْرِوَٜم٣م، دِم  ََتًِْم  ِهلَ  زَمْٝمٛم٣َم شُمؿَّ  زَمٌَمُ

، إمم اًمٕم٘مقسم٦م اًمنيٕم٦م، عمـ ظم٤مًمٗم٧م اًمنميٕم٦م :ـ رمحٜمل اهلل وإي٤مكـ اٟمٔمر : ومٙم٦م

زيد فمٚماًم وزورًا أٟمف  هن٤م ادقم٧م قمغم ؾمٕمٞمد سمـإطمٞم٨م  ،وم٠مصٌح٧م ذم أروٝم٤م سيٕم٦م

رآه٤م يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمٛمٞم٤مء، أٟمف ، وأظمذ أروٝم٤م، يمٞمػ أن اهلل اؾمتج٤مب ًمف ومٞمٝم٤م

، وأهن٤م ُمرت قمغم سمئر ذم اًمدار اًمتل شمٚمتٛمس اجلدر شم٘مقل: أص٤مسمتٜمل دقمقة ؾمٕمٞمد

 ظم٤مصٛمتف ومٞمٝم٤م ومقىمٕم٧م ومٞمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م ىمؼمه٤م.

احلدي٨م يتٜم٤مول  وهذا :ـ رمحف اهلل ـ (4)ايمٔمثٝمٚمكمحمٚمد زمـ ص٣ميمح وم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م 

ٕن اًمٜمٌل  ،وهق ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر، وهق اًمٔمٚمؿ ذم إرايض ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ:

 قمـ قمكم  شٞمح ُمًٚمؿصح»، يمام ذم ًمٕمـ ُمـ همػمَّ ُمٜم٤مر إرض
(3). 

، ظمقذ ُمـ )اعمٜمقر( وهق اًمٕمالُم٦مٕٟمف ُم٠م ،: ُمٜم٤مر إرض طمدوده٤موم٣مل أهؾ ايمٔمٙمؿ

 ،أو إمم أرض همػمه ،وم٢مذا همػمَّ اإلٟم٤ًمن سم٠من أدظمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه إرض إمم أروف

                                                 
 ( واًمٚمٗمظ ًمف.1610) شُمًٚمؿ»و ،(3198) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 سمتٍمف. (753-1/752) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 2)

 (.1978) شُمًٚمؿ» (3)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

131 

، ، واًمٚمٕمـ ُمٕمٜم٤مه: اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد قمـ رمح٦م اهللوم٢مٟمف ُمٚمٕمقن قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

 ـمقىمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ؾمٌع : أٟمف إذا فمٚمؿ ىمٞمد ؿمؼمايمٔمٗمقزم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م دم هذا احلدي٧م

ٔمر ، ي٤مًمف ُمـ ُمٜمًمف ـمقىم٤ًم ذم قمٜم٘مف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، حيٛمٚمف أُم٤مم اًمٕم٤ممل ، أي: جيٕمؾأرولم

  .خُيزى سمف ص٤مطمٌف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

، امت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإرايض وذم همػمه٤م، وم٢من اًمٔمٚمؿ فمٚمٔمٚمؿ ي٤م أظمل ذم وم٤مطمذر اًم

وأهن٤م حتٛمؾ  ،وأٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل طمج٤مب ،واقمٚمؿ أن دقمقة اعمٔمٚمقم ُمًتج٤مسم٦م

ِت » :قمغم اًمٖمامم وي٘مقل اهلل هل٤م ِؽ  َوصَمالرِم: َوفِمزَّ ٞمَّ  .(0)شضِمكمٍ  زَمْٔمَد  َويَمقْ  َْٕٞمٌُمَ

، وم٢من ذًمؽ ُمّمٞم٦ٌم ومقق وٓ سم٢مُمالء اهلل ًمف ، يٖمؽم سمٜمٗمًفومٕمغم اإلٟم٤ًمن  أن ٓ

، اإلٟم٤ًمن إذا قمقىم٥م سم٤مًمٔمٚمؿ قم٤مضماًل، ومرسمام يتذيمر ويتٕمظ ويدع اًمٔمٚمؿ ٕن ،ُمّمٞمٌتف

 ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،سمتف، ازدادت قم٘مقًمف وايمت٥ًم آصم٤مُم٤ًم أو ازداد فمٚمامً ًمٙمـ إذا ُأُمكم 

ن يرزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ آقمت٤ٌمر ، ٟم٠ًمل اهلل أظمذه اهلل مل يٗمٚمتفومٞم١مظمذ قمغم همرة، طمتك إذا أ

 . إٟمف ضمقاد يمريؿ.اهـ ،، وأن يٕمٞمذٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ فمٚمؿ أٟمٗمًٜم٤م وُمـ فمٚمؿ همػمٟم٤مسمآي٤مشمف

                                                 

 خترجيف.ؾمٌؼ ( 1)
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غدُ (2)
ُ
غدُ ال ٠

َ
   .(0)ِٓ ال ٠

 

يد ذم ؾمجـ قمٚمامء  يم٤من حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمزي٤مت ُمـ اًمٕمّم٦ٌم اًمتل يم٤من هل٤م

  .إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، وقمغم رأؾمٝمؿإُم٦م وشمٕمذيٌٝمؿ

ٜمقر ُمـ : أن حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمزي٤مت أُمر سمت(2)ششم٤مريخ»روى اًمٓمؼمي ذم 

أهنام ىم٤مٓ: هق  ،قزير، ومذيمر قمـ اسمـ أيب دؤاد وأيب اًمظمِم٥م ومٞمف ُم٤ًمُمػم طمديد ىمٞم٤مم

ٍمي طمتك اؾمتخرج ُمٜمف مجٞمع ُم٤م ، وقمذب سمف اسمـ أؾم٤ٌمط اعمأول ُمـ أُمر سمٕمٛمؾ ذًمؽ

 .زي٤مت هبذا اًمتٜمقر ومٕمذب سمف أي٤مُم٤مً اًم ، صمؿ اسمتكمقمٜمده

ويم٤من ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وي٘مقل: ُم٤م رمح٧م أطمدًا ىمط،  وم٣مل ايمذهٌل دم سمرمجتف: 

همًجـ دم ومٖمص ضمرج، صمٜم٣مسمف َم٣ًمَمغم ىم٣مظم٣ًمل هم٘م٣من يِمٝمح اًمرمح٦م ظمقر ذم اًمٓمٌع، 

   .(1)همٝمٗمقيمقن ايمرمح٥م طمقر دم ايمْمٌٝمٔم٥م ،ارمحقين

يرطمؿ ٓ يرطمؿ، ويداك أويمت٤م وومقك واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، وُمـ ٓ ىمٚم٧م: 

 .ٟمٗمخ، أٟم٧م اجل٤مين ومٕمالم اًمٍمخ

                                                 

 شقمٚمٞمف يت٥م ٓ يت٥م ٓ وُمـ ،ًمف يٖمٗمر ٓ يٖمٗمر ٓ وُمـ ،يرطمؿ ٓ يرطمؿ ٓ ُمـ»ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م: ( 1)

(، 483) شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 2299) شاًمٙمٌػم»ذم  اًمٓمؼماينرواه  ،صحٞمح

 (.2319) شُمًٚمؿ»و ،(5997) شاًمٌخ٤مري» أظمرضمٝم٤م احلدي٨م ُمـ إومم واجلٛمٚم٦م

 (.262-9/261) شاًمٓمؼميشم٤مريخ »( 2)

 (.  334-14/333) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»و ،(173 -11/172) شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» (3)
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 أمحض تٓ أتٟ صؤاص:ادلثرضع مل اظػمٛتح عب اٌؼثاص ٌٍ (3)
 

اعمٕمتززم ىم٤ميض اعمٕمتّمؿ، اًمذي ضمر اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد إمم  ،أمحد سمـ أيب دؤاد اإلي٤مدي

ٜمقا، جِ سمقا، وؾُم ذِ حمٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن، وسمًٌٌف أهلم قمٚمامء إُم٦م، ومحٚم٦م اًمًٜم٦م، ومٕمُ 

وقم٤مب ُمٕمت٘مده،  ـ رمحف اهللـ دوا، شمٙمٚمؿ ذم اإلُم٤مم اعمٌجؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٚمقا، وُذِ تِ وىمُ 

 وشم٥ًٌم ذم ؾمجٜمف، ومٕمذب سم٤مًمًٞم٤مط، طمتك شمِم٘مؼ ضمٚمده وؾم٤مًم٧م ُمٜمف اًمدُم٤مء. 

وضمر قمغم اعمًٚمٛملم اًمقيالت، ٕم٤ممل اًمٙمٌػم أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل، وسمًٌٌف ىمتؾ اًم

 وأدظمٚمٝمؿ ذم حمٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م.

دقم٤م اإلُم٤مم اعمٌجؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمغم أمحد سمـ أيب دؤاد، رأس اًمٗمتٜم٦م، ومحًٌف اهلل 
 ذم ضمًده يمام طُمٌس اإلُم٤مم أمحد ذم اًمًجـ. 

، سمؾ ٕمحد اهلل أن ومدظمؾ قمٚمٞمف وقم٤مده قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين، وم٘م٤مل ًمف: مل آشمؽ قم٤مئداً 
ئتؽ ودظمؾ قمٚمٞمف آظمر وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م ضمئتؽ قم٤مئدًا، وإٟمام ضمؾمجٜمؽ ذم ضمٚمدك، 

ٕقمزيؽ ذم ٟمٗمًؽ، وأمحد اهلل اًمذي ؾمجٜمؽ ذم ضمًدك، اًمذي هق أؿمد قمٚمٞمؽ 
 قم٘مقسم٦م ُمـ يمؾ ؾمجـ. 

ىمٌؾ ُمقشمف سم٠مرسمع ؾمٜملم طمتك  شاًمِمٚمؾ»اسمتاله اهلل سم٤مًمٗم٤مًم٩م  :ـ رمحف اهللـ وم٣مل ازمـ ىمثغم 
سم٘مل ـمرحي٤ًم ذم ومراؿمف ٓ يًتٓمٞمع أن حيرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ضمًده، وطُمِرم ًمذة اًمٓمٕم٤مم 

 واًمنماب واًمٜمٙم٤مح، وهمػم ذًمؽ.
ضمٕمؾ ٟمّمػ ضمًده ًمق ؾم٘مط قمٚمٞمف ذسم٤مب ومٙم٠مٟمام هنِمتف اًم٤ًٌمع، واًمٜمّمػ أظمر 

 ًمق هنِمتف اًم٤ًٌمع مل حيس سمف. 

طمد ومل ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف، وُم٤م ؿمٞمٕمف إٓ ىمٚمٞمؾ وعم٤م ُم٤مت أمحد سمـ أيب دؤاد مل هيتؿ سمٛمقشمف أ

ٿ  ژ [ 46ومّمٚم٧م: ] ژجح  مح  جخ  حخژ ُمـ زسم٤مٟمٞم٦م اًمًٚمٓم٤من، ضمزاء ووم٤مىم٤ًم 

 [.83هقد: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 .شزمٝمٛمٛم٣م وزمكم أهؾ ايمٌدع يقم اجلٛم٣مئز»وصدق اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ طملم ىم٤مل: 
أيمؼم ضمٜم٤مزة ، يم٤مٟم٧م ضمٜم٤مزشمف ـ رمحف اهللـ وعم٤م ُم٤مت إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

  .  (1)ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ احللم

                                                 
 ( سمتٍمف.371-14/370) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( و340، 171-11/170) شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»( 1)
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اْ اٌظٞ ذـثة يف 4)
َّ
ي ٚاذلٛاْ التٓ اٌؼٍمّٟ اٌغافعٟ اخلٛ

ُّ
( اٌظ

 .ؿمٛغ صٌٚح اإلؿالَلرً ادلـٍّني ٚ
 

 اًمتت٤مر دظمقل ذم ، اًمقزير اًمراوميض اخلٌٞم٨ماًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ دور يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ

ؾمٜمف ؾم٧م  ،مم٤م شم٥ًٌم ذم ؾم٘مقط اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ،هلؿ اًمٓمريؼ وشمًٝمٞمؾ سمٖمداد، إمم

وهمػممه٤م ُمـ  يمثػم اسمـ احل٤مومظو ،(1)اإلُم٤مم اًمذهٌل ًمٜم٤م ٟم٘مؾ وىمد ،ومخًلم وؾمتامئ٦م

 طمدصم٧م اًمتل ،اًمٙمٌػمة اعم٘متٚم٦م شمٚمؽ ذم ـ اهلل ًمٕمٜمفـ  اًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ دور شمٗمّمٞمؾ اعم١مرظملم

 .هقٓيمق يد قمغم ذم سمٖمداد 

 اًمٙمٌػم، اًمقزير ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد:  ـ رمحف اهللـ  وم٣مل ايمذهٌل

 اًمراوميض، اًمِمٞمٕمل، اًمٌٖمدادي، اًمٕمٚم٘مٛمل، اسمـ اًمديـ ُم١ميد ،(2)اعمٌػم اعمدسمر، اخلٜمزير،

 . سم٤مهلل اعمًتٕمّمؿ اإلُم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م وزير

ومٕم٤مروتف اًمًٜم٦م، وُأيم٧ٌم  اًمرومض وم٠مفمٝمر ؾمٜم٦م، قمنم أرسمٕم٦م اًمٕمراق وزارة وزم

 قمزُمف ٘مقىيو هقٓيمق يٙم٤مشم٥م وم٠مظمذ وأهٚمف، اإلؾمالم قمغم همؾ ىمٚمٌف ذم ويم٤منومتٜمٛمر، 

، وطمٗمر ًمألُم٦م ىمٚمٞم٤ًٌم اعمٚمٕمقٟم٦م أهمراوف ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ يداً  قمٜمده ويتخذ اعمجلء، قمغم

 (3)يمديِم٤مً  يريم٥م وسم٘مل وذاق اهلقان اًمٜمدم، يٜمٗمع ٓ طمٞم٨م وٟمدم وم٠موىمع ومٞمف ىمري٤ًٌم،

 ف شمْم٤مهل ُمقيم٥م اًمًٚمٓم٤من.تَ ٌَ يمْ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م رَ  ،وطمده

                                                 
( رىمؿ اًمؽممج٦م 842-14/841) ششم٤مريخ اإلؾمالم»(، 380-379، 361-17/356) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 1)

(، 278،284-3/277) شاًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم»(، 362-23/361) شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»(، 317)

 (.405-5/403) شؿمذرات اًمذه٥م»

ىم٤مل:  ( وهمػمه ، أهن٤م ىم٤مًم٧م: أن اًمٜمٌل 2545) شُمًٚمؿ»، يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م أؾمامء ذم  اعمٝمٚمؽاًمٔم٤ممل  :اظمٌغم( 2)

ذح »، ىم٤مل اًمٜمقوي ذم شوَمٌغمًا، همٟمَم٣م ايم٘مذاب همرأيٛم٣مه وأَم٣م اظمٌغم همال إطم٣ميمؽ إٓ إي٣مه...إن دم شمٗمٝمػ ىمذازم٣ًم »

 سمـ احلج٤مج وسم٤معمٌػم قمٌٞمد يبأ سمـ اعمحت٤مر هٜم٤م سم٤مًمٙمذاب اعمراد أن قمغم اًمٕمٚمامء واشمٗمؼ(: 16/334، 15) شُمًٚمؿ

 .قمٚمؿأ واهلل .يقؾمػ

 (.2/279) شاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط». إصٞمؾ همػم اًمٗمرس :اًمٙمديش( 3)
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 همقانمٌٛم٣مه نمٌٛم٣ًم ونماًم زمٔمد ايم٘م٣مئٛم٥م زمثالشم٥م أؾمٜمر، وَم٣مت ُمدشمف، شمٓمؾ ومل ُمرض صمؿ 

 .أطمرة دم ايمٛم٘م٣مل يمف يمٝمدطمر إٓ ذاك وَم٣م أٞمٖمف، ضمتػ َمقسم٣مً  َم٣مت ىمقٞمف

اسمـ  يم٤منإمم ُمِم٤مرف سمٖمداد عم٤م وصؾ هقٓيمق واًمتت٤مر و :ـ رمحف اهللـ  ووم٣مل ازمـ ىمثغم

، وم٤مضمتٛمع وطمِمٛمفوظمدُمف وظمرج سم٠مهٚمف وأصح٤مسمف  ،أول ُمـ سمرز إمم اًمتت٤مر اًمٕمٚم٘مٛمل

 ،واعمثقل سملم يديف ،صمؿ قم٤مد وأؿم٤مر قمغم اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مخلروج إًمٞمف ـ، ًمٕمٜمف اهللـ  هبقٓيمق

ًمت٘مع اعمّم٤محل٦م قمغم أن يٙمقن ٟمّمػ ظمراج اًمٕمراق هلؿ وٟمّمٗمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م، ويم٤من ىمدوم 

 وُمٕمف ٟمحق ُمـ ُم٤مئتل أًمػ ُم٘م٤مشمؾ. هقٓيمق ًمٌٖمداد ذم هذه اًمًٜم٦م،

 ورؤوس ،رايم٥م ُمـ اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء ٦مذم ؾمٌٕمامئ اخلٚمٞمٗم٦م إمم هقٓيمق خرجوم

 ،قا قمـ اخلٚمٞمٗم٦مٌُ جِ إُمراء واًمدوًم٦م وإقمٞم٤من، ومٚمام اىمؽمسمقا ُمـ ُمٜمزل هقٓيمق ظم٤من طُم 

، ومخٚمص اخلٚمٞمٗم٦م هب١مٓء اعمذيمقريـ، وأٟمزل اًم٤ٌمىمقن قمـ إٓ ؾمٌع قمنمة ٟمٗم٤ًمً 

وم٠ًمًمف  ،طمي اخلٚمٞمٗم٦م سملم يدي هقٓيمقتٚمقا قمـ آظمرهؿ، وأُ ٧ٌم وىمُ وهُن  ،ُمرايمٌٝمؿ

، صمؿ إله٤مٟم٦م واجلؼموتٟمف اوٓمرب ُمـ هقل ُم٤م رأى ُمـ ا: إومٞم٘م٤مل ،٤مء يمثػمةقمـ أؿمٞم

واًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل،  ،(1)قم٤مد اخلٚمٞمٗم٦م إمم سمٖمداد وذم صحٌتف ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد

                                                 
 شمٕمددت ُمثٚمف، ٤مً ظمٌٞمث ٤مً راومْمٞمّ  ؿمٞمٕمٞم٤ًّم ويم٤من اًمٕمٚم٘مٛمل، اسمـ ًمٚمقزير ُمٕم٤مساً  يم٤من هذا اًمٓمقد اًمديـ ٟمّمػم( 1)

 .اًمٗمٙمري شمراصمٝمؿ قمغم واًم٘مْم٤مء أُمقاهلؿ وأظمذ اًمًٜم٦م أهؾ ىمتؾ قمغم إقم٤مٟم٦م سملم ُم٤م ومٙم٤مٟم٧م ظمٞم٤مٟم٤مشمف:

 وزير اعمٚمحد، واًمٙمٗمر اًمنمك ٟمّمػم إمم اًمٜمقسم٦م اٟمتٝم٧م وعم٤م: (2/287) شإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من»ذم  اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 قمغم ومٕمروٝمؿ ديٜمف، وأهؾ  اًمٙمريؿ اًمرؾمقل أشم٤ٌمع ُمـ ٟمٗمًف ؿمٗم٤م هقٓيمق وزير اًمٓمقد اًمٜمّمػم اعمالطمدة

 واؾمتٌ٘مك واعمحدصملم، واًمٗم٘مٝم٤مء واًم٘مْم٤مة اخلٚمٞمٗم٦م وم٘متؾ هق واؿمتٗمك اعمالطمدة، ُمـ إظمقاٟمف ؿمٗم٤م طمتك اًمًٞمػ،

 ظم٤مصتف وضمٕمٚمٝمؿ إًمٞمٝمؿ، واًمرسمط واعم٤ًمضمد اعمدارس أوىم٤مف وٟم٘مؾ واًمًحرة، واًمٓم٤ٌمئٕمٞملم واعمٜمجٛملم اًمٗمالؾمٗم٦م

 وطمٞم٤مشمف وىمدرشمف قمٚمٛمف ُمـ ضمالًمف ضمؾ اًمرب صٗم٤مت وإٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد وسمٓمالن اًمٕم٤ممل ىمدم يمتٌف ذم وٟمٍم وأوًمٞم٤مءه،

 ًمٚمٛمالطمدة واختذ أًمٌتف، يٕمٌد إًمف اًمٕمرش ومقق وًمٞمس ظم٤مرضمف، وٓ اًمٕم٤ممل داظمؾ ٓ وأٟمف وسمٍمه، وؾمٛمٕمف

 ىمرآن هل وم٘م٤مل ذًمؽ، قمغم ي٘مدر ومٚمؿ اًم٘مرآن، ُمٙم٤من ؾمٞمٜم٤م اسمـ اعمٚمحديـ إُم٤مم إؿم٤مرات ضمٕمؾ ورام ُمدارس،

 آظمر ذم اًمًحر وشمٕمٚمؿ إُمر ًمف يتؿ ومٚمؿ صالشملم وضمٕمٚمٝم٤م اًمّمالة شمٖمٞمػم ورام اًمٕمقام، ىمرآن وذاك اخلقاص،

 إصٜم٤مم، يٕمٌد ؾم٤مطمًرا ومٙم٤من إُمر،
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وم٠مطمي ُمـ دار اخلٚمٞمٗم٦م اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ  ،واخلٚمٞمٗم٦م حت٧م احلقـم٦م واعمّم٤مدرة

اًمذه٥م واحلكم واعمّم٤مغ واجلقاهر وإؿمٞم٤مء اًمٜمٗمٞم٦ًم، وىمد أؿم٤مر ه١مٓء اًمراومْم٦م 

 :وىم٤مل اًمقزير سمـ اًمٕمٚم٘مٛمل هقٓيمق أٓ يّم٤مًمح اخلٚمٞمٗم٦م، وهمػمهؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم

إمم ُمتك وىمع اًمّمٚمح قمغم اعمٜم٤مصٗم٦م ٓ يًتٛمر هذا إٓ قم٤مُم٤ًم أو قم٤مُملم صمؿ يٕمقد إُمر 

٦م  إمم هقٓيمق أُمر ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ ذًمؽ، وطمًٜمقا ًمف ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م، ومٚمام قم٤مد اخلٚمٞمٗم

وٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد، ومٚمام  ،ن اًمذي أؿم٤مر سم٘متٚمف اًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛملسم٘متٚمف، وىمٞمؾ: إ

            وهقن قمٚمٞمف اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ذًمؽ وم٘متٚمقه روم٤ًمً  ،ىمدم هتٞم٥م هقٓيمق ُمـ ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م

رء ُمـ دُمف، وىمٞمؾ: سمؾ ظمٜمؼ،  ًمئال ي٘مع قمغم إرض (1)ق ذم ضمقاًمؼ، وهـ سم٤مٕىمدامـ 

وأه وًمده  ،ووًمده قمٌد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ: سمؾ أهمرق، وىمتؾ ُمٕمف وًمده إيمؼم أمحد

وم٦م وم٤مـمٛم٦م وظمدجي٦م وُمريؿ، وأه ُمـ دار اخلال ،إصٖمر، وأهت أظمقاشمف اًمثالث

يقؾمػ وأوٓده ، وىمتؾ أؾمت٤مذ اخلالوم٦م حمل اًمديـ ُمـ إسمٙم٤مر ُم٤م ي٘م٤مرب أًمػ سمٙمر

 اًمثالصم٦م، وىمتؾ ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ ُم١مدب اخلٚمٞمٗم٦م.

ُم٤مًمقا قمغم اًمٌٚمد وم٘متٚمقا مجٞمع ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف، ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء واًمقاًمدان صمؿ 

واًمرؤؾم٤مء  ،واًم٘مْم٤مة وإيم٤مسمر ،وؾم٤مدات اًمٕمٚمامء ،واعمِم٤ميخ واًمٙمٝمقل واًمِم٤ٌمن

 احلِمقش وأُم٤ميمـ ،أسم٤مر ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ودظمؾوأوزم اًمٕم٘مد واحلؾ،  ،وإُمراء

 جيتٛمٕمقن اًمٜم٤مس ُمـ اجلامقم٦م ويم٤من ،ئمٝمرون ٓ أي٤مُم٤مً  يمذًمؽ ويمٛمٜمقا ،اًمقؾمخ وىمٜمك

 صمؿ ،سم٤مًمٜم٤مر وإُم٤م ،سم٤مًمٙمن إُم٤م ،اًمتت٤مر ومتٗمتحٝم٤م إسمقاب قمٚمٞمٝمؿ ويٖمٚم٘مقن اخل٤مٟم٤مت إمم

 دمري طمتك ؾمٓمح٦مسم٤مٕ ومٞم٘متٚمقهنؿ إُمٙمٜم٦م أقم٤مزم إمم ُمٜمٝمؿ ومٞمٝمرسمقن قمٚمٞمٝمؿ يدظمٚمقن

                                                 

 يقوع ،وٟمحقه اخلٞمش ُمـ وقم٤مءوهل   ،يم٤مًمٖمرارة ،أوهمػممه٤م ؿمٕمر أو ،صقف ُمـ وقم٤مء:  اجلقاًمؼ( 1)

وإٟمام ووٕمقه  (.2/648( ، )1/148:) شاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط». اجلقاًمؼ ُمـ أيمؼم وهق ،وٟمحقه اًم٘مٛمح ومٞمف

 .سمث٠مره ي١مظمذذم اجلقاًمؼ ٕٟمف يم٤من ُمـ ُمٕمت٘مدهؿ أن اخلٚمٞمٗم٦م أو اعمٚمؽ إذا ؾم٘مط دُمف قمغم إرض 
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 اعم٤ًمضمد ذم ويمذًمؽ ،راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م ،إزىم٦م ذم اًمدُم٤مء ُمـ اعمٞم٤مزي٥م

 وُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ُمـ اًمذُم٦م أهؾ ؾمقى طمدأ ُمٜمٝمؿ يٜم٩م ومل ،واًمرسمط واجلقاُمع

 هلؿ أظمذوا اًمتج٤مر ُمـ وـم٤مئٗم٦م ،اًمراوميض اًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ اًمقزير دار وإمم ،إًمٞمٝمؿ اًمتج٠م

 ُم٤م سمٕمد سمٖمداد وقم٤مدت ،أُمقاهلؿ وؾمٚمٛم٧م ؾمٚمٛمقا طمتك ضمزيٚم٦م أُمقآً  قمٚمٞمف سمذًمقا أُم٤مٟم٤مً 

 ظمقف ذم وهؿ ،اًمٜم٤مس ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ظمراب هن٤م٠ميم يمٚمٝم٤م اعمدن آٟمس يم٤مٟم٧م

 سف ذم جيتٝمد احل٤مدصم٦م هذه ىمٌؾ اًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ اًمقزير ويم٤من ،وىمٚم٦م وذًم٦م ،وضمقع

 اعمًتٜمٍم أي٤مم آظمر ذم اًمٕم٤ًميمر ومٙم٤مٟم٧م ،اًمديقان ُمـ اؾمٛمٝمؿ وإؾم٘م٤مط ،اجلٞمقش

 ومٚمؿ ،إيم٤مه إيم٤مسمر يم٤معمٚمقك هق ُمـ إُمراء ُمـ ُمٜمٝمؿ ،ُم٘م٤مشمؾ أًمػ ُم٤مئ٦م ُمـ ىمري٤ٌمً 

 وأـمٛمٕمٝمؿ اًمتت٤مر يم٤مشم٥م صمؿ ،آٓف قمنمة ؾمقى يٌؼ مل أن إمم شم٘مٚمٞمٚمٝمؿ ذم جيتٝمد يزل

 وٕمػ هلؿ ويمِمػ ،احل٤مل طم٘مٞم٘م٦م هلؿ وطمٙمك ،ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وؾمٝمؾ ،اًمٌالد أظمذ ذم

 ،اًمراومْم٦م اًمٌدقم٦م ئمٝمر وأن ،سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يزيؾ أن ُمٜمف ـمٛمٕم٤مً  يمٚمف وذًمؽ ،اًمرضم٤مل

 ،أُمره قمغم هم٤مًم٥م واهلل واعمٗمتٞملم اًمٕمٚمامء يٌٞمد وأن ،اًمٗم٤مـمٛمٞملم ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م ي٘مٞمؿ وأن

 ُم٤م سمٕمد ًمٚمتت٤مر (1)طمقؿمٙم٤مؿم٤م وضمٕمٚمف ،اًم٘مٕم٤ًمء اًمٕمزة سمٕمد وأذًمف ،ٟمحره ذم يمٞمده رد وىمد

 ،وإـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ سمٌٖمداد ىمتؾ ُمـ إصمؿ وايمت٥ًم ،ًمٚمخٚمٗم٤مء وزيراً  يم٤من

 .واًمًامء إرض رب اًمٙمٌػم اًمٕمكم هلل وم٤محلٙمؿ

 :وم٘مٞمؾ ،اًمقىمٕم٦م هذه ذم اعمًٚمٛملم ُمـ سمٌٖمداد ىمتؾ ُمـ قمدد ذم اًمٜم٤مس اظمتٚمػ وىمد

 ،ٟمٗمس أًمػ أًمٗمل اًم٘متغم سمٚمٖم٧م :وىمٞمؾ ،أًمػ وصمامٟمامئ٦م أًمػ أًمػ :وىمٞمؾ ،أًمػ صمامٟمامئ٦م

 زال وُم٤م، اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ،راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل ٟم٤م٢موم

 وشمٕمٓمٚم٧م ،اًم٘مرآن ومحٚم٦م ،وإئٛم٦م اخلٓم٤ٌمء وىمتؾ ،يقُم٤مً  رسمٕملمأ أهٚمٝم٤م ي٘متؾ اًمًٞمػ

                                                 
 (.1/214) شاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط» .اعمًٚمٛملم قمغم اًمتت٤مر وحمرو٤مً  ُمٓم٤موقم٤مً :  طمقؿمٙم٤مش( 1)
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 اًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ اًمقزير وأراد ،سمٌٖمداد ؿمٝمقر ُمدة واجلٛمٕم٤مت واجلامقم٤مت اعم٤ًمضمد

 سم٤معمِم٤مهد ويًتٛمر ،سمٌٖمداد واًمرسمط واعمدارس اعم٤ًمضمد يٕمٓمؾ أن ،وًمٕمٜمف اهلل ىمٌحف

 هب٤م ٝمؿٛمَ ٚمَ قمَ ٚمٛمٝمؿ وقمِ  يٜمنمون ،ه٤مئٚم٦م ُمدرؾم٦م ًمٚمراومْم٦م يٌٜمل وأن ،اًمرومض وحم٤مل

 سمٕمد قمٛمره وىمّمػ ،قمٜمف ٟمٕمٛمتف أزال سمؾ ،ذًمؽ قمغم شمٕم٤ممم اهلل ي٘مدره ومٚمؿ ٝم٤م،وقمٚمٞم

 سم٤مًمدرك ـ أقمٚمؿ واهللـ  وم٤مضمتٛمٕم٤م سمقًمده وأشمٌٕمف ،احل٤مدصم٦م هذه ُمـ يًػمة ؿمٝمقر

 .اًمٜم٤مر ُمـ ؾمٗمؾإ

 قمغم ظم٤موي٦م سمٖمداد سم٘مٞم٧م ،يقُم٤مً  رسمٕمقنإ واٟم٘مْم٧م ،اعم٘مدر ُمرإ اٟم٘م٣م وعم٤م

 وىمد ،اًمتٚمقل يم٠مهن٤م اًمٓمرىم٤مت ذم واًم٘متغم ،اًمٜم٤مس ُمـ اًمِم٤مذ إٓ طمدأ هب٤م ًمٞمس قمروؿمٝم٤م

 ،اهلقاء وشمٖمػم ،اًمٌٚمد ضمٞمٗمٝمؿ ُمـ وأٟمتٜم٧م ،صقرهؿ ومتٖمػمت اعمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ؾم٘مط

 ومامت ،اًمِم٤مم سمالد إمم اهلقاء ذم وهى شمٕمدى طمتك ،اًمِمديد اًمقسم٤مء سمًٌٌف ومحّمؾ

 واًمٗمٜم٤مء ،واًمقسم٤مء اًمٖمالء اًمٜم٤مس قمغم وم٤مضمتٛمع ،اًمريح ووم٤ًمد اجلق شمٖمػم ُمـ يمثػم ظمٚمؼ

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م ،واًمٓم٤مقمقن واًمٓمٕمـ

 ،(1)سم٤معمٓم٤مُمػم يم٤من ُمـ إرض حت٧م ُمـ ظمرج ،سم٤مُٕم٤من سمٌٖمداد ٟمقدي وعم٤م

 ،سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ أٟمٙمر وىمد ،ىمٌقرهؿ ُمـ ٟمٌِمقا إذا اعمقشمك يم٠مهنؿ واعم٘م٤مسمر ،(2)واًم٘مٜمك

 وشمالطم٘مقا ومتٗم٤مٟمقا ،اًمِمديد اًمقسم٤مء وأظمذهؿ ،أظم٤مه إخ وٓ ،وًمده اًمقاًمد يٕمرف ومال

 اهلل ،وأظمٗمك اًمن يٕمٚمؿ اًمذي سم٠مُمر ،اًمثرى حت٧م واضمتٛمٕمقا ،اًم٘متغم ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ سمٛمـ

 .احلًٜمك إؾمامء ًمف هق إٓ إًمف ٓ

                                                 

٠ٌََمهُ : ي٘م٤مل( 1) ٧َم  احلَِٗمػَمةُ : وهل اعَمْٓمُٛمقَرة، ذم ظَم ع ، إَْرضِ  حَتْ ٠ٌَمُ  ، َأؾم٤مومُِٚمَٝم٤م ُيقؾمَّ ٌُقب ومٞمٝم٤م خُتْ  ، احلُ

  (.12/433) شاًم٘م٤مُمقس ضمقاهر ُمـ اًمٕمروس شم٤مج».  اعَمَٓم٤مُِمػمُ  واجلٛمعُ 

َٗمرُ  يمٔمٞمَٛم٦مٌ  »: اًمَ٘مٜم٤مةُ ( !2) َٗمرُ  اًمتل أسم٤مرُ  وهل اعمِٞم٤مُه، هب٤م دْمِري ش إرضِ  ذم حُتْ  ُُمَتت٤مسمَِٕم٦مً  إرضِ  ذم حُتْ

َتْخَرُج  ًْ ٞمح َُم٤مُؤه٤م ًمُٞم ًِ  (.39/348) شاًم٘م٤مُمقس ضمقاهر ُمـ اًمٕمروس شم٤مج » . إرضِ  َوضْمفِ  قمغم َوَي
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 هذه ُمـ إومم مج٤مدي ذم سمٖمداد قمـ ظم٤من هقٓيمق اعمًٚمط اًمًٚمٓم٤من رطمٞمؾ ويم٤من

 (1)اًمِمحٜمٙمٞم٦م إًمٞمف ومقض هب٤مدر قمكم إُمػم إمم سمٖمداد أُمر وومقض ،ُمٚمٙمف ُم٘مر إمم اًمًٜم٦م

 ،ُم٘متدر قمزيز أظمذ أظمذه سمؾ أمهٚمف وٓ اهلل يٛمٝمٚمف ومٚمؿ ،اًمٕمٚم٘مٛمل سمـ اًمقزير وإمم ،هب٤م

 ،اإلٟمِم٤مء ذم ومْمٞمٚم٦م قمٜمده ويم٤من ،ؾمٜم٦م وؾمتلم صمالث قمـ أظمرة مج٤مدي ُمًتٝمؾ ذم

 وهمامً  ضمٝمداً  ومامت ،ظمٌٞمث٤مً  راومْمٞم٤مً  ،ضمٚمداً  ؿمٞمٕمٞم٤مً  يم٤من وًمٙمٜمف ،إدب ذم ومْمٞمٚم٦م وًمديف

 اًمديـ قمز وًمده اًمقزارة سمٕمده ومقزم ،ىمِمٕمؿِ  أم رطمٚمٝم٤م أًم٘م٧م طمٞم٨م إمم وٟمدُم٤مً  وطمزٟم٤مً 

 .واعمٜم٦م احلٛمد وهلل ،اًمٕم٤مم هذا سم٘مٞم٦م ذم سم٠مسمٞمف اهلل وم٠محل٘مف ،حمٛمد اًمٗمْمؾ سمـا

 اًمقزير ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد  :صمؿ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

 زُم٤من ذم فوظمدُم ،اًمٌٖمدادي اعمًتٕمّمؿ وزير ،اًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ ـم٤مًم٥م أسمق اًمديـ ُم١ميد

 قمغم ؾمقء وزير ،اعمًتٕمّمؿ وزير ص٤مر صمؿ ،ـمقيٚم٦م ُمدة اخلالوم٦م دار أؾمت٤مذ ،اعمًتٜمٍم

 ،وإدب اإلٟمِم٤مء ذم اًمٗمْمالء ُمـ أٟمف ُمع ،اعمًٚمٛملم وقمغم ،اخلٚمٞمٗم٦م وقمغم ،ٟمٗمًف

 اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ ًمف طمّمؾ وىمد ،وأهٚمف اإلؾمالم قمغم اًمٓمقي٦م يءرد ،ظمٌٞمث٤مً  راومْمٞم٤مً  ويم٤من

 اإلؾمالم قمغم ُم٤مٕ صمؿ ،اًمقزراء ُمـ ًمٖمػمه حيّمؾ مل ُم٤م اعمًتٕمّمؿ أي٤مم ذم واًمقضم٤مه٦م

 صمؿ ،ذيمره شم٘مدم مم٤م وأهٚمف سم٤مإلؾمالم ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ طمتك ،نهقٓيمق ظم٤م اًمٙمٗم٤مر وأهٚمف

 قمٜمف وزال ،ُم٤مٕهؿ اًمذيـ اًمتت٤مر أيدي قمغم واًمذل اإله٤مٟم٦م ُمـ ذًمؽ سمٕمد ًمف طمّمؾ

 رأشمف وىمد ،وأسم٘مك أؿمد أظمرة وًمٕمذاب ،اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اخلزي وذاق ،اهلل ؾمؽم

 ،قمٚمٞمف ُمرؾمؿ وهق سمرذوٟم٤مً  اًمتت٤مر أي٤مم ذم رايم٥م وهق ،واهلقان اًمذل ذم وهق اُمرأة

 اًمٕمٚم٘مٛمل اسمـ ي٤م :ًمف وىم٤مًم٧م ،ضم٤مٟمٌف إمم ومقىمٗم٧م ،ومرؾمف وييب سمف يًقق وؾم٤مئؼ

                                                 

 قمـ اعم١ًمول ًمٚمٛمديٜم٦م اإلداري احل٤ميمؿ أو احل٤مُمٞم٦م ىم٤مئد شمٕمٜمل شمريمٞم٦م يمٚمٛم٦م :اًمِمحٜمٙمٞم٦م وأ :ايمُمحٛم٥م( 1)

 سمٛمالطم٘م٦م وي٘مقم احل٤مُمٞم٦م أو اًمنمـم٦م رضم٤مل سم٢مُمرشمف ويٕمٛمؾ اًمًٚمٓم٤من ىِمٌؾ ُمـ يٕملم ومٞمٝم٤م: واًمٜمٔم٤مم إُمـ

 (.1/393) اًمزٟمٙمٞم٦م اًمًػمة. اًم٘م٤مٟمقن قمـ واخل٤مرضملم اًمٚمّمقص
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 أن إمم داره ذم واٟم٘مٓمع ،ىمٚمٌف ذم  يمٚمٛمتٝم٤م ومقىمٕم٧م ،يٕم٤مُمٚمقٟمؽ اًمٕم٤ٌمس سمٜمق يم٤من هٙمذا

 وًمف ،اًمًٜم٦م هذه ُمـ أظمرة مج٤مدي ُمًتٝمؾ ذم وذًم٦م وىمٚم٦م ووٞمؼ وهمٌٞمٜم٦م يمٛمداً  ُم٤مت

 ورأى ،سم٠مذٟمٞمف ؾمٛمع وىمد ،اًمرواومض ىمٌقر ذم ودومـ ،ؾمٜم٦م وؾمتقن صمالث اًمٕمٛمر ُمـ

 وًمده سمٕمده وشمقمم ،يقصػ وٓ حيًد ُم٤مٓ واعمًٚمٛملم اًمتت٤مر ُمـ اإله٤مٟم٦م ُمـ سمٕمٞمٜمٞمف

 سمٕمض هج٤مه وىمد ،هيٕم٤مً  فم٤معم٦م وهل اًم٘مرى أظمذ اهلل أظمذه صمؿ ،اًمقزارة اخلٌٞم٨م

 :ومٞمف وم٘م٤مل اًمِمٕمراء

 واٟمدسمقا ٟمقطمقا اإلؾمالم ومرىم٦م ي٤م

 زُم٤مٟمف ىمٌؾ يم٤من اًمقزارة دؾم٧م

 

 سم٤معمًتٕمّمؿ طمؾ ُم٤م قمغم أؾمٗم٤م 

 اًمٕمٚم٘مٛمل ٓسمـ ومّم٤مر اًمٗمرات ٓسمـ
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 اٌفصً اخلاِؾ ػشغ
 

 

 [.105اًمٜمحؾ:] ژ ڦڦڄڄڄڄڃڃژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[36اإلهاء:] ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .[7اجل٤مصمٞم٦م:] ژک  ک  ک  ک    ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .[18ق: ] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ْدَق  إِنَّ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد  ، إلَِم  هَيِْدي ايمِمِّ  َوإِنَّ  ايْمػِمِّ

ٛم٥َِّم، إلَِم  هَيِْدي ايْمػِمَّ  صُمَؾ  َوإِنَّ  اجْلَ يًٗم٣م، ُيْ٘مَت٤َم  ضَمتَّك يَمَٝمِْمُدُق  ايمرَّ  هَيِْدي ايْمَ٘مِذَب  َوإِنَّ  ِصدِّ

صُمَؾ  َوإِنَّ  ايمٛم٣َّمِر، إلَِم  هَيِْدي ايْمُٖمُجقرَ  َوإِنَّ  ايْمُٖمُجقِر، إلَِم   اهللَِّ فِمٛمَْد  ُيْ٘مَت٤َم  ضَمتَّك يَمَٝمْ٘مِذُب  ايمرَّ

ازًم٣م  . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شىَمذَّ

 قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام أن  (2)وذم اًمّمحٞمحلم

ـْ  َأْرزَمعٌ »: ىم٤مل اًمٜمٌل  َـّ  ََم َث  إَِذا» ـ وذيمر ُمٜمٝم٤مـ  شطَم٣ميمِِم٣مً ٣ًم َُمٛم٣َمهمِٗم ىَم٣منَ  همِٝمفِ  ىُم  ضَمدَّ

 . شىَمَذَب 

  

                                                 

 . (2607) شُمًٚمؿ»، (6094) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 (.106) شُمًٚمؿ»(، 34) شاًمٌخ٤مري»( 2)

 اٌىظب ٘الن ٌصادثٗ
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 فأطٌٗ اهلل ٚلٙغ. (1)ِثرضع جذض اٌمضع (1)

 

    .[49اًم٘مٛمر:] ژحت  خت        مت  ىت  يت ژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
ىم٤مل: سمٚمغ قمٛمر سمـ  ،قمٛمرو سمـ ُمٝم٤مضمر فمـ ،(0)روى أصمري ونمغمه زم١مؽمٛم٣مد ضمًـ 

ي٘مقل ذم اًم٘مدر، ومٌٕم٨م إًمٞمف ومحجٌف أي٤مُم٤ًم،  (3)أن همٞمالن اًم٘مدري ـ رمحف اهللـ ز قمٌد اًمٕمزي

 :وم٘م٤مل: ي٤م همٞمالن ُم٤م هذا اًمذي سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ؟ ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٝم٤مضمر ،صمؿ أدظمٚمف قمٚمٞمف

وم٠مذت إًمٞمف أٓ ي٘مقل ؿمٞمئ٤ًم. ىم٤مل وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ  ژ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 [.3 -1اإلٟم٤ًمن:] ژىئ  ىئ 

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ىم٤مل قمٛمر: اىمرأ إمم أظمر اًمًقرة  

  [ 31 - 30:اإلٟم٤ًمن] ژڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

وأصؿ  ،صمؿ ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل ي٤م همٞمالن؟ ىم٤مل أىمقل: ىمد يمٜم٧م أقمٛمك ومٌٍمشمٜمل

وم٠مؾمٛمٕمتٜمل، وو٤مًٓ ومٝمديتٜمل، وم٘م٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من قمٌدك همٞمالن ص٤مدىم٤ًم وإٓ 

                                                 
(: 162)ص: شذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد»رمحف اهلل ـ ذم ـ ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  (1)

 اهلل إرادة قمـ ُمًت٘مٚمتلم وىمدرة إرادة ًمٚمٕمٌد وأن اًمٕمٌد، أومٕم٤مل قمـ اًم٘مدر سمٜمٗمل ي٘مقًمقن اًمذيـ هؿ:ايمٗمدري٥م
  .اًمٌٍمة ذم جمقد رضمؾ قمـ شمٚم٘م٤مه ،اًمّمح٤مسم٦م قمٍم أواظمر ذم ،اجلٝمٜمل ُمٕمٌد سمف اًم٘مقل أفمٝمر ُمـ وأول وىمدرشمف،
 وه١مٓء اًمٕمٌد ٕومٕم٤مل وظمٚم٘مف وىمدرشمف، وإرادشمف، اهلل، قمٚمؿ يٜمٙمرون وم٤مًمٖمالة همالة، وهمػم همالة، :همرومت٣من وهؿ

 وىمدرشمف، اهلل، سم٢مرادة وىمققمٝم٤م يٜمٙمرون ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمد، سم٠مومٕم٤مل قم٤ممل اهلل سم٠من ي١مُمٜمقن اًمٖمالة وهمػم. يم٤مدوا أو اٟم٘مروقا
  اهـ..ُمذهٌٝمؿ قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذي وهق وظمٚم٘مف،

( واسمـ 948) شاًمًٜم٦م»(، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 515،516( رىمؿ)922-2/919) شاًمنميٕم٦م»أضمري ذم  (1)
 اًمداين اهلل قمٌد قأسم( ، و86-1/85)شآقمتّم٤مم»(وذيمره٤م اًمِم٤مـمٌل ذم 48/208) ششم٤مريخ دُمِمؼ»قم٤ًميمر ذم 

 (.36)  شواًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م أىمقال ُمـ اعمًٜمد اًمّمحٞمح أو شاًمّمحٞمح٦م أصم٤مر ؾمٚمًٚم٦م»ذم 
رىمؿ  ششم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم»، يمام ذم اًم٘مرر قمٗم٤من سمـ قمثامن ُمقمم ُمروان أسمق همٞمالن أيب سمـ همٞمالن( 3)
 و٤مل اًم٘مدر، ذم اعم٘متقل همٞمالن أيب سمـ همٞمالن( 6678( رىمؿ )3/338) شاعمٞمزان»(، وىم٤مل اًمذهٌل ذم 7/457)

 .ُمًٙملم
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ومقٓه قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز دار  ،وم٠مُمًؽ قمـ اًمٙمالم ذم اًم٘مدر :ىم٤مل ،وم٤مصٚمٌف

اًميب ذم دُمِمؼ، ومٚمام ُم٤مت قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وأومْم٧م اخلالوم٦م إمم هِم٤مم شمٙمٚمؿ 

اًمذسم٤مب قمغم يده، وم٘م٤مل: ي٤م ذم اًم٘مدر، ومٌٕم٨م إًمٞمف هِم٤مم وم٘مٓمع يده، ومٛمر سمف رضمؾ و

 همٞمالن هذا ىمْم٤مء وىمدر. 

 .همٌٔم٧م إيمٝمف هُم٣مم همِمٙم٤م ،َم٣م هذا ومّم٣مء وٓ ومدر ،وم٣مل: ىمذزم٦م يمٔمٚمر اهلل

 ،سم٤مًم٘مدر ي٘مقل فمٝمر ىمد رضمالً  أنسمٚمٖمف  اعمٚمؽ قمٌد سمـ: أن هِم٤مم (1)وفمٛمد ايماليم٘م٣مئل

 سمٚمٖمٜمل اًمذي هذا ُم٤م :وم٘م٤مل ،طميه٠موم هِم٤مم إًمٞمف ومٌٕم٨م ،يمثػماً  ظمٚم٘م٤مً  أهمقى وىمد

  ؟قمٜمؽ

  ؟هق وُم٤م :ىم٤مل

 !اًمنم ظمٚمؼ قمغم ي٘مدر مل اهلل إن شم٘مقل :ىم٤مل

 واًمٌٞم٤من سم٤محلج٦م همٚمٌتف وم٢من ،ومٞمف حي٤مضمٜمل ؿمئ٧م ُمـ طمي٠موم، أىمقل سمذًمؽ :ىم٤مل

  .قمٜم٘مل ضب٤موم سم٤محلج٦م همٚمٌٜمل هق وإن ،احلؼ قمغم أين قمٚمٛم٧م

  .عمٜم٤مفمرشمف طميه٠موم إوزاقمل إمم هِم٤مم ومٌٕم٨م :ىم٤مل

 وإن ،صمالث قمـ ؿمئ٧م وإن ،واطمدة قمـ ؾم٠مًمتؽ ؿمئ٧م إن :إوزاقمل ًمف وم٘م٤مل

  .أرسمع قمـ ؿمئ٧م

  .ًمؽ سمدا قمام ؾمؾ :وم٘م٤مل

  ؟هنك ُم٤م قمغم ىم٣م أٟمف شمٕمٚمؿ هؾ ،ضمؾ و قمز اهلل قمـ ظمؼمينأ :إوزاقمل ىم٤مل

  .رء هذا ذم قمٜمدي ًمٞمس :ىم٤مل

   .واطمدة هذه اعم١مُمٜملم ُمػمأ ي٤م :وم٘مٚم٧م

                                                 

 (.796-4/788) شذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م» ( 1)
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  ؟أُمر ُم٤م دون طم٤مل اهلل أن شمٕمٚمؿ هؾ ظمؼمينأ :ًمف ىمٚم٧م صمؿ

   .إومم ُمـ أؿمد هذه :ىم٤مل

   .اصمٜمت٤من هذه اعم١مُمٜملم ُمػمأ ي٤م :وم٘مٚم٧م

  .طمرم ُم٤م قمغم أقم٤من اهلل أن شمٕمٚمؿ هؾ :ًمف ىمٚم٧م صمؿ

   .واًمث٤مٟمٞم٦م إومم ُمـ أؿمد هذه :ىم٤مل

 هِم٤مم سمف وم٠مُمر ،قمٜم٘مف ضب هب٤م طمؾ ىمد صمالث هذه اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م :وم٘مٚم٧م

  .قمٜم٘مف وميسم٧م

  ؟اعم٤ًمئؾ هذه ًمٜم٤م ومن وقمٛمر أسم٤م ي٤م :ًمألوزاقمل ىم٤مل صمؿ 

 آدم هنك ؟هنك ُم٤م قمغم ىم٣م اهلل أن يٕمٚمؿ هؾ ؾم٠مًمتف ،اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م ٟمٕمؿ :وم٘م٤مل

  .وم٠ميمٚمٝم٤م قمٚمٞمف ىم٣م صمؿ ،اًمِمجرة يمؾأ قمـ

  ؟أُمر ُم٤م دون طم٤مل ىم٣م اهلل أن يٕمٚمؿ هؾ :وؾم٠مًمتف

  .اًمًجقد وسملم سمٞمٜمف طم٤مل صمؿ ،ٔدم سم٤مًمًجقد إسمٚمٞمس أُمر

  ؟طمرم ُم٤م قمغم أقم٤من اهلل أن يٕمٚمؿ هؾ :وؾم٠مًمتف

   .إًمٞمف آوٓمرار وىم٧م ذم أيمٚمف قمغم أقم٤مٟمٜم٤م صمؿ ،واًمدم اعمٞمت٦م طمرم

  ؟قمٛمرو أسم٤م ي٤م هل ُم٤م واًمراسمٕم٦م :هِم٤مم ىم٤مل

  ؟اهلل دون أم اهلل ُمع ُمِمٞمئتؽ أىمقل يمٜم٧م :ىم٤مل

 ،سم٤مًمرسمقسمٞم٦م اٟمٗمرد وم٘مد اهلل دون ىم٤مل أو ،ذيٙم٤مً  اهلل اختذ وم٘مد ،اهلل ُمع :ىم٤مل وم٢من

  .هب٤م قمٜم٘مف ضب طمؾ وم٘مد أضم٤مسمٜمل وم٠مهيام

 .سم٤مًمٕمٚمامء اًمديـ وىمقام اخلٚمؼ طمٞم٤مة :هِم٤مم ىم٤مل

 أٞم٘مروه هم١من زم٣ميمٔمٙمؿ ايمٗمدري٥م ٞم٣مـمروا»صدق اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل طملم ىم٤مل: ومٙم٦م: 

 .شطمِمٚمقا زمف أومروا وإن ىمٖمروا
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ومٝمذا همٞمالن سمـ أيب همٞمالن اًم٘مدري اًمذي فمٝمر ذم أواظمر أي٤مم اًمّمح٤مسم٦م، ويم٤من 

ٜم٦َّم، صمؿ أزاغ ىمٌؾ ذًمؽ ممٚمقيم٤ًم وم٠مقمت٘مف قمثامن سمـ قمٗم٤من   ً ومّم٤مر  ،اهلل ىمٚمٌف قمـ اًم

ٜمل أن يٕمخٚم٘مٝم٤م سمٛمِمٞمئتٜم٤م ٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل، ـ ىمدري٤ًم ي٘مقل: إقمامل اًمتل ٟمٕمٛمٚمٝم٤م ٟمحـ ٟم

، وهبذه اًمٗمٙمرة اخلٌٞمث٦م ،٘مٞمدةوأصٌح يقؾمقس هبذه اًمٕم اهلل مل خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ـ

د قمٜم ـ رمحف اهللـ وم٠مصٌح ذه يمٌػم وظمٓمره ُمًتٓمػم، وذم أي٤مم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

هن٤مي٦م اعم٤مئ٦م إومم سمٚمغ أُمره وظمؼمه إمم قمٛمر سمـ اًمٕمزيز، ومٓمٚمٌف وىم٤مل ًمف: سمٚمٖمٜمل ي٤م 

ومٚمٝمٞم٦ٌم قمٛمر سمـ  ،همٞمالن أٟمؽ شمتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يٙمذسمقن قمكمَّ 

سمؾ ىم٤مل: يٙمذسمقن قمكمَّ  ،قمٌد اًمٕمزيز ظم٤مف وُم٤م دمرأ أن ي٘مقل ٟمٕمؿ أٟم٤م ىمٚم٧م يمذا ويمذا

 ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم. 

ومدقم٤م قمٚمٞمف قمٛمر سمـ قمٌد  ،ٛمئـ ىمٚم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٙمالُمف هذاومام اـم

أن  ، أؾم٠مل اهللوىم٤مل ذم دقم٤مئف: إن يم٤من ذم ىمٚمٌؽ ظمالف ُم٤م شم٘مقل سمٚم٤ًمٟمؽ ،اًمٕمزيز

، ومٚمؿ يتٙمٚمؿ همٞمالن اًم٘مدري ـ ي٘متؾ سم٤مًمًٞمػ يٕمٜمل دقم٤م قمٚمٞمف أنـ يذي٘مؽ طمر اًمًٞمػ 

ٚمٞمٗم٦م آظمر وهق هِم٤مم صمؿ ضم٤مء سمٕمده ظم ،ذم هذا إُمر طمتك ُم٤مت قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

ومٌٚمغ هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ  ،ومٕم٤مد همٞمالن اًم٘مدري ومتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر ،سمـ قمٌد اعمٚمؽا

: ٟمٕمؿ ي٤م أُمػم ٟم٧م شمتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر ي٤م همٞمالن؟ ىم٤مل: أ، وىم٤مل ًمفذًمؽ ومٓمٚمٌف إًمٞمف

وم٠مرؾمؾ هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ًمإلُم٤مم  ،إن ؿمئ٧م امجٕمٜمل سمِمخص يٜم٤مفمرين ،اعم١مُمٜملم

وهمٞمالن اًم٘مدري  ،إوزاقمل ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م ،وم٤مضمتٛمٕم٤م قمٜمد اخلٚمٞمٗم٦م ،إوزاقمل

  .وأومحٛمف سم٤مًمٕمٚمؿ واحلج٦م واًمؼمه٤من ،ومحٓمٛمف إوزاقمل ،اعمٌتدع

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هذا يم٤مومر ورب اًمٙمٕم٦ٌم وم٤مىمتٚمف، وم٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م  :صمؿ ىم٤مل إوزاقمل

ِمؼ. وقمٚم٘مف سم٤ٌمب دُم ،صمؿ سم٘مٓمع رأؾمف ،هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ سم٘مٓمع يديف ورضمٚمٞمف

 وم٘م٤مل: همٞمالن طملم ىمدم ًمٚم٘متؾ: أدريمتٜمل دقمقة اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز.     
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 ظذ١ح.واألِإؿؾ اجل١ّٙح طتخ ٠َٛ اٌؼ١ض  (2)
 

: ىم٤مل ضمده قمـ أسمٞمف، قمـ طمٌٞم٥م، أيب سمـ طمٌٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـقم

 يقم وذًمؽـ  ظمٓمٌتف ُمـ ومرغ ومٚمام خيٓم٥م، وهق اًم٘مني اهلل قمٌد سمـ ظم٤مًمد ؿمٝمدت

 إٟمف درهؿ، سمـ سم٤مجلٕمد ُمْمح وم٢مين ُمٜمٙمؿ، اهلل شم٘مٌؾ ومْمحقا، ارضمٕمقا: ىم٤مل ـ اًمٜمحر

 قمام اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمٞماًل، إسمراهٞمؿ يتخذ ومل شمٙمٚمٞمامً  ُمقؾمك يٙمٚمؿ مل وضمؾ قمز اهلل أن زقمؿ

 .(0)همذزمحف ٞمزل شمؿ يمٌػمًا، قمٚمقاً  درهؿ سمـ اجلٕمد ي٘مقل

يمٞمػ  ،ُم١مؾمس اجلٝمٛمٞم٦م ،اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ اًمٙمريؿ إمم اجلٕمد سمـ درهؿومٙم٦م: 

واهلل ي٘مقل  ،وم٘م٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ مل يتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالً  ،اومؽمى قمغم اهلل اًمٙمذب

 [.125اًمٜم٤ًمء:] ژں  ں  ڻ ڻ  ژ 

 ژڃ  چ  چ   چژ واهلل ي٘مقل ،وىم٤مل مل يٙمٚمؿ اهلل ُمقؾمك شمٙمٚمٞمامً 

 [.164اًمٜم٤ًمء:]

                                                 

( 3/185) ششم٤مرخيف» وذم (3رىمؿ ) (19)ص: شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم اًمٌخ٤مرياًم٘مّم٦م أظمرضمٝم٤م ( 1)

 شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»( واًمٌٞمٝم٘مل ذم 387) و( 13رىمؿ ) شاًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م»( واًمدارُمل ذم 542رىمؿ )

 ششم٤مرخيف»واسمـ قم٤ًميمر ذم  (2/112) شذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م» ( واًمالًمٙم٤مئل ذم20887رىمؿ )

( 5/88) شاًمًٜم٦م»( واخلالل ذم 694رىمؿ ) (3/1112) شاًمنميٕم٦م»(، وأضمري ذم 52/255)

درء شمٕم٤مرض »وذيمره٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  (6824رىمؿ اًمؽممج٦م ) (14/418) ششم٤مريخ سمٖمداد»واخلٓمٞم٥م ذم 

( واسمـ يمثػم ذم 3/1071) شاًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»( وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 5/244) شاًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ

 شاًمًػم»( و116رىمؿ ) شاًمٕمٚمق»واًمذهٌل ذم (، 126( أطمداث ؾمٜم٦م )13/199) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»

( وهمػمهؿ يمثػم، ومجٞمع ه١مٓء حيٙمقهن٤م ذم 13/358) شاًمٗمتح»( واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 5/432)

 شخمتٍم اًمٕمٚمق»٤ٌمين ذم يمتٌٝمؿ ُم٘مريـ وحمتجلم هب٤م قمغم أهؾ اًمٌدع سمال ٟمٙمػم، وىمد طمًٜمٝم٤م اًمٕمالُم٦م إًم

(. وهٜم٤مك رد ُمٗمّمؾ قمغم ُمـ وٕمػ هذه اًم٘مّم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م اًمتٛمٞمٛمل ذم يمت٤مسمف: 133)ص:

      شم٘مع ذم صمامٟمٞم٦م قمنم صٗمح٦م شم٘مري٤ًٌم.   شُم٘م٤مًم٦م اًمتٕمٓمٞمؾ واجلٕمد سمـ درهؿ»
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 سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ شمٙمٚمؿ ُمـ أول: ـ رمحف اهللـ  (0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

 . شمٙمٚمٞمامً  ُمقؾمك يٙمٚمؿ ومل ظمٚمٞماًل، إسمراهٞمؿ يتخذ مل اهلل إن: وم٘م٤مل ،درهؿ سمـ اجلٕمد

 سمـ هلِم٤مم اًمٕمراق قمغم واًمٞم٤مً  يم٤من اًمذي ،اًم٘مني اهلل قمٌد سمـ ظم٤مًمد وم٘متٚمف

 اًمٜم٤مس أهي٤م: وىم٤مل اًمٜم٤مس ظمٓم٥م صمؿ ،سمقصم٤مىمف اًمٕمٞمد ُمّمغم إمم سمف ظمرج قمٌداعمٚمؽ،

 يتخذ مل اهلل أن زقمؿ إٟمف ،درهؿ سمـا سم٤مجلٕمد ُمْمٍح  وم٢مين وح٤مي٤ميمؿ، اهلل شم٘مٌؾ وحقا

 إوحك قمٞمد ذم وذًمؽ وذسمحف ٟمزل صمؿ ،شمٙمٚمٞمامً  ُمقؾمك يٙمٚمؿ ومل ظمٚمٞماًل، إسمراهٞمؿ

 .(هـ119) ؾمٜم٦م

 :اًمٜمقٟمٞم٦م ذمـ  اهلل رمحفـ  اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل ذًمؽ وذم

 اًمـ ظم٤مًمد سمجٕمد وحك ذا وٕضمؾ

 ٚمفـظمٚمٞم ًمٞمس إسمراهٞمؿ: ىم٤مل إذ

 ؾمٜم٦م ص٤مطم٥م يمؾ اًمْمحٞم٦م ؿمٙمر
 

 ٤منــاًم٘مرسم حـذسم٤مئ يقم ـ٘مني 

 اًمداين اًمٙمٚمٞمؿ ُمقؾمك وٓ يمال

 ٤منــىمرسم لـأظم ُمـ درك هلل
 

 إًمٞمف يٜم٥ًم اًمذي وهق ،صٗمقان سمـ اجلٝمؿ :ًمف ي٘م٤مل رضمؾ اجلٕمد قمـ أظمذه٤م صمؿ

 سمـ ٟمٍم ذـم٦م ص٤مطم٥م أطمقز سمـ ؾم٤ممل وم٘متٚمف ،ٟمنمه ٕٟمف اعمٕمٓمٚم٦م، اجلٝمٛمٞم٦م ُمذه٥م

 .(هـ128) ؾمٜم٦م ُمرو ذم وذًمؽ ،ؾمٞم٤مر

 سمـ اجلٕمد هق اًمتٕمٓمٞمؾ ُم٘م٤مًم٦م اإلؾمالم ذم قمٜمف طُمٗمظ ُمـ أول: (2) ايمٔمٙمامء وم٣مل زمٔمض

 . درهؿ

 يتخذ ومل ،امً شمٙمٚمٞم ُمقؾمك يٙمٚمؿ مل اهلل إن: ىم٤مل ،يمٚمٛمتلم ذم هق إٟمام: واًمتٕمٓمٞمؾ

 مل اهلل إن: ىم٤مل اًمّمٗم٤مت، مجٞمع إًمٞمٝمؿ شمرضمع اًمّمٗمتلم ه٤مشملم ًمٙمـ ،الً ظمٚمٞم إسمراهٞمؿ

                                                 

( 67-4/66) شومتح رب اًمؼمي٦م سمتٚمخٞمص احلٛمقي٦م»، شجمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اسمـ قمثٞمٛملم»( 1)

  (.1/201ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) شاًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦مذح »و

 ( قمٌد اًمٕمزيز اًمراضمحل.17)ص: شذح يمت٤مب اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واًمزٟم٤مدىم٦م» (2)
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 ،حم٦ٌم هٜم٤مك ًمٞمس ظمٚم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس: وىم٤مل واعمح٦ٌم، اخلٚم٦م أٟمٙمر ،ظمٚمٞمالً  إسمراهٞمؿ يتخذ

 ٟم٦ًٌم وٓ واعمحٌقب، اعمح٥م سملم ٟم٦ًٌم هٜم٤مك شمٙمقن أن ٓسمد اعمح٦ٌم ٕن ،ٟم٦ًٌم ٓ ٕٟمف

 يٙمقن أن وأٟمٙمر رهبؿ، وسملم اًمٕم٤ٌمد سملم اًمّمٚم٦م ىمٓمع: ُمٕمٜم٤مه ،واعمخٚمقق اخل٤مًمؼ سملم

 ًمٚمرؾم٤مٓت إٟمٙم٤مر ُمٕمٜم٤مه اًمتٙمٚمٞمؿ وإٟمٙم٤مره اًمتٙمٚمٞمؿ، أٟمٙمر ،شمٙمٚمٞمامً  ُمقؾمك يمٚمؿ اهلل

 . واًمنمائع

 اًمٙمت٥م وأٟمزل اًمرؾمؾ أرؾمؾ شمٙمٚمؿ، شمٕم٤ممم اهلل سم٤مًمٙمالم، واًمنمائع اًمرؾم٤مٓت

 . واًمنمائع ًمٚمرؾم٤مٓت إٟمٙم٤مر ًمٚمرؾم٤مئؾ، إٟمٙم٤مر اًمٙمالم وم٢مٟمٙم٤مر سم٤مًمٙمالم،

 اًم٘متؾ يًتحؼ وأٟمف اًمرضمؾ، هذا سم٘متؾ ـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ وهؿـ  اًمٕمٚمامء أومتك ومٚمٝمذا

 أومت٤مه عم٤م سمقاؾمط، واعمنمق اًمٕمراق أُمػم ،يناًم٘م اهلل قمٌد سمـ ظم٤مًمد وم٘متٚمف واإلقمدام،

 يقم ذم وذًمؽ ىمتٚمف، اًم٘متؾ، سم٤مؾمتح٘م٤مىمف أومتقا ـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ وهؿـ  زُم٤مٟمف أهؾ قمٚمامء

 اخلٓم٦ٌم آظمر ذم وىم٤مل اًمٜم٤مس، وظمٓم٥م اعمٜمؼم صٕمد اًمٕمٞمد صغم سمٕمدُم٤م إوحك، قمٞمد

 وح٤مي٤ميمؿ، اهلل شم٘مٌؾ وحقا: ـ ُم٘مٞمداً  اعمٜمؼم أصؾ ذم قمٜمده درهؿ سمـ اجلٕمد ويم٤منـ 

 يٙمٚمؿ ومل ،ظمٚمٞمالً  إسمراهٞمؿ يتخذ مل اهلل أن زقمؿ وم٢مٟمف درهؿ، سمـ سم٤مجلٕمد ُمْمٍح  وم٢مين

 . قمٚمٞمف وأصمٜمقا اًمٕمٚمامء ؿمٙمره اًمِم٤مة، ذسمح ومذسمحف ٟمزل صمؿ ،شمٙمٚمٞمامً  ُمقؾمك

 :ىم٤مل شاًمِم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ ُمـ

 اًمـ ظم٤مًمد سمجٕمد وحك ذا وٕضمؾ

 ظمٚمٞمٚمف ًمٞمس إسمراهٞمؿ: ىم٤مل إذ

 صمؿ ىم٤مل:

 ؾمٜم٦م ص٤مطم٥م يمؾ اًمْمحٞم٦م ؿمٙمر
 

 ٤منـاًم٘مرسم ذسم٤مئح يقم ـ٘مني 

 اًمداين اًمٙمٚمٞمؿ ُمقؾمك وٓ يمال

 

 ىمرسم٤من أظمل ُمـ درك هلل
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 أضمره٤م يٕمدل إوحٞم٦م هذه أن ؿمؽ وٓ هبذا، ؿمٙمروه اًمًٜم٦م أهؾ أن ؿمؽ وٓ

 ُمـ أومْمؾ ومٝمل واًمٗم٤ًمد، واًمنم اًمٗمتٜم٦م ًمداسمر ىمٓمع هذا ذم ٕن ،اًمْمح٤مي٤م ُمـ يمثػماً 

 واًمٌدقم٦م اًمٗمتٜم٦م ًمداسمر ىمٓمع هذا وًمٙمـ ، اًمرؾمقل ؾُمٜم٦َّم إوحٞم٦م. إوحٞم٦م

 . واًمْمالًم٦م

             اًمرضمؾ هذا سمف اشمّمؾ ُي٘متؾ، أن ىمٌؾ سمف اشمّمؾ ىمد يم٤من صٗمقان سمـ اجلٝمؿ ًمٙمـ

 وٟمنمه٤م اًمّمٗم٤مت، ٟمٗمل قم٘مٞمدة وشمٌٜمك اعم٘م٤مًم٦م، هذه قمٜمف ومت٘مٚمد ـ صٗمقان سمـ اجلٝمؿـ 

 سمـ ضمٝمؿ إمم ٟم٦ًٌم: اجلٝمٛمٞم٦م: وم٘مٞمؾ اجلٝمٛمٞم٦م، إمم اعم٘م٤مًم٦م ٟم٧ًٌم طمتك قمٜمٝم٤م وداومع

: ي٘م٤مل أن إصؾ درهؿ، سمـ اجلٕمد: شمٙمٚمؿ ُمـ أول أن إصؾ وإٓ صٗمقان،

 ٟمنمه٤م صمؿ شمٜمتنم، أن ىمٌؾ اًمٌدقم٦م، هلذه إفمٝم٤مرٍ  أول ذم ىمتؾ اجلٕمد ًمٙمـ اجلٕمدي٦م،

 .صٗمقان سمـ اجلٝمؿ
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       ٠ضان أٚورا ٚفٛن ٔفز( 3)
َ
غرأٔد اجلأٟ فؼالَ

َّ
   !(1)  اٌص

 

ًَّ اقمـ هِم٤مم  (2) شسم٣مريخ دَمُمؼ»وازمـ فم٣ًمىمر دم  ،شايمًغم»ذىمر ايمذهٌل دم  ٤من سمـ طم

: ىمص رضمؾ قمغم اسمـ ؾمػميـ وم٘م٤مل: رأي٧م يم٠من سمٞمدي ىمدطم٤ًم ُمـ زضم٤مج ومٞمف ُم٤مء،  ىم٤مل

اشمؼ اهلل، وم٢مٟمؽ مل شمر ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل: ؾمٌح٤من اهلل،  وم٤مٟمٙمن اًم٘مدح ومٌ٘مك اعم٤مء، وم٘م٤مل ًمف:

ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: ومٛمـ يمذب ومام قمكمَّ ؾمتٚمد اُمرأشمؽ، ومتقت ويٌ٘مك وًمده٤م، ومٚمام 

 اًمرضمؾ ًم٨ٌم ومام :هِم٤مم ىم٤مل ،قمؼمه٤م وىمد ىم٤مل ؿمٞمئ٤مً  رأي٧م ُم٤م واهللظمرج اًمرضمؾ ىم٤مل: 

 .اًمٖمالم وسم٘مل وُم٤مشم٧م همالُم٤مً  اُمرأشمف وًمدت طمتك ،يمثػم همػم

إمم هذا اًمرضمؾ اًمذي ادقمك رؤي٦م ُم٤م مل يَر، وهذا  ـ ووم٘مٜمل اهلل وإي٤مكـ  : اٟمٔمرومٙم٦م

ومقىمع ًمف ُم٤م ادقمك ومخن أهٚمف سمام  ،يمام ٟمص قمٚمٞمف اعمّمٓمٗمك  ،ُمـ أومرى اًمٗمرى

، وإٟمَّام يم٤من ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمرىوم٘مد وىمع ذم أقمٔمؿ  ،ضمٜمك، وُمـ حتٚمََّؿ سمحٚمؿ مل يره

  .اًمٙمذب قمٚمٞمف يمذب قمغم اهللٕن ُم٤م يراه اًمٜم٤مئؿ إٟمام يراه سم٢مراءة اعمٚمؽ، و ،اًمٗمرى

ِلِّ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ  (3)وذم اًمٌخ٤مري ـْ »: ىَم٤مَل  ، اًمٜمٌَّ ؿَ  ََم ٙمَّ  ََتَ

ْ  زمُِحْٙمؿٍ  َػ  َيَرهُ  َل ، زَمكْمَ  َئْمِٗمَد  َأنْ  ىُمٙمِّ ـْ  ؾَمِٔمغَمسَمكْمِ  .احلدي٨م ش…َيْٖمَٔمَؾ  َويَم

ذب ذم اًمٞم٘مٔم٦م أن اًمٙم: إٟمام اؿمتد اًمققمٞمد قمغم اًمٙمذب ذم اعمٜم٤مم ُمع (4)ػماينوم٣مل ايمْم

، إذ ىمد يٙمقن ؿمٝم٤مدة ذم ىمتؾ أطمد، أو أظمذ ُم٤مل: ىم٤مل: ٕن اًمٙمذب أؿمد ُمٗمًدة ُمٜمف

                                                 
 رضمالً  أن: اعمثؾ هذا وأصؾ. رأؾمٝم٤م سمف يِمد اًمذي اًم٘مرسم٦م رسم٤مط:  اًمِقيم٤مء ،ٟمٗمخ ووُمقك أْويَمت٤م، يداك( 1)

اٟمٗمتح  اًمٌحر شمقؾمط إذا طمتك ،صمؿ رسمٓمٝم٤مومٜمٗمخ ذم ىمرسم٦م  يٕمؼم أن وم٠مراد اًمٌحر، ضمزر ُمـ ضمزيرة ذم يم٤من

: ًمف وم٘م٤مل قمغم اًم٤ًمطمؾ سمرضمؾ اؾمتٖم٤مث اعمقت همِمٞمف ومٚمام ومٖمرق، اًمريح ٤مُمٜمٝم ظمرجاًمقيم٤مء أي اًمرسم٤مط ، و

  ذًا. ٟمٗمًف قمغم لجيٜم عمـ ييبوهذا اعمثؾ  (...أويمت٤م وومقك ٟمٗمخ يداك)

 (. 53/232) ششم٤مريخ دُمِمؼ»و (4/617) شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»( 2)

 (.7042) شاًمٌخ٤مري» (3)
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ذم اعمٜم٤مم يمذب قمغم اهلل أٟمف أراه ُم٤م مل يره، واًمٙمذب قمغم اهلل أؿمد ُمـ اًمٙمذب قمغم 

 ،شايمرؤي٣م صمزء َمـ ايمٛمٌقة»اعمخٚمقىملم، وإٟمام يم٤من اًمٙمذب ذم اعمٜم٤مم يمذسم٤ًم قمغم اهلل حلدي٨م 

 وُم٤م يم٤من ُمـ أضمزاء اًمٜمٌقة ومٝمق ُمـ ىمٌؾ اهلل.

ٙمٔمالَم٥م حمٚمد يم ،وأذىمر هٛم٣م زم٣مظمٛم٣مؽم٥ٌم ٞمِمٝمح٥م شمٚمٝمٛم٥م ٕصح٣مب ايمرؤى وإضمالم

ـْ » :دم ذضمف حلدي٧م ـ رمحف اهللـ  (0)زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم ٙمَّؿَ  ََم ْ  زمُِحْٙمؿٍ  ََتَ َػ  َيَرهُ  َل  َأنْ  ىُمٙمِّ

  .ش...ؾَمِٔمغَمسَمكْمِ  زَمكْمَ  َئْمِٗمَد 

 وهق ويمذا يمذا اعمٜم٤مم ذم رأي٧م: ىم٤مل ،اًمرؤي٤م ذم يمذب ُمـ يٕمٜمل :ـ اهللرمحف ـ وم٣مل 

 ًمق اإلٟم٤ًمن أن واعمٕمٚمقم ؿمٕمػمشملم، سملم يٕم٘مد أن ُمٙمٚمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وم٢مٟمف يم٤مذب،

 ،يٕمذب يزال ٓ وًمٙمـ يًتٓمٞمع، ٓ وم٢مٟمف ؿمٕمػمشملم سملم يٕم٘مد أن طم٤مول ُمٝمام طم٤مول

 اإلٟم٤ًمن يره مل سمحٚمؿ اًمتحٚمؿ أن قمغم يدل وقمٞمد وهذا سمٞمٜمٝمام، شمٕم٘مد أن ٓسمد: وي٘م٤مل

 اًم٤ٌمرطم٦م رأي٧م: وي٘مقل يتحدث اًمًٗمٝم٤مء، سمٕمض ُمـ ي٘مع وهذا ،ايمذٞمقب ىم٣ٌمئر َمـ

: ي٘مقل أن ذًمؽ ُمـ وأؿمد قمٚمٞمف، طمرام وهذا ،اًمٜم٤مس يْمحؽ أن ٕضمؾ ،ويمذا يمذا

 يمذب ٕٟمف وأؿمد، أؿمد وم٢مٟمف ذًمؽ، أؿمٌف وُم٤م ،ويمذا يمذا زم وىم٤مل ، اًمٜمٌل رأي٧م

 ًمإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ،سمف سم٠مس ٓ ومٝمذا رآه سمحٚمؿ حتٚمؿ ُمـ أُم٤م ، اهلل رؾمقل قمغم

 : أىم٤ًمم صمالصم٦م إمم يٜم٘مًؿ ُمٜم٤مُمف ذم اإلٟم٤ًمن يراه ُم٤م أن يٕمٚمؿ أن

 سمف حيدث ٓ ومٝمذا اإلٟم٤ًمن، سمف ويٗمرح ،اإلٟم٤ًمن سمف ويًتٌنم ،اً طمغم ي٘مقن: ومًؿ

 ُمـ هب٤م وطمدث طمًٜم٦م رؤي٤م رأى وم٢مذا يمثػمون، طم٤ًمد ًمف اإلٟم٤ًمن ٕن حي٥م، ُمـ إٓ

 إظمقة ومٕمؾ يمام رآه، اًمذي اخلػم هذا وسملم سمٞمٜمف حيقل يمٞمًدا، ًمف يٙمٞمد رسمام وم٢مٟمف حي٥م ٓ

  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ وم٢من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، يقؾمػ

                                                                                                                            

 ( .3/328)  شذح ري٤مض اًمّم٤محللم دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم»( و12/447) شومتح اًم٤ٌمري» (4)

 (.1544( طمدي٨م رىمؿ )126-4/124) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 1)
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ې  ې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ژ  ٕسمٞمف ىم٤مل ،أسمٞمف وقمغم

  [.4يقؾمػ:] ژۇئ

 يمٚمٝم٤م واًم٘مٛمر واًمِمٛمس ،٤مً ٟمجقُم :يٕمٜمل ،٤مً يمقيمٌ قمنم أطمد ه١مٓء رأي٧م يٕمٜمل

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ژ  ًمف وم٘م٤مل ،زم شمًجد

  .[5يقؾمػ:] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 يقدون ُم٤م ًمؽ يقدون ٓ اًمذيـ وأصدىم٤مئؽ أطم٤ٌمئؽ ُمـ ًمٞمس إٟم٤ًمًٟم٤م ختؼم ومال

 .اخلػم رؤي٤م ُمـ شمرى سمام ختؼمهؿ ٓ ٕٟمٗمًٝمؿ،

 ذ رؤي٤م اعمٜم٤مم، ذم اإلٟم٤ًمن يراه مم٤م اًمث٤مين اًم٘مًؿ هذا ذ، رؤي٣م: ايمث٣مين ايمٗمًؿ

 ُمـ ىمٛم٧م وإذا قمدوك، وٓ صدي٘مؽ ٓ اً أسمد اً أطمد سمف ختؼم ٓ هذا وختقف، شمزقم٩م

 ُم٤م ذ وُمـ ،اًمِمٞمٓم٤من ذ ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: وىمؾ ،صمالصًم٤م ي٤ًمرك قمـ ؾٗموم٤مشم ُمٜم٤مُمؽ

 قمغم ٓ :يٕمٜمل أظمر، اجلٜم٥م قمغم ومٜمؿ اًمٜمقم شمقاصؾ أن شمريد يمٜم٧م وإن .رأي٧م

  .شمي ٓ وم٢مهن٤م ،شمٙمره ُم٤م ومٞمف رأي٧م اًمذي اجلٜم٥م

 : يقم َم٣م ئمٚمؾ ي٘مره َم٣م رأى همٚمـ

 ذ ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: وي٘مقل ،ُمرات صمالث ي٤ًمره قمـ يتٗمؾ اؾمتٞم٘مظ إن: أوًٓ 

 .رأي٧م ُم٤م ذ وُمـ ،اًمِمٞمٓم٤من

  .اًمث٤مين اجلٜم٥م قمغم يٜم٤مم اًمٜمقم يقاصؾ أن أراد إن: شم٣مٞمٝم٣مً 

 ييه ٓ وم٢مٟمف هذا ومٕمؾ وم٢مذا ييه، ٓ ذًمؽ ٕن  ،اً أطمد هب٤م خيؼم ومال ىم٤مم، إذا: شم٣ميمث٣مً 

  اًمٜمٌل طمدصمٝمؿ ومٚمام ،وشم٘مٚم٘مٝمؿ متروٝمؿ اًمرؤي٤م يرون اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من اهلل، سم٢مذن

 يٌح٨م ،ُمٌتغم اًمٜم٤مس ُمـ ويمثػم واؾمؽماطمقا، إًمٞمف أرؿمدهؿ ُم٤م ومٕمٚمقا ،احلدي٨م هبذا

 ًمف، ًمٞمٕمؼموه٤م اًمٜم٤مس قمغم ي٘مّمٝم٤م أن حي٤مول صمؿ ،يٙمرهٝم٤م اًمرؤي٤م يرى ،ًمٜمٗمًف اًمنم قمـ
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 هق سمؾ ،إدوي٦م أطمًـ ُمـ دواء قمٜمدك ومٝمذا ،شمٙمرهٝم٤م اًمرؤي٤م رأي٧م إذا ،همٚمط وهذا

 . اهلل رؾمقل إي٤مه قمٚمٛمؽ إدوي٦م، أطمًـ

 اإلٟم٤ًمن يرى ىمدم، وٓ رأس هل٤م ًمٞمس أضمالم، أوٕم٣مث رؤي٣م: ايمث٣ميم٧م ايمٗمًؿ

 وىمد هب٤م، هتتؿ وٓ اً أطمد هب٤م حتدث ٓ وهذه همري٦ٌم، أؿمٞم٤مء ويرى ،ُمتٜم٤مىمْم٦م أؿمٞم٤مء

 ومد رصمالً  أن اظمٛم٣مم دم رأي٦م اهلل رؽمقل ي٣م: ىم٤مل ،طمديث٤مً   اهلل رؾمقل رضمؾ طمدث

 .يمف ٣مٓضمٗم وراءه همذه٦ٌم ،اً ؾم٣مرد ايمرأس همذه٤م رأد، ومْمع

 .(1)شَمٛم٣مَمؽ دم ايمُمٝمْم٣من زمؽ ٙمٔم٤مي زمام ايمٛم٣مس َتدث ٓ» : اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل

 أصؾ، ًمف ًمٞمس هذا شمالطم٘مف، وأٟم٧م هب٤م وينمد رأؾمؽ ي٘مٓمع اًمِمٞمٓم٤من ُمـ وهذا

 وم٢مذا،  اًمرؾمقل رأى ُمـ أُم٤م ،اً أطمد هب٤م حتدث وٓ هب٤م هتتؿ ٓ إؿمٞم٤مء هذه ومٛمثؾ

 ورآه اًمٜمٌقي٦م، اًمًػمة سمف ذم وصػ اًمذي اعمٕمروف اًمقصػ قمغم  اًمرؾمقل رأى

 طمًٜم٦م، أؾمقة سمف شم٠مؾمك ىمد وأٟمف ،اًمرائل هلذا ظمػم قمغم يدل ومٝمذا ،طمًٜم٦م هٞمئ٦م قمغم

 ،اًمرؾمقل حيدث أٟمف ُمثالً  رآه وم٢مذا ٟمٗمًف، ومٚمٞمح٤مؾم٥م ذًمؽ ظمالف قمغم رآه وإن

 طمًٜم٦م، همػم هٞمئ٦م قمغم ورآه ،وشمريمف ومم ىمد اًمرؾمقل أو ،قمٜمف ُمٕمرض اًمرؾمقل وًمٙمـ

 وم٢مٟمف ٟمٗمًف، ومٚمٞمح٤مؾم٥م ذًمؽ، ؿم٤مسمف٤م ُم أو ،إزاره أو ،ردائف أو ،صمٞم٤مسمف ُمـ ُمثالً  يٕمٜمل

 . اًمرؾمقل شم٤ٌمعا ذم ُم٘مٍم

                                                 

 .( قمـ ضم٤مسمر 2268) رواه ُمًٚمؿ( 1)
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 فأص١ة تاٌشًٍ. (1)ػٍٝ أِغ جًٍواطتًا دٍف  (4)

 

سمـ قمغم افمٝمر حيٞمك سمـ قمٌد اهلل سمـ طمًـ سمـ طمًـ : ـ اهللرمحف ـ  (4)وم٣مل ازمـ ىمثغم

رحتؾ او سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمٌالد اًمديٚمؿ، واشمٌٕمف ظمٚمؼ يمثػم وضمؿ همٗمػم، وىمقي٧م ؿمقيمتف،ا

إًمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمقر وإُمّم٤مر، وم٤مٟمزقم٩م ًمذًمؽ اًمرؿمٞمد وىمٚمؼ ُمـ أُمره، ومٜمدب إًمٞمف 

اجلٌؾ اًمري اًمٗمْمؾ سمـ حيٞمك سمـ ظم٤مًمد سمـ سمرُمؽ ذم مخًلم أًمٗم٤ًم، ووٓه يمقر 

وضمرضم٤من وـمؼمؾمت٤من وىمقُمس وهمػم ذًمؽ، وم٤ًمر اًمٗمْمؾ سمـ حيٞمك إمم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

ذم أهب٦م قمٔمٞمٛم٦م، ويمت٥م اًمرؿمٞمد شمٚمحؼ ُمع اًمؼمد ذم يمؾ ُمٜمزًم٦م، وأٟمقاع اًمتحػ واًمؼم، 

ويم٤مشم٥م اًمرؿمٞمد ص٤مطم٥م اًمديٚمؿ ووقمده سم٠مًمػ أًمػ درهؿ إٟمف هق ؾمٝمؾ ظمروج 

وي١مُمٚمف ويرضمٞمف، وأٟمف  ،يٕمده ويٛمٜمٞمف حيٞمك إًمٞمٝمؿ، ويمت٥م اًمٗمْمؾ إمم حيٞمك سمـ قمٌد اهلل

 إن ظمرج إًمٞمٝمؿ أن ي٘مٞمؿ ًمف اًمٕمذر قمٜمد اًمرؿمٞمد، وم٤مُمتٜمع حيٞمك أن خيرج إًمٞمٝمؿ طمتك

ٞمد يمت٤مب أُم٤من سمٞمده، ومٙمت٥م اًمٗمْمؾ إمم اًمرؿمٞمد سمذًمؽ ومٗمرح اًمرؿمٞمد يٙمت٥م ًمف اًمرؿم

ووىمع ُمٜمف ُمقىمٕم٤ًم قمٔمٞماًم، ويمت٥م إُم٤من سمٞمده وأؿمٝمد قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء وُمِمٞمخ٦م 

٤مؿمؿ، ُمٜمٝمؿ قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمكم، ومٌٕم٨م إُم٤من وأرؾمؾ ُمٕمف ضمقائز وحتٗم٤ًم سمٜمل ه

وؾمٚمٛمف إًمٞمف ومدظمٚمقا سمف سمٖمداد،  ،يمثػمة إًمٞمٝمؿ، ًمٞمدومٕمقا ذًمؽ مجٞمٕمف إًمٞمف، ومٗمٕمٚمقا

 ن اًمرؿمٞمد شمٜمٙمر ًمٞمحٞمك سمـ قمٌد اهللوشمٚم٘م٤مه اًمرؿمٞمد وأيمرُمف وأضمزل ًمف ذم اًمٕمٓم٤مء، صمؿ إ

حيه وقمٜمده مج٤مقم٤مت ُمـ ٟمَّف ؾمجٜمف صمؿ اؾمتإ :سمـ طمًـ وشمٖمػم قمٚمٞمف وي٘م٤ملا

وم٠ًمل اًمرؿمٞمد حمٛمد سمـ احلًـ قمـ  ،وأطمي إُم٤من اًمذي سمٕم٨م سمف إًمٞمف  اهل٤مؿمٛمٞملم

 هذا إُم٤من أصحٞمح هق؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ومتٖمٞمظ اًمرؿمٞمد قمٚمٞمف. 

                                                 
 .  ( ُم٤مدة : ضمٚمؾ1/518) شُمقس اعمحٞمطشمرشمٞم٥م اًم٘م٤م»( واجلٚمؾ: اًمٕمٔمٞمؿ ، واًمّمٖمػم وٌد ، 1)

 ششم٤مرخيف»( وذيمره٤م اًمٓمؼمي ذم 176( أطمداث ؾمٜم٦م )582-13/580) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 2)

  (هـ.176(  أطمداث ؾمٜم٦م )8/244-247)
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زق وُم ،وم٤مطمٙمؿ ومٞمف سمام ؿمئ٧م ،وىم٤مل أسمق اًمٌخؽمي: ًمٞمس هذا إُم٤من سمٌمء

وم٘م٤مل: هٞمف  ،وسمّمؼ ومٞمف أسمق اًمٌخؽمي، وأىمٌؾ اًمرؿمٞمد قمغم حيٞمك سمـ قمٌد اهلل ،إُم٤من

هٞمف، وهق يًٌؿ شمًٌؿ اًمٖمْم٥م، وىم٤مل: إنَّ اًمٜم٤مس يزقمٛمقن أٟم٤َّم ؾمٛمٛمٜم٤مك، وم٘م٤مل 

ًمف  حيٞمك: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن ًمٜم٤م ىمراسم٦م ورمح٤ًم وطم٘م٤ًم، ومٕمالم شمٕمذسمٜمل وحتًٌٜمل؟ ومرقَّ 

٤مر سمـ ُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م  وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم  ،سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػمااًمرؿمٞمد، وم٤مقمؽمض سمٙمَّ

اعم١مُمٜملم ٓ يٖمرٟمؽ هذا اًمٙمالم ُمـ هذا، وم٢مٟمف قم٤مص ؿم٤مق وإٟمام هذا ُمٙمر وظم٨ٌم، 

وم٘م٤مل ًمف حيٞمك: وُمـ أٟمتؿ قم٤موم٤ميمؿ  ،وأفمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٕمّمٞم٤من ،وىمد أومًد قمٚمٞمٜم٤م ُمديٜمتٜم٤م

عم١مُمٜملم صمؿ ىم٤مل حيٞمك: ي٤م أُمػم ا ،اهلل؟ وإٟمام ه٤مضمر أسمقك إمم اعمديٜم٦م سمآسم٤مئل وآسم٤مء هذا

دين ومٞمف ٟمِموم٘م٤مل: ًمٕمـ اهلل ىم٤مشمٚمف، وأ ،ًم٘مد ضم٤مءين هذا طملم ىُمتؾ أظمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل

ٟمحقًا ُمـ قمنميـ سمٞمت٤ًم، وىم٤مل زم: إن حتريم٧م إمم هذا إُمر وم٠مٟم٤م أول ُمـ ي٤ٌميٕمؽ، وُم٤م 

 ،يٛمٜمٕمؽ أن شمٚمحؼ سم٤مًمٌٍمة وأيديٜم٤م ُمٕمؽ؟ ىم٤مل: ومتٖمػم وضمف اًمرؿمٞمد ووضمف اًمزسمػمي

يامن اعمٖمٚمٔم٦م إٟمف ًمٙم٤مذب ذم ذًمؽ، وحتػم اًمرؿمٞمد، صمؿ ىم٤مل وأٟمٙمر وذع حيٚمػ سم٤مٕ

ًمٞمحٞمك: أحتٗمظ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمرصمٞم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وأٟمِمده ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم، وم٤مزداد اًمزسمػمي ذم 

اإلٟمٙم٤مر، وم٘م٤مل ًمف حيٞمك سمـ قمٌد اهلل: وم٘مؾ: إن يمٜم٧ُم يم٤مذسم٤ًم وم٘مد سمرئ٧م ُمـ طمقل اهلل 

ػ سمذًمؽ، ومٕمزم قمٚمٞمف اًمرؿمٞمد وىمقشمف، وويمٚمٜمل اهلل إمم طمقزم وىمق ي، وم٤مُمتٜمع ُمـ احلٚم

همرَم٣مه اهلل زم٣ميمٖم٣ميم٨م ومام يم٤من إٓ أن ظمرج ُمـ قمٜمد اًمرؿمٞمد  ،وشمٖمٞمظ قمٚمٞمف، ومحٚمػ سمذًمؽ

 ن اَمرأسمف نمٚم٦م وصمٜمف زمٚمخدة همٗمتٙمف اهلل.إويٗم٣مل: . همامت َمـ ؽم٣مفمتف
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 .(0)ِؼمٛعاً ٜ ػٍٝ اٌؼٍّاء ػٚعًا فأصثخ افرت (5)

 

ؿمخص يٛمٜمل زور ظمتاًم : ـ رمحف اهللـ  (4)لالَم٥م َمٗمٌؾ ايمقادفمايمٔم ُمٝمخايم٣مل وم

ظمتٛمف، قمٚمٞمٝم٤م ويْمع  ،وص٤مر يٙمت٥م اًمٙمت٤مسم٤مت شُمٕمٝمد دار احلدي٨م سمدُم٤مج» ،ًمٚمٛمٕمٝمد

وٓ خلتؿ اعمٕمٝمد اًمذي هق  ،وًمٙمـ احلٛمد هلل مل يقومؼ ًمٚمٙمت٤مسم٦م اعمقضمقدة قمغم ظمتٛمل

وومْمحف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أيدي  ،ُمقضمقد قمٜمدٟم٤م، سمؾ أشمك ًمف سمٙمالم ُمـ قمٜمده

وذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي يمت٥م إًمٞمف  ،٥م إمم سمٕمض أهؾ اخلػمسمٕمض أهؾ اخلػم، ٕٟمف يمت

، وم٤مًمِمٞمخ ٓ شُمـ أسمق قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل» قم٤ممل، ومٙمت٥م ي٘مقل:

ي٠مًمػ أن ي٘مقل ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي: )ُِمـ أسمق قمٌد اًمرمحـ(، ومٝمق يٕمرف أنَّ ُِمـ طمرف 

، رؾم٤مًم٦مٕٟمف ُمـ إؾمامء اخلٛم٦ًم، وم٠مظمذشمف اًمري٦ٌم ذم هذه اًم ،جمرور سم٤مًمٞم٤مء وأيب ،ضمر

وىم٤مل: ٓسمد أن يٙمٚمٛمٜم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ سم٤مًمتٚمٗمقن، ومٜمزًم٧م إمم آل مجٞمدة: ومالن سمـ 

  .؟ وم٘مٚم٧م: مل أومٕمؾوذم ُم٤ًمقمدة ،ومالن قمٜمدٟم٤م ي٘مقل: إٟمؽ يمت٧ٌم ًمف ذم ُمًجد

وأصٌح  ،وزمٔمد ذيمؽ ازمتاله اهلل زمٚمـ ؿمٔمٛمف دم رصمٙمف همٗمْمع زمٔمض أفمِم٣مب رصمٙمف

 ٓ يٗمقم إٓ فمعم احلامٓت. ،دم فمرصم٥م ؾمٛمٝمٔم٥م

 

                                                 

 .قم٘مر:ُم٤مدة  شُمقس اعمحٞمطشمرشمٞم٥م اًم٘م٤م»واًمٕم٘مر: اجلرح وأصمر يم٤محلز ذم ىمقائؿ اًمٗمرس واإلسمؾ. ( 1)

 .(1/443) شهم٤مرة إذـم٦م»( 2)
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 ػشغ اٌـاصؽاٌفصً 
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 ػشغ اٌـاصؽاٌفصً 
 

   

 

 ژ ڌڎ  ڎڈڈ  ژڇ ڇ ڇڇ ڍڍژ   ىم٤مل شمٕم٤ممم

  [31-30اًمٜمقر:]ژکککگگگگڳڑڑک

  .[36اإلهاء:] ژېئېئىئىئىئییییژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [19هم٤مومر:] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم 

قا هُمُروصَمُ٘مْؿ، اضْمَٖمُٓمقا»: وىم٤مل   (1)أظمرضمف أمحد ،ضمًـ زمُمقاهده شَأزْمَِم٣مَرىُمؿْ  َونُمّمُّ

  .ريض اهلل قمٜمٝمؿ أُم٤مُم٦م وأيب وهمػمه ُمـ طمدي٨م أٟمس وقم٤ٌمدة

٣مىُمؿْ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد  ُٙمقَس  إِيَّ  شايمْمُُّروَم٣مِت  دِم  َواجْلُ

ـْ  زُمد   يَمٛم٣َم ََم٣م اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣ميُمقا ٛم٣َم َِم
ًِ ُث  جَم٣َميمِ  هَم١مَِذا»:  اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  همِٝمَٜم٣م، َٞمَتَحدَّ

َّٓ  َأزَمْٝمُتؿْ  فُ  ايمْمَِّريَؼ  هَمَٟمفْمُْمقا اظْمَْجٙمَِس  إِ ُف؟، َوََم٣م: وَم٣ميُمقا شضَمٗمَّ ، نَمضُّ »: وَم٣مَل  ضَمٗمُّ ٌٌََمِ  ايْم

ََذى، َوىَمػُّ  ْٕ اَلمِ  َوَردُّ  ا ًَّ ََْمرُ  ايم ْٕ ـِ  َوايمٛمَّْٜملُ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َوا  .(2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشاظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم

ـْ   اهللَِّ  َرؽُمقَل  ؽَمَٟميْم٦ُم وم٣مل  وقمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل  : هَمَٗم٣مَل  ايْمَٖمْجَٟمِة؟ َٞمْٓمَرةِ  فَم

ْف » كَ  اْسِ  .(3)رواه ُمًٚمؿ شزَمٌَمَ

                                                 

( سمؽمشمٞم٥م اسمـ 271(، واسمـ طم٤ٌمن )8149،8148(، واحل٤ميمؿ )22757( ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م أظمرضمف أمحد )1)

( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أداء إُم٤مٟم٤مت، واًمٓمؼماين ذم 12691( رىمؿ )6/471) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ»سمٚم٤ٌمن، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 شاًمؽمهمٞم٥م»( واعمٜمذري ذم 10/301) شاعمجٛمع»( وأقمٚمف اهلثٞمٛمل ذم 4257( وأسمق يٕمغم )2560) شإوؾمط»

 (. 1018) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و1470) شاًمّمحٞمح٦م»( سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع، وصححف إًم٤ٌمين ذم 3/587-588)

 (.  2121)  شُمًٚمؿ»(، 6229) شاًمٌخ٤مري» (2)

 (.2159)  شُمًٚمؿ»( 3)

 ٚاٌغغاَإٌظغ ئىل احلغاَ ٚاٌؼشك  ػمٛتح
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ِـ  فَمعَم  ىُمت٤َِم » :٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم وقمـ أيب هريرة  ٌُفُ  آَدمَ  ازْم ـَ  َٞمِِمٝم  َِم

َٞم٣م، ٣م هَم٣ميْمَٔمْٝمٛم٣َمنِ  حَم٣َميَم٥َم، َٓ  َذيمَِؽ  َُمْدِركٌ  ايمزِّ  .(1)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ش...ايمٛمََّٓمرُ  ِزَٞم٣مَُهَ

 ،وأيمثر ُم٤م شمدظمؾ اعمٕم٤ميص قمغم اًمٕمٌد ُمـ أرسمٕم٦م أسمقاب: ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن يٙمقن واخلْمقات ،وايمٙمٖمٓم٣مت ،واخلْمرات ،ايمٙمحٓم٣مت :وهل

ومٛمٜمٝم٤م يدظمؾ  ،ويالزم اًمرسم٤مط قمغم صمٖمقره٤م ،إرسمٕم٦مسمّقاب ٟمٗمًف قمغم هذه إسمقاب 

ُ ُم٤م قمال شمتٌػماً  ،ومٞمجقس ظمالل اًمدي٤مر ،قمٚمٞمف اًمٕمدو   .ويتؼمِّ

٣م ايمٙمحٓم٣مت  ،وطمٗمٔمٝم٤م أصؾ طمٗمظ اًمٗمرج ،ومٝمل رائد اًمِمٝمقات ورؾمقهل٤م :همٟمَمَّ

واًمٜمٔمر أصؾ قم٤مُم٦م احلقادث اًمتل  ،ومٛمـ أـمٚمؼ سمٍمه أورد ٟمٗمًف ُمقارد اهلٚمٙم٤مت

صمؿ شمقًمد اًمٗمٙمرة  ،صمؿ شمقًمد اخلٓمرة ومٙمرة ،ٔمرة شمقًمد ظمٓمرةوم٢من اًمٜم ،شمّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن

ومٞم٘مع اًمٗمٕمؾ وٓسمد  ،صمؿ شم٘مقى ومتّمػم قمزيٛم٦م ضم٤مزُم٦م ،صمؿ شمقًمد اًمِمٝمقة إرادة ،ؿمٝمقة

  أين ُمـ اًمّمؼم قمغم أمل: اًمّمؼم قمغم همض اًمٌٍموذم هذا ىمٞمؾ ،ُم٤م ٓ يٛمٜمع ُمٜمف ُم٤مٟمع

 .ُم٤م سمٕمده

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ُمـ اًمٜمٔمر ُمٌدأه٤ميمـؾ احلقادث 

 سمٚمٖم٧م ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤ميمؿ ٟمٔمرة 

 واًمٕمٌد ُمـ٤م دام ذا ـمـرٍف ي٘مٚمٌف

 يًـر ُم٘مٚمـتف ُمـ٤م ض ُمٝمجتف
 

 وُمٕمٔمـؿ اًمٜم٤مر ُمـ ُمًتّمٖمر اًمنمر 

 يمٛمٌٚمـغ اًمًٝمؿ سملم اًم٘مـقس واًمقشمر

 ذم أقملم اًمٜم٤مس ُمقىمقف قمغم اخلٓمر

 ٓ ُمرطم٤ًٌم سمًـروٍر قمـ٤مد سم٤مًمير
 

 

 همغمى ايمٔمٌد َم٣م ،روم٣متواحل ،وايمزهمرات ،أٞمف يقرث احلنات :وَمـ آهم٣مت ايمٛمٓمر

وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمذاب أن شمرى ُم٤م ٓ صؼم ًمؽ  ،يمٝمس وم٣مدرًا فمٙمٝمف وٓ ص٣مزمرًا فمٛمف

ويمؿ مِمـ أرؾمؾ حلٔم٤مشمف ومام أىمٚمٕم٧م إٓ  ،وٓ ىمدرة ًمؽ قمٚمٞمف ،وٓ قمـ سمٕمْمف ،قمٜمف

                                                 
 .(2657)  شُمًٚمؿ» ،(6243)   شاًمٌخ٤مري» (1)

 (.31)ص: شروو٦م اعمحٌلم خمتٍم»(، و 236-232ص: ) شاًمداء واًمدواء» (2)
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وُمـ اًمٕمج٥م أن حلٔم٦م اًمٜم٤مفمر ؾمٝمؿ ٓ يّمؾ إمم اعمٜمٔمقر  ،وهق يتِمحط سمٞمٜمٝمـ ىمتٞمالً 

وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ أن اًمٜمٔمرة دمرح اًم٘مٚم٥م  ،طمتك يتٌقأ ُمٙم٤مٟم٤ًم ُمـ ىمٚم٥م اًمٜم٤مفمر ،إًمٞمف

 ،صمؿ ٓ يٛمٜمٕمف أمل اجلراطم٦م ُمـ اؾمتدقم٤مء شمٙمراره٤م ،ضمرطم٤ًم ومٞمتٌٕمٝم٤م ضمرطم٤ًم قمغم ضمرح

وَمـ نمض زمٌمه فمـ احلرام  طمٌس اًمٚمحٔم٤مت أين ُمـ دوام احلنات، :وىمد ىمٞمؾ

 ٞم٣مل هذه ايمثٚمرات:

 أـمٚمؼ ٟمٔمره داُم٧م طمنشمف، واًمٜمٔمر وم٢من ُمـ  ،ختٚمٞمص اًم٘مٚم٥م ُمـ أمل احلنة

 سمٛمٜمزًم٦م اًمنمارة ُمـ اًمٜم٤مر. 

  ًقارح.اجل وذم ،فوذم اًمقضم ،وإذاىم٤ًم ئمٝمر ذم اًمٕملم ،يقرث اًم٘مٚم٥م ٟمقرا 

 ،وإذا اؾمتٜم٤مر اًم٘مٚم٥م صح٧م  يقرث ص٤مطمٌف اًمٗمراؾم٦م، وم٢مهن٤م ُمـ اًمٜمقر وصمٛمرشمف

 .ٕٟمف يّمػم سمٛمٜمزًم٦م اعمرآة اعمجٚمقة ،اًمٗمراؾم٦م

 .يٗمتح ًمف ـمرق اًمٕمٚمؿ وأسمقاسمف 

 .يقرث ىمقة اًم٘مٚم٥م وصم٤ٌمشمف وؿمج٤مقمتف 

  ًأقمٔمؿ ُمـ اًمٚمذة واًمنور احل٤مصؾ  ،يقرث اًم٘مٚم٥م هورًا وومرطم٦م واٟمنماطم٤م

 سم٤مًمٜمٔمر.

 .خيٚمص اًم٘مٚم٥م ُمـ أه اًمِمٝمقات 

 وم٢من اًمٜمٔمر سم٤مب اًمِمٝمقات احل٤مُمٚم٦م قمغم ُمقاىمٕم٦م  ،يًد قمٜمف سم٤مسم٤ًم ُمـ أسمقاب ضمٝمٜمؿ

 .وهمض اًمٌٍم يًد قمٜمف هذا اًم٤ٌمب ،اًمٗمٕمؾ

  وم٢من إـمالق اًمٌٍم وإرؾم٤مًمف ٓ حيّمؾ إٓ ُمـ ظمٗم٦م  ،ويثٌتفي٘مقي قم٘مٚمف ويزيده

 .وقمدم ُمالطمٔمتف ًمٚمٕمقاىم٥م ،اًمٕم٘مؾ وـمٞمِمف

 ٤مق  ،ورد ىمقة اًمٖمٗمٚم٦م ،خُيٚمص اًم٘مٚم٥م ُمـ ؾمٙمر اًمِمٝمقات ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم قمِمَّ

 .[72احلجر:] ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ژ اًمّمقر
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  ضٍ ئطا أعاص اهلل تؼث (1)
َّ
 ً ٌٗ اٌؼمٛتح.سريًا ػج

 

ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهللَِّ  فَم ؾِ  زْم ٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  دِم  ٣مً زَمِٕمٝمّ  ىَم٣مَٞم٦ْم  اَْمَرَأةَ  يَمِٗملَ  َرصُماًل  َأنَّ ،  اظمَُْٕمٖمَّ  هَمَجَٔمَؾ  ،اجْلَ

ٌَُٜم٣م طَ  ضَمتَّك ُياَلفِم ًَ كِ  َأْذَه٤َم  وَمْد  اهللََّ هَم١مِنَّ  ،ََمفْ  :هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ،إيَِمْٝمَٜم٣م َيَدهُ  زَم ْ  َوصَم٣مءَ  زم٣ِميمممِّ

ؽْماَلمِ  ىَمَٜم٣م ،زم٣ِمإْلِ  َوصْمُٜمفُ  َأَص٣مَب  ضَمتَّك إيَِمْٝمَٜم٣م َوَيٛمُْٓمرُ  طَمْٙمَٖمفُ  َيْٙمَتِٖم٦ُم  هَمَجَٔمَؾ  ،َوَولمَّ  هَمؼَمَ

مُ   ايمٛمٌَِّلَّ  َأسَمك شُمؿَّ  ،٣مً ضَم٣مئِْمَ  ٝمُؾ  َوايمدَّ ًِ هُ  ،َوصْمِٜمفِ  فَمعَم  َي ََْمرِ  هَمَٟمطْمػَمَ ْٕ  َأْٞم٦َم »:  هَمَٗم٣مَل  زم٣ِم

ٌٌْد  ٌْدٍ  َأَرادَ  إَِذا َوفَماَل  صَمؾَّ  اهللََّ إِنَّ »: وَم٣مَل  شُمؿَّ ، شاً طَمغْمَ  زمَِؽ  اهللَُّ َأَرادَ  فَم َؾ  اً طَمغْم  زمَِٔم  فُمُٗمقزَم٥مَ  فَمجَّ

ٌْدٍ  َأَرادَ  َوإَِذا ،َذْٞمٌِفِ  َؽ  اً َذَّ  زمَِٔم ًَ ٌَفُ  فَمَٙمْٝمفِ  َأَْم  .شفم٣مئر ىمٟمٞمف ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ُيَقادِمَ  ضَمتَّك ،َذْٞم

 .(1)أظمرضمف أمحد واسمـ طم٤ٌمن، صحٝمح

إذا أراد اهلل زمٔمٌده طمغمًا »ذم ذح هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ:  ـ رمحف اهللـ  (4)وم٣مل اظمٛم٣موي

ؾ يمف فمٗمقزم٥م ذٞمٌف دم ايمدٞمٝم٣م ، أي: إن اهلل إذا أراد سمٕمٌده ظمػمًا ص٥م قمٚمٞمف اًمٕمذاب شفمجَّ

ضمزاًء عم٤م ومرط ُمٜمف ُمـ اًمذٟمقب، ومٞمخرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وًمٞمس قمٚمٞمف  ،واًمٌالء ذم اًمدٟمٞم٤م

أقمٔمؿ اًمٚمٓمػ سمف، ٕن ُمـ  ذٟم٥م يقارم سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ومٕمؾ اهلل سمف ذًمؽ وم٘مد

طمتك يٙمٗمر قمٜمف سم٤مًمِمقيم٦م  ،طمقؾم٥م سمٕمٛمٚمف قم٤مضماًل ذم اًمدٟمٞم٤م ظمػ ضمزاؤه قمٚمٞمف

يم٤مًمذي يتٕم٤مهد  ،وومراغ ُمـ ضمٜم٤ميتف ،وطمتك يٛمقت قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ دٟمًف ،يِم٤ميمٝم٤م

أي: أُمًؽ  ،شوإذا أراد اهلل زمٔمٌده ايممم أَمًؽ فمٛمف زمذٞمٌف» :صمقسمف وسمدٟمف سم٤مًمتٜمٔمٞمػ

طمتك يقارم سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إن مل  ،قمٜمف ُم٤م يًتح٘مف سم٥ًٌم ذٟمٌف ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م

  .[127ـمف:] ژٿ  ٿ      ٹ    ٹ ژ  يدريمف اًمٕمٗمق

 .ام مل يروٝم٤م أهاًل عمثقسم٦م أطم٤ٌمسمفيم ،واهلل شمٕم٤ممم مل يرض اًمدٟمٞم٤م أهاًل ًمٕم٘مقسم٦م أقمدائف

                                                 
رىمؿ  شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم   ،(2900اسمـ طم٤ٌمن )صحٞمح  ،(16806( أمحد )1)

 شجمٛمع اًمزوائد»اهلٞمثٛمل ذم و ،(1292) شاعمًتدرك»وصحح ىمّم٦م احلدي٨م احل٤ميمؿ ذم . (1220)

  (.16806) شاعمًٜمد»وؿمٕمٞم٥م إرٟمقؤط ذم حت٘مٞمؼ  ،(10/191-192)

 ( سمتٍمف.1/332) شومٞمض اًم٘مدير»( 2)
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 ِـٍُ ذٕصغ فشـغ ٚمل ٠ظفغ. (2)
 

يروى أٟمف يم٤من سمٛمٍم رضمؾ يٚمزم ُمًجدًا ًمألذان،  :ـ رمحف اهللـ  (0)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

واإلىم٤مُم٦م، واًمّمالة، وقمٚمٞمف هب٤مء اًمٓم٤مقم٦م، وأٟمقار اًمٕم٤ٌمدة، ومرىمك يقُم٤ًم اعمٜم٤مرة قمغم 

ويم٤من حت٧م اعمٜم٤مرة دار ًمٜمٍماين، وم٤مـمَّٚمع ومٞمٝم٤م ومرأى اسمٜم٦م ص٤مطم٥م  ،قم٤مدشمف ًمألذان

ُم٤م ؿم٠مٟمؽ  وم٘م٤مًم٧م ًمف: ،وٟمزل إًمٞمٝم٤م ودظمؾ اًمدار قمٚمٞمٝم٤م ،اًمدار، وم٤مومتتـ هب٤م ومؽمك إذان

وأظمذت سمٛمج٤مُمع  ،ىمد ؾمٌٞم٧ِم ًمٌل وُم٤م شمريد؟ ىم٤مل: أريدك، وم٘م٤مًم٧م: عم٤مذا؟ ىم٤مل:

ىمٚمٌل، ىم٤مًم٧م: ٓ أضمٞمٌؽ إمم ري٦ٌم أسمدًا، ىم٤مل: أشمزوضمؽ، ىم٤مًم٧م: أٟم٧م ُمًٚمؿ وأٟم٤م 

ٟمٍماٟمٞم٦م، وأيب ٓ يزوضمٜمل ُمٜمؽ، ىم٤مل: أشمٜمٍم، ىم٤مًم٧م: إن ومٕمٚم٧م أومٕمؾ، ومتٜمٍم 

ومٚمام يم٤من ذم أصمٜم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم رىمك إمم ؾمٓمٍح  ،اًمرضمؾ ًمٞمتزوضمٝم٤م وأىم٤مم ُمٕمٝمؿ ذم اًمدار

  هـ.ا.همٙمؿ يٓمٖمر ِب٣م وهم٣مسمف ديٛمف ،همًٗمط َمٛمف همامت ،يم٤من ذم اًمدار

 سمف وٟمٕمقذ ،ُمٙمره ُمـ سم٤مهلل ومٜمٕمقذ وم٣مل ازمـ ضمجر اهلٝمتٚمل َمٔمٙمٗم٣ًم فمعم هذه ايمٗمِم٥م:

 يم٤مٟم٧م إذا :اًمٕمٚمامء ىم٤مل صمؿ وُمـ ،ؾمخٓمف ُمـ وسمرو٤مه ،قم٘مقسمتف ُمـ وسمٛمٕم٤موم٤مشمف ،ُمٜمف

 همػم واإلرادة ،ُمٖمٞم٦ٌم واًمٕم٤مىم٦ٌم ،ُمقىمقوم٦م ُمِمٞمئتف قمغم وآؾمت٘م٤مُم٦م ،ُمٍمووم٦م اهلداي٦م

 حمض ُمـ وم٢مهن٤م ،ىمرسمؽ ومجٞمع ،وصالشمؽ سم٢ميامٟمؽ شمٕمج٥م ومال ،ُمٖم٤مًم٦ٌم وٓ ،ُمٕمٚمقُم٦م

  .اًمٜمدم يٜمٗمع ٓ طمٞم٨م ،اًمٜمدم هقة ذم ومقىمٕم٧م قمٜمؽ ؾمٚمٌٝم٤م ومرسمام ،وضمقده رسمؽ ومْمؾ

 ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ ژ  :ومٙم٦م

  .ٚم٥م اًم٘مٚمقب صم٧ٌم ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ديٜمؽاًمٚمٝمؿ ي٤م ُم٘م .[8آل قمٛمران:]

                                                 
 يمٗمر ُمـ ذيمر» سم٤مب ذم ،شذم اهلقى»واًم٘مّم٦م ذيمره٤م اسمـ اجلقزي ذم  ،(259)ص: شاًمداء واًمدواء»( 1)

، واسمـ شُم٤م ضم٤مء ذم ؾمقء اخلت٤مم»سم٤مب  ،(42)ص: شاًمتذيمرة»واًم٘مرـمٌل ذم  ،(459)ص: شاًمٕمِمؼ سم٥ًٌم

، شاًمٙم٤ٌمئر»واًمذهٌل ذم  ،(1/168) شاًمٙمؼم واًمٕمج٥م»ذم اًمٙمٌػمة اًمراسمٕم٦م  ،شاًمزواضمر»طمجر اهلٞمتٛمل ذم 

  (.291)ص: شاهلل ُمٙمر ُمـ إُمـ» اًمًتقن و اًمث٤مًمث٦م اًمٙمٌػمة
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قم٤موم٤مين اهلل وإي٤مك ُمـ اًمزيغ واًمْمالل، وُمـ اًمٙمٗمر سمٕمد اإلؾمالم،  :اظم٣ٌمركأطمل 

ظمٚم٘مف، اٟمٔمر إمم هذا اًمرضمؾ اًمذي أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واظمت٤مره ُمـ سملم يمثػم ُمـ 

قم٤مسمدًا ُمتٜمًٙم٤ًم، ومٚمؿ يرَع هذه  ،ومف سمخدُم٦م سمٞم٧م ُمـ سمٞمقشمف، ومٙم٤من ُم١مذٟم٤ًم ُمّمٚمٞم٤مً وذ

ه٤م، ومٜمٔمر ٟمٔمرة إمم احلرام، ومحرم ٟمٕمٛم٦م اًمٜمٕمٛم٦م طمؼ رقم٤ميتٝم٤م، ومل يِمٙمره٤م طمؼ ؿمٙمر

ٌُدل سم٤مإلؾمالم يمٗمراً  ،اإلؾمالم  ،وسم٤مًمًٕم٤مدة ؿم٘م٤مء ،وسم٤مًمٕمزة ذًٓ  ،وسم٤مًمٓم٤مقم٦م ُمٕمّمٞم٦م ،وم

 .وهذا ُمـ أصمر اعمٕم٤ميص ،وسم٤مًمٜمقر فمٚمٛم٦م ذم ىمٚمٌف ووضمٝمف

 ،شمًٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م أؾمامء اعمدح واًمنمف اعمٕم٤ميص وم٢من :ـ رمحف اهللـ  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

 ،واًمت٘مل ،واعمحًـ ،واًمؼم ،ومتًٚمٌف اؾمؿ اعم١مُمـ ،وشمٙمًقه أؾمامء اًمذل واًمّمٖم٤مر

اب ،واخل٤مئػ ،واًمٕم٤مسمد ،واعمّمٚمح ،واًمقرع ،واًمقزم ،واعمٜمٞم٥م ،واعمٓمٞمع  ،وإوَّ

 ،واعمخ٤مًمػ ،واًمٕم٤ميص ،وٟمحقه٤م، وشمٙمًقه اؾمؿ اًمٗم٤مضمر ،واعمريض ،واًمٓمٞم٥م

 ،واًمٙم٤مذب، واًم٘م٤مشمؾ ،واًم٤ًمرق ،واًمزاين ،واعمًخقط ،واخلٌٞم٨م ،واعمٗمًد ،واعمزء

حب  خب ژ   وأُمث٤مهل٤م، ومٝمذه أؾمامء اًمٗمًقق و ،وىم٤مـمع اًمرطمؿ ،واًمٖم٤مدر ،واًمٚمقـمل

 . [11احلجرات:]ژ مب  ىب  يب

وشمٚمؽ  وقمٞمش اخلزي واهلقان، ، ودظمقل اًمٜمػمان،رمحـاًمتل شمقضم٥م همْم٥م اًم

أؾمامء شمقضم٥م رو٤م اًمرمحـ، ودظمقل اجلٜم٤من، وشمقضم٥م ذف اعمًٛمك هب٤م قمغم ؾم٤مئر 

 أٟمقاع اإلٟم٤ًمن.   
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 .ٔظغج أصخ ئىل وفغ ٚدـغج (3)
 

 أسم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ،احل٤مومظ اهلل قمٌد أسمق أظمؼمٟم٤م: (1)شاًمِمٕم٥م»ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 ،اجلقهري قمكم سمـ أمحد سمـ قمٛمر ؾمٛمٕم٧م :ي٘مقل ،اعمذيمر اًم٘م٤مؾمؿ أيب سمـ احلًلم

 فمٌد زمـ فمٌده وم٣مل: ىم٤مل ،اجلقهري قمكم سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق أيب أظمؼمين: ي٘مقل

 ٚم٘مرآنًم أأىمر ومٞمٜم٤م يٙمـ مل ؿم٤مب ومّمحٌٜم٤م ،اًمروم أرض إمم هي٦م ذم ظمرضمٜم٤م :(4)ايمرضمٝمؿ

 أن ٟم١مُمر مل سمحّمـ ومٛمررٟم٤م ،اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ ،اًمٜمٝم٤مر ص٤مئؿ ،أومرض وٓ ُمٜمف أوم٘مف وٓ ،ُمٜمف

 ومٔمٜمٜم٤م ،احلّمـ سم٘مرب وٟمزل ،اًمٕمًٙمر قمـ ُمٜم٤م اًمرضمؾ ومامل ،احلّمـ ذًمؽ قمغم ٟم٘مػ

 هل٤م وم٘م٤مل ،ومٕمِم٘مٝم٤م احلّمـ وراء ُمـ شمٜمٔمر اًمٜمّم٤مرى ُمـ اُمرأة إمم ومٜمٔمر ،يٌقل أٟمف

 .ًمؽ وأٟم٤م ،اًم٤ٌمب ًمؽ ٟمٗمتح و ،شمتٜمٍم طملم :ىم٤مًم٧م ؟إًمٞمؽ اًمًٌٞمؾ يمٞمػ :سم٤مًمروُمٞم٦م

 يم٤من ،اًمٖمؿ ُمـ يٙمقن ُم٤م أؿمد ذم همزاشمٜم٤م وم٘مْمٞمٜم٤م: ىم٤مل ،احلّمـ دظمؾ٠مُ وم ومٗمٕمؾ :ىم٤مل

 يٜمٔمر سمف ومٛمررٟم٤م ،أظمرى هي٦م ذم قمدٟم٤م صمؿ ،صٚمٌف ُمـ سمقًمده ذًمؽ يرى ُمٜم٤م رضمؾ يمؾ

 ُم٤م قمٚمٛمؽ؟ ومٕمؾ ُم٤م ،ىمراءشمؽ ومٕمؾ ُم٤م ومالن ي٤م :وم٘مٚمٜم٤م ،اًمٜمّم٤مرى ُمع احلّمـ ومقق ُمـ

 هذه إٓ ُمٜمف أذيمر ُم٤م ،يمٚمف اًم٘مرآن ٟمًٞم٧م أين اقمٚمٛمقا: ىم٤مل وصٞم٤مُمؽ؟ ،صالشمؽ ومٕمؾ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ أي٦م

 [ .3 –2احلجر:] ژٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ 

                                                 
اعمٜمتٔمؿ ذم »(، 279-37/278ٓسمـ قم٤ًميمر ) ششم٤مريخ دُمِمؼ»(، 4319( رىمؿ )4/54) شؿمٕم٥م اإليامن»( 1)

ًمٚمذهٌل  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(، 263( رىمؿ )5/130ٓسمـ اجلقزي ) ششم٤مريخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك وإُمؿ

  .هـ(278أطمداث ؾمٜم٦م ) (14/640) ٓسمـ يمثػم شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»(، 296( رىمؿ )10/1176-1177)

قمٌده سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ طم٤ًمن اعمروزي، أسمق ؾمٕمٞمد، ٟمزيؾ دُمِمؼ، صدوق ُمـ صٖم٤مر اًمٕم٤مذة، ُم٤مت ؾمٜم٦م ( 2)

 هـ(.244)

ذم أن اًمِم٤مب اعمذيمقر ذم اًم٘مّم٦م هق قمٌده سمـ  شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»: اًمٔم٤مهر أن اسمـ يمثػم رمحف اهلل، ىمد وهؿ ذم سمٛمٌٝمف

قمٌد اًمرطمٞمؿ، سمٞمٜمام رأيٜم٤م أن ُم٤م ذيمره اسمـ اجلقزي وهمػمه أن راوي اًم٘مّم٦م هق قمٌده اسمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، وأن 

، ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم شؿمٕم٥م اإليامن»ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م هق ؿم٤مب مل يًؿ، وي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 ًمٚمذهٌل.  شريخ اإلؾمالمشم٤م»ٓسمـ ُمٜمٔمقر و شخمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ»
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 اخلراَ. فؼالثٗ اهلل تـٛءٚ٘اَ ادلغأج ػشك  (4)
 

ومجٕمؾ ي٘مقل:  ٓ إًمف إٓ اهلل، أن رضماًل ىمٞمؾ ًمف: ىمؾ: ـ رمحف اهللـ  (1)ذىمر ازمـ ايمٗمٝمؿ

 أيـ اًمٓمريؼ إمم مح٤مم ُمٜمج٤مب. 

ويم٤من سم٤مهب٤م  ،يم٤من واىمٗم٤ًم سم٢مزاء دارهىم٤مل: وهذا اًمٙمالم ًمف ىمّم٦م، وذًمؽ أن رضماًل 

وم٘م٤مًم٧م: أيـ اًمٓمريؼ إمم مح٤مم  ،يِمٌف سم٤مب هذا احلامم، ومٛمرت سمف ضم٤مري٦م هل٤م ُمٜمٔمر

ومٚمام رأت ٟمٗمًٝم٤م  ،هذا مح٤مم ُمٜمج٤مب، ومدظمٚم٧م اًمدار ودظمؾ وراءه٤م ُمٜمج٤مب؟ وم٘م٤مل:

وم٘م٤مًم٧م  ،ذم داره، وقمٚمٛم٧م أٟمف ىمد ظمدقمٝم٤م أفمٝمرت ًمف اًمٌنم واًمٗمرح سم٤مضمتامقمٝم٤م ُمٕمف

اًم٤ًمقم٦م  وم٘م٤مل هل٤م: ،وشم٘مر سمف قمٞمقٟمٜم٤م ،ن يٙمقن ُمٕمٜم٤م ُم٤م يٓمٞم٥م سمف قمٞمِمٜم٤مًمف: يّمٚمح أ

ومخرج وشمريمٝم٤م ذم اًمدار ومل يٖمٚم٘مٝم٤م، وم٠مظمذ ُم٤م  ،آشمٞمؽ سمٙمؾ ُم٤م شمريديـ وشمِمتٝملم

وأىمثر  ،همٜم٣مم ايمرصمؾيّمٚمح ورضمع ومقضمده٤م ىمد ظمرضم٧م، وذه٧ٌم ومل ختٜمف ذم رء، 

 وصمٔمؾ يٚمًم دم ايمْمرق وإزوم٥م ويٗمقل: ،ايمذىمر هل٣م

 يقُم٤ًم وىمد شمٕم٧ٌم ي٤م رب ىم٤مئـٚم٦م
    

 يمٞمػ اًمٓمريؼ إمم مح٤مم ُمٜمج٤مب 
 

 (2)ىمْرٟم٤من :ومٌٞمٜمام هق يقُم٤ًم ي٘مقل ذًمؽ، وإذا سمج٤مري٦م أضم٤مسمتف ُمـ ـم٤مق شم٘مقل

 هالَّ ضمٕمٚم٧م هيٕم٤ًم إذ فمٗمرت هب٤م  
    

 طمرزًا قمغم اًمدار أو ىمٗماًل قمغم اًم٤ٌمب 
 

ول يزل فمعم ذيمؽ ضمتك ىم٣من هذا ايمٌٝم٦م أطمر ىمالَمف  ،همزاد هٝمامٞمف واؾمتد هٝمج٣مٞمف

 َمـ ايمدٞمٝم٣م.

                                                 

 شاًمِمٕم٥م»واًمٌٞمٝم٘مل ذم  (2/298) شُمٕمجؿ اًمٌٚمدان»و( 258 -257)ص: شاًمداء واًمدواء»( 1)

 ( خمتٍم.5/246)

 ديقث. :أي( 2)
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ٛلة تظ٘اب اٌثصغ. (5)
ُ
 ػشك ٚفجغ فؼ

 

ىمٚمٌف شمٕمٚم٘م٤ًم  ومتٕمٚمؼ هب٤م ،دقمك هٜمد ُمـ أهؾ احلػمةشم ،هذا رضمؾ ٟمٔمر إمم اُمرأة مجٞمٚم٦م

 ، وهل ىمّمٞمدة ُمِمٝمقرة:وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م هذه إسمٞم٤مت ،ؿمديداً 

َؾ  (1)ؾمػَّ  اظم٠ُمَمِّ
 ايمٛمَّٓمرُ  احلغمةِ  يقمَ  (4)

ٌِّكمَ  ضم٤ًُم  ٞمٝم٣م دم اظُمح  فمذاِبؿُ  ايمدُّ
 

َؾ  يمٝم٦َم    زمٌُم  يمفُ  ُُيٙمْؼ  ل اظم٠مَمِّ

زمتُٜمؿْ  ٓ واهلل  ؽمَٗمرُ  زمٔمده٣م فمذَّ
 

 .(3)همٙمؿ يٙم٧ٌم أن فمٚمل

اعمح٤مريب، ىم٤مهل٤م  واًمٌٞم٧م ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمٛم١مُمؾ سمـ أُمٞمؾ :(3)شظمزاٟم٦م إدب»وم٣مل دم 

 وهل ىمّمٞمدة ُمِمٝمقرة (،هٜمد) ي٘م٤مل هل٤م: ،ذم اُمرأة يم٤من هيقاه٤م ُمـ أهؾ احلػمة

 وُمٜمٝم٤م:  

َؾ  ؿمػَّ   اًمٜمَّٔمرُ  احلػمةِ  يقمَ   اعم١ُمُمِّ
 

                                   

َؾ  ًمٞم٧َم    سمٍُم  ًمفُ  خُيٚمْؼ  مل اعم١مُمِّ
 

                                                 

 .شؿمػ»  ُم٤مدة (342)ص: شخمت٤مر اًمّمح٤مح»ؿمػ سمٛمٕمٜمل: رق ، يمام ذم ( 1)

 ديٜم٤مر، آٓف قمنمة وم٠مضم٤مزه اعمٝمدي، ُمدح حمًٜم٤ًم، ؿم٤مقمراً  يم٤من اًمٙمقذم: اعمح٤مريب أُمٞمؾ سمـ اعم١مُمؾهق ( 2)

 سمـ أُمٞمؾ سمـ اعم١مُمؾ(: 22/247) شإهم٤مين»وىم٤مل إصٌٝم٤مين ذم  ،واعم٤مئ٦م اًمتًٕملم طمدود ذم وشمقذم

 ؿمٕمراء خميُمل ُمـ يمقذم ؿم٤مقمر ،ُمي سمـ قمٞمالن سمـ ىمٞمس سمـ ظمّمٗم٦م سمـ حم٤مرب ُمـ ،اعمح٤مريب أؾمٞمد

 وُمـ ،ُمٕمٝمؿ اعمرشمزىم٦م اجلٜمد ُمـ يم٤من ٕٟمف ،أيمثر ٦مٞماًمٕم٤ٌمؾم ذم ؿمٝمرشمف ويم٤مٟم٧م ،واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م إُمقي٦م اًمدوًمتلم

 (. 4/177) شومقات اًمقومٞم٤مت»واٟمٔمر: يمذًمؽ  أوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ وخيدُمٝمؿ خيّمٝمؿ

روو٦م » ،(4/177) شومقات اًمقومٞم٤مت»( ذم ذيمر ُمـ اؾمٛمف اعم١مُمؾ، 15/234) ششم٤مريخ سمٖمداد»( 3)

ُمٕمجؿ » ،(1/270) شُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م» ،(334–8/333) شظمزاٟم٦م إدب» ،(185)ص: شاعمحٌلم

( ذم 1/93) شُمٕمجؿ اًمِمٕمراء»، اًمِمٞم٤ٌمٟمك قمٛمرو أسمق ُمرار، سمـ إؾمح٤مق( ذم شمرمج٦م 2/168) شإدسم٤مء

 (. 502-501)ص: شُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م» ،اعم١مُمؾ اؾمٛمف ُمـ ذيمر سم٤مب

 (. 334-8/333) شظمزاٟم٦م إدب» (4)
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 وُمٜمٝم٤م:

 ىَمَتْٚم٧ِم ؿم٤مقِمَر هذا احلل ُمـ ُُمَيٍ 
   

 واهلل يٕمٚمُؿ ُم٤م شمرى سمذا ُُمَيُ  
   

: سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين، ىم٤مل قمـ قمكم شإهم٤مين»روى إصٌٝم٤مين سمًٜمده ذم و: ومٙم٦م

طمٞم٨م  ي٘مقل: أٟم٧م اعمت٠مزم قمغم اهلل أٟمَّف ٓ يٕمذب اعمحٌلم رأى اعم١مُمؾ ذم ٟمقُمف ىم٤مئالً 

 شم٘مقل:   

 يٙمٗمل اعمحٌلم ذم اًمدٟمٞم٤م قمذاهبؿ
     

 واهلل ٓ قمذسمتٝمؿ سمٕمده٤م ؾم٘مر 
 

 وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ. 

  .اهلل!! شمؿ أدطمؾ إصٌٔمٝمف دم فمٝمٛمٝمفهمٗم٣مل: ىمذزم٦م ي٣م فمدو 

  ...اًمٌٞم٧م.ؾ: ؿمػ اعم١مُمؾ يقم احلػمة اًمٜمٔمروىم٤مل ًمف: أٟم٧م اًم٘م٤مئ

 اهـ.هم١مذا هق ومد فمٚمَل. هذا َم٣م َتٛمٝم٦م، هم٣مٞمتٌف همزفم٣مً 

واعمٕمٜمك أٟمف ي٘مقل: يٙمٗمل اًمٕم٤مؿم٘ملم ُم٤م ٓىمقه ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ آٓم اًمقضمد واًمٖمرام، 

، وأيْم٤ًم ُمـ آٓم اًمٗمراق واًمٌٕمد قمـ اعمٕمِمقىملم، يٙمٗمٞمٝمؿ هذا اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م

 واحل٥م قمذاب، وُمـ احل٥م ُم٤م ىمتؾ.

 حتٚم٦م اًم٘مًؿ. إٓ   صمؿ ي٘مًؿ سم٠من اًمٜم٤مر ٓ متًٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ممـ  ،: إمم هذه اجلرأة قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممـ هداين اهلل وإي٤مكـ  هم٣مٞمٓمر أطمل

ؼ وه٤مم ، ب ُمـ قمِمأٟمف ٓ ُيٕمذ ،قمغم اهلل ـمٛمس اهلل سمّمػمشمف وسمٍمه، وم٠مصٌح يت٠مممَّ 

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اعمٚمؽ اًمٕمالم.  ،ووىمع ذم احلرام
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 ٔـٟ اٌمغآْ تـثة شٙٛج إٌظغ ئىل ادلغصاْ. (6)
 

ىم٤مل: يمٜم٧م أٟمٔمر إمم  ،قمـ أيب قمٌد اهلل سمـ اجلالء: ـ رمحف اهللـ  (0)قزيذىمر ازمـ اجل

يش وىمقومؽ؟ وم٘مٚم٧م: ي٤م قمؿ! أُم٤م أاهلل اًمٌٚمخل، وم٘م٤مل:  همالٍم ٟمٍماين، ومٛمر يب أسمق قمٌد

، ن همٌٝم٤ماًمّمقرة يمٞمػ شمٕمذب سم٤مًمٜم٤مر، وميب سمٞمده سملم يمتٗمل، وىم٤مل: ًمتجدشمرى هذه 

 .وًمق سمٕمد طملم شأي: قم٘مقسمتٝم٤م وأصمره٤م»

 .أن أٞمًٝم٦م ايمٗمرآن ،وم٣مل: همقصمدت نمٌٜم٣م زمٔمد أرزمٔمكم ؽمٛم٥م

 إمم أٟمٔمر واىمٗم٤مً  يمٜم٧م: اجلالء سمـ اهلل قمٌد أسمق ىم٤مل :ـ رمحف اهللـ  (4)ووم٣مل ايمًٝمقؿمل

: وم٘م٤مل اهلل، قمٌد أسمق يب ومٛمر اجلامل، ىم٤مًم٥م ذم أومرغ يم٠مٟمام اًمقضمف، طمًـ ٟمٍماين همالم

 أقمٓمٞم٧م ُم٤م ُمع اًمٜم٤مر ذم شمٕمذب اًمّمقرة هذه شمرى قمؿ ي٤م: وم٘مٚم٧م هٜم٤م؟ وىمقومؽ أيش

ٌَّٜم٣م يمتجدن :وم٣ملو ،ليمتٗم قمغم سمٞمده وميب واجلامل؟ احلًـ ُمـ  .ضمكم زمٔمد ويمق نم

  .ايمٗمرآن أٞمًٝم٦م ؽمٛم٥م، أرزمٔمكم زمٔمد نمٌٜم٣م همقصمدت: وم٣مل

 طمدث، يب ومٛمر اًمدىم٤مق، سمٙمر أيب أؾمت٤مذي ُمع يمٜم٧م: وم٣مل إدي٣من أب وفمـ

 ومٌ٘مٞم٧م. طملم سمٕمد وًمق اًمٜمٔمرة هذه هم٥م ًمتجدن: وم٘م٤مل إًمٞمف، أٟمٔمر ومرآين ،إًمٞمف ومٜمٔمرت

 ىم٤مل ومٞمام ُمٗمٙمر وأٟم٤م ًمٞمٚم٦م ومٜمٛم٧م ،اًمٖم٥م ذًمؽ أضمد ومام ذًمؽ أراقمل وأٟم٤م ؾمٜم٦م قمنميـ

 . اًم٘مرآن أٟمًٞم٧م ىمد وأٟم٤م وم٠مصٌح٧م إؾمت٤مذ، زم

 .وأُمر أدهك وأظمرة ،اًمدٟمٞم٤م ذم سمذًمؽ ًمٚمٛمتٝم٤موٟملم قم٘مقسم٦م هذه

َـّ اهلل  ،وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إسمّم٤مرومٙم٦م:  واًمًٕمٞمد ُمـ اشمٕمظ سمٖمػمه، ومٝمذا رضمؾ ُم

 اىمؽموم٧م ُم٤م قمغم قم٘مقسم٦م، قمٚمٞمف وأيمرُمف سمحٗمظ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ وم٠مو٤مقمف سمٜمٔمرة إمم احلرام

  .يداه

                                                 
  .ختٌط اًمٕمٚمؿ وم٤مشمف ُمـ ويمؾ اًمٕمٚمؿ وم٤مئدةسم٤مب:  (339)ص:  ششمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس»( 1)

 اًمٖمٚمامن إمم واًمٜمٔمر إطمداث ُمٕم٤مذة: ومّمؾ، شآسمتداع قمـ واًمٜمٝمل سم٤مإلشم٤ٌمع إُمر»ذم يمت٤مسمف: ( 2)

 ششم٤مريخ دُمِمؼ»واسمـ قم٤ًميمر ذم  ،(127)ص: شذم اهلقى»( وذيمر اًم٘مّم٦م اسمـ اجلقزي ذم 7)ص:

 (.70)ص: شأداب ُمٜمٔمقُم٦م ذح إًم٤ٌمب همذاء» ذم احلٜمٌكم اًمًٗم٤مريٜمل أمحد سمـ حمٛمدو ،(6/84)
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 أو ،طمزن أو ،هؿ أو همؿ ُمـ ،احلٞم٤مة ذم وٟمجده ٟمزاوًمف ُم٤م أيمثر وم٢من وًمذًمؽ

 سم٥ًٌم هق ،ُمرض أو ،وم٘مر أو ،شم٘مٝم٘مر أو ،اهنزام أو ،ومِمؾ أو ،رؾمقب أو ،ُمّم٤مئ٥م

ی  ی  ی  جئ   حئ   ژ  شمٕم٤ممم ىم٤مل واخلٓم٤مي٤م، اًمذٟمقب ُمـ ومٕمٚمٜم٤مه ُم٤م

 ي١ماظمذٟم٤م وًمق إيمثر، قمـ يٕمٗمق واهلل [30:اًمِمقرى] ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب

 ي٤م ورو٤مك رب، ي٤م وقمٗمقك رب، ي٤م ومرمح٤مك داسم٦م، ُمـ فمٝمره٤م قمغم شمرك عم٤م ٟمٗمٕمؾ سمام

 !!رب

٤ُم  إيِنِّ » :ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  ًِ ضَْم صُمَؾ  َٕ ك ايمرَّ ًَ  يمِْٙمَخْمِٝمَئ٥مِ  َئْمَٙمُٚمفُ  ىَم٣منَ  ايْمِٔمْٙمؿَ  َيٛمْ

 .(1)شَئْمِٚمُٙمَٜم٣م

 .شاؾمتٕمٞمٜمقا قمغم احلٗمظ سمؽمك اعمٕمّمٞم٦م» :-رمحف اهلل- (4)ووم٣مل وىمٝمع

إين أرى اهلل ىمد  :(1)َم٣م يمٗمٝمف لأو ـ رمحف اهللـ  يمٙمُم٣مهمٔمل ـ رمحف اهللـ  ووم٣مل اإلَم٣مم َم٣ميمؽ

 أًم٘مك قمغم ىمٚمٌؽ ٟمقرًا ومال شمٓمٗمئف سمٔمٚمٛم٦م اعمٕمّمٞم٦م.

 ُمـ أطم٥م أن يٗمتح اهلل ًمف ىمٚمٌف أو يٜمقره ومٕمٚمٞمف :ـ رمحف اهللـ (3)اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔملووم٣مل 

ومٞمام سمٞمٜمف ، وشمرك اًمذٟمقب واضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص، ويٙمقن ًمف  ٓ يٕمٜمٞمفامسمؽمك اًمٙمالم ومٞم

ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يِمٖمٚمف قمـ  ، وم٢مٟمف إذا ومٕمؾ ذًمؽوسملم اهلل ظمٌٞم٦م ُمـ قمٛمؾ

 وإن ذم اعمقت ٕيمثر اًمِمٖمؾ.اهـ. ،همػمه

واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ مم٤م يٕم٤مىم٥م  :ـ رمحف اهللـ  (5)ووم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ژ سمف اًمٜم٤مس قمغم اًمذٟمقب ؾمٚم٥م اهلدى واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، يم٘مقًمف 

 . [155اًمٜم٤ًمء:] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

                                                 
  (.329رىمؿ ) شاًمزهد»رواه ويمٞمع ذم ( 1)

 (.29)ص: شروو٦م اًمٕم٘مالء»رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم ( 2)

 (.4/199) شإقمالم اعمقىمٕملم»( 3)

 (.2/171ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) شُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل»( 4)

 (.14/152) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 5)
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 . [88اًمٌ٘مرة:] ژې   ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ژ  وىم٤مل

ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ژ  وىم٤مل

 .[110-109إٟمٕم٤مم: ] ژيئ      جب  حب  خب  مب    

 [.10اًمٌ٘مرة:] ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ ووم٣مل 

 اهـ.[.5]اًمّمػ:   ژ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئژ  وىم٤مل

 ،اعمذُمقُم٦م اًم٘مٌٞمح٦م أصم٤مر ُمـ وًمٚمٛمٕم٤ميص: ـ رمحف اهللـ (1)ازمـ ايمٗمٝمؿ ووم٣مل ايمٔمالَم٥م

 ،اًمٕمٚمؿ طمرُم٤من :ومٛمٜمٝم٤م ،اهلل إٓ يٕمٚمٛمف ٓ ُم٤م وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم واًمٌدن سم٤مًم٘مٚم٥م اعمية

 اإلُم٤مم ضمٚمس وعم٤م ،اًمٜمقر ذًمؽ شمٓمٗمئ واعمٕمّمٞم٦م ،اًم٘مٚم٥م ذم اهلل ي٘مذومف ٟمقر اًمٕمٚمؿ ن٢موم

 ،ذيم٤مئف وشمقىمد ،ومٓمٜمتف وومقر ُمـ رأى ُم٤م أقمجٌف قمٚمٞمف وىمرأ ،ُم٤مًمؽ يدي سملم اًمِم٤مومٕمل

  .ومٝمٛمف ويمامل

  .اعمٕمّمٞم٦م سمٔمٚمٛم٦م شمٓمٗمئف ومال ،ٟمقراً  ىمٚمٌؽ قمغم أًم٘مك ىمد اهلل أرى إين وم٘م٤مل

  :ـ رمحف اهلل ـ اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 طمٗمٔمل ؾمقء ويمٞمع إمم ؿمٙمقت

 ٟمقر اًمٕمٚمؿ ن٠مسم اقمٚمؿ وىم٤مل
 

 اعمٕم٤ميص شمرك إمم وم٠مرؿمدين 

 (2)قم٤ميص ٓي١مشم٤مه اهلل وٟمقر
 

                                                 

  (.86-85)ص: شاًمداء واًمدواء»( 1)

وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ٗم٤مظ، ؿمٞمخ أمحد وهمػمه، ويمٞمع سمـ اجلراح هق أطمد إئٛم٦م اًمث٘م٤مت احلشمٜمٌٞمف: ( 2)

مل يث٧ٌم أٟمف يم٤من ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل، ومل يث٧ٌم ًمف ًم٘م٤مء سمف، سمؾ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يم٤من ُمـ ـمٌ٘م٦م ويمٞمع ، ومٙمٞمػ 

يٛمٙمـ أن يتتٚمٛمذ قمٚمٞمف أو أن يٙمقن ؿمٞمخ٤ًم ًمف، إٓ إن يم٤من ُمـ سم٤مب رواي٦م إىمران قمـ سمٕمْمٝمؿ، ومل يث٧ٌم 

وقمٚمٞمف ومال شمّمح ٟم٦ًٌم هذه إسمٞم٤مت  أمحد، واإلُم٤مم إؾمح٤مق سمـ راهقيف.هذا أيْم٤ًم، إٟمام هق ؿمٞمخ ًمإلُم٤مم 

 ، واهلل أقمٚمؿ.ـ رمحف اهلل ـًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 
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 .فؼالثٗ اهلل تـٛء اخلراَ ػشك اٌغالَ (7)
 

 ،ويروى أن رضماًل قمِمؼ ؿمخّم٤ًم وم٤مؿمتد يمٚمٗمف سمف :ـ رمحف اهللـ  (0)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

وًمزم اًمٗمراش سمًٌٌف، ومتٜمَّع ذًمؽ اًمِمخص  ،طمتك وىمع أعم٤ًم سمف ،ومتٙمـ طمٌف ُمـ ىمٚمٌف

 ،ومٚمؿ شمزل اًمقؾم٤مئط يٛمِمقن سمٞمٜمٝمام، طمتك وقمده سم٠من يٕمقده ،قمٚمٞمف، واؿمتد ٟمٗم٤مره قمٜمف

وم٠مظمؼم سمذًمؽ اًم٤ٌمئس ومٗمرح واؿمتد ومرطمف، واٟمجغم همٛمف، وضمٕمؾ يٜمتٔمره ًمٚمٛمٞمٕم٤مد 

وم٘م٤مل ًمف: إٟمف وصؾ ُمٕمل  ،ومٌٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ ضم٤مءه اًم٤ًمقمل سمٞمٜمٝمام ،اًمذي ضب ًمف

وٓ  ،وم٘م٤مل: إٟمف ذيمرين وومرح يب ،ورهم٧ٌم إًمٞمف ويمٚمٛمتف ،إمم سمٕمض اًمٓمريؼ ورضمع

 ،ومٕم٤مودشمف وم٠مسمك واٟمٍمف ،وٓ أقمرض ٟمٗمز عمقاىمع اًمتٝمؿ ،أدظمؾ ُمداظمؾ اًمري٥م

وسمدت قمٚمٞمف قمالئؿ  ،وقم٤مد إمم أؿمد مم٤م يم٤من سمف ،ومٚمام ؾمٛمع اًم٤ٌمئس أؾم٘مط ذم يده

 :ومجٕمؾ ي٘مقل ذم شمٚمؽ احل٤مل ،اعمقت

 يـ٤م ؾمْٚمـؿ يـ٤م راطمـ٦م اًمٕمٚمـٞمؾ

 روـ٤مك أؿمـٝمك إمم ومـ١مادي 
        

 وي٤م ؿمٗم٤مء اعمدٟمػ اًمٜمحـٞمؾ 

 ُمـ رمحـ٦م اخلـ٤مًمؼ اجلٚمٞمؾ
 

وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م ومالن اشمؼ اهلل، ىم٤مل: ىمد يم٤من، وم٘مٛم٧م ومام ضم٤موزت سم٤مب داره طمتك 

 ؾمٛمٕم٧م صٞمح٦م اعمقت. 

 همٔمٝم٣مذًا زم٣مهلل َمـ ؽمقء ايمٔم٣موم٥ٌم، وؾم٠مم اخل٣مَت٥م.

 وقمٔمٞمٛم٦م ؿمٜمٕم٤مء، زًم٦م ُمٕم٘م٤ًٌم قمغم هذه اًم٘مّم٦م: وهذه ـ رمحف اهللـ  وم٣مل ازمـ ىمثغم

 قمؼمة ومٞمٝم٤م وًمٙمـ ذيمرهت٤م،ُم٤م  ذيمروه٤م إئٛم٦م ه١مٓء أن وًمقٓ دهٞم٤مء، وداهٞم٦م صٚمٕم٤مء،

 وأن وقم٤مومٞمتف، رمحتف اهلل ي٠ًمًمقا أن واًمٕم٘مقل، اًمٌّم٤مئر ًمذوي وشمٜمٌٞمف إًم٤ٌمب، ٕوزم

 قمٜمد اخل٤ممت٦م طمًـ يرزىمٝمؿ وأن سمٓمـ، وُم٤م ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م اًمٗمتـ، ُمـ سم٤مهلل يًتٕمٞمذوا

 ضمقاد. يمريؿ إٟمف اعمامت

                                                 
ٓسمـ  شاعمٜمتٔمؿ» ،(655-15/654) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» ،(260-259)ص: شاًمداء واًمدواء»( 1)

 (.560)ص: شذم اهلقى» ،(8/86اجلقزي )
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 طمدصمٜمل وم٣مل: ضمٝم٧م ـ رمحف اهللـ  (0): وومد ذىمر ايمٗمِم٥م َمٖمِمٙم٥م اإلَم٣مم ازمـ ضمزمومٙم٦م

 اهلل قمٌد أيب إمم اًمٜمحق ذم أظمتٚمػ يمٜم٧م: ىم٤مل اعمذطمجل، احلًـ سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق

 سمـ أمحد سمـ أؾمٚمؿ احلًـ أسمق قمٜمده ُمٕمٜم٤م ويم٤من مج٤مقم٦م، ذم اًمٜمحقي ظمٓم٤مب سمـ حمٛمد

 حمٛمد ىم٤مل واًمرسمٞمع، اعمزين ص٤مطم٥م قمٌداًمٕمزيز، سمـ أؾمٚمؿو اجلامقم٦م ىم٤ميض سمـ ؾمٕمٞمد

 سمـ حمٛمد إمم ُمٕمٜم٤م جيلء ويم٤من اًمٕمٞمقن، رأشمف ُمـ مجؾأ ُمـ ويم٤من: احلًـ سمـا

 وم٤مؿمتد اًمرائؼ، واًمِمٕمر اًم٤ٌمرع، إدب أهؾ ُمـ ويم٤من يمٚمٞم٥م، سمـ أمحد ظمٓم٤مب،

 أؿمٕم٤مره ومِم٧م أن إمم سمذًمؽ ُمتًؽماً  اًم٘مقل ومٞمف وسف صؼمه، ووم٤مرق سم٠مؾمٚمؿ، يمٚمٗمف

 سمٕمض ذم سمٕمرس ومٚمٕمٝمدي ،اعمح٤مومؾ ذم وشمٜمقؿمدت إًمًٜم٦م، قمغم وضمرت ومٞمف

 ور ىمٚمٜمًقة رأؾمف وذم احلٗمؾ، وؾمط ذم ىم٤مقمد اًمزاُمر واًمٜمٙمقري ٦م،ٌـمسم٘مر اًمِمقارع

 ُم٣م ومٞمام ويم٤من همالُمف، يٛمًٙمف اعمحالة سم٤محلٚمٞم٦م وومرؾمف قمٌٞمدي، ظمز صمقب وقمٚمٞمف

 ُمـ»: أؾمٚمؿ ذم يمٚمٞم٥م سمـ أمحد سم٘مقل اًمٌقق ذم رُمزي وهق اًمٜم٤مس، اًمرمحـ ًمٕمٌد يزُمر

 .شاعمت٘م٤مرب

 قاهــــه ذم ٜملــأؾمٚمٛم

 ٦مــــُم٘مٚم فـــًم زالـــهم

 ٤مؾمدــطم ٜم٤مــسمٞمٜم كـــوؿم

 لــيرشمِم أن ٤مءـــؿم وًمق
 

 ٤مـــاًمرؿم ذاــــه ؿــأؾمٚم 

 ٤مـــيِم ُمـ ٤مـــهب ٞم٥مـيّم

 كــوؿم ٤مـــقمٛم ٠ملـــؾمٞمً

 ارشمِمك روطمل اًمقصؾ قمغم
 

 جم٤مًمس مجٞمع قمـ أؾمٚمؿ اٟم٘مٓمع اعمٌٚمغ هذا سمٚمغ ومٚمام: ىم٤مل ،ومٞمٝم٤م ي٤ًميره حمًـ وُمٖمـ

 اعمرور إٓ ًمف ؿمٖمؾ ٓ يمٚمٞم٥م سمـ أمحد ومٙم٤من سم٤مسمف، قمغم واجلٚمقس سمٞمتف وًمزم اًمٓمٚم٥م،

 سم٤مب قمغم اجلٚمقس قمـ أؾمٚمؿ وم٤مٟم٘مٓمع يمٚمف، هن٤مره وُم٘مٌالً  ؾم٤مئرًا، أؾمٚمؿ دار سم٤مب قمغم

 ،هن٤مراً  داره وضمٚمس ُمًؽموطم٤مً  ظمرج اًمٔمالم واظمتٚمط اعمٖمرب صغم وم٢مذا هن٤مرًا، داره

                                                 

 (.1/318) شرؾم٤مئؾ اسمـ طمزم إٟمدًمز»( 1)
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 أهؾ ضم٤ٌمب ُمـ ضم٦ٌم وًمٌس اًمٚمٞم٤مزم سمٕمض ذم ومتحٞمؾ يمٚمٞم٥م، سمـ أمحد صؼم صغم وم٢مذا

 ومٞمف ىمٗمّم٤مً  وسم٤مٕظمرى دضم٤مضم٤ًم، يديف سم٢مطمدى وأظمذ قمامئٛمٝمؿ، سمٛمثؾ واقمتؿ اًم٤ٌمدي٦م،

 يده، وىمٌؾ إًمٞمف ومت٘مدم سم٤مسمف، قمغم اًمٔمالم اظمتالط قمٜمد أؾمٚمؿ ضمٚمقس وحتلم سمٞمض،

 اًمْمٞمٕم٦م ذم ص٤مطمٌؽ: وم٘م٤مل ٟم٧مأ وُمـ: أؾمٚمؿ ًمف وم٘م٤مل هذا، سم٠مظمذ ُمقٓي ي٠مُمر وىم٤مل

 ُمٜمف، ذًمؽ سم٠مظمذ أؾمٚمؿ وم٠مُمر ومٞمٝم٤م، وأصح٤مسمف وٞم٤مقمف أؾمامء شمٕمرف يم٤من وىمد اًمٗمالٟمٞم٦م،

: ًمف وم٘م٤مل ومٕمرومف، وشم٠مُمٚمف اًمٙمالم أٟمٙمر ضم٤موسمف ومٚمام اًمْمٞمٕم٦م، قمـ ي٠ًمًمف أؾمٚمؿ ضمٕمؾ صمؿ

 جم٤مًمس قمـ اٟم٘مٓم٤مقمل يمٗم٤مك أُم٤م شمٌٕمتٜمل، ه٤مهٜم٤م وإمم سمٜمٗمًؽ، سمٚمٖم٧م وهٜم٤م! أظمل ي٤م

 ُم٤م مجٞمع قمكم ىمٓمٕم٧م طمتك هن٤مرًا، سم٤ميب قمغم اًم٘مٕمقد وقمـ مجٚم٦م، اخلروج وقمـ اًمٓمٚم٥م،

 ُمٜمززم، ىمٕمر اًمٚمٞمٚم٦م هذه سمٕمد وم٤مرىم٧م ٓ واهلل،. ؾمجٜمؽ ُمـ ست وم٘مد راطم٦م، ومٞمف زم

 . طمزيٜم٤مً  يمئٞم٤ٌمً  يمٚمٞم٥م سمـ أمحد واٟمٍمف ىم٤مم صمؿ. سم٤ميب قمغم هن٤مراً  وٓ ًمٞمالً  ىمٕمدت وٓ

 وظمنت يمٚمٞم٥م، سمـ ٕمحد وم٘مٚمٜم٤م سمٜم٤م، ذًمؽ واشمّمؾ: احلًـ سمـ حمٛمد ىم٤مل

  .وسمٞمْمؽ دضم٤مضمؽ

 . ذًمؽ أوٕم٤مف وأظمن يده ىمٌٚم٦م ًمٞمٚم٦م يمؾ ه٤مت: وم٘م٤مل

 . اعمرض وأوجٕمف اًمٕمٚم٦م، هنٙمتف أًمٌتف رؤيتف ُمـ يئس ومٚمام: ىم٤مل

 ومٕمدشمف: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م، ظمٓم٤مب سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق ظمؼمين٠موم: احلًـ سمـ حمٛمد ىم٤مل

  .طم٤مل سم٠مؾمقأ ومقضمدشمف

  .شمتداوى ٓ ومل: ًمف وم٘مٚم٧م

  .أًمٌتف ذم هلؿ طمٞمٚم٦م ومال إـم٤ٌمء وأُم٤م ُمٕمروف، دوائل: وم٘م٤مل

  .دواؤك وُم٤م:ًمف وم٘مٚم٧م

 ويم٤من سمذًمؽ، أضمرك اهلل ٕقمٔمؿ يزورين أن ذم ؾمٕمٞم٧م ومٚمق أؾمٚمؿ، ُمـ ٟمٔمرة: وم٘م٤مل

  .ي١مضمر أيْم٤مً  واهلل هق
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 زم وم٠مذن قمٚمٞمف، وم٤مؾمت٠مذٟم٧م أؾمٚمؿ إمم وهنْم٧م ًمف، ٟمٗمز وشم٘مٓمٕم٧م ومرمحتف: ىم٤مل

  .طم٤مضم٦م زم: ًمف وم٘مٚم٧م ،جي٥م سمام وشمٚم٘م٤مين

  ؟هل وُم٤م: ىم٤مل

: وم٘م٤مل .قمٜمدي اًمٓمٚم٥م ذُم٤مم ُمـ يمٚمٞم٥م سمـ أمحد ُمع مجٕمؽ ُم٤م قمٚمٛم٧م ىمد: ومٙم٦م

  .وآذاين اؾمٛمل وؿمٝمر يب، سمرح ٟمفأ شمٕمٚمؿ ىمد وًمٙمـ ٟمٕمؿ،

 ومتٗمْمؾ يٛمقت، واًمرضمؾ ومٞمٝم٤م، هق اًمتل احل٤مل ُمثؾ ذم يٖمتٗمر ذًمؽ يمؾ: ًمف وم٘مٚم٧م

 ومٚمٞمس ٓسمد،: ًمف وم٘مٚم٧م هذا، شمٙمٚمٗمٜمل ومال ذًمؽ، قمغم أىمدر ُم٤م واهلل وم٘م٤مل سمٕمٞم٤مدشمف،

 وٓ أضم٤مب، طمتك سمف أزل ومل: ىم٤مل ُمريض، قمٞم٤مدة هل وإٟمام رء، ذًمؽ ذم قمٚمٞمؽ

 ومُن  شم٠مسمٞمف، سمٕمد سمٛمققمده وأظمؼمشمف يمٚمٞم٥م، سمـ أمحد إمم وم٤مٟمٍموم٧م ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل ظمٚمػ،

 اًمققمد،: ًمف وىمٚم٧م أؾمٚمؿ إمم سمٙمرت اًمٖمد يم٤من ومٚمام: ىم٤مل. ٟمٗمًف وارشم٤مطم٧م سمذًمؽ

 أـمٞمؼ يمٞمػ أدري وُم٤م قمكم، صٕم٦ٌم ظمٓم٦م قمغم حتٛمٚمٜمل ًم٘مد واهلل: وىم٤مل ،ومقضمؿ: ىم٤مل

 ـمقيؾ، درب آظمر ذم يًٙمـ ويم٤من يمٚمٞم٥م، سمـ أمحد ُمٜمزل أشمٞمٜم٤م ومٚمام: ىم٤مل. ذًمؽ

 أؾمتٓمٞمع وُم٤م أُمقت، واهلل اًم٤ًمقم٦م: زم وىم٤مل وظمجؾ، وامحر وىمػ اًمدرب، وشمقؾمط

 سمٚمٖم٧م أن سمٕمد شمٗمٕمؾ، ٓ: وم٘مٚم٧م ٟمٗمز، قمغم هذا أقمرض أن وٓ ىمدُمل، أٟم٘مؾ أن

 وم٤مشمٌٕمتف، ُمنقم٤مً  ورضمع: ىم٤مل ،أًمٌتف ذًمؽ إمم واهلل ؾمٌٞمؾ ٓ: ىم٤مل ،شمٜمٍمف اعمٜمزل

 وإُم٤ًميمل ًمنقمتف يدي ذم ُمٜمف ىمٓمٕم٦م وسم٘مٞم٧م اًمرداء، ومتزق ومتامدى سمردائف وأظمذت

 دظمؾ همالُمف يم٤من وىمد يمٚمٞم٥م، سمـ محدأ إمم ودظمٚم٧م ومرضمٕم٧م أدريمف، ومل وُم٣م ًمف،

 ؟احلًـ أسمق وأيـ: وىم٤مل ،شمٖمػم رآين ومٚمام ُمٌنمًا، اًمدرب أول ُمـ رآٟم٤م إذ قمٚمٞمف

 ُمٜمف يٕم٘مؾ ٓ سمٙمالم يتٙمٚمؿ وضمٕمؾ واظمتٚمط، وىمتف ُمـ وم٤مؾمتح٤مل سم٤مًم٘مّم٦م، وم٠مظمؼمشمف

 ،ذهٜمف إًمٞمف ومث٤مب وىمٛم٧م، أشمرضمع وضمٕمٚم٧م احل٤مل، وم٤مؾمتِمٜمٕم٧م اًمؽمضمع، ُمـ أيمثر
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: ي٘مقل أٟمِم٠م صمؿ قمٜمل، واطمٗمظ ُمٜمل اؾمٛمع: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م! اهلل قمٌد أسم٤م: زم وىم٤مل

 (اًمًٌٞمط خمٚمع)

 اًمٕمٚمٞمؾ راطم٦م ي٤م أؾمٚمؿ

 وم١مادي إمم أؿمٝمك وصٚمؽ
 

 اًمٜمحٞمؾ اهل٤مئؿ قمغم روم٘م٤مً  

 ؾاجلٚمٞم اخل٤مًمؼ رمح٦م ُمـ
 

  .يم٤من ىمد: زم وم٘م٤مل ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م هذا ُم٤م! اهلل اشمؼ: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل

 فمٙمٝمف، ايمٌماخ ؽمٚمٔم٦م ضمتك ،ايمدرب سمقؽمْم٦م َم٣م همقاهلل فمٛمف، همخرصم٦م: وم٣مل

 .ايمدٞمٝم٣م هم٣مرق وومد

اٟمٔمروا إظمقاين اًمٙمرام إمم ؾمقء اخلت٤مم، وإمم اًمذل واهلقان عمـ اسمتكم سمٕمِمؼ  :ومٙم٦م

ومامت ذًمٞماًل طم٘مػمًا ُمٝم٤مٟم٤ًم، ومحًٌٜم٤م اهلل وقمٚمٞمف  ،اعمردان، ومل يراىم٥م اعمٚمؽ اًمٕمالم

 اًمتٙمالن.

 ،ويمؿ ُمـ قم٤مؿمؼ أشمٚمػ ذم ُمٕمِمقىمف :(0)ضمٝم٧م وم٣مل ـ رمحف اهللـ  وهلل در ازمـ ايمٗمٝمؿ

أيم٧ٌم ومتٜم٦م اًمٕمِمؼ  ويمؿ ،وُمّم٤مًمح ديٜمف ودٟمٞم٤مه ،وٟمٗمًف، ووٞمع أهٚمف ،وقمروف ،ُم٤مًمف

أظمرضم٧م ُمـ ؿم٤مء ويمؿ إًمٞمؿ،  رؤوؾم٤ًم ذم اجلحٞمؿ، وأؾمٚمٛمتٝمؿ إمم ُم٘م٤مؾم٤مة اًمٕمذاب

وأطمٚم٧م ُمـ ٟم٘مٛم٦م، ويمؿ أٟمزًم٧م ُمـ  اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمديـ، ويمؿ أزاًم٧م ُمـ ٟمٕمٛم٦م،

وووٕم٧م ُمـ ذيػ رومٞمع اًم٘مدر  ُمٕم٘مؾ قمزة قمزيز، وم٢مذا هق ُمـ إذًملم،

يمِمٗم٧م ُمـ قمقرة، وأطمدصم٧م ُمـ روقم٦م،  وم٢مذا هق أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم، ويمؿ ،واعمٜمّم٥م

  .هـاوأقم٘م٧ٌم ُمـ أمل، وأطمٚم٧م ُمـ ٟمدم .

وقمِمٌؼ هق ُم٘م٧ٌم ُمـ اهلل، وسمٕمد : (4)دم ىمالَمف فمعم أوم٣ًمم ايمٔمُمؼ -رمحف اهلل-ووم٣مل

ُمـ رمحتف، وهق أض رء قمغم اًمٕمٌد ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه، وهق قمِمؼ اعمردان، ومام اسمتكم سمف 

إٓ ُمـ ؾم٘مط ُمـ قملم اهلل، ومٓمرد قمـ سم٤مسمف، وأسمٕمد ىمٚمٌف قمٜمف، وهق ُمـ أقمٔمؿ احلُج٥م 

                                                 
 (.232،233، 227)ص: شروو٦م اعمحٌلم»( 1)

  .(370)ص: شاًمداء واًمدواء» (2)
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ـ قملم اهلل اسمتاله سمٛمح٦ٌم ٌد ُم: إذا ؾم٘مط اًمٕمٙمػوم٣مل زمٔمض ايمًاًم٘م٤مـمٕم٦م قمـ اهلل، يمام 

 .اعمردان

وهذه اعمح٦ٌم هل اًمتل ضمٚم٧ٌم قمغم ىمقم ًمقط ُم٤م ضمٚم٧ٌم، ومام ُأشمقا إٓ ُمـ هذا 

 .[72احلجر:] ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ژىم٤مل شمٕم٤ممم  اًمٕمِمؼ،

وآؿمتٖم٤مل  ،إًمٞمف ١مودواء هذا اًمداء: آؾمتٖم٤مصم٦م سمٛم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب، وصدق اًمٚمج

ض سمحٌف وىمرسمف، واًمتٗمٙمر ذم إمل اًمذي يٕم٘مٌف هذا اًمٕمِمؼ، واًمٚمذة  سمذيمره، واًمتٕمق 

اًمتل شمٗمقشمف سمف، ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف ومقات أقمٔمؿ حمٌقب، وطمّمقل أقمٔمؿ ُمٙمروه، وم٢مذا 

أىمدُم٧م ٟمٗمًف قمغم هذا وآصمرشمف، ومٚمٞمٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٌػم اجلٜم٤مزة، وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمٌالء ىمد 

 .هـا.أطم٤مط هب٤م

فمٛمدَم٣م ؽمئؾ فمـ أومقاٍم ئم٣مذون  :ـ رمحف اهلل ـ(1)م ازمـ سمٝمٚمٝم٥مووم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمال

 .اظمردان

وٓ ويّدقمقن أهنؿ يّمحٌقن هلل،  ،وىمد ي٘مع ُمـ أطمدهؿ ىمٌٚم٦م وُمْم٤مضمٕم٦م ًمٚمّمٌل 

ون ذًمؽ ذٟم٤ًٌم وٓ قم٤مراً    .يٕمد 

وي٘مقًمقن: ٟمحـ ٟمّمحٌٝمؿ ًمٖمػم ظمٜم٤م، ويٕمٚمؿ أسمق اًمّمٌل سمذًمؽ وقمٛمف وأظمقه ومال 

 يٜمٙمرون، ومام طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ه١مٓء؟ 

 وُم٤مذا يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء اعمًٚمؿ أن يٕم٤مُمٚمٝمؿ سمف واحل٤مًم٦م هذه ؟

: احلٛمد هلل، اًمّمٌل إُمرد اعمٚمٞمح سمٛمٜمزًم٦م اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م ذم يمثػم ُمـ همٟمصم٣مب

ٌِّٚمف إٓ ُمـ ي١مُمـ قمٚمٞمف، يم٤مٕب،  إُمقر، وٓ جيقز شم٘مٌٞمٚمف قمغم وضمف اًمٚمذة، سمؾ ٓ ي٘م

واإلظمقة، وٓ جيقز اًمٜمٔمر إًمٞمف قمغم هذا اًمقضمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٜم٤مس، سمؾ حيرم قمٜمد 

                                                 

 ( .249-32/247) شومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم» (1)
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إًمٞمف حل٤مضم٦م سمال ري٦ٌم ُمثؾ ُمٕم٤مُمٚمتف،  مجٝمقرهؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف قمٜمد ظمقف ذًمؽ، وإٟمام يٜمٔمر

 واًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف، وٟمحق ذًمؽ يمام يٜمٔمر إمم اعمرأة ًمٚمح٤مضم٦م.

 َُمُروُهؿْ »ىم٤مل:  وأُم٤م ُمْم٤مضمٕمتف ومٝمذا أومحش ُمـ أن ي٠ًمل قمٜمف، وم٢من اًمٜمٌل 

اَلةِ  ٌْعِ  زم٣ِميمِمَّ ًَ
زُمقُهؿْ  ،يمِ وُمقا ،يمَِٔممْمٍ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواْضِ إذا سمٚمٖمقا  ،(1)شاظمََّْم٣مصِمعِ  دِم  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوهَمرِّ

  !ق ومقق ذًمؽ؟قمنم ؾمٜملم ومل حيتٚمٛمقا سمٕمد، ومٙمٞمػ سمام ه

َّٓ  زم٣ِمَْمَرَأةٍ  َرصُمٌؾ  َُيُْٙمق َٓ »ىمد ىم٤مل:  وإذا يم٤من اًمٜمٌل  ٝمَْْم٣منُ  شَم٣ميمَِثُٜماَم  ىَم٣منَ  إ   .(2) شايمُمَّ

٣مىُمؿْ »وىم٤مل:  طُمقَل  إِيَّ ٣مءِ  فَمعَم  َوايمدُّ ًَ ْٚمَق؟ َأهَمَرَأْي٦َم ٣م رؽمقل اهلل: قا يَ يمُ ٣م، ومَ ايمٛمِّ : وَم٣مَل  احْلَ

ْٚمقُ »  وم٢مذا يم٤مٟم٧م اخلٚمقة حمرُم٦م عم٤م خي٤مف ُمٜمٝم٤م ومٙمٞمػ سم٤معمْم٤مضمٕم٦م؟  اظمَْْقُت  احْلَ

وىمد يٙمقن هلل ُمع هقى  ،وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ: إٟمف يٗمٕمؾ ذًمؽ هلل، ومٝمذا أيمثره يمذب

قمل ُمثؾ ذًمؽ ذم صح٦ٌم اًمٜم٤ًمء إضم٤مٟم٥م، ومٞمٌ٘مك يمام ىم٤مل  قمل ُمـ يدَّ اًمٜمٗمس، يمام يدَّ

  [.219اًمٌ٘مرة:] ژ ائائەئەئوئوئۇئ  ۇئ ىژ  شمٕم٤ممم ذم اخلٛمر

 وىمد روي قمـ اعمِم٤ميخ ُمـ اًمتحذير ُمـ صح٦ٌم إطمداث ُم٤م يٓمقل وصٗمف.

وًمٞمس ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن يٗمٕمؾ ُم٤م يٗميض إمم هذه اعمٗم٤مؾمد اعمحرُم٦م، وإن وؿ إمم 

ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ُمـ شمٕمٚمٞمؿ أوشم٠مدي٥م، وم٢من اعمردان يٛمٙمـ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشم٠مديٌٝمؿ سمدون هذه 

 قمٚمٞمٝمؿ، وقمغم ُمـ يّمحٌٝمؿ، وقمغم اعمًٚمٛملم سمًقء اًمٔمـاعمٗم٤مؾمد اًمتل ومٞمٝم٤م ُمية 

 شم٤مرة، وسم٤مًمِمٌٝم٦م أظمرى، سمؾ روي أن رضماًل يم٤من جيٚمس إًمٞمف اعمردان ومٜمٝمك قمٛمر 

  .قمـ جم٤مًمًتف

ُمع ُم٤م ذم  ،ؿم٤مسم٤ًم وم٘مٓمع ؿمٕمره عمٞمؾ سمٕمض اًمٜم٤ًمء إًمٞمف  وًم٘مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

  .واًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم أهٚمف ،ذًمؽ ُمـ إظمراضمف ُمـ وـمٜمف

                                                 

 (.5869) شصحٞمح اجل٤مُمع»( وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 491( وأسمق داود )6689) شاعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 1)

( قمـ اسمـ قمٛمر ريض 387( واحل٤ميمؿ )2254( واًمؽمُمذي )114) شاعمًٜمد»ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م رواه أمحد ذم ( 2)

 (.2546) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و1116) شاًمّمحٞمح٦م»اهلل قمٜمٝمام وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 
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ممٚمقيمف، أو يتٞمؿ قمٜمد ُمـ يٕم٤مذه  أظمٞمف، أو وأوُمـ أىمر صٌٞم٤ًم يتقٓه ُمثؾ: اسمٜمف، 

وم٢من اًمٗم٤مطمِم٦م  ،(1)شوٓ يدطمؾ اجلٛم٥م ديقث»قمغم هذا اًمقضمف، ومٝمق ديقٌث ُمٚمٕمقن، 

وهذه اًمٕمنمة اًم٘مٌٞمح٦م  ،اًم٤ٌمـمٜم٦م ُم٤م ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜم٦م ذم اًمٕم٤مدة، وإٟمام شم٘مقم قمغم اًمٔم٤مهرة

  ژەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ  ُمـ اًمٔم٤مهرة ، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
  .[151ٕٟمٕم٤مم:]ا

ومٚمق ذيمرٟم٤م ُم٤م طمّمؾ ذم ُمثؾ هذا ُمـ اًمير واعمٗم٤مؾمد، وُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ًمٓم٤مل، 

ؾمقاء يم٤من اًمرضمؾ شم٘مٞم٤ًم أو وم٤مضمرًا، وم٢من اًمت٘مل يٕم٤مًم٩م ُمرارة ذم جم٤مهدة هقاه وظمالف 

ٟمٗمًف، ويمثػم ُم٤م يٖمٚمٌف ؿمٞمٓم٤مٟمف وٟمٗمًف، سمٛمٜمزًم٦م ُمـ حيٛمؾ محاًل ٓ يٓمٞم٘مف ومٞمٕمذسمف أو 

 أقمٚمؿ.  ي٘متٚمف، واًمٗم٤مضمر يٙمٛمؾ ومجقره سمذًمؽ واهلل

 ٥م:ــوومٖم

وُم٤م حُيذر ُمـ ؾمقئٝم٤م، أُمر إذا ذيمرشمف  ،: أن أُمر اخل٤ممت٦مـ رمحٜمل اهلل وإي٤مكـ  اقمٚمؿ 

 ،قمـ ُمٕمّمٞمتف واسمتٕمدت، قمز وضمؾ طمؼ ذيمره ازداد ىمٚمٌؽ ظمقوم٤ًم وظمِمٞم٦ًم ُمـ اهلل

ۓ  ۓ  ژ   وؾم٤مرقم٧م إمم ـم٤مقمتف، وًمقٓ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمدد أضم٤مل وم٘م٤مل

واخلقف ُمـ  ،إٟمٗمس قمٜمد أول ذيمره، يمٞمػ ًٓمزه٘م٧م [، 38ًمرقمد: ]ا ژ﮲ 

وأره٥م أومئدهتؿ ذم يمؾ طملم، عم٤مذا  ،ؾمقء اخل٤ممت٦م هق اًمذي ـمٞمَّش ىمٚمقب اًمّمدي٘ملم

؟ واًم٘مٚمقب سملم أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ ي٘مٚمٌٝم٤م يمٞمػ خي٤مومقن ُمـ ؾمقء اخل٤ممت٦م ٓ

                                                 

( قمـ رضمؾ 642) شُمًٜمده»( وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم 20437) شاعمّمٜمػ»رواه قمٌد اًمرزاق ذم ( 1)

( رىمؿ 5/431( و )3189( رىمؿ )4/70) شاعمٝمرةإحت٤مف اخلػمة »ُمـ ىمريش رومٕمف. ىم٤مل اًمٌقصػمي ذم 

 طمدي٨م ُمـ شأمحد ُمًٜمد» ذم ؿم٤مهد ًمف اعمتـ ًمٙمـ رواشمف، سمٕمض جلٝم٤مًم٦م، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد هذا(:4979)

 قمٚمٞمٝمؿ ـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ـ اهلل طمرم ىمد صمالصم٦م» : اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمٝمام قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  شاخل٨ٌم أهٚمف ذم ي٘مر اًمذي واًمديقث واًمٕم٤مق، اخلٛمر، ُمدُمـ: اجلٜم٦م

  ( .3052) شصحٞمح اجل٤مُمع»
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ٜمف ُمٜمٝم٤م؟ واخل٤ممت ؟٤ممت٦مُمٜم٤م ٓ خي٤مف قمغم ٟمٗمًف ؾمقء اخليِم٤مء، وُمـ  ٦م وُم٤م اًمذي أُمَّ

 .ُمٖمٞم٦ٌم وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 أن اًمٜمٌل   قمـ أيب هريرة  (1)وىمد ضم٤مء ذم اخلؼم اًمّمحٞمح اًمذي رواه ُمًٚمؿ

صُمَؾ  إِنَّ »: ىم٤مل ـَ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايمرَّ ََم ٛم٥َِّم، َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  ايمْمَِّقيَؾ  ايمزَّ َتؿُ  شُمؿَّ  اجْلَ  زمَِٔمَٚمؾِ  فَمَٚمُٙمفُ  يَمفُ  ُُيْ

صُمَؾ  َوإِنَّ  ايمٛم٣َّمِر، َأْهؾِ  ـَ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايمرَّ ََم َتؿُ  شُمؿَّ  ايمٛم٣َّمِر، َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  ايمْمَِّقيَؾ  ايمزَّ  فَمَٚمُٙمفُ  يَمفُ  ُُيْ

ٛم٥َّمِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ   شاجْلَ

اَم »: وىم٤مل  فَْماَمُل  إِٞمَّ ْٕ َقاسمِٝمؿِ  ا  .(2)رواه اًمٌخ٤مري شزم٣ِمخْلَ

سمؾ وذم زُمـ ظمػم اًمٌنم،  ،ومٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م ي٤م إظمقشم٤مه قمٛمـ آُمـ صمؿ يمٗمر ذم هذا اًمزُمـ

واًمًٜم٦م أصٌح  ، ويمؿ ُمـ داقمٞم٦م ًمٚمخػمرأيٜم٤م ُمـ اؾمت٘م٤مم صمؿ اٟمحرف واٟمتٙمسويمؿ 

 ، ويمؿ ُمـ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ أصٌح ـم٤مًم٥م دٟمٞم٤م، ويمؿ ويمؿ...داقمٞم٦م ًمٚمنم واًمٌدقم٦م

ُمع  ،رًمف ومٞمٝم٤م ىمرا ومٞم٤م إظمقشم٤مه: يمٞمػ شم٘مر قملم قم٤مىمؾ ذم هذه اًمدار؟ ويمٞمػ يًت٘مر

  ؟هذا احل٤مل

دٟمٞم٤ميمؿ ىمٌؾ اعمامت، وشمداريمقا هٗمقاشمٙمؿ ىمٌؾ اًمٗمقات، ومتزودوا إظمقاين ُمـ 

، وشمٗمٙمروا ومٞمام أرايمؿ ُمـ أي٤مت، أٟمٗمًٙمؿ وراىمٌقا اهلل ذم اخلٚمقات وطم٤مؾمٌقا

وسم٤مدروا سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٤مت، واؾمتٙمثروا ذم أقمامريمؿ اًم٘مّمػمة، وأي٤مُمٙمؿ اًم٘مٚمٞمٚم٦م 

ذات، ُمـ احلًٜم٤مت، ىمٌؾ أن يٜم٤مدي سمٙمؿ ُمٜم٤مدي اًمِمت٤مت، ىمٌؾ أن يٗمج٠ميمؿ ه٤مدم اًمٚم

ن شمت٘مٓمع ىمٚمقسمٙمؿ قمٜمد ومراىمٙمؿ واًمزومرات، ىمٌؾ أ إٟملمىمٌؾ أن يتّم٤مقمد ُمٜمٙمؿ 

، ىمٌؾ أن يٖمِم٤ميمؿ ُمـ همؿ اعمقت واًمٖمٛمرات، وىمٌؾ ُمٗم٤مرىم٦م اًم٘مّمقر إمم طمنات

 يم٤من سمٓمقن اخلٚمقات، وىمٌؾ أن حي٤مل سمٞمٜمٙمؿ وسملم ُم٤م شمِمتٝمقن، وًمذًمؽ إظمقاين ذم اهلل

                                                 
  .(2651) شُمًٚمؿ»( 1)

 .   (6607) شاًمٌخ٤مري» (2)
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٤َم  َي٣م» قمٚمٞمف يمثػمًا ُم٤م يردد : فصٚمقات ريب وؾمالُم ٦ٌِّْم  ايْمُٗمُٙمقِب، َُمَٗمٙمِّ  فَمعَم  وَمْٙمٌِلَ  شَم

 .(1)أظمرضمف اًمؽمُمذي شِديٛمَِؽ 

                                                 
 ،(2792) شصحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(2226) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (1)

 . ( قمـ أٟمس 7987) شصحٞمح اجل٤مُمع»و
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 اٌفصً اٌـاتغ ػشغ
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 ػشغ اٌـاتغاٌفصـً 
 

 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

  [.36اإلهاء: ] ژی          ی  ی

  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

       ﮿   ﯀    ﯁      ﮾ ﮼  ﮽ ﮺    ﮻  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹   

 .[117-116اًمٜمحؾ:] ژ       

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

  . [33:إقمراف]  ژگ گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ک ک  ک

ڤ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ    ڤژوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . [9 -8احل٩م: ] ژ  چ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژژ

چ   چ  ڇ     چ   ڃ     چ     ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.4-3احل٩م:] ژ  ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڍ ڌ  ڌ   ڍ   ڇڇ  ڇ

 وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ـَ  َيٛمَْتِزفُمفُ  ٣مَ اْٞمتَِزافمَ  ايْمِٔمْٙمؿَ  َيْٗمٌُِض  َٓ  اهللََّ إِنَّ » ي٘مقل: ـْ ، ايمٛم٣َّمسِ  َِم  ايْمِٔمْٙمؿَ  َيْٗمٌُِض  َويَم٘مِ

ٌْضِ  ْ  إَِذا ضَمتَّك، ايْمُٔمَٙماَمءِ  زمَِٗم كْ  َل َذ ، ٣مً فَم٣مظمِ  َيؼْمُ َ ً  ٣مَ وؽَم ؤرُ  ايمٛم٣َّمُس  اختَّ َٓ ٣م ئُِٙمقا، صُمٜمَّ ًُ  هَمَٟمهْمَتْقا هَم

 .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَوَأَوٙمُّقا هَمَّمٙمُّقا فِمْٙمؿٍ  زمَِٕمغْمِ 

                                                 

 ( .2673) شُمًٚمؿ» ،(100)  شاًمٌخ٤مري»( 1) 

 سطغ اٌفرٜٛ تغري ػٍُ
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 قمٚمؿ سمٖمػم قمٚمٞمف اًم٘مقل ؾمٌح٤مٟمف اهلل طمرم وىمد: ـ رمحف اهللـ  (0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ

 ،ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمٞم٤م اعمرشم٦ٌم ذم ضمٕمٚمف سمؾ ،اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ ُمـ وضمٕمٚمف ،واًم٘مْم٤مء اًمٗمتٞم٤م ذم

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ژ شمٕم٤ممم وم٘م٤مل

  [.33ٕقمراف:]ا    ژک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ ک  ک

 هق سمام صمٜمك صمؿ ،اًمٗمقاطمش وهق سم٠مؾمٝمٚمٝم٤م وسمدأ ،ُمراشم٥م أرسمع اعمحرُم٤مت ومرشم٥م

 اًمنمك وهق ،ُمٜمٝمام حتريامً  أقمٔمؿ هق سمام صمٚم٨م صمؿ ،واًمٔمٚمؿ اإلصمؿ وهق ،ُمٜمف حتريامً  أؿمد

 ،قمٚمؿ سمال قمٚمٞمف اًم٘مقل وهق ،يمٚمف ذًمؽ ُمـ حتريامً  أؿمد هق سمام رسمع صمؿ ،ؾمٌح٤مٟمف سمف

 ديٜمف وذم ،وأومٕم٤مًمف وصٗم٤مشمف أؾمامئف ذم قمٚمؿ سمال ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف اًم٘مقل يٕمؿ وهذا

 .وذقمف

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ژ  شمٕم٤ممم وىم٤مل 

﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁           

 .[117-116اًمٜمحؾ:] ژ       

 حيرُمف مل عم٤م وىمقهلؿ ،أطمٙم٤مُمف ذم قمٚمٞمف اًمٙمذب قمغم سم٤مًمققمٞمد ؾمٌح٤مٟمف إًمٞمٝمؿ ومت٘مدم

 أن ًمٚمٕمٌد جيقز ٓ فٟمأ ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف سمٞم٤من وهذا ،طمالل هذا حيٚمف مل وعم٤م ،طمرام هذا

 ..اهـوطمرُمف أطمٚمف ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن قمٚمؿ سمام إٓ ،طمرام وهذا ،طمالل هذا ي٘مقل

 سمف قمٔمٞمؿ، ُمٜمّم٥م اإلومت٤مء: ـ رمحف اهللـ  (4)ووم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

 إمم ويرؿمدهؿ ديٜمٝمؿ، أُمقر ُمـ اًمٕم٤مُم٦م قمغم يِمٙمؾ ُم٤م ًمٌٞم٤من ص٤مطمٌف يتّمدى

 أهالً  يم٤من ُمـ إٓ ًمف يتّمدر ٓ اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمّم٥م هذا يم٤من ًمذًمؽ ،اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط

 قمٚمؿ قمـ إٓ يتٙمٚمٛمقا ٓ وأن ،شمٕم٤ممم اهلل يت٘مقا أن اًمٕم٤ٌمد قمغم جي٥م ًمذًمؽ ،ًمف

                                                 

  (.1/31) شإقمالم اعمقىمٕملم»( 1)

 (.77-75)ص: شيمت٤مب اًمٕمٚمؿ»( 2)
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 ُمدسمر وٓ اهلل، إٓ ظم٤مًمؼ ومال وإُمر، اخلٚمؼ ًمف وطمده اهلل أن يٕمٚمٛمقا وأن وسمّمػمة،

 اًمٌمء، يقضم٥م اًمذي ومٝمق اهلل، ذيٕم٦م ؾمقى ًمٚمخٚمؼ ذيٕم٦م وٓ ،اهلل إٓ ًمٚمخٚمؼ

 وحيرُمقن حيٚمٚمقن ُمـ قمغم اهلل أٟمٙمر ذاوًم وحيٚمٚمف، إًمٞمف يٜمدب اًمذي وهق حيرُمف، وهق

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ژ  شمٕم٤ممم وم٘م٤مل سم٠مهقائٝمؿ

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ

 [.60-59يقٟمس:] ژ  ﮸   ﮹  ﮺

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ژ  شمٕم٤ممم وىم٤مل

        ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁   ﮵  ﮶ 

  [.117-116اًمٜمحؾ:] ژ       

 يدري ٓ وهق ،طمالل إٟمف رء قمـ اًمِمخص ي٘مقل أن :اجلٜم٤مي٤مت أيمؼم ُمـ وإن

 أو ومٞمف، اهلل طمٙمؿ قمـ يدري ٓ وهق ،طمرام إٟمف اًمٌمء قمـ ي٘مقل أو ومٞمف، اهلل طمٙمؿ ُم٤م

 إٟمف اًمٌمء قمـ وي٘مقل أوضمٌف، اهلل أن يدري ٓ وهق ،واضم٥م إٟمف اًمٌمء قمـ ي٘مقل

 قمز اهلل ُمع أدب وؾمقء ضمٜم٤مي٦م هذه إن يقضمٌف، مل اهلل أن يدري ٓ هقو ،واضم٥م همػم

 ديٜمف ذم ومت٘مقل يديف سملم شمت٘مدم صمؿ ،هلل احلٙمؿ أن اًمٕمٌد أهي٤م شمٕمٚمؿ يمٞمػ.وضمؾ

 ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل ،سمف سم٤مًمنمك قمٚمؿ سمال قمٚمٞمف اًم٘مقل اهلل ىمرن ًم٘مد شمٕمٚمؿ؟ ٓ ُم٤م وذيٕمتف

 ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک ڇ ژ

  [.33ٕقمراف:]ا   ژک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ

 هذا ي٘مقًمقن ومتجدهؿ ،يٕمٚمٛمقن ٓ سمام سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يٗمتل اًمٕم٤مُم٦م ُمـ يمثػماً  وإن

 أومال ؿمٞمئ٤ًم، ذًمؽ قمـ يدرون ٓ وهؿ واضم٥م، همػم أو واضم٥م، أو طمرام، أو طمالل،

 إذا أهنؿ ه١مٓء يٕمٚمؿ أومال ؟اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ىم٤مًمقا قمام ؾم٤مئٚمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل أن ه١مٓء يٕمٚمؿ

ُمقا أو اهلل، طمرم ُم٤م ًمف وم٠مطمٚمقا ؿمخّم٤مً  أوٚمقا  ،سم٢مصمٛمف سم٤مءوا وم٘مد ًمف اهلل أطمؾ ُم٤م طمرَّ

 .سمف أومتقه ُم٤م سم٥ًٌم وذًمؽ ،قمٛمؾ ُم٤م وزر ُمثؾ قمٚمٞمٝمؿ ويم٤من
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 ،قم٤معم٤مً  يًتٗمتل أن يريد ؿمخّم٤مً  رأى وم٢مذا ،أظمرى ضمٜم٤مي٦م جيٜمل اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض إن

 ذم أٟمف ُمع ،طمرام هذا واوح، أُمر هذا شمًتٗمتل، أن طم٤مضم٦م ٓ :لُمٕم٤ماًم هذا ًمف ي٘مقل

 يٚمزُمف مل سمام ومٞمٚمزُمف ،واضم٥م هذا: ًمف ي٘مقل أو ًمف، اهلل أطمؾ ُم٤م فُمُ رِ حْ ومٞمُ  ،طمالل اًمقاىمع

 أو قمٚمٞمف، اهلل أوضم٥م ُم٤م قمٜمف ومٞمً٘مط اهلل ذيٕم٦م ذم واضم٥م همػم هذا :ي٘مقل أو سمف، اهلل

 وظمٞم٤مٟم٦م اهلل، ذيٕم٦م قمغم ُمٜمف ضمٜم٤مي٦م وهذه طمرام، اًمقاىمع ذم وهق ،طمالل هذا :ي٘مقل

 ُمـ سمٚمد ـمريؼ قمـ ؾم٠مل ؿمخّم٤مً  أن ًمق أرأيتؿ قمٚمؿ، سمدون أومت٤مه طمٞم٨م ،اعمًٚمؿ ٕظمٞمف

 ُمٜمؽ؟ ظمٞم٤مٟم٦م ذًمؽ اًمٜم٤مس يٕمد أومال ،شمٕمٚمؿ ٓ وأٟم٧م هٜم٤م ُمـ اًمٓمريؼ :وم٘مٚم٧م اًمٌٚمدان،

 قمٜمٝم٤م شمٕمٚمؿ ٓ وأٟم٧م ،اهلل أٟمزل اًمتل اًمنميٕم٦م وهق ،اجلٜم٦م ـمريؼ قمـ شمتٙمٚمؿ ومٙمٞمػ

 !ؿمٞمئ٤ًم؟

 قمغم اجلرأة ُمـ ،اًمٕم٤مُم٦م ومٞمف ي٘مع ومٞمام ي٘مٕمقن ،اًمٕمٚمامء أٟمّم٤مف اعمتٕمٚمٛملم سمٕمض وإن

 ذم وجيٛمٚمقن يٕمٚمٛمقن، ٓ ومٞمام ومٞمتٙمٚمٛمقن ،واإلجي٤مب واًمتحريؿ اًمتحٚمٞمؾ ذم ،اًمنميٕم٦م

 اًمقاطمد ؾمٛمٕم٧م إذا اهلل، أطمٙم٤مم ذم اًمٜم٤مس أضمٝمؾ ُمـ وهؿ ويٗمّمٚمقن، اًمنميٕم٦م

 يٛمٙمـ ٓ شمقرقمف، وقمدم ضمزُمف ُمـ ي٘مقل ومٞمام اًمقطمل قمٚمٞمف يٜمزل ومٙم٠مٟمام يتٙمٚمؿ ُمٜمٝمؿ

 يٍم ذًمؽ وُمع ،اًمث٤مسم٧م احلؼ صٗم٦م هق اًمٕمٚمؿ قمدم أن ُمع أدري ٓ: وي٘مقل يٜمٓمؼ أن

 سمف، ويٖمؽمون سم٘مقًمف يث٘مقن رسمام اًمٜم٤مس ٕن ،اًمٕم٤مُم٦م ومٞمي قم٤ممل أٟمف قمغم ضمٝمٚمف قمغم سمٜم٤مء

 ذًمؽ يٜمًٌقن شمراهؿ سمؾ ٓ ،إًمٞمٝمؿ إُمر ٟم٦ًٌم قمغم ي٘متٍمون اًم٘مقم ه١مٓء وًمٞم٧م

 ومٞمام إٓ جيقز ٓ وهذا اإلؾمالم يرى يمذا، يمذا، ٘مقلي اإلؾمالم: ومٞم٘مقًمقن ،ًمإلؾمالم

 وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب سمٛمٕمروم٦م إٓ ذًمؽ إمم ـمريؼ وٓ اإلؾمالم، ديـ ُمـ أٟمف اًم٘م٤مئؾ قمٚمؿ

 .قمٚمٞمف اعمًٚمٛملم إمج٤مع أو رؾمقًمف،

 ،ُمٜمف ظمقومف وقمدم ،اهلل ُمـ طمٞم٤مئف وقمدم ،ورقمف وقمدم ،جلرأشمف اًمٜم٤مس سمٕمض إن

 اًمٌمء قمـ أو ،٤مً طمراُم هذا أفمـ ُم٤م حتريٛمف اًمقاوح اعمحرم اًمٌمء قمـ ي٘مقل
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 قمٜم٤مداً  أو ُمٜمف، ضمٝمالً  إُم٤م واضم٤ًٌم، هذا أفمـ ُم٤م ي٘مقل وضمقسمف واًمقاوح اًمقاضم٥م

 اهـ..اهلل ديـ ذم اهلل ًمٕم٤ٌمد شمِمٙمٞمٙم٤مً  أو وُمٙم٤مسمرة،
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 اجلًٙ ٠مرً صادثٗ. (1)
 

ـْ  ، ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِب  فَم ْدِريِّ ـْ  ىَم٣منَ »: وَم٣مَل   اهللِ  َٞمٌِلَّ  َأنَّ  اخْلُ ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  همِٝمَٚم  وَمَتَؾ  َرصُمٌؾ  وَم

َٔم٥مً  ًْ
ِٔمكمَ  سمِ ًْ

ًَ  َوسمِ َٟمَل  ،٣مً َٞمْٖم ًَ ـْ  هَم َْرضِ  َأْهؾِ  َأفْمَٙمؿِ  فَم ْٕ فُ : هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمسَم٣مهُ  َراِه٤ٍم، فَمعَم  هَمُدلَّ  ا  إِٞمَّ

َٔم٥مً  وَمَتَؾ  ًْ
ِٔمكمَ  سمِ ًْ

ًَ  َوسمِ ـْ  يَمفُ  هَمَٜمْؾ  ،٣مً َٞمْٖم ،: هَمَٗم٣مَل  سَمْقزَم٥ٍم؟ َِم َؾ  هَمَٗمَتَٙمُف، َٓ  شُمؿَّ  َِم٣مَئ٥ًم، زمِفِ  هَمَ٘مٚمَّ

ـْ  ؽَمَٟمَل  َْرضِ  َأْهؾِ  َأفْمَٙمؿِ  فَم ْٕ فُ : هَمَٗم٣مَل  فَم٣مِلٍ، َرصُمؾٍ  فَمعَم  هَمُدلَّ  ا  يَمفُ  هَمَٜمْؾ  َٞمْٖمٍس، َِم٣مَئ٥مَ  وَمَتَؾ  إِٞمَّ

ـْ  ـْ  َٞمَٔمْؿ،: هَمَٗم٣مَل  سَمْقزَم٥ٍم؟ َِم  هَم١مِنَّ  َوىَمَذا، ىَمَذا َأْرضِ  إلَِم  اْٞمَْمٙمِْؼ  ايمتَّْقزَم٥ِم؟ َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  حَيُقُل  َوََم

٣م ٌُُدونَ  ٣مً ُأَٞم٣مؽَم  ِِبَ ٌُدِ  اهللَ َئْم َٓ  ََمَٔمُٜمْؿ، اهللَ هَم٣مفْم ٣َم َأْرِوَؽ، إلَِم  سَمْرصِمعْ  َو  ؽَمْقٍء، َأْرُض  هَم١مَِّنَّ

مْح٥َمِ  ََماَلئَِ٘م٥مُ  همِٝمفِ  هَم٣مطْمَتَِمَٚم٦ْم  اظمَْْقُت، َأسَم٣مهُ  ايمْمَِّريَؼ  َٞمَِمَػ  إَِذا ضَمتَّك هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ   َوََماَلئَِ٘م٥مُ  ايمرَّ

مْح٥َمِ  ََماَلئَِ٘م٥مُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ايْمَٔمَذاِب،  ََماَلئَِ٘م٥مُ  َووَم٣ميَم٦ْم  اهللِ، إلَِم  زمَِٗمْٙمٌِفِ  َُمْٗمٌاِلً  ٣مً سَم٣مئٌِ صَم٣مءَ : ايمرَّ

فُ : ايْمَٔمَذاِب  ْ  إِٞمَّ ، اً طَمغْم  َئْمَٚمْؾ  َل ، ُصقَرةِ  دِم  ََمَٙمٌؽ  هَمَٟمسَم٣مُهؿْ  وَمطُّ : هَمَٗم٣مَل  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ، هَمَجَٔمُٙمقهُ  آَدَِملر

قا ًُ ، زَمكْمَ  ََم٣م وِمٝم َْرَوكْمِ ْٕ تِِٜماَم  هَم١ملَِم  ا  إلَِم  َأْدَٞمك هَمَقصَمُدوهُ  هَمَٗم٣مؽُمقهُ  يَمُف، هَمُٜمقَ  َأْدَٞمك ىَم٣منَ  َأيَّ

َْرضِ  ْٕ ٌََّمْتفُ  َأَراَد، ايمَّتِل ا مْح٥َمِ  ََماَلئَِ٘م٥مُ  هَمَٗم  .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شايمرَّ

ومٙم٤من  ،قمٚمؿإمم هذا اًمراه٥م اًمذي أومتك سمٖمػم  ـ ووم٘مٜمل اهلل وإي٤مكـ  ر: اٟمٔمومٙم٦م

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ژ  شمٕم٤ممم خم٤مًمٗم٤ًم ًم٘مقل اهلل

 [.36اإلهاء:] ژی  ی          ی  ی 

  [.33إقمراف:] ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱژ وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

  .أومت٤مه وم٘متٚمفقمٚمٞمف ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي سم٠من ؾمٚمط  ،ومٕم٤مىمٌف اهلل

 : اجل٤مهؾ قمدو ٟمٗمًف.وصدق ُمـ ىم٤مل

 رام ٟمٗمٕم٤ًم ومي ُمـ همػم ىمّمدٍ 
          

 وُمـ اًمؼم ُم٤م يٙمقن قم٘مقىم٤مً  
 

                                                 
  .(2766) شُمًٚمؿ»، (3470) شاًمٌخ٤مري»( 1)
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، ٕن اًمٕم٤مسمد اًمٕمٚمؿ قمغم يمثرة اًمٕم٤ٌمدة ُمع اجلٝمؾسمٞم٤من ومْمؾ  ودم هذا احلدي٧م

، يمام ومٝمٚمؽ وأهٚمؽ ووؾ وأوؾ ،حيًـ صٜمٕم٤مً  اجل٤مهؾ رسمام أؾم٤مء ُمـ طمٞم٨م أراد أن

 اًمراه٥م.ومٕمؾ هذا 

سمٞم٤من أن ُمـ يتّمدى هلداي٦م اًمٜم٤مس ودقمقهتؿ ًمإلؾمالم واحلؼ يٜمٌٖمل : وهمٝمف أيّم٣مً 

  .ره أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمفوإٓ ومٞمٙمقن ض ،أن يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل

  .[19:حمٛمد] ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث ژ   ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .أن اجل٤مهؾ ىمٚمٞمؾ اًمٗمٓمٜم٦م :همٝمف أيّم٣مً و

، ٕٟمف يم٤من ُمـ طم٘مف اًمتحرز ممـ اضمؽمأ قمغم اًم٘متؾ طمتك وم٘مٚم٦م ومٓمٜم٦م اًمراه٥م سقمتف

ُمداراة قمـ  ، وأن يًتٕمٛمؾ ُمٕمف اعمٕم٤مريضديدٟمف سم٠من ٓ يقاضمٝمف سمخالف ُمرادهص٤مر 

 . ٟمٗمًف

 ،٦م اًمراه٥مومٓمٜم قمدموومٞمف  :(0)شاظمٖمٜمؿ ظم٣م أؾم٘مؾ َمـ سمٙمخٝمص ىمت٣مب َمًٙمؿ»وم٣مل دم 

 ًمف اًم٘متؾ ص٤مر ممـ ٟمٗمًف، قمغم زراًمتح ـمريؼ ؾمٚمؽ وٓ اًمٗمتٞم٤م، وضمف ٥ميّم مل طمٞم٨م

 ومٙم٤من يٗمؽمؾمف، سمٛمـ ي٤ٌمزم ٓ اًمذي إؾمد ُمثؾ اًمرضمؾ هذا ص٤مر وم٘مد ُمٕمت٤مدة، قم٤مدة

 إؾمد دارىيُ  يمام ٟمٗمًف، قمـ اًم٘متؾ ًمدومع ُمداراة ،اًمتقسم٦م سمٛمٜمع يِم٤مومٝمف أٓ طم٘مف

 سمحٙمؿ ىمتٚمف، وشمقسمتف اهلل رمح٦م ُمـ آيًف عم٤م وم٢مٟمَّف ٟمٗمًف، قمغم أقم٤من ًمٙمٜمف اًمْم٤مري،

 اًمرهم٦ٌم ٟمٗمًف ذم سم٘مل سمف اهلل ًمٓمػ وعم٤م قمٚمٞمف، شمقسمتفقمدم و ،اهلل رمح٦م ُمـ ؾمف٠موي تفؾمٌٕمٞم

 . طم٤مًمف قمـ اًم١ًمال ذم

 ًمف٠مؾم ومٚمام اًمٗم٤موؾ، اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ هذا إمم شمٕم٤ممم اهلل ؾم٤مىمف أن إمم يٌح٨م زال ومام

 ُمـ قمغم وُمٜمٙمراً  ُمٗمتٞم٤مً  وسمٞمٜمٝم٤م؟ سمٞمٜمؽ حيقل وُمـ: ًمف وم٘م٤مل واًمّمقاب، سم٤محلؼ ٟمٓمؼ

 قمٚمٞمف همٚم٧ٌم يم٤مٟم٧م اًمتل ٕروف ُمٗم٤مرىمتف وهق يٜمٗمٕمف، ُم٤م قمغم أطم٤مًمف إٟمف صمؿ قمٜمف، يٜمٗمٞمٝم٤م

 وحيٛمٚمقٟمف ذًمؽ، قمغم يٕمٞمٜمقٟمف يم٤مٟمقا اًمذيـ وًم٘مقُمف اًمٗم٤مؾمدة، أهٚمٝم٤م قم٤مدة سمحٙمؿ

 . قمٚمٞمف

                                                 

 (.90-7/89أمحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌل )( 1)
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 واهمؽم  ،اًمره٤ٌمٟمٞم٦م قمٚمٞمف همٚم٧ٌم لوإ وم٢منَّ  اًمٕم٤ٌمدة، قمغم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ ٕمٚمؿيُ  وهبذا

 . همػمه وأهٚمؽ ٟمٗمًف ذم ومٝمٚمؽ قمٚمؿ، سمٖمػم ومتك٠موم سم٤مًمٕمٚمؿ، ًمف اًمٜم٤مس سمقصػ

 وأطمٞم٤م ٟمٗمًف، ذم اهلل طمٞم٤مه٠موم ًمٚمحؼ، ؼومِ ومقُ  سمف، وُمٕمتٜمٞم٤مً  سم٤مًمٕمٚمؿ الً ٖمُمِمت يم٤من واًمث٤مين

 . اًمٜم٤مس سمف

 يم٤ًمئر اًم٘متؾ شمٙمٗمر اًمتقسم٦م أن ،واجلامقم٦م ٦مٜماًمً أهؾ وُمذه٥م: اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 اًمزضمر ذم شمِمديد ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمـ روي وُم٤م اًمٕمٚمامء، ٦موميم٤م ىمقل وهق اًمذٟمقب،

  .اًمدُم٤مء قمغم اًمٜم٤مس ئجيؽم الئًم ذًمؽ ٟمام٢موم ،اًم٘مقل ذم وشمقري٦م
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 ػمٛتح اٌغا٘ة ٌرمضديٗ إٌافٍح ػٍٝ اٌٛاجة. (2)
 

ـْ  ـِ  ُهَرْيَرَة، َأِب  فَم ْ »: وَم٣مَل  ، ايمٛمٌَِّلِّ  فَم َّٓ  اظمَْْٜمدِ  دِم  َيَتَ٘مٙمَّؿْ  َل ك ،شَماَلشَم٥مٌ  إِ ًَ ـُ  فِمٝم  ََمْرَيَؿ، زْم

َذ  ،اً فَم٣مزمِد َرصُماَلً  صُمَرْي٨ٌم  َوىَم٣منَ  صُمَرْي٨ٍم، َوَص٣مضِم٤ُم  َ فُ  هَمَٟمسَمتْفُ  همِٝمَٜم٣م، هَمَ٘م٣منَ  َصْقََمَٔم٥ًم، هَم٣مختَّ  ُأَمُّ

، َوُهقَ  ل َربِّ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ،صُمَرْي٨ُم  َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ُيَِمقمِّ ٌََؾ  َوَصاَلِت، ُأَمِّ  َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمَٟموْم

هَم٦ْم، ـَ  ىَم٣منَ  هَمَٙمامَّ  هَم٣مْٞمٌَمَ ، َوُهقَ  َأسَمْتفُ  ايْمَٕمدِ  َِم ل َربِّ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ،صُمَرْي٨ُم  َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ُيَِمقمِّ  ُأَمِّ

ٌََؾ  َوَصاَلِت، هَم٦ْم، َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمَٟموْم ـَ  ىَم٣منَ  هَمَٙمامَّ  هَم٣مْٞمٌَمَ : هَمَٗم٣ميم٦َْم  ،ُيَِمقمِّ  َوُهقَ  َأسَمْتفُ  ايْمَٕمدِ  َِم

ل َربِّ  َأيْ : هَمَٗم٣مَل  صُمَرْي٨ُم  َي٣م ٌََؾ  َوَصاَلِت، ُأَمِّ  َُتِْتفُ  َٓ  ايمٙمُٜمؿَّ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمَٟموْم

٣مِت، ُوصُمقهِ  إلَِم  َيٛمُْٓمرَ  ضَمتَّك ًَ ائِٝمَؾ  زَمٛمُق هَمَتَذاىَمرَ  اظمُْقَِم ٣ٌَمَدسَمفُ  ٣مً ُْيَ صُمرَ  إِْهَ  اَْمَرَأةٌ  َوىَم٣مَٞم٦ِم  ،َوفِم

ٛمَِٜم٣م، ُيَتَٚمثَُّؾ  زَمِٕمل   ًْ هَْمتِٛمَٛمَّفُ  ؾِمْئُتؿْ  إِنْ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  زمُِح َو٦ْم : وَم٣مَل  يَمُ٘مْؿ، َٕ  َيْٙمَتِٖم٦ْم  هَمَٙمؿْ  يَمُف، هَمَتَٔمرَّ

ـْ  هَمَٟمَْمَ٘مٛمَْتفُ  َصْقََمَٔمتِِف، إلَِم  َيْٟمِوي ىَم٣منَ  ٣مً َرافِمٝم هَمَٟمسَم٦ْم  إيَِمْٝمَٜم٣م، َٜم٣م، َِم ًِ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَقوَمعَ  َٞمْٖم

ـْ  ُهقَ : وَم٣ميَم٦ْم  َويَمَدْت  هَمَٙمامَّ  هَمَحَٚمَٙم٦ْم،  َصْقََمَٔمَتفُ  َوَهَدَُمقا هَم٣مؽْمَتٛمَْزيُمقهُ  هَمَٟمسَمْقهُ  صُمَرْي٨ٍم، َِم

زُمقَٞمفُ  َوصَمَٔمُٙمقا ِذهِ  َزَٞمْٝم٦َم : وَم٣ميُمقا ؾَمْٟمُٞمُ٘مْؿ؟ ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  َيْيِ ، ِِبَ ٌَِٕملِّ : هَمَٗم٣مَل  َِمٛمَْؽ، هَمَقيَمَدْت  ايْم

ـَ  ؟ َأْي ٌِلُّ ، ضَمتَّك َدفُمقيِن : هَمَٗم٣مَل  زمِِف، هَمَج٣مُءوا ايمِمَّ َ ، ُأَصقمِّ َف  هَمَٙمامَّ  هَمَِمعمَّ ٌِلَّ  َأسَمك اْٞمٌَمَ  ايمِمَّ

ـَ  ـْ  نُماَلمُ  َي٣م: َووَم٣مَل  زَمْْمٛمِِف، دِم  هَمَْمَٔم افِمل، هُماَلنٌ : وَم٣مَل  َأزُمقَك؟ ََم ٌَُٙمقا: وَم٣مَل  ايمرَّ  فَمعَم  هَمَٟموْم

ٌُِّٙمقَٞمفُ  صُمَرْي٨ٍم  ُحقنَ  ُيَٗم ًَّ ٌْٛمِل: َووَم٣ميُمقا زمِِف، َوَيَتَٚم ـْ  َصْقََمَٔمَتَؽ  يَمَؽ  َٞم ،: وَم٣مَل  َذَه٤ٍم، َِم َٓ 

ـْ  َأفِمٝمُدوَه٣م  .(1)وأمحدرواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  شهَمَٖمَٔمُٙمقا ىَم٣مَٞم٦ْم، ىَماَم  ؿمكِمٍ  َِم

ت٘مديؿ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم ـم٤مقم٦م أُمف سم: ىمٚم٦م قمٚمؿ ضمري٩م ضمٕمٚمتف يٗمتل ٟمٗمًف ومٙم٦م

 ،ٕٟمف يم٤من ذم صالة ٟمٗمؾ ،٦م أُمفذم طم٘مف إضم٤مسميم٤من اًمّمقاب  نوإٓ وم٢م ،اًمقاضم٦ٌم

                                                 

 (.8072، 8071) شأمحد» ،(2550) شُمًٚمؿ» ،(3436)  شاًمٌخ٤مري»( 1)
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 ،وإضم٤مسم٦م إم وسمره٤م واضم٥م وقم٘مقىمٝم٤م طمرام ،وآؾمتٛمرار ومٞمٝم٤م شمٓمقع ٓ واضم٥م

 .ًمّمالشمفػ اًمّمالة وجيٞمٌٝم٤م صمؿ يٕمقد ويم٤من يٛمٙمٜمف أن خيٗم

زم٣مب سمٗمديؿ زمر » شذح صحٞمح ُمًٚمؿ»ذم  ـ رمحف اهللـ  وومد زمقب اإلَم٣مم ايمٛمقوي

وأٟمف آصمر اًمّمالة  ،وم٘م٤مل: ومٞمف ىمّم٦م ضمري٩م ،شايمقايمديـ فمعم ايمتْمقع زم٣ميمِمالة ونمغمه٣م

 ومدقم٧م قمٚمٞمف وم٤مؾمتج٤مب اهلل هل٤م. ،قمغم إضم٤مسمتٝم٤م

اًمقاًمديـ وإضم٤مسم٦م وذم احلدي٨م قمٔمؿ سمر  :(1)شاًمٗمتح»دم   ـ رمحف اهلل ـ وم٣مل احل٣مهمظو

 دقم٤مئٝمام وًمق يم٤من اًمقًمد ُمٕمذورًا، ًمٙمـ خيتٚمػ احل٤مل ذم ذًمؽ سمح٥ًم اعم٘م٤مصد.

همْمٌٝم٤م  ُمع ٕن أم ضمري٩م ،اًمرومؼ سم٤مًمت٤مسمع إذا ضمرى ُمٜمف ُم٤م ي٘متيض اًمت٠مدي٥م :وهمٝمف

دقم٧م قمٚمٞمف سمقىمقع ًم ُمٜمف مل شمدع قمٚمٞمف إٓ سمام دقم٧م سمف ظم٤مص٦م، وًمقٓ ـمٚمٌٝم٤م اًمرومؼ سمف

 . اًمٗم٤مطمِم٦م أو اًم٘متؾ

 أن ص٤مطم٥م اًمّمدق ُمع اهلل ٓ شميه اًمٗمتـ.  :وهمٝمف

ىمقة ي٘ملم ضمري٩م اعمذيمقر وصح٦م رضم٤مئف، ٕٟمف اؾمتٜمٓمؼ اعمقًمقد ُمع يمقن  :وهمٝمف

 اًمٕم٤مدة أٟمف ٓ يٜمٓمؼ، وًمقٓ صح٦م رضم٤مئف سمٜمٓم٘مف ُم٤م اؾمتٜمٓم٘مف.

أن إُمريـ إذا شمٕم٤مرو٤م سمدأ سم٠ممهٝمام، وأن اهلل جيٕمؾ ٕوًمٞم٤مئف قمٜمد اسمتالئٝمؿ  :وهمٝمف

ي٤ًٌم وزي٤مدة هلؿ ذم ظمر ذًمؽ قمـ سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض إوىم٤مت هتذخم٤مرضم٤ًم، وقمٜمدُم٤م يت٠م

 .اًمثقاب

 اهـ..اًمٙمراُم٦م هلؿ سم٤مظمتٞم٤مرهؿ وـمٚمٌٝمؿ إصم٤ٌمت يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء ووىمقع:وهمٝمف

ىمّم٦م هذا  ي٘مص ًمٜم٤م اًمٜمٌل  :ـ رمحف اهللـ  (4)كمايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمايمُمٝمخ وم٣مل و

ُمٙم٤مٟم٤ًم  :يٕمٜملـ  ،وأٟمَّف اٟمٕمزل قمـ اًمٜم٤مس وسمٜمك ًمف صقُمٕم٦م ،وهق ضمري٩م ،اًمرضمؾ اًمٕم٤مسمد

                                                 

 .(557-6/556) شومتح اًم٤ٌمري»( 1)

 .( سمتٍمف يًػم56-2/53) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم» (2)
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ومج٤مءشمف أُمف ذات يقم وهق يّمكم ومٜم٤مدشمف، وم٘م٤مل ذم ٟمٗمًف: أي  ـ هلل قمز وضمؾيتٕمٌد ومٞمف 

ومٛم٣م  ؟هؾ أضمٞم٥م أُمل وأىمٓمع اًمّمالة، أم أؾمتٛمر ذم صال ي، ريب، أُمل وصال ي

صمؿ اؾمتٛمر  ،ذم صالشمف، وضم٤مءشمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، وىم٤مًم٧م ًمف ُمثؾ إومم، وم٘م٤مل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل

صمؿ اؾمتٛمر ذم صالشمف،  ،ذم صالشمف، ومج٤مءشمف ُمرة صم٤مًمث٦م ومدقمتف، وم٘م٤مل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل

وىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ متتف طمتك يٜمٔمر ذم وضمقه اعمقُم٤ًمت، أي:  ،وم٠مدريمٝم٤م اًمٖمْم٥م

واإلٟم٤ًمن إذا ٟمٔمر ذم وضمقه  :ٞم٤مذ سم٤مهللر ذم وضمقه اًمزواين واًمٕماًمزواين، طمتك يٜمٔم

زاٟمٞم٦م  ،اًمزواين اومتتـ، ٕن ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم اعمرأة ومتٜم٦م، ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 سمٖمٞم٦م؟! 

 .قمغم أهن٤م متٙمٜمف ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ومٞمٗمتتـ، ومدقم٧م قمٚمٞمف سمذًمؽ وم٠مؿمد ومتٜم٦م ٕٟمف يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م

ٟم٤مدي٤مك وأٟم٧م شمّمكم، يًتٗم٤مد ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م ذم هذا احلدي٨م: أن اًمقاًمديـ إذا 

وم٢من اًمقاضم٥م إضم٤مسمتٝمام، ًمٙمـ سمنمط أٓ شمٙمقن اًمّمالة ومريْم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م ومريْم٦م 

ًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٚم٦م وم٠مضمٌٝمام، إٓ إذا يم٤مٟم٤م ممـ ي٘مدرون ًمألُمقر  ،ومال جيقز أن دمٞمٌٝمام

ىمدره٤م، وأهنام إذا قمٚمام أٟمؽ ذم صالة قمذراك، ومٝمٜم٤م أذ إًمٞمٝمام أٟمؽ ذم صالة، إُم٤م 

أو سمرومع صقشمؽ ذم آي٦م شم٘مرأه٤م، أو دقم٤مء شمدقمق سمف،  ،قل ؾمٌح٤من اهللأو سم٘م ،سم٤مًمٜمحٜمح٦م

إسمقيـ إم وإب طمتك يِمٕمر اعمٜم٤مدي أٟمؽ ذم صالة، وم٢مذا قمٚمٛم٧م أن هذيـ 

ومٛمثاًل  ،ؿ قمغم أٟمؽ شمّمكمٝميٕمذروٟمؽ إذا يمٜم٧م شمّمكم أٓ دمٞم٥م، ومٜمٌٝم ،قمٜمدمه٤م ُمروٟم٦م

قك ، وم٢من يم٤من أسمإذا ضم٤مءك أسمقك وأٟم٧م شمّمكم ؾمٜم٦م اًمٗمجر، ىم٤مل: ي٤م ومالن وأٟم٧م شمّمكم

أو  ،اًل ُمرٟم٤ًم يٕمذرك ومتٜمحٜمح ًمف، أو ىمؾ ؾمٌح٤من اهلل، أو ارومع صقشمؽ سم٤مًم٘مراءةرضم

أو سم٤مًمذيمر اًمذي أٟم٧م ومٞمف طمتك يٕمذرك، وإن يم٤من ُمـ أظمريـ اًمذيـ ٓ  ،سم٤مًمدقم٤مء

ويمذًمؽ  ،يٕمذرون، ويريدون أن يٙمقن ىمقهلؿ هق إقمغم وم٤مىمٓمع صالشمؽ ويمٚمٛمٝمؿ

يمام ًمق رأي٧م  ،شم٘مٓمٕمٝم٤م ٕطمد إٓ قمٜمد اًميورةأُم٤م اًمٗمريْم٦م ومال  ،ي٘م٤مل ذم إم



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

200 

ومٝمٜم٤م شم٘مٓمع صالشمؽ  ،أو ذم ٟم٤مر ،أو ذم سمحر ،ؿمخّم٤ًم ختِمك أن ي٘مع ذم هٚمٙم٦م، ذم سمئر

 ًمٚميورة، وأُم٤م ًمٖمػم ذًمؽ ومال جيقز ىمٓمع اًمٗمريْم٦م.

ويًتٗم٤مد ُمـ هذه اًم٘مٓمٕم٦م: أن دقم٤مء اًمقاًمد إذا يم٤من سمحؼ وم٢مٟمف طمري سم٤مإلضم٤مسم٦م، 

وًمده إذ يم٤من سمحؼ ومٝمق طمري أن جيٞمٌف اهلل، وهلذا يٜمٌٖمل ومدقم٤مء اًمقاًمد وًمق يم٤من قمغم 

ًمؽ أن حتؽمس هم٤مي٦م آطمؽماس ُمـ دقم٤مء اًمقاًمديـ، طمتك ٓ شُمٕمرض ٟمٗمًؽ ًم٘مٌقل 

  .اهلل دقم٤مءمه٤م ومتخن

ىمد يقضمد  ٘م٦م اًمتل أودقمٝم٤م اهلل ذم اًمقاًمديـدًمٞمؾ قمغم أن اًمِمٗم :وذم احلدي٨م أيْم٤مً 

اعمرأة قمٔمٞمٛم٦م، أن شمدقمق قمغم وًمده٤م ُم٤م يرومع هذه اًمِمٗم٘م٦م، ٕن هذه اًمدقمقة ُمـ هذه 

 ،أن ٓ يٛمقت طمتك يٜمٔمر ذم وضمقه اعمقُم٤ًمت، ًمٙمـ ؿمدة اًمٖمْم٥م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 أوضم٥م هل٤م أن شمدقمق هبذا اًمدقم٤مء. 

وذيمرٟم٤م أن أُمف عم٤م ٟم٤مدشمف صم٤مًمث٤ًم وهق يّمكم ومٞم٘مٌؾ قمغم صالشمف ومتٜمٍمف دقم٧م قمٚمٞمف 

ومتٙمٚمؿ ومٞمف سمٜمق  ُم٤ًمتوم٘م٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ متتف طمتك يٜمٔمر ذم وضمقه اعمق ،ذم اًمث٤مًمث٦م

 إهائٞمؾ وذم قم٤ٌمدشمف، وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ُمٜمٝمؿ: أٟم٤م أيمٗمٞمٙمؿ وأومتٜمف إن ؿمئتؿ. 

وذم اًم٘مّم٦م ُمـ اًمٗمقائد همػم ُم٤م ؾمٌؼ: أن اإلٟم٤ًمن إذا شمٕمرف إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم 

وضمؾ، ومٚمام وىمع ذم  اًمرظم٤مء قمرومف ذم اًمِمدة، وم٢من هذا اًمرضمؾ يم٤من قم٤مسمدًا يتٕمٌد هلل قمز

ًمذيـ يم٤مدوا ًمف هذا اًمٙمٞمد  ُمٜمٝم٤م، عم٤م ضم٤مء إًمٞمف ه١مٓء ااًمِمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م أٟمج٤مه اهلل

ٞمؿ، ذه٧ٌم هذه اعمرأة إمم ضمري٩م ًمتٗمتٜمف ًمٙمٜمف مل يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م، وم٢مذا راقمل همٜمؿ اًمٕمٔم

يرقم٤مه٤م صمؿ ي٠موي إمم صقُمٕم٦م هذا اًمرضمؾ، ومذه٧ٌم إمم اًمراقمل ومزٟمك هب٤م واًمٕمٞم٤مذ 

قه هبذه اًمٗم٤مطمِم٦م ومحٛمٚم٧م ُمٜمف، صمؿ ىم٤مًمقا إن هذا اًمقًمد وًمد زٟمك ُمـ ضمري٩م، رُم ،سم٤مهلل

ومٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ  ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وم٠مىمٌٚمقا قمٚمٞمف ييسمقٟمف وأظمرضمقه ُمـ صقُمٕمتف وهدُمقه٤م

 ُمـ أسمقك ؟ أن ي٠مشمقا سم٤مًمٖمالم اًمذي ُمـ اًمراقمل، ومٚمام أشمقا سمف، ضب ذم سمٓمٜمف، وىم٤مل:
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أيب ومالن يٕمٜمل ذًمؽ اًمراقمل، وم٠مىمٌٚمقا إمم ضمري٩م ي٘مٌٚمقٟمف  :وهق ذم اعمٝمد، وم٘م٤مل

ريد أن ٟمٌٜمل ًمؽ صقُمٕمتؽ ُمـ ذه٥م ٕهنؿ هدُمقه٤م شموىم٤مًمقا ًمف:  ،ويتٛمًحقن سمف

 فمٚماًم، ىم٤مل: ٓ، ردوه٤م قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمٓملم ومٌٜمقه٤م ًمف. 

طمٞم٨م أٟمف مل يٜمت٘مؿ  ـ ضمري٩مـ دًمٞمؾ قمغم صؼم هذا اًمرضمؾ  :وذم هذا احلدي٨م

ًمٜمٗمًف، ومل يٙمٚمٗمٝمؿ ؿمٓمٓم٤ًم ويٌٜمقا ًمف صقُمٕمتف ُمـ ذه٥م، وإٟمام ريض سمام يم٤من ريض 

 وأن شمٌٜمك ُمـ اًمٓملم. ،٦مسمف أوًٓ ُمـ اًم٘مٜم٤مقم

وُمّمٚمحلم،  ،ُمـ قمٚمامء وـمالب قمٚمؿ ودقم٤مة ،ُمٙمر أهؾ اًم٤ٌمـمؾ سم٤مًمّم٤محللمومٙم٦م:

وقا قمٚمٞمف  ٤مً إهائٞمؾ ذيمروا اًمٕم٤مسمد ضمرجي ىمديؿ، ومٌٜمق وقم٤ٌمد، وشمآُمروا قمٚمٞمف، وطمرَّ

هنؿ يريدون دسمقٟمف، ١ٕمأص٤مسمقا ُمٜمف ُم٘متاًل زقمٛمقا أهنؿ ي اًمٌٖمل، ومٚمام فمٜمقا أهنؿ

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ    ىم٤مل اهلل ،اإلصالح وهؿ اعمٗمًدون

وًمق يم٤مٟمقا ُمّمٚمحلم ٕىم٤مُمقا احلد قمغم هذه اًمٌٖمل  [11اًمٌ٘مرة:] ژڱ  ڱ

 اعمٕمرووم٦م ًمدهيؿ. 
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 لرٍٖٛ لرٍُٙ اهلل. (3)
 

ـْ  فُ  ضَمَجرٌ  َِمٛم٣َّم َرصُماَلً  هَمَٟمَص٣مَب  ؽَمَٖمرٍ  دِم  طَمَرصْمٛم٣َم: وَم٣مَل   صَم٣مزمِرٍ  فَم  شُمؿَّ  َرْأؽِمِف، دِم  هَمَُمجَّ

َٟمَل  اضْمَتَٙمؿَ  ًَ ِؿ؟ دِم  ُرطْمَِم٥مً  رِم  َُتُِدونَ  َهْؾ : هَمَٗم٣مَل  َأْصَح٣مزَمفُ  هَم  يَمَؽ  َٞمِجُد  ََم٣م: هَمَٗم٣ميُمقا ايمتََّٝمٚمُّ

َؾ  اظْم٣َمءِ  فَمعَم  سَمْٗمِدرُ  َوَأْٞم٦َم  ُرطْمَِم٥مً  ًَ ِلِّ  فَمعَم  وَمِدَْمٛم٣َم هَمَٙمامَّ  هَماَمَت، هَم٣منْمَت  زمَِذيمَِؽ  ُأطْمػِمَ   ايمٛمٌَّ

َٓ  اهللَُّ وَمَتَٙمُٜمؿُ  وَمَتُٙمقهُ »: هَمَٗم٣مَل  ْ  إِذْ  ؽَمَٟميُمقا َأ اَم  َئْمَٙمُٚمقا َل ايْمِٔملِّ  ؾِمَٖم٣مءُ  هَم١مِٞمَّ
٠َماُل، (0) ًُّ اَم  ايم  ىَم٣منَ  إِٞمَّ

ؿَ  َأنْ  َيْ٘مِٖمٝمفِ   .(2)وهمػمه رواه أسمق داود، ضمًـ شَيَتَٝمٚمَّ

ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذا احلدي٨م: وم٢من ه١مٓء  ـ رمحف اهللـ  (3)ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 سمٖمػم اضمتٝم٤مد إذ مل يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.اهـ.أظمٓم٠موا 

إمم ه١مٓء اًمٜمٗمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،  ـ ووم٘مٜمل اهلل وإي٤مكـ  اٟمٔمر: ومٙم٦م

ومٙم٤من  ،ذم ذًمؽ اًمذيـ اضمتٝمدوا ذم هذه اعم٠ًمًم٦م احل٤مدصم٦م، ومل يرضمٕمقا إمم اًمٜمٌل 

               ، واهلل ي٘مقل  ؾم٤ًٌٌم ذم ىمتؾ هذا اًمّمح٤ميب ،وا ومٞمفاضمتٝم٤مدهؿ هذا اًمذي أظمٓم٠م

  .[43اًمٜمحؾ:] ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺژ 

 ىم٣من إٞمام...»ىم٤مل:  ،وأظمؼموه سم٤مًم٘مّم٦م ،إمم اًمٜمٌل  ٚمام رضمع ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦موم

  .شيتٝمٚمؿ أن ي٘مٖمٝمف

 وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمير ُمـ اعم٤مء ومٚمف أن يتٞمٛمؿ.

                                                 

 وذم .شاًمّمح٤مح» ذم يمذا اًمْمٌط وقمدم اًمٙمالم ذم اًمتحػم هق ،اًمٞم٤مء وشمِمديد اًمٕملم سمٙمن :ّل ًمٕمِ ا( 1)

 .واًمتٕمٚمؿ اًم١ًمال هؤوؿمٗم٤م داء اجلٝمؾ أن:واعمٕمٜمك .اجلٝمؾ ،اًمٕملم سمٙمن :اًمٕمل ،شاًمٕمرب وًم٤ًمن اًمٜمٝم٤مي٦م»

 (337، 336) شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»وطمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  (332) شداود أيبؾمٜمـ » (2)

 . (105)  شاإلرواء»( و4362رىمؿ ) شصحٞمح اجل٤مُمع» و( 132 -131ص:) شمت٤مم اعمٜم٦م»و

  (.75)ص: شإرؾم٤مل اًمِمقاظ قمغم ُمـ شمتٌع اًمِمقاذ»( و20/254) شاًمٗمت٤موى»( 3)
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 وإىمرب ،اعم٠ًمًم٦م هذه ذم ٤مٕفمٝمروم وايمٔمِم٣مئ٤م: (0)أَم٣م َمًٟميم٥م اظمًح فمعم اجل٣ٌمئرو

 اجل٤ٌمئر قمغم يٛمًح أٟمف ،اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اًم٘مقاقمد إمم

 ،واعم٤مًمٙمٞم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ اجلٛمٝمقر ىمقل وهق سم٤مهب٤م، ذم وُم٤م ،اًمٕمّم٤مئ٥مو

 ،قمٛمػم سمـ وقمٌٞمد ،وقمٓم٤مء ،قمٛمر اسمـ قمـ وطمٙم٤مه ،اعمٜمذر اسمـ واظمت٤مره واحلٜمٗمٞم٦م،

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مره آظمريـ، ومج٤مقم٦م ،واحلًـ ،وإسمراهٞمؿ

: ىم٤مل ،اًمًالؾمؾ ذات همزوة ذم سمٕم٨م عم٤م أٟمف:  اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو وىمد صم٧ٌم قمـ

 صمؿ ومتٞمٛمٛم٧م أهٚمؽ، أن اهمتًٚم٧م إن وم٠مؿمٗم٘م٧م اًمؼمد، ؿمديدة سم٤مردة ًمٞمٚم٦م ذم اطمتٚمٛم٧م

 ًمف، ذًمؽ ذيمروا  اهلل رؾمقل قمغم ىمدُمٜم٤م ومٚمام اًمّمٌح، صالة سم٠مصح٤ميب صٚمٞم٧م

ْٝم٦َم  فَمْٚمُرو، َي٣م»: وم٘م٤مل  شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ذيمرت: وم٘مٚم٧م ،شصُمٛم٤ٌُم؟ َوَأْٞم٦َم  زمَِٟمْصَح٣مزمَِؽ  َصٙمَّ

 صٚمٞم٧م، صمؿ ومتٞمٛمٛم٧م ،[29اًمٜم٤ًمء: ] ژڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ 

ْ   اهللَِّ َرؽُمقُل  هَمَّمِحَؽ »   .(2)، رواه أمحد وأسمق داود واًمداىمٓمٜملصحٝمح شؾَمْٝمئ٣مً  َيُٗمْؾ  َوَل

  

                                                 

 ُم٠ًمًم٦م اعمًح قمغم اجلٌػمة:  (1)

  ،ٌّس، ومٞمتقو٠م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل: إن اًمِمخص يتقو٠م ويٛمًح قمغم اجلٌػمة أي: اجلزء اًمذي ضُم

ہ  ہ  ژ قمٚمٞمف، واؾمتدل سمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ويٖمًؾ يمؾ إقمْم٤مء، وي٠م ي إمم اجلزء اعمجٌس ومٞمٛمًح

 [.16]اًمتٖم٤مسمـ: ژہ  ھ   

  .وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل: يتٞمٛمؿ قمـ اجلٛمٞمع، ومٞميب سمٞمديف ذم إرض ويٛمًح هبام وضمٝمف ويمٗمٞمف

وهذا اًمتٞمٛمؿ جيزئ قمـ اًمقوقء يمٚمف،  ،أٟمؽ شمتٞمٛمؿ أضمدَه٣م:ومٝمذان ىمقٓن ُمِمٝمقران ًمٚمٕمٚمامء: 

 : أٟمؽ شمتقو٠م ومتًح قمغم اجلٌػمة.وأطمر

 .وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: شمتقو٠م وشمتٞمٛمؿ ًمٚمجٌػمة، وم٠مصٌح٧م صمالصم٦م أىمقال 

( 179-1/178) شؾمٜمـ اًمداىمٓمٜمل»( 331، 330) شؾمٜمـ أيب داود»( 17812) شاعمًٜمد» (2)

  (.154) شإرواء اًمٖمٚمٞمؾ»ذم ـ رمح٦م اهلل ـ وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 
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 ٝمف: ــسمٛمٌ

قمغم أوًمئؽ  ،شومتٙمقه ومتٙمٜمؿ اهلل»: اًمٜمٌل اًمرطمٞمؿ  دقم٤مءاٟمٔمر أظمل اًمٙمريؿ إمم 

ومٙم٤من وحٞم٦م هذه  ،طملم أومتقا سمٗمتقى ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م اًمّمقاب ، اًمٜمٗمر ُمـ أصح٤مسمف

طمتك ٓ يتجرأ اًمٜم٤مس قمغم اًمٗمتقى  اًمٗمتقى ُمقت رضمؾ واطمد، وإٟمام ىم٤مل ذًمؽ 

 .  سمٖمػم قمٚمؿ ومٞمٙمقٟمقا ؾم٤ًٌٌم هلالك اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد، وهذا ُمـ مت٤مم رأومتف ورمحتف 

ُم٤م يٗمتل سمف سمٕمض ُمـ يٜمت٥ًم ًمٚمٕمٚمؿ ذم هذه إي٤مم ُمـ : ـ رمحؽ اهللـ  صمؿ شم٠مُمؾ

 ،واعمٔم٤مهرات ،ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمثقرات ،وهتٞم٩م اًمٜم٤مس ،ومت٤موى ومٞمٝم٤م إصم٤مرة اًمٗمتـ واًم٘مالىمؾ

اًمٗمت٤موى اعمرة، ُمـ اًم٘متؾ، واًمتنميد،  إلقمتّم٤مُم٤مت، صمؿ شم٠مُمؾ أظمرى صمٛمرة هذهوا

واخلقف، واجلقع، واٟمتٝم٤مك إقمراض، وأظمذ إُمقال، واًمذل، واهلقان، وشمًٚمط 

إقمداء، وشمٕمٓمٞمؾ اعمّم٤مًمح، واًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، واإلطمداث ذم ديـ اهلل، واظمتالط 

 ،واًمراوميض ،واًمٕمٚمامين ،ينواًمٜمٍما ،اًمٞمٝمقديو ،اعمًٚمؿ جوظمرواًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، 

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمٙمثػمة ذم صػ واطمد يٕمْمد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، ،واًمِمٞمققمل

، ىمقًمقا زم سمرسمٙمؿ أيـ ه١مٓء ُمـ هذا احلدي٨م اًمٜم٤مدم٦م قمـ شمٚمؽ اًمٗمت٤موى اخلٓمػمة

َٓ  اهللَُّ وَمَتَٙمُٜمؿُ  وَمَتُٙمقهُ » ْ  إِذْ  ؽَمَٟميُمقا َأ اَم  َئْمَٙمُٚمقا َل ٠َماُل  ايْمِٔملِّ  ؾِمَٖم٣مءُ  هَم١مِٞمَّ ًُّ  ؟! شايم
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 ػشغ صآِاٌفصـً اٌ
 

   

 

 (1) ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

  .[44اًمٌ٘مرة:]

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ںژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[3:اًمّمػ] ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ى  ائ  ائ   ەئ  ژ  اًمًالم ًم٘مقُمفو اًمّمالة شمٕم٤ممم خمؼماً ً قمـ ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف وىم٤مل

  .[88:هقد] ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  ژ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [5:اجلٛمٕم٦م] ژگگ  ڳ ڳ  ڳڳ  ڱ ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ 

صُمؾِ  ُُي٣َمءُ » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملوقمـ   َيْقمَ  زم٣ِميمرَّ

 ىَماَم  هَمَٝمُدورُ  ايمٛم٣َّمِر، دِم  ـ زَمْْمٛمِفِ  َأوْمَت٣مُب : ٥مٍ ايَ وَ  رِ دِم ـ وَ  َأوْمَت٣مزُمفُ  هَمَتٛمَْديمُِؼ  ايمٛم٣َّمِر، دِم  هَمُٝمْٙمَٗمك ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 

                                                 

 سمام ي٘مؿ مل إذا اإلٟم٤ًمن أن أي٦م ذم وًمٞمس(: 42)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»ذم  ـ رمحف اهللـ ىم٤مل اًمًٕمدي  ( 1)

 ومٛمـ وإٓ اًمقاضمٌلم، إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتقسمٞمخ قمغم دًم٧م ٕهن٤م اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر يؽمك أٟمف سمف أُمر

 شمرك ذم رظمّم٦م يٙمقن ٓ أطمدمه٤م، ومؽمك وهنٞمٝم٤م، ٟمٗمًف وأُمر وهنٞمف، همػمه أُمر: واضمٌلم اإلٟم٤ًمن قمغم أن اعمٕمٚمقم

 أظمر، دون سم٠مطمدمه٤م ىمٞم٤مُمف وأُم٤م يؽميمٝمام، أن اًمٙم٤مُمؾ واًمٜم٘مص سم٤مًمقاضمٌلم، اإلٟم٤ًمن ي٘مقم أن اًمٙمامل وم٢من أظمر،

 ومٕمٚمف، ىمقًمف خي٤مًمػ عمـ آٟم٘مٞم٤مد قمدم قمغم جمٌقًم٦م اًمٜمٗمقس وم٢من وأيْم٤م إظمػم، دون وهق إول، رشم٦ٌم ذم ومٚمٞمس

 .اعمجردة سم٤مٕىمقال اىمتدائٝمؿ ُمـ أسمٚمغ سم٤مٕومٕم٤مل وم٤مىمتداؤهؿ

 ػمٛتح ِٓ مل ٠ؼًّ تؼٍّٗ
 شهتػ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٔمٚمؾ هم١من أصم٣مزمف وإٓ ارَتؾ»
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 َأيَمْٝمَس  ؾَمْٟمُٞمَؽ؟ ََم٣م هُماَلنُ  َأيْ : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  فَمَٙمْٝمفِ  ايمٛم٣َّمرِ  َأْهُؾ  هَمَٝمْجَتِٚمعُ  زمَِرضَم٣مُه، احِلاَمرُ  َيُدورُ 

ـِ  َوسَمٛمَْٜم٣مَٞم٣م زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  سَمْٟمَُمُرَٞم٣م ىُمٛم٦َْم   آسمِٝمِف، َوَٓ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  آَُمُرىُمؿْ  ىُمٛم٦ُْم : وَم٣مَل  اظمُٛمَْ٘مِر؟ فَم

ـِ  َوَأَّْن٣َمىُمؿْ   .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَوآسمِٝمفِ  اظمُٛمَْ٘مرِ  فَم

 ُئَمٙمِّؿُ  ايمَِّذي ايْمَٔم٣مِلِ  ََمَثُؾ » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل وقمـ ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة 

غْمَ  ايمٛم٣َّمَس  ك اخْلَ ًَ فُ  َوَيٛمْ ًَ اِج  ىَمَٚمَثؾِ  َٞمْٖم َ فُ  َوحَيَْرُق  يمِٙمٛم٣َّمسِ  ُيِِضءُ  ايمنِّ ًَ رواه ، صحٝمح شَٞمْٖم

 . (2)اًمٓمؼماين

يَ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ََمَرْرُت » :: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   فَمعَم  ِب  ُأْهِ

ـْ  زمَِٚمَٗم٣مِريَض  ؾِمَٖم٣مُهُٜمؿْ  سُمْٗمَرُض  َٞم٣مٍس، ٣ٌَمءُ  َه٠ُمٓءِ : وَم٣مَل  َه٠ُمِٓء؟ ََم٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم  َٞم٣مٍر، َِم َْم  اخْلُ

ـْ  تَِؽ  َِم ـَ  ُأَمَّ ْقنَ  زم٣ِميْمػِمِّ  ايمٛم٣َّمَس  َيْٟمَُمُرونَ  ايمَِّذي ًَ ُٜمؿْ  َوَيٛمْ ًَ  َأهَماَل  ايْم٘مَِت٣مَب  َيْتُٙمقنَ  َوُهؿْ  َأْٞمُٖم

 .وهمػممه٤م (3)رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ،صحٝمح شِٗمُٙمقنَ َئمْ 

 سَمَٔمٙمَّؿَ  َوَرصُمٌؾ ...» ذم طمدي٨م اًمثالصم٦م اًمذيـ أول ُمـ شمًٕمر هبؿ اًمٜم٤مر: وىم٤مل 

َٚمفُ  ايْمِٔمْٙمَؿ، هَمفُ  زمِفِ  هَمُٟمِتَ  ايْمُٗمْرآَن، َووَمَرأَ  َوفَمٙمَّ : وَم٣مَل  همِٝمَٜم٣م؟ فَمِٚمْٙم٦َم  هَماَم : وَم٣مَل  هَمَٔمَرهَمَٜم٣م، ٞمَِٔمَٚمفُ  هَمَٔمرَّ

ْٚمُتفُ  ايْمِٔمْٙمَؿ، سَمَٔمٙمَّْٚم٦ُم   ايْمِٔمْٙمؿَ  سَمَٔمٙمَّْٚم٦َم  َويَم٘مِٛمََّؽ  ىَمَذزْم٦َم،: وَم٣مَل  ايْمُٗمْرآَن، همِٝمَؽ  َووَمَرْأُت  َوفَمٙمَّ

ِح٤َم  زمِفِ  ُأَِمرَ  شُمؿَّ  وِمٝمَؾ، هَمَٗمْد  وَم٣مِرٌئ، ُهقَ : يمُِٝمَٗم٣مَل  ايْمُٗمْرآنَ  َووَمَرْأَت  فَم٣مِلٌ،: يمُِٝمَٗم٣مَل  ًُ  فَمعَم  هَم

 .  قمـ أيب هريرة  (4)َمًٙمؿ رواه شايمٛم٣َّمرِ  دِم  ُأيْمِٗملَ  ضَمتَّك َوصْمِٜمفِ 

 ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ:

                                                 
 ( .2989)  شُمًٚمؿ» ،(3267واًمًٞم٤مق ًمف )  شاًمٌخ٤مري»( 1)

وطمًٜمف  ،(5831) شصحٞمح اجل٤مُمع»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(1685) شاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»( 2)

 (. 1/164شمٗمًػم اسمـ يمثػم )»ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم 

 شصحٞمح ُمقارد اًمٔمٛمآن»صححف إًم٤ٌمين ذم  ،(53) شصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن» ،(13515)  شاعمًٜمد» (3)

 ( .291) شاًمّمحٞمح٦م» ،(125) شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م» ،(35)

  (.1905) شُمًٚمؿ» (4)
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 اًمقصمـ قم٤ٌمد ؾـىمٌ ُمـ ذبـُمٕم  ٚمـــيٕمٛم مل فــسمٕمٚمٛم ٤مملــوقم
 

 اٌؼٍُ ٚ اإلدياْ فأذثؼٗ اٌش١طاْ.ٓ ٔـٍز ِا (1) 
 

ڱ  ڱ ڱ ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژىم٤مل شمٕم٤ممم 

﮴﮵ےۓۓ﮲﮳ہہہہھھھھے

﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ۅۅۉۉ  ې ېې   ﮶

 .[176-175إقمراف:](1)ژى  ى  ائ  ائ ې

 ي٘مقل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف  :ـ رمحف اهللـ (2)ٔمالَم٥م فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞم٣مس ايمًٔمديوم٣مل ايم

 ،: قمٚمٛمٜم٤مه يمت٤مب اهلل ومّم٤مر اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػمأي ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻژ

أي: اٟمًٚمخ ُمـ آشمّم٤مف  ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ ژ  واحلؼم اًمٜمحرير

ص٤مطمٌف ُمتّمٗم٤ًم سمٛمٙم٤مرم  ، وم٢منَّ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ُيّمػمِّ سم٤مًمٕمٚمؿ سمآي٤مت اهلل احل٘مٞم٘مل

، ومؽمك أقمغم اًمدرضم٤مت، وأرومع اعم٘م٤مُم٤متويرىمك إمم  ،، وحم٤مؾمـ إقماملإظمالق

وظمٚمٕمٝم٤م يمام خيٚمع  ذ إظمالق اًمتل ي٠مُمر هب٤م اًمٙمت٤مب،ٌوٟم ،هذا يمت٤مب اهلل وراء فمٝمره

                                                 

 شأؾم٤ٌمب اًمٜمزول»يمام ذم  ،سمٚمٕم٤مم سمـ سم٤مقمقراء هذا اًمرضمؾ هق يمت٥م اًمتٗمًػم أنسمٕمض ذيمرت ( 1)

 . شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»، وشيمثػمشمٗمًػم اسمـ »ًمٚمقاطمدي، و

(: إن هذا اًمرضمؾ هق سمٚمٕم٤مم سمـ سم٤مقمقراء وهذا 4/287) شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

وًمٙمـ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير  ،شأُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م» فأٟم يمت٥م اًمتٗمًػموذيمرت سمٕمض  ُمذه٥م اجلٛمٝمقر.

اهلل شمٕم٤ممم ِذيْمُره أُمر ٟمٌٞمف أن يتٚمق قمغم  : واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ أن ي٘م٤مل: إنششمٗمًػمه»اًمٓمؼمي ذم 

وٓ ظمؼم  شأُمٞم٦م»وضم٤مئز أن يٙمقن ...ىمقُمف ظمؼم رضمؾ يم٤من ص٤محل٤ًم آشم٤مه اهلل طمججف وأدًمتف، وهل أي٤مت

، وم٤مًمّمقاب ٦مسم٠ميِّ اًمرضمٚملم اعمٕمٜملِّ يقضم٥م احلج٦م، وٓ ذم اًمٕم٘مؾ دًٓم أن  :قمغم أي ذًمؽ اعمٕمٜملِّ سمف ُمـ أيٍّ

 ٔم٤مهر اًمتٜمزيؾ قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمقطمل ُمـ اهلل.وٟم٘مر سم ،ي٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىم٤مل اهلل

 (.339)ص: ششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ» (2)
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ّمـ : شمًٚمط قمٚمٞمف طملم ظمرج ُمـ احلأي ژڻ  ۀژ ومٚمام اٟمًٚمخ  ،اًمٚم٤ٌمس

اً  وص٤مر إمم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم، ،احلّملم ه إمم اعمٕم٤ميص أزَّ   ژۀ  ہ  ہ   ژ وم٠مزَّ

، اهلل شمٕم٤ممم ظمذًمف وويمٚمف إمم ٟمٗمًف ، وهذا ٕنسمٕمد أن يم٤من ُمـ اًمراؿمديـ اعمرؿمديـ

سم٠من ٟمقوم٘مف ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م، ومػمشمٗمع ذم اًمدٟمٞم٤م  ژہ  ھ   ھ  ھ  ژ ومٚمٝمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم

ے  ژ ومٕمؾ ُم٤م ي٘متيض اخلذٓن إذ  ژھژ وأظمرة ومٞمتحّمـ ُمـ أقمدائف

 ژۓ  ﮲ژ : إمم اًمِمٝمقات اًمًٗمٚمٞم٦م واعم٘م٤مصد اًمدٟمٞمقي٦م أي ژے ۓ 

                ذم ؿمدة طمرصف قمغم اًمدٟمٞم٤م واٟم٘مٓم٤مع ىمٚمٌف إًمٞمٝم٤م  ژ﮴  ژ وشمرك ـم٤مقم٦م ُمقٓه 

أي: ٓ يزال ژ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼   ﮽ژ 

، طمرص٤ًم ىم٤مـمٕم٤ًم ىمٚمٌف ٓ يًد وم٤مىمتف رء ُمـ ٓهث٤ًم ذم يمؾ طم٤مل، وهذا ٓ يزال طمريّم٤مً 

سمٕمد أن ؾم٤مىمٝم٤م اهلل إًمٞمٝمؿ ومٚمؿ ژ ۅۅ ۉۉ  ېېژ  اًمدٟمٞم٤م

، هلقاهنؿ قمغم اهلل واشم٤ٌمقمٝمؿ ٕهقائٝمؿ سمٖمػم هدى هل٤م، سمؾ يمذسمقا هب٤م وردوه٤ميٜم٘م٤مدوا 

 .ُمـ اهلل

: وهذا ُمثؾ قم٤ممل اًمًقء اًمذي حت٧م هذه أي٦م ـ رمحف اهللـ (0)ازمـ ايمٗمٝمؿايمٔمالَم٥م ووم٣مل 

 . ذُمف وذًمؽ ُمـ وضمقههذه أي٦م ُمـ وشم٠مُمؾ ُم٤م شمْمٛمٜمتف  ،يٕمٛمؾ سمخالف قمٚمٛمف

 ر قمغم اإليامن قمٛمدًا ٓ ضمٝمالً ، واظمت٤مر اًمٙمٗم: أٟمَّف وؾ سمٕمد اًمٕمٚمؿأضمده٣م . 

 ف اٟمًٚمخ ُمـ أي٤مت وم٢مٟمِّ  ن ُمٗم٤مرىم٦م ُمـ ٓ يٕمقد إًمٞمف أسمداً : أٟمَّف وم٤مرق اإليامشم٣مٞمٝمٜم٣م

 .وًمق سم٘مل ُمٕمف رء مل يٜمًٚمخ ُمٜمٝم٤م شمٜمًٚمخ احلٞم٦م ُمـ ىمنمه٤م سم٤مجلٛمٚم٦م، يمام

                                                 

 ( .226-224/ 3)  شاًمْمقء اعمٜمػم قمغم اًمتٗمًػم»( 1)
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 سمحٞم٨م فمٗمر سمف واومؽمؾمف، وهلذا ىم٤مل ،دريمف وحل٘مف: أنَّ اًمِمٞمٓم٤من أشم٣ميمثٜم٣م:                                                          

 وهق ،: أدريمف وحل٘مفومل ي٘مؾ شمٌٕمف، وم٢منَّ ُمٕمٜمك أشمٌٕمفژڻ  ۀژ 

 . أسمٚمغ ُمـ شمٌٕمف ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك

 وهق  ،واًم٘مّمد واًمٖمل: اًمْمالل ذم اًمٕمٚمؿ .: أٟمَّف همقى سمٕمد اًمرؿمدرازمٔمٜم٣م

 ًمْمالل أظمص سمٗم٤ًمد اًمٕمٚمؿيمام أنَّ ا ،سمٗم٤ًمد اًم٘مّمد واًمٕمٛمؾأظمص 

 . وم٢مذا أومرد أطمدمه٤م دظمؾ ومٞمف أظمر، وإن اىمؽمٟم٤م وم٤مًمٗمرق ُم٤م ذيمر ،وآقمت٘م٤مد

 ؾمٌح٤مٟمف مل يِم٠م أن يرومٕمف سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من ؾم٥ٌم هاليمف، ٕٟمف مل  : أٟمَّفطم٣مَمًٜم٣م

 .ًمٕمذاسمفقم٤معم٤ًم يم٤من ظمػمًا ًمف وأظمػ ، ومٚمق مل يٙمـ فٞمر وسم٤مًٓ قمٚم، ومّم٤ميرومع سمف

 وأٟمَّف اظمت٤مر إؾمٗمؾ إدٟمك قمغم : أٟمَّف ؾمٌح٤مٟمف أظمؼم قمـ ظم٦ًم مهتفؽم٣مدؽمٜم٣م ،

 إذف إقمغم .

 وًمٙمـ يم٤من ًمألدٟمك مل يٙمـ قمـ ظم٤مـمر وطمدي٨م ٟمٗمس: أنَّ اظمتٞم٤مره ؽم٣مزمٔمٜم٣م ،

وأصؾ اإلظمالد: اًمٚمزوم  .قمـ إظمالد إمم إرض وُمٞمؾ سمٙمٚمٞمتف إمم ُم٤م هٜم٤مك

ومالن أظمٚمد  :، وُمـ هذا ي٘م٤ملقمغم اًمدوام، يم٠مٟمف ىمٞمؾ: ًمزم اعمٞمؾ إمم إرض

             :            ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة .سم٤معمٙم٤من إذا ًمزم اإلىم٤مُم٦م سمف

 ٤مًمؽـ٤مئؾ ُمــسم٠مسمٜم٤مء طمل ُمـ ىمٌ
    

 وقمٛمرو سمـ يرسمقع أىم٤مُمقا وم٠مظمٚمدوا 
 

إرض وُم٤م  إمم إرض، ٕن اًمدٟمٞم٤م هلظمالده سم٢م وقمؼم قمـ ُمٞمٚمف إمم اًمدٟمٞم٤م

 . ٤م يًتخرج ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمزيٜم٦م واعمت٤مع، وُمومٞمٝم٤م

 ويتٌٕمف، ومجٕمؾ هقاه إُم٤مُم٤ًم ي٘متدي سمف : أٟمَّف رهم٥م قمـ هداه واشمٌع هقاهشم٣مَمٛمٜم٣م . 

 وأؾم٘مٓمٝم٤م  ،مه٦م ٞمقاٟم٤متف سم٤مًمٙمٚم٥م اًمذي هق أظمس احل: أٟمَّف ؿمٌٝمسم٣مؽمٔمٜم٣م

 . وهلذه ؾمٛمل يَمٚم٤ٌمً  ،٤ٌَمً ، وأسمخٚمٝم٤م وأؿمده٤م يَمٚمَ ٟمٗم٤ًمً 

 ًمٗم٘مده٤م  فوضمزقم : أٟمَّف ؿمٌف هلثف قمغم اًمدٟمٞم٤م، وقمدم صؼمه قمٜمٝم٤م،فم٣مذه٣م

 طم٤مًمتل شمريمف واحلٛمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٓمرد سمٚمٝم٨م اًمٙمٚم٥م ذم وطمرصف قمغم حتّمٞمٚمٝم٤م
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 ،يمذًمؽ، وإن وقمظ وزضمر ومٝمق هذا إن شمرك ومٝمق هلث٤من قمغم اًمدٟمٞم٤م ،وهٙمذا

 . ٨م اًمٙمٚم٥ميمٚمٝم ،وم٤مًمٚمٝم٨م ٓ يٗم٤مرىمف ذم يمؾ طم٤مل

، إٓ اًمٙمٚم٥م وم٢مٟمِّف إقمٞم٤مء، أوقمٓمش يمؾ رء يٚمٝم٨م، وم٢مٟمام يٚمٝم٨م ُمـ ازمـ ومتٝم٥ٌم:وم٣مل 

سمف اهلل  ، وميبوطم٤مل اًمٕمٓمش ،وطم٤مل اًمري ،طم٤مل اًمراطم٦مو ،طم٤مل اًمٙمالل يٚمٝم٨م ذم

، يم٤مًمٙمٚم٥م إن ٤مل، وإن شمريمتف ومٝمق و٤ملوم٘م٤مل: إن وقمٔمتف ومٝمق و ،ُمثاًل هلذا اًمٙم٤مومر

طم٤مًمف هل٨م، وهذا اًمتٛمثٞمؾ مل ي٘مع سمٙمؾ يمٚم٥م، وإٟمام وىمع  ـمردشمف هل٨م وإن شمريمتف قمغم

ًمٕم٤ممل اعم١مصمِر اًمدٟمٞم٤م قمغم ، ومٝمذا طم٤مل اسم٤مًمٙمٚم٥م اًماله٨م، وذًمؽ أظمس ُم٤م يٙمقن وأؿمٜمٕمف

 . أظمرة

ف قمـ اًمٕمٚمؿ وأطمٙم٤مُمف، وهمٚم٦ٌم ظمٞم٤مًمف ومآومتف ُمـ إقمراو :ٔم٣مزمد اجل٣مهؾوأَم٣م ايم

  .وُم٤م هتقاه ٟمٗمًف وذوىمف، ووضمده

ومتٜم٦م اًمٕم٤مسمد ، واطمذروا ومتٜم٦م اًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضمر نمغمه:وهلذا وم٣مل ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٝمٝمٛم٥م و

ومٝمذا سمجٝمٚمف يّمد قمـ اًمٕمٚمؿ وُمقضمٌف، وذاك  ،ومتٜم٦م ًمٙمؾ ُمٗمتقن وم٢من ومتٜمتٝمام ،اجل٤مهؾ

 .سمٖمٞمف يدقمق إمم اًمٗمجقر

، وأٟمَّف يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ذا اًمرضمؾ اًمٕم٤ممل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾذيمر اهلل شمٕم٤ممم ىمّم٦م ه: ومٙم٦م

ووُمتـ سم٤معم٤مل ومؽمك اًمٕمٚمؿ  ،دٟمٞم٤م وزظمرومتٝم٤م، وًمٙمٜمف وُمتـ سم٤مًم قمٔمٞمامً قمٚمَّٛمف اهلل قمٚمامً 

، وؾمقاء ضم٤مءشمف ومٚمؿ يٜمتٗمع سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي شمٕمٚمٛمف ،ٟمٞم٤موران قمغم ىمٚمٌف طم٥م اًمد ،واإليامن

وٓ  ،وٓ يٜمزضمر ،وم٢مٟمف ٓ يرقمقي ،وؾمٛمع اعمققمٔم٦م واًمٜمّمٞمح٦م أو مل يًٛمع ،احلٙمٛم٦م

سمؾ أصٌح يم٤مًمٙمٚم٥م  ،يًٛمعوٓ يًتٌٍم وٓ يٜمتٗمع سمام  ،وٓ يٜمٔمر ،وٓ يٕمتؼم ،يٗمٙمر

وهذا اعمثؾ ضسمف  ،ومٝمق قمغم احل٤مًمتلم ؾمقاء ،، ؾمقاء شمريمتف أو محٚم٧م قمٚمٞمفيٚمٝم٨م دائامً 

 ،وٓ سم٤معمققمٔم٦م ،وم٠مصٌح ٓ يٜمتٗمع سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ،اهلل ًمٙمؾ ُمـ شمرك قم٤ٌمدة اهلل وديـ اهلل

ب طم٥م وم٘مد أذ ،٦ٌم وٓ سم٤مًمنميط اًمٜم٤مومعوٓ سم٤مخلٓم ،وٓ سم٤مًمتقضمٞمف وٓ سم٤معمح٤مضة
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: اًم٘م٤مئؾ وهذا يمٚمف سمٕمد ُم٤م قمرف احلؼ وآُمـ سمف وصدق رؾمقل اهلل  ،اًمدٟمٞم٤م ذم ىمٚمٌف

َذا َيْرهَمعُ  اهللََّ إِنَّ » ـَ  زمِفِ  َوَيَّمعُ ،  َأوْمَقاًَم٣م ايْم٘مَِت٣مِب  ِِبَ  . قمـ قمٛمر  وهمػمه (1)رواه ُمًٚمؿ شآطَمِري

الده إمم اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م واشم٤ٌمقمف سم٥ًٌم إظم ،ممـ مل يرومٕمف اهلل سمٕمٚمٛمف ومٙم٤من هذا اًمٕم٤ممل

ژ ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ژ   ىم٤مل شمٕم٤مممهلقاه 

ومل يٕمٛمؾ  ،وزظم٤مرومٝم٤م سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م وهذا طم٤مل يمؾ ُمـ اهمؽم [176]إقمراف:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ژومل يٜمتٗمع سمتقضمٞمٝم٤مت رسمف طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم ،سمٕمٚمٛمف

  .[5وم٤مـمر:] ژڤ ڤ    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ

 َويَم٘مِٛمِّل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، َأطْمَُمك ايْمَٖمْٗمرُ  ََم٣م هَمَقاهللَِّ...»اًم٘م٤مئؾ:  وٓ سمتقضمٞمٝم٤مت ٟمٌٞمف 

طَ  َأنْ  َأطْمَُمك ًَ ٌْ ْٞمَٝم٣م فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  سُم َْم٦ْم  ىَماَم  ،ايمدُّ ًِ ـْ  فَمعَم  زُم ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم قا ،وَم ًُ  ىَماَم  همِٝمَٜم٣م هَمَتٛم٣َمهَم

قَه٣م ًُ ٙمَِ٘مُ٘مؿْ  ،سَمٛم٣َمهَم  . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قمٛمرو سمـ قمقف إٟمّم٤مري  شَأْهَٙمَ٘مْتُٜمؿْ  ىَماَم  َوُِتْ

٥مٍ  يمُِ٘مؾِّ  إِنَّ »: واًم٘م٤مئؾ  تِل َوهمِْتٛم٥َمُ  همِْتٛم٥َمً  ُأَمَّ رواه أمحد واًمؽمُمذي  ،صحٝمح شاظم٣َمُل  ُأَمَّ

 قمـ يمٕم٥م سمـ قمٞم٤مض. (2)واحل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن

يم٤من هيز اعمٜم٤مسمر ٤مملٍ ىمد وُمتـ هبذه اًمدٟمٞم٤م، ويمؿ ُمـ ظمٓمٞم٥م وواقمظ ُم١مصمر ٙمؿ ُمـ قموم

، وشمرك اعمٜم٤مسمر واعمح٤مسمر واًمدوم٤مشمر، وم٠مصٌح اًمٞمقم يٚمٝم٨م وراء اًمدٟمٞم٤م ،هم٦مالومّم٤مطم٦م وسم

ويمؿ ُمـ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ قُمرف سم٤مًمرطمٚم٦م واًمٓمٚم٥م وُمت٤مسمٕم٦م طِمٚمؼ اًمٕمٚمؿ واًمدروس ُمـ 

ٿ  ٿ  ٹ  ژ  ؾ اًمديٜم٤مر واًمدرهؿقم يرطمؾ ُمـ أضموم٠مصٌح اًمٞم ،سمٚمد إمم سمٚمد

 ،ومآصمروا اًمٕم٤مضمؾ قمغم أضمؾ [24اًمٜمٛمؾ:]ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ

قن سمتحّمٞمؾ ومٙم٤مٟمقا واهلل يٗمرطمقن سمتحّمٞمؾ اًمٗمقائد واًمٗمرائد وم٠مصٌحقا اًمٞمقم يٗمرطم

                                                 

  .(218) شاسمـ ُم٤مضمف»و ،(232) شأمحد»و ،(817) شُمًٚمؿ»( 1)

 ( .2961)  شُمًٚمؿ» ،(3158) شاًمٌخ٤مري» (1)

 شصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن» ،(7977) شاعمًتدرك» ،(2439) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي» ،(17471) شاعمًٜمد» (2)

 (.1905) شصحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(3212)
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، وم٠مصٌح ٝمؿ إذا ضمٚمًقا ذم اًمٕمٚمؿ واعمذايمرة، يم٤من طمديثاعمقائد واًمؽمف اًمزائد

ژ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،، وهمٗمٚمقا قمـ اعمقت وأظمرةٝم٤مشمرةطمديثٝمؿ اًمٞمقم ذم اًمدٟمٞم٤م واعم

  .[17-16إقمغم:] ژٱٻٻٻٻپپ  پپ 

  .[61اًمٌ٘مرة:]  ژڭڭڭۇ ۇۆ  ۆژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف 

، ًمٜم٤م ُمـ ًمدٟمؽ رمح٦م إٟمؽ أٟم٧م اًمقه٤مبوه٥م  ،رسمٜم٤م ٓ شمزغ ىمٚمقسمٜم٤م سمٕمد إذ هديتٜم٤م

 . ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صم٧ٌم ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ديٜمؽاًمٚمٝمؿ ي٤م 
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 .األعض ذٍفظ واذة اٌٛدٟ اٌظٞ ذٕصغ (2)
 

ـْ  ـِ  َأَٞمسِ  فَم ـْ  َرصُمٌؾ  َِمٛم٣َّم ىَم٣منَ »: وَم٣مَل  ، ََم٣ميمٍِؽ  زْم ٣مرِ  زَمٛمِل َِم ٌََٗمَرةَ  وَمَرأَ  وَمْد  ايمٛمَّجَّ  َوآَل  ايْم

َؼ  ضَمتَّك ٣مً َه٣مِرزم هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ، اهللِ  يمَِرؽُمقلِ  َيْ٘مُت٤ُم  َوىَم٣منَ  ،فِمْٚمَرانَ  : وَم٣مَل  ايْم٘مَِت٣مِب، زمَِٟمْهؾِ  حَلِ

دٍ  َيْ٘مُت٤ُم  ىَم٣منَ  وَمْد  َهَذا: وَم٣ميُمقا هَمَرهَمُٔمقُه، ٌُقا ظمَُِحٚمَّ  فُمُٛمَٗمفُ  اهللُ وَمَِمؿَ  َأنْ  يَم٧ٌَِم  هَماَم  زمِِف، هَمُٟمفْمِج

ٌََح٦ِم  هَمَقاَرْوُه، يَمفُ  هَمَحَٖمُروا همِٝمِٜمْؿ، َْرُض  هَمَٟمْص ْٕ ٌََذسْمفُ  وَمْد  ا  فَم٣مُدوا شُمؿَّ  َوصْمِٜمَٜم٣م، فَمعَم  َٞم

ٌََح٦ِم  هَمَقاَرْوهُ  يَمُف، هَمَحَٖمُروا َْرُض  هَمَٟمْص ْٕ ٌََذسْمفُ  وَمْد  ا  يَمُف، هَمَحَٖمُروا فَم٣مُدوا شُمؿَّ  َوصْمِٜمَٜم٣م، فَمعَم  َٞم

ٌََح٦ِم  هَمَقاَرْوهُ  َْرُض  هَمَٟمْص ْٕ ٌََذسْمفُ  وَمْد  ا ىُمقهُ  َوصْمِٜمَٜم٣م، فَمعَم  َٞم ٌُقًذا هَمؼَمَ  .(1)رواه ُمًٚمؿ شََمٛمْ

ـْ  صحٝمحسمًٜمد  (2)وروى اإلُم٤مم أمحد  ، يمِٙمٛمٌَِّلِّ  َيْ٘مُت٤ُم  ىَم٣منَ  َرصُمالً  َأنَّ  ،َأَٞمسٍ  فَم

ٌََٗمَرَة،: وَمَرأَ  ىَم٣منَ  َووَمْد  صُمُؾ  َوىَم٣منَ  فِمْٚمَراَن، َوآَل  ايْم ٌََٗمَرَة،: وَمَرأَ  إَِذا ايمرَّ  صَمدَّ  فِمْٚمَراَن، َوآَل  ايْم

 ٝمامً فَمٙمِ » هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  ،شَرضِمٝمامً  اً نَمُٖمقر» فَمَٙمْٝمفِ  ُيْٚمقِم  ، ايمٛمٌَِّلُّ  هَمَ٘م٣منَ  ،ـ فَمُٓمؿَ  َئْمٛمِل ـ همِٝمٛم٣َم

 ىَمْٝمَػ  اىْمُت٤ْم »: هَمَٝمُٗمقُل  ،شاً زَمِِمغم ٣مً ؽَمِٚمٝمٔم» هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  ،شضَم٘مِٝمامً  فَمٙمِٝمامً » فَمَٙمْٝمفِ  َوُيْٚمقِم  ،شضَم٘مِٝمامً 

صُمُؾ  َذيمَِؽ  هَم٣مْرسَمدَّ  شؾِمْئ٦َم  ـِ  ايمرَّ ؽْماَلِم، فَم ىمكَِم، هَمَٙمِحَؼ  اإْلِ  َأفْمَٙمُٚمُ٘مؿْ  َأَٞم٣م: َووَم٣مَل  زم٣ِمظمُْمْمِ

دٍ  ىَْمُت٤ُم  ىُمٛم٦ُْم  إِنْ  زمُِٚمَحٚمَّ صُمُؾ، َذيمَِؽ  هَماَمَت  ؾِمْئ٦ُم،ََم٣م  َٕ َْرَض  إِنَّ » : ايمٛمٌَِّلُّ  هَمَٗم٣مَل  ايمرَّ ْٕ  ا

ٌَْٙمفُ  َٓ  شَمٛمِل: َأَٞمٌس  وَم٣مَل  شسَمْٗم فُ »: ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق هَمَحدَّ َْرَض  َأسَمك َأٞمَّ ْٕ  َذيمَِؽ  همِٝمَٜم٣م ََم٣مَت  ايمَّتِل ا

صُمُؾ، ٌُقًذا، هَمَقصَمَدهُ  ايمرَّ صُمِؾ؟ ؾَمْٟمنُ  ََم٣م: ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  ََمٛمْ  َِمَراًرا َدهَمٛم٣َّمهُ  وَمْد : وَم٣ميُمقا َهَذا ايمرَّ

ٌَْٙمفُ  هَمَٙمؿْ  َْرُض  سَمْٗم ْٕ  .شا

 قمغم اومؽمى اًمذي اعمٚمٕمقن ومٝمذا :(4)ايمٗمِم٥م فمعم َمٔمٙمٗم٣مً  سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ؾمٝمخ وم٣مل 

 اًم٘مؼم ُمـ أظمرضمف سم٠من وومْمحف اهلل ىمّمٛمف ،ًمف يمت٥م ُم٤م إٓ يدري يم٤من ُم٤م أٟمف  اًمٜمٌل

 عم٤م قم٘مقسم٦م هذا أن قمغم أطمد يمؾ يدل اًمٕم٤مدة، قمـ ظم٤مرج أُمر وهذا ،ُمراراً  دومـ أن سمٕمد

                                                 

 . (2781)  شُمًٚمؿ» (1)

 (.12215) شاعمًٜمد»( 2)

 (.2/233) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 2)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

218 

 اجلرم هذا وأن هذا، ُمثؾ يّمٞمٌٝمؿ ٓ اعمقشمك قم٤مُم٦م يم٤من إذ ،يم٤مذسم٤مً  يم٤من وأٟمف ىم٤مًمف،

 وأن هذا، ُمثؾ يّمٞمٌٝمؿ وٓ يٛمقشمقن اعمرشمديـ قم٤مُم٦م يم٤من إذ آرشمداد، جمرد ُمـ أقمٔمؿ

 مل إذا اًمٙم٤مذب وًمٙمذب ًمديٜمف، وُمٔمٝمر وؾمٌف، قمٚمٞمف ـمٕمـ ممـ  ًمرؾمقًمف ُمٜمت٘مؿ اهلل

 .هـ.ا.احلد قمٚمٞمف ي٘مٞمٛمقا أن ًمٚمٜم٤مس يٛمٙمـ
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ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ژ  ػالِح اٌمص١ُحلاص اتػظ١ُ  ٔثأ (3)

 .ژۇئ  ۆئ  ۆئ  
 

اًمذي ٟم٤مل ُمـ  ،(1)اعمٜمتٙمًلم ذم هذا اًمٕمٍم، قمٌد اهلل اًم٘مّمٞمٛملًمٕمؾ ُمـ أؿمٝمر 

اًمٕمٚمؿ يمثػمًا وسمرع ومٞمف، وظم٤مص٦م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة، وأصمٜمك قمٚمٞمف ُمٕم٤مسوه، وضمرد ىمٚمٛمف ذم 

٘م٤مدطملم ذم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد وقمغم اًمقمغم خم٤مًمٗمل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م،  اًمرد

: ، وأًمػ يمت٤مسمفشاًمٌٞم٤مرق اًمٜمجدي٦م»رد قمغم اًمدضمقي ذم يمت٤مسمف:  ـ رمحف اهللـ  اًمقه٤مب

، وًمف يمت٤مب قمغم اًمقصمٜمٞم٦م ي٘م٤مل: إٟمف ُمـ شلم وخم٤مًمٗمٞمٝمؿٞماًمٗمّمؾ احل٤مؾمؿ سملم اًمقه٤مسم»

  أروع ُم٤م يمت٥م ذم هذا اعمج٤مل.

إٟمٜم٤م مل ٟمره ىمط إٓ وىمد شم٠مسمط يمت٤مسم٤ًم، و يم٤من ُمقًمٕم٤ًم سم٘مراءة  وم٣مل فمٛمف َمٔم٣مسوه:

صحٞمح اًمٌخ٤مري، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اٟمتٙم٤مس اًمٕم٤مسمد همػم ُمًتٖمرب، وًمٙمـ اًمٕمج٥م 

  اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل سم٠مهنؿ أؿمد اًمٜم٤مس ظمِمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم ،هق اٟمتٙم٤مس اًمٕمٚمامء

وًمٙمـ هذا اًمرضمؾ يم٤من سمف آوم٦م،  [28وم٤مـمر:] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ 

يم٤مٟم٧م شمٜمخر سمف ومل يقىمػ مج٤مطمٝم٤م، ومل ي٤ٌمدر ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م، ومل حيرص قمغم اؾمتئّم٤مهل٤م 

ُمرشمدًا قمـ ٤ًم، وأردشمف ظم٤مرج دائرة اإليامن، ُمـ ؿم٠مومتٝم٤م، وم٘مْم٧م قمٚمٞمف ىمْم٤مًء ُمؼمُم

 اإلؾمالم، يم٤مومرًا سم٤مًمرمحـ، وهذه أوم٦م أخلّمٝم٤م سمٜم٘م٤مط:

 .حت٘مػم أظمريـ 

  اًمٜمٗمس وشمزيمٞمتٝم٤م.اًمثٜم٤مء قمغم 

                                                 
آسمتدائل ذم هـ( ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ، وشمٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف 1323قمٌد اهلل سمـ اًم٘مّمٞمٛمل، وًمد ؾمٜم٦م )( 1)

( ذم اًم٘م٤مهرة ودومـ هب٤م، وأىم٤مم ذم اًم٘م٤مهرة ُمدة هـ1417اًم٘مّمٞمؿ، صمؿ اًمتحؼ سم٤مٕزهر، وشمقرم ؾمٜم٦م )

 أرسمٕملم ؾمٜم٦م.
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  ۆ   ۆ  ژيمام يزقمؿاحلًد عمـ ىمٌٚمف، ُمـ أٟمداده ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمرٟم٤مئف

 [.32اًمزظمرف:] ژ ۈ  ۈ

ومجٝمع هذه ايمٛمٗم٣مط ُيٚمٔمٜم٣م ايمٕمرور واإلفمج٣مب زم٣ميمٛمٖمس، وومد ؾمٜمد هلذه أهم٥م 

 أؾمٔم٣مره ايمتل يٌدأ ِب٣م دم ىمتٌف، وَمـ ذيمؽ ومقيمف:

 ًمق أٟمّمٗمقا يمٜم٧م اعم٘مدم ذم إُمر

 إزمَّ إذا اسمتٖمقاومل يرهمٌقا إٓ 

 ومل يذيمروا همػمي ُمتك ذيمروا اًمذيم٤م

 ومام أٟم٤م إٓ اًمِمٛمس ذم همػم سمرضمٝم٤م

 سمٚمٖم٧م سم٘مقزم ُم٤م يرام ُمـ اًمٕمــال

 أؾمٗم٧م قمغم قمٚمٛمل اعمْم٤مع وُمٜمٓم٘مل

 أرى يمؾ ىمقم حيٗمٔمقن أديٌٝمؿ

 ظمال ُمٕمنمي ُم٤م قمٜمدهؿ ٕديٌٝمؿ

 إذا ىم٤مم ومٞمٝمؿ ٟم٤مؿمئ ذو خمٞمؾ

 أـم٤مطمقه همْم٤ًم ىمٌؾ أن يٌٚمغ اعمدى

 اأن أراهؿ إذا رأو ومم٤م ؿمج٤مين

 شمقًمقه سم٤مًٕمٓم٤مف واًمٕمٓمػ واًمرو٤م

 ومٙمؿ قمز ومٞمٝمؿ ُمـ ضمٝمقل ُمٌٚمد

 ًم٘مد و٘م٧م ذرقم٤ًم سم٤مًمٌٞم٤من وم٢مٟمٜمل 

 ورهمٌٜمل ذم اجلٝمؾ أين رأيتٜم٤م

 ر طم٤مئراً ـر شمؽمك احلــــٟمقائ٥م ده
 

 ومل يٓمٚمٌقا همػمي ًمدى احل٤مدث اًمٜمٙمر 

 رؿم٤مدًا وطمزُم٤ًم يٕمذسم٤من قمـ اًمٗمٙمر

 ومل يٌٍموا همػمي ًمدى همٞم٦ٌم اًمٌدر

 وُم٤م أٟم٤م إٓ اًمدر ذم جل٩م اًمٌحر

 ومام ضين ٟم٘مد اًمّمقارم واًمًٛمر

 وىمد أدريم٤م ًمق أدريم٤م هم٤مي٦م اًمٗمجر

 وحيزوٟمف سم٤مًمٕمز واعم٤مل واًمِمٙمر

 ؾمقى احلًد اعمٛم٘مقت واًمٌٖمض واهلجر

 شمدل قمغم اًمٕمٚمٞم٤مء واحل٥ًم احلر

 وىم٤مُمقا قمغم أقمقاده اخلي سم٤مًمٙمن

 همٌٞم٤ًم دقمل اًمٕمٚمؿ واًمديـ واًمِمٕمر

 ث ًمٚمدهروذًمقا ًمف ذل احلقاد

 ويمؿ ذل ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٚمٞمؿ وُمـ طمؼم

 رأي٧م سمٞم٤مين ٟم٤مىمّم٤ًم قمٜمدهؿ ىمدري 

 يًقد ًمديٜم٤م يمؾ ُمـ مل يٙمـ يدري

 وًمٞمس سمٛمٔمٚمقم ًمديف ؾمقى احلر
  

               ووم٣مل أيّم٣ًم:
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 طم٤مؿم٤م هلؿ أن يٕمدًمقا يب واطمداً 

 ٞمؾ أديٌٝمؿـــ أن يٕمــؿ ُمــوأقمٞمذه

 دصمل ومتدطملـــقم٤مسمقا قمكمَّ حت

 اًمٗمتك أظمالىمف دحــح ُمـإن مل يٌ 
 

 ُمـ سمٕمد ُم٤م ووح٧م هلؿ أٟم٤ٌمئل 

 امءـ٤مس ذم اًمٜمٕمــؾ اًمٜمـــ٥م يمــوأدي

 ٤مئلــ٤مقمتل وذيمـــ٤مًمتل وؿمجـــسم٠مص

 ٤مء ــدح وصمٜمــــ٠مي متــــ٤ًم ومـــسمٞمْم
 

 

 زمٔمد إحل٣مده: فمٌد اهلل ايمٗمِمٝمٚملأومقال 

 ن اإلؾمالم هق اًمذي أظمر ُمتٌٕمٞمف.إ 

 سمؽمك هذا اًمديـ.هنؿ ٓ يًػمون ُمع ريم٥م إُمؿ اعمت٘مدُم٦م إٓ وإ 

 ،ًٓ(1) شإنمالل»وًمف يمت٤مب سمٕمٜمقان:  شمًٛمٞمتف ٕواُمر اًمديـ وٟمقاهٞمف أهمال. 

                                                 
قمٌد اهلل اًم٘مّمٞمٛمل وضمٝم٦م ٟمٔمر أظمرى، »(، ويمت٤مب 336-324)ص: شأظم٤ٌمر اعمٜمتٙمًلم»اٟمٔمر يمت٤مب ُمـ ( 1)

وهق جمٚمد وخؿ ًمًٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح  شقمٚمٞمفشمرمجتف ؾم٥ٌم إحل٤مده، يمتٌف اإلؾمالُمٞمف، ردود اًمٕمٚمامء واًمٙمت٤مب 

  اخلرار. 

 وومد رد فمعم فمٌد اهلل ايمٗمِمٝمٚمل جمٚمقفم٥م َمـ ايمٔمٙمامء َمٛمٜمؿ:

  إُم٤مم احلرم اعمٙمل، أسمق اًمًٛمح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٔم٤مهر سمـ حمٛمد ٟمقر اًمديـ اًمٗم٘مٞمف اعمٍمي، اعمتقرم ؾمٜم٦م

 وهق ُمٓمٌقع ُمتداول. شطمٞم٤مة اًم٘مٚمقب»( ذم يمت٤مسمف 1370)

 ( ذم يمت٤مسمف 1376اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي، اعمتقرم ؾمٜم٦م ،)« شمٜمزي٦م اًمديـ ومحٚمتف قمام اومؽماه

 .شاًم٘مّمٞمٛمل ذم أهمالًمف

 سمٞم٤من اهلدى واًمْمالل ذم اًمرد قمغم »( ذم يمت٤مسمف  1369اًمًقيح، اعمتقرم ؾمٜم٦م ) اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م إسمراهٞمؿ

 .شص٤مطم٥م إهمالل

 ( ذم يمت٤مسمف 1392اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م  حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق اعمٍمي اعمٙمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م )« اًمِمقاهد

 . شواًمٜمّمقص ُمـ إهمالل قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ زيغ ووالل

 ( ذم يمت٤مسمف 1389قمٌد اهلل سمـ ي٤مسمس اًمٜمجدي اعمتقرم ؾمٜم٦م )«ىم٤مل قمٜمف اًمٕمالُم٦م شاًمرد قمغم ُمٚمحد اًم٘مّمٞمؿ ،

: رد ومٞمف قمغم قمٌداهلل اًم٘مّمٞمٛمل اعمرشمد اعمٚمحد  ش٤مقم٦م واطمد ٓ مج٤مقم٤متمج»رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم ذم يمت٤مسمف 

وهق يمت٤مب قمٔمٞمؿ، أقمت٘مد أٟمف ٓ ٟمٔمػم ًمف ذم شمدُمػم اإلحل٤مد سم٠مصٜم٤مومف، ي٘مع ذم صمالصم٦م وأرسمٕملم وأرسمٕمامئ٦م 

 صٗمح٦م.

  282)ص: شاًمًٞمقف اًم٤ٌمشمرة إلحل٤مد اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٙم٤مومرة»اًمٕمالُم٦م ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل، ىم٤مل ذم-

ا قمٌد اهلل اًم٘مّمٞمٛمل ُمٕم٤مس ُم٤م ًمف ُمٜمذ شمقذم إٓ ُمدة ىمّمػمة، رد قمغم اًمراومْم٦م وم٠مطمًـ، صمؿ (: ومٝمذ283
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ارشمد اٟمًٚمخ ُمـ إيامٟمف وإمم هذا اًم٤ٌمئس يمٞمػ : ـ قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مكـ  اٟمٔمر: ومٙم٦م

ًم٤ٌمس اًمٙمٗمر واًمٗمًقق  ،سمٚم٤ٌمس اإليامنل دِ ومٌُ  ،ومٛمًخ فم٤مهره وسم٤مـمٜمفسمٕمد إؾمالُمف، 

اًمتًٌٞمح اًمٕمٚمؿ وسمزضمؾ سمدل وُمقآة اًمٙم٤مومريـ،  ،اعم١مُمٜملمسمدل سمٛمقآة و واًمٕمّمٞم٤من،

وسمدل ، زضمؾ اًمنمك واًمٙمٗمر واًمٙمذب واًمزور واًمٗمحش ،واًمت٘مديس واًمتٝمٚمٞمؾ

وسمٛمح٤مرسم٦م  ،حم٤مرسم٦م اًمتقطمٞمد ،وسمٛمح٤مرسم٦م اًمنمك ،حم٤مرسم٦م اعم١مُمٜملم ،سمٛمح٤مرسم٦م اًمٙم٤مومريـ

ؾمامع  ،حم٤مرسم٦م اًمٓم٤مقم٦م، وسمًامع اًم٘مرآن ،وسمٛمح٤مرسم٦م اعمٕمّمٞم٦م ،حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م ،اًمٌدقم٦م

ومٝم٤من قمغم يمت٥م أهؾ اًمْمالل وآٟمحراف،   ،اًمٚمٝمق واعمجقن، وسمّمحٞمح اًمٌخ٤مري

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ،اإليامن إمم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملماًمٕمٚمؿ و ٦مُمـ ُمرشمٌ وؾم٘مط ،اهلل هم٤مي٦م اهلقان

 .رب اًمٕم٤معملم ُمـ ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم واخل٤ممت٦م

 ًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يّمحح ٟمٞمتف وىمّمده، إذيٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل وًمٓم٤م ـ إظمقاين ذم اهلل ـ ًمذًمؽ

رزىمف طمًـ اًم٘مّمد ذم ًا وم٘مدان اإلظمالص يٛمٜمع ىمٌقل إقمامل، ومٛمـ أراد اهلل سمف ظمػم

ىم٤مل  ،اد ظمِمٞم٦م ًمرسمفدويز ّمٚمف ًمٞمٜمتٗمع سمف، وي٘مرب ُمـ ظم٤مًم٘مف،ومٝمق حي ،ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

هذه هل صمٛمرة اًمٕمٚمؿ، [، 28وم٤مـمر:]ژ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ شمٕم٤ممم 

  .، واًمتذًمؾ ًمف وآٟمٙم٤ًمر سملم يديفاخلِمٞم٦م هلل واًم٘مرب ُمٜمف

 ومٝمل طمًٜم٤ًم، اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٗمز رأي٧م عم٤م: ـ رمحف اهللـ (0) ازمـ اجلقزي ويمذيمؽ يٗمقل

 ؾم٤مقم٤مت قمغم سمف اًمتِم٤مهمؾ ؾم٤مقم٦م شمٗمْمؾ و ،اًمدًمٞمؾ وشمٕمت٘مد ،رء يمؾ قمغم شم٘مدُمف

                                                                                                                            
شمّم٤مرع ُمع يقؾمػ اًمدضمقي وهمػمه ُمـ إزهريلم ومٖمٚمٌٝمؿ، وسمٕمده أراد أن يرد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م.. وىمٓمع 

تك ؿمقـم٤ًم ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، صمؿ شمِمٙمؽ، صمؿ ارشمد واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وص٤مر هي٤مضمؿ اإلؾمالم سم٤معم٘م٤مٓت واًمٙمت٥م طم

ُم٤مت. أظمؼمٟم٤م ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز اًمًٌٞمؾ أن رضماًل ٟمجدي٤ًم اًمت٘مك سمف سمٚمٌٜم٤من ومّم٤مر اًمٜمجدي ي١مسمد اًمٜمٔمر إًمٞمف، 

وم٘م٤مل : ُم٤م ًمؽ شمٜمٔمر إزم؟ وم٘م٤مل: آؾمُػ قمٚمٞمؽ وقمغم قمٚمٛمؽ! ومٌٙمك قمٌد اهلل اًم٘مّمٞمٛمل، وىم٤مل: أطمذريمؿ ُمـ 

دى، وُمـ آرشمداد قمغم اًمٙمت٥م اًمزائٖم٦م. وسم٘مل قمغم ردشمف طمتك شمقذم، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمْمالل سمٕمد اهل

 إقم٘م٤مب ، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.  

 (.119-118)ص: شصٞمد اخل٤مـمر»( 1)
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 ممـ يمثػماً  رأي٧م أين اًمٜمقاومؾ، قمغم ومْمٚمف قمغم زم دًمٞمؾ أىمقى: شم٘مقل و اًمٜمقاومؾ،

 ذم سم٤مًم٘مدح قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ قم٤مد اًمٕمٚمؿ، ٟمقاومؾ قمـ واًمّمقم اًمّمالة ٟمقاومؾ ؿمٖمٚمتٝمؿ

 رأيتٝم٤م أين إٓ،اًمّمحٞمح اًمرأي و اًمًٝمٚم٦م اجل٤مدة قمغم آدم٤مه هذا ذم ومرأيتٝم٤م إصقل،

 أيـ اًمٕمٚمؿ؟ أوم٤مدك اًمذي ومام: هب٤م ومّمح٧م سم٤مًمٕمٚمؿ، اًمتِم٤مهمؾ صقرة ُمع واىمٗم٦م

 ؟احلذر أيـ اًم٘مٚمؼ؟ أيـ اخلقف؟

 اضمتٝم٤مدهؿ؟ و شمٕمٌدهؿ ذم إطم٤ٌمر أظمٞم٤مر سم٠مظم٤ٌمر ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أو

 ىمدُم٤مه؟ ورُم٧م طمتك ىم٤مم إٟمف صمؿ اًمٙمؾ، ؾمٞمد  اًمرؾمقل يم٤من أُم٤م

 اًمٌٙم٤مء؟ يمثػم اًمٜمِمٞم٩م، ؿمجل  سمٙمر أسمق يم٤من أُم٤م

 اًمدُمقع؟ آصم٤مر ُمـ ظمٓم٤من  قمٛمر ظمد ذم يم٤من أُم٤م

 ريمٕم٦م؟ ذم اًم٘مرآن خيتؿ  قمثامن يم٤من أُم٤م

 ي٣م»: ي٘مقل و سم٤مًمدُمقع؟ حلٞمتف ختْمؾ طمتك حمراسمف ذم سم٤مًمٚمٞمؾ يٌٙمل  قمكم يم٤من أُم٤م

 .شنمغمي يرِّ نمُ  دٞمٝم٣م

 اًم٘مٚمؼ؟ ىمقة قمغم حيٞم٤م اًمٌٍمي احلًـ يم٤من أُم٤م

 أرسمٕملم مج٤مقم٦م ذم صالة شمٗمتف ومٚمؿ ًمٚمٛمًجد ُمالزُم٤مً  اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يم٤من أُم٤م

 ؾمٜم٦م؟

 اصٗمر؟ و اظمي طمتك يزيد سمـ إؾمقد ص٤مم أُم٤م

 شسمٛم٣مم؟ ٓ أٞم٦م و يٛم٣مَمقن ايمٛم٣مس أرى َم٣مرم»: ًمف ظمٞمثؿ سمـ اًمرسمٞمع سمٜم٧م ىم٤مًم٧م أُم٤م

 .شايمٌٝم٣مت فمذاب ُي٣مف أزم٣مك إن»: وم٘م٤مل

 ومؽم؟ إذا ٟمٗمًف سمف ي١مدب اعمًجد ذم ؾمقـم٤مً  يٕمٚمؼ اخلقٓين ُمًٚمؿ أسمق يم٤من أُم٤م

 و ايمٔم٣مزمدون، ؽمٌٗمٛمل هاهلٖم٣مو»: ي٘مقل يم٤من و ؾمٜم٦م؟ أرسمٕملم اًمرىم٤مر يزيد ص٤مم أُم٤م

 .شب ْمعومُ 

 ؾمٜم٦م؟ أرسمٕملم اعمٕمتٛمر سمـ ُمٜمّمقر ص٤مم أُم٤م

 اخلقف؟ ُمـ اًمدم يٌٙمل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من يم٤من أُم٤م

 اخلقف؟ ُمـ اًمدم يٌقل أدهؿ سمـ إسمراهٞمؿ يم٤من أُم٤م
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 ،ُم٤مًمؽو ،طمٜمٞمٗم٦م أسمق ،شمٕمٌدهؿ و ،زهدهؿ ذم ،إرسمٕم٦م إئٛم٦م ٤مرٌأظم شمٕمٚمٛملم أُم٤م

  وأمحد؟ ،اًمِم٤مومٕملو

 اًمٙم٤ًممم طم٤مًم٦م وم٢مهن٤م ،سمف اًمٕمٛمؾ شمرك ُمع  اًمٕمٚمؿ صقرة إمم اإلظمالد ُمـ وم٤مطمذري

 هـ..ااًمزُمٜمك



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

224 

ک  ک  ژ   أدظ٠ح ادلصٍنيئىل داعؽ ِىني ِٓ سط١ة مجؼح ( 4)

 ژک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
 

قمـ أطمد ظمٓم٤ٌمء ُمٍم وهق  :ـ رمحف اهللـ (0)رذىمر ايمٔمالَم٥م اظمحدث أمحد حمٚمد ؾم٣مىم

يم٤من ومّمٞمح٤ًم ُمتٙمٚماًم ُم٘متدرًا، وأراد ذًمؽ و٤من، زسمحمٛمد اعمٝمدي ظمٓمٞم٥م ُمًجد قم

إقمٛمك إدي٥م  شـمف طمًلم»قمٜمدُم٤م أيمرم  ،أُمراء ُمٍمد اخلٓمٞم٥م أن يٛمدح أطم

  سم٢مرؾم٤مًمف ًمٚمدراؾم٦م ذم ومرٟم٤ًم.

 .شصم٣مءه إفمٚمكظم٣م  َم٣م فمٌس وَم٣م سمقلم» ذم ظمٓمٌتف: هذا اخلٓمٞم٥م وم٘م٤مل

 قمٌس وشمقمم ٕن اًمرؾمقل  ،أن اعمٚمؽ وم١ماد إول أومْمؾ ُمـ اًمرؾمقل  :أي

إمم : ُم٤م قمٌس وٓ شمقمم، سمؾ سمٕمثف يم٘مـ هذا شاسمـ أم ُمٙمتقم» قمٜمدُم٤م ضم٤مءه إقمٛمك

  وأشمك. ذ اًمديمتقراة، وم٠مظمومرٟم٤ًم

 ،خلٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦مواًمد اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر طم٤مضًا  ،ويم٤من اًمِمٞمخ حمٛمد ؿم٤ميمر

وىم٤مل:  ،صالة اجلٛمٕم٦مومٚمام ؾمٛمع هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م حتٛمٚمٝم٤م، ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ىم٤مم سمٕمد 

 ،سمام ؿمتؿ اًمرؾمقليمٗمر اخلٓمٞم٥م و ،صالشمٙمؿ سم٤مـمٚم٦مأهي٤م اًمٜم٤مس أقمٞمدوا اًمّمالة وم٢من 

 .اً فمٝمروم٠مقم٤مدوه٤م ّمالة اًموأُمرهؿ أن يٕمٞمدوا  ، شمٕمريْم٤ًم ٓ شمٍمحي٤مً  أي:

ًمٙمـ اهلل مل يدع هلذا اعمجرم ضمرُمف ذم اًمدٟمٞم٤م، ىمٌؾ  يٗمقل ايمٔمالَم٥م أمحد حمٚمد ؾم٣مىمر:

، د رأيتف سمٕمٞمٜمل رأد سمٕمد سمْمع ؾمٜملمىمًؿ سم٤مهلل ًم٘مأن جيزيف ضمزاءه ذم أظمرة، وم٠مُ 

رأيتف ذيمٝماًل وسمٕمد أن يم٤من قم٤مًمٞم٤ًم ُمٜمتٗمخ٤ًم ُمًتٕمزًا سمٛمـ ٓذ هبؿ ُمـ اًمٕمٔمامء واًمٙمؼماء، 

ٔم٣مل اظمِمٙمكم حيٖمٓمٜم٣م دم ذيم٥م يتٙمٗمك ٞمطم٣مدَم٣ًم فمعم زم٣مب َمًجد َمـ َم٣ًمصمد ايمٗم٣مهرة 

، طمتك ًم٘مد ظمجٚم٧م أن يراين، وأٟم٤م أقمرومف وهق يٕمرومٜمل، ٓ ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ومام وصٕم٣مر

                                                 

 ( ُمٚمخص سمتٍمف.150-149)ص:  شيمٚمٛم٦م احلؼ»ُم٘م٤مٓت وأسمح٤مث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ( 1)
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وم٤مًمرضمؾ يًٛمق قمغم اًمِمامشم٦م وًمٙمـ عم٤م رأي٧م ُمـ يم٤من ُمقوٕم٤ًم ًمٚمِمٗم٘م٦م وٓ ؿمامشم٦م ومٞمف، 

 قمؼمة وقمٔم٦م.
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 ػشغ اٌراؿغاٌفصً 
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 ػشغراؿغ اٌفصـً اٌ
 

 

 

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  پ  پ  ڀژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

  [.51-49اعمدصمر:] ژٿ  ٿ  

ىئی  ی      ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئژوىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[124:ـمف]  ژی 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . [22:اًمًجدة] ژٹ 

 سطغ اإلػغاض ػٓ رلاٌؾ اٌؼٍُ ٚاٌظوغ تغري ػظع
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 ( أِا اٌصاٌس فأػغض فأػغض اهلل ػٕٗ.1)
 

ـْ  ْٝمثِلِّ  َواوِمدٍ  َأِب  فَم ِجدِ  دِم  صَم٣ميمٌِس  ُهقَ  زَمْٝمٛمَاَم   اهللِ َرؽُمقَل  َأنَّ ،  ايمٙمَّ ًْ  َوايمٛم٣َّمُس  ،اظمَْ

ٌََؾ  إِذْ  ََمَٔمفُ  ٌََؾ  ،َٞمَٖمرٍ  شَماَلشَم٥مُ  َأوْم  هَمَقوَمَٖم٣م :وَم٣مَل  ،َواضِمٌد  َوَذَه٤َم  ، اهللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  اشْمٛم٣َمنِ  هَمَٟموْم

٣م ، اهللِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  ٣م هَمَٟمَمَّ ْٙمَٗم٥مِ  دِم  هُمْرصَم٥مً  هَمَرَأى َأضَمُدَُهَ ٣م همِٝمَٜم٣م، هَمَجَٙمَس  احْلَ  أطَمرُ  َوَأَمَّ

٣م طَمْٙمَٖمُٜمْؿ، هَمَجَٙمَس   َأَٓ » :وَم٣مَل   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَرغَ  هَمَٙمامَّ  ،٣مً َذاِهٌ هَمَٟمْدزَمرَ  ايمث٣َّميم٧ُِم  َوَأَمَّ

ىُمْؿ، ـِ  ُأطْمػِمُ ٣م ،ايمثَّاَلشَم٥مِ  ايمٛمََّٖمرِ  فَم ٣م ،اهللُ هَمآَواهُ  اهللِ إلَِم  هَمَٟمَوى َأضَمُدُهؿْ  َأَمَّ  هَم٣مؽْمَتْحَٝم٣م أطَمرُ  َوَأَمَّ

٣م َِمٛمُْف، اهللَُّ هَم٣مؽْمَتْحَٝم٣م   .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شفَمٛمْفُ  اهللَُّ هَمَٟمفْمَرَض  هَمَٟمفْمَرَض  أطَمرُ  َوَأَمَّ

  .إًمٞمف جل٠م :أي شاهلل إلم أوى» ُمٕمٜمك :اًمٕمٚمامء ىم٤مل :ـ رمحف اهللـ (2)ىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري

 أو ،شمٕم٤ممم اهلل ذيمر جمٚمس دظمؾ هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه أن وقمٜمدي :ـ رمحف اهلل ـ اًم٘م٤ميض ىم٤مل

  .إًمٞمف واٟمْمؿ ،أوًمٞم٤مئف وجمٛمع  ، اهلل رؾمقل جمٚمس دظمؾ

  .وىمرسمف ىمٌٚمف :أي شاهلل آواه» :وُمٕمٜمك

  .ًمف يمتٌٝم٤م أو ،ضمٜمتف إمم آواه أو ،رمحف ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

  :شَمٛمف اهلل هم٣مؽمتحٝمك هم٣مؽمتحٝمك أطمر وأَم٣م»

 وُمـ ،شمٕم٤ممم اهلل ُمـ طمٞم٤مء واًمتخٓمل اعمزامح٦م شمرك أي :ـ رمحف اهلل ـ(1)ايمٛمقوي وم٣مل

 وم٤مؾمتحٞمك ،اًمث٤مًم٨م ومٕمؾ يمام ذاه٤ٌمً  يٕمرض أن ُمٜمٝمؿ اؾمتحٞم٤م أو ،واحل٤مضيـ  اًمٜمٌل

  .ذٟمقسمف همٗمر سمؾ ،يٕمذسمف ومل رمحف :أي ،ُمٜمف اهلل

 ،اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم إول ص٤مطمٌف سمدرضم٦م يٚمح٘مف ومل :ىم٤مًمقا .سم٤مًمثقاب ضم٤مزاه :وومٝمؾ

  .وىمرسمف اًمٚمٓمػ ًمف وسمًط آواه اًمذي

                                                 
  .(2176 ) شُمًٚمؿ» ،(66) شاًمٌخ٤مري» (1)
 (.511-7/510) شحتٗم٦م إطمقذي»( 2)
 (.14/409) شذح صحٞمح ُمًٚمؿ»( 3)
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  .يرمحف مل :أي شفمٛمف اهلل همٟمفمرض همٟمفمرض أطمر وأَم٣م»

  .اهـ.وضورة ًمٕمذر ٓ ُمٕمرو٤مً  ذه٥م ٟمفأ قمغم حمٛمقل وهذا .قمٚمٞمف ؾمخط :وومٝمؾ

 ُمٕمرو٤مً  ذه٥م ُمـ قمغم حمٛمقل وهق ،قمٚمٞمف ؾمخط أي :ـ رمحف اهللـ (0)احل٣مهمظ ووم٣مل

 ،أُمره قمغم  اًمٜمٌل واـمٚمع ،ُمٜم٤موم٘م٤مً  يٙمقن أن وحيتٛمؾ ،ُمًٚمامً  يم٤من إن هذا ،ًمٕمذر ٓ

 طمدي٨م ذم ووىمع ،دقم٤مء أو ،إظم٤ٌمراً  شفمٛمف اهلل همٟمفمرض» : ىمقًمف يٙمقن أن حيتٛمؾ يمام

  .قمٜمف اهلل وم٤مؾمتٖمٜمك ،وم٤مؾمتٖمٜمك  أٟمس

 ؾمٌٞمؾ قمغم شمٕم٤ممم اهلل طمؼ ذم وهمػمه اإلقمراض وإـمالق ،ظمؼماً  يمقٟمف يرؿمح وهذا

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سمجالًمف يٚمٞمؼ ُم٤م قمغم ُمٜمٝم٤م ًمٗمظ يمؾ ومٞمحٛمؾ ،واعمِم٤ميمٚم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م
 :يأ شفمٛمف اهلل همٟمفمرض همٟمفمرض، أطمر وأَم٣م» :ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ايمٗم٣مض فمٝم٣مضو

 قمـ أقمرض ُمـ ٕن شمٕم٤ممم: اهلل ُمـ اإلقمراض ُمٕمٜمك وهق قمٚمٞمف، وؾمخط يرمحف مل

 رمحتف شمرك ،قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل إقمراض ومٞمٙمقن ،سمٛم١مُمـ ومٚمٞمس ومٞمف وزهد،  ٟمٌٞمف

 قمٜمف ٟمٗمك وٓ طمًٜم٦م ًمف يث٧ٌم ومٚمؿ ص٤مطمٌٞمف، أقمٓم٤مه٤م ياًمذ وىمٌقًمف وشم٘مريٌف وقمٗمقه،

 .سمذًمؽ يث٤مب ُم٤م ُمٜمف يٙمـ مل إذ ،ؾمٞمئ٦م

 يم٤من إن :شفمٛمف اهلل همٟمفمرض همٟمفمرض، أطمر وأَم٣م » :ـ رمحف اهلل ـ(3)ووم٣مل ايمٗمرؿمٌل

 ذم ومٞمٝم٤م وختٚمٞمده ضمٝمٜمؿ، ٟم٤مر ذم شمٕمذيٌف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل وم٢مقمراض ،٤مً ٘مومُمٜم٤م اعمٕمرض هذا

 . ُمٜمٝم٤م إؾمٗمؾ اًمدرك

 اهلل وم٢مقمراض ومآصمره، ًمف قمرض ًمٕم٤مرض احلٚم٘م٦م قمـ اٟمٍمف وإٟمام ،ُمًٚمامً  يم٤من وإن

 اًمذي واخلػم ُمٜمف، وآؾمتٗم٤مدة ، اًمٜمٌل جم٤مًم٦ًم وطمرُم٤مٟمف قمٜمف، صمقاسمف ُمٜمع قمٜمف شمٕم٤ممم

 .ًمّم٤مطمٌٞمف طمّمؾ

                                                 
 (.190-1/189) شاًمٗمتح»( 1)
 .شسم٤مب ُمـ أشمك جمٚم٤ًًم ومقضمد ومرضم٦م»( 2176( رىمؿ )7/67) شُمًٚمؿ صحٞمح ذح اعمٕمٚمؿ إيمامل»( 2)
 .شومٞمٝم٤م ضمٚمس احلٚم٘م٦م ذم وُمْرضَم٦م رأى ُمـ :سم٤مب»( 286( رىمؿ )5/509) شُمًٚمؿ يمت٤مب شمٚمخٞمص ُمـ أؿمٙمؾ عم٤م اعمٗمٝمؿ»( 3)
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 اعم٤مشمع ذم يمت٤مسمف ـ رمحف اهللـ  ر اًمٕمالُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓملذيمىمد و: ومٙم٦م

:             وم٘م٤مل ،ايمٔمٙمؿ واإليامنفممم فمٗمقزم٣مت ظمـ أفمرض فمـ جم٣ميمس  (3)شأوقاء اًمٌٞم٤من»

 : اًمتذيمرة٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اإلقمراض قمـ واًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم ،ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٞمئ٦م

  ًژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أن ص٣مضمٌف َمـ أفمٓمؿ ايمٛم٣مس ـمٙمام

 .[57:اًمٙمٝمػ] ژک  ک  

 ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وفمدم آهتداء أزمداً  ،ضمتك ٓ سمٖمٗمف احلؼ ،صمٔمؾ إىمٛم٥م فمعم ايمٗمٙمقب

ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 

 .[57اًمٙمٝمػ:] ژہ  ہ  ہ

  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ   يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،فمـ ايمتذىمرةاٞمتٗم٣مم اهلل فمز وصمؾ ِمـ أفمرض

  [.22اًمًجدة:] ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

 ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اظمٔمرض ىم٣محلامر

 .[51-49اعمدصمر:] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اإلٞمذار زمِم٣مفمٗم٥م َمثؾ ص٣مفمٗم٥م فم٣مٍد وشمٚمقد

 .[13:ومّمٚم٧م] ژڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ 

 ۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ژىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وايمٔمٚمك ايمّمٛمؽ اظمٔمٝمُم٥م

 .[124:ـمف] ژىئ  ىئ  ی  ی      ی 

 ژ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ؽمٙم٘مف ايمٔمذاب ايمِمٔمد 
  . [17:اجلـ]

  ُّٹٹٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ژىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ض ايمٗمرٞم٣مء َمـ ايمُمٝم٣مؿمكمسمٗمٝم

 .[36: اًمزطمرف] ژڤ   ڦ   ڦ  ڦ  

                                                 
  .(143-4/142) شأوقاء اًمٌٞم٤من» (4)
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 ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ايمٗم٣مس ٞمٓمره فمعم احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م ،اإلفمراض فمـ اظمتقرم فمـ ذىمر اهلل     

 ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چژ 
  .[30-29اًمٜمجؿ: ]

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ايمٛمٜمل فمـ ؿم٣مفم٥م اظمتقرم فمـ ايمذىمر وايمٕم٣مهمؾ فمٛمف

 .[28:اًمٙمٝمػ] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 
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 اٌؼشغْٚاٌفصً  
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 ؼشغْٚاٌفصـً اٌ
   

 

٣مىُمؿْ »: وم٣مل  اهلل رؽمقل أن  َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد فمـ َراِت  إِيَّ ُٞمقِب  َوحُمَٗمَّ  ش..ايمذُّ

 .(1)واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين أمحد رواه، صحٝمح

يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص شمي وٓ ومٛمام : ـ رمحف اهللـ  (4)ازمـ ايمٗمٝمؿوم٣مل 

قمغم اظمتالف درضم٤مهت٤م ذم  ،سمد، وأّن ضره٤م ذم اًم٘مٚمقب يمير اًمًٛمقم قمغم إسمدان

 إٓ وؾمٌٌف اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص؟  اًمير، وهؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذ وداء

 
  

                                                 

 شاًمِمٕم٥م»( واًمٌٞمٝم٘مل ذم 2550) شإوؾمط»( و10500) شاًمٙمٌػم»(  واًمٓمؼماين ذم 3818أمحد ) (1)

  (.2470) شصحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»( و3102) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(285)

 (.85-65)ص: شاًمداء واًمدواء» (2)

 ادلؼص١ح ٚأشغ٘ا ػٍٝ اٌؼامل ٚادلرؼٍُ 
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 لث( 1)
ُ
 ٍِ ً ٘ض٠ح اٌـٍطاْ فـ

َ
 .فُٙ اٌمغآْ ة

 

 أوشمٞم٧م ىمد يمٜم٧م أين أقمٚمٛمتؿ احلدي٨م ٕصح٤مب :ـ رمحف اهللـ  وم٣مل ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٝمٝمٛم٥م

َّ  ىمٌٚم٧م ومٚمام نآاًم٘مر ومٝمؿ  ،ؾمٚمٌتف اًمؼمُمٙمل ظم٤مًمد سمـ حيٞمك يٕمٜمل ضمٕمٗمر أيب ُمـ ةاًمٍم 

 ومٜم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اعم٤ًمحم٦م 

 ومرؤي ،آظمرشمف أُمر وم٤ميمٗمف ،دٟمٞم٤مي أُمر يمٗم٤مين إٟمف اًمٚمٝمؿ :ي٘مقل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ويم٤من

 ٟمحق أو ،ؾمٗمٞم٤من دقمقة ٟمٗمٕمتٜمل ُم٤م رء ٟمٗمٕمٜمل ُم٤م :وم٘م٤مل ،ُمقشمف سمٕمد اًمٜمقم ذم اًمؼمُمٙمل

  .(0)ذًمؽ

عم٤م أقمٓم٤مه  ،ًمًٚمٓم٤منيٕمٜمل ُمـ ا ،اًمٍمة :ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم

ز اًمًٚمػ ُمـ وهلذا يتحرَّ  ، وه١مٓء هؿ اًمذيـ يدريمقن إُمقرؾمٚم٥م ومٝمؿ اًم٘مرآن

ديٜمٜم٤م سمدٟمٞم٤مهؿ، ودمدهؿ ٓ  إهنؿ ٓ يٕمٓمقٟمٜم٤م إٓ ًمٞمِمؽموا :، وي٘مقًمقنقمٓم٤مي٤م اًمًٚمٓم٤من

، شمٙمقن أُمقاهلؿ ُم٠مظمقذة ُمـ همػم طمٚمٝم٤م، صمؿ إنِّ اًمًالـملم ومٞمام ؾمٌؼ ىمد ي٘مٌٚمقهن٤م

، وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمَّف ٓ جيقز ًمٚمٕم٤ممل أن ي٘مٌؾ قرقمقن قمٜمٝم٤م أيْم٤ًم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦مومٞمت

ٌٝم٤م ُمتك ، يريميريد أن شمٙمقن هذه اًمٕمٓمٞم٦م ُمٓمٞم٦م ًمفهدي٦م اًمًٚمٓم٤من، إذا يم٤من اًمًٚمٓم٤من 

، ومل يٙمـ ي٘مٌؾ اهلدي٦م ٤م إذا يم٤مٟم٧م أُمقال اًمًٚمٓم٤من ٟمزهي٦م، أُمَّ ٜم٦ًٌم هلذا اًمٕم٤مملؿم٤مء سم٤مًم

ـْ  صَم٣مَءكَ  ََم٣م»: ًمٕمٛمر ، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٞمٌٞمع ديٜمف هب٤مُمٜمف   نَمغْمُ  َوَأْٞم٦َم  اظم٣َْمِل، َهَذا َِم

ٍف، َٓ  َُممْمِ َؽ  سُمْتٌِْٔمفُ  هَماَل  َٓ  َوََم٣م هَمُخْذُه، ؽَم٣مئِؾٍ  َو ًَ   .(3)شَٞمْٖم

 .  ُمـ هذا، وشمٌٙمٞم٧م ٟمٗمًف قمغم ُم٤م صٜمعُمـ ذًمؽ اًمتحذير  ـ رمحف اهللـ وهمرض ؾمٗمٞم٤من 

                                                 
(، 3/284)  شُمٗمٚمحأداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ » ،(12)ص: شٓسمـ مج٤مقم٦مشمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ »( 1)

 . (7)ص:ش طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ»

 ( .   24) ص:  شذح طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ( »2)

 ( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.1045) شُمًٚمؿ»( و1473) شاًمٌخ٤مري»رواه ( 3)
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 اٌـال( 2)
َ
ٝ أتٛاب

َ
ٓ أذ

َ
 .افرنت نيطِ

 

يمٜم٧م ذم سمداي٦م اًمّمٌقة، ىمد أهلٛم٧م ؾمٚمقك ـمريؼ  :ـ رمحف اهللـ (0)وم٣مل ازمـ اجلقزي

٤ًم ـمٞم٤ًٌم، ويم٤مٟم٧م اًمزه٤مد، سم٢مداُم٦م اًمّمقم واًمّمالة وطُم٧ٌٌم إزمَّ اخلٚمقة، ومٙمٜم٧م أضمد ىمٚمٌ

احلدة، شمت٠مؾمػ قمغم حلٔم٦م متيض ذم همػم ـم٤مقم٦م، وشم٤ٌمدر اًمقىم٧م ذم  سمّمػم ي ىمقي٦مقملم 

اهمتٜم٤مم اًمٓم٤مقم٤مت، وزم ٟمقع أٟمس وطمالوة ُمٜم٤مضم٤مة، وم٤مٟمتٝمك إُمر إمم أن ص٤مر سمٕمض 

ـُ يمالُمل، وم٠مُم٤مًمٜمل إًمٞمف ومامل اًمٓمٌع، ومٗم٘مدت شمٚمؽ احلالوة، صمؿ  وٓة إُمقر يًتحً

قف اًمِمٌٝم٤مت، ويم٤مٟم٧م طم٤مًمتل اؾمتامًمٜمل آظمر، ومٙمٜم٧م أشم٘مل خم٤مًمٓمتف وُمٓم٤مقمٛمف، خل

ىمري٦ٌم، صمؿ ضم٤مء اًمت٠مويؾ، وم٤مٟمًٌٓم٧م ومٞمام ي٤ٌمح، وم٤مٟمٕمدم ُم٤م يمٜم٧م أضمد ُمـ اؾمتٜم٤مرة 

 وص٤مرت اعمخ٤مًمٓم٦م شمقضم٥م فمٚمٛم٦م ذم اًم٘مٚم٥م إمم أن قمدم اًمٜمقر يمٚمف. ،وؾمٙمٞمٜم٦م

ـْ »: : وهذا ُمّمداق ًم٘مقًمف ومٙم٦م ـِ  صَمَٖم٣م، زَمَدا ََم ٌَعَ  َوََم ْٝمَد  اسمَّ ـْ  نَمَٖمَؾ، ايمِمَّ  َأسَمك َوََم

ْٙمَْم٣منِ  َأزْمَقاَب  ًُّ ، ايم ـَ
ٌٌْد  اْزَدادَ  َوََم٣م اهْمُتتِ ـَ  فَم ْٙمَْم٣منِ  َِم ًُّ َّٓ  ،٣مً وُمْرزم ايم ـَ  اْزَدادَ  إِ  شاً زُمْٔمد اهللِ َِم

 .(2)ريض اهلل قمٜمٝمؿ رواه أمحد قمـ أيب هريرة واسمـ قم٤ٌمس واًمؼماء، صحٝمح

أي: ُمـ أشم٤مهؿ ُمـ همػم ضورة  شَمـ أسمك أزمقاب ايمًالؿمكم اهمتتـ» :وُمٕمٜمك

  .وطم٤مضم٦م عمجٞمئف اومتتـ ذم ديٜمف

ومذه٥م  ،إذا أص٤مسمتف ومتٜم٦م ،اومتتـ اًمرضمؾ وومتـ ومٝمق ُمٗمتقن :شخمت٤مر اًمّمح٤مح»وذم 

  .اًمّمٕمقد ة٤م ذه٤مب ديٜمف، ىم٤مًمف ذم ُمرىم٤مُم٤مًمف وقم٘مٚمف، واعمراد ه٤مهٜم

وإن ظم٤مًمٗمف ظم٤مـمر  ،وىم٤مل اًمٕمزيزي: ٕٟمف إن واوم٘مف ذم ُمراده ظم٤مـمر سمديٜمف

  .هـا.(1)سمروطمف

                                                 

  (.128 -127)ص: ش صٞمد اخل٤مـمر( »1)

 (. 6124) شصحٞمح اجل٤مُمع»( و1272) شاًمّمحٞمح»( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 8836) شاعمًٜمد( »2)
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 اًمداظمؾ ٕن وذًمؽ شاهمتتـ ايمًٙمْم٣من أزمقاب أسمك وَمـ» :ـ رمحف اهللـ (1)وىم٤مل اعمٜم٤موي

  .قمٚمٞمف اهلل ٟمٕمٛم٦م ومٞمزدري شمٜمٕمٛمٝمؿ إمم يٚمتٗم٧م أن إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

 ٝمؿٛمفمٚم سم٢مفمٝم٤مر صدورهؿ ومتْمٞمؼ ،ومٞمٗمًؼ وضمقسمف ُمع قمٚمٞمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر هيٛمؾ أو

  .ومٕمٚمٝمؿ وسم٘مٌٞمح

 .اهـ.اًمًح٧م هق وذًمؽ دٟمٞم٤مهؿ ذم يٓمٛمع أن وإُم٤م

 إُمراء خم٤مًمٓمتٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس وُمـ: ـ رمحف اهلل ـ(2)ىم٤مل اسمـ اجلقزي

 رظمّمقا ورسمام ذًمؽ قمغم اًم٘مدرة ُمع قمٚمٞمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر وشمرك وُمداهٜمتٝمؿ واًمًالـملم

  أوضمف ًمثالصم٦م اًمٗم٤ًمد سمذًمؽ ومٞم٘مع قمرو٤مً  دٟمٞم٤مهؿ ُمـ ًمٞمٜم٤مًمقا ومٞمف هلؿ رظمّم٦م ٓ ومٞمام هلؿ

 أيمقن ٓ ويمٞمػ اًمٗم٘مٞمف قمكم ٕٟمٙمر صقاب قمغم أين ًمقٓ :ي٘مقل إُمػم: إول

  ُم٤مزم ُمـ ي٠ميمؾ وهق ُمّمٞم٤ٌمً 

 اًمٗم٘مٞمف ومالٟم٤مً  ن٢موم سم٠مومٕم٤مًمف وٓ سمامًمف وٓ إُمػم هبذا سم٠مس ٓ ي٘مقل اًمٕم٤مُمل :واًمث٤مين

  .قمٜمده يؼمح ٓ

 قمغم اًمدظمقل ذم قمٚمٞمٝمؿ إسمٚمٞمس ًمٌس وىمد، سمذًمؽ ديٜمف يٗمًد وم٢مٟمف اًمٗم٘مٞمف :واًمث٤مًم٨م

 دظمؾ ًمق سم٠مٟمف اًمتٚمٌٞمس هذا ويٜمٙمِمػ ،ُمًٚمؿ ذم ًمٜمِمٗمع ٟمدظمؾ ٟمامإ ومٞم٘مقل ،اًمًٚمٓم٤من

  .سم٤مًمًٚمٓم٤من ًمتٗمرده اًمِمخص ذًمؽ ذم ىمدح ورسمام ،ذًمؽ أقمجٌف عم٤م يِمٗمع همػمه

 إن أهن٤م وُمٕمٚمقم ،طمؼ ومٞمٝم٤م ًمؽ ومٞم٘مقل ،أُمقاهلؿ أظمذ ذم قمٚمٞمف إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس وُمـ

 يم٤مٟم٧م نإو ،أومم ومؽميمٝم٤م ؿمٌٝم٦م ُمـ يم٤مٟم٧م نإو ،رء ُمٜمٝم٤م ًمف حيؾ مل طمرام ُمـ يم٤مٟم٧م

 إىم٤مُم٦م ذم اشمٗم٤مىمف وضمف قمغم ٓ ،اًمديـ ُمـ ُمٙم٤مٟمف سمٛم٘مدار ذإظم ًمف ضم٤مز ُم٤ٌمح ُمـ

                                                                                                                            

 . (490ص:) شومتـ»ُم٤مدة  شخمت٤مر اًمّمح٤مح»و( 8/43)  شقمقن اعمٕمٌقد» (1)

 (.6/122) شرومٞمض اًم٘مدي»( 1)

 (.119-118)ص: ششمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس»( 2)
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 ًمٌس وىمد ،يًت٤ٌمح ُم٤مٓ واؾمت٤ٌمطمقا ومٕمٚمف سمٔم٤مهر اًمٕمقام اىمتدى ورسمام ،اًمرقمقٟم٦م

 ،واًمديـ اًمتٕمٌد قمغم إىم٤ٌمًٓ  اًمًٚمٓم٤من قمغم يٜم٘مٓمٕمقن ،اًمٕمٚمامء ُمـ ىمقم قمغم إسمٚمٞمس

 اًمٜم٤مس همٞم٦ٌم آومتلم هلؿ ومٞمجٛمع ،اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًٚمٓم٤من قمغم يدظمؾ ُمـ همٞم٦ٌم هلؿ ومٞمزيـ

 ىمد اًمٜمٞم٦م ٕن ،قمٔمٞمؿ ظمٓمر اًمًالـملم قمغم وم٤مًمدظمقل اجلٛمٚم٦م وذم ،اًمٜمٗمس وُمدح

 وٓ ،ومٞمٝمؿ سم٤مًمٓمٛمع أو ،وإٟمٕم٤مُمٝمؿ ،سم٢ميمراُمٝمؿ شمتٖمػم صمؿ اًمدظمقل أول ذم حتًـ

 اهـ..قمٚمٞمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر وشمرك ُمداهٜمتٝمؿ قمـ يتامؾمؽ

: إصؾ ذم دظمقل اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء اجلقاز، وم٢مذا اىمؽمن سم٤مًمدظمقل أُمٌر ومٙم٦م

حيٛمد ذقم٤ًم، يم٤من اًمدظمقل ُمًتح٤ًٌم أو واضم٤ًٌم، وإذا اىمؽمن سم٤مًمدظمقل أُمر ُمذُمقم 

ذقم٤ًم، يم٤من اًمدظمقل ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمف، ٓ ًمذاشمف، سمؾ عم٤م اىمؽمن سمف ُمـ إُمر اعمذُمقم ذقم٤ًم، 

 .(1) ، وقمـ صح٤مسمتف اًمٙمرامٌل وىمد دل قمغم ذًمؽ أدًم٦م ظم٤مص٦م، صمٌت٧م قمـ اًمٜم

٤م اًمٜمّمٞمح٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ومح٥م (2)شضم٤مُمٕمف»دم  ـ رمحف اهللـ  وم٣مل ازمـ رصم٤م : وأُمَّ

ويمراه٦م اومؽماق إُم٦م  ،وطم٥م اضمتامع إُم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وقمدهلؿ ،ورؿمدهؿ ،صالطمٝمؿ

واًمٌٖمض عمـ رأى اخلروج  ،قمٚمٞمٝمؿ، واًمتديـ سمٓم٤مقمتٝمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ

 .ذم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ وطم٥م إقمزازهؿ ،قمٚمٞمٝمؿ

وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ ذم  ،وشمذيمػمهؿ سمف ،وـم٤مقمتٝمؿ ومٞمف ،إمم أن ىم٤مل: وُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم احلؼ

سم٤مًمتقومٞمؼ وطم٨م إظمٞم٤مر قمغم وجم٤مٟم٦ٌم اًمقصمقب قمٚمٞمٝمؿ، واًمدقم٤مء هلؿ  ،رومؼ وًمٓمػ

 هـ.ا.ذًمؽ

                                                 

ىمٓمع »ذم يمت٤مسمف  ـ رمحف اهلل ـوىمد شمٙمٚمؿ قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م سمٙمالم ٟمٗمٞمس اًمِمٞمخ قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس ( 1)

 . شقمغم إُمراءاعمراء ذم طمٙمؿ اًمدظمقل 

 .(79)ص: شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» (2)
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غَِ اٌم١اَ تـثة ئشٍُ ِٓ ا٢شاَ .( 3)
ُ
 د

 

ايمٙمٝمؾ َخ٥ًم أؾمٜمر زم٤ًٌم ذٞم٤م ضمرَم٦م ومٝم٣مم  :ـ رمحف اهللـ (0)وم٣مل ؽمٖمٝم٣من ايمثقري

 .أصٌتف

وٟمحـ  ،ىمّٚم٧م ذٟمقهبؿ ومٕمٚمٛمقا ُمـ أيـ أوشمقا :ـ رمحف اهللـ  (4)أزمق ؽمٙمٝمامن ايمداراينوم٣مل 

 .شمٞمٜم٤موت ذٟمقسمٜم٤م ومٚمؿ ٟمدِر ُمـ أيـ أيمثر

ويمؿ ُمـ ٟمٔمرة طمرُم٧م ىمراءة  ،ٞمٚم٦ميمؿ ُمـ أيمٚم٦م ُمٜمٕم٧م ىمٞم٤مم ًم :ـ رمحف اهللـ  (1)ووم٣مل

 .ؾمقرة

 .إٓ سمذٟم٥مت أطمٌد صالة مج٤مقم٦م ٓ ُيٗمقِّ : ـ رمحف اهللـ ووم٣مل 

  .دظمٚم٧م قمغم يمرز سمـ وسمرة وهق يٌٙمل :(4)ووم٣مل زمٔمّمٜمؿ

 ؟ وم٘مٚم٧م: أشم٤مك ٟمٕمل سمٕمض أهٚمؽ

  .وم٘م٤مل: أؿمد

 وم٘مٚم٧م: وضمع ي١معمؽ؟ 

  .ىم٤مل: أؿمد

 ذاك؟: ومام ىمٚم٧م

                                                 

 (.85ٓسمـ ىمداُم٦م )ص: شخمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ»( و7/18ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) شطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء» (1)

( 2336( رىمؿ )2/307) شطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»( و53/226( و )43/546) ششم٤مريخ دُمِمؼ»( 2)

 (.3/164) شصٗم٦م اًمّمٗمقة»و

 (.1/356) شاإلطمٞم٤مء»( 3)

 (.1/484) شاإلطمٞم٤مء»( 4)
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إٓ سمذٟم٥م  وؾمؽمي ُمًٌؾ، ومل أىمرأ طمزيب اًم٤ٌمرطم٦م، وُم٤م ذاك ،سم٤ميب ُمٖمٚمؼ ىم٤مل:

  .أطمدصمتف

، واًم٘مٚمٞمؾ ُمـ يمؾ واطمد واًمنم يدقمق إمم اًمنم، اخلػم وهذا ٕن اخلػم يدقمق إمم

 ُمٜمٝمام جير إمم اًمٙمثػم. 

، ومٙمذًمؽ اًمٗمحِم٤مء شمٜمٝمك قمـ اًمّمالة اًمّمالة شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ويمام أن

 وؾم٤مئر اخلػمات .

ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ومّمػ زم  : إين ٓ أىمدر قمغمـ رمحف اهللـ  وم٣مل رصمؾ إلزمراهٝمؿ زمـ أدهؿ

 ؟ دواءً 

، وم٢من وىمقومؽ سملم يديف ذم هق ي٘مٞمٛمؽ سملم يديف ذم اًمٚمٞمؾسم٤مًمٜمٝم٤مر و: ٓ شمٕمّمف وم٘م٤مل

  .واًمٕم٤ميص ٓ يًتحؼ ذًمؽ اًمنمف ،ًمنمفاًمٚمٞمؾ عمـ أقمٔمؿ ا

َف  َأنَّ  َوافْمَٙمؿْ ...»: ىم٤مل  ـِ  َذَ ْٝمؾِ  وِمَٝم٣مَُمفُ  اظم٠ُْْمَِم  .ش...(1)زم٣ِميمٙمَّ

اًمٜمٝم٤مر، : إذا مل شم٘مدر قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وصٞم٤مم ـ رمحف اهللـ  ووم٣مل ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض

ٌَّٚمتؽ ظمٓمٞمئتؽوم٤مقمٚم        .    ؿ أٟمؽ حمروم ُمٙمٌؾ يم

وُمـ  ،ُمـ أطمًـ ذم ًمٞمٚمف يُمٗمل ذم هن٤مره: ـ رمحف اهللـ ووم٣مل أزمق ؽمٙمٝمامن ايمداراين 

، ويم٤من اهلل يُمٗمل ُم١مٟمتٝم٤م ،وُمـ صدق ذم شمرك ؿمٝمقة، أطمًـ ذم هن٤مره يُمٗمل ذم ًمٞمٚمف

 .ًمف أيمرم ُمـ أن يٕمذب ىمٚم٤ًٌم سمِمٝمقة شمريم٧م

                                                 

وطمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  ( قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي 4290) شإوؾمط»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 1)

 (. 73) شصحٞمح اجل٤مُمع»(، و831) شاًمّمحٞمح٦م»ذم 
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أصِؾ ، ومل مل أوشمر اًم٤ٌمرطم٦م ،ىمٚم٧م ٕيب ؾمٚمٞمامن: احلقاريووم٣مل أمحد زمـ أب 

٤مقم٦م، ىم٤مل: سمام يم٧ًٌم يداك، واهلل ًمٞمس سمٔمالم ، ومل أصِؾ اًمّمٌح ذم مجريمٕمتل اًمٗمجر

 . (4)، ؿمٝمقة أصٌتٝم٤مًمٚمٕمٌٞمد

                                                 

 (.484-1/482) شاإلطمٞم٤مء»اٟمٔمر هذه أصم٤مر ذم ( 2)
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 .اتٓ ؿري٠ٓ جيض أشغ طٔثٗ تؼض ؿٕني (4)
 

قمـ  ،ٕسمٞمف شاًمزهد»ذيمر قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم يمت٤مب  :ـ رمحف اهللـ  (0)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

ؿ زمذٞم٤م إين ٕفمرف هذا ايمٕم: أٟمَّف عم٤م ريمٌف اًمديـ اهمتؿ ًمذًمؽ، وم٘م٤مل :حمٛمد سمـ ؾمػميـ

 .أصٌتف َمٛمذ أرزمٔمكم ؽمٛم٥م

٘م٦م يٖمٚمط وه٤مهٜم٤م ٟمٙمت٦م دىمٞم: ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم يمالم اسمـ ؾمػميـ ـ رمحف اهللـ وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

احل٤مل، وىمد يت٠مظمر ؿ ٓ يرون شم٠مصمػم اًمذٟم٥م ذم ، وهل أهنومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم أُمر اًمذٟم٥م

ْ سمٕمد ذًمؽ، وأن إُمر يمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ ، ومٞمٔمـشم٠مصمػمه ومٞمٜمًك  :اًمٕمٌد أٟمف ٓ ُيَٖمؼمَّ

 ذم وىمققمف إذا مل ُيَٖمؼمَّ طم٤مئطٌ 
     

 ومٚمٞمس ًمف سمٕمد اًمقىمقع هم٤ٌمرُ  
 

                                                 

ٓسمـ اجلقزي  شذم اهلقى» ،(2/307) شطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء» ،(84)ص: شاًمداء واًمدواء» (1)

 (.  53/226) ششم٤مريخ دُمِمؼ» ،(212)ص:
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 اٌفصً احلاصٞ ٚ اٌؼشغْٚ
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 احلاصٞ ٚاٌؼشغْٚ اٌفصً
 

 

وُمٜمف اهلقى  ،اًمذيمر طمّمـ ًمٚمٕمٌد ُمـ ذ اعمخٚمقىم٤مت، وؾم٤مئر اعم١مذي٤مت

 ،، سمًؿ اهللويٛميض ذم طمٞم٤مشمف قمغم اؾمٛمف ،ؿ سم٤مهللٚمٞمتحّمـ اًمٕمٌد اعمًوم ،واًمِمٝمقات

، أو ؿمٞمٓم٤من ،أو ضمٜمل ،أو داسم٦م ،ؾ قملموُمـ يم ،حيتٛمل سمف اًمٕمٌد ُمـ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه

 .ومال ي٘مع رء إٓ سم٢مذٟمف ،ر أزُمٜمتٝم٤مٕٟمف اًمًٛمٞمع ٕطمقاًمف، اًمٕمٚمٞمؿ هب٤م ذم ؾم٤مئ

 اٌرذصٓ تاألطواع دغػ ِٓ وً ِإطٍ ظاع
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 .فٍضغرٗ ػمغب اختىٍّاخ اهلل اٌراِ عجً مل ٠مً أػٛط (1)
 

ـْ  فُ  ُهَرْيَرَة، َأِب  فَم ـْ  يَمِٗمٝم٦ُم  ََم٣م اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل   ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  َأٞمَّ  َِم

٣ٌَمِرضَم٥َم، يَمَدنَمْتٛمِل فَمْٗمَرٍب  ْٝم٦َم  ضِمكمَ  وُمْٙم٦َم، يَمقْ  َأََم٣م»: وَم٣مَل  ايْم ًَ  اهللِ زمَِ٘مٙماَِمِت  َأفُمقذُ : َأَْم

٣مِت  ـْ  ايمت٣َّمَمَّ ْ  طَمَٙمَؼ، ََم٣م َذِّ  َِم كَ  َل   .(1)وهمػمه رواه ُمًٚمؿ شسَمُيَّ

قمٚمٛمٜم٤م صدىمف دًمٞماًل  ،ل ص٤مدقوىمق هذا ظمؼم صحٞمح، :ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ايمٗمرؿمٌل

تف إمم أن شمريم ،، وم٢مين ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م هذا اخلؼم قمٛمٚم٧م قمٚمٞمف ومٚمؿ ييين رءودمرسم٦م

ىمد ٟمًٞم٧م أن أشمٕمقذ وم٢مذا يب  ،ٟمٗمز ، ومتٗمٙمرت ذم ٦م ًمٞمالً يدومٚمدهمتٜمل قم٘مرب سم٤معمٝم

 .اهـسمتٚمؽ اًمٙمٚمامت.

 أٟمف ـ رواشمف أطمد ـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ قمـ ،احلدي٨م قم٘م٥م (3)اًمؽمُمذي أورد وىمد

 دمد ومٚمؿ ُمٜمٝمؿ، ضم٤مري٦م ومٚمدهم٧م ًمٞمٚم٦م، يمؾ ي٘مقًمقهن٤م ومٙم٤مٟمقا شمٕمٚمٛمقه٤م، أهٚمٜم٤م يم٤من: ىم٤مل

 .وضمٕم٤مً  هل٤م

 ُيٛمز طملم ىم٤مًمف َُمـ وأنَّ  اًمدقم٤مء، هذا ومْمؾِ  قمغم دًٓم٦مٌ  ومٞمف احلدي٨م: وومٙم٦م

ه أن ُِمـ اهلل سم٢مذن حَمٗمقفم٤مً  يٙمقن  .ذًمؽ ٟمحقِ  أو ،قم٘مَرٍب  أو ،طمٞم٦َّمٍ  ًَمْدغُ  َييَّ

  .أًمتجئ: أي شأقمقذ» :احلدي٨م ذم وىمقًمف

 ُمـ إمم خت٤مومف رء ُمـ اهلرب: وطم٘مٞم٘متٝم٤م وآقمتّم٤مم، آًمتج٤مء وم٤مٓؾمتٕم٤مذة

 رسمف إمم هيٚمٙمف أو ،ي١مذيف مم٤م هرب ىمد ،سم٤مهلل وم٤مًمٕم٤مئذ ذه، ُمـ وحيٛمٞمؽ ُمٜمف يٕمّمٛمؽ

 .إًمٞمف واًمتج٠م سمف، واؾمتج٤مر سمف، واقمتّمؿ يديف، سملم ٟمٗمًف وأًم٘مك إًمٞمف، وومر وُم٤مًمٙمف،

                                                 

  .(2709ش )ُمًٚمؿ»( 1)

 (.2635رىمؿ ) (7/36) شُمًٚمؿ يمت٤مب شمٚمخٞمص ُمـ أؿمٙمؾ عم٤م اعمٗمٝمؿ( »2)

ورواه  ،شاًمًٜمـ»( ُمع اًمتحٗم٦م، وىمد ؾم٘مط ُمـ سمٕمض ـمٌٕم٤مت 9/420) شاًمدقمقات»اًمؽمُمذي ذم ( 3)

 (.7898) شاعمًٜمد»أمحد ذم 
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 : شاهلل زم٘مٙمامت» واعمراد

  .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هل: ىمٞمؾ

  .اًم٘مدري٦م اًمٙمقٟمٞم٦م يمٚمامشمف هل: وىمٞمؾ

 يٚمحؼ يمام قمٞم٥م، وٓ ٟم٘مص يٚمح٘مٝم٤م ٓ اًمتل اًمٙم٤مُمالت: أي شزم٣ميمت٣مَم٣مت» واعمراد

 .اًمٌنم يمالم

 ُمـ ،اًمنم سمف ىم٤مم خمٚمقق أي ذم ذ، يمؾ ُمـ: أي ،شطمٙمؼ َم٣م ذ َمـ»: وىمقًمف

 ٟمقع أي ص٤مقم٘م٦م، أو ،رحي٤مً  أو ،داسم٦م أو ،ه٤مُم٦م أو ،ضمٜمٞم٤مً  أو يم٤من إٟمًٞم٤مً  همػمه، أو طمٞمقان

 .(1)وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٌالء أٟمقاع ُمـ يم٤من

 ُمـ شمٜمٗمع اإلهلٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إدوي٦م أن واقمٚمؿ :ـ رمحف اهللـ (4)ايمٗمٝمؿوم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ و

 يم٤من وإن ،ُمياً  وىمققم٤مً  ي٘مع مل وىمع وإن وىمققمف، ُمـ ومتٜمع طمّمقًمف، سمٕمد اًمداء

  .ُم١مذي٤مً 

 متٜمع أن إُم٤م وإذيم٤مر وم٤مًمتٕمقذات اًمداء، طمّمقل سمٕمد شمٜمٗمع إٟمام اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وإدوي٦م

 اًمتٕمقذ يمامل سمح٥ًم ،شم٠مصمػمه٤م يمامل وسملم سمٞمٜمٝم٤م حتقل أن وإُم٤م إؾم٤ٌمب، هذه وىمقع

 اهـ..ووٕمٗمف وىمقشمف

 

                                                 

 (.15-3/14) شوإذيم٤مروم٘مف إدقمٞم٦م ( »1)

  (.4/167) شزاد اعمٕم٤مد( »2)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

252 

...فأص١ة شٟء: تـُ اهلل اٌظٞ ال ٠عغ ِغ امسٗ ٔـٟ أْ ٠مٛي (2)
 .(اٌشًٍتاٌفاجل )

 

ـْ  ـَ  َئْمٛمِلـ  ،فُمْثاَمنَ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  :٣مَل ومَ  فُمْثاَمَن، زمـ َأزَم٣منِ فَم ٣منَ  ازْم  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  :َيُٗمقُل  ،ـ  فَمٖمَّ

ـْ »: َيُٗمقُل   اهللَِّ َرؽُمقَل  ؿِ  وَم٣مَل  ََم ًْ ٌء، اؽْمِٚمفِ  ََمعَ  َيُيُّ  َٓ  ايمَِّذي اهللَِّ زمِ َْرِض، دِم  َرْ ْٕ  ا

 َٓ اَمِء، دِم  َو ًَّ ِٚمٝمعُ  َوُهقَ  ايم ًَّ اٍت، شَماَلَث  ايْمَٔمٙمِٝمُؿ، ايم ْ  ََمرَّ ٌْفُ  َل  ُيِْمٌَِح، ضَمتَّك زَماَلٍء، هَمْجَٟمةُ  سُمِِم

ـْ  ٣م َوََم اٍت، شَماَلُث  ُيِْمٌُِح  ضِمكمَ  وَم٣مهَلَ ْ  ََمرَّ ٌْفُ  َل  هَمَٟمَص٣مَب : وَم٣مَل  ،شُيْٚمِزَ  ضَمتَّك زَماَلءٍ  هَمْجَٟمةُ  سُمِِم

ـَ  َأزَم٣منَ  صُمُؾ  هَمَجَٔمَؾ  ايْمَٖم٣ميم٨ُِم، فُمْثاَمَن، زْم ِدي٧َم  َِمٛمْفُ  ؽَمِٚمعَ  ايمَِّذي ايمرَّ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمِف، َيٛمُْٓمرُ  احْلَ

؟ سَمٛمُْٓمرُ  يَمَؽ  ََم٣م» َٓ  فُمْثاَمنَ  فَمعَم  ىَمَذزْم٦ُم  ََم٣م هَمَقاهللَِّ إرَِمَّ َـّ  ، ايمٛمٌَِّلِّ  فَمعَم  فُمْثاَمنُ  ىَمَذَب  َو
 َويمَ٘مِ

٦ٌُْم  َأَص٣مزَمٛمِل ََم٣م همِٝمفِ  َأَص٣مزَمٛمِل ايمَِّذي ايْمَٝمْقمَ  ٝم٦ُم  نَمِّم ًِ ٣م َأنْ  هَمٛمَ رواه أسمق داود  ،صحٝمح شَأوُمقهَلَ

 .   (1)واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ ُم٤مضمفواًمؽمُمذي واسمـ 

 ،طمديث٤مً   أن أسم٤من سمـ قمثامن ؾمٛمع ُمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ،هذا احلدي٨م ومٞمف: ومٙم٦م

ـْ »، أٟمف ىم٤مل: يرويف قمـ رؾمقل اهلل  ؿِ  وَم٣مَل  ََم ًْ ٌء، اؽْمِٚمفِ  ََمعَ  َيُيُّ  َٓ  ايمَِّذي اهللَِّ  زمِ  َرْ

َْرِض، دِم  ْٕ َٓ  ا اَمِء، دِم  َو ًَّ ِٚمٝمعُ  َوُهقَ  ايم ًَّ اٍت، شَماَلَث  ايْمَٔمٙمِٝمُؿ، ايم ْ  ََمرَّ ٌْفُ  َل  زَماَلٍء، هَمْجَٟمةُ  سُمِِم

ـْ  ُيِْمٌَِح، ضَمتَّك ٣م َوََم اٍت، شَماَلُث  ُيِْمٌُِح  ضِمكمَ  وَم٣مهَلَ ْ  ََمرَّ ٌْفُ  َل   .شُيْٚمِزَ  ضَمتَّك زَماَلءٍ  هَمْجَٟمةُ  سُمِِم

 ،ٕطمد ؿم٘مل اًمٌدن اؾمؽمظم٤مءوهق  ،ىمد أص٤مسمف اًمٗم٤مًم٩م سمـ قمثامن ويم٤من أسم٤من

 ٤مًمِمٚمؾسم»وهق ُم٤م يًٛمك  ،شمٜمًد ُمٜمف ُم٤ًمًمؽ اًمروح ،ٟٓمّم٤ٌمب ظمٚمط سمٚمٖمٛمل

  .شاًمٜمّمٗمل

                                                 
صحٞمح اسمـ »( 3869، )شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( 3448) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، 5077) شأيب داودؾمٜمـ »( 1)

 شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»ذم  وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ،(1947) شاعمًتدرك» ،(2352) شطم٤ٌمن
  (.3134) شاسمـ ُم٤مضمفصحٞمح ؾمٜمـ »و ،(2698) شصحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»و ،(5088)
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أي: شمٕمج٤ًٌم وإٟمٙم٤مرًا، يم٠مٟمف ي٘مقل ًمف: إٟمَّؽ يمٜم٧م شم٘مقل  ،ومجٕمؾ اًمرضمؾ يٜمٔمر إًمٞمف

إن يم٤من احلدي٨م  ،ومٙمٞمػ أص٤مسمؽ اًمٗم٤مًم٩م ،ذم يمؾ ص٤ٌمح وُم٤ًمء ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م

 ؟ ٞمح٤مً صح

امن فمعم وٓ ىمذب فمث ،همقاهلل َم٣م ىمذزم٦م فمعم فمثامن»: وم٘م٤مل ًمف أسم٤من راومٕم٤ًم ًمتٕمجٌف

٦ٌم دم هذا زم٤ًٌم أين نمّم ،َم٣م أص٣مزمٛمل ، ويم٘مـ ايمٝمقم ايمذي أص٣مزمٛمل همٝمفايمٛمٌل 

 .شايمٝمقم همٛمًٝم٦م أن أومقهل٣م

 ومٕمالً  ي٘مدر وم٤مقمؾ ومٙمؾ أؾمتٕمٞمذ، اهلل سمًؿ: أي شاهلل زمًؿ» احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف

 ي٘مدر :واًمذاسمح .آيمؾ اهلل سمًؿ: أي آيمؾ، ي٘مدر :وم٤مٔيمؾ يًٌٛمؾ، قمٜمدُم٤م حل٤مًمف ُمٜم٤مؾم٤ٌمً 

 .وهٙمذا أيمت٥م، ي٘مدر :واًمٙم٤مشم٥م أذسمح،

 شمٕمقذ ُمـ: أي شايمًامء دم وٓ إرض دم ،رء اؽمٚمف َمع يي ٓ ايمذي»: وىمقًمف

 .اًمًامء ضمٝم٦م ُمـ وٓ ،إرض ضمٝم٦م ُمـ ُمّمٞم٦ٌم شميه ٓ وم٢مٟمف ،اهلل سم٤مؾمؿ

 ،سم٠مومٕم٤مهلؿ واًمٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤ٌمد، ٕىمقال اًمًٛمٞمع: أي شايمٔمٙمٝمؿ ايمًٚمٝمع وهق»: وىمقًمف

 .اًمًامء ذم وٓ إرض ذم ،ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ اًمذي

 : وهمقائد َمٛمٜم٣مهذا احلدي٧م فمػم ودم 

 اًمٖمْم٥م آوم٦م حتقل سملم اعمرء وقم٘مٚمف أن. 

 ف اًمٕمٌد قمام حيقل سمٞمٜمف وسملم ذًمؽ،  سإذا أراد اهلل إٟمٗم٤مذ ىمدره. 

 اًمدقم٤مء يرد اًم٘مْم٤مء. 

 وشمّمدي٘مٝمؿ اجل٤مزم سمام أظمؼم سمف رؾمقل اهلل  ،ىمقة ي٘ملم اًمًٚمػ إول سم٤مهلل . 



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

254 

 تال ئٔظاع فّاخ لثً أْ خيغض ِٓ اٌضاع. (3)
ً
 عجً لرً د١ح

 

ـْ َأِب  ٣مئ٤ِِم،فَم ًَّ ـِ  ِهَُم٣ممِ  ََمْقلَم  ايم فُ  ُزْهَرةَ  زْم ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِب  فَمعَم  َدطَمَؾ  َأٞمَّ  زَمْٝمتِِف، دِم  اخْلُ

، هَمَقصَمْدسُمفُ : وَم٣مَل  ٦ُم  ُيَِمقمِّ ًْ ِٚمْٔم٦ُم  َصاَلسَمُف، َيْٗمِِضَ  ضَمتَّك َأْٞمَتٓمُِرهُ  هَمَجَٙم ًَ ِريً٘م٣م هَم  دِم  ََتْ

ٌَْٝم٦ِم، َٞم٣مضِمَٝم٥مِ  دِم  فَمَراصِمكمَ  ٦ٌُْم  ضَمٝم٥َّمٌ  هَم١مَِذا هَم٣ميْمَتَٖم٦مُّ  ايْم وَْمُتَٙمَٜم٣م، هَمَقشَم  اصْمٙمِْس  َأنِ  إرَِمَّ  هَمَٟمؾَم٣مرَ  ِٕ

٦ُم، ًْ َف  هَمَٙمامَّ  هَمَجَٙم اِر، دِم  زَمْٝم٦ٍم  إلَِم  َأؾَم٣مرَ  اْٞمٌَمَ ٌَْٝم٦َم؟ َهَذا َأسَمَرى: هَمَٗم٣مَل  ايمدَّ : هَمُٗمْٙم٦ُم  ايْم

   اهللِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  هَمَخَرصْمٛم٣َم: وَم٣مَل  زمُِٔمْرٍس، فَمْٜمدٍ  ضَمِدي٧ُم  َِمٛم٣َّم هَمًتك همِٝمفِ  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،

ٛمَْدِق  إلَِم  َتْٟمِذنُ  ايْمَٖمَتك َذيمَِؽ  هَمَ٘م٣منَ  ،اخْلَ ًْ صِمعُ  ايمٛمََّٜم٣مرِ  زمَِٟمْٞمَِم٣مِف   اهللِ َرؽُمقَل  َي  إلَِم  هَمغَمْ

 َأطْمَُمك هَم١ميِنِّ  ؽِماَلضَمَؽ، فَمَٙمْٝمَؽ  طُمْذ   اهللِ َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ،٣مً َيْقَمَ  هَم٣مؽْمَتْٟمَذَٞمفُ  َأْهٙمِِف،

صُمُؾ  هَمَٟمطَمَذ  وُمَرْيَٓم٥َم، فَمَٙمْٝمَؽ  ٣ٌَمزَمكْمِ  زَمكْمَ  اَْمَرَأسُمفُ  هَم١مَِذا َرصَمعَ  شُمؿَّ  ؽِماَلضَمُف، ايمرَّ  هَمَٟمْهَقى وَم٣مئَِٚم٥مً  ايْم

َْمَح  إيَِمْٝمَٜم٣م ٌة، َوَأَص٣مزَمْتفُ  زمِفِ  يمَِٝمْْمُٔمٛمََٜم٣م ايمرُّ  َواْدطُمؾِ  ُرحْمََؽ  فَمَٙمْٝمَؽ  اىْمُٖمْػ : يَمفُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  نَمغْمَ

ٌَْٝم٦َم   ايْمِٖمَراشِ  فَمعَم  َُمٛمَْْمِقَي٥مٍ  فَمٓمِٝمَٚم٥مٍ  زمَِحٝم٥َّمٍ  هَم١مَِذا هَمَدطَمَؾ  َأطْمَرصَمٛمِل، ايمَِّذي ََم٣م سَمٛمُْٓمرَ  ضَمتَّك ايْم

َْمِح  إيَِمْٝمَٜم٣م هَمَٟمْهَقى ارِ  دِم  هَمَرىَمَزهُ  طَمَرَج  شُمؿَّ  زمِِف، هَم٣مْٞمَتَٓمَٚمَٜم٣م زم٣ِميمرُّ  هَماَم  فَمَٙمْٝمِف، هَم٣مْوَْمَرزَم٦ْم  ايمدَّ

اَم  ُيْدَرى ُ عَ  ىَم٣منَ  َأهيُّ ٝم٥َّمُ  ََمْقسًم٣م َأْهَ  هَمَذىَمْرَٞم٣م ، اهللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  هَمِجْئٛم٣َم: وَم٣مَل  ايْمَٖمَتك، َأمِ  احْلَ

ٝمِٝمفِ  اهللَ اْدعُ  َووُمْٙمٛم٣َم يَمفُ  َذيمَِؽ   زم٣ِمظْمَِديٛم٥َمِ  إِنَّ »: وَم٣مَل  شُمؿَّ  شيمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  اؽْمَتْٕمِٖمُروا»: هَمَٗم٣مَل  يَمٛم٣َم حُيْ

٣مٍم، شَماَلشَم٥مَ  هَمآِذُٞمقهُ  ؾَمْٝمًئ٣م، َِمٛمُْٜمؿْ  َرَأْيُتؿْ  هَم١مَِذا َأؽْمَٙمُٚمقا، وَمْد  صِمٛم٣ًّم  َذيمَِؽ، زَمْٔمَد  يَمُ٘مؿْ  زَمَدا هَم١مِنْ  َأيَّ

اَم  هَم٣موْمُتُٙمقُه،  .(1)رواه ُمًٚمؿ شؾَمْٝمَْم٣منٌ  ُهقَ  هَم١مِٞمَّ

 هذا ُمـ يٗمٝمؿ ٓ: ـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل رمح٦مـ  قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل :ـ رمحف اهللـ (4)وم٣مل ايمٗمرؿمٌل

 ،ىمّم٤مص٤مً  سمف ىمتٚمتف اجلـ وأن ،ُمًٚمامً  يم٤من اًمٗمتك هذا ىمتٚمف اًمذي اجل٤من هذا أن احلدي٨م

                                                 

 (. 2236) شُمًٚمؿ»( 1)

 (.1/298) شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 2)
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 اًمٕمٛمد ذم يٙمقن إٟمام ًمٙم٤من اجلـ وسملم سمٞمٜمٜم٤م ُمنموع اًم٘مّم٤مص أن ؾمٚمؿ ًمق ٕٟمف

 قمٚمؿ قمٜمده يٙمـ مل إذ ُمًٚمٛم٦م، ٟمٗمس ىمتؾ يتٕمٛمد ومل ،ي٘مّمد مل اًمٗمتك وهذا اعمحض،

 ىمّم٤مص وٓ ظمٓم٠م ىمتؾ ومٝمذا ،ذقم٤مً  ٟمققمف ىمتؾ ؾمقغ ُم٤م ىمتؾ إمم ىمّمد وإٟمام ذًمؽ، ُمـ

 قمدواً  سمّم٤مطمٌٝمؿ اًمٗمتك ىمتٚمقا ،ومً٘متٝمؿ أو ،اجلـ يمٗم٤مر إن: ي٘م٤مل أنوم٤مٕومم  .ومٞمف

 اهـ..واٟمت٘م٤مُم٤مً 

 ،خمتٚمٗم٦م صقر ذم تِمٙمؾأقمٓمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اجلـ ىمدرة قمغم اًم ٘مدًم ومٙم٦م:

 اًمٖمٜمؿ، أو ،٘مطاًم أو ٙمٚم٥م،اًم أو ،ٌ٘مراًم أو امر،احل أو ٛمؾ،اجل :ُمثؾ ،ٞمقاناحل يمّمقر

 : اًمرؾمقل ىم٤مل ىمدو ،آدم سمٜمل صقرقمغم  أو ،قراًمٓمٞم أو ًمٌٖم٤مل،أو ا ،خلٞمؾا أو

ُـّ » ؿْ  ِصٛمٌْػ : َأْصٛم٣َمٍف  شَمالشَم٥مُ  اجْلِ َقاِء، دِم  َيْمغُِمونَ  َأصْمٛمَِح٥مٌ  هَلُ  ضَمٝم٣َّمٌت  َوِصٛمٌْػ  اهْلَ

 ذم واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ، اًمٓمؼماين، رواه ،صحٝمح شَوَيْٓمَٔمٛمُقنَ  حَيِٙمُّقنَ  َوِصٛمٌْػ  َوىماِلٌب،

 .(1)واًمّمٗم٤مت إؾمامء

 . واًم٘مٓمط اًمٙمالب ُمـ سم٤مٕؾمقد شمتِمٙمؾ ُم٤م وأيمثر

 سم٠من: ذًمؽ وقمٚمؾ اًمّمالة، ي٘مٓمع إؾمقد اًمٙمٚم٥م ُمرور أن  اًمرؾمقل أظمؼم وىمد

ؽَْمَقدُ  ايْمَ٘مْٙم٤ُم » ْٕ  . (2)ُمًٚمؿ رواه شؾَمْٝمَْم٣منٌ  ا

 شمتّمقر واجلـ ،اًمٙمالب ؿمٞمٓم٤من إؾمقد اًمٙمٚم٥م :ـ رمحف اهللـ (1)سمٝمٚمٝم٥م ازمـ يٗمقل

 اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘مقى أمجع اًمًقاد ٕن ،إؾمقد اًم٘مط سمّمقرة ويمذًمؽ يمثػمًا، سمّمقرشمف

 .احلرارة ىمقة وومٞمف همػمه، ُمـ

                                                 

( 827)  شإؾمامء واًمّمٗم٤مت»( واًمٌٞمٝم٘مل ذم 3759( واحل٤ميمؿ )573)  شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 1)

 (.4148)  شاعمِمٙم٤مة»( و3114)  شصحٞمح اجل٤مُمع»وصححف إًم٤ٌمين ذم   ،قمـ أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل 

 (.510)  شُمًٚمؿ» (2)

 (.19/52)  شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 3)
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 :ايمٌٝمقت ضمٝم٣مت ومتؾ ضمقل َمٜمٚم٥م سمٛمٌٝمٜم٣مت

 همػمه٤م دون سم٤محلٞم٤مت ظم٤مصاإلٟمذار  طمٙمؿ. 

 همػمه٤م دون اًمٌٞمقت ذم ٟمراه٤م اًمتل احلٞم٤مت سمؾ ،احلٞم٤مت يمؾ ًمٞمس. 

ٕهن٤م ُمـ  ،سم٘متٚمٝم٤م ُم٠مُمقرون ومٜمحـ ،اًمٌٞمقت ظم٤مرج ٟمِم٤مهده٤م اًمتل أُّم٤م

 .اًمتل شم٘متؾ ذم احلؾ واحلرم اًمٗمقاؾمؼ

 أومًؿ»: ٟم٘مقل يم٠من سم٤مخلروج، ٟم٠مُمره٤م أي ،ومٜم١مذهن٤م اًمٌٞمقت طمٞم٤مت رأيٜم٤م إذا 

 .شومتٙمٛم٣مك وإٓ كذ فمٛم٣م سمٌٔمدي وأن اظمٛمزل، هذا َمـ (0)خترصمل أن زم٣مهلل فمٙمٝمؽ

وهق ُمذه٥م اجلٛمٝمقر، وهذا قم٤مم ذم  ،ىمتٚم٧م أي٤مم صمالصم٦م سمٕمد رؤي٧م وم٢من

، ًمقضمقد ُمًٚمٛمل اجلـ ذم اعمديٜم٦م اعمديٜم٦م وهمػمه٤م قمغم اًمّمحٞمحسمٞمقت 

 وهمػمه٤م.

 ًمق ٕهن٤م ُمًٚماًم، ضمٜم٤ّمً  ًمٞم٧ًم أهن٤م شم٠ميمدٟم٤م أٟمٜم٤م ،أي٤مم صمالصم٦م سمٕمد ىمتٚمٝم٤م ذم اًم٥ًٌم 

  .اعمٜمزل ًمٖم٤مدرت يمذًمؽ، يم٤مٟم٧م

 ُمتٛمرداً  يم٤مومراً  ضمٜم٤ّمً  يم٤مٟم٧م وإن اًم٘متؾ، شمًتحؼ ومٝمل طم٘مٞم٘مٞم٦م أومٕمك يم٤مٟم٧م وم٢من

وًمـ جيٕمؾ اهلل ًمف ؾمٌٞماًل  ،اعمٜمزل ٕهؾ وإظم٤مومتف ٕذاه ،اًم٘متؾ يًتحؼ ومٝمق

 ًمالٟمتّم٤مر قمٚمٞمٙمؿ سمث٠مره، سمخالف اًمٕمقاُمر وُمـ أؾمٚمؿ.

 ،(2) شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ومٗمل اؾمتئذان، سمدون ي٘متؾ ٟمقع اًمٌٞمقت ضمٜم٤من ُمـ يًتثٜمك

َّٓ  اجِلٛم٣َّمَن، سَمْٗمُتُٙمقا َٓ »: ىم٤مل  اًمرؾمقل أن  ًم٤ٌمسم٦م أيب قمـ ، ِذي َأزْمؼَمَ  ىُمؾَّ  إِ  ؿُمْٖمَٝمَتكْمِ

فُ  ِٗمطُ  هَم١مِٞمَّ ًْ ٌٌََمَ  َوُيْذِه٤ُم  ايمَقيَمَد، ُي  .شهَم٣موْمُتُٙمقهُ  ايم

                                                 

هم٤مرة »( و351)ص: شإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ»ذم  ـ رمحف اهللـ ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ( 1)

أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل أن خترضمل ُمـ »وإذا وضمد أطمد ذم سمٞمتف طمٞم٦م ومٚمٞمٜمذره٤م صمالصم٤ًم، ي٘مقل: (: 1/380) شإذـم٦م

  .ومٗمٞمف وٕمػ شأظمذه قمٚمٞمِؽ ؾمٚمٞمامنأؾم٠مًمؽ سم٤مًمٕمٝمد اًمذي » :وأُم٤م طمدي٨م .شسمٞمتل

 (.3311) شاًمٌخ٤مري» (2)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

258 

 

  

  



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

259 

 

 

 

 

 

  
 

 ٚ اٌؼشغْٚ اٌصأٟاٌفصً 
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 ٚاٌؼشغْٚ اٌصأٌٟفصً ا
 

 

 َممموع زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع:أهؾ ايمٌدع واظمٔم٣ميص  هجر

 أوًٓ: أديم٥م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ:

 [. 113:هقد] ژڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

أهن٤م داًم٦م قمغم هجران اًمّمحٞمح  :ذم ُمٕمٜمك أي٦م ـ رمحف اهللـ (0)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمٗمرؿمٌل

، وم٢من صحٌتٝمؿ إُم٤م يمٗمر أو ُمٕمّمٞم٦م ،ُمـ أهؾ اًمٌدع وهمػمهؿ ،أهؾ اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص

 .اهـ.إذ اًمّمح٦ٌم ٓ شمٙمقن إٓ قمـ ُمقدة

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [.68إٟمٕم٤مم:] ژىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

  [.140اًمٜم٤ًمء:] ژ  ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی

 أصح٤مب اضمتٜم٤مب وضمقب قمغم هبذا ومدل :ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمٗمرؿمٌل

 واًمرو٤م ومٕمٚمٝمؿ، ريض وم٘مد جيتٜمٌٝمؿ مل ُمـ نٕ ُمٜمٙمر، ُمٜمٝمؿ فمٝمر إذا ،اعمٕم٤ميص

 ُمٕمّمٞم٦م جمٚمس ذم ضمٚمس ُمـ ومٙمؾ ژی  ی  ی ژ    وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمٗمر، سم٤مًمٙمٗمر

 شمٙمٚمٛمقا إذا قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر أن ويٜمٌٖمل ؾمقاء، اًمقزر ذم ُمٕمٝمؿ يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر ومل

                                                 

 .اًمًٜم٦م هلذه اعمالزُم٦م يمثػم ٕين شسم٤مهلجر اًمزضمر» ؾمٛمٞمتف ُم١مًمٗم٤مً  ٗم٧مًمَّ أ وىمد: اًمًٞمقـمل ىم٤مل* 

  (.5/95) شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 1) 

 (.3/357) شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 2)

 اٌؼجـغ تاذلجـغ
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 ٓ طمتك ،قمٜمٝمؿ ي٘مقم أن ومٞمٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٙمػم قمغم ي٘مدر مل وم٢من هب٤م، وقمٛمٚمقا سم٤معمٕمّمٞم٦م

  .أي٦م هذه أهؾ ُمـ يٙمقن

 وإهقاء اًمٌدع أهؾ ومتجٜم٥م سمٞمٜم٤م يمام اعمٕم٤ميص أصح٤مب دمٜم٥م صم٧ٌم وإذاوىم٤مل: 

 اهـ..أومم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [. 22اعمج٤مدًم٦م: ]  ژ ڀ  ڀ  ٺٺ ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 ُمٕم٤مداة قمغم أي٦م هذه ُمـ اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اؾمتدل :ـ رمحف اهللـ (0)وم٣مل ايمٗمرؿمٌل

 .جم٤مًمًتٝمؿ وشمرك ،اًم٘مدري٦م

 ًم٘مقًمف اهلل، ذم وقم٤مدهؿ اًم٘مدري٦م دم٤مًمس ٓ :ـ رمحف اهللـ  ُم٤مًمؽ قمـ أؿمٝم٥م ىم٤مل

 .ژ ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻپ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀژ  شمٕم٤ممم

 .واًمٕمدوان اًمٔمٚمؿ أهؾ مجٞمع اًم٘مدر أهؾ ُمٕمٜمك وذم: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 فمعم َممموفمٝم٥م هجر أهؾ ايمٌدع واظمٔم٣ميص:شم٣مٞمٝم٣ًم: إديم٥م َمـ ايمًٛم٥م 

، ذم أطم٤مدي٨م ُمتٙم٤مصمرة أٟمف هجر أهؾ اعمٕم٤ميص طمتك شم٤مسمقا وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل  صم٧ٌم ذًمؽ ذم وىم٤مئع ُمتٕمددة، رواه٤م قمـ اًمٜمٌل 

 ،وقمكم ،وقمامر ،وأٟمس ،وقم٤مئِم٦م ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،ُمٜمٝمؿ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ،قمٜمٝمؿ

 وهمػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ. ،وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

واًم٘م٤ميض اسمـ قمٌد اًمؼم، ُمٜمٝمؿ  ،وم٘مد ٟم٘مٚمف همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿشم٣ميمث٣ًم: اإلمج٣مع: 

 .، وهمػمهؿواًمٌٖمقي ،أسمق يٕمغم

سمٕمد أن شمٙمٚمؿ قمـ هجر أهؾ اعمٕم٤ميص واًمٌدع،  :ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ايمٗم٣مض أزمق ئمعم

 .هق إمج٣مع ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم ىم٤مل: 

                                                 
 (.9/276) شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 1)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

272 

 هيجر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أٟمف قمغم اًمٕمٚمامء أمجع :ـ رمحف اهلل ـ(0)وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػمو

 أو ديٜمف، قمٚمٞمف يٗمًد ُم٤م وصٚمتف ُمٙم٤معمتف ُمـ خي٤مف يٙمقن أن إٓ صمالث، ومقق أظم٤مه

 جم٤مٟمٌتف ذم ًمف رظمص وم٘مد ذًمؽ يم٤من وم٢من ،دٟمٞم٤مه أو ،ديٜمف ذم ُمية ٟمٗمًف قمغم سمف يقًمد

 .ُم١مذي٦م خم٤مًمٓم٦م ُمـ ظمػم مجٞمؾ سم وربَّ  وسمٕمده،

 :واظمًٙمٚمقن هق ،يمف   ايمٛمٌل وهجر ،َم٣ميمؽ زمـ ىمٔم٤م ضمدي٧م دم (4)أيًّم٣م ووم٣مل

 وىمد ُمٕمف، اًمٙمالم وىمٓمع جرشمفوهُ  ،اسمتدع ُمـ جم٤مٟم٦ٌم ذم اًمٕمٚمامء قمٜمد أصؾ وهذا

  . ضمٜم٤مزة ذم يْمحؽ رآه رضماًل  يٙمٚمؿ ٓ أن  ُمًٕمقد اسمـ طمٚمػ

 أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ، ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م سمٕمد :ـ رمحف اهللـ (1)ووم٣مل ايمٌٕمقي

 وأصح٤مسمف يمٕم٥م قمغم ظم٤مف  اهلل رؾمقل ويم٤من اًمت٠مسمٞمد، قمغم اًمٌدع أهؾ هجران

 شمقسمتٝمؿ، اهلل أٟمزل أن إمم هبجراهنؿ وم٠مُمر ُمٕمف، اخلروج قمـ ختٚمٗمقا طملم ،اًمٜمٗم٤مق

 وفمٙمامء ،وأشم٤ٌمقمٝمؿ واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م ُمْم٧م وىمد سمراءهتؿ،  اهلل رؾمقل وقمرف

 اهـ..وُمٝم٤مضمرهتؿ اًمٌدع أهؾ ُمٕم٤مداة قمغم َمتٖمٗمكم جمٚمٔمكم هذا فمعم ايمًٛم٥م

                                                                                                                            
 (.200-189)ص: شإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر»ذم يمت٤مسمف  (2)

 (.15/79) شاًمتٛمٝمٞمد»( 1)

 (.139-12/138) شاًمتٛمٝمٞمد»( 2)

 (.108( رىمؿ )1/226) شذح اًمًٜم٦م»( 3)
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 .تغري ػظع غؼٚج ذثٛنػٓ  ٛاختٍف ٍصالشح اٌظ٠ٌٓ ٘جغ اٌغؿٛي ( 1) 
 

ٌْدِ  ـْ فمَ  ـِ  اهللِ  فَم ـِ  ىَمْٔم٤ِم  زْم ـْ  ىَمْٔم٤ٍم، وَم٣مئَِد  ىَم٣منَ وَ  ََم٣ميمٍِؽ، زْم : وَم٣مَل  فَمِٚمَل، ضِمكمَ  زَمٛمِٝمِف، َِم

ـَ  ىَمْٔم٤َم  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ُث  ََم٣ميمٍِؽ  زْم ٙمََّػ  ضِمكمَ  ضَمِديَثفُ  حُيَدِّ ـْ  خَتَ  نَمْزَوةِ  دِم   اهللِ َرؽُمقلِ  فَم

ٌُقَك، ـُ  ىَمْٔم٤ُم  وَم٣مَل  سَم ْ : ََم٣ميمٍِؽ  زْم ٙمَّْػ  َل ـْ  َأخَتَ ، نَمَزاَه٣م نَمْزَوةٍ  دِم   اهللِ َرؽُمقلِ  فَم َّٓ  وَمطُّ  دِم  إِ

ٌُقَك، نَمْزَوةِ  ْٖم٦ُم  وَمْد  َأينِّ  نَمغْمَ  سَم ٙمَّ ْ  زَمْدرٍ  نَمْزَوةِ  دِم  خَتَ ٙمََّػ  َأضَمًدا ُئَم٣مسم٤ِْم  َوَل اَم  فَمٛمُْف، خَتَ  طَمَرَج  إِٞمَّ

ٙمُِٚمقنَ   اهللِ َرؽُمقُل  ًْ ِهْؿ، َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  اهللُ مَجَعَ  ضَمتَّك وُمَرْيٍش، فِمغمَ  ُيِريُدونَ  َواظمُْ  فَمُدوِّ

٥ٌَِم، يَمْٝمَٙم٥مَ   اهللِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  ؾَمِٜمْدُت  َويَمَٗمْد  َِمٝمَٔم٣مٍد، نَمغْمِ  فَمعَم   فَمعَم  سَمَقاشَمْٗمٛم٣َم ضِمكمَ  ايْمَٔمَٗم

ؽْماَلِم، ٣م رِم  َأنَّ  ُأضِم٤مُّ  َوََم٣م اإْلِ  َِمٛمَْٜم٣م، ايمٛم٣َّمسِ  دِم  َأْذىَمرَ  زَمْدرٌ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  زَمْدٍر، ََمُْمَٜمَد  ِِبَ

ـْ  َوىَم٣منَ  ي، َِم ْٖم٦ُم  ضِمكمَ  طَمػَمِ ٙمَّ ـْ  خَتَ ٌُقكَ  نَمْزَوةِ  دِم   اهللِ َرؽُمقلِ  فَم ْ  َأينِّ  سَم ـْ  َل  وَمطُّ  َأىُم

َٓ  َأوْمَقى ْٖم٦ُم  ضِمكمَ  َِمٛمِّل َأْيَنَ  َو ٙمَّ ٌَْٙمَٜم٣م مَجَْٔم٦ُم  ََم٣م َواهللِ ايْمَٕمْزَوِة، سمِْٙمَؽ  دِم  فَمٛمْفُ  خَتَ  َراضِمَٙمَتكْمِ  وَم

، ْٔمُتُٜماَم  ضَمتَّك وَمطُّ ٌََؾ  ؾَمِديدٍ  ضَمرر  دِم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٕمَزاَه٣م ايْمَٕمْزَوِة، سمِْٙمَؽ  دِم  مَجَ  َواؽْمَتْٗم

ٌََؾ  َوََمَٖم٣مًزا، زَمِٔمٝمًدا ؽَمَٖمًرا ا َواؽْمَتْٗم ٙمِِٚمكمَ  هَمَجاَل  ىَمثغًِما، فَمُدوًّ ًْ ٌُقا َأَْمَرُهؿْ  يمِْٙمُٚم ٥ٌَمَ  يمَِٝمَتَٟمهَّ  ُأْه

ُهؿْ  نَمْزِوِهْؿ، ٙمُِٚمقنَ  ُيِريُد، ايمَِّذي زمَِقصْمِٜمِٜمؿِ  هَمَٟمطْمػَمَ ًْ َٓ  ىَمثغٌِم،  اهللِ  َرؽُمقلِ  ََمعَ  َواظمُْ  َو

يَقانَ  زمَِذيمَِؽ  ُيِريُد  ـ ضَم٣مهمِظٍ  ىمَِت٣مُب  َُيَْٚمُٔمُٜمؿْ   َأنْ  ُيِريُد  َرصُمٌؾ  هَمَٗمؾَّ : ىَمْٔم٤ٌم  وَم٣مَل  ـ ايمدِّ

ُـّ  َيَتَٕمٝم٤ََّم، ْ  ََم٣م يَمُف، ؽَمَٝمْخَٖمك َذيمَِؽ  َأنَّ  َيُٓم ـَ  َوضْملٌ  همِٝمفِ  َيٛمِْزْل  َل ، فَمزَّ  اهللِ َِم  َونَمَزا َوصَمؾَّ

زَ  َأْصَٔمُر، إيَِمْٝمَٜم٣م هَمَٟمَٞم٣م َوايمٓمِّاَلُل، ايمثِّاَمرُ  ؿَم٣مزَم٦ِم  ضِمكمَ  ايْمَٕمْزَوةَ  سمِْٙمَؽ   اهللِ  َرؽُمقُل   هَمَتَجٜمَّ

ٙمُِٚمقنَ   اهللِ َرؽُمقُل  ًْ زَ  يمَِ٘ملْ  َأنْمُدو َوؿَمِٖمْٗم٦ُم  ََمَٔمُف، َواظمُْ ٜمَّ ْ  هَمَٟمْرصِمعُ  ََمَٔمُٜمْؿ، َأَُتَ  َأوْمضِ  َوَل

 ضَمتَّك ِب  َيَتاَمَدى َذيمَِؽ  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  َأَرْدُت، إَِذا َذيمَِؽ، فَمعَم  وَم٣مِدرٌ  َأَٞم٣م: َٞمْٖمِز  دِم  َوَأوُمقُل  ،٣مً ؾَمْٝمئ

، زم٣ِميمٛم٣َّمسِ  اؽْمَتَٚمرَّ  دُّ ٌََح  اجْلِ ٙمُِٚمقنَ  ٣مً نَم٣مِديَ   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٟمْص ًْ ْ  ََمَٔمُف، َواظمُْ ـْ  َأوْمضِ  َوَل  َِم

ْ  هَمَرصَمْٔم٦ُم  نَمَدْوُت  شُمؿَّ  ،٣مً ؾَمْٝمئ صَمَٜم٣مِزي  ضَمتَّك ِب  َيَتاَمَدى َذيمَِؽ  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  ،٣مً ؾَمْٝمئ َأوْمضِ  َوَل
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فُمقا ْ  شُمؿَّ  هَمَٔمْٙم٦ُم، يَمْٝمَتٛمِل هَمَٝم٣م هَمُٟمْدِرىَمُٜمْؿ، َأْرََتَِؾ  َأنْ  هَمَٜمَٚمْٚم٦ُم  ايْمَٕمْزُو، َوسَمَٖم٣مَرطَ  َأْهَ رْ  َل  ُيَٗمدَّ

ُزُٞمٛمِل ، اهللِ  َرؽُمقلِ  طُمُروِج  زَمْٔمَد  ايمٛم٣َّمِس، دِم  طَمَرصْم٦ُم  إَِذا هَمَْمِٖمْٗم٦ُم، رِم، َذيمَِؽ   َٓ  َأينِّ  حَيْ

َّٓ  ُأؽْمَقةً  رِم  َأَرى ـْ  َرصُمالً  َأوْ  ايمٛمَِّٖم٣مِق، دِم  فَمَٙمْٝمفِ  ٣مً ََمْٕمُٚمقَص  َرصُمالً  إِ َّ ـَ  اهللُ فَمَذرَ  ِِم  َِم

َٔمَٖم٣مِء، ْ  ايمّمُّ ٌُقكَ  زَمَٙمغَ  ضَمتَّك  اهللِ َرؽُمقُل  َيْذىُمْريِن  َوَل  ايْمَٗمْقمِ  دِم  صَم٣ميمٌِس  َوُهقَ : هَمَٗم٣مَل  سَم

ٌُقكَ  ـُ  ىَمْٔم٤ُم  هَمَٔمَؾ  ََم٣م» زمَِت ـْ  َرصُمٌؾ  وَم٣مَل  شََم٣ميمٍِؽ؟ زْم فُ  اهللِ  َرؽُمقَل  َي٣م ؽَمٙمَِٚم٥مَ  زَمٛمِل َِم ًَ ٌَ  ضَم

ـُ  َُمَٔم٣مذُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  فِمْْمَٖمْٝمِف، دِم  َوايمٛمََّٓمرُ  زُمْرَداهُ  ٌَؾٍ  زْم  ََم٣م اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م َواهللِ وُمْٙم٦َم، ََم٣م زمِْئَس : صَم

َّٓ  فَمَٙمْٝمفِ  فَمٙمِْٚمٛم٣َم َ٘م٦َم  ،اً طَمغْم  إِ ًَ ٌَْٝمٛماََم  ، اهللِ َرؽُمقُل  هَم ٌَٝمَِّّم  َرصُمالً  َرَأى َذيمَِؽ  فَمعَم  ُهقَ  هَم  ٣مً َُم

اُب  زمِفِ  َيُزوُل  َ ـْ »:  اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ايمنَّ  طَمْٝمَثَٚم٥مَ  َأزُمق ُهقَ  هَم١مَِذا شطَمْٝمَثَٚم٥مَ  َأزَم٣م ىُم

، َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ َق  ايمَِّذي َوُهقَ  ا ـُ  ىَمْٔم٤ُم  هَمَٗم٣مَل  اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن، ظَمََزهُ  ضِمكمَ  ايمتَّْٚمرِ  زمَِِم٣معِ  سَمَِمدَّ  زْم

فَ  وَمْد   اهللِ َرؽُمقَل  َأنَّ  زَمَٙمَٕمٛمِل هَمَٙمامَّ : ََم٣ميمٍِؽ  ـْ  وَم٣مهماِلً  سَمَقصمَّ ٌُقَك، َِم يِن  سَم  هَمَْمِٖمْٗم٦ُم  زَمثِّل، ضَمَيَ

رُ  ـْ  َأطْمُرُج  زمِؿَ : َوَأوُمقُل  ايْمَ٘مِذَب  َأسَمَذىمَّ  َرْأٍي  ِذي ىُمؾَّ  َذيمَِؽ  فَمعَم  َوَأؽْمَتِٔمكمُ  ؟اً نَمد ؽَمَخْمِفِ  َِم

ـْ  ٣ٌَمؿمُِؾ، فَمٛمِّل َزاَح  ،٣مً وَم٣مِدَمَ  َأـَمؾَّ  وَمْد   اهللِ َرؽُمقَل  إِنَّ : رِم  وِمٝمَؾ  هَمَٙمامَّ  َأْهقِم، َِم  ضَمتَّك ايْم

ـْ  َأينِّ  فَمَرهْم٦ُم  ءٍ  َِمٛمْفُ  َأْٞمُجقَ  يَم ٌََّح  ِصْدوَمُف، هَمَٟممْجَْٔم٦ُم  ،اً َأزَمَد  زمًَِمْ  ،٣مً وَم٣مِدَمَ   اهللِ َرؽُمقُل  َوَص

ـْ  وَمِدمَ  إَِذا َوىَم٣منَ  ِجدِ  زَمَدأَ  ؽَمَٖمٍر، َِم ًْ ، همِٝمفِ  هَمَرىَمعَ  زم٣ِمظمَْ  هَمَٔمَؾ  هَمَٙمامَّ  يمِٙمٛم٣َّمِس، صَمَٙمَس  شُمؿَّ  َرىْمَٔمَتكْمِ

ُٖمقَن، صَم٣مَءهُ  َذيمَِؽ   َوشَماَمٞمكِمَ  زمِّْمَٔم٥مً  َوىَم٣مُٞمقا يَمُف، َوحَيْٙمُِٖمقنَ  إيَِمْٝمِف، َئْمَتِذُرونَ  هَمَْمِٖمُٗمقا اظمَُْخٙمَّ

ْؿ، َواؽْمَتْٕمَٖمرَ  َوزَم٣مَئَمُٜمؿْ  فَماَلٞمَِٝمَتُٜمْؿ،  اهللِ  َرؽُمقُل  َِمٛمُْٜمؿْ  هَمَٗمٌَِؾ  ،َرصُمالً   َوَوىَمَؾ  هَلُ

ائَِرُهؿْ  ْٚم٦ُم  هَمَٙمامَّ  صِمْئ٦ُم، ضَمتَّك اهللِ، إلَِم  َهَ ؿَ  ؽَمٙمَّ ًَّ ٌَ ؿَ  سَم ًُّ ٌَ  شسَمَٔم٣مَل »: وَم٣مَل  شُمؿَّ  اظمُْْٕمَّم٤ِم، سَم

٦ُم  ضَمتَّك َأَْمًِم  هَمِجْئ٦ُم  ًْ ْ  طَمٙمََّٖمَؽ؟ ََم٣م»: رِم  هَمَٗم٣مَل  َيَدْيِف، زَمكْمَ  صَمَٙم ـْ  َأَل  ازْمَتْٔم٦َم  وَمدِ  سَمُ٘م

، اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  شـَمْٜمَرَك؟ ٦ُم  يَمقْ  َواهللِ إيِنِّ ًْ كَ  فِمٛمَْد  صَمَٙم ـْ  نَمغْمِ ْٞمَٝم٣م، َأْهؾِ  َِم  ايمدُّ

ـْ  ؽَمَٟمطْمُرُج  َأينِّ  يَمَرَأْي٦ُم  ً  ُأفْمْمِٝم٦ُم  َويَمَٗمْد  زمُِٔمْذٍر، ؽَمَخْمِفِ  َِم َٓ  يَمَٗمْد  َواهللِ َويَم٘مِٛمِّل ،صَمَد

ـْ  فَمٙمِْٚم٦ُم، شْمُتَؽ  يَمئِ َـّ  فَمٛمِّل زمِفِ  سَمْرَى  ىَمِذٍب  ضَمِدي٧َم  ايْمَٝمْقمَ  ضَمدَّ ِخَْمَؽ  َأنْ  اهللُ يَمُٝمقؾِمَ٘م ًْ  ُي
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ـْ  فَمقَمَّ  شْمُتَؽ  َويَمئِ َْرصُمق إيِنِّ  همِٝمِف، فَمقَمَّ  َُتُِد  ِصْدٍق  ضَمِدي٧َم  ضَمدَّ ٌَك همِٝمفِ  َٕ  ََم٣م َواهللِ  اهللِ، فُمْٗم

َٓ  َأوْمَقى وَمطُّ  ىُمٛم٦ُْم  ََم٣م َواهللِ فُمْذٌر، رِم  ىَم٣منَ  ْٖم٦ُم  ضِمكمَ  َِمٛمِّل َأْيَنَ  َو ٙمَّ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  فَمٛمَْؽ، خَتَ

٣م»:  اهللِ ـْ  ِرصَم٣مٌل  َوشَم٣مرَ  هَمُٗمْٚم٦ُم، شهمِٝمَؽ  اهللُ  َيْٗمِِضَ  ضَمتَّك هَمُٗمؿْ  َصَدَق، هَمَٗمْد  َهَذا، َأَمَّ  َِم

ٌَُٔمقيِن، ؽَمٙمَِٚم٥مَ  زَمٛمِل ٦ٌَْم  فَمٙمِْٚمٛم٣َمكَ  ََم٣م َواهللِ: رِم  هَمَٗم٣ميُمقا هَم٣مسمَّ ٌَ  َأْذَٞم ٌَْؾ  ٣مً َذْٞم  دِم  فَمَجْزَت  يَمَٗمْد  َهَذا، وَم

 ىَم٣منَ  هَمَٗمْد  اظمَُْخٙمَُّٖمقَن، إيَِمْٝمفِ  زمِفِ  افْمَتَذرَ  زماَِم  ، اهللِ  َرؽُمقلِ  إلَِم  افْمَتَذْرَت  سَمُ٘مقنَ  َٓ  َأنْ 

ٌََؽ، ىَم٣مهمَِٝمَؽ  ٌُقيِن  َزايُمقا ََم٣م هَمَقاهللِ : وَم٣مَل  يَمَؽ،  اهللِ  َرؽُمقلِ  اؽْمتِْٕمَٖم٣مرُ  َذْٞم  َأَرْدُت  ضَمتَّك ُي٠َمٞمِّ

َب  ، اهللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  َأْرصِمعَ  َأنْ  ؿْ  وُمْٙم٦ُم  شُمؿَّ  وَم٣مَل  َٞمْٖمِز، هَمُٟمىَمذِّ  ََمِٔمل َهَذا يَمِٗملَ  َهْؾ : هَلُ

ـْ  َٓ  َرصُماَلِن، ََمَٔمَؽ  يَمِٗمَٝمفُ  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣ميُمقا َأضَمٍد؟ َِم اَم  هَمِٗمٝمَؾ  وُمْٙم٦َم، ََم٣م َِمْثَؾ  وَم٣م  وِمٝمَؾ  ََم٣م َِمْثَؾ  هَلُ

ـْ : وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  يَمَؽ، ٣م؟ ََم ـُ  َُمَراَرةُ : وَم٣ميُمقا َُهَ زمِٝمَٔم٥مَ  زْم ـُ  َوِهاَلُل  ايْمَٔم٣مَِمِريُّ  ايمرَّ ، ُأََمٝم٥َّمَ  زْم  ايْمَقاوِمِٖملُّ

كْمِ  َرصُمَٙمكْمِ  رِم  هَمَذىَمُروا: وَم٣مَل   ضِمكمَ  هَمَٚمَّمْٝم٦ُم : وَم٣مَل  ُأؽْمَقٌة، همِٝمِٜماَم  ،اً زَمْدرَ  ؾَمِٜمَدا وَمْد  َص٣محِلَ

٣م ٙمِِٚمكمَ   اهللِ  َرؽُمقُل  َوََّنَك وَم٣مَل  رِم، َذىَمُروَُهَ ًْ ـْ  اظمُْ ٣َم ىَماَلَِمٛم٣َم، فَم ـْ  ايمثَّاَلشَم٥ُم، َأهيُّ ـْ  زَمكْمِ  َِم  ََم

ٙمََّػ  ٌَٛم٣َم: وَم٣مَل  فَمٛمُْف، خَتَ وا: َووَم٣مَل  ايمٛم٣َّمُس، هَم٣مصْمَتٛمَ ُ َرْت  ضَمتَّك يَمٛم٣َم سَمَٕمغمَّ  َٞمْٖمِزَ  دِم  رِم  سَمٛمَ٘مَّ

َْرُض، ْٕ َْرضِ  ِهلَ  هَماَم  ا ْٕ كمَ  َذيمَِؽ  فَمعَم  هَمَٙمٌِْثٛم٣َم َأفْمِرُف، ايمَّتِل زم٣ِم ًِ ٣م يَمْٝمَٙم٥ًم، ََخْ ٣ٌَميَ  هَمَٟمَمَّ  َص٣مضِم

ٌْ٘مَِٝم٣مِن، زُمُٝمقِِتاَِم  دِم  َووَمَٔمَدا هَم٣مؽْمَتَ٘م٣مَٞم٣م ٣م َي  هَمُ٘مٛم٦ُْم  َوَأصْمَٙمَدُهْؿ، ايْمَٗمْقمِ  َأؾَم٤مَّ  هَمُ٘مٛم٦ُْم  َأَٞم٣م َوَأَمَّ

اَلةَ  هَمَٟمؾْمَٜمُد  َأطْمُرُج  ؽَْمَقاِق  دِم  َوَأؿُمقُف  ايمِمَّ ْٕ َٓ  ا ُٚمٛمِل َو   اهللِ َرؽُمقَل  َوآِت  َأضَمٌد، ُيَ٘مٙمِّ

فِ  دِم  َوُهقَ  فَمَٙمْٝمِف، هَمُٟمؽَمٙمِّؿُ  ًِ ٙمِ اَلِة، زَمْٔمَد  جَمْ كَ  َهْؾ : َٞمْٖمِز  دِم  هَمَٟموُمقُل  ايمِمَّ  زمَِردِّ  ؾَمَٖمَتْٝمفِ  ضَمرَّ

اَلِم، ًَّ ؟ َأمْ  ايم ٌَ  ُأَصقمِّ  شُمؿَّ  َٓ ٌَْٙم٦ُم  هَم١مَِذا ايمٛمََّٓمَر، َوُأؽَم٣مِروُمفُ  َِمٛمْفُ  ٣مً وَمِري  إرَِمَّ  َٞمَٓمرَ  َصاَلِت  فَمعَم  َأوْم

ـْ  فَمقَمَّ  َذيمَِؽ  ؿَم٣مَل  إَِذا ضَمتَّك فَمٛمِّل، َأفْمَرَض  َٞمْحَقهُ  ايْمَتَٖم٦مُّ  َوإَِذا ٙمِِٚمكَم، صَمْٖمَقةِ  َِم ًْ  ََمَُمْٝم٦ُم  اظمُْ

ْرُت  ضَمتَّك قَّ ًَ ـُ  َوُهقَ  وَمَت٣مَدَة، َأِب  ضَم٣مئِطِ  صِمَدارَ  سَم ل، ازْم ، ايمٛم٣َّمسِ  َوَأضَم٤مُّ  فَمٚمِّ ٙمَّْٚم٦ُم  إرَِمَّ ًَ  هَم

اَلمَ  فَمقَمَّ  دَّ رَ  ََم٣م هَمَقاهللِ فَمَٙمْٝمِف، ًَّ َـّ  َهْؾ  زم٣ِمهللِ َأْٞمُُمُدكَ  وَمَت٣مَدةَ  َأزَم٣م َي٣م: يَمفُ  هَمُٗمْٙم٦ُم . ايم  َأينِّ  سَمْٔمَٙمَٚم

َ٘م٦َم،: وَم٣مَل  َوَرؽُمقيَمُف؟ اهللَ ُأضِم٤مُّ  ًَ َ٘م٦َم، هَمٛم٣َمؾَمْدسُمُف، هَمُٔمْدُت  هَم ًَ  هَمٛم٣َمؾَمْدسُمُف، هَمُٔمْدُت  هَم
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ْرُت  ضَمتَّك َوسَمَقيمَّْٝم٦ُم، فَمْٝمٛم٣َمَي، هَمَٖم٣مَو٦ْم  َأفْمَٙمُؿ، َوَرؽُمقيُمفُ  اهللُ : هَمَٗم٣مَل  قَّ ًَ َداَر، سَم ٌَْٝمٛم٣َم اجْلِ  َأَٞم٣م هَم

ٌَْمِل   إَِذا اظمَِْديٛم٥َِم، ؽُمقِق  دِم  َأَْمًِم  ـْ  َٞم ٌَطِ  َِم ٣مِم، َأْهؾِ  َٞم ـْ  ايمُمَّ َّ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم، َيٌِٝمُٔمفُ  زم٣ِميمْمََّٔم٣ممِ  وَمِدمَ  ِِم

ـْ : َيُٗمقُل  ـِ  ىَمْٔم٤ِم  فَمعَم  َيُدلُّ  ََم ، يَمفُ  ُيُِمغُمونَ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَْمِٖمَؼ : وَم٣مَل  ََم٣ميمٍِؽ، زْم  ضَمتَّك إرَِمَّ

ـْ  ٣مً ىمَِت٣مزمَ  إرَِمَّ  هَمَدهَمعَ  صَم٣مَءيِن  ٣مَن، ََمٙمِِؽ  َِم ًَّ ٣م: همِٝمفِ  هَم١مَِذا هَمَٗمَرْأسُمفُ  ،٣مً ىَم٣مسمٌِ َوىُمٛم٦ُْم  نَم فُ  زَمْٔمُد، َأَمَّ  هَم١مِٞمَّ

ٌََؽ  َأنَّ  زَمَٙمَٕمٛم٣َم وَمْد  ْ  صَمَٖم٣مَك، وَمْد  َص٣مضِم َٔمْٙمَؽ  َوَل َٓ  َهَقانٍ  زمَِدارِ  اهللُ َُيْ ْؼ  ََمّْمَٝمَٔم٥ٍم، َو  زمِٛم٣َم هَم٣محْلَ

٣م ضِمكمَ : هَمُٗمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  ُٞمَقاؽِمَؽ، ـَ  َأْيَّم٣مً  َوَهِذهِ : وَمَرْأُِتَ ٌَاَلءِ  َِم ٣م هَمَتَٝم٣مَِم٦ُْم  ايْم  ايمتَّٛمُّقرَ  ِِبَ

٣م َجْرُِتَ ًَ ٣م، هَم ـَ  َأْرزَمُٔمقنَ  ََمَّم٦ْم  إَِذا ضَمتَّك ِِبَ كَم، َِم ًِ ْٚم ٧ٌََم  اخْلَ  َرؽُمقُل  إَِذا ايْمَقضْمُل، َواؽْمَتْٙم

: وَم٣مَل  اَْمَرَأسَمَؽ، سَمْٔمَتِزَل  َأنْ  َيْٟمَُمُركَ   اهللِ َرؽُمقَل  إِنَّ : هَمَٗم٣مَل  َيْٟمسمِٝمٛمِل،  اهللِ َرؽُمقلِ 

ُٗمَٜم٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم  ،: وَم٣مَل  َأهْمَٔمُؾ؟ ََم٣مَذا َأمْ  ُأؿَمٙمِّ ٣م، زَمؾِ  َٓ  إلَِم  هَمَٟمْرؽَمَؾ : وَم٣مَل  سَمْٗمَرزَمٛمََّٜم٣م، هَماَل  افْمَتِزهْلَ

ٌَلَّ  َْمَرَأِت  هَمُٗمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  َذيمَِؽ، زمِِٚمْثؾِ  َص٣مضِم ِٗمل: ِٓ  َيْٗمِِضَ  ضَمتَّك فِمٛمَْدُهؿْ  هَمُ٘مقيِن  زمَِٟمْهٙمِِؽ  احْلَ

ََْمِر، َهَذا دِم  اهللُ ْٕ ـِ  ِهاَللِ  اَْمَرَأةُ  هَمَج٣مَءِت : وَم٣مَل  ا  َي٣م: يَمفُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ، اهللِ َرؽُمقَل  ُأََمٝم٥َّمَ  زْم

ـَ  ِهاَلَل  إِنَّ  اهللِ  َرؽُمقَل  : وَم٣مَل  َأطْمُدََمُف؟ َأنْ  سَمْ٘مَرهُ  هَمَٜمْؾ  طَم٣مِدٌم، يَمفُ  يَمْٝمَس  َو٣مئِعٌ  ؾَمْٝمٌخ  ُأََمٝم٥َّمَ  زْم

«، ـْ  َٓ ُف،: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  شَيْٗمَرزَمٛمَِّؽ  َٓ  َويَم٘مِ ٍء، إلَِم  ضَمَرىَم٥مٌ  زمِفِ  ََم٣م َواهللِ إِٞمَّ ٌْ٘مِل َزاَل  ََم٣م َوَواهللِ  َرْ  َي

ـْ  ىَم٣منَ  َُمٛمُْذ   اؽْمَتْٟمَذْٞم٦َم  يَمقِ : َأْهقِم  زَمْٔمُض  رِم  هَمَٗم٣مَل : وَم٣مَل  َهَذا، َيْقَِمفِ  إلَِم  ىَم٣مَن، ََم٣م َأَْمِرهِ  َِم

َْمَرَأةِ  َأِذنَ  هَمَٗمْد  اَْمَرَأسمَِؽ؟ دِم   اهللِ َرؽُمقَل  ـِ  ِهاَللِ  ِٓ ُدََمُف، َأنْ  ُأََمٝم٥َّمَ  زْم  َٓ : هَمُٗمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  خَتْ

 همِٝمَٜم٣م، اؽْمَتْٟمَذْٞمُتفُ  إَِذا ، اهللِ  َرؽُمقُل  َيُٗمقُل  ََم٣مَذا ُيْدِريٛمِل َوََم٣م ، اهللِ  َرؽُمقَل  همِٝمَٜم٣م َأؽْمَتْٟمِذنُ 

، َرصُمٌؾ  َوَأَٞم٣م قنَ  يَمٛم٣َم هَمَ٘مُٚمَؾ  يَمَٝم٣مٍل، فَممْمَ  زمَِذيمَِؽ  هَمَٙمٌِْث٦ُم : وَم٣مَل  ؾَم٣مب  ًُ ـْ  يَمْٝمَٙم٥مً  ََخْ  ضِمكمَ  َِم

ـْ  َُّنِلَ  ْٝم٦ُم  شُمؿَّ  وَم٣مَل  ىَماَلَِمٛم٣َم، فَم ٣ٌَمَح  ايْمَٖمْجرِ  َصاَلةَ  َصٙمَّ كمَ  َص ًِ ـْ  زَمْٝم٦ٍم  ـَمْٜمرِ  فَمعَم  يَمْٝمَٙم٥ًم، ََخْ  َِم

ٌَٝمْٛم٣َم زُمُٝمقسمِٛم٣َم ٣ملِ  فَمعَم  صَم٣ميمٌِس  َأَٞم٣م هَم  َٞمْٖمِز  فَمقَمَّ  َو٣موَم٦ْم  وَمْد  َِمٛم٣َّم، َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللُ َذىَمرَ  ايمَّتِل احْلَ

َْرُض  فَمقَمَّ  َوَو٣موَم٦ْم  ْٕ ٦ٌَْم، زماَِم  ا  َيُٗمقُل  ؽَمْٙمعٍ  فَمعَم  َأْوذَم  َص٣مِرخٍ  َصْقَت  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َرضُم

ـَ  ىَمْٔم٤َم  َي٣م: َصْقسمِفِ  زمَِٟمفْمعَم  ، ََم٣ميمٍِؽ  زْم  صَم٣مءَ  وَمْد  َأنْ  َوفَمَرهْم٦ُم  اً ؽَم٣مصِمَد  هَمَخَرْرُت : وَم٣مَل  َأزْممِمْ
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 ايْمَٖمْجِر، َصاَلةَ  َصعمَّ  ضِمكمَ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم، اهللِ زمَِتْقزَم٥مِ  ايمٛم٣َّمَس   اهللِ َرؽُمقُل  هَمآَذنَ : وَم٣مَل  هَمَرٌج،

وَٞمٛم٣َم، ايمٛم٣َّمُس  هَمَذَه٤َم  ُ ٌَممِّ ٌََؾ  هَمَذَه٤َم  ُي ٌَلَّ  وِم وَن، َص٣مضِم ُ ٌَممِّ  ،٣مً هَمَرؽَم  إرَِمَّ  َرصُمٌؾ  َوَرىَمَض  َُم

ـْ  ؽَم٣معٍ  َوؽَمَٔمك ٌَقِم، َأؽْمَٙمؿَ  َِم ٌََؾ، َوَأْوذَم  وِم ْقُت  هَمَ٘م٣منَ  اجْلَ عَ  ايمِمَّ ـَ  َأْهَ  هَمَٙمامَّ  ايْمَٖمَرِس، َِم

يِن، َصْقسَمفُ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ايمَِّذي صَم٣مَءيِن  ُ ٌَممِّ اَم  شَمْقَبَّ  يَمفُ  هَمٛمََزفْم٦ُم  ُي ْقُِتُ ًَ ٣مهُ  هَمَ٘م  ََم٣م َواهللِ زمٌَُِِم٣مَرسمِِف، إِيَّ

٣م َأَْمٙمُِؽ  َُهَ ُتُٜماَم، شَمْقزَمكْمِ  َواؽْمَتَٔمْرُت  َيْقََمئٍِذ، نَمغْمَ ًْ ؿُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  هَمَٙمٌِ  ، اهللِ َرؽُمقَل  َأسَمَٟمَمَّ

٣ميِن  ٛمُِّئقيِن  ،٣مً هَمْقصَم  ٣مً هَمْقصَم  ايمٛم٣َّمُس  َيَتَٙمٗمَّ  ضَمتَّك فَمَٙمْٝمَؽ  اهللِ سَمْقزَم٥مُ  يمَِتْٜمٛمِْئَؽ : َوَيُٗمقيُمقنَ  زم٣ِميمتَّْقزَم٥مِ  هُيَ

ِجَد، َدطَمْٙم٦ُم  ًْ ِجدِ  دِم  صَم٣ميمٌِس   اهللِ َرؽُمقُل  هَم١مَِذا اظمَْ ًْ  ؿَمْٙمَح٥مُ  هَمَٗم٣ممَ  ايمٛم٣َّمُس، َوضَمْقيَمفُ  اظمَْ

ـُ  ٌَْٝمدِ  زْم ْرِوُل  اهللِ فُم ـَ  َرصُمٌؾ  وَم٣ممَ  ََم٣م َواهللِ َوَهٛمََّٟميِن، َص٣مهَمَحٛمِل ضَمتَّك هُيَ ـَ  َِم ُه، اظمَُْٜم٣مصِمِري  نَمغْمُ

٣مَه٣م َٓ  ىَمْٔم٤ٌم  هَمَ٘م٣منَ  وَم٣مَل  ًَ ْٚم٦ُم  هَمَٙمامَّ : ىَمْٔم٤ٌم  وَم٣مَل . يمَِْمْٙمَح٥مَ  َيٛمْ    اهللِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  ؽَمٙمَّ

ُق  َوُهقَ : وَم٣مَل  ـَ  َوصْمُٜمفُ  َيػْمُ ورِ  َِم ُ  َويَمَدسْمَؽ  َُمٛمُْذ  فَمَٙمْٝمَؽ  ََمرَّ  َيْقمٍ  زمَِخغْمِ  َأزْممِمْ »: َوَيُٗمقُل  ايمنُّ

َؽ  ـْ : هَمُٗمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  شُأَمُّ ـْ  َأمْ  اهللِ  َرؽُمقَل  َي٣م فِمٛمِْدَك؟ َأَِم ،»: هَمَٗم٣مَل  اهللِ  فِمٛمْدِ  َِم ـْ  زَمْؾ  َٓ  فِمْٛمدِ  َِم

 َوىُمٛم٣َّم: وَم٣مَل  وَمَٚمٍر، وِمْْمَٔم٥مُ  َوصْمَٜمفُ  ىَمَٟمنَّ  َوصْمُٜمُف، اؽْمَتٛم٣َمرَ  ُهَّ  إَِذا ، اهللِ  َرؽُمقُل  َوىَم٣منَ  شاهللِ

٦ُم  هَمَٙمامَّ : وَم٣مَل  َذيمَِؽ، َٞمْٔمِرُف  ًْ ـْ  إِنَّ  اهللِ  َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  َيَدْيفِ  زَمكْمَ  صَمَٙم  َأْٞمَخٙمِعَ  َأنْ  سَمْقزَمتِل َِم

ـْ  ْؽ »:  اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ، َرؽُمقيمِفِ  َوإلَِم  اهللِ إلَِم  َصَدوَم٥مً  ََم٣مرِم  َِم ًِ  ََم٣ميمَِؽ، زَمْٔمَض  َأَْم

ُؽ  هَم١ميِنِّ : هَمُٗمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  شيَمَؽ  طَمغْمٌ  هَمُٜمقَ  ًِ ، ايمَِّذي ؽَمْٜمِٚملَ  ُأَْم  َرؽُمقَل  َي٣م: َووُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  زمَِخْٝمػَمَ

اَم  اهللَ إِنَّ  اهللِ ْدِق، َأْٞمَج٣ميِن  إِٞمَّ ـْ  َوإِنَّ  زم٣ِميمِمِّ َث  َٓ  َأنْ  سَمْقزَمتِل َِم َّٓ  ُأضَمدِّ  زَمِٗمٝم٦ُم، ََم٣م ِصْدوًم٣م إِ

ـَ  َأضَمًدا َأنَّ  فَمٙمِْٚم٦ُم  ََم٣م هَمَقاهللِ: وَم٣مَل  ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ ِدي٧ِم، ِصْدِق  دِم  اهللُ َأزْماَلهُ  اظمُْ  َذىَمْرُت  َُمٛمُْذ  احْلَ

ـَ  َهَذا، َيْقَِمل إلَِم   اهللِ يمَِرؽُمقلِ  َذيمَِؽ  ًَ ٣َّم َأضْم ْدُت  ََم٣م َواهللِ زمِِف، اهللُ َأزْماَليِن  ِِم  ىَمِذزَم٥مً  سَمَٔمٚمَّ

َْرصُمق َوإيِنِّ  َهَذا، َيْقَِمل إلَِم  ، اهللِ يمَِرؽُمقلِ  َذيمَِؽ  وُمْٙم٦ُم  َُمٛمُْذ  َٖمَٓمٛمِل َأنْ  َٕ  زَمِٗمَل، همِٝماَم  اهللُ حَيْ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  َوصَمّؾ  فَمزَّ  اهللُ هَمَٟمْٞمَزَل : وَم٣مَل 
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ٱ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ طمتك سمٚمغ  ژۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې

ڄ  ڃ  ژ طمتك سمٚمغ  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  

 .[119-117: اًمتقسم٦م] ژڃ  ڃ   ڃ  چ  

ـْ  فَمقَمَّ  اهللُ  َأْٞمَٔمؿَ  ََم٣م َواهللِ: ىَمْٔم٤ٌم  وَم٣مَل  ، ٞمِْٔمَٚم٥مٍ  َِم  َأفْمَٓمؿَ  يمإِْلِؽْماَلِم، اهللُ َهَدايِن  إِذْ  زَمْٔمَد  وَمطُّ

ـْ  َٞمْٖمِز، دِم  ـَ  َهَٙمَؽ  ىَماَم  هَمَٟمْهٙمَِؽ  ىَمَذزْمُتفُ  َأىُمقنَ  َٓ  َأنْ  ، اهللِ َرؽُمقَل  ِصْدوِمل َِم  ايمَِّذي

ـَ  وَم٣مَل  اهللَ إِنَّ  ىَمَذزُمقا، ِذي ضََمدٍ  وَم٣مَل  ََم٣م َذَّ  ايْمَقضْمَل، َأْٞمَزَل  ضِمكمَ  ىَمَذزُمقا، يمِٙمَّ  اهللُ َووَم٣مَل . ِٕ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ژ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

 . [96-95اًمتقسم٦م:] ژژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

ْٖمٛم٣َم ىُمٛم٣َّم: ىَمْٔم٤ٌم  وَم٣مَل  ٣م طُمٙمِّ َ ـْ  ايمثَّاَلشَم٥مُ  َأهيُّ ـَ  ُأويَمئَِؽ  َأَْمرِ  فَم    اهللِ َرؽُمقُل  َِمٛمُْٜمؿْ  وَمٌَِؾ  ايمَِّذي

٣ٌَمَئَمُٜمؿْ  يَمُف، ضَمَٙمُٖمقا ضِمكمَ  ؿْ  َواؽْمَتْٕمَٖمرَ  هَم  اهللُ  وَم٢َم  ضَمتَّك َأَْمَرَٞم٣م  اهللِ َرؽُمقُل  َوَأْرصَمٟمَ  هَلُ

 اهللُ َذىَمرَ  ايمَِّذي َويَمْٝمَس   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ :َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللُ وَم٣مَل  هَمٌَِذيمَِؽ  همِٝمِف،

٣َّم ْٖمٛم٣َم، ِِم َٖمٛم٣َم طُمٙمِّ ٙمُّ ـِ  خَتَ اَم  ايْمَٕمْزِو، فَم ٙمِٝمُٖمفُ  ُهقَ  َوإِٞمَّ ٣مَٞم٣م، خَتْ ـْ  َأَْمَرَٞم٣م، َوإِْرصَم٣مُؤهُ  إِيَّ  يَمفُ  ضَمَٙمَػ  فَمٚمَّ

 .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .َِمٛمْفُ  هَمَٗمٌَِؾ  إيَِمْٝمفِ  َوافْمَتَذرَ 
 ذم أصؾ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ىمّم٦م: اًمٓمؼمي ىم٤مل :ـ رمحف اهللـ (2)طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 .اعمٕم٤ميص أهؾ انهجر

: ي٤م ؾمٌح٤من اهلل، ُم٤م يمٕم٥م ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم ىمّم٦م ـ رمحف اهلل ـ (3)وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

أيمؾ ه١مٓء اًمثالصم٦م ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم، وٓ ؾمٗمٙمقا دُم٤ًم طمراُم٤ًم، وٓ أومًدوا ذم إرض، 

                                                 

 ( .2769) شُمًٚمؿ» ،(4418) شاًمٌخ٤مري»( 1)

  (.10/513) شومتح اًم٤ٌمري»( 2)
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أص٤مهبؿ ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ، وو٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ إرض سمام رطم٧ٌم، ومٙمٞمػ سمٛمـ يقاىمع 

  اهـ.اًمٗمقاطمش واًمٙم٤ٌمئر.

  اؿمتٛمٚم٧م ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا يمام ؾم٤مىمٝم٤م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  وىمد ومٙم٦م

ومٗمل  ،، وطمقت طِمَٙماًم قمٔمٞمٛم٦م، وقمؼمًا سمٚمٞمٖم٦مشهمزيرة» ةرَّ قمغم ومقائد مج٦م، ودٓٓت صمَ 

سم٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، يمؾ وم٘مرة ُمٜمٝم٤م ومٙمرة، وومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م صقر قمٛمٞم٘م٦م شمؼمز صال

وصٗم٤مء قمٜم٤مسه، وذم فمالهل٤م ٟمّم٤مقم٦م ًمٗمٝمؿ شمٙم٤مًمٞمػ اًمدقمقة وًم٘مٞمٛم٦م  ،فئوُمت٤مٟم٦م سمٜم٤م

 . (1)إُمر واًمٜمٝمل، وًميورة اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

 

                                                                                                                            

 . (730-7/729) شومتح اًم٤ٌمري» (3)

مجع ومٞمف ُم٤م هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب ُمًت٘مؾ و اعم١مًمػ( وىمد أومرد 71-1/70) شاًمٜم٤مفمريـهبج٦م » (1)

  . يزيد قمغم ُم٤مئتل وم٤مئدة
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 ٔـاءٖ شٙغًا. ٘جغ إٌثٟ ( 2)
 

ـْ  ـْ  آلَم   ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ  فَمٛمَْٜم٣م، اهللَُّ َرِضَ  ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ُأمِّ  فَم ٣مِئفِ  َِم ًَ
َٔم٥مٌ  ََم٢َم  هَمَٙمامَّ  ،اً ؾَمْٜمر ٞمِ ًْ

 سمِ

ونَ   إِنَّ »: هَمَٗم٣مَل  ؾَمْٜمًرا، سَمْدطُمَؾ  َٓ  َأنْ  ضَمَٙمْٖم٦َم  إِٞمََّؽ : يَمفُ  هَمِٗمٝمَؾ  َراَح  َأوْ  نَمَدا ،٣مً َيْقَم َوفِممْمُ

ْٜمرَ  َٔم٥مً  َيُ٘مقنُ  ايمُمَّ ًْ
ـَ  سمِ ي    .(1)رواه اًمٌخ٤مري ش٣مً َيْقَمَ  َوفِممْمِ

ٌَْحٛم٣َم: وَم٣مَل  رض اهلل فمٛمٜمام فم٣ٌمس زمـوفمـ ا ٣مءُ  ٣مً َيْقَمَ  َأْص ًَ
ٌْ٘مكَِم،  ايمٛمٌَِّلِّ  َوٞمِ  فِمٛمْدَ  َي

َـّ  اَْمَرَأةٍ  ىُمؾِّ  ِجِد، إلَِم  هَمَخَرصْم٦ُم  َأْهُٙمَٜم٣م، َِمٛمُْٜم ًْ ـَ  ََمْمنُ  ُهقَ  هَم١مَِذا اظمَ  فُمَٚمرُ  هَمَج٣مءَ  ايمٛم٣َّمِس، َِم

ـُ ا ٙمَّؿَ  يَمُف، نُمْرهَم٥مٍ  دِم  َوُهقَ   ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  هَمَِمِٔمَد  اخَلْم٣َّمِب، زْم ًَ ٌْفُ  هَمَٙمؿْ  هَم  ؽَمٙمَّؿَ  شُمؿَّ  َأضَمٌد، ُُيِ

ٌْفُ  هَمَٙمؿْ  ٌْفُ  هَمَٙمؿْ  ؽَمٙمَّؿَ  شُمؿَّ  َأضَمٌد، ُُيِ ْٗم٦َم : هَمَٗم٣مَل   ايمٛمٌَِّلِّ  فَمعَم  هَمَدطَمَؾ  هَمٛم٣َمَداُه، َأضَمٌد، ُُيِ  َأؿَمٙمَّ

٣مَءَك؟ ًَ
ـْ  َٓ،»: هَمَٗم٣مَل  ٞمِ َـّ  آيَمْٝم٦ُم  َويَم٘مِ ًٔم٣م هَمَٚمَ٘م٧َم  شاً ؾَمْٜمرَ  َِمٛمُْٜم ًْ

ـَ  سمِ ي  فَمعَم  َدطَمَؾ  شُمؿَّ  َوفِممْمِ

٣مئِفِ  ًَ
 .(2)رواه اًمٌخ٤مري. ٞمِ

 أسم٤مح شمٕم٤ممم اهلل أن ،اًم٤ٌمب هذا ُمٕمٜمك: اعمٝمٚم٥م ىم٤مل :ـ رمحف اهللـ (1)وم٣مل ازمـ زمْم٣مل

 شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م أو ،ذٟم٥م قمٜمد ذًمؽ ذم ورظمص ٟمِمقزهـ، قمٜمد إزواج هجران

   .ُمٜمٝمـ

 :يٕمٜمك ،[34اًمٜم٤ًمء:] ژٹ  ٹ   ڤژ  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمتٗمًػم أهؾ وىم٤مل

 طمؼ قمـ ارشمٗم٤مقمٝم٤م اعمرأة ومٜمِمقز آرشمٗم٤مع، اًمٜمِمقز وأصؾ ٕزواضمٝمـ، ُمٕمّمٞمتٝمـ

 إمم  اًمٜمٌل أهَّ  طملم ،ؿمٝمراً  سم٢ميالئف ،اهلجران ذًمؽ ُم٘مدار  اًمٜمٌل ومٗمن زوضمٝم٤م،

 هـ.ا.قمٚمٞمف وشمٔم٤مهرشم٤م ،قم٤مئِم٦م إمم وم٠مومِمتف ،هاً  طمٗمّم٦م

                                                 

  (.1910) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 (.5203) شاًمٌخ٤مري»( 2)

 (.7/322ٓسمـ سمٓم٤مل ) شذح صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 3)
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  اهـ.ُمـ ٟم٤ًمئف ؿمٝمرًا شم٠مدي٤ًٌم هلـ. آمم اًمٜمٌل  :ـ رمحف اهلل ـ (1)وم٣مل ايمٗمرؿمٌلو

 اهلجر ذم اًمٌٞم٧م أو ظم٤مرج اًمٌٞم٧م؟هؾ يٙمقن و :ومٙم٦م

 طمتٙمػ همٝمٜم٣م ايمٔمٙمامء:هذه اظمًٟميم٥م ا

 ٟم٤ًمءه  اًمٜمٌل هجر سم٤مب :شصحٞمحف»ذم  ـ رمحف اهلل ـوىمد سمقب اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري 

 .سمٞمقهتـ همػم ذم

، ؿمٝمراً  وشمريمٝمـ ،قمٜمٝمـ إقمراوف :أي ، اًمٜمٌل هجر سمٞم٤من ذم سم٤مب هذا :أي

 وهذا ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء.  ،سمٞمقهتـ همػم ذم وؾمٙمٜم٤مه

  

                                                 

 (. 2/102) شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن» ( 1)
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ث١ِغ ئىل اٌصٛاب تـثة ػغاجني3)
َ
 .ػّغ تٓ اخلطاب ٚ٘جغ  (1)( عجغ ص

 

 ،اًم٘م٤ميض طمرب سمـ احلًلم سمـ قمكم قمٌٞمد أسمق أظمؼمٟم٤م :ـ رمحف اهللـ  أضمري ىم٤مل

 سمـ يزيد قمـ زيد، سمـ مح٤مد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ،اعم٘مدام سمـ أمحد إؿمٕم٨م أسمق طمدصمٜم٤م: ىم٤مل

 ومدم فمًؾ، زمـ صٌٝمغ: يمف يٗم٣مل َتٝمؿ زمٛمل َمـ رصمالً  أن»: ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ طم٤مزم،

 ، فمٚمر ذيمؽ همٌٙمغ ايمٗمرآن، َمتُم٣مزمف فمـ يًٟمل همجٔمؾ ىمت٤م، فمٛمده وىم٣مٞم٦م اظمديٛم٥م،

 َمـ: فمٚمر يمف همٗم٣مل صمٙمس، فمٙمٝمف دطمؾ همٙمام ايمٛمخؾ،  فمراصمكم يمف أفمد وومد ،إيمٝمف همٌٔم٧م

  أٞم٦م؟

  .صٌٝمغ اهلل فمٌد أٞم٣م: همٗم٣مل

 همام ايمٔمراصمكم، زمتٙمؽ ييزمف همجٔمؾ إيمٝمف أهقى شمؿ فمٚمر، اهلل فمٌد وأٞم٣م: فمٚمر همٗم٣مل

  .وصمٜمف فمعم يًٝمؾ ايمدم همجٔمؾ ؾمجف، ضمتك ييزمف زال

 .شرأد دم أصمد ىمٛم٦م ايمذي ذه٤م واهلل همٗمد اظم٠مَمٛمكم، أَمغم ي٣م ضمًٌؽ: همٗم٣مل

 ،اًمقاؾمٓمل احلٛمٞمد قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمٙمر أسمق طمدصمٜم٤م: أيْم٤مً  أضمري ىم٤ملو

 طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ،إسمراهٞمؿ سمـ ُمٙمل طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ،احل٤مرث أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل

 فمٚمر أت» :ىم٤مل ،يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ ظمّمٞمٗم٦م، سمـ يزيد قمـ اًمرمحـ، قمٌد سمـ اجلٕمٞمد

 ايمٗمرآن، سمٟمويؾ فمـ يًٟمل رصمالً  يمٗمٝمٛم٣م إٞم٣م اظم٠مَمٛمكم، أَمغم ي٣م: همٗم٣ميمقا ، اخلْم٣مب زمـا

  .َمٛمف أَم٘مٛمل ايمٙمٜمؿ: همٗم٣مل

 وفمامَم٥م شمٝم٣مب فمٙمٝمف رصمؾ صم٣مءه إذ ايمٛم٣مس، يدِّ ٕمَ يُ  يقم ذات فمٚمر همٌٝمٛم٣م: وم٣مل

  .همرغ إذا ضمتك ،يتٕمدى

                                                 

، يمام قمراضملم، ومجٕمف: اًمٕمٜم٥م ُمـ يم٤مًمٕمٜم٘مقد اًمٜمخؾ ُمـ وهق ،واًمٕمذق ،اًمتٛمر حيٛمؾ ُم٤م :اًمٕمرضمقن (1)

 .شاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط»ذم 
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  .وومراً  هم٣محل٣مَمالت ،ذرواً  وايمذاري٣مت اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م: وم٣مل

  هق؟ أٞم٦م: فمٚمر همٗم٣مل

  .فمامَمتف ؽمٗمْم٦م ضمتك ُيٙمده يزل همٙمؿ ،ذرافمٝمف فمـ همحن إيمٝمف همٗم٣مم

 شمٝم٣مزمف، أيمًٌقه رأؽمؽ، يميزم٦م حمٙمقوم٣مً  وصمدسمؽ يمق زمٝمده فمٚمر ٞمٖمس وايمذي: همٗم٣مل

 إن: يمٝمٗمؾ شمؿ ،طمْمٝم٣ٌمً  يمٝمٗمؿ شمؿ زمالده، زمف سمٗمدَمقا ضمتك أطمرصمقه شمؿ ومت٤م، فمعم وامحٙمقه

  .همٟمطمْمٟمه ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م صٌٝمٕم٣مً 

 .(0) شومقَمف ؽمٝمد وىم٣من ،هٙمؽ ضمتك ومقَمف دم ووٝمٔم٣مً  يزل همٙمؿ

 صم٣مء» :وم٣مل ،يزيد زمـ ايم٣ًمئ٤م فمـ ،صحٝمح زمًٛمد ونمغمه (4)إٞم٣ٌمري ازمـ وأطمرج

  .احلدي٨مش ...ايمذاري٣مت فمـ همًٟميمف ،فمٚمر إلم ايمتٚمٝمٚمل صٌٝمغ

 محٙمف شمؿ ،أطمرى َم٣مئ٥م هميزمف دفم٣مه زمرأ همٙمام ،ؽمقط َم٣مئ٥م هميب فمٚمر همٟمَمر» :وهمٝمف

 ضمتك ىمذيمؽ يزل همٙمؿ ،جم٣ميمًتف ايمٛم٣مس فمعم ضمرم ،َمقؽمك أب إلم وىمت٤م ،ومت٤م فمعم

 ،ضم٣ميمف صٙمح أٞمف فمٚمر إلم هم٘مت٤م ،ؾمٝمئ٣مً  ٞمٖمًف دم ُيد ٓ أٞمف يمف همحٙمػ َمقؽمك أزم٣م أسمك

 ؽمٝمداً  ىم٣من أن زمٔمد ومقَمف دم ووٝمٔم٣مً  صٌٝمغ يزل همٙمؿ ،ايمٛم٣مس وزمكم زمٝمٛمف طمؾ إيمٝمف هم٘مت٤م

 .شهمٝمٜمؿ

: وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ٤مل حمٛمد سمـ احلًلمىم َمٔمٙمٗم٣ًم فمعم هذه ايمٗمِم٥م: (1)وم٣مل أصمري

 [2 - 1]اًمذاري٤مت:ژې  ېېې  ى  ى  ژ ومٛمـ ؾم٠مل قمـ شمٗمًػم 

                                                 
اإلسم٤مٟم٦م »واسمـ سمٓم٦م ذم  ،(75)ص: شاًمنميٕم٦م»وم٘مد رواه٤م أضمري ذم  ايمٗمِم٥م روي٦م زمٟمؽم٣مٞمٝمد صحٝمح٥م شم٣مزمت٥م:( 1)

، 1136( رىمؿ )703-4/701) شذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»واًمالًمٙم٤مئل ذم  ،(1/414) شاًمٙمؼمى

شم٤مريخ »ذم  قم٤ًميمر واسمـ ،(150( و )146رىمؿ ) شؾمٜمٜمف»ذم  اًمدارُمل يمذًمؽ اًم٘مّم٦م أوردو ،(1140، 1138

 شاإلص٤مسم٦م»وهمػمهؿ يمثػم، وىمد ذيمر اًم٘مّم٦م اسمـ طمجر سمٕمدة أًمٗم٤مظ ُمع ذيمر ُمّم٤مدره٤م ذم  ،(23/409) شدُمِمؼ

 (. 4143( رىمؿ )3/370-372)

 (.3/30) شُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م قمغم اًمزرىم٤مين ذح»ٟم٘ماًل قمـ ( 2)
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 ، واًمتٜمٙمٞمؾ سمف واهلجر؟اؾمتحؼ اًميب 

ُم٤م  ،ًمف سم٥ًٌم هذه اعم٠ًمًم٦م، وًمٙمـ عم٤م سمٚمغ قمٛمر  : مل يٙمـ ضب قمٛمر ومٝمؾ يمف

 ٟمٗمًف ؿمٖمؾ ىمد ُمٗمتقن، أٟمف قمٚمؿ ،يراه أن ىمٌؾ ُمـ اًم٘مرآن ُمتِم٤مسمفيم٤من ي٠ًمل قمٜمف ُمـ 

 احلالل قمٚمؿ ُمـ اًمقاضم٤ٌمت قمٚمؿ سمٓمٚم٥م اؿمتٖم٤مًمف أن وقمٚمؿ ٟمٗمٕمف، قمٚمٞمف يٕمقد ٓ سمام

 قمغم ُم٘مٌؾ أٟمف قمٚمؿ ومٚمام سمف، أومم  اهلل رؾمقل ؾمٜمـ قمٚمؿ ٥موشمٓمٚم   سمف، أومم واحلرام

 ،همػمه حيذر: وطمتك سمف، يٜمٙمؾ طمتك ُمٜمف، يٛمٙمٜمف أن شمٕم٤ممم اهلل قمٛمر ؾم٠مل يٜمٗمٕمف، ٓ ُم٤م

 ىم٤مل وىمد ،ُمٜمف شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمٙمٜمف همػمه، وذم هذا ذم رقمٞمتف شمٗم٘مد قمٚمٞمف جي٥م راع ٕٟمف

 أصح٤مب وم٢من سم٤مًمًٜمـ ومخذوهؿ اًم٘مرآن سمٛمتِم٤مسمف جي٤مدًمقٟمٙمؿ أىمقام ؾمٞمٙمقن   قمٛمر

 .شمٕم٤ممم اهلل سمٙمت٤مب أقمٚمؿ اًمًٜمـ

 ذم سمفِم٤متاعم يتتٌع يم٤منأٟمف  ، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع قمًؾ سمـ صٌٞمغ ىمّم٦م: ومٙم٦م

 ،سملم اًمٜم٤مس اًمِمٌٝم٤مت ويثػم ،اًمتٕم٤مرض ذهٜمف ذم فم٤مهره٤م اًمتل وإؿمٞم٤مء اًم٘مرآن،

 أُمػم ي٤م: ٘م٤ملوم ضمًده، قمغم دُم٤مؤه ؾم٤مًم٧م طمتك اًمٜمخؾ سمٕمراضملم  قمٛمر وميسمف

 ،وم٤مىمتٚمٜمل ىمتاًل مجٞماًل، وإن يمٜم٧م شمريد أن شمداويٜمل ،إن يمٜم٧م شمريد أن شم٘متٚمٜمل اعم١مُمٜملم

  .اًمذي يمٜم٧م أضمد ذم رأد ذه٥مو ،سمرئ٧م وم٘مد واهلل

 طمتك ،ُمٕمف اًمتٙمٚمؿ سمٕمدم اًمٜم٤مس وأُمر ،إمم اًمٌٍمة ٟمٗم٤مه ،صمؿ سمٕمد ضسمف وشم٠مديٌف

 اًمرضمؾ، هذا سمِم٠من ٕمٛمرًم اؾمؽمطم٤مُم٤مً  اًمٌٍمة وازم ٙمت٥موم ضمدًا، ُمزري٦م طم٤ملٍ  ذم ص٤مر

 اًمٜمٗمًٞم٦م وطم٤مًمتف ،ٟمٌذوه واًمٜم٤مس ِمٌف،اًم ػمثي وٓ سمٌمء يتٙمٚمؿ يٕمد ومل شم٤مب ٕٟمف

ٓ يٙمٚمٛمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس  ،وم٠مصٌح يم٤مجلٛمؾ إضمرب ،ضمداً  ؾمٞمئ٦م أصٌح٧م

 يم٠مٟمف سم٤مًمٌٍمة ٤مً صٌٞمٖم رأي٧مسمٕمْمٝمؿ:   ىم٤ملطمتك  ،اؾمتج٤مسم٦م ُٕمر أُمػم اعم١مُمٜملم هبجره

                                                                                                                            

 (.75)ص: شاًمنميٕم٦م( »3)
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 احلٚم٘م٦مأهؾ  ومٞمٜم٤مدهيؿ ،يٕمرومقٟمف ٓ وهؿ وجيٚمس احلٚم٘م٦م إمم جيئ ،أضمرب سمٕمػم

 .ويدقمقٟمف ومٞم٘مقُمقن ،قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمزُم٦م إظمرى

وظمرج اخلقارج  ،، ومٚمام يم٤من يقم اًمٜمٝمروانصمؿ عم٤م طمًٜم٧م شمقسمتف قمٗم٤م قمٜمف قمٛمر  

ًم٘مد ٟمٗمٕمٜمل اهلل  ،وم٘م٤مل: هٞمٝم٤مت ،وىم٤مًمقا ًمف اًمٞمقم يقُمؽ ي٤م َصٌِٞمغ ،دقمقه إمم اخلروج

  ومل خيرج ُمٕمٝمؿ. يٕمٜمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ،سمٛمققمٔم٦م اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح

 ًمٚمٌدع ُمٙم٤من الوم ،وؿمديدًا قمغم أهؾ اًمٌدع ،هٙمذا يم٤من اًمٗم٤مروق ؿمديدًا ذم احلؼ

 . ه قمٝمد ذم واعمحدصم٤مت

 : ٝمفـسمٛمٌ

 ،(1)واًمِمقاذ اًمٖمرائ٥مشمتٌع  شمرك ،اًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اعمٜمٝم٩م ىمقاقمد ُمـ

  وٟمنمه٤م سملم اًمٕم٤مُم٦م.

  .)نمري٤م( ضمدي٧م فمـ -رمحف اهلل- أمحد اإلَم٣مم ؾئؽُم وومد 

 اًمٗم٘مف أىمؾ ُم٤م اًمٖمرائ٥م، قمغم وأىمٌٚمقا اًمٕمٚمؿ شمريمقا! اعمًتٕم٤من اهلل: اهلل قمٌد أسمق وم٘م٤مل

  .!ومٞمٝمؿ

 همرائ٥م؟ أطم٤مدي٨م قمـ ؾُمئؾ ،طمٜمٌؾ سمـ أمحد ؾمٛمٕم٧م: حمٛمد سمـ احلًـ وىم٤مل

  .ديٜمف أُمر ذم يزيد ُم٤م اًمرضمؾ يٓمٚم٥م! سمف؟ يرضمك رء أي! همري٥م رء: وم٘م٤مل

 .قمٚمٞمٝم٤م ُيٕمتٛمد وٓ ،هب٤م ُيٕمٛمؾ ٓ اًمتل اًمٖمرائ٥م احلدي٨م ذ: وىم٤مل

 .احلدي٨م همري٥م يٙمرهقن يم٤مٟمقا:  اًمٜمخٕمل وىم٤مل

 .إًمًـ قمٚمٞمف شمقاـم٠مت ُم٤م اًمٕمٚمؿ:  احلًلم سمـ قمكم وىم٤مل

                                                 

 ًمّم٤مًمح اًمِمٛمراين. شإرؾم٤مل اًمِمقاظ قمغم ُمـ شمتٌع اًمِمقاذ»وهٜم٤مك رؾم٤مًم٦م ـمٞم٦ٌم سمٕمٜمقان: ( 1)
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 ومٝمذا ،واًمِمقاذ سم٤مًمٖمرائ٥م شم٠م ي أن أُم٤م اًمٕمٚمؿ، هق هذا اًمٕمٚمامء، سملم اؿمتٝمر ُم٤مأي: 

 .اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ُمٜمٝم٩م ذم ظمٓم٠م
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 .تٕٗعظٟ اهلل ػّٕٙا ال ( ٘جغ ػثض اهلل تٓ ػّغ4)
 

ٌَْد  َأنَّ  ،اهلل فمٌد زمـ ؽم٣مل فمـ ،(0) شصحٝمحف»دم  َمًٙمؿ روى ـَ  اهللِ فَم : وَم٣مَل  فُمَٚمرَ  زْم

٣مَءىُمؿُ  ََتْٛمَُٔمقا َٓ »: َيُٗمقُل   اهللِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ًَ
٣مصِمَد  ٞمِ ًَ ُ٘مؿْ  إَِذا اظمَْ : وَم٣مَل  شإيَِمْٝمَٜم٣م اؽْمَتْٟمَذٞمَّ

ـُ  زماَِلُل  هَمَٗم٣مَل  ٌْدِ  زْم ، َواهللِ: اهللِ فَم َـّ ٌََؾ : وَم٣مَل  يَمٛمَْٚمٛمَُٔمُٜم ٌُْد  فَمَٙمْٝمفِ  هَمٟمَوْم ٌَّفُ : اهللِ فَم ًَ ٌَّ  هَم  ََم٣م ٣مً ؽَمٝمِّئَ  ٣مً ؽَم

ٌَّفُ  ؽَمِٚمْٔمُتفُ  كَ : »َووَم٣مَل  وَمطُّ  َِمْثَٙمفُ  ؽَم ـْ  ُأطْمػِمُ َـّ  َواهللِ: َوسَمُٗمقُل   اهللِ َرؽُمقلِ  فَم  .شيَمٛمَْٚمٛمَُٔمُٜم
ـْ  (4)زمًٛمد صحٝمح َم٣مم أمحدوروى اإل ٌْدِ  فَم ـِ  اهللِ فَم  َٓ : »وَم٣مَل   ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ  فُمَٚمَر، زْم

َـّ  ٣مصِمَد  َيْٟمسُمقا َأنْ  َأْهَٙمفُ  َرصُمٌؾ  َيْٚمٛمََٔم ًَ ـٌ  هَمَٗم٣مَل  ،شاظمَْ ٌْدِ  ازْم ـِ  اهللِ يمَِٔم ٣م: فُمَٚمرَ  زْم ، هَم١مِٞمَّ َـّ  َٞمْٚمٛمَُٔمُٜم

ٌُْد  هَمَٗم٣مَل  شُمَؽ : »اهللِ فَم ـْ  ُأضَمدِّ َٚمفُ  هَماَم : وَم٣مَل  ،شَهَذا َوسَمُٗمقُل   اهللِ  َرؽُمقلِ  فَم ٌُْد  ىَمٙمَّ  اهللِ  فَم

  .ََم٣مَت  ضَمتَّك

 اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٛمع إذا سم٤مًمًٜمل، لٛمِ ؾُم  ممـ قمج٧ٌم :ـ رمحف اهللـ (1)ايمْمٝمٌل وم٣مل

 اعمٌتدع؟ وسملم سمٞمٜمف ومرق وأي قمٚمٞمٝم٤م، رأيف حرضمَّ  رأي، وًمف  

ـُ  َٓ »: ؾمٛمع أُم٤م ًٌَٔم٣م َهَقاهُ  َيُ٘مقنَ  ضَمتَّك َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠ْمَِم   ؟(4) شزمِفِ  صِمْئ٦ُم  ظم٣َِم سَم

 ،ورؾمقًمف هلل همْم٥م يمٞمػ ووم٘مٝم٤مئٝم٤م، اًمّمح٤مسم٦م أيم٤مسمر ُمـ وهق  قمٛمر، اسمـ هق وه٤م

 اهـ..إًم٤ٌمب ٕوزم قمؼمة اهلٜم٦م، ًمتٚمؽ يمٌده ومٚمذة وهجر

 سمٕمض وم٤ًمد ُمـ رأى عم٤م ذًمؽ ىم٤مل ويم٠مٟمف :ـ رمحف اهللـ (5)ازمـ ضمجر وم٣مل احل٣مهمظو

ريض اهلل  قمٛمر اسمـ قمٚمٞمف أٟمٙمر وإٟمام اًمٖمػمة، ذًمؽ قمغم ومحٚمتف ،اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمٜم٤ًمء

                                                 
 (.442رىمؿ ) شصحٞمح ُمًٚمؿ( »1)
رىمؿ ش اعمِمٙم٤مة»( و2/729) شاًمثٛمر اعمًتٓم٤مب»( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 4933ش )اعمًٜمد( »2)
 (.411ش )هم٤مي٦م اعمرام»(، و1084)
 (.3/66) شاعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحُمرىم٤مة ( »3)
ٕطم٤مدي٨م وأصم٤مر إؾمٕم٤مف إظمٞم٤مر سمام اؿمتٝمر ومل يّمح ُمـ ا»وٕمٞمػ، وىمد سمٞمٜمتف ذم يمت٤ميب  (4)

 (.206( رىمؿ )2/210) شواًم٘مّمص وإؿمٕم٤مر
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 وإن ،شمٖمػم ىمد اًمزُم٤من إن :ُمثالً  ىم٤مل ومٚمق وإٓ احلدي٨م، سمٛمخ٤مًمٗم٦م ًمتٍمحيف قمٜمٝمام

  .قمٚمٞمف يٜمٙمر ٓ أن ئمٝمر ًمٙم٤من ،همػمه وإوامر اعمًجد ىمّمد ٤مُمٜمٝم فمٝمر رسمام سمٕمْمٝمـ

 َمـ رأى  اهلل رؽمقل أن يمق» سم٘مقهل٤م: ريض اهلل قمٜمٝم٤م قم٤مئِم٦م أؿم٤مرت ذًمؽ وإمم

 .(0)شٞم٣ًمءه٣م إهائٝمؾ زمٛمق َمٛمٔم٦م ىمام اظمًجد َمـ ظمٛمٔمٜمـ رأيٛم٣م، َم٣م ايمٛم٣ًمء

 وقمغم سمرأيف، اًمًٜمـ قمغم اعمٕمؽمض شم٠مدي٥م ،وًمده قمغم اهلل قمٌد إٟمٙم٤مر ُمـ وأظمذ

 وضمقاز ًمف، يٜمٌٖمل ٓ سمام شمٙمٚمؿ إذا يمٌػماً  يم٤من وإن ،وًمده اًمرضمؾ وشم٠مدي٥م هبقاه، اًمٕم٤ممل

  .سم٤مهلجران اًمت٠مدي٥م
 ضمتك اهلل فمٌد ىمٙمٚمف همام» :أمحد قمٜمد جم٤مهد قمـ ،ٟمجٞمح أيب اسمـ رواي٦م ذم وىمع وم٘مد

  .شَم٣مت

 اًم٘مّم٦م هذه قم٘م٥م ُم٤مت أطمدمه٤م يٙمقن أن حيتٛمؾ ،حمٗمقفم٤مً  يم٤من إن وهذا

 اهـ..سمٞمًػم
 سمرأيف، هل٤م واعمٕم٤مرض اًمًٜم٦م قمغم اعمٕمؽمض شمٕمزير ومٞمف :ـ رمحف اهللـ (2)ايمٛمقوي وم٣ملو

 . اهـ.يمٌػماً  يم٤من وإن وًمده اًمقاًمد شمٕمزير وومٞمف
  

                                                                                                                            
 (.406-2/405) شاًمٗمتح»( 5)

 (.445) شُمًٚمؿ»( و869) شاًمٌخ٤مري»رواه ( 1)

 (.4/406) شذح صحٞمح ُمًٚمؿ»( 2)
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 .ئىل األتض سظف ٌغجً  ػثض اهلل تٓ ِغفً٘جغ  (5)
 

ـْ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهللَِّ  فَم ٌُْد  َرَأى: وَم٣مَل  زُمَرْيَدَة، زْم ـُ  اهللَِّ فَم ؾٍ  زْم ـْ  َرصُمالً  َُمَٕمٖمَّ  ،(0) َُيِْذُف  َأْصَح٣مزمِفِ  َِم

ِذْف، َٓ : هَمَٗم٣مَل  ـِ  َيٛمَْٜمك ىَم٣منَ »  اهللَِّ  َرؽُمقَل  هَم١مِنَّ  خَتْ ْذِف، فَم فُ  َيْ٘مَرُه، َوىَم٣منَ  اخْلَ  َٓ  هَم١مِٞمَّ

٣م ُيٛمَْ٘مٟمْ  ، ِِبَ َٓ  فَمُدو  ٣م ُيَِم٣مدُ  َو ، سَمْٖمَٗمٟمُ  وَمْد  َويَم٘مِٛمََّٜم٣م َصْٝمٌد، ِِبَ َـّ  َوسَمْ٘مِنُ  ايمَْٔمكْمَ ًِّ  رآهُ  شُمؿَّ  ،شايم

ْ : هَمَٗم٣مَل  َُيِْذُف، َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  كَ  َأَل ِـ  َيٛمَْٜمك ىَم٣منَ   اهللَِّ َرؽُمقَل  َأنَّ  ُأطْمػِمْ ْذِف؟ فَم  َواهللَِّ! اخْلَ

ُٚمَؽ  َٓ   .(2) وُمًٚمؿرواه اًمٌخ٤مري  .اَذ ىمَ ا وَ َذ ىمَ  ُأىَمٙمِّ

ُٚمَؽ  َٓ ...»: عمًٚمؿوذم رواي٦م   .شَأزَمًدا ُأىَمٙمِّ

: (3)ذم ذح هذا احلدي٨م ـ رمحف اهللـ  حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم ايمٔمالَم٥م وم٣مل ايمُمٝمخ

 اإلهب٤مم قمغم ومٞمْمع ،واإلهب٤مم اًم٤ًٌمسم٦م سملم طمّم٤مة اإلٟم٤ًمن يْمع أن ُمٕمٜم٤مه :اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 قمٜمف هنك وىمد .سم٤مإلهب٤مم ويدومٕمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م قمغم يْمع أو ،سم٤مًم٤ًٌمسم٦م ويدومٕمٝم٤م طمّم٤مة

 ،اًمّمٞمد يّمٞمد وٓ ،أص٤مسمف إذا اًمًـ ويٙمن ،اًمٕملم يٗم٘م٠م سم٠مٟمف ذًمؽ وقمٚمؾ ، اًمٜمٌل

 يٜمٙم٠م إٟمام اًمٕمدو ٕن ،اًمٕمدو يدومع ٓ :يٕمٜمل ،اًمٕمدو يٜمٙم٠م وٓ ،ٟمٗمقذ ًمف ًمٞمس ٕٟمف

 ،اخلذف قمـ ومٜمٝم٤مه ،ذفخي ظمرج ًمف ىمري٤ٌمً  إن صمؿ ،اًمّمٖمػمة احلّم٤مة هبذه ٓ ،سم٤مًمًٝم٤مم

 اًمٜمٌل أن أظمؼمشمؽ :ًمف وم٘م٤مل ،خيذف صم٤مٟمٞم٦م ُمرة رآه إٟمف صمؿ ،قمٜمف  اًمٜمٌل سمٜمٝمل وأظمؼمه

 هنل ظم٤مًمػ ٕٟمف ومٝمجره ،أسمداً  أيمٚمٛمؽ ٓ ،ختذف ومجٕمٚم٧م اخلذف قمـ هنك 

  .اًمٜمٌل

  اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ طمدث طملم ،أسمٜم٤مئف أطمد ذم قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ومٕمؾ يمام وهذا

 :قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ سمالل وهق أسمٜم٤مئف أطمد وم٘م٤مل ،شاظم٣ًمصمد إَم٣مءىمؿ َتٛمٔمقا ٓ»: ىم٤مل

                                                 

 اًمرُمل ٝمق.ومظمذوم٤مً  سم٤محلَم ظمذومف: ي٘م٤مل إص٤مسمع، سم٠مـمراف اًمّمٖم٤مر سم٤محلَم اًمرُمل ،سم٤مخل٤مء :اخلذف( 1)

 . واإلهب٤مم اًم٤ًٌمسم٦م سملم أو اًم٤ًٌمسمتلم، سملم ٟمقى أو سمحَم

 (.1954) شُمًٚمؿ»و ،(6220، 5479) شاًمٌخ٤مري» (2)

 (.166( رىمؿ )626-1/624) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم» (3)
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 :سمالل وم٘م٤مل ،شمٖمػموا واًمٜم٤مس ، اًمٜمٌل قمٝمد سمٕمد شمٖمػمت اًمٜم٤ًمء ٕن ،ـٝمًمٜمٛمٜمٕم واهلل

 ؾمٌف ُم٤م ،قمٔمٞمامً  ؾم٤ٌمً  يًٌف وضمٕمؾ ،قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أسمقه قمٚمٞمف وم٠مىمٌؾ ،ًمٜمٛمٜمٕمـ واهلل

 هجره صمؿ ،ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ واهلل :وشم٘مقل ، اهلل رؾمقل قمـ أطمدصمؽ :وىم٤مل ،ىمط ُمثٚمف

  .اًمًٜم٦م شم٤ٌمعٓ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ شمٕمٔمٞمؿ قمٔمؿ قمغم هذا ومدل ،يٙمٚمٛمف مل ُم٤مت طمتك

  اًمٜمٌل هنك وىمد طمذف، ٕٟمف ىمريٌف يٙمٚمؿ ٓ أن أىمًؿ ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد ومٝمذا

  .اخلذف قمـ

 اًمرؾمقل أن ُمع ،ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ واهلل :ىم٤مل ٕٟمف ،ُم٤مت طمتك اسمٜمف هجر قمٛمر اسمـ وهذا

 هلـ أذن.  

 هؾ :ىم٤مئؾ ىم٤مل إذا وًمٙمـ  ، اًمٜمٌل ؾمٜم٦م يٕمٔمؿ أن ُم١مُمـ يمؾ قمغم جي٥م وهٙمذا

  ؟صمالث ومقق اعم١مُمـ هجر قمـ  اًمٜمٌل هنل وىمد ،اهلجر يقضم٥م إُمر هذا ُمثؾ

 ومٕمال ومٕمٚمٞمٝمام ُمثؾ ومٕمؾ ممـ وأُمث٤مهلام اًمّمح٤مسمٞملم هذيـ أن :هذا فمـ هم٣مجلقاب

 أن وم٤مٕصؾ وإٓ ،اًمرضمٚملم هلذيـ شمٕمزيراً  هذا ذم ورأي٤م ،اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ ذًمؽ

 اهلل همٗمر شم٤مسمقا إذا اًمٙمٗم٤مر طمتك ،ؾمٚمػ ُم٤م ًمف يٖمٗمر وم٢مٟمف ُمٜمف وشم٤مب ذٟم٤ٌمً  ومٕمؾ إذا اعم١مُمـ

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ژ  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،ؾمٌؼ ُم٤م هلؿ

 أن أرادا قمٜمٝمام اهلل ريض اًمّمح٤مسمٞملم هذيـ ٕن ٟمٔمراً  وًمٙمـ ،[38إٟمٗم٤مل: ] ژھ

 سمـ سمالل ٕن ،اضمتٝم٤مد قمـ وًمق ،سمٗمٕمٚمف وإُم٤م سم٘مقًمف إُم٤م  اًمٜمٌل أُمر ظم٤مًمػ ُمـ يٕمزرا

 ىمقل يٕم٤مرض أن ًمإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل ٓ ًمٙمـ ،اضمتٝم٤مد قمـ ًمؽذ ىم٤مل إٟمام قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 ذم هلـ أذن  اًمٜمٌل ًمٕمؾ :ُمثالً  ىم٤مل أٟمف وًمق ،اًمٔم٤مهرة اعمٕم٤مرو٦م هذه  اًمرؾمقل

 ،ذًمؽ سمٕمد إطمقال وشمٖمػمت ،ُمًت٘مٞمٛم٦م وإقمامل ،ؾمٚمٞمٛم٦م ومٞمف اًمٜمٞم٤مت يم٤مٟم٧م زُمـ

 يمق»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وهلذا ،أهقن ًمٙم٤من اًمقضمف هذا قمغم سم٤مًمٙمالم وأشمك

 زمٛمق َمٛمٔم٦م ىمام ،اظم٣ًمصمد َمـ ئمٛمل ظمٛمٔمٜمـ زمٔمده َمـ ايمٛم٣ًمء صٛمع َم٣م   ايمٛمٌل رأى



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

291 

 سمـ اهلل وقمٌد ،اعمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد ومٕمٚمف ُم٤م ،طم٤مل يمؾ قمغم وًمٙمـ .شٞم٣ًمءه٣م إهائٝمؾ

 اهلل حلٙمؿ ي٘مقل أن جي٥م اإلٟم٤ًمن وأن ،اًمًٜم٦م شمٕمٔمٞمؿ قمغم يدل ،قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر

 اهـ..وأـمٕمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ورؾمقًمف

 جيقز وأٟمف ،واًمٗمًقق اًمٌدع أهؾ هجران ضمقاز ومٞمف :ـ رمحف اهللـ (0)ايمٛمقوي وم٣مل

 وُمٕم٤ميش ،ٟمٗمًف حلظ هجر ذم هل إٟمام أي٤مم صمالصم٦م ومقق قمٜمف وم٤مًمٜمٝمل ،دائامً  هجراهنؿ

 ،ًمف ٟمٔم٤مئر ُمع هذا قمٚمٞمف يدل يمام ،اًمدوام قمغم ومٞمجقز اًمٌدع أهؾ هجر وأُم٤م ،اًمدٟمٞم٤م

  وهمػمه. ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م يمحدي٨م

  

                                                 

 (.113-13/112) شذح صحٞمح ُمًٚمؿ»( 1)
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  ٝمف:ـسمٛمٌ

، أو وقاسمط ٦ميَّ وِ ًمتقؾمع اعمٗمرط ذم اهلجر سمدون رَ ذم هذا اًمٕمٍم فم٤مهرة ا فمٝمر

، وم٢من ُمـ ٟمٔمر ذم اًم٘مقاقمد ٜمٔمر ذم يمالم أئٛم٦م اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، أو اًمقمد ذقمٞم٦موىمقا

ٌٜمٞم٦م قمغم شم٘مدير اعمّم٤مًمح اعم٠ًمًم٦م ُم، جيد أن هذه واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اهلجر

 .ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م راضمح٦م هجر وإٓ ومال ، وم٢من يم٤من ذم اهلجرواعمٗم٤مؾمد

وإيمٝمؽ أطمل ايم٘مريؿ زمٔمض أومقال أئٚم٥م ايمدفمقة ايمًٙمٖمٝم٥م دم هذا ايمٔمٌم دم َمًٟميم٥م 

 . زمتٕمل َمـ اهلل اظمثقزم٥م وإصمرأ ،اهلجر

صمقازم٣ًم فمعم ؽم٠مال  :ـ اهللرمحف ـ (0)وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٣مز

  .وصمف إيمٝمف فمـ ؿمريٗم٥م ايمٛمِمٝمح٥م ظمـ ُي٣مهر زم٣مظمٔم٣ميص

 ،ُم٤م دُم٧م ٟمّمحتف ووضمٝمتف إمم اخلػم ،...وم٠مٟم٧م أهي٤م اًم٤ًمئؾ::ـ رمحف اهللـ همٗم٣مل 

، ٜمٌٖمل ًمؽ هجره وقمدم اخت٤مذه ص٤مطم٤ٌمً ومٞم ،وًمٙمٜمف ُم٤م زاده ذًمؽ إٓ إفمٝم٤مرًا ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م

ي١مصمرون قمٚمٞمف وىمد حيؽمُمٝمؿ أيمثر قمغم ويٜمٌٖمل ًمؽ أن شمِمجع همػمك ُمـ اًمذيـ ىمد 

 ،، وإن رأي٧م أن اهلجر يزيده ذاً ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمع سمذًمؽ ،ودقمقشمف إمم اهلل ،ٟمّمٞمحتف

اهلجر يٗمِمد َمٛمف  ٕنوأىمؾ ًمنمه ومال هتجره،  ،وأن اشمّم٤مًمؽ سمف أٟمٗمع ًمف ذم ديٜمف

 ٙمحهمٟمٞم٦م سمٔمٚمؾ َم٣م هق إص ،، هم١مذا ىم٣من ٓ يٛمٖمع زمؾ يزيد ايمداء داءً ايمٔمالج همٜمق دواء

ُمـ همػم  ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وشمٙمرار اًمٜمّمٞمح٦م ،ُمـ آشمّم٤مل سمف

ذا وهذا هق أطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ه ،ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمع سمذًمؽ ،اخت٤مذه ص٤مطم٤ًٌم وٓ ظمٚمٞمالً 

 .ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل

ٟم٠ًمل  ...يمثػمًا ُم٤م :ـ رمحف اهللـ  (2)اظمحدث حمٚمد ٞم٣مس ايمديـ إيم٣ٌمينوم٣مل ايمٔمالَم٥م و

 هؾ ٟم٘م٤مـمٕمف؟  ،دظمـ، وهٙمذاكم ويٙمٜمف ٓ يّمومالن ص٤مطم٥م ًمٜم٤م وصديؼ ًمٜم٤م ًم

                                                 
 ( .344-343/ 5) شجمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م»( 1)
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، وأذيمر أىمقل ًمف: ٓ شم٘م٤مـمٕمف، ٕن ُم٘م٤مـمٕمتؽ ًمف ٓ شمٖمػمه، وئمؾ ذم والًمف

صمؿ شم٤مب  ،أٟمف يم٤من هٜم٤مك رضمؾ وم٤مؾمؼ شم٤مرك ًمٚمّمالة :سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثاًل ؿم٤مُمٞم٤ًم ظمالصتف

 ،ف جيد سم٤مب اعمًجد ُمٖمٚم٘م٤مً ، وإذا سم أول صالة ذم اعمًجد سمٕمد اًمتقسم٦موذه٥م ًمٞمّمكم

ر وأ» وم٘م٤مل ًمف:  ! شٟم٤م ُمٌٓمؾأٟم٧م ُُمًٙمِّ

الطمف، وهذا اًمّم٤مًمح ًمٚمٓم٤مًمح ُمٌٜمٞم٦م قمغم ص ٕن صح٦ٌم هذه اًمّمح٦ٌم ٓ أريده٤م،

، ًمذًمؽ وم٤معم٘م٤مـمٕم٦م ٤مـمٕمف اًمّم٤مًمح وم٘مد طم٘مؼ ًمف ُم٤م يريده، وم٢مذا ىماًمٓم٤مًمح ٓ يريده

أي:  ،وهل شم٠مدي٥م اعمَُٝم٤مضَمر ،ُمنموقم٦م وؾمٞمٚم٦م ذقمٞم٦م يراد هب٤م حت٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م

عم واليمف همحٝمٛمئذ ٓ ُت٤م هم١مذا ىم٣مٞم٦م اظمٗم٣مؿمٔم٥م ٓ سم٠مدزمف زمؾ سمزيده والًٓ فم، عاعم٘م٤مـم

  .اظمٗم٣مؿمٔم٥م

يم٤مٟمقا سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمتل يم٤من يتٕم٤مـم٤مه٤م اًمًٚمػ، ٕهنؿ  ٨موًمذًمؽ ٟمحـ اًمٞمقم ٓ ٟمتِمٌ

ًمٞمس وم٘مط  ،رء، واًمٞمقم اعمًٚمٛمقن وٕمٗم٤مء ذم يمؾ يٜمٓمٚم٘مقن هب٤م ُمـ ُمقىمػ اًم٘مقة

ؽْماَلمَ  إِنَّ »: ، وإُمر يمام ىم٤مل احلٙمقُم٤مت سمؾ إومراد ٣ًٌم، زَمَدأَ  اإْلِ  ىَماَم  َوؽَمَٝمُٔمقدُ  نَمِري

قنَ  َٞم٣مٌس »وَم٣مَل: ؟ اهللِ قَل ؽُم ٣م رَ يَ  ؿْ ٜمُ ٛمْ َمَ  :قا٣ميمُ ومَ ] (0)شيمِْٙمُٕمَرزَم٣مءِ  هَمُْمقزَمك زَمَدَأ،  َٞم٣مسِ  دِم  َص٣محِلُ

ـْ  ،يـىَمثغِمِ  ـْ  َأىْمَثرُ  َئْمِِمٝمِٜمؿْ  ََم َّ   .[(4)شُيْمِٝمُٔمُٜمؿْ  ِِم
ومٚمق ٟمحـ ومتحٜم٤م سم٤مب اعم٘م٤مـمٕم٦م واهلجر واًمتٌديع ًمٗمٕمٚمٜم٤م ُم٤م خي٤مًمػ اعمّمٚمح٦م 

  ہ  ھ   ھ  ھھ  ہ  ہ  ہژ ومٚمذًمؽ ٟم١مصمر ؾمٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م

 . [125:اًمٜمحؾ] ژے  ے  ۓ  ۓ

                                                                                                                            
 .( 244)ص: شاًمٜم٤مسُمزيؾ اإلًم٤ٌمس ذم إطمٙم٤مم قمغم »ويمت٤مب ذيط ُمـ هق اًمٙم٤مومر؟وُم٤م هل اًمٌدقم٦م اعمٙمٗمرة؟ (2)

 .( قمـ أيب هريرة 145رواه ُمًٚمؿ )( 1)

 (.1619) شاًمّمحٞمح٦م»( وصححٝم٤م إًم٤ٌمين ذم 7072، 6650) شاعمًٜمد»روى هذه اًمزي٤مدة أمحد ذم ( 2)
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...وم٢مذا  :ـ رمحف اهللـ (0)ايمٔمالَم٥م ايمٖمٗمٝمف اظمٖمن حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم ايمُمٝمخووم٣مل 

هيجر طمتك شمتح٘مؼ أو ومٕمؾ حمرم وم٤مئدة  ،ومٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م ًمؽمك واضم٥مـ يم٤من ذم هجر ُم

إٓ زمٔمدًا فمـ وأَم٣م َمـ ىم٣من هجره ٓ يٖمٝمد ؾمٝمئ٣ًم زمؾ ٓ يزيد إَمر إٓ ؾمدة و، اًمٗم٤مئدة

، وم٢مذا قمٚمٛمٜم٤م أٟمٜم٤م ًمق ًمنمع ضم٤مء سم٤معمّم٤مًمح وًمٞمس سم٤معمٗم٤مؾمدٕن ا ،أهؾ اخلغم همال هيجر

ُمٕمٜم٤م ُمـ اخلػم، وم٢مٟمٜم٤م ٓ  ويمراه٦م ُم٤م ،ويمراه٦م ًمٜم٤م ،هجرٟم٤م هذا اًمٕم٤ميص مل يزدد إٓ ذاً 

 ....وٟمرد قمٚمٞمف اًمًالم ،، ٟمًٚمؿ قمٚمٞمفهنجره

م هجره هم١مٞمف حيرومٙمؾ ُم١مُمـ وإن يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم  :(2)دم َمقوع آطمر ـ رمحف اهللـ ووم٣مل 

٥م هجرٞم٣مه، ٕن اهلجر ضمٝمٛمئٍذ هم١مذا ىم٣من دم اهلجر َمِمٙمح ،َم٣م ل ي٘مـ دم اهلجر َمِمٙمح٥م

َم٣مٓ  ، هم١منىم٣من همٝمف زي٣مدة دم اظمٔمِمٝم٥م وايمٔمتق، أَم٣م إذا ل ي٘مـ همٝمف َمِمٙمح٥م أو دواء

  يمخ....اَمِمٙمح٥م همٝمف سمرىمف هق اظمِمٙمح٥م

: فمٛمدَم٣م ؽمئؾ ـ رمحف اهللـ  (0)٣مدي ايمقادفملايمٔمالَم٥م اظمحدث َمٗمٌؾ زمـ ه ايمُمٝمخووم٣مل 

  ؟قمغم هجر اعمٌتدع ُم٤م اًمدًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب اهلل أو ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٙمرة ظم٤مرضمٞم٦م، ومٙمرة مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم،  اًمقاىمع أهن٤م دظمٚم٧م قمغم اًمٕمٍميلم: همٟمصم٣مب

ٟمرى أن اهلجر  ، وٟمحـ إذا ىمرأٟم٤م ؾمػمة رؾمقل اهلل ومتقؾمٕمقا ذم ُم٠ًمًم٦م هجر اعمٌتدع

، وهجر ٟم٤ًمءه ؿمٝمرًا زوة شمٌقكهجر اًمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ هم ، وم٤مًمٜمٌل ُمْمٞمؼ

، إذا ايمٛمٓمر دم َمِمٙمح٥م اهلجرهمال زمد َمـ  ،ضمؾ أن ي١مدهبـ، وهجر اًمٜمٗمر اًمٞمًػمُمـ أ

ىم٣من اهلجر ؽمٝم٠مشمر ويرصمع ايمُمخص إلم احلؼ همال زمٟمس أن هيجر، وإذا ىم٣من ؽمٝمزداد 

، وم٢مذا هق ويتخْمٖمف احلززمٝمقن ،أو ص٣مضمٌؽ ،أو أطم٣مك ،فمتقًا وٞمٖمقرًا همال ِتجر ويمدك

                                                 

 ( .220-4/219)  شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 1)

  (.2/294) شجمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم» (2)

  ( .88-2/87) شهم٤مرة إذـم٦م»( 1)
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، أو طمزسم٤ًم ُمـ هذه إطمزاب أو اؿمؽمايمٞم٤مً  ،ٟم٤مسي٤ًم أو طمداصمٞم٤مً أو  ،ىمد أصٌح سمٕمثٞم٤مً 

 .اعم٘مٞمت٦م

شم٘مر ص٤مطمٌؽ قمغم حمرم وٓ قمغم سمدقم٦م، وٓ وٓ  همض اًمٓمرف،: ٓ سمد ُمـ وم٠مىمقل

، ًمٙمـ ُم٠ًمًم٦م اهلجر أريدك أن شمدرس اًمٙمتـ٤مب واًمًٜم٦م وشمٜمٔمر قمغم شمرك واضم٥م

همٟمطمُمك أن ي٘مقن اهلجر ؾمٜمقة ٞمٖمس، وي٘مقن ومد  ،اًمٜمٗمر اًمذيـ هجرهؿ اًمٜمٌل 

إُم٤م  ،فمعم أَمر، وأٞم٦م هجرسمف ٕٞمف أنمّمٌؽ أنمّمٌؽ فمعم أَمر همتٗمقل: أٞم٣م أهجره هلل

  .قمغم طمزسمٞم٦م أو ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م

، وُمـ أومٙم٤مر أن ٟمحذر ُمـ أومٙم٤مر مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، وُمـ أومٙم٤مر اخلقارج ومٞمٜمٌٖمل

 . اًمِم٤ٌمب اعمتحٛمًلم ًمٚمديـ قمغم ضمٝمؾ يمثػم ُمـ

  : َم٣م هق و٣مزمط اهلجر؟: فمٛمدَم٣م ؽمئؾـ رمحف اهللـ (0)ووم٣مل

وأصح٤مسمف  قمغم آًمفوصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد و ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم همٟمصم٣مب:

ٛمدًا قمٌده ، وأؿمٝمد أن حمٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن أمجٕملم

 َٓ »: ي٘مقل : هجر اعمًٚمؿ يٕمتؼم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر واًمرؾمقل وم٤مهلجرورؾمقًمف أُم٤م سمٕمد: 

ٙمِؿٍ  حَيِؾُّ  ًْ ُ
  .ششَماَلِث  هَمْقَق  َأطَم٣مهُ  هَيُْجرَ  َأنْ  ظمِ

 ،إن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم يٕمٖمر جلٚمٝمع طمٙمٗمف إٓ ظمممك أو َمُم٣مضمـ»: أيْم٤مً وي٘مقل 

واهلجر ذم ...، ومٝمجر اعمًٚمؿ يٕمتؼم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر .شٞمٓمروا هذيـ ضمتك يِمْمٙمح٣ماهمٝمٗمقل 

ٙمقن ؿمٝمقة، سمٞمٜمؽ وسملم ص٤مطمٌؽ هذا اًمزُمـ ٓسمد أن ٓ يوذم همػم  ،هذا اًمزُمـ

جر ٕضمؾ ًمٙم٤من اهل، ًمٙمـ ًمق ومتِم٧م ٟمٗمًؽ وأٟمّمٗم٧م ظمّم٤مم ىمٚم٧م: أٟم٤م أهجرك هلل

   ...اًمخ.، هتجر هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممومال يٙمقن حلظ اًمٜمٗمس ،ٟمٗمًؽ

                                                 

  (.169-168)ص: شإضمقسم٦م اًمًديدة ذم ومت٤موى اًمٕم٘مٞمدة»( 1)
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ويم٘مـ  ،واصم٤م إذا أس فمعم زمدفمتف فمٙمٚم٦م أن هجر اظمٌتدع :ـ رمحف اهللـ وؽمئؾ 

، ويم٘مـ ُي٣ميمْمٜمؿ ول وهق ٓ ئمٚمؾ زمٔمٙمٚمف ،هؾ يِمح هجر َمـ ل هيجر اظمٌتدع

  ؟(0)هيجرهؿ

وشمقؾمع ومٞمف اًمٜم٤مس  ىمٌؾ هذا هجر اعمٌتدع يم٤من وٞم٘م٤ًم قمغم قمٝمد اًمٜمٌل : همٟمصم٣مب

أو شمرى أٟمؽ  ،؟ ُمثاًل ُمٌتدع وأٟم٧م شمرى أٟمؽ شمدقمقه إمم اهلل ورسمام يرضمعيمٞمػ ذًمؽ

تْمٜمف إطمزاب إظمرى وأٟم٧م حتأو رسمام  ،شمريمتف وهجرشمف رسمام يتامدى ذم والًمف

وٓ هتجره ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م ٟمٗمًؽ  الم واعمًٚمٛملمر إمم ُمّمٚمح٦م اإلؾمشمٜمٔم

ٙمِؿِ  ضَمؼُّ »: ي٘مقل واًمرؾمقل  ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  اظمُْ ًْ ، شإذا يمٗمٝمتف همًٙمؿ فمٙمٝمف»وَمٛمٜم٣م  ،شََخٌْس  اظمُْ

ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويتقب ومٚمؽ أن أُم٤م إذا يمٜم٧م شمرى أٟمؽ إذا هجرشمف ؾمػمضمع إمم اهلل ؾم

هجر  ، وم٤مًمٜمٌل ، واهلجر يمام ؾمٛمٕم٧م يم٤من ُمْمٞم٘م٤ًم قمغم قمٝمد اًمٜمٌل هتجره

 ، وهجر ُمـ شمْمٛمخ سم٤مخلٚمقق واهللاًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا، وهجر ٟم٤ًمءه ؿمٝمراً 

، ومام يٜمٌٖمل أن ٟمتقؾمع ذم اهلجر طمتك ُم٤م ٟمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٜمٗمقر اًمٜم٤مس قمـ اًمًٜم٦م اعمًتٕم٤من

                                   وقمـ اخلػم .

شمقؾمٕم٧م سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ُم٤م قمٜمدك  .؟ أن ِتجر ايمذي ل هيجر اظمٌتدع زمٗمل َم٣مذا

: ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق طمتك اعمث٤مل اًمذي ي٘م٤مل ،تدع هجرٟم٤مهُمـ مل هيجر اعمٌ ،دًمٞمؾ

 :، سمؾ ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمثؾ أن ي٘مقلسمٛمًت٘مٞمؿ يم٤مومر أيْم٤ًم ًمٞمس

ب ًمٚم٘م ،أو اًمٜمٍماين ُم٤م هق يم٤مومر ،اًمٞمٝمقدي ُم٤م هق يم٤مومر  ،رآنُمثؾ هذا يٙمٗمر ٕٟمف ُُمٙمذِّ

رك اًمّمالة ًمٞمس سمٙم٤مومر، ن شم٤مإؿمخص ي٘مقل:، ًمٙمـ وم٢من اهلل ىمد يمٗمرهؿ ذم اًم٘مرآن

٠مًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل ومٝمل ُمً ،: شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومروآظمر ي٘مقل

 اهـ.شمٕم٤ممم.

                                                 

 ( .169-198/ 1) شومت٤موى اًمٕم٘مٞمدةإضمقسم٦م اًمًديدة ذم »( 1)
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 أُمر سم٥ًٌم اهلجر يم٤من إذا :ـ طمٗمٔمف اهللـ  (0)ووم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمٌد اظمحًـ ايمٔم٣ٌمد

 يّم٤مر ٓ واهلجران اًمتقضمٞمف، قمغم واحلرص اًمٜمّمح، يٜمٌٖمل اهلجران وم٘مٌؾ ،ُمٜمٙمر

 .قمدُمف ُمثؾ ومقضمقده وم٤مئدة قمٚمٞمف شمؽمشم٥م مل إذا أُم٤م وم٤مئدة، قمٚمٞمف شمرشم٧ٌم إذا إٓ إًمٞمف

 يم٤من إذا صمالث ومقق أظم٤مه هيجر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ :(4)وم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥مو

ٙمِؿٍ  حَيِؾُّ  َٓ »:  ًم٘مقًمف ،اًمدٟمٞم٤م أضمؾ ُمـ اهلجر ًْ ُ
 إذا أُم٤م، ششَماَلِث  هَمْقَق  َأطَم٣مهُ  هَيُْجرَ  َأنْ  ظمِ

 ومٞمف دمدي وٓ ُمٌتدقم٤مً  أو ،فم٤مهرة ُمٕمّمٞم٦م قم٤مصٞم٤مً  يم٤من سم٠من ،اًمديـ أضمؾ ُمـ يم٤من

 ذم يٙمـ مل إذا أُم٤م يتقب، أن ورضم٤مء ًمف ردع ذًمؽ ذم يم٤من إذا هيجر وم٢مٟمف ،اًمٜمّمٞمح٦م

 ذم ُمٕمف يًتٛمر وًمٙمـ هيجره، ٓ وم٢مٟمف ، ذه يزيد أن وخيِمك ،ًمف ردع ذًمؽ

 . احل٣ميم٥م هذه دم واظمٖمًدة اظمِمٙمح٥م همٝمف سمرافمك هم٣مهلجر.  هيديف أن اهلل ًمٕمؾ اًمٜمّمٞمح٦م:

 . وؾمٚمؿ وصحٌف وآًمف حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل وصغم ، اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل

 واإلهمت٣مء ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمٙمٌحقث ايمدائٚم٥م ايمٙمجٛم٥م

 ايمرئٝمس                             ٞم٣مئ٤م                فمّمق                   فمّمق                       فمّمق        

 زم٣مز زمـ ايمٔمزيز فمٌد    ايمُمٝمخ  آل ايمٔمزيز فمٌد     زيد أزمق زم٘مر        ايمٖمقزان ص٣ميمح       نمدي٣من زمـ اهلل فمٌد     

 

 

 

 

                                                 

 .شطمٙمؿ اًمّمالة ذم صمٞم٤مب شمِمػ اًمٌنمة»، سم٤مب  شذح ؾمٜمـ أيب داود»( 1)

  .(15931( رىمؿ اًمٗمتقى )25/326) شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م»( 2)
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 اٌفصً اٌصاٌس ٚاٌؼشغْٚ
 

 

 

ْٝمَؾ  سَمُٗمقمُ  هُماَلَٞم٥مً  إِنَّ  اهللَِّ َرؽُمقَل  َي٣م،  يمِٙمٛمٌَِّلِّ  وِمٝمَؾ : وم٣مل،  هريرة أب فمـ  ،ايمٙمَّ

ُق  ،َوسَمْٖمَٔمُؾ  ايمٛمََّٜم٣مرَ  َوسَمُِمقمُ  دَّ ٣مَِّن٣َم؟ صِمغَماََّن٣َم َوسُم٠ْمِذي ،َوسَمِمَّ ًَ
:  اهللَِّ َرؽُمقُل : هَمَٗم٣مَل  زمِٙمِ

ـْ  ِهلَ  همِٝمَٜم٣م، طَمغْمَ  َٓ » ُق  اظْمَْ٘مُتقزَم٥مَ  سُمَِمقمِّ  َوهُماَلَٞم٥مٌ  شايمٛم٣َّمرِ  َأْهؾِ  َِم دَّ ـَ » (0)زمَِٟمشْمَقارٍ  َوسَمِمَّ  َِم

وَِمطِ  ْٕ ـْ  ِهلَ »:  اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َأضَمًدا؟ سُم٠ْمِذي َوَٓ  ،شا ٛم٥َّمِ  َأْهؾِ  َِم رواه  :صحٝمح شاجْلَ

  .(2)اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وأمحد
، َٓ  َواهللَِّ»وم٣مل:  ن ايمٛمٌل إوم٣مل:  وفمـ أب هريرة  ـُ ، َٓ  َواهللَِّ  ُي٠ْمَِم ـُ  َواهللَِّ  ُي٠ْمَِم

ـُ  َٓ  ـْ  :وِمٝمَؾ  شُي٠ْمَِم ـُ  َٓ  ايمَِّذي»: وَم٣مَل  اهللَِّ؟ َرؽُمقَل  َي٣م ََم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  شزَمَقائَِٗمفُ  صَم٣مُرهُ  َيْٟمََم

  .(3)واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري

ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  َٓ »وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ:  ـْ  اجْلَ ـُ  َٓ  ََم  .شزَمَقائَِٗمفُ  صَم٣مُرهُ  َيْٟمََم

 : اًمٖمقائؾ واًمنمور. شاًمٌقائؼ»و

صمالث ُمرات،  أىمًؿ اًمرؾمقل  :ـ رمحف اهللـ (4)ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم ايمُمٝمخ وم٣مل 

واهلل ٓ ي٠مَمـ، واهلل ٓ ي٠مَمـ، واهلل ٓ ي٠مَمـ، وم٣ميمقا: َمـ ي٣م رؽمقل اهلل؟ وم٣مل: »وم٘م٤مل: 

                                                 
ٌَـ وهق ،إىِمط ُمـ ىِمْٓمٕم٦م وهل ،صَمقر مَجْع :إصمقار (1) َتْحِجر ضم٤مُمد ًَم ًْ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م » ، ُُم

  .اًمٖمٜمؿ ًمٌـ خمٞمض ُمـ يتخذ اًمذي اعمجٗمػ اجلٌـ وهق(. ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين: 1/222) شوإصمر

 شاعمًٜمد»(، 7384) شاعمًتدرك»(، 5734) شصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»(، 119) شإدب اعمٗمرد» (2)

 (.190) شاًمّمحٞمح٦م»( و88) شصحٞمح إدب اعمٗمرد»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(9675)

 (.46) شُمًٚمؿ»( و6016) شاًمٌخ٤مري» (3)

  .(2/127) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم» (4)

 أط٠ح اجلاع ؿثة ٌغعة اجلثاع
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ف، وم٤مًمذي ٓ ي٠مُمـ ٟمٞم٤مٟمتف وفمٚمٛمف وقمدوايٕمٜمل: همدره وظم شيٟمَمـ صم٣مره زمقائٗمفَمـ ٓ 

 ضم٤مره ُمـ ذًمؽ ًمٞمس سمٛم١مُمـ، وإذا يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ ويقىمٕمف ومٕماًل ومٝمق أؿمد. 

  .وذم هذا دًمٞمؾ قمغم حتريؿ اًمٕمدوان قمغم اجل٤مر، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ

وم٠من يًٛمع ُمٜمف ُم٤م يزقمجف وي٘مٚم٘مف، يم٤مًمذيـ يٗمتحقن اًمراديق أو  :أَم٣م زم٣ميمٗمقل

أو همػممه٤م مم٤م يًٛمع ويزقم٩م اجلػمان، وم٢من هذا ٓ حيؾ ًمف، طمتك ًمق ومتحف  ،اًمتٚمٗمزيقن

قمغم يمت٤مب اهلل وهق مم٤م يزقم٩م اجلػمان سمّمقشمف وم٢مٟمف ُمٕمتٍد قمٚمٞمٝمؿ، وٓ حيؾ ًمف أن يٗمٕمؾ 

 ذًمؽ.

واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف قمٜمد ُمداظمؾ  ومٞمٙمقن سم٢مًم٘م٤مء اًمٙمٜم٤مؾم٦م طمقل سم٤مسمف، :وأَم٣م زم٣ميمٖمٔمؾ

أو  ،، وُمـ هذا أيْم٤ًم إذا يم٤من ًمف ٟمخٚم٦مسم٤مسمف، أو سم٤مًمدق، أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م ييه

ومٙم٤من يً٘مٞمٝم٤م طمتك ي١مذي ضم٤مره هبذا اًمً٘مل، وم٢من ذًمؽ  ،ؿمجرة طمقل ضمدار ضم٤مره

 ُمـ سمقائؼ اجل٤مر ومال حيؾ ًمف.

سمٛم١مُمـ،  وم٢من ومٕمؾ وم٢مٟمف ًمٞمس إذن حيرم قمغم اجل٤مر أن ي١مذي ضم٤مره سم٠مي رء،

 .هب٤م احلؼ واعمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس ُمتّمٗم٤ًم سمّمٗم٤مت اعم١مُمٜملم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل ظم٤مًمػ
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(1 ) 
ُ
 .ٚاألس١اع تـثة أط٠رٗ ٌٍجاع ني ٌٗاٌصاحل ٌؼٓ

 

ـْ   اْذَه٤ْم »: هَمَٗم٣مَل  صَم٣مَرُه، َيُْمُ٘مق  ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة، َأِب  فَم

سَمكْمِ  هَمَٟمسَم٣مهُ  شهَم٣مْصػِمْ   هَمَْمَرَح  شايمْمَِّريِؼ  دِم  ََمَت٣مفَمَؽ  هَم٣مؿْمَرْح  اْذَه٤ْم »: هَمَٗم٣مَل  ،٣مً شَماَلشم َأوْ  ََمرَّ

َٟميُمقَٞمفُ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  ايمْمَِّريِؼ، دِم  ََمَت٣مفَمفُ  ًْ ُهؿْ  َي ُه، هَمُٝمْخػِمُ : َيْٙمَٔمٛمُقَٞمفُ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  طَمػَمَ

 ُهفُ سَمْ٘مرَ  ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمِّل سَمَرى َٓ  اْرصِمعْ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  صَم٣مُرهُ  إيَِمْٝمفِ  هَمَج٣مءَ  َوهَمَٔمَؾ، َوهَمَٔمَؾ، زمِِف، اهللَُّ هَمَٔمَؾ 

 .(1)رواه أسمق داودصحٞمح 

 صَم٣مًرا رِم  إِنَّ  اهللَِّ  َرؽُمقَل  َي٣م َرصُمٌؾ  وَم٣مَل : سمٚمٗمظ (2) شإدب اعمٗمرد»ذم  اًمٌخ٤مري ورواه

 هَم٣مصْمَتَٚمعَ  ََمَت٣مفَمفُ  همٟمطمرَج  هم٣مٞمْمٙمَؼ  شايمْمَِّريِؼ  إلَِم  ََمَت٣مفَمَؽ  هَمَٟمطْمِرْج  اْٞمَْمٙمِْؼ »: هَمَٗم٣مَل  ُي٠ْمِذيٛمِل،

                                                 

 (.5153)  شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(5142) شؾمٜمـ أيب داود»( 1) 

 (. 93، 92) شصحٞمح إدب اعمٗمرد»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(124) شإدب اعمٗمرد»( 2)

  : هذا احلدي٨م يًتدل سمف سمٕمْمٝمؿ قمغم ضمقاز اخلروج ًمٚمٛمٔم٤مهرات وآقمتّم٤مُم٤مت. سمٛمٌٝمف

ومل  ،وًمٞمس قمغم ومٝمٛمٜم٤م ،: ٟمحـ ٟمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحأوًٓ : قمغم ذًمؽ اجلقابو

ُمـ اًم٘مرن إول إمم اًم٘مرن  ،يًتدل أطمد ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ هبذا احلدي٨م قمغم ضمقاز آقمتّم٤مُم٤مت واعمٔم٤مهرات

 ويمؾ ذ ذم اسمتداع ُمـ ظمٚمػ. ،٤مُمس قمنم ، ومٙمؾ ظمػم ذم اشم٤ٌمع ُمـ ؾمٚمػاخل

واعمٕمتّمؿ ، وأُم٤م اعمتٔم٤مهر وهق اًمٜمٌل  ،: هذا اًمّمح٤ميب اًمذي أظمرج ُمت٤مقمف أُمره سمذًمؽ وزم إُمر واعمنمعشم٣مٞمٝم٣مً 

 ًمذي ٟمّمٞمح٦م قمٜمده يم٤مٟم٧م ُمـ»: ىم٤مل  ،وُمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٚمٓم٤من همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمقام وم٢مٟمف خيرج ود وزم إُمر.

 واًمذي ًمف اًمذي أدى ىمد يم٤من إٓ و ،ىمٌٚمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤م ن٢موم ،سمف ومٚمٞمخؾ سمٞمده ًمٞم٠مظمذ و ،قمالٟمٞم٦م هب٤م يٙمٚمٛمف ومال ؾمٚمٓم٤من

  .رواه اًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ واسمـ أيب قم٤مصؿ وصححف إًم٤ٌمين شقمٚمٞمف

 .شإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م»وىمد أًمػ سمٕمض اًمٕمٚمامء ُم١مًمٗم٤مت ظم٤مص٦م ذم سمٞم٤من 

وم٘م٤مل طمٗمٔمف اهلل يمام ذم  ،يًتدل هبذا احلدي٨م قمغم ضمقاز اعمٔم٤مهرات: ؾمئؾ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٕم٤ٌمد قمٛمـ شم٣ميمث٣مً 

. سم٤مـمٚمٝمؿ قمٚمٞمف يٌٜمقن رء قمـ ويٌحثقن ي٘م٤مل، يمام اًمٕمٜمٙمٌقت سمخٞمقط يتِمٌثقن ه١مٓء: شذح ؾمٜمـ أيب داود»

 .ذًمؽ سم٥ًٌم يت٠مصمر ضم٤مره إن طمتك ذًمؽ يٗمٕمؾ سم٠من   اًمرؾمقل أُمره اًمرضمؾ وهذا اًمٗمقى، ىمٌٞمؾ ُمـ اعمٔم٤مهرات
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 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  يمِٙمٛمٌَِّلِّ  هَمَذىَمْرُت  ُي٠ْمِذيٛمِل صَم٣مرٌ  رِم : وَم٣مَل  ؾَمْٟمُٞمَؽ؟ ََم٣م هَمَٗم٣ميُمقا فَمَٙمْٝمفِ  ايمٛم٣َّمُس 

ُٜمؿَّ : َيُٗمقيُمقنَ  هَمَجَٔمُٙمقا شايمْمَِّريِؼ  إلَِم  ََمَت٣مفَمَؽ  همٟمطمِرج اْٞمَْمٙمِْؼ » :همٗم٣مل َوؽَمٙمَّؿَ   ايمَٔمٛمْف ايمٙمَّ

ُٜمؿَّ  ٌََٙمَٕمفُ  اطْمِزه ايمٙمَّ  .صحٝمح .أؤذيؽ ٓ همقاهلل َمٛمزيمؽ الم ارصمع: هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمسَم٣مهُ  هَم

ُمت٤مع طمٞم٨م أُمر سم٢مظمراج   ،اًمرومٞمؼ : اٟمٔمر أظمل اًمٙمريؿ إمم أُمر اًمرؾمقل ومٙم٦م

هذا اعم١مذي  ، أي: يًٌقن، وم٠مظمذ اًمٜم٤مس يٚمٕمٜمقنُمـ شم٠مذى ُمـ ضم٤مره إمم اًمٓمريؼ

وأقم٤مده إمم ُمٜمزًمف  ،وسم٤مدر سم٤مٓقمتذار ُمـ ضم٤مره ،طمتك أقمٚمـ اًمتقسم٦م واًمٜمدم ،جل٤مره

 .ذقمٞم٦م وشم٠مدي٥م ٟمٌقي سم٤مًمغ وؾمٞم٤مؾم٦م ،وداره، وهذه طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ُمـ رؾمقل اهلل 

 :دم ذح ؽمٛمـ أب داود ـ طمٗمٔمف اهللـ وم٣مل ايمٔمالَم٥م اظمحدث فمٌد اظمحًـ ايمٔم٣ٌمد 

 قمـ سم٤مًمٚمٕمـ ؼمَّ قمَ  يًٌقٟمف،: يٕمٜمل شيٙمٔمٛمقٞمف ايمٛم٣مس همجٔمؾ» :ىمقًمف ذم سم٤مًمٚمٕمـ اعم٘مّمقد

 احلدي٨م وُمثٚمف ،ايم٤ًم زمٚمٔمٛمك هق هٛم٣م ايمٙمٔمـ وًمٙمـ جيقز، ٓ اعمٕملم ًمٕمـ ٕن اًم٥ًم:

تُِ٘مؿُ  طِمَٝم٣مرُ »: ومٞمف ىم٤مل اًمذي أظمر ـَ  َأئِٚمَّ ٌُّقََّنُؿْ  ايمَِّذي
ٌُّقَٞمُ٘مْؿ، َُتِ

 فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوسُمَِمٙمُّقنَ  َوحُيِ

ارُ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، َوُيَِمٙمُّقنَ  تُِ٘مؿُ  َوِذَ ـَ  َأئِٚمَّ ٌِْٕمُّمقََّنُؿْ  ايمَِّذي ٌِْٕمُّمقَٞمُ٘مْؿ، سُم  َوسَمْٙمَٔمٛمُقََّنُؿْ  َوُي

 .اًم٥ًم ُمٕمٜم٤مه (1) شَوَيْٙمَٔمٛمُقَٞمُ٘مؿْ 

 اًمٜم٤مس ُم٦ًٌم قمغم يتحٞمؾ أن ًمٚمٛمٔمٚمقم سم٠مس ٓ :ـ رمحف اهللـ (4)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ

 ذًمؽ ًمٕمؾ إذ ،سمٜمٗمًف ذًمؽ يٗمٕمؾ مل وإن ،قمروف ُمـ وإظمذ ،قمٚمٞمف واًمدقم٤مء ،ًمٔم٤معمف

 اًمثٞم٤مب أرث ومٚمٌس ُم٤مًمف أظمذ ًمق يمام وهذا ،فمٚمٛمف قمغم اإلىم٤مُم٦م ُمـ ويٛمٜمٕمف يردقمف

 داره ُمـ ومخرج ،ضمقاره ذم آذاه أو ،واًمت٠موه واًمٜمحٞم٥م اًمٌٙم٤مء وأفمٝمر ،أطمًٜمٝم٤م سمٕمد

                                                                                                                            

 هق ضم٤مره يِمتٙمل اًمذي هذا يٙمقن ىمد ُمّمٞم٤ًٌم، يٙمقن ضم٤مره يِمتٙمل ُمـ يمؾ إن: ي٘م٤مل ٓ اًمزُم٤من هذا ذم أيْم٤مً  صمؿ

 .ُمٔمٚمقم وم٢مٟمف  اًمرؾمقل أرؿمده اًمذي هذا سمخالف إفمٚمؿ،

 . ( قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ 1855رواه ُمًٚمؿ )( 1)

  (.4/13) شأقمالم اعمقىمٕملم» (2)
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 يٌٙمل وضمٚمس ،اًمٓمريؼ قمغم محٚمف ومٓمرح ،داسمتف أظمذ أو ،اًمٓمريؼ قمغم ُمت٤مقمف وـمرح

  .قمٚمٞمف واًمدقم٤مء وؾمٌف ،ًمف اًمٔم٤ممل ًمٕمـ إمم اًمٜم٤مس يدقمق مم٤م هذا ومٙمؾ ،ذًمؽ وٟمحق

 وُمًٜمد اًمًٜمـ ومٗمل ،ذًمؽ ٟمحق إمم ًمف ضم٤مره سم٠مذى اعمٔمٚمقم  اًمٜمٌل أرؿمد وىمد

 ،صم٣مره َمـ  ايمٛمٌل إلم ؾم٘م٣م رصمالً  أن:  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ أمحد اإلُم٤مم

سَمكْمِ  هَمَٟمسَم٣مهُ  شهَم٣مْصػِمْ  اْذَه٤ْم »:هَمَٗم٣مَل   دِم  ََمَت٣مفَمَؽ  هَم٣مؿْمَرْح  اْذَه٤ْم »: هَمَٗم٣مَل  ،٣مً شَماَلشم َأوْ  ََمرَّ

َٟميُمقَٞمفُ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  ايمْمَِّريِؼ، دِم  ََمَت٣مفَمفُ  هَمَْمَرَح  شايمْمَِّريِؼ  ًْ ُهؿْ  َي ُه، هَمُٝمْخػِمُ  هَمَجَٔمَؾ  طَمػَمَ

 سَمَرى َٓ  اْرصِمعْ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  صَم٣مُرهُ  إيَِمْٝمفِ  هَمَج٣مءَ  َوهَمَٔمَؾ، َوهَمَٔمَؾ، زمِِف، اهللَُّ  هَمَٔمَؾ : َيْٙمَٔمٛمُقَٞمفُ  ايمٛم٣َّمُس 

 .شسَمْ٘مَرُهفُ  ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمِّل
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 ٚ اٌؼشغْٚ اٌغاتغاٌفصً  
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 ٚاٌؼشغْٚ اٌغاتغاٌفصً 
 

 

 واًمدٟمٞم٤م اًمديـ ذم سم٤مًمٕم٤مومٞم٦مأن يدقمق اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف  إصؾاقمٚمؿ أظمل اعمًٚمؿ: أن 

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد شمدقمق، أن أُمتف ويٕمٚمؿ ،يدقمق  يم٤من يمام

: يّمٌح وطملم يٛمز طملم اًمدقمقات ه١مٓء عُ دَ يَ   اهلل رؾمقل يٙمـ مل: ىم٤مل قمٜمٝمام

ُٜمؿَّ » ْٞمَٝم٣م دِم  ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ  َأؽْمَٟميُمَؽ  إيِنِّ  ايمٙمَّ طِمَرِة، ايمدُّ ْٔ ُٜمؿَّ  َوا  دِم  َوايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ  ايْمَٔمْٖمقَ  َأؽْمَٟميُمَؽ  إيِنِّ  ايمٙمَّ

ُٜمؿَّ  َوََم٣مرِم، َوَأْهقِم  َوُدْٞمَٝم٣ميَ  ِديٛمِل ـْ  فَمْقَراِت  اؽْمؼُمْ  ايمٙمَّ ُٜمؿَّ  َرْوفَم٣مِت، َوآَِم ـْ  اضْمَٖمْٓمٛمِل ايمٙمَّ  َِم

ـْ  َيَديَّ  زَمكْمِ  ـْ  طَمْٙمِٖمل، َوَِم ـْ  َيِٚمٝمٛمِل َوفَم ـْ  ؾِماَمرِم  َوفَم  َأنْ  زمَِٔمَٓمَٚمتَِؽ  َوَأفُمقذُ  هَمْقوِمل، َوَِم

ـْ  ُأنْمَت٣مَل  تِل َِم  .(1)واسمـ ُم٤مضمف داود أسمق رواهصحٝمح  شََتْ

، يمَِٗم٣مءَ  ََتَٛمَّْقا َٓ »:وىم٤مل  وا يَمِٗمٝمُتُٚمقُهؿْ  هَم١مَِذا ايمَٔمُدوِّ  .قمـ أيب هريرة (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شهَم٣مْصػِمُ

: هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  َُمَتَٚمٛمًِّٝم٣م زُمدَّ  َٓ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  زمِِف، َٞمَزَل  يمُِير  اظمَْْقَت  َأضَمُدىُمؿُ  َيَتَٚمٛمَّكَمَّ  َٓ »: وىم٤مل 

َٝم٣مةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  ََم٣م َأضْمٝمِٛمِل ايمٙمُٜمؿَّ  ا احْلَ ٛمِل رِم، طَمغْمً ا ايْمَقهَم٣مةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  إَِذا َوسَمَقهمَّ  (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شرِم  طَمغْمً

 .قمـ أٟمس 

 فَمعَم  سَمْدفُمقا َٓ »:  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمروقمـ 

ُ٘مْؿ، ًِ َٓ  َأْٞمُٖم ِدىُمْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َو َٓ َٓ  َأْو َٓ  طَمَدَِمُ٘مْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َو  فَمعَم  سَمْدفُمقا َو

ـَ  سُمَقاهمُِٗمقا َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مْؿ، ٣ٌَمَركَ  اهللَِّ َِم َتِجٝم٤َم  فَمَْم٣مٌء، همِٝمَٜم٣م َٞمْٝمؾٍ  ؽَم٣مفَم٥مَ  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم ًْ  شيَمُ٘مؿْ  هَمَٝم

 . وهمػمه (4)ُمًٚمؿ رواه

                                                 
صحٞمح ؾمٜمـ أيب »(، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 3871) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، 5064)  شؾمٜمـ أيب داود»( 1)

 (.3871) شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، و5074) شداود

 (.1742( و )1741) شُمًٚمؿ»(، 3026) شاًمٌخ٤مري»( 2)

 (.2680) شُمًٚمؿ»(، 6351) شاًمٌخ٤مري»( 3)

 (.3009) شُمًٚمؿ»( 4)

 ٔؼٚي اٌثالء دبٓ ؿأي اهلل االترالء
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 فَمعَم  سَمْدفُمقا َٓ »:  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م ،ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمـو

ُ٘مؿْ  ًِ َّٓ  َأْٞمُٖم ، إِ ٛمُقنَ  اظْمَاَلئَِ٘م٥مَ  هَم١مِنَّ  زمَِخغْمٍ  .(1)رواه ُمًٚمؿ شسَمُٗمقيُمقنَ  ََم٣م فَمعَم  ُي٠َمَمِّ

  طمالص٥م هذه  اظمًٟميم٥م:و

صدر  ًمإلٟم٤ًمن أن يًٕمك إمم اؾمتجالب اًمٌالء، وٓ أن يتٛمٜم٤مه ومرسمام ٓ يٜمٌٖمل  أٟمف 

يمام  أو اًمتًخط قمغم ىمدر اهلل قمز وضمؾ، وم٢من ًمٚمٌالء أهاًل   ،أو اًمِمٙمقى ،ُمٜمف اًمْمجر

 وهق  اهلل رؾمقل قمغم دظمؾ أٟمف ، اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ ذم احلدي٨مضم٤مء 

 أسمق وم٘م٤مل ،اًم٘مٓمٞمٗم٦م ومقق طمرارهت٤م ومقضمد قمٚمٞمف يده ومقوع ىمٓمٞمٗم٦م، قمٚمٞمف ُمققمقك

ٌَاَلُء، فَمَٙمْٝمٛم٣َم َيُْمَتدُّ  ىَمَذيمَِؽ، إِٞم٣َّم»: وَم٣مَل  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م مُح٣َّمكَ  َأؾَمدَّ  ََم٣م: ؾمٕمٞمد  َوُيَّم٣مفَمُػ  ايْم

 شُمؿَّ  إَْٞمٌَِٝم٣مُء،» :وَم٣مَل  زَماَلًء؟ َأؾَمدُّ  ايمٛم٣َّمسِ  َأيُّ  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ،شإصَْمرُ  يَمٛم٣َم

قَن، ٣محِلُ ٌَْتعَم  َأضَمُدُهؿْ  ىَم٣منَ  َووَمْد  ايمِمَّ ٣ٌَمَءةَ  إَِّٓ  َُيُِد  ََم٣م ضَمتَّك زم٣ِميْمَٖمْٗمرِ  ُي ِقهَي٣م ايْمَٔم َٜم٣م، حَيْ ًُ ٌَ  هَمَٝمْٙم

ٌَْتعَم  ؾِ  َوُي ٌَاَلءِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمدَّ  ىَم٣منَ  َوٕضََمُدُهؿْ  َيْٗمُتَٙمُف، ضَمتَّك زم٣ِميْمُٗمٚمَّ ـْ  زم٣ِميْم   .شزم٣ِميْمَٔمَْم٣مءِ  َأضَمِدىُمؿْ  َِم
 . (2)واحل٤ميمؿ اسمـ ُم٤مضمف، رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد وصحٝمح

ي٘ملم  مل يٓم٘مف ومرسمام صدر ُمٜمف اًمًخط، ًمٙمـ إذا ازداد  اًمٌالء ومٛمـ مل يٙمـ ُمـ أهؾ

ضم٤مء ذم ًٚمػ واًمّم٤محلقن يمام ، ًمذًمؽ يم٤من اًمويّمؼمه قمٚمٞمفاًمٕمٌد واسمتكم وم٢من اهلل يٕمٞمٜمف 

، وذًمؽ ًم٘مقة ي٘مٞمٜمٝمؿ ومٞمام شيٖمرضمقن زم٣ميمٌالء أؾمد َمـ همرح أضمدهؿ زم٣ميمٔمْم٣مء»: احلدي٨م

اًمٜم٤مس وأؿمدهؿ متًٙم٤ًم سمٓمريؼ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمثقاب، أو ٕهنؿ أُمثؾ 

 َأؾَمدُّ ايمٛم٣َّمسِ » :ىم٤مل  يمام صمؿ إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ ،إٟمٌٞم٤مء، وم٠مؿمد اًمٜم٤مس سمالًء إٟمٌٞم٤مء

َْٞمٌَِٝم٣مُء، ْٕ ََْمَثُؾ، شُمؿَّ  زَمالًء ا ْٕ ََْمَثُؾ، ا ْٕ ٌَْتعَم  هَم٣م صُمُؾ  ُي ٤ِم  فَمعَم  ايمرَّ ًَ ]ودم رواي٥م: وَمدِر[  ضَم

                                                 

 (.920) شُمًٚمؿ»( 1)

وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(119) شاعمًتدرك» ،(4024) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» ،(510) شإدب اعمٗمرد» (2)

 (.  395) شصحٞمح إدب اعمٗمرد»(، و144) شاًمّمحٞمح٦م»
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٥مٌ  ِديٛمِفِ  دِم  ىَم٣منَ  َوإِنْ  زَمالُؤُه، اؾْمَتدَّ  ٣مً ُصْٙمٌ ِديٛمُفُ  ىَم٣منَ  ِديٛمِِف،هَم١مِنْ  ٤ِم  فَمعَم  ازْمُتقِمَ  ِرومَّ ًَ  هَماَم  ِديٛمِِف، ضَم

ُح  ٌَالءُ  َيػْمَ ٌْدِ  ايْم ىَمفُ  ضَمتَّك زم٣ِميْمَٔم َْرضِ  فَمعَم  َيْٚمًِم  َيؼْمُ ْٕ  رواه، صحٝمح شطَمْمِٝمَئ٥مٌ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣م ا

 .(1)قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  وأمحد وهمػمهؿ ُم٤مضمف اسمـ و اًمؽمُمذي

إذا  وم٤مًمٕمٌد إذا اسمتكم سمٕمد أظمذه سم٤مٕؾم٤ٌمب، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمٕمٞمٜمف طمٞمٜمئٍذ، وأُم٤م

قمغم ٟمٗمًف  أو دقم٤م ،ذم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب أو شمراظمك ،اؾمتجٚم٥م ًمٜمٗمًف اًمٌالء سمت٘مّمػم

وضمؾ، وم٤مًمذي يًتجٞم٥م ًف وٓ يٕم٤من إٓ أن يِم٤مء اهلل قمز وم٢مٟمف يقيمؾ إمم ٟمٗم سم٤مًمٌالء،

    ًمؽ ذم اًمدقم٤مء سم٤مًمٌالء، يًتجٞم٥م ًمؽ ذم اًمدقم٤مء سم٤مًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م و أظمرة.

                                                 

وصححف اًمٕمالُم٦م  ،(1607) شاعمًٜمد» ،(4023) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» ،(2398) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (1)

 (.143) شاًمّمحٞمح٦م»إًم٤ٌمين ذم 
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 (اٌض١ٔا يف يل فؼجٍٗ ا٢سغج يف تٗ ِؼالثٟ وٕد ِا اٌٍُٙ) :لايعجً ( 1)
 .صاع ِصً اٌفغرفٕؼي تٗ اٌثالء دىت 

 

ـْ  ـَ  َرصُماًل  فَم٣مدَ  ، اهللِ َرؽُمقَل  َأنَّ  ، َأَٞمسٍ  فَم ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  َِمْثَؾ  هَمَِم٣مرَ  طَمَٖم٦َم  وَمْد  اظمُْ

ءٍ  سَمْدفُمق ىُمٛم٦َْم  َهْؾ »:  اهللِ  َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ،(1)ايْمَٖمْرخِ  َٟميُمفُ  َأوْ  زمًَِمْ ًْ ٣مُه؟ سَم  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  شإِيَّ

طِمَرِة، دِم  زمِفِ  َُمَٔم٣موِمٌِل ىُمٛم٦َْم  ََم٣م ايمٙمُٜمؿَّ : َأوُمقُل  ىُمٛم٦ُْم  ْٔ ْٙمفُ  ا ْٞمَٝم٣م، دِم  رِم  هَمَٔمجِّ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ايمدُّ

ٌَْح٣منَ »:  اهللِ َتْمِٝمُٔمفُ  َٓ  َأوْ ـ  سُمْمِٝمُٗمفُ  َٓ  اهللِ ؽُم ًْ ْٞمَٝم٣م دِم  آسمِٛم٣َم ايمٙمُٜمؿَّ : وُمْٙم٦َم  َأهَماَل  ـ سَم  ايمدُّ

ٛم٥َمً  ًَ طِمَرةِ  َودِم  ضَم ْٔ ٛم٥ًَم، ا ًَ  .(2)رواه ُمًٚمؿ .هَمَُمَٖم٣مهُ  يَمُف، اهللَ هَمَدفَم٣م: وَم٣مَل  شايمٛم٣َّمرِ  فَمَذاَب  َووِمٛم٣َم ضَم

يدقمق قمغم طمٞم٨م يم٤من  ،: اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ اًمٙمريؿ إمم هذا اًمّمح٤ميب ومٙم٦م

 أطمرة دم زمف َمٔم٣مومٌل ىمٛم٦م َم٣م ايمٙمٜمؿ»وي٘مقل ذم دقم٤مئف:  ٟمٗمًف سمدقم٤مء همػم ُمنموع،

طمتك ي٠م ي يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومتٛمٜمك أن شمٕمجؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م،  شايمدٞمٝم٣م دم رم همٔمجٙمف

ويّمٗمق ًمف اًمثقاب سمدون يمدر، ومٜمٗمس  ،وًمٞمس قمٚمٞمف رء يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ أضمٚمف

 ه اًمدقمقة ذم وىم٧م اإلضم٤مسم٦م وم٤مؾمتجٞم٧ٌمذهباًمذي دقم٤م  ، وٟمٗمس هذا اًمٗمؿهذا اًمٚم٤ًمن

: ، ًمذًمؽ ىم٤مل ًمف ُمٕمٚمؿ اخلػم ٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦ميم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يدقمق سم٤مًم ،ًمف

 ودم ،ضمًٛم٥م ايمدٞمٝم٣م دم آسمٛم٣م ايمٙمٜمؿ :ومٙم٦م أهمال ـ سمًتْمٝمٔمف ٓ أوـ  سمْمٝمٗمف ٓ اهلل ؽمٌح٣من»

  .شايمٛم٣مر فمذاب وومٛم٣م ،ضمًٛم٥م أطمرة

 أظمرة وذم ،واًمٕم٤مومٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة أهن٤م ،اًمدٟمٞم٤م ذم احلًٜم٦م شمٗمًػم ذم إىمقال أفمٝمرو

 .واعمٖمٗمرة اجلٜم٦م

 سملم إًمٞمف أرؿمده اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ اًمدقم٤مء هذا ذم قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ًمف ومجٛمع

 .اًمنمور مجٞمع ُمـ ومٞمٝمام واًمًالُم٦م ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػمي

                                                 

ومّم٤مر أي سم٥ًٌم اًمْمٕمػ ُمثؾ  ،أي وٕمػ ُمـ ظمٗم٧م إذا وٕمػ وؾمٙمـ ،سمٗمتح اًمٗم٤مء شظمٗم٧م»( 1)

 .أي ُمثٚمف ذم يمثرة اًمٜمح٤موم٦م وىمٚم٦م اًم٘مقة ،وهق وًمد اًمٓمػم ،اًمٗمرخ

 (.2688) شُمًٚمؿ»( 2)
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  .عجً ؿأي اهلل االترالء فاترالٖ اهلل تظ٘اب أٍ٘ٗ ٚػمٍٗ ِٚاٌٗ( 2)
 

ومرأُت ايمٗمرآن، »ىم٤مل:  ،قمـ أيب اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٓم٤مء :ـ رمحف اهللـ  (1)ذيمر اسمـ اجلقزي

أو أشمٛمك فمٙمٝمف ضمتك ازمتاله، همًٟميم٦م اهلل سمٔم٣ملم أن  ،فمز وصمؾ ذىمر فمٌداً همام رأي٦م اهلل 

وفمممون َمٝمت٣ًم، َم٣م  يٌتٙمٝمٛمل، همام َمّم٦م إي٣مم وايمٙمٝم٣مرم ضمتك طمرج َمـ داري ٞمٝمٌػ 

 .شرصمع َمٛمٜمؿ أضمد، وم٣مل: وذه٤م َم٣ميمف، وذه٤م فمٗمٙمف، وذه٤م ويمده وأهٙمف

أن ؾم٠مل  : ىِمٚم٦َُّم قمٚمؿ هذا اًمرضمؾ أصمٛمرفمعم هذه ايمٗمِم٥م وم٣مل ازمـ اجلقزي َمٔمٙمٗم٣مً 

  .واًمِمٓمط واجلقر اًمٌالء، وذم ؾم١مال اًمٌالء ُمٕمٜمك اًمتَّ٘م٤موي، وذًمؽ ُمـ أىمٌح اًم٘مٌٞمح

                                                 

  .(1/190) شُمّم٤مرع اًمٕمِم٤مق»و (،338، 335)ص: ششمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس»( 1)
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 .تاٌؼّٝ فؼّٟ ػٍٝ ٔفـٗ أتٛ محؼج اٌـىغٞ صػا( 3)
 

 ىم٣من واومد زمـ احلًكم إن :يٗم٣مل ،ايمدفمقة َمًتج٣مب ايمً٘مري محزة أزمق ىم٣من

أزمق محزة  يمف همٗم٣مل ،ِب٣م وم٢م ومد زمٗمّمٝم٥م همٟمطمػمه ايمً٘مري محزة أزم٣م أسمك ،وم٣موٝم٣مً 

 يمق ،همٝمف دطمٙم٦م همٙمؿَ  ،ايمٗمّم٣مء سمٔمرف ٓ إذ ،زم٣مجلقر ومّمٝم٦م تٟمطمْمأ :ايمً٘مري

 ازمتؾ ايمٙمٜمؿ :ووم٣مل ،وزم٘مك احلًكم همٕمّم٤م ،احل٘مؿ َمـ يمؽ طمغماً  ىم٣من ايمدزمر حل٦ًم

 هم٣مفمؿ زمف ازمتٙمٝمتف زمام ازمتٙمٝمتٛمل إن ايمٙمٜمؿ :محزة أزمق همٗم٣مل :وم٣مل ،زمف ازمتٙمٝمتٛمل زمام محزة أزم٣م

 ل أي٣مَم٣مً  همٚم٘م٧م ،زمٌمه همذه٤م اؽمتٗم٢م ضمتك وايمٙمٝم٣مرم إي٣مم َمّم٦م همام :وم٣مل ،زمٌمي

 .(1)مجٝمٔم٣مً  هلام اؽمتجٝم٤م ومد :ٞمٗمقل هم٘مٛم٣م :وم٣مل ،ايمٔم٣مهمٝم٥م رصم٣مء ُيػم

 أن ًمٚمٛم١مُمـ يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف سم٤مإلضم٤مسم٦م، طمرّي٤مً  قمٚمٞمف اعم١مُّمـ اًمدقم٤مء يم٤من وعم٤م: ومٙم٦م

:  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ومٗمل سمنم، ٟمٗمًف قمغم يدقمق

ُ٘مؿْ  فَمعَم  سَمْدفُمقا َٓ » ًِ َّٓ  َأْٞمُٖم ، إِ ٛمُقنَ  اظماََْلئَِ٘م٥مَ  هَم١مِنَّ  زمَِخغْمٍ   .شسَمُٗمقيُمقنَ  ََم٣م فَمعَم  ُي٠َمَمِّ

 ومٗمل هذه اًم٘مّم٦م دقم٤م اًم٘م٤ميض احلًلم سمـ واىمد قمغم أيب محزة اًمًٙمري أن يٌتٚمٞمف

واؾمتج٤مب اهلل دقم٤مء أيب محزة اًمًٙمري  ،يمام اسمتكم سمف هق ومقزم اًم٘مْم٤مء ،سم٤مًم٘مْم٤مء اهلل

 قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٕمٛمك: ومتقمم اًم٘مْم٤مء وأصٞم٥م سم٤مًمٕمٛمك.

  

                                                 

  (.1626( رىمؿ )434-4/433) ششم٤مريخ سمٖمداد»( 1)
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 اِغأج صػد ػٍٝ ٌٚض٘ا تادلٛخ فّاخ يف احلاي.( 4)
 

 ؾمٜمقات، صمالث قمٛمره ـمٗمؾ زم يم٤من : (0)هذا ٞمِمفاظمقومرة دم ؽم٠مال يمٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥م ومُ 

 ويم٤من إي٤مم أطمد وذم واًمِمٖم٥م، اًمٕم٨ٌم إمم يٛمٞمؾ إـمٗم٤مل، ُمـ يمٖمػمه يم٤من وىمد

 سمٕمض يديف سملم وشمريم٧م ؿمٌع، طمتك وم٠مـمٕمٛمتف اًمٓمٕم٤مم، أُمف ُمـ ـمٚم٥م ،فمٝمراً  اًمقىم٧م

 ومقضمدت قم٤مدت شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٦م وسمٕمد اعمٜمزًمٞم٦م، ٕقمامهل٤م وذه٧ٌم رهمٌتف، قمغم سمٜم٤مء اخلٌز،

 قمٚمٞمف ودقم٧م ُمٜمف ومٖمْم٧ٌم واًمٗمراش، إرض قمغم اخلٌز ومت٧م ىمد اعمذيمقر وًمده٤م

 ،ضمدشمف ُمٜمزل إمم اًمقًمد ومٝمرب شنمغمه سمٟمىمؾ ٓ وأن َتقت أن اهلل َمـ أرصمق»: ىم٤مئٚم٦م

 رمحف ومٕمالً  اًمقًمد ُم٤مت ىمٚمٞمؾ وسمٕمد اعمٜمزًمٞم٦م، أقمامهل٤م إمم وقم٤مدت اعمٙم٤من ٟمٔمٗم٧م وهل

  .اهلل

 ،وُمريْم٦م شمٕم٤ٌمن وٛمػمه٤م أُمف إن :شسمـ سم٤مز» اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ ؾمامطم٦م ي٤م وأن

 ُمـ ىم٤مًمتف ُم٤م قمغم شمٗمتقه٤م أن ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ وشمريد طمّمؾ، ُم٤م قمغم ي١مٟمٌٝم٤م ووٛمػمه٤م

 ؟اهلل رمحٙمؿ أومٞمدوٟم٤م ومٕمالً  طمّمؾ واًمذي وًمده٤م، سمحؼ يمٚمامت

 اًمدقم٤مء جيقز وٓ هلؿ، اخلػم وؾم١مال سم٤مهلداي٦م، ًمألوٓد اًمدقم٤مء يٜمٌٖمل:  اجلقاب

 َٓ »:  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ومٗمل قمٚمٞمٝمؿ،

ُ٘مْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا ًِ َٓ  َأْٞمُٖم ِدىُمْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َو َٓ َٓ  َأْو َٓ  طَمَدَِمُ٘مْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َو  سَمْدفُمقا َو

ـَ  سُمَقاهمُِٗمقا َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مْؿ، فَمعَم  ٣ٌَمَركَ  اهللَِّ  َِم َتِجٝم٤َم  فَمَْم٣مٌء، همِٝمَٜم٣م َٞمْٝمؾٍ  ؽَم٣مفَم٥مَ  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم ًْ  هَمَٝم

 . داود أسمقو رواه ُمًٚمؿ شيَمُ٘مؿْ 

 دي٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس ذًمؽ، عمثؾ شمٕمقد وٓ آؾمتٖمٗم٤مر، ُمـ شمٙمثر أن اعمرأة هذه وقمغم

  .يمٗم٤مرة وٓ

                                                 

 .(7420ومتقى رىمؿ ) (24/224) شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م»( 1)
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 .وؾمٚمؿ وصحٌف وآًمف حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل وصغم اًمتقومٞمؼ، وسم٤مهلل
 يٙمقن أن :دقم٤مئف ذم اعمًٚمؿ يراقمٞمٝم٤م أن يٜمٌٖمل اًمتل اعمٝمٛم٦م إُمقر ُمـ إنومٙم٦م: 

 ومٞمام ُمتنع وٓ ُمًتٕمجؾ همػم وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف رسمف ُمـ ويٓمٚمٌف سمف يدقمق سمام ُمتٌٍماً 

 طم٘مٞمؼ ظمػم هق ُم٤م ًمٞمتح٘مؼ اًمتدسمر: طمؼ أُمقره ذم يتدسمر أن يٜمٌٖمل سمؾ وي٠ًمل، يٓمٚم٥م

 قمٜمد اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن وذًمؽ ُمٜمف، سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ضمدير ذ هق وُم٤م سمف، سم٤مًمدقم٤مء

 ُم٤مًمف أو ،وًمده أو ،ٟمٗمًف قمغم يدقمق ىمد ًمف اعمزقمج٦م إُمقر وطمّمقل وشمْمجره همْمٌف

 ٟمٔمره وقمدم ،وقمجٚمتف اإلٟم٤ًمن شمنع قمـ ٟم٤مؿمئ وهذا وطمّمقًمف، حت٘م٘مف ينه ٓ سمام

 ژچ  چ  چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ژ  شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل اًمٕمقاىم٥م، ذم

 قمقاىمٌف، وؾمقء ضره قمـ ُمتٕم٤مُمٞم٤مً  سم٤ٌمًمف، خيٓمر ُم٤م ـمٚم٥م إمم ي٤ًمرع: أي [11اإلهاء:]

 ژڇ  ڇ    ڍ  ژ شمٕم٤ممم ىم٤مل وهلذا وىمٚم٘مف، قمجٚمتف ذًمؽ قمغم اإلٟم٤ًمن حيٛمؾ وإٟمام

 قمغم اًمدقم٤مء اعم٘م٤مم هذا ذم ضراً  يٙمقن ُم٤م وأؿمد ،ظمٓمراً  يٙمقن ُم٤م أسمٚمغ ُمـ وإن

 ٟمحق أو ،اجلٜم٦م دظمقل ُمـ احلرُم٤من أو ،اًمٜم٤مر دظمقل أو ،اًمٕمذاب أو ،سم٤مهلالك اًمٜمٗمس

 اهلل طمٙمك يمام اًمٖمل، ذم واًمٜمٝم٤مي٦م ،اًمًٗمف ذم اًمٖم٤مي٦م سمٚمغ ُمـ إٓ يٗمٕمٚمف ٓ وهذا ذًمؽ،

 يم٘مقهلؿ ًمدقمقهتؿ، اعمٕم٤مرولم اًمرؾمؾ دقمقة قمـ اعمٕمرولم اًمٙمٗم٤مر قمـ ذًمؽ

ۇۇۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ژ  وىمقهلؿ، [32إٟمٗم٤مل:] ژې   ې  ې  ى  ى

 مت٤مم قمغم يدل مم٤م قمٜمٝمؿ، اهلل طمٙمك مم٤م ذًمؽ همػم إمم ،[70إقمراف:] ژڎ  ڈ  

 .وصدودهؿ إقمراوٝمؿ وؿمدة وؾمٗمٝمٝمؿ، همٞمٝمؿ وقمٔمؿ ضمٝمٚمٝمؿ،
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چ  چ  چچ  ژ   ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم احلًـ قمـ (1)طم٤مشمؿ أيب اسمـ وأظمرج

 اُمرأشمف، وقمغم وًمده قمغم سم٤مًمنم اإلٟم٤ًمن دقم٤مء ذًمؽ: ىم٤مل ژڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  

 أقمٓم٤مه وم٢من ووًمده، وُم٤مًمف زوضمتف وي٥ًم ٟمٗمًف ومٞم٥ًم قمٚمٞمف، ومٞمدقمق أطمدهؿ يٖمْم٥م

 أٟمف سمٕم٤ٌمده اهلل رمح٦م وُمـ .ومٞمٕمٓمٞمف سم٤مخلػم يدقمق صمؿ ذًمؽ، ومٞمٛمٜمٕمف قمٚمٞمف، ؿمؼ ذًمؽ اهلل

 ذم هلؿ يم٤مؾمتج٤مسمتف ،ووجرهؿ همْمٌٝمؿ طم٤مل سم٤مًمنم دقم٤مئٝمؿ ذم هلؿ يًتجٞم٥م ٓ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ژ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،وإطم٤ًمٟم٤مً  ُمٜمف رمح٦م سم٤مخلػم: دقم٤مئٝمؿ

ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 .[11يقٟمس:] ژڱ  ڱ

 يًتجٞم٥م ٓ أٟمف ،سمٕم٤ٌمده وًمٓمٗمف طمٚمٛمف قمـ شمٕم٤ممم خيؼم :ـ اهلل رمحفـ (1)ىمثغم ازمـ وم٣مل

 وهمْمٌٝمؿ، وجرهؿ طم٤مل ذم ،أوٓدهؿأو  ،أُمقاهلؿ أو ،أٟمٗمًٝمؿ قمغم دقمقا إذا هلؿ

 هذه واحل٤مًم٦م هلؿ يًتجٞم٥م ٓ ومٚمٝمذا ذًمؽ، إرادة إمم اًم٘مّمد قمدم ُمٜمٝمؿ يٕمٚمؿ وأٟمف

 سم٤مخلػم وأوٓدهؿ أُمقاهلؿ أو ٕٟمٗمًٝمؿ دقمقا إذا هلؿ يًتجٞم٥م يمام ورمح٦م، ًمٓمٗم٤مً 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک    ژ ىم٤مل وهلذا واًمٜمامء، واًمؼميم٦م

 ٕهٚمٙمٝمؿ، ذًمؽ ذم سمف دقمقه يمٚمام هلؿ اؾمتج٤مب ًمق: أي ،ژک گ  گ

 اهـ..ذًمؽ ُمـ اإليمث٤مر يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ

 همْمٌف طم٤مل ؾمٞمام وٓ ،احلذر مت٤مم حيذر أن اعمًٚمؿ قمغم وم٤مًمقاضم٥م: ومٙم٦م

 ،اًمٜم٤مر أو ،اًمٕمذاب أو ،سم٤مًمٚمٕمٜم٦م ،وًمده أو ،ُم٤مًمف أو ،ٟمٗمًف قمغم يدقمق أن ُمـ ،وشمْمجره

 اًمي، ودومع اًمٜمٗمع ضمٚم٥م اًمدقم٤مء ُم٘مّمقد أن وذًمؽ حت٘م٘مف، ينه ٓ مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو

 ضر هق سمؾ ُمٜمٗمٕم٦م، أي ومٞمف ومٚمٞمس ،اًمقًمد أو ،اعم٤مل أو ،اًمٜمٗمس قمغم اًمدقم٤مء وأُم٤م

                                                 

 (.489-2/485) شوم٘مف إدقمٞم٦م وإذيم٤مر»(،5/246) شاًمدر اعمٜمثقر»(،9/145) ششمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ»( 1)

 (.538-2/537) شاًمتٗمًػم»( 1)
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 اًمذي هق أٟمف ُمع ويتحن، ومٞمٜمدم ذًمؽ ذم ًمف يًتج٤مب وم٘مد .وهالك ووسم٤مل حمض

 سم٤مخلػم وُم٤مًمف ووًمده ًمٜمٗمًف اًمدقم٤مء ٟمٗمًف يٕمقد أن٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف وم وـمٚمٌف، سمذًمؽ دقم٤م

 ؾمقاء مجٞمٕم٤مً  هيديٜم٤م أن اهلل ًمٜمرضمق وإٟم٤م .ذًمؽ وٟمحق واًمّمالح واًمؼميم٦م واًمٜمامء

 .وأظمرة اًمديٜم٤م ذم ويرو٤مه حيٌف ظمػم ًمٙمؾ يقوم٘مٜم٤م وأن اًمًٌٞمؾ،
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 اٌفصً اخلاِؾ ٚ اٌؼشغْٚ 
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 ٚاٌؼشغْٚ اخلاِؾاٌفصً 
 

 

 

 

ـُ  يَمْٝمَس » :ىم٤مل  ٣مِن، اظم٠ُْْمَِم َٓ  زم٣ِميمْمَّٔمَّ ٣مِن، َو ٔمَّ َٓ  زم٣ِميمٙمَّ َٓ  ايْمَٖم٣مضِمِش، َو ٌَِذيءِ  َو  شايْم

 .(1)اًمؽمُمذي قمـ اسمـ ُمًٕمقد أمحد و، رواه صحٝمح

ٌَْد  إِنَّ »: وىم٤مل  ـَ  إَِذا ايْمَٔم ْٔمٛم٥َمُ  َصِٔمَدِت  ٣مً ؾَمْٝمئ يَمَٔم اَمءِ  إلَِم  ايمٙمَّ ًَّ اَمءِ  َأزْمَقاُب  هَمُتْٕمَٙمُؼ  ايم ًَّ  ايم

ٌِطُ  شُمؿَّ  ُدوََّن٣َم، َْرضِ  إلَِم  َِتْ ْٕ ٣م هَمُتْٕمَٙمُؼ  ا ْ  هَم١مَِذا ،َوؾِماَمًٓ  ٣مً َيِٚمٝمٛم سَمْٟمطُمُذ  شُمؿَّ  ُدوََّن٣َم، َأزْمَقاُِبَ  َُتِْد  َل

٣منم ًَ ، ايمَِّذي إلَِم  َرصَمَٔم٦ْم  ٣مً ََم ـَ َّٓ  َأْهاًل  يمَِذيمَِؽ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  يُمِٔم  ،ضمًـ شوَم٣مئِٙمَِٜم٣م إلَِم  َرصَمَٔم٦ْم  َوإِ

 .(2)رواه أسمق داود قمـ أيب اًمدرداء 

ـُ »: ىم٤مل  ـِ  يَمْٔم  .(3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك  شىَمَٗمْتٙمِفِ  اظم٠ُْْمَِم

٣ٌَمُب »:  وىم٤مل ٙمِؿِ  ؽِم ًْ قٌق، اظمُْ ًُ قمـ اسمـ  (4)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ شىُمْٖمرٌ  َووِمَت٣ميُمفُ  هُم

 .ُمًٕمقد 

٣مُٞمقنَ  َيُ٘مقنُ  َٓ » :وىم٤مل  ٔمَّ َٓ  ؾُمَٖمَٔم٣مءَ  ايمٙمَّ قمـ أيب  (5)رواه ُمًٚمؿ شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ؾُمَٜمَداءَ  َو

 . اًمدرداء 

                                                 

 (.320) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(197) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي» ،(3948) شاعمًٜمد» (1)

 (.1672) شصحٞمح اجل٤مُمع» ، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم(4895) شأيب داود ؾمٜمـ»( 2)

 (.110) شُمًٚمؿ»، (6047) شاًمٌخ٤مري»( 3)

 (.64) شُمًٚمؿ»(، 6044) شاًمٌخ٤مري»( 4)

 (.2598) شُمًٚمؿ»( 5)

ادلؼني ِٓ  حتظ٠غ أً٘ اإلدياْ ِٓ ػمٛتح ٌؼٓ
 اإلٔـاْ ٚ احل١ٛاْ ٚؿائغ سلٍٛلاخ اٌغمحٓ
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ٌَِٕمل َٓ »: وىم٤مل  يِؼ  َيٛمْ دِّ ٣مًٞم٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  يمِٙمِمِّ  .قمـ أيب هريرة  (1)رواه ُمًٚمؿ شيَمٔمَّ

، رواه أسمق داود واًمؽمُمذي قمـ ضمًـ شزمَِٕمَّمٌِفِ  َوَٓ  اهللِ، زمَِٙمْٔمٛم٥َمِ  سَماَلفَمٛمُقا َٓ »: وىم٤مل 

 .(2)ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

هذه إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م اًمتحذير  :ـ رمحف اهللـ (3)وم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

 رمح٦م قمـ واإلسمٕم٤مد اًمٓمرد: ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٕمـ ،داسم٦م أو لآدُم ُمـ اعمٕملم ًمٕمـُمـ اًمٚمٕمـ، 

 ،رمحتف قمـ ويٓمرده يٌٕمده اهلل أن شمٕمٜمل وم٢مٟمؽ ،ومالٟم٤مً  اًمٕمـ اًمٚمٝمؿ: ىمٚم٧م وم٢مذا ،اهلل

 .سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ

 سمٕمٞمٜمف، إٟم٤ًمٟم٤مً  شمٚمٕمـ أن جيقز ٓ يٕمٜمل اًمذٟمقب، يم٤ٌمئر ُمـ اعمٕملم ًمٕمـ يم٤من وهلذا

 .ذًمؽ أؿمٌف ُم٤م أو قمٚمٞمؽ، اهلل ٦مًمٕمٜم :شم٘مقل أو ،ومالٟم٤مً  اًمٕمـ اًمٚمٝمؿ :ومت٘مقل

 ؾمٌٞمؾ قمغم اعمٕم٤ميص أهؾ وًمٕمـ اعمٕملم ًمٕمـ سملم اًمٗمرق :ـ رمحف اهللـ (4)وىم٤مل

 ؾمٌٞمؾ قمغم اعمٕم٤ميص أهؾ ًمٕمـ» واًمث٤مين ، ممٜمقع شاعمٕملم ًمٕمـ» وم٤مٕول اًمٕمٛمقم:

 ُمـ قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م:  ىمؾ سمؾ ، اهلل ًمٕمٜمؽ شم٘مؾ ومال ، حمدصم٤مً  رأي٧م وم٢مذا ، ضم٤مئز شاًمٕمٛمقم

 يٚمٕمـ ص٤مر عم٤م  اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ ، اًمٕمٛمقم ؾمٌٞمؾ قمغم ، حمدصم٤مً  آوى

 هنل ش وهمالٞم٣مً  وهمالٞم٣مً  همالٞم٣مً  ايمٔمـ ايمٙمٜمؿ»:  سم٘مقًمف اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ ُمـ اعمنميملم ُمـ أٟم٤مؾم٤مً 

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    ہ  ہ  ژ  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ذًمؽ قمـ

 . اهـ (5)اًمٌخ٤مري رواه ،[128آل قمٛمران: ] ژ﮲   ﮳  

                                                 

 (.2597)  شُمًٚمؿ»( 1)

 (.1976) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 4896) شؾمٜمـ أيب داود» (2)

 (.142-4/141) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 3)

 (.1/226) شاًم٘مقل اعمٗمٞمد»( 4)

 (.4559، 4069) شاًمٌخ٤مري»( 5)
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 .دبفاعلرٙا اِغأج ٌؼٕد ٔالرٙا فأِغ٘ا اٌغؿٛي  (1)
 

ـْ  ـِ  فِمْٚمَرانَ  فَم  َواَْمَرَأةٌ  َأؽْمَٖم٣مِرِه، زَمْٔمضِ  دِم   اهللِ َرؽُمقُل  زَمْٝمٛماََم : وَم٣مَل  ، ضُمَِمكْمٍ  زْم

ـَ  َْٞمَِم٣مرِ  َِم ْٕ ِٚمعَ  هَمَٙمَٔمٛمَْتَٜم٣م، هَمَّمِجَرْت  َٞم٣موَم٥ٍم، فَمعَم  ا ًَ  طُمُذوا»: هَمَٗم٣مَل   اهللِ َرؽُمقُل  َذيمَِؽ  هَم

٣َم َوَدفُمقَه٣م، فَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم٣م نَ  َأَراَه٣م هَمَ٘مَٟمينِّ : فِمْٚمَرانُ  وَم٣مَل  شََمْٙمُٔمقَٞم٥مٌ  هَم١مَِّنَّ ْٔ  ََم٣م ايمٛم٣َّمِس، دِم  ََتًِْم  ا

٣م َئْمِرُض   . (1)رواه ُمًٚمؿ. َأضَمٌد  هَلَ
 اًمتل ًمٕمٜم٧م ٟم٤مىمتٝم٤م سم٠من ؾمٚمٌٝم٤م إي٤مه٤م. وىمد قم٤مىم٥م اًمٜمٌل :ـ رمحف اهللـ (2)وم٣مل ايمذهٌل

٣َم َوَدفُمقَه٣م، فَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم٣م طُمُذوا»: : ىمقًمف ـ رمحف اهلل ـ(1)وم٣مل ايمٛمقويو  شََمْٙمُٔمقَٞم٥مٌ  هَم١مَِّنَّ

وىم٣من ومد  ،إٞمام وم٣مل ذيمؽ زصمرًا هل٣م ويمٕمغمه٣م ،شٓ سمِمحٌٛم٣م ٞم٣موم٥م فمٙمٝمٜم٣م يمٔمٛم٥م»وذم رواي٦م: 

ايمٛمٜمل فمـ  :واظمراد ،همٔمقوم٦ٌم زم١مرؽم٣مل ايمٛم٣موم٥م ،ؽمٌؼ َّنٝمٜم٣م وَّنل نمغمه٣م فمـ ايمٙمٔمـ

 َمِم٣مضمٌتف يمتٙمؽ ايمٛم٣موم٥م دم ايمْمريؼ.

 سمـ قمٛمران طمدي٨م :ـ رمحف اهلل ـ(4)ووم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم

 ،وًمٕمٜمتٝم٤م وؾم٠مُم٧م وشمٕم٧ٌم ُمٜمٝم٤م ومْمجرت هل٤م سمٕمػم قمغم يم٤مٟم٧م اُمرأة أن ،طمّملم

 واعمت٤مع اًمرطمؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ظمذ١مي أن وم٠مُمر ، اًمٜمٌل ذًمؽ ومًٛمع ،اهلل ًمٕمٜمؽ: ىم٤مًم٧م

 ،أطمد هل٤م يتٕمرض ٓ اًمٜم٤مس ذم رأيتٝم٤م ومٚم٘مد: ىم٤مل .شمٍمف صمؿ ،اًمٌٕمػم :يٕمٜمل ،وشمٕمرى

 ٓ داسم٦م شمٚمٕمـ أن ،اعمرأة ذههل راًمتٕمزي سم٤مب ُمـ وهذا ،شمٍمف أن أُمر  اًمٜمٌل ٕن

 واعمٚمٕمقن ًمٕمٜمتٝم٤م اعمرأة هذه ٕن ،ُمٚمٕمقٟم٦م داسم٦م شمّمحٌٜم٤م ٓ :ىم٤مل وهلذا ،اًمٚمٕمـ شمًتحؼ

                                                 
 (.2595)  شُمًٚمؿ»( 1)

 (.210)ص: شاًمٙم٤ٌمئر»( 2)

 (. 16/384) شذح صحٞمح ُمًٚمؿ»( 3)

 (.4/150) شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 4)
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 ًمٚمٛمرأة يراً زشمٕم هذا ومٞمٙمقن ،وشمريمٝم٤م قمٜمٝم٤م  اًمٜمٌل هنك ومٚمذًمؽ يًتٕمٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ

 .شمًتحؼ ٓ وهل اًمداسم٦م هذه ًمٕمٜم٧م اًمتل

أو ٌ٘مرة، أو اًم  احلامر،أو  ،اًمٌٕمػمأو ٓ جيقز أن شمٚمٕمـ اًمٌٝمٞمٛم٦م  :ـ رمحف اهلل ـ ووم٣مل

 ٓ جيقز أن شمٚمٕمٜمف.يمؾ ذًمؽ ِم٤مة، اًم

: هذه اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل طمّمٚم٧م هلذه اعمرأة سم٥ًٌم ًمٕمٜمٝم٤م ًمٌٝمٞمٛم٦م، ومٙمٞمػ سمٛمـ ومٙم٦م

  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. ،يم٤ٌمئر اًمذٟمقبوُمـ  اًمٗمًقق، يٚمٕمـ اعم١مُمـ واعمًٚمؿ، ومٝمذا يٕمتؼم ُمـ

 أن اًمٜمٝمل اعمراد سمؾ ومٞمف، إؿمٙم٤مل وٓ ُمٕمٜم٤مه، يًتِمٙمؾ ىمد احلدي٨م هذا أن واقمٚمؿ

 همػم ذم وريمقهب٤م ،وذسمحٝم٤م ،سمٞمٕمٝم٤م قمـ هنل ومٞمف وًمٞمس ،وم٘مط اًمٜم٤مىم٦م شمٚمؽ شمّم٤مطمٌٝمؿ

 ُمـ إٓ ُمٜمف، ُمٜمع ٓ ضم٤مئز اًمتٍموم٤مت ُمـ ؾمقاه وُم٤م ذًمؽ يمؾ سمؾ ، اًمٜمٌل صح٦ٌم

 ُمٜمٝم٤م، سمٕمض ومٛمٜمع ،ضم٤مئزة يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م اًمتٍموم٤مت هذه ٕن هب٤م:  اًمٜمٌل ُمّم٤مطم٦ٌم

   .(1)أقمٚمؿ واهلل يم٤من، ُم٤م قمغم اًم٤ٌمىمل ومٌ٘مل

 

                                                 

 (.16/384)  شُمًٚمؿصحٞمح ذح »( 1)
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 .إٌىري ػٍٝ ِٓ ٌؼٓ اٌثؼري( 2)
 

َٞم٣مىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمٝمامقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ـِ  نَمْزَوةِ  دِم   اهللِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  ِهْ  زَمْْم

ـَ  اظْمَْجِديَّ  َيْْمُٙم٤ُم  َوُهقَ  زُمَقاٍط، ، فَمْٚمٍرو زْم َٜمٛمِلَّ ٌُفُ  ايمٛم٣َّمِوُح  َوىَم٣منَ  اجْلُ ٥مُ  َِمٛم٣َّم َئْمُٗم ًَ ْٚم  اخْلَ

ت٥َّمُ  ًِّ ٌَْٔم٥ُم، َوايم ًَّ ٥ٌَمُ  هَمَداَرْت  َوايم ـَ  َرصُمؾٍ  فُمْٗم ٌَُف، هَمَٟمَٞم٣مطَمفُ  يَمُف، َٞم٣مِوٍح  فَمعَم  إَْٞمَِم٣مرِ  َِم
 شُمؿَّ  هَمَرىمِ

نَ  زَمَٔمَثفُ  ِن، زَمْٔمَض  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَتَٙمدَّ ـْ »:  اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  اهللُ، يَمَٔمٛمََؽ  ؾَمْٟم،: يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ايمتََّٙمدُّ  ََم

ـُ  َهَذا ٌْٛم٣َم هَمالَ  فَمٛمُْف، اْٞمِزْل »: وَم٣مَل  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م َأَٞم٣م: وَم٣مَل  ؟شزَمِٔمغَمهُ  ايمالَّفِم  زمَِٚمْٙمُٔمقٍن، سَمِْمَح

ُ٘مْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َٓ  ًِ  َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َوَٓ  َأْوَِٓدىُمْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َوَٓ  َأْٞمُٖم

ـَ  سُمَقاهمُِٗمقا َٟمُل  ؽَم٣مفَم٥مً  اهللِ  َِم ًْ َتِجٝم٤ُم  فَمَْم٣مٌء، همِٝمَٜم٣م ُي ًْ  .(1)رواه ُمًٚمؿ شيَمُ٘مؿْ  هَمَٝم

 سم٤مًمْمؿ، هق :اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل :ـ اهلل رمحفـ  اًم٘م٤ميض ىم٤مل شزمقاط زمْمـ»ومقيمف: ومٙم٦م: 

 . ضمٝمٞمٜم٦م ضم٤ٌمل ُمـ ضمٌؾ وهق، اعمحدصملم أيمثر رواي٦م وهل

 . اعم٤مء قمٚمٞمف يًت٘مك اًمذي اًمٌٕمػم هق شايمٛم٣موح» ومقيمف:

 .، هذا ُمرة وهذا ُمرةٟمقسم٦م وهذا ٟمقسم٦م هذا ٥مريمأي: ي شئمٗمٌف»ومقيمف: 

 . ومرؾمخلم ُم٘مدار ريمقب هل :ايمٔمكم ص٣مضم٤م وم٣مل

 . وشمقىمػ شمٚمٙم٠م :أي شايمتٙمدن زمٔمض فمٙمٝمف همتٙمدن»ومقيمف: 

 .ه سمٛمٕمٜمك ًمٚمٌٕمػم زضمر وهق واًمِملم، سم٤مًمًلم يروى ،ؿم٠م شاهلل يمٔمٛمؽ ،ؾمٟم»ىمقًمف: 

 إؾم٘م٣مل :

 شم٘مع ومٙمٞمػ ُمٙمٚمٗم٦م همػم واًمٜم٤مىم٦م ،اًمذٟم٥م ضمزاء يٙمقن وإٟمام اًمٌٕمد ،اًمٚمٕمٜم٦م :ىمٞمؾ إن

 ؟ًمٕمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م

  :أوصمف أرزمٔم٥م َمـ :هم٣مجلقاب (4)وم٣مل ازمـ اجلقزي

                                                 
  (.3009) شُمًٚمؿ»( 1)
 .اجلقزي سمـٓ (1/312) شاًمّمحٞمحلم طمدي٨م ُمـ اعمِمٙمؾ يمِمػ»( 2)



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

317 

 ذم ودظمقهل٤م ،واًمٞمٛمـ اًمؼميم٦م ُمـ ظمروضمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٕمٜم٦م وىمقع ُمٕمٜمك أن :أضمده٣م

  .واًمِم١مم اًمنم

 َرؽُمقلِ  ََمعَ  َٞمَزيُمقا ايمٛم٣َّمَس  َأنَّ  ،(1)قمٛمر اسمـ ُمًٜمد وذم ،واعمٞم٤مه إرض ذم شم٠مصمػم وًمٚمٕمٜم٦م

ـْ  هَم٣مؽْمَتَٗمْقا احِلْجَر، شَمُٚمقَد، َأْرَض   اهللِ  اهللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٟمََمَرُهؿْ  زمِِف، َوافْمَتَجٛمُقا زمِْئِرَه٣م، َِم

 « ْـْ  اؽْمَتَٗمْقا ََم٣م هُيَِريُٗمقا َأن َتُٗمقا َأنْ  َوَأََمَرُهؿْ  ايمَٔمِجكَم، اإِلزمَِؾ  َئْمٙمُِٖمقا َوَأنْ  زمِْئِرَه٣م، َِم ًْ  َي

ـَ    .شايمٛم٣َّموَم٥مُ  سَمِرُدَه٣م ىَم٣مَٞم٦ْم  ايمَّتِل ايمٌِْئرِ  َِم

ٌْٛم٣َم َٓ » : اًمٜمٌل وم٘م٤مل ،ٟم٤مىمتٝم٤م ًمٕمٜم٧م اُمرأة أن سمرزة أيب طمدي٨م وذم  َٞم٣موَم٥مٌ  سُمَِم٣مضِم

  .شيَمْٔمٛم٥َمٌ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م

 هَمالَ  فَمٛمُْف، اْٞمِزْل » : اًمٜمٌل وم٘م٤مل سمٕمػمه ًمٕمـ رضمالً  أن اًمٞمن أيب طمدي٨م ذمو

ٌْٛم٣َم ُ٘مْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َٓ  زمَِٚمْٙمُٔمقٍن، سَمِْمَح ًِ  فَمعَم  سَمْدفُمقا َوَٓ  َأْوَِٓدىُمْؿ، فَمعَم  سَمْدفُمقا َوَٓ  َأْٞمُٖم

ـَ  سُمَقاهمُِٗمقا َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مْؿ، َٟمُل  ؽَم٣مفَم٥مً  اهللِ  َِم ًْ َتِجٝم٤ُم  فَمَْم٣مٌء، همِٝمَٜم٣م ُي ًْ  .شيَمُ٘مؿْ  هَمَٝم

 رضمقع ومتخقف ،سم٤مًمٚمٕمـ فمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مىم٦م ٓقمـ ٕن ،ريمقهب٤م قمـ هنك أٟمف :وايمث٣مين

 هلل أقمّم٤مٟم٤م قمغم :ًمف ىم٤مًم٧م ،اًمداسم٦م اًمرضمؾ ًمٕمـ إذا :ىمٞمس سمـ قمٛمرو ىم٤مل ،قمٚمٞمف اًمٚمٕمٜم٦م

 .إٟم٤ٌمري اسمـ ذيمره .ًمٕمٜمتف

 .ُمٚمٕمقٟم٦م إهن٤م :ىم٤مل وهلذا ،جم٤مسم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمٜم٤مىم٦م اًمالقمـ دقمقة أن :وايمث٣ميم٧م

 طمٙم٤ممه٤م ذًمؽ ُمثؾ إمم يٕمقد ًمئال ،ًمّم٤مطمٌٝم٤م قم٘مقسم٦م هذا ومٕمؾ إٟمام أٟمف :وايمرازمع

 .اخلٓم٤ميب

 دة:ــهم٣مئ

، وأٟمف يمٌػمة قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕملم ٓ جيقز شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن ًمٕمـ

  .(2)وإمج٤مع إُم٦م ًمٚمٕمـ اعمٓمٚمؼ ضم٤مئز سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مًمٙمـ ا ،ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب

                                                 
 (.2981وُمًٚمؿ ) ،(3379)رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 (.3/638) شاًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر»( 2)
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مجٚم٦م ُمـ اعمٚمٕمقٟملم ذم اًمٙمت٤مب  (3)شاًمداء واًمدواء»ذم  ـ رمحف اهللـ وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ايمقاصٙم٥م»و ،شواظمًتقؾمٚم٥م ايمقاؾمٚم٥م»:رؾمقل اهلل  ًمٕمـ :ـ رمحف اهللـ واًمًٜم٦م، ىم٤مل 

، شوؾم٣مهده وىم٣مسمٌف وَم٠مىمٙمف ايمرزم٣م آىمؾ يمٔمـ»و،شواظمتٛمٚمِم٥م ايمٛم٣مَمِم٥م»و ،شواظمًتقصٙم٥م

 ،وؽم٣مومٝمٜم٣م ،اخلٚمر ؾم٣مرب يمٔمـ»و، شايم٣ًمرق يمٔمـ»و، شيمف واظمحٙمؾ اظمحٙمؾ يمٔمـ»و

 واظمحٚمقيم٥م ،وضم٣مَمٙمٜم٣م ،شمٚمٛمٜم٣م وآىمؾ وَمُمؼمهي٣م، ،وزم٣مئٔمٜم٣م وَمٔمتٌمه٣م، ،وفم٣مسه٣م

 يمٔمـ َمـ يمٔمـ»و، وطمدوده٤م أقمالُمٝم٤م وهل ،شإرض َمٛم٣مر نمغمَّ  َمـ يمٔمـ»و، شإيمٝمف

 َمـ اظمخٛمثكم يمٔمـ»و ،شزمًٜمؿ يرَمٝمف نمرو٣مً  ايمروح همٝمف ؾمٝمئ٣مً  اختذ َمـ يمٔمـ»و، شوايمديف

 أضمدث َمـ يمٔمـ»و، شاهلل يمٕمغم ذزمح َمـ يمٔمـ»و، شايمٛم٣ًمء َمـ واظمؼمصمالت ،ايمرصم٣مل

، شيمقط ومقم فمٚمؾ فمٚمؾ َمـ يمٔمـ»و، شاظمِمقريـ يمٔمـ»و، شحمدشم٣مً  آوى أو ضمدشم٣مً 

 أسمك َمـ يمٔمـ»و، شايمْمريؼ فمـ أفمٚمك فىمٚمَّ  َمـ يمٔمـ»و، شوأَمف أزم٣مه ؽم٤م َمـ يمٔمـ»و

، شزمف َم٘مر أو ،َمًٙمامً  و٣مر َمـ يمٔمـ»و، شوصمٜمٜم٣م دم دازم٥م وؽمؿ َمـ يمٔمـ»و، شِبٝمٚم٥م

 أهمًد َمـ يمٔمـ»و، شوايمنج اظم٣ًمصمد فمٙمٝمٜم٣م واظمتخذيـ ،ايمٗمٌقر زوارات يمٔمـ»و

 أطمػم»و، شدزمره٣م دم اَمرأة أسمك َمـ يمٔمـ»و، شؽمٝمده فمعم ِمٙمقىم٣مً  أو زوصمٜم٣م، فمعم اَمرأة

 َمـ يمٔمـ»و، شسمِمٌح ضمتك اظمالئ٘م٥م يمٔمٛمتٜم٣م زوصمٜم٣م يمٖمراش َمٜم٣مصمرة زم٣مسم٦م َمـ أن

، شسمٙمٔمٛمف اظمالئ٘م٥م هم١من زمحديدة أطمٝمف إلم أؾم٣مر َمـ أن أطمػم»و، شأزمٝمف نمغم إلم اٞمت٤ًم

 .شرض اهلل فمٛمٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م ؽم٤م َمـ يمٔمـ»و

 ،ش رؾمقًمف وآذى وآذاه رمحف، وىمٓمع إرض ذم أومًد ُمـ اهلل ًمٕمـ وىمد»

 يرَمقن ايمذيـ يمٔمـ»و، شواهلدى ايمٌٝمٛم٣مت َمـ ؽمٌح٣مٞمف اهلل أٞمزل َم٣م ىمتؿ َمـ يمٔمـ»و

 أهدى ايم٘م٣مهمر ؽمٌٝمؾ صمٔمؾ َمـ يمٔمـ»و، شزم٣ميمٖم٣مضمُم٥م اظم٠مَمٛم٣مت ايمٕم٣مهمالت اظمحِمٛم٣مت

 سمٙمٌس واظمرأة ،اظمرأة يم٥ًٌم يٙمٌس ايمرصمؾ  اهلل رؽمقل يمٔمـ»و، شاظمًٙمؿ ؽمٌٝمؾ َمـ

  .هذه همػم أظمرى أؿمٞم٤مء قمغم وًمٕمـ، شواظمرسمًم ايمرار يمٔمـ»و، شايمرصمؾ يم٥ًٌم

                                                 
 (.98-96)ص: شاًمداء واًمدواء»( 3)
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 ٚاٌؼشغْٚ اٌـاصؽاٌفصً 
 

 

 ٌٚٛا أِغُ٘ اِغأج. ( 1) 
ٌ
 ال ٠فٍخ لَٛ

 

ـْ  ٣ممَ  زمَِ٘مٙمَِٚم٥مٍ  اهللَُّ  َٞمَٖمَٔمٛمِل يَمَٗمْد : وَم٣مَل  ، زَمْ٘مَرةَ  َأِب  فَم  َأنَّ   ايمٛمٌَِّلَّ  زَمَٙمغَ  ظم٣ََّم اجَلَٚمِؾ، َأيَّ

ُ٘مقا ٣مً هَم٣مِرؽَم  ى ازْمٛم٥َمَ  ََمٙمَّ ـْ »: وَم٣مَل  ،ىمِْنَ  .(1)رواه اًمٌخ٤مري شاَْمَرَأةً  َأَْمَرُهؿُ  َويمَّْقا وَمْقمٌ  ُيْٖمٙمَِح  يَم

وإٟمام شمٗمرس  ريض اهلل قمٜمٝم٤م، : ومل يرضمع أسمق سمٙمرة قمـ أُمر قم٤مئِم٦م(4)وم٣مل احل٣مهمظ

ـْ » :عم٤ِم ؾمٛمع ُمـ أُمر وم٤مرس ،سم٠مهنؿ يٖمٚمٌقن عم٤م رأى اًمذيـ ُمع قم٤مئِم٦م حت٧م أُمره٤م  يَم

 .شاَْمَرَأةً  َأَْمَرُهؿُ  َويمَّْقا وَمْقمٌ  ُيْٖمٙمَِح 

واظمت٤مر اًمّمحٞمح  ،شاًمٗمتح»: وىمد خلص ىمّم٦م اجلٛمؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومٙم٦م

 ُمٜمٝم٤م وم٤مٟمٔمره٤م إن ؿمئ٧م.

وطم٤مصؾ هذه اًمقىمٕم٦م أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وُمـ ُمٕمٝم٤م ـم٤مًمٌقا سمدم قمثامن سمـ 

وؾم٤مرت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمع ضمٞمِمٝم٤م ٟمحق  ،طمتك ي٘متٚمقا ىمتٚمتف ،قمٗم٤من 

وم٘م٤مًم٧م: أي  ،اًمٌٍمة، ومٚمام ٟمزًم٧م قمغم سمٕمض ُمٞم٤مه سمٜمل قم٤مُمر ٟمٌح٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالب

 هذا؟ 
ٍ
 ُم٤مء

  .ىم٤مًم٧م: ُم٤م أفمٜمٜمل إٓ راضمٕم٦م .: احلقأبىم٤مًمقا

وم٘م٤مل هل٤م سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م: سمؾ شم٘مدُمل ومػماك اعمًٚمٛمقن ومٞمّمٚمح اهلل ذات 

  .سمٞمٜمٝمؿ

                                                 
   .(7099) شاًمٌخ٤مري»( 1)

 (.61-13/59) شاًمٗمتح»( 2)

 ِرفغلاخ يف ػمٛتاخ سلرٍفح
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َـّ  ىَمْٝمَػ »ىم٤مل ًمٜم٤م ذات يقم:  : إن اًمٜمٌل وم٘م٤مًم٧م ٌَُح  زم١ِمضِْمَداىُم  ىماَِلُب  فَمَٙمْٝمَٜم٣م سَمٛمْ

ْقَأِب   .(1) شاحْلَ

واًمت٘مك اجلٞمِم٤من ذم  ،ومت٘مدُم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمٛمـ ُمٕمٝم٤م ُمـ اجلٞمش

وحيزن ًمف اًمٗم١ماد، صمؿ دارت سمٞمٜمٝمؿ ُمٜم٤موؿم٤مت يمالُمٞم٦م  ،يٜمٗمٓمر ًمف اًم٘مٚم٥م ،ُمقىمػ ُم١ممل

سم٤مًمٚم٤ًمن، صمؿ حتقًم٧م إمم ُمٜم٤موؿم٤مت ىمت٤مًمٞم٦م، صمؿ إمم ُمٕمريم٦م ضوس، ومٙمؿ ُمـ اًم٘متغم 

واجلرطمك ذم ظمْمؿ هذه اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ويم٤مٟم٧م اهلزيٛم٦م ًمٕم٤مئِم٦م وُمـ ُمٕمٝم٤م ريض 

 اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

ذم اخلالوم٦م، وإٟمام أٟمٙمرت هل وُمـ ُمٕمٝم٤م  وقم٤مئِم٦م وُمـ ُمٕمٝم٤م مل يٜم٤مزقمقا قمٚمٞم٤ًم 

قمغم ُمٜمٕمف ُمـ ىمتؾ ىمتٚم٦م قمثامن وشمرك آىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ، ويم٤من قمكم يٜمتٔمر ُمـ أوًمٞم٤مء 

ىمتص، ا أطمٍد سمٕمٞمٜمف أٟمف ممـ ىمتؾ قمثامن قمثامن أن يتح٤ميمٛمقا إًمٞمف، وم٢مذا صم٧ٌم قمغم

وظمٌم ُمـ ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ اًم٘متؾ أن يّمٓمٚمحقا قمغم ىمتٚمٝمؿ  ،وم٤مظمتٚمٗمقا سم٥ًٌم ذًمؽ

 وم٠مٟمِمٌقا احلرب سمٞمٜمٝمؿ إمم أن يم٤من ُم٤م يم٤من.

وًمٕمؾ ُم٤م حلؼ سمٕم٤مئِم٦م وُمـ ُمٕمٝم٤م هق سم٥ًٌم ُم٤م طمّمؾ ُمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ًم٘مقل اًمٜمٌل 

: « ْـ  ،وظمروج أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، شاَْمَرَأةً  َأَْمَرُهؿُ  َويمَّْقا وَمْقمٌ  ُيْٖمٙمَِح  يَم

واؾمتٛمراره٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم  [33إطمزاب: ] ژڃ ڃ  ڃژواهلل ي٘مقل 

واحلدي٨م يدل قمغم  ،ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م أن شمرضمع ،اعمًػم سمٕمد أن قمٚمٛم٧م سمحدي٨م احلقأب

 أهن٤م مل شمرضمع.

: ًمٞمس يمؾ ُم٤م ي٘مع (2)ذم يمالُمف قمغم طمدي٨م احلقأب ـ رمحف اهللـ  وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين

ؾ يٙمقن ٓئ٘م٤ًم هبؿ، إذ اعمٕمّمقم ُمـ قمّمٛمف اهلل، واًمًٜمل ٓ يٜمٌٖمل ًمف أن  ُمـ اًمٙمٛمَّ

                                                 
وصححف اًمٕمالُم٦م  ،(1831) شاعمقارد»واسمـ طم٤ٌمن ذم  ،(4868) وأسمق يٕمغم ،(24254)أظمرضمف أمحد ( 1)

 (.474)رىمؿ  شاًمّمحٞمح٦م»و ،(536) شاًمٔمٛمآنصحٞمح ُمقارد »إًم٤ٌمين ذم 

 .(512-2/510) شٟمٔمؿ اًمٗمرائد» ،(474) شاًمّمحٞمح٦م» (2)
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وٓ  ،طمتك يرومٕمف إمم ُمّم٤مف إئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمّمقُملم قمٜمدهؿ ،يٖم٤مزم ومٞمٛمـ حيؽمُمف

ُمـ أصٚمف، وًمذًمؽ مه٧م سم٤مًمرضمقع طملم  ٟمِمؽ أن ظمروج أم اعم١مُمٜملم يم٤من ظمٓم٠مً 

أىمٜمٕمٝم٤م سمؽمك اًمرضمقع  وًمٙمـ اًمزسمػم  ،قمٜمد احلقأب قمٚمٛم٧م سمتح٘مؼ ٟمٌقءة اًمٜمٌل 

  .شؽ ايمٛم٣مسفمًك اهلل أن يِمٙمح زم» سم٘مقًمف:

ذم ذًمؽ أيْم٤ًم، واًمٕم٘مؾ ي٘مٓمع سم٠مٟمف ُٓمٜم٤مص ُمـ اًم٘مقل  وٓ ٟمِمؽ أٟمف يم٤من خمٓمئ٤مً 

٘م٤مشمٚمتلم اًمٚمتلم وىمع ومٞمٝمام ُمئ٤مت اًم٘متغم، وٓ ؿمؽ أن تسمتخٓمئ٦م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم اعم

ٕؾم٤ٌمب يمثػمة وأدًم٦م واوح٦م، وُمٜمٝم٤م ٟمدُمٝم٤م  ،اعمخٓمئ٦مقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م هل 

، وذًمؽ مم٤م يدل قمغم أن ظمٓم٠مه٤م وذًمؽ هق اًمالئؼ سمٗمْمٚمٝم٤م ويمامهل٤م ،قمغم ظمروضمٝم٤م

  .سمؾ اعم٠مضمقر ُمـ اخلٓم٠م اعمٖمٗمقر،

يمام أظمرضمف  : وىمد أفمٝمرت قم٤مئِم٦م اًمٜمدم،(1)شٞمِم٤م ايمراي٥م»وم٣مل اإلَم٣مم ايمزيٙمٔمل دم 

قمـ اسمـ أيب قمتٞمؼ وهق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ  (2)شآؾمتٞمٕم٤مب» يمت٤مسمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم

 ،ي٣م أزم٣م فمٌد ايمرمحـ»ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ٓسمـ قمٛمر:  ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ

 ؟ شَم٣م َمٛمٔمؽ أن سمٛمٜم٣مين فمـ َمًغمي

أَم٣م واهلل يمق َّنٝمتٛمل »همٗم٣ميم٦م:  ،ـ  ئمٛمل ازمـ ايمززمغمـ وم٣مل: رأي٦م رصماًل نمٙم٤م فمٙمٝمؽ 

 .شَم٣م طمرصم٦م

 إين أضمدشم٦م زمٔمد رؽمقل اهلل »وم٘م٤مًم٧م:  ،ذم سمٞمتٝم٤مويم٤مٟم٧م حتدث ٟمٗمًٝم٤م أن شمدومـ 

 ومدومٜم٧م ذم اًمٌ٘مٞمع ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،شضمدشم٣ًم، ادهمٛمقين َمع أزواصمف

شمٕمٜمل سم٤محلدث ُمًػمه٤م يقم اجلٛمؾ، وم٢مهن٤م ٟمدُم٧م ٟمداُم٦م يمٚمٞم٦م، وشم٤مسم٧م ُمـ  :ومٙم٦م

ذًمؽ، قمغم أهن٤م ُم٤م ومٕمٚم٧م ذًمؽ إٓ ُمت٠موًم٦م ىم٤مصدة ًمٚمخػم، يمام اضمتٝمد ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد 

 ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمر ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع. ،واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،اهلل

                                                 

(1 )(4/69-70.) 

(2 )(3/910.) 
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 سمٛمٌــٝمف:

شمٜم٤مدي  ،ُمـ سمٕمض اًمٜمٗمقس اعمريْم٦م ،فمٝمرت ذم أوٟم٦م إظمػمة دقمقات قمريْم٦م

ومْماًل قمـ اًمقٓي٦م اخل٤مص٦م، وذًمؽ شمِمٌٝم٤ًم ُمٜمٝمؿ سمام شمٗمٕمٚمف  ،سمتقًمٞم٦م اعمرأة اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م

أن هذه اًمدقمقات  ،ُمـ قمٚمؿ سمٕمض اًمدول اًمٙم٤مومرة، وٓ خيٗمك قمغم ُمـ ًمف أصم٤مرة

 اًمٕمٚمامء وإمج٤مع ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ إدًم٦م دًم٧َّموم٘مد  ،ُمّم٤مدُم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

  .  (1) اًمرضم٤مل قمغم اًمقٓي٦م أهؾ ُمـ ًمٞم٧ًم اعمرأة أنَّ  قمغمؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤ًم 

                                                 
اًمدوم٤مع قمـ اًمّمح٤ميب أيب سمٙمرة وُمروي٤مشمف »ذم يمت٤مسمف  ـ طمٗمٔمف اهللـ ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد ( 1)

 اًمٕمٚمامء وإمج٤مع واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ إدًم٦م دًم٧َّم(: 40-31)ص: شوآؾمتدٓل عمٜمع وٓي٦م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل

  :يكم ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمرضم٤مل، قمغم اًمقٓي٦م أهؾ ُمـ ًمٞم٧ًم اعمرأة أنَّ  قمغم

: وىمقًمف ،[109: يقؾمػ] ژگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںژ: وضمؾ قمز اهلل ىمقل :إول ايمديمٝمؾ

ں  ژ : وىمقًمف ،[34: اًمٜم٤ًمء] ژٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ 

 هلؿ شمٗمْمٞمؾ ذًمؽ وذم اًمٜم٤ًمء، ُمـ ٓ اًمرضم٤مل ُمـ اهلل رؾمؾ أنَّ : إومم أي٦م ومٗمل ،[228:اًمٌ٘مرة] ژں ڻ

: اًمث٤مًمث٦م أي٦م وذم قمٚمٞمٝمـ، سمف وُمْمٚمقا عم٤م اًمٜم٤ًمء، قمغم ًمٚمرضم٤مل هل إٟمام اًم٘مقاُم٦م أنَّ  سمٞم٤من: اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م وذم قمٚمٞمٝمـ،

 ضمٕمؾ عمـ شمٙمقن إٟمام اًمٕم٤مُم٦م اًمقٓي٦م أنَّ  قمغم دًٓم٦م ومٞمف وهذا درضم٦م، قمٚمٞمٝمـ هلؿ ٕنَّ  اًمٜم٤ًمء: قمغم اًمرضم٤مل شمٗمْمٞمؾ

٤م درضم٦م، قمٚمٞمٝمـ هلؿ وضمٕمؾ اًمٜم٤ًمء، قمغم ىمقاُملم اهلل ضمٕمٚمٝمؿ وُمـ اًمرضم٤مل وهؿ ومٞمٝمؿ، اًمرؾم٤مًم٦م اهلل  شمٙمقن ٓ وأهنَّ

 اًمنميٕم٦م ضم٤مءت وىمد درضم٦م، اًمرضم٤مل دون هـ وُمـ ىمّقاُم٤مت، ٓ قمٚمٞمٝمـ َُمُ٘مقم هـ وُمـ أطمد، ُمٜمٝمـ ُيرؾمؾ مل عمـ

 ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اعمرأة ضُمٕمٚم٧م طمٞم٨م واًمدي٦م، واًمٕم٘مٞم٘م٦م واًمٕمتؼ واًمِمٝم٤مدة اعمػماث ذم اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل سمتٗمْمٞمؾ

 .اخلٛمس هذه ذم اًمرضمؾ

 ذم سمٙمرة أيب قمـ شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف شاَمرأة أَمرهؿ ويمقا ومقم يٖمٙمح يمـ»:  ىمقًمف: ايمث٣مين ايمديمٝمؾ

 ذًمؽ ذيمر يمام شاَمرأة إلم أَمرهؿ أؽمٛمدوا»: شصحٞمحف» ذم وًمٞمس اًمٚمٗمظ، هبذا( 7099)و( 4425) ُمقوٕملم

 أؽمٛمدوا»:  سمٚمٗمظ( 20477) ،(20474) ،(20402) شُمًٜمده» ذم أمحد اإلُم٤مم وأظمرضمف إؿم٘مر، حمٛمد اًمِمٞمخ

 أهمٙمح َم٣م»: سمٚمٗمظ( 20508)و شاَمرأة َتٙم٘مٜمؿ»: سمٚمٗمظ( 20517) ،(20478) ،(20438)و شاَمرأة إلم أَمرهؿ

 اؾمتٕمامل قمـ اًمٜمٝمل: سم٤مب( ]5388) ؾمٜمٜمف ُمـ اًم٘مْم٤مء يمت٤مب ذم اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف ،شاَمرأة أَمرهؿ سمقم ومقم

 ًمٗمظ سمٛمثؾ( 2262) اًمؽمُمذي ، وأظمرضمفشاَمرأة أَمرهؿ ويمقا ومقم يٖمٙمح يمـ»: وًمٗمٔمف ،[ احلٙمؿ ذم اًمٜم٤ًمء

 ُمـ ًمٞم٧ًم اعمرأة أنَّ  قمغم اًمدًٓم٦م واوح احلدي٨م وهذا . شصحٞمح طمدي٨م هذا»: وىم٤مل واًمٜم٤ًمئل، اًمٌخ٤مري

٤م قمغم دًٓم٦م ،شاًم٘مْم٤مء يمت٤مب» ذم ًمف اًمٜم٤ًمئل ذيمر ذم سمؾ اًمٕم٤مُم٦م، اًمقٓي٦م أهؾ  وهق ذًمؽ دون عم٤م أهالً  ًمٞم٧ًم أهنَّ

 .اًم٘مْم٤مء
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 ؾمٚمٗم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف اًمذي هق اًمٕم٤مُم٦م اًمقٓي٦م أهؾ ُمـ ًمٞم٧ًم اعمرأة أنَّ  ذم قمٚمٞمف وآقمتامد احلدي٨م وشمّمحٞمح

 اًمقٓي٦م اعمرأة شمقزمِّ  شمًقيغ وذم احلدي٨م ذم اًمٓمٕمـ ذم هلؿ وطمده إؿم٘مر حمٛمد اًمِمٞمخ سمٛمخ٤مًمٗم٦م قمؼمة وٓ وظمٚمٗم٤ًم،

 .قمنم اخل٤مُمس اًم٘مرن حمدصم٤مت ُمـ رواه اًمذي واًمّمح٤ميب احلدي٨م هذا ذم اًم٘مدح وم٢منَّ  اًمٕم٤مُم٦م:

 وىمد واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم آظمتالط وُمٜمع اًمرضم٤مل، قمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مطمتج٤مب ضم٤مءت اًمنميٕم٦م أنَّ : ايمث٣ميم٧م ايمديمٝمؾ

 ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمـ( 1173) اًمؽمُمذي رواه شايمُمٝمْم٣من اؽمتممهمٜم٣م طمرصم٦م هم١مذا فمقرة اظمرأة»:  ىم٤مل

  .(273) شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» واٟمٔمر ،شهمري٥م صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا»: وىم٤مل

 ؾمقرة شمٗمًػم ذم شاًمٌٞم٤من أوقاء» يمت٤مسمف ذم احلدي٨م هذا قمـ اًمِمٜم٘مٞمٓمل إُملم حمٛمد اًمِمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل

 فمٙمٝمف يِمدق َم٣م ىمؾ ؽمؼم يمٙمزوم احلج٣مب فمعم يدل فمقرة اظمرأة ىمقن َمـ همٝمف صم٣مء وَم٣م»(: 6/596) إطمزاب

 .شايمٔمقرة اؽمؿ

 أنَّ  ومٞمٝم٤م ضم٤مء ُم٤م إضم٤مٟم٥م، اًمرضم٤مل قمـ وضمٝمٝم٤م اعمرأة شمٖمٓمٞم٦م وضمقب قمغم اًمًٜم٦م ُمـ سمف يًتدل ُم٤م أووح وُمـ

 إيمٝمف اهلل يٛمٓمر ل طمٝمالء شمقزمف صمر َمـ»:  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ،قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ومٕمـ أىمداُمٝمـ، يٖمٓملم اًمٜم٤ًمء

 شمٜمٙمِمػ إذن: وم٘م٤مًم٧م ،شؾمػماً  يرطمكم»: ىم٤مل سمذيقهلـ؟ اًمٜم٤ًمء يّمٜمٕمـ ومٙمٞمػ: ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧م ،شايمٗمٝم٣مَم٥م يقم

 هذا»(: 1731) اًمؽمُمذي وىم٤مل وهمػمهؿ اًمًٜمـ أهؾ رواه شفمٙمٝمف يزدن ٓ ذرافم٣مً  همغمطمٝمٛمف»: ىم٤مل! أىمداُمٝمـ

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م أنَّ  قمغم واوح٦م دًٓم٦م يدل أىمداُمٝمـ اًمٜم٤ًمء سمتٖمٓمٞم٦م اًمنميٕم٦م جملء وم٢منَّ  ،شصحٞمح طمًـ طمدي٨م

 .اًمرضمٚملم شمٖمٓمٞم٦م ُمـ أومم وشمٖمٓمٞمتف اعمرأة، ُمـ واجلامل اًمٗمتٜم٦م ُمقوع ٕٟمَّف واضم٥م:

 ايمٛم٣ًمء وم٣مم ؽمّٙمؿ إذا  اهلل رؽمقل ىم٣من»: ىم٤مًم٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ( 870) شاًمٌخ٤مري صحٞمح» وذم

 يم٘مل ىم٣من ذيمؽ أنَّ  ـ أقمٚمؿ واهلل ـ ٞمرى: وم٣مل يٗمقم، أن ومٌؾ يًغماً  َُمٗم٣مَمف دم هق ويٚم٘م٧م سمًٙمٝمٚمف، يٗمِض ضمكم

 رؽمقل فمٜمد دم ايمٛم٣ًمء أنَّ »: وًمٗمٔمف( 1333) اًمٜم٤ًمئل ورواهشايمرصم٣مل َمـ أضمد يدرىمٜمـ أن ومٌؾ ايمٛم٣ًمء يٛمٌمف

َـّ   اهلل  رؽمقل وم٣مم هم١مذا اهلل، ؾم٣مء َم٣م ايمرصم٣مل َمـ صعم وَمـ  اهلل رؽمقل وشم٦ٌم ومٚمـ، ايمِمالة َمـ ؽمّٙمٚمـ إذا ىم

 اًم٤ًمسم٘م٦م، إُمؿ ذم يم٤من واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم آظمتالط شمرك أنَّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ضم٤مء وىمد ،شايمرصم٣مل وم٣مم  اهلل

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ژ : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمقؾمك ٟمٌٞمف قمـ وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل

 ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ

 اًمرضم٤مل يٜمتٝمل طمتك واٟمتٔمرشم٤م همٜمٛمٝمام ؾم٘مل إمم اطمت٤مضمت٤م اعمرأشملم ه٤مشملم أنَّ  اًم٘مّم٦م هذه ومٗمل ،[24-23:اًم٘مّمص]

 ًمً٘مل احلْمقر ُمـ يتٛمٙمـ ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أسم٤ممه٤م سم٠منَّ  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف عمقؾمك واقمتذرشم٤م أهمٜم٤مُمٝمؿ، ؾم٘مل ُمـ

 آظمتالط، ُمع إّٓ  شمت٠مشمك ٓ اعمرأة وٓي٦م أنَّ  وُمٕمٚمقم واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ُمقؾمك هلام ومً٘مك اًمرضم٤مل، ُمع اًمٖمٜمؿ

ـ قمغم دًٓم٦م اًمرضم٤مل قمـ حيتجٌـ اًمٜم٤ًمء يمقن وذم سمٛمٜمٕمف، اًمنميٕم٦م ضم٤مءت وىمد  سمؾ اًمٕم٤مُم٦م، ًمٚمقٓي٦م أهالً  ًمًـ أهنَّ

َـّ  اًمتل اًمقٓي٤مت ُمـ دوهن٤م ُم٤م وٓ  .ًمٚمرضم٤مل ُمرضمٕم٤مً  ومٞمٝم٤م يٙم

 اظمتالط ُمـ يٛمٜمع أن قمٚمٞمف جي٥م إُمر وزم أنَّ  ذًمؽ وُمـ(: 280:ص) شاحلٙمٛمٞم٦م اًمٓمرق» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 = .اًمرضم٤مل وجم٤مُمع واًمُٗمَرج إؾمقاق ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل
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 أقمٔمؿ ُمـ وهق وذ، سمٚمٞم٦م يمؾ أصؾ سم٤مًمرضم٤مل اظمتالـمٝمـ ُمـ اًمٜم٤ًمء متٙملم أنَّ  ري٥م وٓ(: 281:ص) وىم٤مل

 سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل واظمتالط واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م أُمقر وم٤ًمد أؾم٤ٌمب ُمـ أٟمَّف يمام اًمٕم٤مُم٦م، اًمٕم٘مقسم٤مت ٟمزول أؾم٤ٌمب

 .اعمتّمٚم٦م واًمٓمقاقملم اًمٕم٤مم اعمقت أؾم٤ٌمب ُمـ وهق واًمزٟم٤م، اًمٗمقاطمش ًمٙمثرة ؾم٥ٌم

 وُمٕمٝم٤م إّٓ  هب٤م إضمٜمٌل اًمرضمؾ ظمٚمقة ُمـ وممٜمققم٦م حمرم، وُمٕمٝم٤م إّٓ  اًمًٗمر ُمـ ممٜمققم٦م اعمرأة أنَّ  :ايمرازمع ايمديمٝمؾ

:  اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل اهلل قمٜمٝمام ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ( 3272) وُمًٚمؿ( 1862) اًمٌخ٤مري صحٞمح ومٗمل حمرم،

 أريد إين اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ وم٘م٤مل ،شحمرم وَمٔمٜم٣م إّٓ  رصمؾ فمٙمٝمٜم٣م يدطمؾ وٓ حمرم، ذي َمع إّٓ  اظمرأة سم٣ًمهمر ٓ»

 ذم اًم٤ًمئؾ اًمرضمؾ  اًمٜمٌل أرؿمد وم٘مد ،شَمٔمٜم٣م اطمرج»: وم٘م٤مل احل٩م؟ شمريد واُمرأ ي ويمذا يمذا ضمٞمش ذم أظمرج أن

 إّٓ  سم٤معمرأة اخلٚمقة حتريؿ ذم أظمرى أطم٤مدي٨م وردت وىمد ًمٚمح٩م، اُمرأشمف ُمع ًمٞم٤ًمومر اجلٝم٤مد شمرك إمم احلدي٨م هذا

 ُم٤م وٓ اًمٕم٤مُم٦م اًمقٓي٦م أهؾ ُمـ ًمٞم٧ًم اعمرأة أنَّ  قمغم داًم٦م وهل حمرم، ذي ُمع إّٓ  ؾمٗمره٤م وحتريؿ حمرم، ذي ُمع

 ُمع إّٓ  رضمؾ هب٤م خيٚمق ٓ وُمـ حمرم؟ ذي ُمع إّٓ  شم٤ًمومر ٓ ُمـ إُمر شمكم ويمٞمػ اًمرضم٤مل، قمغم اًمقٓي٤مت ُمـ دوهن٤م

 حمرم؟ ذي

 وٓ»: ًم٘مقًمف همػمه، ُمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م أومم اًمّمالة، وطميت مج٤مقم٦م ذم يم٤من إذا إُمر وزم أنَّ  :اخل٣مَمس ايمديمٝمؾ

َـّ   ، ُمًٕمقد أيب قمـ( 1533) ُمًٚمؿ رواه شزم١مذٞمف إّٓ  سم٘مرَمتف فمعم زمٝمتف دم يٗمٔمد وٓ ؽمٙمْم٣مٞمف، دم ايمرصمَؾ  ايمرصمُؾ  ي٠ُمََم

 شمرمج٦م ذم أورده ،شزم١مذٞمف إّٓ  سم٘مرَمتف فمعم ُُيٙمس وٓ ؽمٙمْم٣مٞمف، دم ايمرصمؾ ُي٠َمم ٓ»: سمٚمٗمظ( 783) اًمٜم٤ًمئل ورواه

 ٓ واًمٜم٤ًمء اًمدٟمٞم٤م، أُمقر ذم شم١مُمٝمؿ ومال اًمّمالة، ذم اًمرضم٤مل شم١مم أن جيقز ٓ واعمرأة ،(اًمقازم وومٞمٝمؿ اًم٘مقم اضمتامع)

 اسمتٕمدن اعم٤ًمضمد إمم طمين وإذا اعم٤ًمضمد، ذم صالهتـ ُمـ أومْمؾ سمٞمقهتـ ذم وصالهتـ اجلامقم٦م، قمٚمٞمٝمـ دم٥م

 شأوهل٤م وذه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف آظمره٤م،وظمػم وذه٤م أوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»:  ًم٘مقًمف اًمرضم٤مل، قمـ

 . هريرة أيب قمـ( 985) ُمًٚمؿ رواه

 ضم٤مء وهلذا حتٛماًل، وأيمثر ىمقة ُمٜمٝمـ أؿمد واًمرضم٤مل واجلزع، اًمْمٕمػ اًمٜم٤ًمء صٗم٤مت ُمـ أنَّ  :ايم٣ًمدس ايمديمٝمؾ

 قمغم ي٠مظمذ  ويم٤من قمٚمٞمٝمـ، هم٤مًم٥م اًمّمؼم وقمدم اجلزع ٕنَّ  اًمٜم٤ًمء، إمم ُمْم٤موم٤مً  اعمٞم٧م قمغم اًمٜمٞم٤مطم٦م ذم اًمققمٞمد

 ٓ أن ايمٌٝمٔم٥م فمٛمد  اهلل رؽمقل فمٙمٝمٛم٣م أطمذ»: ىم٤مًم٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٓمٞم٦م أم ومٕمـ َيٜمحـ، أّٓ  اًمٌٞمٕم٦م قمٜمد اًمٜم٤ًمء

 اهلل رؾمقل أنَّ  ُمقؾمك أيب قمـ( 288) شُمًٚمؿ صحٞمح» وذم(. 2164) وُمًٚمؿ( 1306) اًمٌخ٤مري رواه شٞمٛمقح

 :«حتٚمؼ اًمتل واحل٤مًم٘م٦م اعمّمٞم٦ٌم، قمٜمد صقهت٤م شمرومع اًمتل واًمّم٤مًم٘م٦م ،شوايمُم٣موم٥م واحل٣ميمٗم٥م ايمِم٣ميمٗم٥م َمـ زمرىء 

 واًمْمٕمػ، اجلزع ًمذوات ٓ واًمّمؼم، اًم٘مقة ٕهؾ صمٌت٧م اًمنمع ذم واًمقٓي٦م صمقهب٤م، شمِمؼ اًمتل واًمِم٤مىم٦م رأؾمٝم٤م،

 سمريٓم٤مٟمٞم٤م سملم احلرب وىمٕم٧م عم٤م ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م، سمقٓيتٝم٤م إؿم٘مر حمٛمد اًمِمٞمخ اؾمتِمٝمد اًمتل اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م،( سم٣مسممم)و

 اجلزع ٕنَّ  طمٞمٜمف: ذم أذيع يمام سمٙم٧م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م، اًمًٗمـ إطمدى وُضسم٧م( همقىمالٞمد) ضمزر قمغم وإرضمٜمتلم،

 .اًمٜم٤ًمء صٗم٤مت ُمـ واًمْمٕمػ

 اًمتل اخل٤مص٦م اًمقٓي٤مت وطمتك سمؾ اًمٕم٤مُم٦م، اًمقٓي٦م اًمٜم٤ًمء وٓي٦م ُمـ ظم٤مل اإلؾمالم شم٤مريخ أنَّ  :ايم٣ًمزمع ايمديمٝمؾ

 إُم٤مرة أو ىمْم٤مء ذم اُمرأة شمقًمٞم٦م اًمراؿمديـ وظمٚمٗم٤مئف  اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم ومل ًمٚمرضم٤مل، ُمرضمٕم٤مً  اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م شمٙمقن

 َمٛم٘مؿ ئمش َمـ هم١مٞمف»: ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ذًمؽ، همػم أو ىمري٦م،

 =  .احلدي٨م ش...اظمٜمديكم ايمراؾمديـ اخلٙمٖم٣مء وؽمٛم٥م زمًٛمتل همٔمٙمٝم٘مؿ ىمثغمًا، اطمتالهم٣مً  همًغمى
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 وّا حت١ط إٌـاء عجً أذٝ ػٚجرٗ ٟٚ٘ دائط فذاض (2)
 

ورأي٧م رضماًل يم٤من ي٠م ي اُمرأشمف طم٤مئْم٤ًم : ىم٤مل قمٌد احلٛمٞمد: (1)وم٣مل ازمـ اجلقزي

 ومح٤مض، ومٚمام يمثر إُمر سمف شم٤مب وم٤مٟم٘مٓمع قمٜمف.

 يم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع. يمٗمد طم٣ميمػ هذا ايمرصمؾ ا: ومٙم٦م

ڻڻ  ڻڻ  ژ  ، ىم٤مل شمٕم٤مممهمٗمد ضمرم ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم إسمٝم٣من احل٣مئض

  .[222اًمٌ٘مرة:] ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

 أو اُمرأة ذم دسمره٤م أو يم٤مهٜم٤مً  ،أشمك طم٤مئْم٤مً  ُمـ» :وم٘م٤مل ،فمـ إسمٝم٣من احل٣مئض وَّنك 

  .(2)رواه أهؾ  اًمًٜمـ، صحٝمح شومّمدىمف سمام ي٘مقل وم٘مد يمٗمر سمام أٟمزل قمغم حمٛمد 

                                                                                                                            
 اًمٜمٌل يقل مل وهلذا اًمٌٚمدان، ًمتقًمٞم٦م وٓ اًمٕمٔمٛمك، ًمإلُم٤مُم٦م شمّمٚمح وٓ(: 14/13) شاعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل=

  ٓمجٞمع ُمٜمف خَيُؾ  مل ذًمؽ ضم٤مز وًمق سمٚمٖمٜم٤م، ومٞمام سمٚمٍد، وٓي٦م وٓ ىمْم٤مءً  اُمرأة سمٕمدهؿ َُمـ وٓ ظمٚمٗم٤مئف ُمـ أطمد و 

 (.هـ620) ؾمٜم٦م ىمداُم٦م اسمـ ووم٤مة ويم٤مٟم٧م  .هم٤مًم٤ٌمً  اًمزُم٤من

 ُمـ واطمد همػم ذًمؽ قمغم اإلمج٤مع طمٙمك اًمٕم٤مُم٦م، اًمقٓي٦م شمتقمم ٓ اعمرأة أنَّ  قمغم جمٛمٕم٦م إُم٦م أنَّ  :ايمث٣مَمـ ايمديمٝمؾ

 جيٞمز أطمد ُمٜمٝمؿ ًمٞمس اًم٘مٌٚم٦م أهؾ ومرق ومجٞمع (:4/179) شاًمٗمّمؾ يمت٤مسمف» ذم ىم٤مل طمزم، اسمـ ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ

  ...اُمرأة إُم٤مُم٦م

 ٕنَّ  ىم٤موٞم٤ًم: وٓ إُم٤مُم٤مً  شمٙمقن أن شمّمٚمح ٓ اعمرأة أنَّ  قمغم اشمٗم٘مقا(: 10/77) شاًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي وىم٤مل

 ًمٗمّمؾ اًمؼموز إمم حيت٤مج واًم٘م٤ميض اعمًٚمٛملم، سم٠مُمقر واًم٘مٞم٤مم اجلٝم٤مد أُمر إلىم٤مُم٦م اخلروج إمم حيت٤مج اإلُم٤مم

 . ًمٚمؼموز شمّمٚمح ٓ قمقرة واعمرأة اخلّمقُم٤مت،

 يمقٟمف إقمٔمؿ اإلُم٤مم ذوط ُمـ(: 1/55) شاًمٌٞم٤من أوقاء» ذم اًمِمٜم٘مٞمٓمل إُملم حمٛمد اًمِمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل

  .اًمٕمٚمامء سملم ذًمؽ ذم ظمالف وٓ ذيمرًا،

 اًمذي هق ًمٚمرضم٤مل، ُمرضمٕم٤مً  اعمرأة ومٞمٝم٤م شمٙمقن اًمتل اًمقٓي٤مت ُمـ همػمه وٓ اًم٘مْم٤مء شمتقمم ٓ اعمرأة سم٠منَّ  واًم٘مقل

 اإلؾمالم شم٤مريخ ظُمُٚمقّ  ويمذا خت٤مًمٓمٝمؿ، وٓ اًمرضم٤مل قمـ حتتج٥م اعمرأة أنَّ  ُمـ ذيمره٤م، شم٘مدم اًمتل إدًم٦م قمٚمٞمف دًم٧م

 .ىمري٤ٌمً  وشم٘مدم اعمٖمٜمل، ص٤مطم٥م ذيمره يمام ذًمؽ، ُمـ

ريض  اًمّمح٤مسم٦م سم٤ميع عم٤م وهلذا همػمه٤م، شمقزم ٕنَّ  أهالً  ًمٞم٧ًم أيْم٤مً  ومٝمل اًمٕم٤مُم٦م، ًمٚمقٓي٦م أهالً  ًمٞم٧ًم اعمرأة أنَّ  ويمام

 سمؾ ذًمؽ، سمٕمد اعمًجد ذم وٓ ؾم٤مقمدة، سمٜمل ؾم٘مٞمٗم٦م ذم ٓ واطمدة، اُمرأة ومٞمٝمؿ يم٤من أٟمَّف ُيٜم٘مؾ مل سمٙمر أسم٤م اهلل قمٜمٝمؿ

 .اًمرضم٤مل هؿ همػمهؿ ُيقًمقهن٤م واًمذيـ اًمرضم٤مل، يتقٓه٤م اًمقٓي٦م

 (  .399 -398: )ص شصٞمد اخل٤مـمر»( 1)
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هذا أُمر ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ و ،فمعم َتريؿ إسمٝم٣من احل٣مئض (0)ومد اٞمٔمٗمد اإلمج٣معو

  .سم٤مًميورة

ومّم٤مر حيٞمض يمام حتٞمض  ،وومْمحف واسمتاله ،وم٤مٟمٔمر يمٞمػ قم٤مىمٌف اهلل وأظمزاه

  .وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،زوضمتف

، وٟمٕمٚمؿ قمٚمؿ ًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمدم اعمخ٤مًمٗم٦موم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًمتٛم

ره قمٚمٞمٜم٤م، قمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ أو مل اًمٞم٘ملم أن اهلل مل حيرم قمٚمٞمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم إٓ ًمٕمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف سمي

 ، واًمِم٤مرع ٓ يٜمٝمك إٓ قمام ُمٗمًدشمف ظم٤مًمّم٦م أو راضمح٦م.ٟمٕمٚمؿ

: همٗم٣مل (4)وومد ذىمر ايمدىمتقر ايمْمٌٝم٤م حمٚمد فمقم ايم٣ٌمر َمّم٣مر ايمقطء دم احلٝمض 

، هق إدظم٤مل ُمٞمٙمروسم٤مت ذم وىم٧م ٓ شمًتٓمٞمع ظم٤مل اًم٘مْمٞم٥م ذم اًمٗمرج أصمٜم٤مء احلٞمضإد

 :ًمتٜم٤مؾمٚمٞم٦م أن شم٘م٤موُمف ومٞمحدث ُم٤م يكمإضمٝمزة ا

 ٓي إمم اًمٕم٘مؿ أو احلٛمؾ ، مم٤م ي١مدًمتٝم٤مسم٤مت إمم ىمٜم٤م ي اًمرطمؿ ومتًده٤ممتتد ا

 .اًمرطمؿظم٤مرج 

  يٛمتد آًمتٝم٤مب إمم ىمٜم٤مة جمرى اًمٌقل وم٤معمث٤مٟم٦م وم٤محل٤مًمٌلم وم٤مًمٙمغم، مم٤م ي٥ًٌم

 أُمراض اجلٝم٤مز اًمٌقزم .

 شم٘مؾ اًمرهم٦ٌم اجلٜمًٞم٦م ًمدى اعمرأة، وظم٤مص٦م قمٜمد سمداي٦م اًمٓمٛم٨م. 

 .اًمّمداع اًمٜمّمٗمل 

                                                                                                                            
 ،(9290) شُمًٜمد أمحد» ،(639) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» ،(135) شؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 3898) شؾمٜمـ أيب داود»( 2)

 .(1/42) شاًمثٛمر اعمًتٓم٤مب»و شصحٞمح اًمًٜمـ»وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  ،(10167و )

(، واسمـ يمثػم ذم 2/83) ششمٗمًػمه»(، واًم٘مرـمٌل ذم 1/396) ششمٗمًػمه»ٟم٘مؾ اإلمج٤مع اًمٓمؼمي ذم  (1)

 ( وهمػمهؿ.11/229) شاعمحغم»(، واسمـ طمزم ذم 1/350) ششمٗمًػمه»

 ( .459-1/458) ششمقوٞمح إطمٙم٤مم» (2)
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 إمم همػم ذًمؽ  ،شمّم٤مب اعمرأة سمح٤مًم٦م ُمـ اًمٙمآسم٦م واًمْمٞمؼ، ومتٙمقن ُمت٘مٚم٦ٌم اعمزاج

 .     واًمتل مل يٙمِمػ قمٜمٝم٤م أن ،ُمـ اعمْم٤مر اًمٙمثػمة
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 أسف فمطؼد ٠ضٖ ِٓ اٌىف.  شصٍؼُ»عأٜ وراتح  (3)
 

أن ذيمر اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري : ـ رمحف اهللـ  (0)وم٣مل ايمُمٝمخ زم٘مر زمـ فمٌد اهلل أزمق زيد

، يده ومْمٔم٦م شصٙمٔمؿ»زمحروف  ش»يمٙمتِمٙمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م ايمذي ىم٣من أول َمـ رَمز  

شمقذم ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ُمـ  وٓ خيٗمك أن اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 .اهلجرة

، وـمريؼ ُمـ هدي اًمًٚمػ ومل يٙمـ هذا ذم طمؼ اًمٜمٌل  :ـ رمحف اهللـ  شمؿ وم٣مل

هذه إُم٦م، واًمّمالة واًمًالم واًمٙمراُم٦م ًمٜمٌل  ،وإضمر واًمتقىمػم ،اًمًالُم٦م واعمح٦ٌم

ڄ  ڄ  ڄ  ژاُمتث٤مًٓ ُٕمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؾ  ،قمٜمد ذيمره قمٚمٞمف

 [. 56]إطمزاب: ژڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

وهلذا يٜمٝمك قمـ مجٞمع إًمٗم٤مظ واًمرُمقز ًمٚمّمالة واًمًالم  ،واُمتث٤مًٓ هلدي ٟمٌٞمف 

  .قمٚمٞمف 

 اهـ..شوصٚمٞمق، صٚمع، ص، صٕمؿ، صٚمٕمؿ، وصٚمؿ» :ُمٜمٝم٤م ،واظمتّم٤مراً 

ي٘مت٤م زمٔمض ايمٛم٣مس  :ـ رمحف اهللـ (2)حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكموؽمئؾ ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م 

همٜمؾ يِمح اؽمتٔمامل ضمرف  ، ويٗمِمدون زمف رَمزًا جلٚمٙم٥م ،زمكم ومقؽمكم شص»ضمرف 

 ؟ رَمزًا يم٘مٙمٚم٥م شص»

أن  ،ُمـ آداب يمت٤مسم٦م احلدي٨م يمام ٟمصَّ قمٚمٞمف قمٚمامء اعمّمٓمٚمح :ـ رمحف اهلل ـ همٟمصم٣مب

قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمح٧م، ُمثؾ  ٓ ُيٕمؼمَّ ويمذًمؽ  ،شص»ٚم٦م سمٙمٚمٛم٦م ٓ ُيْرَُمَز إمم هذه اجلٛم

 .شصٚمٕمؿ»

                                                 

 (.189)ص: شاعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦مُمٕمجؿ »( 1)

 (.104ًمِمٞمخٜم٤م اسمـ قمثٞمٛملم )ص: شاعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م»( 2)
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، وم٢مٟمف يٗمقت اإلٟم٤ًمن أضمر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  ،أو اًمٜمح٧م ،وٓ ري٥م أن اًمرُمز

، صمؿ ىمرأ اًمٙمت٤مب ُمـ سمٕمده اًم٘م٤مرئ هذه اجلٛمٚم٦م ص٤مر ًمٚمٙم٤مشم٥م إول ُمثؾ إذا يمتٌٝم٤م

 صمقاب ُمـ ىمرأه٤م.

َمرة  إن َمـ صعم فمٙمٝمف »ىم٤مل ومٞمام صم٧ٌم قمٜمف:  وٓ خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م أن رؾمقل اهلل 

 . (1) شواضمدة صعم اهلل فمٙمٝمف ِب٣م فممماً 

ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن حيِرم ٟمٗمًف اًمثقاب وإضمر عمجرد أن ُيِنع ذم إهن٤مء ُم٤م 

 يمتٌف.

سمٚم٤ًمٟمؽ وضمٜم٤مٟمؽ وايمتٌٝم٤م  (2)ومّمؾ قمٚمٞمف سمؾ إذا ؾمٛمٕم٧م ذيمر رؾمقل اهلل : ومٙم٦م

إذا يمٜم٧م ذم طم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م واًمدرس، ومٙمؿ ًمؽ ُمـ إضمر واخلػم، وشمرك  ،سمٌٜم٤مٟمؽ

 . خم٤مًمٗم٦م ُٕمر اهلل وأُمر رؾمقًمف  اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل 

                                                 
 (.6246) شصحٞمح اجل٤مُمع»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ( قمـ أٟمس 483، 482رواه اًمؽمُمذي )( 1)

 طمٙمؿ ذم احل٤مومظ اسمـ طمجر ؿمٞمخف قمـ (264)ص: شاًم٘مقل اًمٌديع»ذم يمت٤مب  اًمًخ٤موي ذيمر( 2)

 : أىمقال قمنمة  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 .ُمًتح٦ٌم إهن٤م: إول اًم٘مقل

 .ُمرة إضمزاء سمف حيّمؾ ُم٤م أىمؾ ًمٙمـ طمٍم سمٖمػم اجلٛمٚم٦م ذم واضم٦ٌم إهن٤م: اًمث٤مين

 .اًمتقطمٞمد يمٚمٛم٦م ُمثؾ وهل همػمه٤م ذم أو صالة ذم اًمٕمٛمر ذم دم٥م أهّن٤م: اًمث٤مًم٨م

 .اًمتحٚمٞمؾ وؾمالم اًمتِمٝمد ىمقل سملم اًمّمالة آظمر ُمرة اًم٘مٕمقد ذم دم٥م: اًمراسمع

 .وم٘مط اًمتِمٝمد ذم دم٥م: اخل٤مُمس

 .اعمحؾ شمٕمٞملم همػم ُمـ اًمّمالة ذم دم٥م: اًم٤ًمدس

 .سمٕمدد شم٘مٞمٞمد همػم ُمـ ُمٜمٝم٤م اإليمث٤مر جي٥م: اًم٤ًمسمع

 . ذيمر يمٚمام دم٥م: اًمث٤مُمـ

 .ُمراراً  ذيمره شمٙمرر وًمق ُمرة جمٚمس يمؾ ذم دم٥م: اًمت٤مؾمع

 .دقم٤مء يمؾ ذم دم٥م: اًمٕم٤مذ
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 فمٛمد ذىمره َمٔمِمٝم٥م، سمرك ايمِمالة فمعم ايمٛمٌل  :ـ رمحف اهللـ (0)يم٣ٌمينوم٣مل ايمٔمالَم٥م إ

 .(2) شاجلٛم٥مطمْمئ زمف ؿمريؼ َمـ ُذىمرت فمٛمده همٛمز همٙمؿ يِمِؾ فمقمَّ » :واؾمتدل سمحدي٨م

ومرض، ُٕمر اهلل  : إن اًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل (3)ووم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥م

 ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ ؾمٌح٤مٟمف سمذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

تٙمرار ، وعم٤م مل يدل إُمر ذم أي٦م قمغم اًموإصؾ ذم إُمر اًمقضمقب[، 56]إطمزاب:

، ًمألطم٤مدي٨م اًمتل وردت ُمًتح٤ٌمً يم٤من وضمقب ذًمؽ ُمرة ذم اًمٕمٛمر، ويم٤من شمٙمرارمه٤م 

 . تل دًم٧م إطم٤مدي٨م قمغم وضمقهب٤م ومٞمٝم٤مإٓ ذم اعمقاوع اًم ،ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم ذًمؽ

َمـ ايمٖمقائد  -رمحف اهلل-(3)وإيمٝمؽ أطمل ايم٘مريؿ زمٔمض َم٣م ذىمره ازمـ ايمٗمٝمؿومٙم٦م: 

 : فمعم ايمٛمٌلوايمثٚمرات احل٣مصٙم٥م زم٣ميمِمالة 

 .اُمتث٤مل أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم 

  ُمقاوم٘متف ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمّمالة قمٚمٞمفومّمالشمٜم٤م قمٚمٞمف  ،، وإن اظمتٚمٗم٧م اًمّمالشم٤من

 دقم٤مء وؾم١مال ، وصالة اهلل قمٚمٞمف صمٜم٤مء وشمنميػ .

 ُمقاوم٘م٦م ُمالئٙمتف ومٞمٝم٤م. 

 نم صٚمقات ُمـ اهلل قمغم اعمّمكم ُمرةطمّمقل قم . 

 أٟمف يرومع ًمف قمنم درضم٤مت. 

 أٟمف يٙمت٥م ًمف قمنم طمًٜم٤مت. 

 أٟمف يٛمحك قمٜمف قمنم ؾمٞمئ٤مت. 

  اهلل قمغم اعمّمكم، وصالة ُمالئٙمتف قمٚمٞمف.أهن٤م ؾم٥ٌم ًمّمالة       

                                                 
 (.2337رىمؿ ) شاًمّمحٞمح٦م»( 1)
 ريض اهلل قمٜمٝمام. ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس908رواه اسمـ ُم٤مضمف )( 2)
 (.7 -6/ 3) شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م»( 3)
 ( .616-612)ص: شضمالء إومٝم٤مم ذم ومْمؾ اًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد ظمػم إٟم٤مم » (4)
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اًمقاسمؾ »ذم ، ىم٤مل ٤ٌمب اخلروج ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر: وهذا ؾم٥ٌم ُمـ أؾمومٙم٦م

، وُمـ صغم اهلل قمز وضمؾ وُمالئٙمتف قمغم اًمذايمرإن اًمذيمر يقضم٥م صالة  :شاًمّمٞم٥م

، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٘مد أومٚمح يمؾ اًمٗمالح ووم٤مز يمؾ اًمٗمقزاهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وُمالئٙمتف وم

حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  ژ 

  .[43إطمزاب:] ژمث  ىث

هلؿ ُمـ  اإلظمراجوهذه اًمّمالة ُمٜمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وُمـ ُمالئٙمتف إٟمام هل ؾم٥ٌم 

ف ، وإذا طمّمٚم٧م هلؿ اًمّمالة ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وُمـ وُمالئٙمتاًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

ذ مل يٜمدومع  ، وم٠مي ظمػم مل حيّمؾ هلؿ؟! وأيُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر اوأظمرضمق

 ، ُم٤مذا طمرُمقا ُمـ ظمػمه وومْمٚمف.ٝمؿ؟! ومٞم٤م طمنة اًمٖم٤مومٚملم قمـ رهبؿقمٜم

  أهن٤م ؾم٥ٌم ًمرد اًمٜمٌل  واًمًالم قمغم اعمّمكم واعمًٚمؿ قمٚمٞمفاًمّمالة. 

  أهن٤م ؾم٥ٌم ًمٓمٞم٥م اعمجٚمس وأن ٓ يٕمقد طمنة قمغم أهٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

  أهن٤م شمٜمٗمل قمـ اًمٕمٌد اؾمؿ اًمٌخؾ إذا صغم قمٚمٞمف قمٜمد ذيمره. 

  ٟمج٤مشمف ُمـ اًمدقم٤مء قمٚمٞمف سمرهمؿ إٟمػ إذا شمريمٝم٤م قمٜمد ذيمره. 

 أهن٤م شمرُمل ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ـمريؼ اجلٜم٦م، وختٓمئ سمت٤مريمٝم٤م قمـ ـمري٘مٝم٤م. 

 ورؾمقًمف  جٚمس اًمذي ٓ يذيمر ومٞمف اهلل شمٕم٤مممأهن٤م شمٜمجل ُمـ ٟمتـ اعم وحيٛمد  ،

 . ، ويّمغم قمغم رؾمقًمف اهلل ويثٜمك قمٚمٞمف ومٞمف

 ًمًامء احلًـ ًمٚمٛمّمكم قمٚمٞمف سملم أهؾ ا أهن٤م ؾم٥ٌم إلسم٘م٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمثٜم٤مء

ويٙمرُمف وينمومف،  أن يثٜمل قمغم رؾمقًمف ، ٕن اعمّمكم ـم٤مًم٥م ُمـ اهلل وإرض

 .ال سمد أن حيّمؾ ًمٚمٛمّمكم ٟمقع ُمـ ذًمؽ، ومواجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ

 ن اعمّمكم ، ّٕمكم وقمٛمٚمف وقمٛمره وأؾم٤ٌمب ُمّم٤محلفأهن٤م ؾم٥ٌم ًمٚمؼميم٦م ذم ذات اعم

 ، واجلزاء ُمـ ضمٜمًف.ج٤مب، وهذا اًمدقم٤مء ُمًتداع رسمف أن ي٤ٌمرك قمٚمٞمف، وقمغم آًمف

 يمام ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦م-، ٕن اًمرمح٦م إُم٤م ُمٕمٜمك اًمّمالة  أهن٤م ؾم٥ٌم ًمٜمٞمؾ رمح٦م اهلل ًمف- 

ومالسمد ًمٚمٛمّمكم قمٚمٞمف ُمـ ، زُمٝم٤م وُمقضم٤ٌمهت٤م قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمحوإُم٤م ُمـ ًمقا

 اهـ..رمح٦م شمٜم٤مًمف
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 .فٍّا ذاب أػؼٖ اهلل فأطٌٗ اهللاٌغتا أوً  (4)
 

أن أزم٣م : (1)شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ  ـ رمحف اهللـ  ذيمر اسمـ رضم٥م

وم٣مل: ىم٣من ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد سم٣مصمرًا ي٘مري ايمدراهؿ، همٚمر ذات يقم  ،صمٔمٖمر ايم٣ًمئح

همٛم٘مَّس رأؽمف،  ،همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض: ومد صم٣مء آىمؾ ايمرزم٣م ،زمِمٌٝم٣من هم١مذا هؿ يٙمٔمٌقن

  .ووم٣مل: ي٣م رب أهمُمٝم٦م هي إلم ايمِمٌٝم٣من

وإين ومد اؾمؼمي٦م ٞمٖمز َمٛمؽ  ،ووم٣مل: ي٣م رب إين أؽمغم ،همرصمع همجٚمع َم٣ميمف ىمٙمف

شمؿ َمر ذات يقم  ،ِبذا اظم٣مل همٟمفمتٗمٛمل، همٙمام أصٌح سمِمدق زم٣مظم٣مل ىمٙمف وأطمذ دم ايمٔم٣ٌمدة

همٙمام رأوه وم٣مل زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض: اؽم٘متقا همٗمد صم٣مء ضمٌٝم٤م ايمٔم٣مزمد،  ،زمٟمويمئؽ ايمِمٌٝم٣من

 وىمٙمف َمـ فمٛمدك. ،أٞم٦م سمذم َمرة وَتٚمد َمرة ،ووم٣مل: ي٣م رب .همٌ٘مك

ومت٘مقى اهلل ذم اًمن هق قمالُم٦م يمامل اإليامن، وًمف شم٠مصمػم : ـ رمحف اهللـ  ـ رصم٤موم٣مل ازم

قمٔمٞمؿ ذم إًم٘م٤مء اهلل ًمّم٤مطمٌف اًمثٜم٤مء ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ًمٞمتؼ أطمديمؿ 

أن شمٚمٕمٜمف ىمٚمقب اعم١مُمٜملم وهق ٓ يِمٕمر، خيٚمق سمٛمٕم٤ميص اهلل ومٞمٚم٘مل اهلل ًمف اًمٌٖمض ذم 

 ىمٚمقب اعم١مُمٜملم. 

 اًمتٞمٛمل: إن اًمرضمؾ ًمٞمّمٞم٥م اًمذٟم٥م ذم اًمن ومٞمّمٌح وقمٚمٞمف ُمذًمتف.وىم٤مل ؾمٚمٞمامن 

صمؿ جيلء إمم إظمقاٟمف  ،وىم٤مل همػمه: إن اًمٕمٌد ًمٞمذٟم٥م اًمذٟم٥م ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل

وهذا ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم وضمقد اإلًمف احلؼ اعمج٤مزي  ،ومػمون أصمر ذًمؽ قمٚمٞمف

وٓ يٜمٗمع ُمـ  ،سمذرات إقمامل ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة، وٓ يْمٞمع قمٜمده قمٛمؾ قم٤مُمؾ

ىمدرشمف طمج٤مب وٓ اؾمتت٤مر، وم٤مًمًٕمٞمد ُمـ أصٚمح ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل، وم٢مٟمف ُمـ أصٚمح ُم٤م 

 ،أصٚمح اهلل ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اخلٚمؼ، وُمـ اًمتٛمس حم٤مُمد اًمٜم٤مس سمًخط اهلل ،سمٞمٜمف وسملم اهلل

 قم٤مد طم٤مُمده ُمـ اًمٜم٤مس ذاُم٤ًم ًمف. 

                                                 

 . (162)ص: شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» (1)
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٘مٌٞمح ُمـ وسم٤مرز سم٤مًم ،وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن: إن اخل٤مه ُمـ أسمدى ًمٚمٜم٤مس ص٤مًمح قمٛمٚمف

 هق أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد.اهـ.  

وأن اهلل ىمد أقمٚمـ  : ٓ يِمؽ ُمًٚمؿ ذم أن اًمرسم٤م يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقبومٙم٦م

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم احلرب قمغم آيمؾ اًمرسم٤م 

﮽    ے  ے   ۓ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼ 

  [.279-278اًمٌ٘مرة:] ژ  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

پ    ڀ    پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  

ڃ   ڃڃ  چ چ   چ     ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

 . [275اًمٌ٘مرة:] ژچ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

 ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ژوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .[130آل قمٛمران:] ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ِرزًم٣م ِدْرَهؿُ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  همًٞمؾ اعمالئٙم٦م  وقمـ قمٌد اهلل سمـ طمٜمٔمٚم٦م

صُمُؾ  َيْٟمىُمُٙمفُ  ـْ  َأؾَمدُّ  َئْمَٙمؿُ  َوُهقَ  ايمرَّ  .  (1)رواه أمحد واًمٓمؼماين، صحٝمح شَزْٞمَٝم٥مً  َوشَماَلشمكِمَ  ؽِمت٥َّمٍ  َِم

زَم٣م»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب  ٌُْٔمقنَ  اشْمٛم٣َمنِ  ايمرِّ  زَم٣مزًم٣م، َوؽَم

صُمؾِ  إسِْمَٝم٣منِ  َِمْثُؾ  َأْدَٞم٣مَه٣م ُف، ايمرَّ زَم٣م َوَأْرزَمك ُأَمَّ صُمؾِ  اؽْمتَِْم٣ميَم٥مُ  ايمرِّ ، صحٝمح شَأطِمٝمفِ  فِمْرضِ  دِم  ايمرَّ

 .(2)رواه اسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م

                                                 
 ،(1033) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(2703) شإوؾمط»اًمٓمؼماين ذم  ،(21957) شاعمًٜمد»( 1)

 ( . 2825) شاعمِمٙم٤مة»و

( و 5515( و )5514) شؿمٕم٥م اإليامن» ،(2314) شاعمًتدرك» ،(2275( و )2274) شؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( 2)

 (.3537) شصحٞمح اجل٤مُمع»و ،(1871) شاًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم  ،(5520)( و5519( و)5517)
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ـْ  ََّنْرٍ  إلَِم  اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم ضَمتَّك هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم...» دم ضمدي٧م ايمرؤي٣م ايمْمقيؾ:  ووم٣مل  همِٝمفِ  َدمٍ  َِم

،  ايمٛمَّْٜمرِ  دِم  ايمَِّذي هَمُٝمْٗمٌُِؾ  ضِمَج٣مَرةٌ  َيَدْيفِ  زَمكْمَ  ايمٛمَّْٜمرِ  ؾَمطِّ  فَمعَم  وَم٣مئِؿٌ  َوَرصُمٌؾ ،  وِمَٝم٣ممٌ  ِرصَم٣مٌل 

صُمُؾ  َرََم٣مهُ  َِمٛمْفُ  َُيُْرَج  َأنْ  َأَرادَ  هَم١مَِذا هُ  همِٝمفِ  دِم  زمَِحَجرٍ  ايمرَّ اَم  هَمَجَٔمَؾ  ىَم٣منَ  ضَمْٝم٧ُم  هَمَردَّ  صَم٣مَء: ىُمٙمَّ

هُ ،  زمَِحَجرٍ  همِٝمفِ  دِم  َرََم٣مهُ  يمَِٝمْخُرَج  اَم  هَمُٗمْٙم٦ُم  ىَم٣منَ  ضَمْٝم٧ُم  هَمَردَّ  َرَأْيتَفُ  ايمَِّذي: هَمَٗم٣مَل  َهَذا؟ ََم٣م: هَلُ

زَم٣م آىمُِؾ  ايمٛمَّْٜمرِ  دِم   .(1)رواه اًمٌخ٤مري شايمرِّ

  

                                                 
 (.1386) شاًمٌخ٤مري» (1)
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 ادتحاخل
﮴   ﮵  ﮶  ﮷ژ :أظمل احلٌٞم٥م سمٕمد  ،[16احلديد:] ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

وزضمر  ،وختقيػ ،وىمرأت ُم٤م ومٞمف ُمـ شمرهٞم٥م ،ـمٞم٤مت هذا اًمٙمت٤مبهذه اجلقًم٦م ذم 

أن شمردقمف وشمزضمره  ،أو أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد ،يم٤مٍف واهلل عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م ،ؿمديد

 .ويتقب إمم رب إرض واًمًاموات ،هذه اًمٕم٘مقسم٤مت

 ي٤م ُمـ قمدى صمؿ اقمتدى صمؿ اىمؽمف

 أسمِمـر سم٘مـقل اهلل ذم آيـ٤مشمف
 

 صمؿ اٟمتٝمك صمؿ ارقمقى صمؿ اقمؽمف 

 يٜمتٝمقا يٖمٗمر هلؿ ُم٤م ىمد ؾمٚمػ إن
 

 

 وشمذيمر شم٠مصمػمًا وم٠مطمي ىمٚمٌؽ اًم٘مدري٦م إن مل دمد هلذه اًمٕم٘مقسم٤مت :اعمًٚمؿأظمل 

ًمتٜمٔمر قمٔمؿ اًمذٟم٥م  ،اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ورؾمقًمف قمغم اجلرائؿ

، ىمٓمع اًمٞمد ذم دت سمّم٤مطمٌٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرةيمٞمػ أر ،واعمٕمّمٞم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م

، ع اًمٓمريؼ قمغم ُمٕمّمقم اعم٤مل واًمٜمٗمساًمٞمد واًمرضمؾ ذم ىمٓم صمالصم٦م دراهؿ، وىمٓمع

وؿمؼ اجلٚمد سم٤مًمًقط قمغم يمٚمٛم٦ٍم ىمذف هب٤م اعمحّمـ، أو ىمٓمرة مخر يدظمٚمٝم٤م ضمقومف، 

ذه اًمٕم٘مقسم٦م رام، وظمٗمػ هوىمتؾ سم٤محلج٤مرة أؿمٜمع ىمتٚم٦م ذم إيالج احلِمٗم٦م ذم ومرج طم

سمالد قمٛمـ مل شمتؿ قمٚمٞمف ٟمٕمٛم٦م اإلطمّم٤من سمامئ٦م ضمٚمدة وٟمٗمل ؾمٜم٦م قمـ وـمٜمف وسمٚمده إمم 

اًمٖمرسم٦م، وومرق سملم رأس اًمٕمٌد وسمدٟمف إذا وىمع قمغم ذات رطمؿ حمرم ُمٜمف، أو شمرك 

وىمتؾ  ،اًمّمالة اعمٗمروو٦م، أو شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م يمٗمر، وأُمر سم٘متؾ ُمـ وـم٠م ذيمرًا ُمثٚمف

وىمتؾ اًمٌٝمٞمٛم٦م ُمٕمف، وقمزم قمغم حتريؼ سمٞمقت  ،وأُمر سم٘متؾ ُمـ أشمك هبٞمٛم٦م ،اعمٗمٕمقل سمف

ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل رشمٌٝم٤م قمغم اعمتخٚمٗملم قمـ اًمّمالة ذم اجلامقم٦م، وهمػم 

 .(1)وضمٕمٚمٝم٤م سمحٙمٛمتف قمغم طم٥ًم اًمدواقمل إمم شمٚمؽ اجلرائؿ ،اجلرائؿ

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اخلتؿ سمٕمٗمقه وهمٗمراٟمف، واًمٗمقز سمٗمردوس ضمٜم٤مشمف، إٟمف وزم  :وطمت٣مَم٣مً 

ذًمؽ وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ، وصغم اهلل قمغم رؾمقًمف إُملم وآًمف وصحٌف 

 إيمرُملم ، واحلٛمد اهلل رب اًمٕم٤معملم.

                                                 

 (.171-170اًمداء واًمدواء )ص:( 1)
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 همٜمرس اظمِم٣مدر واظمراصمع 

 .لاعمٙمت٥م اإلؾمالُمط: ، ٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، حمآداب اًمزوم٤مف -

 .دار احلرُملمط: ، إضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ، ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل -

 .دار ـمقيؼط: ، (، اًمٕمثٞمٛملماًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرةأطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) -

 أظم٤ٌمر ُمٙم٦م، إزرىمل، حت٘مٞمؼ، رؿمدي اًمّم٤مًمح، ط: دار اًمث٘م٤موم٦م. -

 .اعمٙمت٥م اإلؾمالُملط: ، ، إًم٤ٌميناًمٖمٚمٞمؾ إرواء -

 ط: ؾمٚمًٚم٦م احلٙمٛم٦م. ُٕمؿ، ؾمٕمٞمد حمٛمد سم٤مسم٤م ؾمٞمال،أؾم٤ٌمب هالك ا -

 قم٤ممل اًمٙمت٥م .ط: ، ، اًمِمٜم٘مٞمٓملذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآنأوقاء اًمٌٞم٤من  -

 إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ، اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، حت٘مٞمؼ، حيٞمك إؾمامقمٞمؾ، ط: دار اًمقوم٤مء.  -

 دار اًمراي٦م . حت٘مٞمؼ: رو٤م ٟمٕم٤ًمن، ط:  ، اسمـ سمٓم٦م،اإلسم٤مٟم٦م -

 .ُمٙمت٦ٌم اإلدريزط: ، لاًمًديدة ذم ومت٤موى اًمٕم٘مٞمدة، اًمقادقمٕضمقسم٦م ا -

 أداب اًمنمقمٞم٦م، سمـ ُمٗمٚمح، ط: ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم. -

  اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد، اًمٗمقزان، ط: دار اًمذظم٤مئر.  -

 اإلؾمتٞمٕم٤مب  ذم سمٞم٤من ُمٕمروم٦م إؾم٤ٌمب، اهلالزم، حمٛمد ُمقؾمك، ط: اسمـ اجلقزي. -

   .ُمٙمت٦ٌم اًمًقاديط:، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل احل٤مؿمديإؾمامء واًمّمٗم٤مت، اًمٌٞمٝم٘مل،  -

 .اإلص٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .ط: ، اإلقمتّم٤مم، اًمِم٤مـمٌل -

 إهم٤مين ، ٕيب اًمٗمرج اًمّمٗمٝم٤مين، يمت٥م طمقاؿمٞمف، ؾمٛمػم ضم٤مسمر، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -

 حمٛمد قمٌد احلٙمٞمؿ اًم٘م٤ميض، ط: دار احلدي٨م.اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة،  -

 . ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل، اًمٜمقويسمًت٤من اًمٕم٤مروملم -

  ، ط: دار اًمٗمٞمح٤مء.، اسمـ طمجرُمـ أدًم٦م إطمٙم٤مم سمٚمقغ اعمرام -

 دار اسمـ اجلقزي .ط: ، ؾمٚمٞمؿ اهلالزم ،  ذح ري٤مض اًمّم٤محللم هبج٦م اًمٜم٤مفمريـ -

 .حت٘مٞمؼ، اًمؽميمل، ط: دار قم٤ممل اًمٙمت٥ماًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ، اسمـ يمثػم ، -

 اًمٌحر اًمزظم٤مر اعمٕمروف سمٛمًٜمد اًمٌزار،حت٘مٞمؼ، حمٗمقظ اًمرمحـ،ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ. -
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 شم٤مريخ اًمٓمؼمي، حت٘مٞمؼ، حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ط: دار اعمٕم٤مرف.  -

 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر، ط: دار اًمٗمٙمر. -

 دادي، حت٘مٞمؼ، سمِم٤مر قمقاد، ط: دار اًمٖمرب. شم٤مريخ ُمديٜم٦م اًمًالم، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖم -

 حتٗم٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ،ط: دار اًمٗمٙمر.  -

 .،حت٘مٞمؼ، ؾمٚمٞمؿ، ط: دار اسمـ قمٗم٤من، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ حتٗم٦م اعمقدود ، اسمـ اًم٘مٞمؿ  -

 شمًٛمٞم٦م اعمقًمقد ، سمٙمر أسمق زيد .  -

 راي٦م .اًمقادقمل، دار اًم ،شمٗمًػم اسمـ يمثػم ، حت٘مٞمؼ -

 شمٗمًػم اسمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ، طمٙمٛم٧م سمِمػم، ط: دار اسمـ اجلقزي. -

 شمٗمًػم اسمـ يمثػم، ط: دار اًمٗمٞمح٤مء، دار اًمًالم،. -

 شمٗمًػم اًمٌٖمقي ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ،حت٘مٌؼ وختري٩م،اًمٜمٛمر،وٛمػمي٦م ، احلرش،  ط: دار ـمٞم٦ٌم. -

 شمٗمًػم اًمٓمؼمي، اعمًٛمك ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، ط:دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -

 س، اسمـ اجلقزي، ط: دار اًم٘مٚمؿ.شمٚمٌٞمس إسمٚمٞم -

 شمٞمًػم اًمٕمالم، قمٌد اًمرمحـ اًم٤ًٌمم، ط: دار اًمذظم٤مئر. -

 .اقمتٜم٤مء، اًمّمٛمٞمؾ : ط: دار اسمـ اجلقزيشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ، اًمًٕمدي ، -

 دار اًمٕم٤مصٛم٦م .ط: أيب إؿم٤ٌمل،  ،، اسمـ طمجر، حت٘مٞمؼٝمذي٥مشم٘مري٥م اًمت -

 .اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار  هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر،  -

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.ط: هتذي٥م اًمٙمامل ، اعمزي ،  -

 ، إًم٤ٌمين ، دار اًمراي٦م .  مت٤مم اعمٜم٦م -

 شمقوٞمح إطمٙم٤مم ، اًم٤ًٌمم ، ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م . -

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . ط: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ، اًمٌخ٤مري ،  -

 اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ، اعمٜمذري ، دار اًمٗمٙمر . -

 دار اسمـ يمثػم .ط: تٜمزيؾ ، ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ، اًمتًٝمٞمؾ ًمت٠مويؾ اًم -

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، حت٘مٞمؼ: إًم٤ٌمين، ط: دار سم٤موزير. -

 .أوقاء اًمًٚمػدار  حت٘مٞمؼ، حمٛمد اًمث٤مين، ط:اًمتٚمخٞمص احلٌػم ، اسمـ طمجر ، -
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 اًمتٛمٝمٞمد، اسمـ قمٌد اًمؼم، ط: اًمٗم٤مروق احلديث٦م. -

 ٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م.  اًمث٘م٤مت ، اسمـ طم٤ٌمن، ط: ُم١مؾم٦ًم اًم -

 .ط: اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦مضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اسمـ رضم٥م ، -

  .دار اسمـ اجلقزي ط:ُمِمٝمقر ؾمٚمامن، ،ضمالء إومٝم٤مم ، اسمـ اًم٘مٞمؿ، قمٚمؼ قمٚمٞمف -

 .، ط: اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦مضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ، إًم٤ٌمين -

 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، اًم٘مرـمٌل ، دار اًمٗمٙمر . -

 أصم٤مر.دار ط: مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم ، اًمقادقمل ، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح -

   طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ، حت٘مٞمؼ،ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر،ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -

 طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ، سمٙمر أسمق زيد .  -

 ظمزاٟم٦م إدب ، قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٌٖمدادي ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .  -

 قمٌد اعمٜمٕمؿ، ط: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ قمٗم٤من.ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ، قمٛمرو  -

 دٓئؾ اًمٜمٌقة ، اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ، ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، ط: دار  احلدي٨م.  -

 .اًمداء واًمدواء ، اسمـ اًم٘مٞمؿ ، حت٘مٞمؼ : قمكم احلٚمٌل ، دار اسمـ اجلقزي -

 اًمدر اعمٜمثقر، اًمًٞمقـمل، ط: دار اعمٕمروم٦م. -

 اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمٜمجدي٦م ، مجع قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ .  -

 ، اسمـ طمجر، حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٞمد ،ط: أم اًم٘مرى. اًمث٤مُمٜم٦م اعم٤مئ٦م أقمٞم٤من ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م -

 روح اعمٕم٤مين،إًمقد، حت٘مٞمؼ، حمٛمد أمحد،وقمٛمر قمٌد اًمًالم، ط: اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. -

 ًٜم٦م ، اًمقادقمل ، دار احلرُملم . ري٤مض اجلٜم٦م ذم اًمرد قمغم أقمداء اًم -

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م . حت٘مٞمؼ، ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط: زاد اعمٕم٤مد ، اسمـ اًم٘مٞمؿ ، -

 . اًم٤ٌمزاًمزهد ، أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، دار  -

 اًمزواضمرقمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر، اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل،ط: ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز. -

 ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م. -

 ؾمٜمـ اًمدارُمل، حت٘مٞمؼ، حمٛمقد قمٌد اعمحًـ، ط: دار اعمٕمروم٦م.  -

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م .حت٘مٞمؼ، ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ، اًمذهٌل ،  -
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 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف .ط: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ، إًم٤ٌمين ،  -

  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ط:، قمٓم٤م اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر -

 اًمًٜمـ واعمٌتدقم٤مت، اًمِم٘مػمى، حت٘مٞمؼ، ط: دار أصم٤مر. -

 اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ، حت٘مٞمؼ، إًم٤ٌمين، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. -

 اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ، اسمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ، ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد، ط: دار اعمٕمروم٦م. -

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . : ط ،ؿمذرات اًمذه٥م ، اسمـ اًمٕمامد ، حت٘مٞمؼ : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر -

 ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًممًمٙم٤مئل، حت٘مٞمؼ، اًمٖم٤مُمدي، ط: دار ـمٞم٦ٌم.  -

 دار اًمٌّمػمة . ، ط: حمٛمد سمـ طم٤مُمد، ذح طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ، اسمـ قمثٞمٛملم ، حت٘مٞمؼ -

 .ط: دار اًمٌّمػمةذح ري٤مض اًمّم٤محللم ، اسمـ قمثٞمٛملم ، -

 .ط: اعمٕم٤مرف ،اًمًٜمدي  ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ذح  -

 دار اًم٘مٚمؿ .ظمٚمٞمؾ اعمٞمس، ط: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ، اًمٜمقوي ،  -

 ذح اًمًٜم٦م، اًمٌٖمقي، حت٘مٞمؼ، زهػم اًمِم٤مويش وؿمٕمٞم٥م، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. -

 دار اسمـ اجلقزي . ط: ٩م ؾمٕمد اًمّمٛمٞمؾ، يرخت ،ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ، اسمـ قمثٞمٛملم -

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م . ط: ط، ُمِمٙمؾ أصم٤مر،اًمٓمح٤موي، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موذح  -

 ذح عمٕم٦م اإلقمت٘م٤مد، اسمـ قمثٞمٛملم، حت٘مٞمؼ، أذف قمٌد اعم٘مّمقد، ط: أوقاء اًمًٚمػ.  -

 ؿمٕم٥م اإليامن ، اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ: زهمٚمقل، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  -

 ط: دار اسمـ اجلقزي.اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ، اسمـ قمثٞمٛملم ،  -

 ٛمل،ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م، حت٘مٞمؼ، إقمٔم -

 صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، إًم٤ٌمين، ط: اعمٕم٤مرف. -

   صحٞمح ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، حت٘مٞمؼ، أسمق إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. -

 صحٞمح اجل٤مُمع، إًم٤ٌمين، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. -

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف . ط: صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ، إًم٤ٌمين ،  -

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف .ط: صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ، إًم٤ٌمين ،  -

 . ٦م اعمٕم٤مرفُمٙمتٌط:صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ، إًم٤ٌمين ،  -
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 صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ، إًم٤ٌمين ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف . -

 صحٞمح ُمقارد اًمٔمٛمآن ، إًم٤ٌمين ، دار اًمّمٛمٞمٕمل . -

 دار اًمّمديؼ .ط: صحٞمح إدب اعمٗمرد ، إًم٤ٌمين ،  -

 ـمر ، اسمـ اجلقزي ،  دار اًمٞم٘ملم .صٞمد اخل٤م -

وحمٛمد  ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد احلٚمقاين قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  -

 .، رُم٤مديدار اسمـ طمزم ط:،يمٌػم

 . اسمـ طمزم دار ط:  اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم ، اًمقادقمل، -

  اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، اًمقادقمل، ط: دار احلرُملم. -

 ُم١مؾم٦ًم اًمٜمقر . مجع، قمكم احلٛمد، ط:  ، اسمـ اًم٘مٞمؿ،قمغم اًمتٗمًػم اًمْمقء اعمٜمػم -

 اًمْمٞم٤مء اًممُمع ُمـ اخلٓم٥م اجلقاُمع، اسمـ قمثٞمٛملم،ط: اًمرؾم٤مًم٦م.  -

 ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد، حت٘مٞمؼ، حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -

 دار اعمٕمروم٦م . ط:ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ، اسمـ رضم٥م ، -

 قطمٞمد وسمٞم٤من ُم٤م يْم٤مده٤م، اًمٗمقزان، ط: دار اًمّمديؼ.قم٘مٞمدة اًمت -

 قمٚمؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ، حت٘مٞمؼ، ٟمِم٠مت يمامل اعمٍمى، ط: اًمٗم٤مروق احلديث٦م. -

 قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، اسمـ اًمًٜمل، ط: اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م. -

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . ط: ، ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ أسم٤مدي،ذح ؾمٜمـ أيب داودقمقن اعمٕمٌقد  -

 ُم١مؾم٦ًم احلرُملم .ط: هم٤مرة إذـم٦م، اًمقادقمل ،  -

 ، إًم٤ٌمين، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذمهم٤مي٦م اعمرام  -

 ومت٤موى إؾمالُمٞم٦م، اذاف ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل، ط: دار اًم٘مٚمؿ. -

 اعم١ميد.دار ط: حمٛمد اًمدويش ،  ،ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ، مجع -

 اًمري٤من .ط:  ومتح اًم٤ٌمري ، اسمـ طمجر ، -

 .  ، حت٘مٞمؼ، ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط،ط: ُمٙمت٦ٌم اعم١ميد، اًمٌٞم٤منومتح اعمجٞمد ، قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ -

 ومتح اعمٖمٞم٨م، اًمًخ٤موي، حت٘مٞمؼ، قمكم طمًلم قمكم، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م. -

 ومتح اعمٚمٝمؿ سمنمح صحٞمح ُمًٚمؿ،ؿمٌػم أمحد اًمٕمثامين، وحمٛمد شم٘مل اًمٕمثامين،ط: دار اًم٘مٚمؿ. -
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 ٕمدوي ، دار اسمـ قمٗم٤من .ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ، اًم -

 .اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار  حت٘مٞمؼ، أمحد قمٌد اًمًالم ، ط: ومٞمض اًم٘مدير ، اعمٜم٤موي ، -

 ىم٤مل اسمـ رضم٥م . -

 اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م، اًمًٕمدي، ط: ُمٓم٤مسمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. -

 اسمـ اًم٘مٞمؿ . دارط: اًم٘مقل اعمٌلم ذم أظمٓم٤مء اعمّمٚملم ، ُمِمٝمقر ؾمٚمامن ،  -

 قم٤مصؿ، حت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.يمت٤مب اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب  -

 يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، اسمـ قمثٞمٛملم، ط: دار اًمثري٤م. -

 .اهلٞمثٛمل، حت٘مٞمؼ، إقمٔمٛمل، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،قمـ زوائد اًمٌزاريمِمػ إؾمت٤مر  -

اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ، ومريد قمٌد اًمٕمزيز، ط:  -

 دار احلدي٨م.

 اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء ، اسمـ قمدي، حت٘مٞمؼ، قمكم ُمٕمقض، ط: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -

 ، حت٘مٞمؼ، قم٤مُمر أمحد،ط: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.ُمٜمٔمقر سمـ ُمٙمرم سمـ حمٛمد ًم٤ًمن اًمٕمرب، -

 اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، مجع اًم٘م٤ميض ، دار احلدي٨م . -

   جمٚم٦م إص٤مًم٦م، ط: مجٕمٞم٦م اًمٜمقر واإليامن. -

 ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، مجع قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ احلٜمٌكم .جمٛمقع اًمٗمت٤موى  -

 جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم، ط: دار اًمثري٤م. -

  ، دار اًم٘م٤مؾمؿ.اعمٕم٤مرف مجع، اًمِمقيٕمر، ط:دار جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م ، اسمـ سم٤مز، -

 . ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريبدار اًمري٤منط: ، اهلٞمثٛمل ، وُمٜمٌع اًمٗمقائد جمٛمع اًمزوائد -

 .دار اًمدقمقة ط: خمت٤مر اًمّمح٤مح ، اًمرازي ، -

 . ،اسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ، حمٛمد حمل اًمديـ ُمًتق، ط: دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مروو٦م اعمحٌلم  -

 خمتٍم اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر، اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ، إًم٤ٌمين، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. -

 ، اًم٘م٤مري، ط: اًمٗمٞمّمٚمٞم٦م.اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة ذحُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  -

 دار احلرُملم .ط: : اًمقادقمل ،  ٕمٚمٞمؼُمًتدرك احل٤ميمؿ ،  شم -

 . حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط: اًمرؾم٤مًم٦م ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، -
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 . ط: دار اعم٠مُمقن،  طمًلم أؾمدُمًٜمد أيب يٕمغم، حت٘مٞمؼ :  -

 ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ وٛمـ ؾمٜمـ أيب داود، اخلٓم٤ميب، شمٕمٚمٞمؼ، اًمدقم٤مس واًمًٞمد، ط: دار احلدي٨م. -

 اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل . ط: إًم٤ٌمين ،  ،حت٘مٞمؼ اًمتؼميزي، ، ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح  -

 ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ، حت٘مٞمؼ : إقمٔمٛمل ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل .  -

 دار اًمٗمٙمر .ط: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،  حت٘مٞمؼ : اًمٚمح٤مم ، -

 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ، احلٛمقي، ىمدم ًمف،اعمرقمِمكم، ط: إطمٞم٤مء اًمؽماث. -

 زيد ، دار اًمٕم٤مصٛم٦م . ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م ، سمٙمر أسمق  -

 ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ، اسمـ اًم٘مٞمؿ ، حت٘مٞمؼ:قمكم احلٚمٌل ، دار اسمـ قمٗم٤من . -

  ُمقؾمققم٦م ٟمٔمرة اًمٜمٕمٞمؿ، ط: دار اًمقؾمٞمٚم٦م. -

  ُمٞمزان آقمتدال، اًمذهٌل، ط: دار اعمٕمروم٦م. -

 اعمحغم، اسمـ طمزم، ط: دار أوم٤مق اجلديدة. -

 ، ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م.ي٤مؾملم آل طمًـ حمٛمداعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، اسمـ قم٤ٌمد، حت٘مٞمؼ،  -

 اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ، اًمديٜمقري، حت٘مٞمؼ، ُمِمٝمقر سمـ طمًـ، ط: دار اسمـ طمزم. -

 اعمراؾمٞمؾ، ٕيب داود اًمًجًت٤مين، حت٘مٞمؼ، اًمزهراين، ط: دار اًمّمٛمٞمٕمل. -

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف. ط: اًمٓمح٤من ، ،اعمٕمجؿ إوؾمط ، اًمٓمؼماين ، حت٘مٞمؼ  -

 اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين، حت٘مٞمؼ، محدي اًمًٚمٗمل، ط: إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.  -

 اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ، اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ، جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، ط: دار اسمـ يمثػم. -

 اعمٜمت٘مك ُمـ ومت٤موى اًمٗمقزان، مجع، قم٤مدل اًمٗمريدان، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م. -

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف.ط: شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ، قمكم احلٚمٌل ،  اعمٜمت٘مك اًمٜمٗمٞمس ُمـ -

 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م، ط: وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م.  -

 دار اعمٕمروم٦م . ط: : قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ، اعمٞمزان ، اًمذهٌل ، حت٘مٞمؼ -

 ٟمٞمؾ إوـم٤مر، اًمِمقيم٤مين، شمٕمٚمٞمؼ، قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل،ط: دار احلدي٨م.  -

 ٕمٞمقن، شمٗمًػم اعم٤موردي، قمٚمؼ قمٚمٞمف، اًمًٞمد قمٌد اعم٘مّمقد، ط: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.اًمٜمٙم٧م واًم -

 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر،اسمـ إصمػم،حت٘مٞمؼ، صالح قمقيْم٦م،ط:اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -

 وومٞم٤مت إقمٞم٤من، اسمـ ظمٚمٙم٤من، شم٘مديؿ، اعمرقمِمكم، ط: اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. -
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 اظمقوقفم٣مت همٜمرس

 ايمِمٖمح٥م قعــاظمقو

 5 ........اًمٕمالُم٦م اعمحدث ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل رمحف اهللشم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 

 6 ..........شم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمحدث أمحد سمـ حيٞمك اًمٜمجٛمل رمحف اهلل

 7 .....شم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمٛمراين طمٗمٔمف اهلل

 8 ...............................اإلُم٤مم طمٗمٔمف اهللشم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل 

 9 ....................شم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حيٞمك اًمؼمقمل طمٗمٔمف اهلل

 11 .....................شم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ٟمٕمامن سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمقشمر طمٗمٔمف اهلل

 12  .....................اهللشم٘مريظ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٛمر سمـ قمكم ؾم٘مٞمؿ إهدل طمٗمٔمف 

 13 ..........................................................ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

 14 ..........................................................ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 15 .........................................................اًمٓمٌٕم٦م إومم ٘مدُم٦مُم

 21 ...................................................................يمٚمٛم٦م ؿمٙمر

 اٌفصً األٚي
 طمْمر خم٣ميمٖم٥م ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م

25 

 اٌفصً اٌصأٟ
 أوم٣ًمم ايمٔمٗمقزم٣مت ومدري٥م ىمقٞمٝم٥م وذفمٝم٥م ديٛمٝم٥م

45 

 52 اٌفصً اٌصاٌس
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 ايمٖمرق زمكم ايمٔمٗمقزم٥م وآزمتالء

 اٌغاتغاٌفصً 
 أوم٣ًمم اظمخ٣ميمٖم٥م هلل ويمٙمرؽمقل 

63 

 اٌفصً اخلاِؾ
 ايمْمرد واإلزمٔم٣مد إلزمٙمٝمس إلم يقم اظمٔم٣مد

71 

 اٌفصً اٌـاصؽ
 :، وهمٝمفَمـ نمغم اظمًٙمٚمكمدم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م  همٝمٚمـ ورد ذىمر هالىمٜمؿ

77 

 79 .........................( هالك ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم )سم٤مًمٓمقوم٤من(1)

 80 ...........................( هالك ىمقم هقد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم )سم٤مًمريح(2)

 81 .......................( هالك ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم )سم٤مًمّمٞمح٦م(3)

 83 ....( هالك ىمقم ًمقط قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم )سم٘مٚم٥م اًمدي٤مر واًمرُمل سم٤محلج٤مرة(4)

 84 ...........سمًقء ( قم٘مقسم٦م اعمٚمؽ اجل٤ٌمر اًمذي أراد ؾم٤مرة زوضم٦م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ5)

 88 .............( هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم )سم٤مًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م(6)

 89 ...........................................( هالك ومرقمقن وىمقُمف )سم٤مًمٖمرق(7)

 90 ........ورد ذيمرهؿ ذم ؾمقرة يس)سم٤مًمّمٞمح٦م( ( هالك أصح٤مب اًم٘مري٦م اًمذيـ8)

هالك سمٜمل إهائٞمؾ )سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م( طملم اؿمؽمـمقا قمغم ٟمٌٞمٝمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة ( 9)

 ...........................................................واًمًالم رؤي٦م اهلل ضمٝمرة.

91 

 92 ........اًم٘مري٦م )سم٤مًمرضمز(( قم٘مقسم٦م اعمخ٤مًمٗملم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ذم اًمدظمقل إمم 10)

 93 .......................................( قم٘مقسم٦م أصح٤مب اًم٧ًٌم )سم٤معمًخ(11)

 97 .................قم٘مقسم٦م أُم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ٓ ُيدرى ُم٤م ومٕمٚم٧م )سم٤معمًخ( (12)
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 101 ...............................................( هالك ىم٤مرون )سم٤مخلًػ(13)

 105 ............................ذيمر ُمـ ؾمقء ومٕم٤مل سمٜمل إهائٞمؾ قمنمة أؿمٞم٤مءوم٤مئدة: 

 105 ..............................................وذيمر ُمـ قم٘مقسم٤مهتؿ قمنمة أؿمٞم٤مء

 106 ...........................................وذيمر ُمـ اًمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ قمنمة أؿمٞم٤مء

 107 )سم٢مطمراق ضمٜمتٞمف( ويمٗمر سم٠مٟمٕمؿ اهللقم٘مقسم٦م ص٤مطم٥م اجلٜمتلم اًمذي أٟمٙمر اًمٌٕم٨م ( 14)

 109 ............................( هالك أصح٤مب اًمٗمٞمؾ )سمحج٤مرة ُمـ ؾمجٞمؾ(15)

 110 .......................( هالك أصح٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م )سم٤معمقت قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ(16)

 113 .............................واخلقف(( قم٘مقسم٦م أهؾ اًم٘مري٦م أُمٜم٦م )سم٤مجلقع 17)

 115 .........................ُمـ اعمًتٝمزئلم سمف ( قم٘مقسم٦م اهلل واٟمت٘م٤مُمف ًمرؾمقًمف 18)

 118 .........................( ص٤مقم٘م٦م ُمـ اًمًامء أطمرىم٧م ُمـ مل جي٥م داقمل اهلل19)

 120 .....................قمٚمٞمٝمؿ ( هالك صٜم٤مديد ىمريش ذم سمدر سمدقم٤مء اًمٜمٌل 20)

 122 ...............................دم إُم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمًٌف ( إهدار اًمٜمٌل 21)

 اٌفصً اٌـاتغ

 :، وهمٝمفتحقيؾ ايمٛمٔمٚم٥م إلم ٞمٗمٚم٥ميماإلفمراض وفمدم ايمُم٘مر ؽم٤ٌم 

127 

 128 .............أقمرض أصح٤مب ؾم٠ٌم قمـ ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل ومٛمزىمٝمؿ اهلل يمؾ ممزق (1)

اجلٜمتلم وٟمزول اًمٌالء هبؿ عم٤م سمخٚمقا وُمٜمٕمقا طمؼ اعم٤ًميملم واًمٗم٘مراء  ىمّم٦م أصح٤مب( 2)

 ...........................................................)ومٌدًمقا سم٤مًمٖمٜمك وم٘مرًا(

132 

 134   ...ىمّم٦م إسمرص وإىمرع وإقمٛمك، وومٞمٝم٤م أن اًمٌخؾ ويمٗمران اًمٜمٕمؿ جمٚم٦ٌم ًمٚمٜم٘مؿ.( 3)

 144 اٌفصً اٌصآِ



 هفم٥م ايمٔمٗم٣مب ظمـ طم٣ميمػ ايمًٛم٥م وايم٘مت٣مب

 
 

351 

 :، وهمٝمفايمٔمٗم٣مب ظمـ وومع دم ايم٘مػم واإلفمج٣مبهفم٥م 

 146 ..........................................( اًمٕمج٥م سم٤مًمٙمثرة هزيٛم٦م وطمنة1)

 149 .........................................ضر اًمٕمج٥م قمغم اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ( 2)

 150 .....................................( اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مخلًػ عمـ أقمج٥م سم٤مًمٜمٗمس3)

 152 .......................................( حتذير اًمُٙمت٤مب ُمـ اًمتٞمف واإلقمج٤مب4)

 153 ...( وًمق شم٘مقل قمٚمٞمٜم٤م سمٕمض إىم٤مويؾ ٕظمذٟم٤م ُمٜمف سم٤مًمٞمٛملم صمؿ ًم٘مٓمٕمٜم٤م ُمٜمف اًمقشملم5)

 155 ............................................ـ أيمؾ سم٤مًمِماملعم( هقم٦م اًمٜمٙم٤مل 6)

 اٌفصً اٌراؿغ
 :، وهمٝمفزمٚمـ طم٣ميمػ سمقصمٝمٜم٣مت ؽمٝمد إٞمٌٝم٣مء  زمجالءٞمزول ايمٔمٗمقزم٥م 

161 

  ................................... 162( اهلالك اًمنيع عمـ رد دقم٤مء اًمِمٗمٞمع 1)

 165 ...سم٤مًمٜمزول ظمٚمػ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ( اخل٤ًمرة إًمٞمٛم٦م سم٥ًٌم خم٤مًمٗم٦م اًمرُم٤مة ًمٚمرؾمقل 2)

 167 ..........إمم اجل٤ٌمل اًمٌٕمٞمدة ( اًمريح اًمِمديدة شم٠مظمذ رضماًل ظم٤مًمػ اًمرؾمقل 3)

 168 ...................................( اًمت٠مين ُمـ اًمرمحـ واًمٕمجٚم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من4)

 170  .............................( اًمٕم٘م٤مب إُمثؾ عمـ أُمر سمتٖمٞمػم اؾمٛمف ومٚمؿ يٗمٕمؾ5)

 173 ............سمٕمد هنٞمف هلؿ )ؾم٘مقه( اًمدواء ذم ُمروف عمـ ًمدوه ( قم٘مقسم٦م اًمٜمٌل 6)

 اٌفصً اٌؼاشغ

 :، وهمٝمفايمٔمٗمقزم٥م ايمنئم٥م ظمـ طم٣ميمػ دم ايمِمالة وآداب اظم٣ًمصمد هدي ايمممئم٥م

178 

 179 ...........( اًمٓمرد اًمنيع ٕصح٤مب اًمروائح اًمٙمرهي٦م ُمـ اعمًجد إمم اًمٌ٘مٞمع1)

 184 .............................ٟمزول اًمٌالء سمٛمـ ظمرج ُمـ اعمًجد سمٕمد اًمٜمداء( 2)
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 186 ..................................( ؾم٤مسمؼ اإلُم٤مم ومحقل اهلل رأؾمف رأس مح٤مر3)

 اٌفصً احلاصٞ ػشغ

 :، وهمٝمففمعم َمـ وومع دم ايمٙم٣ٌمس اظمحٓمقر نمّم٤م ايمرؽمقل 

192 

 193 ..................................سم٢مطمراق اًمثقب اعمٕمّمٗمر ( أُمر اًمرؾمقل 1)

 196 ...........................( اًمزضمر اًمِمديد عمـ ًمٌس ظم٤مشمؿ اًمذه٥م أو احلديد2)

 اٌفصً اٌصأٟ ػشغ

 :، وهمٝمفايمٔمٗمقزم٥م ايمنئم٥م ظمـ اؽمتٜمزأ زم٣ميمممئم٥م

202 

 203 .................................ىمؾ أسم٤مهلل وآي٤مشمف ورؾمقًمف يمٜمتؿ شمًتٝمزؤون( 1)

 206 ...................................اؾمتٝمزأ سم٤مًمًقاك ومحٛمؾ يم٤مًمٜم٤ًمء وُم٤مت (2)

 209 ومٕم٤مىمٌف اهلل سمِمٚمؾ إيدي وإىمدام وسم٤معمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم اؾمتٝمزأ سمٓمالب اًمٕمٚمؿ اًمٙمرام( 3)

 212 ...........................................( اًمٗمْمٞمح٦م عمـ اؾمتٝمزأ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م4)

 ............................  214اعمٙمٚمؿ  سمٜمٌٞمٜم٤م( اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمؿ ي٘متؾ ُمـ اؾمتٝمزأ 5)

 اٌفصً اٌصاٌس ػشغ
 :، وهمٝمفهفم٥م اإلص٣مزم٥م ظمـ ٞم٣مل َمـ ايمِمح٣مزم٥م

219 

 222 سم٤مًمًقي٦م وٓ يٕمدل ذم اًم٘مْمٞم٦مٟمزول اًمٌٚمٞم٦م سمٛمـ ىم٤مل: إن ؾمٕمدًا ٓ يًػم سم٤مًمني٦م وٓ ي٘مًؿ ( 1)

  ..................... 225( اجلٛمؾ اًمٖم٤مو٥م ي٘متؾ ُمـ ؾم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 2)

 226 ....................................( احلٞم٦م اًمنيٕم٦م شمداومع قمـ محٚم٦م اًمنميٕم٦م3)

 اٌفصً اٌغاتغ ػشغ

 :، وهمٝمفسمٔمجٝمؾ ايمٔمٗمقزم٥م يمٙمٓم٣مل إن ل يت٤م ويرد اظمٓم٣مل

230 

 232 .......................................................( اُمرأة ىمتٚمٝم٤م فمٚمٛمٝم٤م1)
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 234 ....................................................( ُمـ ٓ يرطمؿ ٓ ُيرطمؿ2)

 235 ..........................قم٘مقسم٦م رب اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٔم٤ممل اعمٌتدع أمحد سمـ أيب دؤاد( 3)

اًمذل واهلقان ٓسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل اًمراوميض اخلقان اًمذي شم٥ًٌم ذم ىمتؾ اعمًٚمٛملم ( 4)

 ........................................................وؾم٘مقط دوًم٦م إلؾمالم

236 

 اٌفصً اخلاِؾ ػشغ
 :، وهمٝمفايم٘مذب هالك يمِم٣مضمٌف

246 

 247 ........................................( ُمٌتدع ضمحد اًم٘مدر وم٠مذًمف اهلل وىمٝمر1)

 251 ...............................( ُم١مؾمس اجلٝمٛمٞم٦م ذسمح يقم اًمٕمٞمد يم٤مٕوحٞم٦م2)

 255 ..........................( يداك أويمت٤م وومقك ٟمٗمخ أٟم٧م اجل٤مين ومٕمالم اًمٍمخ3)

 259 ................................( طمٚمػ يم٤مذسم٤ًم قمغم أُمر ضمٚمؾ وم٠مصٞم٥م سم٤مًمِمٚمؾ4)

 261 ...................................( اومؽمى قمغم اًمٕمٚمامء زورًا وم٠مصٌح ُمٕم٘مقراً 5)

 اٌفصً اٌـاصؽ ػشغ
 :، وهمٝمففمٗمقزم٥م ايمٛمٓمر إلم احلرام وايمٔمُمؼ وايمٕمرام

265 

 268 ..................................قمجؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م ( إذا أراد اهلل سمٕمٌده ظمػماً 1)

 269 ............................................. ومل ئمٗمرخن ُمًٚمؿ شمٜمٍم وم( 2)

 271  ...............................................( ٟمٔمرة أدت إمم يمٗمر وطمنة3)

 272 ........................................( قمِمؼ وه٤مم ومٕم٤مىمٌف اهلل سمًقء اخلت٤مم4)

 273 ......................................( قمِمؼ وومجر ومٕمقىم٥م سمذه٤مب اًمٌٍم5)

 275 ................................( ٟمز اًم٘مرآن سم٥ًٌم ؿمٝمقة اًمٜمٔمر إمم اعمردان6)
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 278 ......................................( قمِمؼ اًمٖمالم ومٕم٤مىمٌف اهلل سمًقء اخلت٤مم7)

 اٌفصً اٌـاتغ ػشغ
 :، وهمٝمفطمْمر ايمٖمتقى زمٕمغم فمٙمؿ

290 

 294 ......................................................( اجلٝمؾ ي٘متؾ ص٤مطمٌف1)

 297 ..............................( قم٘مقسم٦م اًمراه٥م ًمت٘مديٛمف اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمقاضم٥م2)

 302 ..........................................................ىمتٚمقه ىمتٚمٝمؿ اهلل( 3)

 اٌفصً اٌصآِ ػشغ
  :، وهمٝمففمٗمقزم٥م َمـ ل ئمٚمؾ زمٔمٙمٚمف

308 

 310  .................................شمٌٕمف اًمِمٞمٓم٤مناٟمًٚمخ ُمـ اًمٕمٚمؿ واإليامن وم٠م (1)

 315 ..................................( إرض شمٚمٗمظ يم٤مشم٥م اًمقطمل اًمذي شمٜمٍم2)

 317  ...........................................( ٟم٠ٌم قمٔمٞمؿ سم٢محل٤مد قمالُم٦م اًم٘مّمٞمؿ3)

 322 .........................( ُمـ ظمٓمٞم٥م مجٕم٦م ُمٙملم إمم طم٤مرس أطمذي٦م اعمّمٚملم4)

 اٌفصً اٌراؿغ ػشغ
 :، وهمٝمفطمْمر اإلفمراض فمـ جم٣ميمس ايمٔمٙمؿ وايمذىمر زمٕمغم فمذر

326 

 327 ..........................................أُم٤م اًمث٤مًم٨م وم٠مقمرض وم٠مقمرض اهلل قمٜمف

 اٌفصً اٌؼشغْٚ
 :، وهمٝمفاظمٔمِمٝم٥م وأشمره٣م فمعم ايمٔم٣مل واظمتٔمٙمؿ

333 

 334 ....................................( ىمٌؾ هدي٦م اًمًٚمٓم٤من ومًٚم٥م ومٝمؿ اًم٘مرآن1)

 335 ...........................................اومتتـ ( ُمـ أشمك أسمقاب اًمًالـملم2)

 338 ..........................................( طمرم اًم٘مٞم٤مم سم٥ًٌم إصمؿ ُمـ أصم٤مم3)
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 340 ........................................( اسمـ ؾمػميـ جيد أصمر ذٟمٌف سمٕمد ؾمٜملم4)

 اٌفصً احلاصٞ ٚاٌؼشغْٚ
 :، وهمٝمفو٣مر َم٠مذ ضمرز َمـ ىمؾايمتحِمـ زم٣مٕذىم٣مر 

344 

 345 ....................ومٚمدهمتف قم٘مرب ٤مت( رضمؾ مل ي٘مؾ: أقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم1)

 347 ....( ٟمز أن ي٘مقل:سمًؿ اهلل اًمذي ٓ يي ُمع اؾمٛمف رء... وم٠مصٞم٥م سم٤مًمٗم٤مًم٩م2)

 349 ......................( رضمؾ ىمتؾ طمٞم٦م سمال إٟمذار ومامت ىمٌؾ أن خيرج ُمـ اًمدار3)

 اٌفصً اٌصأٟ ٚاٌؼشغْٚ
 :، وهمٝمفايمزصمر زم٣مهلجر

355 

 358 ...........ًمٚمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك سمٖمػم قمذر ( هجر اًمرؾمقل 1)

 365 ...............................................ٟم٤ًمءه ؿمٝمراً  ( هجر اًمٜمٌل 2)

  ......  367( رضمع صٌٞمغ إمم اًمّمقاب سم٥ًٌم قمراضملم وهجر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 3)

 371 ................................( هجر قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ٓسمٜمف4)

 373  .........................ًمرضمؾ ظمذف إمم إسمد ( هجر قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ 5)

 376 ...اًمًٚمٗمٞم٦م ذم هذا اًمٕمٍم ذم فم٤مهرة اًمتقؾمع اعمٗمرط ذم  اهلجرشمٜمٌٞمف: أىمقال أئٛم٦م اًمدقمقة 

 اٌفصً اٌصاٌس ٚاٌؼشغْٚ
 :، وهمٝمفأذي٥م اجل٣مر ؽم٤ٌم يمٕمّم٤م اجل٣ٌمر

385 

 387 .................................وإظمٞم٤مر سم٥ًٌم أذيتف ًمٚمج٤مر ًمٕمـ اًمّم٤محللم ًمف

اًمرد قمغم ُمـ يًتدل سمحدي٨م )اذه٥م وم٤مـمرح ُمت٤مقمؽ ذم اًمٓمريؼ( قمغم  سمٛمٌٝمف:

  ...................................اخلروج ًمٚمٛمٔم٤مهرات وآقمتّم٤مُم٤مت.ضمقاز 

387 
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 ٚاٌؼشغْٚ اٌغاتغاٌفصً 
 :، وهمٝمفٞمزول ايمٌالء ظمـ ؽمٟمل اهلل آزمتالء

393 

ذم اًمدٟمٞم٤م ومٜمزل سمف  ( رضمؾ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ُم٤م يمٜم٧م ُمٕم٤مىمٌل سمف ذم أظمرة ومٕمجٚمف زم1)

 ..................................................اًمٌالء طمتك ص٤مر ُمثؾ اًمٗمرخ

396 

 397 ...............( رضمؾ ؾم٠مل اهلل آسمتالء وم٤مسمتاله اهلل سمذه٤مب أهٚمف وقم٘مٚمف وُم٤مًمف2)

 398 ...........................( أسمق محزة اًمًٙمري دقم٤م قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٕمٛمك ومٕمٛمل3)

 399 .............................احل٤ملُمرأة دقم٧م قمغم وًمده٤م سم٤معمقت ومامت ذم ( ا4)

 ٚاٌؼشغْٚ اخلاِؾاٌفصً 
 :، وهمٝمفواحلٝمقان وؽم٣مئر خمٙمقوم٣مت ايمرمحـ اظمٔمكم َمـ اإلٞم٣ًمنَتذير أهؾ اإليامن َمـ فمٗمقزم٥م يمٔمـ 

405 

 407 ..........................سمٛمٗم٤مرىمتٝم٤م ( اُمرأة ًمٕمٜم٧م ٟم٤مىمتٝم٤م وم٠مُمره٤م اًمرؾمقل 1)

 409  ................................................( اًمٜمٙمػم قمغم ُمـ ًمٕمـ اًمٌٕمػم2)

 ٚاٌؼشغْٚ اٌـاصؽاٌفصً 
 :، وهمٝمفَمتٖمروم٣مت دم فمٗمقزم٣مت خمتٙمٖم٥م

415 

 415 ...........................................يٗمٚمح ىمقم وًمقا أُمرهؿ اُمرأة ًمـ( 1)

 418 ..شمٜمٌٞمف: اًمرد قمغم ُمـ يٜم٤مدي سمتقًمٞم٦م اعمرأة اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ومْماًل قمـ اًمقٓي٦م اخل٤مص٦م

 421 ..................( رضمؾ أشمك زوضمتف وهل طم٤مئض ومح٤مض يمام حتٞمض اًمٜم٤ًمء2)

 424 .........................)صٚمٕمؿ( أظمػ وم٘مٓمٕم٧م يده ُمـ اًمٙمػ ٦م( رأى يمت٤مسم3)

 429  .....................................ومٚمام شم٤مب أقمزه اهلل اًمرسم٤م وم٠مذًمف اهلل( أيمؾ 4)

 430 .......................................................................اخل٤ممت٦م

 432 .....................................................اعمّم٤مدر واعمراضمعومٝمرس 
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 439 ..........................................................ومٝمرس اعمقوققم٤مت

 

 

 

 
 


