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  الوالدتقريظ فضيلة الشيخ 
 حممد بن عبد الوهاب الوصابي حفظى اهلل
 

 ؿد  هل واًملةاة واًملةام قمغم رؾمول ا هل وقمغم لًمه وححهه ونن واهاه       من  سمعد احل
ومنن نن حم ؾمن ديــ  اإلؾمةاني وممقزاشمه حةاطمه وؿمؿوًمه ًمؽل ن  حيت ضمه اإلكل ن قمغم فمفر 

   وضمعل رزىمه وىموشمه ذم نـ يمهف  وذم سمره  وسمحره   ومودع ا هل ذم األرض اًمتي موضمده ا هل قمؾقف
اًمهح ر نن لي شمه ونلـوقم شمه وخمؾوىم شمه اًمعجقهة واألرزاق اًمعظقؿة ن  ها يعؾؿه هها هو ؾمهح كه 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ژيمام ىم ل شمع مم 
 ژې ې ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

    [.٤١اًمـحل  ]
 ج اإلكل ن ريموب اًمهحر ًمؾؽلب واألؾمػ ر واًمتػؽر واهاقمته ر  واطمت ج همم نعرومة وًمذًمك اطمت

  حغم ا هل قمؾقه ف  كهقـحيمثػم نن األطمؽ م ذم اًمعه دات واعمع نةات اًمتي سمقـف  ا هل ذم يمت سمه ووَ
 .وؾمؾم ذم ؾمـته طم ل ريموب اًمهحر

ى  رؾم ًمة ـمقهة مؾمامه   وىمد مجع ذم ذًمك مظموك  اًمػ َل  حمؿد سمن قمهد ا هل  اعمعروف سمـ سم نوؾم
(  كللل ا هل شمع مم من يـػع هب  ضم نعف  وىم رئف   )اًمـهذ اعمخت رة نن مطمؽ م اًمهحر واًمهح رة

 ونؼرفمف  وك ذه .   
 وومق ا هل اجلؿقع عم  ومقه رَ ه

 وحغم ا هل قمغم كهققـ  حمؿد وقمغم لًمه وححهه وؾمؾم
 مسمو هسمراهقم  حمؿد سمن قمهد اًموه ب اًموح يب

    هـ٤١45/7/5
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 ةـــــدمـــمق
 

وَمـ ؽمٝمئ٣مت  ،وٞمٔمقذ زم٣مهلل َمـ ذور أٞمٖمًٛم٣م ،وٞمًتٕمٖمره ،ٞمحٚمده سمٔم٣ملم وٞمًتٔمٝمٛمف ،إن احلٚمد هلل
د أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ وأؾمٜم ،٣مدي يمفوَمـ يّمٙمؾ همال ه ،َمـ هيده اهلل همال َمّمؾ يمف ،أفماميمٛم٣م

 .أن حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف وأؾمٜمد، ذيؽ يمف
  .[٤01]لل قمؿران    ژڦ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ
  .[٤اًمـل ء  ] ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ﮴ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳ژ
 [ . 7٤-70  ]األطمزاب ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  

ايمتل هل  ،ْم٣مر إرضايمٌح٣مر اظم٘متٛمٖم٥م دم أوم ، وفمج٣م ٤م َمِمٛمقفم٣مسمفَمـ آي٣مت اهللأَم٣م زمٔمد: هم١من 
ضمتك إن اظم٘مُمقف َمـ إرض واجل٣ٌمل  ،ٝمع إرضٙمج٣من َمـ ايمٌحر اظمحٝمط إفمٓمؿ زمجٚمطم

ويمقٓ  ،ظم٣مءوزمٗمٝم٥م إرض َمٕمٚمقرة زم٣م ،واظمدن زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم اظم٣مء ىمجزيرة فمٓمٝمٚم٥م دم زمحر فمٓمٝمؿ
 ،ىمٙمٜم٣موفماله٣م  ،وضمًٌف اظم٣مء يمْمٖمح فمعم إرض ،تفٗمدرسمف وَمُمٝمئ٣ملم يمف زمإَم٣ًمك ايمرب سم٣ٌمرك وسمٔم

الء ايمْم٣ٌم ٔمٝمكم دم ؽم٤ٌم زمروز هذا اجلزء َمـ إرض َمع اومتّم٣مء وهلذا ضم٣مر فمٗم ،هذا ؿمٌع اظم٣مء
٣محل٘مٚم٥م اإلهلٝم٥م زم آفمؼمافٙمقن فمٙمٝمف ذيمؽ إٓ ومل جيدوا َم٣م حيٝم ،فمٙمٝمف وأن يٕمٚمرهؿمٌٝمٔم٥م اظم٣مء يمٙمٔمٙمق 

ويم٘مٛمف يقصم٤م آفمؼماف  ،وهذا ضمؼ ،ان إريض دم إرضايمتل اومتّم٦م ذيمؽ يمٔمٝمش احلٝمق
َمٙم٦م وإذا سمٟم وٓ حمٝمص فمٛمف، ،وصٖم٣مت ىماميمف ،وضم٘مٚمتف ،وفمٙمٚمف ،وَمُمٝمئتف ،وإرادسمف ،درة اهللزمٗم

 ،وَمٛم٣مهمٔمٜم٣م ،وَمٗم٣مديره٣م ،٘م٣مهل٣موأؾم ،فمج٣م ٤م ايمٌحر وَم٣م همٝمف َمـ احلٝمقاٞم٣مت فمعم اطمتالف أصمٛم٣مؽمٜم٣م
همٝمٜم٣م َمـ احلٝمقاٞم٣مت َم٣م و، َمث٣مل اجل٣ٌمل ٓ يٗمقم يمف رءٞم٣ًم أضمتك إن همٝمٜم٣م ضمٝمقا ،وأيمقاهن٣م ،وَمّم٣مره٣م

همٝمٛمزل ايمرىم٣مب فمٙمٝمٜم٣م همتحس زم٣ميمٛم٣مر إذا أوومدت همتتحرك همُٝمٔمٙمؿ  ،٣م همُٝمٓمـ أهن٣م صمزيرةيرى ـمٜمقره
ضمتك اإلٞم٣ًمن وايمٖمرس  ،أٞمف ضمٝمقان، وَم٣م َمـ صٛمػ َمـ أصٛم٣مف ضمٝمقان ايمػم إٓ ودم ايمٌحر أَمث٣ميمف

هذا َمع َم٣م همٝمف َمـ اجلقاهر  ،٣م ٞمٓمغم دم ايمػم أصالً وهمٝمف أصمٛم٣مس ٓ ُئمٜمد هل ،وايمٌٔمغم وأصٛم٣مهمٜم٣م
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ٍـّ ٍ ىم٣ميمٌٝم٦م هل٣م  همؼمى ايمٙم٠ميم٠مة ىمٝم ،وايمٙم٠ميم٠م واظمرصم٣من سم٘مٛمٜم٣م  وهل ايمِمدف-ػ أودفم٦م دم ىمِ
٣من دم وسمٟمَمؾ ىمٝمػ ٞم٦ٌم اظمرصم ،متًف إيديقن وهق ايمذي دم صدهمف مل وَمٛمف ايمٙم٠ميم٠م اظم٘مٛم ،وحتٖمٓمٜم٣م

وأصٛم٣مف ايمٛمٖم٣م س  ،ػمذا َمع َم٣م همٝمف َمـ ايمٔمٛمه ،ايمُمجر ومٔمره دم ايمِمخرة ايمِمامء حت٦م اظم٣مء فمعم هٝمئ٥م
خره وؽمغمه٣م دم ايمٌحر سمُمٗمف ومت ،٣م ٤م ايمًٖمـشمؿ اٞمٓمر إلم فمج ،ٗمذهمٜم٣م ايمٌحر وسُمًتخرج َمٛمفايمتل ي

 ،صمرا ٜم٣مإلوإٞمام وم٣م ده٣م وؽم٣م ٗمٜم٣م ايمري٣مح ايمتل يًخره٣م اهلل  ،قومٜم٣موٓ ؽم٣م ؼ يً ،زمال وم٣م د يٗمقده٣م
  .٦م راىمدة فمعم وصمف اظم٣مءهم١مذا ضُمٌَِس فمٛمٜم٣م ايمٗم٣م د وايم٣ًم ؼ ـمٙم

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ژىم ل ا هل شمع مم 
 .(٤) [44-41]اًمشورى     ژٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺٺ

 ايمٝمقم همٗمد سمٕمغم احل٣مل َمـ ضم٣مل إلم ضم٣مل دم ايمتٛمٗمؾ وايمؼمضم٣مل.  ٣موهذا ىم٣من همٝمام ؽمٌؼ أَم
  اهللأعجب من أن حيصيوا أحد إال عجائب البحر

 ،دمه٣مء ،حر أَمقاصم٣ًم فم٣مسمٝم٥من دم ايمٌأ ،ر دم ايمٛمِمػ ايمث٣مين َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـىمُمػ فمٙمامء ايمٌح٣م
ح ايمٌحر يِمٌح همٔمعم فمٚمؼ ؽمتكم َمؼمًا َمـ ؽمْم ،إذا أطمرج اظمرء يده مل ي٘مد يراه٣م ،ضم٣ميم٘م٥م ،َمٓمٙمٚم٥م

ًا فمـ ق سمٌٔمد ؽمتكم َمؼمزمٚمٔمٛمك أٞمٛم٣م ٓ ٞمًتْمٝمع رؤي٥م إؾمٝم٣مء دم أفمام ،ح٣مرىمؾ رء َمٓمٙمؿ دم ايمٌ
ٝم٥م زمٛمقر سمقيمده ايمتل سمٔمٝمش دم أفمامق ايمٌح٣مر ايمٙمج ويمذيمؽ زود اهلل إضمٝم٣مء ايمٌحري٥م ،حرؽمْمح ايمٌ

  .ًا دم سمٙمؽ ايمٓمٙمامت همام يمف َمـ ٞمقروَمـ مل جئمؾ اهلل يمف ٞمقر ،يمٛمٖمًٜم٣م
 ،ؾ أن خيٙمٗمقا هؿومٌ ايمٗمرآن ايم٘مريؿاهلل ذىمر سمٙمؽ ايمٓمٙمامت دم ٞمز ه٠مٓء اظم٘متُمٖمقن أن وومد 

ٓ آزم٣مؤهؿ ٓ  ،و ک  ک ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ وم٣مل سمٔم٣ملم:  ،أصمدادهؿو
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ       ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ڱڳ  ڱ

  .[١0اًمـور ]ژۓ  

 همًٌح٣من اخلالق ايمٔمٓمٝمؿ.
                                                           

(٤ ) نػت ح دار اًملع دة (١4-1/١٤) -رمحه ا هل-ؼقم هاسمن اًم. 
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  ؟ؽمٟمل رصمؾ أضمد ايمًٙمػ فمـ اهللوومد  
 ٤م ايمٌحر ؟ أمل سمرىم همٗم٣مل يمف :

 وم٣مل : زمعم . 
 همٜمؾ ضمدث يمؽ َمرة أن ه٣مصم٦م زم٘مؿ ايمريح فم٣مصٖم٥م؟ وم٣مل : 

 وم٣مل : ٞمٔمؿ . 
 وم٣مل : واٞمٗمْمع أَمٙمؽ َمـ اظمالضمكم ووؽم٣م ؾ ايمٛمج٣مة ؟ 

 وم٣مل : ٞمٔمؿ . 
 ٣مء؟ أن هٛم٣مك َمـ يًتْمٝمع أن يٛمجٝمؽ إن ؾموم٣مل همٜمؾ طمْمر زم٣ٌميمؽ واٞمٗمدح دم ٞمٖمًؽ 

 وم٣مل : ٞمٔمؿ . 
   .همذاك هق اهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق وؽمع ىمؾ رء فمٙمامً   وم٣مل:

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڦڤ ڤ  ڦ  ڦ ڤ ڤژ
ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڻ    ںک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں
 ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ۓ   ھہ  ہ       ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 (٤)[ 14 -11] يوكس   

  

                                                           

(٤ ) قمؼ ئد اًمراومضة واًمرد قمؾقف نمًمػ ت جمؿوع (4٤/51.) 
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 اذا البح هل سبب كتابيت

وايمتل ومد ختتٙمػ مت٣مَم٣ًم فمـ أضم٘م٣مم ايمػم دم زمٔمض إَمقر ىمام  ،يمٙمٌحر أضم٘م٣مَمف اخل٣مص٥م زمفزمام أن 
ُهَق »٣مضم٥م َمٝمت٥م ايمٌحر ويمق يمٕمغم رضورة سمرى حتريؿ َمٝمت٥م ايمػم إٓ يمٙميورة ودم اظمٗم٣مزمؾ سمرى إزم

ؾُّ ََمْٝمَتُتفُ    ود وايمؼمَمذي وايمٛم٣ًم ل وازمـ َم٣مصمف فمـ أيب هريرةرواه أزمق دا صحٝمح شايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه، احْلِ
 . (1) َمرهمقفم٣مً 

دم َمديٛم٥م احلديدة ويم٘مثرة ايمٔم٣مَمٙمكم دم ايمٌحر  إمحر وٞمٓمرًا يمقصمقدٞم٣م فمعم ؽم٣مضمؾ ايمٌحر
وايم٣ًم ٙمكم فمـ أضم٘م٣مَمف رأي٦م أن أىمت٤م هذه ايمٛمٌذ ايمٝمًغمة إصم٣مزم٥م فمـ إؽمئٙم٥م ايمُمٜمغمة ايمتل ي٘مثر 

ؽمٖمغمة يمٛم٣م إلم ايمٌح٣مرة أفم٣مهنؿ  خت٣مرة دم أضم٘م٣مم ايمٌحر وايمٌح٣مرة اظم ايم٠ًمال فمٛمٜم٣م يمت٘مقن هذه ايمٛمٌذ
اهلل وضمرؽمٜمؿ َمـ ىمؾ ؽمقٍء وَم٘مروه وأفم٣مدهؿ إلم أهٙمٝمٜمؿ ؽم٣مظمكم نم٣مٞمٚمكم آَمكم ، واهلل أؽمٟمل أن 
يقهمٗمٛمل ظم٣م حيٌف ويرو٣مه ، وجئمؾ أفمامرم طم٣ميمِم٥م يمقصمٜمف ايم٘مريؿ ، وصعم اهلل وؽمٙمؿ فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد 

  . رب ايمٔم٣مظمكموفمعم آيمف وصحٌف واحلٚمد هلل
 اهللوىمتٌف ايمٖمٗمغم إلم رمح٥م 

 فمامر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زم٣مَمقؽمك قأزم
 ظمًٙمٚمكمانمٖمر اهلل يمف ويمقايمديف وَمُم٣مخيف و

 َمرىمز ايمًالم ايمٔمٙمٚمل يمٙمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥مدار احلدي٧م و
 هـ11/4/1435 ايمرزمِم٥م  –احلديدة  –ايمٝمٚمـ 

 
  

                                                           

 اًملحقحة (  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم486(  اسمن ن ضمه )  59اًمـل ئي ) (  69  اًمؽمنذي )( 84مسمو داود ) (٤)
(١80). 
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 موـمـة ةـدمـمق
 

 َم٣م َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م زمحر؟ :1س
 اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: : وَمـ اجلقاب

 :فمعم وهق يْمٙمؼ، زمحر ىمؾ َم٘م٣من واؽمع صم٣مَمع يمٙمامء ايم٘مثغمىمٙمٚم٥م أصؾ ن إ
 .ايمٌحر ايمِمٕمغم (1)
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ژ ؽمـٌح٣مٞمف ومقيمـف  ىمـام دل فمٙمٝمـف  ايم٘مٌغم فمعم ايمٌحرو  (2)

ودم اظمحٝمْمــ٣مت  ،وَمٔمٙمــقم أن ايمٖمٙمــؽ يفــري دم ايمٌحــ٣مر ايمِمــٕمغمة  (164ايمٌٗمــرة:) ژٺ
وَمٔمٙمقم أن ايمٌحر  .)138إفمـراف: ) ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ژ  سمٔم٣ملم: وومقيمف ايم٘مٌغمة.

 .  ٗمٙمزمايم زمحر: ومٝمؾ هق  ،يمٌٛمل إها ٝمؾ َمـ ايمٌح٣مر ايمِمٕمغمة ايمذي همرومف اهلل

 .واهلل أفمٙمؿ  (ؾايمٛمٝمهنر )َمٌم هنر هق: ٝمؾووم
 :فمعم ايمٌحر ويْمٙمؼ أيّم٣مً 

 .اظم٣ميمح اظم٣مء  (1)
پ  پ  پ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژيمٓم٣مهر ومقيمف سمٔم٣ملم ،ايمٔمذباظم٣مء   (2)

 وٞمحقه٣م. ،(12هم٣مؿمر:)  ژڀ

يْمٙمؼ فمعم اظمحٝمْم٣مت ايمٔمٓمٝمٚم٥م، وايمٌح٣مر ايمِمٕمغمة، وإهن٣مر اجل٣مري٥م،  (ايمٌحر)وفمعم هذا همٙمٖمظ 
وهبذا ئمٙمؿ ؤمػ ومقل َمـ ضمٌم سمٔمريػ ايمٌحر دم ، ت ايم٘مٌغمة، اظم٣محل٥م َمٛمٜم٣م وايمٔمذزم٥موايمٌحغما

 .(1)، هم١مِن ـم٣مهر ٞمِمقص ايمٗمرآن سمٔم٣مروف٥م٣محلاظمايمٌح٣مر ايم٘مٌغمة اظمتِمؾ زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض، أو دم ايمٌح٣مر 
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

                                                           

 .(1/580ًمؾجرسموع )األنث ل اًمؼرلكقة اًمؼق ؾمقة اعمرضوسمة ًمإليامن سم  هل ( ٤)



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ ٤٤ ـ  
 

 ؟٥مأهيام أىمػم َم٣ًمضم٥م  اظم٣مء أم ايمٝم٣مزمً :2س   
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

يُمٚمؾ اظم٣مء  ،رضَمـ ىمقىم٤م إ (%71)يٚمثؾ  هم١من اظم٣مء  أىمثر َمـ ايمٝم٣مزمس، اظم٣مءأوًٓ: 
ٞمِمػ ايم٘مرة  نيتّمح أطمريْم٥م ايمٔم٣ممل  لمإزم٣ميمٛمٓمر و ،وايمٌحغمات ،هن٣مروإ ،وايمٌح٣مر ،اظمحٝمْم٣مت

 ،٣مءَمقيب َمٔمٓمٚمف ٞمِمػ ايم٘مرة اجلٛم و ،ومل َمٔمٓمٚمف ي٣مزمسٞمِمػ ايم٘مرة ايمممو ،سايمُمامرم َمٔمٓمٚمف ي٣مزم
 َم٣ًمضم٥م َمـ( % 71) ضمدود يٕمْمل فهم١مٞم ،هم٣مظم٣مء أىمثر َمـ ايمٝم٣مزمس ،ريب َمٔمٓمٚمف َم٣مءرة ايمٕم٘مٞمِمػ ايمو

 َمـ (% 97، واظم٣مء اظم٣ميمح  يٕمْمل )٣مً َمرزمٔم اً َمؼم ىمٝمالً  ٣مً َمٙمٝمقٞم( 361) يٗم٣مرب َم٣م أي ،إروٝم٥م ايم٘مرة
 ايمٗمْمٌكم دم اصمديتق ايمٔمذب اظم٣مء هذا شمٙمثل َمـ وأىمثر فمذب، َم٣مء( همٗمط %  3) و إرض فمعم اظم٣مء

 ،ايمٌحغمات دم اظمقصمقد ايمٔمذب اظم٣مء أن أي، صمٙمٝمدي٥م وصم٣ٌمل ،صمٙمٝمد ؾم٘مؾ فمعم واجلٛمقيب ايمُمامرم
 هذا فمعم اظم٣مء َمـ( %1) َمـ أومؾ إٓ يُم٘مؾ ٓ ،(اجلقهمٝم٥م اظمٝم٣مه) ٔزم٣مروا ،وايمٝمٛم٣مزمٝمع ،وإهن٣مر

 .(1)ايم٘مقىم٤م
وسمّمؿ  ،وايمتل ٓسمٕمٚمره٣م اظمٝم٣مه ،رضصمزاء اظمرسمٖمٔم٥م َمـ ؽمْمح إفم٣ٌمرة فمـ إ شم٣مٞمٝم٣ًم: ايمٝم٣مزمس،

 همٗمط. رضَمـ َم٣ًمضم٥م إ (%29)يٚمثؾ ايمٝم٣مزمسو ،روٝم٥م ىمٌغمة سمٔمرف زم٣ميمٗم٣مراتأَم٣ًمضم٣مت 
 ضم٥م ايمٝم٣مزمس.همٚم٣ًمضم٥م اظم٣مء أىمػم َمـ َم٣ًم

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
  

                                                           

 .اًمؽحقل اًمدائم قمهد سمؼؾم( ٤6)ص  واإليامن اًمعؾم سملم اعم ء دورةطم ؿمقة ( ٤)
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 ـ ٤1 ـ  
 

 صورة للكرة األرضية توضح نسبة املاء واليابس

 
 :ىمؿ َمرة صم٣مء ذىمر ايمٌحر وايمػم دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ؟3س

 اجلقاب وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب :
دم  ايمٝم٣مزمسو أ ايمػمذىمر ىمٙمٚم٥م  ( َمرة، وصم٣مء32دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ) ايمٌحرصم٣مء  ذىمر ىمٙمٚم٥م 

 ( َمرة.13ايمٗمرآن )
 ( َمرة :13دم ايمٗمرآن ) ايمٝم٣مزمسأو  ايمػمأوًٓ: ذىمر ىمٙمٚم٥م 

 (.96ظم٣م دة: )ا    ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (1)
 (.59إٞمٔم٣مم: )  ژ ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (2)

 (.6إٞمٔم٣مم: ) ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (3)

 (.97إٞمٔم٣مم: )  ژ ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڄ  ڃ  ڃ  ژ سمٔم٣ملم ٣ملوم (4)

 (.22يقٞمس:)     ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (5)

 (.67اإلهاء: ) ژ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (6)

 (.68اإلهاء: ) ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (7)

 (.77اإلهاء: ) ژک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    ژ سمٔم٣ملم ٣ملوم (8)
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 ـ ٤4 ـ  
 

 (.63ايمٛمٚمؾ: ) ژائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (9)

 .(65:ايمٔمٛم٘مٌقت) ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم  (17)
 (.41ايمروم: ) ژی  ی        جئ  حئ    مئ  ژ   سمٔم٣ملم ٣ملوم (11)

 (.32يمٗمامن: )     ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم (12)

 (.59 إٞمٔم٣مم:) ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حتژ سمٔم٣ملم ٣ملوم  (13)
 ( َمرة :32دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ) ايمٌحرشم٣مٞمٝم٣ًم: ذىمر ىمٙمٚم٥م 

همٙمٔمٙمؽ فمزيزي ايمٗم٣مرىء سمالضمظ  ،دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمٌحر ىمٙمٚم٥م وومٌؾ أن ٞمًتٔمرض سم٘مرار
وومد وؤمٛم٣م  ،( سم٘مرارات7زمٔمدد ) ايمػَم  دم سم٘مرار يمػَم آم٥م َمع يمٖم ريمٌحا٥م أٞمف ومد صم٣مءت يمٖمٓم
اإلفم٣مدة هٛم٣م وزم٣ميمت٣مرم ؽمقف  ًتٕمٛمل فمـؽمقف ٞمو (،11، 9، 8و )( 5( إلم )2فمٙمٝمٜم٣م ايمؼمومٝمؿ َمـ )

( ضمتك ٓ سمت٘مرر أي٣مت ايمتل صم٣مءت َمُمؼمىم٥م 8ايم٘مريؿ َمـ رومؿ ) يمٗمرآندم ا ايمٌحر سمٌدأ سم٘مرار
 : ايمٌحرو ايمػَم  ٣مهمٝمٜم٣م ىمٙمٚمت

 (.57ايمٌٗمرة: ) ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 8)
 (.164ايمٌٗمرة: ) ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 9)
 (.96اظم٣م دة: )   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 17)
 (.138إفمراف: ) ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 11)
 (.163إفمراف: ) ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 12)

 (.97يقٞمس: ) ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ژ سمٔم٣ملم ٣ملوم( 13)
 (.32إزمراهٝمؿ: ) ژ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئائ  ەئ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 14)
 (.14ايمٛمحؾ: ) ژۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 15)
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 ـ ٤١ ـ  
 

 (. 66اإلهاء: ) ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئژ سمٔم٣ملم ٣ملوم( 16)

 (.67اإلهاء: ) ژ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 17)
 .(61:ايم٘مٜمػ) ژی  جئ  حئ  مئ    ىئ     ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 18)
 (.63:ايم٘مٜمػ) ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 19)
 (.79ايم٘مٜمػ: ) ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 27)
  (.179ايم٘مٜمػ: )    ژۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ ېئ    ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 21)

 (.179ايم٘مٜمػ: )     ژېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی   ژ سمٔم٣ملم ٣ملوم( 22)
 (.77ؿمف: ) ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 23)
 (.65احل٨م:) ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 24)
 (.63ايمُمٔمراء: ) ژ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 25)
 (.27يمٗمامن: ) ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 26)
 (.31يمٗمامن: ) ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        چ  چ    ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 27)
 .(32:ايمُمقرى) ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 28)
 .(24:ايمدطم٣من) ژچ    چ  چ    ڃڃ  ڃ    ڃژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 29)
 .(12:اجل٣مشمٝم٥م) ژۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    ژ سمٔم٣ملم ٣ملوم( 37)
 .(6:ايمْمقر) ژھ  ے ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 31)
 .(24:ايمرمحـ) ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  سمٔم٣ملم ٣ملوم( 32)
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 ـ ٤5 ـ  
 

  :اٞمٓمر َمٔمل زمدوم٥م ؽمقف ٞمح٤ًم ضم٥ًٌم زم٣مؽمتخدم احل٣مؽم٥ٌم
  ذىمرتايمٌح٣مر ( َمرة.32)ن آدم ايمٗمر 

  ذىمريمػَم ا  ( َمرة13)دم ايمٗمران. 
 . (45=13+32) = َمٔم٣مً  ايمٌحر و يمػَم ان أ :يأ 
 إريض. دم ايم٘مقىم٤م ايمٌح٣مرٞم٥ًٌم  (% 71) ئمٛمل: ،(71%= 45 ÷ 32) 
 إريض. دم ايم٘مقىم٤م ايمٝم٣مزمس ٞم٥ًٌم (%29: )ئمٛمل  ،(29%= 45÷13)

 ٣م ؽمٌؼ:ظمسمقوٝمح 
أو  زمرقصمد فمٛمدٞم٣م ىمٙمٚم٥م ، ويُ (اشمٛمكم وشمالشمكم َمرة)دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  زمحرقصمد فمٛمدٞم٣م ىمٙمٚم٥م يُ 
يٌس  أيمٝمس ىمذيمؽ؟(مخ٥ًم وأرزمٔمكم َمرة)جمٚمقفمٜم٣م  (،شمالث فمممة َمرة)دم ايمٗمرآن ، 

 اجلقاب: زمعم. 
 ،يمػَم او ٙمٌحريمفمعم ايمٛم٣مسم٨م ايم٘مقم  (اشمٛمكم وشمالشمكم َمرة) ايمٌحرٔم٣ميمقا ٞمٗمًؿ فمدد َمرات سم

، هذه هل ٞم٥ًٌم اظم٣مء مت٣مَم٣ًم فمعم وصمف (وؽمٌٔمكم دم اظم٣م ٥م اً واضمد)، يِمٌح ايمٛم٣مسم٨م (مخ٥ًم وأرزمٔمكم)
 إرض.

فمعم  ايمٝم٣مزمسو يمػَم اايمتل ورد ذىمره٣م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٙمٖمظ  (شمالشم٥م فممم) شم٣مٞمٝم٣ًم: ٞمٗمًؿ
ايمذي  (سمًٔم٥م وفممميـ دم اظم٣م ٥م)، ي٘مقن ايمٛم٣مسم٨م (مخ٥ًم وأرزمٔمكم) ايمٌحرو ػمٙميماظمجٚمقع ايم٘مقم 

 َمٗمدار ايمٝم٣مزم٥ًم فمعم وصمف ايم٘مرة إروٝم٥م . هق همٔمالً 
 : ىمؿ أٞمقاع اظمًْمح٣مت اظم٣م ٝم٥م ؟ 4س

  : اجلقاب وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب
 :أٞمقاعشمالشم٥م  إلمػ اظمًْمح٣مت اظم٣م ٝم٥م ٛمَّ َِم سمُ 
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 ـ ٤6 ـ  
 

 .اظمحٝمْم٣متوًٓ : أ
  . اظمحٝمْم٣مت هل اجلزء إىمػم وإفمٓمؿ َمـ ايمٕمالف اظم٣م ل ايمذي يْمقق ايم٘مرة إروٝم٥م

 : هل ىم٣ميمت٣مرمو ،ويٌٙمغ فمدد اظمحٝمْم٣مت ايمتل سمْمقق ىمقىم٤م إرض مخ٥ًم حمٝمْم٣مت
(1) اظمحٝمط اهل٣مدي. 
(2) اظمحٝمط إؿمٙمز.  
(3) اظمحٝمط اهلٛمدي. 
(4) اظمحٝمط اظمتجٚمد ايمُمامرم.  
(5) ٚمد اجلٛمقيباظمحٝمط اظمتج . 

 :ايمٌح٣مرشم٣مٞمٝم٣ًم : 
ايمٌح٣مر  ومد سم٘مقن زمٔمٚمؼاظمحٝمْم٣مت  ايمٌح٣مررنمؿ أهن٣م أصٕمر َمٛمٜم٣م ...وَمـ أهؿ أٞمقاع : 
(1)  ايمٌح٣مر ايمقاؽمٔم٥م. 
(2)  ايمٖمرفمٝم٥مايمٌح٣مر. 
(3) ايمٌحغمات. 

 :هن٣مرإشم٣ميمث٣ًم : 
 ،وصٕمغمة ،وفمريّم٥م ،وداهمئ٥م ،وزم٣مردة ،وزمْمٝمئ٥م ،، أهن٣مر هئم٥م٣من دم ايمٔم٣مملهٛم٣مك أهن٣مر دم ىمؾ َم٘م

 .(1)(صمدوٓي يٗمؾ فمروف فمـ مخ٥ًم أَمت٣مر يًٚمك )وايمٛمٜمر ايمذ
 : ٦م هذه ايمٌح٣مر هبذه إؽمامءظم٣مذا ؽمٚمٝم :5س
(1) ايمٌحر إمحر.  
(2) ايمٌحر إصٖمر.  

                                                           

(٤ )ضمريدة قم مل اًمهح ر واعمحقط ت. 

http://www.lovefount.com/vb/
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 ـ ٤7 ـ  
 

(3) ايمٌحرإؽمقد.  
(4) ايمٌحر إزمٝمض.  
(5) ايمٌحر اظمٝم٦م ؟ 

 هلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب: وَمـ ا
 :ايمٌحر إمحرأوًٓ: 

٥م يمُمٌف اجلزيرة وهق َمًْمح َم٣م ل يٗمع زمكم ايمًقاضمؾ ايمٕمرزمٝم ،(1)ايمُٗمْٙمُزم زَمْحرَ ىم٣من يًٚمك ومدياًم  
 وايمٝمٚمـ. سمْمؾ فمٙمٝمف ىمؾ َمـ ايمًٔمقدي٥م وَمٌم وايمًقدانو ،ايمٔمرزمٝم٥م وأهمريٗمٝم٣م

، فمُم٣مب وؿمح٣ميم٤م زمحري٥م َمٙمقٞم٥مهبذا آؽمؿ الم وصمقد أ ايمٌحر إمحرئمقد ؽم٤ٌم سمًٚمٝم٥م 
أمحر ظمٝم٣مه ايمٌحر فمٛمد نمروب  فمُم٣مب وايمْمح٣ميم٤م سمٔم٘مس يمقٞم٣مً هذه إ :سمْمٖمق فمعم ؽمْمح َمٝم٣مهف

  .ايمُمٚمس، واٞمٔم٘م٣مس أؾمٔمتٜم٣م فمعم ايمٌحر
لم وصمقد ؽمالؽمؾ اجل٣ٌمل فمٛمد ؽم٣مضمٙمف إئمقد  ،ن ؽم٤ٌم سمًٚمٝمتف هبذا آؽمؿإ :طمرونآويٗمقل 

سمٔمْمل ـمالهل٣م اظمٛمٔم٘م٥ًم فمعم صٖمح٥م َمٝم٣مه  ،راء داىمٛم٥موهذه اجل٣ٌمل مح ،ايمٕمريب دم اجل٣مٞم٤م اظمٌمي َمٛمف
 .أمحر يمتٙمؽ اظمٝم٣مه ايمٌحر يمقٞم٣مً 

  :إصٖمرايمٌحر شم٣مٞمٝم٣ًم: 
 :اظمحٝمط اهل٣مديَمـ  وايمذي زمدوره ي٘مقن صمزءاً  ،هق اجلزء ايمُمامرم َمـ زمحر ايمِمكم ايممموملو

 يٗمع هذا ايمٌحر زمكم إرايض ايمِمٝمٛمٝم٥م وؾمٌف اجلزيرة ايم٘مقري٥م. 
وايمتل  ،ضمٌٝم٣ٌمت ايمرَم٣مل ايمتل سمٙمقن َمٝم٣مهفيمقصمقد  إصٖمرايمٌحر  ؽمؿ:آ تف هبذاوؽم٤ٌم سمًٚمٝم

 .ايمٛمٜمر إصٖمرحتٚمٙمٜم٣م َمٝم٣مه 
 :إؽمقدايمٌحر : شم٣ميمث٣مً 

                                                           

 اًمؼؾزم  نديـة ىمديؿة يم كت ىمرب ميؾة واًمطور.( ٤)
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  .وآؽمٝم٣م ايمِمٕمرى ٕوروزم٣مداطمقم يٗمع زمكم اجلزء اجلٛمقيب ايمممومل  زمحرهق  
مم٣م جئمٙمف يم٘مثرة ايمًح٤م وايمّم٣ٌمب اظمحٝمط زمٚمٛمْمٗمتف  :هبذا آؽمؿ إؽمقدايمٌحر ؽمٚمل و
زم٤ًٌم  ،سم٘مقن ؽمقداء ايمٙمقن فوأنمٙم٤م ايمًح٤م ايمتل سمت٘مقن همقوم ؾ إلم ايمًقاد، َم٣مأي:  ،داىمٛم٣مً 

 .وزم٣ميمت٣مرم يٛمٔم٘مس ايمٙمقن إؽمقد فمٙمٝمف ،يمٝمفإ مم٣م يٚمٛمع وصقل وقء ايمُمٚمس ،اظمقومع اجلٕمرادم يمٙمٌحر
  :إزمٝمض اظمتقؽمطايمٌحر رازمٔم٣ًم: 

 .وايمٗم٣مرة إؽمٝمقي٥م ،إلهمريٗمٝم٥موايمٗم٣مرة ا ،ايمٗم٣مرة إورزمٝم٥م: وم٣مراتشمالث يٗمع زمكم 
ٕٞمف يٗمع و، ن نمٝمقَمف نم٣ميمٌٝم٥م أي٣مم ايمًٛم٥م زمٝمّم٣مءٕ ؿ:هبذا آؽم إزمٝمض اظمتقؽمطايمٌحر  ؽمٚمل و

 .و أوروزم٣م ،أهمريٗمٝم٣مو ،دم ايمقؽمط زمكم وم٣مرات آؽمٝم٣م
 : اظمٝم٦مايمٌحر طم٣مَم٣ًًم: 

 .احلدود زمكم دويمتل همٙمًْمكم وإردن هق يمٝمس زمحرًا زمؾ زمحغمة فمعم
ىمام هق احل٣مل دم  ،و ايم٘م٣م ٛم٣مت احلٝم٥مأ ،ؽمامكٞمف ٓ سمٔمٝمش همٝمف إٕ: آؽمؿذا وؽم٤ٌم سمًٚمٝمتف هب

  .طمرىإ ايمٌح٣مر
ن أو ايم٘م٣م ٛم٣مت احلٝم٥م أؽمامك يمدرصم٥م ٓ سمًتْمٝمع همٝمف إ أٞمف َم٣ميمح صمداً  دم ذيمؽ:وايم٤ًٌم 

  .سمتحٚمٙمٜم٣م
ر ىمثأَم٣ميمح  اظمٝم٦مايمٌحر  ن َم٣مء أٓ إ ،يّم٣مً أن َم٣مء ايمٌح٣مر واظمحٝمْم٣مت َم٣ميمح أوزم٣ميمرنمؿ َمـ 

ايمٌحر  دم  أَم٣م ،دم ايم٘مٕمؿ ايمقاضمد ٣مً نمراَم (35)، همدرصم٥م َمٙمقضم٥م اظمحٝمْم٣مت ٓ سمزيد فمـ زم٘مثغم
ومتٛمع َمٙمقضمتف ايمُمديدة هذه وصمقد ، دم ايم٘مٕمؿ ايمقاضمد َمـ اظم٣مء ٣مً َمرانم (287)لم إهمتِمؾ  اظمٝم٦م

ضمد َمٜمام ضم٣مول أوٓ يًتْمٝمع  ،وايم٘م٣م ٛم٣مت ايمٌحري٥م ،إفمُم٣مبٓ زمٔمض إ ،َم٣م ٜم٣مخمٙمقوم٣مت ضمٝم٥م دم 
 .يٕمرق همٝمفن أ

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
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 : َم٣م هل همقا د َم٣مء ايمٌحر؟6س

 ظم٣مء ايمٌحر همقا د مج٥مأن  (1)ذىمر زمٔمض ايم٘مت٣مباجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 َمٛمٜم٣م: 

  :: سمٛمٗمٝم٥م ايمُمٔم٤م اهلقا ٝم٥مأوًٓ 
، ايمتل سمُم٘مٙمٜم٣م أؾمٔم٥م ٝم٥ميقٞم٣مت ايمًٙمٌ ايمر تكم هبقاء ايمٌحر ايمٕمٛمل زم٣مٕوَمأل ،ايمتٛمٖمس ايمٔمٚمٝمؼ

 .يٛمٓمػ ايمر تكم واجلٜم٣مز ايمتٛمٖمز ايمُمٚمس فمعم ؽمْمح اظم٣مء
 ٥م:: سمٛمُمٝمط ايمدورة ايمدَمقيشم٣مٞمٝم٣مً 

اظمًم دم َمٝم٣مه ايمٌحر أهمّمؾ متريـ ري٣ميض ظم٘م٣مهمح٥م اإلضم٣ًمس زم٣ميمثٗمؾ دم ايم٣ًمومكم ايمذي يٛمُمٟم فمـ 
تخٖمٝمػ َمـ ـمٜمقر يمؤمػ ايمدورة ايمدَمقي٥م همٝمٜمام، ىمام أن مم٣مرؽم٥م اظمًم دم َم٣مء ايمٌحر ي٣ًمفمد فمعم ا

 .ٞمتٖم٣مطم٣مت دم أؽمٖمؾ ايم٣ًمومكم وايمٗمدَمكمويٌدد آ ،ايمدوارم
  :: حتًكم صح٥م اجلٙمدشم٣ميمث٣مً 

يُمغم أؿم٣ٌمء وطمػماء صح٥م إلم أن َمٙمح ايمٌحر يمف َمٖمٔمقل سمٛمٓمٝمٖمل ه٣م ؾ، إلم صم٣مٞم٤م أشمره اظمرؿم٤م 
ة يمٙمجٙمد، وذيمؽ إذا سمؿ سمديمٝمؽ اجلًؿ زمف، ويمذيمؽ هم١من آؽمتحامم زمٚمٝم٣مه ايمٌحر ي٠مدي إلم اؽمتٔم٣مد

ىمام أن زمٔمض ايمْمح٣ميم٤م يمدهي٣م ، ضمٝمقي٥م وؽمالَم٥م زمممة اجلٙمد، ىمام ئمٚمؾ فمعم إزايم٥م ومُمقر اجلٙمد
، ىمام أن أَمقاج ايمٌحر يمدهي٣م وايمتخٖمٝمػ َمـ آيمتٜم٣مزم٣مت اجلٙمدي٥م ايمٗمدرة فمعم سمنيع اٞمدَم٣مل اجلروح

 .سمٟمشمغم ؾمٌٝمف زم٣ميمتديمٝمؽ همتٛمُمط اجلٙمد وايمدورة ايمدَمقي٥م همٝمف

٣مفمد َمٝم٣مه ايمٌحر ايمٕمٛمٝم٥م زم٣مظمٙمح فمعم ختٙمٝمص اجلًؿ َمـ اظم٣مء سمً: : ايمتخٙمص َمـ آٞمتٖم٣مطم٣مترازمٔم٣مً 
ٖمن ؾمٔمقرٞم٣م هم٣ميمتخٙمص َمـ اظم٣مء اظمحتٌس يُ يمذا ، وايمذي ي٤ًٌم آٞمتٖم٣مطم٣مت ،ايمزا د اظمحتٌس همٝمف

 .زم٣مخلٖم٥م و احلٝمقي٥م زمٔمد ايم٣ًٌمضم٥م دم ايمٌحر

                                                           

(٤) ضمريدة اهاحت د اإلن راشمقة. 
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 : : ايمتزود زم٣ميمٝمقدطم٣مَم٣ًمً 

ىمام أن  ،ٛمُمٝمط فمٚمؾ ايمٕمدة ايمدرومٝم٥ميمت صمداً  ة، هم٣ميم٣ًٌمضم٥م َمٖمٝمدهقاء ايمٌحر وَمٝم٣مهف نمٛمٝم٣من زم٣ميمٝمقد
ويمديف طمِم٣م ص َمٛمٗمٝم٥م سم٣ًمفمد اجلًؿ فمعم ايمتخٙمص َمـ  ،ايمدهقن ضمرق دم َمٜمامً  ايمٝمقد يٙمٔم٤م دوراً 

 .اظمقاد ايم٣ًمَم٥م
 : : ايمتخٖمٝمػ َمـ ايمتقسمر و اإلصمٜم٣مد ايمٛمٖمزؽم٣مدؽم٣مً 

ٗمؾ همٝمٛمت ،اإلصٕم٣مء إلم أَمقاج ايمٌحر و إيٗم٣مفمٜم٣م ي٠مشمر دم ايمدَم٣مغ زمُم٘مؾ يُمٌف ايمتٛمقيؿ اظمٕمٛم٣مؿمٝمز
اجلًؿ َٕمقاج  ٥م، ىمذيمؽ ايم٣ًٌمضم٥م دم َم٣مء ايمٌحر، ضمٝم٧م أن َمالَمًايمُمخص إلم ضم٣ميمف آؽمؼمطم٣مء

يمٙمدَم٣مغ، مم٣م ي٠مدي إلم  ٥مايمٌحر حت٧م اخلالي٣م ايمٔمِمٌٝم٥م اظمقصمقدة دم اجلٙمد فمعم إرؽم٣مل َمٔمٙمقَم٣مت اجي٣مزمٝم
 . إنمراق اجلًؿ دم همٝمض َمـ اإلضم٣ًمس زم٣مٓرسمٝم٣مح

  :: ايمتخٙمص َمـ ايمقزن ايمزا دؽم٣مزمٔم٣مً 
 . ئمتػم ري٣موف حترق أىمػم فمدد َمـ ايمقضمدات احلراري٥م دم اظم٣مء ايم٣ٌمرد ٞمًٌٝم٣مً  ايم٣ًٌمضم٥م

 أرضار؟يمف  ايمٌحرايمممب َمـ َم٣مء : هؾ 7س
 ؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب:اجلقاب وَمـ اهلل أ

 َمي وذزمف، اجلٙمد ـم٣مهر دم فمديدة آهم٣مت َمـ ٞم٣مهمع زمف آنمت٣ًمل: -رمحف اهلل- (1)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ
 وَمـ :وفمْمُم٣مً  ،وٞمٖمخ٣مً  ،وصمرزم٣مً  ،ضم٘م٥م وحيدث ،وهيزل ،ايمٌْمـ يْمٙمؼ هم١مٞمف ،وطم٣مرصمف زمداطمٙمف
 : َمٛمٜم٣م ،َميسمف هب٣م يدهمع ايمٔمالج َمـ ؿمرق همٙمف ذزمف إلم اوْمر
 حت٦م ويقومد ،َمٛمٖمقش صمديد صقف وفمٙمٝمٜم٣م ،ومِم٣ٌمت ايمٗمدر همقق وجئمؾ ،ومدر دم جئمؾ أن
 َم٣م يمف جيتٚمع ضمتك ذيمؽ يٖمٔمؾ يزال وٓ ،فمٌمه ىمثر هم١مذا ،ايمِمقف إلم زمخ٣مره٣م يرسمٖمع ضمتك ايمٗمدر
 . ايمزفم٣مق ايمٗمدر دم ويٌٗمك ،فمذب ءَم٣م ايمٌخ٣مر َمـ ايمِمقف دم همٝمحِمؾ ،يريد

                                                           

(٤ )زاد اعمع د  (١/461.)  
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 أطمرى َمٛمٜم٣م ومري٣ٌمً  صم٣مٞمٌٜم٣م إلم شمؿ ،إيمٝمٜم٣م َم٣مؤه يرؾمح واؽمٔم٥م ضمٖمرة ؾم٣مؿمئف فمعم حيٖمر أن:  وَمٛمٜم٣م
 . اظم٣مء ئمذب أن إلم شم٣ميمث٥م شمؿ ،إيمٝمٜم٣م هل سمرؾمح
 َمـ ومْمٔم٥م أو ،اظمُمٚمش ٞمقى همٝمف يٙمٗمل أن همٔمالصمف ،ايم٘مدر اظم٣مء ذب إلم ايميورة أجلٟمسمف وإذا
 إلم سمرؽم٤م ىمدرسمف هم١من ،ضمٛمْم٥م ؽمقيؼ أو ،أرَمٛمٝم٣مً  ؿمٝمٛم٣مً  أو ،همٝمف يْمٖمٟم َمٙمتٜم٣ٌمً  مجراً  أو ،ايم٣ًمج طمُم٤م
 .واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب                                      .أؽمٖمؾ
 َم٣م ضم٘مؿ سمٔمٙمؿ ايم٣ًٌمضم٥م؟ :8س

 يمِمقاب: اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وا
ءٍ  ىُمؾُّ ) : ومقيمفورد دم سمٔمٙمؿ ايم٣ًٌمضم٥م ، وومد إصؾ دم سمٔمٙمؿ ايم٣ًٌمضم٥م وسمٔمٙمٝمٚمٜم٣م اإلزم٣مضم٥م  َرْ

قٌ  هَمُٜمقَ  اهلل، ِذىْمرُ  همِٝمفِ  يَمْٝمَس  ٥ٌَمُ : َأْرزَمعٌ  إَِّٓ  َويَمِٔم٤ٌم، هَلْ صُمؾِ  َُماَلفَم صُمؾِ  َوسَمْٟمِدي٤ُم  ، اَْمَرَأسَمفُ  ايمرَّ  ، هَمَرؽَمفُ  ايمرَّ
صُمؾِ  َوسَمْٔمٙمِٝمؿُ  ، كْمِ ايْمَٕمَرَو  زَمكْمَ  َوََمُْمُٝمفُ  ٣ٌَمضَم٥مَ  ايمرَّ ًِّ  اهلل فمٌد زمـ صم٣مزمرفمـ  (1)ونمغمه ايمٛم٣ًم ل( رواه ايم
 .ريض اهلل فمٛمٜمؿ فمٚمغم زمـ وصم٣مزمر
 / هؾ يفقز اظم٣ًمزمٗم٥م دم ايم٣ًٌمضم٥م؟9س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 .(2)ايمٖمٗمٜم٣مء مجٜمقر فمٛمدصم٣م زة  ، أي زمدون َمٗم٣مزمؾ،صمٔمؾ زمال دم ايم٣ًٌمضم٥م، اظم٣ًمزمٗم٥م

                                                           

 (.4٤5) اًملحقة( و8664) ححقح اجل نعوحححه اًمعةانة األًمه ين ذم  (8890 )ؾمــه اًمؽؼمىاًمـل ئي ذم  ( ٤)
ظمرضمه احل ومظ اؾمح ق سمن ميب هؾمح ق اًمؼراب ومؼد  م  )قمؾؿوا موهاديمم اًمله طمة واًمرن ية وريموب اخلقل) من  مصمر قمؿر 

ومضل وذًمك ذم يمت سمه ، رسمعامئة نن هجرة اًمـهي اعملطػى حغم ا هل قمؾقه وؾمؾماعمتورم ذم اًملـة اًمت ؾمعة واًمعنمين سمعد األ
ؾمويد سمن كٍم مكهل قمهدا هل سمن اعمه رك  ومؼ ل مظمؼمك  مسمو طم شمم حمؿد سمن يعؼوب مكهل احلللم سمن هدريس صمـ  اًمرني ذم ؾمهقل ا هل

من قمؾؿوا موهاديمم اًمله طمة واًمرني )  قمن مؾم نة سمن زيد طمدصمـي نؽحول من قمؿر سمن اخلط ب يمتب همم مهل اًمش م
وم حلديث هامحل ًمه نروموقم  سمذاك اًمؾػظ اعمشفور سمل  ف نؽحول مل يلؿع نن قمؿر ومفو نـؼطعوهو ؾمـد َعق (واًمػروؾمقة

 .ؾمـ ده نوىمووم ههو سمـحوه نوىموف قمغم قمؿر اخلؾقػة اًمراؿمد وهايلح 
(1)  قم سمدين اسمن طم ؿمقة (5 /159)   اعمحت ج هن ية (6 /٤65) اعمغـي (  651/  8 ) ىمدانة هاسمن اعموؾموقمة

 ( .٤8٤)ص  اعمل سمؼ ت ومطمؽ نف  ذم اًمنميعة اإلؾمةانقة(  75/4٤) اًمؽويتقة
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 َم٣م ضم٘مؿ رىمقب ايمٌحر أو ايم٣ًٌمضم٥م همٝمف دم ضم٣مل هٝمج٣مٞمف؟ :17س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

ـْ  ...) : اهلل رؽمقل وم٣مل ٌَْحرَ  َرىم٤َِم  ََم ٣مصِمفِ  فِمٛمَْد  ايْم ٥مُ  َِمٛمْفُ  زَمِرَ ٦ْم  هَمَٗمْد  هَماَمَت  اْريِفَ َمَّ  .(1)صحٝمح (ايمذِّ
 .(2)اسمٖم٣موم٣مً وهٝمج٣مٞمف  ٣مصمفاريف فمٛمد ايمٌحر رىمقب حيرم :ايمػم فمٌد ازمـ وم٣مل

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(41)شمؼدم خترجيه ذم اًملمال  ( ٤)
 .( 44) شمؼدم ذم اًملمال( 1)
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 متاب اهطهارة
 

 ضم٘مؿ ايمقوقء وايمٕمًؾ زمف ؟ َم٣م : َم٣م ضم٘مؿ َم٣مء ايمٌحر و11س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 َم٣مء ايمٌحر ؿمٜمقر زمديمٝمؾ ايمٗمرآن وايمًٛم٥م واإلمج٣مع .
  همٙمٖمظ ( .43)ايمٛم٣ًمء : ژ ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې ژٙمٗمقيمف سمٔم٣ملم هم أَم٣م ايمٗمرآن:

 .طمِمف ايمديمٝمؾ إٓ َم٣م ،همٝمُمٚمؾ ىمؾ َم٣مء ،ورد دم أي٥م ٞم٘مرة دم ؽمٝم٣مق ايمٛمٖمل همتٖمٝمد ايمٔمٚمقم )َم٣مء (
 : ـم٣مهر ايمٗمرآن يدل فمعم أن ىمؾ َم٣مء ؿم٣مهر، َم٣مء ايمٌحر ونمغمه . -رمحف اهلل- (1)وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل

اهللَِّ َي٣م َرؽُمقَل ضمكم ؽمٟميمف رصمؾ همٗم٣مل:  ٗمقيمف هم ،: فمعم أن َم٣مء ايمٌحر ؿمٜمقرأَم٣م ايمديمٝمؾ َمـ  ايمًٛم٥م
ُٟم  ْٟمَٞم٣م زمِِف فَمْمُِْمٛم٣َم ، َأهَمٛمََتَقوَّ ـَ اظْم٣َمِء ، هَم١مِْن سَمَقوَّ ٌَْحَر َوَٞمْحِٚمُؾ ََمَٔمٛم٣َم ايْمَٗمٙمِٝمَؾ َِم ٣م َٞمْرىَم٤ُم ايْم  ؟ٌَْحرِ زماَِمِء ايمْ إِٞمَّ

ؾُّ ََمْٝمَتُتفُ » :  هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ٣ًم ل وازمـ صحٝمح رواه أزمق داود وايمؼمَمذي وايمٛمش ُهَق ايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه احْلِ
 . (2)َم٣مصمف فمـ أيب هريرة 

ضمٝم٧م وم٣مل: وأمجٔمقا فمعم أن اظم٣مء  ،ٞمٗمؾ ذيمؽ ازمـ اظمٛمذرهمٗمد  :فمعم ؿمٜمقري٥م َم٣مء ايمٌحر  اإلمج٣معأَم٣م 
وٓ  ،وٓ ؿمٔمؿ ،إذا وومٔم٦م همٝمف ٞمج٣مؽم٥م همٙمؿ يتٕمغم يمف يمقن ،وٞمحق ذيمؽ ،ايم٘مثغم َمـ ايمٛمٝمؾ وايمٌحر

   .(3)أٞمف زمح٣ميمف ويتْمٜمر َمٛمف ،ريح
، ومج٣مفم٥م أ ٚم٥م ايمٖمتٝم٣م زم٣مَٕمِم٣مر َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء : وأمجع مجٜمقر ايمٔمٙمامء-رمحف اهلل- ووم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم

 .(4)وأن ايمقوقء صم٣م ز زمف ،أن ايمٌحر ؿمٜمقر َم٣مؤه
                                                           

(٤ )األم (٤/١٤) . 
 .(١80) اًملحقحة (  وحححه األًمه ين ذم 486(  اسمن ن ضمه )  59(  اًمـل ئي ) 69(  اًمؽمنذي ) 84مسمو داود )( 1)
(4 )اإلمج ع (  44ص.) 

(١ )اًمتؿفقد (1/78 ) . 



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ 1١ ـ  
 

َم٣مء  ،ايمْمٌٝمٔملوسمٕمغم يمقٞمف فمـ اظم٣مء  ،ت٣مٞم٥م را حتفوٞم ،همٚمام ؽمٌؼ يتٌكم يمٛم٣م أن َم٣مء ايمٌحر فمعم َمٙمقضمتف
الف هذا ئمتػم وَمـ وم٣مل زمخ ،وايمٕمًؾ َمٛمف جيقز ايمقوقء ،ؿمٜمقر زمديمٝمؾ ايمٗمرآن وايمًٛم٥م واإلمج٣مع

             .(1)ىمام وم٣مل ازمـ رؾمد ،ؾم٣مذاً 

 )ايمٌقل وايمٕم٣م ط( دم ايمٌحر ورَمل ايمٛمج٣مؽم٣مت همٝمف ؟ َم٣م ضم٘مؿ ومّم٣مء احل٣مصم٥م :12س
 اجلقاب: وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

وأن َم٣مء ايمٌحر  ،٣مؽم٥مَمر زمٛم٣م أن اإلمج٣مع َمٛمٔمٗمد فمعم أن اظم٣مء ايمٔمٓمٝمؿ اظمًتٌحر ٓ سم٠مشمر همٝمف ايمٛمجومد 
يم٘مـ وم٣مل احل٣مهمظ  ،وومد صم٣مء ايمٛمٜمل فمـ ايمٌقل دم اظم٣مء ايمراىمد ،وجيقز ايمقوقء وايمٕمًؾ َمٛمف ،ؿمٜمقر

فمعم اطمتالهمٜمؿ  ،وايمٛمٜمل فمـ ايمٌقل دم اظم٣مء ايمراىمد حمٚمقل فمعم ايمٗمٙمٝمؾ فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ :-رمحف اهلل-
 .(2)دم ضمد ايمٗمٙمٝمؾ

أو رحيف  ،أو ؿمٔمٚمف ،إذا مل يتٕمغم يمقٞمف ،همٝمف سمٟمشمرأَم٣م رَمل ايمٛمج٣مؽم٣مت وايمٛمٖم٣مي٣مت دم ايمٌحر همال 
 . زم٣مإلمج٣مع

هم١مٞمف جيقز رَمل  ،وإهن٣مر ايم٘م٣ٌمر ،: أَم٣م اظمٝم٣مه ايم٘مثغمة ىم٣مٔزم٣مر ايمٔمٓم٣مم-رمحف اهلل-وم٣مل ازمـ ايمٔمريب 
وومد ؽمئؾ  ،وفمعم ذيمؽ هذه إَم٥م ىمٙمٜم٣م دم ايمٌالد ايمتل فمعم إهن٣مر ،ايمٛمج٣مؽم٣مت وإومذار همٝمٜم٣م ومِمداً 

همٟمومرهؿ  ،وَم٣م يٛمحك ايمٛم٣مس ،وايمٛمتـ ،إٞمف ُيْمرح همٝمٜم٣م اجلٝمػ :وومٝمؾ يمف ،٣مفم٥مّمفمـ زمئر زمُ  :ايمٛمٌل 
ْدِرىِّ  ،فمعم ذيمؽ ـْ َأزمِك ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ َتَٗمك  :َوُهَق ُيَٗم٣مُل يَمفُ  ،ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ  :وَم٣مَل  ،همَٔم ًْ ُف ُي إِٞمَّ

ـْ زمِْئِر زُمَّم٣مفَم٥مَ  قُم ايْم٘مِ  ،يَمَؽ َِم وَم٣مَل َرؽُمقُل  ؟َوفَمِذُر ايمٛم٣َّمسِ  ،َواظْمََح٣ميُِض  ،اَلِب َوِهَك زمِْئٌر ُيْٙمَٗمك همِٝمَٜم٣م حُلُ
ُف ؾَمْكٌء » :اهللَِّ  ًُ  .(3)رواه ايمؼمَمذي وايمٛم٣ًم ل وأزمق داود ،صحٝمح شإِنَّ اظْم٣َمَء ؿَمُٜمقٌر َٓ ُيٛمَجِّ

  

                                                           

(٤ )سمداية اعمجتفد (٤/١١١. ) 

(1)  ومتح اًمه ري (٤/١51). 
(4)  اًمؽمنذي (66   )واًمـل ئي (416) ومسمو داود (66  67  )وحححه األًمه ين ذم اًملـن و اإلرواء (٤١ . ) 
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 : هـيـتنب

 هذا ىم٣من أن: ومد يتقهؿ ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس إذا ؽمٚمع هذا احلدي٧م  (1)َمٔم٣ممل ايمًٛمـوم٣مل اخلْم٣ميب دم 
زمؾ  ،وهذا َم٣م ٓ جيقز أن يٓمـ زمذَمل ،وأهنؿ ىم٣مٞمقا يٟمسمقن هذا ايمٖمٔمؾ ومِمدًا وسمٔمٚمداً  ،َمٛمٜمؿ فم٣مدة

سمٛمزيف اظمٝم٣مه  ،َمًٙمٚمٜمؿ وىم٣مهمرهؿ ،وضمديث٣مً  ومل يزل َمـ فم٣مدة ايمٛم٣مس ومديامً  ،فمـ َمًٙمؿ همّمالً  ،زمقشمٛمل
وأهمّمؾ  ،وهؿ أفمعم ؿمٌٗم٣مت أهؾ ايمديـ ،هم٘مٝمػ يٓمـ زمٟمهؾ ذيمؽ ايمزَم٣من ،وصقهن٣م فمـ ايمٛمج٣مؽم٣مت

هذا صٛمٝمٔمٜمؿ زم٣مظم٣مء  أن ي٘مقن ،واحل٣مصم٥م إيمٝمف أَمس ،واظم٣مء دم زمالدهؿ أفمز ،٣مفم٥م اظمًٙمٚمكممج
هم٘مٝمػ َمـ اختذ فمٝمقن  ،َمـ سمٕمقط دم َمقارد اظم٣مء وَمُم٣مِرفِمف :، وومد يمٔمـ رؽمقل اهللّ واَمتٜم٣مهنؿ يمف

ؾ ، وإٞمام ىم٣من هذا َمـ أصم، هذا َم٣م ٓ يٙمٝمؼ زمح٣مهلؿيمألومذار وَمْمرضم٣مً  ،ألٞمج٣مسيم اظم٣مء وَمٛم٣مزمٔمف رصداً 
وأن ايمًٝمقل ىم٣مٞم٦م سم٘مًح هذه إومذار َمـ ايمْمرق  ،أن هذه ايمٌئر َمقؤمٜم٣م دم ضَمدور َمـ إرض

 ،وٓ يٕمغمه ،وىم٣من اظم٣مء يم٘مثرسمف ٓ ي٠مشمر همٝمف وومقع هذه إؾمٝم٣مء ،همٝمٜم٣م وإهمٛمٝم٥م وحتٚمٙمٜم٣م همتٙمٗمٝمٜم٣م
أن  :هم٘م٣من َمـ صمقازمف هلؿ ،يمٝمٔمٙمٚمقا ضم٘مٚمٜم٣م دم ايمْمٜم٣مرة وايمٛمج٣مؽم٥م ،فمـ ؾمٟمهن٣م همًٟميمقا رؽمقل اهللّ 

 ،وىمثرة مج٣مَمف ،يريد ايم٘مثغم َمٛمف ايمذي صٖمتف صٖم٥م َم٣مء هذه ايمٌئر دم نمزارسمف ،اظم٣مء ٓ يٛمجًف رء
إذ ىم٣من  ،، وهذا ٓ خي٣ميمػ ضمدي٧م ايمٗمٙمتكمهمخرج اجلقاب فمٙمٝمٜم٣م ،ٕن ايم٠ًمال إٞماّم وومع فمٛمٜم٣م زمٔمٝمٛمٜم٣م

واخل٣مص  ،٣مومّمفهمٟمضمد احلديثكم يقاهمؼ أطمر وٓ يٛم ،َمٔمٙمقَم٣ًم أن اظم٣مء دم زمئر زمّم٣مفم٥م يٌٙمغ ايمٗمٙمتكم
 .اهـ يٗميض فمعم ايمٔم٣مم ويٌٝمٛمف وٓ يٛمًخف.

                ؟ ةأو ؿم٣مهر ٥مٞمجً ل، هؾ هان ايمٌحري َمـ ضمٝم٧م ايمٛمج٣مؽم٥مضم٘مؿ َمٝمت٥م احلٝمق : َم٣م13س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 َمٝمتتف احلٝمقان ايمٌحري فمعم ومًٚمكم:
 ع.واإلمج٣م ،وايمًٛم٥م ،َمٝمت٥م ايمًٚمؽ ؿم٣مهرة زم٣ميم٘مت٣مب: أوَٓ 

 .( 96)اظم٣م دة: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پژ همٗمقيمف سمٔم٣ملم:  أَم٣م ايم٘مت٣مب

                                                           

(٤)  (٤/5١.) 
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ىمام شم٦ٌم ذيمؽ فمـ  ،هق أن اظمراد زم٣ميمْمٔم٣مم هٛم٣م هق َم٣م أيمٗم٣مه ايمٌحر َمٝمت٣مً  :وصمف آؽمتدٓل َمـ أي٥م 
 مجع َمـ ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ.

ؾُّ ََمْٝمَتُتفُ : »: همٗمقيمف َم٣م ايمًٛم٥مأو  ،وايمؼمَمذي ،صحٝمح رواه أزمق داودش ُهَق ايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه احْلِ
 . فمـ أيب هريرة  (1)وايمٛم٣ًم ل وازمـ َم٣مصمف

ؾُّ ََمْٝمَتُتفُ  َمـ احلدي٧م ومقيمف : آؽمتدٓلووصمف  ويمق ىم٣مٞم٦م  ،٥م فمعم ؿمٜم٣مرهت٣مدٓيم ،، ضمٙمٜم٣مشاحْلِ
 .ٞمج٥ًم ظم٣م ضمؾ أىمٙمٜم٣م

َرادُ : ووم٣مل  قُت َواجْلَ ٦ْم يَمٛم٣َم ََمْٝمَتَت٣مِن احْلُ فمـ ازمـ فمٚمر  (2)َم٣مصمف أطمرصمف ازمـ ،صحٝمح  شُأضِمٙمَّ
 . ريض اهلل فمٛمٜمام

: وزم٣مجلٚمٙم٥م همال طمالف دم أن َمٝمت٥م ايمًٚمؽ (3): همٗمد وم٣مل ايمُمقىم٣مين دم ايمًٝمؾ اجلرارَم٣م اإلمج٣معأو
  .ضمالل ؿم٣مهرة

 .: َمٝمت٥م نمغم ايمًٚمؽ وومع همٝمف طمالف وٞمزاع ومديؿشم٣مٞمٝم٣مً 
وٓ  ،اظم٣مء ونمغمهوٓ همرق زمكم ايمْم٣مدم همقق  ،أن َمٝمت٥م ايمٌحر ؿم٣مهرة إمج٣مًٓ  :وايمراصمح واهلل أفمٙمؿ

 ،٣مل زمٔم٘مًفغمه َمـ ضمٝمقاٞم٣مت ايمٌحر، وهق ومقل فم٣مَم٥م اظمذاه٤م إرزمٔم٥م، وَمـ ومزمكم ضمٝمقان ونم
 .(4)أو ديمٝمؾ صحٝمح سيح ،ِمصواؽمتثٛمك نمغم ايمًٚمؽ همٗمد طم٣ميمػ ايمديمٝمؾ ايمٔم٣مم زمدون خم

 : : ويًتثٛمك َمـ ذيمؽ َم٣م يقم(5)فمٛمد ىمالَمف فمعم ٞمج٣مؽم٥م اظمٝمت٥م -رمحف اهلل-زمـ فمثٝمٚمكم اوم٣مل ايمٔمالَم٥م 
 ،، هم١من َمٝمتتف ؿم٣مهرة ضماللغمه َمـ ضمٝمقان ايمٌحر زمدون اؽمتثٛم٣مءَم٣م َمٝمتتف ؿم٣مهرة ىم٣ميمًٚمؽ ونم

 (.96اظم٣م دة : ) ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پژ سمٔم٣ملم يمٗمقيمف
                                                           

 (.٤ؾمهق خترجيه ذم اًملمال ) ( ٤)
(1 )اسمن ن ضمه (41٤8 )  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذماًملحقحة (٤٤٤8). 
(4 )اًملقل اجلرار (٤/٤5٤.)  

 ( وجمؾة اًمهحوث اإلؾمةانقة اًمعدد اًمت ؾمع .1/415اًمدراري اعمضقة ذح اًمدرر اًمهفقة )( ١)

(5 ) اًمنمح اعمؿتع (٤ /67 .) 
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 م ؿم٣مهر؟أ٘مؿ دم احلٝمقان ايمٌحري هؾ هق ٞمجس َم٣م ضم :14س
 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب

ؾُّ هُ  فمـ ايمٌحر:  يمٗمقيمف ،ؿم٣مهرة دم ايمًٚمؽ وؽم٣م ر ضمٝمقاٞم٣مت ايمٌحر  َق ايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه احْلِ
 .دمايمهمٝمجقز أىمؾ َمٝمتتف وهمٝمٜم٣م ش ََمْٝمَتُتفُ 

إلمج٣مع إَم٥م فمعم إزم٣مضم٥م سمٛم٣مويمف َمع دَمف ويمق ىم٣من  ؿم٣مهر دم ايمًٚمؽ: -رمحف اهلل- (1)وم٣مل ايم٘م٣مؽم٣مين
  ٞمج٣ًًم ظم٣م أزمٝمح .

 َم٣م ضم٘مؿ زمقل وروث ضمٝمقان ايمٌحر؟ :15س
 أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب:  : وَمـ اهللاجلقاب

 ، ٕن ذيمؽ مم٣م حي٣مل ويِمٔم٤م ايمتحرز َمٛمف.زمقل وروث ضمٝمقان ايمٌحر ؿم٣مهر
يذه٤م أضمد َمـ  ومل ،: زمقل َم٣م أىمؾ حلٚمف وروشمف ؿم٣مهر-رمحف اهلل-وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م 

 . (2)، زمؾ ايمٗمقل زمٛمج٣مؽمتف ومقل حمدث ٓ ؽمٙمػ يمف َمـ ايمِمح٣مزم٥مايمِمح٣مزمف إلم سمٛمجٝمًف
 ٝم٥م اظمتخذة َمـ اظمقاد ايمٌحري٥م أو َمـ فمٓمؿ احلٝمقان ايمٌحري أو َمـ صمٙمده؟ٞمَم٣م ضم٘مؿ أ :16س

 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب
وإـمٜمر َمـ ومقل  ،وهق ومقل اظم٣ميم٘مٝم٥م ،وزمف وم٣مل احلٛمٖمٝم٥م ،جيقز اخت٣مذه٣م :ايمٛمٖمٝم٥ًم أٞمٝم٥مأوًٓ: 
 وهق ايمراصمح.، وهق َمذه٤م احلٛم٣مزمٙم٥م ،ايمُم٣مهمٔمٝم٥م

 ،خت٣مذ أٞمٝم٥م َمٛمف زمٛم٣مًء فمعم ؿمٜم٣مرة ايمٔمٓمؿ، وزمف وم٣مل احلٛمٖمٝم٥ماجيقز  ري:فمٓمؿ احلٝمقان ايمٌح:شم٣مٞمٝم٣مً 
 واحلٛم٣مزمٙم٥م. ،وايمُم٣مهمٔمٝم٥م

                                                           

(٤ )سمدائع اًملـ ئع (٤/٤07) .  
(1 )اإلظمتق رات اًمػؼفقة  (.10)ص 
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 . (1)أو زمٔمد َمقسمف ،زع دم ضم٣مل ضمٝم٣مسمفٞمُ   ؿم٣مهر  ؽمقاءً صمٙمد احلٝمقان ايمٌحري: شم٣ميمث٣ًم: 
 زمكم َمـ ايمًٚمؽ همٜمق ؿم٣مهر وضمالل. : وَم٣م أُ -رمحف اهلل- (2)وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكم

 ضمٝمقان ضمل. ِمؾ َمـزمكم: أي همُ وأُ 
  واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

                                                           

(٤)  مطمؽ م اًمهحر ذم اًمنميعة اإلؾمةانقة   (  ٤٤١-90)صهؾمع ف مهل اًمعٍم (٤/٤٤9-٤1٤.) 

(1 ) اًمنمح اعمؿتع (٤/69.) 
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 اهطـالةمتاب 
 

 ؟ ايمِمالة دم ايمًٖمٝمٛم٥م َم٣م ضم٘مؿ: 17س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

واز اًملةاة ذم اًملػقـة ومل يؼل مطمد نن اًمعؾامء سمعدم ضم .(٤) عاًملةاة ذم اًملػقـة شملح سم إلمج
 .مو ميمثر  هل   وألن ريموب اًمهحر ىمد يلتؿر يونً   وهذا نن اًمقٌ ذم اًمدين واحلؿد

 ؟ ٌٙم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥م وىمٝمٖمٝم٥م اؽمتٗم٣ٌمهل٣م: َم٣م ضم٘مؿ اؽمتٗم٣ٌمل ايمٗم18س
 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب

وهذا ذط جمؿع قمؾقه قمـد قم نة اعملؾؿلم ىمهل   هاسمد ًمؾؿلكم من يلتؼهل اًمؼهؾة ذم اًملةاةكه م
ة دار اعملكم نعف  ذم سمخةاف هذا هها نن ؿمذ  وهذا دارت اًملػقـوًمقس هـ ك نن يؼول   قمؾامئفم

 ه اًمؼهؾة وهذا اًمدوران ها يعد نهطةًا ًمؾلةاة وًمو ارت اًملػقـة دار نع ادم  ويمؾام دحةاشمه يمؾف 
  ها يتم اًمواضمب هها سمه ومفو واضمب يمثر ألكه ذم ؾمهقل حتلقل ذط ها شملح اًملةاة سمدوكه ون 

   .ء ؾمؾػً  وظمؾػ ً ع يمثػم نن اًمعؾاموهذا ىمول مج
  جيب قمغم اعملكم ذم اًملػقـة حةاة اًمػرض من يلتؼهل رمحف اهلل (2)ل ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكموم٣م

 .ومقدور هًمقف  يمؾام اكحرومت اًملػقـة سمه همم ضمفة همػمه   اًمؼهؾة ذم مجقع اًملةاة
 مكه حغم اًمـ ومؾة قمغم هذا ذم اًمػرض من  اًمـ ومؾة ومنن شمقٌ ذًمك وهها ومنكه صمهت قمن اًمـهي 

 .ت وضمفته طمقثام شموضمفت سمه اًمراطمؾةاًمراطمؾة ويم ك
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

                                                           

(٤ )ؾمهل اًملةام (٤/180    )كقل األوـم ر (.٤67/ص  1/ج٤)م 

 (8/1ومت وى كور قمغم اًمدرب ) (1)
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 : َم٣م ضم٘مؿ ايمٗمٝم٣مم يمٙمِمالة دم ايمًٖمٝمٛم٥م؟ 19س
وم٣م اًم فمعم ايمراصمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ دم صالة اظمِمقم دم ايمًٖمٝمٛم٥م جي٤م أن يِمقم اجلقاب: 

ِكُّ  ؽُمئَِؾ  وومد، وإن فمجز فمـ أدا ٜم٣م وم٣م اًم صاله٣م وم٣مفمداً  ،ايمٖمريّم٥م اَلةِ  ـِ فمَ   ايمٛمٌَّ ِٖمٝمٛم٥َمِ  دِم  ايمِمَّ ًَّ ، ايم
٣مَف  َأن إَِّٓ  وَم٣مِ اًم  همِٝمَٜم٣م َصؾِّ  »: هَمَٗم٣مَل   .(1)صحٝمح رواه ايمٌٝمٜمٗمل فمـ ازمـ فمٚمر ش ايْمَٕمَرَق  خَتَ

وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي رمحف اهلل: أمجٔم٦م إَم٥م فمعم أن َمـ فمجز فمـ ايمٗمٝم٣مم دم ايمٖمريّم٥م صاله٣م 
  .ٙمٝمفوٓ إفم٣مدة فم ،وم٣مفمداً 

 ،ذرأَم٣م صالة ايمٛم٣مهمٙم٥م همٗمد ٞمٗمؾ ايمٛمقوي رمحف اهلل أيّم٣ًم اإلمج٣مع فمعم صمقاز صالهت٣م وم٣مفمدًا زمٕمغم فم
 .  (2)ىمام دم ذح صحٝمح َمًٙمؿ

 ،َمـ رىمقع ،َمثؾ صالة ايمٖمريّم٥م دم ايمػم ،ن صالة ايمٖمريّم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥مأ: واخلالص٥م: ومٙم٦م 
ىمام دم ضمدي٧م  ن إٓ َمع ايمٔمجزرء َمـ هذه إرىم٣موٓ يًٗمط  ،واؽمتٗم٣ٌمل ومٌٙم٥م ،وومٝم٣مم ،وؽمجقد

ْ  هَم١مِنْ  وَم٣مِ اًم  َصؾِّ فمٚمران زمـ ضمِمكم ريض اهلل فمٛمف وم٣مل وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )  مَل
َتْمِعْ  ًْ ْ  هَم١مِنْ  هَمَٗم٣مفِمًدا سَم َتْمِعْ  مَل ًْ  .ونمغمه  (3)( رواه ايمٌخ٣مريصَمٛم٤ٍْم  هَمَٔمعَم  سَم
  ؟  ضم٘مؿ صالة اجلامفم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥م َم٣م: 27س 

 ـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب:اجلقاب : وَم
وأديم٥م َممموفمٝم٥م اجلامفم٥م َمٔمٙمقَم٥م دم نمغم  ،اجلامفم٥م َممموفم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥م ىمام هل َممموفم٥م دم ايمػم

 هذا اظمقوع.

                                                           

محل حػة ( وذم 79)ص  حػة اًملةاةألًمه ين ذم (  وحححه اًمعةانة ا5557) اًملـن اًمؽؼمىه ااًمهقفؼي ذم روا( ٤)
  (.٤/٤0٤) اًملةاة

(1 )اعمجؿوع ذح اعمفذب (١/10٤)  ئتامممطمؽ م اإلن نة واها (١0٤  495 ص)   اؾمع ف مهل اًمعٍم سملطمؽ م
 .(٤9٤ص  ) اًمهحر

 ( .٤٤٤7اًمهخ ري ) ( 4)
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ع اظمتقومويمق ىم٣من  ،: جي٤م أداء ايمِمالة مج٣مفم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥م(1)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم رمحف اهلل
اَم ... : يمٔمٚمقم ومقيمف ،ايمقصقل إلم ايمُم٣مؿمئ ومٌؾ طمروج ايمقوم٦م ـْ  َرصُمؾٍ  هَمَٟميُّ تِك َِم  َأْدَرىَمْتفُ  ُأَمَّ

اَلةُ   واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.                      .(2) ...هَمْٙمُٝمَِمؾِّ  ايمِمَّ
: َم٣م هق ايمقاصم٤م أو إهمّمؾ همٝمٚمـ وصمد ايمِمػ ومد اىمتٚمؾ وٓ يقصمد َم٘م٣من 21س

َمـ  وضمده، أم يًح٤م واضمداً زمجقار اإلَم٣مم يمّمٝمؼ ايمًٖمٝمٛم٥م، همٜمؾ يِمقم طمٙمػ ايمِمػ 
ضمتك هم٣مسمتف  أو ،يمق هم٣مسمتف سمٙمؽ ايمرىمٔم٥مو، يٟميت ؾمخص همٝمِمػ َمٔمفايمِمػ، أم يٛمتٓمر ضمتك 

 ايمِمالة ىمٙمٜم٣م، وومد ٓ جيد َمـ يِمقم َمٔمف ضمٝمٛمئذ؟
 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب

هم١مٞمف  ذيمؽيمف مل يتٝمن وأن يدطمؾ دم ايمِمػ،  اظمِمقم  صمتٜمداوايمِمػ  أومٝمٚم٦م ايمِمالة واَمتألإذا 
 يٟمتػ َمٔمف، هم١من مل َمـ يِم يٟميتاٞمتٓمر ضمتك  يتٝمنيدطمؾ َمع اإلَم٣مم، وي٘مقن فمـ يٚمٝمٛمف، هم١من مل 

 :وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل  ٣ٌمن ٝمفمقم زمـ ؾم حلدي٧م صعم وضمده زمٔمد اٞمتٜم٣مء صالة اجلامفم٥م أضمد
 ػِّ  طَمْٙمَػ  هَمْردٍ  يمَِرصُمؾٍ  َصاَلةَ  هَماَل  َصاَلسَمَؽ  اؽْمَتْٗمٌِْؾ ، وفمٛمد (3)يمؼمَمذيوارواه أمحد صحٝمح  ايمِمَّ

ـْ  (4)أمحد ـِ  َوازمَِِم٥مَ  فَم ٌَدٍ  زْم ػِّ  طَمْٙمَػ  َصعمَّ  َرصُماًل  َأنَّ  ََمْٔم ِلُّ  هَمَٟمََمَرهُ  َوضْمَدهُ  ايمِمَّ اَلةَ  ُئِمٝمَد  َأنْ   ايمٛمٌَّ  ايمِمَّ
، (5)َم٣م ذه٤م إيمٝمف إَم٣مم أمحد ونمغمه وهق اطمتٝم٣مر ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م يمإلهمت٣مءوهذا    .صحٝمح

رمح٥م اهلل فمعم  (8)وازمـ فمثٝمٚمكم (7)يمٙمجٚمٜمقر واإلَم٣مم إيم٣ٌمين، طمالهم٣ًم (6)وؾمٝمخٛم٣م ايمقادفمل
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب. اجلٚمٝمع.

                                                           

(٤) مطمؽ م اإلن نة واإلئتامم (  ١0٤ص)  . 

  . (510) نلؾم(  445)يرواه اًمهخ ر (1)
اجل نع ( وؿمقخـ  اًموادقمي ذم 95٤) ححقح اجل نع  وحححه األًمه ين ذم (140) (  اًمؽمنذي٤6197اعملـد )  (4)

 (. ٤011) اًملحقح
(١) اعملـد (٤6197. ) 

 ( .8/٤04ومت وى اًمؾجـة اًمدائؿة ) (5)

 (.٤/400(  ومؼه اإلن م اًموادقمي )87حتػة اعمجقب )ص   (6)
 (. 169-١/168ؿتع )اعم (7)

 (.911( حتت طمديث رىمم )1/411اًملؾلؾة اًمضعػقة ) (8)
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 باب أحمام اهسفر في اهبحر
 

 دم ؽمٖمر ايمٌحر؟ايمٗمٌم واجلٚمع َم٣م ضم٘مؿ  :22س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 .ايمِمالسمكم زمكم جلٚمعا، وايمرزم٣مفمٝم٥م ايمِمالة ومٌم يمٙمٚم٣ًمهمراهلل  رطمص
 وايمٔمٌم ايمٓمٜمر ايمرزم٣مفمٝم٥م ايمِمالة سم٠مدي أن هق: ايمٗمٌم َمٔمٛمكو :ايمرزم٣مفمٝم٥م ايمِمالة ومٌم :أوًٓ 

 ِمحٝمح٥مايم وايمًٛم٥م ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ايمٗمٌم َممموفمٝم٥م دم إصؾ، وأرزمع َمـ زمدًٓ  رىمٔمتكم وايمٔمُم٣مء
  .واإلمج٣مع

خب  مب       ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب ژ سمٔم٣ملم همٗمقيمف  ايم٘مريؿ ايمٗمرآن أَم٣م
 .( 171: ايمٛم٣ًمء ؽمقرة) ژىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج     متىب   يب  جت   حت  خت

 .ؽم٣مهمرسمؿ أي رضزمتؿ وَمٔمٛمك
ـِ هم: ِمحٝمح٥مايم ايمًٛم٥م أَم٣م ٌْدِ  َٔم ـِ  اهللَِّ فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ ْٝم٦ُم :  وَم٣مَل ريض اهلل فمٛمٜمام  ََم ِكِّ  ََمعَ  َصٙمَّ   ايمٛمٌَّ
، زمِِٚمٛمًك ، زَمْ٘مرٍ  َأزمِك َوََمعَ  َرىْمَٔمَتكْمِ  .(1) َمًٙمؿايمٌخ٣مري و رواه  ...َرىْمَٔمَتكْمِ  فُمَٚمرَ  َوََمعَ  َرىْمَٔمَتكْمِ
اَلةُ  هُمِرَو٦ْم : وم٣ميم٦م فمٛمٜم٣م اهلل ريض فم٣م ُم٥م فمـو َيِ  دِم  َرىْمَٔمَتكْمِ  َرىْمَٔمَتكْمِ  ايمِمَّ َٖمرِ  احْلَ ًَّ ْت  َوايم  هَمُٟموِمرَّ

َٖمرِ  َصاَلةُ  ًَّ َيِ  َصاَلةِ  دِم  َوِزيَد  ايم  .(2) وَمًٙمؿ ايمٌخ٣مري رواه احْلَ
 ايمرزم٣مفمٝم٥م ايمِمالة ومٌم َمٔمِمٝم٥م نمغم دم ؽمٖمراً  ؽم٣مهمر َمـ أن فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ مجعأ ٗمد: همأَم٣م اإلمج٣مع

 ىمًٖمر َم٘مروه٣مً  وأأوَمًتح٣ًٌم ىمًٖمر ايمٔمٚمرة َمرة أطمرى  احل٨م، ىمًٖمر واصم٣ٌمً  ايمًٖمر ىم٣من ؽمقاء
  .٥مصحٌ دون وضمده اظمٛمٖمرد

                                                           

 ( .٤618نلؾم )   ( ٤08١اًمهخ ري )( ٤)

 ( .450(   نلؾم )٤061اًمهخ ري )( 1)
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 وايمٔمٌم ايمٓمٜمر زمكم ٚمعجي ىمٟمن إداء، دم زمٔمّمٜمام إلم صالسمكم وؿوَمٔمٛمك اجلٚمع : اجلٚمع شم٣مٞمٝم٣مً 
 ايمٔمٌم وٓ نمغمه٣م، إلم ايمِمٌح صالة يفٚمع وٓ ىمذيمؽ، وايمٔمُم٣مء اظمٕمرب وزمكم ، وسمٟمطمغماً  سمٗمديامً 

 ، وٓ ايمٔمُم٣مء إلم ايمٖمجر.اظمٕمرب إلم
 .َمٛمٜمام إولم ووم٦م دم ايمِمالسمكم أداء: ايمتٗمديؿ مجع وَمٔمٛمك
 .َمٛمٜمام ايمث٣مٞمٝم٥م ووم٦م دم ايمِمالسمكم أداء: ايمتٟمطمغم مجع وَمٔمٛمك

 فمٛمٜمام اهلل ريض فم٣ٌمس ازمـ فمـ ٥مِمحٝمحايم ايمًٛم٥م دم وردَم٣م  :ايمِمالسمكم زمكم اجلٚمع دم إصؾو
 زَمكْمَ  َوجَيَْٚمعُ  ،ؽَمغْمٍ  ـَمْٜمرِ  فَمعَم  ىَم٣منَ  إَِذا ،َوايْمَٔمٌْمِ  ايمٓمُّْٜمرِ  َصاَلةِ  زَمكْمَ  جَيَْٚمعُ   اهلل َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : )وم٣مل

 . (1)ايمٌخ٣مري رواه( َوايْمِٔمَُم٣مءِ  اظْمَْٕمِرِب 
َر ايمٓمُّْٜمَر إلَِم َووْم٦ِم  ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلل :) وم٣مل وفمـ أٞمس  ْٚمُس َأطمَّ ٌَْؾ َأْن سَمِزيَغ ايمُمَّ َؾ وَم إَِذا اْرحَتَ

ٌَْؾ َأْن َيْرحَتَِؾ َصعمَّ ايمٓمُّْٜمَر شُمؿَّ َرىم٤َِم  ،ايْمَٔمٌْمِ  ْٚمُس وَم ( رواه شُمؿَّ َٞمَزَل هَمَجَٚمَع زَمْٝمٛمَُٜماَم. هَم١مِْن َزانَم٦ِم ايمُمَّ
 .(2) ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ

 ؟  ىمؿ َم٣ًمهم٥م ايمٗمٌم دم ؽمٖمر ايمٌحر:  23س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 فمعم ومقيمكم: ؽمٙمٖم٣ًم وطمٙمٖم٣ًم  دم هذه اظمًٟميم٥م يمٗمد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء
 ،َمؼمًا فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٗمري٤م ىمٝمالً ( 87)شمامٞمقن : وم٣ميمقا زمتحديد َم٣ًمهم٥م ايمٗمٌم وهل ايمٗمقل إول

 وهذا َمذه٤م اجلٚمٜمقر.
 يقَمكم َمًغمة سمٌٙمغ ايمتل هل ايمًٖمر دم ايمٗمٌم همٝمٜم٣م يممع ايمتل اظم٣ًمهم٥م :(3)ايمدا ٚم٥م ووم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م

 ايمُمخص َمٛمف ؽم٣مهمر ايمذي ايمٌٛمٝم٣من َمٖم٣مروم٥م َمـ سمٔمتػم واظم٣ًمهم٥م ،سمٗمري٣ٌمً  ىمٝمالً  زمثامٞمكم وسمٗمدر يمٙمراضمٙم٥م،
                                                           

 ( .٤٤07اًمهخ ري )( ٤)

 ( .٤659(   نلؾم )٤٤٤1اًمهخ ري )( 1)

(4)  ومت وى اًمؾجـة (41/١17( رىمم اًمػتوى  )104٤9)(  6١97)  (6800). 



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ 4١ ـ  
 

 ٓ وزم٣ميمٔم٘مس صمدة إلم َم٘م٥م َمـ ايمذه٣مب هم١من ويمذا ايمُمخص، ومِمده ايمذي ايمٌٙمد فم٣مَمر أول إلم
 زمكم همٝمام إرض دم ايميب إن زمحٝم٧م ايمٌٙمديـ، َمـ ىمؾ زمٛمٝم٣من َمتدادٓ ،ؽمٖمراً  فمٌمٞم٣م دم ئمتػم

 يممع همال وفمٙمٝمف ،ىمٝمالً  ؽمتكم ٞمحق همٜمل زم٘مثغم، دوهن٣م زمؾ اظمذىمقرة ايمٗمٌم َم٣ًمهم٥م يٌٙمغ ٓ ايمٌٙمدسمكم
 .ونمغمه ايمٗمٌم َمـ ايمًٖمر زمرطمص ايمؼمطمص

 : وٓ همرق زمكم ايمًٖمر دم ايمػم وايمٌحر.(1)ووم٣ميم٦م دم همتقى أطمرى هل٣م
همام سمٔم٣مرف فمٙمٝمف ايمٛم٣مس  ،سمرصمع إلم ايمٔمرفوأهن٣م حتديد َم٣ًمهم٥م ايمٗمٌم : وم٣ميمقا زمٔمدم ايمٗمقل ايمث٣مين

َمْمٙمٗم٥م دم ومقيمف سمٔم٣ملم دم ايمٗمرآن  اظم٣ًمهم٥م ايمتل سمٗمٌم همٝمٜم٣م ايمِمالة صم٣مءت، ٕن ؽمٖمر همٜمق ؽمٖمرأٞمف 
  ىت    يت  جث   متیی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  ختژ

 (.171ايمٛم٣ًمء : ) ژمث   ىث  يث  حج   
، وفمعم هذا سمٗمٌم نمغم حتديد َم٣ًمهم٥م ؿمقيٙم٥م أو ومِمغمة ( َمْمٙمٗم٣ًم َمـهمٗمد ورد يمٖمظ )ايميب

، وهذا هق ب دم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥مأطمذًا زم١مؿمالق ايمي ،ايمِمالة دم ىمؾ َم٣م يًٚمك ؽمٖمرًا فمرهم٣ًم 
 .ايمراصمح
 وٓ فمرف وٓ يمٕم٥م وٓ ذع دم يمف أصؾ ٓ زم٣مظم٣ًمهم٥م ايمتحديد: ٝم٥مٝمٚمازمـ سم اإلؽمالمؾمٝمخ وم٣مل 

   .فمٗمؾ
 ،وازمـ فمثٝمٚمكم ،وإيم٣ٌمين ،وصديؼ ضمًـ طم٣من ،وازمـ ومداَم٥م ،وممـ وم٣مل هبذا ايمٗمقل ازمـ ايمٗمٝمؿ

 .  (2)ٚمٝمعفمعم اجلاهلل  ٥مرمح  ،ونمغمهؿ ،وؾمٝمخٛم٣م َمٗمٌؾ
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

  

                                                           

(٤) اًمدائؿة ومت وى اًمؾجـة (8/99)(. ٤٤510)  اًمػتوىم رىم 

 اًمروَة اًمـدية   (٤09/4) اعمغـى  (٤/١64) زاد اعمع د(  ٤45 -٤41/ 1١) جمؿوع اًمػت وىاكظر  (1)
(٤/479) اًملحقحة (٤64)  اعمؿتع (١/45٤)  هضم سمة اًمل ئل (١74 )ص.   
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 ؟ايمٗمٌم دم ؽمٖمر ايمٌحر  اظم٣ًمهمر يٌتدئَمتك :  24س
 ب: اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقا

ؽمٛم٥م رؽمقيمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم حيدد زمداي٥م  أو ،يمٝمس دم هذه اظمًٟميم٥م ٞمص َمـ ىمت٣مب اهلل
وأومرب إومقال دم ذيمؽ واهلل أفمٙمؿ  ،وىمذيمؽ ايمٌحر ،ايمؼمطمٝمص زم٣ميمٗمٌم يمٙمٚم٣ًمهمر دم ؽمٖمر ايمػم

وصمٔمٙمٜم٣م طمٙمػ ايمٓمٜمر، وأضمًـ َم٣م يًتدل زمف هلذه  ،وهق َمٖم٣مروم٥م زمٝمقت ايمٗمري٥م ،ومقل اجلٚمٜمقر
ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   ژسمٔم٣ملم اظمًٟميم٥م ومقيمف 

 .(171ايمٛم٣ًمء: ) ژىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج     متحت  خت
صح يمف  ٣مً فمرهمٝم اً زمٔمد هم١مذا ازمتٔمد فمـ ايمٗمري٥م أو ايمٌٙمدة ،همٔمٙمؼ ايمُم٣مرع ايمٗمٌم زم٣ميميب دم إرض

 ايمٗمٌم وإن ىم٣من َم٣مزال يرى ايمٌٝمقت . 
 .َمٛمٜم٣م خيرج ايمتل ايمٗمري٥م مجٝمع َمـ طمرج إذا يٗمٌم يمٙمًٖمر اظمريد أن فمعم ٔمقاأمج: (1)اظمٛمذر ازمـ وم٣مل

 يتؿ وٓ ايمٗمري٥م، زمٝمقت َمـ خيرج ضمتك ايمًٖمر يريد ايمذي ايمِمالة َيٗمٌم ٓ: (2)َم٣ميمؽ اإلَم٣مم وم٣ملو
  .يٗم٣مرهب٣م أو يدطمٙمٜم٣م ضمتك

 . ؾمّذ  َمـ إٓ ايمٔمٙمامء مج٣مفم٥م َمذه٤م وهق: اهلل رمحف ايمػم فمٌد ازمـ وم٣مل
ه َمـ وطمرج اظم٣ًمهمر سمٟمّه٤م ذاهم١م: أيّم٣مً  ووم٣مل  ىم٣من وَمـ ، َم٣ًمهمر همٜمق ؽمٖمره فمعم فم٣مزَم٣مً  ضَمَيِ
  .(3)ؾم٣مء إن ايمِمالة ويٗمٌم ُيٖمْمر أن همٙمف َم٣ًمهمراً 

 دم سمٗمٌم ؽمٖمراً  أراد إذا اظم٣ًمهمر أن ايمٔمٙمؿ، أهؾ مجٜمقر َمذه٤م وهذا: (4)ايمٖمتح دم احل٣مهمظ ووم٣مل
  .ايمٌٝمقت مجٝمع يٖم٣مرق ضمتك يٗمٌم ٓ ايمِمالة َمثٙمف

                                                           

(٤) األوـم ر كقل (4/1١7).  
(1) اهاؾمتذيم ر (4 /14٤) . 
(4)  اهاؾمتذيم ر (4 /664) . 
(١)  اًمه ري ومتح (1/664). 
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هؾ يٗمٌم ايمِمالة  ،أىمثر َمـ أرزمٔم٥م أي٣مم اظم٣ًمهمر دم ايمٌحر ايمٌٗم٣مءقى إذا ٞم: 25س 
 ؟أم ٓويؼمطمص زمرطمص ايمًٖمر 

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
ومل  ،وأهٙمف ،وهق ٓ يدري َمتك يرصمع إلم زمٙمده ،إذا طمرج ايمٌح٣مر إلم ايمٌحر ودطمؾ همٝمف :أوًٓ 

 همٜمذا يؼمطمص ،اٞمتٜمٝم٦م َمـ فمٚمقم رصمٔم٦م ل َمتكوإٞمام يٗمق ،حيدد زَمٛم٣ًم َمٔمٙمقَم٣ًم يمٙمخروج َمـ ايمٌحر
 ونمغممه٣م َمـ أضم٘م٣مم ايمًٖمر . ،وايمٖمْمر ،همٙمف ايمٗمٌم ،ويمق ؿم٣ميم٦م اظمدة إلم ؾمٜمقر ،زمرطمص ايمًٖمر

ويؼمطمص ىمذيمؽ  ،هم١مٞمف يٗمٌم ايمِمالة ،إذا ضمدد اظمدة دم ايمٌحر زمٟمومؾ َمـ أرزمٔم٥م أي٣مم :شم٣مٞمٝم٣مً 
 زمرطمص ايمًٖمر.

وٓ يؼمطمص زمرطمص  ،يٗمٌم ايمِمالة هم١مٞمف ٓ ،٥م أي٣ممإذا ٞمقى ايمٌٗم٣مء دم ايمٌحر أىمثر َمـ أرزمٔم :شم٣ميمث٣مً 
  .وايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م يمإلهمت٣مء ،، وهذا ومقل اجلٚمٜمقرايمًٖمر

هم١مٞمف ٓ  ،اظم٣ًمهمر إذا ٞمقى اإلوم٣مَم٥م زمٌٙمد أىمثر َمـ أرزمٔم٥م أي٣مم ...:(1)ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م يمإلهمت٣مءوم٣ميم٦م 
 ،طمص ايمًٖمروإذا ٞمقى اإلوم٣مَم٥م أرزمٔم٥م أي٣مم همام دوهن٣م هم١مٞمف يؼمطمص زمر ،ص ايمًٖمريؼمطمص زمرطم

هم١مٞمف  ،ومل حيدد زَمٛم٣ًم َمٔمٝمٛم٣ًم يمإلوم٣مَم٥م ،ويم٘مٛمف ٓ يدري َمتك سمٛمٗميض ضم٣مصمتف ،واظم٣ًمهمر ايمذي يٗمٝمؿ زمٌٙمد
 .وٓ همرق زمكم ايمًٖمر دم ايمػم وايمٌحر ،ويمق ؿم٣ميم٦م اظمدة ،يؼمطمص زمرطمص ايمًٖمر

 ؟ يمٙمٚم٣ًمهمر دم ايمًٖمٝمٛم٥م : َم٣م ضم٘مؿ صالة اجلٚمٔم٥م 26س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

وازمـ  ،ىمام ٞمٗمؾ ذيمؽ ازمـ اظمٛمذر،فمدم وصمقب صالة اجلٚمٔم٥م يمٙمٚم٣ًمهمرإلم ذه٤م مجٜمقر ايمٔمٙمامء 
٣مهمٍِر مُجَُٔم٥مٌ يَمْٝمَس : يمٗمقيمف  ،فمعم ذيمؽ آسمٖم٣مقوضم٘مك زمٔمّمٜمؿ  ،ونمغممه٣م ،رصم٤م ًَ ، صحٝمح فَمعَم َُم

  .(2)رواه  ايمْمػماين دم اظمٔمجؿ إوؽمط فمـ ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام 
                                                           

(٤)  ومت وى اًمؾجـة (8/95.) 

(1) اعمعجم األوؾمط  (811 )  وحححه األًمه ين ذمححقح اجل نع  (9546 . )  
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مل ي٘مـ دم أؽمٖم٣مره يِمقم  أن ايمٛمٌل  :أٞمف يمٝمس فمعم اظم٣ًمهمر مجٔم٥مفمعم  ىمذيمؽ وَمـ إديم٥م 
وإٞمام صعم  ،ومل يِمؾ مجٔم٥م يقم اجلٚمٔم٥م،ج٥م ايمقداع ىم٣مٞم٦م ضمجتف اجلٚمٔم٥م هق وأصح٣مزمف ومط، ودم ضم

شمؿ زمٔمد اخلْم٥ٌم أذن  ،طمْم٤م ايمٛم٣مس يقم فمرهم٥م :أن ايمٛمٌل (1)شم٦ٌم دم صحٝمح َمًٙمؿهمٗمد  ـمٜمرًا،
وم٣مل: شمؿ أوم٣مم همِمعم ايمٔمٌم، وهذه  .ر ومل يٗمؾ: صعم اجلٚمٔم٥موم٣مل صم٣مزمر: همِمعم ايمٓمٜم .شمؿ أوم٣مم ،زمالل

سم٘مقن اخلْم٥ٌم همٝمٜم٣م زمٔمد إذان، ودم طمْم٥ٌم فمرهم٥م ١من صالة اجلٚمٔم٥م هم ،ايمِمٖم٥م خت٣ميمػ صالة اجلٚمٔم٥م
 .ىم٣مٞم٦م اخلْم٥ٌم ومٌؾ إذان

ىمام دم ضمدي٧م صم٣مزمر، وَمـ اظمٔمٙمقم أن يمٙمجٚمٔم٥م  ،طمْم٤م يقم فمرهم٥م طمْم٥ٌم واضمدة ايمٛمٌل و
  تقاسمر ايمٗمْمٔمل.وهذا شم٣مزم٦م زم٣ميم ،طمْمٌتكم

همٙمق صمٜمر يمٛمٗمؾ صمٜمره، وذىمرت ايمًقر  ،أه زم٣ميمٗمراءة يقم فمرهم٥م، ومل يٛمٗمؾ أٞمف صمٜمر ايمٛمٌل و
 وَمـ اظمٗمْمقع زمف أن صالة اجلٚمٔم٥م جيٜمر همٝمٜم٣م ،هذاوفمٚمؾ هب٣م إلم يقَمٛم٣م  ،ومرأه٣م دم ذيمؽ ايمٝمقمايمتل 

 .همٜمذه أرزمٔم٥م أَمقر دم ضمدي٧م صم٣مزمر خت٣ميمػ صالة اجلٚمٔم٥م مت٣مَم٣مً  ، زم٣ميمٗمراءة
 .ؽمٚمك سمٙمؽ ايمِمالة ـمٜمراً  ٣مزمراً أن صم  -1
 أن إذان همٝمٜم٣م زمٔمد اخلْم٥ٌم.  -2

 أٞمف طمْم٤م همٝمٜم٣م طمْم٥ٌم واضمدة.  -3

 أٞمف مل جيٜمر همٝمٜم٣م زم٣ميمٗمراءة.  -4
هم١ممج٣مع فمعم  ،يمٝمس فمعم اظم٣ًمهمر مجٔم٥م :وأَم٣م ومقيمف: همٗم٣مل ،ايمػم اإلمج٣مع فمعم ذيمؽ وومد ٞمٗمؾ ازمـ فمٌد
 .(2)ذيمؽ ٓ طمالف همٝمف

: اسمٖمٗمقا فمعم أٞمف ٓ مجٔم٥م فمعم ح اظمقؿمٟماظمًقى ذوم٣مل ص٣مضم٤م : وم٣مل صديؼ ضمًـ طم٣منو
 ..اهـ(3)...وٓ َم٣ًمهمر ،َمريض

                                                           

 .(٤1٤8)رىمم   (٤)
(1)  اهاؾمتذيم ر (4/46). 
(4) اًمـدية اًمروَة (٤/4١٤.) 
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 . (1)وٓ اَمرأة ،وٓ َم٣ًمهمر ،وٓ فمٌد ،وم٣مل ازمـ هٌغمة: واسمٖمٗمقا فمعم أن اجلٚمٔم٥م ٓ يف٤م فمعم صٌلو
:  ٞمحـ فمامل َمـ ذىم٥م أراَم٘مق (2)هذا ٞمِمف وومد ؽمئٙم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م ؽمدده٣م اهلل ؽم٠مآً 

 .وومد يٌٙمغ فمددٞم٣م شمامٞمٝم٥م ،دم جل٥م ايمٌحر ظمدة ٞمِمػ ؾمٜمر َمتقايمٝم٥م ؾمتٕم٣ملآوؿمٌٝمٔم٥م فمٚمٙمٛم٣م  ،يمٙمزي٦م
وفمددٞم٣م َم٣م  ،وٓ َمٗمٝمٚمكم دا امً  ،وٞمحـ نمغم َمًتقؿمٛمكم ،هؾ سمِمح َمٛم٣م صالة اجلٚمٔم٥م وايم٠ًمال:

 ٞمرصمقا اإلهم٣مدة ودَمتؿ؟ ،أم ٞمِمٙمٝمٜم٣م ـمٜمراً  ،ذىمرٞم٣م
 ،ٗمٝمٚمكم َمع َمًتقؿمٛمكموٓ َم ،ىمر َمـ أٞم٘مؿ نمغم َمًتقؿمٛمكم: إذا ىم٣من ايمقاومع ىمام ذُ همٟمصم٣مزم٦م زمٗمقهل٣م

همٖمرو٘مؿ أن سمِمٙمقا ـمٜمرًا دم هذه  ،وأٞم٘مؿ سمٔمٚمٙمقن َمٛمٔمزيمكم دم جل٥م ايمٌحر َمدة مخ٥ًم فممم يقَم٣مً 
 اظمدة ٓ مجٔم٥م. 

ف إلم ؽمامضم٥م ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ص٣ميمح ايمٔمثٝمٚمكم رمحف اهلل ؽم٠مال فمػم زمرٞم٣مَم٨م ٞمقر صمِ ىمام وُ 
وزمٔمد َمٝمٔم٣مد إذان  ،ٌحر ٞمُمتٕمؾوٞمحـ دم ايم ،فمعم ايمدرب ٞمِمف: صم٣مء ووم٦م صالة اجلٚمٔم٥م فمٙمٝمٛم٣م

 هؾ يِمح يمٛم٣م إذان وصالة اجلٚمٔم٥م؟ ،زمٛمِمػ ؽم٣مفم٥م طمرصمٛم٣م َمٛمف
وٓ سمِمح  ،أو ايمٗمرى ،همٟمصم٣مب رمحف اهلل  زمٗمقيمف: صالة اجلٚمٔم٥م ٓ سمِمح إٓ دم اظم٣ًمصمد دم اظمدن 

ة اجلٚمٔم٥م أن يٗمٝمؿ صال  ٕٞمف مل ي٘مـ َمـ هدي ايمرؽمقل  ،أو ايمٌحر ،َمـ مج٣مفم٥م يُمتٕمٙمقن دم ايمػم
ومل ي٘مـ يٗمٝمؿ صالة  ،، وومد ىم٣من فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ي٣ًمهمر إي٣مم ايمٔمديدة دم اظمدن أو ايمٗمرىإٓ

ويم٘مٛم٘مؿ سمٛمتٗمٙمقن يٚمٝمٛم٣ًم وؾمامًٓ وسمرصمٔمقن إلم إوؿم٣من  ،اجلٚمٔم٥م وأٞمتؿ أن دم ايمٌحر نمغم َمًتٗمريـ
ِمالة ويم٘مؿ ومٌم ايم ،هم٣ميمذي جي٤م فمٙمٝم٘مؿ إٞمام هق صالة ايمٓمٜمر دون صالة اجلٚمٔم٥م ،وإلم ايمٌٙمدان

 .(3)ايمرزم٣مفمٝم٥م إن ىمٛمتؿ َم٣ًمهمريـ
  

                                                           

(٤)  اظمتةاف اًمعؾامء (٤/٤51.) 

(1) ومت وى اًمؾجـة ( 8/1٤9-110 ( رىمم اًمػتوى )6٤٤4).  
(4) ومت وى اسمن قمثقؿلم (٤/499.) 
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                                       اجلٚمٔم٥م إذا ؽمٚمٔمقا ايمٛمداء سمٌٔم٣ًم يمٕمغمهؿ؟صالة  اظم٣ًمهمريـ ٤م فمعمجيهؾ  :27س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

ايمٛمداء:  ذه٤م مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ أسم٣ٌمع اظمذاه٤م إرزمٔم٥م أهن٣م ٓ يف٤م فمٙمٝمٜمؿ ويمق ؽمٚمٔمقا
  .(1)ٕهنؿ نمغم خم٣مؿمٌكم زمف، وضم٘مك زمٔمّمٜمؿ اإلمج٣مع فمٙمٝمف

وذه٤م ايمٓم٣مهري٥م إلم وصمقب اجلٚمٔم٥م فمعم َمـ ؽمٚمع ايمٛمداء ويمق ىم٣من َم٣ًمهمرًا، ويروى فمـ 
 .(2)إوزافمل وايمزهري

ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ ژفمٚمقم ومقل اهلل سمٔم٣ملم  أديمتٜمؿ:
 ٣مهمر إٓ زمديمٝمؾ.وٓ خيرج َمٛمف اظمً، [9اجلٚمٔم٥م:] ژڀ  ڀ  

أن ايمديمٝمؾ فمعم إطمراج اظم٣ًمهمر هق اإلمج٣مع فمعم أن ٓ مجٔم٥م فمٙمٝمف، وايمديمٝمؾ ايمث٣مزم٦م  :٣مب فمٙمٝمفجُي 
 دم أؽمٖم٣مره َمـ فمدم إوم٣مَمتف يمٙمجٚمٔم٥م.  َمـ اؽمتٗمراء ؽمغمة ايمٛمٌل 

ضمّمقر اجلٚمٔم٥م ضمتك ويمق ؽمٚمع ايمٛمداء، ويم٘مـ إهمّمؾ  ٣ميمراصمح أٞمف ٓ جي٤م فمعم اظم٣ًمهمرهم
 ىمام هق َمذه٤م مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ.وإىمٚمؾ دم ضمٗمف ضمّمقره٣م 

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 ؟َمع أهؾ زمٙمد يِمٙمقن اجلٚمٔم٥م ه٣مفمـ ايمٓمٜمر إذا صال اظم٣ًمهمر صالة اجلٚمٔم٥م  هؾ يفزئ :28س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
وٓ ٞمٔمٙمؿ دم هذا : وإن ضميوه٣م أصمزأهتؿ، ئمٛمل: يفز ٜمؿ اجلٚمٔم٥م فمـ ايمٓمٜمر، (3)وم٣مل ازمـ ومداَم٥م

 .طمالهم٣مً 
                                                           

(٤ ) اعمجؿوع (١/١85  )نط ًمب موزم اًمـفي (٤/758.) 

(1 ) اعمحغم (5/5٤.)  
(4 ) اعمغـي (1/1٤9.)  
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ووم٣مل ايمممزمٝمٛمل ايمُم٣مهمٔمل: صح٦م مجٔمتف زم٣مإلمج٣مع: ٕهن٣م إذا أصمزأت فمـ ايم٘م٣مَمٙمكم ايمذيـ ٓ 
فمذر هلؿ، همٟمصح٣مب ايمٔمذر زمْمريؼ إولم، وإٞمام ؽمٗمْم٦م فمٛمٜمؿ رهمًٗم٣م هبؿ، همٟمؾمٌف َم٣م يمق سم٘مٙمػ 

                             .(1)اظمريض ايمٗمٝم٣مم
 ؟ؿهؾ سمِمح َمٛمٜم زمٟمٞمٖمًٜمؿ ٔم٥ممج وناظم٣ًمهمرأوم٣مم إذا  :29س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
أن اجلٚمٔم٥م ٓ سمِمح َمـ يمٔمٙمامء يمٝمف مجٜمقر اإ ذه٤موايمراصمح َم٣م  ،دم هذه اظمًٟميم٥م اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء

 زمحدي٧م فم٣م ُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م أن ايمٛمٌل قاإذا مل ي٘مـ ٞم٣مزًٓ، واؽمتديم د ٔمٗموٓ سمٛم ،َمـ اظم٣ًمهمر
ـْ  :وم٣مل  .(2)َمتٖمؼ فمٙمٝمف شَرد   هَمُٜمقَ  َِمٛمْفُ  يَمْٝمَس  ََم٣م َهَذا َأَْمِرَٞم٣م ذِم  َأضْمَدَث  ََم

  .(3)رواه ايمٌخ٣مري ش ُأَصعمِّ  َرَأْيُتُٚمقيِن  ىَماَم  َصٙمُّقا :وزمحدي٧م َم٣ميمؽ زمـ احلقيرث
وهمٔمٙمف ىم٣من  ، وَمـ زاد فمعم أَمر رؽمقل اهلل رؽمقل اهلل  هم٣ميمقاصم٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمِمقم ىمام صعم

،  ايمٛمٌل  اجلٚمٔم٥م دم ايمًٖمر َمقصمقدًا دم فمٜمد ، وومد ىم٣من َمٗمت٢م صالةفمٙمٝمف َمٔمتدي٣ًم وهمٔمٙمف ذيمؽ رد  
 ومل يٛمٗمؾ زمحرف واضمد أٞمف صاله٣م دم أؽمٖم٣مره.

فمٚمٙمٛم٣م دا ؿ فمعم َمتـ ؽمٖمٝمٛم٥م  :(4)همٗم٣مل ايم٣ًم ؾ ،وومد ؽمئؾ ايمُمٝمخ ص٣ميمح ايمٖمقزان فمـ هذه اظمًٟميم٥م
٣م ؾ ايمراضم٥م، ، وايمًٖمٝمٛم٥م َمزودة زم٘مؾ وؽممتيض إي٣مم وإؽم٣مزمٝمع فمعم َمتٛمٜم٣م، وأضمٝم٣مًٞم٣م زمحري٥م

أٞمٛم٣م  ؟ أمٞمٗمٝمؿ صالة اجلٚمٔم٥مهمتِم٣مدهمٛم٣م أي٣مم مجع، وفمددٞم٣م ومد يِمؾ إلم ايمًتكم ويزيد ، همٜمؾ فمٙمٝمٛم٣م أن 
ة ٓ حتت٣مج َمٛم٣م إلم وومقف َمع أن ايمِمال ،؟ وهؾ ٞمِمقم ومًٌما ومجًٔم٣مٞمٔمتػم َم٣ًمهمريـ همٛمِمقم ـمٜمًرا

ظمِمٙمكم ؾ اويم٘مٛمف دم زمٔمض إضمٝم٣من ومد ٓ يتًع يم٘م ،؟ وومد طمِمِمٛم٣م َم٘م٣مًٞم٣م يمٙمِمالةيمٛم٠مدهي٣م
ؿ ٓ يرون ، َمع ايمٔمٙمؿ أهنهمٝمِمٙمقن دم َم٘م٣من آطمر جم٣مور، َمٗمتديـ زمٛمٖمس اإلَم٣مم، همٜمؾ هذا صم٣م ز

                                                           

(٤) نغـي اعمحت ج (٤/١٤5.) 

  ( .1697  نلؾم )( ١589اًمهخ ري ) (1)
 ( .64٤اًمهخ ري ) (4)

(١) ومت وى جمؿوع (.170-٤/169) اًمػوزان ح ًمح اًمشقخ  
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ن هذا اظم٘م٣من َمتٗمدًَم٣م فمعم اإلَم٣مم، هؾ ايمِمالة همٝمف ، وَم٣م احل٘مؿ يمق ىم٣ماإلَم٣مم ويم٘مٛمٜمؿ يًٚمٔمقٞمف
 ؟صحٝمح٥م أم ٓ

 : ٕنايمٓمٜمرصالة  ، وايمقاصم٤م فمٙمٝم٘مؿيمٛم٥ًٌم يمِمالة اجلٚمٔم٥م همال سمِمح َمٛم٘مؿهمٟمصم٣مب:  أَم٣م زم٣م
اظم٣ًمهمر فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م أو فمعم نمغمه٣م همال يف٤م فمٙمٝمف اجلٚمٔم٥م، وٓ  ، أَم٣ماجلٚمٔم٥م إٞمام يف٤م فمعم اظمًتقؿمٛمكم

دم ضم٣ميم٥م ايمًٖمر همال  ، إٓ إذا صاله٣م سمًٌٔم٣م ٕهؾ ايمٌٙمد، أَم٣م أن يِمٙمٝمٜم٣م وهقسمِمح َمٛمف إذا صاله٣م
                              سمِمح َمٛمف .

 .رصمع واظمآبواهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظم
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 اهجنائزمتاب 
 

 ؟داطمؾ ايمٌحر َم٣م ضم٘مؿ َمـ َم٣مت دم ايمًٖمٝمٛم٥م: 37س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 ايم٣ًمضمؾ زمٗمرب ىم٣من ن١مهم رهمٗم٥م وَمٔمف ايمٌحر دم َمًٙمؿ َم٣مت إذا أٞمف فمعم :(1)ايمٖمٗمٜم٣مء اسمٖمؼ أوًٓ: 
 :َم٣م يقم فمٙمٝمٜمؿ وصم٤م ايم٣ًمضمؾ إلم زمف اخلروج وأَم٘مٛمٜمؿ

 . زمف خلروجا (1)
  . نمًٙمف (2)
  .سم٘مٖمٝمٛمف (3)
 . فمٙمٝمف ايمِمالة (4)

  .دهمٛمف (5)
 ُأَرى: وَم٣مَل ( َوشمَِٗم٣مًٓ  طِمَٖم٣مهًم٣م اْٞمِٖمُروا) أَي٥مَ  َهِذهِ  وَمَرأَ   ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزَم٣م َأنَّ :  َأَٞمسايمديمٝمؾ َم٣م رواه 

ٛم٣َم َتٛمِْٖمُرَٞم٣م َرزمَّ ًْ ٣ٌَّمٞم٣مً  ؾُمُٝمقطم٣مً  َي ُزويِن  َوؾُم ُزويِن  لزَمٛمِ ي أَ  صَمٜمِّ  اهلل َرؽُمقلِ  ََمعَ  ؾَمِٜمْدَت  وَمْد : قهُ زَمٛمُ  هَمَٗم٣مَل  صَمٜمِّ
  ـُ  فَمٛمُْٜماَم  اهلل َريِض  َوفُمَٚمرَ  زَمْ٘مرٍ  َوَأيِب ُزويِن  هَمَٗم٣مَل  َٞمْٕمُزو هَمٛمَْح ٌَْحرَ  هَمَرىم٤َِم  صَمٜمِّ  يَمفُ  جَيُِدوا هَمَٙمؿْ  هَماَمَت  ايْم

ٌَْٔم٥مِ  زَمْٔمَد  إَِّٓ  صَمِزيَرة ٣ممٍ  ؽَم ْ  همِٝمَٜم٣م هَمَدهَمٛمُقهُ  َأيَّ ْ  َومَل   .(2)ونمغمه ايمٌٝمٜمٗمل  اهروصحٝمح  َيَتَٕمغمَّ
 ٖمـوىمُ  ًؾنمُ  ، ايمٖم٣ًمد فمٙمٝمف طم٣مهمقاو ايم٣ًمضمؾ َمـ يمٌٔمدهؿ قا َمـ دهمٛمف دم ايمػمٚم٘مٛمتي ملشم٣مٞمٝم٣ًم: إذا 

وايمراصمح أن يرَمك دم  ،طمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم ىمٝمٖمٝم٥م رَمٝمف دم ايمٌحروومد ا :ايمٌحر دم يمٗملوأُ  فمٙمٝمف قموُص 

                                                           

(٤ )( 5/185اعمجؿوع)   اعمغـي (4/١4و٤  )طم ؿمقة اسمن قم سمدين (4/٤٤5و٤66ـ  )اًمذظمػمة (1/١80  )
 (.٤6/8) اعموؾموقمة اًمؽويتقة(  461/٤) غـي اعمحت جنو

(1 )ؾمـن اًمهقفؼي (677١ ) ومسمو يعغم (4١00و )احل يمم (4/454 وحححه األًمه ين ذم  ) اًمتعؾقؼ ت احلل ن قمغم
 (.7٤١0) ححقح اسمن طمه ن
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ايمٗمقيمكم  ذا ومقل احلٛمٖمٝم٥م وأضمدوه ،ايمٌحر َمثٗماًل زمًمء شمٗمٝمؾ ضمتك حيِمؾ زمف ايمًؼم وهق اظمْمٙمقب
        .فمٛمد اظم٣ميم٘مٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 ؟  اً ؾمٜمٝمد ُئمتػم هؾ ايمٕمريؼ :31س 

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
وذيمؽ شم٣مزم٦م دم ايمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م زمٟمىمثر َمـ ضمدي٧م وأذىمر  ،ٓ يُمؽ أضمد زمٟمن ايمٕمريؼ ؾمٜمٝمد

َٜمَداءُ : )وم٣مل أن ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة  (1)وهق َم٣م رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ ،ٜم٣مواضمدًا َمٛم ٥مٌ  ايمُمُّ ًَ  مَخْ
ٌُْْمقنُ  اظْمَْْمُٔمقنُ  ْدمِ  َوَص٣مضِم٤ُم  َوايْمَٕمِرُق  َواظْمَ ِٜمٝمُد  اهْلَ    .(اهلل ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوايمُمَّ

ُمٜمٝمد أمجع ايمٔمٙمامء فمعم وصمقب نمًٙمف وسم٘مٖمٝمٛمف وايمِمالة فمٙمٝمف ، وذىمر هذه إَمقر دم ضمؼ ايمو
سمذىمغمًا زمٟمن هذا ايمٕمريؼ وإن ىم٣من ؾمٜمٝمدًا هم١مٞمف ؾمٜمٝمد دم أطمرة ٓ دم ايمدٞمٝم٣م وٓ يفري فمٙمٝمف أضم٘م٣مم 

 ايمُمٜمداء دم ايمدٞمٝم٣م.
 اهلدم وص٣مضم٤م وايمٕمرق واظمْمٔمقن ىم٣مظمٌْمقن ومتؾ زمٕمغم ايمُمٜمٝمد همٟمَم٣م: (2)وم٣مل ازمـ ومداَم٥م دم اظمٕمٛمل

 .طمالهم٣مً  همٝمف ٞمٔمٙمؿ ٓ ،فمٙمٝمٜمؿ ويِمعم يٕمًٙمقن هم١مهنؿ وايمٛمٖم٣ًمء
 فائدة نفيسة:

اظم٣َْم ُِد دِم ):  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ  -ريض اهلل فمٛمٜم٣م  -عن أم حرام 
ٌَْحِر  ٌُُف ايْمَٗمْلُء  -ايْم ـِ  -ايمَِّذي ُيِِمٝم  .(3)( رواه أزمق داوديَمُف َأصْمُر ؾَمِٜمٝمٍد ، َوايْمَٕمِريُؼ يَمُف َأصْمُر ؾَمِٜمٝمَدْي

وم٣مل  ،َمـ َم٣مد يٚمٝمد إذا دار رأؽمف َمـ نمثٝم٣من َمٔمدسمف زمُمؿ ريح ايمٌحر ،فمؾ)اظم٣م د دم ايمٌحر( اؽمؿ هم٣م
  .أي يمئال سمّمْمرب زم٘مؿ (أن متٝمد زم٘مؿ)سمٔم٣ملم 

                                                           

 (.٤9٤١) نلؾم (654)  اًمهخ ريرواه  ( ٤)

(1 ) اعمغـي (4/١76). 
 . (66١1)ححقح اجل نع( و1151)وحححه األًمه ين ذم ححقح ؾمـن ميب اود و (1١94ؾمـن ميب داود )( 4)
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أو يمتج٣مرة  ،وحتِمٝمؾ فمٙمؿ ،وضم٨م ،ىمٕمزو ،)ايمذي يِمٝمٌف ايمٗملء يمف أصمر ؾمٜمٝمد( إن رىمٌف يمْم٣مفم٥م
 ومل يتجر يمزي٣مدة َم٣مل زمؾ يمٙمٗمقت ذىمره اظمٓمٜمر.  ،إن مل ي٘مـ يمف ؿمريؼ ؽمقاه

ٝمٌل: ايمذي يِمٝمٌف يمٝمس زمِمٖم٥م خمِمِم٥م زمؾ َمٌٝمٛم٥م )وايمٕمرق( زمٖمتح ايمٕمكم وىمن ايمراء )يمف وم٣مل ايمْم
 .(1)أصمر ؾمٜمٝمديـ( همٝمف ضم٧م فمعم رىمقب ايمٌحر يمٙمٕمزو

  

                                                           

 .(6/1١9ومقض اًمؼدير )( ٤)
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 اهزماةمتاب 
 

همٝمف  : هؾ َم٣م يًتخرج َمـ ايمٌحر َمـ يم٠ميم٠م وَمرصم٣من وززمرصمد وفمٛمػم وَمًؽ وؽمٚمؽ32س
 : اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب       زىم٣مة؟ 

َمـ اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م فمعم شمالشم٥م أومقال، وايمراصمح َم٣م ذه٤م إيمٝمف مجٜمقر ايمٔمٙمامء 
ٓ زىم٣مة  ، أٞمف احلٛمٖمٝم٥م واظم٣ميم٘مٝم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م وهق أضمد إومقال فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م ووم٣مل زمف أىمثر ايمِمح٣مزم٥م

  .(1)َمْمٙمٗم٣مً  همٝمام يًتخرج َمـ ايمٌحر
٤م ايمزىم٣مة دم ىمؾ َم٣م خيرج َمـ ايمٌحر َمـ يم٠ميم٠م : اسمٖمؼ ايمٔمٙمامء فمعم أٞمف ٓ يف(2)وم٣مل ازمـ هٌغمةو

 وَمرصم٣من وززمرصمد وفمٛمػم وَمًؽ وؽمٚمؽ ونمغمه ويمق زمٙمٕم٦م ومٝمٚمتف ٞمِم٣مزم٣ًم.
ؽمتدٓل فمعم فمدم وصمقب زىم٣مة َم٣م خيرج َمـ ايمٌحر إصؾ أن دم آ :(3)وم٣مل ايمٛمقوي رمحف اهللو

 .ٓ زىم٣مة إٓ همٝمام شم٦ٌم ايمممع همٝمف
إضمج٣مر ايم٘مريٚم٥م َمـ ايمٙم٠ميم٠م واظم٣مس وأؾم٣ٌمه ...:(4)-رمحف اهلل-ووم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م ازمـ زم٣مز 

 ٜم٣م.ذيمؽ همٜمذه ٓ زىم٣مة همٝم
همٜمذه إٞمقاع َمـ إَمقال اظمًتحدشم٥م هل٣م ٞمٓم٣م ره٣م دم : (5)ووم٣مل ايمُمٝمخ فمْمٝم٥م حمٚمد ؽم٣ممل رمحف اهلل

، وىمذيمؽ ايمٙم٠ميم٠م يًتخرج َمـ ايمٌحر، اخليوات، وىمذيمؽ هم٣مٕؽمامك َمقصمقدة دم زَمـ ايمٛمٌل 
  زىم٣مة. ، ىمؾ ذيمؽ ىم٣من َمٔمٙمقَم٣ًم وَم٣م ؽمـ همٝمف رؽمقل اهلل وايمٔمٛمػم يًتخرج َمـ ايمٌحر

                                                           

(٤ )اًمهخ رى ححقح ذح و(  4/550) سمط ل هاسمن ـجمؿوع اًمػت وى (15/٤9.) 

(1) اًمعؾامء األئؿة اظمتةاف (٤/108ًم  )اًمشقه ين ههػمة سمن حمؿد سمن حيقى اعمظػر ميب ؾوزير. 
(4 )اعمجؿوع (6/7.) 

(١ ) جمؿوع ومت وى اسمن سم ز (٤١/٤1٤.) 

(5 ) اعمرامذح سمؾوغ (٤١ص /٤4١  )اًمدرس ًمؾشقخ قمطقة حمؿد ؾم مل. 
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وإذا أرصمٔمٛم٣مه إلم ايمٗمقافمد إؽم٣مؽمٝم٥م وومٙمٛم٣م: هذا ايمذي اؽمتخرج ايمٙم٠ميم٠م واصْم٣مد ايمًٚمؽ وصم٣مء 
زم٣ميمٔمٛمػم وأوم٣مم َمزرفم٥م ايمدواصمـ، إٞمف يٌٝمع ويدطمؾ فمٙمٝمف َمـ شمٚمٛمٜم٣م، همٝم٘مقن ذيمؽ )َمـ ؿمٝم٣ٌمت َم٣م 

أيف ؽمٝم٘مقن ىم٣ًًٌم وٞمامًء يدطمؾ دم َمٙم٘مف ودم طمزيٛمتف، ىمًٌتؿ(، همٟمشمامن هذه اظمٛمتج٣مت احلديث٥م فمعم ر
هم١مذا ضم٣مل فمٙمٝمف احلقل زىم٣مه، ىمام أٞمف ٓ سمزىمك اخليوات ويم٘مـ سمزىمك ومٝمٚمتٜم٣م إذا ضم٣مل فمٙمٝمٜم٣م 
احلقل، همٛمٗمقل: ىمذيمؽ، ص٣مضم٤م ايمٌٝمض وايمدصم٣مج وص٣مضم٤م ايمًٚمؽ وص٣مضم٤م ايمٔمٛمػم وص٣مضم٤م 

ك، همٝمزىمل ومٝمٚم٥م َم٣م ضمِمؾ فمٙمٝمف ايمٙم٠ميم٠م، إذا اصمتٚمع فمٛمده زمٔمد ٞمٖمٗمتف ٞمِم٣مب وضم٣مل فمٙمٝمف احلقل زىم
َمـ سمٙمؽ إؾمٝم٣مء ايمتل ٓ أصؾ يمٙمزىم٣مة دم أفمٝم٣مهن٣م.أَم٣م ومٝمٚمتٜم٣م هم٘مام سمٗمدم يمٛم٣م: يمق أٞمف اؽمتثٚمر ايمؼماب 

 يم٘م٣من فمٙمٝمف َمـ ومٝمٚمتف ايمزىم٣مة.
ومٙم٦م: وطمالص٥م ايمٗمقل دم زىم٣مة اظمًتخرصم٣مت ايمٌحري٥م: أٞمف ٓ زىم٣مة دم فمٝمٛمٜم٣م ويم٘مـ إذا صُمِٔمٙم٦م 

ٝمٜم٣م احلقل همٖمٝمٜم٣م ايمزىم٣مة ٕن هذه إؾمٝم٣مء ايمتل سمًتخرج َمـ يمٙمتج٣مرة وزمٙمٕم٦م ٞمِم٣مزم٣ًم وضم٣مل فمٙم
وطمٙمٖم٣م ف همٙمؿ يٟمت همٝمٜم٣م ؽمٛم٥م فمٛمف وٓ فمـ أضمد  ايمٌحر  ومد ىم٣مٞم٦م سمًتخرج فمعم فمٜمد رؽمقل اهلل 

 .َمـ طمٙمٖم٣م ف َمـ وصمف يِمح
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
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 اهطياممتاب 
 

 ؟ َم٣م ضم٘مؿ اإلهمْم٣مر دم ؽمٖمر ايمٌحر :33س
 ب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقا

 ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع .دم ايمٌحر أو دم اجلق أو دم ايمػم زمديمٝمؾ  يممع ايمٖمْمر يمٙمٚم٣ًمهمر
﮴ ژ  سمٔم٣ملم : همٗمقيمفأَم٣م ايم٘مت٣مب ﮳   ﮲     ژ ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ 

   (.185ايمٌٗمرة : )
ـِ  َوَوعَ  اهللََّ إِنَّ : )همٗمقيمف  وأَم٣م ايمًٛم٥م ٣مهمِرِ  فَم ًَ ْقمَ  اظْمُ اَلةِ  َوؾَمْْمرَ  ايمِمَّ أطمرصمف صحٝمح ( ...ايمِمَّ

  . (2) زمـ َم٣ميمؽ ايم٘مٔمٌل فمـ أٞمس (1)وايمٌٝمٜمٗملايمٛم٣ًم ل 
 .وإديم٥م َمـ ايمًٛم٥م فمعم ذيمؽ ىمثغمة 

  .(3)رمحف اهلل ٥مازمـ ومداَم همٗمد ٞمٗمٙمف فمعم َممموفمٝم٥م ايمٖمْمر دم ايمًٖمر:  أَم٣م اإلمج٣مع
ر أن يٖمْمر ويمق اؽمتٚمر ؽمٖمره دم ايمٌحر أو همٙم٘مؾ َم٣ًمهمأو صمقًا وٓ همرق زمكم َمـ ؽم٣مهمر زمرًا أو زمحرًا 

نمغمه ؾمٜمرًا ىم٣مَماًل هذا إذا ىم٣من ايمِمٝم٣مم يُمؼ فمٙمٝمف أَم٣م إذا ىم٣من ايمِمٝم٣مم ٓ يُمؼ فمٙمٝمف دم ايمًٖمر 
ٓ يدري َمتك اظم٣ًمهمر وهق ومقل أيب ضمٛمٝمٖم٥م وَم٣ميمؽ وايمُم٣مهمٔمل، هذا إذا ىم٣من  ،هم٣مٕولم يمف ايمِمٝم٣مم

يٗمقل َمتك َم٣م اٞمٗم٢م فمٚمقم رصمٔم٦م إلم أهقم، يرصمع َمـ ؽمٖمره ومل حيدد َمدة ايمٌٗم٣مء دم ايمٌحر وإٞمام 

                                                           

(٤ )ؾمـن اًمـل ئي (117١  1180  )ؾمـن اًمهقفؼي (5١76)    وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم ؾمـن اًمـل ئي )ص
( رىمم 1/14٤(  وؿمقخـ  اًموادقمي ذم اجل نع اًملحقح مم  ًمقس ذم اًملحقحلم )٤845) ححقح اجل نعو (457

(٤٤46. ) 
ـ  قمهد اعمحلن اًمعه د طمػظه ا هل ذم ذح ؾمـن ميب داود   وهو يواومق مكس سمن ن ًمك اًملح يب اعمشفور ظم دم ىم ل ؿمقخ( 1)

 سم ؾمؿه واؾمم مسمقه  وهو حح يب ًمقس ًمه هها هذا احلديث ذم اًمؽتب اًملتة. اًمـهي 

(4) اعمغـي (١/4١5.) 
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همٜمذا ايمذي يممع يمف ايمٖمْمر ويمق ؿم٣ميم٦م اظمدة ، أَم٣م إذا ضمدد ايمٌٗم٣مء دم ايمٌحر زمٟمىمثر َمـ أرزمٔم٥م أي٣مم هم١مٞمف 
  .ٓ يٖمْمر وٓ يٗمٌم وٓ يؼمطمص زمرطمص ايمًٖمر

: إذا ىم٣من أنمٙم٤م َمـ دم ايمًٖمٝمٛم٥م يرنمٌقن أشمٛم٣مء ايمًٖمر اجلٚمع وايمٗمٌم يمٓمروف: َمٛمٜم٣م: 34س
فمعم  أو زمّمٔم٥م أؾمخ٣مص، همٜمؾ جي٤م فمعم ه٠مٓء َمقاهمٗم٥م إنمٙمٌٝم٥م، ضمرص٣مً  ظم٣مء، إٓ ؾمخِم٣مً سمقهمغم ا

يرنمٌقن اإلهمْم٣مر همٜمؾ يٛمٌٕمل يمٙمٗمٙم٥م  ايمٖمّمؾ واحت٣مد ايم٘مٙمٚم٥م وفمدم آطمتالف؟ وإذا ىم٣من إنمٙمٌٝم٥م
 َمقاهمٗمتٜمؿ أم ٓ؟

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
هم٣مٕهمّمؾ يمألومٙمٝم٥م َمقاهمٗم٥م إنمٙمٌٝم٥م حم٣مهمٓم٥م فمعم إذا ىم٣من ايمقاومع ىمذيمؽ وم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م:

 سم٘مثغم اجلامفم٥م، وايمقضمدة وَمِمٙمح٥م سمقهمغم اظمٝم٣مه.
وَمـ أضم٤م أن يِمقم همال زمٟمس، ؽمقاء  أَم٣م اإلهمْم٣مر دم ايمًٖمر همٜمق أهمّمؾ َمـ ايمِمٝم٣مم يمٙمجٚمٝمع،

 .(1)فمعم َم٣م ذىمرٞم٣م أومٙمٝم٥م أم أىمثري٥م، يمدٓيم٥م ايمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م فمـ رؽمقل اهلل  قاىم٣مٞم
 َمتك يٗميض ايمِمٝم٣مم ؟ؿ ايمًٖمر دم ايمٌحر هؾ ي٣ٌمح يمف ايمٖمْمر وَمـ ىم٣من دا  :35س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
.  إيمٝمف يٟموي زمٙمد يمف ىم٣من إذا ايمًٖمر فم٣مدسمف َمـ ويٖمْمررمحف اهلل :)(2)وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م 

 اجلالب ـَم دوازمف ي٘مري ايمذي وىم٣مظم٘م٣مري ايمًٙمع َمـ ونمغمه ايمْمٔم٣مم جيٙم٤م ايمذي اجلالب ىم٣ميمت٣مصمر
 َم٘م٣من يمف ايمذي اظمالح وىمذيمؽ.  وٞمحقهؿ اظمًٙمٚمكم َمِم٣ميمح دم ي٣ًمهمر ايمذي وىم٣ميمػميد.  ونمغمهؿ

 يٗمٌم ٓ همٜمذا َم٣ًمهمرا يزال وٓ َمِم٣محلف ومجٝمع اَمرأسمف ايمًٖمٝمٛم٥م دم َمٔمف ىم٣من َمـ همٟمَم٣م.  يً٘مٛمف ايمػم دم
 َم٘م٣من دم يُمتقن ايمذيـ ونمغمهؿ وايمؼمك وإىمراد ايمٔمرب ىمٟمفمراب:  ايم٣ٌمدي٥م وأهؾ.  يٖمْمر وٓ

                                                           

(٤ ) اًمؾجـة اًمدائؿة  (8/٤04 )(٤٤510) اًمػتوى  رىمم. 
 ( 1٤4/ 15ت وى )جمؿوع اًمػ (1)
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:  اظمُمتك إلم اظمِمٝمػ وَمـ اظمِمٝمػ إلم اظمُمتك َمـ ـمٔمٛمٜمؿ ضم٣مل دم ىم٣مٞمقا إذا َم٘م٣من دم ويِمٝمٖمقن
 .  يٗمٌمون هم١مهنؿ

 .  يٗمٌموا ومل يٖمْمروا مل وَمِمٝمٖمٜمؿ زمٚمُمت٣مهؿ ٞمزيمقا إذا وأَم٣م
 . أفمٙمؿ واهلل ( اظمرافمل يتتٌٔمقن ىم٣مٞمقا وإن

 إصمرة يمًٝم٣مرات  ايم٣ًم ٗمقن أو الضمقناظم ه٠مٓء: (1)رمحف اهلل وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم
 يِمقَمقن؟ همٚمتك ايمٖمْمر يم٘مؿو َم٣ًمهمرون أٞمتؿ: ومٙمٛم٣م هم١مذا ؽمٖمر، دم دا امً 

 ٓ همٝمٜم٣م هم٣ميمِمقم وزم٣مردة، ومِمغمة أي٣مم ٕهن٣م ايمُمت٣مء: أي٣مم دم ؽمٖمرهؿ دم يِمقَمقا أن يٚم٘مـ: ٞمٗمقل
 .ؿزمٙمده دم داَمقا َم٣م ايمِمقم يٙمزَمٜمؿ هم١مٞمف رَمّم٣من دم زمٙمدهؿ إلم ومدَمقا يمق ىمذيمؽ يُمؼ،

رمحف اهلل: اظم٣ًمهمر اظمًتٚمر دم ايمًٖمر ىم٣ميم٣ًم ؼ  (2)َمٗمٌؾ زمـ ه٣مدي ايمقادفمل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥مووم٣مل 
 ضم٘مٚمف ضم٘مؿ اظم٣ًمهمر نمغم اظمًتٚمر جي٤م فمٙمٝمف أن يٗمٌم ويمف أن يٖمْمر دم رَمّم٣من.

 اظم٣ًمهمر زمحرًا ايمٖمْمر؟  يٌتدئَمتك  :36س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

ز ،اظمًٟميم٥مهذه  دم اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء  وصمٜمز َم٠مىمداً  فمزَم٣مً  ايمًٖمر فمعم فمزم إذا ايمٖمْمر يمف زمٔمّمٜمؿ همجقَّ
 ايمٗمٌم يمف صم٣مز ضمٝم٧م إٓ ايمٖمْمر جيقزوا همٙمؿ اجلٚمٜمقر َمٛمف وَمٛمع ،همٙمف أن يٖمْمر وهق دم زمٙمده راضمٙمتف

ی  ی   ی  ژ سمٔم٣ملم زمٗمقيمف ذيمؽ فمعم واؽمتديمقا ايمٖمٗمٜم٣مء، مجٜمقر زم٣مسمٖم٣مق وهذا ايمٌٛمٝم٣من جم٣موزة وهق
 .(171 :ايمٛم٣ًمء) ژحب  خب    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

 . (3)إرض دم و٣مرزم٣مً  ٔمتػميُ  ٓ اظمديٛم٥م أو ايمٗمري٥م َمـ خيرج مل َمـ أن أي٥م َمـ هم٣مظمٖمٜمقم
                                                           

(٤)  ؿتعاعم (١/480.)   
(1) نن ومؼه اإلن م اًموادقمي (٤/١١8). 
(4) اًملـ ئع سمدائع  (٤/٤6٤)  واعمغـي (.4/٤٤٤) ىمدانة هاسمن 
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 .وإضمقط إومقى هق ايمٗمقل وهذا
 يمٙمًٖمر سمٟمه٤م إذا ايمٖمْمر صمقاز إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض ذه٤م: (1)اهلل رمحف فمثٝمٚمكم ازمـ ٛم٣مؾمٝمخ وم٣ملو
 سمٟمَمٙم٦م وإذا ، يٖمٔمٙمف ىم٣من أٞمف فمٛمف اهلل ريض أٞمس فمـ ذيمؽ وذىمروا ، يرىم٤م أن إٓ فمٙمٝمف يٌؼ ومل

ٔي٥م ﮴ ژ  سمٔم٣ملم ومقيمف: أي :ا ﮳   ﮲    ايمٗمرة: ) ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ 
 . وضم٣مرض َمٗمٝمؿ أن همٜمق ، ؽمٖمر فمعم ي٘مـ مل أن إلم ٕٞمف : هذا يِمح ٓ أٞمف وصمدَت   (185

 يتحٗمؼ مل ٕٞمف : همال: اخلروج ومٌؾ أَم٣م...ايمٗمري٥م زمٝمقت نم٣مدر إذا إٓ يٖمْمر أن يمف جيقز همال:  وفمٙمٝمف
 . ايمًٖمر

 َمـ خيرج ضمتك ايمِمالة يٗمٌم أن جيقز ٓ ويمذيمؽ ، ايمٗمري٥م يٖم٣مرق ضمتك يٖمْمر ٓ أٞمف: هم٣ميمِمحٝمح
  .هـا. ايمٌٙمد َمـ خيرج ضمتك يٖمْمر أن جيقز ٓ هم٘مذيمؽ ، ايمٌٙمد
 .(2)ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م همت٦مأذا وهب 

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 َم٣م ضم٘مؿ َمـ أهمْمر دم رَمّم٣من َمـ أصمؾ إٞمٗم٣مذ نمريؼ؟ :37س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 يٙمزَمف َمـ ايمٕمرق صم٣مز يمف ذيمؽ زمؾ هق واصم٤م فمٙمٝمف وٓ َمٔمِمقم إلٞمٗم٣مذدم رَمّم٣من   أهمْمر َمـ

 . (3)، همٔمٙمٝمف ايمٗمّم٣مء همٗمطَم٣ٌمح زم٤ًٌم أهمْمر ٕٞمف ايمٝمقم زمٗمٝم٥م اإلَم٣ًمك
 ظمآب.واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع وا

  

                                                           

(٤ )اعمؿتع اًمنمح  (6  /4١6 . ) 

 (.١819رىمم اًمػتوى) (٤0/197) (1)

(4) اعمؿتع اًمنمح (١/48٤  )( ٤١1ـ 4/٤١٤و اعمـتؼى ًمؾػوزان) 
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 اهحجمتاب 
 

 ؟أو نمغممه٣مَم٣م ضم٘مؿ رىمقب ايمٌحر يمٙمح٨م أو ايمٔمٚمرة  :38س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 اهلل اَمتـ وومد ، اإلزم٣مضم٥م إصؾ ٕن :صم٣م ز ٣منمغمه وح٨م أو ايمٔمٚمرة أو ايمتج٣مرة أيمٙم ايمٌحر رىمقب
 . ايمٌحر دم ايمٖمٙمؽ صمري٣من هلؿ ين زمٟمن فم٣ٌمده فمعم سمٔم٣ملم

                                  سمٔم٣ملم ومقيمف ودم: ايمٌحر رىمقب إزم٣مضم٥م زم٣مب :دم أضم٘م٣مم ايمٗمرآن  (1)-اهلل رمحف- ٣مصاجلِم وم٣مل
  (164ايمٌٗمرة:) ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 َمـ رضزم٣مً  خيص مل إذ ; اظمٛم٣مهمع يم٣ًم ر وَمٌتٕمٝم٣مً  وسم٣مصمراً  نم٣مزي٣مً  ايمٌحر رىمقب إزم٣مضم٥م فمعم دٓيم٥م
 .(22قٞمس: )ي     ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  سمٔم٣ملم ٣ملووم ،نمغمه دون اظمٛم٣مهمع

  (66اإلهاء:) ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ  ېئژ  سمٔم٣ملم ووم٣مل
  .ونمغمه٣م ايمتج٣مرة٦م هذه أي٣مت اٞمتٓمٚم ومد ژېئ  ېئ  ېئ   ژ  ٣مل سمٔم٣ملمووم

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ: سمٔم٣ملم ىمٗمقيمفوهل 
  .(17اجلٚمٔم٥م:)

 هـ.ا .(198يمٌٗمرة: )ا  ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄ  ڄژ  :سمٔم٣ملم ووم٣مل
 أصح٣مب زمٔمض ضمدشمٛمل: وم٣مل اجلقين فمٚمران أيب فمـ محدأ روى َم٣م: ايمٌحر رىمقب دم ورد ومم٣م
ـْ  ...) : اهلل رؽمقل وم٣مل: همٗم٣مل هم٣مرس، ٞمحق ونمزوٞم٣م حمٚمد ٌَْحرَ  َرىم٤َِم  ََم ٣مصِمفِ  فِمٛمَْد  ايْم  هَماَمَت  اْريِفَ
٥مُ  َِمٛمْفُ  زَمِرَ ٦ْم  هَمَٗمْد  َمَّ  .(2)ٝمحصح (ايمذِّ

                                                           

(٤ ) اًمؼرلن مطمؽ م (٤/٤18). 
(1 )  نلـد ممحد (107١8و  )ذم األًمه ين حححه اًملحقحة اًملؾلؾة (818). 
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: َمٛمف ،ويٖمٜمؿ ، أو مل يقشمؼ َمـ ايمًٖمٝمٛم٥مواوْمرازمف هٝمج٣مٞمف فمٛمد ايمٌحر رىمقب َمـ اظمٛمع يٖمٝمد وهق
 .هٝمج٣مٞمف فمدم فمٛمد رىمقزمف صمقاز

 همٝمف أذن شمؿ ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر َمٛمف َمٛمع شمؿ:  ايمٔمريب زمـا زم٘مر أزمق وم٣مل :(1)ايمٖمتح دم احل٣مهمظ وم٣مل
 .اسمٖم٣موم٣مً  اريف٣مصمف فمٛمد رىمقزمف حيرم فأٞم :ايمػم فمٌد ازمـ وٞمٗمؾ ، فمٙمٝمف إَمر واؽمتٗمر زمٔمده َمـ

 .اوْمرازمف أووم٣مت دم ايمٌحر رىمقب صمقاز فمدم فمعم يدل واحلدي٧م :(2)ايمُمقىم٣مين ووم٣مل
 َمٛمع اخلْم٣مب زمـ فمٚمر ىم٣من وومد ، ايمٌحر دم ايمتج٣مرة إزم٣مضم٥م ايمِمح٣مزم٥م َمـ مج٣مفم٥م فمـ روي وومد
 . وأصم٣مزه فمثامن اظمًٙمٚمكم فمعم إؾمٖم٣موم٣م ايمٌحر دم ايمٕمزو

همٗمد  ،دم ضمدي٧م ؤمٝمػ وايمٕم٣مزي واظمٔمتٚمر يمٙمح٣مج إٓ ايمٌحر رىمقب فمـ ايمٛمٜمل وردومٙم٦م: وومد 
ٌَْحرَ  َيْرىَم٤ُم  َٓ : )  اهلل رؽمقل وم٣مل: وم٣مل فمٛمٜمام اهلل ريض فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد فمـ  داود أزمقى رو  ايْم
٦َم  هَم١مِنَّ  اهلل ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  ينَم٣مزِ  َأوْ  َُمْٔمَتِٚمرٌ  َأوْ  ضَم٣مج   إَِّٓ  ٌَْحرِ  حَتْ ٦َم  َٞم٣مًرا ايْم وهق ضمدي٧م  (زَمْحر ٣مرِ ايمٛمَّ  َوحَتْ

 .(3)ؤمٝمػ
 ايمقاردة دم ايمٛمٜمل فمـ رىمقب ايمٌحر ؤمٝمٖم٥م وٓ : إضم٣مدي٧م(4)ازمـ زم٣مز رمحف اهلل وم٣مل ايمٔمالَم٥م

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.      . اهـ.رىمقب ايمٌحر يمٙمتج٣مرة ونمغمه٣م ضمرج دم

 ـ حيرم َمـ رىم٤م ايمٌحر إذا أراد احل٨م أو ايمٔمٚمرة ؟َمـ أي :39س
 جلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: ا

يمٔمٚمقم إَمر زم٣مإلضمرام  إذا ضم٣مذى اظمٝمٗم٣مت وصمقزم٣مً  حيرم راىم٤م ايمٌحر اظمريد يمٙمح٨م أو ايمٔمٚمرة
الم وإلم هذا ذه٤م احلٛمٖمٝم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م واظم٣ميم٘مٝم٥م وهق َمٗمت٢م ىم، همٝمٜم٣م دم إضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م

  .(5)احلٛم٣مزمٙم٥م
                                                           

(٤ ) اًمػتح ( 6184قمـد ذح طمديث رىمم.) 

(1 )األوـم ر كقل (١/4١4). 
(4)  ؾمـن ميب داود (1١89)   ذم ا هل رمحه األًمه يناًمعةانة  ىم ل اًمغؾقل هرواء (١/٤69 ) شمضعقػه قمغم األئؿة اشمػق. 
(١ ) ذح اعمـتؼى / (.1  ٤)ذيط 
(5)  مطمؽ م اًمهحر ذم اًمػؼه اإلؾمةاني  (.1٤9)ص 
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 ىمام جي٤م فمعم َمـ ىم٣منن دم اجلق إذا ضم٣مذى اظمٝمٗم٣مت، رم َمـ ىم٣مجي٤م أن حي وم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م:
 .أن حيرم َمـ َم٘م٣من حم٣مٍذ يمٙمٚمٝمٗم٣مت دم ايمٌحر
 تنبيه: 

أو  ٨ماحلأراد  ظمـ همٝمٜم٣م همٗمط واظمٗمٝمٚمكمصمدة َمٝمٗم٣مت ٕهؾ صمدة ، وزمٔمض ايمٛم٣مس حيرم َمـ  صمدة
ذاه٤م ىمام زمٝمٛم٦م اظمايم٣ٌمطمرة همال جيقز هلؿ اإلضمرام َمـ صمدة ، أو زم٣ميمْم٣م رة أَم٣م ايمٗم٣مدَمقن ،ٔمٚمرةايم

 .(1)إرزمٔم٥م واظمجٚمع ايمدورم وجمٚمع ايمرازمْم٥م وايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م
 ؟ أو ايمٔمٚمرة  : َم٣م ضم٘مؿ صٝمد ايمٌحر يمٙمٚمحرم يمٙمح٨م47س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
حر يمٙمٚمحرم صم٣م ز يمٗمقيمف سمٔم٣ملم    پٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژصٝمد ايٌم

 .[96اظم٣م دة : ] ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
همٖمل هذه أي٥م ديمٝمؾ فمعم ضمؾ صٝمد ايمٌحر َمْمٙمٗم٣ًم يمٙمٚمحؾ واظمحرم وإصؾ ضمؾ مجٝمع 

وهذا زم٣مإلمج٣مع ىمام ٞمٗمٙمف ازمـ فمٌد ايمػم احلٝمقاٞم٣مت يمٙمٚمحرم إٓ َم٣م ضمرم اهلل دم ىمت٣مزمف وهق صٝمد ايمػم 
      .(2)ونمغممه٣موازمـ ومداَم٥م  

  

                                                           

(٤)  اًمؾجـة اًمدائؿة (٤٤/٤15) ( ١575  1179رىمم  )جمؾة اًمهحوث اإلؾمةانقة (41/44٤.) 
(1) اإلمج ع (  ٤79ص  ) هاسمن قمهد اًمؼماعمغـي (5/٤78). 
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 اهمغامــالتمتاب 
 

 ؟ىم٣ميمًٚمؽ وايمٙم٠ميم٠م واظمرصم٣من ونمغمه٣م  اظمًتخرصم٣مت ايمٌحري٥مهؾ ايمرزم٣م جيري دم :41س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 .(1)ىم٣ميمًٚمؽ وايمٙم٠ميم٠م واظمرصم٣من ايمرزم٣م ٓ جيري دم اظمًتخرصم٣مت ايمٌحري٥م
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٚمؽ دم اظم٣مء؟ :42س
 قن وايمِمقاب: اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔم

 :َمقرٕ ايمٖمٗمٜم٣مء مجٜمقر فمٛمد جيقز ٓ زمٝمع ايمًٚمؽ دم اظم٣مء 
فمـ أيب هريرة  (2)ىمام دم صحٝمح َمًٙمؿايمٕمرر فمـ زمٝمع   ايمٛمٌل كهننمرر وومد أن هذا ايمٌٝمع همٝمف   (1)

  .ريض اهلل فمٛمف 
  .ممٙمقك نمغم ٕٞمف  (2)
 .(3)سمًٙمٝمٚمف فمعم يٗمدرٕٞمف ٓ و  (3)
 :(4)ضم٣ميمت٣من يمف اظم٣مء دم ايمًٚمؽو

                                                           

(٤ )حر ذم اًمػؼه اإلؾمةانيمطمؽ م اًمه  (.179)ص 

 ( .488٤نلؾم )( 1)

(4 )اعموؾموقمة اًمؽويتقة (9/100(  )٤6/٤71 شمـهقه  من  طمديث  اسمن نلعود ) (ومنكه اعم ء ذم اًملؿك شمشؽموا ها 
 .(٤١64( سمرىمم )١/٤74١) احلهػم اًمتؾخقصيمام ذم . وىمػه واخلطقب اًمدارىمطـي وحوب وهمػمه ممحد مظمرضمه ( ومؼدهمرر

 (.614٤) َعقف اجل نعه اًمعةانة األًمه ين ذم وَعػ
(١ )قمؿدة اًمؼ ري (٤٤/476.) 
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، همٜمذا ٓ جيقز زمٝمٔمف يًٙمٚمف أن ص٣مضمٌف يًتْمٝمع ٓ َمًتٌحراً  نمزيراً  ىمثغماً  اظم٣مء ٝمٜم٣مهم ي٘مقن ضم٣ميم٥م  (1)
 .ىمام سمٗمدم

 َمُمٗم٥م زمٕمغم َمٛمف حتِمٝمٙمف يٚم٘مـ زمحٝم٧م ضمقض، دم يمف ممٙمقك يًغم َم٣مء دمايمًٚمؽ  أن ي٘مقن  (2)
 سمٟمطمذ :َمثالً  أؽمامك سمقصمد همٗمد ويٚم٘مـ رؤيتف واطمتٝم٣مره ظم٣م يريد َمٛمف وٓ خيتٙمط زم٣ميمٛمقع أطمر

 وه٘مذا، إزمٝمض أو إؽمقد ايمٙمقن سمٟمطمذ وأؽمامك إصٖمر، ايمٙمقن سمٟمطمذ وأؽمامك ر،إمح ايمٙمقن
 احلٚمراء، ايمًٚم٘م٥م هذه أريد: ووم٣مل أطمر، ايمًٚمؽ َمع ختتٙمػ ؽمٚم٘م٥ماظمُمؼمي  همٔمكّم 

 وىم٣مٞم٦م إيمٝمف أضميه٣م هم١مذا إيمٝمف، وأضميه٣م زمٗمٖمص أو صٕمغمة، زمُمٌ٘م٥م وأطمذه٣م هم٣مصْم٣مده٣م،
 ىم٣من ٞمفإ ضمٝم٧م اطمتالهم٣مً  إَمر دم وصمد وإن هلل، هم٣محلٚمد ءاظم٣م دم وهل هل٣م ومدره ايمذي اظمٗمدار فمعم

 أَم٢م ؾم٣مء إن ،ايمٛمٗمض طمٝم٣مر همٙمف صٕمغمة، هب٣م هم١مذا اظم٣مء َمـ ؿمٙمٔم٦م وظم٣م ىمٌغمة، اظم٣مء دم يراه٣م
 .اظم٣مء إلم رده٣م ؾم٣مء وإن ايمٌٝمع،

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 ؟ي زم٣ميم٘مقمأ َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٚمؽ صمزاهم٣مً  :43س

 وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب:  اجلقاب :
 اظمُم٣مهدة زمٔمد وايمتخٚمكم زم٣محلزر وإٞمام فمدد، وٓ وزن وٓ ىمٝمؾ زمال ايمًمء زمٝمع هق: اجلزافأوًٓ: 

  .(1)يمف ايمرؤي٥مو
  .(2)ايمتٖمِمٝمؾ فمعم ومدره ئمٙمؿ مل َم٣م هق: زمٗمقيمف ايمٌٝمع هذا ايمُمقىم٣مين وفمرف

 َمـ زمف ايمٔمٙمؿ يُمؼمط ٓ ويم٘مـ ، َمٔمٙمقَم٣مً  اظمٌٝمع ي٘مقن أن ايمٌٝمع فمٗمد صح٥م ذط َمـ أن إصؾو
 ، زم٣ميمٗمدر ايمٔمٙمؿ حيِمؾ اجلزاف زمٝمع ودم ، وصٖمتف وومدره اظمٌٝمع زمٔمكم ايمٔمٙمؿ يُمؼمط زمؾ ، وصمف ىمؾ

 .وزهن٣م أو ىمٝمٙمٜم٣م َمٔمرهم٥م دون ، ؿمٔم٣مم صػمة ىمٌٝمع

                                                           

  .ضمزف ن دة اعمـػم اعمله حو   اًمعرب ًمل ن واكظر  (٤)
(1) ـم رواأل كقل (5/٤60 .) 
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 دم ايمتًٜمٝمؾ يٗمتيض زمام إيمٝمف، واوْمرارهؿ ايمٛم٣مس حل٣مصم٥م إصؾ َمـ اؽمتثٛمل اجلزاف وزمٝمع
 .اجلٚمٙم٥م ضمٝم٧م َمـ صمقازه فمعم ٖمٗمٜم٣مءايم اسمٖمؼ وهلذا، ايمتٔم٣مَمؾ
ػْمة زمٝمع جيقز: (1) ومداَم٥م ازمـ وم٣مل  .طمالهم٣مً  همٝمف ٞمٔمٙمؿ ٓ ،صمزاهم٣مً  ايمِمُّ

ي ىُمٛم٣َّم: )  وَم٣مَل  فمٛمٜمام اهلل ريض فمٚمر ازمـ ضمدي٧م وديمٝمٙمف ـْ  ايمْمََّٔم٣ممَ  َٞمُْمؼَمِ ٣ٌَمنِ  َِم ىْم  هَمٛمََٜم٣مَٞم٣م صِمَزاهًم٣م ايمرُّ
ـْ  َٞمٛمُْٗمَٙمفُ  ضَمتَّك َٞمٌِٝمَٔمفُ  َأنْ   اهلل َرؽُمقُل   ىم٣مٞمقا أهنؿ فمعماحلدي٧م  همدل، (2)أمحدَمًٙمؿ و ( رواه  ََمَ٘م٣مٞمِفِ  َِم

  .دم فمٜمد ايمٛمٌل  اجلزاف زمٌٝمع يتٔم٣مَمٙمقن
 وَمٛمع ،همٝمف ىمراهٝم٥م ٓ ضمالل اهم٣مً ...صمزايمِمٕم٣مرو ايم٘م٣ٌمر احلٝمت٣من زمٝمع: (3)وم٣مل ازمـ ضمزم دم اظمحعم

 :يمقصمقه زم٣مؿمؾ وهذا ايمِمٕم٣مر دم وأصم٣مزه احلٝمت٣من، َمـ ايم٘م٣ٌمر دم ذيمؽ َمـ َم٣ميمؽ
 .(275ايمٌٗمرة:) ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ : سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم ايمٗمرآن طمالف ٞمفأ  (1)

 يٟمت ومل ضمالل زمٝمع همٜمذا (119إٞمٔم٣مم:) ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ: سمٔم٣ملم ووم٣مل 
 .زمتحريٚمف سمٖمِمٝمؾ

 وهذا زمف أزم٣مضمف يايمذ ايمِمٕمغم َمـ افزاجل زمٝمع َمـ زمف َمٛمع يايمذ ايم٘مٌغم ّد حُي  مل إذ هم٣مؽمد ٞمفأ (2)
 .همٝمٟمسمٝمف احلالل وَم٣م يٌٝمٔمف َمـ همٝمجتٛمٌف احلرام َم٣م يٌكم مل شمؿ وضمٙمؾ مضمرَّ  ٕٞمف صمداً  يءرد

 َمٛمف أىمػم هق َم٣م إلم زم١مو٣مهمتف إٓ صٕمغم وٓ َمٛمف أصٕمر هق َم٣م إلم زم١مو٣مهمتف إٓ ىمٌغم ٓ ٞمفأ (3)
 واظمداري ،ايمنديـ إلم زم٣مإلو٣مهم٥م صمداً  وىمٌغم ايمُمقرم إلم زم٣مإلو٣مهم٥م صمداً  صٕمغم هم٣ميمُم٣مزمؾ

 رء. ىمؾ دم وه٘مذا يايمِمقار إلم زم٣مإلو٣مهم٥م صمداً  وصٕم٣مر ٣ممايمًٜم إلم زم٣مإلو٣مهم٥م صمداً  ىم٣ٌمر

 زمٝمع ونمرهب٣م إرض ذق دم وزمٔمده  اهلل رؽمقل فمٜمد دم اظمًٙمٚمكم فمٚمؾ يزل مل ٞمفأ (4)
 جيٝمز َمـ أضمد وهق اهم٣مً زصم يم٘مـ فمدد زمٕمغم ذيمؽ ونمغم وايمُمجر ايم٘مثغم ايمٛمخؾ وهمٝمٜم٣م ،ايمّمٝم٣مع

 .ومٌٙمف وم٣ميمف أضمداً  وٓ أصالً  َمتٔمٙمٗم٣مً  يمف ٞمٔمٙمؿ وَم٣م ٣مه٣مهٛم ويٚمٛمٔمف هٛم٣ميمؽ ذيمؽ
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

                                                           

(٤)  اعمغـي (١/1١5.) 

(1) نلؾم (4910) ( 6175ممحد. ) 

(4)  اعمحغم (9 /40.) 
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 ؟ صَم٣م ضم٘مؿ زمٝمع رضزم٥م ايمٕم٣م :44س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 ايمٕمقص٥م هذه دم أطمرصمتف َم٣م يمٕمغمه ايمٌحر دم ايمٕمقص ئمت٣مد َمـ يٗمقل أن :ص٣م ايمٕم ٥ميزمزم اظمراد
وٕٞمف ٕٞمف زمٝمع َمٔمدوم، و واجلٜم٣ميم٥م ايمٕمرر ـَم همٝمف ظم٣م يِمح ٓ هذا هم١من ،ايمثٚمـ َمـ زم٘مذا يمؽ همٜمق

، همٗمد ي٘مقن ومٙمٝماًل وومد ي٘مقن ىمثغمًا، وومد ي٘مقن رطمٝمِم٣ًم وومد ي٘مقن نم٣ميمٝم٣ًم، وومد جيد أؾمٌف زم٣ميمٗمامر
 .(1)اسّمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم هم٣ًمد هذا ايمٌٝمعٗمد هلذا هم و ،وومد ٓ جيد

 .(2)ضمدوٓ طمالف همٝمف ٕ وم٣مل ايمٔمٝمٛمل:
  همغمَمل ،وَم٣م صم٣مء همٝمٜم٣م همٜمق فمقم زمٟميمػ ري٣مل َمثالً  يمُمٌ٘م٥ما ارم: يٗمقل ىمٟمن :ايمُمٌ٘م٥م رَمٝم٥م وىمذيمؽ

 يٕمٛمل َم٣م همٝمٜم٣م ؿمٙمع ورزمام رء، همٝمٜم٣م يْمٙمع مل ورزمام راه،ي أن ٤محي ٓ َم٣م همٝمٜم٣م طمرج ورزمام ايمُمٌ٘م٥م
 .وومد ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣مً  وهق ومد ي٣ًموي أىمثر ري٣مل ٟميمػزم َمٛمف سمٟمطمذه هم٘مٝمػ ايمًٛم٥م، ؿمقال ايمِمٝم٣مد
 .ٓ جيقز جمٜمقل ذيمؽ وىمؾ ايمٕمقاص، رضزم٥م زمف ٟميتؽمت َم٣م ٞمٓمغم ايمُمٌ٘م٥م زمف ؽمتٟميت َم٣م: إذاً 

 َمٛمؽ أؾمؼميف وأٞم٣م حل٣ًميب ايمٖمخ زمف يٟميت ايمذي: ايمٖمخ يمِم٣مضم٤م ومٙم٦م همٙمق ايمٖمخ، ٞمِم٤م وىمذيمؽ
 .ذ ٣ٌمً  يمؽ يٚمًؽ زمف هم١مذا ايمقضمش، زمٗمر سمٛمتٓمر أو ٞمٔم٣مَم٥م، سمٛمتٓمر أو نمزآً، سمٛمتٓمر همٟمٞم٦م زم٘مذا،

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
ويُمؼمط دم ايمٌحر   َمٌٙمٕم٣ًم َمـ اظم٣مل يمٝمٔمٚمٙمقا زمفَمـ يٗمقم زم١مومراض ايمِمٝم٣مديـ َم٣م ضم٘مؿ  :45س

ىمثغم َمـ فمٙمٝمٜمؿ زمٝمع ايمًٚمؽ أو نمغمه فمٛمده  وٓ يٌٝمع فمٛمد نمغمه، وهذا َمتٔم٣مرف فمٙمٝمف زمكم 
 ايمِمٝم٣مديـ؟

                                                           

َعقف وَعػه اًمعةانة األًمه ين ذم   ( ومؼد رواه اسمن ن ضمه وهمػمهقمن رضسمة اًمغ ئص  ؾمول ا هلهني رمن  طمديث  ) ( ٤)
  ( سمؾػظ )هنى قمن رضسمة اًمؼ كص(.٤194) اإلرواء( و1٤96) ؾمـن اسمن ن ضمه

(1 ) اًمهـ ية (7/10١.) 
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 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 وومد ،(1) (رزم٣م همٜمق َمٛمٖمٔم٥م رصم ومرض ىمؾ: )وم٣مفمدة اظم٣ميمٝم٥م اظمٔم٣مَمالت زم٣مب دم ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمٗمقافمد َمـ
، ايمَدْيـ فمعم ٖم٣م دةايم ؿمٙم٤م جيقز ٓ هم١مٞمف ذيمؽ فمعم وزمٛم٣مء ايمٗم٣مفمدة، هذه صح٥م فمعم أهؾ ايمٔمٙمؿ أمجع

 وسمٖمري٨م ايمٛم٣مس زمكم يمٙمتٔم٣مون عُذ و ، اظمٔمروف زم٣مب َمـ وهق ، إيمٝمٜم٣م اظمٛمدوب ايمٗمرب َمـ ٣ميمٗمرضهم
 ؽمقى ذيمؽ وراء َمـ ٙم٤ميْم ٓ ،وهق اظمحت٣مج يمٙمٚمًتٗمرض اظمٗمرض يٌذيمف زمام اظمحت٣مصمكم ىمرب

 َمـ يمف طم٣مص٣مً  ٞمٖمٔم٣مً  إومراوف وراء َمـ اظمٗمرض ؿمٙم٤م هم١مذا وسمٔم٣ملم، ؽمٌح٣مٞمف اهلل َمـ ايمثقاب
 ايمٗمرض حيرم ويمذيمؽ ، وومرزم٥م إرهم٣مق فمٗمد ٕٞمف ايمٗمرض َمقوقع فمـ زمذيمؽ طمرج همٗمد اظمًتٗمرض

 ٥مفمٚمٙمٝم َمـ ايمدا ـ اٞمتٖم٣معو ، ايمٗمرض فمٗمد دم ذيمؽ ذط إذا وطم٣مص٥م يمٙمٚمٗمرض ٞمٖمٔم٣مً  جيٙم٤م ىم٣من إذا
وم٣مل  ،أو زمٕمغم ذط ، هم١من ىم٣من زمممط همٜمق ضمرام زمال طمالف ، ايمٔمٗمد دم زمممط يتؿ أن إَم٣م آؽمتداٞم٥م

 همٟمؽمٙمػ هدي٥م، أو زي٣مدة اظمًتٙمػ فمعم ذطإذا  -أي ايمدا ـ -مجٔمقا فمعم أن اظمًٙمػ ازمـ اظمٛمذر : أ
 .رزم٣م ذيمؽ فمعم ايمزي٣مدة أطمذ أن ، ذيمؽ فمعم

 فمٛمد ذيمؽ همٝمجقز َممموؿم٥م، نمغم اظمديـ َمـ ايمدا ـ فمٙمٝمٜم٣م ضمِمؾ ايمتل اظمٛمٖمٔم٥م ىم٣مٞم٦م إن أَم٣م
 .(2)واحلٛم٣مزمٙم٥م واظم٣ميم٘مٝم٥م، وايمُم٣مهمٔمٝم٥م، احلٛمٖمٝم٥م،: ايمٖمٗمٜم٣مء مجٜمقر

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٙمؿ دم اظمًتخرصم٣مت ايمٌحري٥م؟ :46س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

                                                           

 ذم رواه مؾم نة ميب سمن ثاحل ر من( ١/٤564) اًمتؾخقص ذم طمجر اسمن ذيمر (  رسم  ومفو نـػعة ضمر ىمرض يمل)   طمديث( ٤)
نلـده ذم اًمهقفؼي ومظمرضمه   نؽموك وهو نلعب سمن ؾموار  وومقه   نروموقم ً  ـم ًمب ميب سمن قمكم طمديث نن اًملـن 

 .  نوىمووم ً  قمهقد سمن ومض ًمة طمديث نن(٤0944سمرىمم )   (5 /474 )اًمؽؼمى
 . ر واًمؼلص واألؿمع رهؾمع ف األظمق ر سمام اؿمتفر ومل يلح نن األطم ديث واآلصموىمد ذيمرشمه ذم يمت يب   

(1 ) اعمغـي (١/41٤ )اعموؾموقمة اًمؽويتقة (4/166(و )15/1١.)  
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. ايمٔمٗمد زمٚمجٙمس َمٗمٌقض زمثٚمـ َم٠مصمؾ ايمذَم٥م، دم قفَمقص فمعم فمٗمدهق  ايمًٙمؿ:سمٔمريػ  أوًٓ:
 . واإلمج٣مع وايمًٛم٥م، ٣ميم٘مت٣مب،زم وهق صم٣م ز .ايمٌٝمع َمـ ٞمقع أٞمف ئمٙمؿ ايمتٔمريػ وهبذا
  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀژ: سمٔم٣ملم همٗمقيمف :ايم٘مت٣مب أَم٣م

  .(282ايمٌٗمرة:)

 وأذن ىمت٣مزمف دم اهلل أضمٙمف ومد َُمًٚمك أصمؾ إلم اظمّمٚمقن ايمًٙمػ أنزم٣مهلل  أؾمٜمد: فم٣ٌمس ازمـ وم٣مل
  .أي٥م هذه ومرأ شمؿ همٝمف،
 اظمثٚمـ، أو ايمثٚمـ هق ايمديـ  ىم٣من  إذا  َم٣م  ئمؿ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ: ومقيمف ٕنو
 .ايمًٙمؿ هق همٜمذا اظمثٚمـ هق ايمديـ ىم٣من هم١من

ـْ  (1): َم٣م شم٦ٌم دم ايمِمحٝمحكمأَم٣م ايمًٛم٥م ـِ  فَم ٣ٌَّمسٍ  ازْم ِلُّ  وَمِدمَ  وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهللَُّ َريِضَ  فَم  ِديٛم٥َمَ اظمَْ   ايمٛمٌَّ
ٙمُِٖمقنَ  َوُهؿْ  ًْ ٛمََتكْمِ  زم٣ِميمتَّْٚمرِ  ُي ًَّ ـْ  هَمَٗم٣مَل  َوايمثَّاَلَث  ايم ءٍ  دِم  َأؽْمَٙمَػ  ََم  إلَِم  ََمْٔمُٙمقمٍ  َوَوْزنٍ  ََمْٔمُٙمقمٍ  ىَمْٝمؾٍ  هَمِٖمل َرْ
 (.ََمْٔمُٙمقمٍ  َأصَمؾٍ 

  .ايمًٙمؿ صمقاز فمعم اظمًٙمٚمقن وأمجع : (2)همٗمد وم٣مل ايمٛمقوي :اإلمج٣مع َم٣مأو
يمٝمس  ٚمؽايمً اويْمٙمٌٜم٣م َمٛمف، وهذايمِمٝم٣مد ، همٝمذه٤م يمٔمٚمرو  ٣مً ؽمٚم٘مأن يريد زيد : صقرسمف

 صمٝمداً  ا ايمًٚمؽ، ويم٘مـ صػ رم هذ٣ميمًٚمؽو ، همٝمٗمقل فمٚمرو أؽمتْمٝمع أن آسمٝمؽ زمفمٛمد فمٚمر اً َمقصمقد
، شمؿ ئمْمل زيد ايمثٚمـ ٔمٚمرو ايمًٚمؽ ايمذي يريد ضمتك آسمٝمؽ زمف فمعم َم٣م وصٖم٦َم ، همٝمِمػ زيد يم

فمٚمرو زمٔمد ووم٦ٍم حمدٍد يتٖمٗم٣من  ايمًٚمؽ حيي يمٔمٚمرو ، فمعم أن -ن يتٖمروم٣م ومٌؾ أ -()َمٗمدَم٣مً  َمٔمجالً 
 هذه هل صقرة ايمًٙمؿ. .فمٙمٝمف

 ايمًٙمؿ دم ايمًٚمؽ: شم٣مٞمٝم٣ًم:

                                                           

 (.٤60١(  نلؾم )1149) اًمهخ ري (٤)

 (.٤٤/١١ذح نلؾم ) ( 1)
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إلم صمقاز ايمًٙمؿ دم ايمًٚمؽ صٕم٣مره  َمـ اظم٣ميم٘مٝم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥مذه٤م مجٜمقر ايمٔمٙمامء 
وىم٣ٌمره  يم٘مـ ٓ زمد َمـ زمٝم٣من صمٛمًف وٞمقفمف وصٕمره وىمػمه وؽمٚمٛمف وهزيمف وهؾ هق زمحري أو هنري 

 ؟(1)أو َم٣ميمحأو ؿمري 
  ايمٙم٠ميم٠م: ايمًٙمؿ دم  شم٣ميمث٣ًم:

 اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م فمعم شمالشم٥م أومقال:

 ٕٞمف ، ىمٙمٜم٣م ىم٣مجلقاهر يٛمّمٌط ٓ ٕٞمف ،َمْمٙمٗم٣مً  ايمٙم٠ميم٠م دم ايمًٙمؿ صح٥م فمدم إلم احلٛم٣مزمٙم٥م ذه٤م (1)
  .(2)وق ٜم٣م زي٣مدةو وايمتدوير واحلًـ وايمِمٕمر زم٣ميم٘مػم َمت٣ٌميٛم٣مً  اطمتالهم٣مً  خيتٙمػ

 فمـ طم٣مرصم٣مً  ىمػماً  ىمٌغماً  يم٘مقٞمف وصمقده يٛمدر أن إٓ ايمٙم٠ميم٠م دم ايمًٙمؿ صمقاز إلم اظم٣ميم٘مٝم٥م ذه٤م (2)
 .(3)همٝمف ايمًٙمؿ يِمح همال اظمٔمت٣مد

 ايم٘م٣ٌمردم  ايمًٙمؿ يِمح الهم ايمتٖمريؼ زمكم ىم٣ٌمر ايمٙم٠ميم٠م وصٕم٣مره، إلم وايمُم٣مهمٔمٝم٥م احلٛمٖمٝم٥م ذه٤م (3)
 ،وايمِمٖم٣مء وايمقزن وايمُم٘مؾ يمٙمحجؿ ايمتٔمرض َمـ همٝمٜم٣م زمد ٓ ٕٞمف وايمٝمقاومٝم٦م، َمـ ايمٙم٠ميم٠م

  .ٞم٣مدر إوص٣مف هذه َمـ همٝمٜم٣م يذىمر َم٣م واصمتامع
  .(4)همٝمٜم٣م ىمػم أو يمِمٕمر ٞمٓمر وٓ ،ووزٞم٣مً  ىمٝمالً  همٝمٜم٣م ايمًٙمؿ همٝمِمح :ايمِمٕم٣مر ايمٙم٠ميم٠م أَم٣م

 وهذا هق ايمراصمح.
 :(5): ايمًٙمؿ دم ايمٔمٛمػمرازمٔم٣مً 

                                                           

(٤ ) اهاؾمتذيم ر (6/5١١   )اًمػؼه اإلؾمةاني ومدًمته (5/4614.) 

(1 ) اعمغـي (6/486  )اعمهدع (١/٤80  )اإلكل ف (5/69). 
(4 )اًمت ج واإليمؾقل (١/547  )اًمنمح اًمؽهػم (4/1٤5.) 

(١ )اعمهلوط (٤1/٤١1  )اًمهحر اًمرائق (6/٤7٤  )روَة اًمط ًمهلم (١/٤7و  )مؾمـى اعمط ًمب (1/٤16  )
 (.٤١١/1) نغـي اعمحت جو

 قمه س اسمن قمنو. سمحرية داسمة روث هكه  يؼ ل   مطمرىمت مو ؾمحؼت هذا هها ريح وها هل  ـمعم ها حؾهة ن دةاًمعـؼم هو   ( 5)
 .اعمعجم اًموؾمقط اًمهحر دٍه رء اًمعـؼم ىم ل  قمـفام شمع مم ا هل ريض
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جيقز ايمًٙمؿ دم ايمٔمٛمػم زمممط أن ي٘مقن َمٔمٙمقَم٣ًم زمذىمر وزٞمف ويمقٞمف وزمٙمده، ىمام ذه٤م إيمٝمف احلٛمٖمٝم٥م 
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.                .(1)ظم٣ميم٘مٝم٥م وايمُم٣مهمٔمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥موا

 َم٣م ضم٘مؿ ايمتٟمَمكم ايمٌحري؟ :47س
 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب

 ضمٝم٧م ،ـمٜمقراً  ايمتٟمَمكم أٞمقاع أؽمٌؼ هق ايمٌحري ايمتٟمَمكم أن فمعم جيٚمٔمقن اظم٠مرطمقن ي٘م٣مد:  أوًٓ 
  .(2)اظمٝمالدي فممم ايمث٣مين ايمٗمرن دم ىم٣من يف٣مري زمُم٘مؾ يمف فمٚمقم سمْمٌٝمؼ أول ىم٣من

 : ايمٌحري ايمتٟمَمكمسمٔمريػ  شم٣مٞمٝم٣ًم:
 وايمتٟمَمكم ، حلٚمقيمتٜم٣م أو يمٙمًٖمـ حتدث ايمتل اظمخ٣مؿمر َمـ ايمتٟمَمكم زمف يٗمِمد ايمٌحري ايمتٟمَمكم

 .ايمٔم٣مَم٥م وايمؼمع إهن٣مر َمٝم٣مه دم ايمٛمٗمؾ خم٣مؿمر َمـ ايمتٟمَمكم هق ايمٛمٜمري
ـ  هق أن يٙمتزموصقرة ايمتٟمَمكم:  ـ يمف َمٌٙمٕم٣ًم شم٣مزمت٣ًم يدهمع إلم اظم٠مَمِّ ذىم٥م ايمتٟمَمكم( يتٔمٜمد )اظم٠مَمَّ

ـ  ـزمٚمٗمتّم٣مه دهمع َمٌٙمغ َمٔمكم فمٛمد حتٗمؼ طمْمر َمٔمكماظم٠مَمِّ  .، فمعم اظم٠مَمَّ
 ايمتٟمَمكم: هذا ضم٘مؿ شم٣ميمث٣ًم:

َمتداول زم٘مثرة، ىم٣ميمتٟمَمكم يمدى ايمممىم٣مت اظمختِم٥م  هقوت.فمٗمقد اظمٔم٣موو٣مَمـ  ٔمد هذا ايمتٟمَمكميُ 
وفمٗمد ايمتٟمَمكم هذا ئمتػم ، نمغم ذيمؽ وأ أو ايمًٖمـ  ًٝم٣مرات أو اظم٣ٌمين أو ايمِمح٥مزمف فمعم احلٝم٣مة أو ايم

ـ يمـ يدهمع فمٚمٙمٝم٥م اضمتاميمٝم٥م، ٕن َمٗم٣مزمؾ ايمٗمًط يمٝمس أَمرًا حمٗمٗم٣مً  ، ٕٞمف إذا مل يتحٗمؼ اخلْمر هم١من اظم٠مَمِّ
َمٌٙمٕم٣ًم ـ يمف ـ إلم اظم٠مَمَّ ؾمٝمئ٣ًم وي٘مقن هق ايم٘م٣مؽم٤م، وإذا حتٗمؼ اخلْمر اظمػمم فمٙمٝمف ايمٔمٗمد همًٝمدهمع اظم٠مَمِّ 

  .ٓ يتٛم٣مؽم٤م َمع ايمٗمًط اظمدهمقع
 .(3)اصمتٚمٔم٦م ومرارات اظمج٣مَمع ايمٖمٗمٜمٝم٥م فمعم حتريؿ ايمتٟمَمكموهلذا همٗمد 

 أو ايمٔمامرات، أو ايمًٝم٣مرات، أو اظمًتقدفم٣مت، أو ايمٌّم٣م ع، فمعم ايمتٟمَمكموم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥م: 
 اإلسمالف عأٞمقا َمـ ذيمؽ نمغم أو...هدم أو نمرق أو ضمريؼ َمـ ذيمؽ وٞمحق...ايمْم٣م رات أو ايمًٖمـ،

                                                           

(٤ ) اهاظمتق ر ًمتعؾقل اعمخت ر (1/45  )اًمت ج واإليمؾقل (١/547  )اًمنمح اًمؽهػم (4/1٤5  )األم (4/٤46  )
روَة اًمط ًمهلم (١/17  )اعمغـي (6/499  )اعمهدع (١/75.) 

(1 )مسمح ث هقئة يمه ر اًمعؾامء (١/49و  )جمؾة اًمهحوث (٤9/10.) 

(4 )ىمرار هقئة يمه ر اًمعؾامء ذم اًملعودية ذم دورشمه اًمع ذة اعمـعؼدة سمؿديـة اًمري ض (١/١/٤497   )هـ ىمرارات جمؾس
 (.11-1٤/ص  10) جمؾة اًمهحوث اإلؾمةانقة اًمعدد(  ١١-١4)ص  اعمجؿع اًمػؼفي
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  ضمرام ؾٕصم أو ٞمٗمداً  ايمتٟمَمكم، يمممىم٥م يدهمع َمٌٙمغ زمٟمي أو أىمثر أو أومؾ أو (%1) زمٛم٥ًٌم ذىم٣مت فمٛمد
 ة.اظمخ٣مؿمر َمع ايمرزم٣م َمـ صقره زمٔمض دم وظم٣م اظمخ٣مؿمرة، َمـ همٝمف ظم٣م

 أو ؽمٝم٣مرة أو زمّم٣مفم٥م أو ٞمٖمس فمعم ىم٣من ؽمقاء ضمرام، ايمتج٣مري ايمتٟمَمكم: أيّم٣مً  ووم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م
 َمـ ذيمؽ ونمغم وايمرزم٣م وايمٗمامر وايمٕمرر اجلٜم٣ميم٥م َمـ فمٙمٝمف يُمتٚمؾ ظم٣م :وومٖم٣مً  أو اً َمًجد ىم٣من ويمق فمٗم٣مر،

 .(1)اظمح٣مذير
 اخلالص٥م: و
مجٝمع أٞمقاع ايمتٟمَمكم ايمتج٣مري رزم٣م سيح دون ؾمؽ ، همٜمل زمٝمع ٞمٗمقد زمٛمٗمقد أومؾ َمٛمٜم٣م أو  (1)

، ٕن أصح٣مب ايمتٟمَمكم همٖمٝمٜم٣م رزم٣م ايمٖمّمؾ وهمٝمٜم٣م رزم٣م ايمٛمًٟمأىمثر َمع سمٟمصمٝمؾ أضمد ايمٛمٗمديـ، 
أومؾ أو أىمثر َمتك وومع احل٣مدث اظمٔمكم  ون ٞمٗمقد ايمٛم٣مس وئمدوهنؿ زم١مفمْم٣م ٜمؿ ٞمٗمقداً يٟمطمذ

 اظم٠مَمـ وده . وهذا هق ايمرزم٣م ، وايمرزم٣م حمرم زمٛمص ايمٗمرآن دم آي٣مت ىمثغمة .

وم٣مل ( اظمحرم زمٛمص ايمٗمرآن اظمٝمنمجٝمع أٞمقاع ايمتٟمَمكم ايمتج٣مري ٓ سمٗمقم إٓ فمعم ايمٗمامر ) (2)
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  ژ سمٔم٣ملم

  .(97اظم٣م دة:) ژٺ  ٺ  ٺ  
هم٣ميمتٟمَمكم زمجٚمٝمع صقره يمٔم٤م زم٣محلٓمقظ ، يٗمقيمقن يمؽ ادهمع ىمذا هم١من وومع يمؽ ىمذا أفمْمٝمٛم٣مك 
ىمذا ، وهذا هق فمكم ايمٗمامر ، وإن ايمتٖمروم٥م زمكم ايمتٟمَمكم وايمٗمامر َم٘م٣مزمرة ٓ يٗمٌٙمٜم٣م فمٗمؾ ؽمٙمٝمؿ ، 

 امر .زمؾ إن أصح٣مب ايمتٟمَمكم أٞمٖمًٜمؿ ئمؼمهمقن زمٟمن ايمتٟمَمكم وم
مجٝمع أٞمقاع ايمتٟمَمكم ايمتج٣مري نمرر، وايمٕمرر حمرم زمٟمضم٣مدي٧م ىمثغمة صحٝمح٥م ، َمـ ذيمؽ  (3)

ـْ   اهلل َرؽُمقُل  هَنَك)فمٛمف  ضمدي٧م أيب هريرة ريض اهلل َِم٣مةِ  زَمْٝمعِ  فَم ـْ  احْلَ  (ايْمَٕمَررِ  زَمْٝمعِ  َوفَم
 . (2)رواه َمًٙمؿ

وم٣مل زمٛمص ايمٗمرآن ايمتٟمَمكم ايمتج٣مري زمجٚمٝمع صقره أىمؾ َٕمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ،وهق حمرم  (4)
  .)29ايمٛم٣ًمء:) ژٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ سمٔم٣ملم

                                                           

 .(١900 )(٤5/159 )(40١8) (٤5/154  )(1144)( ٤5/1١9توى )رىمم اًمػ (٤)
 (.٤5٤4نلؾم ) ( 1)
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هم٣ميمتٟمَمكم ايمتج٣مري زمجٚمٝمع أٞمقافمف وصقره فمٚمٙمٝم٥م اضمتٝم٣ميمٝم٥م ٕىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ،  (5)
وومد أشمٌت٦م إضمدى اإلضمِم٣م ٝم٣مت ايمدومٝمٗم٥م ٕضمد اخلػماء إظم٣من أن ٞم٥ًٌم َم٣م ئم٣مد إلم ايمٛم٣مس 

هم٣ميمتٟمَمكم طم٣ًمرة فمٓمٝمٚم٥م فمعم إَم٥م ، وٓ (، 7% 2.9) طمذ َمٛمٜمؿ ٓ ي٣ًموي إٓإلم َم٣م أُ 
، وهؿ  ضمج٥م زمٖمٔمؾ ايم٘مٖم٣مر ايمذيـ سمٗمْمٔم٦م أواسهؿ واوْمروا إلم ايمتٟمَمكم اوْمراراً 

 ي٘مرهقٞمف ىمراهٝم٥م اظمقت.
هذا ؿمرف َمـ اظمخ٣ميمٖم٣مت ايمممفمٝم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمتل ٓ يٗمقم ايمتٟمَمكم إٓ فمٙمٝمٜم٣م ، وهٛم٣مك خم٣ميمٖم٣مت 

، وٓ ضم٣مصم٥م يمذىمره٣م هم١من خم٣ميمٖم٥م واضمدة مم٣م ؽمٌؼ ذىمره ىم٣مهمٝم٥م فمديدة أطمرى ٓ يتًع اظمٗم٣مم يمذىمره٣م 
 .(1)أفمٓمؿ اظمحرَم٣مت واظمٛم٘مرات دم ذع اهللَمـ جلٔمٙمف 

 تنبيه : 

تٔم٣موين: وهق أن يتٖمؼ فمدة أؾمخ٣مص فمعم أن يدهمع ىمؾ ايمتٟمَمكم زم٣ميم يًٚمكهٛم٣مك ٞمقع َمـ ايمتٟمَمكم 
طمْمر َمٔمكم، وهق ومٙمٝمؾ  َمٛمٜمؿ اؾمؼماىم٣ًم َمٔمٝمٛم٣ًم يمتٔمقيض إرضار ايمتل ومد سمِمٝم٤م أضمدهؿ إذا حتٗمؼ

ايمٛمقع َمـ فمٗمقد ايمتػمفم٣مت،ٓ يٗمِمد اظمُمؼمىمقن ايمرزمح َمـ ورا ف، هذا  و،ايمتْمٌٝمؼ دم احلٝم٣مة ايمٔمٚمٙمٝم٥م
، وهق َمـ ومٌٝمؾ ايمتٔم٣مون فمعم زم٣ميمٛم٣مس قاؽم٣مة واإلرهم٣مقايمرزمح إطمروي واظم َمٛمفون ويم٘مـ يٗمِمد

 ف.ايمػم، وهذا ايمٛمقع صم٣م ز، وومٙمٝمؾ َمـ يٖمٔمٙم
 رصمع واظمآب.واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظم

 ؟وايمٗمقارب فمعم َمـ ي٘مقن ايمّمامن دم سمِم٣مدم ايمًٖمـ :48س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

يم٣ًم ٗمكم ا َمـ واضمد ىمؾ وٚمـ ايم٣ًم ٗمكم َمـ وإمه٣مل زمتٖمريط ؽمٖمٝمٛمت٣من اصْمدَم٦م إن أوًٓ:
 َمٛمٜمام ىمؾ فمعم همقصم٤م همٔمٙمٝمٜمام زم٤ًٌم ضمِمؾ ايمتٙمػ ٕن ، وَم٣مل ٞمٖمس َمـ همٝمٜم٣م وَم٣م أطمر ؽمٖمٝمٛم٥م
  .ايمٖمٗمٜم٣مء مجٜمقر وم٣مل هبذاو.  اصْمدَم٣م إذا ىم٣ميمٖم٣مرؽمكم همٔمٙمف زم٤ًٌم سمٙمػ َم٣م وامن

                                                           

 .ؾديمتور ؾمؾقامن سمن هسمراهقم اًمثـق نًم  ظمةاحة ذم طمؽم اًمتلنلمكظر  ا  (٤)
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 ب: إذا ىم٣من ايمتِم٣مدم فمٚمدًا: وصم٤م ايمّمامن دم سمٙمػ إَمقال ٕن ايمٖمٗمٜم٣مء اسمٖمٗمقا دم وصمقشم٣مٞمٝم٣مً 
 . ايمّمامن فمٛمد اخلْمٟم همٚمـ زم٣مب أولم ي٘مقن فمٛمد ايمٔمٚمد

 وامن همال ، ايمٔمقاصػ أو ريحايم ىمٜمٌقب َمٖم٣مصمئ، أو وم٣مهر زم٤ًٌم آصْمدام ىم٣من إذا :يمث٣مً شم٣م
 .أضمد فمعم

 اظمٖمرط فمعم ايمّمامن ىم٣من ايمًٖمٝمٛمتكم رزم٣مين أضمد سمٖمريط زم٤ًٌم آصْمدام ىم٣من إذا :رازمٔم٣مً 
 وٌط فمعم وم٣مدراً  ايمرزم٣من ي٘مقن أن - ومداَم٥م ازمـ يٗمقل ىمام - ايمتٖمريط وَمٔمٝم٣مر .وضمده ئواظمخْم
 مل أو يٖمٔمؾ، همٙمؿ أطمرى ٞم٣مضمٝم٥م إلم ئمدهل٣م أن أَم٘مٛمف أو ، يٖمٔمؾ همٙمؿ ، إطمرى فمـ رده٣م أو ؽمٖمٝمٛمتف
 .ونمغمه٣م وايمرصم٣مل احل٣ٌمل َمـ آيمتٜم٣م ي٘مٚمؾ

 وفمعم ، ايمقاومٖم٥م فمعم رء همال ، ؽم٣م رة وإطمرى واومٖم٥م، ايمًٖمٝمٛمتكم إضمدى ىم٣مٞم٦م إذا :طم٣مَم٣ًمً 
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.  .(1)َمٖمرؿم٣مً  رزم٣منايم ىم٣من إن ، ايمقاومٖم٥م وامن ايم٣ًم رة
 طمُمٝم٥م ايمٕمرق؟دم ايمٌحر ت٣مع َمـ ايمًٖمٝمٛم٥م َم٣م ضم٘مؿ إيمٗم٣مء اظم :49س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 أو أرزم٣مزمف أذن ، اظمت٣مع َمـ همٝمٜم٣م َم٣م ؿمرح صم٣مز ، ايمٕمرق ايمًٖمٝمٛم٥م فمعم طمٝمػ إذاوم٣مل اظم٣ميم٘مٝم٥م:  :أوًٓ 

 .(2)ؿٞمج٣مهت زمذيمؽ رصم٣م إذا يٟمذٞمقا، مل
 وم٣مل احلٛم٣مزمٙم٥م:  شم٣مٞمٝم٣ًم:

 ٕٞمف أضمد، يّمٚمٛمف مل ايمٕمرق، َمـ وسمًٙمؿ ايمًٖمٝمٛم٥م يمتخػ َمت٣مفمف، ٣مبايمرىم زمٔمض أيمٗمك إذا(1)
 . نمغمه وصالح يمِمالضمف زم٣مطمتٝم٣مره، ٞمٖمًف َمت٣مع أسمٙمػ

 . وضمده وٚمٛمف أَمره، زمٕمغم نمغمه َمت٣مع أيمٗمك وإن (2)
                                                           

(٤ ) اعمغـي  (٤0/455  )اعموؾموقمة اًمؽويتقة (15/78(   )18/194  )مطمؽ م اًمهحر ذم اًمػؼه اإلؾمةاني 
 (.١04-485)ص 

(1)  اًمػؼفقة اًمؼواكلم (1٤8  ص)  اعموؾموقمة اًمؽويتقة (18/406.) 
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 . وامٞمف يٙمتزم مل ٕٞمف ، يمف يّمٚمٛمف مل َمٛمف، همٗمٌؾ َمت٣مفمؽ أيمؼ: يمٕمغمه وم٣مل وإن (3)
 زمٔمقض َم٣ميمف أسمٙمػ ٞمف،ٕٞمفوام يمزَمف ومٝمٚمتف، وفمقم: أو يمف، و٣مَمـ وأٞم٣م أيمؼ: وم٣مل وإن (4)

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.  .(1)ايمتزَمف َم٣م فمعم ايمٔمقض يمف همقصم٤م ، ظمِمٙمحتف
 ؟ َم٣م ضم٘مؿ ىمراء ايمًٖمـ :57س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 دم َمُم٣مع همٝمٜم٣م حيٚمؾ مم٣م َمًٚمك زمجزء وصٕم٣مره٣م ىم٣ٌمره٣م ايمًٖمـ ىمراء صم٣م زوم٣مل ازمـ ضمزم: و

 .(2)َمتٚمٝمز وأ اجلٚمٝمع
هلؿ دم دهمع إصمرة ظمـ يٛمٗمؾ هلؿ أمح٣مهلؿ همٗمد ٓ  ايمٗمقل سمٝمًغم فمعم ايمٛم٣مس وسمًٜمٝمؾ دم هذا ومٙم٦م:

 يتقهمر هلؿ دهمع ايمٛمٗمقد أو نمغمه َمـ ايمٔمقض.
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 َم٣م ضم٘مؿ َمٙم٘مٝم٥م َمٝم٣مه ايمٌحر وَم٣م يًتخرج َمٛمف؟:51س
 قاب: اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِم

زم٣ميمُمٚمس  قنٔمىمام يٛمتٖمأن َمٝم٣مه ايمٌح٣مر َم٣ٌمضم٥م يًتقي همٝمٜم٣م مجٝمع ايمٛم٣مس يٛمتٖمٔمقن هب٣م  ايمٖمٗمٜم٣مء ذىمر
واهلقاء، ويُمؼمط اٞمتٖم٣مع إهمراد زمٚمٝم٣مه ايمٌحر أن ٓ يي اٞمتٖم٣مفمٜمؿ زمٔم٣مَم٥م اظمًٙمٚمكم، وديمٝمؾ اإلزم٣مضم٥م 

ٙمُِٚمقنَ ) :فمٚمقم ضمدي٧م ًْ ىَم٣مءُ  اظْمُ ( صحٝمح رواه أمحد وأزمق داود ٛم٣َّمرِ َوايم َوايْمَ٘مألِ  اظْم٣َمءِ  شَمالٍث  دِم  ُذَ
 .فمـ ازمـ فم٣ٌمس ريض اهلل فمٛمٜمام (3)وازمـ َم٣مصمف

                                                           

(٤ ) اعمغـي (٤0/455  )اعموؾموقمة اًمؽويتقة (18/407.) 

(1 ) اعمحغم (8/٤99.) 

(4)  ممحد (14081)  مسمو داود (4١77)  اسمن ن ضمه (1١71 )  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم اإلرواء  (٤551 )  
( 400٤)  اعمشؽ ة. 
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وأَم٣م َم٣م يًتخرج َمـ ايمٌحر ىم٣ميمٙم٠ميم٠م واظمرصم٣من وايمٔمٛمػم وإصداف وؽم٣م ر صٝمقد ايمٌحر همٗمد 
 .(1)اسمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن اظمًتخرصم٣مت َمٙمؽ يمقاصمده٣م إذا مل جير فمٙمٝمف َمٙمؽ ٕضمد

ۉ  ۉ   ې  ې    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅژوم٣مل سمٔم٣ملم 
  ژې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ 

 (.14ايمٛمحؾ: )

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 ؟َمـ سمٙمؽ ايمدول زمدون سمرطمٝمص َم٣م ضم٘مؿ ايمِمٝمد دم َمٝم٣مه ايمدول اظمج٣مورة :52س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
ِمٝم٣مديـ وايمٗمٌض فمٙمٝمٜمؿ ايم زمٔمضزمٟمٞم٣ٌمء فمـ اضمتج٣مز  ىايمِمحػ زمكم همؼمة وأطمر سمْم٣ميمٔمٛم٣م

.. ويًتٛمجد ايمِمٝم٣مدون وأههؿ ىـ دون وصمف ضمؼ ـ يمدول أطمر اإلومٙمٝمٚمٝم٥ميمدطمقهلؿ اظمٝم٣مه 
صمًٝمؿ  ١مٍ ٠مٓء ايمِمٝم٣مديـ يٗمٔمقن دا ام دم طمْمفمٛمٜمؿ. واحلٗمٝمٗم٥م أن ه يمإلهمراجزم٣مظمًئقيمكم يمٙمتدطمؾ 

وهؿ ئمٙمٚمقن ومٙمٝمٚمٝم٥م يمٙمدول اظمج٣مورة زمدون إذن أو سمٌميح، إلظمٝم٣مه ادم ايمدطمقهلؿ زمٕمرض ايمِمٝمد 
وىمٟمن  وايمٗمقاٞمكم ايمدويمٝم٥م، إَمر ايمذي أصٌح يت٘مرر ىمثغماً  يمألفمرافصمٝمدا أن هذا ايمٖمٔمؾ خم٣ميمػ 

دم هذه ايمدول رنمؿ اضمتج٣مز ايمٔمديد َمـ ايمِمٝم٣مديـ ، يمٙمِمٝم٣مديـ َم٘مت٣ًٌمً  اظمًٟميم٥م أصٌح٦م ضمٗم٣مً 
 همراجايمدول اظمحتجزة  اإلسمرهمض  فمٛمٜمؿ.. وأضمٝم٣مٞم٣مً  ضم٘مقَم٣مهتؿ زم٣ميمتدطمؾ يمإلهمراجوسمٗمقم احلدودي٥م 

ٜمؾ ٞمّم٦ٌم اظمٝم٣مه وهرزم٦م إؽمامك هم ،سم٘مرر َمرات وَمرات إَمرـ وهل٣م احلؼ ـ ٕن  ايمِمٝم٣مديـ فمـ
ضمدود ايمدول اظمج٣مورة.. وهرول هل٣م ايمِمٝم٣مدون يم٘مل ئمٝمدوه٣م إرم زمٝم٦م ايمْم٣مفم٥م زم٣ميمٗمقة اجلػمي٥م؟  إلم

اظمخ٣مؿمر ايمتل  ؿمالفمٜمؿ فمعمإؾمٝمقخ ايمِمٝم٣مديـ دم اظمح٣مهمٓم٣مت فمٚمؾ سمقفمٝم٥م يمٙمِمٝم٣مديـ و جي٤م فمعم
ـ صمراء دطمقهلؿ اظمٝم٣مه  ۀ ۀ  ہ  ہ   ژ  واهلل يٗمقل: يمٙمدول اظمج٣مورة اإلومٙمٝمٚمٝم٥ميتٔمروقن هل٣م َم

 .(195ايمٌٗمرة: ) ژہہ   ھھ  ھ ھ ے ے
                                                           

(٤)  اعمهلوط (1/1٤4  )سمدائع اًملـ ئع (1/68  )جمؿوع ومت وى اسمن شمقؿقة (19/159  )ذح نـتفى اإلرادات 
(1/١65  )اعمحغم (6/٤٤7.)  
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ٌَِٕمل َٓ )  :ويٗمقل ايمٛمٌل  ـِ  َيٛمْ فُ  ُيِذلَّ  َأنْ  يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ًَ فُ  ُيِذلُّ  َوىَمْٝمَػ  وَم٣ميُمقا َٞمْٖم ًَ ُض  وَم٣مَل  َٞمْٖم ـْ  َيَتَٔمرَّ  َِم
ٌَاَلءِ   .ريض اهلل فمٛمف فمـ ضمذيٖم٥م (1)زمـ َم٣مصمفوا وايمؼمَمذي وأمحد رواه صحٝمح ( ُيْمِٝمُؼ  َٓ  ٣مظمَِ  ايْم

 هذه اظمًٟميم٥م : وطمالص٥م
َمـ اظم٣ًمهم٣مت  أصٌح٦م هذههلذه ايمٌٙمدان اظمج٣مورة يمٙمٌح٣مر  ٥مأٞمف زمٔمد أن ُرؽمٚم٦م احلدود اإلومٙمٝمٚمٝم

يمؽ هم١من هل٣م ضمدود هل٣م وحت٦م سمٌمهمٜم٣م وَمٙم٘مٜم٣م ضم٤ًم ايمٗمقاٞمكم وإفمراف ايمدويمٝم٥م َمـ أصمؾ ذاظمٝم٣مه 
احلؼ دم َمٛمع َمـ يِمٝمد دم َمٝم٣مهٜم٣م وئمد ذيمؽ خم٣ميمٖم٥م ظم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف زمكم ايمدول اظمج٣مورة، وٞمٓمرًا 

ظم٣م جيري ظمـ يتٔمدى هذه احلدود َمـ اظمخ٣مؿمر َمثؾ ايمٕمرق وايمٗمتؾ وايمتٔمذي٤م وايمًجـ  :ىمذيمؽ
زمؼمطمٝمص وإذن  يؼمك ايمِمٝمد دم َمٝم٣مه ايمدول اظمج٣مورة إٓصمؾ هذا وذاك َمـ أ، ونمغم ذيمؽ واإله٣مٞم٥م

 َمٛمٜم٣م. 
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

  

                                                           

 ححقح اجل نعوحححه اًمعةانة األًمه ين ذم  (١0٤6سمن ن ضمه )ا( 115١) ( واًمؽمنذي14١9٤) وممحدرواه ( ٤)
(7797)  ححقح ؾمـن اًمؽمنذي (115١)  ححقح ؾمـن اسمن ن ضمه (١0٤6)  اًملحقحة  (6٤4 ). 
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 اهجــنايـــاتمتاب 
 

 َم٣م ضم٘مؿ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمٌحري٥م؟ :53س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

ر ايمٗمرصٛم٥م مل ي٘مـ يمٙمٗمرصٛم٥م ىمٌغم وصمقد دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس ومدياًم، أَم٣م دم هذا ايمٔمٌم همٗمد فمٓمؿ طمْم
وأصٌح هل٣م دم وأصٌح٦م اخل٣ًم ر ايمتل سمٛمت٨م فمـ أفمامل ايمٗمرصٛم٥م سمٗمدر زمٚمئ٣مت اظماليكم  ،ايمٌحري٥م

هذا ايمٔمٌم فمِم٣مزم٣مت وَم٠مؽم٣ًمت ويف٣مر ويًتخدم همٝمٜم٣م وؽم٣م ؾ َمتْمقرة َمـ ايمًٖمـ وإؽمٙمح٥م 
 اخل٣مص٥م زمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمٗمرصٛم٥م، )وهل َمراد ايمًٖمـ(. واظمراهمئ

تداء فمعم ايمٛم٣مس وأَمقاهلؿ َمع آفمتامد فمعم ايمٗمقة وزم٧م وظم٣م ىم٣مٞم٦م ايمٗمرصٛم٥م ايمٌحري٥م سمٔمٛمل آفم
ذا رضزم٣ًم َمـ احلرازم٥م واحلرازم٥م ايمرفم٤م َمع ايمٌٔمد فمـ ايمٕمقث وصٔمقزم٥م اإلٞمٗم٣مذ، هم١من ايمٗمرصٛم٥م سمٔمد هب

فمعم ايمٗمقة َمع  : ايمػموز ٕطمذ َم٣مل أو يمٗمتؾ أو إلرفم٣مب فمعم ؽمٌٝمؾ اظمج٣مهرة َم٘م٣مزمرة وافمتامداً هل
َمـ ايمًٔمل دم إرض زم٣ميمٖم٣ًمد همت٘مقن داطمٙم٥م دم فمٚمقم ومقيمف ايمٌٔمد فمـ ايمٕمقث، وهل هبذا اظمٖمٜمقم 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ سمٔم٣ملم
  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 (.33اظم٣م دة:) ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
حٝم٧م ٓ يدرىمف وومد اسمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن َمـ زمرز وؾمٜمر ايمًالح خمٝمٖم٣ًم يمٙمًٌٝمؾ طم٣مرج اظمٌم، زم

 ايمٕمقث هم١مٞمف حم٣مرب وم٣مؿمع ؿمريؼ صم٣مري٥م فمٙمٝمف أضم٘م٣مم اظمح٣مرزمكم.
وايمٗمقاٞمكم ايمدويمٝم٥م يمٙمٌح٣مر دم هذا ايمٔمٌم افمتػمت ايمٗمرصٛم٥م صمريٚم٥م ئم٣موم٤م فمٙمٝمٜم٣م، وأفمْم٦م 

يم٘مؾ دويم٥م دم أفم٣مرم ايمٌح٣مر أو دم أي َم٘م٣من طم٣مرج وٓي٥م أي٥م دويم٥م أن سمّمٌط أي٥م  "َمقٞمتٝمجق"اسمٖم٣مومٝم٥م 
فمعم َم٣م همٝمٜم٣م َمـ إؾمخ٣مص وسمّمٌط َم٣م همٝمٜم٣م َمـ اظمٚمتٙم٘م٣مت، هم١من شمٌت٦م ؽمٖمٝمٛم٥م ومرصٛم٥م وأن سمٗمٌض 

 . (1)اإلداٞم٥م هم١من فمٗمقزم٥م ايمٗمرصٛم٥م سم٘مقن فم٣مدة وم٣مؽمٝم٥م وومد سمِمؾ إلم ضمد اإلفمدام
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

                                                           

(٤ )مطمؽ م اًمهحر ذم اًمػؼه اإلؾمةاني  (.581-58٤) ص 
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 اظمٖمٗمقد دم ايمٌحر؟اإلٞم٣ًمن َم٣م ضم٘مؿ  :54س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 :ضم٣ميمكم َمـ خيٙمق ٓ اظمٖمٗمقد أن :اهلل رمحٜمؿ ايمٔمٙمامء ذىمر : (1)جٛم٥م ايمدا ٚم٥موم٣ميم٦م ايمٙم
 دم أو ايمٌحر، دم أو ومت٣مل، َمٔمرىم٥م دم ىمٖمٗمده همٝمٜم٣م، اهلالك فمٙمٝمف يٕمٙم٤م ضم٣مل دم يٖمٗمد أن إَم٣م (1)

 اظمقت أضم٘م٣مم وسمؼمسم٤م زمٚمقسمف، حي٘مؿ شمؿ ؽمٛمقات أرزمع زمف ٛمتٓمريُ  ١مٞمفهم ذيمؽ، ٞمحق أو َمٖم٣مزة
 .احل٘مؿ ذيمؽ فمعم

 ١مٞمفهم ذيمؽ، ٞمحق أو يف٣مرة دم أو زمٙمده دم ىمٖمٗمده ايمًالَم٥م، فمٙمٝمف يٕمٙم٤م ضم٣مل دم يٖمٗمد أن إَم٣م (2)
 فمعم وسمؼمسم٤م همٗمده، اؽمتٚمرار ضم٣مل دم زمٚمقسمف حي٘مؿ شمؿ وٓدسمف َمـ فم٣مَم٣مً  سمًٔمقن زمف يٛمتٓمر
 .اظمقت أضم٘م٣مم ذيمؽ

 :دم اظمٖمٗمقد إَمر وطمالص٥مووم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكم رمحف اهلل 
 .َمٝم٦م أم هق أضمل ٔمٙمؿي همٙمؿ اطمتٖمك ايمذي هق :اظمٖمٗمقد :أوًٓ 
 وإن ويمد، َمٛمذ ؽمٛم٥م سمًٔمكم مت٣مم زمف ٞمٛمتٓمر ايمًالَم٥م نمٝمٌتف ـم٣مهر ىم٣من إن: يٗمقيمقن ايمٖمٗمٜم٣مء: شم٣مٞمٝم٣مً 

 .همٗمد َمٛمذ ؽمٛمكم أرزمع زمف ٞمٛمتٓمر اهلالك نمٝمٌتف ـم٣مهر ىم٣من
 اظمدة مت٣مم ومٌؾ أسمك وإذا زمٚمقسمف، ٞمح٘مؿ ٕٞمٛم٣م ورشمتف: زمكم َم٣ميمف يٗمًؿ يٟمت ومل اظمدة َمّم٦م إذا :شم٣ميمث٣مً 

 ضمل ىمٟمٞمف ٞمِمٝمٌف يقومػ آٞمتٓم٣مر َمدة دم َمقرث يمف َم٣مت وإذا إؾم٘م٣مل، وٓ يمف قومقفاظم يٟمطمذ
 وإذا َم٣ميمف، ضم٘مؿ همح٘مٚمف يٟمت مل وإن واوح، هم٣مَٕمر ومدم إن شمؿ ايمٝمٗمكم، َمٔمف َمـ ويرث َمقصمقد،

 َمقصمقد أضمدمه٣م ازمٛمكم فمـ َم٣مت هم١مذا ايمقرشم٥م، فمعم اظم٣مل يرد َمقرشمف، َمقت ومٌؾ َم٣مت أٞمف فمٙمٚمٛم٣م
 دم إؾم٘م٣مل وٓ اظمقصمقد، يمالزمـ هم٣مظم٣مل إب َمقت ومٌؾ َم٣مت اظمٖمٗمقد أن كمسمٌ شمؿ َمٖمٗمقد، وايمث٣مين

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب. .(2)ذيمؽ
                                                           

(٤ ) ومت وى اًمؾجـة (٤6/549)(7٤9). 
(1 ) اًمنمح اعمؿتع (٤٤/199.) 
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 يمـــــاناألمتاب 
 

 َم٣م ضم٘مؿ َمـ ضمٙمػ أن ٓ يٟمىمؾ حلاًم همٟمىمؾ ؽمٚم٘م٣ًم؟ :55س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

دم  ضمٛم٧م ايمًٚمؽ نمغم ٣متاحلٝمقاٞم ؽم٣م ر َمـ  أىمؾ أي حلؿؿ شم أن ٓ يٟمىمؾ حلامً  ايمُمخص ضمٙمػ يمق
 سمٔم٣ملم ومقيمف دم حلامً  وصمؾ فمز اهلل ؽمامه وإن حيٛم٧م همال ؽمٚم٘م٣مً  أىمؾ إن أَم٣م ،يٚمٝمٛمف ويمزَمتف ايم٘مٖم٣مرة

 . )14ايمٛمحؾ:)     ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ
 .احل٘مؿ فمـ فم٣مري٥م هٛم٣م هم٣ميمتًٚمٝم٥م ضم٘ماًم، زم٣ميمتًٚمٝم٥م ئمٙمؼ مل حلامً  ؽمامه ضمكم ايمُم٣مرع ٕن وذيمؽ

 ىم٣من وإن يقَم٣ًم، ىمذا ايمٙمحؿ أىمٙم٦م َم٣م: يٗمقل ايمرصمؾ هم١من حلاًم، ايمًٚمؽ حلؿ يًٚمل ٓ ٔمرفوايم
 ضمٝمٛمئذ ايمٔمرف همٝمٗمدم حلامً  ايمًٚمؽ حلؿ ايمٗمرآن سمًٚمٝم٥م َمع َمتٔم٣مرض ضمٝمٛمئذ هم٣ميمٔمرف ؽمٚم٘م٣ًم، أىمؾ ومد
ووم٣مل ازمـ  ،واحلٛمٖمٝم٥م وزمف وم٣مل أؾمٜم٤م َمـ اظم٣ميم٘مٝم٥م ايمُم٣مهمٔمٝم٥م َمذه٤م هق وهذا .احل٣ميمػ حيٛم٧م همال

 .(1)ـم٣مهر ىمالم أمحدويمٔمٙمف  :رصم٤م
 ىمذيمؽ َمـ ضمٙمػ أن ٓ يٟمىمؾ زمٝمّم٣ًم همٟمىمؾ زمٝمض ؽمٚمؽ ٓ حيٛم٧م.

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 ؟ ضمٙمػ أن ٓ يٙمٌس ضمٙمٝم٣ًم همٙمٌس يم٠ميم٠ماً  هؾ حيٛم٧م َمـ :56س

 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب
همٙمٌس  َمـ ضمٙمػ أٓ يٙمٌس ضمٙمٝم٣مً   ٚمد زمـ احلًـ َمـ احلٛمٖمٝم٥موحم، وأزمق يقؽمػ ، ايمُم٣مهمٔمل وم٣مل 

  .(14ايمٛمحؾ:) ژۉ   ې  ې  ې  ژ    حيٛم٧م ، يمٗمقل اهلل ؽمٌح٣مٞمف أٞمف يم٠ميم٠ماً 
                                                           

(٤) سمدائع اًملـ ئع (4/94)  اًمؽ ذم ذم ومؼه مهل اعمديـة اعم ًمؽي  (  ٤97)صػماحل وي اًمؽه (٤5/١٤5  ) اعمفذب
(1/٤0١  )ىمواقمد اسمن رضمب (٤/196)  نل ئل ح ًمح قمن مسمقه (1/٤97  )اًمػؼه اإلؾمةاني (١/151 .) 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908
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                                                             ووم٣مل سمٔم٣ملم وومد ؽمامه اهلل ضمٙمٝم٥م همٝمحٛم٧م زمٙمًٌف،  ايمٙم٠ميم٠م ايمٌحر َمـ احلٙمٝم٥م وايمذي خيرج َمـ
 (.33هم٣مؿمر: ) ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ     ڌڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌژ 

 ضمقم ضمٗمٝمٗم٥م ويتزيـ زمف وذيمؽ أَمر َمٔمت٣مد زمكم ايمٛم٣مس.  ٠ميم٠مٙميموا
 هم١من مل ي٘مـ يمف ٞمٝم٥م هم١مٞمف  يمٔمٙمام ٛم٣م همٝمٜم٣م ٞمِم٣مً  ومل أرَ وم٣مل ازمـ ايمٔمريب : وإيمٝمف ذه٤م ايمُم٣مهمٔمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م، 

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.    . (1)ضم٣مٞم٧م
  

                                                           

(٤ )شمػلػم اًمؼرـمهي (٤0/89   )مطمؽ م اًمؼرلن (١/99  هاسمن اًمعريب )اًمػت وى اهلـدية (٤١/459   ) احل وي
 (. 6٤/٤٤) اإلكل ف  (١/١0١) هاسمن  ىمدانه اًمؽ ذم ( ٤08ـ ٤07/4) اعمفذب(  ١١١/٤5)  اًمؽهػم
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 األطغـــمةمتاب 
 

 هؾ صٝمد ايمٌحر ىمٙمف ضمالل؟ :57س
 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: جلقابا

 دم إٓ ئمٝمش ٓ مم٣م وؾمٌٜمف ٣ميمًٚمؽىم ٌحرايم ضمٝمقانأن صٝمد  احلٛمٖمٝم٥م، نمغمايمٔمٙمامء  مجٜمقر ذه٤م
 َم٣مت، ىمٝمػ ، ذىم٣مة زمٕمغم ي٣ٌمح ضمالل ذيمؽ، وٞمحق وطمٛمزيره وىمٙمٌف اظم٣مء وضمٝم٥م ىم٣ميمنؿم٣من اظم٣مء

 أو ىم٣من راؽمٝم٣مً  َم٣مء، ٣ًمراٞمح أو صٝم٣مد، رضزم٥م أو ضمجر، ىمِمدَم٥م ـم٣مهر، زم٤ًٌم أو أٞمٖمف، ضمتػ
 .يمٙمير حيرم ايمًٗمؿ َمٛمف خيُمك زمحٝم٧م ايمْم٣مدم اٞمتٖمخ إن يم٘مـ ذىم٣مسمف، ذهوأطْم  ؿم٣مهمٝم٣ًم،

ٻ  ٻ ٱ  ژ سمٔم٣ملم زمٗمقيمف فمعم أن صٝمد ايمٌحر ىمٙمف ضمالل زمدون اؽمتثٛم٣مء اجلٚمٜمقر واؽمتدل
  .(96:اظم٣م دة)ژ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ

، ضمالًٓ  ايم٘مؾ ي٘مقن أن همٝمٗمتيض ايمٌحر، ضمٝمقان َمـ ايمًٚمؽ ؽمقى َم٣م فمعم يٗمع شايمِمٝمد» واؽمؿ
ؾُّ ََمْٝمَتُتُف  ):همٗم٣مل ايمٌحر، زمامء ئايمتقو فمـ ؽمئؾ ضمكم  زمٗمقيمفواؽمتديمقا    (ُهَق ايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه احْلِ

 . (1)صحٝمح رواه أزمق داود وايمؼمَمذي وايمٛم٣ًم ل وازمـ َم٣مصمف فمـ أيب هريرة 
َرادُ  : وزمٗمقيمف قُت َواجْلَ ٦ْم يَمٛم٣َم ََمْٝمَتَت٣مِن احْلُ فمـ ازمـ فمٚمر  (2)أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف ،( صحٝمح...)ُأضِمٙمَّ

 .ريض اهلل فمٛمٜمام 
 كيدفم، َُمٝمت٣مً  ايمٌحر زمُم٣مؿمئ اوصمدو وأصح٣مزمف فمٌٝمدة أزم٣م أن :(3)واؽمتديمقا زمام شم٦ٌم دم ايمِمحٝمحكم

 . (4)َمٛمف همٟمىمؾ  يمٙمٛمٌل َمٛمف وومدَمقا وادهٛمقا، ؽمٚمٛمقا، ضمتك ؾمٜمراً  َمٛمف همٟمىمٙمقا ،ايمٔمٛمػم
                                                           

 اًمؽ ذم (.٤شمؼدم خترجيه ذم اًملمال )( ٤)
 .(٤٤٤8) اًملحقحةوحححه اًمعةانة األًمه ين ذم  ( 41٤8اسمن ن ضمه )( 1)
 (٤945( نلؾم )١460  1١84اًمهخ ري )( 4)
(١ )اًمػؼه اإلؾمةاني (١/1791  ) اعموؾموقمة اًمؽويتقة (8/٤5  )ـمعؿة ومطمؽ م اًملقد واًمذسم ئحاأل  ( .90-85)ص 
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ٱٻ  ژ:  سمٔم٣ملم ومقيمف يمٔمٚمقم أىمٙمف: ضمؾ ايمٌحر ضمٝمقان دم إصؾ :ايمٙمجٛم٥م ايمدا ٚم٥موم٣ميم٦م و
  .فمٛمف يٛمٗمؾ َم٣م يث٦ٌم ضمتك  ژ ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ

ؾُّ ََمْٝمَتُتفُ ُهَق ايمْمَّٜمُ ) :ايمٌحر دم وايمًالم ايمِمالة فمٙمٝمف ومقيمف ذيمؽ وي٠ميد  .(1)(قُر ََم٣مُؤُه احْلِ
ڱ  ں   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ ژ:  سمٔم٣ملم ومقيمف يمٔمٚمقم : ايمٌحر ضمٝمقاٞم٣مت َمـ رء أىمؾ حيرم ٓووم٣ميم٦م : 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     
﮲ ﮳  ﮴  ﮵   (.145ٕٞمٔم٣مم:)ا      ژۓ  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : آي٥م يمٔمٚمقم : أىمٙمف ضمالل ايمٗمٛمٖمذ: أيّم٣ًم  ووم٣ميم٦م
      ژڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

  (145م:ٕٞمٔم٣م)ا
 جيقز:  ايمٔمٙمامء َمـ مج٣مفم٥م همٗم٣مل : ايمًٙمحٖم٣مة وأَم٣م. فمٛمف يٛمٗمؾ َم٣م يث٦ٌم ضمتك اجلقاز إصؾ وٕن

 ژ ٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ:  سمٔم٣ملم ومقيمف يمٔمٚمقم : سمذزمح مل ويمق أىمٙمٜم٣م
ؾُّ ََمْٝمَتُتُف ): ايمٌحر دم  ايمٛمٌل وومقل  َمـ طمروصم٣م ذزمحٜم٣م إضمقط يم٘مـ (ُهَق ايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه احْلِ

 . خلالفا
 : ي٠مىمؾ ٓ:  وومٝمؾ ، واحلدي٧م أي٥م َمـ سمٗمدم َم٣م يمٔمٚمقم : ىم٣ميمًٚمؽ ي٠مىمؾ:  همٗمٝمؾ ايمتٚم٣ًمح أَم٣م
 َمـ سمٗمدم ظم٣م همٝم٠مىمؾ ايمٌحر همرس وأَم٣م.  إول وايمراصمح ، ايم٣ًٌمع َمـ إٞمٝم٣مب ذوات َمـ يم٘مقٞمف
 أولم ايمٌحر همٖمرس زم٣ميمٛمص ضمالل ايمػم همرس وٕن ، اظمٔم٣مرض وصمقد وفمدم ، واحلدي٧م أي٥م فمٚمقم
  .(2)زم٣محلؾ

صٝمد ايمٌحر ىمٙمف ضمالل ضمتك يمٙمٚمحرَمكم ، جيقز هلؿ أن ووم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكم رمحف اهلل: 
ژ  ٻ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژيِمْم٣مدوا دم ايمٌحر : يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم : 

  .(96:اظم٣م دة)
                                                           

 ؾمهق خترجيه.( ٤)

( رىمم اًمػتوى 11/4٤9) ( ٤٤780( رىمم اًمػتوى )11/4٤5(  ) 5818( رىمم اًمػتوى )11/4٤4ومت وى اًمؾجـة ) ( 1)
(549١.) 
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  .: هق َم٣م ُأطمذ ضمّٝم٣ًم همِمٝمد ايمٌحر
 .    ژ ٻٱ  ٻ  ٻ   ژ : َم٣م ُوصمد َمٝمت٣ًم ، وـم٣مهر أي٥م ايم٘مريٚم٥م وؿمٔم٣مَمف
اؽمؿ َمٖمرد َمّم٣مف ، واظمٖمرد اظمّم٣مف  (صٝمديمٖمظ ): أٞمف ٓ يًتثٛمك َمـ ذيمؽ رء : ٕن ـم٣مهره٣م

 ژڄ     ڄ  ڄ   ڃ       ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژيٖمٝمد ايمٔمٚمقم ، ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم : 
  .(18ايمٛمحؾ:)

صٝمد أن  ،، وهذا ايمٗمقل هق ايمِمحٝمح ايمراصمح، ويم٘مـ اظمراد هب٣م ايمٔمٚمقمَمٖمرد هٛم٣م (ٞمٔمٚم٥م) هم١من 
تثٛمك َمٛمف رء، واؽمتثٛمك زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ ذيمؽ: ايمّمٖمدع، وايمتٚم٣ًمح ٓ يً ،ايمٌحر ىمٙمف ضمالل

، وأن مجٝمع ضمٝمقاٞم٣مت ايمٌحر : إٞمف ٓ حيؾ أىمٙمٜم٣م، ويم٘مـ ايمٗمقل ايمِمحٝمح ايمٔمٚمقم، ووم٣ملواحلٝم٥َّم
 اٞمتٜمك .  . ضمالل ، ضمٝمُف وَمٝمتفُ 

قاب أٞمف ٓ يًتثٛمك رء ، وٓ وايمُمٝمخ هٛم٣م يت٘مٙمؿ فمـ صح٥م آؽمتثٛم٣مء َمـ أي٥م ، ويٌكم أن ايمِم
يٗمِمد سمٗمرير إزم٣مضم٥م أىمؾ ايمّمٖمدع ، ٕن يمف ىمالَم٣ًم آطمر سحي٣ًم أن ايمّمٖمدع يمٝمس َمـ ضمٝمقاٞم٣مت 

 . سم٘مقن داطمٙم٥م دم أي٥م َمـ إصؾايمٌحر ، وإٞمام هل َمـ ايمػمَم٣م ٝم٣مت ، وفمعم هذا : همال
ٓ يًتثٛمك َمـ : هم٣ميمِمقاب : أٞمف  صمٝمح صمقاز أىمؾ ايمتٚم٣ًمح وضمٝم٥م ايمٌحرزمٔمد سمرووم٣مل رمحف اهلل: 

ذيمؽ رء ، وأن مجٝمع ضمٝمقاٞم٣مت ايمٌحر ايمتل ٓ سمٔمٝمش إٓ دم اظم٣مء ضمالل ، ضمّٝمٜم٣م ، وَمٝمتٜم٣م : يمٔمٚمقم 
ضمٝمقاٞم٣مت ايمٌحر ، وئمرهمٜم٣م ي٠مىمد فمعم ضمؾ  رمحف اهلل همٜمق هٛم٣م، أي٥م ايم٘مريٚم٥م ايمتل ذىمرٞم٣مه٣م َمـ ومٌؾ

 (ايمػمَم٣م ٝم٣مت)وهق َمـ ؿ رمحف اهلل فمام اؽمتثٛمل ، وٓ يت٘مٙم (َم٣م ٓ ئمٝمش إٓ دم ايمٌحر)زمٟمهن٣م 
  ىم٣ميمّمٖمدع.

 وم٣مل: ،زمٔمد أن ذىمر ضمدي٧م اؽمتئذان ايمْمٌٝم٤م دم اؽمتٔمامل ايمّمٖمدع دم ايمٔمالج ،ووم٣مل رمحف اهلل
فمٛمٜم٣م  ، وهذا ايمْمٌٝم٤م ؽمٟمل ايمٛمٌل ايمّمٖمدع: دوي٥ٌم َمٔمروهم٥م، سمٔمٝمش دم ايمػم، وسمٔمٝمش دم اظم٣مء

ايمٗمقافمد اظمٗمررة:  ٞمف َمـ: ص٣مرت ضمراَم٣ًم : ٕيمٝمجٔمٙمٜم٣م دواء، همٛمٜمك فمـ ومتٙمٜم٣م، وإذا هنك فمـ ومتٙمٜم٣م
، وفمعم هذا: همٝم٘مقن ايمّمٖمدع (رق حتريؿ احلٝمقاٞم٣مت: َم٣م ُأَمر زمٗمتٙمف، أو َم٣م هُنَل فمـ ومتٙمفأن َمـ ؿمُ )

 . اهـ .ضمراَم٣ًم ، ٓ جيقز ومتٙمف
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ايمّمٖمدع دم ايمقاومع : زمري ، زمحري ، إذًا يمٝمس هق َمـ ضمٝمقان ايمٌحر : ٕن : ووم٣مل رمحف اهلل
 .  اهـ .(1)اظم٣مء حر هق ايمذي ٓ ئمٝمش إٓ دمضمٝمقان ايمٌ

 أىمٙمف، أصم٣مز َمـ همٚمٛمٜمؿ ايمّمٖمدع، أىمؾ ضم٘مؿ دم ايمٔمٙمؿ أهؾ اطمتٙمػ: ايمدا ٚم٥مووم٣ميم٦م ايمٙمجٛم٥م 
  .َمٛمٔمف َمـ وَمٛمٜمؿ

  .ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ واهمٗمف وَمـ أٞمس، زمـ َم٣ميمؽ: أىمٙمف أصم٣مز وممـ
  .ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ واهمٗمف وَمـ، أمحد اإلَم٣مم أىمٙمف َمٛمع وممـ
 ژ ٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ سمٔم٣ملم ومقيمف زمٔمٚمقم اؽمتديمقا أصم٣مزوه وايمذـي

  .(96:اظم٣م دة)
ؾُّ ََمْٝمَتُتفُ ): ايمٌحر دم  وومقيمف  َمـ ٕٞمف : ايمّمٖمدع يتٛم٣مول ايمٔمٚمقم وهذا (ُهَق ايمْمَُّٜمقُر ََم٣مُؤُه احْلِ

 .ايمٌحر صٝمد
 فمـ ايمِمٝمد دم وايمٛم٣ًم ل إدب، ودم ايمْم٤م دم داود أزمق أطمرصمف زمام اؽمتديمقا :أىمٙمف َمٛمٔمقا وايمذيـ

 :وَم٣مَل   ايمٗمرر فمثامن زمـ ايمرمحـ فمٌد فمـ ، اظمًٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد فمـ طم٣ميمد زمـ ٝمدؽمٔم فمـ ذ ٤م أيب ازمـ
ِ  ؿَمٌِٝم٤ٌم  ؽَمَٟمَل ) ـْ   لايمٛمٌَّ َٔمُٙمَٜم٣م ِوْٖمَدعٍ  فَم ِ  هَمٛمََٜم٣مهُ  َدَواءٍ  دِم  جَيْ ـْ   لايمٛمٌَّ  .(2)(وَمْتٙمَِٜم٣م فَم

 . ايمّمٖمدع دم ورد َم٣م أومقى هق: ايمٌٝمٜمٗمل ووم٣مل
 ومتؾ فمـ وايمٛمٜمل ، ومتٙمف فمـ هنك  ايمٛمٌل ٕن ،ايمّمٖمدع أىمؾ حتريؿ فمعم ديمٝمؾ احلدي٧م هذا همٖمل
 ايمٛمٜمل همٝمٛمٌمف زمٚمحؼمم، يمٝمس هم١مٞمف : ىم٣ميمّمٖمدع أىمٙمف يمتحريؿ وإَم٣م ىم٣مٔدَمل، حلرَمتف إَم٣م احلٝمقان

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.   .(3) أىمٙمف إلم

                                                           

(٤ )ذح سمؾوغ اعمرام  ذيط   ( 1) يمت ب األـمعؿة   ذيط رىممًمؼ ءات اًمه ب اعمػتوح  (٤٤1 اًموضمه /  . ) ب   
اًمنمح اعمؿتع  (٤5  /444ـ١ ) . 
ححقح ؾمـن ميب   وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم وهمػمهم (١455( اًمـل ئي )5169  487٤مسمو داود رىمم )رواه   (1)

 (.697٤) ححقح اجل نع(  ١5١5) اعمشؽ ة  ؾمـن اًمـل ئي  داود
(4)  ومت وى اًمؾجـة (11/411)  (.٤١٤١)رىمم اًمػتوى 
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 صبهة:
ؾ ىمؾ فمـ أىم كهن ىمٝمػ جيقز أىمؾ ايمتٚم٣ًمح وهق ذو ٞم٣مب وايمٛمٌل يٗمقل زمٔمّمٜمؿ: : 58س

 ذي ٞم٣مب؟  
 هذا إٞمام هق دم ؽم٣ٌمع ايمػم ، أَم٣م  هذه ايمُمٌٜم٥م همٗم٣مل: رمحف اهلل فمعم ٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكمَردَّ ؾمٝمخاجلقاب: 

 .(1)يٖمؼمس زمف يمٗمرش جيقز أىمٙمف ، َمع أٞمف يمف ٞم٣مبؽم٣ٌمع ايمٌحر همٙمٜم٣م ضم٘مؿ آطمر ، وهلذا هم١من ؽمٚمؽ ا
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 ژٻ   ٻٻٻٱژ ؿمٔم٣مَمف دم ومقيمف سمٔم٣ملم وٝمد ايمٌحر َم٣م هق ايمٖمرق زمكم ص :59س
 ؟(96اظم٣م دة:)

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 وإن زمحري صٝمد همٝمف يقصمد َم٣مء ىمؾ هٛم٣م زم٣ميمٌحر واظمراد همٝمف يِم٣مد َم٣م ايمٌحر صٝمدوم٣مل ايمُمقىم٣مين: 

 .نمديراً  أو هنراً  ىم٣من
 ايمِمح٣مزم٥م َمـ ىمثغم وم٣مل وزمف ،ٙمٝمففم وؿمٖم٣م ايمٌحر زمف ومذف َم٣م هق: همٗمٝمؾزمْمٔم٣مَمف  اظمراد دم اطمتٙمػو

 .َمٝمت٣مً  يمٖمٓمف َم٣م وؿمٔم٣مَمف ضمٝم٣ًم، َمٛمف أطمذ َم٣م صٝمده: فمٛمٜمام اهلل ريض فم٣ٌمس ازمـ وم٣مل، (2)وايمت٣مزمٔمكم
 .(3)ايمٔمٙمامء مجٜمقر فمٛمد َمٝمتتف زمْمٔم٣مَمف اظمرادوم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل: و
 ـازم همنه ه٘مذا ،َمٝمت٣مً  أطمذ َم٣م ْمٔم٣مَمفزمو ،ضمٝم٣مً  أطمذ َم٣م زمِمٝمده اظمراد وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكم:و

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.  .(4)فمٛمٜمام اهلل ريض فم٣ٌمس
                                                           

(٤ ) ًمدربكور قمغم ا  وضمه   م ( .٤47) ذيط   

(1 )ومتح اًمؼدير (1/٤٤٤.) 

(4 )مَواء اًمهق ن (٤/90  )األـمعؿة ومطمؽ م اًملقد  (. 88)ص 

(١ )اًمنمح اعمؿتع (٤5/17.) 
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 ، أي ايمتل سمٔمٝمش دم ايمػم وايمٌحر؟ايمػمَم٣م ٝم٥مَم٣م ضم٘مؿ أىمؾ احلٝمقاٞم٣مت  :67س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب:

 همٗمد ونمغمه٣م وايمنؿم٣من وايمًٙمحٖم٣مة ىم٣ميمّمٖمدع ايمٌحر ضمٝمقاٞم٣مت َمـ ايمػم دم ئمٝمش َم٣م ىمؾ أن
 يمٔمٙمامء دم ضمٙمف فمعم أرزمٔم٥م َمذاه٤م: ا اطمتٙمػ

 .٣مً َمْمٙمٗم حتؾ :اظم٣ميم٘مٝم٥م فمٛمد (1)
 زمٕمغم حيؾ همال اظم٣مء ؿمغم فمدا وَم٣م.  زمح٣مل حيؾ همال ايمّمٖمدع فمدا َم٣م ٣مً َمْمٙمٗم حتؾ :ايمُم٣مهمٔمٝم٥م فمٛمد (2)

 .ذىم٣مة
 .يمف دم ٓ ٕٞمف،ذىم٣مة زمٕمغم حيؾ هم١مٞمف ايمنؿم٣من فمدا َم٣م  ،َمْمٙمًٗم٣م ذىم٣مة زمٕمغم حتؾ ٓ :احلٛم٣مزمٙم٥م فمٛمد (3)
 .زمًٚمؽ يمٝمس ٕٞمف، زمح٣مل حيؾ ٓ :احلٛمٖمٝم٥م فمٛمد (4)

 .ذىم٣مسمف َمـ زمد ٓ وايمٌحر ايمػم دم ئمٝمش ايمذيوم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكم و ؾمٝمخٛم٣م ايمٖمقزان : 
 . (1)ووم٣مل ازمـ فمثٝمٚمكم: ايمذي ئمٝمش دم ايمػم وايمٌحر ئمْمك ضم٘مؿ ايمػم سمٕمٙمٝم٣ًٌم جل٣مٞم٤م احلٓمر

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 صحٝمح٥م وهؾ سم٠مىمؾ؟ يمٌحرأو ضمقري٥م ا هؾ ومِم٥م فمروؽم٥م :61س

 اجلقاب: وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
  ايمٌحر؟ آدَمل حيؾ هؾ: َمًٟميم٥موم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازمـ فمثٝمٚمكم: 

 أٞمف ومديامً  ومرأت وومد، ايمٛم٣ًمء وأمجؾ ايمرصم٣مل، أمجؾ ؾم٘مؾ فمعم أدَمٝمكم، سمُمٌف أؽمامك يقصمد ومد
  .اٞمٗمرض شمؿ َمقصمقداً  ىم٣من أٞمف يًتٌٔمد وَم٣م َمقصمقد،

                                                           

(٤ )واًمذسم ئحطمؽ م اًملقد وم ـمعؿةألا   ( 91-90ًمشقخـ  ح ًمح اًمػوزان )صًمؼ ء اًمه ب اعمػتوح (٤61١ص   ١)  
ًمتػلػم اًمثؿلما (٤/487).   
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  .(1)ضمالل ايمٌحر ضمٝمقاٞم٣مت ىمؾ أن: ايمٔم٣مَم٥م ايمٗم٣مفمدة ضم٣مل ؾىم همٔمعم أفمٙمؿ، واهلل
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 ؟ َم٣م ضم٘مؿ أىمؾ ؿمغم ايمٌحر:62س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

أوًٓ: ؿمغم ايمٌحر ٓ يً٘مـ حت٦م ؽمْمح اظم٣مء وإٞمام ي٘مقن همقومف ويٛمٕمٚمس همٝمف فمٛمد احل٣مصم٥م شمؿ يْمغم 
يمٔمٝمش دم ايمٌحر دا اًم، ويمذيمؽ هم١من هذا ايمٛمقع ٓ ئمد َمـ ضمٝمقان ايمٌحر زمؾ ئمد زمري٣ًم وٓ يًتْمٝمع ا

 ويُمؼمط يمف ايمتذىمٝم٥م فمٛمد ذ. 
 .  (2)وم٣مل ازمـ ومداَم٥م: وي٣ٌمح ؿمغم اظم٣مء ىمٙمف ٓ أفمٙمؿ دم ذيمؽ طمالهم٣مً شم٣مٞمٝم٣ًم: 

 ؟َم٣م ضم٘مؿ سمٗمْمٝمع احلقت ومٌؾ أن يٚمقت :63س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

دم هذه اظمًٟميم٥م فمعم شمالشم٥م أومقال، وايمراصمح واهلل أفمٙمؿ أٞمف ٓ زمٟمس زمتٗمْمٝمع  ءايمٔمٙمام  اطمتٙمػ
ايمًٚمؽ ومٌؾ أن يٚمقت وإيمٝمف ذه٤م احلٛمٖمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م وهق َمروي فمـ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ، وايمديمٝمؾ فمعم 

أن احلقت ظم٣م ىم٣من ٓ حيت٣مج إلم سمذىمٝم٥م وىم٣من يمٙمرصمؾ أن يٗمتٙمف زمٟمي ٞمقع َمـ أٞمقاع صح٥م هذا ايمٗمقل 
 .(3) اظم٣مء وأن يٗمْمٔمف همٝمف إن ؾم٣مء، ىم٣من يمف أن يٖمٔمؾ زمف ذيمؽ زمٔمد طمروصمف َمـ اظم٣مءايمٗمتؾ دم

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

                                                           

(٤)   اعمؿتعاًمنمح (٤5/٤ -٤١5.) 
(1) اعمغـي (٤4/417-418)  اعموؾموقمة اًمؽويتقة (5/٤19-٤40.)  
(4) ظم ن ومت وى ىم يض (4/457  )اهلداية نع اًمهـ ية (٤0/744 ) اًمهق ن واًمتحلقل (4/400  )يمشف اًمؼـ ع 
(6/111). 
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 دم ايمٛم٣مر ومٌؾ أن يٚمقت؟ قتَم٣م ضم٘مؿ إيمٗم٣مء احل :64س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

هلل أفمٙمؿ أن هذا ايمٖمٔمؾ َم٘مروه وهذا دم هذه اظمًٟميم٥م فمعم شمالشم٥م أومقال وايمراصمح واء ايمٔمٙمام اطمتٙمػ
ايمٗمقل َمروي فمـ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ وهق ومقل فمٛمد ايمُم٣مهمٔمٝم٥م وهق َمروي فمـ اإلَم٣مم أمحد ، وايمديمٝمؾ فمعم 

ويمٝمس زمف ضم٣مصم٥م إلم ذيمؽ إلَم٘م٣من سمرىمف ضمتك هذا ايمٗمقل أن إيمٗم٣مء احلقت دم ايمٛم٣مر ضمٝم٣ًم سمٔمذي٤م يمف 
ـْ همهنك فمـ ايمتٔمذي٤م زم٣ميمٛم٣مر  وومد شم٦ٌم أن ايمٛمٌل  ،يٚمقت زمنفم٥م فُ  فَمٛمْفُ  اهلل َريِض  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك َٔم  َأٞمَّ

ـْ  يمَِرصُمَٙمكْمِ  شَوهُماَلًٞم٣م هُماَلًٞم٣م َوصَمْدسُمؿْ  إِنْ »:َووَم٣مَل  زَمْٔم٧ٍم  دِم   اهلل َرؽُمقُل  زَمَٔمَثٛم٣َم:  وَم٣مَل  ٣م» وُمَرْيشٍ  َِم  هَمَٟمضْمِروُمقمُهَ
ُروَج  َأَرْدَٞم٣م ضِمكمَ   اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل  شُمؿَّ  ،شزم٣ِميمٛم٣َّمرِ  وُمقا َأنْ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  ىُمٛم٦ُْم  إيِنِّ » :اخْلُ رِّ  َوهُماَلًٞم٣م هُماَلًٞم٣م حُتَ
ُب  َٓ  ايمٛم٣َّمرَ  َوإِنَّ  زم٣ِميمٛم٣َّمرِ  ٣م ُئَمذِّ ٣م هَم١مِنْ  اهلل إَِّٓ  هِبَ ٣م َوصَمْدمُتُقمُهَ   .(1)ايمٌخ٣مري ونمغمهرواه ش هَم٣موْمُتُٙمقمُهَ

ُب  َٓ : )...ويمٗمقيمف   .(2)أمحد وأزمق داود ونمغمه ( صحٝمح رواهايمٛم٣َّمرِ  َربُّ  إَِّٓ  زم٣ِميمٛم٣َّمرِ  ُئَمذِّ
 .(3)وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين رمحف اهلل: ٓ جيقز ووع ايمًٚمؽ دم ايمٛم٣مر ومٌؾ أن يٚمقت

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 ؟ٞمٝمئوهق  :أي ،َم٣م ضم٘مؿ أىمؾ ايمًٚمؽ زمدون ؿمٌخ :65س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
ؽمقاء ىم٣من حلؿ  ، وايمِمحٝمح أّن أىمٙمف َم٣ٌمحءايمٙمحؿ ايمٛمل زم٘مراهٝم٥م أىمؾ :وم٣مل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ

ويم٘مـ ، َيِرد ديمٝمؾ يٚمٛمع َمـ ذيمؽومل  ،فمعم أّن إصؾ دم إؾمٝم٣مء اإلزم٣مضم٥م زمٛم٣مءً  ؽمٚمؽ أو نمغمه، 
آىمٙمف هم١مّٞمف ُيٚمٛمع ضمٝمٛمئذ ٕن ىمؾ َم٣م يي همٜمق ضمرام يمٗمقيمف  زمممط أن ٓ يؼمسم٤م فمعم أىمٙمف رضر فمعم

 (.195رة:ايمٌٗم) ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہژ  سمٔم٣ملم 
                                                           

 .(40٤6) اًمهخ ري  (٤)
  (1674.)ححقح ؾمـن ميب داود  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم (1675 ( مسمو داود )٤604١ممحد )  (1)

(4)  ؾمؾلؾة اهلدى واًمـور ( 109ذيط) . 
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  زمممط أن ٓ ي٘مقن همٝمف رضر. أىمؾ حلؿ ايمًٚمؽ ٞمٝم٣ًم  وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم: جيقز
 . (1)يمٔمٙمامء أٞمف َم٘مروه إٓ ظمـ افمت٣مدهذىمر ا أىمؾ ايمٙمحؿ ٞمٝم٣مً ووم٣مل أيّم٣ًم: 

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
 َم٣م ضم٘مؿ صٝمد ايمًٚمؽ زمًمء ٞمجس أو زمًمء همٝمف روح؟ :66س

 َمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: : واجلقاب
 َمٔمٙمالً  (2)َوْرَدان زمٌٛم٣مت ٣ميمِمٝمدوىم واظمٝمت٥م ىم٣ميمٔمذرة ٞمجس زمًمء ايمًٚمؽ يِم٣مد ٓ: وم٣مل ازمـ ومداَم٥م

 همٝمِمٝمدوه ايمًٚمؽ يمٝمٟمىمٙمف ومتٙمف فمـ زم٣ميمٛمٜمل َمٔمٙمالً  زم٣ميمّمٖمدع ايمِمٝمد وىمذيمؽ احلُمقش، َمٟمواه٣م زمٟمن
 أىمؾ َمـ يتّمٚمـ ظم٣م ذيمؽ أمحد ىمره وإٞمام زمف يِم٣مد ٓ ضمرام قه: ووم٣مل ذيمؽ أمحد اإلَم٣مم ىمرهوومد  زمف

 .(3)، همٝمُمٌف اجلاليم٥م دم هذه احل٣ميم٥مايمٛمج٣مؽم٥م ايمًٚمؽ
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 ؟يمٙمزيٛم٥م أو نمغمه٣م َم٣م ضم٘مؿ سمرزمٝم٥م ايمًٚمؽ دم إضمقاض :67س
 : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: اجلقاب

، وىمذيمؽ احلٝمقاٞم٣مت إيمٝمٖم٥م إن تج٣مرة أو يمٙمٙمزيٛم٥م دم إضمقاض يم ؽمامكإٓ ضمرج دم سمرزمٝم٥م 
ِمد زمذيمؽ ومِمد ضمًـ َمثؾ ايمتٖم٘مر دم خمٙمقوم٣مت اهلل سمٔم٣ملم وايمٛمٓمر إلم زمديع صٛمٔمف وآؽمتٚمت٣مع ومُ 

فمـ أٞمس زمـ وومد شم٦ٌم دم ايمِمحٝمحكم ، ذيمؽ سمًٙمٝم٥م أوٓده، وايمؼمويح فمٛمٜمؿأو ومِمد زم ،زمرؤيتٜم٣م
ـَ   اهلل َرؽُمقُل  ىَم٣منَ  :َم٣ميمؽ ريض اهلل فمٛمف وم٣مل ًَ  فُمَٚمغْمٍ  َأزُمق يَمفُ  ُيَٗم٣مُل  َأٌخ  رِم  َوىَم٣منَ  طُمُٙمًٗم٣م ٣مسِ ايمٛمَّ  َأضْم

                                                           

(٤)  ذح اًمزاد  (.٤7)رىمم  ذيط 
 ذم شمؽون ن  وميمثر  )شملؿى سم ًمٍماحػم( اًمؾون محراء اخلـػل ء كحو دويهة وهي وردان  سمـت نػرده وردان سمـ ت (1)

  ن ديت اًموؾمقط اعمعجم ( اًمؽـقف نـف  نع ن وًمه واًمػتح سم ًمضم طمش مجع) سم ًمضم واحلشوش اًمؽـف  وذم احلامن ت
 (.وطمش   ورد)

(4 )اعمغـي (٤٤/44  )ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمي (4/1١7.) 
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ٌُفُ  ًَ رواه ايمٌخ٣مري  ش...زمِفِ  َيْٙمَٔم٤ُم  ىَم٣منَ  ؟ايمٛمَُّٕمغْمُ  هَمَٔمَؾ  ََم٣م فُمَٚمغْمٍ  َأزَم٣م »: وَم٣مَل  صَم٣مءَ  إَِذا هَمَ٘م٣منَ  هَمْمِٝمؿٌ  وَم٣مَل  َأضْم
 .(1)وَمًٙمؿ

 .اظمٛمٗم٣مر أمحر ايمٔمِمٖمقر يُمٌف وايمٛمٕمغم سمِمٕمغم ٞمٕمر وهق: ؿم٣م ر صٕمغم
 .صمقاز إَم٣ًمك ايمْمغم دم ايمٗمٖمص وٞمحقه: إن دم احلدي٧م دٓيم٥م فمعم (2)وم٣مل ازمـ ضمجر دم ايمٖمتح

 : وجي٤م فمعم َمـ ضمٌس ضمٝمقاٞم٣ًم َمـ احلٝمقاٞم٣مت أن حيًـ إيمٝمف ويْمٔمٚمف َم٣م حيت٣مصمف يمٗمقل ايمٛمٌل 
ةٍ  دِم  ايمٛم٣َّمرَ  اَْمَرَأةٌ  َدطَمَٙم٦ْم ) ْ  سُمْْمِٔمْٚمَٜم٣م هَمَٙمؿْ  َرزَمَْمْتَٜم٣م ِهرَّ ـْ  ىُمُؾ سَمٟمْ  سَمَدفْمَٜم٣م َومَل َْرضِ  طَمَُم٣مشِ  َِم ْٕ َمتٖمؼ  (ا

                              .(3)فمٙمٝمف
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 ؟ايمًٚمؽ ايمٛمٌل  هؾ أىمؾ :68س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

ـْ صَم٣مزمٍِر وَم٣مَل: زَمَٔمَثٛم٣َم َرؽُمقُل اهلليمًٚمؽ، هما ٞمٔمؿ  أىمؾ ايمٛمٌل  ٌَْٝمَدَة َٞمَتَٙمّٗمَك   َٔم َوَأَّمَر فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأزَم٣م فُم
هُ  ،فِمغمًا يمُِٗمَرْيشٍ  ـْ مَتٍْر مَلْ جَيِْد يَمٛم٣َم نَمغْمَ ٌَْٝمَدَة ُئْمْمِٝمَٛم٣م مَتَْرًة مَتَْرًة. ،َوَزّوَدَٞم٣م صِمَرازم٣ًم َِم  هَمَ٘م٣مَن َأزُمق فُم

 ىُمٛمُْتْؿ سَمِْمٛمَُٔمقَن هِب٣َم؟  ىَمْٝمَػ  :وَم٣مَل هَمُٗمْٙم٦ُم 
ـَ اظْم٣َمءِ  ،وَم٣مَل: َٞمَٚمِّمَٜم٣م ىَماَم َيَٚمّص ايمِّمٌِلّ  ُب فَمَٙمْٝمَٜم٣م َِم َوىُمٛم٣ّم  ،هَمَتْ٘مِٖمٝمٛم٣َم َيْقََمٛم٣َم إلَم ايمّٙمْٝمؾِ  ،شُمّؿ َٞممْمَ

ٌَطَ  ُب زمِِٔمِِمّٝمٛم٣َم اخْلَ ٌُّٙمُف زم٣ِمظْم٣َمِء هَمٛمَْٟمىُمُٙمفُ  ،َٞمْيِ   .شُمّؿ َٞم
ٌَْحرِ وَم٣مَل: َواْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم فَمعَمَ  ٌَْحِر ىَمَٜمْٝمَئ٥ِم ايْمَ٘مثِٝم٤ِم ايمّّمْخؿِ فمهَمُرهمَِع يَمٛم٣َم  ،ؽَم٣مضِمِؾ ايْم هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمُه  ،عَمَ ؽَم٣مضِمِؾ ايْم

 .هَم١مَذا ِهَل َدازّم٥ٌم سُمْدفَمك ايْمَٔمْٛمػَمَ 
                                                           

(٤)  اًمهخ ري (6104 )نلؾم (1٤50.) 

(1)  ًمػتحا (٤0/60٤.) 

(4 ) اًمهخ ري (44٤8 )نلؾم (7٤58.) 

http://www.brooonzyah.net/vb/
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ٌَْٝمَدَة: ََمْٝمَت٥مٌ  ـُ ُرؽُمُؾ َرؽُمقِل اهلل ،شُمّؿ وَم٣مَل: َٓ  ،وَم٣مَل: وَم٣مَل َأزُمق فُم َووَمِد  ،َودِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ، زَمْؾ َٞمْح
 اْوُْمِرْرسُمْؿ هَمُ٘مُٙمقا. 

ـُ شَماَلُث َِم٣مَ ٥ٍم ضَمّتَك ؽَمِٚمٛم٣ّم.  ،هَمَٟموَمْٚمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف ؾَمْٜمراً  :وَم٣مَل   َوَٞمْح
ـَ  :وَم٣مَل  ـْ َووْم٤ِم فَمْٝمٛمِِف، زم٣ِميْمِٗماَلِل، ايمّدْه ُف َِم َوَٞمْٗمَتْمُِع َِمٛمُْف ايْمِٖمَدَر ىَم٣ميمّثْقِر )َأْو ىَمَٗمْدِر  ،َويَمَٗمْد َرَأْيُتٛم٣َم َٞمْٕمؼَمِ

ٌَْٝمَدَة شَماَلشَم٥َم فَممَمَ َرصُمالً ايم ـْ  ،هَمَٟموْمَٔمَدُهْؿ دِم َووْم٤ِم فَمْٝمٛمِفِ  ،ّثْقِر( هَمَٙمَٗمْد َأطَمَذ َِمٛم٣ّم َأزُمق فُم َوَأطَمَذ ِوْٙمٔم٣ًم َِم
تَِٜم٣م ،شُمّؿ َرضَمَؾ َأفْمَٓمَؿ زَمِٔمغٍم ََمَٔمٛم٣َم ،هَمَٟموَم٣مََمَٜم٣م ،َأْواَلفِمفِ  ـْ حَتْ ِٚمِف َوؾَم٣م َِؼ  ،هَمَٚمّر َِم ـْ حَلْ هَمَٙماّم وَمِدَْمٛم٣َم  ،َوسَمَزّوْدَٞم٣م َِم

 هَمَذىَمْرَٞم٣م َذيمَِؽ يَمُف.    اظْمَِديٛم٥ََم َأسَمْٝمٛم٣َم َرؽُمقَل اهلل
ٌء هَمُتْْمِٔمُٚمقَٞم٣م؟  ،يَمُ٘مؿْ  ُهَق ِرْزٌق َأطْمَرصَمُف اهلل)هَمَٗم٣مَل:  ِٚمِف َرْ ـْ حَلْ  هَمَٜمْؾ ََمَٔمُ٘مْؿ َِم

  .(1)وَمًٙمؿ( رواه ايمٌخ٣مري  هَمَٟمىَمَٙمفُ  ،َِمٛمْفُ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم إلَمَ َرؽُمقِل  :وَم٣مَل 
َمـ حلٚمف وأىمٙمف ذيمؽ هم١مٞمام أراد زمف اظم٣ٌميمٕم٥م دم سمْمٝمٝم٤م ٞمٖمقؽمٜمؿ دم ضمٙمف وأٞمف ٓ  أَم٣م ؿمٙم٤م ايمٛمٌل 

 .ؾمؽ دم إزم٣مضمتف، وأٞمف يرسمّمٝمف يمٛمٖمًف
 َم٣م هق أول ؿمٔم٣مم أهؾ اجلٛم٥م فمٛمد دطمقهلؿ اجلٛم٥م؟:69س

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
، (قتاحلزي٣مدة ىمٌد )أهؾ اجلٛم٥م أول دطمقهلؿ هل٣م   شم٦ٌم دم ايمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م أن وٝم٣مهم٥م : أوًٓ 

خيتػمه  َمـ أضم٣ٌمر ايمٝمٜمقد صم٣مء يًٟمل ايمٛمٌل  ، أن ضمػماً وذيمؽ دم ضمدي٧م شمقزم٣من َمقلم رؽمقل اهلل 
ٛم٥ََّم ؟ وَم٣مَل : ...فمـ زمٔمض اظم٣ًم ؾ ، همج٣مء دم ضمديثف :) َٖمُتُٜمْؿ ضِمكَم َيْدطُمُٙمقَن اجْلَ وَم٣مَل ايْمَٝمُٜمقِديُّ : هَماَم حُتْ

ٛم٥َِّم ايمَِّذي ىَم٣م ،ىَمٌِِد ايمٛمُّقِن  ِزَي٣مَدةُ  ْؿ شَمْقُر اجْلَ ـْ وَم٣مَل : هَماَم نِمَذاُؤُهْؿ فَمعَم إشِْمِرَه٣م ؟ وَم٣مَل : ُيٛمَْحُر هَلُ َن َيْٟمىُمُؾ َِم
ـْ فَمكْمٍ َأؿْمَراهمَِٜم٣م  ْؿ فَمَٙمْٝمِف ؟ وَم٣مَل : َِم اهُبُ ٌِٝماًل وَم٣مَل : هَماَم َذَ ًَ ك ؽَمْٙم ٚمَّ ًَ  .(2)رواه َمًٙمؿ ،احلدي٧م (... همِٝمَٜم٣م سُم

                                                           

 (.٤945(  ونلؾم )١461  ١46٤  ١460اًمهخ ري ) ( ٤)

 (.4٤5نلؾم )  (1)
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 ويالؿمػ همام حتٖمتٜمؿ( وهل َم٣م هيدى إلم ايمرصمؾ وخيص زمفل اإلَم٣مم ايمٛمقوي رمحف اهلل: ومقيمف: )وم٣م
 .هل ؿُمَرف ايمٖم٣مىمٜم٥م  ،ووم٣مل إزمراهٝمؿ احلٙمٌل

وأَم٣م زا دة ايم٘مٌد وهل ايمٗمْمٔم٥م اظمٛمٖمردة ، ايمٛمقن همٜمق احلقت زم٣مسمٖم٣مق ايمٔمٙمامء : أَم٣مووم٣مل أيّم٣مً 
 .(1) اظمتٔمٙمٗم٥م دم ايم٘مٌد ، وهل أؿمٝمٌٜم٣م

، وإٞمام اٞمتٗمٝمٛم٣م هذا أضم٣مدي٧م أطمرى دم ايمِمحٝمحكم وايمًٛمـ دم وومد ورد إشم٣ٌمت ذيمؽ أيّم٣مً 
ايمتل هل زي٣مدة ىمٌد احلقت ، وزمكم  (حتٖمتٜمؿ)احلدي٧م ظم٣م همٝمف َمـ سمٖمروم٥م زمكم أول وٝم٣مهم٥م أهؾ اجلٛم٥م 

 . (شمقر اجلٛم٥م)نمذا ٜمؿ ايمذي زمف يٕمتذون زمٔمده٣م ، وايمذي هق حلؿ 
دم أول ؿمٔم٣مم أهؾ  (زي٣مدة ىمٌد احلقت)ٚم٥م َمـ ختِمٝمص فمعم َم٣م يدل فمعم احل٘ممل ٞمٗمػ  :شم٣مٞمٝم٣مً 

اجلٛم٥م ، ويم٘مٛمٛم٣م ٞم٠مَمـ أن هلل احل٘مٚم٥م ايم٣ٌميمٕم٥م ، وأن اهلل فمز وصمؾ هق ايمٔمٙمٝمؿ احل٘مٝمؿ ، وأٞمف وم٣مل فمـ 
ى   ائ  ائ   ەئ    ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ ٞمٖمًف ؽمٌح٣مٞمف : 

 .)68ايمٗمِمص: ) ژەئ  وئ  

ايمتٟمَمؾ دم احل٘مٚم٥م َمـ اطمتٝم٣مر زي٣مدة ىمٌد احلقت وذيمؽ ٓ يٛمٖمل ومٝم٣مم زمٔمض ايمٔمٙمامء زمٚمح٣مويم٥م 
إن دم ذيمؽ إؾم٣مرة إلم هن٣مي٥م ايمدٞمٝم٣م ايمتل هل دار ايمزوال ، وآٞمتٗم٣مل إلم اجلٛم٥م  :طم٣مص٥م ، همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ

ايمتل هل دار ايمٗمرار ، ٕن احلقت َمـ احلٝمقاٞم٣مت اظم٣م ٝم٥م ايمتل سمُمغم إلم فمٛمٌم احلٝم٣مة دم إرض ، 
سمُمغم إلم احلرث وايم٘م٤ًم دم إرض ، هم٣مؽمتْمٔم٣مم أهؾ اجلٛم٥م  وايمثقر َمـ احلٝمقاٞم٣مت ايمػمي٥م ايمتل

 .(2)وزمداي٥م أطمرة زمره٣م وزمحره٣م َمٛمٜمام إؾم٣مرة إلم هن٣مي٥م ايمدٞمٝم٣م
أَم٣م همقا د زي٣مدة ىمٌد احلقت ايمْمٌٝم٥م دم ؿمٔم٣مم أهؾ ايمدٞمٝم٣م همٜمل ىمثغمة ، ئمتٛمل زمذىمره٣م  :شم٣ميمث٣مً 

ايم٘مقيمًؼمول دم ايمدم ،  إؿم٣ٌمء واظمتخِمِمقن دم ايمتٕمذي٥م ، ويذىمرون َمـ ذيمؽ : ختٖمٝمض ٞم٥ًٌم
ت٣مَمكم )د( ايمذي يمف همقا د وختٖمٝمض ايمدهقن دم اجلًؿ ، وختٖمٝمػ آٓم اظمٖم٣مصؾ ، وهق نمٛمل زمٖمٝم

 وَمـ أراد ايمتقؽمع دم ذيمؽ همٔمٙمٝمف زم٣مظمراصمع اظمختِم٥م دم هذا ايمُمٟمن .       ىمثغمة .
                                                           

 .(٤١1-٤7/٤١٤)  (4/140)ذح نلؾم   (٤)
(1)  روح اعمع ين ( ٤4/٤14ًمًًمود. )  
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 : َم٣م هل همقا د حلؿ ايمًٚمؽ؟77س
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 َمٛمٜم٣م: ،همقا د ىمثغمةيم٣ٌمضمثكم أن يمٙمحؿ ايمًٚمؽ ذىمر زمٔمض ا
، رصمٛمكم، ايمؼميٌتقهم٣منَمٝمٛمٝم٥م َمٜمٚم٥م َمثؾ إأمح٣مو٣ًم أػموسمٝمٛم٣مت ايمتل حتتقي نمٛمل زم٣ميم أٞمف (1)

ٞمًج٥م اجلًؿ و يمٌٛم٣مء َم٣م حيت٣مصمف اجلًؿ دم فمٚمٙمٝم٣مت أوهل َمٜمٚم٥م يمٙمٚمح٣مهمٓم٥م فمعم  :ونمغمه٣م
 ايمؼمَمٝمؿ ايمتل حتدث ٕٞمًج٥م اجلًؿ .

وهذه رضوري٥م يمألؽمٛم٣من  :، و ايمٖمقؽمٖمقرَمِم٣مدر ايمٝمقدئمتػم ايمًٚمؽ َمِمدرًا َمٜماًم َمـ  (2)
 ايمٔمٓم٣مم و ايمدم ، وهق َمِمدر َمٜمؿ يمٙم٘م٣ميمًٝمقم .و

 .ايمٖمٝمت٣مَمٝمٛم٣مت َمقصمقدة دم ىمٌد ايمًٚمؽهذه و ،حيتقي ايمًٚمؽ فمعم همٝمت٣مَمكم أ ، د  (3)
، يمذيمؽ ئمْمك ظمـ يتٌع محٝم٥م ؾم٣ٌمه ايمً٘مر، ايمٕمٙمقىمًٝمداتأحلؿ ايمًٚمؽ ٓ حيتقي فمعم  (4)

 نمذا ٝم٥م يمتخٖمٝمػ ايمقزن .

ٞمقاع ايمنديـ زمتٛمُمٝمط ايمذاىمرة ويمف دور َمٜمؿ أايمٖمقؽمٖمقر اظمقصمقد زم٣ميمًٚمؽ طم٣مص٥م  ميٗمق (5)
 دم زمٛم٣مء ايمٔمٓم٣مم .

َم٣مدة رضوري٥م يمقـم٣م ػ  ، وهلفمعم ٞم٥ًٌم فم٣ميمٝم٥م َمـ محض ايمٕمٙمقمتٝمؽحيتقي ايمًٚمؽ  (6)
 ٞمًج٥م .فمِم٣مب و إايمدَم٣مغ و إ

ر اظمقصمقدة دم دهـ ايمًٚمؽ و مجٝمع شمام 3-ىمؾ ذيمؽ ، وصمقد َم٣مدة إوَمٝمٕم٣م  هؿ َمـإ (7)
هم١من اضمتقاء دهـ ايمًٚمؽ  ٞم٣ًمن ،ِمح٥م اإلايمٌحر ، وفمعم فم٘مس ايم٘مقيمٝمًؼمول ايمذي يي زم

صم٣ًمم زم٣مجلٙمْم٣مت ايمدَمقي٥م ايمتل سمِمٝم٤م ايمٗمٙم٤م و ايمدَم٣مغ ، وَمٝمٕم٣م يٚمٛمع إص٣مزم٥م إأفمعم َم٣مدة 
هم١من ىم٣مٞم٦م ايمدهقن اظمقصمقدة دم احلٝمقاٞم٣مت َمـ نمٛمؿ و زمٗمر سمي زم٣ميمِمح٥م ، هم١من دهـ 

ة ي ، ٕٞمف ىمٙمام ىمُثر دهـ ايمًٚمؽ ىمُثرت همٝمف َم٣مدايمًٚمؽ َمْمٙمقب يمِمح٥م اجلًؿ ايمٌمم
ؽمامك أٞمقاع أ. ويم٘مـ هٛم٣ميمؽ  3-ًٚمٜم٣م فمعم أوَمٝمٕم٣مؽمامك حتتقي دم صممجٝمع إو ،وَمٝمٕم٣م أ

% َمـ ايمقزن ، 1سمُم٘مؾ ايمدهقن  ؽمامكىمػم َمـ هذه اظم٣مدة ، همٖمل زمٔمض إأحتتقي فمعم ٞم٥ًٌم 
ٞمقاع أهؿ أ% ، و15ؽمٚمؽ ايمتقٞم٥م سمٌٙمغ ايمٛم٥ًٌم  % َمـ ايمقزن ، ودم2طمرى أٞمقاع أودم 

ايمًٚمؽ ايمتل حتتقي فمعم ٞم٤ًم فم٣ميمٝم٥م هل ايمتقٞم٥م ، ايمنديـ ، ايمًٙمٚمقن ، ؽمٚم٘م٥م 
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ؽمٌقع إلضمداث ٗمٙم٤م سمٛم٣مول ايمًٚمؽ شمالث َمرات دم إاإلؽم٘مٚمػمي . يٖمّمؾ ظمرى ايم
ىمؾ ايمًٚمؽ ويمق َمرة دم ايمُمٜمر حيدث ووم٣مي٥م أن أزمح٣مشم٣ًم ضمديث٥م أشمٌت٦م أن أووم٣مي٥م سم٣مَم٥م ، إٓ 

ٛم٤ًم خمتٙمٖم٥م ، وهل قصمقدة دم ايمًٚمؽ و مجٝمع اظمخٙمقوم٣مت اظم٣م ٝم٥م زموَمٝمٕم٣م َمَم٣مدة إوصمٝمدة . 
 مح٣مض دهٛمٝم٥م َمتٔمددة نمغم َمُمٌٔم٥م .أفم٣ٌمرة فمـ 

 ٥م دم نمذاء اظمرى اظمِم٣مزمكم زمٚمرض ، هل رضوري 3-وَمٝمٕم٣م أايمٕمٛمٝم٥م زمامصم٥م  إؽمامك (8)
ويٚمٛمع ايمًٚمؽ سمٖم٣مومؿ هذا  (،ايمٛمخ٣مع ايمُمقىمل)وهق َمرض يِمٝم٤م  (،ايمتِمٙم٤م ايمٙمقحيل)

ايمٌحري فمعم يٖمّمؾ ايمًٚمؽ و ،لم أنإظمٔم٣مجلتف قصمد يمف دواء همٔم٣مل اظمرض ايمذي مل ي
 ىمؾ ايمًٚمؽ ؿم٣مزصم٣ًم .أايمًٚمؽ ايمٛمٜمري و يٖمّمؾ 

ايمتٛم٣مؽمٙمٝم٥م ، زمُم٘مؾ طم٣مص زمٝمض ؽمٚم٘م٥م  يٗمقي ايمًٚمؽ و يٕمذي اجلًؿ ، وطم٣مص٥م ايمْم٣موم٥م (9)
 .(1)(ىم٣مهمٝم٣مر)وهق َم٣م يًٚمك  (،احلٖمش)

 َمٛمف وايمْمري يمْمٝمػ حمٚمقد هم٣موؾ ايمٌحري وايمًٚمؽ رمحف اهلل: (2)ووم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ
 طمٙمْم٣مً  يقيمد هم١مٞمف جمراه صمرى وَم٣م ايمٌحري إٓ ىمثغماً  زمٙمٕمامً  يقيمد آهنّم٣مم فمن رؿم٤م زم٣مرد

 . احل٣مرة إَمزصم٥م ويِمٙمح اظمٛمل دم ويزيد ايمٌدن خيِم٤م وهق حمٚمقداً 
 : اظم٣ميمح ايمًٚمؽ

 ازداد فمٜمده سمٗم٣مدم وىمٙمام ي٣مزمس ضم٣مر وهق ،زم٣ميمتٚمٙمح ايمٔمٜمد ومري٤م ىم٣من َم٣م همٟمصمقده اظم٣ميمح وأَم٣م
 ؿمري٣مً  أىمؾ وإذا ،سمٟمىمٙمف ٓ وايمٝمٜمقد ،اجلري ويًٚمك ،ايمٙمزوصم٥م ىمثغم َمٛمف وايمًٙمقر ويًٌف ضمره
 َمـ وووع دق وإذا ايمِمقت دوصمقَّ  ايمر ٥م ومِم٥ٌم كصٖم وأىمؾ وفمتؼ َمٙمح وإذا يمٙمٌْمـ َمٙمٝمٛم٣مً  ىم٣من

 اجلري َمٙمح وَم٣مء.  صم٣مذزم٥م ومقة يمف أن ؿمريؼ َمـ ايمٌدن فمٚمؼ َمـ وايمٖمّمقل ايمًعم أطمرج طم٣مرج
 ـم٣مهر إلم اظمقاد زمجذزمف واهمٗمف ايمٔمٙم٥م ازمتداء  دم إَمٔم٣مء ومرضم٥م زمف ىم٣مٞم٦م َمـ همٝمف صمٙمس اإذ اظم٣ميمح
 . ايمٛم٣ًم فمرق َمـ أزمرأ زمف اضمتٗمـ وإذا ايمٌدن

 :َمٛمف ايمًٚمكم ايمْمري َمٛم٣مهمع
                                                           

(٤ )نوىمع اهلقئة اهل نة ًمتـؿقة اًمثروة اًملؿؽقة سمؿٍم. 
(1) زاد اعمع د (١/499.) 
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 حلٚمف ايمٌدن خيِم٤م َمٛمف ايمًٚمكم وايمْمري َم٠مطمره٣م َمـ ومرب َم٣م ايمًٚمؽ دم َم٣م وأصمقد
 .  وودىمف
 دم  ايمٛمٌل زمٔمثٛم٣م) :وم٣مل فمٛمف اهلل ريض هللا فمٌد زمـ صم٣مزمر ضمدي٧م َمـ: ايمِمحٝمحكم ودم
 أىمٙمٛم٣م ضمتك ؾمديد صمقع همٟمص٣مزمٛم٣م ايم٣ًمضمؾ همٟمسمٝمٛم٣م اجلراح زمـ فمٌٝمدة أزمق وأَمغمٞم٣م راىم٤م شمالشمام ٥م
 شم٣مزم٦م ضمتك زمقدىمف وا تدَمٛم٣م ؾمٜمر ٞمِمػ َمٛمف همٟمىمٙمٛم٣م فمٛمػم:  هل٣م ٗم٣مليُ  ضمقسم٣مً  ايمٌحر يمٛم٣م همٟميمٗمك اخلٌط

 . اهـ. (حتتف همٚمر وٞمِمٌف زمٔمغمه فمعم صمالً ر ومحؾ أوالفمف َمـ وٙمٔم٣مً  فمٌٝمدة أزمق همٟمطمذ أصم٣ًمَمٛم٣م
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 اهتفـســـيرمتاب 
 

غم ومقيمف سمٔم٣ملمهق َم٣م  :71س جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب          ی  ی ژ سمًٖم
 ؟.(41ايمروم: ) ژمب  ىب   يب  جت  حت  خت   

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 
 : ٣مَمٛمٜماطمتٙمػ اظمٖمنون دم سمٖمًغم هذه أي٥م فمعم أومقال:

واظمراد ، ايمِمح٣مري وأهؾ ايمٗم٣ٌم ؾ وَمقاوع وايمٗمٖم٣مر ايمٖمٝم٣مدمو ايمٖمٙمقات :زم٣ميمػمأن اظمراد:  (1)
 ،رمحف اهلل ازمـ صمرير، وهبذا وم٣مل إَمِم٣مر وايمٗمرى ايمتل فمعم اظمٝم٣مه وإهن٣مراظمدن و :زم٣ميمٌحر

 .اجلٚمٜمقر( :)أي ،إىمثرون وفمٙمٝمفووم٣مل:  ،هذا ايمٗمقل رمحف اهلل ورصمح ازمـ ىمثغم
، واظمٖم٣موز ايمٌقاديو وايمٗمرى اظمدا ـ َمـ اظمٔمروف ايمػم هق :زم٣ميمػم اظمراد زمؾ :آطمرون وم٣ملو (2)

 .(1)اظمٔمروف ايمٌحر هق زم٣ميمٌحراظمراد: و
رمحف اهلل: وَمـ يمف َمٔمرهم٥م زمٟمضمقال ايمٔم٣ممل وَمٌد ف ئمرف أن مجٝمع ايمٖم٣ًمد  (2)وم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ

ّم٦م ضمدوشمف، ومل سمزل أفمامل دم صمقه وٞم٣ٌمسمف وضمٝمقاٞمف، وأضمقال أهٙمف ضم٣مدث زمٔمد طمٙمٗمف زمٟمؽم٣ٌمب اومت
زمٛمل آدم وخم٣ميمٖمتٜمؿ يمٙمرؽمؾ حتدث هلؿ َمـ ايمٖم٣ًمد ايمٔم٣مم واخل٣مص َم٣م جيٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ َمـ أٓم 

 وشمامره٣م إرض زمرىم٣مت وؽمٙم٤م واجلدوب، وايمٗمحقط وايمْمقافمكم، وإؽمٗم٣مم، وإَمراض،
 هلذا فمٙمٚمؽ يتًع مل هم١من زمٔمّم٣م، زمٔمّمٜم٣م يتٙمق َمتت٣مزمٔم٥م أَمقرا ٞمٗمِم٣مهن٣م أو َمٛم٣مهمٔمٜم٣م وؽمٙم٤م وٞم٣ٌمهت٣م
 (. 41: ايمروم)   ژی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ    جب  حب ژ سمٔم٣ملم زمٗمقيمف هم٣مىمتػ

 أهم٣مت حتدث ىمٝمػ سمرى وأٞم٦م وزمٝمٛمٜم٣م، ايمقاومع زمكم وؿم٣مزمؼ ايمٔم٣ممل أضمقال فمعم أي٥م هذه لزوٞم
 َمتالزَم٥م، أطمر آهم٣مت أهم٣مت سمٙمؽ َمـ حيدث وىمٝمػ واحلٝمقان، وايمزرع ايمثامر دم ووم٦م ىمؾ وايمٔمٙمؾ
 وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك رهبؿ هلؿ أضمدث ،وهمجقراً  ـمٙمامً  ايمٛم٣مس أضمدث وىمٙمام ٔمض،زم زمروم٣مب آطمذ زمٔمّمٜم٣م

                                                           

(٤ ) شمػلػم اًمطؼمي (٤0/٤90 ) شمػلػم اسمن يمثػم (4/576577ـ)  سمتٍمف يلػم. 
(1 )زاد اعمع د (١/441- 444.) 
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 وصقرهؿ وطمٙمٗمٜمؿ، وأزمداهنؿ وَمٝم٣مهٜمؿ، وأهقيتٜمؿ وهمقاىمٜمٜمؿ، أنمذيتٜمؿ دم وايمٔمٙمؾ أهم٣مت َمـ
 .وهمجقرهؿ وـمٙمٚمٜمؿ أفمامهلؿ َمقصم٤م هق َم٣م وأهم٣مت ايمٛمٗمص َمـ وأطمالومٜمؿ وأؾم٘م٣مهلؿ

 .أفمٓمؿ همٝمٜم٣م ايمػمىم٥م ىم٣مٞم٦م ىمام ايمٝمقم، هل مم٣م أىمػم ونمغمه٣م احلٛمْم٥م َمـ احلٌقب ىم٣مٞم٦م ويمٗمد
 ٞمقى أَمث٣مل ضمٛمْم٥م همٝمٜم٣م سة أَمٝم٥م زمٛمل زمٔمض طمزا ـ دم وصمد أٞمف: زم١مؽمٛم٣مده أمحد اإلَم٣مم روى وومد

 شمرأ فمعم َمًٛمده دم ذىمره٣م ايمٗمِم٥م، وهذه. ايمٔمدل أي٣مم يٛم٦ٌم ىم٣من هذا: فمٙمٝمٜم٣م َم٘متقب ايمتٚمر
 .رواه ضمدي٧م

 زمٗمٝم٥م َمٛمٜم٣م زمٗمٝم٦م شمؿ ايم٣ًميمٖم٥م، إَمؿ زمف ذزم٦مفم فمذاب زمٗمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م وأهم٣مت إَمراض هذه وأىمثر
 اهلل صعم ايمٛمٌل أؾم٣مر وومد ،فمدًٓ  وومّم٣مء ،ومًْم٣مً  ضم٘مامً  أفمامهلؿ، َمـ زمٗمٝم٥م فمٙمٝمف زمٗمٝم٦م ظمـ َمرصدة

ـْ  ؿَم٣م َِٖم٥مٍ  فَمعَم  ُأْرؽِمَؾ  فَمَذاٍب  َأوْ  ِرصْمزٍ  زَمِٗمٝم٥َّمُ ) :ايمْم٣مفمقن دم زمٗمقيمف هذا إلم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف  زَمٛمِل َِم
ا ِٝمَؾ   . (1)(...إِْهَ
  َمٛمٜم٣م ايمٔم٣ممل دم أزمٗمك شمؿ أي٣مم، وشمامٞمٝم٥م يمٝم٣مل ؽمٌع ومقم فمعم ايمريح وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل ؽمٙمط ؽوىمذيم

 .وفمػمة فمٓم٥م ٞمٓمغمه٣م ودم إي٣مم، سمٙمؽ دم زمٗمٝم٥م
 َمٛمف، زمد ٓ اومتّم٣مء ايمٔم٣ممل هذا دم ٔشم٣مره٣م َمٗمتّمٝم٣مت وايمٖم٣مصمر ايمػم أفمامل ؽمٌح٣مٞمف اهلل صمٔمؾ وومد
 وصمٔمؾ واجلدب، وايمٗمحط ايمًامء، َمـ ايمٕمٝم٧م ٛمعظم ؽم٣ٌٌمً  وايمِمدوم٥م وايمزىم٣مة اإلضم٣ًمن َمٛمع همجٔمؾ

 اظمٙمقك جلقر ؽم٣ٌٌم ايمّمٔمٝمػ فمعم ايمٗمقي وسمٔمدي واظمقازيـ، اظم٘م٣ميٝمؾ دم وايمٌخس اظم٣ًمىمكم، ـمٙمؿ
 ايمرفم٣مي٣م أفمامل احلٗمٝمٗم٥م دم وهؿ اؽمتٔمْمٖمقا، إن ئمْمٖمقن وٓ اؽمؼممحقا، إن ٓيرمحقن ايمذيـ وايمقٓة
 وصقر ومقايم٤م دم أفمامهلؿ يمٙمٛم٣مس يٓمٜمر فمديمفو زمح٘مٚمتف ؽمٌح٣مٞمف اهلل هم١من وٓهتؿ صقر دم ـمٜمرت

 وسم٣مرة فم٣مَم٥م، زمٟمَمراض وسم٣مرة صم٣م ريـ، زمقٓة وسم٣مرة زمٔمدو، وسم٣مرة وصمدب، زمٗمحط همت٣مرة سمٛم٣مؽمٌٜم٣م،
 وإرض ايمًامء زمرىم٣مت زمٚمٛمع وسم٣مرة فمٛمٜم٣م، يٛمٖم٘مقن ٓ ٞمٖمقؽمٜمؿ حتيه٣م ونمٚمقم وآٓم هبٚمقم
 ايم٘مٙمٚم٥م، فمٙمٝمٜمؿ يمتحؼ أزاً  ايمٔمذاب أؽم٣ٌمب إلم سم٠مزهؿ فمٙمٝمٜمؿ ايمُمٝم٣مؿمكم زمتًٙمٝمط وسم٣مرة فمٛمٜمؿ،

 َمقاومع ويٛمٓمر همٝمُم٣مهده، ايمٔم٣ممل أومْم٣مر زمكم زمِمغمسمف ًغمِّ يُ  وايمٔم٣مومؾ يمف، طمٙمؼ َم٣م إلم َمٛمٜمؿ ىمؾ ويمٝمِمغم
                                                           

 ( قمن مؾم نة سمن زيد .11٤9ـ11٤8( ونلؾم )4١74(سمرىمم )٤0/٤89اًمهخ ري )رواه  ( ٤)
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 اخلٙمؼ وؽم٣م ر ايمٛمج٣مة، ؽمٌٝمؾ فمعم طم٣مص٥م وأسم٣ٌمفمٜمؿ ايمرؽمؾ أن يمف يتٌكم وضمٝمٛمئذ وضم٘مٚمتف، اهلل فمدل
 راد وٓ حل٘مٚمف، َمٔمٗم٤م ٓ أَمره، ٣ميمغزم واهلل ص٣م رون، ايمٌقار دار وإلم ؽم٣م رون، اهلالك ؽمٌٝمؾ فمعم

 اهـ..ايمتقهمٝمؼ وزم٣مهلل َٕمره
 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.

 ( ؟ايمرمحـ) ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژَم٣م هق سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم  :72س
  اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

  :إؿمالومكم ايمٙمٕم٥م دم سمْمٙمؼ ، ژ ڀژ  يمٖمٓم٥م أن ٙمؿافم:  (1)وم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل رمحف اهلل  دم أوقاء ايمٌٝم٣من
 اظمقوع وهق اظمرج، إلم أرؽمٙمٜم٣م إذا دازّمتف َمرج: ومقهلؿ َمـ وطمعم، أرؽمؾ: زمٚمٔمٛمك َمرج :إول

  :فمٛمف اهللَّ ريض شم٣مزم٦م زمـ ضم٣ًمن وم٣مل ىمام ايمدواب: همٝمف سمرفمك ايمذي
٣م َيَزاُل  ٓ وىم٣مَٞم٦ْم   ٣مءُ َوؾَم  َٞمَٔمؿٌ  َُمُروصِمَٜم٣م طِمالَل            أٞمِٝمٌس  هِبَ

 .زم٣مٔطمر أضمدمه٣م خيتٙمط ٓ وطمالمه٣م ايمٌحريـ أرؽمؾ: هم٣مظمٔمٛمك هذا، وفمعم
 همٔمعم خمتٙمط،: أي ،ژچچڇژ: سمٔم٣ملم ومقيمف وَمٛمف طمٙمط،: زمٚمٔمٛمك َمرج: ايمث٣مين واإلؿمالق

 .مجٝمٔمٜم٣م دم اظمٙمح واظم٣مء ايمدٞمٝم٣م، مجٝمع دم ايمٔمذب اظم٣مء زم٣ميمٌحريـ هم٣مظمراد :إول ايمٗمقل
 .ايمدٞمٝم٣م أومْم٣مر دم وايمٔمٝمقن وإهن٣مر أزم٣مر، ٣مءَم زمف: ئمٛمل ، ژۅ  ۅ  ۉ  ژ : وومقيمف
 َمٙمح هل ايمتل ايمٌح٣مر َمـ ونمغمه اظمحٝمط ىم٣ميمٌحر اظمٙمح، ايمٌحر: أي ، ژۉېېژ: وومقيمف

 .إؾم٘م٣مل همال ايمتٖمًغم هذا وفمعم ُأصم٣مج،
 اطمتالط اظمقاوع زمٔمض دم يقصمد أٞمف: هم٣مظمٔمٛمك طمٙمط، زمٚمٔمٛمك ژڀژ زمٟمن ايمث٣مين ايمٗمقل فمعم وأَّم٣م

 َمـ ضم٣مصمز زمٝمٛمٜمام ي٘مقن زمؾ زم٣مٔطمر، أضمدمه٣م خيتٙمط وٓ واضمد، جمرى دم يمٔمذبا واظم٣مء اظمٙمح اظم٣مء
                                                           

(٤ ) مَواء اًمهق ن (6/47475ـ١.)  
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 اظمحؾ همٝمٜم٣م واومع هق ايمتل اظمقاوع وَمـ ايمٌالد، زمٔمض دم ايمقصمقد حمّٗمؼ وهذا سمٔم٣ملم، اهللَّ  ومدرة
 ؽم٣من َمديٛم٥م زرت وومد يمقيس، ؽم٣من َمديٛم٥م زمجٛم٤م إؿمٙمز زم٣مظمحٝمط ايمًٛمٕم٣مل هنر همٝمف خيتٙمط ايمذي

 اظمحٝمط، دم وَمرة ايمًٛمٕم٣مل، هنر دم َمرة وانمتًٙم٦م هجري٥م، وأيمػ وشمالشمام ٥م وؽمّتكم ؽم٦ّم  فم٣مم يمقيس
 وأٞمف اطمتالؿمٜمام، حمؾ إلم صم٣مء أٞمف تايمثٗم٣م اظمراهمٗمكم زمٔمض أطمػمين ويم٘مـ اطمتالؿمٜمام، حمؾ آت ومل

 ٓ واضمد، جمرى دم واجلٚمٝمع ُأصم٣مصًم٣م، َمٙمًح٣م وزم٣مٕطمرى وهمراسًم٣م، فمذزًم٣م يديف زم١مضمدى يٕمرف صم٣ميمس
 .ومدرسمف أىمٚمؾ وَم٣م أفمٓمٚمف، َم٣م وفمال صمؾَّ  همًٌح٣مٞمف طمر،زم٣مٔ أضمدمه٣م خيتٙمط

ـ فمثٝمٚمكم رمحف اهلل  زمٚمٔمٛمك َمرج ژڀ  ڀ  ڀ ژ :وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف وم٣مل: (1)ووم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ازم
 هذه اظم٣ميمح ايمٌحر زمٌٔمض، زمٔمّمٜمام يٙمتٗمل ،{ يٙمتٗمٝم٣من} وايمٔمذب اظم٣ميمح ئمٛمل ايمٌحريـ، أرؽمؾ
 َم٣محل٥م، ىمٙمٜم٣م ايمٌح٣مر وهذه إؿمٙمز، وايمٌحر إزمٝمض، وايمٌحر إمحر، ايمٌحر ايمٔمٓمٝمٚم٥م، ايمٌح٣مر

 يٚمٛمع اظمٙمح يم٘مـ وأٞمتٛم٦م، اهلقاء يمٖمًد فمذزم٥م ىم٣مٞم٦م يمق ٕهن٣م َم٣محل٥م، وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك اهلل وصمٔمٙمٜم٣م
 وإَم٣م إَمْم٣مر، ىمثرة َمـ إَم٣م: سمٟميت ايمتل إهن٣مر وهق ايمٔمذب ايمٌحر أطمر وايمٌحر وايمٖم٣ًمد، اإلٞمت٣من

 - ؾم٣مء ضمٝم٧م وومدرسمف زمح٘مٚمتف أرؽمٙمٜمام ٣ملموسمٔم ؽمٌح٣مٞمف هم٣مهلل إرض، دم وسمًٝمح سمذوب شمٙمقج َمـ
 زمٔمّمٜمام همٝمٚمتزج ايمٌحر دم ايمٛمٜمر َمِم٤م فمٛمد زمٌٔمض زمٔمّمٜمام يٙمتٗمل: أي { يٙمتٗمٝم٣من} - وصمؾ فمز

 وهق {زمرزخ زمٝمٛمٜمام}: - وصمؾ فمز - اهلل يٗمقل اٞمٖمرادمه٣م، ضمكم أو ؽمغممه٣م ضمكم يم٘مـ زمٌٔمض،
 يمًٙمط سمٔم٣ملم اهلل ؾم٣مء ويمق أطمر، فمعم أضمدمه٣م يٌٕمل ٓ: أي { يٌٕمٝم٣من ٓ} إرض َمـ ايمٝم٣مزمس
 يفد ٓ ايم٣ًمضمؾ فمعم سمٗمػ فمٛمدَم٣م ايمٌحر ٕن إرض، وأنمروم٦م إرض فمعم ويمٖم٣مو٦م ايمٌح٣مر
 وٓ ه٣مهٛم٣م، ٓ ايمٌحر يًٝمح ٓ ذيمؽ وَمع ىمروي٥م، إرض أن َمع ايمٝم٣مزمس إلم اٞمًٝم٣مزمف يٚمٛمع صمداراً 
 َمـ ايمٝم٣مزمس فمعم ايمٌحر َمٝم٣مه يم٣ًمضم٦م - وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف - اهلل ؾم٣مء ويمق وصمؾ، فمز اهلل زمٗمدرة ه٣مهٛم٣م

 ووم٣مل اجلٕمراهمٝم٣م، فمٙمامء ومقل هذا إرض َمـ ايمٝم٣مزمس هق زمٝمٛمٜمام ايمذي ايمػمزخ إذن ودَمرهت٣م، إرض
 زمٌٔمض، زمٔمّمٜمام خيتٙمط أن وايمٔمذب اظم٣ميمح زمكم حيقل َمٔمٛمقي أَمر ايمػمزخ زمؾ: ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض
 يٕمقصقن ايمٕمقاصكم إن ضمتك إرض َمـ سمٛمٌع فمذزم٥م فمٝمقن ايمٌح٣مر فمٚمؼ دم أن يقصمد إٞمف: ووم٣ميمقا

 َمـ َم٣مٞمع همال ذيمؽ شم٦ٌم هم١مذا ايمٌح٣مر، َمٝم٣مه سمٖمًده٣م ٓ ذيمؽ وَمع َم٣مء، ىمٟمفمذب َمٛمٜم٣م ويممزمقن إيمٝمٜم٣م
 ر.ومدي رء ىمؾ فمعم واهلل ايمتٖمًغم، فمٙمامء وومقل اجلٕمراهمٝم٣م فمٙمامء زمٗمقل ٞمٗمقل أن

                                                           

(٤) شمػلػم اًمؼرلن (٤0/٤87.) 
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ھھھےےۓۓ﮲  ژق سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم َم٣م ه:73س
﯁   ﮿ ﯀    ﮽  ﮾  ﮻  ﮼  ﮳ ﮴  ﮵   ﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

 ؟.       ژ                 

 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

ومقم َمـ زمٛمل إها ٝمؾ، ذىمر اهلل ومِمتٜمؿ وهؿ أصح٣مب ايم٦ًٌم ه أي٣مت سمٗمص فمٙمٝمٛم٣م ومِم٥م ذه
  [.163إفمراف: ]  ژےۓۓ ے ھھھژدم ومقيمف سمٔم٣ملم

 ايمٗمرآن أهن٣م ، وىمؾ َم٣م دم(1)وومد اطمُتٙمػ دم اؽمؿ هذه ايمٗمري٥م، واظمُمٜمقر فمٛمد اظمٖمنيـ أهن٣م أيٙم٥م
ىم٣مٞم٦م ومري٥م ضم٣مرضة ايمٌحر، أي زمٗمرب ايمٌحر فمعم ؾم٣مؿمئف، ووصػ ايمٗمري٥م هبذا ايمقصػ يمف َمٕمزى 

 دم إيّم٣مح ايمٗمِم٥م، زمخالف حتديد اؽمٚمٜم٣م، هم٣ميمٗمِم٥م سمدور ضمقل صٝمد احلٝمت٣من دم يقم ايم٦ًٌم. 

واظمدن ايمقاومٔم٥م فمعم ايمًقاضمؾ هل ايمتل سمُمتٜمر فم٣مدة زمِمٝمد ايمٌحر، أَم٣م حتديد اؽمؿ ايمٗمري٥م همال 
 سم٤م فمٙمٝمف ىمٌغم هم٣م دة، هم٣مظمٗمِمقد َمـ ايمٗمِم٥م هق آفمت٣ٌمر وآسمٔم٣مظ. يؼم

 ويمذيمؽ مل هيتؿ ايمٗمرآن ىمثغمًا زمتحديد إؽمامء وايمٔمِمقر وإَم٣مىمـ دم َمٔمٓمؿ ومِمِمف. 

ؿ ىم٣مٞمقا ئمتدون دم ايم٦ًٌم زم٣ميمِمٝمد، وومد ضمرم اهلل جمٚمؾ ومِم٥م أهؾ هذه ايمٗمري٥م أن مج٣مفم٥م َمٛمٜم
ٓ ٞمِم٣م ح ايمٛم٣مصحكم، همٔمجؾ اهلل فمٗمقزمتٜمؿ زمٔمذاب فمٙمٝمٜمؿ ذيمؽ، ومل يردفمٜمؿ َمقافمظ ايمٔمٗمالء، و
ھھھےے   ژ، وم٣مل سمٔم٣ملم (2)يٙمٝمؼ زمٖمٔمٙمتٜمؿ، زمٟمن َمًخٜمؿ ومردة طم٣مؽمئكم

﮽    ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ ﮻  ﮼
                       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  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڤ

                                                           

(  وشمؼع حتت اهاطمتةال اإلٍائقكم  )اًمهحر األمحر( مم  يكم اًمش م  وشمعرف اآلن سمـ )هيةات نديـة قمغم ؾم طمل سمحر اًمؼؾزم أيٙم٥م:( ٤)
 (.9١)ص  «اعمـجد ذم األقمةام»و  (٤/141) «نعجم اًمهؾدان»

 )ويمت يب ٍقمة اًمعؼ ب عمن ظم ًمف اًملـة واًمؽت ب (.(١4-١1)ص  «مؾمه ب هةاك األنم» (1)
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ
 . [٤67-٤64األقمراف  ] ژ ڱ ڳ  ڱ ڳ ڳ ک  کگ  گ  گ گ

أي: اؽمٟمل زمٛمل إها ٝمؾ فمـ ايمٗمري٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م  ژھژ:-رمحف اهلل- (1)وم٣مل ايمًٔمدي
حر، أي:  ژ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ژ  دم ضم٣مل سمٔمدهيؿ وفمٗم٣مب اهلل إي٣مهؿ فمعم ؽم٣مضمٙمف  ضم٣مرضة ايٌم

 واَمتحٛمٜمؿ وٓ يِمٝمدوا همٝمف صٝمدًا، هم٣مزمتالهؿ اهلل ،وىم٣من اهلل سمٔم٣ملم ومد أَمرهؿ أن ئمٓمٚمقه وحيؼمَمقه
                           ايمٌحر  وصمف  فمعم   ؿم٣مهمٝم٥م ىمثغمة  أي:  ژ﮷﮸﮹﮺﮻ژ ، هم٘م٣مٞم٦م

أي: سمذه٤م دم ايمٌحر همال  ژ﯀﯁ژ  ايم٦ًٌم  يقم  ذه٤م أي: إذا ژ﮼﮽﮾ژ
ٌتٙمٝمٜمؿ اهلل،  ژ    ژ   يرون َمٛمٜم٣م ؾمٝمئ٣مً  ٗمٜمؿ هق ايمذي أوصم٤م أن ي همٖم

وأن سم٘مقن هلؿ هذه اظمحٛم٥م، وإٓ همٙمق مل يٖمًٗمقا يمٔم٣مهم٣مهؿ اهلل، وظم٣م فمروٜمؿ يمٙمٌالء وايممم، همتحٝمٙمقا 
ووومٔم٦م دم  ،٦مهم١مذا صم٣مءت يقم ايمًٌ ،ويٛمِمٌقن هل٣م ايمُم٣ٌمك ،هم٘م٣مٞمقا حيٖمرون هل٣م ضمٖمراً  ،فمعم ايمِمٝمد

وىمثر همٝمٜمؿ ذيمؽ  ،هم١مذا صم٣مء يقم إضمد أطمذوه٣م ،سمٙمؽ احلٖمر وايمُم٣ٌمك مل يٟمطمذوه٣م دم ذيمؽ ايمٝمقم
وهمروم٥م أفمٙمٛم٦م زمٛمٜمٝمٜمؿ واإلٞم٘م٣مر  ،َمٔمٓمٚمٜمؿ افمتدوا ويفرؤوا وأفمٙمٛمقا زمذيمؽ ،واٞمٗمًٚمقا شمالث همرق

 فمٙمٝمٜمؿ. 

  : وهمروم٥م اىمتٖم٦م زم١مٞم٘م٣مر أويمئؽ فمٙمٝمٜمؿ وهنٝمٜمؿ هلؿ
               يٗمقيمقن:     ىمٟمهنؿ ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ 

هم٣م دة دم وفمظ َمـ اومتحؿ حم٣مرم اهلل، ومل يِمغ يمٙمٛمِمح زمؾ اؽمتٚمر فمعم افمتدا ف وؿمٕمٝم٣مٞمف، هم١مٞمف  ٓ
 .د، همٗم٣مل ايمقافمٓمقن: ٞمٔمٓمٜمؿ وٞمٛمٜم٣مهؿإَم٣م هبالك أو فمذاب ؾمدي ،ٓزمد أن ئم٣مومٌٜمؿ اهلل

   .يمٛمٔمذر همٝمٜمؿ أي:  ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ژ 
همرزمام ٞمجح  ،همال ٞمٝمٟمس َمـ هدايتٜمؿ ،ي: يؼمىمقن َم٣م هؿ همٝمف َمـ اظمٔمِمٝم٥مأ ژٿٿژ

يمٝم٘مقن َمٔمذرة وإوم٣مَم٥م  ،وهذا هق اظمٗمِمقد إفمٓمؿ َمـ إٞم٘م٣مر اظمٛم٘مر ،وأشمر همٝمٜمؿ ايمٙمقم ،همٝمٜمؿ ايمقفمظ
 .ضمج٥م فمعم اظمٟمَمقر واظمٛمٜمل، ويمٔمؾ اهلل أن هيديف همٝمٔمٚمؾ زمٚمٗمت٢م ذيمؽ إَمر وايمٛمٜمل

                                                           

  ( .4١8-4١7)ص  «شمقلػم اًمؽريم اًمرمحن» (٤)
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   .واؽمتٚمروا فمعم نمٝمٜمؿ وافمتدا ٜمؿ ،٣م ذىمروا زمفأي: سمرىمقا َم ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ 
وه٘مذا ؽمٛم٥م اهلل دم فم٣ٌمده أن ايمٔمٗمقزم٥م إذا ٞمزيم٦م ٞمج٣م َمٛمٜم٣م  ژڤڤڦڦڦژ

  أَمرون زم٣مظمٔمروف وايمٛم٣مهقن فمـ اظمٛم٘مر
 . وهؿ ايمذيـ افمتدوا دم ايم٦ًٌم ژڦ  ڄ  ڄ  ژ 
     .ژڃ ڃ ڃ ژ  أي: ؾمديد  ژڄ  ڄژ 

  .ژپ  پپ  پ  ڀ  ٻژ  :وأَم٣م ايمٖمروم٥م إطمرى ايمتل وم٣ميم٦م يمٙمٛم٣مهكم
ٕن اهلل طمص  ،هم٣مطمتٙمػ اظمٖمنون دم ٞمج٣مهتؿ وهالىمٜمؿ، وايمٓم٣مهر أهنؿ ىم٣مٞمقا َمـ ايمٛم٣مصمكم

 ،همدل فمعم أن ايمٔمٗمقزم٥م طم٣مص٥م زم٣مظمٔمتديـ دم ايم٦ًٌم ،وهق مل يذىمر أهنؿ ـم٣مظمقن ،اهلالك زم٣ميمٓم٣مظمكم
 ،طمريـإذا وم٣مم زمف ايمٌٔمض ؽمٗمط فمـ أ ،وٕن إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر همرض ىمٖم٣مي٥م

ڀڀ    ڀ ٻ  پ  پپ  پژ    ٕهنؿ أٞم٘مروا فمٙمٝمٜمؿ زمٗمقهلؿ ،هم٣مىمتٖمقا زم١مٞم٘م٣مر أويمئؽ
وأن اهلل ؽمٝمٔم٣مومٌٜمؿ ، همٟمزمدوا َمـ نمّمٌٜمؿ فمٙمٝمٜمؿ َم٣م يٗمتيض أهنؿ ىم٣مرهقن يمٖمٔمٙمٜمؿژڀٺ

 . أؾمد ايمٔمٗمقزم٥م
  .أي: ومًقا همٙمؿ يٙمٝمٛمقا وٓ اسمٔمٓمقا، ومٙمٛم٣م هلؿ ومقًٓ ومدري٣مً  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 
وأزمٔمدهؿ اهلل َمـ رمحتف، شمؿ ذىمر  ،ٌقا زم١مذن اهلل ومردةهم٣مٞمٗمٙم  ژڇڇڍڍڌژ

 .أي: أفمٙمؿ إفمالَم٣ًم سحي٣ًم  ژڈڎڎژهمٗم٣مل  ،رضب ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ زمٗمل َمٛمٜمؿ
 .أي: هيٝمٛمٜمؿ ويذهلؿ ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ 
 . ٞمف ئمجؾ يمف ايمٔمٗمقزم٥م دم ايمدٞمٝم٣مإضمتك  ه ، فمِم٣م ظمـ   ژگ  گ  گ  ڳژ 
أٞم٣مب، ويٕمٖمر يمف ايمذٞمقب، ويًؼم فمٙمٝمف ايمٔمٝمقب، ويرمحف ظمـ سم٣مب إيمٝمف و ژڳڳڱژ

همال يزايمقن دم ذل ،وومد همٔمؾ اهلل هبؿ َم٣م وفمدهؿ زمف ،ويثٝمٌف زمٟمٞمقاع اظمثقزم٣مت ،زمٟمن يتٗمٌؾ َمٛمف ايمْم٣مفم٣مت
 .  وٓ يٛمٌم هلؿ فمٙمؿ ،وإه٣مٞم٥م حت٦م ضم٘مؿ نمغمهؿ ٓ سمٗمقم هلؿ راي٥م
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ون ديـ اهلل، زمحٝم٧م مل يتٚمً٘مقا إٓ زمام َخ أويمئؽ اظمٔمتدًهمٙمام َمَ  :-ف اهللرمح - (1)ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ
يُمٌف ايمديـ دم زمٔمض ـم٣مهره دون ضمٗمٝمٗمتف، َمًخٜمؿ اهلل ومردة سمُمٌف اإلٞم٣ًمن دم زمٔمض ـم٣مهره دون 

وأَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ، وهق  ،ويٗمقي ذيمؽ أن زمٛمل إها ٝمؾ أىمٙمقا ايمرزم٣م :احلٗمٝمٗم٥م، صمزاًء وهم٣موم٣مً 
ىمام فمقوم٤م زمف َمـ اؽمتحؾ احلرام  ،ظمًخأفمٓمؿ َمـ أىمؾ ايمِمٝمد دم يقم زمٔمٝمٛمف، ومل ئم٣موم٤م أويمئؽ زم٣م

يٖمٔمٙمقن  ،ىم٣مٞم٦م فمٗمقزمتٜمؿ أفمٓمؿ، هم١مهنؿ زمٚمٛمزيم٥م اظمٛم٣مهمٗمكم ،زم٣محلٝمٙم٥م، ٕن ه٠مٓء ظم٣م ىم٣مٞمقا أفمٓمؿ صمرَم٣مً 
َم٣م يٖمٔمٙمقن وٓ ئمؼمهمقن زم٣ميمذٞم٤م، زمؾ ومد همًدت فمٗمٝمدهتؿ وأفمامهلؿ، زمخالف َمـ أىمؾ ايمرزم٣م 

 ،١مٞمف يٗمؼمن زمٚمٔمِمٝمتف افمؼماهمف زم٣ميمتحريؿوايمِمٝمد اظمحرم فم٣مظم٣ًم زمتحريٚمف، هم ،وأَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ
 فم٣مص،وفمد ٞمٖمًف  ظمٕمٖمرة رزمف يمف،وافمؼماهمف زمٟمٞمف َمذٞم٤م  وسمقزمتف يقَم٣ًم َم٣م، ،هلل واؽمتٕمٖم٣مره تفوطمُمٝم

ذا ىمٙمف ـواٞم٘م٣ًمر ومٙمٌف َمـ ذل اظمٔمِمٝم٥م، وازدراؤه فمعم ٞمٖمًف، ورصم٣مؤه َمـ اظمذٞمٌكم اخل٣مؿمئكم، وه
 .اهـ. اظمحت٣مل فمعم ومٙم٤م ديـ اهلل إيامن يٖميض زمِم٣مضمٌف إلم طمغم، زمخالف ايمٛم٣مىمر اظمخ٣مدع

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ       چ  چ  چ  ژشمع ممسمٖمًغم ومقيمف هق َم٣م : 74س

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک      
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   

 ؟ [47-39:ايمٛمقر] ژۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ      ڻ  
 اجلقاب : وَمـ اهلل أؽمتٚمد ايمٔمقن وايمِمقاب: 

 زم٣ميمٓمٙمامت وَمثالً  زم٣ميمناب َمثالً  َمثٙمكم يمٙم٘م٣مهمريـ ؽمٌح٣مٞمف ذىمر: (2)وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل
 يمف همٝمتٌكم رء فمعم ٞمفأ يٓمـ َمـ أضمدمه٣م ٞمقفم٣من واحلؼ اهلدى فمـ اظمٔمروكم  ٕن وذيمؽ اظمؼماىمٚم٥م

 ايمذيـ وإهقاء ايمٌدع وأهؾ اجلٜمؾ أهؾ ضم٣مل وهذه يٓمٛمف ىم٣من َم٣م طمالف احلٗم٣م ؼ اٞم٘مُم٣مف فمٛمد
 وأن رء فمعم ي٘مقٞمقا مل أهنؿ هلؿ سمٌكم احلٗم٣م ؼ اٞم٘مُمٖم٦م هم١مذا وفمٙمؿ هدى فمعم أهنؿ يٓمٛمقن

 يمف ضمٗمٝمٗم٥م وٓ َم٣مء ايمٛم٣مـمر فمكم دم يرى زمٗمٝمٔم٥م ىمناب ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م سمرسم٦ٌم ايمتل وأفمامهلؿ فمٗم٣م دهؿ
                                                           

 (.٤/1٤9) «اًمضوء اعمـػم قمغم اًمتػلػم»( ٤)
 (.1/60هاسمن اًمؼقم ) «اًمتػلػم اًمؼقم»( 1)
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 هل وهذه ىمذيمؽ ويمٝم٦ًم يمف ٞم٣مهمٔم٥م ايمٔم٣مَمؾ حيًٌٜم٣م أَمره نمغم وفمعم اهلل يمٕمغم ايمتل إفمامل وه٘مذا
 وسمٟمَمؾ َمٛمثقراً  ه٣ٌمء همجٔمٙمٛم٣مه فمٚمؾ َمـ فمٚمٙمقا َم٣م إلم وومدَمٛم٣م همٝمٜم٣م وصمؾ فمز اهلل وم٣مل ايمتل إفمامل

 وايمٔم٣ممل وايمٛم٣ٌمت جروايمُم ايمٌٛم٣مء َمـ اخل٣ميمٝم٥م ايمٗمٖمر إرض وهل زم٣ميمٗمٝمٔم٥م ايمناب ؽمٌح٣مٞمف اهلل صمٔمؾ
 وومٙمقهبؿ ٕفمامهلؿ َمْم٣مزمؼ وذيمؽ يمف ضمٗمٝمٗم٥م ٓ وايمناب هب٣م رء ٓ ومٖمر أرض ايمناب همٚمحؾ

 اؾمتد ومد ايمذي وايمٓمٚمآن ايمٓمٚمآن حيًٌف ومقيمف حت٦م َم٣م وسمٟمَمؾ واهلدى اإليامن َمـ أومٖمرت ايمتل
 ظم٣م ه٠مٓء هم٘مذيمؽ إيمٝمف ىم٣من َم٣م أضمقج طم٣مٞمف زمؾ ؾمٝمئ٣م جيده همٙمؿ همتٌٔمف َم٣مء همٓمٛمف ايمناب همرأى فمْمُمف
 ىم٣مٞمقا َم٣م أـمٚمٟم هلؿ همرهمٔم٦م ىم٣ميمناب صمٔمٙم٦م اهلل ويمٕمغم ايمرؽمقل ؿم٣مفم٥م نمغم فمعم أفمامهلؿ ىم٣مٞم٦م

 ووهم٣مهؿ زمٟمفمامهلؿ همج٣مزاهؿ شمؿ ؽمٌح٣مٞمف اهلل ووصمدوا ؾمٝمئ٣م جيدوا همٙمؿ إيمٝمٜم٣م ىم٣مٞمقا َم٣م وأضمقج
صعم اهلل فمٙمٝمف  ايمٛمٌل فمـ ريض اهلل فمٛمف اخلدري ؽمٔمٝمد أيب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمح ودم، ضم٣ًمهبؿ

 ىمٛمتؿ َم٣م يمٙمٝمٜمقد همٝمٗم٣مل ايمناب ىمٟمهن٣م سمٔمرض زمجٜمٛمؿ ي٠مسمك شمؿ ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ايمتجقم ضمدي٧م دم وؽمٙمؿ
 وم٣ميمقا سمريدون همام ويمد وٓ ص٣مضم٥ٌم هلل ي٘مـ مل ىمذزمتؿ همٝمٗم٣مل اهلل زمـ فمزير ٞمٔمٌد ىمٛم٣م همٝمٗمقيمقن سمٔمٌدون

 همٝمٗمقيمقن سمٔمٌدون ىمٛمتؿ َم٣م يمٙمٛمِم٣مرى يٗم٣مل شمؿ صمٜمٛمؿ دم همٝمت٣ًمومْمقن اذزمقا همٝمٗم٣مل سمًٗمٝمٛم٣م أن ٞمريد
 أن ٞمريد همٝمٗمقيمقن سمريدون همام ويمد وٓ ص٣مضم٥ٌم هلل ي٘مـ مل ىمذزمتؿ هلؿ همٝمٗم٣مل اهلل ازمـ اظمًٝمح ٞمٔمٌد ىمٛم٣م

 خيقٞمف هم١مٞمف زم٣مؿمؾ ص٣مضم٤م ىمؾ ضم٣مل وهذه احلدي٧م وذىمر همٝمت٣ًمومْمقن اذزمقا هلؿ همٝمٗم٣مل سمًٗمٝمٛم٣م
 َمْم٣مزمؼ نمغم آفمتٗم٣مد ىم٣من هم١مذا زم٣مؿمؾ ىم٣مؽمٚمف وهق يمف ضمٗمٝمٗم٥م ٓ ايم٣ٌمؿمؾ هم١من إيمٝمف ىم٣من َم٣م أضمقج زم٣مؿمٙمف

 نمغم فمعم أو اهلل يمٕمغم ىم٣ميمٔمٚمؾ زم٣مؿمٙم٥م ايمٔمٚمؾ نم٣مي٥م ىم٣مٞم٦م إذا وىمذيمؽ زم٣مؿمال َمتٔمٙمٗمف ىم٣من ضمؼ وٓ
 يذه٤م همٙمؿ ي٠مَمٙمف ىم٣من َم٣م ود وزمحِمقل زمٌْمالٞمف فم٣مَمٙمف وسمير نم٣ميتف زمٌْمالن ايمٔمٚمؾ زمْمؾ أَمره
 وم٣مل همٙمٜمذا ايمٛمٖمع ود وزمحِمقل ٞمٖمٔمف زمٖمقات َمٔمذزم٣م ص٣مر زمؾ فمٙمٝمف وٓ يمف ٓ وافمتٗم٣مده فمٚمٙمف فمٙمٝمف

 فمعم أٞمف حي٤ًم ايمذي ايمّم٣مل َمثؾ همٜمذا احل٣ًمب هيع واهلل ضم٣ًمزمف همقهم٣مه فمٛمده اهلل ووصمد ٣ملمسمٔم
 .هدى

 فمٙمٝمف وآشمروا واهلدى احلؼ فمرهمقا ايمذيـ وهؿ اظمؼماىمٚم٥م ايمٓمٙمامت َمثؾ أصح٣مب :ايمث٣مين ايمٛمقع
 مل ضمٝم٧م اجلٜمؾ وـمٙمٚم٥م ايمٛمٖمقس وـمٙمٚم٥م ايمْمٌع ـمٙمٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ همؼماىمٚم٦م وايمّمالل ايم٣ٌمؿمؾ ـمٙمامت
 جلل زمحر دم ىم٣من َمـ ىمح٣مل همح٣مهلؿ واهلقى ايمٕمٛمك اسم٣ٌمع وـمٙمٚم٥م صم٣مهٙمكم همِم٣مروا ٙمٚمٜمؿزمٔم ئمٚمٙمقا

 ـمٙمٚم٥م دم همٜمق َمٓمٙمؿ ؽمح٣مب همقومف وَمـ َمقج اظمقج ذيمؽ همقق وَمـ َمقج نمُمٝمف وومد يمف ؽم٣مضمؾ ٓ
 إلم َمٛمٜم٣م اهلل خيرصمف مل ايمتل ايمٓمٙمامت َمـ همٝمف هق َم٣م ٞمٓمغم وهذا ايمًح٣مب وـمٙمٚم٥م اظمقج وـمٙمٚم٥م ايمٌحر
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 ٞمٓمغم يمٙمٛمقر اظمّم٣مدة وايمٓمٙمامت اظم٣مء وهق احلٝم٣مة َم٣مدة ـمٛمف ايمذي زم٣ميمناب اظمثالن انوهذ اإليامن ٞمقر
 اظم٠مَمٛمكم ضمظ وصمٔمؾ ايمٛم٣مري واظمثؾ اظم٣م ل اظمثؾ وهق واظم٠مَمٛمكم يمٙمٚمٛم٣مهمٗمكم اهلل رضهبام ايمذيـ اظمثٙمكم
 هم٘مذيمؽ يمٙمحٝم٣مة اظمّم٣مد واظمقت يمٙمٛمقر اظمّم٣مدة ايمٓمٙمٚم٥م َمٛمٜمام اظمٛم٣مهمٗمكم وضمظ واإلذاق احلٝم٣مة َمٛمٜمام

 ايمٓمٙمامت وضمٓمٜمؿ يمف ضمٗمٝمٗم٥م وٓ ايمٛم٣مـمر يٕمر ايمذي ايمناب اظم٣مء َمـ ضمٓمٜمؿ اظمثٙمكم هذيـ دم ايم٘مٖم٣مر
 َم٣مدة فمدَمقا وأهنؿ ايم٘مٖم٣مر ؿمقا ػ َمـ ؿم٣م ٖم٥م ىمؾ ضم٣مل زمف اظمراد ي٘مقن أن جيقز وهذا اظمؼماىمٚم٥م

 ي٘مقن أن وجيقز واضمد ظمقصقف صٖمتكم اظمثالن همٝم٘مقن ايمقضمل فمـ زم١مفمراوٜمؿ واإلو٣مءة احلٝم٣مة
 زمِمغمة وٓ فمٙمؿ نمغم فمعم فمٚمٙمقا ايمذيـ هؿ إول اظمثؾ أصح٣مب وأن ايم٘مٖم٣مر أضمقال سمٛمقيع زمف اظمراد

 ايمث٣مين اظمثؾ وأصح٣مب صٛمٔم٣م حيًٛمقن أهنؿ حيًٌقن هم٘م٣مٞمقا زم٣مٕؽمالف ـمـ وضمًـ صمٜمؾ فمعم زمؾ
 أزمٌموه أن زمٔمد فمٛمف وفمٚمقا احلؼ فمعم ايم٣ٌمؿمؾ وآشمروا اهلدى فمعم ايمّماليم٥م اؽمتحٌقا ايمذيـ هؿ

 ايمْم٣م ٖمتكم وضم٣مل ايمّم٣ميمكم ضم٣مل وإول فمٙمٝمٜمؿ اظمٕمّمقب ضم٣مل همٜمذا فمرهمقه أن زمٔمد وصمحدوه
 ٞمقره َمثؾ وإرض ايمًٚمقات ٞمقر اهلل سمٔم٣ملم ومقيمف دم اظمذىمقريـ فمٙمٝمٜمؿ اظمٛمٔمؿ حل٣مل خم٣ميمػ

 واهلل همّمٙمف َمـ ويزيدهؿ فمٚمٙمقا َم٣م أضمًـ اهلل يمٝمجزهيؿ ومقيمف إلم اظمِم٣ٌمح َمِم٣ٌمح همٝمٜم٣م ىمٚمُم٘م٣مة
 أهؾ وهؿ فمٙمٝمٜمؿ اظمٛمٔمؿ ايمثالشم٥م ايمٖمرق أوص٣مف أي٣مت همتّمٚمٛم٦م ٣مبضمً زمٕمغم يُم٣مء َمـ يرزق
 واهلل اظمؼماىمٚم٥م ايمٓمٙمامت أهؾ وهؿ فمٙمٝمٜمؿ واظمٕمّمقب ايمناب أصح٣مب هؿ وايمّم٣ميمكم ايمٛمقر
 .أفمٙمؿ

 ايمٔمٙمؿ ٕصح٣مب ايمث٣مين واظمثؾ ،يٛمٖمع ٓ ايمذي ايم٣ٌمؿمؾ ايمٔمٚمؾ ٕصح٣مب اظمثٙمكم َمـ إول هم٣مظمثؾ
 ايمٖمريؼ ضم٣مل َمثؾ وهلذا احلؼ وديـ يمٙمٜمدى َمّم٣مد وىمالمه٣م ؿمٙم٥مايم٣ٌم وآفمتٗم٣مدات يٛمٖمع ٓ ايمذي
 همٝمف ايمٌحر أَمقاج زمتالؿمؿ ومٙمقهبؿ دم ايمٖم٣مؽمدة وايمٔمٙمقم وايمُمٌٜم٣مت ايمُم٘مقك أَمقاج سمالؿمؿ دم ايمث٣مين
 اظمٓمٙمٚم٥م ومٙمقهبؿ دم وايمُمٌف ايمُم٘مقك أَمقاج وه٘مذا َمٓمٙمؿ ؽمح٣مب همقومٜم٣م َمـ َمؼماىمٚم٥م أَمقاج وأهن٣م
 ويمٝمْم٣مزمؼ ايمٖمريٗمكم أضمقال ايمٙمٌٝم٤م همٙمٝمتدزمر وايم٣ٌمؿمؾ هلقىوا ايمٕمل ؽمح٤م فمٙمٝمٜم٣م سمراىمٚم٦م ومد ايمتل

 أن ؽمٌح٣مٞمف وأطمػم، محٝمد ضم٘مٝمؿ َمـ سمٛمزيؾ وأٞمف وصماليمتف ايمٗمرآن فمٓمٚم٥م ئمرف اظمثٙمكم وزمكم زمٝمٛمٜمام
 إلم َمٛمٜم٣م خيرصمٜمؿ همٙمؿ همٝمٜم٣م طمٙمٗمقا ايمتل ايمٓمٙمٚم٥م فمعم سمرىمٜمؿ زمؾ ٞمقرا هلؿ جئمؾ مل أٞمف يمذيمؽ اظمقصم٤م

 فمٌداهلل ضمدي٧م َمـ اظمًٛمد ودم ايمٛمقر إلم ايمٓمٙمامت َمـ خيرصمٜمؿ ٛمقاآَم ايمذيـ ورم ؽمٌح٣مٞمف هم١مٞمف ايمٛمقر
 ٞمقره َمـ فمٙمٝمٜمؿ وأيمٗمك ـمٙمٚم٥م دم طمٙمٗمف طمٙمؼ اهلل إن) :وم٣مل عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿص ايمٛمٌل أن وفمٚمر زمـ

 هم٣مهلل اهلل فمٙمؿ فمعم ايمٗمٙمؿ صمػ أومقل همٙمذيمؽ (وؾ أطمْمٟمه وَمـ اهتدى ايمٛمقر ذيمؽ َمـ أص٣مزمف همٚمـ



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ 97 ـ  
 

 حيل ىمام وروضمف ومٙمٌف زمف حيل وصمقدي٣م ٞمقرا يمف صمٔمؾ هدايتف أراد همٚمـ ـمٙمٚم٥م دم اخلٙمؼ طمٙمؼ ؽمٌح٣مٞمف
 وهلذا زم٣ميمٛمقر وايمٗمٙم٤م ايمروح وضمٝم٣مة زم٣ميمروح ايمٌدن ضمٝم٣مة ضمٝم٣مسم٣من همٜمام همٝمف يٛمٖمخٜم٣م ايمتل زم٣ميمروح زمدٞمف

 َمـ زم٣ميمروح اظمال ٘م٥م يٛمزل سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام فمٙمٝمف احلٗمٝمٗمٝم٥م احلٝم٣مة يمتقومػ روضم٣م ايمقضمل ؽمٌح٣مٞمف ؽمٚمك
 سمٔم٣ملم ووم٣مل فم٣ٌمده َمـ يُم٣مء َمـ فمعم أَمره َمـ ايمروح لٗميٙم ووم٣مل ٣ٌمدهفم َمـ يُم٣مء َمـ فمعم أَمره

 ٞمقرا صمٔمٙمٛم٣مه ويم٘مـ اإليامن وٓ ايم٘مت٣مب َم٣م سمدري ىمٛم٦م َم٣م أَمرٞم٣م َمـ روضم٣م إيمٝمؽ أوضمٝمٛم٣م وىمذيمؽ
 مل وَمـ َمٝم٦م همٜمق ايمروح هبذا حيٝمف مل همٚمـ وٞمقرا روضم٣م وضمٝمف همجٔمؾ فم٣ٌمدٞم٣م َمـ ٞمُم٣مء َمـ زمف هندي
 . ٞمقر َمـ يمف َم٣م ٙمامتايمٓم دم همٜمق َمٛمف ٞمقرا يمف جئمؾ

 واهلل أفمٙمؿ زم٣ميمِمقاب وإيمٝمف اظمرصمع واظمآب.
  



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ 98 ـ  
 

 عصر وطايا من مصفل حزين عهى إخوانه اهطيادين 
 

  :) اهحذر من اهصرن ( اهوطية األوهى

ـ اإلذاك زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم  أطمل ايمِمٝم٣مد ضمذرا  ٿ ٹ ٹ ٿ ٿژ وم٣مل سمٔم٣ملمَم
 .(65ايمٔمٛم٘مٌقت: ) ژ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ

دوا ايمٕمرق، وطم٣مهمقا ايمٌحر، دم ايمًٖمـ ايم٘مٖم٣مر رىم٤م إذا وم٣مل اظمٖمنون: أي:  وأطمٙمِمقا اهلل، وضمَّ
٣مهؿ همٙمام ؾمدهتؿ، ضم٣مل ايمدفم٣مء دم يمف  إهنؿ ذىمٜمؿ، إلم فم٣مدوا ايمُمدة، فمٛمٜمؿ وزايم٦م ايمػم، إلم ٞمجَّ

دون يتٛم٣مومّمقن، هبذا ىمٜمؿ ايمرطم٣مء ؽم٣مفم٥م زمف ويممىمقن ايمُمدة، ؽم٣مفم٥م اهلل يقضمِّ  ٞمٔمٚمتٛم٣م زمٔمد وِذْ
 ويمٝم٘مٚمٙمقا وأَمقاهلؿ، أٞمٖمًٜمؿ دم فمٙمٝمٜمؿ أٞمٔمٚمٛم٣م زمام ايم٘مٖمر فم٣مومٌتف يمٝم٘مقنَ  ايمٌحر َمـ زم٣ميمٛمج٣مة فمٙمٝمٜمؿ
ه وَم٣م فمٚمٙمٜمؿ، هم٣ًمد ئمٙمٚمقن همًقف ايمدٞمٝم٣م، هذه دم متتٔمٜمؿ  يقم أيمٝمؿ فمذاب َمـ هلؿ اهلل أفمدَّ
  .هلؿ ووفمٝمد هتديد ذيمؽ ودم. ايمٗمٝم٣مَم٥م

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ک  گ  گ   گ  گ  ڳژووم٣مل سمٔم٣ملم 
 .(32يمٗمامن: ) ژڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ      ہ    ڻں
 أص٣مهبؿ واجل٣ٌمل، ىم٣ميمًح٤م ضمقهلؿ َِمـ إَمقاج وفَمَٙمْتٜمؿ ايمًٖمـ اظمممىمقن رىم٤م إذاأي 
 همٚمٛمٜمؿ ايمػم إلم ٞمج٣مهؿ همٙمام يمف، دفم٣مءهؿ وأطمٙمِمقا اهلل، إلم همٖمزفمقا ايمٕمرق َمـ وايمذفمر اخلقف
 زمآي٣مسمٛم٣م ي٘مٖمر وَم٣م هل٣م، صم٣مضمد اهلل زمٛمٔمٚم٥م ىم٣مهمر وَمٛمٜمؿ ايم٘مامل، وصمف فمعم اهلل زمُم٘مر ٗمؿي مل َمتقؽمط

ار ىمؾ إٓ ووضمداٞمٝمتٛم٣م ومدرسمٛم٣م ىمامل فمعم ايمدايم٥م وضمججٛم٣م  .فمٙمٝمف اهلل يمٛمٔمؿ صمحقد يمٙمٔمٜمد، ٞم٣مومض نمدَّ
ٿ    ٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀژ ووم٣مل سمٔم٣ملم

 (.67اإلهاء: ) ژٿ  ٿ           ٿ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ ووم٣مل سمٔم٣ملم 

   (64 - 63إٞمٔم٣مم: ) ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
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وقا ايمٌحر دم رىمٌقا إذا اظمممىمكم أويمئؽ أن سمث٦ٌم أي٣مت همٜمذه  ٞمزول همتقومٔمقا يمٙمخْمر وسمٔمرَّ
 إيمٝمف وسمقصمٜمقا ، وضمده هللّ ايمديـ وأطمٙمِمقا ، هبؿ وىمٖمروا ونمغمهؿ يمٝم٣مءإو َمـ آهلتٜمؿ ٞمًقا وم٣مرفم٥م

 هؿ دوٞمف َمـ يدفمقهنؿ ايمذيـ أن مت٣مًَم٣م ئمرهمقن ىم٣مٞمقا ٕهنؿ : ايمرصم٣مء وضمده فمٙمٝمف َُمٔمٙمِّٗمكم ، زم٣ميمدفم٣مء
 ، احلرصم٥م ايمٙمحٓم٥م سمٙمؽ دم فمقن أيَ  هلؿ يٗمدَمقا أو َم٣ًمفمدة أيّ  هلؿ جيٙمٌقا أن َمـ وأؤمػ أضمٗمر

 فمـ همّماًل  ، صقسًم٣م هلؿ يًٚمٔمقا أن َمـ أفمجز اهللّ دون َمـ يدفمقن َمـ أن يدرىمقن ىم٣مٞمقا ٕهنؿ زمؾ
 ايمٙمحٓم٥م سمٙمؽ دم يتٚمزق زمِم٣م رهؿ أَم٣مم اظمٔمروض اظمٕم٣ميمْم٣مت هممميط يمذا، دفم٣مء هلؿ جيٝمٌقا أن

 يٚم٘مـ ٓ -ىم٣من َمٜمام -اهللّ نمغم أضمًدا أن وهل ، واوح٥م صمٙمٝم٥م احلٗمٝمٗم٥م أَم٣مَمٜمؿ وسمتجعم ، ايمٖم٣مصٙم٥م
 . ايمٔمِمٝم٥ٌم ايمٙمحٓم٣مت دم اظمقومػ ٗم٣مذإلٞم إيمٝمف آيمتج٣مء

 َمٛمف ويْمٙمٌقن إيمٝمف ويتيفمقن ويدفمقٞمف ، ايمديـ يمف همٝمخٙمِمقن ، وضمده اهللّ إلم يٙمجٟمون هلذا همٜمؿ
 إيامًٞم٣م إليامهنؿ ايمرطم٣مء دم دوٞمف َمـ آهل٥م اختذوهؿ ايمذيـ إويمٝم٣مء ويٛمًقن ؽمقاه دون واظمدد ايمٔمقن
 -اظمممىمقن همٜم٠مٓء ، ايمٕمرق َمـ إٞمٗم٣مذهؿ فمعم يٗمدر ايمذي ايمقضمٝمد وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف أٞمف صم٣مزًَم٣م

 هذه اصمت٣مزوا إذا ويم٘مٛمٜمؿ ، اخلْمر َمٛمْمٗم٥م دم َم٣مداَمقا ايمديـ هللّ خمٙمِمكم يٓمٙمقن -ايمٗمرآن زمُمٜم٣مدة
 دم نمغمه اهللّ َمع همٝمممىمقن ، آزم٣مءهؿ فمٙمٝمٜم٣م وصمدوا ايمتل ايمٔم٣مدة فم٣مودهتؿ ايمػم إلم وٞمجقا اظمٛمْمٗم٥م
 .ژڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژوم٣مل سمٔم٣ملم  وايمٛمذر وايمذزمح ايمدفم٣مء

فمقدة ايمٛمٖمس إلم طم٣ميمٗمٜم٣م ضم٣مل اظمِم٣م ٤م صقرت يمٛم٣م  تهذه أي٣مت ايم٘مريامن أ واخلالص٥م 
وايمٛم٘م٣ٌمت دم َمُمٜمد زمديع يٟمطمذ زم٣ميمٗمٙمقب وإيم٣ٌمب، هميب َمثاًل زمٗمقم رىمٌقا ايمٌحر دم صٖم٣مء 
صمقه، وهدوء َمقصمف، وؿمٝم٤م رحيف ايمتل أطمذت سمدافم٤م َمرىمٌٜمؿ همتٛمٗمٙمف زمكم صٖمح٣مت اظم٣مء دم ين 

ؽمٜمقيم٥م، ضمتك إذا ٞمٔمٚمقا وهمرضمقا زمام هؿ همٝمف، صم٣مءهتؿ ريح فم٣مصػ، وصم٣مءهؿ اظمقج َمـ ىمؾ و
نمزيرًا  َم٘م٣من ىمٟمَمث٣مل اجل٣ٌمل، هم٣مٞمٗمٙم٤م ؽم٘مقن ايمٌحر أَمقاصم٣ًم َمتالؿمٚم٥م، وصٖم٣مء ايمًامء ـمٙمٚم٥م وَمْمراً 

قن ىمام سمتٗمٙم٤م إَمقاج وسمٗمٙم٦ٌم هبؿ ايمٓمٛم ،، همخ٣مف رىم٣مب ايمًٖمٝمٛم٥م واوْمرزمقاوزمروم٣ًم ورفمداً 
همٝمٌٙمغ هبؿ ايمٝمٟمس  ،همتٟميت ؾمدة إَمقاج يمتحْمؿ أَمٙمٜمؿ ،ة يتٚمً٘مقن زمٟمَمؾ ايمٛمج٣مةهمت٣مر ،زمًٖمٝمٛمتٜمؿ

ودم طمّمؿ هذه ، كيمٙمٜمال وايمٗمٛمقط َمٌٙمٕم٣ًم ي٘م٣مدون َمٔمف أن يرَمقا زمٟمٞمٖمًٜمؿ إلم ايمٌحر اؽمتٔمج٣مًٓ 
ضمتك يزيؾ فمـ ومٙم٤م ص٣مضمٌف نم٣ٌمر  ،ٓ يزال ي٘مػم، وي٘مػم ،يػمز صقت طمٖمل اظمٛم٣مزفم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م

زم٣مهلل رب  ويٚمأل ٞمٖمس ص٣مضمٌف شمٗم٥م ويٗمٝمٛم٣مً  ،ـ ايمٕمٖمٙم٥م واظمٔمِمٝم٥م واخلْمٝمئ٥ميد َمؽمٛمكم ؿمقيٙم٥م، وفمٚمر َمد
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ايمٙمٜمؿ  ،ايمٙمٜمؿ أنمثٛم٣م، همٝمٛمْمٙمؼ صقسمف زم٣ميمدفم٣مء دم طمّمقع سم٣مم َمِمحقب زمٟمَمؾ ورصم٣مء ،ايمٔم٣مظمكم
ويٌدل  ،هلل ؽمٌح٣مٞمفهمٝمٛمجٝمٜمؿ ا ،ء احلؼ ايمذي يرزمط ايمٗمٙمقب زمخ٣ميمٗمٜم٣مإٞمف صقت ايمٖمْمرة وٞمدا ،أنمثٛم٣م

يم٘مـ هؾ يتٚمً٘مقن زمتقزمتٜمؿ  ،زمٖمّمؾ سمقزمتٜمؿ ورصمقفمٜمؿ إيمٝمف ،وطمقهمٜمؿ أَمٛم٣مً  ،ضمزهنؿ همرضم٣مً 
ؾمٔمروا زم٣مَٕمـ ضمتك ئمقدوا إلم َم٣م هؿ فمٙمٝمف َمـ ايمممك همام أن  ،ويٌٗمقن فمعم اؽمتٗم٣مَمتٜمؿ ؟  ىمال

دم صقرة سمت٘مرر َمرارًا دم ضمٝم٣مسمٛم٣م، فمعم َمر ايمٔمِمقر وإزَم٣من، فمعم ـمٜمر ؽمٖمٝمٛم٥م أو َمتـ  واجلحقد
يؼ، وىم٣مدت هتقي دم واد ؽمحٝمؼ، يمقٓ دفم٣مء اخل٣ميمؼ ؿم٣م رة، أو ضمتك دم ؽمٝم٣مرة اٞمحرهم٦م فمـ ايمْمر

وآؽمتٕم٣مشم٥م زمف، صقرة حت٘مل سمٗمٙم٤م ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ومترده٣م فمعم اهلل همٜمل دم ضم٣مل ؾمدهت٣م سمٙمجٟم 
إيمٝمف وسمًتٕمٝم٧م زمف، هم١مذا ؾمٔمرت زم٣مَٕم٣من رصمٔم٦م إلم فمِمٝم٣مهن٣م ومترده٣م، وىمٟمن اهلل وم٣مدر فمٙمٝمٜم٣م دم 

 ؾمدهت٣م ونمغم وم٣مدر فمٙمٝمٜم٣م دم أَم٣مهن٣م .
ة ومٌٝمح٥م زمال ؾمؽ، إٓ أن إومٌح َمٛمٜم٣م وإؾمد ؽمقءًا، سمٙمؽ ايمتل يتٛم٘مر أصح٣مهب٣م وهل صقر

 يمٙمٖمْمرة، ويٛم٣ًمومقن وراء دوافمل اهلقى همٝمدفمقن نمغم اهلل ويًتٕمٝمثقن زمف دم ىمؾ أضمقاهلؿ، فمناً 
 فمـ سمػميره . ، ؾمدة ورطم٣مء، دم ؽمٙمقك يرده ايمممع، وئمجز ايمٔمٗمؾ فمـ ومٌقيمف همّمالً ويناً 

 :حجج اهمصرمين موافكة حجج اهكبوريين ه

ىم٣مٞمقا  وَمـ ايمٔمجٝم٤م أن ضمج٥م دفم٣مة ايمٗمٌقر واظمًتٕمٝمثكم هب٣م هل ٞمٖمس ضمج٥م اظمممىمكم ايمذيـ
گ  ککژسمٗمرهبؿ إلم رهبؿ، ضمٝم٧م ذىمر اهلل فمٛمٜمؿ ومقهلؿ:  ٣مئمٌدون إصٛم٣مم زمدفمقى أهن

 .(3ايمزَمر:  (ژگ   گ  گ  ڳ 
ٜمؿ، زمؾ ىم٣مٞمقا أصٛم٣مَمٜمؿ ايمتل ئمٌدوهن٣م هل ايمتل طمٙمٗم٦م ايم٘مقن وطمٙمٗمت نإهمٜمؿ مل يٗمقيمقا 

 ۓ ے ے ھژئمؼمهمقن زم٣مهلل رزم٣ًم وطم٣ميمٗم٣ًم، وَمع ذيمؽ يدفمقن نمغمه، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم: 
 .(61)ايمٔمٛم٘مٌقت:  ژ﮹ ﮺  ﮻     ﮸﮲ ﮳         ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ۓ

 وٓ همرق دم احل٘مؿ زمكم َمـ ئمٌد صٛماًم وَمـ ئمٌد ومػمًا، هم٣ميم٘مؾ دم ضمٗمٝمٗم٥م إَمر فم٣مزمد يمٕمغم اهلل .
 كم اجل٣مهٙمٝمكم إٞمام ىم٣مٞمقا يدفمقن أصٛم٣مَمٜمؿ ضم٣مل ايمرطم٣مء وايمٝمنأن اظمممىم وَمـ ايمٔمجٝم٤م أيّم٣مً 

ٿ  ژقن إلم اهلل ، ىمام ضم٘مك اهلل فمٛمٜمؿ ذيمؽ دم ومقيمف: ئتجٙمٝمهمح٤ًم، أَم٣م ضم٣مل ايمُمدة وايمٔمن هم
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  ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
 .(65)ايمٔمٛم٘مٌقت: 

دم ؽمٙمقك هم٣مومقا  ٣مل ؾمدة وين رطم٣مء وفمنهب٣م همٝمدفمقهن٣م دم ىمؾ ضمأَم٣م دفم٣مة ايمٗمٌقر واظمًتٕمٝمثقن 
 زمف نمٙمق اظمممىمكم وؽمٖمٜمٜمؿ .

 .اهصدائد عند األوهياء حضور خرافةعجيبة هقطة: غريبة و

 احل٣مر زم٣ميمدفم٣مء أويمٝم٣م ٜمؿ إلم يتيفمقن وهؿ ه٠مٓء َمـ ىمثغماً  ضميت :(1)ص٣مضم٤م ايمٗمِم٥موم٣مل 
 . ؽمٛم٥م وفممميـ سمخ َمـ أىمثر َمٛمذ إمحر، ايمٌحر دم َم٣ًمهمراَ  ىمٛم٦م فمٛمدَم٣م وذيمؽ ايمٌحر، دم

٣ًٌم شمامٞمكم َمـ أىمثر ىمٛم٣م همٗمد  َمـ ونمُمٝمٛم٣م اظمقج فمٙمٝمٛم٣م ه٣مج وفمٛمدَم٣م ، صٕمغمة ذافمٝم٥م ؽمٖمٝمٛم٥م دم راىم
 ، ايمٌحر وم٣مع دم آؽمتٗمرار سمٛمقي وىمٟمهن٣م ، اهل٣م ٙم٥م إَمقاج زمكم زمٛم٣م هتٌط ايمًٖمٝمٛم٥م ص٣مرت َم٘م٣من ىمؾ

 . ايمٌحر َمـ ايمْمغمان سمريد وىمٟمهن٣م اظمد َمع وسمرسمٖمع
 احلل اهللّ َمـ ٓ ، واظمدد ايمٔمقن وؿمٙم٤م زم٣ميمدفم٣مء ايمٗمٌقريقن و٨م ٝم٥ٌمايمٔمِم ايم٣ًمفم٥م سمٙمؽ ودم
 . رء فمعم يٗمدر ٓ ايمذي اظمٝم٦م َمـ وإٞمام ، رء ىمؾ فمعم ايمٗمدير
 َمٛمذ احلٝم٣مة هم٣مرق ايمذي اهللّ رمحف فمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد ايمُمٝمخ إلم ىمًغمة طم٣مؾمٔم٥م زمٗمٙمقب سمقصمٜمقا همٗمد

 ازمـ ي٣م ، فمٝمًك ازمـ ي٣م: )وم٣م ٙمكم ، ٣مءزم٣ميمرصم َمُمقب همزع دم يدفمقٞمف وأطمذوا ، ؽمٛم٥م ؽمتام ٥م َمـ أىمثر
 إن ومػمه فمٛمد زمتٗمديٚمٜم٣م وايمتٔمٜمد يمف ايمٛمذور زمٛمذر يت٣ًمزمٗمقن وأطمذوا ،(ايمديـ فمٚمقد ي٣م ضمٙمٜم٣م ، فمٝمًك

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهللّ زمٝمد ٓ زمٝمده أَمرهؿ وىمٟمن ، ايمٕمرق َمـ ٞمجقا هؿ
 همٝمف فيتقصم أن يِمح ٓ َمقومػ هذا زمٟمن إومٛم٣مفمٜمؿ -ضمٝمٛمذاك ؽمٛمل صٕمر فمعم -ضم٣مويم٦م وفمٛمدَم٣م

 ايمديـ يمف وخيٙمِمقا رهبؿ إلم يٙمجٟموا أن -وإطمالص ؾمٖمٗم٥م دم -َمٛمٜمؿ ورصمقت اهللّ نمغم إلم َمًٙمؿ
 ايمذي ، رء إَمر َمـ يمف يمٝمس ايمذي فمٝمًك ازمـ ايمُمٝمخ يؼمىمقا وأن ، وضمده إيمٝمف زم٣ميمدفم٣مء زم٣ميمتيع

                                                           

  (.11-1٤ص ) «يمقف كػفم اًمتوطمقد» ( ٤)
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 اوىم٣مدو!!(  وّه٣ميب ، وّه٣ميب) مجٝمٔم٣م وص٣مضمقا شم٣مروا ، دفم٣مءهؿ جيٝم٤م أن فمـ همّماًل  يًٚمٔمٜمؿ ٓ
 .ايمًٖمٝمٛم٥م دم إيامهنؿ ي٘متٚمقن ايمذيـ ٌٔمضزم َمٛمٜمؿ مح٣مين اهللّ أن يمقٓ اهل٣م ج٥م إَمقاج زمكم يب يٗمذهمقن

 ؿمٌٔم٣مً  فمٝمًك ازمـ زمٖمّمؾ ويمٝمس وضمده وهمّمٙمف سمٔم٣ملم اهللّ زمٔمقن وٞمجقٞم٣م ايمٔم٣مصٖم٥م هدأت وفمٛمدَم٣م
 ، يمٝم٣مءزم٣مٕو ايمٓمـ ؽمقء َمـ وخيقهمقٞمٛمل ي٠مٞمٌقٞمٛمل ايمٗمٌقريقن ه٠مٓء أطمذ ، زمٔمّم٣مً  هيٛمئ زمٔمّمٛم٣م وأومٌؾ
 يم٘مٛم٣م ايمٔمِمٝم٥ٌم ايم٣ًمفم٥م سمٙمؽ دم( فمٝمًك ازمـ) ايمٗمْم٤م ضمّمقر يمقٓ زمٟمٞمف وَمذىمريـ زم٣ميمٛمج٣مة فمقمّ  ممتٛمكم
 . إؽمامك زمْمقن دم مجٝمٔم٣مً 
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  :) اهوطية باهمحافظة عهى اهطالة( اهثانيةاهوطية 

ٙمٗمٛم٣م َمـ أصمؾ ايمٔم٣ٌمدة ، وم٣مل ٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم طمهم اظم٘متقزم٥م، ايمِمٙمقات فمعم أطمل ايمٌح٣مر ضم٣مهمظ
 . (56: ايمذاري٣مت) ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ : ٣ملمسمٔم

ڳڳڱڱڱ  ژوايمِمالة َمـ أفمٓمؿ ايمٔم٣ٌمدات وَمـ أصمؾ ؾمٔم٣م ر اإلؽمالم ، وم٣مل سمٔم٣ملم: 
  (.٥5م:ايمٌٝمٛم( ژہ  ہ   ہ  ہ    ۀڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

﮳    ژ ووم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ﮲     ژہ  ہ  ہ   ھ ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ 
  .(59َمريؿ:)

صمر ) ژمج  جح    مح  جخ     حخ  مخ  جس     حس    خس   مسحصژ أهؾ ايمٛم٣مرووم٣مل سمٔم٣ملم فمـ   . (١4-١1اعمدَّ
صُمؾِ  زَمكْمَ  إِنَّ ):  ، ىمام وم٣مل ايمرؽمقل هم٣مروم٥م زمكم ايم٘مٖمر واإليامنايمِمالة و كِ  َوزَمكْمَ  ايمرَّ ْ  َوايْمُ٘مْٖمرِ  ايمممِّ
اَلةِ  سَمْركُ    .ونمغمه فمـ صم٣مزمر (1)َمًٙمؿ ( رواهايمِمَّ

اَلةُ  َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ٛمَٛم٣َمزَمٝمْ  ايمذي ايْمَٔمْٜمُد ): ووم٣مل  ـْ  ايمِمَّ رواه أمحد  صحٝمح ( ىَمَٖمرَ  هَمَٗمْد  سَمَرىَمَٜم٣م هَمَٚم
 فمـ زمريدة ريض اهلل فمٛمف. (2)وايمؼمَمذي وايمٛم٣ًم ل وازمـ َم٣مصمف

وي٠مطمره٣م هذا احل٘مؿ زم٣ميمٛم٥ًٌم ظمـ يؼمىمٜم٣م وٓ ي٠مدهي٣م ، أَم٣م َمـ ي٠مدهي٣م يم٘مـ يت٘م٣مؽمؾ دم أدا ٜم٣م و
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ٌح٣مٞمفؽم ، همٗمد سمقفمده اهلل زم٣ميمقيؾ همٗم٣ملفمـ وومتٜم٣م

  .(5اظم٣مفمقن : ) ژچ   ڇ  
ٱٻٻ  ژوىمٝمػ ٓ حي٣مهمظ اظمًٙمؿ فمعم أداء ايمِمالة ، وومد أَمرٞم٣م اهلل زمذيمؽ همٗم٣مل 

 . (238:ايمٌٗمرة) ژٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

                                                           

  (.81نلؾم ) ( ٤)
ححقح »( وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم ٤079(   اسمن ن ضمة )١64(   اًمـل ئي )161٤(   اًمؽمنذي )11947)ممحد ( 1)

 (.٤079) «ححقح ؾمـن اسمن ن ضمه»( و١64) «قح ؾمـن اًمـل ئيحح»( و161٤) «ؾمـن اًمؽمنذي
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َـّ  َصَٙمَقاٍت  مَخُْس ) :  ووم٣مل   ٌَُٜم ٣ٌَمدِ  فَمعَم  اهلل ىَمَت ـْ  ايْمِٔم َـّ  صَم٣مءَ  هَمَٚم ْ  هِبِ َـّ  ُيَّمٝمِّعْ  مَل  اؽْمتِْخَٖم٣مهًم٣م ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمُْٜم
َـّ  ِٜم ٛم٥َّمَ  ُيْدطِمَٙمفُ  َأنْ  فَمْٜمٌد  اهلل فِمٛمَْد  يَمفُ  ىَم٣منَ  زمَِحٗمِّ ـْ  اجْلَ ْ  َوََم َـّ  َيْٟمِت  مَل زَمفُ  ؾَم٣مءَ  إِنْ  فَمْٜمٌد  اهلل فِمٛمَْد  يَمفُ  هَمَٙمْٝمَس  هِبِ  فَمذَّ

ٛم٥َّمَ  َأْدطَمَٙمفُ  ؾَم٣مءَ  َوإِنْ   . (1)٣مغممه، وايمٛم٣ًم ل ، ونم  رواه أزمق داودصحٝمح  (اجْلَ
ٙمٝمس يمف همهمٚمـ ضم٣مهمظ فمعم ايمِمالة ىم٣من يمف فمٛمد اهلل فمٜمد أن يدطمٙمف اجلٛم٥م ، وَمـ مل حي٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م 

 .َمـ فمدم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمِمالة !! فمٛمد اهلل فمٜمد ، همٟمي َمِمٝم٥ٌم أفمٓمؿ
َل  إِنَّ ):ايمٔمٌد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىمام وم٣مل ايمرؽمقل  ٣مأول َم٣م حي٣مؽم٤م فمٙمٝمٜموايمِمالة   زمِفِ  حُي٣َمؽَم٤ُم  ََم٣م َأوَّ

ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ٌُْد ايْمٔمَ  َدْت  َوإِنْ  َوَأْٞمَجَح  َأهْمَٙمَح  هَمَٗمْد  َصُٙمَح٦ْم  هَم١مِنْ  َصاَلسُمفُ  فَمَٚمٙمِفِ  َِم ًَ  طَم٣مَب  هَمَٗمْد  هَم
 .ونمغممه٣م (2)، وايمٛم٣ًم لرواه ايمؼمَمذي  ( صحٝمحَوطَمِنَ 

خمٝمٖم٥م وَمرفم٥ٌم ظمـ ىم٣من يمف ومٙم٤م أو أيمٗمك ايمًٚمع وهق  وهٛم٣مك أضم٘م٣مم سمؼمسم٤م فمعم سم٣مرك ايمِمالة
 د.ؾمٜمٝم

 : (3)-رمحف اهلل-ذىمره٣م ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم وإيمٝمؽ هذه إضم٘م٣مم ايمتل 
 أواًل: األحمام اهدنيوية :

ي٘مقن َمـ اظمرسمديـ فمـ اإلؽمالم، همٝمدفمك إلم اإلؽمالم هم١من فم٣مد وإٓ  أن سم٣مرك ايمِمالة (٤)
ـْ : )وصم٤م ومتٙمف يمٗمقيمف  َل  ََم فم٣ٌمس  رواه ايمٌخ٣مري فمـ فمٌد اهلل زمـ (هَم٣موْمُتُٙمقهُ  ِديٛمَفُ  زَمدَّ

 .(4)ريض اهلل فمٛمٜمام

                                                           

ححقح ؾمـن »  (١51) «ححقح ؾمـن ميب داود»وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم  (١6٤(  اًمـل ئي)١15مسمو داود )  (٤)
 ( .41١4) «ححقح اجل نع» (١6٤) «اًمـل ئي

ححقح ؾمـن » (١٤4) «ؾمـن اًمؽمنذيححقح »وحححه اًمعةانة األًمق ين ذم (  ١65( واًمـل ئي )  ١٤4)  اًمؽمنذي  (1)
 (.٤440) «اعمشؽ ة»( ١65) «اًمـل ئي

 (.57-51)ص  «نن مطمؽ م اًملةاة»ذم رؾم ًمته  (4)

 (.40٤7اًمهخ ري )( ١)
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 ھ ھ ہ ہ ہژٓ يِمح أن يزوج زمٚمًٙمٚم٥م يمٗمقيمف سمٔم٣ملم سم٣مرك ايمِمالةأن  (2)
﮻ ﮼  ﮽      ھ ﮳ ﮴  ﮵  ﮶    ﮷ ﮸  ﮹   ﮺  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲ 

 .(17اظمٚمتحٛم٥م:)ژ  ﮾ ﮿  ﯀  ﯁     

إذا سمرك ايمِمالة زمٔمد أن سمزوج وهق يِمقم هم١من ايمٛم٘م٣مح يٛمٖمًخ، وسم٘مقن  أن سم٣مرك ايمِمالة (4)
، وهذا صمٛمٌل َم٣ممل ئمد إلم اإلؽمالم ويِمؾفمٙمٝمف، وي٘مقن َمٛمٜم٣م زمٚمٛمزيم٥م إ اظمرأة ضمراَم٣مً 

ئمػم فمٛمف ايمٖمٗمٜم٣مء دم زم٣مب ٞم٘م٣مح ايم٘مٖم٣مر زمام إذا ارسمد ايمزوصم٣من أو أضمدمه٣م، هم١مٞمف إذا ارسمد 
أضمد ايمزوصمكم اٞمٖمًخ ٞم٘م٣مضمف، وٓ حيت٣مج إلم ؿمالق وٓ ئم٣مد ايمٔمٗمد إذا سم٣مب وصعم 

يمٔمٗمد َمـ أصٙمف نمغم صحٝمح ، وإذا صعم زمخالف ايمذي فمٗمد يمف وهق ٓ يِمقم، هم١من ا
 ئم٣مد ايمٔمٗمد.

إذا َم٣مت ٓ يٕمًؾ، وٓ ي٘مٖمـ، وٓ يِمعم فمٙمٝمف وحيرم أن يدفمق يمف أضمد  أن سم٣مرك ايمِمالة (4)
زمٟمن يرمحف اهلل، وخيرج زمف إلم َم٘م٣من َمـ إرض، وحيٖمر يمف ضمٖمرة ويرَمك همٝمٜم٣م يمئال يتٟمذى 

ضمرَم٥م يمف وم٣مل ٞمفٓ  ﮲   ژ لمسمٔم٣م ايمٛم٣مس زمرا حتف أو أهٙمف زمٚمُم٣مهدسمف،  ے  ۓ  ۓ 
    ﯁    ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺  ﮹  ﮸   ﮷    ﮶    ﮵   ﮴   ژ﮳

. وايمٔمٙم٥م زمؼمك ايمِمالة فمٙمٝمف هل ايم٘مٖمر وٓ ٞمدفمق يمف زم٣ميمرمح٥م ٕٞمف َمـ زم٣مب {84ايمتقزم٥م:}
وىم٣من  (،55إفمراف:) ژۓ ےے ھژآفمتداء دم ايمدفم٣مء وومد وم٣مل سمٔم٣ملم

أهاًل يمٙمرمح٥م، همٟمٞم٦م ومد ؽمٟميم٦م ايمدفم٣مء يمف زم٣ميمرمح٥م َمـ زم٣مب آفمتداء دم ايمدفم٣مء ٕٞمف يمٝمس 
ٓ ي٘مقن وومد وم٣مل سمٔم٣ملم ٹ   ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ اهلل سمٔم٣ملم َم٣م

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 .(113ايمتقزم٥م:)

أي يمق ذزمح ايمذي ٓ يِمقم ضمرام فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٟمىمؾ ذزمٝمحتف  سم٣مرك ايمِمالة ٓ حتؾ ذزمٝمحتف،أن  (5)
ىمؾ ذزمٝمحتف وذيمؽ ٕٞمف ٓ سم٣ٌمح ايمذزمٝمح٥م إٓ إذا ويمق ذزمح هيقدي أو ٞمٌماين ضمؾ يمٛم٣م أن ٞمٟم

ىم٣من ايمذازمح أهاًل يمٙمذىم٣مة، وإهؾ يمٙمذىم٣مة شمالشم٥م: اظمًٙمؿ، وايمٝمٜمقدي وايمٛمٌماين، همٜم٠مٓء 
ايمثالشم٥م حتؾ ذزمٝمحتٜمؿ وَمـ فمداهؿ َمـ اظمممىمكم واظمٙمحديـ واظمرسمديـ ٓ حتؾ 

 ذزمٝمحتٜمؿ. 
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همٙمقَم٣مت رصمؾ  -ي ٓ يِمقمأي ايمذ-يمق َم٣مت أضمد َمـ أوم٣مرزمف همال يرشمف  أن سم٣مرك ايمِمالة (6)
فمـ ازمـ يمف ٓ يِمقم، وفمـ ازمـ فمؿ يمف زمٔمٝمد يم٘مٛمف يِمقم وسمرك هذا اظمٝم٦م َمثاًل أيمػ 
َمٙمٝمقن وىم٣من ايمذي زمٔمده َمـ أوم٣مرزمف ازمٛم٣ًم ٓ يِمقم، وازمـ فمؿ َمًٙمؿ يِمقم هم٣ميمذي يرث 
هق ازمـ ايمٔمؿ أَم٣م آزمـ همٜمق ٓيرث، وىمذيمؽ يمق ىم٣من آزمـ ايمذي َم٣مت َم٣مت فمـ أب ٓ 

: ه وديمٝمؾ ذيمؽ ومقل ايمٛمٌل يِمقم، هم٣ميمذي يرشمف هق فمٚمف ويمٝمس أزم٣ميِمقم، وفمـ فمؿ 
)ٓ يرث اظمًٙمؿ ايم٘م٣مهمر وٓ ايم٘م٣مهمر اظمًٙمؿ( زمؾ هٛم٣مك ديمٝمؾ َمـ ايمٗمرآن يُمغم إلم هذا وم٣مل 

الم دافمٝم٣مً رزمف حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  ژ  ٞمقح فمٙمٝمف ايًم
 .(46د:هق)ژ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ  وم٣مل اهلل يمف {45هقد:} ژجت  حت   

ٓ ي٘مقن ويمٝم٣ًم فمعم أضمد َمـ زمٛم٣مسمف، همال يٚمٙمؽ أن يزوج ازمٛمتف همٙمق أن  سم٣مرك ايمِمالة أن (7)
رصماًل يمف زمٛم٣مت وهق ٓ يِمقم، همخْمٌٜمـ أضمد َمـ ايمٛم٣مس ، هم١مٞمف ٓ ئمٗمد ايمٛم٘م٣مح هلـ، 
ٕٞمف ٓ وٓي٥م يم٘م٣مهمر فمعم َمًٙمؿ، وإٞمام يزوصمٜمـ أومرب إويمٝم٣مء زمٔمده، وفمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل 

ٓ يِمقم، وفمؿ يِمقم، وطمْم٦ٌم هذه اظمرأة، هم١من فمٚمٜم٣م هق ايمذي  يمق أن اَمرأة هل٣م أب
 يزوصمٜم٣م، ٕٞمف ٓ وٓي٥م هلذا ايمذي ٓ يِمقم فمٙمٝمٜم٣م.

٣من هذا ايمرصمؾ ٓ يِمقم ويمف ٓ ضمّم٣مٞم٥م يمف فمعم أضمد َمـ أوٓده، همٙمق ىم أن سم٣مرك ايمِمالة (8)
اٞمٖمًخ ٞم٘م٣مضمف َمـ زوصمتف هم٣ميمذي حيّمـ ه٠مٓء إوٓد هل إم ويمٝمس إب، أوٓد 
ضمّم٣مٞم٥م يم٘م٣مهمر فمعم َمًٙمؿ. وهٛم٣مك أضم٘م٣مم أطمرى يم٘مٛمٜم٣م أومؾ ؾمٟمٞم٣ًم مم٣م ذىمرٞم٣م، َمثؾ  ٕٞمف ٓ

هجر ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ  وصمقب هجره، وأٓ يًٙمؿ فمٙمٝمف ٕٞمف ىم٣مهمر، وإذا ىم٣من ايمٛمٌل 
وص٣مضمٌٝمف يمتخٙمٖمٜمؿ فمـ نمزوة سمٌقك وهذا ايمٔمٚمؾ ٓ ي٠مدي إلم ايم٘مٖمر هم٘مٝمػ زمٚمـ ىم٣من 

 ىم٣مهمرًا؟ 

 ثانيًا: األحمام األخروية:

زمـ طمٙمػ، ىمام صم٣مء ايمٗمٝم٣مَم٥م َمع همرفمقن وه٣مَم٣من وُأيب  ف إطمروي٥م: هم١مٞمف حيمم يقمأَم٣م أضم٘م٣مَم
ـْ  زمذيمؽ احلدي٧م ٌْدِ  فَم ـِ  اهللِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم اَلةَ   اهللِ َرؽُمقُل  َذىَمرَ : وَم٣مَل  ر يض اهلل فمٛمٜمام ايْمَٔم٣مصِ  زْم  ايمِمَّ

ـْ ): هَمَٗم٣مَل  َيْقًَم٣م ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  َوَٞمَج٣مةً  ًٞم٣مَوزُمْرَه٣م ُٞمقًرا يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضَم٣مهَمظَ  ََم ْ  َوََم ْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م حُي٣َمهمِظْ  مَل  مَل



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ ٤07 ـ  
 

ـْ  َٓ  ُٞمقًرا يَمفُ  سَمُ٘م َٓ  زُمْرَه٣مًٞم٣م َو زمـ  َوُأيَبٍّ  َوَه٣مََم٣مَن، َووَم٣مُروَن، همِْرفَمْقَن، ََمعَ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َوىَم٣منَ  َٞمَج٣مًة، َو
  .(1)(طَمَٙمػ

هم١من َمٗمره ٞم٣مر صمٜمٛمؿ طم٣ميمدًا خمٙمدًا همٝمٜم٣م وايمٔمٝم٣مذ وإذا ضممم َمع ه٠مٓء ايمذيـ هؿ رؤوس ايم٘مٖمرة 
 زم٣مهلل، همٝم٣م إطمقاين إَمر ؾمديد وفمٓمٝمؿ وؾمٟمن ايمِمالة ىمٌغم صمدًا.اهـ.

 
 
 
 

  

                                                           

 «ػت وىاًمجمؿوع »( وؿمقخـ  اسمن سم ز ذم 6576) «حتؼقق نلـد ممحد»وحححه ممحد ؿم يمر ذم   (6576)رواه ممحد ( ٤)
  . (6576) «نلـد ممحد»قق (  وؿمعقب األركونط ذم حتؼ٤4/157)
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 : ) اهحذر من اهػفهة (  اهوطية اهثاهثة

ـِ ..: )وم٣مل اضمذر أطمل ايمِمٝم٣مد َمـ ايمٕمٖمٙم٥م:  ٌَعَ  َوََم ْٝمَد  اسمَّ  وأزمقرواه أمحد صحٝمح ( ...نَمَٖمَؾ  ايمِمَّ
  .فمـ ازمـ فم٣ٌمس  وأيب هريرة ريض اهلل فمٛمٜمام (1)ونمغمهؿ  وايمْمػماينذي داود وايمؼمَم

أن َمـ ؾمٕمؾ ايمِمٝمد ومٙمٌف وأهل٣مه ص٣مرت همٝمف نمٖمٙم٥م فمـ  همٜمذا احلدي٧م ايممميػ خيـػم همٝمف ايمٛمٌل 
هم٘مـ ي٣م أطمل ،  وأطمرةذىمر اهلل وفمـ ايمِمالة وفمـ ايمٗمرآن وفمـ همٔمؾ اخلغمات وسمذىمر اظمقت 

٣مت همٜمل وريب ايم٣ٌمومٝم٣مت فمٛمد رب إرض وايمًاموات، ىمـ ايمِمٝم٣مد صٝم٣مدًا يمٙمحًٛم٣مت وايمِم٣محل
ڱ  گڳڳڳڳژ ذاىمرًا هلل دا اًم وأزمدًا َمتٖم٘مرًا دم طمٙمؼ ايمًٚمقات وإرض

      ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     
أ ٘مـ آَمرًا زم٣مظمٔمروف ٞم٣مهٝم٣ًم فمـ اظمٛم٘مر ىمثغم ايمْم٣مفم٣مت يمٝم٘مـ فمٛمدك َمِمحػ سمٗمرهم (191آل فمٚمران:)

همٝمف إن اؽمتْمٔم٦م أو أذؿم٥م ديٛمٝم٥م أو َمذي٣مع سمًٚمع َمـ طماليمف اخلغم وسمذىمر أٞمؽ فمعم اظم٣مء َمـ ايمذي 
خب مب  حبىئ يئ جبژأَمً٘مؽ َمـ ايمٕمرق ، اظم٣مء حتتؽ وايمًامء همقومؽ همٟميـ اظمٖمر َمـ اهلل إٓ إيمٝمف 

 . ( 57ايمذاري٣مت :) ژىب يب جت
 
 
 
 
 
 

                                                           

( وحححه األًمه ين ٤٤040)  «اعمعجم اًمؽهػم»( واًمطؼماين ذم 1156( واًمؽمنذي)1859) ( ومسمو داود4461(  ممحد )٤)
 (٤171)  «اًملحقحة»  ( ٤٤069)  «ححقح اجل نع» ذم
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 : ( ) اهوطية باالمر باهمغروف واهنهي عن اهمنمر رابغةاهوطية اه

إذا أردت  اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف إَمرٓ سمؼمك ، (ضمتك ٓ سمٕمرق ايمًٖمٝمٛم٥مأطمل ايمٌح٣مر )
 :ايمٛمج٣مة

أن َمـ صٖم٣مت هذه إَم٥م اظم٣ٌمرىم٥م هق إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل  :أطمل ايمٌح٣مر افمٙمؿ رمحؽ اهلل
ـ اظمٛم٘مر وم٣مل سمٔم٣ملم ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ژ فم

 [.117آل فمٚمران: ] ژ  ٹ  ٹ
أن إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر واصم٤م َمـ ايمقاصم٣ٌمت،  دم ذئم٥م اإلؽمالمَمـ اظمٗمرر و

 ايمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م ايمٌمحي٥م اظمتقاسمرة.دم  وومد أَمر اهلل فمز وصمؾ زمف، وأَمر زمف ايمٛمٌل 
 وإذا سمرك ايمٛم٣مس إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر هم١من هذا ؽم٤ٌم هلالىمٜمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ     ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤژ
ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

  .(79-78اظم٣م دة:) ژڎ  ڎ  
ـِ  فَمٛمُْٜماَم  اهللُ  َريِضَ  زَمُِمغمٍ  زْمـ ايمٛمُّْٔماَمنوفمـ   فَمعَم  ايْمَٗم٣م ِؿِ  ََمَثُؾ ) :وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلِّ  فَم

 َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ  َأفْماَلَه٣م زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟمَص٣مَب  ؽَمِٖمٝمٛم٥َمٍ  فَمعَم  اؽْمَتَٜمُٚمقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ٣مهمِٝمٜمَ  َوايْمَقاوِمعِ  اهللِ ضُمُدودِ 
ـَ  هَمَ٘م٣منَ  ـَ  اؽْمَتَٗمْقا إَِذا َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايمَِّذي وا اظْم٣َمءِ  َِم ـْ  فَمعَم  ََمرُّ ٣م يَمقْ  هَمَٗم٣ميُمقا هَمْقوَمُٜمؿْ  ََم  َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم دِم  طَمَروْمٛم٣َم َأٞمَّ
ْ وَ  طَمْروًم٣م ـْ  ُٞم٠ْمذِ  مَل ىُمقُهؿْ  هَم١مِنْ  هَمْقوَمٛم٣َم ََم  َوَٞمَجْقا َٞمَجْقا َأْيِدهيِؿْ  فَمعَم  َأطَمُذوا َوإِنْ  مَجِٝمًٔم٣م َهَٙمُ٘مقا َأَراُدوا َوََم٣م َيؼْمُ
 .(1)( رواه ايمٌخ٣مريمَجِٝمًٔم٣م

 ايمػم ، دم ايمٌحر أو هم٣ميمقاصم٤م ايمتحذير َمـ اظمٛم٘مرات زمجٚمٝمع صقره٣م وفمدم ضمّمقر أَم٣مىمٛمٜم٣م،
 .ايمٛمج٣مة زم١مذن اهللهم١من هذا َمـ أؽم٣ٌمب 

                                                           

  (.146٤) «ححقح اًمهخ ري»(  ٤)
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 ـ ٤٤0 ـ  
 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  وم٣مل سمٔم٣ملم
  .(165إفمراف:) ژڄ  ڃڃڃڃ

ن ضم٣مرض أؽم٣ٌمب اهلالك وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل، إذ إأَم٣م ضمّمقر اظمٛم٘مرات وفمدم إٞم٘م٣مره٣م هم١من هذا َمـ 
 اظمٛم٘مر ىمٖم٣مفمٙمف ىمام هق َمٗمرر دم ايمممئم٥م. 

 زم٣مطمتٝم٣مره اظمٛم٘مر جم٣ميمس حيي أن ٕضمد جيقز وٓ: -هللا رمحف- (1)سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ؾمٝمخ وم٣مل
ـْ ): وم٣مل أٞمف احلدي٧م دم ىمام رضورة، يمٕمغم ـُ  ىَم٣منَ  ََم  ََم٣م َِدةٍ  فَمعَم  جَيْٙمِْس  هَمال أطِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللَِّ  ُي٠ْمَِم

ُب  ْٚمرُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُيمْمَ  .(2)صحٝمح رواه ايمْمػماين دم اظمٔمجؿ ايم٘مٌغم (اخْلَ
: همٗم٣مل ،ص٣م امً  همٝمٜمؿ إن: يمف همٗمٝمؾ زمجٙمدهؿ، همٟمَمر اخلٚمر، يممزمقن ومقم يمٔمزيزا فمٌد زمـ يمٔمٚمر عهمِ ورُ 
ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ :يٗمقل اهلل ؽمٚمٔمتؿ أهمام زمف، ازمدءوا

 .(147ايمٛم٣ًمء:) ژ ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی
: ايمٔمٙمامء وم٣مل وهلذا ىمٖم٣مفمٙمف، اظمٛم٘مر ضم٣مرض صمٔمؾ اهلل أن فمٛمف اهلل ريض ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر زمكّم 

 أَمرٞم٣م ومد سمٔم٣ملم اهلل أن وذيمؽ ضمّمقره٣م، جيز مل غمَمازواظم ىم٣مخلٚمر َمٛم٘مر همٝمٜم٣م ويمٝمٚم٥م إلم فملدُ  إذا
 َم٣م زمؼمك ورؽمقيمف، اهلل فمٍم همٗمد يٛم٘مره ومل زم٣مطمتٝم٣مره ضمي همٚمـ اإلَم٘م٣من، زمح٤ًم اظمٛم٘مر زم١مٞم٘م٣مر

ونمغمه٣م  اخلٚمر جم٣ميمس حيي يمذيا همٜمذا ىمذيمؽ، ىم٣من وإذا فمٛمف، وايمٛمٜمل إٞم٘م٣مره زمٕمض َمـ زمف أَمره
 دم ايمٖم٣ًمق ذيؽ هق اهلل أَمره ىمام اظمٛم٘مر يٛم٘مر وٓ رضورة نمغم َمـ زم٣مطمتٝم٣مره َمـ جم٣ميمس ايمٖم٣ًمد

 .اهـ. هبؿ همٝمٙمحؼ همًٗمٜمؿ
َمـ ؾم٣مرك أهؾ ايم٣ٌمؿمؾ وأهؾ ايمٌٕمل وايمٔمدوان هم١مٞمف  :-رمحف اهلل- (3)ووم٣مل ايمٔمالَم٥م ازمـ فمثٝمٚمكم

ا وومٔم٦م سمٔمؿ وٓ سمؼمك أضمدًا، شمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ُئٌمثقن ي٘مقن َمٔمٜمؿ ايمِم٣ميمح وايمْم٣ميمح، ايمٔمٗمقزم٥م إذ
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ فمعم ٞمٝم٣مهتؿ وم٣مل سمٔم٣ملم

 .(25إٞمٖم٣مل:) ژی  ی  ی 
                                                           

 (.111-18/11٤) «جمؿوع اًمػت وى»( ٤)

 ( قمن اسمن قمه س.٤71) «ححقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب»  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم (٤٤١61) «اعمعجم اًمؽهػم» ( 1)

 (.٤/40) «ذح ري ض اًمل حللم» (4)
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 ـ ٤٤٤ ـ  
 

  : )اختيار اهجهيش اهطاهح واهبغد عن جهيش اهسوء( خامسةاهوطية اه

 :كمايمِم٣محل ءتٝم٣مر  اجلٙم٣ًم٣مطمفمٙمٝمؽ زم٣مٓزمتٔم٣مد فمـ صمٙم٣ًمء ايمًقء وأطمل ايمِمٝم٣مد فمٙمٝمؽ زم
ـِ  فَمعَم  اظْمَْرءُ : ) : وم٣ملوم٣مل همٔمـ أيب هريرة  ـْ  َأضَمُدىُمؿْ  هَمْٙمَٝمٛمُْٓمرْ  طَمٙمِٝمٙمِفِ  ِدي ٣ميمِْؾ  ََم  . (1)(خُيَ

ٙمِٝمسِ  ََمَثُؾ : )ووم٣مل  ٣ميمِِح  اجْلَ ٙمِٝمسِ  ايمِمَّ ْقءِ  َواجْلَ ًَّ ِؽ  َص٣مضِم٤ِم  ىَمَٚمَثؾِ  ايم ًْ ِ ادِ  َوىمغِمِ  اظْم دَّ  َٓ  احْلَ
ـْ  َئْمَدَُمَؽ  ِؽ اظْمِ  َص٣مضِم٤ِم  َِم ٣م ًْ يفِ  إَِمَّ ادِ  َوىمغِمُ  ِرحَيفُ  يَفُِد  َأوْ  سَمُْمؼَمِ دَّ ِرُق  احْلَ  َِمٛمْفُ  يَفُِد  َأوْ  شَمْقزَمَؽ  َأوْ  زَمَدَٞمَؽ  حُيْ

 .فمـ أيب َمقؽمك  (2)وَمًٙمؿ( رواه ايمٌخ٣مري طَمٌِٝمَث٥مً  ِرحًي٣م
 واإلٞم٣ًمن زمْمٌٔمف يتٟمشمر زم٣مظمج٣ميم٥ًم واظمخ٣ميمْم٥م، وىمام ومٝمؾ : ايمِم٣مضم٤م ؽم٣مضم٤م. 

 وم٣مل ايمُم٣مفمر: 

 اظمرء ٓ سمًؾ وؽمؾ فمـ ومريٛمف فمـ 
 ٣مرهؿإذا ىمٛم٦م دم ومقٍم همِم٣مضم٤م طمٝم

 

 
 تديـــ٣مرن  يٗمـــ زم٣مظمٗمـــريــؾ ومهم٘مـــ

 وٓ سمِمح٤م إْردى همؼمدى َمع ايمردي
 

: أن اإلٞم٣ًمن -رمحف اهلل-ذىمر ازمـ ايمٗمٝمؿ همٗمد  ،أن سمٗمقل أٞم٣م ٓ أسمٟمشمر زمٟمضمد :وإي٣مك أطمل ايم٘مريؿ
َٝماَلءُ  ايْمَٖمْخرُ : )...واؽمتدل زمٗمقيمف يتٟمشمر زمٚمِم٣مضم٥ٌم ايمٌٜم٣م ؿ وي٘مت٤ًم َمـ ؿم٣ٌمفمٜم٣م   َأْهؾِ  دِم  َواخْلُ

ْٝمؾِ  ـَ  َواإِلزمِؾِ  اخْلَ اِدي ٘مِٝمٛم٥َمُ  ايْمَقزَمرِ  َأْهؾِ  َوايْمَٖمدَّ ًَّ فمـ أيب  (3)( رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ ايْمَٕمٛمَؿِ  َأْهؾِ  دِم  َوايم
ر رم زمرزمؽ أٓ يتٟمشمؾ ىمٝمػ يتٟمشمر اإلٞم٣ًمن زمٚمِم٣مضم٥ٌم هبٝمٚم٥م وم :اهلل ٞمٓمر رمحؽ٣مهم  .هريرة 

وئمْمل ويٚمٛمع ويت٘مٙمؿ  ويّمحؽ زمٚمِم٣مضم٥ٌم صمٙمٝمًف وٞمديٚمف  َمـ ايمٌمم وهق يًٚمع ويٌٌم 
  .زمعم يتٟمشمر ،زمعم يتٟمشمر ،يتٟمشمر زمعم ؟أٓ يتٟمشمر زمف.وي٘مذب وخيدع..

 
                                                           

 (.50٤9رىمم ) «اعمشؽ ة»واًمؽمنذي ومسمو داود وطملـه اًمعةانة األًمه ين ذم (8١٤7)رواه ممحد  (٤)

 (.1618( نلؾم )٤995اًمهخ ري)  (1)
 ( .٤9١) (   نلؾم440٤اًمهخ ري )( 4)
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 ـ ٤٤1 ـ  
 

 : ) احذر من استماع األغاني (  سادسةاهوطية اه

 .إمج٣مع إَم٥مهم١مهن٣م حمرَم٥م زم٣ميمٗمرآن وايمًٛم٥م و: َمـ اؽمتامع إنم٣مين أطمل ايمٌح٣مر ضمذرا
  :أما اهكرآن

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  ژ همٗمقيمف سمٔم٣ملم
 .(6يمٗمامن:) ژڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ

 .ايمٕمٛم٣مء ريض اهلل فمٛمف أن اظمراد زمٙمٜمق احلدي٧م ازمـ َمًٔمقد أومًؿ
َـّ )وم٣مل: همٚمـ ذيمؽ ضمدي٧م أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري ريض اهلل فمٛمف أن ايمٛمٌل  :أما اهسنة  يمََٝمُ٘مقَٞم

ـْ  َتِحٙمُّقنَ  َأوْمَقامٌ  تِلُأَمَّ  َِم ًْ رَ  َي ِريرَ  احْلِ ْٚمرَ  َواحْلَ سمٔمٙمٝمٗم٣ًم  (1)أطمرصمف ايمٌخ٣مريصحٝمح ..( َواظْمََٔم٣مِزَف  َواخْلَ
زمِمٝمٕم٥م اجلزم،. ويمٖمظ )اظمٔم٣مزف( فم٣مم يُمٚمؾ مجٝمع آٓت ايمٙمٜمق، همتحرم إٓ َم٣م ورد ايمديمٝمؾ 

 .شم٦ٌم زمف ايمديمٝمؾ ام همٝم يمٙمٛم٣ًمء زم٣مؽمتثٛم٣م ف ىم٣ميمدف همٜمق َم٣ٌمح
حٙمقن( َمـ أومقى إديم٥م فمعم حتريؿ اظمٔم٣مزف إذ يمق ىم٣مٞم٦م اظمٔم٣مزف ضمالًٓ )يًت :وومقيمف 

 هم٘مٝمػ يًتحٙمقهن٣م!.
  .: دٓيم٥م آومؼمان دم احلدي٧م سمٖمٝمد ايمتحريؿ ضمٝم٧م ومرن اظمٔم٣مزف َمع اخلٚمر واحلريروأيّم٣مً 

 واحلر )ايمزٞم٣م( وهل حمرَم٣مت ومْمٔم٣ًم زم٣ميمٛمص واإلمج٣مع.
مج٣مفم٥م َمـ همٗمد ضم٘م٣مه   ايمْمربوق وايمٙمٜم فمعم حتريؿ اؽمتامع آٓت ايمٔمزف: أما اإلجماع

ايمٔمٙمامء، َمٛمٜمؿ اإلَم٣مم ايمٗمرؿمٌل، وأزمق ايمْمٝم٤م ايمْمػمي، وازمـ ايمِمالح وازمـ رصم٤م احلٛمٌقم، وازمـ 
 ايمٗمٝمؿ، وازمـ ضمجر اهلٝمتٚمل. 

تٙمػ دم حتريؿ )ايمْمٌؾ( همال خيُ وهل وم٣مل اإلَم٣مم ايمٗمرؿمٌل: أَم٣م اظمزاَمغم وإوسم٣مر وايم٘مقزم٥م 
 ومقيمف َمـ ايمًٙمػ وأ ٚم٥م اخلٙمػ َمـ يٌٝمح ذيمؽ. اؽمتامفمٜم٣م، ومل أؽمٚمع فمـ أضمد ممـ ئمتػم 

                                                           

 .(5590اًمهخ ري ) ( ٤)



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ ٤٤4 ـ  
 

وىمٝمػ ٓ حيرم وهق ؾمٔم٣مر أهؾ اخلٚمقر وايمٖمًؼ وَمٜمٝم٨م ايمُمٜمقات وايمٖم٣ًمد واظمجقن! وَم٣م ىم٣من 
  اهـ. ىمذيمؽ مل يُمؽ دم حتريٚمف، وٓ سمٖمًٝمؼ هم٣مفمٙمف وسمٟمشمٝمٚمف.

 ايمْمرؿمقر زم٘مر أيب ىم٣مإلَم٣مم َمٖمردة َمِمٛمٖم٣مت اظمًٟميم٥م هذه دم سمٔم٣ملم اهلل رمحٜمؿ ويمٙمٔمٙمامء
 ، ويمإلَم٣ممشايمًامع َمًٟميم٥م دم إؽمامع ٞمزه٥م» :رصم٤م ازمـ ويمٙمح٣مهمظ ايمْمػمي ايمْمٝم٤م أيب ٣ميضوايمٗم

  .ونمغمهؿ ،«حتريؿ آٓت ايمٙمٜمق ايمْمرب»إيم٣ٌمين 
 هب٣م وص٣مد ،وايمديـ وايمٔمٗمؾ ايمٔمٙمؿ َمـ ٞمِمٝمٌف ومؾ َمـ هب٣م ىم٣مد ايمتل ايمُمٝمْم٣من َم٘م٣م د َمـ وإنم٣مين

  .واجل٣مهٙمكم ،اظمٌْمٙمكم ومٙمقب
 وجئمٙمٜم٣م ،ايمٗمرآن فمـ ايمٗمٙمقب يِمد ايمذي هق اظمحرَم٥م زم٣مٔٓت ايمٕمٛم٣مءو وايمتِمدي٥م اظم٘م٣مء ؽمامعو

 رومٝم٥م وهق ،ايمرمحـ فمـ ايم٘مثٝمػ واحلج٣مب ،ايمُمٝمْم٣من ومرآن همٜمق ،وايمٔمِمٝم٣من ايمٖمًقق فمعم فم٣مىمٖم٥م
 ،اظمٌْمٙم٥م ايمٛمٖمقس ايمُمٝمْم٣من فزم ىم٣مد ،اظمٛمك نم٣مي٥م فَمٔمُمقوم َمـ ايمٖم٣مؽمؼ ايمٔم٣مؾمؼ يٛم٣مل وزمف ،وايمزٞم٣م ايمٙمقاط
 ،وضمٝمف ايمٛمٖمقس همٗمٌٙم٦م ضمًٛمف فمعم ايم٣ٌمؿمٙم٥م ايمُمٌف إيمٝمٜم٣م وأوضمك ،راً ونمرو َمٛمف َم٘مراً  هل٣م وضمًٛمف

 ،إصقات َمٛمٜمؿ طمُمٔم٦م وومد ،ايمًامع ذاك فمٛمد رأيتٜمؿ همٙمق ،َمٜمجقراً  ايمٗمرآن ٕصمٙمف واختذت
 همتاميٙمقا ،إيمٝمف واضمدة اٞمِم٣ٌمزم٥م واٞمِم٣ٌمهب٣م ،فمٙمٝمف زم٘مٙمٝمتٜم٣م ومٙمقهبؿ وفم٘مٖم٦م ،احلرىم٣مت َمٛمٜمؿ وهدأت

 هلؿ وحيؼ ،وايمٛمًقان اظمخ٣مٞمٝم٧م حترك وٓ ورومِمٜمؿ ىم٣مهتؿضمر دم وسم٘منوا ،ايمٛمُمقان ىمتاميؾ يمف
 زمؾ ،اهلل همٙمٕمغم ،ايم٘م٠موس محٝم٣م يٖمٔمٙمف مم٣م أفمٓمؿ همٝمٜم٣م همٖمٔمؾ ،ايمٛمٖمقس مخ٣مرة طم٣ميمط وومد ،ذيمؽ

 فمٚمؾ إذا ضمتك ،ٛمٖمؼسمُ  اهلل ؿم٣مفم٥م نمغم دم وأَمقال ،ُمٗمؼسمُ  وأشمقاب ،متزق هٛم٣مك ومٙمقب يمٙمُمٝمْم٣من
 فمٙمٝمٜمؿ وأصمٙم٤م ،وضمٝمٙمف زمِمقسمف واؽمتٖمزهؿ ،َمٙمفوأ أَمٛمٝمتف َمٛمٜمؿ ايمُمٝمْم٣من وزمٙمغ ،فمٚمٙمف ٜمؿهمٝم ايمً٘مر
 جئمٙمٜمؿ همْمقراً  ،أزاً  زم٣مٕومدام إرض رضب إلم زهؿوأ ،وطمزاً  صدورهؿ دم وطمز ،ورصمٙمف زمخٝمٙمف

 دك َمـ وإرض يمٙمًٗمقف رمحت٣م همٝم٣م ،ايمدي٣مر وؽمط يؼمومص ىم٣ميمذزم٣مب وسم٣مرة ،اظمدار ضمقل ىم٣محلٚمغم
 أهنؿ يزفمٚمقن زم٣ميمذيـ اإلؽمالم أفمداء ٥موؾمامسم ،وإٞمٔم٣مم احلٚمغم أؾم٣ٌمه َمـ واؽمقأسم٣م ،إومدام سمٙمؽ

 .(1)اإلؽمالم طمقاص
  

                                                           

 (1/51٤) قمقلى سمن هسمراهقم سمن محدرمحه ا هل أل «ذح كوكقة اسمن اًمؼقم»( ٤)
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 :  ) اهحذر من اهسب وبذاءة اههسان (  بغةاهوطية اهسا

 يمٙم٣ًمن:اوزمذاءة  َمـ ايم٤ًم وايمُمتؿ وايمٙمٔمـ أطمل ايمِمٝم٣مد ضمذرا
ٓ ري٤م أن َمـ َمٗم٣مصد اإلؽمالم هتذي٤م إطمالق، وسمزىمٝم٥م ايمٛمٖمقس، وسمٛمٗمٝم٥م اظمُم٣مفمر، وٞممم 

اَم  : ) اإلطم٣مء زمكم اظمًٙمٚمكم. وم٣مل ايمٛمٌلايمتٔم٣مون واظمح٥ٌم وإيمٖم٥م وروح  ِّؿَ  زُمِٔمْث٦ُم  إِٞمَّ مَُت  َص٣ميمَِح  ِٕ
  . (1)وايمٌخ٣مري دم إدب اظمٖمردرواه أمحد ( صحٝمح  إطَْمالِق 

ضمٙمٜمؿ ايمٔمٚمري٥م وؿمٌٗم٣مهتؿ وهٛم٣مك آهم٥م فمٓمٝمٚم٥م اٞمتممت زمكم مجٝمع همئ٣مت اظمجتٚمع فمعم اطمتالف َمرا
ٕمغم، ودرج فمٙمٝمٜم٣م ايم٘مٌغم، وسم٣ًمهؾ هب٣م ىمثغم َمـ أزم٣مء آهم٥م فمٓمٝمٚم٥م ٞمُمٟم فمٙمٝمٜم٣م ايمِم ،ايمثٗم٣مهمٝم٥م

آهم٥م فمٓمٝمٚم٥م سمقيمدت َمٛمٜم٣م إضمٗم٣مد، وشم٣مرت  ،يمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء، ايمُم٣ٌمب وايمٖمتٝم٣متوإزمٛم٣مء، ا
آهم٥م فمٓمٝمٚم٥م سمٕمّم٤م ايمرب صمؾ وفمال، وخترج ، ٜم٣م ري٣مح ايمٔمداوة وايمٌٕمّم٣مءٌايمّمٕم٣م ـ، وه٣مصم٦م زمًٌ

 ايمٖم٣مؽمٗمكم.ايمٔمٌد َمـ ديقان ايمِم٣محلكم، وسمدطمٙمف دم زَمرة ايمٔمِم٣مة 
همتجد ايمقايمد ي٤ًم أزمٛم٣مءه ويٙمٔمٛمٜمؿ، وإم ىمذيمؽ  ،وايمٙمٔمـ وايمٖمحش وزمذاءة ايمٙم٣ًمن إهن٣م ايم٤ًمُّ 

 ويفد ايمِمديؼ ي٤ًم ويٙمٔمـ ،ؽ َمـ ىم٣ٌم ر ايمذٞمقب وفمٓم٣م ؿ أشم٣ممسمٖمٔمؾ َمثٙمف، وٓ يدري٣من أن ذيم
ـ ضمتك ايمْمٖمؾ ايمِمٕمغم يفده ومد سمٔمقد ىمٝمؾ ايم٣ًٌمب وايمٙمٔم٣م  ،صديٗمف، همغمد فمٙمٝمف زم٤ًم أَمف وأزمٝمف

إن ايمقاصم٤م فمعم ىمؾ  ،ومه٣م يٛمٓمران إيمٝمف همرضمكم َمنوريـيممطمريـ، ورزمام همٔمؾ ذيمؽ زمٟمزمٝمف وأَمف 
فم٣مومؾ أن يّمٌط يم٣ًمٞمف دا اًم، وٓ ئمقده ايم٤ًم وايمٙمٔمـ، ضمتك َمع طم٣مدَمف وويمده ايمِمٕمغم، زمؾ وَمع 

، أي رء َمـ مج٣مد أو ضمٝمقان، هم١مٞمف ٓ يٟمَمـ إذا ؽم٤م أضمدًا َمـ ايمٛم٣مس أو يمٔمٛمف أن يٗم٣مزمٙمف زمٚمثؾ ومقيمف
أو يزيد فمٙمٝمف همٝمثقر نمّمٌف ويْمٕمك، ويٗمقده إلم َم٣م ٓ حُتٚمد فمٗم٣ٌمه، وىمؿ َمـ صمريٚم٥م وومٔم٦م ىم٣مٞم٦م 

 زمدايتٜم٣م يمٔمٛم٣ًم وؽم٣ٌمزم٣ًم، وَمٔمٓمؿ ايمٛم٣مر َمـ َمًتِمٕمر ايمممر.
ککگ  ژوإذا ؽم٤م اإلٞم٣ًمن أو يمٔمـ َمًٙماًم همٗمد آذاه، واهلل سمٔم٣ملم يٗمقل: 

 [.58]إضمزاب: ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
                                                           

 «ححقح اجل نع»(   و107) «ححقح األدب اعمػرد»( وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم 174) «األدب اعمػرد»(  8951ممحد )( ٤)
(14١9.) 
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٣ٌَمُب  ):  ايمٛمٌلويٗمقل  ٙمِؿِ  ؽِم ًْ قٌق  اظْمُ ًُ  .(1)َمتٖمؼ فمٙمٝمف(  ىُمْٖمرٌ  َووِمَت٣ميُمفُ  هُم
 .  وهم٣مفمٙمف هم٣مؽمؼ ىمام أطمػم زمف ايمٛمٌل زم١ممج٣مع إَم٥م،ضمرام زمٕمغم ضمؼ اظمًٙمؿ ٤ًم هم

قر أويمئؽ ايمذيـ يْمٙمٗمقن أيمًٛمتٜمؿ ؽم٣ًٌم وؾمتاًم واٞمتٜم٣مىم٣ًم ٕفمراض اظمًٙمٚمكم أهنؿ ي٘مقٞمقن همٜمؾ سمِم
زمذيمؽ هم٣ًموم٣ًم طم٣مرصمكم فمـ ؿم٣مفم٥م اهلل ورؽمقيمف؟! أٓ همٙمٝمتؼ اهلل أٞم٣مس سمرىمقا ايمٔمٛم٣من ٕيمًٛمتٜمؿ ضمتك 

 (ىم٣مظمممف فمعم اهلٙم٘م٥م اظم٠مَمـؽم٣ٌمب ): أوردهتؿ َمقارد اهلٙم٘م٥م وَمراسمع احلنات، وم٣مل ايمٛمٌل 
  .(2)رواه ايمػماز

 
  

                                                           

 (.6١( نلؾم )7076  60١١) اًمهخ ري  (٤)
ححقح اًمؽمهمقب »( وطملـه اًمعةانة األًمه ين ذم  1046)   «يمشف األؾمت ر قمن زوائد اًمهزار»واه اًمهزار  واكظر ر (1)

 (.1780) «واًمؽمهقب

http://www.a-mot.com/vb/a-mot35868/
http://www.a-mot.com/vb/a-mot35868/
http://www.a-mot.com/vb/a-mot35868/
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 : ) احذر اهمسب اهحرام (  اهوطية اهثامنة

 اضمذر أطمل ايمِمٝم٣مد َمـ ايم٘م٤ًم احلرام:
ٗمد هنك اإلؽمالم فمـ ايم٘م٤ًم احلرام ٕٞمف ؾم٠مم وزمالء فمعم ص٣مضمٌف، همًٌٌٌف يٗمًق ايمٗمٙم٤م، هم

وزم٣مل ايم٘م٤ًم احلرام  ٛمع إصم٣مزم٥م ايمدفم٣مء ،زمؾ إنويٛمْمٖمئ ٞمقر اإليامن، وحيؾ نمّم٤م اجل٣ٌمر، ويٚم
ي٘مقن فمعم إَم٥م ىمٙمٜم٣م همًٌٌٌف سمٖمُمق َم٣ًموئ إطمالق َمـ هوم٥م ونمِم٤م ورؾمقة ورزم٣م ونمش 
واضمت٘م٣مر وسمْمٖمٝمػ يمٙم٘مٝمؾ واظمٝمزان وأىمؾ َم٣مل ايمٝمتٝمؿ وأىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ، وؾمٝمقع 

 َمٛمٜم٣م وَم٣م زمْمـ .ايمٖمقاضمش َم٣م ـمٜمر 
ف ؽمقف يٟميت فمعم ايمٛم٣مس زَم٣من يتٜم٣موٞمقن همٝمف دم ومّمٝم٥م زمٟمٞم ويمٗمد أطمػمٞم٣م ايمِم٣مدق اظمِمدوق 

 ايم٘م٤ًم همال يدومٗمقن وٓ حيٗمٗمقن دم َم٘م٣مؽمٌٜمؿ . همٔمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف أن رؽمقل اهلل 
٣ٌَمرِم  َٓ  َزََم٣منٌ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َيْٟميِت  )وم٣مل: ـَ  َِمٛمْفُ  َأطَمَذ  ََم٣م اظْمَْرءُ  ُي اَللِ  َأَِم ـْ  َأمْ  احْلَ َرامِ  َِم أطمرصمف  (احْلَ

  .(1)ٌخ٣مريايم
، وم٣مل  واحلالل ضمراَم٣مً  ٦م فمعم رزمف همٝمجٔمؾ احلرام ضمالًٓ ئف يٖمتصمُمٔمزمؾ إن زمٔمض ايمٛم٣مس يمْمٚمٔمف و

ھ      ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھژسمٔم٣ملم : 
 (.59يقٞمس: ) ژے  ے   ۓ  ۓ  

 ويمٙم٘م٤ًم احلرام أؽم٣ٌمب وأرضار: 
 أوًٓ : أؽم٣ٌمب ايم٘م٤ًم احلرام:

اخلقف واحلٝم٣مء َمـ اهلل سمٔم٣ملم وضمًـ َمراومٌتف ؽمٝم٣مصم٣مت ٕن :ٝم٣مء َمـ اهلل فمدم اخلقف واحل  (1)
 احلٝم٣مء احلٗمٝمٗمل سمٔمريٖم٣مً ىمٙمٜم٣م سمٗمل اظمًٙمؿ وحتٚمٝمف َمـ ايمقومقع دم احلرام ، ويمٗمد فمرف ايمٛمٌل 

ٌِْد اهللهم ،صم٣مَمٔم٣ًم َم٣مٞمٔم٣مً  ـْ فَم ُٔمقٍد ، وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ  ٔم ًْ ـِ ََم ـَ اهلل):زْم  ضَمؼَّ  اؽْمَتْحُٝمقا َِم
َٝم٣مِء ، وَم٣مَل  ْٚمُد هلِل، إِٞمَّ  : وُمْٙمٛم٣َم : َي٣م َرؽُمقَل اهللاحْلَ َتْحٝمِل َواحْلَ ًْ َـّ : يَمْٝمَس َذاَك ، َويم٘مِ ، وَم٣مَل  ٣م َٞم

                                                           

 (.٤95١اًمهخ ري )  (٤)
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ـَ اهلل ؽْمتِْحَٝم٣مَء َِم ِٓ َٖمَظ  ا َٝم٣مِء : َأْن حَتْ ـَ َوََم٣م ضَمَقى ، َويْمَتْذىُمِر  ايمرأسضَمؼَّ احْلَ ٌَْْم َوََم٣م َوفَمك ، َوايْم
ـْ هَمَٔمَؾ ذيمَِؽ اظْمَْقَت َوايْمٌِ  ْٞمَٝم٣م ، هَمَٚم ـْ َأَراَد أطِمَرَة سَمَرَك ِزيٛم٥ََم ايمدُّ ـَ اهلل عَم ، َوََم ضَمؼَّ  ، هَمَٗمِد اؽْمَتْحَٝم٣م َِم

َٝم٣مءِ   .(1)وايمؼمَمذيأطمرصمف أمحد ضمًـ  (احْلَ
 ٣من َم٘مًٌف َمـ ضمالل أم َمـ ضمرام ؟ ٞمف ٓ ي٣ٌمرم أىم١مزع احلٝم٣مء َمـ اظمرء همهم١مذا ٞمَ 

٣َّم إِنَّ : )روى أزمق َمًٔمقد ايمٌدري َمرهمقفم٣مً  ـْ  ايمٛم٣َّمُس  َأْدَركَ  مِم ةِ  ىَماَلمِ  َِم ٌُقَّ ْ  إَِذا إُولَم  ايمٛمُّ َتِح  مَل ًْ  سَم
 (.2)رواه ايمٌخ٣مري ونمغمه (ؾِمْئ٦َم  ََم٣م هَم٣مهْمَٔمْؾ 

 يٗمقل ايمُم٣مفمر :
ْ  إَذا َش  مَل ٥ٌَمَ  خَتْ َٝم٣مرِم  فَم٣موِم  ايمٙمَّ
 طَمغْمٌ  ايْمَٔمْٝمشِ  دِم  ََم٣م َوَاهللَِّ  هَماَل 

 زمَِخغْمٍ  ْحَٝم٣ماؽْمتَ  ََم٣م اظْمَْرءُ  َئِمٝمُش 
  

  ْ َتِح  َومَل ًْ  سَمَُم٣مءُ  ََم٣م هَم٣مهْمَٔمْؾ  سَم
 َٓ ْٞمَٝم٣م َو َٝم٣مءُ  َذَه٤َم  إَذا ايمدُّ  احْلَ

ٌَْٗمك َح٣مءُ  زَمِٗملَ  ََم٣م ايْمُٔمقدُ  َوَي  ايمٙمِّ
 

 ووم٣مل آطمر:
             زمٝمٛمل ضم٣مَل  َم٣م ومٌٝمح٥مٍ  ورب
ـْ  هل٣م ايمدواءَ  هقَ  هم٘م٣من  ويم٘م

              

 ءُ احَلٝم٣م إِٓ رىمِقهب٣م وزمكمَ  
 دواءُ  همال احلٝم٣مءُ  ذه٤َم  ذاإِ 

 

 يٗمقل ايمٖم٣مروق فمٚمر: ىمٛم٣م ٞمدع سمًٔم٥م أفمُم٣مر احلالل خم٣مهم٥م أن ٞمٗمع دم احلرام.و
ُق  َوَٓ ...): ويمٗمد وم٣مل ايمٛمٌل  ُق  ضِمكمَ  َيْنِ ـٌ  َوُهقَ  َيْنِ  . (3)( رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿَُم٠ْمَِم

                                                           

 .( ٤608)  «اعمشؽ ة»ىم ل األًمه ين   طمديث طملن     (1١58وا اًمؽمنذي) (467٤)ممحد   (٤)
 (.6٤10اًمهخ ري) (1)
 (.57  نلؾم ) (6781) اًمهخ ري ( 4)



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ ٤٤8 ـ  
 

 :احلرص فمعم اظم٘م٤ًم ايمنيعوَمـ أؽم٣ٌمب ايم٘م٤ًم احلرام  (2)
قن دم ومّمٝم٥م ايمرزق همٜمؿ يريدون احلِمقل فمعم اظم٣مل َمـ أي صمٜم٥م زمٔمض ايمٛم٣مس يًتٔمجٙم

وزمٟمي ؿمريؼ ضمتك يمق ىم٣من َمـ ضمرام ، هم٣مظم٘م٤ًم ايمنيع فمٛمدهؿ هق ايمٕم٣مي٥م اظمرصمقة واهلدف 
اظمٛمُمقد ، وومد يتٟمطمر ايمرزق فمـ زمٔمض ايمٛم٣مس حل٘مٚم٥م ئمٙمٚمٜم٣م َمٗمدر إرزاق وَمٗمًٚمٜم٣م: 

                   َمـ ذيمؽ همٗم٣مل: ر ايمٛمٌل ذضم ويمٗمد أن يْمٙمٌف زمٚمٔمِمٝم٥م اهلل همٝمحٚمٙمف اؽمتٌْم٣مء ايمرزق فمعم
ـْ  يَمْٝمَس  ) ُب  فَمَٚمؾٍ  َِم ٛم٥َّمِ  إلَِم  ُيَٗمرِّ ُب  فَمَٚمٌؾ  َوَٓ  ، زمِفِ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  وَمْد  إَِّٓ  ، اجْلَ  وَمْد  إَِّٓ  ، ايمٛم٣َّمرِ  إلَِم  ُيَٗمرِّ

َـّ  َٓ  ، فَمٛمْفُ  هَنَْٝمُتُ٘مؿْ  ٌْْمَِئ َت ًْ يَؾ  إن ِرْزوَمفُ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َي اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  صِمػْمِ ًَّ  َأضَمًدا َأنَّ  ُروفِملَ  دِم  َأيْمَٗمك ايم
ـْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  ُرَج  يَم ـَ  خَيْ ْٞمَٝم٣م َِم َتْ٘مِٚمَؾ  ضَمتَّك ايمدُّ ًْ ُٗمقا ، ِرْزوَمفُ  َي ٣َم اهلل هَم٣مسمَّ  ايمْمََّٙم٤ِم  دِم  َوَأمْجُِٙمقا ، ايمٛم٣َّمُس  َأهيُّ

ٌَْْمٟمَ  هَم١مِنِ  ، ٌْفُ  هَمالَ  ، ِرْزوَمفُ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  اؽْمَت ( زمَِٚمْٔمِِمَٝم٥مٍ  هَمّْمُٙمفُ  ُيٛم٣َمُل  َٓ  اهلل هَم١مِنَّ  ، اهلل َٚمْٔمِِمَٝم٥مِ زمِ  َيْْمُٙم
 .  (1) ريض اهلل فمٛمف فمـ ازمـ َمًٔمقد رواه احل٣مىمؿصحٝمح 

َمقومقف وَمًئقل زمكم يدي اهلل سمٔم٣ملم فمـ ىمؾ َم٣م اىمتًٌف  فهمٙمٝمٔمٙمؿ ايمٔم٣مومؾ أن ايمدٞمٝم٣م زا ٙم٥م وأٞم
ٌْدٍ  وَمَدََم٣م سَمُزوُل  َٓ ) :  وىمؾ َم٣م أٞمٖمٗمف . وم٣مل َٟمَل  ضَمتَّك ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  فَم ًْ ـْ  ُي  َأهْمٛم٣َمهُ  همِٝماَم  فُمُٚمِرهِ  فَم

ـْ  ـْ  هَمَٔمَؾ  همِٝمؿَ  فِمْٙمِٚمفِ  َوفَم ـْ  ََم٣ميمِفِ  َوفَم ـَ  َِم ٌَفُ  َأْي ًَ ـْ  َأْٞمَٖمَٗمفُ  َوهمِٝمؿَ  اىْمَت ِٚمفِ  َوفَم ًْ (  َأزْماَلهُ  همِٝمؿَ  صِم
  .(2)فمـ َمٔم٣مذ ريض اهلل فمٛمف ونمغمه ايمؼمَمذي رواهصحٝمح 

صمؾ ٞمٔمٝمؿ زا ؾ يزول َمع أول صٌٕم٥م دم ايمٛم٣مر أفم٣مذٞم٣م اهلل َمٛمٜم٣م . وَم٣مَل همال يٌع ايمٔم٣مومؾ ديٛمف َمـ أ
ٌَُغ دِم ايمٛم٣َّمِر ):َرؽُمقُل اهللِ  ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر ، َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ، هَمُٝمِْم ْٞمَٝم٣م ، َِم ُي٠ْمسَمك زمَِٟمْٞمَٔمِؿ َأْهِؾ ايمدُّ

ـَ آَدَم ، َهْؾ َرَأْي٦َم طَمغْمً  ٌَْٕم٥ًم ، شُمؿَّ ُيَٗم٣مُل يَمُف : َي٣م ازْم ا وَمطُّ ؟ َهْؾ ََمرَّ زمَِؽ َٞمِٔمٝمٌؿ وَمطُّ ؟ هَمَٝمُٗمقُل : َٓ َص
ٛم٥َِّم َصٌْ  ٌَُغ دِم اجْلَ ٛم٥َِّم ، هَمُٝمِْم ـْ َأْهِؾ اجْلَ ْٞمَٝم٣م ، َِم َٕم٥ًم ، ، َواهللِ ، َي٣م َربِّ ، َوُي٠ْمسَمك زمَِٟمؾَمدِّ ايمٛم٣َّمِس دِم ايمدُّ

ـَ آَدَم ، َهْؾ َرَأْي٦َم زُم٠ْمؽًم٣م وَمطُّ  ٌة ومَ هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف : َي٣م ازْم ، َي٣م  طُّ ؟ هَمَٝمُٗمقُل : َٓ ، َواهلل؟ َهْؾ ََمرَّ زمَِؽ ؾِمدَّ
ًة وَمطُّ  ـِ ََم٣ميمٍِؽ  وأمحد رواه َمًٙمؿ( َربِّ ، ََم٣م ََمرَّ يِب زُم٠ُمٌس وَمطُّ ، َوَٓ َرَأْي٦ُم ؾِمدَّ ـْ َأَٞمِس زْم   .(3) فَم

                                                           

 .( 5400)   «اعمشؽ ة»و(    1607)  «اًملحقحة»وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم   (1٤89) «اعملتدرك»احل يمم ذم  (٤)
 «ححقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب»( و7400) «ححقح اجل نع»( وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم 1١٤7اًمؽمنذي )  (1)
(4591.) 

 (.٤4٤٤1( ممحد )1807) نلؾم ( 4)
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 ـ ٤٤9 ـ  
 

 :ايمْمٚمع وفمدم ايمٗمٛم٣مفم٥مواحلرص وَمـ أؽم٣ٌمب ايم٘م٤ًم احلرام  (3)
 َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد ٔمـهمٝمٗمكم أن إرزاق َمٗمًٚم٥م ىم٣مٔصم٣مل ، فمعم اظمًٙمؿ أن ئمٙمؿ فمٙمؿ ايم

ؿَ  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهلل إِنَّ  ):: وم٣مل رؽمقل اهلل وم٣مل فمٛمف اهلل ريض ًَ َٚم٦ْم  ىَماَم  َأطْمالوَمُ٘مؿْ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  وَم ًِ  وُم
ـْ  اظْم٣َمَل  ُئْمْمِل اهلل َوإِنَّ  َأْرَزاوَمُ٘مْؿ، زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  ـْ  حُي٤ِمُّ  ََم ، ٓ َوََم ـْ  إِٓ اإِلياَمنَ  ْٔمْمِليُ  َوٓ حُي٤ِمُّ  ََم
، ًٌْدا اهلل َأضَم٤مَّ  هَم١مَِذا حُي٤ِمُّ ـْ  اإِلياَمَن، َأفْمَْم٣مهُ  فَم ـَ  هَمَٚم  َأنْ  ايْمَٔمُدوَّ  َوَه٣مَب  ُيٛمِْٖمَٗمُف، َأنْ  زم٣ِمظْم٣َملِ  َوِٚم

٣مِهَدُه، ْٝمَؾ  جُيَ ـْ  هَمْٙمُٝمْ٘مثِرْ  ُيَ٘م٣مزمَِدهُ  َأنْ  َوايمٙمَّ ْٚمُد  ،َأىْمػَمُ  َواهللَُّ ،اهلل إِٓ إيَِمفَ  ٓ وَمْقلِ  َِم ٌَْح٣منَ  ،هللِ َواحْلَ  َوؽُم
 .(1)دم ايم٘مٌغم ايمْمػماينو اظمٔمجؿ  دم اإلؽمامفمٝمقم رواه( صحٝمح اهلل
ِؼ وم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم: )و ـْ  اظْمََح٣مِرمَ  اسمَّ ٌََد  سَمُ٘م ؿَ  زماَِم  َواْرَض  ايمٛم٣َّمسِ  َأفْم ًَ ـْ  يَمَؽ  اهللَُّ  وَم  سَمُ٘م

ـْ  ايمٛم٣َّمسِ  َأنْمٛمَك ًِ َؽ  حُت٤ِمُّ  ََم٣م يمِٙمٛم٣َّمسِ  َوَأضِم٤مَّ  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ـْ سَم٘مُ  صَم٣مِركَ  إلَِم  َوَأضْم ًِ ـْ  يمِٛمَْٖم ٙماًِم  سَمُ٘م ًْ َٓ  َُم  َو
ِحَؽ  سُمْ٘مثِرْ  ِحِؽ  ىَمْثَرةَ  هَم١مِنَّ  ايمّمَّ  .(2)ضمًـ رواه أمحد وايمؼمَمذي وايمٌٝمٜمٗمل (ايْمَٗمْٙم٤َم  مُتِٝم٦ُم  ايمّمَّ

ـْ َأزمِٝمِف ، وَم٣مَل : وَم٣مَل و ـِ ََم٣ميمٍِؽ إَْٞمَِم٣مِريِّ ، فَم ـِ ىَمْٔم٤ِم زْم ـِ ازْم ٣ٌَمِن ) :َرؽُمقُل اهللِ  فم ََم٣م ِذْ 
ِف يمِِديٛمِفِ  َ ـْ ضِمْرِص اظْمَْرِء فَمعَم اظْم٣َمِل ، َوايمممَّ ٣م َِم َد هَلَ ًَ  ( صحٝمحصَم٣م َِٔم٣مِن ، ُأْرؽِماَل دِم نَمٛمٍَؿ ، زمَِٟمهْم

َِمذيرواه    . (3)أمحد، وايمؼمِّ
حلرص أذل ا :ومٝمؾ ايمْمٚمع ٓ خيٙمق َمـ ذل، وومديامً همٖمل احلرص ٓ خيٙمق اظمرء َمـ سمٔم٤م ودم 

 أفمٛم٣مق ايمرصم٣مل . 
رص وايمْمٚمع ومٙم٥م احلرص وايمْمٚمع سمقرث ايمِمدق وايمقرع وىمثرة احل :ووم٣مل ازمـ أدهؿ

وايمْمٚمع ُئمٚمل اإلٞم٣ًمن فمـ ضمٗم٣م ؼ إَمقر وخُيٖمل فمٛمف َمٔم٣مظمٜم٣م.  ،سمقرث ىمثرة ايمٕمؿ واجلزع
 وأٞمُمد أضمدهؿ : 

 دطمؾ احلرام فمعم احلالل همٌٔمثره              مجع احلرام فمعم احلالل يمٝم٘مثره 

                                                           

( 17٤١) «اًملحقحة»(  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم 8990) «اًمؽهػم»(  اًمطؼماين ذم ٤/٤٤١) «اعمعجم»قمقكم ذم اإلؾمام (٤)
  ( .٤57٤) «ححقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب»و
لـه اًمعةانة األًمه ين ذم ( وطم٤٤٤18  95١4) «اًمهقفؼي ذم اًمشعب»( و1405( واًمؽمنذي)8095) «اعملـد»ممحد ذم   (1)
 (.٤00) «ححقح اجل نع»( و1405) «ححقح ؾمـن اًمؽمنذي»( و 940) «اًملحقحة»

ححقح »(  و1476) «ححقح ؾمـن اًمؽمنذي»( وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم 1476( واًمؽمنذي)٤579١ـ ٤578١ممحد )  (4)
 (.  5610) «اجل نع
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  .ص٣مد ومٛمػمة أن رصمالً  ل٘مضُم  :ووم٣مل ايمُمٔمٌل
  ؟َم٣م سمريد أن سمِمٛمع يب :همٗم٣ميم٦م

  .وآىمٙمؽ ،ل أذزمحؽوم٣م
٘مـ أفمٙمٚمؽ شمالث طمِم٣مل هل طمغم ويم ،َمـ ومرم وٓ أؾمٌع َمـ صمقع لواهلل َم٣م أؾمٖم :وم٣ميم٦م

وأَم٣م  ،ت فمعم ايمُمجرةوأَم٣م ايمث٣مٞمٝم٥م هم١مذا س ،أَم٣م واضمدة همٟمفمٙمٚمؽ وأٞم٣م دم يدك ،أىمقم يمؽ َمـ
  .فمعم اجلٌؾ ست ايمث٣ميمث٥م هم١مذا

  .ه٣مت إولم :وم٣مل
  .همٙمام ص٣مرت فمعم ايمُمجرة ،همخاله٣مٓ سمٙمٜمٖمـ فمعم َم٣م هم٣مسمؽ  :وم٣ميم٦م

  .ه٣مت ايمث٣مٞمٝم٥م :وم٣مل
  .همِم٣مرت فمعم اجلٌؾشمؿ ؿم٣مرت  ،ٓ سمِمدومـ زمام ٓ ي٘مقن أٞمف ي٘مقن :وم٣ميم٦م

  .زٞم٥م ىمؾ درة فمممون َمثٗم٣مًٓ  ،ذزمحتٛمل ٕطمرصم٦م َمـ ضمقصٙمتل درسمكم ي٣م ؾمٗمل يمق :همٗم٣ميم٦م
  .عم ؾمٖمتف وسمٙمٜمػهمٔمض فم :وم٣مل

  .ه٣مت ايمث٣ميمث٥م :ووم٣مل
 ،أمل أومؾ يمؽ ٓ سمٙمٜمٖمـ فمعم َم٣م هم٣مسمؽ ،أٞم٦م ومد ٞمًٝم٦م اشمٛمتكم هم٘مٝمػ أطمػمك زم٣ميمث٣ميمث٥م :وم٣ميم٦م

 ،أٞم٣م حلٚمل ودَمل وريًم ٓ ي٘مقن فممميـ َمثٗم٣مًٓ  ،وٓ سمِمدومـ زمام ٓ ي٘مقن أن ي٘مقن
  .(1)هم٘مٝمػ ي٘مقن دم ضمقصٙمتل درسم٣من ىمؾ واضمدة فمممون َمثٗم٣مٓ شمؿ ؿم٣مرت همذه٦ٌم

هم١مٞمف ئمٚمٝمف فمـ درك احلؼ ضمتك يٗمدر َم٣م ٓ ي٘مقن أٞمف  ،وهذا َمث٣مل يمٖمرط ؿمٚمع أدَمل
  .ي٘مقن

همٟمطمرج ايمرصم٣مء َمـ ومٙمٌؽ  ،وومٝمد دم رصمٙمؽ ،إن ايمرصم٣مء ضمٌؾ دم ومٙمٌؽ :ووم٣مل ازمـ ايمًامك
  .خيرج ايمٗمٝمد َمـ رصمٙمؽ

 وص٣مضم٤م احِلْرِص إْن أشمرى همٕمّم٣ٌمن              وذو ايمٗمٛم٣مفم٥ِم راضٍ ٍ َمـ ََمٔمٝمَُمتِف
  :ل ازمـ فمٌد ايمٗمدوسووم٣م

َـّ هَم٣محلِ   دم ايمِرزِق زَمؾ َيُمٗمك احَلريص َوَيتَٔم٤م  رص يَمٝمَس زمِزا ِدــــٓ حَتِرَص
                                                           

 (. 4/4٤7) «هطمق ء قمؾوم اًمدين ًمؾغزازم»( ٤)
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 ـ ٤1٤ ـ  
 

    الـحتٝم َوَيٓمؾ ََمٙمٜمقهم٣ًم َيروح
 ٟميت ِرزوُمفـــ٣مصِمز دم ايمٛم٣مِس يَ ـؿ فمــىمَ 

 

 َوايمِرزُق يَمٝمَس زمِحٝمَٙم٥م ُيًَتجَٙم٤م
 ٝم٤مــس َوخَي ـــرم ىمٝمــدًا َوحيــَرنم 

 

ـْ  ويمٝمٔمٙمؿ ايمٔم٣مومؾ أن احلرام ٓ يدوم وأن َم٣م مجع َمـ ضمرام ؽمقف يذه٤م َمع ايمري٣مح ، همٔم
ًرا دم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم َيٌِٝمُٔمُف َوََمَٔمُف وِمْرٌد وَم٣مَل )وَم٣مَل : َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؽُمقَل اهلِل  إِنَّ َرصُماًل مَحََؾ ََمَٔمُف مَخْ

ْٚمَر ؾَم٣مزَمُف زم٣ِمظْم٣َمِء شُمؿَّ  صُمُؾ إَِذا زَم٣مَع اخْلَ زَم٣مفَمُف وَم٣مَل هَمَٟمطَمَذ ايْمِٗمْرُد ايْم٘مِٝمَس هَمَِمِٔمَد زمِِف هَمْقَق  هَمَ٘م٣مَن ايمرَّ
وَمِؾ وَم٣مَل هَمَجَٔمَؾ َيْْمَرُح ِديٛم٣َمرً  ٌَْحِر َوِديٛم٣َمًرا دِم  ا دِم ايمدَّ َٚمفُ  ايْم ًَ ِٖمٝمٛم٥َِم ضَمتَّك وَم ًَّ أطمرصمف  صحٝمح(ايم

 . (1)أمحد
٣مفم٥م وفمدم ٗم٣مزمؾ هذه ايمٗمِم٥م ومِم٥م أطمرى رواه٣م يمٛم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ ايمٗمٛميو

ى: )ٔمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف وم٣مل: وم٣مل ايمٛمٌل همايمْمٚمع ،  ـْ  َرصُمٌؾ  اؾْمؼَمَ  فَمَٗم٣مًرا َرصُمؾٍ  َِم
صُمُؾ  هَمَقصَمَد  يَمُف، ى ايمَِّذي ايمرَّ ةً  فَمَٗم٣مِرهِ  دِم  ايْمَٔمَٗم٣مرَ  اؾْمؼَمَ ى ايمَِّذي يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َذَه٤ٌم، همِٝمَٜم٣م صَمرَّ  اؾْمؼَمَ

ٌََؽ  طُمْذ : ايْمَٔمَٗم٣مرَ  اَم إِ  ، َِمٛمِّل َذَه ْي٦ُم  ٞمَّ ْ  إَْرَض، َِمٛمَْؽ  اؾْمؼَمَ َه٤َم  َِمٛمَْؽ  َأزْمَتعْ  َومَل  ايمَِّذي َووَم٣مَل  ، ايمذَّ
اَم : إَْرُض  يَمفُ  ٣مىَماَم  ايمَِّذي هَمَٗم٣مَل  َرصُمٍؾ، إلَِم  هَمَتَح٣مىَماَم  همِٝمَٜم٣م، َوََم٣م إَْرَض  زمِْٔمُتَؽ  إِٞمَّ  َأيَمُ٘ماَم : إيَِمْٝمفِ  حَتَ

٣م وَم٣مَل  ؟ َويَمٌد  ٣مِرَي٥َم، ايْمُٕماَلمَ  َأْٞم٘مُِحقا: وَم٣مَل  صَم٣مِرَي٥ٌم، رِم  أطَمرُ  َووَم٣مَل  ،نُماَلمٌ  رِم : َأضَمُدمُهَ  َوَأْٞمِٖمُٗمقا اجْلَ
ِٜماَم  فَمعَم  ًِ وَم٣م ، َِمٛمْفُ  َأْٞمُٖم   .(2)(َوسَمَِمدَّ

 وم٣مل ايمُم٣مفمر : 
   ايمدٞمٝم٣م ؿمقيـالً  دمـ فم٣مَش ي٣م َمَ أَ 

ف همٝمٚمـ٣م ؽَمَٝمْٖمٛمَــكوأسمْ  ًَ  ٔم٤َم ٞمٖم
 إيمٝمؽ فمٖمقا ٣مدُ ٗمَ ايمدٞمٝم٣م سمُ  ه٤ِم 

    

 وِمٝمٍؾ وومـ٣ملِ  دمَٚمر ك ايمٔمْ ٛمَ همْ وأَ  
 ومَجََّع َمـ ضمـراٍم أو ضمـاللِ 

  ذيمؽ يمٙمزوالِ أيمٝمس َمِمغُم 
 

 اجلٜمؾ زمخْمقرة ايم٘م٤ًم احلرام وضم٘مٚمف .وَمـ أؽم٣ٌمب ايم٘م٤ًم احلرام  (4)

                                                           

 (.٤770) «ححقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب»( و18١١) «اًملحقحة»( وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم  8055ممحد )رواه  ( ٤)

 . (٤71٤)ونلؾم (4185) اًمُهخ ري مظمرضمه ( 1)
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 ـ ٤11 ـ  
 

ٜم٣مون دم ، ويت٤م احلرام وضم٘مٚمف وأشمره ايمًٝمئ فمٙمٝمفىمثغم َمـ ايمٛم٣مس جيٜمؾ طمْمقرة ايم٘مً
 ٣مم . ، وَم٣م يتٛم٣مويمف َمـ ؿمٔمَمٔمرهم٥م َم٣م حيِمٙمف َمـ أَمقال

الم همج٣مء يمف نمروى ايمٌخ٣مري فمـ فم٣م ُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م: ىم٣من ٕيب زم٘مر ايمِمديؼ 
  .يقًَم٣م زمًمء همٟمىمؾ َمٛمف

 همٗم٣مل يمف ايمٕمالم: أسمدري َم٣م هذا؟! 
 همٗم٣مل أزمق زم٘مر: وَم٣م هق؟ 

ٛم٦ُم إلٞم٣ًمن دم اجل٣مهٙمٝم٥م ـُ ايم٘مِٜم٣مٞم٥م ،همٗم٣مل: سم٘مٜمَّ همٟمفمْم٣مين إٓ أين طمدفمتف، هَمٙمٗمٝمٛمِل  ،وَم٣م ُأضمً
  .يمذي أىمٙم٦َم َمٛمفزمذيمؽ هذا ا

  .همٟمدطمؾ أزمق زم٘مر يده همٗم٣مء ىمؾ رء دم زمْمٛمف
ايمٙمٜمؿ إين أزمرأ إيمٝمؽ مم٣م محٙم٦م  ،يمق مل خترج إٓ َمع ٞمٖمز ٕطمرصمتٜم٣م)ودم رواي٥م أٞمف وم٣مل: 

 .(1)ايمٌخ٣مريرواه  (ايمٔمروق وطم٣ميمط إَمٔم٣مء
ذب يمٌٛم٣ًم همٟمفمجٌف، همٗم٣مل يمٙمذي ؽمٗم٣مه: َمـ أيـ يمؽ هذا؟  :وُروي أن فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

 : َمررت زم١مزمؾ ايمِمدوم٥م وهؿ فمعم َم٣مء همٟمطمذت َمـ أيم٣ٌمهن٣م، همٟمدطمؾ فمٚمر يده هم٣مؽمتٗم٣مء.همٗم٣مل
فمعم  ووم٣ميم٦م يمف: ي٣م هذا، اسمؼ اهلل دم رزومٛم٣م، هم١مٞم٣م ٞمِمػم ،وأوص٦م إضمدى ايمِم٣محل٣مت زوصمٜم٣م

 اجلقع وٓ ٞمِمػم فمعم ايمٛم٣مر. 
 : شم٣مٞمٝم٣ًم : أرضار ايم٘م٤ًم احلرام

 ـمٙمٚم٥م ايمٗمٙم٤م وىمًؾ اجلقارح فمـ ايمْم٣مفم٥م.  (1)

يمف آشم٣مر وأرضار وطمٝمٚم٥م فمعم ص٣مضمٌف همٜمق ي٠مدي إلم ـمٙمٚم٥م ايمٗمٙم٤م وىمًؾ  ايم٘م٤ًم احلرام
 .وٞمزع ايمػمىم٥م َمـ ايمرزق وايمٔمٚمر اجلقارح فمـ ؿم٣مفم٥م ايمرب ،

                                                           

 (.455١)  «نـ ىمب األكل ر»اًمهخ ري ذم ( ٤)
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 ـ ٤14 ـ  
 

إن يمٙمحًٛم٥م ٞمقرًا دم ايمٗمٙم٤م، ووٝم٣مء دم ايمقصمف، وومقة  :امريض اهلل فمٛمٜم (1)وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس
دم ايمقصمف،  دم ايمٌدن، وزي٣مدة دم ايمرزق، وحم٥ٌم دم ومٙمقب اخلٙمؼ. وإن يمٙمًٝمئ٥م ؽمقاداً 

 . خلٙمؼوـمٙمٚم٥م دم ايمٗمٙم٤م، ووهٛم٣م دم ايمٌدن، وٞمٗمِم٣ًم دم ايمرزق وزمٕمّم٣ًم دم ومٙمقب ا
 أن َمٖمت٣مضمٜم٣م ايمدفم٣مء، وأؽمٛم٣مٞمف : ايمْم٣مفم٥م طمزاٞم٥م َمـ طمزا ـ اهلل إٓ(2)ويٗمقل حيٝمك زمـ َمٔم٣مذ

 احلالل. يمٗمؿ  
طمرج إَمغم ذوان يمٙمِمٝمد همٟمدرىمف ايمٔمْمش همرأى دم ايمػمي٥م زمًت٣مٞم٣ًم وفمٛمده صٌل همْمٙم٤م 

َم٣مء همٗم٣مل يمٝمس فمٛمدٞم٣م َم٣مء وم٣مل ادهمع رم رَم٣مٞم٥م همدهمٔمٜم٣م إيمٝمف هم٣مؽمتحًٛمٜم٣م همٛمقى أطمذ َمٛمف 
ايمًٌت٣من شمؿ وم٣مل ادهمع رم أطمرى همدهمع يمف أطمرى همقصمده٣م ضم٣مَمّم٥م همٗم٣مل أَم٣م هل َمـ 
ايمُمجرة إولم وم٣مل ٞمٔمؿ وم٣مل ىمٝمػ سمٕمغم ؿمٔمٚمٜم٣م وم٣مل يمٔمؾ ٞمٝم٥م إَمغم سمٕمغمت همرصمع فمـ 

طمرى همقصمده٣م أضمًـ َمـ إولم همٗم٣مل ذيمؽ دم ٞمٖمًف شمؿ وم٣مل ادهمع رم أطمرى همدهمع يمف أ
  .(3)ىمٝمػ صٙمح٦م وم٣مل زمِمالح ٞمٝم٥م إَمغم

 يمرو٣م وايمٝمٗمكم إلم ايمُمؽ وايمًخط . همٟمىمؾ احلرام حيقل احلٙمق إلم ضم٣مَمض ، وا
 نمّم٤م اجل٣ٌمر ودطمقل ايمٛم٣مر . ايم٘م٤ًم احلرام  وَمـ أرضار (2)

فُ : )وم٣مل  ايم٘م٤ًم احلرام يًتقصم٤م نمّم٤م اجل٣ٌمر ودطمقل ايمٛم٣مر ، ؿٌ  َيْرزُمق َٓ  إِٞمَّ ٦ٌََم  حَلْ  َٞم
ـْ  َّٓ  ؽُمْح٦ٍم  َِم . فمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة ريض اهلل فمٛمف (4)رواه ايمؼمَمذي (زمِفِ  َأْولَم  ايمٛم٣َّمرُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِ

ـْ : )وم٣مل فمـ أيب أَم٣مَم٥م احل٣مرشمل ريض اهلل فمٛمف أن رؽمقل اهلل و  اَْمِرئٍ  ضَمؼَّ  اوْمَتَْمعَ  ََم
ٙمِؿٍ  ًْ ٣م يَمفُ  اهللَُّ َأْوصَم٤َم  هَمَٗمْد  زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  َُم مَ  ٣مرَ ايمٛمَّ  هِبَ ٛم٥َّمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوضَمرَّ  ؾَمْٝمًئ٣م ىَم٣منَ  َوإِنْ  َرصُمٌؾ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  اجْلَ
غًما ًِ ٣ًٌم َوإِنْ  وَم٣مَل  ؟اهللَِّ َرؽُمقَل  َي٣م َي ـْ  وَمِّمٝم  . ونمغمه  (5)( رواه َمًٙمؿَأَراكٍ  َِم

                                                           

 (.٤/١1١) «ندارج اًمل ًمؽلم»( ٤)

 ( .٤/١47) «هطمق ء قمؾوم اًمدين»( 1)

 (.7)ص  ًمؾلػوري   «كزهة اعمج ًمس ونـتخب اًمـػ ئس»( 4)

 (. ٤719) «ححقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب»( و6٤١) «ححقح ؾمـن اًمؽمنذي»(  وحححه األًمه ين ذم 6٤١نذي )ؾمـن اًمؽم( ١)

 (.٤47نلؾم )( 5)
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ايْمَٝمِٚمكُم ايْمَ٘م٣مِذزَم٥ُم ََمٛمَْٖمَٗم٥ٌم : )يٗمقل وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م ايمٛمٌل  ريض اهلل فمٛمف فمـ أيب هريرةو
 ًِّ ٤ِم(يمِٙم ًْ  . (1)أمحد وايمٌٝمٜمٗمل صحٝمح رواه  ْٙمَٔم٥ِم مَمَْحَٗم٥ٌم يمِْٙمَ٘م

ُٚمُٜمُؿ اهللَُّ ، َوَٓ ) :وفمـ أيب ذر ايمٕمٖم٣مري ريض اهلل فمٛمف وم٣مل وم٣مل رؽمقل اهلل  شَماَلشَم٥ٌم َٓ ُيَ٘مٙمِّ
ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ ، وَم٣مَل  ٝمِٜمْؿ ، َوهَلُ ،  وُمْٙم٦ُم : َي٣م َرؽُمقَل اهلل:  َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِٜمْؿ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ، َوَٓ ُيَزىمِّ

وا َوطَم٣مزُمقا ـْ ُهْؿ طَمِنُ ٌُِؾ   : هَمَٟمفَم٣مَدُه َرؽُمقُل اهلل٣مَل ؟ ومَ ََم ًْ اٍت، وَم٣مَل: اظْمُ ، شَماَلَث ََمرَّ
ٙمِِػ ايْمَ٘م٣مِذِب َواظْمُٛمِْٖمُؼ ؽِم   . (2)ونمغمه رواه َمًٙمؿ (، َأِو ايْمَٖم٣مصِمِر ، َواظمَْٛم٣َّمنُ ْٙمَٔمَتُف زم٣ِمحْلَ

ًٓ  إِنَّ ) وم٣مل: أن رؽمقل اهلل  اهلل فمٛمٜم٣مريض  طمقيم٥م إٞمِم٣مري٥م وفمـ ُوقنَ  ِرصَم٣م  دِم  َيَتَخقَّ
 .(3)رواه ايمٌخ٣مري(ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ايمٛم٣َّمرُ  هَمَٙمُٜمؿْ  ضَمؼٍّ  زمَِٕمغْمِ  اهللَِّ ََم٣ملِ 

ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  َٓ ) وم٣مل: وفمـ أيب زم٘مر ريض اهلل فمٛمف أن رؽمقل اهلل  ٌد  اجْلَ ًَ يَ  صَم  نُمذِّ
 . (4)يمْمػماين دم إوؽمط، وأزمق ئمعم و ايمٌزارارواه صحٝمح  (زمَِحَرامٍ 

  :فمدم ومٌقل ايمدفم٣مءايم٘م٤ًم احلرام  وَمـ أرضار (3)
 ورهمع ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح ٕن اهلل ؿمٝم٤م ٓ يٗمٌؾ هم٣ميم٘م٤ًم احلرام ؽم٤ٌم دم َمٛمع ومٌقل ايمدفم٣مء

 . إٓ ؿمٝم٣ٌم
٣َم) :: وم٣مل رؽمقل اهلل ٔمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف وم٣ملهم ٌَُؾ  َٓ  ٤ٌم ؿَمٝمِّ  اهلل إِنَّ  ايمٛم٣َّمُس  َأهيُّ  َيْٗم

 َّٓ ٣ًم إِ ۀ    ڻ ڻ ڻژ :هَمَٗم٣مَل  ،اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  زمِفِ  أَََمرَ  زماَِم  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  أَََمرَ  اهللََّ  َوإِنَّ  ؿَمٝمٌِّ
  (.51اظم٠مَمٛمقن:) ژہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ

  (.172:ايمٌٗمرة) ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ  :ََووَم٣مل
                                                           

 (.4464) «اًملحقحة»(  وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم ٤07٤1( واًمهقفؼي )94١9 7194 7107ممحد ) (٤)

 (.٤06نلؾم ) (1)

 (.4٤٤8اًمهخ ري) (4)

 «اًملحقحة»( وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم ١4) «نلـد اًمهزار»(  8١  84(  مسمو يعغم )5958) «األوؾمط»اًمطؼماين ذم  (١)
 (٤740) «ححقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب»( و1609)
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صُمَؾ  َذىَمرَ  شُمؿَّ  َٖمرَ ايم ُيْمِٝمُؾ  ايمرَّ اَمءِ  إلَِم  َيَدْيفِ  َيُٚمدُّ  شُمؿَّ  َأنْمػَمَ  َأؾْمَٔم٧َم  ًَّ ًَّ  َربِّ  َي٣م َربِّ  َي٣م ايم
زُمفُ  ضَمَرامٌ  َوََمْْمَٔمُٚمفُ  فُ  ضَمَرامٌ  َوََممْمَ ًُ ٌَ يَ  ضَمَرامٌ  َوََمْٙم َرامِ  َونُمذِّ َتَج٣مُب  هَمَٟمٞمَّك زم٣ِمحْلَ ًْ ( يمَِذيمَِؽ  ُي

 . (1)ونمغمه َمًٙمؿرواه 
 وم٣مل أضمدهؿ: 

   طمغَم َمَٕم٥ٌمٍ رأي٦ُم ضَمالَل اظم٣مِل 
 ١مِٞمفـراَم همـ٣مَل احلـ٣مَك واظمـوإِي

 

 وأصمدَر أن يٌٗمك فمعم احلَدشَم٣منِ  
 ٖم٣منِ ـّدم ايم٘مـ٣م ومـ٣مٌل إِذا َمـوزم

 

 : ووم٣مل آطمر
ـْ دم ىمثغِم اظم  ٣مِل سم٘مٛمزهُ ـــــٓ سمرنمٌ

             واؿمٙم٤ْم ضمالًٓ وإِن ومٙم٦َّْم همقاوٙمفُ 
 

 َمـ احلراِم همال يٛمٚمك وإِن ىَمُثرا 
 زىمٌل ضمٝمثام ُذىمِراالَل ــإِن احل

 

 
 
 
 

  

                                                           

 (.٤0٤5نلؾم ) ( ٤)



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ ٤16 ـ  
 

 : ) اهحذر من اهفواحض وجريمة اههواط (  اهوطية اهتاسغة

 صمريٚم٥م ايمٙمقاط:ايمٖمقاضمش و ايمقومقع دم اضمذر أطمل ايمِمٝم٣مد َمـ
ن صمريٚم٥م ايمٙمقاط َمـ أىمػم اجلرا ؿ، وهل َمـ ايمٖمقاضمش اظمٖمًدة يمٙمخٙمؼ ويمٙمٖمْمرة أافمٙمؿ أطمل: 

خًػ إرض زمٗمقم  فمٙمٝمٜم٣م زمٟمومًك فمٗمقزم٥م همويمٙمديـ وايمدٞمٝم٣م، زمؾ ويمٙمحٝم٣مة ٞمٖمًٜم٣م، وومد فم٣موم٤م اهلل
 ضمج٣مرة َمـ ؽمجٝمؾ صمزاء همٔمٙمتٜمؿ ايمٗمذرة. يمقط، وأَمْمر فمٙمٝمٜمؿ

ڭڭۇۇۆ  ژوم٣مل ؽمٌح٣مٞمف:، إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ٣مً وصمٔمؾ ذيمؽ ومرآٞم٣م يتعم يمٝم٘مقن درؽم
 .(87إفمراف:) ژۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  

ے    ھ  ھ      ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہژ ووم٣مل سمٔم٣ملم 
﮺ ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁           ﮹﮳ ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸    ﮲ے  ۓ  ۓ

                                 ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ      
ىت    متىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مئۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ

ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  مح  جخ  حخ  مخ     جحيث  حج  مج  ىثيت    جث  مث
ٿ  ٿ  ٿ     ٺپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 (.83 – 78هقد: ) ژٿ  ٹ  ٹ  

ـْ  ََمْٙمُٔمقنٌ : )  وم٣ملو  .(1)(يُمقطٍ  وَمْقمِ  زمَِٔمَٚمؾِ  فَمِٚمَؾ  ََم
 . (2)(زمِفِ  َواظْمَْٖمُٔمقَل  ايْمَٖم٣مفِمَؾ  اوْمُتُٙمقا) :ووم٣مل 

 زمٟمن ايمذَمٝمٚم٥م ايمرذيٙم٥م ههذ وَمٗم٣مردم اجلريٚم٥م، هذه َمرسم٘م٤م أضمؼ وَم٣م :-رمحف اهلل- ايمُمقىم٣مين وم٣مل
 همحٗمٝمؼ، اظمتٚمرديـ ايمٖمًٗم٥م ؾمٜمقة ي٘من سمٔمذي٣ٌمً  ٔمذبويُ  يمٙمٚمٔمتػميـ، فمػمة هب٣م يِمغم فمٗمقزم٥م ٔم٣موم٤ميُ 

 َمـ ي٘مقن زمام ايمٔمٗمقزم٥م َمـ يِمعم أن ايمٔم٣مظمكم، َمـ أضمد َمـ هب٣م ؽمٌٗمٜمؿ َم٣م ومقم زمٖم٣مضمُم٥م أسمك زمٚمـ
                                                           

 (.589٤) «ححقح اجل نع»قمن اسمن قمه س وحححه اًمعةانة األًمه ين ذم (٤875)رواه ممحد  (٤)

قمن اسمن قمه س ريض ا هل قمـفام  (156٤( واسمن ن ضمه )١١61داود ) ( ومسمو٤١56اًمؽمنذي )و(1717)رواه ممحد  (1)
 (.6589) «ححقح اجل نع»وحححه األًمه ين ذم 
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 زم٘مرهؿ ايمٔمذاب زمذيمؽ واؽمتٟمصؾ هبؿ، سمٔم٣ملم اهلل طمًػ وومد يمٔمٗمقزمتٜمؿ، َمُم٣مهب٣مً  وايمُمٛم٣مفم٥م ايمُمدة
 .وشمٝمٌٜمؿ

 وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ دم اجلقاب ايم٘م٣مدم: و
ًدة أفمٓمؿ َمـ َمٖمًدة َمٖم يمٙمِمح٣مزم٥م يمٝمس دم اظمٔم٣ميص مجٜمقر إَم٥م وضم٘م٣مه نمغم واضمد إمج٣مفم٣مً 

اهلل سمٔم٣ملم هبذه  ومل يٌتؾ، ورزمام ىم٣مٞم٦م أفمٓمؿ َمـ َمٖمًدة ايمٗمتؾَمٖمًدة ايم٘مٖمر  ايمٙمقاط وهك سمقم
 ظمكم وفم٣مومٌٜمؿ فمٗمقزم٥م مل ئم٣موم٤م هب٣م نمغمهؿ ومجع فمٙمٝمٜمؿ أٞمقافم٣مً َمـ ايمٔم٣م ايم٘مٌغمة ومٌؾ ومقم يمقط أضمداً 

 وومٙم٤م دي٣مرهؿ فمٙمٝمٜمؿ واخلًػ هبؿ ورمجٜمؿ زم٣محلج٣مرة َمـ  اإلهالكَمـ ايمٔمٗمقزم٣مت َمـ 

ؽمقاهؿ  زمٟمَم٥ممل يٛم٘مٙمف  همٛم٘مؾ هبؿ ٞم٘م٣مًٓ  ايمًامء وؿمٚمس أفمٝمٛمٜمؿ وفمذهبؿ وصمٔمؾ فمذاهبؿ َمًتٚمراً 
ٝمد َمـ صمقاٞمٌٜم٣م إذا فمٚمٙم٦م فمٙمٝمٜم٣م وهترب سم٘م٣مد إرض مت لوذيمؽ يمٔمٓمؿ َمٖمًدة هذه اجلريٚم٥م ايمت

ؾمٜمدوه٣م طمُمٝم٥م ٞمزول ايمٔمذاب فمعم أهٙمٜم٣م همٝمِمٝمٌٜمؿ  إذاأومْم٣مر ايمًٚمقات وإرض  إلماظمال ٘م٥م 
وومتؾ اظمٖمٔمقل زمف طمغم  رهب٣م سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم وسم٘م٣مد اجل٣ٌمل سمزول فمـ أَم٣مىمٛمٜم٣م إلم َمٔمٜمؿ وسمٔم٨م إرض

ٝم٣مة َمٔمف زمخالف ومتٙمف هم٣مٞمف َمٓمٙمقم ؾمٜمٝمد احل كٓ سمرصم وؿمٟمه ايمرصمؾ ومتٙمف ومتالً  إذايمف َمـ وؿمئف هم٣مٞمف 
 .ورزمام يٛمتٖمع زمف دم آطمرسمف

 وم٣مل سمٔم٣ملم ،: وأمجع اظمًٙمٚمقن َمـ أهؾ اظمٙمؾ أن ايمتٙمقط َمـ ايم٘م٣ٌم ر-رمحف اهلل- (1)وم٣مل ايمذهٌلو
 ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    ڄ  ڄ ڃ  ڃژ

   .(166-165ايمُمٔمراء:)
  

                                                           

 (78)ص  «اًمؽه ئر» (٤)
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  :هغورة واهتهتن ( ) اهحذر من مصف ا اهوطية اهغاصرة

  وايمتٜمتؽ: ةاضمذر أطمل ايمِمٝم٣مد َمـ ىمُمػ ايمٔمقر
يٗمقل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إن وفمٙمؿ رمحؽ اهلل: أن ىمُمػ ايمٔمقرة ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌم ر ايمذٞمقب ا

سم٤م فمٙمٝمٜم٣م َمـ ىمُمػ ايمٔمقرة َمـ أطمْمر اظمٔم٣ميص وايمذٞمقب يمٙمذىمر وإٞمثك فمعم ضمد ؽمقاء ظم٣م يؼم
، عم أن يقومع ايمٛم٣مس دم هذه اظمٔمِمٝم٥مفم ، وأن ايمُمٝمْم٣من ؾمديد احلرصَمٖم٣مؽمد وفمقاوم٤م طمْمغمة

وديمٝمؾ ذيمؽ أن أول وؽمقؽم٥م َمـ ايمُمٝمْم٣من ٔدم وضمقاء زمٟمن ئمِمٝم٣م أَمر اهلل سمٔم٣ملم ىم٣مٞم٦م فم٣مومٌتٜم٣م 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ژ، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم فمقراهتاماٞم٘مُم٣مف 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  
                                 ﯁          

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   جئ  حئ  مئ  ىئ    ۇڭ    ڭ   ڭ  ڭ
 ژحب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت     ىت      يت  جث  مث      ىث  يث     جبيئ

 .(22 – 19إفمراف: )

 َمٔمِمٝم٥م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ: إذا رأي٦م اظمرء ىم٣مؾمٖم٣ًم َم٣م ُأَمر زمًؼمه َمـ فمقرسمف هم٣مفمٙمؿ أٞمف فمعم ووم٣مل
 فَمٙمِٚمٜم٣م َمـ فَمٙمِٚمٜم٣م وصَمِٜمٙمٜم٣م َمـ صَمِٜمٙمٜم٣م . 

وطمْمقرة ىمُمػ ايمٔمقرة سم٘مٚمـ دم أهن٣م َمٛم٣مهمٝم٥م يمٙمٖمْمرة ايمتل همْمر اهلل ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م ، ودم طمْمقرة 
 فمقاومٌٜم٣م ، وأهن٣م سم٠مدي إلم هم٣ًمد ايمٗمٙم٤م ، ويؼمسم٤م فمعم ذيمؽ أن يٖمٔمؾ اظمرء َم٣م يٟمَمره زمف هقاه.

ؾم٣ٌمب اظمًٙمٚمكم وؾم٣مزم٣مهتؿ همؼماهؿ دم ايمْمروم٣مت  وَمـ اظمحزن أن ٞمرى سمٖمًم هذه ايمٓم٣مهرة زمكم
، خلْمقرة هذا إَمر وفمقاومٌف آىمؼماثوإَم٣مىمـ ايمٔم٣مَم٥م وومد ىمُمٖمقا َم٣م أَمرهؿ اهلل زمًؼمه دون 

اظمٙمقضم٥م وزمٙمؾ اظم٣مء ونمغم ذيمؽ  وأاحلر ؾمدة يمٝم٘مُمٖمقن فمقراهتؿ زمحج٥م  :وإن ىمثغمًا َمـ ايمِمٝم٣مديـ
صُمالنِ  خَيُْرِج  َٓ ) :وم٣مل  وهذا أَمر ٓ جيقز زمؾ هق ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌم ر ايمذٞمقب زَم٣منِ  ايمرَّ  ايْمَٕم٣م ِطَ  َيْيِ



         النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة              

 ـ ٤19 ـ  
 

ـْ  ىَم٣مؾِمَٖمكْمِ  شَم٣منِ  فَمْقَرهِتاَِم  فَم وايمٌٝمٜمٗمل دم ، صحٝمح رواه أزمق داود  (َذيمَِؽ  فَمعَم  َيْٚمُٗم٦ُم  سَمَٔم٣ملَم  اهلل هَم١مِنَّ  ، َيَتَحدَّ
  . (1)ايمًٛمـ ايم٘مػمى وأمحد دم اظمًٛمد

ةِ  زَمكْمَ  ََم٣مووم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ : ) َّ ٥ٌَمِ  ايمنُّ ىْم  . (2)( ضمًـ رواه ايمْمػماين ونمغمه فَمْقَرةٌ  َوايمرُّ
( صحٝمح رواه أمحد  فَمْقَرةٌ  ايْمَٖمْخَذ  هَم١مِنَّ  ، صَمْرَهُد  َي٣م هَمْخَذكَ  نَمطِّ ووم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )

   .(3)احل٣مىمؿ وايمْمػماين وايمؼمَمذي ونمغمهؿو
 .صحٌف أمجٔمكمهبذا ايمٗمدر أىمتٖمل وصعم اهلل فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد وفمعم آيمف و

 
  

                                                           

( وحـححه اًمعةانــة األًمهــ ين ذم ٤٤4٤0) «نلـــد ممحــد»( ١84) «اًمهقفؼــي ذم اًمؽـؼمى»(   ٤5) «ؾمــن ميب داود» ( ٤)
 (.٤56) «قبححقح اًمؽمهمقب واًمؽمه»(  و4٤10) «اًملحقحة»
 (.٤60)ص  «مت م اعمـة»و(  17٤) «اإلرواء»  وطملـه اًمعةانة األًمه ين ذم (٤044) «اعمعجم اًملغػم» ( 1)

وحححه اًمعةانة  (1٤١6  1٤١0  1٤48) «اًمطؼماين ذم اًمؽهػم»( 7١١٤) «اعملتدرك»(  احل يمم ذم ٤5916ممحد ) ( 4)
   (. 169ديث رىمم )حتت طم «اإلرواء»و (١180) «ححقح اجل نع»األًمه ين ذم 
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 ايمٖمٜم٣مرس
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 همٜمرس اظمقوقفم٣مت
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 17 ..............................................................؟َم٣م َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م ايمٌحر: 1س
 11 ............................................؟أهيام أىمػم وأىمثر َم٣ًمضم٥م  اظم٣مء أم ايمٝم٣مزم٥ًم: 2س
 12 ...................................ايم٘مريؿ؟ : ىمؿ َمرة صم٣مء ذىمر ايمٌحر وايمػم دم ايمٗمرآن3س
 15 .....................................................: ىمؿ أٞمقاع اظمًْمح٣مت اظم٣م ٝم٥م؟4س
 16 ............................................؟ظم٣مذا ؽمٚمٝم٦م هذه ايمٌح٣مر هبذه إؽمامء: 5س
 19 ..........................................................؟َم٣م هل همقا د َم٣مء ايمٌحر: 6س
 27 ............................................؟هؾ ايمممب َمـ َم٣مء ايمٌحر يمف أرضار: 7س
 21 .........................................................: َم٣م ضم٘مؿ سمٔمٙمؿ ايم٣ًٌمضم٥م؟8س
 21 ....................................................ضم٥م.: هؾ يفقز اظم٣ًمزمٗم٥م دم ايم٣ًٌم9س
 22 .........................: َم٣م ضم٘مؿ رىمقب ايمٌحر أو ايم٣ًٌمضم٥م همٝمف دم ضم٣مل هٝمج٣مٞمف؟17س

 23 ىمت٣مب ايمْمٜم٣مرة
 23 ..................................َم٣م ضم٘مؿ َم٣مء ايمٌحر وضم٘مؿ ايمقوقء وايمٕمًؾ زمف: 11س
 24  .........؟فهمٝم ايمٛمج٣مؽم٣مت قل وايمٕم٣م ط( دم ايمٌحر ورَملَم٣م ضم٘مؿ ومّم٣مء احل٣مصم٥م )ايمٌ: 12س
 25 .....٥م أو ؿم٣مهرة؟ ٞمجً لقان ايمٌحري َمـ ضمٝم٧م ايمٛمج٣مؽم٥م، هؾ هضم٘مؿ َمٝمت٥م احلٝم َم٣م: 13س
 27 .................................؟هرَم٣م ضم٘مؿ دم احلٝمقان ايمٌحري هؾ هق ٞمجس أم ؿم٣م: 14س
 27 ................................................؟َم٣م ضم٘مؿ زمقل وروث ضمٝمقان ايمٌحر: 15س
 27 ٥م اظمتخذة َمـ اظمقاد ايمٌحري٥م أو َمـ فمٓمؿ احلٝمقان ايمٌحري أو َمـ صمٙمدهٞمٝمَم٣م ضم٘مؿ أ: 16س

 29 ىمت٣مب ايمِمالة
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 29 ....................................................؟َم٣م ضم٘مؿ ايمِمالة دم ايمًٖمٝمٛم٥م: 17س
 29 ............................؟ َم٣م ضم٘مؿ اؽمتٗم٣ٌمل ايمٗمٌٙم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥م وىمٝمٖمٝم٥م اؽمتٗم٣ٌمهل٣م: 18س
 37 ..............................................؟ٖمٝمٛم٥مَم٣م ضم٘مؿ ايمٗمٝم٣مم يمٙمِمالة دم ايمً: 19س
 37 ..............................................؟َم٣م ضم٘مؿ صالة اجلامفم٥م دم ايمًٖمٝمٛم٥م: 27س
وٓ يقصمد َم٘م٣من زمجقار  َم٣م هق ايمقاصم٤م أو إهمّمؾ همٝمٚمـ وصمد ايمِمػ ومد اىمتٚمؾ: 21س

 ..............................اإلَم٣مم يمّمٝمؼ ايمًٖمٝمٛم٥م همٜمؾ يِمقم طمٙمػ ايمِمػ وضمده.....؟
31 

 32 أضم٘م٣مم ايمًٖمر دم ايمٌحر زم٣مب
 32 .........................................؟ٚمع دم ؽمٖمر ايمٌحرواجل ايمٗمٌم َم٣م ضم٘مؿ: 22س
 33 ...............................................؟ىمؿ َم٣ًمهم٥م ايمٗمٌم دم ؽمٖمر ايمٌحر: 23س
 35 .............................................. ؟َمتك يٌتدأ ايمٗمٌم دم ؽمٖمر ايمٌحر : 24س
ويؼمطمص  أىمثر َمـ أرزمٔم٥م أي٣مم هؾ يٗمٌم ايمِمالةايمٌٗم٣مء دم ايمٌحر  همراظم٣ًمإذا ٞمقى : 25س

 ..................................................................؟أم ٓ زمرطمص ايمًٖمر
36 

 36 .....................................؟َم٣م ضم٘مؿ صالة اجلٚمٔم٥م يمٙمٚم٣ًمهمر دم ايمًٖمٝمٛم٥م: 26س
 39 ...........؟ اجلٚمٔم٥م إذا ؽمٚمٔمقا ايمٛمداء سمٌٔم٣ًم يمٕمغمهؿ اظم٣ًمهمريـ صالة ٤م فمعمجيهؾ : 27س
 39 يِمٙمقن اجلٚمٔم٥مهؾ زمٙمد َمع أ ه٣مفمـ ايمٓمٜمر إذا صال ٣مهمر صالة اجلٚمٔم٥م اظمً هؾ يفزئ: 28س
 47 ................................؟ؿهؾ سمِمح َمٛمٜم زمٟمٞمٖمًٜمؿ مجٔم٥م وناظم٣ًمهمرأوم٣مم إذا :29س

 42 ىمت٣مب  اجلٛم٣م ز
 42 ......................................؟َم٣م ضم٘مؿ َمـ َم٣مت دم ايمًٖمٝمٛم٥م داطمؾ ايمٌحر: 37س
 43 ......................................................؟اً ؾمٜمٝمد ئمتػم  ايمٕمريؼ هؾ: 31س

ٌَْحرِ  دِم  اظم٣َْم ُِد هم٣م دة ٞمٖمٝم٥ًم:  ٌُفُ  ايمَِّذي – ايْم ـِ  َأصْمرُ  يَمفُ  َوايْمَٕمِريُؼ ،  ؾَمِٜمٝمدٍ  َأصْمرُ  يَمفُ  – ايْمَٗمْلءُ  ُيِِمٝم  43 .ؾَمِٜمٝمَدْي
 45 زىم٣مةىمت٣مب ايم

 45 ..زىم٣مة همٝمف وززمرصمد وفمٛمػم وَمًؽ وؽمٚمؽ هؾ َم٣م يًتخرج َمـ ايمٌحر َمـ يم٠ميم٠م وَمرصم٣من:32س
 47 ايمِمٝم٣ممىمت٣مب: 

 47 ...............................................؟اإلهمْم٣مر دم ؽمٖمر ايمٌحر َم٣م ضم٘مؿ : 33س
 48 يمٓمروف َمٛمٜم٣م سمقهمغم اظم٣مءإذا ىم٣من أنمٙم٤م َمـ دم ايمًٖمٝمٛم٥م يرنمٌقن أشمٛم٣مء ايمًٖمر اجلٚمع وايمٗمٌم : 34س
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 48 ............ ايمِمٝم٣مم؟: َمـ ىم٣من دا ؿ ايمًٖمر دم ايمٌحر هؾ ي٣ٌمح يمف ايمٖمْمر، وَمتك يٗميض35س
 49 .................................................؟َمتك يٌتدأ  اظم٣ًمهمر زمحرًا ايمٖمْمر: 36س
 57 ..............................؟َم٣م ضم٘مؿ َمـ أهمْمر دم رَمّم٣من َمـ أصمؾ إٞمٗم٣مذ نمريؼ: 37س

 51 ىمت٣مب احل٨م
 51 ..............................؟َم٣م ضم٘مؿ رىمقب ايمٌحر يمٙمح٨م أو ايمٔمٚمرة أو نمغممه٣م: 38س
 52 ...........................؟ر إذا أراد احل٨م أو ايمٔمٚمرةَمـ أيـ حيرم َمـ رىم٤م ايمٌح: 39س
 53 .................................؟أو ايمٔمٚمرة َم٣م ضم٘مؿ صٝمد ايمٌحر يمٙمٚمحرم يمٙمح٨م: 47س

 54 ىمت٣مب اظمٔم٣مَمالت
 54  ..؟ؿهؾ ايمرزم٣م جيري دم اظمًتخرصم٣مت ايمٌحري٥م ىم٣ميمًٚمؽ وايمٙم٠ميم٠م واظمرصم٣من ونمغمه: 41س
 54 .................................................؟َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٚمؽ دم اظم٣مء: 42س
 55 .........................................؟َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٚمؽ صمزاهم٣ًم أي زم٣ميم٘مقم: 43س
 57 ...................................................؟َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع رضزم٥م ايمٕم٣م ص: 44س
يمٝمٔمٚمٙمقا زمف دم ايمٌحر ويُمؼمط  َم٣م ضم٘مؿ َمـ يٗمقم زم١مومراض ايمِمٝم٣مديـ َمٌٙمٕم٣ًم َمـ اظم٣مل: 45س

وهذا َمتٔم٣مرف فمٙمٝمف زمكم ىمثغم َمـ  ٓ يٌع فمٛمد نمغمهفمٙمٝمٜمؿ زمٝمع ايمًٚمؽ أو نمغمه فمٛمده و
 .........................................................................  ٝم٣مديـ؟ِمايم

57 

 58 ...................................؟َم٣م ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٙمؿ دم اظمًتخرصم٣مت ايمٌحري٥م: 46س
 61 ......................................................؟َم٣م ضم٘مؿ ايمتٟمَمكم ايمٌحري: 47س
 63 ..............................وايمٗمقارب؟ فمعم َمـ ي٘مقن ايمّمامن دم سمِم٣مدم ايمًٖمـ: 48س
 64 ........................؟ طمُمٝم٥م ايمٕمرق دم ايمٌحر َم٣م ضم٘مؿ إيمٗم٣مء اظمت٣مع َمـ ايمًٖمٝمٛم٥م: 49س
 65 .........................................................؟َم٣م ضم٘مؿ ىمراء ايمًٖمـ: 57س
 65 ....................................؟َم٣م ضم٘مؿ َمٙم٘مٝم٥م َمٝم٣مه ايمٌحر وَم٣م يًتخرج َمٛمف: 51س
 66 ...........ظمج٣مورة زمدون سمرطمٝمص َمـ سمٙمؽ ايمدول؟ٝم٣مه ايمدول اَم٣م ضم٘مؿ ايمِمٝمد دم َم: 52س

 68 ىمت٣مب اجلٛم٣مي٣مت
 68 .........................؟َم٣م ضم٘مؿ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمٌحري٥م: 53س
 69 .............................................؟اظمٖمٗمقد دم ايمٌحراإلٞم٣ًمن َم٣م ضم٘مؿ : 54س
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 77 ىمت٣مب إيامن
 77 ................................؟َمـ ضمٙمػ أن ٓ يٟمىمؾ حلاًم همٟمىمؾ ؽمٚم٘م٣مً  َم٣م ضم٘مؿ: 55س
 77 .............................؟هؾ حيٛم٧م َمـ ضمٙمػ أن ٓ يٙمٌس ضمٙمٝم٣ًم همٙمٌس يم٠ميم٠ماً : 56س

 72 ىمت٣مب إؿمٔمٚم٥م
 72 ....................................................؟هؾ صٝمد ايمٌحر ىمٙمف ضمالل: 57س
 76 هنل فمـ أىمؾ ىمؾ ذي ٞم٣مب ٞم٣مب وايمٛمٌل  : يٗمقل زمٔمّمٜمؿ: ىمٝمػ جيقز أىمؾ ايمتٚم٣ًمح وهق ذو 58س
 76 .........................................؟ؿمٔم٣مَمف: َم٣م هق ايمٖمرق زمكم صٝمد ايمٌحر و59س
 77 ................؟َم٣م ضم٘مؿ أىمؾ احلٝمقاٞم٣مت ايمػمَم٣م ٝم٥م، أي ايمتل سمٔمٝمش دم ايمػم وايمٌحر: 67س
 77 .................... ...؟ هؾ ومِم٥م فمروؽم٥م أو ضمقري٥م ايمٌحر صحٝمح٥م وهؾ سم٠مىمؾ: 61س
 78 ......................................................؟َم٣م ضم٘مؿ أىمؾ ؿمغم ايمٌحر:62س
 78 ........................................؟َم٣م ضم٘مؿ سمٗمْمٝمع احلقت ومٌؾ أن يٚمقت: 63س
 79 ...................................؟َم٣م ضم٘مؿ إيمٗم٣مء احلقت دم ايمٛم٣مر ومٌؾ أن يٚمقت: 64س
 79 ...................................؟َم٣م ضم٘مؿ أىمؾ ايمًٚمؽ زمدون ؿمٌخ أي هق ٞمٝمئ: 65س
 87 ..........................؟ؽ زمًمء ٞمجس أو زمًمء همٝمف روحَم٣م ضم٘مؿ صٝمد ايمًٚم: 66س
 87 ...................؟يمٙمزيٛم٥م أو نمغمه٣م َم٣م ضم٘مؿ سمرزمٝم٥م ايمًٚمؽ دم إضمقاض :67س
 81 ....................................؟هؾ أىمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمًٚمؽ: 68س
 82 ..................................؟َم٣م هق أول ؿمٔم٣مم أهؾ اجلٛم٥م فمٛمد دطمقهلؿ اجلٛم٥م: 69س
 84 .....................................................؟حلؿ ايمًٚمؽ َم٣م هل همقا د: 77س

 87 ىمت٣مب ايمتٖمًغم
    ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حبژ  َم٣م هق سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم: 71س

 ....... ................. ................. .ژخب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت   
87 

 89 ...........ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ َم٣م هق سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم: 72س
ۓ ﮲   ھھھےےۓژ ومقيمف سمٔم٣ملم َم٣م هق سمٖمًغم: 73س

 .......... ................. ................. .................ژ﮳  ﮴  ﮵  
91 

 94 (ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ       چ  چ  چژَم٣م هق سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم: 74س
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 98 يمِمٝم٣مديـ٣مي٣م َمـ َمُمٖمؼ ضمزيـ فمعم إطمقاٞمف اصفممم و
 98 ............... ................. : اضمذر أطمل ايمِمٝم٣مد َمـ اإلذاك زم٣مهلل ....ايمقصٝم٥م إولم
 173 ............ ................. .............يمِمالة: ايمقصٝم٥م زم٣مظمح٣مهمٓم٥م فمعم اايمقصٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م
 178 ............... ................. ................. .....احلذر َمـ ايمٕمٖمٙم٥م :ايمقصٝم٥م ايمث٣ميمث٥م

 179 ........... ................. اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف ٣مَٕمرزم ايمقصٝم٥م: ايمقصٝم٥م ايمرازمٔم٥م
 111 ......... .................اطمتٝم٣مر اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح وايمٌٔمد فمـ صمٙمٝمس ايمًقء: ايمقصٝم٥م اخل٣مَم٥ًم
 112 ............. ................. .................: اضمذر َمـ اؽمتامع إنم٣مينايمقصٝم٥م ايم٣ًمدؽم٥م

 114 ................. ................. زمذاءة ايمٙم٣ًمن....وَمـ ايم٤ًم  : اضمذر٣ًمزمٔم٥مٙمايمقصٝم٥م ايم
 116 ........................ ................. ........: اضمذر ايم٘م٤ًم احلرام ايمقصٝم٥م ايمث٣مَمٛم٥م

 126 ...................... ............ذر َمـ ايمٖمقاضمش وصمريٚم٥م ايمٙمقاطحل: اايمقصٝم٥م ايمت٣مؽمٔم٥م
 128 ................... ...........ذر أطمل َمـ ىمُمػ ايمٔمقرة وايمتٜمتؽحل: اايمقصٝم٥م ايمٔم٣مذة

 131 ........ ................. ................. ................. .................ايمٖمٜم٣مرس
 132 ............... ................. ................. .................همٜمرس اظمقوقفم٣مت

 

 


