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 .. احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم أذف األنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم

 6وسمٕمد

 اًمقه٤مب ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد «صمالصم٦م األصقل»ومٝمذا ذح خمتٍم قمغم ُمتـ 

هم٧م وروضمٕم٧م، وىمد اضمتٝمدت ذم سمٞم٤من ر  يم٤من أصٚمف دروؾم٤م صقشمٞم٦م صمؿ ومُ  ،  

 وهتذي٥م ُمس٤مئٚمف ُمع االؾمتدالل واًمت٘مري٥م.ُم٘م٤مصد اعمتـ، 

ظمر، يمام أؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع سمف يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف، وأن جيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اعمد  

 يؽمدد ذم إسمالهمل اه٤م، وطم٘مف قمكم اًمِمٙمر أرضمق ممـ ي٘مػ قمغم ظمٓم٠م أو ُمٚمحقفم٦م أال  

 واًمدقم٤مء، وم٤مًمٕمٚمؿ رطمٌؿ سملم أهٚمف.

 .احلٙمٞمؿ، هق طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾوال طمقل وال ىمقة إال سم٤مهلل اًمٕمزيز 

 ٕمزيز اًمب٤مشمكماًم قمبد سمـ يمتبف/ ظم٤مًمد

batli84@gmail.com 

*   *   *
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 -األصْل ثالث٘ مكاصد-

 :أّال: املكدمات

واًمّمؼم قمغم  ،واًمدقمقة إًمٞمف ،واًمٕمٛمؾ ،ؿ أرسمع ُمس٤مئؾ: اًمٕمٚمؿجي٥م شمٕمٚم   -1

 األذى ومٞمف.

ََ ىَِِف ُخۡۡسٍ  ١وَٱىَۡكۡۡصِ ﴿ف شمٕم٤ممم : واًمدًمٞمؾ ىمقًمُ  ٔاْ  ٢إِنٍّ ٱۡۡلِنَسَٰ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي إَِّلٍّ ٱَّلٍّ
ۡبِ  ٔۡاْ ةِٱلطٍّ َٔاَض ٔۡاْ ةِٱۡۡلَّقِ َوحَ َٔاَض َٰيَِحَِٰج َوحَ ٔاْ ٱىصٍّ

  .[3-1]اًمٕمٍم: ﴾ وََقٍِيُ

 جي٥م شمٕمٚمؿ صمالث ُمس٤مئؾ: -8

إصمب٤مت و ، وأنف اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمدسمر.- شمٕم٤ممم -هلل  اًمرسمقسمٞم٦مإصمب٤مت  -أ

 ، وأن ُمـ أـم٤مقمف دظمؾ اجلٜم٦م وُمـ قمّم٤مه دظمؾ اًمٜم٤مر.ملسو هيلع هللا ىلصرؾم٤مًم٦م اًمٜمبل 

 ك ُمٕمف أطمد ُمٝمام يم٤من.وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة، وأنف ال يرىض أن ُينَم   -ب

 اهلل ورؾمقًمف. اًمقالء ًمٚمٛم١مُمٜملم، واًمؼماءة ممـ طم٤مد   -ج

أن شمٕمبد اهلل وطمده خمٚمّم٤م ًمف اًمديـ، وسمذًمؽ أُمر  :٦م إسمراهٞمؿٚم  ٦م ُمِ احلٜمٞمٗمٞم   -3

اًمتقطمٞمد، وهق  :ٝمؿ هل٤م. وأقمٔمؿ ُم٤م أُمر اهلل سمف٘مَ مجٞمع اًمٜم٤مس وظمٚمَ ▐ اهلل 

 اًمنمك، وهق دقمقة همػمه ُمٕمف. :إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة. وأقمٔمؿ ُم٤م هنك قمٜمف

○ ○ ○
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 :جالث٘ال األصْلثاىٔا: 

 :األصل األّل: معسف٘ العبد زبُ

ه.  ريب اهلل، وهق ُمٕمبقدي ًمٞمس زم ُمٕمبقد ؾمقا

اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، واًمِمٛمس واًم٘مٛمر،  :اًمرب سمآج٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف، وُمـ آي٤مشمف ُف ٕمرَ يُ 

 اًمسٛمقات اًمسبع واألرضقن اًمسبع. :وُمـ خمٚمقىم٤مشمف

 اإلؾمالم، واإليامن، واإلطمس٤من. :أصقل اًمٕمب٤مدات شمرضمع إمم

ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمتل أُمر اهلل اه٤م: اًمدقم٤مء، واخلقف، واًمرضم٤مء، واًمتقيمؾ، 

تٕم٤مذة، واًمرهمب٦م، واًمرهب٦م، واخلِمقع، واخلِمٞم٦م، واإلٟم٤مسم٦م، واالؾمتٕم٤مٟم٦م، واالؾم

ًمٖمػم اهلل ومٝمق  ومٛمـ رصف ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م 6ذر، وهمػم ذًمؽواالؾمتٖم٤مصم٦م، واًمذسمح، واًمٜم

 ُمنمك يم٤مومر.

 :األصل الجاىٕ: معسف٘ دًٓ اإلضالو

: االؾمتسالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد واالٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واًمؼماءة ُمـ اًمنمك اإلؾمالم هق

ويمؾ  .واإلطمس٤من ،واإليامن ،اًمديـ اإلؾمالُمل صمالث ُمراشم٥م: اإلؾمالمووأهٚمف. 

 ريم٤من.ُمرشمب٦م هل٤م أ

 :أريم٤من اإلؾمالم مخس٦م 

 رؾمقل اهلل. ؿمٝم٤مدة أن ال إهل إال اهلل، وأن حمٛمدا: األول
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أن حمٛمدا )وُمٕمٜمك )ال إهل إال اهلل(: ال ُمٕمبقد سمحؼ إال اهلل. وُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة 

: ـم٤مقمتف ومٞمام أُمر وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم، واضمتٜم٤مب ُم٤م قمٜمف هنك وزضمر، (رؾمقل اهلل

 ع.إال سمام َذ  ٕمبد اهللُ وأن ال يُ 

 .إيت٤مء اًمزيم٤مة: واًمث٤مًم٨م .إىم٤مم اًمّمالة: واًمث٤مين

سمع  .طم٩م سمٞم٧م اهلل احلرام: واخل٤مُمس .صقم رُمْم٤من: واًمرا

 أريم٤من اإليامن ؾمت٦م:و 

 ٦م.الئٙماإليامن سم٤معم :واًمث٤مين .اإليامن سم٤مهلل: األول

سمع .ٙمت٥مسم٤مًم : اإليامنواًمث٤مًم٨م  .رؾمؾسم٤مًم : اإليامنواًمرا

 اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه.: واًمس٤مدس .٤مًمٞمقم اآلظمرسم : اإليامنواخل٤مُمس

  ٤م  :اإلطمس٤منأُم 

ه ٚمفوم ه وم٢مٟمف يراك. ،ريمـ واطمد: أن شمٕمبد اهلل يم٠منؽ شمرا  وم٢من مل شمٙمـ شمرا

 :ملسو هيلع هللا ىلصاألصل الجالح: معسف٘ السضْل حمند 

وىمريش ُمـ  ،هق حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ، وه٤مؿمؿ ُمـ ىمريش

 .- قمٚمٞمٝمام صالة اهلل وؾمالُمف -اًمٕمرب، واًمٕمرب ُمـ ذري٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ 

 ٤موصمالث وقمنمون ٟمبٞم ،أرسمٕمقن ىمبؾ اًمٜمبقة :ُمٜمٝم٤م ،قمٛمره صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م

 رؾمقال. 
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 ﴿ ــــــلء سمب  ٟمُ 
ۡ
ذِّرُ ﴿ ــــــؾ سمرؾِم ، وأُ ﴾ٱكَۡرأ دٍّ ٍُ ۡ  . وسمٚمده ُمٙم٦م، وه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م.﴾ٱل

 واًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد. ،سمٕمثف اهلل سم٤مًمٜمذارة قمـ اًمنمك

ج سمف إمم اًمسامء رِ ُمٙم٨م ذم ُمٙم٦م قمنم ؾمٜملم يدقمق إمم اًمتقطمٞمد، وسمٕمد اًمٕمنم قمُ 

ر ُمِ وسمٕمده٤م أُ  ، ذم ُمٙم٦م صمالث ؾمٜملم٧م قمٚمٞمف اًمّمٚمقات اخلٛمس، وصغم  َض رِ وومُ 

ئع اإلؾمالمُمِ  اؾمت٘مر ذم اعمديٜم٦م أُ سم٤مهلجرة إمم اعمديٜم٦م، ومٚمام    ،اًمزيم٤مة :ُمثؾ 6ر سمب٘مٞم٦م ذا

 وهمػمه٤م. ،واحل٩م ،واًمّمقم

األُم٦م  ، ال ظمػم إال دل  ف سم٤مٍق ؾمٜملم صمؿ شمقوم٤مه اهلل، وديٜمُ ُمٙم٨م ذم اعمديٜم٦م قمنَم 

واومؽمض ـم٤مقمتف قمغم مجٞمع ف اهلل ذم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، قمٚمٞمف وال ذ إال طمذره٤م ُمٜمف، سمٕمثَ 

ـ    .واإلٟمسِ  اًمث٘مٚملم اجل

: االٟمت٘م٤مل ُمـ سمٚمد اًمنمك إمم سمٚمد اإلؾمالم. وهل ومريْم٦م قمغم هذه اهلجرةو

 األُم٦م، وهل سم٤مىمٞم٦م إمم أن شم٘مقم اًمس٤مقم٦م.

 :ثالجا: اخلامت٘

وسمٕمد اًمبٕم٨م  .ب سم٤مًمبٕم٨م يمٗمراإليامن سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت، وُمـ يمذ   -1

 يٙمقن احلس٤مب واجلزاء قمغم األقمامل.

 ♠أرؾمؾ اهلل مجٞمع اًمرؾمؾ ُمبنميـ وُمٜمذريـ، وأوهلؿ ٟمقح  -8

وهق ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم. ويمؾ أُم٦م سمٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ رؾمقال ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص وآظمرهؿ حمٛمد 
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ي٠مُمرهؿ سمٕمب٤مدة اهلل وطمده ويٜمٝم٤مهؿ قمـ قمب٤مدة  ملسو هيلع هللا ىلصإمم حمٛمد  ♠ ٟمقح

 اًمٓم٤مهمقت.

 واإليامن سم٤مهلل. ،ومرض اهلل قمغم قمب٤مده اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت -3

ه ُمـ د  ُم٤م دم٤موز سمف اًمٕمبد طَم » :ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقتذم سمٞم٤من ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ   

 .(1)«ُمٕمبقد أو ُمتبقع أو ُمٓم٤مع

د وهق بِ ـ قمُ واًمٓمقاهمٞم٧م يمثػمون، ورؤوؾمٝمؿ مخس٦م: إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل، وُمَ 

ـ ـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وُمَ ك ؿمٞمئ٤م ُمِ قمَ ـ اد  ـ دقم٤م اًمٜم٤مس إمم قمب٤مدة ٟمٗمسف، وُمَ ، وُمَ راضٍ 

 طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل.

*   *   *

                                                             

 .(04/ 1« )قمالم اعمقىمٕملمأ»(1)
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 -الػسح ٓدٖ بني مكدمات-

اعمختٍمة هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٙمالم قمغم  -  وشمقومٞم٘مفاهلل سمٕمقن -ٟمنمع ىمبؾ أْن 

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ( األصقلصمالصم٦م  رؾم٤مًم٦م)ذم ُمب٤مٟمٞمٝم٤م، اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

م اًمقه٤مب   قمبد  وهل مخس ُمس٤مئؾ: سمبٕمض اعم٘مدُم٤مت،، حيُسـ سمٜم٤م أْن ُٟم٘مد 

 :   فاملطأل٘ األّىل: تسمج٘ مْدصٗ للػٔذ املؤلِّ
 :أّال: ىطبُ ّمْلدِ ّىػأتُ

ٜم٦م وىم٤مُمع اًمبدقم٦م اإلُم٤مم حمٛمد  سمـ قه٤مباًم قمبد سمـ هق اًمِمٞمخ ٟم٤مرص اًمس 

ف اًمٜم جْ  سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن مخس قمنمة ، ُوًمد ؾمٜم٦م   ٞمِٛمل  اًمت ٛمِ  ِدي  ُمنم 

، وهل سمٚمدة ىمريب٦م ُمـ اًمري٤مض، وٟمِم٠م «اًمُٕمَٞمْٞمٜم٦َم»ذم سمٚمدة  (ـه1111وُمئ٦م وأخػ )

حٗمظ اًم٘مرآن 6 ومفمٝمرت قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜم ج٤مسم٦م واًمٜمبقغ ُمـ صٖمرهوذم سمٞم٧م قمٚمؿ، 

اًمٕم٤مذة، صمؿ درس قمٚمٞمف اًمٗم٘مف واًمتٗمسػم واحلدي٨م،  فىمبؾ سُمٚمقهم -قمغم يد واًمده  -

ذًمؽ قمغم  اسمـ اًم٘مٞمؿ، وأث رشمٚمٛمٞمذه واقمتٜمك سمٙمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م و

 ُمٜمٝمجف اًمٕمٚمٛمل ذم يمتبف يمام هق ُُمالطمظ.

 -وأظمذ قمـ سمٕمض قمٚمامء احلرم، ورطمؾ  ،٩م  ومحَ  ،رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ُمٙم٦م

وأىم٤مم ذم اًمبٍمة وأظمذ  ،إمم اعمديٜم٦م وأىم٤مم اه٤م ُُمدة، صمؿ رطمؾ إمم اًمٕمراق -أجْم٤م 

سمػم واألطمس٤مء ٤م إمم ويم٤من ذم رطمالشمف ـم٤مًمب٤م ًمٚمٕمٚمؿ، داقمٞم ،قمـ قمٚمامئٝم٤م، صمؿ إمم اًمز 

يـ. ٝم٤م ذم اًمد   اهلل، ُمتَٗم٘م 
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 ثاىٔا: مً أبسش غْٔخُ:

ٞمخ ٞمخ سمـ قه٤مباًم قمبد واًمده اًمِم   سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد ؾُمٚمٞمامن، واًمِم 

ٜمدي، وهمػمهؿ.اًم قمبد ٞمخ حمٛمد طمٞم٤مة اًمس  ٕمل، واًمِم 
 ٚمٓمٞمػ اًمِم٤مومِ

 ثالجا: مً أبسش تالمٔرِ:

ٞمخ  ٞمخ وطُمسلم، وقمكم،  :أبٜم٤مؤه اًمِم   همٜم ٤مم، وطمٗمٞمده سمـ طمسلمقمبد اهلل، واًمِم 

 .- رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤م -طمسـ، وهمػمهؿ  سمـ رمحـاًم قمبد

 زابعا: آثاز الػٔذ ّمؤلفاتُ:

يمت٤مب اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ » :ُمـ أؿمٝمره٤م6 ٗم٤متقمددا ُمـ اعم١مًم   اًمِمٞمخ صٜم ػ

د دراؾمتف، دَ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمحـ سمَّم ، وهق «األصقلصمالصم٦م »، و«اهلل قمغم اًمٕمبٞمد

 وهمػمه٤م. ،«ُمس٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م»، و«خمتٍم زاد اعمٕم٤مد»و ،«يمِمػ اًمِمبٝم٤مت»و

 :خامطا: ّفاتُ

سمٕمد طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء  (ـه1842ؾم٧م وُمئتلم وأخػ ) ؾمٜم٦م شُمقذم  

 واجلٝم٤مد، واًمدقمقة إمم اهلل، وٟمنم اًمتقطمٞمد، وحم٤مرسم٦م اًمنمك واًمبدع،  

 ومجٕمٜم٤م سمف ذم واؾمع ضمٜم٤مشمف.

○ ○ ○ 
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 :املطأل٘ الجاىٔ٘: اضه اللتاب

 رأج٤من ألهؾ اًمٕمٚمؿ:وذم هذا 

وُأظمذ هذا ُمـ ىمقًمف ذم هذه  «األصقل اًمثالصم٦م»أن اؾمٛمٝم٤م  اًمرأي األول:

إمم آظمره، وم٘مقًمف:  «؟... وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُم٤م األصقل اًمثالصم٦م اًمتل جي٥م»اًمرؾم٤مًم٦م: 

 أظمذوا ُمٜمف أن هذا هق اؾمؿ اًمرؾم٤مًم٦م. «ُم٤م األصقل اًمثالصم٦م»

ال يٚمزم  «األصقل اًمثالصم٦مُم٤م »وهذا ًمٞمس سمالزم، يمقٟمف ي٘مقل ذم أثٜم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م: 

 أن اؾمؿ اًمرؾم٤مًم٦م هق هذا.

، وُمِمك قمغم هذا اًمِمٞمخ «صمالصم٦م األصقل» أن  اؾمٛمٝم٤م واًمرأي اًمث٤مين:

قمغم هذه األصقل اًمثالصم٦م، وهق ضم٤مُمع  ذم طم٤مؿمٞمتف سمـ ىم٤مؾمؿ   اًمرمحـ قمبد

، ويمذًمؽ هل ذم جمٛمقع «طم٤مؿمٞم٦م صمالصم٦م األصقل»ومسامه٤م  «اًمدرر اًمسٜمٞم٦م»

صمالصم٦م »٧م اهذا االؾمؿ ٞمَ ىمسؿ اًمٕم٘مٞمدة ؾُمٛم   ذم ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد  

ذح صمالصم٦م »ؾُمٛمل  -٤م أجْم -سمـ قمثٞمٛملم ، وذم ذح اًمِمٞمخ حمٛمد «األصقل

 .«صمالصم٦م األصقل»، ومٝمذا ُيِمػم إمم أهنؿ خيت٤مرون شمسٛمٞمتٝم٤م اهذا االؾمؿ «األصقل

ه إمم شمٜمبٞمٍف ُمٝمؿ ذم هذ - ووم٘مف اهلل -ف ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ وىمد ٟمب  

رؾم٤مًمتلم: األومم رؾم٤مًم٦م صٖمػمة أىمؾ ُمـ  ػ  وهق أن ًمٚمِمٞمخ اعم١مًم  ، اعمس٠مخ٦م

 .«األصقل اًمثالصم٦م»هذه يمتبٝم٤م ًمٚمّمبٞم٤من واًمّمٖم٤مر شُمسٛمك 

وهل هذه اًمتل شُمنمح وشُمدرس،  «صمالصم٦م األصقل»واًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اؾمٛمٝم٤م 

 .«األصقل اًمثالصم٦م»، وشمٚمؽ «صمالصم٦م األصقل»ومٝمذه اعمِمٝمقرة اعمٕمرووم٦م اؾمٛمٝم٤م 
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صمالصم٦م »أو  «األصقل اًمثالصم٦م»وم٤مألُمر ىمري٥م ذم هذا ؾمقاء ؾُمٛمٞم٧م  وقمغم يمؾ  

 ، واحلٛمد هلل.«األصقل

 «اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم األضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م»ت هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمت٤مب رَ وىمد ُذيمِ  ،هذا

 اًمذي مجٕمف اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ   ذم أرسمٕم٦م ُمقاضع:

 .(1)ت يم٤مُمٚم٦م يمام هل سمٜمّمٝم٤مرَ : ُذيمِ اعمقضع األول

: ومٞمف زي٤مدة وٟم٘مص قمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمِمٝمقرة، ومٞمف زي٤مدة ذم اًمث٤مينواعمقضع 

 .(8)ٝم٤مًمبٕمْم - أجْم٤م -وومٞمف ٟم٘مص  ،سمٕمض اعمس٤مئؾ

واىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم األصقل اًمثالصم٦م وم٘مط دون  ،ترَ : ُذيمِ واعمقضع اًمث٤مًم٨م

سمـ  اًمٕمزيز ُمـ األُمػم قمبدٝم٤م سمٓمٚم٥م ، وهذه يمتبَ (3)اعم٘مدُم٤مت ودون اخل٤ممت٦م

 6ُمٜمف أن يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م ُمقضمزة ذم أصقل اًمديـؾمٕمقد  ، ـمٚم٥م  سمـ حمٛمد

 ًمٞمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمٕمقام، ومٙمت٥م اًمِمٞمخ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمقضمزة ُم٘متٍما قمغم األصقل اًمثالصم٦م.

 ...« إذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُمـ رسمؽ؟»: وهل خمتٍمة سمدأه٤م سم٘مقًمف: واعمقضع اًمراسمع

 .(0)إمم آظمره

 .«اًمدرر اًمسٜمٞم٦م»ومٝمذه أرسمٕم٦م ُمقاضع ُذيمر ومٞمٝم٤م أصؾ هذا اعمتـ ذم يمت٤مب 

                                                             

 .(132 -181/ 1)« اًمدرر اًمسٜمٞم٦م» (1)

 (103 - 1/133)اًمس٤مسمؼ  ( 8)

 (111 -103/ 1)اًمس٤مسمؼ  (3)

 .(114 - 1/111)اًمس٤مسمؼ  (0)
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 :املطأل٘ الجالج٘: مضنٌْ السضال٘

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة ٟمجد أهن٤م شمتٙمقن ُمـ صمالصم٦م أىمس٤مم:ذم ُمؾ سم٤مًمت٠م  

 وذيمر ومٞمٝم٤م صمالث ُمس٤مئؾ:، : اعم٘مدُم٦ماًم٘مسؿ األول 

 .«اقمٚمؿ رمحؽ اهلل»ره٤م سم٘مقًمف: أرسمع ُمس٤مئؾ، وصد   شمٕمٚم ؿ ذم وضمقب :األومم

اقمٚمؿ »سم٘مقًمف:  -أجْم٤م  -صدره٤م وصمالث ُمس٤مئؾ،  شمٕمٚم ؿذم وضمقب  :واًمث٤مٟمٞم٦م

 .«رمحؽ اهلل

 .«اقمٚمؿ أرؿمدك اهلل ًمٓم٤مقمتف»، وصدره٤م سم٘مقًمف: ملسو هيلع هللا ىلصذم سمٞم٤من ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ  :واًمث٤مًمث٦م

 وهق اًمٙمالم قمـ األصقل ، ه٤م٥م اًمرؾم٤مًم٦م وُم٘مّمقدُ ٚمْ : ُص اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 ملسو هيلع هللا ىلص.اًمثالصم٦م: ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رسمف، وديٜمف وُمراشم٥م اًمديـ، وُمٕمروم٦م اًمٕمبد ٟمبٞمف 

 وشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمـ اإليامن سم٤مًمبٕم٨م وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف، صمؿ ، : اخل٤ممت٦ماًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م

 حتدث قمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت وسمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت.

 ُمْمٛمقن هذه اًمرؾم٤مًم٦م. -سم٤مظمتّم٤مر  -هذا 

 :املطأل٘ السابع٘: أٍنٔ٘ ٍرِ السضال٘ ّعيآ٘ العلناء بَا

 6أهن٤م شمتحدث قمـ أؾمئٚم٦م اًم٘مؼم اًمثالصم٦مذم ـ أمهٞم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة شمٙمٛمُ 

ي٠متٞمف ُمٚمٙم٤من ويس٠مالٟمف األؾمئٚم٦م اًمثالصم٦م اعمٕمرووم٦م، ٢مٟمف وضع اإلٟمس٤من ذم ىمؼمه وم ٢مذاوم

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م أضم٤مسم٧م قمـ هذه األؾمئٚم٦م.و
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م قمغم ٘مدِ ألنف ُمُ  6ؾدراؾمتف وال يٛمَ  رَ س هذا اعمتـ ويٙمر  سم٤معمسٚمؿ أن يدرُ  ي  رِ وطَم 

ذم ىمؼمك وطمٞمدا ومريدا  شُمقَضعُ قم٘مب٦م يم١مود وؾمٗمر ـمقيؾ، رطمٚم٦م اًمدار اآلظمرة طمٞمٜمام 

اًمؽماَب قمٚمٞمؽ أىمرُب اًمٜم٤مس إًمٞمؽ، صمؿ ي٠متٞمؽ اعمٚمٙم٤من يس٠مالٟمؽ هذه  ٞمُؾ ويِ 

األؾمئٚم٦م اًمثالصم٦م، ومام أطمسـ االؾمتٕمداد واعمذايمرة واًمدرس واًمتٙمرار ىمبؾ 

ُ يُثَتُِّج ٱ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: تف اهلل وأخٝمٛمف اًمّمقابؼ ُمـ صمب  االُمتح٤من، واعمقوم   َّللٍّ
 ْ ٔا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ِٔۡل ٱثلٍّاةِجِ  ٱَّلٍّ  [.83﴾ ]إسمراهٞمؿ: ةِٱىَۡل

ؾمٕمقد  سمـ سمـ حمٛمد اًمٕمزيز أن اإلُم٤مم قمبد    «اًمدرر اًمسٜمٞم٦م»وذيمر ص٤مطم٥م 

ًمٞمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس  6ـمٚم٥م ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد أن يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م ُمقضمزة ذم أصقل اإلؾمالم

اًمتل شمتحدث قمـ هذه  «صمالصم٦م األصقل»قا ذم ديٜمٝمؿ، ومٙمت٥م اًمِمٞمخ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ٝمُ ويتٗم٘م  

اعمس٤مئؾ اًمثالث، وم٠مرؾمؾ اإلُم٤مم قمبد اًمٕمزيز إمم اًمبٚمدان وأُمر اًمٜم٤مس أن يتٕمٚمٛمقه٤م ذم 

اعمس٤مضمد سمقاؾمٓم٦م أئٛم٦م اعمس٤مضمد وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ، وص٤مروا يس٠مخقن اًمٜم٤مس ذم اعمس٤مضمد يمؾ 

يقم سمٕمد صالة اًمّمبح وسمٕمد اًمٕمِم٤مء ويس٠مخقهنؿ قمـ اًمديـ، يٕمٜمل قمـ هذه اعمس٤مئؾ 

 ٛمقن هذه اًمرؾم٤مًم٦م.اًمثالث وقمـ ُمْم

 -أجْم٤م  -٤م، وال يٙم٤مد حُيَم واقمتٜمك اًمٕمٚمامء اه٤م قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ومال شمٙم٤مد حُتَم ـمبٕم٤مهُت 

اح هذه اًمرؾم٤مًم٦م، وم٘مؾ  قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ إال وىمد ذح هذه اًمرؾم٤مًم٦م، ؾمقاء يم٤من ُذ  

 ذًمؽ ُمٓمبققم٤م أو ُمٙمتقسم٤م أو ُمسجال.

ىم٤مؾمؿ، ومٚمف طم٤مؿمٞم٦م وممـ يمت٥م طم٤مؿمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م: اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ 

 ُمٗمٞمدة ُمٓمبققم٦م وُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.
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: اًمِمٞمخ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ ٤م، وممـ ٟمٔمٛمٝمٟمَٔمَٛمٝم٤م همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿيمام 

وهل  ،«شمسٝمٞمؾ احلٗمظ واًمقصقل ٟمٔمؿ اًمثالصم٦م األصقل»اعمدين ذم ُمٜمٔمقُم٦م ؾمامه٤م 

 .ُمٓمبققم٦م

حمٛمد  سمـ اًمٕمزيز ت هذه األصقل اًمثالصم٦م، وممـ اظمتٍمه٤م: اًمِمٞمخ قمبدٍِم واظمتُ 

 اًمِمثري.

 6اجلٚمٞمٚم٦م، واًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙمبػمة اهذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة ٤متوهمػم ذًمؽ ُمـ اخلدُم

 طم٤مضم٦م يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م إًمٞمٝم٤م.وذًمؽ ألمهٞمتٝم٤م وؿمدة 

 :املطأل٘ اخلامط٘: خط٘ الػسح
رأج٧م أن يٙمقن ذح هذا اعمتـ وومؼ  ،ذم شم٘مري٥م اًمٕمٚمؿ، وشمرشمٞم٥م ُمس٤مئٚمف رهمب٦مً 

 اخلٓم٦م اآلشمٞم٦م، وهل شمتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ومّمقل، ذم يمؾ ومّمؾ صمالصم٦م ُمب٤مطم٨م:

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:   ,الفصل األّل: املكدمات
 .املبخح األّل: املطائل األزبع

 .املبخح الجاىٕ: املطائل الجالخ

 .املبخح الجالح: احلئفٔ٘, ّأعظه األّامس ّاليْإٍ

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:  ,الجاىٕ: األصْل الجالث٘الفصل 

 .املبخح األّل: معسف٘ العبد زبُ, ّأىْاع العبادٗ

 .املبخح الجاىٕ: معسف٘ دًٓ اإلضالو, ّبٔاٌ مساتبُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملبخح الجالح: معسف٘ الييب 



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

16 

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:, الفصل الجالح: اخلامت٘

  .املبخح األّل: البعح بعد املْت

 .إزضال السضل املبخح الجاىٕ: 

 .ّحلنُ ,بٔاىُ ؛املبخح الجالح: الطاغْت

*   *   *
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 -املكدمات األّل: الفصل-

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:

 :املبخح األّل: املطائل األزبع

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

طِمٞمؿِ » ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 
ِ
 .سمِْسِؿ اَّلل 

ُؿ َأْرسَمِع َُمَس٤مئَِؾ  - َرمِحََؽ اهللُ  -اقْمٚمْؿ   .«َأن ُف جَي٥ُِم قَمَٚمْٞمٜم٤َم شَمَٕمٚم 

 

  :طِمٞمؿِ »ىمقًمف ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 
ِ
 :«سمِْسِؿ اَّلل 

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمبسٛمٚم٦م ألُمقر: اسمتدأ اعم١مًمػ   

٤م ٟمجد أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمبدوء 6 وم٢مٟم  - قمز وضمؾ -: اىمتداًء سمٙمت٤مب اهلل األول

 سم٤مًمبسٛمٚم٦م.

سمسؿ اهلل »ـــيم٤من ذم ُمٙم٤مشمب٤مشمف يبدأ سمـ ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمسٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م6 وم٢مٟمف : اشمب٤مقم٤م اًمث٤مين

سمِْسِؿ »، يمام ذم اًمٙمت٤مب اًمذي يمتبف إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم، وومٞمف: «اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 َوَرؾُمقًمِِف، إمَِم 
ِ
ٍد قَمبِْد اَّلل  ـْ حُمَٛم  طِمٞمِؿ، ُِم ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 

ِ
 ، إمم آظمره.(1)...« ِهَرىْمَؾ  اَّلل 

                                                             

 ¶.(، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 1333(، وُمسٚمؿ )3: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ٗم٤مهتؿ ويمتبٝمؿ ىمديام وطمديث٤م أن ٜم َّم ٝمؿ ذم ُمُ أهؾ اًمٕمٚمؿ وـمري٘متُ  : قم٤مدةُ اًمث٤مًم٨م

 ٤مًمبسٛمٚم٦م.سم يبتدئقه٤م

طِمٞمؿِ ـ)يُمؾ  َأُْمٍر ذِي سَم٤مٍل اَل ُيبَْدأُ ومِٞمِف سمِ » أُم٤م طمدي٨م ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 
ِ
 (،سمِْسِؿ اَّلل 

 ، ومٝمذا احلدي٨م ضٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.(1)«َأىْمَٓمعُ 

  :ؿْ ٚمَ اقمْ »ىمقًمف»: 

 اًمٌمء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف إدرايم٤م ضم٤مزُم٤م.ٚمؿ هق: إدراك اًمٕمِ 

 ظمرج سمف قمدم اإلدراك، وهذا هق اجلٝمؾ اًمبسٞمط. ،وىمقًمٜم٤م: إدراك اًمٌمء

ظمرج إدرايمف قمغم وضمف خي٤مًمػ ُم٤م هق قمٚمٞمف، وهق ُم٤م  ،وىمقًمٜم٤م: قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف

 ُيسٛمك سم٤مجلٝمؾ اعمريم٥م.

، وىم٤مل آظمر: «ال أدري»ُمث٤مل: ًمق ؾم٠مخٜم٤م قمـ قم٤مصٛم٦م اًمٕمراق؟، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: 

ألنف ال يدري، وال  6ُمريم٥م فسمسٞمط، واًمث٤مين ضمٝمٚم فوم٤مألول ضمٝمٚم6 «٤مهرةاًم٘م»

 يدري أنف ال يدري.

ظمرج ُم٤م ًمق أدرك اًمٌمء إدرايم٤م  ،: إدرايم٤م ضم٤مزُم٤م-ذم شمٕمريػ اًمٕمٚمؿ  -وىمقًمٜم٤م 

 ـ.همػم ضم٤مزم، وهق اًمٔم  

                                                             

 ، اهذا اًمٚمٗمظ.(1814« )وآداب اًمس٤مُمع اجل٤مُمع ألظمالق اًمراوي»اخلٓمٞم٥م ذم أظمرضمف : ضٕمٞمػ( 1)

، وىم٤مل سمدال ُمـ اًمبسٛمٚم٦م «احَلْٛمد»سمذيمر (، 1450(، واسمـ ُم٤مضمف )0404ظمرضمف أبق داود )وأ

 .«ضٕمٞمػ ضمدا»(: 1« )اإلرواء»األًمب٤مين ذم 
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 ويٜم٘مسؿ اًمٕمٚمؿ إمم ىمسٛملم:

، ال وال اٟمتٝم٤مء ًمٞمس ًمف اسمتداءهق ، و- شمٕم٤ممم -وهق قمٚمؿ اهلل  :: قمٚمؿ أززماألول

يمؾ رء  عَ رء ذم اًمسٛمقات وال ذم األرض، وؾِم  ▐يٖمٞم٥م قمـ قمٚمٛمف 

 رمح٦م وقمٚمام.

ٚمؼ6 ألنف طم٤مدث سمٕمد قمدم، ىم٤مل وهق قمٚمؿ اخلَ  :ثدَ : قمٚمؿ حُمْ اًمث٤مين

ٍَُٔن َشۡي ﴿▐:  ًۡ ََّل َتۡكيَ َهَٰخُِس ٌٍّ
ُ
َۢ ُبُؽِٔن أ ِ ٌّ ۡخرََسُسً 

َ
ُ أ  ﴾ ا ٔ  َوٱَّللٍّ

 .] 34اًمٜمحؾ: [

  :َرمِحََؽ اهللُ »وىمقًمف»: 

ؿ سم٤مًمرمح٦م، واعمراد: قم٤مء ًمٚمٛمتٕمٚم  دُ 6 ومٝمل إٟمِم٤مئٞم٦م ُمٕمٜمك ،هذه اجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م ًمٗمٔم٤م

 همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م ُم٣م ُمـ ذٟمقسمؽ، وووم٘مؽ وقمّمٛمؽ ومٞمام ُيست٘مبؾ.

ُيِمٕمر سم٠ممهٞم٦م ُم٤م ؾمٞم٠ميت، وؿمدة  :«ْؿ َرمِحََؽ اهللُ اقْمٚمَ »وىمقًمف ذم هذا اًمتٕمبػم: 

ه اهلل ظمػما  - وطمرصف قمغم اعمتٕمٚمؿػ االقمتٜم٤مء سمف، ُمع ؿمٗم٘م٦م اعم١مًم   وهذا  .-ضمزا

 ؿ.ٚم  ُمـ اًمرمح٦م ذم اًمٕمٚمؿ، أن يٜمّمح اعمٕمٚمُؿ ًمٚمٛمتٕمَ 

  :َأن ُف جَي٥ُِم قمٚمٞمٜم٤م شمٕمٚم ُؿ أرسمِع ُمس٤مئَؾ  -َرمِحََؽ اهلُل  -اقْمٚمْؿ »صمؿ ىم٤مل»: 

 ومٕمٚمف ـمٚمب٤م ضم٤مزُم٤م.  عُ ُم٤م ـمٚم٥م اًمِم٤مرِ  :اًمقاضم٥م هق

 اًمٕم٘م٤مَب. شم٤مريُمفوطمٙمٛمف: أنف ُيث٤مب وم٤مقمٚمف اُمتث٤مال، ويستحؼ 
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ٞمج٥م قمغم 6 ومٝم٤م: اًمقضمقبٛمِ شمٕمٚم   طمٙمؿُ  ،وم٠موم٤مد أن هذه اعمس٤مئؾ األرسمع اآلشمٞم٦م

 هذه اعمس٤مئؾ األرسمع. ؿُ ػ ُمـ اجلـ واإلٟمس شمٕمٚم  ٚم  ٙمَ يمؾ ُمُ 

 .(1)  ، وضمٕمٚمٝم٤م ُمراشم٥م ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وهذه اعمس٤مئؾ ذيمره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ

○ ○ ○ 

 صمؿ ذع اًمِمٞمخ   ذم سمٞم٤من هذه اعمس٤مئؾ األرسمع، وم٘م٤مل:

 .: اًْمِٕمْٚمؿُ مَم وْ األُ »

، َوَُمْٕمِروَم٦ُم َٟمبِٞم ِف  :َوُهقَ 
ِ
ـِ اإِلؾْمالِم سم٤مألَِدًم ٦مِ ملسو هيلع هللا ىلصَُمْٕمِروَم٦ُم اهلل  .«، َوَُمْٕمِروَم٦ُم ِدي

ٚمؿ هٜم٤م يراد سمف رء ظم٤مص وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ، يمام ىم٤مل اسمـ واًمٕمِ 

 :اًم٘مٞمؿ  

 (8)ُم٤م ذاك واًمت٘مٚمٞمد يستقي٤من                 اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م اهلدى سمدًمٞمٚمف

 واًمٕمٚمؿ ُمٜمف ُم٤م هق ومرض قملم، وُمٜمف ُم٤م هق ومرض يمٗم٤مي٦م.

 ومٝمؾ مه٤م ُمؽمادوم٤من أو ُمتٖم٤ميران؟ ،قمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمروم٦م     اعم١مًمػقمؼم  و 

                                                             

 (.1/ 3« )زاد اعمٕم٤مد»( يٜمٔمر: 1)

 (.1132) ، اًمبٞم٧م رىمؿاًم٘مٞمؿ اعمٕمرووم٦م سمٜمقٟمٞم٦م اسمـ« اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م( »8)
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أن هٜم٤مك أىمقاال ذم اًمٕمالىم٦م واًمٗمرق سملم  ظمالصُتفذم هذا يمالم ألهؾ اًمٕمٚمؿ، 

 اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝم٤م:

ا ﴿: سم٤مًمؽمادف، وأن اعمٕمروم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم اًم٘مقل: األول ٍٍّ مِ
ََ ٱۡۡلَقِّ  ٔاْ ٌِ  ٛمقا.، يٕمٜمل مم٤م قمٚمِ  ]٤43مئدة: اح[ ﴾َقَرفُ

٤م ُمـ وضمف6 وم٤مًمٕمٚمؿ أقمؿ ُمـ اعمٕمروم٦م ُمـ ضمٝم٦م : أن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤م وظمّمقصاًمث٤مين

ب٤مد، ث يمٕمٚمؿ اًمٕمِ وم٤معمُحدَ  6- اًم٘مديؿ األززم -ث ث وهمػم اعمحدَ أنف يِمٛمؾ اعمُحدَ 

 .▐واألززم يمٕمٚمؿ اهلل 

وهلذا ال يقصػ اهلل سم٠منف قم٤مرف  6ثأُم٤م اعمٕمروم٦م ومٝمل ظم٤مص٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اعمُحدَ 

ِ ﴿ ،▐وإٟمام هق قم٤ممل  َهََٰدة ًُ ٱىَۡغًِۡب وَٱلشٍّ َٰيِ  .]33األنٕم٤مم: [  ﴾َع

ال واعمٕمروم٦م أقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م أهن٤م شمِمٛمؾ اًمٞم٘ملم واًمٔمـ، أُم٤م اًمٕمٚمؿ 

 اًمٞم٘ملم. يِمٛمؾ إال

 أقمٚمؿ. - شمٕم٤ممم -ضمرى قمغم ُمٕمٜمك اًمؽمادف، واهلل  هٜم٤م  ويم٠من اًمِمٞمخ  

 وىمقًمف :« 
ِ
 :«َُمْٕمِروَم٦ُم اهلل

، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم - إن ؿم٤مء اهلل -ذا هق األصؾ األول اآليت ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ه

ـِ اإِلؾْمالمِ »و ،هذا األصؾ اًمث٤مًم٨م «َُمْٕمِروَم٦ُم َٟمبِٞم فِ »ويمذًمؽ  قمٚمٞمف ذم حمٚمف.  «َُمْٕمِروَم٦ُم ِدي

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل ، ُمٗمّمالامؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمٝموهذا هق األصؾ اًمث٤مين. 
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  :٦مِ »ىمقًمف  :«سم٤مألَِدًم 

ف اًمب٤مء ًمٚمٛمّم٤مطمب٦م، يٕمٜمل أن يٕمرِ  «سم٤مألَِدًم ٦مِ »هذه ومٞمٝم٤م إؿمٙم٤مل6 ألن ىمقًمف: 

ـَ اإلؾمالماًمٕمبد رسم    سم٤مألدًم٦م. ،ف وٟمبٞمف وديٜمف دي

ظمالوم٤م ح٤م  6دإيامن اعم٘مٚم  وضمف اإلؿمٙم٤مل: أن أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م يرون صح٦م و

 اًمذيـ ال يرون ذًمؽ. (اعمٕمتزًم٦م واألؿم٤مقمرة)قن ٛمُ قمٚمٞمف اعمتٙمٚم  

ؿ قمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة ويمت٥م وهذه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل شمٙمٚم  

 األصقل وهمػممه٤م.

 ▐6 وم٘مد أطم٤مل اهلل صح٦م اًمت٘مٚمٞمد ذم ُمس٤مئؾ االقمت٘م٤مد :ومٞمٝم٤م واًمراضمح

ٍُٔنَ  َٔ فَۡس ﴿: ذم ىمقًمف قمغم ؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ ًۡ ََّل َتۡكيَ َو ٱَّّلِۡنرِ إِن ُنِخُ ْۡ
َ
ْ أ ٔٓا ﴾ يُ

 ، وهذا قم٤مم  ذم اًمٕم٘م٤مئد وهمػمه٤م.[03: ]اًمٜمحؾ

ل ال يدرك األدًم٦م، ومتٙمٚمٞمٗمف سم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ األدًم٦م وومٝمٛمٝم٤م، وأجْم٤م اًمٕم٤مُم  

 شمٙمٚمٞمػ سمام ال ُيٓمٞم٘مف. ،واؾمتٜمب٤مـمف ُمٜمٝم٤م

ومٞمام ُيٓمٚم٥م ومٞمف اجلزم، وًمق  ل االقمت٘م٤مُد اجل٤مزموم٤محل٤مصؾ أن اًمقاضم٥َم قمغم اًمٕم٤مُم  

 يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمت٘مٚمٞمد.

ُمٕمروم٦م )ؾ قمغم أن هذه األصقل اًمثالصم٦م سم٠من حُيٛمَ  ف يمالم اًمِمٞمخ  ويقضم  

ل سم٤مألدًم٦م ًمٞمحّمؾ ًمف اجلزم6 ألن هذا هق  ًمٚمٕم٤مُم  شُمبلم   (اهلل، وُمٕمروم٦م ٟمبٞمف، وديٜمف

 اًمقاضم٥م، أي: االقمت٘م٤مُد اجل٤مزم.
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ل هذه  ًمٚمٕم٤مُم  ، ومُٞمبلم  - ؿأو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أو اعمٕمٚم   وهق اًمٕم٤مملِ  -وم٤مًمٙمالم ًمٚمُٛمبلم  

لأُم٤م اًمٕم٤مُمل  .ًمٞمحّمؾ ًمف اجلزم 6سم٤مألدًم٦م األصقل ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يٕمت٘مد  اعمتٚم٘م 

 ُمٕمروم٦م األدًم٦م واؾمتحْم٤مره٤م. فذًمؽ اقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م، وال يٚمزُم

وومرض قمغم يمؾ »وىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ أب٤م سمٓملم  : 

أريم٤من اإلؾمالم سم٤مًمدًمٞمؾ، وال جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم ذًمؽ، ًمٙمـ أطمد ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد و

 - ؾمبح٤مٟمف -ل اًمذي ال يٕمرف األدًم٦م إذا يم٤من يٕمت٘مد وطمداٟمٞم٦م اًمرب اًمٕم٤مُم  

، وي١مُمـ سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت وسم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وأن هذه األُمقر ملسو هيلع هللا ىلصورؾم٤مًم٦م حمٛمد 

وم٢مذا يم٤من يٕمت٘مد ذًمؽ  ،د سم٤مـمٚم٦م وضاللِم٤مهِ اًمنميمٞم٦م اًمتل شُمٗمٕمؾ قمٜمد هذه اعمَ 

ؽمضمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ6 ألن قم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم سٚمؿ، وإن مل ياقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م الؿمؽ ومٞمف ومٝمق ُم

 . واهلل أقمٚمؿ.(1)«ٜمقا اًمدًمٞمؾ وم٢مهنؿ ال يٗمٝمٛمقن اعمٕمٜمك هم٤مًمب٤موًمق ًُم٘م  

○ ○ ○ 

 :إمم سمٞم٤من اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ   اٟمت٘مؾصمؿ 

 .«اًمَٕمَٛمُؾ سمِفِ  :اًمث٤مٟمٞم٦م»

 ٚمؿ، وذًمؽ سمتّمديؼ األظمب٤مر، واُمتث٤مل األواُمر واًمٜمقاهل.ؾ سم٤مًمٕمِ ٛمَ يٕمٜمل اًمٕمَ 

                                                             

 (.335/ 0« )اًمدرر اًمسٜمٞم٦م( »1)
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ئد ُمـ ُمس٤مئؾ اًمديـ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م،  ٛم٧ُم وم٢مذا ىم٤مل ىم٤مئؾ: شمٕمٚم   ُمس٤مئؾ وومقا

 ومٙمٞمػ أقمٛمؾ اه٤م؟

ُق اه٤م،  ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مجلقاب: إذا يم٤مٟم٧م هذه اعمس٠مخ٦م ظمؼما ُمـ اهلل أو رؾمقًمف  ومتُّمد 

 تَ ٛمْ ا ومتَ وإن يم٤مٟم٧م أُمر
 ٥م.ٜمِ تَ جْ ؾ، وإن يم٤مٟم٧م هنٞم٤م ومتَ ثِ

 واًمٕمٛمؾ شم٤مسمع ًمٚمٕمٚمؿ يمام ؾمٞم٠ميت، وهق صمٛمرة اًمٕمٚمؿ:

 (1)بِؾ قُمب ٤مِد اًمقصمــ ىمَ ٌب ُمِ ذ  ٕمَ ُمُ            ـْ ـــــٚمَ ٛمَ مل يٕمْ  فِ ــــٛمِ ٚمْ وقم٤مملٌ سمٕمِ 

ط اعمست٘مٞمؿ،  (اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ) واجلٛمع سملم هذيـ األُمريـ هق ؾمٚمقك اًمٍما

يٕمٛمؾ وم٘مد ؿم٤مسمف اًمٞمٝمقد، ؿ ومل ٚمِ ؾ سمال قمٚمؿ وم٘مد ؿم٤مسمف اًمٜمّم٤مرى، وُمـ قمَ ـ قمٛمِ ومٛمَ 

ط اًمذيـ ٛمِ ؿ وقمَ ٘مف اهلل ًمألُمريـ ومٕمٚمِ وأُم٤م ُمـ ووم   ط ُمست٘مٞمؿ، رصا ؾ ومٝمذا قمغم رصا

 أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ.

ـْ »ملسو هيلع هللا ىلص: ف وضم٤مء ذم احلدي٨م ىمقًمُ  اَل شَمُزوُل ىَمَدَُم٤م قَمبٍْد َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم طَمت ك ُيْس٠مََل قَم

ـْ قِمْٚمِٛمِف َُم٤مَذا » وذيمر ُمٜمٝم٤م ،«... َأْرسَمعٍ   .(8)«قَمِٛمَؾ سمِفِ َوقَم

واًمٕمٛمؾ يِمٛمؾ اًمقاضم٥م واعمستح٥م، واًمٔم٤مهر أن اعمراد هٜم٤م اًمقاضم٥م6 ألنف 

ٛمف، ويمؾ األقمامل اًمقاضمب٦م ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس واًمزيم٤مة وصقم اًمذي جي٥م شمٕمٚم  

                                                             

 ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ رؾمالن اًمِم٤مومٕمل. ُمٜمسقب اًمبٞم٧مو ،0ص« اًمزسمد ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل» (1)

، ُمـ طمدي٨م أيب سَمْرَزة (110(، واًمدارُمل )8013اًمؽمُمذي ): أظمرضمف صحٞمح( 8)

 األؾمٚمٛمل ؓ، وصححف األًمب٤مين.
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ف قمغم ٛمُ ومٝمذا جي٥م شمٕمٚم   ،رُمْم٤من واحل٩م، وُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م أوضمبف اهلل ُمـ اًمٕمٛمؾ

اعمستحب٤مت واعمٜمدوسم٤مت ومٝمذا ُيستح٥م ًمإلٟمس٤من اًمٕمبد اعمٙمٚمػ، أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ 

 أن يتٕمٚمٛمف، وأن ي٘مرن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ.

○ ○ ○ 

 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

قْمَقُة إًَِمْٞمفِ »  «.اًمث ٤مًمَِث٦ُم: اًمد 

وم٢من يم٤من هذا اًمٕمٚمؿ قم٘مٞمدة وم٤مًمدقمقة  6يٕمٜمل اًمدقمقة إمم هذا اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف

إمم اقمت٘م٤مد هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م، وسمٞم٤من دًمٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب 

٤م ٞم  ٤م ومُٞمدقمك إمم اًمتزام ذًمؽ سم٤مًم٘مقل، وإن يم٤من أُمرا ومٕمٚمِ ٞم  ٦م، وإن يم٤من أُمرا ىمقًمِ واًمُسٜم 

 ، وهٙمذا.ومُٞمدقمك إمم اًمتزام ذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ سمف

ٱۡدُع ﴿: - قمز وضمؾ -ي٘مقل اهلل  ،وأتب٤مقمٝمؿ وهذه ـمري٘م٦م األنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم
 َُ ۡضَص

َ
ًُٓ ةِٱىٍِِّت ِِهَ أ ۡ ثِ ٱۡۡلََصَِثِِۖ َوَجَِٰدل ـَ ِٔۡق ٍَ ۡ ٍَثِ وَٱل  ﴾إََِلَٰ َشبًِِو َربَِّم ةِٱۡۡلِۡه

َٰ كُۡو ﴿ ▐:، وىم٤مل [181]اًمٜمحؾ:   ِِۚ لََعَ ْ إََِل ٱَّللٍّ ٔٓا ۡدُق
َ
َهَِٰذهِۦ َشبًِِِلٓ أ

َِ ٱتٍّتَكَ  ٌَ  َو
۠ َُا
َ
ٍُۡۡشِكِيَ ةَِطرَيةٍ خ ۡ ََ ٱل ٌِ ۠ َُا

َ
ٓ خ ا ٌَ ِ َو ََ ٱَّللٍّ  ]يقؾمػ: ﴾ِِنِۖ وَُشتَۡحَٰ

ا﴿هلالج لج: ، وىم٤مل [144 ٍَِو َصَٰيِط  ِ وََق ٍٍَّ َدََعٓ إََِل ٱَّللٍّ َّٔۡل  ّمِ َُ كَ ۡضَص
َ
َۡ أ ٌَ  ﴾َو

 .[33]ومّمٚم٧م: 
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ملسو هيلع هللا ىلص ، وىمقًمف (1)«سَمٚم ُٖمقا قَمٜم ل َوًَمْق آَي٦مً ملسو هيلع هللا ىلص: »واألطم٤مدي٨م ذم هذا يمثػمة6 يم٘مقًمف 

ُهْؿ سماَِم جَي٥ُِم قَمَٚمٞمِْٝمؿْ » ًمٕمكم ؓ:  أَلَْن َيِْدَي  6اْدقُمُٝمْؿ إمَِم اإِلؾْمالَِم، َوأظَْمؼِمْ
ِ
وَمَقاَّلل 

ـْ َأْن َيُٙمقَن ًَمَؽ مُحُْر اًمٜم َٕمؿِ  ُ سمَِؽ َرضُماًل ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم ـْ َدقَم٤م إمَِم ملسو هيلع هللا ىلص: »، وىم٤مل (8)«اَّلل  َُم

ـْ شمَ  ـَ اأْلضَْمِر ُِمثُْؾ أضُُمقِر َُم ـْ أضُُمقِرِهْؿ ؿَمٞمْئ٤ًم، ُهًدى، يَم٤مَن ًَمُف ُِم بَِٕمُف، اَل َيٜمُْ٘مُص َذًمَِؽ ُِم

ـْ  ـْ شَمبَِٕمُف، اَل َيٜمُْ٘مُص َذًمَِؽ ُِم صْمِؿ ُِمثُْؾ آصَم٤مِم َُم ـَ اإْلِ ـْ َدقَم٤م إمَِم َضاَلًَم٦ٍم، يَم٤مَن قَمَٚمٞمِْف ُِم َوَُم

 ، واًمٜمّمقص ذم هذا يمثػمة.(3)«آصَم٤مُِمِٝمْؿ ؿَمٞمْئ٤ًم

 يتّمػ سمّمٗم٤مت اًمداقمٞم٦م، وُمـ أمهٝم٤م: وقمغم اًمداقمل أن

وسمٞم٤من ديٜمف اًمذي  - شمٕم٤ممم -ومٞم٘مّمد سمدقمقشمف وضمف اهلل  :اإلظمالص: األومم

 ملسو هيلع هللا ىلص.ارشمْم٤مه ًمرؾمقًمف 

، وال يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمفسمد أن يٙمقن اًمداقمل قم٤مح٤م سمام يدقمق  ومال :: اًمٕمٚمؿ٦مواًمث٤مٟمٞم

 ؿم٤مك ومٞمف أو همػم ُمتثب٧م ُمٜمف أو ٟمحق ذًمؽ.هق إمم رء ال يٕمٚمٛمف أو 

ىمع، يمام ىم٤مل  :: ُمراقم٤مة األوًمقي٤مت٦ماًمث٤مًمثو ومٞمبدأ سم٤مألهؿ وم٤معمٝمؿ قمغم طمس٥م اًمقا

إِٟم َؽ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىمَْقٍم أَْهِؾ يمِت٤َمٍب، »٤م سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ:  ؓ ح   عمٕم٤مذ ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

                                                             

 ¶.ُمـ طمدي٨م قمبد اَّلل  سمـ قمٛمرو  (،3021)أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ( 1)

ُمـ  (،8042( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ )8508: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ؓ . 

 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ. ،(8230أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )( 3)
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َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمٞمْفِ  ـْ أَو  َ ىمَْد  :وَمْٚمٞمَُٙم ُهْؿ َأن  اَّلل  َ، وَم٠مظَْمؼِمْ ، وَم٢مَِذا قَمَروُمقا اَّلل 
ِ
قِمب٤َمَدُة اَّلل 

ُهْؿ أَن   ، وم٠َمظَْمؼِمْ ، (1)«... وَمَرَض قَمٚمَٞمِْٝمْؿ مَخَْس َصٚمََقاٍت ذِم َيْقُِمِٝمْؿ َوًَمٞمَْٚمتِِٝمْؿ، وَم٢ِمَذا وَمَٕمُٚمقا

 ج ُمٕمف ذم اًمقاضمب٤مت اًمنمقمٞم٦م.إمم آظمر احلدي٨م، طمٞم٨م شمدر  

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ؼْمُ قَمغَم األََذى ومِٞمفِ »  سمَِٕم٦ُم: اًمّم  ا  .«اًمر 

ع، وهق صمالصم٦م أىمس٤مم: صؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، طمبس اًمٜمٗمس قمـ اجلزَ  :اًمّمؼم هق

 وصؼم قمـ ُمٕم٤ميص اهلل، وصؼم قمغم أىمدار اهلل اعم١معم٦م.

  :ؼْمُ قَمغَم األََذى ومِٞمفِ »وىمقًمف  اًمث٤مًمث٦مهؾ اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اعمس٠مخ٦م ، «اًمّم 

قْمَقُة إًَِمْٞمفِ )  ُم٤م ؾمبؼ؟مجٞمع أو يٕمقد قمغم  ؟(اًمد 

ىمع أن اإلٟمس٤من حيت٤مج إمم اًمّمؼم ذم األُمقر اًمثالصم٦م6 حيت٤مج إمم  ومٞمف اطمتامل، واًمقا

اًمّمؼم ذم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، وحيت٤مج إمم صؼم ذم ـمريؼ اًمٕمٛمؾ، وحيت٤مج إمم صؼم ذم 

ضَم  واألذى ىمد يٙمقن ىمقًمٞم٤م ف سم٠مذى ذم هذه اًمٓمرق مجٞمٕم٤م، ـمريؼ اًمدقمقة، وىمد يقا

 ٤م وىمد يٙمقن ُم٤مًمٞم٤م.ٞم  ٟمِ دَ وىمد يٙمقن سمَ 

                                                             

واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ وذم ُمقاضع أظمرى،  (1014: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 ¶.ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس (، 15)
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ومال سمد ُمـ اًمّمؼم ذم هذه اعمس٤مًمؽ اًمثالصم٦م: اًمٕمٚمؿ، واًمٕمٛمؾ، واًمدقمقة6 ألن 

أن ال سمد هم٤مًم٥م ُمـ يسٚمؽ ـمريؼ اًمدقمقة واألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

ذم وصٞمتف وىمد ذيمر ًم٘مامُن هذا األُمر اًمٜم٤مس وؿمٝمقاهتؿ، ي١مذى6 ألنف خي٤مًمػ أهقاء 

ُمۡر ﴿السمٜمف، طملم ىم٤مل: 
ۡ
َٰٔةَ َوأ يَ ًِ ٱلطٍّ ِ ك

َ
َٰتَُِنٍّ أ َِهرِ وَٱۡضِبۡ َي ٍُ

ۡ َِ ٱل َّ َق
ۡكُروِف وَٱُۡ ٍَ ۡ ةِٱل

َضاةََم  
َ
آ أ ٌَ  َٰ َٰلَِم  لََعَ ُمٔرِ  إِنٍّ َذ

ُ
َۡ َقزِۡم ٱۡۡل ▐: وىم٤مل ، [13]ًم٘مامن:  ﴾ٌِ

ةَۡج رُُشو  ﴿ َٰ  َوىََلۡد ُنّذِ ْ لََعَ َِ َرتۡيَِم فََطَبُوا حَ ٌّ
َ
ٰٓ خ ْ َضِتٍّ وذُوا

ُ
ْ َوأ ٔا ةُ ا ُنّذِ ٌَ ًۡ ُٓ َٰ ى

َُا ٔاْ ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: وقمال ًمٜمبٞمف  ، وىم٤مل ضمؾ  [30]األنٕم٤مم:  ﴾َُۡۡصُ ُ ْول
ُ
ٍَا َضَبَ أ فَٱۡضِبۡ َن

 ََ  [.31]األطم٘م٤مف:  ﴾ٱلرَُّشوِ  ٱىَۡكۡزِم ٌِ

َواقْمَٚمْؿ َأن  اًمٜم ٍْمَ َُمَع »ذم احلدي٨م:  ملسو هيلع هللا ىلصر، يمام ىم٤مل اًمٜمبل ٗمِ  فمَ ؼَم ـ َص وُمَ 

ؼْمِ  ، ومالسمد ُمـ اًمّمؼم، والسمد أن ُيريب اعمسٚمؿ ٟمٗمسف قمغم هذا األُمر: اًمّمؼم (1)«اًمّم 

ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ6 ألن ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ـمقيؾ وومٞمف خم٤مًمٗم٦م ح٤م هتقاه اًمٜمٗمس، وأجْم٤م 

صؼٌم ذم ـمريؼ اًمٕمٛمؾ واًمٕمب٤مدة، وصؼٌم ذم ـمريؼ اًمدقمقة واألُمر سم٤معمٕمروف 

  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

○ ○ ○

                                                             

(، واحل٤ميمؿ 8443( سمدون ُمقضع اًمِم٤مهد، وأمحد )8114أظمرضمف اًمؽمُمذي ): صحٞمح( 1)

صحٞمح »وصححف األًمب٤مين ذم ¶. ( واًمٚمٗمظ ًمف، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 2343)

 (.2442« )اجل٤مُمع
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 ذم سمٞم٤من أدًم٦م هذه اعمس٤مئؾ، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ًمِٞمُؾ »    ؿِ ْس ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: سمِ  َواًمد 
ِ
ََ  ١َوٱىَۡكۡۡصِ ﴿: ٞمؿِ طمِ اًمر   ـِ مْحَاًمر   اهلل نَسَٰ إِنٍّ ٱۡۡلِ

َٰيَِحَِٰج  ٢ىَِِف ُخۡۡسٍ  ْ ٱىصٍّ ٔا ٍِيُ ْ وََق ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔۡاْ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ َٔاَض  ةِٱۡۡلَّقِ َوحَ
ْ ٔۡا َٔاَض َوحَ

ۡبِ   .«[3 -1]ؾمقرة اًمٕمٍم: ﴾ةِٱلطٍّ

ؿ اعمس٤مئؾ األرسمع اًمس٤مسم٘م٦م اهذه اًمسقرة قمغم وضمقب شمٕمٚم   اؾمتدل  

 .«اًمٕمٍم»ؾمقرة  6اًمٕمٔمٞمٛم٦م

  :َوٱىَۡكۡۡصِ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم﴾:

هر حمؾ احلقادث، وىمٞمؾ: هق آظمر ؾم٤مقم٤مت ؿ سم٤مًمٕمٍم، وهق اًمد  َس هذا ىمَ  

 .اًمٜمٝم٤مر لِ حك أو  اًمٜمٝم٤مر، أىمسؿ سمف يمام أىمسؿ سم٤مًمْم  

 ىَِِف ُخۡۡسٍ ﴿ :وىمقًمف ََ نَسَٰ  :﴾ إِنٍّ ٱۡۡلِ

إال ُمـ اشمّمػ  ،س اإلٟمس٤من ذم ظمس٤مرة، يمؾ سمٜمل اإلٟمس٤من ذم ظمس٤مرةٜمْضمِ  :يٕمٜمل

  .اهذه اًمّمٗم٤مت

 وىمقًمف: ﴿ ْ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي  :﴾إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

اًمٕمٚمؿ، ودالًمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمٓمريؼ اًمٚمزوم6  وهل ،هذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م األومم

 ألهنؿ مل ي١مُمٜمقا إال سمٕمد قمٚمؿ.
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 َٰيَِحَٰجِ ﴿ :وىمقًمف ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ  :﴾وََق

اًمٕمٛمؾ قمغم اإليامن ُمـ  ُػ هذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل اًمٕمٛمؾ، وقمٓمْ 

سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم، وًمٞمس ذم هذا دالًم٦م قمغم إظمراج اًمٕمٛمؾ ُمـ 

 ُمسٛمك اإليامن.

 ٔۡاْ ةِٱۡۡلَقِّ ﴿ :وىمقًمف َٔاَض  :﴾َوحَ

وهل اًمدقمقة إمم احلؼ، واحلؼ هق اإليامن سم٤مهلل  ،هذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م

 .(1)واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 ۡبِ ﴿ :وىمقًمف ٔۡاْ ةِٱلطٍّ َٔاَض  :﴾َوحَ

سمٕم٦م. سمٕمُْم يقيِص  :يٕمٜمل  ٝمؿ سمٕمْم٤م سم٤مًمّمؼم، وهذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م اًمرا

٧م قمغم أن اًمٜمج٤مة إٟمام ًم  أهن٤م دَ  :ضمف اًمدالًم٦م ُمـ هذه اًمسقرة قمغم ُم٤م ؾمبؼوو

ٝم٤م ومٝمق ظم٤مرس، وم٤مًمقاضم٥م قمغم ٘مْ هذه األُمقَر األرسمٕم٦م، وُمـ مل حي٘م   َؼ شمٙمقن عمـ طم٘م  

ن اعمبلم.  اًمٕم٤مىمؾ أن يسٕمك ذم ٟمج٤مة ٟمٗمسف وختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ اخلرسا

○ ○ ○

                                                             

 .530ص «شمٗمسػم اًمسٕمدي» (1)
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ـ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذا اًمب٤مب، وم٘م٤مل: ذع اًمِمٞمخ   صمؿ  ذم ذيمر رء ُم

ٕمل  »
٤مومِ ٦ًم قَمغَم ظَمْٚمِ٘مِف إاِل َهِذِه -َرمِحَُف اهلُل شَمَٕم٤ممَم  -ىَم٤مَل اًمِم  : ًَمْق َُم٤م َأنَْزَل اهلُل طُمج 

قَرَة ًَمَٙمَٗمْتُٝمؿْ   .«اًمس 

اعمتقرم ؾمٜم٦م أرسمع وُمئتلم  ،هق أبق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إدريس :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -ًمٚمٝمجرة، وهق أطمد أصح٤مب اعمذاه٥م األرسمٕم٦م اعمتبققم٦م 

  :قَرَة ًَمَٙمَٗمْتُٝمؿْ »ي٘مقل ٦ًم قَمغَم ظَمْٚمِ٘مِف إاِل َهِذِه اًمس  وقمب٤مرة  ،«ًَمْق َُم٤م َأنَْزَل اهلُل طُمج 

ر اًمٜم٤مس هذه ًمق شمدسم  »: - يمام ؾم٤مىمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه - اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 .(1)«ؿٝمُ تْ ٕمَ ؾِم اًمسقرة ًمقَ 

أن هذه اًمسقرة مجٕم٧م ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ذم  ويريد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  

قمغم أن ُمراد اًمِم٤مومٕمل أن  ف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم  وهلذا ٟمب   6هذا األُمر

ُده أن  هذه اًمسقرة يم٤مومٞم٦م ًمٚمخٚمؼ ذم احل٨م قمغم هذه األُمقر األرسمٕم٦م، وًمٞمس ُمرا

ًمٚمخٚمؼ ذم مجٞمع اًمنميٕم٦م6 ألهن٤م ال شمدل وال شمٗمٞمد ذم يمثػم ُمـ هذه اًمسقرة يم٤مومٞم٦م 

أُمقر اًمنمع، يمٛمس٤مئؾ اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة وهمػممه٤م ُمـ ُمس٤مئؾ اًمديـ، وإٟمام ُمراده 

 ذم هذه األُمقر.

 يٜم٦مَ دِ قمـ أيب ُمَ وهمػمه ومم٤م يدل قمغم ومْمؾ هذه اًمسقرة ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين 

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم بِل  »ويم٤مٟم٧م ًمف صحب٦م، ىم٤مل:  ،اًمدارُمل ضُماَلِن ُِم إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص يَم٤مَن اًمر 

                                                             

 (.035/ 4) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 1)
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٤م قَمغَم اآْلظَمرِ  َ أطََمُدمُهَ ىم٤َم طَمت ك َيْ٘مَرأ ْ َيْٗمؽَمِ ََ ىَِِف  ١وَٱىَۡكۡۡصِ ﴿: اًْمتََ٘مٞم٤َم مَل نَسَٰ إِنٍّ ٱۡۡلِ
٤م قَمغَم اآْلظَمرِ [، 8-1]اًمٕمٍم:  ﴾ُخۡۡسٍ   .(1)«صُمؿ  ُيَسٚم َؿ َأطَمُدمُهَ

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

: سَم٤مٌب: اًمِٕمْٚمُؿ ىَمْبَؾ اًمَ٘مْقِل َواًْمَٕمَٛمِؾ6 - َرمِحَُف اهلُل شَمَٕم٤ممَم  -َوىَم٤مَل اًمبَُخ٤مِري  » 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ۢنتَِم ﴿َواًمد  ُ وَٱۡشخَۡغفِۡر َِّلَ َّ إَِّلٍّ ٱَّللٍّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
ًۡ خ ﴾ فَٱۡقيَ

 .  «ؾِ [، وَمَبَدَأ سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ ىَمْبَؾ اًمَ٘مْقِل َواًمَٕمٛمَ 15]حمٛمد:

هق أبق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري، اإلُم٤مم احل٤مومظ  :اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ػ ذم مجع اًمّمحٞمح اعمجرد، ويمت٤مسمف أصح ٜم  اجلٝمبذ ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح، وأول ُمـ َص 

ـه(، وهق  812ؾمٜم٦م ؾم٧ٍم ومخسلم وُمئتلم ًمٚمٝمجرة ) اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م، شمقذم  

 إُم٤مم صٜمٕم٦م احلدي٨م.

ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ:  اًمٕمٚمؿ ُمـ صحٞمحف، وٟمص يمالُمف  ذيمر هذا ذم يمت٤مب 

، هذه قمب٤مرشمف (1)«... - شمٕم٤ممم -سم٤مب: اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ6 ًم٘مقل اهلل »

 .   يمام ؾم٤مىمٝم٤م اًمِمٞمخ «واًمدًمٞمؾ»وًمٞمس٧م 

                                                             

(، 1180) «األوؾمط»اًمٓمؼماين ذم ، و(048« )اًمزهد»أبق داود ذم  : أظمرضمفصحٞمح( 1)

 (.8204) «اًمّمحٞمح٦م»، وصححف األًمب٤مين ذم (5413) «اًمِمٕم٥م»واًمبٞمٝم٘مل ذم 
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 شمَ »:    اًمبخ٤مري ىم٤مل
ِ
ُ ﴿ :ٕم٤ممَم ًمَِ٘مْقِل اهلل َّ إَِّلٍّ ٱَّللٍّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ

َ
ًۡ خ فَٱۡقيَ

ۢنتَِم َوٱۡشخَۡغفِۡر   اٟمتٝمك.«. [، وَمَبَدَأ سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ 15]حمٛمد:﴾ َِّلَ

وَمبََدَأ سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ ىَمْبَؾ اًمَ٘مْقِل »ذم ىمقًمف:  وًمٕمؾ اًمزي٤مدة ذم يمالم اًمِمٞمخ  

 ُمـ سم٤مب اًمتقضٞمح ًمٙمالم اإلُم٤مم اًمبخ٤مري. ،«َواًمَٕمَٛمؾِ 

اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، يٜمبٖمل أْن يسبؼ  أن اًمٕمٚمؿ ذم ويمالم اإلُم٤مم اًمبخ٤مري واضح

ًۡ ﴿ل قمغم ذًمؽ سم٤مآلي٦م واؾمتدَ   اًمٕمٚمؿ، صمؿ اًمٕمٛمؾ: االؾمتٖمٗم٤مر. ﴾فَٱۡقيَ

 ▐ومال يٛمٙمـ ًمإلٟمس٤من أن يٕمٛمؾ قمٛمال صحٞمح٤م يرض٤مه اهلل  ،وأجْم٤م

م قمغم أن اًمٕمِ  ،٘مت٣م اًمٜمٔمر واًمٕم٘مؾإال سمٕمد أن يتٕمٚمٛمف، ومٙم٤من هذا أجْم٤م ُمُ  ٚمَؿ ُُم٘مد 

 اًمٕمٛمؾ.

○ ○ ○

                                                                                                                                                      

 (.80/ 1) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 1)
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 :الجالخ : املطائل(1)املبخح الجاىٕ

سمٕمد أْن ومرغ اًمِمٞمخ   ُمـ سمٞم٤من اعمس٤مئؾ األرسمع اًمس٤مسم٘م٦م سم٠مدًمتٝم٤م، ذع ذم 

 ذيمر صمالث ُمس٤مئؾ أظمرى مم٤م جي٥م قمغم اعمسٚمؿ شمٕمٚمٛمف، وم٘م٤مل:

َهِذِه الِث صمَ َأن ف جَي٥ُِم قَمغَم يُمؾ  ُُمْسٚمٍِؿ َوُُمْسٚمَِٛم٦ٍم، شَمَٕمٚم ُؿ  - َرمِحََؽ اهللُ  -اقْمَٚمْؿ »

: اعمَ  ـ   َس٤مئِؾ، واًْمَٕمَٛمُؾ اِهِ

يْمٜم٤َم مَهَال، سَمْؾ َأْرؾَمَؾ إًَِمْٞمٜم٤َم َرؾُمقاًل  ـْ األُومَم: َأن  اهلَل ظَمَٚمَ٘مٜم٤َم، َوَرَزىَمٜم٤َم، َومَلْ َيؽْمُ ، وَمَٛم

ـْ قَمَّم٤مُه َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ  ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿. َأـَم٤مقَمُف َدظَمَؾ اجلَٜم ٦َم، َوَُم رَۡشيَِۡ َواًمد 
َ
ٓ أ آ إِجٍّا

َٔۡن رَُشَّٔل   ٓ إََِلَٰ فِرَۡق رَۡشيَِۡا
َ
ٓ أ ا ٍَ ًۡ َن ًۡ رَُشَّٔل  َشًَِٰٓدا َقيًَُۡس َذَكََصَٰ  ١٥إََِلُۡس
ا َوبًِل   ۡخذ 

َ
ُّ أ َخۡذَنَٰ

َ
ُن ٱلرٍُّشَٔل فَأ ۡٔ  .«[12 -11﴾ ]اعمزُمؾ: فِرَۡق

 هذه اعمس٤مئؾ اًمثالث ُمس٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ذم اًمديـ، وظمالصتٝم٤م: 

 .سم٤مًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م: شمتٕمٚمؼ اعمس٠مخ٦م األومم

 .: شمتٕمٚمؼ سم٢مومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدةاعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 : شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقالء واًمؼماء.اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م

 :َأن  اهلَل ظَمَٚمَ٘مٜم٤َم» وم٤معمس٠مخ٦م األومم»: 

                                                             

 ُمـ اًمٗمّمؾ األول )اعم٘مدُم٤مت(.( 1)
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وُمٕمٜمك  .ظم٤مًمؼ يمؾ رء6 ظمٚم٘مٜم٤م وظمٚمؼ مجٞمع اعمقضمقدات - قمز وضمؾ -اهلل 

 ؾم٤مسمؼ.: أوضمد األؿمٞم٤مء، وأبدقمٝم٤م قمغم همػم ُمث٤مل َؼ ٚمَ ظَم 

ًۡ ﴿ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  6واألدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ٍّٔۡرَنَُٰس ًٍّ َض ًۡ ثُ  ﴾َوىََلۡد َخيَۡلَنَُٰس

ء  ﴿، وىمقًمف قمز وضمؾ: [11]األقمراف:  ِ ََشۡ
ُ َخَٰيُِق ُكّ ، وىمقًمف: [28]اًمزُمر:  ﴾ٱَّللٍّ

ٍَئُنَ ﴿ ٌَا تَۡك ًۡ َو ُ َخيََلُس  وهمػمه٤م. ،[52]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ وَٱَّللٍّ

ٍء ﴿إًمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٘مد أؿمػم  :وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ ۡم ُخيُِل
َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
ؼم اًمس  »ـ، هذا قمغم ىم٤مقمدة ُم٤م ُيسٛمك سم[31]اًمٓمقر:  ﴾أ

 6 ألنف ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم ًمٞمس إال صمالصم٦م اطمتامالت، ال راسمع هل٤م:«واًمت٘مسٞمؿ

سم٤مـمؾ6 ألنف يم٤من قمدُم٤م، وهذا  !ٚمؼ ٟمٗمسف: أن هذا اإلٟمس٤من ظَم االطمتامل األول

 د ٟمٗمسف.واًمٕمدم ال يٛمٙمـ أن ُيقضمِ 

سمدون ظم٤مًمؼ وع، دوم٦م سمدون ُُمبدِ ؼ ُص : أن هذا اإلٟمس٤من ظُمٚمِ االطمتامل اًمث٤مين

د، وهذا أجْم٤م سم٤مـمؾ6 ألن يمؾ طم٤مدث السمد ًمف ُمـ حُمدث، ويمؾ ُمقضمقد قضمِ وُمُ 

 د.السمد ًمف ُمـ ُمقضمِ 

أن إٟمس٤مٟم٤م رأى ه أطمد، ومٚمق رُ وهذا أجْم٤م سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة ال يتّمق  

ب٤مَب اح٤مء ومال أطمد يتّمقر أن هذه اًمسٗمٞمٜم٦م ُر قمُ ىمٍما ُمِمٞمدا أو ؾمٗمٞمٜم٦م يمبػمة متخَ 
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ُمع أوئلؽ اًمٓم٤مئٗم٦م  دت صدوم٦م، يمام ضم٤مء ذم ُمٜم٤مفمرة اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  ُوضمِ 

 .(1)- شمٕم٤ممم -وضمقد اهلل  أنٙمروااًمذيـ 

د، وهذا قضمِ : وهق أن شمٙمقن هذه اعمقضمقدات هل٤م ظم٤مًمؼ وُمُ االطمتامل اًمث٤مًم٨م

ٍء ﴿، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: ▐هق احلؼ، وهق اهلل  َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٌِ ْ ٔا ۡم ُخيُِل
َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
 .[31]اًمٓمقر:  ﴾أ

ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم بِل  »ؿ ؓ ىم٤مل: ٓمٕمِ سمـ ُمُ  ػمِ بَ وضم٤مء ذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ ضُم 

ۡم ﴿َيْ٘مَرأُ ذِم اعَمْٖمِرِب سم٤ِمًمٓم قِر، وَمَٚمام  سَمَٚمَغ َهِذِه اآلَي٦َم:  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ٍء أ َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ ۡم ُخيُِل

َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلَٔن  ٔكَُِِٔن  ٣٥ُْ ۡرَضِۚ ةَو َّلٍّ يُ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ْ ٱلصٍّ ٔا ۡم َخيَُل

َ
ًۡ  ٣٦أ ُْ ۡم ِقَِد

َ
أ

ِۡؽُرونَ  ٍُطًَۜ ۡ ًُ ٱل ُْ ۡم 
َ
َُ َربَِّم أ ِ ىَم٤مَل: يَم٤مَد ىَمْٚمبِل َأْن  [،33-31﴾ ]اًمٓمقر: َخَزآن

 6 ألنف يم٤من يدرك ُم٘متْمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م وُمدًمقالهت٤م.(8)«َيٓمػِمَ 

                                                             

ًمٚم٘م٤مري  «ذح اًمٗم٘مف األيمؼم»و وُم٤م سمٕمده٤م، 82ص «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ٜمٔمر: ي( 1)

أظمؼموين ىمبؾ أن ٟمتٙمٚمؿ ذم هذه اعمس٠مخ٦م قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ذم دضمٚم٦م شمذه٥م ». وًمٗمٔمٝم٤م: 10ص

ومؽمؾمق سمٜمٗمسٝم٤م وشمرضمع، يمؾ ذًمؽ ُمـ همػم  ،ومتٛمتٚمئ ُمـ اًمٓمٕم٤مم وهمػمه سمٜمٗمسٝم٤م، وشمٕمقد سمٜمٗمسٝم٤م

: هذا حم٤مل ال يٛمٙمـ أبدا، وم٘م٤مل هلؿ: إذا يم٤من هذا حم٤مال ذم ؾمٗمٞمٜم٦م،  أن يديره٤م أطمد؟ وم٘م٤مًمقا

 .«...  ومٙمٞمػ ذم هذا اًمٕم٤ممل يمٚمف قمٚمقه وؾمٗمٚمف؟

 (.023( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ )0410اًمبخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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 ؼ: إجي٤مدُ ٚمْ ؼ ال يٙمقن إال هلل، واعمراد سم٤مخلَ ٚمْ  سم٤مألدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م أن اخلَ لم  ومتبَ 

ٍََ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ،ٝم٤م قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼاألؿمٞم٤مء وإسمداقمُ  ٍََ ََيۡيُُق َن َذ
َ
َّلٍّ أ

 .[13]اًمٜمحؾ:  ﴾ََيۡيُقُ 

ُ ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وُم٤م ورد ُمـ إض٤موم٦م اخلٚمؼ إمم اعمخٚمقق َذخَتَارََك ٱَّللٍّ
َُ ٱىَۡخَٰيِلِيَ  ۡضَص

َ
َٓۡي ﴿، وىمقًمف: [10]اعم١مُمٜمقن:  ﴾أ ََ ٱىّؽِِي َن ثِ  َٔ ِإَوذۡ ََتۡيُُق ٌِ

رۡيِ  َأطْمٞمُقا َُم٤م »يـ: رِ ّمق  ، وذم اًمّمحٞمحلم أنف ي٘م٤مل ًمٚمٛمُ [114]اح٤مئدة:  ﴾ٱىؽٍّ

ُمـ اًمٕمدم، وإٟمام هق حتقيؾ ًمٚمٌمء ُمـ صقرة اعم٘مّمقد سمف اإلجي٤مَد  ، ًمٞمس(1)«ظَمٚمَْ٘متُؿْ 

 ومٝمق إجي٤مد ُمـ اًمٕمدم قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ. : ؼ اهللٚمْ أُم٤م ظَم . إمم صقرة أظمرى

ا ﴿: - وقمال ضمؾ   -، ىم٤مل اهلل ▐هذا اخلٚمؼ يسػٌم قمغم اهلل و ٌٍّ

 ًۡ ًۡ َوََّل َبۡكرُُس ًۡ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [84]ًم٘مامن:  ﴾َوَِٰضَدةٍ  إَِّلٍّ َنَِۡفس  َخيُۡلُس َ َو ل
َ
أ
 ٍَّ ًۡ َحۡۡعَ ِِبَيۡلِِٓ

َ ۡرَض َول
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصٍّ َ ٱَّلٍّ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ْ أ  ﴾... يََرۡوا

 إمم آظمر اآلي٦م. ،[33]األطم٘م٤مف: 

 َوَرَزىَمٜم٤َم»: اًمِمٞمخ   صمؿ ىم٤مل»: 

هق ُم٤م ُيٜمتٗمع سمف ُمـ ُم٤مل أو ُمٓمٕمقم أو همػممه٤م، ومٙمؾ ُم٤م ُيٜمتٗمع سمف ومٝمق  :اًمرزقو

 رزق، ويٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وذم اآلظمرة.

                                                             

قم٤مئِم٦م ، ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم (8143(، وُمسٚمؿ )8141اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

.▲ 
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زق سمٛمٕمٜمك اعمَ  زْ اًمذي ُيٕمٓم٤مه اعمخٚمقُق  وقرزُ واًمر  ومٝمق  (:سم٤مًمٗمتح)ق ، أُم٤م اًمر 

 .▐ اهلل ُؾ ٕمْ ومِ ، أي: اعمّمدر

ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  6- أجْم٤م - قمغم أن اهلل هق اًمذي يرزق اعمخٚمقىم٤مت أدًم٦ٌم يمثػمة ل  ودَ 

خِيُ ﴿شمٕم٤ممم:  ٍَ ۡ ِ ٱل ٍّٔة زٍّاُق ذُو ٱىُۡل َٔ ٱلرٍّ ُْ  َ ، وىمقًمف ضمؾ [14]اًمذاري٤مت: ﴾ إِنٍّ ٱَّللٍّ

ةَۡصََٰر ﴿وقمال:
َ
َف وَٱۡۡل ٍۡ ٍۡيُِم ٱلصٍّ ٌٍَّ َح

َ
ۡرِض أ

َ
آءِ وَٱۡۡل ٍَ ََ ٱلصٍّ ِ ٌّ َ يَۡرزُكُُسً  ٌَ كُۡو 

ًِِّج َويُۡخرِ  ٍَ
ۡ ََ ٱل َ َُيۡرُِج ٱىََۡحٍّ ٌِ ٌَ ِۚ َو ۡمَر

َ
َ يَُدةُِّر ٱۡۡل ٌَ ََ ٱىََۡحِّ َو ًَِّج ٌِ ٍَ ۡ  ُج ٱل

فََل َتخٍُّلٔنَ 
َ
ِۚ َذُلۡو أ ُ  .[31]يقٟمس:  ﴾فََصًَُلٔلَُٔن ٱَّللٍّ

ٜم٦م ُم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ؓ، ذم اًمس   ُمـو

ومَٞمَٜمُْٗمُخ ومِٞمِف صُمؿ  ُيْرؾَمُؾ إًَِمٞمِْف اعْمَٚمَُؽ، »ملسو هيلع هللا ىلص: ُمراطمؾ ظمٚمؼ اجلٜملم، واًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقًمف 

وَح، َوُي١ْمَُمُر سم٠ِمَْرسَمِع يَمٚماَِمٍت: ِرْزىمِِف، َوَأضَمٚمِِف، َوقَمَٛمٚمِِف، َوؿَمِ٘مل  أَْم ؾَمِٕمٞمد  .(1)« ٌاًمر 

زق ُمع اخلٚمؼ ذم آي٦م واطمدة ذم ىمقًمف  ِي ﴿: - شمٕم٤ممم -وىمد مُجع اًمر  ُ ٱَّلٍّ ٱَّللٍّ
 ًۡ ًٍّ َرزَكَُس ًۡ ثُ  ▐.واًمرازق ، ومٝمق اخل٤مًمؼ [04]اًمروم:  ﴾...َخيََلُس

  يْمٜم٤َم مَهَال» :   ىم٤ملصمؿ  :«َومَلْ َيؽْمُ

ٍَا ﴿لم ؾُمدى ض٤مئٕملم، يمام ىم٤مل ضمؾ وقمال: ٚمِ ٝمٛمَ ُمُ  :يٕمٜمل جٍّ
َ
ًۡ خ فََطِصبۡخُ

َ
أ

ًۡ َختَر   ًۡ إََِلَِۡا ََّل حُرَۡسُكَٔن َخيَۡلَنَُٰس ٍُُّس
َ
ََِٰل ٱ ١١٥ا َوخ ٍَيُِم ٱۡۡلَقَّ َذخََع ۡ ُ ٱل  ...﴾ َّللٍّ

                                                             

ُمـ  ،(8203، وُمسٚمؿ )، وذم ُمقاضع أظمرى(3010اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 قمبد اَّلل  سمـ ُمسٕمقد ؓ. طمدي٨م
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ََيَۡصُب ﴿ه اهلل قمـ ُمثؾ هذا اًمٕمب٨م، ىم٤مل ضمؾ وقمال: ُيٜمز  [، 111]اعم١مُمٜمقن: 
َ
خ

ن ُحۡۡتََك ُشًدى
َ
َُ أ نَسَٰ  .[32]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾ ٱۡۡلِ

  وهق  ،«أَْرؾَمَؾ إًَِمٞمْٜم٤َم َرؾُمقاًل »ومٚمؿ يؽميمٜم٤م اهلل مهال ض٤مئٕملم ُمٝمٛمٚملم ؾمدى، وإٟمام

ًۡ رَُشٔل  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿، ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ًۡ  ىََلۡد َسآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ  .[184]اًمتقسم٦م: ﴾ ٌّ

 أرؾمٚمف اهلل؟ ؿَ وسمِ 

ًۡ رَُشَّٔل  ﴿ىم٤مل ضمؾ وقمال:  ۡؤٌَِِِي إِذۡ بََكَد ذًِِٓ ٍُ
ۡ ُ لََعَ ٱل ٍَّ ٱَّللٍّ ٌَ َۡ  ىََلۡد  ِ ٌّ

ثَ  ٍَ ًُ ٱىِۡهَتََٰب وَٱۡۡلِۡه ُٓ ٍُ ِ ًۡ َويَُكيّ َٰخِِّۦ َويَُزّكًِِٓ ًۡ َءاَي  َقيًَِۡٓ
ْ ٔا ًۡ َحخۡيُ ُُفِصِٓ

َ
]آل ﴾ أ

وشمالوة اآلي٤مت، وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م  [، وم٠مرؾمٚمف اهلل ًمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس،120قمٛمران: 

 حيت٤مضمقن إًمٞمف.

 ـْ َأـَم٤مقَمُف َدظَمَؾ اجلَٜم ٦مَ »: ىمقًمف  :«وَمَٛم

 يمثػمة6 ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل دظمؾ اجلٜم٦م، وهذا ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم آي٤متأي: 

َ حِيَۡم ُضُدوُد ٱ﴿يم٘مقًمف قمز وضمؾ:  َ يُِؽِف ٱَّللٍّ ٌَ ِِۚ َو َٰج   َّللٍّ ُّ َسنٍّ  َورَُشََٔلُۥ يُۡدِخيۡ
ا  َٓ ِ ًُ ََتۡرِي ٌَِ ََتۡخ ً ـِ ُز ٱىَۡك ۡٔ َٰلَِم ٱىَۡف ِۚ َوَذ ا َٓ ََ ذًِ َُٰر َخَِِٰلِي َُۡه

َ
 .[13]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٱۡۡل

ـْ قَمَّم٤ميِن َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ ملسو هيلع هللا ىلص: »وىم٤مل اًمٜمبل  ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجْلَٜم ٦َم، َوَُم  . (1)«َُم

                                                             

ؓ، وطمس   أيب ؾمٕمٞمد ُمـ طمدي٨م ،(444) «األوؾمط»اًمٓمؼماين ذم  أظمرضمف: طمسـ( 1) ـ اخلدري 

سمٚمٗمظ:  أيب هريرةؓ  ُمـ طمدي٨م ،(3844وأظمرضمف اًمبخ٤مري ) .(10/303حم٘م٘مق اعمسٜمد )ؾمٜمده 

ـْ قَمَّم٤ميِن ومََ٘مْد أَبَك. ..»  .«َوَُم
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، يمام دل  قمٚمٞمف ىمقًمف ، سمؾ ـم٤مقم٦م يمؾ ٟمبل ورؾمقلملسو هيلع هللا ىلصواًمقاضم٥م ـم٤مقم٦م اًمٜمبل 

رَۡشيَِۡا ٌَِ رٍُّشٍٔل إَِّلٍّ ﴿شمٕم٤ممم: 
َ
آ أ ٌَ ِ َو  .[20]اًمٜمس٤مء:  ﴾َِلَُؽاَع بِإِذِۡن ٱَّللٍّ

 ـْ قَمَّم٤مُه َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ »: وىمقًمف  :«َوَُم

َ ﴿وصم٤مسم٧م سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، يم٘مقًمف قمز وضمؾ:  رٌ ُم٘مر   - أجْم٤م -هذا  ٌَ َو
 ُّ َ َورَُشََٔلُۥ َويَخََكدٍّ ُضُدوَدهُۥ يُۡدِخيۡ ا َوََلُۥ َقَذاب  َُاًرا َخَِِٰل   َحۡكِص ٱَّللٍّ َٓ ا ذًِ

ِٓي   َ َورَُشََٔلُۥ فَإِنٍّ ََلُۥ َُاَر ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ،[10]اًمٜمس٤مء:  ﴾مَّ َ َحۡكِص ٱَّللٍّ ٌَ َو
ةًَدا
َ
ٓ خ ا َٓ ََ ذًِ ًَ َخَِِٰلِي ٍِّ َٓ ـْ قَمَّم٤ميِن »، وذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ: [83]اجلـ:  ﴾َس َوَُم

 .(1)«َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ 

 ٟمققم٤من:ودظمقل اًمٜم٤مر 

ومٛمـ ُم٤مت قمغم  6دظمقل ُم١مسمد، وهذا ًمٚمٙم٤مومر أي:: دظمقل إمم أبد، اًمٜمقع األول

 .- واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -اًمٙمٗمر وم٢مٟمف يدظمؾ اًمٜم٤مر ظم٤مًمدا خمٚمدا ومٞمٝم٤م 

د، وهذا ًمٕمّم٤مة اعمقطمديـ، ومٛمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد : دظمقل إمم أُمَ اًمٜمقع اًمث٤مين

ر ًمٙمٜمف إمم أُمد، سمحس٥م قمٚمؿ وم٢مٟمف ُيٕمذسمف سم٤مًمٜم٤م فُ سمَ وقمٜمده ُمٕم٤مٍص، وؿم٤مء اهلل أن ُيٕمذ  

 اهلل وسمحس٥م أقمامل اًمٕمب٤مد.

هذا إمم اهلل 6 وفوُمٕمّمٞمتُ ☺ اًمرؾمقل  ـم٤مقم٦مُ  دِ واقمٚمؿ أنف ىمد جيتٛمع ذم اعمقطم  

د ذم اًمٜم٤مر ف وم٢مٟمف ال خُيٚم  سمَ وإن قمذ   .إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف، وإن ؿم٤مء قمذسمف :▐

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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ًۡ إِجٍّآ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ - يمام ذيمر اًمِمٞمخ   - واًمدًمٞمؾ ،يمام ؾمبؼ رَۡشيَِۡآ إََِلُۡس
َ
أ

َن رَُشَّٔل   ۡٔ ٓ إََِلَٰ فِرَۡق رَۡشيَِۡا
َ
ٓ أ ا ٍَ ًۡ َن  َشًَِٰٓدا َقيًَُۡس

ُٔۡن  ١٥رَُشَّٔل  َذَكََصَٰ فِرَۡق
ا َوبًِل   ۡخذ 

َ
ُّ أ َخۡذَنَٰ

َ
 .[12 -11﴾ ]اعمزُمؾ: ٱلرٍُّشَٔل فَأ

 :ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿» ىمقًمف ًۡ َواًمد  رَۡشيَِۡآ إََِلُۡس
َ
 :«﴾إِجٍّآ أ

 اخلٓم٤مب ًمٙمٗم٤مر ىمريش واعمنميملم.

 :وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ًۡ  :﴾رَُشَّٔل  َشًَِٰٓدا َقيًَُۡس

 ٚم٧م، واألُم٦م شمِمٝمد هلذا اًمرؾمقل سم٤مًمبالغ6ٛمِ اًمرؾمقل يِمٝمد قمغم هذه األُم٦م سمام قمَ 

ث  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٌٍّ
ُ
ًۡ أ َٰلَِم َسَكيَۡنَُٰس ْ وََشؽ   َوَكَذ ٔا َُهُُٔ َدآَء لََعَ ٱنلٍّاِس ا ّّلِ َٓ ُش

ًۡ َشًِٓد  َويَُسَٔن   [.103]اًمب٘مرة:  ﴾اٱلرٍُّشُٔل َقيًَُۡس

 يب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقمـ أو
ِ
ُيْدقَمك ُٟمقٌح »ملسو هيلع هللا ىلص: قُل اهلل

، وَمٞمَُ٘مقُل: َهْؾ سَمٚم ْٖم٧َم؟ وَمٞمَُ٘مقُل: َٟمَٕمْؿ،  َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، ومَٞمَُ٘مقُل: ًَمب ٞمَْؽ َوؾَمْٕمَدْيَؽ َي٤م َرب 

تِِف: َهْؾ سَمٚم َٖمٙمُ  ـْ َيِْمَٝمُد ًَمَؽ؟ وَمٞمَُ٘م٤مُل أِلُُم  ـْ َٟمِذيٍر، وَمٞمَُ٘مقُل: َُم ْؿ؟ وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َُم٤م أَت٤َمٟم٤َم ُِم

تُُف، وَمتَِْمَٝمُدوَن َأن ُف ىَمْد سَمٚم غَ  ٌد َوأُُم  ؾُمقُل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا، وَمَذًمَِؽ  ،وَمٞمَُ٘مقُل: حُمَٛم  َوَيُٙمقَن اًمر 

ث  ﴿ ىَمْقًُمُف ضَمؾ  ذيِْمُرُه: ٌٍّ
ُ
ًۡ أ َٰلَِم َسَكيَۡنَُٰس ْ وََشؽ   َوَكَذ ٔا َُهُُٔ َدآَء لََعَ ٱنلٍّاِس ا ّّلِ َٓ ُش

ًۡ َشًِٓد    .  (1)َواًمَقؾَمُط: اًمَٕمْدُل  «[103]اًمب٘مرة:  ﴾اَويَُسَٔن ٱلرٍُّشُٔل َقيًَُۡس

 :َٔۡن رَُشَّٔل  ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم رَۡشيَِۡآ إََِلَٰ فِرَۡق
َ
ٍَآ أ  ملسو هيلع هللا ىلص.اهلل ُمقؾمك  ل  وهق ٟمبِ  :﴾َن

                                                             

 (. 3335)أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ( 1)
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 :ُن ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم ۡٔ ا َوبًِل  َذَكََصَٰ فِرَۡق ۡخذ 
َ
ُّ أ َخۡذَنَٰ

َ
 :أي ،﴾ٱلرٍُّشَٔل فَأ

 أظمذا ؿمديدا.

 ومخالص٦م هذه اعمس٠مخ٦م هل إصمب٤مت اًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م.

○ ○ ○ 

 ، وم٘م٤مل:ُمـ اعمس٤مئؾ اًمثالث ذم سمٞم٤من اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ٌب، َوال  َأن  اهللَ : اًمث٤مٟمٞم٦م» َك َُمَٕمُف َأطَمٌد ذِم قِمب٤َمَدشمِِف، ال َُمَٚمٌؽ ُُمَ٘مر  ال َيْرىَض َأْن ُينْمَ

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ِ َٟمبِل  ُُمْرؾَمٌؾ6 َواًمد  َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا ِ فََل حَۡدُق َسَِٰشَد َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل
َ
َوأ

ا َضد 
َ
 .«[14﴾ ]اجلـ: أ

وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة، وأن اهلل ال ٝم٤م: اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وطم٤مصٚمُ  هل هذه

ك ُمٕمف أطمد ُمٝمام يم٤من، وًمق يم٤من ُمَٚمٙم٤م ُُم٘مرسم٤م قمٜمد اهلل أو ٟمبٞم٤م ُمرؾمال، يرىض أن ُينَم 

ُ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وه١مالء أومْمؾ أصٜم٤مف اعمخٚمقىم٤مت: اعمالئٙم٦م واًمرؾمؾ،  ٱَّللٍّ
َلٰٓهَِهثِ رُُشل   ٍَ ۡ ََ ٱل ََ ٱنلٍّاِس  يَۡطَؽِِف ٌِ  [.31]احل٩م:  ﴾َوٌِ

  فََل ﴿قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمِمٞمخ  صمؿ اؾمتدل ِ َسَِٰشَد َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل
َ
َوأ

ا َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ ٔاْ   .[14]اجلـ: ﴾ حَۡدُق
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َسَِٰشدَ ﴿: شمٕم٤ممم وذم اعمراد سم٘مقًمف ٍَ ۡ  ُمٜمٝم٤م: 6أىمقال ألهؾ اًمٕمٚمؿ ،﴾ٱل

اؾمؿ ُمٙم٤من، يٕمٜمل  ،: أن اعمس٤مضمد مجع َُمسِجد قمغم وزن َُمٗمِٕمؾاًم٘مقل األول

 ُمقضع اًمسجقد، وهل األُم٤ميمـ اًمتل سُمٜمٞم٧م ًمٚمّمالة وذيمر اهلل.

ٝمؿ ٕمَ ٞمَ ىم٤مل ىمت٤مدة  : يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إذا دظمٚمقا يمٜم٤مئسٝمؿ وسمِ 

 .(1)هدَ وه وطْم دُ طم  قَ أن يُ ملسو هيلع هللا ىلص أذيمقا سم٤مهلل، وم٠مُمر اهلل ٟمبٞمف 

َسَِٰشدَ ﴿: اعمٕمٜمك قمغم هذا اًم٘مقلو ٍَ ۡ نٍّ ٱل
َ
 أُم٤ميمـ اًمٕمب٤مدة. :يٕمٜمل، ♂َوأ

َسَِٰشدَ ﴿ ــــ: أن اعمراد سماًم٘مقل اًمث٤مين ٍَ ۡ سمـ  ىم٤مل ؾمٕمٞمد .اًمسجقد أقمْم٤مءُ  :﴾ٱل

هذه األقمْم٤مء هلل ومال شمسجدوا اه٤م  :، يٕمٜمل(8)«ٟمزًم٧م ذم أقمْم٤مء اًمسجقد»ضمبػم: 

 ًمٖمػمه، وقمغم هذا اًم٘مقل شمٙمقن مجع ُمسَجد سمٗمتح اجلٞمؿ.

ُأُِمْرُت َأْن »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمبل ¶  ويمام ذم احلدي٨م قمـ اسمـ قمب٤مس

 .(3)«َأؾْمُجَد قَمغَم ؾَمبَْٕم٦ِم أقَْمُٔمؿٍ 

َسَِٰشدَ ﴿وىمري٥ٌم ُمـ هذا اًم٘مقل ُمـ ضمٕمؾ  ٍَ ۡ ُمّمدر ُمٞمٛمل  ،مجع ُمسَجد ﴾ٱل

 وأن اًمسجقد هلل ال يٙمقن ًمٖمػمه. :سمٛمٕمٜمك اًمسجقد، يٕمٜمل

                                                             

 (.221/ 83) «شمٗمسػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.800/ 4) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 8)

 (.054وُمسٚمؿ ) ،(418اًمبخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)
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: اعمس٤مضمد اعمبٜمٞم٦م أو األُم٤ميمـ اًمتل ُيٕمبد اهلل ومٞمٝم٤م، ويمذًمؽ األقمْم٤مء وقمغم يمؾ  

اًمسجقد، يمٚمٝم٤م إٟمام شمٙمقن هلل ال ًمٖمػمه، ومال جيقز أن اًمتل شمٙمقن هلذه اهلٞمئ٦م وهل 

 ه.ُيدقمك وأن ُيٕمبد ُمع اهلل همػمُ 

 ا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ ٔاْ   :﴾فََل حَۡدُق

 ،يٕمٜمل اًمٓمٚم٥م واًمس١مال :دقم٤مء اعمس٠مخ٦موم ،يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ودقم٤مء اعمس٠مخ٦م

قَم٤مءُ »: ملسو هيلع هللا ىلصضمٜمس اًمٕمب٤مدات، يمام ىم٤مل  يٕمٜمل :ودقم٤مء اًمٕمب٤مدة  .(1)«ُهَق اًْمِٕمب٤َمَدةُ  اًمد 

 :ا﴿ وىمقًمف َضد 
َ
مجٞمع ُمـ  :أيهذه ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل ومُتٗمٞمد اًمٕمٛمقم،  :﴾أ

ٌب، َوال َٟمبِل  ُُمْرؾَمٌؾ »يٕمبد ُمـ دون اهلل، يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ  :  ، «ال َُمَٚمٌؽ ُُمَ٘مر 

 إذا يم٤من اهلل ال يرىض هل١مالء ومٖمػممه٤م ُمـ سم٤مب أومم. :يٕمٜمل

 ُُمْرؾَمٌؾ َوال َٟمبِل  »:    وىمقًمف»: 

يِمػم إمم ُمس٠مخ٦م اًمٗمرق سملم اًمٜمبل واًمرؾمقل، وهذه ُمس٠مخ٦م     يم٠من اًمِمٞمخ

 ُمِمٝمقرة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.

أن اًمرؾمقل   :وًمٕمؾ األىمرب اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

هق ُمـ ُأرؾمؾ إمم ىمقٍم ُمٙمذسملم، واًمٜمبل ُمـ ُأرؾمؾ إمم ىمقٍم ُم١مُمٜملم سمنميٕم٦م رؾمقل 

                                                             

ٕمامن سمـ اًمٜم   ُمـ طمدي٨م(، 8525واًمؽمُمذي ) ،(1035أبق داود ) : أظمرضمفصحٞمح( 1)

  (.3043) «صحٞمح اجل٤مُمع»وصححف األًمب٤مين ذم ، ِمػم ؓسمَ 
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َٓا  ﴿ وحيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:ٛمٝمؿ ، ومٝمق ُيٕمٚم  (1)ىمبٚمف ََٰث ذًِ َرى ۡٔ َُزنۡلَا ٱّلٍّ
َ
ٓ أ إِجٍّا

د   ْ ى ُْ ٔا ٍُ ۡشيَ
َ
ََ أ ِي َن ٱَّلٍّ َٓا ٱنلٍّبًَِّٔ ِ ًُ ة ِۚ ََيُۡس [، وم٤مًمٜمبٞمقن ُمـ 00]اح٤مئدة:  ﴾َؤُُر 

ئٞمؾ حيٙمٛمقن سم٤مًمتقراة اًمتل أنزهل٤م اهلل قمغم ُمقؾمك   ملسو هيلع هللا ىلص.سمٜمل إرسا

 إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة.ومخالص٦م هذه اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: وضمقب 

○ ○ ○ 

 إمم سمٞم٤من اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ  

ـْ طَم٤مد  اهلَل  :اًمث٤مًمث٦م» قُز ًَمُف ُُمَقاالُة َُم َد اهلَل ال جَيُ ؾُمقَل، َوَوطم  ـْ َأـَم٤مَع اًمر  َأن  َُم

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ا َّلٍّ َوَرؾُمقًَمُف، َوًَمْق يَم٤مَن َأىْمَرَب ىَمِري٥ٍم6 َواًمد   ٌ ۡٔ ُد كَ ََتِ
ٔٓاْ  ٔۡ ََكُُ َ ۥ َول َ َورَُشََٔلُ َۡ َضآدٍّ ٱَّللٍّ ٌَ وَن  آدَّ َٔ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ يُ ِ َوٱَۡلَ َُِٔن ةِٱَّللٍّ ٌِ يُۡؤ
 ًُ ِٓ ِ ٔب

هَِم َنَخَب ِِف كُيُ ْوَلٰٓ
ُ
ِۚ أ ًۡ ُٓ ۡو َقِشرَيَت

َ
ًۡ أ ُٓ ََٰج ۡو إِۡخَن

َ
ًۡ أ ُْ آَء َِ ۡب

َ
ۡو خ
َ
ًۡ أ ُْ َءاةَآَء

ً ُْ يٍَّد
َ
ََ َوخ يَمَٰ َُۡهَُٰر  ٱۡۡلِ

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َٰج  ََتۡرِي  ًۡ َسنٍّ ُٓ

ُّ  َوُيۡدِخيُ ِۡ ِ ٌّ ةُِروح  
ََّلٓ إِنٍّ 

َ
ِِۚ خ هَِم ِضۡزُب ٱَّللٍّ ْوَلٰٓ

ُ
ِۚ أ ُّ ِۡ ْ َخ ًۡ َوَرُعٔا ُٓ ِۡ ُ َخ ِۚ َرِِضَ ٱَّللٍّ ا َٓ ََ ذًِ ي َخَِِٰلِ

ۡفيُِطٔنَ  ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ  ِ  .«[88﴾ ]اعمج٤مدًم٦م: ِضۡزَب ٱَّللٍّ

اًمث٤مًمث٦م ذم شم٘مرير ُمبدأ اًمقالء واًمؼماء، ومذيمر اًمِمٞمخ   أن اعمس٠مخ٦م هل هذه 

ع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م ال جيقز ًمف ُمقاالة ُمـ طم٤مد   دَ طم  ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل ووَ   اهلل سم٠منقا

 اهلل ورؾمقًمف.

                                                             

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.314/ 8« )قاتٜمباًم»يٜمٔمر: ( 1)
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 ة، ومام ُمٕمٜمك اعمقاالة؟٤مد  االة وحُم هٜم٤م ُمق

 ٤مل شمٕم٤ممم:ىم ٤م، وأصٚمٝم٤م ُمـ اًمقالي٦م وهل اعمحب٦م،ٞم  ًمِ ه وَ ذَ خِ يٕمٜمل أن شمت   :اعمقاالة

ِ ٱۡۡلَقِّ ﴿ َُث َّلِلٍّ ًَٰ َل َٔ ۡ َِالَِم ٱل  [.00]اًمٙمٝمػ:  ﴾ُْ

رب وُم٤م إمم ذًمؽ، ٍمة واًم٘مُ وم٤معمقاالة سمٛمٕمٜمك احل٥م، وهل٤م ُم٘متْمٞم٤مت ُمـ اًمٜم 

 ًمٙمـ أصؾ ُمٕمٜم٤مه٤م ُم٠مظمقذ ُمـ اعمحب٦م.

اعمخ٤مًمٗم٦م واعمج٤مٟمب٦م واعمٕم٤مداة، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ  :ة وم٠مصٚمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٦مح٤مد  وأُم٤م اعمُ 

ة. وُيٕمؼم  ح٤مد  آظمر، ومٝمذه هل اعمُ  د  ، واهلل ورؾمقًمف ذم طَم د  ٠منف ذم طَم ، يٕمٜمل يمد  احلَ 

َ ﴿قمٜمٝم٤م سم٤معمِم٤مىم ٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َ يَُشآّقِ ٱَّللٍّ ٌَ ۥ  َو َ َورَُشََٔلُ ْ ٱَّللٍّ ٔا ًۡ َشٓاكَّ ُٓ جٍّ
َ
َٰلَِم ةِد َذ

َ َشِديُد ٱىۡكَِلابِ   [.0]احلنم:  ﴾فَإِنٍّ ٱَّللٍّ

 :أي -اًمتقطمٞمد سم٠منقاقمف اًمثالصم٦م حيرم قمٚمٞمف ُمقاالة ؼ ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل وطم٘م   إذن،

 اًمقالء واًمؼماء. رُ اهلل ورؾمقًمف، وهذا ي٘مر   ُمـ طم٤مد   -حمب٦م 

ٖمض هق اًمبُ  (اًمؼماء)و ،هق اعمحب٦م واعمقدة واًم٘مرب (اًمقالء)وأصؾ ُمٕمٜمك 

 حمٚمٝمام ذم اًم٘مٚم٥م. ، أي:واًمٕمداوة. واعمحب٦م واًمبٖمض ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب

ـ   6 هلام آصم٤مر وُم٘متْمٞم٤مت شمٔمٝمر قمغم اًمٚمس٤من واجلقارحاًمقالء واًمؼماء ًمٙم

ٍمة واألنس واعمٕم٤موٟم٦م واهلجرة وٟمحق ذًمؽ، يمٚمٝم٤م ُمـ آصم٤مر وُم٘متْمٞم٤مت ٤مًمٜم  وم

 ، وأضداده٤م ُمـ آصم٤مر وُم٘متْمٞم٤مت اًمؼماء.اعمقاالة



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

47 

ُمٜمٝم٤م ىمقًمف قمز وضمؾ:  ٦6مودل قمغم هذا األصؾ ٟمّمقص يمثػمة ذم اًمٙمت٤مب واًمُسٜم  

﴿ُِٔ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلٍّ َٓ حَّ
َ
ًۡ َيٰٓد ُٓ َۘ َبۡكُغ ۡوَِلَآَء

َ
َٔد وَٱنلٍَّصََٰرىٰٓ أ ُٓ ْ ٱَۡلَ ْ ََّل َتخٍِّخُذوا  ا

ۡوَِلَآءُ بَۡكظ   
َ
ۗۡ إِنٍّ ٱ أ ًۡ ُٓ ُّۥ ٌِِۡ ٍّ ًۡ فَإُِ ُِِس ٌّ  ًُٓ ٍّ ل َٔ َ َحخَ ٌَ َٔۡم َو ِٓۡدي ٱىَۡل َ ََّل َح  َّللٍّ

ٍِيَ  َٰيِ ٌَ ﴿وقمال:  ضمؾ فًمق[، وىم11]اح٤مئدة:  ﴾ٱىظٍّ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ْ ََّل َيٰٓد ٔا ُِ

 ٌََ َِ  َو َٰ يَم  ٱۡۡلِ
ْ ٱىُۡسۡفَر لََعَ ٔا ۡوَِلَآَء إِِن ٱۡشخََطتَّ

َ
ًۡ أ َُس َُٰ ًۡ ِإَوۡخَن ْ َءاةَآَءُز َتخٍِّخُذٓوا

ٍُٔنَ  َٰيِ ًُ ٱىظٍّ ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
ًۡ فَأ ُِِس ٌّ  ًُٓ ٍّ ل َٔ كَۡد ﴿هلالج لج:  فًمق[، وىم83]اًمتقسم٦م: ﴾َحخَ

 ًَ ًِ َْٰ َٔةٌ َضَصَِث  ِِفٓ إِةَۡر ۡش
ُ
ًۡ أ ًۡ إٍُِّا ةَُرَٰٓءُؤاْ  ََكَُۡج ىَُس مِِٓ ۡٔ  ىَِل

ْ ٔا ُ ۥٓ إِذۡ كَال ُّ َك ٌَ  ََ ِي وَٱَّلٍّ
 ًُ ًۡ َوبََدا ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس ِ َزَفۡرَُا ةُِس ا َتۡكتُُدوَن ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٍٍّ ًۡ َومِ ٌُِِس

ۥٓ  ِ وَۡضَدهُ ٔاْ ةِٱَّللٍّ َٰ حُۡؤٌُِِ ةًَدا َضِتٍّ
َ
ََٰوةُ وَٱۡۡلَۡغَغآُء خ  [.0]اعمٛمتحٜم٦م: ﴾ ٱىَۡكَد

 »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمبل 
ِ
ياَمِن احْل٥َم  ذِم اَّلل  َواًْمبُْٖمُض  ،َأْوصَمُؼ قُمَرى اإْلِ

 
ِ
 .(1)«ذِم اَّلل 

ًۡ حََرىَٰ َنررِي  ﴿▐: وهذا ذط ذم اإليامن يمام ىم٤مل  ُٓ ِِۡ ٌّ َٔۡن ا  ىٍّ َٔ َحخَ
ًۡ َوِِف  ُ َقيًَِۡٓ ن َشِخَػ ٱَّللٍّ

َ
ًۡ أ ُٓ ُُفُص

َ
ًۡ أ ُٓ َ ۡج ل ٌَ ا كَدٍّ ٌَ ِْۚ َۡلِئَۡس  ََ َزَفُروا ِي ٱَّلٍّ

                                                             

، ُمـ طمدي٨م (30334) واسمـ أيب ؿمٞمب٦م، (14180: أظمرضمف أمحد )طمسـ سمِمقاهده( 1)

ٕمقد، واسمـ قمب٤مس، وأيب ذر، وُمٕم٤مذ اسمـ ُمس ؿمقاهد ُمـ رواي٦مف وًم، سمـ قم٤مزب ؓاًمؼماء 

 ـمرىمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م»: (1384) «اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»األًمب٤مين ذم  ىم٤ملو ╚.

 .«األىمؾ قمغم احلسـ درضم٦م إمم يرشم٘مل
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وَن  ًۡ َخَِِٰلُ ُْ ا  ٨٠ٱىَۡكَذاِب  ٌَ ُزَِل إََِلِّۡ 
ُ
ٓ أ ا ٌَ ِ َوٱنلٍِّبِّ َو  يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللٍّ

ْ ٔا ُ ٔۡ ََكُ َ َول
ۡوَِلَآَء َوَلَٰسِ 

َ
ًۡ أ ُْ َُذو َِٰصُلٔنَ ٍَّ َنررِي  ٱَتٍّ ًۡ َف ُٓ ِِۡ ٌّ  [.41-44 ]اح٤مئدة: ﴾ا 

ر اهلل مجٚم٦م ذـمٞم٦م ذيمَ »قمـ هذه اآلي٦م:  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

اًمتل شم٘متيض ُمع اًمنمط  (ًمق)شم٘متيض أنف إذا ُوضمد اًمنمط ُوضمد اعمنموط، سمحرف 

ِ ﴿اٟمتٗم٤مء اعمنموط، وم٘م٤مل:  ٔاْ يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللٍّ ٔۡ ََكُُ َ ًۡ َول ُْ َُذو ٌَا ٱَتٍّ ُزَِل إََِلِّۡ 
ُ
آ أ ٌَ وَٱنلٍِّبِّ َو

ۡوَِلَآءَ 
َ
[، ومدل قمغم أن اإليامن اعمذيمقر يٜمٗمل اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء ويْم٤مده، 41]اح٤مئدة:﴾ أ

وال جيتٛمع اإليامن واخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م، ودل ذًمؽ قمغم أن ُمـ اختذهؿ أوًمٞم٤مء ُم٤م 

ـ اإليامن سم٤مهلل واًم  .(1)«ٜمبل وُم٤م ُأنزل إًمٞمفومٕمؾ اإليامن اًمقاضم٥م ُم

ا ﴿سم٤مآلي٦م اًمتل ذم آظمر ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م:  - أجْم٤م -واؾمتِمٝمد اًمِمٞمخ   ٌ ۡٔ َّلٍّ ََتُِد كَ
 ْ ٔٓا ُ ٔۡ ََكُ َ َ َورَُشََٔلُۥ َول َۡ َضآدٍّ ٱَّللٍّ ٌَ َٔآدَّوَن  ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ يُ ِ وَٱَۡلَ  ...﴾يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللٍّ

 ذيمر أىمرب األىمرسملم: اآلسم٤مء واألبٜم٤مء واإلظمقان واًمٕمِمػمة. ، وومٞمٝم٤م[88]اعمج٤مدًم٦م: 

نم سمٙمراُم٦م اهلل بْ ومٚمٞمُ  (اهلل ورؾمقًمف ة ُمـ طم٤مد  يٕمٜمل قمدم ُمقد  )ؼ ذًمؽ ومٛمـ طم٘م  

ْوَلٰٓهَِم َنخََب ِِف ﴿▐: وم٘م٤مل  ،أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م :ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة
ُ
أ

 ََ يَمَٰ ًُ ٱۡۡلِ ـ اإليامن ذم ي  وزَ  ،ذِم ىمٚمبفره٤م يمت٥م ًمف اًمسٕم٤مدة وىمر  »يٕمٜمل  ،﴾كُئُبِِٓ

ف 6 ومٝمل ىمٚمقب شمٜمقرت اهذا اإليامن، ٟمقر اإليامن اًمذي يٓمرد اًمُِمبَ (8)«سمّمػمشمف

 واًمري٥م واًمِمٙمقك.

                                                             

 (.13/ 3) «اًمٗمت٤موىجمٛمقع »( 1)

 (.4/10) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 8)



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

49 

ُّ ﴿ىم٤مل:  ِِۡ ٌّ ً ةُِروح   ُْ يٍَّد
َ
 ▐.، أي: ٟمقر وُمدد ُمـ اهلل ﴾َوخ

َُٰر ﴿وذم اآلظمرة ىم٤مل:  َُۡه
َ
ا ٱۡۡل َٓ ِ َٰج  ََتۡرِي ٌَِ ََتۡخ ًۡ َسنٍّ ُٓ ََ َويُۡدِخيُ َخَِِٰلِي

ا َٓ رَِِضَ ﴿ :اخلٚمقد األبدي ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م 6ومٝمذه اًمٙمراُم٦م األومم ،﴾ذًِ
 ُّ ْ َخِۡ ٔا ًۡ َورَُع ُٓ ُ َخِۡ ٟمف ومال يسخط قمٚمٞمٝمؿ. صمؿ ىم٤مل:ومُٞمحِ  ،﴾ٱَّللٍّ  ؾ قمٚمٞمٝمؿ رضقا

﴿ ِ ْوَلٰٓهَِم ِضزُۡب ٱَّللٍّ
ُ
، طمٞم٨م أض٤مومٝمؿ إمم أجام ذف ذف -أجْم٤م  - وهذا ،﴾أ

ۡفيُِطٔنَ ﴿صمؿ ىم٤مل: ، ▐ٟمٗمسف  ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ  ِ ََّلٓ إِنٍّ ِضزَۡب ٱَّللٍّ
َ
حٙمؿ وم، ﴾خ

هق اًمٗمقز سم٤معمٓمٚمقب واًمٜمج٤مة ُمـ اعمرهقب، وهل ُمـ  :سمٗمالطمٝمؿ، واًمٗمالح

 اًمٙمٚمامت اجل٤مُمٕم٦م.

ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة عمـ طم٘مؼ هذا  ،سمؾ ظمػمات ضمٚمٞمٚم٦م ،ومٝمذه ومْم٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م

 واهلل أقمٚمؿ. ،ة ُمـ اًمٙم٤مومريـاألصؾ اعمتلم ، وهق حت٘مٞمؼ اًمقالء ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمؼماء

○ ○ ○
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 :ّبٔاٌ بعض األّامس ّاليْإٍ ,املبخح الجالح: احلئفٔ٘
ٝم٤م، اٟمت٘مؾ إمم تِ ًم  ُمـ سمٞم٤من هذه اعمس٤مئؾ اًمثالث سم٠مدِ  اًمِمٞمخ   غَ سمٕمد أْن ومرَ 

ًمف شمٕمٚم ؼ ؿمديد سمٛمقضققم٤مت ، وهق أُمر ♠احلٜمٞمٗمٞم٦م ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ  ُمٕمٜمك سمٞم٤من

 اًمٙمت٤مب.

 :ىم٤مل  

ِهٞمَؿ: َأْن شَمْٕمُبَد اهللَ - اهلُل ًمَِٓم٤مقَمتِفِ  َأْرؿَمَدكَ  -اقْمَٚمْؿ » ٦َم إسِْمَرا ، َأن  احْلَٜمِٞمِٗمٞم ٦َم ُِمٚم 

. َوسمَِذًمَِؽ َأَُمَر اهلُل مَجِٞمَع اًمٜم ٤مِس، َوظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ هَل٤َم6 يَماَم ىَم٤مَل  ـَ ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد  َوطْمَدُه، خُمْ

ا َخيَۡلُج شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ٌَ نَس إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدونِ  َو ٍَّ وَٱۡۡلِ [ َوَُمْٕمٜمَك 12﴾ ]اًمذاري٤مت: ٱۡۡلِ

ُدونِ َحۡكتُُدونِ ﴿  .«﴾: ُيَقطم 

   وهذا ومٞمف قمٜم٤مي٦م  ،«اقْمَٚمؿْ »هذه اعمس٠مخ٦م سم٘مقًمف:  اؾمتٗمتح اًمِمٞمخ

، وىمد ٞمٜمتبف إمم ُم٤م سمٕمدهًمذ وضمذب وؿمد اٟمتب٤مه ًمٚمٛمتٕمٚمؿ واًمس٤مُمع واًم٘م٤مرئ حْ وؿَم 

 .ؾمبؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف

   َأْرؿَمَدَك اهلُل ًمَِٓم٤مقَمتِفِ »: ىمقًمف:» 

د: هق االؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ؿْم د، واًمر  ؿْم ػ أن دقم٤م ًمٚمٛمتٕمٚمؿ سم٤مًمر  هذا ُمـ ؿمٗم٘م٦م اعم١مًم  

ي٦موهق ـمريؼ احلؼ،   .(1)ضد اًمٖمقا

                                                             

 .33صًمٚمٕمثٞمٛملم  «ذح صمالصم٦م األصقل»و، 310ص «اعمٗمردات»( يٜمٔمر: 1)
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 .(1)ُي٘م٤مسمٚمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦موُمقاوم٘م٦م األُمر6 ومٕمال ًمٚمٛم٠مُمقر وشمريم٤م ًمٚمٛمحٔمقر، هل  :واًمٓم٤مقم٦م

 ِهٞمؿَ احْلَٜمِٞمِٗمٞم ٦َم ُِمٚم ٦َم »ىمقًمف: و  :«إسِْمَرا

 اًمديـ واًمنميٕم٦م. :اعمٚم٦م هل

سُمِٕمث٧ُْم »ملسو هيلع هللا ىلص: ػ، وىمد وردت هذه اًمٚمٗمٔم٦م ذم ىمقًمف ٜمَواحلٜمٞمٗمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ احلَ 

ْٛمَح٦مِ   .(8)«سم٤ِمحْلَٜمِٞمِٗمٞم ٦ِم اًمس 

 ذم ُمقضٕملم. ﴾ءَ ٓافَ َِ ضُ ﴿و ،ذم قمنمة ُمقاضع ﴾اَضًِِف  ﴿اًم٘مرآن وورد ذم 

اًمْمالل إمم االؾمت٘م٤مُم٦م، ، وم٤محلٜمػ ُمٞمؾ قمـ (3)وأصؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمٞمؾ

6 ومٝمذه احلٜمٞمٗمٞم٦م هل ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ ؿمٞمخ (0)ػ ُمٞمؾ قمـ االؾمت٘م٤مُم٦م إمم اًمْماللٜمَواجلَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.اعمقطمديـ 

 وُم٤م هل؟

                                                             

 .33ص ًمٚمٕمثٞمٛملم «ذح صمالصم٦م األصقل»( 1)

ُمـ  (،3424« )اًمٙمبػم»واًمٓمؼماين ذم  (،88851أمحد ): أظمرضمف طمسـ سمِمقاهده( 8)

 (.8580اًمّمحٞمح٦م )وىمقاه األًمب٤مين ذم ، طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ؓ

 وهق: طمٜمٞمػ مجع احلٜمٗم٤مء»: «طَمٜمَػ»، ُم٤مدة (1/011)« اًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل اسمـ األثػم ذم  (3)

. ♠ إسمراهٞمؿ ديـ قمغم يم٤من ُمـ: اًمٕمرب قمٜمد واحلٜمٞمػ ،قمٚمٞمف اًمث٤مسم٧م اإلؾمالم إمم اح٤مئؾ

 .«اعمٞمؾ :ِػ ٜمَ احلَ  وأصؾ

 .824ص  «اعمٗمردات»( 0)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

52 

   َأْن شَمْٕمُبَد »٘م٤مل: وم ،احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمتل هل ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ اًمِمٞمخ   ًمؽ سملم

ـَ »يٕمٜمل: هل قمب٤مدة اهلل  «اهللَ  ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد   .«َوطْمَدُه، خُمْ

د، وم٢مـمالىمٝم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٕمب   6شُمٓمٚمؼ قمغم اًمٗمٕمؾ وقمغم اعمٗمٕمقل واًمٕمب٤مدة

 ُمذًمؾ. :أي ،دُمع اعمحب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ، وهلذا ي٘م٤مل: ـمريؼ ُُمٕمب   (1)هم٤مي٦م اًمتذًمؾ هلل :وُمٕمٜم٤مه٤م

وأُم٤م إـمالىمٝم٤م قمغم اعمٗمٕمقل6 ومٙمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  : 

األىمقال واألقمامل اًمٔم٤مهرة اًمٕمب٤مدة اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مه ُمـ »

 .(8)«واًمب٤مـمٜم٦م

ومٞمدظمؾ ذم هذا يمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مه ُمـ األقمامل واألىمقال، ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

فم٤مهرة يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة، أو سم٤مـمٜم٦م يم٠مقمامل اًم٘مٚمقب يم٤مخلقف واًمرضم٤مء واًمتقيمؾ 

 واعمحب٦م وٟمحق ذًمؽ.

  :ـَ »وىمقًمف ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد   :«خُمْ

 اًمٕمٛمؾ، ومه٤م: اإلظمالص واعمت٤مسمٕم٦م.ل ىمبقل هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم ذـمَ 

سمف  ، وٟمٞمَؾ - شمٕم٤ممم -اهلل  واإلظمالص ُمٕمٜم٤مه: أن ي٘مّمد اعمرء سمٕمب٤مدشمف وضمفَ  صمقا

ٌمء ًم ٤مٚمٜم٤مس أو ـمٚمبًم ري٤مءً إمم ضمٜمتف، سمحٞم٨م ال يٙمقن قمٛمٚمف وقمب٤مدشمف  واًمقصقَل 

 ٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م.ُمـ طُم 

                                                             

 .108اًمس٤مسمؼ ص( 1)

 .(105/ 14)« جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (8)
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(وهذه احلٜمٞمٗمٞم٦م اهذا اًمتٗمسػم )َأْن شَمْٕمبَُد اهلَل َوطْمَدُه،  ـَ ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد  ًمٞمس٧م  ،خُمْ

سمؾ هل ُمٚم٦م اًمرؾمؾ واألنبٞم٤مء مجٞمٕم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م أضٞمٗم٧م إمم  ،♠ظم٤مص٦م سم٢مسمراهٞمؿ 

ٔاْ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ألن اهلل أض٤مومٝم٤م إًمٞمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ذم صمامٟمٞم٦م ُمقاضع6  6إسمراهٞمؿ ُ َوكَال
َِٰه  ْۗۡ كُۡو ةَۡو مِيٍَّث إِةَۡر ٓۡخَُدوا ۡو ََُصََٰرىَٰ َت

َ
ًٔدا أ ُْ  ْ ٔا ََ ًَ َضًِِف   ُۧنُُٔ ا ََكَن ٌِ ٌَ ا  َو

ٍُۡۡشِكِيَ  ۡ ّ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: [، 131]اًمب٘مرة: ﴾ ٱل ٔدِي ُٓ ًُ َح ًِ َْٰ ا ََكَن إِةَۡر اجًِّ  ٌَ ا ا َوََّل َُۡۡصَ
ٍ  َوَلَِٰسَ ََكَن َضًِِف   ۡصيِ ٌَّ ٍُۡۡشِ ا  ۡ ََ ٱل ا ََكَن ٌِ ٌَ  [،23]آل قمٛمران: ﴾ كِيَ ا َو

ۗۡ فَٱحٍّتِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُ ًَ َضًِِف  كُۡو َضَدَق ٱَّللٍّ ًِ َْٰ ْ مِيٍَّث إِةَۡر ٔا ََ ا  ُك ا ََكَن ٌِ ٌَ َو
ٍُۡۡشِكِيَ  ۡ َۡ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: [، 51]آل قمٛمران: ﴾ ٱل ٌَ ِ  َو َُ دِي ۡضَص

َ
ًَ أ ۡشيَ

َ
َۡ أ ٍٍّ ا ّمِ

ُّۥ  َٓ َ  وَۡس َٔ ُُمِۡص ُْ ِ َو ًَ َضًِِف  وَٱتٍّتََف  َّلِلٍّ ًِ َْٰ وىم٤مل [، 181]اًمٜمس٤مء:  ﴾امِيٍَّث إِةَۡر

ث  إِنٍّ ﴿هلالج لج:  ٌٍّ
ُ
ًَ ََكَن أ ًِ َْٰ ِ َضًِِف  ا كَاُِخ   إِةَۡر ٍّ ٍُۡۡشِكِيَ َّلّلِ ۡ ََ ٱل ًۡ يَُم ٌِ َ ﴾ ا َول

 .رهظم آإمم ،[184]اًمٜمحؾ: 

  :َوسمَِذًمَِؽ َأَُمَر اهلُل مَجِٞمَع اًمٜم ٤مسِ »ىم٤مل»: 

 اًمٜم٤مس يٕمٜمل اًمبنم، وال ُيٓمٚمؼ اؾمؿ اًمٜم٤مس قمغم اجلـ.

 :َوظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ هَل٤َم» وىمقًمف»: 

 وهق إومراد اهلل وطمده سم٤مًمٕمب٤مدة خمٚمّم٤م ًمف اًمديـ. 6هلذا اًمٖمرضأُمرهؿ وظمٚم٘مٝمؿ أي: 
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  :نَس إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدونِ ٤ممَم: ﴿يَمام ىم٤مَل شَمٕم»ىم٤مل ٍَّ وَٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ ﴾  َو

 :«[12]اًمذاري٤مت: 

شمٗمسػم اًمٕمب٤مدة سم٤مًمتقطمٞمد شمٗمسػم سم٤مجلزء ودون، يقطم   :﴾َحۡكتُُدونِ ﴿وُمٕمٜمك 

 .(1)اًمٕمب٤مدة، وهق ُم٘مّمقد اًمٕمب٤مدة وأصٚمٝم٤ماألهؿ، وم٤مًمتقطمٞمد ضمزء ُمـ 

 وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمب٤مدة ٟمققم٤من:

  :: قمب٤مدة يمقٟمٞم٦ماألول

، وُمٕمٜم٤مه٤م اخلْمقع ألُمر اهلل اًمٙمقين، وهذه ؿم٤مُمٚم٦م وقم٤مُم٦م جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت

ٓ َءاِِت ٱلرٍِّنَٰمۡح َختۡد  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ۡرِض إَِّلٍّ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصٍّ ]ُمريؿ:  ﴾اإِن ُكَّ 

هؿ يمٞمػ رُ سم  دَ [، وم٤مجلٛمٞمع قمبٞمد هلل اهذا اعمٕمٜمك، ؾم٤مئرون حت٧م شمٍمومف وُمٚمٙمف، يُ 53

 يِم٤مء، ال خيرج أطمد ُمٜمٝمؿ قمام أراده اهلل وىمْم٤مه.

 :اًمث٤مين: قمب٤مدة ذقمٞم٦م

وهل اخلْمقع ألواُمر اهلل سم٤مالُمتث٤مل، وًمٜمقاهٞمف سم٤مالٟمتٝم٤مء واالضمتٜم٤مب، وهذه 

ٍُۡشَٔن ﴿هل اًمٕمب٤مدة اعمٓمٚمقسم٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ََ َح ِي  وَِقتَاُد ٱلرٍِّنَٰمۡح ٱَّلٍّ
  ُ ۡٔ َْ ۡرِض 

َ
 [.23]اًمٗمرىم٤من: ﴾ الََعَ ٱۡۡل

○ ○ ○

                                                             

طمتٞم٤مضمل  اِل أي: إٟمام ظمٚم٘متٝمؿ آلُمرهؿ سمٕمب٤مديت، اَل »: (081/ 3)( ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه 1)

 .«إًمٞمٝمؿ
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 صمؿ ىم٤مل  :

 سم٤ِمًْمِٕمب٤َمَدةِ »
ِ
ُد اهلل  .«َوَأقْمَٔمُؿ َُم٤م َأَُمَر اهلُل سمِِف اًمت ْقطمٞمُِد، َوُهَق: إوِْمَرا

د شمقطمٞمًدا، أي ُمّمدر :اًمتقطمٞمد َد يقطم   .(1)ضمٕمؾ اًمٌمء واطمًدا :وطم 

 سم٤ِمًْمِٕمب٤َمَدةِ »ىم٤مل:  :وذم االصٓمالح
ِ
ُد اهلل يم٠منف ُيِمػم إمم اًمتقطمٞمد  6(8)«ُهَق: إوِْمَرا

ٚمف أرؾمؾ ؾ وأممٝمؿ، واًمتقطمٞمد اًمذي ألضمؾُم اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف اخلّمقُم٦م سملم اًمر  

 .ت٥ماهلل اًمرؾمَؾ وأنزل اًمٙمُ 

د ذم رسمقسمٞمتف، سمام جي٥م ًمف، وهق صمالصم٦م أىمس٤مم ، أن ُيقطم  د اهلُل واًمتقطمٞمد: أن ُيقطم  

 د ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف.د ذم أخقهٞمتف، وُيقطم  وُيقطم  

 ومف اًمِمٞمخوهق اًمذي قمر   - شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م -ًمٙمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد 

 سم٤ِمًْمِٕمب٤َمَدِة(
ِ
ُد اهلل هذا هق اًمتقطمٞمد اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف اخلّمقُم٦م سملم اًمرؾمؾ  ،)إوِْمَرا

 وأىمقاُمٝمؿ.

 خصائص تْحٔد األلٍْٔ٘ )العبادٗ(:مطأل٘: 

ػ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اؾمتِمٝمد اعم١مًم  6 وًمذا أنف اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اجلـ واإلٟمس :األول

نَس إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدونِ ﴿ ٍَّ وَٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ  [.12﴾ ]اًمذاري٤مت: َو

                                                             

 (.005/ 3) «وطمد» ُم٤مدة« ًمس٤من اًمٕمرب»ٜمٔمر: ي( 1)

 ( هذا شمٕمريػ اعم١مًمػ، وًمف شمٕمريٗم٤مت أظمرى.8)
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: أنف اعم٘مّمقد األقمٔمؿ ُمـ إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م، يمام ىم٤مل اًمث٤مين

 :▐﴿ َّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
رَۡشيَِۡا ٌَِ َرتۡيَِم ٌَِ رٍُّشٍٔل إَِّلٍّ ُُِِٔحٓ إََِلِّۡ خ

َ
ٓ أ ا ٌَ  َو

َُا۠ فَٱۡختُُدونِ 
َ
ٓ خ ث  ﴿[، وىم٤مل ضمؾ وقمال: 81]األنبٞم٤مء:  ﴾إَِّلٍّ ٌٍّ

ُ
ِ أ
 َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

ِن ٱخۡ 
َ
َُٰغَٔت رٍُّشًَّٔل أ ٔاْ ٱىطٍّ َ وَٱۡسخَجِتُ  [.32]اًمٜمحؾ:  ﴾تُُدواْ ٱَّللٍّ

ػ، وهق ُمٗمت٤مح دظمقًمف ذم اإلؾمالم: أن ٙمٚم  : أنف أول واضم٥م قمغم اعمُ اًمث٤مًم٨م

 ؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد.سم٤مألًمقهٞم٦م، ويٜمٓمِ  د اهللَ يقطم  

ُمٕم٤مذا ح٤م سمٕمثف إمم ملسو هيلع هللا ىلص : أنف أول ُم٤م ُيدقمك إًمٞمف اًمٜم٤مس، يمام أوىص اًمٜمبل اًمراسمع

٢ِمَذا ضِمئْتَُٝمْؿ، وَم٤مْدقُمُٝمْؿ إمَِم َأْن َيِْمَٝمُدوا إِٟم َؽ ؾَمت٠َميِْت ىَمْقًُم٤م أَْهَؾ يمِت٤َمٍب، ومَ »اًمٞمٛمـ، ىم٤مل: 

 ُ َ »، وذم ًمٗمظ: (1)«َأْن الَ إهَِلَ إاِل  اَّلل  ُدوا اَّلل   .(1)«ُيَقطم 

ع اعمرء ذم اًمنمك قىمِ شموم٤معمخ٤مًمٗم٦م ذم هذا اًمٜمقع  6ظمٓمره وأثره ؿُ : قِمٔمَ اخل٤مُمس

َ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ُمـ أيمؼم اعمٝم٤مًمؽ، اًمذي هق األيمؼم،  ن يُۡۡشََك ةِِّۦ إِنٍّ ٱَّللٍّ
َ
ََّل َحۡغفُِر أ

ٍََ يََشآءُ  ِ َٰلَِم ل ا ُدوَن َذ ٌَ  [.04]اًمٜمس٤مء:  ﴾َويَۡغفُِر 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: د ذم اًمٜم٤مر، وال ي٘مبؾ اهلل ُمٕمف ؿمٞمئ٤م ُمـ األقمامل6 وص٤مطمبف خمٚم  

ا﴿ ٌَ ٓ إََِلَٰ  َِا ٌۡ و   َوكَِد ٍَ َۡ َخ ٌِ 
ْ ٔا ٍِيُ ُّ  َق تَآء  فََشَكيَۡنَٰ ِرًُٔرا َْ [، 83]اًمٗمرىم٤من: ﴾ ٌٍّ

ۡكَج ﴿وىم٤مل قمز وضمؾ:  ۡۡشَ
َ
َۡ أ ِ ََ ٌَِ َرتۡيَِم ىَه ِي

وِِحَ إََِلَۡم ِإَوََل ٱَّلٍّ
ُ
َوىََلۡد أ

ٍَيَُم  ٍَّ َخ  وم٤مآلصم٤مر ظمٓمػمة وقمٔمٞمٛم٦م. ،[21]اًمزُمر:  ﴾ََلَۡطتََؽ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ه دَ ُمـ طم٘مؼ هذا اًمتقطمٞمد وم٘مد وقمَ 6 : أن حت٘مٞم٘مف يمٗمٞمؾ سمدظمقل اجلٜم٦ماًمس٤مدس

يم٤من ُمٕمف رء ُمـ اًمذٟمقب . وم٢مْن أنف ذم اجلٜم٦م - وصدق ؼ  ه طَم ووقمدُ  -اهلل 

ـ   ،حت٧م اعمِمٞمئ٦م، ومٝمق واعمٕم٤ميص  د ذم اًمٜم٤مر ًمق دظمٚمٝم٤م.ُمآخف إمم اجلٜم٦م، ومال خُيٚم   ًمٙم

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ِه َُمَٕمفُ  :َُم٤م هَنَك قَمٜمْف ؿُ ٔمَ قمْ أَ وَ »  ُك، َوُهَق: َدقْمَقُة هَمػْمِ  .«اًمنم 

ُمع اهلل همػَمه ذم رء ُمـ  ك اعمرءُ ُينِم أن  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أقمٔمؿ ُم٤م هنك قمٜمف اًمٜمبل 

ع اًمٕمب٤مدة، وىمد شمٙم٤مصمرت اًمٜمّمقص ذم اًمٜمٝمل قمـ هذا وشمٕمٔمٞمٛمِ  ف، ىم٤مل ضمؾ أنقا

ً  ﴿وقمال:  ً ـِ ًٌ َق يۡ ـُ َۡك ىَ ٌََ ﴿▐: [، وىم٤مل 13]ًم٘مامن:  ﴾إِنٍّ ٱلّۡشِ َو
ََٰلۢ ةَكًًِدا ِ َذَلۡد َعوٍّ َعَل ُّۥ ﴿ [، وىم٤مل:112]اًمٜمس٤مء: ﴾ يُۡۡشِۡك ةِٱَّللٍّ ٌََ  إٍُِّ

 َۡ ٍَِي ٌِ َٰيِ ا لِيظٍّ ٌَ ُّ ٱنلٍّاُر  َو َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ُ َقيًَِّۡ ٱۡۡلٍََِّث َو ِ َذَلۡد َضرٍَّم ٱَّللٍّ يُۡۡشِۡك ةِٱَّللٍّ

َُطار  
َ
 [.38]اح٤مئدة: ﴾ أ

؟ ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص: وؾُمئؾ 
ِ
ا َوُهَق »أي اًمذٟم٥م أقمٔمُؿ قِمٜمَْد اَّلل   ٟمِد 

ِ
 
ِ
َأْن دَمَْٕمَؾ َّلل

ـْ ملسو هيلع هللا ىلص: »، وىم٤مل (1)«ظَمٚمََ٘مَؽ  ـْ ًَمِ٘مٞمَُف َُم ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم َدظَمَؾ اجْلَٜم ٦َم، َوَُم ًَمِ٘مَل اهلَل اَل ُينْمِ

ُك سمِِف َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ   .(8)«ُينْمِ

○ ○ ○ 

                                                             

قمبد اهلل سمـ  طمدي٨مُمـ  (42(، وُمسٚمؿ )0033اًمبخ٤مري ) أظمرضمف: ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ُمسٕمقد ؓ .

 ¶. ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ُمـ طمدي٨م(، 53)ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ  أظمرضمف( 8)
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 :هذه اعمس٠مخ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمذيمر دًمٞمٚمٝم٤م، وم٘م٤مل    أتَبع اًمِمٞمُخ صمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم » ٔاْ ةِِّۦ َوٱۡختُُدواْ ٱ﴿ :َواًمد  َ َوََّل تُۡۡشُِك  .«[31]اًمٜمس٤مء: ﴾ ا ٔ  َشۡي َّللٍّ

ك سمف،  ،أن اًمقاضم٥م إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة :ر ُم٤م ؾمبؼوهذا ي٘مر   واًمٜمٝمل قمـ اإلذا

ٔاْ ةِِّۦ َشۡي ﴿٘مقًمف: وم ﴾ ٟمٙمرة ا ٔ  َشۡي ﴿ضم٤مءت يمٚمٛم٦م  [،32]اًمٜمس٤مء:  ﴾ا ٔ  َوََّل تُۡۡشُِك
 .الرؾَم سم٤م، أو ٟمبٞم٤م ُمُ ر  ٘مَ ٙم٤م ُمُ ٚمَ وًمق يم٤من ُمَ ، رء ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل ومتِمٛمؾ أي  

6 أقمٔمؿ اعمٜمٝمٞم٤مت أقمٔمَؿ اح٠مُمقرات واًمنمكِ  اًمتقطمٞمدِ وذم اآلي٦م دالًم٦م قمغم يمقن 

ومٞمٝم٤م طم٘مف سمتقطمٞمده، واًمٜمٝمل  م اهللُ هذه اآلي٦م شمسٛمك آي٦م احل٘مقق اًمٕمنمة، وىمد  ألن  

ك سمف.  قمـ اإلذا

 ٞم  ٗمِ ف وظَم ٞم  ٚمِ ويٜمبٖمل قمغم اعمسٚمؿ احلذر ُمـ اًمنمك يمبػمه وصٖمػمه، ضَم 
ف ف، ىمٚمٞمٚمِ

 يٕمتٜمل سمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وإومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة.ه، وأن ويمثػمِ 

ػ، ًمٚمٛمّمٜم  «اًمتقطمٞمد»وهذه يمٚمامت خمتٍمة وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم ذح أبقاب يمت٤مب 

 واهلل أقمٚمؿ.

*   *   *
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 -الجالث٘ األصْل الجاىٕ: الفصل -

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:

 :معسف٘ العبد زبُ, ّأىْاع العبادٗاملبخح األّل: األصل األّل: 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

وَم٢ِمَذا ىِمٞمَؾ ًَمَؽ: َُم٤م األُُصقُل اًمث الصَم٦ُم اًمتِل جَي٥ُِم قَمغَم اإِلْٟمَس٤مِن َُمْٕمِروَمتَُٝم٤م؟ وَمُ٘مْؾ: »

ًدا  ُف، َوِديٜمَُف، َوَٟمبِٞم ُف حُمَٛم   ملسو هيلع هللا ىلص.َُمْٕمِروَم٦ُم اًْمَٕمْبِد َرسم 

٤ميِن، َوَرسم ك مَجِٞم َ اهلُل اًم ِذي َرسم  ـْ َرسم َؽ؟ وَمُ٘مْؾ: َريب  لَم وَم٢ِمَذا ىِمٞمَؾ ًَمَؽ: َُم
ِ
َع اًْمَٕم٤معَم

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ُه6 َواًمد  ِ ﴿سمِٜمَِٕمِٛمِف، َوُهَق َُمْٕمُبقِدي ًَمْٞمَس زِم َُمْٕمُبقٌد ؾِمَقا ُد َّلِلٍّ ٍۡ ٱۡۡلَ
ٍِيَ  َٰيَ ـْ َذًمَِؽ 8]اًمٗم٤محت٦م:  ﴾رَّبِ ٱىَۡع  قَم٤ممَلٌ، َوَأن٤َم َواطِمٌد ُِم

ِ
ـْ ؾِمَقى اهلل [. َويُمؾ  َُم

 .«اًْمَٕم٤ممَلِ 

أو  «األصقل اًمثالصم٦م»وهق  ،هٜم٤م ذم اعم٘مّمقد ُمـ هذا اعمتـذع اعم١مًمػ 

 ومبدأ سم٤مألصؾ األول. ،«صمالصم٦م األصقل»

ف يٕمٜمل أؾم٤مؾُم  ،، يمام ي٘م٤مل: أصؾ اجلدار(1)واألصؾ هق: ُم٤م ُيبٜمك قمٚمٞمف همػمه

 وىم٤مقمدشمف اًمتل ُيبٜمك قمٚمٞمٝم٤م سم٘مٞمتف.

                                                             

 .84ص  «اًمتٕمريٗم٤مت»( 1)
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ذم أهن٤م أؾمئٚم٦م اًم٘مؼم اًمثالصم٦م:  - يمام ؾمبؼ -ـ أمهٞمتٝم٤م هذه األصقل اًمثالصم٦م شمٙمٛمُ 

ا، وشمِمتد احل٤مضم٦م ؟ وُمـ ٟمبٞمؽ؟ ومٝمذه ُمس٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م ضمدُمـ رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ

٦م إمم اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم اه٤م واالقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح ذم هذه اعمس٠مخ٦م6 ألنف ُم٤م ُمـ اح٤مؾم  

ؼ ًمٚمجقاب اًمّمحٞمح، ُمٞم٧م إال وُيس٠مل هذه األؾمئٚم٦م ذم اجلٛمٚم٦م، وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومُٞمقوم  

ف ُمـ اًمٕمذاب، ف ُم٤م يٜم٤مًمُ ، ومٞمٜم٤مًمُ (1)َه٤مْه َه٤مْه، اَل َأْدِرياًمٗم٤مضمر ومٞم٘مقل:  وأُم٤م اًمٙم٤مومر أو

 ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 ذم ُمس٤مئؾ: (،ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رسمف) واًمٙمالم قمغم األصؾ األول

 :املطأل٘ األّىل: املساد بَرا األصل
 فُ »: فىمقًم  :«َُمْٕمِروَم٦ُم اًْمَٕمْبِد َرسم 

 «فُ سم  رَ »يٕمٜمل أن يٕمرف اًمٕمبُد رسمف، وهذا ُمـ سم٤مب إض٤موم٦م اعمّمدر إمم وم٤مقمٚمف، 

 ُمٗمٕمقل اعمّمدر.

ا ٤م وُمٕمبقدسم  رَ  - شمٕم٤ممم -اإلىمرار اجل٤مزم سم٤مهلل : - قمز وضمؾ -واعمراد سمٛمٕمروم٦م اهلل 

، ومٛمٕمٜم٤مه٤م ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مهلل، ومٕمغم هذا غَم سم٠مؾمامئف احلسٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمُ 

أؿمٞم٤مء: اإليامن سمقضمقد اهلل، واإليامن سمرسمقسمٞمتف، واإليامن سم٠مخقهٞمتف،  شمتْمٛمـ أرسمٕم٦مَ 

 ف.سم  رَ  واإليامن سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف، هذا هق اعم٘مّمقد سمٛمٕمروم٦م اًمٕمبدِ 

                                                             

صححف األًمب٤مين ذم  واحلدي٨م (،14130أمحد )ُمسٜمد و(، 0313داود ) أيب : ؾمٜمـيٜمٔمر( 1)

 اًمؼماء سمـ قم٤مزب ؓ . ُمـ طمدي٨م ،(1232) «صحٞمح اجل٤مُمع»
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٨م ُمٕم٤مذ إمم ٕمْ وىمد ورد هذا اًمٚمٗمظ ذم سمٕمض اًمٜمّمقص يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م سمَ 

َل َُم٤م إِٟم َؽ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىَمْقٍم أَْهِؾ يمِ »ىم٤مل ًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٞمٛمـ، أن اًمٜمبل  ـْ أَو  ت٤َمٍب، وَمْٚمٞمَُٙم

 َ ، وَم٢ِمَذا قَمَروُمقا اَّلل 
ِ
 .(1)...« شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمٞمِْف قِمب٤َمَدُة اَّلل 

 ذِم »ذم وصٞمتف:  ملسو هيلع هللا ىلصوذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس اعمِمٝمقر ىم٤مل 
ِ
ْف إمَِم اَّلل  شَمَٕمر 

ة د   َيْٕمِرومَْؽ ذِم اًمِم 
ِ
ظَم٤مء  .(8)«اًمر 

 ف ٟمققم٤من:سم  أن ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رَ  وذيمر احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  

وهل ُمٕمروم٦م اإلىمرار سمف واًمتّمديؼ واإليامن، وهذه : : اعمٕمروم٦م اًمٕم٤مُم٦ماألول»

ق ا، وُيّمد  رسم٤م وُمٕمبقد - قمز وضمؾ -ر سم٤مهلل قم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، يٕمٜمل يمؾ ُم١مُمـ ُي٘مِ 

 سمذًمؽ.

شم٘متيض ُمٞمؾ اًم٘مٚم٥م إمم اهلل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واالٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف  :: ُمٕمروم٦م ظم٤مص٦ماًمث٤مين

واألنس سمف واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م سمذيمره واحلٞم٤مء ُمٜمف واهلٞمب٦م ًمف، وهذه اعمٕمروم٦م اخل٤مص٦م هل 

اًمتل يدور طمقهل٤م اًمٕم٤مرومقن، يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمس٤ميملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م 

 .(3)«- قمز وضمؾ -وُم٤م ذاىمقا أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م، ىمٞمؾ: ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ُمٕمروم٦م اهلل 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

(، وصححف األًمب٤مين 11803) «اًمٙمبػم»(، واًمٓمؼماين ذم 8443أمحد ) أظمرضمف: صحٞمح( 8)

 ( سمدون هذه اًمٕمب٤مرة.8112، وقمٜمد اًمؽمُمذي )(8521) «صحٞمح اجل٤مُمع»ذم 

 (.033/ 1) «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»( 3)
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 :املطأل٘ الجاىٔ٘: الشو املعسف٘

 ومام اًمذي يٚمزم ُمـ ذًمؽ؟   ،فسم  رَ  يٕمٜمل إذا قمرف اًمٕمبدُ 

، ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمبل  شمستٚمزم ىمبقَل  - قمز وضمؾ -اجلقاب: ُمٕمروم٦م اهلل 

ۡؤٌَُِِٔن فََل َوَربَِّم ََّل يُ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واالُمتث٤مل ومٞمام أُمر سمف واالٟمتٝم٤مء قمام هنك قمٜمف
 َٰ ًۡ َضرَس  َضِتٍّ ُُفِصِٓ

َ
ْ ِِفٓ أ ًٍّ ََّل ََيُِدوا ًۡ ثُ ُٓ ا َشَشَر ةَحَِۡ ٍَ َٔك ذًِ ٍُ ا كََغًَۡج َُيَّهِ ٍٍّ ا ّمِ

  ٍ ْ تَۡصيًِ ٔا ٍُ ِ قمز  -ُم٤م ذقمف اهلل  ، ومالزم اعمٕمروم٦م: ىمبقُل [21]اًمٜمس٤مء: ﴾ اَويَُصيّ

 ، واالٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من ًمذًمؽ.ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ًمس٤من رؾمقًمف  - وضمؾ

 :املطأل٘ الجالج٘: معيٙ السب
 فُ »: اًمِمٞمخ   ىم٤مل ـْ َرسم َؽ؟ »، وىم٤مل: «َُمْٕمِروَم٦ُم اًْمَٕمْبِد َرسم  ٞمَؾ ًَمَؽ: َُم

وَم٢ِمَذا ىمِ

لَم سمِٜمَِٕمِٛمفِ 
ِ
٤ميِن، َوَرسم ك مَجِٞمَع اًْمَٕم٤معَم َ اهلُل اًم ِذي َرسم   .«وَمُ٘مْؾ: َريب 

٤مه سم  رَ  :سمٛمٕمٜمك (،رسم ف)األفمٝمر أنف ُمِمتؼ ُمـ »: ىم٤مل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  

رسم٤مه وؾم٤مؾمف،  :سمٛمٕمٜمك ،فسم  رُ ف يَ سم  رَ  :ومٙمٚمٛم٦م اًمرب ُمِمت٘م٦م ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ ،وؾم٤مؾمف

 .(1)«ومٝمل ُمـ اًمؽمسمٞم٦م

اًمؽمسمٞم٦م، وهل إٟمِم٤مء اًمٌمء  :ؾذم األص ب  اًمر  »اًمراهم٥م:  وٟمحق ذًمؽ ىمقُل 

«فُ بَ سم  ٤مه ورَ سم  ف ورَ سم  اًمتامم، ي٘م٤مل: رَ  د  إمم طَم  طم٤مال ومح٤مال
(8). 

                                                             

 (.122/ 1) «اًمتحرير واًمتٜمقير»( 1)

 .332 ص« اعمٗمردات»( 8)
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 وىمٞمؾ: إن رب سمٛمٕمٜمك ُم٤مًمؽ.

٤مه وؾم٤مؾمف، واًمث٤مين أنف سم  ك سمٛمٕمٜمك رَ ُمٕمٜمٞم٤من: األول أنف ُمِمتؼ ُمـ رسم   ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م

ٍِيَ ﴿وم٘مقًمف: سمٛمٕمٜمك ُم٤مًمؽ،  َٰيَ  ُم٤مًمٙمٝمؿ. :يٕمٜمل ،﴾رَّبِ ٱىَۡع

ٍِيَ ﴿ويمال اعمٕمٜمٞملم صحٞمح6 ومـ  َٰيَ ُم٤مًمٙمٜم٤م  - شمٕم٤ممم -أن اهلل  :يٕمٜمل ،﴾رَّبِ ٱىَۡع

 ُمـ سمٕمد يقم6 ومْمالل ٟمتٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م يقُم٤م اًمذي أوضمدٟم٤م وأُمدٟم٤م ورسم٤مٟم٤م سمٜمٕمٛمف، واًمت

 اهلل وٟمٕمٛم٦م.

ٍََُٔسَٰ ﴿: ♠ ىم٤مل ومرقمقن ذم طمقاره ُمع ُمقؾمك َٰ ٍَا َي ٍََ رٍّبَُّس كَاَل  ٤٩كَاَل َذ
ََْدىَٰ   ًٍّ ٍء َخيَۡلُّۥ ُث ۡخَؽىَٰ ُكٍّ ََشۡ

َ
ِٓي أ َا ٱَّلٍّ  [.14 -05]ـمف:  ﴾َربَِّ

 - قمز وضمؾ -ٞم٦م: اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف6 يمٞمػ أن اهلل ٚمِ وًمٕمؾ ُمـ األُمثٚم٦م اجلَ 

ده سم٤مًمٖمذاء وُم٤م حيت٤مضمف طمتك ي٠مذن اهلل سمخروضمف، صمؿ ٤م، وُيٛمِ ف ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئئُ ٞمف وُيٜمِِم سم  ُيرَ 

َۢ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ده سمٜمٕمٛمف سمٕمد ظمروضمف وهق ـمٗمؾ صٖمػم، ُيٛمِ  ِ ٌّ ۡخرََسُسً 
َ
ُ أ َوٱَّللٍّ

ٍَُٔن َشۡي  ًۡ ََّل َتۡكيَ َهَٰخُِس ٌٍّ
ُ
 - قمز وضمؾ -ؿ اهلل ٕمَ ، ومٜمِ [34]اًمٜمحؾ:  ﴾ا ٔ  ُبُؽِٔن أ
 قمغم اًمٕمب٤مد، ومٝمق راهؿ اًمذي رسم٤مهؿ سمٜمٕمٛمف.ضم٤مري٦م وؾم٤مسمٖم٦م 

يم٤من  هق اعمٕمبقد اًمذي ال جيقز  ،وم٢مذا يم٤من األُمر يمذًمؽ وهذا ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م

 .«قدُ بُ ٕمْ اعمَ  قَ هُ  ب  اًمر  وَ »ر اعم١مًمػ سمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمف: د همػمه، يمام ؾمُٞم٘مر  أن ُيٕمبَ 

○ ○ ○
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 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ًمِٞمُؾ » لمَ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿َواًمد 
ِ
 .«[8﴾ ]اًمٗم٤محت٦م: احْلَْٛمُد هلل َرب  اًْمَٕم٤معَم

ع ا :هٜم٤م ًمالؾمتٖمراق، يٕمٜمل «أل» :﴾احْلَْٛمدُ ﴿ عمح٤مُمد هلل اؾمتٖمراق مجٞمع أنقا

 .يستح٘مف اهلل وخيتص سمفاعمٓمٚمؼ اًمٙم٤مُمؾ ٤محلٛمد وم٤م، اؾمتح٘م٤مىم٤م واظمتّم٤مص

: -    ؿىم٤مل اسمـ اًم٘مٞم يمام -اًمذم، واصٓمالطم٤م  ِضد  ًمٖم٦م:  «احلٛمد»و

 .(1)«ف وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمفاحلٛمد إظمب٤مر قمـ حم٤مؾمـ اعمحٛمقد ُمع طمب  »

○ ○ ○ 

 صمؿ سملم  اًمِمٞمخ   ُمٕمٜمك اًمٕم٤ممَلِ، وم٘م٤مل:

ـْ َذًمَِؽ اًْمَٕم٤ممَلِ »  قَم٤ممَلٌ، َوَأن٤َم َواطِمٌد ُِم
ِ
ـْ ؾِمَقى اهلل  .«َويُمؾ  َُم

 :املطأل٘ السابع٘: املساد بالعاملني

  :«اًمٕم٤مملَ »
ِ
هذا اجلٛمع إال ذم ًمٗمٔملم، يمام ذيمر  «وَم٤مقَمؾ»لم، ومل جُيٛمع دمٛمع قمغم اًمٕم٤معَم

، - هر اعمٕمروف سم٤مًمٞم٤مؾمٛملماؾمؿ ًمٚمز   -ؿ قم٤ممل وي٤مؾَم »ذًمؽ اسمـ قم٤مؿمقر  : 

ف تْ ٜمَسمَ : اجلٜمس ُمـ أضمٜم٤مس اعمقضمقدات، وواًمٕم٤مملَ  ٛمقن وي٤مؾمٛملم.مجٕمقه قمغم ي٤مؾَم 

                                                             

 .(53/ 8) «سمدائع اًمٗمقائد»( 1)
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، يم٠من يمؾ (1)«سمٗمتح اًمٕملم، ُمِمتؼ ُمـ اًمِٕمٚمؿ أو ُمـ اًمٕمالُم٦م (وَم٤مقَمؾ)اًمٕمرب قمغم وزن 

 صٜمػ ُمـ هذه اعمخٚمقىم٤مت قمالُم٦م قمغم ظم٤مًم٘مٝم٤م.

َرب  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ¶وضم٤مء ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م أثٌر قمـ اسمـ قمب٤مس 

لمَ 
ِ
ٚمؼ يمٚمف، اًمسٛمقات يمٚمٝمـ وُمـ ومٞمٝمـ، واألرضقن يمٚمٝمـ ًمف اخلَ »ىم٤مل:  ،﴾اًْمَٕم٤معَم

أن رسمؽ  - ي٤م حمٛمد -قل: اقمٚمؿ ٘م. يٕمٚمؿومم٤م ال يُ  ٕمٚمؿيُ وُمـ ومٞمٝمـ وُم٤م سمٞمٜمٝمـ، مم٤م 

 .(8)«هذا ال يِمبٝمف رء

َرب  ﴿٤م قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ج اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه أجْموأظمر

لمَ 
ِ
 .(3)«يُمؾ  ِصٜمٍْػ قَم٤ممَلٌ »ىم٤مل:  ﴾اًْمَٕم٤معَم

، ومٕم٤ممل اًمٓمػم وقم٤ممل األؾمامك وقم٤ممل ومٙمؾ ضمٜمس ُمـ أضمٜم٤مس اعمخٚمقىم٤مت قم٤مملَ 

 اًمزواطمػ وهٙمذا، ال يٕمٚمٛمٝم٤م إال ظم٤مًم٘مٝم٤م.

ٍِيَ ﴿ َٰيَ ا رَبَّ ٱىَۡع ٌَ ُن َو ۡٔ ا  ٢٣ كَاَل فِرَۡق ٌَ ۡرِض َو
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن كَاَل رَبَّ ٱلصٍّ

 ٓ ا ٍَ ُٓ لمَ ﴿ًمـ  شمٗمسػمومـٝمذا يم٠منف  6[80-83اًمِمٕمراء:]﴾ةَحَِۡ
ِ
 ﴾.اًْمَٕم٤معَم

○ ○ ○

                                                             

 (.1/124) «اًمتحرير واًمتٜمقير»( 1)

 أمحد ؿم٤ميمر. ػ إؾمٜم٤مده اًمٕمالُم٦م(، وضٕم  103/ 1اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ) أظمرضمف( 8)

اًمّمحٞمح اعمسبقر ُمـ اًمتٗمسػم »(، وىم٤مل ص٤مطم٥م 102/ 1اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ) أظمرضمف( 3)

 .«إؾمٜم٤مده طمسـ»(: 1/41) «سم٤مح٠مثقر
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 ذم سمٞم٤من ُم٤م حتُّمؾ سمف اعمٕمروم٦م، وم٘م٤مل: اًمِمٞمخ   أوم٤مَض صمؿ 

ْٞمُؾ، » ـْ آَي٤مشمِِف: اًمٚم  ُٚمقىَم٤مشمِِف، َوُِم ٞمَؾ ًَمَؽ: سمَِؿ قَمَروْم٧َم َرسم َؽ؟ وَمُ٘مْؾ: سمِآج٤َمشمِِف َوخَمْ
وَم٢ِمَذا ىمِ

بُْع  ْبُع َواألََرُضقَن اًمس  اَمَواُت اًمس  ُٚمقىَم٤مشمِِف اًمس  ـْ خَمْ ْٛمُس، َواًْمَ٘مَٛمُر، َوُِم َواًمٜم َٝم٤مُر، َواًمِم 

، َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم.  ـ  ٞمِٝم
ـْ ومِ  َوَُم

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿وَ  ِۚ ََّل اًمد  ُر ٍَ ٍُۡس وَٱىَۡل اُر َوٱلشٍّ َٓ ُۡو وَٱنلٍّ َٰخِِّ ٱَلٍّ َۡ َءاَي َوٌِ
ٍَرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ٍِۡس َوََّل لِيَۡل ْ لِيشٍّ ًۡ إِيٍّاهُ  ِۤهَّلِل تَۡصُشُدوا ٍَّ إِن ُنِخُ ُٓ ِي َخيََل ٱَّلٍّ

 [.33﴾ ]ومّمٚم٧م: َتۡكتُُدونَ 

يٍّام  َوىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿
َ
ۡرَض ِِف ِشخٍّثِ خ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصٍّ ُ ٱَّلٍّ ًُ ٱَّللٍّ  إِنٍّ َربٍُّس

اَر  َٓ َۡو ٱنلٍّ َٔىَٰ لََعَ ٱىَۡكرِۡشِۖ ُحۡغِِش ٱَلٍّ ًٍّ ٱۡشخَ ۥ َضرِحر  ُث ُّ َر َحۡؽيُتُ ٍَ ٍَۡس وَٱىَۡل ا وَٱلشٍّ
َرَٰتِۢ  َٔم ُمَصخٍّ ۡمرِهِۦٓۗۡ َوٱنلَُّش
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَيُۡق وَ  ةِأ

َ
ٍِيَ خ َٰيَ ُ رَبَّ ٱىَۡع ۗۡ َتتَارََك ٱَّللٍّ ۡمُر

َ
﴾ ٱۡۡل

 [.10]األقمراف: 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ْٕمُبقُد، َواًمد  ُب ُهَق اعْمَ ًُ َواًمر  ْ َربٍُّس ا ٱنلٍّاُس ٱۡختُُدوا َٓ حَّ
َ
َيٰٓد

ًۡ َتخٍُّلَٔن  ًۡ ىََكيٍُّس ََ ٌَِ َرتۡيُِس ِي ًۡ وَٱَّلٍّ ِي َخيََلُس ِي َسَكَو  ٢١ٱَّلٍّ ًُ  ٱَّلٍّ  ىَُس
َٰش   ۡرَض فَِر

َ
آَء ةَِِآء  ٱۡۡل ٍَ آء   ا َوٱلصٍّ ٌَ آءِ  ٍَ ََ ٱلصٍّ َُزَل ٌِ

َ
َِٰت  َوأ َر ٍَ ََ ٱثلٍّ ۡخَرَج ةِِّۦ ٌِ

َ
فَأ

َُداد  رِزۡك  
َ
ِ أ ٔاْ َّلِلٍّ ًۡ  فََل ََتَۡكيُ ًۡ ا ىٍُّس ُخُ

َ
ٍُٔنَ  ا َوأ  [.88-81﴾ ]اًمب٘مرة: َتۡكيَ

ـُ يَمثػٍِم   - شَمَٕم٤ممَم َرمِحَُف اهلُل  -ىَم٤مَل اسْم
ِ
 .«ُهَق اعْمُْسَتِحؼ  ًمِْٚمِٕمَب٤مَدةِ  : اخل٤َمًمُِؼ هِلَِذِه األؿَْمَٞم٤مء
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 املطأل٘ اخلامط٘: مب حتصل ٍرِ املعسف٘؟ 
 سمِآج٤َمشمِِف َوخَمُْٚمقىَم٤مشمِفِ »٘م٤مل: ، ومذيمر اًمِمٞمخ هٜم٤م اًمٓمريؼ إمم طمّمقل هذه اعمٕمروم٦م»: 

 مجع آي٦م وهل اًمٕمالُم٦م، وآي٤مت اهلل ٟمققم٤من:  :واآلي٤مت

يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم واجلب٤مل  6وهل خمٚمقىم٤مشمف :آي٤مت يمقٟمٞم٦م: األول

 وُم٤م إمم ذًمؽ.  ،واألؿمج٤مر واًمبح٤مر

 .(اًم٘مرآن) وهل اآلي٤مت اعمتٚمقة :آي٤مت ذقمٞم٦م: اًمث٤مين

وم٢مذا ومرسٟم٤م اآلي٤مت سم٠مهن٤م اآلي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م  6ػ اعمخٚمقىم٤مت قمغم اآلي٤متومٝمٜم٤م قمٓمَ 

واًمنمقمٞم٦م ومٝمٜم٤م اًمٕمٓمػ يٙمقن ُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم، وهذا هق 

ْٛمُس، َواًْمَ٘مَٛمرُ »اًمٔم٤مهر6 ألنف ىم٤مل:  ْٞمُؾ، َواًمٜم َٝم٤مُر، َواًمِم  ـْ آَي٤مشمِِف: اًمٚم  ومٝمذا يدل  ،«َوُِم

اآلي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م، واآلي٤مت اًمنمقمٞم٦م يمام ذم ىمقًمف  :قمغم أنف يريد سم٤مآلي٤مت

َٰجِۢ َبًَِّنَٰج  ﴿شمٕم٤ممم:  َٰ َختِۡدهِۦٓ َءاَي ُِل لََعَ ِي ُحَنّ َٔ ٱَّلٍّ  [.5]احلديد:  ﴾ُْ

سم٤مًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمر ذم اآلي٤مت  - قمز وضمؾ -ؾ ُمٕمروم٦م اهلل ومتحُّم 

ر ذم ن ُمـ اًمتٗمٙم  ام أيمثر اإلٟمس٤مٚم  اًمٙمقٟمٞم٦م، واًمتدسمر ذم اآلي٤مت اًمنمقمٞم٦م، ومٙمُ 

ٚم٘مف6 أورث ًمف ذًمؽ ٜمٕمف وإشم٘م٤من ظَم ٥م اًمٜمٔمر ذم سمديع ُص خمٚمقىم٤مت اهلل وآي٤مشمف، وىمٚم  

 دة ذم إيامٟمف وىمقي٧م ُمٕمرومتف سمرسمف.زي٤م
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ويمذًمؽ اًمتدسمر، ومٙمٚمام شمدسمر اإلٟمس٤من ذم يمت٤مب اهلل وشم٠مُمؾ، وأخ٘مك اًمسٛمع وهق 

 وأطمرض اًم٘مٚم٥م6 أورث ًمف ذًمؽ أجْم٤م زي٤مدة ذم إيامٟمف وىمقة ذم ُمٕمرومتف سمرسمف. ،ؿمٝمٞمد

ْٛمُس، »وذيمر اًمِمٞمخ أُمثٚم٦م قمغم اآلي٤مت واعمخٚمقىم٤مت  ٞمُْؾ، َواًمٜم َٝم٤مُر، َواًمِم  اًمٚم 

، َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم »، و «َواًْمَ٘مَٛمرُ  ـ  ٞمِٝم
ـْ ومِ ْبُع َوَُم ْبُع َواألََرُضقَن اًمس  اَمَواُت اًمس  ، وذيمر «اًمس 

▐  األدًم٦م قمغم ذًمؽ اًمتل شمدل قمغم هذه اآلي٤مت وقمٔمٞمؿ ظمٚمؼ اهلل سمٕمض

 ذم ذًمؽ.

ۡمرُ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  :وذم اآلي٤مت اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَيُۡق َوٱۡۡل

َ
]األقمراف:  ﴾خ

يمام ؾمبؼ شم٘مرير ذًمؽ، ويمذًمؽ األُمر6 األُمر  ▐[، وم٤مخلٚمؼ ًمف 10

 .▐اًمٙمقين واألُمر اًمنمقمل، يمٚمف سمٞمد اهلل 

٤مجلٛمٞمع ؾم٤مئرون حت٧م أُمر اهلل، ظم٤مضٕمقن وم 6اًم٘مْم٤مء واًم٘مدرهق األُمر اًمٙمقين: و

 .-ؾمبح٤مٟمف  -ه ومٞمٝمؿ، ال يٛمٚمؽ أطمد أن خيرج قمـ أُمر -شمٕم٤ممم  -ًمتدسمػمه 

ـ ق، وُمَ ومٛمـ اُمتثٚمف ومٝمذا هق اعم١مُمـ اعمُّمد   6األُمر اًمنمقمل ▐وًمف 

 ضمحده أو أقمرض قمٜمف ومٝمذا هق اًمٙم٤مومر أو اًمٕم٤ميص.

: إشم٘م٤من اًمّمٜمٕم٦م - شمٕم٤ممم -٦م اهلل ووضمف دالًم٦م هذه اعمخٚمقىم٤مت قمغم ُمٕمروم

 ٚمؼ.وإسمداع اخلَ 

ؽ اعمخٚمقىم٤مت يدل قمغم أن هل٤م وم٤مًمٜمٔمر ذم إشم٘م٤من اًمّمٜمٕم٦م وإسمداع اخلٚمؼ ًمتٚم

د د سمدون ُمقضمِ ٝم٤م سمٜمٗمسٝم٤م، وال يٛمٙمـ أن شمقضَم د ٟمٗمَس ٤م، ومال يٛمٙمـ أن شمقضمِ ظم٤مًم٘م
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هٙمذا صدوم٦م، ومٙم٤من السمد ُمـ ٟمٔمر وشم٠مُمؾ وشمٗمٙمر ذم هذه اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمجٞمب٦م 

ث ىمقة إيامن ٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إطمس٤من اًمّمٜمٕم٦م وإشم٘م٤من اخلٚمؼ، وهذا اًمٜمٔمر يقراًمبديٕم٦م وُم

ۡم ﴿، يمام ؾمبؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ▐وهق اهلل  ،٤موُمٕمروم٦م سم٠من هل٤م ظم٤مًم٘م
َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
ٍء أ َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ  [.31]اًمٓمقر:  ﴾ُخيُِل

اعمالطمدة  ر ىمقًُم٤م ُمـوذيمروا ذم هذا ىمّم٦م ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ح٤م أراد أن ُيٜم٤مفمِ 

٤م6 ، ومٚمام ضم٤مءهؿ أظمؼمهؿ أنف رأى قمجبُمـ ـم٤مئٗم٦م ُي٘م٤مل هل٤م اًمسٛمٜمٞم٦م، ومت٠مظمر قمٜمٝمؿ

ؿ ٧م ؾمٗمٞمٜم٦م، صمٟمَ رأى األظمِم٤مب واعمس٤مُمػم شمٓمػم ذم اهلقاء، صمؿ اضمتٛمٕم٧م ويمق  

ب٤مب اًمٜمٝمر، وًمٞمس ومٞمٝم٤م أطمد قمُ  رُ متخَ  ضمرت هذه اًمسٗمٞمٜم٦م قمغم أطمسـ ٟمٔم٤مم

٘م٤مل: ؾمبح٤من اهلل، يمٞمػ وىم٤مًمقا: هذا ضمٜمقن. وم، ي٘مقده٤م. ومتٕمجبقا ُمـ هذا

ٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ، دمحدون أن ًمف ظم٤مًم٘م٤م اخلَ رون هذه اًمسٗمٞمٜم٦م وأنتؿ شمٜمٙمرون هذا شُمٜمٙمِ 

 .(1)٤م ؟!ُمدسمرا ص٤مٟمٕم

ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  6  «ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة» ذم هذا اًمب٤مب سمٙمت٤مب ويقىَص 

ر اعمخٚمقىم٤مت، وسمديع ظمٚمؼ اهلل   .- ضمؾ وقمال -وم٢مٟمف شمٙمٚمؿ قمغم أرسا

○ ○ ○ 

 ب  » :   وىمقل اًمِمٞمخ ْٕمُبقدُ  َواًمر   :«ُهَق اعْمَ

اًمذي شم٘مرر ُمٕمٜم٤مه ودًمٞمٚمف ومٞمام ؾمبؼ6 هق اًمذي يستحؼ اًمٕمب٤مدة  ب  أن اًمر   :يٕمٜمل

ومٛمـ أىمر  6اًمرسمقسمٞم٦م يستٚمزم شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م شمقطمٞمدوًمٞمس همػمه، وهلذا ي٘مقًمقن: 

                                                             

 ( ؾمبؼ خترجيٝم٤م.1)
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ًمزم ُمـ ذًمؽ أن يقطمده وُيٗمرده ذم اًمٕمب٤مدة. هذا  ،ا رسم  ٤م ظم٤مًم٘م٤م ُم٤مًمٙم٤م ُُمدَ سم  ٤مهلل رَ سم

ب  »ُمٕمٜمك ىمقًمف:  ْٕمُبقدُ  َواًمر   .«ُهَق اعْمَ

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿»وهلذا ىم٤مل:  ًُ َواًمد  َٓا ٱنلٍّاُس ٱۡختُُدواْ َربٍُّس حَّ
َ
﴾ ]اًمب٘مرة: ... َيٰٓد

 ؼ  وهق رسمٙمؿ، ومٙم٤من هق اعمستحِ  ،٤م أىمررشمؿ أنف اًمربٗمٞمف إؿم٤مرة إمم أنف ح  ، وم«[81

ًۡ ﴿ًمٚمٕمب٤مدة، وهلذا ىم٤مل:  ▐ ِي َخيََلُس ًُ ٱَّلٍّ ْ َربٍُّس ، ومٝمؿ إن ﴾ٱۡختُُدوا

ُ ﴿ؾم٠مختٝمؿ: ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ؟  ٍَّ ٱَّللٍّ ًمٙمـ ُمع ذًمؽ أذيمقا سم٤مهلل  ،[81]ًم٘مامن:  ﴾ََلَُلٔىُ

هؿ قمغم شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة سم٢مىمرارهؿ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، رَ ىمر   -قمز وضمؾ  -همػمه، وم٤مهلل 

 سم٠مومٕم٤مل اهلل: اخلٚمؼ واًمرزق وٟمحق ذًمؽ.

 ـ أو  ـ ي٘مرأ اًم٘مرآن ُمِ وهذه اآلي٦م أول أُمر ذم اًم٘مرآن، ُمَ 
ي٠متٞمف ذم  رٍ ُمْ أَ  ف وم٠موُل ًمِ

ََ ٌَِ ﴿يمت٤مب اهلل هق هذا  ِي ًۡ وَٱَّلٍّ ِي َخيََلُس ًُ ٱَّلٍّ َٓا ٱنلٍّاُس ٱۡختُُدواْ َربٍُّس حَّ
َ
َيٰٓد

ًۡ تَخٍُّلَٔن  ًۡ ىََكيٍُّس ِي ٢١َرتۡيُِس َٰش   ٱَّلٍّ ۡرَض فَِر
َ
ًُ ٱۡۡل ممٝمدة،  ﴾اَسَكَو ىَُس

آءَ ةَِِآء  ﴿ ٍَ آء  ﴿ؾم٘مًٗم٤م حمٗمقفًم٤م،  ﴾َوٱلصٍّ ٌَ آءِ  ٍَ ََ ٱلصٍّ َُزَل ٌِ
َ
ََ  َوأ ۡخَرَج ةِِّۦ ٌِ

َ
فَأ

َِٰت رِزۡك   َر ٍَ ًۡ ٱثلٍّ وذيؽ  د  ف ومال يٚمٞمؼ أن يٙمقن ًمف ٟمِ ومٛمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمتَ  ،﴾ا ىٍُّس

َُداد  ﴿
َ
ِ أ ْ َّلِلٍّ ٔا ٍُٔنَ فََل ََتَۡكيُ ًۡ َتۡكيَ ُخُ

َ
ًمف يستحؼ  ٟمف ال ٟمد  إ[، 88]اًمب٘مرة:  ﴾ا َوأ

سمٞمده اخلٚمؼ وُيدسمر األُمقر6 ومٝمق اًمرازق  ▐ٟمف إاًمٕمب٤مدة وال ٟمٔمػم ًمف، و

 اح٤مًمؽ اعمتٍمف، ومال يّمح أن جُيٕمؾ ًمف ذيؽ ذم اًمٕمب٤مدة.

اخل٤َمًمُِؼ هِلَِذِه األؿَْمٞم٤َمء ُهَق »   ىمقًمف:  قمـ اسمـ يمثػم وٟم٘مؾ اًمِمٞمخ  

ـ  ،هذه اًمٕمب٤مرة ذيمره٤م اًمِمٞمخ سم٤معمٕمٜمكو .«اعْمُْستَِحؼ  ًمِْٚمِٕمب٤َمَدةِ  وإال ومٙمالم احل٤مومظ اسم
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وُمْمٛمقٟمف أنف اخل٤مًمؼ اًمرازق ُم٤مًمؽ اًمدار »ذم شمٗمسػمه هلذه اآلي٦م ىم٤مل:  يمثػم  

ك سمف همػمه، وهلذا ىم٤مل: د وطمده وال ُينَم ٝمؿ، ومبٝمذا يستحؼ أن ُيٕمبَ وؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م ورازىمُ 

ٔاْ ﴿ َُداد  فََل ََتَۡكيُ
َ
ِ أ ٍُٔنَ َّلِلٍّ ًۡ تَۡكيَ ُخُ

َ
 واهلل أقمٚمؿ. ،(1)« [88]اًمب٘مرة: ﴾ ا َوأ

○ ○ ○ 

 ًمٚمٕمب٤مدة، وم٘م٤مل: وأنقاع ذم ذيمر أُمثٚم٦م صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

تِل َأَُمَر اهلُل اِه٤َم ُِمْثُؾ: اإِلؾْمالِم، َواإِلياَمِن، َواإِلطْمَس٤مِن، َوُِمٜمُْف: » ُع اًْمِٕمب٤َمَدِة اًم  َوَأنَْقا

ْهَب٦ُم، َواخْلُُِمقُع، َواخْلَِْمَٞم٦ُم،  هْمَب٦ُم، َواًمر  ُؾ، َواًمر  ضَم٤مُء، َواًمت َقيم  قَم٤مُء، َواخْلَْقُف، َواًمر  اًمد 

سْمُح، َواًمٜم ْذُر، َوهَمػْمُ َذًَمَؽ َواإِلَٟم٤مسَم٦ُم، َواالؾْمتَِٕم٤مَٟم٦مُ  ، َواالؾْمتَِٕم٤مَذُة، َواالؾْمتَِٖم٤مصَم٦ُم، َواًمذ 

 
ِ
تِل َأَُمَر اهلُل اِه٤َم. يُمٚم َٝم٤م هلل ِع اًْمِٕمب٤َمَدِة اًم  ـْ َأنَْقا ًمِٞمُؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: - شَمَٕم٤ممَم  -ُِم ، َواًمد 

﴿ ِ َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا ِ فََل حَۡدُق ٍََسَِٰشَد َّلِلٍّ ۡ نٍّ ٱل
َ
اَوأ َضد 

َ
َف  ،[14]اجلـ: ﴾ أ ـْ رَصَ وَمَٛم

ًمِٞمُؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ٌر6 َواًمد 
ٌك يَم٤مومِ 6 وَمُٝمَق ُُمنْمِ

ِ
َف ﴿ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م ًمَِٖمػْمِ اهلل ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ َو

 ًٓ َٰ ِ إَِل ۥ ََّل ُحۡفيُِص ٱَّللٍّ ُّ ٍّ ۥ ِقَِد َربِِّّۦِٓۚ إُِ ُّ ا ِضَصاةُ ٍَ ََ ََلُۥ ةِِّۦ فَإِجٍّ ا َءاَخَر ََّل ةُۡرَهَٰ
َٰفُِرونَ   .«[113]اعم١مُمٜمقن: ﴾ ٱىَۡك

ع اًمٕمب٤مدة، واًمٕمب٤مدة ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتذًمؾ، ومٞم٘م٤مل:  اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ   إمم أنقا

 ذًمٚمتف األىمدام. ،ؾًم  ذَ د، أي ُمُ ـمريؼ ُُمٕمب  

                                                             

 (.1/150) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 1)
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 .ؼ اًمٕمب٤مدة قمغم اًمٗمٕمؾ وقمغم اعمٗمٕمقلٓمٚمَ شمُ  :وذم االصٓمالح

ف ومٕمؾ اإلٟمس٤مناًمذي هق  داًمتٕمب  ؼ قمغم ٓمٚمَ تُ وم اًمتذًمؾ سم٠مهن٤م:  -طمٞمٜمئذ  -، ومتُٕمر 

 ُمع اعمحب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ.، -شمٕم٤ممم  -واخلْمقع هلل 

ف  ومٝم٤م سمف ؿمٞمخ قمر  سمام  -طمٞمٜمئذ  -وشُمٓمٚمؼ قمغم اعمٗمٕمقل )يم٤مًمّمالة، ُمثال(، ومتُٕمر 

اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مه  :اًمٕمب٤مدة»سم٘مقًمف:  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

 .(1)«ُمـ األىمقال واألومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م

أن أصقل اًمٕمب٤مدات شمرضمع إمم هذه األؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م:  صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ  

ٕم٨م اإلؾمالم واإليامن واإلطمس٤من، وهذه اًمثالصم٦م هل اًمديـ اإلؾمالُمل اًمذي سم

 ذم األصؾ اًمث٤مين - إن ؿم٤مء اهلل -سمف، وؾمٞم٠ميت شمٗمسػمه٤م  ملسو هيلع هللا ىلصا اهلل ٟمبٞمف حمٛمد

 .(ُمٕمروم٦م ديـ اإلؾمالم)

  :ـ اًمٕمب٤مدة  :«َوُِمٜمْفُ »صمؿ ىم٤مل قَم٤مُء، َواخْلَْقُف »يٕمٜمل مم٤م أُمر اهلل سمف ُم  إمم آظمره.  ،«اًمد 

ع اًمٕمب٤مدات ُم٘مروٟم٦م سم٠مدًمتٝم٤م، أرسمٕم٦م قمنم ٟمققم ذيمر اًمِمٞمخ   ٤م ُمـ أنقا

 وهذه اًمٕمب٤مدات طملم اًمت٠مُمؾ ٟمجد أهن٤م ُمتٜمققم٦م إمم صمالصم٦م أنقاع:

 واخلِمٞم٦م. ،واًمتقيمؾ ،واًمرضم٤مء ،يم٤مخلقف 6قمب٤مدات ىمٚمبٞم٦م: األول

 واالؾمتٕم٤مذة. ،واالؾمتٕم٤مٟم٦م ،يم٤مًمدقم٤مء 6: قمب٤مدات ىمقًمٞم٦ماًمث٤مين

                                                             

 (.105/ 14) «جمٛمقع اًمٗمت٤موى»( يٜمٔمر: 1)
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 يم٤مًمذسمح. 6: قمب٤مدات ومٕمٚمٞم٦ماًمث٤مًم٨م

 ويٜمبٖمل طملم ٟمدرس هذه اًمٕمب٤مدات أن ٟمٕمتٜمل سمثالصم٦م أُمقر:

 ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة. :أوال

 ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم يمقهن٤م قمب٤مدة. :صم٤مٟمٞم٤م

 ُمٕمروم٦م وضمف اًمدالًم٦م ُمـ ذًمؽ اًمدًمٞمؾ.: صم٤مًمث٤م

  :وىمقًمف« 
ِ
ِع اًْمِٕمَب٤مَدِة اًم تِل َأَُمَر اهلُل اِه٤َم. يُمٚم َٝم٤م هلل ـْ َأنَْقا  :«- شَمَٕم٤ممَم  -َوهَمػْمُ َذًَمَؽ ُِم

وإٟمام  ،اًمٕمب٤مدات ٚمٞمس٧م هذه يمؾ  وميٕمٜمل أن ُم٤م ذيمره قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم6 

 سمٕمض اًمٕمب٤مدات.

  ٗمر ُمـ دقم٤م ُمٕمف همػمه، ويمُ  ،إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدةصمؿ ذيمر دًمٞمٚملم قمغم وضمقب

ًمِٞمُؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »وم٘م٤مل:  ا﴿َواًمد  َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا ِ فََل حَۡدُق َسَِٰشَد َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل

َ
 ﴾َوأ

، أُم٤ميمـ اًمسجقد أو أقمْم٤مء اًمسجقديراد اه٤م  ذم اآلي٦م: اعمس٤مضمدو، «[14]اجلـ: 

ا﴿ شمٕم٤ممم:. واًمدقم٤مء ذم ىمقًمف ▐هلل ويمٚم ٝم٤م  َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا : ﴾فََل حَۡدُق

 يمام ؾمبؼ اًمٙمالم قمـ هذه اآلي٦م. ،يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕمب٤مدة، ودقم٤مء اعمس٠مخ٦م

ًٓ ﴿ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » :واًمدًمٞمؾ اًمث٤مين َٰ ِ إَِل َف ٱَّللٍّ ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ ََ ََلُۥ َو ا َءاَخَر ََّل ةُۡرَهَٰ
ُّۥ ِقَِد َربِِّّۦِٓۚ  ٍَا ِضَصاةُ َٰفُِرونَ ةِِّۦ فَإِجٍّ ۥ ََّل ُحۡفيُِص ٱىَۡك ُّ ٍّ  :«[113]اعم١مُمٜمقن:  ﴾إُِ

ًٓ ﴿و َٰ ًٓ ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴾اإَِل َٰ ِ إَِل َف ٱَّللٍّ ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط  ﴾اَو

ََ ََلُۥ ةِِّ ﴿ومُتٗمٞمد اًمٕمٛمقم، ًمٙمـ ىمقًمف:  : - يمام ي٘مقل اًمٕمٚمامء -هذه  ،﴾ََّل ةُۡرَهَٰ
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أن يمؾ ُمـ يدقمق ُمع اهلل اهلإ آظمر ومٚمٞمس  :صٗم٦م يم٤مؿمٗم٦م، يٕمٜمل ًمبٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م األُمر

 آظمر ٗمٝمؿ أن هٜم٤مك ُمـ يدقمق ُمع اهلل اهلإال يُ و .دًمٞمؾال ًمف سمره٤من، ًمٞمس ًمف طمج٦م و

ا، وم٤مًمٕمب٤مرة ٗم٦م يم٤مؿمٗم٦م ًمبٞم٤من احل٤مل، وًمٞمس٧م ىمٞمديمال6 سمؾ هذه ص !وًمف سمره٤من قمٚمٞمف

 هٜم٤م ًمٞمس هل٤م ُمٗمٝمقم.

 ٌك يَم٤مومِرٌ »ىمقًمف: و ومٙمؾ ُمنمك يم٤مومر،  6ُِمـ اًمنمك اًمٙمٗمر أقمؿ :«وَمُٝمَق ُُمنْمِ

 يم٤مومر وًمٞمس سمٛمنمك. -ُمثال  - ٤معمٚمحدوم6 ٤موًمٞمس يمؾ يم٤مومر ُمنميم

قم٤مء ، وهق قمب٤مدة ُمـ وأُمثٚم٦م اًمٕمب٤مدات اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ   سمدأ ومٞمٝم٤م سم٤مًمد 

ُمتّمٚم٦م  ذيمره٤م اًمِمٞمخ  أظمرى أقمٔمؿ اًمٕمب٤مدات، ويتٕمٚمؼ سمف صمالث قمب٤مدات 

ثالث هل٤م شمٕمٚمؼ يمؾ هذه اًم .االؾمتٕم٤مٟم٦م واالؾمتٕم٤مذة واالؾمتٖم٤مصم٦م :وهل 6سم٤مًمدقم٤مء

 ذم ُمس٤مئؾ: وهذاومٜمنمع ذم اًمٙمالم قمغم اًمدقم٤مء،  ،(اًمدقم٤مء)سم٤مًمٕمب٤مدة األومم 

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ الدعاء

 ُيٓمٚمؼ اًمدقم٤مء قمغم اعمّمدر، وُيٓمٚمؼ قمغم اعمٗمٕمقل، يمام ؾمبؼ ذم اًمٕمب٤مدة.

هذا  ٚم ٛمفٙمَ ومتَ ٤مإلٟمس٤من طمٞمٜمام يس٠مل اهلل، 6 ومومُٞمٓمٚمؼ قمغم اعمّمدر اًمذي هق اًمتٙمٚمؿ

 .هذا دقم٤مء ٚم ٛمفٙمَ تَ وم، «مهللا اهمٗمر زم»: -ُمثال  -. وم٢مذا ىم٤مل اإلٟمس٤من دقم٤مء

: -ُمثال  -وم٢مذا ىم٤مل اإلٟمس٤من قمغم اعمٗمٕمقل اًمذي هق األًمٗم٤مظ،  -أجْم٤م  -وُيٓمٚمؼ 

 .دقم٤مءف اعمٚمٗمقفم٦م ومٝمذه احلرو، «مهللا اهمٗمر زم»
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ومم٤م ي٘م٤مل ذم شمٕمريٗمف:  6ف اًمدقم٤مء ذم االصٓمالح سمتٕم٤مريػ ُُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمكر  وقمُ 

وؾم١ماًمف حت٘مٞمؼ ُمٓمٚمقب أو دومع ُمٙمروه، أو اًمتذًمؾ ًمف  -شمٕم٤ممم  -اًمتقضمف إمم اهلل 

 هذا اًمتٕمريػ يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ودقم٤مء اعمس٠مخ٦م.. وسم٤مًمٓم٤مقم٦م

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: أقطاو الدعاء

 اًمدقم٤مء ىمسامن: دقم٤مء ُمس٠مخ٦م، ودقم٤مء قمب٤مدة.

 ُمـ حتّمٞمؾ ُمٓمٚمقب أو دومع ُمٙمروه. 6: وهق ـمٚم٥م ُم٤م يٜمٗمعدقم٤مء اعمس٠مخ٦مأوال: 

ُمٝمام يم٤من ضمٜمسٝم٤م  ،٤مد، يٕمٜمل اًمٕمب٤مدات قمٛمقُمد سمف اًمتٕمب  : ويرا دقم٤مء اًمٕمب٤مدةصم٤مٟمٞم٤م: 

 أو ٟمققمٝم٤م، ومٙمؾ قمب٤مدة ومٝمل دقم٤مء قمب٤مدة.

 :بني دعاء املطأل٘ ّدعاء العبادٗالعالق٘ املطأل٘ الجالج٘: 

اًمٕمب٤مدة6 ألنف طمٞمٜمام هٜم٤مك ارشمب٤مط وصمٞمؼ سمٞمٜمٝمام، ومدقم٤مء اعمس٠مخ٦م يتْمٛمـ دقم٤مء 

ف ويس٠مخف طم٤مضم٤مشمف ومٝمق اآلن ذم قمب٤مدة، ومٝمذا اًمس١مال وهذا يتقضمف اعمسٚمؿ إمم رسم  

 اًمٓمٚم٥م قمب٤مدة.

يدل قمٚمٞمف سمدالًم٦م االًمتزام  :وأُم٤م دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ومٝمق يستٚمزم دقم٤مء اعمس٠مخ٦م، يٕمٜمل

 .- أجْم٤م -ويمذا سمدالًم٦م اًمتْمٛمـ 

جي٤مهد ذم أو يّمقم، أو ُيّمكم،  ،-قمز وضمؾ -طمٞمٜمام يٗمٕمؾ اعمسٚمؿ قمب٤مدة هلل 

ؾمبٞمؾ اهلل، وم٢من هذا اًمتٕمبد وهذه اًمٕمب٤مدات ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ؾم١مال سمٚمس٤من احل٤مل، وإن 
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ًمٙمـ سمٚمس٤من احل٤مل، هذه اًمٕمب٤مدات شمتْمٛمـ وشمستٚمزم دقم٤مء اعمس٠مخ٦م،  6مل يتٙمٚمؿ

 يمٞمػ ذًمؽ؟

ألن هذا اًمٕم٤مسمد ًمق ؾم٠مختف ح٤مذا شمٗمٕمؾ ذًمؽ؟ ًم٘م٤مل: أـمٚم٥م ُم٤م قمٜمد اهلل، أريد 

سمف وضمٜمت هذه اًمٕمب٤مدة شمْمٛمٜم٧م واؾمتٚمزُم٧م  ن،إذ .سالُم٦م ُمـ قم٘م٤مسمف وٟم٤مرهف، واًمصمقا

ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م األُمر يس٠مل  -سم٠مي ٟمقع ُمـ اًمٕمب٤مدة  - دقم٤مء اعمس٠مخ٦م، ومٙمؾ قم٤مسمد هلل

اهلل سمٚمس٤من طم٤مًمف أن يثٞمبف وجيزيف اجلزاء احلسـ قمغم هذه اًمٕمب٤مدة، وأن حيٗمٔمف 

 اًم٘مؼم.ويٍمف قمٜمف اًمنم واًمٕمذاب سم٤مًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أو اًمٕمذاب ذم 

 :فسع: أمجل٘ علٙ قطنٕ الدعاء

 ُمـ أُمثٚم٦م دقم٤مء اعمس٠مخ٦م:

ٔٓءَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍُۡغَؽرٍّ إِذَا َدََعهُ َويَۡسِشُف ٱلصَّ ۡ َ َُيًُِب ٱل ٌٍّ
َ
]اًمٜمٛمؾ: ﴾ أ

 ومٝمٜم٤م دقم٤مء ُمْمٓمر وومٞمف ؾم١مال وـمٚم٥م. ،[28

َّ َدََعَُا﴿٤م: أجْم - قمز وضمؾ -وُمـ أُمثٚمتف ىمقًمف  ََ ٱلُّضَّ نَسَٰ  ِإَوذَا َمسٍّ ٱۡۡلِ
  ٍ ِ ۡو كَآن

َ
ۡو كَاِقًدا أ

َ
ٍٍّا َنَشۡفَِا ِۡلَۢنتِِّۦٓ أ ًۡ يَۡدُخَِآ إََِلَٰ ُُضّ  ا فَيَ ن ىٍّ

َ
هُۥ َمرٍّ َنأ ُّ ُُضٍّ  َخِۡ

 ُّ صٍّ  وهٜم٤م ؾم١مال وـمٚم٥م.[، 18]يقٟمس:  ﴾ٌٍّ

ََ ﴿: - قمز وضمؾ -وُمـ أُمثٚم٦م دقم٤مء اًمٕمب٤مدة: ىمقًمف  ِي ۡختَُد ٱَّلٍّ
َ
ۡن أ
َ
كُۡو إِّّنِ ًُُُِٓج أ

ِ حَۡدُقَٔن  ٌَا ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [12]األنٕم٤مم:  ...﴾ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ  ًُ َ َحۡكيَ إِنٍّ ٱَّللٍّ
ء    َِ ُدوُِِّۦ ٌَِ ََشۡ ًُ  يَۡدُقَٔنٌ  َٔ ٱىَۡكزِيُز ٱۡۡلَهًِ ُْ  .[08]اًمٕمٜمٙمبقت: ﴾ َو
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 :املطأل٘ السابع٘: األدل٘ علٙ ٍرِ العبادٗ

 ذيمر اًمِمٞمخ دًمٞمٚملم: طمديث٤م وآي٦م. 

  :قَم٤مُء ُمخ اًْمِٕمب٤َمَدةِ »َوذِم احْلَِدي٨ِم: »ىم٤مل وهذا احلدي٨م أظمرضمف  :«(1)«اًمد 

واًمّمحٞمح اًمٚمٗمظ اآلظمر ُمـ  .، وذم ؾمٜمده ضٕمػاًمؽمُمذي قمـ أنس ؓ

، ومٝمذا ٟمص (8)«ةُ ٤مدَ بَ اًمٕمِ  قَ هُ  ٤مءُ قمَ اًمد  »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  طمدي٨م قمٛمران ؓ

 رصيح سم٠من اًمدقم٤مء قمب٤مدة، سمؾ يم٠منف طمٍم اًمٕمب٤مدة ذم اًمدقم٤مء.

ِۚ ﴿: - وضمؾقمز  -واًمدًمٞمؾ اآلظمر ىمقًمف  ًۡ ۡشخَِشۡب ىَُس
َ
ًُ ٱۡدُقِِٔنٓ أ  َوكَاَل َربَُّس

َۡ ِقتَاَدِِت  وَن َخ ََ يَۡصخَۡهِبُ ِي  قمـ اًمدقم٤مء سم٤مًمٕمب٤مدة ، ومٕمؼم  [24]هم٤مومر: ﴾ ...إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .مم٤م يدل قمغم أن اًمدقم٤مء قمب٤مدة

 :املطأل٘ اخلامط٘: حله دعاء غري اهلل

 اهلل.اًمدقم٤مء قمب٤مدة، واًمٕمب٤مدة ال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػم 

 ٘م٤مل: إن اًمدقم٤مء يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم:وشم٠مصٞمال ًمٚمٛمس٠مخ٦م ي

                                                             

: اًمؽمُمذي وىم٤مل(، 4« )اًمدقم٤مء»و اًمٓمؼماين ذم (، 3331اًمؽمُمذي ) : أظمرضمفضٕمٞمػ( 1)

، وضٕمٗمف األًمب٤مين ذم «٥م ُمـ هذا اًمقضمف ال ٟمٕمرومف إال ُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦ميطمدي٨م همر»

 (.3443) «ضٕمٞمػ اجل٤مُمع»

وصححف األًمب٤مين ذم (، 8525واًمؽمُمذي ) ،(1035أبق داود ) : أظمرضمفصحٞمح( 8)

 اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ؓ. ُمـ طمدي٨م ،(3043صحٞمح اجل٤مُمع )
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 :دقم٤مء ُمنموع األول:

قمب٤مدة، وهذا  ؾمقاء يم٤من دقم٤مء ُمس٠مخ٦م أو دقم٤مء - قمز وضمؾ -وهق دقم٤مء اهلل 

 ٤م.اًم٘مسؿ ىمد يٙمقن واضمب٤م وىمد يٙمقن ُمستحب

 :دقم٤مء همػم ُمنموع اًمث٤مين:

واًمدقم٤مء  ،واًمدقم٤مء اًمبدقمل ،ومٛمٜمف: اًمدقم٤مء اًمنميمل 6وهق أنقاع ُمتٗم٤موشم٦م

واخلقض ذم شمٗمّمٞمالت هذه األنقاع يٓمقل، وال  .واًمدقم٤مء اعمٙمروه ،اعمحرم

 حيتٛمٚمف ذح هذا اعمختٍم.

 متٙ جيْش دعاء املدلْق؟

 ، ومٝمذا ض٤مسمط اجلقاز.طم٤مرض ىم٤مدر إذا يم٤من اًمدقم٤مء حلل  

ومال ُيدقمك األُمقات، وال ُيدقمك األطمٞم٤مء اًمٖم٤مئبقن، وال ُيدقمك األطمٞم٤مء 

إٟمس٤مٟم٤م قمٜمدك أن يِمٗمل اعمريض، أو أن  اًم٘م٤مدريـ، يمام ًمق ؾم٠مخ٧َم احل٤مرضون همػم 

 ومال جيقز. 6ُيٜمزل اًمٖمٞم٨م، أو أن ي٥م اًمقًمد، ومٝمذا ظم٤مرج قمـ ىمدرشمف

وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ آلظمر: أؾم٠مخؽ أن حتٛمؾ هذا اعمت٤مع إمم سمٞمتل، ومٝمذا ؾم١مال حلل 

 طم٤مرض ىم٤مدر، ومٚمٞمس حمرُم٤م.

 :املطأل٘ الطادض٘: العالق٘ بني الدعاء ّالعبادٗ

ٕمالىم٦م سملم اًمدقم٤مء واًمٕمب٤مدة سمحس٥م ىمسٛمل اًمدقم٤مء، وم٢من يم٤من اًمدقم٤مء دقم٤مء اًم

 اًمٕمب٤مدة6 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام هٜم٤م قمالىم٦م شمرادف6 ألن دقم٤مء اًمٕمب٤مدة هق اًمٕمب٤مدة.
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وظمّمقٍص  وأُم٤م إن أريد سم٤مًمدقم٤مء دقم٤مء اعمس٠مخ٦م6 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م قمٛمقمٍ 

٤مدة وًمٞمس يمؾ قمب يمؾ دقم٤مء ومٝمق قمب٤مدة، :٤م، سمٛمٕمٜمكُمٓمٚمؼ، وم٤مًمٕمب٤مدة أقمؿ ُمٓمٚم٘م

 .دقم٤مء

○ ○ ○ 

 إمم دًمٞمؾ ٟمقع آظمر ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدة، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ  

ۡؤٌِِِيَ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اخْلَْقِف: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٌَّ ًۡ وََخافُِٔن إِن ُنِخًُ  ُْ ﴾ فََل ََتَافُٔ

 .«[131]آل قمٛمران:

 وهل اخلقف، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ: ،هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اخلْف

اخلقف شمقىمع ُمٙمروه قمـ أُم٤مرة ُمٔمٜمقٟم٦م أو ُمٕمٚمقُم٦م. وُيْم٤مد اخلقف »ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .  (1)«األُمـ، وُيستٕمٛمؾ ذًمؽ ذم األُمقر اًمدٟمٞمقي٦م واألظمروي٦م

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل كٌْ اخلْف عبادٗ

ًۡ ﴿ف شمٕم٤ممم: اًمدًمٞمؾ قمغم أنف قمب٤مدة ىمقًمُ  ُْ وََخافُِٔن إِن ُنِخًُ فََل ََتَافُٔ
ۡؤٌِِِيَ  ، وم٘مد أُمر اهلل قمب٤مده أن خي٤مومقه، وهذا يدل قمغم أنف [131]آل قمٛمران:  ﴾ٌَّ

 ٥م هذا األُمر، وحمب٦م اهلل ًمف شمدل قمغم أنف قمب٤مدة ُمـ اًمٕمب٤مدات.حُيِ 

                                                             

 .343ص «اعمٗمردات»( 1)
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 :املطأل٘ الجالج٘: أقطاو اخلْف
 ؿ اخلقف إمم مخس٦م أىمس٤مم6 سم٤مقمتب٤مر األطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م:يٛمٙمـ أن ُي٘مس  

اًمذي حيٛمؾ  - شمٕم٤ممم -ظمقف واضم٥م، وهق اخلقف ُمـ اهلل  اًم٘مسؿ األول:

 قمغم ومٕمؾ اًمقاضم٥م وشمرك اعمحرم.

اًمذي حيٛمؾ  - شمٕم٤ممم -ظمقف ُمستح٥م، وهق اخلقف ُمـ اهلل  اًم٘مسؿ اًمث٤مين:

 قمغم ومٕمؾ اعمٜمدوب وشمرك اعمٙمروه.

ظمقف ُمب٤مح، وهق اخلقف اًمٓمبٞمٕمل6 يمخقف اإلٟمس٤من ُمـ  اًمث٤مًم٨م:اًم٘مسؿ 

ۡضتََص ﴿♠: ـ اًمٜم٤مر، وٟمحق ذًمؽ6 ىم٤مل اهلل قمـ ُمقؾمك األؾمد، وظمقومف ُم
َ
فَأ

ِديَِثِ َخآنِف   ٍَ ۡ  [.14]اًم٘مّمص:  ﴾ا َحَۡتَكٍُّب ِِف ٱل

سمع: ظمقف ُمٙمروه، وهق اخلقف اًمذي ي١مدي إمم ومٕمؾ ُمٙمروه أو  اًم٘مسؿ اًمرا

 شمرك ُمٜمدوب.

يم٠من خي٤مف  6ّمؾ إمم اًمنمكشمظمقف حمرم، وهذا ًمف صقر ىمد  اًم٘مسؿ اخل٤مُمس:

ُمـ اعمخٚمقق ذم أُمر ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال اهلل، أو أن يتٕمبد هلذا اعمخٚمقق سم٤مخلقف 

 ُمٜمف، ومٝمذه قمب٤مدة ال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػم اهلل.

، وهق أن خي٤مف ُمـ إٟمس٤من سمٕمٞمد أو ُمٞم٧م أن ي١مصمر «اًمرس ظمقُف »وُمٜمف ُم٤م ُيسٛمك 

وم٤م  قمـ اقمت٘م٤مد أن هلذا اعمخقف شمٍمٝمذا ال حيّمؾ إالوم 6ومٞمف وأن يتٍمف ومٞمف

 ٤مد األوصم٤من واعمتٕمٚم٘ملم سم٤مألرضطم٦م وٟمحقهؿ.ب  ذم اًمٙمقن، وهذا ي٘مع ُمـ قمُ  وىمدرة

○ ○ ○ 
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 ذم ذيمر دًمٞمؾ اًمرضم٤مء، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »
ِ
ضَم٤مء ْ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اًمر  ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ٍَل  َذ ۡو َخ ٍَ  ىَِلآءَ َربِِّّۦ فَيًَۡۡك

َضَدۢاا َوََّل يُۡۡشِۡك ةِكِتَ َصَٰيِط  
َ
 .«[114]اًمٙمٝمػ:  ﴾اَدةِ َربِِّّۦٓ أ

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مًمث٦م: اًمرضم٤مء، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ السداء
 .(1)«ةاًمرضم٤مء: فمـ ي٘متيض طمّمقل ُم٤م ومٞمف ُمرَس  »ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .(8)«اًمرضم٤مء: شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمحّمقل حمبقب ذم اعمست٘مبؾ»وىم٤مل اجلرضم٤مين: 

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل السداء

  :ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »ىم٤مل﴿ ْ ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ٍَل  َذ ۡو َخ ٍَ ا  َصَٰيِط  ىَِلآَء َربِِّّۦ فَيًَۡۡك
َضَدۢاَوََّل يُۡۡشِۡك ةِكِتَ 

َ
 .«[114]اًمٙمٝمػ:   ﴾اَدةِ َربِِّّۦٓ أ

ْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ي٠مُمؾ صمقاب اهلل، ف يِمٛمؾ يمقٟمَ  :﴾ىَِلآَء َربِِّّ َذ

ٔاْ ﴿٤م ٦م وضمٝمف اًمٙمريؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأجْمورؤي أنف خيِمك قم٘م٤مسمف،  :﴾ىَِلآءَ َربِِّّ يَرُۡس

إن يم٤من  ،٤م يقم يٚم٘مك رسمف اًمثقاب قمغم قمٛمٚمف واًمسالُم٦م ُمـ يمؾ ذومٛمـ يم٤من راضمٞم

ٍَل  ﴿يرضمق هذا  ۡو َخ ٍَ َضَدۢاا َوََّل يُۡۡشِۡك ةِكِتَ  َصَٰيِط  فَيًَۡۡك
َ
 .﴾اَدةِ َربِِّّۦٓ أ

                                                             

 .302ص  «اعمٗمردات»( 1)

 .145ص  «اًمتٕمريٗم٤مت»( 8)
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  :ٔاْ ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٍََ ََكَن يَرُۡس ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٚم٘م٤مء  :﴾ىَِلآَء َربِِّّ َذ

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمققم٤من:

وهذا ًمٚمٛم١مُمٜملم، واعمراد سمف ًم٘م٤مء اًمرض٤م واًمٜمٕمٞمؿ  :ًم٘م٤مء ظم٤مص: األول

ْ ﴿واًمثقاب، وُمٜمف هذه اآلي٦م  ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ًم٘م٤مء ٟمٕمٞمؿ  :يٕمٜمل ،﴾ىَِلآَء َربَِِّّذ

 وصمقاب وإيمرام.

َٓا ﴿٤م، ودل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: وهذا يِمٛمؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم :ًم٘م٤مء قم٤مم :اًمث٤مين حَّ
َ
 َيٰٓد

َٰلًِِّ  َل ٍُ ا َذ َُ إٍَُِّم ََكدٌِح إََِلَٰ َربَِّم َنۡدض  نَسَٰ [، قمغم اًم٘مقل سم٠من 2]االٟمِم٘م٤مق: ﴾ ٱۡۡلِ

َٰلًِِّ ﴿اًمْمٛمػم ذم  َل ٍُ َۡ ﴿٤مس يٕمقد إمم اًمرب، وذيمر سمٕمده٤م أطمقال اًمٜم﴾ َذ ٌَ ا  ٌٍّ
َ
فَأ

 ًٍِِِِّ ۥ بًَِ ُّ وِِتَ نَِتَٰتَ
ُ
ۥ َوَرآءَ ﴿[، صمؿ ىم٤مل: 3]االٟمِم٘م٤مق:  ﴾أ ُّ وِِتَ نَِتَٰتَ

ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌٍّ

َ
َوأ

 ِ رِه ۡٓ  [.14]االٟمِم٘م٤مق:  ﴾َؿ

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع السداء

ْ ﴿ ،وهق اًمرضم٤مء ُمع اًمٕمٛمؾ :اًمرضم٤مء اعمحٛمقد اًمٜمقع األول: ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ىَِلآءَ َذ
ٍَۡو  ، ومٝمق يٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٦م وجيتٝمد ذم اًمٕمب٤مدة، وإذا طمّمٚم٧م ُمٜمف هٗمقة أو ﴾َربِِّّۦ فَيًَۡۡك

ذٟم٥م ؾم٤مرع سم٤مًمتقسم٦م واًمٜمدم، ومٝمذا يرضمق اعمٖمٗمرة، يرضمق اًمٕمٗمق، يرضمق ُم٤م قمٜمد اهلل، ىم٤مل 

ََ ﴿▐: اهلل  ِي ْ وَٱَّلٍّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ِ  إِنٍّ ٱَّلٍّ ْ ِِف َشبًِِو ٱَّللٍّ َُٓدوا ْ َوَجَٰ َْاَسُروا

وْ 
ُ
ُ َدُفٔر  أ ِِۚ وَٱَّللٍّ ً   َلٰٓهَِم يَرُۡسَٔن رَۡۡحََج ٱَّللٍّ  [.814]اًمب٘مرة:  ﴾رٍِّضً
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ط ذم أُمره وريم٥م اًمذٟمقب، وهق رضم٤مء ُمـ ومر   :اًمرضم٤مء اعمذُمقم اًمٜمقع اًمث٤مين:

ومٝمق يرضمق رمح٦م اهلل سمال اؾمتٕمداد وال قمٛمؾ، وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م همرور وأُم٤مين 

 يم٤مذسم٦م.

 (1)سِ بَ إن اًمسٗمٞمٜم٦م ال دمري قمغم اًمٞمَ        ٝم٤مُمس٤مًمٙمَ  شمرضمق اًمٜمج٤مة ومل شمسٚمْؽ 

اًمرضم٤مء يٙمقن ُمٕمف قمٛمؾ، واًمتٛمٜمل يٙمقن ُمع  :سملم اًمرضم٤مء واًمتٛمٜمل رقـ اًمٗمَ ُمِ وهذا 

َِٔشًيََث ﴿: - شمٕم٤ممم -اًمٙمسؾ، ىم٤مل اهلل  ۡ ًُ ٱل ََ يَۡدُقَٔن يَبۡخَُغَٔن إََِلَٰ َربِِّٓ ِي
ْوَلٰٓهَِم ٱَّلٍّ

ُ
أ

كۡرَُب َويَرُۡسَٔن 
َ
ًۡ أ ُٓ حَّ

َ
ُّ خ ُّۥ َويََخافَُٔن َقَذاةَ ء:  ﴾رَۡۡحَخَ  [.13]اإلرسا

○ ○ ○ 

 إمم دًمٞمؾ اًمتقيمؾ، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ  

ۡؤٌِِِيَ ﴿وَدًمِٞمُؾ اًمت َقيُمِؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٌَّ ْ إِن ُنِخًُ  ٔٓا ُ ََّٔكٍّ ِ َذخَ ﴾ َولََعَ ٱَّللٍّ

ِ ﴿وىمقًمف:  ،[83]اح٤مئدة:  ۡ لََعَ ٱَّللٍّ ََّٔكٍّ َ َحخَ ٌَ ُّ َو َٔ َضۡصتُ ُٓ  .«[3]اًمٓمالق:  ﴾َذ

سمٕم٦م: اًمتقيمؾ، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:  هذه اًمٕمب٤مدة اًمرا

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ التْكل

 .(8)هق االقمتامد :اًمتقيمؾ ًمٖم٦م

                                                             

 يٜمس٥م أليب اًمٕمت٤مهٞم٦م.اًمبٞم٧م (، و340/ 33« )شم٤مريخ دُمِمؼ»( 1)

 .«ويمؾ»، ُم٤مدة (132/ 2) «ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر: ( 8)
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ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر،  - شمٕم٤ممم -االقمتامد قمغم اهلل هق واصٓمالطم٤م: 

 .(1)ُمع سمذل األؾمب٤مب

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل التْكل

 ذيمر اًمِمٞمخ آيتلم:

ۡؤٌِِِيَ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: األومم ٌَّ ٔٓاْ إِن ُنِخًُ  ُ ََّٔكٍّ ِ َذخَ [، 83]اح٤مئدة:  ﴾َولََعَ ٱَّللٍّ

وهق اجل٤مر  -ألن شم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم  6ومٝمذا أُمٌر سم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل وطمده

ه. :ي٘متيض احلٍم، يٕمٜمل -واعمجرور هٜم٤م   شمقيمٚمقا قمغم اهلل وطمده دون ُم٤م ؾمقا

ُّ ﴿ :: ىمقًمف شمٕم٤مممواًمث٤مٟمٞم٦م َٔ َضۡصتُ ُٓ ِ َذ ۡ لََعَ ٱَّللٍّ ََّٔكٍّ َ َحخَ ٌَ [، 3]اًمٓمالق:  ﴾َو

يتقمم ُمـ يتقيمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م، ويٙمٗمٞمف  -قمز وضمؾ  -يٕمٜمل يم٤مومٞمف، وم٢مذا يم٤من اهلل 

 6ومٝمذا يدل قمغم حمبتف هلذا اًمٕمٛمؾ، وحمبتف ًمٚمٌمء شمدل قمغم أنف قمب٤مدة ،أُمره

 ٞمٛم٦م.وم٤مًمتقيمؾ قمب٤مدة ىمٚمبٞم٦م ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمٕمٔم

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع التْكل

 اًمتقيمؾ ٟمققم٤من:

 وهذا ًمف صقرشم٤من:  .شمقيمؾ قمغم اهلل اًمٜمقع األول:

ف ُمـ اًمرزق واًمٕم٤مومٞم٦م أن يتقيمؾ اًمٕمبُد قمغم اهلل ذم حتّمٞمؾ طمٔم  : األومم

 واعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م.

                                                             

 (.8/053) «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم»(، 114/ 8) «اًمس٤مًمٙملمُمدارج »( يٜمٔمر: 1)
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 وٟمحق ذًمؽ. ،أن يتقيمؾ اًمٕمبُد قمغم اهلل ذم حتّمٞمؾ ُمرض٤مشمف وقمب٤مدشمف: اًمث٤مٟمٞم٦م 

ومٗمل اًمّمقرة األومم اًمتقيمؾ ذم طمّمقل اعمٓمٚمقب قمب٤مدة، وإن يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م 

قمب٤مدة6 طمٞم٨م إن اًمٕمبد اقمتٛمد قمغم اهلل  ـٛم  شمَْم ًمٞمس٧م قمب٤مدة، ًمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م 

 ف وظم٤مًم٘مف وُم٤مًمٙمف ذم حتّمٞمؾ هذا األُمر اًمدٟمٞمقي.رسم  

6 - أجْم٤م - وأُم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤معمٓمٚمقب قمب٤مدة ذم ٟمٗمسف، واًمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمف قمب٤مدة

 وٟمحق ذًمؽ. ،ألنف يتقيمؾ قمغم اهلل ذم حتّمٞمؾ ُم٤م ُيرضٞمف وُم٤م ُي٘مرسمف ًمديف ُمـ قمب٤مدات

 :- ٤مأجْم -وهذا ًمف صقرشم٤من  .غم همػم اهللاًمتقيمؾ قم اًمٜمقع اًمث٤مين:

اًمتقيمؾ قمغم همػم اهلل ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال اهلل، ُمـ ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع : األومم

 اعمْم٤مر، ومٝمذا ذك أيمؼم.

ف اهذا ٚمبُ يٕمتٛمد ويتٕمٚمؼ ىم6 سمحٞم٨م ىم٤مدر طم٤مرض قمغم طمل  أن يتقيمؾ : اًمث٤مٟمٞم٦م

ا أو وزيرا أو ُمديرا أو ٟمحق ذًمؽ، ذم حتّمٞمؾ ذًمؽ ؾمقاء يم٤من أُمػم 6اعمخٚمقق

 األُمر اعمرهمقب، أو ذم دومع األُمر اعمرهقب، ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمنمك األصٖمر.

ر هذا اًمٌمء قمغم يده، ىمد   - قمز وضمؾ -أُم٤م ًمق يم٤من ٟمٔمره أنف ؾمب٥م، وأن اهلل 

ؾمب٥م ُمـ األؾمب٤مب، وًمف دور ذم طمّمقل هذا اًمٌمء، ومٝمذا ال سم٠مس سمف ومٝمق 

٤م ذم وىمدر وىم٣م أن شمٙمقن أؾمب٤مسم رى اهللُ يمس٤مئر األؾمب٤مب اعم١مصمرة اًمتل أضم

 طمّمقل آصم٤مره٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م.
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 :املطأل٘ السابع٘: الفسق بني التْكل ّالتْكٔل

أُمٍر  ومٝمق أن ُيٜمٞم٥م اإلٟمس٤من همػمه ذم :ؾمبؼ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ، وأُم٤م اًمتقيمٞمؾ

ء ؾمٞم٤مرة.دمقز ومٞمف اًمين٤مسم٦م، يمام ًمق ويم    ٚم٧م رضمال ذم ذا

ومٝمذا ال سم٠مس سمف، وهق اًمقيم٤مًم٦م اًمتل يذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أبقاب اعمٕم٤مُمالت،  

 ودل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمُسٜم٦م واإلمج٤مع.

 ○ ○ ○ 

ـ اًمٕمب٤مدات، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ    إمم اًمتدًمٞمؾ قمغم أنقاع أظمرى ُم

هْمَب٦ِم، » ْهَب٦ِم، َواخْلُُِمقعِ َوَدًمِٞمُؾ اًمر  ْ يَُسَٰرُِقَٔن ِِف ﴿ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  6َواًمر  ٔا ًۡ ََكُُ ُٓ إِجٍّ
َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ت  ٱۡۡلًََۡر َْ ٔاْ نَلَا َخَِٰشكِيَ ا َوَر  .«[54]األنبٞم٤مء:  ﴾ا  َوََكُُ

هذه صمالث قمب٤مدات ؾم٤مىمٝم٤م اًمِمٞمخ سمدًمٞمؾ واطمد، وهل اًمٕمب٤مدة اخل٤مُمس٦م 

 واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٤مئؾ: .واًمس٤مسمٕم٦م: اًمرهمب٦م واًمرهب٦م واخلِمقعواًمس٤مدؾم٦م 

 :املطأل٘ األّىل: يف بٔاٌ معياٍا
 :اًمرهمب٦مأوال:  

هْمَبك: اًمسٕم٦م ذم اإلرادة»ىم٤مل اًمراهم٥م:  هَم٥ُم واًمر  هْمَب٦ُم واًمر   .(1)«واًمر 

                                                             

 .314ص  «اعمٗمردات»( 1)
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اًمرهمب٦م حمب٦م اًمقصقل إمم اًمٌمء »: وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم  

 .(1)«اعمحبقب

 :اًمرهب٦مصم٤مٟمٞم٤م: 

، ومٝمق ظمقف يٜمت٩م قمٜمف (8)«ز واضٓمرابُمع حتر   ،خم٤موم٦م»: ىم٤مل اًمراهم٥م   

 هرب واطمؽماس وحترز.

ـ صمؿ ىمٞمؾ ًمٚمراه٥م راه٥م  ألنف يديؿ اخلقف. 6واًمرهب٦م ـمقل اخلقف واؾمتٛمراره، وُم

 واًمرهمب٦م واًمرهب٦م ُمٕمٜم٤ممه٤م ىمري٥م ُمـ اًمرضم٤مء واخلقف.

 :اخلِمقعصم٤مًمث٤م: 

ًۡ ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـ واًمذل، ٓم٤مُمُ اخلِمقع هق اًمت   ُْ ةَۡصَُٰر
َ
]اًم٘مٚمؿ: ﴾ َخَِٰشَكًث خ

[، وأصٚمف ًملم اًم٘مٚم٥م ورىمتف وؾمٙمقٟمف وظمْمققمف واٟمٙمس٤مره، وم٢مذا طمّمؾ هذا 03

 ؽ األقمْم٤مء.ذم اًم٘مٚم٥م شمبٕمف ظمِمقع اجلقارح6 ألن اًم٘مٚم٥م ُمٚمِ 

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل السغب٘ ّالسٍب٘ ّاخلػْع

ٔاْ ﴿: ٤مممٕموهق ىمقًمف شم ذيمر اًمِمٞمخ دًمٞمال جيٛمع هذه اًمٕمب٤مدات اًمثالث، ًۡ ََكُُ ُٓ إِجٍّ
َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ت  يَُسَٰرُِقَٔن ِِف ٱۡۡلًََۡر َْ ْ نَلَا َخَِٰشكِيَ ا َوَر ٔا  ﴾ا  َوََكُُ

[، هذه اآلي٦م ذم ؾمقرة األنبٞم٤مء ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمغم زيمري٤م وآل سمٞمتف 54]األنبٞم٤مء:

                                                             

 .15ص  ًمٚمٕمثٞمٛملم «ذح صمالصم٦م األصقل»( 1)

 .322ص  «اعمٗمردات»( 8)
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ٓ إِذۡ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم :-قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم - ۥ رَّبِ ََّل حََذۡرِِن فَۡرد  َوَزَكرِيٍّا ُّ ا َُاَدىَٰ َربٍّ
َٰرِثَِي  َُج َخرۡيُ ٱىَۡن

َ
تَِۡا ََلُۥ ََيَۡيَٰ  ٨٩َوأ َْ ۥِٓۚ  فَٱۡشخََشتَِۡا ََلُۥ َوَو ُّ ۡضيَۡطَِا ََلُۥ َزوَۡس

َ
َوأ

َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ْ يَُسَٰرُِقَٔن ِِف ٱۡۡلًََۡر ٔا ًۡ ََكُُ ُٓ ت  إِجٍّ َْ ْ نَلَاا َوَر ٔا  ﴾َخَِٰشكِيَ  ا  َوََكُُ
أثٜمك قمغم ه١مالء اهذه اًمّمٗم٤مت اًمتل حُيبٝم٤م  -قمز وضمؾ -[، وم٤مهلل 54]األنبٞم٤مء:

ْ يَُسَٰرُِقَٔن ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُيتٕمبد ًمف اه٤م: اًمرهم٥م واًمره٥م واخلِمقع6  ٔا ًۡ ََكُُ ُٓ إِجٍّ
َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ت  ِِف ٱۡۡلًََۡر َْ ٔاْ نَلَا َخَِٰشكِيَ ا َوَر أن هذه  ، ًمٙمـ ُيالطمظ﴾ا  َوََكُُ

 د اًمرهم٥م واًمره٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًمدقم٤مء.اآلي٦م اعمذيمقرة ىُمٞم  

 :- قمز وضمؾ -ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف  6وىمد ورد ذم ه٤مشملم اًمٕمب٤مدشملم همػُم هذه اآلي٦م

ِ ﴿▐: [، وىمقًمف 4]اًمنمح: ﴾ ِإَوََلَٰ َربَِّم فَٱرَۡغب﴿ ٓ إََِل ٱَّللٍّ إِجٍّا
وقمٜمد قمٚمامء اًمبالهم٦م شم٘مديؿ ُم٤م  ،م اجل٤مر واعمجرور[، وهٜم٤م ىمد  15]اًمتقسم٦م: ﴾ َرَٰغِتُٔنَ 

ال شمٙمقن  -د اًمتل هل قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٕمب   -طم٘مف اًمت٠مظمػم ي٘متيض احلٍم، يٕمٜمل أن اًمرهمب٦م  

َْتُٔنِ ِإَو﴿: - شمٕم٤ممم -إال هلل، وذم اًمرهب٦م ىم٤مل اهلل  ََٰى فَٱۡر  [.04]اًمب٘مرة: ﴾ يٍّ

○ ○ ○
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 ذم ذيمر دًمٞمؾ اخلِمٞم٦م، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ِِن ﴿َوَدًمِٞمُؾ اخْلَِْمَٞم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ۡٔ ًۡ وَٱۡخَش ُْ ۡٔ اآلي٦م ]اًمب٘مرة: ﴾ فََل ََتَۡش

114]». 

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م: اخلِمٞم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اخلػٔ٘

 ٚمؿيٙمقن ذًمؽ قمـ قمِ  ظمقٌف يِمقسمف شمٕمٔمٞمؿ، وأيمثر ُم٤م :اخلِمٞم٦م»ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .(1)«سمام خُيِمك ُمٜمف

 -وم٤مخلِمٞم٦م أظمص ُمـ اخلقف6 ألهن٤م ُمبٜمٞم٦م قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمٚمؿ، يمام ىم٤مل اهلل 

ْ ﴿: - شمٕم٤ممم َۡ ِقتَادِهِ ٱىُۡكيََمُٰٓؤا ٌِ َ ا ََيَِۡش ٱَّللٍّ ٍَ  [.84]وم٤مـمر:  ﴾ إِجٍّ

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل اخلػٔ٘
ًۡ ﴿٤ممم: ف شمٕمىمقًمُ  ُْ ۡٔ ِِن فََل ََتَۡش ۡٔ اهلل سمخِمٞمتف، وهذا يدل قمغم  رَ وم٠مُمَ  :﴾وَٱۡخَش

 حمب  
 قمب٤مدة ُيت٘مرب إمم اهلل اه٤م. أنفغم ًمٚمٌمء دًمٞمؾ قم▐ ف تُ ف ًمذًمؽ، وحمب  تِ

َٔۡن  إِنٍّ ﴿ة، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: دَ واآلي٤مت ذم هذه اًمٕمب٤مدة ُمتٕمد   ََ ََيَۡش ِي ٱَّلٍّ
ۡسر  

َ
ۡغفَِرة  َوأ ٌٍّ  ًُٓ َ ً ةِٱىَۡغًِۡب ل ُٓ ▐: [، وىم٤مل 18]اعمٚمؽ:  ﴾َنترِي  َربٍّ

                                                             

 .843ص  «اعمٗمردات»( 1)
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﴿ ََ ِي ُٔد ٱَّلٍّ ُّ ُسيُ رَاِّنَ تَۡلَشكِرَّ ٌِِۡ ٌٍّ ا   ٓ تََشَٰتِ ٌَّ ََ ٱۡۡلَِديِد نَِتَٰت ا  ۡضَص
َ
َل أ ُ َُزٍّ ٱَّللٍّ
 ًۡ ُٓ َن َربٍّ ۡٔ  اآلي٦م، وهمػممه٤م ُمـ اآلي٤مت. [83]اًمزُمر:  ﴾ََيَۡش

 :املطأل٘ الجالج٘: مساتب اخلػٔ٘
 اخلقف. ُي٘م٤مل ومٞمٝم٤م يمام ىمٞمؾ ذم قمب٤مدة

○ ○ ○ 

٤م دًمٞمؾ اإلٟم٤مسم٦ِم، وم٘م٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ    :أُم 

ْ ََلُ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اإِلَٟم٤مسَم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٔا ٍُ ۡشيِ
َ
ًۡ َوأ ْ إََِلَٰ َربُِّس ٔٓا ُِحتُ

َ
اآلي٦م  ﴾َوأ

 .«[10]اًمزُمر: 

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م: اإلٟم٤مسم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اإلىاب٘

ومٝمل ىمريب٦م ُمـ  .سم٤مًمتقسم٦م وإظمالص اًمٕمٛمؾ - شمٕم٤ممم -اإلٟم٤مسم٦م: اًمرضمقع إمم اهلل 

 ًمٙمٜمٝم٤م أظمص. ،ُمٕمٜمك اًمتقسم٦م

ذم ُمٜمزل اًمتقسم٦م6  - يٕمٜمل اًمٕمبد -ف وم٢مذا اؾمت٘مرت ىمدُمُ »: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

 .(1)«ٟمزل سمٕمده ُمٜمزل اإلٟم٤مسم٦م ..

 أرومع وأظمص ُمـ اًمتقسم٦م. ر أن اإلٟم٤مسم٦م ُمٜمزًم٦مومٝمذا ُيِمٕمِ 

                                                             

 (.038/ 1) «ُمدارج اًمس٤مًمٙملم»( 1)
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 زي٤مدة ُمٕمٜمك، وهق ًمزوم اًمٓم٤مقم٦م، وم٤معمٜمٞم٥م شم٤مئ٥م ُمالزم ًمٚمٓم٤مقم٦م.واإلٟم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م 

 واإلٟم٤مسم٦م ٟمققم٤من:

ٝم٤م. يِمؽمك ومٞمٝم٤م وهل إٟم٤مسم٦م اعمخٚمقىم٤مت يمٚم  : ▐ تفإٟم٤مسم٦م ًمرسمقسمٞم  : األول

 ِإَوذَا َمسٍّ ٱنلٍّاَس ُُضّ  ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ،واًمٗم٤مضمراعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمؼم  
ِِحتِيَ  ٌَّ  ًُٓ ٔۡاْ َربٍّ  .]33اًمروم: [ ﴾َدَق

 ٦م، وهل إٟم٤مسم٦م أوًمٞم٤مئف.٦م وحمب  إٟم٤مسم٦م قمبقدي   :تفإٟم٤مسم٦م إلهلٞم  : اًمث٤مين

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل اإلىاب٘

ٔاْ ََلُ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم ٍُ ۡشيِ
َ
ًۡ َوأ ْ إََِلَٰ َربُِّس ٔٓا ُِحتُ

َ
[، ومٗمل اآلي٦م أُمٌر 10]اًمزُمر:  ﴾َوأ

ف شمدل قمغم أن ذًمؽ اًمٌمء تُ سم٤مإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، وأُمر اهلل سم٤مًمٌمء يدل قمغم حمبتف ًمف، وحمب  

 .- وقمال ضمؾ -قمب٤مدة، وال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػمه 

قمـ  -شمٕم٤ممم  -ف ىمقًمُ  :قمغم قمدم ضمقاز رصومٝم٤م ًمٖمػم اهلل -٤م أجْم - ومم٤م يدل

ُۡج ِإَوََلۡ ﴿: ♠ؿمٕمٞم٥م  ََّٔكٍّ جًُِب َقيًَِّۡ حَ
ُ
[، ومٝمٜم٤م ىمدم اجل٤مر 44]هقد: ﴾ ِّ أ

أنٞم٥م ال  ▐واعمجرور، وشم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم ُيٗمٞمد احلٍم، يٕمٜمل إًمٞمف 

 إمم همػمه.

○ ○ ○
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 وأُم٤م دًمٞمؾ االؾمتٕم٤مٟم٦م، وم٘م٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ  :

[. 1]اًمٗم٤محت٦م:  ﴾ِإَويٍّاَك نَۡصخَكِيُ إِيٍّاَك َجۡكتُُد  ﴿َوَدًمِٞمُؾ االؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:»

 . )َوذِم احْلَِدي٨ِم: 
ِ
ـْ سم٤ِمَّلل  .(«.. وإَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وم٤َمؾْمتَِٕم

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمٕم٤مذة: االؾمتٕم٤مٟم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ االضتعاى٘

االؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: ـمٚم٥م اًمٕمقن، وهل ُمـ دقم٤مء اعمس٠مخ٦م6 ألهن٤م ـمٚم٥م وؾم١مال، 

 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدقم٤مء أهن٤م ُمـ دقم٤مء اعمس٠مخ٦م.

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل االضتعاى٘

، ﴾إِيٍّاَك َجۡكتُُد ِإَويٍّاَك نَۡصخَكِيُ ﴿٘مقًمف شمٕم٤ممم: أُم٤م اآلي٦م وم :٤مذيمر آي٦م وطمديث

ف اًمت٠مظمػم ُيٗمٞمد احلٍم، ، وشم٘مديؿ ُم٤م طم٘م  ﴾إِيٍّاكَ ﴿ووضمف اًمدالًم٦م: شم٘مديؿ اعمٕمٛمقل 

 السمـ قمب٤مس ملسو هيلع هللا ىلصٗمل وصٞم٦م اًمٜمبل أُم٤م احلدي٨م: ومٟمستٕملم سمؽ ال سمٖمػمك. و :يٕمٜمل

¶ :« 
ِ
ـْ سم٤ِمَّلل   .(1)«إَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمتَِٕم

 :املطأل٘ الجالج٘: أحْال االضتعاى٘

 االؾمتٕم٤مٟم٦م هل٤م أطمقال:

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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 وهل٤م صقر:  .اؾمتٕم٤مٟم٦م حمرُم٦م: األومم

 :٤مأن شمٙمقن ذيم -1

هم٤مئ٥م ال ي٘مدرون قمغم  وُمٜمف االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مألُمقات أو سم٤مألطمٞم٤مء قمغم أُمر

يٜمف أو شمٗمري٩م يمرسمتف ُمب٤مذشمف، يم٠من يٓمٚم٥م ؿمخٌص ُمـ اعمٞم٧م أن ُيٕمٞمٜمف قمغم ىمْم٤مء دَ 

 أو ؿمٗم٤مء ُمرضف أو ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ُمـ اًمنمك األيمؼم.

 :ّمؾ إمم اًمنمكشمال  ٦مٙمقن حمرُمأن شم -8

سمآظمر قمغم أن  سم٠من شمٙمقن االؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم أُمر حمرم، يمام ًمق اؾمتٕم٤من إٟمس٤منٌ   

 ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذه اؾمتٕم٤مٟم٦م حمرُم٦م.ا أو يِمؽمي ًمف مخر

 :اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٙمروه٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد.6 ألن وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م االؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم أُمٍر ُمٙمروه

 :اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمب٤مطم٦م: اًمث٤مًمث٦م

ومٝمذه ضم٤مئزة ًمٚمٛمستٕملم، ُمٜمدوسم٦م  6وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م االؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم أُمر ُمب٤مح

اإلطمس٤من وىمْم٤مء احلقائ٩م، وهذا ُمـ أقمامل 6 ألهن٤م ُمـ سم٤مب ُيث٤مب قمٚمٞمٝم٤م لمًمٚمُٛمٕمِ 

 اخلػم واًمؼم.

سمٕم٦م  :اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمنموقم٦م: اًمرا
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ويٜمدرج ومٞمٝم٤م اًمقاضم٥م واعمٜمدوب، وم٘مد شمٙمقن واضمب٦م وىمد شمٙمقن ُمٜمدوسم٦م، 

وأقمغم صقره٤م: االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل، سم٠من يٓمٚم٥م اًمٕمبُد اًمٕمقَن واعمدَد واًمتقومٞمؼ 

ُمـ رسمف ويٗمقض أُمره واًمتسديد ُمع يمامل اًمذل واالٟم٘مٞم٤مد واخلْمقع، يٓمٚم٥م ذًمؽ 

ف ويم٤مومٞمف، وسمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء، وسمٞمده بُ ْس طَم  ▐إًمٞمف ويٕمت٘مد أنف 

 .الؾمتٕم٤مٟم٦م، وهذه ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمب٤مداتشمٍميػ األُمقر، ومٝمذه أقمغم درضم٤مت ا

وُمـ صقر االؾمتٕم٤مٟم٦م اعمنموقم٦م: االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مألقمامل واألطمقال اعمحبقسم٦م إمم 

يم٤مالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم قمٜمد اًمِمدائد، واالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمالة6 يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  6اهلل

ةِ ﴿ َٰٔ يَ ۡبِ وَٱلطٍّ ْ ةِٱلطٍّ ٔا ذم  ملسو هيلع هللا ىلص٤م ذم ىمقًمف [، وأجْم01]اًمب٘مرة:  ﴾َوٱۡشخَكًُِِ

جْل٦َمِ »احلدي٨م:  ـَ اًمد   ُِم
ٍ
ء ْوطَم٦ِم َوَرْ  .(1)«َواؾْمتَِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًْمَٖمْدَوةِ َواًمر 

: - شمٕم٤ممم -وُمـ صقر االؾمتٕم٤مٟم٦م اعمنموقم٦م: اًمتٕم٤مون قمغم اخلػم6 يمام ىم٤مل اهلل 

َٔىَٰ ﴿ ِ وَٱّلٍّۡل  ٱىِۡبّ
ْ لََعَ ٔا ٤م قمغم [، يٕمٜمل ًمُٞمٕمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤8مئدة: ]اح ﴾َوَتَكاَوُُ

َواَّلُل ذِم قَمْقِن اًْمَٕمبِْد َُم٤م يَم٤مَن اًْمَٕمبُْد ذِم »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمؼم واًمت٘مقى، ويمام ذم احلدي٨م ىمقًمف 

 .(8)«ظِمٞمفِ قَمْقِن أَ 

 ○ ○ ○

                                                             

 أيب هريرة ؓ . ، ُمـ طمدي٨م(35أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ) (1)

 أيب هريرة ؓ .، ُمـ طمدي٨م (8255)ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ  أظمرضمف (8)



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

95 

 يذيمر دًمٞمؾ االؾمتٕم٤مذة، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ٔذُ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿َوَدًمِٞمُؾ االؾْمتَِٕم٤مَذِة: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ُق
َ
[، 1]اًمٗمٚمؼ: ﴾ كُۡو أ

ٔذُ ةِرَّبِ ٱنلٍّاِس ﴿وَ  ُق
َ
 .«[1]اًمٜم٤مس:  ﴾كُۡو أ

 قمنم: االؾمتٕم٤مذة، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:هذه اًمٕمب٤مدة احل٤مدي٦م 

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ االضتعاذٗ

الذ سمف وجل٠م  :ا، أيٕم٤مذٞم٤مذا وُمَ ذا وقمِ قْ قذ قمَ ٕمُ ٕمؾ قم٤مذ يَ ذة ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٗمِ االؾمتٕم٤م

ٔذُ ﴿وواقمتّمؿ، وم٤مالؾمتٕم٤مذة سمٛمٕمٜمك اًمٚمجقء واالقمتّم٤مم،  ُق
َ
أختجئ  :يٕمٜمل ﴾أ

 .وأقمتّمؿ سم٤مهلل

االؾمتٕم٤مذة واًمدقم٤مء أن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤م  وهل ٟمقع ُمـ أنقاع اًمدقم٤مء، واًمٕمالىم٦م سملم

وم٤مًمدقم٤مء أقمؿ 6 وظمّمقص٤م ُمٓمٚم٘م٤م، ومٙمؾ اؾمتٕم٤مذة دقم٤مء، وًمٞمس يمؾ دقم٤مء اؾمتٕم٤مذة

ىمع أو اعمتقىمع.  واالؾمتٕم٤مذة أظمص6 ألن االؾمتٕم٤مذة ظم٤مص٦م سمدومع اًمرضر اًمقا

ىمع ُمثُؾ وم ـْ َذ  َُم٤م أضَِمُد »ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م:  ٤مًمرضر اًمقا  َوىُمْدَرشمِِف ُِم
ِ
َأقُمقُذ سم٤مهلل

ـْ قَمَذاِب »، وأُم٤م اعمتقىمع يمام ذم اًمدقم٤مء اعمِمٝمقر: (1)«أطَُم٤مذِرُ وَ  اًمٚمُٝمؿ  إيِن  َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

ـْ قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ   .(8)«... ضَمَٝمٜم َؿ، َوُِم

                                                             

 قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ؓ . ، ُمـ طمدي٨م(8848أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 أيب هريرة ؓ . ، ُمـ طمدي٨م(144أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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ًء يم٤من واىمٕم٤م أو ُمتقىمٕم 6ع اًمرضر اعمرهقبوم٤مالؾمتٕم٤مذة ظم٤مص٦م سمدوم ٤م، أُم٤م ؾمقا

 اخلػم واعمٜمٗمٕم٦م.اًمدقم٤مء وم٢مٟمف أقمؿ6 يِمٛمؾ ـمٚم٥م دومع اًمرضر واًمِمدة، وطمّمقل 

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل االضتعاذٗ
ٔذُ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿شمٕم٤ممم:  اهلل ىمقل ذيمر اًمِمٞمخ   ُق

َ
 ،[1]اًمٗمٚمؼ:  ﴾ كُۡو أ

ٔذُ ةِرَّبِ ٱنلٍّاِس ﴿و ُق
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصٟمبٞمف  - قمز وضمؾ -، ومٗمٞمٝمام أُمر اهلل [1]اًمٜم٤مس:  ﴾كُۡو أ

وهق اًمّمبح، ورب اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م، وأُمر اهلل سمذًمؽ  ﴾رَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿سم٠من يستٕمٞمذ سمرسمف 

ـ اًمٕمب٤مدات اًمتل شُم٘مرب إًمٞمف.  يدل قمغم حمبتف، وحمبتف شمدل قمغم أنف قمب٤مدة ُم

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع االضتعاذٗ
 شم٘مع االؾمتٕم٤مذة قمغم صمالصم٦م أنقاع:

 :االؾمتٕم٤مذة اعمنموقم٦م: األول

، واًمتل شمتْمٛمـ يمامل اًمٚمجقء واًمذل - شمٕم٤ممم -وهل االؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل 

 .▐واالومت٘م٤مر إمم اهلل 

َأقُمقُذ »: ملسو هيلع هللا ىلصوُم٤م ضم٤مء ُمـ االؾمتٕم٤مذة سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف 

ـْ َذ  َُم٤م ظَمٚمََؼ  ٤مِت ُِم  اًمت ٤مُم 
ِ
َأقُمقُذ سمَِٕمَٔمَٛمتَِؽ َأْن ُأهْمت٤َمَل » :☺وىمقًمف  ،(1)«سمَِٙمٚماَِمِت اهلل

ـْ حَتْتِل ـْ َذ  َُم٤م َأضِمُد َوأطَُم٤مذِرُ أَ »: ☺وىمقًمف ، (8)«ُِم  َوىُمْدَرشمِِف ُِم
ِ
، (3)«قُمقُذ سم٤مهلل

                                                             

 ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ؓ. ، ُمـ طمدي٨م(8344أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

(، 3431(، واسمـ ُم٤مضمف )1185(، واًمٜمس٤مئل )1430): أظمرضمف أبق داود صحٞمح( 8)

 ¶، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وصححف األًمب٤مين

 شم٘مدم خترجيف ىمريب٤م. (3)
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ـْ ؾَمَخٓمَِؽ : »☺وىمقًمف  َأقُمقُذ » :☺وىمقًمف  ،(1)«...َأقُمقُذ سمِِرَض٤مَك ُِم

 ؾ سم٤مًمّمٗم٦م.، وٟمحقه٤م6 ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًمتقؾم  (8)«...سمَِقضْمِٝمَؽ 

 :االؾمتٕم٤مذة اعمٛمٜمققم٦م: صم٤مٟمٞم٤م

يٚمتجئ ويٕمتّمؿ سم٤معمٞم٧م، ويس٠مخف أن ه٤م: االؾمتٕم٤مذة سم٤مألُمقات، سم٠من قرِ وُمـ ُص 

ىمع أو اعمتقىمع.  ُيٕمٞمذه ُمـ اًمنم اًمقا

ويمذا االؾمتٕم٤مذة سم٤مألطمٞم٤مء اًمٖم٤مئبلم، أو احل٤مرضيـ ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف، ومٝمذا ُمـ 

ٔذُوَن ﴿: - قمز وضمؾ -اًمنمك يمام ىم٤مل اهلل  نِس َحُك ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ  
ۥ ََكَن رَِسال  ُّ ٍُّ

َ
َوخ

 ُْ َِّ فََزاُدو ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ اةِرَِسال   ل  َْ  [.2]اجلـ: ﴾ ًۡ َر

 :االؾمتٕم٤مذة اجل٤مئزة :صم٤مًمث٤م

وهل االؾمتٕم٤مذة سم٤معمخٚمقق احلل احل٤مرض اًم٘م٤مدر، يمام ضم٤مء ذم سمٕمض األطم٤مدي٨م 

ومْفُ »اًمٗمتـ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصر اًمٜمبل يمَ ح٤م ذَ  َف هَل٤َم شَمْستنَْمِ ـْ شَمنَم  ـْ َوضَمَد ُِمٜمَْٝم٤م َُمْٚمَج٠مً أَْو  6َُم وَمَٛم

 .(3)«َُمَٕم٤مًذا، ومَٚمْٞمَُٕمْذ سمِفِ 

                                                             

 . ؓ أيب هريرة، ُمـ طمدي٨م (042( أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

سمـ  ضم٤مسمرُمـ طمدي٨م  وذم ُمقاضع أظمرى، (0284) ذم صحٞمحف اًمبخ٤مريأظمرضمف  (8)

 ¶. اهلل قمبد

، ُمـ (8442( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ )3441اًمبخ٤مري ): أظمرضمف قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)

 .طمدي٨م أيب هريرة ؓ
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ىَم٧ْم، وَم٠ُميِتَ اِه٤َم اًمٜم بِل  »وذم احلدي٨م أجًْم٤م  ُزوٍم رَسَ ـْ سَمٜمِل خَمْ ًة ُِم
َ ، ☺َأن  اُْمَرأ

 .(1)«☺وَمَٕم٤مَذْت سم٠ُِمم  ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوِج اًمٜم بِل  

٥م قمٚمٞمٝم٤م حمذور ومٚمٝم٤م طمٙمؿ آظمر سمحس٥م هذا ُمـ طمٞم٨م األصؾ، أُم٤م إن شمرشم  

 اعم٘م٤مصد ذم ذًمؽ.

○ ○ ○ 

 دًمٞمؾ االؾمتٖم٤مصم٦م، وم٘م٤مل:صمؿ ذع اًمِمٞمخ   ذم سمٞم٤من 

ًۡ فَٱۡشخََشاَب ﴿َوَدًمِٞمُؾ االؾْمتَِٖم٤مصَم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:» إِذۡ تَۡصخَغًِرَُٔن َربٍُّس
 ًۡ  .«[5اآلي٦م ]األنٗم٤مل: ...﴾ ىَُس

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: االؾمتٖم٤مصم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ االضتػاث٘

ث، وُمٕمٜمك قْ ، واالؾمؿ: اًمٖمَ )اؾمتٖم٤مث( اًمسداداالؾمتٖم٤مصم٦م ُمّمدر اًمٗمٕمؾ 

دةهقو اًمٖمقث، االؾمتٖم٤مصم٦م: ـمٚم٥ُم  ، ُمثؾ االؾمتٕم٤مٟم٦م: (8)واًمٜم ْ٘مَٛم٦م : اًمت خٚمِٞمص ُمـ اًمِم 

 ـمٚم٥م اًمٕمقن.

 ُمـ اًمِمدة اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اعمرء. ـمٚم٥م اًمتخٚمٞمص :قثٛمٕمٜمك ـمٚم٥م اًمٖمَ وم

                                                             

 .¶، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل (1245أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 (.1/310) «شم٤مج اًمٕمروس»( 8)
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وم٤مالؾمتٖم٤مصم٦م  6ام ؾمبؼ ذم االؾمتٕم٤مذةيم ٘م٤مل ومٞمٝم٤ميُ  واًمٕمالىم٦م سملم االؾمتٖم٤مصم٦م واًمدقم٤مء

ىمٕم٦م، وأُم٤م اًمدقم٤مء ومٝمق أقمؿ6  ِمٛمؾ رومع يإذ ظم٤مص٦م سمٙمقن اعمٓمٚمقب رومع اًمِمدة اًمقا

وم٤مًمٕمالىم٦م  6ٗمٕم٦م وظمػمطمّمقل ُم٤م ومٞمف ُمٜم ـمٚم٥َم  - ٤مأجْم -اًمِمدة ودومٕمٝم٤م، ويِمٛمؾ 

يمؾ اؾمتٖم٤مصم٦م دقم٤مء، و٤م، وم٤مًمدقم٤مء أقمؿ ُمٓمٚم٘م 6قم وظمّمقص ُمٓمٚمؼقمالىم٦م قمٛمسمٞمٜمٝمام 

 وًمٞمس يمؾ دقم٤مء اؾمتٖم٤مصم٦م.

 :لٔل االضتػاث٘املطأل٘ الجاىٔ٘: د

   فَٱۡشخََشاَب ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذيمر اًمِمٞمخ ًۡ إِذۡ تَۡصخَغًِرَُٔن َربٍُّس
 ًۡ ذيمر قمٜمٝمؿ هذا  -شمٕم٤ممم  -[، ووضمف اًمدالًم٦م أن اهلل 5]األنٗم٤مل:  ...﴾ىَُس

، وهذا يدل هلؿ قمٚمٞمف االؾمتج٤مسم٦م ▐٥م طمٞم٨م رشم   6اًمٗمٕمؾ ذم ُم٘م٤مم اًمثٜم٤مء

 قمب٤مدة.قمغم حمبتف ًمف، وإذا يم٤من حمبقسم٤م ًمف ومٝمق 

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع االضتػاث٘

 .(االؾمتٕم٤مذة) ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م يمام ىمٞمؾ ذم اًمٕمب٤مدة اًمس٤مسم٘م٦م

○ ○ ○
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٤م قمب٤مدة اًمذسمح، وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ    :أُم 

سْمِح: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٓ إََِلَٰ ِضَرَٰط  ﴿َوَدًمِٞمُؾ اًمذ  َِِٰن َرّّبِ َدى َْ ۡصخَلًِم   كُۡو إٍُِِِّن  ٌَّ   ِ ا دِي
ًَ َضًِِف  ٍ  رًَِ  ًِ َْٰ ِيٍَّث إِةَۡر ٌّ ا ََكَن ا  ٌَ ِۚ َو ٍُۡۡشِكَِي ا ۡ ََ ٱل كُۡو إِنٍّ َضَلِِت َونُُصِِك  ١٦١ٌِ

ٍَِي  َٰيَ ِ رَّبِ ٱىَۡع ٍَاِِت َّلِلٍّ ُل  ١٦٢َوَُمًَۡاَي َوَم وٍّ
َ
۠ أ َُا
َ
مِۡرُت َوخ

ُ
َٰلَِم أ ۥ  َوبَِذ ََّل َۡشِيَم ََلُ

ٍِيَ  ۡصيِ ٍُ ۡ ـَ اًمُسٜم ٦ِم: 123-121]األنٕم٤مم: ﴾ ٱل ـْ َذسَمَح ًمَِٖمػْمِ »[. َوُِم ـَ اهلُل َُم ًمَٕم

 
ِ
 .«(1)«اهلل

 : اًمذسمح، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٤مئؾ:هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمنم

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ الربح

 اًمذسمح هق: إزه٤مق اًمروح سم٢مراىم٦م اًمدم قمغم وضمف خمّمقص.

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل الربح

 كُۡو إِنٍّ َضَلِِت َونُُصِِك ﴿: ف شمٕم٤مممىمقًمُ هل ٤مآلي٦م وم :٤مذيمر اًمِمٞمخ آي٦م وطمديث
اِِت  ٍَ ٍَِي  َوَُمًَۡاَي َوَم َٰيَ ِ رَّبِ ٱىَۡع [، 128]األنٕم٤مم:  ﴾ََّل َۡشِيَم ََلُ  ١٦٢َّلِلٍّ

: ذسمحل هلل وطمده ال ًمٖمػمه، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اآلي٦م :أي ،﴾َونُُصِِك ﴿واًمِم٤مهد ىمقًمف: 

 ٤م.هلل اؾمتح٘م٤مىم٤م، وحمٞم٤مي ومم٤ميت هلل ُِمٚمٙم٤م وشمٍمومىمؾ إن صاليت وٟمسٙمل 

                                                             

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؓ. ، ُمـ طمدي٨م(1534) ذم صحٞمحف أظمرضمف ُمسٚمؿ (1)
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 »واحلدي٨م: 
ِ
ـْ َذسَمَح ًمَِٖمػْمِ اَّلَل  ُ ُم ـَ اَّلَل  ـ هق: اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد قمـ ٕمْ ، واًمٚم  (1)«ًَمَٕم

 رمح٦م اهلل، ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 :املطأل٘ الجالج٘: أقطاو الربح

 اًمذسمح ىمسامن:

 وهذا ًمف صقرشم٤من:: أن يٙمقن اًمذسمح قمغم وضمف اًمت٘مرب واًمتٕمبد. األول

ب، ومم٤م يدل قمغم ُمٜمزًم٦م رَ . وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مُ - شمٕم٤ممم -أن يٙمقن هلل  -1

 ىمرهن٤م سم٤مًمّمالة ذم ُمقضٕملم ُمـ يمت٤مسمف. - شمٕم٤ممم -هذه اًمٕمب٤مدة أن اهلل 

 شمٕمبدا6 ىمد يٙمقن: -شمٕم٤ممم  -واًمذسمح هلل 

 واضمب٤م: يمٝمدي اًمتٛمتع، واًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر.

 ُمذه٥م اجلٛمٝمقر.وىمد يٙمقن ُمسٜمقٟم٤م: يم٤مألضحٞم٦م واًمٕم٘مٞم٘م٦م قمغم 

وهذا ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م، وُمـ  .- شمٕم٤ممم -أن يٙمقن ًمٖمػم هلل  -8

ومٝمذا ذك وًمق ذيمر 6 األوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم شم٘مرسم٤م إًمٞمٝمؿ أُمثٚمتف: اًمذسمح قمٜمد ىمبقر

 اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف. أُم٤م ًمق ذسمح هلل قمٜمد اًم٘مؼم ومٝمذا سمدقم٦م وًمٞمس ذيم٤م.

ألضمؾ حت٘مٞمؼ  6وٟمحقهؿوُمـ األُمثٚم٦م: اًمذسمح سم٠مُمر اًمسحرة واًمدضم٤مًملم ًمٚمجـ 

 ُم٤م يراد ُمٜمٝمؿ.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

102 

 ُمٜمٝم٤م: 6: أن يٙمقن اًمذسمح ال قمغم وضمف اًمت٘مرب واًمتٕمبد. وهذا ًمف صقراًمث٤مين

ًَ ﴿اًمذسمح ألضمؾ األيمؾ. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -1 َٰ َُۡع
َ
ا دِۡفء  َوٱۡۡل َٓ ًۡ ذًِ ا  ىَُس َٓ  َخيََل

ُزئُنَ 
ۡ
ا حَأ َٓ َنَٰفُِف َوٌِِۡ ٌَ ٟمقى ب قمٚمٞمف إذا [، وهذا ُمب٤مح، وىمد يث٤م1]اًمٜمحؾ : ﴾ َو

 اًمٜمٗم٘م٦م قمغم أهٚمف.

م اًمْمٞمػ. يمام ي٘م٤مل: ضم٤مءين ضٞمػ ومذسمح٧م ًمف ؿم٤مة. -8  اًمذسمح إليمرا

 َواًمٞمَْقِم اآلظِمِر وَمْٚمٞمُْٙمِرْم » :ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف  6وهذا ُمٜمدوب
ِ
ـُ سم٤ِمَّلل  ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم َُم

 .(1)«َضٞمَْٗمفُ 

اًمذسمح ًمٚمتج٤مرة. يمٛمـ يذسمح ؿمٞم٤مه٤م أو سم٘مرا أو إسمال صمؿ يبٞمع اًمٚمحؿ،  -3

 سم٘مّمد اًمرسمح.

 ذم اًمّمقر اًمس٤مسم٘م٦م ُم٤م يذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أطمٙم٤مم اًمذيم٤مة.ًمٙمـ يِمؽمط 

  ومٛمقضقع اًمذسمح يتٕمٚمؼ سمف ضم٤مٟم٥م اقمت٘م٤مدي وضم٤مٟم٥م وم٘مٝمل.

○ ○ ○

                                                             

، ُمـ (04( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ )2415) : أظمرضمف اًمبخ٤مريُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 .طمدي٨م أيب هريرة ؓ
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 ، هق اًمٜمذر، وىم٤مل ومٞمف:وآظمر اًمٕمب٤مدات اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ  

ٔفَُٔن ةِٱنلٍّۡذرِ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اًمٜم ْذِر: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » هُۥ يُ ا ََكَن َۡشَّ  ٌ ۡٔ َويََخافَُٔن يَ
ا  .«[3]اإلٟمس٤من: ﴾ ُمۡصخَِؽري 

سمٕم٦م قمنمة: اًمٜمذر، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٠مختلم:  هذه اًمٕمب٤مدة اًمرا

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اليرز

م ُمُ  ٤م ال يٚمزُمف ؿمٞمئ -شمٕم٤ممم  -ف هلل ٟمٗمَس  خمت٤مرٍ  ٍػ ٙمٚم  اًمٜمذر ذم االصٓمالح هق: إًمزا

 .(1)سم٠مصؾ اًمنمع

 - شمٕم٤ممم -أي: أن ُيٚمزم اعمٙمٚمُػ ٟمٗمَسف سمٌمء ال يٚمزُمف سم٠مصؾ اًمنمع هلل 

يمذا ويمذا. وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕمب٤مرات اًمتل شُمٗمٞمد هذا  سم٤مًم٘مقل، يم٠من ي٘مقل: هلل قمكم  

 اعمٕمٜمك.

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل اليرز

ٔفَُٔن ةِٱنلٍّۡذرِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذيمر اًمِمٞمخ   ظ أن اآلي٦م أثٜم٧م ، وُيالطَم ﴾يُ

وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر قمب٤مدة6 ألن اهلل أثٜمك قمغم  6ذر ال قمغم اًمٜم٤مذريـلم سم٤مًمٜم اعمقومِ قمغم 

ذًمؽ، وصمٜم٤مؤه يدل قمغم حمبتف هلذا اًمٌمء، وهذا يدظمؾ ذم ض٤مسمط اًمٕمب٤مدة، وم٤مًمقوم٤مء 

 سم٤مًمٜمذر ُمـ اًمٕمب٤مدات.

                                                             

 .«ٟمذر»، ُم٤مدة 041ص  «اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس» ، يمام ذموهق ًمٖم٦م: اإلجي٤مب ،(313/ 0) «اإلىمٜم٤مع»( 1)
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٤م يمت٥م اًمٗم٘مف6 طمٞم٨م قم٘مدوا أُم٤م اًمٜمذر وأىمس٤مُمف وشمٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مُمف ومٝمذه حمٚمٝم

 هلل أقمٚمؿ.، واال  ًمذًمؽ سم٤مسم٤م ُمست٘مِ 

○ ○ ○ 
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 :املبخح الجاىٕ: األصل الجاىٕ: معسف٘ دًٓ اإلضالو, ّبٔاٌ مساتبُ

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

٦مِ : األَْصُؾ اًمث ٤ميِن » ـِ اإِلؾْمالِم سم٤ِمألَِدًم   سم٤ِمًمت ْقطِمٞمِد، . َُمْٕمِروَم٦ُم ِدي
ِ
َوُهَق: االؾْمتِْسالُم هلل

ـَ  َءُة ُِم ا ٤مقَم٦ِم، َواًْمؼَمَ ِك َوَأْهٚمِفِ َواالْٟمِ٘مَٞم٤مُد ًَمُف سم٤ِمًمٓم  ْ  .«اًمنم 

ـِ اإِلؾْمالِم » :هذا هق األصؾ اًمث٤مين ُمـ األصقل اًمثالصم٦م وهق َُمْٕمِروَم٦ُم ِدي

٦مِ   واإلؾمالم ىمسامن:. «سم٤ِمألَِدًم 

 :اإلؾمالم اًمٙمقين: األول

ًمٙمؾ ُمـ ذم اًمسٛمقات  ويراد سمف االؾمتسالم حلٙمؿ اهلل اًمٙمقين، وهذا قم٤مم  

 واألرض، يِمٛمؾ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمؼم واًمٗم٤مضمر، وال خيرج أطمد قمام أراده اهلل.

َٔۡع  ﴿: - قمز وضمؾ -ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف  ۡرِض َؼ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصٍّ  ًَ ۡشيَ

َ
ۥٓ أ  َوََلُ

  ْ  صمٜم٤مء.، وهذا ال يتٕمٚمؼ سمف صمقاب وال [43]آل قمٛمران: ﴾ ا ِإَوََلِّۡ يُرَۡسُكٔنَ َوَكۡر

 وهق االؾمتسالم حلٙمؿ اهلل اًمنمقمل. :اإلؾمالم اًمنمقمل :اًمث٤مين

ومٞمثب٧م هذا اإلؾمالم عمـ أـم٤مع اهلل واشمبع اعمرؾمٚملم، ومٛمـ اشمبع ُمقؾمك 

ومٝمق ُمسٚمؿ، وهٙمذا. ىم٤مل اهلل  ♠ومٝمق ُمسٚمؿ، وُمـ اشمبع قمٞمسك  ♠

َدآَء إِذۡ َضَُّضَ َحۡكُلَٔب ﴿ :- قمز وضمؾ - َٓ ًۡ ُش ۡم ُنِخُ
َ
ُٔۡت إِذۡ  أ ٍَ ۡ ا ٱل ٌَ كَاَل ِۡلَجًِِّ 

َِٰه  َّ َءاةَآنَِم إِةَۡر َٰ ََٓم ِإَوَل َٰ ْ َجۡكتُُد إَِل ٔا ُ َۢ َبۡكِديِۖ كَال ًَ ِإَوۡشَمَٰكًَِو  َۧتۡكتُُدوَن ٌِ
  ٓ َٰ ٍُٔنَ ِضد  ا َوَٰ ِإَوۡشَحََٰق إَِل َُ ََلُۥ ُمۡصيِ [، وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 133]اًمب٘مرة: ﴾ ا َوََنۡ
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د  ﴿ ُْ ا  َٓ ََٰث ذًِ َرى ۡٔ َُزنۡلَا ٱّلٍّ
َ
ٔاْ ى إِجٍّآ أ ٍُ ۡشيَ

َ
ََ أ ِي َٓا ٱنلٍّبًََِّٔن ٱَّلٍّ ِ ًُ ة ِۚ ََيُۡس ََ َؤُُر  ِي لَِّلٍّ

 ْ اُدوا  .[00]اح٤مئدة:  ﴾َْ

 وهذا اإلؾمالم اًمنمقمل ٟمققم٤من:

: وهق االؾمتسالم حلٙمؿ اهلل اًمنمقمل، وهذا عمـ أـم٤مع اهلل قم٤ممإؾمالم  -1

 ع اعمرؾمٚملم.بَ واشم  

وهق صمالث  ،ملسو هيلع هللا ىلصيـ اًمذي سُمٕم٨م سمف حمٛمد : وهق اًمد  ظم٤مصإؾمالم  -8

 ُمراشم٥م يمام ؾمٞمذيمر اعم١مًمػ.

 شمٕمريػ اإلؾمالم: 

 ف اًمِمٞمخ اإلؾمالَم سمثالث مجؾ:قمر  

 سم٤ِمًمت ْقطِمٞمدِ » األومم:
ِ
 - قمز وضمؾ -يٕمٜمل االٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من هلل  :«االؾْمتِْسالُم هلل

سمتقطمٞمده سم٠منقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م، وهذا هق اإلؾمالم اًمنمقمل، وال شمثب٧م ىمدم 

َٰ فََل َوَربَِّم ََّل يُ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿. اًمتسٚمٞمؿاإلؾمالم إال قمغم ىمٜمٓمرة  ۡؤٌَُِِٔن َضِتٍّ
ًۡ َضرَس   ُُفِصِٓ

َ
ًٍّ ََّل ََيُِدواْ ِِفٓ أ ًۡ ُث ُٓ ٍَا َشَشَر ةَحَِۡ َٔك ذًِ ٍُ ٔاْ َُيَّهِ ٍُ ِ ٍٍّا كََغًَۡج َويَُصيّ ا ّمِ

  ٍ  .[21]اًمٜمس٤مء: ﴾ اتَۡصيًِ

سمٗمٕمؾ األواُمر واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل، وم٤معمسٚمؿ  :«ًَمُف سم٤ِمًمٓم ٤مقَم٦مِ  َواالْٟمِ٘مَٞم٤مدُ » :اًمث٤مٟمٞم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلصُُمٜم٘م٤مد يسٛمع وُيٓمٞمع هلل ورؾمقًمف. واًمٜمّمقص ذم األُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف 

 ا.ثػمة ضمد  يم
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ِك َوَأْهٚمِفِ » اًمث٤مًمث٦م: ْ ـَ اًمنم  ل أن يٚمتزم سم٤مًمتقطمٞمد ويٜم٘م٤مد سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ال يٙمٗمِ  :«َواًْمؼَمَاَءُة ُِم

كَۡد ﴿: - شمٕم٤ممم -سمؾ ُمع ذًمؽ يتؼمأ ُمـ اًمنمك، ويتؼمأ ُمـ أهٚمف ًمنميمٝمؿ، ىم٤مل اهلل 
ًۡ إٍُِّا ةَُرَٰٓءؤُاْ  ٔۡمِِٓ  ىَِل

ْ ٔا ُ ۥٓ إِذۡ كَال ُّ َك ٌَ  ََ ِي ًَ وَٱَّلٍّ ًِ َْٰ َٔةٌ َضَصَِث  ِِفٓ إِةَۡر ۡش
ُ
ًۡ أ ََكَُۡج ىَُس

ٍٍّا تَۡكتُُدو ًۡ َومِ َٰوَةُ ٌُِِس ًُ ٱىَۡكَد ًۡ َوبََدا ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس ِ َزَفۡرَُا ةُِس َِ ُدوِن ٱَّللٍّ َنٌ 
ِ وَۡضَدهُ  ٔاْ ةِٱَّللٍّ َٰ حُۡؤٌُِِ ةًَدا َضِتٍّ

َ
 [.0]اعمٛمتحٜم٦م:  ﴾وَٱۡۡلَۡغَغآءُ خ

○ ○ ○ 

 ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م ديـ اإلؾمالم، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

شمِ ُمَ  الُث صمَ  قَ هُ وَ »  .«يم٤منُ رْ ٤م أَ هلَ  ٦مٍ بَ شمَ رْ ُمَ  ؾ  يمُ ، وَ س٤منُ طْم واإلِ  امنُ اإليْ وَ  المُ ؾْم : اإلِ ٥َم را

 الُث صمَ »، سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم يٜمدرج حتتف ملسو هيلع هللا ىلص ٟمبٞمٜم٤م حمٛمداإلؾمالم اًمذي ضم٤مء سمف 

شمِ ُمَ  قمغم ذًمؽ  ، ودل  «يم٤منُ رْ ٤م أَ هلَ  ٦مٍ بَ شمَ رْ ُمَ  ؾ  يمُ ، وَ س٤منُ طْم واإلِ  امنُ اإليْ وَ  المُ ؾْم : اإلِ ٥َم را

 .ه اًمِمٞمخ  رُ يمُ يمام ؾمٞمذْ  ،ضمؼميؾ اًمٓمقيؾ طمدي٨ُم 

○ ○ ○
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 صمؿ ذع سمٕمد ذًمؽ يذيمر أريم٤من يمؾ  ُمرشمب٦م ُمـ هذه اعمراشم٥م اًمثالث، وم٘م٤مل:

  قُل ؾُم رَ  ادً ٛم  حُمَ  ن  أَ وَ   اهللُ ال  إِ  هلَ ال إِ  نْ أَ  ةُ دَ ٝم٤مؿَم  :٦مٌ َس مَخْ  المِ ؾْم اإلِ  ٤منُ يمَ رْ ٠مَ ومَ »
ِ
 ،اهلل

  ٧ِم ٞمْ سمَ  ٩م  طَم وَ  ،ْم٤منَ ُمَ رَ  مُ قْ َص وَ  ،يم٤مةِ اًمز   ت٤مءُ يْ وإِ  ،الةِ اًمّم   ىم٤ممُ إِ وَ 
ِ
مِ احلَ  اهلل  .«را

سُمٜمَِل اإِلؾْمالَُم »أنف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمبل  ¶ودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

 
ِ
الَةِ، َوإِيت٤َمء ، َوإىِم٤َمِم اًمّم 

ِ
ًدا َرؾُمقُل اَّلل  ُ َوأَن  حُمَٛم   أَْن الَ إهَِلَ إاِل  اَّلل 

قَمغَم مَخٍْس: ؿَمَٝم٤مَدةِ

، َوَصْقِم َرَُمَْم٤منَ  يَم٤مةِ، َواحل٩َم   .(1)«اًمز 

○ ○ ○ 

 ذم ذيمر أدًم٦م هذه األريم٤من، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اعم١مًمػ  

َلٰٓهَِهُث ﴿ :ٕم٤مممشمَ  فُ ًمُ قْ ىمَ  :ةِ ٝم٤مدَ اًمِم   ٞمُؾ ًمِ دَ ومَ » ٍَ ۡ َٔ وَٱل ُْ َّ إَِّلٍّ  َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
ُ خ َشَِٓد ٱَّللٍّ

ۢا ةِٱىۡلِۡصِػ   ٍَ ِ ًِ كَآن
ْ ٱىۡكِيۡ ٔا ُ ْول

ُ
ًُ َوأ َٔ ٱىَۡكزِيُز ٱۡۡلَِهً ُْ َّ إَِّلٍّ  َٰ ]آل ﴾ ََّلٓ إَِل

 .«[14ٛمران:قم

ف، وسم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ ؾِم دح٦م سم٘مُ هذه اآلي٦م اؾمتِمٝمد اهلل ومٞمٝم٤م سمٜمٗمسف، وسمٛمالئٙمتف اعمُسب  

 قد وهق اًمتقطمٞمد )ال إهل إال هق(.ف6 قمغم أقمٔمؿ ُمِمٝمف وإٟمِس ٜم ُمـ ضمِ 

                                                             

 (.12(، وُمسٚمؿ )4اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ُمٙم٤مٟمتٝمؿ قمٜمد اهلل6 أن اهلل اؾمتِمٝمد اهؿ قمغم  ق  ٚمُ وهذا ومٞمف ومْمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمُ 

 هذا األُمر اًمٕمٔمٞمؿ.

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

  ونِ دُ  ـْ ُمِ  دُ بَ ٕمْ ُم٤م يُ  عَ ٞمْ مَجِ   ٤مٞمً ٟم٤مومِ  «هلَ  إِ اَل » ، اهللُ ال  إِ  ؼ  حَ سمِ  قدَ بُ ٕمْ  ُمَ اَل  :ٜم٤مه٤مٕمْ ُمَ وَ »
ِ
 ،اهلل

  ةَ ب٤مدَ اًمٕمِ  ٤متً بِ ثْ ُمُ  « اهللُ ال  إِ »
ِ
 ذِم  فُ ًمَ  َؽ يْ َذِ  ال فُ ن  ام أَ يمَ  ،فِ شمِ ب٤مدَ  قمِ ذِم  فُ ًمَ  َؽ يْ  َذِ اَل  هُ دَ طْم وَ  هلل

 .«فِ ٙمِ ٚمْ ُمُ 

ٟمٗمل مجٞمع اعمٕمبقدات ُمـ دون اهلل،  6هذا ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٟمٗمل وإصمب٤مت

وإصمب٤مت اًمٕمب٤مدة هلل وطمده ال ذيؽ ًمف، ومجٛمٞمع ُم٤م ُيٕمبد ُمـ دون اهلل ومٝمق سم٤مـمؾ6 

نٍّ ٱ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
َ
َٰلَِم ةِأ َٔ َذ ُْ  َ َٔ ٱىَۡبَِٰؽُو َّللٍّ ُْ ا يَۡدُقَٔن ٌَِ ُدوُِِّۦ  ٌَ نٍّ 

َ
﴾ ٱۡۡلَقَّ َوأ

آء  ﴿▐: ، وىم٤مل [28]احل٩م:  ٍَ ۡش
َ
ٓ أ ا تَۡكتُُدوَن ٌَِ ُدوُِِّۦٓ إَِّلٍّ آ  ٌَ َْ ٔ ٍُ ًٍٍّۡخُ َش

 ٍَ َٓا ٌَِ ُشيَۡطَٰ ِ ُ ة َُزَل ٱَّللٍّ
َ
آ أ ٌٍّ ًۡ وََءاةَآؤُُزً  ُخُ

َ
 .[04]يقؾمػ:  ﴾أ

إال  ال إهل طمؼ   أي: ،ؼ  اؾمٛمٝم٤م، وشم٘مدير اخلؼم: طَم  «إهلَ »ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس و  «ال»ومــ 

 أو ال ُمٕمبقد سمحؼ   ال ُمٕمبقد، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م: ال ُمٕمبقد طمؼ   :يٕمٜمل «ال إهل»اهلل، 

 .▐إال اهلل وطمده 

○ ○ ○ 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

بًِِّ ﴿: ٕم٤ممَم شمَ  فُ ًمُ قْ ٝم٤م ىمَ حُ ض  قَ ي يُ ذِ ه٤م اًم  ػْمُ ِس ٗمْ شمَ وَ »
َ
ًُ ِۡل ًِ َْٰ ٌِِّٔۡۦٓ ِإَوذۡ كَاَل إِةَۡر وَكَ

ا َتۡكتُُدوَن  ٍٍّ َِ  ٢٦إٍُِِِّن ةََرآء  ّمِ ِدي ۡٓ ۥ َشًَ ُّ ٍّ ِي َذَؽَرِِن فَإُِ ٍََۢة  ٢٧ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ ِ ا ََك َٓ وََسَكيَ
ًۡ يَرِۡسُكٔنَ  ُٓ كُۡو ﴿: ٕم٤ممَم شمَ  فُ قًمُ ىمَ وَ ، [84-82]اًمزظمرف: ﴾ةَارًَِث  ِِف َقلِتِِّۦ ىََكيٍّ

ْ إََِلَٰ  ٔۡا َ َْۡو ٱىِۡهَتَِٰب َتَكال
َ
ث   َيٰٓأ ٍَ ِ ِۢ  ََك َٔآء َ َوََّل  َش َّلٍّ َجۡكتَُد إَِّلٍّ ٱَّللٍّ

َ
ًۡ خ ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس

ۡربَاب  ا َوََّل َحخٍِّخَذ  ٔ  نُۡۡشَِك ةِِّۦ َشۡي 
َ
َِ ُدوَبۡكُغَِا َبۡكًغا أ ٌّ ٔاْ ا  ُ ٔۡاْ َذُلٔل ىٍّ َٔ ِِۚ فَإِن حَ ِن ٱَّللٍّ

ٍُٔنَ  ٍُّا ُمۡصيِ
َ
ُدواْ ةِد َٓ  .«[20]آل قمٛمران:﴾ ٱۡش

  ُوىمقًمف شمٕم٤ممم: ح ُم٤م ؾمبؼ، قض  هذا ي﴿ ًُ ًِ َْٰ ٟمبل اهلل  ، هق:﴾ِإَوذۡ كَاَل إِةَۡر

وزم اًمٕمزم اخلٛمس٦م، وأومْمؾ اًمرؾمؾ سمٕمد أطمد أُ  ♠ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ إسمراهٞمؿو

ََذ ٱ﴿ ،، وهق اًمذي ٟم٤مل ُمرشمب٦م اخلُٚم٦مملسو هيلع هللا ىلصٟمبٞمٜم٤م  ًَ َخيًِل  َوٱَتٍّ ًِ َْٰ ُ إِةَۡر اًمٜمس٤مء: [﴾ َّللٍّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.ظمٚم٘مف إال هق وحمٛمٌد ٝم٤م أطمٌد ُمـ ٚمْ ٜمَ، ومل يَ ]181

بًِِّ ﴿
َ
ٌِِّٔۡ﴿ر، آزَ  ﴾ِۡل ا َتۡكتُُدونَ ﴿٤مد األصٜم٤مم، قمب   ﴾َوكَ ٍٍّ هذه  ﴾إٍُِِِّن ةََرآء  ّمِ

 .«ال إهل»اجلٛمٚم٦م شُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٗمل ذم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد 

ِي َذَؽَرِِن ﴿وىمقًمف:   .«إال اهلل»شم٘م٤مسمؾ اإلصمب٤مت ذم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد  ﴾إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

ِي ﴿ وىمقًمف: ُّۥ﴿، ▐ظمٚم٘مٜمل  :يٕمٜمل ،﴾َذَؽَرِِن ٱَّلٍّ ٍّ َِ  فَإُِ ِدي ۡٓ  ،﴾َشًَ
 ب٤مقمف.ل ًمسٚمقيمف واشم  ٜمِ ٘مُ ويقوم   ،ٜمل قمغم احلؼًم  دُ ؾمٞمَ  :يٕمٜمل
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اًمؼماءة ُمـ اعمٕمبقدات اًمتل ومٞمٝم٤م  (يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد)وضمٕمؾ إسمراهٞمُؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

ٍََۢة ةَارًَِث  ﴿ ،اًمب٤مـمٚم٦م وإصمب٤مت اًمٕمب٤مدة هلل وطمده ال ذيؽ ًمف ِ ا ََك َٓ ِِف َقلِتِِّۦ َسَكيَ
ًۡ يَرِۡسُكٔنَ  ُٓ  إًمٞمٝم٤م وجيتٜمبقن اًمنمك. ﴾ىََكيٍّ

َو ٱىِۡهَتَٰبِ ﴿: - قمز وضمؾ -ف ويمذًمؽ اآلي٦م األظمرى، ىمقًمُ  ْۡ
َ
األُمر  ﴾كُۡو َيٰٓأ

ْ إََِلَٰ ﴿، وأهؾ اًمٙمت٤مب هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمبل  واخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ٔۡا َ َتَكال
ث   ٍَ ِ ِۢ  ََك َٔآء ًۡ  َش َ َوََّل ﴿ُم٤م هل هذه اًمٙمٚمٛم٦م؟  ،﴾ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس َّلٍّ َجۡكتَُد إَِّلٍّ ٱَّللٍّ

َ
خ

وم٤معمٕمبقدات سم٤مـمٚم٦م  6(ال إهل إال اهلل)هذا هق اًمتقطمٞمد ، ﴾ا ٔ  نُۡۡشَِك ةِِّۦ َشۡي 

 واًمنمك سمف سم٤مـمؾ، واحلؼ هق إومراده سم٤مًمٕمب٤مدة.

ۡربَاب  َوََّل َحخٍِّخَذ ﴿صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
َ
َِ ُدوَبۡكُغَِا َبۡكًغا أ ٌّ ِ ا   ب  ومال رَ  ،﴾ِن ٱَّللٍّ

ْ ﴿وال ُمٕمبقد إال اهلل،  ٔۡا ىٍّ َٔ أقمرضقا واؾمتٙمؼموا واؾمتٜمٙمٗمقا قمـ  :يٕمٜمل ،﴾فَإِن حَ

ْ ﴿ٙمؿ، ٜم ٞمَ ٜمِ ثْ ٤م وال يُ وهذا اًمتقطمٞمد ومال يرضيمؿ هذا ؿمٞمئ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٔا ُ  ﴾َذُلٔل
ٍُٔنَ ﴿أقمٚمٜمقا واصدقمقا سم٤محلؼ  ٍُّا ُمۡصيِ

َ
ْ ةِد ُدوا َٓ أنٜم٤م صم٤مسمتقن قمغم هذا  :يٕمٜمل ،﴾ٱۡش

 ، وٟمٗمل اًمنمك سمف.- شمٕم٤ممم -اإلؾمالم اًمنمقمل اًمّمحٞمح اًمذي هق شمقطمٞمد اهلل 

 .(ال إهل إال اهلل)هذا هق ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد 

○ ○ ○
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 صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ   إمم سمٞم٤من دًمٞمِؾ اًمِمؼ اًمث٤مين ُمـ اًمِمٝم٤مدة، وم٘م٤مل:

: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿َوِدًمٞمُؾ »
ِ
ًدا َرؾُمقُل اهلل ٛم  ًۡ رَُشٔل  ؿَمَٝم٤مَدِة َأن  حُمَ َۡ  ىََلۡد َسآَءُز ِ ٌّ

ًۡ َقزِيزٌ  ُُفِصُس
َ
ۡؤٌَِِِي رَُءوف   أ ٍُ ۡ ًۡ َضرِيٌص َقيًَُۡسً ةِٱل ا َقِِخَّ ٌَ ً   َقيًَِّۡ  ﴾ رٍِّضً
 .«[184]اًمتقسم٦م: 

يمـ األول ُمـ أريم٤من ومٝمذا هق اًمِمؼ اًمث٤مين ًمٚمر   6يمـ واطمداًمِمٝم٤مدشم٤من رُ 

ًۡ رَُشٔل  ﴿: - قمز وضمؾ -الم، وم٘مقًمف اإلؾم ًۡ  ىََلۡد َسآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ ٌّ﴾، 

ف ومٞمٙمؿ، ومٚمٞمس همريًب٤م قمٜمٙمؿ، وإٟمام بَ ف وٟمَس قن أصٚمَ ومُ شمٕمرومقٟمف، وشمٕمرِ  ،ُمٜمٙمؿ :يٕمٜمل

 .ؿٙمُ ِس هق ُمـ أنٗمُ 

ًۡ  َقزِيزٌ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا َقِِخَّ ٌَ  6ؼ قمٚمٞمٙمؿؼ قمٚمٞمف ُم٤م يُِم يُِم  :يٕمٜمل ،﴾َقيًَِّۡ 

 ؼ قمٚمٞمف ذًمؽ.ومام دمدوٟمف ُمـ اعمِم٘م٦م واعمٙمروه٤مت واًمِمدائد يُِم 

طمريص قمغم إيامٟمٙمؿ وإؾمالُمٙمؿ وصالح  ،﴾َضرِيٌص َقيًَُۡسً﴿وأجًْم٤م 

ۡؤٌَِِِي رَُءوف  ﴿ ☺أُمقريمؿ، وهق  ٍُ ۡ ً   ةِٱل ، وأُم٤م سمٛمخ٤مًمٗمٞمف ُمـ اًمٙمٗم٤مر ﴾رٍِّضً

اَر ﴿: - قمز وضمؾ -واعمٜم٤موم٘ملم ومٙمام ىم٤مل اهلل  ِِد ٱىُۡهفٍّ ا ٱنلٍِّبَّ َجَٰٓ َٓ حَّ
َ
َيٰٓد

 ًۡ َنَٰفِلَِي وَٱۡغيُۡؾ َقيًَِۡٓ ٍُ
ۡ  [.33]اًمتقسم٦م:  ﴾َوٱل

○ ○ ○
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 إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك وًمقازم اًمِمؼ اًمث٤مين ُمـ اًمِمٝم٤مدة، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ  

ًدا َرؾُمقُل » ، َوَُمْٕمٜمَك ؿَمَٝم٤مَدِة َأن  حُمَٛم  ٞماَم َأظْمؼَمَ
: ـَم٤مقَمُتُف ومِٞماَم َأَُمَر، َوشَمّْمِديُ٘مُف ومِ

ِ
اهلل

عَ   .«واضْمتِٜم٤َمُب َُم٤م هَنَك قَمٜمُْف َوَزضَمَر، وَأال ُيْٕمَبَد اهلُل إاِل سماَِم َذَ

أن  اإلىمرار سم٤مًمٚمس٤منو اإليامن سم٤مًم٘مٚم٥مُمٕمٜم٤مه٤م:  ،اهلل رؾمقُل  حمٛمدا ؿمٝم٤مدة أن  

ف، وأنف سم  ٌؾ ُمـ قمٜمد رَ اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ُمرؾَم سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م  حمٛمد

يمٚمف، ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ  6ُمبٕمقث اهذا اًمديـ، أرؾمٚمف اهلل سم٤مهلدى وديـ احلؼ

 ٤م.أرؾمٚمف إمم اإلٟمس واجلـ مجٞمٕم

يم٤م، وأوضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اشمب٤مقمف وـم٤مقمتف، ومٛمـ ب٤مرَ وأنزل اهلل قمٚمٞمف يمت٤مسم٤م ُمُ 

 أـم٤مقمف دظمؾ اجلٜم٦م، وُمـ قمّم٤مه دظمؾ اًمٜم٤مر.

واضْمتِٜم٤َمُب َُم٤م  ،َوشَمّْمِديُ٘مُف ومِٞماَم َأظْمؼَمَ  ،ـَم٤مقَمُتُف ومِٞماَم َأَُمرَ »وُم٘مت٣م هذه اًمِمٝم٤مدة: 

عَ  ،هَنَك قَمٜمُْف َوَزضَمرَ   .«وَأال ُيْٕمَبَد اهلُل إاِل سماَِم َذَ

ودُمتٜم٥م  ،هؾ أواُمرُ ثَ سم٠من مُتتَ  :«ـَم٤مقَمُتُف ومِٞماَم َأَُمَر، واضْمتِٜم٤َمُب َُم٤م هَنَك قَمٜمُْف َوَزضَمرَ »

 ٟمقاهٞمف.

، ومٙمؾ ُم٤م أظمؼم سمف وصمب٧م ملسو هيلع هللا ىلص6 ألنف اًمّم٤مدق اعمّمدوق «َوشَمّْمِديُ٘مُف ومِٞماَم َأظْمؼَمَ »

 ومٞمج٥م شمّمدي٘مف ذم ذًمؽ. ،قمٜمف
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عَ  ُيْٕمَبَد اهلُل إاِل  َأال  وَ » يمؾ  ـمريؼ إًمٞمف إال  - قمز وضمؾ -ؾمد  اهلُل  ، وم٘مد« سماَِم َذَ

وم٘م ُم٤م ؾ اًمٕمٛمُؾ إال  ، ومال ُي٘مبَ ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ـمريؼ رؾمقًمف  ٤م ًمسٜم٦م يم٤من ظم٤مًمّم٤م هلل ُمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ب  وُمع ذًمؽ ومٝمق قمبٌد ال ُيٕمبد، ورؾمقٌل ال َيٙمِذب وال ُيٙمذب، وهق رؾمقل رَ 

ه، أن ُيرومع ومقق ىمدرِ  - أجْم٤م -ُمـ ُمٙم٤مٟمتف، يمام ال جيقز  ض  اًمٕم٤معملم، وال جيقز أن ُيٖمَ 

د أو قمٚمٞمف، ومال جيقز أن ُيٕمبَ ا إال ُم٤م أىمدره اهلل ؽ ٟمٗمٕم٤م وال رض  هلل ال يٛمٚم دٌ بْ وقمَ  نَمٌ ومٝمق سمَ 

ۡميُِم نِلَۡفِِس َجۡفك  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ،ف ًمف أي ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدةُيٍْمَ 
َ
ٓ أ ا َوََّل كُو َّلٍّ

ٌَا شَ  ا إَِّلٍّ  ٔۡ ُنُِج َُضًّ َ ِۚ َول ُ ِِنَ  آءَ ٱَّللٍّ ٌَا َمصٍّ ََ ٱۡۡلرَۡيِ َو ِ  ٌ ًُ ٱىَۡغًَۡب ََلۡشخَۡهََثُۡت
ۡقيَ
َ
أ

 ِ َُا۠ إ
َ
ِۚ إِۡن خ ُٔٓء ٔۡم   َّلٍّ َُِذير  ٱلصَّ  [.144]األقمراف: ﴾ ۡؤٌُِِٔنَ يُ  َوبَِشري  ىَِّل

رء ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدة ًمف، سمؾ هق واؾمٓم٦م  ُف أو رَص  ملسو هيلع هللا ىلصومال جيقز دقم٤مء اًمٜمبل 

  ـَ يْ غ دِ سمٚم  
ِ
 إمم قمب٤مد اهلل. اهلل

 ُمٜمٝم٤م: 6ويدظمؾ ذم قمدم حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م قمدة صقر 

شمّمديؼ األظمب٤مر،  مِ ف إُم٤م ًمٕمدَ ٚمُ ومال ي٘مبَ ، ملسو هيلع هللا ىلصاإلقمراض قمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل  أوال:

 أو قمدم ـم٤مقم٦م األواُمر واًمٜمقاهل.

يـ ىمد . وم٤مًمد  ملسو هيلع هللا ىلصأن ينمع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، وُم٤م مل ي٠مت سمف اًمٜمبل  :صم٤مٟمٞم٤م

ٍُۡج ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،يمٛمؾ، واًمٜمٕمٛم٦م ىمد مت٧م ٍَ ۡت
َ
ًۡ َوخ ًۡ دِيَُِس ٍَيُۡج ىَُس ۡز

َ
َٔۡم أ ٱَۡلَ

ٍَِِت َورَِعًُج  ًۡ ُِۡك ِ   َقيًَُۡس ًَ دِي َٰ ًُ ٱۡۡلِۡشَل  [.3]اح٤مئدة:  ﴾اىَُس
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م ، وال ي٘مد  ملسو هيلع هللا ىلص٦ُم اًمٜمبل م ؾُمٜم ٘مد  ه قمٚمٞمف. واًمقاضم٥م أن شمُ همػمِ  م ىمقَل أن ُي٘مد   :صم٤مًمث٤م

وىم٤م وال ٟمٔمرا وال طمج٦م قم٘مٚمٞم٦م ٤م، وال ذَ ٞم  ًمِ ٤م ضمدَ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م، ال رأج٤ًم وم٘مٝمٞم٤م وال سمحث

 وال يمالُمٞم٦م وال همػم ذًمؽ.

ًم٘مقم قمرومقا اإلؾمٜم٤مد وصحتف يذهبقن إمم قمجب٧م »: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  

َۡ ﴿ي٘مقل:  - شمٕم٤ممم - رأي ؾمٗمٞم٤من، واهللُ  ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ن فَيًَۡۡطَذرِ ٱَّلٍّ
َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
أ

 ًٌ َِل
َ
ًۡ َقَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِطًتَ

َ
ًۡ فِخٌَِۡث أ ُٓ ، أتدري ُم٤م اًمٗمتٜم٦م؟ اًمٗمتٜم٦م: [23﴾ ]اًمٜمقر: حُِطًتَ

 .(1)«ؽسمٕمض ىمقًمف أن ي٘مع ذم ىمٚمبف رء ُمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمِ  ًمٕمٚمف إذا رد   .كاًمنم  

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

يَم٤مِة، َوشَمْٗمِسػُم اًمت ْقطِمٞمِد: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿» الِة، َواًمز  ْ إَِّلٍّ َوَدًمِٞمُؾ اًمّم  مُِرٓوا
ُ
ٓ أ ا ٌَ َو

 ْ ٔا ٍُ ََ ُضََِفآءَ َويُلًِ َ ُُمۡيِِطَي ََلُ ٱّلِي ْ ٱَّللٍّ َٰلَِم َِلَۡكتُُدوا ِۚ َوَذ َٰٔةَ َن ْ ٱلزٍّ ٔا ةَ َويُۡؤحُ َٰٔ يَ ٱلطٍّ
ثِ  ٍَ ِ َُ ٱىَۡلًّ  .«[1﴾ ]اًمبٞمٜم٦م: دِي

اًمّمالة هل اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، واًمزيم٤مة هل اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ 

وم٤مًمدًمٞمؾ قمغم األُمر سم٤مًمّمالة  6أريم٤من اإلؾمالم، وهل ىمريٜم٦م اًمّمالة ذم يمت٤مب اهلل

 هذه اآلي٦م. ،يـواًمزيم٤مة وأهنام ُمـ اًمد  

                                                             

 .12ص « اعمسٚمقل اًمّم٤مرم» (1)
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 :وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ََ َ ُُمۡيِِطَي ََلُ ٱّلِي ْ ٱَّللٍّ ْ إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدوا مُِرٓوا
ُ
ٓ أ ا ٌَ هذا ومٞمف  :﴾َو

ف همػم ه ومٕمب٤مدشمُ وهق اإلظمالص، ومٛمـ أذك ُمع اهلل همػمَ  ،اًمٕمب٤مدة ُمع ذـمٝم٤م

ٔاْ ﴿ ،يٕمٜمل ُم٤مئٚملم قمـ اًمنمك إمم اًمتقطمٞمد واإليامن :﴾ُضََِفآءَ ﴿، ُم٘مبقًم٦م ٍُ َويُلًِ
َٰٔةَ  يَ هذا ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد، وُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم6 ألن إىم٤مم  :﴾ٱلطٍّ

 اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة ُمـ اًمٕمب٤مدة.

َٰلَِم ﴿ وىمقًمف: ِۚ َوَذ َٰٔةَ َن ٔاْ ٱلزٍّ َٰٔةَ َويُۡؤحُ يَ ٔاْ ٱلطٍّ ٍُ : ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م ؾمبؼ :﴾َويُلًِ

َُ ﴿ ،اًمزيم٤مةقمب٤مدة اهلل خمٚمّملم ًمف اًمديـ طمٜمٗم٤مء، وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء  َٰلَِم دِي َذ
ثِ  ٍَ ِ نٍّ ﴿ديـ اعمٚم٦م اًم٘مٞمٛم٦م، ديـ االؾمت٘م٤مُم٦م وهق اًمديـ اإلؾمالُمل،  :يٕمٜمل ،﴾ٱىَۡلًّ

َ
َوأ

  ٍ َِِٰط ُمۡصخَلًِ ، ومٝمذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن ه٤مشملم ]113األنٕم٤مم: [ ﴾ُكٔهُ فَٱحٍّتِ  اَهََٰذا ِضَر

 اًمٕمب٤مدشملم ُمـ اًمديـ، وىمد ُأُمر اهام.

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

َٞم٤مِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿وَدًمِٞمُؾ » ْ ُنخَِب اًمّم  ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ًَاُم َيٰٓد ًُ ٱلّطِ َقيًَُۡس

ًۡ َتخٍُّلٔنَ  ًۡ ىََكيٍُّس ََ ٌَِ َرتۡيُِس ِي ا ُنخَِب لََعَ ٱَّلٍّ ٍَ  .«[143]اًمب٘مرة:  ﴾َن

سمع ُمـ أريم٤من اإلؾمالم: اًمّمٞم٤مم، وهق اإلُمس٤مك سمٜمٞم٦م قمـ هذا اًمر   يمـ اًمرا

يـ، رات ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس، واًمدًمٞمؾ قمغم أنف ُمـ اًمد  اعمٗمٓم  

 وقمغم وضمقسمف: هذه اآلي٦م.
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 :ًَامُ ُنخَِب ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم ًُ ٱلّطِ ا ُنخَِب لََعَ ﴿ض وُمرِ  :أي ،﴾َقيًَُۡس ٍَ َن
 ًۡ ََ ٌَِ َرتۡيُِس ِي ٤م يم٤من ُمٙمتقسموم٢مٟمف وهذا يدل قمغم أمهٞم٦م اًمّمقم وُمٙم٤مٟمتف6  ،﴾ٱَّلٍّ

ػ ٦م طمٞم٨م مل شُمٙمٚم  ُم  ختٗمٞمػ هلذه األُ  - ٤مأجْم - ٜم٤م، وذم هذاروض٤م قمغم ُمـ ىمبٚمَ ُمٗم

 اهذه اًمٕمب٤مدة ًمقطمده٤م، وإٟمام ؿم٤مريمٝم٤م ذم ذًمؽ األُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م.

ًۡ َتخٍُّلٔنَ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، وهل ومٞمف إؿم٤مرة إمم احلٙمٛم٦م ُمـ اًمّمقم: ﴾ىََكيٍُّس

ه٤م قمغم سم٘مٞم٦م اجلقارح، وذم ٝم٤م ذم اًم٘مٚم٥م وئمٝمر أثرُ طمّمقل اًمت٘مقى، واًمت٘مقى أصٚمُ 

 طَم٤مضَم٦ٌم »: ملسو هيلع هللا ىلصاحلدي٨م ي٘مقل اًمٜمبل 
ِ
 
ِ
وِر َواًمَٕمَٛمَؾ سمِِف، وَمَٚمٞمَْس َّلل ْ َيَدْع ىمَْقَل اًمز  ـْ مَل َُم

سَمفُ  ا  .(1)«ذِم َأْن َيَدَع ـَمَٕم٤مَُمُف َوَذَ

أن شمّمقم اًمٕملم قمـ اًمٜمٔمر احلرام، واًمٚمس٤من قمـ  :وم٤مًمّمقم صقم اجلقارح

 اًمٙمالم اعمحرم، واألُذن قمـ اًمسامع اعمحرم، وهٙمذا سم٘مٞم٦م األقمْم٤مء واجلقارح.

○ ○ ○

                                                             

 أيب هريرة ؓ. ُمـ طمدي٨م  ،(1543) ذم صحٞمحف اًمبخ٤مري أظمرضمف( 1)
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 :اًمِمٞمخ  صمؿ ىم٤مل 

: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿» َِ وَ وَدًمِٞمُؾ احْل٩َم  ٌَ ِ لََعَ ٱنلٍّاِس ِضزَّ ٱۡۡلًَِۡج  ٱۡشخََؽاَع إََِلِّۡ َّلِلٍّ
 ِۚ َ َزَفَر فَإِنٍّ ٱَشبًِل  ٌَ ٍِيَ  َو َٰيَ َِ ٱىَۡع َ َغِِنٌّ َق  .«[53]آل قمٛمران:  ﴾َّللٍّ

ذم زُمـ  ٦مَ ُمٙم   احل٩م هق اًمريمـ اخل٤مُمس ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، وهق: ىمّمدُ 

 خمّمقص ًمٕمٛمؾ خمّمقص.

ٟمزًم٧م ذم ؾمٞم٤مق ىمدوم وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران،  «آل قمٛمران»هذه اآلي٦م ذم ؾمقرة 

 احل٩م ذم اًمسٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، وطم٩م   رُض وىمدوم اًمقومقد يم٤من ذم اًمسٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، ومٗمَ 

 ذم اًمسٜم٦م اًمٕم٤مذة. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل  

ٌد واآلي٦م دًمٞمؾ قمغم ومرضٞم٦م احل٩م، وأنف أطمد أريم٤من اإلؾمالم، ًمٙمـ هذا ُُم٘مٞم  

 واهلل أقمٚمؿ. ،سم٤مالؾمتٓم٤مقم٦م، ومٛمـ مل يستٓمع ومال رء قمٚمٞمف

○ ○ ○ 

يـ، وم٘م٤مل:  صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ إمم احلدي٨م قمـ اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمد 

ْرشَمَب٦ُم اًم»  .«٤مٟمَِٞم٦ُم: اإِلياَمنُ ث  اعْمَ

هذه اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمديـ اإلؾمالُمل: وهل اإليامن، واعمرشمب٦م 

اُم : -يمام ىم٤مل اعمح٘م٘مقن  -األومم: اإلؾمالم، واًمٕمالىم٦م سملم اإليامن واإلؾمالم  أهن 
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، سمٛمٕمٜمك: إذا اضمتٛمع اإلؾمالم واإليامن «إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م، وإذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م»

اإلؾمالم إمم األقمامل اًمٔم٤مهرة، واإليامن ذم ؾمٞم٤مٍق واطمد ومٞمٗمؽمق اعمٕمٜمك، ومٞمٜمٍمف 

 إمم األقمامل اًمب٤مـمٜم٦م.

اإلؾمالم وم٘مط أو دون اآلظمر، أي: يٙمقن ذم اًمسٞم٤مق أطمدمه٤م  :أي ،«إذا اومؽمىم٤م»و

األُمقر اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م، واإليامن  :اإليامن وم٘مط، ص٤مر اإلؾمالم يِمٛمؾ اجلٛمٞمع

 .(1). هذه اًمٕمالىم٦م سملم اعمرشمبتلم: اإلؾمالم واإليامن - أجْم٤م -يِمٛمؾ اجلٛمٞمع 

وقمٛمٌؾ  ،. وذم االصٓمالح: ىمقٌل سم٤مًمٚمس٤من(8)اإليامن ذم اًمٚمٖم٦م: اًمتّمديؼو

 واقمت٘م٤مٌد سم٤مًم٘مٚم٥م، يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م. ،سم٤مجلقارح

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

 اهلُل، َوَأْدَٟم٤مَه٤م إَُِم٤مـَم٦ُم َوُهَق: سمِْْمٌع َوؾَمْبُٕمقَن ؿُمْٕمَب٦ًم، وَم٠َمقْمالَه٤م ىَمْقُل ال إهله إاِل  »

ـْ اإِلياَمنِ  ـِ اًمٓم ِريِؼ، َواحْلََٞم٤مُء ؿُمْٕمَب٦ٌم ُِم  .«األََذى قَم

 ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمتسٕم٦م.، ع: اؾمٌؿ عمٗمرد ُمبٝمؿْْم اًمبِ 

                                                             

 ، ذح احلدي٨م اًمث٤مين.«ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ٜمٔمر ًمالؾمتزادة:  ي( 1)

واشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٚمٖمقيلم »(: 13/83) «اًمٕمرب ًمس٤من»( ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم 8)

 .«وهمػمهؿ أن اإليامن ُمٕمٜم٤مه اًمتّمديؼ
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 .ٕمب٦م: هل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٌمءِم  اًم

 ال إهله إاِل  »ذم احلدي٨م صمالصم٦م أُمثٚم٦م، اعمث٤مل األول قمغم اًم٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصذيمر اًمٜمبل 

، واعمث٤مل اًمث٤مًم٨م قمغم أقمامل «إَُِم٤مـَم٦ُم األََذى»، واعمث٤مل اًمث٤مين قمغم اًمٗمٕمؾ: «اهللُ 

ـ ىمقل . ومٝمذه األُمثٚم٦م اًمثالصم٦م إؿم٤مرة إمم أن اإليامن يتْمٛم  «احْلََٞم٤مءُ » :وهق ،اًم٘مٚم٥م

 اًمٚمس٤من وقمٛمؾ اجلقارح واقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م.

○ ○ ○ 

 صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ   إمم سمٞم٤من أريم٤من اإليامن، وم٘م٤مل:

ـَ سم: »٨ِم يْ دِ  احلَ ام ذِم يمَ  6َوَأْريَم٤مُٟمُف ؾِمت ٦مٌ » ، َوَُمالئَِٙمتِِف، َويُمتُبِِف، َوُرؾُمٚمِِف، َأْن شُم١ْمُِم
ِ
٤مهلل

هِ  ِه َوَذ 
ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ  .(1)«َواًْمٞمَْقِم اآلظِمِر، َوشُم١ْمُِم

َت٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ًمِٞمُؾ قَمغَم َهِذِه األَْريَم٤مِن اًمس  ٔاْ ىٍّحَۡس َواًمد  ىَّ َٔ ن حُ
َ
ٱىِۡبٍّ أ

ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  ِ وَٱَۡلَ ََ ةِٱَّللٍّ ٌَ َۡ َءا ٌَ ٍَّ ٱىِۡبٍّ  ۡغرِِب َوَلَِٰس ٍَ ۡ ٍَۡۡشِِق وَٱل ۡ ًۡ كِتََو ٱل ُس َْ وُُسٔ
َلٰٓهَِهثِ وَٱىِۡهَتَِٰب وَٱنلٍّتِّيِ  ٍَ

ۡ : ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: رِ دَ اًم٘مَ  ُؾ ٞمْ ًمِ دَ [. وَ 133﴾ ]اًمب٘مرة: ََ  َۧوٱل

ُّ ةَِلَدر  إٍُِّا ُكٍّ ﴿ ٍء َخيَۡلَنَٰ  .«[05﴾ ]اًم٘مٛمر: ََشۡ

 ويتْمٛمـ أرسمٕم٦م أُمقر: السكً األّل:  اإلمياٌ باهلل.

 .اإليامن سمقضمقده: أوال

                                                             

 .(، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 4ؓأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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 .اإليامن سمرسمقسمٞمتف: صم٤مٟمٞم٤م

 .اإليامن سم٠مخقهٞمتف: صم٤مًمث٤م

 اإليامن سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف.: راسمٕم٤م

 ل  بِ اًمٜم   أن   :واإليامن سم٤مهلل أومْمؾ األقمامل، يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ؓ

 َوَرؾُمقًمِفِ »َأي  اًمَٕمَٛمِؾ َأوْمَْمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل: ؾُمئؾ:  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ٞمَؾ: صُمؿ  َُم٤مَذا؟ ىَم٤مَل: «. إِياَمٌن سم٤ِمَّلل 

ىمِ

« 
ِ
ورٌ »ىِمٞمَؾ: صُمؿ  َُم٤مَذا؟ ىَم٤مَل:  .«اجِلَٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  «طَم٩م  َُمؼْمُ

(1) . 

 :السكً الجاىٕ: اإلمياٌ باملالئل٘

اَر ََّل ﴿قر، ٝمؿ اهلل ُمـ ٟمُ ظمٚم٘مَ  ل  اعمالئٙم٦م قم٤ممل همٞمبِ  َٓ َۡو وَٱنلٍّ يَُصتُِّطَٔن ٱَلٍّ
ا ﴿،]84األنبٞم٤مء: [ ﴾َحۡفُۡتُونَ  ٌَ ًۡ َويَۡفَكئَُن  ُْ َمَر

َ
ٓ أ ا ٌَ  َ َّلٍّ َحۡكُطَٔن ٱَّللٍّ

 [.2]اًمتحريؿ:  ﴾يُۡؤَمُرونَ 

 واإليامن اهؿ يتْمٛمـ:

 هؿ.ٛمٜم٤م أؾمامءَ اإليامن سم٠مؾمامئٝمؿ، ممـ قمٚمِ : أوال

ؾ سم٤مًمقطمل يٜمزل يم  قَ ُمُ  - ُمثال - جؼميؾ6 ومأقمامهلؿ ٛمٜم٤م ُمـسمام قمٚمِ  ١مُمـٟمُ  أنْ : صم٤مٟمٞم٤م

واًمٜمب٤مت،  -يٕمٜمل اعمٓمر -سمف ُمـ قمٜمد اهلل إمم رؾمٚمف، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر 

ومٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّم   ؽ اعمقت، واعمالئٙم٦م ُمٚمَ  :ُمثُؾ  6هؿقر، وهمػمُ وإرسا

                                                             

ـ طمدي٨م ،(43(، وُمسٚمؿ )1115و  82اًمبخ٤مري ) أظمرضمف: قمٚمٞمفُمتٗمؼ ( 1) ؓ . ُم  أيب هريرة 
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٧م إذا ُوضع ذم لم سمس١مال اعمٞم  ٚمَ يم  قَ لم اعمُ لم سمحٗمظ أقمامل سمٜمل آدم، واعمَٚمٙمَ ٚمِ اعمقيم  

 ىمؼمه، وهمػم ذًمؽ مم٤م صمبت٧م سمف اًمٜمّمقص.

 :السكً الجالح: اإلمياٌ باللتب
ف، وذًمؽ سم٠من ٟم١مُمـ سمام ٚمِ ؾُم قمغم رُ  - قمز وضمؾ -اعمراد اًمٙمت٥م اًمتل أنزهل٤م اهلل 

 ف ُمٜمٝم٤م.ٛمٜم٤م اؾمٛمَ قمٚمِ 

، ملسو هيلع هللا ىلصف ُمـ هذه اًمٙمت٥م ؾمت٦م: اًم٘مرآن اعمٜمزل قمغم حمٛمد ٜم٤م اؾمٛمَ ٛمْ واًمذي قمٚمِ 

، واًمث٤مًم٨م: اإلٟمجٞمؾ اًمذي أنزًمف ملسو هيلع هللا ىلص: اًمتقراة اًمتل أنزهل٤م اهلل قمغم ُمقؾمك واًمث٤مين

سمع: اًمز  ٛم  تَ ق ًمٚمتقراة وُمُ د  َّم ، وهق ُمُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمغم قمٞمسك  قر اًمذي سمُ ؿ هل٤م، واًمرا

 ػ إسمراهٞمؿ وصحػ ُمقؾمك.حُ ، واخل٤مُمس واًمس٤مدس: ُص ملسو هيلع هللا ىلصأت٤مه اهلل داود 

َُزنۡلَآ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ،وهذه اًمٙمت٥م اًمس٤مسم٘م٦م يمٚمٝم٤م ُمٜمسقظم٦م سم٤مًم٘مرآن
َ
َوأ

ك   ََ ٱىِۡهَتَِٰب إََِلَۡم ٱىِۡهَتََٰب ةِٱۡۡلَّقِ ُمَطّدِ ا َبۡيَ يََديِّۡ ٌِ ٍَ ِ ّ ًًٍِِۡا َقيًَِّۡ ا ل َٓ  ﴾َوُم

 ؾ اه٤م ذقم٤م.[، ومال ُيٕمٛمَ 04]اح٤مئدة: 

 :السكً السابع: اإلمياٌ بالسضل

واًمرؾمقل، وقمدد  ل  بِ ق سملم اًمٜم رْ ؾ مجع رؾمقل، وىمد ؾمبؼ اًمٙمالم قمغم اًمٗمَ ؾُم اًمر  

وَن أَخًْٗم٤مُمِ »األنبٞم٤مء يمام ذم طمدي٨م أيب ذر:  ـْ َذًمَِؽ ا 6ئ٦َُم أَخٍْػ َوأَْرسَمَٕم٦ٌم َوقِمنْمُ ؾُمُؾ ُِم ًمر 

 .(1)«ئ٦ٍَم َومَخَْس٦َم قَمنَمَ صَماَلُث ُمِ 

                                                             

(، وصححف األًمب٤مين ذم 3431) «اًمٙمبػم»(، واًمٓمؼماين ذم 88844أمحد ) أظمرضمف (1)

ٗمف، (8224) «اًمّمحٞمح٦م»(. واٟمٔمر: 1333) «اعمِمٙم٤مة»  آظمرون.واألرٟم٤مؤوط  وضٕم 
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وأن ٟم١مُمـ  6ف ُمٜمٝمؿٜم٤م اؾمٛمَ ٛمْ أن ٟم١مُمـ سم٠مؾمامء ُمـ قمٚمِ  :ؾ ُمٕمٜم٤مهؾُم واإليامن سم٤مًمر  

 ؿ ص٤مدىمقن سمام سمٚمٖمقه ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م.ظمؼم أظمؼموا سمف، وأن ٟم١مُمـ سم٠مهن ؾ  سمٙمُ 

يمام ىم٤مل  ،ف ومٜم١مُمـ سمف إمج٤مال، ومٚمٞمس يمؾ اًمرؾمؾ ٟمٕمرومٝمؿاؾمٛمُ  ْف وُمـ مل ُيٕمرَ 

َ كََطۡطَِا َقيًََۡم ﴿: ▐ ٌٍّ  ً ُٓ َِ َرتۡيَِم ٌِِۡ ٌّ رَۡشيَِۡا رُُشل  
َ
 َوىََلۡد أ

ًۡ َجۡلُطۡص َقيًََۡم  َ ىٍّ ٌٍّ  ًُٓ  صَّم ىمَ ت مجٚم٦م ُمـ رَ [، وىمد ُذيمِ 34]هم٤مومر:   ﴾َوٌِِۡ

 .- قمز وضمؾ -األنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ذم يمت٤مب اهلل 

 :السكً اخلامظ: اإلمياٌ بالْٔو اآلخس

مم٤م يٙمقن سمٕمد اعمقت  ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمبل  :ـاإليامن سم٤مًمٞمقم اآلظمر يتْمٛم  

 ومٛمـ ُم٤مت وم٘مد ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتف. 6إمم اًم٘مرار ذم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر

ؾ ذم ذًمؽ: اإليامن سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم، وقمذاب اًم٘مؼم أو ٟمٕمٞمٛمف، واًمبٕم٨م سمٕمد ومٞمدظُم 

اًمٞمقم اآلظمر ُمـ احلقض يٙمقن ُِمـ ُمِم٤مهد اعمقت، واحلنم، واحلس٤مب، وُم٤م 

ط وشمٓم٤مير اًمّمحػ وهمػم ذًمؽ ُمـ أُمقر ُمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب  واعمٞمزان واًمٍما

ار ذم اعمثقى ف، إمم أن يٜمتٝمل سم٤مًمٜم٤مس اًم٘مرواًمُسٜم ٦م، ومٜم١مُمـ اهذا يمٚمف مم٤م صح ٟم٘مٚمُ 

 األظمػم: اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر.

 :السكً الطادع: اإلمياٌ بالكدز

 ـ أرسمٕم٦م أُمقر:وهق يتْمٛم  

 .رء مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ؾ  سمٙمُ  حٞمطِ ن سمٕمٚمؿ اهلل اعمُ اإليام :األول
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يمت٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُم٘م٤مدير يمؾ رء إمم  - شمٕم٤ممم -اهلل  اإليامن سم٠من   :اًمث٤مين

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

سم٠من يمؾ ُم٤م طمدث ذم اًمٙمقن ومٝمق سمٛمِمٞمئ٦م اهلل، ومال خيرج رء اإليامن  :اًمث٤مًم٨م

 قمـ ُمِمٞمئتف أبدا.

 ظم٤مًمؼ يمؾ رء. ▐اخلٚمؼ، وُمٕمٜم٤مه أن اهلل  :اًمراسمع

○ ○ ○ 

 صمؿ اٟمت٘مؾ   إمم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٘م٤مل:

ْرشَمَب٦ُم اًمث ٤مًمَِث٦ُم: اإِلطْمَس٤مُن.» ـٌ َواطِمٌد يمَ  اعْمَ اهللَ َأْن شَمْٕمبَُد : »٨ِم يْ دِ  احلَ ام ذِم وًمف ُريْم

ُه وَم٢مِٟم ُف َيَراكَ  ـْ شَمَرا ُه، وَم٢مِن مَلْ شَمُٙم ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ،«يَم٠مَن َؽ شَمَرا ََ َواًمد  ِي َف ٱَّلٍّ ٌَ  َ إِنٍّ ٱَّللٍّ
ِۡصُِٔنَ  ًُْ ُمَّ  ََ ِي ْ وٍّٱَّلٍّ ٔا َوَتَليَّتََم ِِف وىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ،[184﴾ ]اًمٜمحؾ:ٱتٍَّل

 ََ َِٰشِدي َٔ  ٢١٩ٱىسٍّ ُْ ۥ  ُّ ٍّ ًُ  إُِ ًٍُِف ٱىَۡكيًِ وىَمْقًُمُف  ،[884 - 813﴾ ]اًمِمٕمراء: ٱلصٍّ

ن  شَمَٕم٤ممَم: ﴿
ۡ
ا حَُسُٔن ِِف َشأ ٌَ ُّ ٌَِ كُرَۡءان   َو ٔاْ ٌِِۡ

ا َتخۡيُ ٌَ ٍٍَو  َو َۡ َخ ٍَئَُن ٌِ َوََّل تَۡك
ًٔدا إِذۡ حُفًُِغَٔن ذًِِّ  ُٓ ًۡ ُش  .«[21]يقٟمس:  ﴾إَِّلٍّ ُنٍِّا َقيًَُۡس

يـ اإلؾمالُمل، يمام ورد ذم طمدي٨م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمد  اإلطمس٤من: اعمرشمب٦م 

 ضمؼميؾ اًمٓمقيؾ اًمذي ؾمٞمسقىمف اعم١مًمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
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وطم٤مصؾ هذه اعمرشمب٦م راضمع إمم إشم٘م٤من اًمٕمب٤مدات، وُمراقم٤مة طم٘مقق اهلل ومٞمٝم٤م، 

ىمبتِ  اهلل ُمٜمف،  يستحرض ىمرَب  اًمذي وم٤مًمٕمبد 6ف واؾمتحْم٤مر قمٔمٛمتف وضمالًمفوُمرا

ه، وذًمؽ ُيثٛمر اخلِمٞم٦م واخلقف واهلٞمب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ، يمام ضم٤مء ذم  يٕمبُد اهلل يم٠منف يرا

هُ » :سمٕمض اًمرواي٤مت اًمٜمّمح ذم  - ٤مأجْم -، ويقضم٥م (1)«َأْن خَتَِْمك اهلَل يَم٠مَن َؽ شَمَرا

 اًمٕمب٤مدة، وسمذل اجلٝمد ذم حتسٞمٜمٝم٤م وإمت٤مُمٝم٤م.

  ُُه وَم٢ِمٟم ُف »ف: وىمقًم ـْ شَمَرا  ٞمؾ: إن هذه اجلٛمٚم٦م شمٕمٚمٞمؾ ًمألومم.ىم :«َيَراكَ وَم٢ِمن مَلْ شَمُٙم

ه6 ومٚمٞمٕمبد اهلل  وىمٞمؾ: سمؾ هق إؿم٤مرة إمم أن ُمـ ؿمؼ   قمٚمٞمف أن يٕمبد اهلل يم٠منف يرا

ه ويٓم   ُمـ ٟمٔمره إًمٞمف. يمام ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ:  ع قمٚمٞمف، ومٚمٞمستِح ٚمِ قمغم أن اهلل يرا

اهلل قمغم ىمدر  ِػ ظَم ». وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: «اشمؼ اهلل أن يٙمقن أهقَن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ»

 .(8)«ف ُمٜمؽرسمِ ُمـ اهلل قمغم ىمدر ىمُ  درشمف قمٚمٞمؽ، واؾمتِح ىمُ 

 ومٝم٤مشم٤من ُمرشمبت٤من:

ه.  ُمرشمب٦م اًمٓمٚم٥م: أن شمٕمبد اهلل يم٠منؽ شمرا

ًُ ﴿ . ىم٤مل شمٕم٤ممم:وُمرشمب٦م اهلرب: أن شمٕمبد اهلل وهق يراك ومتحذر رُُز َويَُطّذِ
ُّ ٱ ُ َجۡفَص  .]84آل قمٛمران: [ ﴾َّللٍّ

                                                             

  ؓ. أيب هريرةُمـ طمدي٨م  ،(14) ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ أظمرضمٝم٤م( 1)

 (.1/185) «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»( يٜمٔمر: 8)
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ْ ٱۡۡلُۡصَِنَٰ َوزِيَاَدة  ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واعمحسـ ضمزاؤه ٔا ۡضَصُِ
َ
ََ أ ِي  ﴾ىَِّّلٍّ

ي٤مدة: اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ، يمام ضم٤مء ذًمؽ قمـ اًمٜمبل واًمز  [، 82]يقٟمس: 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص

○ ○ ○ 

 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

يَؾ اعْمَِْمُٝمقُر قمـ قمٛمر ؓ» ٜم ٦ِم: طَمِدي٨ُم ضِمؼْمِ ـَ اًمس  ًمِٞمُؾ ُِم ىم٤مل: سَمْٞمٜماََم  َواًمد 

ـُ ضُمُٚمقٌس قِمٜمْدَ  إِْذ ـَمَٚمَع قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ، ؿَمِديُد سَمَٞم٤مِض اًمث َٞم٤مِب، ؿَمِديُد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜم بِل   َٟمْح

َٗمِر، َوال َيْٕمِروُمُف ُِمٜم ٤م َأطَمٌد، وَمَجَٚمَس إمَِم اًمٜم بِل   ْٕمِر، ال ُيَرى قَمَٚمْٞمِف َأثَُر اًمس  ِد اًمِم  ؾَمَقا

ْٞمفِ  ملسو هيلع هللا ىلص دُ  وَم٠َمؾْمٜمََد ُريْمَبتَْٞمِف إمَِم ُريْمَبتَْٞمِف، َوَوَضَع يَمٗم  يِن  ،قَمغَم وَمِخَذْيِف، َوىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛم  َأظْمؼِمْ

ـِ اإِلؾْمالمِ  ، َوشُمِ٘مٞمَؿ )وَمَ٘م٤مَل: .قَم
ِ
ًدا َرؾُمقُل اهلل َأْن شَمِْمَٝمَد َأْن ال إهله إاِل اهلُل َوَأن  حُمَٛم 

يَم٤مَة، َوشَمُّمقَم َرَُمَْم٤مَن، َوحَت٩ُم  اًْمبَٞم٧َْم إِْن اؾْمتََٓمْٕم٧َم إِ  الَة، َوشُم١ْميِتَ اًمز  ، (ًَمٞمِْف ؾَمبِٞمالاًمّم 

ىُمفُ  6ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم. وَمَٕمِجبْٜم٤َم ًَمفُ  ـِ اإِلياَمِن. ىَم٤مَل:  !َيْس٠َمُخُف َوُيَّمد  يِن قَم َأْن )ىَم٤مَل: َأظْمؼِمْ

هِ  ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ ، َوَُمالئَِٙمتِِف، َويُمتُبِِف، َوُرؾُمٚمِِف، َواًْمٞمَْقِم اآلظِمِر، َوشُم١ْمُِم
ِ
ـَ سم٤ِمَّلل شُم١ْمُِم

ه ـِ اإِلطْمَس٤مِن. ىَم٤مَل: . ىَم٤مَل ( َِوَذ  يِن قَم َأْن شَمْٕمبَُد اهلَل يَم٠مَن َؽ ): َصَدىْم٧َم. ىَم٤مَل: َأظْمؼِمْ

ُه وَم٢مِٟم ُف َيَراكَ  ـْ شَمَرا ْ شَمُٙم ُه، وَم٢ِمْن مَل ٤مقَم٦ِم. ىَم٤مَل: (شَمَرا ـِ اًمس  يِن قَم َُم٤م اعْمَْس١ُموُل ). ىَم٤مَل: َأظْمؼِمْ

٤مئِؾِ  ـَ اًمس  ـْ َأَُم٤مَراهِت٤َم. ىَم٤مَل: . ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ (قَمٜمَْٝم٤م سم٠ِمقَْمٚمََؿ ُِم َأْن شَمٚمَِد األََُم٦ُم َرسم تََٝم٤م، )يِن قَم

                                                             

 .(141يٜمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ )( 1)



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

127 

 َيتَٓم٤َمَوًُمقَن ذِم اًْمبُٜمْٞم٤َمنِ 
ِ
٤مء َة اًْمَٕم٤مًَم٦َم ِرقَم٤مَء اًمِم  . ىَم٤مَل: وَمَٛم٣َم، (َوَأْن شَمَرى احْلَُٗم٤مَة اًْمُٕمَرا

ٞم ٤م، وَمَ٘م٤مَل: 
٤مئِؾِ  ،َي٤م قُمَٛمرُ )وَمَٚمبِْثٜم٤َم َُمٚمِ ـِ اًمس   .ْٚمٜم٤َم: اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ . ىمُ (؟َأتَْدُروَن َُم

يُؾ أَت٤َميُمْؿ ُيَٕمٚم ُٛمُٙمْؿ َأُْمَر دِيٜمُِٙمؿ)ىَم٤مَل:   .(«َهَذا ضِمؼْمِ

قمـ اإلؾمالم، صمؿ قمـ اإليامن، صمؿ قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصؾم٠مل اًمٜمبَل  ضمؼميؾ ذم احلدي٨م  أن  

ـمٝم٤م، وسمٕمد ذًمؽ ىم٤مل اًمٜمبل  َي٤م »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلطمس٤من، صمؿ ؾم٠مخف قمـ اًمس٤مقم٦م وأذا

٤مئِؾِ  ،قُمَٛمرُ  ـِ اًمس  يُؾ أَت٤َميُمْؿ »ىَم٤مَل:  .اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ ىَم٤مَل: « ؟َأتَْدُروَن َُم َهَذا ضِمؼْمِ

 .(1)«ُيَٕمٚم ُٛمُٙمْؿ أَُْمَر دِيٜمُِٙمؿ

ن ُمـ هذه األُمقر اًمثالصم٦م: اإلؾمالم، واإليامن، يـ يتٙمق  ومٝمذا يدل قمغم أن اًمد  

هذه األصقل ألصؾ اًمث٤مين ُمـ ًم سمٞم٤من ُمـ اًمِمٞمخ  هذا و واإلطمس٤من.

شمبف؟،  :يٕمرف اًمٕمبد ديٜمف اإلؾمالم أنْ  (:يـُمٕمروم٦م اًمد  ) اًمثالصم٦م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟، وُم٤م ُمرا

 وُم٤م أريم٤من يمؾ ُمرشمب٦م؟.

 آُملم. .. ٟمس٠مل اهلل اًمٗم٘مف ذم اًمديـ، وأن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 ○ ○ ○

                                                             

 (.4) ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ أظمرضمف( 1)
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 :ملسو هيلع هللا ىلصاألصل الجالح: معسف٘ الييب املبخح الجالح: 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ٍد » ٛم  ـِ قَمْبِد  :. َوُهقَ ملسو هيلع هللا ىلصاألَْصُؾ اًمث ٤مًم٨ُِم: َُمْٕمِروَم٦ُم َٟمبِٞم ُٙمْؿ حُمَ  سْم
ِ
ـُ قَمْبِد اهلل ُد سْم حُمَٛم 

٦ِم  ي  ـْ ُذر  ـَ اًْمَٕمَرِب، َواًْمَٕمَرُب ُِم ـْ ىُمَرْيٍش، َوىُمَرْيٌش ُِم ـِ َه٤مؿِمٍؿ، َوَه٤مؿِمٌؿ ُِم اعْمُٓم ٚم٥ِِم سْم

اَلمِ  إؾِْماَمقِمٞمَؾ  اَلِة َواًمس  ٞمِؾ، قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم َٟمبِٞم ٜم٤َم َأوْمَْمُؾ اًمّم 
ِهٞمَؿ اخلَٚمِ ـِ إسِْمَرا  .«سْم

واًمٙمالم  .ملسو هيلع هللا ىلصوهق ُمٕمروم٦م اًمٜمبل  ،ذم األصؾ اًمث٤مًم٨م ذع اًمِمٞمخ  

 قمغم هذا األصؾ ذم ُمس٤مئؾ:

 :☺املطأل٘ األّىل: ىطب الييب 

 ـِ َه٤مؿِمٍؿ، »:    ىم٤مل اًمِمٞمخ ـِ قَمْبِد اعْمُٓم ٚم٥ِِم سْم  سْم
ِ
ـُ قَمْبِد اهلل ُد سْم ٛم  ُهَق حُمَ

ـَ اًْمَٕمَرِب،  ـْ ىُمَرْيٍش، َوىُمَرْيٌش ُِم ِهٞمَؿ َوَه٤مؿِمٌؿ ُِم ـِ إسِْمَرا ٦ِم إؾِْماَمقِمٞمَؾ سْم ي  ـْ ُذر  َواًْمَٕمَرُب ُِم

المِ  الِة َواًمس  ٞمِؾ قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم َٟمبِٞم ٜم٤َم َأوْمَْمُؾ اًمّم 
 .«اخْلَٚمِ

إِن  اهلَل اْصٓمََٗمك يمِٜم٤َمٟم٦ََم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل   ؓ ٦مَ ٚمَ وذم احلدي٨م قمـ واصمِ 

ـْ  ـْ َوًَمِد إؾِْماَمقِمٞمَؾ، َواْصٓمََٗمك ىمَُرْيًِم٤م ُِم ـْ ىُمَرْيٍش سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ، ُِم يمِٜم٤َمَٟم٦َم، َواْصٓمََٗمك ُِم

ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمؿٍ   .(1)«َواْصَٓمَٗم٤ميِن ُِم

                                                             

 (.8832)ذم صحٞمحف  ُمسٚمؿ أظمرضمف( 1)
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 ظمٞم٤مر ُمـ ظمٞم٤مر، وهق أومْمؾ األُم٦م ٟمسًب٤م. ملسو هيلع هللا ىلصومٝمق 

يَمْٞمَػ َٟمَسُبُف ومِٞمُٙمْؿ؟ ىُمْٚم٧ُم: ُهَق »وم٘م٤مل:  ،ف ؾم٠مخفوذم ىمّم٦م هرىمؾ ُمع أيب ؾمٗمٞم٤من أن  

ـْ َٟمَسبِِف وَمَذيَمْرَت َأن ُف ومِٞمُٙمْؿ ُذو ». وم٘م٤مل هرىمؾ سمٕمد ذًمؽ: «ومِٞمٜم٤َم ُذو َٟمَس٥ٍم  ؾَم٠َمْخُتَؽ قَم

ؾُمُؾ شُمْبَٕم٨ُم ذِم َٟمَس٥ِم ىَمْقُِمَٝم٤م 6َٟمَس٥ٍم   .(1)«وَمَٙمَذًمَِؽ اًمر 

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ـَ اًمُِٕمُٛمِر صَمالٌث َوؾِمت قَن ؾَمٜم٦َمً » ِة، َوصَمالٌث  :َوًَمُف ُِم ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمُٕمقَن ىَمْبَؾ اًمٜم ُبق 

ون ٟمبًٞم٤م ورؾمقال  .«َوقِمنْمُ

 :☺املطأل٘ الجاىٔ٘: عنسِ 

ةِ »صمالصًم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م،  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مش اًمٜمبل  ، صمؿ سُمٕم٨م «ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمُٕمقَن ىَمْبَؾ اًمٜم بُق 

 وضم٤مءه اًمقطمل وهق ذم هم٤مر طمراء وقمٛمره أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، ومٛمٙم٨م ذم ُمٙم٦م صمالَث 

، ملسو هيلع هللا ىلصؾمٜم٦م يدقمق إمم اًمتقطمٞمد، صمؿ ه٤مضمر وُمٙم٨م ذم اعمديٜم٦م قمنم ؾمٜمقات  قمنمةَ 

 سمٕمد اًمبٕمث٦م صمالصم٤م وقمنميـ ؾمٜم٦م.☺ ومٞمٙمقن قم٤مش 

○ ○ ○ 

                                                             

قمبد اَّلل   ُمـ طمدي٨م ،(1333( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ )3اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ¶.سمـ قمب٤مس 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

 ــــــ ﴿سمِ  لءَ ب  ٟمُ » 
ۡ
ذِّرُ ــــــ ﴿سمِ  َؾ ؾِم رْ أُ وَ ، ﴾ٱكَۡرأ دٍّ ٍُ ۡ  .«﴾ٱل

 لجالج٘: مب كاىت ىبْتُ ّزضالتُ؟ املطأل٘ ا

 ــــــ ﴿سم ملسو هيلع هللا ىلص َئ ُٟمب  
ۡ
. أْ رَ : اىمْ ٤مَل ىمَ »اعمِمٝمقر:  ذم اخلؼمِ ، يمام ضم٤مءه ضمؼميُؾ  ٤م، ح  ﴾ٱكَۡرأ

ِي َخيََق ﴿: ىم٤مَل »ه٤م صمالصًم٤م، رَ ومٙمر  « ئ٤مرِ ٘مَ ٤م سمِ نَ ٤م أَ : ُمَ ٤مَل ىمَ  ًِ َربَِّم ٱَّلٍّ  ةِٱۡش
ۡ
َخيََق  ١ٱكَۡرأ

َۡ َقيٍَق  ٌِ ََ نَسَٰ ۡزَرُم  ٢ٱۡۡلِ
َ
 َوَربََّم ٱۡۡل

ۡ
ًَ  ٣ٱكَۡرأ ِي َقيٍّ ًِ ٱَّلٍّ ًَ  ٤ةِٱىَۡليَ َقيٍّ

 ًۡ ًۡ َحۡكيَ َ ا ل ٌَ  ََ نَسَٰ ئ اهذه اًمٙمٚمامت، وهذا أول ، ومٝمٜم٤م ُٟمب  (1)«[1 -1]اًمٕمٚمؼ: ﴾ ٱۡۡلِ

 ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن.

ذِّرُ ــــــ ﴿واًمدقمقة سمُأُمر سم٤مًمبالغ  :أي ،صمؿ ُأرؾمؾ دٍّ ٍُ ۡ  أي: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ،﴾ٱل

ذُِّر ﴿ ٍُدٍّ ۡ ا ٱل َٓ حَّ
َ
ُِذۡر  ١َيٰٓد

َ
ًۡ فَأ ۡ  ٢ُر  .[3 -1]اعمدصمر: ﴾ َوَربٍَّم فََهّبِ

 وىمد ؾمبؼ اًمٙمالم قمغم اًمٜمبل واًمرؾمقل واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.

○ ○ ○

                                                             

 قم٤مئِم٦م ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم ،(124(، وُمسٚمؿ )3اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

.▲ 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

٦ُم، »  .«٦مِ ٜمَيْ دِ  اعمَ إمَم  رَ ٤مضَم هَ وَ َوسَمَٚمُدُه َُمٙم 

 :املطأل٘ السابع٘:  بلدِ ُّمَاَدسِ

ف، وٟمِم٠متف، وزواضمف األول وهق اسمـ مخس والدشمُ  :ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 ، يمؾ هذا يم٤من ذم ُمٙم٦م.▲وقمنميـ ؾمٜم٦م ُمـ ظمدجي٦م 

تقـمٜمٝم٤م، صمؿ ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م وقمٛمره صمالث ومخسقن ؾمٜم٦م، واٟمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م واؾم

دوًم٦م اإلؾمالم يمام ؾمٞم٠ميت، وقم٤مش ومٞمٝم٤م قمنم ؾمٜمقات طمتك شمقوم٤مه اهلل وهق وأىم٤مم 

 ذم اعمديٜم٦م.

، واًمٕمنم ؾمٜمقات األظمػمة ُمـ طمٞم٤مشمف ٦مَ ٝم٤م ذم ُمٙم  ومحٞم٤مشمف سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، هم٤مًمبُ 

 يم٤مٟم٧م ذم اعمديٜم٦م.

○ ○ ○
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ِك، َوسم٤مًَمْدقُمقة إمَِم اًمت ْقطِمٞمِد، َواًمد  ْ ـِ اًمنم  سَمَٕمَثُف اهلُل سم٤ِمًمٜم َذاَرِة قَم

ذُِّر ﴿ دٍّ ٍُ ۡ ا ٱل َٓ حَّ
َ
ُِذۡر  ١َيٰٓد

َ
ًۡ فَأ ۡ  ٢ُر ِّٓۡر  ٣َوَربٍَّم فََهّبِ وَٱلرَّۡسَز  ٤َوثًَِاةََم َذَؽ

ُشۡر  ْۡ ٍُُۡن تَۡصخَۡهَِثُ  ٥فَٱ [. َوَُمْٕمٜمَك: 3-1]اعمدصمر: ﴾ َولَِربَِّم فَٱۡضِبۡ  ٦َوََّل َت

ُِذرۡ ﴿
َ
ًۡ فَأ ِك، َوَيْدقُمق إمَِم اًمت ْقطِمٞمِد. ﴾ُر ْ ـِ اًمنم  ۡ ﴿: ُيٜمِْذُر قَم َأْي:  ﴾َوَربٍَّم فََهّبِ

ْٛمُف سم٤ِمًمت ْقطِمٞمِد.  ِرۡ ﴿قَمٔم  ّٓ كِ  ﴾َوثًَِاةََم َذَؽ ْ ـِ اًمنم  ْر َأقْماَمًَمَؽ قَم َوٱلرَّۡسَز ﴿ .َأْي: ـَمٝم 
ُشرۡ  ْۡ ضْمَز: األَْصٜم٤َمُم، َوَهْجُرَه٤م: شَمْريُمَٝم٤م، وَ  ﴾فَٱ اَءُة ُِمٜمَْٝم٤م َوَأْهٚمِ اًمر  َٝم٤م، َأظَمَذ قَمغَم اًْمؼَمَ

 .«إمَِم اًمت ْقطِمٞمدِ َهَذا قَمنْمَ ؾِمٜملَِم َيْدقُمق 

 ؟ ّما الدلٔل علٙ ذلم؟ملسو هيلع هللا ىلص املطأل٘ اخلامط٘: مب ُبعح

وُمٙم٨م قمنم ؾمٜمقات ذم ُمٙم٦م سم٤مًمتقطمٞمد، واًمتحذير ُمـ اًمنمك،  ملسو هيلع هللا ىلص٨م ٕمِ سمُ 

اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ قمـ اًمتقطمٞمد واًمنمك ذم  وؾمبؼ احلدي٨ُم يدقمق إمم ذًمؽ. 

 . اًمٗمّمؾ األول

○ ○ ○
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

« 
ِ
اَمء  .«َوسَمْٕمَد اًْمَٕمنْمِ قُمِرَج سمِِف إمَِم اًمس 

 :املطأل٘ الطادض٘: املعساج

ء واعمٕمراج ُمـ أطمداث اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمب٤مرزة، وم٠ُمرسي سمجسده  اإلرسا

ج سمف ُمـ هٜم٤مك إمم اًمسامء، واًمٕمروج اًمنميػ ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس صمؿ قُمرِ 

وُح إََِلِّۡ ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،أصٚمف اًمّمٕمقد َلٰٓهَِهُث وَٱلرَّ ٍَ ۡ ، [0]اعمٕم٤مرج:  ﴾َتۡكُرُج ٱل
 د.ٕمَ ّْم يٕمٜمل شمَ 

ء  ملسو هيلع هللا ىلص٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمبل وىمد ضم٤مءت اًمُسٜم  ذم شمٗمّمٞمؾ ىمّم٦م اإلرسا

ج ذم اًمسٛمقات اًمسبع، وُمـ ًم٘مل ، وُم٤مذا طمّمؾ ًمف،  يمؾ واعمٕمراج، ويمٞمػ شمدر  

 .(1)هذا ُمٗمّمؾ ذم يمت٥م اًمُسٜم٦م واًمسػمة 

○ ○ ○

                                                             

 (.3/34) «زاد اعمٕم٤مد»(. ويٜمٔمر: 128(، وُمسٚمؿ )3113اًمبخ٤مري ) يٜمٔمر:( 1)
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

٦َم صَمالَث ؾِمٜملِمَ » َٚمقاُت اخْلَْٛمُس، َوَصغم  ذِم َُمٙم   .«َووُمِرَض٧ْم قَمَٚمْٞمِف اًمّم 

ض٧م اًمّمالة مخسلم، ج6 وم٠مول ُم٤م وُمرِ ر  يم٤من سمٕمد اًمتدَ  ومرض اًمّمٚمقات اخلٛمس

 ذم األضمر.ٗمٝم٤م اهلل طمتك وصٚم٧م إمم مخس ذم اًمٕمدد ومخسلم صمؿ ظمٗم  

صمالث ؾمٜملم، ويم٤مٟم٧م اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م ريمٕمتلم، يمام  ٦مَ ذم ُمٙم   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل وصغم  

، » :▲ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  اَلَة طِملَم وَمَرَضَٝم٤م، َريْمَٕمتلَْمِ َريْمَٕمتلَْمِ ُ اًمّم  وَمَرَض اَّلل 

َٗمِر، َوِزيَد ذِم َصالَةِ احلرََضِ  ْت َصاَلُة اًمس  َٗمِر، وَم٠مىُمِر   .(1)«ذِم احلرََضِ َواًمس 

ىمبؾ اعمٕمراج وومرض اًمّمٚمقات اخلٛمس6 ملسو هيلع هللا ىلص وذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٜمبل 

 .(8) صالشملم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ريمٕمت٤من سم٤مًمٖمداة وريمٕمت٤من سم٤مًمٕمٌميم٤من يّمكم  

○ ○ ○

                                                             

 (.241(، وُمسٚمؿ )314اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.8/340السمـ رضم٥م ) «ومتح اًمب٤مري» :( يٜمٔمر8)
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ِك إمَِم سَمَٚمِد  :َواهْلِْجَرةُ  .َوسَمْٕمَدَه٤م ُأُِمَر سم٤مهْلِْجَرِة إمَِم اعْمَِديٜم٦َمِ »  ْ ـْ سَمَٚمِد اًمنم  االْٟمتَِ٘م٤مُل ُِم

 .«اإِلؾْمالمِ 

 :املطأل٘ الطابع٘: اهلذسٗ

سم٤مهلجرة سمٕمد أن اؿمتد أذى اعمنميملم، ويرس اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأذن اهلل ًمٜمبٞمف 

 اعمٜم٤مرصيـ ذم اعمديٜم٦م، ومخرج مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف، وؾمب٘مقه إًمٞمٝم٤م.

 .(1)كٖم٦م هل: اًمؽم  اهلجرة ذم اًمٚم  و

٤م ومٝم٤م اًمِمٞمخاالصٓمالح قمر  وذم  ِك إمَِم سَمَٚمِد »: سم٠مهن  ْ ـْ سَمَٚمِد اًمنم  االْٟمتَِ٘م٤مُل ُِم

 .«اإِلؾْمالمِ 

وهذا اعمٕمٜمك هق اعمِمٝمقر ًمٚمٝمجرة، وهٜم٤مك هجرة أظمرى، وهل شمرك اعمٕم٤ميص 

ُٟمقَب »: ملسو هيلع هللا ىلصواًمذٟمقب، يمام ىم٤مل  ـْ َهَجَر اخْلََٓم٤مَي٤م َواًمذ   .(8)«َواعْمَُٝم٤مضِمُر َُم

○ ○ ○ 

                                                             

 ، ُم٤مدة )هجر(.(2/30) «ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م» (1)

قمبد اَّلل  سمـ قمٛمرو  ُمـ طمدي٨م ،(04(، وُمسٚمؿ )14اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

.¶ 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ِك إمَِم سمٚمد اإِلؾْمالِم، َوِهَل سَم٤مىِمٞم٦ٌَم » ْ ـْ سَمَٚمِد اًمنم  ٦ِم ُِم َواهْلِْجَرُة وَمِريَْم٦ٌم قَمغَم َهِذِه األُُم 

٤مقَم٦مُ   .«إمَِم َأْن شَمُ٘مقَم اًمس 

دم٥م اهلجرة قمغم اعمسٚمؿ6 إذا يم٤من ال يستٓمٞمع أن ُئمٝمر ؿمٕم٤مئر ديٜمف، وهق ىم٤مدر 

سمٚمٍد ُئمٝمر ومٞمف ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم. وذم أطمٙم٤مم  قمغم اهلجرة، ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ُي٤مضمر إمم

 اهلجرة شمٗمّمٞمٌؾ حمٚمف يمت٥م اًمٗم٘مف.

○ ○ ○ 

 :ذم سمٞم٤من دًمٞمؾ اهلجرة، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ   ذعصمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » َٔفٍّ ﴿َواًمد  ََ حَ ِي ٔاْ إِنٍّ ٱَّلٍّ ُ ًۡ كَال ُُفِصِٓ
َ
َلٰٓهَِهُث َؿالِِِمٓ أ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ َٰ ى

 ْ ٔا ُ ًۡ  كَال ًَ ُنِخُ ِ َوَِٰشَكث  ذًِ ۡرُض ٱَّللٍّ
َ
َۡ أ ًۡ حَُس َ ل

َ
ْ خ ٔٓا ُ ۡرِض  كَال

َ
 ُنٍِّا ُمۡصخَۡغَكفَِي ِِف ٱۡۡل

وَ 
ۡ
أ ٌَ ْوَلٰٓهَِم 

ُ
ِۚ فَأ ا َٓ ْ ذًِ اِسُروا َٓ ًُ  وََشآءَۡت َمِطرًيا َذخُ ٍِّ َٓ ًۡ َس ُٓ َٰ ۡصخَۡغَكفَِي  ٩٧ى ٍُ ۡ إَِّلٍّ ٱل

َِٰن ََّل يَۡصخَِؽً ََ ٱلرَِّساِل وَٱىجَِّصآءِ وَٱلِۡٔىَۡد خَُدوَن َشبًِل   ُكَٔن ِضًيَث  ٌِ ۡٓ   ٩٨ َوََّل َح
ًّٔا َدُفٔر   ُ َخُف ِۚ َوََكَن ٱَّللٍّ ًۡ ُٓ َٔ َخِۡ ن َحۡكُف

َ
ُ أ ْوَلٰٓهَِم َقَِس ٱَّللٍّ

ُ
-53]اًمٜمس٤مء: ﴾ افَأ
ۡرِِض َوَِٰشَكث  ﴿َوىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ، [55

َ
ْ إِنٍّ أ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٰكِتَادَِي ٱَّلٍّ ََٰى  َي فَإِيٍّ

 .«[12اًمٕمٜمٙمبقت: ]﴾ فَٱۡختُُدونِ 
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٦َم ومَلْ ُي٤َمضِمُروا،  ٧ْم ًمَ زَ ٟمَ  ىَم٤مَل اًمبَٖمِقي   : ـَ سمَِٛمٙم  ِذي ِٛملَم اًم 
َهِذِه اآلَي٦م ذِم اعمُْسٚمِ

 .(1)َٟم٤مَداُهُؿ اهلُل سم٤ِمؾْمِؿ اإِلياَمنِ 

ٜم ٦ِم: ىَمْقًُمُف  ـَ اًمس  ًمِٞمُؾ قَمغَم اهْلِْجَرِة ُِم شَمٜمَْ٘مٓمَِع ال شَمٜمَْ٘مٓمُِع اهْلِْجَرُة طَمت ك )ملسو هيلع هللا ىلص: َواًمد 

ـْ َُمْٖمِراِه٤َم ْٛمُس ُِم  .«(8)(اًمت ْقسَم٦ُم، َوال شَمٜمَْ٘مٓمُِع اًمت ْقسَم٦ُم طَمت ك شَمٓمْٚمَُع اًمِم 

ومم وقمٞمدا ؿمديدا سمجٝمٜمؿ عمـ شمرك اهلجرة ُمع ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م شمْمٛمٜم٧م اآلي٦م األُ 

ف اهذا اًمتقسمٞمخ اًمٕمٔمٞمؿ، وهذا خُ قسم  طمتك ُم٤مت، وأن اعمالئٙم٦م اًمتل شم٘مبض روطمف شمُ 

 وضمقاه٤م. يدل قمغم

سمٕمد  ، وم٤معمراد: ال هجرة ُمـ ُمٙم٦م(3)«الَ ِهْجَرَة سَمْٕمَد اًمَٗمتِْح »: ملسو هيلع هللا ىلصوأُم٤م ىمقًمف 

6 ألهن٤م ص٤مرت دار إؾمالم، أُم٤م اهلجرة ُمـ همػم ُمٙم٦م ومٝمذه سم٤مىمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم ومتحٝم٤م

 اًمس٤مقم٦م.

○ ○ ○

                                                             

 .(838/ 8) اًمبٖمقي شمٗمسػميٜمٔمر:  (1)

 .(، ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م 8111ؓ(، و اًمدارُمل )8035: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 8)

واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ  ، وذم ُمقاضع أظمرى،(8343اًمبخ٤مري ) أظمرضمف: ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)

 ¶.اسمـ قمب٤مس  طمدي٨مُمـ  (1313)
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ئِِع اإِلؾْمالمِ وَمَٚمام  اؾْمَتَ٘مر  ذِم اعْمَِديٜم٦َِم » ا ْقِم،  6ُأُِمَر سمَِبِ٘مٞم ٦ِم َذَ يَم٤مِة، َواًمّم  ُِمثِؾ: اًمز 

ـْ  ـِ اعْمُٜمَْٙمِر، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم َٝم٤مِد، َواألَُْمِر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َواًمٜم ْٝمِل قَم ، َواألََذاِن، َواجْلِ َواحْل٩َم 

ئِِع اإِلؾْمالمِ  ا  .«َذَ

خ اًمٕم٘مٞمدة ىمقاقمد اًمتقطمٞمد وُيرؾم  ٧م يم٤من ذم ُمٙم٦م ُيثب  ملسو هيلع هللا ىلص يٕمٜمل أن اًمٜمبل 

، ض٧م قمٚمٞمف اًمّمالة سمٕمد قمنم ؾمٜمقات، ويم٤مٟم٧م ريمٕمتلم ذم احلرَض اإلؾمالُمٞم٦م، ووُمرِ 

اإلؾمالم وشمقـمدت  دوًم٦مُ ٟم٧م ؿمقيم٦م اإلؾمالم واعمسٚمٛملم، وشمٙمق   ٧ْم يَ ومٚمام ه٤مضمر وىمقِ 

ئع اًمٔم٤مهرة يم٤مًمّمقم واحل٩م واجلٝم٤مد واألذان واألُمر  6أريم٤مهن٤م6 ضم٤مءت اًمنما

ئع اإلؾمالم. سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل ـ اعمٜمٙمر وصالة اجلامقم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ ذا  قم

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

َ َوسَمْٕمَدَه٤م َأظَمَذ قَمغَم َهَذا قَمنْمَ ؾِمٜملَِم، »  َوؾَمالُُمُف قَمَٚمْٞمِف  -شُمُقذم 
ِ
 -َصٚمقاُت اهلل

٦َم قَمَٚمْٞمِف، َوال َذ  إاِل . َوِديٜمُُف سَم٤مٍق  َرَه٤م ُِمٜمْفُ َوَهَذا ِديٜمُُف، ال ظَمػْمَ إاِل َدل  األُُم   .«طَمذ 

 ذم ؿمٝمر رسمٞمع األول ُمـ اًمسٜم٦م احل٤مدي٦م قمنمة. ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مٟم٧م ووم٤مشمف 
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٦َم قَمَٚمْٞمِف، َوال »سم٤مٍق إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م، ☺ ف وديٜمُ َوَهَذا ِديٜمُُف، ال ظَمػْمَ إاِل َدل  األُُم 

َرَه٤م ُِمٜمْفُ  ۡؤٌَِِِي رَُءوف  ﴿، ملسو هيلع هللا ىلص، هٙمذا يم٤من اًمٜمبل «َذ  إاِل طَمذ  ٍُ ۡ ً   ةِٱل  ﴾رٍِّضً
إِٟم اَم »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن ف ٤م ًمٚمخػم، وذم احلدي٨م ب  اًم حُمِ ٚم  ٕمَ يم٤من ٟم٤مصًح٤م ُمُ  ،] 184 اًمتقسم٦م:]

ؿ أصح٤مسمف ُم٤م حيت٤مضمقٟمف ذم ُيٕمٚم   ملسو هيلع هللا ىلص، ويم٤من (1)«َأن٤َم ًَمُٙمْؿ سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًْمَقاًمِِد، ُأقَمٚم ُٛمُٙمؿْ 

 أُمقر ديٜمٝمؿ.

○ ○ ○ 

 :   اًمِمٞمخ صمؿ ىم٤مل

ب ُف اهلُل َوَيْرَض٤م :قَمَٚمْٞمفِ  َواخْلػَْمُ اًم ِذي َدل  »
ُ اًم ِذي اًمت ْقطِمٞمُد، َومَجِٞمُع َُم٤م حُيِ ُه، َواًمنم 

رَ  ُك، َومَجِٞمُع َُم٤م َيْٙمَرهُ  :ُِمٜمْفُ  طَمذ  ْ  .«اهلُل َوَي٠ْمب٤َمهُ  فُ اًمنم 

ؾ ذم ذًمؽ أُمقر اًمٓم٤مقم٤مت ه، ويدظُم أصؾ اخلػم وأقمٔمؿ ُم٤م أُمر اهلل سمف: شمقطمٞمدُ 

شمبٝم٤م وأنقاقمٝم٤م وأضمٜم٤مؾمٝم٤م.واًمٕمب٤مدات األظمرى قمغم   اظمتالف ُمرا

 .(8)«ُم٤م شمزيمق سمف اًم٘مٚمقب واألرواح هق اًمتقطمٞمد أصُؾ »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  : 

                                                             

أيب ُمـ طمدي٨م  ،(3324وأمحد )(، 313(، واسمـ ُم٤مضمف )4أبق داود ) : أظمرضمفطمسـ( 1)

 .(8302) «صحٞمح اجل٤مُمع»، وطمسٜمف األًمب٤مين ذم هريرة ؓ

 (.05/ 1) «إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (8)
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ًمٚمتقطمٞمد، ؿم٤مهدة سمف،  ٦مٌ ٜمَيمؾ آي٦م ذم اًم٘مرآن ومٝمل ُمتْمٛم   إن  »: - أجْم٤م -وىم٤مل 

 .(1)«داقمٞم٦م إًمٞمف

 ،- يمام ؾمبؼ -: اًمنمك ملسو هيلع هللا ىلصف ر ُمٜمف ٟمبٞم  وأقمٔمؿ اًمنم اًمذي هنك اهلل قمٜمف، وطمذ  

شمبٝم٤م.  ويتبع ذًمؽ اعمٜمٝمٞم٤مت قمغم اظمتالف درضم٤مهت٤م وُمرا

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

ـ  َواإِلْٟمِس6  .سَمَٕمَثُف اهلُل إمَِم اًمٜم ٤مِس يَم٤موم ٦مً » َض ـَم٤مقَمَتُف قَمغَم مَجِٞمِع اًمث َ٘مَٚملْمِ اجْلِ َواوْمؽَمَ

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ا ٱنلٍّاُس إِّّنِ رَُشُٔل ﴿َواًمد  َٓ حَّ
َ
ًۡ ََجًًِكاكُۡو َيٰٓد ِ إََِلُۡس ﴾ ٱَّللٍّ

 «[114]األقمراف: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ظمّم٤مئّمف 

ىم٤مل: ¶ اهلل  ٨م إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبدٕمِ أنف سمُ  أوال:

 ىَمبكِْم .. »: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل
ِ
ـَ اأْلَنْبِٞم٤َمء ـ  أطََمٌد ُِم وذيمر  –ُأقْمٓمِٞم٧ُم مَخًْس٤م مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم

٦ًم َوسُمِٕمث٧ُْم إمَِم اًمٜم ٤مِس يَم٤موم ٦مً  -ُمٜمٝم٤م:   .(8)«َويَم٤مَن اًمٜم بِل  ُيبَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف ظَم٤مص 

 : أن  اهلل اومؽمض ـم٤مقمتف قمغم مجٞمع اًمث٘مٚملم.صم٤مٟمٞم٤م

                                                             

 (.013/ 3) «ُمدارج اًمس٤مًمٙملم» (1)

 (.181(، وُمسٚمؿ )331اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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ُمبٕمقث إمم ☺ قمغم أنف  اًمِمٞمخ   ٤ماًمتل ذيمره٤مآلي٦م سماالؾمتدالل و

هؾ يدظمؾ  ﴾ٱنلٍّاُس ﴿اًمث٘مٚملم: اجلـ واإلٟمس، ًمٞمس سمٔم٤مهر6 سم٤مقمتب٤مر أن يمٚمٛم٦م 
 ومٞمٝم٤م اجلـ أم أهن٤م شمٜمٍمف إمم اًمبنم ُمـ سمٜمل آدم؟ وؾمبؼ اًمٙمالم قمغم ذًمؽ.

: - قمز وضمؾ -إمم اجلـ واإلٟمس ىمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمـ ُمـ األدًم٦م قمغم قمٛمقم سمٕمثتف 

ٍِۡكَِا كُرَۡءاًُا ﴿ ْ إٍُِّا َش ٔٓا ُ َِّ َذَلال ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ٍََف َجَفر   ُّ ٱۡشخَ ٍُّ
َ
وِِحَ إََِلٍّ خ

ُ
 كُۡو أ
ِٓۡدٓي إََِل ٱلرَّۡشِد َف  ١َقَشت ا  ا َٔ َح َضد 

َ
ٓ أ َّۡۡشَِك ةَِربَِِّا ٍِّا ةِِّۦ  َوىََ ن ٌَ [، 8]اجلـ: ﴾ ا

ٓ ﴿: - قمز وضمؾ -اآلي٤مت، وىمقًمف  ۡذَِا ٍُِكَٔن ِإَوذۡ ََصَ َِّ يَۡصخَ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ا  إََِلَۡم جََفر 
 ََ ِِذرِي ٌَّ ٔۡمًِِٓ  ْ إََِلَٰ كَ ٔۡا ا كُِِضَ َوىٍّ ٍٍّ ْ  فَيَ ٔا ُِطخُ

َ
ْ أ ٔٓا ُ وهُ كَال ٍٍّا َضَُّضُ  ﴾ٱىُۡلرَۡءاَن فَيَ

 اآلي٤مت. ،[85]األطم٘م٤مف: 

 يم٤من ُمبٕمقصًم٤م إمم اجلـ يمام هق ُمبٕمقث إمم اإلٟمس. ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذا يدل قمغم أنف 

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

ـَ » ي َؾ اهلُل سمِِف اًمد  ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ،َويَمٛم  ًۡ ﴿َواًمد  ًۡ دِيَُِس ٍَيُۡج ىَُس ۡز
َ
َٔۡم أ ٱَۡلَ
  ِ ًَ دِي َٰ ًُ ٱۡۡلِۡشَل ٍَِِت َورَِعًُج ىَُس ًۡ ُِۡك ٍُۡج َقيًَُۡس ٍَ ۡت

َ
 .«[3]اح٤مئدة:  ﴾اَوخ

ظمػما  ملسو هيلع هللا ىلصؾ وهلل احلٛمد، واًمٜمٕمٛم٦م ىمد مت٧م، وُم٤م شمرك اًمٜمبل ٛمُ هذا اًمديـ ىمد يمَ 

 إال ودل األُم٦م قمٚمٞمف، وال ذا إال طمذره٤م ُمٜمف.
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ٌد »ىم٤مل: أنف  وضم٤مء قمـ أيب ذر ؓ ٛم  ُك ـَم٤مئٌِر ملسو هيلع هللا ىلصًَمَ٘مْد شَمَريَمٜم٤َم حُمَ ، َوَُم٤م حُيَر 

 إاِل  َأْذيَمَرَٟم٤م ُِمٜمُْف قِمْٚماًم 
ِ
اَمء  .(1)«ضَمٜم٤َمطَمْٞمِف ذِم اًمس 

: ًم٘مد قمٚمٛمٙمؿ ٟمبٞم   قمغم ؾمٚمامن ؓ اعمنميملمسمٕمض  دَ وأورَ   ٙمؿ يمؾ  ىم٤مًمقا

 6َأضَمْؾ : ، وم٘م٤مل ؾمٚمامن ؓ- يٕمٜمل آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م -رء طمتك اخلراءة 

ًَمَ٘مْد هَن٤َمٟم٤َم َأْن َٟمْستَْ٘مبَِؾ اًْمِ٘مبَْٚم٦َم ًمَِٖم٤مئٍِط، َأْو سَمْقٍل، َأْو أَْن َٟمْستَٜمِْجَل سم٤ِمًْمٞمَِٛملِم، أَْو َأْن »

ـْ صَماَلصَم٦ِم أطَْمَج٤مٍر، َأْو َأْن َٟمْستَٜمِْجَل سمَِرضِمٞمٍع أَْو سمَِٕمْٔمؿٍ  َٟمْستَٜمِْجَل سم٠ِمىََمؾ    .(8)«ُِم

ومٙمؾ هذا ُيِمػم إمم قمٛمقم اًمديـ ويمامًمف ومت٤مُمف، ومال جم٤مل ومٞمف ًمٚمزي٤مدة 

 واالؾمتدراك أو اًمتٕم٘م٥م.

○ ○ ○

                                                             

 ، وطمسٜمف حم٘م٘مق(1203) «اًمٙمبػم»اًمٓمؼماين ذم ، و(81321أمحد )أظمرضمف  :طمسـ( 1)

 اعمسٜمد.

 (.828) ذم صحٞمحفأظمرضمف ُمسٚمؿ ( 8)
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 :صمؿ ىم٤مل  

ًمِٞمُؾ قَمغَم َُمْقشمِِف » ًِّخَُٔن ﴿: شَمَٕم٤ممَم ىَمْقًُمُف  ملسو هيلع هللا ىلصَواًمد  ٌٍّ  ً ُٓ ًِّج  ِإَوجٍّ ٌَ ًٍّ  ٣٠إٍَُِّم  ُث
ٍُٔنَ  ًۡ ََتۡخَِط ٍَثِ ِقَِد َربُِّس َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًۡ يَ  .«[31]اًمزُمر:  ﴾إٍُُِّس

سم٤معمقت قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف6 هلذه اآلي٦م وآي٤مت أظمرى،  - قمز وضمؾ -ىم٣م اهلل 

ٌد إَِّلٍّ ﴿: - قمز وضمؾ -يمام ىم٤مل اهلل  ٍٍّ ا ُُمَ ٌَ ِۚ كَۡد خَ  رَُشٔل  َو يَۡج ٌَِ َرتۡيِِّ ٱلرَُّشُو
َٰ َقلِتًَِّۡ فَيََ يَُُّضٍّ  َ يََِليِۡب لََعَ ٌَ ِۚ َو ًۡ ۡقَقَٰتُِس

َ
ٰٓ أ ًۡ لََعَ ۡو كُخَِو ٱَُليَتۡخُ

َ
اَت أ ٌٍّ فَإِيَْ 

َ
 أ

َ َشۡي  ۗۡ وََشًَۡشزِي ٱ ٔ  ٱَّللٍّ ََ ا َٰهِرِي ُ ٱىشٍّ  [.100]آل قمٛمران:  ﴾َّللٍّ

شمسٚمٞماًم يمثػًما، ومجٕمٜم٤م سمف ذم ضمٜم٤مت اخلٚمقد، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف وؾمٚمؿ 

ئف اعمٕم٘مقد، وؾم٘م٤مٟم٤م ُمـ طم  قضف اعمقرود6 إن ريب رطمٞمؿ ودود.وحت٧م ًمقا

*   *   *
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 -اخلامت٘ :الجالح الفصل-

 ّفَٔا ثالث٘ مباحح: 

 :املبخح األّل: البعح بعد املْت

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ،ُيْبَٕمُثقنَ  َواًمٜم ٤مُس إَِذا َُم٤مشُمقاْ » ا ﴿َواًمد  َٓ ا ٌِِۡ َٓ ًۡ َوذًِ َخيَۡلَنَُٰس
ۡخَرىَٰ 

ُ
ًۡ حَارَةً أ ا ُُنۡرُِسُس َٓ ًۡ َوٌِِۡ ُ ﴿[. وىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: 11]ـمف:  ﴾ُُكًُِدُز َوٱَّللٍّ

ۡرِض َجتَات ا 
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ ۢنتَخَُسً 

َ
ًۡ  ١٧أ َٓا َويُۡخرُِسُس ًۡ ذًِ ًٍّ يُكًُِدُز اُث ﴾ إِۡخَراس 
 «.[14-13]ٟمقح: 

هذا أصؾ ُمـ أصقل قم٘مٞمدة اعمسٚمؿ: اإليامن سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت، وُمٕمٜمك 

 اًمبٕم٨م: قمقدة األرواح إمم األضمس٤مد سمٕمد اًمٜمٗمخ٦م األظمػمة.

 وذيمر اًمِمٞمخ دًمٞمٚملم قمغم هذا األُمر:

ا ﴿ف شمٕم٤ممم: : ىمقًمُ األول َٓ ٌِِۡ ًۡ ُمـ األرض ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ  :يٕمٜمل ،﴾َخيَۡلَنَُٰس

ًۡ ﴿سم٤مقمتب٤مر أبٞمٙمؿ آدم وم٢مٟمف ظُمٚمؼ ُمـ شمراب،  ا ُُكًُِدُز َٓ  6اًمدومـ :يٕمٜمل ،﴾َوذًِ

ۡخَرىَٰ ﴿وم٤معمٞم٧م إذا ُم٤مت ُيدومـ ذم األرض، 
ُ
ًۡ حَارَةً أ ا ُُنۡرُِسُس َٓ وهذا هق  ،﴾َوٌِِۡ
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اًمبٕم٨م، ُيبٕم٨م اًمٜم٤مس ُمـ ىمبقرهؿ ُمـ األرض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وحُينمون ُيس٤مىمقن 

 اعمحنم.إمم أرض 

ۢنتَ ﴿: - قمز وضمؾ -ف : ىمقًمُ اًمث٤مين
َ
ُ أ ۡرِض َجتَات اَوٱَّللٍّ

َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ اعمٕمٜمك ، و﴾خَُسً 

ا﴿ يم٤مآلي٦م اًمس٤مسم٘م٦م، َٓ ًۡ ذًِ ًٍّ يُكًُِدُز ًۡ وَ ﴿سم٤معمقت، صمؿ  ﴾ُث ُمٜمٝم٤م  ﴾يُۡخرُِسُس

 سم٤مًمبٕم٨م.

ـْ شَمٜمَِْمؼ  قَمٜمُْف األَْرُض »: ملسو هيلع هللا ىلصوذم احلدي٨م ىم٤مل  َل َُم  .(1)«وَم٠مَيُمقُن أَو 

وم٤مًمبٕم٨م صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وسمٕمد اًمبٕم٨م  حُينم 

اًمٜم٤مس إمم أرض اعمحنم، صمؿ يٙمقن اًم٘مٞم٤مم اًمٓمقيؾ، صمؿ اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٙمؼمى، صمؿ 

ًمٚمٗمّمؾ واًم٘مْم٤مء سملم اًمٜم٤مس، صمؿ شمتٓم٤مير اًمّمحػ، صمؿ  - شمٕم٤ممم -جيلء اهلل 

ط، صمؿ اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر.  احلس٤مب، صمؿ اعمٞمزان، صمؿ اًمٍما

○ ○ ○

                                                             

أيب ؾمٕمٞمد  ُمـ طمدي٨م ،(8330(، وُمسٚمؿ )8018اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 اخلدري ؓ.
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 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  صمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ِزي قَن سم٠َِمقْماَمهِلِْؿ، َواًمد  ٤مؾَمُبقَن َوجَمْ ا ِِف ﴿َوسَمْٕمَد اًْمَبْٕم٨ِم حُمَ ٌَ  ِ َوَّلِلٍّ
َسٰٓ 
َ
ََ أ ِي ۡرِض َِلَۡشزَِي ٱَّلٍّ

َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ْ ـُٔ ٱلصٍّ ٔا ٍِيُ ا َق ٍَ ِ  ة

ْ ََ ٔا ِي َويَۡشزَِي ٱَّلٍّ
ٔاْ ةِٱۡۡلُۡصَِن  ۡضَصُِ

َ
 .«[31]اًمٜمجؿ:  ﴾أ

ىم٤مل:  األؾمٚمٛمل ؓ ةَ زَ رْ أيب سمَ  طمدي٨ُم  - أجْم٤م -ومم٤م يدل قمغم احلس٤مب 

ـْ قُمُٛمِرِه ومِٞماَم  :الَ شَمُزوُل ىمََدَُم٤م قَمبٍْد َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم طَمت ك ُيْس٠مََل »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  قَم

ـْ ضِمْسِٛمِف  ـَ ايْمتََسبَُف َوومِٞمَؿ أَنَْٗمَ٘مُف، َوقَم ـْ َأجْ ـْ َُم٤مًمِِف ُِم ـْ قِمْٚمِٛمِف ومِٞمَؿ ومََٕمَؾ، َوقَم َأوْمٜم٤َمُه، َوقَم

 .(1)«ومِٞمَؿ َأباَْلهُ 

 واحلس٤مب ٟمققم٤من:

: اًمٕمرض واًمت٘مرير، يٕمٜمل ي٘م٤مل ًمف: ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا ذم يقم يمذا اًمٜمقع األول

ْٟمٞم٤َم، َوَأن٤َم »: - شمٕم٤ممم -وي٘مقل: ٟمٕمؿ. ومٞم٘مقل اهلل  ر  ويمذا. ومُٞم٘مِ  هُت٤َم قَمَٚمٞمَْؽ ذِم اًمد  ؾَمؽَمْ

ۥ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ ضم٤مء ، وذم هذا (8)«َأهْمِٗمُرَه٤م ًَمَؽ اًمٞمَْقمَ  ُّ وِِتَ نَِتَٰتَ
ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌٍّ

َ
فَأ

ًٍِِِِّۦ  ا ٧بًَِ  .[4 -3]االٟمِم٘م٤مق: ﴾ فََصَٔۡف َُيَاَشُب ِضَصاب ا يَِصري 

                                                             

 .شم٘مدم خترجيف( 1)

اسمـ قمٛمر  ُمـ طمدي٨م ، (8324(، وُمسٚمؿ )8001اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

.¶ 
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ـْ ُٟمقىمَِش احِلَس٤مَب »: احلس٤مب اًمٕمسػم واعمٜم٤مىمِم٦م، يمام ذم احلدي٨م: اًمٜمقع اًمث٤مين َُم

َب   .(1)«قُمذ 

طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م  ▲واهذا اجلٛمع يٜمزاح اإلؿمٙم٤مل اًمذي أوردشمف قم٤مئِم٦م 

َب »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل  ـْ طُمقؾِم٥َم قُمذ  ُ  «َُم  :- شَمَٕم٤ممَم  -ومَ٘م٤مًَم٧ْم: َأَوًَمْٞمَس َيُ٘مقُل اَّلل 
افََصَٔۡف َُيَاَشُب ِضَصاب ا ﴿ إِٟم اَم »: ملسو هيلع هللا ىلص؟! ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَ٘م٤مَل [4]االٟمِم٘م٤مق:  ﴾يَِصري 

َس٤مَب هَ  ـْ ُٟمقىمَِش احْلِ ـْ َُم  .(8)«َؽ ٚمَ َذًمِِؽ اًْمَٕمْرُض، َوًَمِٙم

ؾمبٕملم أخٗم٤م ُمـ هذه األُم٦م يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم  أن   :وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم

 .(0)«َُمَع يُمؾ  أَخٍْػ ؾَمبُْٕمقَن أَخًْٗم٤م»، وذم سمٕمض اًمرواي٤مت (3)طمس٤مب وال قمذاب

َسٰٓ ﴿واًمدًمٞمؾ قمغم احلس٤مب، ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
َ
ََ أ ِي ٔاْ ـُٔ َِلَۡشزَِي ٱَّلٍّ ٍِيُ ا َق ٍَ ِ  ة

ْ ٔا
ْ ةِٱۡۡلُۡصَِن  ٔا ۡضَصُِ

َ
ََ أ ِي َوََُغُف ﴿، وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: [31: اًمٜمجؿ] ﴾َويَۡشزَِي ٱَّلٍّ

ًُ َجۡفس   يَ ـۡ ثِ فََل تُ ٍَ َٰ ِٔۡم ٱىۡلَِي ََ ٱىۡلِۡصَػ َِلَ َٰزِي َن ٍَ ۡ  ََكَن ٌِرَۡلاَل َضتٍّث  ا  ِإَون  ٔ  َشۡي  ٱل
ۗۡ َوَكَِفَٰ ةَِِا َحَِٰصبِيَ  ا َٓ ِ حَحَِۡا ة

َ
َۡ َخۡرَدٍل خ ِ  .[03]األنبٞم٤مء: ﴾ ٌّ

                                                             

ُمـ (، 8432، وُمسٚمؿ )وذم ُمقاضع أظمرى (2132اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 ▲.قم٤مئِم٦م  طمدي٨م 

 (.  8432(، وُمسٚمؿ )143اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.884( ، وُمسٚمؿ )1341: صحٞمح اًمبخ٤مري )يٜمٔمر (3)

ذم  (، وصححف األًمب٤مين0842(، واسمـ ُم٤مضمف )8033: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (0)

 صمقسم٤من ؓ . ُمـ طمدي٨م ،(1322) «صحٞمح اجل٤مُمع»
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، ُمع أهن٤م آظمر األُمؿ إال أهن٤م أول ملسو هيلع هللا ىلصوأول ُمـ حُي٤مؾم٥م ُمـ األُمؿ أُم٦م حمٛمد 

 األُمؿ ذم احلس٤مب. 

اًمٕمبد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمالة، وم٢من صٚمح٧م وم٘مد أومٚمح  قمٚمٞمفوأول ُم٤م حُي٤مؾم٥م 

 وأنجح وإن ومسدت ُرد قمٚمٞمف ؾم٤مئر قمٛمٚمف.

○ ○ ○ 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  صمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » َب سم٤ِمًْمَبْٕم٨ِم يَمَٗمَر، َواًمد  ـْ يَمذ  ن ىٍَّ ﴿َوَُم
َ
ََ َزَفُرٓواْ أ ِي ًَ ٱَّلٍّ زََخ

ِۚ كُۡو ةََِلَٰ َوَرّّبِ َّلُتَۡكُُثٍّ 
ْ ٔا ِ يَِصري  ُحتَۡكرُ َٰلَِم لََعَ ٱَّللٍّ ِۚ َوَذ ًۡ ٍِيۡخُ ا َق ٍَ ِ ًٍّ َّلُجَتٍُّؤنٍّ ة  ﴾ُث

 .«[3]اًمتٖم٤مسمـ: 

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وب سم٤مًمبٕم٨م أنف يم٤مومر ظم٤مرج ُمـ اعمٚم٦م6 هلذا اًمدًمٞمؾ، طمٙمؿ ُمـ يمذ  

تُۡكٔثَِي ﴿ ٍَ ِ َُ ة ا ََنۡ ٌَ ۡجًَا َو  َضًَاُتَِا ٱلَّ
ْ إِۡن ِِهَ إَِّلٍّ ٔٓا ُ ٔۡ  ٢٩َوكَال َ ٔاْ َول حََرىٰٓ إِذۡ ُوكُِف

 ًۡ ا ُنِخُ ٍَ ِ ٔاْ ٱىَۡكَذاَب ة ِۚ كَاَل فَُذوكُ ٔاْ ةََِلَٰ َوَربَِِّا ُ ىَحَۡس َهََٰذا ةِٱۡۡلَّقِ  كَال
َ
ِۚ كَاَل خ ًۡ َٰ َربِِّٓ

لََعَ
 .[34 -85]األنٕم٤مم:  ﴾حَۡسُفُرونَ 
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ـْ ًمَ »: - قمز وضمؾ -وذم احلدي٨م اًم٘مدد ي٘مقل اهلل  ْ َيُٙم ـُ آَدَم َومَل سَمٜمِل اسْم ُف يَمذ 

ـْ ًَمُف َذًمَِؽ  ْ َيُٙم ـْ ُيِٕمٞمَديِن يَماَم سَمَدأيَِن،  6َذًمَِؽ، َوؿَمتََٛمٜمِل َومَل ٤م شَمْٙمِذيبُُف إِي ٤مَي ومََ٘مْقًُمُف: ًَم وَم٠مَُم 

ـْ إقَِم٤مَدشمِفِ  ُل اخلَٚمِْؼ سم٠ِمَْهَقَن قَمكَم  ُِم  .(1)«َوًَمٞمَْس أَو 

األدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م وهمػمه٤م، وىمد أوم٤مض  ٝم٤مُمٜم 6واألدًم٦م قمغم إصمب٤مت اًمبٕم٨م يمثػمة

 واهلل أقمٚمؿ. ،اًمٕمٚمامء وأـم٤مًمقا سمت٘مريره٤م

○ ○ ○

                                                             

 أيب هريرة ؓ. ُمـ طمدي٨م ،(0530) ذم صحٞمحف اًمبخ٤مريأظمرضمف ( 1)
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 :املبخح الجاىٕ: إزضال السضل

 ي٘مقل اًمِمٞمخ  :

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » 6 َواًمد  ـَ ـَ َوُُمٜمِْذِري ي ِ ؾُمِؾ ُُمَبنم  ٞمَع اًمر 
 رَُّشل  ﴿َوَأْرؾَمَؾ اهلُل مَجِ

ِ ٌُ ََ َو ِي بَّۡشِ ٌَّ ُ ُۢة َبۡكَد ٱلرَُّشِو  َوََكَن ٱَّللٍّ ِ ُضشٍّ  ٱَّللٍّ
ََ ِِلَلٍّ يَُسَٔن لِيٍِّاِس لََعَ ِذرِي

  ٍ  .«[121]اًمٜمس٤مء: ﴾ اَقزِيًزا َضِهً

قمز  -ؾ ُمـ أريم٤من اإليامن اًمتل ؾمب٘م٧م ذم األصؾ اًمث٤مين، واهلل ؾُم اإليامن سم٤مًمر  

وُمٜمذريـ، يبنمون ُمـ أـم٤مقمٝمؿ سم٤مجلٜم٦م، ىمد أرؾمؾ اًمرؾمؾ ُمبنميـ  - وضمؾ

 ون ُمـ قمّم٤مهؿ سم٤مًمٜم٤مر.رُ ويٜمذِ 

ِٔۡم ٱۡختُُدواْ ﴿ٝمؿ ي٘مقل: هلؿ إمم آظمرهؿ، يمٚم  ـ أو  ودقمقة اًمرؾمؾ واطمدة ُمِ  ََٰل َي
ٍّ َدرۡيُهُ  َٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ال إهل إال )، يمٚمٝمؿ يدقمقا إمم [15]األقمراف:  ﴾ٱَّللٍّ

ِ ﴿اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، إمم شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة، إمم إومراد(اهلل
َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

ث   ٌٍّ
ُ
ِن ٱخۡ  أ

َ
َُٰغَٔت رٍُّشًَّٔل أ ْ ٱىطٍّ ٔا َ َوٱۡسخَجِتُ ْ ٱَّللٍّ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [32]اًمٜمحؾ:  ﴾تُُدوا

﴿ ٓ َّ إَِّلٍّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
رَۡشيَِۡا ٌَِ َرتۡيَِم ٌَِ رٍُّشٍٔل إَِّلٍّ ُُِِٔحٓ إََِلِّۡ خ

َ
ٓ أ ا ٌَ َُا۠ َو

َ
خ

 .[81]األنبٞم٤مء: ﴾فَٱۡختُُدونِ 
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َٝم٤مهُتُْؿ ؿَمت ك َودِيٜمُُٝمْؿ َواطِمدٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  ٍت، ُأُم  ومٝمؿ  6(1)«اأْلَنْبِٞم٤َمُء إظِْمَقٌة ًمَِٕمال 

 جيتٛمٕمقن ذم هذا األصؾ األصٞمؾ.

ِِلَلٍّ ﴿ج٦م، ىم٤مل: وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ ًمف طمٙمٛم٦م ُمذيمقرة ذم اآلي٦م وهل ىمٓمع احلُ 
ُۢة َبۡكَد ٱلرَُّشوِ يَُسَٔن لِيٍِّاِس لََعَ  ِ ُضشٍّ ، يٕمٜمل سمٕمد [121]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٱَّللٍّ

ُم٤م ومال ُي٘م٤مل: 6 - قمز وضمؾ -إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ال يٙمقن هٜم٤مك طمج٦م ألطمد قمغم اهلل 

سمؾ ضم٤مءك وأظمؼمك وأنذرك  ... سمٚمٖمٜمل، ُم٤م قمٚمٛم٧م، ُم٤م أت٤مين، ُم٤م أظمؼمين أطمد

 ؿ ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ، ومٝمؿوقمٚمٛمؽ، وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م احلج٦م، وهذا ُمـ أقمٔمؿ احِلٙمَ 

 وسملم ظمٚم٘مف. -قمز وضمؾ-اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل 

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ٌد ♠َوأ وهُلُْؿ ُٟمقٌح » ًمِٞمُؾ  ،َوُهَق ظَم٤مشَمُؿ اًمٜم بِٞم لمَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َوآظِمُرُهْؿ حُمَٛم  َواًمد 

هَلُْؿ ُٟمقٌح ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ٓ إََِلَٰ ﴿قَمغَم َأن  َأو  وَۡضًَِۡا
َ
ٓ أ ا ٍَ ٓ إََِلَۡم َن وَۡضًَِۡا

َ
ٓ أ  ُُٔح   إِجٍّا

ِ  َۧوٱنلٍّتِّيِ  َۢ َبۡكِده  . «[123]اًمٜمس٤مء:  ﴾ََ ٌِ

 .♠، أُم٤م األنبٞم٤مء وم٠موهلؿ آدم ♠ أول ه١مالء اًمرؾمؾ ٟمقح

هَلُْؿ ُٟمقٌح ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »  ًمِٞمُؾ قَمغَم َأن  َأو  وَۡضًَِۡآ إََِلَٰ ﴿َواًمد 
َ
آ أ ٍَ وَۡضًَِۡآ إََِلَۡم َن

َ
إِجٍّآ أ

ِ  ۧوَٱنلٍّتِّيِ  ُُٔح   َۢ َبۡكِده  .«[123]اًمٜمس٤مء:  ﴾ََ ٌِ

                                                             

 (.8321( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ )3003أظمرضمف اًمبخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 ♠ اًمٜم٤مس ي٠متقن إمم ٟمقحوصمب٧م ذم اًمّمحٞمح ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م أن 

ؾُمِؾ إمَِم أَْهِؾ األَْرضِ  وَمٞمَُ٘مقًُمقن:» ُل اًمر   .(1)«َي٤م ُٟمقُح، َأن٧َْم أَو 

هق أول اًمرؾمؾ، وهق أطمد اخلٛمس٦م أوزم اًمٕمزم. وآظمرهؿ  ♠ومٜمقح 

ا ََكنَ ﴿6 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ٍٍّدٌ  ٌٍّ َضد   ُُمَ
َ
ٓ أ ةَا
َ
ًۡ َوَلَِٰسَ  خ َِ رَِّساىُِس ٌّ

ًَ ٱنلٍّتِّيِ  ِ وََخاَت  [.04]األطمزاب:  ﴾ََ  ۧرٍُّشَٔل ٱَّللٍّ

○ ○ ○ 

 صمؿ ىم٤مل  :

٦ٍم سَمَٕم٨َم اهلُل إًَِمْٞمِٝم٤م َرؾُمقاًل » ٍد  ،َويُمؾ  ُأُم  ـْ ُٟمقٍح إمَِم حُمَٛم    ملسو هيلع هللا ىلصُِم
ِ
َي٠ْمُُمُرُهْؿ سمِِٕمَب٤مَدِة اهلل

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ـْ قِمب٤َمَدِة اًمٓم ٤مهُمقِت6 َواًمد  َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ﴿َوطْمَدُه، َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم
ث   ٌٍّ
ُ
ِ أ
ِن ٱخۡ  ُكّ

َ
َُٰغَٔت رٍُّشًَّٔل أ ٔاْ ٱىطٍّ َ وَٱۡسخَجِتُ  .«[32]اًمٜمحؾ:  ﴾تُُدواْ ٱَّللٍّ

 واًمد  »، ًمٚمحٙمٛم٦م اًمس٤مسم٘م٦م
ث  ﴿ ٕم٤ممم:شمَ  فُ ًمُ قْ ىمَ  ٞمُؾ ًمِ ٌٍّ

ُ
ِ أ
 ﴾رٍُّشًَّٔل  َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

َٓا َُِذير  ﴿: ▐وىمقًمف  ،«]32اًمٜمحؾ: [ ٍث إَِّلٍّ َخَل ذًِ ٌٍّ
ُ
َۡ أ ِ ٌّ  ﴾ِإَون 

  [.80]وم٤مـمر:

                                                             

( ُمـ طمدي٨م أيب 150) ( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ0318: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

  ؓ. هريرة
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وؾمبؼ اًمٙمالم قمغم أن دقمقة األنبٞم٤مء ذم األصؾ واطمدة، وإن اظمتٚمٗم٧م ذم 

ئع ًمٙمٜمٝمؿ   واهلل أقمٚمؿ. ،ُمِمؽميمقن ذم هذا األصؾ األصٞمؾاًمتٗم٤مصٞمؾ واًمنما

○ ○ ○
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 :بخح الجالح: الطاغْت بٔاىُ ّحلنُامل

 ي٘مقل اًمِمٞمخ  :

ـُ » . ىَم٤مَل اسْم
ِ
َض اهلُل قَمغَم مَجِٞمِع اًْمِٕمَب٤مِد اًْمُٙمْٗمَر سم٤ِمًمٓم ٤مهُمقِت َواإِلياَمَن سم٤ِمَّلل َواوْمؽَمَ

ـْ َُمْٕمُبقٍد َأْو -شَمَٕم٤ممَم َرمِحَُف اهلُل  -اًْمَ٘مٞم ِؿ  ُه ُِم : َُمْٕمٜمَك اًمٓم ٤مهُمقِت َُم٤م دَم٤َمَوَز سمِِف اًْمَٕمْبُد طَمد 

 .«َُمْتُبقٍع َأْو ُُمَٓم٤معٍ 

 واًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ُمس٤مئؾ:. هذه اجلٛمٚم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت

 :املطأل٘ األّىل: مْازد الللن٘ يف الكسآٌ اللسٓه

 وردت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن ذم ؾمبٕم٦م ُمقاضع: 

َِِۖ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ذم ُمقضٕملم «اًمب٘مرةؾمقرة »وردت ذم   إِۡنَراهَ ِِف ٱّلِي
ََّلٓ

ٍَۡصَم  ِ َذَلِد ٱۡشخَ َۢ ةِٱَّللٍّ َُٰغِٔت َويُۡؤٌِ ٍََ يَۡسُفۡر ةِٱىطٍّ ِۚ َذ ِ ََ ٱىَۡغّ َ ٱلرَّۡشُد ٌِ  كَد حٍّبَيٍّ
ۡثََقَٰ  ُٔ ۡ ِ ٱل ًٌ ةِٱىُۡكۡرَوة ًٌٍِف َقيًِ ُ َش ۗۡ وَٱَّللٍّ ا َٓ َ ، وىمقًمف ذم [812]اًمب٘مرة:  ﴾ََّل ٱُفَِطاَم ل

رِِۖ ﴿اآلي٦م سمٕمده٤م:  يَُمَِٰج إََِل ٱنلَّٔ َـّ ََ ٱى ِ ٌّ  ً ُٓ ٔاْ َُيۡرُِس ُِ ٌَ ََ ءَا ِي
ُ َوِِلَّ ٱَّلٍّ ََ  ٱَّللٍّ ِي وَٱَّلٍّ
َُٰغُٔت  ًُ ٱىطٍّ ُْ ۡوَِلَآُؤ

َ
 .[813]اًمب٘مرة:  ...﴾َزَفُرٓواْ أ

ََ ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: :٤مذم ُمقضٕملم أجْم «اًمٜمس٤مءؾمقرة »وذم  ِي ًۡ حََر إََِل ٱَّلٍّ َ ل
َ
خ

ن 
َ
ُزَِل ٌَِ َرتۡيَِم يُرِيُدوَن أ

ُ
ٓ أ ا ٌَ ُزَِل إََِلَۡم َو

ُ
ٓ أ ا ٍَ ِ  ة

ْ ٔا ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جٍّ
َ
َٔن خ ٍُ يَزُۡخ

ْ ةِِّ  ن يَۡسُفُروا
َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َُٰغِٔت َوكَۡد أ ْ إََِل ٱىطٍّ ٔٓا ٍُ ، وىم٤مل [24]اًمٜمس٤مء:  ﴾َحخََطاَن
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ْ يَُقَٰخِئَُن ِِف ﴿ شمٕم٤ممم: ََ َزَفُروا ِي ِ  وَٱَّلٍّ ْ يَُقَٰخِئَُن ِِف َشبًِِو ٱَّللٍّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٱَّلٍّ
َُٰغٔتِ   .[32]اًمٜمس٤مء:  ﴾َشبًِِو ٱىطٍّ

َُبِّئُُسً بَِۡشّ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: «اح٤مئدةؾمقرة »وذم 
ُ
َْۡو خ رُٔبَثً  كُۡو  ٌَ َٰلَِم  َِ َذ ٌّ 

 ٌََ  ِِۚ ًُ ٱىۡلَِرَدةَ وَٱۡۡلََِازِيَر وََختََد ِقَِد ٱَّللٍّ ُٓ ُ وََغِغَب َقيًَِّۡ وََسَكَو ٌِِۡ ُّ ٱَّللٍّ ىٍَّكَِ
َُٰغَٔت   .[24]اح٤مئدة:  ﴾ٱىطٍّ

ث  ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم «ؾمقرة اًمٜمحؾ» وذم ٌٍّ
ُ
ِ أ
ِن ٱخۡ  َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

َ
تُُدواْ رٍُّشًَّٔل أ

َُٰغَٔت  ٔاْ ٱىطٍّ َ َوٱۡسخَجِتُ  .[32: اًمٜمحؾ] ﴾ٱَّللٍّ

ا ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم «ؾمقرة اًمزُمر» وذم َْ ن َحۡكتُُدو
َ
َُٰغَٔت أ ْ ٱىطٍّ ٔا ََ ٱۡسخَجَتُ ِي َوٱَّلٍّ

ىَٰ  ًُ ٱىۡبُۡۡشَ ُٓ َ ِ ل ٔٓاْ إََِل ٱَّللٍّ َُاةُ
َ
 .[13: اًمزُمر]﴾َوخ

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: معيٙ ٍرِ الللن٘

ُمِمتؼ ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من، وجُيٛمع قمغم ـمقاهمٞم٧م، واًمٓمٖمٞم٤من: جم٤موزة  :اًمٓم٤مهمقت

ًۡ ِِف ٱۡۡلَارِيَثِ ﴿احلد، واالرشمٗم٤مع. يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  آُء َۡحَيَۡنَُٰس ٍَ ۡ ا َؼَغا ٱل ٍٍّ َ  ﴾إٍُِّا ل

ه اعمٕمت٤مد محٚمٜم٤ميمؿ ذم يٕمٜمل ح٤م ارشمٗمع اح٤مء وزاد ودم٤موز طمد  [، 11]احل٤مىم٦م: 

 اًمسٗمٞمٜم٦م.

ومف أنف قمر   ومٜم٘مؾ اًمِمٞمخ قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ  : وأُم٤م اًمتٕمريػ االصٓمالطمل

ـْ َُمْٕمُبقٍد َأْو َُمْتُبقٍع َأْو ُُمَٓم٤معٍ اًمٓم ٤مهُمقُت »وم٘م٤مل:  ُه ُِم  .(1)«: َُم٤م دَم٤َمَوَز سمِِف اًْمَٕمْبُد طَمد 

                                                             

 .(04/ 1« )اعمقىمٕملم قمالمأ» (1)
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  :ـْ َُمْٕمُبقٍد َأْو َُمْتُبقٍع َأْو ُُمَٓم٤معٍ »وىمقًمف ُه ُِم  :«دَم٤َمَوَز سمِِف اًْمَٕمْبُد طَمد 

ع اشمب٤مقًم٤م خُي٤مًمػ بِ ـ قُمبد وهق همػم راض، أو اشم  راد همػم اًمّم٤محللم، أُم٤م ُمَ اعمُ 

 اًمنميٕم٦م وهق همػم راض6 ومٝمذا ال يدظمؾ.

 .سمرض٤مه دقُمبِ  وة ٟمٗمسف، أوم٤معمٕمبقد: يمٛمـ دقم٤م إمم قمب٤مد

واعمتبقع: يمٕمٚمامء اًمسقء اًمذيـ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم اًمب٤مـمؾ وإمم خم٤مًمٗم٦م اًمديـ6 

 ومٞمتبٕمقهنؿ ويْمٚمقهنؿ.

 اًمٜم٤مس إمم خم٤مًمٗم٦م اًمديـ واخلروج قمٜمف.واعمٓم٤مع: ُمثؾ اًمقالة اًمذيـ يدقمقن 

○ ○ ○ 

 وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

هِمٞم٧ُم يَمثػُِموَن َوُرُؤوؾُمُٝمْؿ مَخَْس٦ٌم: إسِْمٚمِٞمُس » َقا ـْ قُمبَِد َوُهَق ، - ًَمَٕمٜمَُف اهللُ  -َواًمٓم  َوَُم

ـْ قِمْٚمِؿ  قَمك ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ـْ اد  ـْ َدقَم٤م اًمٜم ٤مَس إمَِم قِمب٤َمَدِة َٟمْٗمِسِف، َوَُم ـْ َراٍض، َوَُم اًْمَٖمْٞم٥ِم، َوَُم

 .«طَمَٙمَؿ سمَِٖمػْمِ َُم٤م َأنَْزَل اهللُ 

 :املطأل٘ الجالج٘: أغَس الطْاغٔت

 ذيمر اًمِمٞمخ أن رؤوس اًمٓمقاهمٞم٧م مخس٦م:
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: إسمٚمٞمس. وهق أبق اجلـ، اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، اًمذي ـمرده اهلل وأبٕمده إمم األول

ذم إهمقاء  يقم اًمديـ، ومٝمذا هق رأس اًمٓمقاهمٞم٧م6 ألنف أبك واؾمتٙمؼم ويمٗمر وؾمٕمك

 اًمٜم٤مس وإضالهلؿ.

 . ومٝمذا ُمـ رؤوس اًمٓمقاهمٞم٧م.د ُمـ دون اهلل وهق راضٍ : ُمـ قُمبِ اًمث٤مين

. يٕمٜمل وًمق مل ُيٕمبد، ومٝمذا ـم٤مهمقت ىمد ٤م اًمٜم٤مس إمم قمب٤مدة ٟمٗمسفقمُمـ د: اًمث٤مًم٨م

ًء قمبده اًمٜم٤مس أو مل يٕمبدوه.  ـمٖمك ودم٤موز طمده، ؾمقا

 .قمك ؿمٞمئ٤م ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥مُمـ اد  : اًمراسمع

هق قم٤ممل  - شمٕم٤ممم -ُم٤م هم٤مب قمـ اإلٟمس٤من، وُي٘م٤مسمٚمف اًمِمٝم٤مدة، واهلل  :اًمٖمٞم٥م

 ،ٚمؿ اًمٖمٞم٥م وم٘مد ٟم٤مزع اهلل ذم رسمقسمٞمتف٤م ُمـ قمِ قمك ؿمٞمئاًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة. ومٛمـ اد  

يٍّاَن ﴿
َ
ا يَۡشُكُروَن خ ٌَ ِۚ َو ُ ۡرِض ٱىَۡغًَۡب إَِّلٍّ ٱَّللٍّ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصٍّ  ًُ كُو َّلٍّ َحۡكيَ

َٰ َدًۡتِِّۦٓ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [21ٜمٛمؾ: ]اًم ﴾ُحتَۡكرُٔنَ  ُِٓر لََعَ ـۡ ًُ ٱىَۡغًِۡب فََل ُح َٰيِ  َع
َضًدا 

َ
َۡ َخيۡفِِّۦ  ٢٦أ َۢ بَۡيِ يََديِّۡ َوٌِ ُّۥ يَۡصيُُم ٌِ ٍّ َِ ٱۡرحََِضَٰ ٌَِ رٍُّشٔل  فَإُِ ٌَ  

إَِّلٍّ
ا  .[83 -82]اجلـ: ﴾ رََضد 

 .: ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهللاخل٤مُمس

هق  - قمز وضمؾ -سم٤محل٤ميمٛمٞم٦م داظمؾ ذم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م6 ألن اهلل وإومراد اهلل 

 ٙمؿ.ؿ وًمف احلُ ٙمَ احلَ 
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َُذٓواْ ﴿: - شمٕم٤ممم -ٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل دم٤موٌز ًمٚمحد، ىم٤مل اهلل واحلُ  ٱَتٍّ
ۡربَاب  
َ
ًۡ أ ُٓ َ َبَِٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡضتَاَر

َ
َِ ُدوِن ٱأ ٌّ ْ ا  مُِرٓوا

ُ
ٓ أ ا ٌَ ًَ َو ََ َمۡريَ ِصًَص ٱۡب ٍَ ۡ ِ وَٱل إَِّلٍّ َّللٍّ

  ٓ َٰ ْ إَِل ٍٍّا يُۡۡشُِكٔنَ ا  ا َوَِٰضد  َِلَۡكتُُدٓوا ۥ َخ ُّ َ ِۚ ُشتَۡحَِٰ َٔ ُْ  
َّ إَِّلٍّ َٰ ٓ إَِل ، [31]اًمتقسم٦م: ﴾َّلٍّ

ب٤مقمٝمؿ قمقا ذم ديـ اهلل ُم٤م مل ي٠مذن سمف، واشم  وم٤معمتبققمقن ؾمامهؿ اهلل أرسم٤مسًم٤م6 ألهنؿ ذ  

مُِرٓواْ إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدٓواْ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:قمب٤مدة
ُ
آ أ ٌَ ٓ  َو َٰ  .﴾اا َوَِٰضد  إَِل

واحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، والؿمؽ أنف ُمـ أقمٔمؿ اعمخ٤مًمٗم٤مت أن 

حيٙمؿ احل٤ميمؿ ذم ىمْمٞم٦م سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل وهق قم٤ممل خمت٤مر، ومٝمذا ُمـ أؿمٜمع وأقمٔمؿ 

ًمف إمم اًمٙمٗمر وىمد  ،وىمد يٙمقن فمٚمام ،األُمقر، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ ىمد يّمؾ ذم سمٕمض أطمقا

 يٙمقن ومس٘م٤م.

ًۡ ََيُۡسً ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  َ ىٍّ ٌَ ًُ َو ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
ُ فَأ َُزَل ٱَّللٍّ

َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ة

َٰفُِرونَ  َ ﴿وىم٤مل: [، 00]اح٤مئدة:  ﴾ٱىَۡك ٌَ ْوَلٰٓهَِم َو
ُ
ُ فَأ َُزَل ٱَّللٍّ

َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة ىٍّ

ٍُٔنَ  َٰيِ ًُ ٱىظٍّ ُ ﴿وىم٤مل: ، [01]اح٤مئدة:  ﴾ُْ َُزَل ٱَّللٍّ
َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة َ ىٍّ ٌَ َو

ًُ ٱىَۡفَِٰصُلٔنَ  ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
 .[03]اح٤مئدة:  ﴾فَأ

○ ○ ○
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 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٍََ ﴿َواًمد  ِۚ َذ ِ ََ ٱىَۡغّ َ ٱلرَّۡشُد ٌِ َِِۖ كَد حٍّبَيٍّ  إِۡنَراهَ ِِف ٱّلِي
ََّلٓ

 ِ َۢ ةِٱَّللٍّ َُٰغِٔت َويُۡؤٌِ ۗۡ يَۡسُفۡر ةِٱىطٍّ ا َٓ َ ۡثََقَٰ ََّل ٱُفَِطاَم ل ُٔ ۡ ٍَۡصَم ةِٱىُۡكۡرَوةِ ٱل َذَلِد ٱۡشخَ
 ًٌ ًٌٍِف َقيًِ ُ َش  .«[812]اًمب٘مرة:  ﴾َوٱَّللٍّ

ه قمغم اًمدظمقل واضح وفم٤مهر، ومال أطمد ُيٙمرَ  - وهلل احلٛمد -يٕمٜمل أن اًمديـ 

َ ﴿ذم اًمديـ،  َ ▬شمبٞمٜم٧م األُمقر،  ﴾كَد حٍّبَيٍّ ََ حٍّبَيٍّ ، واهلدى ُمـ ♂ٱىَۡغِّ ٱلرَّۡشُد ٌِ

 اًمْمالل، واًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب، واحلؼ ُمـ اًمب٤مـمؾ.

ۡثََقَٰ ﴿ ُٔ ۡ ِ ٱل ٍَۡصَم ةِٱىُۡكۡرَوة ِ َذَلِد ٱۡشخَ َۢ ةِٱَّللٍّ َُٰغِٔت َويُۡؤٌِ ٍََ يَۡسُفۡر ةِٱىطٍّ  ﴾َذ

 .وهل اإلؾمالم ويمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 :ٍَۡصَم ﴿ وىمقًمف ٍَۡصَم ﴿هٜم٤م زي٤مدة اعمبٜمك شمدل قمغم زي٤مدة اعمٕمٜمك، ومـ ﴾ٱۡشخَ  ﴾ٱۡشخَ

ـ ُمسؽ أو متسؽ،  ُٔثََۡقَٰ ﴿أىمقى ُم ۡ  .﴾َذَلِد ٱۡشخٍََۡصَم ةِٱىُۡكۡروَةِ ٱل

○ ○ ○



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

160 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ   وسمٕمد هذا اًمبٞم٤من اًمس٤مسمؼ،

َرأُْس األَُْمِر اإِلؾْمالِم، َوقَمُٛمقُدُه )َوَهَذا ُهَق َُمْٕمٜمَك ال إهل إاِل اهلُل، َوذِم احْلَِدي٨ِم: »

 
ِ
َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل الُة، َوذِْرَوُة ؾَمٜم٤َمُِمِف اجْلِ  .«(اًمّم 

ظمتؿ اًمِمٞمخ هذا اعمتـ اعمختٍم سم٤مإلؿم٤مرة إمم أن رأس هذا األُمر اًمذي ضم٤مء سمف 

 هق اإلؾمالم. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

م، وهق اإلؾمالم، وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اإلؾمالم د  ٘مَ رأس األُمر هق اًمٌمء اعمُ و

 ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.

 الةُ : اًمّم  َوقَمُٛمقُدهُ » ☺: وىمقًُمف»: 

يم٤مخلٞمٛم٦م شم٘مقم قمغم قمٛمقد،  6هق اًمٌمء اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمبٜم٤مء :اًمٕمٛمقد

اًمَٕمْٝمُد اًم ِذي سَمٞمْٜمَٜم٤َم »: ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مًمٕمٛمقد اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمديـ: اًمّمالة، وهلذا ىم٤مل 

ـْ شَمَريَمَٝم٤م ومََ٘مْد يَمَٗمرَ  الَُة، وَمَٛم ذِم  اَل طَمظ  »:  ؓ ، وىم٤مل قمٛمرُ (1)«َوسَمٞمْٜمَُٝمُؿ اًمّم 

اَلةَ  ـْ شَمَرَك اًمّم  َ
ِ
ؾْماَلِم عم  .(8)«اإْلِ

                                                             

(، 1435واسمـ ُم٤مضمف )(، 023واًمٜمس٤مئل )(، 8281اًمؽمُمذي ) أظمرضمف: صحٞمح( 1)

 (.0103) «صحٞمح اجل٤مُمع»وصححف األًمب٤مين ذم 

وأمحد ذم (، 134« )اعمّمٜمػ»وقمبد اًمرزاق ذم  (،113) «اعمقـم٠م»ُم٤مًمؽ ذم  أظمرضمف( 8)

 (.845) «اإلرواء»وصححف األًمب٤مين ذم (، 212اًمزهد )
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 وىمقًُمف :☺ « 
ِ
َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل  :«َوِذْرَوُة ؾَمٜم٤َمُِمِف: اجْلِ

روة: أقماله، يٕمٜمل أقمغم ُم٤م ذم هذا األُمر هق اجلٝم٤مد أقماله، واًمذ   :ؾمٜم٤مم اًمبٕمػم

وسمف  ذم ؾمبٞمؾ اهلل6 ألن اجلٝم٤مد سمف شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، وسمف يٜمتنم اًمديـ،

ئٕمف، ومٝمق ذروة ؾمٜم٤مُمف، وىمد ورد ومٞمف ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٌمء  حُتٛمك ُمٕم٤معمف وذا

 اًمٙمثػم ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.

○ ○ ○ 

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٘مقًمف: صمؿ ظمتؿ اًمِمٞمخ  

ٍد َوقمغم آخف َوَصْحبِِف َوؾَمٚم ؿَ  ،َواَّلُل َأقْمَٚمؿُ »  .«َوَصغم  اهلُل قَمغَم حُمَٛم 

واهذا ظمتؿ اًمِمٞمخ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمب٤مريم٦م، ٟمس٠مل اهلل أن جيزيف قمٜم٤م وقمـ 

٤م، ويرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح6 إٟمف اعمسٚمٛملم ظمػًما، وأن يثٞمبٜم٤م مجٞمٕم

 ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.

واهلل أقمٚمؿ وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد.
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 -اللتاب مْضْعات فَسع-

 الصفخ٘ املْضْع

 3 املكدم٘

 0 مكاصد ثالث٘ األصْل

 0 أوال: اعم٘مدُم٤مت 

 1 صم٤مٟمٞم٤م: األصقل اًمثالصم٦م

 3 صم٤مًمث٤م: اخل٤ممت٦م

 5 مكدم٘ الػسح

 5  اعمس٠مخ٦م األومم: شمرمج٦م ُمقضمزة ًمٚمِمٞمخ اعم١مًمػ  

 11 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اؾمؿ اًمٙمت٤مب

 13 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م

سمٕم٦م: أمهٞم٦م هذه   13 اًمرؾم٤مًم٦م، وقمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء اه٤ماعمس٠مخ٦م اًمرا

 11 اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م: ظمٓم٦م اًمنمح

 13 املكدمات :الفصل األّل

 13 اعمبح٨م األول: اعمس٤مئؾ األرسمع

 84 اعمس٠مخ٦م األومم: اًمٕمٚمؿ

 83 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٕمٛمؾ سمف
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 81 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمدقمقة إًمٞمف

سمٕم٦م: اعمس٠م  83 اًمّمؼم قمغم األذى ومٞمفخ٦م اًمرا

 30 املبخح الجاىٕ: املطائل الجالخ

 30 اعمس٠مخ٦م األومم: أن اهلل ظمٚم٘مٜم٤م

 08 عمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن اهلل ال يرىض أن ُينمك ُمٕمف أطمد ذم قمب٤مدشمفا

ـ أـم٤مع اًمرؾمقلاعم  01 ورؾمقًمف اهلل طم٤مد ُمـ ُمقاالة ًمف جيقز ال اهلل، ووطمد س٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ُم

 14 ئفٔ٘, ّبٔاٌ بعض األّامس ّاليْإٍالجالح: احلاملبخح 

 15 الفصل الجاىٕ: األصْل الجالث٘

 15 ّل: األصل األّل )معسف٘ العبد زبُ(املبخح األ

 24 س٠مخ٦م األومم: اعمراد اهذا األصؾاعم

 28 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: الزم اعمٕمروم٦م

 28 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: ُمٕمٜمك اًمرب

سمٕم٦م: اعمراداعم  20 سم٤مًمٕم٤معملم س٠مخ٦م اًمرا

 23 خ٦م اخل٤مُمس٦م: سمؿ حتّمؾ هذه اعمٕمروم٦م؟اعمس٠م

 33 العبادٗ األّىل: الدعاء

 30 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اًمدقم٤مء

 31 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أىمس٤مم اًمدقم٤مء

 31 سملم دقم٤مء اعمس٠مخ٦م ودقم٤مء اًمٕمب٤مدة؟ اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمٕمالىم٦م
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سمٕم٦م: األدًم٦م قمغم هذه اًمٕمب٤مدةاعمس٠مخ٦م   33 اًمرا

 33 س٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م: طمٙمؿ دقم٤مء همػم اهللاعم

 34 ؾم٦م: اًمٕمالىم٦م سملم اًمدقم٤مء واًمٕمب٤مدةاعمس٠مخ٦م اًمس٤مد

 35 العبادٗ الجاىٔ٘: اخلْف

 35 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اخلقف

 35 ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ يمقن اخلقف قمب٤مدةاعمس٠مخ

 44 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أىمس٤مم اخلقف

 41 العبادٗ الجالج٘: السداء

 41 األومم: ُمٕمٜمك اًمرضم٤مء اعمس٠مخ٦م

 41 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ اًمرضم٤مء

 48 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أنقاع اًمرضم٤مء

 43 العبادٗ السابع٘: التْكل

 43 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ

 40 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ اًمتقيمؾ

 40 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أنقاع اًمتقيمؾ

سمٕم٦م: اًمٗمرق سملم اًمتقيمؾ اعمس٠مخ٦م اًمر  42 واًمتقيمٞمؾا

 42 الطابع٘: السغب٘ ّالسٍب٘ ّاخلػْعالعبادٗ اخلامط٘ ّالطادض٘ ّ

 42 اعمس٠مخ٦م األومم: ذم سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م
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 43 ٦م: دًمٞمؾ اًمرهمب٦م واًمرهب٦م  واخلِمقعاعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم

 45 العبادٗ الجامي٘: اخلػٔ٘

 45 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اخلِمٞم٦م

 45 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ اخلِمٞم٦م

 54 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: ُمراشم٥م اخلِمٞم٦م

 54 العبادٗ التاضع٘: اإلىاب٘  

 54 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اإلٟم٤مسم٦م

 51 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ اإلٟم٤مسم٦م

 58 العبادٗ العاغسٗ: االضتعاى٘

 58 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك االؾمتٕم٤مٟم٦م

 58 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ االؾمتٕم٤مٟم٦م

 58 االؾمتٕم٤مٟم٦م عمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أطمقالا

 51 العبادٗ احلادٓ٘ عػس: االضتعاذٗ

 51 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك االؾمتٕم٤مذة

 52 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ االؾمتٕم٤مذة

 52 عمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أنقاع االؾمتٕم٤مذةا

 54 العبادٗ الجاىٔ٘ عػس: االضتػاث٘

 54 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك االؾمتٖم٤مصم٦م
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 55 االؾمتٖم٤مصم٦ماعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ 

 55 عمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أنقاع االؾمتٖم٤مصم٦ما

 144 العبادٗ الجالج٘ عػس: الربح

 144 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اًمذسمح

 144 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ اًمذسمح

 141 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أىمس٤مم اًمذسمح

 143 العبادٗ السابع٘ عػس: اليرز

 143 اعمس٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك اًمٜمذر 

 143 اًمث٤مٟمٞم٦م: دًمٞمؾ اًمٜمذراعمس٠مخ٦م 

 141 األصل الجاىٕ )معسف٘ دًٓ اإلضالو(املبخح الجاىٕ: 

 141 ُمراشم٥م اًمديـ

 144 أريم٤من اإلؾمالم

 114 أريم٤من اإليامن

 180 ُمراشم٥م اإلطمس٤من

 182 ♠طمدي٨م ضمؼميؾ 

 184 (☺معسف٘ الييب األصل الجالح )املبخح الجالح: 

 184 ☺اعمس٠مخ٦م األومم: ٟمس٥م اًمٜمبل 

 185 ☺اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: قمٛمره 
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 134 اًمث٤مًمث٦م: سمؿ يم٤مٟم٧م ٟمبقشمف ورؾم٤مًمتف؟اعمس٠مخ٦م 

سمٕم٦م: سمٚمده وُمٝم٤مضمَ   131 ره اعمس٠مخ٦م اًمرا

 138 ؟ وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ؟☺اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م: سمؿ سمٕم٨م اًمرؾمقل 

 133 اعمس٠مخ٦م اًمس٤مدؾم٦م: اعمٕمراج

 131 اعمس٠مخ٦م اًمس٤مسمٕم٦م: اهلجرة

 100 الفصل الجالح: اخلامت٘

 100 املبخح األّل: البعح بعد املْت

 114 املبخح الجاىٕ: إزضال السضل

 110 بخح الجالح: الطاغْت, ّبٔاٌ حلنُامل

 110 آن اًمٙمريؿاعمس٠مخ٦م األومم: ُمقارد اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مر

 111 س٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦ماعم

 112 اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أؿمٝمر اًمٓمقاهمٞم٧م

 128 فَسع املْضْعات

 بحمد اهلل تعالىتم 
• • • 

 


