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 قدةمم 
 واعمرؾمٚملم، إنٌٞم٤مء أذف قمغم وؾمٚمؿ اهلل وصغَم  اًمٕم٤معملم، رب   هلل احلٛمد

 أمجٕملم .. وصحٌف آخف وقمغم حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م

 سمٕمد: أُم٤م

داُم٦م ؼ أيب حمٛمد سمـ ىمُ ، ًمإلُم٤مم اعمقومَ شعمٕم٦م آقمت٘م٤مد» ُمتـ قمغم وؾمٞمط ذٌح  ومٝمذا

 سمٛمراضمٕمتٝم٤م، ىمٛم٧م اعمًجد، صمؿ ذمُأخِ٘مٞم٧م  دروؾم٤م أصُٚمف ويم٤من ،   اعم٘مدد

 اعمٙمت٥م ىم٤مم صمؿ واًمتٝمذي٥م، واحلذف سم٤مًمزي٤مدة اإلصالح ىمٚمؿَ  ومٞمٝم٤م وأقمٛمٚم٧م

 سمتخري٩م وذًمؽ وحت٘مٞم٘مف، اًمنمح سمتٜمًٞمؼ( اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٜم٤مء أيم٤مديٛمٞم٦م) ذم اًمٕمٚمٛمل

 .ذًمؽ وٟمحق اًمٜم٘مقل، وشمقصمٞمؼ وإطم٤مدي٨م، أي٤مت

 أؾمٚمقب قمـ ختتٚمػ ٚم٘مكاعمُ  اًمدرس ًمٖم٦م أن اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ قمغم ظم٤مٍف  وهمػم

ب أن طم٤موًم٧م وىمد اعم١مًَمػ، اًمٙمت٤مب  .اعمًتٓم٤مع ىمدر ذاك ُمـ هذا أىمر 

٘متل ذم ذطمف أنٜمل ىمًٛم٧م اعمتـ إمم ُم٘م٤مـمع، يمؾ ُم٘مٓمع يِمٙمؾ وطمدة وـمري

ُمقوققمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م، صمؿ ذطم٧م هذا اعم٘مٓمع سمام يتْمٛمٜمف ُمـ ُم٤ًمئؾ ذم شم٘مًٞمؿ 

 ُمرشم٥م، يٕملم قمغم وٌط أـمراف اعم٤ًمئؾ واؾمتحْم٤مره٤م، وطمًـ شمّمقره٤م.

 ،شقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة» :ٛمـ صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، هلدت ًمٚمنمح سمتٛمٝمٞمد شمَْم وىمٌؾ ذًمؽ ُمٝمَ 

 .شػ واًمٙمت٤مباًمتٕمريػ سم٤معم١مًم  »، وشٜم٦م واجلامقم٦مأهؾ اًمً»و
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قمٚمٛمٜم٤م، وٓ طمقل وٓ ىمقة  سمام يٜمٗمٕمٜم٤مأن و يٜمٗمٕمٜم٤م، قمٚمام يزيدٟم٤م أن اعم١ًمول واهلل

 .إٓ سم٤مهلل، هق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

  

 اًمٕمزيز اًم٤ٌمشمكم سمـ قمٌد يمتٌف/ ظم٤مًمد

@gmail.com88batli 

•••
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 ٞ ًباححثالث ٗفٕٚ 

 :ملبخح األٗي: عوٍ اهعكٚدٝا

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 :املطوب األٗي: ًعِٟ اهعكٚدٝ يف اهوغٞ ٗاالصطالح

: ُم٠مظمقذة ُمـ اًمَٕمْ٘مد، وهق اجلٛمع سملم أـمراف اًمٌمء قمغم ذم اًمٚمٖم٦ماًمٕم٘مٞمدة 

 ؾمٌٞمؾ اًمرسمط واإلطمٙم٤مم واًمتقصمٞمؼ.

ً  ويًتٕمٛمؾ ذًمؽ ذم إؿمٞم٤مء  ٞم٤مء اعمٕمٜمقي٦م، يمٕم٘مد ، يمٕم٘مد احلٌؾ، وذم إؿمٞم٦ماحل

 .(1)ٕن اًمٓمروملم ارشمٌٓم٤م سمٕم٘مد قمغم ضمٝم٦م اإلطمٙم٤مم واًمتقصمٞمؼ :اًمٌٞمع وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح

 ٓ يتٓمَرق إًمٞمف ؿمؽ. يامن اجل٤مزم اًمذي: اإلالطم٤مٓماص

 راؾمخ٦م ُمًت٘مرة. قم٘مدة ف قمٚمٞمف، ومٝملاإلٟم٤ًمن قم٘مد ىمٚمٌَ  ومٙم٠منَ 

 يمٛمـ يٕمت٘مد أن اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمف، :وىمد شمٙمقن هذه اًمٕم٘مٞمدة صحٞمح٦م

ـُ  .وأن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر طمؼ  .!اهلل وىمد شمٙمقن سم٤مـمٚم٦م يمٛمـ يٕمت٘مد أن اعمًٞمح قمٞمًك اسم

                                                           

 (.4/86ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر: ( 1)
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 د وآقمت٘م٤مد.ٕمت٘مَ عمُ ـ٤مسم قمٜمٝم٤م واًمٕم٘مٞمدة دمٛمع قمغم قم٘م٤مئد، ويٕمؼم

اإليامن اجل٤مزم  :ومٝمل :واًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م يٛمٙمـ إجي٤مزه٤م ذم أريم٤من اإليامن

 ػمه وذه.، واًم٘مدر ظم، ورؾمٚمف، واًمٞمقم أظمرسم٤مهلل، وُمالئٙمتف، ويمتٌف

 :املطوب اهجاُٛ: أمساء عوٍ اهعكٚدٝ
 اًمٕم٘مٞمدة )آقمت٘م٤مد(.إول: 

قم٘مٞمدة اًمًٚمػ »ووىمع هذا آؾمؿ ذم ُمّمٜمٗم٤مت قمدد ُمـ إئٛم٦م، ُمثؾ: 

، (ـه458)ًمٚمٌٞمٝم٘مل  شآقمت٘م٤مد»و، (ـه449)ٚمّم٤مسمقين ًم شأصح٤مب احلدي٨م

 ٦م.ٓسمـ شمٞمٛمٞم شاًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»و، اسمـ ىمداُم٦م ؼًمٚمٛمقومَ  شعمٕم٦م آقمت٘م٤مد»و

 .اًمتقطمٞمداًمث٤مين: 

 .(ـه 195)، واسمـ ُمٜمده (ـه 111)ٓسمـ ظمزيٛم٦م  شاًمتقطمٞمديمت٤مب »وُمٜمف 

 اإليامن. اًمث٤مًم٨م: 

 .(ـه 195) سمـ ُمٜمده، وا(ـه 884) ٌٞمدٕيب قمُ  شاإليامنيمت٤مب »وُمٜمف: 

  اًمنميٕم٦م.اًمراسمع: 

 (.ـه 163)ًممضمري  شاًمنميٕم٦ميمت٤مب »وُمٜمف: 

ً  اخل٤مُمس:   .ٜم٦ماًم

، واسمـ ـه(893) اهلل واسمٜمف قمٌد ،ـه(841) ُم٤مم أمحدًمإل شاًمًٜم٦ميمت٤مب »وُمٜمف: 

 ، وهمػمهؿ.ـه( 111) لواخلاَل  ،ـه( 887) أيب قم٤مصؿ
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 أصقل اًمديـ.اًم٤ًمدس: 

 سمٓم٦م اسمـٕيب قمٌد اهلل  شاًمنمح واإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمًٜم٦م واًمدي٤مٟم٦م»وُمٜمف: 

 .ـه( 184) ٕيب احلًـ إؿمٕمري شاإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م»، وـه( 187)

 اًمٗم٘مف إيمؼم.اًم٤ًمسمع: 

إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م، ًمٙمـ مل شمّمح ٟمًٌتف إًمٞمف يمام  شاًمٗم٘مف إيمؼم»واؿمتٝمر ٟم٦ًٌم يمت٤مب 

 .(1)ىمرره سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

 هذه أؾمامء هذا اًمٕمٚمؿ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، وًمف أؾمامء قمٜمد همػمهؿ، ُمٜمٝم٤م:

 عمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م )ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م(.اواإلهلٞم٤مت، واًمٗمٚمًٗم٦م، وقمٚمؿ اًمٙمالم، 

 :جاهح: أٌٓٚٞ عوٍ اهعكٚدٝاملطوب اه

 :ُمٜمٝم٤م :ضمٝم٤مت يمثػمةُمـ  ٦م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدةشمٔمٝمر أمهٞم

 .- ؾمٌح٤مٟمف -ُمقصقف، سم٤مهلل احلل اًم٘مٞمقم ؼ سم٠مقمٔمؿ قمٔمٞمؿ، وأيمٛمؾ أنف يتٕمٚمَ : أوٓ

أو  ٟمٕمٞمؿصمؿ سمٛمآل اًمٕم٤ٌمد إمم اعمالئٙم٦م. اًمرؾمؾ وصمؿ سمّمٗمقة ظمٚمؼ اهلل أمجٕملم، وهؿ 

ذف اًمٕمٚمؿ سمنمف ويمام ىمٞمؾ:  ،ه اًمًٚمػ اًمٗم٘مف إيمؼموٕضمؾ هذا ؾماَم ضمحٞمؿ، 

 ُمٕمٚمقُمف.

                                                           

 .46د. قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي، صش سمراءة إئٛم٦م إرسمٕم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمتٙمٚمٛملم اعمٌتدقم٦م»( يٜمٔمر: 1)



 

 
 

 
7 

ْ ٱ﴿ًم٘مقُمف:  ىم٤ملاشمٗم٤مق دقمقة اًمرؾمؾ قمغم أصٚمف، ومٙمؾ رؾمقل : صم٤مٟمٞم٤م َ ٱۡخُتُسوا َّلله
١ٍَٰ َدۡۡيُهُۥ ٞۡ إَِل ِ ّٜ ا َُٙسٛ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، وُمقاوع أظمرى [59إقمراف: ]﴾ َٜ

﴿ 
َ
َٕ ِٜٞ رهُظ٤ٍل إَِّله ٤ُِِٟحٓ إََِل١ِۡ خ رَۡظ٠َۡٚا ِٜٞ َرۡتِٚ

َ
ٓ أ ا َٜ َٟا۠ َو

َ
ٓ خ ١ََٰ إَِّله ٟه١ُۥ ََّلٓ إَِل

 .[85]إنٌٞم٤مء:  ﴾َِٱۡختُُسونِ 

 ُمٜمٝم٤م: :ذم أطم٤مدي٨م يمثػمةوأمهٞمتف  سمٗمْمٚمف ملسو هيلع هللا ىلصشمٜمقيف اًمٜمٌل : صم٤مًمث٤م

 َأوْمَْمُؾ؟ اًمَٕمَٛمؾِ  َأي  : ملسو هيلع هللا ىلصئؾ رؾمقل اهلل ىم٤مل: ؾُم  قمـ أيب هريرة ؓ

  إِياَمنٌ »: وَمَ٘م٤مَل 
ِ
 .(1)شَوَرؾُمقًمِفِ  سم٤ِمّلَل

وم٘م٤مل:  ،سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـ ملسو هيلع هللا ىلصهلل أن رؾمقل ا ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس و

ـْ  ىَمْقمٍ  قَمغَم  شَمْ٘مَدمُ  إَِٟمَؽ » ـْ  :اًمِٙمَت٤مِب  َأْهؾِ  ُِم ُدوا َأنْ  إمَِم  شَمْدقُمقُهؿْ  َُم٤م َأَوَل  وَمْٚمٞمَُٙم  اّلَلَ  ُيَقطم 

ُهؿْ  َذًمَِؽ، قَمَروُمقا  وَم٢ِمَذا ،- شَمَٕم٤ممَم  -  ذِم  اٍت َصَٚمقَ  ََخَْس  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَمَرَض  ىَمدْ  اّلَلَ  َأنَ  وَم٠َمظْمؼِمْ

 .(8)ش..  َْوًَمٞمَْٚمتِِٝمؿ َيْقُِمِٝمؿْ 

ؾمٜم٦م ذم صمالث قمنمة  ُمٙم٨مٟمرى أنَف  :اًمٕمٛمٚمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوسم٤مًمٜمٔمر إمم ؾمػمة اًمٜمٌل 

 ُمٙم٦م ي٘مرر أصقل اًمٕم٘مٞمدة.

 ـمريؼ اًمٜمج٤مة واًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ سمتح٘مٞم٘مف يمام أراد اهلل ُمـ قم٤ٌمده.أن : راسمٕم٤م

                                                           

 (.81(، وُمًٚمؿ )86: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.19( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7178: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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 :ٍ عوٍ اهعكٚدٝاملطوب اهسابع: حلٍ تعوُّ

، أن يتٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يّمح اإليامن إٓ وُمًٚمٛم٦م ضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿإصؾ أنف وا

 ت٦م قمغم وضمف ُُمٛمؾ.سمف: يم٤مإليامن سم٠مريم٤من اإليامن اًمً

 ىَمْقمٍ  قَمغَم  شَمْ٘مَدمُ  إَِٟمَؽ »وومٞمف:  ،٨م ُمٕم٤مذ اًم٤ًمسمؼٕمْ حلدي٨م سمَ  :وهق أول اًمقاضم٤ٌمت

ـْ  ـْ  :اًمِٙمت٤َمِب  َأْهؾِ  ُِم ُدواُيقَ  َأنْ  إمَِم  شَمْدقُمقُهؿْ  َُم٤م َأَوَل  وَمْٚمٞمَُٙم  . (1)ش- شَمَٕم٤ممَم  - اّلَلَ  طم 

دًم٦م، واًمردود وٟمحق ذًمؽ ومٗمرُض يمٗم٤مي٦م. ـ شمٗم٤مصٞمؾ اعم٤ًمئؾ وٕا  وُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ُم

 املبخح اهجاُٛ: أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ.

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: 

 :املطوب األٗي: ًعِٟ اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ

ػمة، طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م أم ىمٌٞمح٦ماًمًٜم٦م ذم اًمٚمٖم٦م  ً : اًمَٓمري٘م٦م واًم
(8). 

ي اًمذي يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل دْ قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م: الَ  اصٓمالحوذم 

 .ا، وىمقٓ، وقمٛمالأصح٤مسُمف: قمٚمام واقمت٘م٤مدو ملسو هيلع هللا ىلص

 ٗمٝم٤م.٤مًمم  ُمـ ظمد أهُٚمٝم٤م، وُيذَ وهل اًمًٜم٦م اًمتل جي٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م، وُُيٛمَ 

 ٓمٚمؼ اًمًٜم٦م قمغم ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٌدقم٦م.وشمُ 

                                                           

 دم خترجيف.شم٘م( 1)

 (.8/439ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»( يٜمٔمر: 8)
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 .(1)وهق ود اًمتٗمرق ،ُم٠مظمقذة ُمـ آضمتامع :اجلامقم٦م ذم اًمٚمٖم٦مو

: هؿ ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وذم اصٓمالح قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، اًمذيـ اضمتٛمٕمقا قمغم احلؼ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 ملسو هيلع هللا ىلص: هؿ ُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل ومٞمٙمقن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

 وأصح٤مسُمف.

ؿ، واًمذيـ اؾمت٘م٤مُمقا قمغم ى اعمَُتٌِٕمقن لن، وأئٛم٦م الدواًمت٤مسمٕمق وهؿ اًمّمح٤مسم٦م،

٤ٌمع واسمتٕمدوا قمـ آسمتداع ذم أي ُمٙم٤من وذم أي  زُم٤من، وهؿ سم٤مىمقن ُمٜمّمقرون  آشم 

 إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

قا سمذًمؽ ) ً   :(أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦موؾمٛم  ، ملسو هيلع هللا ىلصٝمؿ سمًٜم٦م اًمٜمٌل ٙمِ ًمتٛم

 واضمتامقمٝمؿ قمغم إظمذ هب٤م ذم اًم٘مقل، واًمٕمٛمؾ، وآقمت٘م٤مد.

 واًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ ؾمٚمٗمل. ،اًمٜم٤مضمٞم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة. ويًٛمقن سم٤مًمًٚمػوهؿ اًمٗمرىم٦م 

 وهذا اًمٚمٗمظ )اًمًٚمػ( يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم:

د سمف صدر هذه إُم٦م، واًمًٚمػ هؿ اًمذيـ ؾَم  :ُمٕمٜمك ظم٤مص: إول  قا ٗمُ ٚمَ ويرا

 .وؾمٌُ٘مقا 

                                                           

 (.855/ 1ش )مجع»، ُم٤مدة شهتذي٥م اًمٚمٖم٦م»( يٜمٔمر: 1)
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 ،واًمت٤مسمٕمقن ،اًمّمح٤مسم٦م :وم٤مًمًٚمػ هؿ ظمٞم٤مر هذه إُم٦م ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمٗم٤موٚم٦م

 وأت٤ٌمقمٝمؿ.

د سمف ُمـ اًمتزم ُمٜمٝمجٝمؿ و :ُمٕمٜمك قم٤مم: اًمث٤مين ؾم٤مر قمغم ـمري٘متٝمؿ، وًمق يم٤من ويرا

 سمٛمٕمٜمك أنف قمغم هن٩م اًمًٚمػ. ،ل  ، ومٝمق ؾمٚمٗمِ ُمٕم٤مسا 

 :املطوب اهجاُٛ: خصائص عكٚدٝ أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ

 :ؾمالُم٦م ُمّمدر اًمتٚم٘ملأوٓ: 

وذًمؽ سم٤مقمتامده٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، ومٝمل ٟم٘مٞم٦م 

 اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م. :وًمذا ي٘م٤مل :ر، شمرشمٌط سم٤مًمقطملاعمّمد

وٓ  ،وٓ أذواىمٝمؿ ،أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم قم٘مؾ اًمٌنم د قم٘مٞمدةُ ومال شمٕمتٛمِ 

 وٓ ُمٜم٤مُم٤مهتؿ. ،يمِمٗمٝمؿ

وم٘م٦م اًمٗمٓمرة اًم٘مقيٛم٦مصم٤مٟمٞم٤م:   :واًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ،ُمقا

ن دُ رو ومٝمل ُمـ ًمَ ٌس، وٓ همَ ومٝمل ؾم٤معم٦م ُمـ آوٓمراب واًمتٜم٤مىمض واًمٚمَ 

 طمٙمٞمؿ ظمٌػم.

 :ٛمقًمٞم٦ماًمِم  ًمث٤م: صم٤م

ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٗمس واًمروح واًمٕم٘مؾ، ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ اًمٌنم، 

 ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ زُم٤من.



 

 
 

 
01 

 :اًمقؾمٓمٞم٦مراسمٕم٤م: 

ق إُم٦م، يمام أن إُم٦م هل رَ هؿ اًمقؾمط ذم ومِ »: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

اًمقؾمط ذم إُمؿ: ومٝمؿ وؾمط ذم سم٤مب صٗم٤مت اهلل سملم أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ اجلٝمٛمٞم٦م، 

سملم اًم٘مدري٦م  -شمٕم٤ممم  -. وهؿ وؾمط ذم سم٤مب أومٕم٤مل اهلل وأهؾ اًمتٛمثٞمؾ اعمِمٌٝم٦م

واجلؼمي٦م. وذم سم٤مب وقمٞمد اهلل سملم اعمرضمئ٦م واًمققمٞمدي٦م، ُمـ اًم٘مدري٦م وهمػمهؿ. وذم 

سم٤مب أؾمامء اإليامن واًمديـ سملم احلروري٦م واعمٕمتزًم٦م، وسملم اعمرضمئ٦م واجلٝمٛمٞم٦م، وذم 

 .(1)شسملم اًمرواومض واخلقارج ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ح: اهتعسٙف باملؤهف ٗاهلتاب.املبخح اهجاه

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 :املطوب األٗي: تسمجٞ املؤهف

ؼ اًمديـ أبق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ُمقومَ هق 

 داُم٦م اعم٘مدد.ىمُ 

ؾمٜم٦م ٤مقمٞمؾ( ىمرب ٟم٤مسمٚمس، وشمقذم ذم دُمِمؼ ـه ذم سمٚمدة )مجَ 541وًمد ؾمٜم٦م 

 ـه، ودومـ ذم ضمٌؾ ىم٤مؾمٞمقن.683

 وشمٕمٚمؿ أصقل اًمديـ. ،وطمٗمظ خمتٍم اخلرىمل ،دون ؾمـ اًمٌٚمقغ اًم٘مرآن طمٗمظ

                                                           

 .88صش اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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 ًمٓمٚم٥م :رطمؾ إمم دُمِمؼ طمٞمٜمام اطمتؾ اًمّمٚمٞمٌٞمقن ومٚمًٓملم، ورطمؾ إمم سمٖمداد

اًمٖمٜمل اعم٘مدد ص٤مطم٥م  وُمٙم٨م هب٤م أرسمع ؾمٜملم ُمع اسمـ ظم٤مًمتف اًمِمٞمخ قمٌد ،اًمٕمٚمؿ

 .شقمٛمدة إطمٙم٤مم»

 ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

 وهمػمه٤م. ،شٕم٦م آقمت٘م٤مدعمُ »و، شذم اًمت٠مويؾ»و، شردَ اًم٘مَ »ذم اًمٕم٘مٞمدة:  -

 اعمُ »ذم اًمٗم٘مف:  -
، شاًمٙم٤مذم»و ،-وهق أؿمٝمره٤م، طمتك ص٤مر يٕمرف سمف  - شلٖمٜمِ

 .شةاًمٕمٛمد»و، شعاعم٘مٜمِ »و

 .شروو٦م اًمٜم٤مفمر»ذم إصقل:  -

 .شاًمتقاسملم»يمت٤مب ذم اًمرىم٤مئؼ وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس:  -

ـ شمٞمٛمٞم٦م ـ اًمِمٞمخ اعمقومَ »:    ىم٤مل اسم وزاقمل أوم٘مف ُم  .(1)شؼُم٤م دظمؾ اًمِم٤مم سمٕمد ٕا

ؿمٞمخ اإلؾمالم، إُم٤مم قم٤ممل سم٤مرع، مل يٙمـ ذم قمٍمه »:    ىم٤مل اسمـ يمثػمو

 .(8)شة أوم٘مف ُمٜمفدَ وٓ ىمٌؾ دهره سمٛمُ 

 .(1)شوأذيمٞم٤مء اًمٕم٤ممل ،يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ» :سم٠منف    ووصٗمف اًمذهٌل

                                                           

 (.886/ 1ش )ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م» (1)

 (.17/117ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م« (8)

 (.149/ 16ش )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء «(1)
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 .(1)شوإُم٤مُمتف ،وشمٕمٔمٞمٛمف ،اشمٗم٘م٧م اًمٓمقائػ قمغم ىمٌقًمف»:    ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿو

 ظمدُم٦م ضمٚمٞمٚم٦م. وظمدُمف اعمذه٥م ؼطم٘مَ ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم٦م، وممـ  ٕمديُ 

ه أن طمٙمٛم٧م اًمدوًم٦م إجقسمٞم٦م اًمِم٤مم، ويم٤مٟم٧م قمغم ـمري٘م٦م إؿم٤مقمرة واومؼ قمٍُم 

وذم ُمٍم حتٙمؿ اًمدوًم٦م اًمٕمٌٞمدي٦م اًمراومْمٞم٦م اًمتل ىم٣م قمٚمٞمٝم٤م صالح  ذم اًمٕم٘مٞمدة.

 اًمديـ إجقيب.

ّمالح اًمديـ وم٘مد يم٤من ُمِم٤مريم٤م ًم :وُمـ ُمٜم٤مىمٌف أنف مجع سملم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد

ـه، 581ير ومٚمًٓملم ذم ؿمٝمر اعمحرم ؾمٜم٦م ًمتحر :ذم ضمٞمقش اإلؾمالم إجقيب

 ومٙم٤من اًمِمٞمخ ذم ُم٘مدُم٦م شمٚمؽ اجلٞمقش.

 :املطوب اهجاُٛ: اهتعسٙف باهلتاب

 :اؾمٛمف 

وسمٕمْمٝمؿ  ،ش٦م آقمت٘م٤مد ال٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مدٕمَ عمُ » أن اؾمٛمف: اعمِمٝمقر

 ه ومٞم٘مقل: آقمت٘م٤مد.خيتٍم

 :(8)ُمٜمٝم٤م :ل٤م ُمٕم٤منٍ  :ذم اًمٚمٖم٦م ٦مٛمٕمَ اًمٚم  و

 ٚمٖم٦م ُمـ اًمٕمٞمش.اًمٌُ إول: 

                                                           

 .115صش اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م» (1)

 (.1881/ 1ش )اًمّمح٤مح»يٜمٔمر:  (8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 وهق اًمؼميؼ. ،ٛمٕم٤منـ اًمٚمَ ُماًمث٤مين: 

ق ٖم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ آقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ، وهل شمؼمُ ٚمْ ومٝمذا اعمتـ سمُ 

 قدهت٤م قمغم همػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اعمٔمٚمٛم٦م.ًمّمٗم٤مئٝم٤م وضَم  :عوشمٚمٛمَ 

 :ي٤م اعمتـ  ُمزا

 ٛمٕم٦م سم٠مُمقر:شمتٛمٞمز هذه اًمٚم  

 ٗمٝم٤م.ضمالًم٦م ُمّمٜم  : إول

 قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة. ؿ دراؾم٦مٚمَ ؾُم  اًمٕمٚمؿ ذم وًمذا يٌدأ هب٤م ـم٤مًم٥ُم : آظمتّم٤مر: اًمث٤مين

 أهن٤م قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اجلٛمٚم٦م.: اًمث٤مًم٨م

 :ُمْمٛمقن اعمتـ 

 يٛمٙمـ قمرض حمتقى هذا اعمتـ ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

 ؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف.اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح ذم أ: إومم

 اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمًٜم٦م، واًمتحذير ُمـ اًمٌدقم٦م.: اًمث٤مٟمٞم٦م

 سم٠مدًمتٝم٤م. -شمٕم٤ممم  -ذيمر ٟمامذج ُمـ صٗم٤مت اهلل : اًمث٤مًمث٦م

 ذم أظمرة. -شمٕم٤ممم  -رؤي٦م اهلل : اًمراسمٕم٦م

 اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر.: اخل٤مُم٦ًم

 اإليامن.: اًم٤ًمدؾم٦م
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ط اًم٤ًمقم٦م واًمٞمقم أظمر.: اًم٤ًمسمٕم٦م  أذا

 وأصح٤مسمف. ملسو هيلع هللا ىلصطم٘مقق اًمٜمٌل : اًمث٤مُمٜم٦م

 اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم. : اًمت٤مؾمٕم٦م

 هجر أهؾ اًمٌدع، وشمرك اخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ.: اًمٕم٤مذة

 أؿمٝمر اًمٗمرق اًمٌدقمٞم٦م، واعمقىمػ ُمـ آظمتالف ذم اًمٗمروع.: ةقمنم احل٤مدي٦م

•••
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 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

 سمًؿ اهلل اًمرمحـٰـ اًمرطمٞمؿ

 اعمحُٛمقِد سمُِٙمؾ  ًم٤ًِمٍن، اعمَ »
ِ
ـْ قِمْٚمِٛمِف ِد ذِم قٌُ ٕمْ احلَْٛمُد هلل ُٚمق ُِم  يُمؾ  َزُم٤مٍن، اًَمِذي ٓ خَيْ

َٕ ٠مؿَم  ـْ ٌن قمَ ٠مْ َٖمُٚمف ؿَم ِْم َُمٙم٤مٌن، وٓ يَ  ـِ ا ـِ ٤ٌمِه وَ ؿْم ٍن، ضمَؾ قَم  إنْداِد، وشَمٜمََزَه قَم

٦ٌَِم وإَ   ٓ، وَ ػْمِ ٙمِ ٗمْ ٤مًمتَ قُل سمِ ٘مُ ٓ ُُتَث ُٚمُف اًمٕمُ  .٤ٌمدِ ِع اًمٕمِ ٞمْ  مَجِ ُٛمُف ذِم طُمٙمْ  ِٓد، وَٟمَٗمذَ وْ اًمَّم٤مطِم

ُف اًم٘مُ  ِٝيُى ٱۡۡلَِؿۡيُ ، ﴿رِ يْ قِ ّْم ٤مًمتَ قُب سمِ ٚمُ شَمَتَقمَهُ ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ َٖ  ﴾َٙحَۡط 

ٜمَك11]اًمِمقرى: ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ صِۡش ٗم٤مُت اًمُٕمغم، ﴿اًمّم  وَ  ،[، ًَمُف ا ًَ ُٞ لََعَ ٱٙۡ ٱلصهۡخَمَٰ
ا ِِف  ٥ٱۡظخ٤ََىَٰ  َٜ َِٰت َو ََٰن َم ا ِِف ٱلعه َٜ ۡرِض وَ  ََلُۥ 

َ
َىَٰ ٱۡۡل ا ََتَۡج ٱَّٙثه َٜ ا َو َٝ ا ةَح٣َُ٠ۡ َٜ٦ 

ۡرَف 
َ
ه َوأ ُٛ ٱلّّسِ َٚ ًۡ ٤ِۡل َِإِٟه١ُۥ َح َٔ ۡٙ ِ [، ﴿7-5]ـمف: ﴾ِإَون ََت٣َۡۡص ةِٱ

ّ٘ َخاَط ةُِس
َ
أ

ۢا َٝ ٍء ِيٚۡ  ؾِمَع يمَؾ َرْ وَ [، وىَمَٝمَر يمَؾ خمٚمقٍق قِمَزًة وطُمْٙماًم، وَ 18]اًمٓمالق: ﴾ََشۡ
ٍ
ء

َٜ اًم، ﴿قِمٚمْ ٦ًم وَ مْحَ رَ   ُٛ َٚ ًۡ ٛۡ َوََّل ُُيِيَح ٣ُ َّ ا َرٚۡ َٜ ٛۡ َو يِۡسي٣ِ
َ
ٝ  ا َبۡۡيَ خ  ﴾اُم٤َن ة١ِِۦ ِيٚۡ

ُف ذِم ٗمْ ٟمَ  فِ ام َوَصَػ سمِ قٌف سمِ ُص [، َُمقْ 113ْ]ـمف:  ت٤مسمِِف اًمٕمَ  يمِ ًَ
٤ًمِن َٟمٌِٞم ِف غٰم ًمِ قمَ ِؿ، وَ ٞمْ ٔمِ

 ِؿ.يْ رِ اًمٙمَ 

 اًمنمح:

 شمْمٛمـ هذا اعم٘مٓمع أرسمع ُم٤ًمئؾ:
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 .اًمٌدء سم٤مًمًٌٛمٚم٦م :اعم٠ًمخ٦م إومم

، ملسو هيلع هللا ىلصف اًمٙمريؿ ًمًٜم٦م رؾمقًم تداء سمٙمت٤مب اهلل اًمٕمٔمٞمؿ، واشم٤ٌمقم٤مداء اىموهذا آسمت

 »ضم٤مء ومٞمف:  ،يمت٤مسم٤م َؾ ىمْ رَ وم٢مٟمف يمت٥م إمم هِ 
ِ
ـْ حُمََٛمٍد قَمٌِْد اّلَل ـِ اًمَرطِمٞمِؿ، ُِم  اًمَرمْحَ

ِ
ِؿ اّلَل ًْ سمِ

. وأجْم٤م يم٤من ُمـ هدي اعمرؾمٚملم، يمام ذم يمت٤مب ؾمٚمٞمامن (1)...ش ِهَرىْمَؾ  َوَرؾُمقًمِِف، إمَِم 

َٞ ِإَوٟه١ُۥ ﴿ؾم٠ٌم:  ُمٚمٙم٦مِ  سمٚم٘مٞمَس إمم  ♠ ِ ٱلصهِنَٰمۡح إِٟه١ُۥ ِٜٞ ُظَٚۡيَمَٰ ِمۡسِب ٱَّلله
 ِٛ  [.13]اًمٜمٛمؾ:  ﴾ٱلصهِخي

 ُمٕمٜمك اًمًٌٛمٚم٦م: 

ٌؼ ؿِ ًْ سمِ ) ًمٚمٛم٘م٤مم،  ُمٜم٤مؾم٥م ُم١مظَمر سمٛمحذوف ومٕمؾ (: اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم 

ر: سمًؿ اهلل أىمرأُ، وقمٜمدُم٤م شمريد أن شمتقَو٠م ومٕمٜمدُم٤م شمريد أن شم٘مرأ شمُ  ر: سمًؿ شمُ ٘مد  ٘مد 

ر: سمًؿ اهلل أذسمُح، وهٜم٤م ي٘مدَ اهلل أتقَو٠ُم، وقمٜمدُم٤م شمريد أن شمذسمَح شمُ  ر: سمًؿ اهلل ٘مد 

 ػ.أيمت٥م أو أؤًم  

  ؿِ ًْ سمِ ومٛمٕمٜمك ىمقل )
ِ
سمٙمؾ اؾمؿ  وُمتؼميم٤مسم٤مهلل، (: أي أومٕمؾ اًمٌمء ُمًتٕمٞمٜم٤م اهلل

 . ٤م وشمٕمٔمٞمامٌ  اعمٕمٌقد طُم  :أي ،(: اح٠مخقهاهلل) ، وُمٕمٜمك▐ئف ُمـ أؾمام

                                                           

 ¶.(، ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 1771(، وُمًٚمؿ )7: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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( اعمقصؾ رمحتف ؿٞمْ طمِ اًمرَ ( ذو اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م، و)ـمْحَ اًمرَ ئف أجْم٤م: )وُمـ أؾمام

ن إول سم٤مقمت٤ٌمر يمقن أ :إمم ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف. وم٤مًمٗمرق سملم اًمرمحـ واًمرطمٞمؿ

 ًمف يقصٚمٝم٤م إمم ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف. اًمرمح٦م وصٗم٤م ًمف، واًمث٤مين سم٤مقمت٤ٌمره٤م ومٕمال

ؾمامء اخل٤مص٦م سمف  ـ ٕا ٛمَ ، اًمتل ▐واؾمؿ )اهلل( و)اًمرمحـ( ُم  ك هب٤م همػمه.ٓ ًي

 .- شمٕم٤ممم -اًمثٜم٤مء قمغم اهلل اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

  دُ ٛمْ احلَ )ذم ىمقًمف: قمغم اهلل سم٤محلٛمد  اعم١مًمػ أثٜمك
ِ
َ
ِ
(، واحلٛمد: ذيمر أوص٤مف ّلل

( ذم احلٛمد ًمالؾمتٖمراق، لأُمع اعمح٦ٌم واًمتٕمٔمٞمؿ. و) ،٤ًمناعمحٛمقد اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٚم  

 .- شمٕم٤ممم -اؾمتٖمراق مجٞمع أنقاع اعمح٤مُمد هلل  :أي

 اًمتٜمزيف قمـ اًمٜم٘م٤مئص. :ذيمر اًمٙمامٓت، واًمتًٌٞمح :وم٤محلٛمد

ظمقوم٤م  :وشمٕمٔمٞمؿ، يمٛمـ يٛمدح أُمػما  ومال يٚمزم أن يٙمقن ُمٕمف حم٦ٌمٌ  :وأُم٤م اعمدح

 وهق يٌٖمْمف. ،ُمٜمف، أو ـمٚم٤ٌم ًمٚمامل

٤مٟم٧ْم ظُمْٓم٦ٌَُم يم»: ٌف سم٤محلٛمد، يمام ىم٤مل ضم٤مسمر ؓٓمَ يٗمتتح ظُم  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من اًمٜمٌل 

 . (1)شفِ َوُيْثٜمِل قَمٚمٞم ،ُد اّلَلَ ٛمَ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َُيْ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَِل  

وضم٤مئز  ،ُمًتحؼ :( أي٤منٍ ًَ ًمِ  ؾ  ٙمُ سمِ  قدٌ ٛمُ حَمْ ) ▐أن اهلل  اعم١مًمػ وسملَم 

 ٛمد سمٙمؾ ًمٖم٦م.أن ُُي 

                                                           

 (.867أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)
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 يمؾ زُم٤من. وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٕم٤ٌمدة ٟمققم٤من:ذم يٕمٌد  :أي ،(٤منٍ ُمَ زَ  ؾ  ٙمُ سمِ  قدٌ ٌُ ٕمْ ُمَ و)

ين، وهذه ؿم٤مُمٚم٦م وقم٤مُم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م اخلْمقع ُٕمر اهلل اًمٙمق :قم٤ٌمدة يمقٟمٞم٦مإول: 

ٓ َءاِِت ٱلصهِنَٰمۡح ﴿جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت:  ۡرِض إَِّله
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ٞ ِِف ٱلعه َٜ إِن ُُكُّ 

[، وم٤مجلٛمٞمع قمٌٞمٌد هلل هبذا اعمٕمٜمك، ؾم٤مئرون حت٧م شمٍمومف 91]ُمريؿ:  ﴾اَخۡتس  

 وُمٚمٙمف، يدسمرهؿ يمٞمػ يِم٤مء، ٓ خيرج أطمد ُمٜمٝمؿ قمام أراده اهلل وىمْم٤مه.

وهل اخلْمقع ٕواُمر اهلل سم٤مُٓمتث٤مل، وًمٜمقاهٞمف : قم٤ٌمدة ذقمٞم٦م اًمٜمقع اًمث٤مين:

وَِيَتاُد ﴿سم٤مٟٓمتٝم٤مء وآضمتٜم٤مب، وهذه هل اًمٕم٤ٌمدة اعمٓمٚمقسم٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ُؼ٤َن  ۡٝ َٞ َح ِي ٟ  ٱلصهِنَٰمۡح ٱَّله ۡرِض ٤ۡ٢َ

َ
 [.61]اًمٗمرىم٤من:  ﴾الََعَ ٱۡۡل

 فِ ٛمِ ٚمْ ـ قمِ ق ُمِ ٚمُ خَيْ  َٓ سمًٕم٦م قمٚمٛمف وؿمٛمقًمف، وم٘م٤مل: ) -شمٕم٤ممم  -صمؿ أثٜمك قمٚمٞمف 

 (، ومٝمق قم٤ممل سمام يم٤من، وُم٤م ؾمٞمٙمقن، وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن؟،٤منٌ ٙمَ ُمَ 

ة  ﴿ اُل َذره َٔ ُضُب َخ١ُ٠ۡ ِٜۡر ًۡ ۡيِبِۖ ََّل َح ََ ِٛ ٱٙۡ ِ َٰٚ ۡرِض َوََّلٓ  َع
َ
َِٰت َوََّل ِِف ٱۡۡل َمََٰن ِِف ٱلعه

 َٕ ِ َٰل ُص ِٜٞ َذ ََ ۡؾ
َ
 ِِف َِٖتَٰب   أ

ۡزََبُ إَِّله
َ
تِۡي   َوََّلٓ أ  [.1]ؾم٠ٌم:  ﴾ُّٜ

 فُ ٚمُ ٖمَ ِْم  يَ َٓ وَ تف، وم٘م٤مل: )قُمٞمَ صمؿ أثٜمك قمٚمٞمف سمٙمامل ىمدرشمف وؿمٝمقده وإطم٤مـمتف وىمٞم  

ٓ يِمٖمٚمف ؿم٠من قمـ ؿم٠من، وٓ شمِمتٌف قمٚمٞمف  - ؾمٌح٤مٟمف -(، ومٝمق نٍ ٠مْ ؿَم  ـْ قمَ  نٌ ٠مْ ؿَم 

ف إحل٤مُح ُمُ إصقات، وٓ ختتٚمػ قمٚمٞمف اًمٚمٖم٤مت، قمغم شمٕمدد احل٤مضم٤مت، وٓ ُيؼْمِ 

 اعمُ 
 ه ُم٠ًمخ٦م اًم٤ًمئٚملم.رُ جِ ْْم لم، وٓ شمُ ح  ٚمِ
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(، ٤مدِ ٌَ اًمٕمِ  ٞمعِ  مَجِ ذِم  فُ ٛمُ ٙمْ طُم  ذَ ٗمَ ٟمَ وَ طمٙمٛمف، وم٘م٤مل: ) وأثٜمك قمٚمٞمف سمتامم ؾمٚمٓم٤مٟمف وٟمٗمقذِ 

د احلٙمؿ اًم٘مدَ و َِب ﴿ ،ري اًمٙمقين اًمٜم٤مومذ ذم يمؾ أطمداعمرا ّٔ ًَ ُٜ ُٛ ََّل  ُ َُيُۡس َوٱَّلله
١ِِٝۦ ۡٗ ۡمص  ﴿[، 41]اًمرقمد:  ﴾ِِلُ

َ
٤ُل ِإَوذَا َََٓضٰٓ أ ُٔ ا َح َٝ ٤ن ا َِإِجه ُٗ  ﴾ََلُۥ ُزٞ َذيَ

 .[117]اًمٌ٘مرة: 

ُمـ همػم أنف ؾمٞم٘مع، وهذا ٓ سمد أن ي٘مع  - شمٕم٤ممم -ر اهلل ُم٤م ىمدَ هق  :احلٙمؿ اًمٙمقينو

 :سمقىمقع ُم٤م ٓ يرو٤مه ذقم٤م -يمقٟم٤م  - وم٘مد ُيٙمؿ اهلل. ▐ يًتٚمزم حمٌتفأن 

 يمٙمٗمر اًمٙم٤مومر، وُمٕمّمٞم٦م اًمٕم٤ميص. :▐حلٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م 

أن يٗمٕمٚمقه، وهذا يًتٚمزم اعمح٦ٌم،  اًمٕم٤ٌمدَ  ُم٤م أُمر اهللُ ومٝمق  :احلٙمؿ اًمنمقمل وأُم٤م

 ،إذ ىمد ي٘مع وىمد ٓ ي٘مع، وم٘مد أُمر اهلل أب٤م ضمٝمؾ سم٤مإليامن ذقم٤م :وٓ يًتٚمزم اًمقىمقع

 ومل ي١مُمـ يمقٟم٤م وىمدرا.

 .- شمٕم٤ممم -شمٜمزيف اهلل ٦م: ًمثاعم٠ًمخ٦م اًمث٤م

ع ؿمٌٞمف، مج :إؿم٤ٌمهو ،(ادِ دَ إنْ وَ  ٤مهِ ٌَ إؿْم  ـْ قمَ ) - شمٕم٤ممم - اهللَ  ُػ اعم١مًم   هٟمزَ 

  :وهق ،مجع ٟمِد   :وإنداد
ِ
 ثؾ واًمٜمٔمػم.اعم

ء ًمٙمامًمف وضمالًمف قَمُٔمَؿ وضَم  - شمٕم٤ممم -وم٤مهلل  َؾ وشمٜمزه قمـ يمؾ ٟمد  ومم٤مصمؾ، ؾمقا

ُۥ ﴿يم٤من ذم اًمرسمقسمٞم٦م، أو ذم إًمقهٞم٦م، أو ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت،  ٛۡ يَُسٞ َله َ َول
َخُسۢ 
َ
٤ًا أ ُّ ِ ﴿ ،[4]اإلظمالص:  ﴾ُٖ ْ َّلِله ٤ًَُٚا َٟساد  َََِل ََتۡ

َ
٘ۡ ﴿[، 88]اًمٌ٘مرة:  ﴾ا أ ٢َ

ِّٝي   ُٛ ََلُۥ َظ َٚ ًۡ  [.65]ُمريؿ:  ﴾اَت
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يمام ىم٤مل  ،اًمزوضم٦م :(، واًمّم٤مطم٦ٌمدِ َٓ إوْ وَ  ٦مِ ٌَ ٤مطمِ اًمَّم  ـْ قمَ ) - شمٕم٤ممم -ه اهلَل زَ وٟمَ 

ا﴿ُم١مُمٜمق اجلـ:  ََش َصَِٰدتَث  َوََّل َوََل  ا ٱَّته َٜ َََٰلَٰ َجسُّ َرب٠َِّا  ٟه١ُۥ حََع
َ
[، 1]اجلـ:  ﴾َوخ

َٰ يَُس٤ُن ََلُۥ َوََل  ﴿ل شمٕم٤ممم: وىم٤م َّنه
َ
ُۥ  خ ٛۡ حَُسٞ َله َ  [.131]إنٕم٤مم:  ﴾َصَِٰدتَث  َول

ؾ ُمثٞمؾ ًمف، أو قمـ أن شمّمؾ اًمٕم٘مقل واًم٘مٚمقب إمم ختٞم   ▐ه اهلل زَ وٟمَ 

َ َٓ س، وم٘م٤مل: )ؿ صقرة ًمف شمٕم٤ممم وشم٘مدَ قه  شمَ   فُ مَهُ قَ تَ  شمَ َٓ ، وَ ػمِ ٙمِ ٗمْ ٤مًمتَ سمِ  قُل ٘مُ اًمٕمُ  ٚمفُ ث   ُُت

ِٝيُى ٱۡۡلَِؿۡيُ ﴿، يرِ قِ ّْم ٤مًمتَ سمِ  قُب ٚمُ اًم٘مُ  ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ َٖ (، وم٤مًمٕم٘مقل ﴾َٙۡحَط 

َٙحَۡط ﴿ - شمٕم٤ممم -ٕن اهلل  :وٟمٌقهم٤م شمت٘م٤مس قمـ ذًمؽ واًم٘مٚمقب ُمٝمام سمٚمٖم٧م ذيم٤مءً 
ِٝيُى ٱۡۡلَِؿۡيُ  ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ ُم٤َن ة١ِِۦ َوََّل ُُيِي﴿، [11]اًمِمقرى: ﴾َٖ

  ٝ أن يمٞمٗمٞمتٝم٤م  - شمٕم٤ممم -وهذا يِمػم إمم ىم٤مقمدة ذم صٗم٤مت اهلل ، [113ـمف:] ﴾اِيٚۡ

 ٕمرف، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ.ٓ شمُ 

 .إصم٤ٌمت إؾمامء احلًٜمك، واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم: راسمٕم٦ماعم٠ًمخ٦م اًم

 ٕن اعم١مًمػ اؾمتٓمرد ومٞمف، وٕنف ُمـ ُم٘م٤مصد اعمتـ. :وهذا ُمـ اًمثٜم٤مء، ًمٙمـ أومردٟم٤مه

:ـب سمد لذا اًم٤ٌموُمـ اعمٜم٤مؾم٥م واعمٝمؿ أن ٟمٛمٝم  
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 :(1)٘اعد تأصٚوٚٞ يف باب األمساء ٗاهصفاتق

 .ؿ إؾمامء واًمّمٗم٤متُمٜمزًم٦م شمٕمٚم  اًم٘م٤مقمدة إومم: 

: اإليامن - شمٕم٤ممم -إليامن سم٤مهلل ًم إرسمٕم٦مريم٤من إاإليامن سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف أطمد 

واإليامن سم٠مؾمامئف  ،واإليامن سم٠مخقهٞمتف ،واإليامن سمرسمقسمٞمتف ،- شمٕم٤ممم -سمقضمقد اهلل 

 .وصٗم٤مشمف

أطمد أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م: شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م،  ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمفوشمقطمٞمد اهلل 

وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م، وشمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت. ومٛمٜمزًمتف ذم اًمديـ قم٤مًمٞم٦م، وأمهٞمتف 

ٚمؿ قمٔمٞمٛم٦م، وٓ يٛمٙمـ أطمًدا أن يٕمٌد اهلل قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ طمتك يٙمقن قمغم قمِ 

ِ ﴿: - شمٕم٤ممم - سمّمػمة، ىم٤مل اهلل ًمٞمٕمٌده قمغم :وصٗم٤مشمف - شمٕم٤ممم -سم٠مؾمامء اهلل  َوَّلِله
آُء ٱِۡلُۡعََنَٰ َِٱۡدُي٤هُ ة٣َِا َٝ ۡظ

َ
، وهذا يِمٛمؾ دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م [183﴾ ]إقمراف:ٱۡۡل

 ودقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة.

ُم٤م يٙمقن  - شمٕم٤ممم -م سملم يدي ُمٓمٚمقسمؽ ُمـ أؾمامء اهلل : أن شم٘مد  ومدقم٤مء اعم٠ًمخ٦م

 ارمحٜمل، وٟمحق ذًمؽ.ُمٜم٤مؾم٤ٌم، ُمثؾ أن شم٘مقل: ي٤م همٗمقر اهمٗمر زم، وي٤م رطمٞمؿ 

 :: أن شمتٕمٌد هلل سمٛم٘مت٣م هذه إؾمامء، ومت٤ًمرع إمم اًمتقسم٦م إًمٞمفودقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة

 ٕنف اًمرىمٞم٥م اًمِمٝمٞمد. :ه ذم اًمنٕنف اًمتقاب، وختِم٤م

                                                           

 ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم  .ش اًم٘مقاقمد اعمثغم»ُمـ  ٤مدُمًتٗم هم٤مًمٌٝم٤م (1(
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: ف ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمفومٕمغم اعمًٚمؿ أن يٕمتٜمل هبذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ، ويتٗم٘مَ 

 .ْمٛمقٟمفومٝمذا مم٤م يزيد اإليامن رؾمقظم٤م، وذف اًمٕمٚمؿ سمنمف ُم

 .يمٚمٝم٤م طمًٜمك - شمٕم٤ممم -أؾمامء اهلل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ٕهن٤م ُمتْمٛمٜم٦م ًمّمٗم٤مت يم٤مُمٚم٦م ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمف  :أي سم٤مًمٖم٦م ذم احلًـ هم٤ميتف

آُء ٱِۡلُۡعََنَٰ ﴿: - شمٕم٤ممم -ُمـ اًمقضمقه ىم٤مل اهلل  َٝ ۡظ
َ
ِ ٱۡۡل  .[183﴾ ]إقمراف:َوَّلِله

غم صٗم٦م قم ، دال  - شمٕم٤ممم -ومٝمق اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل  (اًمرمحـ)ُمث٤مل ذًمؽ: 

 قمٔمٞمٛم٦م هل اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م.

ٕنف ٓ يتْمٛمـ ُمٕمٜمك يٌٚمغ  (:هراًمدَ )ؿ ٟمٕمرف أنف ًمٞمس ُمـ أؾمامء اهلل: ـ صمَ وُمِ 

ٌ قا  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصأُم٤م ىمقًمف وهم٤مي٦م احلًـ،  ًُ شاًمَدْهرُ  ُهقَ  اهللَ  وَم٢مِنَ  اًمَدْهَر، شَم
ومٛمٕمٜم٤مه:  ،(1)

: - شمٕم٤ممم -ث٤مٟمٞم٦م قمـ اهلل اًمدهر اعمتٍمف ومٞمف، سمدًمٞمؾ ىمقًمف ذم اًمرواي٦م اًم ُؽ ُم٤مًمِ 

َ  سمِٞمَِدَي » ْٕ  .(8)شَواًمٜمََٝم٤مرَ  اًمَٚمٞمَْؾ  ُأىَمٚم ٥ُم  ُْمرُ ا

 :أقمالم وأوص٤مف - شمٕم٤ممم -أؾمامء اهلل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م: 

 أقمالم سم٤مقمت٤ٌمر دًٓمتٝم٤م قمغم اًمذات، وأوص٤مف سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤مين.ومٝمل 

                                                           

(، 8846وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ) (6181: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ًمف، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ. واًمٚمٗمظ

ُأىَمٚم ٥ُم »(، سمٚمٗمظ 8846(. وُمًٚمؿ )7491، و4886: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

ٌَْْمُتُٝمامَ   ش.ًَمٞمَْٚمُف َوهَن٤َمَرُه، وَم٢ِمَذا ؿِمئ٧ُْم ىَم
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 قمز -، وهق اهلل ك واطمدًمدًٓمتٝم٤م قمغم ُمًٛم :وهل سم٤مٓقمت٤ٌمر إول ُمؽمادوم٦م

 ًمدًٓم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ُمٕمٜم٤مه اخل٤مص. :وسم٤مٓقمت٤ٌمر اًمث٤مين ُمت٤ٌميٜم٦م .- َؾ وضَم 

اًمٕمزيز، واًمرطمٞمؿ، واًمرمحـ، واًمٌّمػم، واًمًٛمٞمع، واًم٘مدير، واًمٕمٚمٞمؿ، ووم٤محلل، 

، ًمٙمـ ُمٕمٜمك احلل همػم ▐هق اهلل  ،يمٚمٝم٤م أؾمامء عمًٛمك واطمد=  احلٙمٞمؿو

 ػم ُمٕمٜمك اًم٘مدير، وهٙمذا.ُمٕمٜمك اًمٕمٚمٞمؿ، وُمٕمٜمك اًمٕمٚمٞمؿ هم

ًمدًٓم٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :وإٟمام ىمٚمٜم٤م سم٠مهن٤م أقمالم وأوص٤مف

﴿ ُٛ ٤ُر ٱلصهِخي ُّ ََ ٤ُر ذُو﴿، وىمقًمف: [137]يقٟمس:  ﴾و٤َ٢َُ ٱٙۡ ُّ ََ ۡٙ َٕ ٱ  َوَربُّ
اًمرطمٞمؿ هق اعمتّمػ  وم٢من أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م دًم٧م قمغم أنَ  [،58]اًمٙمٝمػ:  ﴾ٱلصهۡۡحَثِ 

، وٓ قِمٚمؿٌ  ًمف رف أنف ٓ ي٘م٤مل: قمٚمٞمؿ إٓ عمـمج٤مع أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمٕمُ وإل ،سم٤مًمرمح٦م

 ُمـ أن ُيت٤مج لَم ؾمٛمع، وٓ سمّمػم إٓ عمـ ًمف سمٍم. وهذا أُمر أبْ  ًمف ؾمٛمٞمع إٓ عمـ

   إمم دًمٞمؾ.

 :- شمٕم٤ممم -دًٓم٦م أؾمامء اهلل اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م: 

 إن دًم٧م قمغم وصػ ُمتٕمد  شمْمٛمٜم٧م صمالصم٦م أُمقر: - شمٕم٤ممم -أؾمامء اهلل 

 .- قمز وضمؾ -: صمٌقت ذًمؽ آؾمؿ هلل أطمده٤م

 .- قمز وضمؾ -: صمٌقت اًمّمٗم٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م هلل اًمث٤مين

 ٝم٤م وُم٘متْم٤مه٤م.: صمٌقت طمٙمٛمِ اًمث٤مًم٨م
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٤مت ، وإصمٌ- شمٕم٤ممم -يتْمٛمـ إصم٤ٌمت اًمًٛمٞمع اؾمام هلل  (اًمًٛمٞمع)ُمث٤مل ذًمؽ: 

َ اًمًٛمع صٗم٦م ًمف، وإصم٤ٌمت طمٙمؿ ذًمؽ  قى، جْ واًمٜمَ  وُم٘متْم٤مه، وهق أنف يًٛمع اًمن 

ِٝيُىۢ ةَِؿۡيٌ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممميمام  َ َظ ٓۚٓ إِنه ٱَّلله ا َٝ ُى ََتَاُوَرُك َٝ ُ يَۡع  [1﴾ ]اعمج٤مدًم٦م:َوٱَّلله

 وإن دًم٧م قمغم وصػ همػم ُمتٕمد  شمْمٛمٜم٧م أُمريـ:

 .- قمز وضمؾ -: صمٌقت ذًمؽ آؾمؿ هلل أطمدمه٤م

 .- قمز وضمؾ -: صمٌقت اًمّمٗم٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م هلل اًمث٤مين

وإصم٤ٌمت  ،- قمز وضمؾ - هلل يتْمٛمـ إصم٤ٌمت احلل اؾمام (احلل)ُمث٤مل ذًمؽ: 

 احلٞم٤مة صٗم٦م ًمف.

 :ٓ ُم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م ،شمقىمٞمٗمٞم٦م - شمٕم٤ممم -أؾمامء اهلل اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم: 

زاد ومٞمٝم٤م وٓ وقمغم هذا ومٞمج٥م اًمقىمقف ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومال يُ 

ٓ  يٛمٙمٜمف إدراك ُم٤م يًتح٘مف  :يٜم٘مص ؾمامء، ومقضم٥م  ▐ٕن اًمٕم٘مؾ ُمـ ٕا

ۚٓ إِنه ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :غم اًمٜمصاًمقىمقف ذم ذًمؽ قم ٌٛ َٕ ة١ِِۦ يِٚۡ َ ا َٙحَۡط ل َٜ  ُُ ۡٔ َوََّل َت
َٜۡس  َٕ ََكَن َخ١ُۡ٠  ِ ْوَلٰٓئ

ُ
َؤاَد ُُكُّ أ ُّ َٝۡى وَٱۡۡلَََصَ وَٱٙۡ َٝا ﴿وىمقًمف:  ،[16]اإلهاء: ﴾ ٤َّل   ُٔ ٱلعه ٘ۡ إِجه ُٓ

ا  َٜ ٣َۡ٠ِا َو  ٜ ا َه٣ََص َٜ َِٰخَغ  َن َّ َ ٱٙۡ َٞ وَٱۡلِ َخصهَم َرّّبِ ن تُۡۡشُِك٤اْ بََم
َ
ِ َوأ ّْ ََۡۡيِ ٱِۡلَ ِ َٛ وَٱۡۡلَۡۡغَ ة ۡث

ٛۡ حَُنِّۡل ة١ِِۦ ُظَٚۡط٠َٰ   َ َٜا ل  ِ ٤ُٔل٤ُاْ لََعَ ٱةِٱَّلله ن َت
َ
٤ُٝنَ ا وَأ ًَٚۡ َٜا ََّل َت  ِ قمراف: ﴾ َّلله وٕن  ،[11]ٕا
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ؿ  سمف ٟمٗمًف - شمٕم٤ممم -شمًٛمٞمتف  ًَ  ضمٜم٤مي٦م ذم طم٘مف :أو إٟمٙم٤مر ُم٤م ؾمٛمك سمف ٟمٗمًف ،سمام مل ُي

 ، ومقضم٥م ؾمٚمقك إدب ذم ذًمؽ، وآىمتّم٤مر قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمص.- ممشمٕم٤م -

 :همػم حمّمقرة سمٕمدد ُمٕملم - شمٕم٤ممم -أؾمامء اهلل اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م: 

 سمِفِ  ؾَمَٛمٞم٧َْم  ًَمَؽ  ُهقَ  اؾْمؿٍ  سمُِٙمؾ   َأؾْم٠َمُخَؽ »ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر:  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف 

َؽ، ًَ ـْ  َأطَمًدا قَمَٚمْٛمتَفُ  َأوْ  َٟمْٗم  قِمْٚمؿِ  ذِم  سمِفِ  اؾْمت٠َْمثَْرَت  َأوِ  يمَِت٤مسمَِؽ، ذِم  َزًْمتَفُ َأنْ  َأوْ  ظَمْٚمِ٘مَؽ، ُِم

 .(1)ش... قِمٜمَْدكَ  اًْمَٖمٞم٥ِْم 

ه وٓ سمف ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ٓ يٛمٙمـ أطمًدا طمٍُم  - شمٕم٤ممم -وُم٤م اؾمت٠مثر اهلل 

 اإلطم٤مـم٦م سمف.

  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصأُم٤م ىمقًمف و
ِ
َ
ِ
َٕم٦مً  ّلل ًْ
ِٕملمَ  شمِ ًْ
َٓ  ُِمئ٦َمً  ،اؾْماًم  َوشمِ ـْ  َواطِمًدا، إِ  َّم٤مَه٤مَأطْم  َُم

 .(8)شاجلَٜم٦َمَ  َدظَمَؾ 

ومال يدل قمغم طمٍم إؾمامء هبذا اًمٕمدد، وًمق يم٤من اعمراد احلٍم ًمٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة:  

 ، أو ٟمحق ذًمؽ.شوشمًٕمقن اؾمام، ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م إن أؾمامء اهلل شمًٕم٦مٌ »

                                                           

(، ُمـ طمدي٨م اسمـ 978(، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )1718: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )صحٞمح( 1)

 ُمًٕمقد ؓ، وصححف إًم٤ٌمين.

(، ُمـ 8677( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )8716أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 طمدي٨م أيب هريرة ؓ.
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ُمـ أطمّم٤مه دظمؾ اجلٜم٦م.  ومٛمٕمٜمك احلدي٨م: أن هذا اًمٕمدد ُمـ ؿم٠منف أنَ  ن،إذ

ـْ »وقمغم هذا ومٞمٙمقن ىمقًمف:   ،ٚم٦م ح٤م ىمٌٚمٝم٤مُمٙمٛم   مجٚم٦مً  شاجلَٜم٦َمَ  َدظَمَؾ  َأطْمَّم٤مَه٤م َُم

 وًمٞم٧ًم ُمًت٘مٚم٦م. 

وم٢مٟمف ٓ يٛمٜمع أن  :وٟمٔمػم هذا أن شم٘مقل: قمٜمدي ُمئ٦م درهؿ أقمددهت٤م ًمٚمّمدىم٦م

 ه٤م ًمٚمّمدىم٦م.دَ ٕمِ يٙمقن قمٜمدك دراهؿ أظمرى مل شمُ 

شمٕمٞملم هذه إؾمامء، واحلدي٨م اعمروي قمٜمف ذم  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ومل يّمَح 

 .(1)شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م وٕمٞمػ

 :- شمٕم٤ممم -احلذر ُمـ اإلحل٤مد ذم أؾمامء اهللاًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦م: 

َٞ ﴿ قمٛمال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ِي ئ١ِِ  َوَذُرواْ ٱَّله ۡظَمٰٓ
َ
ِٚۡدُسوَن ِِفٓ أ  .[183﴾ ]إقمراف: يُ

 .(8)د ذم اًم٘مؼمحْ : اعمٞمؾ، وُمٜمف اًمٚمَ واإلحل٤مد ذم اًمٚمٖم٦م

 : اعمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م.واعمراد سمف ذم سم٤مب إؾمامء

 أرسمع صقر: - شمٕم٤ممم -حل٤مد ذم أؾمامء اهلل واإل

: أن يٜمٙمر ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م أو مم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت وإطمٙم٤مم، يمام ومٕمؾ إومم

ًمقضمقب اإليامن هب٤م  :أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ. وإٟمام يم٤من ذًمؽ إحل٤مدا

                                                           

 (.1861(، واسمـ ُم٤مضمف )1537يٜمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )( 1)

 (، ُم٤مدة )حلد(.1/188ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يٜمٔمر: ( 8)
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وسمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم واًمّمٗم٤مت اًمالئ٘م٦م سم٤مهلل، وم٢مٟمٙم٤مر رء ُمـ ذًمؽ ُمٞمؾ 

  جي٥م ومٞمٝم٤م.هب٤م قمام

: أن جيٕمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم صٗم٤مت شمِم٤مسمف صٗم٤مت اعمخٚمقىملم، يمام ومٕمؾ أهؾ ٦ماًمث٤مٟمٞم

ل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص، سمؾ ٕن اًمتِمٌٞمف ُمٕمٜمك سم٤مـمؾ ٓ يٛمٙمـ أن شمدُ  :وذًمؽ .اًمتِمٌٞمف

 ٝم٤م داًم٦م قمٚمٞمف ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م.ٚمُ ٕمْ هل داًم٦م قمغم سمٓمالٟمف، ومجَ 

سمف ٟمٗمًف، يمتًٛمٞم٦م اًمٜمّم٤مرى ًمف:  ؿ  ًَ سمام مل يُ  - شمٕم٤ممم -ك اهلل ٛمَ ًَ : أن يُ ٦ماًمث٤مًمث

ٕن أؾمامء اهلل  :وذًمؽ .٦م اًمٗمالؾمٗم٦م إي٤مه )اًمٕمٚم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م()إب(، وشمًٛمٞم

سمام مل يًؿ سمف ٟمٗمًف ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م  - شمٕم٤ممم -شمقىمٞمٗمٞم٦م، ومتًٛمٞم٦م اهلل  ▐

 قمٜمٝم٤م. - ؾمٌح٤مٟمف -ه اهلل زَ ٜمَ ومٞمٝم٤م، يمام أن هذه إؾمامء اًمتل ؾمٛمقه هب٤م ٟمٗمًٝم٤م سم٤مـمٚم٦م، يُ 

: أن يِمتؼ ُمـ أؾمامئف أؾمامء ًمألصٜم٤مم، يمام ومٕمؾ اعمنميمقن ذم اؿمت٘م٤مق ٦مٕماًمراسم

ًَ  (اًمالت)ُمـ اًمٕمزيز، واؿمت٘م٤مق  (اًمٕمزى) قا هب٤م ٛمَ ُمـ اإلهل قمغم أطمد اًم٘مقًملم، وم

ِ ﴿خمتّم٦م سمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  - شمٕم٤ممم -ٕن أؾمامء اهلل  :وذًمؽ .أصٜم٤مُمٝمؿ  َوَّلِله
َٝآُء ٱِۡلُۡعََنَٰ َِٱۡدُي٤هُ ة٣َِا ۡظ

َ
١ََٰ إَِّله ٤َ٢ُۖٞ ََلُ ﴿، وىمقًمف: [183]إقمراف:  ﴾ٱۡۡل ُ ََّلٓ إَِل ٱَّلله

آُء ٱِۡلُۡعََن  َٝ ۡظ
َ
ٰۚ يَُعتُِّح ﴿وىمقًمف:  [،8]ـمف:  ﴾ ٰٱۡۡل آُء ٱِۡلُۡعََنَٰ َٝ ۡظ

َ
 ََلُ ٱۡۡل

ۡرِض 
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ا ِِف ٱلعه َٜ ومٙمام اظمتص سم٤مًمٕم٤ٌمدة وسم٤مًٕمقهٞم٦م  ،[84﴾ ]احلنم: ََلُۥ 

ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض، ومٝمق خمتص سم٤مٕؾمامء احلًٜمك، احل٘م٦م، وسم٠منف يًٌح ًمف 

 ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م. - قمز وضمؾ -٦م همػمه هب٤م قمغم اًمقضمف اًمذي خيتص سم٤مهلل ٞمَ ومتًٛمِ 
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َوذَُرواْ ﴿َهَدَد اعمٚمحديـ سم٘مقًمف:  -شمٕم٤ممم  -ٕن اهلل  :مواإلحل٤مد سمجٛمٞمع أنقاقمف حمرَ 
ۡظَمٰٓئ١ِِۚۦٓ َظيُ 

َ
َٞ يُِٚۡدُسوَن ِِفٓ أ ِي ٤َُٚٝنَ ٱَّله ًۡ ْ َح ا ََك٤ُٟا َٜ وُمٜمف ُم٤م ، [183]إقمراف: ﴾ ۡجَضۡوَن 

 ا طمًٌام شم٘متْمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م.يٙمقن ذيم٤م أو يمٗمر

 :يمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل -شمٕم٤ممم  -صٗم٤مت اهلل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مُمٜم٦م: 

يم٤محلٞم٤مة، واًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة، واًمًٛمع،  :ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقهأي: 

 ٦م، واًمٕمٚمق، واًمٕمٔمٛم٦م، وهمػم ذًمؽ. واًمٌٍم، واًمرمح٦م، واًمٕمزة، واحلٙمٛم

ٰۚ و٤َ٢َُ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٰ لَۡعَ
َ
ُ٘ ٱۡۡل رَ َٝ ۡ ِ ٱل ٤ۡءِِۖ َوَّلِله ُ٘ ٱلعه رَ َٜ  ِ َٞ ََّل يُۡؤ٤ُ٠َِٜن ةِٱٓأۡلِرَصة ِي لَِّله

 ُٛ ِٗي ًَضِيُض ٱِۡلَ
ۡٙ  واعمثؾ إقمغم: هق اًمقصػ إقمغم. [،63]اًمٜمحؾ:  ﴾ٱ

ٚهۡج َوَٓاَِٙج ٱَۡل٣َُ ﴿د اهلل ُمـ وصٗمف سم٤مًمٜم٘مص، وشمققمَ  ٍُ  ٓۚ ٤ٌَُٚٙث َۡ َٜ  ِ ٤ُد يَُس ٱَّلله
  ْ ا َٓال٤ُا َٝ ِ  ة

ْ ٛۡ َو٤ُ٠ًُِٙا يِۡسي٣ِ
َ
َُ يََؼآءُ  خ ۡي َٖ  ُْ بُۡع٤َلخَاِن ي٠ُِّ َٜ ٘ۡ يََساهُ  ]اح٤مئدة: ﴾ ةَ

َ َِِٔۡي  ﴿ :شمٕم٤ممم ل٤موىم ،[64 ْ إِنه ٱَّلله َٞ َٓال٤ُٓا ِي ُ ٤ََۡٓل ٱَّله َى ٱَّلله ِٝ ۡس َظ َٔ ُٞ  ٙه َوََنۡ
٠ِيَ  ٍۡ
َ
ّْ  ظَ  آُء  أ ۡۡيِ َخ ََ ِ ۢنتِيَآَء ة

َ
ُٛ ٱۡۡل ْ َوَرۡخ٣َُٚ ا َٓال٤ُا َٜ خُُب  ۡٗ ٤ُل  ٠َ ُٔ ْ َيَشاَب َوَج ذُو٤ُٓا

 ِْ  .[181]آل قمٛمران: ﴾ ٱِۡلَصِي

 :سم٤مب اًمّمٗم٤مت أوؾمع ُمـ سم٤مب إؾمامءاًم٘م٤مقمدة اًمت٤مؾمٕم٦م: 

ـ ًمّمٗم٦م يمام ؾمٌؼ، وٕن ُمـ اًمّمٗم٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ وذًمؽ: ٕن يمؾ اؾمؿ ُمتْمٛم  

 ف ٓ ُمٜمتٝمك ل٤م.، وأومٕم٤مًمُ - شمٕم٤ممم -سم٠مومٕم٤مل اهلل 
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: اعمجلء، واإلشمٞم٤من، وإظمذ، - شمٕم٤ممم -وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: أن ُمـ صٗم٤مت اهلل 

واإلُم٤ًمك، واًمٌٓمش، إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ حتَم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴿ َٕ ُ ِِف ﴿، وىم٤مل: [88]اًمٗمجر:  ﴾وََجآَء َربُّ ُٛ ٱَّلله تِي٣َُ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ٘ۡ ي٠َُوُصوَن إَِّله ٢َ

٘  هُ 
امِ  َٚ َٝ ََ ۡٙ َٞ ٱ ِ ُ ﴿وىم٤مل: [، 813﴾ ]اًمٌ٘مرة: ّٜ ُٛ ٱَّلله َرَش٢ُ

َ
ٛۡ َِأ ﴾ ]آل ةُِش٤ُٟب٣ِِ

ۡرِض إَِّله ﴿، وىم٤مل: [11قمٛمران: 
َ
َى لََعَ ٱۡۡل َٔ ن َت

َ
آَء أ َٝ ُٕ ٱلعه ِع ۡٝ ﴾ بِإِۡذ١ِِٟ َويُ

َٕ لََؼِسيسٌ ﴿وىم٤مل:  [،65احل٩م: ] ِ ، وىم٤مل: [18]اًمؼموج:  ﴾إِنه َبۡمَغ َرّب

﴿ ُ ّۡسَ يُصِيُس ٱَّلله ًُ ُٛ ٱٙۡ ُٛ ٱٙۡحُّۡسَ َوََّل يُصِيُس ةُِس  .[185]اًمٌ٘مرة:  ﴾ ةُِس

ٜم٤َم َيٜمِْزُل »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  ٤ٌَمَركَ  - َرسم    إمَِم  ًَمٞمَْٚم٦مٍ  يُمَؾ  - َوشَمَٕم٤ممَم  شَم
ِ
اَمء ًَ ْٟمٞم٤َم اًم  َيٌَْ٘مك طِملمَ  اًمد 

 .(1)شأظِمرُ  اًمَٚمٞمْؾِ  صُمُٚم٨ُم 

رد، وٓ ٟمًٛمٞمف هب٤م، ومال هبذه اًمّمٗم٤مت قمغم اًمقضمف اًمقا  - شمٕم٤ممم -ػ اهلل ِّم ومٜمَ 

ريد، ٟم٘مقل: إن ُمـ أؾمامئف اجل٤مئل، وأيت، وأظمذ، واعمٛمًؽ، واًم٤ٌمـمش، واعمُ 

 واًمٜم٤مزل، وٟمحق ذًمؽ، وإن يمٜم٤م ٟمخؼم سمذًمؽ قمٜمف وٟمّمٗمف سمف.

 :وؾمٚمٌٞم٦م ،شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: صمٌقشمٞم٦م -شمٕم٤ممم  -صٗم٤مت اهلل اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مذة: 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يمت٤مسمف أو قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف ًمٜمٗمًف ذم -شمٕم٤ممم  -: ُم٤م أث٧ٌم اهلل وم٤مًمثٌقشمٞم٦م

يم٤محلٞم٤مة، واًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة،  :ويمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه

 وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش، واًمٜمزول إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، واًمقضمف، واًمٞمديـ، وٟمحق ذًمؽ.

                                                           

(، ُمـ 758وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ) (1145: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 يرة ؓ.طمدي٨م أيب هر
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 طم٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف. - شمٕم٤ممم -ومٞمج٥م إصم٤ٌمهت٤م هلل 

قمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف، أو قمغم  - ؾمٌح٤مٟمف - : ُم٤م ٟمٗم٤مه٤م اهللواًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م

يم٤معمقت، واًمٜمقم، واجلٝمؾ،  :، ويمٚمٝم٤م صٗم٤مت ٟم٘مص ذم طم٘مفملسو هيلع هللا ىلصًم٤ًمن رؾمقًمف 

ُمع إصم٤ٌمت وده٤م  - شمٕم٤ممم - واًمٜمًٞم٤من، واًمٕمجز، واًمتٕم٥م. ومٞمج٥م ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ اهلل

 .قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ

د سمف سمٞم٤من اٟمتٗم٤مئف ًمثٌق - شمٕم٤ممم -ٕن ُم٤م ٟمٗم٤مه اهلل  :وذًمؽ ت قمـ ٟمٗمًف وم٤معمرا

ٕن اًمٜمٗمل ًمٞمس سمٙمامل إٓ أن يتْمٛمـ ُم٤م يدل قمغم  :ه ٓ عمجرد ٟمٗمٞمفد  يمامل ِو 

، وٕن ٓ قمـ أن يٙمقن يماماًمٜمٗمل قمدم، واًمٕمدم ًمٞمس سمٌمء ومْمال إذ :اًمٙمامل

، يمام ًمق ىمٚم٧م: اجلدار ٓ ومال يٙمقن يمامٓ ،ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمحؾ ًمف اًمٜمٗمل ىمد يٙمقن ًمٕمدم

 ٤م، يمام ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:وىمد يٙمقن ًمٚمٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف ومٞمٙمقن ٟم٘مّم ،ئمٚمؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ٦م ـــــــــــــــــــــــــــــــ٦ٌم ٓ يٖمـــــــــــــــــــــــــــــــِدُرون سمِذَُم ٌَٞم َٚم  ىُم

  
ــــــــــــــــــ٦م ظمــــــــــــــــــْرَدلِ  ٌَ  وٓ ئمٚمُِٛمــــــــــــــــــقَن اًمٜمــــــــــــــــــ٤مس طَم

   

 وىمقل أظمر:

 ًمٙمـــــــــــــــ ىمــــــــــــــقُمل وإن يمــــــــــــــ٤مٟمقا ذوي طمًــــــــــــــ٥م

  
ـــــــــــــــ ًُ  ذم رء، وإن ه٤مٟمـــــــــــــــ٤م ر  ـقا ُمــــــــــــــــ اًمَِمـــــــــــــــًمٞم

   

ۡ ﴿ُمث٤مل ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: و ٤ُُٝت َوح٤َََّكه ِي ََّل َح  ٱَٙۡحِّ ٱَّله
، [58ن:]اًمٗمرىم٤م ﴾لََعَ

 تْمٛمـ يمامل طمٞم٤مشمف.ُم ▐ومٜمٗمل اعمقت قمٜمف 
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َخس  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ُمث٤مل آظمرو
َ
َٕ أ ُٛ َربُّ ٜمٗمل وم[، 49]اًمٙمٝمػ:  ﴾اَوََّل َحۡوِٚ

 تْمٛمـ يمامل قمدًمف.ُماًمٔمٚمؿ قمٜمف 

ء  ِِف ٱلعه ﴿ُمث٤مل صم٤مًم٨م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: و ًِۡجَضهُۥ ِٜٞ ََشۡ ُ َِلُ ا ََكَن ٱَّلله َٜ َِٰت َو ََٰن َم
ۡرِض 
َ
 :تْمٛمـ يمامل قمٚمٛمف وىمدرشمفُمومٜمٗمل اًمٕمجز قمٜمف  [،44ر: ]وم٤مـم ﴾َوََّل ِِف ٱۡۡل

ا ﴿ ولذا ىم٤مل سمٕمده: ا َِٓسيص   ٝ ٕن اًمٕمجز ؾمٌٌف: إُم٤م اجلٝمؾ  :﴾إِٟه١ُۥ ََكَن َيِٚي

وىمدرشمف مل  -شمٕم٤ممم  -سم٠مؾم٤ٌمب اإلجي٤مد، وإُم٤م ىمّمقر اًم٘مدرة قمٜمف، ومٚمٙمامل قمٚمؿ اهلل 

 يٙمـ ًمٞمٕمجزه رء ذم اًمًاموات وٓ ذم إرض.

 ُمـ يمامل. ٛمٜم٤م أن اًمّمٗم٦م اًمًٚمٌٞم٦م ىمد شمتْمٛمـ أيمثرَ وهبذا اعمث٤مل قمٚم

 :وومٕمٚمٞم٦م، اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: ذاشمٞم٦ماًم٘م٤مقمدة احل٤مدي٦م قمنم: 

 ،واًمًٛمع ،واًم٘مدرة ،يم٤مًمٕمٚمؿ :: هل اًمتل مل يزل وٓ يزال ُمتّمٗم٤م هب٤موم٤مًمذاشمٞم٦م

ي٦م: وُمٜمٝم٤م اًمّمٗم٤مت اخلؼم واحلٞم٤مة. ،واًمٕمٔمٛم٦م ،ق  ٚمُ واًمٕمُ  ،واحلٙمٛم٦م ،واًمٕمزة ،واًمٌٍم

 واًمٕمٞمٜملم. ،واًمٞمديـ ،يم٤مًمقضمف

، إن ؿم٤مء ومٕمٚمٝم٤م وإن ؿم٤مء مل ▐ : هل اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتفواًمٗمٕمٚمٞم٦م

 يم٤مٓؾمتقاء قمغم اًمٕمرش، واًمٜمزول إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م. :ٝم٤مٚمْ يٗمٕمَ 

يم٤مًمٙمالم، وم٢مٟمف سم٤مقمت٤ٌمر أصٚمف صٗم٦م  :وىمد شمٙمقن اًمّمٗم٦م ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمريـ

وسم٤مقمت٤ٌمر آطم٤مد اًمٙمالم صٗم٦م . زال ُمتٙمٚماممل يزل وٓ ي - شمٕم٤ممم -ٕن اهلل  :ذاشمٞم٦م
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ٕن اًمٙمالم يتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف، يتٙمٚمؿ ُمتك ؿم٤مء سمام ؿم٤مء، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ومٕمٚمٞم٦م

َراَد َػۡي ﴿
َ
ٓ أ ۥٓ إِذَا ۡمُصهُ

َ
ٓ أ ا َٝ ٤نُ  ًٔ إِجه ُٗ ٤َل ََلُۥ ُزٞ َذيَ ُٔ ن َح

َ
ويمؾ [، 88]يس:  ﴾ا أ

 وم٢مهن٤م شم٤مسمٕم٦م حلٙمٛمتف. -ؾمٌح٤مٟمف  -صٗم٦م شمٕمٚم٘م٧م سمٛمِمٞمئتف 

 :اعمحذور ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: اًم

 جي٥م اًمتخكم قمـ حمذوريـ قمٔمٞمٛملم: أطمدمه٤م: اًمتٛمثٞمؾ، واًمث٤مين: اًمتٙمٞمٞمػ.

مم٤مصمؾ  - شمٕم٤ممم -٧م أن ُم٤م أثٌتف ُمـ صٗم٤مت اهلل هق اقمت٘م٤مد اعمثٌِ : ٤مًمتٛمثٞمؾوم -1

 ًمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم.

ء  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :وهذا اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ َٖ ، [11ِمقرى:]اًم ﴾َٙۡحَط 

َخُسۢ ﴿وىمقًمف: 
َ
٤ًا أ ُّ ُٖ ُۥ  ٛۡ يَُسٞ َله َ  .[4﴾ ]اإلظمالص: َول

 اًمتًقي٦م ذم يمؾ  :ق سمٞمٜمٝمام سم٠من اًمتٛمثٞمؾ: اًمتِمٌٞمف يم٤مًمتٛمثٞمؾ، وىمد يٗمرَ وم٤مئدة

 :اًمتًقي٦م ذم أيمثر اًمّمٗم٤مت، ًمٙمـ اًمتٕمٌػم سمٜمٗمل اًمتٛمثٞمؾ أومم :اًمّمٗم٤مت، واًمتِمٌٞمف

ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ ﴿اًم٘مرآن: ًمٗمظ عمقاوم٘م٦م  َٖ  .[11]اًمِمقرى: ﴾ء  َٙحَۡط 

يمذا  -شمٕم٤ممم  - ٧م أن يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت اهلل: هق أن يٕمت٘مد اعمثٌِ اًمتٙمٞمٞمػو -8

 ده٤م سمٛمامصمؾ.ويمذا، ُمـ همػم أن ي٘مٞم  

ٝ  َوََّل ُُيِي﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :وهذا اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ ۡٚ ، [113]ـمف: ﴾اُم٤َن ة١ِِۦ ِي
ۚٓ إِنه ﴿وىمقًمف:  ٌٛ َٕ ة١ِِۦ يِٚۡ َ ا َٙحَۡط ل َٜ  ُُ ۡٔ َٝۡى وَ َوََّل َت َٕ ٱلعه ِ ْوَلٰٓئ

ُ
َؤاَد ُُكُّ أ ُّ ٱۡۡلَََصَ وَٱٙۡ

َٜۡس  ء: ٤َّل   ُٔ ََكَن َخ١ُۡ٠  ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت رسمٜم٤م[16﴾ ]اإلها  ، وُمـ اعمٕمٚمقم أنف 
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قا ٗمْ ىمَ ٜم٤م أظمؼمٟم٤م قمٜمٝم٤م ومل خيؼمٟم٤م قمـ يمٞمٗمٞمتٝم٤م، ومٞمٙمقن شمٙمٞمٞمٗمُ  - شمٕم٤ممم -ٕنف  :▐

 سمام ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اإلطم٤مـم٦م سمف. ح٤م ًمٞمس ًمٜم٤م سمف قمٚمؿ، وىمقٓ

ۡصِش ﴿قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؾ ُم٤مًمؽ  ئِ ذا ح٤م ؾُم ول ًَ ۡٙ ُٞ لََعَ ٱ ٱلصهۡخَمَٰ
 ْم٤مءُ طَم سمرأؾمف طمتك قماله اًمر   يمٞمػ اؾمتقى؟، أـمرق  ، [5]ـمف:  ﴾ٱۡظخ٤ََىَٰ 

آؾمتقاء همػم ُمٝمقل، واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل، واإليامن سمف »صمؿ ىم٤مل:  (،اًمٕمرق :أي)

 .(1)ش٦مواضم٥م، واًم١ًمال قمٜمف سمدقم

 :- شمٕم٤ممم -ق إصم٤ٌمت صٗم٤مت اهلل رُ ـمُ  اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م قمنم:

 - شمٕم٤ممم -ومال ٟمث٧ٌم هلل  ،شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ ُم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م - شمٕم٤ممم -صٗم٤مت اهلل 

ٓ »: ُمـ اًمّمٗم٤مت إٓ ُم٤م دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم صمٌقشمف، ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  

تج٤موز اًم٘مرآن ، ٓ يُ ملسو هيلع هللا ىلصيقصػ اهلل إٓ سمام وصػ سمف ٟمٗمًف، أو وصٗمف سمف رؾمقًمف 

 .(8)شواحلدي٨م

 :٠مطمد صمالصم٦م أوضمفسماًمّمٗم٦م يٙمقن  وصمٌقت

 ،واًمقضمف ،واًمٌٓمش ،واًمرمح٦م ،واًم٘مقة ،يم٤مًمٕمزة :: اًمتٍميح سم٤مًمّمٗم٦مإول

 واًمٞمديـ، وٟمحقه٤م.

                                                           

 (.8/135ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ش إؾمامء واًمّمٗم٤مت»يٜمٔمر: ( 1)

 (.86/ 5ش )ُمٛمقع اًمٗمت٤موى( »8)
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ُمثؾ: اًمٖمٗمقر ُمتْمٛمـ ًمٚمٛمٖمٗمرة، واًمًٛمٞمع ُمتْمٛمـ  :: شمْمٛمـ آؾمؿ ل٤ماًمث٤مين

 ًمٚمًٛمع، وٟمحق ذًمؽ.

 : اًمتٍميح سمٗمٕمؾ أو وصػ دال قمٚمٞمٝم٤م، ُمثؾ:اًمث٤مًم٨م

ؾمتقاء قمغم اًمٕمرش -1 ًَصِۡش ٱۡظخ٤ََىَٰ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ٓا ۡ ُٞ لََعَ ٙٱ  .[5]ـمف:  ﴾ٱلصهۡخَمَٰ

 -َوشَمَٕم٤ممَم  شَم٤ٌَمَركَ  - َرسم ٜم٤َم َيٜمِْزُل » :ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمزول إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -8

  إمَِم  ًَمٞمْٚم٦َمٍ  يُمَؾ 
ِ
اَمء ًَ ْٟمٞم٤َم اًم شاًمد 

(1). 

َٕ وََجآَء رَ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :اعمجلء ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -1 بُّ
ا  ّّ ا َؾ  ّّ ُٕ َؾ َٚ َٝ ۡ  .[88﴾ ]اًمٗمجر: َوٱل

٤ُٝنَ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :آٟمت٘م٤مم ُمـ اعمجرُملم -4 ٠خَِٔ ُٜ ُٝۡجصَِِٜۡي  ۡ َٞ ٱل ﴾ إِٟها ِٜ

 .[88]اًمًجدة: 

 :ُمٝمقًم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ،ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م اعمٕمٜمكاًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م قمنم: 

٤ٌمر آظمر، وُمٝمقًم٦م ًمٜم٤م سم٤مقمت ،فمقاهر ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م ًمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر

 وم٤ٌمقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك هل ُمٕمٚمقُم٦م. وسم٤مقمت٤ٌمر اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل هل قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمقًم٦م.

 وىمد دل قمغم ذًمؽ اًمًٛمع واًمٕم٘مؾ.

َٰخ١ِِۦ ﴿أُم٤م اًمًٛمع: ومٛمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْ َءاَي ةهُصٓوا َسه َبََٰصك  َّلِ ُٜ  َٕ َٟضَٙۡن١َُٰ إََِلۡ
َ
َِٖتٌَٰب أ

َٙۡبَٰبِ 
َ
ْ ٱۡۡل ْول٤ُا

ُ
َص أ ٖه ١َُٰ ُٓۡصَٰءًٟا َيَصبِيّ ا ﴿ف شمٕم٤ممم: ، وىمقًم[89﴾ ]ص: َوَِلَخََش ًََٚۡن إِٟها َج

٤ُِٚٔنَ  ًۡ ٛۡ َت ٚهُس ًَ ر ٓ يٙمقن إٓ ومٞمام يٛمٙمـ اًمقصقل إمم سم  واًمتدَ [،1]اًمزظمرف:  ﴾ٙه

 ومٝمٛمف ًمٞمتذيمر اإلٟم٤ًمن سمام ومٝمٛمف ُمٜمف.

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ويمقن اًم٘مرآن قمرسمٞم٤م ًمٞمٕم٘مٚمف ُمـ يٗمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، يدل قمغم أن ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٚمقم، وإٓ 

 يٙمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو همػمه٤م. ح٤م يم٤من ومرق سملم أن

 .اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمةوٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م ؾمٌؼ ذم اًم٘م٤مقمدة 

 :و٤مسمط إؾمامء احلًٜمك: اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم قمنم

دقمك اهلل هب٤م، وهل إؾمامء احلًٜمك اعمٕمرووم٦م هل اًمتل يُ »: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

 .(1)شاًمتل ضم٤مءت ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهل اًمتل شم٘متيض اعمدح واًمثٜم٤مء سمٜمٗمًٝم٤م

آُء ٱِۡلُۡعََنَٰ ﴿ق ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: وه َٝ ۡظ
َ
ِ ٱۡۡل  ﴾َِٱۡدُي٤هُ ة٣َِا َوَّلِله

 .(8)[183قمراف: ]إ

 :اًمٗمرق سملم آؾمؿ واًمّمٗم٦م: اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م قمنم

 يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام ُمـ ظمالل أُمقر، ُمٜمٝم٤م:

ومال يِمتؼ ُمٜمٝم٤م أؾمامء،  ؾمامء يِمتؼ ُمٜمٝم٤م صٗم٤مت، أُم٤م اًمّمٗم٤مت: أن إأوٓ

 ،واًم٘مدرة ،اًمرمح٦م)صٗم٤مت  (واًمٕمٔمٞمؿ ،واًم٘م٤مدر ،اًمرطمٞمؿ)أؾمامء اهلل ومٜمِمتؼ ُمـ 

                                                           

 .19صش ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م» (1)

، وىمد 81عمحٛمد اًمتٛمٞمٛمل صش ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم أؾمامء اهلل احلًٜمك»يٜمٔمر:  (8)

 أوم٤مض ذم ذح اًمتٕمريػ.
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 ،اعمريد)اؾمؿ  (واعمٙمر ،واعمجلء ،اإلرادة)، ًمٙمـ ٓ ٟمِمتؼ ُمـ صٗم٤مت (واًمٕمٔمٛم٦م

 .(واح٤ميمر ،واجل٤مئل

 وم٠مؾمامؤه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أوص٤مف: يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )اًمٜمقٟمٞم٦م(:

 أؾمـــــــــــــامُؤُه أْوصـــــــــــــ٤مُف َُمـــــــــــــْدٍح يُمٚم ٝمـــــــــــــ٤م

  
َٕمـــــــــــــــ٤منِ  ُُمِْمـــــــــــــــَتَ٘م٦مٌ 

ِ
ـــــــــــــــ٧ْم عم َٚم ـــــــــــــــْد مُح  (1)ىَم

 

   

: ومال ٟمِمتؼ ُمـ يمقٟمف ▐ : أن آؾمؿ ٓ ُيِمتؼ ُمـ أومٕم٤مل اهللصم٤مٟمٞم٤م

 .٥م واًمٙم٤مره واًمٖم٤مو٥محِ اؾمؿ اعمُ  ،ُي٥م ويٙمره ويٖمْم٥م ▐

ومٜمث٧ٌم ًمف صٗم٦م اعمح٦ٌم واًمٙمره واًمٖمْم٥م  :تؼ ُمـ أومٕم٤مًمفِْم أُم٤م صٗم٤مشمف: ومتُ 

 ٤مب إؾمامء.ًمذًمؽ ىمٞمؾ: سم٤مب اًمّمٗم٤مت أوؾمع ُمـ سم :وٟمحقه٤م ُمـ شمٚمؽ إومٕم٤مل

ز احلٚمػ هب٤م، ًمٙمـ  - قَمَز وضَمَؾ  -: أن أؾمامء اهلل صم٤مًمث٤م وصٗم٤مشمف شمِمؽمك ذم ضمقا

د سم٤مٕؾمامء دون اًمّمٗم٤مت، ومٜم٘مقل: قمٌد اًمٙمريؿ، ٕمٌَ قم٤مء، ومٞمُ ختتٚمػ ذم اًمتٕمٌٞمد واًمد  

م، وقمٌد رَ د سمّمٗم٤مشمف: ومال ٟم٘مقل: قمٌد اًمٙمَ ٓ ُيٕمٌَ ووقمٌد اًمرمحـ، وقمٌد اًمٕمزيز، 

ة: يمام أنف ُيدقمك اهلُل سم٠مؾمامئف، ومٜم٘مقل: ي٤م رطمٞمؿ ارمحٜم٤م، وي٤م يمريؿ زَ اًمرمح٦م، وقمٌد اًمٕمِ 

 !ومٜم٘مقل: ي٤م رمح٦م اهلل ارمحٞمٜم٤م :ػ سمٜم٤م، ًمٙمـ ٓ ٟمدقمق صٗم٤مشمفأيمرُمٜم٤م، وي٤م ًمٓمٞمػ اًمٓمُ 

ذًمؽ أن اًمّمٗم٦م ًمٞم٧ًم هل اعمقصقف:  !أو: ي٤م ًمٓمػ اهلل ،أو: ي٤م يمرم اهلل

ومٝمذه صٗم٤مت  ،وهمػمه٤موم٤مًمرمح٦م ًمٞم٧ًم هل اهلل، سمؾ هل صٗم٦ٌم هلل، ويمذًمؽ اًمٕمزة، 
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هلل، وًمٞم٧ًم هل اهلل، وٓ جيقز اًمتٕمٌٞمد إٓ هلل، وٓ جيقز دقم٤مء همػم اهلل: ًم٘مقًمف 

تُُسوََِٟن ََّل يُۡۡشُِك٤َن ﴿شمٕم٤ممم:  ًۡ َوَٓاَل ﴿ :[، وىمقًمف شمٕم٤ممم55]اًمٜمقر:  ﴾ا ٔ  ِِب َػۡي َح
 ۡٛ ۡظَخِجۡب َُٙس

َ
ُٛ ٱۡدُي٤ِِنٓ أ  وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت. ،[63]هم٤مومر: ﴾َربُُّس

رق سملم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء قمـ اًمٗمَ ف ؾم١مال إمم ضم  ووُ 

يمؾ ُم٤م دل قمغم ذات اهلل ُمع  :أؾمامء اهلل» آؾمؿ واًمّمٗم٦م؟ وم٠مضم٤مسم٧م سمام يكم:

صٗم٤مت اًمٙمامل اًم٘م٤مئٛم٦م سمف: ُمثؾ: اًم٘م٤مدر، اًمٕمٚمٞمؿ، احلٙمٞمؿ، اًمًٛمٞمع، اًمٌّمػم: وم٢من 

 ،واًمًٛمع ،واحلٙمٛم٦م ،اًمٕمٚمؿ هذه إؾمامء دًَم٧م قمغم ذات اهلل، وقمغم ُم٤م ىم٤مم هب٤م ُمـ

 ،واحلٙمٛم٦م ،ٕمقت اًمٙمامل اًم٘م٤مئٛم٦م سم٤مًمذات: يم٤مًمٕمٚمؿومٝمل ٟمُ  :أُم٤م اًمّمٗم٤مت .واًمٌٍم

٧م قمغم أُمر واطمد، قمغم أُمريـ، واًمّمٗم٦م دًمَ  واًمٌٍم: وم٤مٓؾمؿ دَل  ،واًمًٛمع

 .(1)ش..ـ ًمٚمّمٗم٦م، واًمّمٗم٦م ُمًتٚمزُم٦م ًمالؾمؿ .وي٘م٤مل: آؾمؿ ُمتْمٛم  

•••
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ِن أَ رْ  اًم٘مُ ؾ  ُم٤م ضم٤مَء ذِم يمُ وَ  ٰ ٗمَ ٓمَ ّْم ـِ اعمُ َصَح قمَ  وْ آ
ـِ مْح ٗم٤مِت اًمرَ ـْ ِص ُمِ  ♠ك ـٰ

ٚمِ يْ َوضَم٥َم اإلِ  ًْ ٞمِف سم٤مًمَت ِض ًَمُف سم٤مًمَرد  واًمَت٠ْموِ ٞمْ امُن سمِِف وشَمَٚم٘م  ٌُقِل، وشَمْرِك اًمَتَٕمر  ِؾ، يْ ِؿ واًمَ٘م

 ِؾ. ِف واًمَتْٛمثِٞمْ واًمَتِْمٌِٞمْ 

ـْ ذَ وَ  ْٕمٜم٤مهُ ْٗمٔمً ًمَ  صْم٤ٌمشُمفُ َوضَم٥َم إِ  َؽ ًمِ ُم٤م َأؿْمَٙمَؾ ُِم
ِ
ِض عم ُرد  قِمْٚمَٛمف إمٰم ٟمَ ، وَ ٤م، وشَمْرُك اًمَتَٕمر 

 شم ٤ٌمقمً : اُؾ قُمْٝمَدشَمُف قمغٰم ٟم٤مىِمٚمِفِ ٕمَ جْ ٟمَ ، وَ فِ ٚمِ ىم٤مئِ 
ؾِمِخلْمَ رِ ٓمَ ٤م ًمِ   ـَ يْ ذِ  اًمِٕمْٚمِؿ، اًمَ ذِم  يِؼ اًمَرا

ٰ
أثْٜمَك

َِٰظُز٤َن ِِف ﴿ :▐ فِ ًمِ قْ ٘مَ سمِ  لْمِ ت٤مسمِِف اعمٌُِ  يمِ ذِم  اهلُل قمَٚمْٞمِٝمؿْ  ٤ل٤َُن وَٱٙره ُٔ ِٛ َح ٱًِٙۡٚۡ
٠ها ة١ِِۦ ُُكّ   َٜ ٞۡ ِي٠سِ  َءا ِ ُ ىم٤مَل ذِم ، وَ [7]آل قمٛمران: ﴾َرب٠َِّا ّٜ

ِ
ٌْتَِٖمل اًمت٠َْمِويِؾ عم ِم٤مسمِِف تَ  َذم  ُُم

َٞ ِِف ُٓ شَمٜمِْزيٚمِِف: ﴿ ِي ا ٱَّله ٜه
َ
٤ًَُن َِأ ٌ  َذَيتهتِ ٛۡ َزۡي ََآَء ٱِّٙۡخ٠َۡثِ ٤ُٚب٣ِِ ِ ا تََشََٰت١َ ١ُ٠ِٜۡ ٱةۡخ َٜ

 ََ ِ وِي١ِِٚ آَء َوٱةۡخ
ۡ
غم اًمَزْيِغ وىَمَرَٟمُف الَُم٦ًم قمَ يِؾ قمَ ، وَمَجَٕمَؾ اسْمتَِٖم٤مَء اًمَت٠ْموِ [7آل قمٛمران:] ﴾حَأ

 اًمِٗمْتٜم٦َِم ذِم 
ِ
، صمُ سم٤مسْمتَِٖم٤مء ٌَُٝمْؿ قمَ  ؿَ  اًمَذم   فِ ًمِ قْ ٘مَ ُه، سمِ اَم َأَُمُٚمقُه، وىَمَٓمَع َأـْماَمقَمُٝمْؿ قماَم ىَمَّمُدوْ طَمَج

وِيَٚ ﴿ ٕم٤ممم:شمَ 
ۡ
ُٛ حَأ َٚ ًۡ ا َح َٜ ُ َو ۥٓ إَِّله ٱَّلله  .[7آل قمٛمران:] ﴾١ُ

 أَ ٌْ ق قمَ بُ ُم٤مُم أَ ىم٤مَل اإلِ 
ِ
☺:  ل  ِل اًمٜمٌَِ قْ  ىمَ ذِم  ،ٌٍؾ ٜؓمْ ـِ طَم سمْ  دِ ٛمَ ـُ حُمَ ُد سمْ مْحَ ِد اهلل

ْٟمٞم٤َم ؾَم مَمٰ ِزُل إِ ٜمْ َن اهلَل يَ إِ »  اًمد 
ِ
 هِ هٰذِ  فَ ٌَ ؿْم ُم٤م أَ وَ  ،(8)شٞم٤مَُم٦مِ  اًم٘مِ ُيرٰى ذِم  َن اهللَ إِ »و ،(1)شامء

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (.181(، و ُمًٚمؿ )4581يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 8)
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ـُ هِب ١مْ ٟمُ ): ٨َم، ىم٤مَل يْ طم٤مدِ إَ  ُق هِب ٤م وَ ُِم َٓ َٓ  ،٤مُٟمَّمد  ٰ وٓ َٟمُرد  ؿَم  يَمٞمَْػ و
ٜمْٝم٤م، ٤م ُمِ ئً ٞمْ  َُمْٕمٜمَك

، وٓ َٟمُرد  قمَ طَم  ☺اًمَرؾمقُل  فِ وَٟمْٕمَٚمُؿ أَن ُم٤م ضم٤مَء سمِ   ؾُم غٰم رَ ؼ 
ِ
ٓ َٟمِّمُػ وَ  ☺قِل اهلل

ُف، سماِلٗمْ ٤م َوَصَػ سمِِف ٟمَ اهلَل سم٠ميْمَثَر مِمَ  ِٝيُى ﴿طَمد  وٓ هم٤مَي٦ٍم  ًَ ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  َِٖٝر١ِِٚۡۦ ََشۡ َٙحَۡط 
ُف، ٓ َٟمَتَٕمَدٰى ام ىم٤مَل، وَٟمِّمُٗمُف سمِ قُل يمَ ٘مُ . وٟمَ [11]اًمِمقرى: ﴾ٱۡۡلَِؿۡيُ  ًَ ام َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم

ٌُْٚمُٖمُف وَ ، وَ َؽ ًمِ ذَ  ـُ سم٤مًم٘مرآِن يُمٚم ِف حُمَْٙمِٛمِف وُُمَتَِم٤مهِبِ ْص ٓ َي  وٓ ُٟمِزيُؾ قَمٜمْفُ  فِ ُػ اًمقاِصِٗملَم، ُٟم١ْمُِم

ـْ ِص ٗمَ ِص  آَن واحلدي٨َم، وٓ َٟمْٕمَٚمُؿ يمٞمَػ يُمٜمُْف رْ ٤مشمِف ًمَِمٜم٤َمقَم٦م ؿُمٜم َٕم٧ْم، وٓ َٟمتََٕمَدٰى اًم٘مُ ٗمَ ٦ًم ُِم

َٓ  َؽ ًمِ ذَ   .(1)(آنِ رْ وشَمْثٌِٞم٧ِم اًم٘مُ  ☺ِؼ اًمَرؾمقِل يْ دِ ّْم تَ سمِ  إ

 حُمَ ٌْ ق قمَ بُ ُم٤مُم أَ ىم٤مَل اإلِ 
ِ
 ٜمْ آُمَ : )ل  ٕؓمِ َس اًمَِم٤مومِ يْ رِ ـُ إدْ ُد سمْ ٛمَ ِد اهلل

ِ
 ٧ُم سم٤مهلل

ـِ وسمِ   قمَ  ام ضم٤مَء قَم
ِ
، وآُمَ اهلل

ِ
ِد اهلل  وسمِ ؾُم رَ ٧ُم سمِ ٜمْ غٰم ُُمرا

ِ
ـْ قِل اهلل  قمَ ؾُم رَ  ام ضم٤مَء قَم

ِ
غٰم قِل اهلل

ِد رَ   ؾُم ُُمرا
ِ
 .(8)(قِل اهلل

َٚمُػ وَأِئَٛم٦ُم اخلََٚمِػ قمَ وَ  ًَ ُٝمْؿ ُُمَتِٗمُ٘مقَن قمَ ╚غٰم هٰذا َدَرَج اًم ِر، غٰم اإلِ ، يُمٚم  ىْمرا

ِر واإلِ واإلِ  ـَ صْم٤ٌمِت ح٤م وَ ُْمرا ٗم٤مِت ذِم  َرَد ُِم  وؾُمٜم٦َِم رَ  يمِ اًمّم 
ِ
ـْ هَمػْمِ ؾُم ت٤مِب اهلل قًمِِف، ُِم

ٍض ًمت٠ْمِويٚمِِف.  شَمَٕمر 

 ٔصم٤مِرِهْؿ، وآهْ  دْ ىمَ وَ 
ِ
 سمِ تِ ُأُِمْرٟم٤م سم٤مٓىْمتَِٗم٤مء

ِ
ْرٟم٤م اعمُْحَدصم٤مِت، ٜم٤مِرِهؿْ ٛمَ داء ، وطُمذ 

ـَ اًمَْمالِٓت، وم٘م٤مَل اًمٜمٌل   ٟم٤م أهَن٤م ُِم ًُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ : »☺وُأظْمؼِمْ  َوؾُمٜمَ  تِْل ٜمَ سمِ
ِ
 ٦ِم اخْلَُٚمَٗم٤مء
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ـَ اعَمْٝمِدي  اًمرَ  ؿِمِدي ـْ سَمْٕمِدي، قَمْم  لْمَ ا ضِمِذ، َوإِيَ قا قَمَٚمٞمَْٝم٤م سم٤ِمًمٜمَ  ُِم ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت إُُمقِر، َقا

 .(1)شيُمَؾ حُمَْدصَم٦ٍم سمِْدقَم٦ٌم، َويمَؾ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ  وَم٢ِمنَ 

ـُ ُمَ  ٌَْتِدقُمقا اشَمٌُِٕمق): قٍد ٕؓمُ ًْ وىم٤مَل قمٌُد اهلل سم   .(8)(يُمِٗمٞمُتؿْ وَمَ٘مْد  :ا وٓ شَم

ـُ قمٌِد اًمٕمزيِز ؓ  :مُ قْ ٨ُم َوىَمَػ اًم٘مَ ٞمْ ىِمْػ طَم )يمالًُم٤م ُمٕمٜم٤مُه:  وىم٤مَل قمٛمُر سم

، َوَلُْؿ قَمغَمٰ يَمِْمِٗمٝم٤م يمَ  وَم٢ِمهَنُؿْ  قا
ٌٍََمٍ ٟم٤موِمٍذ يَمٗم  ، وسمِ ـْ قِمْٚمٍؿ َوىَمُٗمقا قا َأىْمَقى، ٤مٟمُ قَم

َٓ ومَ  .ْق يم٤مَن ومٞمٝم٤م َأطْمَرىوسم٤مًمَٗمْْمؾ ًمَ  ـْ ىُمْٚمُتْؿ طَمَدَث سَمْٕمَدُهؿ، وَماَم َأطْمَدصَمُف إ ـْ َٚمِئ  َُم

ـْ ؾُمٜمَتِِٝمْؿ، وًمَ٘مْد َوَصُٗمقا ُِمٜمُْف ُم٤م  ام ، وشَمَٙمَٚمُٛمقا ُِمٜمْف سمِ ِْمِٗمليَ ظَم٤مًَمَػ َهْدََيُْؿ، َوَرهِم٥َم قَم

، ًَمَ٘مْد ىَمٍُمَ قَمٜمُْٝمؿ ىَمْقٌم ومَ ْل َيْٙمٗمِ  ُ ، وُم٤م دوهنؿ ُُمَ٘مٍم  ٌ ، ، وَمام وَمْقىَمُٝمؿ حُمَن  َجَٗمْقا

، وإهَِنُْؿ وِمٞمام سَملْمَ َذًمَِؽ ًَمَٕمغَمٰ ُهًدٰى ُمًت٘مٞمؿٍ   .(1)(َودَم٤مَوَزُهْؿ آظَمُرون وَمَٖمَٚمْقا

                                                           

(، ُمـ 48ف )(، واسمـ ُم٤مضم8676(، واًمؽمُمذي )4637: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ؓ، وصححف إًم٤ٌمين.

(، 1/83، واًمدارُمل ذم ُمًٜمده )16صش اًمٕمٚمؿ»: أظمرضمف أبق ظمٞمثٛم٦م ذم صحٞمح (8)

 (، وصححف إًم٤ٌمين.1/96ش )ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»واًمالًمٙم٤مئل ذم 

ًم٤ٌمين: (، وىم٤مل ا74ٕ) شاًمٌدع»(، واسمـ وو٤مح ذم 4618أظمرضمف اسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ) (1)

 صحٞمح ُم٘مٓمقع.
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ـْ ؾَمَٚمَػ ): وىم٤مَل اإلُم٤مُم أبق قمْٛمٍرو إوزاقمل  ؓ ْن وإِ  ،قمٚمْٞمَؽ سمآث٤مِر َُم

ضم٤مِل وَ يَ ٤مُس، وإِ َروَمَْمَؽ اًمٜمَ   .(1)(ْن َزظْمَروُمقُه ًَمَؽ سم٤مًم٘مْقلِ إِ ٤مك وآراَء اًمر 

َرُِمل  ذْ ـِ إَ مْحَ ِد اًمرَ ٌْ ـُ قمَ ُد سمْ ٛمَ وىم٤مَل حُمَ 
ٝم٤م: ٞمْ ًمَ َرضُمٍؾ شمَٙمَٚمَؿ سمٌْدقَم٦ٍم َوَدقَم٤م اًمٜم٤مَس إِ ًمِ  (8)

 ؾُم َهْؾ قَمٚمَِٛمَٝم٤م رَ )
ِ
 قه٤م؟ َٚمٛمُ ٕمْ  أْو مَل يَ كِم  امُن وقمَ ثْ ُر وقمُ ٛمَ ْٙمٍر وقمُ ق سمَ بُ وأَ  ☺ قُل اهلل

ٌء مَلْ ىم٤مَل  .قه٤مَٚمٛمُ ٕمْ : مَل يَ ىم٤مَل   ١مُ هَ  ْٛمفُ ٚمَ ٕمْ يَ  : وَمٌَمْ
ِ
ُؾ: وم٢مين  اًمَرضُم  َأقمٚمِْٛمَتُف أن٧َم؟ ىم٤مَل  ٓء

، أْم مَل فِ ٞمْ ٤مَس إًمَ ْدقُمقا اًمٜمَ ٓ يَ وَ  فِ َتَٙمَٚمُٛمقا سمِ  يَ َٓ  ٚمُِٛمقه٤م، ىم٤مل: َأوَمَقؾِمَٕمُٝمْؿ أنْد قمأىمقُل ىمَ 

ْٕمُٝمْؿ؟ ىم٤مل: سَمْؾ َوؾِمٕمَ  ًَ ٌء َوؾِمَع رَ  .ُٝمؿْ َي  ؾُم ىم٤مل: وَمٌَمْ
ِ
، ٓ ٤مَءهُ ٗمَ ٚمَ وظُم ☺قَل اهلل

ٕمُ  ًَ  اخلَ  ٘م٤مَل ومَ  !ُؾ ٧َم؟ وم٤مْٟمَ٘مَٓمَع اًمَرضُم نْ َؽ أَ َي
: ٓ َوؾَمَع اهلُل قمَ طم٤مِضً  ٦ُم، ويم٤منَ ٗمَ ٞمْ ٚمِ ـْ غَمٰ ا  َُم

ْٕمُف ُم٤م َوؾِمَٕمُٝمؿْ  ًَ  .!(مَل َي

 ٙمَ وهَ 
ِ
ْٕمُف ُم٤م َوؾِمَع رؾمقَل اهلل ًَ ـْ مَل َي ٤ًمٍن، ٢مطْم سمِ  َلُؿْ  لمَ ٕمِ واًمت٤َمسمِ  ح٤مسَمفُ ْص وأَ  ،☺ذا َُم

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ، واًمرَ ٛمَ وإئِ  ـْ شماِلَوِة آي٤مِت  اًمِٕمْٚمؿِ ذِم  لمَ اؾِمخِ ٦َم ُِم َءِة  ، ُِم ٗم٤مِت وىِمرا اًمّم 

 .!فِ ٞمْ ٚمَ ال َوؾَمَع اهلُل قمَ ، ومَ ام ضم٤مَءْت ظْم٤ٌمِره٤م، وإُِْمراِره٤م يمَ أَ 

 اًمنمح:

                                                           

 (.187) شاًمنميٕم٦م»أظمرضمف أضمري ذم  (1)

، إُم٤مم اعمقصكم ل، أبق قمٌد اًمرمحـ إذرُميقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اجلزرهق: ( 8)

 صم٘م٦م، روى قمٜمف أبق يٕمغم واًمٜم٤ًمئل وهمػممه٤م.

 (.5/1163) ششم٤مريخ اإلؾمالم»، وومٞمف ىمّم٦م اعمٜم٤مفمرة، و(11/871) شسمٖمداد شم٤مريخ»شمرمجتف ذم: 
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  ً  ف إمم وم٘مرات:ٛمُ هذا اعم٘مٓمع ٟم٘م

ومم وِي١َُٚۥٓ ﴿ ... آنِ رْ  اًم٘مُ ؾ  ُم٤م ضم٤مَء ذِم يمُ وَ »ىمقًمف: : اًمٗم٘مرة ٕا
ۡ
ُٛ حَأ ًَٚۡ ا َح َٜ ُ َو  .ش﴾إَِّله ٱَّلله

 ٜم٧م هذه اًمٗم٘مرة اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م:شمْمٛمَ و

 :اه٘ازدٝ يف اهكسآْ أٗ صخٚح اهطِٞ - تعاىل -املبخح األٗي: اه٘اجب يف صفات اهلل 

 .اإليامن سمف، وشمٚم٘مٞمف سم٤مًمتًٚمٞمؿ واًم٘مٌقلأوٓ: 

قل قمٜمٝمؿ يمثػمة ذم ٘مُ وهذه ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمتل هل أؾمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطمٙمؿ، واًمٜم  

 ؾ.شم٘مرير هذا إص

واًمت٤مسمٕمقن  -يمٜم٤م »ـه(: 157) ىم٤مل اإلُم٤مم إوزاقمل إُم٤مم اًمِم٤مم  

ومقق قمرؿمف، وٟم١مُمـ سمام وردت اًمًٜم٦م  -ِذيمُره   شمٕم٤ممم - ٟم٘مقل: إن اهلل - ُمتقاومرون

 .(1)ش- ضمؾ وقمال -سمف ُمـ صٗم٤مشمف 

ومٜمحـ ومجٞمع قمٚمامئٜم٤م ُمـ » :وىم٤مل احل٤مومظ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م  

ًمٕمراق، واًمِم٤مم، وُمٍم: ُمذهٌٜم٤م: أن٤م ٟمث٧ٌم هلل أهؾ احلج٤مز، وهت٤مُم٦م، واًمٞمٛمـ، وا

ٌ   ،ر سمذًمؽ سم٠مخًٜمتٜم٤م، وٟمّمدق سمذًمؽ سم٘مٚمقسمٜم٤م٘مِ ُم٤م أثٌتف ًمٜمٗمًف: ٟمُ  ف ُمـ همػم أن ٟمِم

                                                           

 (.8/134ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ش إؾمامء واًمّمٗم٤مت( »1)
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ٜم٤م قمـ أن ٟمِمٌٝمف سم٤معمخٚمقىملم، رسم   زَ وضمف ظم٤مًم٘مٜم٤م سمقضمف أطمد ُمـ اعمخٚمقىملم، وقمَ 

 .(1)شٜم٤م قمـ ُم٘م٤مًم٦م اعمٕمٓمٚملمرسم   َؾ وضَم 

 - شمٕم٤ممم -هؿ قمغم اإليامن سم٠مؾمامء اهلل وقمغم هذا ؾم٤مر اًمًٚمػ وُمـ اشمٌع هدا

 وصٗم٤مشمف، واًمتًٚمٞمؿ ح٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ذم ذًمؽ.

 .واًمتٛمثٞمؾ ،واًمتِمٌٞمف ،واًمت٠مويؾ ،شمرك اًمتٕمرض ًمف سم٤مًمرد صم٤مٟمٞم٤م:

ه٤م إمم ـ رد  ٛمٙمِ ق اعمٜمحروم٦م ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت يمثػمة، ًمٙمـ يُ رَ اًمٗمِ 

 ـم٤مئٗمتلم:

  ٚم٦مإومم: اعمٕمٓم  اًمٓم٤مئٗم٦م. 

َٚث   َوبِۡئ  ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  فوُمٜم٦م، ٞمَ خٚمِ اًمؽمك واًمتَ هق : اًمٚمٖم٦مذم  اًمتٕمٓمٞمؾ ًَمه ُّٜ ﴾
 ظم٤مًمٞم٦م ُمؽمويم٦م. :أي [،45]احل٩م: 

قمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف يمٚمٞم٤م أو  ▐شمٕمٓمٞمؾ اًمرب  :هٜم٤ميراد سمف واًمتٕمٓمٞمؾ 

 ضمزئٞم٤م.

إٟمٙم٤مر ُم٤م  :شمٕمٓمٞمؾ ٟمّمقص إؾمامء واًمّمٗم٤مت، سمٛمٕمٜمك - أجْم٤م - ويدظمؾ ومٞمف

 ء واًمّمٗم٤مت.دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمٕم٤مين إؾمام

                                                           

 (.1/86ٓسمـ ظمزيٛم٦م )ش اًمتقطمٞمد( »1)
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 :وهق ىمًامن

: وهق إٟمٙم٤مر مجٞمع إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وهق اًمذي قمٚمٞمف اًمتٕمٓمٞمؾ اًمٙمكم -1

 اجلٝمٛمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م.

 :وهق ٟمققم٤من .اًمتٕمٓمٞمؾ اجلزئل -8

 إصم٤ٌمت إؾمامء وٟمٗمل اًمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م، وهق اًمذي قمٚمٞمف اعمٕمتزًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ. - أ

٦م سمٞماَل إصم٤ٌمت إؾمامء وسمٕمض اًمّمٗم٤مت دون سمٕمض، وهق اًمذي قمٚمٞمف اًمٙمُ   - ب

 دي٦م.يْ رِ اح٤مشمُ ووإؿم٤مقمرة 

ِض ًَمُف سم٤مًمَرد  واًمَت٠ْمويؾِ »: وم٘مقل اعم١مًمػ يِمػم إمم اًمتحذير ُمـ  ،شوشَمْرِك اًمَتَٕمر 

ذم اًمٜمّمقص اًمتل شمْمٛمٜم٧م إصم٤ٌمت رء  -ٕن ُمٜمٝمجٝمؿ  :ُمًٚمؽ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م

 ص ذم أيت:يتٚمخَ  - ُمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ يثٌتقهن٤م

ٟم -يم٤من اًمٜمص ىمٓمٕمٞم٤م  ذاإ - أ شمرة ٤مىمرآ ىم٤مسمٚمقه سم٤مًمت٠مويؾ، وهق ذم  - أو ؾمٜم٦م ُمتقا

 ٗمظ قمـ فم٤مهره إمم ُمٕمٜمك آظمر سمال دًمٞمؾ.ٚمَ ًمٕنف سف  :طم٘مٞم٘متف حتريػ

، وشمقؾمٕمقا وؾمٛمَ وهذا اًمٜمقع هق اًمذي ضم٤مل ومٞمف اعمٕمٓم  .قه شم٠مويالٚم٦م وص٤مًمقا

ُٞ لََعَ ﴿ىمقل اعمٕمٓمٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُمـ أُمثٚم٦م حتريػ اعمٕمٜمك: ٱلصهۡخَمَٰ
ۡصِش ٱظۡ  ًَ ۡٙ : ، [5]ـمف:  ﴾خ٤ََىَٰ ٱ  اؾمتقمم. شى٤َ خَ اظْ »ُمٕمٜمك ىم٤مًمقا
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بُۡع٤َلخَانِ ﴿وذم ُمٕمٜمك اًمٞمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٜ ٘ۡ يََساهُ  ىم٤مًمقا: ، [64﴾ ]اح٤مئدة:ةَ

 اًمٜمٕمٛم٦م واًم٘مدرة.هل  دُ اًمٞمَ 

: ٓ ٟم٘مٌؾ ذم د  : ىم٤مسمٚمقه سم٤مًمرَ - ظمؼم آطم٤مد -يم٤من اًمٜمص فمٜمٞم٤م  ذاإ - ب ، وىم٤مًمقا

 اًمٕم٘م٤مئد إٓ اًم٘مٓمٕمٞم٤مت دون اًمٔمٜمٞم٤مت.

ِض ًَمُف سم٤مًمَرد  »ر ُمـ هذا اعمٜمٝم٩م سم٘مقًمف: وهٙمذا ٟمرى أن اعم١مًمػ ُيذ   وشَمْرِك اًمَتَٕمر 

 .شواًمَت٠ْمويؾِ 

: ًمٞمس هلل يد ٓ طم٘مٞم٘م٦م وٓ : هق اًمتٙمذي٥م واإلٟمٙم٤مر. ُمثؾ أن ي٘مقل ىم٤مئؾد  وم٤مًمرَ 

 ٕنف شمٙمذي٥م هلل ورؾمقًمف. :يمٗمر ذا. وهاُم٤مزً 

  ٚم٦ماًمث٤مٟمٞم٦م: اعمٛمث  اًمٓم٤مئٗم٦م. 

ومٞمام خيتص سمف ُمـ طم٘مقق أو صٗم٤مت،  ▐ؾ هلل ٤مت مم٤مصمِ : إصمٌاًمتٛمثٞمؾ

 يمٛمـ ي٘مقل: يد اهلل يم٠مجديٜم٤م، وٟمحق ذًمؽ.

َٙحَۡط ﴿وشمٙمذي٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،ك سم٤مهللا ذٕنف ُمـ اإل :يمٗمرأنف : طمٙمٛمفو
ء   ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ ٚمف طمٞم٨م ُمثَ  :، ويتْمٛمـ اًمٜم٘مص ذم طمؼ اهلل[11]اًمِمقرى: ﴾َٖ

 سم٤معمخٚمقق اًمٜم٤مىمص.

 :ًمتِمٌٞمفاًمٗمرق سملم اًمتٛمثٞمؾ وا

 أن اًمتٛمثٞمؾ ي٘متيض اعم٤ًمواة ُمـ يمؾ وضمف سمخالف اًمتِمٌٞمف.
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ٌ ٝم٦م ُمٞم٦مأىمؾ ُمـ اعمٕمٓم   واعمِم  ،ٚم٦م سمٙمثػم، وممـ ؾمٚمؽ ُمًٚمؽ اًمتٛمثٞمؾ: ومرىم٦م اًمٙمرا

م اًمًجًت٤مين.  أت٤ٌمع حمٛمد سمـ يمرا

َٙۡحَط ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ونؤي٘مرٕهنؿ  :ُمـ ُمًٚمؽ اًمتٛمثٞمؾ يتؼمؤونأهؾ اًمًٜم٦م و
ء   ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ  .[11رى:]اًمِمق ﴾َٖ

ِض ًَمُف سم٤مًمَرد  واًمَت٠ْمويِؾ، »ر ُمـ هذا اعمًٚمؽ سم٘مقًمف: وم٤معم١مًمػ ُيذ   وشَمْرِك اًمَتَٕمر 

 .شواًمَتِْمٌِٞمِف واًمَتْٛمثِٞمؾِ 

 :ؾ ُمـ ذًمؽِمٙمِ اًمقاضم٥م دم٤مه اعمُ  صم٤مًمث٤م:

 :(1)شمٜم٘مًؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمقاردة ذم اًمّمٗم٤مت إمم ىمًٛملم

 واوح ضمكم.اًم٘مًؿ إول: 

 ف وُمٕمٜم٤مه.وهق ُم٤م اشمْمح ًمٗمٔم

سمال رد وٓ شم٠مويؾ، وٓ  ،جي٥م اإليامن سمف ًمٗمٔم٤م، وإصم٤ٌمت ُمٕمٜم٤مه طم٘م٤مأنَف : طمٙمٛمفو

ٕن اًمنمع ورد سمف ومقضم٥م اإليامن سمف، وشمٚم٘مٞمف سم٤مًم٘مٌقل  :شمِمٌٞمف وٓ ُتثٞمؾ

 واًمتًٚمٞمؿ.

 ؾ ظمٗمل.ِمٙمِ ُمُ اًم٘مًؿ اًمث٤مين: 

 ف.إلمج٤مل ذم دًٓمتف، أو ىمّمقر ذم ومٝمؿ ىم٤مرئ :مل يتْمح ُمٕمٜم٤مه ًمٌٕمض اًمٜم٤مس وهق ُم٤م

                                                           

 ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم سمتٍمف يًػم.ش ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد»ُمـ ( 1)
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ًمقرود اًمنمع سمف، واًمتقىمػ ذم ُمٕمٜم٤مه وشمرك  :جي٥م إصم٤ٌمت ًمٗمٔمفأنف : طمٙمٛمفو

 :قمٚمٛمف إمم اهلل ورؾمقًمف د  رُ ؾ ٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ قمٚمٞمف، ومٜمَ ٕنف ُمِمٙمِ  :اًمتٕمرض ًمف

ٌٛ ﴿قمٛمال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َٕ ة١ِِۦ ِيٚۡ َ ا َٙۡحَط ل َٜ  ُُ ۡٔ ء:  ﴾َوََّل َت  .[16]اإلها

 ُمذاه٥م اًمٜم٤مس ذم هذا اعمِمٙمؾ: 

 اًمٜم٤مس ذم هذا اعمِمٙمؾ إمم ـمري٘ملم:اٟم٘مًٛم٧م ـمرق 

 :ـمري٘م٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ :إومم اًمٓمريؼ

ُمـ قمٜمد رسمٜم٤م، وشمريمقا اًمتٕمرض  اًمذيـ آُمٜمقا سم٤معمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، وىم٤مًمقا :يمؾ  

ُمع  سم٤مإمم ُمٕمرومتف واإلطم٤مـم٦م سمف، شمٕمٔمٞمام هلل ورؾمقًمف، وشم٠مد   ح٤م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمقصقل

ِٛ ﴿ٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وهؿ اًمذيـ أثٜمك اهلل قم َِٰظُز٤َن ِِف ٱًِٙۡٚۡ وَٱٙره
٠ها ة١ِِۦ ُُكّ   َٜ ٤ل٤َُن َءا ُٔ ٞۡ ِي٠سِ  َح ِ  .[7]آل قمٛمران: ﴾َرّب٠َِا ّٜ

 :ـمري٘م٦م اًمزائٖملم :٦ماًمٓمريؼ اًمث٤مٟمٞم

ا ًمٚمٜم٤مس قمـ ديٜمٝمؿ وقمـ ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ًمٚمٗمتٜم٦م، وَص  اًمذيـ اشمٌٕمقا اعمتِم٤مسمف ـمٚم٤ٌم د 

ُم٤م يريدون ٓ إمم ُم٤م يريده اهلل ورؾمقًمف،  اًمّم٤مًمح، ومح٤موًمقا شم٠مويؾ هذا اعمتِم٤مسمف إمم

وضسمقا ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، وطم٤موًمقا اًمٓمٕمـ ذم دًٓمتٝم٤م 

 ًمٞمِمٙمٙمقا اعمًٚمٛملم ذم دًٓمتٝم٤م، ويٕمٛمقهؿ قمـ هدايتٝم٤م. :سم٤معمٕم٤مرو٦م واًمٜم٘مص
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ٌ  َذيَتهتِ ﴿ٝمؿ اهلل سم٘مقًمف: وه١مٓء هؿ اًمذيـ ذُمَ  ٛۡ َزۡي َٞ ِِف ٤ُُٚٓب٣ِِ ِي
ا ٱَّله ٜه

َ
 ٤ًَُن َِأ

 ُ وِي١َُٚۥٓ إَِّله ٱَّلله
ۡ
ُٛ حَأ ًَٚۡ ا َح َٜ وِي١ِٚۖۦِٞ َو

ۡ
ََآءَ حَأ ِ ََآءَ ٱِّٙۡخ٠َۡثِ وَٱةۡخ ِ ا تََشَٰت١ََ ١ُۡ٠ِٜ ٱةۡخ  .[7]آل قمٛمران: ﴾ َٜ

  :شمٜمٌٞمٝم٤من ُمٝمامن 

 :إول: طم٘مٞم٘م٦م اإلؿمٙم٤مل ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

 اًمقوقح واإلؿمٙم٤مل ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م أُمر ٟمًٌل، خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس

قمٜمد ؿمخص ُم٤م هق واوح قمٜمد  الِمٙمِ ٥ًم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ، وم٘مد يٙمقن ُمُ سمح

ـ شمرك اًمتٕمرض ًمف ُمِ  ؿمخص آظمر، واًمقاضم٥م قمٜمد اإلؿمٙم٤مل اشم٤ٌمع ُم٤م ؾمٌؼ

 .واًمتخٌط ذم ُمٕمٜم٤مه

ؾ ِمٙمِ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م سمحٛمد اهلل ُم٤م هق ُمُ  ،أُم٤م ُمـ طمٞم٨م واىمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

 ٕن اهلل :ودٟمٞم٤مهؿ ٛمٝمؿ ُمـ أُمر ديٜمٝمؿُمـ اًمٜم٤مس ُمٕمٜم٤مه ومٞمام َُيِ  ٓ يٕمرف أطمدٌ 

 أنزًمف شمٌٞم٤مٟم٤ملم، وسمٞم٤من ًمٚمٜم٤مس، وومرىم٤من، وٌِ ُمُ  سم٠منف ٟمقر اًم٘مرآنوصػ  ▐

اًمٜمّمقص ُم٤م هق ُمِمٙمؾ ًمٙمؾ رء، وهدى ورمح٦م، وهذا ي٘متيض أن ٓ يٙمقن ذم 

 طمد ُمـ إُم٦م ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه.ٕسمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ  :سمح٥ًم اًمقاىمع

ْٕمٜم٤مهُ ٤مْٗمٔمُ ًمَ  َوضَم٥َم إصْم٤ٌمشُمفُ »اًمث٤مين: شمٜمٌٞمف طمقل ىمقل اعم١مًمػ: 
ِ
ِض عم  .ش، وشَمْرُك اًمتََٕمر 

ْٕمٜم٤مهُ »: اًمٜم٤مس ُمـ ىمقل اعم١مًمػ ؿ سمٕمُض ومٝمِ 
ِ
ِض عم  أنف يرى رأي ،شوشَمْرُك اًمَتَٕمر 

دة ُمـ هذه و ،و٦م اًمذيـ ٓ يثٌتقن ُمٕم٤مين ًمٚمّمٗم٤متق  ٗمَ اعمُ  يرون أن اعمٕم٤مين اعمرا

 .!اًمٜمّمقص ُمٝمقًم٦م ًمٚمخٚمؼ، ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٕمٚمؿ هب٤م، سمؾ هل مم٤م اؾمت٠مثر اهلل سمٕمٚمٛمف
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وٟمتٞمج٦م ُمذه٥م اًمتٗمقيض: هل اجلٝمؾ اعمٓمٌؼ سمٛمٕم٤مين اًمٜمّمقص، وًمذا ؾمامهؿ 

 )أهؾ اًمتجٝمٞمؾ(. أهؾ اًمًٜم٦م

وُمذه٥م اًمًٚمػ: إصم٤ٌمت اعمٕمٜمك وشمٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: 

ء ُمٕمٚمقم   ، واًمٙمٞمػ ُمٝمقل.-ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ُمٕمٚمقم يٕمٜمل ُمٕمٜم٤مه -آؾمتقا

 » وىمقل اعم١مًمػ
ِ
ِض عم  حمٛمقل قمغم أطمد وضمقه: شْٕمٜم٤مهُ وشَمْرُك اًمتََٕمر 

ومٝمذا جي٥م قمٚمٞمف اإليامن سمٚمٗمٔمف،  :اًمٜمص ُمٕمٜمك ؾ قمٚمٞمفٙمَ ؿْم ٛمؾ قمغم ُمـ أَ ُُي  -1

 ػ واًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ.ُمـ اًمتٙمٚم   -طمٞمٜمئٍذ  -يٙمقن  ٕنف :وشمرك اًمتٕمرض عمٕمٜم٤مه

ٓ يريد ٟمٗمل اعمٕمٜمك سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، أنف ٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمؾ ُمـ اًمت٠مويؾ، وُُي  -8

 .   ُم٤مم أمحديمام ؾمٞم٠ميت قمـ اإل

آي٦م آل  يمرُ قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمٞمٗمٞم٦م، ويِمػم إمم ذًمؽ ذِ  ذم يمالُمف ٛمؾ اعمٕمٜمكُُي  -1

 قمٛمران.

 واًمٙمرد، اًمرؤي٦م ذم ُيروى اًمذي اًم٤ٌمب وذيَمر ؾمالم، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمدىم٤مل أبق »

 وأؿم٤ٌمه ومٞمٝم٤م، ُمفىمدَ  ب  اًمرَ  ويْمع رسمٜم٤م، يم٤من وأجـ رسمٜم٤م، ؽحِ وَو  اًم٘مدُملم، وُمقوع

 قمـ سمٕمْمٝمؿ واًمٗم٘مٝم٤مء احلدي٨م أصح٤مب محٚمٝم٤م صح٤مح، أطم٤مدي٨م هذه: وم٘م٤مل هذا،

 ويمٞمػ ؟ىمدُمف ووع يمٞمػ :ىمٞمؾ إذا وًمٙمـ ومٞمف، ؿمؽ ٓ طمؼ قمٜمدٟم٤م وهل سمٕمض،

 .(1)شيٗمنه٤م أطمدا ؾمٛمٕمٜم٤م وٓ ،هذا ٟمٗمن ٓ: ىمٚمٜم٤م وحؽ؟

                                                           

 .48ٕيب يٕمغم صش إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت( »1)
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 ؼ ٓ يريد ٟمٗمل اعمٕمٜمك سم٤مًمٙمٚمٞم٦م:ومم٤م يدل قمغم أن اعمقومَ 

 وَ ٧ُم سمِ ٜمْ آُمَ »ىمقًمف: ُمـ ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  -1
ِ
ـِ سمِ ٤مّلل   ام ضم٤مَء قَم

ِ
اهلل

 
ِ
ِد اهلل  )وم٘مقًمف:  ،ش... قمغٰم ُُمرا

ِ
ِد اهلل  ( إصم٤ٌمت ًمٚمٛمٕمٜمك.قمغٰم ُُمرا

ءُ تَ آؾْم »ُم٤م ٟم٘مٚمف ٓطم٘م٤م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ:  -8  ػْمُ همَ  ُػ ٞمْ ، واًمٙمَ قلٍ ٝمُ َُمْ  ػْمُ همَ  قا

 ٕمٜم٤مه ُمٕمٚمقم ذم اًمٚمٖم٦م.: َٕن ُميٕمٜمل اعمٕمٜمك شقلٍ ٝمُ َُمْ  ػْمُ همَ »ف: ، وم٘مقًمُ (1) شقلٍ ٘مُ ٕمْ ُمَ 

ٰ ومَ » :-سمٕمد أن ؾم٤مق مجٚم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت  -ىمقًمف هٜم٤م  -1 ٤م َصَح ُم٤م أؿْمٌََٝمُف مِمَ ا وَ ذَ َٝم

ُه، وٓ َٟمْجَحُدُه، وٓ َٟمَت٠َمَوًُمُف سمِت٠َْمِويٍؾ خُي٤مًمُِػ  ـُ سمِِف، وٓ َٟمُرد  ًَم٧م ُرَواشُمف، ُٟم١ْمُِم ؾَمٜمَُدُه، وقُمد 

 ر سمٛمٕمٜم٤مه.ي٘مِ  ف أنٜم٤م ٟمحٛمٚمف قمغم فم٤مهره، وهذا دًمٞمؾ قمغم أنفيمالُم ُمٗمٝمقمو ش.فم٤مِهَره

ـْ ٗمَ وٓ ُٟمِزيُؾ قَمٜمُْف ِص »ٟم٘مٚمف ذم هذا اعمتـ قمـ اإلُم٤مم أمحد ىمقًمف:  -4 ٦ًم ُِم

ر أنف يث٧ٌم ٕنف ي٘مر   :ئ٦م ًمف ُمـ اًمتٗمقيضهذا ومٞمف شمؼمِ . وشؿُمٜم َٕم٧ْم  َِمٜم٤َمقَم٦مٍ ًمِ  ٗم٤مشمِفِ ِص 

اًمّمٗم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمٜمص، وًمق يم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م مم٤م يًتٜمٙمره سمٕمض اًم٤ًمُمٕملم، وهذا 

 ض ٓ ي٘مقل ُمثؾ هذا.اًمّمٗم٦م، واعمٗمق   ومٞمف إصم٤ٌمت عمٕمٜمك

 شُم٠ًمخ٦م اًمٕمٚمق»و شذم اًمت٠مويؾ»ذم يمتٌف إظمرى ُمثؾ:  ِؼ ومَ قَ ٟمّمقص ًمٚمٛمُ  -5

 وهمػممه٤م، شمدل قمغم أنف ٓ يرى ُمذه٥م اًمتٗمقيض.

 ؾمػمة اًمرضمؾ، ويمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمف، وأنف قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ. -6

                                                           

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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 :املبخح اهجاُٛ: احمللٍ ٗاملتػابٕ

  ُُم٤م دل سمٜمٗمًف دًٓم٦م واوح٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمذي : ي: ُم٤م اشمْمح ُمٕمٜم٤مه.أؿٙمَ حْ اعم

 :وذًمؽ يم٤مًمٜمّمقص واًمٔمقاهر، وؾمٛمل سمذًمؽ ٓ ي٘مٌؾ ٟمًخ٤م وٓ ُيتٛمؾ شم٠مويال.

 ٕنف ُمـ اًمٌٞم٤من ذم هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم واإلشم٘م٤من.

 :وُمـ أُمثٚمتف

وم٢مهن٤م ٓ شم٘مٌؾ اًمتٌديؾ  :واًمتقطمٞمد يم٤مإليامن :ٟمّمقص اًمٕم٘م٤مئدأيمثر : أوٓ

 ٕن اًمت٠مويؾ اضمتٝم٤مد، وًمٞم٧ًم حمال ًمالضمتٝم٤مد. :واًمتٖمٞمػم، يمام ٓ حتتٛمؾ اًمت٠مويؾ

اًمٜمّمقص اًمتل أُمرت سم٠مُمٝم٤مت اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل ٓ ُيتّمقر ل٤م شمٌديؾ أو : صم٤مٟمٞم٤م

ًمديـ وصٚم٦م إرطم٤مم، وإُمر سم٤مًمٕمدل واإلطم٤ًمن :شمٖمٞمػم  ،يمٜمّمقص سمر اًمقا

 وحتريؿ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان.

ئع اإلؾمالم، يمرومع احل: صم٤مًمث٤م ج، وُمٜمع رَ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذا

 اًمير، واقمت٤ٌمر إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م.

 اًمٕمٛمؾ سمام دل قمٚمٞمف، وهق طمج٦م ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م. وضمقب :ذا اًمٜمقعه طمٙمؿو

  هق اًمٚمٗمظ اًمذي ٓ شمدل صٞمٖمتف قمغم أي:  ٝمق ُم٤م مل يتْمح ُمٕمٜم٤مه.: وماعمتِم٤مسمفأُم٤م

ـُ   سمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف. - قمز وضمؾ -شمٌٞمٜمف، واؾمت٠مثر اهلل  اعمراد ُمٜمف، وًمٞمس صمٛم٦م ىمرائ
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َِٗتََٰب ١ُۡ٠ِٜ َءاَيَٰج  ﴿مم: ىم٤مل شمٕم٤م َٕ ٱٙۡ َٟضَل َيَٚيۡ
َ
ِٓي أ مُّ  ٤َ٢ُ ٱَّله

ُ
ٞه أ َمٌَٰج ٢ُ َٗ ۡ ُّمُّ

 ٞۖ تََشَٰتَِهَٰج  ُٜ َرُص 
ُ
َِٗتَِٰب َوأ ۡٙ ٤ًَُن  ٱ ٌ  َذَيتهتِ ٛۡ َزۡي َٞ ِِف ٤ُُٚٓب٣ِِ ِي

ا ٱَّله ٜه
َ
ا تََشَٰت١ََ ١ُ٠ِٜۡ َِأ َٜ

وِي١ِٚۖۦِٞ وَ 
ۡ
آَء حَأ ََ ِ آَء ٱِّٙۡۡخ٠َثِ َوٱةۡخ ََ ِ ِٛ ٱةۡخ َِٰظُز٤َن ِِف ٱًِٙۡٚۡ ُۗ َوٱٙره ُ ۥٓ إَِّله ٱَّلله وِي١َُٚ

ۡ
ُٛ حَأ َٚ ًۡ ا َح َٜ

٠ها ة١ِِۦ ُُكّ   َٜ ٤ل٤َُن َءا ُٔ ٞۡ ِي٠ِس َرّب٠َِا َح ِ أَم  شاعمُْحَٙمؿَ »، ومجٕمؾ [7آل قمٛمران:] ﴾ّٜ

سمٚمٗمظ يدل ذيمره ومج٤مء  ش:فِم٤مسمِ تَ اعمُ »أُم٤م  .ُمٕمٔمٛمف وأيمثره ش:أم  اًمٌمء»اًمٙمت٤مب، و

أن  :اًم٘مرآن ٕضمٚمف - شمٕم٤ممم -ا هق اعمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م أنزل اهلل وهذ. قمغم اًمت٘مٚمٞمؾ

يٙمقن أيمثره واوح٤م ٓ ًمٌس ومٞمف وٓ إؿمٙم٤مل، وهذا ُمٕمٜمك وصػ اًم٘مرآن سم٤ملداي٦م 

 .واًمتٌٞم٤من واًمٜمقر

ك طم٘مٞم٘متف ، ٓ يدرِ شاعمتِم٤مسمف»اؾمت٠مثر سمٕمٚمؿ  - شمٕم٤ممم -٧م قمغم أن اهلل صمؿ إن أي٦م دًمَ 

٠ها ة١ِِۦ ُُكّ  ءَا﴿طمتك اًمٕمٚمامء، سمؾ ي٘مقًمقن: أطمٌد  ٞۡ ي٠ِِسَرب٠َِّا َٜ ِ وُم٤م يم٤من  ،[7]آل قمٛمران: ﴾ ّٜ

د سمف اًمتنميع ًمألُم٦مأن يُ  -ضمزُم٤م  -يمذًمؽ اُمتٜمع  ٓ يٛمٙمـ  -شمٕم٤ممم  -ٕن اهلل  :را

ٚمؿ اًمذيـ هؿ ٝمؿ ُمـ أهؾ اًمذيمر واًمٕمتُ ُم٤م ٓ ُيدِرك ُمٕمٜم٤مه ظم٤مَص ػ اًمٕم٤ٌمد أن ُيٙمٚم  

 .اعمٗمزع عمٕمروم٦م اًمديـ

 .شاعمتِم٤مسمف»تٜم٤مع دظمقل رء ُمـ إطمٙم٤مم حت٧م ُمٕمٜمك قمٚمٛمٜم٤م اُم ،وم٢مذا فمٝمر هذا

 اعمتِم٤مسمف ٟمققم٤من:و

 تِم٤مسمف طم٘مٞم٘مل ُمٓمٚمؼ.ُمتِم٤مسمف ٟمًٌل، وُم
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ٞمخٗمك وماًمٜمًٌل أُم٤م قمغم يمؾ أطمد. و كؼ خيٗمواًمٗمرق سمٞمٜمٝمام: أن احل٘مٞم٘مل اعمٓمٚمَ 

 قمغم اًمٌٕمض دون اًمٙمؾ.

  وِ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ يٜمٌٜمل اًمقىمُػ
ۡ
ُٛ حَأ َٚ ًۡ ا َح َٜ ۥٓ َو ي١َُٚ

 ِٛ َِٰظُز٤َن ِِف ٱًِٙۡٚۡ ُۗ وَٱٙره ُ ُۗ إَِّله ﴿ػ قمغم اًمقىمومٕمٜمد ، [7]آل قمٛمران:  ﴾إَِّله ٱَّلله ُ يٙمقن  ﴾ٱَّلله
دُ  ُ إَِّله ﴿اعمٓمٚمؼ، وقمغم اًمقصؾ  اعمتِم٤مسمفَ  :سم٤معمتِم٤مسمف اعمرا َِٰظُز٤َن ِِف  ٱَّلله َوٱٙره
 ِٛ ًِۡٚۡٙ د سم٤معمتِم٤مسمف: اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل. ،﴾ٱ  يٙمقن اعمرا

وَمَجَٕمَؾ »: يمام يدل  قمٚمٞمف ىمقًُمف، - شمٕم٤ممم -ًمػ اًمقىمػ قمغم اؾمؿ اهلل واظمت٤مر اعم١م

ٌَُٝمْؿ قماَم  ،اسْمتَِٖم٤مَء اًمَت٠ْمويِؾ قمالَُم٦ًم قمغم اًمَزْيغِ  ، صمؿ طَمَج  اًمِٗمْتٜم٦َِم ذم اًمَذم 
ِ
وىَمَرَٟمُف سم٤مسْمتَِٖم٤مء

ا حَ ﴿ ٕم٤ممم:شمَ  فِ ًمِ قْ ٘مَ َأَُمُٚمقُه، وىَمَٓمَع َأـْماَمقَمُٝمْؿ قماَم ىَمَّمُدوُه، سمَ  َٜ ۥٓ إَِّله َو وِي١َُٚ
ۡ
ُٛ حَأ َٚ ًۡ

 ُ  .ش[7آل قمٛمران:] ﴾ٱَّلله

 :اعمتِم٤مسمف احل٘مٞم٘مل )اعمٓمٚمؼ( وُمـ أُمثٚم٦م

وم٢مهن٤م سم٠مخٗم٤مظ  :، ٓ ُمـ ضمٝم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م- قمز وضمؾ -ٟمّمقص صٗم٤مت اهلل : أوٓ

 ٝم٤م.ٜمٝمِ ؿمت٤ٌمه ذم إدراك يمٞمٗمٞم٤مهت٤م ويمُ اعمٕم٤مين، وإٟمام آ يم٦مِ قمرسمٞم٦م ُمدرَ 

 ؿ أو ُمـ اعمتِم٤مسمف؟حٙمَ عمُ ُمـ ا - شمٕم٤ممم -وم٢من ىمٞمؾ: هؾ صٗم٤مت اهلل 

 ُمـ اعمتِم٤مسمف. يمٞمٗمٞمتٝم٤م: هل ُمـ ضمٝم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ اعمحٙمؿ، وُمـ ضمٝم٦م وم٤مجلقاب

 : طم٘م٤مئؼ ُم٤م أظمؼم اهلل سمف ُمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م وقمذاب اًمٜم٤مر.صم٤مٟمٞم٤م
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يدريمف سمٕمض اًمراؾمخلم ذم مم٤م ُم٤م خيٗمك قمغم سمٕمض اًمٕمٚمامء،  ُمث٤مل اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل:و

 اًمٕمٚمؿ.

ـْ  َأن٤َم»، أنف ىم٤مل: ¶ضم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمسو  .(1)ششَم٠ْمِويَٚمفُ  َيْٕمَٚمؿُ  مِمَ

 :اعمتِم٤مسمف خيتٚمػ سم٤مظمتالف ٟمققمف طمٙمؿو

ف ٜمٝمِ اًمٕمٚمؿ سمٙمٞمٗمٞمتف ويمُ  اإليامن سمف يمام ورد، وشمٗمقيُض جي٥م  :٤معمتِم٤مسمف احل٘مٞم٘ملوم

ـ إذ اخلقض ذم ذًمؽ ُم :ض ذم اسمتٖم٤مء شم٠مويٚمف٤م. وٓ خُي - قمز وضمؾ -إمم اهلل 

 ذرائع اًمٗمتٜم٦م واحلػمة واًمْمالل.

٠ها ة١ِِۦ ُُكّ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: َٜ ٤ل٤َُن َءا ُٔ ِٛ َح َِٰظُز٤َن ِِف ٱًِٙۡٚۡ ا  َوٱٙره َٜ ُۗ َو ٞۡ ِي٠ِسَرب٠َِّا ِ ّٜ

َٙۡبَِٰب 
َ
ْ ٱۡۡل ْول٤ُا

ُ
ٓ أ ُص إَِّله ٖه َسإِۡذ ٢ََسيۡت٠ََا و٢ََۡب ََلَا  ٧يَشه ًۡ َربه٠َا ََّل حُضِۡغ ٤ُُٚٓب٠ََا َب

اُب  َٟج ٱل٢َ٤ۡه
َ
َٕ أ ۚٓ إِٟه َٕ رَۡۡحًَث ٟ ُ  .[8-7قمٛمران: ﴾ ]آل ٠َِّٜله

  قُل ؾُم ال رَ : شمَ ىم٤مًم٧ْم  ▲وقمـ قم٤مئِم٦م 
ِ
َٕ ﴿☺:  اهلل َٟضَل َيَٚيۡ

َ
ِٓي أ ٤َ٢ُ ٱَّله

َِٗتََٰب  ۡٙ وَم٢ِمَذا َرَأج٧ِْم ☺: » اهللِ  قُل ؾُم رَ  : ىم٤مَل ٧ْم ه٤م، ىم٤مًمَ رِ إمم آظِم  ،أي٦مَ  ﴾... ٱ

ـَ َيَتٌُِٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمْفُ  ـَ ؾَمَٛمك اّلَلُ وَم٤م ،اًَمِذي  .(8)شطْمَذُروُهؿْ وَم٠ُموََلِِؽ اًَمِذي

                                                           

 (.5/883أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ) (1)

 (.8665ُمًٚمؿ )(، و4547: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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طمتك يتٌلم ُمٕمٜم٤مه  ،وم٤مًمقاضم٥م اإليامن سم٤مًمٜمص ذم اجلٛمٚم٦م :وأُم٤م اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل

: ًم٘مقًمف ٜمقن ذًمؽ١ًمال اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٌٞم  سميم٤من أهال، أو  عَمـرس سم٤مًمٜمٔمر واًمدَ 

٤نَ  َٔ َِۡس ﴿شمٕم٤ممم:  ُٝ َٚ ًۡ ٛۡ ََّل َت ٠خُ ُٖ صِ إِن  ٖۡ َ٘ ٱَّّلِ ٢ۡ
َ
 .[41اًمٜمحؾ:﴾ ]٤ُٓٚاْ أ

 :وم٤مئدة 

ف ُمتِم٤مسمف ف حمٙمؿ وسمٕمُْم ف ُمتِم٤مسمف سم٤مقمت٤ٌمر، وسمٕمُْم يمٚمف حمٙمؿ سم٤مقمت٤ٌمر، ويمٚم  اًم٘مرآن 

 سم٤مقمت٤ٌمر صم٤مًم٨م.

َِٖتٌَٰب ﴿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: :سم٠منف حمٙمؿف ذم قمدة آي٤مت وصٗمُ ٘مد ضم٤مء وم -1
ِٗيٍم َرتِۡيٍ  ۡن َخ ُ َٚۡج ِٜٞ َله ٛه ُِّؿِ َٰخ١ُُۥ ثُ ۡج َءاَي َٝ ِٗ ۡخ

ُ
 هذا:وُمٕمٜمك  ،[1هقد: ﴾]أ

 إظم٤ٌمر، وقمدٓ ذم إطمٙم٤مم.أنف ذم هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم صدىم٤م ذم 

َٞ ٱِۡلَِسيِد ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام ذم : ف سم٠منف ُمتِم٤مسمفوصٗمُ ضم٤مء و -8 ۡخَع
َ
َل أ ُ َٟضه ٱَّلله

ا ُّٜتََشَٰت٣ِ   واًمٗمّم٤مطم٦م. ،واحلؼ ،ذم اًمّمدق يِمٌف سمٕمْمف سمٕمْم٤م :أي [،81اًمزُمر:﴾]َِٖتَٰت ا 

مُّ  ١ُ٠ِٜۡ َءاَيَٰج  ﴿وصٗمف سم٠منف ضم٤مء و -1
ُ
ٞه أ َمٌَٰج ٢ُ َٗ ۡ َِٗتَِٰب ُّمُّ ۡٙ َرُص ٱ

ُ
َوأ

تََشَٰتَِهَٰج   ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ُم٤م ؾمٌؼ ذم أول [7آل قمٛمران:] ﴾ُٜ

 اعمٌح٨م.

 ًمّمٗم٤مت ُمـ اعمحٙمؿ أو ُمـ اعمتِم٤مسمف؟هؾ آي٤مت ا 

 :إـمالق اًم٘مقل سم٠من ُمٕم٤مين أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمـ اعمتِم٤مسمف، أو هل اعمتِم٤مسمف

ذم ظم٤مص ر قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ. ًمٙمـ ىمد ي٘مع شمِم٤مسمف ٟمًٌل إو٤مسم٤مـمؾ، مل يّمدُ 
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ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ذم هذا اًم٤ٌمب ومٞمزول سم٤مإلطمٙم٤مم اخل٤مص اًمذي يٕمٚمٛمف اًمراؾمخقن 

 ذم اًمٕمٚمؿ. 

أُم٤م طم٘م٤مئؼ هذه اعمٕم٤مين ويمٞمٗمٞم٤مهت٤م، ومال ري٥م أنف مم٤م اؾمت٠مثر اهلل سمٕمٚمٛمف، وطمج٥م 

 .(1)إدراك يمٜمٝمف قمـ ظمٚم٘مف، ومال ؾمٌٞمؾ ٕطمد إمم اًمٕمٚمؿ سمف

 :املبخح اهجاهح: ًعِٟ اهتأٗٙى

 اًمرضمقع. :وهق ،لوْ ظمقذ ُمـ إَ ُم٠م :اًمت٠مويؾ ذم اًمٚمٖم٦م

 وأُم٤م ذم اصٓمالح اًمٕمٚمامء ومٞمٓمٚمؼ قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤من:

 وهق إيْم٤مح اعمٕمٜمك وسمٞم٤مٟمف.: اًمتٗمًػمإول: 

 ملسو هيلع هللا ىلصقن قمٚمؿ اًمتٗمًػم )قمٚمؿ اًمت٠مويؾ(، وذم دقم٤مء اًمٜمٌل ٛم  ًَ ويم٤من اًمًٚمػ يُ 

ْٝمفُ  هللاَ »: ¶ٓسمـ قم٤ٌمس  يْ  ذِم  وَم٘م   .(8)شَؾ يْ وِ ٠مْ اًمتَ  فُ ٛمْ وقَمٚم   ،ـِ اًمد 

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من »وقمغم هذا اؾمتٕمامل اًمًٚمػ، وُمٜمٝمؿ اسمـ ضمرير ذم شمًٛمٞمتف يمت٤مسمف 

 .شقمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن

                                                           

ٜمٞم٦م: ظمالص٦م سمح٨م ( 1) ٠مخ٦م ذم ُمقىمع اًمدرر اًم   /1451http://www.dorar.net/enc/aqadiaاعم

 .138ًمٚمديمتقر أمحد اًم٘م٤ميض صش ُمذه٥م أهؾ اًمتٗمقيض»وأطم٤مًمقا قمغم يمت٤مب 

وصححف إرٟم٤مؤوط وهمػمه.  (،7355(، واسمـ طم٤ٌمن )8197أظمرضمف أمحد ) صحٞمح: (8)

 (، سمدون حمؾ اًمِم٤مهد.8477(، وُمًٚمؿ )141وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري )

http://www.dorar.net/enc/aqadia/1453
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 .احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ي١مول اًمٌمء إًمٞمٝم٤ماًمث٤مين: 

 وهذا هق اعمٕمروف ُمـ ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ُ٘ ﴿ف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ف، وشم٠مويؾ اخلؼم وىمققمُ ومت٠مويؾ إُمر ومٕمٚمُ  وِي
ۡ
َهََٰشا حَأ

ُ٘ ۡءَيََٰي ِٜٞ رُ   [.133]يقؾمػ:  ﴾َرۡت

 .سف اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره إمم اعمٕمٜمك اًمذي خي٤مًمػ اًمٔم٤مهراًمث٤مًم٨م: 

 ريـ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم وهمػمهؿ.وهق اصٓمالح اعمت٠مظم  

 وهق ٟمققم٤من: صحٞمح ووم٤مؾمد.

صَۡءاَن ﴿ُم٤م دل اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، ُمثؾ شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :وم٤مًمّمحٞمح ُٔ ۡٙ َت ٱ
ۡ
َِإِذَا ََٓصأ

 ِ ِٛ َِٱۡظخًَِۡش ةِٱَّلله ِٞ ٱلصهِجي يَۡطَٰ
َٞ ٱلؼه  ٠من اعمٕمٜمك: إذا أردت أن شم٘مرأ.سم، [98اًمٜمحؾ: ] ﴾ ِٜ

ء اهلل قمغم قمرؿمف :: ُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمفواًمٗم٤مؾمد  :هسم٤مؾمتٞمالئف، ويدِ  :يمت٠مويؾ اؾمتقا

 وٟمحق ذًمؽ. ،سم٘مقشمف وٟمٕمٛمتف

 ضمدير أن يًٛمك حتريٗم٤م ٓ شم٠مويال. -ُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف  -وهذا اًمٜمقع 

• • • 
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 أَ ٌْ ق قمَ بُ ُم٤مُم أَ ىم٤مَل اإلِ » ٦م:اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم
ِ
ِل قْ  ىمَ ذِم  ،ٌٍؾ ٜؓمْ ـِ طَم سمْ  دِ ٛمَ ـُ حُمَ ُد سمْ مْحَ ِد اهلل

ْٟمٞم٤َم ؾَم مَمٰ ِزُل إِ ٜمْ َن اهلَل يَ إِ ☺: » ل  اًمٜمٌَِ   اًمد 
ِ
ُٝمْؿ ُُمَتِٗمُ٘مقَن قمَ  ... (1)شامء ِر، غٰم اإلِ يُمٚم  ىْمرا

ِر واإلِ واإلِ  ـَ ُْمرا ٗم٤مِت ذِم  صْم٤ٌمِت ح٤م َوَرَد ُِم  وؾُمٜم٦َِم رَ ت٤م يمِ اًمّم 
ِ
ـْ هَمػْمِ ؾُم ِب اهلل قًمِِف، ُِم

ٍض ًمت٠ْمِويٚمِفِ   ش.شَمَٕمر 

 أمحد واًمِم٤مومٕمل. لمٜم٧م هذه اًمٗم٘مرة، ٟم٘مال قمـ اإلُم٤مُمشمْمٛمَ 

 :   أوٓ: يمالم اإلُم٤مم أمحد

 أَ ٌْ ق قمَ بُ ُم٤مُم أَ ىم٤مَل اإلِ »
ِ
☺:  ل  ِل اًمٜمٌَِ قْ  ىمَ ذِم  ،ٌٍؾ ٜؓمْ ـِ طَم سمْ  دِ ٛمَ ـُ حُمَ ُد سمْ مْحَ ِد اهلل

ْٟمٞم٤َم ؾَم مَمٰ ِزُل إِ ٜمْ َن اهلَل يَ إِ »  اًمد 
ِ
 هِ هٰذِ  فَ ٌَ ؿْم ُم٤م أَ وَ  ،(1)شٞم٤مَُم٦مِ  اًم٘مِ ُيرٰى ذِم  َن اهللَ إِ »و ،(8)شامء

ـُ هِب ١مْ ٟمُ ): ٨َم، ىم٤مَل يْ طم٤مدِ إَ  ُق هِب ٤م وَ ُِم َٓ َٓ  ،٤مُٟمَّمد  ٰ وٓ َٟمُرد  ؿَم  يَمٞمَْػ و
ٜمْٝم٤م، ٤م ُمِ ئً ٞمْ  َُمْٕمٜمَك

، وٓ طَم ☺ اًمَرؾمقُل  فِ وَٟمْٕمَٚمُؿ أَن ُم٤م ضم٤مَء سمِ   ؾُم غٰم رَ َٟمُرد  قمَ ؼ 
ِ
ٓ َٟمِّمُػ وَ ☺ قِل اهلل

ُف، سماِل طَمد  وٓ هم٤مَي٦ٍم ٗمْ ٤م َوَصَػ سمِِف ٟمَ اهلَل سم٠ميْمَثَر مِمَ  ِٝيُى ﴿ًَ ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  َِٖٝر١ِِٚۡۦ ََشۡ َٙحَۡط 
ُف، ٓ َٟمَتَٕمَدٰى ام ىم٤مَل، وَٟمِّمُٗمُف سمِ قُل يمَ ٘مُ . وٟمَ [11]اًمِمقرى: ﴾ٱۡۡلَِؿۡيُ  ًَ ام َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم

ٌُْٚمُٖمُف وَ ، وَ َؽ ًمِ ذَ  ـُ سم٤مًم٘مرآِن يُمٚم ِف حُمَْٙمِٛمِف وُُمَتَِم٤مهِبِ ْص ٓ َي وٓ ُٟمِزيُؾ قَمٜمُْف  فِ ُػ اًمقاِصِٗملَم، ُٟم١ْمُِم
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ـْ ِص ٗمَ ِص  آَن واحلدي٨َم، وٓ َٟمْٕمَٚمُؿ يمٞمَػ يُمٜمُْف رْ ٤مشمِف ًمَِمٜم٤َمقَم٦م ؿُمٜم َٕم٧ْم، وٓ َٟمتََٕمَدٰى اًم٘مُ ٗمَ ٦ًم ُِم

َٓ  َؽ ًمِ ذَ   .شآنِ رْ ٌِٞم٧ِم اًم٘مُ وشَمثْ  ☺ِؼ اًمَرؾمقِل يْ دِ ّْم تَ سمِ  إ

 :أُمقرا ه اًمٗم٘مرةهذ ٧مشمْمٛمٜم

ُمـ أطم٤مدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصوضمقب اإليامن واًمتّمديؼ سمام ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل : إول

 اًمّمٗم٤مت ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مص، وٓ طمد وٓ هم٤مي٦م.

ٕن شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ممتٜمع ح٤م  :ػ هذه اًمّمٗم٤متٓ ٟمٙمٞم   :أي ،أنف ٓ يمٞمػ وٓ ُمٕمٜمك: اًمث٤مين

ويمؾ  ،٤مصم٤مسمت٦م طم٘م   ▐ٕن صٗم٤مشمف  :ًمّمٗم٤مشمف ه أنف ٓ يمٞمٗمٞم٦مؾمٌؼ. وًمٞمس ُمرادُ 

 همػم ُمٕمٚمقُم٦م ًمٜم٤م. -شمٕم٤ممم  - رء صم٤مسم٧م ومال سمد ًمف ُمـ يمٞمٗمٞم٦م، ًمٙمـ يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت اهلل

 »وىمقًمف: 
ٰ
يمام ومٕمٚمف أهؾ  ،أي: ٓ ٟمث٧ٌم ل٤م ُمٕمٜمك خي٤مًمػ فم٤مهره٤م ،شوٓ َُمْٕمٜمَك

 :ػاًمت٠مويؾ، وًمٞمس ُمراده ٟمٗمل اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح اعمقاومؼ ًمٔم٤مهره٤م اًمذي ومنه٤م سمف اًمًٚم

ـْ ٗمَ وٓ ُٟمِزيُؾ قَمٜمُْف ِص  ... ٜمْٝم٤م٤م ُمِ ئً ٞمْ وٓ َٟمُرد  ؿَم »وم٢من هذا صم٤مسم٧م، ويدل قمغم هذا ىمقًمف:  ٦ًم ُِم

وم٢من ، شَؽ ًمِ آَن واحلدي٨َم، وٓ َٟمْٕمَٚمُؿ يمٞمَػ يُمٜمُْف ذَ رْ ٤مشمِف ًمَِمٜم٤َمقَم٦م ؿُمٜم َٕم٧ْم، وٓ َٟمَتَٕمَدٰى اًم٘مُ ٗمَ ِص 

 ٤ٌمت اعمٕمٜمك اعمراد ُمٜمٝم٤م.ف ًمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتٝم٤م دًمٞمؾ قمغم إصمرء ُمٜمٝم٤م، وٟمٗمٞمَ  د  ٟمٗمٞمف ًمرَ 

ف ، وُمتِم٤مهبِ (وهق ُم٤م اشمْمح ُمٕمٜم٤مه)ف ٛمِ ف حمٙمَ وضمقب اإليامن سم٤مًم٘مرآن يمٚم   :اًمث٤مًم٨م

وم٢من مل يتْمح  ،ًمٞمتْمح ُمٕمٜم٤مه :اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ د  رُ ــ، ومٜمَ (ؾ ُمٕمٜم٤مهوهق ُم٤م أؿمٙمَ )

 .- شمٕم٤ممم -، وشمٗمقيض ُمٕمٜم٤مه إمم اهلل وضم٥م اإليامن سمف ًمٗمٔم٤م
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 :   لصم٤مٟمٞم٤م: يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕم

 حُمَ ٌْ ق قمَ بُ ُم٤مُم أَ ىم٤مَل اإلِ »
ِ
 ٜمْ آُمَ : )ل  ٕؓمِ َس اًمَِم٤مومِ يْ رِ ـُ إدْ ُد سمْ ٛمَ ِد اهلل

ِ
٧ُم سم٤مهلل

ـِ وسمِ   قمَ  ام ضم٤مَء قَم
ِ
، وآُمَ اهلل

ِ
ِد اهلل  وسمِ ؾُم رَ ٧ُم سمِ ٜمْ غٰم ُُمرا

ِ
ـْ قِل اهلل  قمَ ؾُم رَ  ام ضم٤مَء قَم

ِ
غٰم قِل اهلل

ِد رَ   ؾُم ُُمرا
ِ
 ش.(قِل اهلل

 ٠ميت:اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ُم٤م ي ـ يمالمُ ْمٛمَ شم

ٌلم قمغم ُم٤م أراده اهلل ذم يمت٤مسمف اعمُ  -شمٕم٤ممم  -اإليامن سمام ضم٤مء قمـ اهلل : أوٓ

 ُمـ همػم زي٤مدة، وٓ ٟم٘مص، وٓ حتريػ. ▐

، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصذم ؾمٜمتف، قمغم ُم٤م أراده  ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن سمام ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل : صم٤مٟمٞم٤م

 همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مص وٓ حتريػ.

ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ مل  :تٛمثٞمؾقمغم أهؾ اًمت٠مويؾ، وأهؾ اًم د  وذم هذا اًمٙمالم رَ 

د اهلل ورؾمقًمفي١مُمـ سمام ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمِ  ،  وم٢منَ  ،ف قمغم ُمرا أهؾ اًمت٠مويؾ ٟم٘مّمقا

 وأهؾ اًمتٛمثٞمؾ زادوا.

َٚمُػ وَأِئَٛم٦ُم اخلََٚمِػ قمَ وَ » ىم٤مل اعم١مًمػ: ًَ ، يُمٚم ُٝمْؿ ╚غٰم هٰذا َدَرَج اًم

ِر، واإلِ غٰم اإلِ ُُمَتِٗمُ٘مقَن قمَ  ِر واإلِ ىْمرا ـَ صْم٤ٌمِت حُْمرا ٗم٤مِت ذِم  ٤م َوَرَد ُِم   يمِ اًمّم 
ِ
ت٤مِب اهلل

ٍض ًمت٠ْمِويٚمِفِ قًمِِف، ُمِ ؾُم وؾُمٜم٦َِم رَ   .شـْ هَمػْمِ شَمَٕمر 
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اعم٘مّمقد هذا سمٞم٤من عمذه٥م اًمًٚمػ ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وؾمٌؼ سمٞم٤من 

 ٤م.٤م وقم٤مُم  وأن ًمف ُمٕمٜمك ظم٤مص   ،٤مًمًٚمػ ذم أول ذح اعمتـسم

 ٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمال شمٙمٞمٞمػ أو ُتثٞمؾ.وُمذهٌٝمؿ ىم٤مئؿ قمغم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت اًمقاردة ذم اًم

• • • 

 ٔصم٤مِرِهْؿ، وآهْ  دْ ىمَ وَ » :اًمث٤مًمث٦ماًمٗم٘مرة 
ِ
 سمِ تِ ُأُِمْرٟم٤م سم٤مٓىْمتَِٗم٤مء

ِ
ال ومَ  ... ٜم٤مِرِهؿْ ٛمَ داء

 .ش!فِ ٞمْ ٚمَ َوؾَمَع اهلُل قمَ 

قمغم اشم٤ٌمع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، واًمتحذير  شمْمٛمٜم٧م هذه اًمٗم٘مرة احل٨َم 

صح٤ميب،  شم٘مرير ذًمؽ: طمديث٤م ٟمٌقي٤م، وىمقَل  ُمـ آسمتداع ذم اًمديـ، وؾم٤مق ذم

 شم٤مسمٕمل، صمؿ أورد ُمٜم٤مفمرة ٕطمد أظمذيـ قمـ أت٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم. وشم٤مسمٕمل، وشم٤مسمعِ 

 :أوٓ: احلدي٨م اًمٜمٌقي

ٜمَ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل  ًُ  َوؾُمٜمَ  تِْل سمِ
ِ
ـَ اعَمْٝمِدي  اًمرَ  ٦ِم اخْلَُٚمَٗم٤مء ؿِمِدي ـْ سَمْٕمِدي، لْمَ ا  ُِم

ضِمِذ، َوإِيَ قا قَمَٚمٞمَْٝم٤م سم٤ِمًمٜمَ قَمْم   يُمَؾ حُمَْدصَم٦ٍم سمِْدقَم٦ٌم، َويمَؾ  ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت إُُمقِر، وَم٢مِنَ َقا

 .(1)شسمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ 
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واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ،  ،ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمتٛمًؽ سمًٜم٦م اًمٜمٌل  ذم احل٨م   احلدي٨م ٟمٌص و

ؾ: أىمَم إضاس، وىمٞم :وهل ،شَقاضِمذِ قا قَمٚمَٞمَْٝم٤م سم٤ِمًمٜمَ قَمْم  »واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ذًمؽ سم٘مقًمف: 

 إضاس.

د سم٤معمُ  وهدي  ،☺ ث قمغم ظمالف هديفطمدِ هل ُم٤م أُ : صم٤مت ذم اًمديـحدَ واعمرا

 أصح٤مسمف ذم اًمٕم٘مٞمدة أو ذم اًمٕمٛمؾ.

 هذا ُمـ أىمقى أخٗم٤مظ اًمٕمٛمقم، ويٗمٞمد أنَ  :شيمَؾ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

 اًمٌدع يمٚمٝم٤م والًم٦م، وًمٞمس هٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م ذم اًمديـ.

 :صم٤مٟمٞم٤م: ىمقل اًمّمح٤ميب

ٌَْتِدقُمقا »: ل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓىم٤م  .(1)شوَمَ٘مْد يُمِٗمٞمُتؿْ  :اشَمٌُِٕمقا وٓ شَم

ٕصح٤مسمف وُمـ سمٕمدهؿ أن يٚمتزُمقا ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل   ؓ وهذا أُمر ُمٜمف

ومال وضمف  ٕن اًمديـ ىمد يمٛمؾ وشمؿَ  :ل ُمٜمف قمـ آسمتداعوأصح٤مسمف، وهَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص

ٛۡ دِي٠َ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ًمٚمزي٤مدة ُٚۡج َُٙس َٝ ۡز
َ
ٛۡ ٱَۡل٤ََۡم أ  [.1]اح٤مئدة:  ﴾ُس
وم٘مد ٜم٦م، يراه٤م طمً ٦مؾمالم سمدقمُمـ اسمتدع ذم اإل»:    ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

ٛۡ ﴿ن اهلل ي٘مقل: ٕ :ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م ملسو هيلع هللا ىلصن حمٛمدا أزقمؿ  ُٚۡج َُٙس َٝ ۡز
َ
ٱَۡل٤ََۡم أ

 ۡٛ  .(8)شومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤م ،، ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤م[1]اح٤مئدة:  ﴾دِي٠َُس

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 (.6/58ش )اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم »( أظمرضمف اسمـ طمزم ذم 8)
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 :صم٤مًمث٤م: ىمقل اًمت٤مسمٕمل

ـُ قمٌِد اًمٕمزيِز ؓوىم٤مَل قمٛم»  :مُ قْ ٨ُم َوىَمَػ اًم٘مَ ٞمْ ىِمْػ طَم )يمالًُم٤م ُمٕمٜم٤مُه:  ُر سم

، َوَلُْؿ قَمغَمٰ يَمِْمِٗمٝم٤م يمَ  وَم٢ِمهَنُؿْ  قا
ٌٍََمٍ ٟم٤موِمٍذ يَمٗم  ، وسمِ ـْ قِمْٚمٍؿ َوىَمُٗمقا قا َأىْمَقى، ٤مٟمُ قَم

ـْ ىُمْٚمُتْؿ طَمَدَث سَمْٕمَدُهؿ، وَماَم َأطْمَدصَمُف  .ْق يم٤مَن ومٞمٝم٤م َأطْمَرىوسم٤مًمَٗمْْمؾ ًمَ  َٓ وَمَٚمِئ ـْ إ  َُم

ـْ ؾُمٜمَتِِٝمْؿ، وًمَ٘مْد َوَصُٗمقا ُِمٜمُْف ُم٤م  ام ، وشَمَٙمَٚمُٛمقا ُِمٜمْف سمِ ِْمِٗمليَ ظَم٤مًَمَػ َهْدََيُْؿ، َوَرهِم٥َم قَم

، ْل َيْٙمٗمِ  ، ًَمَ٘مْد ىَمٍُمَ قَمٜمُْٝمؿ ىَمْقٌم وَمَجَٗمْقا ُ ، وُم٤م دوهنؿ ُُمَ٘مٍم  ٌ ، وَمام وَمْقىَمُٝمؿ حُمَن 

، وإهَِنُ   ش.(ْؿ وِمٞمام سَملْمَ َذًمَِؽ ًَمَٕمغَمٰ ُهًدٰى ُمًت٘مٞمؿٍ َودَم٤مَوَزُهْؿ آظَمُرون وَمَٖمَٚمْقا

 ـ هذا اًمٙمالم:وشمْمٛمَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَل  :يٕمٜمل هبؿووضمقب اًمقىمقف طمٞم٨م وىمػ اًم٘مقم،  -1

: ٕهنؿ وىمٗمقا قمـ قمٚمؿ يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ قم٘مٞمدة وقمٛمالوأصح٤مسمف ومٞمام 

 ًمٙم٤مٟمقا سمف أطمرى. ،وًمق يم٤من ومٞمام طمدث سمٕمدهؿ ظمػمٌ  ،وسمّمػمة

 ،ٚمٞمس ومٞمف إٓ خم٤مًمٗم٦م هدَيؿ، واًمزهد ذم ؾمٜمتٝمؿث سمٕمدهؿ ومأن ُم٤م ُأطمدِ  -8

 وشمٙمٚمٛمقا ومٞمف سمام يٙمٗمل. ،لِمٗمِ وإٓ وم٘مد وصٗمقا ُمـ اًمديـ ُم٤م يَ 

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ، ٤مس ُمـ ىمٍم ذم اشم٤ٌمقمٝمؿ ومٙم٤من ضم٤مومٞم٤مأن ُمـ اًمٜم -1

 ، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ُم٤م سملم اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم.دم٤موزهؿ ومٙم٤من هم٤مًمٞم٤م

 :راسمٕم٤م: ىمقل شم٤مسمع اًمت٤مسمٕمل

ـْ ؾَمَٚمَػ ٚمَ قمَ ): ل  ؓاقمِ زَ وْ ْٛمٍرو إَ ق قمَ أبُ ُم٤مُم وىم٤مَل اإلِ » ْن وإِ  ،ْٞمَؽ سمآث٤مِر َُم

ضم٤ملِ يَ ٤مُس، وإِ َروَمَْمَؽ اًمٜمَ   .ش(ْن َزظْمَروُمقُه ًَمَؽ سم٤مًم٘مْقلِ إِ وَ  ،٤مك وآراَء اًمر 
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 ًُ ٦م اًمًٚمػ وًمق طمّمٚم٧م ُمٜم٤مسمذة وُمقاضمٝم٦م ُمـ ٜمَ وهذا ومٞمف احل٨م قمغم اًمتٛمًؽ سم

ض رِ وًمق قمُ ُمـ اًمرأي اعمذُمقم(،  )أي: ُم٤م يٙمقناًمٜم٤مس، واحلذر ُمـ آراء اًمرضم٤مل 

 ذم ىم٤مًم٥م مجٞمؾ.

ـُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًمٜمَ  ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مرُ ٌِ  ل حمٛمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد آصم

  
 ٦ُم ًمٚمٗمتـــــــــــــــك إظمٌـــــــــــــــ٤مرُ ؿ اعمٓمَٞمـــــــــــــــْٕمـــــــــــــــٟمِ 

   
  ِفقمــــــــــــــــــــــــــ احلـــــــــــــــــــــــــدي٨م وأهٚمِـــــــــــــــــــــــــ ـَ ٌَ همَ رْ ٓ شَمـــــــــــــــــــــــــ

  
 هنــــــــــــ٤مرُ  واحلــــــــــــدي٨ُم  ،ومــــــــــــ٤مًمرأي ًمٞمــــــــــــٌؾ 

   
 دىؾ اًمٗمتـــــــــــــــــــــك أثـــــــــــــــــــــَر الـُــــــــــــــــــــوًمـــــــــــــــــــــرسمام ضمِٝمـــــــــــــــــــــ

  
رُ  واًمِمـــــــــــٛمُس  (1)سم٤مزهمــــــــــــ٦ٌم لـــــــــــ٤م أنــــــــــــقا

 

   

 :ٝم٤مٚمؿ وٓ ؾمٞمام ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إمم اًمٕمٜم٤مي٦م سمآث٤مر اًمًٚمػ وـمٚمٌِ وهذا يدقمق اعمً

 اًمًٚمػ.ًمٜم٤م ٗمٝم٤م ومٝمذا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وذًمؽ ذم يمت٥م احلدي٨م واًمٕم٘مٞمدة اًمتل ظمٚمَ 

 :(8)لُمِ رَ ظم٤مُم٤ًم: ُمٜم٤مفمرة إذْ 

 ذْ ـِ إَ مْحَ ِد اًمرَ ٌْ ـُ قمَ ُد سمْ ٛمَ وىم٤مَل حُمَ »
ٝم٤م: ٞمْ ًمَ إِ َرضُمٍؾ شمَٙمَٚمَؿ سمٌْدقَم٦ٍم َوَدقَم٤م اًمٜم٤مَس َرُِمل  ًمِ

 ؾُم َهْؾ قَمٚمَِٛمَٝم٤م رَ )
ِ
 قه٤م؟ َٚمٛمُ ٕمْ  أْو مَل يَ كِم  امُن وقمَ ثْ ُر وقمُ ٛمَ ْٙمٍر وقمُ ق سمَ بُ وأَ  ☺ قُل اهلل

                                                           

ٕبٞم٤مت (888/ 1ش )اعمحج٦م سمٞم٤من ذم احلج٦م»يٜمٔمر:  (1) ٥م ا ـ ُمٝمدي  ، وًٟم ـ سم  .ًمٕمٌد اًمرمح

( اًمرضمؾ اًمذي ٟم٤مفمره إذرُمل هق: أمحد سمـ أيب دؤاد، واًمٌدقم٦م: اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن،  8)

صمؼ سم٤مهلل اًمٕم٤ٌمد.  ًمٚمِمٞمخ اسمـ ش عمٕم٦م آقمت٘م٤مد»يٜمٔمر شمٕمٚمٞمؼ اعمح٘مؼ قمغم ذح وواخلٚمٞمٗم٦م: اًمقا

 .47-46قمثٞمٛملم ص
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ٌء مَلْ ىم٤مَل  .قه٤مَٚمٛمُ ٕمْ يَ  ملَ : ىم٤مَل   ١مُ هَ  َٚمْٛمفُ ٕمْ يَ  : وَمٌَمْ
ِ
ُؾ: وم٢مين  اًمَرضُم  َأقمٚمِْٛمَتُف أن٧َم؟ ىم٤مَل  ٓء

، أْم مَل فِ ٞمْ ٤مَس إًمَ ْدقُمقا اًمٜمَ ٓ يَ وَ  فِ َتَٙمَٚمُٛمقا سمِ  يَ َٓ  ٚمُِٛمقه٤م، ىم٤مل: َأوَمَقؾِمَٕمُٝمْؿ أنْد قمأىمقُل ىمَ 

ْٕمُٝمْؿ؟ ىم٤مل: سَمْؾ َوؾِمٕمَ  ًَ ٌء َوؾِمَع رَ  .ُٝمؿْ َي  ؾُم ىم٤مل: وَمٌَمْ
ِ
، ٓ ٤مَءهُ ٗمَ ٚمَ وظُم ☺قَل اهلل

ُٕمَؽ أَ  ًَ  اخلَ  ٘م٤مَل ومَ  !ُؾ ٧َم؟ وم٤مْٟمَ٘مَٓمَع اًمَرضُم نْ َي
: ٓ َوؾَمَع اهلُل قمَ طم٤مِضً  ٦ُم، ويم٤منَ ٗمَ ٞمْ ٚمِ ـْ غَمٰ ا  َُم

ْٕمُف ُم٤م َوؾِمَٕمُٝمؿْ مَل  ًَ  .ش!(َي

 ٙمَ وهَ » ىم٤مل اعم١مًمػ:
ِ
ْٕمُف ُم٤م َوؾِمَع رؾمقَل اهلل ًَ ـْ مَل َي  ح٤مسَمفُ ْص وأَ  ،☺ذا َُم

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ، واًمرَ ٛمَ ٤ًمٍن، وإئِ ٢مطْم سمِ  َلُؿْ  لمَ ٕمِ واًمت٤َمسمِ  ـْ شماِلَوِة آي٤مِت  اًمِٕمْٚمؿِ ذِم  لمَ اؾِمخِ ٦َم ُِم  ، ُِم

َءِة أَ  ٗم٤مِت وىِمرا  .ش!فِ ٞمْ ٚمَ ال َوؾَمَع اهلُل قمَ ، ومَ ام ضم٤مَءْت يمَ  ظْم٤ٌمِره٤م، وإُِْمراِره٤ماًمّم 

•••
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 بأدهتٔا - تعاىل -ذكس بعض صفات اهلل 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ٗم٤مِت ومَ  ـْ آي٤مِت اًمّم    :ِٛماَم ضم٤مَء ُِم
ِ
َٕ : ﴿- َؾ ضَم وَ  زَ قمَ  - ىمقُل اهلل ِ  ﴾َويَۡتََقَٰ وَۡج١ُ َرّب

بُۡع٤َلخَانِ ﴿ ▐: ًُمفُ قْ ىمَ ، وَ [87]اًمرمحـ: َٜ ٘ۡ يََساهُ   -ًُمُف قْ ىمَ ، وَ [64ئدة:]اح٤م ﴾ةَ

ٰ ًَ ٞمْ قمِ  ـْ ٤ٌمًرا قمَ إظْم  - ٕم٤مممٰ شمَ 
ِّۡس ﴿ :ىم٤مَل  نَفُ أَ  ♠ك َٜا ِِف َج  ُٛ ًَٚۡ َٜا ِِف  َت  ُٛ ۡيَٚ

َ
َوََّلٓ أ

 َٕ ِع ّۡ َٕ : ﴿- فُ ح٤مٟمَ ٌْ ؾُم  -ًُمُف قْ ىمَ ، وَ [116]اح٤مئدة: ﴾َج  -ًُمُف قْ ىمَ ، وَ [88]اًمٗمجر: ﴾وََجآَء َربُّ

ن : ﴿- ٕم٤مممشمَ 
َ
ٓ أ ٘ۡ ي٠َُوُصوَن إَِّله ٢َ ُ ُٛ ٱَّلله تِي٣َُ

ۡ
 :- ٕم٤مممشمَ  -ًُمُف قْ ىمَ ، وَ [813]اًمٌ٘مرة: ﴾يَأ

ْ َخ١ۡ٠ُ رهِِضَ ٱ﴿ ٛۡ َورَُف٤ا ُ َخ٣ُۡ٠ ٛۡ : ﴿- ٕم٤مممشمَ  -ًُمُف قْ ىمَ ، وَ [119]اح٤مئدة: ﴾َّلله ُُيِت٣ُُّ

ٛۡ ٤مِر: ﴿ٗمَ  اًمٙمُ ذِم  - ٕم٤مممشمَ  -ًُمُف قْ ىمَ ، وَ [54]اح٤مئدة: ﴾َويُِدت١َٟ٤ُُّ  ُ َيَٚي٣ِۡ  ﴾ٍَِقَب ٱَّلله

َ : ﴿- ٕم٤مممشمَ  -ًُمُف قْ ىمَ وَ ، [11، واعمٛمتحٜم٦م:14، واعمج٤مدًم٦م:6:]اًمٗمتح ۡظَزَك ٱَّلله
َ
ٓ أ ا َٜ  ْ ٤ًُا  ﴾ٱتهتَ

صِهَ ٱ:  ﴿- ٕم٤مممشمَ  -ًُمُف قْ ىمَ وَ  ،[88]حمٛمد: َٖ ٛۡ َوَلَِٰسٞ  ًَاث٣َُ ُ ٱۢنتِ  .[46]اًمتقسم٦م: ﴾َّلله
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ٜم٦َِم ىَمْقُل اًمٜمَ   ً ـَ اًم  ًَ اًم٦ٍم إمٰم ٚمَ ٞمْ ًمَ  َؾ يمُ  - ٕم٤مممٰ شمَ ٤ٌمرَك وَ شمَ  -ِزُل رسم ٜم٤م َيٜمْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ وُِم
ِ
امء

٧ْم ًَمُف َصٌَْقةٌ » :ًُمفُ قْ ىمَ وَ  ،(1)شٞم٤مٟمْ اًمد   ًَ ـَ اًمَِم٤مب  ًَمٞمْ َيْٕمَج٥ُم َرسم َؽ ُِم
  ،(1)ش(8)

٤م َيْ٘مُتُؾ  َرضُمَٚملْمِ  إمَِم  اّلَلُ  َيْْمَحُؽ : »ًُمفُ قْ ىمَ وَ   .(4)شاجلَٜم٦َمَ  َيْدظُماَلنِ  أظَمرَ  َأطَمُدمُهَ

ٌََٝمفُ ٝمٰذا وَ ومَ  ًَم٧ْم َصَح ؾَمٜمَُدُه، وَ  ٤ممِمَ ، ُم٤م أؿْم ـُ سمِِف، وَ اشُمفُ ُرو قُمد  ُه، وَ ، ُٟم١ْمُِم ٓ ٓ َٟمُرد 

ٌ ُٝمُف سمِ ٓ َٟمَت٠َمَوًُمُف سمَِت٠ْمِويٍؾ خُي٤مًمُِػ فم٤مِهَرهُ َٟمْجَحُدُه، وَ  ٓ ، وَ لْمَ قىمِ ٚمُ خْ اعمَ ٗم٤مِت ِّم ، وٓ ُٟمَِم

امِت اعمُْحدَ  ًِ َٙۡحَط ﴿ ،ػْمَ ٔمِ ٓ ٟمَ َف ًَمُف، وَ ٞمْ ٌِ ٓ ؿَم  ▐أَن اهلَل  َٚمؿُ ٕمْ ٟمَ صملَِم، وَ سمِ
ِٝيُى ٱۡۡلَِؿۡيُ  ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  ِٝر١ِِٚۡۦ ََشۡ ٞم َؾ ذِم يمُ ، وَ [11]اًمِمقرى: ﴾َٖ

ـِ أَ ؾ  ُم٤م خُتِ ْه ْو  اًمذ 

٤ٌَمِل، ومَ   .الوِمفِ خِ سمِ  - ٕم٤مممٰ شمَ  -َن اهلَل ٢مِ ظَمَٓمَر سم٤مًم

ِ وَ  ـْ َذًم ۡصِش ٱۡظخ٤ََىَٰ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  ًُمفُ قْ َؽ ىمَ ُِم ًَ ُٞ لََعَ ٱٙۡ َٰ [، 5ـمف:] ﴾ٱلصهۡخَم

آءِ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  ًُمفُ قْ ىمَ وَ  َٝ ٞ ِِف ٱلعه ٜه ٠ِٜخُٛ 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلص:ل  ٌِ قُل اًمٜمَ ىمَ ، وَ [16]اعمٚمؽ: ﴾َءأ

                                                           

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 ٞمؾ إمم القى، وهل اعمرة ُمٜمف.هل اعم :ّمٌقةاًم( 8)

، وأبق يٕمغم شًَمٞمَْٕمَج٥ُم  اّلَلَ  نَ إِ »، سمٚمٗمظ (17171) : أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمدهطمًـ ًمٖمػمه( 1)

 (، وىم٤مل حم٘م٘مق ُمًٜمد أمحد: طمًـ ًمٖمػمه.1749ذم ُمًٜمده )

 .(، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 1893ؓ(، وُمًٚمؿ )8886: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 4)
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ٜم٤َم اهللُ » ًَ ذِم  ِذْي اًمَ  َرسم   شَمَ٘مدَ  اًم
ِ
ِ  ىم٤مَل وَ  ،(1)شَس اؾْمُٛمَؽ امء ـَ اهلل: »٦مِ يَ ج٤مرِ ٚمْ ًم ش ؟ ُأجْ

. ىم٤مَل ٧ْم: ذِم ىم٤مًمَ 
ِ
امء ًَ ِ  واهُ رَ  ،(8)شوَم٢ِمهَن٤َم ُُم١ْمُِمٜم٦َمٌ  :َأقْمتِْ٘مَٝم٤م: » اًم ـُ أنٍَس ُؽ سمْ ُم٤مًم

ـَ إَ مُه ػْمُ همَ ٚمٌؿ وَ ًْ ُمُ وَ   .٦مِ ٛمَ ئِ ٤م ُِم

:  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ىم٤مَل اًمٜمَ وَ 
َٕ ؾِمَت٦ًم ذِم  :٦مً ٌْٕمَ : ؾَم ىم٤مَل ش ؟يَمْؿ إًمـًٰٝم٤م شَمْٕمٌُدُ »حِلَُّملْمٍ  ،ضِ رْ  ا

، ىم٤مَل: واطِمًدا ذِم وَ 
ِ
امء ًَ ٌَتَِؽ » اًم ٌَتَِؽ َوَرْه ـْ ًمَِرهْم  ذِم  ْي ذِ ىم٤مَل: اًمَ ش ؟َُم

ِ
امء ًَ َل: ، ىم٤م اًم

َت٦مَ  وَم٤مشْمُركِ »  ً  ذِم  ِذْي اًمَ  َواقْمٌُدِ  ،اًم
ِ
امء ًَ َوقَمَٚمَٛمُف  ،وَم٠َمؾْمَٚمؿَ  ،ش٤م ُأقَمٚم ُٛمَؽ َدقْمَقشَملْم َوَأن ، اًم

شِل َذَ َٟمْٗمِز َوىِمٜمِ  ،اًمَٚمُٝمَؿ أْخِٝمْٛمٜمِل ُرؿْمِدْي »َأْن َيُ٘مقَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَل  
(1). 

ـْ قَماَل  ُم٦ِم أهَنُ ٘مَ تَ  اًمُٙمُت٥ِم اعمُ سمِِف ذِم ح٤مْص َوأَ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ُم٤مِت اًمٜمَ َوومٞماَم ُٟمِ٘مَؾ ُِم  ؿْ د 

ُجدُ  ًْ .ْؿ ذِم هَلٝمُ أَن إِ  قنَ َيْزقُمٛمُ ٤مْٕرِض، وَ سمِ  ونَ َي
ِ
امء ًَ   اًم

                                                           

ين ذم ا (، واًمٓمؼم13839(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )1898بق داود ): أظمرضمف أوٕمٞمػ (1)

 .(، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين8616إوؾمط )

 .(776/ 8) شاعمقـم٠م »ُم٤مًمؽ ذم(، و517ُمًٚمؿ )أظمرضمف : صحٞمح (8)

(، 1191ش )اًمدقم٤مء»( ذم ؾمٜمٜمف، واًمٓمؼماين ذم 1481: أظمرضمف اًمؽمُمذي )وٕمٞمػ( 1)

 ووٕمٗمف إًم٤ٌمين.
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  ؾُمٜمَ َد ذِم ق داوُ بُ َوَرَوٰى أَ 
ػَمُة يمَ َن َُم٤م سملَْمَ ؾَم إِ »ىم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصَل ٌِ أَن اًمٜمَ  فِ ٜمِ ًِ  َُم

ٍ
 إمٰم ؾَمامء
ٍ
َذا امء

 .(1)شومَْقَق َذًمَِؽ  - ؾُمٌَْح٤مٟمَفُ  - َواّللُ  ،َوومَْقَق َذًمَِؽ اًمَٕمْرُش  :ىَمْقًمفِ  َذيَمَر اخلؼََمَ إممٰ وَ ...،  َذاَويمَ 

ٌََٝمفُ  َٚمُػ  وَمٝمٰذا َوَُم٤م أؿْم ًَ ٌُقًمِفِ قمَ  ô مِم٤َم َأمْجََع اًم ِف وىَم
ِه َيَتَٕمَرُوقْ  مَلْ وَ  ،غٰم َٟمْ٘مٚمِ ا ًمَِرد 

 .ٓ شَمِْمٌِٞمِٝمِف وٓ َُتْثِٞمٚمِفِ ٓ شَم٠ْمِويٚمِِف وَ وَ 

 ٌْ وَمِ٘مٞمَؾ: ي٤م أب٤م قمَ  ٍس  نَ ـُ أَ سمْ  ُؽ ُم٤مًمِ ُم٤مُم ؾُمِئَؾ اإلِ 
ِ
ُٞ لََعَ ﴿ ،ِد اهلل ٱلصهۡخَمَٰ

ۡصِش ٱۡظخ٤ََىَٰ  ًَ ۡٙ ُء همػْمُ َُمْ ٘م٤مَل قى؟ ومَ تَ اؾْم  ْٞمَػ يمَ  [5ـمف:] ﴾ٱ ْٞمُػ ٙمَ اًمْ قٍل، وَ ٝمُ : آؾْمتِقا

١مَ ٥ٌم وَ واضمِ  فِ امُن سمِ يْ قٍل، واإلِ ْٕم٘مُ ػْمُ ُمَ همَ   ً ٠ُمظْمِرَج ضُمِؾ ومَ ٤مًمرَ َأَُمَر سمِ  ٦ٌم، صُمؿَ قمَ دْ سمِ  ٜمْفُ اُل قمَ اًم
(8). 

ـْ ِصٗم٤مِت وَ    ُِم
ِ
ـْ يْ الٍم ىَمدِ ٙمَ ُُمَتَٙمٚم ٌؿ سمِ  أنَفُ  - ٕم٤مممٰ شمَ  - اهلل ـْ ؿَم٤مَء ُِم ِٛمُٕمُف َُم ًْ ٍؿ، ُي

 
ٰ
ـْ همَ  ♠ظَمْٚمِ٘مِف. ؾَمِٛمَٕمُف ُُمقؾمك ، ♠ َواؾِمَٓم٦ٍم، وؾَمِٛمَٕمُف ضِمؼْميُؾ ػْمِ ُِمٜمُْف ُِم

ـْ ُمَ  ـْ َأِذَن ًَمُف ُِم  .ٙمتِِف، َوُرؾُمٚمِفِ الئِ َوَُم

ٌَْح٤مَٟمف  - أنَفُ وَ   ١مُمِ ُيَٙمٚم ُؿ اعمُ  -ؾُم
َٟمُف، ُروْ وَمَٞمُزوْ  ؿْ َٟمُف، وَي٠ْمَذُن َلُ ٚم ُٛمقْ ُيٙمَ  أظِمَرِة، وَ ذِم  لْمَ ٜمِ

َٛ ٱ: ﴿- ٕم٤مممشمَ  -اهلُل  ىم٤مَل  ٝ  َوََكه ُ ُم٤ََسَٰ حَۡسِٚي  - ىم٤مَل ، وَ [164اًمٜم٤ًمء:] ﴾اَّلله
ِ : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم   ٱَلهاِس ة

َٕ لََعَ ۡيخُ َّ ٤ََسٰٓ إَِّّنِ ٱۡؾَم ُٝ َٰ  ﴾صَِسََٰلَِِٰت َوبَِسَلَِٰم َي

َٛ ٱ: ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - ، وىم٤مَل [144إقمراف:] ٞ ََكه ٜه  ٛ٣ُ٠ِۡ ّٜ ُ   ،[851اًمٌ٘مرة:] ﴾َّلله
                                                           

(، ووٕمٗمف 1773(، وأمحد )191(، واسمـ ُم٤مضمف )4781: أظمرضمف اًمؽمُمذي )وٕمٞمػ( 1)

 إًم٤ٌمين.

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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ا ََكنَ : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - وىم٤مَل  َٜ ۡو ِٜٞ َوَرآي   َو
َ
ُ إَِّله وَۡخيًا أ ١ُ ٱَّلله َٝ ِ ن يَُسّٚ

َ
 ِٙبََۡشٍ أ

حَ ﴿ :- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - ، وىم٤مَل [51اًمِمقرى:] ﴾ِخَجاٍب 
َ
ٓ خ ا ٝه ٤ََُٝسٰٓ ََِٚ َٰ ٣ََٰا ٤ُٟدَِي َي  ٫ى

 َٕ ۠ َربُّ َٟا
َ
ٓ خ َٟا۠ : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - ، وىم٤مَل [18-11ـمف:] ﴾إَِّّنِ

َ
ٓ خ ١ََٰ إَِّله ُ ََّلٓ إَِل َٟا ٱَّلله

َ
هَِنٓ خ إِٟ

 ٘مُ ْن يَ ػْمُ ضم٤مِئٍز أَ همَ وَ  [14ـمف:] ﴾َِٱۡختُۡسَِّن 
ِ
 .قَل هٰذا َأطَمٌد همػْمُ اهلل

 ىم٤مَل قمَ وَ 
ِ
٤مًمَقطْمِل ؾَمِٛمَع َصْقشَمُف َأْهُؾ إَذا شَمَٙمَٚمَؿ اهلُل سمِ »: قٍد ٕؓمُ ًْ ُمَ  ـُ سمْ  ٌُْد اهلل

 
ِ
امء ًَ  ي ذَ ُروِ  ،شاًم

ـِ اًمٜمَ  َؽ ًمِ  .(1)ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قَم

 ٌْ َوَروٰى قمَ  
ِ
ـِ اًمٜمٌَِ  ُد اهلل ـُ ُأنَْٞمٍس قَم ْقَم الئَِؼ يَ اخلَ  َُيْنُمُ اهللُ »ىم٤مَل:  أنَفُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  سْم

ًة طُمٗم٤مًة هُمْرًٓ هُبْ اًم٘مِ  ـْ َّم سمِ  ؿْ وَمٞمُٜم٤َمِدَْيِ  ،اًم ٞم٤مَُم٦ِم قُمَرا َٛمُٕمُف َُم ًْ ـْ سَمُٕمَد، يَماَم َي َٛمُٕمُف َُم ًْ ْقٍت َي

.خ٤مرِ اًمٌُ  فِ اؾْمَتِْمَٝمَد سمِ وَ  ،٦مُ ٛمَ ئِ واُه إَ رَ  ،(8)ش ُىَمُرَب: َأن٤َم اعمٚمُِؽ، أن٤َم اًمَدَي٤من   ي 

 أَن ُمُ  :ْٕمِض أصم٤مرِ  سمَ ذِم وَ 
ٰ
ٜمْٝم٤م، وَمٜم٤َمداُه ٤مَر وَمَٝم٤مًَمْتُف، وَمَٗمِزَع ُمٰى اًمٜمَ أَ ًمٞمْٚم٦َم رَ  ♠قؾمك

ٌَٞمَْؽ اؾْمتِئْٜم٤مؾًم٤م سمِ  :ًٕم٤ميْ ضم٤مَب َهِ ٠مَ ك! ومَ ؾَم قْ َرسم ُف: ي٤م ُمُ  ٌَٞمَْؽ ًم ؾْمَٛمُع أَ  ،٤مًمَّمْقِت، وَمَ٘م٤مَل: ًم

ـْ َيِٛمٞمْ : أَ ٘م٤مَل ومَ  !٧َم؟نْ أَ  ـَ جْ ٠مَ ٙم٤مَٟمَؽ، ومَ ٓ َأَرٰى ُمَ ْقشَمَؽ وَ َص  ٜمَِؽ، ن٤م وَمْقىَمَؽ، َوَأَُم٤مَُمَؽ، وقَم

                                                           

َوََّل : ﴿-شمٕم٤ممٰم  - ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م )يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل1)
ُى  َّ ُث ِي٠َسهُ لؼه ٱح٠َ ًَ ٞۡ  إَِّله  ۥٓ َفَٰ َٝ ِ ذِنَ  ل

َ
 [(.81﴾ ]ؾم٢ٌم:ََلُ  أ

. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م (16348: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )صحٞمح( 8)

ُى : ﴿-شمٕم٤ممٰم  -)يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل  َّ ًَُث ي٠َِسهُ ٱلؼه َوََّل ح٠َ ٞۡ  إَِّله  ۥٓ َفَٰ َٝ ِ ذِنَ  ل
َ
﴾ ََلُ  أ

 (، وصححف إًم٤ٌمين.973ش )إدب اعمٗمرد»[(، ووصٚمف ذم 81]ؾم٠ٌم:
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ـْ ؿِماَمًمَِؽ، وَمَٕمٚمَِؿ أَن هٰ وَ    هِ ذِ قَم
ِ
ٌَِٖمل إَٓ هلل َٗم٦َم ٓ شَمٜمْ َي٤م ، : يَمَذًمَِؽ أن٧َْم . ىم٤مَل - شَمٕم٤ممم -اًمّم 

 .(1)كقؾَم ي٤م ُمُ  ،ْل الُمِ ْؾ يمَ : سمَ ؟ ىم٤مَل ًمَِؽ قْ ؾُم الَم رَ ْم يمَ ُع أَ ٛمَ ؾْم أَ  الَُمَؽ وَمٙمَ أَ ! لإهِلِ 

 اًمنمح:

 ▐صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًم٤ٌمري  أرسمع قمنمة    اعم١مًمػ ؾم٤مق

  .ًمِمٞمخ  سم٠مدًمتٝم٤م، وٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م يمام أورده٤م ا

  :قمز وضمؾ -اهلل  ىمقُل إومم-﴿ : َٕ ِ  .[87]اًمرمحـ: ﴾َويَۡتََقَٰ وَۡج١ُ َرّب

 صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -قمَز وضمَؾ  -هلل  اًمقضمف صٗم٦م ذاشمٞم٦م

 ، ُمقصقف سم٤مجلالل واإليمرام.- شمٕم٤ممم -وهق وضمف طم٘مٞم٘مل يٚمٞمؼ سم٤مهلل 

َٕ ذُو  َويَۡتََقَٰ وَۡج١ُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمغم هذه اًمّمٗم٦م،  اًمٙمت٤مب أدًم٦م وُمـ ِ َرّب
َصامِ  ٖۡ ِ٘ َوٱۡلِ َٰ  .[87]اًمرمحـ:  ﴾ٱۡۡلََل

 إمَِم  اًمٜمََٔمرِ  ًَمَذةَ  َوَأؾْم٠َمُخَؽ »ذم اًمدقم٤مء اح٠مثقر:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ىمقُل  ،اًمًٜم٦م أدًم٦م وُمـ

 . وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمّمقص.(8)شًمَِ٘م٤مئَِؽ  إمَِم  َواًمَِمْقَق  َوضْمِٝمَؽ،

 قمٚمٞمٝمؿ: رد  اًم. و(اًمثقابــــ )ه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سموىمد ومَن 

فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف  إن ىمقلؿ ظمالُف 

 .دًمٞمؾ صحٞمح

                                                           

ـ أمحد ذم زوائده قمغم ( 1) ـ ُمٜمٌف  (،54/148: )ص شاًمزهد»أظمرضمف قمٌد اهلل سم  .♫ُم٘مٓمققم٤م قمغم وه٥م سم

 (، وصححف إًم٤ٌمين.18185(، وأمحد )1135: أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل )صحٞمح( 8)
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  :بُۡع٤َلخَانِ ﴿▐: ىمقًمف اًمث٤مٟمٞم٦م َٜ ٘ۡ يََساهُ   .[64]اح٤مئدة: ﴾ةَ

يـ، اصمٜمتلم، ُمًٌقـمتلم يدَ  - شمٕم٤ممم -ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن هلل و

 اًمقضمف اًمالئؼ سمف. ؿ. ومه٤م ُمـ صٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمف طم٘مٞم٘م٦م قمغمٕمَ سم٤مًمٕمٓم٤مء واًمٜم  

 : اًمٙمت٤مب، واًمًٜم٦موىمد دل قمغم صمٌقهتام

ا ﴿ف شمٕم٤ممم: ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ، وىمقًمُ  ،أدًم٦م اًمٙمت٤مبومٛمـ  َٝ ِ ن تَۡعُجَس ل
َ
َٕ أ ًَ َ٠ َٜ ا  َٜ

ُج بَِيَسيه  ۡٔ  .[75﴾ ]ص: َرَٚ

  َيِٛملمَ  إِنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ،أدًم٦م اًمًٜم٦موُمـ 
ِ
 ؾَمَح٤مءُ  َٟمَٗمَ٘م٦ٌم، َيِٖمٞمُْمَٝم٤م َٓ  َُمأْلَى اّلَل

َٛمَقاِت  ظَمَٚمَؼ  ُُمٜمْذُ  َأنَْٗمَؼ  َُم٤م َأَرَأجْتُؿْ  َواًمٜمََٝم٤مَر، ٞمَْؾ اًمٚمَ  ًَ  ذِم  َُم٤م َيٜمُْ٘مْص  مَلْ  وَم٢ِمَٟمفُ  َوإَْرَض، اًم

 .(1)شَيِٛمٞمٜمِفِ 

 قمٚمٞمٝمؿ: رد  اًموٟمحقه٤م. و (اًمٜمٕمٛم٦م أو اًم٘مدرةـــ )وىمد ومنمه٤م أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم

 إن ىمقلؿ ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف

يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،ًٞم٤مق ُم٤م يٛمٜمع شمٗمًػممه٤م سمذًمؽ ىمٓمٕم٤مأن ذم اًم يمام .دًمٞمؾ صحٞمح

ُج بِيََسيه ﴿ ۡٔ ا َرَٚ َٝ ِ   َيِٛملمُ »: ☺وىمقًمف ، ﴾ل
ِ
 اًمَٚمٞمْؾِ  ؾَمَح٤مءُ  َيِٖمٞمُْمَٝم٤م َٓ  َُمأْلَى اهلل

                                                           

(، ُمـ 991ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و7419: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 طمدي٨م أيب هريرة ؓ.
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اَمءَ  ظَمَٚمَؼ  ُُمذْ  َأنَْٗمَؼ  َُم٤م َأَرَأجْتُؿْ  ،َواًمٜمََٝم٤مرِ  ًَ َْرَض، اًم ْٕ ، شَيِٛمٞمٜمِفِ  ذِم  َُم٤م ِٖمْض يَ  مَلْ  وَم٢ِمَٟمفُ  َوا

  قَمغَم  َوقَمْرؿُمفُ »: ىَم٤مَل 
ِ
٤مء ظُْمَرى َوسمِٞمَِدهِ  ،اْحَ ْٕ  .(1)شَوخَيِْٗمُض  َيْروَمعُ  اًْمَ٘مٌَْض، ا

 صمالصم٦م: وم٤مئدة: إوضمف اًمتل وردت قمٚمٞمٝم٤م صٗم٦م اًمٞمديـ 

ُٕ ﴿ : اإلومراد، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:إول ۡٚ ُٝ ۡ ِي بَِيِسهِ ٱل  .[1]اعمٚمؽ:  ﴾حََبََٰصَك ٱَّله

بُۡع٤َلخَانِ ﴿ًمتثٜمٞم٦م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : ااًمث٤مين َٜ ٘ۡ يََساهُ   .[64]اح٤مئدة: ﴾ةَ

يِۡسي٠َآ ﴿: اجلٛمع، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمث٤مًم٨م
َ
ا َيَِٝٚۡج خ ٝه ٠َا ل٣َُٛ ّمِ ۡٔ ٟها َرَٚ

َ
ْ خ ٛۡ يََصۡوا َ َو ل

َ
أ

ا  ٝ َٰ َٟۡع
َ
 .[71﴾ ]يس: خ

ومٞمِمٛمؾ يمؾ  ،واًمتقومٞمؼ سملم هذه اًمقضمقه أن ٟم٘مقل: اًمقضمف إول ُمٗمرد ُمْم٤مف

٧ٌم هلل ُمـ يد وٓ يٜم٤مذم اًمثٜمتلم، وأُم٤م اجلٛمع ومٝمق ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ٓ حل٘مٞم٘م٦م اًمٕمدد ُم٤م صم

اًمذي هق صمالصم٦م وم٠ميمثر وطمٞمٜمئذ ٓ يٜم٤مذم اًمتثٜمٞم٦م، قمغم أنف ىمد ىمٞمؾ: إن أىمؾ اجلٛمع 

 . ُمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمف وسملم اًمتثٜمٞم٦م أصالف ومالٚم  ؾ اجلٛمع قمغم أىمَ وم٢مذا مُحِ  ،اصمٜم٤من

 ٞمْ قمِ  ـْ ٤ٌمًرا قمَ ٕم٤ممٰم إظْم ىمقًُمُف شمَ : اًمث٤مًمث٦م ٰ
ا ِِف ﴿ :ىم٤مَل  أنَفُ  ♠ًك َٜ  ُٛ َٚ ًۡ َت

ِس  ّۡ ۚٓ  َج َٕ ِع ّۡ ا ِِف َج َٜ  ُٛ ۡيَٚ
َ
 .[116]اح٤مئدة: ﴾َوََّلٓ أ

ف  .سم٤مًمٙمت٤مب، واًمًٜم٦م، وإمج٤مع اًمًٚمػ - شمٕم٤ممم -اًمٜمٗمس صم٤مسمت٦م هلل و ًُ  -وَٟمْٗم

 .-قمَز وضمَؾ  -هل ذاشمف  -ؾمٌح٤مٟمف 

                                                           

 هق أطمد أخٗم٤مظ احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.، وُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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ِع١ِ ٱلصه ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ّۡ َٰ َج ٛۡ لََعَ ٕنٕم٤مم:  ﴾ۡۡحَثَ َٖخََب َربُُّس  -وىم٤مل  ،[54]ا
ُٛ ٱ﴿ :-قمَز وضمَؾ  َع١ُ َويَُدّشِرُُز ّۡ ُ َج قمـ قمٞمًك  [، وأظمؼم88﴾ ]آل قمٛمران: َّلله

َٕ ﴿: أنف ىم٤مل ♠ ِع ّۡ َٜا ِِف َج  ُٛ ۡيَٚ
َ
ِّۡس َوََّلٓ أ َٜا ِِف َج  ُٛ ًَٚۡ  [.116﴾ ]اح٤مئدة: َت

  ً  طَمَرُْم٧ُم  إيِن   ٤ٌَمِديقمِ  َي٤م»: ذم احلدي٨م اًم٘مدد - شمٕم٤ممم - ل اهللق: ىم٦مٜمَ وُمـ اًم

َرًُم٤م، سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمْٚمتُفُ  َٟمْٗمِز، قَمغَم  اًمٔم ْٚمؿَ   قِمٜمْدَ  َأن٤َم» ، وىمقًُمف شمٕم٤ممم:(1)ش...شَمَٔم٤معَمُقا  وَماَل  حُمَ

ـ   فِ  ذِم  َذيَمَريِن  وَم٢ِمنْ  َذيَمَريِن، إَِذا َُمَٕمفُ  َوَأن٤َم يِب، قَمٌِْدي فَم
ًِ . (8)ش..َٟمْٗمِز  ذِم  َذيَمْرشُمفُ  َٟمْٗم

َؽ  قَمغَم  َأثْٜمَٞم٧َْم  يَماَم  َأن٧َْم  :قَمَٚمٞمَْؽ  صَمٜم٤َمءً  ُأطْمِص  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  ًِ  .(1)شَٟمْٗم

د سمٜمَ »: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   ف، يمام ي٘م٤مل: رأج٧م ف وقمٞمٜمُ س اًمٌمء ذاشمُ ٗمْ ويرا

 ًَ ا ِِف ﴿ف، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ف وقمٞمٜمَ زيدا ٟمٗم َٜ  ُٛ ۡيَٚ
َ
ِس َوََّلٓ أ ّۡ ا ِِف َج َٜ  ُٛ َٚ ًۡ َت

 َٕ ِع ّۡ ومٝمذه  -وذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص، صمؿ ىم٤مل:  - .. [.116]اح٤مئدة:  ﴾َج

د ومٞمٝم٤م سمٚمٗمظ  اًمتل هل ذاشمف  ،قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء: اهلل ٟمٗمًف (اًمٜمٗمس)اعمقاوع اعمرا

د هب٤م صٗم٦م  د هب٤م ذاشم٤م ُمٜمٗمٙم٦م قمـ اًمّمٗم٤مت، وٓ اعمرا اعمتّمٗم٦م سمّمٗم٤مشمف، ًمٞمس اعمرا

                                                           

 دي٨م أيب ذر ؓ .(، ُمـ طم8577( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

 .، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ(8675(، وُمًٚمؿ )7435: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 ▲ .(، ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 886أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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ًمٚمذات، وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس جيٕمٚمقهن٤م ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤مت، يمام ئمـ ـم٤مئٗم٦م أهن٤م 

 .(1)شات اعمجردة قمـ اًمّمٗم٤مت، ويمال اًم٘مقًملم ظمٓم٠ماًمذ

د سمٜمٗمًف: ذاشمف »: وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم   ، يمام -قمَز وضمَؾ  -واعمرا

ُٛ ٱ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم رُُز َع١ُ َوُيَدّشِ ّۡ ُ َج صٗم٦م  وًمٞمس اًمٜمٗمُس [، 88]آل قمٛمران:  ﴾َّلله

 :، وم٘مقًمفًمًٛمع واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة، وم٤مًمٜمٗمس يٕمٜمل: اًمذاتيم٤م :يم٤ًمئر اًمّمٗم٤مت

ُٛ ٱَويُ ﴿ رُُز ّۡ َدّشِ ُ َج  .(8)شيٕمٜمل: ذاشمف، ﴾َع١ُ َّلله

 فُ ح٤مٟمَ ٌْ ؾُم  قًُمفُ ىمَ وَ : اًمراسمٕم٦م﴿ : َٕ ٘ۡ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  قًُمفُ ىمَ ، وَ [88]اًمٗمجر: ﴾وََجآَء َربُّ ٢َ
 ُ ُٛ ٱَّلله تِي٣َُ

ۡ
ن يَأ
َ
ٓ أ  .[813]اًمٌ٘مرة: ﴾ي٠َُوُصوَن إَِّله

 اعمجلء واإلشمٞم٤من صٗمت٤من ومٕمٚمٞمت٤من صم٤مسمتت٤من سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.و

ا﴿شمٕم٤ممم:  فًمُ قىم: ٤مبومٛمـ اًمٙمت  ّّ ا َؾ  ّّ ُٕ َؾ َٚ َٝ ۡ َٕ وَٱل  [،88﴾ ]اًمٗمجر: وََجآَء َربُّ

٘  ﴿ ف:وىمقًمُ 
ُ ِِف ُهَٚ ُٛ ٱَّلله تِي٣َُ

ۡ
ن يَأ
َ
ٓ أ ٘ۡ ي٠َُوُصوَن إَِّله َٝامِ  ٢َ ََ َٞ ٱٙۡ ِ  [.813﴾ ]اًمٌ٘مرة:... ّٜ

، قَمٌِْدي شَمَٚمَ٘م٤ميِن  إَِذا»: ذم احلدي٨م اًم٘مدد ▐ىمقًُمف : وُمـ اًمًٜم٦م  سمِِِمؼْمٍ

٤ٌَمٍع، شَمَٚمَ٘مٞمْتُفُ  سمِِذَراٍع، شَمَٚمَ٘م٤ميِن  َوإَِذا سمِِذَراٍع، َٚمَ٘مٞمْتُفُ شمَ  ٤ٌَمعٍ  شَمَٚمَ٘م٤ميِن  َوإَِذا سمِ عَ  َأتَٞمْتُفُ  سمِ شسم٠َِمْهَ
(1). 

                                                           

 (.891-898/ 9ش )ُمٛمقع اًمٗمت٤موى( »1)

 .(844: ص)ش ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م( »8)

 .ي٨م أيب هريرة ؓ، ُمـ طمد(8675أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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 قمٚمٞمٝمؿ: واًمَرد  وومنه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سمٛمجلء أُمره. 

إن ىمقلؿ ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف 

 .دًمٞمؾ صحٞمح

 َورَُف٤اْ َخ١٠ُۡ رهِِضَ ٱٕم٤ممم: ﴿شمَ  قًُمفُ ىمَ  :اخل٤مُم٦ًم ۡٛ ُ َخ٣ُ٠ۡ  .[119]اح٤مئدة: ﴾َّلله

 اًمٗمٕمٚمَٞم٦م اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -قمَز وضمَؾ  -ُمـ صٗم٤مت اهلل  اًمرو٤م صٗم٦مو

ْ َخ١٠ُۡ رهِِضَ ٱ﴿: شمٕم٤ممم فًمقىمقمٚمٞمٝم٤م،  اًمٙمت٤مبأدًم٦م ٛمـ وم ٛۡ َورَُف٤ا ُ َخ٣ُ٠ۡ  ﴾َّلله

سۡ ﴿ف: وىمقًمُ  ،[119]اح٤مئدة: َٔ َٕ ََتَۡج  ٙه َٟ٤ًُ ِ ۡؤ٠َِِٜۡي إِۡذ ُحتَاي ُٝ
ۡ ِٞ ٱل ُ َي رَِِضَ ٱَّلله

َجَصةِ   [ .18]اًمٗمتح:  ﴾ٱلؼه
ـْ  سمِِرَو٤مكَ  َأقُمقذُ  إيِن   اًمَٚمُٝمؿَ »: ملسو هيلع هللا ىلص فىمقًمُ  ،وُمـ اًمًٜم٦م  َوسمُِٛمَٕم٤موَم٤مشمَِؽ  ؾُمْخٓمَِؽ، ُِم

ـْ   .(1)شقُمُ٘مقسَمتَِؽ  ُِم

َى  اهللَ  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ـِ  ًَمػَمْ يَْمَٚم٦مَ  ٠ْميُمَؾ يَ  َأنْ  اًْمَٕمٌْدِ  قَم ْٕ  َأوْ  ،قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمٞمَْحَٛمَدهُ  ا

َب  سَم٦مَ  َينْمَ شقَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمٞمَْحَٛمَدهُ  اًمنَمْ
(8). 

 قمٚمٞمٝمؿ: د  رَ اًموىمد ومنه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم٤مًمثقاب، و

إن ىمقلؿ ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف 

 .دًمٞمؾ صحٞمح

                                                           

(، واسمـ 1747(، واًمٜم٤ًمئل )1566(، واًمؽمُمذي )1487: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)

 (، وصححف إًم٤ٌمين.1179ُم٤مضمف )

 (.8714أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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 َويُدِ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  قًُمفُ ىمَ وَ : اًم٤ًمدؾم٦م ۡٛ  .[54]اح٤مئدة: ﴾ت١َٟ٤ُُّ ُُيِت٣ُُّ

 صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. ،-قمَز وضمَؾ  -هلل  ومٕمٚمٞم٦م ٦ماحل٥م واعمح٦ٌم صٗمو

٤ۡم  ﴿: شمٕم٤ممم فًمُ قىمقمٚمٞمٝم٤م،  اًمٙمت٤مبأدًم٦م ٛمـ وم َٔ ِ ُ ة ِِت ٱَّلله
ۡ
ٛۡ  ََِع٤َۡف يَأ ُُيِت٣ُُّ

 .[54]اح٤مئدة: ﴾َوُيِدت١َٟ٤ُُّ 
قُْمٓملَِمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ،وُمـ اًمًٜم٦م َي٦مَ  َٕ  اّلَلَ  ُُي٥ِم   َيَدْيِف، قَمغَم  ُيْٗمتَُح  ضُماًل رَ  هَمًدا اًمَرا

ٌ فُ  َوَرؾُمقًَمُف،
 .(1)شَوَرؾُمقًُمفُ  اّلَلُ  َوُُيِ

 اًمتَِ٘مَل، اًْمَٕمٌْدَ  ُُي٥ِم   اهللَ  إِنَ »٤م: ُمرومققمً  ،وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ؓ

 .(8)شاخْلَِٗمَل  اًْمَٖمٜمَِل،

 قمٚمٞمٝمؿ: د  رَ اًموىمد ومنه٤م أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم٤مًمثقاب، و

ؿ ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف إن ىمقل

 .دًمٞمؾ صحٞمح

، ومل شمث٧ٌم ُمٜمف - شمٕم٤ممم -٦م، وهل صم٤مسمت٦م هلل ٚمَ : أقمغم درضم٤مت اعمح٦ٌم هل اخلُ وم٤مئدة

 .- قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم -مه٤م: إسمراهٞمؿ وحمٛمد  :شمٕم٤ممم إٓ ٓصمٜملم ُمـ سمٜمل آدم

                                                           

خ٤مري )  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:( 1) ٚمؿ )1339أظمرضمف اًٌم ؓ.8436(، وُم ـ ؾمٕمد  ـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سم  (، ُم

 (.8965أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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ََش ٱ: ﴿شمٕم٤مممىم٤مل  َٛ رَ َوٱَّته ٢َِٰي ُ إِةَۡر  ًَمقْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وىم٤مل [185]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ِٚيَل  َّلله

خَتَْذُت  ظَمٚمِٞماًل  ُُمَتِخًذا يُمٜم٧ُْم   اهللُ  اخَتَذَ  َوىَمدِ  َوَص٤مطِمٌِل، َأظِمل َوًَمِٙمٜمَفُ  ظَمٚمِٞماًل، سَمْٙمرٍ  َأب٤َم َٓ

  .ملسو هيلع هللا ىلصيٕمٜمل ٟمٗمًف   ،(1)شظَمٚمِٞماًل  َص٤مطِمٌَُٙمؿْ  -قمَز وضمَؾ  -

 ىَمقًُمُف:اًم٤ًمسمٕم٦م : ﴿ ۡٛ ُ َيَٚۡي٣ِ ، 14، اعمج٤مدًم٦م:6اًمٗمتح:] ﴾ٍَِقَب ٱَّلله

َ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  قًُمفُ ىمَ وَ  ،[11اعمٛمتحٜم٦م: ۡظَزَك ٱَّلله
َ
آ أ َٜ ٤اْ  ًُ َت  .[88]حمٛمد: ﴾ٱته

 سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -قمَز وضمَؾ  -َٞمت٤من صم٤مسمتت٤من هلل ه٤مشم٤من صٗمت٤من ومٕمٚمِ 

 :اًمٖمْم٥م - أ

ٓ إِن َكَ ﴿شمٕم٤ممم:  فًمقىم، أدًم٦م اًمٙمت٤مبومٛمـ  ِ َيَٚي٣َۡا ٍََقَب ٱَّلله نه 
َ
َِٝعَث أ َن وَٱَٙۡخَٰ

َِٰسرِۡيَ  َٞ ٱٙصه ا ﴿: فًمقىم، و[9]اًمٜمقر:  ﴾ِٜ ًٜ ٤َۡٓ ْ ْ ََّل َتخ٤ََٙه٤ۡا ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ٣َا ٱَّله حُّ
َ
د َيٰٓ

 ۡٛ ُ َيَٚۡي٣ِ  [ .11]اعمٛمتحٜم٦م:  ﴾ٍَِقَب ٱَّلله

 إِنَ : قَمْرؿِمفِ  وَمْقَق  قِمٜمَْدهُ  يَمت٥ََم  اخلَْٚمَؼ، ىَم٣َم  َح٤َم اّلَلَ  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ،وُمـ اًمًٜم٦م

إَِن َريب  ىمَْد  »ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ:  ☺، وىمقًمف (8)شهَمَْمٌِل ٌََ٘م٧ْم ؾَم  َرمْحَتِل

ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمثَْٚمفُ   .(1)شهَمِْم٥َم اًمٞمَْقَم هَمَْم٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَمٌَْٚمُف ُِمثْٚمَُف، َوًَم

                                                           

 (.8181أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

(، ُمـ 8751(، وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7488: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 طمدي٨م أيب هريرة ؓ.

(، ُمـ 194( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )4718: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 طمدي٨م أيب هريرة ؓ.
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 قمٚمٞمٝمؿ:  د  رَ اًم. و(آٟمت٘م٤ممــ )ه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سموومَن 

ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف إن ىمقلؿ ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف 

 .دًمٞمؾ صحٞمح

وم٘م٤مل  ،ر سملم اًمٖمْم٥م وآٟمت٘م٤ممهم٤ميَ  - شمٕم٤ممم -: أن اهلل ، وهقوسمقضمف راسمع

٤َٟا﴿شمٕم٤ممم:  ُّ ٓ َءاَظ ا ٝه ٛۡ ﴿ أهمْمٌقٟم٤م :أي ،﴾ََِٚ ٣ُ٠ِٜۡ ٠َا  ۡٝ َٔ ، [55]اًمزظمرف:  ﴾ٱٟخَ

 ومدل قمغم أنف همػمه. :ومجٕمؾ آٟمت٘م٤مم ٟمتٞمج٦م ًمٚمٖمْم٥م

 :اًمًخط - ب

ٛۡ ﴿شمٕم٤ممم:  فًمُ قىم، ه اًمّمٗم٦مومٛمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب قمغم هذ ۡج ل٣َُ َٜ ا َٓسه َٜ َۡلِۡئَط 
 ۡٛ ُ َيَٚي٣ِۡ ن َظِزَك ٱَّلله

َ
ٛۡ أ ُع٣ُ ُّ ٟ

َ
ُٛ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، [83]اح٤مئدة:   ﴾أ جه٣ُ

َ
َٕ ةِد ِ َٰل َذ

 ُ١َ َٰٟ َ َوَكص٤٢ُِاْ رِۡفَن ۡظَزَك ٱَّلله
َ
آ أ َٜ ٤اْ  ًُ َت  [.88]حمٛمد:  ﴾ٱته

 شَم٤ٌَمَركَ  - اّلَلَ  إِنَ »قم٤م: أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ُمرومق طمدي٨ُم  ،وُمـ اًمًٜم٦م

َْهؾِ  َيُ٘مقُل  - َوشَمَٕم٤ممَم  : وَمٞمَُ٘مقُل  َوؾَمْٕمَدْيَؽ، َرسَمٜم٤َم ًَمٌَٞمَْؽ : وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  اجلَٜم٦َِم؟ َأْهَؾ  َي٤م: اجلَٜم٦َمِ  ِٕ

ـْ  َأطَمًدا شُمْٕمطِ  مَلْ  َُم٤م َأقْمَٓمٞمْتَٜم٤َم َوىَمدْ  َٟمْرَى  َٓ  ًَمٜم٤َم َوَُم٤م: وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  َرِوٞمتُْؿ؟ َهْؾ   ظَمْٚمِ٘مَؽ؟! ُِم

ـْ  َأومَْْمَؾ  ُأقْمٓمِٞمُٙمؿْ  َأن٤َم: وَمٞمَُ٘مقُل  ، َي٤م: ىَم٤مًُمقا  َذًمَِؽ، ُِم   َوَأي   َرب 
ٍ
ء ـْ  َأومَْْمُؾ  َرْ  َذًمَِؽ؟! ُِم

 .(1)شَأبًَدا سَمْٕمَدهُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  أؾَْمَخطُ  وماَلَ  ِرْوَقايِن، قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ُأطِمؾ  : وَمٞمَُ٘مقُل 

 ٞمٝمؿ سمام ؾمٌؼ.قمٚم د  رَ اًم، و(آٟمت٘م٤ممــ )وومنه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم

                                                           

 (.8889وُمًٚمؿ ) ( وذم ُمقاوع أظمرى،6549: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 صِهَ ٱٕم٤ممم: ﴿شمَ  قًُمفُ ىمَ وَ : اًمث٤مُمٜم٦م َٖ ٛۡ َوَلَِٰسٞ  اَث٣ُ ًَ ُ ٱۢنتِ  .[46]اًمتقسم٦م: ﴾َّلله

 سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. هلالج لجهلل  صم٤مسمت٦م ومٕمٚمٞم٦م اًمُٙمره صٗم٦مو

صِهَ ٱ﴿شمٕم٤ممم:  فًمقىم، أدًم٦م اًمٙمت٤مب ومٛمـ َٖ ٛۡ َوَلَِٰسٞ  اَث٣ُ ًَ ُ ٱۢنتِ  .[46]اًمتقسم٦م: ﴾َّلله

 اّلَلَ  إِنَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ٦م ؓاعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ ، ُم٤م رواهُمـ اًمًٜم٦مو

ٌَٜم٤َمِت، َوَوْأدَ  َوَه٤مِت، َوَُمٜمًْٕم٤م إَُُمَٝم٤مِت، قُمُ٘مقَق  :قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  طَمَرمَ   ىِمٞمَؾ : ًَمُٙمؿْ  َويَمِرهَ  اًم

١َماِل، َويَمْثَرةَ  َوىَم٤مَل،  ً شاَح٤ملِ  َوإَِو٤مقَم٦مَ  اًم
(1). 

 قمٚمٞمٝمؿ: د  رَ اًم، و(اإلسمٕم٤مدــ ) أهُؾ اًمتٕمٓمٞمؾ اًمٙمراه٦َم سموومَن 

إن ىمقلؿ ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف 

 .دًمٞمؾ صحٞمح

  :ٜم٦َِم ىَمْقُل اًمٜمٌّل  اًمت٤مؾمٕم٦م  ً ـَ اًم  َؾ يمُ  - ٕم٤مممٰ شمَ َك وَ ٤ٌمرَ شمَ  -سم ٜم٤م ِزُل رَ َيٜمْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وُِم

 اًمد  ًَ اًممٰم ٦ٍم إِ ٚمَ ٞمْ ًمَ 
ِ
 .(8)ش٤مٞمَ ٟمْ امء

 ذم ذيمر سمٕمض أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت. ♫مي٤مت ذع اعم١مًمػ ًم سمٕمد ؾمٞم٤مق

 . الٌقطسمٚمٗمظ  -أجْم٤م  - إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، وورد (اًمٜم ُزولوُمٜمٝم٤م صٗم٦م )

 ٦م اًمّمحٞمح٦م.سم٤مًمًٜمَ  -قمَز وضمَؾ  -صم٤مسمت٦م هلل  ومٕمٚمٞم٦م وهل صٗم٤مت

                                                           

 (.591( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )5975: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ( شم٘مدم خترجيف.8)
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ٜم٤َم َيٜمِْزُل » :طمدي٨م اًمٜم زول اعمِمٝمقروُمـ أدًمتٝم٤م  ٤ٌَمَركَ  - َرسم   إمَِم  ًَمٞمَْٚم٦مٍ  يُمَؾ  - َوشَمَٕم٤ممَم  شَم

 
ِ
اَمء ًَ ْٟمٞم٤َم اًم ش... أظِمرُ  اًمَٚمٞمْؾِ  صُمُٚم٨ُم  ٌَْ٘مكيَ  طِملمَ  اًمد 

(1). 

 قَمغَم  َأؿُمَؼ  َأنْ  ًَمْقٓ»: ُمرومققم٤م ¶وقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأيب هريرة 

ََُمْرهُتُؿْ  ُأَُمتِل، َقاكِ  َٕ  ً ظََمْرُت  َصالٍة، يُمؾ   قِمٜمْدَ  سم٤ِمًم َٕ ظِمَرةِ  قِمَِم٤مءَ  َو ْٔ  اًمَٚمٞمْؾِ  صُمُٚم٨ِم  إمَِم  ا

ََولِ  ْٕ ََوُل  اًمَٚمٞمْؾِ  صُمُٚم٨ُم  َُم٣َم  إَِذا وَم٢ِمَٟمفُ  :ا ْٕ   إمَِم  - شَمَٕم٤ممَم  - اّلَلُ  َهٌَطَ  ا
ِ
اَمء ًَ ْٟمٞم٤َم، اًم  وَمَٚمؿْ  اًمد 

 .(8)ش...اًْمَٗمْجرُ  َيْٓمُٚمعَ  طَمتَك ُهٜم٤َمكَ  َيَزْل 

 د  رَ اًم، و(ٟمزول أُمره، أو رمحتف، أو ُمٚمؽ ُمـ ُمالئٙمتفــ )ه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سموومَن 

 قمٚمٞمٝمؿ سمام ؾمٌؼ.

ـْ »ُمر وٟمحقه ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقل: : أن إ، وهقوسمقضمف راسمع  َيْدقُمقيِن  َُم

ـْ  ًَمُف، وَم٠َمؾْمَتِجٞم٥َم  ٠َمُخٜمِل َُم ًْ ـْ  وَم٠ُمقْمٓمِٞمَُف، َي َتْٖمِٗمُريِن  َُم ًْ  !.شًَمفُ  وَم٠َمهْمِٗمرَ  َي

  :ٌَْقةٌ » ملسو هيلع هللا ىلص: وىمقًُمفاًمٕم٤مذة ٧ْم ًَمُف َص ًَ ـَ اًمَِم٤مب  ًَمٞمْ  .(1)شَيْٕمَج٥ُم َرسم َؽ ُِم

 اًمث٤مسمت٦م ًمف سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. ،َٞم٦ماًمٗمٕمٚم -قمَز وضمَؾ  -اهلل  ُمـ صٗم٤مت اًمَٕمَج٥مو

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (، وطمًٜمف حم٘م٘مق اعمًٜمد.1585(، واًمدارُمل )967: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )طمًـ ًمٖمػمه( 8)

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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٘ۡ َيِجۡتُج ﴿شمٕم٤ممم:  فًمقىم، أدًم٦م اًمٙمت٤مب ومٛمـ ، سمْمؿ اًمت٤مء ،﴾َويَۡعَزُصونَ  ةَ

ءة  ءة سم٤مًمْمؿ وىمد صحَ . محزة واًمٙم٤ًمئل، وىمرأ اًم٤ٌمىمقن سمٗمتحٝم٤موهل ىمرا ٧م اًم٘مرا

 .قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ

ـْ  اّلَلُ  قَمِج٥َم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  طمدي٨م أيب هريرة ؓ ،وُمـ اًمًٜم٦م  ُِم

الؾَِمؾِ  ذِم  اجلَٜم٦َمَ  َيْدظُمُٚمقنَ  ْقمٍ ىمَ  ًَ شاًم
(1). 

تف اًمذيـ آصمروا اًمْمٞمػ سمٓمٕم٤مُمٝمؿ، أنف ح٤م  وذم ىمّم٦م اًمرضمؾ إنّم٤مري ُمع اُمرأ

ـْ  اهللُ  قَمِج٥َم  ىَمدْ »وم٘م٤مل ًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصأصٌح همدا قمغم رؾمقل اهلل   سمَِْمٞمِْٗمُٙماَم  َصٜمِٞمِٕمُٙماَم  ُِم

 .(8)ش َاًمَٚمٞمَْٚم٦م

 قمٚمٞمٝمؿ سمام ؾمٌؼ.  د  رَ ًما، و(اعمج٤مزاةــ )وومنه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم

  :٤م َيْ٘مُتُؾ  :َرضُمَٚملْمِ  إمَِم  اّلَلُ  َيْْمَحُؽ : »قًُمفُ ىمَ احل٤مدي٦م قمنمة  ،أظَمرَ  َأطَمُدمُهَ

 .(1)شاجلَٜم٦َمَ  َيْدظُماَلنِ 

سم٤مٕطم٤مدي٨م  -قمَز وضمَؾ  -هلل اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ّمٗم٤مت اًمُمـ  ؽحِ اًمَْم و

 اًمّمحٞمح٦م.

                                                           

 (.1313أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 1)

 (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ.8354ًٚمؿ ذم صحٞمحف )أظمرضمف ُم( 8)

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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: إمَِم  اّلَلُ  ُؽ َيْْمحَ »: ُمرومققم٤م أيب هريرة ؓوُمـ أدًمتٝم٤م طمدي٨م   َرضُمَٚملْمِ

٤م َيْ٘مُتُؾ   .(1)شاجلَٜم٦َمَ  َيْدظُمالَنِ  ،أظَمرَ  َأطَمُدمُهَ

 قمٚمٞمٝمؿ سمام ؾمٌؼ. واًمَرد  . (اًمثقابــ)وومنه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم

 :♫صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ 

ٌََٝمفُ ٝمٰذا وَ ومَ » ًَم٧ْم َصَح ؾَمٜمَُدُه، وَ  ٤ممِمَ ، ُم٤م أؿْم ـُ سمِِف، وَ اشُمفُ ُرو قُمد  ٓ ُه، وَ ٓ َٟمُرد  ، ُٟم١ْمُِم

ٌ ُٝمُف سمِ ٓ َٟمَت٠َمَوًُمُف سمَِت٠ْمِويٍؾ خُي٤مًمُِػ فم٤مِهَرهُ َٟمْجَحُدُه، وَ  ٓ ، وَ لْمَ قىمِ ٚمُ خْ اعمَ ٗم٤مِت ِّم ، وٓ ُٟمَِم

امِت اعمُْحدَ  ًِ َٙۡحَط ﴿ ،ػْمَ ٔمِ ٓ ٟمَ َف ًَمُف، وَ ٞمْ ٌِ ٓ ؿَم  ▐أَن اهلَل  َٚمؿُ ٕمْ ٟمَ صملَِم، وَ سمِ
ِٝيُى ٱۡۡلَِؿۡيُ  ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  ِٝر١ِِٚۡۦ ََشۡ ٞم َؾ ذِم يمُ ، وَ [11]اًمِمقرى: ﴾َٖ

ـِ أَ ؾ  ُم٤م خُتِ ْه ْو  اًمذ 

٤ٌَمِل، ومَ   .شالوِمفِ خِ سمِ  - ٕم٤مممٰ شمَ  -َن اهلَل ٢مِ ظَمَٓمَر سم٤مًم

ث٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م اًم - شمٕم٤ممم -اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ذم صٗم٤مت اهلل  ا هقهذو

 اًمّمحٞمح٦م.

ِن أَ رْ  اًم٘مُ ؾ  ُم٤م ضم٤مَء ذِم يمُ وَ »أن ىمرر ذًمؽ سم٘مقًمف:  ًمٚمٛم١مًمػ وؾمٌؼ ـِ َصَح قمَ  وْ آ

ٰ ٗمَ ٓمَ ّْم اعمُ 
ـِ مْح ٗم٤مِت اًمرَ ـْ ِص ُمِ  ♠ك ٚمِ  ،امُن سمِفِ يْ َوضَم٥َم اإلِ  :ـٰ ًْ ٞمِف سم٤مًمَت ِؿ ٞمْ وشَمَٚم٘م 

ِض ًَمُف سم٤مًمَرد  واًمَت٠ْموِ  ٌُقِل، وشَمْرِك اًمَتَٕمر   .شؾِ ِف واًمَتْٛمثِٞمْ ِؾ، واًمَتِْمٌِٞمْ يْ واًمَ٘م

                                                           

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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ُٚمُف اًمٕمُ »وىم٤مل ذم أول اعمتـ:  ُف اًم٘مُ ، وَ ػْمِ ٙمِ ٗمْ ٤مًمتَ قُل سمِ ٘مُ ٓ ُُتَث  ، رِ يْ قِ ّْم ٤مًمتَ قُب سمِ ٚمُ ٓ شَمَتَقمَهُ

ِٝيُى ٱۡۡلَِؿۡيُ ﴿ ۖٞ و٤َ٢َُ ٱلعه ء  ِٝۡر١ِِٚۦ ََشۡ َٖ  ش.[11]اًمِمقرى: ﴾َٙحَۡط 

  :ًَصِۡش ٱۡظخ٤ََىَٰ ﴿ٕم٤ممم: شمَ  فُ ًمُ قْ ىمَ  َؽ ًمِ ذَ  ـْ ُمِ وَ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُٞ لََعَ ٱٙۡ  .[5ـمف:] ﴾ٱلصهۡخَمَٰ

ء قمغم اًمٕمرشو  سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. - قَمَز وضَمَؾ  - ومٕمٚمٞم٦م صم٤مسمت٦م هلل صٗم٦م آؾمتقا

ۡصِش ٱۡظخ٤ََىَٰ ﴿شمٕم٤ممم:  فًمقىم، أدًم٦م اًمٙمت٤مبومٛمـ  ًَ ُٞ لََعَ ٱٙۡ  ، [5ـمف:] ﴾ٱلصهۡخَمَٰ

ء يمر وذُ   .(1)ذم اًم٘مرآن ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوعآؾمتقا

ء: اًمٕمٚمق، وآرشمٗم٤مع، وآؾمت٘مرار، واًمّمٕمقد.  وُمٕمٜمك آؾمتقا

 ٜم٤م اؾمتقاء يٚمٞمؼ سمجالًمف.واًمٕمرش أقمٔمؿ اعمخٚمقىم٤مت وأقماله٤م، وقمٚمٞمف اؾمتقى رسم

ِٛ ﴿وصٗمف اهلل سم٤مًمٕمٔمٛم٦م  ًَِوي ًَصِۡش ٱٙۡ ذُو ﴿وسم٤معمجد  ،[189]اًمتقسم٦م:  ﴾رَبُّ ٱٙۡ
َِٝجيسِ  ۡ ًَۡصِۡش ٱل ١ََٰ إَِّله ٤َُ٢ رَبُّ ﴿، وسم٤مًمٙمرم -قمغم ىمراءة اًمٙمن  - [15﴾ ]اًمؼموج:ٙٱ ََّلٓ إَِل
 ِٛ صِي َٗ ًَصِۡش ٱٙۡ ُمـ اعمالئٙم٦م قمٔم٤مم  ٦مٌ ٚمَ وًمف ىمقائؿ، وُيٛمٚمف محَ  [،116]اعم١مُمٜمقن: ﴾ ٱٙۡ

٠َِٰيَث  ﴿اخلٚمؼ،  ئِش  ذََم َٜ ٛۡ ي٤َۡ َٕ ٤ََِۡر٣ُ ِ ُ٘ َيصَۡش َربّ ِٝ  [.17﴾ ]احل٤مىم٦م:َويَۡد

ُٚمقهُ  اّلَلَ  ؾَم٠مَْختُؿُ  وَم٢مَِذا»ملسو هيلع هللا ىلص: ًم٘مقًمف  :واًمٕمرش ومقق ضمٜم٦م اًمٗمردوس ًَ  اًمِٗمْرَدْوَس، وَم

،ا قَمْرُش  َوومَْقىمَفُ  اجلَٜم٦َِم، َوأقَْمغَم  اجلَٜم٦َِم، َأْوؾَمطُ  وَم٢ِمٟمَفُ  ـِ  .(8)شاجلَٜم٦َمِ  أهَْن٤َمرُ  شَمَٗمَجرُ  َوُِمٜمْفُ  ًمَرمْحَ

                                                           

قمراف:يٜمٔمر: ( 1) جدة:و ،59اًمٗمرىم٤من:و، 5ـمف:و ،8اًمرقمد:و، 1يقٟمس:و، 54]ٕا  [.4احلديد:و، 4اًًم

 .أيب هريرة ؓ (، ُمـ طمدي٨م7481ذم صحٞمحف )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 8)
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 رد قمٚمٞمٝمؿ سمام ؾمٌؼ. اًم. و(آؾمتٞمالءــ )وىمد ومنه أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سم

 ٕمرف ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هبذا اعمٕمٜمك.: أنف ٓ يُ وٟمزيد وضمٝم٤م راسمٕم٤م

 ،هلل ٤مٚمٙمً سم٤مـمٚم٦م ُمثؾ أن اًمٕمرش مل يٙمـ ُمِ  : أنف يٚمزم قمٚمٞمف ًمقازمووضمٝم٤م ظم٤مُم٤ًم

  قمٚمٞمف سمٕمد.صمؿ اؾمتقمم

آءِ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  قًُمفُ ىمَ اًمث٤مًمث٦م قمنم:  َٝ ٜهٞ ِِف ٱلعه ٠ِٜخُٛ 
َ
ل  ٌِ قُل اًمٜمَ ىمَ ، وَ [16]اعمٚمؽ: ﴾َءأ

ٜم٤َم اهللُ » :ملسو هيلع هللا ىلص ًَ ذِم  ِذْي اًمَ  َرسم   شَمَ٘مدَ  اًم
ِ
ـَ اهلل: »َي٦مِ ج٤مرِ ٚمْ ًمِ  ىم٤مَل وَ  ،(1)شَس اؾْمُٛمَؽ امء ش ؟ ُأجْ

. ىم٤مَل ٧ْم: ذِم ىم٤مًمَ 
ِ
امء ًَ ش٤م ُُم١ْمُِمٜم٦َمٌ وَم٢ِمهَنَ  :َأقْمتِْ٘مَٝم٤م: » اًم

ٚمٌؿ ًْ ُمُ ـُ أنٍَس وَ ُؽ سمْ ُم٤مًمِ  واهُ رَ  ،(8)

َٕ مُه ػْمُ همَ وَ  ـَ ا  .٦مِ ٛمَ ئِ ٤م ُِم

:  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ىم٤مَل اًمٜمَ وَ 
َٕ ؾِمَت٦ًم ذِم  :٦مً ٌْٕمَ : ؾَم ىم٤مَل ش ؟يَمْؿ إًمـًٰٝم٤م شَمْٕمٌُدُ »حِلَُّملْمٍ  ،ضِ رْ  ا

، ىم٤مَل: واطِمًدا ذِم وَ 
ِ
امء ًَ ٌَتَِؽ » اًم ٌَتَِؽ َوَرْه ـْ ًمَِرهْم  ذِم  ْي ذِ ىم٤مَل: اًمَ ش ؟َُم

ِ
امء ًَ ، ىم٤مَل:  اًم

َت٦مَ  وَم٤مشْمُركِ »  ً  ذِم  ِذْي اًمَ  َواقْمٌُدِ  ،اًم
ِ
امء ًَ َوقَمَٚمَٛمُف  ،وَم٠َمؾْمَٚمؿَ  ،ش٤م ُأقَمٚم ُٛمَؽ َدقْمَقشَملْم َوَأن ، اًم

شِل َذَ َٟمْٗمِز َوىِمٜمِ  ،اًمَٚمُٝمَؿ أْخِٝمْٛمٜمِل ُرؿْمِدْي »َأْن َيُ٘مقَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَل  
(1). 
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ـْ قَماَل  ُم٦ِم أهَنُ ٘مَ تَ  اًمُٙمُت٥ِم اعمُ ح٤مسمِِف ذِم ْص َوأَ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ِت اًمٜمَ ُم٤مَوومٞماَم ُٟمِ٘مَؾ ُِم  ؿْ د 

ُجدُ  ًْ .ْؿ ذِم هَلٝمُ أَن إِ  قنَ َيْزقُمٛمُ ٤مْٕرِض، وَ سمِ  ونَ َي
ِ
امء ًَ   اًم

  ؾُمٜمَ َد ذِم ق داوُ بُ َوَرَوٰى أَ 
ػَمُة امَن َُم٤م سَملْمَ ؾَم إِ »ىم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصَل ٌِ أَن اًمٜمَ  فِ ٜمِ ًِ  َُم

ٍ
 إمٰم ؾَمامء
ٍ
ء

ٌَْح٤مَٟمفُ  - َواّللُ  ،َووَمْقَق َذًمَِؽ اًمَٕمْرُش  :َذيَمَر اخلؼََمَ إمٰم ىَمْقًمفِ وَ ، ... َذاَذا َويمَ يمَ  وَمْقَق  - ؾُم

 .(1)شَذًمَِؽ 

 ذيمر اعم١مًمػ آي٦م، وأرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٕمٚمق واًمٗمقىمٞم٦م.

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًمٕم٘مؾ  -قمَز وضمَؾ  -هلل  صٗم٦م ذاشمٞم٦م صم٤مسمت٦ماًمٕمٚمق و

 ( و)إقمغم( و)اعمتٕم٤مل(.كِم اًمٕمَ واًمٗمٓمرة، وُمـ أؾمامئف )

 واًمُٕمُٚمُق ىمًامن:

 .(قُمٚمق ومقىِمَٞم٦م) ذات قُمٚمق -1

ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص  ،ٚمٞم٤مقمُ  ▐أن صٗم٤مشمف  :صٗم٦م، سمٛمٕمٜمك وقُمٚمق -8

  ق اًم٘مدر، وقمٚمق اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم.ٚمُ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، ومٞمدظمؾ ومٞمف قمُ 

وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يٕمت٘مدون أَن اهلل ومقق مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف، ُمًتٍق قمغم قمرؿمف، 

ـٌ ُمٜمٝمؿ، ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م.  ذم ؾمامئف، قم٤مٍل قمغم ظمٚم٘مف، سم٤مئ

 إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػمة ضمدا، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ، وُمـ ذًمؽ أجْم٤م:و
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ُٛ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  ِوي ًَ ۡٙ َِلُّ ٱ ًَ ۡٙ ا٢ُِص ﴿وىمقًمف: ، [855]اًمٌ٘مرة:  ﴾و٤َ٢َُ ٱ َٔ ۡٙ و٤َ٢َُ ٱ
 ِ  [.18]إنٕم٤مم:  ﴾٤ََِۡق ِيتَادِه

آءِ ﴿ٕم٤ممم: وذم ىمقًمف شم َٝ ٞ ِِف ٱلعه ٜه ٠ِٜخُٛ 
َ
 اهللُ »، وىمقل اجل٤مري٦م: [16]اعمٚمؽ: ﴾َءأ

ًَ ذِم    اًم
ِ
ؾ قمغم أطمد ٛمَ ، سمؾ حُت - شمٕم٤ممم -ًمٞمس اعمٕمٜمك أن اًمًامء فمرف هلل  ،شامء

 ُمٕمٜمٞملم:

ٛۡ ِِف ُجُشوِع ﴿سمٛمٕمٜمك قمغم، يمام ذم ىمقل ومرقمقن:  شذِم »: أن إول َؾِّٚت٠َهُس
ُ
َوَۡل

 ِ٘  .[71]ـمف:  ﴾ٱَلهۡز

 : أن اًمًامء سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمق.اًمث٤مين 

وأومرد هذه اًمّمٗم٦م سم٤مًمتّمٜمٞمػ مج٤مقم٦ٌم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمديام وطمديث٤م، وسمٚمٖم٧م ُم٤م 

ي٘م٤مرب َخ٦ًم قمنم يمت٤مسم٤م ذم هذه اًمّمٗم٦م، وُمٜمٝمؿ اعم١مًمػ اسمـ ىمداُم٦م، ومٚمف يمت٤مب 

 .شإصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٕمٚمق»

 :شمٜمٌٞمف: وىمع آٟمحراف ذم هذه اًمّمٗم٦م قمغم ُمذهٌلم 

 ق ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م.. وه(1)إول: ُمذه٥م احلٚمقل

                                                           

 ، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام:احلٚمقل وآحت٤مدُمٕمٜمك وم٤مئدة:  (1)

 ومام ُمٕمٜم٤ممه٤م؟ وهؾ سمٞمٜمٝمام ومرق؟ :يتٙمرر ُمّمٓمٚمح احلٚمقل وآحت٤مد

 .أطمد اًمِمٞمئلم ذم أظمر َؾ ُمٕمٜم٤مه أن ُيِ  احلٚمقل:
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 : ُمذه٥م إؿم٤مقمرة.-ُمـ اعمذاه٥م اعمٜمحروم٦م ذم صٗم٦م اًمٕمٚمق  -اًمث٤مين 

: إنَ   .!اهلل ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرضمف، وٓ ُمتّمال سمف وٓ ُمٜمٗمّمال قمٜمف ىم٤مًمقا

 .يمام ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ!، وهذا صٗم٦م اعمٕمدوم

                                                                                                                                               

 .: يٕمٜمل يمقن اًمِمٞمئلم ؿمٞمئ٤م واطمدا، ومٗمٞمف ُمٕمٜمك آُمتزاجوآحت٤مد

 .سمٛمخٚمقىم٤مشمف، أو سمٌٕمض خمٚمقىم٤مشمف -قمز وضمؾ  -ًم٘م٤مئٚملم سمف: احت٤مد اهلل وُمٕمٜم٤مه سم٤مصٓمالح ا

 .- شمٕم٤ممم -أي اقمت٘م٤مد أن وضمقد اًمٙم٤مئٜم٤مت أو سمٕمْمٝم٤م هق قملم وضمقد اهلل 

  :اًمٗمرق سملم احلٚمقل وآحت٤مدو

 .أن احلٚمقل إصم٤ٌمت ًمقضمقديـ، سمخالف آحت٤مد ومٝمق إصم٤ٌمت ًمقضمقد واطمد  .1

 .ومال ي٘مٌؾ آٟمٗمّم٤ملأن احلٚمقل ي٘مٌؾ آٟمٗمّم٤مل، أُم٤م آحت٤مد   .8

 : ُمث٤مل شمقوٞمحل

ن هٜم٤مك ذاشملم، أُم٤م إذا طمريمتف، ومذاب ذم اح٤مء  َٙمر إذا ووٕمتف ذم اح٤مء دون حتريؽ ومٝمق طمٚمقل:ٕ   ً اًم

أُم٤م ًمق ووٕم٧م ؿمٞمئ٤م آظمر ذم اح٤مء يم٠من شمْمع  .ص٤مر احت٤مدا: ٕنف ٓ ي٘مٌؾ أن يٜمٗمّمؾ ُمرة أظمرى

 .واح٤مء ؿمٞمئلم ىم٤مسمٚملم ًمالٟمٗمّم٤ملطمّم٤مة ومٝمذا يًٛمك طمٚمقٓ ٓ احت٤مدا: ٕهن٤م أصٌح٧م هل 

يتٖمػم ًمقن  ٤موحتريٙمٝم ٤مقوع ذم اح٤مء اعمٖمكم: ومٌٛمجرد ووٕمٝمشمل تاًمِم٤مي اًم ٦م: ورىمُمث٤مل آظمر

 .ومٝمق هبذا آقمت٤ٌمر احت٤مد: ٕن اح٤مء واًمِم٤مي ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمّمال .٤م، ٓ ُم٤مءً اح٤مء ويّمٌح ؿم٤ميً 

 طمٚمقل ٓ احت٤مد. -هبذا آقمت٤ٌمر  -وورىم٦م اًمِم٤مي يٛمٙمٜمؽ رومٕمٝم٤م وومّمٚمٝم٤م: وم٤محل٤مًم٦م 

يم٤مسمـ اًمٗم٤مرض، واسمـ قمريب،  :وممـ ىم٤مل سم٤مٓحت٤مد: همالة اًمّمقومٞم٦م وممـ ىم٤مل سم٤محلٚمقل: اجلٝمٛمٞم٦م.

 وهمػممه٤م. وه١مٓء يًٛمقن آحت٤مدي٦م، أو أهؾ وطمدة اًمقضمقد.
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ٌََٝمفُ »: ىم٤مل اعم١مًمػ   َٚمُػ  وَمٝمٰذا َوَُم٤م أؿْم ًَ غٰم َٟمْ٘مٚمِِف قمَ  ô مِم٤َم َأمْجََع اًم

ٌُقًمِفِ  ِه وَ َيَتَٕمَرُوقْ  مَلْ وَ  ،وىَم  .ٓ شَمِْمٌِٞمِٝمِف وٓ َُتْثِٞمٚمِفِ ٓ شَم٠ْمِويٚمِِف وَ ا ًمَِرد 

 ٌْ ومَِ٘مٞمَؾ: ي٤م أب٤م قمَ  ٍس  نَ ـُ أَ سمْ  ُؽ ُم٤مُم ُم٤مًمِ ؾُمئَِؾ اإلِ 
ِ
ًَصِۡش ﴿ ،ِد اهلل ُٞ لََعَ ٱٙۡ ٱلصهۡخَمَٰ

قٍل، ْٕم٘مُ ػْمُ ُمَ ٞمُْػ همَ ٙمَ اًمْ قٍل، وَ ٝمُ قاُء همػْمُ َُمْ : آؾْمتِ ٘م٤مَل قى؟ ومَ تَ اؾْم  ٞمَْػ يمَ  [5ـمف:] ﴾ٱۡظخ٤ََىَٰ 

١مَ ٥ٌم وَ واضمِ  فِ امُن سمِ يْ واإلِ   ً  ش.(1)٠ُمظْمِرَج ٤مًمَرضُمِؾ ومَ َأَُمَر سمِ  ٦ٌم، صُمؿَ قمَ دْ سمِ  ٜمْفُ اُل قمَ اًم

وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أنف ح٤م ؾمئؾ: يمٞمػ اؾمتقى؟ أـمرق سمرأؾمف طمتك قماله 

 ْم٤مء.طَم اًمر  

، اعمٕمروف ٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـرسمٞمٕم ،وىمد ورد هذا اعمٕمٜمك قمـ ؿمٞمخ ُم٤مًمؽ

 .سمرسمٞمٕم٦م اًمرأي

قمـ ؾمٗمٞم٤من  -يمٚمٝمؿ أئٛم٦م صم٘م٤مت  -وروى اخلالل سم٢مؾمٜم٤مد »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ًَصِۡش ﴿ىم٤مل: ؾمئؾ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ قمـ ىمقًمف: ، سمـ قمٞمٞمٜم٦م ۡٙ ُٞ لََعَ ٱ ٱلصهۡخَمَٰ
 يمٞمػ اؾمتقى؟. ىم٤مل: آؾمتقاء همػم ُمٝمقل، واًمٙمٞمػ همػم ،[5ـمف:] ﴾ٱۡظخ٤ََىَٰ 

 .(8)شؼُمٕم٘مقل، وُمـ اهلل اًمرؾم٤مًم٦م، وقمغم اًمرؾمقل اًمٌالغ اعمٌلم، وقمٚمٞمٜم٤م اًمتّمدي

                                                           

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 (.5/43ش )ُمٛمقع اًمٗمت٤موى» (8)
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وُم٤مًمؽ  ،يمرسمٞمٕم٦م اًمرأي :هذا اًم٘مقل حمٗمقظ قمـ مج٤مقم٦م»:    ىم٤مل اًمذهٌل

 .(1)شومال يّمح ،وم٠مُم٤م قمـ أم ؾمٚمٛم٦م .وأيب ضمٕمٗمر اًمؽمُمذي ،اإلُم٤مم

 وضمقاب اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ىم٤مقمدة ذهٌٞم٦م ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت.

ؾمت٘مرار يمام ؾمٌؼ. :أي ،شؾمتقاء همػم ُمٝمقلٓا»ىمقًمف: و  ُمٕمٚمقم اعمٕمٜمك، وهق اًمٕمٚمق وٓا

ء همػم ُمدريم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ :أي ،شواًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل»وىمقًمف:  ٕن  :يمٞمٗمٞم٦م آؾمتقا

يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مشمف، أظمؼمٟم٤م أنف  اًمٕم٘مقُل  كَ أقمٔمؿ وأضمؾ ُمـ أن شمدرِ  - شمٕم٤ممم -اهلل 

 ٟم٤م قمـ يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ.اؾمتقى، ومل خيؼمْ 

ء :أي ،شواإليامن سمف»ىمقًمف:   ًمثٌقشمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. :شواضم٥م» ،آؾمتقا

ٕن اًم١ًمال قمٜمف مل يٙمـ ذم  :شسمدقم٦م» ،قمـ اًمٙمٞمػ :أي ،شواًم١ًمال قمٜمف»ىمقًمف: 

 ، وأصح٤مسمف.ملسو هيلع هللا ىلصقمٝمد اًمٜمٌل 

 ُمـ أن يٗمتـ اًمٜم٤مس ذم قم٘مٞمدهتؿ، ظمقوم٤م :ج ُمـ اعمًجدظمرِ ٠مُ صمؿ أُمر سم٤مًم٤ًمئؾ وم

 ًمف سمٛمٜمٕمف ُمـ ُم٤مًمس اًمٕمٚمؿ. ا وشمٕمزيرً 

  ِٛمُٕمُف يْ الٍم ىَمدِ ٙمَ ُُمَتَٙمٚم ٌؿ سمِ  أنَفُ  - ٕم٤مممٰ شمَ  - اهللِ  ِصٗم٤مِت  ـْ ُمِ »: قمنماًمراسمٕم٦م ًْ ٍؿ، ُي

 
ٰ
ـْ ظَمْٚمِ٘مِف. ؾَمِٛمَٕمُف ُُمقؾمك ـْ ؿَم٤مَء ُِم ـْ همَ  ♠َُم  َواؾِمَٓم٦ٍم، وؾَمِٛمَٕمُف ضِمؼْميُؾ ػْمِ ُِمٜمُْف ُِم

ـْ ُمَ ♠ ـْ َأِذَن ًَمُف ُِم  .ٙمتِِف، َوُرؾُمٚمِفِ الئِ ، َوَُم

                                                           

 .65ص ش اًمٕمٚمق» (1)
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ٌَْح٤مَٟمف  - أنَفُ وَ   ١مُمِ اعمُ  ُيَٙمٚم ؿُ  -ؾُم
َٟمُف، ُروْ وَمَٞمُزوْ  ؿْ َٟمُف، وَي٠ْمَذُن َلُ ٚم ُٛمقْ ُيٙمَ  أظِمَرِة، وَ ذِم  لْمَ ٜمِ

َٛ ٱ: ﴿- ٕم٤مممشمَ  -اهلُل  ىم٤مَل  ٝ  َوََكه ُ ُم٤ََسَٰ حَۡسِٚي  - ىم٤مَل ، وَ [164اًمٜم٤ًمء:] ﴾اَّلله
َٕ لََعَ ٱَلهاِس ةِصَِسََٰلَِِٰت َوبَِسَلَِٰم : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  ۡيخُ َّ ٤ََسٰٓ إَِّّنِ ٱۡؾَم ُٝ َٰ  ﴾َي

َٛ ٱ: ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - ، وىم٤مَل [144إقمراف:] ٞ ََكه ٜه  ٛ٣ُ٠ِۡ ّٜ ُ  ،[851اًمٌ٘مرة:] ﴾َّلله
ا ََكنَ : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - وىم٤مَل   َٜ ۡو ِٜٞ َورَآي   َو

َ
ُ إَِّله وَۡخيًا أ ١ُ ٱَّلله َٝ ِ ن يَُسّٚ

َ
 ِٙبََۡشٍ أ

حَ : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - ، وىم٤مَل [51اًمِمقرى:] ﴾ِخَجاٍب 
َ
ٓ خ ا ٝه ٣ََٰا ُٟ ََِٚ ٤ََُٝسٰٓ ى َٰ  ٤٫دَِي َي

 َٕ ۠ َربُّ َٟا
َ
ٓ خ َٟا۠ : ﴿- فُ ٌْح٤مٟمَ ؾُم  - ، وىم٤مَل [18-11ـمف:] ﴾إَِّّنِ

َ
ٓ خ ١ََٰ إَِّله ُ ََّلٓ إَِل َٟا ٱَّلله

َ
هَِنٓ خ إِٟ

 ٘مُ ْن يَ ػْمُ ضم٤مِئٍز أَ همَ وَ  [14ـمف:] ﴾َِٱۡختُۡسَِّن 
ِ
 .قَل هٰذا َأطَمٌد همػْمُ اهلل

 ىم٤مَل قمَ وَ 
ِ
٤مًمَقطْمِل ؾَمِٛمَع َصْقشَمُف َأْهُؾ َٚمَؿ اهلُل سمِ إَذا شَمٙمَ »: قٍد ٕؓمُ ًْ ـُ ُمَ سمْ  ٌُْد اهلل

 
ِ
امء ًَ  ي ذَ ُروِ  ،شاًم

ـِ اًمٜمَ  َؽ ًمِ  .(1)ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قَم

 ٌْ َوَروٰى قمَ  
ِ
ـِ اًمٜمٌَِ  ُد اهلل ـُ ُأنَْٞمٍس قَم ْقَم الئَِؼ يَ اخلَ  َُيْنُمُ اهللُ »ىم٤مَل:  أنَفُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  سْم

ًة طُمٗم٤مًة هُمْرًٓ هُباًْم اًم٘مِ  ـْ َّم سمِ  ؿْ وَمٞمُٜم٤َمِدَْيِ  ،ٞم٤مَُم٦ِم قُمَرا َٛمُٕمُف َُم ًْ ـْ سَمُٕمَد، يَماَم َي َٛمُٕمُف َُم ًْ ْقٍت َي

.خ٤مرِ اًمٌُ  فِ اؾْمَتِْمَٝمَد سمِ وَ  ،٦مُ ٛمَ ئِ واُه إَ رَ  ،(8)ش ُىَمُرَب: َأن٤َم اعمٚمُِؽ، أن٤َم اًمَدَي٤من   ي 

 أَن ُمُ  :ْٕمِض أصم٤مرِ  سمَ ذِم وَ 
ٰ
٤مَر وَمَٝم٤مًَمْتُف، وَمَٗمِزَع ُمٜمْٝم٤م، ٰى اًمٜمَ أَ ًمْٞمٚم٦َم رَ  ♠قؾمك

فُ  ٌَْٞمَؽ اؾْمتِْئٜم٤مؾًم٤م سمِ  :ًٕم٤ميْ ضم٤مَب َهِ ٠مَ ك! ومَ ؾَم قْ : ي٤م ُمُ وَمٜم٤َمداُه َرسم  ٌَْٞمَؽ ًم  ،٤مًمَّمْقِت، وَمَ٘م٤مَل: ًم

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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ـْ : أَ ٘م٤مَل ومَ  !٧َم؟نْ أَ  ـَ جْ ٠مَ ٙم٤مَٟمَؽ، ومَ ٓ َأَرٰى ُمَ ْقشَمَؽ وَ ؾْمَٛمُع َص أَ  ن٤م وَمْقىَمَؽ، َوَأَُم٤مَُمَؽ، وقَم

ـْ ؿِماَمًمَِؽ، وَمَٕمِٚمَؿ أَن هٰذِ ٜمَِؽ، وَ َيِٛمٞمْ  َٗم٦َم ٓ شَمٜمْ  هِ قَم  اًمّم 
ِ
: . ىم٤مَل - شَمٕم٤ممم -ٌَِٖمل إَٓ هلل

ي٤م  ،ْل الُمِ ْؾ يمَ : سمَ ؟ ىم٤مَل ًمَِؽ قْ ؾُم الَم رَ ْم يمَ ُع أَ ٛمَ ؾْم أَ  الَُمَؽ وَمٙمَ أَ ! لَي٤م إهِلِ ، يَمَذًمَِؽ أن٧َْم 

 .شكقؾَم ُمُ 

وهل صٗم٦م اًمٙمالم، واؾمتٓمرد ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ  ،  ،هذه اًمّمٗم٦م اًمراسمٕم٦م قمنم

ئٞمٚمٞم٤م.  وذيمر ذم شم٘مريره٤م ؾم٧م آي٤مت، وطمديثلم، وأثرا إها

 اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٌحثلم:و

 :املبخح األٗي: عكٚدٝ أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ يف صفٞ اهلالَ

 ف.رواحل، واًمّمقت ،واًمٜمداء ،واحلدي٨م ،واًم٘مقل ،مالأهؾ اًمًٜم٦م يثٌتقن اًمٙم

ويٜم٤مدي، وأَن يمالُمف  ،ويتحدث ،وي٘مقل ،يتٙمٚمؿ - قَمَز وضَمَؾ  -سمٛمٕمٜمك أَن اهلل 

 سمّمقت وطمرف.

٤م. ، وومٕمٚمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر آطم٤مده٤مذاشمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أصٚمٝم: ٦مويمالم اهلل صٗم٦م ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞم

 : يمالم اهلل ىمديؿ اًمٜمقع، طم٤مدث أطم٤مد.قمـ هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف سمٕمْمٝمؿ يٕمؼم  و

ًمٞمس اًمٙمالم طم٤مدصم٤م ُمٜمف  ،أن اهلل مل يزل وٓ يزال ُمتٙمٚماموُمٕمٜمك ىمديؿ اًمٜمقع: 

وُمٕمٜمك طم٤مدث أطم٤مد: أن آطم٤مد يمالُمف، أي اًمٙمالم اعمٕملم  سمٕمد أن مل يٙمـ.

خّمقص طم٤مدث: ٕنف ُمتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف، ُمتك ؿم٤مء شمٙمٚمؿ سمام ؿم٤مء يمٞمػ ؿم٤مء.اعم
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 :املبخح اهجاُٛ: األدهٞ عوٟ صفٞ اهلالَ
 سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ. هلالج لجهلل هذه اًمّمٗم٦م صم٤مسمت٦م 

 ومٛمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب:

َٛ ٱ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -1 ٝ  َوََكه ُ ُم٤ََسَٰ حَۡسِٚي  .[164اًمٜم٤ًمء:] ﴾اَّلله
َِٰج َرّّبِ ََلََِّس ََكَن ٱۡۡلَۡدُص َِٜساد  ُٓ٘ ٙه٤ۡ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و -8 َ٘ ا ََِّٙكَِم ٱۡۡلَۡدُص َرتۡ

َسد   َٜ ِٝر١ِِٚۡۦ  ِ َس ََكَِمَُٰج َرّّبِ َول٤َۡ ِجئ٠َۡا ة َّ ن ح٠َ
َ
يمالم ، وهذا [139]اًمٙمٝمػ: ﴾ اأ

 .ُيٙمت٥م ▐، ومٙمالم اهلل ُمٙمتقب

َخس  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  -1
َ
ِجصۡ ِإَوۡن أ

َ
ُٝۡۡشِكَِۡي ٱۡظخََجارََك َِأ ۡ َٞ ٱل ِ َى ّٜ َٝ َٰ يَۡع هُ َخِته

 ِ َٛ ٱَّلله َٰ َل  ع.ُيًٛمَ  -قمَز وضمَؾ  -، وهذا يمالم ُمًٛمقع، ومٙمالم اهلل [6]اًمتقسم٦م:  ﴾َٖ

حَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  -4
َ
ٓ خ ا ٝه ٤ََُٝسٰٓ ََِٚ َٰ ٣ََٰا ٤ُٟدَِي َي َٕ  ٫ى ۠ َربُّ َٟا

َ
ٓ خ -11ـمف:] ﴾إَِّّنِ

 ، وهذا ٟمداء سمّمقت ُمًٛمقع.[18

ِ ﴿: - ؾمٌح٤مٟمف -وىم٤مل  -5 َٞ ٱَّلله ۡؾَسُق ِٜ
َ
ٞۡ أ َٜ  [.87]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ا َخِسير  َو

 ُمـ اًمًٜم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:إدًم٦م و

ـُ ُأنَٞمس قمـ اًمٜمٌل  قمـُم٤م ذيمره اعم١مًمػ  -1 َُيْنُمُ »أنَف ىم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سم

ًة طُمٗم٤مًة هُمْرًٓ هُباًْم ْقَم اًم٘مِ الئَِؼ يَ اخلَ  اهللُ  ـْ سَمُٕمَد، َّم سمِ  ؿْ وَمٞمُٜم٤َمِدَْيِ  ،ٞم٤مَُم٦ِم قُمَرا َٛمُٕمُف َُم ًْ ْقٍت َي

 ًْ ـْ ىَمُرَب: َأن٤َم اعمٚمُِؽ، أن٤َم اًمَدَي٤منيَماَم َي  .(1)ش َُٛمُٕمُف َُم

                                                           

 دم خترجيف.شم٘م( 1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ -سمٛمٕمٜم٤مه  - ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ -8

  َأْهُؾ  ؾَمِٛمعَ  سم٤ِمًْمَقطْمِل، اّلَلُ  شَمَٙمَٚمؿَ  إَِذا»ىم٤مل: 
ِ
اَمء ًَ   اًم
ِ
اَمء ًَ َٚم٦مِ  يَمَجر   َصْٚمَّمَٚم٦مً  ًمِٚم

ًِ ْٚم  ً  اًم

 .(1)(...وَمٞمُّْمَٕمُ٘مقنَ  اًمَّمَٗم٤م، قَمغَم 

 ف ٓ ي٘م٤مل ُمـ ىمٌٞمؾ اًمرأي.ف اًمٌخ٤مري ُمقىمقوم٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم، وُمثٚمُ ٘مَ وقمٚمَ 

 -قمَز وضمَؾ  - اّلَلُ  َيُ٘مقُل »: ُمرومققم٤م وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ -1

ٌَٞمَْؽ : َيُ٘مقُل  آَدُم، َي٤م: اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ   َي٠ْمُُمُركَ  اّلَلَ  إِنَ : سمَِّمْقٍت  وَمٞمُٜم٤َمَدى َوؾَمْٕمَدْيَؽ، َرسَمٜم٤َم ًَم

ـْ  خُتِْرَج  نْ أَ  َيتَِؽ  ُِم ش.. اًمٜم٤َمرِ  إمَِم  سَمْٕمًث٤م ُذر 
(8). 

ٌَْح٤مَٟمفُ  - أنَفُ وَ »ىمقًمف: و  ١مُمِ ُيَٙمٚم ُؿ اعمُ  - ؾُم
، يِمٝمد ًمف شَٟمفُ ٚم ُٛمقْ ُيٙمَ  أظِمَرِة، وَ ذِم  لْمَ ٜمِ

 - اّلَلَ  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ

٤ٌَمَركَ  َ  َيُ٘مقُل  - َوشَمَٕم٤ممَم  شَم
ٌَٞمَْؽ : وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  اجلَٜم٦َِم؟ َأْهَؾ  َي٤م: اجلَٜم٦َمِ  ْهؾِ ِٕ  َوؾَمْٕمَدْيَؽ، َرسَمٜم٤َم ًَم

 .(1)..ش. َرِوٞمتُْؿ؟ َهْؾ : وَمٞمَُ٘مقُل 

وأمجع اًمًٚمػ قمغم صمٌقت اًمٙمالم هلل، ومٞمج٥م إصم٤ٌمشمف ًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ 

 شمٕمٓمٞمؾ، وٓ شمٙمٞمٞمػ، وٓ ُتثٞمؾ.

•••

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. (1)

وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ  (4741أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:( 8)

(888). 

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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 :   ىم٤مل اًمِمٞمخ

 :ٌؾ ّْم ومَ »

ـْ يمَ وَ   اَل ُِم
ِ
ُن اًمٕمَ رْ اًم٘مُ  - فُ ٤مٟمَ ٌْحَ ؾُم  - ِم اهلل  تَ يمِ  قَ هُ ٞمُؿ، وَ ٔمِ آ

ِ
ٌُْٚمفُ لُم، وَ ٌِ اعمُ  ٤مُب اهلل  طَم

ـُمُف اعمُ ِسَ لُم، وَ تِ اعمَ  وْ ٘مِ تَ ًْ ا لَم، َٟمَزَل سمِِف اًمر 
ِ
ُِملُم، قَمغَمٰ ٞمُؿ، وشَمٜمِْزيُؾ َرب  اًمَٕم٤معَم

ُح إَ

 ْٞمِف َيُٕمقُد.قٍق، ُِمٜمُْف سَمَدَأ وإًِمَ ٚمُ ػْمُ خَمْ همَ َزٌل ــُُمٜمَ  ،٤مٍن قَمَريِب  ُُمٌلِمٍ ًَ ٚمِ سمِ  ،ىَمْٚم٥ِم ؾَمٞم ِد اعمرؾَمٚملِمَ 

ُه وَم٠َمقْمَرسَمُف وَمَٚمُف طُمُروٌف ويَمٚمِاَم ٤مٌت سَمٞم ٜم٤َمٌت، وَ آيَ ُهَق ؾُمَقٌر حُمَْٙماَمٌت، وَ وَ  ـْ ىَمَرأَ ٌت، َُم

ٜم٤مٍت طَم  نْمُ سمُِٙمؾ  طَمْرٍف قمَ  ٌء وَ ضْمزَ ًَمُف َأَوٌل وآظِمٌر، وأَ  ،ًَ َٕ سمِ  ٤مٌض، َُمْتُٚمق  َأبْٕمَ ا ٜم٦َِم، ًمْ ٤م
ًِ

دُ قٌظ ذِم ٗمُ حمَ  ُٛمقعٌ  اًمّم  ًْ َٙمٌؿ َّم  اعمَ قٌب ذِم اِن، َُمْٙمتُ ٤مٔذَ سمِ  وِر، َُم ٤مطِمِػ، وِمٞمِف حُمْ

قٌخ، وَ ُمَ ٤مسمٌِف، وَٟم٤مؾِمٌخ وَ وُُمَتَِم  ًُ ، وَ قمَ ٤مص  وَ ظَم ٜمْ ٞۢ ﴿ هَنٌْل:ُْمٌر وَ أَ ٤مم  ِٜ ُ٘ تِي١ِ ٱَٙۡبَِٰم
ۡ
ََّل يَأ

 ِ ّٜ   ٘ ١ِّۡٚۖۦِٞ حَنِي ٞۡ َر ِٗيٍم َۡحِيس  َبۡۡيِ يََسي١ِۡ َوََّل ِٜ  فُ ، وىَمْقًمُ [48ومّمٚم٧م:] ﴾ٞۡ َخ

صَۡءاِن ََّل ُٓ٘ ٤ممٰم: ﴿ٕمَ شمَ  ُٔ ِ٘ َهََٰشا ٱٙۡ ِٝرۡ ِ ْ ة ح٤ُا
ۡ
ن يَد

َ
ٰٓ أ ُّٞ لََعَ نُط َوٱۡۡلِ ًَِج ٱۡلِ َٝ ِٞ ٱۡجَخ ِ ئ

ٙه
ـ   ًۡ ٛۡ ِۡلَ ُق٣ُ ًۡ ِٝۡر١ِِٚۦ َول٤َۡ ََكَن َب ِ ح٤َُن ة

ۡ
ء:] ﴾اَه٣ِۡي   يَد  .[88اإلها

َٰ وَ  ـَ ذِ ِف اًمَ وِمٞمْ  ٤مَل ي ىمَ ذِ  اًمَ يِب  رَ اًمٕمَ ٤مُب تَ ا ُهَق اًمٙمِ ذَ ه ُصواْ : ﴿يَمَٗمُرواْ  ي َّ َٞ َز ِي َوَٓاَل ٱَّله
ۡصَءانِ  ُٔ ۡٙ َٞ ةَِهََٰشا ٱ ِٜ ٓ إَِّله ٤َُۡٓل ﴿ ؿ:ُْمٝمُ ٕمْ سمَ  ٤مَل ىمَ ، وَ [11ؾم٠ٌم:] ﴾َٙٞ ُّٟۡؤ إِۡن َهََٰشا

ٙۡبََۡشِ  ٌْحَ  - اهللُ  ٤مَل ، وَم٘مَ [85اعمدصمر:] ﴾ٱ صَ : ﴿- فُ ٤مٟمَ ؾُم َٔ ۡؾِٚي١ِ َظ
ُ
، [86دصمر:اعم] ﴾َظأ
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ا يَۢنتَِۡغ : ﴿- ٤ممَم ٕمَ شمَ  - اهللُ  ٤مَل ٘مَ ومَ  ،ق ؿِمْٕمرٌ ؿ هُ ىَم٤مَل سَمْٕمُْمٝمُ وَ  َٜ َص َو ًۡ َن١َُٰ ٱلّؼِ ۡٝ ا َيٚه َٜ َو
تِۡي   ُّٜ ص  َوُٓصَۡءان   ٖۡ ۥٓۚٓ إِۡن ٤َ٢ُ إَِّله ذِ  اهلُل قمَ [69يس:] ﴾ََلُ

ٰ
تَُف ٌَ ثْ أَ وَ  ،ٜمُْف أنَُف ؿِمْٕمرٌ ، وَمٚماََم ٟمََٗمك

ٟمً  ٌْٝم٦ًم ًمِِذي ًُم٥م  ذِم ُيٌِؼ  مَلْ  = ٤مىُمْرآ َن هُ رْ َن اًم٘مُ  أَ ؿُم ي ُهَق َريب  اًَمذِ ٤مُب اًمٕمَ تَ ا اًمٙمِ ذَ هَٰ  قَ آ

ِٕ آيَ ٌت، وَ ٚماَِم طُمُروٌف، ويمَ   ٌر.ٕمْ طَمٌد إَٟمف ؿِم ُ٘مقُل أَ  يَ َٓ  ًمَِؽ ذَ يمَ  ْٞمَس ٤م ًمَ َن ُمَ ٤مٌت: 

ٛۡ ِِف َرۡيب  : ﴿-قمَز وضمَؾ  - ٤مَل ىمَ وَ  ٠خُ
ُٖ َٰ َختۡ  ِإَون  َۡلَا لََعَ ا َٟضه ٝه ْ ّمِ ح٤ُا

ۡ
 ِسَٟا َِد

ِ  بُِع٤َرة   ِٞ ُدوِن ٱَّلله ّٜ ْ ُػ٣ََسآءَُزٛ  ِۡر١ِِٚۦ َوٱۡدُي٤ا ّٜ  ِٞ قُز  جَيُ َٓ ، وَ [81اًمٌ٘مرة:] ﴾ّٜ

َٓ ْن َيَتَحَداُهْؿ سم٤ِمإلشْمٞم٤مِن سمِِٛمْثِؾ ُمَ أَ    ُيْٕمَ٘مْؾ.َٓ ٤م ُهَق وَ  ُيْدَرٰى ُمَ ٤م 

ٛۡ َءايَاُت٠َا٤ممٰم: ﴿٤مَل شَمٕمَ ىمَ وَ  َٞ ََّل يَصُۡج٤َن  َبيَِّنَٰج   ِإَوذَا ُتۡخََلَٰ َيَٚي٣ِۡ ِي آءََٟا َٓاَل ٱَّله َٔ ِٙ
ا يَُس٤نُ  َٜ  ۡ٘ ُٓ ٓۚ َۡلُ ۡو ةَّسِ

َ
صَۡءاٍن َدۡۡيِ َهََٰشآ أ ُٔ ِ آي   ٱئِۡج ة َٔ

ۡٚ ِ ََلُۥ ِٜٞ ح ةَّسِ
ُ
ۡن خ
َ
ِسٓ  ِِلٓ أ ّۡ  ﴾َج

َن ُهَق أيَ ومَ [، 15يقٟمس:] ٧ٌََم َأَن اًمُ٘مْرآ  ل شُمْتغَمٰ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ.٤مُت اًَمتِ ٠َمثْ

َُٰجۢ َبّيَِنَٰج  : ﴿٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ٘ۡ ٤َ٢ُ َءاَي َٞ  ةَ ِي َٛ ِِف ُؾُسورِ ٱَّله ْ ٱًِٙۡٚۡ وح٤ُا
ُ
 ﴾أ

ٛ  ﴿ :٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  ٤مَل ىمَ ، وَ [49اًمٕمٜمٙمٌقت:] صِي َٖ صۡءَان   ُٔ ٤ُ٠ن   ٧٧إِٟه١ُۥ َٙ
ۡٗ ٜه َّله  ٧٨ِِف َِٖتَٰب  

ۥٓ إَِّله  ١ُ عُّ َٝ ُصونَ َح َم٣ه ُٝ ۡ ًَ [79 -77اًمقاىمٕم٦م:] ﴾ٱل  َؿ قَمغَمٰ َذًمَِؽ.، سَمْٕمَد أْن َأىْم

ًٓٓؽ : ﴿٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ٣ي ٛٓ ، ﴿[1ُمريؿ:] ﴾ٖٓ ْٓ  ١خ ، [8-1اًمِمقرى:] ﴾ٓيٓع
ًٕم٤م وقِمنْمِ وَ  ًْ
ـَ ؾُمقرَ اوْمَتَتَح شمِ  َٓمَٕم٦ِم.٘مَ وِف اعمُ رُ ٤محلُ ًة سمِ ي
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ٜم٤َمٍت » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ًَ َن وَم٠َمقْمَرسَمُف وَمَٚمَف سمُِٙمؾ  طَمْرٍف ُِمٜمُْف قَمنْمُ طَم َ اًمُ٘مْرآ ـْ ىَمَرأ ، َُم

ٜم٦َمٌ  ًَ ـَ ومِٞمِف وَمَٚمُف سمُِٙمؾ  طَمْرٍف طَم َُه َوحَلَ ـْ ىَمَرأ  ٌح.ٞمْ حِ ٨ٌم َص يْ دِ طَم ، (1)شَوَُم

ًَ الُة وَ اًمَّم  ْٞمفِ ٚمَ قمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ٌَْؾ َأْن َي٠ْميِتَ ىَمْقٌم ُيِ٘مٞمْ ؤُ ىْمرَ ا»ُم: اَل اًم َن ىَم ُٛمقَن طُمُرووَمُف وا اًمُ٘مْرآ

ْٝمؿِ  ًَ ىمِٞمٓ جُيَ  ،إىَِم٤مَُم٦َم اًم  .(8)شُٚمقَن َأضْمَرُه َوَٓ َيت٠ََمضَمُٚمقَٟمفُ َيتََٕمجَ  ،ُٝمؿْ ٤مِوُز شَمَرا

ـْ طِمْٗمِظ سمْٕمِض ¶ىَم٤مَل َأبُق سَمْٙمٍر وقُمَٛمُر وَ  ِن َأطَم٥م  إًمْٞمٜم٤َم ُِم ُب اًمُ٘مرآ : إقِْمرا

 .(1)طُمُرووِمفِ 

ـْ يَمَٗمَر سمَِحْرٍف ُِمٜمُْف وَمَ٘مْد يَمَٗمَر سمِِف يُمَٚمفُ  ؓ كم  ٌوىم٤مَل قمَ   .(4): َُم

 ًْ واشَمَٗمَؼ اعمُ 
ِن وَ رْ َقِر اًم٘مُ  قَمد  ؾُم غَمٰ قمَ  قنَ ٛمُ ٚمِ  ووِمِف.شمِِف وطُمرُ ٚماَِم يمَ ٤مشمِِف وَ آيَ آ

 ًْ اعمُ  لْمَ َف سمَ  ظِماَل َٓ وَ 
ِن ؾُمقَرًة أَ  أَ ذِم  لمَ ٛمِ ٚمِ ـَ اًمُ٘مرآ ـْ ضَمَحَد ُِم  وْ ٚمَِٛم٦ًم أَ و يمَ و آَي٦ًم أَ َن َُم

ٰ ذِم ٤موِمٌر، وَ يمَ  أنَفُ  ْٞمفِ ٚمَ ْروًم٤م ُُمَتَٗمً٘م٤م قمَ طَم   .شوٌف غٰم أنَُف طُمرُ ٤مـِمَٕم٦ٌم قمَ ا طُمَج٦ٌم ىمَ ذَ  َه

                                                           

 شاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم ٜمحقه، وسم( 7574) شإوؾمط»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 1)

 اًمتل وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م.(، وىم٤مل: ٓ أصؾ ًمف هبذا اًمٚمٗمظ ُمٓمٚم٘م٤م ذم رء ُمـ ـمرىمف 6585)

(، 763(، واسمـ طم٤ٌمن )88865(، وأمحد )811: أظمرضمف أبق داود )طمًـ صحٞمح( 8)

 وىم٤مل إًم٤ٌمين: طمًـ صحٞمح.

 .(116/4176/ 8) شاًمٕمامل يمٜمز»، يمام ذم شاإليْم٤مح»أظمرضمف اسمـ إن٤ٌمري ذم  (1)

 .(13139) ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ (4)
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 اًمنمح:

هذا اعم٘مٓمع ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهق ُمـ 

 .- شمٕم٤ممم -يمالم اهلل 

 واًمٙمالم قمغم هذا اعم٘مٓمع ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 :املبخح األٗي: عكٚدٝ أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ يف اهكسآْ اهلسٍٙ

ٚمقق، ُمٜمف سمدأ، ل همػم خم، ُمٜمزَ - شمٕم٤ممم -قم٘مٞمدهتؿ: أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالُم اهلل 

 د، ومٝمق يمالم اهلل طمروومف وُمٕم٤مٟمٞمف.وإًمٞمف يٕمق

َخس  ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  :اًمدًمٞمؾ قمغم أنف يمالم اهللو
َ
ُٝۡۡشِكَِۡي ٱۡظخََجارََك ِإَوۡن أ ۡ َٞ ٱل ِ ّٜ

 َٛ َٰ َل َٖ َى  َٝ َٰ يَۡع ِجۡصهُ َخِته
َ
ِ  َِأ  اًم٘مرآن. :، يٕمٜمل[6]اًمتقسم٦م:  ﴾ٱَّلله

ِ َتتَ ﴿ف شمٕم٤ممم:: ىمقًمُ واًمدًمٞمؾ قمغم أنف ُمٜمزل َٰ َختِۡسه ۡصَٓاَن لََعَ ُّ َل ٱٙۡ ِي َٟضه  ﴾ارََك ٱَّله
 وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت.، [1]اًمٗمرىم٤من: 

ۡمصُ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  :واًمدًمٞمؾ قمغم أنف همػم خمٚمقق
َ
ُْ َوٱۡۡل ََّل ََلُ ٱۡۡلَٚۡ

َ
﴾ خ

 ومجٕمؾ إُمر همػم اخلٚمؼ. ،[54]إقمراف: 

ٓ إََِلۡ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :واًم٘مرآن ُمـ إُمر وَۡخي٠َۡا
َ
َٕ أ ِ َٰل ۡمصَِٟاَوَكَذ

َ
ٞۡ أ ِ ّٜ ا    ﴾َٕ ُروخ 

ٛۡ ﴿، [58]اًمِمقرى:  ۥٓ إََِلُۡس َٟضََلُ
َ
ِ أ ۡمُص ٱَّلله

َ
َٕ أ ِ َٰل  .[5﴾ ]اًمٓمالق:َذ
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ُٞ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  صَۡءاَن  ١ٱلصهۡخَمَٰ ُٔ ۡٙ َٛ ٱ َٞ  ٢َيٚه نَسَٰ َْ ٱۡلِ
، [1-1]اًمرمحـ: ﴾ َرَٚ

، وقمٚمؿ - شمٕم٤ممم -ومٜم٥ًم اًمٕمٚمؿ إمم اًم٘مرآن، واخلٚمؼ إمم اإلٟم٤ًمن، وم٤مًم٘مرآن ُمـ قمٚمؿ اهلل 

 ُمـ صٗم٤مشمف، وصٗم٤مشمف همػم خمٚمقىم٦م. وٕن يمالم اهلل صٗم٦م، اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق

ف اًمٙمالم إٓ إمم ُمـ ْم٤مإًمٞمف، وٓ يُ  أو٤مومفأن اهلل  واًمدًمٞمؾ قمغم أنف ُمٜمف سمدأ:

 .ىم٤مًمف ُمٌتدئ٤م

سمحرف وصقت اسمتداء،  ،٦م: أن اهلل هق اًمذي شمٙمٚمؿ سمف طم٘مٞم٘مشأَ دَ تَ اسمْ  فُ ٜمْ ُمِ »وُمٕمٜمك 

 ؾ وٓ ًمٖمػمه ُمـ اعمالئٙم٦م.جلؼمي وًمٞمس يمالُم٤م

رؾمقل  : ىم٤ملىم٤مل قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ؓ واًمدًمٞمؾ قمغم أنف إًمٞمف يٕمقد:

ؾْماَلمُ  َيْدُرُس »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ِصٞم٤َمٌم، َُم٤م ُيْدَرى َٓ  طَمتَك اًمثَْقِب، َوْرُ  َيْدُرُس  يَماَم  اإْلِ

 َٓ َٓ  َصاَلٌة، َو ٌؽ، َو ًُ َٓ  ُٟم ى َصَدىَم٦ٌم، َو   يمَِت٤مِب  قَمغَم  َوًَمٞمُْنَ
ِ
 ًَمٞمَْٚم٦ٍم، ذِم  -قمَز وضمَؾ  - اّلَل

َْرضِ  ذِم  َيٌَْ٘مك وَماَل  ْٕ  .(1)ش... آَي٦مٌ  ُِمٜمْفُ  ا

 :وم٤مئدة: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمف صمالث ُمراشم٥م 

ٛ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: . : اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظإومم صِي َٖ صَۡءان   ُٔ ِِف  ٧٧إِٟه١ُۥ َٙ
٤ُ٠ن  
ۡٗ ٜه ىمٕم٦م:  ﴾َِٖتَٰب    .[78-77]اًمقا

                                                           

 (، وصححف إًم٤ٌمين.8463،واحل٤ميمؿ )(4349: أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )صحٞمح( 1)
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مجٚم٦م واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ إمم سمٞم٧م اًمٕمزة : ٟمزوًمف اًمث٤مٟمٞم٦م

 ُمـ اًمًامء اًمدٟمٞم٤م.

ىم٤م رَ ٗمَ ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلصسمذًمؽ قمغم اًمٜمٌل  ♠: شَمَٙمٚم ُؿ اهلل سمف، وٟمزول ضمؼميؾ اًمث٤مًمث٦م

 ة اًمٌٕمث٦م.دَ سمح٥ًم احلقادث، ذم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م: ُمُ 

 مجٚم٦م فيمٚم   اًم٘مرآنُ  لنزِ أُ »: ىم٤مل ¶ قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضم٤مء ُم٤م: هذا ودًمٞمؾ

 ذم ُيدث أن أراد إذا اهلل ومٙم٤من اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء إمم رُمْم٤من ذم اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم واطمدة

 .(1)شفٕمَ مَجَ  طمتك ُمٜمف أنزًمف ؿمٞمئ٤م إرض

 اًمًامء ذم اًمٕمزة سمٞم٧م ذم عِو ومقُ  ،رِ يمْ اًمذ   ُمـ اًم٘مرآنُ  َؾ ِّم ومُ »: ىم٤مل ًمٗمظ وذم

 .(8)ششمرشمٞمال ويرشمٚمف ،☺ اًمٜمٌل قمغم يٜمزًمف ♠ ضمؼميؾ ومجٕمؾ اًمدٟمٞم٤م،

 :هجاُٛ: اهدهٚى عوٟ أْ اهكسآْ حسٗف ٗكوٌاتاملبخح ا

 ًمذًمؽ صمامٟمٞم٦م أدًم٦م: ذيمر اعم١مًمػ  

: إٟمف ؿمٕمر، وٓ يٛمٙمـ أن يقصػ سمذًمؽ إٓ ُم٤م هق : إول أن اًمٙمٗم٤مر ىم٤مًمقا

 طمروف ويمٚمامت.

                                                           

 .(8/145)( أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه 1)

. وصححف ، وواوم٘مف اًمذهٌلوىم٤مل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه (8/848)أظمرضمف احل٤ميمؿ  (8)

 .(9/4) شاًمٗمتح»احل٤مومظ ذم 
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ويمٚمامت  ن ي٠متقا سمٛمثٚمف، وًمق مل يٙمـ طمرووم٤مسملم سمف أى اعمٙمذ  أن اهلل حتدَ : اًمث٤مين

 يٛمٙمـ اًمتحدي إٓ سمٌمء ُمٕمٚمقم يدرى ُم٤م هق.إذ ٓ  :ًمٙم٤من اًمتحدي همػم ُم٘مٌقل

َٞ ََّل يَصُۡج٤نَ ﴿يتغم قمٚمٞمٝمؿ، إذا أن اهلل أظمؼم سم٠من اًم٘مرآن : اًمث٤مًم٨م ِي  َٓاَل ٱَّله
َۡلُ  ۡو ةَّسِ

َ
ٓ أ ۡصَءاٍن َدۡۡيِ َهََٰشا ُٔ ِ آَءَٟا ٱئِۡج ة َٔ وٓ يتغم إٓ ُم٤م هق  ،[15﴾ ]يقٟمس: ِٙ

 طمروف ويمٚمامت.

 صدور أهؾ اًمٕمٚمؿ، وُمٙمتقب ذم اًمٚمقح أن اهلل أظمؼم سم٠منف حمٗمقظ ذم: اًمراسمع

َُٰجۢ َبيَِّنَٰج  ﴿وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: اعمحٗمقظ،  ٘ۡ ٤َ٢ُ ءَاَي َٞ  ةَ ِي َٛ ِِف ُؾُسورِ ٱَّله ْ ٱًِٙۡٚۡ وح٤ُا
ُ
﴾ أ

ٛ  ﴿: -قمَز وضمَؾ  -وىم٤مل ، [49]اًمٕمٜمٙمٌقت:  صِي َٖ ۡصَءان   ُٔ ِِف َِٖتَٰب   ٧٧إِٟه١ُۥ َٙ
٤ُ٠ن  

ۡٗ مَ  ٧٨ٜه ُٝ ۡ ۥٓ إَِّله ٱل ١ُ عُّ َٝ ُصونَ َّله َح ىمٕم٦م:  ﴾٣ه ٗمظ وٓ ُُي [، 79 -77]اًمقا

 ٥م إٓ ُم٤م هق طمروف ويمٚمامت.ٙمتَ ويُ 

َن وَم٠َمقْمَرسَمُف وَمَٚمَف سمُِٙمؾ  طَمْرٍف ُِمٜمُْف قَمنْمُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمٜمٌل : اخل٤مُمس َ اًمُ٘مْرآ ـْ ىَمَرأ َُم

ٜم٦َمٌ  ًَ ـَ ومِٞمِف وَمَٚمُف سمُِٙمؾ  طَمْرٍف طَم َُه َوحَلَ ـْ ىَمَرأ ٜم٤َمٍت، َوَُم ًَ  .(1)شطَم

سمف:   أن ي٘مرأه ىمراءة صحٞمح٦م، ًمٞمس ومٞمٝم٤م حلـ.وُمٕمٜمك إقمرا

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  واعمِمٝمقر طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓ  َُم

ـْ  طَمْروًم٤م ىَمَرأَ    يمِت٤َمِب  ُِم
ِ
ٜم٦ٌَم، سمِفِ  وَمَٚمفُ  اهلل ًَ ٜم٦َمُ  طَم ًَ  ♂املْ ▬) :َأىُمقُل  َٓ  َأُْمث٤َمِل٤َم، سمَِٕمنْمِ  َواحلَ

ـْ  ،(طَمْرٌف   .(8)شطَمْرٌف  ُِمٞمؿٌ وَ  ،طَمْرٌف  َوَٓمٌ  ،طَمْرٌف  َأخٌِػ  َوًَمِٙم

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (، وصححف إًم٤ٌمين.6/861(، و أبق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )8913: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( 8)
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إقمراب اًم٘مرآن أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ »: ¶ ىمقل أيب سمٙمر وقمٛمر: اًم٤ًمدس

 .(1)شطمٗمظ سمٕمض طمروومف

 .(8)شُمـ يمٗمر سمحرف ُمٜمف وم٘مد يمٗمر سمف يمٚمف»: ىمقل قمكم ؓ: اًم٤ًمسمع

ف ؾمقرة أو د ُمٜمحَ ـ ضَم قمغم أن ُمَ  -يمام ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ  -إمج٤مع اعمًٚمٛملم : اًمث٤مُمـ

 ومٝمق يم٤مومر. ،فقمٚمٞم ٤مٗم٘مً تَ آي٦م، أو يمٚمٛم٦م، أو طمروم٤م ُمُ 

ح٧م تِ اومتُ  شمًع وقمنمونُمٜمٝم٤م  أرسمع قمنمة وُمئ٦م ؾمقرة،ؾمقر اًم٘مرآن  دُ وقمدَ 

 سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م.

 ًمْ ٤مَٕ سمِ  ق  ٚمُ تْ ، ُمَ ٤مٌض ٕمَ بْ أَ وَ  اءٌ زَ ضْم أَ وَ  رٌ آظِم وَ  ٌل وَ أَ  فُ ًمَ »وىمقًمف: 
، ورِ دُ  اًمّم  ذِم  قظٌ ٗمُ حَمْ  ،٦مِ ٜمَ ًِ

ٞمف رد قمغم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة اًمذيـ هذا وم، شِػ ٤مطمِ َّم  اعمَ ذِم  ٌب قَ تُ ٙمْ ُمَ  ،انِ ٤مٔذَ سمِ  قعٌ ٛمُ ًْ ُمَ 

ون قمٜمف سمـ -ي٘مقًمقن: اًمٙمالم هق اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٜمَْٗمس  وهق  - شاًمٙمالم اًمٜمٗمز»وُيَٕمؼم 

، وإًمٗم٤مظ ُمقوققم٦م ًمٚمَدًٓم٦م قمٚمٞمف. وم٘م٤مًمقا: اًمٙمالم ًمٞمس سمحروف  اًمٙمالم احل٘مٞم٘مل 

 ضَمد اًمٙمالم.وْ وٓ أصقات، واعمتٙمٚم ُؿ ُمـ ىم٤مم سمف اًمٙمالم، ٓ ُمـ أَ 

 ِمٝمدوا سم٘مقل إظمٓمؾ:واؾمت

 اًل ٞمْ ًمِ ضُمِٕمَؾ اًمٚم ٤ًمُن قمغم اًمُٗم١ماِد دَ         إَٟمام ١ماِد وَ اًمٗمُ  إَن اًمَٙمالَم ًَمِٗمْل 

 وهذا ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اعمت٘مدُم٦م اًمتل ٓ شمٜم٤مؾم٥م هذا اعمختٍم.

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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 :املبخح اهجاهح: أٗصاف اهكسآْ

 ذيمر اعم١مًمػ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: ،وصػ اهلل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠موص٤مف قمٔمٞمٛم٦م يمثػمة

 ٜمف ُمـ أطمٙم٤مم وأظم٤ٌمر.ح قمام شمْمٛمَ ٗمِّم أنف يمت٤مب اهلل اعمٌلم، أي: اعمُ : وٓأ

ًمٚمقصقل  ي ضمٕمٚمف اهلل ؾم٤ٌٌمأنف طمٌؾ اهلل اعمتلم، أي: اًمٕمٝمد اًم٘مقي اًمذ: صم٤مٟمٞم٤م

 إًمٞمف، واًمٗمقز سمٙمراُمتف.

اًمًقر، يمؾ ؾمقرة ُمٜمٗمردة قمـ إظمرى،  ُؾ ٗمَّم أنف ؾمقر حمٙمامت أي: ُمُ : صم٤مًمث٤م

 ٤مت ُمـ اخلٚمؾ واًمتٜم٤مىمض.واعمحٙمامت اعمت٘مٜم٤مت اعمحٗمقفم

أنف آي٤مت سمٞمٜم٤مت، أي قمالُم٤مت فم٤مهرات قمغم شمقطمٞمد اهلل، ويمامل صٗم٤مشمف،  :راسمٕم٤م

 ًـ شمنميٕم٤مشمف.وطُم 

 :واعمتِم٤مسمف، : ُم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤مه واوح٤موم٤معمحٙمؿ، أن ومٞمف حمٙمام وُمتِم٤مهب٤م: ظم٤مُم٤ًم

ٕن ُمـ وصػ اًم٘مرآن سم٤مإلطمٙم٤مم: . وٓ يٕم٤مرض هذا ُم٤م ؾمٌؼ ٤مُم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤مه ظمٗمٞم  

ٜم٤مك سمٛمٕمٜمك اإلشم٘م٤من واحلٗمظ ُمـ اخلٚمؾ واًمتٜم٤مىمض، وهٜم٤م سمٛمٕمٜمك اإلطمٙم٤مم ه

 .امٙمَ هٜم٤م إمم اعمحٙمؿ ص٤مر اجلٛمٞمع حُمْ ٟم٤م اعمتِم٤مسمف دْ ووقح اعمٕمٜمك، وإذا ردَ 

ُ٘ ﴿ ،ٓ يٛمٙمـ أن ي٠متٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ أي ضمٝم٦م ؼ  أنف طَم : ؾم٤مدؾم٤م تِي١ِ ٱَٙۡبَِٰم
ۡ
َّله يَأ

  ٘ ٞۡ َر١ِّۡٚۖۦِٞ حَنِي ٞۢ َبۡۡيِ يََسي١ِۡ َوََّل ِٜ ِٗيٍم َۡحِيس   ِٜ ٞۡ َخ ِ  .[48:ومّمٚم٧م] ﴾ّٜ

ا ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أنف سمريء مم٤م وصٗمف سمف اعمٙمذسمقن ُمـ ىمقلؿ إٟمف ؿمٕمر: ؾم٤مسمٕم٤م َٜ َو
تِۡي   ُّٜ ص  َوُٓۡصَءان   ٖۡ ۥٓۚٓ إِۡن ٤َ٢ُ إَِّله ذِ ا يَۢنتَِۡغ ََلُ َٜ َص َو ًۡ َن١َُٰ ٱلّؼِ ۡٝ  [،69]يس: ﴾َيٚه
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ٓ ﴿ىمقل سمٕمْمٝمؿ: سمريء ُمـ  -أجْم٤م  -هق و  ﴾إَِّله ٤َُۡٓل ٱٙۡبََۡشِ إِۡن َهََٰشا

صَ : ﴿-ؾمٌح٤مٟمف  - اهللُ  وم٘م٤مل، [85]اعمدصمر: َٔ ۡؾِٚي١ِ َظ
ُ
 .[86]اعمدصمر: ﴾َظأ

ىم٤مل شمٕم٤ممم: وإن قم٤موٟمف همػمه،  ٤م،ي٠ميت سمٛمثٚمٝمأنف ُمٕمجزة ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن : صم٤مُمٜم٤م

﴿ ُ٘ٓ ُٔ ۡٙ ِ٘ َهََٰشا ٱ ِٝۡر ِ ْ ة ح٤ُا
ۡ
ن يَد

َ
ٰٓ أ ُّٞ لََعَ نُط َوٱۡۡلِ ًَِج ٱۡلِ َٝ ِٞ ٱۡجَخ ِ ئ

ح٤َُن ٙه
ۡ
ۡصَءاِن ََّل يَد

ـ   ًۡ ٛۡ ِۡلَ ُق٣ُ ًۡ ِٝۡر١ِِٚۦ َول٤َۡ ََكَن َب ِ ء: ﴾اَه٣ِۡي   ة  [.88]اإلها

أصقل ذم »واًم٘مرآن ًمف أؾمامء وأوص٤مف ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ذح يمت٤مب 

 .شاًمتٗمًػم

•••
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 :ٌؾ ّْم ومَ »

ْٔ  قنَ ٜمُ ُمِ ١مْ اعمُ وَ  َيُزوُروَٟمُف، وُيَٙمٚم ُٛمُٝمؿ وُيَٙمٚم ُٛمقَٟمُف، وَ  ٤مِرِهؿ،بَّْم ٠مَ ِة سمِ رَ ظِم َيَرْوَن َرهَبُْؿ ذِم ا

ئِش  ٟهاِِضَةٌ ﴿ :- ٤ممَم ٕمَ شمَ  -اهلُل  ٤مَل ىمَ  َٜ  .[81-88]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾إَِِلَٰ َرب٣َِّا َٟاِهَصة   ٢٢ وُُج٤ه  ي٤َۡ

َٝۡدُج٤ب٤ُنَ : ﴿٤ممَم ٕمَ ٤مَل شمَ ىمَ وَ  ه ئِش  ل َٜ ٛۡ ي٤َۡ ب٣ِِّ ٛۡ َيٞ ره ٣ُ ٓ إِجه
[، 15:لمٗمٗم  ٓمَ ]اعمُ  ﴾َّكه

ْخطِ  طَم ذِم  َؽ َِل وَ  طَمَج٥َم أُ اَم ٚمَ ومَ   ً  ُمِ ١مْ َن اعمُ  أَ غَمٰ َدَل قمَ  ،٤مِل اًم
َو٤م طَم َيَرْوَٟمُف ذِم  لمَ ٜمِ  ،٤مِل اًمر 

َٓ مَلْ وَ 
ـْ سَمْٞمٜمَُٝماَم وَمْرٌق. إِ  َيُٙم

ْوَن َرسمَ إِٟمَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ل  ٌِ اًمٜمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ٰـذا اًْمَ٘مَٛمـَر، ُٓٙمْؿ ؾمؽَمَ قَن ذِم َْمـ٤مُم  شمَ  ُٙمْؿ يَماَم شَمَرْوَن ه

 .(1)فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٌؼ ٗمَ تَ ُمُ  ٞمٌح حِ َص  ي٨ٌم دِ طَم  ،شتِفِ ُرْؤيَ 

َٰ وَ   ِْم ا شمَ ذَ ه
َٓ يَ ؤْ ٤مًمر  ٦ِم سمِ يَ ؤْ ٚمر  ٞمٌف ًمِ ٌِ  ٦ِم 

 فُ ٞمَف ًمَ ٌِ  ؿَم َٓ  - شمٕم٤مممٰ  - اهللَ  ٢منَ ومَ  :ل  ئِ رْ ٤معمَ ل  سمِ ئِ رْ ٛمَ ٚمْ  ًمِ

 .شػمَ ٔمِ  ٟمَ َٓ وَ 

                                                           

، ُمـ (611، وُمًٚمؿ )وذم ُمقاوع أظمرى (554) : أظمرضمف اًمٌخ٤مريُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل ؓ
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 :اًمنمح

 رؤي٦م اهلل ذم أظمرة صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب، واًمًٜم٦م، وإمج٤مع اًمًٚمػ.

ئِش  ٟهاِِضَةٌ ﴿: - شمٕم٤ممم -ل اهلل قىم ٙمت٤مب:ومٛمـ أدًم٦م اًم َٜ إَِِلَٰ َرب٣َِّا  ٢٢ وُُج٤ه  ي٤َۡ
 [.81-88]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾َٟاِهَصة  
َٝۡدُج٤ب٤ُنَ ﴿: ف  شمٕم٤مممًمُ قوىم ه ئِش  ل َٜ ٛۡ ي٤َۡ ب٣ِِّ ٛۡ َيٞ ره ٓ إِجه٣ُ

، [15:لم]اعمٓمٗمٗم ﴾َّكه

 وإٓ مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام ومرق.، قمغم أن إبرار يروٟمف قمـ رؤيتف دَل  ٤مرَ جَ ٥م اًمٗمُ جَ  طَم ومٚماَم 

ْ ٱِۡلُۡعََنَٰ َوزِيَاَدة  ﴿هلالج لج:  فًمُ قوىم ۡخَع٤ُ٠ا
َ
َٞ أ ِي وىمد [، 86﴾ ]يقٟمس: َِّّٙله

سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ، يمام ذم  ﴾زَِياَدة  ﴿سم٤مجلٜم٦م، و ﴾ٱِۡلُۡعََنَٰ ﴿ت ن  ومُ 

 .(1)احلدي٨م اًمذي رواه ُمًٚمؿ

ْوَن َرسمَ ُٙمْؿ ؾَم إِٟمَ »ملسو هيلع هللا ىلص: اًمٜمٌل  ُل قىم: ُمـ اًمًٜم٦مو ا اًْمَ٘مَٛمَر، ٓ ُٙمْؿ يَماَم شَمَرْوَن هٰذؽَمَ

شمر. دَ . وقمُ (8)شقَن ذِم ُرْؤَيتِفِ َْم٤مُم  شمَ   هذا ُمـ اعمتقا

ٕن اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء،  :سم٤معمرئل ل  رئِ وهذا اًمتِمٌٞمف ًمٚمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ٓ ًمٚمٛمَ 

 وٓ ؿمٌٞمف ًمف وٓ ٟمٔمػم.

                                                           

 (.181يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

  .شم٘مدم خترجيف(  8)
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ي٦م دون اًمٙمٗم٤مر سمدًمٞمؾ أ -شمٕم٤ممم  -قمغم رؤي٦م اعم١مُمٜملم هلل  وأمجع اًمًٚمػ

ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمٕمد دظمقل اجلٜم٦م يمام  -شمٕم٤ممم  - يرون اهللوم٢مهنؿ  اًمث٤مٟمٞم٦م.

وهل اًمٖم٤مي٦م ، ▐ وهل رؤي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٚمٞمؼ سم٤مهلل .- شمٕم٤ممم -يِم٤مء اهلل 

 اًم٘مّمقى ذم ٟمٕمٞمؿ أظمرة، واًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ قمٓم٤مي٤م اهلل اًمٗم٤مظمرة.

 .(واًمٞم٘ملم رؤي٦م صمقاب اهلل، أو رؤي٦م اًمٕمٚمؿـــــ )ه٤م أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ سموومَن 

إن ىمقلؿ ظمالف فم٤مهر قمٚمٞمٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمر اًمت٠مويؾ إول سمام ؾمٌؼ:  د  رُ وٟمَ 

 .اًمٜمّمقص، وظمالف ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، وًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ صحٞمح

سم٤مقمت٤ٌمر اًمت٠مويؾ اًمث٤مين: أن اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم طم٤مصؾ ًمألبرار ذم  ،وسمقضمف راسمع

 وؾمٞمحّمؾ ًمٚمٗمج٤مر ذم أظمرة. ،اًمدٟمٞم٤م

 :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم عمقؾمك :ٞم٤م ُمًتحٞمٚم٦مرؤي٦م اهلل قمٞم٤مٟم٤م ذم اًمدٟم شمٜمٌٞمف ♠ - 

ََِٰن ﴿: - وىمد ـمٚم٥م رؤي٦م اهلل   .[141﴾ ]إقمراف :َٙٞ حََصى

ء واعمٕمراج، يمام صم٧ٌم قمـ  مل يرَ ملسو هيلع هللا ىلص واًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل  رسمف ذم ًمٞمٚم٦م اإلها

ـْ طَمَدصَمَؽ َأَن حُمََٛمًدا »ىَم٤مًَم٧ْم:  ▲قم٤مئِم٦م  َرَأى َرسَمُف وَمَ٘مْد يَمَذَب، َوُهَق ملسو هيلع هللا ىلص َُم

ةَۡصَٰصُ  ََّل ﴿: َيُ٘مقُل 
َ
 .(1)ش... [131﴾ ]إنٕم٤مم:  حُۡسرُِك١ُ ٱۡۡل

                                                           

 (.177( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7183أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:( 1)
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  وقمـ أيب ذر  ؓ
ِ
َهْؾ َرَأج٧َْم َرسَمَؽ؟ ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل: ؾَم٠َمْخ٧ُم َرؾُمقَل اّلَل

 .(1)شاهُ رَ ٌر َأنَك أَ ُٟمقْ »

ى﴿ىم٤مل:  ¶وقمـ اسـم قم٤ٌمس 
َ
َٜا رَأ َؤاُد  ُّ ََٖشَب ٱٙۡ ا   ,[11﴾ ]اًمٜمجؿ: َٜ

ۡرصَ ﴿
ُ
ۡس رَءَاهُ َٟۡضًَٙث أ َٔ  . (8)شَرآُه سمُِٗم١َمادِهِ َُمَرشَملْمِ »ىم٤َمَل:   [،11﴾ ]اًمٜمجؿ: ىَٰ َوَٙ

ً  ٤م ذم اعمٜم٤مم: وم٘مد دًمَ وأُمَ  ُيرى ذم اعمٜم٤مم، يمام ضم٤مء ذم  -شمٕم٤ممم  -٦م قمغم أن اهلل ٜمَ ٧م اًم

ـِ  ذِم  -َوشَمَٕم٤ممَم  شَم٤ٌَمَركَ  - َريب   اًمَٚمٞمَْٚم٦مَ  َأت٤َميِن »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص احلدي٨م أن اًمٜمٌل  ًَ  ُصقَرةٍ، َأطْم

ٌُفُ  ىَم٤مَل: ًَ ش...إقَْمغَم؟ اعْمَأَلُ  خَيْتَِّمؿُ  ومِٞمؿَ  شَمْدِري َهْؾ  حُمََٛمُد، َي٤م: ومََ٘م٤مَل  اعْمَٜم٤َمِم، ذِم  َأطْم
(1). 

 ٘مؾ ذًمؽ قمـ سمٕمض اًمًٚمػ.وٟمُ 

ٜم٤مم هل ف ذم اعمرؤي٦م اًمٕمٌد ًمرسم   نَ أ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   اإلؾمالم ؿمٞمخ وسملَم 

 أن رؤي٤م اعمٜم٤مم ًمٞم٧ًم يم٤مًمرؤي٦م ذم اًمٞم٘مٔم٦م: ومٚمٚمرؤي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م سمح٥ًم إيامٟمف، وسملَم 

 .(4)أطمٙم٤مم، وًمٚمرؤي٦م ذم اًمٞم٘مٔم٦م أطمٙم٤مم

•••

                                                           

 (.178ٞمحف )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صح( 1)

 (. 176أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 8)

ـ : »(، وىم٤مل اًمؽمُمذي1484(، وأمحد )1811أظمرضمف اًمؽمُمذي ) صحٞمح:( 1) هذا طمدي٨م طمً

 ش.صحٞمح. ؾم٠مخ٧م حمٛمد سـم إؾمامقمٞمؾ قمـ هذا احلدي٨م، وم٘م٤مل: )هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح(

 .(184/ 5ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»يٜمٔمر: ( 4)

http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 :ٌؾ ّْم ومَ »

ـْ ِصــٗمَ وَ   ُِمــ
ِ
ــ٤م ُيرِ أَ  :- ٤ممَمٰ َٕمــشمَ  -٤مِت اهلل َ

ِ
َٓ َٓ  ،دُ ْيــنَــُف اًمَٗمَٕمــ٤مُل ح  ،اَدشمِــفِ  سم٢ِمرَ  َيُٙمــقُن َرٌء إ

ـْ َُمِِمـــٞمَئتِفِ َٓ وَ  ـــُرُج َرٌء قَمـــ َٓ َٕمـــ اًمْ َوًَمـــْٞمَس ذِم  ، خَيْ ـْ شَمْ٘مـــِديِرِه َو ـــُرُج قَمـــ  َيّْمـــُدُر ٤ممَلِ ْرٌء خَيْ

 َٓ ـْ شَمــــإِ ـِ اًمْ َٓ سمػِِمِه، وَ دْ  قَمــــ ِح  اًمَٚمــــقْ ٤م ظُمــــَط ذِم ٤مَوُز َُمــــَجــــتَ  يَ َٓ وِر، وَ دُ ْ٘مــــاعمَ  َدرِ َ٘مــــ حَمِٞمــــَد قَمــــ

ــٓمُ  ًْ ــْق ؿَمــ٤مًَمٗمُ َحــ٤م ظَمــ قُه، َوًَمــْق قَمَّمــَٛمُٝمؿْ ٚمُ ٤مقمِ ٤ممَلُ وَمــ٤م اًمَٕمــَُمــ أَرادَ  ،قرِ اعم ُٕمــقُه ْن ُيٓمِٞمْ ٤مَء أَ قُه، َوًَم

َ  ،مَجِٞمًٕم٤م  .٤مقُمقهُ ـمَ َٕ

ـْ َيَِم ؿ، وىَمَدَر أْرَزاىَمُٝمؿ وَ ٤مَلُ ٕمَ ومْ أَ ظَمَٚمَؼ اخلَْٚمَؼ وَ    ـْ ُمَ  ؾ  ِْم يُ وَ  ،فِ تِ مْحَ رَ ٤مُء سمِ آضَم٤مَلُؿ، ََيِْدي َُم

ٛۡ يُۡس  َٔ ََّل يُۡس : ﴿- ٕم٤مممشمَ  -اهلُل  ٤مَل ، ىمَ سمِِحْٙمَٛمتِفِ  ٤مءُ َِم يَ  ُ٘ و٢َُ ًَ ّۡ ا َح ٝه  ﴾٤ُٚنَ  َٔ ُ٘ َخ
َسر  : ﴿- ٕم٤مممشمَ  -اهلُل  ىم٤مَل وَ [، 81]إنٌٞم٤مء:

َٔ ِ َن١َُٰ ة ۡٔ ٍء َرَٚ [، 49]اًم٘مٛمر: ﴾إِٟها ُُكه ََشۡ

ء  ٕم٤ممم: ﴿شمَ  ىم٤مَل وَ  َْ ُُكه ََشۡ ِسيص   وََرَٚ ۡٔ َرهُۥ َت سه َٔ آ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  ىم٤مَل [، وَ 8]اًمٗمرىم٤من: ﴾اَذ َٜ

َؾاَب ِٜ 
َ
ن أ

َ
ِ٘ أ ِٞ َرۡت ّٜ  ِِف َِٖتَٰب  

ٛۡ إَِّله ِعُس ُّ ٟ
َ
ۡرِض َوََّل ِِفٓ أ

َ
ِؿيتَث  ِِف ٱۡۡل ُّٜ  ٞ

 ٓ ٢َا
َ
ۡح َؾۡسرَهُۥ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  ىم٤مَل [، وَ 88]احلديد: ﴾جهَۡبَأ ن َح٣ِۡسي١َُۥ يَۡۡشَ

َ
ُ أ َٝٞ يُصِدِ ٱَّلله َذ

ا ًٔ ِ ٘ۡ َؾۡسَرهُۥ َفّي ًَ ١ُۥ ََيۡ
ٚه ن يُِق

َ
َٜٞ يُصِۡد أ ِِٛۖ َو َٰ ۡظَل  [.185]إنٕم٤مم: ﴾اَخصَج   لِۡۡلِ
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يَؾ َرَوٰى اسمْ وَ  ْن أَ : »٤مَل ؟ ىَمـنُ يـاَم ٤م اإلِ َُمـملسو هيلع هللا ىلص:  ل  ٌِ ٚمٜمَ ًمِ  ٤مَل ىمَ  ♠ـُ قُمَٛمَر أَن ضِمؼْمِ

 
ِ
ـَ سم٤مهلل هِ  شُم١ْمُِم ِه َوَذَ

[ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ ـَ  ،شَوَُمالئَِٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمٚمِف َواًمٞمَْقِم أظِمر، ]َوشُم١ْمُِم

 .(1)٧َم. رواه ُمًٚمؿ: َصَدىمْ يُؾ ؼْمِ ضمِ  ٤مَل ٘مَ ومَ 

هِ َدِر ٤مًم٘مَ ٜم٧ُْم سمِ آُمَ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  ٌِ اًمٜمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ِه َوَذَ
هِ ظَمػْمِ  .(8)ش، َوطُمْٚمِقِه َوُُمر 

 اًمٜمٌَــل  وَ 
ِ
ـْ ُدقَمــ٤مء ــِف ذِم ي قمَ ذِ اًَمــ ،ملسو هيلع هللا ىلصُِمــ ـَ قَمــكِم  َيــْدقُمق سمِ ــ ـَ سْم ــ ًَ  : ىُمٜمُــقِت اًمــِقشْمرِ َٚمَٛمــُف احل

شَذَ َُم٤م ىَمَْمْٞم٧َم  َوىِمٜمِْل »
(1). 

 َْم ىمَ ُؾ ٕمَ جْ ٓ ٟمَ وَ 
ِ
٥ُم ْؾ جَيِ ، سمَ َٟمَقاِهٞمفِ  ٤مِب اضْمتِٜمَ اُِمِرِه وَ وَ  شَمْرِك أَ ٤م ذِم ٜمَ َدَرُه طُمَج٦ًم ًمَ ىمَ وَ  ٤مَء اهلل

ـَ وَ ْن ُٟم١مْ أَ   َٟمْٕمَٚمَؿ أَ ُِم
ِ
َ
ِ
ؾُمِؾ، ىم٤مَل ، وَ ُت٥ِم ٙمُ اًمْ  الِ زَ ٢مٟمْ ٤م احلَُج٦َم سمِ ٜمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  َن ّلل : - ٕم٤مممشمَ  -اهلُل  سَمْٕمَث٦ِم اًمر 

ِ٘ ل٠ِٚهاِس لََعَ  ِِلََله يَُس٤نَ ﴿ َس ٱلصُُّظ ًۡ ِ ُخجه ُۢ َب  .[165]اًمٜم٤ًمء: ﴾ ٱَّلله

                                                           

ٚمؿ ذم صحٞمحف  (1) ـ طمدي٨م أيب هريرةؓ  اًمٌخ٤مري، وأظمرج (8)أظمرضمف ُم  .(53) ٟمحقه ُم

ؾمػم أقمالم »، واًمذهٌل ذم 18 -11ص ش ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م»أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  وٕمٞمػ ضمدا:( 8)

الء ٚمًؾ887/ 8ش )اًمٌٜم  واه. احلدي٨م ًمٙمـ صحٞمح، يمالم وهق اًمٙمالم، هذا إممَ  (، وىم٤مل: وشم

٤مئل ، و (464)، واًمؽمُمذي  (1485داود ) قأب: أظمرضمف صحٞمح( 1) اسـم ُم٤مضمف  ، و(1745)اًمٜم

٤مين، وصححف (1178) ًم  .ٕا
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 هَنَ ٤م َأَُمَر وَ ُمَ ▐ َٚمُؿ أَن اهلَل ٕمْ ٟمَ وَ 
 إِ
ٰ
 ٓمِ تَ ًْ  اعمُ َٓ ك

ِك، وَ ٚمْ ٞمَع ًمِ  نَفُ أَ ِٗمْٕمِؾ واًمؽَمْ

ؼِمْ َأطَمدً مَلْ  ََّل ﴿ :- ٕم٤مممشمَ  -اهلُل  ٤مَل ىمَ  شَمْرِك ـَم٤مقَم٦ٍم، وَ مَمٰ  اْوَٓمَرُه إِ َٓ ٦ٍم، وَ ٞمَ ِّم ٕمْ  ُمَ غَمٰ ا قمَ  جُيْ
٣َا ًَ ًعا إَِّله وُۡظ ّۡ ُ َج ُُ ٱَّلله ِ ا ﴿ ٕم٤ممم:شمَ  [، وىم٤مَل 886]اًمٌ٘مرة: ﴾يَُسّٚ َٜ  َ ْ ٱَّلله ٤ا ُٔ َِٱته

 ۡٛ خُ ًۡ َعتَۡجۚٓ ٕم٤ممم: ﴿شمَ  ىم٤مَل [، وَ 16]اًمتٖم٤مسمـ: ﴾ٱۡظَخَم َٖ ا  َٝ ِ ِّۡۢس ة ٱَۡل٤ََۡم َُتَۡضىَٰ ُُكُّ َج
َٛ ٱَۡل٤َۡمَ   [.17]هم٤مومر: ﴾ََّل ُهٚۡ

ــــِد وِمْٕمــــاًل ٕمَ ٚمْ َن ًمِ  أَ غَمٰ وَمــــَدَل قَمــــ ــــَزٰى قَمــــ وَ ٌْ ٤ًٌم جُيْ ــــ ًْ ــــيَم ــــٜمِِف سمِ ًَ  ؾَمــــٞم ِئِف غَمٰ قَمــــاِب، وَ ٤مًمَثقَ غٰم طَم

 َْم ٘مَ اىِمٌع سمِ وَ  قَ هُ ٤مِب، وَ ٤مًمِٕم٘مَ سمِ 
ِ
 اهلل
ِ
 .شىَمَدِرهِ وَ  ٤مء

 :اًمنمح

، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ احلدي٨م واإلرادة يدور هذا اعم٘مٓمع طمقل صٗم٦م اعمِمٞمئ٦م

 واًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ؾمٌٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:قمـ اإليامن سم٤مًم٘مدر. 

 :ٗأدهتٕ ,ٗحلٌٕ ,املبخح األٗي: ًعِٟ اإلمياْ باهكدز

د سم٤مًم٘مَ  ر: هق شم٘مدير اهلل ًمٚمٙم٤مئٜم٤مت طم٥ًم ُم٤م ؾمٌؼ سمف قمٚمٛمف، واىمتْمتف دَ اعمرا

 طمٙمٛمتف.

إِٟها ُُكه ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم ، وهق أطمد أريم٤من اإليامن اًمًت٦م.ر واضم٥ٌم دَ واإليامن سم٤مًم٘مَ 
َسر  
َٔ ِ َن١َُٰ ة ۡٔ ٍء َرَٚ  .[49]اًم٘مٛمر: ﴾ََشۡ
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ـَ  َأنْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  وىم٤مل اًمٜمٌل ، شُم١ْمُِم
ِ
ظِمِر، َواًْمٞمَْقمِ  َوُرؾُمٚمِِف، َويُمُتٌِِف، َوَُماَلئَِٙمتِِف، سم٤مهلل ْٔ  ا

ـَ  هِ  سم٤ِمًْمَ٘مَدرِ  َوشُم١ْمُِم هِ  ظَمػْمِ شَوَذ 
(1). 

، اجْلَٜم٦َمَ  َيْدظُمُؾ  َٓ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص وقمـ أيب اًمدرداء ؓ قمـ اًمٜمٌل  َٓ  قَم٤مق   َو

ـُ  َٓ  ََخٍْر، ُُمْدُِم ٌب  َو  .(8)شسمَِ٘مَدرٍ  ُُمَٙمذ 

هِ َدِر ٤مًم٘مَ ٜم٧ُْم سمِ آُمَ »ملسو هيلع هللا ىلص: وىم٤مل اًمٜمٌل  ِه َوَذَ
هِ ظَمػْمِ   .(1)ش، َوطُمْٚمِقِه َوُُمر 

 :املبخح اهجاُٛ: ًعِٟ اخلري ٗاهػس يف قدز اهلل

رة سم٤مقمت٤ٌمر وىم٧م إص٤مسمتف. يٙمقٟم٤من  اخلػم واًمنَم   سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕم٤مىم٦ٌم، واحلالوة واعمرا

واخلػم واًمنم هق  ٤م.ا أو ُم١مذيً ٤م، وذه ُم٤م يم٤من و٤مر  وظمػم اًم٘مدر ُم٤م يم٤من ٟم٤مومٕمً 

يم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًمّمح٦م واًمٖمٜمك،  وم٢من ُمٜمف ُم٤م يٙمقن ظمػما  :فدور وقم٤مىمٌتِ ٘مْ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمَ 

 .ا يم٤معمٕم٤ميص واعمرض واًمٗم٘مروُمٜمف ُم٤م يٙمقن ذ  

ذم دقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقل اًمٜمٌل  :ومال ي٘م٤مل: إٟمف ذ ،-شمٕم٤ممم  - أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٗمٕمؾ اهلل

 ًَ شَُم٤م ىَمَْمٞم٧َْم  َوىِمٜمِل َذَ »¶:  ـ سمـ قمكماًم٘مٜمقت اًمذي قمٚمٛمف احل
(4). 

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

(، وطمًٜمف 181ش )اًمًٜم٦م»(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 87484: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )طمًـ( 8)

 (.675ش )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»إًم٤ٌمين ذم 

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 شم٘مدم خترجيف. (4)
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 وم٠مو٤مف اًمنم إمم ُم٤م ىمْم٤مه ٓ إمم ىمْم٤مئف.

 ًَمٞمَْس  َواًمنَم   َيَدْيَؽ، ذِم  يُمٚم فُ  َواخْلػَْمُ  َوؾَمْٕمَدْيَؽ  ًَمٌَٞمَْؽ »وذم دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح: 

ۡرِض ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اجلـ: (1)ش... إًَِمٞمَْؽ 
َ
َٝٞ ِِف ٱۡۡل ِ رِيَس ة

ُ
ََشٌّ أ

َ
ٟها ََّل َٟۡسرِٓي أ

َ
َوخ

 
َ
ۡم أ
َ
اأ ٛۡ رََػس  ٛۡ َرب٣ُُّ  [.13]اجلـ:  ﴾َراَد ة٣ِِ

 :املبخح اهجاهح: أزكاْ اإلمياْ باهكدز

 أريم٤من اإليامن سم٤مًم٘مدر أرسمٕم٦م:

 :إول: اًمٕمٚمؿاًمريمـ 

د سمف ًم٘مقًمف  :ٙمؾ ُم٤م يٙمقن مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال سمٕمٚمؿ ؾم٤مسمؼسم: اإليامن سم٠من اهلل قم٤ممل ويرا

ا ِِف ﴿شمٕم٤ممم:  َٜ  ُٛ َٚ ًۡ َ َح نه ٱَّلله
َ
ٛۡ أ َٚ ًۡ ٛۡ َت َ ل

َ
َٕ ِِف َِٖتٍَٰبٰۚ إِنه خ ِ َٰل ۡرِضٰۚ إِنه َذ

َ
آءِ وَٱۡۡل َٝ  ٱلعه

ِ يَِعۡي   َٕ لََعَ ٱَّلله ِ َٰل  [.73﴾ ]احل٩م:َذ

 :اًمث٤مين: اًمٙمت٤مسم٦ماًمريمـ 

د سمف آ ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :: أن اهلل يمت٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُم٘م٤مدير يمؾ رءويرا َٜ

 ۡٛ ِعُس ُّ ٟ
َ
ۡرِض َوََّل ِِفٓ أ

َ
ِؿيتَث  ِِف ٱۡۡل ُّٜ َؾاَب ِٜٞ 

َ
ن  أ

َ
ِ٘ أ ِٞ َرۡت ّٜ  ِِف َِٖتَٰب  

إَِّله
 ٓ ٢َا
َ
َۡبَأ  ٟمخٚمؼ اخلٚمٞم٘م٦م. :أي ،ٟمؼمأه٤مو ،[88]احلديد: ﴾جه

                                                           

ٚمؿ ذم صحٞمحف )أظمرضمف  (1) ـ طم771ُم ـ أيب ـم٤مًم٥مؓ (، ُم  .دي٨م قمكم سم
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اَمَواِت  خَيُْٚمَؼ  َأنْ  ىَمٌَْؾ  اخْلاََلئِِؼ  َُمَ٘م٤مِديرَ  اهللُ  يَمت٥ََم » ملسو هيلع هللا ىلص:وًم٘مقًمف  ًَ َْرَض  اًم ْٕ  َوا

لمَ  ًِ  .(1)شؾَمٜم٦َمٍ  َأْخَػ  سمَِخْٛم

 :اًمث٤مًم٨م: اعمِمٞمئ٦ماًمريمـ 

 يٙمقن رء ذم اًمًاموات وإرض إٓ سم٢مرادة اهلل وُمِمٞمئتف ٓأنف : ويراد سمف

ىم٤مل اًمدائرة سملم اًمرمح٦م واحلٙمٛم٦م، َيدي ُمـ يِم٤مء سمرمحتف، ويْمؾ ُمـ يِم٤مء سمحٙمٛمتف، 

َِٝۡيَ ﴿شمٕم٤ممم:  َٰٚ ُ رَبُّ ٱَٙۡع ن يََؼآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ ا تََؼآءُوَن إَِّله َٜ ٓ ُي٠ًمل [، 89﴾ ]اًمتٙمقير : َو

وُم٤م وىمع ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف ُمٓم٤مسمؼ  .ٟمف، وهؿ ُي٠ًمخقنًمٙمامل طمٙمٛمتف وؾمٚمٓم٤م :قمام يٗمٕمؾ

ٍء ﴿ًمٕمٚمٛمف اًم٤ًمسمؼ، وح٤م يمتٌف ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  إِٟها ُُكه ََشۡ
َسر  
َٔ ِ َن١َُٰ ة ۡٔ  .[49]اًم٘مٛمر: ﴾َرَٚ

َٜٞ يُصِۡد ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِِٛۖ َو َٰ ۡظَل ۡح َؾۡسَرهُۥ لِۡۡلِ ن َح٣ِۡسي١َُۥ يَۡۡشَ
َ
ُ أ ٞ يُصِدِ ٱَّلله َٝ َذ

ن يُ 
َ
ا َخصَج  أ ًٔ ِ ٘ۡ َؾۡسَرهُۥ َفيّ ًَ ١ُۥ ََيۡ

وم٠مث٧ٌم وىمقع الداي٦م ، [185]إنٕم٤مم: ﴾اِقٚه

 واًمْمالل سم٢مرادشمف.

 :اًمراسمع: اخلٚمؼاًمريمـ 

، ٓ ظم٤مًمؼ - شمٕم٤ممم -وات وإرض خمٚمقق هلل يمؾ رء ذم اًمًامأَن : ويراد سمف

ء  ﴿همػُمه، وٓ رب ؾمقاه، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َْ ُُكه ََشۡ َرهُۥ وََرَٚ سه َٔ ِسيص   َذ ۡٔ  .[8]اًمٗمرىم٤من: ﴾اَت

                                                           

 .¶(، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 8651أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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ومم٤م يدظمؾ ذم هذه اعمرشم٦ٌم أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد: ومٝمل داظمٚم٦م ذم قمٛمقم ظمٚم٘مف 

، وهل ُمـ اًمٕم٤ٌمد وِمٕمال ويمَ : ▐ ٤ٌم، ًْ ومٝمل ُمـ اهلل ظمٚم٘م٤م وإجي٤مدا وشم٘مديرا

: - قمغم ًم٤ًمن إسمراهٞمؿ -ىم٤مل شمٕم٤ممم وم٤مهلل هق اخل٤مًمؼ ٕومٕم٤ملؿ، وهؿ اًمٗم٤مقمٚمقن ل٤م، 

﴿ َٜ ٛۡ َو ُس َٔ ُ َرَٚ ٤ُٚنَ َوٱَّلله َٝ ًۡ  .[96﴾ ]اًمّم٤موم٤مت: ا َت

 ومجٕم٧م أريم٤من اًم٘مدر إرسمٕم٦م ذم ىمقل اًم٘م٤مئؾ:

 (1)يمذاك ظمٚمؼ وإجي٤مد وشمٙمقيـ                   ف ـــُمِمٞمئتُ  ،٤مــــُمقٟٓم ٦مُ ــــــيمت٤مسم ،قمٚمؿٌ 

 :املبخح اهسابع: أُ٘اع اهتكدٙس

 يٜم٘مًؿ اًمت٘مدير اإلهلل سم٤مقمت٤ٌمر قمٛمقُمف وظمّمقصف إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم.

قمٚمٛمف هب٤م  :سمٛمٕمٜمك ،: وهق شم٘مدير اًمرب جلٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت٘مدير اًمٕم٤مماًمتأوٓ: 

 ويمت٤مسمتف ل٤م.

َٜا ِِف ﴿ويدل قمغم هذا اًمٜمقع أدًم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ُٛ ًَٚۡ َ َح نه ٱَّلله
َ
ٛۡ أ ًَٚۡ ٛۡ َت َ ل

َ
خ

ِ يَِعۡي   َٕ لََعَ ٱَّلله ِ َٰل َٕ ِِف َِٖتٍَٰبٰۚ إِنه َذ ِ َٰل ۡرِضٰۚ إِنه َذ
َ
آءِ وَٱۡۡل َٝ  [.73]احل٩م: ﴾ٱلعه

اَمَواِت  خَيُْٚمَؼ  َأنْ  ىَمٌَْؾ  اخْلاََلئِِؼ  َُمَ٘م٤مِديرَ  اهللُ  يَمت٥ََم »ملسو هيلع هللا ىلص: وىم٤مل اًمٜمٌل  ًَ  اًم

َْرَض  ْٕ لمَ  َوا ًِ  .(8)شؾَمٜم٦َمٍ  َأْخَػ  سمَِخْٛم

                                                           

 .(435/ 8) شاعمٗمٞمد اًم٘مقل»أنِمده همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمـ همػم ٟم٦ًٌم إمم ىم٤مئٚمف. يٜمٔمر:  (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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: وهق شم٘مدير يمؾ ُم٤م جيري قمغم اًمٕمٌد ذم طمٞم٤مشمف إمم هن٤مي٦م اًمت٘مدير اًمٕمٛمريصم٤مٟمٞم٤م: 

 أضمٚمف، ويمت٤مسم٦ُم ؿم٘م٤موشمف أو ؾمٕم٤مدشمف.

ـِ  ذِم  ظَمْٚمُ٘مفُ  جُيَْٛمعُ  َأطَمَديُمؿْ  إِنَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل وىمد دل قمغم فِ  سَمْٓم  ُأُم 

 اّلَلُ  َيٌَْٕم٨ُم  صُمؿَ  َذًمَِؽ، ُِمثَْؾ  ُُمْْمَٖم٦مً  َيُٙمقنُ  صُمؿَ  َذًمَِؽ، ُِمْثَؾ  قَمَٚمَ٘م٦مً  َيُٙمقنُ  صُمؿَ  َيْقًُم٤م، َأْرسَمِٕملمَ 

 َأوْ  َوؿَمِ٘مل   َوَأضَمَٚمُف، َوِرْزىَمُف، قَمَٛمَٚمُف، ٥ْم ايْمتُ : ًَمفُ  َوُيَ٘م٤مُل  يَمٚماَِمٍت، سم٠َِمْرسَمعِ  وَمٞم١ُْمَُمرُ  َُمَٚمًٙم٤م

 .(1)شؾَمِٕمٞمدٌ 

: وذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م، ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف اًمت٘مدير اًمًٜمقيصم٤مًمث٤م: 

ِٗيمٍ ﴿شمٕم٤ممم:  ۡمٍص َخ
َ
َصُق ُُكُّ أ ّۡ  .[4اًمدظم٤من :] ﴾ذِي٣َا ُح

ٜم٦م ُمـ ُم٤م ُيدث ذم اًمً -ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  :أي -٥م ومٞمٝم٤م ٙمتَ ه٤م: يُ ػمىمٞمؾ ذم شمٗمً

ي٘م٤مل: ُي٩م ومالن،  ،٤مججَ طمتك احلُ ..  ، وذل، ورزق، وُمٓمرز  ُمقت، وطمٞم٤مة، وقمِ 

 .(8)وُي٩م ومالن

ُُكه ي٤ٍَۡم ٤َ٢ُ ِِف ﴿: - شمٕم٤ممم -: ويدل قمٚمٞمف ىمقل اهلل اًمت٘مدير اًمٞمقُملراسمٕم٤م: 
ن  
ۡ
 .[89اًمرمحـ: ] ﴾َػأ

                                                           

ٚمؿ )1838: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)  (.8641( وذم ُمقاوع أظمرى، وُم

 (.7/199ش )اًمدر اعمٜمثقر» يٜمٔمر:( 8)
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ىمٞمؾ ذم شمٗمًػمه٤م: ؿم٠منف أن يٕمز ويذل، ويرومع وخيٗمض، ويٕمٓمل ويٛمٜمع، 

 .(1)ٗم٘مر، ويْمحؽ ويٌٙمل، ويٛمٞم٧م وُيٞمل إمم همػم ذًمؽويٖمٜمل ويُ 

 :املبخح اخلاًظ: االحتجاج باهكدز

وًمٙمـ ًمٞمس  ،- يمام ؾمٌؼ -أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ُمـ ـم٤مقم٤مت وُمٕم٤مٍص يمٚمٝم٤م خمٚمقىم٦م هلل 

 ٦م ًمٚمٕم٤ميص قمغم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م، وذًمؽ ٕدًم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م:جَ ذًمؽ طُم 

٤ٌم ًمف، وم٘م٤مل: ًْ أو٤مف قمٛمؾ اًمٕمٌد إًمٞمف وضمٕمٚمف يمَ  -ؾمٌح٤مٟمف  -أن اهلل : أوٓ

َعتَۡج ﴿ َٖ ا  َٝ ِ ِّۡۢس ة وًمق مل يٙمـ ًمف اظمتٞم٤مر ذم  [،17﴾ ]هم٤مومر: ٱَۡل٤ََۡم َُتَۡضىَٰ ُُكُّ َج

 ٥م إًمٞمف.ًِ ُم٤م ٟمُ = درة قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾ وىمُ 

ََّل ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ٗمف إٓ ُم٤م يًتٓمٞمعأن اهلل أُمر اًمٕمٌد وهن٤مه، ومل يٙمٚم  : صم٤مٟمٞم٤م
٣َا ًَ ًعا إَِّله وُۡظ ّۡ ُ َج ُُ ٱَّلله ِ ٛۡ ﴿، [886﴾ ]اًمٌ٘مرة: يَُسّٚ خُ ًۡ ا ٱۡظخََم َٜ  َ ْ ٱَّلله ٤ا ُٔ ﴾ َِٱته

 .[16]اًمتٖم٤مسمـ: 

ٕن  :وًمق يم٤من ُمٌقرا قمغم اًمٕمٛمؾ ُم٤م يم٤من ُمًتٓمٞمٕم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ أو اًمٙمػ  

 اعمجٌقر ٓ يًتٓمٞمع اًمتخٚمص ُمٜمف.

 يمؾ واطمد يٕمٚمؿ اًمٗمرق سملم اًمٕمٛمؾ آظمتٞم٤مري واإلضم٤ٌمري، وأنَ  أنَ : صم٤مًمث٤م

 ٜمف.إول يًتٓمٞمع اًمتخٚمص ُم

                                                           

 (.7/733ش )اًمدر اعمٜمثقر» يٜمٔمر: (1)
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ر ًمف، وهق سم٤مؾمتٓم٤مقمتف د  م قمغم اعمٕمّمٞم٦م ٓ يدري ُم٤م ىمُ ٘مدِ اًمٕم٤ميص ىمٌؾ أن يُ  أنَ : راسمٕم٤م

ُيت٩م سم٤مًم٘مدر اعمجٝمقل؟! أخٞمس ُمـ وأن يٗمٕمؾ أو يؽمك، ومٙمٞمػ يًٚمؽ اًمٓمريؼ اخلٓم٠م 

 ر زم؟!.د  وي٘مقل : هذا ُم٤م ىمُ  ،إطمرى أن يًٚمؽ اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح

ِِلََله ﴿٦م: جَ اًمرؾمؾ ًم٘مٓمع احلُ أظمؼم أنف أرؾمؾ  -ؾمٌح٤مٟمف  - اهلل أنَ : ظم٤مُم٤ًم
ِ٘  يَُس٤نَ  َس ٱلصُُّظ ًۡ ِ ُخجه ُۢ َب ر دَ وًمق يم٤من اًم٘مَ  [،165﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ل٠ِٚهاِس لََعَ ٱَّلله

  شمٜم٘مٓمع سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ.ملَ  = ج٦م ًمٚمٕم٤ميصطُم 

ۡك٠َا ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل : ؾم٤مدؾم٤م َۡشَ
َ
ٓ أ ا َٜ  ُ ْ ل٤َۡ َػآءَ ٱَّلله ُك٤ا َۡشَ

َ
َٞ أ ِي ٤ُل ٱَّله ُٔ َظيَ

ء   ٠َا ِٜٞ ََشۡ ٜۡ ر دَ ومٝمؿ ىم٤مًمقا هذا قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مَ ﴾، َوََّلٓ َءاةَآُؤَٟا َوََّل َخصه

َٰ ﴿اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف:  قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، ومردَ  ٛۡ َخِته َٞ ِٜٞ َرت٣ِِٚۡ ِي
َب ٱَّله شه َٖ  َٕ ِ َٰل َذ َٖ

َظ٠َا
ۡ
ْ ةَأ ٤ممم: ٝمؿ صحٞمح٦م ُم٤م أذاىمٝمؿ اهلل سم٠مؾمف، صمؿ ىم٤مل شمٕم، وًمق يم٤مٟم٧م طمجتُ ﴾َذا٤ُٓا

ٞۡ ِيٚۡم  ﴿ ِ ّٜ ٘ۡ ِي٠َسُزٛ  ٢َ ۡ٘ ُٓ  ٞۖٓ ٛۡ إَِّله  َذُخۡزصُِج٤هُ ََلَا ٟخُ
َ
ٞه ِإَوۡن أ ٤ًَُن إَِّله ٱٙوه إِن حَتهتِ

 [.148﴾ ]إنٕم٤مم: ََّتُۡصُؾ٤نَ 

 :سمف  إؿمٙم٤مل وضمقا

 َوُُمقؾَمك، آَدمُ  اطْمت٩ََم »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هريرة ؓ أنَ 

ٌَْتٜم٤َم َأبُقَٟم٤م َأن٧َْم  ،آَدمُ  َي٤م: ُُمقؾَمك ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  ـَ  َوَأظْمَرضْمَتٜم٤َم ظَمٞمَ  َي٤م: آَدمُ  ًَمفُ  ىَم٤مَل  اجلَٜم٦َِم! ُِم

 قَمكَمَ  اّلَلُ  ىَمَدَرهُ  َأُْمرٍ  قَمغَم  َأتَُٚمقُُمٜمِل سمِٞمَِدِه، ًَمَؽ  َوظَمطَ  سمَِٙمالُِمِف، اّلَلُ  اْصَٓمَٗم٤مكَ  ُُمقؾَمك،
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، أي (1)صَمالصًم٤م شُُمقؾَمك آَدمُ  وَمَح٩َم  ُُمقؾَمك، مُ آدَ  وَمَح٩َم  ؾَمٜم٦ًَم؟ سم٠َِمْرسَمِٕملمَ  خَيُْٚمَ٘مٜمِل َأنْ  ىَمٌَْؾ 

 همٚمٌف سم٤محلج٦م ُمع أن آدم اطمت٩م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره. ومام اجلقاب؟

 :اجلقاب

هذا ًمٞمس اطمتج٤مضم٤م سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر قمغم ومٕمؾ اًمٕمٌد وُمٕمّمٞمتف، ًمٙمٜمف اطمتج٤مج 

سم٤مًم٘مدر قمغم اعمّمٞم٦ٌم اًمٜم٤مدم٦م ُمـ ومٕمٚمف، ومٝمق ُمـ سم٤مب آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر قمغم 

ٌَْتٜم٤َم»ولذا ىم٤مل:  :قمغم اعمٕم٤مئ٥م اعمّم٤مئ٥م ٓ ـَ  َوَأظْمَرضْمَتٜم٤َم ظَمٞمَ ومل ي٘مؾ: ش. اجلَٜم٦َمِ  ُِم

 ظمرضم٧م ُمـ اجلٜم٦م.قمّمٞم٧م رسمؽ وم٠مُ 

إذن اطمت٩م آدم سم٤مًم٘مدر قمغم اخلروج ُمـ اجلٜم٦م اًمذي يٕمتؼم ُمّمٞم٦ٌم، وآطمتج٤مج 

 سم٤مًم٘مدر قمغم اعمّم٤مئ٥م ٓ سم٠مس سمف.

 :املبخح اهطادع: املداهفْ٘ يف باب اهكضاء ٗاهكدز

 خ٤مًمٗمقن ًمٚمحؼ ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ـم٤مئٗمت٤من:اعم

ومم: اجلؼمي٦م  ي٘مقًمقن : اًمٕمٌد ُمٌقر قمغم ومٕمٚمف، وًمٞمس ًمف اظمتٞم٤مر ذم ذًمؽ.: اًمٓم٤مئٗم٦م ٕا

 قمٚمٞمٝمؿ سم٠مُمريـ: وٟمرد  

ث٤مب ٥م ويُ ٕم٤مىمَ ٤ٌم ًمف يُ ًْ اهلل أو٤مف قمٛمؾ اإلٟم٤ًمن إًمٞمف وضمٕمٚمف يمَ  أنَ : أوٓ

 قم٘م٤مسمف قمٚمٞمف فمٚمام. سمحًٌف، وًمق يم٤من ُمٌقرا قمٚمٞمف ُم٤م صح ٟمًٌتف إًمٞمف وًمٙم٤من

                                                           

 (.8658( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )6614: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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يمؾ واطمد يٕمرف اًمٗمرق سملم اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري وآوٓمراري ذم  أنَ : صم٤مٟمٞم٤م

قمك أنف ُمٌقر قمغم ذًمؽ احل٘مٞم٘م٦م واحلٙمؿ، ومٚمق اقمتدى ؿمخص قمغم آظمر وادَ 

 ٤م ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مًميورة.ٗمٝم٤م خم٤مًمٗمَ ذًمؽ ؾَم  دَ ًمٕمُ  = سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره

ٕمٛمٚمف ًمٞمس هلل ومٞمف إرادة، وٓ ي٘مقًمقن: اًمٕمٌد ُمًت٘مؾ سم :اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًم٘مدري٦م

 ىمدرة، وٓ ظمٚمؼ.

 وٟمرد قمٚمٞمٝمؿ سم٠مُمريـ:

ء  ﴿أنف خم٤مًمػ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : أوٓ ِ ََشۡ
ُْ ُُكّ ِ ُ َخَٰٚ ، [68﴾ ]اًمزُمر: ٱَّلله

٤ُٚنَ ﴿ َٝ ًۡ ا َت َٜ ٛۡ َو ُس َٔ ُ َرَٚ  .[96﴾ ]اًمّم٤موم٤مت: َوٱَّلله

شمتٕمٚمؼ سمف ف ُم٤م ٓ ٚمٙمِ وات وإرض ومٙمٞمػ يٙمقن ذم ُمُ اهلل ُم٤مًمُؽ اًمًام أنَ : صم٤مٟمٞم٤م

 إرادشمف وظمٚم٘مف؟!

 :املبخح اهطابع: أقطاَ اإلزادٝ ٗاهفسق بِٚٔا

 : شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: يمقٟمٞم٦م وذقمٞم٦مإرادة اهلل

ُ ﴿: هل اًمتل سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦مأوٓ:  َٝٞ يُصِدِ ٱَّلله َذ
ن
َ
ٞ يُصِۡد أ َٜ ِِٛۖ َو َٰ ۡظَل ۡح َؾۡسَرهُۥ لِۡۡلِ ن َح٣ِۡسي١َُۥ يَۡۡشَ

َ
ا  أ ًٔ ِ ٘ۡ َؾۡسَرهُۥ َفّي ًَ ١ُۥ ََيۡ

يُِقٚه
 .[185﴾ ]إنٕم٤مم: اَخصَج  

ُ يُصِيُس ﴿هل اًمتل سمٛمٕمٜمك اعمح٦ٌم، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اإلرادة اًمنمقمٞم٦م:صم٤مٟمٞم٤م:  َوٱَّلله
 ۡٛ ن َحخ٤َُب َيَٚۡيُس

َ
 .[87﴾ ]اًمٜم٤ًمء: أ
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 :اًمٗمرق سمٞمٜمٝمامو

 وىمقع اعمراد، واًمنمقمٞم٦م ٓ يٚمزم وىمققمف. ُمٜمٝم٤مأن اًمٙمقٟمٞم٦م يٚمزم  -1

د ومٞمٝم٤م حمٌقسم٤م هلل ذم -8 ، وٓ -شمٕم٤ممم  - اإلرادة اًمنمقمٞم٦م يٚمزم أن يٙمقن اعمرا

 يٚمزم ذًمؽ ذم اًمٙمقٟمٞم٦م.

••• 
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 :ٌؾ ّْم ومَ »

َ َٛمٌؾ سمِ قمَ ٤مِن وَ ًَ ٤مًمٚم  ْقٌل سمِ ُن ىمَ اَم يْ اإلِ وَ  ْٕ ٜمُْ٘مُص يَ ٦ِم وَ ٤مقمَ ٤مًمٓمَ يُد سمِ زِ ٤مجلَٜم٤َمِن، يَ قَمْ٘مٌد سمِ ٤مِن وَ ْريمَ ٤م

 ٤مِن.ٞمَ ّْم ٤مًمٕمِ سمِ 

آءَ : ﴿- ٤مممٰ ٕمَ شمَ  - اهللُ  ٤مَل ىمَ  َّ َٞ ُخ٠َ َ ُُمِِۡٚؿَۡي ََلُ ٱَّلِي ْ ٱَّلله ًۡتُُسوا ْ إَِّله َِلَ مُِصٓوا
ُ
ٓ أ ا َٜ َو

ثِ  َٝ ِ يّ َٔ
ُٞ ٱٙۡ َٕ دِي ِ َٰل ۚٓ َوَذ ٤َٰةَ َٖ ْ ٱلضه ٤ََٰٚةَ َويُۡؤح٤ُا ْ ٱلؿه ٤ا ُٝ ٤مَدَة ٌَ َٕمَؾ قمِ جَ [، ومَ 5]اًمٌٞمٜم٦م: ﴾َوُئِي

 
ِ
.٤مَء اًمَزيمَ يتَ إِ ِة، وَ ٤مَم اًمَّماَل ىمَ إِ ٥ِم، وَ ٚمْ َص اًم٘مَ اَل ظْم إِ وَ  - ٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  -اهلل ـِ ي ـَ اًمد   ٤مِة، يُمَٚمُف ُِم

 ؾُم ٤مَل رَ ىمَ وَ 
ِ
ياَمُن سمِْْمٌع َوؾَمٌُْٕمقَن ؿُمْٕم٦ًٌَم، َأقْمالَه٤م ؿَمَٝم٤مَدُة َأْن ٓ اإْلِ ملسو هيلع هللا ىلص: » قُل اهلل

 َٓ ـِ اًمٓمَ اهللُ  إهَِلَ إِ  .(1)شِريِؼ ، َوَأْدَٟم٤مَه٤م إَُِم٤مـَم٦ُم إََذٰى قَم

ـَ اإلِ َٕمَؾ اًمَ٘مْقَل وَ جَ ومَ  ٛۡ إِيَمَٰ : ﴿٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ،نِ ياَم اًمَٕمَٛمَؾ ُِم ، [184 ]اًمتقسم٦م: ﴾ا٠  ََِضاَدۡت٣ُ
ا: ﴿٤مَل ىمَ وَ   [.4]اًمٗمتح: ﴾ََِٙيَۡداُدٓواْ إِيَم٠َٰ 

 ؾُم رَ  ٤مَل ىمَ وَ 
ِ
ـْ ىَم٤مَل: ٓ إهَِل )ملسو هيلع هللا ىلص:  قُل اهلل ـَ اًمٜم٤َمِر َُم َٓ خَيُْرُج ُِم َوذِم ىَمْٚمٌِِف  ،اهللُ  إِ

ـَ اإليامنِ ُِمثَْ٘م٤مُل سُمَرٍة َأْو   .شاًل ٤مِو ٗمَ تَ َٕمَٚمُف ُمُ جَ ومَ  ،(8)(ظَمْرَدًَم٦ٍم َأْو َذَرٍة ُِم

                                                           

 .، واًمٚمٗمظ ًمف(15)(، وُمًٚمؿ 9: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.191)، وُمًٚمؿ (44) صحٞمح اًمٌخ٤مري يٜمٔمر:( 8)
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 :اًمنمح

 اًمٙمالم قمغم اإليامن ذم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 :املبخح األٗي: ًعِاٖ ٗأٌٓٚتٕ

 ـ، وهق سمٛمٕمٜمك اإلىمرار، وأصؾ اؿمت٘م٤مىمف ُم٠مظمقذ ُمـ إُمْ  :اإليامن ذم اًمٚمٖم٦م

قمل إذا حت٘مؼ ًمٚمٕمٌد وذًمؽ ٕن اإليامن اًمنم، (1)ـمٛم٠منٞمٜم٦م اًمٜمٗمس، وود اخلقف

ٛۡ يَٚۡبُِع٤ٓاْ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿طمّمؾ ًمف إُمـ واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م واًمًٙمقن،  َ ْ َول ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ٱَّله
 ُٞ ٜۡ
َ
ُٛ ٱۡۡل َٕ ل٣َُ ِ ْوَلٰٓئ

ُ
٣ۡخَُسونَ  إِيَم٣ُ٠ََٰٛ ةُِوٍٚۡم أ  .[88﴾ ]إنٕم٤مم: و٢َُٛ مُّ

ٛمؾ، وم٤مإليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: اقمت٘م٤مد وىمقل وقم، وأُم٤م ذم آصٓمالح

 اقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م، وىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن، وقمٛمؾ سم٤مجلقارح.

ٛۡ حُۡؤ٤ُ٠ِٜاْ ﴿وم٠مصؾ اإليامن ذم اًم٘مٚم٥م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ۖٞ ُٓ٘ ٙه ٠ها َٜ ۡيَصاُب َءا
َ
َٓاَِٙج ٱۡۡل

 ۡٛ ُٞ ِِف ٤ُُٚٓبُِس َٰ يَم ِ٘ ٱۡلِ ا يَۡسُر ٝه
َ ٠َا َول ۡٝ ۡظَٚ

َ
ْ أ ، [14﴾ ]احلجرات: َوَلَِٰسٞ ٤ُٓل٤ُٓا

وْ ﴿: - الوقمَ  َؾ ضَم  -وىم٤مل 
ُ
َٞ أ َٰ يَم ُٛ ٱۡلِ خََب ِِف ٤ُُٚٓب٣ِِ

َٖ  َٕ ِ ، [88﴾ ]اعمج٤مدًم٦م: َلٰٓئ

ِٞ ﴿وىم٤مل:  َٰ يَم ۢ ةِٱۡلِ ُّٞ ِ ئ َٝ ۡم ُٜ ت١ُُۥ 
ۡزصِهَ َوَٓٚۡ

ُ
ٞۡ أ َٜ ، وًمٙمـ [136﴾ ]اًمٜمحؾ: إَِّله 

ٝم٤م آٟم٘مٞم٤مُد سم٤مًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، وإٓ ٕمْ ٌَ تْ هذه اعمٕمروم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م ٓ شمٜمٗمع ص٤مطمٌٝم٤م إذا مل يَ 

  وأبك اُمتث٤مل أُمر رسمف.ًمٙمٜمف شمٙمؼَم  ، سم٘مٚمٌفوم٢من إسمٚمٞمس يم٤من ُم١مُمٜم٤م سم٤مهلل

                                                           

 (.81/ 11ش )ًمٕمربًم٤ًمن ا: »يٜمٔمر( 1)
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 : ىم٤ملٕمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓ ىم٤مل: ومك اإليامنًٛمَ ـ ُمُ وىمقل اًمٚم٤ًمن ُمِ 

: )ٓ طَمتَك اًمٜم٤َمَس  ُأىَم٤مشمَِؾ  َأنْ  ُأُِمْرُت »ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل  َٓ  إهَِلَ  َيُ٘مقًُمقا (، إِ  وَم٢ِمَذا اّلَلُ

ٌَُٚمقا  َصالشَمٜم٤َم، َوَصَٚمْقا  ىَم٤مًُمقَه٤م، ٌْ  َواؾْمتَْ٘م  قَمَٚمٞمْٜم٤َم طَمُرَُم٧ْم  وَمَ٘مدْ  َذسمِٞمَحَتٜم٤َم، َوَذسَمُحقا  َٚمَتٜم٤َم،ىِم

ُلُْؿ، ِدَُم٤مُؤُهؿْ  َٓ  َوَأُْمَقا َٝم٤م إِ ٤مهُبُؿْ  سمَِح٘م  ًَ   قَمغَم  َوطِم
ِ
 .(1)شاّلَل

يم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، وُمٜمف ُم٤م هق ُمـ  :اًم٘مقل ُمٜمف ُم٤م ٓ يّمح اإليامن إٓ سمفو

 ن وٟمحق ذًمؽ.يم٤مًمذيمر واًمدقم٤مء وشمالوة اًم٘مرآ  :الت اإليامنٙمٛم  ُمُ 

يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ٧م قمٚمٞمف دٓئُؾ ك اإليامن ومدًمَ ًٛمَ وأُم٤م دظمقل اًمٕمٛمؾ ذم ُمُ 

سمٕمد شمنميع اًمتقضمف إمم اعمًجد احلرام ذم اًمّمالة، سمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًم٘مٌٚم٦م  -شمٕم٤ممم 

ٛۡ ﴿: -إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ُ َِلُِقيَى إِيَم٠ََُٰس ا ََكَن ٱَّلله َٜ  :أي [،141﴾ ]اًمٌ٘مرة: َو

 دس.صالشمٙمؿ إمم سمٞم٧م اعم٘م

ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملوذم احلدي٨م قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ؓ ىم٤مل

ياَمنِ  ؿَمْٓمرُ  اًمٓم ُٝمقرُ »   .(8)شاإْلِ

 -ظمقوم٤م ُمـ اهلل : اخلػمات ُمـ اإليامن، ومٙمذا شمرك اعمحرُم٤مت ويمام يٙمقن ومٕمُؾ 

ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ اإليامن، يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ؓ أن اًمٜمٌل ، هق -شمٕم٤ممم 

، َوُهقَ  َيْزيِن  طِملمَ  اًمَزايِن  َيْزيِن  ٓ» ـٌ ُب  َوٓ ُُم١ْمُِم ُب  طِملمَ  اخلَْٛمرَ  َينْمَ ، َوُهقَ  َينْمَ ـٌ  ُُم١ْمُِم

                                                           

 (.198( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)

 (.881ذم صحٞمحف ) ُمًٚمؿ( أظمرضمف 8)
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ُق  َوٓ ُق  طِملمَ  َيْنِ ، َوُهقَ  َيْنِ ـٌ  ومِٞمَٝم٤م إًَِمٞمْفِ  اًمٜم٤َمُس  َيْروَمعُ  -هُن٦ًٌَْم  َيٜمْتَِٝم٥ُم  َوٓ ُُم١ْمُِم

ـٌ  َوُهقَ  - َيٜمْتَِٝمٌَُٝم٤م طِملمَ  َأبَّْم٤مَرُهؿْ   .(1)شُُم١ْمُِم

ذم طمدي٨م واطمد،  -اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واًم٘مٚم٥م  -هذه اًمثالصم٦م وىمد اضمتٛمٕم٧م 

ياَمنُ »ملسو هيلع هللا ىلص: وهق ُم٤م رواه أبق هريرة ؓ ىم٤مل رؾمقل اهلل   َوؾَمٌُْٕمقنَ  سمِْْمعٌ  اإْلِ

٦ًٌَم، - َوؾِمت قنَ  سمِْْمعٌ  َأوْ  - َٓ  وَم٠َموْمَْمُٚمَٝم٤م ؿُمْٕم َٓ  إهَِلَ  ىَمْقُل: )  إَُِم٤مـَم٦مُ  َوَأْدَٟم٤مَه٤م اهلُل(، إِ

ََذى ْٕ ـِ  ا ٦ٌَمٌ  َواحْلَٞم٤َمءُ  ،اًمَٓمِريِؼ  قَم ـَ  ؿُمْٕم ياَمنِ  ُِم  .(8)شاإْلِ
ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن،  (:ٓ إهل إٓ اهلل: )ومٝمذه إُمثٚم٦م اًمثالصم٦م مجٕم٧م ُم٤م ؾمٌؼ، وم٘مقل

 أُمر ىمٚمٌل. :قمٛمؾ سم٤مجلقارح، واحلٞم٤مء :وإُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ

 :أمهٞمتف 

ف ُمـ روح وضمًد، وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ظمّم٤مئُص ختتٚمػ ٌَ ظمٚمؼ اهلُل اإلٟم٤ًمَن وريمَ 

يمال ُمٜمٝمام ُيت٤مج إمم همذاء ًمٞمًتٛمر ذم طمٞم٤مشمف، وم٤مجلًُد همذاؤه  ، يمام أنَ قمـ أظمر

اًمٓمٕم٤مُم واًمنماب وًمق شمريمٝمام اعمرء ح٤مت، واًمروُح همذاؤه٤م اإليامُن اًمذي يٛمده٤م 

َٜٞ ﴿سم٤محلٞم٤مة احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل هل اًمٜمقر واًمًٕم٤مدة واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َو 
َ
أ

ۡيخ   َٜ خۡ ََكَن 
َ
ًَ ا َِأ ِِش ة١ِِۦ ٠َۡٚا ََلُۥ ٤ُٟر  يَۡيَن١َُٰ وََج ۡٝ ر١َُُٚۥ ِِف ا َح ٜه  ٞ َٝ َٖ ِِف ٱَلهاِس 

َُٚمَِٰج َٙحَۡط ِِبَارِج   ٣َ٠ِۡا ٱٙوُّ واعمٕمٜمك: أَوُمـ يم٤من ُمٞمت٤م ذم  [188﴾ ]إنٕم٤مم: ّٜ

ٌَف سم٤مإليامن. ، وم٠مطمٞمٞمٜم٤م ىمٚم  اًمْمالًم٦م ه٤مًمٙم٤م طم٤مئرا

                                                           

 (.57) ( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ8475اًمٌخ٤مري )أظمرضمف : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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س، اإليامن سم٤مهلل هق أقمٔمؿ اعمٓم٤مًم٥م، وأضمؾ  اعمقاه٥م، سمف شمٓمٛمئـ اًمٜمٗمق

ٕمٞمػ، ويًٚمق اعمٝمٛمقم، وسمف شُمٜم٤مل وشمٓمٞم٥م احلٞم٤مة، وشمٜمٌٕم٨م الٛمؿ، وي٠منس اًمَْم 

 ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

وطمّمٚمتف اًم٘مٚمقُب، وٟم٤مل  ،أومْمُؾ ُم٤م ايمتًٌتف اًمٜمٗمقُس »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  : 

 -ولذا ىمرن سمٞمٜمٝمام  :هق اًمٕمٚمُؿ واإليامن = سمف اًمٕمٌُد اًمرومٕم٦َم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ٛۡ ِِف َِٖتَِٰب وَ ﴿ذم ىمقًمف:  -ؾمٌح٤مٟمف  ۡس َۡلِثۡخُ َٔ َٙ َٞ َٰ يَم َٛ وَٱۡلِ
ْ ٱًِٙۡٚۡ وح٤ُا

ُ
َٞ أ ِي َٓاَل ٱَّله

ًۡدِ  ََٰشا ي٤َُۡم ٱۡۡلَ ِدِۖ ََِه ًۡ ِ إَِِلَٰ ي٤َِۡم ٱۡۡلَ ُ ﴿وىمقًمف:  [،56﴾ ]اًمروم: ٱَّلله يَۡصَِِى ٱَّلله
َٛ َدَرَجَٰج   ْ ٱًِٙۡٚۡ وح٤ُا

ُ
َٞ أ ِي ٛۡ َوٱَّله ْ ٠ُِٜس ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ، وه١مٓء [11ًم٦م: ﴾ ]اعمج٤مدٱَّله

ٌ ف، واعم١مهٚمقن ًمٚمٛمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  .(1)شهؿ ظمالص٦م اًمقضمقد وًم

 :املبخح اهجاُٛ: اهفسق بني اإلضالَ ٗاإلمياْ

ؼ ًمٗمظ اإلؾمالم دظمؾ ـمٚمِ اإلؾمالم واإليامن ُمـ اًمديـ، وسمٞمٜمٝمام شمالزم، وم٢مذا أُ 

إذا  ؼ ًمٗمظ اإليامن دظمؾ ومٞمف اإلؾمالم، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ئمٝمرـمٚمِ ومٞمف اإليامن، وإذا أُ 

ٛۡ حُۡؤ٤ُ٠ِٜاْ ﴿ٕم٤م ذم ؾمٞم٤مق واطمد، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: مُج  ۖٞ ُٓ٘ ٙه ٠ها َٜ ۡيَصاُب َءا
َ
َٓاَِٙج ٱۡۡل

٠َا ۡٝ ۡظَٚ
َ
ْ أ ،  ومٜمٗمك قمٜمٝمؿ اإليامن، وأث٧ٌم اإلؾمالم، مم٤م [14]احلجرات: ﴾ َوَلَِٰسٞ ٤ُٓل٤ُٓا

 يدل قمغم اًمٗمرق.

                                                           

ئد» (1)  .131صش اًمٗمقا
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  قَل ؾُم رَ  نَ أَ  :وذم اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٕمد ؓ
ِ
 َوؾَمْٕمدٌ  ًٓم٤مَرهْ  َأقْمَٓمكملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

كَ  ضَم٤مًمٌِس،   َرؾُمقُل  وَمؽَمَ
ِ
ٌُُٝمؿْ  ُهقَ  َرضُماًل  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل ، َأقْمَج زَمَ

، َرؾُمقَل  َي٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم  إِ
ِ
 َُم٤م اّلَل

ـْ  ًَمَؽ  ، وُمالٍن؟ قَم
ِ
ّلَل ََراهُ  إيِن   وَمَقا ٚماًِم  َأوْ »: وَمَ٘م٤مَل  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم، َٕ ًْ ...شُُم

 .احلدي٨م ،(1)

قمـ اإلؾمالم، وم٠مضم٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌل ؾم٠مل ا أنف وذم طمدي٨م ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٓمقيؾ

ؾْماَلُم:»سم٘مقًمف:  َٓ  إهَِلَ  َٓ  َأنْ  شَمِْمَٝمدَ  َأنْ  اإْلِ   َرؾُمقُل  حُمََٛمًدا َوَأنَ  اهللُ  إِ
ِ
 َوشُمِ٘مٞمؿَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، شؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓمْٕم٧َم  إِنِ  اًْمٌَٞم٧َْم  َوحَت٩َُم  َرَُمَْم٤مَن، َوشَمُّمقمَ  اًمَزيَم٤مَة، َوشُم١ْميِتَ  اًمَّماَلَة،

ـَ  َأنْ »ف قمـ اإليامن وم٠مضم٤مسمف: صمؿ ؾم٠مخ ، شُم١ْمُِم
ِ
 َواًْمٞمَْقمِ  َوُرؾُمٚمِِف، َويُمُتٌِِف، َوَُماَلئَِٙمتِِف، سم٤مهلل

ظِمِر، ْٔ ـَ  ا هِ  سم٤ِمًْمَ٘مَدرِ  َوشُم١ْمُِم هِ  ظَمػْمِ شَوَذ 
(8). 

ع سمٞمٜمٝمام ذم ؾمٞم٤مق واطمد، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اإلؾمالم ُر إذا مُجِ ومح٤مصؾ اًمٗمرق ئمٝمَ 

 ٕقمامل اًم٤ٌمـمٜم٦م.إقمامل اًمٔم٤مهرة، ويٗمن اإليامن سم٤م

ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص طمدي٨م أنَس ؓ قمـ رؾمقل اهلل  - أجْم٤م - ويِمٝمد لذا

ؾْماَلمُ » ياَمنُ  قَماَلٟمِٞم٦ٌَم، اإْلِ  .(1)شاًْمَ٘مْٚم٥ِم  ذِم  َواإْلِ

                                                           

 (.153( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )87: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 رجيف.شم٘مدم خت (8)

، ووٕمٗمف (13119(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )18181: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )وٕمٞمػ (1)

 (.8883ش )وٕمٞمػ اجل٤مُمع»إرٟم٤مؤوط، وإًم٤ٌمين ذم 
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 :املبخح اهجاهح: ًساتب اإلمياْ ٗأزكإُ

 (1)أن اًمٜم٤مس ُمتٗم٤موشمقن ومٞمف، وهؿ قمغم ُمراشم٥م :مم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ ذم سم٤مب اإليامن: 

 :أصؾ اإليامن، أو ُمٓمٚمؼ اإليامنُمـ ُمٕمف : اعمرشم٦ٌم إومم

وهق احلد إدٟمك ُمـ اإليامن اًمذي يّمح سمف إؾمالم اًمٕمٌد، وشمث٧ٌم سمف أطمٙم٤مُمف، 

: ويدظمؾ ذم هذه اعمرشم٦ٌم أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر وهق ذط اًمٜمج٤مة ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر.

 ون سمف ُمـ اعمًٚمٛملم.د  ٕمَ ومٝمؿ ُم١مُمٜمقن ُمٕمٝمؿ أصؾ اإليامن اًمذي يُ 

 :إليامن اًمقاضم٥ماعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م: ا

 وهق اإليامن اًمذي ُيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم ومٕمؾ اًمقاضم٤ٌمت وشمرك اعمحرُم٤مت. 

 :اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م: اإليامن اعمًتح٥م

ع يزيؼ اًمقاضم٤ٌمت وشمرك اعمحرُم٤مت، وٞم٘محتوهق  د قمغم ذًمؽ اعم٤ًمسم٘م٦م إمم أنقا

 اخلػمات ُمـ اعمًتح٤ٌمت واعمٜمدوسم٤مت.

ُن اًمٙمريؿ وىمد أؿم٤مر  ۡوَرۡث٠َا ﴿ف شمٕم٤ممم: إمم هذه اعمراشم٥م ذم ىمقًماًم٘مرآ
َ
ٛه أ ُث

َخِؿس   ۡٔ ُّٜ  ٛ٣ُ٠ِٜۡ ِع١ِۦ َو ّۡ َ ٛ  َّلِ ِ ٛۡ َهال ٣ُ٠ۡ ِٝ َِ ٞۖ ٞۡ ِيتَادَِٟا ۡي٠َا ِٜ َّ َٞ ٱۡؾَم ِي َِٗتََٰب ٱَّله ۡٙ ٱ
تِۡيُ  َٗ ۡٙ ُ٘ ٱ ۡق َّ ۡٙ َٕ ٤َ٢ُ ٱ ِ َٰل ِۚٓ َذ ۢ ةِٱۡۡلَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱَّلله ُْ ِ ٛۡ َظاة ٣ُ٠ِٜۡ . [18]وم٤مـمر: ﴾ َو

اضم٥م اإليامن هق اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف، واعم٘متّمد هق اعم١مُمـ ؿ سمقوم٤معمًٚمؿ اًمذي مل ي٘مُ 

                                                           

 .94ًمٚمقهٞمٌل ص شٟمقاىمض اإليامن» يٜمٔمر: (1)
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اعمٓمٚمؼ اًمذي أدى اًمقاضم٥م وشمرك اعمحرم: واًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات هق اعمحًـ اًمذي 

ه.ٌَ قمَ   د اهلل يم٠منف يرا

 :أريم٤من اإليامن 

ػ ريمـ ُمٜمٝم٤م ؾم٘مط اًمٌٜم٤مء، ٓ ي٘مقم سمٜمٞم٤من اإليامن إٓ قمغم أريم٤من حتٛمٚمف، وم٢مذا ختٚمَ 

 ،ورؾمٚمف ،ويمتٌف ،وُمالئٙمتف ،: اإليامن سم٤مهللوهذه إريم٤من وإصقل ؾمت٦م هل

واًم٘مدر ظمػمه وذه. وىمد ضم٤مء ذيمر هذه إصقل ذم اًم٘مرآن  ،واًمٞمقم أظمر

 اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ُمقاـمـ قمديدة ُمٜمٝم٤م:

٣َا ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم : حُّ
َ
د ِي َيٰٓ َِٗتَِٰب ٱَّله ِ َورَُظ٤َِلِۦ وَٱٙۡ ْ ةِٱَّلله ْ َءا٤ُ٠ِٜا ٤ُ٠ٓا َٜ َٞ َءا ِي ٱَّله

خ١ِِۦ َٟضه  َٗ ِ َلٰٓئ َٜ ِ َو ۡص ةِٱَّلله ُّ ٞ يَۡس َٜ ۚٓ َو ُ٘ َٟضَل ِٜٞ َرۡت
َ
ِٓي أ َِٗتَِٰب ٱَّله َٰ رَُظ٤َِلِۦ َوٱٙۡ َل لََعَ

َََٰلۢ ةًَِيًسا ٘ه َفَل ۡس َف َٔ  .[116﴾ ]اًمٜم٤ًمء: َوُكخُت١ِِۦ َورُُظ١ِِٚۦ َوٱَۡل٤َِۡم ٱٓأۡلِرصِ َذ

صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ اعمِمٝمقر ُم٤م و

يِن وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص حدي٨م ضمؼميؾ: أن ضمؼميؾ ؾم٠مل اًمٜمٌل سم ـِ  وَم٠َمظْمؼِمْ ياَمِن، قَم
: ىَم٤مَل  اإْلِ

ـَ  َأنْ » ، شُم١ْمُِم
ِ
ظِمِر، َواًْمٞمَْقمِ  َوُرؾُمٚمِِف، َويُمُتٌِِف، َوَُماَلئَِٙمتِِف، سم٤ِمّلل ْٔ ـَ  ا هِ  سم٤ِمًْمَ٘مَدرِ  َوشُم١ْمُِم  ظَمػْمِ

هِ  شَوَذ 
(1). 
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 :املبخح اهسابع: شٙادٝ اإلمياْ ُٗكصإُ

 ٥م احلؼ اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اإليامن يزيد ويٜم٘مصاعمذه: 

 ٕدًم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

ٛۡ ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ : أوٓ ْ َُٙس ٤ا ًُ ُٛ ٱَلهاُس إِنه ٱَلهاَس َٓۡس ََجَ َٞ َٓاَل ل٣َُ ِي ٱَّله
ٛۡ إِيَم٠َٰ   ٛۡ ََِضاَد٢ُ ُ٘ ا َوَٓال٤ُاْ َخۡعب٠َُا ٱَِٱۡرَؼ٢ُۡ٤ َٛ ٱل٤َۡكِي ًۡ ِ ُ َوٟ  .[171قمٛمران: ]آل  َّلله

ُ وَِجَٚۡج ﴿: - َؾ وضَم  زَ قمَ  -ىمقًمف : صم٤مٟمٞم٤م َٞ إِذَا ُذَِٖص ٱَّلله ِي ٤ُ٠َِٜن ٱَّله ۡؤ ُٝ ۡ ا ٱل َٝ إِجه
ٛۡ إِيَم٠َٰ   َٰخ١ُُۥ َزاَدۡت٣ُ ٛۡ َءاَي ٛۡ ِإَوذَا حُِٚيَۡج َيَٚۡي٣ِ  [. 8﴾ ]إنٗم٤مل: ا٤ُُٚٓب٣ُُ

ٟضَِٙۡج ُظ٤َرة  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: : صم٤مًمث٤م
ُ
ٓ أ ا َٜ ٣ۡ٠ُِٝ  ِإَوَذا  ٛۡ زَاَدح١ُۡ َِ يُُّس

َ
٤ُل خ ُٔ ٞ َح ٜه  ٛ 

ٛۡ إِيَمَٰ َهَِٰشهِۦٓ إِيَم٠َٰ   ٤ُ٠اْ ََِضاَدۡت٣ُ َٜ َٞ َءا ِي ا ٱَّله ٜه
َ
ۚٓ َِأ ٛۡ ٠  ا ونَ ا و٢َُ  .[184]اًمتقسم٦م: ﴾ يَۡعخَبِۡۡشُ

ياَمنُ »ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملقمـ أيب هريرة ؓ ىم٤مل: راسمٕم٤م  سمِْْمعٌ  اإْلِ

ٌُْٕمقنَ  ٦ًٌَم،ؿُم  - َوؾِمت قنَ  سمِْْمعٌ  َأوْ  - َوؾَم َٓ  إهَِلَ  َٓ  ىَمْقُل  وَم٠َموْمَْمُٚمَٝم٤م ْٕم  إَُِم٤مـَم٦مُ  َوَأْدَٟم٤مَه٤م اهلُل، إِ

ََذى ْٕ ـِ  ا ـَ  ؿُمْٕم٦ٌَمٌ  َواحْلَٞم٤َمءُ  اًمَٓمِريِؼ، قَم ياَمنِ  ُِم ، ومٗمل هذا احلدي٨م أن اإليامن (1)شاإْلِ

ومٞمف أقمغم وأدٟمك، وإذا يم٤من يمذًمؽ يم٤من ىم٤مسمال ًمٚمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من سمح٥ًم وضمقد 

 ّم٤مف اًمٕمٌد هب٤م. ٥م واشمٕمَ هذه اًمِم  

وإدًم٦م ذم هذا يمثػمة شم٘مرر أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص، وهق حمؾ إمج٤مع سملم 

 اًمًٚمػ، يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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وح٤م حت٘مؼ ًمدى ؾمٚمػ إُم٦م وصدِره٤م وظمٞم٤مره٤م هذه اعم٠ًمخ٦م وأنف يزيد 

َدُم٦م قمغم يمؾ أُمر، ومٙم٤مٟمقا يتٕم٤مهدون ٘مَ يم٤مٟم٧م قمٜم٤ميُتٝمؿ سمف قمٔمٞمٛم٦ًم وُمُ  ،ويٜم٘مص

 .هنؿ، ويتٗم٘مدون أقماملؿ، ويتقاصقن سمٞمٜمٝمؿإيام

 . (1)شْد إيامًٟم٤مدَ زْ هٚمٛمقا ٟمَ »يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ ي٘مقل ٕصح٤مسمف:  

ويم٤من ، (8)شْد إيامٟم٤مدَ زْ اضمٚمًقا سمٜم٤م ٟمَ »ويم٤من قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓ ي٘مقل: 

 .(1)شإيامٟم٤م وي٘مٞمٜم٤م ووم٘مًٝم٤م ٤مهللا زدٟم»ي٘مقل ذم دقم٤مئف: 

قا شمٕم٤مًمَ »سمٞمد اًمٜمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ومٞم٘مقل: ويم٤من قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ؓ ي٠مظمذ 

 . (4)شْد إيامٟم٤م سمٓم٤مقمتف، ًمٕمٚمف يذيمرٟم٤م سمٛمٖمٗمرشمفدَ زْ اهلل وًمٜمَ  رِ ؾم٤مقم٦م، شمٕم٤مًمقا ومٚمٜمذيمُ  ـْ ٟم١مُمِ 

 .(5)شؾم٤مقم٦م ـْ اضمٚمًقا سمٜم٤م ٟم١مُمِ »ويم٤من ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ؓ ي٘مقل: 

ف اًمٕمٌد أن يٕمٚمؿ أُُمزداد هق أو ٘مْ ـ ومِ ُمِ »ويم٤من أبق اًمدرداء ؓ ي٘مقل: 

 . (6)شك شم٠متٞمفأنَ  ،ُمـ وم٘مف اًمٕمٌد أن يٕمٚمؿ ٟمزهم٤مت اًمِمٞمٓم٤من وإنَ  (،يامنُمـ اإل :أي)ُمٜمت٘مص

                                                           

 (.1733ش )ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم ( 1)

 (.44ش )٥ماًمِمٕمَ »اًمٌٞمٝم٘مل ذم  أظمرضمف (8)

 (.1734ش )ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (1)

 (.13486أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ) (4)

 (.1736ش )ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (5)

 (.1713ش )ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (6)



 

 
 

 
023 

اإليامن يزيد ويٜم٘مص، »ػم سمـ طمٌٞم٥م اخلٓمٛمل ؓ ي٘مقل: ٛمَ ويم٤من قمُ 

ومحدٟم٤مه  - قمز وضمؾ -وم٘مٞمؾ: وُم٤م زي٤مدشمف وٟم٘مّم٤مٟمف؟! ىم٤مل: إذا ذيمرٟم٤م اهلل 

 .(1)شحٜم٤مه ومذًمؽ زي٤مدشمف، وإذا همٗمٚمٜم٤م ووٞمٕمٜم٤م وٟمًٞمٜم٤م ومذًمؽ ٟم٘مّم٤مٟمفوؾمٌَ 

، شٟمٕمؿ، طمتك يٙمقن يم٤مجل٤ٌمل»قمـ اإليامن: أجزيد؟ ىم٤مل:  ؾ إوزاقمل  ئِ وؾُم 

 .(8)شٟمٕمؿ، طمتك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف رء»ىمٞمؾ: ومٞمٜم٘مص؟ ىم٤مل: 

 :أؾم٤ٌمب زي٤مدة اإليامن 

 :وصٗم٤مشمف اًمٕمغم ،سم٠مؾمامئف احلًٜمك - شمٕم٤ممم -ف قمغم اهلل اًمتٕمر  أوٓ: 

امء ذم وهذه إؾمامء ُمٌثقصم٦ٌم ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وىمد اضمتٝمد اًمٕمٚم

شمتٌٕمٝم٤م وذطمٝم٤م، وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ؓ أن رؾمقل اهلل 

  إِنَ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
َ
ِ
َٕم٦مً  ّلل ًْ
ِٕملمَ  شمِ ًْ
َٓ  ُِمئ٦َمً  - اؾْماًم  َوشمِ ـْ  ،-َواطِمًدا  إِ  َدظَمَؾ  َأطْمَّم٤مَه٤م َُم

د سم٢مطمّم٤مئٝم٤م ذم احلدي٨م(1)شاجلَٜم٦َمَ  إطمّم٤مء أخٗم٤مفمٝم٤م، وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ودقم٤مء  :، واعمرا

 قم٤مء قم٤ٌمدة ودقم٤مء ُم٠ًمخ٦م. اهلل هب٤م د

                                                           

 (.13187ُمّمٜمٗمف )أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (1)

 (.1743ش )ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (8)

 (.8677(، وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )8716: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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وُمـ ىمقي٧م ُمٕمرومتف سمرسمف: اٟمٗمتح٧م ًمف أبقاب اعمٕم٤مرف، واٟمٌٕمث٧م ٟمٗمًف ًمٚمٓم٤مقم٦م 

ٞۡ يِتَادِهِ ﴿واًمٕم٤ٌمدة، وقمٔمٛم٧م ظمِمٞمتف ُمـ رسمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِٜ َ ا ََيَِۡش ٱَّلله َٝ إِجه
 ْ ُؤا ََٚمٰٓ ًُ ۡٙ  [.88﴾ ]وم٤مـمر: ٱ

 .(1)وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: ُمـ يم٤من سم٤مهلل أقمرف: يم٤من ُمٜمف أظمقف

 :ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمتدسمرصم٤مٟمٞم٤م: 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: نمى، وسمُ  ؿ سمف سم٠منف هدى ورمح٦م وؿمٗم٤مءف ُمـ شمٙمٚمَ ٗمَ اًم٘مرآن وَص 

َِٗتََٰب حِۡتَي٠َٰ  ﴿ َٕ ٱٙۡ َۡلَا َيَٚۡي ِ َوَٟضه
ء  ا ُِِّٙكّ ىَٰ  َورَۡۡحَث  ى و٢َُس   ََشۡ َوبُۡۡشَ

ِٝۡيَ  ۡعِٚ ُٝ ، يمام ره واًمٕمٛمؾ سمف، واًمٖم٤مي٦م ُمـ إٟمزال اًم٘مرآن هل شمدسم[89﴾ ]اًمٜمحؾ: لِٚۡ

َٰخ١ِِ يدل  قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ْ ءَاَي ةهُصٓوا َسه َبََٰصك  َّلِ ُٜ  َٕ َٟضَٙۡن١َُٰ إََِلۡ
َ
، [89]ص: ﴾ َِٖتٌَٰب أ

﴿ ٓ ال٣َُا َّ ۡر
َ
َٰ ٤ٍُُٚٓب أ ۡم لََعَ

َ
ۡصَءاَن أ ُٔ ۡٙ َََِل َحخََسةهُصوَن ٱ

َ
 .[84﴾ ]حمٛمد: أ

ءة ٓ شمدسم  »ىم٤مل قمكم ؓ:   .(8)شر ومٞمٝم٤مٓ ظمػم ذم ىمرا

وؿمٗم٤مء  ،ومت٤ٌمرك اًمذي ضمٕمؾ يمالَُمف طمٞم٤مًة ًمٚم٘مٚمقب»  :  ل اسمـ اًم٘مٞمؿوىم٤م

ءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر دُ ح٤م ذم اًمّم   ور، وسم٤مجلٛمٚم٦م ومال رء أنٗمُع ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ ىمرا

                                                           

 (.813/ 8ش )ؿمٕم٥م اإليامن»يمام ذم  يٜم٥ًم هذا اًم٘مقل ًمإلُم٤مم أمحد  ( 1)

 (، ووٕمٗمف حم٘م٘مف.136أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف ) (8)
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وُم٘م٤مُم٤مت  ،وأطمقال اًمٕم٤مُمٚملم ،وم٢مٟمف ضم٤مُمع جلٛمٞمع ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ :رواًمتٗمٙم  

 .(1)شاًمٕم٤مروملم

 :ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٔمر ذم ؾمػمة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صم٤مًمث٤م: 

داة، سمٕمثف اهلل رؾمقٓ إمم اًمث٘مٚملم سمِمػما ًْ مح٦م اعمٝمداة واًمٜمٕمٛم٦م اعمُ ومٝمق اًمر

، وأوضم٥م قمغم اًمٕم٤ٌمد ـم٤مقمتف وشمقىمػمه، ذح ًمف صدره، ورومع ًمف ذيمره،  وٟمذيرا

 .ف٘مَ ؾ ًمف ظُمٚمُ وووع قمٜمف وزره، ويمٛمَ 

؟ ىم٤مل: يم٤من واهلل ملسو هيلع هللا ىلصئؾ قمكم ؓ: يمٞمػ يم٤من طمٌٙمؿ ًمرؾمقل اهلل ؾُم 

ًمٜم٤م وأوٓدٟم٤م، وآسم  . (8)٤مئٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م، وُمـ اح٤مء اًم٤ٌمرد قمغم اًمٔمٛم٠مأطم٥َم إًمٞمٜم٤م ُمـ أُمقا

سمٕمده ٓ يذيمروٟمف إٓ ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل إؾمح٤مق اًمتجٞمٌل: يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل 

 .(1)قا ٙمَ هؿ وسمَ قا واىمِمٕمرت ضمٚمقدُ ٕمُ ظمَِم 

يتٖمػم ًمقٟمف ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل: يم٤من اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إذا َذيمر اًمٜمٌَل 

 .(4)ذًمؽ قمغم ضمٚم٤ًمئف ٥َم ل طمتك يّمٕمُ ويٜمحٜمِ 

                                                           

 (.187/ 1) شدار اًمًٕم٤مدة ُمٗمت٤مح»( 1)

 (.88/ 8ش )اًمِمٗم٤م» (8)

 (.86/ 8ش )اًمِمٗم٤م» (1)

 (.48/ 8ش )اًمِمٗم٤م» (4)



 

 
 

 benaacademy.net 026 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :تٗمٙمر ذم آي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦ماًمراسمٕم٤م: 

يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم  :ٝم٤موآي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م هل خمٚمقىم٤مشمف اًمتل أبدع صٜمٕمَ 

 .واجل٤ٌمل وإؿمج٤مر وإهن٤مر واًمٌح٤مر واًمدواب واًمٓمٞمقر وهمػم ذًمؽ

اذَا ِِف ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ر ذم اًم٘مرآن اإلؿم٤مرُة واحل٨م قمغم اًمتٗمٙمريمثُ و َٜ  ْ ِ٘ ٱُٟوُصوا ُٓ
 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن َِٰت : ﴿-أجْم٤م  -وىم٤مل  ،[131]يقٟمس: ﴾ ۡرِض ٱلعه َمََٰن ِْ ٱلعه

إِنه ِِف َرٚۡ
ُى ٱَلهاَس  َّ ا ي٠َ َٝ ِ ِِت ََتۡصِي ِِف ٱۡۡلَۡدصِ ة

ِٕ ٱٙه ۡٚ ُّ ۡٙ ِ٘ َوٱَله٣َارِ َوٱ ۡ
ُِ ٱَله َٰ ۡرِض َوٱۡرخَِل

َ
َوٱۡۡل

 ُ َٟضَل ٱَّلله
َ
آ أ َٜ آء   َو ٜه  ِٜٞ آءِ  َٝ َٞ ٱلعه ۡرَض بَ  ِٜ

َ
ۡخَيا ة١ِِ ٱۡۡل

َ
َس َم٤ۡح٣َِا َوبَده ذِي٣َا ِٜٞ َِأ ًۡ

ِ َدٓاةهث  
صِ َبۡۡيَ  ُُكّ َعزه ُٝ

ۡ َداِب ٱل َِٰح َوٱلعه ُِ ٱلّصَِي ۡرِض ٓأَلَيَٰج  َوحََۡصِي
َ
آءِ َوٱۡۡل َٝ  ٱلعه

٤ۡم   َٔ ِ ٤ُِٚٔنَ  ّٙ ًۡ ۡرِض : ﴿-ضمَؾ ذيمُره  -، وىم٤مل [164]اًمٌ٘مرة: ﴾ َح
َ
ْ ِِف ٱۡۡل ٘ۡ ِظُۡيوا ُٓ 

 ٱ
َ
َُ ةََسأ ۡي َٖ  ْ َْ َِٱُٟوُصوا ِْ إِنه ِِف : ﴿-ؾمٌح٤مٟمف  -، وىم٤مل  [83]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ ۡۡلَٚۡ

َرٚۡ
ِ٘ وَٱَله٣َارِ ٓأَلَيَٰج   ۡ

ُِ ٱَله َٰ ۡرِض َوٱۡرخَِل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن   ٱلعه

ُ
َٙۡبَٰبِ ّۡلِ

َ
]آل قمٛمران: ﴾ ْو ِي ٱۡۡل

 .ـ أبدع اخلٚمؼ وأت٘مٜمف ُمـ اًمذرة إمم اعمجرة، ومًٌح٤من ُمَ [193

 رْ واٟمُٔمـــــــــــــــــــــــــ ،ذم ٟمٌـــــــــــــــــــــــــ٤مت إرض ْؾ شم٠مَُمـــــــــــــــــــــــــ
 

 ع اعمٚمٞمـــــــــــــــــُؽ ٜمَ إمم آصمـــــــــــــــــ٤مر ُمـــــــــــــــــ٤م َصـــــــــــــــــ
   

 ؿم٤مظمّمــــــــــــــــــــ٤مٌت  لْمٍ ُمـــــــــــــــــــــ جُلَــــــــــــــــــــ قنٌ ُٞمــــــــــــــــــــقمُ 
  

ــــــــــــــــــ ٥ُم هَ هــــــــــــــــــل اًمــــــــــــــــــذَ  داقسم٠مطْمــــــــــــــــــ ًَ  ُؽ ٞمْ ٌِ اًم
   

 ؿمــــــــــــــــــ٤مهداٌت  دِ ضَمـــــــــــــــــــرْ سمَ اًمزَ  ٥ِم ُْمـــــــــــــــــــقمـــــــــــــــــــغم ىمُ 
  

 (1)ذيـــــــــــــــــــــُؽ  ًمــــــــــــــــــــفُ  ًمــــــــــــــــــــٞمَس  اهللَ  سمــــــــــــــــــــ٠منَ 
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 :اًمت٘مرب إمم اهلل سم٤مًمٓم٤مقم٤متظم٤مُم٤ًم: 

ل اًمٓم٤مقم٤مت ومٝمذا ُمـ أؾم٤ٌمب زي٤مدة اإليامن اجلٚمٞم٦م، ومٞمجتٝمد اًمٕمٌد ذم أقمام

يمٕم٤ٌمدة اإلظمالص واعمح٦ٌم واًمتقيمؾ واًمرضم٤مء  :سم٤مًم٘مٚم٥مقمٛمقُم٤م، ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م 

ءة اًم٘مرآن  :سم٤مًمٚم٤ًمنواخلقف واًمرى واًمّمؼم واًمت٘مقى وهمػمه٤م، وُم٤م يتٕمٚمؼ  يم٘مرا

يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم  :وأقمامل اجلقارح، ملسو هيلع هللا ىلصوذيمر اهلل قمٛمقُم٤م واًمّمالِة قمغم ٟمٌٞمف 

ف أنٗم٤مؾَم  ٤ٌمدر اًمٕمٌدُ لم وهمػمه٤م. ومٞمُ واحل٩م واًمّمدىم٦م وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وُم٤مًم٦ًم اًمّم٤محل

 ويٖمتٜمُؿ قمٛمَره اًم٘مّمػم وأج٤مَُمف اعمٕمدودة ذم اًمتزود ىمٌؾ اًمرطمٞمؾ.

، ومجٜمس وىَمْدرهضمٜمس اًمٕمٛمؾ ويمٞمٗمٞمتف وزي٤مدة اإليامن سم٤مًمٓم٤مقم٤مت سمح٥ًم 

ـَ سمتح٘مٞمؼ اإلظمالص . اًمٗمرض أومْمؾ ُمـ اًمٜمٗمؾ ويمٚمام يم٤مٟم٧م يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ أطمً

رضمٚملم يّمٚمٞم٤من ريمٕمتلم ٟم٤مومٚم٦م  َب أيمثر، ومرُ  واعمت٤مسمٕم٦م ومٞمف يم٤مٟم٧م زي٤مدة اإليامن سمف

ومٙمٚمام يمثر اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح  اًمَ٘مْدر:وأُم٤م  .ًمٙمـ سمٞمٜمٝمام يمام سملم اًمًامء وإرض

 ٕنف يزيد سمزي٤مدشمف. :يمثرت زي٤مدة اإليامن سمف

 :شمرك اعمٕم٤ميص ظمقوم٤م ُمـ اهللؾم٤مدؾم٤م: 

ظمقوم٤م ُمـ اهلل ٓ قمجزا أو طمٞم٤مء ُمـ  :ف قمٚمٞمٝم٤مدرشمِ ومٛمـ شمرك اعمٕمّمٞم٦م ُمع ىمُ 

 أو ٕهن٤م مل ختٓمر قمغم سم٤مًمف سمؾ شمريمٝم٤م ظمقوم٤م ُمـ اهلل ،أو ظمقوم٤م ُمـ اًمٗمْمٞمح٦م ،ساًمٜم٤م

ٌنم سمراطم٦م وؾمٕم٤مدة جيده٤م ذم ىمٚمٌف، ُمع ُم٤م يدظمره اهلل ًمف ُمـ صمقاب، ومٚمٞمُ ، -شمٕم٤ممم  -

ِٞ ٱل٤َ٣َۡىَٰ ﴿ َط َي
ّۡ اَم َرّب١ِِۦ َوَجََه ٱَله َٔ َٜ ٞۡ َراَف  َٜ ا  ٜه

َ
َِإِنه ٱۡۡل٠َهَث ِِهَ  ٤٠َوأ

َوى
ۡ
أ َٝ ۡ  .[41-43]اًمٜم٤مزقم٤مت: ﴾  ٰٱل
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 ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن: 

ىمًقة اًم٘مٚمقب، ويمثرة اًمذٟمقب، وىمحط اًمٕمٞمقن : ُمـ ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن

 .-شمٕم٤ممم  - اًمتل ٓ شمدُمع ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل

اًمٓم٤مقم٦م قمغم اًمٜمٗمس، وىمٚم٦م آهتامم  ، وصمَِ٘مؾػمه: َوٕمػ اًم٘مٚم٥م ذم ؾَم وُمٜمٝم٤م

صالُة اجلامقم٦م  ومتٗمقت اًمرضمَؾ  :آيمؽماث ًمٗمقاهت٤مقمدم و ،عمقاؾمؿ اخلػمات

ـُ اعم١ميمدة  . !واًم٘مٚم٥م سم٤مرد ،ر رُمْم٤من وقمنم ذي احلج٦مويٛمُ  ،واًمًٜم

قمدُم : وم٘مُد اإلطم٤ًمس سمٚمذة اًمٕم٤ٌمدة، وطمالوِة اعمٜم٤مضم٤مة، وـمقل اًم٘مٞم٤مم، ووُمٜمٝم٤م

ءة اًم٘مرآن، وؾمٝمقًم٦م اًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص، ووٕمػ ضم٤مٟم٥م احلٞم٤مء ُمـ  اًمت٠مثر سم٘مرا

ىم٦ٌم واًم٘مربقمدم و ،اهلل ٛه ََٓعۡج ٤ُُٚٓبُُسٛ ﴿ ل شمٕم٤ممم:! ىم٤ماؾمتِمٕم٤مر ُم٘م٤مم اعمرا ُث
َػسُّ َٓۡع٤َة  

َ
ۡو أ
َ
ِ أ ٱِۡلَِجارَة َٖ َٕ ََِِهَ  ِ َٰل ِس َذ ًۡ ٞۢ َب ِ ٤مٟمٔمر إمم ىمٚمٌؽ وم، [74﴾ ]اًمٌ٘مرة: ّٜ

ءة اًم٘مرآن واًمذيمر واًمدقم٤مء، أهق طم٤مٌض طمل؟ أم هم٤مومٌؾ ٍٓه؟.  ذم اًمّمالة وىمرا

د : وٞمؼ اًمّمدر وؾمقء اخلٚمؼ، ومتجاعمٜمتنمةوُمـ ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن 

ؿمٙمقى اًمٜم٤مس ُمـ  تيمُثرىمد ـ ٓ يتحٛمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ أطمد، وٓمَ َؼ اًمٕمَ ٞم  أطمَدهؿ َو 

ياَمنُ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص. وذم احلدي٨م أَن اًمٜمٌل ذًمؽ اَمطَم٦مُ  اًمَّمؼْمُ : اإْلِ ًَ شَواًم
، ووصػ (1)

 .(8)١مًمػ٠مخػ وٓ يُ ٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ يَ أنف ١مًمػ، و٠مخػ ويُ يَ  :اعم١مُمـ سم٠منفملسو هيلع هللا ىلص 

                                                           

، (، ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم 19415ؓأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ) صحٞمح سمٓمرىمف:( 1)

 (.551) شاًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م» وًمف ـمرق وؿمقاهد صححف هب٤م إًم٤ٌمين ذم

ـ أيب ؿمٞم٦ٌم )( 8)  .(7768ش )اإليامنؿمٕم٥م»(، و8976ًمٚمٓمؼماين )ش اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»(، و14544يٜمٔمر: ُمّمٜمػ اسم
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اث وآهتامم ؽِم : ىمٚم٦ُم آيمْ - أجْم٤م -اعمٜمتنمة وُمـ ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن 

ب ويمقارث، وذم رَ ر سمام ُيؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمُ ّم٤مب اعمًٚمٛملم، وَوْٕمػ اًمت٠مث  سمٛمُ 

ـَ  إِنَ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص احلدي٨م قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ؓ قمـ اًمٜمٌل  ـْ  اعْم١ُْمُِم  َأْهؾِ  ُِم

ياَمنِ  ـَ  اًمَرأْسِ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  اإْلِ ِد، ُِم ًَ ـُ  َي٠ْمَخؿُ  اجْلَ َْهؾِ  اعْم١ُْمُِم
دُ  َي٠ْمَخؿُ  يَماَم  ياَمِن،اإْلِ  ِٕ ًَ ٤م اجْلَ َ

ِ
 ح

 .(1)شاًمَرأْسِ  ذِم 

: اًمٗمزع واجلزع قمٜمد اعمّم٤مئ٥م - أجْم٤م -اعمٜمتنمة وُمـ ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن 

ـ ُمرض أو همػمه، أو ذم ، ومؽمى أطمدهؿ إذا أصٞم٥م سمٛمّمٞم٦ٌم ذم ٟمٗمًف ُمِ وإزُم٤مت

ًمؽ ُمـ ُم٤مًمف سمخ٤ًمرة أو طمريؼ أو همػممه٤م، أو ذم وًمده سمٛمقت أو ُمرض أو همػم ذ

ًُ  = صقر اًمٌالء ٟمٞم٤م ذم قمٞمٜمف، وريمٌتف ت اًمد  ف، واؾمقدَ ظم٤مرت ىمقاه، وو٤مىم٧م ٟمٗم

جتف ىمقي اًم٘مٚم٥م، راسمط  الٛمقم، وؾم٤مءت ُمٜمف اًمٔمٜمقن، وًمق يم٤من ىمقي اإليامن ًمرأ

ٕنف يقىمـ أن ُم٤م أص٤مسمف مل يٙمـ ًمٞمخٓمئف، وُم٤م أظمٓم٠مه مل  :اجل٠مش، ص٤مسمرا صم٤مسمت٤م حمت٤ًٌم

 يٙمـ ًمٞمّمٞمٌف.

••• 

 

                                                           

(، وصححف 5741(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )88877: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )صحٞمح( 1)

 (.1117إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م )
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 :ٌؾ ّْم ومَ »

 وْ أَ  ٤مهُ  ؿَم٤مَهْدٟمَ ٞماَم ومِ  ُؾ قَمٜمْفُ اًمٜمَ٘مْ  فِ َصَح سمِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمَ  فِ ؾ  َُم٤م َأظمؼَمَ سمِ ٙمُ ُن سمِ ياَم ٥ُم اإْلِ جَيِ وَ 

ٌء ذِم قَ ؾَم ٌق، وَ ِصدْ نَف طَمؼ  وَ َٟمْٕمَٚمُؿ أَ  ،٤م٤مَب قَمٜمَ همَ  ْع  مَلْ ٤مُه، وَ ٜمَ ضَمِٝمٚمْ ٤مُه وَ َ٘مْٚمٜمَ ٤م قمَ ُمَ  َؽ ًمِ  ذَ ا
َٟمَٓمٚمِ

 وَ ْهَ ي٨ِم اإْل دِ طَم  ُِمْثُؾ  :٤مهُ ٜمَ ٕمْ ٦ِم ُمَ ٞم٘مَ ٘مِ  طَم غَمٰ قمَ 
ِ
ء  ا
ِ
ِج رَ ٕمْ اعْم َٓ  ٤منَ يمَ وَ  ،(1)ا ٢مَن ومَ : ٤مًُم٤م َُمٜمَ َيَ٘مَٔم٦ًم 

شْمفُ ْيًِم٤م أنَْٙمَرشْمُف وَ ىُمرَ   ٤مِت.٤مُمَ ٜمَ شُمٜمِْٙمُر اعمَ  ـْ ٙمُ شمَ  مَلْ وَ  ،َأيْمؼَمَ

ـْ ذَ وَ   ُِم
 قؾَم مٰم ُمُ ٤مَء إِ ٤م ضَم ْقِت حََ َٚمَؽ اعمَْ َن ُمَ أَ  َؽ ًمِ

ٰ
َٓمَٛمُف ًمَ  ،وطَمفُ َٞمْ٘مٌَِض رُ ًمِ  ♠ك

ِف وَمَرَد قَمَٚمْٞمِف قَمْٞمٜمَفُ  وَمَٗمَ٘م٠َم قَمْٞمٜمَُف، وَمَرضَمَع إمٰم رسم 
(8). 

ـْ ذَ وَ   ُِم
ًَ ْذَ أَ  َؽ ًمِ ُط اًم ًَ ُٟمزوِل قمِ وِج اًمَدضَم٤مِل، وَ ٦ِم، ُِمْثُؾ ظُمرُ ٤مقمَ ا ـِ ُمَ ٞم ٰ سم

يَؿ رْ ك

ُٚمقِع ـمُ ، وَ (5)٦مِ اًمَداسمَ  وِج رُ ظُم ، وَ (4)قَج ضُم ٠مْ ُمَ قَج وَ ضُم ٠مْ وِج يَ رُ ظُم ، وَ (1)َٞمْ٘مُتَٚمفُ ومَ ♠ 

ـْ ُمَ اًمَِمٛمْ   ٤مِه ذَ أؿْمٌَ ، وَ (6)ْٖمِرهِب٤َمِس ُِم
 اًمٜمَْ٘مُؾ. فِ َح سمِ ٤م َص مِمَ  َؽ ًمِ

                                                           

 ؾمٞم٠ميت خترجيف.(1)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (8)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (1)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (4)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (5)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (6)
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، وَ طَم  (1)ٞمُٛمفُ ٕمِ ٟمَ ؼْمِ وَ ٘مَ اُب اًمْ ذَ قمَ وَ  ؾ   يمُ َأَُمَر سمِِف ذِم ُِمٜمُْف، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصٌل  ٤مَذ اًمٜمَ ٕمَ تَ د اؾْم ىمَ ؼ 

 ٍة.اَل َص 

ؼ  ْقِت طَم ْٕمَد اعمَْ ٌَْٕم٨ُم سمَ اًمْ ، وَ (1)ؼ  طَم ػٍم َٟمٙمِ وَ  اُل ُُمٜمَْٙمرٍ ؾُم١مَ ، وَ (8)ؼ  َ٘مؼْمِ طَم وِمْتٜم٦َُم اًمْ وَ 

ومِ ْهَ َيٜمُْٗمُخ إِ  لمَ طمِ  َؽ ًمِ ذَ وَ  قرِ ذِم  ♠ٞمُؾ ا ۡجَساِث إَِِلَٰ ﴿ ، اًمّم 
َ
َٞ ٱۡۡل ِ ّٜ َِإِذَا ٢ُٛ 

ٛۡ يَجِع٤ُٚنَ   [.51]يس: ﴾َرّب٣ِِ

ًٓ ٦ِم طُمَٗم٤مًة قُمرَ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ َم اًمْ قْ ٤مُس يَ ُُيْنَمُ اًمٜمَ وَ  ًة هُمْر ٦ِم، ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ ِػ اًمْ ْقىمِ  ُمَ قَن ذِم ِ٘مٗمُ ٞمَ ومَ  ، هُباًْم ا

 َيِْمَٗمَع ومِ تَ طَم 
ٰ
ٌُُٝمؿ اهلُل ُُيَ وَ ، ملسو هيلع هللا ىلصٌد ٛمَ ٞم ٜم٤َم حُمَ ٌِ ؿ ٟمَ ٞمٝمِ ك ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤مممٰ  -٤مؾِم شُمٜمَّْم٥ُم ، وَ - شَم

زِ قَ اعمَْ  ، وَ ا ـُ ، وشَمَتٓمَ اوِ شُمٜمنَْمُ اًمَدوَ ي ـُ َ مَمٰ ِل إِ قْماَم إْ َ  ٤مَيُر ُصُحُػ ي ْٕ ِئِؾ اًمَِماَم جاْمِن وَ  ا

﴿ 
ُ
ٞۡ أ َٜ ا  ٜه

َ
ِٝي١ِ٠ِۦ َِأ ا  ٧وِِتَ َِٖتَٰت١َُۥ بَِي  ٨ََِع٤َۡف ُُيَاَظُب ِخَعاب ا يَِعۡي 

ا  ور  ١ِٚ٢ِۡۦ َمّۡسُ
َ
ُِٚب إَِِلٰٓ أ َٔ وِِتَ َِٖتَٰت١َُۥ َوَرآَء َه٣ۡصِهِۦ  ٩َوي٠َ

ُ
ٞۡ أ َٜ ا  ٜه

َ
 ََِع٤َۡف  ٪َوأ

ا   [.18-7]آٟمِم٘م٤مق: ﴾َوَيۡؿََلَٰ َظًًِۡيا ٫يَۡسُي٤اْ ُثت٤ُر 

 وَ 
ِ
ُن ًمَ ٞمزَ اعْم ًَ ٤مِن وَ يمَِٗمتَ  فْ ا

َ  فِ ٤مٌن، شُمقَزُن سمِ ًمِ ْٕ َٰزِي١ُُ٠ۥ ﴿، ُل اَم قمْ ا َن َٜ َٚۡج  ُٔ ٞ َث َٝ َذ
ُِٚد٤َن  ّۡ ُٝ ۡ ُٛ ٱل ٢ُ َٕ ِ ْوَلٰٓئ

ُ
ٓواْ  ١٠٢َِأ َٞ َرِّسُ ِي َٕ ٱَّله ِ ْوَلٰٓئ

ُ
َٰزِي١ُُ٠ۥ َِأ َن َٜ ۡج  ّه ٞۡ َر َٜ َو

ونَ  َٛ َخََِّٰلُ ٛۡ ِِف َج٠٣َه َع٣ُ ُّ ٟ
َ
 [.131-138]اعم١مُمٜمقن: ﴾أ

                                                           

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (1)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (8)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (1)
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، وَ ٞمَ ؿَمد  سمَ ٤مُؤُه أَ ٤مَُم٦ِم ُمَ ِ٘مٞمَ  اًمْ ْقٌض ذِم طَم  ملسو هيلع هللا ىلصٌد ٛمَ ٤م حُمَ ٞم ٜمَ ٌِ ٜمَ ًمِ وَ  ـِ ٌَ ـَ اًمَٚم ـَ أَ ٤مًو٤م ُِم طْمغَمٰ ُِم

ِؾ، وَ اًمْ  ًَ سَم٦ًم مَلْ َئْمَٛم٠ْم سمَ َٕم َب ُِمٜمُْف َذْ ـْ َذِ ، َُم
ِ
اَمء ًَ ًدابَ ٤م أَ ْٕمَدهَ َأب٤َمِريُ٘مُف قَمَدَد ُٟمُجقِم اًم

(1). 

َ وَ  ُط طَم اًمٍم  َ ا ْٕ ُر، وَ بْرَ ؼ  جَيُقُزُه ا  .(8)ٜمُْف اًمُٗمَج٤مرُ َيِزل  قمَ ا

ـْ دَ ومِ  ملسو هيلع هللا ىلصٞم ٜم٤م ٌِ َيِْمَٗمُع ٟمَ وَ  ـْ ُأُمَ َؾ اًمٜمَ ظَم ٞمَٛم ـْ َأْهِؾ اًمْ ٤مَر ُِم ٤ٌَمِئرِ تِِف ُِم قَن َٞمْخُرضُم ومَ  ،َٙم

ىُمقا وَ ٗمَ سمَِِم   .(1)٤مقَمتِفِ ٗمَ َِم ٜم٦ََم سمِ قَن اجْلَ ٚمُ ظُم دْ ٞمَ وا وَمْحاًم ومِحَاًم، ومَ ٤مرُ َص ٤مقَمتِِف سَمْٕمَدَُم٤م اطْمؽَمَ

َ ًَ ًمِ وَ  ْٕ  وَ ٞمَ ٌِ نْ ٤مِئِر ا
ِ
ُ ٤مء  ُمِ ١مْ اعْم

٤ًَُن : ﴿٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  ٤مَل ٤مٌت، ىمَ ٤مقمَ ٗمَ ٦ِم ؿَم ٙمَ ئِ اَل اعمَْ وَ  لمَ ٜمِ َّ َوََّل يَۡؼ
٤نَ  ُٔ ٞۡ َرۡؼحَخ١ِِۦ ُمۡؼِّ ِ ّٜ ِٞ ٱۡرحَََضَٰ و٢َُٛ  َٝ ِ  ل

 [.88]إنٌٞم٤مء: ﴾إَِّله

 .لمَ ٕمِ ٤مومِ ٦ُم اًمَِم ٤مقمَ ٗمَ ٤موِمَر ؿَم ٙمَ  شَمٜمَْٗمُع اًمْ َٓ وَ 

َٓ ٤متَ قىمَ ٚمُ ٤مُر خَمْ اًمٜمَ ٜم٦َُم وَ اجْلَ وَ   وْ ٰى أَ وَ ٠مْ ٜم٦َُم ُمَ ٤مجْلَ ٤مِن، ومَ ٞمَ ْٗمٜمَ  شمَ ِن 
٤مٌب ٤مُر قِم٘مَ اًمٜمَ ، وَ فِ ٤مئِ ٞمَ ًمِ

 َ  ُؾ اجلَ هْ أَ اِئِف، وَ دَ قمْ ِٕ
َٚمدُ ٞمٝمَ ٜم٦َِم ومِ وَن ﴿ ،ونَ ٤م خُمَ َٛ َخََِّٰلُ ُٝۡجصَِِٜۡي ِِف َيَشاِب َج٠٣َه ۡ إِنه ٱل

ۡتُِٚع٤نَ  ٧٤ ُٜ ٛۡ ذِي١ِ  ٛۡ و٢َُ ُ َخ٣ُ٠ۡ َّته َّ  [.75-74]اًمزظمرف: ﴾ََّل ُح

 سمِ وَ 
ٰ
ٌٍْش َأُْمَٚمَح، ومَ  ُص ْقِت ذِم ٤معمَ ُي١ْمشَمك  َي٤م»: ٤مُل ُي٘مَ  ؿَ ٤مِر، صمُ اًمٜمَ ٜم٦ََم وَ اجلَ  لْمَ ُٞمذسَمُح سمَ قَرِة يَم

َٓ  ظُمُٚمقدٌ  اجلَٜم٦َمِ  َأْهَؾ  َٓ  ظُمُٚمقدٌ  اًمٜم٤َمرِ  َأْهَؾ  َوَي٤م َُمْقَت، َو  .(4)شَُمْقَت  َو

                                                           

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (1)

 ؾمٞم٠ميت خترجيف. (8)
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 :اًمنمح

، وهذا ملسو هيلع هللا ىلصٌل سمف قمـ اًمٜم هٜم٤م وضمقَب اإليامن سمام صح اخلؼمُ  ىمرر اعم١مًمػ  

 ؾمامقم٤م ُمـ اًمقطمل اًمنميػ، ٓ اضمتٝم٤مدا.ُم٤م صم٧ٌم  :ُم٤م يًٛمك سم٤مًمًٛمٕمٞم٤مت، أي

 وضب ًمذًمؽ صمالصم٦م قمنم ُمث٤مٓ، وهل:

ء واعمٕمراج: إول  .اإلها

 .♠ؽ اعمقت ُمع ُمقؾمك ىمّم٦م ُمٚمَ : اًمث٤مين

ط اًم٤ًمقم٦م: اًمث٤مًم٨م  .أذا

 .ومتٜم٦م اًم٘مؼم: اًمراسمع

 .قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف: اخل٤مُمس

 .اًمٌٕم٨م: اًم٤ًمدس

 .احلنم: عاًم٤ًمسم

 .احل٤ًمب وٟمنم اًمدواويـ وشمٓم٤مير اًمّمحػ: اًمث٤مُمـ

 .اعمٞمزان: اًمت٤مؾمع

 .احلقض: اًمٕم٤مذ

ط: احل٤مدي قمنم  .اًمٍما

 .اًمِمٗم٤مقم٦م: اًمث٤مين قمنم

 .اجلٜم٦م واًمٜم٤مر: اًمث٤مًم٨م قمنم
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 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل ،وؾمٜمٗمرد ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٌحث٤م خمتٍما  

 :املبخح األٗي: اإلضساء ٗاملعساج

ء ًمٖم٦م  .(1)ًمٞمال، ي٘م٤مل: هى وأهىسم٤مًمِمخص  ػم: اًمًاإلها

ًمٞمال ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، يمام ذم ملسو هيلع هللا ىلص : ؾمػم ضمؼميؾ سم٤مًمٜمٌل واصٓمالطم٤م

ۡتِسهِۦ ََلَۡل  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ِ ىَٰ ة ۡۡسَ
َ
ِٓي أ َٞ ٱَّله ۡعِجِس ٱِۡلََصاِم إَِِل ُظۡتَحَٰ َٝ ۡ َٞ ٱل ِ ّٜ   

َٓۡؿا
َ
ۡعِجِس ٱۡۡل َٝ ۡ ء: ٱل  [.1﴾ ]اإلها

اق، وهق داسم٦م أبٞمض ـمقيؾ ومقق احلامر، ودون اًمٜم٘مؾ: اًمؼُمَ  ويم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦مُ 

 .(8)اًمٌٖمؾ، يْمع طم٤مومره قمٜمد ُمٜمتٝمك ـمرومف

 ُمـ أرض سمٞم٧م اعم٘مدس إمم اًمًامء.ملسو هيلع هللا ىلص : اًمّمٕمقد سم٤مًمٜمٌل واعمٕمراج

ء واعمٕمراج ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة، ويم٤من ذًمؽ ىمٌؾ الجرة سمًٜم٦م أو سمًٜم٦م  ويم٤من اإلها

 وأؿمٝمر.

، ، وًمق يم٤من ُمٜم٤مُم٤م مل شمٜمٙمرهٕن ىمريِم٤م أيمؼمشمف وأنٙمرشمف :ويم٤من ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُم٤م

 ٕهن٤م ٓ شمٜمٙمر اعمٜم٤مُم٤مت، وًمق يم٤من ُمٜم٤مُم٤م مل يٙمـ ُمٕمجزة.

إمم سمٞم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن يني سم٤مًمٜمٌل  هُ أُمرَ ♠  : أن ضمؼميؾوظمالص٦م اخلؼم

سم٤مب  ٦مِ اق سمحٚم٘مَ غم سم٤مٕنٌٞم٤مء إُم٤مُم٤م، ورسمط اًمؼُم اق، ومٜمزل هٜم٤مك وَص اعم٘مدس قمغم اًمؼُم 

                                                           

 (18/ 11ش )هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: »يٜمٔمر (1)
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وم٘مٞمؾ ًمف: ظمذ أَيام ؿمئ٧م،  ،أظمر ومٞمف َخرو ،مه٤م ًمٌـأطمدِ  :اعمًجد، وُأيت سم٢مٟم٤مءيـ

 وم٠مظمذُت اًمٚمٌـ ومنمسمتف، وم٘مٞمؾ زم: ُهِدي٧َم اًمٗمٓمرة.ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل 

ع ومِ ع إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك، صمؿ رُ ومِ ال ؾمامء ؾمامء، صمؿ رُ وات اًمٕمُ صمؿ قمرج سمف إمم اًمًام

ك يم٤من ىم٤مب ومدٟم٤م ُمٜمف طمتَ ، هلالج لجرج سمف إمم اجل٤ٌمر ًمف اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمؿ قمُ 

ع ومٞمف سيػ إىمالم، وم٠موطمك إمم قمٌده ُم٤م ٛمِ ُمٙم٤مٟم٤م ؾَم  ىمقؾملم أو أدٟمك، طمتك سمٚمغ

 ٚمع قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.أوطمك، وومرض اهلل قمٚمٞمف اًمّمٚمقاِت اخلٛمس، واـمَ 

رأى آدم ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، ورأى ُيٞمك وقمٞمًك ذم : ّمؾ سم٤مٕنٌٞم٤مء اًمٙمرامواشمَ 

سمٕم٦م، وه٤مرون ذم اخل٤مُم٦ًم،  اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م، ويقؾمػ ذم اًمث٤مًمث٦م، وإدريس ذم اًمرا

 .(1)ُمقؾمك ذم اًم٤ًمدؾم٦م، وإسمراهٞمؿ ذم اًم٤ًمسمٕم٦مو

: يمٞمػ رأى إنٌٞم٤مء ذم اًمًاموات، ُمع أن أضم٤ًمدهؿ ُمًت٘مرة ذم إؿمٙم٤مل

 ىمٌقرهؿ سم٤مٕرض؟

: سم٠منف اًمت٘مك أرواطمٝمؿ ُمتِمٙمٚم٦م سمّمقر أضم٤ًمدهؿ، سم٤مؾمتثٜم٤مء قمٞمًك أضمٞم٥َم 

ؿ ذم أبداهُن  - قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -طمٞم٨م ُرومع سمروطمف وسمدٟمف، وم٤مٕنٌٞم٤مء  :♠

لؿ ُمـ اًمٚم٘م٤مء سم٤مًمٜمٌل  -شمٕم٤ممم  -ٝمؿ ذم اًمًامء، ومام ىمَدره اهلل ىمٌقرهؿ، وأرواطم

إٟمام هق سم٠مرواطمٝمؿ اعمتِمٙمٚم٦م سمّمقرة أضم٤ًمدهؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م، وهق ُم٤م رضمحف ملسو هيلع هللا ىلص 

 ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ رضم٥م وآظمرون.

                                                           

 (.161ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و149صحٞمح اًمٌخ٤مري ): يٜمٔمر (1)



 

 
 

 benaacademy.net 036 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ق سمف ث اًمٜم٤مس سمام رأى ومٙمذسمف اًمٙم٤مومرون، وصدَ إمم ُمٙم٦م ومحدَ ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ رضمع 

 آظمرون. د ومٞمفاعم١مُمٜمقن، وشمردَ 

 :♠املبخح اهجاُٛ: قصٞ ًوم امل٘ت ًع ً٘ضٟ 

 إمَِم  اعَمْقِت  َُمَٚمُؽ  ُأْرؾِمَؾ »ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملقمـ أيب هريرة ؓ ىم٤مل

الُم  قَمَٚمٞمِْٝماَم  - ُُمقؾَمك ًَ  إمَِم  َأْرؾَمْٚمَتٜمِل: وَمَ٘م٤مَل  َرسم ِف، إمَِم  وَمَرضَمعَ  َصَٙمُف! ضَم٤مَءهُ  وَمَٚماَم  ،-اًم

ٌْدٍ  ـِ  قَمغَم  َيَدهُ  َيَْمعُ : ًَمفُ  وَمُ٘مْؾ  اْرضِمْع،: َوىَم٤مَل  قَمٞمْٜمَُف، قَمَٚمٞمْفِ  اّلَلُ  وَمَردَ  ،اعَمْقَت  ُيِريدُ  ٓ قَم  َُمتْ

، َأْي : ىَم٤مَل  ؾَمٜم٦ٌَم. ؿَمْٕمَرةٍ  سمُِٙمؾ   َيُدهُ  سمِفِ  هَمَٓم٧ْم  َُم٤م سمُِٙمؾ   وَمَٚمفُ  صَمْقرٍ   صُمؿَ : ىَم٤مَل  َُم٤مَذا؟ صُمؿَ  َرب 

َن.: ىَم٤مَل  اعَمْقُت. ْٔ ٠َمَل  وَم٤م ًَ ـَ  ُيْدٟمِٞمَفُ  َأنْ  اّلَلَ  وَم : ىَم٤مَل  ،شسمَِحَجرٍ  َرُْمٞم٦َمً  اعمَُ٘مَدؾَم٦مِ  إَْرضِ  ُِم

  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل 
ِ
ََرْيتُُٙمؿْ  صَمؿَ  يُمٜم٧ُْم  وَمَٚمقْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل ُه، َٕ  قِمٜمْدَ  اًمَٓمِريِؼ، ضَم٤مٟم٥ِِم  إمَِم  ىَمؼْمَ

 .(1)شإمَْحَرِ  اًمَٙمثِٞم٥ِم 

ال ذًمؽ سم٠منف ٕمٚم  ٕن سمٕمض اعمٌتدقم٦م أنٙمره ُم :وإٟمام أثٌتف اعم١مًمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة

 .َؽ يٚمٓمؿ ُمقؾمك اعمٚمَ  يٛمتٜمع أنْ 

، صمؿ ؽ أتك ُمقؾمك سمّمقرة إٟم٤ًمن ٓ يٕمرف ُمقؾمك ُمـ هق: سم٠من اعمٚمَ قمٚمٞمٝمؿ د  وٟمرُ 

ًَ ـمٚم٥م  ًِ  ومٛم٘مت٣م اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م أن يداومع اعمٓمٚمقُب  !فُمٜمف ٟمٗم ؿ ف، وًمق قمٚمِ قمـ ٟمٗم
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سمام يدل أنف وًمذًمؽ اؾمتًٚمؿ ًمف ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م طملم ضم٤مء  :مل يٚمٓمٛمف ٌؽ ُمقؾمك أنف ُمٚمَ 

 ُمـ قمٜمد اهلل، وهق إقمٓم٤مؤه ُمٝمٚم٦م ُمـ اًمًٜملم سم٘مدر ُم٤م حت٧م يده ُمـ ؿمٕمر صمقر.

 :املبخح اهجاهح: أغساط اهطاعٞ

طُ  :ذم اًمٚمٖم٦م إذاط ط سم٤مًمتحريؽ، واًمنَمَ اًمٕمالُم٦م، وم٠مذاط اًم٤ًمقم٦م  :مجع َذَ

تِي٣َُٛ بَ ﴿ قمالُم٤مهت٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ۡ
ن حَأ

َ
اَيَث أ ٘ۡ ي٠َُوُصوَن إَِّله ٱلعه ۡس َجآَء َذ٣َ َٔ ۖٞ َذ خَث  َۡ

اُل٣َا َۡشَ
َ
 [.18﴾ ]حمٛمد: أ

 : اًمقىم٧م اًمذي شم٘مقم ومٞمف اًم٘مٞم٤مُم٦م.واًم٤ًمقم٦مُ 

: هل اًمٕمالُم٤مت اًمتل شمًٌؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وشمدل قمغم أذاط اًم٤ًمقم٦م اصٓمالطم٤مو

 ىمدوُمٝم٤م.

   ً  ؿ اًمٕمٚمامء أذاط اًم٤ًمقم٦م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:وي٘م

 : ُم٤م فمٝمر واٟم٘م٣م.اًم٘مًؿ إول

 وومتح سمٞم٧م اعم٘مدس، وهمػمه٤م.وُمقشمف،  ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمف: سمٕمثتف 

: أذاط فمٝمرت وٓ شمزال شمت٤مسمع سم٤مؾمتٛمرار، وُمٜمٝم٤م: يمثرة اًمزٓزل، اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 وشمْمٞمٞمع إُم٤مٟم٦م، وشمقؾمٞمد إُمر إمم همػم أهٚمف، ورومع اًمٕمٚمؿ، ويمثرة اجلٝمؾ، وهمػمه٤م.

 واًمتل يٕم٘مٌٝم٤م ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م. ،: اًمٕمالُم٤مت اًمٕمٔم٤مم اًمتل مل شمٔمٝمر سمٕمدُ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م
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، وظمروج ♠وج اعمًٞمح اًمدضم٤مل، وٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ وُمٜمٝم٤م: ظمر

 ي٠مضمقج وُم٠مضمقج، واًمداسم٦م، وظمروج اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، وٟمحق ذًمؽ.

 :وي٘مًٛمٝم٤م آظمرون إمم ىمًٛملم 

 :أذاط صٖمرىاًم٘مًؿ إول: 

وهل يمثػمة ضمدا، وهذه اًمٕمالُم٤مت ٓ شمدل قمغم ُمدح أو ىمدح، سمؾ هل دٓئؾ 

، وومتح سمٞم٧م ملسو هيلع هللا ىلصيمٌٕمث٦م اًمٜمٌل  :ٛمدحوقمالُم٤مت قمغم ىمرب اًم٤ًمقم٦م، وومٞمٝم٤م ُم٤م يُ 

 يمٙمثرة اًمزٟم٤م، واٟمتِم٤مر اجلٝمؾ. :مذَ اعم٘مدس، وومٞمٝم٤م ُم٤م يُ 

 :أذاط يمؼمىاًم٘مًؿ اًمث٤مين: 

 اًمٜمٌَِل   اـَمَٚمعَ وهل اًمقاردة ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد اًمٖمٗم٤مري ؓ ىم٤مل: 

ـُ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلص ًَ  َٟمْذيُمرُ : ىَم٤مًُمقا  ش؟شَمَذايَمُرونَ  َُم٤م»: وَمَ٘م٤مَل  َٟمَتَذايَمُر، َوَٟمْح  إهَِن٤َم»: ىَم٤مَل  ٤مقَم٦َم،اًم

ـْ  ٌَْٚمَٝم٤م شَمَرْونَ  طَمتَك شَمُ٘مقمَ  ًَم ظَم٤مَن، - وَمَذيَمرَ  - آَي٤مٍت  قَمنْمَ  ىَم  َواًمَداسَم٦َم، َواًمَدضَم٤مَل، اًمد 

ـْ  اًمَِمْٛمسِ  َوـُمُٚمقعَ  ك َوُٟمُزوَل  َُمْٖمِرهِب٤َم، ُِم ًَ ـِ  قِمٞم  َوَُم٠ْمضُمقَج، َوَي٠َمضُمقَج  ،ملسو هيلع هللا ىلص َُمْرَيؿَ  اسْم

قٍف  َوصَماَلصَم٦مَ  ًُ ًْ : ظُم ِق، ٌػ ظَم ٌػ  سم٤ِمعْمَنْمِ ًْ ٌػ  سم٤ِمعْمَْٖمِرِب، َوظَم ًْ  اًْمَٕمَرِب، سمَِجِزيَرةِ  َوظَم

ـَ  خَتُْرُج  َٟم٤مرٌ  َذًمَِؽ  َوآظِمرُ  ، ُِم ـِ ِهؿْ  إمَِم  اًمٜم٤َمَس  شَمْٓمُردُ  اًْمٞمََٛم  .(1)شحَمْنَمِ

 ذاط اًمٙمؼمى:هذه إ ذيمر اعم١مًمػ َخ٦ًم ُمـىمد و

                                                           

 (.8931أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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 :خسٗج املطٚح اهدجايأٗال: 

 ٌٞمؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.رج ىمُ وهق اًمدضم٤مل إيمؼم اًمذي خي

ط اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمُ  ف ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمتـ ٟم٦م سم٘مٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وومتٜمتُ ١مذِ وظمروضمف ُمـ إذا

واعمحـ اًمتل ُتر قمغم اًمٜم٤مس، ويًٛمك ُمًٞمح٤م: ٕن إطمدى قمٞمٜمٞمف ممًقطم٦م، أو 

 ٕنف يٛمًح إرض ذم أرسمٕملم يقُم٤م.

ه سمٙمذسمف ل قمغم اًمٜم٤مس يمٗمرل احلؼ سم٤ٌمـمٚمف، وٕنف يٖمٓم  وؾمٛمل دضم٤مٓ: ٕنف يٖمٓم  

 وُتقَيف وشمٚمٌٞمًف.

ذم ذيمر ظمروج اًمدضم٤مل ذم ملسو هيلع هللا ىلص وىمد شمقاشمرت إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل 

 آظمر اًمزُم٤من واًمتحذير ُمٜمف، وسمٞم٤من أوص٤مومف، ومم٤م ورد:

َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملقمـ أيب هريرة ؓ ىم٤مل يُمؿْ  َأ ـِ  ُأظْمؼِمُ  اًمَدضَم٤ملِ  قَم

 َيُ٘مقُل  وَم٤مًَمتِل َواًمٜم٤َمِر، اجْلَٜم٦َمِ  ُِمثُْؾ  َُمَٕمفُ  جَيِلءُ  َوإَِٟمفُ  َأقْمَقُر، إَِٟمفُ  ىَمْقَُمُف: َٟمٌِل   طَمَدصَمفُ  َُم٤م طَمِديًث٤م

 .(1)شىَمْقَُمفُ  ُٟمقٌح  سمِفِ  َأنَْذرَ  يَماَم  سمِفِ  َأنَْذْرشُمُٙمؿْ  َوإيِن   اًمٜم٤َمُر، ِهَل  اجْلَٜم٦َمُ  إهَِن٤َم

ٌه خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من يدَ   قمل اًمرسمقسمٞم٦م، خيرج ُمـ ـمريؼ سملمومٝمق رضمؾ ممق 

ف اًمٞمٝمقد واًمٜم٤ًمء ٕمُ ٌِ ُمـ يتَ  اًمِم٤مم واًمٕمراق، ومٞمدقمق اًمٜم٤مس إمم قم٤ٌمدشمف وم٠ميمثرُ 
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، ومٞمًػم ذم إرض يمٚمٝم٤م (1)وإقمراب. ويتٌٕمف ؾمٌٕمقن أخٗم٤م ُمـ َيقد أصٗمٝم٤من

وًمف ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م  ،، إٓ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ومٞمٛمٜمع ُمٜمٝمام(8)يم٤مًمٖمٞم٨م اؾمتدسمرشمف اًمريح

. ٕمف ضمٜم٦م وٟم٤مر، ومجٜمتف ٟم٤مر، وٟم٤مره ضمٜم٦مأنف ي٠مُمر اًمًامء ومتٛمٓمر، وإرض ومتٜم٧ٌم، ُم

أرسمٕمقن يقُم٤م: يقم يمًٜم٦م، ويقم يمِمٝمر، ويقم يمجٛمٕم٦م، وسم٤مىمل أج٤مُمف ة ُمٙمثف وُمد

 .(1)يم٠مج٤َمُمٜم٤م

ر ُمٜمف ذَ ، طَم (4)وهق أقمقر اًمٕملم ُمٙمتقب سملم قمٞمٜمف )ك ف ر( ي٘مرأه اعم١مُمـ وم٘مط

ـْ »وىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل    قَمٜمُْف، وَمْٚمٞمَٜم٠ْمَ  سم٤ِمًمَدضَم٤ملِ  ؾَمِٛمعَ  َُم
ِ
 َوُهقَ  ًَمٞم٠َْمتِٞمفِ  اًمَرضُمَؾ  إِنَ  وَمَقاّلَل

٥ُم  ًِ ، َأنَفُ  َُيْ ـٌ ٌَْٕم٨ُم  مِم٤َم وَمٞمَتٌَُِٕمُف، ُُم١ْمُِم ـَ  سمِفِ  َي ٌَُٝم٤مِت  ُِم شاًمِم 
(5). 

ـْ » ىم٤مل:ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  أيب اًمدرداء ُمـ طمدي٨م ُمًٚمؿ روىو  قَمنْمَ  طَمِٗمظَ  َُم

ـْ  آَي٤مٍت  ـَ  قُمِّمؿَ  اًْمَٙمْٝمِػ  ؾُمقَرةِ  َأَولِ  ُِم  .(7)شه٤مرِ آظِم  ـْ ُمِ »وذم رواي٦م:  ،(6)شاًمَدضَم٤ملِ  ُِم

                                                           

 (.8944يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

د سمف هٜم٤م»: (416/ 6ش )إطمقذي حتٗم٦م»ىم٤مل ذم  (8) إـمالىم٤م ًمٚم٥ًٌم قمغم  :اًمٖمٞمؿ :اعمرا

ع اًمٖمٞمؿ )اؾمتدسمرشمف اًمريح( :اعم٥ًٌم، أي  .شينع ذم إرض إها

 .(8917( يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ )1)

 .(8911( يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمين.19875(، وأمحد )4119: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 5)

 (.839حٞمحف )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ص( 6)

 (، وصححٝم٤م إًم٤ٌمين.4181)ش اًمًٜمـ»أظمرضمٝم٤م أبق داود ذم ( 7)
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 :♠ ُصٗي عٚطٟ ابّ ًسٍٙثاُٚا: 

اَيثِ ﴿ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىمد و ٛ  ِّٙٚعه أن ٟمزول قمٞمًك  :أي، [61]اًمزظمرف: ﴾ ِإَوٟه١ُۥ ًَِٙٚۡ

:اًم٤ًمقم٦م، ويدل قمغم هذا اًم٘مراءة إظمرى رِب ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م قمالُم٦م قمغم ىمُ  ♠

﴿ ًَ اَيثِ َٚ ِإَوٟه١ُۥ َٙ  ظمروضمف قَمَٚمٌؿ ُمـ أقمالم اًم٤ًمقم٦م. :اًمٕملم واًمالم، أي سمٗمتح﴾، ٛ  ِّٙٚعه

ٛ  ﴿ذم شمٗمًػم هذه أي٦م  ¶وروى اإلُم٤مم أمحد قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ِإَوٟه١ُۥ ًَِٙٚۡ
اَيثِ   .(1)ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ♠ىم٤مل: هق ظمروج قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ﴾، ِّٙٚعه

 وإدًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م قمغم ٟمزوًمف يمثػمة ضمدا: 

 َٟمْٗمِز  َواًَمِذي»ملسو هيلع هللا ىلص: قل اهلل رؾم : ىم٤ملُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ؓ ىم٤مل

ـَ  سمِٞمَِدِه، ـُ  ومِٞمُٙمؿْ  َيٜمِْزَل  َأنْ  ًَمٞمُقؿِمَٙم ، طَمَٙماًم  َُمْرَيؿَ  اسْم ًٓ  َوَيْ٘متَُؾ  اًمَّمٚمِٞم٥َم، وَمٞمَْٙمِنَ  قَمْد

ٌََٚمفُ  ٓ طَمتَك اَح٤مُل  َوَيِٗمٞمَض  ،(8)اجِلْزَي٦مَ  َوَيَْمعَ  اخِلٜمِْزيَر، ْجَدةُ  شَمُٙمقنَ  طَمتَك َأطَمٌد، َيْ٘م ًَ  اًم

طِمَدةُ اًمقَ  ا  ا ـَ  ظَمػْمً ْٟمٞم٤َم ُِم شومِٞمَٝم٤م َوَُم٤م اًمد 
(1). 

                                                           

(، وصححف 1331ش )اعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 8918أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )( 1)

 وواوم٘مف اًمذهٌل، وطمًٜمف حم٘م٘مق اعمًٜمد.

 ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه: ذم وم٤مًمّمقاب»: (193/ 8ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ )    ىم٤مل اًمٜمقوي( (8

 ٓ سمؾ هب٤م: قمٜمف يُٙمَػ  مل اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ سمذل وُمـ اإلؾمالم، إٓ اًمٙمٗم٤مر ُمـ ؾي٘مٌ وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م،

 .شاًم٘متؾ أو اإلؾمالم إٓ ي٘مٌؾ

 (.155( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1448: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 .(1)دُمِمؼ، ذىمل ويٜمزل سم٤مًمِم٤مم، قمٜمد اعمٜم٤مرة اًمٌٞمْم٤مء

قمغم ٟمزوًمف، ومل خي٤مًمػ ومٞمف أطمد ُمـ  ٦مُ أمجٕم٧م إُمَ »ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل  : 

وىمد  .أهؾ اًمنميٕم٦م، وإٟمام أنٙمر ذًمؽ اًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة، ممـ ٓ يٕمتد سمخالومف

وُيٙمؿ هبذه اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م، وًمٞمس يٜمزل  ، أنف يٜمزلاٟمٕم٘مد إمج٤مع إُم٦م قمغم

 .(8)شسمنميٕم٦م ُمًت٘مٚم٦م

ُ ٌِ ، ومٞمُ ♠قمغم اًمٞمٝمقد ذم زقمٛمٝمؿ أهنؿ ىمتٚمقا قمٞمًك  د  وذم ٟمزوًمف رَ   -اهلل  لم 

ًَ يمذهبؿ، وأنف اًمذي ي٘متٚمُ  - شمٕم٤ممم  ٝمؿ اًمدضم٤مل.ٝمؿ وي٘متؾ رئٞم

 وُيدث ذم زُمٜمف أُمقر قمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م:

 .ىمتؾ اعمًٞمح اًمدضم٤مل -1

 .ضمقج وُم٠مضمقجهالك ي٠م -8

 فمٝمقر اًمؼميم٤مت واخلػمات، ورومع اًمِمحٜم٤مء واًمٌٖمْم٤مء. -1

 :خسٗج ٙأج٘ج ًٗأج٘جثاهجا: 

ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ىمٌٞمٚمت٤من ُمـ وًمد آدم وطمقاء، يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

: اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  - َوضَمَؾ  قَمزَ  - اّلَلُ  َيُ٘مقُل ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل  : ىم٤ملاخلدري ؓ ىم٤مل

ٌَٞمَْؽ : َيُ٘مقُل  آَدُم، َي٤م» ـْ  خُتِْرَج  َأنْ  َي٠ْمُُمُركَ  اّلَلَ  إِنَ : سمَِّمْقٍت  وَمٞمُٜم٤َمَدى َوؾَمْٕمَدْيَؽ، سَمٜم٤َمرَ  ًَم  ُِم
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ر اًمٌٝمٞم٦م( »8)  .(94/ 8) شًمقاُمع إنقا
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َيتَِؽ  ، َي٤م: ىَم٤مَل  اًمٜم٤َمِر، إمَِم  سَمْٕمًث٤م ُذر  ـْ : ىَم٤مَل  اًمٜم٤َمِر؟ سَمْٕم٨ُم  َوَُم٤م َرب   ىَم٤مَل: ُأَراهُ  - َأْخٍػ  يُمؾ   ُِم

عَ  - ًْ
َٕم٦مً  ُِمئ٦َمٍ  شمِ ًْ

ِٕملَم، َوشمِ ًْ
 َوشَمَرى اًمَقًمِٞمُد، َوَيِِمٞم٥ُم  مَحَْٚمَٝم٤م، احل٤َمُِمُؾ  شَمَْمعُ  ذٍ وَمِحٞمٜمَئِ  َوشمِ

َٙم٤مَرى، ُهؿْ  َوَُم٤م ؾُمَٙم٤مَرى اًمٜم٤َمَس  ًُ ـَ  سمِ   قَمَذاَب  َوًَمِٙم
ِ
 قَمغَم  َذًمَِؽ  وَمَِمَؼ ش. ؿَمِديدٌ  اّلَل

ْت  طَمَتك اًمٜم٤َمسِ  ـْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اًمٜمٌَِل   وَمَ٘م٤مَل  ُوضُمقُهُٝمْؿ، شَمَٖمػَمَ عَ  َوَُم٠ْمضُمقَج  َي٠ْمضُمقَج  ُِم ًْ
 ُِمئ٦َمٍ  شمِ

َٕم٦مً  ًْ
ِٕملَم، َوشمِ ًْ
 .(1)شَواطِمدٌ  َوُِمٜمُْٙمؿْ  َوشمِ

ِٞ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،هؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿرد ذيمرُ وو يۡ سه ٌَ َبۡۡيَ ٱلعه
ٰٓ إِذَا ةََٚ َخِته

  ٜ ا ٤َۡٓ َٝ ٤٣َُن ٤ََّۡٓل  ا وََجَس ِٜٞ ُدو٣ِِٟ َٔ ّۡ ۡصَجۡۡيِ إِنه  ٩٣ َّله يََساُدوَن َح َٔ
ۡٙ ََٰشا ٱ ْ َي َٓال٤ُا

ُج٤جَ 
ۡ
َ٘  يَأ ًَ ن ََتۡ

َ
ٰٓ أ َٕ َرصًۡجا لََعَ َ ُ٘ ل ًَ ٘ۡ ََنۡ ۡرِض َذ٣َ

َ
ِعُسوَن ِِف ٱۡۡل ّۡ ُٜ ُج٤َج 

ۡ
أ َٜ َو

ٛۡ َظّس   ِخي٤ُ٠ِِن  ٩٤ا ةَح٠َ٠َۡا َوَبح٣َُ٠ۡ
َ
َّنِ ذِي١ِ َرّّبِ َرۡۡي  َِأ

ٗه َٜ ا  َٜ ٘ۡ َٓاَل  ًَ ۡج
َ
ٍة أ ٤ه ُٔ ِ ة

 ًٜ ٛۡ َرۡد ٛۡ َوَبح٣َُ٠ۡ َسَذۡۡيِ َءاح٤ُِِن ُزبََص ٱِۡلَِسي ٩٥ا ةَح٠َُۡس ٰٓ إِذَا َظاَوىَٰ َبۡۡيَ ٱلؿه سِِۖ َخِته
١َُٚۥ َٟار   ًَ ٰٓ إِذَا َج ْۖٞ َخِته ُز٤ا ُّ ِۡصِۡغ َيَٚۡي١ِ ِٓۡمص   ا َٓاَل َءاح٤ُِِنٓ َٓاَل ٱٟ

ُ
٤ٓاْ  ٩٦ا أ ًُ ا ٱۡظَطَٰ َٝ َذ

ت   ۡٔ ْ ََلُۥ َج ٤ا ًُ ا ٱۡظخََطَٰ َٜ ن َحۡو٣َُصوهُ َو
َ
ِۖ َِإِذَا  َٓاَل َهََٰشا رَۡۡحَث   اأ ّّبِ ِٞ ره آَء وَۡيُس َرّّبِ جَ ّٜ

  ّٔ ۖٞ َوََكَن وَۡيُس َرّّبِ َخ َٓء
١َُٚۥ َدَكه ًَ  .[97-91]اًمٙمٝمػ: ﴾ اَج

ِ َخَسب  ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ِٞ ُُكّ ّٜ ُج٤ُج و٢َُٛ 

ۡ
أ َٜ ُج٤ُج َو

ۡ
ٰٓ إِذَا ُِخَِدۡج يَأ  َخِته

ِ  ٩٦ِع٤َُٚن يَج ةَۡصَُٰص ٱَّله
َ
ُّْ َِإِذَا ِِهَ َشَِٰزَؿٌث خ ُصواْ َوٱۡرََّتََب ٱل٤َۡۡيُس ٱِۡلَ َّ َٞ َز ي

َٚث   ّۡ ٠ها ِِف َد ُٖ ٤ََٰۡي٠ََٚا َٓۡس  ٠ها  َي ُٖ  ۡ٘ ٞۡ َهََٰشا ةَ ِ ِٝۡيَ ّٜ ِ  .[97-96]إنٌٞم٤مء:﴾ َظَٰٚ
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 هؿ ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة.وورد ذم اًمًٜم٦م ذيمرُ 

 ًَ ـ  :قمٔمٞمؿ سمٜم٤مه ذو اًم٘مرٟملم د  وهؿ حمجقزون سم ًمٞمحجز سمٞمٜمٝمؿ وسملم ضمػماهنؿ اًمذي

وُمٙم٤مٟمف: ذم ضمٝم٦م  ريؿ ذيمر هذا اًمًد يمام ؾمٌؼ.اؾمتٖم٤مصمقا سمف ُمٜمٝمؿ. وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙم

ٰٓ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :اعمنمق ِٝۡط َخِته َٜۡمَِٚى ٱلؼه  ٌَ  .[93]اًمٙمٝمػ:﴾ إِذَا ةََٚ

 ًَ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :سمٜمل سملم ضمٌٚملم دَ واًمذي شمدل قمٚمٞمف أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أن هذا اًم

﴿ ِٞ يۡ سه ٌَ َبۡۡيَ ٱلعه ٰٓ إِذَا ةََٚ ًَ  ﴾،َخِته  ن ُمت٘م٤مسمالن، صمؿ ىم٤مل:ان: مه٤م ضمٌالدَ واًم

َسَذۡۡيِ ﴿ ٰٓ إِذَا َظاَوىَٰ َبۡۡيَ ٱلؿه طمتك طم٤مذى  ،أنف ووع ىمٓمع احلديد :أي ﴾،َخِته

 ي٠مذن اهللُ ، إمم أْن امٙمَ ا حُم ٤م ُمذاسم٤م ومٙم٤من ؾمد  ح٤مؾًم قمٚمٞمف ٟمُ  غَ هب٤م رؤوس اجلٌٚملم، صمؿ أومرَ 

 سمخروضمٝمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من. -شمٕم٤ممم  -

  قَل ؾُم رَ  نَ أَ : ▲قمـ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش 
ِ
 وَمِزقًم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م َدظَمَؾ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

َٓ  إهَِلَ  ٓ»: َيُ٘مقُل  ، إِ ـْ  ًمِْٚمَٕمَرِب  َوْيٌؾ  اّلَلُ َب، ىَمدِ  َذ   ُِم ـْ  اًمٞمَْقمَ  وُمتَِح  اىْمؽَمَ  َي٠ْمضُمقَج  َرْدمِ  ُِم

ٌَِٕمفِ  َوطَمَٚمَؼ  ،شَهِذهِ  ُِمثُْؾ  َوَُم٠ْمضُمقَج  ل اإِلهْب٤َممِ  سم٢ِِمْص
 سمِٜم٧ُْم  َزْيٜم٥َُم  ىَم٤مًَم٧ْم  شَمٚمِٞمَٝم٤م. َواًَمتِ

، َرؾُمقَل  َي٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم: ضَمْحٍش:
ِ
 يَمثُرَ  إَِذا َٟمَٕمْؿ،»: ىَم٤مَل  اًمَّم٤محِلُقَن؟ َووِمٞمٜم٤َم َأهَنِْٚمُؽ  اّلَل

٨ٌَُم   .(1)شاخلَ
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ٖمٞم٤من وإوم٤ًمد ذم إرض، وإهالك ًمٚمحرث واًمٜمًؾ، وإذا ظمرضمقا ُيّمؾ ُمٜمٝمؿ ـمُ 

 :▐ف إمم اهلل وأصح٤مسمُ  ♠ومٞمتيع ٟمٌل اهلل قمٞمًك اسمـ ُمريؿ 

قة وا سم٠منٗمًٝمؿ طمٞمٚم٦م وٓ ىمُ دُ هبؿ ُمـ اًمٌالء واعمحـ اًمتل مل جيِ  َؾ ًمٞمٙمِمػ قمٜمٝمؿ ُم٤م طَم 

ٝمؿ ومٞمّمٌحقن ٙمُ ٝم٤م، ومٞمًتجٞم٥م اهلل لؿ، ومٞمًٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمدود اًمّمٖمػم ومٞمٝمٚمِ ٕمِ ومْ ًمدَ 

سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م، ومتٛمتٚمئ إرض ُمـ ٟمتٜمٝمؿ، ومٞم١مذون اًمٜم٤مس  ٥ُم اجلراد، يريمَ  ُمقشمك ُمقَت 

 قمز وضمؾ -٤مسمف صم٤مٟمٞم٦م إمم اهلل سمٜمتٜمٝمؿ أؿمد ُمـ طمٞم٤مهتؿ، ومٞمتيع ٟمٌل اهلل قمٞمًك وأصح

، ومػمؾمؾ ـمػما حتٛمٚمٝمؿ وشمٓمرطمٝمؿ ذم اًمٌحر، صمؿ يرؾمؾ ُمٓمرا شمٖمًؾ آصم٤مرهؿ، صمؿ ي٠مُمر -

اهلل إرض ًمؽمد سمريمتٝم٤م وشمٜم٧ٌم صمامره٤م، ومٞمٕمؿ اًمرظم٤مء، وشمٓمرح اًمؼميم٦م ومٞمٕمٞمش قمٞمًك 

 .(1)اسمـ ُمريؿ وأصح٤مسمف ذم قمٞمش رهمٞمد

 :خسٗج اهدابٞزابعا: 

ۡرصَۡج٠َا ﴿. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ودل قمغم ظمروضمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
َ
ٛۡ أ ٤ُۡل َيَٚي٣ِۡ َٔ

ِإَوذَا وََرَى ٱٙۡ
ٛۡ َدٓاةهث   نه  ل٣َُ

َ
ٛۡ أ ٣ُُٝ ِ ۡرِض حَُسّٚ

َ
َٞ ٱۡۡل ِ ٤ُ٠ِنَ ٱَلهاَس ََك٤ُٟاْ أَِب ّٜ َٰخ٠َِا ََّل ي٤ُٓ  .[88]اًمٜمٛمؾ: ﴾ َي

ـُ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِل   اـَمَٚمعَ ٞمد ؓ ىم٤مل: ؾِم وقمـ طمذيٗم٦م سمـ أَ   ،َٟمَتَذايَمرُ  َوَٟمْح

٤مقَم٦َم، َٟمْذيُمرُ : ىَم٤مًُمقا  .ش؟شَمَذايَمُرونَ  َُم٤م»: وَمَ٘م٤مَل  ًَ ـْ  إهَِن٤َم»: ىَم٤مَل  اًم ٌَْٚمَٝم٤م شَمَرْونَ  طَمتَك شَمُ٘مقمَ  ًَم  ىَم

ش٦مَ اسمَ دَ اًمْ »ومذيمر ُمٜمٝم٤م:  ،...ش آَي٤مٍت  قَمنْمَ 
(8). 

                                                           

 (. 8917يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

 . شم٘مدم خترجيف( 8)



 

 
 

 benaacademy.net 046 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ؿ اًمٜم٤مس يمالُم٤م ظم٤مرىم٤م ًمٚمٕم٤مدة.وهل آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل، شمٙمٚم  

ضمٝم٤م، ووىمتف، ٓ طم٤مضم٦م ًمإلـم٤مًم٦م سمذيمره وًمٚمٕمٚمامء يمالم ذم صٗمتٝم٤م، وُمٙم٤من ظمرو

 ذم هذا اعم٘م٤مم.

 ويتٚمخص قمٛمؾ اًمداسم٦م ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:

 أهن٤م داسم٦م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس. - 1

8 -  ًِ   اعم١مُمـ ُمـ اًمٙم٤مومر.اًمٜم٤مس قمغم أنقومٝمؿ سمٕمالُم٦م شمٌلم   ؿُ أهن٤م شم

ؿُ  اًمَداسَم٦مُ  خَتُْرُج »قمـ أيب أُم٤مُم٦م ؓ ُمرومققم٤م:  ًِ  .(1)شؿْ ظَمَراـمِٞمِٛمٝمِ  قَمغَم  اًمٜم٤َمَس  وَمَت

 :طو٘ع اهػٌظ ًّ ًغسبٔاخاًطا: 

 وهق قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى، دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع.

ۡو ﴿: - شمٕم٤ممم - ىم٤مل اهلل
َ
َٕ أ ِِتَ َربُّ

ۡ
ۡو يَأ
َ
ُث أ َٗ ِ ََٝلٰٓئ

ۡ ُٛ ٱل تِي٣َُ
ۡ
ن حَأ
َ
ٓ أ ٘ۡ ي٠َُوُصوَن إَِّله ٢َ

ِِت 
ۡ
ُۗ ي٤ََۡم يَأ َٕ ِ ـُ َءاَيَِٰج َرّب ًۡ ِِتَ َب

ۡ
ًعا إِيَم٣َ٠َُٰا يَأ ّۡ ُى َج َّ َٕ ََّل ي٠َ ِ ـُ َءاَيَِٰج َرّب ًۡ   َب

َعَتۡج ِِفٓ إِيَم٣َِ٠َٰا َرۡۡي   َٖ ۡو 
َ
ُ٘ أ ٠َۡج ِٜٞ َرۡت َٜ ٞۡ َءا ٛۡ حَُس َ ْ ل ِ٘ ٱَٟخِوُصٓوا إِٟها اُۗ ُٓ

٠خَِوُصونَ  نٕم٤مم: ﴾ ُٜ  .[158]ٕا

                                                           

(، وصححف إًم٤ٌمين 8919(، واسمـ اجلٕمد ذم ُمًٜمده )88138أظمرضمف أمحد ): صحٞمح( 1)

 (.188ش )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»ذم 
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٤مقَم٦مُ  شَمُ٘مقمُ  ٓ»ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملقمـ أيب هريرة ؓ ىم٤ملو ًَ  طَمتَك اًم

ـْ  اًمَِمْٛمُس  شَمْٓمُٚمعَ   ٓ طِملمَ  َوَذًمَِؽ  َأمْجَُٕمقَن، آَُمٜمُقا  اًمٜم٤َمُس  َوَرآَه٤م ـَمَٚمَٕم٧ْم  وَم٢ِمَذا َُمْٖمِرهِب٤َم: ُِم

٤م َيٜمَْٗمعُ  ًً شإِياَمهُن٤َم َٟمْٗم
(1). 

 :وم٤مئدة 

ط اًم٤ًمقم٦م، ًمٕمدم ورود ٟمص وم٤مصؾ، ًمٙمـ  اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمرشمٞم٥م أذا

 ْمٝمؿ أن شمرشمٞمٌٝم٤م: اضمتٝمدوا ذم شمدسمر اًمٜمّمقص واًمرسمط سمٞمٜمٝم٤م، وىمرر سمٕم

 .ظمروج اًمدضم٤مل -8            .              ظمروج اعمٝمدي -1

 .(8)ظمروج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج -4.                     ملسو هيلع هللا ىلصٟمزول قمٞمًك  -1

ط اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى شمٙمقن ُمتٕم٤مىم٦ٌم سمنقم٦موًمٞمُ  ومٗمل طمدي٨م  :ٕمٚمؿ أن أذا

 قَُم٤مٌت َُمٜمْٔمُ  ظَمَرَزاٌت  أَي٤مُت »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  قمـ اًمٜمٌل ¶سمـ قمٛمرو  اهلل قمٌد

ْٚمُؽ  ُيْ٘مَٓمعِ  وَم٢ِمنْ  ؾِمْٚمٍؽ، رِم   ً ٌَعْ  اًم شسَمْٕمْم٤مً  سَمْٕمُْمَٝم٤م َيْت
(1). 

                                                           

 (. 157( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )4616: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ٗمؼ قمٚمٞمفُمت( 1)

اًمذي يؽمضمح ُمـ ُمٛمقع »:  (11/151) ذم اًمٗمتح ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر   (8)

أن ظمروج اًمدضم٤مل أول أي٤مت اًمٕمٔم٤مم اعم١مذٟم٦م سمتٖمػم إطمقال اًمٕم٤مُم٦م ذم ُمٕمٔمؿ  :إظم٤ٌمر

س ُمـ اعمٖمرب هق أول إرض، ويٜمتٝمل ذًمؽ سمٛمقت قمٞمًك اسمـ ُمريؿ، وأن ـمٚمقع اًمِمٛم

أي٤مت اًمٕمٔم٤مم اعم١مذٟم٦م سمتٖمػم أطمقال اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي، ويٜمتٝمل ذًمؽ سم٘مٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وًمٕمؾ 

 ش.ظمروج اًمداسم٦م ي٘مع ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي شمٓمٚمع ومٞمف اًمِمٛمس ُمـ اعمٖمرب

اًمًٚمًٚم٦م »(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 8461(، واحل٤ميمؿ )7343: أظمرضمف أمحد )صحٞمح( 1)

 (.1768ش )اًمّمحٞمح٦م
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  :املبخح اهسابع: فتِٞ اهكرب
 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 :املطوب األٗي: املساد بفتِٞ اهكرب
 .(1)اًمٗمتٜم٦م ًمٖم٦م: آظمت٤ٌمر

 وومتٜم٦م اًم٘مؼم: ؾم١مال اعمٞم٧م قمـ رسمف، وديٜمف، وٟمٌٞمف.

ـ ذم إرض، أو ومِ ومام ُمـ إٟم٤ًمن يٛمقت ؾمقاء دُ وهل أول رء يٙمقن سمٕمد اعمقت، 

ل ذم اًمؼم، أو أيمٚمتف اًم٤ًٌمع، أو أطمرىمتف اًمٜمػمان، أو ذرشمف اًمري٤مح، إٓ ويٗمتـ هذه ُمِ رُ 

 اًمٗمتٜم٦م ومٞم٠ًمل قمـ صمالصم٦م أُمقر: ُمـ رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ وُمـ ٟمٌٞمؽ ؟.

 :املطوب اهجاُٛ: األدهٞ عوٟ فتِٞ اهكرب
 وومتٜم٦م اًم٘مؼم صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

٤ِۡل ٱثلهاةِِج ِِف ٱِۡلَي٤ََٰةِ يُثَّتُِج ٱ﴿: - شمٕم٤ممم - اهلل ىم٤مل َٔ ْ ةِٱٙۡ ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ُ ٱَّله َّلله
ۡجيَا َوِِف ٱٓأۡلِرَصةِ   [.87﴾ ]إسمراهٞمؿ: ٱَلُّ

ٚمِؿُ »ملسو هيلع هللا ىلص: وىم٤مل اًمٜمٌل  ًْ َٓ  إهَِلَ  ٓ َأنْ  َيِْمَٝمدُ : اًمَ٘مؼْمِ  ذِم  ؾُمئَِؾ  إَِذا اعمُ  َوأَنَ  اّلَلُ  إِ

، قُل َرؾُم  حُمََٛمًدا
ِ
٤ِۡل ٱثلهاةِِج ِِف يُثَّتُِج ٱ: ﴿ىَمْقًُمفُ  وَمَذًمَِؽ  اّلَل َٔ ْ ةِٱٙۡ ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ُ ٱَّله َّلله

ۡجَيا َوِِف ٱٓأۡلِرَصةِ   .(8)[ش87﴾ ]إسمراهٞمؿ: ٱِۡلَي٤ََٰةِ ٱَلُّ

                                                           

 (.4/478ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: »يٜمٔمر( 1)

 (، سمٜمحقه.8871( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )4699: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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ِه، ذِم  ُوِوعَ  إَِذا اًْمَٕمٌْدَ  إِنَ »ملسو هيلع هللا ىلص: ًم٘مقل اًمٜمٌل  :واًم٤ًمئؾ ُمٚمٙم٤من  قَمٜمْفُ  َوشَمَقمَم  ىَمؼْمِ

َٛمعُ  إَِٟمفُ  ٤مسُمُف،َأْصحَ  ًْ شوَمٞمُْ٘مِٕمَداٟمِفِ  َُمَٚمَٙم٤منِ  َي٠ْمتِٞمفِ »: ىَم٤مَل  ،شٟمَِٕم٤مِلِؿْ  ىَمْرعَ  ًَمٞمَ
(1). 

 .(8)ػمٙمِ ــر وٟمَ ٝمام ُمٜمٙمَ واؾمٛمُ 

 :املطوب اهجاهح: عٌَ٘ فتِٞ اهكرب

 ًمٚمٛم١مُمـ واًمٙم٤مومر، ُمـ هذه إُم٦م وهمػمهؿ، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ: اًم١ًمال قم٤مم  

 :ُمـ ُم٤مت ؿمٝمٞمداأوٓ: 

ٌُقِرِهْؿ، ذِم  ُيْٗمَتٜمُقنَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  سَم٤مُل  َُم٤مملسو هيلع هللا ىلص:  ل  ٌِ اًمٜمَ  َؾ ئِ ؾُم  دْ ٘مَ ومَ  َٓ  ىُم : ىَم٤مَل  اًمَِمِٝمٞمَد؟ إِ

٤ٌَمِرىَم٦مِ  يَمَٗمك» ٞمُقِف  سمِ  ً شومِْتٜم٦َمً  َرْأؾِمفِ  قَمغَم  اًم
(1). 

 :ُمـ ُم٤مت ُمراسمٓم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهللصم٤مٟمٞم٤م: 

ـْ  ظَمػْمٌ  َوًَمٞمَْٚم٦مٍ  َيْقمٍ  ِرسَم٤مطُ »ملسو هيلع هللا ىلص: ٘مقًمف ًم  ضَمَرى َُم٤مَت  َوإِنْ  ٞم٤َمُِمِف،َوىمِ  ؿَمْٝمرٍ  ِصٞم٤َممِ  ُِم

ـَ  ِرْزىُمُف، قَمَٚمٞمْفِ  َوُأضْمِرَي  َيْٕمَٛمُٚمُف، يَم٤منَ  اًَمِذي قَمَٛمُٚمفُ  قَمَٚمٞمْفِ   .(4)شاًْمَٗمَت٤منَ  َوَأُِم

 :اًمرؾمؾصم٤مًمث٤م: 

 ًُ  ٠مل قمٜمٝمؿ وٓ ُي٠ًمخقن، وهؿ أومْمؾ ُمـ اًمِمٝمداء واعمراسمٓملم.ومٞم

                                                           

 (.8873( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1118: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 وىم٤مل: طمًـ همري٥م، وطمًٜمف إًم٤ٌمين.، (1371يٜمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )( 8)

٤مئل )صحٞمح( 1) ٤مين.7811ش )ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 8351: أظمرضمف اًمٜم ًم  (، وصححف ا

 .(، ُمـ طمدي٨م ؾمٚمامن 1911ؓأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 4)



 

 
 

 benaacademy.net 050 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :املبخح اخلاًظ: عراب اهكرب ُٗعٌٕٚ
 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 :ألٗي: حلٍ اإلمياْ بٕ, ٗدهٚوٕاملطوب ا

 واضم٥ٌم، وهق ُمـ مجٚم٦م اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر.اإليامن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف 

ذم صمٌقت قمذاب ملسو هيلع هللا ىلص وىمد دل اًم٘مرآن وشمقاشمرت إظم٤ٌمر قمـ رؾمقل اهلل 

 اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف.

ۚٓ ﴿ذم آل ومرقمقن:  - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ا ا وََيِؼّي  ُسّو  ٍُ َصُف٤َن َيَٚۡي٣َا  ًۡ ٱَلهاُر ُح
َشابِ وَ  ًَ َػسه ٱٙۡ

َ
ْ َءاَل ِِصَۡي٤َۡن أ ۡدِر٤ُٓٚا

َ
اَيُث أ ٤ُم ٱلعه ُٔ ومذيمر  [،46﴾ ]هم٤مومر: َي٤َۡم َت

 قمذاهبؿ ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وهق قمذاب اًم٘مؼم.

َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص: وىم٤مل  ، َٓ  َأنْ  ًَمْق ِٛمَٕمُٙمؿْ  َأنْ  اهللَ  ًَمَدقَمْقُت  شَمَداوَمٜمُقا ًْ ـْ  ُي  اًْمَ٘مؼْمِ  قَمَذاِب  ُِم

ٌََؾ  صُمؿَ  ،شُِمٜمْفُ  َأؾْمَٛمعُ  اًَمِذي   شَمَٕمَقُذوا»: وَمَ٘م٤مَل  سمَِقضْمِٝمِف، قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأىْم
ِ
ـْ  سم٤مهلل  .شاًمٜم٤َمرِ  قَمَذاِب  ُِم

  َٟمُٕمقذُ : ىَم٤مًُمقا 
ِ
ـْ  سم٤مهلل   شَمَٕمَقُذوا»: وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم٤َمِر، قَمَذاِب  ُِم

ِ
ـْ  سم٤مهلل : ىَم٤مًُمقا  .شاًْمَ٘مؼْمِ  قَمَذاِب  ُِم

  َٟمُٕمقذُ 
ِ
ـْ  سم٤مهلل  .(1)اًْمَ٘مؼْمِ  قَمَذاِب  ُِم

 :ُٗعٌٕٚ ,: صفٞ عراب اهكرباملطوب اهجاُٛ

 :أوٓ: ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم

                                                           

 .(، ُمـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م 8867ؓأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)
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ر ُمـ ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم اًمذي ئمٗمر سمف اًمٕمٌد اعم١مُمـ، قَ ضم٤مءت إطم٤مدي٨م سمٌٞم٤من ُص 

 وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

 .ش ًمف ُمـ ومراش اجلٜم٦مٗمرَ يُ  -1

 ٦م.س ُمـ ًم٤ٌمس اجلٜمُيٚمٌَ و -8

ف ٜمُ قمٞم رَ وشم٘مَ  ،ُمـ ـمٞمٌٝم٤م ؿَ ويُِم  ،ًمٞم٠متٞمف ُمـ ٟمًٞمٛمٝم٤م :ح ًمف سم٤مب إزم اجلٜم٦مٗمتَ يُ و -1

 .سمام يرى ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ

ًَ يُ  -4  .ًمف ذم ىمؼمه َح ٗم

 وًمذًمؽ يِمت٤مق إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م. :فِ سمروقان اهلل وضمٜمتِ  نَمَ ٌَ يُ  -5

 .(1)اًمٓمقيؾ وضم٤مءت هذه اًمّمقُر اخلٛمُس ذم طمدي٨م اًمؼماء ؓ

سمف ُم٘مٕمدا  - قمز وضمؾ - ف اهللُ ه ُمـ اًمٜم٤مر اًمذي أبدًمَ هوره سمرؤيتف ُم٘مٕمدَ  -6

 .ُمـ اجلٜم٦م

 قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 
ِ
٤َم »ضِمٜم٤َمَزًة وَمَ٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ؿَمِٝمْدُت َُمَع َرؾُمقِل اّلَل أََي 

َُُم٦َم شمٌُْتغََم ذِم ىمٌُُقِرَه٤م ،اًمٜم٤َمُس  ـَ ومَتََٗمَرَق قَمٜمُْف أَْصَح٤مسمُُف ضَم٤مَءُه َُمٚمٌَؽ  ،إَِن َهِذِه ٕا
٤مُن ُدومِ ًَ وم٢َمَِذا اإِلْٟم

ٓ  :ىم٤َمَل  ،وم٢َمِْن يَم٤مَن ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ؟َهَذا اًمَرضُمؾِ  ىم٤َمَل: َُم٤م شمَُ٘مقُل ذِم  .وم٠َمىَمَْٕمَدهُ  ،ذِم يَِدِه ُِمٓمَْراٌق  أؿَْمَٝمُد أَْن 

 ،صمَُؿ يُْٗمتَُح ًَمُف سم٤َمٌب إمَِم اًمٜم٤َمرِ  .َصَدىم٧َْم  :ومَٞمَُ٘مقُل  .َوأََن حُمََٛمًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ،إهَِلَ إِٓ اّلَلُ 

                                                           

 .-شمٕم٤ممم  -ؾمٞم٠ميت خترجيف ىمري٤ٌم، سم٢مذن اهلل ( 1)
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ومَٞمُْٗمتَُح ًَمُف سم٤َمٌب إمَِم  :٤م إِْذ آَُمٜم٧َْم ومََٝمَذا َُمٜمِْزًُمَؽ وم٠َمَُمَ  ،َؽ ًَمْق يَمَٗمْرَت سمَِرسم َؽ َهَذا يَم٤مَن َُمٜمِْزًمَ  :ومَٞمَُ٘مقُل 

يُد أَْن يَٜمَْٝمَض إًَِمٞمْفِ  ـْ  :ومَٞمَُ٘مقُل ًمَفُ  ،اجْلَٜم٦َِم ومػَُمِ هِ  .اؾْمُٙم ُح ًَمُف ذِم ىمؼَْمِ ًَ  .(1)شَويُْٗم

 .اًمٕمروس ُم٦مَ قْ يٜم٤مم ٟمَ  -7

 .ر ًمف ىمؼُمهٜمقَ ويُ  -8

ىم٤مٓ  ،لمِ ـ إذا أضم٤مب اعمٚمٙمَ اعم١مُم أنَ ملسو هيلع هللا ىلص وضم٤مء هذا ذم طمدي٨م أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل 

ُح  صُمؿَ  َهَذا، شَمُ٘مقُل  َأنََؽ  َٟمْٕمٚمَؿُ  يُمٜم٤َم ىَمدْ »ًمف:  ًَ هِ  ذِم  ًَمفُ  ُيْٗم
 ُيٜمََقرُ  صُمؿَ  ؾَمٌْٕملَِم، ذِم  ذَِراقًم٤م ؾَمٌُْٕمقنَ  ىمؼَْمِ

ُهْؿ، َأْهكِم  إمَِم  أَْرضِمعُ : وَمٞمَُ٘مقُل  ٟمَْؿ، ًَمُف: ُيَ٘م٤مُل  صُمؿَ  ومِٞمِف، ًَمفُ   اًمَٕمُروسِ  يَمٜمَْقَُم٦مِ  ٟمَؿْ : نِ ومَٞمَُ٘مقٓ وم٠َمظُْمؼِمُ

َٓ  ُيقىمُِٔمفُ  ٓ اًَمِذي ـْ  اّلَلُ  َيٌَْٕمثَفُ  طَمتَك إًَِمٞمِْف، َأْهٚمِفِ  أطََم٥م   إِ . وإٟمام ؿمٌف (8)شَذًمَِؽ  َُمْْمَجِٕمفِ  ُِم

 ٟمقُمف سمٜمقُم٦م اًمٕمروس ٕنف يٙمقن ذم ـمٞم٥م اًمٕمٞمش.

 - شمٕم٤ممم -ؿ هب٤م اعم١مُمـ ذم ىمؼمه، ٟم٠ًمل اهلل ٕمَ ٜمَ ومٝمذه سمٕمض صقر اًمٜمٕمٞمؿ اًمتل يُ 

 أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهٚمف.

                                                           

(، 865ش )اًمًٜم٦م»ؿ ذم (، واسمـ أيب قم٤مص11333: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )صحٞمح( 1)

 وصححف حم٘م٘مق اعمًٜمد.

 وىم٤مل: طمًـ همري٥م، وطمًٜمف إًم٤ٌمين.، (1371اًمؽمُمذي ) : أظمرضمفصحٞمح( 8)
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 :صم٤مٟمٞم٤م: قمذاب اًم٘مؼم

 ضم٤مءت اًمٜمّمقص سمٌٞم٤من صٗم٦م قمذاب اًم٘مؼم، وُمـ ذًمؽ:

 :اًميب سمٛمٓمرىم٦م ُمـ طمديد -1

هِ  ذِم  ُوِوعَ  إَِذا اًمَٕمٌْدُ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ أنس ؓ قمـ اًمٜمٌل  َ  ىَمؼْمِ  َوشُمُقزم 

َٛمعُ  إَِٟمفُ  طَمتَك َأْصَح٤مسُمُف، َوَذَه٥َم  ًْ : ًَمفُ  وَمٞمَُ٘مقٓنِ  وَم٠َمىْمَٕمَداُه، َُمَٚمَٙم٤مِن، ت٤َمهُ أَ  ٟمَِٕم٤مِلِْؿ، ىَمْرعَ  ًَمٞمَ

  قَمٌْدُ  َأنَفُ  َأؿْمَٝمدُ : وَمٞمَُ٘مقُل  ؟ملسو هيلع هللا ىلص حُمََٛمدٍ  اًمَرضُمؾِ  َهَذا ذِم  شَمُ٘مقُل  يُمٜم٧َْم  َُم٤م
ِ
 َوَرؾُمقًُمُف، اّلَل

ـَ  َُمْ٘مَٕمِدكَ  إمَِم  اْٟمُٔمرْ : وَمٞمَُ٘م٤مُل  ـَ  َُمْ٘مَٕمًدا سمِفِ  اّلَلُ  َأبَْدًَمَؽ  اًمٜم٤َمرِ  ُِم ملسو هيلع هللا ىلص:  اًمٜمٌَِل   ىَم٤مَل  ،اجلَٜم٦َمِ  ُِم

 َيُ٘مقُل  َُم٤م َأىُمقُل  يُمٜم٧ُْم  َأْدِري، ٓ: وَمٞمَُ٘مقُل  - اعمُٜم٤َمومُِؼ  َأوِ  - اًمَٙم٤مومِرُ  َوَأَُم٤م مَجِٞمًٕم٤م، وَمػَمَامُه٤َم

ُب  صُمؿَ  شَمَٚمٞم٧َْم، َوٓ َدَرْي٧َم  ٓ: وَمٞمَُ٘م٤مُل  اًمٜم٤َمُس! ـْ  سمِِٛمْٓمَرىَم٦مٍ  ُيْيَ سَم٦مً  طَمِديدٍ  ُِم  سَملْمَ  َضْ

َٛمُٕمَٝم٤م َصٞمَْح٦مً  ِّمٞمُح وَمٞمَ  ُأُذَٟمٞمِْف، ًْ ـْ  َي َٓ  َيٚمِٞمفِ  َُم شاًمثََ٘مَٚملْمِ  إِ
(1). 

ه ٟم٤مرا، ويٚمٌس ٟم٤مرا، ويٗمتح ًمف سم٤مب إمم اًمٜم٤مر، ويْمٞمَؼ قمٚمٞمف يٗمرش ًمف ىمؼمُ  :8-6

 :وًمذًمؽ يتٛمٜمك أٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م :ىمؼمه، ويٌنم سم٤مًمٕمذاب ذم أظمرة 

 ىم٤مل ذم سمٞم٤من طم٤مل اًمٙم٤مومر ملسو هيلع هللا ىلص أَن اًمٜمٌلقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ؓ 

 :  »-ذم طمدي٨م ـمقيؾ  -واًمٗم٤مضمر ذم ىمؼمه 
ِ
اَمء ًَ ـْ اًم  :َأْن يَمَذَب  :وَمٞمُٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمٍد ُِم

ـْ اًمٜم٤َمرِ  َه٤م َوؾَمُٛمقُِمَٝم٤م ،وَم٤موْمِرؿُمقا ًَمُف ُِم ـْ طَمر  َوُيَْمٞمَُؼ  .َواوْمتَُحقا ًَمُف سَم٤مسًم٤م إمَِم اًمٜم٤َمِر وَمٞم٠َْمتِٞمِف ُِم

                                                           

 (.8873وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )( 1118: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ُه طَمتَك خَتَْتٚمَِػ ومِٞمِف َأْوال ـْ  ،قُمفُ قَمَٚمٞمِْف ىَمؼْمُ صُمَؿ ُيَ٘مٞمَُض ًَمُف َأقْمَٛمك َأبَْٙمُؿ َُمَٕمُف ُِمْرَزسَم٦ٌم ُِم

سًم٤م َب هِب٤َم ضَمٌٌَؾ ًَمَّم٤مَر شُمَرا َٛمُٕمَٝم٤م َُم٤م سَملْمَ  :ىَم٤مَل  ،طَمِديٍد ًَمْق ُضِ ًْ سَم٦ًم َي سُمُف هِب٤َم َضْ وَمٞمَْيِ

ِق َواعْمَْٖمِرِب  سًم٤م ،إِٓ اًمثََ٘مَٚملْمِ  ،اعْمَنْمِ وُح َوَي٠ْمتِٞمِف َرضُمٌؾ  صُمؿَ  :ىَم٤مَل  .وَمٞمَِّمػُم شُمَرا شُمَٕم٤مُد ومِٞمِف اًمر 

يِح  ـُ اًمر 
ق :وَمٞمَُ٘مقُل  ،ىَمٌِٞمُح اًْمَقضْمِف ىَمٌِٞمُح اًمث ٞم٤َمِب ُُمٜمْتِ ًُ َهَذا َيْقُُمَؽ  :كَ ؤُ َأبنِْمْ سم٤ِمًَمِذي َي

ـْ َأن٧َْم وَمَقضْمُٝمَؽ اًْمَقضْمُف جَيِلُء سم٤ِمًمنَم   :وَمٞمَُ٘مقُل  .اًَمِذي يُمٜم٧َْم شُمققَمدُ  ن٤َم أَ  :وَمٞمَُ٘مقُل  .َُم

٤مقَم٦م ،َرب   :وَمٞمَُ٘مقُل  .قَمَٛمُٚمَؽ اخْلٌَِٞم٨ُم  ًَ  .(1)شٓ شُمِ٘مْؿ اًم

 :اخلًػ ذم إرض -7

ـَ  إَِزاَرهُ  جَيُر   َرضُمٌؾ  سَمْٞمٜماََم »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ¶قمـ اسمـ قمٛمر  ، ُِم
ِ
 اخلُٞماَلء

َػ  ًِ ٖمقص ي ، أي:يتجٚمجؾ ،(8)شاًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمِ  إمَِم  إَْرضِ  ذِم  َيَتَجْٚمَجُؾ  وَمُٝمقَ  سمِِف، ظُم

 .ويْمٓمرب

 :ؿمؼ ضم٤مٟمٌل اًمٗمؿ إمم اًم٘مٗم٤م -8

 .(1)ًمرضمؾ يٖمدو ُمـ سمٞمتف ومٞمٙمذب اًمٙمذسم٦م شمٌٚمغ أوم٤مقوهذه قم٘مقسم٦م ا

 :روخ اًمرأس سم٤محلج٤مرة -9

 .(4)اًمرضمؾ ي٠مظمذ اًم٘مرآن ومػمومْمف، ويٜم٤مم قمـ اًمّمالة اعمٙمتقسم٦موهذه قم٘مقسم٦م 

                                                           

(، 8331(، واًمٜم٤ًمئل )1548(، واسمـ ُم٤مضمف )4751: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 ، وصححف إًم٤ٌمين.( ُمٓمق18514ٓوأمحد )

 (.5793، و1485أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (8)

 (.7347يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 يٜمٔمر ال٤مُمش اًم٤ًمسمؼ. (4)
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 :احلرق ذم شمٜمقر ُمـ ٟم٤مر -13

 .(1)اًمزٟم٤مة واًمزواينوهذه قم٘مقسم٦م 

 :ُمع اًميب سم٤محلج٤مرةاًم٤ًٌمطم٦م ذم هنر ُمـ دم  -11

 .(1)آيمؾ اًمرسم٤موهذه قم٘مقسم٦م  

وهق أن اًمٙم٤مومر  (،ٟمٗمز)أي: هٜم٤مك قمذاب ُمٕمٜمقي  ،وُمع هذا اًمٕمذاب احلز

ح٤م يرى  :ه ُمـ اجلٜم٦م ًمق أـم٤مع اهلل، ومٞمزداد سمذًمؽ طمنة وأخامرى ذم ىمؼمه ُم٘مٕمدَ يَ 

 .ؿ اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي وم٤مشمفٔمَ ُمـ قمِ 

روح، وىمد شمتّمؾ اًمروح وإصؾ أن اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ ذم اًم٘مؼم يٙمقن قمغم اًم

 .سم٤مًمٌدن ومٞمّمٞمٌف رء ُمـ اًمٕمذاب أو اًمٜمٕمٞمؿ

 :املبخح اهطادع: اهِفذ ٗاهبعح

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 :املطوب األٗي: اهِفذ يف اهص٘ز
 وومٞمف ُم٤ًمئؾ:

 :اعم٠ًمخ٦م إومم: ُمٕمٜم٤مه

 ش:اًمّمقر»و شاًمٜمٗمخ»ُمٙمَقٟم٦م ُمـ يمٚمٛمتلم، مه٤م ش اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر»قم٤ٌمرة 

 ٤مًمٜمٗمخ ُمٕمروف.وم
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ومٝمق ىمرن ُيٜمٗمخ ومٞمف، وىمد ورد أن اًمذي يٜمٗمخ ومٞمف قمغم اًمتٕمٞملم هق وأُم٤م اًمّمقر: 

ومٞمؾ   .(1)♠إها

 :اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: إدًم٦م قمٚمٞمف

 :ُمٜمٝم٤م :ذم اًم٘مرآن ذم أيمثر ُمـ قمنمة ُمقاوع اًمّمقر ضم٤مء ذيمر

ۡرِض ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ 
َ
َٜٞ ِِف ٱۡۡل َِٰت َو ََٰن َم َٜٞ ِِف ٱلعه ضَِع  َّ ٤رِ َذ ُذ ِِف ٱلؿُّ َّ َوي٤ََۡم ي٠ُ

َٞ إَِّله  َِٰرصِي ح٤َۡهُ َد
َ
ۚٓ َوَُّكٌّ خ ُ َٜٞ َػآَء ٱَّلله ٤رِ ﴿ىمقًمف: [، و87﴾ ]اًمٜمٛمؾ:   َوَُِّٟذ ِِف ٱلؿُّ

ۡرِض 
َ
ٞ ِِف ٱۡۡل َٜ َِٰت َو َمََٰن ٞ ِِف ٱلعه َٜ  َْ ۡرَصىَٰ  ََِؿًِ

ُ
ٛه َُِّٟذ ذِي١ِ أ ۖٞ ُث ُ ٞ َػآَء ٱَّلله َٜ إَِّله 

ٛۡ رِيَام  ي٠َُوُصونَ  َٞ وَ ﴿ىمقًمف: [، و68﴾ ]اًمزُمر: َِإِذَا ٢ُ ِ ّٜ ٤رِ َِإِذَا ٢ُٛ  َُِّٟذ ِِف ٱلؿُّ
ٛۡ يَجِع٤ُٚنَ  ۡجَساِث إَِِلَٰ َرّب٣ِِ

َ
 [.51﴾ ]يس: ٱۡۡل

يب  إِ قمْ ىم٤مل: ضم٤مَء أَ  ¶اهلل سمـ قمٛمرو  وقمـ قمٌد   اًمٜمَ مَم را
: ُم٤م ٘م٤مَل ومَ ملسو هيلع هللا ىلص  ل  ٌِ

قْ   .(8)شومِٞمْفِ  ُيٜمَْٗمُخ  ىَمْرنٌ »: ٘م٤مَل ؟ ومَ رُ اًمّم 

َوىَمِد اًمتََ٘مَؿ َص٤مطِم٥ُم  ،َٕمؿُ يَمٞمَْػ َأنْ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأَن اًمٜمٌل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد ؓو

ٌَْٝمتَفُ  ،اًمَ٘مْرِن اًمَ٘مْرنَ  ىَم٤مَل  .شَيٜمَْتٔمُِر َأْن ُي١ْمَُمَر َأْن َيٜمُْٗمَخ وَمٞمَٜمُْٗمَخ  ،َوَأْصَٖمك ؾَمْٛمَٕمفُ  ،َوطَمٜمَك ضَم

ٚمُِٛمقَن: وَمَٙمْٞمَػ َٟمُ٘مقُل  ًْ ؟ ىَم٤مَل:  ،اعمُ
ِ
ٌُٜم٤َم اّلَلُ َوٟمِْٕمَؿ اًمَقيمِٞمُؾ »َي٤م َرؾُمقَل اّلَل ًْ  ،ىُمقًُمقا طَم

 َرسم ٜم٤َم
ِ
 .(1)ششَمَقيَمْٚمٜم٤َم قَمغَم اّلَل

                                                           

 (، وهمػمه.13) شراهقيف سمـ إؾمح٤مق ُمًٜمد»يٜمٔمر:  (1)

٤مين.6537(، وأمحد )1844(، واًمؽمُمذي )4748: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 8) ًم  (، وصححف ا

 (، وصححف إًم٤ٌمين.11319(، وأمحد )1841ف اًمؽمُمذي ): أظمرضمصحٞمح( 1)
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 :اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: قمدد اًمٜمٗمخ٤مت

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم قمدد اًمٜمٗمخ٤مت قمغم رأجلم:

: أهن٤م صمالث ٟمٗمخ٤مت: ٟمٗمخ٦م اًمٗمزع، صمؿ سمٕمده٤م ٟمٗمخ٦م اًمّمٕمؼ واعمقت، صمؿ إول

 سمٕمده٤م ٟمٗمخ٦م اًمٌٕم٨م.

ول٤م صمؿ ٓ ع اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ذم أٟمٗمخ٦م اًمّمٕمؼ، يٗمزَ  :: أن اًمٜمٗمخ٤مت اصمٜمت٤مناًمث٤مين

ٌٕمثقن، ٜمٗمخ ومٞمف ومٞمُ يُ  ،واًمث٤مٟمٞم٦م: ٟمٗمخ٦م اًمٌٕم٨م .شمٜمتٝمل طمتك يٛمقت اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م

 وي٘مقُمقن ُمـ ىمٌقرهؿ.

يم٤مًم٘مرـمٌل واسمـ طمجر واسمـ  :واًمٔم٤مهر اًمث٤مين، وذه٥م إًمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم

 سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم.

قِر »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن اًمٜمٌل وي١ميده طمدي٨م أيب هريرة ؓ  ُيٜمَْٗمُخ ذِم اًمّم 

اموَمٞمَّْم  ًَ ـْ ذِم اًم ـْ ؿم٤مَء اهلُل، ىم٤مَل: صُمَؿ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف ُأظْمَرى، َٕمُؼ َُم َٓ َُم َْرِض إ ْٕ ـْ ذِم ا َواِت َوَُم

ـْ سُمِٕم٨َم، وَم٢مَذا ُُمقؾَمك  ـْ سُمِٕم٨َم، َأْو ذِم َأَوِل َُم آظِمٌذ سم٤ِمًْمَٕمْرِش، وماََل ♠ وَم٠ميَُمقُن َأَوَل َُم

ـْ  َأْدِري َأطُمقؾِم٥َم سمَِّمْٕمَ٘متِِف َيْقَم اًمٓم قِر، َٓ َأىُمقُل: إَن َأطَمًدا َأومَْْمُؾ ُِم َأْو سُمِٕم٨َم ىَمٌكِْم، َو

ـِ َُمتَك   .(1)ش♠ُيقٟمَُس سم

                                                           

 (.8171، وُمًٚمؿ )وذم ُمقاوع أظمرى (1414) اًمٌخ٤مري: أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 يمؿ سملم اًمٜمٗمختلم؟

ُم٤م سَملْمَ اًمٜمَْٗمَختلَْمِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة ؓ

: أَ شَأْرسَمُٕمقنَ  : ي٤م َأب٤م ُهريرَة: َأْرسَمُٕمقَن َيْقًُم٤م، ىم٤مَل: َأبَْٞم٧ُم، ىم٤مًُمقا ، ، ىم٤مًُمقا ْرسَمُٕمقَن ؿَمْٝمًرا

: َأْرسَمُٕمقَن ؾَمٜم٦ًَم، ىم٤مَل: َأبَْٞم٧ُم،  ُم٤مًء، » ىم٤مَل: َأبَْٞم٧ُم، ىم٤مًُمقا
ِ
امء ًَ ـَ اًم صُمَؿ ُيٜمِْزُل اهلُل ُِم

ٌُتُقَن يَمام َيٜم٧ٌُُْم اًْمٌَْ٘مُؾ  َٓ »ىم٤مَل :  .شوَمٞمَٜمْ ٌء إ ـَ اإلْٟم٤ًمِن َرْ َٓ َوًَمٞمَْس ُِم  قَمْٔماًم  َيٌغَْم، إ

 .(1)شَذَٟم٥ِم، َوُِمٜمُْف ُيَريَم٥ُم اخْلَْٚمُؼ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦مِ واطِمًدا، َوُهَق قَمْج٥ُم اًم

 ه٤م سم٠مرسمٕملم ؾمٜم٦م، واهلل أقمٚمؿ.دُ ٧م رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م حتد  يَ وِ ورُ 

  :املطوب اهجاُٛ: اهبعح

 يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م: :اًمٌٕم٨م ذم اًمٚمٖم٦م

 .أرؾمٚمتف :أو اسمتٕمثتف، أي ٤مسمٕمث٧م ومالٟم :اإلرؾم٤مل: ي٘م٤مل -1

ٕم٨م، وُمٜمف -8 ُؾ إذا أثرهَت  ،ٝم٤مىمٞمؾ ًمٚمٜم٤مىم٦م: سمٕمثتُ  اإلصم٤مرة: وهق أصؾ اًٌم  سم٤مريم٦م. ٤م ويم٤مٟم٧م ىٌم

 : إطمٞم٤مء اهلل اعمقشمك وإظمراضمٝمؿ ُمـ ىمٌقرهؿ ًمٚمح٤ًمب واجلزاء.اصٓمالطم٤م 

 قر، ومٝمق ُمرادف ًمف ذم اعمٕمٜمك.ُِم  قمٜمف سم٤مًمٜم  ويٕمؼَم 

َٞ ﴿ف شمٕم٤ممم: ُمٜمٝم٤م ىمقًمُ ووإدًم٦م قمٚمٞمف ٓ حتَم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،  ِي َٛ ٱَّله زََخ
ن ٙه 
َ
ُصٓواْ أ َّ ُثه َز ًَ  ةَََلَٰ َوَرّّبِ ََلُۡت

ۡ٘ ُٓ ْٓۚ ر٤ُا ًَ  [.7﴾ ]اًمتٖم٤مسمـ:ٞ ُحۡت

                                                           

 (.8955(، وُمًٚمؿ )4915) فصحٞمحذم اًمٌخ٤مري : أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)



 

 
 

 
061 

ـُ آَدَم »: -شمٕم٤ممم  - ىم٤مل: ىم٤مل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأَن اًمٜمٌل  وقمـ أيب هريرة ؓ يَمَذسَمٜمِل اسْم

ـْ ًَمُف َذًمَِؽ  ـْ ًَمُف َذًمَِؽ، َوؿَمتََٛمٜمِل َومَلْ َيُٙم ـْ )وم٠َمََُم٤م شَمْٙمِذيٌُُف إَِي٤مَي وَمَ٘مْقًُمُف:  :َومَلْ َيُٙم ُيِٕمٞمَديِن يَماَم  ًَم

ـْ إقَِم٤مَدشمِفِ (سَمَدَأيِن   اهللُ  ذَ اخَتَ ): فُ ًمُ قْ ٘مَ ومَ  َي٤مَي إِ  فُ ٛمُ تْ ٤م ؿَم ُمَ أَ وَ  .، َوًَمٞمَْس َأَوُل اخلَْٚمِؼ سم٠ِمَْهَقَن قَمكَمَ ُِم

َ أَ ، وَ ا(دً ًمَ وَ  ْٕ   مَلْ  دُ ٛمَ اًمَّم  دُ طَم ن٤م ا
شدٌ طَم أَ  ا قً ٗمُ يمُ  زِمْ  ـْ ٙمُ يَ  مَلْ وَ  دْ ًمَ وْ  أُ ملَ وَ  دْ أخِ

(1). 

 ف اهلل، ومتحٞم٤م إضم٤ًمد.ٚمُ ٌر يرؾِم ٓمَ اًمٌٕم٨م ُمَ وُمٌدأ 

صُمَؿ ُيْرؾِمُؾ اهلُل َُمَٓمًرا يَم٠َمنَُف  » ...ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ¶قمـ اسمـ قمٛمرو 

اًمَٓمؾ  وَمَتٜم٧ٌُُْم ُِمٜمُْف َأضْم٤ًمُد اًمٜم٤َمِس، صُمَؿ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف ُأظْمَرى وَم٢مذا ُهْؿ ىِمٞم٤مٌم َيٜمُْٔمُروَن، صُمَؿ 

٤م اًمٜم٤َمُس   .(8)ش، َهُٚمَؿ إمَم َرسم ُٙمؿْ ُي٘م٤مُل: ي٤م َأَي 

وورد ذم سمٕمض إظم٤ٌمر أن هذا اعمٓمر يًتٛمر أرسمٕملم يقُم٤م، وإمم هذا أؿم٤مر اسمـ 

 اًم٘مٞمؿ سم٘مقًمف:

َج اًمـــــــــــــــــــــــــــــقرى  وإذا أراد اهلُل إظمـــــــــــــــــــــــــــــرا
  

 سمٕمـــــــــــــــــــــد اعمـــــــــــــــــــــامِت إمم اعمٕمـــــــــــــــــــــ٤مِد اًمثـــــــــــــــــــــ٤ميِن 
  
ــــــــــــ٤ـم ٕرِض اًمتـــــــــــــل ُهـــــــــــــؿ حتتَٝم  أخ٘مـــــــــــــك قمــــــــــــغـم ا

 

 واهلُل ُم٘متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدٌر وذو ؾمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚمٓم٤منِ 
 

 ًْمــــــــــــــــــ٤م ُمتت٤مسمٕمــــــــــــــــــ٤مُمٓمــــــــــــــــــًرا همٚمٞمٔمــــــــــــــــــ٤م أبْٞم
 

نِ   قَمِمـــــــــــــــــــًْرا وقَمِمـــــــــــــــــــًْرا سمٕمــــــــــــــــــَده٤م قَمِمـــــــــــــــــــْرا
 

ـــــــــــــ٧ُم ُمٜمـــــــــــــف أضمًــــــــــــ٤مُم اًمـــــــــــــقرى ٌُ  ومتَٔمـــــــــــــؾ شَمٜم
 

ــــــــــــــــــــــ٧ِم اًمَرُيــــــــــــــــــــــ٤منِ   (1)وحلــــــــــــــــــــــقُُمٝمؿ يمَٛمٜم٤مسمِ
 

                                                           

 .(4974) ذم صحٞمحف اًمٌخ٤مريأظمرضمف ( 1)

 (.8943: أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )صحٞمح( 8)

 (.141 -٦118م اسمـ اًم٘مٞمؿ، إبٞم٤مت رىمؿ )ٟمقٟمٞم( 1)
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 :املبخح اهطابع: احلػس ٗامل٘قف

ًَ  ،عٛمْ : هق اجلَ ذم اًمٚمٖم٦م احلنم ققْ ُمع اًم
(1). 

 ٕم٨م.ٝمؿ ُمـ ىمٌقرهؿ إمم اعمقىمػ سمٕمد اًمٌىمُ قْ مجع إُمقات وؾَم هق : اصٓمالطم٤مو

 ًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأمجع قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن.سم٤موهق صم٤مسم٧م 

َٞ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َِٙۡي َوٱٓأۡلِرصِي وه
َ
٘ۡ إِنه ٱۡۡل ٤ُي٤َن إَِِلَٰ ِٜيَقَِٰج ي٤َۡم   ٤٩ُٓ ُٝ ۡج َٝ َ ل

٤ُٚم   ًۡ  .[53-49]اًمقاىمٕم٦م:  ﴾ٜه

 وُمـ ُمٕم٤ممل احلنم:

 :شمٌديؾ إرض -1

ۡر﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
َ
ۡرُض َدۡۡيَ ٱۡۡل

َ
ُل ٱۡۡل ْ ي٤ََۡم ُتتَسه َُٰتۖٞ َوبََصُزوا ََٰن َم َِٰخِس ِض وَٱلعه ِ ٱَٙۡن َّلِله

ارِ  ٣ه َٔ
ۡٙ  [.48﴾ ]إسمراهٞمؿ: ٱ

ُُيْنَمُ اًمٜم٤َمُس »ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ؓطمدي٨م  وقمـ

طََمدٍ ل  َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم أَْرٍض سَمٞمْْم٤مَء قَمْٗمراَء يَمُ٘مْرَص٦ِم ٟمَ٘مِ   .(8)ش، ًَمٞمَْس ومِٞمٝم٤م َُمْٕمٚمٌَؿٕ 

ءُ اًْمَٕمٗمْ »و  وشمِمديد اًم٘م٤مف ويمن اًمٜمقن سمٗمتح) شاًمٜمَِ٘مل  »و محرة، إمم سمٞمْم٤مء: شَرا

َٚمٌؿ ٕمْ ُمَ ًَمٞمَْس ومِٞمَٝم٤م »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف. واًمٜمخ٤مل اًمٖمش ُمـ اًمٜم٘مل اًمدىمٞمؼ: أي ،(اًمٞم٤مء

طََمدٍ   .أثر وٓ سمٜم٤مء أو ؾمٙمٜمك، قمالُم٦م هب٤م ًمٞمس: أي ،شِٕ

                                                           

 ش.طمنم»، ُم٤مدة (66/ 8) شاًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس»يٜمٔمر: (1)

 (.8793(، وُمًٚمؿ )6581): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)



 

 
 

 
061 

رض هذه ُمـ أيمؼم اعمقىمػ أرض أن إمم إؿم٤مرة ومٞمفىم٤مل سمٕمض اًمنماح:   اعمقضمقدة ٕا

نإمدٟمٓضمدا:   .(1)يم٤مجل٤ٌمل واًمّمخقر اًمٙمٌػمة وٟمحقه٤م :م اعمٕم٤ممل اعمقضمقدة ٔا

 :أول ُمـ ُينم -8

َأن٤َم ؾَمٞم ُد َوًَمِد آَدَم »: ☺، ًم٘مقًمف ☺ ُمـ اخلٚمؼ، هق ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد نَم أول ُمـ ُُي 

 .(8)شؼْمُ اًم٘مَ  فُ ٜمْ قمَ  ُؼ َِم ٜمْ يَ  ـْ ُمَ  ُل وَ أَ ، وَ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ 

 :صٗم٦م طمنم اًمٜم٤مس -1

ٓ ٓ ظمت٤من رْ راة ٓ يمًقة قمٚمٞمٝمؿ، همُ ٗم٤مة ٓ ٟمٕم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، قمُ  اًمٜم٤مس طُم نَم ُُي 

ْ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ومٞمٝمؿ
َل َرٚۡ وه

َ
َٟآ أ
ۡ
ا ةََسخ َٝ ِيُسهُ  َٖ  .[134]إنٌٞم٤مء: ﴾ ًُّٟ

، صُمَؿ ىَمَرأَ ُروْ إَٟمُٙمْؿ حَمُِْمقْ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمٜمٌل و ًٓ ًة هُمْر َٟآ ﴿ :َن طُمٗم٤مًة قُمرا
ۡ
ا ةََسخ َٝ َٖ

َل  وه
َ
ٓۚٓ إِٟها ْ  َرٚۡ أ ۚۥٓ وَۡيًسا َيَٚۡي٠َا ِيُسهُ ًُّٟ  َٰ ٠ها َف ك ، [134]إنٌٞم٤مء:﴾ ًِِٚۡيَ ُٖ ًَ ـْ ُيْٙم َوَأَوُل َُم

ِهٞمؿُ   .(1)ش... َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم إسْمرا

                                                           

وىمد وىمع ًمٚمًٚمػ ذم ذًمؽ ظمالف، ذم اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (: »6581ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ) (1)

ُل  مَ ي٤َۡ ﴿ ۡرُض  ُتتَسه
َ
ۡرِض  َدۡۡيَ  ٱۡۡل

َ
َُٰت  ٱۡۡل َمََٰن ﴾، هؾ ُمٕمٜمك شمٌديٚمٝم٤م: شمٖمٞمػم ذاهت٤م وصٗم٤مهت٤م، أو وَٱلعه

شمٖمٞمػم صٗم٤مهت٤م وم٘مط؟ وطمدي٨م اًم٤ٌمب ي١ميد إول. وأظمرج قمٌد اًمرزاق، وقمٌد سمـ محٞمد، واًمٓمؼمي 

َٕم٥م»ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم  ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ذم ىمقًمف ش اًمِم 

ُل  مَ ي٤َۡ شمٕم٤ممم: ﴿ ۡرُض  ُتتَسه
َ
ۡرِض  َدۡۡيَ  ٱۡۡل

َ
ٌََدُل إرض أرو٤م يم٠مهن٤م ومْم٦م، مل ٱۡۡل ﴾، أي٦َم. ىم٤مل: )شُم

 ش.يًٗمؽ ومٞمٝم٤م دم طمرام، ومل ُيٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ظمٓمٞمئ٦م(، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 (.8878( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

٤مس 8863(، وُمًٚمؿ )1149): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1) ـ قم ـ طمدي٨م اسم  .¶(، ُم



 

 
 

 benaacademy.net 062 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ضَم٤مُل مَجِٞمًٕم٤م َيٜمُْٔمُر  ٤مُء َواًمر  ًَ ، اًمٜم 
ِ
وح٤م ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م ذًمؽ، ىم٤مًم٧م: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ـْ َأْن َيٜمُْٔمَر سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم »: ملسو هيلع هللا ىلص سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم سَمْٕمٍض؟! ىَم٤مَل  َُْمُر َأؿَمد  ُِم ْٕ َي٤م قَم٤مئَِِم٦ُم، ا

 .(1)شسَمْٕمضٍ 

ـ أنٞمس  : ىم٤َمَل  أَوْ  - اًمْ٘مِٞم٤َمَُم٦مِ  يَْقمَ  اًمٜم٤َمُس  ُُينَْمُ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن اًمٜمٌل وذم طمدي٨م قمٌداًمٚمف سم

ًٓ  قُمَراةً  - اًْمٕم٤ٌَِمدُ  ءٌ  َُمَٕمُٝمؿْ  ًَمٞمَْس »: ىم٤َمَل  هُباًْم؟ َوَُم٤م: ىُمٚمْٜم٤َم: ىم٤َمَل  ش.هُباًْم  هُمْر شَرْ
(8). 

َأَن ◙: أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىمت٤مدة قمـ وُينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف: حلدي٨م 

 
ِ
َأَخٞمَْس اًَمِذي »: ملسو هيلع هللا ىلصيَمْٞمَػ ُُيْنَمُ اًْمَٙم٤موِمُر قَمغَم َوضْمِٝمِف؟ ىَم٤مَل  ،َرضُماًل ىَم٤مَل: َي٤م َٟمٌَِل اهلل

ْٟمٞم٤َم ىَم٤مِدًرا قَمغَم أَ  ضْمَٚملْمِ ذِم اًمد  ىَم٤مَل  .ش؟!ْن ُيْٛمِِمٞمَُف قَمغَم َوضْمِٝمِف َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ َأُْمَِم٤مُه قَمغَم اًمر 

ٜم٤َم ،: سَمغَم  ىَمَت٤مَدةُ  َوقِمَزِة َرسم 
(1). 

ُمٙم٤مٟم٤م ٓضمتامع  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  -ه اهلل ٤ًمق اًمٜم٤مس إمم اعمقىمػ اًمذي أقمدَ صمؿ يُ 

سمٜمزوًمف ومٞمف ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء سملم قم٤ٌمده: ويّمٞم٥م  -وقمال  َؾ ضَم  -ظمٚم٘مف ومٞمف، وذومف 

 .-شمٕم٤ممم  - اًمِمدة واًمٙمرب ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهللاًمٜم٤مس ُمـ 

 :دٟمق اًمِمٛمس -4

  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىم٤مل: ◙ قمـ اعم٘مداد سمـ إؾمقد 
ِ
: َيُ٘مقُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اًمَِمْٛمُس  شُمْدَٟمك»  وَمٞمَُٙمقنُ ، ُِمٞمؾٍ  يَمِٛمْ٘مَدارِ  ُِمٜمُْٝمؿْ  شَمُٙمقنَ  طَمتَك اخْلَْٚمِؼ، ُِم

                                                           

 ، واًمٚمٗمظ ًمف.(8859)، وُمًٚمؿ  (6587) اًمٌخ٤مري: أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .، وطمًٜمف حم٘م٘مقه(16348) شاعمًٜمد»أمحد ذم أظمرضمف  :صحٞمح (8)

 .(8836)، وُمًٚمؿ (6581، و4763) اًمٌخ٤مري: أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)



 

 
 

 
063 

ـْ  وَمِٛمٜمُْٝمؿْ  :اًْمَٕمَرِق  ذِم  ِلِؿْ َأقْماَم  ىَمْدرِ  قَمغَم  اًمٜم٤َمُس  ٌَٞمِْف، إمَِم  َيُٙمقنُ  َُم ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿْ  يَمْٕم  َيُٙمقنُ  َُم

ٌََتٞمِْف، إمَِم  ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿْ  ُريْم ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿْ  ،(1)طَمْ٘مَقْيفِ  إمَِم  َيُٙمقنُ  َُم  .شإجِْل٤َمًُم٤م اًْمَٕمَرُق  ُيْٚمِجُٛمفُ  َُم

  َرؾُمقُل  َوَأؿَم٤مرَ : ىَم٤مَل 
ِ
 .(8)وِمٞمفِ  إمَِم  سمَِٞمِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، ُمٜمٝمؿ اًمًٌٕم٦م اًمقارد ذيمرهؿ ذم ىمقًمف - شمٕم٤ممم -ويٙمقن ـم٤مئٗم٦م حت٧م فمؾ اهلل 

ٌَْٕم٦مٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص َٓ  فمَِؾ  َٓ  َيْقمَ  فمِٚم ِف، ذِم  اّلَلُ  ُئمِٚم ُٝمؿُ  ؾَم  َٟمَِم٠مَ  َوؿَم٤مب   اًمَٕم٤مِدُل، اإِلَُم٤ممُ : فمِٚم فُ  إِ

٤ٌَمَدةِ  ذِم  ٤مضِمِد، ذِم  ُُمَٕمَٚمٌؼ  ىَمْٚمٌُفُ  َوَرضُمٌؾ  َرسم ِف، قِم ًَ   ذِم  حَت٤َمسَم٤م َوَرضُمالَنِ  اعَم
ِ
 قَمَٚمٞمْفِ  اضْمتََٛمَٕم٤م اّلَل

َةٌ  ـَمَٚمٌَتْفُ  َوَرضُمٌؾ  قَمَٚمٞمِْف، َوشَمَٗمَرىَم٤م  اّلَلَ، َأظَم٤مُف  إيِن  : وَمَ٘م٤مَل  َومَج٤َمٍل، َُمٜمِّْم٥ٍم  َذاُت  اُْمَرأ

 ظَم٤مًمِٞم٤ًم اّلَلَ  َذيَمرَ  َوَرضُمٌؾ  َيِٛمٞمٜمُُف، شُمٜمِْٗمُؼ  َُم٤م ؿِماَمًُمفُ  شَمْٕمَٚمؿَ  َٓ  طَمتَك َأظْمَٗمك شَمَّمَدَق، َوَرضُمٌؾ 

 .(1)شقَمٞمْٜم٤َمهُ  وَمَٗم٤مَو٧ْم 

 :املبخح اهجاًّ: اهػفاعٞ اهعظٌٟ

: ُم٠مظُمقذة ُمـ اًمَِمٗمع، اًمذي هق ود اًمقشمر. وىمد أىمًؿ اهلل اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمٚم ٖم٦م

ِى َوٱل٤َۡحۡصِ سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ّۡ  .(4)[، يٕمٜمل: يمؾ ؿمٗمع ويمؾ ومرد1﴾ ]اًمٗمجر: َوٱلؼه

 ر: اًمٗمردي، سمٚمٖم٦م اًمري٤موٞم٤مت اعمٕم٤مسة.واًمِمٗمع: اًمزوضمل، واًمقشم

ة.: اًمتقؾمط ًمٚمٖمػم سمجَ ذم آصٓمالحوهل   ْٚم٥ِم ُمٜمٗمٕم٦م أو دومع ُمَيَ

                                                           

 احلَْ٘مق: اخلٍَم، وُمقوع ؿمد اإلزار.( 1)

 (.8864( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

(، ُمـ 1311( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )663صحٞمح اًمٌخ٤مري ) قمٚمٞمف:ُمتٗمؼ  (1)

 .طمدي٨م أيب هريرة ؓ

 (.198-191/ 8ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( شمٜمٔمر إىمقال ذم شمٗمًػم أي٦م، ذم: 4)
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اؿْمَٗمُٕمقا »: ملسو هيلع هللا ىلصوىمد شمٙمقن اًمِمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦م ُيث٤مب قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، يمام ىم٤مل 

ٞ ﴿: - شمٕم٤ممم -، يمام ىم٤مل اهلل ي٠مثؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مومعُ  ئ٦مً ، وىمد شمٙمقن ؾمٞم  (1)ششُم١ْمضَمُروا َٜ َو
ۡى ػَ  َّ ث  يَۡؼ ًَ ٣َ٠ِۡا َظحَِّئث   َفَٰ ّٜ   ٘ ّۡ ُۥ ِٖ  .[85]اًمٜم٤ًمء:  ﴾يَُسٞ َله

 واًمِمٗم٤مقم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمِم٤مومع ٟمققم٤من:

 .ملسو هيلع هللا ىلص: ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌل إول  

 : همػم ظم٤مص٦م سمف.اًمث٤مين  

 واًمٜمقع إول ًمف صقر:

 : اًمِمٗم٤مقم٦م اًمُٕمٔمٛمك -1

 اًمٜم٤مس نَم ٕهؾ اعمقىمػ، طمٞمٜمام ُُي  ملسو هيلع هللا ىلصل وهل اًمِمٗم٤مقم٦م اخل٤مَص٦م سم٤مًمٜمٌَِ 

ذًمؽ اعمقىمػ اًمرهٞم٥م اًمٕمّمٞم٥م، اًمذي شمِمٞم٥م ُمٜمف اًمِقًْمَدان، وشمدٟمق  وُي٤ًمىمقن إمم

اًمِمٛمس ُمٜمٝمؿ ىَمْدَر ُمٞمؾ، ويٚمحؼ هبؿ ُمـ اًمَٙمْرب ُم٤م ٓ يٓمٞم٘مقن: ًمذًمؽ يتٛمٜمقن 

، ظَمَٚمَ٘مَؽ اّلَلُ سمِٞمَِدِه، َوٟمََٗمَخ ♠وَمٞم٠َْمتُقَن آَدمَ » ،اخلالص وَمٞمَُ٘مقًُمقَن ًَمُف: َأن٧َْم َأبُق اًمٌنََمِ

ـْ ُروطِمِف، وَ  ـُ ومِٞمَؽ ُِم َجُدوا ًَمَؽ، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح ًَ َأَُمَر اعَمالئَِٙم٦َم وَم

وَمٞمَُ٘مقُل آَدُم: إَِن َريب  ىَمْد هَمِْم٥َم اًمٞمَْقَم هَمَْم٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم  !؟َأٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم !؟ومِٞمفِ 

                                                           

(، ُمـ 8687( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1418أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمريؓ.
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ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدهُ  ـِ اًمَِمَجَرِة وَمَٕمَّمٞمْتُفُ  ىَمٌَْٚمُف ُِمثَْٚمُف، َوًَم َٟمْٗمِز، َٟمْٗمِز،  !ُِمثْٚمَُف، َوإَِٟمُف ىَمْد هَن٤َميِن قَم

 .َٟمْٗمِز، اْذَهٌُقا إمَِم هَمػْمِي، اْذَهٌُقا إمَِم ُٟمقٍح 

ؾُمِؾ إمَِم َأْهِؾ إَْرِض، َوىَمْد ؾَماَمَك  ،وَمٞم٠َْمتُقَن ُٟمقطًم٤م وَمٞمَُ٘مقًُمقن:َي٤م ُٟمقُح، َأن٧َْم َأَوُل اًمر 

ـُ ومِٞمِف؟اّلَلُ  ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح  -وَمٞمَُ٘مقُل: إَِن َريب   !قَم

ٌَْٚمُف ُِمثَْٚمفُ  - قَمَز َوضَمَؾ  ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف،  ،ىَمْد هَمِْم٥َم اًمٞمَْقَم هَمَْم َوًَم

َٟمْٗمِز، َٟمْٗمِز، َٟمْٗمِز، اْذَهٌُقا إمَِم هَمػْمِي،  !َدقَمْقهُت٤َم قَمغَم ىَمْقُِمل َوإَِٟمُف ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم زِم َدقْمَقةٌ 

ِهٞمؿَ   .اْذَهٌُقا إمَِم إسِْمَرا

ِهٞمؿَ  ِهٞمؿُ  ،وَمٞم٠َْمتُقَن إسِْمَرا ـْ َأْهِؾ إَْرِض،  ،وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َي٤م إسِْمَرا  َوظَمٚمِٞمُٚمُف ُِم
ِ
َأن٧َْم َٟمٌِل  اّلَل

ـُ ومِٞمِف؟َٓ أَ  ،اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ  وَمٞمَُ٘مقُل َلُْؿ: إَِن َريب  ىَمْد هَمِْم٥َم اًمٞمَْقَم  ! شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح

ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف، َوإيِن  ىَمْد يُمٜم٧ُْم يَمَذسْم٧ُم صَمالَث  ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف، َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم هَمَْم

 .ػْمِي، اْذَهٌُقا إمَِم ُُمقؾَمكَٟمْٗمِز، َٟمْٗمِز، َٟمْٗمِز، اْذَهٌُقا إمَِم همَ  !يَمِذسَم٤مٍت 

، وَمَْمَٚمَؽ اّلَلُ سمِِرؾَم٤مًَمتِِف  ،َي٤م ُُمقؾَمك: وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  ،وَمٞم٠َْمتُقَن ُُمقؾَمك
ِ
َأن٧َْم َرؾُمقُل اّلَل

 َٓ ـُ ومِٞمِف؟َوسمَِٙمالُِمِف قَمغَم اًمٜم٤َمِس، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأ وَمٞمَُ٘مقُل: إَِن  ! شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح

ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف، َوإيِن  ىَمْد  َريب  ىَمدْ  ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف، َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم هَمِْم٥َم اًمٞمَْقَم هَمَْم

٤م مَلْ ُأوَُمْر سمَِ٘مْتٚمَِٝم٤م، َٟمْٗمِز  ًً َٟمْٗمِز، َٟمْٗمِز، اْذَهٌُقا إمَِم هَمػْمِي، اْذَهٌُقا إمَِم  ،ىَمَتْٚم٧ُم َٟمْٗم

ـِ َُمْرَيؿَ  ك اسْم ًَ  .قِمٞم
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كومَٞم٠َمْتُقَن قمِ  ًَ ك، ومَٞمَُ٘مقًمُقَن: ي٤َم قِمٞم ًَ ، َويَمٚمَِٛمتُُف أَخَْ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْريََؿ َوُروٌح  ،ٞم
ِ
أَن٧َْم َرؾُمقُل اّلَل

ـُ ومِٞمِف؟ ومَٞمَُ٘مقُل  !ُِمٜمُْف، َويَمٚمَْٛم٧َم اًمٜم٤َمَس ذِم اعمَْٝمِد َصٌِٞم ٤م، اؿْمَٗمْع ًمَٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، أَٓ شمََرى إمَِم َُم٤م ٟمَْح

ك: إَِن َريب  ىمَْد  ًَ ـْ يَْٖمَْم٥َم سمَْٕمَدُه ُِمثْٚمَفُ، قِمٞم ، َوًَم هَمِْم٥َم اًمٞمَْقَم هَمَْم٤ًٌم مَلْ يَْٖمَْم٥ْم ىمٌَْٚمَُف ُِمثْٚمَُف ىمَط 

 .اْذَهٌُقا إمَِم حُمََٛمدٍ  !َومَلْ يَْذيُمْر َذٟم٤ًٌْم، ٟمَْٗمِز، ٟمَْٗمِز، ٟمَْٗمِز، اْذَهٌُقا إمَِم هَمػْمِي

 أَ  ،َي٤م حُمََٛمدُ  :وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  ،وَمٞم٠َْمتُقَن حُمََٛمًدا
ِ
، َوىَمْد هَمَٗمَر  ،ن٧َْم َرؾُمقُل اّلَل

ِ
َوظَم٤مشمُِؿ إَنٌِْٞم٤َمء

ـُ  ـْ َذْٟمٌَِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظَمَر، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح اّلَلُ ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مَدَم ُِم

، صُمَؿ - قَمَز َوضَمَؾ  -وَم٠َمنَْٓمٚمُِؼ وَمآيِت حَت٧َْم اًمَٕمْرِش، وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضِمًدا ًمَِريب  ☺: ىم٤مل ! ومِٞمِف؟

 قَمَٚمٞمِْف ؿَمٞمْئ٤ًم، مَلْ َيْٗمَتْحُف قَمغَم َأطَمٍد ىَمٌكِْم، صُمَؿ 
ِ
ـِ اًمَثٜم٤َمء ًْ ٤مُِمِدِه َوطُم ـْ حَمَ َيْٗمتَُح اّلَلُ قَمكَمَ ُِم

 .(1)شؾَمْؾ شُمْٕمَٓمْف، َواؿْمَٗمْع شُمَِمَٗمعْ  ،اْروَمْع َرْأؾَمَؽ  ،ُيَ٘م٤مُل: َي٤م حُمََٛمدُ 

: -قمَز وضمَؾ  -هل اعمذيمقرة ذم ىمقل اهلل  ☺ٌِل  وهذه اًمِمٗم٤مقم٦م اًمُٕمٔمٛمك ًمٚمٜمَ 

﴿ َٔ َٜ  َٕ َٕ َربُّ رَ ًَ ن َحۡت
َ
ٜ  َيَسٰٓ أ ٤د  ا ُٝ ۡ ء: اا ُّمه  [.79﴾ ]اإلها

 اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اؾمتٗمت٤مح سم٤مب اجلٜم٦م: -8

آيِت سَم٤مَب اجْلَٜم٦َِم َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ☺: »ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م: يم٘مقًمف  صم٤مسمت٦موهذه 

َٓ َأوْمتَُح  وَم٠َمؾْمتْٗمتُِح، وَمٞمَُ٘مقُل  ـْ َأن٧َْم؟ وَم٠َمىُمقُل: حُمََٛمٌد، وَمٞمَُ٘مقُل: سمَِؽ ُأُِمْرُت  اخْل٤َمِزُن: َُم

ٌَْٚمَؽ  طََمٍد ىَم
 .(8)شِٕ

 ☺.وه٤مشم٤من اًمَِمٗم٤مقمت٤من إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ظم٤مَص٦م سم٤مًمٜمٌَل 

                                                           

ُمـ طمدي٨م أيب  ،(194) ( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ4718ف اًمٌخ٤مري ): أظمرضمُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 هريرةؓ.

 ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓ. ،(197( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)
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 :اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب قمَٛمـ اؾمتح٘مف -1

ف أبك ـم٤مًم٥م: ٕنف يم٤من ُُيقط اًمٜم ، ويٜمٍمه، ☺ٌل واعم٘مّمقد هب٤م ؿمٗم٤مقمتف ًمٕمٛم 

سمتخٗمٞمػ اًمٕمذاب دون رومٕمف. ومٕمـ أيب ☺ وُيداومع قمٜمف، ومٙمقومِئ سمذًمؽ أن ؿمٗمع ًمف 

ُف، وَمَ٘م٤مَل: ☺ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ: َأنَُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌََِل  ًَمَٕمٚمَُف شَمٜمَْٗمُٕمُف »، َوُذيمَِر قِمٜمَْدُه قَمٛم 

ـَ اًمٜم٤َمِر يَ   .(1)شٌُْٚمُغ يَمْٕمٌَٞمِْف، َيْٖمكِم ُِمٜمُْف دَُِم٤مهُمفُ ؿَمَٗم٤مقَمتِل َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم: ومَٞمُْجَٕمُؾ ذِم َوْحَْم٤مٍح ُِم

 :اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٛمـ دظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر، أن خيُرج ُمٜمٝم٤م -4

ديـ اًمذيـ دظمٚمقا اًمٜم٤مر، ومٞمِمٗمُع لؿ ذم ☺ وهذه ؿمٗم٤مقمتف  ذم قُمّم٤مة اعمُقطم 

ـْ أَُُمتِل☺: »ظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م. واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف  َْهِؾ اًْمَٙم٤ٌَمئِِر ُِم
ِٕ  .(8)شؿَمَٗم٤مقَمتِل 

 :☺اًمٜمقع اًمث٤مين: ؿمٗم٤مقم٦م همػم اًمٜمٌل 

 ول٤م صقر، ُمٜمٝم٤م:

 :ؿمٗم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م -1

ِٞ : ﴿-قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل  وم٤معمالئٙم٦م يِمٗمٕمقن، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ّٜ َوَكٛ 
ٛۡ َػۡي  ُخ٣ُ ًَ َِن َػَفَٰ َۡ َِٰت ََّل ُت َمََٰن ٕ  ِِف ٱلعه َٚ َٝٞ  ًٔ ٜه ِ ُ ل ذََن ٱَّلله

ۡ
ن يَأ

َ
ِس أ ًۡ ٞۢ َب ا إَِّله ِٜ

 [.86]اًمٜمجؿ:  ﴾َوَيۡصَِضٰٓ يََؼآُء 

                                                           

 (.813(، وُمًٚمؿ )6564و 1885: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

(، ُمـ 11888(، وأمحد )8415(، واًمؽمُمذي )4719: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 8)

 ُم٤مًمؽ ؓ.طمدي٨م أنس سمـ 
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ؿَمَٗمَٕم٧ِم اعْمَاَلئَِٙم٦ُم، : »-قمَز وضمَؾ  -وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ ي٘مقل اهلل 

َٓ َأْرطَمُؿ اًمَرامِحلِمَ  ٌَْؼ إِ  .(1)شَوؿَمَٗمَع اًمٜمٌَِٞم قَن، َوؿَمَٗمَع اعْم١ُْمُِمٜمُقَن، َومَلْ َي

 ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌٞملم: -8

ؿَمَٗمَٕم٧ِم : »-قَمَز َوضَمَؾ  - وومٞمف ىمقل اهللواًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، 

 .(8)شاعْمَاَلئَِٙم٦ُم، َوؿَمَٗمَع اًمٜمٌَِٞم قَن، َوؿَمَٗمَع اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ 

 ؿمٗم٤مقم٦م اعم١مُمٜملم: -1

 وهذه أجْم٤م ؿمٗم٤مقم٦م صم٤مسمت٦م ذم أظمرة، ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

 ؿمٗم٤مقم٦م اًمِمٝمداء: -4

اًمِمٝمداء هؿ اًمذيـ ىمتٚمقا ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م. وُمرشمٌُتٝمؿ ومقق ُمرشم٦ٌم 

َٞ : ﴿-شمٕم٤ممم  -، يمام ىم٤مل اهلل اًمّم٤محللم ِ ّٜ ُ َيَٚي٣ِۡٛ  َٛ ٱَّلله ًَ ۡج
َ
َٞ خ ِي َى ٱَّله َٜ  َٕ ِ ْوَلٰٓئ

ُ
َِأ

ِِدۡيَ  ۧٱَلهتِّيِ  َٰٚ ٣ََسآءِ َوٱٙصه ئَِۡي َوٱلؼُّ ّسِ  [.69﴾ ]اًمٜم٤ًمء: َٞ َوٱلّؿِ

ًمِٚمَِمِٝمٞمِد قِمٜمَْد ☺: »واًمِمٝمداء لؿ يمراُم٤مت قمٜمد اهلل: ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف 

 ؾِم٧م  
ِ
ـْ قَمَذاِب اّلَل ـَ اجلَٜم٦َِم، َوجُي٤َمُر ُِم ظِمَّم٤مٍل: ُيْٖمَٗمُر ًَمُف ذِم َأَوِل َدوْمَٕم٦ٍم، َوَيَرى َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم

                                                           

( واًمٚمٗمظ ًمف، ُمـ طمدي٨م أيب 181(، وُمًٚمؿ )7419: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ.

 ( شم٘مدم خترجيف.8)
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، َوُيقَوُع قَمغَم َرْأؾِمِف شَم٤مُج اًمَقىَم٤مِر، اًمٞم٤َمىُمقشَم٦ُم ُِمٜمَْٝم٤م ظَمػْمٌ 
ـَ اًمَٗمَزِع إيَْمؼَمِ ـُ ُِم ، َوَي٠ْمَُم اًمَ٘مؼْمِ

ْٟمٞم٤َم َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م، َوُيزَ  ـَ اًمد  ـَ احلُقِر اًمِٕملِم، َوُيَِمَٗمُع ذِم ُِم َوُج اصْمٜمَتلَْمِ َوؾَمٌِْٕملَم َزْوضَم٦ًم ُِم

ـْ َأىَم٤مِرسمِف ٌِْٕملَم ُِم  .(1)ش ِؾَم

 ؿمٗم٤مقم٦م سمٕمض إقمامل اًمّم٤محل٦م: -5

ٞم٤َمُم َواًْمُ٘مْرآُن ☺: »واًمّمٞم٤مم، يمام دل قمٚمٞمف ىمقًمف  اًم٘مرآن وُمـ ذًمؽ: اًمّم 

، َُمٜمَْٕمتُُف اًمَٓمَٕم٤مَم َواًمَِمَٝمَقاِت  َيِْمَٗمَٕم٤مِن ًمِْٚمَٕمٌِْد َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َيُ٘مقُل  ٞم٤َمُم: َأْي َرب  اًمّم 

ْٕمٜمِل ومِٞمِف. ىَم٤مَل:  ْٕمٜمِل ومِٞمِف. َوَيُ٘مقُل اًْمُ٘مْرآُن: َُمٜمَْٕمتُُف اًمٜمَْقَم سم٤ِمًمَٚمٞمِْؾ، وَمَِمٗم  سم٤ِمًمٜمََٝم٤مِر، وَمَِمٗم 

 .(8)شوَمٞمَُِمَٗمَٕم٤منِ 

 :املبخح اهتاضع: احلطاب ُٗػس اهدٗاّٗٙ ٗتطاٙس اهصخف

 م قمٚمٞمف ذم َخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:واًمٙمال

 :املطوب األٗي: ًعِٟ احلطاب, ٗاألدهٞ عوٕٚ

 .(1): اًمٕمدد، واإلطمّم٤مءٚمٖم٦مذم اًماحل٤ًمب 

 هق : صٓمالحوذم آ
ِ
ء قمٚمٞمٝم٤م. إـمالُع اهلل  قم٤ٌمَده قمغم أقماملؿ، وُم٘م٤مدير اجلزا

                                                           

 (، وصححف إًم٤ٌمين.8799(، واسمـ ُم٤مضمف )1661: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( 1)

صحٞمح قمغم »(، وىم٤مل: 8316ش )اعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 6686: أظمرضمف أمحد )صحٞمح (8)

 (.1888ش )صحٞمح اجل٤مُمع»وواوم٘مف اًمذهٌل، وصححف إًم٤ٌمين ذم ش، ُمًٚمؿ، ومل خيرضم٤مه ذط

 ش.طم٥ًم»(، ُم٤مدة 78)ص: ش خمت٤مر اًمّمح٤مح»( يٜمٔمر: 1)
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 ُمٜمٝم٤م: :ودًم٧م قمٚمٞمف أدًم٦م يمثػمة ضمدا ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ۚٓ إِنه  ٱَۡل٤ََۡم َُتَۡضىَٰ ُُكُّ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٛ ٱَۡل٤ََۡم َعتَۡجۚٓ ََّل ُهٚۡ َٖ ا  َٝ ِ ِۢس ة ّۡ  َج
َ َۡسِيُى ٱِۡلَِعابِ   [.17﴾ ]هم٤مومر: ٱَّلله

 وهق طم٤ًمب قمٔمٞمؿ دىمٞمؼ، ٓ يٗمقت ؿمٞمئ٤م.

ّۡط  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٛ َج َٝثِ َََِل تُۡوَٚ َٞ ٱِٙۡٔۡعَك َِل٤َِۡم ٱَِٙۡٔيَٰ َٰزِي َن َٝ ۡ ۖٞ  ٔ  َػۡي  َوََٟقُى ٱل ا
اَل َخته  َٔ ُۗ َوَكَفَٰ ة٠َِا َحَِٰعبِۡيَ  ث  ِإَون ََكَن ِٜۡر حَح٠َۡا ة٣َِا

َ
ٞۡ َرۡصَدٍل خ ِ  [.47﴾ ]إنٌٞم٤مء: ّٜ

 َٓ  يتٝم٤مون سم٤محلًٜم٤مت وإن صٖمرت، وٓ سم٤مًمًٞمئ٤مت وهذا يقضم٥م ًمٚمٛمًٚمؿ أ

ا يََصهُۥ ﴿وإن صٖمرت،  ةٍ َرۡۡي  اَل ذَره َٔ ٘ۡ ِٜۡر َٝ ًۡ ٞ َح َٝ ة   ٧َذ اَل ذَره َٔ ٘ۡ ِٜۡر َٝ ًۡ َٜٞ َح َو
ا يََصهُۥ  [.8 -7زًم٦م: ]اًمزًم﴾ ََشّ 

٤مد قمغم ؾمجالت أقماملؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ّۡط  ﴿ويٓمٚمع اًمٕم ٞۡ  ي٤ََۡم ََتُِس ُُكُّ َج ِ  ٜ َِٝٚۡج ٜها َي

َۡض   َرۡۡي   َٜا َيَِٝٚۡج ُّمُّ ًِيس   ِٜٞ ُظ٤ٓء  ا َو ََٜسۢا ةَ
َ
ۥٓ أ نه ةَح٣ََ٠ۡا َوبَح١َُ٠ۡ

َ
 ،[13]أل قمٛمران: ﴾ اح٤ََدُّ ل٤َۡ أ

﴿ ُٝ ۡ َِٗتَُٰب َذََّتَى ٱل ۡٙ اِل َهََٰشا ۡجصَِِٜۡي َووُِفَى ٱ َٜ ٤ل٤َُن َي٤ََٰيَۡٚخ٠ََا  ُٔ ا ذِي١ِ َوَي ٝه ُمۡؼَِِّٔۡي ِم
ََادُِر َؾَِۡيَة   َِٗتَِٰب ََّل ُح ۡٙ ۡخَؿ  ٱ

َ
ٓ أ تِۡيَةً إَِّله َٖ ٤ُِٚٝاْ َخاِِض  َوََّل  ا َي َٜ  ْ ۚٓ َووََجُسوا ٣ََٰا اُۗ َوََّل ى

َخس  
َ
َٕ أ ُٛ َربُّ  .[49]اًمٙمٝمػ:  ﴾اَحۡوِٚ

 :يف احلطاب املطوب اهجاُٛ: أح٘اي اهِاع
 اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ضمٝم٦م احل٤ًمب صمالصم٦م أصٜم٤مف:

 :٤مؾم٥م طم٤ًمسم٤م قمًػما ُمـ ُُي  -1

 وهذا ًمٚمٙمٗمرة واعمنميملم، وسمٕمض قمّم٤مة اعمقطمديـ، يٙمقن سم٤معمٜم٤مىمِم٦م وآؾمت٘مّم٤مء.
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 :٤مؾم٥م طم٤ًمسم٤م يًػما ُمـ ُُي  -8

ر هب٤م، صمؿ يتج٤موز اهلل قمٜمٝم٤م. وهذا رَ ٘مَ ف ويُ ض قمغم اًمٕمٌد ذٟمقسمُ ٕمرَ وُمٕمٜم٤مه أن شمُ 

ِٝي١ِ٠ِۦ ﴿ف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ُمٕمٜمك ىمقًم وِِتَ َِٖتَٰت١َُۥ بِيَ
ُ
ٞۡ أ َٜ ا  ٜه

َ
ََِع٤َۡف ُُيَاَظُب  ٧َِأ

ا  [.8-7﴾ ]آٟمِم٘م٤مق: ِخَعاب ا يَِعۡي 

ًَمٞمَْس َأطَمٌد ُُي٤مؾَم٥ُم َيْقَم »ىم٤مل:  ☺أن رؾمقل اهلل  ▲قمـ قم٤مئِم٦م و

َٓ َهَٚمَؽ  ، َأَخْٞمَس ىَمْد ىم٤مَل ش. اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم إ
ِ
ٞۡ ﴿اهلُل شَمٕم٤ممَم:  وَمُ٘مْٚم٧ُم: ي٤م َرؾُمقَل اهلل َٜ ا  ٜه

َ
َِأ

ِٝي١ِ٠ِۦ  وِِتَ َِٖتََٰت١ُۥ بِيَ
ُ
ا ٧أ ، وَم٘م٤مَل [8-7]آٟمِم٘م٤مق: ﴾ََِع٤َۡف ُُيَاَظُب ِخَعاب ا يَِعۡي 

 
ِ
َٓ ًمِ إَٟمام ذَ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرؾُمقُل اهلل ٤ًمَب َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم إ َؽ اًْمَٕمْرُض، َوًَمٞمَْس َأطَمٌد ُيٜم٤مىَمُش احْلِ

َب   .(1)شقُمذ 

ـِ قُمَٛمَر ـ حمسمقمـ صٗمقان و آظِمٌذ  ¶رز اح٤مزين ىم٤مل: سَمْٞمٜماَم َأن٤م َأُْمِِمك َُمَع اسْم

  :سمَِٞمِدِه إْذ قَمَرَض َرضُمٌؾ، وَم٘م٤مَل 
ِ
ذِم اًمٜمَْجَقى؟ وَم٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص يَمْٞمَػ ؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُمقَل اهلل

 
ِ
ـَ وَمٞمََْمُع قَمَٚمٞمِْف يَمٜمََٗمفُ »َيُ٘مقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل )أي:  إَن اهلَل ُيْديِن اعم١ُْمُِم

ه(ؾِم  ُه، وَمٞمَُ٘مقُل: َأتَْٕمِرُف َذْٟم٥َم يَمذاؽْمَ ؽُمُ ًْ َأتَْٕمِرُف َذْٟم٥َم يَمذا؟ وَمٞمَُ٘مقُل: َٟمَٕمْؿ، َأْي  ؟، َوَي

ِف َأنَُف َهَٚمَؽ  ًِ . طَمتَك إذا ىَمَرَرُه سمُِذُٟمقسمِِف َوَرَأى ذِم َٟمْٗم ْٟمٞم٤م،  ،َرب  هُت٤م قَمَٚمٞمَْؽ ذِم اًمد  ىم٤مَل: ؾَمؽَمْ

ٜم٤مشمِفِ  ،َوَأن٤م َأهْمِٗمُره٤م ًَمَؽ اًْمٞمَْقمَ  ًَ  .(8)ش... وَمٞمُْٕمَٓمك يمِت٤مَب طَم

                                                           

 (.8876( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )6517): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 (.8768( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )8441): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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 :ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب -1

وهؿ اًمّمٗمقة واخلٞم٤مر اعمذيمقرون ذم طمدي٨م اًمًٌٕملم أخٗم٤م اًمذيـ يدظمٚمقن 

 اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب.

َّ  :ٚات يف احلطابِهاملطوب اهجاهح: أ
 :ملسو هيلع هللا ىلصأُم٦م حمٛمد  : هؿأول اخلٚمؼ طم٤ًمسم٤م -1

ـُ » :ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ¶ قم٤ٌمسٕمـ اسمـ وم َُُمِؿ، آظِمرُ  َٟمْح ْٕ ـْ  َوَأَوُل  ا  َُم

ـَ : ُيَ٘م٤مُل  ُُي٤َمؾَم٥ُم، َُُم٦مُ  َأجْ ْٕ ٞم٦َُم، ا ُُم  ْٕ ـُ  َوَٟمٌِٞم َٝم٤م؟ ا ظِمُرونَ  وَمٜمَْح ْٔ ََوًُمقنَ  ا ْٕ شا
(1). 

 :وأول ُم٤م ُي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد: اًمّمالة -8

 َُم٤م َأَوَل  إِنَ »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة ؓ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ـْ  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  مَ َيقْ  اًمَٕمٌْدُ  سمِفِ  ُُي٤َمؾَم٥ُم   َوَأنَْجَح، َأوْمَٚمَح  وَمَ٘مدْ  َصُٚمَح٧ْم  وَم٢ِمنْ  َصاَلشُمُف، قَمَٛمٚمِفِ  ُِم

َدْت  َوإِنْ  ًَ شَوظَمِنَ  ظَم٤مَب  وَمَ٘مدْ  وَم
(8). 

 َيْقمَ  اًمٜم٤َمسِ  سَملْمَ  ُيْ٘م٣َم  َُم٤م َأَوُل »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن اًمٜمٌل  ◙ وقمـ اسمـ ُمًٕمقد

  ذِم  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ 
ِ
َُم٤مء  .(1)شاًمد 

                                                           

 وصححف إًم٤ٌمين. (،4893اسمـ ُم٤مضمف ): أظمرضمف صحٞمح (1)

(، 467-465(، واًمٜم٤ًمئل )411، واًمؽمُمذي )(864) أبق داود: أظمرضمف صحٞمح (8)

 (، وصححف إًم٤ٌمين.1485واسمـ ُم٤مضمف )

 (.1678، وُمًٚمؿ )(6864، و6511: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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٘م٤مل: أول ُم٤م ُي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد ومٞمام يتٕمٚمؼ سمح٘مقق اهلل: يُ وإٟمام وٓ شمٕم٤مرض، 

 اًمّمالة، وأول ُم٤م ُي٤مؾم٥م قمٚمٞمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمح٘مقق اًمٕم٤ٌمد: اًمدُم٤مء.

ٍَّ ٙلْ٘ احلطاب؟  املطوب اهسابع: ع

 ُي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ:

 :واشم٤ٌمع دقمقة اًمرؾمؾ ،اإليامن -1

ُٛ َوي٤ََۡم ُح٠َادِي﴿ : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:وؿمقاهد ذًمؽ يمثػمة ضمدا َجتۡخُ
َ
ٓ أ اذَا َٜ ٤ُل  ُٔ ٛۡ َذيَ ِ٣

صَۡظِٚۡيَ  ُٝ ۡ  [.65﴾ ]اًم٘مّمص: ٱل

 :اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي يتٛمتع سمف اًمٕمٌد -8

ٛه َٙتُۡس ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِٛ  َٔ ُث ِي ِٞ ٱَلًه ئٍِش َي َٜ ٞه ي٤َۡ
 [.8﴾ ]اًمتٙم٤مصمر: ُٚ

٠َمُل  َُم٤م َأَوَل  إِنَ »: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  أَن اًمٜمٌل ◙قمـ أيب هريرة  ًْ  َيْقمَ  قَمٜمْفُ  ُي

ـَ  اًمَٕمٌْدَ  ْٕمٜمِليَ  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َٛمَؽ، ًَمَؽ  ُٟمِّمَح  َأَخؿْ : ًَمفُ  ُيَ٘م٤مَل  َأنْ  اًمٜمَِٕمٞمِؿ، ُِم ًْ ـَ  َوُٟمْرِوَيَؽ  ضِم  ُِم

 
ِ
٤مء ٤ٌَمِردِ  اْحَ  .(1)شاًم

 :اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ -1

ۡس ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٜ ٣َۡس ََكَن  ًَ ٣ۡسِِۖ إِنه ٱٙۡ ًَ ۡو٤ُِاْ ةِٱٙۡ
َ
ء: ٤َّل   ُٔ َوأ  [.14﴾ ]اإلها

                                                           

 (، وصححف إًم٤ٌمين.1158اًمؽمُمذي ): أظمرضمف صحٞمح (1)
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 :اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٗم١ماد -4

ۚٓ إِنه ﴿٤ممم: ىم٤مل شمٕم ٌٛ َٕ ة١ِِۦ ِيٚۡ َ ا َٙۡحَط ل َٜ  ُُ ۡٔ َؤاَد َوََّل َت ُّ َى وَٱۡۡلَََصَ وَٱٙۡ ۡٝ ٱلعه
ۡس  َٜ َٕ ََكَن َخ١ُ٠ۡ  ِ ْوَلٰٓئ

ُ
ء: ٤َّل   ُٔ ُُكُّ أ  [.16﴾ ]اإلها

 :احل٤ًمب اًمٕم٤مم -5

أَن اًمٜمٌل   ؓ إؾمٚمٛملسَمْرَزَة أيب  يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اجل٤مُمع طمدي٨ِم 

ٌْدٍ  ىَمَدَُم٤م شَمُزوُل  َٓ »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ٠َمَل  طَمتَك اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  قَم ًْ ـْ  ُي ـْ  َأوْمٜم٤َمُه، ومِٞماَم  قُمُٛمِرهِ  قَم  َوقَم

ـْ  وَمَٕمَؾ، ومِٞمؿَ  قِمْٚمِٛمفِ  ـْ  َُم٤مًمِفِ  َوقَم ـَ  ُِم ٌَفُ  َأجْ ًَ ـْ  َأنَْٗمَ٘مُف، َوومِٞمؿَ  ايْمَت ِٛمفِ  َوقَم ًْ شَأباَْلهُ  ومِٞمؿَ  ضِم
(1). 

 املطوب اخلاًظ: ًاذا بعد احلطاب؟

ك يمؾ ٕمٓمَ  اًمٙمت٥م وشمتٓم٤مير اًمّمحػ، ويُ ٜمنَم ول شمُ ذم ظمت٤مم ُمِمٝمد احل٤ًمب إ

 قمٌد يمت٤مسمف اعمِمتٛمؾ قمغم ؾمجؾ يم٤مُمؾ ٕقمامًمف اًمتل قمٛمٚمٝم٤م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.

 صٜمٗم٤من: -طمٞمٜمئٍذ  - واًمٜم٤مس

، ويٜم٘مٚم٥م ا ومٞم١مشمك يمت٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف ُمـ أُم٤مُمف، ومٞمح٤مؾم٥م طم٤ًمسم٤م يًػم :اعم١مُمـ -1

حٞمٗمتف ُمـ اًمتقطمٞمد وإذا اـمٚمع اعم١مُمـ قمغم ُم٤م حتقيف ص. إمم أهٚمف ذم اجلٜم٦م ُمنورا

                                                           

 ( وصححف إًم٤ٌمين.554(، واًمدراُمل )8417اًمؽمُمذي ): أظمرضمف صحٞمح (1)
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 واؾمتٌنم، وأقمٚمـ هذا اًمنور، ورومع سمف صقشمف وص٤مًمح إقمامل ُهَ 

ْ َِٖتَٰتِي١َۡ ﴿ ي٘مقل: ٍْ ِخَعابِي١َۡ  ٢َ١٩آُؤُم ٱَٓۡصُءوا َٰ َل ُٜ َّّنِ 
َ
َذ٤َ٣ُ ِِف  ٢٠ إَِّّنِ َه٠َ٠ُج خ

اِفيَث   ب٤ُاْ ٠٢َِٓي َُك٤ُاْ وَ  ٢٣ُرُم٤ُذ٣َا َداجِيَث   ٢٢ِِف َج٠هٍث ََعَِلَث   ٢١ِيحَؼث  ره ۢ ٱَۡشَ آ  َٔ َٝ ِ ا ة
يهاِم ٱۡۡلَاَِلَثِ 

َ
ٛۡ ِِف ٱۡۡل خُ ّۡ ۡظَٚ

َ
 .[84 -19]احل٤مىم٦م: ﴾  أ

وم٢مهنؿ ي١مشمقن يمتٌٝمؿ سمِماملؿ ُمـ وراء  :اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ وأهؾ اًمْمالل -8

 يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: يدقمق اًمٙم٤مومر سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر، وقمٔم٤مئؿ إُمقر، ئذٍ دفمٝمقرهؿ، وقمٜم

وِِتَ َِٖتَٰ 
ُ
ٞۡ أ َٜ ا  ٜه

َ
ا  ٪ت١َُۥ َوَرآَء َه٣ۡصِهِۦ َوأ ْ ُثت٤ُر  َوَيۡؿََلَٰ  ٫ََِع٤َۡف يَۡسُي٤ا
وِِتَ َِٖتََٰت١ُۥ : ﴿-ؾمٌح٤مٟمف  -[، وىم٤مل 18-13]آٟمِم٘م٤مق:  َظًًِۡيا

ُ
ٞۡ أ َٜ ا  ٜه

َ
َوأ

وَت َِٖتَٰتِي١َۡ 
ُ
ٛۡ أ َ َۡيتََِن ل َٰٚ ٤ُل َي ُٔ اَِلِۦ َذَي َٝ ا ِخَعابِي١َۡ  ٢٥بِِؼ َٜ ۡدرِ 

َ
ٛۡ أ َ َۡيخ٣ََ  ٢٦ َول َٰٚ ا َي

اِفيََث  َٔ اَِل١َۜۡۡ  ٢٧ََكَِٟج ٱٙۡ َٜ ۡدََنَٰ َخَّنِ 
َ
ٓ أ ا َٚۡط٠َِٰي١َۡ  ٢٨َٜ َٕ َخَّنِ ُظ

ُرُشوهُ  ٢َ٢٩َٚ
٤ُّٚهُ  َُ َٛ َؾ٤ُّٚهُ  ٪٢َذ ٛه ٱۡۡلَِدي  [.11 -85﴾ ]احل٤مىم٦م: ُث

ٰۚ ﴿وقمٜمدُم٤م يٕمٓمك اًمٕم٤ٌمد يمتٌٝمؿ ي٘م٤مل لؿ:   ِ ّْ ُْ َيَٚيُۡسٛ ةِٱِۡلَ َهََٰشا َِٖتَٰت٠َُا ي٠َِم
٠ه  ُٖ ٤ُٚنَ إِٟها  َٝ ًۡ ٛۡ َت ٠خُ ُٖ ا  َٜ  [.89﴾ ]اجل٤مصمٞم٦م:ا نَۡعخَجِعُذ 

ءة اًمٙمت٤مب: يٙمقن هٜم٤مك طم٤ًمب  ًم٘مٓمع اعمٕمذرة، وىمٞم٤مم  - أجْم٤م -صمؿ سمٕمد ىمرا

ءة ُم٤م ذم اًمٙمت٥م.  احلج٦م سم٘مرا
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 :املبخح اهعاغس: امل٘اشّٙ

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 :املطوب األٗي: ًعِاٖ ٗدهٚوٕ

 .(1)اًمتل شم٘مدر هب٤م إؿمٞم٤مء ظمٗم٦م وصم٘مال ٚمٖم٦م: أًم٦مذم اًم اعمقازيـ مجع ُمٞمزان، وهق

 : ُم٤م يْمٕمف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمقزن أقمامل اًمٕم٤ٌمد. أُم٤م ذم آصٓمالح: ومػماد سمفو

 وىمد دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب، واًمًٜم٦م، وإمج٤مع اًمًٚمػ.

ُِٚد٤َن ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ّۡ ُٝ ۡ ُٛ ٱل ٢ُ َٕ ِ ْوَلٰٓئ
ُ
َٰزِي١ُُ٠ۥ َِأ َن َٜ َٚۡج  ُٔ َٝٞ َث ٞۡ  ١٠٢َذ َٜ َو

ۡج  ّه ونَ َر َٛ َخََِّٰلُ ٛۡ ِِف َج٠٣َه َع٣ُ ُّ ٟ
َ
ْ أ وٓا َٞ َرِّسُ ِي َٕ ٱَّله ِ ْوَلٰٓئ

ُ
َٰزِي١ُُ٠ۥ َِأ َن ، [138]اعم١مُمٜمقن: ﴾ َٜ

ّۡط  ﴿شمٕم٤ممم:  ٤ملىمو ُٛ َج َٝثِ َََِل تُۡوَٚ َٞ ٱِٙۡٔۡعَك َِل٤َِۡم ٱَِٙۡٔيَٰ َٰزِي َن َٝ ۡ ۖٞ ِإَون  ٔ  َػۡي  َوََٟقُى ٱل ا
اَل َختهث   َٔ حَحۡ  ََكَن ِٜۡر

َ
ٞۡ َرۡصَدٍل خ ِ ُۗ َوَكَفَٰ ة٠َِا َحَِٰعبِۡيَ ّٜ  .[47]إنٌٞم٤مء: ﴾ ٠َا ة٣َِا

ٌََت٤منِ  يَمٚمَِٛمت٤َمنِ »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأَن اًمٜمٌل  وقمـ أيب هريرة ؓ ، إمَِم  طَمٌِٞم ـِ  اًمَرمْحَ

٤مِن، قَمغَم  ظَمِٗمٞمَٗمَت٤منِ  ًَ ٞمَزانِ  ذِم  صَمِ٘مٞمَٚمَت٤منِ  اًمٚم 
ِ
  ؾُمٌَْح٤منَ : اعم

ِ
ٌَْح٤منَ  َوسمَِحْٛمِدِه، اّلَل   ؾُم

ِ
 اّلَل

 .(8)شاًمَٕمٔمِٞمؿِ 

 وأمجع اًمًٚمػ قمغم صمٌقت ذًمؽ.

                                                           

 ش.وزن»(، ُم٤مدة 176/ 11ش )هتذي٥م اًمٚمٖم٦م»( يٜمٔمر: 1)

 (.8694(، وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )6436: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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 :املطوب اهجاُٛ: صفٞ املٚصاْ

أَن اًمٜمٌل  ¶اهلل سمـ قمٛمرو  هق ُمٞمزان طم٘مٞم٘مل، ًمف يمٗمت٤من، حلدي٨م قمٌد

ِجاَلُت ذِم يمَِٗم٦ٍم واًمٌِ » ىم٤مل:☺   ً  .(1)ش٦مٍ ٗمَ  يمِ ذِم  ٦مُ ٤مىمَ ٓمَ وَمُتقَوُع اًم

 واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء هؾ هق ُمٞمزان واطمد أو ُمتٕمدد؟

د، أو إقمامل دٌ ٝمؿ: ُمتٕمد  وم٘م٤مل سمٕمُْم  د ذم ٕنف مل يرِ  :سمح٥ًم إُمؿ، أو إومرا

ده ذم احلدي٨م وم٤ٌمقمت٤ٌمر اجلٜمس.  اًم٘مرآن إٓ ُمٛمققم٤م، وأُم٤م إومرا

ٕنف ورد ذم احلدي٨م ُمٗمردا، وأُم٤م مجٕمف ذم  :ٝمؿ: هق ُمٞمزان واطمدوىم٤مل سمٕمُْم 

 .اًم٘مرآن وم٤ٌمقمت٤ٌمر اعمقزون

 واهلل أقمٚمؿ. ،ؾويمال إُمريـ حمتٛمَ 

 وَ »عم١مًمػ: ٤ًمن ذم ىمقل اوأُم٤م اًمٚم  
ِ
ُن ًمَ ٞمزَ اعْم ًَ ٤مِن وَ يِمَٗمتَ  فْ ا

٤ًمن ُم٤م يٙمقن وم٤مًمٚم  ، ش٤منٌ ًمِ

 .سملم اًمٙمٗمتلم ذم اعمٞمزان اًم٘مديؿ، ًمٞمٕمرف سمف شم٤ًموي اًمٙمٗمتل

اًمٚم٤ًمن مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومل يّمح قمـ اًمّمح٤مسم٦م، وإٟمام ذيمر  يمرُ وذِ 

 .(8)شًمف ًم٤ًمن ويمٗمت٤من»اعمٞمزان قمٜمد احلًـ اًمٌٍمي، وم٘م٤مل: 

                                                           

 (، وصححف إًم٤ٌمين.4133(، واسمـ ُم٤مضمف )8619: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( 1)

 (.8813ش )ذح أصقل آقمت٘م٤مد»ٙم٤مئل ذم ( أظمرضمف اًمالًم8)
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أبق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج: أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اإليامن  ىم٤مل»: طمجروىم٤مل اسمـ 

اعمٞمزان ًمف ًم٤ًمن ويمٗمت٤من  ن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأنَ قزَ أقمامل اًمٕم٤ٌمد شمُ  وأنَ  ،سم٤معمٞمزان

 .(1)شويٛمٞمؾ سم٤مٕقمامل

 املطوب اهجاهح: ًا اهرٜ ٙ٘شْ يف املٚصاْ؟
 وَ »ىم٤مل اعم١مًمػ: 
ِ
ُن ًمَ ٞمزَ اعْم ًَ ٤مِن وَ يمَِٗمتَ  فْ ا

َٕ  فِ سمِ  نُ قزَ شمُ ، ٤منٌ ًمِ اًمذي : ومجزم سم٠مَن شامُل قمْ ا

 ًمٔم٤مهر أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واحلدي٨م سمٕمده٤م. :: اًمٕمٛمؾهق يقزن

 حلدي٨م ص٤مطم٥م اًمٌٓم٤مىم٦م. :وىمٞمؾ: يقزن صح٤مئػ اًمٕمٛمؾ

: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأَن اًمٜمٌل  حلدي٨م أيب هريرة ؓ: وىمٞمؾ: يقزن اًمٕم٤مُمؾ ٟمٗمًف

ِٛملمُ  اًمَٕمٔمِٞمؿُ  اًمَرضُمُؾ  ًَمٞم٠َْميِت  إَِٟمفُ » ًَ   قِمٜمْدَ  َيِزنُ  َٓ  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َيْقمَ  اًم
ِ
 شسَمُٕمقَو٦مٍ  ضَمٜم٤َمَح  اّلَل

ٟ  ﴿: اىمرؤواوىم٤مل:  ثِ َوۡز َٝ ٛۡ ي٤ََۡم ٱَِٙۡٔيَٰ ُٛ ل٣َُ  .(8)[ش135﴾ ]اًمٙمٝمػ: اَََِل ُِٟٔي

سم٠من اجلٛمٞمع يقزن، أو أن اًمقزن  :ومجع سمٕمض اًمٕمٚمامء سملم هذه اًمٜمّمقص

إقمامل اعمٙمتقسم٦م ص٤مر  ٥ًِم ؾ وختػ سمحْ وطمٞم٨م إهن٤م شمث٘مُ  ،طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمّمح٤مئػ

د سمف ،اًمٕمٛمؾ وأُم٤م وزن ص٤مطم٥ُم  .زن يم٠منف ًمألقماملاًمق  ه وطمرُمتف.ىمدرُ  :وم٤معمرا

 .(1)شهذا مجع طمًـ، واهلل أقمٚمؿو»ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم: 

                                                           

 (.11/518ش )ومتح اًم٤ٌمري»( 1)

 (.8785(، وُمًٚمؿ )4789: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.65/ 5ش )ُمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم» (1)



 

 
 

 
081 

 :املطوب اهسابع: أًجوٞ عوٟ ًجكالت املٚصاْ
ؓ 
ِ
ءٌ  َُم٤م» ىَم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  قمـ أيب اًمدرداء ـِ  ُِمٞمَزانِ  ذِم  َأثَْ٘مُؾ  َرْ  َيْقمَ  اعْم١ُْمُِم

ـْ  ٦مِ اًمِ٘مٞم٤َمُمَ  ، ظُمُٚمٍؼ  ُِم ـٍ ًَ ٌِْٖمُض  اّلَلَ  َوإِنَ  طَم شاًمٌَِذيءَ  اًمَٗم٤مطِمَش  ًَمٞمُ
(1).

ٌََت٤منِ  يَمٚمَِٛمَت٤منِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل أن قمـ أيب هريرة ؓو ، إمَِم  طَمٌِٞم ـِ  اًمَرمْحَ

٤مِن، قَمغَم  ظَمِٗمٞمَٗمَت٤منِ  ًَ ٞمَزانِ  ذِم  صَمِ٘مٞمَٚمَت٤منِ  اًمٚم 
ِ
  ؾُمٌَْح٤منَ : اعم

ِ
ٌَْح٤منَ  َوسمَِحْٛمِدِه، اّلَل   ؾُم

ِ
 اّلَل

 .(8)شاًمَٕمٔمِٞمؿِ 

ٞمزانَ  ؿَمْٓمرُ  اًمٓم ُٝمقرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل 
ِ
 َُتأُْل اعم
ِ
ياَمِن، َواحلَْٛمُد هلل  .(1)شاإْلِ

 املبخح احلادٜ عػس: احل٘ض. ٗفٕٚ ًطوباْ:

 :املطوب األٗي: ًعِاٖ, ٗاهدهٚى عوٕٚ
 .(4): ُمٛمع اح٤مء، ومجٕمف: طمٞم٤مض وأطمقاضاحلقض ذم اًمٚمٖم٦م

ص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٞمف ُم٤مٌء ٟم٤مزل ذم قمرملسو هيلع هللا ىلص : طمقٌض ًمٚمٜمٌل وهق ذم آصٓمالح

 ، وهمٞم٤مصم٤م ُٕمتف.ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اًمٙمقصمر. ضمٕمٚمف اهلل إيمراُم٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م 

شمرة، وأمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م.  ودل قمٚمٞمف اًمًٜم٦م اعمتقا

 .(5)شاحلَْقضِ  قَمغَم  وَمَرـمُُٙمؿْ  إيِن  » ىم٤مل:ملسو هيلع هللا ىلص أَن اًمٜمٌل ◙ قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد 

                                                           

 ، وصححف إًم٤ٌمين.( واًمٚمٗمظ ًمف8338(، واًمؽمُمذي )4799: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

 دم خترجيف.( شم٘م1)

 ش.طمٞمض»(، ُم٤مدة 1371/ 1ش )اًمّمح٤مح»( يٜمٔمر: 4)

 (.8891-8893، وُمًٚمؿ )( 7353، و6581: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 5)
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 :املطوب اهجاُٛ: صفتٕ

ء،  وآٟمٞمتف يمٜمجقم اًمًامء، وُم٤مؤه ـمقًمف ؿمٝمر، وقمروف ؿمٝمر، وزواي٤مه ؾمقا

سم٤من يٛمُ  ف اٟمِ دَ أبٞمض ُمـ اًمٚمٌـ وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ، وأـمٞم٥م ُمـ ريح اعمًؽ، ومٞمف ُمٞمزا

ه اعم١مُمٜمقن ُمـ أُم٦م حمٛمد، دُ أطمدمه٤م ُمـ ذه٥م، واًمث٤مين ُمـ ومْم٦م، يرِ  :ُمـ اجلٜم٦م،

 وُمـ ينمب ُمٜمف ذسم٦م ٓ ئمٛم٠م سمٕمده٤م أبدا.

 ويمؾ هذه إوص٤مف صم٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م.

ػَمُة ملسو هيلع هللا ىلص: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶ د اهلل سمـ قمٛمروقمٌ ًِ طَمْقيِض َُم

 ،
ِ
امء ًَ ُٟمُف يَمٜمُُجقِم اًم ِؽ، َويمِٞمزا ًْ

ِ
ـَ اعْم ، َوِرُُيُف َأـْمٞم٥َُم ُِم ـِ ـَ اًمَٚمٌَ ؿَمْٝمٍر، ُم٤مُؤُه َأبْٞمَُض ُِم

َب ُِمٜمْٝم٤م وَمال َئْمَٛم٠ُم َأبًَدا ـْ َذِ  .(1)شَُم

ػَمةُ  طَمْقيِض »وذم رواي٦م عمًٚمؿ:  ًِ ـَ  َأبْٞمَُض  َوَُم٤مُؤهُ  ؾَمَقاٌء، َوَزَواَي٤مهُ  ؿَمْٝمٍر، َُم  اًْمَقِرِق، ُِم

ـَ  أـَْمٞم٥َُم  َوِرُُيفُ  ِؽ ... ُِم ًْ
ِ
 ف.ف يمٓمقًمِ قمرُو  ، أي:شؾَمَقاءٌ  َزَواَي٤مهُ »وُمٕمٜمك . (8)شاعْم

  - َوإيِن  »ملسو هيلع هللا ىلص: وهق ُمقضمقد أن: ًم٘مقًمف 
ِ
َنُْٔمرُ  -َواّلَل  .(1)شأنَ  طَمْقيِض  إمَِم  َٕ

                                                           

 (.8898(، وُمًٚمؿ )6579): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.8898-87( أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

(، ُمـ 8896وع أظمرى، وُمًٚمؿ )( وذم ُمقا 1144اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ◙.طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 
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ـَ  هَنْرٌ  وَمُٝمقَ  اًْمَٙمْقصَمرَ  َوَأقْمَٓم٤ميِن »: ملسو هيلع هللا ىلص واؾمتٛمداده ُمـ اًمٙمقصمر ًم٘مقًمف ٞمُؾ  اجْلَٜم٦َمِ  ُِم ًِ  َي

 .(1)شطَمْقيِض  ذِم 

ٝم٤م وأيمثره٤م ه٤م وأقمٔمٛمُ أيمؼمُ  ملسو هيلع هللا ىلصوًمٙمؾ ٟمٌل طمقض، وًمٙمـ طمقض اًمٜمٌل 

إَن »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن اًمٜمٌل   ؓ رةَ ٛمُ اًمٌٍمي قمـ ؾَم : ح٤م روى احلًـ واردةً 

ؿْ ت٤ٌَمَهْقَن أيَ  إهَنُؿْ ٤م، وَ طَمْقًو  ل  ٌِ ًمُٙمؾ  ٟمَ   َهؿْ رَ ثَ يمْ َن أَ ْن أيُمقْ ضُمق أَ  َأرْ إين  ًة، وَ أيمثُر واِردَ  َي 

 .(8)شواِرَدةً 

ُمـ اًمزيغ قمـ ـمريؼ آؾمت٘م٤مُم٦م: ومٝمذا ُمـ أؾم٤ٌمب احلرُم٤من ُمـ  اًمٕمٌدُ  رِ ًمٞمحذَ و

ـْ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن اًمٜمٌل ◙ ومٕمـ أيب هريرة  ورود احلقض. ًَمٞمَُذاَدَن ِرضَم٤مٌل قَم

ٌَِٕمػُم اًم َٓ َهُٚمَؿ، وَمٞمَُ٘م٤مُل:  !َْم٤مل  طَمْقيِض يَماَم ُيَذاُد اًْم ، (إهَِنُْؿ ىَمْد سَمَدًُمقا سَمْٕمَدكَ )ُأن٤َمِدَيِؿ: َأ

 .(1)شوَم٠َمىُمقُل: ؾُمْحً٘م٤م ؾُمْحً٘م٤م

                                                           

(، سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف اسمـ لٞمٕم٦م، وًمٚمٙمقصمر ؿمقاهد 81116أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ) وٕمٞمػ: (1)

 صحٞمح٦م. 

، واظمُتٚمِػ ذم رومٕمف وإرؾم٤مًمف( 8) ـِ (، 8441: أظمرضمف اًمؽمُمذي )إؾمٜم٤مده صحٞمح إمم احلً

هذا احلدي٨م قمـ احلًـ قمـ وىم٤مل: هذا طمدي٨م همري٥م، وىمد روى إؿمٕم٨م سمـ قمٌد اعمٚمؽ 

ـَ احلدي٨م صححف مج٤مقم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ُمرؾمال، ومل يذيمر ومٞمف قمـ ؾمٛمرة وهق أصح. ًمٙم

ومجٚم٦م اًم٘مقل إَن (: »1589) شاًمّمحٞمح٦م»ذم ♫ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 

 ش.احلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف طمًـ أو صحٞمح، واهلل أقمٚمؿ

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.849وُمًٚمؿ )( ، 8167، و116اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 :املبخح اهجاُٛ عػس: اهصساط

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 :املطوب األٗي: ًعِٟ اهصساط, ٗأدهتٕ
 .(1): اًمٓمريؼٚمٖم٦مذم اًماًمٍماط 

  اًمٜم٤مس قمٚمٞمف إمم اجلٜم٦م.ؼُم ٕمْ قمغم ضمٝمٜمؿ ًمٞمَ اجلن اعمٛمدود : وهق ذم آصٓمالح

 وهق صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب، واًمًٜم٦م.

ٛۡ إَِّله َوارُِد٢َا﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ٠ُِس ّٜ  قمٌد ، ومَنه٤م[71﴾ ]ُمريؿ:ِإَون 

 .(8)، ومج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ سم٤معمرور قمغم اًمٍماط◙اهلل سمـ ُمًٕمقد 

ْنُ قَمغَم ضَمَٝمٜمََؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل  ُب اجْلِ َوحَتِؾ  اًمَِمٗم٤مقَم٦ُم، َوَيُ٘مقًُمقَن: صُمَؿ ُيْيَ

 .(1)شاًمَٚمُٝمَؿ ؾَمٚم ْؿ ؾَمٚم ؿْ 

 واشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم إصم٤ٌمشمف.

 :املطوب اهجاُٛ: صفٞ اهصساط

 وؾمٞم٠ميت دًمٞمٚمف. :اًمٍماط زًمؼ -1

 .ًمٚمٍماط طم٤مومت٤من ومٞمٝم٤م يمالًمٞم٥م ُمٕمٚم٘م٦م -8

                                                           

 ش.سط»(، ُم٤مدة 1119/ 1ش )اًمّمح٤مح»يٜمٔمر:  (1)

 (، وُم٤م سمٕمده٤م.595/ 15يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (8)

(، ُمـ 181( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ) 4581) : أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 ، وهق طمدي٨م ـمقيؾ ؾمٞمتٙمرر آؾمتِمٝم٤مد سم٠مضمزاء ُمٜمف ُمرارا.◙طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 
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طِ  طَم٤موَمتَِل  َوذِم »: ملسو هيلع هللا ىلصيمام ذم ىمقل اًمٜمٌل  ا َ ـِ  سم٠َِمظْمذِ  ٠ْمُُمقَرةٌ ُمَ  ُُمَٕمَٚمَ٘م٦مٌ  يَماَلًمِٞم٥ُم  اًمٍم   َُم

 .(1)شسمِفِ  ُأُِمَرْت 

 وَمٞمُْجَٕمُؾ  سم٤ِمجْلَْنِ  ُي١ْمشَمك صُمؿَ .. ».ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أنَ  ◙قمـ أيب ؾمٕمٞمد و

، َرؾُمقَل  َي٤م: . ىُمْٚمٜم٤َمشضَمَٝمٜمَؿَ  فَمْٝمَرْي  سَملْمَ 
ِ
؟ َوَُم٤م اّلَل  قَمَٚمٞمْفِ  َُمِزًَم٦ٌم، َُمْدطَمَْم٦مٌ »: ىَم٤مَل  اجلَْنُ

َٙم٦مٌ  َويَماَلًمِٞم٥ُم، ظَمَٓم٤مـمِٞمُػ  ًَ : َل٤َم ُيَ٘م٤مُل  سمِٜمَْجٍد، شَمُٙمقنُ  قُمَ٘مٞمَْٗم٤مُء، ؿَمْقيَم٦مٌ  َل٤َم ُُمَٗمْٚمَٓمَح٦مٌ  َوطَم

ْٕمَداُن، ًَ ـُ  اًم ِق  يَم٤مًمَٓمْرِف  قَمَٚمٞمَْٝم٤م اعم١ُْمُِم يِح، َويَم٤مًْمؼَمْ يَم٤مِب، اخلَٞمْؾِ  َويَم٠َمضَم٤مِويدِ  َويَم٤مًمر   َواًمر 

َٚمٌؿ، وَمٜم٤َمٍج  ًَ َح٥ُم  آظِمُرُهؿْ  َيُٛمرَ  طَمتَك ضَمَٝمٜمََؿ، َٟم٤مرِ  ذِم  َوَُمْٙمُدوٌس  خَمُْدوٌش، َوَٟم٤مٍج  ُُم ًْ  ُي

٤ًٌم  .(8)ش...ؾَمْح

: ُمـ شًَم٦مٌ َُمزِ »وزًم٘م٧م. ، إذا ف دطمْم٤مرضمٚمُ  ْم٧ْم طَم ـ دَ : ُمِ شَُمْدطَمَْم٦مٌ »ملسو هيلع هللا ىلص: ىمقًمف 

 ؾم٘مٓم٧م.، إذا إىمدام ٧ِم زًمَ 

، (سم٤مًمْمؿ)٤مف ٓمَ : مجع ظُم شُػ ٞمْ ٓم٤مـمِ ظَم »: شظَمَٓم٤مـمِٞمُػ َويَماَلًمِٞم٥ُم »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف و

: مجع ش٥ُم ٞمْ ًمِ اَل يمَ »و خيتٓمػ هب٤م اًمٌمء. -يم٤مًمٙمٚمقب  - احلديدة اعمٕمقضم٦م :وهق

 طمديدة ُمٕمٓمقوم٦م اًمرأس.  :وهقوشمِمديد اًمالم اعمْمٛمقُم٦م(، سمٗمتح اًمٙم٤مف )قب ٚم  يمَ 

َٙم٦ٌم ُُمَٗمْٚمَٓمَح٦مٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف و ًَ ًَ شقُمَ٘مٞمَْٗم٤مءُ  ؿَمْقيَم٦مٌ  َل٤َم طَم ٟم٤ٌمت ًمف صمٛمر ظمِمـ : ٙم٦م: احل

 : ُمٕمقضم٦م.ش٤مءُ ٗمٞمْ ٘مَ قمُ »وقمريْم٦م.  :ش٦مٌ حَ ٓمَ ٚمْ ٗمَ ُمُ »و يتٕمٚمؼ سم٠مصقاف اًمٖمٜمؿ.

                                                           

 ¶.(، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وطمذيٗم٦م 195ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )أظمرضمف  (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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 :اًمٍماط ُمثؾ طمد اًمًٞمػ، وأدق ُمـ اًمِمٕمر -1

وَن قَمغَم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ◙ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  َوَيُٛمر 

ٞمِْػ َدطْمٌض َُمِزًَم٦مٌ  ًَ ُط يَمَحد  اًم ا َ ِط، َواًمٍم  ا َ  .(1)شاًمٍم 

ـَ اًمَِمَٕمَرِة، َوَأطَمد  ُمِ »: ◙ وىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد ْنَ َأَدق  ُِم ـَ سَمَٚمَٖمٜمِل َأَن اجْلِ

ْٞمِػ  ًَ شاًم
(8). 

 :املطوب اهجاهح: عب٘ز اهصساط
ط ًمٖمػم اعمنميملم أُم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م  ؾ  أُم٤م اعمنميمقن واًمٙمٗم٤مر ومتتٌع يمُ  ،قمٌقر اًمٍما

شمٕمٌد ُمـ آخٝم٦م سم٤مـمٚم٦م، ومتًػم شمٚمؽ أل٦م سم٤مًمٕم٤مسمديـ، طمتك هتقي هبؿ ذم اًمٜم٤مر، صمؿ 

اًمذيـ  يٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ اعم١مُمٜمقن وومٞمٝمؿ اعمٜم٤موم٘مقن، وقمّم٤مة اعم١مُمٜملم، وه١مٓء هؿ

 يٜمّم٥م لؿ اًمٍماط.

.. إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َأَذَن .»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أنَ  ◙قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

 
ِ
ٌن ًمِٞمََتٌِْع يُمؾ  ُأَُم٦ٍم َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم شَمْٕمٌُُد، وَماَل َيٌَْ٘مك َأطَمٌد يَم٤مَن َيْٕمٌُُد هَمػْمَ اهلل ٌَْح٤مَٟمفُ  -ُُم١َمذ   - ؾُم

َنَّْم٤مِب  ْٕ َْصٜم٤َمِم َوا ْٕ ـَ ا ٤مىَمُٓمقَن ذِم اًمٜم٤َمرِ  ُِم ًَ َٓ َيَت ْنُ قَمغَم ضَمَٝمٜمََؿ ...  إِ ُب اجْلِ صُمَؿ ُيْيَ

 .(1)ش...

                                                           

(، 878ش )شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة»(، واعمروزي ذم 1484ش )اعمًتدرك»أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (1)

 وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وواوم٘مف اًمذهٌل، وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.

 (.181أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، سمٕمد طمدي٨م رىمؿ ) (8)

 رجيف.شم٘مدم خت (1)
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 :يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم اعمرور قمغم اًمٍماط، ويٙمقن ذًمؽ سمح٥ًم أقماملؿ

إٟم٤ًمن ٟمقرا سمح٥ًم قمٛمٚمف، يتٌٕمف قمغم اًمٍماط، ويٌ٘مك ٟمقر  ؾ  ٞمٕمٓمك يمُ وم -1

 ي٘مقده ويٜمجق سمف. ـُ اعم١مُمِ 

٤منٍ  يُمؾ   َوُيْٕمَٓمك. ..»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل نَ أ ◙قمـ ضم٤مسمر  ًَ  -ُِمٜمُْٝمْؿ  إِْٟم

ٌؽ، يَماَلًمِٞم٥ُم  ضَمَٝمٜمَؿَ  ضِمْنِ  َوقَمغَم  َيَتٌُِٕمقَٟمُف، صُمؿَ  ُٟمقًرا، - ُُم١ْمُِمٜم٤ًم َأوْ  ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م، ًَ  شَم٠ْمظُمذُ  َوطَم

ـْ   .(1)ش... اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َيٜمُْجق صُمؿَ  اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم، ُٟمقرُ  ُيْٓمَٗم٠مُ  صُمؿَ  اهلُل، ؿَم٤مءَ  َُم

 شمٙمقن هقم٦م اعمرور قمغم اًمٍماط سمح٥ًم اًمٕمٛمؾ. -8

ط،  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أنَ اًم٤ًمسمؼ،  ◙يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  ح٤م ذيمر اًمٍما

يِح َويَم٤مًمَٓمػْمِ َويَم٠َمضَم٤مِويِد اخلَ »ىم٤مل:  ِق َويَم٤مًمر   َويَم٤مًْمؼَمْ
ِؾ ٞمْ وَمٞمَُٛمر  اعْم١ُْمُِمٜمُقَن يَمَٓمْرِف اًْمَٕملْمِ

َٚمؿٌ  ًَ يَم٤مِب، وَمٜم٤َمٍج ُُم  .(8)شُدوٌش ُُمْرؾَمٌؾ، َوَُمْٙمُدوٌس ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمَؿَ َوخَمْ  ،َواًمر 

 أوم٤مد احلدي٨م أن ٟمتٞمج٦م اعمرور قمغم اًمٍماط إطمدى صمالث:و

َٚمؿٌ  َٟم٤مٍج »اًمٜم٤مضمل سمال ظمدش: وذيمره سم٘مقًمف:      - أ ًَ  .شُُم

 ذِم  ُُمَٙمْرَدسٍ »سم٠مخٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م يم٘مقًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصال٤مًمؽ ُمـ أول وهٚم٦م: وذيمره  - ب

 .شضَمَٝمٜمَؿَ  َٟم٤مرِ  ذِم  َُمْٙمُدوٌس »، و(4)ش٤مٞمٝمَ ومِ  قٌس ٙمُ ٜمْ ُمَ »، و(1)شاًمٜم٤َمرِ 

                                                           

 (.191أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

 (.8843أظمرضمٝم٤م اًمٌزار ذم ُمًٜمده ) (1)

 (.4883أظمرضمٝم٤م اسمـ ُم٤مضمف ذم ُمًٜمده ) (4)
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ط، صمؿ  اٟمقر - شمٕم٤ممم -وهؿ اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ يٕمٓمٞمٝمؿ اهلل  ومٞمٜمٓمٚم٘مقن قمغم اًمٍما

يٓمٗم٠م ٟمقرهؿ ومٞمً٘مٓمقن ذم اًمٜم٤مر، ويمذًمؽ قمّم٤مة اعمقطمديـ اًمذيـ ىم٣م اهلل 

 قمٚمٞمٝمؿ قمذاب ضمٝمٜمؿ.

سم٠مخٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م يم٘مقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاعمتقؾمط سمٞمٜمٝمام، يّم٤مب صمؿ يٜمجق: وىمد ذيمره  - ت

 .شُُمْرؾَمٌؾ   خََمُْدوٌش »هٜم٤م: 

وهذا اًمّمٜمػ هؿ اًمذيـ اضمؽمطمقا اًمًٞمئ٤مت، ومتخٓمٗمٝمؿ اًمٙمالًمٞم٥م، ومتجرح 

 أضم٤ًمدهؿ، صمؿ يٜمجقن سمٗمْمؾ رمح٦م اهلل صمؿ سمام ىمدُمقه ُمـ ـم٤مقم٤مت ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.

 :وسم٤مإلمج٤مل وم٤مًمٜم٤مس سمٕمد ُمرور اًمٍماط صٜمٗم٤من

: ٟم٤مج ُمـ اًمً٘مقط. وه١مٓء ٟمققم٤من: ؾم٤ممل ُمـ ظمدش اًمٙمالًمٞم٥م، إول

 دوؿمقن.وخم

 : ؾم٤مىمط ُمٓمروح ذم ضمٝمٜمؿ.اًمث٤مين

، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: سم٠َِميِب َأن٧َْم ش ِوَمٞمَُٛمر  َأَوًُمُٙمْؿ يَم٤مًْمؼَمْق»ذم طمدي٨م آظمر:  ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل 

ل ِق؟ ىَم٤مَل:  ،َوُأُم   يَمَٛمر  اًْمؼَمْ
ٍ
ء ِق يَمٞمَْػ َيُٛمر  َوَيْرضِمُع ذِم »َأي  َرْ َأَخْؿ شَمَرْوا إمَِم اًْمؼَمْ

؟ صُمؿَ  ضَم٤مِل، دَمِْري هِبِْؿ َأقْماَمُلُْؿ،  ـَمْروَم٦ِم قَملْمٍ ، َوؿَمد  اًمر  يِح ، صُمَؿ يَمَٛمر  اًمَٓمػْمِ يَمَٛمر  اًمر 

، ؾَمٚم ْؿ ؾَمٚم ْؿ، طَمتَ  ِط، َيُ٘مقُل: َرب  ا َ ٤ٌَمدِ َوَٟمٌِٞم ُٙمْؿ ىَم٤مئٌِؿ قَمغَم اًمٍم  ، ك شَمْٕمِجَز َأقْماَمُل اًْمِٕم

ػْمَ  ًَ تَٓمِٞمُع اًم ًْ َٓ َزطْمًٗم٤مطَمتَك جَيِلَء اًمَرضُمُؾ وَماَل َي  .(1)ش إِ

                                                           

 .، ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م ؓ(195) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف (1)
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 ، وُمـ إُمؿ أُمتف:ملسو هيلع هللا ىلصوأول ُمـ جيقز اًمٍماط حمٛمد 

ُط سَملْمَ . ..»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أنَ  قمـ أيب هريرة ؓ ا َ ُب اًمٍم  َوُيْيَ

َٓ َيتََٙمٚمَ  ـْ جُيِٞمُزَه٤م، َو ؾُمُؾ فَمْٝمَرْي ضَمَٝمٜمََؿ، وَم٠َميُمقُن َأن٤َم َوُأَُمتِل َأَوَل َُم َٓ اًمر   ،ُؿ َيْقَُمئٍِذ إِ

ؾُمِؾ َيْقَُمئٍِذ اًمَٚمُٝمَؿ ؾَمٚم ْؿ ؾَمٚم ؿْ َودَ   .(1)شقْمَقى اًمر 

  :املطوب اهسابع: اهكِطسٝ
 .(8)اًم٘مٜمٓمرة هل اجلن، ومجٕمٝم٤م: ىمٜم٤مـمر

 اعم١ُْمُِمٜمُقنَ  خَيُْٚمُص »: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  : ىم٤ملىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ

ـَ  قنَ  اًمٜم٤َمِر، ُِم ًُ ٌَ ٌَْٕمِْمِٝمؿْ  وَمٞمَُ٘مص   ٤مِر،َواًمٜمَ  اجلَٜم٦َمِ  سَملْمَ  ىَمٜمَْٓمَرةٍ  قَمغَم  وَمٞمُْح
ـْ  ًمِ  َُمَٔم٤ممِلُ  سَمْٕمضٍ  ُِم

ْٟمٞم٤َم، ذِم  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  يَم٤مَٟم٧ْم  سُمقا  إَِذا طَمتَك اًمد  قا  ُهذ  ًَمِذي اجلَٜم٦َِم، ُدظُمقلِ  ذِم  َلُؿْ  ُأِذنَ  َوُٟم٘م   وَمَقا

طََمُدُهؿْ  سمِٞمَِدِه، حُمََٛمدٍ  َٟمْٗمُس  ْٟمٞم٤َم ذِم  يَم٤منَ  ِزًمِفِ سمَِٛمٜمْ  ُِمٜمْفُ  اجلَٜم٦َمِ  ذِم  سمَِٛمٜمِْزًمِفِ  َأْهَدى َٕ  .(1)شاًمد 

ط، َيذسمقن  ز اًمٍما ومٝمل ضمن سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، يٙمقن ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٕمد ضمقا

 ويٜم٘مقن ُمـ اعمٔم٤ممل اًمتل قمٚمٞمٝمؿ طمتك يدظمٚمقا اجلٜم٦م أن٘مٞم٤مء.

ط مم٤م يكم اجلٜم٦م، » :اسمـ طمجر  ىم٤مل  اًمذي ئمٝمر أهن٤م ـمرف اًمٍما

 .(4)شوُيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمـ همػمه سملم اًمٍماط واجلٜم٦م

                                                           

 (.188( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7417: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 ش.ىمٓمر»، ُم٤مدة (796/ 8) شاًمّمح٤مح»يٜمٔمر:  (8)

 (.6515أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (1)

 (.5/96ش )اًم٤ٌمريومتح » (4)
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 :ملبخح اهجاهح عػس: اجلِٞ ٗاهِازا
 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 املطوب األٗي: ًعِآٌا, ٗٗج٘دٌٓا.
: اًمدار اًمتل أقمده٤م اهلل ذم . وذقم٤م(1): اًمًٌت٤من اًمٙمثػم إؿمج٤مراجلٜم٦م ًمٖم٦م

 أظمرة ًمٚمٛمت٘ملم.

 : اًمدار اًمتل أقمده٤م اهلل ذم أظمرة ًمٚمٙم٤مومريـ.واًمٜم٤مر ًمٖم٦م: ُمٕمرووم٦م. وذقم٤م

خهِٔۡيَ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦م:  :ومه٤م خمٚمقىمت٤من أن ُٝ ۡت لِٚۡ ِيسه
ُ
]آل قمٛمران:   ﴾أ

َٞ ﴿وذم اًمٜم٤مر: [، 111 ِصِي َّٰ ۡت لَِٚۡك ِيسه
ُ
واإلقمداد اًمتٝمٞمئ٦م، [، 84]اًمٌ٘مرة:  ﴾أ

َصُف٤َن ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًۡ ا وََيِؼّي اٱَلهاُر ُح ُسّو  ٍُ  .[46﴾ ]هم٤مومر: َيَٚۡي٣َا 

 قُمٜمُْ٘مقًدا، ُِمٜمَْٝم٤م ومَتَٜم٤َمَوًْم٧ُم  اجْلَٜم٦ََم، َأج٧ُْم رَ  إيِن  »طملم صغم صالة اًمٙمًقف: ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف 

يََمْٚمتُؿْ  َأظَمْذشُمفُ  َوًَمقْ  ْٟمٞم٤َم، سَمِ٘مٞم٧َِم  َُم٤م ُِمٜمْفُ  َٕ   .(8)شىَمط   َُمٜمَْٔمًرا  يَم٤مًْمٞمَْقمِ  أَرَ  وَمٚمَؿْ  اًمٜم٤َمرَ  َوَرَأج٧ُْم  اًمد 

  : واجلٜم٦م واًمٜم٤مر أبديت٤من ٓ شمٗمٜمٞم٤من

ٛۡ ﴿يم٘مقًمف:  وأي٤مت ذم شم٠مبٞمد اخلٚمقد ذم اجلٜم٦م يمثػمة، ٛۡ ِي٠َس َرّب٣ِِ َجَضآؤ٢ُُ
ا ةَس 
َ
ٓ خ َٞ ذِي٣َا َُٰص َخََِّٰلِي َٟۡه

َ
َُٰج َيۡسن  ََتۡصِي ِٜٞ ََتۡخ٣َِا ٱۡۡل وأُم٤م ذم [، 8]اًمٌٞمٜم٦م:  ﴾َجنه

 يمر ذم صمالصم٦م ُمقاوع :اًمٜم٤مر ومذُ 

                                                           

 (.481/ 1ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر:  (1)

 (.937( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1358: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)



 

 
 

 
111 

ول ٛۡ َوََّل  :  ﴿ٕا ََِّۡص ل٣َُ ُ َِلَ ِٞ ٱَّلله ٛۡ يَُس َ ْ ل ٤ُٝا ْ وََهَٚ ُصوا َّ َٞ َز ِي ٛۡ إِنه ٱَّله  َِل٣َِۡسَح٣ُ
ا  ًٔ ةَس   ١٦٨َلصِي

َ
َٞ ذِي٣َآ خ َٛ َخََِّٰلِي َْ َج٠٣َه  [.169 -168﴾ ]اًمٜم٤ًمء: اإَِّله َلصِي

ٛۡ َظًًِۡيا ﴿: اًمث٤مين  َيسه ل٣َُ
َ
َٞ َوأ ِصِي َّٰ َٞ ٱَٙۡك ًَ َٙ َ ةَس   ٦٤إِنه ٱَّلله

َ
َٞ ذِي٣َآ خ  ﴾اَخََِّٰلِي

 [.65-64]إطمزاب: 

َ ﴿: اًمث٤مًم٨م   ًِۡؽ ٱَّلله َٜٞ َح ةًَساَو
َ
َٞ ذِي٣َآ خ َٛ َخََِّٰلِي  ﴾ َورَُظ٤ََلُۥ َِإِنه ََلُۥ َٟاَر َج٠٣َه

 [.81]اجلـ: 

 :املطوب اهجاُٛ: ًلاْ اجلِٞ ٗاهِاز

ةَۡصارِ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :اجلٜم٦م ذم أقمغم قمٚمٞملم ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م
َ
ٓ إِنه َِٖتََٰب ٱۡۡل َّكه

 [.18]اعمٓمٗمٗملم:  ﴾َِٙف ِيِّّٚيِۡيَ 

اعمِمٝمقر ذم ىمّم٦م ومتٜم٦م اًم٘مؼم:  اًمؼماء سمـ قم٤مزب ؓ ذم طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

 إمَِم  َوَأقِمٞمُدوهُ  قِمٚم ٞم لَم، ذِم  قَمٌِْدي يمَِت٤مَب  ايْمُتٌُقا  :- َوضَمَؾ  قَمزَ  - اهللُ  وَمٞمَُ٘مقُل »

َْرضِ  ْٕ  .(1)شا

ٓ إِنه َِٖتََٰب ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :واًمٜم٤مر ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم ذم إرض اًمًٗمغم  َّكه
ارِ َِٙف ِظجِّ  جه ُّ ۡٙ  أي ُمّمػم اًمُٗمَج٤مر وُم٠مواهؿ. [،7]اعمٓمٗمٗملم:  ﴾ۡي  ٱ

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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: -َوضَمَؾ  قَمزَ  - اهللُ  َيُ٘مقُل »ذم طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب اًم٤ًمسمؼ:  ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

لمٍ  ذِم  يمَِت٤مسَمفُ  ايْمُتٌُقا  َْرضِ  ذِم  ؾِمج  ْٕ ْٗمغَم  ا  ً شاًم
(1). 

 :املطوب اهجاهح: أٓى اجلِٞ ٗأٓى اهِاز 

ذم اجلٜم٦م:  - شمٕم٤ممم -ء اهلل، ىم٤مل اهلل ٕهنؿ أوًمٞم٤م :أهؾ اجلٜم٦م يمؾ ُم١مُمـ شم٘مل

ِۡيَ ﴿ خٔه ُٝ ۡت لِٚۡ ِيسه
ُ
ِ ﴿[، وىم٤مل: 111]آل قمٛمران:   ﴾أ ْ ةِٱَّلله ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ۡت لَِّله ِيسه

ُ
أ

 .[81﴾ ]احلديد: َورُُظ١ِِٚ 

َٞ ﴿ذم اًمٜم٤مر:  - شمٕم٤ممم - يمؾ يم٤مومر ؿم٘مل، ىم٤مل اهلل :وأهؾ اًمٜم٤مر ِصِي َّٰ ۡت لَِٚۡك ِيسه
ُ
﴾ أ

٤اْ َِِف ف: ﴿[، وىمقًم84]اًمٌ٘مرة:  ُٔ َٞ َػ ِي ا ٱَّله ٜه
َ
 [.136﴾ ]هقد: ٱَلهارِ َِأ

َج٧ُْم  اجلَٜم٦َمِ  ذِم  اـَمَٚمْٕم٧ُم »: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  : ىم٤ملىم٤مل ¶وقمـ اسمـ قم٤ٌمس   وَمَرأ

َء، َأْهٚمَِٝم٤م َأيْمَثرَ  َج٧ُْم  اًمٜم٤َمرِ  ذِم  َواـَمَٚمْٕم٧ُم  اًمُٗمَ٘مَرا ٤مءَ  َأْهٚمَِٝم٤م َأيْمثَرَ  وَمَرأ ًَ شاًمٜم 
(8). 

 ٕمـ سمريدة ؓوم أن أيمثر أهؾ اجلٜم٦م ُمـ هذه إُم٦م: - شمٕم٤ممم -وُمـ ومْمؾ اهلل 

ونَ  اجلَٜم٦َمِ  َأْهُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  : ىم٤ملىم٤مل ـْ  ُِمٜمَْٝم٤م صَماَمُٟمقنَ  َصػ   َوُِم٤مَئ٦مُ  قِمنْمُ  َهِذهِ  ُِم

ـْ  َوَأْرسَمُٕمقنَ  إَُُم٦مِ  .(1)شإَُُمؿِ  ؾَم٤مئِرِ  ُِم

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.8717ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )( وذم 89: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)

(، 88943(، وأمحد )4889(، واسمـ ُم٤مضمف )8546أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح:  (1)

 وصححف إًم٤ٌمين.
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 :املطوب اهسابع: ذبح امل٘ت

عمقت، وهق أُمر ُمٕمٜمقي همػم حمًقس اعمقت زوال احلٞم٤مة. ويمؾ ٟمٗمس ذائ٘م٦م ا

ويذسمح سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر،  جيٕمٚمف ؿمٞمئ٤م ُمرئٞم٤م ُمًام - شمٕم٤ممم -سم٤مًمرؤي٦م، وًمٙمـ اهلل 

 ويٙمقن ذًمؽ سمٕمد اؾمت٘مرار أهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م ، واؾمت٘مرار أهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر.

 يَمٌْشٍ  يَمَٝمٞمْئ٦َمِ  سم٤ِمعْمَْقِت  ُي١ْمشَمك»ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ أن اًمٜمٌل 

ٌ قنَ  اجلَٜم٦َِم، َأْهَؾ  َي٤م: ُُمٜم٤َمدٍ  وَمٞمُٜم٤َمدِي ُْمٚمََح،أَ  ِئ  َهَذا؟ شَمْٕمِرومُقنَ  َهْؾ : وَمٞمَُ٘مقُل  َوَيٜمُْٔمُروَن، وَمٞمنَْمَ

ٌ قنَ  اًمٜم٤َمِر، أَْهَؾ  َي٤م: ُيٜم٤َمدِي صُمؿَ  َرآُه، ىمَدْ  َويُمٚم ُٝمؿْ  اعمَْقُت، َهَذا َٟمَٕمْؿ،: وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  ِئ  ومَٞمنَْمَ

 َرآُه، ىمَدْ  َويُمٚم ُٝمؿْ  اعمَْقُت، َهَذا َٟمَٕمْؿ،: وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  َهَذا؟ شَمْٕمِرومُقنَ  وَهْؾ : وَمٞمَُ٘مقُل  َوَيٜمُْٔمُروَن،

: ىمََرأَ  صُمؿَ  َُمْقَت، وماَلَ  ظُمٚمُقدٌ  اًمٜم٤َمرِ  أَْهَؾ  َوَي٤م َُمْقَت، وماَلَ  ظُمٚمُقدٌ  اجلَٜم٦َمِ  أَْهَؾ  َي٤م: َيُ٘مقُل  صُمؿَ  وَمٞمُْذسَمُح 

ٛۡ ي٤ََۡم ٱِۡلَّۡسَةِ إِۡذ ﴿ ِٟشر٢ُۡ
َ
َٚث  َوأ ّۡ ٛۡ ِِف َد ۡمُص و٢َُ

َ
  ، ﴾َُِٓضَ ٱۡۡل

ِ
 أَْهُؾ  هَمْٗمٚم٦َمٍ  ذِم  َوَه١ُمَٓء

ٟمْٞم٤َم ٛۡ ََّل يُ ، ﴿اًمد   .(1)[19: ُمريؿ] ﴾ۡؤ٤ُ٠ِٜنَ و٢َُ

• • •

                                                           

 (.8849وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ) (4713اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 وظمّم٤مئّمف ،ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمض طم٘مقق اًمٜمٌل 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 ؾُم ٌد رَ ٛمَ حُمَ وَ »
ِ
َٓ ٚمِ ؾَم رْ ؾَمٞم ُد اعمُ ٤مشَمُؿ اًمٜمٌَِٞم لَم وَ ظَم  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل ٌٍْد ُن قمَ إياَم  ح  ِّم  يَ لَم، 

ـَ سمِ طَمتَ  ٰ ُي١مُِم
 سمَ َٓ ، وَ شمِفِ قَ ٌُ ٜمُ َٝمَد سمِ ِْم يَ ، وَ فِ تِ ٤مًمَ ؾَم رْ ك

ٰ
َٓ ٤مَُم٦ِم، ٞمَ  اًم٘مِ لْمَ اًمٜم٤َمِس ذِم  ُيْ٘م٣َم إ

َٓ ٦َم ُأُمَ ٜمَ َٓ َيْدظُمُؾ اجلَ ٤مقَمتِِف، وَ ٗمَ َِم سمِ   .تِفِ قِل ُأُمَ ْٕمَد ُدظُم سمَ  ٦ٌم إ

 احلَ َص  
ِ
ء لَم، ٤مُم اًمٜمٌَِٞم  ُمَ َق إِ هُ وَ  .ودِ ْقرُ ْقِض اعمَ احلَ وَ  ،دِ قٛمُ حْ ٤مِم اعمَ ٘مَ اعمَ وَ  ،ْٛمدِ ٤مطِم٥ُم ًمِقا

ٌُٝمُ وَ    .شؿِ ُمَ ػْمُ إُ ظَم  ُتفُ ُمَ أُ ، ؿتِٝمِ ٤مقمَ ٗمَ ٤مطِم٥ُم ؿَم َص ؿ، وَ ظَمٓمِٞم

 اًمنمح:

ي٘مقن، صمؿ اًمِمٝمداء، صمؿ اًمرؾمؾ، صمؿ اًمٜمٌٞمقن، صمؿ اًمّمد   :أومْمؾ اخلٚمؼ قمٜمد اهلل

َ ﴿وىمد ذيمر اهلل هذه اًمٓمٌ٘م٤مت ذم يمت٤مسمف ذم ىمقًمف:  ،اًمّم٤محلقن ٞ يُِمِى ٱَّلله َٜ َو
َٞ ٱَلهتِّيِ  ِ ّٜ ُ َيَٚۡي٣ِٛ  َٛ ٱَّلله ًَ ۡج

َ
َٞ خ ِي َى ٱَّله َٜ  َٕ ِ ْوَلٰٓئ

ُ
ئَِۡي  َۧوٱلصهُظ٤َل َِأ ّسِ َٞ َوٱلّؿِ

  ٔ َٕ رَذِي ِ ْوَلٰٓئ
ُ
َٞ أ ِِدَۡيۚٓ وََخُع َٰٚ ٣ََسآءِ َوٱٙصه  [.69]اًمٜم٤ًمء:  ﴾اَوٱلؼُّ
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إسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، ؾ أوًمق اًمٕمزم ُمٜمٝمؿ، وهؿ َخ٦ًم: ٟمقح، وؾُم وأومْمؾ اًمر  

ًم٘مقًمف  :ملسو هيلع هللا ىلص. وأومْمٚمٝمؿ حمٛمد - قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ -وقمٞمًك، وحمٛمد 

 .(1)شاًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اًمٜم٤َمسِ  ؾَمٞم دُ  َأن٤َم»: ملسو هيلع هللا ىلص

 ، وطم٘مقىمف. ملسو هيلع هللا ىلص وىمد أؿم٤مر اعم١مًمػ ذم هذا اعم٘مٓمع إمم سمٕمض ظمّم٤مئص اًمٜمٌل

 وًمٕمٚمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝمام سم٤مظمتّم٤مر ذم هذيـ اعمٌحثلم:

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهِيباملبخح األٗي: خصائص 

ؾم٤مئر  ـد سمف قموشمٗمرَ  - قمز وضمؾ -ُم٤م اظمتّمف اهلل  :هلملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئص اًمٜمٌل 

 ٚمؼ.إنٌٞم٤مء واخلَ 

 : ظمّم٤مئص ذم اًمدٟمٞم٤م، وظمّم٤مئص ذم أظمرة.-سم٤مقمت٤ٌمر زُم٤مهن٤م  -وهل ٟمققم٤من 

: ظمّم٤مئص دون إنٌٞم٤مء، وظمّم٤مئص - سم٤مقمت٤ٌمر ُمـ اظمتص دوٟمف -وٟمققم٤من 

 دون ؾم٤مئر أُمتف.

 وٟمذيمر ُم٤م شمٓمرق ًمف اعم١مًمػ:

 ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملمٓ: أو: 

 ظمتؿ اهلل سمف اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، سمدًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

                                                           

(، ُمـ 194( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )4718: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .أيب هريرة ؓ طمدي٨م
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سٌ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٝه ا ََكَن ُُّمَ َخس   ٜه
َ
ٓ أ ةَا
َ
ٛۡ َوَلَِٰسٞ  خ ِٞ رَِّجاُِٙس ّٜ ِ رهُظ٤َل ٱَّلله

َٛ ٱَلهتِّيِ   .[43﴾ ]إطمزاب: َٞ  ۧوََراَت

ـْ إَِن َُمثكَِم َوُمَ »: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص   ؓ أن رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرةو  ُِم
ِ
َنٌِْٞم٤َمء ْٕ َثَؾ ا

ـْ َزاِوَي٦مٍ  َٓ َُمْقِوَع ًَمٌِٜم٦ٍَم ُِم ٜمَُف َوَأمْجََٚمُف إِ ًَ وَمَجَٕمَؾ اًمٜم٤َمُس  ،ىَمٌكِْم يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ سَمٜمَك سَمٞمًْت٤م وَم٠َمطْم

َوَأن٤َم  ،ٜم٦َمُ ىَم٤مَل: وَم٠َمن٤َم اًمَٚمٌِ  !َوَيُ٘مقًُمقَن: َهاَل ُوِوَٕم٧ْم َهِذِه اًمَٚمٌِٜم٦َمُ  ،َيُٓمقوُمقَن سمِِف َوَيْٕمَجٌُقَن ًَمفُ 

 .(1)شظَم٤مشَمُؿ اًمٜمٌَِٞم لمَ 

  :ؾمٞمد اعمرؾمٚملمصم٤مٟمٞم٤م: 

 .(8)شاًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اًمٜم٤َمسِ  ؾَمٞم دُ  َأن٤َم»: ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف 

  :ي٘م٣م سملم اًمٜم٤مس إٓ سمِمٗم٤مقمتفصم٤مًمث٤م ٓ: 

 وؾمٌؼ دًمٞمؾ ذًمؽ ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ.

  :ذم دظمقل اجلٜم٦م ف إُمؿَ أُمتِ  ُؼ ٌْ ؾَم راسمٕم٤م: 

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف  ٤مسمُِ٘مقنَ  ظِمُرونَ أ َٟمْح ًَ شاًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اًم
(1). 

                                                           

ـ طمدي٨م أيب هريرةؓ 8886( ، وُمًٚمؿ )1515: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)  .(، ُم

 شم٘مدم خترجيف.( 8)

(، ُمـ طمدي٨م أيب 855( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )876: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .هريرةؓ 
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  :ص٤مطم٥م ًمقاء احلٛمدظم٤مُم٤ًم: 

وؾمٌؼ ذم طمدي٨م ، ف، وُمـ أؾمامئف: حمٛمد وأمحدأمحد اًمٜم٤مس ًمرسم   ملسو هيلع هللا ىلصومٝمق 

، صُمَؿ َيْٗمتَُح - قَمَز َوضَمَؾ  -وَمآيِت حَت٧َْم اًمَٕمْرِش، وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضِمًدا ًمَِريب  »اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ: 

ـْ   قَمَٚمٞمِْف ؿَمٞمْئ٤ًم مَلْ َيْٗمَتْحُف قَمغَم َأطَمٍد ىَمٌكِْم اّلَلُ قَمكَمَ ُِم
ِ
ـِ اًمَثٜم٤َمء ًْ ٤مُِمِدِه َوطُم  .(1)شحَمَ

ء ي٦م اًمتل ُيٛمٚمٝم٤م ىم٤مئد اجلٞمش وٟمحقه.وأصؾ اًمٚمقا  : اًمرا

َأن٤َم ؾَمٞم ُد »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل أن  ؾمٕمٞمد ؓيبأ قمٚمٞمف: طمدي٨م ودَل 

َٓ وَمْخرَ َوًَمِد آَدَم يَ  َٓ وَمْخرَ  ِدي، َوسمِٞمَ ْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َو ُء احْلَْٛمِد َو ـْ َٟمٌِل  َيْقَُمئٍِذ ًمَِقا ، َوَُم٤م ُِم

هُ  ـْ ؾِمَقا ئِل آَدَم وَمَٛم َٓ حَت٧َْم ًمَِقا َٓ وَمْخرَ إِ َْرُض َو ْٕ ـْ شَمٜمَِْمؼ  قَمٜمُْف ا  .(8)ش، َوَأن٤َم َأَوُل َُم

 وًمٚمٕمٚمامء ذم هذا اًمٚمقاء ىمقٓن: 

ول  سم٤محلٛمد اًمٕمٔمٞمؿ قمغم رؤوس اخلالئؼ.اًمِمٝمرة واٟمٗمراده يراد سمف أنف ًمقاء ُمٕمٜمقي، : ٕا

 ًمٔم٤مهر اًمٚمٗمظ. :أنف ًمقاء طم٘مٞم٘مل: واًمث٤مين 

ء احلٛمد قمغم ُمٕمٜم٤مه مَحْ »:    ىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري احل٘مٞم٘مل هق اًمٔم٤مهر ؾ ًمقا

 .(1)ش: ٕنف ٓ يّم٤مر إمم اعمج٤مز ُمع إُمٙم٤من احل٘مٞم٘م٦مسمؾ هق اعمتٕملم

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 وصححف إًم٤ٌمين.(، 4138(، واسمـ ُم٤مضمف )1148: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( 8)

 (.465/ 8) شحتٗم٦م إطمقذي»(1)



 

 
 

 benaacademy.net 116 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  :ص٤مطم٥م اعم٘م٤مم اعمحٛمقدؾم٤مدؾم٤م: 

 ؼ واعمخٚمقق.اًمٕمٛمؾ اًمذي ُيٛمده قمٚمٞمف اخل٤مًم :أي

َٔ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٜ  َٕ َٕ َربُّ رَ ًَ ن َحۡت
َ
ٜ  َيَسٰٓ أ ٤د  ا ُٝ ۡ ء:  ﴾اا ُّمه  [.79]اإلها

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م وهمػمه٤م. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اعم٘م٤مم هق ُم٤م ُيّمؾ ُمـ ُمٜم٤مىمٌف 

، يُمؾ  (1)إَِن اًمٜم٤َمَس َيِّمػُموَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ضُمًث٤م»ىم٤مل:  ¶ ٕمـ اسمـ قمٛمروم

ٌَعُ  وَمَذًمَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَٟمٌَِٞمَٝم٤م َيُ٘مقًُمقَن: َي٤م وُماَلُن اؿْمَٗمْع، طَمَتك شَمٜمَْتِٝمَل اًمَِمَٗم٤مقَم٦ُم إمَِم اًمٜمٌَِل   ُأَُم٦ٍم شَمْت

َ٘م٤مَم اعْمَْحُٛمقدَ  ٌَْٕمُثُف اهلُل اعْمَ  .(8)شَيْقَم َي

  :ص٤مطم٥م احلقض اعمقرودؾم٤مسمٕم٤م: 

ملسو هيلع هللا ىلص: وؾمٌؼ سمٞم٤من احلقض ودًمٞمٚمف، واعمراد سمٙمقن احلقض ُمـ ظمّم٤مئص اًمٜمٌل 

 ٤م. أن ًمٙمؾ ٟمٌل طمقًو  رَ  اًمٙمثػم واردوه، أُم٤م ُمرد احلٞم٤مض وم٘مد ُمَ احلقض اًمٙمٌػم

  :إُم٤مم اًمٜمٌٞملمصم٤مُمٜم٤م: 

 :شم٤مؾمٕم٤م: ظمٓمٞم٥م إنٌٞم٤مء 

  :  :ص٤مطم٥م ؿمٗم٤مقمتٝمؿقم٤مذا

                                                           

 )ضُمثَِل( اًمٚمٗمٔم٦م هذه وشمروى مج٤مقم٦م، أي:»: (819/ 1) شاًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل اسمـ إثػم ذم  (1)

 .شريمٌتٞمف قمغم جيٚمس اًمذي وهق ضم٤مٍث، مجع: اًمٞم٤مء سمتِمديد

 (.4718أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (8)
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 يُمٜم٧ُْم  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمُ  يَم٤منَ  إَِذا»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  يب سمـ يمٕم٥م ؓحلدي٨م أُ 

ٌَُٝمؿْ  ،اًمٜمٌَِٞم لمَ  إَُِم٤ممَ    .(1)شوَمْخرٍ  هَمػْمُ  تِِٝمْؿ،ؿَمَٗم٤مقمَ  َوَص٤مطِم٥َم  ،َوظَمٓمِٞم

ء واعمٕمراج،  ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مُم٤م إُم٤مُمتف  ًمألنٌٞم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ومقىمٕم٧م طملم أَُمٝمؿ ًمٞمٚم٦م اإلها

وشمٔمٝمر إُم٤مُمتف لؿ ذم أظمرة طملم يتداومع أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ اًمِمٗم٤مقم٦َم ذم 

 ومٞمِمٗمع. ملسو هيلع هللا ىلص اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ، صمؿ شمّمػم إًمٞمف

  :أُمتف ظمػم إُمؿاحل٤مدي قمنم: 

٠خُ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   ۡرصَِجۡج ل٠ِٚهاِس ُٖ
ُ
ٍث أ ٜه
ُ
 [.113]آل قمٛمران:  ﴾ٛۡ َرۡۡيَ أ

ضُمِٕمَٚم٧ْم ُأَُمتِل »: ملسو هيلع هللا ىلص  ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

َُُمؿِ  ْٕ شظَمػْمَ ا
(8). 

ٛۡ ﴿وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُج َيَٚيُۡس ۡٝ ًَ ۡج
َ
ِِتَ ٱٙهِِتٓ خ َٝ ًۡ ِ ٟ ْ ُصوا ُٖ َ٘ ٱۡذ ٰٓءِي َيَٰتََِنٓ إِۡظَر

ٚۡخُسُ  َّّنِ َِقه
َ
ِٝۡيَ َوخ َ َٰٚ د قم٤معم ، [188، و47اًمٌ٘مرة:﴾ ]ٛۡ لََعَ ٱَٙۡع  زُم٤مهنؿ. قوم٤معمرا

 : ملسو هيلع هللا ىلصاملبخح اهجاُٛ: حك٘ق اهِيب 

ُن ح  إياَم ِّم  يَ َٓ »سم٘مقًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصأؿم٤مر ذم اعم٘مٓمع اًم٤ًمسمؼ إمم رء ُمـ طم٘مقق اًمٜمٌل 

ـَ سمِ ٌٍْد طَمتَ قمَ  ٰ ُي١مُِم
 .ششمِفِ قَ ٌُ ٜمُ َٝمَد سمِ ِْم يَ ، وَ فِ تِ ٤مًمَ ؾَم رْ ك

                                                           

(، وىم٤مل اًمؽمُمذي: 4114، واسـم ُم٤مضمف )(1611أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٕمد احلدي٨م رىمؿ ): طمًـ( 1)

٤مين. صحٞمح طمًـ ًم ٜمف ٕا  همري٥م، وطم

ـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )طمًـ( 8) ٜمده )11647: أظمرضمف اسم  (، وطمًٜمف حم٘م٘مق اعمًٜمد.761(، وأمحد ذم ُم
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ٛۡ : ﴿ودًمٞمؾ ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم ِ إََِلُۡس ٣َا ٱَلهاُس إَِّّنِ رَُظ٤ُل ٱَّلله حُّ
َ
د ٘ۡ َيٰٓ ُٓ

ا ًً  .[158]إقمراف:  ﴾ََجِي

َواًَمِذي َٟمْٗمُس حُمََٛمٍد »: أنف ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  قمـ رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة ؓ

َُُم٦مِ  ،سمِٞمَِدهِ  ْٕ ـْ َهِذِه ا َٛمُع يِب َأطَمٌد ُِم ًْ يِن   َٓ َي ا َٓ َٟمٍْمَ ـْ ، صُمَؿ َيٛمُ ََيُقِدي  َو قُت َومَلْ ُي١ْمُِم

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم٤َمرِ  َٓ يَم٤مَن ُِم  .(1)شسم٤ِمًَمِذي ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف إِ

 ملسو هيلع هللا ىلص:وُمـ طم٘مقىمف 

  :ٓواحلذر ُمـ ُمٕمّمٞمتفملسو هيلع هللا ىلصوضمقب ـم٤مقمتف أو ،: 

ْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٱٟخ٤٣َُا ٛۡ َخ١ُۡ٠ِ  َُٰس َٜا ج٣ََى ُٛ ٱلصهُظ٤ُل َُِزُشوهُ َو َُٰس آ ءَاحَى َٜ  [.7﴾ ]احلنم: َو

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع »: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  أن رؾمقل اّلَل  وقمـ أيب هريرة ؓ َُم

ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد قَمََم اّلَلَ  ،اّلَلَ   . (8)شَوَُم

  :ملسو هيلع هللا ىلصحمٌتف صم٤مٟمٞم٤م: 

ـُ َأطَمُديُمْؿ طَمتَك َأيُمقَن َأطَم٥َم »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  ؓ  ٕمـ أنسوم َٓ ُي١ْمُِم

ـْ   .(1)شَواًمٜم٤َمِس َأمْجَِٕملمَ  ،َوَوًَمِدهِ  ،َواًمِِدهِ  :إًَِمٞمِْف ُِم

                                                           

 (.151أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)

 (.1815(، وُمًٚمؿ )7117: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.44(، وُمًٚمؿ )15اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)



 

 
 

 benaacademy.net 101 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  :ملسو هيلع هللا ىلصسمحٙمٛمف  ٤موضمقب اًمتح٤ميمؿ إًمٞمف، واًمروصم٤مًمث٤م: 

ئع،واإليامن سم٠من هديَ  م قمٚمٞمٝم٤م د  ٘مَ وأن ٓ يُ  ف أيمٛمؾ الدي، وذيٕمتف أيمٛمؾ اًمنما

 أو ٟمٔم٤مُم٤م ُمٝمام يم٤من ُمّمدره. شمنميٕم٤م

َٕ ََّل يُ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ِ ٛۡ َََِل َوَرّب َٝا َػَجَص ةَح٣َُ٠ۡ ٤َُٝك ذِي ِ ّٗ َٰ ُُيَ ۡؤ٤ُ٠َِٜن َخِته
ٛۡ َخصَج  ثُ  ِع٣ِ ُّ ٟ

َ
ٝ  ٛه ََّل ََيُِسواْ ِِفٓ أ ٤اْ تَۡعِٚي ُٝ ِ ّٚ ا ََٓقۡيَج َويَُع ٝه  [.65﴾ ]اًمٜم٤ًمء:اا ّمِ

  :ملسو هيلع هللا ىلصٟمنم دقمقشمف وؾمٜمتف راسمٕم٤م: 

 .(1)شآَي٦مً  َوًَمقْ  قَمٜم ل سَمٚم ُٖمقا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل اًمٜمٌل

 اّلَلُ  َٟمَيَ »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وقمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ؓ

ٌَٚم َٖمُف، طَمتَك وَمَحِٗمَٔمفُ  طَمِديًث٤م، ٤مُِمٜمَ  ؾَمِٛمعَ  اُْمًرأ  ـْ  إمَِم  ومِْ٘مفٍ  طَم٤مُِمؾِ  وَمُرَب  ُي  ُِمٜمُْف، َأوْمَ٘مفُ  ُهقَ  َُم

 .(8)شسمَِٗمِ٘مٞمفٍ  ًَمٞمَْس  ومِْ٘مفٍ  طَم٤مُِمؾِ  َوُرَب 

• • •

                                                           

 .¶(، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 1461أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

ـ ُم٤مضمف )8656(، واًمؽمُمذي )1663: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (8) ٤مين.813(، واسم ًم  (، وصححف ا
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 ╚ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 ٌِ نْ ٤مِب إَ حَ ْص ػْمُ أَ ظَم  ٤مسُمفُ حَ ْص أَ وَ »
ِ
ًَ  ؿُ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  -ٞم٤مء ْٙمٍر ق سمَ بُ أَ  :تِفِ ُمَ ُؾ أُ َْم ومْ أَ وَ ، - مُ اَل اًم

دِ  ، صُمؿَ ُن ذُ اَم ثْ قمُ  وُق، صُمؿَ ٤مرُ ُر اًمٗمَ ٛمَ قمُ  يُؼ، صُمؿَ اًمّم  ـِ ٰ  قَمكم   و اًمٜم قَري
 ╚ اعمُْرشَم٣َم

٤م َروَ  :َأمْجَِٕملمَ  َ
ِ
ـُ قُمَٛمَر ٰى قمَ ح  سم

ِ
: طَم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمَ قُل وَ ٘مُ ٜم٤َم ٟمَ : يمُ ٤مَل ىمَ  ¶ٌُْد اهلل ل 

« َٰ   هِ ذِ َأوْمَْمُؾ ه
 َغ ذَ ٚمُ ٌْ ٞمَ ومَ  .كِم  قمَ  ؿَ ُن، صمُ اَم ثْ قمُ  ؿَ ُر، صمُ ٛمَ َؿ قمُ ٍر، صمُ ٙمْ ق سمَ بُ أَ  :٤مٝمَ ٞم  ٌِ ْٕمَد ٟمَ ٦م سمَ ُمَ إُ

 َؽ ًمِ

 .(1)شُرهُ  ُيٜمْٙمِ اَل ومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَل ٌِ اًمٜمَ 

وَ َص وَ   ٰ »٤مَل: نَُف ىمَ أَ   ؓ كِم  ـْ قمَ اَي٦ُم قمَ َح٧ِم اًمر  ُٕ  هِ ذِ ظَمػْمُ َه ق بُ أَ  :٤مٌٞم ٝمَ ٟمَ  دَ ٕمْ ٦ِم سمَ ُمَ ا

 ٛمَ ًَ ْئ٧ُم ًمَ ؿِم  قْ ًمَ وَ  ،رُ ٛمَ قمُ  ؿَ صمُ  ،رٍ ٙمْ سمَ 
 .(8)ش٨َم ْٞم٧ُم اًمَث٤مًمِ

 ق اًمدَ بُ ٰى أَ وَ رَ وَ 
ِ
ـِ اًمٜمَ  ْرَداء َٓ اًمَِم  َُم٤م ـَمَٚمَٕم٧ِم : »٤مَل ىمَ  فُ نَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ قَم هَمُرسَم٧ْم  ْٛمُس َو

ـْ َأيِب سَمْٙمرٍ  ،سَمْٕمَد اًمٜمٌَِٞم لَم واعمُْرؾَمٚملِمَ   .(1)شقَمغَمٰ َأوْمَْمَؾ ُِم

                                                           

 (.1697(، وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري )857ش )ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»أظمرضمف أمحد ذم ( 1)

 (.548ش )ًمّمح٤مسم٦مومْم٤مئؾ ا»أظمرضمف أمحد ذم  (8)

وًمٞم٤مء»(، وأبقٟمٕمٞمؿ ذم 115ش )ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م » أظمرضمف أمحد ذم ( 1)  (.185/ 1ش )طمٚمٞم٦م ٕا
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 سمِ  َوُهقَ 
ِ
 : ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ْٕمَد اًمٜمَ وَم٦ِم سمَ اَل ٤مخْلِ َأطَمؼ  ظَمْٚمِؼ اهلل

شَمْ٘مِديِؿ ، وَ ؾَم٤مسمَِ٘متِفِ وَ  ،َٗمْْمٚمِفِ ًمِ

 غَمٰ قمَ  ٦مِ ٤مسمَ حَ ٤مِع اًمَّم إمْجَ ، وَ ╚ ٦مِ ٤مسمَ حَ اًمَّم  ٞمعِ  مَجِ غَمٰ ِة قمَ اَل  اًمَّم ذِم  فُ ًمَ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اًمٜمَ 

ٌَ وَ  يِٛمفِ ْ٘مدِ شمَ   ٙمُ يَ  مَلْ ، وَ ٤مَيَٕمتِفِ ُُم
 ٦ٍم.ًمَ  َواَل غَمٰ ؿ قمَ َٞمْجَٛمَٕمٝمُ ـِ اهلُل ًمِ

ـْ سمَ  ؿَ صمُ   : ُر ؓٛمَ قمُ  هِ دِ ٕمْ ُِم
 .فِ ٞمْ ًمَ ٍر إِ ٙمْ  سمَ قَمْٝمِد َأيِب وَ  ْْمٚمِفِ ٗمَ ًمِ

قرَ هْ أَ  يؿِ ْ٘مدِ تَ ًمِ : ُن ؓاَم ثْ قمُ  ؿَ صمُ   .فُ ٰى ًمَ ِؾ اًمِم 

 :  ؓكِم  قمَ  ؿَ صمُ 
هِ ِؾ قمَ هْ ٤مِع أَ مْجَ إِ ، وَ ٚمِفِ َٗمْْم ًمِ  .فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٍْمِ

 اخلُ َٓ ١مُ هَ وَ 
ِ
ؿِم ٤مُء اًمرَ ٗمَ ٚمَ ء ـَ ذِ اًمَ  قنَ ي  دِ ٝمْ اعمَ  ونَ دُ ا   قُل ؾُم رَ  ٤مَل ىمَ  ي

ِ
ؿ: ٞمٝمِ ومِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٜمَ » ًُ  اًمرَ تِل َوؾُمٜمَ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ سمِ
ِ
ـَ اعْمَْٝمِدي  ٦ِم اخْلَُٚمَٗم٤مء ؿِمِدي ـْ سَمْٕمِدي، قَمْم  ا قا قَمَٚمٞمَْٝم٤م لِم ُِم

 .(1)شَقاضِمذِ سم٤ِمًمٜمَ 

ـْ سَمْٕمِدي صَماَلصُمقَن ؾَمٜم٦َمً : »ملسو هيلع هللا ىلص ٤مَل ىمَ وَ  ٦َم ومَ اَل ٤م ظِم ُرهَ آظِم  ٤منَ ٙمَ ومَ ، (8)شاخِلاَلوَم٦ُم ُِم

 .ش ؓكِم  قمَ 

 اًمنمح:

 واًمٙمالم قمٚمٞمف ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م: ،ملسو هيلع هللا ىلصاعم٘مٓمع ذم ومْمؾ أصح٤مب اًمٜمٌل هذا 

                                                           

(، 48(، واسمـ ُم٤مضمف )8676(، واًمؽمُمذي )4637: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)

  وصححف إًم٤ٌمين.

 (، وصححف إًم٤ٌمين.8886(، واًمؽمُمذي )4647: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 8)
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 :املبخح األٗي: تعسٙف اهصخابٛ
 .(1)وُم٤مت قمغم ذًمؽ ،سمف ُم١مُمٜم٤مملسو هيلع هللا ىلص : ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل اًمّمح٤ميب

 :املبخح اهجاُٛ: فضى اهصخابٞ
 وردت ٟمّمقص يمثػمة ذم ومْم٤مئٚمٝمؿ، ُمٜمٝم٤م:

َهَٰ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ُٝ ۡ َٞ ٱل ل٤َُن ِٜ وه
َ
٤َن ٱۡۡل ُٔ َٰتِ َٞ َوٱٙسه ِي َٟؿارِ َوٱَّله

َ
َٞ َوٱۡۡل ِجصِي

  ٞ ٢ُ٤ًُٛ بِإِۡخَسَٰ َت
َٰج  رهِِضَ ٱ ٱته ٛۡ َجنه َيسه ل٣َُ

َ
ٛۡ َورَُف٤اْ َخ١ُ٠ۡ َوأ ُ َخ٣ُ٠ۡ ََتۡصِي ََتۡخ٣ََا  َّلله

َُٰص  َٟۡه
َ
ةَس  ٱۡۡل

َ
َٞ ذِي٣َآ خ ُٛ اۚٓ َخََِّٰلِي ِوي ًَ ٤ُۡز ٱٙۡ َّ َٕ ٱٙۡ ِ َٰل  . [133]اًمتقسم٦م:  ﴾َذ

ـَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓو ظَمػْمُ اًمٜم٤َمِس ىَمْريِن، صُمَؿ اًَمِذي

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ َيُٚمقهَنُؿْ   .(8)ش، صُمَؿ اًَمِذي

ٌ قا  َٓ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد ؓ ًُ  َأنَ  وَمَٚمقْ  َأْصَح٤ميِب، شَم

  .(1)شَٟمِّمٞمَٗمفُ  َوَٓ  َأطَمِدِهْؿ، ُُمدَ  سَمَٚمغَ  َُم٤م َذَه٤ًٌم ُأطُمٍد، ُِمْثَؾ  َأنَْٗمَؼ  َأطَمَديُمؿْ 

 :املبخح اهجاهح: أفضى اهصخابٞ
ْمؾ ُمـ إنّم٤مر، وُمـ أنٗمؼ هٜم٤مك ُمٗم٤موٚم٦م قم٤مُم٦م يم٠مهؾ سمدر، واعمٝم٤مضمرون أوم

 .╚ ؾ ىمٌؾ صٚمح احلديٌٞم٦م، أومْمؾ ممـ أنٗمؼ وىم٤مشمؾ سمٕمد اًمّمٚمحوىم٤مشم

                                                           

 وُم٤م سمٕمده. (7/ 1) شاًمّمح٤مسم٦م ُتٞمٞمز ذم اإلص٤مسم٦م»يٜمٔمر: ( 1)

 (.8511( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )8658: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.8541(، وُمًٚمؿ )1671: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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صمؿ  ،أبق سمٙمر :ًمٙمـ قمغم وضمف اخلّمقص أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م: اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م

 .╚ صمؿ قمكم ،صمؿ قمثامن ،قمٛمر

 َرؾُمقُل  سمِٜم٤َم َصغَم ىم٤مل:  اًمِٕمْرسَم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ؓ طمدي٨ُم  قمغم ذًمؽ ودَل 

 
ِ
ٌََؾ  صُمؿَ  َيْقٍم، َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل  اًْمُٕمُٞمقنُ  ُِمٜمَْٝم٤م َذَروَم٧ْم  سَمٚمِٞمَٖم٦مً  َُمْققِمَٔم٦مً  وَمَققَمَٔمٜم٤َم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأىْم

  َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مِئٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  اًْمُ٘مُٚمقُب، ُِمٜمَْٝم٤م َوَوضِمَٚم٧ْم 
ِ
ٍع، ٦مُ َُمْققِمٔمَ  َهِذهِ  يَم٠َمنَ  ،اّلَل  وَماَمَذا ُُمَقد 

  سمَِتْ٘مَقى ُٙمؿْ ُأوِصٞمْ » وَمَ٘م٤مَل  إًَِمْٞمٜم٤َم؟ شَمْٕمَٝمدُ 
ِ
ْٛمعِ ، اّلَل ًَ ًٌْدا َوإِنْ  َواًمَٓم٤مقَم٦مِ  َواًم  وَم٢ِمَٟمفُ  :طَمٌَِِمٞم ٤م قَم

ـْ  ى سَمْٕمِدي ُِمٜمُْٙمؿْ  َيِٕمْش  َُم ػَمَ ًَ ٜمَتِل وَمَٕمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَمثػًِما، اظْمتاَِلوًم٤م وَم ًُ   َوؾُمٜم٦َمِ  سمِ
ِ
 اخْلَُٚمَٗم٤مء

، ْٝمِدي لمَ اعمَْ  ـَ ؿِمِدي ُٙمقا  اًمَرا ًَ َ قا  هِب٤َم َُت ضِمِذ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م َوقَمْم   َوحُمَْدصَم٤مِت  َوإَِي٤ميُمؿْ  سم٤ِمًمٜمََقا

ُُُمقرِ  ْٕ  .(1)شَواَلًَم٦مٌ  سمِْدقَم٦مٍ  َويُمَؾ  سمِْدقَم٦ٌم، حُمَْدصَم٦مٍ  يُمَؾ  وَم٢ِمنَ  :ا

َٰ ل  طَم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ واًمٜمَ  قُل ٘مُ ٤م ٟمَ ٜمَ يمُ »ىم٤مل: ¶  وقمـ اسمـ قمٛمر   هِ ذِ : َأوْمَْمُؾ ه
ْٕمَد سمَ  ٦مِ ُمَ إُ

 ذَ  غُ ٚمُ ٌْ ٞمَ ومَ ، كِم  قمَ  ؿَ ُن، صمُ اَم ثْ قمُ  ؿَ ُر، صمُ ٛمَ َؿ قمُ ٍر، صمُ ٙمْ ق سمَ بُ أَ  :٤مٝمَ ٞم  ٌِ ٟمَ 
 .(8)شُرهُ  ُيٜمْٙمِ اَل ومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَل ٌِ اًمٜمَ  َؽ ًمِ

  ؓأوٓ: أبق سمٙمر: 

ة سمـ رَ ؿ سمـ ُمُ ٞمْ ُمـ سمٜمل شمَ  ،اهلل سمـ قمثامن سمـ قم٤مُمر قمٌدأبق سمٙمر يؼ د  اًمّم  : هق

ف ف ذم الجرة، وٟم٤مئٌُ وص٤مطمٌُ  ،ُمـ اًمرضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصسمرؾمقل اهلل أول ُمـ آُمـ . يمٕم٥م

 ف ذم أُمتف.ذم اًمّمالة واحل٩م، وظمٚمٞمٗمتُ 

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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 قمثامن، واًمزسمػم، وـمٚمح٦م، وقمٌد يـ سم٤مجلٜم٦م:أؾمٚمؿ قمغم يديف َخ٦ًم ُمـ اعمٌنَم 

صمالث اًمرمحـ سمـ قمقف، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، شمقذم ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م 

 .ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم قمـ قمنمة ُمـ الجرة،

 ومْم٤مئٚمف: وُمـ

٠َاىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ًَ َٜ  َ ٤ُل َِٙصَِٰدت١ِِۦ ََّل ََتَۡضۡن إِنه ٱَّلله ُٔ ََارِ إِۡذ َح
ا ِِف ٱٙۡ َٝ ﴾ إِۡذ ٢ُ

د سمّم٤مطمٌف: أبق سمٙمر ؓ ،[43اًمتقسم٦م: ]  .واعمرا

 َأطَم٥م   اًمٜم٤َمسِ  َأي  وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقَل اهلل  ¶ؾم٠مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص و

ـَ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،شقَم٤مئَِِم٦مُ : »ىَم٤مَل  إًَِمْٞمَؽ؟ ضَم٤مِل؟ ُِم شَأبُقَه٤م: »وَمَ٘م٤مَل  اًمر 
(1) . 

ـْ  إِنَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ـ   ُِم  اًمٜم٤َمسِ  َأَُم

ٌَتِفِ  ذِم  قَمكَمَ  ـْ  ظَمٚمِٞماًل  ُُمتَِخًذا يُمٜم٧ُْم  َوًَمقْ  سَمْٙمٍر، َأب٤َم َوَُم٤مًمِفِ  ُصْح  سَمْٙمٍر، َأب٤َم ٓخََتَْذُت  ُأَُمتِل ُِم

 َٓ ِجدِ  ذِم  َيٌَْ٘ملَمَ  َٓ  اإِلؾْماَلِم، ظُمَٚم٦مَ  إِ ًْ ظَمْقظَم٦مٌ  اعَم
(8)  َٓ  .(1)شسَمْٙمرٍ  َأيِب  ظَمْقظَم٦مَ  إِ

 :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

 يـــــــــــــــــــــــــــ٤م ؾمـــــــــــــــــــــــــــ٤مئكم قمــــــــــــــــــــــــــــ ُمـــــــــــــــــــــــــــذهٌل وقم٘مٞمـــــــــــــــــــــــــــديت

  

 ُرِزق الـــــــــــــــــــــــــــــــــدى َُمــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًمٚمٝمدايـــــــــــــــــــــــــــــــــ٦م يًـــــــــــــــــــــــــــــــــ٠مُل 

  

                                                           

 (.8184(، وُمًٚمؿ )1668: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 سم٤مب صٖمػم يم٤مًمٜم٤مومذة اًمٙمٌػمة. اخلقظم٦م: (8)

 (.8188وُمًٚمؿ ) وذم ُمقاوع أظمرى، (1934: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍؼ ذم ىمقًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ٘م   اؾمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛمع يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم حُمَ

  

 ٓ يٜمثٜمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قمٜمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وٓ يتٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُل 

  

 طُمـــــــــــــــــــــــــــــــ٥م  اًمّمـــــــــــــــــــــــــــــــح٤مسم٦م يمٚم ٝمـــــــــــــــــــــــــــــــؿ زم ُمـــــــــــــــــــــــــــــــذه٥م

  

 وُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدُة اًم٘مرسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م أتقؾمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؾ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدٌر وومْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ ؾمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مـمع ِٝمــــــــــــــــــــــــــــــــــــؿ ىَم  وًمُِٙمٚم 

  

(1)ًمٙمــــــــــــــــــــــــــــــــــٜمام اًمّمــــــــــــــــــــــــــــــــــديؼ ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــٜمٝمؿ أومْمــــــــــــــــــــــــــــــــــُؾ 
 

  

  ؓصم٤مٟمٞم٤م: قمٛمر اًمٗم٤مروق: 

ُمـ سمٜمل قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي،  ،اًمٗم٤مروق أبق طمٗمص قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :هق

ة،  ٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م سمٕمد ٟمحق أرسمٕملم رضمالأؾمٚمؿ ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم وإطمدى قمنمة اُمرأ

 ن سمف وفمٝمر اإلؾمالم سمٛمٙم٦م سمٕمده.ٛمقومٗمرح اعمًٚم

 تؾ ؿمٝمٞمداالوم٦م ظمػم ىمٞم٤مم إمم أن ىمُ وم٘م٤مم سم٠مقم٤ٌمء اخل :اؾمتخٚمٗمف أبق سمٙمر قمغم إُم٦م

 ؾمٜم٦م. صمالث وؾمتلم قمـصمالث وقمنميـ ُمـ الجرة، ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

 وُمـ ومْم٤مئٚمف: 

 َٟم٤مئٌِؿ، َأن٤َم سَمْٞمٜم٤َم»ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ¶قمـ اسمـ قمٛمر 

 ُدونَ  َُم٤م َوُِمٜمَْٝم٤م اًمث ِدَي، َيٌُْٚمغُ  َُم٤م ُِمٜمَْٝم٤م ىُمُٛمٌص، َوقَمَٚمٞمِْٝمؿْ  قَمكَمَ  ُيْٕمَرُوقنَ  َس اًمٜم٤َم َرَأج٧ُْم 

                                                           

 (.4-1سمـ شمٞمٛمٞم٦م، إبٞم٤مت )ؿمٞمخ اإلؾمالم آُمٞم٦م  (1)
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ـُ  قُمَٛمرُ  قَمكَمَ  َوقُمِرَض  َذًمَِؽ، هُ  ىَمِٛمٞمٌص  َوقَمَٚمٞمْفِ  اخلََٓم٤مِب  سْم  ،َذًمَِؽ  َأَوًْم٧َم  وَماَم : ىَم٤مًُمقا ش. جَيُر 

؟ َرؾُمقَل  َي٤م
ِ
ـَ : »ىَم٤مَل  اّلَل ي  .(1)شاًمد 

 َٟم٤مئٌِؿ، َأن٤َم سَمٞمْٜم٤َم»ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ¶اسمـ قمٛمر قمـ و

، سمَِ٘مَدِح  ُأتِٞم٧ُم  ـٍ ٌَ سْم٧ُم  ًَم ََرى إيِن   طَمتَك وَمنَمِ َي  َٕ  َأقْمَٓمٞم٧ُْم  صُمؿَ  َأفْمَٗم٤مِري، ذِم  خَيُْرُج  اًمر 

ـَ  قُمَٛمرَ  وَمْْمكِم  ؟ َرؾُمقَل  َي٤م ،َأَوًْمَتفُ  وَماَم : ىَم٤مًُمقا ش اخلََٓم٤مِب  سْم
ِ
 .(8)شاًمِٕمْٚمؿَ : »ىَم٤مَل  اّلَل

ـِ  اىْمتَُدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل رؾمقل اهلل  ـْ  سم٤ِمًمَٚمَذْي   .(1)شَوقُمَٛمرَ  سَمْٙمٍر، َأيِب  سَمْٕمِدي ُِم

 ،طُم٥م  أيب سمٙمر وقمٛمر»:    سمـ إضمدع ىم٤مل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ ُمنوُق 

 .(4)شوُمٕمروم٦م ومْمٚمٝمام ُمـ اًمًٜم٦م

  ؓصم٤مًمث٤م: قمثامن سمـ قمٗم٤من: 

سمـ  ٜمل أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمسُمـ سم ،اهلل ذو اًمٜمقريـ قمثامن سمـ قمٗم٤من أبق قمٌد :هق

 قمٌد ُمٜم٤مف.

                                                           

 (.8193( وذم ُمقاوع أظمري، وُمًٚمؿ )81: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 (.8191وُمًٚمؿ )( وذم ُمقاوع أظمري، 88: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)

(، ُمـ 81845(، وأمحد )97(، واسمـ ُم٤مضمف )1668: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (1)

 .، وصححف إًم٤ٌمينطمدي٨م طمذيٗم٦م ؓ

 (.8188ش )ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (4)
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يم٤من همٜمٞم٤م  ،ملسو هيلع هللا ىلصٕنف شمزوج رىمٞم٦َم، وأم يمٚمثقم اسمٜمتل اًمٜمٌل  :اًمٜمقريـ يذسم٥م ٘م  ًمُ 

تؾ إمم أن ىمُ  ،ٗم٤مق أهؾ اًمِمقرى، شمقمم اخلالوم٦م سمٕمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٤مشم٤مؾمخٞم  

 .َخس وصمالصملم ُمـ الجرةذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م  ؿمٝمٞمدا

٥ًم وٟمُ ًمٞمجٛمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف،  :ػ واطمدُمـ ُمٜم٤مىمٌف: أنف مجع اًم٘مرآن ذم ُمّمح

 .شاعمّمحػ اًمٕمثامين»ؾ: ٞم٘مهذا اعمّمحػ إًمٞمف وم

  ؓراسمٕم٤م: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: 

أبق احلًـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واؾمؿ أيب ـم٤مًم٥م قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م،  :هق

اًمراي٦م يقم ظمٞمؼم ومٗمتح اهلل قمغم ملسو هيلع هللا ىلص أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٖمٚمامن، أقمٓم٤مه رؾمقل اهلل 

ؾ تِ إمم أن ىمُ اعمًٚمٛملم ومٙم٤من ظمٚمٞمٗم٦م  ¶الوم٦م سمٕمد ىمتؾ قمثامن يديف، وسمقيع سم٤مخل

 ؾمٜم٦م.صمالث وؾمتلم قمـ  ،أرسمٕملم ُمـ الجرةؿمٝمٞمدا ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

 وه١مٓء هؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون، وهؿ أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م.

 ؾمٜمت٤من وصمالصم٦م أؿمٝمر وشمًع ًمٞم٤مل. ومخالوم٦م أيب سمٙمر ؓ

 ٦م أج٤مم.قمنم ؾمٜمقات وؾمت٦م أؿمٝمر وصمالصم وظمالوم٦م قمٛمر ؓ

 .صمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م إٓ اصمٜمل قمنم يقُم٤ما وظمالوم٦م قمثامن ؓ

 أرسمع ؾمٜمقات وشمًٕم٦م أؿمٝمر. وظمالوم٦م قمكم ؓ

 ومٛمجٛمقع ظمالوم٦م ه١مٓء إرسمٕم٦م شمًع وقمنمون ؾمٜم٦م وؾمت٦م أؿمٝمر وأرسمٕم٦م أج٤مم.
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، وذم رسمٞمع يقم ُم٤مت أبقه قمكم ؓ ¶قيع احلًـ سمـ قمكم صمؿ سمُ 

، وسمذًمؽ إمم ُمٕم٤موي٦م ؓؾمَٚمؿ إُمر  واطمد وأرسمٕملم ُمـ الجرة إول ؾمٜم٦م

ـْ سَمْٕمِدي صَماَلصُمقَن ؾَمٜم٦َمً »ذم ىمقًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصفمٝمرت آي٦ُم اًمٜمٌل  ف ذم وىمقًمِ  ،(1)شاخِلاَلوَم٦ُم ُِم

ـَ  قَمٔمِٞمَٛمتلَْمِ  ومِئَتلَْمِ  سَملْمَ  سمِفِ  ُيّْمٚمَِح  َأنْ  اّلَلَ  َوًَمَٕمَؾ  ؾَمٞم دٌ  َهَذا اسْمٜمِل إِنَ »احلًـ:   ُِم

ٚمِِٛملمَ  ًْ شاعمُ
(8). 

• • •

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

( وذم ُمقاوع أظمرى، ُمـ طمدي٨م أيب 1689أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 8)

 .سمٙمرة ؓ
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 ٤مًمٜم٤مرسمأو  اًمِمٝم٤مدة سم٤مجلٜم٦م

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

 نَمَ ٕمَ ٚمْ َٟمِْمَٝمُد ًمِ وَ »
 اًمٜمَ  ؿُ  ؿَمِٝمَد َلُ اَم ٦ِم، يمَ ٜمَ ٤مجْلَ ِة سمِ

 اجلَٜم٦َِم، ذِم  سَمْٙمرٍ  َأبُق: »٤مَل ٘مَ ومَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ

سَمػْمُ  اجلَٜم٦َمِ  ذِم  َوـَمْٚمَح٦مُ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوقَمكِم   اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوقُمثاَْمنُ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوقُمَٛمرُ   ٜم٦َِم،اجلَ  ذِم  َواًمز 

ٌْدُ  ـِ  َوقَم ـُ  اًمَرمْحَ ٌَٞمَْدةَ  َوَأبُق اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوؾَمِٕمٞمدٌ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوؾَمْٕمدٌ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  قَمْقٍف  سْم ـُ  قُم  سْم

ِح   .(1)شاجلَٜم٦َمِ  ذِم  اجلََرا

ـْ ؿَمِٝمَد ًمَ   قْ ٘مَ ٤م، يمَ هِبَ  فُ ٜم٦َِم ؿَمِٝمْدَٟم٤م ًمَ ٤مجلَ سمِ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اًمٜمَ  فُ ويُمؾ  َُم
ـُ : »فِ ًمِ ًَ لْمُ َوا احلَ ًَ  حلُ

٤ٌَمِب  ؾَمٞم َدا   ًمِفِ قْ ىمَ ، وَ (8)شاجلَٜم٦َمِ  َأْهؾِ  ؿَم
ـْ َأْهِؾ اجلَٜم٦َمِ : ْٞمسٍ ـِ ىمَ ٤مسم٧ٍِم سمْ ثَ ًمِ  .(1)إَٟمُف ُِم

                                                           

ـ 111، واسـم ُم٤مضمف )( 1748و 1747اًمؽمُمذي )(، 4649أبق داود )أظمرضمف : حٞمحص( 1) (،  ُم

ـ زيدؓ   ، وصححف إًم٤ٌمين.طمدي٨م ؾمٕمٞمد سم

(، ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 13999، وأمحد ذم ُمًٜمده )(1768) : أظمرضمف اًمؽمُمذيصحٞمح (8)

ًم٤ٌمين. ،اخلدريؓ   وصححف ٕا

، ُمـ طمدي٨م أنس (119)ؿ ، وُمًٚم(4846، و1611) : أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .سمـ ُم٤مًمؽ ؓ
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َ َٓ وَ  ِٕ ـْ أَ طَم  َٟمْجِزُم  ـْ ضَمَزَم ًَمُف اًمرَ  َٓ  َٟم٤مٍر إِ َٓ ٜم٦ٍَم وَ جَ ٌَْٚم٦ِم سمِ ٘مِ ِؾ اًمْ هْ ٍد ُِم ، ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم َُم

ـِ وَ ٚمْ ق ًمِ ضُم ًَمِٙمٜم٤َم َٟمرْ  ًِ ُ غَمٰ َٟمَخ٤مُف قمَ ُٛمْح  ِز  اعْم
ِ
 .شء

 اًمنمح:

 ٤مًمٜم٤مر. وومٞمٝم٤م ُمٌحث٤من: سم وأخ٦م: اًمِمٝم٤مدة ًمٚمٛمٕملم سم٤مجلٜم٦م ٠مهذا اعم٘مٓمع ذم سمٞم٤من ُمً

 :املبخح األٗي: تأصٚى املطأهٞ

 ٤مًمٜم٤مر ل٤م صقرشم٤من:سم وأاًمِمٝم٤مدة سم٤مجلٜم٦م 

 :اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقصػاًمّمقرة إومم: 

إوص٤مف اًمتل  ذًمؽ ُمـيم٠من ي٘م٤مل: اعم١مُمـ ذم اجلٜم٦م، واًمٙم٤مومر ذم اًمٜم٤مر، وٟمحق 

 ًمدظمقل اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر، ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف. ضمٕمٚمٝم٤م اًمِم٤مرع ؾم٤ٌٌم

َُٰج ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٛۡ َجنه َِحَِٰج ََكَٟۡج ل٣َُ َٰٚ ْ ٱٙصه ٤ُِٚٝا ْ وََي ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي إِنه ٱَّله
ِّٙۡۡصَدۡوِس ُُٟضًَّل   .[137]اًمٙمٝمػ:  ﴾ٱ

ٞۡ ِيتَاَدِِت ﴿وىم٤مل:  وَن َخ َِبُ ۡٗ َٞ يَۡعَخ ِي َٞ  إِنه ٱَّله َٛ َداِرصِي  ﴾َظَيۡسُر٤َُٚن َج٠٣َه

 [.63]هم٤مومر: 

 :اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتٕمٞملماًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 ذم اجلٜم٦م أو ذم اًمٜم٤مر. - اعمٕملم -سم٠من ي٘م٤مل: ومالن سمـ ومالن 
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ٜم٤مر إٓ ُمـ ؿمٝمد سم وُٓمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمجٜم٦م  لَمٍ ٕمَ واحلٙمؿ ذم هذا: أنف ٓ ُيٙمؿ عمُ 

ُمر همٞمٌل ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م ُمدظمؾ، ومٝمل ٕن اًمِمٝم٤مدة سم٤مجلٜم٦م أو سم٤مًمٜم٤مر أ: ًمف اًمنمع

ُمقىمقوم٦م قمغم اًمنمع، ومٛمـ ؿمٝمد ًمف اًمِم٤مرع سمذًمؽ ؿمٝمدٟم٤م ًمف، وُمـ ٓ ومال، ًمٙمٜمٜم٤م 

 ٟمرضمق ًمٚمٛمحًـ، وٟمخ٤مف قمغم اعمزء.

د سم  إمم اًم٘مٌٚم٦م، وهؿ يمؾ ُمـ يٜمت٥ًم إمم ّمكم  : ُمـ يُ شأهؾ اًم٘مٌٚم٦م»ــواعمرا

ئع اإلؾمالم اًمٔم٤مهرة  .فم٤مهرا  ف ُمـ اًمديـضُم رِ ، ومل ي٠مت سمام خُي اإلؾمالم، وأىمر سمنما

ء، أو    ، أو أهؾ اعمٕم٤ميص.اعمٜم٤موم٘ملمىم٤مل اًمٕمٚمامء: وإن يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ إهقا

: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل أن  ؓ وأصٚمف ُم٠مظمقذ ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ

ـْ » ٌَْٚمَتٜم٤َم، َواؾْمتَْ٘مٌََؾ  ،َصاَلشَمٜم٤َم َصغَم  َُم ٚمِؿُ  وَمَذًمَِؽ  ،َذسمِٞمَحَتٜم٤َم َوَأيَمَؾ  ىِم ًْ   ٦مُ ِذُمَ  ًَمفُ  اًَمِذي اعمُ
ِ
 اّلَل

 .(1)شِذَُمتِفِ  ذِم  اّلَلَ  خُتِْٗمُروا وَمالَ  َرؾُمقًمِِف، َوِذَُم٦مُ 

وم٢من يم٤مٟم٧م . ٜم٤ماعمِمٝمقد ًمف ُمٕمٞمَ  إذا يم٤من٤مًمٜم٤مر سمٟمتقىمػ ذم احلٙمؿ سم٤مجلٜم٦م أو  ،إذن

 يمام ؾمٌؼ.، اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقصػ ومال سم٠مس

 :ٗمر٤مدة سم٤مًمٜم٤مر عمٕملم ُم٤مت قمغم اًمٙمُ ُم٠ًمخ٦م: اًمِمٝم

هؾ اًمٕمٚمؿ، وإفمٝمر وإطمقط أٓ ٟمِمٝمد ًمف هذه اعم٠ًمخ٦م حمؾ اضمتٝم٤مد سملم أ

وٕنف  ،٤م ٓ ٟمدري ُم٤م ظم٤مُت٦م أُمره، ورسمام يٙمقن ًمف قمذر يمٕمدم ىمٞم٤مم احلج٦مٕنَ  :سم٤مًمٜم٤مر

 ٓ وم٤مئدة ُمـ ذًمؽ.

                                                           

 .(198و، 191( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)
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 ش:اعمٖمٗمقر ًمف»أو  ،شومالن اعمرطمقم»ُم٠ًمخ٦م: ىمقل: 

 ل٤م صقرشم٤من:

 أن ي٘مقل٤م ُمـ سم٤مب اًمتٗم٤مؤل واًمرضم٤مء واًمدقم٤مء، ومال سم٠مس هب٤م.: إومم

ـ ضمٜمس اًمِمٝم٤مدة عمٕملم سم: ث٤مٟمٞم٦ماًم ٓ جيقز، وهق ُم ـ سم٤مب اخلؼم، ومٝمذا   ٜم٦م.٤مجلأن ي٘مقل٤م ُم

 :اهِازباملبخح اهجاُٛ: أًجوٞ عوٟ ًّ غٔد هٕ اهػسع باجلِٞ أٗ 

 :أوٓ: اعمِمٝمقد لؿ سم٤مجلٜم٦م

 د ٕقمٞم٤مهنؿ سم٤مجلٜم٦م، وُمـ ذًمؽ:ٝمِ ـ ؿُم ذيمر اعم١مًمػ مجٚم٦م ممَ 

 :اًمٕمنمة اعمٌنمون سم٤مجلٜم٦م -1

، وُمٕمٝمؿ: (أبق سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن، وقمكم) اؿمدون إرسمٕم٦موهؿ اخلٚمٗم٤مء اًمر

 اهلل، سمـ قمٌٞمد اًمرمحـ سمـ قمقف، وـمٚمح٦م ؾمٕمٞمد سمـ زيد، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وقمٌد

م، وأبق قمٌٞمدة قم٤مُمر سمـ اجلراح   أمجٕملم. ╚واًمزسمػم سمـ اًمٕمقا

 واًمًت٦م ضم٤مء ذيمرهؿ ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

ـُ قَمْقٍف  ،وؾَمْٕمدٌ  ،ؾَمِٕمٞمدٌ   ـــــوقَم٤مُمِ           وـَمْٚمَح٦مُ  ،َواسْم
سمَ  ،ْٝمرٍ ـــــُر ومِ ػْمُ اعمَُٛمَدُح ـــــواًمز 

(1) 

                                                           

 ( ٓسمـ أيب يٕمغم، وىمد رواه قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب داود.51/ 8ش )ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م»يٜمٔمر: ( 1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ويُدل  قمغم شمٌِمػمهؿ سم٤مجلٜم٦م: طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد ؓ

 َوـَمْٚمَح٦مُ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوقَمكِم   اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوقُمثاَْمنُ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوقُمَٛمرُ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  سَمْٙمرٍ  َأبُق»: ىم٤مل

سَمػْمُ  ،٦مِ اجلَٜمَ  ذِم  ـِ  َوقَمٌْدُ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َواًمز  ـُ  اًمَرمْحَ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوؾَمْٕمدٌ  اجلَٜم٦َِم، ذِم  قَمْقٍف  سْم

ٌَٞمَْدةَ  َوَأبُق اجلَٜم٦َِم، ذِم  َوؾَمِٕمٞمدٌ  ـُ  قُم ِح  سْم  .(1)شاجلَٜم٦َمِ  ذِم  اجلََرا

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أن حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ احلًـ واحلًلم: -8

ـُ »: ىم٤مل ًَ لْمُ َواحلُ  احلَ ٤ٌَمِب  ؾَمٞم َدا ًَ شاجلَٜم٦َمِ  َأْهؾِ  ؿَم
(8). 

 :سٞمصم٤مسم٧م سمـ ىمَ  -1

ي٦َُم:  رَي قَ ٝمْ وىمد يم٤من ضَم  ْٔ ٤ًُٓاْ ﴿اًمّمقت، ومٚماََم ٟمََزًَم٧ْم َهِذهِ ا ْ ََّل حَصَۡذ ٤ُ٠َٜا َٞ ءَا ِي ح٣َُّا ٱَّله
َ
َيٰٓد

٤ََۡق َؾ٤ِۡت ٱَلهِبِّ   ِ ۡٛ َٰحَُس ۡؾَن
َ
ي٦َمَ [ 8...﴾ ]احلجرات:  أ ْٔ سمَٞمْتِفِ،  ذِم  ىمَٞمْسٍ  ـُ سمْ  صم٤َمسم٧ُِم  ضَمٚمََس  ،ا

ـْ  َأن٤َم: َوىم٤َمَل  ـِ  َواطْمتٌَََس  اًمٜم٤َمِر! َأْهؾِ  ُِم ٠مََل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِل   قَم ًَ ـَ  ؾَمْٕمدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِل   وَم  ُُمَٕم٤مذٍ، سْم

 ًَمفُ  قَمٚمِْٛم٧ُم  َوَُم٤م جَل٤َمِري، إِٟمَفُ : ؾَمْٕمدٌ  ىم٤َمَل ش ؟اؿْمتََٙمك ؟صم٤َمسم٧ٍِم  ؿَم٠مْنُ  َُم٤م قَمْٛمٍرو، أَب٤َم ي٤َم: »ومََ٘م٤مَل 

  َرؾُمقلِ  ىمَْقَل  ًَمفُ  وَمَذيَمرَ  ؾَمْٕمٌد، وم٠َمَت٤َمهُ : ىم٤َمَل  ،سمَِِمْٙمَقى
ِ
 َهِذهِ  ُأنِْزًَم٧ْم : صَم٤مسم٧ٌِم  ومََ٘م٤مَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َي٦ُم، ْٔ ـْ  َأين   قَمٚمِْٛمتُؿْ  َوًَمَ٘مدْ  ا   َرؾُمقلِ  قَمغَم  َصْقشًم٤م َأْرومَِٕمُٙمؿْ  ُِم
ِ
ـْ  وم٠َمَن٤َم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  اًمٜم٤َمِر، َأْهؾِ  ُِم

  َرؾُمقُل  َ٘م٤مَل ومَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمِٚمٜمٌَِل   ؾَمْٕمدٌ  َذًمَِؽ  ومََذيَمرَ 
ِ
ـْ  ُهقَ  سَمْؾ ملسو هيلع هللا ىلص: » اهلل  .(1)شاجْلَٜم٦َمِ  أَْهؾِ  ُِم

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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، وظمدجي٦م سمٜم٧م (8)ـَّم ٤مؿم٦م سمـ حِمْ ٙمَ ، وقمُ (1)وورد ذم همػمهؿ يمٌالل سمـ رسم٤مح 

 وهمػمهؿ. ،(1)ظمقيٚمد

 :صم٤مٟمٞم٤م: اعمِمٝمقد لؿ سم٤مًمٜم٤مر

 ومٛمٜمٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

ِِب ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ :أبق ل٥م واُمرأتف أم مجٞمؾ -1
َ
ٓ أ  ١ ل٣ََب  َوحَبه َتتهۡج يََسا

َعَب  َٖ ا  َٜ اَُلُۥ َو َٜ ۡدََنَٰ َخ١ُ٠ۡ 
َ
آ أ ا َذاَت ل٣ََب   ٢َٜ ح١ُُۥ َۡحهاََٙث  ٣َظَيۡؿََلَٰ َٟار 

َ
َوٱۡمَصخ

َعسِۢ  ٤ٱِۡلََمِب  ٜه  ِٞ ّٜ   ٘  .[5 -1]اعمًد: ﴾٥ِِف ِجيِس٢َا َخۡت

تف  واؾمٛمف قمٌد اًمُٕمَزى سمـ قمٌد ،ملسو هيلع هللا ىلصوأبق ل٥م هق قَمؿ  اًمٜمٌل  اعمٓمٚم٥م، واُمرأ

 أم مجٞمؾ َأْرَوى سمٜم٧م طمرب سمـ أُمٞم٦م أظم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من.

  قَل ؾَم أنف ىم٤مل: ي٤م رَ  ،اعمٓمٚم٥م حلدي٨م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد :أبق ـم٤مًم٥م -8
ِ
، اهلل

  ـَم٤مًم٥ٍِم  َأب٤َم َٟمَٗمْٕم٧َم  َهْؾ 
ٍ
ء  ذِم  ُهقَ  َٟمَٕمْؿ،: »ىَم٤مَل  ًَمَؽ؟ َوَيْٖمَْم٥ُم  ،َُيُقـُمَؽ  يَم٤منَ  وَم٢ِمَٟمفُ  :سمٌَِمْ

ـْ  َوْحَْم٤مٍح  ـَ  إؾَْمَٗمؾِ  اًمَدَركِ  ذِم  َٙم٤منَ ًمَ  َأن٤َم ًَمْقَٓ  َٟم٤مٍر، ُِم  .(4)شاًمٜم٤َمرِ  ُِم

                                                           

 (.8458(، وُمًٚمؿ )1149يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (.883( وأـمراومف، وُمًٚمؿ )5735ٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )ي (8)

 (.8411( وأـمراومف، وُمًٚمؿ )1798يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (.839( وذم ُمقاوع أظمري، وُمًٚمؿ )6838: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (4)
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 واؾمٛمف قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م. ملسو هيلع هللا ىلصوأبق ـم٤مًم٥م هق قَمؿ  اًمٜمٌل 

 َُيْٓمِؿُ  ضَمَٝمٜمَؿَ  َرَأج٧ُْم »ملسو هيلع هللا ىلص: ًم٘مقًمف : قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ حُلَل  اخلَُزاقمل -1

ـَ  وقَمْٛمرَ  ومِٞمَٝم٤م َوَرَأج٧ُْم  شَم٠َمظَمْرُت، َرَأجُْتُٛمقيِن  طِملمَ  سَمْٕمًْم٤م، سَمْٕمُْمَٝم٤م  اًَمِذي َوُهقَ  حُلَل   سْم

ئ٥َِم  ؾَمٞم٥ََم  َقا ًَ شاًم
(1). 

• • •

                                                           

 .▲(، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 1818اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) أظمرضمف (1)
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 أهؾ اًم٘مٌٚم٦ماعمقىمػ ُمـ قُمّم٤مة 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ُر أَ ُٟمٙمَ  َٓ وَ » ـْ أَ طَم ٗم  ٌْ ِؾ اًمْ هْ ًدا ُِم ـِ اإلِ  َٓ َذْٟم٥ٍم، وَ ٦ِم سمِ ٚمَ ِ٘م  ِم سمَِٕمَٛمٍؾ.اَل ؾْم ُٟمْخِرضُمُف قَم

ا يمَ  ،٤ممٍ ُمَ ؾ  إِ ٦ِم يمُ ٤مقمَ ـمَ  عَ ًٞم٤م ُمَ ٤مِو اجِلَٝم٤مَد ُمَ ٩َم وَ َٟمَرٰى احْلَ وَ  ُة اَل َص وَ  .وَم٤مضِمًرا  وْ أَ  ٤منَ سَمر 

 ٌة.زَ ٤مئِ ؿ ضَم َٗمٝمُ ٚمْ ٦ِم ظَم ٕمَ ٛمُ اجْلُ 

ـْ  صَماَلٌث » :ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اًمٜمَ  ٤مَل نٌَس: ىمَ أَ  ٤مَل ىمَ  ياَمنِ  َأْصؾِ  ُِم ـْ  اًْمَٙمػ  : اإْلِ  َٓ ): ىَم٤مَل  قَمَٛم

َٓ  إهَِلَ  َٓ  ،(اّلَلُ  إِ ُرهُ  َو َٓ  سمَِذْٟم٥ٍم، ُٟمَٙمٗم  ـَ  ُٟمْخِرضُمفُ  َو ؾْماَلمِ  ُِم َٝم٤مدُ  سمَِٕمَٛمٍؾ، اإْلِ  َُم٤مضٍ  َواجْلِ

ٌْٓمُِٚمفُ  َٓ  ،اًمَدضَم٤مَل  ُأَُمتِل آظِمرُ  ُيَ٘م٤مشمَِؾ  َأنْ  إمَِم  اّلَلُ  سَمَٕمَثٜمِل ُُمٜمْذُ  َٓ  ضَم٤مئٍِر، ضَمْقرُ  ُي  قَمْدُل  َو

ياَمنُ  قَم٤مِدٍل، ىَْمَدارِ  َواإْلِ ْٕ  .دَ ق داوُ بُ أَ  واهُ رَ ، (1)شسم٤ِم

 :اًمنمح

 شمٙمٗمػم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م.هذا اعم٘مٓمع ذم ُم٠ًمخ٦م 

                                                           

(، 18483ش )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 8511أظمرضمف  أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ): وٕمٞمػ( 1)

 ووٕمٗمف إًم٤ٌمين.
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: ُمـ يّمكم إمم اًم٘مٌٚم٦م، وهؿ يمؾ ُمـ يٜمت٥ًم إمم -يمام ؾمٌؼ  -واعمراد سم٠مهؾ اًم٘مٌٚم٦م 

ئع اإلؾمالم اًمٔم٤مهرة، ومل ي٠مِت   .فم٤مهرا  سمام خيرضمف ُمـ اًمديـ اإلؾمالم، وأىمر سمنما

 واًمٙمالم قمغم هذا اعم٘مٓمع ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 :املبخح األٗي: ًعِٟ اهلفس ٗأُ٘اعٕ
 أو اًمِمؽ. ،أو اإلقمراض ،وىمد يٙمقن سم٤مجلحقد ،ٟم٘مٞمض اإليامن :اًمٙمٗمر

 حقد سم٤مقمت٤ٌمر أؿمٝمر صقره.ومف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مجلُ وقمرَ 

 واًمٙمٗمر ٟمققم٤من:

ـ اعمٚم٦م، اعمقضم٥م ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜم٤مر. وهق ُمج خرِ وهق اعمُ  :يمٗمر أيمؼمإول: 

د هٜم٤م.  اعمرا

اًمٙمٗمر »: ويًٛمك وهق يْم٤مد يمامل اإليامن اًمقاضم٥م. :يمٗمر أصٖمراًمث٤مين: 

 .شيمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م»و ،شيمٗمر دون يمٗمر»و ،شإصٖمر

ـ ُموىمد ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص إـمالق اًمٙمٗمر قمغم سمٕمض اًمذٟمقب، مم٤م ٓ خيرج 

 اعمٚم٦م، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:

٤مُء، َأْهٚمَِٝم٤م أيَْمثَرُ  وَم٢مَِذا اًمٜم٤َمرَ  ُأِري٧ُم » :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ¶ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ًَ  اًمٜم 

؟ َأجَْٙمُٗمْرنَ : ىمِٞمَؾ ش َيْٙمُٗمْرنَ 
ِ
٤مَن، َوَيْٙمُٗمْرنَ  اًمَٕمِِمػَم، ْٙمُٗمْرنَ يَ »: ىَم٤مَل  سم٤ِمّلَل ًَ ٜم٧َْم  ًَمقْ  اإِلطْم ًَ  َأطْم

ـَ  إمَِم  شىَمط   ظَمػْمًا  ُِمٜمَْؽ  َرأَج٧ُْم  َُم٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  ؿَمٞمْئ٤ًم، ُِمٜمَْؽ  َرأَْت  صُمؿَ  اًمَدْهَر، إطِْمَداُه
(1). 

                                                           

 .(937( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )89: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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سمٞم٤من »ب اًمٜمقوي: . وسمقَ شسم٤مب يمٗمران اًمٕمِمػم ويمٗمر دون يمٗمر»ب اًمٌخ٤مري: سمقَ 

 .شيمٙمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م واحل٘مقق :غم همػم اًمٙمٗمر سم٤مهللإـمالق ًمٗمظ اًمٙمٗمر قم

ُب  يُمَٗم٤مًرا، سَمْٕمِدي شَمْرضِمُٕمقا  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل   .(1)شسَمْٕمضٍ  ِرىَم٤مَب  سَمْٕمُْمُٙمؿْ  َيْيِ

٤م اًمٜم٤َمسِ  ذِم  اصْمٜمََت٤منِ »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اّلَل  أن ة ؓرهري قمـ أيبو  هِبِؿْ  مُهَ

ـُ : يُمْٗمرٌ  ٥ِم  ذِم  اًمَٓمْٕم ًَ ٤َمطَم٦مُ  ،اًمٜمَ شعْمَٞم ٧ِم ا قَمغَم  َواًمِّن 
(8). 

 :وسم٤مجلقارح ،وسم٤مًمٚم٤ًمن ،وىمد ي٘مع اًمٙمٗمر سم٤مًم٘مٚم٥م

، أو اقمت٘م٤مد وضمقد ذيؽ ُمع اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يم٤مًمِمؽ ذم صدق اًمٜمٌل سم٤مًم٘مٚم٥م

 م ُمٕمٚمقم اًمتحريؿ ذم اًمديـ.يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة، أو اقمت٘م٤مد إسم٤مطم٦م حمرَ 

 ، أو ادقم٤مء اًمٜمٌقة.ملسو هيلع هللا ىلص: ُمثؾ ؾم٥م  اهلل ورؾمقًمف سم٤مًمٚم٤ًمن

 أو إه٤مٟم٦م اعمّمحػ. : ُمثؾ اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ،سم٤مجلقارح

                                                           

(، ُمـ طمدي٨م 65( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )181: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .ضمرير سمـ قمٌد اهلل ؓ

 (.67أظمرضمف ُمًٚمؿ  ذم صحٞمحف ) (8)
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 :ٗاهِفاق ,ٗ اهػسن, املبخح اهجاُٛ: اهفسق بني اهلفس

 :أوٓ: اًمٙمٗمر واًمنمك

د هٜم٤م: اًمنمك إيمؼم.  واعمرا

ٕن ٤م: ومٙمؾ ُمنمك يم٤مومر، وًمٞمس يمؾ يم٤مومر ُمنميم :اًمٙمٗمر أقمؿ ُمـ اًمنمكو

(، يمٗمر)أي: . وهذا ٟم٤مىمض ًمإليامن - شمٕم٤ممم -أصؾ اًمنمك اخت٤مذ اًمنميؽ ُمع اهلل 

 يمٛمـ جيحد رسمقسمٞم٦م اهلل، أو ؾم٥م اهلل ورؾمقًمف. :يٙمٗمر اعمرء ُمـ همػم ذكسمٞمٜمام ىمد 

 :صم٤مٟمٞم٤م: اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق

د هٜم٤م: اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي  ، وًمٞمس (إفمٝم٤مر اإليامن وإسمٓم٤من اًمٙمٗمر)أي: واعمرا

 .(1)ش..صَماَلٌث  اعمُٜم٤َمومِِؼ  آَي٦مُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم اًمقارد ذم ٟمحق ىمقًمف 

 :ظم٤مرج قمـ اًمديـ، ًمٙمـ اًمٗمرق - اقمت٘م٤مدي٤م اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤مىم٤م -ومٙمالمه٤م 

أن اًمٙم٤مومر اقمت٘مد اًمٙمٗمر وأفمٝمره، واعمٜم٤مومؼ اقمت٘مد اًمٙمٗمر وأفمٝمر اإليامن. وهق ُم٤م 

 ل ومٞمام سمٕمد سم٤مًمزٟمدىم٦م، وأصح٤مسمف: اًمزٟم٤مدىم٦م.ٛم  ؾُم 

يَُخَِٰسُي٤َن ﴿ٕنف مجع اًمٙمٗمر ُمع اعمخ٤مدقم٦م هلل وًمٕم٤ٌمده،  :واعمٜم٤مومؼ أىمٌح ُمـ اًمٙم٤مومر
َٞ ءَ  ِي َ وَٱَّله ًُُصونَ ٱَّلله ا يَۡؼ َٜ ٛۡ َو َع٣ُ ُّ ٟ

َ
ٓ أ ا ََيَۡسُي٤َن إَِّله َٜ ٤ُ٠اْ َو َٜ  .[9]اًمٌ٘مرة: ﴾ا

                                                           

(، ُمـ طمدي٨م 59( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )11ظمرضمف اًمٌخ٤مري ): أُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .أيب هريرة ؓ
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 :املبخح اهجاهح: عكٚدٝ أٓى اهطِٞ يف ًستلب اهلبريٝ

ُر أَ ُٟمٙمَ  َٓ وَ »: ىم٤مل اعم١مًمػ   ـْ أَ طَم ٗم  ٌْ ِؾ اًمْ هْ ًدا ُِم ُٟمْخِرضُمُف  َٓ َذْٟم٥ٍم، وَ ٦ِم سمِ ٚمَ ِ٘م

ـِ اإلِ  ا يمَ ُمَ ؾ  إِ ٤مقَم٦ِم يمُ ـمَ  عَ ًٞم٤م ُمَ ٤مِو اجِلَٝم٤مَد ُمَ ٩َم وَ حْلَ َٟمَرٰى اوَ  ِم سمَِٕمَٛمٍؾ.اَل ؾْم قَم  وْ أَ  ٤منَ ٤مٍم سَمر 

 ٌة.زَ ٤مئِ ؿ ضَم َٗمٝمُ ٚمْ ٦ِم ظَم ٕمَ ٛمُ ُة اجْلُ اَل َص وَ  .وَم٤مضِمًرا 

ـْ  صَماَلٌث » :ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اًمٜمَ  ٤مَل نٌَس: ىمَ أَ  ٤مَل ىمَ  ياَمنِ  َأْصؾِ  ُِم ـْ  اًْمَٙمػ  : اإْلِ  َٓ ): ىَم٤مَل  قَمَٛم

َٓ  إهَِلَ  َٓ  ،(اّلَلُ  إِ ُرهُ ٟمُ  َو َٓ  سمَِذْٟم٥ٍم، َٙمٗم  ـَ  ُٟمْخِرضُمفُ  َو ؾْماَلمِ  ُِم َٝم٤مدُ  سمَِٕمَٛمٍؾ، اإْلِ  َُم٤مضٍ  َواجْلِ

ٌْٓمُِٚمفُ  َٓ  ،اًمَدضَم٤مَل  ُأَُمتِل آظِمرُ  ُيَ٘م٤مشمَِؾ  َأنْ  إمَِم  اّلَلُ  سَمَٕمَثٜمِل ُُمٜمْذُ  َٓ  ضَم٤مئٍِر، ضَمْقرُ  ُي  قَمْدُل  َو

ياَمنُ  قَم٤مِدٍل، ىَْمَدارِ  َواإْلِ ْٕ  .شدَ ق داوُ بُ أَ  واهُ رَ  ،(1)شسم٤ِم

ٌ  و :هذه اجلٛمٚم٦م ذم ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة، وىمٌؾ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م أن  ف قمغم أُمرـي

ُر أَ ُٟمٙمَ  َٓ وَ »: أن ىمقل اعم١مًمػ: إول ـْ أَ طَم ٗم  ٌْ ِؾ اًمْ هْ ًدا ُِم ُٟمْخِرضُمُف  َٓ َذْٟم٥ٍم، وَ ٦ِم سمِ ٚمَ ِ٘م

ـِ اإلِ  د سم٤مًمذٟم٥م واًمٕمٛمؾ: ُم٤م يم شِم سمَِٕمَٛمؾٍ اَل ؾْم قَم ٤من دون ًمٞمس قمغم قمٛمقُمف، سمؾ اعمرا

أو أه٤من  ،يمٛمـ ؾمجد ًمّمٜمؿ :اعمرء ىمد يٙمٗمر سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٙمٗمر، وىمد ؾمٌؼ أنَ 

 اعمّمحػ.

 وُم٘مّمقد اعم١مًمػ سم٤مًمذٟمقب وإقمامل: ؾم٤مئر اعمٕم٤ميص واًمٙم٤ٌمئر اًمتل دون اًمٙمٗمر.

 يمام ؾمٞم٠ميت. ،ومٝمذا ىمقل اعمرضمئ٦م وأُم٤م اًم٘مقل سمٕمدم اًمتٙمٗمػم سم٠مي ذٟم٥م

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ًمٌٞمٝم٘مل، وهق رواه أبق داود وا ،اًمذي ذيمره : طمدي٨م أنس ؓاًمث٤مين

 .(1)طمدي٨م وٕمٞمػ

 :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة 

 أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م َوؾَمٌط سملم ـم٤مئٗمتلم:

 :إومم: اعمرضمئ٦م

: أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن، وٓ يي ُمع اإليامن وقم٘مٞمدهتؿ

 إليامن.وهذا سمٜم٤مء قمغم أصٚمٝمؿ ذم إظمراج إقمامل قمـ ُمًٛمك ا، ذٟم٥م ُمٝمام يم٤من

 :اًمث٤مٟمٞم٦م: اخلقارج

ون قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اًمٙمٗم٤مر ذم اًمدٟمٞم٤م رُ : أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومر، وجُيْ وقم٘مٞمدهتؿ

 ُمـ اؾمت٤ٌمطم٦م اًمدُم٤مء وإُمقال، وذم أظمرة ظم٤مًمدون خمٚمدون ذم اًمٜم٤مر.

 قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م:

يٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمًٚمؿ وم٤مؾمؼ، ُم١مُمـ سم٠مصؾ إيامٟمف، وم٤مؾمؼ 

، إن ؿم٤مء - شمٕم٤ممم -ذم أظمرة: حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل هق و ن سمٙمٌػمشمف.ٟم٤مىمص اإليام

 د ذم اًمٜم٤مر.ٚمَ ف ومال خُيَ سمَ ف، وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف سمرمحتف وومْمٚمف، وإن قمذَ ف سمٕمدًمِ سمَ قمذَ 

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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 وإدًم٦م قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة:

َٕ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: : أوٓ ِ َٰل ا ُدوَن َذ َٜ َُِّۡص  ن يُۡۡشََك ة١ِِۦ َويَ
َ
َُِّۡص أ َ ََّل َح  إِنه ٱَّلله

َٝٞ يََؼآءُ  ِ  وهذا ومٞمف رد قمغم ُمذه٥م اخلقارج.، [116و ،48]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ل

ُٛ ٱَِٙۡٔؿاُص ِِف ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: : صم٤مٟمٞم٤م خَِب َيَٚۡيُس ُٖ  ْ ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي ٣َا ٱَّله حُّ
َ
د َيٰٓ

ٞۡ ُيِفَ ََلُ  َٝ ٰۚ َذ ََٟثَٰ
ُ
ََٟثَٰ ةِٱۡۡل

ُ
ۡتِس َوٱۡۡل ًَ ۡتُس ةِٱٙۡ ًَ ۡٙ ۡخََلِۖ ٱِۡلُصُّ ةِٱِۡلُّصِ َوٱ َٔ

ۡٙ ِري١ِ ٱ
َ
ٞۡ أ ۥ ِٜ

ء    .[178]اًمٌ٘مرة: ...﴾  ََشۡ

قمغم  قمغم أنف سم٤مٍق  ل  ووضمف اًمدًٓم٦م: أن اهلل ضمٕمؾ اًم٘م٤مشمؾ أظم٤م ًمٚمٛم٘متقل، مم٤م يدُ 

 إؾمالُمف ُمع ارشمٙم٤مسمف هذه اًمٙمٌػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

ـْ  َُم٤م»ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ أيب ذر ؓ قمـ اًمٜمٌل : صم٤مًمث٤م َٓ  إهَِلَ  )َٓ : ىَم٤مَل  قَمٌْدٍ  ُِم  اّلَلُ(، إِ

َٓ  َذًمَِؽ  غَم قمَ  َُم٤مَت  صُمؿَ  َق؟ َوإِنْ  َزَٟمك، َوإِنْ : ىُمْٚم٧ُم ش. اجلَٜم٦َمَ  َدظَمَؾ  إِ  َزٟمَك، َوإِنْ : »ىَم٤مَل  َهَ

َق  َوإِنْ  َق؟ َوإِنْ  َزَٟمك، َوإِنْ : ىُمْٚم٧ُم  .شَهَ َق  َوإِنْ  َزٟمَك، َوإِنْ : »ىَم٤مَل  َهَ  َوإِنْ : ىُمْٚم٧ُم  .شَهَ

َق؟ َوإِنْ  َزَٟمك شَذر   أيَِب  َأنِْػ  َرهْمؿِ  قَمغَم  َق،َهَ  َوإِنْ  َزَٟمك َوإِنْ : »ىَم٤مَل  َهَ
(1). 

وم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، وُمع ذًمؽ أث٧ٌم لام دظمقل اجلٜم٦م سمحًٜم٦م  

 اًمتقطمٞمد.

                                                           

 (.94( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )5887: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 َيْزيِن  طِملمَ  اًمَزايِن  َيْزيِن  َٓ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  نَ أ قمـ أيب هريرة ؓ: راسمٕم٤م

، َوُهقَ  ـٌ ُب  َوَٓ  ُُم١ْمُِم ُب  طِملمَ  اخلَْٛمرَ  َينْمَ ، َوُهقَ  َينْمَ ـٌ ُق  َوَٓ  ُُم١ْمُِم ُق  طِملمَ  َيْنِ  َيْنِ

ـٌ  َوُهقَ   .(1)شُُم١ْمُِم

 وهذا ومٞمف رد قمغم ُمذه٥م اعمرضمئ٦م. ،ك اإليامن قمـ وم٤مقمؾ اًمٙمٌػمة طملم ومٕمٚمٝم٤مٗمَ ومٜمَ 

 ذم يمالم اعم١مًمػ.، اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم: : ؾمٞم٠ميت ُمٌح٨مشمٜمٌٞمف

• • •

                                                           

 (.57( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )8475: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 وومْمٚمٝمؿ ╚طم٘مقق اًمّمح٤مسم٦م 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ً  وَ » ـَ اًم  ؾُم رَ  ٤مِب حَ ْص ٦ِم شَمَقزم  أَ ٜمَ ُِم
ِ
ؿ، ٜمِٝمِ ٤مؾِم ِذيْمُر حَمَ ٌَُتُٝمؿ، وَ حَمَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصقِل اهلل

ُؿ قمَ وَ  طم   آؾْم ؿ، وَ ٝمِ ٞمْ ٚمَ اًمؽَمَ
٤موِ ِذيْمِر ُمَ  ـْ َٙمػ  قمَ اًمْ ؿ، وَ ٤مُر َلُ ٗمَ ٖمْ تِ َُم٤م ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمؿ، ِئِٝمؿ، وَ ًَ

ٞۢ : ﴿- ٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  - اهللُ  ٤مَل ؿ. ىمَ ٤مسمَِ٘متِٝمِ ٦ُم ؾَم ِرومَ ٕمْ ُمَ ٤مُد وَمْْمٚمِِٝمؿ، وَ تِ٘مَ اقمْ وَ  َٞ َجآُءو ِٜ ِي َوٱَّله
٘ۡ ِِف  ًَ ِٞ َوََّل ََتۡ يَمَٰ ٤َٟا ةِٱۡلِ ُٔ َٞ َظتَ ِي

٠َِا ٱَّله َٰٟ ِّۡص ََلَا َوِلِۡرَن ٍۡ ٤ل٤َُن َربه٠َا ٱ ُٔ ٛۡ َح ِس٢ِ ًۡ َب
 ْ ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي  َِّّٙله

 
ٍَِّل َ : ﴿٤ممَمٰ ٕمَ شمَ  ٤مَل ىمَ ، وَ [13]احلنم: ﴾٤ُُٚٓب٠َِا  ِۚٓ ُّمُّ س  رهُظ٤ُل ٱَّلله  ٝه

 ۡٛ ارِ رَُۡحَآُء ةَح٣َُ٠ۡ ّه ُٗ آُء لََعَ ٱٙۡ ِػسه
َ
ۥٓ أ ١ُ ًَ َٜ  َٞ ِي  [.89]اًمٗمتح: ﴾َوٱَّله

ٌ قا  َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اًمٜمَ  ٤مَل ىمَ وَ  ًُ ٤ًٌم ُأطُمٍد، ُِمْثَؾ  َأنَْٗمَؼ  َأطَمَديُمؿْ  َأنَ  وَمَٚمقْ  َأْصَح٤ميِب، شَم  َُم٤م َذَه

 .(1)شَٟمِّمٞمَٗمفُ  َوَٓ  َأطَمِدِهْؿ، ُُمدَ  سَمَٚمغَ 

 اًمنمح:

ـ اًمٙمالم قمغم طم٘مقق اًمّمح٤مسم٦م وومْمٚمٝمؿ، وىمد ؾمٌؼ شمٕمريػ اًمّمح٤ميب.هذا اعم  ٘مٓمع يتْمٛم

                                                           

(، ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 8541( ، وُمًٚمؿ )1671ي ): أظمرضمف اًمٌخ٤مرُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .اخلدري ؓ
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   واًمٙمالم قمغم هذا اعم٘مٓمع ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 :املبخح األٗي: حك٘ق اهصخابٞ

  :ٓوشمقىمػمهؿ ،وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصوضمقب حم٦ٌم أصح٤مب رؾمقل اهلل أو: 

٤ل٤َُن َربه٠َ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٔ ٛۡ َح ِس٢ِ ًۡ ٞۢ َب َٞ َجآُءو ِٜ ِي ٠َِا َوٱَّله َٰٟ ٍِّۡۡص ََلَا َوِلِۡرَن  ا ٱ
 َٕ ٓ إِٟه ْ َربه٠َا ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي  َِّّٙله

 
ٍَِّل ٘ۡ ِِف ٤ُُٚٓب٠َِا  ًَ ِٞ َوََّل ََتۡ يَمَٰ ٤َٟا ةِٱۡلِ ُٔ َٞ َظتَ ِي

ٱَّله
 ٌٛ  [.13﴾ ]احلنم: رَُءوف  رهِخي

 َوآَي٦مُ  إَنَّْم٤مِر، طُم٥م   اإِلياَمنِ  آَي٦مُ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  قمـ أنس ؓو

 .(1)شإَنَّْم٤مرِ  سُمْٖمُض  ٤مِق اًمٜم ٗمَ 

وٟمح٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل »ذم قم٘مٞمدشمف:  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي   

وٓ ٟمتؼمأ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ، وٟمٌٖمض ُمـ  ،ذم طم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ (8)طوٓ ُٟمٗمر ،ملسو هيلع هللا ىلص

يٌٖمْمٝمؿ وسمٖمػم اخلػم يذيمرهؿ، وٓ ٟمذيمرهؿ إٓ سمخػم، وطمٌٝمؿ ديـ وإيامن 

 .(1)شوإطم٤ًمن، وسمٖمْمٝمؿ يمٗمر وٟمٗم٤مق وـمٖمٞم٤من

                                                           

 (.74(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ )1784و 17: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

ء ومٛمٕمٜم٤مه: ٓ ٟم٘مٍم  إن ىمُ ( 8) ومٛمـ  :رئ سم٤مًمتخٗمٞمػ ذم طم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ. وإن ىمُ رئ سمتِمديد اًمرا

 .╚ لؿادقم٤مء اًمٕمّمٛم٦م ٤مًمٖمٚمق ومٞمٝمؿ وٓ ٟمتج٤موز احلد سم :اإلومراط، أي

 .81ُمتـ اًمٓمح٤موي٦م ص ( 1)
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  :اقمت٘م٤مد قمداًمتٝمؿصم٤مٟمٞم٤م: 

د سم٤مًمٕمداًم٦م  ٘مؾ اإلمج٤مع قمٚمٞمف مج٤مقم٦موٟمَ  : ؾمالُم٦م اًمديـ وُمالزُم٦م اًمت٘مقى.واعمرا

 ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

٢ُ٤ًُٛ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٞ ٱتهتَ ِي َٟؿارِ وَٱَّله
َ
َٞ وَٱۡۡل َهَِٰجصِي ُٝ ۡ َٞ ٱل ل٤َُن ِٜ وه

َ
٤َن ٱۡۡل ُٔ َٰتِ َوٱٙسه

  ٞ ْ َخ١٠ُۡ رهِِضَ ٱ بِإِۡخَسَٰ ٛۡ َورَُف٤ا ُ َخ٣ُ٠ۡ َٰج   َّلله ٛۡ َجنه َيسه ل٣َُ
َ
َٟۡهَُٰص  َوأ

َ
ََتۡصِي ََتۡخ٣ََا ٱۡۡل

ةَس  
َ
َٞ ذِي٣َآ خ ُٛ اۚٓ َخََِّٰلِي ِوي ًَ ٤ُۡز ٱٙۡ َّ َٕ ٱٙۡ ِ َٰل  .[133]اًمتقسم٦م:  ﴾َذ

ْ ﴿وىم٤مل:  ْ َوَج٣ََُٰسوا ْ و٢ََاَجُصوا ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي َٞ َءاَوواْ َوٱَّله ِي ِ َوٱَّله ِ٘ ٱَّلله ِِف َظبِي
 ُ٢ َٕ ِ ْوَلٰٓئ

ُ
ْ أ ٓوا َََٟصُ ّٔ  وه ۡؤ٤ُ٠َِٜن َخ ُٝ ۡ ٛ  ُٛ ٱل صِي َٖ ََِّۡصة  َورِۡزق   ٜه ه٣ُٛ  ۚٓ ل  ،[74]إنٗم٤مل:  ﴾ا

 وهمػممه٤م ُمـ اًمٜمّمقص ذم ومْمٚمٝمؿ.

  :واًمرضمقع إمم يمالُمٝمؿ ذم  ،آىمتداء هبؿ، وإظمذ سمآث٤مرهؿ وإمج٤مقمٝمؿصم٤مًمث٤م

 :ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ

سمٛمـ ىمد  ـَ تَ ًْ ٞمَ ٚمْ ومَ ٤م ٜم  تَ ًْ ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمُ »: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓ

يم٤مٟمقا أومْمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مت: وم٢من احلل ٓ شم١مُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م: أوَلؽ أصح٤مب حمٛمد 

ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم  :ٗم٤مٚم  ه٤م ىمٚمقسم٤م وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚمام وأىمٚمٝم٤م شمٙمَ رَ هذه إُم٦م: أبَ 

ٟمٌٞمف وإىم٤مُم٦م ديٜمف، وم٤مقمرومقا لؿ ومْمٚمٝمؿ واشمٌٕمقهؿ ذم آصم٤مرهؿ، وُتًٙمقا سمام 

 .(1)شٝمؿ، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم الدى اعمًت٘مٞمؿاؾمتٓمٕمتؿ ُمـ أظمالىمٝمؿ وديٜم

                                                           

 .(814/ 1) ًمٚمٌٖمقي شاًمًٜم٦م ذح» (1)
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  :ملسو هيلع هللا ىلصؾمالُم٦م اًم٘مٚمقب وإًمًٜم٦م ٕصح٤مب رؾمقل اهلل راسمٕم٤م: 

٦م اًمٚم٤ًمن ُمـ يمؾ ٖمض واًمٖمؾ واحل٘مد واًمٙمراه٦م، وؾمالُمؾمالُم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٌُ  

 ىمقل ٓ يٚمٞمؼ هبؿ.

ٌ قا  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل  ًُ  ُُمدَ  سَمَٚمغَ  َُم٤م ٤ًٌمَذهَ  ُأطُمدٍ  ُِمثَْؾ  َأنَْٗمَؼ  َأطَمَديُمؿْ  َأنَ  وَمَٚمقْ  :َأْصَح٤ميِب  شَم

 .(1)شَٟمِّمٞمَٗمفُ  َوَٓ  َأطَمِدِهْؿ،

وُمـ ذًمؽ: اًمٙمػ قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، ووضمقب اًمًٙمقت قمـ اخلقض ذم 

 .سمٕمد ىمتؾ قمثامن ؓ ╚اًمٗمتـ اًمتل ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م 

ر اهلل ُمٜمٝم٤م يدي، ومال أطم٥م شمٚمؽ دُم٤مء ـمٝمَ »:  ؓ ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

 .(8)شأن أظمْم٥م هب٤م ًم٤ًمين

  :وآؾمتٖمٗم٤مر لؿاًمدقم٤مء ظم٤مُم٤ًم: 

٠َِا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٰٟ ٍِّۡۡص ََلَا َوِلِۡرَن ٤ل٤َُن َربه٠َا ٱ ُٔ ٛۡ َح ِس٢ِ ًۡ ٞۢ َب َٞ َجآُءو ِٜ ِي  َوٱَّله
 َٕ ٓ إِٟه ْ َربه٠َا ٤ُ٠ا َٜ َٞ َءا ِي  َِّّٙله

 
ٍَِّل ٘ۡ ِِف ٤ُُٚٓب٠َِا  ًَ ِٞ َوََّل ََتۡ يَمَٰ ٤َٟا ةِٱۡلِ ُٔ َٞ َظتَ ِي

ٱَّله
 ٌٛ  [.13]احلنم:  ﴾رَُءوف  رهِخي

ـَ  َي٤م»ىم٤مل: ىم٤مًم٧م زم قم٤مئِم٦م:  ¶ قمـ قمروة سمـ اًمزسمػمو  ُأُِمُروا ،ُأظْمتِل اسْم

َتْٖمِٗمُروا َأنْ  ًْ َْصَح٤مِب  َي
ٌ قُهؿْ ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِل   ِٕ ًَ ش!وَم

(1). 

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

ـ قمٌد اًمؼم(114/ 9)ش احلٚمٞم٦م»أظمرضمف أبق ٟمٕمٞمؿ ذم ( 8)  .(1778ش )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف»ذم  ، واسم

 (.1388أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)
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َٞ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ِي َٟؿارِ وَٱَّله
َ
َٞ وَٱۡۡل َهَِٰجصِي ُٝ ۡ َٞ ٱل ل٤َُن ِٜ وه

َ
٤َن ٱۡۡل ُٔ َٰتِ وَٱٙسه

٢ُ٤ًُٛ بِإِخۡ  َت ٞ  ٱته ٛۡ َورَُف٤اْ َخ١٠ُۡ رهِِضَ ٱ َسَٰ ُ َخ٣ُ٠ۡ  .[133]اًمتقسم٦م:  ﴾َّلله

  قمغم اًمّمح٤مسم٦م ُمًتح٥م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ.واًمؽميض  

  :سم٤مجلٜم٦مملسو هيلع هللا ىلص اًمِمٝم٤مدة عمـ ؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل ؾم٤مدؾم٤م: 

 وؾمٌؼ ذيمر مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ.

 :املبخح اهجاُٛ: فضى اهصخابٞ

 ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم ـمرف ُمـ ذًمؽ، ومم٤م يْم٤مف هٜم٤م:

َ ﴿مم: ىم٤مل شمٕم٤م ۖٞ ُّمُّ ۡٛ ارِ رَُۡحَآُء ةَح٣َُ٠ۡ ّه
ُٗ آُء لََعَ ٱٙۡ ِػسه

َ
ۥٓ أ ١ًَُ َٜ  َٞ ِي ِۚٓ وَٱَّله ٝهس  رهُظ٤ُل ٱَّلله

ذَصِ 
َ
ٞۡ خ ِ ّٜ ٛۡ ِِف وُُج٣ِ٢٤ِٛ  َٝا٢ُ ۖٞ ِظي ٟ ا َٰ ِ َورِۡفَن َٞ ٱَّلله ِ ّٜ ٤ََُن َِۡقَل   ا يَبۡخَ س  ا ُظجه  ً ٖه ٛۡ ُر ٣َُٰ حََصى

ٛۡ ِِف  ر٣َُُٚ َٜ  َٕ ِ َٰل ٰۚ َذ ُج٤دِ ۡۡ ٱلعُّ ۡرَصَج َػ
َ
ََٖضۡرٍع أ  ِ٘ َنِي ٛۡ ِِف ٱۡلِ ر٣َُُٚ َٜ ٰۚ َو َٰثِ اَزرَهُۥ  َٔ ١ُۥ َ   َٔ  ٱَله٤َۡرى

 َٞ ِي ُ ٱَّله ُۗ وََيَس ٱَّلله اَر ّه ُٗ ُٛ ٱٙۡ رهاَع َِلََِيَن ة٣ِِ ًِۡجُب ٱلضُّ ١ِِۦ ُح َٰ ُظ٤ٓ
َََۡٚن َِٱۡظخ٤ََىَٰ لََعَ َِٱۡظخَ

ٜه  َِحَِٰج ٣ُۡ٠ِٜٛ  َٰٚ ٤ُ٠اْ وََي٤ُِٚٝاْ ٱٙصه َٜ ۢاءَا َٝ ۡجًصا َيِوي
َ
 .(1)[89﴾ ]اًمٗمتح: ََِّۡصة  َوأ

                                                           

ف، زرع أظمرج ؾم٤مىمف وومرقمَ . وصٗمتٝمؿ ذم اإلٟمجٞمؾ يمّمٗم٦م ..»: شاًمتٗمًػم اعمٞمن»ضم٤مء ذم  (1)

صمؿ شمٙم٤مصمرت ومروقمف سمٕمد ذًمؽ، وؿمدت اًمزرع، وم٘مقي واؾمتقى ىم٤مئاًم قمغم ؾمٞم٘م٤مٟمف مجٞمال 

َراع: ًمَٞمِٖمٞمظ هب١مٓء اعم١مُمٜملم ذم يمثرهتؿ ومج٤مل ُمٜمٔمرهؿ اًمٙمٗم٤مر. وذم هذا  ُمٜمٔمره، يٕمج٥م اًمز 

 ش.╚دًمٞمؾ قمغم يمٗمر ُمـ أبٖمض اًمّمح٤مسم٦م 
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 -ء امرأؾمف إمم اًمًملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل  ىم٤مل: رومع وقمـ أيب ُمقؾمك ؓ

، َأَُمٜم٦َمٌ  اًمٜم ُجقمُ »: وم٘م٤مل ،-مم اًمًامء إ ويم٤من يمثػما مم٤م يرومع رأؾمف
ِ
اَمء ًَ  َذَه٧ٌَِم  وَم٢ِمَذا ًمِٚم

اَمءَ  َأتَك اًمٜم ُجقمُ  ًَ َ  َأَُمٜم٦َمٌ  َوَأن٤َم شُمققَمُد، َُم٤م اًم
 َُم٤م َأْصَح٤ميِب  َأتَك َذَه٧ٌُْم  وَم٢ِمَذا ْصَح٤ميِب،ِٕ

َُُمتِل، َأَُمٜم٦َمٌ  َوَأْصَح٤ميِب  ُيققَمُدوَن،  .(1)شُيققَمُدونَ  َُم٤م ُأَُمتِل َأتَك َأْصَح٤ميِب  َذَه٥َم  وَم٢ِمَذا ِٕ

ََُمٜم٦َمو ْٕ قم ُم٤م داُم٧م سم٤مىمٞم٦م وم٤مًمًامء جأن اًمٜم»دي٨م: وُمٕمٜمك احل ٤من.سمٛمٕمٜمك إُم :ا

ٜم٧م اًمًامء، وم٤مٟمٗمٓمرت، هَ ، وَ  اًم٘مٞم٤مُم٦مذم قم، وشمٜم٤مصمرتجاًمٜم رِت دَ وم٢مذا اٟمٙمَ  ،سم٤مىمٞم٦م

َْصَح٤ميِب، َأَُمٜم٦َمٌ  َوَأن٤َم»: ملسو هيلع هللا ىلص واٟمِم٘م٧م، وذه٧ٌم، وىمقًمف  َأْصَح٤ميِب  َأتَك َذَه٧ٌُْم  وَم٢ِمَذا ِٕ

ـ إقمراب، ُم روب، وارشمداد ُمـ ارشمدُمـ اًمٗمتـ واحل: ، أيشُيققَمُدونَ  َُم٤م

 . ًمؽذ ع يمؾٟمحق ذًمؽ مم٤م أنذر سمف سُي٤م، وىمد وىم، وواظمتالف اًم٘مٚمقب

َُُمتِل، َأَُمٜم٦َمٌ  َوَأْصَح٤ميِب »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف  َُم٤م ُأَُمتِل َأتَك َأْصَح٤ميِب  َذَه٥َم  وَم٢ِمَذا ِٕ

قع ٚم اًمديـ، واًمٗمتـ ومٞمف، وـمذم احلقادث، وُمـ فمٝمقر اًمٌدع :ٕمٜم٤مهُم، شُيققَمُدونَ 

ًمروم وهمػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ، واٟمتٝم٤مك اعمديٜم٦م وُمٙم٦م وهمػم ا اًمِمٞمٓم٤من، وفمٝمقر ىمرن

شمفذًمؽ. وهذه يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٕم  . (8)شملسو هيلع هللا ىلص جزا

٤ٌَمِد، وَمَقضَمَد »:  ؓ ىم٤مل ٕمقدًوقمـ قمٌد اهلل سمـ ُم إَِن اهلَل َٟمَٔمَر ذِم ىُمُٚمقِب اًْمِٕم

َٛمٍد  ِف، وَم٤مسْمَتَٕمثَُف سمِِرؾَم٤مًَمتِِف، صُمَؿ َٟمَٔمَر ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصىَمْٚم٥َم حُمَ ًِ ٤ٌَمِد، وَم٤مْصَٓمَٗم٤مُه ًمِٜمَْٗم ظَمػْمَ ىُمُٚمقِب اًْمِٕم

                                                           

 (.8511أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)

 (.137/ 8ًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )ذح ا( 8)
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٤ٌَمِد، وَمَجَٕمَٚمُٝمْؿ  ىُمُٚمقِب اًْمِٕم٤ٌَمِد سَمْٕمَد ىَمْٚم٥ِم حُمََٛمٍد، وَمَقضَمَد ىُمُٚمقَب َأْصَح٤مسمِِف ظَمػْمَ ىُمُٚمقِب اًْمِٕم

 .(1)شُوَزَراَء َٟمٌِٞم ِف، ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم ِديٜمِفِ 

 :املبخح اهجاهح: حلٍ ضب اهصخابٞ
ٌ قا  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصوردت ٟمّمقص يمثػمة ذم حتريؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف  ًُ  شَم

 .(8)شَأْصَح٤ميِب 

ـْ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصٜمٌل أن اًم ¶وقمـ اسمـ قم٤ٌمس   ًَمْٕمٜم٦َمُ  وَمَٕمَٚمٞمْفِ  َأْصَح٤ميِب  ؾَم٥َم  َُم

 
ِ
 .(1)شَأمْجَِٕملمَ  َواًمٜم٤َمسِ  َواعْمَاَلئَِٙم٦ِم، اهلل

 ٤ممُ ٘مٛمُ ومٚمَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ٓ شمًٌقا أصح٤مب حمٛمد»ي٘مقل:  ¶ويم٤من اسمـ قمٛمر 

 .(4)شهرَ ٛمْ أطمدهؿ ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ قمُ 

 ًمف صقر:╚ وؾمٌٝمؿ 

 :ٜمٝمؿ قمغم ضمٝم٦م اعمجٛمقعأن يًٌٝمؿ سمام ي٘مدح ذم دياًمّمقرة إومم: 

.  سم٠من يًٌٝمؿ سمام ي٘متيض يمٗمر أيمثرهؿ، أو أن قم٤مُمتٝمؿ ومً٘مقا

                                                           

(، 8581ش )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 1633: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )طمًـ( 1)

 وطمًٜمف حم٘م٘مق اعمًٜمد.

 شم٘مدم خترجيف.( 8)

(، 8138ش )اًمدقم٤مء»(، واًمٓمؼماين ذم 8ش)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»: أظمرضمف أمحد ذم طمًـ( 1)

 وطمًٜمف إًم٤ٌمين سمٛمجٛمقع ـمرىمف.

(، وأمحد ذم 18415(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )168ُم٤مضمف ): أظمرضمف اسمـ طمًـ( 4)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمين.15ش )ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»
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اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم شمٙمذي٥م هلل ورؾمقًمف  ٤ميمٗمر: ٕهن أهن٤م: هذه اًمّمقرة طمٙمؿو

٦م اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م يمٗم٤مر، أو ٚمَ وٕن ُمْمٛمقن هذه اعم٘م٤مًم٦م أن ٟم٘مَ  ،واًمؽميض قمٜمٝمؿ

 ًمٓمٕمـ ذم اًمٜم٘مٚم٦م ـمٕمـ ذم اعمٜم٘مقل.ا: إذ وم٤ًمق، وهبذا شمزول اًمث٘م٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

أن يًٌٝمؿ سمام ي٘مدح ذم ديٜمٝمؿ قمغم ضمٝم٦م إومراد. وهذا ًمف اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 طم٤مٓن:

، اًمراؿمديـ يم٤مخلٚمٗم٤مء :أن يٙمقن ذًمؽ ومٞمٛمـ شمقاشمرت اًمٜمّمقص سمٗمْمٚمف -1

 :سم٤مًمٙمٗمر أو اًمٗمًؼ ومٞمتٝمٛمٝمؿ

شمر. ٕن ذم هذا شمٙمذي٤ٌم :-قمغم اًمّمحٞمح  -يمٗمر  أنَفطمٙمٛمف: و  ُٕمر ُمتقا

ُم٤م »، وم٘م٤مل: ╚ ـ يِمتؿ أب٤م سمٙمر وقمٛمر وقم٤مئِم٦مئؾ اإلُم٤مم أمحد قمٛمَ ؾُم وىمد 

 .(1)شهذه زٟمدىم٦م»ـ يِمتؿ قمثامن، وم٘م٤مل  : ئؾ قمٛمَ ، وؾُم شأراه قمغم اإلؾمالم

شمر اًمٜم٘مؾ سمٗمْمٚمف ؾَم  ُمـ ؾم٥م صح٤مسمٞم٤م -8  :٤م يٓمٕمـ ذم اًمديـٌ  مل يتقا

 : ًمٕمدم إٟمٙم٤مره ُمٕمٚمقُم٤ماىمؽمف هذا اًم٥ًَم ُمـ قمدم يمٗمر مجٝمقر اًمٕمٚمامء ويرى 

 ًمديـ سم٤مًميورة، ومٞمٙمقن وم٤مؾم٘م٤م.ُمـ ا

 :يم٤مجلٌـ واًمٌخؾ :أن يًٌٝمؿ سمام ٓ ي٘مدح ذم ديٜمٝمؿ وقمداًمتٝمؿاًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: 

 ر سمام يردقمف قمـ ذًمؽ.ٓ يٙمٗمر، وًمٙمـ يٕمزَ أنَف : طمٙمٛمفو

                                                           

 .571ص ش اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 1)
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ٓ ي٘مدح ذم  ٤مٌ  ٝمؿ ؾَم ٌَ ؾَم  وأُم٤م إنْ »:    ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

خؾ أو اجلٌـ أو ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ أو قمداًمتٝمؿ وٓ ذم ديٜمٝمؿ: ُمثؾ وصػ سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌ

قمدم اًمزهد وٟمحق ذًمؽ، ومٝمق اًمذي يًتحؼ اًمت٠مدي٥م واًمتٕمزير، وٓ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمره 

 .(1)شرهؿ ُمـ اًمٕمٚمامءٙمٗم  سمٛمجرد ذًمؽ، وقمغم هذا ُيٛمؾ يمالم ُمـ مل يُ 

 .(8)ٝمؿ سم٘مٚم٦م اعمٕمروم٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦ماهت٤مُمَ  :وذيمر أبق يٕمغم ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ

رأي، ووٕمػ اًمِمخّمٞم٦م، واًمٖمٗمٚم٦م، وطم٥م ومم٤م يِمٌف ذًمؽ اهت٤مُمٝمؿ سمْمٕمػ اًم

 اًمدٟمٞم٤م، وٟمحق ذًمؽ.

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٓمٕمـ شمٓمٗمح سمف يمت٥م اًمت٤مريخ، ويمذًمؽ سمٕمض اًمدراؾم٤مت 

اعمٕم٤مسة ًمٌٕمض اعمٜمًقسملم ٕهؾ اًمًٜم٦م، سم٤مؾمؿ اعمقوققمٞم٦م واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل. 

 هذا اًمٜمقع.  ُمـوًمٚمٛمًتنمىملم أثر ذم هم٤مًم٥م اًمدراؾم٤مت اًمتل 

 :٤مًمٚمٕمـ واًمت٘مٌٞمحأن يًٌٝمؿ سم اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م:

ٚمد ىمقٓن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ، وقمغم اًم٘مقل سم٠منف ٓ يٙمٗمر جي٥م أن جُي  ُم٘مؽمومف ذم يمٗمرو

 وُيٌس طمتك يٛمقت أو يرضمع قمام ىم٤مل.

• • •

                                                           

 .586ص ش اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 1)

 .571صش اًمّم٤مرم اعمًٚمقل» (8)
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 ملسو هيلع هللا ىلصطم٘مقق زوضم٤مت اًمٜمٌل 

 :اًمِمٞمخ  ىم٤مل 

ٜمَ وَ »  ً ـَ اًم ـْ َأْزوَ ُِم يض  قَم  ؾُم اِج رَ ٦ِم اًمؽَمَ
ِ
 ُمِ ١مْ ٤مِت اعمُ ، ُأَُمٝمَ ملسو هيلع هللا ىلصقِل اهلل

 ،لمَ ٜمِ

ءَ رَ ٝمَ اعمُٓمَ  ـْ يمُ اِت، اعمؼَُمَ  ؾ  ؾُم اِت ُِم
ٍ
٦ُم َِم ٤مئِ قمَ ٧ُم ظُمَقْيٚمٍِد وَ ٜمْ ٦ُم سمِ جيَ دِ ظَم  ـَ ُٚمٝمُ َْم ومْ أَ  .قء

 يِؼ اًمَ دِ ٧ُم اًمَّم ٜمْ ٦ُم سمِ ي٘مَ دِ اًمّم  
٤م ٞمَ ٟمْ  اًمد  ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ْوُج اًمٜمَ ٤مسمِِف، زَ تَ أََه٤م اهلُل ذِم يمِ ل سَمرَ تِ

ـْ ىَمَذوَمَٝم٤م سمِ ِة، ومَ رَ أظِم وَ   ُف وَمَ٘مْد يَمَٗمَر سمِ ٤م اهلُل ُِمٜمْ  سَمَرأَهَ اَم َٛم
ِ
 .ٞمؿِ ٔمِ ٕمَ  اًمْ ٤مّلَل

 ُمِ ١مْ ٤مُل اعمُ ٦ُم ظَم يَ ٤موِ ٕمَ ُمُ وَ 
، أَ ٤مشم٥ُِم وَ يمَ لَم، وَ ٜمِ

ِ
 اعمُ ٗمَ ٚمَ ُد ظُم طَم طْمِل اهلل

ِ
 ًْ ٤مء
 ╚ش.لَم ٛمِ ٚمِ

 اًمنمح:

 اًمٙمالم قمغم هذا اعم٘مٓمع ذم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 :ملسو هيلع هللا ىلصاملبخح األٗي: بٚاْ شٗجات اهِيب 

 وهـ قمغم اًمؽمشمٞم٥م:

 :▲ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد إومم: 

ك ذم دقمَ ، يم٤مٟم٧م شمُ َص هل ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىمُ و

 ، ويم٤مٟم٧م ذات ذف وُم٤مل يمثػم.شاًمٓم٤مهرة»ـاجل٤مهٚمٞم٦م سم



 

 
 

 benaacademy.net 134 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أبق  :واًمث٤مين، قمتٞمؼ سمـ قم٤مسمد :إول :سمٕمد زوضملم ملسو هيلع هللا ىلصشمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل 

ىمٌؾ  ،ُمـ اًمٌٕمث٦م قمنٍم قمٚمٞمٝم٤م طمتك ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصومل يتزوج  ه٤مًم٦م اًمتٛمٞمٛمل.

 ٜملم.الجرة سمثالث ؾم

يم٤من  وسمف - اًم٘م٤مؾمؿوهؿ:  ،ٝمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ إسمراهٞمؿ ؓيمٚم  ملسو هيلع هللا ىلص وأوٓده 

 وزيٜم٥م، وُرىَمَٞم٦م، وأم يمٚمثقم، ووم٤مـمٛم٦م، وقمٌد اهلل. ،- ُم٤مت ـمٗمالوُيٙمٜمك، 

: اًمٓمٞم٥م واًمٓم٤مهر، واًمّمحٞمح أهنام ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمض اًمٕمٚمامء ذم أوٓد اًمٜمٌل  دَ وقمَ 

 ًم٘م٤ٌمن ًمٕمٌد اهلل. 

 واؾمتف سمٜمٗمًٝم٤م وُم٤مل٤م.وهل اًمتل آزرشمف قمغم اًمٜمٌقة، وضم٤مهدت ُمٕمف، و

يُؾ  َأتَكىم٤مل:  ُمٜمٝم٤م: ُم٤م رواه أبق هريرة ؓ :وُمٜم٤مىمٌٝم٤م يمثػمة  اًمٜمٌََِل  ضِمؼْمِ

  َرؾُمقَل  َي٤م»: وَمَ٘م٤مَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 َأوْ  ـَمَٕم٤ممٌ  َأوْ  إَِداٌم، ومِٞمفِ  إَِٟم٤مءٌ  َُمَٕمَٝم٤م َأت٧َْم  ىَمدْ  ظَمِدجَي٦مُ  َهِذهِ  ،اّلَل

ٌب، ا اَلمَ  ٤مقَمَٚمٞمْٝمَ  وَم٤مىْمَرأْ  َأتَتَْؽ  ِهَل  وَم٢ِمَذا َذَ ًَ ـْ  اًم ٤َم ُِم َه٤م ،َوُِمٜم ل َرهب  ْ ٌَٞم٧ٍْم  َوسَمنم 
 اجلَٜم٦َمِ  ذِم  سمِ

ـْ   .(1)شَٟمَّم٥َم  َوَٓ  ومِٞمفِ  َصَخ٥َم  َٓ  ،ىَمَّم٥ٍم  ُِم

: ٥مخَ واًمَّم  .: اعمراد سمف ىمّم٥م اًمٚم١مًم١م اعمجقف يم٤مًم٘مٍم اعمٜمٞمػ٥مَّم اًم٘مَ و

 : اعمِم٘م٦م واًمتٕم٥م.٥مَّم واًمٜمَ  .اًمّمقت اعمختٚمط اعمرشمٗمع

                                                           

 (.8418( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1883: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 



 

 
 

 benaacademy.net 135 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :▲ ُْمَٕم٦م اًمُ٘مرؿمٞم٦مة سمٜم٧م زَ ؾَمْقدَ اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 ▲. سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م سم٠مج٤مم، وهل اًمتل وه٧ٌم يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلصشمزوضمٝم٤م 

 :¶ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمراًمث٤مًمث٦م: 

يؼ د  ي٘م٦م سمٜم٧م اًمّم  د  ٛمره٤م ؾم٧م ؾمٜملم، وسمٜمك هب٤م ذم ؿمقال قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م وقمُ ، اًمّم 

همػمه٤م، وُم٤م ٟمزل  وقمٛمره٤م شمًع ؾمٜملم، ومل يتزوج سمٙمرا ذم اًمًٜم٦م إومم ُمـ الِجرة 

ٚمٞمف اًمقطمل ذم حِل٤مف اُمرأة همػمه٤م، ويم٤مٟم٧م أطم٥َم اخلٚمؼ إًمٞمف، وٟمزًم٧م سمراءهت٤م ُمـ قم

 إُمَ -شمٕم٤ممم  -ىمقل أهؾ اإلومؽ ذم يمت٤مب اهلل 
ِ
ـَ ، وهل أوم٘مف ٟم٤ًمء قمغم ٦م وأقمٚمٛمُٝم

 يرضمٕمقن إمم ىمقل٤م ويًتٗمتقهن٤م. ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب اًمٜمٌل  اإلـمالق، ويم٤من إيم٤مسمُر ُمـ

 :¶طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراسمٕم٦م: 

ـمَٚم٘مٝم٤م صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ذم ؾمٜمـ أيب داود سمًٜمد صحٞمح أن رؾمقل اهلل  ضم٤مء

يُؾ  زِم  ىَم٤مَل »ملسو هيلع هللا ىلص: وىم٤مل  .(1)راضمٕمٝم٤م َُم٦مٌ  وَم٢ِمهَن٤َم طَمْٗمَّم٦َم، َراضِمعْ ♠:  ضِمؼْمِ  َصَقا

َُم٦ٌم،  .(8)شاجْلَٜم٦َمِ  ذِم  َزْوضَمتَُؽ  َوإهَِن٤َم ىَمَقا

                                                           

 (.8316(، و ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )8881يب داود )يٜمٔمر: ؾمٜمـ أ( 1)

(، واحل٤ميمؿ ذم 914ش )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»: أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم طمًـ سمِمقاهده( 8)

 (. 8337ش )اًمّمحٞمح٦م»(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين سمِمقاهده ذم 6751ش )اعمًتدرك»

 



 

 
 

 benaacademy.net 136 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :▲يٛم٦م سمـ احل٤مرث زَ زيٜم٥م سمٜم٧م ظُم اخل٤مُم٦ًم: 

ورىَمتٝم٤م  ،ًمرمحتٝم٤م إي٤مهؿ :شأم اعم٤ًميملم» ـُمـ سمٜمل هالل سمـ قم٤مُمر، شمٕمرف سم

 هب٤م سمِمٝمريـ أو صمالصم٦م. ملسو هيلع هللا ىلصشمقومٞم٧م سمٕمد زواضمف  .قمٚمٞمٝمؿ

 :▲ أَم ؾمٚمٛم٦م هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م اعمخزوُمٞم٦ماًم٤ًمدؾم٦م: 

 .وهل آظمر ٟم٤ًمئف ُمقشم٤م

 :▲زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش اًم٤ًمسمٕم٦م: 

 ف شمٕم٤ممم:تف أُمٞمٛم٦م، وومٞمٝم٤م ٟمزل ىمقًمُ ٛمَ ُمـ سمٜمل أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م، وهل اسمٜم٦م قمَ 

ا َََٓضَٰ َزۡيس  ﴿ ٝه ٣َ٠ِۡا َوَلص   ََِٚ ٣َاّٜ َٗ وسمذًمؽ يم٤مٟم٧م  ،[17]إطمزاب:  ﴾ا َزوهۡجَنَٰ

ـَ أه٤مًمٞمُٙمـ، وزوضمٜمل اهلل ُِمـ ومقق ضَم ، وشم٘مقل: زوَ ملسو هيلع هللا ىلصشمٗمتِخر قمغم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  ُٙم

 ؾمٌع ؾماموات.

ر اعمُّْمَٓمٚمِِ٘مٞم٦َمَ اًمث٤مُمٜم٦م:   :▲ ضُمقْيرَي٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ أيب ضا

سمف قمغم يمِت٤مسمتٝم٤م، وم٠مدى قمٜمٝم٤م  ّْمَٓمٚمِؼ، ومج٤مءشمف شمًتٕملمسمٜمل اعمُ ويم٤مٟم٧م ُمـ ؾم٤ٌمي٤م 

٤مَُمعَ »يمت٤مسمَتٝم٤م وشمزوضمٝم٤م،  ًَ   َرؾُمقَل  َأنَ  - اًمٜم٤َمُس  - وَمَت
ِ
 ضُمَقْيِرَي٦َم، شَمَزَوَج  ىَمدْ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل

ـَ  َأجِْدَِيؿْ  ذِم  َُم٤م وَم٠َمْرؾَمُٚمقا  ٌِْل، ُِم ًَ   َرؾُمقلِ  َأْصَٝم٤مرُ : َوىَم٤مًُمقا  وَم٠َمقْمَتُ٘مقُهْؿ، اًم
ِ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل



 

 
 

 benaacademy.net 137 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ةً  َرَأجْٜم٤َم اَم ومَ  ٌٌََِٝم٤م ذِم  ُأقْمتَِؼ  ُِمٜمَْٝم٤م، ىَمْقُِمَٝم٤م قَمغَم  سَمَريَم٦مً  َأقْمَٔمؿَ  يَم٤مَٟم٧ْم  اُْمَرأَ  سَمْٞم٧ٍم  َأْهؾِ  ُِمَئ٦مُ  ؾَم

ـْ   .(1)شاعْمُّْمَٓمٚمِِؼ  سَمٜمِل ُِم

 :▲ أَم طمٌٞم٦ٌماًمت٤مؾمٕم٦م: 

 ٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب اًم٘مرؿمٞم٦م إُمقي٦م.ُمْ واؾمٛمٝم٤م رَ 

ُمئ٦م ديٜم٤مر،  ٝم٤مضمرة، وأصدىمٝم٤م قمٜمف اًمٜمج٤مر أرسمعٝم٤م وهل سمٌالد احلٌِم٦م ُمضَم شمزوَ 

 .¶ وؾمٞم٘م٧م إًمٞمف ُمـ هٜم٤مك، وُم٤مشم٧م ذم أج٤مم أظمٞمٝم٤م ُمٕم٤موي٦م

ـِ  ل  صٗمٞم٦َم سمٜم٧م طُمٞمَ اًمٕم٤مذة:   :▲ َأظْمَٓم٥م سم

، -قمٚمٞمٝمام اًمًالم  - ُمـ وًمد ه٤مرون سمـ قمٛمران أظمل ُمقؾمك ،ؾمٞمد سمٜمل اًمٜمْمػم

 اًمٕم٤معم
ِ
ـْ َأمجؾ ٟم٤ًمء إًمٞمف  لم. ويم٤مٟم٧م ىمد ص٤مرتومٝمل اسمٜم٦م ٟمٌل، وزوضم٦م ٟمٌل، ويم٤مٟم٧م ُِم

 ٝم٤م صداىَمٝم٤م.٦ًم وم٠مقمت٘مٝم٤م، وضمٕمؾ قِمت٘مَ ُمَ ُمـ اًمًٌل أَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 :▲ ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث الاِلًمٞم٦ماحل٤مدي٦م قمنم: 

ـ شمزوج  ـ الجرة، شمزوضمٝم٤م سمٛمٙم٦م سمٕمد قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوهل آظمر ُم  .ؾمٌع ُم

إطمدى قمنمة اُمرأة، ُم٤مت  ،ملسو هيلع هللا ىلصـ ومٝم١مٓء ٟم٤ًمؤه اعمٕمرووم٤مت اًماليت دظمؾ هبِ 

، وُم٤مت اصمٜمت٤من ذم طمٞم٤مشمف مه٤م: ظمدجي٦م سمٜم٧م ظُمقيٚمد، وزيٜم٥م سمٜم٧م ـقمـ شمًع ُمٜمٝم

 .¶ ظمزيٛم٦م

 أن أب٤مح اهلل ًمف اًمزي٤مدة قمغم أرسمع حلٙمؿ ضمٚمٞمٚم٦م. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ُمـ ظمّم٤مئّمف 

                                                           

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمين.86165(، وأمحد )1911: أظمرضمف أبق داود )طمًـ( 1)



 

 
 

 benaacademy.net 138 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :ملسو هيلع هللا ىلصاملبخح اهجاُٛ: فضى شٗجات اهِيب 
ولـ ُمـ  ،زوضم٤مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصزوضم٤مت اًمٜمٌل 

: ملسو هيلع هللا ىلص وضم٤مت خل٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وأومْمؾ اعمرؾمٚملماحلرُم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ُم٤م يٚمٞمؼ هبـ يمز

آت ُمـ يمؾ ؼَمَ ٤ٌمت، سمريئ٤مت ُمُ رات، ـمٞم٤ٌمت ُمٓمٞمَ ومٝمـ ُمـ آل سمٞمتف، ـم٤مهرات ُمٓمٝمَ 

 ٌلم، واًمٓمٞمٌقن ًمٚمٓمٞم٤ٌمت.ـ، وم٤مًمٓمٞم٤ٌمت ًمٚمٓمٞم  ٝمِ ؿِم رُ ؾمقء ي٘مدح ذم أقمراوٝمـ وومُ 

هـ اهلل سملم احلٞم٤مة أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ذم احلرُم٦م وآطمؽمام، ظمػَم ملسو هيلع هللا ىلص وزوضم٤مشمف 

 وزيٜمتٝم٤م، أو اّلَل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة، وم٤مظمؽمن اّلَل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة.اًمدٟمٞم٤م 

، وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمزي٦م ¶: ظمدجي٦م وقم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوأومْمؾ زوضم٤مت اًمٜمٌل 

ومٚمخدجي٦م ذم أول اإلؾمالم ُم٤م ًمٞمس ًمٕم٤مئِم٦م ُمـ اًمًٌؼ واعم١مازرة : قمغم إظمرى

وٟمٗمع إُم٦م، وًمٕم٤مئِم٦م ذم آظمر إُمر ُم٤م ًمٞمس خلدجي٦م ُمـ ٟمنم اًمٕمٚمؿ،  واًمٜمٍمة.

 أه٤م اهلل مم٤م رُم٤مه٤م سمف أهؾ اًمٜمٗم٤مق.وىمد سمرَ 

ر ٤مفمُمٜمٝمام ل٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م ًمق ٟمٔمر اًمٜم يمال ؼ أنَ احلو»: ىم٤مل اسمـ يمثػم  

 .(1)ش- قمز وضمؾ -إمم اهلل   ذًمؽذم ه، وإطمًـ اًمتقىمػره وطمػَمَ ٝمَ ومٞمف ًمٌَ 

 :املبخح اهجاهح: قرف أًٔات املؤًِني
 ٕنف شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن.  :يمٗمر ىمذف قم٤مئِم٦م سمام سمرأه٤م اهلل ُمٜمف

 :وذم ىمذف همػمه٤م ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ىمقٓن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ: أصحٝمام أنف يمٗمر

 وم٢من اخلٌٞمث٤مت ًمٚمخٌٞمثلم. :ملسو هيلع هللا ىلصٕنف ىمدح ذم اًمٜمٌل 

                                                           

 (.159/ 1) ش٦ماًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي» (1)



 

 
 

 benaacademy.net 141 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :املبخح اهسابع: ًعاٗٙٞ بّ أبٛ ضفٚاْ

رب، وًمد ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ر سمـ طَم خْ هق أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من َص 

 وىمٞمؾ: أؾمٚمؿ سمٕمد احلديٌٞم٦م ويمتؿ إؾمالُمف. ،قم٤مم اًمٗمتحسمخٛمس ؾمٜملم، وأؾمٚمؿ 

إطمدى وأرسمٕملم ؾمٜم٦م ، ¶اضمتٛمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف سمٕمد شمٜم٤مزل احلًـ سمـ قمكم 

شمقذم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م  .٤مب اًمقطملتَ ٚم٦م يمُ ُمـ مُج  ◙ُمٕم٤موي٦م يم٤من و .جرةُمـ ال

 ؾمٜم٦م.وؾمٌٕملم  صمامنقمـ  ؾمتلم ُمـ الجرة،

: ٦مَ يَ ٕم٤موِ عمُ  ىم٤مَل  فُ نَ أَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قُمَٛمػمة ؓ

 .(1)شسمِفِ  َواْهدِ  َُمْٝمِدي ٤م َه٤مِدًي٤م اضْمَٕمْٚمفُ  اًمَٚمُٝمؿَ »

ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم  وقمـ اًمِٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ؓ

٤مَب، اًْمِٙمت٤َمَب  ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  قَمٚم ؿْ  اًمَٚمُٝمؿَ » ًَ
  .(8)شاًْمَٕمَذاَب  َوىمِفِ  َواحْلِ

ه قمٛمُر سمـ اخلٓم٤مب ؓ َٓ  قمغم اًمِم٤مم. وىمد و

ًُ و قٟمف وي٘مدطمقن ٌ  إٟمام ذيمره اعم١مًمػ وأثٜمك قمٚمٞمف ًمٚمرد قمغم اًمرواومض اًمذيـ ي

 .▲طمٌٞم٦ٌم  اعم١مُمٜملم أم   ٕنف أظمق أم   :ومٞمف، وؾمامه ظم٤مل اعم١مُمٜملم

                                                           

 (، وصححف إًم٤ٌمين.17895(، وأمحد )1848: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (1)

(، وصححف إًم٤ٌمين 7813(، واسمـ طم٤ٌمن )17158: أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )صحٞمح (8)

 سمِمقاهده.
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ل  د أهنؿ ذم طمٙمؿ إظمقا د سمذًمؽ أهنؿ أظمقال ذم احل٘مٞم٘م٦م، وإٟمام يرا وًمٞمس اعمرا

 .(1)ذم سمٕمض إطمٙم٤مم، وهق اًمتٕمٔمٞمؿ لؿ

• • • 

                                                           

 -وىمد شمٜم٤مزع اًمٕمٚمامء ذم إظمقهتـ »: 845ص شاعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال»ىم٤مل اًمذهٌل ذم  ((1

زٟم٤م ز ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ. وًمق ضمقَ هؾ ي٘م٤مل ٕطمدهؿ: ظم٤مل اعم١مُمٜملِم؟ ومجقَ  -ٜملم يٕمٜمل أُمٝم٤مت اعم١مُم

، (اعم١مُمٜملم د  ضَم )ؿ وًم٘مٞمؾ ذم أيب سمٙمر وقمٛمرر أظمقال اعم١مُمٜملِم وظم٤مٓهُت ذًمؽ ٓشمًع اخلرق وًمٙمثُ 

أطمٙم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص وذًمؽ أنف مل يث٧ٌم ٕزواضمف : وهذا ٓ ي٘مقًمف سمنم !م اًمتزوج سمخ٤مٓت اعم١مُمٜملمرُ وحلَ 

ٞم٦م. وإٟمام ىم٤مل هذا سمٕمض ُمِ ـ احلرُم٦م وآؾمؿ وحتريؿ ٟمٙم٤مطمٝمـ دون اعمحرَ اًمٜم٥ًم وإٟمام صم٧ٌم ل

 .شاًمًٜم٦م ذم ُمٕم٤موي٦م ظم٤مص٦م ح٤م رأوا ُمـ اؾمتحالل اًمراومْم٦م ًمٕمٜمف وشمٙمٗمػمه
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 اعمًٚمٛملم طم٘مقق أئٛم٦م

  :اًمِمٞمخ  ىم٤مل 

ْٛمُع وَ وَ » ًَ ٜم٦َِم اًم  ً ـَ اًم َ اًمٓمَ ُِم ِٕ  ًْ ٦ِم اعمُ ٛمَ ئِ ٤مقَم٦ُم 
 اعْمُ لَم وَ ٛمِ ٚمِ

ِ
ء ِهْؿ ٜمِ ُمِ ١مْ ُأَُمَرا لَم سَمر 

 رُ ُمُ ٠مْ يَ  ٤م مَلْ ْؿ، ُمَ ِرهِ وَم٤مضمِ وَ 
  ٦مِ ٞمَ ِّم ٕمْ ٛمَ وا سمِ

ِ
َ ٤مقمَ  ـمَ َٓ  َٟمفُ ٢مِ ومَ  :اهلل ِٕ .ٞمَ ِّم ٕمْ  ُمَ ٍد ذِم طَم ٦َم 

ِ
 ٦ِم اهلل

ـْ َوزِمَ وَ  ٰ ْٞمِٗمِف طَم ًَ ٌَُٝمؿ سمِ ٚمَ ْو همَ َرُوقا سمِِف، أَ ٤مُس وَ اًمٜمَ  فِ ٞمْ ٚمَ َع قمَ ٛمَ تَ اضْم ٦َم، وَ ومَ اَل اخلِ  َُم
َتك

 َص٤مَر اخْلَ 
َل أَ ٦م، وَ ٞمٗمَ ٚمِ ُ ُمِ ؾُمٛم  ٤مًمَٗمُتُف واخْلُ ُتُف، وَ ٤مقمَ ٧ٌَْم ـمَ ضَم ٜملَم، وَ ُمِ ١مْ ػَم اعْم وُج رُ طَمُرَُم٧ْم خُمَ

 ًْ َّم٤م اعْمُ ؿَمؼ  قمَ قَمَٚمٞمِف وَ 
 .شلمَ ٛمِ ٚمِ

 اًمنمح:

 عم٘مٓمع ذم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:اًمٙمالم قمغم هذا ا

 :املبخح األٗي: ًِصب اإلًاًٞ

 :ٟمققم٤مناإلُم٤مُم٦م ذم اًمنمع 

 :اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمىإومم: 

 وشمًٛمك اخلالوم٦م. ،ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل وم٦مً الظم ، اًمديـ واًمدٟمٞم٤مذم وهل رئ٤مؾم٦م قم٤مُم٦م
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 ،أو اعمٚمؽ ،أو أُمػم اعم١مُمٜملم ،أو إُم٤مم اعمًٚمٛملم ،وُمـ يتقٓه٤م يًٛمك اخلٚمٞمٗم٦م

دة  أو اًمرئٞمس وٟمحق ذًمؽ. . وهل ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اعمِمؽميم٦م سملم - هٜم٤م -وهل اعمرا

 اًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف.

 :اإلُم٤مُم٦م اًمّمٖمرىاًمث٤مٟمٞم٦م: 

، قن إُم٤مُم٦م اًمّمالةًمَ يتقَ  يم٤من اخلٚمٗم٤مء ؾم٤مسم٘م٤م هؿ اًمذيـو وهل إُم٤مُم٦م اًمّمالة.

 ع وإقمٞم٤مد.ٛمَ ظم٤مص٦م اجلُ 

 :املبخح اهجاُٛ: حلٍ اإلًاًٞ, ٗمب حتصى

 د٤مإُم٦م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م آٟم٘مٞم وقمغم أنَ أمجٕم٧م إُم٦م قمغم وضمقب قم٘مد اإلُم٤مُم٦م، 

ٕم٦م اًمتل أتك هب٤م ييًقؾمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمنم، وُم٤مم قم٤مدل، ي٘مٞمؿ ومٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اّلَل إل

 ومف.السمخ د  ٕمتَ ٤مع ُمـ يُ مجج قمـ هذا اإلومل خيرُ  ، رؾمقل اّلَل 

، ╚واؾمتدًمقا ًمذًمؽ سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وىمد صم٧ٌم أن اًمّمح٤مسم٦م 

ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل  سم٤مدروا إمم قم٘مد اضمتامع ذمملسو هيلع هللا ىلص ل اّلَل ووم٤مة رؾمق سمٛمجرد أن سمٚمٖمٝمؿ ٟم٠ٌمُ 

ؾم٤مقمدة، واؿمؽمك ذم آضمتامع يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، وشمريمقا أهؿ إُمقر ًمدَيؿ ُمـ 

 .(1)فتومال أُمر ظمقا ذموشمِمٞمٞمع ضمثامٟمف اًمنميػ، وشمداوًمملسو هيلع هللا ىلص  دمٝمٞمز رؾمقل اّلَل 

                                                           

 (.1668، و 1667يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 صَماَلصَم٦مٌ  ظَمَرَج  إَِذا»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ

ُروا رٍ ؾَمٗمَ  ذِم  شَأطَمَدُهؿْ  وَمْٚمٞم١َُمُم 
ىمد أوضم٥م ذم أىمؾ  اجلامقم٤مت وأىمٍم  وم٢مذا يم٤من، (1)

 هؿ أُمػما، ومام هق أقمٔمؿ أؿمد وضمقسم٤م. أطمدُ آضمتامقم٤مت، أن يقمَم 

 ٝمؿ ويْمٌط أُمقرهؿ.وٓ شم٘مقم ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م إٓ سم٢مُم٤مم يًقؾُم 

 :اسمـ اعم٤ٌمرك   ىم٤مل

  اجلامقمــ٦مَ  إنَ 
ِ
 ّمــٛمقا وم٤مقمت :طمٌــُؾ اهلل

 

ـــــــــــــــــــرْ سمٕمُ   ـــــــــــــــــــقُ  فِ وشمِ ـــــــــــــــــــاًم ـــــــــــــــــــ٤مصم٘مك عَم  ـ داٟم
 

ـــ يمـــؿْ   ً  ٛمـــ٦مً ٚمَ ٔمْ ٚمٓم٤مِن ُمَ يـــدومع اهلُل سم٤مًم
 

 ٟمٞم٤مٟمــــــــــــــــ٤مودُ  ،ذم ديٜمٜمــــــــــــــــ٤م رمحــــــــــــــــ٦ًم ُمٜمــــــــــــــــف 
 

ـــــ  ٌؾ ٌُ ـْ ًمٜمـــــ٤م ؾُمـــــُمَ ١مًمـــــقٓ اخلٚمٞمٗمـــــ٦ُم مل شُم
 

ــــــــــــ٤م َٕ   ًٌ ٟمــــــــــــ٤مىمْ ويمــــــــــــ٤من أوــــــــــــٕمُٗمٜم٤م هن  (8)قا
 

 وهذا أُمر شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ىمٌؾ اإلؾمالم، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر إول:

َة لؿ ٓ يّمٚمح اًمٜم٤مُس  َة إذا ضمٝم٤مُلؿ ؾم٤مدوا               ومقى ٓ ها  (1)وٓ ها

وهذا اًمقضمقب وضمقب يمٗم٤مي٦م، وم٢مذا ىم٤مم هب٤م ُمـ هق أهؾ ل٤م ؾم٘مط احلرج قمـ 

 .(4)اًمٙم٤موم٦م

                                                           

(، وىم٤مل 13151ش )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 8638: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)

 صحٞمح.إًم٤ٌمين: طمًـ 

 (.875/ 81ش )اًمتٛمٝمٞمد»( 8)

 (، ويٜم٥ًم ًمألومَقه إَْوِدي.11/ 1ش )اًمٕم٘مد اًمٗمريد»( 1)

 ( سمتٍمف.817/ 6) شاعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م» ((4
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 ُم٠ًمخ٦م: سمؿ شمٜمٕم٘مد اإلُم٤مُم٦م؟

 شمٜمٕم٘مد اإلُم٤مُم٦م سمٓمرق صمالصم٦م:

 :سمٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مدأوٓ: 

ٞمٕم٦م.وهؿ: قمٚمامء اعمًٚمٛملم ورؤؾم٤مؤهؿ ووضمقه اًمٜم ـ يتٞمن اضمتامقمٝمؿ طم٤مًم٦م اًٌم  ٤مس، اًمذي

ء يم٤مٟمقا ُمٕمٞمٜملم ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًم٤ًمسمؼ يمام ذم ظمالوم٦م قمثامن ؓ، وم٢مهن٤م  ؾمقا

ؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ، أم ٌَ لم ُمـ ىمِ ٜمِ ٞمَ ٕمَ سم٤مضمتامع ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد اعمُ 

 .لم يمام ذم ظمالوم٦م قمكم ٜؓمِ ٞمَ ٕمَ همػم ُمُ 

 :(فالي٦م اًمٕمٝمد )آؾمتخٓوصم٤مٟمٞم٤م: 

 .ًمٞمٙمقن إُم٤مُم٤م سمٕمده :ـ يّمح إًمٞمف اًمٕمٝمدُ وم٦م إمم ُمَ السم٤مخل اإلُم٤مم وهل: قمٝمدُ 

 ؓ، وم٠مث٧ٌم اعمًٚمٛمقن  ٤م إمم قمٛمرد هبٝمِ طملم قمَ   ؓ أبق سمٙمر يمام ومٕمؾ

 .أيب سمٙمر ؓ إُم٤مُمتف سمٕمٝمد

 :٦ٌمٚمَ واًمٖمَ  ء سم٤مًم٘مقةٞمالآؾمتصم٤مًمث٤م: 

ٝم٤م، د وأهٚمِ ٌالقمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ظمرج قمغم اسمـ اًمزسمػم واؾمتقمم قمغم اًم ٕنَ 

وح٤م ذم اخلروج قمٚمٞمف : روج قمٚمٞمفم اخلويمره٤م، ومّم٤مر إُم٤مُم٤م ُيرُ  ك سم٤ميٕمقه ـمققم٤متطم

 قمّم٤م اعمًٚمٛملم، وإراىم٦م دُم٤مئٝمؿ، وذه٤مب أُمقالؿ. ؼ  ُمـ ؿَم 

 ٤مء.ٝمقر اًمٗم٘مٝموإمم هذا ذه٥م مج
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 :املبخح اهجاهح: ًّ حك٘ق إًاَ املطوٌني

 :أوٓ: اًمٓم٤مقم٦م

  ً ء: اًم٦مِ ــٜمَ ُمذه٥م أهؾ اًم ، يم٤من سمر   ًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم اعمًٚمؿ: ؾمقا ا أو وم٤مضمًرا

 ـم٤مقمتف ذم همػم اعمٕمّمٞم٦م.إَٟمام شمٙمقن و

  َقمغم هذا إصؾ: َل ود 

ِليىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ -1
َ
ْ أ ٤ُ٠ٓا َٜ َٞ َءا ِي ٣َا ٱَّله حُّ

َ
د ْو ِي َيٰٓ

ُ
ْ ٱلصهُظ٤َل َوأ ٤ًُا ِلي

َ
َ َوأ  ٤ًُاْ ٱَّلله

 ۡٛ ۡمصِ ٠ُِٜس
َ
 .[59]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٱۡۡل

ـْ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  نَ أ قمـ أيب هريرة ؓو -8  َأـَم٤معَ  وَمَ٘مدْ  َأـَم٤مقَمٜمِل َُم

ـْ  اّلَلَ، ـْ  اّلَلَ، قَمََم  وَمَ٘مدْ  قَمَّم٤ميِن  َوَُم ـْ  َأـَم٤مقَمٜمِل، وَمَ٘مدْ  إَُِمػمَ  ُيٓمِعِ  َوَُم  َيْٕمصِ  َوَُم

 .(1)شقَمَّم٤ميِن  وَمَ٘مدْ  إَُِمػمَ 

  قُل ؾُم قم٤مٟم٤م رَ دَ »ىم٤مل:   ؓ وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م -1
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْٛمِع َواًمَٓم٤مقَم٦ِم ذِم َُمٜمَِْمٓمِٜم٤َم َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم، سَم٤ميَ ٜم٤م: َأْن ٞمْ ٚمَ قمَ  ذَ ظَم ام أَ ٞمْ ومِ  ٙم٤منَ ، ومَ ٜم٤مهُ ٕمْ ٤ٌميَ ومَ  ًَ َٕمٜم٤َم قَمغَم اًم

َُْمَر َأْهَٚمُف. ىَم٤مَل:  ْٕ َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع ا َٟم٤م، َوَأثََرٍة قَمَٚمٞمْٜم٤َم، َوَأْن  َٟم٤م َوُيْنِ َٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا )َوقُمْنِ إِ

طًم٤م  ومِٞمِف سُمْرَه٤منٌ  ،سَمَقا
ِ
ـَ اهلل  .(8)ش(قِمٜمَْديُمْؿ ُِم

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. ((1

 (.1739(، وُمًٚمؿ )7356: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((8
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ذم قمالىم٦م اًمرقمٞم٦م سم٤مإلُم٤مم، وٓ شمًت٘مٞمؿ إُمقر إٓ سمذًمؽ، يمام  وم٤مًمٓم٤مقم٦م أصؾ

َٓ سم٢ِِمَُم٤مَرٍة، »:  ؓ ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب َٓ سمَِجاَمقَم٦ٍم، َوٓ مَج٤َمقَم٦َم إِ ٓ إؾِْمالَم إِ

َٓ سمَِٓم٤مقَم٦مٍ   .(1)شَوٓ إَُِم٤مَرَة إِ

ـَ   هذه اًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، ويدل قمغم ذًمؽ: ًمٙم

، إَِٟماَم اًمَٓم٤مقَم٦ُم ذِم َٓ ـَم٤مقَم٦َم ذِم َُمْٕمِّمٞم٦َمٍ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  طمدي٨م قمكم ؓ

ْٛمعُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  : ىم٤ملىم٤مل ¶اسمـ قمٛمر  وطمدي٨ُم  ،(8)شاعْمَْٕمُروِف  ًَ  اًم

  قَمغَم  َواًمَٓم٤مقَم٦مُ 
ِ
ٚمِؿِ  اعَمْرء ًْ ْ  َُم٤م َويَمِرَه، َأطَم٥َم  ومِٞماَم  اعمُ  سمَِٛمْٕمِّمٞم٦َمٍ  ُأُِمرَ  وَم٢ِمَذا سمَِٛمْٕمِّمٞم٦ٍَم، ُي١ْمَُمرْ  مَل

 . (1)شـَم٤مقَم٦مَ  َوَٓ  ؾَمْٛمعَ  وَمالَ 

   ٍمة وآطمؽمامصم٤مٟمٞم٤م: اًمٜم: 

 وآطمؽمام. ف قمغم اًمرقمٞم٦م: اًمٜمٍمةُ ـ طم٘م  وٓي٦م اإلُم٤مم ومٛمِ  ٧ْم إذا صمٌتَ 

ـْ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهللأن  ¶قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو   إَُِم٤مًُم٤م سَم٤مَيعَ  َُم

 ُيٜم٤َمِزقُمفُ  آظَمرُ  ضَم٤مءَ  وَم٢ِمنْ  تََٓم٤مَع،اؾْم  إِنِ  وَمْٚمٞمُٓمِْٕمفُ  = ىَمْٚمٌِفِ  َوصَمَٛمَرةَ  َيِدِه، َصْٗمَ٘م٦مَ  وَم٠َمقْمَٓم٤مهُ 

سُمقا  ظَمرِ  قُمٜمَُؼ  وَم٤مْضِ ْٔ  .(4)شا

                                                           

 (.857أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف ) ((1

 (.1843( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7857ًمٌخ٤مري )أظمرضمف ا : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( (8

 (.1819( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7144أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( (1

 (.1844( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )(4
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ـِ  ُِمٜمؼَْمِ  حَت٧َْم  سَمْٙمَرةَ  َأيِب  َُمعَ  يُمٜم٧ُْم وي ىم٤مل: دَ ٥م اًمٕمَ ٞمْ ًَ يمُ  سمـقمـ زي٤مد و  قَم٤مُِمرٍ  اسْم

ٌَُس  ٤مَأُِمػِمٟمَ  إمَِم  اْٟمُٔمُروا: سماَِللٍ  َأبُق وَمَ٘م٤مَل  ِرىَم٤مٌق، صمَِٞم٤مٌب  َوقَمَٚمْٞمفِ  خَيُْٓم٥ُم  َوُهقَ   صمَِٞم٤مَب  َيْٚم

٤مِق، ًَ   َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :اؾْمُٙم٧ْم : سَمْٙمَرةَ  َأبُق وَمَ٘م٤مَل  اًمُٗم
ِ
ـْ » :قُل ٘مُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َأَه٤منَ  َُم

  ؾُمْٚمَٓم٤منَ 
ِ
 .(1)شاّلَلُ  َأَه٤مَٟمفُ  إَْرضِ  ذِم  اّلَل

ـْ  إِنَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  وقمـ أيب ُمقؾمك ؓ   إضِْماَللِ  ُِم
ِ
 إيِْمَرامَ  اّلَل

٦ٌَمِ  ِذي ٚمِِؿ، اًمَِمٞمْ ًْ ُ مَ  قَمٜمُْف، َواجْل٤َمذِم  ومِٞمفِ  اًْمَٖم٤مزِم  هَمػْمِ  اًْمُ٘مْرآنِ  َوطَم٤مُِمؾِ  اعْم  ذِي َوإيِْمَرا

ْٚمَٓم٤منِ   ً طِ  اًم
ًِ  .(8)شاعْمُْ٘م

ـُ  ىم٤مل ؾمٝمُؾ و ٛمقا اًمًٚمٓم٤من ٔمَ ػم ُم٤م قمَ سمخَ  ٓ يزال اًمٜم٤مُس »: قمٌد اهلل   سم

قا هبذيـ ٗم  ٛمقا هذيـ أصٚمح اهلل دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ، وإن اؾمتخَ ٔمَ قمَ  واًمٕمٚمامء، وم٢منْ 

 .(1)شظمراهؿأومًدوا دٟمٞم٤مهؿ وأُ 

٘مٝمؿ وفمٚمٛمٝمؿ.قْ وهذه اًمٜمٍمة ذم اعمٕمروف، أُم٤م أئٛم٦م اجلَ   ر واًمٗمًؼ ومال يٕم٤مٟمقن قمغم وًم

                                                           

(، وىم٤مل اًمؽمُمذي: 1673(، واًمٌزار ذم ُمًٜمده )8884: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( (1

 همري٥م، وصححف إًم٤ٌمين. طمًـ

(، وطمًٜمف 157ش )إدب اعمٗمرد»(، واًمٌخ٤مري ذم 4841أبق داود ): أظمرضمف صحٞمح( (8

 إًم٤ٌمين.

 (.863/ 5( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )(1
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 صم٤مًمث٤م: اًمٜمّمٞمح٦م: 

ـُ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ ُتٞمؿ اًمداري ؓ أن اًمٜمٌل  ي  ذِم وَ  -ش اًمٜمَِّمٞمَح٦مُ  اًمد 

؟: ىُمْٚمٜم٤َم - (1)الصًم٤م٤م صمَ : ىم٤ملَ ٦مٍ وايَ رِ  ـْ َ
ِ
 : »٤مَل ىم عم

ِ
َ
ِ
َئَِٛم٦مِ  ،َوًمَِرؾُمقًمِفِ  ،َوًمِِٙمَت٤مسمِفِ  ،ّلل ِٕ  َو

ٚمِِٛملمَ  ًْ ُ شَوقَم٤مَُمتِِٝمؿْ  ،اعْم
 (8). 

ـ ىمٞم٤مم اًمٜمّمٞمح٦م: يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمتْمٛمَ »  :  سمـ اًمّمالحاىم٤مل أبق قمٛمرو 

ٝمؿ ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ: ـم٤مقمتُ  .(1)شاًمٜم٤مصح ًمٚمٛمٜمّمقح ًمف سمقضمقه اخلػم إرادة وومٕمال

سمف وشمذيمػمهؿ سمرومؼ وًمٓمػ،  ذم اعمٕمروف، وُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم احلؼ، وأُمرهؿ

ٝمؿ ُمـ طم٘مقق اعمًٚمٛملم، وشمرك اخلروج قمٚمٞمٝمؿ، ٚمقا قمٜمف ومل يٌٚمٖمْ ٗمَ وإقمالُمٝمؿ سمام همَ 

 ، واًمدقم٤مء لؿ سم٤مخلػم.وشم٠مخٞمػ ىمٚمقب اًمٜم٤مس ًمٓم٤مقمتٝمؿ

 رؾمقل اهلل أنَ   ؓ ؿٜمْ ٞم٤مض سمـ همُ ٕمـ قمِ : وموإصؾ أن يٙمقن اًمٜمّمح ها 

ْٚمَٓم٤مٍن سمِ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ًُ
ـْ َأَراَد َأْن َيٜمَّْمَح ًمِ ـْ ًمِٞم٠َْمظُمْذ َُم ٠َمُْمٍر، وَماَل ُيٌِْد ًَمُف قَماَلٟمِٞم٦ًَم، َوًَمِٙم

َٓ يَم٤مَن ىَمْد َأَدى اًَمِذي قَمَٚمٞمْفِ   .(4)شسمِٞمَِدِه، وَمٞمَْخُٚمَق سمِِف، وَم٢ِمْن ىَمٌَِؾ ُِمٜمُْف وَمَذاَك، َوإِ

                                                           

 (.16947( أظمرضمٝم٤م أمحد ذم ُمًٜمده )(1

 (.55( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )(8

 .881ص ش صٞم٤مٟم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ( »(1

ًمف،  ( واًمٚمٗمظ1396) شاًمًٜم٦م»(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 15111: أظمرضمف أمحد )صحٞمح( (4

 وصححف إًم٤ٌمين.
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يٜمٙمر سمٕمض ُم٤م رأوه قمغم  أنْ  ¶ أؾم٤مُم٦م سمـ زيدُمـ  ـُمٚم٥َِم ٤م وحَ 

َٓ »، ىم٤مل: قمثامن ؓ َٓ ُأؾْمِٛمُٕمُٙمْؿ؟ شَمَرْوَن َأين   ُٛمُف إِ  ًَمَ٘مْد يَمَٚمْٛمُتُف وِمٞماَم  !ُأيَمٚم 
ِ
واهلل

ـْ وَمَتَحفُ  َٓ ُأطِم٥م  َأْن َأيُمقَن َأن٤َم َأَوَل َُم  . (1)شسَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُف، َُم٤م ُدوَن َأْن َأوْمَتَح َأُْمًرا 

 راسمٕم٤م: أداء اًمٕم٤ٌمدات ُمٕمف: 

 عَ ًٞم٤م ُمَ ٤مِو اجِلَٝم٤مَد ُمَ ٩َم وَ َٟمَرٰى احْلَ وَ » اًمث٤مين قمنم:ؾمٌؼ ىمقل اعم١مًمػ ذم اعم٘مٓمع 

ا يمَ ُمَ ؾ  إِ ٤مقَم٦ِم يمُ ـمَ   .شةٌ زَ ٤مئِ ؿ ضَم َٗمٝمُ ٚمْ ٦ِم ظَم ٕمَ ٛمُ ُة اجْلُ اَل َص وَ  .وَم٤مضِمًرا  وْ أَ  ٤منَ ٤مٍم سَمر 

هذه ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: اًمٓم٤مقم٦م، واحل٩م واجلٝم٤مد ُمع إُم٤مم اعمًٚمٛملم و

 ِمٝمد لذا:يا يم٤من أو وم٤مضمرا، وصالة اجلٛمٕم٦م ظمٚمٗمٝمؿ، ور  سمَ 

ُيَّمٚم قَن ًَمُٙمْؿ، وَم٢مِْن »: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص   ؓ أن رؾمقل اهلل ريرة هيبقمـ أ -1

ر سمٚمٗمظ: (8)شَأَص٤مسُمقا وَمَٚمُٙمْؿ، َوإِْن َأظْمَٓمئُقا وَمَٚمُٙمْؿ َوقَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َيُٙمقُن »، وأظمرضمف اًمٌزا

ُء ُيَّمٚم قَن ًَمُٙمْؿ ..  .(1)شقَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُأَُمَرا

 . وُمـ ذًمؽ:╚ٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ومِ  -8

                                                           

 (.8989(، وُمًٚمؿ )1867: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( (1

 (.694( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )(8

 (.8714( أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده )(1
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ـ سمٞم٤من ظمٚمػ احلََج٤مج َّمٚم  : يم٤مٟم٤م يُ ╚اسمـ قمٛمر وأنس سمـ ُم٤مًمؽ  أنَ 

 .(1)ٚمٛمفَ٘مٗمل، ويم٤من ُمِمٝمقرا سمٔمُ يقؾمػ اًمثَ 

 ظمٚمػ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُُمَٕمْٞمط يم٤من يّمكم   واسمـ ُمًٕمقد ؓ

صمؿ ىم٤مل:  ،طمتك أنف صغم هبؿ ُمرة اًمّمٌح أرسمٕم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م، ويم٤من ينمب اخلٛمر.

 .(8)شُم٤م زًمٜم٤م ُمٕمؽ ُمٜمذ اًمٞمقم ذم زي٤مدة»أزيديمؿ؟ وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد: 

أنف يم٤من ُي٨م قمغم اجلٝم٤مد أج٤مم اح٠مُمقن  قمـ اإلُم٤مم أمحد  وضم٤مء  -1

 .(1)واعمٕمتّمؿ ذم ىمت٤مل سم٤مسمؽ اخلرُمل

وىمد أمجٕم٧م اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ »ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ سمٓم٦م  :  -4

واًمٜم٤ًمك واًمٕم٤ٌمد واًمزه٤مد ُمـ أول هذه إُم٦م إمم وىمتٜم٤م هذا: أن صالة اجلٛمٕم٦م 

شأو وم٤مضمر ر  َي ُمع يمؾ أُمػم سمَ دْ الَ واًمٕمٞمديـ وُمٜمك وقمروم٤مت واًمٖمزَو واجلٝم٤مد و
(4). 

٥م ؿمؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم، واًمتٛمرد قمغم قضمِ خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم ذًمؽ شمُ  وٕنَ  -5

 إئٛم٦م، ووىمقع اًمٗمتـ.

                                                           

 (.541 ، و516/ 18) شواًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌداي٦م»، و(1668)يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري  ((1

 (.1554/ 4ش )آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب» ((8

 (.591/ 4ش )ضم٤مُمع قمٚمقم اإلُم٤مم أمحد»( يٜمٔمر: (1

 .879ص ش اًمنمح واإلسم٤مٟم٦م( »(4
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 :املبخح اهسابع: اخلسٗج عوٟ اإلًاَ
اخلروج قمغم اإلُم٤مم ُمٕمٜم٤مه: اًمتٛمرد وؿمؼ قمّم٤م اًمٓم٤مقم٦م، أو اًمت٠مخٞم٥م قمٚمٞمف 

 ٤مل سمٖمػم وضمف طمؼ.واًمتٜمٗمػم ُمٜمف، أو ُمقاضمٝمتف سم٤مًمًالح واًم٘مت

 وخيتٚمػ طمٙمؿ اخلروج سمح٥ًم اإلُم٤مم، وٓ خيٚمق ُمـ صمالصم٦م أطمقال:

 اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل اعم٘مًط :إول: 

ومٝمذا ُيرم اخلروج قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء، يدل قمغم ذًمؽ اًمٜمّمقص أُمرة 

 سم٤مًمٓم٤مقم٦م ٕوزم إُمر ُمـ اعمًٚمٛملم، واًمٜمّمقص اًمقاردة ذم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٌٞمٕم٦م.

  :يمؿ اًمٙم٤مومر اعمرشمداحل٤ماًمث٤مين: 

 .ح٤م ؾمٞم٠ميت :وهذا ُمتٗمؼ قمغم وضمقب اخلروج قمٚمٞمف سمنمط اًم٘مدرة

يٜمٕمزل احل٤ميمؿ سم٤مًمٙمٗمر إمج٤مقًم٤م، ومٞمج٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ »:    ىم٤مل اسمـ طمجر

اًم٘مٞم٤مم ذم ذًمؽ، ومٛمـ ىمقي قمغم ذًمؽ ومٚمف اًمثقاب، وُمـ داهـ ومٕمٚمٞمف اإلصمؿ، وُمـ 

 .(1)شقمجز وضم٧ٌم قمٚمٞمف الجرة ُمـ شمٚمؽ إرض

  :ؿ اًمٔم٤مملاحل٤ميماًمث٤مًم٨م: 

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أنف ٓ جيقز اخلروج قمغم أئٛم٦م اًمٔمٚمؿ  ُمذه٥م هم٤مًم٥م

ُم٤م مل يّمؾ هبؿ فمٚمٛمٝمؿ وضمقرهؿ إمم اًمٙمٗمر اًمٌقاح، أو شمرك  ،واجلقر سم٤مًمًٞمػ

 .اًمّمالة

                                                           

  (.11/181) شاًم٤ٌمري ومتح» ((1
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 ودل قمغم ذًمؽ أدًم٦م، ُمٜمٝم٤م:

  قُل ؾُم قم٤مٟم٤م رَ دَ »: ىم٤مل◙ قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 
ِ
 ٙم٤منَ ، ومَ ٜم٤مهُ ٕمْ ٤ٌميَ ومَ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٟم٤م ٜم٤م: َأْن ٞمْ ٚمَ قمَ  ذَ ظَم ام أَ ٞمْ ومِ  ْٛمِع َواًمَٓم٤مقَم٦ِم ذِم َُمٜمَِْمٓمِٜم٤َم َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم، َوقُمْنِ ًَ سَم٤مَيَٕمٜم٤َم قَمغَم اًم

َُْمَر َأْهَٚمُف. ىَم٤مَل:  ْٕ َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع ا َٟم٤م، َوَأثََرٍة قَمَٚمٞمْٜم٤َم، َوَأْن  َٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م)َوُيْنِ  ،إِ

 ومِٞمِف سُمْرَه٤م
ِ
ـَ اهلل  . (1)ش(نٌ قِمٜمَْديُمْؿ ُِم

ـْ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل أن ¶ وقمـ اسمـ قم٤ٌمس  ـْ  َرَأى َُم  ؿَمٞمْئ٤ًم َأُِمػِمهِ  ُِم

ـْ  وَم٢ِمَٟمفُ  قَمَٚمٞمِْف: وَمْٚمٞمَّْمؼِمْ  َيْٙمَرُهُف، َٓ  وماََمَت، ؿِمؼْمًا  اجلاََمقَم٦مَ  وَم٤مَرَق  َُم
 .(8)شضَم٤مِهٚمِٞم٦َمً  ُِمٞمت٦َمً  َُم٤مَت  إِ

 ئَِٛمتُِٙمؿُ أَ  ظِمٞم٤َمرُ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  نَ أ قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ؓو

ـَ  ٌ قهَنُؿْ  اًَمِذي
ٌ قَٟمُٙمْؿ، حُتِ

رُ  قَمَٚمٞمِْٝمْؿ، َوشُمَّمٚم قنَ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوُيَّمٚم قنَ  َوُُيِ ا  َأئَِٛمتُِٙمؿُ  َوِذَ

ـَ  ٌِْٖمُْمقَٟمُٙمْؿ، شُمٌِْٖمُْمقهَنُؿْ  اًَمِذي ، َرؾُمقَل  َي٤م: ىِمٞمَؾ  .شَوَيْٚمَٕمٜمُقَٟمُٙمؿْ  َوشَمْٚمَٕمٜمُقهَنُؿْ  َوُي
ِ
 اهلل

ْٞمِػ؟ ؿْ ُٟمٜم٤َمسمُِذهُ  َأوَماَل  ًَ ،: »وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمًم ـْ  َرَأجْتُؿْ  َوإَِذا اًمَّماَلَة، ومِٞمُٙمؿُ  َأىَم٤مُُمقا  َُم٤م َٓ  ُِم

شمُِٙمؿْ  َٓ َٓ  قَمَٛمَٚمُف، وَم٤ميْمَرُهقا  شَمْٙمَرُهقَٟمُف، ؿَمٞمْئ٤ًم ُو ـْ  َيًدا شَمٜمِْزقُمقا  َو  .(1)شـَم٤مقَم٦مٍ  ُِم

ذًمؽ   أن اًمّمؼم ظمػم ُمـ اخلروج: ح٤م ذمغَم وسم٤مًمٜمٔمر إمم اًمت٤مريخ واًمقىم٤مئع يتجَ 

 ٤مء.مْه ُمـ طم٘مـ اًمدُم٤مء وشمًٙملم اًمدَ 

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. ((1

 (.1849( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7354: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( (8

 (.1855( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )(1
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ـْ  قمٌ ُِم همَ  إُِم٤مٌم فَمُٚمقمٌ »: ◙قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل  شومُ دُ شمَ  ٜم٦مٍ تْ ومِ ظَمػْمٌ ُِم
(1). 

وىمَؾ ُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم ذي ؾمٚمٓم٤من »:    وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(8)شًَمد ُمـ اخلػممم٤م شمقَ  ـ اًمنم أقمٔمؿَ ف ُمِ ٕمٚمِ د قمغم ومِ ًمَ قَ إٓ يم٤من ُم٤م شمَ 

• • •

                                                           

 (.46/184ش )شم٤مريخ دُمِمؼ( »(1

 (.4/588ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م»( (8
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 اًمٌدقم٦م واعمٌتدقم٦م

 :اًمِمٞمخ  ىم٤مل 

ٜمَ وَ »  ً ـَ اًم ُن أَ ْجرَ هِ  :٦مِ ُِم ٤ٌَمَيٜمَُتُٝمؿوَ  ،عِ ْهِؾ اًمٌِدَ ا  ُّمقَُم٤مِت ذِم شَمْرُك اجِلَداِل واخْلُ وَ  ،ُُم

، وَ اًمد   ـِ ُ شَمْرُك اًمٜمََٔمِر ذِم ي  ْصٖمَ اإلِ ٦ِم، وَ قمَ دِ تَ ٌْ  يُمُت٥ِم اعْم
ِ
 .ُِمِٝمؿاَل مٰم يمَ إِ  ٤مء

َدصَم٦ٍم ذِم يمُ وَ  ـِ ؾ  حُمْ ي  سمِْدقَم٦ٌم. اًمد 

ؿ  سمَِٖمػْمِ اإلِ يمُ وَ  ًَ ٜمَ ِم وَ اَل ؾْم ؾ  ُُمَت  ً ومِ ٤مًمرَ يمَ  :عٌ دِ تَ ٌْ ٦ِم ُمُ اًم ِرِج، قَ اخْلَ ٦ِم، وَ ٞمَ ٛمِ ٝمْ اجْلَ ٦ِم، وَ َْم ا ا

ُ ٦ِم، وَ َ٘مَدريَ اًمْ وَ  ُ ٦ِم، وَ ئَ ضمِ رْ اعْم ُمِ اًمْ ٦ِم، وَ ًمَ زِ تَ ٕمْ اعْم ِئٝمِ ٟمُ ، وَ ٦مِ ٞمَ سمِ ُٙماَل ، واًمْ ٦مِ ٞمَ َٙمَرا وِمَرُق  هِ ؿ، وَمٝمٰذِ َٔمَرا

ئِ ِل وَ اًمَْماَل   .ش٤مٜمْٝمَ ٤مَذَٟم٤م اهلُل ُمِ قمَ ٌَِدِع أَ ُػ اًمْ ـَمَقا

 اًمنمح:

 اًمٙمالم قمغم هذا اعم٘مٓمع ذم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 :املبخح األٗي: تعسٙف اهبدعٞ, ٗاهتخرٙس ًِٔا

 .(1)اظمؽماع رء قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ :اًمٌدقم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٤مدة )سَمَدَع(، وُمٕمٜم٤مه٤م

َمَٰ ﴿: - شمٕم٤ممم -وُمٜمف ىمقل اهلل  ۡرِض ةَِسيُى ٱلعه
َ
َِٰت َوٱۡۡل  :أي ،[117﴾ ]اًمٌ٘مرة:َن

                                                           

 ش.سمدع»، ُم٤مدة (1/839ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر: ( 1)
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َٞ ﴿ف شمٕم٤ممم: ٝمام ُمـ همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ُمت٘مدم، وىمقًمُ خمؽمقمُ  ِ ّٜ ٠ُج ةِۡسَع   ُٖ ا  َٜ  ۡ٘ ُٓ
 ِ٘  ،ُمـ ضم٤مَء سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اهلل إمم اًمٕم٤ٌمد ُم٤م يمٜم٧م أَوَل  :أي ،[9﴾ ]إطم٘م٤مف:ٱلصُُّظ

 سمؾ شم٘مدُمٜمل يمثػم ُمـ اًمرؾمؾ.

 ف.قمْ نْمَ يَ  سمام مل -شمٕم٤ممم  - : اًمتٕمٌد هللاصٓمالطم٤مو

 ف هق ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أو يم٤من قمٚمٞمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون.قمَ واًمذي َذ 

ْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٰٓؤا ٛۡ َُشََك ۡم ل٣َُ
َ
ُ  أ ذَۢن ة١ِِ ٱَّلله

ۡ
ٛۡ يَأ َ ا ل َٜ  ِٞ َٞ ٱَّلِي ِ ّٜ  ل٣َُٛ 

ْ ﴾ ََشَُي٤ا

 .[81]اًمِمقرى:

ٜمَتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل  ًُ   َوؾُمٜم٦َمِ  سمِ
ِ
، اعْمَْٝمِدي لمَ  اخْلَُٚمَٗم٤مء ـَ ؿِمِدي ُٙمقا  اًمَرا ًَ َ  َُت

قا  هِب٤َم ضِمِذ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م َوقَمْم  ُُُمقرِ  َوحُمَْدصَم٤مِت  َوإَِي٤ميُمؿْ  سم٤ِمًمٜمََقا ْٕ  َويُمَؾ  سمِْدقَم٦ٌم، حُمَْدصَم٦مٍ  يُمَؾ  وَم٢ِمنَ  :ا

 .(1)شَواَلًَم٦مٌ  سمِْدقَم٦مٍ 

 وشمٙم٤مصمرت إدًم٦م ذم اًمتحذير واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ:

ٝ  ﴿: - ممشمٕم٤م -هلل ا ُل قىم نه َهََٰشا ِؾَرَِِٰط ُمۡعخَِٔي
َ
َ٘ ا َِٱحهتِ َوأ تُ ْ ٱلعُّ ٤ًُا ۖٞ َوََّل حَتهتِ ٤ًُهُ

٤ُٔنَ  ٛۡ تَخه ًَٚهُس َُٰسٛ ة١ِِۦ َٙ ى ٛۡ وَؾه ُِس َٰٙ ٛۡ َيٞ َظبِي١ِِٚۚۦٓ َذ َق ةُِس صه َّ ٕنٕم٤مم: ﴾ َذَخ ، [151]ا

ً   ،هق ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي دقم٤م إًمٞمف :وم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ٜم٦َم، واًم  ً ؾ ٌُ هل ؾُم  :ؾٌُ وهق اًم

 وهؿ أهؾ اًمٌدع. ،أهؾ آظمتالف احل٤مئديـ قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

                                                           

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ً  ﴿شمٕم٤ممم:  فًمقىمو ٛۡ َوََك٤ُٟاْ ِػيَ َٞ َِصه٤ُٓاْ دِي٣َُ٠ ِي آ ا ٙهۡعَج إِنه ٱَّله َٝ ٰۚ إِجه ٍء ٛۡ ِِف ََشۡ ٣ُۡ٠ِٜ
٤ًَُٚنَ  ّۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ ٛه يُجَّتِئ٣ُُٛ ة ِ ُث ٛۡ إَِِل ٱَّلله ۡمص٢ُُ

َ
 [.159نٕم٤مم: ]إ ﴾أ

ء واًمٌدع واًمِمذوذ ذم اًمٗمروع أهَؾ  ؿ  ٕمُ هذه أي٦م شمَ »ىم٤مل اسمـ قمٓمَٞم٦م:   ،إهقا

 .(1)شذم اجلدال واخلقض ذم اًمٙمالم ِؼ ذًمؽ ُمـ أهؾ اًمتٕمٛم   وهمػمَ 

ـْ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  نَ أ ▲قمـ قم٤مئِم٦م و  ًَمٞمَْس  َُم٤م َهَذا َأُْمِرَٟم٤م ذِم  َأطْمَدَث  َُم

  .(8)شَرد   وَمُٝمقَ  ومِٞمِف،

 .(1)شوم٘مد يُمِٗمٞمتؿ :قا وٓ شمٌتدقمقا ٕمُ ٌِ اشمَ »ىم٤مل:  ُمًٕمقد ؓقمـ اسمـ و

 :املبخح اهجاُٛ: ً٘قف املطوٍ جتاٖ اهبدعٞ ٗاملبتدعٞ

وم٤مًمديـ ىمد  :٤ٌمع، واحلذر ُمـ آسمتداعاًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ احلرُص قمغم آشم  

 واحلٛمد هلل. ،يمٛمؾ

ه٤م ٦م يُمـ اسمتدع ذم اإلؾمالم سمدقم»ي٘مقل:  قن: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤مُِم ىم٤مل اسمـ اح٤مضمِ  را

َُٝٚۡج ﴿َٕن اهلل ي٘مقل:  :ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م ملسو هيلع هللا ىلص طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أَن حمٛمدا ۡز
َ
ٱَۡل٤ََۡم أ

 ۡٛ ٛۡ دِي٠َُس  .(4)شٙمـ يقُمئذ ديٜم٤م، ومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤مام مل يوم ،[1]اح٤مئدة:  ﴾َُٙس

                                                           

 (. 87/ 1ًمٚمِم٤مـمٌل )ش آقمتّم٤مم»( 1)

 (.1718(، وُمًٚمؿ )8697: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.8773) شاًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 811أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف )( 1)

(.64/ 1ًمٚمِم٤مـمٌل )ش آقمتّم٤مم» (4)
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ٜمَ وَ »ىم٤مل اعم١مًمػ  :   ً ـَ اًم اِل شَمْرُك اجِلدَ وَ  ،ُُم٤ٌَمَيٜمَُتُٝمؿوَ  ،عِ ْهِؾ اًمٌِدَ اُن أَ ْجرَ هِ  :٦مِ ُِم

، وَ  اًمد  ُّمقَُم٤مِت ذِم واخْلُ  ـِ  ْصٖمَ اإلِ ٦ِم، وَ قمَ دِ تَ ٌْ  يُمُت٥ِم اعْمُ شَمْرُك اًمٜمََٔمِر ذِم ي
ِ
 .شُِمِٝمؿاَل مٰم يمَ إِ  ٤مء

 .(1)ر، وهق ًمٖم٦م: اًمؽمكجَ ُمّمدر هَ  :رانجْ الِ 

 ران أهؾ اًمٌدع: آسمتٕم٤مد قمٜمٝمؿ، وشمرك حمٌتٝمؿ، وُمقآهتؿ، وٟمحق ذًمؽ.جْ واعمراد هبِ 

 ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
َ
َٰخ٠َِا ِإَوَذا َرخ َٞ ََي٤ُُف٤َن ِِفٓ َءاَي ِي َٰ يَۡج ٱَّله ٛۡ َخِته ۡيصِۡض َخ٣ُۡ٠

َ
َِأ

 ِ  [.68]إنٕم٤مم: ﴾ََي٤ُُف٤اْ ِِف َخِسيٍد َدۡۡيِه

اًمٜمٔمر ذم يمتٌٝمؿ، أو دظمقل ُمقاىمٕمٝمؿ، أو ُمت٤مسمٕم٦م  ر أهؾ اًمٌدع: شمركُ جْ ـ هَ وُمِ 

اـمـ وم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ ُمق :ُمـ اًمٗمتٜم٦م هب٤م، أو شمروجيٝم٤م سملم اًمٜم٤مس ٤مظمقوم :طم٤ًمسم٤مهتؿ

 .واضم٥ماًمْمالل 

وص٤مطمٌٞمف  ،ر يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽجَ هَ ملسو هيلع هللا ىلص ٕن اًمٜمٌل  :جران أهؾ اًمٌدع واضم٥موهِ 

 .(8)طملم ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك╚ 

قمغم  جران أهؾ اًمٌدعهِ  دًمٞمؾ قمغم أنَ  ٞمفوم»٥م احلدي٨م: ٘مِ ًمٌٖمقي قمَ ىم٤مل اإلُم٤مم ا

. وىمد ُمْم٧م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وأت٤ٌمقمٝمؿ، وقمٚمامء اًمًٜم٦م قمغم هذا .اًمت٠مبٞمد .

 ؿ.ٕملم ُمتٗم٘ملم قمغم ُمٕم٤مداة أهؾ اًمٌدقم٦م، وُمٝم٤مضمرهتٛمِ ُُم 

                                                           

 (، ُم٤مدة )هجر(.14/ 6ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر: ( 1)

 (.716( وأـمراومف، وُمًٚمؿ )4418يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 8)
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 .(1)ءا ُمٜمٝمؿ، وأهنؿ ُمٜمل سمر ر: أظمؼمهؿ أين سمريءدَ ىم٤مل اسمـ قمٛمر ذم أهؾ اًم٘مَ 

 :- أو ىم٤مل: أصح٤مب اخلّمقُم٤مت - وىم٤مل أبق ىمالسم٦م: ٓ دم٤مًمًقا أصح٤مب إهقاء

 .(8)شقا قمٚمٞمٙمؿ سمٕمض ُم٤م شمٕمرومقنًُ ٌِ ٚمْ قيمؿ ذم والًمتٝمؿ، ويَ ًُ وم٢مين ٓ آُمـ أن يٖمٛمِ 

ـْ »ذم اًمدضم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصويِمٝمد لذا: ىمقًُمف    :قَمٜمْفُ  وَمْٚمٞمَٜم٠ْمَ  سم٤ِمًمَدضَم٤ملِ  ؾَمِٛمعَ  َُم
ِ
 إِنَ  وَمَقاّلَل

٥ُم  َوُهقَ  ًَمٞم٠َْمتِٞمفِ  اًمَرضُمَؾ  ًِ ـٌ  َأنَفُ  َُيْ ٌَْٕم٨ُم  مِم٤َم وَمٞمََتٌُِٕمُف، ُُم١ْمُِم ـَ  سمِفِ  َي ٌَُٝم٤مِت  ُِم شاًمِم 
(1). 

وحتذيرهؿ ُمـ اًمٌدقم٦م  ًمتٌٞملم احلؼ لؿ، :ًمٙمـ إن يم٤من ذم ُم٤مًمًتٝمؿ ُمّمٚمح٦م

َٕ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : سم٠مس سمذًمؽ، ورسمام يٙمقن ذًمؽ ُمٓمٚمقسم٤مومال  ِ ِ٘ َربّ ٱۡدُع إَِِلَٰ َظبِي
 ُٞ ۡخَع

َ
٤ِۡيَوثِ ٱِۡلََع٠َثِِۖ َوَجَِٰسل٣ُۡٛ ةِٱٙهِِت ِِهَ أ َٝ ۡ ثِ َوٱل َٝ ۡٗ ِ  .[185اًمٜمحؾ:﴾ ]ةِٱِۡل

 .ُمٜمٝم٤م: اعمج٤مًم٦ًم، واعمِم٤مومٝم٦م، واعمٙم٤مشم٦ٌم :ويٙمقن ذًمؽ سمقؾم٤مئؾ

اًمٕمٌد ُمـ اًمت٤ًمهؾ ذم ُمٓم٤مًمٕم٦م يمتٌٝمؿ وُم٘م٤مٓهتؿ، إٓ إن يم٤من اًمٖمرض  رِ ٞمحذوًمْ 

سمدقمتٝمؿ ًمٚمرد قمٚمٞمٝم٤م، ومال سم٠مس سمذًمؽ عمـ يم٤من قمٜمده ُمـ اًمٕم٘مٞمدة  ُمٕمروم٦مَ  ُمـ ذًمؽ

ٕن  : اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ رسمام يم٤من واضم٤ٌمقمغم اًمّمحٞمح٦م ُم٤م يتحّمـ سمف، ويم٤من ىم٤مدرا

 رد اًمٌدقم٦م واضم٥م، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.

                                                           

 (.8يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ رىمؿ ) (1)

 .(886/ 1ًمٚمٌٖمقي ) شذح اًمًٜم٦م» (8)

 (، وصححف إًم٤ٌمين.19875( واًمٚمٗمظ ًمف، وأمحد )4119: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)
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 :املبخح اهجاهح: اجلداي يف اهدّٙ
ٜمَ وَ »ىم٤مل:   ً ـَ اًم ٤ٌَمَيٜمَُتُٝمؿوَ  ،عِ ْهِؾ اًمٌِدَ اُن أَ ْجرَ هِ  :٦مِ ُِم  ُّمقَُم٤مِت ذِم شَمْرُك اجِلَداِل واخْلُ وَ  ،ُُم

ـِ اًمد    .شي

 .(1)٥م قمٚمٞمفٚم  ل: ُمٜم٤مزقم٦م اخلّمؿ ًمٚمتٖمَ دَ دال: ُمّمدر ضم٤مدل، واجلَ اجلِ 

 .(8)ًم٦م، ومٝمام سمٛمٕمٜمك واطمدج٤مدَ ّم٤مم: اعمُ واخلِ 

 ويٜم٘مًؿ اخلّم٤مم واجلدال ذم اًمديـ إمم ىمًٛملم:

 :إول: ضمدال حمٛمقد

 ّم٦م وـمريؼ صحٞمح.أو أوصؾ إًمٞمف سمٜمَِٞم٦م ظم٤مًم احلَؼ  دَ أجَ  ضمدال وهق يمؾ

ُٞ شمٕم٤ممم: ﴿: ًم٘مقًمف ويٙمقن سم٤محلًٜمك ۡخَع
َ
 ،[185اًمٜمحؾ:﴾ ]َوَجَِٰسل٣ُۡٛ ةِٱٙهِِت ِِهَ أ

َِٗتَِٰب إَِّله وىم٤مل: ﴿ ۡٙ َ٘ ٱ ٢ۡ
َ
ُٞ َوََّل حَُجَِٰسل٤ُٓاْ أ ۡخَع

َ
 .[46]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ ةِٱٙهِِت ِِهَ أ

ٱۡدُع إَِِلَٰ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :وهذا ُم٠مُمقر سمف إُم٤م وضمقسم٤م، أو اؾمتح٤ٌمسم٤م سمح٥ًم احل٤مل
 ُٞ ۡخَع

َ
٤َِٝۡيَوثِ ٱِۡلََع٠َثِِۖ َوَجَِٰسل٣ُۡٛ ةِٱٙهِِت ِِهَ أ ۡ ثِ وَٱل َٝ ۡٗ َٕ ةِٱِۡلِ ِ ِ٘ َرّب  .[185]اًمٜمحؾ:﴾ َظبِي

ـ قم٤ٌمس  ـ أُمثٚمتف: ُم٤مدًم٦م اسم  .(1)ًمٚمخقارج، طمٞم٨م رضمع ُمٜمٝمؿ قمدد يمثػم¶ وُم

                                                           

 .شضمدل»(، ُم٤مدة: 11/135ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يٜمٔمر:  (1)

 .شظمّمؿ»(، ُم٤مدة: 18/183ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يٜمٔمر:  (8)

 (، وىم٤مل: طمدي٨م8656(، واحل٤ميمؿ )18678اًم٘مّم٦م أظمرضمٝم٤م قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ) (1)

 ومل خيرضم٤مه. ُمًٚمؿ، ذط قمغم صحٞمح
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 :اًمث٤مين: ضمدال ُمذُمقم

 وهق يمؾ ضمدال ظم٤مًمػ اًمّمقاب ذم ُم٘مّمده أو ـمري٘متف.

ومٝمذا ، ًمٚم٤ٌمـمؾ، أو اٟمتّم٤مرا ًمٚمٜمٗمس، أو قمغم همػم قمٚمؿ وسمّمػمة ٍمةً ٟمُ  :يمٛمـ جي٤مدل

َٞ ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ل قمٜمفىمٌٞمح ُمٜمٝمِ  ِي ِ إَِّله ٱَّله ا يَُجَِٰسُل ِِفٓ َءاَيَِٰج ٱَّلله َٜ ْ ُصوا َّ ﴾ َز
َُ ﴿ف: وىمقًمِ [، 4]هم٤مومر: ۡي َٗ َِ ٞۖ ۡٛ َرۡشت٣ُُ

َ
ْه َِأ ْ ة١ِِ ٱِۡلَ ِ٘ َِلُۡسِخُق٤ا  ةِٱَٙۡبَِٰم

ْ ََكَن  َوَجََٰسل٤ُا
ابِ  َٔ  [.5﴾ ]هم٤مومر:ِي

 يَم٤مُٟمقا  ُهًدى سَمْٕمدَ  ىَمْقمٌ  َوَؾ  َُم٤م» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل أن  ُم٤مُم٦م ؓوقمـ أيب أُ 

َٓ  قَمَٚمٞمْفِ    قُل َرؾُم  شَمالَ  صُمؿَ  ،شاجلََدَل  ُأوشُمقا  إِ
ِ
َٕ إَِّله ٕم٤ممم: ﴿شمَ  فُ ًمَ قْ ىمَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َ ب٤ُهُ ل ا َِضَ َٜ

٤نَ  ُٝ ٛۡ ٤ٌَۡٓم َرِؿ ٢ُ ۡ٘ ۚٓ ةَ  (1) [58]اًمزظمرف:  ﴾َجَسََّلۢ

 :املبخح اهسابع: اهتعسٙف بأغٔس اهبدع
 ق ُمـ أؿمٝمر اًمٌدع ذم اإلؾمالم، وؾمٜمٕمرض ل٤م سم٤مظمتّم٤مر:رَ ومِ  ذيمر اعم١مًمػ صمامين

 إومم: اًمراومْم٦م: 

رون ُمـ قمداهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، أو ٙمٗم  ، ويُ (8)آل اًمٌٞم٧م قن ذمٚمُ ٖمْ وهؿ اًمذيـ يَ 

٤م إهل، وُمٜمٝمؿ دون قمٚمٞم قا أنَ قمَ ٛمٜمٝمؿ اًمٖمالة اًمذيـ ادَ ق ؿمتك ومرَ قهنؿ، وهؿ ومِ ٘مُ ً  ٗمَ يُ 

 ذًمؽ.

                                                           

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمين.88164(، وأمحد )48(، واسمـ ُم٤مضمف )1851: أظمرضمف اًمؽمُمذي )طمًـ (1)

ً  شمٜم( 8)  ش:آل اًمٌٞم٧م»ٜم٦م واًمراومْم٦م ذم ُمّمٓمٚمح ٌٞمف: اًمٗمرق سملم اًم
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طملم ىم٤مل ًمف  وأول ُم٤م فمٝمرت سمدقمتٝمؿ ذم ظمالوم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؓ

ٝمؿ سم٢مطمراىمٝمؿ، وهرب زقمٞمٛمُ  اهلل سمـ ؾم٠ٌم: أن٧م اإلهل، وم٠مُمر قمكم ؓ قمٌد

 .(1)سمـ ؾم٠ٌم إمم اعمدائـ اهلل قمٌد

 ٕهنؿ رومْمقا زيد سـم قمكم سـم احلًلم سـم قمكم سـم أيب ـم٤مًم٥م :قا راومْم٦مً ٛم  وؾُم 

ـ أيب سمٙمر وقمٛمر ، ╚  وم٤مرىمقه.ؿ قمٚمٞمٝمام، ومرومْمقه وومؽمطَم  ¶طملم ؾم٠مخقه قم

ٕهنؿ يزقمٛمقن أهنؿ يتِمٞمٕمقن ٔل اًمٌٞم٧م، ويٜمتٍمون  :وؾمٛمقا أنٗمًٝمؿ ؿمٞمٕم٦م

 ٤مُم٦م.لؿ، ويٓم٤مًمٌقن سمح٘مٝمؿ ذم اإلُم

                                                                                                                                               

  د سمآل سمٞم٧م اًمٜمٌل سمتف اعمًٚمٛمقن اًمذيـ حترم أزواضُم ملسو هيلع هللا ىلص اًمّمحٞمح أن اعمرا ف وذريتف، وىمرا

 حَتِؾ   َٓ  َوإهَِن٤َم اًمٜم٤َمِس، َأْوؾَم٤مُخ  ِهَل  إَِٟماَم  اًمَّمَدىَم٤مِت  َهِذهِ  إِنَ ملسو هيلع هللا ىلص: »قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م، يمام ىم٤مل 

َُحَٛمٍد،
ِ
َٓ  عم لِ  َو ، وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ، ومل يٌَؼ ل٤مؿمؿ قَمِ٘م٥م إٓ ُِمـ ([1378]أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش حُمََٛمدٍ  ِٔ

 ضمٝم٦م اسمٜمف قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٘مط. ومٌٜمق ه٤مؿمؿ صٗمقة ىمريش.

سمـ  ؾ قمٌد اعمٓمٚم٥مًْ ـ ٟمَ هؿ أزواضمف وذريتف، وُمـ يم٤من ُمِ ملسو هيلع هللا ىلص ل سمٞمتف وم٤محل٤مصؾ: أَن آ

 سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، وه١مٓء هؿ أذاف اًمٜم٤مس. ه٤مؿمؿ

 د سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م هؿ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم، اًمذيـ ٟمزًم٧م  :٦م يرونومجٝمقر اًمِمٞمٕم أن اعمرا

 ومٞمٝمؿ آي٦م اًمتٓمٝمػم، وسم٘مٞم٦م إئٛم٦م آصمٜمل قمنم.

 .(9/ 89) شدُمِمؼ شم٤مريخ»يٜمٔمر:  (1)



 

 
 

 benaacademy.net 162 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

  َٛمٞم٦مٝمْ اًمث٤مٟمٞم٦م: اجل: 

إطمدى ؾمٜم٦م  زَ قَ طْم سمـ أَ  ؿُ ٚمْ ف ؾَم اًمذي ىمتٚمَ  ،ٝمؿ سمـ صٗمقاناجلٝمٛمٞم٦م: ٟم٦ًٌم إمم اجلَ 

 .(1)وقمنميـ وُمئ٦م ُمـ الجرة

سم٤مجلؼم، وذم  اًم٘مقُل  :اًمتٕمٓمٞمؾ واًمٜمٗمل، وذم اًم٘مدر :ُمذهٌٝمؿ ذم اًمّمٗم٤متو

ر سم٤مًم٘مٚم٥م وًمٞمس ا :اإليامن  ًم٘مقُل اًم٘مقل سم٤مإلرضم٤مء، وهق أن اإليامن ُمرد اإلىمرا

ٚم٦م، ومٝمؿ ُمٕمٓم   :ُمـ اإليامن، ومٗم٤مقمؾ اًمٙمٌػمة قمٜمدهؿ ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن واًمٕمٛمُؾ 

 وهؿ ومرق يمثػمة. ،ضمؼمي٦م، ُمرضمئ٦م

  :اخلقارجاًمث٤مًمث٦م: 

 سم٥ًٌم اًمتحٙمٞمؿ. وهؿ اًمذيـ ظمرضمقا ًم٘مت٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؓ

، واخلروج قمغم اإلُم٤مم إذا ظم٤مًمػ ¶ وقمكم ذهٌٝمؿ اًمتؼمؤ ُمـ قمثامنُمو

 ؾ اًمٙمٌػمة، وختٚمٞمده ذم اًمٜم٤مر، وهؿ ومرق قمديدة.اًمًٜم٦م، وشمٙمٗمػم وم٤مقم

  :اًم٘مدري٦مراسمٕم٤م: 

وىمدرة  قمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌد، وأن ًمٚمٕمٌد إرادةوهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سمٜمٗمل اًم٘مدر 

ٜمل ذم ٝمَ اجلُ  سمف ُمٕمٌدُ  اهلل وىمدرشمف، وأول ُمـ أفمٝمر اًم٘مقَل لم قمـ إرادة تَ ٚمَ ٘مِ ًتَ ُمُ 

 ٤مه قمـ رضمؾ ُمقد ذم اًمٌٍمة.شمٚم٘مَ  ،أواظمر قمٍم اًمّمح٤مسم٦م

                                                           

٤مد أومٕم٤مل ظمٚمؼ»يٜمٔمر:  (1) خ٤مري شاًمٕم ـ سمٓم٦م رىمؿ )ش اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى»، و43 ص ًمإلُم٤مم اًٌم  (.185سم



 

 
 

 benaacademy.net 163 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اعمرضمئ٦م٤مُم٤ًم: ظم: 

ومٚمٞمس اًمٕمٛمؾ  :شم٠مظمػمه قمٜمف :أي ،وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٢مرضم٤مء اًمٕمٛمؾ قمـ اإليامن

قمٜمدهؿ ُمـ اإليامن، واإليامن ُمرد اإلىمرار سم٤مًم٘مٚم٥م، وم٤مًمٗم٤مؾمؼ قمٜمدهؿ ُم١مُمـ يم٤مُمؾ 

اإليامن، وإن ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ ُمـ اعمٕم٤ميص أو شمرك ُم٤م شمرك ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت، وإذا طمٙمٛمٜم٤م 

ئع اًمديـ  ومذًمؽ ًمٕمدم اإلىمرار سم٘مٚمٌف ٓ ًمؽمك هذا اًمٕمٛمؾ، سمٙمٗمر ُمـ شمرك سمٕمض ذا

 . ٟم٘مٞمضٍ ذَم وهق ُمع ُمذه٥م اخلقارج قمغم ـمرَ  ،-يمام ؾمٌؼ  - وهذا ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م

 ؾم٤مدؾم٤م: اعمٕمتزًم٦م: 

 ر أنَ ؾ سمـ قمٓم٤مء اًمذي اقمتزل ُمٚمس احلًـ اًمٌٍمي، وىمرَ اعمٕمتزًم٦م: أت٤ٌمع واِص 

ذم اًمٜم٤مر، وشم٤مسمٕمف ذم  ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر، وهق خمٚمد ،اًمٗم٤مؾمؼ ذم ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم

 ذًمؽ قمٛمرو سمـ قمٌٞمد.

ري٦م يٜمٙمرون دَ ر: ىمَ دَ ، وذم اًم٘مَ - يم٤مجلٝمٛمٞم٦م - وُمذهٌٝمؿ ذم اًمّمٗم٤مت: اًمتٕمٓمٞمؾ

ه سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌد، وذم وم٤مقمؾ اًمٙمٌػمة: أنف خمٚمد ذم اًمٜم٤مر رِ ىمْم٤مء اهلل وىمدَ  َؼ شمٕمٚم  

اإليامن واًمٙمٗمر، وهؿ قمٙمس اجلٝمٛمٞم٦م  :وظم٤مرج ُمـ اإليامن ذم ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم

  هذيـ إصٚملم.ذم

  َاُمٞم٦مؾم٤مسمٕم٤م: اًمٙمر: 

ماُمٞم٦م: أت٤ٌمع حمٛمد سمـ اًمٙمرَ   َخس وَخًلم وُمئتلم ُمـ الجرة،اعمتقرم ؾمٜم٦م  يَمَرا

 يٛمٞمٚمقن إمم اًمتِمٌٞمف ذم اًمّمٗم٤مت، واًم٘مقل سم٤مإلرضم٤مء وهؿ ـمقائػ ُمتٕمددة.



 

 
 

 benaacademy.net 164 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

 :سمٞم٦ماَل صم٤مُمٜم٤م: اًمٙمُ 

وأثٌتقا اًمّمٗم٤مت،  ب، اًمذيـ ٟمٗمقا سمٕمضاَل اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمُ  وهؿ أت٤ٌمع قمٌد

سمٕمْمٝم٤م، ومٞمثٌتقن ؾمٌع صٗم٤مت، وهل: اًمًٛمع، واًمٌٍم، واًمٙمالم، واحلٞم٤مة، 

 واًم٘مدرة، واإلرادة، واًمٕمٚمؿ.

• • •



 

 
 

 benaacademy.net 165 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 

 اخلالف ذم اًمٗمروع

  :اًمِمٞمخ  ىم٤مل  

٦ٌَِم إِ َُم٤م سم٤ِمًمٜم  أَ وَ » ـِ  وُمرُ ٤مٍم ذِم ُمَ  إِ مَمٰ ًْ ي َ يمَ  :وِع اًمد  ْٕ ِئِػ ا ْرسَمِع وَمَٚمْٞمَس سمَِٛمْذُُمقٍم، وَم٢مَن ٤مًمَٓمَقا

ُ ٦ٌم، َواوِع َرمْحَ ُٗمرُ  اًمْ َف ذِم ٓظْمتاَِل ا ُٛمقُدوَن ذِم اظْمتِ ْخَتٚمِٗمُ عْم  ْؿ، ُُمَث٤مسُمقَن ذِم وِمٝمِ اَل قَن وِمٞمِف حَمْ

َٗم٤مىُمُٝمْؿ طُمَج٦ٌم ىمَ اضْمتَِٝم٤مِدهِ   .٦مٌ ٤مـمِٕمَ ْؿ َواظْمتاَِلوُمُٝمْؿ َرمْح٦ٌَم َواؾِمَٕم٦ٌم، َواشم 

٠َمُل اهللَ  ًْ ـَ اًْمٌَِدِع َواًْمِٗمْتٜم٦َمِ َأْن َيْٕمِّمَٛمٜمَ  َٟم ٞمِ ٤م ُِم ٜمَ ؾْماَل ٜم٤َم قَمغَمٰ اإْلِ ٞمَ ، َوُُيْ  ً ٦ِم، ِم َواًم

  ـْ َيَتٌِعَوجَيَْٕمٚمٜم٤َم مِمَ 
ِ
َٟم٤م ذِم  احلَٞمَ ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهلل اَمِت سمَِرمْحَتِِف  ُزُْمَرشمِِف سَمْٕمَد اعمَ ٤مِة، َوَُيْنُمَ

 آُِملَم. ،َووَمْْمٚمِفِ 

 َٰ  ْٕمَتَ٘مِد.ا آظِمُر اعْمُ ذَ َوه

 َواحْلَ 
ِ
 ٛمَ َٟم٤م حُمَ غٰم ؾَمٞم دِ قمَ  اهللُ  غَمٰ ُه، َوَص دَ َوطْم  ْٛمُد هلل

ٚمِٞماًم ِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمَ ٍد َوآخِ ًْ  .شَؿ شَم

 اًمنمح:

ر اعم١مًمػ أن اخلالف ومٞمف ًمٞمس هذا اعم٘مٓمع ذم اخلالف ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع، وىمرَ 

 سمٛمذُمقم يم٤مخلالف ذم أصقل اًمديـ.

 وذم هذا اعم٘مٓمع أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:



 

 
 

 benaacademy.net 166 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

 :املبخح األٗي: تكطٍٚ اهدّٙ إىل أص٘ي ٗفسٗع

 ٘مرر أُمران:تٝمر هذا اًمت٘مًٞمؿ ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويٜمٌٖمل أن يُ اؿم

ُمـ أطمدصمف  ُل أن هذا اًمت٘مًٞمؿ طم٤مدث مل يٙمـ ذم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م، وأوَ : إول

 ٕمٝمؿ يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ.اعمتٙمٚمٛمقن ُمـ اعمٕمتزًم٦م، وشم٤مسمَ 

روع، اظمتٚمػ اًم٘م٤مئٚمقن هبذا اًمت٘مًٞمؿ ذم و٤مسمط اًمٗمرق سملم إصقل واًمٗم: اًمث٤مين

 وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ:

اعم٤ًمئؾ  :، واًمٗمروع)آقمت٘م٤مدي٦م(اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  :أصقل اًمديـ هل -1

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

ملسو هيلع هللا ىلص إصم٤ٌمت أو ٟمٗمل رؤي٦م اًمٜمٌل : ٦مومٞم٘م٤مل: يٜمٌٜمل قمغم هذا اًمْم٤مسمط أن ُم٠ًمخ

ٕهنام  :ُمـ أصقل اًمديـمه٤م  ،¶، وُم٠ًمخ٦م: اعمٗم٤موٚم٦م سملم قمثامن وقمكم ًمرسم ف

 ٚمٛمٞمت٤من.ُم٠ًمخت٤من قمِ 

 ،واًمرسم٤م ،واحل٩م، وحتريؿ اًمزٟم٤م ،واًمّمٞم٤مم ،واًمزيم٤مة ،ةوشمٙمقن ومريْم٦م اًمّمال

 .!ٕهن٤م ُم٤ًمئؾ قمٛمٚمٞم٦م. وهذا فم٤مهر اًمٗم٤ًمد :ُمـ ومروع اًمديـ، وذب اخلٛمر

 اعم٤ًمئؾ اًمٔمٜمٞم٦م. :اعم٤ًمئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م، واًمٗمروع :أصقل اًمديـ هل -8

ٕن يمثػما ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٕمٛمؾ ىمٓمٕمٞم٦م، ويمثػما ُمـ ُم٤ًمئؾ  :هذا وم٤مؾمد أجْم٤مو

 ٞم٦م.ٚمؿ فمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم ىمٓمٕماًمٕمِ 



 

 
 

 benaacademy.net 167 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 هؾ ُيَرد  هذا اًمت٘مًٞمُؿ مجٚم٦م ويٙمقن سم٤مـمال؟وهٜم٤م ي٠ميت ؾم١مال: 

ٕن هذه ُم٠ًمخ٦م اصٓمالطمٞم٦م، وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح. سمنمط  :اجلقاب: ٓ

أن يْمٌط سمْم٤مسمط صحٞمح شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ًمقازم صحٞمح٦م، ومٝمل ُم٠ًمخ٦م اصٓمالطمٞم٦م 

 وًمٞم٧ًم ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ذم شم٘مرير ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة.

 ط اًمتٛمٞمٞمز سملم إصقل واًمٗمروع:ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم و٤مسم

ُمٜمٝم٤م، ومٝمق  ن دىمٞم٘م٤مُمـ اعم٤ًمئؾ، ومٝمق ُمـ إصقل، وُم٤م يم٤م يمؾ ُم٤م يم٤من ضمٚمٞمال

ء يم٤من أُمرا قمٚمٛمٞم٤م أو قمٛمٚمٞم٤م. ،ُمـ اًمٗمروع  ؾمقا

]أي: احلؼ أن اجلٚمٞمؾ ُمـ يمؾ واطمد ُمـ اًمّمٜمٗملم »: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

قب ُم٤ًمئؾ أصقل، واًمدىمٞمؼ ُم٤ًمئؾ ومروع. وم٤مًمٕمٚمؿ سمقضم [اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم

شمرة، يمٛم٤ٌمين اإلؾمالم اخلٛمس، وحتريؿ اعمحرَ  :اًمقاضم٤ٌمت ُم٤مت اًمٔم٤مهرة اعمتقا

يم٤مًمٕمٚمؿ سم٠من اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير وسمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ، وأنف ؾمٛمٞمع سمّمػم، وأن 

شمرة ولذا ُمـ ضمحد  :اًم٘مرآن يمالم اهلل، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٔم٤مهرة اعمتقا

 (1)شد هذه يمٗمرحَ ـ ضَم جٛمع قمٚمٞمٝم٤م يمٗمر، يمام أن ُمشمٚمؽ إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمُ 

ًمف يمالم ذم ٟم٘مد هذا اًمت٘مًٞمؿ واحلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٌٓمالن  واسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

واًمٌدقم٦م، وذم ُمقاوع اؾمتٕمٛمٚمف، واجلٛمع سملم ذًمؽ أن يمالُمف ذم ٟم٘مده ًمٞمس راضمٕم٤م 

                                                           

 .(57-6/56ش )ُمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)



 

 
 

 benaacademy.net 168 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

وإٟمام إمم شمٗم٤مصٞمٚمف، إُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمْم٤مسمط، أو ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ  ،إمم أصؾ اًمت٘مًٞمؿ 

 ٤ٌمطمثلم.شم٥م قمٚمٞمف، يمام طم٘مؼ ذًمؽ سمٕمض اًمؽماعم

 :املبخح اهجاُٛ: اخلالف يف اهفسٗع

٦ٌَِم إِ َُم٤م سم٤ِمًمٜم  أَ وَ »: ىم٤مل اعم١مًمػ   ـِ يمَ  وُمرُ ٤مٍم ذِم ُمَ  إِ مَمٰ ًْ ي ِئِػ وِع اًمد  ٤مًمَٓمَقا

 َ ْٕ ُ ٦ٌم، َواوِع َرمْحَ ُٗمرُ  اًمْ َف ذِم وَم٢مَن آظْمتاَِل  :ْرسَمِع وَمَٚمْٞمَس سمَِٛمْذُُمقمٍ ا قَن وِمٞمِف ْخَتٚمِٗمُ عْم

 .شْؿ َواظْمتاَِلوُمُٝمْؿ َرمْح٦ٌَم َواؾِمَٕم٦مٌ  اضْمتَِٝم٤مِدهِ ْؿ، ُُمَث٤مسُمقَن ذِم وِمٝمِ اَل حَمُْٛمقُدوَن ذِم اظْمتِ 

 .(1)اًمٗمروع مجع ومرع، وهق ًمٖم٦م: ُم٤م سمٜمل قمغم همػمه

د سمف هٜم٤م: ُم٤م ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئد يمٛم٤ًمئؾ اًمٓمٝم٤مرة، واًمّمالة وٟمحقه٤م.  ويرا

قمـ ٟمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م واضمتٝم٤مد، ٓ  يم٤من ص٤مدراُمتك  ف ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٛمذُمقموآظمتال

 ه.ومل يٜمٙمرْ  ملسو هيلع هللا ىلصٕنف وىمع ذم قمٝمد اًمٜمٌل  :قمـ هقى وشمٕمّم٥م

َٓ  اًمَٕمٍْمَ  َأطَمدٌ  ُيَّمٚم لَمَ  َٓ »ىم٤مل ذم همزوة سمٜمل ىمرئم٦م:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنف أُمثٚمتفوُمـ 
 ذِم  إِ

 طَمَتك ُٟمَّمكم   َٓ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَمَ٘م٤مَل  اًمَٓمِريِؼ، ذِم  اًمَٕمٍْمُ  ؿُ سَمْٕمَْمٝمَ  وَم٠َمْدَركَ ، شىُمَرْئَم٦مَ  سَمٜمِل

، سَمْؾ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ىَم٤مَل وَ  َٟم٠ْمتَِٞمَٝم٤م،  ُيَٕمٜم ْػ  وَمَٚمؿْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمِٚمٜمٌَِل   وَمُذيِمرَ  َذًمَِؽ، ُِمٜم٤َم ُيَردْ  مَلْ  ُٟمَّمكم 

 .(8)ُِمٜمُْٝمؿْ  َواطِمًدا

                                                           

 .166ص ش اًمتٕمريٗم٤مت» (1)

خ٤مري ) :قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (8) ٚمؿ )4119، و 946أظمرضمف اًٌم ـ قمٛمر 1773(، وُم ـ طمدي٨م اسم  ¶.(، ُم
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وٕن آظمتالف ومٞمٝم٤م ُمقضمقد ذم اًمّمح٤مسم٦م وهؿ ظمػم اًم٘مرون، وٕنف ٓ يقرث 

 سمخالف آظمتالف ذم إصقل. ،يمٚمٛم٦م َق ر  قمداوة، وٓ سمٖمْم٤مء، وٓ شمٗمَ 

ُ َوا»ل اعم١مًمػ: وىمق ٗمُ عْم
ُٛمقُدوَن ذِم اظْمتِ ْخَتٚمِ ًمٞمس صمٜم٤مء قمغم  ،شؿْ وِمٝمِ اَل قَن وِمٞمِف حَمْ

د سمف. ُمٜمف وم٢من آشمٗم٤مق ظمػمٌ  :آظمتالف قمٜمٝمؿ، وأن يمؾ  م  اًمذَ  ٟمٗمُل  :وإٟمام اعمرا

ومٝمق حمٛمقد قمغم اضمتٝم٤مده  :ٕنف ُمتٝمد ومٞمف، ُمريد ًمٚمحؼ :واطمد حمٛمقد قمغم ُم٤م ىم٤مل

 وإن يم٤من ىمد ٓ يّمٞم٥م احلؼ. ،واشم٤ٌمع ُم٤م فمٝمر ًمف ُمـ احلؼ

ُ ٦ٌم، َواوِع َرمْحَ ُٗمرُ  اًمْ َف ذِم وَم٢مَن آظْمتاَِل »وىمقًمف:  قَن وِمٞمِف حَمُْٛمقُدوَن ذِم ْخَتِٚمٗمُ عْم

 يتٕمٚمؼ هب٤م ُم٠ًمخت٤من:، شْؿ َواظْمتاَِلوُمُٝمْؿ َرمْح٦ٌَم َواؾِمَٕم٦مٌ  اضْمتَِٝم٤مِدهِ ْؿ، ُُمَث٤مسُمقَن ذِم وِمٝمِ اَل اظْمتِ 

 :إومم: ُمـ ضمٝم٦م إثر

أنف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصويٜم٥ًم إمم اًمٜمٌل  ،ذم ذًمؽ طمدي٨م ُمِمٝمقرروى طمٞم٨م يُ 

ًمٞمس ًمف ؾمٜمد. وًم٘مد  :وهذا احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف، أي .(1) ش٦مٌ مْحَ رَ  ْل تِ ُمَ أُ  الُف تِ اظْم »

.د اعمحدصمقن ذم أن ي٘مٗمقا ًمف قمغم ؾمٜمد ومٚمؿ يقومَ ضمٝمِ   ٘مقا

ًمٞمس سمٛمٕمروف قمٜمد اعمحدصملم، ومل أىمػ ًمف قمغم ؾمٜمد »:    ىم٤مل اًمًٌٙمل

 .(8)شُمقوقعوٓ  ،وٓ وٕمٞمػ ،صحٞمح

                                                           

 (.57رىمؿ )ش اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م». ويٜمٔمر ذم اًمٙمالم قمٚمٞمف: ٓ أصؾ ًمف (1)

 (.839/ 1ش )ومٞمض اًم٘مدير» (8)
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 :اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك

 إذا شم٘مرر قمدم صمٌقت اًمٚمٗمظ اًم٤ًمسمؼ، ومٝمؾ يّمح هذا اعمٕمٜمك؟ :أي

 صح٦م هذا اعمٕمٜمك، يمام هق واوح ذم سيح يمالُمف. يرى اعم١مًمػ  

طمٞم٨م مل  :داظمؾ ذم رمح٦م اهلل وقمٗمقه :أي ،ومٞمٙمقن اظمتالف إئٛم٦م رمح٦م

يمثر مم٤م فمٝمر لؿ، ومٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ طمرج ٝمؿ سم٠مُمْ زِ ٚمْ ؿ أيمثر مم٤م يًتٓمٞمٕمقن، ومل يُ ٝمُ ٗمْ يٙمٚم  

ه، إن أص٤مسمقا ومٚمٝمؿ ذم هذا آظمتالف، سمؾ هؿ ومٞمف داظمٚمقن حت٧م رمح٦م اهلل وقمٗمقِ 

 ومٚمٝمؿ أضمر واطمد. أضمران، وإن أظمٓم٠موا

د اًمذي أورده سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: إذا يم٤من آظمتالف رمح٦م:  ،وهبذا يٜمدومع اإليرا

 قمذاسم٤م وؾمخٓم٤م!. ومٞمٙمقن آشمٗم٤مُق 

ٗمٝمؿ ُمـ يمقن ٤مق رمح٦م وظمػم، ًمٙمـ ٕضمؾ أٓ يُ ٕن آشمٗم :وهذا همػم وارد

ىمٞمؾ: وآظمتالف أجْم٤م ذم احلدود اًم٤ًمسم٘م٦م ، أن آظمتالف قمذاب آشمٗم٤مق رمح٦م

 ح٤م ؾمٌؼ شم٘مريره. :رمح٦م أجْم٤م

وم٤مٓظمتالف ذم اًمرأي ىمد يٙمقن  :قر  ٗمَ ق سملم آظمتالف واًمتَ ٗمرَ ويٜمٌٖمل أن يُ 

آظمتالف إمم اًمٗمرىم٦م ؾم٤مئٖم٤م ُم٘مٌقٓ، وىمد ٓ يٙمقن يمذًمؽ، واعمحذور أن يّمؾ 

 واًمٕمداوة.
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، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن: اظمتٚمٗمقا ذم أطمٙم٤مم ملسو هيلع هللا ىلصومٝم٤مهؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ًمقومقر قمٚمٛمٝمؿ وديٜمٝمؿ، وطمًـ ىمّمدهؿ. :ديـ، ومل يتٗمرىمقا وٓ ص٤مروا ؿمٞمٕم٤ماًم

ٟم٤مفمرشمف يقُم٤م ذم ُم٠ًمخ٦م،  :اًمِم٤مومٕمل ـُم٤م رأج٧م أقم٘مؾ ُم» :يقٟمس اًمّمدذم ىم٤مل

أب٤م ُمقؾمك، أٓ يًت٘مٞمؿ أن ٟمٙمقن  ٤م: يٜمل، وم٠مظمذ سمٞمدي، صمؿ ىم٤ملٞمَ صمؿ اومؽمىمٜم٤م، وًم٘مِ 

ٟم٤م  .(1)ش؟وإن مل ٟمتٗمؼ ذم ُم٠ًمخ٦م ،إظمقا

 :املبخح اهجاهح: اإلمجاع ٗاالتفاق 

َٗم٤مىُمُٝمْؿ طُمَج٦ٌم ىمَ »: ىم٤مل    .ش٤مـمَِٕم٦مٌ َواشم 

 .(8)ق: اًمٕمزم وآشمٗم٤ماإلمج٤مع ًمٖم٦م

سمٕمد ووم٤مشمف ذم قمٍم ُمـ اًمٕمّمقر  ملسو هيلع هللا ىلص: اشمٗم٤مق ُمتٝمدي أُم٦م حمٛمد واصٓمالطم٤م

 قمغم طمٙمؿ ذقمل.

أن اإلمج٤مع اًمذي يٜمْمٌط هق: ُم٤م يم٤من  شاًمقاؾمٓمٞم٦م»واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم 

 .(1)ر آظمتالف واٟمتنمت إُم٦مثُ إذ سمٕمدهؿ يمَ  :قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

                                                           

 (.138/ 51ش )شم٤مريخ دُمِمؼ» (1)

 .شمجع»ُم٤مدة (، 469/ 83ش )شم٤مج اًمٕمروس»يٜمٔمر:  (8)

 .88ص ش اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م سمتٕمٚمٞمؼ اسمـ ُم٤مٟمع» (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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َٜٞ ﴿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: :وهق طمج٦م ِْ ٱلصهُظ٤َل َو ِ َ ََلُ ٱل٣َُۡسىَٰ َويَتهتِۡى  يَُؼٓا َٜا حَبَۡيه ًِۡس  ٞۢ َب ِٜ
ۖٞ وََظآءَۡت َمِؿۡيًا َٛ َٰ َوُٟۡؿ١ِِٚۦ َج٠٣َه َٜا ح٤ََ يه ِۦ  ُٝۡؤ٠َِِٜۡي ٤ََُّٟلِ ۡ ِ٘ ٱل ٤مء: ﴾ َدۡۡيَ َظبِي  [.115]اًمٜم

شَواَلًَم٦مٍ  ُأَُمتِل قَمغَم  جَيَْٛمعُ  َٓ  اّلَلَ  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىمقل اًمٜمٌل 
(1). 

 .(8)شُم٤م اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م أىمقى قمٜمدٟم٤م ُمـ اإلؾمٜم٤مد»:  رسم٤مح ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب

 :املبخح اهسابع: املرآب األزبعٞ

: وإُم٤مُمف أبق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م إُم٤مم أهؾ اًمٕمراق، اعمذه٥م احلٜمٗملإول: 

 .َخًلم وُمئ٦م ُمـ الجرةوشمقذم ؾمٜم٦م  صمامٟملم ُمـ الجرة،وًمد ؾمٜم٦م 

اهلل ُم٤مًمؽ سمـ أنس، إُم٤مم دار الجرة،  د: وإُم٤مُمف أبق قمٌاعمذه٥م اح٤مًمٙملاًمث٤مين: 

 .شمًع وؾمٌٕملم وُمئ٦م ُمـ الجرةوشمقذم ؾمٜم٦م  صمالث وشمًٕملم ُمـ الجرة،وًمد ؾمٜم٦م 

اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل،  : وإُم٤مُمف أبق قمٌداعمذه٥م اًمِم٤مومٕملاًمث٤مًم٨م: 

 .أرسمع وُمئتلم ُمـ الجرةوشمقذم ؾمٜم٦م  َخًلم وُمئ٦م ُمـ الجرة،وًمد ؾمٜم٦م 

اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ، وًمد  : وإُم٤مُمف أبق قمٌداعمذه٥م احلٜمٌكماًمراسمع: 

إطمدى وأرسمٕملم وُمئتلم ُمـ وشمقذم ؾمٜم٦م  أرسمع وؾمتلم وُمئ٦م ُمـ الجرة،ؾمٜم٦م 

 .الجرة

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين، وًمف ؿمقاهد يمثػمة.(، و8167: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (1)

 (.114/ 1ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء» (8)
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وهٜم٤مك ُمذاه٥م أظمرى يمٛمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م، واًمزيدي٦م، واًمًٗمٞم٤مٟمٞم٦م، وهمػمهؿ، 

سم٤مويمؾ ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ُم٤م يم٤م ، ويؽمك ُمـ ىمقًمف ُم٤م يم٤من ظمٓم٠م، وٓ قمّمٛم٦م ن صقا

 .ملسو هيلع هللا ىلصيمت٤مب اهلل، وؾمٜم٦م رؾمقًمف  إٓ ذم

٠َمُل اهللَ »، وم٘م٤مل: ▐صمؿ ظمتؿ اًمِمٞمخ يمت٤مسمف اًمٜم٤مومع داقمٞم٤م رسمف  ًْ َأْن  َٟم

ٞمِ َيْٕمِّمَٛمٜمَ  ـَ اًْمٌَِدِع َواًْمِٗمْتٜم٦َِم، َوُُيْ ٜمَ ؾْماَل ٜم٤َم قَمغَمٰ اإْلِ ٞمَ ٤م ُِم  ً َرؾُمقَل  ـْ َيَتٌِعٜم٤َم مِمَ ٦ِم، َوجَيَْٕمٚمَ ِم َواًم

 
ِ
َٟم٤م احلَٞمَ ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .شآُِملمَ  .. سمَِرمْحَتِِف َووَمْْمٚمِفِ  ،اَمِت  ُزُْمَرشمِِف سَمْٕمَد اعمَ ذِم  ٤مِة، َوَُيْنُمَ

، واحل  ،فم٤مهر وسم٤مـمٜم٤موٛمد هلل أوٓ وآظمرا

  اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد وآخف وصحٌف.وصغَم 

• • •
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 -اهلتاب ً٘ض٘عات فٔسع-

 اهصفخٞ امل٘ض٘ع

 1 ًكدًٞ

 5 اهتٌٔٚد

 5 ملبخح األٗي: عوٍ اهعكٚدٝا 

 5 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜمك اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح

 6 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أؾمامء قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة

 7 ث٤مًم٨م: أمهٞم٦م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدةاعمٓمٚم٥م اًم

 9 ؿ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدةاعمٓمٚم٥م اًمراسمع: طمٙمؿ شمٕمٚم  

 ٞ9 املبخح اهجاُٛ: أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاع 

 9 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜمك اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

 11 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ظمّم٤مئص قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

 18 ح: اهتعسٙف باملؤهف ٗاهلتاباملبخح اهجاه 

 18 اعمٓمٚم٥م إول: شمرمج٦م اعم١مًمػ

 14 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب

 17 األٗياملكطع 

 18 اًمٌدء سم٤مًمًٌٛمٚم٦م :اعم٠ًمخ٦م إومم

 19 - شمٕم٤ممم -اًمثٜم٤مء قمغم اهلل اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 
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 81 - شمٕم٤ممم -شمٜمزيف اهلل ٦م: ًمثاعم٠ًمخ٦م اًمث٤م

 88 إصم٤ٌمت إؾمامء احلًٜمك، واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم: راسمٕم٦ماعم٠ًمخ٦م اًم

 81 ٘اعد تأصٚوٚٞ يف باب األمساء ٗاهصفاتق

 43 اهجاُٛاملكطع 

  44 اه٘ازدٝ يف اهكسآْ أٗ صخٚح اهطِٞ - تعاىل -املبخح األٗي: اه٘اجب يف صفات اهلل 

َُٙساهِف  45 ٓا إىل طائفتنيّ زدٌُِّلق املِخسفٞ يف باب األمساء ٗاهصفات كجريٝ, هلّ 

 53 تِبٚٔاْ ًٌٔاْ:

 53 إول: طم٘مٞم٘م٦م اإلؿمٙم٤مل ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

ْٕمٜم٤مهُ ٤مْٗمٔمُ ًمَ  َوضَم٥َم إصْم٤ٌمشُمفُ »طمقل ىمقل اعم١مًمػ:  اًمث٤مين:
ِ
ِض عم  53 ش، وشَمْرُك اًمتََٕمر 

 ٕ51 املبخح اهجاُٛ: احمللٍ ٗاملتػاب 

 58 املبخح اهجاهح: ًعِٟ اهتأٗٙى 

 بأدهتٔا - تعاىل -ذكس بعض صفات اهلل : اهجاهحاملكطع 
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 قمغم ُمذهٌلم صٗم٦م اًمٕمٚمقشمٜمٌٞمف: وىمع آٟمحراف ذم 

 

89 

 89 )ال٤مُمش( ، واًمٗمرق سمٞمٜمٝماماحلٚمقل وآحت٤مدُمٕمٜمك وم٤مئدة: 

 98 :عّ صفٞ اهلالَ يف ًبخجنياحلدٙح 

 َاملبخح األٗي: عكٚدٝ أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ يف صفٞ اهلال 
 

94 

 َاملبخح اهجاُٛ: األدهٞ عوٟ صفٞ اهلال 
 

95 

 97 اهسابع املكطع

 ٍٙ133 املبخح األٗي: عكٚدٝ أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ يف اهكسآْ اهلس 



 

 
 

 benaacademy.net 176 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

 138 هجاُٛ: اهدهٚى عوٟ أْ اهكسآْ حسٗف ٗكوٌاتاملبخح ا 

 ْ135 املبخح اهجاهح: أٗصاف اهكسآ 

 137 -تعاىل  -ؤٙٞ اهلل : ح٘ي زاخلاًظاملكطع 

 111 اهطادعاملكطع 

 111 ٗأدهتٕ ,ٗحلٌٕ ,املبخح األٗي: ًعِٟ اإلمياْ باهكدز 

 114 املبخح اهجاُٛ: ًعِٟ اخلري ٗاهػس يف قدز اهلل 

 115 املبخح اهجاهح: أزكاْ اإلمياْ باهكدز 

 117 املبخح اهسابع: أُ٘اع اهتكدٙس 

 119 املبخح اخلاًظ: االحتجاج باهكدز 

 181 املبخح اهطادع: املداهفْ٘ يف باب اهكضاء ٗاهكدز 

 188 املبخح اهطابع: أقطاَ اإلزادٝ ٗاهفسق بِٚٔا 

 184 اهطابعاملكطع 

 ِٗأٌٓٚتٕ ٟ اإلمياْاملبخح األٗي: ًع 
  

185 

 ْ188 املبخح اهجاُٛ: اهفسق بني اإلضالَ ٗاإلميا 

 ُٕ113 املبخح اهجاهح: ًساتب اإلمياْ ٗأزكا 

 ُٕ118 املبخح اهسابع: شٙادٝ اإلمياْ ُٗكصا 

 114 أؾم٤ٌمب زي٤مدة اإليامن

 119 ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن

 141 اهجاًّع املكط



 

 
 

 benaacademy.net 177 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  145 األٗي: اإلضساء ٗاملعساجاملبخح 

  147 ♠ضٟ ٘ت ًع ً٘قصٞ ًوم املاهجاُٛ: املبخح 

 ٞ148 املبخح اهجاهح: أغساط اهطاع 

 158 ذم شمرشمٞم٥م أذاط اًم٤ًمقم٦م :وم٤مئدة

 159 املبخح اهسابع: فتِٞ اهكرب 

 159 اعمٓمٚم٥م إول: اعمراد سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم

 159 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: إدًم٦م قمغم ومتٜم٦م اًم٘مؼم

 163 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: قمٛمقم ومتٜم٦م اًم٘مؼم

 ٌٕٚ161 املبخح اخلاًظ: عراب اهكرب ُٗع 

 161 ٕول: طمٙمؿ اإليامن سمف، ودًمٞمٚمفاعمٓمٚم٥م ا

 161 وٟمٕمٞمٛمف ،: صٗم٦م قمذاب اًم٘مؼماعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 166 املبخح اهطادع: اهِفذ ٗاهبعح 

 166 اعمٓمٚم٥م إول: اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر

 169 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمٌٕم٨م

 171 املبخح اهطابع: احلػس ٗامل٘قف 

 ٌٟ174 املبخح اهجاًّ: اهػفاعٞ اهعظ 

 183 املبخح اهتاضع: احلطاب ُٗػس اهدٗاّٗٙ ٗتطاٙس اهصخف 

 183 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜمك احل٤ًمب، وإدًم٦م قمٚمٞمف

 181 ذم احل٤ًمب اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أطمقال اًمٜم٤مس



 

 
 

 benaacademy.net 178 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

 181 ٞم٤مت ذم احل٤ًمبًمِ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أوَ 

 184 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: قمَؿ يٙمقن احل٤ًمب؟

 185 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: ُم٤مذا سمٕمد احل٤ًمب؟

 ّٙ187 املبخح اهعاغس: امل٘اش 

 187 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜم٤مه ودًمٞمٚمف

 188 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: صٗم٦م اعمٞمزان

 189 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُم٤م اًمذي يقزن ذم اعمٞمزان؟

 193 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: أُمثٚم٦م قمغم ُمث٘مالت اعمٞمزان

 193 املبخح احلادٜ عػس: احل٘ض 

 193 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜم٤مه، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف

 191 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: صٗمتف

 191 املبخح اهجاُٛ عػس: اهصساط 

 191 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜمك اًمٍماط، وأدًمتف

 191 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: صٗم٦م اًمٍماط

 195 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: قمٌقر اًمٍماط

 198 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: اًم٘مٜمٓمرة

 199 ملبخح اهجاهح عػس: اجلِٞ ٗاهِازا 

 199 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜم٤ممه٤م، ووضمقدمه٤م

 833 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمٙم٤من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر



 

 
 

 benaacademy.net 181 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 831 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر 

 838 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ذسمح اعمقت

 ٗخصائصٕ ,ملسو هيلع هللا ىلصبعض حك٘ق اهِيب  اهتاضعاملكطع 
 

831 

  834 ملسو هيلع هللا ىلص اهِيباملبخح األٗي: خصائص 

 838 ملسو هيلع هللا ىلص املبخح اهجاُٛ: حك٘ق اهِيب

 ╚ فضائى اهصخابٞاهعاغس: املكطع 

 

811 

 ٛ811 املبخح األٗي: تعسٙف اهصخاب 

 ٞ811 املبخح اهجاُٛ: فضى اهصخاب 

 ٞ811 املبخح اهجاهح: أفضى اهصخاب 

 883 اهِازبأٗ  اهػٔادٝ باجلِٞاحلادٜ عػس: املكطع 

 ٞ881 املبخح األٗي: تأصٚى املطأه 

  ٗ881 اهِازباملبخح اهجاُٛ: أًجوٞ عوٟ ًّ غٔد هٕ اهػسع باجلِٞ أ 

 887 أٓى اهكبوٞامل٘قف ًّ ُعصاٝ اهجاُٛ عػس: املكطع 

 ٕ888 املبخح األٗي: ًعِٟ اهلفس ٗأُ٘اع 

 813 ٗاهِفاق ,ٗ اهػسن, املبخح اهجاُٛ: اهفسق بني اهلفس 

 ٝ811 املبخح اهجاهح: عكٚدٝ أٓى اهطِٞ يف ًستلب اهلبري 

 815 ٗفضؤٍ ╚حك٘ق اهصخابٞ اهجاهح عػس: املكطع 

 ٞ816 املبخح األٗي: حك٘ق اهصخاب 

 ٞ819 املبخح اهجاُٛ: فضى اهصخاب 



 

 
 

 benaacademy.net 180 ||  سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

 ٞ841 املبخح اهجاهح: حلٍ ضب اهصخاب 

 844 ملسو هيلع هللا ىلصحك٘ق شٗجات اهِيب اهسابع عػس: املكطع 

 844 ملسو هيلع هللا ىلص املبخح األٗي: بٚاْ شٗجات اهِيب 

 849 ملسو هيلع هللا ىلص املبخح اهجاُٛ: فضى شٗجات اهِيب 

 849 املبخح اهجاهح: قرف أًٔات املؤًِني 

 ْ853 املبخح اهسابع: ًعاٗٙٞ بّ أبٛ ضفٚا 

 858 املطوٌني حك٘ق أئٌٞاخلاًظ عػس: املكطع 

 ًٞ858 املبخح األٗي: ًِصب اإلًا 

 851 املبخح اهجاُٛ: حلٍ اإلًاًٞ, ٗمب حتصى 

 856 املبخح اهجاهح: ًّ حك٘ق إًاَ املطوٌني 

 َ868 املبخح اهسابع: اخلسٗج عوٟ اإلًا 

 865 اهبدعٞ ٗاملبتدعٞاهطادع عػس: املكطع 

 865 املبخح األٗي: تعسٙف اهبدعٞ, ٗاهتخرٙس ًِٔا 

 ٞ867 املبخح اهجاُٛ: ً٘قف املطوٍ جتاٖ اهبدعٞ ٗاملبتدع 

 ّٙ873 املبخح اهجاهح: اجلداي يف اهد 

 871 املبخح اهسابع: اهتعسٙف بأغٔس اهبدع 

 876 اخلالف يف اهفسٗعاهطابع عػس: املكطع 

 877 املبخح األٗي: تكطٍٚ اهدّٙ إىل أص٘ي ٗفسٗع 

 879 املبخح اهجاُٛ: اخلالف يف اهفسٗع 



 

 
 

 benaacademy.net 181 ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 888 املبخح اهجاهح: اإلمجاع ٗاالتفاق 

 ٞ881 املبخح اهسابع: املرآب األزبع 

 885 فٔسع ً٘ض٘عات اهلتاب

 اهلل تعالىتم بحمد 
• • • 


