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 واعمرؾمٚملم، األنٌٞم٤مء أذف قمغم وؾمٚمؿ اهلل وصغَم  اًمٕم٤معملم، رب   هلل احلٛمد

 .. أمجٕملم وصحٌف آخف وقمغم حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م

 سمٕمد: أُم٤م

 ،شاًمٕمٌٞمد قمغم اهلل طمؼ هق اًمذي اًمتقطمٞمد يمت٤مب» قمغم وؾمٞمط ذح ومٝمذا

 صمؿ اعمًجد، ذم دروؾم٤م فأصٚمُ  ويم٤من ،   اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد ًمٚمِمٞمخ

 سم٤مًمزي٤مدة اإلصالح ىمٚمؿ ومٞمٝم٤م وأقمٛمٚم٧م سمٛمراضمٕمتٝم٤م، وىمٛم٧م شمٗمريٖمٝم٤م، ضمرى

 سمتٜمًٞمؼ( اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٜم٤مء أيم٤مديٛمٞم٦م) ذم اًمٕمٚمٛمل اعمٙمت٥م ىم٤مم صمؿ واًمتٝمذي٥م، واحلذف

 واًمِمٕمر، اًمٜم٘مقل وشمقصمٞمؼ واألطم٤مدي٨م، اآلي٤مت سمتخري٩م وذًمؽ وحت٘مٞم٘مف، اًمنمح

 .ذًمؽ وٟمحق

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

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

 قمغم يتقوم٤مٟم٤م وأن قمٚمٛمٜم٤م، سمام ويٜمٗمٕمٜم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م، قمٚمام يزيدٟم٤م أن اعم١ًمول واهلل

 .اخل٤مًمص اًمتقطمٞمد
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 ظمروج ذم أؾمٝمؿ ُمـ ًمٙمؾ - شمٕم٤ممم اهلل ؿمٙمر سمٕمد - اجلزيؾ سم٤مًمِمٙمر وأظمتؿ

 ُمٜمؼم ؿمٌٙم٦م) ذم اًمٕمٛمؾ ومريؼ وهؿ وحت٘مٞم٘مف، وُمراضمٕمتف شمٗمريٖمف ُمـ اًمنمح، هذا

 سمٜم٤مء أيم٤مديٛمٞم٦م) ذم اًمٕمٚمٛمل واعمٙمت٥م سم٤مًمتٗمريغ، ىم٤مم اًمذي( سُمٕمد قمـ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمتدسمر

 ال يمٌػما  ضمٝمدا سمذًمقا  وم٘مد واًمتح٘مٞمؼ، واًمتدىمٞمؼ سم٤مًمتٜمًٞمؼ ىم٤مم اًمذي( اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .ُمثقسمتٝمؿ وو٤مقمػ اجلزاء، ظمػم اهلل ومجزاهؿ وقم٤مٟم٤مه، ضمَرسمف ُمـ إال يٕمرومف

 

 ٕمزيز اًم٤ٌمشمكماًم قمٌد سمـ يمتٌف/ ظم٤مًمد

batli88@gmail.com 

*   *   *
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أن  -ىمٌؾ اًمنموع ذم ذح أبقاب اًمٙمت٤مب  -ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م واعمٗمٞمد ًمٕمؾ  

ٕمد ُمدظمال ذم دراؾم٦م هذا اًمٙمت٤مب، وىمد أتحدث قمـ سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل شمُ 

 ضمٕمٚمُتٝم٤م ذم ُمٌحثلم:

 :تسمجة وٕدصة لمىؤلف األٔه: املبشح

 :ٌطبْ ٔوٕلدٓ ٌٔػأتْأٔال: 

ٜم٦م ًُّ  سمـ قه٤مباًم قمٌد سمـ دقم٦م اإلُم٤مم حمٛمدوىم٤مُمع اًمٌ هق اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًم

مخس قمنمة د ؾمٜم٦م ، ُوًم   ٞمِٛملُّ اًمَتٛمِ  ِديُّ ُمنَمف اًمٜمَج   سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن

، وهل سمٚمدة ىمري٦ٌم ُمـ اًمري٤مض، وٟمِم٠م شاًمُٕمَٞمٞم ٜم٦َم»ذم سمٚمدة  (ـه1115وأخػ )وُمئ٦م 

حٗمظ اًم٘مرآن : ومفمٝمرت قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜمَج٤مسم٦م واًمٜمٌقغ ُمـ صٖمرهوذم سمٞم٧م قمٚمؿ، 

اًمٕم٤مذة، صمؿ درس قمٚمٞمف اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم واحلدي٨م،  فىمٌؾ سُمٚمقهم -قمغم يد واًمده  -

اًم٘مٞمؿ، وأثَر ذًمؽ قمغم اسمـ شمٚمٛمٞمذه واقمتٜمك سمٙمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م و

 ُمٜمٝمجف اًمٕمٚمٛمل ذم يمتٌف يمام هق ُُمالطمظ.

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

وأىم٤مم ذم اًمٌٍمة وأظمذ  ،إمم اعمديٜم٦م وأىم٤مم هب٤م ُُمدة، صمؿ رطمؾ إمم اًمٕمراق -أجْم٤م 
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سمػم واألطم٤ًمء ٤م ًمٚمٕمٚمؿ، داقمٞم٤م إمم ن ذم رطمالشمف ـم٤مًمٌويم٤م ،قمـ قمٚمامئٝم٤م، صمؿ إمم اًمزُّ

ٝم يـ.اهلل، ُمتَٗم٘م   ٤م ذم اًمد 

 وَ أبسش غٕٗخْ:ثاٌٗا: 

 سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ؾُمٚمٞمامن، واًمَِمٞمخ سمـ قه٤مباًم قمٌد واًمده اًمَِمٞمخ

ٜمدي، وهمػمهؿ.اًم قمٌد  ً ٕمل، واًمَِمٞمخ حمٛمد طمٞم٤مة اًم
 ٚمٓمٞمػ اًمِم٤مومِ

 وَ أبسش تالوٗرٓ:ثالجا: 

 همٜم٤َمم، وطمٗمٞمده سمـ اهلل، واًمَِمٞمخ طمًلمقمٌد وطُمًلم، وقمكم،  :أبٜم٤مؤه اًمَِمٞمخ 

 .- رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤م -طمًـ، وهمػمهؿ  سمـ رمحـاًم قمٌد

 آثاز الػٗذ ٔوؤلفاتْ:زابعا: 

د دَ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمحـ سمَّم  :ُمـ أؿمٝمره٤م: ٗم٤متا ُمـ اعم١مًمَ قمدد اًمِمٞمخ ػصٜمَ

، شيمِمػ اًمِمٌٝم٤مت» ويمت٤مب، شيمت٤مب اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد»دراؾمتف 

 وهمػمه٤م. ،شُم٤ًمئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م»، وشخمتٍم زاد اعمٕم٤مد»، وشاألصقل اًمثالصم٦م»و

 :ٔفاتْخاوطا: 

سمٕمد طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء  (ـه1826ؾم٧م وُمئتلم وأخػ ) ؾمٜم٦م شُمقذم  

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

 ومجٕمٜم٤م سمف ذم واؾمع ضمٜم٤مشمف.

○ ○ ○ 
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 عسٖف بالهتاب:تال: الجاٌ٘ املبشح

 ضمقاٟم٥م:قمدة  ُمـط اًمْمقء قمغم هذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك ؾمٚم   أُ ًمٕمكم  

 :: وٕضٕع الهتابأٔال

 اًمٙمت٤مب يدور طمقل ُمقوققملم رئٞمًلم: مه٤م:

٤مألدًم٦م ُمـ ُم٘مروٟم٤م سم٤ٌمدة، سمٞم٤مُن ُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف ُرؾُمَٚمف ُمـ شمقطمٞمد اًمٕم -1

ٜم٦م. ًُّ  اًمٙمت٤مب واًم

ٜم٤مذم يمامًمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمـ اًمنمك األيمؼم، أو يُ  ذا اًمتقطمٞمده ٜم٤مذمسمٞم٤من ُم٤م يُ  -8

ىمد ُيٗميض إمم ذًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ُم٤م سمٞم٤من اًمقاضم٥م ُمـ اًمنمك األصٖمر وٟمحقه، و

 واًمذرائع.

 :ٔوٗصاتْ ،: وٍّر الهتابثاٌٗا

 صمالصم٦م أُمقر:  يتْمَٛمـ ًمٙمت٤مب ُمرشم٥م قمغم األبقاب، ويمؾ سم٤مبا 

ر ُمـ سم٤مب ومْمؾ اًمتقطمٞمد وُم٤م »يم٘مقًمف: : اًمؽممج٦م اًمتل هل اًمٕمٜمقان -1 يٙمٗم 

 .شاًمذٟمقب

آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م صم٤مر، أي: اآلي٤مت، واألطم٤مدي٨م، واًمٜمّمقص واآل -8

 قمغم ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب. لُّ د، اًمتل شمواًمت٤مسمٕملم



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
8 

 

ظمالص٦م ُم٤م حيتقيف اًم٤ٌمب، وهذه اعم٤ًمئؾ َيِّمحُّ أن  :وهل اعم٤ًمئؾ، -3

وم٘مد سمٚمٖم٧م ذم  :ُمـ سم٤مب إمم آظمر -ىِمَٚم٦م ويمثرة  - ختتٚمػ. وهل شومقائد»ًٛمك شمُ 

 .(1)مل شمزد ذم سم٤مب آظمر قمغم اصمٜمتلمُم٠ًمخ٦م، وأطمد األبقاب صمالصملم 

 وٗصات الهتاب: ٔأوا

اآلي٤مت واألطم٤مدي٨م، ًمٞمس ومٞمف طمِمق، وال شمٙمرار، سمٜم٤مءه ىم٤مئؿ قمغم  أن: ومٛمٜمٝم٤م

ئد  وال شمٓمقيؾ، وإٟمام هق آي٤مت وأطم٤مدي٨م، ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٌٕمض اًمٗمقا

 واعم٤ًمئؾ.

ُمتًٚمًٚم٦م ُمؽماسمٓم٦م، آظمذ  ُمرشم٥م قمغم أبقاب طُمًـ اًمؽمشمٞم٥م، ومٝمقوُمٜمٝم٤م: 

 سمٕمض. سمٕمْمٝم٤م سمُحَجز

قمـ سمٕمض أئٛم٦م اإلؾمالم،  اعم١مًمػ ٝم٤مٚميٜم٘مُم٤م ومٞمف ُمـ ٟمُ٘مقل خمتٍمة ُمٗمٞمدة وُمٜمٝم٤م: 

ـ اًم٘مٞمؿ، واًمذهٌل  يم٤مإلُم٤مم اًمٌٖمقي    وهمػمهؿ. ،، وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واسم

طمٞم٨م ال ُيٕمرف ُمّمٜمٌَػ  :ًمٚمِمٞمخ - شمٕم٤ممم -وُيٕمدُّ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ شمقومٞمؼ اهلل 

ًمف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمعُ  أن هذا  ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿىمد واًمتَّمٜمٞمػ، و قمغم ُمٜمقا

 .   اًمٙمت٤مب ومٞمف ؿمٌف سمّمحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري

                                                             

( ُم٠ًمخ٦م، 591) ُمئ٦م إطمدى وشمًٕملم ومخس :كم ًمٚمٛم٤ًمئؾ ذم اًمٙمت٤مب يمٚمفسمٚمغ اعمجٛمقع اًمٙمُ  (1)

اًمَِمٞمخ قمٌد اهلل  وُمٜمٝمؿػ ظم٤مص، وأومرده٤م ذم ُم١مًمَ  ،أهؾ اًمٕمٚمؿوىمد اقمتٜمك هب٤م سمٕمض 

ويش    ش.اًمتقوٞمح اعمٗمٞمد عم٤ًمئؾ يمت٤مب اًمتقطمٞمد» ف:ذم يمت٤مسم اًمدُّ
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قمغم ـمري٘م٦م ُم٘م٤مرسم٦م  ٥م قمغم األبقابيمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمرشم أن :ضمف اًمِمٌفوو

صمؿ شمرمج٦م ًمٙمؾ  سم٤مب، وم٤مًمِمٞمخ يْمع  .ًمٓمري٘م٦م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم شمرشمٞم٥م يمت٤مسمف

ورسمام أتٌع ذًمؽ ، اآلي٤مت واألطم٤مدي٨م٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ـمروم٤م مماًمؽممج٦م حت٧م يذيمر 

ح اعم٘مّمقدؼ سمذيمر سمٕمض اآلصم٤مر، صمؿ يٕمٚم   ئد وُم٤ًمئؾ ُمـ قمٜمده شمقو  ، وهذا سمٗمقا

ا ًمٓمري٘م٦م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم شمرشمٞم٥م   .شاجل٤مُمع اًمّمحٞمح»ُمِم٤مسمف ضمدًّ

واهلل  -٦م ىمّمد اعم١مًمػ ، وسم٤مرك ومٞمف سمؼميمٟمٗمع اهلل هبذا اًمٙمت٤مب ٟمٗمٕم٤م قمٔمٞماموىمد 

 ٘مد واحلًد قمغم هذه اًمدقمقة، وُيٜمٗم ري احلوإن يم٤من هٜم٤مك ُمـ يٓم قِ  .- شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

 قمـ احلؼ. ُمٜمٝم٤م: ومٝمذا ًمٖمرض ذم ٟمٗمًف وسُمٕمد

 فائدة لطٗفة:

أنَف  (1)اًمٌٙمريرمحـ اًم قمٌد قمـ اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ   سمـ اًمَِمٞمخ حمٛمدروى 

 ويم٤من ومٞمف ُمدرس إذا ومرغ ُمـ شمدريًف ًمٕمٜمقا اسمـ ،يمٜم٧م سمجقار ُمًجد ذم اهلٜمدىم٤مل: )

ًمٙمـ أطم٥م أَن  ،ٞمد اًمٕمرسمٞم٦مأن٤م أضُمِ »وىم٤مل:  ،يب ُمـ اعمًجد ُمرَ  قه٤مب، وإذا ظمرجاًم قمٌد

 !ٜمل ُم٤م يٗمٕمؾ ذم درؾمف، وينمب ُمـ قمٜمدي ُم٤مًء سم٤مرًدا. وم٠ممَهَ شَأؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ أَهٚمٝم٤م

وٟمزقم٧م دي٤ٌمضمتف  شيمت٤مب اًمتقطمٞمد»وأظمذت  ،فسم٠من دقمقشمُ  ىم٤مل: وم٤مطمتٚم٧ُم 

 ؟: أت٠مذن زم َأن آيت سمٌٓمٞمخ٦موووٕمتف قمغم رف ذم ُمٜمززم ىمٌؾ جمٞمئف، ومٚمام طمي ىمٚم٧ُم 

عمـ هذا اًمٙمت٤مب؟ هذه »وم٘م٤مل:  !رأؾمف زُّ ومذه٧ٌم، ومٚمام رضمٕم٧م إذا هق ي٘مرأ ويُ 

                                                             

 وهق أطمد ـمٚم٦ٌم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ   وهمػمه. (1)
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ال  :وم٘مٚم٧مش س اًمٌخ٤مري؟!ٟمٗمَ  -واهلل  -هذا  !اًمؽماضمؿ ؿمٌف شمراضمؿ اًمٌخ٤مري

وًمف  ،ويم٤من ص٤مطم٥م ُمٙمت٦ٌم -أال ٟمذه٥م ًمٚمِمٞمخ اًمٖمزوي ًمٜم٠ًَمخف  :صمؿ ىمٚم٧م !أدري

يم٤من قمٜمدي أوراق ؾم٠َمخٜمل  :ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف وم٘مٚم٧م ًمٚمٖمزوي - رد قمغم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من

اًمِمٞمخ ُمـ هل ًمف؟ ومٚمؿ َأقمرف، ومٗمٝمؿ اًمٖمزوي اعمراد، ومٜم٤مدى ُمـ ي٠م يت سمٙمت٤مب 

قه٤مب. اًم قمٌد سمـ هذا عمحٛمد :وم٘م٤مل ،وم٠ُميت هب٤م وم٘م٤مسمؾ سمٞمٜمٝمام ،شجمٛمققم٦م اًمتقطمٞمد»

ومًٙمتٜم٤م وؾمٙم٧م ىمٚمٞمال. ش ؟!اًمٙم٤مومر»وسمّمقت قم٤مل:  ،وم٘م٤مل اًمٕم٤ممل اهلٜمدي ُمٖمْم٤ٌم

 ش.!إن يم٤من هذا اًمٙمت٤مب ًمف وم٘مد فمٚمٛمٜم٤مه»ف وم٤مؾمؽمضمع. صمؿ ىم٤مل: صمؿ هدأ همْمٌُ 

 ،وشمٗمرق شمالُمٞمذ ًمف ذم اهلٜمد .هويدقمق ُمٕمف شمالُمٞمذُ  ،يقم يدقمق ًمف َؾ صمؿ إٟمف ص٤مر يمُ 

 ـها. (1)شقه٤مباًم قمٌد ٤م ًمٚمِمٞمخ اسمـٕموإذا ومرهمقا ُمـ اًم٘مراءة دقمقا مجٞم

 :وهاُ تألٗف الهتاب: ثالجا

ف وهق أؿمٝمر يمتٌ - اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ اسمتدأ شم٠مخٞمػ هذااًمٕمٚمامء أن سمٕمض ذيمر  

ٌٕمض سمح٤م رأى ُمـ سمٕمض ُمٔم٤مهر اًمنمك، واإلظمالل  :ذم اًمٌٍمة - ٝم٤موأضمٚمُّ 

وذع ذم مجع ُم٤مدشمف. صمؿ ، ومٙمرة اًمٙمت٤مب ذم ذهٜمف واضم٤ٌمت اًمتقطمٞمد، وم٤مٟم٘مدطم٧م

 شطُمَري ِٛمالء»ٌٚمدة إمم ٟمجد، وإىم٤مُمتف سمشمٗمَرغ إلمت٤مم اًمٙمت٤مب وحتريره سمٕمد قمقدشمف 

ىمٕم٦م  ؿمامل همرب اًمري٤مض.ُمـ  ُمؽم صمامٟملم يمٞمٚمق ٟمحق قمغم سُمٕمد اًمقا

 

                                                             

ـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ» (1) ـ إسمراهٞمؿ سم  (.76-1/75ش )ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سم



 

 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

11 

 :: إسصاءات سٕه الهتابزابعا

جمٛمقع أبقاب اًمٙمت٤مب ؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م وؾمتلم سم٤مسم٤م، قمغم ظمالف ذم اعم٘مدُم٦م: سمٚمغ 

 شمٕمدُّ سم٤مسم٤م أم ال؟ واألُمر ذم ذًمؽ ىمري٥م.هؾ 

مخ٦ًم وقمنميـ اصمٜمتلم وؾمتلم وُمئ٦م آي٦م، ووىمد اؿمتٛمٚم٧م شمٚمؽ األبقاب قمغم 

 ئ٦م ُم٠ًمخ٦م.إطمدى وشمًٕملم ومخًٛموؾمت٦م وصمالصملم أثرا، و، وُمئ٦م طمدي٨م

 خاوطا: ثٍاء العمىاء عمى الهتاب، ٔعٍاٖتّي بْ:

طمٗمٞمد قه٤مب، وهق اًم قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمَِمٞمخ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل

ذم ذح شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ) ذح هلذا اًمٙمت٤مبص٤مطم٥م أول وأيمؼم اعمّمٜم ػ و

ذم ُمٕمٜم٤مه مل يًٌ٘مف إًمٞمف  هق يمت٤مب ومرد»، ىم٤مل قمـ هذا اًمٙمت٤مب: يمت٤مب اًمتقطمٞمد(

 .(1)شؾم٤مسمؼ، وال حل٘مف ومٞمف الطمؼ

مجع قمغم  »: اعمّمٜمػ أجْم٤م طمٗمٞمد ، وهقطمًـ سمـ رمحـاًم قمٌد وىم٤مل اًمَِمٞمخ

أدًم٦م اًمتقطمٞمد ُم٤م ُمـ ٜمف ووٛمَ  ،ظمػما يمثػما  - يمت٤مب اًمتقطمٞمديٕمٜمل  -اظمتّم٤مره 

 .(8)شاهللال َيٖمِٗمره  األدًم٦م ذم سمٞم٤من اًمنمك اًمذيومٞمف  ٘مف اهلل، وسملَم وومَ  ـٗمل ُمٙمي

ذم اًمقضمقد، ص٤مر  ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم»ىم٤مؾمؿ:  سمـ رمحـاًم قمٌد اًمَِمٞمخقمٜمف وىم٤مل 

ديـ، وطمج٦مسمديٕم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه، مل ُيًٌؼ إًمٞمف، قمٚمام ِحديـ، واؿمتٝمر قمغم اعمُٚم  ًمٚمٛمَقطم 

                                                             

 .18صش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد» (1)

 .(339/ 4) شاًمدرر اًمًٜمٞم٦م» (8)
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وقمٙمػ قمٚمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم، وص٤مر اًمٖم٤مًم٥م حيٗمٔمف قمـ فمٝمر ىمٚم٥م، وقمَؿ أي اؿمتٝم٤مر، 

 .(1)شاًمٜمٗمع سمف

وهل  ة،، وُمذايمر٦م، ودراؾم٤مطمٗمٔم :هبذا اًمٙمت٤مب قمغم اًمقصٞم٦مأب اًمٕمٚمامء وىمد د

ي٤م ـم٤مًم٥م  -وصٞم٦م ضمديرة سم٤مالقمتٜم٤مء عمـ ٟمّمح ًمٜمٗمًف، وأراد ٟمج٤مهت٤م، وم٤مضمتٝمد 

ذم طمٗمظ اًمٙمت٤مب، وومٝمٛمف، وأقمد قمٚمٞمف اًمٙمَرة سمٕمد اًمٙمرة، واقمتـ سمف قمٚمام  -اًمٕمٚمؿ 

ف أو خيدؿمف، وم٤مًمٜمج٤مة ذم ُّم مم٤م يٜم٘مِ  واطمذروقمٛمال، سمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وشمٙمٛمٞمٚمف، 

 اًمدار اآلظمرة سم٤مًمتقطمٞمد اًمّمحٞمح اعمًت٘مك ُمـ ُمٕملم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

وح واًمتٕم  ٚمٞم٘م٤مت ومم٤م يدل قمغم قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء واطمتٗم٤مهلؿ سمف: يمثرة اًمنمُّ

 . (8)وصمالصملم يمت٤مسًم٤م حلقار قمٚمٞمف، طمٞم٨م زادت قمغم ؾمت٦موا

 ذم اًمثٜم٤مء قمغم اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل: ؾمحامن   سمـ وٟمٔمؿ اًمَِمٞمخ ؾمٚمٞمامن

 ٍما دىمددددددددددددددددددددددددد أَخددددددددددددددددددددددددَػ اًمَِمددددددددددددددددددددددددٞمُخ ذم اًمتقطمٞمددددددددددددددددددددددددِد خمتدددددددددددددددددددددددد
  

دددددددددددددددددددددددددددد٥ِم إيْمدددددددددددددددددددددددددددد٤مطم٤م وشمٌِٞم٤مٟمددددددددددددددددددددددددددددد٤م  يٙمٗمددددددددددددددددددددددددددددل أظمدددددددددددددددددددددددددددد٤م اًمٚمُّ

   
 ومٞمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِف اًمٌٞمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مُن ًمتقطمٞمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِد اإل  سمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام

  
 إيامٟمدددددددددددددددددددددددددددددد٤مىمددددددددددددددددددددددددددددددد يٗمَٕمددددددددددددددددددددددددددددددُؾ اًمٕمٌددددددددددددددددددددددددددددددُد ًمٚمٓم٤مقمدددددددددددددددددددددددددددددد٤مت 

   
 وىُمدددددددددددددددددددددددددؾ ضُمدددددددددددددددددددددددددزى اهلُل ؿمددددددددددددددددددددددددددٞمَخ اعمًدددددددددددددددددددددددددٚمِٛملم يمددددددددددددددددددددددددددام

  
ح٤مء أريم٤مٟمددددددددددددددددددددددددددد٤م دددددددددددددددددددددددددددٛم  ًَ ىمدددددددددددددددددددددددددددد ؿمددددددددددددددددددددددددددد٤مد ًمٚمِٛمَٚمددددددددددددددددددددددددددد٦م اًم
(3)

 

   
                                                             

 .7ص ش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)

 .58ًمٕمٌداإل  اًمِم٤ميع، صش قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء سمٙمت٤مب اًمتقطمٞمد»يٜمٔمر:  (8)

 .3ص شطم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (3)
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 ُُمنَمف: سمـ وىم٤مل اًمَِمٞمخ أمحد

 أوضمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَز ٟمٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذةٍ  وأَخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَػ ذم اًمتقطمٞمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِ 

  

ـُ ًمٚمَحددددددددددددددددددؼ  َُمدددددددددددددددددـد ُهددددددددددددددددددِدي  هبدددددددددددددددددد٤م ىمددددددددددددددددددد َهدددددددددددددددددددى اًمددددددددددددددددددرمح

   

 ٟمّمقصدددددددددددددددددددد٤م ُِمدددددددددددددددددددـد اًم٘مددددددددددددددددددددرآن شَمِمددددددددددددددددددددِٗمل ُمدددددددددددددددددددـد اًمَٕمٛمددددددددددددددددددددك

  

(1)ُمًدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٜمَدِ ويمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؾ  طمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي٨م ًم ئٛمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٦م 
 

   

 :: وٍّر غسح الهتابضادضا

ُح  يٛمٞمؾقم٤مدة ُم٤م   :أطمد ُمٜمٝمجلم إمم اًمنَما

 ،اًمٜمّمقصأخٗم٤مظ االقمتٜم٤مء سمتحٚمٞمؾ اًمذي ي٘مقم قمغم : تحٚمٞمكماًم اعمٜمٝم٩مأوال: 

 .وذطمٝم٤م ٟمّم٤م ٟمّم٤م

، ُمـ همػم ٛمقوقع اًم٤ٌمبسماالقمتٜم٤مء اًمذي ي٘مقم قمغم  :قوققملاعم اعمٜمٝم٩مصم٤مٟمٞم٤م: 

 .اًمٜمّمقص أخٗم٤مظ اًمقىمقف يمثػما قمٜمد

اًمث٤مين  اعمٜمٝم٩مإمم  -شمٕم٤ممم  اهلل سم٢مذن -ذم هذا اًمنمح وؾمٞمٙمقن اًمَتقضمف 

 ، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:)اعمقوققمل(

                                                             

 .4ص اًم٤ًمسمؼ، (1)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
14 

 

ف ُمـ آي٤مت وأطم٤مدي٨م وآصم٤مر، قمٚمٞم إيراد ٟمص اًم٤ٌمب وسمٞم٤من ُم٤م يِمتٛمؾ -1

ذا أطمًـ : ألن هوطمدة ُمقوققمٞم٦مسمٞمٜمٝم٤م  سم٤مسملم أو أيمثر إذا يم٤من مجٕم٧ُم ورسمام 

ٟمٌف. مجعذم  وأنٗمع  أـمراف اعمقوقع، ووٌط ضمقا

ام - أو األبقاب اًمتل شمِمؽمك ذم ُمقوقع واطمد -ذح اًم٤ٌمب  -8  ً ، ُم٘م

 اًمنمح إمم صمالصم٦م ومّمقل:

 :: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مماًمٗمّمؾ األول

سمٕمض أهؾ سمٕم٤ٌمرة خمتٍمة، وهق ىمري٥م مم٤م يٕمؼم  قمٜمف  ُم٘مّمقد اًم٤ٌمبأذيمر ومٞمف 

 .شاًمتقطمٞمدُمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٤ٌمب ًمٙمت٤مب »: ؿاًمٕمٚمؿ سم٘مقهل

 :اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦ماًمٗمّمؾ اًمث٤مين: 

أتٜم٤مول ومٞمف اعمقوققم٤مت اًمرئٞم٦ًم اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمب، ُمٌٞم ٜم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م 

 ، وهذا اًمٗمّمؾ هق ًُم٥مُّ اًمنمح وأؾم٤مؾمف.ووقاسمط وومقائدوأىم٤ًمم ُمـ أطمٙم٤مم 

 :ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب ،اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص

ئد واعمٕم٤مين اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًم٤ٌمب، ُمع  مجٚم٦م ُمـُأبلم  ومٞمٝم٤م  اًمٗمقا

 وُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمؽممج٦م اًم٤ٌمب.دالًم٦م هذه اًمٜمّمقص سمٞم٤من 

وم٘مد أؾمس ًمٜمٗمًف قمٚمام ُم١مصال  ،ٝم٤م وأطمًـ ومٝمٛمٝم٤مُمـ أت٘مٜمَ :وهذه اًمٗمّمقل اًمثالصم٦م

ٛمٓم٤مًمٕم٦م اًمنموح واًمرؾم٤مئؾ سم هشمٕمزيزو تفاًمتقطمٞمد، ويٌ٘مك قمٚمٞمف شم٘مقي أبقابذم  ٟم٤مومٕم٤م

قمغم احلقادث  األصقل واًم٘مقاقمد شمٜمزيؾصمؿ االضمتٝم٤مد ذم  ،اًم٤ٌمب واًمٗمت٤موى ذم هذا

 واًمقىم٤مئع.
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أن يٕمتٜمل اًمٓم٤مًم٥م سم٤مًمت٠مصٞمؾ، صمؿ يرومع اًمٌٜم٤مء  :وهٙمذا يٙمقن اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل

ويٙمٛمٚمف سم٤مًم٘مراءة، ال أن خيقض اًمٓم٤مًم٥م ذم أَُم٤مت اًمٙمت٥م دون أؾم٤مس راؾمخ ذم 

 اًمٕمٚمؿ اًمذي ي٘مرأ ومٞمف.

 ٟمًختلم:وىمد رأج٧ُم أن خيرج اًمنمح ذم 

 اًمٜمًخ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م:األومم: 

 وشمْمؿ اًمنمح يم٤مُمال، إو٤موم٦م إمم ُم٤م ي٠ميت:

أو  -قمٜم٤مس اًمدرس. وشمْمؿ اًمٕمٜم٤مويـ اًمرئٞم٦ًم عمحتقى ذح اًم٤ٌمب  -1

، وهق أؿمٌف سم٤مًمٗمٝمرس اإلمج٤مزم، ووم٤مئدشمف: -األبقاب اعمِمؽميم٦م ذم ُمقوقع ُم٤م 

 إقمٓم٤مء صقرة إمج٤مًمٞم٦م عمْمٛمقن اًم٤ٌمب.

 شمقوٞمحٞم٦م ًمٌٕمض اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م.إدراج رؾمقم ؿمجري٦م وأؿمٙم٤مل  -8

ئد اعمٝمٛم٦م ُمـ ذح اًم٤ٌمب، واًمتل شمًتحؼ اًمتٜمقيف  -3 ذيمر سمٕمض اًمٗمقا

 واإلسمراز.

ظمتؿ اًم٤ٌمب سم٠مؾمئٚم٦م ومت٤مريـ: ًم٘مٞم٤مس ُمًتقى حتّمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م سمٕمد  -4

 دراؾم٦م اًم٤ٌمب.

وهذه األُمقر األرسمٕم٦م ىم٤مم هب٤م ذم األصؾ اًمٗمريؼ اًمذي قمٛمؾ قمغم شمٗمريغ اًمنمح 

 صمؿ ضمرى اًمتٕمديؾ قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلذف واإلو٤موم٦م.ذم )ؿمٌٙم٦م ُمٜمؼم اًمتدسمر(، 
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 ٟمًخ٦م اًمنمح:اًمث٤مٟمٞم٦م: 

يم٤مُمال حم٘م٘م٤م ُمراضمٕم٤م ُمٜم٘مح٤م، دون ذيمر ًم ُمقر األرسمٕم٦م  اًمٙمت٤مبوشمْمؿ ذح 

 .شاًمٜمًخ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م»ذم  اعمذيمقرة

أن يُٛمَدٟم٤م سمتقومٞم٘مف وقمقٟمف وشمًديده، وأن يرزىمٜم٤م  ▐ٟم٠ًمل اهلل 

اإلظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، هق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، وال طمقل وال ىمقة إال 

 .اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿسم٤مهلل 

*   *   * 
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  لِ ق  ىمَ وَ 
ِ
ََّ وَٱۡۡلِنَس إَِّلَّ ِِلَػۡتُُدونِ ﴿: - ٕم٤مممشمَ  - اهلل ٌَا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ  .]56اًمذاري٤مت:[ ﴾َو

 ق  ىمَ وَ 
ث  ﴿ٕم٤ممم: شمَ  فِ ًمِ ٌَّ

ُ
ِ أ
ِن ٱخۡ  َوىََلۡد َبَػرَِۡا ِِف ُكّ

َ
َ رَُّشًَّٔل أ ْ ٱّللَّ ٔاْ تُُدوا  َوٱۡتخَجِتُ

َُّٰؾَٔت   ق  ىمَ وَ ، اآلَي٦مَ  ]36اًمٜمحؾ: [ ﴾ٱىطَّ
ٓ إِيَّاهُ ﴿: فِ ًمِ ْ إَِّلَّ َّلَّ َتۡػتُُدٓوا

َ
 َوكَََضَّٰ َربَُّم خ

َِ إِۡخَسًَِّٰا يۡ َِِّٰلَ ء:[ ﴾َوبِٱىَۡن  ق  ىمَ وَ  ،اآلَي٦مَ  ]83 اإلها
ٔاْ َوٱۡختُُدواْ ٱ﴿: فِ ًمِ َ َوََّل تُۡۡشُِك ّللَّ

 ق  ىمَ وَ  ،اآلَي٦مَ  ]36 اًمٜم٤ًمء:[ ﴾ا ٔ  ةِِّۦ َطۡي 
ًۡ  كُۡو ﴿: فِ ًمِ ا َخرََّم َربُُّس ٌَ حُۡو 

َ
ْ خ ٔۡا َ  َتَػال

ٔاْ ةِِّۦ َطۡي  َّلَّ تُۡۡشُِك
َ
ۖۡ خ ًۡ ۖۡ  ٔ  َغيَيُۡس  .اآلي٤مِت  -153]151األنٕم٤مم: ]  ﴾...ا

ُٕمقدٍ ؓ:  ىم٤مَل   ً ـُ َُم ـ  أََراَد َأن  َيٜم ُٔمرَ »اسم َٛمٍد  َُم ًَمتِل قَمَٚمٞم َٝم٤م ا☺ إمَِم َوِصٞم٦َِم حُمَ

 َ َرأ  ظَم٤ممَت ًۡ َغيَ ﴿: ِف ومَٚم ٞمَ٘م  ٌَا َخرََّم َربُُّس حُۡو 
َ
ْ خ ٔۡا َ ًۡ كُۡو تََػال  إمَم ، ]151األنٕم٤مم:[ ﴾يُۡس

 ق  ىمَ 
ٍ  ﴿: فِ ًمِ َِِّٰط ُمۡصخَلِي نَّ َهََّٰذا ِغَر

َ
 .(1) اآلَي٦مَ  ]153 األنٕم٤مم:[﴾ اَوأ

                                                             

ىم٤مل (، و7542ش )اًمِمٕم٥م»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 3272: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )وٕمٞمػ (1)

 األًم٤ٌمين. وٕمٗمف، وشهذا طمدي٨م طمًـ همري٥م»اًمؽمُمذي: 

 ًِ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّخي ِمۡسِب ٱّللَّ
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وَمَ٘م٤مَل  ،مِح٤َمرٍ  قمغم ☺ ًمٜمٌَِل  ايُمٜم ٧ُم َرِديَػ  :ىم٤مَل   ؓ ؾٍ ٌَ ضَم  ـِ سم   ٤مذِ ٕمَ ُمُ  ـ  قمَ وَ 

ِري َُم٤م طَمؼُّ  ،َي٤م ُُمَٕم٤مذُ »زِم:   قَمغَم اَأتَد 
ِ
؟اًم ِٕم٤ٌَمدِ قَمغَم اًم ِٕم٤ٌَمدِ، َوَُم٤م طَمؼُّ اَّلَل

ِ
ُ٘مٚم ٧ُم: ومَ  ،شَّلَل

َٚمؿُ ا  قَمغَم ا طَمَؼ وَم٢مَن »٤مَل: ىم .َّلَلُ َوَرؾُمقًُمُف َأقم 
ِ
يُمقا سمِِف اَّلَل ِ ٌُُدوُه، َواَل ُينم   أَن  َيٕم 

ًم ِٕم٤ٌَمدِ

 قَمغَم ا ؿَمٞم ئ٤ًم، َوطَمَؼ 
ُك اًم ِٕم٤ٌَمدِ ِ ـ  اَل ُينم  َب َُم  َأن  اَل ُيَٕمذ 

ِ
 قَل ؾُم ٤م رَ : يَ ٧ُم ٚم  ٘مُ ومَ ، شسمِِف ؿَمٞم ئ٤ًمَّلَل

 
ِ
ُ بَ  أُ اَل ومَ أَ  ،اهلل شقا ٚمُ ٙمِ تَ ٞمَ ومَ  ؿ  هُ نم   ٌَ  شمُ اَل : »٤مَل ؟ ىمَ ٤مَس اًمٜمَ نم 

ِ حَ ٞم  حِ  اًمَّم ذِم  ضم٤مهُ رَ ظم  أَ  .(1)  .لم 

○ ○ ○ 

٤م إمم اًمٜمٌَل ، وطمديث٤م ُمرومققمهذه ـمٚمٞمٕم٦م يمت٤مب اًمَتقطمٞمد، وشمْمَٛمٜم٧م مخس آي٤مت

 .ا قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ، وأثر☺

 واًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقل:

*   *   * 

                                                             

 (.32ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و8856: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

ـ سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م اًمتقطمٞمد، وأنف اًمٖم٤مي٦م اًمتل ظُم ًمت٘مرير وهذا اًم٤ٌمب قم٘مده اعم١مًمػ  ٚمؼ اجل

 قم٤ٌمده. قمغم ▐أقمٔمؿ أُمر أوضمٌف اهلل و ،٤مواإلٟمس ألضمٚمٝم

 : شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م.- اًمٜمّمقص واعم٤ًمئؾ ئمٝمر ُمـيمام  -واعم٘مّمقد سم٤مًمتقطمٞمد هٜم٤م 

 :فائدة لطٗفة

ح  اظمتٚمػ ا هؾ ُيٕمدُّ سم٤مسًم٤م ُمـ  :اومتتح سمف اعم١مًمػ يمت٤مسمف اعمقوع اًمذيهذا  ذماًمنُمَ

 ؟ُم٘مدُم٦م وظمٓم٦ٌم ًمٚمٙمت٤مبهق أبقاب اًمٙمت٤مب، أم 

ح يمقٟمف سم٤مسم٤مومم٤م  أنف ضمٕمٚمف قمغم ؿم٤ميمٚم٦م أبقاب اًمٙمت٤مب، ومذيمر ومٞمف ُمـ  :يرضم 

 اآلي٤مت واألطم٤مدي٨م واآلصم٤مر، وظمتٛمف سم٤معم٤ًمئؾ.

ٟم٤م  ،شسم٤مب»ه سمٙمٚمٛم٦م ر  أنف مل يّمد   :ح قمدم اقمت٤ٌمره سم٤مسم٤ميرضم  ومم٤م  ومل يذيمر ًمف قمٜمقا

 يمام ذم ؾم٤مئر أبقاب اًمٙمت٤مب.

ـ اعمُ   يمٌػم أثر.ال يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمتل ح واًمٚمٓم٤مئػ، ٚمَ واألُمر ذم هذا يًػم، وهق ُم

*   *   * 



 

 

 benaacademy.net 20  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 وطالب:ثالثة املبشح األٔه: وعٍى التٕسٗد. ٔفْٗ 

 :يف المػة ٔاالصطالح ٔه: وعٍى التوٕسٗداملطمب األ

د شمقطم :اًمتَقطمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م  : ضمٕمؾ اًمٌمء واطمدا.أي، ٞمداُمّمدر َوطَمد ُيقطم 

ق. وُي٘م٤مل:  اضمٕمؾ اعمجٚمس واطمد :شمقطمٞمد اعمجٚمس، أيُي٘م٤مل:  قطمٞمد شمُمـ همػم شمٗمرُّ

 اًم٤ٌمىمقن، وهٙمذا. ويًتٛمعسم٠من يتٙمَٚمؿ واطمد ا، ضمٕمؾ اًمٙمالم واطمد :أي ،اًمٙمالم

سمرسمقسمٞمتف وأخقهٞمتف  -شمٕم٤ممم  - إومراد اهلل :وأَُم٤م ذم االصٓمالح: وم٤مًمتقطمٞمد هق

 وأؾمامئف وصٗم٤مشمف.

 سمام خيتصُّ سمف وجي٥م ًمف. -شمٕم٤ممم  -د اهلل : إومرا هق أو

سمقسمٞم٦مودم٥م ًمف وطمده:  ،هبذه اًمثالصم٦م ▐وإَٟمام خيتص  ، واألًمقهٞم٦م، اًمرُّ

 األؾمامء واًمّمٗم٤مت.و

  ؟ششمقطمٞمدا»ُم٤م وضمف شمًٛمٞم٦م ديـ اإلؾمالم 

ل ديـ اإلؾمالم شمقطمٞمدا: ألن ٛم  وؾُم »:    اهلل قمٌد سمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن

 واطمد ذم ُمٚمٙمف وأومٕم٤مًمف ال ذيؽ ًمف، وواطمد ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف ال ُمٌٜم٤مه قمغم أن اهلل

 .(1)شًمف دَ ٟمٔمػم ًمف، وواطمد ذم إهلٞمتف وقم٤ٌمدشمف ال ٟمِ 

                                                             

 .38صش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد» (1)
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زد لفغ املطمب ال نٔ  ٔالطٍة؟ «التٕسٗد»جاٌ٘:ِ  ْ يف الهتاب   ٔأ وا اغتل وٍ

ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن  قمديدة ذم ُمقاوعوُمِمت٘م٤مشمف  شاًمتقطمٞمد»ذيمر ًمٗمظ ضم٤مء 

 ُمٜمٝم٤م: :اًمٙمريؿ

َّّٰ  ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ًۡ إَِل ُُٓس َّٰ ٓ  ِإَوَل ۖۡ َّلَّ ًُ َنَِّٰخد  َُ ٱلرَِّخي َّٰ َٔ ٱلرَّۡخَم ُْ َّ إَِّلَّ  َّٰ  ﴾ إَِل
ِۘ َفَر ىََّلۡد زَ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، و]163:اًمٌ٘مرة[ َّٰرَث  َ ذَاىُِد ذََل ْ إِنَّ ٱّللَّ ٔٓا ُ ََ كَال ِي َۡ  ٱَّلَّ ٌَا ٌِ َو

َّّٰ  َنَِّٰخد    ٓ إَِل ٍّ إَِّلَّ َّٰ َّّٰ  ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، و]73:اح٤مئدة[﴾ إَِل َٔ إَِل ُْ ٍَا  َنَِّٰخد  ِإَوَُِِّن  كُۡو إِجَّ
ٍَّا تُۡۡشُِكٔنَ  ُ ََّل ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، و]19:األنٕم٤مم[ ﴾١٩ةَرِٓيء  ّمِ تَخَِّخُذوٓاْ وَكَاَل ٱّللَّ

َٓۡيِ  َّٰ َّّٰ   إَِل َٔ إَِل ُْ ٍَا  ِۖ إِجَّ َْتُِٔن  ٱذۡجَۡيِ ََّٰي ـَٱۡر  ىمقًمف شمٕم٤ممم:[، و51]اًمٜمحؾ:  ﴾٥١َنَِّٰخد  ـَإِيَّ

َّّٰ  َنَِّٰخد  ﴿ ًۡ إَِل ُُٓس َّٰ ٓ إَِل ٍَا جَّ
َ
ًۡ ئََُحٰٓ إََِلَّ خ ِرۡيُُس ٌّ ۠ بََۡش   َُا

َ
ٓ خ ٍَا  [،6]ومّمٚم٧م: ﴾كُۡو إِجَّ
آ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:و ٌَ ٓ  َو َّٰ مُِروٓاْ إَِّلَّ ِِلَۡػتُُدوٓاْ إَِل

ُ
َِّٰخد  أ  .[31]اًمتقسم٦م: ﴾اۖۡ ا َن

 وهمػم ذًمؽ يمثػم.

ٜم٦م: ًُّ  أُم٤م اًم

ـ  »ىم٤مل ًمف:  ☺ إمم اًمٞمٛمـ أن اًمٜمٌَل  ٨م ُمٕم٤مذ ٕؓم  ومج٤مء ذم طمدي٨م سمَ  ومَٚم ٞمَُٙم

ُدوا اَّلَلَ شَمَٕم٤ممَم  قُمقُهؿ  إمَِم أَن  يَُقطم  ٌخ٤مري، ىمٞمؾ: إَٟمف ُمروي ، وهذا ًمٗمظ اًم(1)شأََوَل َُم٤م شمَد 

                                                             

 .، واٟمٔمر اهل٤مُمش اًمت٤مزم(7378: وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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ِؾ اًمِٙمت٤َمِب، وم٢َمَِذا ضِمئ تَُٝمؿ  »سم٤معمٕمٜمك. وًمٗمٔمف ذم اًمّمحٞمحلم:  ـ  أَه  ًُم٤م ُِم إِٟمََؽ ؾَمت٠َم يِت ىمَق 

َٝمُدوا أَن  ال   وَم٤مد قُمُٝمؿ  إمَِم أَن  َيِم 
ِ
 .(1)شإَِ َ إاَِل اَّلَلُ، َوأََن حُمََٛمًدا َرؾُمقُل اَّلَل

ؾَمٚمَٜمِل سمِِّمٚم٦َِم أَ : »☺اًمٜمٌل ، وومٞمف ىمقل اًمٓمقيؾ قم٦ًٌم سمـ وذم طمدي٨م قمٛمرو ر 

طَم٤ممِ  َر  ءٌ األ  ُك سمِِف َر  َ صَم٤مِن، َوأَن  يَُقطَمَد اَّلَلُ اَل ينُم  َو   األ 
ِ  .(8)ش، َويَمن 

، ☺وذم طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ ذم صٗم٦م احل٩م، ح٤م ذيمر شمٚمٌٞم٦م اًمٜمٌل 

 دشمف.وذًمؽ أن اًمتٚمٌٞم٦م شمْمٛمٜم٧م اًمتقطمٞمد وأيمَ  ،(3)شدِ ٞم  َهَؾ سم٤مًمتَقطمِ ٠مَ ومَ »: ىم٤مل ؓ

 يم٤مإلُم٤مم اسمـ ظمزيٛم٦م، شيمت٤مب اًمتقطمٞمد»وُمـ األئٛم٦م ُمـ صٜمَػ يُمت٤ٌم حتٛمؾ اؾمؿ 

يمت٤مسم٤م  اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف وأدظمؾ، (ـه 395) ، واسمـ ُمٜمده(ـه 311)

 ش.يمت٤مب اًمتقطمٞمد» ؾمامه

ػابّْ «التٕسٗد»جالح: العالقة بني املطمب ال ، اإلمياُ، ٔالعكٗدةوَ املصطمشات ) ٔواٖ 
 (:اإلضالًٔ

 :العالقة بني التوٕسٗد ٔالعكٗدة أٔال:
اقمت٘م٤مد  اؿمتامًمف قمغموم٤مًمتقطمٞمد أقمؿ ُمـ ضمٝم٦م وضمٝمل: سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص 

ًٛمك ومخ٤مص سم٤مًم٘مٚم٥م: وهلذا شمُ  :اًم٘مٚم٥م وىمقل اًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ اجلقارح، أُم٤م االقمت٘م٤مد

                                                             

 (.19ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و1496: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 (.838)أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (8)

 (.1818أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (3)
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وم٤مًمذسمح هلل شمقطمٞمد،  ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م.ٛمٞم٦َم اًمتل ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة اعم٤ًمئؾ اًمِٕمٚم

 وسمٖمػمه ذك، وهق ىمقل. ،وًمٖمػمه ذك، وهق قمٛمؾ. واحلٚمػ سم٤مهلل شمقطمٞمد

ـ ضمٝم٦م ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف -أو اًمٕم٘مٞمدة  - واالقمت٘م٤مد إذ يِمٛمؾ يمؾ ُم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده مم٤م  :أقمؿ ُم

اًمٞمقم و٤مإليامن سم٤معمالئٙم٦م . ومضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص، وًمق مل يتٕمٚمؼ سم٢مومراد اهلل قمـ األنداد

ـ ضمٝم٦م اًمٚمزوم. - ُمثال -اآلظمر  ـ اًمتقطمٞمد إال ُم ـ اًمٕم٘مٞمدة، وًمٞمس ُم  ُم

 :ثاٌٗا: العالقة بني التٕسٗد ٔاإلضالً
وُمداره قمٚمٞمف، ويِمٛمؾ أُمقرا أظمرى  (1)فاإلؾمالم يِمٛمؾ اًمتقطمٞمد، وهق أصٚمُ 

 يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م .. إًمخ. وم٤مإلؾمالم أقمؿ ُمـ اًمتقطمٞمد.

 :ٔاإلمياُالعالقة بني التٕسٗد 
ـ ضمٝم٦م االقمت٘م٤مد، وسمٛمٗمٝمقُمف  :- سمٛمٗمٝمقُمف اخل٤مص -اإليامن  ًت٦م ُم يِمٛمؾ أريم٤من اإليامن اًم

 يِمٛمؾ اإلؾمالم، ومٞم٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم اإلؾمالم. واًمتقطمٞمد أصؾ اإليامن. :اًمٕم٤مم

○ ○ ○ 

 :التٕسٗد أدلة: الجاٌ٘املبشح 
 :أٔال: الفطسة

ًۡ ﴿ شمٕم٤ممم:ىم٤مل   ِ ك
َ
َِ َخِِيف   ـَأ ََٓم لِّلِي ِ ٱىَِِّت َذَفَر ٱنلَّاَس ا  ـِۡفرََت ٱوَۡت ّللَّ

ۡزََثَ ٱنلَّاِس ََّل 
َ
ََّ أ َِّٰس ًُ َوَل ِ َُ ٱىَۡليّ َّٰلَِم ٱِّلِي ِ  َذ ا  ََّل َتتِۡديَو ِِلَيِۡق ٱّللَّ َٓ َغيَيۡ

ٍَُٔن   .[32]اًمروم:  ﴾٣٠َحۡػيَ
                                                             

ـها. ُمـ طم٤مؿمٞمتف قمغم ش وأصؾ اإلؾمالم هق اًمتقطمٞمد»  :  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ (1)

 .63يمت٤مب اًمتقطمٞمد ص
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يُمؾُّ »ىم٤مل:  ☺أَن اًمٜمٌل  وأظمرج اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ

ًُمقدٍ  : ▐ومٞمام يرويف قمـ اهلل  ،☺، وىم٤مل أجْم٤م (1)شقَمغَم اًم ٗمِٓم َرةِ ُيقًَمُد  َُمق 

٧ُم قِم٤ٌَمدِي طُمٜمََٗم٤مَء يمَٚمٝمؿ، وإََّنؿ أتَت ٝمؿ اًمَِمٞم٤مـمِ » ، إين  ظمَٚم٘م  ـ  دِيٜمِِٝمؿ  ت٤َمًَمت ُٝمؿ  قَم لُم وَم٤مضم 

يُمقا يِب َُم٤م مَل  ُأنَ 
ِ ُؿ  َأن  ُينم  ، َوأََُمَرهت  َٚمٚم ٧ُم هَلُؿ  ل  سمِِف ؾُمٚم َٓم٤مًٟم٤مَوطَمَرَُم٧م  قَمَٚمٞم ِٝمؿ  َُم٤م أطَم   .(8)شز 

: أن اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ قمغم ىمٌقل اإلؾمالم، واعمٞمؾ إًمٞمف، ال أن اعمراد واعمراد سم٤مًمٗمٓمرة

، وم٤مهلل أظمرضمٜم٤م ُمـ سمٓمقن أُمٝم٤مشمٜم٤م ال يٕمرف اإلؾمالم واًمتقطمٞمدأن اعمقًمقد يقًمد ُمًٚمام 

 .ف ُم٤مل إمم اإلؾمالمك وطم٤مًمَ رِ وهلذا ًمق شمُ ٟمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م، 

 :ثاٌٗا: الكسآُ

د مُجؾ اًم٘مرآن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمتقطمٞمد ال حُتَم يمثرة، سمؾ هل سمٕمدأدًم٦م 

إن »ر اسمـ اًم٘مٞمؿ   قمـ هذا اعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ سم٘مقًمف: دوىمد قمٌَ اًمٙمريؿ وقم٤ٌمراشمف. 

إُم٤م : وم٢من اًم٘مرآن: يمؾ آي٦م ذم اًم٘مرآن ومٝمل ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمتقطمٞمد، ؿم٤مهدة سمف، داقمٞم٦م إًمٞمف

وإُم٤م دقمقة . ٞمد اًمٕمٚمٛمل اخلؼميومٝمق اًمتقطم :ظمؼم قمـ اهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف

ومٝمق اًمتقطمٞمد  :ٚمع يمؾ ُم٤م يٕمٌد ُمـ دوٟمفوظَم  ،إمم قم٤ٌمدشمف وطمده ال ذيؽ ًمف

م سمٓم٤مقمتف ذم َّنٞمف وأُمره. اإلرادي اًمٓمٚمٌل ومٝمل طم٘مقق  :وإُم٤م أُمر وَّنل وإًمزا

وإُم٤م ظمؼم قمـ يمراُم٦م اهلل ألهؾ شمقطمٞمده وـم٤مقمتف وُم٤م ومٕمؾ . اًمتقطمٞمد وُمٙمٛمالشمف

                                                             

 (.8658ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و1385: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 (.8865أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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وإُم٤م ظمؼم قمـ أهؾ . ومٝمق ضمزاء شمقطمٞمده :ف ذم اآلظمرةهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يٙمرُمٝمؿ سم

 :اًمنمك وُم٤م ومٕمؾ هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٜمٙم٤مل وُم٤م حيؾ هبؿ ذم اًمٕم٘مٌك ُمـ اًمٕمذاب

 . ومٝمق ظمؼم قمٛمـ ظمرج قمـ طمٙمؿ اًمتقطمٞمد

ئف ،وطم٘مقىمف ،وم٤مًم٘مرآن يمٚمف ذم اًمتقطمٞمد  ،وأهٚمف ،وذم ؿم٠من اًمنمك ،وضمزا

 ـها.(1)شوضمزائٝمؿ

 :ثالجا: الطٍُّة

ٜم٦م يمثػمةوأدًم٦م  ًُّ  ُمٜمٝم٤م: :اًم

 ٧ُم سم٤محلَ ث  ٕمِ سمُ »ىم٤مل: ☺  أَن اًمٜمٌل  ؓأيب أُم٤مُم٦مقمـ   -1
ِ ٛم  ٞم  ٜم ًَ ش٦مِ حَ ٗمٞم٦َِم اًم

(8). 

ِن ﴿: ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ، وهل اًمتَقطمٞمد، ىم٤مل شمٕم٤ممم:هل احلٜمٞمٗمٞم٦مو
َ
وَۡخيَِۡآ إَِِلَۡم أ

َ
ًَّ أ ُث

ًَ َخِِيف   ِي َّْٰ ا كَ ٱحَّتِۡع مِيََّث إِةَۡر ٌَ ۖۡ َو ٍُۡۡشِكِيَ ا ۡ ََ ٱل  .[183]اًمٜمحؾ:  ﴾١٢٣ َن ٌِ

: ىم٤مل ☺اًمٜمٌَل  أنَ وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم طمدي٨م سمٕم٨م ُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ،  -8

ـ  أَ » دُ  ن   أَ مَم إِ  ؿ  قهُ قمُ د  َل ُم٤م شمَ وَ ومٚم ٞمَُٙم شوا اهللَ ُيَقطم 
ُم٤م  َل وَ أَ  ـ  ٙمُ ٞمَ ٚم  ومَ »وذم ًمٗمظ: ، (3)

                                                             

 (.469 -3/468ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم( »1)

 شاًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 88891ش )اعمًٜمد»: أظمرضمف أمحد ذم طمًـ سمِمقاهده (8)

 (.8984) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»(، وىمقاه األًم٤ٌمين سمِمقاهده ذم 7868)

 شم٘مَدم خترجيف. (3)
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  ةُ ٤ٌمدَ قمِ  فِ ٞم  ًمَ إِ  ؿ  قهُ قمُ د  شمَ 
ِ
َٝمُدوا أَن  الوَم٤مد قُمُٝمؿ  إمَِم َأن  »وذم ًمٗمظ:  ،(1)شاهلل إَِ َ إاَِل اَّلَلُ،  َيِم 

 
ِ
ٝم٤م ذم اًمٌخ٤مري، وهذا يُدلُّ وهذه األًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م يمٚمُّ ، (8)شَوَأَن حُمََٛمًدا َرؾُمقُل اَّلَل

 قمغم ىمْمٞم٦م اًمَتقطمٞمد.

   اعمُح٤مريب ىم٤مل:اهلل قمٌد سمـ وقمـ ـم٤مرق -3
ِ
ذِم  ☺َرَأج ٧ُم َرؾُمقَل اَّلَل

ُء، َوُهَق َيُ٘مقُل:  ََج٤مِز َوقَمَٚمٞم ِف طُمَٚم٦ٌم مَح َرا : اَل إَِ َ إاَِل »ؾُمقِق ِذي اعم  ٤َم اًمٜم٤َمُس، ىُمقًُمقا َي٤م أَيُّ

شاَّلَلُ شُمٗم ٚمُِحقا 
(3). 

إذا راؾمؾ اعمٚمقك يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم يمت٥م هلؿ ىمقًمف  ☺ يم٤من اًمٜمٌَلُّ و -4

▐ :﴿ ْ ٔۡا َ َْۡو ٱىِۡهَتَِّٰب َتَػال
َ
ث  كُۡو َيٰٓأ ٍَ ِ َٔآء   إََِلَّٰ ََك َّلَّ  َش

َ
ًۡ خ ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس

َ َوََّل نُۡۡشَِك ةِِّۦ َطۡي  ۡربَاب  ا َوََّل َحخَِّخَذ  ٔ  َجۡػتَُد إَِّلَّ ٱّللَّ
َ
َِ ُدوَبۡػُؾَِا َبۡػًؾا أ ٌّ ِن ا 

  ِ  .[64: آل قمٛمران] ﴾ٱّللَّ

 واألطم٤مدي٨م ذم هذا يمثػمة.

 :زابعا: العكن

 .هلالج لجاًمَّمحٞمح إمم شمقطمٞمد اهلل وٟمٔمره أداه قم٘مٚمف  ،احلؼوم٢مَن اعمرء ُمتك دمَرد ًمٓمٚم٥م 

                                                             

 (.19(، وُمًٚمؿ )1458: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )هذا اًمٚمٗمظ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 شم٘مَدم خترجيف. (8)

ـ طم٤ٌمن )159ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ): أظمرضمف اسـم صحٞمح (3)  (، وصحح٤مه.6568(، واسم

٤مئل ذم  -خمتٍما  -وأظمرضمف  ٜـم»اًمًٜم ـ ُم٤مضمف )8538) شاًًم  (، سمدون ُمقوع اًمِم٤مهد.8672(، واسم
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أن ىمقُم٤م ُمـ »: طمٜمٞمٗم٦م  ُم٤م ُيروى قمـ أيب  :ضم٤مء ذم ذًمؽوُمـ ًمٓمٞمػ ُم٤م 

شم٘مرير شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، وم٘م٤مل هلؿ: أظمؼموين  أهؾ اًمٙمالم أرادوا اًمٌح٨م ُمٕمف ذم

اًمٓمٕم٤مم  ومتٛمتٚمئ ُمـ شمذه٥مىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ذم دضمٚم٦م، 

واعمت٤مع وهمػمه سمٜمٗمًٝم٤م، وشمٕمقد سمٜمٗمًٝم٤م، ومؽمد سمٜمٗمًٝم٤م، وشمٗمرغ وشمرضمع، يمؾ ذًمؽ 

ُمـ همػم أن يدسمره٤م أطمد؟! وم٘م٤مًمقا: هذا حم٤مل ال يٛمٙمـ أبدا! وم٘م٤مل هلؿ: إذا يم٤من 

 .(1)شهذا حم٤مال ذم ؾمٗمٞمٜم٦م، ومٙمٞمػ ذم هذا اًمٕم٤ممل يمٚمف قمٚمقه وؾمٗمٚمف!

○ ○ ○ 

 ٔفْٗ ثالثة وطالب: التوٕسٗد.أقطاً  املبشح الجالح:

 :ٔه: أقطاً التٕسٗد عٍد أِن الطٍةاأل املطمب

 :شم٘مًٞمامن اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد ًمٚمتقطمٞمد

 إمم االقمت٤ٌمر هبذا . ويٜم٘مًؿاًمٕم٤ٌمد سم٠مومٕم٤مل شمٕمٚم٘مف سم٤مقمت٤ٌمر: اًمت٘مًٞمؿ األول

 ىمًٛملم:

 :شمقطمٞمد اعمٕمروم٦م واإلصم٤ٌمت اًم٘مًؿ األول:

 وأومٕم٤مًمف، وإصم٤ٌمت أؾمامئف وصٗم٤مشمف. ▐: إصم٤ٌمت طم٘مٞم٘م٦م ذات اًمرب وُيراد سمف

سمقسمٞم٦م، وشمقطمٞمداًم٘مًؿ وهذا   األؾمامء واًمّمٗم٤مت. يِمٛمؾ شمقطمٞمد اًمرُّ

                                                             

 .85-84السمـ أيب اًمٕمز ص  شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» (1)
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 :شمقطمٞمد اًم٘مّمد واًمٓمٚم٥م اًم٘مًؿ اًمث٤مين:

 وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من اعم٘مّمقد سمف. شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م.وهق شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة أو 

 هبذا ويٜم٘مًؿ. -شمٕم٤ممم  - سم٤مهلل شمٕمٚم٘مف سم٤مقمت٤ٌمر: اًمت٘مًٞمؿ اًمث٤مين )وهق األؿمٝمر(

سمقسمٞم٦مصمالصم٦م أىم٤ًمم:  إمم االقمت٤ٌمر شمقطمٞمد األؾمامء ، وشمقطمٞمد األًمقهَٞم٦م، وشمقطمٞمد اًمرُّ

 واًمّمٗم٤مت.

طمٞم٨م اؾمت٘مرأ اًمٕمٚمامُء  :وهذه اًم٘مًٛم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ومقضمدوا أَّن٤م ال خترج قمـ هذه األىم٤ًمم اًمثالصم٦م، أدًَم٦م اًمتقطمٞمد وشمدسَمروه٤م 

 وم٤مصٓمٚمحقا قمٚمٞمٝم٤م.

 :قطاً التٕسٗد الجالثة، ٔأدلتّاجاٌ٘: بٗاُ أاملطمب ال

 وطائن:ثالخ الكطي األٔه: تٕسٗد السُّبٕبٗة. ٔفْٗ 

 سمقسمٞم٦ماعم٠ًمخ  :٦م األومم: ُمٕمٜمك شمقطمٞمد اًمرُّ

سمقسمٞم٦م   يم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك وإٟمزال اعمٓمر، وٟمحق ذًمؽ. :شمقطمٞمد اهلل سم٠مومٕم٤مًمف هق: شمقطمٞمد اًمرُّ

 واًمتدسمػم.سم٤مخلَٚمِؼ واعمُٚمؽ  -شمٕم٤ممم  - ٘م٤مل: هق إومراد اهللأو يُ 

 .، دون أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد▐٠مومٕم٤مل اهلل ومٝمذا اًم٘مًؿ يٕمتٜمل سم

 سمقسمٞم٦ماعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟم  :ٞم٦م: األدًم٦م قمغم شمقطمٞمد اًمرُّ
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: ▐ىمقًمف  ، وُمـ أؿمٝمره٤م▐ذم يمت٤مب اهلل  ضمدايمثػمة تف أدًم

ُ رَبُّ ٱىَۡعَّٰيٍَِيَ ﴿ ُۗ تَتَارََك ٱّللَّ ۡمُر
َ
ََّل ََلُ ٱِۡلَيُۡق وَٱۡۡل

َ
 ؿي٘مدوشم [،54:  اًمد٠مقمراف] ﴾٥٤خ

إٟمام هق إلوم٤مدة وطم٘مف اًمت٠مظمػم،  ،)ًَمُف( :هلالج لجذم ىمقًمف  اجل٤مر واعمجرور

 وطمده ال ًمٖمػمه. ▐أن اخلٚمؼ واألُمر هلل  :، يٕمٜملاالظمتّم٤مص واحلٍم

يدل قمغم اًمتٜمٌٞمف واًمتقيمٞمد، وم٤مآلي٦م شمدل قمغم  )َأاَل( ف شمٕم٤ممم:واومتت٤مح اآلي٦م سم٘مقًم

 سم٤مخلٚمؼ واألُمر اًمذي هق اًمتدسمػم. ▐إومراد اهلل 

 ٔدٕابْ:إغهاه 
ُ ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ورد ذم اًمٜمّمقص إصم٤ٌمت اخلٚمؼ ًمٖمػم اهلل َذخَتَارََك ٱّللَّ

َُ ٱىَۡذَّٰيِلِيَ  ۡخَص
َ
مجع ظم٤مًمؼ، وهذا يدل قمغم  شاخل٤مًم٘ملم»و ،[14:اعم١مُمٜمقن] ﴾١٤أ

ُيَ٘م٤مُل »يـ: رِ ذم اعمّمق   ☺ف ىمقًمُ  -أجْم٤م  -وُمثؾ ذًمؽ  وضمقد أيمثر ُمـ ظم٤مًمؼ!

تُؿ   :هَلُؿ   ٞمُقا َُم٤م ظَمَٚم٘م   .(1)شأطَم 

 اجلقاب قمغم هذا اإلؿمٙم٤مل:و

هذه  ُم٤م ورد ذم. أُم٤م اخلٚمؼ اًمذي ُيٗمرد اهلل سمف هق اإلجي٤مد ُمـ اًمٕمدمأَن 

حتقيؾ ًمٚمٌمء ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل، يمام  وإٟمامُمـ اًمٕمدم،  ًمٞمس إجي٤مدا وم٢مَٟمف :اًمٜمّمقص

                                                             

(، ُمـ 8127( وذم ُمقاوع يمثػمة، وُمًٚمؿ )8125: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 .▲طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 
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ُمـ اًمٕمدم، سمؾ طمقًمف ُمـ ه د  ف إمم متث٤مل، ومٝمق مل يقضمِ ًمُ ًمق أقمٓمٞمٜم٤م إٟم٤ًمٟم٤م ـمٞمٜم٤م حيق  

 ؿمٙمؾ إمم ؿمٙمؾ آظمر.

 سمقسمٞم٦م أُمراعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث  :ومٓمري   ٦م: شمقطمٞمد اًمرُّ

ر قمٚمٞمف اًمٜم٤مس، وهلذا مل يذه٥م إمم ٓمِ ٕمٚمؿ أن شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م أُمر ومُ يٜمٌٖمل أن يُ 

ُمـ  ٟم٘مٞمْمف ـم٤مئٗم٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ سمٜمل آدم، سمؾ اًم٘مٚمقب ُمٗمٓمقرة قمغم اإلىمرار سمف أقمٔمؿَ 

ِِف ﴿ :▐يمقَّن٤م ُمٗمٓمقرة قمغم اإلىمرار سمٖمػمه، يمام ىم٤مل اهلل 
َ
ًۡ أ ُٓ كَاىَۡج رُُشيُ

ِ َطّم   ۡرِضِۖ  ٱّللَّ
َ
َِّٰت وَٱۡۡل َمََّٰن ـِرِ ٱلصَّ  .[12: إسمراهٞمؿ] ﴾ـَا

د ُمـ يم٤مسمر ضمِ ال ُيٕمرف أطمد قمغم ُمر اًمت٤مريخ أنٙمر هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد، وإٟمام وُ و

ًُ ﴿، وٟم٤مزع ودمؼم، وىم٤مل: وشمٙمؼَم وشمٔم٤مهر سم٤مإلٟمٙم٤مر، ُمثؾ ومرقمقن اًمذي ـمٖمك  َُا۠ َربُُّس
َ
خ

 َّٰ لۡۡعَ
َ
ٌَا ﴿ طملم ىم٤مل: قمك اًمرسمقسمٞم٦م يمام ادقمك األًمقهٞم٦م، وم٤مدَ [84: اًمٜم٤مزقم٤مت] ﴾٢٤ٱۡۡل

ٍّ َدۡۡيِي َّٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ٍُۡج ىَُسً  ، ًمٙمـ هذا يم٤من ُمٙم٤مسمرة ذم  [38: اًم٘مّمص]﴾ َغيِ

َٓا﴿قمٜمف:  -شمٕم٤ممم  -اًمٔم٤مهر، واًمقاىمع سمخالف ذًمؽ، يمام ىم٤مل اهلل  ِ أي:  ﴾وََتَدُدواْ ة

ًۡ ﴿ذم اًمٔم٤مهر  ُٓ ُُفُص
َ
َٓآ أ  ذم اًم٤ٌمـمـ. [14: اًمٜمٛمؾ]﴾ وَٱۡشتَيَۡلَِخۡ

ال إ  »وذم األقمّم٤مر اعمت٠مظمرة فمٝمر اًمِمٞمققمٞمقن اًمذيـ ىم٤مم ُمذهٌٝمؿ قمغم ُمٌدأ 

 رون سمقضمقد اًمرب.٘مِ يُ  - أجْم٤م -ًمٙمٜمٝمؿ ذم ىمرارة أنٗمًٝمؿ  ش!واحلٞم٤مة ُم٤مدة

، أىمروا سمف ☺وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد أىمر سمف اعمنميمقن اًمذيـ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

َِّٰت ﴿: -شمٕم٤ممم  -اهلل  ىمقل يدلُّ قمٚمٞمفيمام  ،ذم اجلٛمٚم٦م ََّٰن َم َۡ َخيََق ٱلصَّ ٌَّ  ًُٓ ۡۡلَ
َ
َوىَهَِ َشد
 ۡۖ ُ ََّ ٱّللَّ ٍََر َِلَُلٔىُ ٍَۡس وَٱىَۡل َر ٱلظَّ ۡرَض وََشخَّ

َ
 [، 61]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾وَٱۡۡل
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َّٰ يُۡؤـَُهَٔن ﴿ َّنَّ
َ
ۖۡ ـَد ُ ََّ ٱّللَّ ًۡ َِلَُلٔىُ ُٓ َۡ َخيََل ٌَّ  ًُٓ ۡۡلَ

َ
[، 87]اًمزظمرف: ﴾٨٧َوىَهَِ َشد

 ، واؾمت٤ٌمح دُم٤مءهؿ.☺ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمٜمٌل ىمد وُمع إىمرارهؿ ومٝمؿ سم٤مىمقن قمغم اًمنمك، و

ـ مل يٙمقٟمقا يدقمُ  ▐ؾ اًمذيـ سمٕمثٝمؿ اهلل ؾُم واًمرُّ  قن إمم هذا اًمٜمقع ُم

اًمتقطمٞمد أص٤مًم٦م، وإٟمام يم٤مٟم٧م دقمقهتؿ وخم٤مـمٌتٝمؿ ألىمقاُمٝمؿ ذم شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م يمام 

ـ اًمتقطمٞمد! اخلٓم٠م اقمت٘م٤مد أن شمقطمٞمدوًمذًمؽ وم٢مَن ُمـ ؾمٞم٠ميت،   .اًمرسمقسمٞم٦م هق اًمٖم٤مي٦م ُم

 وطائن:أزبع ٔفْٗ  :الكطي الجاٌ٘: تٕسٗد األلِٕٗة

 ً٠مخ٦م األومم: ُمٕمٜمك شمقطمٞمد األًمقهٞم٦ماعم: 

سم٠مومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد. يم٤مًمدقم٤مء واًمًجقد  -شمٕم٤ممم  - هق إومراد اهلل: شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م

 وٟمحق ذًمؽ. ،واًمذسمح

 وم٢من: إمم اًمٗمٕمؾ هق اًمٜمٔمر٤مًمْم٤مسمط ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م واألًمقهٞم٦م: وم

 ُمـ يم٤من ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ومٝمقوإن ُمـ أومٕم٤مل اهلل ومٝمق ُمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، يم٤من 

 شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م.

٘مد أن ًمف ىمدرة قمغم ذًمؽ، ومُمٕمت٘مدا ُمـ دقم٤م وًمٞم٤م أن يِمٗمٞمف ُمـ ُمروف،  ومٛمثال:

 اًمرسمقسمٞم٦م واألًمقهٞم٦م.ذم ذك أ

اًمٗمٕمؾ  ألن هذا :٤مقمت٘م٤مده أن هذا اًمقزم يِمٗمل اعمريض ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦موم

 .- شمٕم٤ممم -)ؿمٗم٤مء اعمرى( قمغم ضمٝم٦م االؾمت٘مالل ُمـ أومٕم٤مل اهلل 
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 ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد (اًمدقم٤مء)ألن هذا اًمٗمٕمؾ  :ودقم٤مؤه إي٤مه ذك ذم األًمقهٞم٦م

 .▐اًمتل ال جيقز سومٝم٤م إال هلل 

ذك ذم :  وؾم٠مخف أن يقؾمع قمٚمٞمف ذم اًمرزق: ومٙمذًمؽؼموُمـ أتك ص٤مطم٥م ىم

دا ىمد ضمٕمؾ هذا اعم٘مٌقر ٟمِ هذا اإلٟم٤ًمن اًمرسمقسمٞم٦م ألن رزق اًمٕم٤ٌمد ُمـ أومٕم٤مل اهلل، و

اًمتل ال وذك ذم األًمقهٞم٦م: ألن )اًمدقم٤مء( ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد،  هلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ.

 .- شمٕم٤ممم - جيقز سومٝم٤م ًمٖمػم اهلل

 ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أؾمامء شمقطمٞمد األًمقهٞم٦ماعم٠ًمخ: 

شمقطمٞمد »، وششمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة»، وششمقطمٞمد األًمقهٞم٦م»ُمـ أؿمٝمره٤م:  ،ًمف قمدة أؾمامء

 .شاإلرادة واًم٘مّمد

 :أمهٞم٦م هذا اًمتقطمٞمد وُمٜمزًمتف اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: 

 أمهٞمتف وُمٜمزًمتف: ٤م جيكم  ممشمقطمٞمد األًمقهٞم٦م أهؿ أنقاع اًمتقطمٞمد، و

٧م ؾمٞمقف ًم٧م اًمٙمت٥م، وؾُمٚمَ ٚم٧م اًمرؾمؾ، وُأنزِ هذا اًمتقطمٞمد ُمـ أضمٚمف: ُأرؾِم  -1

 اجلٝم٤مد، وىم٤مُم٧م ؾمقق اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.

ا ﴿، يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: هق اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اجلـ واإلٟمس -8 ٌَ َو
نَس إَِّلَّ ِِلَۡػتُُدونِ  ََّ وَٱۡۡلِ  [.56: اًمذاري٤مت] ﴾٥٦َخيَۡلُج ٱۡۡلِ

 األقمامل ُمتقىمػ قمٚمٞمف.ىمٌقل أَن  -3
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ع اًمتقطمٞمد، ومٛمـ يتْمٛمَ أنف  -4 ومٝمق ُُمٕمت٘مد  تفخقهٞموطَمد اهلل ذم أـ مجٞمع أنقا

 ُمـ اًمرسمقسمٞم٦م واألؾمامء واًمّمٗم٤مت. ذًمؽ ًمٖمػم

 اًم٥ًٌم األقمٔمؿ ذم شمٗمري٩م يمرسم٤مت اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة.أنَف  -5

 ٛمٜمع اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر إذا يم٤من ذم اًم٘مٚم٥م أدٟمك ُمث٘م٤مل ذرة ُمٜمف.يَ أنَف  -6

 طمّمقل اهلداي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واألُمـ اًمت٤مم يمام ؾمٞم٠ميت.ؾم٥ٌم أنَف  -7

 وصمقاسمف. ▐اًم٥ًٌم األقمٔمؿ ًمٜمٞمؾ رو٤م اهلل أنَف  -8

 ،(1)شال إ  إال اهلل»ىم٤مل: طمَ٘م٘مف، وُمـ  ☺أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل أَن  -9

ـ ىمٚمٌف. ظم٤مًمّم٤م  ُم

ُمـ  :ر اًمٕمٌد ُمـ ِرق اعمخٚمقىملم، وُمـ اًمتٕمٚمؼ هبؿشمقطمٞمد األًمقهٞم٦م حُير   -12

ًمٕمٛمر  -ؼ اًمٕمٌد سم٢مهلف وُمٕمٌقده، وهذا ٕمٚم  ألنف يُ  :واًمٕمٛمؾ هلؿ ،ورضم٤مئٝمؿ ،ظمقومٝمؿ

وطمده،  ▐هلل  ٝم٤ماًمٕمز واًمنمف أن يٙمقن اًمٕمٌد قمٌدا ُُمت٠مخ   هم٤مي٦م - اهلل

ه، وال خيِمك همػمه  وال ُيٜمٞم٥م إال إًمٞمف، وال يتقيمؾ إال قمٚمٞمف. ،ال يرضمق ؾمقا

                                                             

 َرؾُمقَل  َي٤م ىِمٞمَؾ:: ىم٤مل ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 99ؓأظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (1)

،
ِ
ـ   اَّلَل َٕمدُ  َُم مَ  سمَِِمَٗم٤مقَمتَِؽ  اًمٜم٤َمسِ  َأؾم    َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ َيق 

ِ
 أَب٤َم ي٤َم - فمَٜمَٜم ٧ُم  ًَمَ٘مد  ☺: » اَّلَل

٠مَخُٜمِل ال أَن   -ُهَري َرَة   ً ـ   َي ٤م ُِمٜم َؽ: أََوُل  أطََمدٌ  احلَِدي٨ِم  َهَذا قَم َ
ِ
ـ   َرأَج ٧ُم  ح ِصَؽ  ُِم  احلَِدي٨ِم. قَمغَم  طِمر 

َٕمدُ  مَ  سمَِِمَٗم٤مقَمتِل اًمٜم٤َمسِ  َأؾم  ٞم٤َمَُم٦ِم: يَق 
ـ   اًم٘مِ ـ   ظَم٤مًمًِّم٤م اَّلَلُ، إاَِل  إَِ َ  ال ىَم٤مَل  َُم  .شىمَٚم ٌِفِ  ُِم
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وهذا اًمٙمت٤مب )يمت٤مب اًمتقطمٞمد( سمٜم٤مه اعم١مًمػ وؿمٞمد أريم٤مٟمف قمغم هذا اًمٜمقع، 

ومٝمق ُمـ أوًمف إمم آظمره ذم هذا اًمٜمقع ذم اجلُٛمٚم٦م، ذم شم٘مريره وشم٠مصٞمٚمف، وسمٞم٤من ُم٤م 

 يٜم٤مومٞمف أو يٜم٤مذم يمامًمف. 

اعم١ًمول سمٛمٜمف ويمرُمف أن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ومٝمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف وحت٘مٞم٘مف، وأن يٕمُٛمر  واهللُ 

سمرسمٜم٤م  ٘م٤موشمٕمٚمُّ  ،وشم٠مخٝم٤م ،وشمٕمٔمٞمام ،ورضم٤مء ،وظمقوم٤م ،وحم٦ٌم ،الص٤م هللإظم تقطمٞمده:ىمٚمقسمٜم٤م سم

 وظم٤مًم٘مٜم٤م وُمٕمٌقدٟم٤م، ال إ  إال هق اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ.

 سمٕم٦م: أداعم٠ًمخ٦م اًم  :٦م شمقطمٞمد األًمقهٞم٦مًمرا

ا، ويمؾ ُم٤م ذم هذا اعمتـ أدًم٦ميمثػمة  ٦م شمقطمٞمد األًمقهٞم٦مأدًم  ذًمؽ قمٚمٞمف، وهمػم ضمدًّ

مم٤م ي٘مرر  -شمٕم٤ممم  إن ؿم٤مء اهلل -اًمتل شمرد ذم أثٜم٤مء اًمنمح  واألطم٤مدي٨مُمـ اآلي٤مت 

 هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد.

 :الكطي الجالح: تٕسٗد األمساء ٔالصفات

ـ اًمٕمٌد سمحٞم٨م ي١مُمِ  :سمام ًمف ُمـ أؾمامء وصٗم٤مت - قمز وضمؾ -واعمراد سمف: إومراد اهلل 

ُمـ األؾمامء واًمّمٗم٤مت، قمغم  ☺سمام أثٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف، أو أثٌتف ًمف رؾمقًمف 

 .☺ورؾمقًمف  ▐اًمقضمف اًمذي أراده اهلل 

 :جالح: العالقة بني أقطاً التٕسٗداملطمب ال
تقطمٞمد ًمًتٚمزم ُمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ًمتْمٛمـ ُمشمقطمٞمد األًمقهٞم٦م 

ف هق يٕمت٘مد أنو سم٤مألًمقهٞم٦م، مل يٕمٌده إال ▐أومرد اهلل ومٛمـ  األًمقهٞم٦م.

 اعمدسمر.اًمربُّ اخل٤مًمؼ اح٤مًمؽ 
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دهأن م ُمـ ذًمؽ وم٘مد ًمزِ ذم رسمقسمٞمتف  ▐د اهلل وُمـ وطَم  ذم  يقطم 

احلج٦م قمغم اعمنميملم سم٢مىمرارهؿ سمتقطمٞمد  - قمز وضمؾ -وهلذا أىم٤مم اهلل  .أخقهٞمتف

ا ٱنلَّاُس ٱۡختُُدواْ ﴿: -شمٕم٤ممم  -يمت٤مب اهلل ذم أول أُمر ذم  ضم٤مء اًمرسمقسمٞم٦م، يمام َٓ حُّ
َ
َيٰٓد

ِي ًُ ٱَّلَّ ون سم٠من اهلل هق رُّ إذا يمٜمتؿ شم٘مِ  ، أي:[81: اًمٌ٘مرة] ﴾َۡۡخيََلُسً َربَُّس

اخل٤مًمؼ: وم٤مًمذي ظمٚم٘مٙمؿ هق اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة، ومٙمٞمػ خيٚم٘مٙمؿ وشمٕمٌدون همػمه؟! 

 حيٞمٞمٙمؿ وُيٛمٞمتٙمؿ وشمٕمٌدون همػمه؟! يمٞمػ يرزىمٙمؿ وشمٕمٌدون همػمه؟! يمٞمػ

ومٛمـ أىمَر سمتقطمٞمد  هذه األىم٤ًمم اًمثالصم٦م مجٞمٕم٤م:اضمتامع ُمـ  -إذن  -ومال سمد 

سمقسمٞم٦م واألؾمامء  يٜمٗمٕمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة، مل  ▐اهلل  ، صمؿ مل يٗمردِ واًمّمٗم٤متاًمرُّ

سمقسمٞم٦م واألؾمامء  وا هبذيـ اًمٜمققملم: اًمرُّ ذًمؽ، يمام مل يٜمٗمع اعمنميملم اًمذيـ أىمرُّ

 .(1)واًمّمٗم٤مت ذم اجلٛمٚم٦م

قمغم اًمٜمَٗمع واًميُّ  ىمدرةً طمٍد أل وطمده، ًمٙمـ اقمت٘مد أَن اهلل قمٌد ُمـ :ذًمؽويم

 .شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدةٜمٗمٕمف شمدر قمٚمٞمف إال اهلل، مل ومٞمام ال ي٘م

، أو ضمٕمؾ ▐وُمـ أىمَر سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م واألًمقهٞم٦م صمؿ قمٓمَؾ صٗم٤مت اهلل 

 ًمف ذم رء ُمٜمٝم٤م ُمثٞمال ُمـ ظمٚم٘مف، مل يٜمٗمٕمف إىمراره هذا.

*   *   *

                                                             

ًۡ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ،شاًمرمحـ»اؾمؿ وإن يم٤من ورَد قمٜمٝمؿ إٟمٙم٤مر  (1) ُْ يَۡسُفُروَن  َو
 .[32:اًمرقمد]﴾ ةِٱلرَِّنَٰمۡح  
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

 :ٟمّمقص )مخس آي٤مت وطمديث٤م( ؾمت٦َمذم هذا اعمقوع  ذيمر اًمِمٞمخ  

ََّ وَٱۡۡلِنَس إَِّلَّ ِِلَۡػتُُدوِن ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  ىمقل  ٌَا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ﴾ ٥٦َو
 [.56: اًمذاري٤مت]

اًمتذًمؾ هلل  :هل - ُمـ طمٞم٨م إـمالىمٝم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ اًمذي هق اًمتٕمٌد -اًمٕم٤ٌمدة و

 .سمٓم٤مقمتف ُمع اعمح٦ٌم واًمتٕمٔمٞمؿ

)أي: اًمٕم٤ٌمدات: يم٤مًمّمالة، واًمّمدىم٦م،  اعمٗمٕمقلوأَُم٤م ُمـ طمٞم٨ُم إـمالىمٝم٤م قمغم 

قمامل ألاؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه: ُمـ األىمقال وا»وهمػمه٤م(: ومٝمل: 

 .(1)شاًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م

. وىمد -ضمَؾ وقمال  -ه شمقطمٞمد إَٟمام هق سمفٓم٤مع يُ و ▐ٕمٌد اهلل وأقمٔمؿ ُم٤م يُ 

 وإومراده سم٤مًمٕم٤ٌمدة، وأال ُينمك سمف رء. ▐دًَم٧م اآلي٦م قمغم وضمقب شمقطمٞمده 

 اًمٚمزوم:ُمـ سم٤مب  إَٟمام هق واًمٕم٤ٌمدة أقمؿ ُمـ اًمتقطمٞمد، وشمٗمًػم اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمتقطمٞمد

شمٗمًػم اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمتقطمٞمد سم٤مقمت٤ٌمره  :ألن اًمٕم٤ٌمدة ال شمِّمُح إال سم٤مًمتقطمٞمد. أو ٟم٘مقل

ًمٕم٤ٌمدة ُمٙمقٟم٦م ُمـ أؿمٞم٤مء أمهٝم٤م وأوهل٤م اًمتقطمٞمد، وإال وم٤مًمّمالة ألن ا :أهؿ األومراد

 قم٤ٌمدة واًمّمٞم٤مم قم٤ٌمدة .. إًمخ.

○ ○ ○ 

                                                             

 .(149/ 12ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»هذا شمٕمريػ ؿمٞمخ اإلؾمالم ًمٚمٕم٤ٌمدة، يمام ذم  (1)
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ث  ﴿: ▐ىمقًمف   ٌَّ
ُ
ِ أ
ِن  َوىََلۡد َبَػرَِۡا ِِف ُكّ

َ
رَُّشًَّٔل أ

َ ٱخۡ  َُّٰؾَٔتۖۡ  تُُدواْ ٱّللَّ ٔاْ ٱىطَّ  .]36اًمٜمحؾ:[ ﴾َوٱۡتخَجِتُ

 :(إصم٤ٌمت وٟمٗمل) األُمؿ مجٞمٕم٤م ًمتح٘مٞمؼ أُمرـي دًم٧م اآلي٦م قمغم أن سمٕمث٦م اًمرؾمؾ إمم

▐  د هللتٕمٌَ وأقمٔمؿ ُم٤م يُ  وطمده. ▐ إصم٤ٌمت اًمٕم٤ٌمدة هلل أوال:

 .شمقطمٞمده ،سمف

 .هلالج لج قم٤ٌمدة همػم اهلل اضمتٜم٤مب :صم٤مٟمٞم٤م

يمام أَن وال يتؿ اًمتقطمٞمد إال هبذيـ األُمريـ، وم٤مًمٜمٗمل اعمحض ًمٞمس سمتقطمٞمد، 

 .(1)اإلصم٤ٌمت اعمحض ًمٞمس سمتقطمٞمد

ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم:  .جم٤موزة احلد :ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من، وهق ُم٠مظمقذاؾمؿ  :واًمٓم٤مهمقت

 .(8)شر، وُم١مٟم٨ماًمٓم٤مهمقت: واطمد، ومجع، وُمذيمَ »

 وٟم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ ذم شمٗمًػمه أىمقال يمثػمة يٛمٙمـ رده٤م إمم ُمٕمٜمٞملم:

 .(3)واسمـ قم٤ٌمس ،األول: أنف اًمِمٞمٓم٤من. ىم٤مًمف قمٛمر

                                                             

 .18صش اعمٚمخص ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد»يٜمٔمر:  (1)

 .617صش أدب اًمٙم٤مشم٥م» (8)

 .(831/ 1) شزاد اعمًػم»يٜمٔمر:  (3)
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اًمٕمٌُد طمَده ُمـ  اًمَٓم٤مهمقُت: يُمؾ ُم٤م دم٤موز سمف»اًمث٤مين: ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٘مقًمف: 

 .(1)شُمٕمٌقد أو ُمتٌقع أو ُُمٓم٤مع

يم٤مًمًحرة واًمٙمٝم٤من وقمٚمامء اًمًقء،  :تٌقعاعم، وراوٞم٤مد ٌِ قمُ  ُيراد سمف: ُمـٕمٌقد وم٤معم

ـ ـم٤مقم٦م اهلل :ٓم٤معاعمو  . ▐ يم٤مألُمراء اخل٤مرضملم قم

○ ○ ○ 

ٓ إِيَّاهُ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف  ْ إَِّلَّ َّلَّ َتۡػتُُدٓوا
َ
َِ  َوكَََضَّٰ َربَُّم خ يۡ َِِّٰلَ َوبِٱىَۡن

ء:[ ﴾إِۡخَسًَِّٰا  .]83اإلها

 وىمْم٤مء ذقمل. ،ىمْم٤مء يمقينٟمققم٤من: اإلهلل اًم٘مْم٤مء و

األرض، ال ذم رء ذم اًمًاموات وف ال خيرج قمٜم اًمذي هق: وم٤مًم٘مْم٤مء اًمٙمقين

ءدواًم ِمٞمئ٦م اهلل وذًمؽ يمٛم ش.اعمِمٞمئ٦م»وهق سمٛمٕمٜمك . ٛم١مُمـ واًمٙم٤مومر ومٞمف ؾمقا

َٔ ﴿شمٕم٤ممم: وُمث٤مًمف ىمقًمف  .فخلٚمؼ رء أو إُم٤مشمت ▐ َّٰ ََّ َشتَۡع َشَم ُٓ َّٰ ت  اَذَلَؾى
ۡيِ  ٌَ ۡٔ  [.18]ومّمٚم٧م:  ﴾ِِف يَ

 ؾمقاء ؿم٤مء: ٌُّفسم٤مًمٌمء حُيِ  ▐أُمر اهلل : واًم٘مْم٤مء اًمنمقمل

، : يم٤مألُمر سم٤مًمٕم٤ٌمدات، وحم٤مؾمـ األظمالقأو مل يِم٠م ُمـ اًمٕمٌد وىمققمف ▐

 ش.اعمح٦ٌم»وهق سمٛمٕمٜمك وٟمحقه٤م. 

 ، ال يمقين.ء ذقملىمْم٤ماًم٘مْم٤مء اعمذيمقر ذم اآلي٦م: و

                                                             

 .(53/ 1) شاعمقىمٕملمإقمالم » (1)
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وىمد  ف.، جي٥م اُمتث٤مًمهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة ُم٠مُمقر سمف ذقم٤مذه اآلي٦م دًم٧م قمغم أن إومراد اوه

ء»ؾمقرة  ُمـ شمْمَٛمـ هذا اعمقوع ومدل : أوهل٤ماًمتقطمٞمد ضم٤مء  ،قمدة ُم٠مُمقرات شاإلها

 قمغم أنف أهؿ اعمُٝمامت وأوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت.ذًمؽ 

○ ○ ○ 

َ َوََّل وَٱۡختُُدواْ ٱ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ْ ةِِّۦ َطۡي ّللَّ ٔا  اًمٜم٤ًمء:] ﴾ا ٔ  تُۡۡشُِك
َ وَٱۡختُُدواْ ٱ﴿وضمف اًمدالًم٦م ذم هذه اآلي٦م األُمر سمٕم٤ٌمدة اهلل ، و]36 ، واألُمر ُيٗمٞمد ﴾ّللَّ

َوََّل ﴿َّن٧م قمـ اًمنمك يمام أَن اآلي٦م اًمقضمقب، وأقمٔمؿ ُم٤م ُيٕمٌد اهلل سمف هق اًمتقطمٞمد. 
ٔاْ ةِِّۦ َطۡي   واًمٜمٝمل يٗمٞمد اًمتحريؿ. ،﴾ا ٔ  تُۡۡشُِك

أول هذه احل٘مقق طمؼ وًٛمك آي٦م احل٘مقق اًمٕمنمة، شمُ  شاًمٜم٤ًمء»وهذه اآلي٦م ذم ؾمقرة 

 وهق اًمتقطمٞمد، ومدل قمغم أنف أهؿ اعمٝمامت، وأوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت.، ▐اهلل 

○ ○ ○ 

ًۡ ﴿:▐ ىمقًمف  ا َخرََّم َربُُّس ٌَ حُۡو 
َ
ْ خ ٔۡا َ كُۡو َتَػال

ٔاْ ةِِّۦ َطۡي  َّلَّ تُۡۡشُِك
َ
ۖۡ خ ًۡ  .]151األنٕم٤مم:  [﴾ا ٔ  َغيَيُۡس

ـُ هذه اآلي٦م ىم٤مل قمٜمٝم٤م  ـ  َأَراَد : »- يمام ذيمر اعم١مًم ػ -، ُمًٕمقد ؓ اسم َُم

َٛمٍد  ًَمُف شَمَٕم٤ممَم: ظَم٤ممَتُفُ ًَمتِل قَمَٚمٞم َٝم٤م ا☺ َأن  َيٜم ُٔمَر إمَِم َوِصَٞم٦ِم حُمَ َرأ  ىَمق  َٞم٘م    وَمٚم 

﴿ ٌَ حُۡو 
َ
ٔۡاْ خ َ ًۡ كُۡو َتَػال ًۡ َغيَيُۡس  ق   ىمَ إمَم ، ]151األنٕم٤مم:[ ﴾ا َخرََّم َربُُّس

نَّ ﴿: فِ ًمِ
َ
َوأ

  ٍ َِِّٰط ُمۡصخَلِي  .(1)]153األنٕم٤مم:[﴾ اَهََّٰذا ِغَر

                                                             

 شم٘مَدم خترجيف. (1)
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وضم٤مء هذا سمٚمٗمظ اًمتحريؿ  ك سمف،ا ذم اإلطمرَ  - شمٕم٤ممم -قمغم أن اهلل  شمدلُّ اآلي٦م و

ْ ةِِّۦ َطۡي ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ♂ا ٔ  َطۡي ▬ويمٚمٛم٦م  اًمٍميح. ٔا َّلَّ تُۡۡشُِك
َ
ٟمٙمرة ذم  ﴾ا ٔ  خ

ٞمد اًمٕمٛمقم، ومٞمدظمؾ ذم هذا مجٞمع أنقاع ٗمِ واًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل شمُ  ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل،

 نمك.اًم

 وإومراده سم٤مًمٕم٤ٌمدة.، ▐ُمٗمٝمقم اآلي٦م والزُمٝم٤م: وضمقب شمقطمٞمد اهلل و

 -يٙمتٌٝم٤م مل  ☺اًمٜمٌل : إذ ُمـ اعمٕمٚمقم أَن ًمٞم٧ًم وصٞم٦م ُمٙمتقسم٦م هذه اًمقصٞم٦مو

أنف  ذم ورىم٦م، وىمد أظمرج اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب ضُمَحٞمٗم٦م ؓ -وال همػمه٤م 

؟ ىَم٤مَل: : ؾم٠مل قمٚمٞم٤م ؓ
ِ
ِل إاَِل َُم٤م ذِم يمَِت٤مِب اَّلَل ـَ اًمَقطم  ٌء ُِم  ،ال»َهؾ  قِمٜم َديُمؿ  َر 

ِن،  آ ٞمِف اَّلَلُ َرضُماًل ذِم اًمُ٘مر 
ٓمِ اًم ُيٕم  َٚمُٛمُف إاَِل وَمٝم  َٛم٦َم، َُم٤م َأقم  ًَ ٦ٌََم، َوسَمَرأَ اًمٜمَ َواًَمِذي وَمَٚمَؼ احلَ

ُؾ، َووَمَٙم٤مُك األؾَِمػِم، »: َوَُم٤م ذِم اًمَّمِحٞمَٗم٦ِم؟ ىَم٤مَل: ، ىُمٚم ٧ُم شَوَُم٤م ذِم َهِذِه اًمَّمِحٞمَٗم٦مِ  اًمَٕم٘م 

ٚمٌِؿ سمَِٙم٤مومِرٍ  َوَأن  ال  ً َتَؾ ُُم  .(1)شُي٘م 

، ☺رأى أن هذه اآلي٤مت ضم٤مُمٕم٦م ح٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل  وم٤معمراد أن اسمـ ُمًٕمقدؓ 

َُّٰسً ةِِّ ﴿ :وأن يمؾ آي٦م ُمـ هذه اآلي٤مت اًمثالث ظُمتِٛم٧م سم٘مقًمف ى ًۡ وَغَّ َّٰىُِس ومٕمؼم  ،﴾َذ
 قمٜمٝم٤م سم٤مًمقصٞم٦م.

ُه َأن  َيٜم ُٔمَر إمَِم »أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ:  ثر اسمـ ُمًٕمقد ؓأو ـ  َهَ َُم

َٛمٍد  َرأ  َهِذِه اآلَي٤مِت  ☺اًمَّمِحٞمَٗم٦ِم اًَمتِل قَمَٚمٞم َٝم٤م ظَم٤مشَمُؿ حُمَ َٞم٘م   .ش... وَمٚم 

                                                             

 (.78( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )3247اًمٌخ٤مري )أظمرضمف : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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ش... ☺ دٍ ٛمَ حُمَ  ٦مَ ٗمَ ٞم  حِ َص  أَ رَ ٘م  يَ  ن  أَ  هُ َهَ  ـ  ُمَ »أظمرضمف اًمٓمؼماين سمٚمٗمظ: و
(1). 

 اًمَ  ☺ دٍ ٛمَ حُمَ  ٦مٍ ٞمَ ِص  وَ إمَم  رَ ٔمُ ٜم يَ  ن  أَ  هُ َهَ  ـ  ُمَ »وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل سمٚمٗمظ: 
ٝم٤م ٞم  ٚمَ ل قمَ تِ

َ ظَم  ش... هِ رِ ُم  أَ  ٦مُ ٤ممِت
(8). 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمّم٤مُم٧م ؓسمـ  وذم اعمًتدرك ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة

ـ  »: ☺ َي٤مِت  َهِذهِ  قَمغَم  ُي٤ٌَميُِٕمٜمِل َُم ْ ▬ ىَمَرأَ  صُمؿَ  ،شاآل  ٔۡا َ ًۡ  كُۡو تََػال ا َخرََّم َربُُّس ٌَ حُۡو 
َ
خ

 ًۡ َي٤مِت  ظَمَتؿَ  طَمَتك ،[151: األنٕم٤مم♂ ]َغيَيُۡس ـ  » اًمَثاَلَث، اآل  ُرهُ  َورَم  وَمَٛم  قَمغَم  وم٠َمضَم 

،
ِ
ـِ  اَّلَل َريَمفُ  ؿَمٞم ئ٤ًم اٟم تََ٘مَص  َوَُم ٟم ٞم٤َم ذِم  هِب٤َم اَّلَلُ  َأد  ـ   قُمُ٘مقسَمتَُف، يَم٤مٟم٧َم   اًمدُّ رَ  َوَُم  إمَِم  أظُم 

ظِمَرةِ، ُرهُ  يَم٤منَ  اآل  ، إمَِم  أَُم 
ِ
 .(3)شًَمفُ  هَمَٗمرَ  ؿَم٤مءَ  َوإِن   قَمَذسَمُف، ؿَم٤مءَ  إِن   اَّلَل

○ ○ ○ 

 ☺ ًمٜمٌَِل  ايُمٜم ٧ُم َردِيَػ  ىم٤مل:  ؓ ضمٌؾسمـ  ُمٕم٤مذقمـ  

ِري َُم٤م طَمؼُّ »ومََ٘م٤مَل زِم:  ،مِح٤َمرٍ  قمغم  قَمغَم اَي٤م ُُمَٕم٤مُذ أَتَد 
ِ
؟اًم ٕم٤ٌَِمدِ قَمغَم اًم ٕم٤ٌَِمدِ، َوَُم٤م طَمؼُّ اَّلَل

ِ
ش َّلَل

َٚمؿُ اىُمٚم ٧ُم:   قَمغَم اطَمؼُّ »ىَم٤مَل:  .َّلَلُ َوَرؾُمقًُمُف َأقم 
ِ
يُمقا سمِِف ؿَمٞم ئ٤ًم، اَّلَل ِ ًم ٕم٤ٌَِمدِ أَن  يَٕم ٌُُدوُه، َواَل ينُم 

                                                             

 .(12262) شاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم» (1)

 (.7542ش )اإليامن ؿمٕم٥م» (8)

 ششمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة»، واعمروزي ذم (8/348ش )اعمًتدرك»: أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم صحٞمح (3)

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل »(، وىم٤مل احل٤ميمؿ: 1889) شاعمًٜمد»(، واًمِم٤مر ذم 662)

 ، وواوم٘مف اًمذهٌل.شخيرضم٤مه
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ُك سمِِف ؿَمٞم ئ٤ًماًم ٕم٤ٌَِمدِ قَمغَم اَوطَمؼُّ  ِ ـ  اَل ينُم  َب َُم  أَن  اَل ُيَٕمذ 
ِ
  قَل ؾُم ٤م رَ : يَ ٧ُم ٚم  ىمُ ، شَّلَل

ِ
 اَل ومَ أَ  ،اهلل

ُ بَ أُ  شقا ٚمُ ٙمِ تَ ٞمَ ومَ  ؿ  هُ نم   ٌَ  شمُ اَل : »٤مَل ؟ ىمَ ٤مَس اًمٜمَ  نم 
 ذم اًمّمحٞمحلم. أظمرضم٤مه، (1)

 قَمغَم اطَمؼُّ »: ☺ فىمقًمُ دي٨م احلواًمِم٤مهد ُمـ 
ِ
احلؼ هق : وم٢مَن شًم ِٕم٤ٌَمدِ اَّلَل

يُمقا سمِِف »: ☺، وم٘م٤مل اًمقاضم٥م، صمؿ ومنه سم٤مًمتقطمٞمد ِ ٌُُدوُه، َواَل ُينم   .شؿَمٞم ئ٤ًمَأن  َيٕم 

قمغم  -ؾمٌح٤مٟمف  -طمؼ أوضمٌف اهلل  : ومٝمق▐ اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل طمؼُّ أَُم٤م و

 .أطمٌد قمٚمٞمفٙمرُم٤م، ومل يقضمٌف شمال وٟمٗمًف شمٗمْمُّ 

 ٥ُم ؼ  واضِمدددددددددددددددددددددددددددددددددددطَمددددددددددددددددددددددددددددددددددد ٞمدددددددددددددددددددددددددددددددددددفِ قمٚمَ  ُمددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م ًمِٚمٕمٌددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مدِ 
  

 ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مئعُ  يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفِ ٌل ًمدَ ٕم  ، وال ؾَمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداَل 

   

سمقا ومٌِ  ُٛمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دًمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفِ ٕمَ إن قُمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ   قا أو ُٟمٕم 
  

ددددددددددددددددددددددددددددددددددٗمَ ومٌِ  ؾِمدددددددددددددددددددددددددددددددددد ، وهددددددددددددددددددددددددددددددددددق اًمٙمددددددددددددددددددددددددددددددددددريؿُ فِ ٚمِ ْم   (8)عُ اًمقا
   

*   *   *

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 (.389/ 8) شُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»ذيمرمه٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌف، ُمٜمٝم٤م:  (8)
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  قلِ ىمَ وَ 
ِ
ْوَلٰٓهَِم ﴿ :- ٕم٤ممَم شمَ  - اهلل

ُ
ً ةُِظيٍۡم أ ُٓ َ ْ إِيَمَِّٰ ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ ْ َول ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٱَّلَّ

 ًُ ُٓ َ ٓۡخَُدوَن  ل ً مُّ ُْ َُ َو ٌۡ
َ
 .[88األنٕم٤مم: ﴾ ]٨٢ٱۡۡل

ـِ اًمَّم٤مُِم٧ِم ؓ  ٤ٌَمَدَة سم  ـ  قُم   قَم
ِ
ـ  ؿَمِٝمَد أَن  »: ☺ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َُم

يَؽ ًَمفُ  َدُه اَل َذِ   ،َوَأَن حُمََٛمًدا قَمٌ ُدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ،اَل إَ َ إاَِل اهلُل َوطم 
ِ
ك قَمٌ ُد اهلل ًَ َوَأَن قِمٞم

َيؿَ  َٜم٦ََم طَمؼ   ،َوُروٌح ُِمٜم فُ  ،َوَرؾُمقًُمُف َويَمٚمَِٛمتُُف َأخ َ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمر  ظَمٚمَُف اهلُل ، َواًمٜم٤َمَر طَمؼ   ،َواجل  َأد 

ـَ اًم َٕمَٛمؾِ  َٜم٦ََم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم َرضم .(1)شاجل   .٤مهُ َأظم 

٤َمَن:  ـ  ىم٤َمَل »َوهَلاَُم ذِم طَمِدي٨ِم قِمتٌ  يٌَ تَٖمِل ، (اَل إَ َ إاَِل اهللُ ) :وم٢َمَِن اهللَ طَمَرَم قَمغَم اًمٜم٤َمِر َُم

 
ِ
َف اهلل  .(8)شسمَِذًمَِؽ َوضم 

َري  ؓ  ُد  ـ  َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخل    ،َوقَم
ِ
ـ  َرؾُمقِل اهلل ىَم٤مَل ُُمقؾَمك: »ىَم٤مَل:  ☺ قَم

يُمُرَك َوَأد قُمقَك سمِِف. ىم٤َمَل: ىُمؾ   ،َي٤م َرب   ٜمِل ؿَمٞم ئ٤ًم َأذ   .(اَل إَِ َ إاَِل اهللُ ): َي٤م ُُمقؾَمك قَمٚم ٛم 

ام ،َي٤م ُُمقؾَمك: ىَم٤مَل  .َهَذايُمؾُّ قِم٤ٌَمدَِك َيُ٘مقًُمقَن : ىَم٤مَل  ًَ ـَ ًَمق  أََن اًم ٌ َع َوقَم٤مُِمَرُه ًَ واِت اًم

                                                             

 (.88(، وُمًٚمؿ )3435: أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.33ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و485ذم صحٞمحف ) : أظمرضمف اًمٌخ٤مريُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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ِي ٌ َع ذِم يمَِٗم٦مٍ  ،هَمػم  ًَ ََرِولَم اًم ـَ ، ذِم يمَِٗم٦مٍ  (اَل إَِ َ إاَِل اهللُ )وَ  ،َواأل  اَل إَ َ إاَِل )َُم٤مًَم٧م  هِبِ

٤ٌَمنَ (1)ش(اهللُ  ـُ طِم ٤َميمِؿُ  ،. َرَواُه اسم   َوَصَحَحُف. ،َواحل 

ُِمِذي   ٜمَُف  - َوًمِٚمؽم   ًَ ـ  َأنَسٍ  -َوطَم  :  ؓ قَم
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اهلل َيُ٘مقُل:  ☺ؾَمِٛمٕم 

ـَ آَدمَ »: - شَمَٕم٤ممَم  - ىَم٤مَل اهللُ  ِض ظَمَٓم٤مَي٤م ،َي٤م اسم  َر  صُمَؿ ًَمِ٘مٞمتَٜمِل اَل  ،ًَمق  أتَٞم تَٜمِل سمُِ٘مَراِب األ 

ُك يِب ؿَمٞم ئ٤ًم ِ هِب٤َم ، شُمنم  ِٗمَرةً أَلَتَٞم تَُؽ سمُِ٘مَرا  .(8)شَُمٖم 

○ ○ ○ 

ه، ذيمر ومٞمف اعم١مًمػ آي٦م وأرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م. ٟمف وحمتقا  هذا سم٤مب قمٔمٞمؿ ذم قمٜمقا

 :شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة :اعمراد سم٤مًمتقطمٞمد :شسم٤مب ومْمؾ اًمتقطمٞمد»ىمقًمف  : و

ُمتْمٛمـ ًمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م  وشمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة .سمدالًم٦م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمٜمّمقص

 .، يمام ؾمٌؼواألؾمامء واًمّمٗم٤مت

                                                             

٤مئل ذم وٕمٞمػ( 1) ـ 1393) شاعمًٜمد»(، وأبق يٕمغم ذم 12913) شاًمٙمؼمى»: أظمرضمف اًمًٜم (، واسم

هذا طمدي٨م »( وىم٤مل احل٤ميمؿ: 1937) شاعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 6818طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )

 (.895) شاًمٔمٛمآنوٕمٞمػ ُمقارد »، ووٕمٗمف األًم٤ٌمين ذم شصحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه

(، 4325) شاألوؾمط»(، واًمٓمؼماين ذم 3542: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )صحٞمح( 8)

 وصححف األًم٤ٌمين. ،شال ٟمٕمرومف إال ُمـ هذا اًمقضمف ،طمًـ همري٥م»وىم٤مل اًمؽمُمذي: 

 .ُمـ طمدي٨م أيب ذر ؓ ،(8687وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) 
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ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمذي،  شُم٤م»جيقز أن شمٙمقن  :شر ُمـ اًمذٟمقبٗم  ٙمَ يُ  وُم٤م» :ىمقًمفو

، شسم٤مب سمٞم٤من قمٔمٞمؿ ومْمؾ اًمتقطمٞمد وشمٙمٗمػمه ًمٚمذٟمقب» :وأن شمٙمقن ُمّمدري٦م، أي

 راد.ه٤م اًمتقطمٞمد، وًمٞمس سمٛمُ رُ أؿمٛمؾ وأومم: ًمرومع وهؿ أن صمَؿ ذٟمقسم٤م ال يٙمٗم  ذا وه

 وًمٞم٧ًم ًمٚمتٌٕمٞمض. ،سمٞم٤مٟمٞم٦مش ُِمـ»و

 :صمالصم٦م ومّمقلاًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم و

*   *   * 
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

 هٜم٤م  اعم١مًمػ ذم اًم٤ٌمب األول وضمقب اًمتقطمٞمد وقمٔمٛمتف وُمٕمٜم٤مه، سملَم لَم ٤م سمَ حَ 

ئده قمغم اعمقطم   د ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة، واًمتل ُمٜمٝم٤م: ومْمؾ اًمتقطمٞمد وآصم٤مره وقمقا

 شمٙمٗمػم اًمذٟمقب.

 واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف.سمف وشمرهمٞم٥م ومٞمف، وذم اًمتٛمًؽ  ٨م  طَم  وذم هذا ُمزيدُ 

*   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 :ٔأدلتّا ،املبشح األٔه: فطائن التٕسٗد
 :اًمٗمْمٞمٚم٦م األومم: األُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة

ََ ﴿ :- شمٕم٤ممم - اهلل ىمقل ودًمٞمٚمٝم٤م ِي ً ةُِظيٍۡم ٱَّلَّ ُٓ َ ْ إِيَمَِّٰ ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ ْ َول ٔا ُِ ٌَ َءا
 ًُ ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل

ُ
خَُدونَ  أ ۡٓ ًُْ مُّ َُ َو ٌۡ

َ
  .[88األنٕم٤مم: ﴾ ]ٱۡۡل

سم٧م األُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، واألُمـ ذ  يمام قمُ ، واعمراد سم٤مألُمـ: األُمـ ُمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م

ه، واًمًٌٞمؾ أن يٙمقن آُمٜم٤م ذم دٟمٞم٤مه وأُ  :ٔمٛمكوهذه ٟمٕمٛم٦م قمُ  ُمـ قمذاب اآلظمرة. ظمرا

 اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص.هق إًمٞمٝم٤م 

ًۡ ﴿: - قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل  ُٓ َِّٰدرَِي ِغۡدُر ُٔۡم يََِفُع ٱىصَّ ُ َهََّٰذا يَ : ]اح٤مئدة﴾ كَاَل ٱّللَّ

ـ قم٤ٌمس  .[119 ـ شمقطمٞمدُ دِ ذم اآلي٦م: يقم يٜمٗمع اعمقطم   ¶ىم٤مل اسم  .(1)هؿي

ًُ ﴿ :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُٓ َ َُ  ل ٌۡ
َ
إؿم٤مرة إمم أن األُمـ ظم٤مص هبؿ، وهق أبٚمغ  ﴾ٱۡۡل

 ُمـ أن ي٘م٤مل: آُمٜمقن.

 :اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: االهتداء ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة

ًُ ﴿اآلي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م:  ودًمٞمٚمف ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل
ُ
ًُٓ ةُِظيٍۡم أ َ ْ إِيَمَِّٰ ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ ْ َول ٔا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي  ٱَّلَّ

ٓۡخَُدوَن  ًُْ مُّ َُ َو ٌۡ
َ
اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع شمٙمقن إمم اهلداي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م و[. 88األنٕم٤مم: ﴾ ]٨٢ٱۡۡل

 .اجلٜم٦مإمم  ، وذم اآلظمرةواًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

                                                             

 (.7263اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ) أظمرضمف (1)
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ديـ:  ْ ▬ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ  اعمقطم  ٔا ٔاْ وََغٍِيُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًۡ  إِنَّ ٱَّلَّ ِديِٓ ۡٓ َّٰيَِدَِّٰج َح ٱىصَّ
 ًُ ۖۡ ََتۡرِي ٌَِ ََتۡخِِٓ ًۡ ِِٓ ً بِإِيَمَِّٰ ُٓ َِّٰج  َربُّ َُّٰر ِِف َتجَّ َُۡه

َ
ًِ ٱۡۡل [، 9]يقٟمس:  ♂٩ٱنلَّػِي

ٔاْ َحۡػتُُدوَن ﴿: ذم طمؼ همػمهؿىم٤مل و ُ ا َكُ ٌَ ًۡ َو ُٓ ۡزَنََّٰت
َ
ٔاْ َوأ ٍُ ََ َظيَ ِي واْ ٱَّلَّ  ٢٢ٱۡخُۡشُ
 ًِ َِّٰط ٱۡۡلَِدي ًۡ إََِلَّٰ ِغَر ُْ ُدو ْۡ ِ ـَٱ  [،83 -88: ]اًمّم٤موم٤مت ﴾٢٣ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ

ط وم ط اًمٜمٕمٞمؿٝمٜم٤مك هداي٦م إمم سا  .اجلحٞمؿ!، وهداي٦م إمم سا

 .(1)شأصؾ ُم٤م شمزيمق سمف اًم٘مٚمقب واألرواح هق اًمتقطمٞمد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 :اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: دظمقل اجلٜم٦م

ـ  ؿَمِٝمَد َأن  اَل إَ َ إاَِل اهلُل : »☺، وومٞمف ىمقًمف اًم٤ًمسمؼ دي٨م قم٤ٌمدة ؓحل َُم

يَؽ ًَمفُ  َدُه اَل َذِ ـَ أَد ظَمٚمَُف اهلُل . .. َوَأَن حُمََٛمًدا قَمٌ ُدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ،َوطم  َٜم٦ََم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم اجل 

 .(8)شاًم َٕمَٛمؾِ 

سمٕم٦م: اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر  :اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمرا

وَم٢ِمَن اهلَل طَمَرَم قَمغَم اًمٜم٤َمِر »: ☺، وومٞمف ىمقًمف اًم٤ًمسمؼ حلدي٨م قِمت٤ٌمن ؓ 

ـ  ىَم٤مَل   ، شاَل إَ َ إاَِل اهللُ » :َُم
ِ
َف اهلل  .(3)شَيٌ تَِٖمل سمَِذًمَِؽ َوضم 

                                                             

 (.49/ 1) شإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

 شم٘مدم خترجيف. (3)
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ٌََ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ۥ  ُّ َّ ُّ  إُِ َّٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ُ َغيَيِّۡ ٱۡۡلَََِّث َو ِ َذَلۡد َخرََّم ٱّللَّ يُۡۡشِۡك ةِٱّللَّ

 .[78]اح٤مئدة:  ﴾ٱنلَّارُ 
 :اًمٗمْمٞمٚم٦م اخل٤مُم٦ًم: شمث٘مٞمؾ اعمٞمزان

، (1)♠اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك  حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ؓ

 وطمدي٨م ص٤مطم٥م اًمٌٓم٤مىم٦م، وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م.

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ¶ قمٛمرو سمـ اهللقمٌد وطمدي٨م ص٤مطم٥م اًمٌٓم٤مىم٦م رواه 

َم  ُص ٚم  خَ ٞمُ ؾَم  إَن اهلَل ☺: »اهلل  اَلئِِؼ َيق  ـ  أَُُمتِل قَمغَم ُرُءوِس اخل  َرضُماًل ُِم

، يُمؾُّ ؾِمِجؾ  ُمِ  ِٕملَم ؾِمِجالًّ  ً
َٕم٦ًم َوشمِ  ً
، صُمَؿ َيُ٘مقُل ًَمُف:  َُمد   ُؾ ث  اًم ِ٘مٞم٤مَُم٦ِم، وَمٞمَٜم نُمُ قَمَٚمٞم ِف شمِ اًم ٌٍََمِ

٤مومُِٔمقَن؟ ومٞم٘مقل: ال، ي٤م َرب   ـ  َهذا ؿَمٞم ئ٤ًم؟ َأفَمٚمََٛمَؽ يَمتٌََتِل احل  وَمٞمَُ٘مقُل: َأومٚمََؽ  .َأتُٜم ِٙمُر ُِم

ٌر؟ وَمٞمَُ٘مقُل: ال، ي٤م َرب   ٜم٦َمً  .قُمذ  ًَ وم٢مَٟمف ال فُمٚم َؿ قَمَٚمٞم َؽ  :وَمٞمَُ٘مقُل: سَمغَم، إَن ًَمَؽ قِمٜم َدٟم٤م طَم

مَ  ٞمَق  َٝمُد أَن  ال إَ َ إاَل اهلُل، َوَأَن حُمََٛمًدا قَمٌ ُدُه َوَرؾُمقًُمفُ ومَ  .اًم  َرُج ًَمُف سمِٓم٤مىَم٦ٌم، ومِٞمٝم٤م: َأؿم   .تُخ 

ِجاَلِت؟   ً ، ُم٤م َهِذِه اًم ٌِٓم٤مىَم٦ُم َُمَع َهِذِه اًم ِي وزٟمؽ. وَمٞمَُ٘مقُل: ي٤م َرب  وَمٞمَُ٘مقُل: أطَم 

جِ   ً ، ومَٓم٤مؿَم٧ِم ٦مٍ ٗمَ  يمِ ذِم  ٦مُ ٤مىمَ ٓمَ اَلُت ذِم يمَِٗم٦ٍم واًمٌِ وَمٞمُ٘م٤مُل: إٟمََؽ ال شُمٔم َٚمُؿ. ىم٤مَل: ومَتُقَوُع اًم

ِجاَلُت، َوصَمُ٘مٚم٧َِم اًم ٌِٓم٤مىم٦َُم، ومال َيث ُ٘مُؾ ُمَ   ً ءٌ اؾم   عَ اًم  َر 
ِ
 .(8)شِؿ اهلل

                                                             

 شم٘مدم خترجيف، وهق وٕمٞمػ. (1)

، وصححف (4322واسمـ ُم٤مضمف )(، 8639) اًمًٜمـذم  : أظمرضمف اًمؽمُمذيصحٞمح( 8)

 األًم٤ٌمين.
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 :اًمٗمْمٞمٚم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب

 ، وُم٤م ورد ذم ُمٕمٜم٤مه.(1)اًمذي ذيمره اعم١مًمػ حلدي٨م أنس ؓ

 :▐ ـم٤مقم٦م اهللاإلقم٤مٟم٦م قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: 

ًمٕمٛمؾ ًمف ذم : وهذا يٌٕمثف قمغم اف سمٛمٕمٌقدهؼ ىمٚمٌُ ألن اعمقطمد ُم١مُمـ سمرسمف، ُمتٕمٚم  

ًمف، سمخالف اعمرائل وٟمحقه.  مجٞمع أطمقا

 :اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: اًمٌٕمد قمـ اًمٜمٗم٤مق

 وم٢من ُمـ طم٘مؼ اًمتقطمٞمد، اؾمتٜم٤مر ىمٚمٌف سمٜمقره، ومل يٌؼ ومٞمف حمؾ ًمٚمٜمٗم٤مق.

 .(8)شُمع اًمتقطمٞمدؼم ُمع اًمًجقد، وال ٟمٗم٤مق ال يمِ »ٞمد: ٌَ قمُ  سمـ ىم٤مل يقٟمس

 :▐ر ُمـ قمٌقدي٦م همػم اهلل اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: اًمتحرُّ 

وطمده دون  ▐وهذا يمامل اًمٕمزة واًمنمف، أن يٙمقن اعمرء قمٌدا هلل 

 ُم٤م ؾمقاه.

وهلذا وصػ  :يمامل اًمٕمز واًمنمف -شمٕم٤ممم  -اًمتذًمؾ، واًمتذًمؾ هلل  :اًمٕمٌقدي٦م هلو

ٗمل ُم٘م٤مم إٟمزال : ومهبذا اًمقصػ )اًمٕمٌقدي٦م( ذم أذف اعم٘م٤مُم٤مت وأرومٕمٝم٤م ☺اهلل ٟمٌٞمف 

َّٰ َختِۡدهِ ٱىۡهَِتََّٰب ﴿٤مل شمٕم٤ممم: ىم اًمٙمت٤مب َُزَل لَۡعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّلَّ ٍُۡد ّلِلَّ ، [1: اًمٙمٝمػ] ﴾ٱۡۡلَ

ِ ﴿مل ي٘مؾ: قمغم رؾمقًمف، وإٟمام ىم٤مل: و َّٰ َختِۡده ء واعمٕمراج، و﴾لَۡعَ ىم٤مل  ذم ُم٘م٤مم اإلها

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 .875السمـ أيب اًمدٟمٞم٤م صش اًمتقاوع واخلٛمقل» (8)
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 :▐﴿ ِ ََ ٱَّلَّ َۡرَىَّٰ ةَِػتِۡدهِۦُشتَۡدَّٰ
َ
ء]﴾ ٓي أ ي ، وذم ُم٘م٤مم اًمتحد  [1:اإلها

ًۡ ِِف َريۡب  ﴿هلالج لج: ًمٚمٛمٕم٤مٟمديـ واعمخ٤مصٛملم ىم٤مل  َّٰ  ِإَون ُنِخُ ٍَّا َُزَّنۡلَا لَۡعَ ّمِ
 .[83:اًمٌ٘مرة] ﴾َختِۡدَُا

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا يِن ٤م زادَ وممَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م ووَمخ    َذَ

  
ِّمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل َأـَمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٠ُم اًمثَُّرَيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مدويمِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُت سم٠َممخ 

   
 شَيدددددددددددددددددددددددددددد٤م قِمٌدددددددددددددددددددددددددددد٤مِدي  : »َؽ ىمقًمِدددددددددددددددددددددددددددد  حتدددددددددددددددددددددددددددد٧َم قزِم ظُمددددددددددددددددددددددددددددُ 

  
َت أمحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ وأَ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌِ  ٟمَ زِم  ن  َصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددػَم   (1)٤مٞمًّ

   
○ ○ ○ 

 :املبشح الجاٌ٘: ضابط فّي ٌصٕص الٕعد
ال إ  إال »ٚم٦م ُمـ ٟمّمقص اًمققمد اًمتل شمٗمٞمد أن ُمـ أتك سمد ورد ذم هذا اًم٤ٌمب مُج 

 ف.رت ذٟمقسمُ ٗمِ دظمؾ اجلٜم٦م وهمُ  شاهلل

، شال إ  إال اهلل»ُمـ ىم٤مل: وذم اعم٘م٤مسمؾ شمقاشمرت األطم٤مدي٨م سم٠منف خيرج ُمـ اًمٜم٤مر 

سم٠من يمثػما ممـ  -يمذًمؽ  - ذرة ُمـ إيامن، وشمقاشمرت نُ ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م يزِ 

ي٘مقهل٤م يدظمؾ اًمٜم٤مر صمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م، وصح٧م األطم٤مدي٨م سم٤مًمققمٞمد سمدظمقل اًمٜم٤مر، أو 

 احلرُم٤من ُمـ اجلٜم٦م قمغم سمٕمض األقمامل يم٘مٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ واًمٜمٛمٞمٛم٦م وهمػممه٤م.

، : هؾ ُمـ أتك سم٤مًمتقطمٞمد، ومل ي٘مع ذم اًمنمك سمٜمققمٞمفالصتُف، ظمد هٜم٤م إؿمٙم٤ملومػَمِ 

يمام هق فم٤مهر طمدي٨م  ،ٔم٤مموم٤م ًمٚمٙم٤ٌمئر اًمٕمِ ٘م٤مرِ ر ذٟمقسمف، وًمق يم٤من ُمُ ٖمٗمَ شمُ 

                                                             

 .(، واألبٞم٤مت ُمٜمًقسم٦م ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض  1/9)ش ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح»يٜمٔمر:  (1)
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ـَ آَدمَ »: أنس ؓ ِض ظَمٓم٤َمَي٤م ،َي٤م اسم  َر  ُك  ،ًَمق  أتَٞم تَٜمِل سمُِ٘مَراِب األ  ِ صُمَؿ ًَمِ٘مٞمتَٜمِل اَل شُمنم 

ِٗمَرةً أَلَتَٞم تَُؽ ، يِب ؿَمٞم ئ٤ًم هِب٤َم َُمٖم  م قمغم اًمٜم٤مر يمام يدل قمٚمٞمف طمدي٨م رَ حُيَ هؾ ؟ و(1)شسمُِ٘مَرا

ـ  ىم٤َمَل »: قمت٤ٌمن ؓ َيٌ تَِٖمل سمَِذًمَِؽ ، شاَل إَ َ إاَِل اهللُ » :وَم٢ِمَن اهلَل طَمَرَم قَمغَم اًمٜم٤َمِر َُم

 
ِ
َف اهلل  ؟همػممه٤م مم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م، و(8)شَوضم 

سم٠مريم٤من اإلؾمالم اخلٛم٦ًم، ًمٙمٜمف ىم٤مـمع أتك اًمذي قطمد اعمًٚمؿ اعمُمث٤مل ذًمؽ: و

 ًمٚمرطمؿ، ومٝمؾ يدظمؾ اجلٜم٦م؟

َٜم٦ََم »حلدي٨م:  -ذم فم٤مهره  - ىمٚمٜم٤م: يدظمؾ اجلٜم٦م، ومٝمذا ُُمّم٤مِدم ذاإ ظُمُؾ اجل  اَل َيد 

 .(3)شىَم٤مـمِعٌ 

د أتك سم٠مريم٤من اإلؾمالم ىمٞمؾ: يمٞمػ وهق ىمٚمٜم٤م: ال يدظمؾ اجلٜم٦م،  ذاوإ ُمًٚمؿ ُمقطم 

 ؿمٞمئ٤م، ومٙمٞمػ يُ 
ِ
 ك قمٜمف دظمقل اجلٜم٦م؟!.ٜمٗمَ مجٞمًٕم٤م، ومل ينمك سم٤مهلل

 ُم٠ًمخ٦م زًم٧م ومٞمٝم٤م أىمدام، ووٚم٧م ومٞمٝم٤م أومٝم٤مم!.وهذه 

 :اإلؿمٙم٤ملهذا اجلقاب قمـ و

 أن أطم٤مدي٨م هذا اًم٤ٌمب ٟمققم٤من:

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

ٚمؿ )5984: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3) ـ ُمٓمٕمؿؓ (8556(، وُم ـ طمدي٨م ضمٌػم سم  .، ُم
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ج٥م قمٜمٝم٤م، وهذا : ُم٤م ومٞمف أن ُمـ أتك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم دظمؾ اجلٜم٦م ومل حُي أطمدمه٤م

اخل٤مًمص، سمؾ د ومٞمٝم٤م أطمد ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ٚمَ وم٢من اًمٜم٤مر ال خُي  :فم٤مهر ال إؿمٙم٤مل ومٞمف

 ف إمم اجلٜم٦م.ُمآخُ 

م قمغم اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد. وهذا حمؾ اإلؿمٙم٤مل، : ُم٤م ومٞمف أنف حيرُ اًمث٤مين

ّم٤مة ُمـ اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م أن ُمـ اًمٕمُ  األطم٤مدي٨َم  - ذم فم٤مهره -ض ووضمٝمف: أنف يٕم٤مرِ 

يدظمؾ اًمٜم٤مر، واًمققمٞمد سمٕمدم دظمقل اجلٜم٦م قمغم ُمـ ومٕمؾ يمذا ُمـ اعمٕم٤ميص، وُم٤م 

 سمقا ومٞمٝم٤م.ٕمذَ ُمـ اًمٜم٤مر أىمقام ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد سمٕمد أن يُ ج رُ ورد أنف خَي 

 وأضم٤مب اًمٕمٚمامء قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل سم٠مضمقسم٦م:

د أن أطم٤مدي٨م: األول يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ٟمزول اًمٗمرائض واحلدود، ويٕمؼم قمٜمف  اًمَققم 

وهذا ُمٜم٘مقل قمـ اًمزهري واًمثقري وهمػممه٤م. ضم٤مء ذم صحٞمح  سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜمًخ.

ىم٤مل اًمزهري: صمؿ ٟمزًم٧م سمٕمد ذًمؽ ومرائض : »-سمٕمد ؾمٞم٤مق طمدي٨م قمت٤ٌمن  -ُمًٚمؿ 

 ش.وأُمقر ٟمرى أن األُمر اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م، ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أن ال يٖمؽم ومال يٖمؽم

 -وهذا اًم٘مقل شمٕمَ٘مٌف احل٤مومٔم٤من اسمـ رضم٥م، واسمـ طمجر، واًمٕماَلُم٦م اًمٕمثٞمٛملم 

 .(1)-رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤م 

                                                             

اًم٘مقل »(، و1/688) شومتح اًم٤ٌمري»و، وُم٤م سمٕمده٤م18صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص»يٜمٔمر:  (1)

 .(1/74) شاعمٗمٞمد
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يم٤من  -شمٚمؽ األطم٤مدي٨م  -ُمٜمٝم٤م  يمثػما : وم٢مَن وهذا سمٕمٞمد ضمدا»ىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

وهل ، سم٤معمديٜم٦م سمٕمد ٟمزول اًمٗمرائض واحلدود، وذم سمٕمْمٝم٤م أنف يم٤من ذم همزوة شمٌقك

 .(1)ش☺ذم آظمر طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

اًمتخٚمٞمد أو حتريؿ دظمقل اًمٜم٤مر اعمٕمدة ًمٚمٙم٤مومريـ، ال اًمٓمٌ٘م٦م  أن اعمراد حتريؿُ : اًمث٤مين

اعمقطمديـ سمذٟمقهبؿ، صمؿ خيرضمقن ّم٤مة ومٝمذه يدظمٚمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ قمُ  :دة ًمٚمٕمّم٤مةٕمَ اعمُ 

 سمِمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم وسمرمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم.

 ٦مَ ٜمَ اجلَ  ؾ  ظُم د   يَ اَل : »☺ىمقًمف  ويمذًمؽ ومٞمام ورد سمٜمٗمل دظمقل اجلٜم٦م، ُمثُؾ 

 ، حمٛمقل قمغم أنف ال يدظمٚمٝم٤م أول اًمداظمٚملم، أو ذم درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمٝم٤م.(8)شعٌ ٤مـمِ ىمَ 

 ؾم٥ٌم ُم٘متضٍ ش إال اهللال إ  »أن اعمراد ُمـ هذه األطم٤مدي٨م أن : اًمث٤مًم٨م

 ال يٕمٛمؾ قمٛمٚمف إال سم٤مؾمتجامع ًمدظمقل اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر، وًمٙمـ اعم٘متيِض 

ٟمٕمف، وم٘مد يتخٚمػ قمٜمف ُم٘متْم٤مه ًمٗمقات ذط ُمـ ذوـمف أو  ذوـمف واٟمتٗم٤مء ُمقا

ٌ   سمـ ًمقضمقد ُم٤مٟمع، وهذا ىمقل احلًـ ووه٥م  ف.ُمٜم

 .(3)شوهق األفمٝمر»ىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

                                                             

 .19صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص» (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

 .13صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص» (3)
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، وم٘م٤مل: شُمـ ىم٤مل ال إ  إال اهلل دظمؾ اجلٜم٦م» ن٤مؾم٤م ي٘مقًمقن:ىمٞمؾ ًمٚمحًـ: إن أُ 

 .(1)دظمؾ اجلٜم٦م، وم٠مدى طم٘مٝم٤م وومروٝم٤مش ال إ  إال اهلل»: ُمـ ىم٤مل

ٌ   سمـ وؾمئؾ وه٥م ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: سمغم، وًمٙمـ ش ال إ  إال اهلل»ف: أخٞمس ُمٜم

ُم٤م ُمـ ُمٗمت٤مح إال ًمف أؾمٜم٤من، وم٢من ضمئ٧م سمٛمٗمت٤مح ًمف أؾمٜم٤من ومتح ًمؽ، وإال مل يٗمتح 

 .(8)ًمؽ

٥م دظمقل اجلٜم٦م رشمَ  ☺ويدل قمغم صح٦م هذا اًم٘مقل أن اًمٜمٌل »ىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

 مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م. ، صمؿ ؾم٤مق  (3)شقمغم األقمامل اًمّم٤محل٦م ذم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص

 ـ  ٤م ُمِ ىمً د  ِص »: ومٜمّمقص اًمققمد ُم٘مٞمدة سم٤مًمنموط اًمتل ضم٤مءت ذم األطم٤مدي٨م

َ همَ  دٌ ٌ   قمَ امَ هِبِ  ك اهللَ ٘مَ ٚم   يَ اَل »و، (4)شفِ ٌِ ٚم  ىمَ    ٤مك  ؿَم  ػم 
 ٞم٧َم ٘مِ ًمَ  ـ  ُمَ »و، (5)ش٦مَ ٜمَ اجلَ  َؾ ظَم  دَ اَل  إِ امَ ٞمٝمِ ومِ

                                                             

 .14صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص» (1)

(، ورواه ُمقصقال ذم 1837رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمَٚم٘م٤م ىمٌؾ طمدي٨م رىمؿ ) (8)

 .(1/95) شاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»

 .15صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص» (3)

، ، ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ ؓ(38(، وُمًٚمؿ )188): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 4)

ـ  ىَمٚم ٌِفِ »ومت٤مُمف:  ىًم٤م ُِم  ِصد 
ِ
َٝمُد َأن  ال إَ َ إاَل اهلُل َوأََن حُمََٛمًدا َرؾُمقُل اهلل ـ  َأطَمٍد يَِم  إاَل طَمَرَُمُف ، ُم٤م ُِم

 ش.اهلُل قَمغَم اًمٜم٤َمرِ 

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (5)
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  هُ نم   ٌَ ومَ ، فُ ٌُ ٚم  ٤م ىمَ ٤م هِبَ ٜمً ٘مِ ٞم  تَ ً  ُمُ   اهللَ اَل إِ  َ َ  إِ اَل ن  أَ  دُ ٝمَ ِم  يَ 
 ؿُ ٚمَ ٕم  يَ  قَ هُ وَ  ٤مَت ُمَ  ـ  ُمَ »و، (1)ش٦مِ ٜمَ ٤مجلَ سمِ

 ذَ ل سمِ ٖمِ تَ ٌ  يَ »و، (8)ش٦مَ ٜمَ اجلَ  َؾ ظَم دَ ،  اهللُ اَل إِ  َ َ  إِ اَل  فُ نَ أَ 
ِ   فَ ضم  وَ  َؽ ًم

ِ
 .(3)شاهلل

وطمٞمٜمئذ ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم األطم٤مدي٨م: وم٢مٟمف إذا ىم٤مهل٤م سم٢مظمالص وي٘ملم شم٤مم مل يٙمـ ذم 

ا قمغم ذٟم٥م أصال، وم٢من يمامل إظمالصف وي٘مٞمٜمف يقضم٥م أن يٙمقن ٍِمًّ هذه احل٤مل ُمُ 

 .(4)رءاهلل أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمؾ 

ؾ قمغم اًمٚم٤ًمن ىمقهل٤م وىم٤ًم ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إذا يمثرت اًمذٟمقب صم٘مُ 

 .(5)ويمره اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وصم٘مؾ قمٚمٞمف ؾمامع اًم٘مرآناًم٘مٚم٥م، 

                                                             

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (1)

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (8)

 شم٘مدم خترجيف. (3)

 .89صش طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد»يٜمٔمر:  (4)

٤مًمٙملم»ىم٤مل اسـم اًم٘مٞمؿ ذم  (5)  ،األقمامل ال شمتٗم٤موؾ سمّمقره٤م وقمدده٤م»(: 1/331) شُمدارج اًًم

ومتٙمقن صقرة اًمٕمٛمٚملم واطمدة وسمٞمٜمٝمام ذم اًمتٗم٤موؾ يمام سملم  :وإٟمام شمتٗم٤موؾ سمتٗم٤موؾ ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب

واًمرضمالن يٙمقن ُم٘م٤مُمٝمام ذم اًمّمػ واطمدا وسملم صالشمٞمٝمام يمام سملم اًمًامء  ،اًمًامء واألرض

ٕم٦م وشمًٕمقن ؾمجال يمؾ ؾمجؾ  .واألرض وشم٠مُمؾ طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م اًمتل شمقوع ذم يمٗم٦م وي٘م٤مسمٚمٝم٤م شًم

يٕمذب، وُمٕمٚمقم أن يمؾ ُمقطمد ًمف ُمثؾ هذه  ومتث٘مؾ اًمٌٓم٤مىم٦م وشمٓمٞمش اًمًجالت ومال ،ُمٜمٝم٤م ُمد اًمٌٍم

اًمٌٓم٤مىم٦م، ويمثػم ُمٜمٝمؿ يدظمؾ اًمٜم٤مر سمذٟمقسمف، وًمٙمـ اًمن اًمذي صم٘مؾ سمٓم٤مىم٦م ذًمؽ اًمرضمؾ وـم٤مؿم٧م 

 ش.اٟمٗمردت سمٓم٤مىمتف سم٤مًمث٘مؾ واًمرزاٟم٦م، ٤م مل حيّمؾ ًمٖمػمه ُمـ أرسم٤مب اًمٌٓم٤مىم٤متحَ ، ألضمٚمف اًمًجالت
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الة اعمرضمئ٦م ويًتٗم٤مد مم٤م ؾمٌؼ أن أهؾ اًمًٜم٦م وؾمط ذم سم٤مب اًمققمٞمد سملم همُ 

سمٔمقاهر اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م: ُمـ أظمذا  :اًم٘م٤مئٚملم: سم٠منف ال يي ُمع اإليامن ذٟم٥م

وسملم اًمققمٞمدي٦م ُمـ اخلقارج  م قمغم اًمٜم٤مر،ر  دظمؾ اجلٜم٦م وطُم ش ال إ  إال اهلل»ىم٤مل 

سمٔمقاهر اًمٜمّمقص أظمذا  :واعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتخٚمٞمد قمّم٤مة اعمقطمديـ ذم اًمٜم٤مر

َٜم٦ََم »ُمثؾ:  :سمٕمض اعمٕم٤ميصالىمؽماف اًمتل ومٞمٝم٤م قمدم دظمقل اجلٜم٦م  ظُمُؾ اجل  اَل َيد 

َٜم٦ََم ٟماَممٌ  ال»، (1)شىَم٤مـمِعٌ  ظُمُؾ اجل   .(8)شَيد 

  *   * *

                                                                                                                                                      

 إمم قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وحت٘م٘مف سمٛمٕمٜمكوهذا يمٚمف إؿم٤مرة : »81صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص»وىم٤مل اسـم رضم٥م ذم 

ي٘متيض أن ال إ  ًمف همػم ش ال إ  إال اهلل»أن ىمقل اًمٕمٌد  :فوحت٘مٞمؼ هذا اعمٕمٜمك وإيْم٤مطُم  اًمِمٝم٤مدشملم ..

واإل  هق اًمذي يٓم٤مع ومال يٕمَم هٞم٦ٌم ًمف وإضمالال وحم٦ٌم وظمقوم٤م ورضم٤مء وشمقيمال قمٚمٞمف وؾم١ماال  ،اهلل

ومٛمـ أذك خمٚمقىم٤م ذم رء ُمـ هذه  -ؾ قمز وضم - وال يّمٚمح ذًمؽ يمٚمف إال هلل ،ُمٜمف ودقم٤مء ًمف

ش ال إ  إال اهلل»يم٤من ذًمؽ ىمدطم٤م ذم إظمالصف ذم ىمقل ، األُمقر اًمتل هل ُمـ ظمّم٤مئص اإلهلٞم٦م

وهذا يمٚمف ُمـ ومروع  ،ويم٤من ومٞمف ُمـ قمٌقدي٦م اعمخٚمقق سمح٥ًم ُم٤م ومٞمف ُمـ ذًمؽ ،وٟم٘مّم٤م ذم شمقطمٞمده

ُمٜمِم١مه٤م ُمـ ـم٤مقم٦م همػم اهلل  وهلذا ورد إـمالق اًمٙمٗمر واًمنمك قمغم يمثػم ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل .اًمنمك

 ؿمقاهد ذًمؽ.سمٕمض     ؾم٤مق، صمؿ ..شأو ظمقومف أو رضم٤مئف أو اًمتقيمؾ قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ ألضمٚمف 

 شم٘مدم خترجيف. (1)

ُمـ طمدي٨م ، ( واًمٚمٗمظ ًمف125(، وُمًٚمؿ )6256أظمرضمف اًمٌخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)

 .طمذيٗم٦م ؓ
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ْ ﴿ :- شمٕم٤ممم - اهللىمقل    ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًُٓ  ٱَّلَّ َ ْ إِيَمَِّٰ ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ َول
 ًُ ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل

ُ
خَُدوَن  ةُِظيٍۡم أ ۡٓ ً مُّ ُْ َُ َو ٌۡ

َ
 .[88األنٕم٤مم: ﴾ ]٨٢ٱۡۡل

ْ ﴿ :▐ ىمقًمف ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ مل خيٚمٓمقا إيامَّنؿ وشمقطمٞمدهؿ  :أي﴾: َول

أنَف  ؓ  ٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمًٕمقد: وم☺ سمنمك، يمام ومنه اًمٜمٌل

ًُٓ ةُِظيۡمٍ ﴿: ٧م  ًمَ زَ ٤م ٟمَ ىم٤مل: حَ  َ ْ إِيَمَِّٰ ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ ْ َول ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي  غَم قمَ  َؽ ًمِ ذَ  َؼ ؿَم  ﴾ٱَّلَّ

  قلِ ؾُم رَ  ٤مِب حَ ص  أَ 
ِ
: أَ ٤مًمُ ىمَ وَ  ،☺ اهلل  ٔم  يَ  مَل  ٤م ٜمَجُّ قا

: ☺وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  !؟فُ ًَ ٗم  ٟمَ  ؿ  ٚمِ

اَمُن اِلسم ٜمِفِ » َۡك ﴿: ًَمٞم َس يَماَم شَمُٔمٜمُّقَن، إَِٟماَم ُهَق يَماَم ىم٤َمَل ًُم٘م  ِۖۡ إِنَّ ٱلّۡشِ َّٰتَُِنَّ ََّل تُۡۡشِۡك ةِٱّللَّ َي
  ً ًٌ َغِظي  .(1)ش[13: ]ًم٘مامن ﴾13 ىَُظيۡ

ع اًمٕم٤ٌمدة ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م، ل اًمنمك فمٚمام، واعمنمك فم٤مح٤م: ألنف وَو ٛم  وؾُم 

 وسومٝم٤م ًمٖمػم ُمًتح٘مٝم٤م.

ُمـ طم٘مؼ إيامٟمف، ومل يٚمًٌف سمنمك ٟم٤مل األُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة، واهلداي٦م إمم و

ط اعمًت٘مٞمؿ.  اًمٍما

  ُٕمٚمؿ أن األُمـ واهلداي٦م ٟمققم٤من:ويٜمٌٖمل أن ي 

                                                             

 (.184ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و38: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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س سم٠مي ٟمقع ُمـ أنقاع عمـ مل يتٚمٌَ  ٤م طم٤مصالنومه: نأُمـ وهداي٦م يم٤مُمالأوال: 

 اًمٔمٚمؿ اًمثالصم٦م:

 وهق اًمذي ال أُمـ ُمٕمف وال هداي٦م اًمٌت٦م. (:سم٤مهللاًمنمك ) اًمٔمٚمؿ األيمؼم -1

وهذا فمٚمؿ قمٔمٞمؿ، ىم٤مل اهلل  :رضفمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد ذم ٟمٗمس أو ُم٤مل أو قمِ  -8

 ٌَ ٤م قمِ يَ »قمٜمف ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ▐
، ِز ٗم   ٟمَ غَم قمَ  ؿَ ٚم  اًمٔمُّ  ٧ُم ُم  رَ  طمَ ين  ي، إِ ٤مدِ

ُ ٔمَ  شمَ اَل ومَ  :٤مُمً رَ حُمَ  ؿ  ٙمُ ٜمَ ٞم  سمَ  فُ تُ ٚم  ٕمَ ضمَ وَ  شقا ٤معَم
(1). 

3-  ًَ  ف سم٤مًمذٟمقب واعمٕم٤ميص.فمٚمؿ اًمٕمٌد ٟمٗم

ۡوَرۡثَِا ٱىِۡهَتََّٰب ▬وهذان اًم٘مًامن األظمػمان واردان ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
َ
ًَّ أ ََ  ُث ِي ٱَّلَّ

َۡفِصِّ  ً  نّلِ ِ ًۡ َظال ُٓ ٍِِۡ ۖۡ ـَ َۡ ِغتَادَُِا  .[38]وم٤مـمر:  ♂ٱۡغَفَفيَِۡا ٌِ

عمـ وىمع ذم فمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد أو اًمٜمٗمس،  ٤م طم٤مصالنومهٞم٤َمن: زئِ أُمـ وهداي٦م ضمُ  صم٤مٟمٞم٤م: 

 ويرشمٗمع قمٜمف ُمـ األُمـ واهلداي٦م سمح٥ًم ُم٤م وىمع ُمٜمف ُمـ اًمٔمٚمؿ.

 س شمقطمٞمده وإيامٟمف سم٤مًمنمك األيمؼم، ومٚمٞمس ًمف أُمـ وال اهتداء ُمٓمٚم٘م٤م.وأُم٤م ُمـ دٟمَ 

ؿ ُمـ ٚمِ حمٛمقل قمغم ُمٓمٚمؼ األُمـ، ومٛمـ ؾَم  ☺وم٤محل٤مصؾ أن شمٗمًػم اًمٜمٌل 

همػم آُمـ ُمـ اًمٕمذاب، سمؾ هق حت٧م  اًمنمك ومٝمق آُمـ ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب،

 اعمِمٞمئ٦م.

                                                             

 (.8577أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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 وم٤مًمٜم٤مس ذم هذا قمغم صمالصم٦م أطمقال:

ع اًمٔمٚمؿ اًمثالصم٦مٚمِ ُمـ ؾَم  -1  ٤منومٝمذا ًمف األُمـ واهلداي٦م اعمٓمٚم٘م :ؿ ُمـ أنقا

 .٤مناًمت٤مُمَ 

ووىمع ذم همػمه ُمـ فمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد أو فمٚمؿ  ،ؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ األيمؼمٚمِ ُمـ ؾَم  -8

اًمٕمٚمؿ: ًمف ُمٓمٚمؼ األُمـ ال يمام ي٘مقل أهؾ أو كم، زئل ال يمُ ومٝمذا ًمف أُمـ ضُم : اًمٜمٗمس

 األُمـ اعمٓمٚمؼ.

 ومٚمٞمس ًمف أُمـ وال هداي٦م. :ُمـ وىمع ذم اًمٔمٚمؿ األيمؼم -3

ٌَف، وخُيٚم   :وهذا ُمـ صمٛمرات اًمتقطمٞمد اعمًٚمٙمٞم٦م ّمف ُمـ أن يتٗم٘مد اًمٕمٌُد ىمٚم

ص ٟمٗمًف ُمـ فمٚمٛمٝم٤م سم٤مًمقىمقع ر ذُمتف ُمـ ُمٔم٤ممل اًمٕم٤ٌمد، وخيٚم  ؿمقائ٥م اًمنمك، ويٓمٝم  

سم٤مألُمـ  -شمٕم٤ممم  -ذم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، وذًمؽ ألضمؾ حتّمٞمؾ ُمققمقد اهلل 

 واهلداي٦م ذم اًمداريـ.

○ ○ ○ 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمّم٤مُم٧م ؓسمـ  قمـ قم٤ٌمدة 

يَؽ ًَمفُ »: ☺ َدُه اَل َذِ ـ  ؿَمِٝمَد أَن  اَل إَ َ إاَِل اهلُل َوطم  َوَأَن حُمََٛمًدا قَمٌ ُدُه َوَرؾُمقًُمُف،  ،َُم

َٜم٦ََم طَمؼ   َيَؿ َوُروٌح ُِمٜم ُف، َواجل   َوَرؾُمقًُمُف َويَمٚمَِٛمتُُف أَخ َ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمر 
ِ
ك قَمٌ ُد اهلل ًَ  ،َوَأَن قِمٞم

ـَ اًم َٕمَٛمؾِ ، َواًمٜم٤َمَر طَمؼ   َٜم٦ََم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم َرضَم٤مُه. .(1)شأَد ظَمَٚمُف اهلُل اجل   َأظم 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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َرضَم٤مهُ »  أي أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من، اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام.ش: َأظم 

ـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمّمدق واإلظمالص. :شدَ ٝمِ ؿَم  ـ  ُمَ ☺: » ىمقًمف  السمد ذم اًمِمٝم٤مدة ُم

، وسم٤مًمٕمٛمؾ ٚمقا سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا قمٛمِ وم٤ٌمًمٕمٚمؿ يٜمجق ُمـ ـمري٘م٦م اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ 

، وسم٤مًمّمدق قمٚمٞمٝمؿقا سمٕمٚمٛمٝمؿ ومٖمْم٥م اهلل ٚمُ اًمذيـ مل يٕمٛمَ  يٜمجق ُمـ ـمري٘م٦م اًمٞمٝمقد

ٌٓمٜمقن ظمالف ُم٤م ئمٝمروٟمف، وسم٤مإلظمالص يٜمجق يٜمجق ُمـ ـمري٘م٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يُ 

 ُمـ ـمري٘م٦م اعمنميملم اًمذيـ أذيمقا ُمع اهلل همػمه.

 ٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ال شمٜمٗمع إال ُمـ أتك سمنموـمٝم٤م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.وم

  ٦مُ ٛمَ ٚمِ يمَ »ووصػ قمٞمًك سم٠منف 
ِ
 ومٙم٤من، وًمٞمس هقش ـ  يمُ »ؼ سمٙمٚمٛم٦م ٚمِ : ألنف ظُم شاهلل

خمٚمقق، ويمالم اهلل  ♠قمٞمًك  ألن :▐يمٚمٛم٦م اهلل اًم٘م٤مئٛم٦م سمف 

 .، همػم خمٚمققصٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ▐

خ٧م ذم ذًمؽ اجلًد ومّم٤مر ٗمِ روٌح ظمٚم٘مٝم٤م اهلل، ٟمُ  :أي ،شفُ ٜم  وٌح ُمِ ورُ »: ☺وىمقًمف 

ًمالسمتداء وًمٞم٧ًم ًمٚمتٌٕمٞمض، يٕمٜمل ًمٞم٧ًم شمٚمؽ اًمروح ش ـُمِ »سمنما ُمـ همػم أب. ومد 

هذه اآلي٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: سمؾ ، ومٝمذا ومٝمؿ ؿمٜمٞمع، - شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ - ضمزءا ُمـ اهلل

ا﴿ ۡرِض َِمِيػ 
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِّٰت َو َمََّٰن ا ِِف ٱلصَّ ٌَّ َر ىَُسً  ُّ  وََشخَّ ِۡ ِ  [.13: اجل٤مصمٞم٦م]﴾ ٌّ

 !شإٟمف وًمد زٟم٤م»سملم اًمٞمٝمقد اًمذيـ ىم٤مًمقا:  ♠ اعمًٚمٛمقن وؾمط ذم قمٞمًكو

 دُ ٌ  قمَ ☺: » ىمقًمفٗمل وم! أو صم٤مًم٨م صمالصم٦م ،هلل٤م أو اسمٜم اهلإ،واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ضمٕمٚمقه 

 
ِ
 رد قمغم اًمٞمٝمقد. :شفُ قًمُ ؾُم رَ وَ »ىمقًمف: وذم رد قمغم اًمٜمّم٤مرى، : شاهلل
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ُمـ ؿمٝمد سم٤مألُمقر اخلٛم٦ًم  ءزا : سمٞم٤مٌن جلش٦مَ ٜمَ اجلَ  اهللُ  فُ ٚمَ ظَم د  أَ ☺: » وىمقًمف

 اعمذيمقرة ذم احلدي٨م.

 :وإدظم٤مل اجلٜم٦م ىمًامن 

 ًٌؼ سمٕمذاب.: إدظم٤مل مل يُ األول

 : إدظم٤مل ُمًٌقق سمٕمذاب.اًمث٤مين

 : (1)حيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم: شؾِ ٛمَ اًمٕمَ  ـَ ُمِ  ٤منَ ٤م يمَ  ُمَ غَم قمَ »: ☺ ىمقًمفو

د ال سمد ًمف  ،: أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦ماألول ا وًمف ذٟمقب: ألن اعمقطم  وإن يم٤من ُم٘مٍم 

 ُمـ دظمقل اجلٜم٦م.

 وشمٙمقن ُمٜمزًمتف ومٞمٝم٤م قمغم طم٥ًم قمٛمٚمف. ،: أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦ماًمث٤مين

ظَمَٚمُف اهلُل » :☺ف واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م ىمقًمُ  ـَ اًم َٕمَٛمؾِ َأد  َٜم٦ََم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم ، شاجل 

م ُمـ قمٛمؾ، إُم٤م ُمـ أول األُمر، أو سمٕمد شمٓمٝمػمه ُمّمػمه إمم اجلٜم٦م قمغم ُم٤م ىمدَ  :أي

هلل ُمـ ُم٤مت قمٚمٞمف ومٛمّمػُمه إمم اجلٜم٦م، وُمـ ومْم٤مئؾ اًمتقطمٞمد أَن ُمـ ذٟمقسمف، وهذا 

 .واعمٜم٦محلٛمد ا

○ ○ ○ 

                                                             

 .86صش اعمٚمخص ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد»يٜمٔمر:  (1)
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 ☺ُمرومققم٤م إمم اًمٜمٌل  ُم٤مًمؽ ؓسمـ  طمدي٨م قمت٤ٌمن 

ـ  ىم٤َمَل »أنَف ىم٤مل:  َف  ،شاَل إَ َ إاَِل اهللُ »: وَم٢ِمَن اهللَ طَمَرَم قَمغَم اًمٜم٤َمِر َُم َيٌ تَِٖمل سمَِذًمَِؽ َوضم 

 
ِ
 .(1)شاهلل

: وهق شال إ  إال اهلل»هذا احلدي٨م ومٞمف إؿم٤مرة إمم ذط ُمـ ذوط و

رك يم٤مٟمقا ي٘مقًمقَّن٤م، ًمٙمٜمٝمؿ ذم اًمدَ  ☺اإلظمالص. وم٤معمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

وذم طمدي٨م أيب  ألَّنؿ مل يٌتٖمقا هب٤م وضمف اهلل. :األؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، ال شمٜمٗمٕمٝمؿ

ـ  »ىم٤مل:  ☺هريرة ؓ أن اًمٜمٌل  َم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َُم َٕمُد اًمٜم٤َمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َيق  َأؾم 

ًِ شإَِ َ إاَِل اَّلَلُ  ال»: ىَم٤مَل  ـ  ىَمٚم ٌِِف، أَو  َٟمٗم   .(8)شفِ ، ظَم٤مًمًِّم٤م ُِم

 حتريؿ دظمقل اًمٜم٤مر ٟمققم٤من:و 

 ال يدظمٚمٝم٤م أبدا. : أنف، سمٛمٕمٜمكاًمدظمقل األول: حتريؿ ُمٓمٚمؼ

أنف ال خيٚمد ومٞمٝم٤م، وإن دظمٚمٝم٤م ضمزاء قمغم  :١مسمد، سمٛمٕمٜمكاعمدظمقل اًماًمث٤مين: حتريؿ 

 ُمٕم٤مصٞمف.سمٕمض 

○ ○ ○ 

ىم٤مل:  ☺قمـ رؾمقل اهلل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ 

يُمُرَك َوَأد قُمقَك سمِفِ  ،َي٤م َرب   :ىَم٤مَل ُُمقؾَمك» ٜمِل ؿَمٞم ئ٤ًم َأذ  : - َي٤م ُُمقؾَمك -ىمُؾ   :ىَم٤مَل  .قَمٚم ٛم 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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ًَمق  َأَن  ،َي٤م ُُمقؾَمك :ىم٤َمَل  .يُمؾُّ قِم٤ٌَمدَِك َيُ٘مقًُمقَن َهَذا ،َي٤م َرب   :ىم٤َمَل  .شاَل إَِ َ إاَِل اهللُ »

ِي ـَ هَمػم  ٌ َع َوقَم٤مُِمَرُه ًَ َٛمَقاِت اًم ًَ ٌ عَ  ،اًم ًَ ََرِولَم اًم ش اَل إَِ َ إاَِل اهللُ »وَ  ،ذِم يمَِٗم٦مٍ  َواأل 

ـَ اَل إَ َ إاَِل اهللُ   .(1)شذِم يمَِٗم٦ٍم، َُم٤مًَم٧م  هِبِ

 هذا احلدي٨م ذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل شم٘مَدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.

يُمُرَك َوَأد قُمقَك سمِفِ »: ☺ ىمقًمفو  ،اًمثٜم٤مء واحلٛمد :جيتٛمع ومٞمف األُمران :أي، شَأذ 

 ُمع اًم١ًمال واًمٓمٚم٥م.

ودقم٤مء اعم٠ًمخ٦م  اًمتقطمٞمد دقم٤مء قم٤ٌمدة، وهق ُمًتٚمزم ًمدقم٤مء اعم٠ًمخ٦م.ويمٚمٛم٦م 

 ُمتْمٛمـ ًمدقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة. (ٟمحق: رب اهمٗمر زم)

ضمف اًمدالًم٦م ُمـ احلدي٨م: سمٞم٤من ومْمؾ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد وقمٔمٛمتٝم٤م، وأن وو

، واألرولم اًمًٌع ًمق - قمز وضمؾ -اهلل  همػم هـرُ اًمًاموات اًمًٌع وُمـ يٕمٛمُ 

 ًمرضمح٧م هبـ ال إ  إال اهلل.، يم٤مٟم٧م ذم يمٗم٦م، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم يمٗم٦م

○ ○ ○ 

٧ُم  طمدي٨م أنس ؓ   ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم 
ِ
 ☺َرؾُمقَل اهلل

ِض ظَمٓم٤َمَي٤م» َيُ٘مقُل: َر  ـَ آَدَم، ًَمق  أتَٞم تَٜمِل سمُِ٘مَراِب األ  صُمَؿ ًَمِ٘مٞمتَٜمِل اَل  ،ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم: َي٤م اسم 

ُك يِب ؿَمٞم ئ٤ًم ِ هِب٤َم ، شُمنم  ِٗمَرةً أَلَتَٞم تَُؽ سمُِ٘مَرا  .(8)شَُمٖم 

ِض ظَمَٓم٤مَي٤م»ذم هذا احلدي٨م اًم٘مدد:  شمٕم٤ممم ىمقًمفو َر   :شًَمق  أتَٞم تَٜمِل سمُِ٘مَراِب األ 

 ٤م.ه٤م ظمٓم٤مي٤م وذٟمقسميٕمٜمل ُم٤م ي٘م٤مرب ُِم َ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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ُك يِب ؿَمٞم ئ٤ًم»ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ش ؿَمٞم ئ٤ًم»ويمٚمٛم٦م  ِ ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق : شصُمَؿ ًَمِ٘مٞمتَٜمِل اَل شُمنم 

 ٤م.٤م وال ظمِٗمٞمًّ ال شمنمك يب ذيم٤م أيمؼم وال أصٖمر، ضمٚمِٞمًّ  :ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم، يٕمٜمل ،اًمٜمٗمل

 ؟ء ُمـ ورَم سم٤مًمنمطومام ضمزا 

ِٗمَرةً »ىم٤مل شمٕم٤ممم:  هِب٤َم َُمٖم  تٞمتؽ سمام ي٘م٤مرهب٤م ُمٖمٗمرة ًمؽ، وهذا أل :أي ،شأَلَتَٞم تَُؽ سمُِ٘مَرا

حمٛمقل قمغم اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص اًمذي يمُٛمٚم٧م  -يمام ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ  -احلدي٨م 

ئٓمف.  طمٞم٨م دل قمغم أن اًمتقطمٞمد ؾم٥ٌم ًمتٙمٗمػم اًمذٟمقب.  :ًمٚمؽممج٦مُمٓم٤مسمؼ وهق  ذا

 » ىم٤مل:  ُؓمًٕمقدسمـ  قمٌد اهللوقمـ 
ِ
َي سمَِرؾُمقِل اهلل ِ ُتِٝمَل ☺َح٤َم ُأه  ، اٟم 

ُٜم َتَٝمك َرِة اعم  ـَ  - سمِِف إمَِم ؾِمد  َرُج سمِِف ُِم ٤مِدؾَم٦ِم، إًَِمٞم َٝم٤م َيٜم َتِٝمل َُم٤م ُيٕم  ًَ  اًم
ِ
اَمء ًَ َوِهَل ذِم اًم

ِض وَمُٞم٘م   َر  ٌَُض ُِمٜم َٝم٤ماأل  ىِمَٝم٤م وَمُٞم٘م  ـ  وَمق  ٌَُط سمِِف ُِم  ... - ٌَُض ُِمٜم َٝم٤م، َوإًَِمٞم َٝم٤م َيٜم َتِٝمل َُم٤م ُي 

 
ِ
ٓمَِل َرؾُمقُل اهلل شمِٞمَؿ  ☺ىَم٤مَل: وَم٠ُمقم  ٓمَِل ظَمَقا َس، َوُأقم  َٛم  َل اًمَّمَٚمَقاِت اخل 

ٓمِ صَماَلصًم٤م: ُأقم 

ـ    ُِم
ِ
ك  سم٤مهلل ِ ـ  مَل  ُينم  َ

ِ
ٌََ٘مَرِة، َوهُمِٗمَر عم ِحاَمُت ؾُمقَرِة اًم  ُ٘م   .(1)شُأَُمتِِف ؿَمٞم ًئ٤م، اعم 

 ،هق سمْمؿ اعمٞمؿ وإؾمٙم٤من اًم٘م٤مف ويمن احل٤مء: امُت حِ ٘م  اعمُ »اًمٜمقوي: ىم٤مل 

ؽ أصح٤مهب٤م وشمقردهؿ اًمٜم٤مر وشم٘محٛمٝمؿ ٚمِ اًمذٟمقب اًمٕمٔم٤مم اًمٙم٤ٌمئر اًمتل هُت  :وُمٕمٜم٤مه

ر ًمف ٗمِ ُمنمك سم٤مهلل همُ  وُمٕمٜمك اًمٙمالم: ُمـ ُم٤مت ُمـ هذه األُم٦م همػمَ  ي٤مه٤م ..إ

د ذم اًمٜم٤مر سمخالف ٗمراَّن٤م: أنف ال خيٚمَ سمٖمُ  -واهلل أقمٚمؿ  - واعمراد. امت٘محِ اعمُ 

                                                             

 (.173ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )أظمرضمف  (1)
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مج٤مع إوم٘مد شم٘مررت ٟمّمقص اًمنمع و :ٕمذب أصالاعمنميملم، وًمٞمس اعمراد أنف ال يُ 

 .(1)شصم٤ٌمت قمذاب سمٕمض اًمٕمّم٤مة ُمـ اعمقطمديـإأهؾ اًمًٜم٦م قمغم 

أورصم٧م  ،ه٤مرَ ومْم٤مئؾ اًمتقطمٞمد وشمدسمَ ُمـ  -وهمػَمه  -ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ شم٠مُمؾ ىمٚم٧ُم: و

اٟمٔمروا و ه!٘مقطم٘م  و، هاومٝمٛمقو، هشمٕمٚمٛمق اًمتقطمٞمد،ذم  اهللَ  ًمف مه٦م ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سمف، وم٤مهللَ 

وم٢من اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  :وم٤مضمتٜمٌقه، هءؾ سمٙمامًمف، أو خيدش صٗم٤مومٞمام يٜم٤مىمْمف أو خيِ 

 أن ُيٕمَض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ. وم٢مَٟمف طم٘مٞمؼهبذا األُمر اًمٕمٔمٞمؿ، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ 

 مم٤م وإنَ . - أجْم٤م - ًمٚمجامقم٦م ُُمقضَمف اخلٓم٤مب وم٢من سمذًمؽ، األومراد خي٤مـَم٥م ويمام

 شُمذيمر ضمٝمقد ُمـ هل٤م ُم٤م ُمع - اإلؾمالُمٞم٦م واجلٛمٕمٞم٤مت اجلامقم٤مت سمٕمض قمغم ي١مظمذ

 اًمذي سم٤مًم٘مدر اًمتقطمٞمد سم٘مْمٞم٦م االقمتٜم٤مء قمدمُ  - ظمػما  قمٜمٝم٤م اهلل ضمزاهؿ ومُتِمٙمر،

 طمريمٞم٦م، سم٘مْم٤مي٤م ُمِمٖمقًم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت أو اجلامقم٤مت هذه سمٕمض ومؽمى! شمًتح٘مف

. ىمٚمٞمال إال اًمتقطمٞمد، ىمْمٞم٦م قمغم شم٠ميمٞمد وال شمريمٞمز همػم ُمـ شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وأُمقر

 سم٘مْمٞم٦م يٕمتٜمل أن: إًمٞمف ًمٚمدقمقة سم٤مسم٤م ًمف ▐ اهلل ومتح ُمـ قمغم واًمقاضم٥م

ُمٝم٤م االقمتٜم٤مء هم٤مي٦م اًمتقطمٞمد  اًمدقمقي٦م واعمِم٤مريع واخلٓمط اًمؼماُم٩م ذم وي٘مد 

 وإمم اًمتقطمٞمد، أصؾ إمم سم٤مًمدقمقة وذًمؽ. اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ همػمه٤م قمغم واإلهم٤مصمٞم٦م

 ُمـ وسم٤مًمتخقيػ ووؾم٤مئٚمف، وؿمقائٌفِ  اًمنمكِ  ُمـ وشمّمٗمٞمتف وشمٜم٘مٞمتف شمّمحٞمحف

 .ويمٌػمه صٖمػمه اًمنمك

*   *   *

                                                             

 آظمر.(، وذيمر هٜم٤مك ىمقال 3/ 3) شاعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج( »1)
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ث  إِنَّ ﴿: ٕم٤مممشمَ  َل ٤مىموَ  ٌَّ
ُ
ًَ َكَن أ ِي َّْٰ ِ َخِِيف  ا كَاُِخ   إِةَۡر َّ ٍُۡۡشِكَِي ّلّلِ ۡ ََ ٱل ِ ًۡ يَُمٌ  َ  ﴾٪١١ا َول

 .[182اًمٜمحؾ:]

ًۡ ََّل يُۡۡشُِكَٔن ﴿: ىم٤مَل وَ  ًُْ ةَِربِِّٓ  ََ ِي
 [.59اعم١مُمٜمقن: ] ﴾٥٩َوٱَّلَّ

ٌ ِد  ـِ قَم ِ سم  ـ  طُمَّملم  ـِ ىَم٤مَل اقَم َ ، ومََ٘م٤مَل  :ًمَرمح  ٍ ـِ ضُمٌػَم  َأجُُّٙمؿ  َرأَى  :يُمٜم ٧ُم قِمٜم َد ؾَمِٕمٞمِد سم 

يَم٥َم ا ٤ٌَمِرطَم٦َم؟اًَمِذي اٟم َ٘مَض اًم َٙمق  ـ  ذِم َصاَلةٍ  :صُمَؿ ىُمٚم ٧ُم  .أَن٤َم :وَمُ٘مٚم ٧ُم  ًم  َوًَمِٙمٜم ل  ،أََُم٤م إيِن  مَل  َأيُم

٧ُم  شَمَ٘مٞم ٧ُم ا :ىُمٚم ٧ُم  وَماَم َصٜمَٕم ٧َم؟ :ىَم٤مَل . ًُمِدهم  طَمِدي٨ٌم  :ىمُٚم ٧ُم  وَماَم مَحَٚمَؽ قَمغَم َذًمَِؽ؟ :ىَم٤مَل . ر 

ٌِلُّ اطَمَدصَمٜم٤َمُه  ؟َوَُم٤م  :ىَم٤مَل . ًمَِمٕم  َُّمٞم ٥ِم َأنَُف ىَم٤مَل: :ىُمٚم ٧ُم  طَمَدصَمُٙمؿ  ـِ احل  ـ  سُمَري َدَة سم   طَمَدصَمٜم٤َم قَم

ٍ أَو  مُح٦َمٍ » ـ  قَملم  ـِ  :َ٘م٤مَل . ومَ (1)شاَل ُرىم ٞم٦ََم إاَِل ُِم ـَ َُم ًَ ـ   .ٟم َتَٝمك إمَِم َُم٤م ؾَمِٛمعَ اىَمد  َأطم  َوًَمِٙم

ـ  اطَمَدصَمٜم٤َم  ـُ قَم٤ٌَمٍس قَم َُُمؿُ اقُمِرَو٧م  قَمكَمَ »ىَم٤مَل: ☺ ًمٜمٌَِل  اسم  ًمٜمٌََِل َوَُمَٕمفُ اومََرأَج ٧ُم  ،أل 

ُط، َواًمٜمٌََِل َوَُمَٕمُف ا إِذ  ُرومَِع زِم ؾَمَقادٌ  !ًمَرضُمُؾ َواًمَرضُماَلِن، َواًمٜمٌََِل َوًَمٞم َس َُمَٕمُف أطََمدٌ اًمَره 

ُُمفُ  :قَمٔمِٞمٌؿ ومَٔمَٜمَٜم ٧ُم أَََّنُؿ  أَُُمتِل، ومَ٘مِٞمَؾ زِم  ُت وم٢َمَِذا ؾَمَقاٌد قَمٔمِٞمٌؿ، ومَ٘مِٞمَؾ  .َهَذا ُُمقؾَمك َوىمَق  ومَٜمَٔمَر 

                                                             

ٜمـ»أبق داود ذم  -ُمرومققم٦م  -أظمرج هذه اجلٛمٚم٦م ( 1) (، 3884(، واًمؽمُمذي )3884) شاًًم

 وصححٝم٤م األًم٤ٌمين.
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ظُمٚمُقَن  :زِم  ٤مٍب َواَل قَمَذاٍب اَهِذِه أَُُمتَُؽ، َوَُمَٕمُٝمؿ  ؾَمٌ ُٕمقَن أَخ ًٗم٤م يَد  ًَ ِ طِم َٜم٦ََم سمَِٖمػم  صُمَؿ . شجل 

ـَ َصِحٌُقا اوَمَٚمَٕمَٚمُٝمؿ   :ومََ٘م٤مَل سَمٕم ُْمُٝمؿ   ،ًمٜم٤َمُس ذِم ُأوََلَِؽ اومََخ٤مَض  ،ََّنََض ومََدظَمَؾ َُمٜم ِزًَمفُ  ًَمِذي

 اَرؾُمقَل 
ِ
ـَ ُوًمُِدوا ذِم اوَمَٚمَٕمَٚمُٝمؿ   :َوىَم٤مَل سَمٕم ُْمُٝمؿ  . ☺َّلَل يُمقا سمِ اًَمِذي ِ اَلِم وَمَٚمؿ  ُينم  ؾم  ِ  ٤مإل 

ِ
 َّلَل

ٞم٤َمءَ  .ؿَمٞم ئ٤ًم  اوَمَخَرَج قَمَٚمٞم ِٝمؿ  َرؾُمقُل . َوَذيَمُروا َأؿم 
ِ
وُه ومََ٘م٤مَل  ☺َّلَل ؼَمُ ـَ اَل اُهُؿ » :وم٠َمظَم  ًمَِذي

ىمُقنَ  ؽَم   ً تَُقونَ  ،َي ونَ  ،َواَل يَٙم  ِؿ  َيتََقيَمٚمُقنَ  ،َواَل َيتَٓمػََمُ ـُ . شَوقَمغَم َرهب  ومََ٘م٤مَم قُمَٙم٤مؿَم٦ُم سم 

ـٍ حِم   ُع  :ومََ٘م٤مَل  ،َّم ومََ٘م٤مَل:  ،صُمَؿ ىَم٤مَم َرضُمٌؾ آظَمرُ . شأَن ٧َم ُِمٜم ُٝمؿ  »ىَم٤مَل: . َّلَلَ َأن  جَي َٕمَٚمٜمِل ُِمٜم ُٝمؿ  ااُد 

ُع  .(1)شؾَمٌََ٘مَؽ هِب٤َم قُمَٙم٤مؿَم٦مُ »وَمَ٘م٤مَل: . جَي َٕمَٚمٜمِل ُِمٜم ُٝمؿ   َّلَلَ َأن  ااُد 

○ ○ ○ 

 .٤م واطمداذم هذا اًم٤ٌمب آيتلم وطمديث ذيمر اعم١مًمػ  

 :اًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقلو

*   *   *

                                                             

 (.882( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )5725: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

ح٤م ذيمر ومْمؾ اًمتقطمٞمد، ذيمر ُم٤م : وم٢مٟمف ؿ ًمٚم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمفٛم  تَ هذا اًم٤ٌمب يم٤معمُ 

ؾ سمف حت٘مٞم٘مف، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ يمامل اًمٗمْمؾ اًمذي يٙمقن خلقاص حيُّم 

، ًمٙمٜمف ومْمؾ ظم٤مص ًمٓم٤مئٗم٦م - أجْم٤م -هذه األُم٦م، وذًمؽ ُمـ ومْمؾ اًمتقطمٞمد 

 ظم٤مص٦م ُمـ اعمقطمديـ.

 - ُمـ ضمٝم٦م احل٤ًمب -اقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : شسمٖمػم طم٤ًمب» :☺ ىمقًمفو

 أصٜم٤مف: صمالصم٦مُ 

وهذا ظم٤مص   ًت٘مَم قمٚمٞمف.ش ويُ ٜم٤مىمَ ٠من يُ : سم٥م طم٤ًمسم٤م قمًػما ٤مؾَم ُمـ حُي  أوال:

 .، وسمٕمض قمّم٤مة اعمقطمديـلمًمٙمٗمرة واعمنميمسم٤م

ر هب٤م، صمؿ يتج٤موز رَ ٘مَ ذٟمقسمف ويُ ٞمف ٕمرض قمٚم٠من شمُ : سم٥م طم٤ًمسم٤م يًػما ٤مؾَم ُمـ حُي  :صم٤مٟمٞم٤م

ُّۥ ﴿قمٜمٝم٤م. وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ▐  اهلل وِِتَ نَِتَّٰتَ
ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
ـَأ

ٍِيِِِّۦ  ا  ٧بِيَ  .[8 -7 :]االٟمِم٘م٤مق﴾ ٨ـََصَٔۡف ُُيَاَشُب ِخَصاب ا يَِصۡي 

َم اًم٘مِٞم٤َمَُم٦ِم »ىم٤مل:  ☺أن رؾمقل اهلل ▲  وقمـ قم٤مئِم٦م ًَمٞم َس أطََمٌد حُي٤َمؾَم٥ُم يَق 

، أََخٞم َس ىَمد  ىَم٤مَل اَّلَلُ ش إاَِل َهٚمََؽ 
ِ
وِِتَ ﴿ :- ٤مممشَمٕم -ومَُ٘مٚم ٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل

ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
ـَأ

ُّۥ بِيٍَِيِِِّۦ  ا  ٧نَِتَّٰتَ وَمَ٘م٤مَل  ،[8 -7:]االٟمِم٘م٤مق ﴾ ٨ـََصَٔۡف ُُيَاَشُب ِخَصاب ا يَِصۡي 
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ِ
ُض، َوًَمٞم َس أطََمٌد : »☺َرؾُمقُل اَّلَل َم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم إاَِل إِٟماََم َذًمِِؽ اًمَٕمر  ٤مَب يَق  ًَ يُٜم٤َمىمَُش احِل

َب   .(1)شقُمذ 

اعمذيمقرون ذم  األظمٞم٤مروهؿ اًمّمٗمقة : ٤ًمباجلٜم٦م سمٖمػم طمِ  يدظمؾُمـ  :صم٤مًمث٤م

 أن جيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ. ٠ًمل اهللَ ٟماحلدي٨م، 

*   *   * 

                                                             

 (.8876( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )6537: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 ٕسٗد، ٔمب ٖهُٕ؟حتكٗل التاملبشح األٔه: وعٍى 
ُمٕمف أصؾ اًمتقطمٞمد،  َُمـٝمٜم٤مك ومحت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ىمدر زائد قمغم أصؾ اًمتقطمٞمد، 

 طمَ٘مَؼ اًمتقطمٞمد.، وهق ُمـ أقمغم ىمدرا آظمروهٜم٤مك 

 ه.رُ ٙمد  حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد: هتذيٌف وشمّمٗمٞمتف ُمـ يمؾ ُم٤م يُ و

 :(1)عمى ٔدّني التٕسٗدٔحتكٗل 
اًمتقطمٞمد وشمّمٗمٞمتف ُمـ ؿمقائ٥م : ويٙمقن ذًمؽ سمتخٚمٞمص اًم٘مدر اًمقاضم٥مأوال: 

ألن اًمنمك يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد، واًمٌدع شمٜم٤مذم يمامًمف  :اًمنمك واًمٌدع واعمٕم٤ميص

سمف، ومال يٙمقن اًمٕمٌد حم٘م  ٜم٘مِ اًمقاضم٥م، واعمٕم٤ميص شم٘مدح ومٞمف وشمُ  ٘م٤م ًمٚمتقطمٞمد ص صمقا

 ؿ ُمـ اًمنمك سمٜمققمٞمف، ويًٚمؿ ُمـ اًمٌدع واعمٕم٤ميص.ٚمَ ً  طمتك يَ 

ال سم٠مس سمف طمذرا مم٤م  لم اًمذيـ شمريمقا ُم٤مسمِ : وهق حت٘مٞمؼ اعم٘مرَ وباًم٘مدر اعمٜمدُ صم٤مٟمٞم٤م: 

سمحٞم٨م ال  ▐اٟمجذاب اًمروح إمم اهلل اًمٜمقع: وطم٘مٞم٘م٦م هذا  .سمف سم٠مس

 !وهذه ُمرشم٦ٌم قمزيزة، -ؾمٌح٤مٟمف  -ه يٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م رء ًمٖمػم

 واخلالص٦م أن حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد: اإلشمٞم٤من سمف قمغم يمامًمف.

 :حتكٗل التٕسٗد ٔضائنوطألة: 
 :(8)صمالصم٦م أُمقرتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ُمـ ًمال سمد 

                                                             

 .37صش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد السمـ ىم٤مؾمؿ»يٜمٔمر:  (1)

 (.85 /1) شاًم٘مقل اعمٗمٞمد»يٜمٔمر:  (8)
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ُّۥ ﴿ؼ ؿمٞمئ٤م ال شمٕمٚمٛمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٘م  ألنف ال يٛمٙمـ أن حُت  اًمٕمٚمؿ:أوال:  َُّ
َ
ًۡ خ ـَٱۡغيَ

 ُ َّ إَِّلَّ ٱّللَّ َّٰ ومال سمد أن يٌدأ سمتٕمٚمُّؿ  ومٛمـ أراد حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد [،19:حمٛمد﴾ ]ََّلٓ إَِل

 اًمتقطمٞمد يمام ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 -قمز وضمؾ  -ذيمر اهلل وىمد ؿ ومل يٕمت٘مد وم٘مد اؾمتٙمؼم، : ومٛمـ قمٚمِ االقمت٘م٤مدصم٤مٟمٞم٤م: 

 : ٌء ُغَجاب  ﴿قمـ اًمٙم٤مومريـ أَّنؿ ىم٤مًمقا ۖۡ إِنَّ َهََّٰذا لَََشۡ ا َنَِّٰخًدا  ٓ َّٰ َث إَِل َٓ ِ َتَػَو ٱٓأۡلل
َ
أ

 ٚمؿ يٜمٗمٕمٝمؿ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م.ومٛمقا ًمٙمٜمٝمؿ مل يٕمت٘مدوا، ومٝمؿ قمٚمِ  [،5:ص﴾ ]٥

االٟم٘مٞم٤مد واًمٕمٛمؾ،  : ومال يٙمٗمل اًمٕمٚمؿ واالقمت٘م٤مد، سمؾ السمد ُمـاالٟم٘مٞم٤مدصم٤مًمث٤م: 

 وهذه صمٛمرة اًمٕمٚمؿ.

ف، ُمع جم٤مهدة ُمـ االؾمتٕم٤مٟم٦م سمرسم   -أجْم٤م  - ال سمد ًمفُمـ أراد حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ومو

 ،طمَ٘مؼ اًمَتقطمٞمدوُمـ  ▐. ؼ ُمـ ووم٘مف اهللاًمٜمٗمس وحم٤مؾمٌتٝم٤م، واعمقومَ 

 ُمـ ومْمٚمف. -قمَز وضمَؾ  -اجلٜم٦م داُره سمٖمػم طم٤ًمب وال قمذاب، ٟم٠ًمل اهلل ٢مَن وم

○ ○ ○ 

 :حتكٗل التٕسٗديف َكٕاِدح الملبشح الجاٌ٘: ا
 اًم٘مقادح ذم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد أرسمٕم٦م:

 اًمنمك األيمؼم اًمذي يٜم٤مذم أصؾ اًمتقطمٞمد.: أوال

 اًمذي يٜم٤مذم يمامل اًمتقطمٞمد اًمقاضم٥م. ،اًمنمك األصٖمر: صم٤مٟمٞم٤م

 اًمٌدع اًمتل شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد.: صم٤مًمث٤م

سمف.ٜم٘مِ اعمٕم٤ميص اًمتل ختدش اًمتقطمٞمد وشمُ : راسمٕم٤م  ص صمقا

○ ○ ○ 
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 املبشح الجالح: ِن تعد املعاص٘ وَ الػسك؟

ـ  :اعمٕم٤ميص سم٤معمٕمٜمك األقمؿ ذك»  :  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ألَّن٤م ص٤مدرة قم

ُّ ﴿ًمٚمنمع، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: هقى خم٤مًمػ  َّٰ َٔى َْ َُّٓۥ  َّٰ ََذ إَِل َِ ٱَّتَّ ٌَ ـَرَءَيَۡج 
َ
 .[83:اجل٤مصمٞم٦م ]﴾ أ

  ذك وومًقق. ىمًٛملم:أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٕمٜمك األظمص، ومٞم٘مًٛمٝم٤م اًمٕمٚمامء 

وحت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ال يٙمقن إال سم٤مضمتٜم٤مب اًمنمك سم٤معمٕمٜمك األقمؿ، وًمٙمـ ًمٞمس 

ألن يمؾ اسمـ آدم ظمٓم٤مء، وًمٞمس سمٛمٕمّمقم،  :ُمٕمٜمك هذا أال شم٘مع ُمٜمٝمؿ اعمٕم٤ميص

، وم٢مَّنؿ يتقسمقن وال يًتٛمِ  شون قمٚمٞمٝم٤مرُّ وًمٙمـ إذا قمّمقا
(1). 

ٌُ  :حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد»  :  وىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي اًمنمك ف وشمّمٗمٞمتف ُمـ هتذي

ـ اًم٘مقًمٞم٦م االقمت٘م٤مدي٦م، واًمٌدع اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وُمِ  عدَ األيمؼم واألصٖمر، وُمـ اًمٌِ 

وذًمؽ سمٙمامل اإلظمالص هلل ذم األىمقال واألومٕم٤مل واإلرادات،  .اعمٕم٤ميص

وسم٤مًمًالُم٦م ُمـ اًمنمك األيمؼم اعمٜم٤مىمض ألصؾ اًمتقطمٞمد، وُمـ اًمنمك األصٖمر 

ر اًمتقطمٞمد، ومتٜمع يمامًمف د  ٙمَ ًمتل شمُ اعمٜم٤مذم ًمٙمامًمف، وسم٤مًمًالُم٦م ُمـ اًمٌدع واعمٕم٤ميص ا

وشمٕمقىمف قمـ طمّمقل آصم٤مره. ومٛمـ طم٘مؼ شمقطمٞمده سم٠من اُمت  ىمٚمٌف ُمـ اإليامن 

ٞم٦ٌم ٜمِ ف األقمامل سم٠من اٟم٘م٤مدت ألواُمر اهلل ـم٤مئٕم٦م ُمُ ت  ىمَ دَ واًمتقطمٞمد واإلظمالص، وَص 

                                                             

 (.198/13) شًم٘م٤مءات اًم٤ٌمب اعمٗمتقح»و، (1/61أجْم٤م: ) ، واٟمٔمر ُمٜمف(1/92) شاًم٘مقل اعمٗمٞمد( »1)
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ر قمغم رء ُمـ اعمٕم٤ميص، ومٝمذا اًمذي  ،٦م إمم اهللتَ ٌِ خُم   ومل جيرح ذًمؽ سم٤مإلسا

 .(1)شسمٖمػم طم٤ًمبيدظمؾ اجلٜم٦م 

٤ٌمع هقى اًمٜمٗمس ومٞمام َّنك اهلل قمٜمف ىم٤مدح ذم مت٤مم اًمتقطمٞمد اشم  »وىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

ويمامًمف، وهلذا أـمٚمؼ اًمنمع قمغم يمثػم ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ُمٜمِم١مه٤م ُمـ هقى اًمٜمٗمس 

ره٤م، وُمـ ذب سمُ أَّن٤م يمٗمر وذك، يم٘مت٤مل اعمًٚمؿ، وُمـ أتك طم٤مئْم٤م أو اُمرأة ذم دُ 

سمٕم٦م، وإن وهلذا ىم٤مل اًمًٚمػ:  .يم٤من ذًمؽ ال خيرضمف قمـ اعمٚم٦م اخلٛمرة ذم اعمرة اًمرا

ىم٤مل  ،يمٗمر دون يمٗمر، وذك دون ذك. وىمد ورد إـمالق اإل  قمغم اهلقى اعمتٌع

ُّ ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  َّٰ ى َٔ َْ ُّۥ  َٓ َّٰ ََذ إَِل َِ ٱَّتَّ ٌَ ـََرَءيَۡج 
َ
 .(8)ش]83:اجل٤مصمٞم٦م﴾ ]أ

إٟمف  :ي٘م٤ملومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن ُمـ وىمع ذم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر يم٤مًمرسم٤م واًمزٟم٤م: ال 

 ،ؼ اًمتقطمٞمد، ومتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ىمدر زائد قمغم أصؾ اًمتقطمٞمدُمنمك، ًمٙمٜمف مل حي٘م  

 يمام ؾمٌؼ.

 اهلل، ومٚمٞمس أطمد ُمـ ٗمٝمؿ أن ُمٜمزًم٦م حت٘مٞمؼ اًمَتقطمٞمد يِمؽمط هل٤م أال يٕمِص وال يُ 

اًمٌنم ُمٕمّمقُم٤م، وإٟمام اعمُراد أنف جيتٜم٥م اعمٕم٤ميص، وإذا وىمع ذم رء ُمٜمٝم٤م سمحٙمؿ 

 قة اعمريم٦ٌم: وم٢مٟمف ي٤ٌمدر سم٤مًمتقسم٦م واًمٜمدم.واًمِمٝم اًمْمٕمػ اًمٌنمي  

                                                             

 .89السمـ ؾمٕمدي صش اًم٘مقل اًمًديد( »1)

 .83صش يمٚمٛم٦م اإلظمالص( »8)
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زم  وإنَ ممـ يٚمٝم٩م سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ص٤ٌمح ُم٤ًمء،  -أي٤م اعمقطمد  - وإين ألراك

 ُمٕمؽ وىمٗم٦م:

 ومٞمٝم٤م؟ ومٙمرك، وأضمٚم٧م اًمٕمٔمٞمٛم٦م هؾ شم٠مُمٚم٧م يقُم٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م

ٕمَم هٞم٦ٌم ًمف وإضمالال، أن ال إ  ًمؽ همػم اهلل، واإل  هق اًمذي يٓم٤مع ومال يُ إَّن٤م شم٘متيض 

 .- قمز وضمؾ -وحم٦ٌم وظمقوم٤م، ورضم٤مء وشمقيمال قمٚمٞمف، وال يّمٚمح ذًمؽ يمٚمف إال هلل 

ٌُف ؼوأُم٤م ُمـ شمٕمٚمَ   ،▐ قمـ ـم٤مقم٦م اهللطمَتك أخٝم٤مه  هلالج لج سمٖمػم اهلل ىمٚم

: ☺، يمام ىم٤مل -ؾمٌح٤مٟمف  -سمف وذك  -شمٕم٤ممم  -ًمٖمػم اهلل  ومٝمذا ٟمقع قم٤ٌمدة

َهِؿ » ر  يٜم٤َمِر َواًمد   .(1)ش...شَمِٕمَس قَمٌ ُد اًمد 

رهؿ ومًامه قمٌدا  ! وإَٟمام مل يًجد ًمٚمديٜم٤مر، ومل يذسمح ًمف يمقٟمفُمع ًمٚمديٜم٤مر واًمد 

ف اًمدرهؿ ص٤مر ف سم٘مٚمٌف إًمٞمف، وشمٕمٚمؼ سمف، سمحٞم٨م ألنف شمقضَم  يّمٌح ويٛمز ومهُّ

 واًمديٜم٤مر.

يمام  ،شقم٤ٌمدة»اهلل ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من ذم ُمٕمّمٞم٦م  -شمٕم٤ممم  -أجْم٤م وم٘مد ؾمٛمك اهلل و

َّٰتَِِنٓ َءاَدمَ ﴿ :- شمٕم٤ممم -ذم ىمقًمف  ًۡ َي َٓۡد إَِِلُۡس ۡخ
َ
ًۡ أ َ ل
َ
ۖۡ  خ ََ يَۡطَّٰ ْ ٱلظَّ ن َّلَّ َتۡػتُُدوا

َ
أ

ۥ ُّ تِي   إَُِّ ٌُّ ًۡ َغُدّو    [.62:يس ﴾ ]٪٥ىَُس

                                                             

 (.6435أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 1)
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د أن يٜمتٌف إمم أَن حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد واًمٕمٌقدي٦م  وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف جي٥م قمغم اعمقطم 

، ▐ن إال سمتامم اٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م سم٤مهلل ال يٙمق ▐اًمت٤مُم٦م هلل 

 ومجع اهلؿ قمغم أُمر اآلظمرة!

 ٟم٠ًمل اهلل أن يٛم  سمذًمؽ ىمٚمقسمٜم٤م ..

*   *   * 
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ث  إِنَّ ﴿ :- شمٕم٤ممم -اهلل  ىمقُل   ٌَّ
ُ
ًَ َكَن أ ِي َّْٰ ِ ا كَاُِخ   إِةَۡر َّ ّلّلِ

ٍُۡۡشِكِيَ ا َخِِيف   ۡ ََ ٱل ًۡ يَُم ٌِ َ  .[182اًمٜمحؾ:﴾ ]َول

ث  : ﴿-شمٕم٤ممم  -ىمقًمف  ٌَّ
ُ
تٛمؾ أنف ام ًمٚمخػم. وحُي إُم٤مُم٤م وىمدوة وُمٕمٚم  ، أي: ﴾أ

 ُم٦م.ذم أُ إال تٛمع اًمتل ال دماضمتٛمع ومٞمف ُمـ صٗم٤مت اخلػم ح٤م ُم٦م ػ سم٤مألُ ِص وُ 

ي٘متدون سمف  ،ٜمٗم٤مءوطمده، وإُم٤مم جلٛمٞمع احلُ ُم٦م قمغم احلؼ وم٢مٟمف أُ  :واًم٘مقالن ُمتالزُم٤من

ـ اخلػم ذم  .ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُم

 واًم٘مٜمقت دوام اًمٓم٤مقم٦م.. ظم٤مؿمٕم٤م ُمٓمٞمٕم٤م :أي ﴾،اكَاُِخ  وىمقًمف: ﴿

 ُم٤مئال قمـ اًمنمك إمم اًمتقطمٞمد. :أي ﴾،اَخِِيف  وىمقًمف: ﴿

ٍُۡۡشِكِيَ ﴿وىمقًمف:  ۡ ََ ٱل ِ  ٌ ًۡ يَُم َ ٤مرىمٝمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واًمٌدن، وأنٙمر ُم٤م وم ﴾:َول

 اهلل ىمَص  وىمد يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك، وُم٤م ذاك إال ُمـ أضمؾ حت٘مٞم٘مف اًمتقطمٞمد،

ٍَّا تَۡػتُُدونَ إَُِِِّن ﴿ :ًم٘مقُمف ☺قمٚمٞمٜم٤م ىمقًمف ▐   ،[86]اًمزظمرف: ﴾ ةََرآء  ّمِ

ِ وىمقًمف: ﴿ َِ دُوِن ٱّللَّ ٌَا حَۡدُغَٔنٌ  ًۡ َو ۡخََتِىُُس
َ
 .[48:]ُمريؿ  ﴾وَأ

ظمٚمٞمٚمف هبذه اًمّمٗم٤مت اًمتل هل وصػ  ▐: أن اهلل ُمٜم٤مؾم٦ٌم اآلي٦م ًمٚمؽممج٦مو

 اًمٖم٤مي٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد، وىمد أُمرٟم٤م سم٤مًمت٠مد واالىمتداء سمف، وم٘م٤مل:
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﴿ ُّ َػ ٌَ  ََ ِي ًَ وَٱَّلَّ ِي َّْٰ َٔةٌ َخَصَِث  ِِفٓ إِةَۡر ۡش
ُ
ًۡ أ ، صمؿ ذيمر [4:﴾ ]اعمٛمتحٜم٦م... كَۡد َكَُۡج ىَُس

ُّۥ ِِف ٱ﴿ ُمآخف وم٘م٤مل: َّٰيِِديَ ِإَوَُّ ََ ٱىصَّ ٍِ َ ِ ل ًمدقم٤مئف:  ٦مً اؾمتج٤مسم[: 132:﴾ ]اًمٌ٘مرة ٓأۡلِخرَة

﴿  ٍ َْۡب َِل ُخۡه َّٰيِِديَ رَّبِ  ۡۡلِۡلِِن ةِٱىصَّ
َ
 [.83:]اًمِمٕمراء  ﴾ا َوخ

ث  إِنَّ ﴿  :  ػىم٤مل اعمّمٜم و ٌَّ
ُ
ًَ َكَن أ ِي َّْٰ ًتقطمش ؾم٤مًمؽ ًمئال يَ  ﴾:إِةَۡر

ِ ا كَاُِخ  ﴿اًمٓمريؼ ُمـ ىمٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم،  َّ ٚمقك وال ًمٚمتج٤مر اعمؽموملم. ال ًمٚمٛمُ ﴾، ّلّلِ

ََ . ﴿يمٗمٕمؾ اًمٕمٚمامء اعمٗمتقٟملم ،ال يٛمٞمؾ يٛمٞمٜم٤م وال ؿمامال ﴾:اَخِِيف  ﴿ ًۡ يَُم ٌِ َ َول
ٍُۡۡشِكِيَ  ۡ  ر ؾمقادهؿ، وزقمؿ أنف ُمـ اعمًٚمٛملم.ظمالوم٤م عمـ يمثَ  ﴾،ٱل

○ ○ ○ 

ََ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ِي ًۡ ََّل يُۡۡشُِكٔنَ وَٱَّلَّ  .[59اعم١مُمٜمقن: ]﴾ ًُْ ةَِربِِّٓ

اًم٤ًمسم٘ملم إمم اجلٜم٦م، طمٞم٨م أثٜمك قمٚمٞمٝمؿ هبذه اًمّمٗم٤مت هذا وصػ ًمٚمٛم١مُمٜملم 

ۡظفُِلَٔن ﴿ :ضمَؾ ذيمُره احلٛمٞمدة، وم٘م٤مل ٌُّ َۡ َخۡظيَثِ َربًِِّٓ  ِ ٌّ  ًُْ  ََ ِي  ٥٧إِنَّ ٱَّلَّ
ًُْ أَِب  ََ ِي ًۡ يُۡؤٌَُِِٔن َوٱَّلَّ َِّٰج َربِِّٓ ًۡ ََّل يُۡۡشِ  ٥٨َي ً ةَِربِِّٓ ُْ  ََ ِي

 ﴾ُكٔنَ وَٱَّلَّ
اآلي٦م اًمتل شمدل قمغم إظمالصٝمؿ،  ُمـ صٗم٤مهتؿ هذهومذيمر [، 59-57]اعم١مُمٜمقن: 

 ف ويمثػمه، صٖمػمه ويمٌػمه.وؾمالُمتٝمؿ ُمـ اًمنمك ىمٚمٞمٚمِ 

 وهذا ذم ُم٘م٤مم اًمثٜم٤مء، واحل٨م قمغم االىمتداء.

○ ○ ○ 
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 ـِ سم   يُمٜم ٧ُم قِمٜم َد ؾَمِٕمٞمدِ رمحـ ىم٤مل: اًم سمـ قمٌد قمـ طُمَّملمِ  

، وَمَ٘م٤مَل  ٍ ٌَػم  يَم٥َم اَأجُُّٙمؿ  َرَأى  :ضُم َٙمق  ٤ٌَمِرطَم٦َم؟اًَمِذي اٟم َ٘مَض اًم   :صُمَؿ ىُمٚم ٧ُم  .َأن٤َم :وَمُ٘مٚم ٧ُم  ًم 

ـ  ذِم َصاَلةٍ  ٧ُم  ،َأَُم٤م إيِن  مَل  َأيُم ٧َم؟ :ىَم٤مَل . َوًَمِٙمٜم ل ًُمِدهم  شَمَ٘مٞم ٧ُم ا :ىُمٚم ٧ُم  وَماَم َصٜمَٕم   :ىَم٤مَل . ر 

ٌِلُّ اطَمِدي٨ٌم طَمَدصَمٜم٤َمُه  :ىُمٚم ٧ُم  وَماَم مَحَٚمَؽ قَمغَم َذًمَِؽ؟ ؟َوَُم٤م  :ىَم٤مَل . ًمَِمٕم   :ىُمٚم ٧ُم  طَمَدصَمُٙمؿ 

َُّمٞم ٥ِم َأنَُف ىَم٤مَل: ـِ احل  َدَة سم  ـ  سُمَري  ٍ أَو  مُح٦َمٍ » طَمَدصَمٜم٤َم قَم ـ  قَملم  ىَمد   :َ٘م٤مَل . ومَ شاَل ُرىم ٞم٦ََم إاَِل ُِم

ـِ  ـَ َُم ًَ َتَٝمك إمَِم َُم٤م ؾَمِٛمعَ اَأطم  ـ  طَمَدصَمٜم٤َم  .ٟم  ـ  اَوًَمِٙم ٤ٌَمٍس قَم ـُ قَم ىَم٤مَل: ☺  ًمٜمٌَِل  اسم 

َُُمؿُ اقُمِرَو٧م  قَمكَمَ » َج ٧ُم  ،أل  ُط، َواًمٜمٌََِل َوَُمَٕمُف اًمٜمٌََِل َوَُمَٕمُف اوَمَرأ ًمَرضُمُؾ َواًمَرضُماَلِن، اًمَره 

ٌد قَمٔمِٞمٌؿ ومَٔمَٜمَٜم ٧ُم َأََّنُؿ  ُأَُمتِل، ومَِ٘مٞمَؾ زِم  !َواًمٜمٌََِل َوًَمٞم َس َُمَٕمُف أطََمدٌ  َهَذا  :إِذ  ُرومَِع زِم ؾَمَقا

ُُمفُ  ٌد قَمٔمِٞمٌؿ، وَمِ٘مٞمَؾ زِم  .ُُمقؾَمك َوىَمق  ُت وَم٢ِمَذا ؾَمَقا َهِذِه أَُُمتَُؽ، َوَُمَٕمُٝمؿ  ؾَمٌ ُٕمقَن  :ومَٜمَٔمَر 

ظُمُٚمقَن  ٤مٍب َواَل قَمَذاٍب اَأخ ًٗم٤م َيد  ًَ ِ طِم َٜم٦ََم سمَِٖمػم  وَمَخ٤مَض  ،صُمَؿ ََّنََض وَمَدظَمَؾ َُمٜم ِزًَمفُ . شجل 

ُْمُٝمؿ   ،ًمٜم٤َمُس ذِم ُأوََلَِؽ ا ـَ َصِحٌُقا َرؾُمقَل ًمَ اوَمَٚمَٕمَٚمُٝمؿ   :وَمَ٘م٤مَل سَمٕم   اِذي
ِ
َوىَم٤مَل . ☺َّلَل

ُْمُٝمؿ   ـَ ُوًمُِدوا ذِم اوَمَٚمَٕمَٚمُٝمؿ   :سَمٕم  يُمقا سمِ اًَمِذي ِ اَلِم وَمَٚمؿ  ُينم  ؾم  ِ  ٤مإل 
ِ
َوَذيَمُروا  .ؿَمٞم ًئ٤م َّلَل

َٞم٤مءَ   اوَمَخَرَج قَمَٚمٞم ِٝمؿ  َرؾُمقُل . َأؿم 
ِ
وهُ  ☺َّلَل ؼَمُ ـَ اَل اُهُؿ » :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمظم  ىُمقنَ ًَمِذي ؽَم   ً  ،َي

تَُقونَ  ونَ  ،َواَل َيٙم  ِؿ  َيتََقيَمُٚمقنَ  ،َواَل َيتَٓمػََمُ ـُ حِم  . شَوقَمغَم َرهب  ـٍ وَمَ٘م٤مَل وَمَ٘م٤مَم قُمَٙم٤مؿَم٦ُم سم   :َّم

ُع  َٕمَٚمٜمِل ُِمٜم ُٝمؿ  اُاد  ُع  ،صُمَؿ ىَم٤مَم َرضُمٌؾ آظَمرُ . شَأن ٧َم ُِمٜم ُٝمؿ  »ىَم٤مَل: . َّلَلَ َأن  جَي  َّلَلَ اوَمَ٘م٤مَل: ُاد 

َٕمَٚمٜمِل ُِمٜم ُٝمؿ  َأن    .(1)شؾَمٌََ٘مَؽ هِب٤َم قُمَٙم٤مؿَم٦مُ »وَمَ٘م٤مَل: . جَي 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ضمٌػم  سمـ قمٌداًمرمحـ أَّنؿ يم٤مٟمقا قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ لمَّم هذا احلدي٨م يذيمر ومٞمف طُم 

- ¶سمـ قم٤ٌمس ااعمٗمنيـ، ُمـ شمالُمٞمذ وُمِم٤مهػم وهق ُمـ أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم  -

ش، أن٤م»وم٘م٤مل طمّملم: ش أجٙمؿ رأى اًمٙمقيم٥م اًمذي اٟم٘مض اًم٤ٌمرطم٦م؟»، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: 

أن ُيٗمٝمؿ أنف يم٤من يّمكم ذم اًمٚمٞمؾ، وهذا ُمـ طمرصٝمؿ قمغم  صمؿ اؾمتدرك ظمِمٞم٦مَ 

، يٕمٜمل ال شأُم٤م إين مل أيمـ ذم صالة»اإلظمالص وسمٕمدهؿ قمـ اًمري٤مء، وم٘م٤مل: 

ومام »وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد:  !ألين ًمدهم٧م :أين يمٜم٧م أصكم، ًمٙمٜمل يمٜم٧م ُمًتٞم٘مٔم٤م ا شمٗمٝمٛمق

ٚمؽ قمغم ذًمؽ؟ ومذيمر يٕمٜمل ـمٚم٧ٌم اًمرىمٞم٦م، ىم٤مل: ومام محش، ارشم٘مٞم٧م»ىم٤مل: ش صٜمٕم٧م؟

ٍ قمَ  ـ   ُمِ إاَل  ٦مَ ٞمَ ىم   رُ اَل » :وهق طمدي٨م ،ُمًتٜمده ش٦مٍ مُحَ و  أَ  لم 
)سمْمؿ احل٤مء ٦م ٛمَ ، واحلُ (1)

ًُّ : ؾُم وختٗمٞمػ اعمٞمؿ اعمٗمتقطم٦م( هل اَل »وُمٕمٜمك:  .يم٤محلٞم٦م واًمٕم٘مرب ،ؿؿ ذوات اًم

ٍ أَو  مُح٦َمٍ  ـ  قَملم   ال رىمٞم٦م أومم وأؿمٗمك.: شُرىم ٞم٦ََم إاَِل ُِم

 وأومرد هل٤م اعم١مًمػ سم٤مسم٤م. .، أو ُمًٛمقع، أو زُم٤من، أو ُمٙم٤منرئل  سمٛمَ ػمة: اًمتِم٤مؤم اًمٓمِ 

ِؿ  َوقَمغَم »☺:  ىمقًمفو وقمٓمٗمف »  :  ىم٤مل اسمـ ىم٤مؾمؿ: شَيتََقيَمُٚمقنَ  َرهب 

قمغم شمٚمؽ ُمـ قمٓمػ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص: ألن يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م صٗم٦م  [ؾاًمتقيمُّ ]

 .(8)شظم٤مص٦م ُمـ اًمتقيمؾ، وهق أقمؿ ُمـ ذًمؽ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 .46صش دطم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞم» (8)
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هذه األُم٦م يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وال  دل احلدي٨م قمغم أن ـم٤مئٗم٦م ُمـو

 قمذاب، وذاك ًمٙمامل شمقطمٞمدهؿ وحت٘مٞم٘مٝمؿ ًمف.

 إغهاالت سٕه اذتدٖح:

اَل : »☺وىمقًمف ش ... اَل ُرىم ٞم٦ََم إاَِل »اجلٛمع سملم اخلؼميـ ذم هذا احلدي٨م : أوال

ىُمقنَ  ؽَم   ً  ، طمٞم٨م أث٧ٌم اًمرىمٞم٦م ذم األول، وٟمٗم٤مه٤م ذم اًمث٤مين؟شَي

 :اجلقابو

اإلٟم٤ًمن ًمف صمالصم٦م أطمقال ُمـ طمٞم٨م اًمرىمٞم٦م: إُم٤م أن يرىمل همػمه، أو ُيرىَمك ُمـ 

 .(يٓمٚم٥م اًمرىمٞم٦م ُمـ همػمه :أي)همػم ـمٚم٥م، أو يًؽمىمل 

ـمٚم٥م اًمرىمٞم٦م ُمـ ، واًمث٤مين ذم ُمـ همػم ـمٚم٥م لك وُرىمِ ىمَ احلدي٨م األول ومٞمٛمـ رَ و

 (.اؾمؽمىمك)

ؽَمِق (8)لوُرىمِ  (1)َرىمك ☺واًمٜمٌل   ً  .، ومل َي

ىمل و سم٘مٚمٌف إمم  ٧ٌم ُمٚمتٗمِ  طٍ ٕم  تَ ً  ؾم٤مئؾ ُمُ  َل ل: أن اعمًؽمىمِ واعمًؽمىمِ اًمٗمرق سملم اًمرا

ىمل حمًـسمٞمٜمام ، ▐همػم اهلل  وإٟمام اعمراد وصػ اًمًٌٕملم أخٗم٤م سمتامم  .اًمرا

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 .، وهمػمه٤م يمثػم(8198ُمًٚمؿ )، وصحٞمح (4788و 3191يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 8)
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 -٘مٝمؿ سم٤مهلل ي٠ًمخقن همػمهؿ أن يرىمٞمٝمؿ ًم٘مقة اقمتامدهؿ وشمٕمٚمُّ ألَّنؿ ال  :اًمتقيمؾ

 أن االؾمؽمىم٤مء حمرم.ُمـ هذا ٗمٝمؿ ، وال يُ - شمٕم٤ممم

ٗمٞمده احلدي٨م ُمـ شمرك ؾم١مال اعمخٚمقق، وُم٤م ورد ُمـ سملم ُم٤م يُ  اجلٛمعصم٤مٟمٞم٤م: 

 اًم١ًمال؟ 

 واجلقاب:

 :(1)ؾم١مال اعمخٚمقق ٟمققم٤من

قمغم سمرومٕم٦م اعم١ًمول إطم٤ًمس األول: ؾم١مال ًمٞمس ومٞمف اؾمتٕمٓم٤مف وال شمذًمؾ، وال 

. يم١ًمال االسمـ واخل٤مدم واًمّمديؼ واًمزوضملم ومٞمام سمٞمٜمٝمام وٟمحقه. وقمٚمٞمف حيٛمؾ اًم٤ًمئؾ

 ألزواضمف وأصح٤مسمف. ☺ُم٤م ورد ُمـ ؾم١ماًمف 

 ص حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد.ٜم٘مِ هذا هق اًمذي يُ و، وشمذًمُّؾاًمث٤مين: ؾم١مال ومٞمف اؾمتٕمٓم٤مف 

 ُمٗمًدةوم٢من ؾم١مال اعمخٚمقىملم ومٞمف صمالث ُمٗم٤مؾمد: »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ُمـ وهل اعم١ًمول، إيذاء وُمٗمًدة .اًمنمك ٟمقع ُمـ وهل اهلل، همػم إمم االومت٘م٤مر

 .(8)شاًمٜمٗمس فمٚمؿ وهق اهلل ًمٖمػم ذل وومٞمف .اخلٚمؼ فمٚمؿ ٟمقع

 اجلٛمع سملم ُم٤م ورد ذم اًمٙمل؟صم٤مًمث٤م: 

                                                             

 .77صش اجلٛمع واًمتجريد»( يٜمٔمر: 1)

 .78صش ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م( »8)
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َٗم٤مُء ذِم صَمال»ىم٤مل:  ☺اًمٜمٌل  أنَ  ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ٍؾ، اًمِم  ًَ سَم٦ِم قَم صَم٦ٍم: َذ 

ـَم٦ِم حِم َجٍؿ، َويَمٞم٦َِم َٟم٤مرٍ  ـِ اًمَٙمل   .َوَذ  َك أَُُمتِل قَم  .(1)شَوأََّن 

 :أطمده٤م ىمد شمْمٛمٜم٧م أطم٤مدي٨م اًمٙمل أرسمٕم٦م أنقاع:»  :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

سمع :قمدم حمٌتف، واًمث٤مًم٨م :ومٕمٚمف، واًمث٤مين  .اًمٜمٝمل قمٜمف :اًمثٜم٤مء قمغم ُمـ شمريمف، واًمرا

وال شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م: وم٢من ومٕمٚمف ًمف يدل قمغم ضمقازه، وقمدم حمٌتف ال يدل قمغم اعمٜمع 

ُمٜمف، وأُم٤م اًمثٜم٤مء قمغم شم٤مريمف ومٞمدل قمغم أن شمريمف أومم وأومْمؾ، وأُم٤م اًمٜمٝمل قمٜمف ومٕمغم 

ٗمٕمؾ ظمقوم٤م ُمـ ت٤مج إًمٞمف، سمؾ يُ ٜمقع اًمذي ال حُي ؾمٌٞمؾ االظمتٞم٤مر واًمٙمراه٦م، أو قمـ اًم

 .(8)شطمدوث اًمداء

ه، يمام ىم٤مل ضم٤مسمر ؓ: سمٖمػمِ  ☺: ومٕمُٚمف سمٗمٕمٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ   وُمراد

َحٚمِِف، ىَم٤مَل:  ـُ ُُمَٕم٤مٍذ ذِم َأيم  ُد سم  َٛمُف اًمٜمٌَِلُّ »ُرُِمَل ؾَمٕم  ًَ َ٘مٍص، صُمَؿ ☺ وَمَح سمَِٞمِدِه سمِِٛمِم 

َٛمُف اًمَث٤مٟمَِٞم٦مَ  ًَ  .(3)شَوِرَُم٧م  وَمَح

.  ☺أَُم٤م هق و مل أر ذم أثر »اسمـ طمجر: احل٤مومظ ىم٤مل ومٚمؿ يث٧ٌم أنَف ايمتقى ىمطُّ

 .(4)شايمتقى ☺صحٞمح أن اًمٜمٌل 

                                                             

 (.5681، و5682أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 1)

 (.4/58) شزاد اعمٕم٤مد» (8)

ؿ هق اًمٙمل.8828أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 3)  ً  (. واحلَ

 (.164/ 12) شاًمٗمتح» (4)
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 قمغم قمدم ُم٤ٌمذة األؾم٤ٌمب؟ هؾ يدل احلدي٨ُم راسمٕم٤م: 

وم٢من ُم٤ٌمذة  :احلدي٨م ال يدل قمغم أَّنؿ ال ي٤ٌمذون األؾم٤ٌمب أصال»

األؾم٤ٌمب ذم اجلٛمٚم٦م أُمر ومٓمري ضوري، سمؾ ٟمٗمس اًمتقيمؾ ُم٤ٌمذة ألقمٔمؿ 

ال شمقيمُّ  :األؾم٤ٌمب، وإٟمام اعمراد أَّنؿ يؽميمقن األُمقر اعمٙمروه٦م ُمع طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م

وأُم٤م ُم٤ٌمذة األؾم٤ٌمب واًمتداوي قمغم وضمف ال  .ىم٤مءيم٤ماليمتقاء واالؾمؽِم  ،قمغم اهلل

 .(1)شيٙمقن شمريمف ُمنموقم٤م يمراه٦م ومٞمف، ومٖمػم ىم٤مدح ذم اًمتقيمؾ، ومال

ُمـ  شاًمتٓمػمُّ »ىمٚم٧ُم: وهذا اًمٙمالم إَٟمام يراد سمف سمٕمض ُم٤م شمريمقه ال مجٞمٕمف: وم٢مَن 

 مجٚم٦م األُمقر اًمتل ٟمَص قمٚمٞمٝم٤م احلدي٨م، وهق ُمـ اعمحَرُم٤مت ال اعمٙمروه٤مت.

○ ○ ○ 

 نجسة وَ ٖدخن ادتٍة وَ ِرٓ األوة:وطألة: 

ضم٤مء ذم األطم٤مدي٨م ُم٤م يدلُّ قمغم يمثرة ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ هذه األُم٦م ُُم٘م٤مرٟم٦م 

ىم٤مل:  ☺ن اًمٜمٌل أأيب ؾمٕمٞمد اخلدري سمٖمػمه٤م ُمـ األُمؿ، وُِمـ ذًمؽ طمدي٨م 

ِؾ اجلَٜم٦َمِ » ضُمق َأن  شَمُٙمقٟمُقا ُرسُمَع أَه  َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل:  ،شَواًَمِذي ٟمَٗم ِز سمِٞمَِدهِ، إيِن  أَر  ضُمق »وَمَٙمؼَم  َأر 

ِؾ اجلَٜم٦َمِ َأن   َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل: ش شَمُٙمقُٟمقا صُمٚم٨َُم أَه  ِؾ اجلَٜم٦َمِ »وَمَٙمؼَم  َػ أَه  ضُمق أَن  شَمُٙمقُٟمقا ٟمِّم   ،شَأر 

                                                             

 .46صالسمـ ىم٤مؾمؿ ش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)



 

 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

85 

َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل:  ٍر أَب ٞمََض، أَو  »وَمَٙمؼَم   ذِم ضِمٚم ِد صَمق 
ِ
َداء ق  ًَ  اًم
َُم٤م أَن تُؿ  ذِم اًمٜم٤َمِس إاَِل يَم٤مًمَِمَٕمَرةِ

َقدَ  يَمَِمَٕمَرةٍ سَمٞم َْم٤مَء ذِم ضِمٚم دِ  ٍر أؾَم  شصَمق 
(1). 

وصَح يمذًمؽ قمدٌد ُمـ األطم٤مدي٨م اًمتل شمدلُّ قمغم أَن اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمال 

 :: وُمٜمٝم٤م(8)طم٤ًمب يزيدون قمغم ؾمٌٕملم أخٗم٤م

َوقَمَديِن َريب  أَن  »ي٘مقل:  ☺ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ُم٤مُم٦م ؓقمـ أيب أُ 

ـ  أَُُمتِل ؾَمٌ ِٕملَم َأخ ًٗم٤م ال ظِمَؾ اجلَٜم٦ََم ُِم ٤مَب قَمٚمَٞم ِٝمؿ  َوال ُيد  ًَ َُمَع يُمؾ  َأخ ٍػ  ،قَمَذاَب  طِم

ـ  طَمثَٞم٤َمشمِفِ ؾَمٌ ُٕمقَن َأخ ًٗم٤م َوصَمال  .(3)شُث طَمثَٞم٤َمٍت ُِم

ظُمُٚمقَن »ىم٤مل:  ☺اًمٜمٌل  نَ أقمـ أيب سمٙمر ؓ و ٓمِٞم٧ُم ؾَمٌ ِٕملَم أَخ ًٗم٤م َيد  ُأقم 

ِر، َ٘مَٛمِر ًَمٞم َٚم٦َم اًم ٌَد  ٤مٍب، ُوضُمقُهُٝمؿ  يَم٤مًم  ًَ ِ طِم َٜم٦ََم سمَِٖمػم  َوىُمٚمُقهُبُؿ  قَمغَم ىَمٚم ٥ِم َرضُمٍؾ َواطِمٍد،  اجل 

تََزد ُت َريب    .(4)ش، وَمَزاَديِن َُمَع يُمؾ  َواطِمٍد ؾَمٌ ِٕملَم َأخ ًٗم٤م- قَمَز َوضَمَؾ  - وَم٤مؾم 

                                                             

 (.888( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )3348: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

سم٤مب يدظمؾ اجلٜم٦م  ،)يمت٤مب اًمرىم٤مق شاًم٤ٌمري ومتح»ذم  اسمـ طمجر   ٤م احل٤مومظشمتٌٕمٝم (8)

 (.ؾمٌٕمقن أخٗم٤م سمٖمػم طم٤ًمب

 (، وصححف األًم٤ٌمين.4886(، واسمـ ُم٤مضمف )8437: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (3)

: (1/823) شاعمًٜمد» وىم٤مل حم٘م٘مق(، 118(، وأبق يٕمغم )88) شاعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم ( 4)

وًمف ؿم٤مهد ـها.  شاظمتٚمطإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م اًمرضمؾ اًمراوي قمـ أيب سمٙمر، واعمًٕمقدي »

ه ذم ، ووٕمػ األًم٤ٌمين ؾمٜمدَ (3/878)ش اعمخت٤مرة»أظمرضمف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم ُمرؾمؾ 

َُمَع »ًمٙمـ سمٚمٗمظ:  ،وذيمر ُمٜمٝم٤م ؿم٤مهدا واطمدا ،( ًمٙمٜمف صححف ًمِمقاهده1484ش )اًمّمحٞمح٦م»

ًٗم٤م َأخ ٍػ يُمؾ   ٌ ِٕملَم َأخ   .42ص شاًمٜمٝم٩م اًمًديد»وؾم٤مق ؿمقاهده ضم٤مؾمؿ اًمدوهي ذم ش! ؾَم
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سم٦م  وم٤محل٤مصؾ أَّنؿ ؾمٌٕمقن أخٗم٤م ُمع يمؾ أخػ ؾمٌٕمقن أخٗم٤م، ومٞمّمػم اًمٕمدد ىمرا

ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ، اهلل أقمٚمؿ سم٘مدره٤م ،، وصمالث طمثٞم٤مت(4972222مخ٦ًم ُماليلم )

 .ُمٜمٝمؿ سمٛمٜم ف ويمرُمف

*   *   * 
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  قلِ ىمَ وَ 
ِ
ا ُدوَن ﴿: -قمَز وضَمَؾ  - اهلل ٌَ ن يُۡۡشََك ةِِّۦ َويَۡؾفُِر 

َ
َ ََّل َحۡؾفُِر أ إِنَّ ٱّللَّ

ٍََ يََظآءُ  ِ َّٰلَِم ل  .اآلَي٦مَ  [48 اًمٜم٤ًمء:﴾ ]َذ

 اخلَ  ىم٤مَل وَ  
ن جَّۡػتَُد ﴿: ♠ ٞمُؾ ٚمِ

َ
ۡغَِاَم وَٱۡتُِبِِۡن َوبَِِنَّ أ

َ
 .[35 إسمراهٞمؿ:] ﴾٣٥ٱۡۡل

َقُف »: ٨ِم ي  دِ احلَ  ذِم وَ  َٖمرُ  :َُم٤م أظََم٤مُف قَمَٚمٞم ُٙمؿُ  َأظم  َص  ُك األ  ئَِؾ ، ومَ شاًمنم   : ٘م٤مَل ومَ  ،فُ ٜم قمَ  ًُ

ش٤مءُ يَ اًمر  »
(1). 

  قَل ؾُم رَ  نَ أَ   ؓ قدٍ ٕمُ ً  ُمَ  ـِ اسم   ـِ قمَ وَ 
ِ
قُمق : »ىم٤مَل  ط اهلل َق َيد  ـ  َُم٤مَت َوه  َُم

 
ِ
ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َمرَ َّلَل  .يُّ خ٤مرِ اًمٌُ  واهُ رَ  .(8)ش ٟمِدًّ

ُ وَ 
ِ
 ً  عم
  قَل ؾُم رَ  نَ أَ   ؓ، رٍ ضم٤مسمِ  ـ  قمَ  ؿٍ ٚمِ

ِ
ُك : »ىم٤مَل  ط اهلل ِ ـ  ًَمِ٘مَل اهلَل اَل ُينم  َُم

ُك سمِِف  ِ ـ  ًَمِ٘مٞمَُف ُينم  َٜم٦ََم، َوَُم  .(3)شَدظَمَؾ اًمٜم٤َمرَ ؿَمٞم ئ٤ًم سمِِف ؿَمٞم ئ٤ًم َدظَمَؾ اجل 

○ ○ ○ 

                                                             

 شاًمِمٕم٥م»( وذم ُمقاوع أظمرى، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 384) شاعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم : طمًـ( 1)

ٜمف األرٟم٤مؤوط.6418) ًَ  (، وطم

 (.98، وُمًٚمؿ )، واًمٚمٗمظ ًمف( وذم ُمقاوع أظمرى4497: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.93أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (3)
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 .ذيمر اًمِمٞمخ ذم هذا اًم٤ٌمب آيتلم وصمالصم٦م أطم٤مدي٨م

 واًمٙمالم قمٚمٞمف ذم صمالصم٦م ومّمقل:

*   *   * 
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

اًم٤ٌمب ح٤م ذيمر اعم١مًمػ   ذم اًم٤ٌمب األول ُمٜمزًم٦م اًمتقطمٞمد، صمؿ ذيمر ذم 

ر ُمـ اًمذٟمقب، صمؿ ذيمر ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م حت٘مٞمؼ اًمث٤مين ومْمؾ اًمتقطمٞمد وُم٤م يٙمٗم  

ألضمؾ أن  :ه وهق اًمنمكدَ ٟم٤مؾم٥م أن يذيمر ِو ، اًمتقطمٞمد واألضمر اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف

 حيذره اعم١مُمـ وخي٤مومف قمغم ٟمٗمًف.

: ومٝمق أقمٔمؿ ذ  يٛمٙمـ ُمـ اًمنمك سم٠منقاقمف وُمـ ًمقازم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد: اخلقُف 

 » :طمذيٗم٦م ؓأن يّمٞم٥م إٟم٤ًمٟم٤م، وىمد ىم٤مل 
ِ
٠َمُخقَن َرؾُمقَل اَّلَل  ً يَم٤مَن اًمٜم٤َمُس َي

ِريَمٜمِل ط ٤موَم٦َم َأن  ُيد  ـِ اًمنَم  خَمَ ٠َمُخُف قَم ، َويُمٜم ٧ُم َأؾم 
ِ ـِ اخلػَم   .(1)شقَم

  دِ غَم قمَ  اهللَ  ـَ ُمِ أَ  ـ  ُمَ : »وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  
ٍ قمَ  ٦مَ ومَ ر  ـمَ  فِ يٜمِ  فُ ٌَ ٚمَ ؾَم  لم 

 .(8)ش٤مهُ يَ إِ 

 ويمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ:

دددددددددددددددددددددددددددد٧ُم اًمَِمدددددددددددددددددددددددددددد       ر  دَر ال ًمِٚمَِمدددددددددددددددددددددددددددددقَمَروم 
  

ٞمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفِ  ـ  ًمَِتَقىم   ًَمِٙمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
   

ددددددددددددددددددددددددددددددددِرِف اًمَِمدددددددددددددددددددددددددددددددد ـ  مَل  َيٕم   رَ دَوَُمدددددددددددددددددددددددددددددددد
  

ـَ اًمٜمددددددددددددددددددددد٤مسِ   (3)ي٘مدددددددددددددددددددددع  ومٞمدددددددددددددددددددددفِ  ،ُمدددددددددددددددددددد
   

                                                             

 (.1847(، وُمًٚمؿ )7284، و3626: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .(96/ 8) وو٤مح السمـش اًمٌدع» (8)

 .(84/ 1)أليب ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمٌل ش يتٞمٛم٦م اًمدهر»يٜمٔمر:  (3)
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وًمذا ًمق اًمقىمقع ذم اًمنمك،  وُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اؾمتٌٕم٤مدُ  

: هؾ رأجتٜم٤م ٟمٓمقف قمغم ىمؼم، أو ٟمذسمح ًمٚمجـ، أو ٟمًجد وىم٤مل، طمدصمتف هبذا الٟمتٗمض

 ًمّمٜمؿ؟! ٟمحـ ُمقطمدون، واحلٛمد هلل.

 اًمنمك حمّمقر ذم هذه اعم٤ًمئؾ؟! ويم٠منَ 

 !سمِمدة ظمٗم٤مء اًمنمك؟ طأخؿ خيؼم اًمٜمٌل 

 !؟اًمٜم٤مسِ ُف قمغم ظمػم أخؿ خيٗم  

ُع اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ  ف قم٤ٌمدة ٌَ ددٜم رسمف أن جُيَ  ،ؿمٞمخ اعمقطمديـ، وهق طأخؿ َيد 

 !األصٜم٤مم؟

 .!وُمـ ي٠مُمـ اًمٌالء سمٕمد إسمراهٞمؿ؟

*   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

ٝمٛم٦م ذم ُمقوقع اعمت٠مصٞمٚمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م اطمتقى هذا اًم٤ٌمب قمغم قمدد ُمـ اعم

 ألهؿ شمٚمؽ اعم٤ٌمطم٨م. -سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم  -، وؾمٜمٕمرض ومٞمام يكم اًمنمك

 :ٔاصطالسا ،الػسك لػةاملبشح األٔه: وعٍى 

ألنف اضمتٛمع ومٞمٝم٤م  :يم٦م: االىمؽمان وقمدم االٟمٗمراد، وُمٜمف اًمنَمِ (1)ٖم٦ماًمنمك ذم اًمٚمُّ 

ۡمرِي ﴿ :♠وُمـ ذًمؽ ىمقل ُمقؾمك  .أيمثر ُمـ واطمد
َ
ُّ ِِفٓ أ ۡۡشِۡك

َ
﴾ ٣٢َوأ

 أي: اضمٕمٚمف ُمٕمل ذيٙم٤م، ومال أيمقن ُمٜمٗمردا هبذا األُمر. ،[38ـمف: ]

 .يمثػمة ُمت٘م٤مرسم٦مف سمتٕمريٗم٤مت ر  : قمُ وذم االصٓمالح

 ك هق: أن جُيٕمَ اًمنم   ٘م٤مل:ويٛمٙمـ أن يُ 
ِ
 ٟمد  ومٞمام جي٥م ًمف أو خيتص سمف. ؾ هلل

 ،وىمد ي٘مع سم٤مقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م، ▐واًمنميؽ ُمع اهلل  د  وم٤مًمنمك اخت٤مذ اًمٜم 

 أو سمٕمٛمؾ اجلقارح. ،اًمٚم٤ًمنأو سم٘مقل 

اهلإ يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة، أو  ▐االقمت٘م٤مد: أن يٕمت٘مد أن ُمع اهلل ومٛمث٤مل 

 اًمٜم٤مس سمٞمده اًمي واًمٜمٗمع. أن ومالٟم٤م ُمـ

                                                             

 ششم٤مج اًمٕمروس»، و(448/ 12ش )اًمٕمرب ًم٤ًمن»(، و4/1593) شاًمّمح٤مح»يٜمٔمر:  (1)

(87/883.) 
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 اًم٘مقل: أن حيٚمػ سمٖمػم اهلل، أو يدقمق همػمه.وُمث٤مل 

 اًمٗمٕمؾ: أن يًجد ًمٚم٘مؼم، أو يذسمح ًمٚمٛمخٚمقق.وُمث٤مل 

○ ○ ○ 

 الػسك؟ً املبشح الجاٌ٘: ِن األصن يف اإلٌطاُ التٕسٗد أ 

▐: اهلل  ويدل قمغم ذًمؽ ىمقلاألصؾ ذم اإلٟم٤ًمن اًمتقطمٞمد، ال ري٥م أَن 

﴿ ًۡ ِ ك
َ
َِ َخِِيف  ـَأ َم لِّلِي َٓ اا  ـِۡفرََت ٱوَۡت َٓ ِ ٱىَِِّت َذَفَر ٱنلَّاَس َغيَيۡ ، [32اًمروم: ]﴾ ّللَّ

ًۡ ﴿ضمؾ وقمال:  وىمقًمف ُٓ ًۡ ذُّرِيَّخَ ٔرِِْ ُٓ َۢ ةَِِنٓ َءاَدَم ٌَِ ُظ َخَذ َربَُّم ٌِ
َ
ِإَوذۡ أ

ٔاْ ةَََلَّٰ  ُ ۖۡ كَال ًۡ لَۡصُج ةَِربُِّس
َ
ًۡ خ ُُفِصِٓ

َ
ٰٓ أ ًۡ لَۡعَ ُْ َد َٓ ۡط

َ
ٓ  َوأ ٔۡمَ  َطِٓۡدَُا ْ يَ ٔا ُ ن َتُلٔل

َ
ٍَثِ  أ ٱىۡلَِحَّٰ

َّٰفِيَِي  َۡ َهََّٰذا َغ  .[178األقمراف: ] ﴾١٧٢إَُِّا ُنَِّا َخ

قمرو٧م  صمؿاخلٚمَؼ طمٜمٗم٤مء ُمقطمديـ ذم أصؾ ومٓمرهتؿ، ظمٚمؼ  ▐ ٤مهللُ وم

وم٤مت أومًدت هلؿ هذا األصؾ وطمرومتٝمؿ إمم اًمنمك، ويدل قمغم ذًمؽ  هلؿ اٟمحرا

ث  ﴿▐:  ىمقًمف ٌَّ
ُ
ُ ٱنلَّتِّيِ َذتََػَد ٱ َنَِّٰخَدة   َكَن ٱنلَّاُس أ ََ  ّۧللَّ ِي بَّۡشِ ٌُ  ََ

 ََ ِِذرِي ٌُ يم٤من سملم آدم وٟمقح ¶: »ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  .[813اًمٌ٘مرة: ]﴾ َو

قمنمة ىمرون، يمٚمٝمؿ قمغم ذيٕم٦م ُمـ احلؼ، وم٤مظمتٚمٗمقا ومٌٕم٨م اهلل اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ 

 .(1)شوُمٜمذريـ

                                                             

 ، حت٧م طمدي٨م رىمؿ:شاًمّمحٞمح٦م»وصححف األًم٤ٌمين ذم ، (639/ 83) شاًمٓمؼمي شمٗمًػم» (1)

(3889). 
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إمم اًمنمك، ومٌٕم٨م  اظمتٚمٗمقا واٟمحرومقا صمؿ دى واًمتقطمٞمد، يم٤من اًمٜم٤مس قمغم اهلُ وم٘مد 

 وذم احلدي٨م قمـ أيب هريرة .♠٨م هق ٟمقح ٕمِ اهلل اًمٜمٌٞملم، ويم٤من أول ُمـ سمُ 

َداٟمِِف أَو  »ىم٤مل:  طاًمٜمٌل  أنَ   ؓ ُه ُيَق   إاَِل ُيقًَمُد قَمغَم اًمٗمِٓم َرةِ، وم٠َمَبََقا
ًُمقدٍ ـ  َُمق  َُم٤م ُِم

٤مٟمِِف، يَماَم شمُٜم ت٩َُم اًمٌَِٝمٞمَٛم٦ُم  ًَ ٟمِِف، أَو  ُيَٛمج  َا قَم٤مءَ ُيٜمٍَم  ـ  ضَمد  قَن ومِٞمَٝم٤م ُِم ًُّ
صمؿ ش هَبِٞمَٛم٦ًم مَج َٕم٤مَء، َهؾ  حُتِ

َٓاـِۡفرََت ٱ﴿ي٘مقل أبق هريرة ؓ:  ِ ٱىَِِّت َذَفَر ٱنلَّاَس َغيَيۡ  .(1)﴾ّللَّ

، »ىم٤مل: ط  وضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل َوإيِن  ظَمَٚم٘م ٧ُم قِم٤ٌَمدِي طُمٜمََٗم٤مَء يُمَٚمُٝمؿ 

ـ  دِيٜمِِٝمؿ  َوإََِّنُؿ  أَتَت ُٝمُؿ اًمَِمٞم٤َمـملُِم  ت٤َمًَمت ُٝمؿ  قَم  .(8)شوم٤َمضم 

 ومٍمومتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ. :تٝمؿيٕمٜمل اؾمتخٗمَ  :شؿ  ٝمُ ت  ٤مًمَ تَ اضم  ☺: » وىمقًمف 

ظمٚمؼ  ▐أن اهلل  :ومٝمذه األدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سحي٦م ذم شم٘مرير هذا األصؾ

وطمده ال ذيؽ ًمف، وأن  ▐قم٤ٌمدة اهلل  :اًمٕم٤ٌمد قمغم احلٜمٞمٗمٞم٦م، وهل

ومٚمام اظمتٚمٗمقا سمٕم٨م اهلل اًمٜمٌٞملم  .اًمنمكذًمؽ، وأوىمٕمتٝمؿ ذم  اًمِمٞم٤مـملم سومتٝمؿ قمـ

 واًمرؾمؾ ًمٞمٌٞمٜمقا هلؿ احلؼ، ويدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف.

ؾمقاه ُمـ اآلراء اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م ال واًم٘مقل اًمٗمّمؾ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م، هق ومٝمذا 

ـ  شمزقُمؿاًمٜمٔمري٤مت اًمتل و أن األصؾ هق اًمقصمٜمٞم٦م واخلراوم٦م، وأن اًمتقطمٞمد ُمرطمٚم٦م ُم

االضمتامع، اًمٜمٗمس و لذًمؽ سمٕمض ٟمٔمري٤مت قمٚمٛم كٜمٌََ وىمد شمَ  .ُمراطمؾ اًمتٓمقر اًمديٜمل

                                                             

 خترجيف.شم٘مدم ( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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ش اًمٜمٔمري٦م اًمٗمرويدي٦م»وش اعمذه٥م اًمروطمل»أو ش اعمذه٥م اًمٓمٌٞمٕمل»د قمٜمف سمٕمؼَم وهق ُم٤م يُ 

 !ؾمالُمٞملماإل ٗمٙمريـاعمشم٠مثر هب٤م سمٕمض واًمتل ومرويد،  ؾمٞمٖمٛمقٟمد اعمٜمًقسم٦م إمم

○ ○ ○ 

 املبشح الجالح: أضباب ٔقٕع الػسك يف بين آدً، ٔنٗف ناُ وبدؤٓ؟

 أٔال: أضباب الٕقٕع يف الػِّسك:

ث اًمِٗمَٓمر اًمٌنمي٦م إن اعمت٠مُمؾ  ، واٟمحراومٝم٤م قمـ اًمتقطمٞمدسم٤مًمنمك ذم شم٤مريخ شمٚمقُّ

 أدت إمم اًمقىمقع ومٞمف، ًمٕمؾ ُمـ أمهٝم٤م:واوح٦م ٞمجد أن هٜم٤مك أؾم٤ٌمسم٤م ًم

 :اًمٖمٚمق -1

، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ احلدي٨م قمٜمف (1)أيمثر ُمـ سم٤مب وىمد أومرد ًمف اعمّمٜم ػ  

 هٜم٤مك، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 :▐ر اهلل د  سم٘مَ  اجلٝمؾ -8

َ َخقَّ كَۡدرِهِۦ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وهلذا شمٙمرر ذم اًم٘مرآن ا كََدُرواْ ٱّللَّ ٌَ ، واًمزُمر: 91األنٕم٤مم: ] ﴾َو

ـ ىمَ : ألَن [39  ا.دًّ جيٕمَؾ ُمٕمف ذيٙم٤م وٟمِ تّمقر أن طمؼ ىمدره: ال يُ  ▐ر اهلل دَ ُم

                                                             

، شُم٤م ضم٤مء أن ؾم٥ٌم يمٗمر سمٜمل آدم وشمريمٝمؿ ديٜمٝمؿ هق اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللمسم٤مب »يٜمٔمر: ( 1)

 .شُم٤م ضم٤مء أن اًمٖمٚمق ذم ىمٌقر اًمّم٤محللم يّمػمه٤م أوصم٤مٟم٤م شمٕمٌد ُمـ دون اهللسم٤مب »و
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 :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممذم ُم٘م٤مم اًمتٜمٗمػم ُمـ اًمنمك،  اجلٝمُؾ  رُ ذيمَ يُ  -أجْم٤م  -وهلذا 

ٓ  كُۡو ﴿ ُمُرٓوّّنِ
ۡ
ِ حَأ َذَؾۡۡيَ ٱّللَّ

َ
ِئُنَ أ َٓا ٱىَۡخَّٰٓ حُّ

َ
ۡختُُد خ

َ
 .[64اًمزُمر: ] ﴾أ

 واًمُٕمٙمقف قمٜمده٤م: ،اًم٘مٌقر شمٕمٔمٞمؿ -3

، وؾمٞم٠ميت -أجْم٤م  -هلذه اعم٠ًمخ٦م أيمثر ُمـ سم٤مب  اعمّمٜم ػ   أومردوىمد 

 .(1)شمٗمّمٞمؾ احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 :اًمت٘مٚمٞمد -4

 ىمٌقل ىمقل اًمٖمػم، ُمـ همػم طمج٦م. :هق: وذُمقموُيراد سمف اًمت٘مٚمٞمد اعم

رَۡشيَِۡا ﴿، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: إمم هذا اًم٥ًٌم وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
َ
آ أ ٌَ َّٰلَِم  َوَكَذ

ث  ِإَوَُّا ٌَِ  ٌَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ ءَاةَآءََُا لَۡعَ ٓ إَُِّا وََتۡدَُا ا َْ ۡۡتَـُٔ ٌُ َِ َُِّذيٍر إَِّلَّ كَاَل  ٌّ َرتۡيَِم ِِف كَۡريَث  

 ٰٓ ۡلخَُدونَ لَۡعَ ٌُّ ََٔسَّٰ ، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ﴿[83اًمزظمرف: ]﴾  َءاَهَّٰرًِِْ  ٌُّ  ً ُْ ا َتآَء ٍَّ ـَيَ
َّٰخَِِا َبيَِّجَّٰج  أَِب ٓ إَِّلَّ ِشۡدر   َي ا َهََّٰذا ٌَ  ْ ٔا ُ ۡفَۡت  كَال ََّٰذا ى ٌُّ ٍِۡػَِا ةَِه ا َش ٌَ ِِفٓ َءاةَآنَِِا َو

ىِيَ  وَّ
َ
 .[36اًم٘مّمص: ]﴾ ٱۡۡل

َٓ ﴿ وىم٤مل ىمقم ص٤مًمح ًمف: َتِۡ
َ
ا َحۡػتُُد ءَاةَآُؤَُاخ ٌَ ن جَّۡػتَُد 

َ
َآ أ َِّٰ  .[68هقد: ]﴾ ى

َّٰلَِم َحۡفَػئُنَ ةَۡو وََتۡدَُآ ءَاةَآءََُا نَ ﴿وىم٤مل ىمقم إسمراهٞمؿ ًمف:   .[74اًمِمٕمراء: ]﴾ َذ

                                                             

ُم٤م ضم٤مء سم٤مب »، وشُم٤م ضم٤مء ُمـ اًمتٖمٚمٞمظ ومٞمٛمـ قمٌد اهلل قمٜمد ىمؼم رضمؾ ص٤مًمحسم٤مب »يٜمٔمر: ( 1)

 .شاًمٖمٚمق ذم ىمٌقر اًمّم٤محللم يّمػمه٤م أوصم٤مٟم٤م شمٕمٌد ُمـ دون اهللأن 
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ٍِۡػَِا ﴿ح٤م دقم٤مهؿ ًمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد: ط  ُمنميمق اًمٕمرب عمحٛمدىم٤مل و ا َش ٌَ

ٌَّٰق  ٍِيَّثِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََّٰذآ إَِّلَّ ٱۡخخَِل ۡ ََّٰذا ِِف ٱل  .[7ص: ] ﴾٧ةَِه

ُم٤مء ذم شمرك دَ قمغم أثر شم٘مٚمٞمد اآلسم٤مء واًم٘مُ  شمدلُّ  - وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م -ومٝمذه اآلي٤مت 

 اًمتقطمٞمد، واًمٌ٘م٤مء قمغم اًمتٜمديد.

ط ح٤م طميشمف اًمقوم٤مة، وم٠مت٤مه اًمٜمٌل ط  وذم ىمّم٦م أيب ـم٤مًم٥م قمؿ اًمٜمٌل

ي٤م قمؿ ىمؾ: ال إ  إال اهلل، يمٚمٛم٦م أطم٤مج ًمؽ هب٤م قمٜمد »وقمرض قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد: 

، -ىمٌؾ أن ُيًٚمؿ  -أب٤م ضمٝمؾ وقمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م  :، ًمٙمـ روم٘م٤مء اًمًقءشاهلل

ٌَٓم٤مه ويم٤مٟم٤م يٚم٘مٜم٤مٟمِ   .(1)ف: أترهم٥م قمـ ُمٚم٦م قمٌداعمٓمٚم٥م؟!صم

 قمغم ُم٤م يمٞمػ شمرهم٥م قمٜمف؟! ِه  ،ام األُمر قمٚمٞمف، هذا رء يم٤من قمٚمٞمف أبقكقمٔمَ 

ومل يزل ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م اًمٕمّمٞم٦ٌم يتقارد  ٧م قمغم ُم٤م ُم٤مت قمٚمٞمف.ؾم٤مر قمٚمٞمف، وُمُ 

 !.اعمٓمٚم٥م طمتك ُم٤مت قمغم ُمٚم٦م قمٌد ،قمٚمٞمف احلؼ واًم٤ٌمـمؾ

 وهق اًم٘م٤مئؾ:ط وىمد يم٤من ذم ىمرارة ٟمٗمًف ي٘مر سمّمدق اًمٜمٌل 

دددددددددددددددَر د قمَ ىَمدددددددددددددددقَمَرودددددددددددددد٧م دِيٜمددددددددددددددد٤م و   سم٠منَدددددددددددددددفُ  ٧ُم وم 
  

ٜمددددددددددددد٤م َيددددددددددددد٦ِم ِدي  يددددددددددددد٤من اًمؼَمِ  ُمدددددددددددددـ ظمدددددددددددددػِم َأد 
   

٦َمٍ ًمدددددددددددددددددددددقال اعماَلَُمددددددددددددددددددددد٦ُم أو طِمددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددٌد ًَ  ذاُر َُم
 

ٌِٞمٜمًدددددددددددددددد٤م ًح٤م سمددددددددددددددددذاك ُُم ًَمَقضَمدددددددددددددددددشمَٜمِل ؾَمددددددددددددددددٛم 
(8) 

   

                                                             

 (.84ُمًٚمؿ )صحٞمح ، وأـمراومف( و4778اًمٌخ٤مري )يٜمٔمر: صحٞمح ( 1)

 .155ص شؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق»يٜمٔمر: ( 8)
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 :اًمتّمقير -5

 سم٤مسم٤م ظم٤مص٤م ذم أواظمر اًمٙمت٤مب. د ًمف اًمِمٞمُخ ىمد أومرو

 ثاٌٗا: وبدأ الػِّسك:

واًمتّمقير، يمام ضم٤مء ذم  ف اًمٖمٚمقَ ؾمٌٌُ يم٤من أول ذك وىمع ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م 

ْ ََّل ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم شمٗمًػم ذم¶  صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس ٔا ُ َوكَال
ا  َٔاٗع  َوََّل َحُؾَٔث َويَُػَٔق َونَۡۡس  ا َوََّل ُش ًۡ َوََّل حََذُرنَّ َوّد  َٓخَُس ِ ﴾ ٢٣حََذُرنَّ َءال

ِم ُٟمقٍح، ¶: » ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ،[83ٟمقح: ] ـ  ىَمق  لَم ُِم
اَمُء ِرضَم٤مٍل َص٤محِلِ َأؾم 

ُِمِٝمؿ   طَمك اًمَِمٞم َٓم٤مُن إمَِم ىَمق  ِٝمُؿ اًَمتِل يَم٤مُٟمقا  :وَمَٚماَم َهَٚمُٙمقا َأو  ًِ ٤مًمِ ٌُقا إمَِم جَمَ َأِن اٟم ِّم

، طَمَتك إَِذا هَ  ٌَد  ، وَمَٚمؿ  شُمٕم  ، وَمَٗمَٕمُٚمقا ِٝمؿ 
اَمئِ قَه٤م سم٠َِمؾم  قَن َأن َّم٤مسًم٤م َوؾَمٛمُّ ًُ

َٚمَؽ ُأوََلَِؽ جَي ٚمِ

َخ اًمِٕمٚم ؿُ  ًَ  .(1)شقُمٌَِدت  ، َوشَمٜمَ

تَُدوَن »وىم٤مل حمٛمد سمـ ىمٞمس:  ٤َمٌع َي٘م  ـ  سَمٜمَك آَدَم، َويَم٤مَن هَلُؿ  أَتٌ  َ ُِم ًُم٤م َص٤محِللَم  يَم٤مُٟمقا ىَمق 

َٟم٤مُهؿ   : ًَمق  َصَقر  تَُدوَن هِبِؿ  ـَ يَم٤مُٟمقا َي٘م  َح٤مهُبُُؿ اًَمِذي ، ومََٚماَم َُم٤مشُمقا ىَم٤مَل أَص  َقَق ًَمٜم٤َم هِبِؿ  يَم٤مَن َأؿم 

، ومََّمَقُروُهؿ   َٟم٤مُهؿ  ومََٚماَم َُم٤مشُمقا، َوضَم٤مَء آظَمُروَن َدَب إًَِمٞم ِٝمؿ  إسِم ٚمِٞمُس،  .إمَِم اًم ِٕم٤ٌَمَدِة إَِذا َذيَمر 

ََٓمرَ  َن اعم  َ٘مق   ً ، َوهِبِؿ  ُي ٌُُدوََّنُؿ  شوَمَٕمٌَُدوُهؿ  : ومََ٘م٤مَل: إَِٟماَم يَم٤مُٟمقا َيٕم 
(8). 

                                                             

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (1)

 .(639/ 83) شاًمٓمؼمي شمٗمًػم» (8)



 

 

 benaacademy.net 98  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

ٚمق، ويم٤من اًمٌنمي٦م، يم٤من سم٥ًٌم اًمتّمقير واًمٖمُ  ومٝمذا شم٤مريخ سمدء اًمنمك ذم

٤مٟمٔمر إمم ُمٙمر ومهؿ، رِ قَ ًمٚمٕم٤ٌمدة قمٜمد رؤي٦م ُص  هؿ واًمٜمِم٤مطَ رَ األول: شمذيمُّ  اًم٤ٌمقم٨ُم 

شمف  صمؿ ضم٤مء اجلٞمؾ اًمذي يٚمٞمف ومقىمٕمقا ذم قم٤ٌمدهتؿ. !اًمِمٞمٓم٤من وظمٓمقا

أن يٙمقن طم٤مرؾم٤م أُمٞمٜم٤م قمغم محك اًمتقطمٞمد وأؾمقاره،  :وهذا يٗمٞمد ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ

ظمرف ىمقل ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس، وال سمقؾمقؾم٦م ؿمٞم٤مـملم اجلـ ذم هتقيـ ال يٜمخدع سمزُ 

 ع.وم  هذه اعمداظمؾ واًمقؾم٤مئؾ، ويمام ىمٞمؾ: اًمدومع أهقن ُمـ اًمرَ 

م إسمراهٞمؿ وًمقط ا ىمقأو ،صمؿ اؾمتٛمر اًمنمك سمٕمد ىمقم ٟمقح ذم قم٤مد وصمٛمقد

يٌٕم٨م ذم هذه  -قمز وضمؾ  -ويقؾمػ وؿمٕمٞم٥م وُمقؾمك وقمٞمًك، ويم٤من اهلل 

وهلذا طملم ٟم٘مرأ اًم٘مرآن وٟمتدسمره ٟمجد أن دقمقة ال يدقمقن أىمقاُمٝمؿ، األُمؿ رؾُم 

ِٔۡم ٱۡختُُدواْ ٱ﴿ األنٌٞم٤مء واطمدة، يمؾ ٟمٌل ي٘مقل: ََّٰل ٍّ َدۡۡيُهُۥَي َّٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ﴾ ّللَّ

 .وُمقاوع أظمرى [59األقمراف: ]

، ومٕمـ ط٦م ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ ٞمَ ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م اعمحٛمدي٦م قمغم احلٜمٞمٗمِ ومٙم٤مٟمقا  :اًمٕمربأَُم٤م 

دَ  اًمٜم٤َمُس  يَم٤منَ »أنس ؓ ىم٤مل:  اَمقِمٞمَؾ  سَمٕم  المِ  قَمغَم  إؾِم   اًمَِمٞم َٓم٤منُ  وَمَٙم٤منَ ،  اإِلؾم 

ُث    اًمٜم٤َمَس  حُيَد 
ِ
ء ـِ  َيُرَدُهؿ   َأن   ُيِريدُ ، سم٤ِمًمٌَم  المِ  قَم ظَمَؾ  طَمَتك، اإِلؾم   ذِم  قَمَٚمٞم ِٝمؿ   َأد 

ٌَِٞم٦م: ٌَٞم َؽ  اًمَتٚم  ٌَٞم َؽ ، ًَمٌَٞم َؽ  اًمَٚمُٝمؿَ  ًَم يَؽ  اَل  ًَم يٌؽ  إالَ ، ًَمَؽ  َذِ  َوَُم٤م مَت ٚمُِٙمفُ  ًَمَؽ  ُهقَ  َذِ

َرضَمُٝمؿ   طَمَتك َزاَل  وَماَم : ىَم٤مَل  َُمَٚمَؽ! ـِ  َأظم  المِ  قَم كِ  إمَِم  اإِلؾم  شاًمنم  
(1). 

                                                             

 (.7188) شاًمٌزار ُمًٜمد» (1)
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زاقمل: وضمد األصٜم٤مم اًمتل  ديـ إسمراهٞمؿ: قمٛمرو سمـ حلل اخلُ ويم٤من أول ُمـ همػَم 

ـَ ٌَ ٕم  يم٤مٟم٧م شمُ  ، ن  قق وٟمَ ٕمُ قث ويَ ٖمُ قاع ويَ وؾُم  د  ٟمقح وإدريس، وهل وَ  د زُم

ومحٛمٚمٝم٤م إمم ُمٙم٦م ودقم٤م إمم قم٤ٌمدهت٤م، وم٤مٟمتنمت سم٥ًٌم ذًمؽ قم٤ٌمدة األصٜم٤مم ذم 

 .(1)أنف رآه جير أُمٕم٤مءه ذم اًمٜم٤مرط  أظمؼم اًمٜمٌلُّ ىمد اًمٕمرب. و

ِ ﴿ :، يمام دَل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممميم٤من ُمـ اًمٕمرب ُمـ يٕمٌد اجلـو ْ ّلِلَّ ٔا  وََتَػيُ
 ًۡ ُٓ ََّ وََخيََل ََكَٓء ٱۡۡلِ ۖۡ وىمقًمف: ﴿[، 122]األنٕم٤مم:  ﴾ُۡشَ ََّ  َحۡػتُُدوَن ٱۡۡلِ

ْ ٔا  ةَۡو َكُُ
ۡؤٌُِِٔنَ  ٌُّ ً ةًِِٓ  ُْ ۡزََثُ

َ
 .[41]ؾم٠ٌم:  ﴾أ

ٌُُد احلََجَر، وَم٢ِمَذا »ُم٤م ذيمر أبق رضم٤مء اًمُٕمٓم٤مردي ذم ىمقًمف: وُمـ قمج٤مئٌٝمؿ  يُمٜم٤َم َٟمٕم 

َٟم٤م اآلظَمَر، وَم٢ِمَذا مَل   َ٘مٞم ٜم٤َمُه، َوَأظَمذ  ػَمُ ُِمٜم ُف َأخ  َٟم٤م طَمَجًرا ُهَق َأظم  ٜم٤َم  َوضَمد  َٟمِجد  طَمَجًرا مَجَٕم 

ٜم٤َم سمِفِ  ٌ ٜم٤َمُه قَمَٚمٞم ِف، صُمَؿ ـُمٗم  ـ  شُمَراٍب، صُمَؿ ضِمئ ٜم٤َم سم٤ِمًمَِم٤مِة وَمَحَٚم  .(8)شضُمث َقًة ُِم

○ ○ ○ 

 :املبشح السابع: ٔقٕع الػسك يف ِرٓ األوة

 ▐أنٙمر اًمٌٕمُض إُمٙم٤من وىمقع هذه األُم٦م ذم اًمنمك سمٕمد أن هداه٤م اهلل 

دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، إمم اإلؾمالم، واحلؼ أَن وىمقع اًمنمك ذم األُم٦م أُمر 

                                                             

 شصحٞمح ُمًٚمؿ»)يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ىمّم٦م ظمزاقم٦م(، و شاًمٌخ٤مريصحٞمح »يٜمٔمر:  (1)

اعمٗمّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمٌؾ »ًمٚمٙمٚمٌل. و شيمت٤مب األصٜم٤مم»(. ويٜمٔمر، أجْم٤م: 8856)

 جلقاد قمكم: وم٘مد شمقؾمع ذم هذه اعم٠ًمخ٦م. شاإلؾمالم

 (.4376أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (8)
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٤مجلقاب قمـ اًمِمٌٝم٤مت طمقًمف ذم ف سم٠مدًمتف ُمّمحقسم٤م سمسمٞم٤مٟمُ  - إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم - ؾمٞم٠ميتو

 .شُم٤م ضم٤مء أن سمٕمض هذه األُم٦م يٕمٌد األوصم٤من»سم٤مب 

○ ○ ○ 

 :ارتٕف وٍْضسٔزة ٔ ،املبشح ارتاوظ: خطس الػسك

ومؼ ًموهذا اعمٌح٨م  وال ري٥م ذم  ش.سم٤مب اخلقف ُمـ اًمنمك»ؽممج٦م اًم٤ٌمب ُمقا

ك أقمٔمؿ ظمٓمر يٛمٙمـ أن يٕمِرض ًمٚمٛمًٚمؿ. ومم٤م يِمٝمد ًمذًمؽ:  أَن اًمنم 

 ُمٜمف: إال سم٤مًمتقسم٦م ،أبدا▐  أن اًمنمك هق اًمذٟم٥م اًمذي ال يٖمٗمره اهللأوال: 

ن  ﴿شمٕم٤ممم:  وىمد دَل قمغم ذًمؽ ىمقًُمف
َ
َ ََّل َحۡؾفُِر أ ا إِنَّ ٱّللَّ ٌَ يُۡۡشََك ةِِّۦ َويَۡؾفُِر 

ٍََ يََظآءُ  ِ َّٰلَِم ل  ، وٟمحقه٤م.[48: اًمٜم٤ًمء]﴾ ُدوَن َذ

 :ُم٠مواه اًمٜم٤مرضمٕمؾ اجلٜم٦م قمغم اعمنمك، وطمَرم  ▐اهلل أن صم٤مٟمٞم٤م: 

ِ ﴿: ♠، طم٤ميمٞم٤م ىمقل قمٞمًك - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ٌََ يُۡۡشِۡك ةِٱّللَّ ۥ  ُّ َّ إُِ
ُ َغيَيِّۡ ٱۡۡلَََِّث  ُّ ٱنلَّارُ َذَلۡد َخرََّم ٱّللَّ َّٰ َوى

ۡ
أ ٌَ  .[78: اح٤مئدة]﴾ َو

 يٜمتٗمع سمف:ال ، أن قمٛمؾ اعمنمك طم٤مسمطصم٤مًمث٤م: 

ا﴿هلالج لج: ويِمٝمد ًمذًمؽ ىمقل اهلل  ٌَ ٓ إََِلَّٰ  َِا ٌۡ ٍَو   َوكَِد َۡ َخ ٌِ 
ْ ٔا ٍِيُ  َغ

 ُّ تَآء  ـََجَػيَۡجَّٰ ِرًُٔرا َْ ْ َۡلَتَِؿ ﴿: وىمقًمف شمٕم٤ممم ،[83: اًمٗمرىم٤من]﴾ ٌَّ ٔا ُك ۡۡشَ
َ
ٔۡ أ َ  َول

ا  ٌَّ  ً ُٓ ْ َخِۡ ٔا ٍَئُنَ  َكُُ  .[88: األنٕم٤مم] ﴾َحۡػ
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 ظم٤مف اًمنمك قمغم ٟمٗمًف، ومٛمـ دوٟمف أومم: ♠اخلٚمٞمؾ أن راسمٕم٤م: 

ن جَّۡػتَُد ﴿: ذم دقم٤مئف ♠ إسمراهٞمؿاخلٚمٞمؾ  ىم٤مل
َ
ۡغَِاَم وَٱۡتُِبِِۡن َوبَِِنَّ أ

َ
ٱۡۡل

ؿ األصٜم٤مم سمٞمده، طمٓمَ  وَُمـي٘مقل هذا وهق ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ،  [.35إسمراهٞمؿ:]﴾ ٣٥

 ط!.سمٕمد حمٛمد أومْمؾ اًمرؾمؾ و

 :سم٤مًمٜمج٤مؾم٦ماًمنمك وأهٚمف وصػ  ▐أن اهلل ظم٤مُم٤ًم: 

ٍُۡۡشُِكَٔن ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ۡ ا ٱل ٍَ ْ إِجَّ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
 [،88:اًمتقسم٦م﴾ ]ََنَس  َيٰٓد
 ، يمام هق ُم٘مَرر ذم يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٗم٘مف.وهل ٟمج٤مؾم٦م ُمٕمٜمقي٦م

 :قمٚمٞمٜم٤مط  أنف أظمقف ُم٤م ظم٤مومف اًمرؾمقلؾم٤مدؾم٤م: 

ـ حمٛمقدوم ؓ أن رؾمقل اهلل سمـ ٕم َقَف َُم٤م أظََم٤مُف قَمٚمَٞم ُٙمُؿ »ىم٤مل: ط  ًمٌٞمد  إَِن أظَم 

َٖمرُ  َص  ُك األ  ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم أن اًمنمك األصٖمر أظمقف اعمخقوم٤مت، . (1)شاًمنم  

ـ ًمٚمخقف واحلذر ُمٜمف ـ سم٤مب أومموهذا يدقمق اعم١مُم ـ اًمنمك األيمؼم ُم  .، وُم

 واًمٗمزع:ُُمذِه٥م ًم ُمـ، ضم٤مًم٥م ًمٚمخقف أن اًمنمك ؾم٤مسمٕم٤م: 

ًُ ﴿ :- شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل
ُ
ً ةُِظيٍۡم أ ُٓ َ ْ إِيَمَِّٰ ٔٓا ًۡ يَيۡبُِص َ ْ َول ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٱَّلَّ

خَُدوَن  ۡٓ ً مُّ ُْ َُ َو ٌۡ
َ
ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم ُمٕمٜمك اآلي٦م ذم ىمد و [.88:]األنٕم٤مم ﴾٨٢ٱۡۡل

 ش.سم٤مب ومْمؾ اًمتقطمٞمد وُم٤م يٙمٗمر ُمـ اًمذٟمقب»

○ ○ ○ 

                                                             

 شم٘مَدم خترجيف.( 1)
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 :الػسكاملبشح الطادع: أقطاً 

 ؿ اًمنمك سمٕمدة اقمت٤ٌمرات: أؿمٝمره٤م اقمت٤ٌمران:ًَ ٘مَ يُ  

 أيمؼم وأصٖمرذك إمم سم٤مقمت٤ٌمر ٟمققمف وأثره  األول: شم٘مًٞمٛمف: 

 ويٜمدرج حت٧م يمؾ  ىمًؿ ُمـ هذيـ ٟمققم٤من:

 ( يٜم٘مًؿ إمم:اًمنمك األيمؼم) ٤مًم٘مًؿ األولوم

 .ًم صٜم٤ممُمثؾ اًمًجقد : كِم ذك أيمؼم ضمَ  -1

اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ئمٝمرون اإلؾمالم،  : وُمث٤مًمف قم٘م٤مئدلٗمِ ذك أيمؼم ظَم  -8

ٞمف اًمٕمٚمامء سمدُم٤م و ،ويٌٓمٜمقن اًمنمك ذم ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف شظمقف اًمن»يًٛم 

 . شمٕم٤مممإن ؿم٤مء اهللسم٤مسمف، 

 يٜم٘مًؿ إمم: (اًمنمك األصٖمر) اًم٘مًؿ اًمث٤مينو

 .: يم٤محلٚمػ سمٖمػم اهللكِم ضمَ  أصٖمرذك  -1

ي٤مء.لٗمِ ظَم  أصٖمرذك  -8  : يم٤مًمر 

 اًمنم ك سم٤مقمت٤ٌمر أنقاع اًمتقطمٞمداالقمت٤ٌمر اًمث٤مين: شم٘مًٞمؿ و: 

 ويٜم٘مًؿ هبذا االقمت٤ٌمر إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

٤ٌمدة، سمٍمف ٟمقع ُمـ اًمنمك ذم اًمٕمِ وهق : اًم٘مًؿ األول: اًمنمك ذم األًمقهٞم٦م

 يم٤مًمدقم٤مء واًمًجقد واًمذسمح وهمػمه٤م.: ▐ ًمٖمػم اهللٝم٤م أنقاقم
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ذم  ▐وهق ضمٕمؾ ذيؽ هلل : اًم٘مًؿ اًمث٤مين: اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م

ل ٞمِ طم  ٤م أُ نَ أَ »يمح٤مل اًمٜمَٛمرود اًمذي ىم٤مل:  يم٤مخلٚمؼ واًمرزق واًمتدسمػم. :أومٕم٤مًمف

١مصمر ذم طمريم٦م األضم٤ًمم ، وطم٤مل ُمـ يٕمت٘مد أَن أطمًدا ُمـ اعمخٚمقىملم ي(1)ش٧ُم ٞم  ُمِ أُ وَ 

اًمذيـ يٕمت٘مدون ذم ، وطم٤مل يمثػم ُمـ اًمراومْم٦م سمٞمده اًمي واًمٜمٗمع أنَ  ٚمقي٦م، أواًمٕمُ 

 اًمرسمقسمٞم٦م.! ومٝمذا يمٚمُّف ذك ذم األئٛم٦م قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م

هلل  ُمثٞمؾاقمت٘م٤مد وهق : اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: اًمنمك ذم األؾمامء واًمّمٗم٤مت

ح٤مل ُمـ يٕمت٘مد ذم األوًمٞم٤مء يم ومٞمام خيتص سمف ُمـ األؾمامء واًمّمٗم٤مت. ▐

ٌَف اهلل  ٌُٕمِد، وطم٤مل ُمـ ؿم سمخٚم٘مف،  ▐اًم٘مدرة قمغم اًمًٛمع قمغم اًم٘مرب واًم

 .ويمذا وم٘م٤مل: يد اهلل يمٞمد ومالن، أو ؾمٛمٕمف يمًٛمع يمذا

، يمتًٛمٞم٦م اعمنميملم ▐سم٠مؾمامء اهلل اًم٤ٌمـمٚم٦م ويمذا شمًٛمٞم٦م اآلهل٦م 

آءُ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم:- شمٕم٤ممم - آخٝمتٝمؿ سم٠مؾمامء ُمِمت٘م٦م ُمـ أؾمامء اهلل ٍَ ۡش
َ
ِ ٱۡۡل َوّلِلَّ

ٔاْ  ا َكُُ ٌَ ۡشَمٰٓهِِّۦ  َشيُۡجَزۡوَن 
َ
ََ يُيِۡدُدوَن ِِفٓ أ ِي ْ ٱَّلَّ ۖۡ َوذَُروا ا َٓ ِ ٔهُ ة ٱۡۡلُۡصَِنَّٰ ـَٱۡدُغ

ٍَئُنَ  أن إحل٤مدهؿ  ¶وضم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، [182]األقمراف:  ﴾١٨٠ َحۡػ

أَّنؿ ؾمَٛمقا هب٤م أوصم٤مَّنؿ، وزادوا ومٞمٝم٤م وٟم٘مّمقا ُمٜمٝم٤م،  ▐ذم أؾمامئف 

 .(8)وم٤مؿمت٘مقا اًمالت ُمـ اهلل، واًمٕمَزى ُمـ اًمٕمزيز، وُمٜم٤مة ُمـ اعمٜم٤َمن

○ ○ ○ 

                                                             

 واخلٛمًلم سمٕمد اعمئتلم، ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة.يٜمٔمر شمٗمًػم اآلي٦م اًمث٤مُمٜم٦م ( 1)

 (.61/ 3) شزاد اعمًػم»يٜمٔمر:  (8)
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ُٖ  ؟(1)طىوى الفعن غسنااملبشح الطابع: وتى 

 إذا حتَ٘مؼ ومٞمف أطمد اًمْمقاسمط اًمت٤مًمٞم٦م: شذك»ُيقصػ اًمٗمٕمؾ سم٠منَف 

ك:اًمْم٤مسمط األول:   شمًٛمٞم٦م اًمنمع ًمف سم٠منف ذ 

ىمقٍل أو ومٕمؾ أو ُمـ  -ذيم٤م ط  رؾمقًمفأو  ▐ ٙمؾ ُم٤م ؾمامه اهللوم

 ومٝمق ذك. ،- اقمت٘م٤مد

ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئص  ،ومٞمف شمِمٌٞمف ًمٚمٛمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ أن يٙمقناًمْم٤مسمط اًمث٤مين: 

 :▐اهلل 

ُمِمٌف ًمٚمٛمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ ذم ظمّم٤مئص ك اعمنِم »  :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

وم٢من ُمـ ظمّم٤مئص اإلهلٞم٦م: اًمتٗمرد سمٛمٚمؽ اًمي واًمٜمٗمع واًمٕمٓم٤مء واعمٜمع،  :اإلهلٞم٦م

ؼ وذًمؽ يقضم٥م شمٕمٚمٞمؼ اًمدقم٤مء واخلقف واًمرضم٤مء واًمتقيمؾ سمف وطمده، ومٛمـ قمٚمَ 

 .(8)شٝمف سم٤مخل٤مًمؼذًمؽ سمٛمخٚمقق وم٘مد ؿمٌَ 

 :▐شم٘مرسم٤م ًمٖمػم اهلل  :اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م: سف رء ُمـ اًمٕم٤ٌمدات

وم٘مد وىمع ذم اًمنمك، ال  ▐ومٛمـ سف ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمِٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل 

 ري٥م ذم ذًمؽ. وهذا ًُم٥مُّ هذا اًمٙمت٤مب وُمقوققُمف اًمرئٞمس.

                                                             

 .٤857مضمد ؿم٤ٌمًم٦م صح شاًمنمك سم٤مهلل»يٜمٔمر:  (1)

 .136ص شاًمداء واًمدواء«( 8)
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سمع: إصم٤ٌمت وؾم٤مئط سملم اهلل   :وسملم ظمٚم٘مف ▐اًمْم٤مسمط اًمرا

، رومع إًمٞمٝمؿ احلقائ٩مشمُ  وؾم٤مئطَ  هوسملم قم٤ٌمد ▐ٛمـ ضمٕمؾ سملم اهلل وم

وم٘مد وىمع ذم اًمنمك اًمٍميح اًمذي يم٤من قمٚمٞمف أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م األومم، وًمق اَدقمك أنَف 

 .▐ُم٤م ومٕمؾ ذًمؽ إال ًمٞمٙمقٟمقا ؿمٗمٕم٤مء ًمف قمٜمد اهلل 

إن  ،ذح أبقاب اًمٙمت٤مب ظماللوؾمٞم٠ميت ذح هذه اًمْمقاسمط سم٠مدًمتٝم٤م وأُمثٚمتٝم٤م 

 .شمٕم٤ممم ؿم٤مء اهلل

*   *   * 
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ن يُۡۡشََك ةِِّۦ  ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل  
َ
َ ََّل َحۡؾفُِر أ إِنَّ ٱّللَّ

ٍََ يََظآءُ  ِ َّٰلَِم ل ا ُدوَن َذ ٌَ  .[48: اًمٜم٤ًمء]﴾ َويَۡؾفُِر 

: -ؾمٌح٤مٟمف  - اهللك ال يٖمٗمره إذا يم٤من اًمنم  واوح٦م: ألنَف  ُمٜم٤مؾم٦ٌم اآلي٦م ًمٚم٤ٌمبو 

 ومٝمذا مم٤م يقضم٥م اخلقف واحلذر ُمٜمف.

○ ○ ○ 

ن جَّۡػتَُد ﴿ :♠ىم٤مل اخلٚمٞمؾ  
َ
َوٱۡتُِبِِۡن َوبَِِنَّ أ

ۡغَِامَ 
َ
 [.35إسمراهٞمؿ:] ﴾ٱۡۡل

إُم٤مُم احلٜمٗم٤مء، وؿمٞمُخ اعمقطمديـ، ط  إذا يم٤من اخلٚمٞمؾأنَف  ُمٜم٤مؾم٦ٌم اآلي٦م ًمٚم٤ٌمب:و

خي٤مف أن ي٘مع ذم ،  األصٜم٤مم سمٞمدهف، ويمَن تِ ٚمَ واصٓمٗم٤مه سمخُ اًمذي ضمٕمٚمف اهلل أُم٦م وطمده، 

 ؟!.اًمنمك، ومٙمٞمػ سمٛمـ هق دوٟمف سمٛمراشم٥م

 .(1)شوُمـ ي٠مُمـ اًمٌالء سمٕمد إسمراهٞمؿ»ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل: 

: ؾمٌح٤مٟمف صمؿ ىم٤مل ،ٟمٌٞم٤م قمنَمَ  ذم ؾمقرة األنٕم٤مم صمامٟمٞم٦مَ  ▐وذيمر اهلل 

﴿ ْ ٔا ا َكُُ ٌَّ  ًُٓ ٔاْ َۡلَتَِؿ َخِۡ ُك ۡۡشَ
َ
ٔۡ أ َ ٍَئَُن  َول  [.88:األنٕم٤مم]﴾ ٨٨َحۡػ

                                                             

 .(33/ 3)، ًمٚمقاطمدي شاًمقؾمٞمط ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد«( 1)
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 :فائدة

ن جَّۡػتَُد ﴿ يتٕمَٚمؼ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
َ
ۡغَِامَ َوٱۡتُِبِِۡن َوبَِِنَّ أ

َ
سمٞم٤مُن ُمٕمٜمك  ﴾:ٱۡۡل

. را قمغم أي صقرةقَ َّم ُم٤م يم٤من ُمُ : وم٤مًمَّمٜمؿاًمّمٜمؿ، واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمقصمـ. 

 .، يم٤مًمِمجر واحلجرد ُمـ دون اهلل قمغم أي ؿمٙمؾ يم٤منٌِ : ُم٤م قمُ واًمقصمـ

ا َتۡػتُُدوَن ٌَِ ُدوِن ﴿: ♠ واًمّمٜمؿ ىمد يًٛمك وصمٜم٤م، يمام ىم٤مل اخلٚمٞمؾ ٍَ إِجَّ
  ِ َّٰ ۡوَه
َ
ِ أ ذم و، ٤مأوصم٤مٟمشمًَٛمك يمام أن اًم٘مٌقر [.17:]اًمٕمٜمٙمٌقت ﴾ا َوََّتۡيُُلَٔن إِـۡكً ٱّللَّ

ي َوصَمٜم٤ًم»احلدي٨م:  ِ  ، وم٤مًمقصمـ أقمؿ.(1)شاًمٚمُٝمَؿ اَل دَم َٕمؾ  ىمؼَم 

○ ○ ○ 

َقُف »طمدي٨م:  َٖمرُ  :َُم٤م أظََم٤مُف قَمَٚمٞم ُٙمؿُ  َأظم  َص  ُك األ  ، شاًمنم  

ئَِؾ قمٜمف، ًُ شي٤مءُ اًمر  » وم٘م٤مل: وم
(8). 

ٚمام أومْمؾ اًم٘مرون قمِ  اًمذيـ هؿ قمغم أصح٤مسمف ذا اًمنمكه خي٤مفط  إذا يم٤من اًمٜمٌل

ة اخلقف ُمـ اًمقىمقع ذم دَ ال ؿمؽ أن هذا يقضم٥م ؿِم  وقمٛمال، ومٙمٞمػ سمٛمـ سمٕمدهؿ؟!

 .أقمٔمؿ ُمٜمف، ومْمال قمـ ُم٤م هق هذا اًمنمك

 ري٤مء سم٤مسم٤م ظم٤مص٤م.ًمٚماعم١مًمػ وىمد أومرد 

○ ○ ○ 

                                                             

ي »( سمٚمٗمظ: 6681(، وأبق يٕمغم )7358: أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد )صحٞمح( 1) ِ ـَ ىمؼَم  اَل دَم َٕمُٚم

 ، وىم٤مل األرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده ىمقي. وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم سمدون ُمقوع اًمِم٤مهد.شَوصَمٜم٤ًم

 شم٘مَدم خترجيف.( 8)
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ـ  »ىم٤مل: ط  أن رؾمقل اهلل قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ  َُم

ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َمرَ   ٟمِدًّ
ِ
قُمق َّلَل َق َيد   .(1)شَُم٤مَت َوه 

 دُّ اًمٜم  
ِ
، يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة واعم٠ًمخ٦مش: ققمُ د  يَ » :☺ ثؾ واًمِمٌٞمف. وىمقًمف: اعم

 سمٞم٤من اعم٘مّمقد هبام. -شمٕم٤ممم سم٢مذن اهلل  -وؾمٞم٠ميت 

ـ اًمٜم٤مر، ُمِ واًمِٗمٙم٤مك يرضمق اًمٜمج٤مة  -سمؾ يمؾ قم٤مىمؾ  -ال ري٥م أَن يمؾ ُمًٚمؿ و

، اًمتل ٤مف وشم٤ٌمقمد قمـ أؾم٤ٌمب دظمقهل٤مهذا ظم ☺أج٘مـ ذم ىمقل اًمٜمٌل ومٛمـ 

ك سم٤مهلل   .▐أقمٔمٛمٝم٤م اإلذا

○ ○ ○ 

ـ  ًَمِ٘مَل » ىم٤مل:ط  أن رؾمقل اهلل قمـ ضم٤مسمر ؓ  َُم

ُك سمِِف  ِ ـ  ًَمِ٘مٞمَُف ُينم  َٜم٦ََم، َوَُم ُك سمِِف ؿَمٞم ئ٤ًم َدظَمَؾ اجل  ِ  .(8)شَدظَمَؾ اًمٜم٤َمرَ ؿَمٞم ئ٤ًم اهلَل اَل ُينم 

 .ومٞمف احلٙمؿ سمدظمقل اًمٜم٤مر عمـ ُم٤مت ُمنميم٤م

 .ؿُّ ومتٕمُ  ،ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط :ش٤مئً ٞم  ؿَم » :☺ وىمقًمف

 ًمٙمـ هؾ يٚمزم ُمـ دظمقل اعمنمك اًمٜم٤مر أن خيٚمد ومٞمٝم٤م؟

                                                             

 شم٘مَدم خترجيف. (1)

 شم٘مَدم خترجيف. (8)
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: وم٘مد دًَم٧م اًمٜمّمقص قمغم أَن اًمنمك إن كاًمنم  ٟمقع اجلقاب: هذا سمح٥ًم 

ًمزم ُمٜمف  ،أيمؼمذيم٤م وإن يم٤من . ذم اًمٜم٤مر ص٤مطمٌف ظمٚمقدف يٚمزم ُمٜميم٤من أصٖمَر، مل 

 .، قمٞم٤مذا سم٤مهلل شمٕم٤ممماخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

يم٤من ُمذٟم٤ٌم ومٝمق حت٧م  وإن .وُمـ ُم٤مت همػم ُمنمك ومدظمقًمف اجلٜم٦م ُم٘مٓمقع سمف

وإن ؿم٤مء ، سمٖمػم قمذابقمٗم٤م قمٜمف ومدظمؾ اجلٜم٦م  ▐اعمِمٞمئ٦م، إن ؿم٤مء اهلل 

 قمَذسمف، صمؿ يٙمقن ُمآخف إمم اجلٜم٦َم.

واىمتٍم قمغم ٟمٗمل اًمنمك الؾمتدقم٤مئف اًمتقطمٞمد »ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ: 

ُمـ ُم٤مت طم٤مل يمقٟمف  :سم٤مالىمتْم٤مء، واؾمتدقم٤مئف إصم٤ٌمت اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمٚمزوم، وم٤معمراد

 .(1)شٞمال ذم اًمتٗمّمٞمكمُم١مُمٜم٤م سمجٛمٞمع ُم٤م جي٥م اإليامن سمف إمج٤مال ذم اإلمج٤مزم، وشمٗمّم

*   *   *

                                                             

 .53ص شيمت٤مب اًمتقطمٞمدطم٤مؿمٞم٦م » (1)
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  لِ ق  ىمَ وَ 
ِ
َّٰ كُۡو ﴿: - ٕم٤مممشمَ  - اهلل ِ  لَۡعَ ٔٓاْ إََِل ٱّللَّ دُۡغ

َ
ۦ َشبِيَِلٓ أ ِ  .[128 يقؾمػ:] ﴾ةَِػۡيَةٍ  َهَّٰذِه

٤ٌَمٍس  ـِ قَم ـ  اسم   : ¶قَم
ِ
ـِ ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل َٞمَٛم ىَم٤مَل  ،َح٤َم سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا إمَِم اًم 

قُمقُهؿ  إًَِمٞم ِف ؿَمَٝم٤مَدةُ »: ًَمفُ  ـ  أََوَل َُم٤م شَمد  ِؾ اًم ِٙمت٤َمِب، وَمٚم ٞمَُٙم ـ  أَه  ًُم٤م ُِم َأن  اَل إَِ َ  إَِٟمَؽ شَم٠م يِت ىَمق 

ُدوا »َوذِم ِرَواَي٦ٍم:  - إاَِل اَّلَلُ  ُٝمؿ   ،وَم٢ِمن  ُهؿ  َأـَم٤مقُمقَك ًمَِذًمَِؽ  ،- شاَّلَلَ إمَِم َأن  ُيَقطم  ٚمِٛم  وَم٠مقَم 

ٍم َوًَمٞم ٚم٦ٍَم، وَم٢ِمن  ُهؿ  َأـَم٤مقُمقَك ًمَِذًمَِؽ اَأَن اَّلَلَ  َض قَمَٚمٞم ِٝمؿ  مَخ َس َصَٚمَقاٍت ذِم يُمؾ  َيق   ،وم ؽَمَ

ُٝمؿ  َأَن اَّلَلَ  ٚمِٛم  ٜمِٞم٤َماوَم٠مقَم  ـ  أهَم  ظَمُذ ُِم َض قَمَٚمٞم ِٝمؿ  َصَدىم٦ًَم شُم١م  ، وَم٢ِمن  وم ؽَمَ ئِِٝمؿ  دُّ قَمغَم وُمَ٘مَرا ئِِٝمؿ  وَمؽَمُ

َٔم ٚمُقمِ  ،ُهؿ  َأـَم٤مقُمقَك ًمَِذًمَِؽ  َقَة اعم  ، َواشَمِؼ َدقم  هِلِؿ  َقا ئَِؿ َأُم  وَم٢ِمَٟمُف ًَمٞم َس سَمٞم ٜمََٝم٤م  :وَم٢ِمَي٤مَك َويَمَرا

 طِمَج٤مٌب 
ِ
َ اَّلَل َرضَم٤مُه. .(1)شَوسَملم   َأظم 

ـِ ؾَمٕم ٍد ؓ ِؾ سم  ـ  ؾَمٝم   : َوهَلاَُم قَم
ِ
:  طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل َم ظَمٞم ؼَمَ ىَم٤مَل َيق 

َي٦َم هَمًدا َرضُماًل » ٓملَِمَ اًمَرا تَُح اَّلَلُ قَمغَم أَلقُم   حُي٥ِمُّ اَّلَلَ َوَرؾُمقًَمُف، َوحُيٌُُِّف اَّلَلُ َوَرؾُمقًُمُف، َيٗم 

فِ  َٓم٤مَه٤مشَيَدي  ُؿ  ُيٕم  ، َأيُّ ٤ٌَمَت اًمٜم٤َمُس َيُدويُمقَن ًَمٞم َٚمتَُٝمؿ  ا قَمغَم ؟! ، وَم ، هَمَدو  ٌَُحقا وَمَٚماَم َأص 

 
ِ
َٓم٤مَه٤م ،طَرؾُمقِل اَّلَل ضُمق َأن  ُيٕم  ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم؟: »وَمَ٘م٤مَل  ،يُمٚمُُّٝمؿ  َير  ـَ قَمكِمُّ سم   ،شَأج 

                                                             

 (.19( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1496: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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َتِٙمل قَمٞم ٜمَٞم فِ : وَمِ٘مٞمَؾ  ؾَمُٚمقا إًَِمٞم ِف، وَم٠ُميِتَ سمِِف، وَمٌََّمَؼ ذِم قَمٞم ٜمَٞم ِف، َوَدقَم٤م ًَمفُ  .ُهَق َيِم  أَ  ،وَم٠َمر   وَمؼَمَ

َي٦َم، وَمَ٘م٤مَل  َٓم٤مُه اًمَرا ـ  سمِِف َوضَمٌع، وَم٠َمقم  ٚمَِؽ، طَمتَك شَمٜم ِزَل : »يَم٠َمن  مَل  َيُٙم اُٟم ُٗمذ  قَمغَم ِرؾم 

 
ِ
ـ  طَمؼ  اَّلَل ُهؿ  سماَِم جَي٥ُِم قَمَٚمٞم ِٝمؿ  ُِم ؼِم  اَلِم، َوأظَم  ؾم  ِ ، صُمَؿ اُد قُمُٝمؿ  إمَِم اإل  ٤مطَمتِِٝمؿ  ًَ  شَمَٕم٤ممَم  -سمِ

  .ومِٞمفِ  -
ِ
ـ  مُح ِر اًمٜمََٕمؿِ َي ِدَي اَّلَلُ سمَِؽ َرضُماًل  ن  أَلَ ، وَمَقاَّلَل ٌ ًَمَؽ ُِم  .(1)ش َواطِمًدا ظَمػم 

 خَيُقُوقَن.: َأي   ،شَيُدويُمقنَ »

○ ○ ○ 

 .ذم هذا اًم٤ٌمب آي٦م وطمديثلم ♫ذيمر اًمِمٞمخ 

 واًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقل: 

 *   *   * 

 

                                                             

 (.8426( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )3229: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

ف ٌَ ٟمَ ، وُم٤م يقضم٥م اخلقف ُمـ وده ،ُػ اًمتقطمٞمَد وومْمٚمف وحت٘مٞم٘مفح٤م ذيمر اعمّمٜم  

ف ذًمؽ أن ي٘متٍم قمغم ٟمٗمًف، وم٢من اًمرضمؾ هبذه اًمؽممج٦م قمغم أنف ال يٜمٌٖمل عمـ قمرَ 

 ؾ وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمدقمقُة إمم اهللوقمٛمِ ؿ ٚمِ وم٢مذا قمَ  ،إذا قمٚمؿ وضم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمُؾ 

 ، طمتك يٙمقن ُمـ ورصم٦م األنٌٞم٤مء وقمغم ـمري٘مٝمؿ وـمريؼ أت٤ٌمقمٝمؿ.▐

 ٚمف.ؾُم واًمدقمقة إمم اهلل هل: اًمدقمقة إمم شمقطمٞمده واإليامن سمف وسمام ضم٤مءت سمف رُ 

ٌدأ سمف: اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد اًمذي هق ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة، يمام يم٤من ؿم٠من وأول ُم٤م يُ 

اطمد ُمـ األُم٦م جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مقم ُمـ اًمدقمقة سمام ويمؾ و .اعمرؾمٚملم وأت٤ٌمقمٝمؿ

 .(1)ي٘مدر قمٚمٞمف إذا مل ي٘مؿ سمف همػمه

قم٤مء إمم »: ومدديمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمدهل  شال إ  إال اهلل»و ، شؿمٝم٤مدة أن ال إ  إال اهللاًمدُّ

قم٤مء إمم اًمتقطمٞمد.  ُمٕمٜم٤مه: اًمدُّ

 *   *   *

                                                             

ده، سم٢مذن اهلل ( 1)  .-شمٕم٤ممم  -ؾمٞم٠ميت ُمـ األدًم٦م ُم٤م ُيٌلم  هذا وي١ميم 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 : ٔأٔلٕٖتْ ،ملبشح األٔه: أِىٗة الدعٕة إىل التٕسٗدا

اًمٜمّمقص ذم ومْمؾ اًمدقمقة واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م يمثػمة ُمِمٝمقرة، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ِٔۡغَظثِ ﴿ ٍَ ۡ ثِ وَٱل ٍَ ًُٓ ةِٱىَِِّت ِِهَ ٱۡدُع إََِلَّٰ َشبِيِو َربَِّم ةِٱۡۡلِۡه ۡ ٱۡۡلََصَِثِِۖ َوَجَِّٰدل
 َُ ۡخَص

َ
ٍََّ َدَٗعٓ إََِل ﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  [،185: اًمٜمحؾ ﴾ ]أ َّٔۡل  ّمِ َُ كَ ۡخَص

َ
َۡ أ ٌَ َو

 ِ  [.33: ومّمٚم٧م ﴾ ]ٱّللَّ

  ُاًمٌدء األنٌٞم٤مء قمغم  اشمٗم٤مُق  ف:تِ وأوًمقيَ  ،قمغم أمهٞم٦م اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد لُّ ومم٤م يد

 :٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمدسم

 يم٤من اًمٜم٤مس أُم٦م واطمدة قمغم اًمتقطمٞمد، ُمتٗم٘ملم قمغم اإليامن سم٤مهللوم٘مد 

. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىمرون، طمتك وىمع اًمنمك األول ذم ىمقم ٟمقح قمنمةَ ▐ 

﴿ ٍّ َّٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ْ ٱّللَّ ِٔۡم ٱۡختُُدوا ََّٰل ٌِِّٔۡۦ َذَلاَل َي ًٔخا إََِلَّٰ كَ رَۡشيَِۡا ُُ
َ
ىََلۡد أ
 [.59]األقمراف:  ﴾َدۡۡيُهُ 

يم٤من سملم آدم وٟمقح قمنمة ىمرون، ¶: »اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أظمرج و

 .(1)شيمٚمٝمؿ قمغم ذيٕم٦م ُمـ احلؼ، وم٤مظمتٚمٗمقا ومٌٕم٨م اهلل اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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 يدقمقن إمم اًمتقطمٞمد: ♠ؾ سمٕمد ٟمقحؾُم وهٙمذا ؾم٤مر اًمرُّ 

ٔد  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُْ  ًۡ ُْ َخا
َ
ِٔۡم ٱۡختُُدواْ ٱِإَوََلَّٰ َٗعٍد أ ََّٰل ا ا  كَاَل َي ٌَ  َ ٍّ ّللَّ َّٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ىَُسً 

ًۡ َصَّٰيِد  وىم٤مل: ﴿ ،[52]هقد: ﴾ َدۡۡيُهُ  ُْ َخا
َ
َٔد أ ٍُ ِٔۡم ِإَوََلَّٰ َث ََّٰل َ ا  كَاَل َي ٱۡختُُدواْ ٱّللَّ

ٍّ َدۡۡيُهُ  َّٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ًَ ﴿، وىم٤مل: [61]هقد:  ﴾ٌَ ِي َّْٰ  إِةَۡر
َ
ًۡ جَتَأ إِذۡ  ٦٩َوٱحُۡو َغيَيِۡٓ

ا َتۡػتُ  ٌَ ٌِِّٔۡۦ  بِيِّ َوكَ
َ
ضمَؾ  -وىم٤مل ، اآلي٤مت ،[72-69: اًمِمٕمراء]﴾ ُدونَ كَاَل ِۡل
ًۡ : ﴿-ذيمره  ُْ َخا

َ
ََ أ ۡدَح ٌَ ِٔۡم ٱۡختُُدواْ ٱُطَػيۡت  ِإَوََلَّٰ  ََّٰل ٍّ ا  كَاَل َي َّٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ّللَّ

 .[84]هقد:  ﴾َدۡۡيُهُ 

ٝم٤م ذم اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد، واًمٜمٝمل قمـ يمٚمُّ  ،قمنم ؾمٜملم ُمٙم٨مط وٟمٌٞمُّٜم٤م 

. ومٚماَم يمُثرت اًمتنميٕم٤مت سمٕمد ذًمؽ مل شمِمٖمٚمف اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م قمـ وده، وهق اًمنمك

 .▐إمم اًمتقطمٞمد، وسمِ٘مل قمغم ذًمؽ إمم أن ًمِ٘مل رسَمف  ☺دقمقشمف 

؟ ىُمٚم ٧ُم: : »وذم طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب ُمع هرىمؾ أنف ؾم٠مخف َُم٤مَذا َي٠م ُُمُريُمؿ 

َدهُ  ٌُُدوا اَّلَلَ َوطم  يُمقا سمِِف ؿَمٞم ئ٤ًمَواَل  ،َيُ٘مقُل: اقم  ِ  .(1)ش شُمنم 

٤مقَم٦ِم »ىم٤مل:  ☺أَن اًمٜمٌل  ¶وقمـ اسمـ قمٛمر  ًَ َ َيَدِي اًم سُمِٕمث ٧ُم سَملم 

ٞم ِػ  ًَ يَؽ ًَمفُ  :سم٤ِمًم َدُه اَل َذِ ٌََد اهلُل َوطم   .(8)شطَمتَك ُيٕم 

                                                             

 (.1773( وذم ُمقاوع يمثػمة، وُمًٚمؿ )7: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

( واًمٚمٗمظ ًمف، وصححف 5115(، وأمحد )4231: أظمرضمف أبق داود خمتٍما )صحٞمح( 8)

 األًم٤ٌمين وأمحد ؿم٤ميمر.
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َيكِم  وقمـ    -ويم٤من ضم٤مهٚمٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ -رسمٞمٕم٦م سمـ قِم٤ٌمد اًمد 
ِ
ىم٤مل: َرَأج ٧ُم َرؾُمقَل اهلل

ََج٤مِز، َيُ٘مقُل: ط  قِق ِذي اعم  ًُ ٤َم اًمٜم٤َمُس »سَمٍَمَ قَمٞم ٜمِل سمِ :  ،َي٤م أَيُّ اَل إَِ َ إاَِل )ىُمقًُمقا

 .(1)ش.شُمٗم ٚمُِحقا .. (اهللُ 

 سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم دقم٤مء اًمٜمٌل»ب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد: وسمقَ 

 ش.- شمٕم٤ممم -أُمتف إمم شمقطمٞمد اهلل ط 

ه سم٤مًمٕم٤ٌمدة، يمام ، وإومرادِ - شمٕم٤ممم -وهٙمذا دقمقة األنٌٞم٤مء مجٞمٕم٤م إمم شمقطمٞمد اهلل 

َقٌة ًمَِٕماَلٍت، ُأَُمَٝم٤مهُتُؿ  ؿَمتَك َودِيٜمُُٝمؿ  َواطِمدٌ »ط: ىم٤مل  ِٞم٤َمُء إظِم   ٌ َن  . (8)شاأل 

ددات، أبقهؿ واطمد وأُمٝم٤مهتؿ ُمتٕم :ت هؿ اإلظمقة ألباَل واإلظمقة ًمٕمَ 

، ▐أصؾ دقمقهتؿ واطمد، وهق اًمدقمقة إمم شمقطمٞمد اهلل وهٙمذا األنٌٞم٤مء 

ئٕمٝمؿ خمتٚمٗم٦م، ﴿   سمٞمٜمام ذا
ًۡ ِۡشَۡغث   ىُِكّ ات   َتَػيَِۡا ٌُِِس َٓ  [.48]اح٤مئدة:  ﴾اَوٌِِۡ

○ ○ ○ 

 :املبشح الجاٌ٘: نٗفٗة الدعٕة )وساتب الدعٕة(

َهَِّٰذهِۦ َشبِيَِلٓ كُۡو ﴿وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: )٧م اآلي٦م األومم اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اعم١مًمػ دًمَ 
 َّٰ ِ  لَۡعَ ْ إََِل ٱّللَّ ٔٓا ۡدُغ

َ
 -شمٕم٤ممم  - قمغم أن اًمدقمقة إمم اهلل ([128يقؾمػ: ﴾ ]ةَِػَۡيةٍ  أ

 .ال سمد أن شمٙمقن قمغم سمّمػمة

                                                             

( وذم ُمقاوع أظمرى، واًمٓمؼماين ذم 16283ش )اعمًٜمد»: أظمرضمف أمحد ذم صحٞمح( 1)

 (، وصححف األرٟم٤مؤوط.4588ش )اًمٙمٌػم»

 (.8365( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ )3443أظمرضمف اًمٌخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)



 

 

 benaacademy.net 116  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 :واًمٌّمػمة شمتٕمٚمؼ سمثالصم٦م أُمقر 

 :اًمٌّمػمة سمام يدقمق إًمٞمفأوال: 

 يدقمق اعمرء إمم رء جيٝمٚمف. ال يّمح أنإذ  :وهذه شمٕمٜمل اًمٕمٚمؿ سمام يدقمق إًمٞمف

 :اًمٌّمػمة سمح٤مل اعمدقمقيـصم٤مٟمٞم٤م: 

إَِٟمَؽ شَم٠م يِت »: ًمف ىم٤مل ،ٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـُمُ َح٤م سمٕم٨م ط  ٜمٌلُمـ ؿمقاهد هذا: أَن اًمو

َؾ يمِت٤َمٍب  ًُم٤م أَه  ٌَ  :ش... ىَمق  قمغم طم٤مهلؿ، وأن قمٜمدهؿ يمت٤مسم٤م وأث٤مرة ُمـ قمٚمؿ،  فُ ٝمَ ومٜم

 يٜم٤مؾم٥م طم٤مهلؿ.سمام خ٤مـمٌٝمؿ ًمٞم :وًمٞمًقا يم٠مقمراب احلج٤مز

 :اًمٌّمػمة سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمدقمقةصم٤مًمث٤م: 

وهذا خيتٚمػ سم٤مظمتالف األزُم٤من واألُم٤ميمـ واألؿمخ٤مص. ومٌٕمض اًمٜم٤مس يٜم٤مؾمٌف 

 اًمدقمقة اًمٗمردي٦م، وسمٕمْمٝمؿ يالئٛمف اًمققمظ، وآظمر حيت٤مج إمم اًمٜم٘م٤مش اًمٕم٘مكم، وهٙمذا.

 يدومٕمٜم٤م احلامس اَل أد ُمـ ُمراقم٤مة هذه األُمقر اًمثالصم٦م، وواحل٤مصؾ أنف ال سمُ 

يمٛم٘م٤مرقم٦م أهؾ اًمٌدع  :ؿ ضمٌٝم٤مت ال ٟمٛمٚمؽ ؾمالطمٝم٤مواًمٕمقاـمػ إمم شم٘محُّ 

ٟمؽمٟم٧م، دون اًمت٠مهؾ اًمٙم٤مذم واالٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم أو اإل

 ًمذًمؽ اعمٞمدان ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من.
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ـُ  ثِ : ﴿ف شمٕم٤مممىمقًمَ  ♫اًم٘مٞمؿ  وأورد اسم ٍَ  ٱۡدُع إََِلَّٰ َشبِيِو َربَِّم ةِٱۡۡلِۡه
ِٔۡغَظثِ  ٍَ ۡ َُ َوٱل ۡخَص

َ
ًُٓ ةِٱىَِِّت ِِهَ أ ۡ [، صمؿ ىم٤مل: 185: اًمٜمحؾ] ﴾ٱۡۡلََصَِثِِۖ َوَجَِّٰدل

 وم٢مٟمف:  :ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ُمراشم٥م اًمدقمقة، وضمٕمٚمٝم٤م صمالصم٦م أىم٤ًمم سمح٥ًم طم٤مل اعمدقمق»

 ١م  إُم٤م أن يٙمقن ـم٤مًم٤ٌم ًمٚمحؼ راهم٤ٌم ومٞمف حم٤ٌم ًمف ُمُ 
ومٝمذا : را ًمف قمغم همػمه إذا قمرومفصمِ

  ضمدال.دقمك سم٤محلٙمٛم٦م، وال حيت٤مج إمم ُمققمٔم٦م واليُ 

ومٝمذا : و٤م ُمِمتٖمال سمْمد احلؼ، وًمٙمـ ًمق قمرومف آصمره واشمٌٕمفٕمرِ وإُم٤م أن يٙمقن ُمُ 

 حيت٤مج ُمع احلٙمٛم٦م إمم اعمققمٔم٦م سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م.

 ،ل سم٤مًمتل هل أطمًـ، وم٢من رضمع إمم احلؼ٤مدَ ومٝمذا جُي : دا ُمٕم٤مرو٤مٕم٤مٟمِ وإُم٤م أن يٙمقن ُمُ  

 ٌ  ٜم٤مفمرة اعمُ ٛمُ إن أُمٙمـ. ومٚمِ  ،داَل ؾ ُمٕمف ُمـ اجلدال إمم اجلِ ٘مِ وإال اٟمتُ 
 ؾ وم٤مئدشم٤من: ٓمِ

 ويرضمع إمم احلؼ. ،قمـ سم٤مـمٚمف ردَ أطمدمه٤م: أن يُ 

 .(1)شويتٌلم ًمٚمٜم٤مس أن اًمذي ُمٕمف سم٤مـمؾ ،ه وقمداوشمفاًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٜمٙمػ ذُّ 

 *   *   *

                                                             

 (.1876/ 4ش )اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م» (1)
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

 صمالصم٦م ٟمّمقص: آي٦م، وطمديثلم.ذيمر اًمِمٞمخ   ذم هذا اًم٤ٌمب 

ِ  كُۡو  ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   ْ إََِل ٱّللَّ ٔٓا ۡدُغ
َ
َهَِّٰذهِۦ َشبِيَِلٓ أ

 َّٰ  [.128يقؾمػ: ﴾ ]ةَِػَۡيةٍ  لَۡعَ

ِ ﴿: -ؾمٌح٤مٟمف  - ىمقًمفو ٔٓاْ إََِل ٱّللَّ ۡدُغ
َ
وىمقًمف:  ،ومٞمف اإلؿم٤مرة إمم اإلظمالص﴾: أ

﴿ َّٰ ه ذم رُ ومجٛمٕم٧م اآلي٦م أهؿ ُم٤م جي٥م شمقومُّ  ،ًمٕمٚمؿا﴾: ومٞمف إؿم٤مرة إمم ةَِػَۡيةٍ  لَۡعَ

وُمٜمٝمجف: اًمدقمقة إمم ط  ٜم٧م أن ـمري٘م٦م اًمٜمٌلواًمٕمٚمؿ. وسمٞمَ  ،اًمداقمٞم٦م: اإلظمالص

يم٤من يٕمتٜمل سم٤مًمتقطمٞمد ☺  وسم٤مًمٜمٔمر ذم ؾمػمشمف وؾمٜمتف ٟمجد أنف .اهلل قمغم سمّمػمة

 ُمف قمغم همػمه.٘مد  ويُ 

○ ○ ○ 

 : ¶ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌَمس 
ِ
َح٤َم ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل

ـِ  َٞمَٛم ـ  أََوَل َُم٤م »: ىَم٤مَل ًَمفُ  ،سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا إمَِم اًم  ِؾ اًم ِٙمت٤َمِب، وَمٚم ٞمَُٙم ـ  أَه  ًُم٤م ُِم إَِٟمَؽ شَم٠م يِت ىَمق 

قُمقُهؿ  إًَِمٞم ِف ؿَمَٝم٤مَدةُ  ُدوا »َوذِم ِرَواَي٦ٍم:  - َأن  اَل إَِ َ إاَِل اَّلَلُ  شَمد  ، وَم٢ِمن  - شاَّلَلَ إمَِم َأن  ُيَقطم 

ُٝمؿ  َأَن اَّلَلَ  ،ُهؿ  َأـَم٤مقُمقَك ًمَِذًمَِؽ  ٚمِٛم  ٍم اوَم٠مقَم  َض قَمَٚمٞم ِٝمؿ  مَخ َس َصٚمََقاٍت ذِم يُمؾ  َيق  وم ؽَمَ

ُٝمؿ  َأَن اَّلَلَ  ،َوًَمٞم َٚم٦ٍم، وَم٢ِمن  ُهؿ  َأـَم٤مقُمقَك ًمَِذًمَِؽ  ٚمِٛم  ـ  اوَم٠مقَم  ظَمُذ ُِم َض قَمَٚمٞم ِٝمؿ  َصَدىَم٦ًم شُم١م  وم ؽَمَ



 

 

 benaacademy.net 119  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

ٜمِٞم٤َم ، وَم٢ِمن  ُهؿ  َأـَم٤مقُمقَك ًمَِذًمَِؽ َأهم  ئِِٝمؿ  دُّ قَمغَم ومَُ٘مَرا ، َواشمَِؼ  ،ئِِٝمؿ  وَمؽَمُ هِلِؿ  َقا ئَِؿ أَُم  وَم٢ِمَي٤مَك َويَمَرا

َٔم ُٚمقمِ  َقَة اعم   طِمَج٤مٌب  :َدقم 
ِ
َ اَّلَل  .(1)شوَم٢مِٟمَُف ًَمٞم َس سَمٞم ٜمََٝم٤م َوسَملم 

قُمقُهؿ  إًَِمٞم ِف ☺: » ىمقًمفو ـ  أََوَل َُم٤م شَمد  ـ  »ذم اًمالم : ش... ؿَمَٝم٤مَدةُ وَمٚم ٞمَُٙم  شوَمٚم ٞمَُٙم

 وذمواًمت٘مديؿ قمغم همػمه.  ،٦مٞمَ ًمِ ًم ُمر، وهل شمٗمٞمد اًمقضمقب. وومٞمف اًمٜمص قمغم األوَ 

ُدوا اَّلَلَ »: اآلظمر اًمٚمٗمظ قُمقُهؿ  إًَِمٞم ِف إمَِم َأن  ُيَقطم  ـ  أََوَل َُم٤م شَمد   ش.وَمٚم ٞمَُٙم

 ؿٝمُمٕم ٌدأومٞمُ  :ومٞمف ظمٚمؾ قمٜمدهؿ أو ِذك ذم وىمٕمقا  وُمـ لمٛمًٚماعم ٖمػمظم٤مص  سم وهذا

يـ ًمٞمس ُمًٚمٛملم ن٤مسأُ  إمم اإلٟم٤ًمن ذه٥م إذا . أَُم٤مسم٤مًمتَقطمٞمد  ُمٔم٤مهرُمـ  قمٜمدهؿ ُُمقطمد 

 واعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤ٌمدات أُمقر ُمـ حيت٤مضمقٟمف سمام ٌدأيَ  أن سم٠مس ومال ،رء اًمنمك

 .اًمَتقطمٞمد وُم٤ًمئؾ سم٘مْم٤مي٤م ظمرىاألو اًمَٗمٞم ٜم٦َم سملم اًمتَذيمػم ُمع ذًمؽ، إمم وُم٤م واألظمالق

○ ○ ○ 

 : ؾمٕمد ؓ سمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ 
ِ
ىَم٤مَل  طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل

 : َم ظَمٞم ؼَمَ َي٦َم هَمًدا َرضُماًل »َيق  ٓملَِمَ اًمَرا  حُي٥ِمُّ اَّلَلَ َوَرؾُمقًَمُف، َوحُيٌُُِّف اَّلَلُ َوَرؾُمقًُمُف، أَلقُم 

تَُح اَّلَلُ قَمغَم َيَدي فِ  َٓم٤مَه٤م، وَم٤ٌَمَت اًمٜم٤َمُس َيُدويُمقَن شَيٗم  ُؿ  ُيٕم  ، َأيُّ ٌَُحقا، ؟! ًَمٞم َٚمَتُٝمؿ  وَمَٚماَم َأص 

 
ِ
ا قَمغَم َرؾُمقِل اَّلَل َٓم٤مَه٤م ،طهَمَدو  ضُمق َأن  ُيٕم  ـُ أيَِب : »وَمَ٘م٤مَل  ،يُمٚمُُّٝمؿ  َير  ـَ قَمكِمُّ سم  َأج 

َتِٙمل قَمٞم ٜمَٞم فِ : وَمِ٘مٞمَؾ  ،شـَم٤مًم٥ٍِم؟ ٌََّمَؼ  .ُهَق َيِم  يِتَ سمِِف، وَم
ؾَمُٚمقا إًَِمٞم ِف، وَم٠مُ ذِم قَمٞم ٜمَٞم ِف، َوَدقَم٤م وَم٠َمر 

َي٦َم، وَمَ٘م٤مَل  ،ًَمفُ  َٓم٤مُه اًمَرا ـ  سمِِف َوضَمٌع، وَم٠َمقم   يَم٠َمن  مَل  َيُٙم
أَ ٚمَِؽ، طَمتَك شَمٜم ِزَل : »وَمؼَمَ اُٟم ُٗمذ  قَمغَم ِرؾم 

                                                             

 خترجيف.شم٘مدم ( 1)
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ِ
ـ  طَمؼ  اَّلَل ُهؿ  سماَِم جَي٥ُِم قَمَٚمٞم ِٝمؿ  ُِم ؼِم  اَلِم، َوأظَم  ؾم  ِ ، صُمَؿ اُد قُمُٝمؿ  إمَِم اإل  ٤مطَمتِِٝمؿ  ًَ  شَمَٕم٤ممَم  -سمِ

  .ومِٞمفِ  -
ِ
ـ  مُح ِر اًمٜمََٕمؿِ َي ِدَي اَّلَلُ سمَِؽ َرضُماًل  أَلَن  ، وَمَقاَّلَل ٌ ًَمَؽ ُِم   .(1)ش َواطِمًدا ظَمػم 

اَلمِ  صُمؿَ »☺:  ىمقًمف ِؾم  اًمدقمقة ألَن  ومٞمف اًمٌدء سم٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد:ش: اُد قُمُٝمؿ  إمَِم اإل 

االؾمتًالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد، واالٟم٘مٞم٤مد : هق اإلؾمالم إذ :إمم اإلؾمالم دقمقة إمم اًمتقطمٞمد

 ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمؼماءة ُمـ اًمنمك وأهٚمف.

 »☺:  وىمقًمف
ِ
ـ  طَمؼ  اَّلَل ُهؿ  سماَِم جَي٥ُِم قَمٚمَٞم ِٝمؿ  ُِم ؼِم  ذم : أي ،شومِٞمفِ  - شَمَٕم٤ممَم  -َوأظَم 

 ذم اإلؾمالم: شمقطمٞمده ضمؾ وقمال. - شمٕم٤ممم -وأقمٔمؿ طمؼ هلل  اإلؾمالم.

 : »طمدي٨م ُمٕم٤مذ ؓاًمٙمالُم قمغم ؾمٌؼ ذم أول اًمٙمت٤مب ىمد و
ِ
وَم٢ِمَن طَمَؼ اَّلَل

ٌُُدوُه َواَل  يُمقا سمِِف ؿَمٞم ئ٤ًمقَمغَم اًمِٕم٤ٌَمدِ َأن  َيٕم  ِ  .(8)ش ُينم 

َٓم٤مَه٤م»: ىمقًمفو ضُمق َأن  ُيٕم  قمغم اخلػم،  ╚اًمّمح٤مسم٦م  ومٞمف طمرُص : شيُمٚمُُّٝمؿ  َير 

اًمتٜم٤مومس االىمتداء هبؿ ذم ُمرشمٌتٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واإليامن، ومٞمٜمٌٖمل  قُّ ٚمُ واهتامُمٝمؿ سمف، وقمُ 

 ذم اخلػم، وقمٚمق اهلٛم٦م ذم ـمٚمٌف.

 ُمَ ق   يَ إاَل  ةَ ٤مرَ اإلُمَ  ٧ُم ٌ  ٌَ طم  ٤م أَ ُمَ »ىم٤مل:  : أن قمٛمر ؓ(3)وذم رواي٦م عمًٚمؿ
 ش. ذٍ ئِ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)

 (.8425أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، طمدي٨م رىمؿ )( 3)



 

 

 benaacademy.net 121  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 وهذه ُمـ .أمحر وؾمٙمقن اعمٞمؿ، مجع سمْمؿ احل٤مءش: مُح ِر اًمٜمََٕمؿِ »: ☺ىمقًمف و

 اإلسمؾ وأهماله٤م. سأنٗمَ 

ئد احلدي٨م: أنف يَ  ذم ٟمٗمس اعمًٚمؿ احلرص قمغم أن يٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم ٨م ٕمَ ٌ  وُمـ ومقا

هداي٦م اخلٚمؼ، وهذا ال يٙمقن سم٤مألُم٤مين واًمٙمًؾ، وإٟمام سم٤مجلد واالضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م 

 دى.اًمٕمٚمؿ، وذم ٟمنمه، ودقمقة اًمٜم٤مس إمم اخلػم واهلُ 

 *   *   *
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  قلِ ىمَ وَ  
ِ
ًُ ﴿: - ٕم٤مممشمَ  - اهلل ََ يَۡدُغَٔن يَبۡخَُؾَٔن إََِلَّٰ َربِِّٓ ِي

ْوَلٰٓهَِم ٱَّلَّ
ُ
أ

كۡرَُب 
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
َِٔشييََث خ ۡ ء ﴾ٱل  .اآلَي٦مَ  [57: ]اإلها

ٌِِّٔۡۦٓ َوىَمقًمِِف: ﴿ بِيِّ وَكَ
َ
ًُ ِۡل ِي َّْٰ ا َتۡػتُُدوَن ِإَوذۡ كَاَل إِةَۡر ٍَّ إَِّلَّ  ٢٦إَُِِِّن ةََرآء  ّمِ

ِي َذَفَرِّن   .اآلَي٦مَ  [87 -86: ]اًمزظمرف ﴾ٱَّلَّ

ۡربَاب  َوىَمقًمِِف: ﴿
َ
ًۡ أ ُٓ َ َْۡبَِّٰ ًۡ َوُر ُْ ۡختَاَر

َ
َُذوٓاْ أ ٌَِّ دُوِن ٱٱَّتَّ ِ ا   .٦مَ اآليَ  [31: ]اًمتقسم٦م﴾ ّللَّ

ََ ٱنلَّاِس َوىَمقًمِِف: ﴿ َُداد  ٌََ َحخَِّخُذ ٌَِ ُدوِن َوٌِ
َ
ِ أ ًۡ َنُدّبِ ٱّللَّ ُٓ َج ا ُُيِتُّٔ

ِ ٱ  .اآلَي٦مَ  [165: ]اًمٌ٘مرة ﴾ّللَّ

ـِ اًمٜمٌَِل   ـ  ىَم٤مَل: »أنَُف ىَم٤مَل:  ط َوذِم اًمَّمِحٞمِح قَم ، َويَمَٗمَر سماَِم (اَل إَِ َ إاَِل اهللُ )َُم

 
ِ
ـ  ُدوِن اهلل ٌَُد َُم  ، ُيٕم 

ِ
٤مسُمُف قَمغَم اهلل ًَ  .(1)ش-قَمَز َوضَمَؾ  -طَمُرَم َُم٤مًُمُف، َوَدُُمُف، َوطِم

○ ○ ○ 

                                                             

 (، ُمـ طمدي٨م ـم٤مرق سمـ أؿمٞمؿ ؓ.83أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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 .وطمديث٤م آي٤مت أرسمعذم هذا اًم٤ٌمب  ذيمر اعم١مًمػ  

 : اًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقلو

 *   *   * 
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

: شمقطمٞمد -هٜم٤م  - اعمراد سم٤مًمتقطمٞمد: ششمٗمًػم اًمتقطمٞمد سم٤مب♫: » ىمقًمف

 اًمٕم٤ٌمدة، وهق ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ال إ  إال اهلل.

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم: شوؿمٝم٤مدة أَن ال إ  إال اهلل ،شمٗمًػم اًمتقطمٞمد»ىمقًمف: و

هق  -طم٘مٞم٘م٦م  -اًمٕمٓمػ هٜم٤م ُمـ سم٤مب قمٓمػ اعمؽمادوملم: ألن اًمتقطمٞمد »  : 

 .(1)شاهللؿمٝم٤مدة أن ال إ  إال 

ح٤م ذيمر اعمّمٜمػ   ذم األبقاب اًم٤ًمسم٘م٦م »وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: 

واخلقف ُمـ وده اًمذي هق اًمنمك،  ،وومْم٤مئٚمف واًمدقمقة إًمٞمف اًمتقطمٞمدَ 

ومٞمٔمـ  ،ئ ذم ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مهذم هذا اًم٤ٌمب ُمٕمٜم٤مه: ألن سمٕمض اًمٜم٤مس خيٓمِ    سملَم 

د سم٤مًمتقطمٞمد، وإٟمام ُمٕمٜم٤مه اإلىمرار سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وم٘مط، وهذا ًمٞمس هق اعمرا  أنَ 

وم٤م ُمٜمٝم٤م ذم هذا رَ ـمَ  ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمتل ؾم٤مق اعمّمٜمػ  : اعمراد سمف

 .(8)شواخلٚمقص ُمـ اًمنمك ،ـ أنف إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدةُمِ  ،اًم٤ٌمب

 شمدقمق أن وشمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘متف ىمٌؾ ،ف اًمتقطمٞمدأن شمٗم٘مَ : اًمدقمقة ذم اًمٌّمػمة مت٤مم وُمـ

 اًمدقمقة. ُمٞمدان ذم -اهلل  سمريم٦م قمغم - ومتٜمٓمٚمِؼًمتٙمقن األُمقر واوح٦م،  :إًمٞمف

 م هذا اًم٤ٌمب قمغم اًمذي ىمٌٚمف ًمٙم٤من أن٥ًم ومٞمام ئمٝمر.د  وًمذا ًمق ىمُ 

 *   *   *

                                                             

 (.1/143ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد» (1)

 .61صش اعمٚمخص» (8)
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 هذا اًم٤ٌمب يتٙمقن ُمـ ؿم٘ملم: 

 وؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف. .اًمتقطمٞمد: األول

 ذم -إن ؿم٤مء اهلل  -وؾمٞمٙمقن اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م  .ؿمٝم٤مدة أن ال إ  إال اهلل: اًمث٤مين

 اعم٤ٌمطم٨م اآلشمٞم٦م: 

 (: ال إلْ إال اهللنمىة التٕسٗد ) املبشح األٔه: وعٍى
 : ال ُمٕمٌقد سمحؼ إال اهلل. ُمٕمٜم٤مه٤م

ر، ، واخلؼم ُم٘مدَ شإ »، واؾمٛمٝم٤م: شإنَ »ًمٚمجٜمس شمٕمٛمؾ قمٛمؾ  ٦م: ٟم٤مومٞمشال»ومد

 ،ٕمٌدألنف يقضمد آخٝم٦م همػم اهلل شمُ  :شُمقضمقد»وال يّمح شم٘مديره سمد، شطمؼ  »شم٘مديره: 

نَّ ٱ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًمٙمٜمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م
َ
َّٰلَِم ةِأ ا يَۡدُغَٔن ٌَِ ُدوُِِّۦ َذ ٌَ نَّ 

َ
َٔ ٱۡۡلَقُّ َوأ ُْ  َ ّللَّ

َٔ ٱىَۡبَِّٰفُو   [.68]احل٩م:  ﴾ُْ

، -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  -يـ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ر  ٘مِ وىمد يم٤من يمٗم٤مر ىمريش ُمُ 

ِِذر  ﴿وإٟمام يم٤مٟم٧م اخلّمقُم٦م ُمٕمٝمؿ ذم شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة،  ٌُّ  ًُْ ن َتآَء
َ
ْ أ ٔٓا وََغِجتُ

اٌب  َّٰفُِروَن َهََّٰذا َسَِّٰدر  َنذَّ ۖۡ َوكَاَل ٱىَۡك ًۡ ُٓ ِِۡ ۖۡ إِنَّ َهََّٰذا  ٤ٌّ ا َنَِّٰخًدا  ٓ َّٰ َث إَِل َٓ ِ َتَػَو ٱٓأۡلل
َ
أ

ٌء ُغَجاب    .[5 -4]ص:  ﴾لَََشۡ

○ ○ ○ 
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 : الجاٌ٘: أزناُ نمىة التٕسٗداملبشح 
 :شم٘مقم قمٚمٞمٝمام ريمٜم٤من ًمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 ش.ال إ »: ذم ىمقًمٜم٤م ، وهقاًمٜمٗمل: األول

 ش.إال اهلل»: ذم ىمقًمٜم٤م ، وهقاإلصم٤ٌمت: اًمث٤مين

ٍم، وهق ُمـ أىمقى األؾم٤مًمٞم٥م ذم شم٘مرير وهذا األؾمٚمقب يًٛمك أؾمٚمقب اًم٘مَ 

 إٟمٙم٤مر وؿمؽ. ٟمٗمس اًم٤ًمُمع ُمـ ذمىمد ي٘مع ع ُم٤م وم  اًمٙمالم، ودَ 

○ ○ ○ 

 : املبشح الجالح: فطن نمىة التٕسٗد
 : (1)ُمـ ذًمؽو .ٛم٧مهذه اًمٙمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م، ىمد شمٙم٤مصمرت ومْم٤مئٚمٝم٤م وقمٔمُ 

ٍََ يَۡسُفۡر ﴿: -شمٕم٤ممم  -اًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ذم ىمقًمف : هل اًمٕمروة اًمقصم٘مك: أوال َذ
ٍَۡصَم  ِ َذَلِد ٱۡشخَ َۢ ةِٱّللَّ َُّٰؾِٔت َويُۡؤٌِ ُ ةِٱىطَّ ُۗ وَٱّللَّ ا َٓ َ ۡثََقَّٰ ََّل ٱُفَِػاَم ل ُٔ ۡ ِ ٱل ةِٱىُۡػۡرَوة

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي  .(8) [856اًمٌ٘مرة: ] ﴾َش

َ َطَِٓد ةِٱۡۡلَّقِ ﴿: - شمٕم٤ممم - ذم ىمقًمف: اعمُِم٤مر إًمٞمٝم٤م هل يمٚمٛم٦م احلؼ: صم٤مٟمٞم٤م ٌَ  
إَِّلَّ

ٍُٔنَ  ًۡ َحۡػيَ ُْ  .(3) [86اًمزظمرف: ] ﴾َو

                                                             

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد احلٛمد.ش ال إ  إال اهلل»يٜمٔمر: يُمتٞم٥م  (1)

 (.1565ًمٚمٓمؼماين )ش اًمدقم٤مء»، و(5/481)اًمٓمؼمي  يٜمٔمر: شمٗمًػم (8)

 .(188/ 16) اًم٘مرـمٌل ، وشمٗمًػم(86/ 4)السمـ اجلقزي  شاعمًػم زاد»يٜمٔمر:  (3)
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ًۡ ﴿ذم ىمقًمف:  ▐ اًمتل ذيمره٤م اهللُ : هل يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى: صم٤مًمث٤م ُٓ لَۡزَم
َ
َوخ

َٔىَّٰ  َث ٱۡلَّۡل ٍَ ِ ا ََك َٓ يَ ْۡ
َ
ا َوأ َٓ ِ َخقَّ ة

َ
ٔٓاْ أ  .(1)[86اًمٗمتح: ]﴾ َوََكُُ

ََ يُثَتُِّج ٱ﴿: ▐: اًمذي ُذيمِر ذم ىمقًمف هل اًم٘مقل اًمث٤مسم٧م: راسمٕم٤م ِي ُ ٱَّلَّ ّللَّ
جۡيَا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َّٰٔةِ ٱِلُّ ِٔۡل ٱثلَّاةِِج ِِف ٱۡۡلَيَ ٔاْ ةِٱىَۡل ُِ ٌَ  .(8)[87إسمراهٞمؿ: ] ﴾ءَا

ًۡ حََر ﴿: - شمٕم٤ممم -ُمثال ذم ىمقًمف  اعميوسم٦مُ : هل اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم: ظم٤مُم٤ًم َ ل
َ
خ

رَل   ٌَ  ُ ث  َنيَۡؿ ََضََب ٱّللَّ ٍَ ِ يِّتَث    ََك ا ِِف  ة  َنَظَجرَ  ـَ َٓ ا ذَاةِج  َوـَرُۡخ َٓ ۡغيُ
َ
يِّتٍَث أ ـَ

 ٍَ  .(3)[84إسمراهٞمؿ: ] ﴾آءِ ٱلصَّ

ورد ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨م : واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ،ًمٗمقز سم٤مجلٜم٦ماهل ؾم٥ٌم : ؾم٤مدؾم٤م

 ش.سم٤مب ومْمؾ اًمتقطمٞمد»ؾمٌؼ ـمرف ُمٜمٝم٤م ذم 

: ▐: يمام دَل قمٚمٞمف ىمقًمف هل اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اجلـ واإلٟمس: ؾم٤مسمٕم٤م

نَس إَِّلَّ ِِلَۡػتُُدونِ ﴿ ََّ وَٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ  .[56اًمذاري٤مت: ] ﴾َو

ُت أَن  ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َمَس »ط : ًم٘مقًمف : هل أول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػصم٤مُمٜم٤م:  ُأُِمر 

َٝمُدوا َأن   ش..إَِ َ إاَِل اَّلَلُ . اَل طَمتَك َيِم 
(4). 

                                                             

 (.81855، وُمًٜمد أمحد )(3865)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي يٜمٔمر:  (1)

 (.8871، وُمًٚمؿ )(4699)صحٞمح اًمٌخ٤مري يٜمٔمر:  (8)

 (، وهمػمه٤م يمثػم.1599، و1598) ًمٚمٓمؼماينش اًمدقم٤مء»، و(567/ 16)اًمٓمؼمي  يٜمٔمر: شمٗمًػم (3)

 ¶.(، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 88وُمًٚمؿ ) (،85: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (4)
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ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .ًم٧م اًمٙمت٥منزِ ؾ، وأُ ؾُم رؾمٚم٧م اًمرُّ هل اًمٖم٤مي٦م اًمتل ألضمٚمٝم٤م أُ : شم٤مؾمٕم٤م

﴿ َّ َّٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ َُّ
َ
رَۡشيَِۡا ٌَِ َرتۡيَِم ٌَِ رَُّشٍٔل إَِّلَّ َُُِٔحٓ إَِِلِّۡ خ

َ
ٓ أ ا ٌَ َُا۠ َو

َ
ٓ خ إَِّلَّ

 .[85]األنٌٞم٤مء:  ﴾ـَٱۡختُُدونِ 

ي٤م : ٧ُم ٚم  ىم٤مل: ىمُ أنَف قمـ أيب ذر ؓ : يمام ضم٤مء هل أومْمؾ احلًٜم٤مت: قم٤مذا 

  قَل ؾُم رَ 
ِ
 ِص و  أَ  ،اهلل
ٜم٦ًَم مَت ُحَٝم٤م»: ىم٤مَل . لٜمِ ًَ ِٕم َٝم٤م طَم  ٌ . ىَم٤مَل: ىُمٚم ٧ُم: َي٤م شإَِذا قَمِٛمٚم ٧َم ؾَمٞم ئ٦ًَم وم٠َمَت

ٜم٤َمِت اَل إَِ َ إاَِل اهلُل؟ ىَم٤مَل:  ًَ َ ـَ احل  ، أَُِم
ِ
ٜم٤َمِت »َرؾُمقَل اهلل ًَ َ  .(1)شِهَل أوَم َْمُؾ احل 

ضم٤مسمر ؓ ىم٤مل: ىم٤مل : يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م هل أومْمؾ اًمذيمرقمنم:  طم٤مدي

ِر ال إَِ َ »ط: رؾمقل اهلل  يم    إاَِل َأوم َْمُؾ اًمذ 
ِ
َ
ِ
ُد َّلل  احلَٛم 
ِ
قَم٤مء ، َوَأوم َْمُؾ اًمدُّ  .(8)شاَّلَلُ

ح٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب : ٥م اإليامنٕمَ هل أقمغم ؿُم قمنم:  صم٤مين

ٌع َوؾَمٌ ُٕمقنَ »ط: هريرة ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٌع  - اإليامُن سمِْم  َأو  سمِْم 

٦ٌَمً  ُل  :- َوؾِمتُّقَن ؿُمٕم  ـِ شال إَ  إاَل اهللُ »وَم٠موَم َْمُٚمٝم٤م ىَمق  ٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦َُم األََذى قَم ، َوَأد 

ـَ اإليامنِ  ٦ٌٌَم ُِم َٞم٤مُء ؿُمٕم   .(3)شاًمٓمَِريِؼ، واحل 

                                                             

(، 1522ش )اًمدقم٤مء»(، واًمٓمؼماين ذم 81487ش )اعمًٜمد»: أظمرضمف أمحد ذم طمًـ ًمٖمػمه( 1)

 وىم٤مل األرٟم٤مؤوط: طمًـ ًمٖمػمه.

ش اًمٙمؼمى»واًمٜم٤ًمئل ذم (، 3822(، واسمـ ُم٤مضمف )3383: أظمرضمف اًمؽمُمذي )طمًـ( 8)

 ( ، وطمًٜمف األًم٤ٌمين واألرٟم٤مؤوط.12599)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.35(، وُمًٚمؿ ) 9 : أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (3)
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ٟمٌلُّ  ٤م وىمعوحَ : واآلظمرة اًمدٟمٞم٤م يُمُرسم٤مت ًمتٗمري٩م األقمٔمؿ اًم٥ًٌم هلصم٤مًم٨م قمنم: 

ذم  وص٤مر احلقت، واسمتٚمٕمف ،اًمَٞمؿ   ذم خِ٘مل، وم٠مُ اًمٙمرب ذم ♠يقٟمس اهلل

 !اهلل؟ سمٗمْمؾ أنج٤مه اًمذي صمالث، ُم٤م فمٚمامت

َُج ﴿ ،احلقت سمٓمـ ذم وهق يٚمَٝم٩ُم هب٤م اًمَتقطمٞمد اًمتل يم٤من إَّن٤م يمٚمٛم٦م
َ
ٓ أ َّ إَِّلَّ َّٰ ٓ إَِل َّلَّ

ََم إَِّّنِ  ٍِيَ  ُشتَۡدَِّٰ َّٰيِ ََ ٱىظَّ ـَٱۡشخََجتَِۡا ََلُۥ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل ﴾، ُنُِج ٌِ
 ََ ٌِ ُّ ًِّ  َوََنَّيَۡجَّٰ َّٰلَِم ُن ﴿سمٕمده٤م:  ▐ ىمقًمف إمم واٟمتٌف، ﴾ٱىَۡؾ ِِج  َۨوَكَذ
ۡؤٌِِِيَ  ٍُ ۡ ٤م ًمٞمس هذا أن يٕمٜمل [،88 -87]األنٌٞم٤مء: ﴾ ٱل ، ♠ سمٞمقٟمس ظم٤مصًّ

 .- شمٕم٤ممم -اهلل  ومْمؾ اعم١مُمـ، وهق ُمـ يُنُّ  سمٕمده، وهذا مم٤م سمؾ ًمف وعمـ

سم٘مقًمف: ♫  وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ ذم ؿم٠من هذه اًمٙمٚمٛم٦م: ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ

 ق  ٝم٤م ضَم ومٝم٤م يمٚمُّ أطمرُ »
 ٝم٤م أن ي٘مقهل٤م ُمـ همػم ومتِح ومٞمٛمٙمـ ىم٤مئٚمَ  :ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمرف ؿمٗمقي ،٦مٞمَ ومِ

إؿم٤مرة إمم أَّن٤م خترج ُمـ  -أجْم٤م  - ف، وهق أؾمٚمؿ وأبٕمد قمـ اًمري٤مء، وذم يمقَّن٤م ضمقومٞم٦مً ٛمِ ومَ 

ـ اًمتجرُّ ٌِ ٜم ٚم٦م ومتُ ٝمٛمَ ٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمُ ومُ وأطمرُ  .اًم٘مٚم٥م ـ يمؾ ُمٕمٌقد ؾمقى اهللئ قم  .(1)شد ُم

○ ○ ○ 

 :نمىة التٕسٗد املبشح السابع: غسٔط

 ذمذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ هل٤م ؾمٌٕم٦م ذوط، مجٕمٝم٤م اًمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل   

 وم٘م٤مل: (8)شؾمٚمؿ اًمقصقل» ُمٜمٔمقُمتف

                                                             

 .31صش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)

 (.95 -94( اًمٌٞمت٤من )8)



 

 

 benaacademy.net 130  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

دددددددددددددددددددقُل  ٌُ دددددددددددددددددددُؿ واًمَٞمِ٘مدددددددددددددددددددلُم واًمَ٘م  اًمِٕمٚم 

دددددددالُص واعمَ  ُق واإلظم  دددددددد  دددددددف  واًمّم  ٌَ  َح
 

ِر ُمدددددددددددد٤م َأىُمددددددددددددددددددددقُل   ِ٘مٞمدددددددددددد٤مُد ومدددددددددددد٤مد   وااِلٟم 

دددددددددددددددددددددددددف   ٌَ ددددددددددددددددددددددددد٤م َأطَم
ِ
 َووَمَ٘مدددددددددددددددددددددددددَؽ اهلُل ح

 

 : ْم٤مد ًمٚمجٝمؾاعمُ ، اًمٕمٚمؿأوال: 

ُ ﴿: - شمٕم٤ممم -وُمـ أدًمتف ىمقل اهلل  َّ إَِّلَّ ٱّللَّ َّٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ َُّ
َ
ًۡ خ حمٛمد: ] ﴾ـَٱۡغيَ

َٚمُؿ َأنَُف »ط : ، وقمـ قمثامن ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل [19 ـ  َُم٤مَت َوُهَق َيٕم  َُم

َٜم٦َمَ ، اَل إَِ َ إاَِل اهللُ   .(1)شَدظَمَؾ اجل 

 : اعمْم٤مد ًمٚمِمؽ ،اًمٞم٘ملمصم٤مٟمٞم٤م: 

ـ  »ىم٤مل: ط  هريرة ؓ أن اًمٜمٌلوُمـ أدًمتف ُم٤م َرَوى أبق  ـ  ًَمِ٘مٞم٧َم ُِم َُم

َٝمُد َأن  اَل إَِ َ إاَِل اهللُ  ٤َمئَِط َيِم   َهَذا احل 
ِ
َٜم٦َمِ  ،َوَراء ُه سم٤ِمجل  تَٞم ِ٘مٜم٤ًم هِب٤َم ىَمٚم ٌُُف، وَمٌنَم    ً  .(8)شُُم

َٝمُد َأن  اَل إَِ َ إاَِل »ىم٤مل: ط  وقمٜمف ؓ أن رؾمقل اهلل اهلُل، َوأيَن  َأؿم 

َ ؿَم٤مك   ، اَل َيٚم َ٘مك اهللَ هِباَِم قَمٌ ٌد هَمػم 
ِ
َٜم٦َمِ ، َرؾُمقُل اهلل ـِ اجل  َج٥َم قَم  .(3)شوَمٞمُح 

: اعمٜم٤مذم ًمٚمرَ  ،اًم٘مٌقلصم٤مًمث٤م:   د 

                                                             

 (.86( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

 (، وومٞمف ىمّم٦م.31( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

 (، وًمٚمحدي٨م ؾم٥ٌم ورود قمٔمٞمؿ، وم٤مٟمٔمره ذم اعمقوع اعمذيمقر.87صحٞمحف )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (3)
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ًِ ﴿: - ٕم٤مممشم -وُمـ أدًمتف ىمقل اهلل  يۡ ْ ِِف ٱلّصِ ٔا ْ ٱۡدُخيُ ٔا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي َٓا ٱَّلَّ حُّ
َ
َيٰٓد

 .[828]اًمٌ٘مرة:  ﴾َنٓاـَّث  

 : كِ اعمٜم٤مذم ًمٚمؽَم  ،االٟم٘مٞم٤مدراسمٕم٤م: 

َ  ﴿: - ضمؾ وقمال -وُمـ أدًمتف ىمقل اهلل  ۡؤٌِ ٍُ ِ ا َكَن ل ٌَ ۡؤٌٍَِِث إِذَا كَََض َوََّل مُ  َو
َ َورَُشََٔلُۥ  ٌََ َحۡػِع ٱّللَّ ُۗ َو ًۡ ۡمرِِْ

َ
َۡ أ ًُ ٱِۡلَِۡيَةُ ٌِ ُٓ َ ن يَُسَٔن ل

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُشَُٔلُ ٱّللَّ

ِ   َؽَلَّٰل   َؽوَّ َذَلۡد  تِح  [.36]األطمزاب:  ﴾اٌُّ

٤مًم٘مٚم٥م سم٤مقمت٘م٤مد حيُّمؾ سم٠من اًم٘مٌقل سمق سملم اًم٘مٌقل واالٟم٘مٞم٤مد، رَ ٗمَ أن يُ  ٛمٙمـويُ 

 وٟمٓمؼ اًمٚم٤ًمن، أُم٤م االٟم٘مٞم٤مد ومٞمٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ.

 : اعمٜم٤مذم ًمٚمٙمذب ،اًمّمدقظم٤مُم٤ًم: 

ْ ﴿: - شمٕم٤ممم -وُمـ أدًمتف ىمقل اهلل  ٔا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
َع َيٰٓد ٌَ  ْ ٔا ُ َ َوُكُٔ ٔاْ ٱّللَّ ٱتَُّل

َِّٰدرِيَ   .[119]اًمتقسم٦م:  ﴾ٱىصَّ

َٝمُد أَن  اَل »ط : وقمـ ُمٕم٤مذ ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ـ  َُم٤مَت َوُهَق َيِم  َُم

 
ِ
َٜم٦َمَ  ،إَِ َ إاَِل اهلُل، َوَأَن حُمََٛمًدا َرؾُمقُل اهلل ـ  ىَمٚم ٌِِف، َدظَمَؾ اجل   .(1)شَص٤مدىًِم٤م ُِم

 وصدق اًمٚم٤ًمن. ،اًم٘مٚم٥مواًمّمدق يِمٛمؾ صدق 

ك: اإلظمالصؾم٤مدؾم٤م:   ، اعمٜم٤مذم ًمٚمنم 

                                                             

 (.38(، وُمًٚمؿ )188: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ََ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىمقًمف وُمـ أدًمتف  َ ُُمۡيِِػَي ََلُ ٱِّلِي مُِرٓواْ إَِّلَّ ِِلَۡػتُُدواْ ٱّللَّ
ُ
آ أ ٌَ ﴾ َو

 .[5: اًمٌٞمٜم٦م]

َم »ىم٤مل: ط  وقمـ أيب هريرة ؓ قمـ اًمٜمٌل َٕمُد اًمٜم٤َمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َيق  َأؾم 

ـ   فِ شال إَِ َ إاَِل اَّلَلُ »: ىم٤َمَل  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َُم ًِ ـ  ىَمٚم ٌِِف، أَو  ٟمَٗم   .(1)ش، ظَم٤مًمًِّم٤م ُِم

وَم٢ِمَن اَّلَلَ ىَمد  طَمَرَم قَمغَم »ىم٤مل: ط  ت٤ٌمن أن اًمٜمٌلوذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمِ 

 
ِ
َف اَّلَل ، َيٌ تَِٖمل سمَِذًمَِؽ َوضم  ـ  ىَم٤مَل: ال إَِ َ إاَِل اَّلَلُ  .(8)شاًمٜم٤َمِر َُم

 ، اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمُٙمره: اعمح٦ٌمؾم٤مسمٕم٤م: 

ًۡ ﴿: - شمٕم٤ممم -ودًمٞمُٚمٝم٤م ىمقًمف  ُُس َُّٰ ًۡ ِإَوۡخَن بَِۡآؤُُز
َ
ًۡ وَخ كُۡو إِن َكَن ءَاةَآؤُُز

َْا َوحَِخَّٰرَة   ٍُٔ ٌَّٰل ٱۡرَۡتَۡذخُ َن ٌۡ
َ
ًۡ َوأ ًۡ وََغِظَۡيحُُس ۡزَنَُّٰتُس

َ
َٔۡن  َوأ َُ ََّتَۡظ ٌََسَِّٰس َْا َو َنَصاَد

َخبَّ إَِِلُۡسً 
َ
آ أ َٓ ٔۡجَ َٓاد  حَرَۡؽ ِ َورَُشَِٔلِۦ وَِت ََ ٱّللَّ ِ ِِتَ  ٌّ

ۡ
َّٰ يَأ ْ َخِتَّ ٔا ِِف َشبِييِِّۦ َذَۡتَبَُّػ

َٔۡم ٱىَۡفَِّٰصلِيَ ٱ ِٓۡدي ٱىَۡل ُ ََّل َح ِۗۦُ وَٱّللَّ ۡمرِه
َ
ُ ةِأ  .[84]اًمتقسم٦م:  ﴾ّللَّ

○ ○ ○ 

 : عمى إٌٔاع التٕسٗد« ال إلْ إال اهلل»املبشح ارتاوظ: اغتىاه 

وم٢مَّن٤م شمدل قمغم شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م  :شاهلل إال إ  ال أنَ  أؿمٝمد»إذا ىم٤مل اًمٕمٌد: 

 )اًمٕم٤ٌمدة( سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م.

                                                             

 (.6572و 99( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) 1)

 (.33( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )485: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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ـٞمَ األًمقهِ  شمقطمٞمد ؼ أنَ وؾمٌَ  سمقسمٞم٦م: ًمتقطمٞمد ٦م ُمتْمٛم   وطمده اهلل دقمٌَ  ُمـ ألن اًمرُّ

سمقسمٞم٦م. ًمف ُي٘مرَ  طمتك يٕمٌده أن يٛمٙمـ ال وم٢مٟمف(، سم٤مًمٕم٤ٌمدة أومرده)أي:   سم٤مًمرُّ

ح٤م ًمف ُمـ  :ًمٚمٕم٤ٌمدة ؼ  ف ُمًتحِ ؿ أنَ قمٚمِ  ُمـ ؾ ال يٕمٌد إاَل ويمذًمؽ وم٢من اًمٕم٤مىمِ 

ةَِج ﴿غم، يمام ىم٤مل إسمراهٞمؿ ألبٞمف: األؾمامء واًمّمٗم٤مت اًمٕمُ 
َ
ٍَُع َيٰٓد ا ََّل يَۡص ٌَ ًَ َتۡػتُُد  ِ ل

٦م اًمتل جَ قة احلُ [، وهذا ُمـ ىمُ 48: ُمريؿ]﴾ ا ٔ  َوََّل ُحتِِۡصُ َوََّل ُحۡؾِِن َغَِم َطۡي 

َّٰ َوحِيَۡم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ،♠أوشمٞمٝم٤م إسمراهٞمؿ  ًَ لَۡعَ ِي َّْٰ آ إِةَۡر َٓ خَُِآ ءَاَتيَۡجَّٰ ُخجَّ
ٌِِّۡٔ  [.83: األنٕم٤مم] ﴾كَ

شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م : ومتٌلم أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمِمتٛمؾ قمغم أنقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م

 .(1)ي اًمرسمقسمٞم٦م واألؾمامء واًمّمٗم٤مت شمْمٛمٜم٤مُمٓم٤مسم٘م٦م، وشمقطمٞمدَ 

 *   *   *

                                                             

 (.88/ 1ش )جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم»يٜمٔمر:  (1)
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ََ يَۡدُغَٔن يَبۡخَُؾَٔن ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   ِي ْوَلٰٓهَِم ٱَّلَّ
ُ
أ

كۡرَُب 
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
َِٔشييََث خ ۡ ًُ ٱل ء﴾ إََِلَّٰ َربِِّٓ  اآلي٦م.، [57: ]اإلها

لم ُمٕمٜمك هذه اآلي٦م سمذيمر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ٔاْ ﴿: -شمٕم٤ممم  -، وهق ىمقًمف يٌت ََ كُِو ٱدُۡغ ِي ً  ٱَّلَّ ٍۡخُ زََخ
ًۡ َوََّل ََتِۡٔيًل  ٌَِّ ِ َغُِس ّ ٍۡيُِهَٔن َنۡظَؿ ٱلّضُّ ََل َح  .[56: اإلهاء﴾ ]دُوُِِّۦـ 

ْوَلٰٓهَِم ﴿: -شمٕم٤ممم  - ىمقًمفو
ُ
: وظمؼمه راد سمف اعمٕمٌقدون، وهق ُمٌتدأ،يُ ﴾: أ

 .ًمٚمٛمٕمٌقديـ ﴾يَبۡخَُؾٔنَ ﴿ًمٚمٙمٗم٤مر، وذم  ﴾يَۡدُغٔنَ ﴿ واًمْمٛمػم ذم ،﴾يَبۡخَُؾٔنَ ﴿
َِٔشييَثَ ﴿و ۡ  : اًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمٚمف.٤متسمرُ ب سمف، وأقمٔمؿ اًم٘مُ ت٘مرَ ُم٤م يُ ﴾: ٱل

اًمذيـ يٕمٌدهؿ  -ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اآلي٦م: أوَلؽ اعمٕمٌقدون ُمـ أهؾ اًمّمالح 

 يٌتٖمقن إمم رهبؿ يمؾ وؾمٞمٚم٦م شم٘مرهبؿ إًمٞمف. -٘مقن هبؿ اًمٙمٗم٤مر ويتٕمٚمَ 

اهلل وم٤مآلي٦م ظمٓم٤مب ًمٙمؾ ُمـ دقم٤م ُمـ دون »  :  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

! يٌتٖمل إمم اهلل اًمقؾمٞمٚم٦م، ويرضمق رمحتف وخي٤مف قمذاسمف قُّ ا، وذًمؽ اعمدقمُ قًّ ُمدقمُ 

 .(1)شوهذا ُمقضمقد ذم اعمالئٙم٦م واجلـ واإلٟمس

                                                             

 (.538/ 8ش )اًمرد قمغم اًمٌٙمري» (1)
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٤مب ُمٜم٤مؾم٦ٌم اآلي٦مو تٖمقن اًم٘مُ سمأَّن٤م اؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمثٜم٤مء قمغم ص٤محلل قم٤ٌمده : ًمٚم رسم٦م ٠مَّنؿ ٌي

إََِلَّٰ ﴿: - شمٕم٤ممم - ذم ىمقًمفووضمف احلٍم شم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور . إمم اهلل وطمده دون همػمه
 ًُ ٖمل اعمٕمٌقد طم٤مَل  هذا يم٤من وإذا .﴾َربِِّٓ  اعمٕمٌقد: هذا ويت٠مؾمَك هبذا ي٘متدي أن ًمٚمٕم٤مسمد ومٞمٌٜم

 .(1)اعم٘مّمقد هق

○ ○ ○ 

ٌِِّٔۡۦٓ ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   بِيِّ وَكَ
َ
ًُ ِۡل ِي َّْٰ َِِّن ِإَوذۡ كَاَل إِةَۡر إُِ

ٍَّا ِي َذَفَرِّن  ٢٦تَۡػتُُدوَن  ةََرآء  ّمِ  .، اآلي٦م[87 -86: ]اًمزظمرف...﴾  إَِّلَّ ٱَّلَّ

َِ ﴿: ف شمٕم٤مممىمقًمُ  اآلي٦متٛم٦م شمو ِدي ۡٓ ۥ َشيَ ُّ َّ ِي َذَفَرِّن ـَإُِ ٍََۢة  ٢٧ إَِّلَّ ٱَّلَّ ِ ا ََك َٓ وََتَػيَ
إ  إال اهلل، اًمٙمٚمٛم٦م هل: ال ، و[88 -87: اًمزظمرف﴾ ]... ةَارِيَث  ِِف َغلِتِِّ 

 .. وهذه اآلي٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ال إ  إال اهلل ُمٓم٤مسم٘م٦م(8)سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ

ا َتۡػتُُدونَ ﴿: ىمقًمفو ٍَّ ِي ﴿وىمقًمف: ، شإ  ال» ُٚمفي٘م٤مسم ٟمٗمٌل : ﴾إَُِِِّن ةََرآء  ّمِ إَِّلَّ ٱَّلَّ
 .شهللا إال» فٚمُ إصم٤ٌمت ي٘م٤مسم﴾: َذَفَرِّن 

○ ○ ○ 

                                                             

اًم٘مقل »، وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم 79ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ صش اًمتٛمٝمٞمد»يٜمٔمر:  (1)

 ش.ُمٜم٤مؾم٦ٌم اآلي٦م ًمٚم٤ٌمب ومٞمٝم٤م رء ُمـ اخلٗم٤مء(: »1/145ش )اعمٗمٞمد

 (.885/ 7يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (8)
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ًۡ ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   ُٓ َ َبَِّٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡختَاَر
َ
ْ أ َُذوٓا ٱَّتَّ

ۡربَاب  
َ
َِ ُدوِن ٱأ ٌّ ِ ا   .اآلي٦م، [31: ]اًمتقسم٦م...﴾  ّللَّ

قملم ذم حتٚمٞمؾ ُم٤م نَم  ٤مد، ضمٕمٚمقهؿ ُمُ ٌَ األطم٤ٌمر هؿ اًمٕمٚمامء، واًمره٤ٌمن هؿ اًمٕمُ و

طمرم اهلل، وحتريؿ ُم٤م أطمؾ، ومّم٤مروا سمذًمؽ أرسم٤مسم٤م: ألن اًمتنميع ُمـ ظمّم٤مئص 

هذه اآلي٦م ًمٕمدي ط  وومن رؾمقل اهلل ٤م.٤مهت٘مَ اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ُمًتحَ  اًمرسمقسمٞم٦م، يمام أن

ُُمقَن قَمَٚمٞم ِٝمؿ  »وم٘م٤مل: ، سمـ طم٤مشمؿ ؓ تَِحٚمُّقَٟمُف، َوحُيَر   ً حُيِٚمُّقَن هَلُؿ  ُم٤م طَمَرَم اهلُل وَمٞمَ

ُُمقَٟمُف، وَمتِٚم َؽ قِم٤ٌمَدهُتُؿ  هَلُؿ    .(1)شُم٤م أطََمَؾ اهلُل وَمٞمَُحر 

ذك اًمٓم٤مقم٦م، وهق سمتقطمٞمد  وهذا»  :  وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

إمم  -٤م يم٤من أو يمقٟمٞم٤م ٞمًّ قمِ َذ   -اًمرسمقسمٞم٦م أخّمؼ ُمـ شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م: ألن احلٙمؿ 

 .(8)ش: ومٝمق ُمـ مت٤مم رسمقسمٞمتف- شمٕم٤ممم -اهلل 

وم٘مد  ،، وُمـ ضمٕمٚمٝمام ًمٖمػمه وأـم٤مقمف ذم ذًمؽ- شمٕم٤ممم -وم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ هلل 

 اختذه ذيٙم٤م ُمع اهلل.

                                                             

 شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى» اًمٌٞمٝم٘مل ذم(، و3295: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )طمًـ( 1)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف، وطمًٜمف األًم٤ٌمين.12/116)

اًمرسمقسمٞم٦م : »83صش اًمتٛمٝمٞمد»(. وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ذم 162/ 1ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد» (8)

 ش.هٜم٤م هل: اًمٕم٤ٌمدة
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سم٤مب ُمـ أـم٤مع اًمٕمٚمامء »وم٘م٤مل:  ،هذا اًمٙمت٤مبسم٤مسم٤م ذم  ♫وىمد قم٘مد اعم١مًمػ 

 ش.وم٘مد اختذهؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل ،واألُمراء ذم حتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل أو حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرُمف

○ ○ ○ 

ََ ٱنلَّاِس ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   َ َحخَِّخُذ ٌَِ ُدوِن َوٌِ ٌَ

َُداد  
َ
ِ أ ًۡ َنُدّبِ ٱٱّللَّ ُٓ ِ ا ُُيِتَُّٔج  .اآلي٦مَ  ،[165: ]اًمٌ٘مرة...﴾  ّللَّ

 .اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞم٠ميتهذه اآلي٦م أومرد هل٤م اعم١مًمػ سم٤مسم٤م ُمًت٘مال، 

 حم٦ٌمَ ا حيٌف يمح٥م اهلل، دًّ ضم٤مءت هذه اآلي٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمذم واإلٟمٙم٤مر عمـ اختذ ٟمِ و

ٗمرد ٠من يُ سمٕمرف اًمتقطمٞمد ُمـ ضمٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م يُ و .اًمٕمٌقدي٦م اعم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمذل واًمتٕمٔمٞمؿ

 اعمح٦ٌم.اهلل وطمده هبذه 

○ ○ ○ 

: ىم٤مل ☺، أَن اًمٜمٌل أؿمٞمؿ ؓسمـ  طمدي٨م ـم٤مرق 

ـ  ىَم٤مَل: »  شاَل إَِ َ إاَِل اهللُ »َُم
ِ
ـ  ُدوِن اهلل ٌَُد َُم طَمُرَم َُم٤مًُمُف، َوَدُُمُف، ، ، َويَمَٗمَر سماَِم ُيٕم 

 
ِ
٤مسُمُف قَمغَم اهلل ًَ  .(1)ش-قَمَز َوضَمَؾ  -َوطِم

ـ  َوطَمَد اهلَل »هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ، وًمٗمٔمف ذم ُمًٜمد أمحد:  ، َويَمَٗمَر سماَِم - شَمَٕم٤ممَم  -َُم

 
ِ
٤مسُمُف قَمغَم اهلل ًَ ـ  ُدوٟمِِف، طَمُرَم َُم٤مًُمُف َوَدُُمُف، َوطِم ٌَُد ُِم  .(8)ش- قَمَز َوضَمَؾ  -ُيٕم 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 .(15875ح: ش )اعمًٜمد» (8)
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 ، واًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل.شال إ  إال اهلل»د ومٞم١مظمذ ُمٜمف شمٗمًػم اًمتقطمٞمد سم

ديـ اًمٞمٝمقد أو اًمٜمّم٤مرى صحٞمح: ومٝمذا ، واقمت٘مد أن شال إ  إال اهلل»ومٛمـ ىم٤مل: 

 د.قطم  ًمٞمس سمٛمُ 

وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م »: قمغم احلدي٨م ذم اعم٤ًمئؾ، وم٘م٤مل ♫ػ ؼ اعمّمٜم وقمٚمَ 

ٌَلم  ُمٕمٜمك  وم٢مٟمف مل جيٕمؾ اًمتٚمٗمظ هب٤م قم٤مصام ًمٚمدم واح٤مل، سمؾ وال  :شال إ  إال اهلل»ُي

ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع ًمٗمٔمٝم٤م، سمؾ وال اإلىمرار سمذًمؽ، سمؾ وال يمقٟمف ال يدقمق إال اهلل 

ٌَد سمؾ ال حيرُ  !وطمده ال ذيؽ ًمف م ُم٤مًمف ودُمف طمتك ُيِْمٞمَػ إمم ذًمؽ اًمٙمٗمر سمام ُيٕم 

 ف.ف ودُمُ م ُم٤مًمُ ُمـ دون اهلل. وم٢من ؿمؽ أو شمقىمػ مل حيرُ 

ُم٤م  ف! وطمج٦مٍ ٝم٤م! وي٤م ًمف ُمـ سمٞم٤من ُم٤م أووحَ ٝم٤م وأضمٚمَ ٤م ُمـ ُم٠ًمخ٦م ُم٤م أقمٔمٛمَ ومٞم٤م هل

 .(1)شأىمٓمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مزع!

وذح هذه اًمؽممج٦م ُم٤م : »سمٕمد أن ؾم٤مق ٟمّمقَص اًم٤ٌمِب     صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمُخ 

ـ األبقاب  ش.سمٕمده٤م ُم

ٜمقان هذا اًم٤ٌمب ومٞمام ي٠ميت ُمـ األبقاب أن ذح قمُ : يٕمٜمل .: اًمٕمٜمقانهل اًمؽممج٦مو

ْم٤مد ه أو يُ يمر ُم٤م يْم٤مدُّ قع اًمٙمت٤مب ذم شمٗمًػم اًمتقطمٞمد وًمقازُمف، وذِ ومٛمقُو  :اًم٘م٤مدُم٦م

 وهق اًمنمك. ،يمامًمف، أو يٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم ُم٤م يْم٤مده

                                                             

 .142صش يمت٤مب اًمتقطمٞمد»( 1)
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ًمٌٜم٤مء ىم٤مقمدة شم٠مصٞمٚمٞم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ، صمؿ  :وشمقـمئ٦م ومام ؾمٌؼ ُمـ األبقاب متٝمٞمدٌ 

 شم٠ميت ُم٤ًمئؾ هذا اًمٕمٚمؿ ذم األبقاب اًم٘م٤مدُم٦م.

 *   *   *
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 وَ 
ِ
ا حَۡدُغٔنَ ﴿: -شَمٕم٤ممم  -ىَمقِل اهلل ٌَّ ـَرََءۡحخًُ 

َ
َراَدَِّنَ  كُۡو أ

َ
ِ إِۡن أ ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ

ِهِۦٓ  ََّ َكَِّٰظَفَُّٰج َُضّ ُْ ۡو  َْ  ٍ ُ ةُِّضّ  .اآلَي٦مَ  [38: ]اًمزُمر﴾ ٱّللَّ

ـ   ٍ ؓقَم ـُ طُمَّملم  ُن سم  َرا ـ   طَمٚم َ٘م٦مٌ  ذِم َيِدِه َرضُماًل  َرأَىط َأَن اًمٜمٌََِل : قِمٛم  ُِم

ٍر، ومََ٘م٤مَل:  ـَ اًم َقاِهٜم٦َمِ  شَُم٤م َهِذهِ؟»ُصٗم  ٜم٤ًموم اٟمزقمٝم٤م:»َ٘م٤مَل: وم .ىَم٤مَل: ُِم  :٢مََِّن٤َم اَل شَمِزيُدَك إاَِل َوه 

٧َم أَبًَدا ٜمٍَد ال سَم٠م َس سمِِف.(1)شوم٢َمِٟمََؽ ًَمق  ُِم٧َم َوِهَل قَمٚمَٞم َؽ َُم٤م أوَم ٚمَح  ًَ َُد سمِ  . َرواُه أمح 

ـِ قَم٤مُِمرٍ  ٦ٌََم سم  ـ  قُم٘م  وُمققًم٤م:   ؓ وًمف قَم ـ  شَمَٕمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦ًم وَماَل َأتََؿ اهلُل ًَمُف، »َُمر  َُم

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ َوَدقَم٦ًم وَماَل َوَدَع اهلُل ًَمفُ  ـ  شَمَٕمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦مً : »(3)َوذِم ِرواَي٦مٍ ، (8)شَوَُم كَ  َُم َ  ش.وَمَ٘مد  أَذ 

                                                             

(، ووٕمٗمف األًم٤ٌمين 82222(، وأمحد )3531): أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ ُم٤مضمف وٕمٞمػ( 1)

 واألرٟم٤مؤوط.

(، 6286(، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )17424ش )اعمًٜمد»: أظمرضمف أمحد ذم طمًـ سمِمقاهده( 8)

 وطمًٜمف األرٟم٤مؤوط.

ـ  قَمٚمََؼ ...»(، سمٚمٗمظ: 17488ش )اعمًٜمد»أظمرضمٝم٤م أمحد ذم ( 3)  ، وىم٤مل األرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده ىمقي.شَُم
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ـ  طُمَذي َٗم٦َم ؓ ـِ َأيِب طَم٤مشمٍِؿ قَم ـ  واِلسم : َأنَُف َرَأى َرضُماًل ذِم َيِدِه ظَمٞم ٌط ُِم

ًَمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ًُْاحلَُٛمك، وَمَ٘مَٓمَٕمُف، َوشَمغَم ىَمق  ِ إَِّلَّ َو ً ةِٱّللَّ ُْ ۡزََثُ
َ
َُ أ ا يُۡؤٌِ ٌَ  َو

ۡۡشُِكٔن ٌُّ
 .(1)[126: يقؾمػ﴾ ] َ

 *   *   *

                                                             

 (.18242ذم شمٗمًػمه، رىمؿ: ) أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ( 1)
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ـ  ذِم   َأنَُف يَم٤مَن : سَمِِمػٍم األَن َّم٤مِرَي ؓ َأيِب  اًمَّمِحٞم ِح قَم
ِ
 طَُمَع َرؾُمقِل اَّلَل

ؾَمَؾ َرؾُمقاًل  َٗم٤مِرِه، وَم٠َمر  ِض َأؾم  ـ  َوشَمٍر، أَو  اَل أ: »ذِم سَمٕم   َيٌ َ٘ملَمَ ذِم َرىَم٦ٌَِم سَمِٕمػٍم ىماِلَدٌة ُِم

 .(1)شىماِلَدٌة إاَِل ىمُٓمَِٕم٧م  

ُٕمقٍد ؓ  ً ـِ َُم ـ  اسمِ   وقَم
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اهلل ىَمك، »َيُ٘مقُل:  طىَم٤مَل: ؾَمِٛمٕم  إَِن اًمرُّ

كٌ ، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت َقًَم٦مَ  شِذ 
َُد َوَأبُق َداُوَد.(8)  . َرواُه َأمح 

وُمققًم٤م:  ـِ قُمَٙمٞم ٍؿ َُمر   سم 
ِ
ٌ ِد اهلل ـ  قَم ـ  شَمَٕمَٚمَؼ ؿَمٞم ئ٤ًم ُويمَِؾ إًَِمٞم فِ »وقَم َُد (3)شَُم . َرواُه َأمح 

. ُِمِذيُّ  واًمؽم  

 امَ اًمتَ 
 غَم قمَ  ُؼ ٚمَ ٕمَ يُ  ءٌ : َر  ؿُ ئِ

ِ ٕمَ اًم   ـَ قم دِ اَل و   األَ  آنِ ر  اًم٘مُ  ـَ ُمِ  َٚمُؼ ٕمَ اعمُ  ٤منَ ا يمَ ذَ إِ  ـ  ٙمِ ًمَ  ،لم 

ًَ  ُض ٕم  سمَ  ٞمفِ ومِ  َص ظَم رَ ومَ    ص  ظم  رَ يُ  مَل   ؿ  ٝمُ ُْم ٕم  سمَ ، وَ ِػ ٚمَ اًم
، فُ ٜم ل قمَ ٝمِ ٜم ـ اعمَ ُمِ  فُ ٚمُ ٕمَ جَي  ، وَ ٞمفِ ومِ

  ؓ. قدٍ ٕمُ ً  ُمَ  ـُ اسم  : ؿُ ٝمُ ٜم ُمِ 

                                                             

 (.8115(، وُمًٚمؿ )3225: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

ـ ُم٤مضمف )5828أظمرضمف أبق داود ): صحٞمح( 8)  (، وصححف األًم٤ٌمين.3615(، وأمحد )3532(، واسم

 (، وطمًٜمف األًم٤ٌمين واألرٟم٤مؤوط.18781(، وأمحد )8278: أظمرضمف اًمؽمُمذي )طمًـ( 3)
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 اًمَ  َل : هِ كىمَ اًمرُّ وَ 
 زَ ك اًمٕمَ ٛمَ ًَ ل شمُ تِ

ئِ  :كِ اًمنم    ـَ  ُمِ اَل ٤م ظَم ُمَ  ٞمُؾ ًمِ ٤م اًمدَ ٝمَ ٜم ُمِ  َص ظَم ، وَ ؿَ ا

  َص ظَم رَ وَمَ٘مد  
  قُل ؾُم رَ  ٞمفِ ومِ

ِ
ِ اًمٕمَ  ـَ ُمِ ط  اهلل ُ وَ  لم   .٦مِ ٛمَ احل 

  ةَ أَ ر  اعمَ  ٥ُم ٌ  حُيَ  فُ نَ أَ  قنَ ٛمُ قمُ ز  يَ  فُ قٟمَ ٕمُ ٜمَ ّم  يَ  ءٌ : َر  ٦مُ ًمَ قَ اًمت  و
 أَ رَ  اُم  مَم إِ  َؾ ضمُ اًمرَ ٤م، وَ ٝمَ ضمِ و   زَ مَم إِ

 .فِ تِ

ـ   َُد قَم ِٗمَع َوَرَوى اإِلُم٤مُم َأمح    َرؾُمقُل ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم ُرَوي 
ِ
َي٤م ُرَوي ِٗمُع، »ط : اَّلَل

َٞم٤َمَة  ، أَو   :تَُٓمقُل سمَِؽ ؾَم ًَمَٕمَؾ احل  ـ  قَمَ٘مَد حِل ٞمَتَُف، أَو  شَمَ٘مٚمََد َوشَمًرا ؼِمِ اًمٜم٤َمَس َأَن َُم وَم٠مظَم 

تَٜم َجك سمَِرضِمٞمِع َداسَم٦ٍم أَو  قَمٔم ٍؿ، وَم٢ِمَن حُمََٛمًدا سَمِريٌء ُِمٜم فُ   .(1)شاؾم 

ٍ ٌَ ضمُ  ـِ سم   ٞمدِ ٕمِ ؾَم  ـ  وقمَ    عَ ٓمَ ىمَ  ـ  ُمَ »: ٤مَل ىمَ  ػم 
ش٦مٍ ٌَ ىمَ رَ  لِ د  ٕمَ يمَ  ٤منَ يمَ  ٤منٍ ًَ ٟم  إِ  ـ  ُمِ  ٦مً ٞمٛمَ مَتِ

(8) .

 .ٞمعٌ يمِ وَ  اهُ وَ رَ 

 اَم اًمتَ  قنَ هُ رَ ٙم  قا يَ ٤مٟمُ يمَ »: ٤مَل ىمَ  ٞمؿَ اهِ رَ سم  إِ  ـ  قمَ  فُ ًمَ وَ  
ِ همَ وَ  آنِ ر  اًم٘مُ  ـَ ٤م، ُمِ ٝمَ ٚمَ يمُ  ؿَ ئِ  ػم 

شآنِ ر  اًم٘مُ 
(3). 

○ ○ ○ 

 :وًمذا وٛمٛمٜم٤ممه٤م :ؾ أطمدمه٤م اآلظمرهذان اًم٤ٌمسم٤من سمٞمٜمٝمام شمراسمط وصمٞمؼ، ويٙمٛم  

 ًمٞمٙمقن ذطمٝمام ذم ؾمٞم٤مق واطمد.

                                                             

 (، وصححف األًم٤ٌمين.5267(، واًمٜم٤ًمئل )36): أظمرضمف أبق داود صحٞمح( 1)

 (.83939أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )( 8)

 ♫.(، وإسمراهٞمؿ هق اًمَٜمَخِٕملُّ 83933أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )( 3)
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شمٕمٚمؼ  دُ مه٤م مم٤م يٖمرس أصؾ اًمتقطمٞمد، وجير  ٝمؿ هذيـ اًم٤ٌمسملم وُم٘مّمقدِ وومَ 

وطمده، وجيت٨م اًمتٕمٚمؼ سمٖمػمه ُمـ ضمذور اًم٘مٚم٥م، وًمذا ▐  اًم٘مٚم٥م سم٤مهلل

 ك ذم ومٝمؿ هذيـ اًم٤ٌمسملم واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمٝمام.٤م سمٙمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م أن يًٕميًّ رِ يم٤من طَم 

 : ذم صمالصم٦م ومّمقل -يمام ضمرت قم٤مدشُمٜم٤م  -لم اًم٤ٌمسم يـاًمٙمالم قمغم هذو

 *   *   * 
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 -ًاالع ىأوٕضٕعّ ،نيالباب وكصٕد األٔه: الفصن-

 :لسفع البالء أٔ دفعْ ;بظ اذتمكة ٔارتٗط ٔحنِٕىاباب وَ الػسك ُلأٔال: 

اؾمؿ ضمٜمس : شكُمـ اًمنم  »سمْمؿ اًمالم. وىمقًمف ش: ًُمٌس»شمٌٕمٞمْمٞم٦م، وش: ـُمِ »

 هذا اًمٕمٛمؾ.ذم ٟمقع اًمنمك سمٞم٤من ققملم، وؾمٞم٠ميت يِمٛمؾ اًمٜمَ 

 ٗمر وهمػمه.يمؾ رء اؾمتدار ُمـ ُص ش: احلٚم٘م٦م»و

، وم٦مة واًمّمدَ زَ قم٦م واًمتٛمٞمٛم٦م واعمًامر واخلرَ دَ يم٤مًمقَ ش: وٟمحقمه٤م ،واخلٞمط»وىمقًُمف: 

 وٟمحق ذًمؽ.

: ُمٜمٕمف ، أيشو دومٕمفأ»وىمقًمف: : إزاًمتف سمٕمد ٟمزوًمف، ، أيشاًمٌالءومع رَ ًمِ »ىمقًمف: و

 ىمٌؾ ٟمزوًمف.

 ٌس هذه األؿمٞم٤مء وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ال خيٚمق ُمـ طم٤مًملم: ومٚمُ 

 سمٕمد وىمقع اًمٌالء اؾمتِمٗم٤مء ُمـ هذا اعمرض. يٚمًٌٝم٤مأن : األُومم

اًمًحر وألضمؾ أن شمدومع قمٜمف اًمٕملم  :ىمٌؾ ٟمزول اعمرض يٚمًٌٝم٤مأن : اًمث٤مٟمٞم٦م

 وٟمحق ذًمؽ. ،واآلوم٤مت

ـ أقمامل اجل٤مهٚمٞم٦م  يم٤مٟمقا يٕمٚم٘مقَّن٤م قمغم أوالدهؿ ودواهبؿ. :واخت٤مذ شمٚمؽ األؿمٞم٤مء وٟمحقه٤م ُم
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قمـ شمٗمًػم اًمتقطمٞمد، وؿمٝم٤مدة أن ال إ  إال اهلل،  ♫وح٤م شمٙمٚمؿ اعم١مًمػ 

وم٢من  :أراد أن ينمح ذًمؽ سمذيمر رء مم٤م يْم٤مده ُمـ أنقاع اًمنمك األيمؼم واألصٖمر

يمام ىمٞمؾ: وسمْمده٤م شمتٛمٞمز األؿمٞم٤مء. ومٛمـ مل يٕمرف  ،اًمْمد ال يٕمرف إال سمْمده

٤م ُمـ األدٟمك إمم ٞمً ىم  رَ م اًمنمك األصٖمر شمَ اًمنمك مل يٕمرف اًمتقطمٞمد وسم٤مًمٕمٙمس، وىمدَ 

 األقمغم.

ٌس احلٚم٘م٦م واخلٞمط وٟمحقمه٤م ُمـ اًمنمك: ألن اًم٘مٚم٥م شمٕمٚمؼ هبام، ووضمف يمقن ًمُ 

 وضمٕمٚمٝمام ؾمٌٌلم ًمرومع اًمٌالء أو دومٕمف.

○ ○ ○ 

 : السقى ٔالتىائي ثاٌٗا: باب وا داء يف

ك ُمٜمٝم٤م اعمنموع، وُمٜمٝم٤م اعمٛمٜمقع اًمذي يّمؾ إمم اًمنمك، واًمتامئؿ ُمٜمٝم٤م ىمَ اًمرُّ 

ػ هذا اًم٤ٌمب ًمٌٞم٤من ذًمؽ، ومل ومٚمذا قم٘مد اعم١مًم   :ػ ومٞمفٚمِ ٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م اظمتُ ٞمَ يمِ اًمنم  

جيزم سمٙمقَّنام ُمـ اًمنمك: ألن ومٞمٝمام شمٗمّمٞمال، سمخالف اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ وم٘مد ضمزم 

 .ش..ب ُمـ اًمنمك ًمٌس احلٚم٘م٦م .سم٤م»سم٤محلٙمؿ ومٞمف وم٘م٤مل: 

 *   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 املبشح األٔه: األضباب . ٔفْٗ ضتة وطالب: 

 : املطمب األٔه: وعٍى الطبب

ؾ، وُمٜمف ٌ  ٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم احلَ تقصؾ سمف إمم همػمه. ويُ يمؾ رء يُ : اًم٥ًٌم هق

ًَّ ِۡلَۡلَفعۡ ﴿: - شمٕم٤ممم - ىمقًمف آءِ ُث ٍَ ُدۡد بَِصتٍَب إََِل ٱلصَّ ٍۡ  .(1)[15]احل٩م: ﴾ ـَيۡيَ

 هق ُم٥ًٌم األؾم٤ٌمب. ▐ واهللُ 

 :املطمب الجاٌ٘: أقطاً الٍاع يف األضباب 

٤مم ٤مت األؾم٤مب وشم٠مثػمه٤م إمم صمالصم٦م أىم ؿ اًمٜم٤مس ذم إصم  : )ـمروملم ووؾمط( اٟمً٘م

 :ٗم٤مة األؾم٤ٌمبٟمُ وم٤مًم٘مًؿ األول: 

: إنَ  ْم٤مف إمم اهلل وطمده، ومٚمٞم٧ًم اًمٜم٤مر ؾم٤ٌٌم ًمإلطمراق، وال األومٕم٤مل شمُ  ىم٤مًمقا

ًُّ أَ  وإٟمام طمّمؾ االطمؽماق : عٌَ ؿ ؾم٤ٌٌم ًمٚمٝمالك، وال شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ؾم٤ٌٌم ًمٚمِِم يمؾ اًم

ك زضم٤مضم٦م سمحجر وم٤مٟمٙمنت، ُمَ وُمـ رَ  .سم٠مُمر اهلل قمٜمد اؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر ال سمًٌٌٝم٤م

ٜمد رُمل احلجر ال ل احلجر ًمٞمس ؾم٤ٌٌم ذم يمن اًمزضم٤مضم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م اٟمٙمنت قمُم  ومرَ 

 .وهذا ُمذه٥م اجلؼمي٦م اجلٝمٛمٞم٦م، واألؿم٤مقمرة !سمًٌٌف، وهٙمذا

                                                             

٤من اًمٕمرب»ذم: ش ؾم٥ٌم»ُم٤مدة  ( يٜمٔمر1)  (.3/37ش )شم٤مج اًمٕمروس»(، و1/458ش )ًًم
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 : الة ذم إصم٤ٌمت األؾم٤ٌمباًمٖمُ واًم٘مًؿ اًمث٤مين: 

ًَ ٚمَ وه١مالء همَ  : اًم٥ًٌم يقضم٥م ٚمَ ٥ٌم طمتك ضمٕمٚمقه اًمٕمِ قا ذم اًم ٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م، وىم٤مًمقا

٥ٌَم، واًمٕمٚم٦م شم١مصمر ذم ُمٕمٚمقهل٤م دون ُمِمٞمئ٦م اهلل وهذا ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م ىمديام،  !اعمً

 .اًمذيـ يٖمٚمقن ذم اح٤مدة وإصم٤ٌمهت٤م ، طمديث٤ملمواح٤مدي

 :اًمقؾمطواًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: 

ومٞمٝم٤م، ▐  ىم٤مًمقا سم٢مصم٤ٌمت األؾم٤ٌمب ًمٙمـ ال سمذاهت٤م، وإٟمام سمام أودقمف اهلل

وم٢من ؿم٤مء أُم٣م أثره٤م، وإن ؿم٤مء ُمٜمع ُم٘متْم٤مه٤م، يمٛمـ شمزوج  :واألُمر إمم ُمِمٞمئ٦م اهلل

رزق سم٤مًمقًمد، ورسمام ومرسمام يُ : تؿًمٞمس سمحَ وقم٤مذ اُمرأتف، ومٝمذا ؾم٥ٌم حلّمقل اًمقًمد، ًمٙمٜمف 

 رزق.ال يُ 

ٞم٦م ًمْمد أطمٙم٤مُمٝم٤م، يمام ضمٕمؾ ٘متِْم ضمٕمؾ األؾم٤ٌمب ُمُ  ▐سمؾ إن ؿم٤مء 

 ♠.اًمٜم٤مر اعمحرىم٦م سمردا وؾمالُم٤م قمغم إسمراهٞمؿ 

٥ٌَم، ًمٙمٜمف ًمٞمس ُم٘متِْم وم٤مًم٥ًٌم ًمف أثر ذم طمّمقل  ٞم٤م ًمف، سمؾ ذًمؽ ظم٤موع اعمً

ًُْ﴿عمِمٞمئ٦م اهلل اًمٜم٤مومذة، وطمٙمٛمتف اًم٤ٌمًمٖم٦م. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ا  ٌَ َۡ  َو ََ ةِِّۦ ٌِ ةَِؾآّرِي
 ِ َخٍد إَِّلَّ بِإِذِۡن ٱّللَّ

َ
يَۡج ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،[128: اًمٌ٘مرة]﴾ أ ٌَ يَۡج إِذۡ َر ٌَ ا َر ٌَ َو

َ َرَمَّٰ  ََّ ٱّللَّ  .[17: األنٗم٤مل]﴾ َوَلَِّٰس

َْا ﴿: هلالج لجمم٤م ىمد ُيِمِٙمؾ قمغم هذا ىمقُل اهلل و ٔ ٍُ ورِۡثخُ
ُ
َوحِيَۡم ٱۡۡلََُِّث ٱىَِِّتٓ أ

ٍَئُنَ  ًۡ َتۡػ ا ُنِخُ ٍَ ِ أن اًمٕمٛمؾ : إذ ىمد ُيٗمٝمؿ ُمـ فم٤مهره٤م [78: اًمزظمرف] ﴾ة
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ـَ ُمٕمٜمك اآلي٦م يتَْمح إذا مجٕمٜم٤م إًمٞمٝم٤م دظمقل اجلٜم٦مًم ُمقضِم٥ٌم اًمّم٤مًمح  طمدي٨َم . ًمٙم

ظِمَؾ أطََمًدا قَمَٛمُٚمُف اجلَٜم٦َمَ »ىم٤مل:  ☺أَن اًمٜمٌل  أيب هريرة ؓ ـ  ُيد  : َوال ش ًَم ىم٤مًُمقا

؟ ىم٤مَل:  ،َأن ٧َم 
ِ
٦َمٍ »ي٤م َرؾُمقَل اَّلَل ٍؾ َوَرمح   .(1)شال، َوال أَن٤م، إاَل َأن  َيتََٖمَٛمَديِن اَّلَلُ سمَِٗمْم 

٦م َو ٕم٤موَ اًمٕمٛمؾ قمغم وضمف اعمُ  ذم احلدي٨م أن يٙمقن دظمقل اجلٜم٦م ُم٘م٤مسمَؾ  لُّ وم٤معمٜمٗمِ 

ألن  :اًمٙمت٤مب سمٕمنمة دراهؿ، ومٝمذا همػم وارد هٜم٤م ٦م، يمام شم٘مقل: اؿمؽمي٧ُم ٚمَ ٘م٤مسمَ واعمُ 

ـٌ ًمف! واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح   ُمـ رمح٦م اهلل دَ ال سمُ ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م ال صمٛم

، ومال يّمح االقمتامد قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح إلقمامل هذا اًم٥ًٌم وومْمٚمف▐ 

 دون قمٛمؾ. - شمٕم٤ممم - وطمده، يمام ال يّمح االقمتامد قمغم رمح٦م اهلل

 احلؼ األبٚم٩م.ال ري٥م أنَف اًمرأي اًمث٤مًم٨م ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م، ووهذا 

 :تٍبْٗ

 :أُمريـ٥م احلذر ذم سم٤مب األؾم٤ٌمب ُمـ جيِ 

 :سمفاًمتٕمٚمؼ قمغم اًم٥ًٌم واألول: االقمتامد 

ٌ  ؼ اًم٘مٚمقب سمٛمُ ٕمٚمُّ شمَ ُمع ٧م األؾم٤ٌمب، ثٌِ ومٜمُ  .وطمَده ▐ٝم٤م ًٌ

 :اًمث٤مين: شمرك اًم٥ًٌم

 ؽمك اًم٥ًٌم صقرشم٤من:ًمو

 يمام وىمع ُمـ اجلؼمي٦م.إٟمٙم٤مرا ًمف، شمريُمف : األومم

                                                             

 (.8816ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ) ( وذم5673: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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ؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ ٘مِ ث٧ٌم اًم٥ًٌم ًمٙمٜمف ال يٗمٕمٚمف، يمام ٟمُ ومٝمق يُ  .إقمراو٤م قمٜمفشمريُمف : اًمث٤مٟمٞم٦م

أنف خيقض اًمّمحراء سمال زاد، وي٘مقل: أن٤م ُمتقيمؾ قمغم اهلل!، وهذا ومٞمف إظمالل سمح٘مٞم٘م٦م 

 -ط  . واًمٜمٌل(1)ألن طم٘مٞم٘متف: اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل، ُمع ومٕمؾ األؾم٤ٌمب :اًمتقيمؾ

 ، يمام ؾمٞم٠ميت.وأظمذ هب٤م األؾم٤ٌمبومٕمؾ  -ؾمٞمد اعمتقيمٚملم وهق 

٦م ذك ُمٜم٤مف ٞمَ ددٚم  سم٤مًمٙمُ  -يٕمٜمل األؾم٤ٌمب  -االًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م ♫: » ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ًمٚمتقطمٞمد، وإٟمٙم٤مر أن شمٙمقن أؾم٤ٌمسم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ىمدح ذم اًمنمع واحلٙمٛم٦م، واإلقمراض قمٜمٝم٤م 

ُمداومٕم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، وشمٜمزيٚمٝم٤م ُمٜم٤مزهل٤م، و !ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمقَّن٤م أؾم٤ٌمسم٤م ٟم٘مّم٤من ذم اًمٕم٘مؾ

هق حمض اًمٕمٌقدي٦م ، وشمًٚمٞمط سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، وؿمٝمقد اجلٛمع ذم شمٗمرىمٝم٤م واًم٘مٞم٤مم هب٤م

 .(8)شواعمٕمروم٦م وإصم٤ٌمت اًمتقطمٞمد واًمنمع واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م

 :املطمب الجالح: وػسٔعٗة األخر باألضباب
 األظمذ سم٤مألؾم٤ٌمب وُم٤ٌمذهت٤م هق ُم٘مت٣م اًمنمع واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة.

ا: ُمٜمٝم٤م قمغم ذًمؽاألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م و  : يمثػمة ضمدًّ

آنَِفث  ﴿: - شمٕم٤ممم - ىمقل اهلل ـَ  ًۡ َّٰٔةَ ـَيۡخَُل يَ ًُ ٱلػَّ ُٓ َ ٍَۡج ل َر
َ
ًۡ ـَأ ًُٓ ِإَوذَا ُنَِج ذِيِٓ ِِۡ ٌّ

آنَِفٌث  ـَ ِت 
ۡ
ًۡ َوۡۡلَأ َِ َوَرآنُِس  ٌ ْ ٔا ُ ْ ـَيۡيَُهُٔ ۖۡ ـَإِذَا َشَجُدوا ًۡ ُٓ ۡشيَِدخَ

َ
ْ أ ُخُذوٓا

ۡ
َػَم َوِۡلَأ ٌَّ

 ًۡ ُْ ُخُذواْ ِخۡذَر
ۡ
َػَم َوِۡلَأ ٌَ ٔاْ  ٔاْ ـَيۡيَُػيُّ ًۡ يَُػيُّ َ ۡخَرىَّٰ ل

ُ
 اآلي٦م.، [128]اًمٜم٤ًمء:  ﴾...أ

واْ ﴿: - ؾمٌح٤مٟمف - وىمقًمف ِغدُّ
َ
ة  َوأ َّٔ َِ كُ ٌّ ا ٱۡشخََفۡػخًُ  ٌَّ  ً ُٓ َ  [.62]األنٗم٤مل: ﴾ ل

                                                             

 (.133/ 8ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم: »( ُيٜمٔمر1)

 (.857/ 1) اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (8)
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َُم٤م َأيَمَؾ َأطَمٌد »ىم٤مل: ط   قمـ اًمٜمٌل َؓب رِ ٙمَ ي   دِ ٕم  وقمـ اعم٘مدام سمـ ُمَ 

 َداُوَد  - ىَمطُّ  -ـَمَٕم٤مًُم٤م 
ِ
ـ  قَمَٛمِؾ َيِدِه، َوإَِن َٟمٌَِل اَّلَل ـ  َأن  َي٠م يُمَؾ ُِم ا ُِم ً ، يَم٤مَن ♠ظَمػم 

ـ  قَمَٛمِؾ َيِدهِ   .(1)شَي٠م يُمُؾ ُِم

 
ِ
ِ٘مُٚمَٝم٤م  ،وقمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓ ىم٤مل: ىَم٤مَل َرضُمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأقم 

ِ٘مٚم َٝم٤م َوشَمَقيَمؾ  »ط: َوَأتََقيَمُؾ، َأو  ُأـم ٚمُِ٘مَٝم٤م َوَأتََقيَمُؾ؟ ىَم٤مَل   .(8)شاقم 

 ًمٌِ ط  واًمٜمٌل
ِ
طمدلم يقم أُ قمَ ر  ر، وفم٤مهر سملم دِ ٗمَ ٖم  س اعم

رع دِ سمِ  ، أي مل يٙمتِػ (3)

ومقق اآلظمر، واؾمت٠مضمر ه٤مدي٤م يدًمف اًمٓمريؼ ح٤م ظمرج  واطمد ي٘مٞمف، سمؾ ًمٌس درقم٤م

 .(5)َت ؾمٜم٦مق  ، ويم٤من يَدظِمُر ألهٚمف ىمُ (4)ُمٝم٤مضمرا إمم اعمديٜم٦م

أن ي٠مظمذ سم٤مألؾم٤ٌمب، ويتٕمٚمؼ : وهذا ال ي٘مدح ذم اًمتقيمؾ، سمؾ هق ُمـ مت٤مم اًمتقيمؾ

 .واالقمتامد قمغم اًم٥ًٌم ،األظمذ سم٤مًم٥ًٌم، وَمَٗمرٌق سملم ▐ ىمٚمٌُف سم٤مهلل

 : ٔأسهاوّا ،إٌٔاع األضباباملطمب السابع: 
 األؾم٤ٌمب ىمًامن:

 وهل ُم٤م صمٌت٧م ؾمٌٌٞمتف سم٤مًمنمع، أو سم٤محلس : اًم٘مًؿ األول: أؾم٤ٌمب طم٘مٞم٘مٞم٦م

                                                             

 (.8278أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 1)

 (، وطمًٜمف األًم٤ٌمين.1161(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )8517أظمرضمف اًمؽمُمذي ): طمًـ( 8)

 ( يٜمٔمر: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، أبقاب اجلٝم٤مد، سم٤مب اًمًالح.3)

 (.4874، طمدي٨م رىمؿ: )شاعمًتدرك»يٜمٔمر: ( 4)

 (.5357( يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري، طمدي٨م رىمؿ )5)
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 واًمتجرسم٦م.

 أنقاع:  وهذا اًم٘مًؿ

 : اًمٜمقع األول: أؾم٤ٌمب ُمنموقم٦م

 ٌُّ ح سمًٌع مترات ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ اًمًؿ واًمًحر، يم٤مًمدقم٤مء واًمّمدىم٦م، واًمتّم

 ىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واألوراد ًمدومع اًمًحر واًمٕملم. واًمرُّ 

 : اًمٜمقع اًمث٤مين: أؾم٤ٌمب ُم٤ٌمطم٦م

 ٤م، وًمٞمس ومٞمف حمذور ذقمل.ًًّ ؿ أثره قم٘مال أو طمِ وهل ُم٤م قُمٚمِ 

 ذم ظمٗمض طمرارة اجلًؿ.سمٕمض اًمٕم٘م٤مىمػم احلديث٦م ُمثؾ اؾمتٕمامل 

 : اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: أؾم٤ٌمب ُمٙمروه٦م

ىم٤مء يم٤مالؾمؽِم  :هتٝم٤مٜمس األؾم٤ٌمب اعم٤ٌمطم٦م، ًمٙمـ دل اًمدًمٞمؾ قمغم يمرا وهل ُمـ ضمِ 

 وااليمتقاء.

 : اًمٜمقع اًمراسمع: أؾم٤ٌمب حمرُم٦م

ختٚمٞمؾ اخلٛمر، سم٠من : ُمثؾ :وهل أؾم٤ٌمب طم٘مٞم٘مٞم٦م، ًمٙمـ ضم٤مء اًمنمع سمتحريٛمٝم٤م

ٚم٘مل ومٞمف ُمٚمح٤م ٠من يُ يمل اخلٛمر إمم ظمؾ ٟم٤مومع، ؿمٞمئ٤م يٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم حتقُّ ُم٤مًمُٙمٝم٤م  يٗمٕمؾ
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  قَل ؾُم رَ  نَ أَ : أو سمّمال أو ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ال جيقز حلدي٨م أنس ؓ
ِ
 اهلل

، وَمَ٘م٤مَل: ط  ِر شُمَتَخُذ ظَمالًّ َٛم  ـِ اخل   .(1)شاَل »ؾُمئَِؾ قَم

ً  وُمثؾ اًمذَ  وم٢مٟمف ؾم٥ٌم ذم إزه٤مق اًمروح وإَّن٤مر اًمدم، ًمٙمـ  :ٗمرـ واًمٔمُّ يم٤مة سم٤مًم

 قَمَٚمٞم ِف وَمُٙمُٚمقُه، »ط : ضم٤مء اًمنمع سمتحريٛمف ذم ىمقًمف 
ِ
ُؿ اَّلَل ََر اًمَدَم، َوُذيمَِر اؾم  َُم٤م َأَّن 

ـَ َوا  ً  .(8)شًمٔمُُّٗمرَ ًَمٞم َس اًم

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: أؾم٤ٌمب وـهٛمٞم٦م: 

ٕمت٘مد أَّن٤م أؾم٤ٌمب حلّمقل أؿمٞم٤مء، وًمٞمس ذم اًمنمع أو اًمتجرسم٦م وهل ُم٤م يُ 

 واحلس ُم٤م يدل قمغم ؾمٌٌٞمتٝم٤م، سمؾ ذًمؽ اقمت٘م٤مد ُمقهقم ال طم٘مٞم٘م٦م ًمف.

يمؾ ُمـ أث٧ٌم ًمٌمء ؾم٤ٌٌم همػم ذقمل وال ♫: » ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

ٌ   :طمز: وم٢مٟمف ىمد أتك ٟمققم٤م ُمـ اًمنمك ٤ٌم ُمع اهلل، وصمٌقت ألنف ضمٕمؾ ٟمٗمًف ُمً

 .(3)شؾ اًمنمعٌَ تٚم٘مك ُمـ ىمِ األؾم٤ٌمب عم٤ًٌٌمهت٤م إٟمام يُ 

 :سم٤مب ُمـ اًمنمك ًمٌس احلٚم٘م٦م أو اخلٞمط وٟمحقمه٤موإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم شمرمج٦م اًم٤ٌمب )

هؾ هٜم٤مك ارشم٤ٌمط سملم ًمٌس طمٚم٘م٦م ذم اًمٞمد، أو ، وشم٤ًمءًمٜم٤م: ًمرومع اًمٌالء أو دومٕمف(

 اعمرض واًمِمٗم٤مء ُمٜمف؟ رسمط ظمٞمط قمغم اًمٕمٜمؼ، وسملم رومع

                                                             

 (.1983أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)

 (.1968( وذم ُمقاوع يمثػمة، وُمًٚمؿ )8488أظمرضمف اًمٌخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.128/ 1ش )جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم» (3)
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ومٕمؾ ذًمؽ ؾم٥ٌم  اًمنمع وال اًمتجرسم٦م وال احلس قمغم أنَ  اجلقاب: ال، ومٚمؿ يدَل 

 ذم اًمِمٗم٤مء ُمـ اعمرض.

ح سمجٚمد ؿم٤مة ًَ وُمثؾ ذًمؽ: ًمق أن رضمال أصٞم٥م سمٛمرض ذم سمٓمٜمف، ومّم٤مر يتٛمَ 

: ومٞمف قملم يمػ   صقرةَ  - أو ذم ؾمٞم٤مرشمف - ؼ ذم ُمدظمؾ سمٞمتفقمٚمَ : وآظمر! ـمٚم٤ٌم ًمٚمِمٗم٤مء

اختذ ضمٚمقد اًمذئ٤مب ًمٓمرد اًمِمٞم٤مـملم قمٜمد : وصم٤مًم٨م !أَّن٤م ؾم٥ٌم ذم دومع اًمٕملمألضمؾ 

ًمٌس ظم٤مشمؿ اًمٗمْم٦م حيٛمل ُمـ إؾم٘م٤مط  ىمٞمؾ هل٤م: إنَ : وراسمٕم٦م! اًمًٙمـ ذم ُمٜمزل ضمديد

 اجلٜملم ذم احلٛمؾ.

 اعم٘مّمقدًمٙمـ  ،واألُمثٚم٦م يمثػمة سمجٜم٤مب اًمتقطمٞمد. ؾُّ ومٝمذه أؾم٤ٌمب ُمقهقُم٦م خُتِ 

 اًمٗمروع.األصؾ، دون اًمتقؾمع ذم ذيمر وٌط 

 : املطمب ارتاوظ: عالقة األضباب بالػسك
 يم٤م ذم طم٤مًملم: يٙمقن اًم٥ًٌم ِذ 

 : ؼ اًم٘مٚم٥م سمفٚمُّ وشمٕمَ  ،احل٤مل األومم: االقمتامد قمغم اًم٥ًٌم

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ ؿَمٞم ئ٤ًم »ىم٤مل: ط  وهذا خم٤مًمػ حل٘مٞم٘م٦م اًمتقيمؾ، وذم احلدي٨م أنف َُم

ك اًمٕمٛمكم األصٖمر. ًمٙمـ إذا ك ُمـ سم٤مب اًمنم  ، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمنم  (1)شُويمَِؾ إًَِمٞم فِ 

ص٤مر ، ٚم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦ماًمٕمِ واقمت٘مد أن هذا اًم٥ًٌم يًت٘مؾ سم٤مًمٗمٕمؾ، وأنف اعم١مصمر سمذاشمف، 

 ذيم٤م أيمؼم، يمٛمـ ينمب اًمدواء ُمٕمت٘مدا أنف اًمِم٤مذم سمذاشمف.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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 :احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: إصم٤ٌمت ؾم٥ٌم ومهل

ومٛمـ سم٤مذ ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م وم٘مد وىمع ذم اًمنمك  .وؾمٌؼ سمٞم٤من األؾم٤ٌمب اًمقمهٞم٦م

 األصؾ، وىمد يّمؾ األُمر إمم اًمنمك األيمؼم. األصٖمر ُمـ طمٞم٨ُم 

 لمػسك الٕاقع يف ِرا الباب:املطمب الطادع: أوجمة 

 ذيمر أجْم٤م:ومم٤م يُ  ٤م.ٌف ُمٜمٝماألُمثٚم٦م يمثػمة، ؾمٌؼ ـمرَ 

 إن ؿم٤مء اهلل. ُمٗمَّمال، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م: ىمك واًمتامئؿاًمرُّ أوال: 

ـ ضمٜمس اًمتامئؿ: ٌس احلٚم٘م٦م واخلٞمط وٟمحقمه٤م ًمرومع اًمٌالء أو دومٕمفًمُ صم٤مٟمٞم٤م:   .وهذه ُم

 : ٤مًمٓم٦م اعمريضجرد خماٟمت٘م٤مل اًمٕمدوى سمٛم اقمت٘م٤مدصم٤مًمث٤م: 

 اَل ى وَ وَ د   قمَ اَل »ط: ف ىمقًمُ  اعم٠ًمخ٦مهذه ورد ذم و
، وهذا يٗمٞمد ٟمٗمل (1)شةػَمَ  ـمِ

ُذوِم »ط: ف ىمقًمُ  -يمذًمؽ  -وورد  اًمٕمدوى. ـَ اعمَج  ـَ األؾََمدِ ومَِر ُِم ، (8)شيَماَم شَمِٗمرُّ ُِم

إصم٤ٌمت اًمٕمدوى  يدلُّ قمغموهذا  ،(3)شال ُيقِرَدَن مُم ِرٌض قَمغَم ُُمِّمح  »ط: ف وىمقًمُ 

 ش.ي٦مٕمدِ األُمراض اعمُ »سمد  ًٛمكومٞمام يُ 

                                                             

(، ُمـ 8885(، وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )5727أظمرضمف اًمٌخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ¶.طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

(، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ، وأَوًمف ُمقاومؼ 5727أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 8)

 ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

.8881(، وُمًٚمؿ )5771: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3) ـ طمدي٨م أيب هريرةؓ   (، ُم
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أطمد أنقاع قمٚمقم وهق  - شخمتٚمػ احلدي٨م»وهذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ أؿمٝمر األُمثٚم٦م ذم 

 اإلؿمٙم٤مل ذم هذه اعم٠ًمخ٦م.، وًمٚمٕمٚمامء يمالم ـمقيؾ ذم شمقضمٞمف -احلدي٨م 

أن خم٤مًمٓم٦م اًمّمحٞمح ًمٚمٛمريض ؾم٥ٌم الٟمت٘م٤مل  -واهلل أقمٚمؿ  -وًمٕمؾ األىمرب 

وم٤مًمٜمٗمل ومٞمف ًمٞمس ٟمٗمٞم٤م ًمٚمقضمقد،  ،شىوَ د   قمَ اَل »اعمرض )اًمٕمدوى(، وأُم٤م طمدي٨م 

  ٌ ، واعمرض ال يٜمت٘مؾ - قمز وضمؾ -٥م هق اهلل وإٟمام ٟمٗمل ًمٚمت٠مثػم: ألن اعم١مصمر اعمً

وهلذا رسمام خي٤مًمط  .، ومال قمدوى سمذاهت٤م▐ اهللسمٜمٗمًف وإٟمام يٜمت٘مؾ سمٛمِمٞمئ٦م 

ؾم٥ٌٌم ذم اٟمت٘م٤مل  ومٛمخ٤مًمٓم٦م اعمريض :اًمّمحٞمُح اعمريَض ومال يّم٤مب سم٤معمرض

إن ؿم٤مء أضمراه : -شمٕم٤ممم  -إمم اًمّمحٞمح، وهذا اًم٥ًٌم حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل  اعمرض

 وم٤مٟمت٘مؾ اعمرض، وإن ؿم٤مء ُمٜمٕمف ومٚمؿ يٜمت٘مؾ اعمرض.

اٟمت٘م٤مل طم٤مُمالت اعمرض، واًمتل شُمًَٛمك ػ اآلن أن اًمٕمدوى قم٤ٌمرة قمـ ِِم ايمتُ  وىمد

 ، واٟمت٘م٤مل هذه اعمٞمٙمروسم٤مت هق )اًمٕمدوى(.شاعمٞمٙمروسم٤مت»ذم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م 

○ ○ ○ 

 الجاٌ٘: السقى. ٔفْٗ مخطة وطالب:املبشح 
 : ٔوا ٖػابّّا ،املطمب األٔه: تعسٖف السقٗة

 ٘مرأ ًمدومع اًمٌالء أو رومٕمف. ومجٕمٝم٤م ُرىمك.: هل اًمٙمٚمامت اًمتل شمُ ىمٞم٦ماًمرُّ 

وهمٚم٥م اىمؽمان  .ومٝمل يمٚمامت شُم٘مرأ ًمدومع اًمٌالء ىمٌؾ ٟمزوًمف، أو ًمرومٕمف سمٕمد ٟمزوًمف

 وووع اًمٞمد قمغم ُمقوع اًمٕمٚم٦م. ،٨مٗم  يم٤مًمٜمَ :ىمٞم٦مسمٕمض األومٕم٤مل سم٤مًمرُّ 
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 قم٤مم.، وظم٤مص: وُمـ ظمالل هذا اًمتٕمريػ يتٌلم أن اًمرىمٞم٦م هل٤م ُمٕمٜمٞم٤من

 اًمٌالء. وىمع سمفاًمذي  ٕمَقذ هب٤م ص٤مطم٥م اآلوم٦ماعمٕمٜمك اخل٤مص: هل اًمتٕمقيذة اًمتل يُ 

تٕمقذ سمف ُمـ اًمنمور، ُمـ األُمراض وهمػمه٤م، ىمٌؾ واعمٕمٜمك اًمٕم٤مم: يمؾ ُم٤م يُ 

 ٟمزول اًمٌالء وسمٕمده.

  :وهٜم٤مك أخٗم٤مظ ذات صٚم٦م سم٤مًمرىمٞم٦م: ُمٜمٝم٤م 

 :اًمٕمزائؿأوال: 

 ش.ىمك هل اًمتل شمًٛمك اًمٕمزائؿاًمرُّ »ذم ُم٤ًمئؾ هذا اًم٤ٌمب:  ىم٤مل اعمّمٜمػ  

ـ أهؾ اًمٚمُّٖم٦م: يم ىمك ىم٤مل سمفوشمٗمًػم اًمٕمزائؿ سم٤مًمرُّ   .(1)٤مجلقهري واًمٗمػموزآسم٤مديهمػم واطمد ُم

ئؿ سمذًمؽو ًمٜمٔمر إمم طم٤مل اًم٘م٤مرئ، ألنف اُمـ ضمٝم٦م : ُمـ ضمٝمتلم شمًٛمٞم٦م اًمٕمزا

اًمٜمٔمر إمم اعم٘مروء، وُمـ ضمٝم٦م  م ىمٚمٌف، ويًتجٛمع ىمقة ٟمٗمًف ذم هذه اًمرىمٞم٦م.يٕمزِ 

 وذًمؽ سم٤مظمتٞم٤مر آي٤مت أو ؾمقر خمّمقص٦م عمزيد ومْمؾ ومٞمٝم٤م.

ئؿ اًم٘مرآن، قمزُم٧م »ىم٤مل اسمـ وم٤مرس:  قمغم اجلٜمل، وذًمؽ أن شم٘مرأ قمٚمٞمف ُمـ قمزا

 .(8)شرضمك هب٤م ىمٓمع اآلوم٦م قمـ اعم١موفوهل اآلي٤مت اًمتل يُ 

راقمك ومٞمٝم٤م طم٤مل ىمك، يُ وم٤محل٤مصؾ أن اًمٕمزائؿ طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ُمـ أطمقال اًمرُّ 

 .(3)اًم٘م٤مرئ أو اعم٘مروء أو مه٤م مجٞمٕم٤م

                                                             

 .شقمزم»ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي، ُم٤مدة ش اًم٘م٤مُمقس»و (،5/1985)ًمٚمجقهري ش اًمّمح٤مح»ُيٜمٔمر: ( 1)

 (.4/328ش )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م( »8)

 (.4/147ش )اًمٗمروق»ومرق سمٞمٜمٝمام اًم٘مراذم ذم  (3)
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 ة:نم  اًمٜمُّ صم٤مٟمٞم٤م: 

 أو ُمس ُمـ اجلـ.٩م هب٤م ُمـ يم٤من سمف ؾمحر ىمك يٕم٤مًمَ هل ٟمقع ُمـ اًمرُّ 

 سم٤مسم٤م ظم٤مص٤م.♫ اعم١مًمػ وأومرد هل٤م 

 :اًمتامئؿصم٤مًمث٤م: 

ذ هب٤م اإلٟم٤ًمن ٝمام شمٕمقيذة، يٕمٜمل أؿمٞم٤مء يتٕمقَ ٜمشمِمؽمك اًمرىمك واًمتامئؿ ذم أن يمال ُم

ىمع أو اعمتقىمَ  ىمك يمٚمامت شُم٘مرأ، وأُم٤م اًمتامئؿ ًمٙمـ اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اًمرُّ  ع.ُمـ اًمنم اًمقا

 ومٝمل أؿمٞم٤مء شمٕمٚمؼ.

ـ صقر اًمرُّ وصمٛم٦م رأي آظمر أن   ىمك، ومٙمؾ متٞمٛم٦م رىمٞم٦م، وال قمٙمس.اًمتامئؿ صقرة ُم

ُمٓمٚم٘م٤م، ؾمقاء يم٤من سم٘مراءة رء،  قمغم ُمٕمٜمك اًمرىمٞم٦م، وأَّن٤م اًمتٕمقيذةُ  ل  وهذا ُمٌٜمِ 

 أو سمٙمت٤مسمتف وشمٕمٚمٞم٘مف.

 املطمب الجاٌ٘: سهي السقى، ٔوتى تهُٕ غسنا؟

 ىمك هل٤م صقرشم٤من:اًمرُّ 

ُم٦م، وهل قمغم اًمنمقمٞم٦م، ومٝمذه حمرَ : أن شمٙمقن همػم ضم٤مُمٕم٦م ًمنموط اًمرىمٞم٦م األومم

 غ اًمنمك، وُمٜمٝم٤م ُم٤م دون ذًمؽ.درضم٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمُ 

 ضم٤مُمٕم٦م ًمنموط اًمرىمٞم٦م. وهل٤م ضمٝمت٤من:: أن شمٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦م

 :ًمراىملضمٝم٦م ااجلٝم٦م األومم: 
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ف وم٤مًمرىمٞم٦م   ًمٜمٗمًف أو ًمٖمػمه. وذم ذًمؽ أدًم٦م، ُمٜمٝم٤م:  ٧مٜم٦م، ؾمقاء يم٤مٟمؾُم ذم طم٘م 

 »▲:  قمـ قم٤مئِم٦م
ِ
ِف ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل ًِ ُ قَمغَم َٟمٗم  َرأ تََٙمك َي٘م  يَم٤مَن إَِذا اؿم 

ُح سمِٞمَِدهِ َرضَم٤مَء  ًَ ُ قَمَٚمٞم ِف َوَأُم  تََد َوضَمُٕمُف يُمٜم ٧ُم َأىم َرأ َذاِت َوَيٜم ُٗم٨ُم، وَمَٚماَم اؿم  َُٕمق  سم٤ِمعم 

 .(1)شسَمَريَمتَِٝم٤م

  قُل ؾُم رَ  ىم٤مًم٧م: يم٤منَ  ▲وقمٜمٝم٤م 
ِ
ٚمِِف َٟمَٗم٨َم ط  اهلل ـ  َأه  إَِذا َُمِرَض َأطَمٌد ُِم

َذاِت  َُٕمق   .(8)قَمَٚمٞم ِف سم٤ِمعم 

ِه٥ِم اًم ٤ٌَمَس، »يم٤من يرىمل هبذه اًمرىمٞم٦م: ط  أن رؾمقل اهلل: ▲ وقمٜمٝم٤م َأذ 

ِػ َأن ٧َم اًمَِم٤مذِم، اَل ؿِمَٗم٤مَء إاَِل ؿِمَٗم٤مُؤَك، ؿِمَٗم٤مًء اَل ُيَٖم٤مدُِر ؾَمَ٘مامً   .(3)شَرَب اًمٜم٤َمِس، َواؿم 

 
ِ
 اهلل ر سمـ قمٌداإلطم٤ًمن إمم اًمٖمػم، يمام ضم٤مء قمـ ضم٤مسماًمرىمٞم٦م ُمـ  ٤م ذموح

  قلِ ؾُم رَ  عَ ُمَ  قٌس ٚمُ ضُم  ـُ ح  وٟمَ  ،ٌب رَ ٘م  ٤م قمَ ٜمَ ُمِ اًل ضُم رَ  ٧م  همَ دَ ىم٤مل: ًمَ ¶ 
ِ
، ط اهلل

  قَل ؾُم ٤م رَ : يَ ٌؾ ضُم رَ  ٤مَل ٘مَ ومَ 
ِ
تََٓم٤مَع ُِمٜم ُٙمؿ  َأن  َيٜم َٗمَع أظََم٤مُه »: ٤مَل ل؟ ىمَ ىمِ ر  أَ  اهلل ـِ اؾم  َُم

 .(4)شوَمٚم ٞمَٗم َٕمؾ  

 :لرىمِ عمَ ا ضمٝم٦ماجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

                                                             

 (.8198( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )5216: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (، وهق ُمـ رواي٤مت احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.8198( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.8191(، وُمًٚمؿ )5675: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)

 (.8199أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 4)
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ـَ ومٝمل ضم٤مئزة همػم حمٔمقرة، : سمٓمٚم٥م ُمٜمف ٧موم٢من يم٤مٟم حلدي٨م  :شمريمٝم٤م أومْمؾًمٙم

اًمًٌٕملم أخٗم٤م اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وال قمذاب، وومٞمف وصٗمٝمؿ أَّنؿ: 

شقنَ ىمُ ؽَم ً   يَ اَل »
(1). 

 ▲ومٝمل ُم٤ٌمطم٦م أو ُمًتح٦ٌم، حلدي٨م قم٤مئِم٦م : سمٖمػم ـمٚم٥م ٧موإن يم٤مٟم

 
ِ
َتَٙمك َرؾُمقُل اهلل يُؾ، ىَم٤مَل: ط ىم٤مًم٧م: يَم٤مَن إَِذا اؿم  ِ يَؽ، »َرىَم٤مُه ضِمؼم  ِ  ُيؼم 

ِ
ِؿ اهلل سم٤ِمؾم 

 ٍ َد، َوَذ  يُمؾ  ذِي قَملم  ًَ ـ  َذ  طَم٤مؾِمٍد إَِذا طَم ِٗمٞمَؽ، َوُِم  َيِم 
ٍ
ـ  يُمؾ  َداء وشم٘مَدم . (8)شَوُِم

 أجْم٤م. ،طرىم٧م اًمٜمٌل  ٤مأَّن ▲قمـ قم٤مئِم٦م 

  ُمٜمٝم٤م:يمثػمة:  ذم صقروشمّمؾ اًمرىمٞم٦م إمم اًمنمك 

ىمٞم٦م هل اعم١مصمرة اًمٗم٤مقمٚم٦م، وأَّن٤م سمذاهت٤م شمدومع اًمي وشمرومٕمف. اقمت٘م٤مد أن اًمرُّ  أوال:

 وهذا ذك أيمؼم.

 ٤مقمدم اؾمت٘مالهلاقمت٘م٤مد ىمٞم٦م وشمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م هب٤م، ُمع االقمتامد قمغم اًمرُّ  صم٤مٟمٞم٤م:

 هذا ذك أصٖمر، يمام ؾمٌؼ ذم ُمٌح٨م األؾم٤ٌمب.. وسم٤مًمت٠مثػم

، أو - شمٕم٤ممم -يمدقم٤مء همػم اهلل : ىمٞم٦م صقرة ُمـ صقر اًمنمكٜم٧م اًمرُّ إذا شمْمٛمَ  صم٤مًمث٤م:

 ًَ  ؿ سمف.االؾمتٕم٤مذة أو اًم٘م

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (.8185أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 8)
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 :املطمب الجالح: غسٔط السقٗة الػسعٗة

قمٜمد اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ ومٞمام ذيمروه وهذه اًمنموط، قمدد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

وًمٕمؾ ُُمٗمَتِ٘مر إمم اًمدًمٞمؾ. سمٕمْمٝم٤م أَن ذم سمٕمض، و اًمنموط داظمؾ ٟمجد أن سمٕمض

 ِمؽمط هل٤م صمالصم٦م ذوط: اًمرىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م يُ األىمرب أن 

 ،قم٤مء قمٚمؿ اًمٖمٞم٥ميم٤مًمنمك واًمًحر واد   :ظمٚمقه٤م ُمـ اعمحٔمقر اًمنمقمل أوال:

 وٟمحق ذًمؽ.

اًمتٕمٚمؼ . ومٞمٙمقن أَّن٤م ال شم١مصمر سمٜمٗمًٝم٤م، وإٟمام هل ؾم٥ٌم ُمـ األؾم٤ٌمب ٕمت٘مديُ أن  صم٤مٟمٞم٤م:

سم٤مهلل أن يتٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م قمٜمد اًمرىمٞم٦م : ، وهذا ُمـ صٛمٞمؿ اًمتقطمٞمد- شمٕم٤ممم -سم٤مهلل 

اًم٘مٚم٥م إذا ؿمَع ومٞمف ٟمقر اًمتَقطمٞمد صُٚمح، وَزيمك ال ورضم٤مء ورهم٦ٌم، وشمقيمُّ ▐ 

 .وـم٤مسم٧م طمٞم٤مشمف

 اًمرىمٞم٦م ُمٗمٝمقُم٦م اعمٕمٜمك. شمٙمقنأن  صم٤مًمث٤م:

ؿ ال ُيدرى ُمٕمٜم٤مه، وال يِمؽمط أن شمٙمقن سم٤مًمٚمٖم٦م ٌٝمَ ويمالم ُمُ  ومال شمٙمقن سمٓمالؾمؿَ 

يم٤مخلٓم٤ميب واًمٌٖمقي واسمـ  :وهذا ُمذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ األئٛم٦م اعمح٘م٘ملم .اًمٕمرسمٞم٦م

 طمجر وهمػمهؿ.

 قى تٕقٗفٗة؟املطمب السابع: ِن السُّ

اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، وال جيقز اًم٘مرآن و ىمك قمغم ُم٤م ورد ذم٘متٍم ذم اًمرُّ هؾ يُ أي: 

 اًمرىمٞم٦م سمٖمػمه٤م، أم جيقز ذًمؽ ُمع ُمراقم٤مة اًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م؟.
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 زاد قمغم ُم٤م ورد.ىمك شمقىمٞمٗمٞم٦م، وال يُ ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: اًمرُّ 

ـ اًمت٘مٞمد سمنموط اًمرىمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.وىم٤مل آظمرون: سمؾ اًمرُّ  ـ ال سمد ُم   ىمك اضمتٝم٤مدي٦م، ًمٙم

 . وُمـ أدًمتف: -واهلل أقمٚمؿ  -وهذا اًمرأي اًمث٤مين هق األرضمح 

 ٤َمِهٚمَِٞم٦مِ ىم٤مل:  قَمقِف سمـ ُم٤مًمؽ األؿمَجِٕمل  ؓ طمدي٨م ىِمل ذِم اجل   ،يُمٜم٤َم َٟمر 

ٜم٤َم  : وَمُ٘مٚم 
ِ
، اَل ط: »وَمَ٘م٤مَل  ؟يَمٞم َػ شَمَرى ذِم َذًمَِؽ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل ِرُوقا قَمكَمَ ُرىَم٤ميُمؿ  اقم 

كٌ  ـ  ومِٞمِف ِذ  ىَمك َُم٤م مَل  َيُٙم َس سم٤ِمًمرُّ
 .(1)شسَم٠م 

د هب٤م اًمٜمص، ىمك اًمتل مل يرِ اًمرُّ  أىمرَ ط  : أن اًمٜمٌلذم احلدي٨م الًم٦موضمف اًمدَ و

 ًمٙمـ اؿمؽمط أن شمٙمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمنمك.

 ؓضم٤مسمرقمـ و  
ِ
َرِب، وَمٜمََٝمك َرؾُمقُل اهلل ـَ اًم َٕم٘م  ىمِل ُِم  ىم٤مل: يَم٤مَن زِم ظَم٤مٌل َير 

 ط 
ِ
ىَمك، ىَم٤مَل: وم٠َمَت٤َمُه، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل ـِ اًمرُّ ىمِل  ،قَم ىَمك، َوأَن٤َم أَر  ـِ اًمرُّ إَِٟمَؽ ََّنَٞم ٧َم قَم

َرِب، ومََ٘م٤مَل:  ـَ اًم َٕم٘م  تَٓم٤َمَع ُِمٜم ُٙمؿ  أَن  َيٜم َٗمَع أظََم٤مهُ »ُِم ـِ اؾم   .(8)شومَٚم ٞمَٗم َٕمؾ   َُم

ح٤م اطمت٤مج ط  ف مم٤م أظمذه٤م قمـ اًمٜمٌل: أنف ًمق يم٤مٟم٧م رىمٞمتُ ذم احلدي٨م ضمف اًمدالًم٦موو

 قمغم أَّن٤م يم٤مٟم٧م اضمتٝم٤مدا ُمٜمف، وم٤مطمت٤مج إمم اًم١ًمال قمٜمٝم٤م. أن ي٠ًمخف قمٜمٝم٤م، ومدَل 

                                                             

 (.8822أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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يٙمت٥م ذم إٟم٤مء »  :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ .وُمِمك قمغم ذًمؽ قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء

آءُ ﴿ٟمٔمٞمػ  ٍَ ۡج إِذَا ٱلصَّ ۡج  ١ٱنَظلَّ ا وَُخلَّ َٓ ِ ذَُِۡج لَِربّ
َ
ۡت  ٢َوأ دَّ ٌُ ۡرُض 

َ
 ِإَوذَا ٱۡۡل

َٓا َوََّتَيَّۡج  ٣ ا ذِي ٌَ ىَۡلۡج 
َ
 ،[، وشمنمب ُمٜمف احل٤مُمؾ4 -1: ]االٟمِم٘م٤مق ﴾َوخ

 قمغم سمٓمٜمٝم٤م. شُّ رَ ويُ 

يمت٤مب ًمٚمرقم٤مف: يم٤من ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   يٙمت٥م قمغم ضمٌٝمتف 

ۡرُض ٱةۡيَِِع ﴿
َ
كۡيِِِع َورِيَو َيٰٓأ

َ
آُء أ ٍَ ََّٰص آَءِك َوَي ۡمرُ  ٌَ

َ
آُء وَكَُِضَ ٱۡۡل ٍَ ۡ ﴾ وَِديَؼ ٱل

م ٝم٤م سمدَ وم٘م٤مل: وال جيقز يمت٤مسمتُ  ،[، وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: يمتٌتٝم٤م ًمٖمػم واطمد ومؼمأ 44]هقد: 

قمِ اًمرَ   -وم٢من اًمدم ٟمجس، ومال جيقز أن يٙمت٥م سمف يمالم اهلل : ػ، يمام يٗمٕمٚمف اجلٝم٤ملا

 ... - شمٕم٤ممم

قمغم اخلد اًمذي يكم اًمقضمع: سمًؿ اهلل اًمرمحـ يمت٤مب ًمقضمع اًميس: يٙمت٥م 

ۡف ﴿ ،اًمرطمٞمؿ
َ
ةَۡصََّٰر وَٱۡۡل

َ
َع وَٱۡۡل ٍۡ ًُ ٱلصَّ ًۡ وََتَػَو ىَُس ُز

َ
نَظأ
َ
ِٓي أ َٔ ٱَّلَّ ُْ َدةَ   ِٔكُۡو 

ا تَۡظُهُرونَ  ٌَّ ِۡو ﴿[، وإن ؿم٤مء يمت٥م: 83: اعمٚمؽ] ﴾كَيِيل   ََ ِِف ٱِلَّ ا َشَس ٌَ َوََلُۥ 
ٍِيعُ  َٔ ٱلصَّ ُْ ِۙ َو َٓارِ ًُ  َوٱنلَّ  .(1)[ش13]األنٕم٤مم:  ﴾ٱىَۡػيِي

ـ شمٞمٛمٞم٦م ـ ضمٜمس اًمدُّ    قمغم أن اًمرُّ  وٟمص اسم  ٤م.ٞمًّ ، واًمدقم٤مء ًمٞمس شمقىمٞمٗمِ (8)قم٤مءىمٞم٦م ُم

                                                             

 (.389-4/386ش )زاد اعمٕم٤مد» (1)

 (.1/188ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»يٜمٔمر: ( 8)
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اًمرىمٞم٦م سمٙمت٤مب اهلل،  وذم احلدي٨م: ضمقازُ »وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر : 

يمر واًمدقم٤مء اح٠مثقر، ويمذا همػم اح٠مثقر مم٤م ال خي٤مًمػ ُم٤م ذم ويٚمتحؼ سمف ُم٤م يم٤من سم٤مًمذ  

 .(1)شاح٠مثقر

 :املطمب ارتاوظ: أقطاً السقٗة

 :اقمت٤ٌمراتٕمدة سم٘مًؿ اًمرىمٞم٦م يٛمٙمـ أن شمُ 

  :إمم ىمًٛملم:هبذا االقمت٤ٌمر شمٜم٘مًؿ . ووىمتٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمرأوال 

 :اًم٘مًؿ األول: ىمٌؾ ٟمزول اًمٌالء

سم٤مب ُمـ اًمنمك ًمٌس »: سم٘مقًمف ذم شمرمج٦م اًم٤ٌمب وهذا ُم٤م قمؼم قمٜمف اًمِمٞمخ  

 ومدومع اًمٌالء يٕمٜمل ىمٌؾ ٟمزوًمف. :شًمرومع اًمٌالء أو دومٕمف :احلٚم٘م٦م واخلٞمط وٟمحقمه٤م

ط  لُّ ٌِ اًمٜمَ ىم٤مل: يم٤منَ ¶  ٕمـ اسمـ قم٤ٌمس. وموورد ذم اًمًٜم٦م ُم٤م يِمٝمد هلذا

، َوَيُ٘مقُل:  َ لم  ًَ ـَ َواحلُ ًَ ُذ احلَ َح٤مَق: َأقُمقُذ »ُيَٕمق  اَمقِمٞمَؾ َوإؾِم  ُذ هِب٤َم إؾِم  إَِن َأب٤َميُماَم يَم٤مَن ُيَٕمق 

 
ِ
ٍ الَُم٦مٍ سمَِٙمٚماَِمِت اَّلَل ـ  يُمؾ  قَملم  ـ  يُمؾ  ؿَمٞم ٓم٤َمٍن َوَه٤مَُم٦ٍم، َوُِم  .(8)شاًمت٤َمَُم٦ِم، ُِم

 ًُ  ـ سم٤مألبقيـ أن يٗمٕماله ُمع أوالدمه٤م.وهذا مم٤م حي

                                                             

 .(8876، شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم طمدي٨م رىمؿ )شومتح اًم٤ٌمري» (1)

 (.3371أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 8)
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يَم٤مَن إَِذا َأَوى إمَِم ومَِراؿِمِف يُمَؾ ًَمٞم َٚم٦ٍم مَجََع يَمَٗمٞم ِف، ط  َل ٌِ اًمٜمَ نَ أَ : ▲ وقمـ قم٤مئِم٦م

َخدٌ ﴿صُمَؿ ٟمََٗم٨َم ومِٞمِٝماَم ومََ٘مَرأَ ومِٞمِٝماَم: 
َ
ُ أ َٔ ٱّللَّ ُْ ٔذُ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿، ﴾كُۡو  ُغ

َ
كُۡو ﴿، و﴾كُۡو أ

ٔذُ ةِرَّبِ ٱنلَّاِس  ُغ
َ
ـ  ﴾أ تَٓم٤َمَع ُِم ُح هِباَِم َُم٤م اؾم  ًَ ٌ َدُأ هِباَِم قَمغَم َرأ ؾِمِف ، صُمَؿ َيٛم  ِدِه، َي ًَ ضَم

ِدهِ  ًَ ـ  ضَم ِٝمِف َوَُم٤م َأىم ٌََؾ ُِم َٕمُؾ َذًمَِؽ صَمالَث َُمَراٍت  .َوَوضم   .(1)شَيٗم 

ًَم٦َم سمٜم٧م طمٙمٞمؿ  َٚمِٛمٞموقمـ ظَمق  ًُّ  ىم٤مًم٧م:  ▲ ٦ماًم
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اهلل ط ؾَمِٛمٕم 

ـ  َٟمَزَل َُمٜم ِزاًل »ُ٘مقُل: يَ   ومَ  ،َُم
ِ
ـ  َذ  َُم٤م ظَمٚمََؼ، مَل  َ٘م٤مَل: َأقُمقُذ سمَِٙمٚماَِمِت اهلل اًمت٤َمَُم٤مِت ُِم

ـ  َُمٜم ِزًمِِف َذًمَِؽ  َؾ ُِم
حَتِ ٌء، طَمتَك َير  ُه َر   .(8)شَيُيَ

األدوي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اإلهلٞم٦م شمٜمٗمع ُمـ اًمداء سمٕمد  واقمٚمؿ أنَ »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  

، وإن يم٤من ُم١مذي٤م. ِيًّ ف، ومتٜمع ُمـ وىمققمف، وإن وىمع مل ي٘مع وىمققم٤م ُمُ طمّمقًمِ  ا

ذات واألذيم٤مر إُم٤م أن متٜمع وم٤مًمتٕمقُّ  .اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إٟمام شمٜمٗمع سمٕمد طمّمقل اًمداءواألدوي٦م 

قل سمٞمٜمٝم٤م وسملم يمامل شم٠مثػمه٤م سمح٥ًم يمامل اًمتٕمقذ وىمقع هذه األؾم٤ٌمب، وإُم٤م أن حتُ 

 .(3)شًتٕمٛمؾ حلٗمظ اًمّمح٦م وإلزاًم٦م اعمرضذ شمُ قَ ىمك واًمٕمُ وىمقشمف ووٕمٗمف، وم٤مًمرُّ 

 :اًم٘مًؿ اًمث٤مين: سمٕمد ٟمزول اًمٌالء

 ٟمزول اًمٌالء شمِمٛمؾ األُمراض اًمٕمْمقي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م.واًمرىمٞم٦م سمٕمد 

                                                             

 (، وذم ُمقاوع أظمرى.5217أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (1)

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (8)

 (.165/ 4ش )زاد اعمٕم٤مد» (3)
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اًمدقم٤مء إمم »ُم٤م ؾمٌؼ ذم سم٤مب : وُمـ ؿمقاهد اؾمتٕمامهل٤م ذم األُمراض اًمٕمْمقي٦م

ـَ »ىم٤مل: ط  ، ذم طمدي٨م همزوة ظمٞمؼم، وومٞمف أن اًمٜمٌلشؿمٝم٤مدة إمم ال إ  إال اهلل َأج 

ـُ َأيِب ـم٤َمًم٥ٍِم؟ َتِٙمل قَمٞم ٜمَٞم فِ : وَمِ٘مٞمَؾ  ،شقَمكِمُّ سم  ٌََّمَؼ ذِم وَم٠َمر   .ُهَق َيِم  ؾَمُٚمقا إًَِمٞم ِف، وَم٠ُميِتَ سمِِف، وَم

ـ  سمِِف َوضَمعٌ  ،قَمٞم ٜمَٞم ِف، َوَدقَم٤م ًَمفُ   يَم٠َمن  مَل  َيُٙم
أَ وَمؼَمَ

(1). 

سَم٦ٍم ذِم ؾَم٤مِق ؾَمَٚمَٛم٦َم، وَمُ٘مٚم ٧ُم أيب قُمٌٞمد، ىم٤مل: سمـ  يزيد وذم طمدي٨م : َرَأج ٧ُم َأثََر َض 

سَم٦ُم؟ وَمَ٘م٤مَل:  ٍؿ، َُم٤م َهِذِه اًمَي 
ٚمِ  ً ، وَمَ٘م٤مَل »َي٤م َأب٤َم ُُم َم ظَمٞم ؼَمَ سَم٦ٌم َأَص٤مسَمت ٜمِل َيق  َهِذِه َض 

َتَٙمٞم ُتَٝم٤م  طاًمٜم٤َمُس: ُأِصٞم٥َم ؾَمَٚمَٛم٦ُم، وَم٠َمتَٞم ٧ُم اًمٜمٌََِل  ٞمِف صَمالَث َٟمَٗمَث٤مٍت، وَماَم اؿم 
وَمٜمََٗم٨َم ومِ

٤مقَم٦مِ  ًَ شطَمَتك اًم
(8). 

  :أجْم٤مإمم ىمًٛملم. وشمٜم٘مًؿ هبذا االقمت٤ٌمر اىملرَ سم٤مقمت٤ٌمر اًمصم٤مٟمٞم٤م ، : 

 أن يرىمل ٟمٗمًف، وهذا هق األومْمؾ. -1

 ًمف صقرشم٤من: . وهذا اًم٘مًؿ أن يرىمٞمف همػمه -8

وؾمٌؼ سمٞم٤من طمٙمؿ ذًمؽ . ن يٙمقن سمٖمػم ـمٚم٥م، وإَُم٤م أأن يٙمقن سمٓمٚم٥موم٢مُم٤م 

 ش.ىمكٙمؿ اًمرُّ طُم »وأدًمتف ذم 

○ ○ ○ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (.4826أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 8)
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 لة. ٔفْٗ أزبعة وطالب: َٕاملبشح الجالح: التىائي ٔالتِّ

 :املطمب األٔه: تعسٖف التىائي

 ومع سمف اًمٌالء، وظم٤مص٦م اًمٕملم.د  ًتَ ؼ يُ ٕمٚمَ رء يُ : وهل :: مجع متٞمٛم٦ماًمتامئؿ

ٞم٧م مت٤مئؿ شمٗم٤مؤال سم٠منف حيّمؾ هب٤م مت٤مم اًمِمٗم٤مء، وهذا ُمـ اؾمتٕمامالت ٛم  وؾُم 

اًمّمحراء يغ ؾمٚمٞمام، شمٗم٤مؤال سمًالُمتف وؿمٗم٤مئف، ويًٛمقن دِ قن اًمٚمَ اًمٕمرب، يمام يًٛمُّ 

 اًم٘م٤مطمٚم٦م ُمٗم٤مزة شمٗم٤مؤال سم٤مًمٜمج٤مة.

زات، رَ ٚمد، وشمٙمقن ظَم : ومتٙمقن أصداوم٤م، وشمٙمقن ُمـ ضمِ همػم حمّمقرةاًمتامئؿ صقر و

 وهمػم ذًمؽ.

ىمك واًمتامئؿ، وأَّنام يِمؽميم٤من  يمقن يمؾ  ذم وؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إمم اًمٕمالىم٦م سملم اًمرُّ

ىمك شمٕمقيذة ىمقًمٞم٦م، أُم٤م اًمتامئؿ ومٝمل شمٕمقيذة   ٘م٦م.ُُمٕمٚمَ ُمٜمٝمام شمٕمقيذة، ًمٙمـ اًمرُّ

 : املطمب الجاٌ٘: الٍصٕص الٕازدة فّٗا

    مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص، ؾم٤مق اًمِمٞمخ - وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م -ورد ذم اًمتامئؿ  

 وُمـ ذًمؽ:  .ـمروم٤م ُمٜمٝم٤م

ظَمٞم ًٓم٤م، ىَم٤مَل:  َٝم٤مَرَأى ذِم قُمٜمُ٘مِ : َأنَُف زيٜم٥م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓ قمـ

: ىُمٚم ٧ُم  َٞم ُط؟ ىَم٤مًَم٧م  : وَم٠َمظَمَذُه وَمَ٘مَٓمَٕمُف، صُمَؿ ىَم٤مَل:  :َُم٤م َهَذا اخل  ٞمِف، ىَم٤مًَم٧م 
ىِمَل زِم ومِ ظَمٞم ٌط ُأر 
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ِ
٧ُم َرؾُمقَل اَّلَل ِك، ؾَمِٛمٕم  ـِ اًمنم   ٜمَِٞم٤مُء قَم  أَلَهم 

ِ
ٌ ِد اَّلَل ىَمك، »َيُ٘مقُل:  طإَِن آَل قَم إَِن اًمرُّ

كٌ ، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت َقًَم٦مَ  شِذ 
(1). 

 : اجلُٝمٜمِل  ؓ ٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمرقمـ قمُ و
ِ
ٌط، ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل َأىم ٌََؾ إًَِمٞم ِف َره 

٧َم  َٕم٦ًم َوشَمَريم   ً
٧َم شمِ ، سَم٤مَيٕم 
ِ
: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل ـ  َواطِمٍد، وَمَ٘م٤مًُمقا َؽ قَم ًَ َٕم٦ًم َوَأُم   ً

٤ٌَمَيَع شمِ وَم

٤ٌَمَيَٕمُف، َوىَم٤مَل:  .شإَِن قَمَٚمٞم ِف مَتِٞمَٛم٦مً »َهَذا؟ ىَم٤مَل:  ظَمَؾ َيَدُه وَمَ٘مَٓمَٕمَٝم٤م، وَم ـ  »وَم٠َمد  قَمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦ًم  َُم

كَ  َ شوَمَ٘مد  أَذ 
(8). 

 : قمـ أيب سمِمػم األنّم٤مري ؓو 
ِ
ذِم سَمٕم ِض ط َأنَُف يَم٤مَن َُمَع َرؾُمقِل اَّلَل

َٗم٤مِرهِ   ، َأؾم 
ِ
ؾَمَؾ َرؾُمقُل اَّلَل : ط وَم٠َمر  ـ  اَل »َرؾُمقاًل َأن   َيٌ َ٘ملَمَ ذِم َرىم٦ٌََِم سَمِٕمػٍم ىماِلَدٌة ُِم

 .(3)شَٕم٧م  َوشَمٍر، َأو  ىماِلَدٌة إاَِل ىمُٓمِ 

 : املطمب الجالح: سهي التىائي

د أنف ضمزم سم٤مًمنمك ذم صقرة، ومل    ٟمجِ  اًمِمٞمخ شمٌقي٥مطمٞمٜمام ٟمت٠مُمؾ ذم 

، ش..سم٤مب ُمـ اًمنمك ًمٌس احلٚم٘م٦م واخلٞمط .»يذيمر احلٙمؿ ذم صقرة أظمرى، وم٘م٤مل: 

سمٞم٤من ىمك ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف، ووم٤مًمرُّ ، شسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرىمك واًمتامئؿ»وىم٤مل: 

 اًمنمقمل وُمٜمٝم٤م اًمنميمل.أن ُمٜمٝم٤م 

                                                             

 خترجيف.شم٘مدم ( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)

 شم٘مدم خترجيف.( 3)
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 :وأُم٤م اًمتامئؿ ومٚمٝم٤م صقرشم٤من 

 : ومم: أن شمٙمقن ُمـ همػم اًم٘مرآن واألذيم٤مر واألدقمٞم٦م اعمنموقم٦ماألُ  

ـمالؾمؿ، وٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ٥م ومٞمٝم٤م تِ أو رىمٕم٦م يمُ  ٤مؼ ظمرزات أو أصداومٕمٚم  يم٠من يُ 

 ًمف أطمقال:

أيمؼم، ومٝمذا ذك : إذا اقمت٘مد أَّن٤م ُم١مصمرة سمذاهت٤م، وأَّن٤م اًمِم٤مومٞم٦م احل٤مومٔم٦م سمٜمٗمًٝم٤م -1

 .- شمٕم٤ممم -ألن اًمت٠مثػم ذم اعمخٚمقىم٤مت ُمـ أومٕم٤مل اهلل  :وهق ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م

رومٕمف سمٕمد ٟمزوًمف، وًمٞم٧ًم ُم١مصمرة يدومع اًمٌالء أو يإذا اقمت٘مد أَّن٤م ؾم٥ٌم  -8

 ومٝمذا ذك أصٖمر، يمام ؾمٌؼ ذم ىم٤مقمدة األؾم٤ٌمب.: سمذاهت٤م

 : اًمث٤مٟمٞم٦م: أن شمٙمقن اًمتٛمٞمٛم٦م ُمـ اًم٘مرآن وٟمحقه

اعمٜمع،  -واهلل أقمٚمؿ  -، واألىمرب ذم طمٙمٛمٝم٤م اًمٕمٚمؿأهؾ اظمتٚمػ وهذه اًمّمقرة 

 . ودًمٞمؾ ذًمؽ: وهق اًمذي قمٚمٞمف اًمٗمتقى

ص. يمام ذم ىمقًمف وم٘مد ضم٤مءت سمّمٞمغ اًمٕمٛمقم ومل ختّم   :قمٛمقم أدًم٦م اًمٜمٝمل -1

ىمَك، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت َقًَم٦مَ »ط :  كٌ ، إَِن اًمرُّ شِذ 
وهذا ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم )اعمحغم . (1)

كَ »ط: ، وىمقًمف ش(أل»د سم َ ـ  قَمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦ًم وَمَ٘مد  أَذ  ٟمٙمره ذم : شمَتِٞمَٛم٦مً »: وم٘مقًمف :(8)شَُم

 ؾمٞم٤مق اًمنمط ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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ألنف ىمد يدظمؾ هب٤م  :ًمالُمتٝم٤من ▐اهلل  يمالمِ  ومٞمف شمٕمريَض أَن  -8

 اخلالء، أو ي٘ميض طم٤مضمتف، وٟمحق ذًمؽ.

 ٗميض إمم شمٕمٚمٞمؼ ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ.ألن ومتح اًم٤ٌمب ىمد يُ  :ىم٤مقمدة ؾمد اًمذريٕم٦م -3

ؼ اًمتامئؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م يٗميض سمف ذًمؽ إمم االؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًم٘مرآن ٕمٚم  وم٢من ُمـ يُ  وأجْم٤م:

ألنف ي٘مقل: أومْمؾ اًم٘مرآن اًمٗم٤محت٦م وآي٦م اًمٙمرد ُمٕمٚم٘م٦م  :ؼ سمف ىمراءة وشمدسمرا واًمتٕمٚمُّ 

 قمغم صدري، ومال طم٤مضم٦م أن أىمرأه٤م.

تف زيٜم٥م، اسمـ ُمًٕمقد ُمذه٥موهذا   ¶. يمام ؾمٌؼ ذم ظمؼم اُمرأ

ـ اًم٘مرآن وهمػم اًم٘مرآنيم٤مٟمقا »وىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل:   .(1)شيٙمرهقن اًمتامئؿ يمٚمٝم٤م، ُم

رؾمقل  قمٛمرو أنَ  سمـ اهلل قمٌد ُم٤م ضم٤مء قمـ: وُمـ أىمقى ُم٤م اؾمتدل سمف اعمجٞمزون

ـ  هَمَْمٌِِف : »ٝمؿ ُمـ اًمٗمزع يمٚمامٍت ٛمُ ٕمٚم  يم٤من يُ ط  اهلل  اًمت٤َمَُم٦ِم، ُِم
ِ
َأقُمقُذ سمَِٙمٚماَِمِت اَّلَل

ـ  مَهََزاِت  ونِ َوَذ  قِم٤ٌَمدِِه، َوُِم ـُ قمَ  ،شاًمَِمٞم٤َمـملِِم َوَأن  حَي ُيُ  سم 
ِ
ٌ ُد اَّلَل  ورٛم  َويَم٤مَن قَم

ٌَُف  ِ٘مؾ  يَمَت ـ  مَل  َيٕم  ـ  سَمٜمِٞمِف، َوَُم ـ  قَمَ٘مَؾ ُِم ـَ َُم ُٛمُٝم  .(8)قَمَٚمٞم فِ  وَمَٕمَٚمَ٘مفُ ُيَٕمٚم 

 وأضمٞم٥م قمٜمف سمجقاسملم:

 ذم خترجيف. ٟم٤موٕمػ هذا األثر، يمام ذيمر: األول

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

(، 6696ش )اعمًٜمد»(، وأمحد ذم 3588(، واًمؽمُمذي )3893أظمرضمف أبق داود ): وٕمٞمػ (8)

 سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ: ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، وهق ُمدًمس.
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ه ُم٤م ظ أوالدُ ٗمَ ألضمؾ أن حَي  :قمغم أنف ومٕمؾ ذًمؽحٛمؾ ًمق صح: ومٞمُ أنف اًمث٤مين: 

 .(1)يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م

واؾمتدًمقا سمام  .فز سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه اًمتامئؿ سمٕمد ٟمزول اًمٌالء ال ىمٌٚمَ وضمقَ 

َؼ »ىم٤مًم٧م:  ▲ضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م  ، َوَُم٤م قُمٚم 
ِ
ٌَاَلء ُؿ َُم٤م قُمٚم َؼ ىَمٌ َؾ ُٟمُزوِل اًم 

اًمتَاَمئِ

َدُه وَمَٚمٞم َس سمَِتِٛمٞمَٛم٦مٍ   .(8)شسَمٕم 

ِمدد ومٞمٝم٤م يم٤مًمّمقرة األومم، وال يُ  إاَل أنَف الوُمع اًم٘مقل سم٤معمٜمع ذم هذه اًمّمقرة، 

 قصػ سم٠مَّن٤م ذيمٞم٦م.شمُ 

 وُمـ أُمثٚم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مت هذا اًم٤ٌمب: 

وهذا : شمٕمٚمٞمؼ رء ُمـ اًم٘مرآن قمغم ضمدار اًمٌٞم٧م أو اعمٙمت٥م وٟمحقهأوال: 

 خيتٚمػ طمٙمٛمف سم٤مظمتالف اًم٤ٌمقم٨م قمٚمٞمف: 

ُمزظمروم٦م ُمٚمقٟم٦م،  ذم هذه احل٤ملاآلي٤مت  ومؽمى - ًمزيٜم٦موم٢من يم٤من شمٕمٚمٞم٘مف ألضمؾ ا

ومٝمذا ظمروج سم٤مًم٘مرآن : - ٥م اًمٜم٤مفمر ذم ىمراءهت٤مام رؾمٛم٧م قمغم أؿمٙم٤مل ُمٕمٞمٜم٦م يتٕمَ سمَ ورُ 

ؾ ٟمقع ف وؾمٞمٚم٦م زيٜم٦م ودمٛمُّ ومٝمق يمت٤مب هداي٦م وٟمقر، وضمٕمٚمُ  :اًمٕمٔمٞمؿ قمـ اعمراد سمف

 وال جيقز ذًمؽ. .اُمتٝم٤من ًمف

                                                             

 .129 صش ومتح اعمجٞمد»ذيمره اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم  (1)

ش اعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 7174ش )ذح ُمٕم٤مين اآلصم٤مر»أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم  (8)

 ، وصححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل.(9/352ش )اًمٙمؼمى»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 8891)
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قمغم هذا اًمقضمف، يمام ؾمٞم٠ميت  ومٝمذا اًمتؼمك همػم ُمنموع: يم٤م سمفشمؼمُّ وإن يم٤من شمٕمٚمٞمُ٘مف 

 ش.سم٤مب ُمـ شمؼمك سمِمجر أو طمجر»ُمٗمّمال ذم 

 .ومٝمذا ُمـ ضمٜمس اًمتامئؿ: ٜم٤م، ودومٕم٤م ًمٚمٌالء واًمنمورحتّمُّ وإن يم٤من شمٕمٚمٞمُ٘مف 

وؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم اًمتامئؿ إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مرآن وٟمحقه ُمـ األذيم٤مر اعمنموقم٦م، 

 ُمٜمٝم٤م. وأن األىمرب واألطمقط اعمٜمعُ 

: - شمٕم٤ممم - ام ومٞمٝم٤م، يمٛمـ يٕمٚمؼ ذم اعمجٚمس ىمقًمفشمذيمػما سموإن يم٤من شمٕمٚمٞمُ٘مف 

﴿ َِّ َِّ إِنَّ بَۡػَؼ ٱىظَّ ََ ٱىظَّ ِ ٌّ ا   َنرِۡي 
ْ ٔا ْ ٱۡتخَجِتُ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلَّ حُّ

َ
 ََّل  إِذًۡ ۖۡ وَ  َيٰٓد

ِخيِّ 
َ
ًَ أ ُزَو َۡلۡ

ۡ
ن يَأ

َ
ًۡ أ َخُدُز

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ْ َوََّل َحۡؾخَب بَّۡػُؾُسً َبۡػًؾا  خ ٔا ُص ََتَصَّ

يۡخ ا ٌَ   ً َّٔاب  رَِّخي َ حَ َ  إِنَّ ٱّللَّ ْ ٱّللَّ ٔا ٔهُ  وَٱتَُّل ٍُ خُ ْۡ شمذيمػما  :[18]احلجرات: ﴾ ـََهرِ

ومٝمذا ال سم٠مس سمف، ألنف داظمؾ ذم قمٛمقم : وحتذيرا ُمـ اًمقىمقع ذم هذه اعمحٔمقرات

 وىمد يٙمقن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م. ،، وم٘مد يٙمقن سم٤مًم٘مقل- شمٕم٤ممم -اًمتذيمػم واًمققمظ سمٙمت٤مب اهلل 

 طمدي٨م يمٗم٤مرة اعمجٚمس ذم اعمجٚمس شمذيمػما هب٤م. ؼوٟمٔمػم ذًمؽ ُمـ يٕمٚم  

رضمع ومٞمٝم٤م إمم ومٝمذه يُ : ًمٌس األؾمقرة اعمٕمدٟمٞم٦م ًمٕمالج سمٕمض األُمراضصم٤مٟمٞم٤م: 

 : ىم٤مقمدة األؾم٤ٌمب اًم٤ًمسم٘م٦م

ه٤م قمغم وم٢من يم٤مٟم٧م هذه األؾمقرة هل٤م شم٠مثػم ُم٤ٌمذ حمًقس سم٥ًٌم ُم٤مدهت٤م أو ؿمد  

األؾم٤ٌمب ومٝمل ُمـ : ُمقوع ُمـ اجلًؿ، أو سم٥ًٌم ُم٤م يّمدر قمٜمٝم٤م ُمـ ُمقضم٤مت

 اعم٤ٌمطم٦م.
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، وإٟمام ُمـ سم٤مب  وإن يم٤من شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ُمع قمدم صمٌقت يمقَّن٤م ؾم٤ٌٌم ُم٤ٌمذا

 ومٝمل ممٜمققم٦م.: االقمت٘م٤مدات اًمٗم٤مؾمدة، أو األوه٤مم واخلٞم٤مالت اًم٤ٌمـمٚم٦م

 :ةَلَٕاملطمب السابع: التِّ

ىمَك، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت َقًَم٦مَ »ط:  دي٨م اًم٤ٌمب ىمقًمف٤مطمأورد ذم  كٌ ، إَِن اًمرُّ شِذ 
(1). 

ة إمم زوضمٝم٤م. وهق ُم٤م ُيًٛمك ش: اًمت َقًَم٦م»و ٥ٌَُم سمف اعمرأ حر حُت  ً ٟمقع ُمـ اًم

ةُ سمف ف: شُمٍمف ف سمخالومِ واًمٍَم   .ٓمػسم٤مًمٕمَ  ؼ وهذا ًمف شمٕمٚمُّ . قمـ زوضمٝم٤م اعمرأ

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل، سم٤مًمًحر وؾمٞم٠ميت ذم سم٤مسمف

ؼ ومٝمق ُمـ ٚمَ ٕمَ ؼ ومٝمق داظمؾ ذم اًمتامئؿ، وإن يم٤من ال يُ ٚمَ ٕمَ وإذا يم٤من هذا اًمٌمء مم٤م يُ 

 ضمٜمس اًمًحر.

سم ٚم٦م»ًٛمك ويدظمؾ ذم هذا ُم٤م يُ  وهق ظم٤مشمؿ يٚمًٌف اًمرضمؾ واعمرأة قمٜمد  -ش سم٤مًمد 

إذا ص٤مطمٌٝم٤م اقمت٘م٤مد أن هذا اخل٤مشمؿ جيٚم٥م اعمح٦ٌم سملم اًمزوضملم، وأن  -اخلٓمقسم٦م 

ل ألزقمجف ذًمؽ، وص٤مر ُمِ ذ اخل٤مشمؿ ُمٜمف ورُ ظِم ر قمغم ذًمؽ، ومتجد أنف ًمق أُ ظمٚمٕمٝم٤م ي١مصم  

 .ؿ  ذم ىمٚمٌف ىمٚمؼ وهَ 

 *   *   *

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ا حَۡدُغٔنَ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىمقل اهلل   ٌَّ ـَرََءۡحخًُ 
َ
ٌَِ ُدوِن  كُۡو أ
ِهِۦٓ  ََّ َكَِّٰظَفَُّٰج َُضّ ُْ ۡو  َْ  ٍ ُ ةُِّضّ َراَدَِّنَ ٱّللَّ

َ
ِ إِۡن أ  .اآلي٦م، [38: ]اًمزُمر ﴾ٱّللَّ

ُمع  -إذا يم٤مٟم٧م آخٝمتٝمؿ اًمتل يدقمقَّن٤م ُمـ دون اهلل : نميملمٚمٛمُ ًماخلٓم٤مب 

 أراده اهلل سمٕمٌده، أو إُم٤ًمك درة هل٤م قمغم يمِمػ ُض   ىمُ ال -قمٔمٛمتٝم٤م ذم ىمٚمقهبؿ 

رمح٦ٍم أنزهل٤م قمغم قمٌده، ومٙمٞمػ سمٖمػم اآلهل٦م ُمـ اخلٞمقط واحِلٚمؼ؟!. ومٞمٚمزُمٝمؿ سمذًمؽ 

 ًمف.هؿ وطمده ال ذيؽ أن يٙمقن اهلل هق ُمٕمٌقدَ 

ُهؿ  ومَ »َوىَم٤مَل ُُمَ٘م٤مشمٌِؾ ذم اآلي٦م:  ؼَمَ تَخ  شقا تُ ٙمَ ًَ اؾم 
ط  ؾم٠مل اًمٜمٌلُّ : ، أي(1)

ا حَۡدُغٔنَ ﴿: اعمنميملم سمام ذم اآلي٦م ٌَّ ـَرََءۡحخًُ 
َ
 .﴾، ومًٙمتقا... كُۡو أ

ـُ  سم٤مآلي٦م اًمٜم٤مزًم٦م ذم  َل اؾمتدَ  ػ  واعمّمٜم  »  :  ىم٤مؾمؿ وىم٤مل اًمِمٞمخ اسم

األيمؼم قمغم األصٖمر، يمام اؾمتدل هب٤م اسمـ قم٤ٌمس وطمذيٗم٦م وهمػممه٤م. وهذه اآلي٦م 

ؾ شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمٖمػم اهلل ذم ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض، وأن ذًمؽ ال ٌٓمِ وأُمث٤مهل٤م شمُ 

ع اًمٕم٤ٌمدة ال يّمٚمح ُمٜمٝم٤م رء ًمٖمػم اهلل، يمام  يٙمقن إال سم٤مهلل وطمده، وأن مجٞمع أنقا

                                                             

 (.826/ 9ش )اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم» (1)
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وإمج٤مع األُم٦م، ويمذًمؽ ال يّمٚمح رء ُمـ أنقاع دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

 . (1)ش- قمز وضمؾ -٘م٤مت سمٖمػم اهلل اًمتٕمٚمُّ 

○ ○ ○ 

 َرأَى ط َأَن اًمٜمٌََِل : ¶طمّملم سمـ  قمـ قمٛمران 

ٍر، وَمَ٘م٤مَل:  طَمٚم َ٘م٦مٌ  ذِم َيِدِه َرضُماًل  ـ  ُصٗم  ـَ اًم َقاِهٜم٦َمِ  شَُم٤م َهِذهِ؟»ُِم  اٟمزقمٝم٤م:»َ٘م٤مَل: وم .ىَم٤مَل: ُِم

ٜم٤ًموم ٧َم أَبًَدا ،٢مََِّن٤َم اَل شَمِزيُدَك إاَِل َوه   .(8)شوم٢َمِٟمََؽ ًمَق  ُم٧َِم َوِهَل قَمٚمَٞم َؽ َُم٤م أوَم ٚمَح 

 قمٜمف احلدي٨م اآليت. وُيٖمٜملمج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،  وَٕمٗمفهذا احلدي٨م 

راوي احلدي٨م، يمام  ، وهق قمٛمران ؓذا ُمٌٝمامٙمه: شَرضُماًل  َرَأى»ىمقًمف: و

 ذم رواي٦م احل٤ميمؿ.

ـ  ُصٗم رٍ »: وىمقًمف يم٤من اعمنميمقن جيٕمٚمقَّن٤م ذم هق اًمٜمح٤مس األصٗمر. ش: ُِم

ٌس حتٗمٔمٝمؿ ُمـ أذى اًمٕملم واجلـ وٟمحقمه٤م، ويمذا ًمُ أقمْم٤مدهؿ، يزقمٛمقن أَّن٤م 

شمٞمؿ هل٤م ومّمقص خمّمقص٦م ًمٚمحٗمظ  طمٚم٘م٦م اًمٗمْم٦م ًمٚمؼميم٦م، أو عمٜمع اًمٌقاؾمػم، وظمقا

 ُمـ اجلـ وهمػمه٤م.

ـَ اًم َقاِهٜم٦َمِ »: وىمقًمف  أو سم٤مًمٞمد ومػُمىَمك ُمٜمٝم٤م. هل قِمرق ي٠مظمذ سم٤معمٜمٙم٥م ش: ُِم

                                                             

 .75صش طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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ألنف قمٚمؼ ىمٚمٌف سمام  :ٜم٤مسمؾ شمزيده وهَ  فأن هذه احلٚم٘م٦م ال شمٜمٗمٕمط  أظمؼم اًمٜمٌلو

ث٧ٌم ؾمٌٌٞمتف سم٤مًمنمع، أو سم٤محلس واًمتجرسم٦م شمال يٜمٗمٕمف، وهٙمذا يمؾ ؾم٥ٌم مل 

ٜم٤ًم☺: » ًم٘مقًمف :وم٢مٟمف ال يٜمٗمع ،اًمٔم٤مهرة َوِهَل وَم٢مِٟمََؽ ًَمق  ُِم٧َم : إََِّن٤َم اَل شَمِزيُدَك إاَِل َوه 

٧َم َأبًَدا  ش.قَمَٚمٞم َؽ َُم٤م َأوم َٚمح 

○ ○ ○ 

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦ًم وماََل »ُمرومققم٤م:  قم٤مُمر ؓسمـ  قمـ قُم٘م٦ٌم  َُم

ـ  شَمَٕمٚمََؼ َوَدقَم٦ًم وَماَل َوَدَع اهلُل ًَمفُ  ـ  شَمَٕمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦مً : »(8)وذم رواي٦م، (1)شَأتََؿ اهلُل ًَمُف، َوَُم  َُم

كَ  َ  ش.وَمَ٘مد  أَذ 

ال شمرك ًمف ُم٤م حي٥م، أو ال ضمٕمٚمف ذم دقم٦م : أي ،شوَماَل َوَدَع اهلُل ًَمفُ ☺: » ىمقًمف

 ه.ًمف سمٜم٘مٞمض ىمّمدِ  ُمٕم٤مُمٚم٦مً  :ك قمٚمٞمف يمؾ ُم١مذ، وهذا دقم٤مء قمٚمٞمفوؾمٙمقن، سمؾ طمرَ 

كَ »: ☺ واًمِم٤مهد ىمقًمف َ ٝمذا طمٙمؿ سيح سم٤مًمنمك ومٞمٛمـ ومٕمؾ : ومشوَمَ٘مد  أَذ 

 ب اعم١مًمػ.هذا اًمٗمٕمؾ، يمام سمقَ 

وإٟمام يم٤من ذيم٤م ح٤م ي٘مقم سم٘مٚمٌف ُمـ اًمتٕمٚمؼ »  :  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ

قمغم همػم اهلل، ذم ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض، ويمامل اًمتقطمٞمد ال حيّمؾ إال سمؽمك 

 .(3)شذًمؽ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيٝم٤م.( 8)

 .78 ص شاًمتقطمٞمد يمت٤مب طم٤مؿمٞم٦م» (3)
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 شمٗمرهمف ُمـ يمؾ ُمٕمٌقد وُم٘مّمقد :٤مًمَتقطمٞمد أن دمٕمؾ اهلل واطمدا ذم ىمٚمٌؽوم

ه واًمٜم٤مس ذم اًمَتقطمٞمد . ▐اًمٕم٤ٌمد  ، ودمٕمؾ اًم٘مّمد واًمٖم٤مي٦م رَب ؾمقا

 ا قمغم درضم٦م واطمدة.ُمتٗم٤موشمقن، ًمٞمًق

 (1)واإليامنِ  احلؼ   أقمٜمل ؾمٌٞمَؾ          دِ ددددا ذم واطمـ واطمدً يمُ  دٍ دومٚمقاطم

 تٍبْٗ:

يمام  ،ُيقهؿ أنف ُُمَتَٕمٚم ؼ سم٤محلدي٨م اًم٤ًمسمؼ: شوذم ِرَواَي٦مٍ »ىمقُل اعمّمٜم ػ  : 

واًمَّمحٞمُح أَّنام طمديث٤من ُمًت٘مالن، طمدي٨م:  .ضمرى قمٚمٞمف اصٓمالُح أهؾ اًمٕمٚمؿ

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ » ـ  شَمَٕمَٚمَؼ مَتِٞمَٛم٦مً »وطمدي٨م: ، شمَتِٞمَٛم٦ًم وَماَل َأتََؿ اهلُل ًَمفُ َُم كَ  َُم َ شوَمَ٘مد  أَذ 
(8). 

○ ○ ○ 

 ىمك واًمتاَمئؿ(: وأُم٤م ٟمّمقص اًم٤ٌمب اًمت٤مزم )سم٤مب  ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرُّ

 : أيب سمِمػم األنّم٤مري ؓ قمـ 
ِ
َأنَُف يَم٤مَن َُمَع َرؾُمقِل اَّلَل

َٗم٤مِرِه،  ط ِض َأؾم  ؾَمَؾ َرؾُمقاًل ذِم سَمٕم  ـ  َوشَمٍر، اَل أ: »وَم٠َمر   َيٌ َ٘ملَمَ ذِم َرىَم٦ٌَِم سَمِٕمػٍم ىماِلَدٌة ُِم

 .(3)شَأو  ىماِلَدٌة إاَِل ىُمٓمَِٕم٧م  

                                                             

 (.3481اعمٕمرووم٦م سمٜمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ، سمٞم٧م رىمؿ )ش اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م» (1)

ٌَف قمغم ذًمؽ  (8)  .186ص ش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ذم ٟم

 شم٘مدم خترجيف.( 3)
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واطمد أوشم٤مر اًم٘مقس، : سمٗمتحتلم ،شرشمَ اًمقَ »ي٘مع قمغم اًمذيمر واألنثك، و: شػمٕمِ اًمٌَ »

 :اًمدواب اًم٘مديؿ ادوأبدًمقه سمٖمػمه، وىمٚمَ  اًمقشمرُ  ظَمُٚمَؼ ويم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م إذا 

 !اقمت٘م٤مدا ُمٜمٝمؿ أنف يدومع قمـ اًمداسم٦م اًمٕملم، ويدومع قمٜمٝمؿ اعمٙم٤مره واًمنمور

شمٕمٚمٞمؼ ُمثؾ هذه اًم٘مالئد، وإرؾم٤مل ُمـ ي٘مقم ط  اًمِم٤مهد: أن إٟمٙم٤مر اًمٜمٌلو

 قمغم ؿمٜم٤مقم٦م اًمٗمٕمؾ. لُّ يدُ ، سم٘مٓمٕمٝم٤م

○ ○ ○ 

  اسمـ ُمًٕمقد ؓ قمـ 
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اهلل  طىم٤مل: ؾَمِٛمٕم 

ىَمك، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت َقًَم٦مَ »َيُ٘مقُل:  كٌ ، إَِن اًمرُّ شِذ 
(1). 

ةِ احلدي٨م ًمف ىمّم٦م، هذا  ٤م زيٜم٥ُم اُمرأ ، ُمًٕمقد ؓسمـ  اهلل قمٌد رَوهت 

ٜمََح َوسَمَزَق ىم٤مًم٧م:  ٤ٌَمِب شَمٜمَح  َتَٝمك إمَِم اًم  ـ  طَم٤مضَم٦ٍم وَم٤مٟم   إَِذا ضَم٤مَء ُِم
ِ
ٌ ُد اَّلَل ِهٞم٦ََم  :يَم٤مَن قَم يَمَرا

: َوإَِٟمُف ضَم٤مَء  َرُهُف، ىَم٤مًَم٧م   َيٙم 
ٍ
ء : َأن  َي ُجَؿ ُِمٜم٤َم قَمغَم َر  ٜمََح، ىَم٤مًَم٧م  ٍم وَمتَٜمَح  َذاَت َيق 

َرةِ  ُٛم  ـ  احل  ٞمٜمِل ُِم
ىمِ َوقِمٜم ِدي قَمُجقٌز شَمر 

يرِ (8) ُتَٝم٤م حَت ٧َم اًمَنِ ظَمٚم  وَمَدظَمَؾ وَمَجَٚمَس إمَِم  ،، وَم٠َمد 

ىِمَل زِم  !ظَمٞم ًٓم٤م ضَمٜم ٌِل وَمَرأَى ذِم قُمٜمُِ٘مل : ىُمٚم ٧ُم: ظَمٞم ٌط ُأر  َٞم ُط؟ ىَم٤مًَم٧م  ىَم٤مَل: َُم٤م َهَذا اخل 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 اًمٜم٤مس يٕمؽمي داء: احلُٛمرة»: (11/85) شمحر»، ُم٤مدة شاًمٕمروس شم٤مج»ىم٤مل اًمزسمٞمدي ذم  (8)

 ش.ُمٜمٝم٤م سم٤مهلل ٟمٕمقذ ،(اًمٓمقاقملم ضمٜمس ُمـ ورم) هق:  األزهري وىم٤مل .ُمقوٕمٝم٤م ومٞمحٛمر
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: وَم٠َمظَمَذُه وَمَ٘مَٓمَٕمفُ  .ومِٞمفِ  ٧ُم  ،ىَم٤مًَم٧م  ِك، ؾَمِٛمٕم  ـ  اًمنم   ٜمَِٞم٤مُء قَم  أَلهَم 
ِ
ٌ ِد اَّلَل صُمَؿ ىَم٤مَل: إَِن آَل قَم

 
ِ
ىمَك، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت  »َيُ٘مقُل: ط  َرؾُمقَل اَّلَل كٌ ، َقًَم٦مَ إَِن اًمرُّ شِذ 

(1). 

ىمك ط: »وهذا احلدي٨م ٟمص ذم احلٙمؿ قمغم هذه اًمثالصم٦م، ًمٙمـ ىمقًمف  إَِن اًمرُّ

كٌ  ىمك ُم٤م ًمٞمس سمنمك، واًمٜمٌَلشِذ   ، ُمـ اًمٕم٤مم اًمذي أريد سمف اخل٤مص: ألن ُمـ اًمرُّ

كٌ »ل، وىم٤مل: ىمك وُرىمِ رَ ط  ـ  ومِٞمِف ِذ  ىمَك َُم٤م مَل  َيُٙم َس سم٤ِمًمرُّ
 .(8)شاَل سَم٠م 

○ ○ ○ 

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ ؿَمٞم ئ٤ًم ُويمَِؾ »قمـ قمٌد اهلل سمـ قُمَٙمٞم ؿ ُمرومققم٤م:   َُم

 .(3)شإًَِمٞم فِ 

ؼ ؿمٞمئ٤م اًمتٕمٚمؼ يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م، ويٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ، ويٙمقن هبام مجٞمٕم٤م، ومٛمـ شمٕمٚمَ 

  :٘مفٚمف اهلل إمم ذًمؽ اًمٌمء اًمذي شمٕمٚمَ ويمَ 
ِ
وأنزل طمقائجف سمف واًمتج٠م  ومٛمـ شمٕمٚمؼ سم٤مهلل

يمٗم٤مه، وُمـ شمٕمٚمؼ سمٖمػمه، أو ؾمٙمـ إمم رأجف وقم٘مٚمف ودوائف ض أُمره إًمٞمف إًمٞمف، وومقَ 

ف اهلل إمم ذًمؽ وظمذًمف، وهذا أُمر ُمٕمروف سم٤مًمٜمّمقص ومت٤مئٛمف وٟمحق ذًمؽ، ويمٚمَ 

ُّ ﴿واًمتج٤مرب:  َٔ َخۡصتُ ُٓ ِ َذ ۡ لَۡعَ ٱّللَّ ََّٔكَّ َ َحخَ ٌَ  .(4)[13اًمٓمالق: ﴾ ]َو

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)

 شم٘مدم خترجيف.( 3)

 .84صش طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ»يٜمٔمر:  (4)
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 ومٞم٤م ظم٤ًمرة ُمـ ُويمِؾ إمم ظمرىم٦م أو ظمٞمط أو ظمرزات!.

 يتٕمٚمؼ؟. ؿَ ٘م٤مشمف، سمِ اعم١مُمـ أن يٕمتٜمل سم٘مٚمٌف وُمتٕمٚمَ وهذا يدقمق 

ؾمقاء شمٕمٚمؼ هبؿ ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت، أو  :ؼ اًم٘مٚم٥م سمخ٤مًم٘مف ال سم٤معمخٚمققٞمٙمـ شمٕمٚمُّ ًم  و

اًم٘مٚم٥م  يٗمًدشمٕمٚمؼ سم٤مًمذوات، وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٕمِمؼ أو اإلقمج٤مب، وهق داء قمٔمٞمؿ 

 واًمٜمٗمس.

زادت ىمقشمف وصم٤ٌمشمف،  ،▐ د يمٚمام ضمرد شمٕمٚم٘مف سم٤مهللقطم  وهذا يدل قمغم أن اعمُ 

آصم٤مر اًمتقطمٞمد قمغم ىمقة اًم٘مٚم٥م وصح٦م ووهذا ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر . واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس

 اًمٜمٗمس.

 فائدة:

 أىم٤ًمم اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل: »  :  لمىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛم

ـ أصٚمف، وهق أن يتٕمٚمؼ سمٌمء ال يٛمٙمـ أن يٙمقن ٜم٤مذم اًمتقطمٞمد ُمِ : ُم٤م يُ األول

٤مد اًم٘مٌقر سمٛمـ ومٞمٝم٤م ٌَ ؼ قمُ و٤م قمـ اهلل، ُمثؾ شمٕمٚمُّ ٕمرِ ُمُ  ،ًمف شم٠مثػم، ويٕمتٛمد قمٚمٞمف اقمتامدا

 ومٝمذا ال ؿمؽ أنف ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م.: ..قمٜمد طمٚمقل اعمّم٤مئ٥م .

قمغم ؾم٥ٌم ذقمل صحٞمح ُمع  دَ : ُم٤م يٜم٤مذم يمامل اًمتقطمٞمد، وهق أن يٕمتٛمِ اًمث٤مين

ومٝمذا ٟمقع : ف إًمٞمفوقمدم سف ىمٚمٌِ  -قمز وضمؾ  -اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اعم٥ًٌم، وهق اهلل 

 ٟم٘مقل ذك أيمؼم: ألن هذا اًم٥ًٌم ضمٕمٚمف اهلل ؾم٤ٌٌم. ُمـ اًمنمك، وال
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ًمٙمقٟمف ؾم٤ٌٌم وم٘مط، ُمع اقمتامده األصكم  :٘م٤م جمردا: أن يتٕمٚمؼ سم٤مًم٥ًٌم شمٕمٚمُّ اًمث٤مًم٨م

قمغم اهلل: ومٞمٕمت٘مد أن هذا اًم٥ًٌم ُمـ اهلل، وأن اهلل ًمق ؿم٤مء ألبٓمؾ أثره، وًمق ؿم٤مء 

يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد ومٝمذا ال : - قمز وضمؾ - ألب٘م٤مه، وأنف ال أثر ًمٚم٥ًٌم إال سمٛمِمٞمئ٦م اهلل

 .(1)شال يمامال وال أصال، وقمغم هذا ال إصمؿ ومٞمف

○ ○ ○ 

  َرؾُمقُل ىم٤مل: ىَم٤مَل زِم  ُرَوي ِٗمعقمـ  
ِ
َي٤م ُرَوي ِٗمُع، ًَمَٕمَؾ »:  طاَّلَل

َٞم٤َمَة  تَٜم َجك  :تَُٓمقُل سمَِؽ ؾَم احل  ، أَو  اؾم  ـ  قَمَ٘مَد حِل ٞمَتَُف، أَو  شَمَ٘مَٚمَد َوشَمًرا  اًمٜم٤َمَس َأَن َُم
ؼِمِ وم٠َمظَم 

 .(8)شسمَِرضِمٞمِع َداسَم٦ٍم أَو  قَمٔم ٍؿ، وَم٢ِمَن حُمََٛمًدا سَمِريٌء ُِمٜم فُ 

ٌ ُؾ اًم٘مقس اًمذي ُيَِمدُّ سمف  ،شَأو  شَمَ٘مَٚمَد َوشَمًرا ☺: » اًمِم٤مهد ىمقًمفو واًمَقشَمر طَم

ؿ قمٜمد إ ٝم  ًَ قٟمف ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ أو دواهبؿ يزقمٛمقن أنف يٛمٜمع ٘مُ يٕمٚم  يم٤مٟمقا رادة رُمٞمف، اًم

 اًمٕملم.

اًمّمٞمٖم٦م شمدل قمغم أن هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ ه هذ: شوَم٢ِمَن حُمََٛمًدا سَمِريٌء ُِمٜم فُ ☺: » وىمقًمف

 اًمٙم٤ٌمئر.

○ ○ ○ 

                                                             

 (.183/ 1ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد» (1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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  عَ ٓمَ ىمَ  ـ  ُمَ »ىم٤مل:  ♫قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  
 ـ  ُمِ  ٦مً ٞمٛمَ مَتِ

ش٦مٍ ٌَ ىمَ رَ  لِ د  ٕمَ يمَ  ٤منَ يمَ  ٤منٍ ًَ ٟم  إِ 
(1). 

 يٕمٜمل ًمف صمقاب يمثقاب ُمـ أقمتؼ رىم٦ٌم.ش: ٦مٍ ٌَ ىمَ رَ  لِ د  ٕمَ يمَ »ىمقًمف: و

ٌٌَد ًمٚمِمٞمٓم٤من، وم٢مذا ىمٓمٕمٝم٤م : ووضمف اعمِم٤مهب٦م  أن ُمٕمٚم ؼ اًمتٛمٞمٛم٦م يم٠منف ُمًتٕم

ومٙمالمه٤م ومٞمف حترير ُمـ رق   :يمفاإلٟم٤ًمن ُمٜمف أقمت٘مف ُمـ أه اًمِمٞمٓم٤من وِذ 

 قدي٦م اح٤مل ذم اًمٕمٌد اًمذي ي٤ٌمع. ؼ اًمتٛمٞمٛم٦م، وقمٌقمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م ذم ُمٕمٚم  : اًمٕمٌقدي٦م

○ ○ ○ 

 ـَ ٤م، ُمِ ٝمَ ٚمَ يمُ  ؿَ ئِ اَم اًمتَ  قنَ هُ رَ ٙم  قا يَ ٤مٟمُ يمَ »قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل:  

ِ همَ وَ  آنِ ر  اًم٘مُ  شآنِ ر  اًم٘مُ  ػم 
(8). 

أصح٤مب اسمـ اًمٕمٚمؿ قمـ أظمذ اإلُم٤مم اًمُٙمقذم اعمِمٝمقر،  ِٕملُّ إسمراهٞمؿ هق اًمٜمخَ 

 ُمًٕمقد ؓ.

ُمًٕمقد ؓ،  سمـ اهلل قمٌد قمغم أصح٤مب : اًمقاو قم٤مئدةشيَم٤مُٟمقا »ىمقًمف و

ٚمػ شُمٓمٚمؼ قمغم اعمَُحرَ  ًَ  م.يم٤من ُمذهٌٝمؿ اًمٙمراه٦م، واًمٙمراه٦م ذم زُمـ اًم

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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ح٤م ذيمر مجٚم٦م ُمـ يم٤ٌمئر  ▐وم٢من اهلل  :وهذا اؾمتٕمامل اًم٘مرآن أجْم٤م

َّٰلَِم َكَن ﴿ىم٤مل:  ،يم٘متؾ اًمٜمٗمس، واًمزٟم٤م، وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، وهمػمه٤م: اًمذٟمقب ُكُّ َذ
 ِ ۥ ِغَِد َربّ ُّ ْ  َشحِّئُ ۡهُرو ٌَ ء:  ﴾اَم  ح قمٚمٞمف ٚمَ ، وهذا سمخالف ُم٤م اصٓمَ [38]اإلها

اعمت٠مظمرون، وشم٘مرر ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ُمـ اًمتٗمريؼ سملم اعمحرم واعمٙمروه ذم 

 اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م. اًمنمقمٞم٦م األطمٙم٤مم

 *   *   * 
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 وَ 
ِ
ِل اَّلَل ـَرَ ﴿ :- شَمٕم٤ممَم  -ىَمق 

َ
ىَّٰ أ ََّٰج وَٱىُۡػزَّ ًُ ٱىلَّ   .اآلي٤مِت ] 19اًمٜمجؿ: [ ﴾َءۡحخُ

ـ  َأيِب وَ   اىِمٍد اًمَٚمٞم ثِل  ىَم٤مَل: قَم
ِ
ٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اَّلَل ٍ  ☺ظَمَرضم  ـُ  ،إمَِم طُمٜمَلم  َوَٟمح 

رٍ  ٍد سمُِٙمٗم  ٙمُٗمقَن قِمٜم َدهَ ، طُمَدصَم٤مُء قَمٝم  َرٌة َيٕم  لَم ؾِمد 
يمِ ِ َحَتُٝمؿ   ٤مَوًمِٚم ُٛمنم 

ٚمِ وَيٜمُقـُمقَن هِب٤َم َأؾم 

َرةٍ ش! َذاُت َأن َقاطٍ »ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم  د 
ًِ َٟم٤م سمِ   ،وَمَٛمَرر 

ِ
ٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل َٕمؾ  ًَمٜم٤َم َذاَت  ،وَمُ٘مٚم  اضم 

 
ِ
ٍط، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل ٍط يَماَم هَلُؿ  َذاُت َأن َقا ! ىُمٚم تُؿ  : »☺َأن َقا ـُ ٜمَ ًُّ ! إََِّن٤َم اًم ؼَمُ اَّلَلُ َأيم 

ُقؾَمك: -َواًَمِذي ٟمَٗم ِز سمِٞمَِدِه  -
ِ
ئِٞمَؾ عم ا َ ا ﴿يَماَم ىَم٤مًَم٧م  سَمٜمُق إِه  ٍَ ا َن  ٓ َّٰ َآ إَِل ًۡ ٱۡتَػو نلَّ ُٓ َ ل

ث    َٓ ِ َٓئُنَ  َءال ٔۡم  ََتۡ ًۡ كَ ـ  يَم٤مَن  [.138]األقمراف:  ﴾كَاَل إَُُِّس ـَ َُم ـَ ؾَمٜمَ يَمٌُ ًَمؽَم 

ُِمِذيُّ َوَصَحَحفُ  .شَٚمُٙمؿ  ىَمٌ   َرَواُه اًمؽم  
(1). 

○ ○ ○ 

 .٤م واطمداوطمديث آي٦مذم هذا اًم٤ٌمب  ذيمر اعم١مًمػ  

 :اًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقلو

*   *   *

                                                             

٤مين.81897ش )اعمًٜمد»(، وأمحد ذم 8182: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )صحٞمح( 1)  (، وصححف األًٌم
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

إمم صقرة ُمـ صقر اًمنمك، وسمٞم٤من اًمتؼمك  اإلؿم٤مرةُ ُم٘مّمقد هذا اًم٤ٌمب: 

ه، يمام ىمٞمؾ: وسمْمده٤م شمتٛمٞمز د   سمٌٞم٤من ِو غَم واًمتقطمٞمد يتجَ  .، واًمتحذير ُمٜمفاعمٛمٜمقع

 ك ودُّ اًمتقطمٞمد.، واًمنم  األؿمٞم٤مءُ 

تٛمؾ حُي ، شك سمِمجر أو طمجر وٟمحقمه٤مؼَمَ ـ شمَ سم٤مب ُمَ »: ذم اًمؽممج٦م ♫ف وىمقًمُ 

ومٕمؾ اًمنمط، واجلقاب حمذوف شم٘مديره: ش كؼَمَ شمَ »، وومٞمف َذـمٞم٦م شـُمَ »أن شمٙمقن 

 وم٘مد أذك سم٤مهلل.

ك ؼَمَ ٙمؿ ُمـ شمَ شمٙمقن ُمقصقًم٦م ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م: سم٤مب سمٞم٤من طُم وحُيتٛمؾ أن 

 سم٤مألؿمج٤مر واألطمج٤مر وٟمحقه٤م، وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمققمٞمد.

 *   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

ك اًمؼميم٦م  ُم٠ًمخ٦م قمغم ـم٤مًم٥م واألومٝم٤مم،  فمم٤م زًم٧م ومٞمف األىمدام، ووٚم٧م ومٞمواًمتؼمُّ

 ضمٗم٤مء. والق ٚمُ سمال همُ  ٤موأطمٙم٤مُمٝم ٤مويْمٌط صقره ٤مهرَ اًمٕمٚمؿ أن حير  

 : (1)ٔوا ٖتصن بّا وَ ألفاظ ،املبشح األٔه: وعٍى الربنة

 هق ـمٚم٥م اًمؼميم٦م.ش: كاًمتؼََمُّ »

يَم٦م»و  اًمزي٤مدة.واًمٜمامء واًمث٤مين: اًمثٌُُّقت، شُمٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم: األول:  شاًمؼَمَ

يَم٦م ـ اًمؼِم   ومٞمٝم٤م.ويًت٘مرُّ ألنف جيتٛمع  :صم٤مسمت٤م ويمثػما : ًمٙمقن ُم٤مئٝم٤م وهل ُم٠مظمقذة ُم

يم٦م ٤م أو آدُمٞمًّ ؾمقاء يم٤من هذا اًمٌمء يمثرة اخلػم، وصمٌقشمف ذم رء ُم٤م. : وم٤معمراد سم٤مًمؼَمَ

 يم٤محلجر واًمِمجر. :مج٤مدا

 ـمٚم٥م اًمؼميم٦م سمقاؾمٓمتف. : هقشسم٤ِمًمٌَمءاًمتؼَمك »و

َك سمَِِمَجٍر أَو  طَمَجرٍ ) ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمؽممج٦م ـ  شَمؼَمَ اًمؼميم٦م  ٥َم ـمٚمَ : أي (سم٤مُب َُم

 ر.يمِ سمقاؾمٓم٦م ُم٤م ذُ 

                                                             

٤من اًمٕمرب»ذم: ش سمرك»( ُيٜمٔمر هلذا اعمٌح٨م: ُم٤مدة 1) / 87ش )اًمٕمروسشم٤مج »(، و396/ 12ش )ًًم

 (، وهمػمه٤م يمثػم.59
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يؽ» ِ  ¶أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر  اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م، وذم احلدي٨م أنَ ش: واًمتؼَم 

َرةٍ  طَمٜمََٙمفُ »: ومد☺، أت٧م سمف اًمٜمٌل ¶اًمزسمػم سمـ  اهلل قمٌد َح٤م وًمدت  صُمؿَ  سمَِتٛم 

 أي دقم٤م ًمف سم٤مًمؼميم٦م.، أي: (1)شقَمٚمَٞم فِ  َوسَمَركَ  ًَمُف، َدقَم٤م

، وُمٕمٜم٤مه: شمٕم٤ممم وشمٕم٤مفَمؿ ششَم٤ٌَمَركَ »ًمٗمظ : اعمُِمتَ٘م٦م ُمـ هذه اح٤مَدة وُمـ األًمٗم٤مظ

٤ٌَمرك( مل  ٜم٦م إال اهلل ُيقصػ هب٤م أطمدٌ وشم٘مَدس، وهذه اًمٚمٗمٔم٦م )شَم ًُّ  - ذم اًمٙمت٤مب واًم

٤ٌَمرك»خٚمقق طمؼ اعمُي٘م٤مل ذم ومال ، - قمَز وضمَؾ   ش.ومالن شَم

: أىمرب إمم اًمقصػ ُمـ اًمٗمٕمؾش شم٤ٌمرك»أن ُمٕمٜمك ♫  ورضمح اسمـ اًم٘مٞمؿ

 .(8)تٕمد  شم٤ٌمرك الزم، وسم٤مرك ُمُ ألَن 

○ ○ ○ 

 املبشح الجاٌ٘: أقطاً التربك. ٔفْٗ وطمباُ: 

 التربك املػسٔع:املطمب األٔه:  

ك اعمنموع . ٌقت اخلػم ومٞمف، وُمنموقمٞم٦م اًمَتؼمك سمفصمُ  ق ُم٤م َدَل اًمدًمٞمؾ قمغم: هاًمتؼمُّ

األزُم٤من، ووم٢مذا صم٧ٌم هذا ومٝمق شمؼمك ُمنموع، وهذا ي٘مع ذم األؿمخ٤مص، 

 األُم٤ميمـ.واألقمٞم٤من، و

 وُمـ أُمثٚمتف:

                                                             

 (.8146(، وُمًٚمؿ )3929( ضمزء ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 (.186/ 8ش )سمدائع اًمٗمقائد»( ُيٜمٔمر: 8)
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تَارَك  : ﴿-شمٕم٤ممم  -ىم٤مل اهلل : اًمٙمريؿ اًم٘مرآنأوال:  ٌُ  ُّ َُزىَۡجَّٰ
َ
 ﴾َوَهََّٰذا نَِتٌَّٰب أ

 اًمؼميم٦م. سمف ٓمٚم٥م، وم٤مًم٘مرآن ُم٤ٌمرك، وشمُ [98]األنٕم٤مم: 

 اًمؼميم٦م، وهذا ُمـ ظمّمقصٞم٤مشمف هب٤مُم٤ٌمريم٦م، شُمٓمٚم٥م  لومٝم: ☺آصم٤مر اًمٜمٌَل صم٤مٟمٞم٤م: 

، ُمـ ؿَمٕمِره، ☺حيِرصقن قمغم آصم٤مره  ╚وهلذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م  .☺

 وا ي٘متتٚمقن قمغم ومْمؾ ووقئف.دىِمف، ويم٤موقمرَ 

حقر ًمٚمّم٤مئؿصم٤مًمث٤م:  ًَ َحُروا»: ☺: يدلُّ قمغم سمريمتِف ىمقُل اًمٜمٌل اًم ًَ  ذِم  وَم٢ِمنَ  شَم

ُحقرِ  ًَ شسَمَريَم٦مً  اًم
(1). 

مراسمٕم٤م:  َل َبيۡج  ﴿: -شمٕم٤ممم  -دَل قمغم سمريمتِف ىمقل اهلل : اًمٌٞم٧م احلرا وَّ
َ
وُِؽَع  إِنَّ أ

ِي  تَ لِيَِّاِس لََّلَّ ٌُ َث  د  َرَك  اةِتَهَّ ُْ ٍِيَ ى  َو َّٰيَ  .[96]آل قمٛمران:  ﴾ىِّيَۡع

٤م:  ومٝمذا ُمـ أؾم٤ٌمب اًمؼميم٦م ًم٘مقًمف : ر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمفيم  االضمتامع قمغم اًمٓمٕم٤مم، وذِ ظم٤مُم

تَِٛمُٕمقا : »☺ ، قَمغَم  اضم  ؿَ  َواذ يُمُروا ـمََٕم٤مُِمُٙمؿ    اؾم 
ِ
شومِٞمفِ  ًمَُٙمؿ   ي٤ٌَُمَرك   قَمٚمَٞم فِ، اَّلَل

(8). 

ٔكَُد ٌَِ ﴿: ▐يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف ، ُم٤ٌمريم٦م: ومِمجرشمف اًمزيتقنؾم٤مدؾم٤م:  يُ
َبََّٰرَكث   َطَجَرة   ءُ يَسَ  َوََّل َؽۡربِيَّث   َّلَّ َۡشۡرِيَّث   َزيۡخَُُٔث   ٌُّ َٓا يَُِضٓ  .[35﴾ ]اًمٜمقر: ادُ َزيۡخُ

                                                             

ـ طمدي٨م أنس ؓ.1295(، وُمًٚمؿ )1983: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)  (، ُم

ؓ، 3886(، واسـم ُم٤مضمف )3764: أظمرضمف أبق داود )طمًـ( 8) (، ُمـ طمدي٨م وطمٌم 

 ؤوط، وذم أوًمف ؾم٥ٌم ورود.٤موطمًٜمف األًم٤ٌمين واألرٟم
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سمقِرَك ألَُمتل : »☺ًم٘مقًمف  :ُمـ أؾم٤ٌمب طمّمقل اًمؼميم٦مومٝمق : اًمتٌٙمػمؾم٤مسمٕم٤م: 

ٚمام أو دم٤مرة أو صٜم٤مقم٦م قمِ  - ، ومٛمـ أراد اإلٟمج٤مز واإلٟمت٤مج ذم قمٛمٚمف(1)شذم سُمٙمقِره٤م

 ٙمقر.ومٕمٚمٞمف سم٤مًمٌُ  ،- أو همػم ذًمؽ

: ☺اًمٜمٌل يدل قمٚمٞمف ىمقل يمام ومٝمل ُمـ األقمٞم٤من اعم٤ٌمريم٦م، : اخلٞمؾصم٤مُمٜم٤م: 

ٜمَؿُ » ُر َواعمَٖم  ِم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم: األضَم  ُ إمَِم َيق  ُ٘مقٌد ذِم َٟمَقاِصٞمَٝم٤م اخلػَم   .(8)شاخلَٞم ُؾ َُمٕم 

 غسنا؟التربك : التربك املىٍٕع، ٔوتى ٖهُٕ الجاٌ٘املطمب 

ر ذم يمِ ك اعمنموع. وُمٜمف ُم٤م ذُ هق ُم٤م مل يتح٘مؼ ومٞمف و٤مسمط اًمتؼمُّ اًمتؼمك اعمٛمٜمقع: 

قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ. وُمـ ☺ ، وإٟمٙم٤مر اًمٜمٌل شذات أنقاط»ىمّم٦م  ُمـطمدي٨م اًم٤ٌمب 

 ـمٕم٤مُمٝمؿ. ٤مي٤ميمثٞم٤مهبؿ وسم٘م :أُمثٚمتف أجْم٤م: اًمَتؼمك سمآث٤مر اًمّم٤محللم

 اعمٛمٜمقع ًمف صقرشم٤من: ًمتؼمكوا 

ك سمف اؾمت٘مالال ُمـ دون اهلل: أن يٕمت٘مد اًمٜمَاألومم أن يٕمت٘مد : سمٛمٕمٜمك، ٗمع ذم اعمتؼَمَ

وال ري٥م أَن هذا ُمـ اًمنمك  سمف يٜمٗمع ويي اؾمت٘مالال سمذاشمف.ك ؼمَ تَ أن هذا اًمذي يُ 

 األيمؼم.

                                                             

(، 8836) (، واسمـ ُم٤مضمف1818) (، واًمؽمُمذي8626: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)

 وصححف األًم٤ٌمين. 

(، ُمـ 1873( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )8858: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 طمدي٨م قمروة اًم٤ٌمرىمل ؓ.
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هل٤م،  ه٥م إمم ؿمجرة ُُمٕمَٔمٛم٦م وأظمذ يتٛمًح هب٤م، وذم ىمٚمٌف شمٕمٔمٞمؿٌ : ُمـ ذَ فُمث٤مًمو

واقمت٘م٤مد أن هذه اًمِمجرة دمٚم٥م ًمف اًمٜمٗمع، أو شمدومع قمٜمف اًمي. وم٢مذا ىم٤مم سم٘مٚمٌف هذا 

وهق ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م:  .ٚم٦مج قمـ اعماالقمت٘م٤مد، وم٘مد وىمع ذم اًمنمك األيمؼم اعمُخرِ 

 .- شمٕم٤ممم -ألن هذه األُمقر ُمـ أومٕم٤مل اهلل 

 َُمعَ  َرَأج ُتٜمِل ىم٤مل: ىَمد   ¶ اهلل سمـ قمٌد أيب اجلَٕمِد قمـ ضم٤مسمرسمـ  وقمـ ؾم٤ممل

ِت  َوىَمد   ☺ اًمٜمٌَِل   ، طَمَيَ ُ َ  َُم٤مءٌ  َُمَٕمٜم٤َم َوًَمٞم َس  اًمَٕمٍم  َٚم٦ٍم، هَمػم    ذِم  وَمُجِٕمَؾ  وَمْم 
ٍ
 وَم٠ُميِتَ  إَِٟم٤مء

ظَمَؾ  سمِِف، ☺ اًمٜمٌَِلُّ  ٞمفِ  َيَدهُ  وَم٠َمد 
ؾِ  قَمغَم  طَمَل »: ىَم٤مَل  صُمؿَ  َأَص٤مسمَِٕمُف، َووَمَرَج  ومِ ، أَه 

ِ
 اًمُقُوقء

يَم٦مُ  ـَ  اًمؼَمَ   ُِم
ِ
ـ   َيَتَٗمَجرُ  اَح٤مءَ  َرَأج ٧ُم  وَمَٚمَ٘مد   .شاَّلَل ِ  ُِم  اًمٜم٤َمُس  وَمَتَقَو٠مَ  َأَص٤مسمِِٕمِف، سَملم 

، سُمقا ٧ُم  ُِمٜم ُف، سَمٓم ٜمِل ذِم  ضَمَٕمٚم ٧ُم  َُم٤م آُخق ال وَمَجَٕمٚم ٧ُم  َوَذِ ٛم 
: جِل٤َمسمِرٍ  ىُمٚم ٧ُم . سَمَريَم٦مٌ  َأنَفُ  وَمَٕمٚمِ

َُمئٍِذ؟ يُمٜم تُؿ   يَمؿ   سَمعَ  َأخ ًٗم٤م: ىَم٤مَل  َيق  ُِمَئ٦مٍ  َوَأر 
(1). 

ٟمجد أَّنؿ مجٕمقا  ،وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ومٞمام صٜمٕمف اعمنميمقن اعمذيمقرون ذم احلدي٨م

يمام ىم٤مل ذم احلدي٨م: ، واًمٕمُٙمقف قمٜمده٤م، صمالصم٦م أُمقر: اًمتٕمٔمٞمؿ ًمتٚمؽ اًمِمجرة

َرٌة َيٕم ٙمُٗمقَن قِمٜم َدهَ » يملَِم ؾِمد  ِ  ، وـمٚم٥م اًمؼميم٦م ُمٜمٝم٤م.ش٤مَوًمِٚم ُٛمنم 

ك أن ياًمث٤مٟمٞم٦م: و ُمع يمقن هذا اًمٌمء مل شمث٧ٌم  ٌمء أنف ؾم٥ٌم ًمٚمؼميم٦م، سمٕمت٘مد اعمتؼم 

 .ًمف اًمؼميم٦م

                                                             

، وُمًٚمؿ ، واًمٚمٗمظ ًمفوذم ُمقاوع أظمرى (5639: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

(1856). 
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ح سمف، يٕمت٘مد أن هذا  ًَ ُمثؾ أن يذه٥م إمم ىمؼم، أو ؿمجر، أو طمجر، ويتٛم

ح ؾم٥ٌم  ًُّ يمِمٗم٤مء ُمريض، أو شمٞمنُّ رزق، أو زواج أو  :حلّمقل ُمٓمٚمقسمفاًمَتٛم

 طمّمقل وًمد، أو همػم ذًمؽ.

ومٝمق مل يٕمت٘مد ومٞمف اًمت٠مثػم سمذاشمف، وأنف يٗمٕمؾ ذًمؽ اؾمت٘مالال، وإٟمام اقمت٘مد أنف 

ر طمّمقل اعمٓمٚمقب، وؾمئؾ: ُمـ أطمدث ذًمؽ؟ ًم٘م٤مل:  ؾم٥ٌم ذم طمّمقًمف. ومٚمق ىُمد 

 ًم٘م٤مل: ألنف ؾم٥ٌم ذم طمّمقًمف. ٧م سمف؟وم٢من ىمٞمؾ ًمف: مل ضمئ٧م إمم هذا، ومتًحَ  .اهلل

ذم يمثػم ُمـ  - وهق أن ىمْمٞم٦م اًمنمك ُمٌٜمٞم٦م ،وه٤م هٜم٤م أُمر جي٥م اًمتٗمٓمـ ًمف

خيتٚمِػ  ومٌح٥ًم ُم٤م ي٘مقم ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ االقمت٘م٤مد - اًم٘مٚم٥م اًمّمقر قمغم اقمت٘م٤مد

قمغم ىم٤مقمدة احلُٙمؿ ويت٠مثر. واحلٙمؿ ذم هذه اًمّمقرة: أنف ذك أصٖمر، سمٜم٤مء 

 األؾم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م.

 إمم ضم٤مٟمٌلم: ه اعم٠ًمخ٦م ٜمٔمر ذم هذيُ  واحل٤مصؾ أنف

 صم٤مسمت٦م. تفاعمُتؼَمك سمف، سم٠من شمٙمقن سمريم: األول

 ك، سم٠من شمٙمقن ُمنموقم٦م.اًمتؼمُّ ويمٞمٗمٞم٦م صٗم٦م : اًمث٤مين

○ ○ ○ 

 : املبشح الجالح: أوجمة تطبٗكٗة

اعمراد هبذا اعمٌح٨م شمرؾمٞمخ ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمت٠مصٞمؾ هلذا اعمقوقع: سم٤مًمتٓمٌٞمؼ قمغم 

 سمٕمض األُمثٚم٦م.

 : اعمًجد احلرامأوال: 
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اًمذي  -سم٤مالؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمٓمقاف يٙمقن ٘مٕم٦م ُم٤ٌمريم٦م، واًمتؼمك هب٤م سمُ اعمًجد احلرام 

. واًمٙمٕم٦ٌم (1)ْم٤مقمػ ومٞمف سمٛمئ٦م أخػ صالة، وُمـ اًمّمالة اًمتل شمُ -ال يٙمقن ذم همػمه 

َل بَيۡج  : ﴿ُم٤ٌمريم٦م سمٜمص اًم٘مرآن وَّ
َ
ِي  إِنَّ أ تَ وُِؽَع لِيَِّاِس لََّلَّ ٌُ َث  ُْد  َرَك  اةِتَهَّ ى  َو

 .[96]آل قمٛمران:  ﴾ىِّيَۡعَّٰيٍَِيَ 

 ًُّ  ح سمجدراٟمف أو اًمتزام أقمٛمدشمف ُمثال.وًمٞمس ُمـ اًمتؼمك سمف اًمتٛم

 :اًمتٛمًح سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌمصم٤مٟمٞم٤م: 

ـَ  أنَ  وؾمٌؼ ًُ  اًمٙمٕم٦ٌم سمٜم٤مء ُم٤ٌمرك، ًمٙم  تقره٤م ًمف صقر: اًمتٛمًح سم

ذًمؽ ؾ ٕمَ ٕمت٘مد اًمٜمٗمع ومٞمٝم٤م اؾمت٘مالال، وأَّن٤م ضم٤مًم٦ٌم ًمٚمخػم سمذاهت٤م، أو ومَ أن ي: األومم

 ومٝمذا ذك أيمؼم.: ألَّن٤م واؾمٓم٦م إمم اهلل

 ومٝمذا ذك أصٖمر.: ٗمٕمؾ ذًمؽ ـمٚم٤ٌم ًمٚمؼميم٦م ُمٜمٝم٤م، وأَّن٤م ؾم٥ٌم حلّمقهل٤م: أن ياًمث٤مٟمٞم٦م

ٌُّ : أن يٗمٕمؾ اًمث٤مًمث٦م  ومٝمذا سمدقم٦م.: ▐ دا وشم٘مرسم٤م إمم اهللذًمؽ شمٕم

 ٌُّ ٌ   :كد واًمتؼمُّ وومرق سملم اًمتٕم ٌُّ  :فٚمُ ومٜمحـ ٟمٛمًح احلجر األؾمقد وٟم٘م دا ال شمٕم

َٚمُؿ أنََؽ طَمَجٌر، َوأنََؽ » ؓ:  يمام ىم٤مل قمٛمريم٤م، شمؼمُّ  ٌ ُٚمَؽ، َوإين  أقم  ، إين  أَلىَُم
ِ
واهلل

 
ِ
ال أين  َرأج ٧ُم َرؾُمقَل اهلل ٌَٚم تَُؽ  ☺ال شَمُيُّ َوال شَمٜم َٗمُع، َوًَمق  ٌََٚمَؽ ُم٤م ىَم  .(8)شىَم

                                                             

 (.1397(، وُمًٚمؿ )1189اًمٌخ٤مري ) صحٞمح: يٜمٔمر (1)

 (.1872( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1597: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)
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ك ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٌٕمض أنف يٛمًح سمٞمده قمغم صدره، أو قمغم اًمتؼمُّ  ّمدِ وقمالُم٦م ىمَ 

 ف ووضمٝمف، وهذا ًمٞمس سمٛمنموع.أو قمغم صدر ـمٗمٚمِ ف، وضمٝمِ 

سمٕم٦م ال يٜمٌٖمل عمـ ًمٙمٜمَف ومٝمذا ضم٤مئز، : ًمٞمٜمٔمر ُمٚمٛمًف وُم٤مدة صٜمٕمف: أن يٗمٕمٚمف اًمرا

 ٘متدى سمف.يُ 

 :اًمٕم٤ممل سم٤مًمنميٕم٦مصم٤مًمث٤م: 

قمٚمامء اًمنميٕم٦م ُم٤ٌمريمقن: سمٛمٕمٜمك: أَن ومٞمٝمؿ سمريم٦ًم ح٤م حيٛمٚمقن ذم صدورهؿ ُمـ 

 ٕمٛمؾ سمف،ويُ قمٚمِٛمف ٜمٝمؾ ُمـ سم٠من يُ ًمٕم٤ممل يٙمقن سم٤مك واًمتؼمُّ قمٚمؿ وسمريم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م. 

 ح سمٌدٟمف أو سمثٞم٤مسمف.ًَ ٛمَ تَ ال سم٠من يُ 

يمام يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يتؼميمقن سمِمٕمره  ،☺ك سم٤مًمذات ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل اًمتؼمُّ و

أُم٤م همػمه ُمـ اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء ومال ☺. ىمف، وي٘متتٚمقن قمغم ومْمؾ ووقئف وقمرَ 

 ألُمقر:  :تؼمك سمذواهتؿيُ 

مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ُمع ؾم٤مدات اًمّم٤محللم، ورؤوس  ╚ اًمّمح٤مسم٦مأن : ُمٜمٝم٤م

╚  ويم٤مسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس ،يم٤مخلٚمٗم٤مء األرسمٕم٦م وسم٘مٞم٦م اًمٕمنمة :اًمٕمٚمؿ

 وهمػمهؿ. ومل يٗمٕمٚمف اًمت٤مسمٕمقن ُمع اًمّمح٤مسم٦م، ويمؾ ظمػم ذم اشم٤ٌمع ُمـ ؾمٚمػ.

إمم اًمقىمقع ذم اًمنمك سم٥ًٌم ومرسَمام ضَمَر ق ومٞمٝمؿ، ٚمُ أن هذا ذريٕم٦م إمم اًمٖمُ : وُمٜمٝم٤م

 ♠.ًم٘مقم ٟمقح ذًمؽ، يمام طمّمؾ 
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 ك سمف، واحلل ال شم١مُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م.ومٞمف ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛمتؼمَ : أَن وُمٜمٝم٤م

ومٛمًح يده قمغم صمٞم٤مسمف وُمًح هبام  ضم٤مء رضمؾ إمم اإلُم٤مم أمحد  وهلذا َح٤م 

وضمٝمف، همْم٥م اإلُم٤مم وأنٙمر ذًمؽ أؿمد اإلٟمٙم٤مر، وىم٤مل: قمٛمـ أظمذشمؿ هذا 

 .(1)األُمر؟!

، وٟمّمحف َؾ ف ًمٚمخػم طمٞم٨م طَم ٛمُ إن سمريم٦م اًمرضمؾ: شمٕمٚمٞم»  :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

تَارَ ﴿إظم٤ٌمرا قمـ اعمًٞمح: : - شمٕم٤ممم -ًمٙمؾ ُمـ اضمتٛمع سمف، ىم٤مل اهلل  ٌُ ًَك وََتَػيَِِن 
ا ُنُِج  ٌَ  ََ ۡح

َ
٤ٌم هم  رَ را سمف ُمُ يم  ذَ ام ًمٚمخػم داقمٞم٤م إمم اهلل، ُمُ ٕمٚم  ُمُ : أي[، 31﴾ ]ُمريؿ: خ

اًمؼميم٦م، ـ هذا: وم٘مد ظمال ُمـ ـ ظمال ُمِ ذم ـم٤مقمتف، ومٝمذا ُمـ سمريم٦م اًمرضمؾ، وُمَ 

 .(8)شوحم٘م٧م سمريم٦م ًم٘م٤مئف

 اًمٙمريؿ: اًم٘مرآنراسمٕم٤م: 

َبََّٰرك  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ٌُ ُّ إَِِلَۡم  َُزىَۡجَّٰ
َ
سمريم٦م اًم٘مرآن: وُمـ [، 89﴾ ]ص: نَِتٌَّٰب أ

ك سمف اًمتؼمُّ و. (3)أنف ؿمٗم٤مء، وُمـ ىمرأ ُمٜمف طمروم٤م ومٚمف طمًٜم٦م، واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م

سم٤مًمتٛمًح سمف، أو ووٕمف قمغم سمتالوشمف، وـمٚم٥م اهلداي٦م، واالؾمتِمٗم٤مء سمف، ال يٙمقن 

 اًمًٞم٤مرة، أو شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اجلدران.

                                                             

 .47 ص شسم٤مإلذاقم٦م اجلديرة احلٙمؿ» (1)

ٟمف أطمد إمم اًم٘مٞمؿ اسمـ رؾم٤مًم٦م» (8)  .5 ص شإظمقا

 (.8912يٜمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (3)
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ءظم٤مُم٤ًم:   :ًمٞمٚم٦م اإلها

ـَ ًمٞمٚمتف مل شمٙمـ همػم  ء يم٤من ظمػما وسمريم٦م قمغم اعمًٚمٛملم، ًمٙم ال ؿمَؽ أَن اإلها

 مل يرد ومٞمٝم٤م رء، ومال يّمح أن ٟمتؼمك هب٤م ًمذاهت٤م ُمـ يمؾ قم٤مم.وًمذًمؽ  فمرف ًمف:

○ ○ ○ 

 :املتعمكة بالربنة املبشح السابع: سهي بعض األلفاظ

 :شم٤ٌمريم٧م قمٚمٞمٜم٤مأوال: 

وذم ضمقاب ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ  ش.شم٤ٌمرك»يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُمٕمٜم٤م سمٞم٤من ؾمٌؼ 

شم٤ٌمرك( هبذه اًمّمٞمٖم٦م ي٘مقًمقن: إَّن٤م ظم٤مص٦م سم٤مهلل، واًمٕمقام »)ىم٤مل:  قمثٞمٛملم  

ال ي٘مّمدون اعمٕمٜمك اخل٤مص سم٤مهلل أبدا، وإٟمام ي٘مّمدون سم٘مقهلؿ: )شم٤ٌمريم٧م قمٚمٞمٜم٤م( 

ؾمٞمد وظمػم. ]واًمؼميم٦م يّمح إو٤مومتٝم٤م إمم اإلٟم٤ًمن، ىم٤مل أُ أنف طمّمؾ ذم جمٞمئؽ سمريم٦م 

اًمذي  ▲٘مد قم٤مئِم٦م ح٤م ٟمزًم٧م آي٦م اًمتٞمٛمؿ سم٥ًٌم قمِ  - سمـ طمْمػم ؓ

رٍ  ،َُم٤م ِهَل سم٠َِمَوِل سَمَريَمتُِٙمؿ  : »-و٤مع ُمٜمٝم٤م صمؿ هذه اًمؼميم٦م إن يم٤مٟم٧م  .(1)شَي٤م آَل َأيِب سَمٙم 

٤مٟم٧م اًمؼميم٦م سمريم٦م صقومٞم٦م، سمٛمٕمٜمك: أن اًمؼميم٦م ذم ؿمخّمف وم٘مط: ومٝمذه طمرام، وإن يم

وإن  .ومٝمذا طمؼ: أنف أؾمدى إًمٞمٝمؿ قمٚمام، سم٠من ضمٚمس وقمٚمٛمٝمؿ ُمثال، أو ٟمٗمٕمٝمؿ سمامل

 .(8)شومٝمق يمذب ال جيقز: مل يٜمٗمٕمٝمؿ

                                                             

 (.367( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )334: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 .(91/ 3) ، واًمزي٤مدة ُمـ جمٛمقع ومت٤مويف(15/ 887) شًم٘م٤مءات اًم٤ٌمب اعمٗمتقح»يٜمٔمر:  (8)
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 : زارشمٜم٤م اًمؼميم٦مصم٤مٟمٞم٤م: 

 : - سمح٥ًم ُمـ ىمٞمٚم٧م ومٞمف -هذه ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمدارضم٦م، وهل٤م طم٤مالن 

سمامل وضم٤مه ٚمؿ ودقمقة، أو ٟمٗمع : أن يٙمقن ومٞمف سمريم٦م فم٤مهرة، ُمـ قمِ األومماحل٤مل 

 وٟمحق ذًمؽ.

ومم ومج٤مئز، واألَ : ىمّمد اًمؼميم٦م اعمٕمٜمقي٦م سمام حيّمؾ ُمـ أثر قمٚمٛمف وُم٤مًمف إن  ومٝمٜم٤م: 

ال ؾمٞمام ُمع هذا  ،ج٥مح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمدح، وح٤م خيِمك ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٗمتٜم٦م واًمٕمُ  :ٝم٤مشمريمُ 

، وح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلي٤مم قمٜمد قمقام اًم٤ًمُمٕملم اًمذيـ ئمٜمقن شاًمؼميم٦م»اًمتٕمريػ 

 اعمراد: سمريم٦م اًمذات.

وخيتٚمػ احلٙمؿ سمح٥ًم  .ومال جيقز: شاًمّمقومٞم٦م»ىمّمد اًمؼميم٦م اًمذاشمٞم٦م  وإن

 د.اعمٕمت٘مَ 

ء يتْمٛمـ ُمٗم٤مؾمد : : أال يٙمقن ومٞمف سمريم٦م فم٤مهرةاًمث٤مٟمٞم٦ماحل٤مل  ومٝمذه يمذب، وإـمرا

 يمام ؾمٌؼ.

 : ُمرطم٤ٌم، طمٞم٤ميمؿ اهلل، وٟمحقه٤م.ة أظمرى: ُمثؾومم اؾمتٌداهل٤م سمٕم٤ٌمروم٤مألَ 

٘مقل ومٞمف ص٤مطم٥م ومٝمذه ًمق يم٤من اعمَ ش: ؽ سمريم٦ميمٚمُّ »أو ش ف سمريم٦ميمٚمُّ »ويمذا قم٤ٌمرة 

، ُمع شيمٚمف سمريم٦م»ألنف ُمٝمام سمٚمغ ومال يٙمقن  :سمريم٦م ذم قمٚمٛمف أو ُم٤مًمف ومٞمٜمٌٖمل اضمتٜم٤مهب٤م

 ج٥م واًمٗمتٜم٦م.ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلـمراء، وظمِمٞم٦م اًمٕمُ 
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 :هذا ُمـ سمريم٤مشمؽ أو سمريم٤مت ومالن٤م: صم٤مًمث

هذه ضم٤مئزة إن يم٤من طمّمؾ ُمٜمف ظمػم يٜمٗمع اًمٜم٤مس سمٕمٚمؿ أو دقمقة أو ُم٤مل، و

 وٟمحق ذًمؽ.

تَارَ ﴿وىمد أث٧ٌم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمؼميم٦م ًمٌٕمض اًمٜم٤مس، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌُ ًَك وََتَػيَِِن 
ٌَا ُنُِج   ََ ۡح

َ
٘مد قم٤مئِم٦م، ٤م ٟمزًم٧م آي٦م اًمتٞمٛمؿ سمٕمد إىم٤مُمتٝمؿ قمغم قمِ وحَ . [31]ُمريؿ:  ﴾خ

رٍ : »ىم٤مل أؾمٞمد سمـ طمْمػم ؓ وح٤م شمزَوج  .(1)شَُم٤م ِهَل سم٠ِمََوِل سَمَريَمتُِٙمؿ  َي٤م آَل َأيِب سَمٙم 

: ☺ىم٤مل اًمٜم٤مُس: أصٝم٤مر رؾمقل اهلل ▲ ضُمَقي ِري٦م سمٜم٧م احل٤مرث ☺ اًمٜمٌل 

َٔمَؿ سَمَريَم٦ًم ▲: » ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦مُ  .وم٠مرؾمٚمقا ُم٤م سم٠مجديؿ ًَة يَم٤مٟم٧َم  َأقم  َرأ قَمغَم وَماَم َرَأج ٜم٤َم اُم 

ٓمَٚمِِؼ  ُّم  ـ  سَمٜمِل اعم  ِؾ سَمٞم ٧ٍم ُِم تَِؼ ذِم ؾَمٌٌََِٝم٤م ُِمئ٦َُم أَه  ُِمَٝم٤م ُِمٜم َٝم٤م، ُأقم   . (8)شىَمق 

 *   *   *

                                                             

 .شم٘مدم خترجيف (1)

 (، وطمًٜمف األًم٤ٌمين.86365(، وأمحد )3931: أظمرضمف أبق داود )طمًـ (8)
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ـَرَ  ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل  
َ
ََّٰج أ ًُ ٱىلَّ ىَّٰ َءۡحخُ  ﴾وَٱىُۡػزَّ

 .اآلي٤مِت ] 19اًمٜمجؿ: [

٤ٌمدة اعمنميملم هل٤م إٟمام يم٤مٟم٧م سم٤مًمتٗم٤مت اًم٘مٚمقب أن قمِ : ُمٜم٤مؾم٦ٌم اآلي٦م ًمٚمؽممج٦مو

ُمـ ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض، ومّم٤مرت  :إًمٞمٝم٤م ذم طمّمقل ُم٤م يرضمقٟمف سمؼميمتٝم٤م رهم٦ٌمً 

 .(1)ٕمٌد ُمـ دون اهلل٤م شمُ أوصم٤مٟمً 

ٟم٦م. دَ أؾمت٤مر وؾَم  صخرة سمٞمْم٤مء ُمٜم٘مقؿم٦م، وقمٚمٞمٝم٤م سمٞم٧م سم٤مًمٓم٤مئػ ًمفش: ُت اًماَل »و

، وجم٤مهد، ¶ل قمـ اسمـ قم٤ٌمسٙمِ . وطُم - شمٕم٤ممم -اؿمت٘مقا اؾمٛمٝم٤م ُمـ اهلل 

سمتِمديد اًمت٤مء، وومنوه سم٠منف يم٤من رضمال ش َت اًماَل »واًمرسمٞمع سمـ أنس: أَّنؿ ىمرأوا 

ِقيَؼ ًمٚمحجٞم٩م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٚمام ُم٤مت قمٙمٗمقا قمغم ىمؼمه ومٕمٌدوه. ًَ  َيُٚم٧مُّ اًم

 ٦م، وهل سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ.ٚمَ خ  وأؾمت٤مر سمٜمَيم٤مٟم٧م ؿمجرة قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء ش: ىزَ اًمٕمُ »و

 د، سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م.ي  دَ قمٜمد ىمُ  ؾِ ٚمَ َِم صٜمؿ سم٤معمُ ش: ٜم٤مةُمَ »و

○ ○ ○ 

 »قمـ أيب واىِمد اًمَٚمٞمثِل  ىم٤مل:  
ِ
ٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اَّلَل إمَِم  ☺ظَمَرضم 

 ٍ رٍ  ،طُمٜمَلم  ٍد سمُِٙمٗم  ـُ طُمَدصَم٤مُء قَمٝم  يمِلَم ، َوَٟمح  ِ ٙمُٗمقَن قِمٜم َدهَ َوًمِٚم ُٛمنم  َرٌة َيٕم  وَيٜمُقـُمقَن  ٤مؾِمد 

َحَتُٝمؿ  ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم 
ٚمِ َرةٍ ش! َذاُت َأن َقاطٍ »هِب٤َم َأؾم  د 

ًِ َٟم٤م سمِ   ،وَمَٛمَرر 
ِ
ٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل  ،وَمُ٘مٚم 

                                                             

 .91صش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)
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ِ
ٍط، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل ٍط يَماَم هَلُؿ  َذاُت َأن َقا َٕمؾ  ًَمٜم٤َم َذاَت َأن َقا ؼَمُ : »☺اضم  ! إََِّن٤َم اَّلَلُ أيَم 

! ىمُٚم تُؿ   ـُ ٜمَ ًُّ ُقؾَمك: -َواًَمِذي ٟمَٗم ِز سمِٞمَِدِه  -اًم
ِ
ئِٞمَؾ عم ا َ َآ ﴿يَماَم ىم٤َمًَم٧م  سَمٜمُق إِه  ٱۡتَػو نلَّ

ٍَا  ا َن  ٓ َّٰ ث   إَِل َٓ ِ ًۡ َءال ُٓ َ َٓئُنَ  ل ٔۡم  ََتۡ ًۡ كَ َُّس ـَ  [.138]األقمراف:  ﴾كَاَل إُِ ـَ ؾَمٜمَ يَمٌُ ًَمؽَم 

ـ  يَم٤مَن ىَمٌ ٚمَُٙمؿ    .(1)شَُم

َحَتُٝمؿ  )»  :  اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ ىم٤مل
ٚمِ يٕم٘مٚمقَّن٤م : أي ،(وَيٜمُقـُمقَن هِب٤َم َأؾم 

ٙمقف واًمتؼمك، وهبذه اًمثالصم٦م ومٕم٤ٌمدهتؿ هل٤م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمُ  :قمٚمٞمٝم٤م ًمتٜم٤مهلؿ سمريمتٝم٤م

 .(8)شدت األوصم٤من ُمـ دون اهللٌِ قمُ ( اًمٕمٙمقف واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتؼمك)

ًمتٕمٚمٞمؼ األؾمٚمح٦م  :وم٢مذا يم٤من اخت٤مذ هذه اًمِمجرة»  :  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ُمع أَّنؿ ال يٕمٌدوَّن٤م وال ي٠ًمخقَّن٤م، ومام  ،- شمٕم٤ممم -إ  ُمع اهلل  اخت٤مذَ ، ٙمقف طمقهل٤مواًمٕمُ 

ٟم٦ًٌم ًمٚمٗمتٜم٦م  وم٠ميُّ  ؟!اًمٔمـ سم٤مًمٕمٙمقف طمقل اًم٘مؼم واًمدقم٤مء سمف، ودقم٤مئف، واًمدقم٤مء قمٜمده

 .(3)شًمق يم٤من أهؾ اًمنمك واًمٌدقم٦م يٕمٚمٛمقن؟! ،سمِمجرة إمم اًمٗمتٜم٦م سم٤مًم٘مؼم

 *   *   *

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 .93صش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (8)

 (.1/378ش )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (3)
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  لِ ق  ىمَ وَ 
ِ
ِ رَّبِ : ﴿- ٕم٤مممشمَ  - اهلل ٍَاِِت ّلِلَّ  كُۡو إِنَّ َغَلِِت َونُُصِِك َوََمۡيَاَي َوَم
ٍَِي  َّٰيَ  .اآلي٦مَ  [163-168]األنٕم٤مم:  ﴾...ََّل َۡشِيَم ََلُۥ  ١٦٢ٱىَۡع

.[8]اًمٙمقصمر: ﴾ ٱۡۡنَرۡ ـََػّوِ لَِربَِّم وَ ﴿: قًمِفِ ىموَ 

ـ  قَمكِم   اَرؾُمقُل  ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜمِل ؓ  قَم
ِ
سَمِع يَمٚمِاَمٍت  ☺ َّلَل ـَ »: سم٠َِمر  ـ  اًَمَٕم َّلَلُ ُم

 ِ ـَ اَذسَمَح ًمَِٖمػم  ، ًَمَٕم
ِ
ـَ اَّلَل ـَ َواًمَِدي ِف، ًَمَٕم ـ  ًَمَٕم ـَ اَّلَلُ ُِم ـ  آَوى حُم ِدصًم٤م، ًَمَٕم ِ اَّلَلُ َُم ـ  هَمػم  َّلَلُ ُِم

ضِ اَُمٜم٤َمَر  َر  شأل 
ٚمِؿٌ . (1)  ً  .َرَواُه ُُم

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ـ  ـَم٤مِرِق سم   اَأَن َرؾُمقَل : َوقَم
ِ
َٜم٦ََم َرضُمٌؾ ذِم اَدظَمَؾ »ىَم٤مَل:  ☺ َّلَل جل 

؟ ىَم٤مَل اَي٤م َرؾُمقَل  ،َويَمٞم َػ َذًمَِؽ : ىَم٤مًُمقا  ش.ًمٜم٤َمَر َرضُمٌؾ ذِم ُذسَم٤مٍب اَوَدظَمَؾ  ،ُذسَم٤مٍب 
ِ
: َّلَل

َب ًَمُف ؿَمٞم ئ٤ًم، وَمَ٘م٤مًُمقا » ٍم هَلُؿ  َصٜمٌَؿ اَل جَيُقُزُه أطََمٌد طَمتَك ُيَ٘مر  َُمَر َرضُماَلِن قَمغَم ىَمق 

٤م ب  : أِلطََمِدمِهَ سُمفُ : ىم٤َمَل  .ىمَر  ٌء أىُمَر  ب  َوًَمق  ُذسَم٤مسًم٤م: ىم٤َمًُمقا ًَمفُ  .ًَمٞم َس قِمٜم ِدي َر  وَمَ٘مَرَب  ،ىمَر 

                                                             

 (.1978) ذم صحٞمحف أظمرضمف ُمًٚمؿ (1)
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ظَمرِ  !ًمٜم٤َمرَ اَؾ قا ؾَمٌِٞمَٚمُف، ومََدظَم ُذسَم٤مسًم٤م، وَمَخٚمَ  ب  : َوىَم٤مًُمقا ًمِم  َب : ومََ٘م٤مَل  .ىَمر  َُم٤م يُمٜم ٧ُم أِلىُمَر 

 اأِلطََمٍد ؿَمٞم ئ٤ًم ُدوَن 
ِ
سُمقا قُمٜمَُ٘مُف: ومََدظَمَؾ ، -قمَز وضَمَؾ  - َّلَل َٜم٦َمَ اومََيَ َدُ . (1)شجل   .َرَواُه َأمح 

○ ○ ○ 

 ذم هذا اًم٤ٌمب آيتلم وطمديثلم. ذيمر اعم١مًمػ  

 :ذم صمالصم٦م ومّمقلٞمف اًمٙمالم قمٚمو

 *   *   *  

                                                             

اسـم أيب ؿمٞم٦ٌم ذم (، و84) شاًمزهد»أظمرضمف أمحد ذم  ُمقىمقف صحٞمح، ومل أىمػ قمٚمٞمف ُمرومققم٤م: (1)

ٞمٝم٘مل ذم823/ 1ش )احلٚمٞم٦م»(، وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 33238ش )اعمّمٜمػ»  ،(6968ش )ؿمٕم٥م اإليامن» (، واًٌم

ٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ¶مجٞمٕمٝمؿ ُمـ طمدي٨م ـم٤مرق سـم ؿمٝم٤مب قمـ ؾمٚمامن  . وىمد ذيمره األًم٤ٌمين ذم اًًم

 (، وصححف، وقمٚمَؼ قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت ٟم٤مومٕم٦م شمتٕمٚمؼ هبذا اًم٤ٌمب.5889)
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

أنقاع اًمنمك األيمؼم اعمْم٤مد ًمٚمتقطمٞمد، وهق اًمذسمح ًمٖمػم اهلل سمٞم٤من ٟمقع ُمـ 

▐. 

 *   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 :املبشح األٔه: الػِّسك األنرب

ِم٤مر وهذا أول ُمقوع يُ  .وأصٖمر ،ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن اًمنمك ىمًامن: أيمؼم

ًُ  :ومٞمف إمم اًمنمك األيمؼم ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م  ذا اًم٤ٌمبهلؾ ـ أن ٟم١مص  وًمذا حي

 اًمثالصم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

 :املطمب األٔه: ضابط الػسك األنرب

ٌُّدتقمغم وضمف اًم -شمٕم٤ممم  -يمؾ رء وُمِٕمؾ ًمٖمػم اهلل »  .شٕم

يم٤مومٞم٦م ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمنمك األيمؼم وو٤مسمٓمف:  -قمغم اظمتّم٤مره٤م  -وهذه اًمٕم٤ٌمرة 

ٌَد سمف اإلٟم٤ًمن ًمٖمػم اهلل ومٝمق ذك أيمؼم.  ومٙمؾ ُم٤م شَمٕم

 :املطمب الجاٌ٘: سهي الػسك األنرب

  ٱ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .قمٜمف ▐اًمنمك أقمٔمؿ ُم٤م َّنك اهلل ْ َ َوٱۡختُُدوا ّللَّ
ٔاْ ةِِّۦ َطۡي   .[36: اًمٜم٤ًمء]﴾ ا ٔ  َوََّل تُۡۡشُِك

  :ا َخرََّم ﴿وهق أول اعمحرُم٤مت يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ٌَ حُۡو 
َ
ْ خ ٔۡا َ كُۡو َتَػال

ٔاْ ةِِّۦ َطۡي  َّلَّ تُۡۡشُِك
َ
ۖۡ خ ًۡ ًۡ َغيَيُۡس  [.151]األنٕم٤مم: ﴾ ا ٔ  َربُُّس

  َـ وىمع ومٞمف ظمرج قمـ اعمٚم٦م.وُم 
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  يُۡۡشِۡك ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .د ذم اًمٜم٤مرٚمَ وص٤مطمٌف ظم٤مًمد خُم ٌََ ۥ  ُّ َّ ِ َذَلۡد إُِ ةِٱّللَّ
َُػار  

َ
َۡ أ َّٰيٍَِِي ٌِ ا لِيظَّ ٌَ ۖۡ َو ُّ ٱنلَّاُر َّٰ َوى

ۡ
أ ٌَ ُ َغيَيِّۡ ٱۡۡلَََِّث َو  [.78اح٤مئدة: ]﴾ َخرََّم ٱّللَّ

 ََّل ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .-قمز وضمؾ - وهق اًمذٟم٥م اًمذي ال يٖمٗمره اهلل َ إِنَّ ٱّللَّ
َّٰلَِم  ا ُدوَن َذ ٌَ ن يُۡۡشََك ةِِّۦ َويَۡؾفُِر 

َ
ٍََ يََظآءُ َحۡؾفُِر أ ِ  [.48: اًمٜم٤ًمء]﴾ ل

  َۡلَتَِؿ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .اًمٕمٛمؾ طٌِ حُي وهذا اًمنمك ْ ٔا ُك ۡۡشَ
َ
ٔۡ أ َ ٔاْ  َول ٌَّا َكُُ  ًُٓ َخِۡ

ٍَئُنَ  َِ وىم٤مل ضمَؾ ذيمُره: ﴿ ،[88: األنٕم٤مم]﴾ َحۡػ  ٌ ََ ِي وَِحَ إَِِلَۡم ِإَوََل ٱَّلَّ
ُ
َوىََلۡد أ

 ََّ ۡكَج َِلَۡدتََف ۡۡشَ
َ
َۡ أ ِ ََ َرتۡيَِم ىَه ََ ٱىَۡذَِّٰۡسِي ِ  ٌ ََّ ٍَيَُم َوَۡلَُهٔجَ  .[65: اًمزُمر]﴾ َخ

  ُين!.م ذسمٞمح٦م اعمنمك ِذ وحتر  يم٤م أيمؼم، سمٞمٜمام حتؾ ذسمٞمح٦م اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍما

  ِقرث، سمؾ ُم٤مًمف ًمٌٞم٧م اح٤مل.ث وال يُ وص٤مطم٥م هذا اًمنمك ال ير 

 ر ًمف ٗمَ حُي  قمٚمٞمف، وال يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وإٟمام ّمغَم ًمق ُم٤مت ومال يُ و

 .-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -، وُيٚمَ٘مك ومٞمٝم٤م ختٚمُّّم٤م ُمٜمف ذم اًمؼم  طمٗمرة 

أطمٙم٤مم اًمنمك األيمؼم، ويمام هق ُمالطمظ وم٢مَّن٤م أطمٙم٤مم ؿمديدة سمٕمض هذه 

ٟمف ُمـ اًمقىمقع ومٞمف.شمقضِم٥ُم قمغم اعمًٚمؿ أن حَي  ر إظمقا  ذر هم٤مي٦م احلذر، وحُيَذ 

 :املطمب الجالح: أقطاً الػسك األنرب
 إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: -سم٤مقمت٤ٌمر حمٚم ف  - اًمنمك األيمؼم يٜم٘مًؿ 

 ويٜمدرج حتتف صقر: : األول: اًمنمك األيمؼم ذم االقمت٘م٤مد وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م
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. يمٛمـ يٕمت٘مد أن ذم اًمت٠مثػم واًمتدسمػم - شمٕم٤ممم - اقمت٘م٤مد ذيؽ ُمع اهلل -1

 اًمٗمالين يٜمٗمع ويي، وي٘مدر قمغم إٟمزال اعمٓمر وؿمٗم٤مء اعمرى. اًمقزِمَ 

 ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ. -شمٕم٤ممم  -اقمت٘م٤مد ذيؽ ُمع اهلل  -8

، وؾمت٠ميت ذم أبقاهب٤م .يم٤معمح٦ٌم واًمرضم٤مء واخلقف واًمتقيمؾ :أقمامل اًم٘مٚم٥م -3

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل

 ويٜمدرج حتتف صقر:: اًمث٤مين: اًمنمك األيمؼم ذم األىمقال

 اًمدقم٤مء. -1

 اإلٟم٤مسم٦م.واًمتقسم٦م  -8

. يمٛمـ وصػ - شمٕم٤ممم -وصػ اعمخٚمقق سمام ال يقصػ سمف إال اهلل  -3

ٓمٚم٘م٦م، أو سمٞمده اإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م، سم٠منف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أو ًمف احلٞم٤مة اعمُ ومالٟم٤م ُمـ اخلٚمؼ 

 .واإلـمراءأو شمٍميػ اًمٙمقن. وهذا ي٘مع ذم سمٕمض اًمِمٕمر 

 :اًمث٤مًم٨م: اًمنمك األيمؼم ذم األومٕم٤مل

ؾ قمغم وضمف اًمتٕمٌد ًمٖمػم اهلل ٕمِ يمؾ رء ومُ »وهذا سم٤مب واؾمع، وو٤مسمٓمف: 

 يم٤مًمريمقع واًمًجقد واًمٓمقاف واًمذسمح وهمػمه٤م. :ش▐

 ويٛمٙمـ  ًَ ع اًمتقطمٞمدسم٤مقمت٤ٌمر  ،ؿ اًمنمك األيمؼمأن ي٘م  : ، إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم، أجْم٤مأنقا

قمز  -ف ُمع اهلل يم٤مقمت٘م٤مد ُمتٍم   :األول: اًمنمك األيمؼم ذم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م

 ذم أي رء ُمـ شمدسمػم اًمٙمقن، ُمـ إجي٤مد أو إقمدام، أو إطمٞم٤مء أو إُم٤مشم٦م. -وضمؾ
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 ▐ف اهلل يمٛمـ ؿمٌَ  :اًمث٤مين: اًمنمك األيمؼم ذم شمقطمٞمد األؾمامء واًمّمٗم٤مت

 يم٤مًمٞمٝمقد. أو أث٧ٌم صٗم٤مت اخل٤مًمؼ ًمٚمٛمخٚمقق، يم٤مًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ. ،سمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم

ع اًمٕم٤ٌمدة سم :اًمث٤مًم٨م: اًمنمك األيمؼم ذم شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م ٍمف رء ُمـ أنقا

 .- شمٕم٤ممم -هلل ًمٖمػم ا

○ ○ ○ 

 ٔفْٗ وطمباُ: . املبشح الجاٌ٘: الربض لػري اهلل
 :املطمب األٔه: وعٍى الروِبض

وح سمَ٘مٓمع . واصٓمالطم٤م: إزه٤مق اًمرُّ (1)واًم٘مٓمع : هق اًمَِمؼُّ ٖم٦مح ذم اًمٚمُّ سم  اًمذَ 

 ٚم ُ٘مقم وإراىم٦م اًمدم.احلُ 

 :املطمب الجاٌ٘: أقطاً الروِبض
 يٜم٘مًؿ اًمذسمح إمم ىمًٛملم:

ب واًمتٕمٌُّد وهذا اًم٘مًؿ ًمف صقرشم٤من: . اًم٘مًؿ األول: اًمَذسمح قمغم وضمف اًمتَ٘مرُّ

 .شمقطمٞمد وذك

ومم٤م  .برَ وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مُ ، ▐هلل  أن يٙمقنوم٤مًمتَقطمٞمد:  -1

ىمرَّن٤م سم٤مًمّمالة ذم ُمقوٕملم ُمـ  -شمٕم٤ممم  -اًمٕم٤ٌمدة أن اهلل  هذهيدل قمغم ُمٜمزًم٦م 

ِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .اعم١مًمػيمت٤مسمف يمام ذيمر  ٍَاِِت ّلِلَّ كُۡو إِنَّ َغَلِِت َونُُصِِك َوََمۡيَاَي َوَم
َّٰلَِم  ١٦٢رَّبِ ٱىَۡعَّٰيٍََِي  ۖۥۡ َوبَِذ ٍُۡصيٍِِيَ ََّل َۡشِيَم ََلُ ۡ ُل ٱل وَّ

َ
َُا۠ أ
َ
مِرُۡت وَخ

ُ
 -168]األنٕم٤مم: ﴾ أ

.[8]اًمٙمقصمر: ﴾ ـََػّوِ لَِربَِّم وَٱۡۡنَرۡ ﴿، وىم٤مل ضمَؾ ذيمره: [163

                                                             

 ، وهمػمه٤م.(367/ 6ش )اًمٕمروس شم٤مج»، و(368/ 1) شاًمّمح٤مح»ذم:  شذسمح»يٜمٔمر ُم٤مدة  (1)
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 دا: ىمد يٙمقن:شمٕمٌُّ  ▐واًمذسمح هلل 

 ع، واًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر.: يمٝمدي اًمتٛمتُّ واضم٤ٌم

 : يم٤مألوحٞم٦م واًمٕم٘مٞم٘م٦م قمغم ُمذه٥م اجلٛمٝمقر.ُمًٜمقٟم٤مأو 

 قمٚمٞمف واًمتذيمػم سمفمم٤م حيًـ اًمتٜمٌٞمف و ، ٌُّ د واًمتقطمٞمد اؾمتحْم٤مر ٟمٞم٦م اًمتٕم

 ٌُّ ىمع أنف يٖمٞم٥م قمٜم٤م هذا اًمِمٕمقر يمثػما، وٟمٜمِمٖمؾ  د.واًمت٘مرب قمٜمد ذسمح اًمتٕم واًمقا

ء اًمذسمٞمح٦م، واؾمتٕمدادات اًمذسمح وشمقاسمٕمف، واًمٓمٌخ واأليمؾ، ومٜمٖمٗمؾ قمـ  سمنما

حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ودمريده، واًمت٘مرب إمم اهلل  :ُم٘مّمقد اًمٕم٤ٌمدة وروطمٝم٤م، أال وهق

▐  ٌُّ  دا وذال وشمٕمٔمٞمام.سم٢مراىم٦م اًمدُم٤مء شمٕم

ك -8 وهذا ذك أيمؼم . ▐ًمٖمػم هلل اًمذسمح أن يٙمقن : واًمنم 

 ، وؾم٤مق أهَؿ أدًمتف.ًمف اعم١مًمػ هذا اًم٤ٌمب خمرج ُمـ اعمٚم٦م، قم٘مد

ب  : »وشم٠مُمؾ ىمقًمف ذم احلدي٨م هؿ اًمت٘مرب واًمتٕمٌد ، ومٛم٘مّمقدُ شَوًَمق  ُذسَم٤مسًم٤م ،ىَمر 

 !ًمفسم٠مي رء يم٤من، وإال وم٤مًمذسم٤مب ال ىمٞمٛم٦م 

 :هلرا الٍٕع وعاصسة ةأوجم

 :سم٤م إًمٞمٝمؿاًمذسمح قمٜمد ىمٌقر األوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم شم٘مرُّ أوال: 

 اًمذسمح قمٜمد اًم٘مؼم ًمف طم٤مالن:هذا و

 صقرشم٤من: ٤م: أن يذسمح ألضمؾ اًم٘مؼم. وهلاألومماحل٤مل 
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يمٛمـ ي٠ميت قمٜمد ىمؼم  أن يذسمح ألضمؾ اًم٘مؼم، ويذيمر اؾمؿ اهلل قمٜمد اًمذسمح. -1

 ويريد أن يت٘مرب ًمف سمذسمح ؿم٤مة، ومٞم٘مقل: سمًؿ اهلل، ويذسمحٝم٤م. ،اًمٌدوي ُمثال

ؾمقاء ذيمر اؾمؿ  :أن يذسمح ألضمؾ اًم٘مؼم، وال يذيمر اؾمؿ اهلل قمٜمد اًمذسمح -8

يمٛمـ ي٠ميت قمٜمد ىمؼم احلًلم ُمثال، ويريد  ص٤مطم٥م اًم٘مؼم أو همػمه أو مل يذيمر ؿمٞمئ٤م.

 أن يت٘مرب ًمف سمذسمح ؿم٤مة، ومٞم٘مقل: سم٤مؾمؿ احلًلم، ويذسمحٝم٤م.

 ، واًمث٤مٟمٞم٦م أؿمد.▐يمٚمت٤ممه٤م ذك أيمؼم سم٤مهلل واًمّمقرشم٤من 

 ،ومٝمذا سمدقم٦م: ويذيمر اؾمؿ اهلل قمٜمد اًم٘مؼم ،-شمٕم٤ممم  - : أن يذسمح هللاًمث٤مٟمٞم٦ماحل٤مل 

 يم٤م.وًمٞمس ِذ 

1-  ًَ ألضمؾ حت٘مٞمؼ ُم٤م يراد  :حرة واًمدضم٤مًملم ًمٚمجـ وٟمحقهؿاًمذسمح سم٠مُمر اًم

ّم٤مب أطمد اًمٜم٤مس سمٍمع وٟمحقه، ومٞمذه٥م سمف أهٚمف إمم ؾ يمثػما أن يُ ٞمحُّم وم ُمٜمٝمؿ.

ىمك أو  -أطمٞم٤مٟم٤م  -أطمد اًمدضم٤مًملم اًمذيـ يتٔم٤مهرون  اًمٓم٥م اًمِمٕمٌل، سم٤مطمؽماف اًمرُّ

ًمٞمذه٥م اًمذي شمٚمٌس سمف،  :ومٞم٠مُمرهؿ أن حييوا ديٙم٤م أمحر، ويذسمحقه ًمٚمجـ

 !شاًمزار» ٝمؿويًٛمٞمف سمٕمُْم 

 .هلؿاًمذسمح قمٜمد ىمدوم اعمٚمقك وُمرورهؿ قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ واًمت٘مرب  -8

أو يمٛمـ ي٘مقل: سم٤مؾمؿ اعمًٞمح،  :- شمٕم٤ممم -وُمـ صقر اًمتٕمٔمٞمؿ ذيمر اؾمؿ همػم اهلل  

 ▐. ٟمقع اؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػم اهلل - أجْم٤م - ومٝمذا ذك، وومٞمف !سم٤مؾمؿ احلًلم

 .- شمٕم٤ممم - ذيمر قمٚمٞمف اؾمؿ اهللومال سمد ذم اًمذسمح أن يٙمقن هلل، ويُ 
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 وطألة:

اعمٜمزل، ويذيمر اؾمؿ اهلل ذسمح ؿم٤مة قمغم قمت٦ٌم يإذا ؾمٙمـ ُمٜمزال ضمديدا  اًمٜم٤مسسمٕمض 

 .: ومام طمٙمؿ ذًمؽ؟ه ـمرد اًمِمٞم٤مـملم واجلـ واًمٕملمقمٚمٞمٝم٤م، وىمّمدُ 

سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة األؾم٤ٌمب اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٝمذا ؾم٥ٌم  :: أن هذا ذك أصٖمراجلقاب

 ومهل، مل يث٧ٌم يمقٟمف ؾم٤ٌٌم ال ذم اًمنمع، وال ذم اًمتجرسم٦م واحلس.

ٜمزل اجلديد، ودقم٤م قمغم ٟمٕمٛم٦م اعم - شمٕم٤ممم -ح اًمِم٤مة ؿمٙمرا هلل أُم٤م ًمق يم٤من ذسمَ 

 سمٕمض أىم٤مرسمف أو ضمػماٟمف قمغم هذه اًمقًمٞمٛم٦م: ومٝمذا ال سم٠مس سمف.

وهذا ًمف : : اًمذسمح ال قمغم وضمف اًمت٘مرب واًمتٕمٌدُمـ أىم٤ًمم اًمذسمح اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 صقر، ُمٜمٝم٤م:

 :اًمذسمح ألضمؾ األيمؾ -1

 ٱوَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
َ
ًَ ُۡ ۡۡل َّٰ ۖۡ  َع ا َٓ ًۡ  َخيََل َٓا ىَُس َجَّٰفِعُ  ء  دِۡف  ذِي ٌَ   َٓاَوٌِِۡ  َو

ۡ
﴾ ُزئُنَ حَأ

ىمد سمؾ [، وهذا يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: ذسمح٧م ؿم٤مة ًمٚمثالضم٦م. وهذا ُم٤ٌمح، 5]اًمٜمحؾ: 

 يث٤مب قمٚمٞمف إذا ٟمقى اًمٜمٗم٘م٦م قمغم أهٚمف.

 :اًمذسمح إليمرام اًمْمٞمػ -8

ف ، إذا يم٤من سمٖمػم ٘م٤مل: ضم٤مءين وٞمػ ومذسمح٧م ًمف ؿم٤مة. وهذا ُمٜمدوبيمام يُ  إها

 ☺: »ًم٘مقًمف : وُمٗم٤مظمرة
ِ
ـُ سم٤ِمَّلَل ُِم ـ  يَم٤مَن ُي١م  ِرم  َوٞم َٗمفُ َُم ِم اآلظِمِر ومَٚم ٞمُٙم   .(1)شَواًمٞمَق 

                                                             

 (.48( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )6219اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 »ىم٤مل:  وقمـ ضم٤مسمر ؓ
ِ
َوَأن٤َم َُمَٕمُف، وَمَدظَمَؾ قَمغَم  ☺ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلل

ـَ األَن َّم٤مِر، وَمَذسَمَح٧م  ًَمُف ؿَم٤مًة، وَم٠َميَمَؾ  ٍة ُِم َ َرأ  .(1)شاُم 

 : اًمذسمح ًمٚمتج٤مرة -3

 ٝم٤م ويؽمسَمح ُمٜمف.ٞمٌٞمع حلٛمًم :يمٛمـ يذسمح ؿمٞم٤مه٤م أو سم٘مرا أو إسمال

: إذ أُمر ام يذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أطمٙم٤مم اًمذيم٤مةوضمقاز اًمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م ُمنموط سم

 تٕمٚمؼ سمف ضم٤مٟم٥م اقمت٘م٤مدي وضم٤مٟم٥م وم٘مٝمل.اًمَذسمح ي

وم٢مذا ذسمح اعمًٚمؿ أو اًمٙمت٤ميب ومل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م طمراُم٤م، وم٢من يم٤من 

 ٌُّ وًمق  ،ص٤مر ذيم٤م ▐د ًمٖمػم اهلل اًمذسمح سم٘مّمد اًمتٕمٔمٞمؿ واًمت٘مرب واًمتٕم

 ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف.

 *   *   *

                                                             

( وذم ُمقاوع أظمري، وىم٤مل 15168(، وأمحد )82: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (1)

 األًم٤ٌمين: طمًـ صحٞمح.
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

كُۡو إِنَّ َغَلِِت َونُُصِِك َوََمۡيَاَي ﴿: - شمٕم٤ممم - ىمقل اهلل
ٍِيَ  َّٰيَ ِ رَّبِ ٱىَۡع اِِت ّلِلَّ ٍَ  [.163]األنٕم٤مم: ﴾ َوَم

وطمده ال  ▐هلل ال يٙمقن إاَل  (اًمذسمح)ًؽ قمغم أن اًمٜمُّدًم٧م اآلي٦م 

 ومٍمومف ًمٖمػمه ذك.: ذيؽ ًمف

د قم٤ٌمده أن اهلل شمٕمٌَ  :وُمٓم٤مسم٘م٦م اآلي٦م ًمٚمؽممج٦م»  :  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ

ؽ، يمام شمٕمٌدهؿ أن يت٘مرسمقا إًمٞمف سم٤مًمّمالة، وإذا شم٘مرسمقا إمم ًُ سم٠من يت٘مرسمقا إًمٞمف سم٤مًمٜمُّ

ََّل َۡشِيَم ﴿ قم٤ٌمدشمف، وهق فم٤مهر ذم ىمقًمف: همػمه سم٤مًمذسمح وم٘مد ضمٕمٚمقا ًمف ذيٙم٤م ذم
 .(1)ش[163]األنٕم٤مم: ﴾ ََلُ 

ٍَاِِت ﴿هلل اؾمتح٘م٤مىم٤م، ﴾ كُۡو إِنَّ َغَلِِت َونُُصِِك ﴿  هلل ُمٚمٙم٤م ﴾َوََمۡيَاَي َوَم

 وم٤م.وشمدسمػما وشمٍمُّ 

 اًمّمالة واًمٜمًؽ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مألًمقهٞم٦م، واعمحٞم٤م واعمامت ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرسمقسمٞم٦م.

                                                             

 .96صش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)
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ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمٙمؾ أُم٦م ُم١مُمٜم٦م ؾمٚمٗم٧م، ضمٕمؾ هل٤م ُمٜم٤مؾمؽ  (ًؽاًمٜمُّ )وهذه اًمٕم٤ٌمدة 

ث  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ .ُمـ اًمذسمح وإراىم٦م اًمدُم٤مء ٌَّ
ُ
ِ أ
ج َوىُِكّ ٌَ ًَ َصك  َتَػيَِۡا  َۡذُنُرواْ ٱۡش  ِّلِ

َّّٰ  ٱ ًۡ إَِل ُُٓس َّٰ ِۗ ـَإَِل ًِ َّٰ َُۡع
َ
ثِ ٱۡۡل ٍَ َۢ ةَِٓي ِ ٌّ  ً ُٓ ا َرزََر ٌَ  َّٰ ِ لَۡعَ ۥٓ  ّللَّ ُّ ُْۗ َنَِّٰخد  ـَيَ ٔا ٍُ ۡشيِ

َ
ِ أ َوبَّۡشِ

ۡختِتِيَ  ٍُ ۡ  [.34: احل٩م] ﴾ٱل

○ ○ ○ 

 .[8]اًمٙمقصمر: ﴾ ـََػّوِ لَِربَِّم وَٱۡۡنَرۡ ﴿: -قمز وضمؾ -ىمقل اهلل  

، وُم٤م أُمر سمف ومٝمق مم٤م حيٌف، وُم٤م ﴾ٱۡۡنَرۡ و﴿، ﴾َغّوِ ﴿ :وضمف اًمدالًم٦م: األُمر هبام

وطمده ال ذيؽ  ▐ف ومٝمق ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، واًمٕم٤ٌمدة جي٥م سومٝم٤م هلل أطمٌَ 

 ال ًمٖمػمه. ﴾لَِربَِّم : ﴿ًمف. يمام ىم٤مل

ه اهلل أن جيٛمع سملم ه٤مشملم اًمٕم٤ٌمدشملم اًمٕمٔمٞمٛمتلم رَ أُمَ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اًمداًمت٤من قمغم اًم٘مرب واًمتقاوع واالومت٘م٤مر وطمًـ اًمٔمـ  ،اًمّمالة واًمٜمًؽ: ومه٤م

.. وىمد .ف ٚمٗمِ ف وأُمره وومْمٚمف وظُم شمِ دَ وىمقة اًمٞم٘ملم وـمٛم٠منٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م إمم اهلل وإمم قمِ 

يمثػم اًمٜمحر طمتك ٟمحر سمٞمده ذم  ،أُمر رسمف ومٙم٤من يمثػم اًمّمالة ًمرسمف☺ اًمٜمٌل اُمتثؾ 

 .(1)شويم٤من يٜمحر ذم األقمٞم٤مد وهمػمه٤م ،طمج٦م اًمقداع صمالصم٤م وؾمتلم سمدٟم٦م

                                                             

 (.16/531ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)
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ُم ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  - أجْم٤م - وُمـ األدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ٍَيۡخَُث وَٱِلَّ ۡ ًُ ٱل ٌَۡج َغيَيُۡس ُخّرِ
ِْوَّ ىَِؾۡۡيِ 

ُ
ٓ أ ا ٌَ ًُ ٱِۡلزِنِيرِ َو َۡتَّدِيَُث وَٱنلَِّفيَدُث َوَۡلۡ ٍُ ۡ ٔذَةُ وَٱل ٔۡكُ ٍَ ۡ ٍَُِۡخَِِلُث وَٱل ۡ ِ ةِِّۦ وَٱل  ٱّللَّ

ا ذُةَِح لَۡعَ ٱنلُُّػبِ  ٌَ ًۡ َو يۡخُ ٌَا ذَنَّ تُُع إَِّلَّ  َزَو ٱلصَّ
َ
آ أ ٌَ أي طمَرم اهلل  .[3: اح٤مئدة]﴾ َو

 قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م ُذسمِح ًمٖمػم اهلل قمغم ُم٤م ُيٜمّم٥م ًمٚمٕم٤ٌمدة ُمـ طمجر أو همػمه.

○ ○ ○ 

 اَرؾُمقُل  طَمَدصَمٜمِلىم٤مل:  قمـ قمكِم  ؓ 
ِ
سَمِع  ☺َّلَل سم٠َِمر 

ـَ »يَمٚمِاَمٍت  ِ اًَمَٕم ـ  َذسَمَح ًمَِٖمػم  ـَ اَّلَلُ ُم ، ًَمَٕم
ِ
ـَ اَّلَل ـَ َواًمَِدي ِف، ًَمَٕم ـ  ًَمَٕم ـ  آَوى اَّلَلُ ُِم َّلَلُ َُم

ـَ  ِ َُمٜم٤َمَر احُم ِدصًم٤م، ًَمَٕم ـ  هَمػم  ضِ اَّلَلُ ُِم َر  شأل 
(1). 

يٕمٜمل:  ،شسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمذسمح ًمٖمػم اهلل»ُمٜم٤مؾم٦ٌم هذا احلدي٨م ًمد  وهذا وضمفُ 

 وأنف ذك وص٤مطمٌف ُمٚمٕمقن. ،ـ اًمققمٞمدُمِ 

 حيتٛمؾ أن شمٙمقن ظمؼمي٦م، أو إٟمِم٤مئٞم٦م دقم٤مئٞم٦م. ش:اهللُ  ـَ ٕمَ ًمَ : »وىمقًمف

 واًمدقم٤مء. اًم٥ًمُّ : اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ اهلل: اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد قمـ رمحتف، وُمـ اعمخٚمقىملمو

○ ○ ○ 

 اَأَن َرؾُمقَل : قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مبؓ  
ِ
ىَم٤مَل:  ☺ َّلَل

َٜم٦ََم َرضُمٌؾ ذِم ُذسَم٤مٍب اَدظَمَؾ »  ،َويَمٞم َػ َذًمَِؽ : ىَم٤مًُمقا  ش.ًمٜم٤َمَر َرضُمٌؾ ذِم ُذسَم٤مٍب اَوَدظَمَؾ  ،جل 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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؟ ىَم٤مَل اَي٤م َرؾُمقَل 
ِ
ٍم هَلُؿ  َصٜمٌَؿ اَل جَيُقُزُه َأطَمٌد : »َّلَل َب ًَمُف َُمَر َرضُماَلِن قَمغَم ىَمق  طَمَتك ُيَ٘مر 

٤م ب  : ؿَمٞم ًئ٤م، وَمَ٘م٤مًُمقا أِلطََمِدمِهَ سُمفُ : ىَم٤مَل  .ىَمر  ٌء ُأىَمر  ب  َوًَمق  : ىَم٤مًُمقا ًَمفُ  .ًَمٞم َس قِمٜم ِدي َر  ىَمر 

ظَمرِ  !ًمٜم٤َمرَ اقا ؾَمٌِٞمَٚمُف، وَمَدظَمَؾ وَمَ٘مَرَب ُذسَم٤مسًم٤م، وَمَخٚمَ  ،ُذسَم٤مسًم٤م ب  : َوىَم٤مًُمقا ًمِم  َُم٤م : وَمَ٘م٤مَل  .ىَمر 

َب أِلطََمٍد ؿَمٞم ًئ٤م ُدوَن يُمٜم ٧ُم   اأِلىَُمر 
ِ
سُمقا قُمٜمَُ٘مُف: وَمَدظَمَؾ ، َّلَل َٜم٦َمَ اوَمَيَ  .(1)شجل 

. وذم رومٕمف هذا احلدي٨م صَح ُمقىمقوم٤م ُمـ طمدي٨م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ؓ

 وقمزوه ألمحَد إؿمٙم٤مالت أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م إؿم٤مرة هيٕم٦م قمٜمد خترجيف، ومٚمؽُماضمع.

ب واًمتٕمٔمٞمؿ، وُم٤م ر اًمت٘مرُّ قَ قمغم أن اًمذسمح صقرة ُمـ أقمٔمؿ ُص يدلُّ احلدي٨م و

 سمف ال ذيؽ ًمف. ▐يم٤من يمذًمؽ ومٞمج٥م إومراد اهلل 

َب أِلطََمٍد ؿَمٞم ئ٤ًم ُدوَن (: »اعم١مُمـ)وىمقل اًمث٤مين   اَُم٤م يُمٜم ٧ُم أِلىَُمر 
ِ
هذه  شؿَمٞم ئ٤ًم» ش:َّلَل

ٞمد اًمٕمٛمقم، يٕمٜمل أن اعمٌدأ ُمرومقض مت٤مُم٤م ُمٝمام يم٤من ٗمِ ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل، ومتُ 

 ذا يدل قمغم صالسمتف ذم ديٜمف.ب سمف طم٘مػما، وهاعمت٘مرَ 

 إغهاه ٔدٕابْ:

إَِّلَّ ﴿ه ُمٕمذور، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ه سم٤مًم٘متؾ، واعمٙمرَ إن اًمرضمؾ هٜم٤م ُمٙمرَ  :٘م٤ملأال يُ 
 َِ يَمَّٰ ۢ ةِٱۡۡلِ َُّ ِ ه ٍَ ۡف ٌُ ۥ  ُّ ۡزرِهَ َوكَيُۡت

ُ
َۡ أ  [؟.126: اًمٜمحؾ]﴾ ٌَ

 وأضمٞم٥م سم٠مطمد أُمريـ:

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ألَّنؿ مل ي٘مقًمقا: إُم٤م أن شمذسمح أو ٟم٘متٚمؽ، وإٟمام ىم٤مًمقا:  :ٕمد إيمراه٤م: أن هذا ال يُ األول

 ب. ويم٤من سم٤مإلُمٙم٤من أن يؽمك هذا اًمٓمريؼ إمم همػمه.ال دمقز هذا اعمٙم٤من طمتك شم٘مر  

ه: أنف يم٤من ذم ذقمٝمؿ ال يُ اًمث٤مين ص ذم ذًمؽ رظمص سم٤مًمٙمٗمر قمٜمد اإليمرا ، صُمَؿ ُرظم 

وذيٕمتف:  ☺قمـ ٟمٌٞمف حمٛمد  ▐ذم ذقمٜم٤م، وهذا داظمؾ ذم ىمقل اهلل 

ََّٰو ٱىَِِّت َكَُۡج ﴿ ۡؽَل
َ
ًۡ وَٱۡۡل ُْ ًۡ إِۡۡصَ ُٓ ًۡ  َويََؾُع َخِۡ  [.157]األقمراف:  ﴾َغيَيِۡٓ

 *   *   *
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 وَ 
ِ
ًۡ : ﴿- ٕم٤مممشمَ  -ىَمقِل اهلل ةَد   ذِيِّ  ََّل َتُل

َ
 .٦مَ اآليَ  [128]اًمتقسم٦م :  ﴾...ا خ

ـِ اًمَْمَح٤مك ـ  صَم٤مسم٧ِِم سم  ٌُ َٟمَذَر َرضُمٌؾ َأن  َيٜم َحَر إسِماًِل » ؓ ىَم٤مَل:  قَم ٠َمَل  سمِ ًَ َٟم٦َم، وَم َقا

صَم٤مٍن »: وَمَ٘م٤مَل ☺؟  اًمٜمٌََِل  ـ  أَو  ـٌ ُِم ٌَُد؟اَهؾ  يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م َوصَم ٤َمِهٚمِٞم٦َِم ُيٕم  : ىَم٤مَل  .اَل : ىَم٤مًُمقا ش جل 

؟وَمَٝمؾ  يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م » ٞم٤َمدِِهؿ  ـ  َأقم   اوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  .اَل : ىَم٤مًُمقا  شقِمٞمٌد ُِم
ِ
ِف ☺: »َّلَل َأو 

ٍر ذِم َُمٕم ِّمٞم٦َِم  ِرَك: وَم٢مِٟمَُف اَل َووَم٤مَء ًمِٜمَذ  ٚمُِؽ اسمِٜمَذ  ، َواَل ومِٞماَم اَل َيٛم 
ِ
ـُ آَدمَ اَّلَل شسم 

. َرَواُه َأبُق (1)

ـمِِٝماَم. ٜم٤َمُدُه قَمغَم َذ   َداُوَد، َوإؾِم 

○ ○ ○ 

   ذم هذا اًم٤ٌمب آي٦م  هذا اًم٤ٌمب ُمرشمٌط سم٤مًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف، وذيمر اًمِمٞمخ

 :وؾمٞمٙمقن اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم صمالصم٦م ومّمقل. وطمديث٤م

 *   *   *

                                                             

صححف ( خمتٍما، و1587واًمؽمُمذي )، واًمٚمٗمظ ًمف (3313: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 . وًمف ؿمقاهد يمثػمة.األًم٤ٌمين
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

ال جيقز اًمذسمح هلل . واعمٕمٜمك: ال ٟم٤مومٞم٦م، وحيتٛمؾ أَّن٤م ًمٚمٜمٝمل ش:حسمَ ذ  ال يُ : »ىمقًمف

وم٘م٦م ًمٚمٛمنميملم ذم  :ًمذسمح ًمٖمػم اهللقُمِرَف ومٞمف اسمٛمٙم٤من  ألن ذًمؽ ومٞمف ُمِم٤مهب٦م وُمقا

 اعمٙم٤من اًمذي ينميمقن ومٞمف سم٤مهلل.

ٍم وَمُٝمَق ُِمٜم ُٝمؿ  »واًمتِمٌف سم٤معمنميملم ُمٜمٝمل قمٜمف، يمام ذم احلدي٨م:  ـ  شَمَِمٌََف سمَِ٘مق   .(1)شَُم

ك وُمِم٤مهب٦م اعمنميملم سمٗمٕمٚمٝمؿ، وًمق وم٤معم٘مّمقد: اًمٜمٝمل قمـ ىمّمد أُم٤ميمـ اًمنم  

 ▐. اهلل وضمف سمٕم٤ٌمدشمف يريديم٤من اًمٗم٤مقمؾ 

 *   *   *

                                                             

( وذم ُمقاوع أظمرى، ُمـ طمدي٨م 5114(، وأمحد )4231: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)

  وىم٤مل األًم٤ٌمين: طمدي٨م طمًـ صحٞمح.¶،  اسمـ قمٛمر
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

هذا اًم٤ٌمب ُمـ األمهٞم٦م سمٛمٙم٤من، وحيت٤مضمف دارُس اًمَتقطمٞمد ذم ُم٤ًمئؾ وصقر 

وًمذا ؾمٜمُٗمرد  :شوؾم٤مئؾ اًمنمك»يمثػمة ُمـ شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة: ألنف يِمػم إمم ُمقوقع 

 هل٤م ُمٌحث٤م ظم٤مص٤م.

 ٔفْٗ مخطة وطالب:  .املبشح األٔه: ٔضائن الػسك

 :املطمب األٔه: وعٍى ٔضائن الػسك

 اًمتل شمقصؾ إمم اًمنمك ىمٓمٕم٤م أو فمٜم٤م.ق رُ : اًمٓمُّ وؾم٤مئؾ اًمنمك هل

 :املطمب الجاٌ٘: سهي ٔضائن الػسك

ألنف  :طمٙمٛمٝم٤م: اعمٜمع واًمتحريؿ، وال ي٘م٤مل: إَّن٤م ذك يمام ذيمره سمٕمض األوم٤موؾ

 ▐.مل يٍمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل 

اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم : »وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: أخٞم٧ًم اًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة أن

 ؟.شاعم٘م٤مصد

اد سم٤مألطمٙم٤مم اعمذيمقرة ذم اًم٘م٤مقمدة: األطمٙم٤مم واجلقاب: سمغم، ًمٙمـ اعمر

احلٙمؿ و اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، ومال يدظمؾ ذم ذًمؽ األطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م أو اًمقصٗمٞم٦م.

ة  :اًمقصٗمل ُمثؾ يمقٟمف أذك أو زٟم٤م أو هق، وٟمحق ذًمؽ. ومٛمـ اؾمتدرج اُمرأ
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ف سم٠منف زٟم٤م: ًمٙمـ يقصػ سمٙمالم أو رؾم٤مًم٦م ومٝمذا وؾمٞمٚم٦م إمم اًمزٟم٤م، وال يقصػ ومٕمٚمُ 

 .وهق اًمتحريؿ ،سم٤محلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل

 : املطمب الجالح: إٌٔاع ٔضائن الػسك
 ُ  ٞم٦م إمم اًمنمك ٟمققم٤من:ٗمِْم اًمقؾم٤مئؾ اعم

واًمذسمح ًمف قمٜمد اًم٘مؼم. وم٠مصؾ  ،يمدقم٤مء اهلل :: وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م ذم أصٚمٝم٤ماألومم

 :واًمذسمح ًمف قم٤ٌمدة ُمنموقم٦م، ًمٙمٜمف ىمّمد سم٤مًمدقم٤مء اًم٘مؼم - شمٕم٤ممم -دقم٤مء اهلل 

 
ِ
ه يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم سم٤مًمدقم٤مء ورسمام  القمت٘م٤مد ومْمٞمٚم٦م اعمٙم٤من ورضم٤مء اإلضم٤مسم٦م قمٜمده، وشمرا

 !☺اؾمتدسمر اًم٘مٌٚم٦م، يمام يِم٤مهد قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل 

يم٤مًمتٛمًح سمؽماب اًم٘مؼم، أو اًمتٛمًح سم٤محلجرة  :: وؾمٞمٚم٦م همػم ُمنموقم٦م٦ماًمث٤مٟمٞم

 اًمٜمٌقي٦م واًمتؼمك هب٤م.

 وهمػم اعمنموع قمغم درضم٤مت:

 األيمؼم.اًمذي يٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم اًمنمك ، وهق ذك أصٖمرومٛمٜمف ُم٤م هق  -1

 سمدقم٦م.وُمٜمف ُم٤م هق  -8

 .ومح٥ًم مرَ حُم وُمٜمف ُم٤م هق  -3

 :املطمب السابع: أضباب ٔقٕع ٔضائن الػسك
ذم أرسمٕم٦م  يٓمقل، ًمٙمـ يٛمٙمـ إمج٤مهل٤مأؾم٤ٌمب وىمقع شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ  احلدي٨م قمـ

 ، واًمُٖمُٚمق.(1)اشم٤ٌمع اهلقى، واًمت٘مٚمٞمد، واجلٝمؾ :أؾم٤ٌمب رئٞم٦ًم: هل

                                                             

ي سمّم٤مطمٌف إن اؾمؽمؾمؾ ُمٕمف. ىم٤مل اهلقى: ُم٤م شمدقمق إًمٞمف اًمٜمٗمس مم٤م خي٤مًمػ احلؼ، وهق يقِ  (1)

ًۡ ﴿شمٕم٤ممم:  ُٓ َ ِ ل َن َغَ َشبِيِو ٱّللَّ ََ يَِؾئُّ ِي ِ  إِنَّ ٱَّلَّ َٔىَّٰ َذيُِؾيََّم َغَ َشبِيِو ٱّللَّ َٓ ۡ َوََّل حَتَّتِِع ٱل
َٔۡم ٱۡۡلَِصابِ  ٔاْ يَ ٍَا نَُص ِ  .[86]ص:  ﴾َغَذاب  َطدِيُدۢ ة
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 :املطمب ارتاوظ: أقطاً ٔضائن الػسك

ٞمٛمٝم٤موؾم٤مئؾ  ـ شم٘م ٤مم:  - سمح٥ًم ُم٤م شم٘مع سمف - اًمنمك يمثػمة ُمتٜمققم٦م، يٛمٙم  إمم صمالصم٦م أىًم

 :اًمقؾم٤مئؾ اًم٘مٚمٌٞم٦مأوال: 

 ي إمم اًمنمك شمٙمقن سم٤مقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م. وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: وهل يمؾ وؾمٞمٚم٦م شم١مد  

 :االقمت٘م٤مد ذم األؾم٤ٌمب -1

وذًمؽ سم٠من يٕمت٘مد ذم إٟم٤ًمن أو طمجر أو ؿمجر أو مج٤مد أنف ؾم٥ٌم ًمتحّمٞمؾ 

سمدال  ًمٙمـ يٕمتٛمد قمٚمٞمف سم٘مٚمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ أو يٙمقن ؾم٤ٌٌم هق يمذًمؽ.وًمٞمس  ،اعمٓمٚمقب

وهذا االقمت٘م٤مد وؾمٞمٚم٦م إمم اًمنمك األيمؼم ▐. ُمـ االقمتامد قمغم اهلل 

 سم٤مقمت٘م٤مد شم٠مثػمه٤م سمٜمٗمًٝم٤م.

 :اًمٖمٚمق سم٤مًم٘مٚم٥م -8

وذًمؽ سم٠من ي٘مع ذم اًم٘مٚم٥م همٚمق وشمٕمٔمٞمؿ إلٟم٤ًمن أو مج٤مد أو زُم٤من أو ُمٙم٤من، 

 أو يتج٤موز ومٞمف اًم٘مدر اًمذي يًتح٘مف.وىمد يٙمقن ذًمؽ اًمٌمء ًمٞمس حمال ًمٚمتٕمٔمٞمؿ، 

يمتٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف، وـمٚم٥م اًمؼميم٦م ُمٜمف، يمثػمة:  وهذا اًمٖمٚمق وؾمٞمٚم٦م إمم حم٤مذير

ُمع همٚم٦ٌم اجلٝمؾ  -واقمتامد اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف ذم حتّمٞمؾ اعم٘مّمقد، ورسمام جيره ذًمؽ 

 إمم اقمت٘م٤مد أنف جيٚم٥م اًمٜمٗمع ويدومع اًمي سمذاشمف. -واًمتٕمٔمٞمؿ 
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 اًمقؾم٤مئؾ اًم٘مقًمٞم٦م:صم٤مٟمٞم٤م: 

 وُمـ أُمثٚمتٝم٤م:  .وؾمٞمٚم٦م شم١مدي إمم اًمنمك شمٙمقن سم٘مقل اًمٚم٤ًمنوهل يمؾ 

 :- شمٕم٤ممم -ٟم٦ًٌم اًمت٠مثػم واًمتدسمػم ًمٖمػم اهلل  -1

 وم٢مٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم اقمت٘م٤مد شم٠مثػم شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت سمٜمٗمًٝم٤م. :شرٟم٤م سمٜمقء يمذا ويمذآمِ ُمُ »يم٘مقل: 

 : اًمدهر واًمريح ٥مُّ ؾَم  -8

 ُم٘مٚم٥م األج٤مم واًمٚمٞم٤مزم، وُمدسمر األُمر. - شمٕم٤ممم -ألنف وؾمٞمٚم٦م إمم ؾم٥م اهلل 

 :ق ذم اًمّم٤محللم سم٤مًم٘مقلٚمُ اًمٖمُ  -3

األؾمامء اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمٔمٞمؿ ال اؾمتٕمامل ، وشأـمٕمؿ رسمؽ»و، شاًمًٞمد» ًمٗمظإـمالق ُمثؾ: 

▐  اهلل ؾمَٛمك، واألؾمامء اًمتل شؿم٤مه٤من ؿم٤مه» : ُمثؾ:- شمٕم٤ممم -يٚمٞمؼ إال سم٤مهلل 

 .- شمٕم٤ممم -هب٤م ٟمٗمًف وًمقطمظ ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م، واألؾمامء اعمٕمٌدة ًمٖمػم اهلل 

 .- شمٕم٤ممم -ويمؾ هذه األُمثٚم٦م اًم٘مقًمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمت٠ميت ذم أبقاب اًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل 

 :ىمّمد اًمٕم٤ٌمدات اًم٘مقًمٞم٦م قمٜمد اًم٘مٌقر -4

ُمع  - ٗميِض وهذه وؾم٤مئؾ ىمد شمُ  واًمذيمر قمٜمد اًم٘مٌقر. ،ىمراءة اًم٘مرآن، و٤مًمدقم٤مءيم

 إمم سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٚمٛم٘مٌقر. -ُمرور اًمزُمـ وهمٚم٦ٌم اجلٝمؾ واًمٕم٤مدة 

 :اًمتقؾمؾ -5

ه إمم سف رء ُمـ أنقاع ؼ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م، ورسمام ضمرَ ومٝمق وؾمٞمٚم٦م إمم اًمتٕمٚمُّ 

 اًمٕم٤ٌمدة هل٤م.
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 :اًمقؾم٤مئؾ اًمٗمٕمٚمٞم٦مصم٤مًمث٤م: 

 وُمـ أُمثٚمتٝم٤م:. ٕمؾي إمم اًمنمك شمٙمقن سم٤مًمٗمِ وهل يمؾ وؾمٞمٚم٦م شم١مد  

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل ،سم٤ٌمبوؾمٞم٠ميت ُمٗمردا : اًمتّمقير -1

 احلدي٨م قمٜمف. وؾمٌؼ: اًمتؼمك -8

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل، وؾمٞم٠ميت ُمٗمردا سم٤ٌمب: اًمٖمٚمق -3

 يمثػمة: ُمٜمٝم٤م: أُمثٚمتفو :شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر سمٖمػم اعمنموع -4

 سمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمب قمغم اًم٘مٌقر. -أ 

 اخت٤مذ اًمنج قمغم اًم٘مٌقر. -ب 

 زظمروم٦م اًم٘مٌقر وشمزيٞمٜمٝم٤م. -ج 

 اخت٤مذه٤م أقمٞم٤مدا ُمٙم٤مٟمٞم٦م. -د 

 اًم٘مٌقر.اًمٌٜم٤مء قمغم  -ه 

 رومع اًم٘مٌقر. -و 

 ووع اعمّمحػ قمغم اًم٘مؼم. -ز 

 واًمتٛمًح سمف. ،شم٘مٌٞمؾ اًم٘مؼم -ح 

 اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مؼم. -ط 

 يمًقة اًم٘مؼم سمثٞم٤مب احلرير. -ي 

 طم٤مل واًمًٗمر إمم اًم٘مٌقر.ؿمد اًمر   -ك 

 وُمـ صقر ذًمؽ:: سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر - شمٕم٤ممم -قم٤ٌمدة اهلل  -5

 اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد.      -أ 

 قمٜمد اًم٘مؼم. - شمٕم٤ممم -اًمذسمح هلل  -ب 

 قمٜمد اًم٘مؼم. - شمٕم٤ممم -اًمٓمقاف هلل  -ج 
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اًمٜم٤مس وىمقع هذا، ًمٙمٜمف واىمع، وىمد رأجتف سمٜمٗمز ىمٌؾ  سمٕمضوىمد يًتٌٕمد 

ٞمد ـمٚمقع ٕمَ اعم٘مؼمة سمُ  دظمٚم٧ُم  :ؾمٜمقات ذم ُم٘مؼمة اًمٌ٘مٞمع اعمج٤مورة ًمٚمٛمًجد اًمٜمٌقي

 اًمِمٛمس، ومرأج٧م رضمال يٓمقف قمغم أطمد اًم٘مٌقر يمام ٟمٓمقف قمغم اًمٙمٕم٦ٌم!.

 االقمتٙم٤مف قمٜمد اًم٘مؼم.  -د 

إن ، دا سم٤ٌمبٗمرَ وؾمٞم٠ميت ُمُ : لم وٟمحقهؿٛمِ حرة واًمٙمٝمٜم٦م واعمٜمج  إشمٞم٤من اًمً -6

 .- شمٕم٤ممم - ؿم٤مء اهلل

 .اًمتِمٌف سم٤معمنميملم -7

○ ○ ○ 

 :عٍد أوانَ الػسك - تعاىل -املبشح الجاٌ٘: قصد عبادة اهلل 

ذم أُم٤ميمـ اًمنمك، وأقمٞم٤مد اعمنميملم اًمتل  - شمٕم٤ممم -ىمّمد قم٤ٌمدة اهلل  :اعمراد

وذًمؽ  .ألنف ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك :ٜمٝمك قمٜمفومٝمذا مم٤م يُ  :يت٘مرسمقن ومٞمٝم٤م إمم آخٝمتٝمؿ

 ألُمقر:

ه إمم أن ىمّمد ذًمؽ اعمٙم٤من يدل قمغم ٟمقع شمٕمٔمٞمؿ ًمف، وهذا رسمام جيرُّ  األول:

 اًمقىمقع ذم اًمنمك ٟمٗمًف.

، وىمد - ُمثال ،يم٤مًمذسمح -نميملم ذم اًمّمقرة اًمٔم٤مهرة ومٞمف ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٛمُ  اًمث٤مين:

ٍم وَمُٝمَق ☺: »ىم٤مل  ـ  شَمَِمٌََف سمَِ٘مق  شُِمٜم ُٝمؿ  َُم
(1). 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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٥م اعمِم٤مهب٦م واعمِم٤ميمٚم٦م ذم األُمقر اًمٔم٤مهرة شمقضمِ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

. .ُمِم٤مهب٦م وُمِم٤ميمٚم٦م ذم األُمقر اًم٤ٌمـمٜم٦م قمغم وضمف اعم٤ًمرىم٦م واًمتدري٩م اخلٗمل .

د اعمٙم٤من واعمِم٤مريم٦م ذم اهلدي اًمٔم٤مهر شمقضم٥م أجْم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وائتالوم٤م وإن سمٕمُ 

هق  - وًمق سم٤مًم٘مٚمٞمؾ - أقمٞم٤مدهؿواًمزُم٤من، ومٝمذا أجْم٤م أُمر حمًقس. ومٛمِم٤مهبتٝمؿ ذم 

ؾم٥ٌم ًمٜمقع ُم٤م ُمـ ايمت٤ًمب أظمالىمٝمؿ اًمتل هل ُمٚمٕمقٟم٦م، وُم٤م يم٤من ُمٔمٜم٦م ًمٗم٤ًمد 

 .(1)شظمٗمل همػم ُمٜمْمٌط قمٚمؼ احلٙمؿ سمف ودار اًمتحريؿ قمٚمٞمف

ء سمٗمٕمؾ اعمنميملم اًمث٤مًم٨م:  ون قمغم اًمذسمح هللدُ ألنف إذا شمت٤مسمع اعمقطم   :ومٞمف إهمرا

م أن ، ذم أُم٤ميمـ ذسمح اعمنميملم▐   ومٕمٚمٝمؿ ضم٤مئز.فمـ اًمٕمقا

 وومٞمف شم٘مقي٦م ًمٚمٛمنميملم ذم ذيمٝمؿ وشمٙمثػم ًمًقادهؿ. اًمراسمع:

 *   *   * 

                                                             

ط اعمًت٘مٞمؿ» (1)  .882ص »اىمتْم٤مء اًمٍما
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ةَد   ﴿: -شمٕم٤ممم  -ىمقل اهلل  
َ
ِ خ ًۡ ذِّي  ، اآلي٦م.[128]اًمتقسم٦م:  ﴾اََّل تَُل

ر، ومت٤مم اآلي٤مت: ﴿واعم٘مّمقد ذم اآلي٦م  ا ْ هق ُمًجد اًمي  َُذوا ََ ٱَّتَّ ِي ا َمۡصِجد   وَٱَّلَّ
ار   ٍُۡؤٌَِِِي ِإَورَۡغاد  ا َوتَۡفرِيَلۢا بَۡيَ ا َوُكۡفر  َِضَ ۡ َۡ َخارََب ٱٱل ٍَ ِ ّ َ َورَُشََٔلُۥ ٌَِ َرتُۡو  ا ل ّللَّ

َُٓد  ُ يَۡظ ِۖ وَٱّللَّ ٓ إَِّلَّ ٱۡۡلُۡصَِنَّٰ رَۡدَُا
َ
ََّ إِۡن أ َِّٰذةُٔنَ َوَِلَۡديُِف ًۡ ىََك ُٓ ةَد    107 إِجَّ

َ
ًۡ ذِيِّ خ ا  ََّل تَُل

َٔىَّٰ  ّشَِس لَۡعَ ٱۡلَّۡل
ُ
ٍَۡصِجٌد أ َّ َٔم ذِيِِّۙ ذِيِّ رَِتال  ل ن تَُل

َ
َخقُّ أ

َ
ٍٔۡم أ ِل يَ وَّ

َ
َۡ أ ن  ٌِ

َ
َن أ ُُيِتُّٔ

ُ ُُيِبُّ  ْ  وَٱّللَّ َُّٓروا ََ اَحخََف ِّٓرِي ٍُفَّ ۡ  وأطمرق.م اعمًجد دِ وىمد هُ  .[128-127 ]اًمتقسم٦م: ﴾ل

٤م أن هذا اعمًجد حَ  :ُمٓم٤مسم٘م٦م اآلي٦م ًمٚمؽممج٦م»  :  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ

أن ☺ ٗمر سمف، ص٤مر حمؾ همْم٥م، ومٜمٝمك اهلل ٟمٌٞمف س قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل واًمٙمُ ؾم  أُ 

ال يّمكم إال هلل، ومٙمذًمؽ اعمقاوع ☺ وهق  .ًمقضمقد اًمٕمٚم٦م اح٤مٟمٕم٦م :ي٘مقم ومٞمف

 .(1)شهللة ًمٚمذسمح ًمٖمػم اهلل جي٥م اضمتٜم٤مب اًمذسمح ومٞمٝم٤م دَ ٕمَ اعمُ 

وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة قمٜمد »  :  وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

 .(8)شألَّنام وىمت٤من يًجد ومٞمٝمام اًمٙمٗم٤مر ًمٚمِمٛمس :ـمٚمقع اًمِمٛمس وقمٜمد همروهب٤م

                                                             

 .123صش طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)

 (.835/ 1ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد» (8)
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 ساد:ــإٖ

ك ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمتل ينَم ╚  وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمٛمر ف صالةُ قضَم شمُ يمٞمػ 

قمـ اًمّمالة ذم ُمًجد  ☺ٟمٌَٞمف  ▐، ُمع َّنل اهلل - شمٕم٤ممم -ومٞمٝم٤م سم٤مهلل 

ر ا  ؟اًمي 

، يمٜم٤مئًٝمؿذم  اعمًٚمٛملم قمـ صالة اًمٜمَّم٤مرى اظمتالف صقرة صالة :اًمٗمرق

ر، وُمًجد اًمي  صالة اعمٜم٤موم٘ملم ذم صقرة  ُمعواشمٗم٤مىمٝم٤م  اًمذسمح. وهلذا ًمق يمذًمؽ ا

ألنف ًمٞمس ُمـ ٟمقع : ذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل جل٤مز ذًمؽأراد إٟم٤ًمن أن يّمكم ذم ُمٙم٤من يُ 

 .(1)اعمنميمقن ذم هذا اعمٙم٤من اًمٕم٤ٌمدة اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م

○ ○ ○ 

َٟمَذَر َرضُمٌؾ َأن  َيٜم َحَر »ىم٤مل:  اًمَْمَح٤مك ؓسمـ  قمـ صم٤مسم٧م 

ٌُ إسِماًِل  ٠َمَل اًمٜمٌََِل  سمِ ًَ َٟم٦َم، وَم صَم٤مٍن »: ؟ وَمَ٘م٤مَل ☺ َقا ـ  َأو  ـٌ ُِم ٤َمِهٚمِٞم٦َِم اَهؾ  يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م َوصَم جل 

ٌَُد؟ ؟وَمَٝمؾ  »: ىَم٤مَل  .اَل : ىَم٤مًُمقا ش ُيٕم  ٞم٤َمدِِهؿ  ـ  َأقم  وَمَ٘م٤مَل  .اَل : ىَم٤مًُمقا  شيَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م قِمٞمٌد ُِم

 اَرؾُمقُل 
ِ
ِّمٞم٦َِم : »☺َّلَل ٍر ذِم َُمٕم  ِرَك: وَم٢ِمَٟمُف اَل َووم٤َمَء ًمِٜمَذ  ِف سمِٜمَذ  ، َواَل ومِٞماَم اَل اَأو 

ِ
َّلَل

ٚمُِؽ  ـُ آَدمَ اَيٛم  شسم 
(8). 

 ىمؼم.ُمـ صقرة أو : ▐يتٜم٤مول يمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهلل ش: ـُ صمَ اًمقَ »

                                                             

 (.1/841ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد» :يٜمٔمر (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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إُم٤م سمٕمقد اًمًٜم٦م : اؾمؿ ح٤م يٕمقد ُمـ االضمتامع اًمٕم٤مم قمغم وضمف ُمٕمت٤مدش: ٞمداًمٕمِ »و

يقم قم٤مئد يمٞمقم اًمٗمٓمر ويقم : ُمٜمٝم٤م: ع أُمقراوم٤مًمٕمٞمد جيٛمَ  .أو اًمِمٝمر أو األؾمٌقع

 .أقمامل شمتٌع ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًمٕم٤مدات :وُمٜمٝم٤م. اضمتامع ومٞمف :وُمٜمٝم٤م. اجلٛمٕم٦م

 ُمٓمٚم٘م٤م. وىمد خيتص اًمٕمٞمد سمٛمٙم٤من سمٕمٞمٜمف، وىمد يٙمقن

 ذم اعمراد هبذا اًم٤ٌمب. وهذا احلدي٨م ٟمص  

 *   *   *
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  لِ ق  ىمَ وَ 
ِ
ٔـَُٔن ةِٱنلَّۡذرِ : ﴿- شمٕم٤ممم - اهلل  .]7اإلٟم٤ًمن:  [﴾يُ

 ق  ىمَ وَ 
َِ : ﴿فِ ًمِ ٌّ ۡو ََُذۡرحًُ 

َ
َِ جََّفَلٍث أ ٌّ َُفۡلخًُ 

َ
ٓ أ ا ٌَ ۡذر  َو

ُّ ـَإِنَّ ٱ َُّ ٍُ َ َحۡػيَ ﴾ ّللَّ

 .]872اًمٌ٘مرة: [

 اَأَن َرؾُمقَل  :▲ ًمَّمِحٞمِح قمـ قَم٤مئَِِم٦مَ اَوذِم 
ِ
ـ  ٟمََذَر أَن  »ىَم٤مَل:  ☺َّلَل َُم

ـ  ٟمََذَر َأن  َيٕم ِصَ اُيٓمِٞمَع  ُف، َوَُم شَّلَلَ وَماَل َيٕم ِّمفِ اَّلَلَ وَمٚم ٞمُٓمِٕم 
(1). 

○ ○ ○

                                                             

ـ  ٟمََذَر أَن  يَٕم ِّمٞمَُف وماَل»، وًمٗمٔمف: (6722و 6696) ذم صحٞمحف أظمرضمف اًمٌخ٤مري (1)  .شيَٕم ِّمفِ  َوَُم
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 ق  ىمَ و
َِّ : ﴿ٕم٤مممشمَ ف ًمِ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ وَن ةِرَِتال  

ٔذُ نِس َحُػ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ  
ۥ َكَن رَِتال  ُّ َُّ

َ
َوخ

ا َْل  ًۡ َر ُْ .]6اجلـ: [﴾ ـََزاُدو

٧ُم ٧م: ٤مًمَ ىمَ  ▲ٙمٞمؿ طَم  سمٜم٧ِم  ٦مَ ًمَ ق  ـ ظَم وقمَ    قَل ؾُم رَ  ؾَمِٛمٕم 
ِ
َيُ٘مقُل:  ☺ اهلل

  ِت امَ ٚمِ ٙمَ سمِ  قذُ قمُ أَ : ٤مَل ٘مَ ومَ  ،اًل ٜمزِ ُمَ  َل زَ ٟمَ  ـُمَ »
ِ
، ءٌ ه َر ُيَ  يَ ملَ ، ؼٚمَ ٤م ظَم  ُمَ َذ   ـُمِ  ٤مِت ٤مُمَ اًمتَ  اهلل

 ذَ  ًمِفِ ٜمزِ ـ ُمَ َؾ ُمِ طمَ ر  ك يَ تَ طمَ 
ِ  ً  ُمُ  واهُ رَ  .(1)شَؽ ًم

 .ؿٌ ٚمِ

○ ○ ○

                                                             

حَتَِؾ »، وًمٗمٔمف: (8728أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)  .شطَمتَك َير 
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  لِ ق  ىمَ وَ 
ِ
ا ََّل يََِفُػَم َوََّل يَُّضَُّكۖۡ : ﴿- ٕم٤مممشمَ  - اهلل ٌَ  ِ َوََّل حَۡدُع ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ

َّٰيٍَِِي ـَإِن َذَػيَۡج ـَإََُِّم إِذ   ََ ٱىظَّ ِ ٌّ ُ ةُِّضّ   ١٠٦ا  ٍَۡصۡصَم ٱّللَّ ـََل َكِطَؿ  ِإَون َح
 َٔ ُْ ۥٓ إَِّلَّ   اآلَي٦َم. ]127-126يقٟمس: [﴾ ََلُ

 ق  ىمَ وَ 
ٔاْ ِغَِد ٱ﴿: فِ ًمِ ِ ٱلّرِۡزَق ـَٱۡبخَُؾ  .اآلَي٦مَ  ]17اًمٕمٜمٙمٌقت: [...﴾  وَٱۡختُُدوهُ  ّللَّ

 ق  ىمَ وَ 
َۡ ﴿: فِ ًمِ ٌَ َؽوُّ  َو

َ
ٍََّ أ ْ  مِ ٔا ِ  ُدونِ  ٌَِ يَۡدُغ ۥٓ  يَۡصخَِجيُب  َّلَّ  ٌََ ٱّللَّ  إََِلَّٰ  ََلُ

ٔۡمِ  ثِ  يَ ٍَ . [5األطم٘م٤مف: ]﴾ ٱىۡلَِحَّٰ ِ  اآلَيَتلم 

 ق  ىمَ وَ 
ٌََّ ُُيِيُب ﴿: فِ ًمِ

َ
ٍُۡؾَفرَّ أ ۡ ٔٓءَ  َويَۡسِظُؿ  دََٗعهُ  إِذَا ٱل .[68اًمٜمٛمؾ: ] ...﴾ ٱلصُّ

ـِ اًمٜمٌَلاَوَرَوى  ٜم٤َمِدِه: َأنَُف يَم٤مَن ذِم َزَُم يِنُّ سم٢ِِمؾم  ا ِذي ☺  ًمَٓمؼَمَ ُِمٜملَِم، اُُمٜم٤َمومٌِؼ ُي١م  ١ُم  عم 

ُْمُٝمؿ   َتِٖمٞم٨ُم سمَِرؾُمقِل  :وَمَ٘م٤مَل سَمٕم   ً  اىُمقُُمقا سمِٜم٤َم َٟم
ِ
ـ  َهَذا ☺ َّلَل ُٜم٤َمومِِؼ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِ اُِم  لُّ عم 

تََٖم٤مُث يِب »: ☺  ً تََٖم٤مُث سمِ  ،إَِٟمُف اَل ُي  ً  ٤مَوإَِٟماَم ُي
ِ
 .(1)ش-قمَز وضَمَؾ  - َّلَل

○ ○ ○ 

                                                             

(، وىم٤مل: 17878 /159-12) شجمٛمع اًمزوائد»، يمام ذم شاًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 1)

 ش.رواه اًمٓمؼماين، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم اسمـ هلٞمٕم٦م»
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 :ُمقوققملاًمثالصم٦م اعمتٕم٤مىم٦ٌم، وسمٞمٜمٝم٤م شم٘م٤مرب  هذه األبقاب اعم١مًم ػ   قمَ٘مدَ 

 :اًمٗمّمٚملم اًمت٤مًمٞملموًمذا ؾمٞمٙمقن اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ؾمقي٤م ذم 

 *   *   *
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 -ًاالع أوٕضٕعّ ،الجالثة األبٕاب وكصٕد األٔه: الفصن-

قم٤ٌمدات ، اًمٜمذر واالؾمتٕم٤مذة واالؾمتٖم٤مصم٦م سمٞم٤من أنَ ُم٘مّمقد هذه األبقاب اًمثالصم٦م 

 ًمٖمػمه ذك سمف.ٝم٤م وطمده، وسومُ ▐  ٝم٤م هللجي٥م سومُ 

ًمٙمؾ  ُمٜمٝم٤م سم٤مسم٤م ظم٤مص٤م، أتك ومٞمف سمام يٜم٤مؾمٌف ُمـ  وقم٘مد اعمّمٜمػ  

اًمٜمّمقص، وإن يم٤من صَمؿ شم٘م٤مرٌب سملم ُمٕمٜمك االؾمتٕم٤مذة واالؾمتٖم٤مصم٦م، قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت 

 .-شمٕم٤ممم  -سمٞم٤مٟمف، إن ؿم٤مء اهلل 

 *   *   * 



 

 

 benaacademy.net 233  || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

، شُم٤م ضم٤مء ذم اًمذسمح ًمٖمػم اهلل»ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ اًمنمك األيمؼم شم٠مصٞمال ذم سم٤مب 

. وهذه (يمؼم ذم االقمت٘م٤مد، وذم اًم٘مقل، وذم اًمٗمٕمؾاألنمك )اًم يمر أىم٤ًمُمف اًمثالصم٦موذِ 

 األبقاب اًمثالصم٦م صقرة ُمـ صقر اًمنمك األيمؼم سم٤مًم٘مقل.

 ٔفْٗ ثالثة وطالب:  .- تعاىل -املبشح األٔه: الٍرز لػري اهلل 

 :املطمب األٔه: تعسٖف الٍرز

 .(1)ف قمغم ٟمٗمزُي٘م٤مل: ٟمذرُت يمذا، أي: أوضمٌتُ . : سمٛمٕمٜمك اإلجي٤مبٖم٦مِ ذر ذم اًمٚمُّ اًمٜمَ

ًَ »واصٓمالطم٤م:  م اعمٙمٚمػ ٟمٗم  : شم٘مرسم٤مف ؿمٞمئ٤م يٛمٚمٙمف، ال يٚمزُمف سم٠مصؾ اًمنمعإًمزا

 .ش▐هلل 

ومٛمـ ٟمذر ؿمٞمئ٤م ال يٛمٚمٙمف ومال يٜمٕم٘مد ٟمذره يمٛمـ ٟمذر أن يٕمتؼ احلر أو يتّمدق 

ـِ آَدَم »: حلدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده ُمرومققم٤م :همػمهسمامل  َر اِلسم  اَل َٟمذ 

ٚمُِؽ   .(8)شومِٞماَم اَل َيٛم 

                                                             

ش اًمٕمرب ًم٤ًمن»، و(328/ 14ش )اًمٚمٖم٦م هتذي٥م»ذم يمؾ ُمـ:  شٟمذر»يٜمٔمر ُم٤مدة  (1)

 وهمػمه٤م.، (198/ 14ش )اًمٕمروس شم٤مج»، و(5/822)

( واًمٚمٗمظ ًمف، واًمٜم٤ًمئل 1181(، واًمؽمُمذي )3874أظمرضمف أبق داود ): صحٞمح( 8)

 (، وصححف األًم٤ٌمين.3798)
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ُمثؾ: هلل  :يٜمٕم٘مد سمٙمؾ ىمقل يدل قمغم االًمتزامًمٞمس ًمٚمٜمَذر صٞمٖم٦م خمّمقص٦م، وإَٟمام و

 قمكم ٟمذر، هلل قمكم قمٝمد، هلل قمكم أن أومٕمؾ يمذا. وومٞمف شمٗم٤مصٞمؾ حمٚمٝم٤م قمٚمؿ اًمٗم٘مف.

 : الجاٌ٘: سهي الٍرزاملطمب 

 ٟمققم٤من:: وهق اعم٘مّمقد هٜم٤م ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م

ـ اًم٘مرآن.: األول: ٟمذر اًمؼم واًم٘مرسم٦م ـ ي٘مقل: هلل قمكم أن أىمرأ اًمٞمقم صمالصم٦م أضمزاء ُم  يمٛم

 أن اقمتٛمر قمٛمرة. قمكمَ  فِ ٚمَ يمٛمـ ي٘مقل: إن ؿُمٗمل اسمٜمل ومٚمِ : اًمث٤مين: ٟمذر اعمج٤مزاة

 ومٙمالمه٤م ٟمذر هلل، وذم ـم٤مقم٦م ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت.

  أنف صحٞمح ُمٜمٕم٘مد. - ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ اًمقوٕمل -وطمٙمؿ هذا اًمٜمذر سمٜمققمٞمف 

ْ : ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :وُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل: جي٥م اًمقوم٤مء سمف ٔا ٔـُ  َوِۡلُ
 ًۡ ُْ ـ  »ىم٤مل: ☺ قمـ اًمٜمٌل  ▲، وحلدي٨م قم٤مئِم٦م ]89احل٩م: [﴾ ُُُذوَر َُم

ـ  ٟمََذَر َأن   ُف، َوَُم ِّمٞمَُف وَمالَٟمَذَر َأن  ُيٓمِٞمَع اَّلَلَ وَمٚم ٞمُٓمِٕم   .(1)شَيٕم ِّمفِ  َيٕم 

ومٕمٚمٞمف يمذًمؽ إذا وىمع  :وأُم٤م ٟمذر اعمج٤مزاة .ومٕمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م ٟمذره :أُم٤م ٟمذر اًمؼِم 

 اًمنمط.

                                                             

 .خترجيف شم٘مدم( 1)
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ًمف اًمٙمراه٦مأُم٤م طمٙمؿ اسمتدائف  حلدي٨م اسمـ قمٛمر :: ومٜمذر اعمج٤مزاة أىمؾ أطمقا

ِر، َوىَم٤مَل: ☺: قمـ اًمٜمٌل  ¶ ـِ اًمٜمَذ  ، َوإِٟماََم إَِٟمُف اَل َي٠م يِت »َأنَُف ََّنَك قَم ٍ سمَِخػم 

ـَ اًم ٌَِخٞمؾِ  َرُج سمِِف ُِم تَخ   ً  .(1)شُي

ًمؽ اًمٕم٤ٌمدة، وإن مل شمٗمٕمؾ مل  ُمٓمٚمقيب ومٕمٚم٧ُم  إن ومٕمٚم٧َم  ،ومٝمذا اًمٜم٤مذر ي٘مقل: ي٤م رب 

وذم ًمٗمظ ذم اًمّمحٞمحلم:  أومٕمؾ!، وهذا ؿم٠من اًمٌخٞمؾ: ال يٕمٓمل ؿمٞمئ٤م إال سمٛم٘م٤مسمؾ.

ُم ؿَمٞم ئ٤ًم، َواَل » ُر اَل يَُ٘مد  َِخٞمؾِ اًمٜمَذ  ـَ اًمٌ  َرُج سمِِف ُِم تَخ   ً ُرُه، َوإِٟماََم ُي  .(8)شُي١َمظم 

ئ ٟمذرا وسمٕمض اًمٜم٤مس يْمٞمؼ سم٤معم٘مدور، وئمـ أن اًمٜمذر هق اًمذي ؾمػمومٕمف، ومٞمٜمِِم 

واًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يقىمـ أن ُم٤م أص٤مسمف مل يٙمـ ًمٞمخٓمئف، . يِمؼ قمٚمٞمف ذم قمٛمره يمٚمف

ـٌ ال حم٤مًم٦م، أَن و  دون احل٤مضم٦م إمم إٟمِم٤مء اًمٜمذور.ُم٤م ىمْم٤مه اهلل ُمـ ظمػم أو ذ يم٤مئ

أظمرج اًمٓمؼمي سمًٜمد صحٞمح قمـ ىمت٤مدة ذم »  :  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

ٔـَُٔن ةِٱنلَّۡذرِ : ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: يم٤مٟمقا يٜمذرون ـم٤مقم٦م اهلل ُمـ  ،]7اإلٟم٤ًمن: [﴾ يُ

ومًامهؿ اهلل  :اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة واحل٩م واًمٕمٛمرة وُم٤م اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ

 .(3)شاًمثٜم٤مء وىمع ذم همػم ٟمذر اعمج٤مزاة أبرارا. وهذا سيح ذم أنَ 

 ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمذر حمٛمقل قمغم صقرة ٟمذر اعمج٤مزاة.

                                                             

 (.1639ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )ذم ( و6628: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.1639(، وُمًٚمؿ )6698: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.11/587)ش ومتح اًم٤ٌمري» (3)
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 :املطمب الجالح: الٍرز بني التٕسٗد ٔالػسك

اًمٗم٘مف. واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مًٛمقٟمف إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم، و اًمتقطمٞمدل ٚمٛمَ ؼ سمٕمِ اًمٜمذر ًمف شمٕمٚمُّ 

 وسمٕمْمٝمؿ يزيد قمغم ذًمؽ.

ًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م شمٕمٚم٘مف سم٤مًمتقطمٞمد ُمـ ضمٝم٦م أنف قم٤ٌمدة، واًمٕم٤ٌمدة ال جيقز 

 .- شمٕم٤ممم -سومٝم٤م ًمٖمػم اهلل 

 :األدًم٦م قمغم أن اًمٜمذر قم٤ٌمدةوُمـ 

هُۥ﴿: - شمٕم٤ممم -ىمقل اهلل  أوال: ا َكَن َۡشُّ  ٌ ۡٔ ٔـَُٔن ةِٱنلَّۡذرِ َويََخاـَُٔن يَ  يُ
ا  .[7]اإلٟم٤ًمن:  ﴾ُمۡصخَِفۡي 

اًمٗمٕمؾ، وصمٜم٤مء اهلل قمغم اًمٌمء يدل قمغم حمٌتف ًمف، وُم٤م أطمٌف  أثٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ هبذا

ألن اًمٕم٤ٌمدة: اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ األىمقال  :ف قم٤ٌمدةٕمٚمُ اهلل ومٗمِ 

 واألومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م.

ْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :صم٤مٟمٞم٤م ٔا ٔـُ ًۡ  َوِۡلُ ُْ ر اهلل سم٤مًمٌمء يدل ٠مُم  : وم]89احل٩م: [﴾ ُُُذوَر

 وقم٤ٌمدة حيٌٝم٤م.قمغم أنف ـم٤مقم٦م ًمف 

فُ »اًم٤ٌمب:  طمدي٨م :صم٤مًمث٤م ـ  َٟمَذَر َأن  ُيٓمِٞمَع اَّلَلَ ومَٚم ٞمُٓمِٕم   -أجْم٤م  -ضم٤مء : (1)شَُم

 سمّمٞمٖم٦م األُمر.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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 صمالث صقر واًمٜمذر ُمـ ضمٝم٦م اًمتقطمٞمد ًمف: 

 :- شمٕم٤ممم -األومم: أن ي٘مع اًمٜمذر هلل 

 ُمثؾ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: هلل قمكم أن أصكم قمنم ريمٕم٤مت هذه اًمٚمٞمٚم٦م.

 :- شمٕم٤ممم - اًمٜمذر ًمٖمػم هللأن ي٘مع : اًمث٤مٟمٞم٦م

ُمثؾ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: إن ؿمٗمك اهلل ُمرييض ومٚمٚمقزم اًمٗمالين قمكَم يمذا ويمذا. ومٝمذا 

 ذك أيمؼم.

ػ هب٤م، ومٛمـ ٟمذر واًمٜمذر ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت أقمٔمؿ ُمـ احلٚمِ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

. ومٛمـ ٟمذر ًمٖمػم اهلل ومٝمق .ٟمذره وال ووم٤مء قمٚمٞمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء . د  عمخٚمقق مل يٜمٕم٘مِ 

 .(1)شأقمٔمَؿ ُمـ ذك احلٚمػ سمٖمػم اهلل، وهق يم٤مًمًجقد ًمٖمػم اهللُمنمك 

 :ِم٤مسمف ومٕمؾ اعمنميملمقمغم وضمف يُ  - شمٕم٤ممم -أن ي٘مع اًمٜمذر هلل : اًمث٤مًمث٦م

ؿم٤مة قمٜمد ىمؼم اًمقزم ًمف ف قمكم أن أذسمح ٚمَ إن رزىمٜمل اهلل اًمقًمد ومٚمِ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ُمثؾ 

 ووؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك. ،ومالن. ومٝمذا حمرم

 إسِماًِل َٟمَذَر َرضُمٌؾ َأن  َيٜم َحَر »وؾمٌؼ طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك ؓ ىم٤مل: 

 ٌُ َٟم٦َم ..سمِ  .(8) .شَقا

                                                             

 .(183/ 33)ش جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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واًمّمقرة األومم ٟمذر ـم٤مقم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ٟمذر ُمٕمّمٞم٦م، وذم اًم٤ٌمب طمدي٨م 

ـ  َٟمَذَر َأن  ُيٓمِٞمَع ☺: »ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م:  ▲قم٤مئِم٦م  ُف، اَُم َّلَلَ وَمٚم ٞمُٓمِٕم 

ـ  ٟمََذَر َأن  َيٕم ِصَ  شَّلَلَ وَماَل َيٕم ِّمفِ اَوَُم
(1). 

 كُۡو ﴿ك يقصػ سم٠منف حمرم ُمـ ضمٝم٦م طمٙمٛمف اًمتٙمٚمٞمٗمل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمنم  
ٔاْ ةِِّۦ َطۡي  َّلَّ تُۡۡشُِك

َ
ۖۡ خ ًۡ ًۡ َغيَيُۡس ا َخرََّم َربُُّس ٌَ حُۡو 

َ
ٔۡاْ خ َ  .]151األنٕم٤مم: [﴾ ا ٔ  َتَػال

أن ، و▐أن يٙمقن ٟمذره هلل وم٤معمًٚمؿ قمٜمد اًمٜمذر ال سمد ًمف ُمـ أُمريـ: 

 يٜمذر ـم٤مقم٦م ال ُمٕمّمٞم٦م.

 ٕمؾ ُمٍمومف ًمٚمًدٟم٦م واعمج٤موريـ، وجي▐ٜمذر هلل أن يـ ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م: وُمِ 

قمٜمد اًم٘مٌقر، أو ُم٤م حيت٤مضمف اًمييح ُمـ زي٧م وؿمٛمقع وُمّم٤مسمٞمح وؾمتقر، وٟمحق 

 ألنف إقم٤مٟم٦م قمغم اًم٤ٌمـمؾ. :ذًمؽ

○ ○ ○ 

 ٔفْٗ ضتة وطالب: . الجاٌ٘: الدعاءاملبشح 

 :املطمب األٔه: وعٍى الدعاء يف المػة ٔالػسع

ومُٞمٓمٚمؼ قمغم اعمّمدر . ُيٓمٚمؼ قمغم اعمّمدر، وُيٓمٚمؼ قمغم اؾمؿ اعمٗمٕمقل شاًمدقم٤مء» 

: ومٙمالُمف هذا دقم٤مء. ▐ ي٠ًمل اهلل ٤مإلٟم٤ًمن طملم: ومؿاًمذي هق اًمتٙمٚمُّ 

                                                             

 خترجيف. شم٘مدم( 1)
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هذه ، شمهللا اهمٗمر زم»وُيٓمٚمؼ قمغم اعمٗمٕمقل اًمذي هق األًمٗم٤مظ، ومحٞمٜمام أىمقل: 

 وقم٤ٌمدة. دقم٤مءش مهللا اهمٗمر زم»: اعمٚمٗمقفم٦م اجلٛمٚم٦م

قم٤مء  اًمٕمٚمامء سمتٕمريٗم٤مت ُُمت٘م٤مرسم٦م، ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: فومقمرَ وم٘مد : ذم االصٓمالح وأُم٤م اًمدُّ

وؾم١ماًمف حت٘مٞمؼ ُمٓمٚمقب أو دومع ▐ : اًمتقضمف إمم اهلل اًمدقم٤مء هق

 ُمٙمروه، أو اًمتذًمؾ ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م.

 ودقم٤مء اعم٠ًمخ٦م. ،اًمٕم٤ٌمدةهذا اًمتٕمريػ يِمٛمؾ دقم٤مء و

واًمٓمٚم٥م ُمٜمف يٙمقن سمّمٞمٖم٦م اًم١ًمال أو اخلؼم يمام  -شمٕم٤ممم  -واًمتقضمف إمم اهلل 

 ؾمٞم٠ميت ذم أىم٤ًمم اًمدقم٤مء.

 :(1)املطمب الجاٌ٘: إٌٔاع الدعاء 

 :إمم ٟمققملم -سم٤مقمت٤ٌمر ُمٕمٜم٤مه  - اًمدقم٤مءأوال: يتٜمقع 

 هق اًمٓمٚم٥م واًم١ًمال سمتحّمٞمؾ حمٌقب أو دومع ُمٙمروه.قم٤مء اعم٠ًمخ٦م: دُ  -1

ٌُّ قم٤مء اًمٕم٤ٌمدة: دُ  -8 د، يٕمٜمل اًمٕم٤ٌمدات قمٛمقُم٤م ُمٝمام يم٤من ضمٜمًٝم٤م ويراد سمف اًمتٕم

 أو ٟمققمٝم٤م، ومٙمؾ قم٤ٌمدة ومٝمل دقم٤مء قم٤ٌمدة.

ح هبذا اًمت٘مًٞمؿ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٌٕمف اسمـ اًم٘مٞمؿ، وإن يم٤من ُمقضمقدا ل ُمـ سَ وأوَ 

 وٛمـ يمالم سمٕمض اًمًٚمػ.

                                                             

 (.145-1/125ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء»يٜمٔمر:  (1)
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ًمٕم٤ٌمدة: ألنف ومدقم٤مء اعم٠ًمخ٦م يتْمٛمـ دقم٤مء اوهٜم٤مك ارشم٤ٌمط وصمٞمؼ سملم اًمٜمَققملم: 

 ف وي٠ًمخف طم٤مضم٤مشمف ومٝمق ذم قم٤ٌمدة.طمٞمٜمام يتقضمف اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ إمم رسم  

وأُم٤م دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة ومٝمق يًتٚمزم دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م. يٕمٜمل يدل قمٚمٞمف سمدالًم٦م االًمتزام 

ُيّمكم، يّمقم، جي٤مهد  -قمز وضمؾ -٤مإلٟم٤ًمن طمٞمٜمام يٕمٌد اهلل وم أو اًمتْمٛمـ أجْم٤م.

ًمٕم٤ٌمدات ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ؾم١مال سمٚم٤ًمن احل٤مل: ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢من هذا اًمتٕمٌد وهذه ا

 أريد صمقاب اهلل وضمٜمتف، واًمًالُم٦م ُمـ قم٘م٤مسمف.

 أوجمة عمى الٍٕعني:

ٍُۡؾَفرَّ إِذَا َدَٗعهُ ﴿: - شمٕم٤ممم - اهلل ىمقل دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م:ومٛمـ أُمثٚم٦م  ۡ َ ُُيِيُب ٱل ٌَّ
َ
أ

ٔٓءَ  وُمـ ومٜمجد هٜم٤م اوٓمرارا وؾم١ماال وـمٚم٤ٌم،  ،]68ًمٜمٛمؾ: ا[﴾ َويَۡسِظُؿ ٱلصُّ

ُّ َدَٗعَُا ِۡلَۢنتِِّۦٓ ﴿▐: ىمقًمف  -أجْم٤م  -أُمثٚمتف  ََ ٱلّضُّ نَسَّٰ ِإَوذَا َمسَّ ٱۡۡلِ
  ٍ ِ ۡو كَآن

َ
ۡو كَاغًِدا أ

َ
ٍَّا َنَظۡفَِا أ ًۡ يَۡدُخَِآ إََِلَّٰ َُضّ  ا ـَيَ ن ىَّ

َ
هُۥ َمرَّ َنأ ُّ َُضَّ ُّ  َخِۡ صَّ ٌَّ﴾ 

 وهٜم٤م ؾم١مال وـمٚم٥م.، ]18: يقٟمس[

ََ ﴿▐: ىمقًمف وُمـ أُمثٚم٦م دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة:  ِي ۡختَُد ٱَّلَّ
َ
ۡن أ
َ
كُۡو إَِّّنِ ُُِٓيُج أ

 ِ ًُ ﴿▐: وىمقًمف ، ]56: األنٕم٤مم[﴾ حَۡدُغَٔن ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ َ َحۡػيَ إِنَّ ٱّللَّ
 ِۙ ء  ا يَۡدُغَٔن ٌَِ ُدوُِِّۦ ٌَِ ََشۡ ٌَ  ًُ َٔ ٱىَۡػزِيُز ٱۡۡلَِهي ُْ  .]48: اًمٕمٜمٙمٌقت[﴾ َو

 مم٤م يدل قمغم ؿم٠من اًمدقم٤مء وقمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتف. :اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمدقم٤مءضم٤مء 
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واؿمتٛمٚم٧م ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م قمغم اًمٜمققملم: دقم٤مء اًمثٜم٤مء واًمٕم٤ٌمدة، ودقم٤مء اًم١ًمال 

 دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م. قمغمواعمٕمقذشم٤من ، دقم٤مء اًمثٜم٤مء قمغمؾمقرة اإلظمالص اؿمتٛمٚم٧م و واًمٓمٚم٥م.

 إمم ٟمققملم: - سم٤مقمت٤ٌمر صٞمٖمف -يتٜمقع اًمدقم٤مء  صم٤مٟمٞم٤م:

 :ـمٚمٌٞم٦مدقم٤مء صٞمٖمتف  -1

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمّمٞمٖمت٤من واضمتٛمٕم٧م .سمّمٞمٖم٦م اومٕمؾ أو ال شمٗمٕمؾُم٤م يم٤من  ق:وه

َا ََّل حُزِۡغ كُئُبََِا َبۡػدَ ﴿ َُج  َربَِّ
َ
َُم رَّۡمًَث  إََُِّم أ ُ ۡب نَلَا ٌَِ ِلَّ َْ َديۡتََِا َو َْ إِذۡ 

اُب  َّْ َٔ ۡ  [.8]آل قمٛمران: ﴾ ٱل

 :ظمؼمي٦مدقم٤مء صٞمٖمتف  -8

 أو األُمريـ ُمٕم٤م. ،ووصٗم٤م ًمرسمف، أو صمٜم٤مء اًمداقمل وصٗم٤م حل٤ملق: ُم٤م شمْمَٛمـ وه

َُزىَۡج إََِلَّ ﴿♠: ومذًمؽ يم٘مقل ُمقؾمك : وم٠مُم٤م وصػ طم٤مًمف
َ
آ أ ٍَ ِ رَّبِ إَِّّنِ ل

َۡ َخۡۡي   ومٝمذا وصػ حل٤مًمف سم٠منف وم٘مػم إمم ُم٤م أنزل اهلل  :[84]اًم٘مّمص: ﴾ ـَلِۡي   ٌِ

 إٟمزال اخلػم إًمٞمف. ▐إًمٞمف ُمـ اخلػم، وهق ُمتْمٛمـ ًم١ًمال اهلل 

ومٙم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: مهللا أن٧م اًمٕمٗمق اًمٙمريؿ، اًمٖمٗمقر  :وأُم٤م وصػ طم٤مل اعم١ًمول

 اًمرطمٞمؿ، وؾمٕم٧م رمحتؽ يمؾ رء.

♠: أجقب قمـ ٟمٌٞمف  -شمٕم٤ممم  -اهلل ومذًمؽ يم٘مقل  :وأُم٤م وصػ احل٤مًملم

َِّّٰمِيَ ﴿ ًُ ٱىرَّ رَۡخ
َ
َُج أ

َ
ُّ َوأ ِِنَ ٱلّضُّ َّّنِ َمصَّ

َ
ۥٓ خ ُّ َب إِذۡ َُاَدىَّٰ َربَّ ئُّ

َ
، [83]األنٌٞم٤مء: ﴾ وَخ
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رسمف سمقصػ يتْمٛمـ ؾم١مال رمحتف سمٙمِمػ ضه، وهل  ومقصػ ٟمٗمًف، ووصػ

 صٞمٖم٦م ظمؼم شمْمٛمٜم٧م اًم١ًمال، وهذا ُمـ طمًـ األدب ذم اًم١ًمال واًمدقم٤مء.

☺ وإذا مجع اًمدقم٤مُء هذه األُمقر اًمثالصم٦م يم٤من أيمٛمؾ، يمام ذم ىمقًمف 

٧ُم ٟمَٗم ِز فُمٚم اًم يَمثػًِما، َوال»ًمٚمّمديؼ ؓ:  : اًمَٚمُٝمَؿ إيِن  فَمَٚمٛم  ُٟمقَب  ىُمؾ  ِٗمُر اًمذُّ َيٖم 

مَح ٜمِل إِٟمََؽ َأن ٧َم اًمَٖمُٗمقُر اًمَرطِمٞمؿُ  ـ  قِمٜم ِدَك، َوار  ِٗمَرًة ُِم ِٗمر  زِم َُمٖم   .(1)شإاَِل َأن ٧َم، وَم٤مهم 

٧ُم ٟمَٗم ِز »وم٘مقًمف:  ِٗمُر  َوال»طم٤مل اًم٤ًمئؾ. وىمقًمف: ومٞمف وصػ  ش:اًمَٚمُٝمَؿ إيِن  فَمَٚمٛم  َيٖم 

ٟمُقَب إاَِل َأن ٧َم  ِٗمر  زِم »طم٤مل اعم١ًمول. وىمقًمف: ومٞمف وصػ  ش:اًمذُّ ؾم١مال ومٞمف ش: وَم٤مهم 

 وـمٚم٥م. صمؿ ظمتؿ اًمدقم٤مء سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف احلًٜمك يٜم٤مؾم٥م اعمٓمٚمقب وي٘متْمٞمف

 ومٝمذا وٟمحقه أيمٛمؾ أنقاع اًمدقم٤مء.(: اًمَٖمُٗمقُر اًمَرطِمٞمؿُ )

 :(8)املطمب الجالح: العالقة بني الدعاء ٔبني وا ٖػابّْ

 ؿ ذم ومٝمؿ األبقاب اًمتل قم٘مده٤م اعم١مًمػ.ٝمِ وهذا ُمُ 

 :العبادةأٔال: 

 ومتٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام اًمؽمادف. :إن أريد سم٤مًمدقم٤مء دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة

                                                             

 (.8725( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )834: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 .(123-1/51ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء» يٜمٔمر: (8)



 

 

 benaacademy.net 243  || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

قَم٤مُء ُهَق »ىم٤مل: ☺ قمـ اًمٜمٌل  ¶يمام ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  اًمدُّ

:  شاًم ِٕم٤ٌَمَدةُ  ََ يَۡصخَۡهِِبُوَن ﴿صمؿ ىمرأ ِي ًۡ  إِنَّ ٱَّلَّ ۡشخَِجۡب ىَُس
َ
ًُ ٱۡدُغِّٔنٓ أ َوكَاَل َربُُّس

َۡ ِغتَاَدِِت َشيَۡدُخئَُن  ََ َخ ًَ َداِخرِي َِّ َٓ  .(1)[ش62﴾ ]هم٤مومر: َت

: ومٌٞمٜمٝمام وم٤مًمٕمالىم٦م أن اًمٕم٤ٌمدة أقمؿ ُمـ اًمدقم٤مء :وإن أريد سم٤مًمدقم٤مء دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م

يمؾ  ٧مأن يمؾ دقم٤مء ُم٠ًمخ٦م ومٝمق قم٤ٌمدة، وًمٞمً :سمٛمٕمٜمك. قمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚمؼ

 ُم٠ًمخ٦م. قم٤ٌمدة دقم٤مءَ 

 :نسالرِّثاٌٗا: 

دقم٤مء »وم٢من أريد سم٤مًمدقم٤مء : اًمٔم٤مهر أن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤م وظمّمقص٤م ُمـ وضمف

ألن ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ذيمر  :ُمـ اًمذيمر ومٞمٙمقن اًمدقم٤مء أقمؿَ  شاًمٕم٤ٌمدة

 سم٤مًمٚم٤ًمن يم٤مًمّمٞم٤مم.

ألن يمؾ ُم٠ًمخ٦م هلل ومٝمل  :يمر أقمؿومٞمٙمقن اًمذ   شدقم٤مء اعم٠ًمخ٦م»وإن أريد سم٤مًمدقم٤مء 

 ذيمر ًمف، وًمٞمس يمؾ ذيمر يٙمقن ـمٚم٤ٌم وؾم١ماال.

 : االضتعاٌةثالجا: 

قن، وهل ُمـ دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م: ألَّن٤م ـمٚم٥م وؾم١مال، اًمٕمَ ـمٚم٥م هل:  االؾمتٕم٤مٟم٦م

 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدقم٤مء أَّن٤م ُمـ دقم٤مء اعم٠ًمخ٦م.

                                                             

(، 3888(، واسـم ُم٤مضمف )3847و 8969(، واًمؽمُمذي )1479داود ): أظمرضمف أبق صحٞمح( 1)

 وصححف األًم٤ٌمين.
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 :االضتعاذةزابعا: 

 االؾمتٕم٤مذة هل: االًمتج٤مء واالقمتّم٤مم.

، واالًمتّم٤مق سمج٤مٟمٌف ُمـ ذ يمؾ ذي - شمٕم٤ممم -وطم٘مٞم٘متٝم٤م: االًمتج٤مء إمم اهلل 

 .(1)ذ

ز وُم٤م شمٍمف ُمٜمٝم٤م يدل قمغم اًمتحرُّ اقمٚمؿ أن ًمٗمظ قم٤مذ »  :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ـ يٕمّمٛمؽ ُمٜمف ـ رء خت٤مومف إمم ُم ـ واًمٜمج٤مة، وطم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: اهلروب ُم  .(8)شواًمتحّم

☺: وم٤محل٤مض يم٘مقًمف  :عوم٤مالؾمتٕم٤مذة ظم٤مص٦م سمدومع اًمنم احل٤مض أو اعمتقىمَ 

ـ  َذ  َُم٤م َأضِمُد َوأطَُم٤مذِرُ » َرشمِِف ُِم  َوىُمد 
ِ
َأقُمقُذ »☺: ف واعمتقىمع يم٘مقًم ،(3)شَأقُمقُذ سم٤مهلل

َدَه٤م ـ  َذ  َهِذهِ اًمَٚمٞم َٚم٦ِم، َوَذ  َُم٤م سَمٕم   .(4)شسمَِؽ ُِم

ُم٤م يم٤من ًمدومع اًمِمدة ورومٕمٝم٤م، أو حلّمقل اعمٜمٗمٕم٦م واخلػم،  ؿُّ ومٞمٕمُ  :أُم٤م اًمدقم٤مء

وم٤مالؾمتٕم٤مذة ٟمقع ُمـ اًمدقم٤مء ظم٤مص سمدومع اًمير، ومٙمؾ اؾمتٕم٤مذة دقم٤مء، وًمٞمس يمؾ 

 دقم٤مء اؾمتٕم٤مذة.

 :االضتػاثةخاوطا: 

ث واًمُٖمقاث واًمَٖمقاث، االؾمتٖم٤مصم٦م ذم  اًمٚمٖم٦م: ُمّمدر اؾمتٖم٤مث، واالؾمؿ اًمَٖمق 

 هق همٞم٤مث اعمًتٖمٞمثلم. ▐واهلل 

                                                             

 (.1/15ٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )يُ  (1)

 (.887/ 3ش )سمدائع اًمٗمقائد» (8)

 (.8828أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (3)

 (.8783( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )4)
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. ومٝمل سمٛمٕمٜمك (1)وهق اًمتخٚمٞمص ُمـ اًمِمدة ،واعمراد هب٤م: ـمٚم٥م اًمٖمقث

 االؾمتٕم٤مٟم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اؾمتٕم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م سمح٤مل اًمِمدة.

ـ : وُمـ هٜم٤م شمتْمح اًمٕمالىم٦م سملم االؾمتٖم٤مصم٦م واًمدقم٤مء، وهل أن االؾمتٖم٤مصم٦م ٟمقع ُم

ب، واًمدقم٤مء يٕمؿ اًمدقم٤مء سم٤مخلػم واًمنم، ويٙمقن رَ اًمدقم٤مء ظم٤مص سمرومع اًمِمدائد واًمٙمُ 

 ومٕمغم هذا: يمؾ اؾمتٖم٤مصم٦م دقم٤مء، وًمٞمس يمؾ دقم٤مء اؾمتٖم٤مصم٦م. :ُمـ اعمٙمروب وهمػمه

 االؾم  »ُمٜمٝم٤م ًمٗمظ  وىمري٥م
 ومٝمل ظم٤مص٦م سمٓمٚم٥م دومع اعمْم٤مر واعمٙم٤مره. :شةج٤مرَ تِ

واالؾمتٖم٤مصم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ ٟمقع  ،واالؾمتج٤مرة ،االؾمتٕم٤مذة»  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(8)شوهل أخٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ،اًمدقم٤مء أو اًمٓمٚم٥م

 :االضتػفازضادضا: 
ر اهلل ُمـ ذٟمٌف وًمذٟمٌف، االؾمتٖمٗم٤مر ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمدر اؾمتٖمٗمر، ي٘م٤مل: اؾمتٖمٗمَ 

 ُمٖمٗمرشمف.سمٛمٕمٜمك: 
ِ
ذٟمقسمف  ر: اًمتٖمٓمٞم٦م واًمًؽم، وهمٗمر اهللُ ٗم  وأصؾ اًمٖمَ  ـمٚم٥م ُمـ اهلل

 .(3)ؾمؽمه٤م: أي ،رةٗمِ ٖم  ٗمراٟم٤م وُمَ را وهمُ ٗم  همَ 

                                                             

، (313/ 5)ش اًمٕمروس شم٤مج»، و(889/ 1ش )اًمّمح٤مح»ذم:  شهمقث»ُم٤مدة  ٜمٔمريُ  (1)

 .(665/ 8ش )اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ»و

 (.15/887ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (8)

 ، وهمػمه٤م.(385/ 4ش )اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس»، و(118/ 8ش )اًمٚمٖم٦م هتذي٥م»ذم:  شهمٗمر»يٜمٔمر ُم٤مدة  (3)
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واًمٕمالىم٦م سملم اًمدقم٤مء واالؾمتٖمٗم٤مر: أن االؾمتٖمٗم٤مر ظم٤مص سمٓمٚم٥م دومع ذ 

اًمذٟمقب، واًمدقم٤مء يٕمؿ ُم٤م يم٤من ـمٚم٤ٌم ًمٚمخػم أو ـمٚم٤ٌم ًمدومع اًمنم، ومٙمؾ اؾمتٖمٗم٤مر 

 .ادقم٤مء، وًمٞمس يمؾ دقم٤مء اؾمتٖمٗم٤مر

 :االبتّاهضابعا: 

ع واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًم١ًمال.  اضمتٝمد، ٘م٤مل: اسمتٝمؾ ذم اًمدقم٤مء إذا يُ االسمتٝم٤مل هق: اًمتيُّ

 .(1)واعمٌتٝمؾ: اًمداقمل

اَلُص »ىم٤مل: ☺ أن رؾمقل اهلل  :¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس و ِظم  ، شَهَٙمَذا اإل 

٤َممَ  هب  ِ ٌُِٕمِف اًَمتِل شَمكِم اإل  قَم٤مءُ »، ُيِِمػُم سم٠ُِمص  ٌَٞم، شَوَهَذا اًمدُّ َو َُمٜم ِٙم ِف طَمذ  َوَهَذا »، فِ وَمَروَمَع َيَدي 

تَِٝم٤مُل  اش ااِلسم  ِف َُمدًّ  .(8)شوَمَروَمَع َيَدي 

ُمـ شمتٌع إـمالىم٤مت االسمتٝم٤مل أنف ظم٤مص سم٤مًمدقم٤مء اعم٤ٌمًمغ ومٞمف، واًمذي  وئمٝمر

 ٖمقيلم ومٞمف.ُمـ قم٤ٌمرات اًمٚمُّ  -أجْم٤م  -ًتٗم٤مد ذًمؽ اضمتٝمد اًمداقمل ومٞمف وسم٤مًمغ، يمام يُ 

                                                             

 ، وهمػمه٤م.(78/ 11) شاًمٕمرب ًم٤ًمن»، و(165/ 6ش )اًمٚمٖم٦م هتذي٥م»ذم:  شهبؾ»يٜمٔمر ُم٤مدة  (1)

 ُمرومققم٤م وُمقىمقوم٤م: ¶ضم٤مء قمـ اسـم قم٤ٌمس  (8)

واًمٚمٗمظ ًمف،  (8178و 828ش )اًمدقم٤مء»اًمٓمؼماين ذم (، و1491أبق داود ) ُمرومققم٤م: ٠مظمرضمفوم

( وصححف، وىم٤مل اًمذهٌل: ُمٜمٙمر سمٛمرة! وصححف 7923)ش اعمًتدرك»واحل٤ميمؿ ذم 

 األًم٤ٌمين، وىم٤مل األرٟم٤مؤوط: رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

(، وقمٌد 469) شاعمخت٤مرة»(، وُمـ ـمري٘مف اًمْمٞم٤مء ذم 1492، و1489وأظمرضمف ُمقىمقوم٤م: أبق داود )

 (، وصححف األًم٤ٌمين واألرٟم٤مؤوط.89428(، واسـم أيب ؿمٞم٦ٌم )3847) شاعمّمٜمػ»اًمرزاق ذم 
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وُمـ صقر اعم٤ٌمًمٖم٦م واالضمتٝم٤مد وآداسمف: ُمد اًمٞمديـ مجٞمٕم٤م. ومٞمٙمقن االسمتٝم٤مل 

 .(1)ظم٤مص٤م سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمدقم٤مء

 :(8) وٍصلة الدعاء، ٔعالقتْ بإٌٔاع التٕسٗداملطمب السابع: 

. ي اًمٗمٓمرةاًمدقم٤مء يزيد ذم اإليامن واًمتقطمٞمد واعمٕمروم٦م وطمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م، وي٘مق  

رسم٦م وم٤موٓمره ذًمؽ إمم االًمتج٤مء واًمتيع ب يٕمرومف ُمـ وىمع ذم يمُ وهذا األُمر جمرَ 

 إمم اهلل، واًمرهم٦ٌم إًمٞمف واالٟمٓمراح سملم يديف.

ووؾمٞمٚم٦م إًمٞمف ًم٨ٌم ؿمٙمقاه، وـمٚم٥م طم٤مضم٤مشمف، وًمف ف، اًمدقم٤مء صٚم٦م سملم اًمٕمٌد ورسم  

طمالوشمف، واًمتٜمٕمؿ سمٚمذيذ اعمٜم٤مضم٤مة، وسمرد اًمٞم٘ملم،  وِق أثر يمٌػم ذم زي٤مدة اإليامن، وذَ 

ح اًمّمدر، وـمٛم٠منٞمٜم٦م اًمٜمٗمس، وراطم٦م اًم٤ٌمل، وهور اًمروح، مم٤م شم٘مٍم  واٟمنما

اًمٕم٤ٌمرات قمـ وصٗمف. ال ؾمٞمام إن وىمع ذم ُمٙم٤من أو زُم٤من وم٤موؾ، أو واومؼ 

 وذال وإظم٤ٌمشم٤م ُمـ اًمٕمٌد.اٟمٙم٤ًمرا 

األول: ُمِم٤مهدة يمامل اًمرب اعم١ًمول وقمٔمٛمتف، وؿمدة  وم٤مًمداقمل جيتٛمع ًمف ُم٘م٤مُم٤من:

ـ  .واًمث٤مين: ُم٘م٤مم اًمٕمجز واًمت٘مّمػم واًمتٗمريط ُمـ ٟمٗمًف احل٤مضم٦م إًمٞمف. ومٞمتٙمقن ُمـ هذي

   : ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعم٘م٤مُملم طم٤مل حمٌقسم٦م هلل، وهل ُمـ صمٛمرات اًمدقم٤مء.

                                                             

 (.1/128ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء: »يٜمٔمر (1)

 .(839/ 1)يٜمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  (8)
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َيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤متأنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م اًمٗم٘مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددػم إمم رب   اًمؼَمِ

  

ُ ذم جمٛمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقع طمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤ماليت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٞم ِٙملم  ًَ  أنددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م اعمُ

   

دددددددددددددددددددددددددددددز، وَ دأندددددددددددددددددددددددددددد٤م اًمٔمٚمدددددددددددددددددددددددددددددقم ًمٜمٗمدددددددددددددددددددددددددددد  ل فمددددددددددددددددددددددددددددد٤معمتله 

  

 ٜمدددددددددددددددددددددددددددددددد٤م ُمددددددددددددددددددددددددددددددددـ قمٜمددددددددددددددددددددددددددددددددده يددددددددددددددددددددددددددددددددد٠ميتواخلددددددددددددددددددددددددددددددددػم إن ي٠متِ 

   

 ز ضمٚمددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٥َم ُمٜمٗمٕمددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٦مدال أؾمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددتٓمٞمع ًمٜمٗمددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  

 َراتدوال قمددددددددددددددددددددددددددددددددددـ اًمددددددددددددددددددددددددددددددددددٜمٗمس زم دومددددددددددددددددددددددددددددددددددع اعمْمدددددددددددددددددددددددددددددددددد

   

 ك ُمٓمٚمٌددددددددددددددددددددددددد٤م ُمدددددددددددددددددددددددددـ همدددددددددددددددددددددددددػم ظم٤مًم٘مدددددددددددددددددددددددددفومٛمدددددددددددددددددددددددددـ سمَٖمددددددددددددددددددددددددد

  

 نِمك اًمٕمددددددددددددددددددددددددد٤ميتدقل اًمٔمٚمدددددددددددددددددددددددددقم اعمُدددددددددددددددددددددددددومٝمدددددددددددددددددددددددددق اجلُٝمددددددددددددددددددددددددد

   

 فِ اًمٙمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقن أمجِٕمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد واحلٛمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هلل ُمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؾءَ 
  

(1)ُمدددددددددددددددد٤م يمدددددددددددددددد٤من ُمٜمدددددددددددددددددف وُمدددددددددددددددد٤م ُمددددددددددددددددـ سمٕمدددددددددددددددددد ىمددددددددددددددددد يددددددددددددددددد٤ميت
 

   

 ارشم٤ٌمط سم٠منقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م: واًمدقم٤مء ًمف 

سم٠مومٕم٤مًمف، وُمـ أومٕم٤مًمف: إضم٤مسم٦م  - شمٕم٤ممم -ومٝمق إومراد اهلل  :شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وم٠مُم٤م

َ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿اًمداقمل، وإقم٤مٟم٦م اعمًتٕملم، وإهم٤مصم٦م اعمًتٖمٞم٨م.  ٌَّ
َ
ٍُۡؾَفرَّ أ ۡ ُُيِيُب ٱل

ٔٓءَ   .[68]اًمٜمٛمؾ: ﴾ إِذَا َدَٗعهُ َويَۡسِظُؿ ٱلصُّ

 ُمٌدوءا سم٤مًمرسمقسمٞم٦م: رب، رسمٜم٤م. -ال ؾمٞمام دقم٤مء األنٌٞم٤مء  -وًمذا يم٤من أيمثر اًمدقم٤مء 

                                                             

 (.581-582/ 1ش )اًم٤ًمًمٙملمُمدارج »ٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ هذه األبٞم٤مت قمٜمف ُمع همػمه٤م، ذم  (1)
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األؾمامء واحلًٜمك  ومٚمام يتْمٛمٜمف اًمدقم٤مء ُمـ :شمقطمٞمد األؾمامء واًمّمٗم٤مت وأُم٤م

اإليامن سمٕمٚمؿ اهلل وىمدرشمف اعمٓمٚم٘م٦م، واإليامن سم٠منف اًمٜم٤مومع اًمْم٤مر، واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم، و

 .- قمز وضمؾ -اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم، احلل اًم٘مٞمقم، وإصم٤ٌمت اًمٕمٚمق هلل 

ء اهلل قمغم قمرؿمف،  وذيمروا أن أب٤م اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل يم٤من ي٘مرر ٟمٗمل اؾمتقا

وم٘م٤مل ًمف اهلٛمداين: دقمٜم٤م ُمـ ذيمر اًمٕمرش: ومام شم٘مقل ذم هذه اًميورة اًمتل 

ذم ىمٚمقسمٜم٤م: ُم٤م ىم٤مل قم٤مرف ىمط: ي٤م اهلل! إال وضمد ُمـ ىمٚمٌف ضورة ٟمجده٤م 

ومٍمخ أبق اعمٕم٤مزم وًمٓمؿ قمغم رأؾمف، وىم٤مل: طمػمين اهلٛمداين،  ؟!سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمق

 .(1)طمػمين اهلٛمداين!

ألن اًمدقم٤مء هق اًمٕم٤ٌمدة  :ومٝمل ذم هم٤مي٦م اجلالء :وأُم٤م قمالىمتف سمتقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة

 .(8)سمٜمص احلدي٨م

 اًم٘مٚمٌٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات واًمدقم٤مء جيتٛمع ومٞمف أنقاع ُمـ : 

ه، واًمتقيمؾ قمٚمٞمف، وحمٌتف، وشمٕمٔمٞمٛمف، ؤ: اًمتٕمٚمؼ سم٤مهلل، ورضم٤م٘مٚمٌٞم٦ماًمٕم٤ٌمدات ومٛمـ اًم

 واالٟمٙم٤ًمر سملم يديف.

 : ُم٤م يتٚمٗمظ سمف اًمداقمل ُمـ اًمثٜم٤مء واًم١ًمال.٘مقًمٞم٦ماًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمو

                                                             

 (.1/167) ♫ًمِمٞمخ اإلؾمالم ش االؾمت٘م٤مُم٦م»يٜمٔمر:  (1)

 شم٘مَدم خترجيف. (8)
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 : رومع اًمٞمديـ، واًمٌٙم٤مء.ٗمٕمٚمٞم٦ماًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمو

 ومٝمق أصؾ اًمنمك. :اًمنمك ذم اًمدقم٤مءذم ًملم واآلظمريـ: وأهمٚم٥م ذك األوَ 

وُمـ أنقاقمف: ـمٚم٥م احلقائ٩م »ذم ذيمر أنقاع اًمنمك:  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

 .(1)شوهذا أصؾ ذك اًمٕم٤ممل ،ُمـ اعمقشمك واالؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ واًمتقضمف إًمٞمٝمؿ

ع اًمٙمٗمر واًمردة ال ٟمٕمٚمؿ ٟمققمً »♫:  ُمٕمٛمر سمـ وىم٤مل اًمِمٞمخ محد ٤م ُمـ أنقا

واًمتحذير ُمـ  ،ُم٤م ورد ذم دقم٤مء همػم اهلل: سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف ورد ومٞمف اًمٜمّمقص ُمثؾ

 .(8)شواًمققمٞمد قمٚمٞمف ،ومٕمٚمف

 : (3)املطمب ارتاوظ: سهي الدعاء

 قم٤مء شمدور قمٚمٞمف األطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛم٦ًم، وإن يم٤من األصؾ ومٞمف اًمٜمدب.اًمدُّ 

 .يمدقم٤مء االؾمتخ٤مرة: أو ُمًتح٤ٌم .يمدقم٤مء اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة: وم٘مد يٙمقن واضم٤ٌم

: أو ُم٤ٌمطم٤م .يمدقم٤مء همػم اهلل: أو حمرُم٤م .يم٤معمتْمٛمـ ًمٚمًجع اعمتٙمٚمػ: أو ُمٙمروه٤م

 يمٓمٚم٥م اًمٗمْمقل اًمتل ال ُمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م.

                                                             

 (.346/ 1ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (1)

 .37صش اًمٜمٌذة اعمٜمٞمٗم٦م اًمنميٗم٦م» (8)

 .4صش اًمدقم٤مء وأطمٙم٤مُمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م»و(، 1/379ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء»يٜمٔمر:  (3)
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  ُُمنموع،  :يٜم٘مًؿ اًمدقم٤مء إمم ىمًٛملم :-وهق أضمقد  -٘م٤مل ويٛمٙمـ أن ي

 :همػم ُمنموعو

 ٟمققم٤من:: وهق اًمدقم٤مء اعمنموعأوال: 

ـ  مَل  َة َصال ال☺: »ًم٘مقًمف  :ُمثؾ دقم٤مء اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة: دقم٤مء واضم٥م -1 َ
ِ
عم

َرأ  سمَِٗم٤محِت٦َِم اًمٙمِت٤َمِب   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ. قم٤مء اًمتقسم٦م واالؾمتٖمٗم٤مرُمثٚمف ذم احلٙمؿ دو. (1)شَي٘م 

ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م هق واضم٥م، وهق اًمدقم٤مء سم٤مًمتقسم٦م واالؾمتٖمٗم٤مر ُمـ اًمذٟمقب، »  : 

٠مَِل اَّلَلَ »أنف ىم٤مل: ☺ وىمد روى قمـ اًمٜمٌل  .واهلداي٦م واًمٕمٗمق، وهمػمه٤م  ً ـ  مَل  َي  إِٟمَُف َُم

 .(3)شواًمٖمْم٥م ال يٙمقن إال قمغم شمرك واضم٥م أو ومٕمؾ حمرم ،(8)شَيٖم َْم٥م  قَمٚمَٞم فِ 

 اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ذم صالة اجلٜم٤مزة قمغم ىمقل. -أجْم٤م  -وُمثٚمف 

ُمثؾ دقم٤مء االؾمتخ٤مرة، ودقم٤مء االؾمتً٘م٤مء، وأدقمٞم٦م : دقم٤مء ُمًتح٥م -8

 اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء، وٟمحق ذًمؽ.

 :هق أنقاع: واًمدقم٤مء همػم اعمنموعصم٤مٟمٞم٤م: 

 :: ُمٜمٝم٤موًمف صقر .اًمنميملاًمدقم٤مء  -1

 . وًمف صقرشم٤من:دقم٤مء اعمٞم٧م -أ 

                                                             

 (. 394(، وُمًٚمؿ )756: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 (، وطمًٜمف األًم٤ٌمين.3887( واًمٚمٗمظ ًمف، واسمـ ُم٤مضمف )3373: أظمرضمف اًمؽمُمذي )طمًـ( 8)

 .358صش ضمالء األومٝم٤مم» (3)
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 ٞمف.وىمد طمي قمٜمد ىمؼمه ووىمػ قمٚم ،: أن ي٠ًمل اعمٞم٧ماألومم

ئريـ قمٜمد األضطم٦م واًم٘م٤ٌمب واعمِم٤مهِ  طمٞم٨م  :دوهذا يم٤مًمذي ي٘مع ُمـ اًمزا

 ،يٍمظمقن ويٜم٤مدون ويًتٖمٞمثقن سمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم، وي٘مقًمقن: ي٤م أي٤م اًمقزم اًمٗمالين

 يمذا. وي٘مقل أطمدهؿ ُمثال: ي٤م ؾمٞمدي أن٤م سم٤ٌمسمؽ وذم طميشمؽ، أؾم٠مخؽ

 ارزىمٜمل وًمدا!. ،٘م٤مدراًم قمٌد

: أن ي٠ًمل اعمٞم٧م ويًتٖمٞم٨م سمف ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد، ومٞم٠ًمخف ؿمٗم٤مء اعمريض، اًمث٤مٟمٞم٦م

 ورسمام وىمع ذًمؽ ذم ُمٙم٤من أو زُم٤من وم٤موؾ. أو شمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت، أو همػم ذًمؽ.

ح٤م ي٠ميت ُمـ  :خمرج قمـ اعمٚم٦م: أنَف ذك أيمؼم -سمّمقرشَمٞم ِف  -وطمٙمؿ هذا اًمٜمقع 

 األدًم٦م. واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م أؿمد ُمـ األومم.

 . وًمف صقرشم٤من، أجْم٤م:دقم٤مء احلل اًمٖم٤مئ٥م -ب 

.األومم يمام ًمق ؾم٘مط رضمؾ ذم سمئر،  : أن ي٠ًمخف ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ًمق يم٤من طم٤مضا

 ّمٜمل مم٤م أن٤م ومٞمف.ظمٚم   -ُمـ األطمٞم٤مء  -ومٜم٤مدى: ي٤م ؾمٞمدي ومالن 

ِؾ ذيمرا.ف ُم٤م ال ي٘مدر قمٚمٞمف ًمق يم٤من : أن ي٠ًمخَ اًمث٤مٟمٞم٦م ، يمجٕمؾ احلَٛم   طم٤مضا

 ومٞمف قرة اًمث٤مٟمٞم٦مواًمّمُّ وطمٙمؿ هذا اًمٜمقع: أنَف ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمَٚم٦م، أجْم٤م. 

 أؿمد ُمـ األومم.
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دقم٤مؤه إي٤مه يدل قمغم أنف يٕمت٘مد أن ًمف شمٍموم٤م »  :  ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

 .(1)شذم اًمٙمقن: ومٞمٙمقن سمذًمؽ ُمنميم٤م

، واًم٘مدرة قمغم ذم هذا اعمدقمق ٞم٥ماقمت٘م٤مد قمٚمؿ اًمٖميدلُّ قمغم  اًمّمقرشملمومٙمؾ ُمـ 

 وشمزيد اًمث٤مٟمٞم٦م: سف اًمدقم٤مء ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال اهلل.!. اًمتٍمف ذم اًمٙمقن

 :دقم٤مء احلل احل٤مض همػم اًم٘م٤مدر قمغم وضمف اًمتٕمٌد -ج 

صقرشمف وُمث٤مًمف: أن ي٠ًمل احلل احل٤مض ُم٤م ال ي٘مدر قمٚمٞمف، ومٞم٘مػ سملم يديف وي٘مقل و

. أو ي٠متٞمف آظمر يٓمٚم٥م دَ اعمدَ  دَ سم٤معمٓمر، اعمدَ  ضمدسم٧م األرض وم٠مهمثٜم٤مأ ،ُمثال: ي٤م ؾمٞمدي ومالن

ـ وؿمٞمقظمٝمؿ قمٜمد همالة اًمّمقومٞم٦م.  ُمٜمف اًمقًمد. وشمٙمثر هذه اًمّمقرة سملم اعمريدي

ألن وطمٙمؿ هذا اًمٜمقع، يم٤ًمسمَِ٘مٞمف: أنَف ُمـ اًمنمك األيمؼم اعمخرج ُمـ اعمَٚم٦م: 

ر إال ُمع اقمت٘م٤مد ىمقة صمؿ إن هذا ال يّمدُ  .اًمدقم٤مء قم٤ٌمدة، وىمد سومٝم٤م ًمٖمػم اهلل

ٝمذا ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م، شمٌٕمف : ومظمٗمٞم٦م وىمدرة قمغم اًمتٍمف ذم اًمٙمقن ذم هذا اعمدقمق

 ذك ذم األًمقهٞم٦م.

 :ؾم١مال اعمٞم٧م أو اًمٖم٤مئ٥م أن يدقمق اهلل أو أن يِمٗمع قمٜمد اهلل -د 

 ًمف صقرشم٤من:و

 : أن ي٠ًمل ُمٞمت٤م أو طمٞم٤م أن يدقمق اهلل ًمف، وهق سمٕمٞمد قمٜمف.األومم

                                                             

 .35صش ذح صمالصم٦م األصقل» (1)
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أطمدهؿ ذم ؿمدة أو يمرب:  ومٝمذه اًمّمقرة شم٘مع ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم، إذا وىمع

اهلل زم سم٤مخلالص،  ، ادعُ - ُمـ األطمٞم٤مء -ٟم٤مدى: ي٤م ؾمٞمدي اًمٌدوي، ي٤م وزم اهلل 

 وهق سمٕمٞمد قمٜمف.

يمِٞم٦َم:  قر اًمنم  ألنف يٕمت٘مد ذم هذا اعمٞم٧م ُمـ وطمٙمؿ هذه اًمّمقرة: أََّن٤م ُمـ اًمّمُّ

 صٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م، يمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وؾمامع األصقات اًمٌٕمٞمدة.

األنقاع ُمـ ظمٓم٤مب اعمالئٙم٦م واألنٌٞم٤مء ومٝمذه »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ُمـ واًمّم٤محللم سمٕمد ُمقهتؿ قمٜمد ىمٌقرهؿ وذم ُمٖمٞمٌٝمؿ، وظمٓم٤مب مت٤مصمٞمٚمٝمؿ، هق 

اعمقضمقد ذم اعمنميملم ُمـ همػم أهؾ اًمٙمت٤مب، وذم ُمٌتدقم٦م أهؾ  أقمٔمؿ أنقاع اًمنمك

 -مل ي٠مذن سمف اهلل  اًمٙمت٤مب واعمًٚمٛملم اًمذيـ أطمدصمقا ُمـ اًمنمك واًمٕم٤ٌمدات ُم٤م

ْ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  .- شمٕم٤ممم ُٰٓؤا ًۡ ُۡشََك ُٓ َ ۡم ل
َ
َِ  أ ََ ٱِّلِي ِ ٌّ  ًُٓ

َ ْ ل ٔا  َۡشَُغ
 ُ ذَۢن ةِِّ ٱّللَّ

ۡ
ًۡ يَأ َ ا ل  .(1)[ش81﴾ ]اًمِمقرى: ٌَ

 :أن اًمدقم٤مء اعمتْمٛمـ ذيم٤م -شمٕم٤ممم  -وُمـ رمح٦م اهلل »: - أجْم٤م -وىم٤مل 

همرض  ال حيّمؾ سمف، وٟمحق ذًمؽ ،أو دقم٤مئف أن يدقمق اهلل ،يمدقم٤مء همػمه أن يٗمٕمؾ

 .(8)ش..ص٤مطمٌف .

                                                             

 .44صش ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م» (1)

ط( »8)  .356صش اعمًت٘مٞمؿ اىمتْم٤مء اًمٍما
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ومٞم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل، أو ي٤م ؾمٞمدي  :ت٤م قمٜمد ىمؼمِه وضحيف: أن ي٠ًمل ُمٞم  اًمث٤مٟمٞم٦م

 ادع اهلل أن يٖمٗمر زم.

طمٞم٨م شم١مدي إمم دقم٤مء  :ؾم٤مئؾ اًمنمكوطمٙمؿ هذه اًمّمقرة: أََّن٤م ُمـ اًمٌ دع وو

 اعمٞم٧م ٟمٗمًف ومٞمام سمٕمد.

☺ رؾمقًمف إمم اهلل سمٓمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ  ╚وهلذا مل يتقؾمؾ اًمّمح٤مسم٦م 

اًمَٚمُٝمَؿ إَِٟم٤م »سمٕمد ُمقشمف: وم٢من اًمٜم٤مس ح٤م أص٤مهبؿ اجلدب ذم قمٝمد قمٛمر ؓ ىم٤مل: 

ِ٘مٜم٤َم ِ٘مٞمٜم٤َم، َوإَِٟم٤م َٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمَِٕمؿ  َٟمٌِٞم ٜم٤َم وَم٤مؾم   ً   .(1)شيُمٜم٤َم َٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم وَمَت

ًم٘مقًمف  :يًٛمٕمقنوهذه اعم٠ًمخ٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمًامع األُمقات. واألصؾ أَّنؿ ال 

ٌََّ ِِف ﴿شمٕم٤ممم:  ٍِع   ٍُۡص ِ َُج ة
َ
آ أ ٌَ إال ُم٤م اؾمتثٜمل سم٤مًمدًمٞمؾ  [،88]وم٤مـمر:  ﴾ٱىُۡلتُٔرِ  َو

 يم٠مصح٤مب ىمٚمٞم٥م سمدر، وؾمامع اعمدومقن ىمرع اًمٜمٕم٤مل.

 حمؾ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ. -أقمٜمل اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م  -وهذه اعم٠ًمخ٦م 

 ٤م ىمٌٚمٝم٤م. ٌف، وومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمقضمِ ًمٕمدم ُمُ  :وال ي٘م٤مل سم٠مَّن٤م ذك

رت هٜم٤م يمِ ، وإٟمام ذُ (اًمدقم٤مء اًمٌدقملاآليت ) ومٛمحؾ هذه اًمّمقرة ذم اًمٜمقع اًمث٤مين

 عمٜم٤مؾم٦ٌم اًمت٘مًٞمؿ.

                                                             

 (.3712و 1212) ذم صحٞمحف اًمٌخ٤مري( أظمرضمف 1)
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ؿ أنف ال جيقز أن ي٠ًمل اعمٞم٧م ؿمٞمئ٤م: ال يٓمٚم٥م ُمٜمف ٚمِ ومٕمُ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ك إًمٞمف رء ُمـ ُمّم٤مئ٥م اًمدٟمٞم٤م ِمٙمَ وال جيقز أن يُ  ،أن يدقمق اهلل ًمف وال همػم ذًمؽ

ك إًمٞمف ذًمؽ ذم طمٞم٤مشمف وم٢من ذًمؽ ذم طمٞم٤مشمف ال يٗميض إمم ِمٙمَ أن يُ  واًمديـ: وًمق ضم٤مز

 .(1)شوهذا يٗميض إمم اًمنمك ،اًمنمك

 تٍبْٗ:

ذم اًمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م يًتقي احلٙمؿ ومٞمام ًمق أومرد اعمدقمق أو أذيمف ُمع اهلل، ىم٤مل 

ًٓ ﴿شمٕم٤ممم:  َّٰ ِ إَِل َع ٱّللَّ ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ ا َو ٍَ ََ ََلُۥ ةِِّۦ ـَإِجَّ ۥ ِغَِد ا َءاَخَر ََّل ةُۡرَهَّٰ ُّ ِخَصاةُ
َّٰفُِرونَ  ۥ ََّل ُحۡفيُِح ٱىَۡك ُّ  [.117]اعم١مُمٜمقن:  ﴾َربِِّّۦٓ  إَُِّ

 :(8)وًمف صقر. اًمدقم٤مء اًمٌدقمل -8

 :ىمّمد اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مٌقر واألضطم٦م واعم٘م٤مُم٤مت -أ 

أو أطمد اًمّمح٤مسم٦م أو األوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم، ☺ صقرشمف: أن ي٘مّمد ىمؼم اًمٜمٌل و

 .أومْمؾ، وًمف ُمزي٦م، وأىمرب ًمإلضم٤مسم٦مدا أن اًمدقم٤مء هٜم٤مك ويدقمق اهلل قمٜمده ُمٕمت٘مِ 

ًتدسمر ًت٘مٌؾ اًم٘مؼم سم٤مًمدقم٤مء، وشمُ طمٞم٨م يُ  :☺وهذا ي٘مع يمثػما قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل 

 اًم٘مٌٚم٦م!.

                                                             

 (.1/354ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 (.8/624ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء»يٜمٔمر:  (8)
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وال أصح٤مسمف وال ☺ اًمٜمٌل  ٤ميٗمٕمٚمٝمإذ مل : سمدقم٦م أََّن٤م :ذه اًمّمقرةه طمٙمؿو

 أطمد ُمـ ؾمٚمػ األُم٦م. وًمق يم٤من ظمػما ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف.

صح٤ميب وال قمـ شم٤مسمٕمل وال قمـ وُم٤م أطمٗمظ ال قمـ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

رء ُمـ اًم٘مٌقر ًمٚمدقم٤مء قمٜمده، وال روى أطمد ذم  إُم٤مم ُمٕمروف أنف اؾمتح٥م ىمّمدَ 

وال قمـ أطمد ُمـ األئٛم٦م اعمٕمرووملم، وىمد صٜمػ ☺ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م، ال قمـ اًمٜمٌل 

ف وذيمروا ومٞمف اآلصم٤مر، ومام ذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ ذم ومْمؾ تِ ٜمَاًمٜم٤مس ذم اًمدقم٤مء وأوىم٤مشمف وأُمٙمِ 

 .(1)ش٘مٌقر طمروم٤م واطمدا ومٞمام أقمٚمؿرء ُمـ اًم قمٜمد اًمدقم٤مء

سمٞم٧م اعم٘مدس مل ي٘مّمدوا ىمؼم اخلٚمٞمؾ وال همػمه ╚  وح٤م ومتح اًمّمح٤مسم٦م

ح٤م ومتحقا أرض اًمِم٤مم ╚ سمؾ اعمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ أَّنؿ  ًمٚمدقم٤مء أو اًمّمالة.

 . (8)ٌقه وأظمٗمقه٘مّمد اًمدقم٤مء قمٜمده همٞمَ واًمٕمراق وهمػِممه٤م إذا وضمدوا ىمؼما يُ 

ُمٕملم مل ي٠مت سمف اًمنمع سمدقم٦م ذم هذا  ختّمٞمص اًمٕم٤ٌمدة سمٛمٙم٤منواًم٘م٤مقمدة: أَن 

 واآلصم٤مر قمـ اًمًٚمػ ذم ذًمؽ يمثػمة: اًمٕمٛمؾ.

أنف رأى رضمال جيئ إمم ومرضم٦م  :¶ احلًلم سمـ قمكمُمٜمٝم٤م: ُم٤م ضم٤مء قمـ 

ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م ومٞمدقمق، وم٘م٤مل: أال أطمدصمؽ سمحدي٨م ☺ يم٤مٟم٧م قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل 

                                                             

ط اعمًت٘مٞمؿ» (1)  .368صش اىمتْم٤مء اًمٍما

 (.1/158ش )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من»و(، 8/438ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م»يٜمٔمر:  (8)
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ي»: ىم٤مل☺ ؾمٛمٕمتف ُمـ أيب قمـ ضمدي قمـ رؾمقل اهلل  ِ قِمٞمًدا، َواَل  اَل شَمتَِخُذوا ىمؼَم 

، وَم٢ِمَن َصاَلشَمُٙمؿ  شَمٌ ُٚمُٖمٜمِل طَمٞم ثاَُم يُمٜم تُؿ    .(1)شسُمٞمُقشَمُٙمؿ  ىمٌُُقًرا، َوَصٚمُّقا قَمكَمَ

يدقمق، وًمٙمـ يًٚمؿ ☺ ال أرى أن ي٘مػ قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل »ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: و

 .(8)شويٛميض

ٞمٚم٦م وؾماًم٘مؼِم  ألن اًمدقم٤مء قمٜمد :شؾمد اًمذرائع»يمام أَن اعمٜمع هق ُم٘مت٣م ىم٤مقمدة 

 إمم ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمف، صمؿ دقم٤مئف.

د هب٤م أن يٓمٚم٥م ٘مَّم وأُم٤م اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م: ومٝمل اًمتل يُ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

قم٤مء واًمِمٗم٤مقم٦م، أو ي٘مّمد اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼمه ُمـ اعمٞم٧م احلقائ٩م، أو يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدُّ 

َقُب ًمٚمدُّ  قم٤مء. وم٤مًمزي٤مرة قمغم هذه اًمقضمقه يمٚمٝم٤م ُمٌتدقم٦م مل ًمٔمـ اًم٘م٤مصد أن ذًمؽ أضم 

وال قمٜمد همػمه، ☺ ، وال ومٕمٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ال قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل ☺ اًمٜمٌل ينمقمٝم٤م

 .(3)شوهل ُمـ ضمٜمس اًمنمك وأؾم٤ٌمب اًمنمك

 :ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ اعمٞم٧م قمٜمد ىمؼمه  -ب 

ادع اهلل  ،أو ي٤م ؾمٞمدي ،سم٠من ي٠ًمل ُمٞمت٤م قمٜمد ىمؼمه وضحيف ومٞم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل

سمع ُمـ اًمدهذه و أن يٖمٗمر زم. ، قم٤مء اًمنميملهل اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٜمقع اًمرا

 .ذيمره٤م وسمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م ٌؼوؾم

                                                             

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (1)

 .(85/ 8) شاًمِمٗم٤م»ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم  (8)

 .52صش ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م» (3)
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 :اًمتقؾمؾ -ج 

 : (1)قمغم أُمريـ ╚اًمًٚمػ  ذم اًمنمع وذم يمالمٓمٚمؼ اًمتقؾمؾ يُ 

سمام ذقمف ُمـ اإليامن سمف وشمقطمٞمده واإليامن  -شمٕم٤ممم  -اًمت٘مرب إمم اهلل : األول

وشمّمدي٘مف وحمٌتف وـم٤مقمتف، ومجٞمع األقمامل اًمّم٤محل٦م واعمنموقم٦م. ىم٤مل ☺  سمرؾمقًمف

ٔاْ ﴿شمٕم٤ممم:  ٔاْ ٱتَُّل ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلَّ حُّ
َ
َِٔشييَثَ َيٰٓد ۡ ٔٓاْ إَِِلِّۡ ٱل َ وَٱبۡخَُؾ  [.35﴾ ]اح٤مئدة: ٱّللَّ

ىمقل : يمام ذم ؾ احلل احل٤مضضُم ـمٚم٥م اًمدقم٤مء واًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اًمرَ : اًمث٤مين

 .(8).شاًمَٚمُٝمَؿ إَِٟم٤م يُمٜم٤َم َٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم..»قمٛمر ؓ: 

 إـمالىم٤من آظمران قمٜمد اعمت٠مظمريـ ال يٕمرومقن ُمـ اًمتقؾمؾ إال إي٤ممه٤م.صمؿ طمدث 

 ؾ سمذوات اًمّم٤محللم.اًمتقؾمُّ  األول:

خ واهلت٤مف سم٠مؾمامئٝمؿ. اًمث٤مين:  ٟمداء األُمقات واًمٖم٤مئٌلم واؾمتٖم٤مصمتٝمؿ، واًمٍما

ٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمام ًمٗمظ اًمتقؾمؾ قمٜمد اعمت٠مظمريـ، ُمع أن هذا اإلـمالق مل ٞم٤من يُ ومٝمذان اعمٕمٜمَ 

 ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وال ذم اًمنمع وال ذم إـمالىم٤مت اًمًٚمػ.اًمٚمُّ يٙمـ ُمٕمرووم٤م ال ذم 

                                                             

 (.8/688ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء»يٜمٔمر:  (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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ُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ صقر  ذيمرُ  اعم٘مّمقدؾ يٓمقل، ًمٙمـ واحلدي٨م قمـ اًمتقؾمُّ 

أو همػمه ُمـ اًمّم٤محللم ذم ☺ اًمتقؾمؾ سمج٤مه اًمٜمٌل  اًمدقم٤مء همػم اعمنموع، وهل:

 يم٠من ي٘مقل: مهللا إين أؾم٠مخؽ سمج٤مه ٟمٌٞمؽ أن شمٖمٗمر زم. : اًمدقم٤مء

ألنف ال  :ألن ضم٤مه ذي اجل٤مه ًمٞمس ًمف أثر ذم ىمٌقل اًمدقم٤مء :ومٝمذا شمقؾمؾ سمدقمل

ه، ومٚمٞمس سمٜم٤مومع وإٟمام هق ُمـ ؿم٠من ذي اجل٤مه وطمدَ  ،يتٕمٚمؼ سم٤مًمداقمل، وال سم٤معمدقمق

أو دومع ُمٙمروسمؽ، ووؾمٞمٚم٦م اًمٌمء ُم٤م يم٤من ُمقصال  ،ًمؽ ذم طمّمقل ُمٓمٚمقسمؽ

 واًمتقؾمؾ سم٤مًمٌمء إمم ُم٤م ال يقصؾ إًمٞمف ٟمقع ُمـ اًمٕم٨ٌم، ومال يٚمٞمؼ أن شمتخذه، إًمٞمف

 .(1)ومٞمام سمٞمٜمؽ وسملم رسمؽ

 : األدقمٞم٦م اًمراشم٦ٌم اعمحدصم٦م -د 

 ،يم٤مًمتٞمج٤مٟمٞم٦م :أصح٤مب اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦ميمثػمون، الؾمٞمام ٤م وىمع ومٞمف مموهذا 

 وهمػمه٤م. ،واًمِم٤مذًمٞم٦م ،واًمٜم٘مِمٌٜمدي٦م

                                                             

، وم٘م٤مل: (، وذيمر وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م8/343ش )جمٛمقع ومت٤موى اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم»يٜمٔمر:  (1)

ُمثؾ أن : أن يتقؾمؾ سم٤مإليامن سمف: ومٝمذا اًمتقؾمؾ صحٞمح، األول أىم٤ًمم:☺ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل »

: أي سم٠من ☺: أن يتقؾمؾ سمدقم٤مئف اًمث٤مين وم٤مهمٗمر زم. :وسمرؾمقًمؽ ي٘مقل: مهللا إين آُمٜم٧م سمؽ

يدقمق ًمٚمٛمِمٗمقع ًمف، وهذا أجًْم٤م ضم٤مئز وصم٤مسم٧م ًمٙمٜمف ال يٛمٙمـ أن يٙمقن إال ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل 

ِ٘مٞمٜم٤َم، َوإَِٟم٤م اًمَٚمُٝمَؿ إَِٟم٤م يُمٜم٤َم َٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم وَمتَ »وىمد صم٧ٌم قمـ قمٛمر ؓ أنف ىم٤مل:  .☺  ً

ِ٘مٜم٤َم ؾمقاء ذم طمٞم٤مشمف، أو سمٕمد ☺ : أن يتقؾمؾ سمج٤مه اًمرؾمقل اًمث٤مًم٨م. شَٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمَِٕمؿ  َٟمٌِٞم ٜم٤َم وَم٤مؾم 

 .ـها شمم٤مشمف: ومٝمذا شمقؾمؾ سمدقمل ال جيقز
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 وهذه األوراد اعمحدصم٦م ي٘مع ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمٞم٤مت وخم٤مًمٗم٤مت.

أوطم٤مل مهللا اٟمِمٚمٜمل ُمـ »أن ي٘مقل:  (1)يمام ضم٤مء ذم وفمٞمٗم٦م اسمـ ُمِمٞمش

 !.شاًمتقطمٞمد وأخ٘مٜمل ذم سمح٤مر اًمقطمدة

مهللا صؾ »ويمام يٚمتزُمف أصح٤مب اًمٓمري٘م٦م اًمتٞمج٤مٟمٞم٦م مم٤م يًٛمك سمّمالة اًمٗم٤مشمح: 

 ش..ؼ، واخل٤مشمؿ ح٤م ؾمٌؼ، ٟم٤مس احلؼ سم٤محلؼ .همٚمِ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمٗم٤مشمح ح٤م أُ 

 . !ويرددوٟمف ُمع يمؾ صالة

 سمدقم٦م ذم اًمديـ.، ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م مل شمرد راشم٦ٌمواعم٘مّمقد أن اًمتزام أدقمٞم٦م 

  ُوأنَف ال ُيدقمك اهلل شمقىمٞمٗمليمَٚمف ٗمٝمؿ ُمـ هذا أن اًمدقم٤مء وال ي ،▐ 

إال سمام ورد! سمؾ اًمتقىمٞمٗمل ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م دَل اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م قمغم ختّمٞمّمف سمزُم٤من 

ف سمام أطم٥م ُمـ ظمػمي أن يدقمق رسمَ  -سمٕمد ذًمؽ  - ًٚمؿًمٚمٛمُ أو ُمٙم٤من أو طم٤مل ُم٤م. و

 ظم٤مل ُمـ اعمحذور اًمنمقمل.أنف وًمق يم٤من همػم وارد، ُم٤م دام  ،٤م واآلظمرةاًمدٟمٞم

 :اًمدقم٤مء اعمحرم -3

 أو اخلٚمقد ذم اًمدٟمٞم٤م. ،ُمٜم٤مزل األنٌٞم٤مء يم٠من ي٠ًمل اًمٕمٌدُ  :ح٤ملُمثؾ: اًمدقم٤مء سم٤معمُ 

                                                             

وُم٤مت ومٞمٝم٤م، اؿمتٝمر  ششمٓمقان»اإلدريز احلًٜمل، وًمد ذم  سمٙمر أيب سـم ُمِمٞمش سـم اًمًالم قمٌدهق:  (1)

ـه(. وهق ؿمٞمخ أيب 688ُمئ٦م ) ، شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنمـي وؾم٧مشاًمّمالة اعمِمٞمِمٞم٦م»سمرؾم٤مًم٦م ًمف شمدقمك 

ـ اًمِم٤مذزم، ص٤مطم٥م اًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م اعمٕمرووم٦م. يٜمٔمر:   (.4/9ًمٚمزريمكم ) شاألقمالم»احلً
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ُم٤م يٕمٞمٜمف قمغم اًمٙمٗمر واًمٗمًقق  - شمٕم٤ممم -يم٠من ي٠ًمل اهلل  :اًمدقم٤مء سم٤مإلصمؿ: وُمثؾ

  زم مخرا.، أو ين  -سم٤محلرام  -واًمٕمّمٞم٤من، يم٠من ي٘مقل: مهللا ُمٙمٜمل ُمـ ومالٟم٦م 

 : اًمدقم٤مء اعمٙمروه -4

 ػ ذم اًمدقم٤مء سمذيمر اًمتٗمّمٞمالت واًمتِم٘مٞمؼ، وشمٙمٚمػ اًمًجع.وُمٜمف: اًمتٙمٚمُّ  

ٜمَُف َيُ٘مقُل: اًمَٚمُٝمَؿ إيِن  : أنَف ُمٖمَٗمؾ ؓسمـ  اهلل قمٌد قمـ ٠َمُخَؽ ؾَمِٛمَع اسم  َأؾم 

َٜم٦ََم،  ُتَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل: َأي  سُمٜمََل، ؾَمِؾ اَّلَلَ اجل  َٜم٦َِم إَِذا َدظَمٚم  ـ  َيِٛملِم اجل  َب َٞمَض، قَم َ األ  اًم َ٘مٍم 

 
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اَّلَل ـَ اًمٜم٤َمِر، وَم٢ِمين  ؾَمِٛمٕم  إَِٟمُف ؾَمٞمَُٙمقُن ذِم َهِذهِ »َيُ٘مقُل:  ☺َوشَمَٕمَقذ  سمِِف ُِم

تَ  ٌم َيٕم  َُُم٦ِم ىمَق   األ 
ِ
قَم٤مء  .(1)شُدوَن ذِم اًمَٓمُٝمقِر َواًمدُّ

 : (8)املطمب الطادع: الػسك يف الدعاء

 وومٞمف ُم٤ًمئؾ:

  وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمدقم٤مء، واًمتحذير ُمـ دقم٤مء  قمغماعم٠ًمخ٦م األومم: األدًم٦م

ا، يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم قِمَدة أىم٤ًمم:: همػمه  واألدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدًّ

 :دًم٦م قمغم أن اًمدقم٤مء قم٤ٌمدةاأل -1

                                                             

ـ ُم٤مضمف )(، و96: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (1)  األرٟم٤مؤوط.(، وصححف األًم٤ٌمين، وطمًٜمف 3864اسم

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.8/589ًمٚمٕمرود )ش اًمدقم٤مء»يٜمٔمر: يمت٤مب  (8)
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ََ ﴿شمٕم٤ممم: وُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ِي ًۡ  إِنَّ ٱَّلَّ ۡشخَِجۡب ىَُس
َ
ًُ ٱۡدُغِّٔنٓ أ َوكَاَل َربُُّس
 ََ ًَ َداِخرِي َِّ َٓ َۡ ِغتَاَدِِت َشيَۡدُخئَُن َت وَن َخ  .[62]هم٤مومر:  ﴾يَۡصخَۡهِِبُ

ا حَۡدُغَٔن ﴿♠: ، طمٙم٤مي٦م قمـ إسمراهٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف فًمقوىم ٌَ ًۡ َو ۡخََتِىُُس
َ
َوأ

 ِ ُزَٔن ةُِدَٗعٓءِ َرّّبِ َطلِيّ  ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ
َ
ٓ أ َّلَّ

َ
 َرّّبِ َغََسٰٓ خ

ْ ٔا ۡدُغ
َ
ٍَّا  ٤٨ا َوأ ـَيَ

ا َحۡػتُُدوَن ٌَِ  ٌَ ًۡ َو ُٓ َ ل ِ ٱۡخََتَ  .[49 -48...﴾ ]ُمريؿ: ُدوِن ٱّللَّ

قَم٤مُء ُهَق اًم ِٕم٤ٌَمَدةُ »☺: وىم٤مل   .(1)شاًمدُّ

 وأ٧ٌم وقمٞمدا قمٚمٞمف، أدًم٦م وصٗم٧م دقم٤مء همػم اهلل سم٠منف ذك أو يمٗمر، أو رشمَ  -8

 :سمّمٗم٦م اًمنمك أو اًمٙمٗمرهمػمه وصٗم٧م اًمداقملم 

ا ﴿ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَ  ْ ٔا ٍُِػ ٔۡ َش َ ًۡ َول ْ ُدَٗعٓءَُز ٔا ُػ ٍَ ًۡ ََّل يَۡص ُْ إِن حَۡدُغٔ
 ًۡ نُِس ٍَثِ يَۡسُفُروَن بِِۡشۡ َٔۡم ٱىۡلَِحَّٰ ۖۡ َويَ ًۡ ٔاْ ىَُس  .[14]وم٤مـمر:  ﴾ٱۡشخََجاةُ

دۡ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 
َ
ٓ أ ا ٍَ اكُۡو إِجَّ َخد 

َ
ۡۡشُِك ةِِّۦٓ أ

ُ
 َرّّبِ َوََّلٓ أ

ْ ٔا [، 82]اجلـ:  ﴾ُغ

ًٓ ﴿: ؾمٌح٤مٟمفوىمقًمف  َّٰ ِ إَِل َع ٱّللَّ ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ ا َو ٍَ ََ ََلُۥ ةِِّۦ ـَإِجَّ ا ءَاَخَر ََّل ةُۡرَهَّٰ
َّٰفُِرونَ  ۥ ََّل ُحۡفيُِح ٱىَۡك ُّ َّ ۥ ِغَِد َربِِّّۦٓ  إُِ ُّ  [.117]اعم١مُمٜمقن: ﴾ ِخَصاةُ

                                                             

 شم٘مَدم خترجيف. (1)
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ْ ـَإِذَا ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُٔا ْ ِِف ٱىُۡفيِۡم َدَغ ٔا َ  َركِتُ ٍَّا  ٱّللَّ ََ ـَيَ ُُمۡيِِػَي ََلُ ٱِّلِي
ًۡ يُۡۡشُِكَٔن  ُْ ِ إِذَا  ًۡ إََِل ٱىَِۡبّ ُٓ َّٰ ْ  ـََصَٔۡف  ٦٥ََنَّى ٔا خَُّػ ٍَ ًۡ َوِِلَخَ ُٓ َّٰ آ ءَاَتيَۡج ٍَ ِ ْ ة ِِلَۡسُفُروا

ٍُٔنَ   .[66-65]اًمٕمٜمٙمٌقت:  ﴾َحۡػيَ

َوىُمٚم ٧ُم  ،يَمٚمَِٛم٦مً ☺ اًمٜمٌَِلُّ  ىم٤مَل : ُمًٕمقد ؓ ىم٤مل سمـ اهلل قمٌد قمـو

َرى ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َمرَ ☺: » ىَم٤مَل اًمٜمٌَِلُّ : ُأظم   ٟمِدًّ
ِ
قُمق َّلَل َق َيد  ـ  َُم٤مَت َوه  َوىُمٚم ٧ُم َأن٤َم: ، شَُم

َق ال» ـ  َُم٤مَت َوه  ا َدظَمَؾ اجلَٜم٦َمَ  َُم  ٟمِدًّ
ِ
َ
ِ
قُمق َّلل  .(1)شَيد 

ع اًمٙمٗمر واًمر  ال ٟمٕمٚمؿ ٟمققم٤م ُمـ »♫:  ُمٕمٛمر سمـ دوىم٤مل اًمِمٞمخ محَ  ة دَ أنقا

ورد ومٞمف ُمـ اًمٜمّمقص ُمثؾ ُم٤م ورد ذم دقم٤مء همػم اهلل سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف، واًمتحذير ُمـ 

 .(8)شومٕمٚمف، واًمققمٞمد قمٚمٞمف

 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: االؾمتٕم٤مذة واالؾمتٖم٤مصم٦م: 

 أطمدمه٤م ذم االؾمتٕم٤مذة، واآلظمر ذم االؾمتٖم٤مصم٦م. :ّمالن سم٤مًمدقم٤مءذيمر اعم١مًمػ سم٤مسملم يتَ 

 :أوال: االؾمتٕم٤مذة

 سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م، واًمٙمالم هٜم٤م قمغم أنقاقمٝم٤م:وؾمٌؼ 

 :ؾمتٕم٤مذة اعمنموقم٦ماالاًمٜمقع األول: 

                                                             

  (.98(، وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ)4497: أظمرضمف اًمٌخ٤مري)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.4/628ش )جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ اًمٜمجدي٦م( »8)
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ـ يمامل ، واًمتل شمتْمٛمَ أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف - شمٕم٤ممم -وهل االؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل 

 .، أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف▐اًمٚمجقء واًمذل واالومت٘م٤مر إمم اهلل 

 ومم٤م ورد ذم ذًمؽ:

  قَل ؾُم رَ  نَ أَ : ¶اًمٕم٤مص  سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ -1
ِ
☺  اهلل

ِٝمِف اًم َٙمِريِؿ، َوؾُمٚم َٓم٤مٟمِِف : »دَ جِ ً  اعمَ  َؾ ظَم إذا دَ  قُل ٘مُ يَ  يم٤منَ   اًم َٕمٔمِٞمِؿ، َوسمَِقضم 
ِ
َأقُمقُذ سم٤ِمَّلَل

ـَ اًمَِمٞم َٓم٤مِن اًمَرضِمٞمؿِ   .(1)شاًم َ٘مِديِؿ، ُِم

ـ  َذ  َُم٤م ظَمٚمََؼ »☺: وىمقل اًمٜمٌل  -8  اًمت٤َمَُم٤مِت ُِم
ِ
، (8)شَأقُمقُذ سمَِٙمٚماَِمِت اهلل

ـ  حَت تِل: »☺وىمقًمف  ت٤َمَل ُِم  أَ : »☺وىمقًمف ، (3)شَأقُمقُذ سمَِٕمٔمََٛمتَِؽ َأن  أهُم 
ِ
قُمقُذ سم٤مهلل

ـ  َذ  َُم٤م أضَِمُد َوأطَُم٤مذِرُ  َرشمِِف ُِم ـ  : »☺وىمقًمف ، (4)شَوىُمد  َأقُمقُذ سمِِرَو٤مَك ُِم

 .يمثػم وهمػمه٤م ،(5) ش...ؾَمَخٓمَِؽ 

 :اًمٜمقع اًمث٤مين: االؾمتٕم٤مذة اعمٛمٜمققم٦م

                                                             

(، 3586)(، واسمـ ُم٤مضمف 8275(، واًمؽمُمذي )466: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 وصححف األًم٤ٌمين.

 .خترجيف ( شم٘مدم8)

(، 3871(، واسمـ ُم٤مضمف )5589(، واًمٜم٤ًمئل )5274: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (3)

 وصححف األًم٤ٌمين.

 .(8828أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (4)

 (.486( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )5)
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يم٠من ي٠ميت إمم اعمٞم٧م أو يٓمٚم٥م ُمٜمف أن  :سم٤مألُمقاتاالؾمتٕم٤مذة : ه٤مقرِ وُمـ ُص 

ُمـ اًمنم اًمذي وىمع ومٞمف أو اًمذي خيِم٤مه، أو االؾمتٕم٤مذة سم٤مألطمٞم٤مء وجُيػِمه ٞمذه ُيٕمِ 

 .اًمٖم٤مئٌلم

نِس ﴿: -قمز وضمؾ -ومٝمذا ُمـ اًمنمك يمام ىم٤مل اهلل   ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ  
ۥ َكَن رَِتال  ُّ َُّ

َ
َوخ

 ًۡ ُْ َِّ ـََزاُدو ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ وَن ةِرَِتال  
ٔذُ ا َحُػ ل  َْ  [.6﴾ ]اجلـ: َر

 :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: االؾمتٕم٤مذة اجل٤مئزة

يمام ضم٤مء ذم سمٕمض األطم٤مدي٨م  :وهل االؾمتٕم٤مذة سم٤معمخٚمقق احلل احل٤مض اًم٘م٤مدر

وم فُ »٘م٤مل: ، وماًمٗمتـذيمر ☺ اًمٜمٌل  أنَ  ِ تنَم   ً َف هَل٤َم شَم ـ  شَمنَمَ ـ  َوضَمَد ُِمٜم َٝم٤م َُمٚم َج٠مً  :َُم وَمَٛم

، : »وذم احلدي٨م أجْم٤م ،(1)شَأو  َُمَٕم٤مًذا، وَمٚم ٞمَُٕمذ  سمِفِ  ىَم٧م  ُزوٍم َهَ ـ  سَمٜمِل خَم  ًة ُِم َ َرأ َأَن اُم 

ِج اًمٜمٌَِل  ☺ وَم٠ُميِتَ هِب٤َم اًمٜمٌَِلُّ   .(8)ش☺، وَمَٕم٤مَذت  سم٠ُِمم  ؾَمَٚمَٛم٦َم َزو 

وم٤مألصؾ ومٞمف اجلقاز، ورسمام يٙمقن ، إذا يم٤من ال يؽمشم٥م قمٚمٞمف حمذوراًمٜمقع هذا و

 ًمف طمٙمؿ آظمر سمح٥ًم اعم٘م٤مصد ذم ذًمؽ.

 :االؾمتٖم٤مصم٦م صم٤مٟمٞم٤م:

 ؾمٌؼ سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م، وي٘م٤مل ذم أنقاقمٝم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ذم أنقاع االؾمتٕم٤مذة.

 *   *   *

                                                             

 (.8886( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )7281: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 (.1689أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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 ق  ىمَ وَ 
ََ ﴿: فِ ًمِ ِي َِ كِۡفٍِۡيٍ  وَٱَّلَّ ٍۡيُِهَٔنٌ  ٌَا َح َِ دُوُِِّۦ   .اآلي٦مَ  ]13وم٤مـمر:[ ﴾حَۡدُغَٔنٌ 

ـ  َأنَسٍ  ت   ☺ لُّ ؿُم٩َم اًمٜمٌَِ »، ىَم٤مَل:  ؓ َوذِم اًمَّمِحٞمِح قَم َم ُأطُمٍد َويُمِنَ َيق 

ٚمُِح »َرسَم٤مقِمَٞمُتُف، وَمَ٘م٤مَل  قا َٟمٌِٞمَِٝمؿ  يَمٞم َػ ُيٗم  ٌم ؿَمجُّ ۡمرِ ﴿ :وَمٜمََزًَم٧م  ش ؟ىَمق 
َ
ََ ٱۡۡل ىَحَۡس لََم ٌِ

ءٌ   .(1)ش[188]آل قمٛمران:  ﴾ََشۡ

ـِ قُمَٛمَر  ـِ اسم  ٞمِف: قَم
 : ¶َوومِ

ِ
إَِذا َروَمَع  ،َيُ٘مقُل  ☺َأنَُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اَّلَل

رِ  َٗمج  ـَ اًم  ظَِمػَمِة ُِم َٕم٦ِم األ  يُمقِع ذِم اًمَريم  ـ  اًمرُّ ـ  وُماَلًٟم٤م َووُماَلٟم٤ًم» :َرأ ؾَمُف ُِم دَ شاًمَٚمُٝمَؿ اًم َٕم  ، سَمٕم 

ـ  مَحَِدهُ » :َُم٤م َيُ٘مقُل  َ
ِ
دُ  ،ؾَمِٛمَع اَّلَلُ عم َٛم  ََ ﴿ :: وَم٠مَن َزَل اَّلَلُ شَرسَمٜم٤َم َوًَمَؽ احل  ىَحَۡس لََم ٌِ

ءٌ  ۡمرِ ََشۡ
َ
 .(8)[188]آل قمٛمران:  ﴾ٱۡۡل

                                                             

ءٌ »أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م ذم: يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب  (1) ِر َر  ـَ األَُم  أظمرضمف ، و»ًَمٞم َس ًَمَؽ ُِم

 (.1791)ذم صحٞمحف ُمًٚمؿ 

 ( وذم ُمقاوع أظمرى.4269أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (8)

﴿

﴾ 
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َٞم٦مَ »َوذِم ِرَواَي٦ٍم:  ـِ ُأُم  َن سم  َقا قُمق قَمغَم َصٗم  ٍرو ،َيد  ـِ قَمٛم  ـِ  ،َوؾُمَٝمٞم ِؾ سم  ٤َمِرِث سم  َواحل 

ءٌ ﴿ :ِهَِم٤مٍم، وَمٜمََزًَم٧م   ۡمرِ ََشۡ
َ
ََ ٱۡۡل  .(1)»[188]آل قمٛمران:  ﴾ىَحَۡس لََم ٌِ

ـ  َأيِب ُهَري َرَة ؓ ٞمِف قَم
  َوومِ

ِ
: طِملَم ُأن ِزَل قَمَٚمٞم فِ  ☺ىَم٤مَل: ىَم٤مَم َرؾُمقُل اَّلَل

كَۡربِيَ ﴿
َ
ُِذۡر َغِظَۡيحََم ٱۡۡل

َ
َأو   -َي٤م َُمٕم نَمَ ىمَُري شٍ »ىَم٤مَل: ، [814]اًمِمٕمراء: ﴾ َوأ

َقَه٤م َٛم٦ًم َٟمح 
ُٙمؿ  ا - يَمٚمِ ًَ وا َأن ُٗم ؽَمُ  ؿَمٞم ئ٤ًم :ؿم 

ِ
ـ  اَّلَل ٜمِل قَمٜم ُٙمؿ  ُِم ـَ  .اَل أهُم  قَمٌ ِد  َي٤م قَم٤ٌَمُس سم 

َُٓمٚم٥ِِم    ،اعم 
ِ
 ؿَمٞم ئ٤ًم، َي٤م َصِٗمٞم٦َُم قَمَٛم٦َم َرؾُمقِل اَّلَل

ِ
ـ  اَّلَل ٜمِل قَمٜم َؽ ُِم ٜمَِؽ  ،☺اَل أهُم  اَل أهُم 

 ؿَمٞم ئ٤ًم، َوَي٤م وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم ٧َم حُمََٛمدٍ 
ِ
ـ  اَّلَل ـ  َُم٤مزِم َُم٤م ؿِمئ ٧ِم  ،ُِم ـ   :ؾَمٚمِٞمٜمِل ُِم ٜمِل قَمٜم ِؽ ُِم اَل ُأهم 

 ؿَمٞم ئ٤ًم
ِ
 .(8)شاَّلَل

○ ○ ○

                                                             

 (.4272( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)

 (.826(، وُمًٚمؿ )4771و 8753: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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ـ  َأيِب ُهَري َرَة ؓ ـ  اًمٜمٌَِ  ذِم اًمَّمِحٞمِح قَم َر »ىَم٤مَل:  ☺ ل  قَم َُم  إَِذا ىم٣ََم اَّلَلُ األ 

 
ِ
اَمء ًَ ًمِفِ  ،ذِم اًم َٕم٤مًٟم٤م ًمَِ٘مق  ٜمَِحتَِٝم٤م ظُمْم  َاَلئَِٙم٦ُم سم٠ِمضَم  سَم٧ِم اعم  َٚم٦ٌم قَمغَم َصٗم َقاٍن،  :َضَ ًِ يَم٠مَنَُف ؾِمٚم 

ۖۡ ﴿: َيٜم ُٗمُذُهؿ  َذًمَِؽ  ْ ٱۡۡلَقَّ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ اذَا كَاَل َربُُّس ٌَ  ْ ٔا ُ ًۡ كَال ٰٓ إِذَا ـُّزَِع َغَ كُئُبِِٓ َخِتَّ
َٔ ٱىَۡػَِلُّ ٱىَۡهتِۡيُ  ُْ ِع [، 83]ؾم٠ٌم:  ﴾َو ٛم  ًَ ُق اًم

ؽَمِ  ً ِع، َوُُم ٛم  ًَ ُق اًم
ؽَمِ  ً َٛمُٕمَٝم٤م ُُم  ً وَمٞمَ

َق سَمٕم ضِ  ُْمُف وَمق  فِ  - َهَٙمَذا سَمٕم  َٞم٤مُن سمَِٙمٗم  َ َأَص٤مسمِِٕمفِ  :َوَصَٗمُف ؾُمٗم   - وَمَحَروَمَٝم٤م َوسَمَدَد سَملم 

ظَمُر إمَِم  ـ  حَت تَُف، صُمَؿ ُيٚم ِ٘مٞمَٝم٤م اآل  َٛمُع اًم َٙمٚمَِٛم٦َم، وَمٞمُٚم ِ٘مٞمَٝم٤م إمَِم َُم  ً ـ  حَت تَُف، طَمتَك ُيٚم ِ٘مٞمََٝم٤م وَمٞمَ َُم

َٝم٤مُب ىَمٌ َؾ َأن  ُيٚم ِ٘مٞمََٝم٤م، َوُرسَماَم َأخ َ٘م٤مَه٤م  َريَمُف اًمِم  ، وَمُرسَماَم َأد  ـِ ٤مطِمِر َأو  اًم َٙم٤مِه ًَ ٤مِن اًم ًَ
ِ قَمغَم ًم

ِذُب  ِريَمُف، وَمٞمَٙم  سَم٦ٍم، وَمٞمَُ٘م٤مُل  ىَمٌ َؾ َأن  ُيد  َم يَمَذا َويَمَذا؟ ىمَد  ىَم٤مَل ًَمٜم٤َم َيق   َأَخٞم َس  :َُمَٕمَٝم٤م ُِمئ٦ََم يَمذ 

 
ِ
اَمء ًَ ـ  اًم  .(1)شوَمٞمَُّمَدُق سمِتِٚم َؽ اًم َٙمٚمَِٛم٦ِم اًَمتِل ؾُمِٛمَٕم٧م  ُِم

َٕم٤مَن ؓ ـِ ؾَمٛم  ِس سم  ـ  اًمٜمََقا   :ىَم٤مَل  َوقَم
ِ
 إَِذا أََراَد اَّلَلُ : »☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل

ِل  - شَمَٕم٤ممَم  - ِر شَمَٙمَٚمَؿ سم٤ِمًم َقطم  َُم  َٗم٦ٌم  ،َأن  ُيقطِمَل سم٤ِمأل  َٛمَقاِت ُِمٜم ُف َرضم  ًَ َأو   -أظََمَذِت اًم

                                                             

 ( وذم ُمقاوع أظمرى.4822( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)

﴿

﴾ 
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َدٌة : ىَم٤مَل    ؿَمِديَدةٌ  -ِرقم 
ِ
ـ  اَّلَل وًم٤م ُِم ُؾ  - قَمَز وضمَؾ  -ظَمق  وَم٢ِمَذا ؾَمِٛمَع َذًمَِؽ أَه 

َٛمَقاِت  ًَ  ؾُمَجًدا ،اًم
ِ
َ
ِ
وا َّلل يُؾ وَمٞمَُٙمٚم ُٛمُف  ،َصِٕمُ٘مقا َوظَمرُّ ِ وَمُع َرأ ؾَمُف ضِمؼم  ـ  َير  وَمٞمَُٙمقُن أََوَل َُم

ـ  َوطم    اَّلَلُ ُِم
 ؾَم٠مََخُف َُماَلئَِٙمتَُٝم٤مٞمِ

ٍ
اَمء ًَ اََلئَِٙم٦ِم، يُمَٚماَم َُمَر سمِ يُؾ قَمغَم اعم 

ِ  :ِف سماَِم أََراَد، صُمَؿ َيُٛمرُّ ضِمؼم 

يُؾ؟ وَمٞمَُ٘مقُل  ،َُم٤مَذا ىَم٤مَل َرسمُّٜم٤َم ِ يُؾ  َي٤م ضِمؼم  ِ ََؼ، َوُهَق اًم َٕمكِمُّ اًم َٙمٌػِمُ ) :ضِمؼم  : ىم٤مَل  .(ىَم٤مَل احل 

ِل إمَِم طَمٞم ٨ُم أََُمَرُه اَّلَلُ  يُؾ سم٤ِمًم َقطم  ِ يُؾ، وَمٞمَٜم تَِٝمل ضِمؼم  ِ  - وَمٞمَُ٘مقًُمقَن يُمٚمُُّٝمؿ  ُِمث َؾ َُم٤م ىم٤َمَل ضِمؼم 

 .(1)ش-قمَز وضمَؾ 

○ ○ ○ 

                                                             

، (1/349) شاًمتقطمٞمد»، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم (515ش )اًمًٜم٦م»( أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 1)

 .وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، همػم أَن ًمف ؿمقاهد، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمٌٚمف(، 591ش )ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم»ًمٓمؼماين ذم وا
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ِ
ِل اهلل ْ إََِلَّٰ ﴿ :- قمَز وضمَؾ  -َوىَمق  وٓا ن ُُيَۡۡشُ

َ
ََ ََيَاـَُٔن أ ِي ُِذۡر ةِِّ ٱَّلَّ

َ
 َوأ

ٌَِّ ُدوُِِّۦ َوِلّ    ًُٓ َ ًۡ ىَحَۡس ل  .]51األنٕم٤مم: [ ﴾َوََّل َطفِيع   َربِِّٓ

 ق  ىمَ وَ 
ا﴿ :فِ ًمِ َفََّٰػُث َِمِيػ  ِ ٱلظَّ َّ  .]44 اًمزُمر: [﴾كُو ّلّلِ

 ق  ىمَ وَ 
َ ذَا ﴿: فِ ًمِ ۥٓ إَِّلَّ بِإِذُِِّۡ ٌَ ِي يَۡظَفُع ِغَِدهُ  .]855اًمٌ٘مرة: [ ﴾ٱَّلَّ

 ق  ىمَ وَ 
َِّٰت ََّل ُتۡؾِِن ﴿ :فِ ًمِ َمََّٰن يَم  ِِف ٱلصَّ ٌَّ  َِ ٌّ ًۡ َطۡي  َوَكً  ُٓ َۢ َبۡػِد  ًٔ َطَفََّٰػخُ ا إَِّلَّ ٌِ

ٍََ يََظآُء َويَرَۡضٰٓ  ِ ُ ل ذََن ٱّللَّ
ۡ
ن يَأ

َ
 .]86 اًمٜمجؿ:[ ﴾أ

 ق  ىمَ وَ 
ِ﴿ :فِ ًمِ ٔاْ ٱَّلَّ ة  كُِو ٱۡدُغ ٍۡيُِهَٔن ٌِرَۡلاَل ذَرَّ ِ ََّل َح َِ ُدوِن ٱّللَّ ٌّ خًُ  ٍۡ ََ زََخ ِِف  ي

َِّٰت َوََّل ِِف  َمََّٰن ۡرِض ٱلصَّ
َ
 .اآليَتلمِ ] 88 ؾم٠ٌم:[ ﴾ٱۡۡل

○ ○ ○ 
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ـ   ـ  َأبِٞمِف ىَم٤مَل: اذِم اًمَّمِحٞمِح قَم َٞم٥ِم، قَم ًَ ُ ـِ اعم  َقوَم٤مةُ »سم  ت  َأب٤َم ـَم٤مًم٥ٍِم اًم   ،َح٤َم طَمَيَ

 
ِ
ٍؾ، وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ☺ضَم٤مَءُه َرؾُمقُل اَّلَل َٞم٦َم َوَأبُق ضَمٝم  ـُ َأيِب ُأُم   سم 

ِ
ٌ ُد اَّلَل َي٤م قَمؿ  » :َوقِمٜم َدُه قَم

  ،شإَِ َ إاَِل اَّلَلُ اَل »: ىُمؾ  
ِ
ـ  ُِمَٚم٦ِم  :وَمَ٘م٤ماَل ًَمفُ  .شيَمٚمَِٛم٦ًم أطَُم٤مجُّ ًَمَؽ هِب٤َم قِمٜم َد اَّلَل هَم٥ُم قَم َأتَر 

َُٓمٚم٥ِِم؟ ٌ ِد اعم  ُهَق قَمغَم ُِمَٚم٦ِم  :وَم٠َمقَم٤مَدا، وَمَٙم٤مَن آظَمَر َُم٤م ىَم٤مَل  ،☺ لُّ وَم٠َمقَم٤مَد قَمَٚمٞم ِف اًمٜمٌَِ  !قَم

َُٓمٚم٥ِِم  ٌ ِد اعم  ِٗمَرَن »: ☺ لُّ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِ  .شاَل إَِ َ إاَِل اَّلَلُ » :َوَأبَك َأن  َيُ٘مقَل  !قَم تَٖم  أَلؾَم 

: ش. ًَمَؽ َُم٤م مَل  ُأن َف قَمٜم َؽ  ْ ﴿وَم٠َمن َزَل اَّلَلُ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا َكَن لِيَِِّبِّ وَٱَّلَّ ن يَۡصخَۡؾفُِرواْ  ٌَ
َ
أ

ٍُۡۡشِكِيَ  َۡ ﴿َوَأن َزَل اَّلَلُ ذِم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم:  ،[113]اًمتقسم٦م:  ﴾لِيۡ ٌَ ِٓۡدي  إََُِّم ََّل تَ
ٌََ يََظآءُ  ِٓۡدي  َ َح ََّ ٱّللَّ َِّٰس ۡختَتَۡج َوَل

َ
 .(1)[ش56]اًم٘مّمص: ﴾أ

○ ○ ○ 

ٝم٤م وطمدة ُمقوققمٞم٦م، وهل: قمرض سمٕمض ؿمٌٝم٤مت هذه األبقاب األرسمٕم٦م دمٛمٕمُ 

 :صمالصم٦م ومّمقلاعمنميملم وٟم٘مْمٝم٤م، وؾمٞمٙمقن اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم 

*   *   * 

                                                             

 (.84( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1362: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

﴿﴾ 
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 -ًاالع أوٕضٕعّ ،األزبعة األبٕاب وكصٕد األٔه: الفصن-

 ػم هذه األبقاب األرسمٕم٦م إمم أُمريـ:ِِم شمُ 

 :يـ ُمـ دون اهللق  اعمدقمُ  طم٤ملِ  ك يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من، وسمٞم٤منُ نِم قمغم يمؾ ُمُ  دُّ اًمرَ : األول

ٝمؿ، ؾمقاء ذم ذًمؽ األنٌٞم٤مء واًمّم٤محلقن أَّنؿ ال يٜمٗمٕمقن وال ييون، ُمٝمام سمٚمٖم٧م ُمٜمزًمتُ 

 وىمد ٟم٤مىمش ذًمؽ ذم األبقاب اًمراسمع واخل٤مُمس واًم٤ًمسمع قمنم.وهمػمهؿ. 

ًمٞمٙمقٟمقا ؿمٗمٕم٤مء  :ٌٝم٦م اعمنميملم ذم أَّنؿ يدقمقن اًمّم٤محللمقمغم ؿُم  دُّ اًمرَ : اًمث٤مين

وىمد وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٗم٤مقم٦م.  ،ٓم٤مء هلؿ قمٜمد اهلل، وال يريدون ضمٕمٚمٝمؿ آخٝم٦مؾَم ووُ 

 ب اًم٤ًمدس قمنم.ٟم٤مىمش ذًمؽ ذم اًم٤ٌم

*   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

هذه األبقاب األرسمٕم٦م شمٜمدرج حت٧م ُمقوقع ُمٝمؿ ذم سم٤مب شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة، وال 

ؿمٌٝم٤مت »ف ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد، وهق: خ ىمدُمُ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ اإلح٤مم سمف ًمؽمؾَم  دَ سمُ 

اًمٕمٚمؿ، وُمٜمٝمؿ ، وىمد اقمتٜمك سمذًمؽ أهؾ شلم: قمرض وٟم٘مضي  قرِ ٌُ اعمنميملم واًم٘مُ 

د ومرِ وؾم٠مُ ش. يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت» ، هق يمت٤مسمف:٤م ظم٤مص٤مٗمً اعمّمٜمػ   وم٠مومرد ًمف ُم١مًمَ 

 يمؾ ؿمٌٝم٦م سمٛمٌح٨م ظم٤مص.

 :ٔزفعة قدزِي عٍد زب العاملني ،َِّٖٕاملبشح األٔه: ععىة ِؤالء املدُع

ع اًمٕم٤ٌمدة ًمٌٕمض اعمُ  إذا أنٙمرت ٛملم ُمـ ٔمَ ٕمَ قمغم ُمـ سف ؿمٞمئ٤م ُمـ أنقا

تٜمٙمر هذا الؾم، اًمّم٤محللم، أو همال ومٞمٝمؿ همٚمقا ُمذُمقُم٤ماألنٌٞم٤مء أو اعمالئٙم٦م أو 

، - شمٕم٤ممم -: ه١مالء هلؿ ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وىمدر ضمٚمٞمؾ قمٜمد اهلل وىم٤ملاإلٟمٙم٤مر، 

 ومٚمٞمًقا يمآطم٤مد اًمٌنم.

 اهلل سم٤مب ىمقلاًمراسمع قمنم )إمم هذه اًمِمٌٝم٦م ذم اًم٤ٌمب  ♫٤مر اعمّمٜم ػ وأؿم

ا ََّل ﴿: - شمٕم٤ممم - ٌَ يُۡۡشُِكَٔن 
َ
ًۡ َُيۡيَُلٔنَ ا  ٔ  ََيۡيُُق َطۡي  خ ُْ ًۡ  191 َو ُٓ َ َوََّل يَۡصخَِفيُػَٔن ل

 ، اآلي٦م(.[198-191]األقمراف: ﴾ ...ا َُِۡص  
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ٰٓ إِذَا ـُّزَِع َغَ ﴿: - شمٕم٤ممم - اهلل سم٤مب ىمقلاخل٤مُمس قمنم )وذم اًم٤ٌمب  َخِتَّ
َٔ ٱىَۡػَِلُّ  ُْ ۖۡ َو ْ ٱۡۡلَقَّ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ اذَا كَاَل َربُُّس ٌَ  ْ ٔا ُ ًۡ كَال ر يمَ ( ذ[83]ؾم٠ٌم:  ﴾ٱىَۡهتِۡيُ كُئُبِِٓ

 .وذيمر اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم هذا، ؿاعمالئٙم٦م اًمٙمرام وطم٤مهلَ 

َۡ ﴿: - شمٕم٤ممم - اهلل سم٤مب ىمقلاًم٤ًمسمع قمنم )وذم اًم٤ٌمب  ٌَ ِٓۡدي  إََُِّم ََّل َت
َ يََظآءُ  ٌَ ِٓۡدي  َ َح ََّ ٱّللَّ َِّٰس ۡختَتَۡج َوَل

َ
رد  قمغم اًمُٖمالة ذم اًمٜمٌل ، ([56]اًم٘مّمص:  ﴾أ

ُِمٚمَؽ  ☺، واآلي٦م شمٜمٗمل قمٜمف ☺: إذ اعمخ٤مـم٥م ذم اآلي٦م هق رؾمقل اهلل ☺

 ال يٛمٚمِؽ اهلداي٦م ومٖمػمه ُمـ سم٤مب أومم.☺  إذا يم٤من اًمٜمٌَلُّ رء ُمـ أُمر اهلداي٦م. و

ُمـ اًمٗمْمؾ واعمٜمزًم٦م، ومٝمق ذم ُمٜمزًم٦م  -ُمـ دون اهلل  - قُّ ٛمٝمام سمٚمغ اعمدقمُ وم

أن شمٙمقن ًمف ظمّم٤مئُص اًمٕمٌقدي٦م، وهق ال يٛمٚمؽ اًمَي واًمٜمٗمَع ًمٜمٗمًف، ومْمال 

 اًمرسمقسمٞم٦م أو األًمقهٞم٦م.

○ ○ ○ 

 :املبشح الجاٌ٘: دعاء غري اهلل لػسض الػفاعة

ـ ًمٞمٙمقٟمقا وؾمٓم٤مء وؿمٗمٕم٤مء ًمٜم٤م قمٜمد اهلل، ومٛمَ  :ي٘مقًمقن: إن دقم٤مءٟم٤م همػم اهلل

ٟمدقمقهؿ هلؿ ُمٜمزًم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م وضم٤مٌه قمٜمد اهلل، وهؿ أصح٤مُب شم٘مًك وصالح، وٟمحـ 

 أصح٤مُب ذٟمقب وشم٘مّمػم.

 :- ُمـ دقم٤مء وذسمح وٟمذر وظمقف ورضم٤مء وهمػمه٤م -ومٍمومقا اًمٕم٤ٌمدات هلؿ 

 ـمٚم٤ٌم ًمِمٗم٤مقمتٝمؿ.
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ِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًۡ  َويَۡػتُُدوَن ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ ُٓ ًۡ َوََّل يََِفُػ ُْ ا ََّل يَُّضُّ َويَُلٔلَُٔن  ٌَ
 ِ [. ًمٙمـ هذه اآلُم٤مل يمناب سم٘مٞمٕم٦م ال 18]يقٟمس:  ﴾َهُٰٓؤََّلٓءِ ُطَفَعُٰٓؤَُا ِغَِد ٱّللَّ

اَغُث ُحتۡيُِس ﴿جيدون ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م،  ُٔم ٱلصَّ َٔۡم َتُل ٍُۡجرُِمَٔن  َويَ ۡ ًُٓ  ١٢ٱل َّ ًۡ يَُسَ ل َ َول
 ْ ًۡ ُطَفَعُٰٓؤا ََكٓنِِٓ َِ ُۡشَ ًۡ َكَّٰفِرِيَ ٌّ ََكٓنِِٓ ٔاْ بُِۡشَ  [.13-18 ]اًمروم: ﴾َوََكُُ

ٌٝم ♫اعمّمٜم ػ و  .(سم٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م٦م ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس قمنم )أؿم٤مر إمم هذه اًمِمُّ

 :(1)ٔالهالً عمى الػفاعة يف وطالب

 :املطمب األٔه: وعٍى الػفاعة

اًمذي هق ود اًمقشمر. وىمد أىمًؿ اهلل  ،ٖم٦م: ُم٠مظُمقذة ُمـ اًمَِمٗمعاًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمٚمُّ 

حۡرِ ﴿سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٔ
ۡ ۡفِع وَٱل  يمؾ ؿمٗمع ويمؾ ومرد. :يٕمٜمل[، 3﴾ ]اًمٗمجر: َوٱلظَّ

 اًمزوضمل، واًمقشمر: اًمٗمردي، سمٚمٖم٦م اًمري٤موٞم٤مت اعمٕم٤مسة.اًمِمٗمع: و

ف إمم تَ ٛم  وُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م يُدل قمغم وؿ  ؿمٞمئلم وُم٘م٤مرٟمتٝمام، وم٤مًمقاطمد إذا وٛمَ 

ُمع اعمِمٗمقع ًمف، ومّم٤مرا ي٠ميت اًمِم٤مومع : وم٢مَن ويمذًمؽ اًمِمٗم٤مقم٦م آظمر ص٤مرا اصمٜملم.

 االؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي. اصمٜملم. هذا أصُؾ 

ة.: اًمتقؾمط ًمواًمِمٗم٤مقم٦م ذم االصٓمالح  ٚمٖمػم سمجٚم ٥ِم ُمٜمٗمٕم٦م أو دومع ُمَيَ

                                                             

 ٟم٤مس اجلديع. ًمٚمديمتقرش اًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م»اؾمتٗمدت ذم هذه اعمٓم٤مًم٥م ُمـ يمت٤مب  (1)
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َٗمُٕمقا ☺: »وىمد شمٙمقن اًمِمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦م ُيث٤مب قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، يمام ىم٤مل  اؿم 

ضَمُروا ٌََّ ﴿: - شمٕم٤ممم -وىمد شمٙمقن ؾمٞمئ٦م ي٠مثؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مومع، يمام ىم٤مل اهلل  ،(1)ششُم١م 

ُۥ  يَۡظَفۡع َطَفََّٰػًث َخَصَِث   َ يَۡظَفۡع  َُِػيب  يَُسَ َلَّ ٌَ ۖۡ َو ا َٓ ِِۡ يَُسَ  َشحِّئَث   َطَفََّٰػث  ٌّ
ا َٓ ِِۡ ٌّ ُۥ نِۡفو   يٙمـ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمثقاب ذم اًمِمٗم٤مقم٦م  :يٕمٜمل [،85﴾ ]اًمٜم٤ًمء: َلَّ

 احلًٜم٦م، وٟمّمٞم٥م ُمـ اإلصمؿ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م اًمًٞمئ٦م.

ة اعمخزوُمٞم٦م اًمتل هىم٧م: ¶ سمـ زيد  وهلذا ح٤م ؿمٗمع أؾم٤مُم٦مُ  ذم اعمرأ

ـ  »وىم٤مل: ☺ همِْم٥م اًمٜمٌَل  َٗمُع ذِم طَمد  ُِم  َأتَِم 
ِ
ود ًمٞمس دُ وم٤محلُ  :(8)ش؟! طُمُدودِ اَّلَل

 ومٞمٝم٤م ؿمٗم٤مقم٦م.

 :املطمب الجاٌ٘: أقطاً الػفاعة

ؿ اًمٕمٚمامء اًمِمٗم٤مقم٦م إمم ىمًٛملم:  ً  ُي٘م

 وهل ُم٤م ضم٤مء اًمنمع سم٢مصم٤ٌمهت٤م. :ت٦مؿمٗم٤مقم٦ٌم ُُمثٌَ : اًم٘مًؿ األول

وهل اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل يتِم٨ٌم هب٤م اعمنميمقن ىمديام  :ؿمٗم٤مقم٦ٌم َُمٜم ِٗمٞم٦َم: اًم٘مًؿ اًمث٤مين

يمٝمؿ سمًٌٌٝم٤م ومٍمومقا أنقاقم٤م ُمـ  :وطمديث٤م، واًمتل زَيـ هلؿ اًمِمٞمٓم٤من أقمامهلؿ وِذ 

                                                             

ُمـ  ،(8687( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1438: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

  ؓ. طمدي٨م أيب ُمقؾمك األؿمٕمري

ُمـ طمدي٨م  ،(1688) (، وُمًٚمؿ6788و 3475اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)

 ▲.قم٤مئِم٦م 
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اًمٕم٤ٌمدات هل١مالء اعمخٚمقىملم واعم٘مٌقريـ سمدقمقى ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م، وهل ُم٠ًمخ٦م 

 ا.دًّ ٤م ورَ ًو ر  ذيمره٤م اًم٘مرآن قمَ 

ِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْ ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ َُذوا ِم ٱَّتَّ
َ
ٍۡيُِهَٔن أ ْ ََّل َح ٔا ُ ٔۡ َكُ َ َول

َ
 ُطَفَػآءَ  كُۡو أ

ًَّ  ٤٣ا َوََّل َحۡػلِئَُن  ٔ  َطۡي  ۡرِضِۖ ثُ
َ
َِّٰت وَٱۡۡل َمََّٰن ُۥ ُميُۡم ٱلصَّ ۖۡ َلَّ ا َفََّٰػُث َِمِيػ  ِ ٱلظَّ َّ كُو ّلّلِ

 .[44-43 ]اًمزُمر: ﴾إَِِلِّۡ حُرَۡتُػٔنَ 

ىم٤مل شمٕم٤ممم:  عمنميمقن،ل اذَ ؾ احلنات، وخُي ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٓمٞمش اًمٕم٘مقل، وحتِ 

﴿ َۡ ٍَِي ٌِ َّٰيِ ا لِيظَّ ٌَ ٍَِي   َٔۡم ٱٓأۡلزِـَثِ إِذِ ٱىُۡلئُُب َِلَى ٱۡۡلََِاِترِ َكَِّٰظ ًۡ يَ ُْ ُِذۡر
َ
َوأ

 .[18]هم٤مومر:  ﴾َّمِيم  َوََّل َطفِيع  ُحَفاعُ 

َٔۡم ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: وَلؽ اًمنميم٤مء إمم يمٗمر هبؿ!،ألؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ومتٜم٘مٚم٥م قم٤ٌمدهُت  َويَ
ُٔم  ٍُۡجرُِمَٔن َتُل ۡ اَغُث ُحتۡيُِس ٱل ْ  ١٢ٱلصَّ ًۡ ُطَفَعُٰٓؤا ََكٓنِِٓ َِ ُۡشَ ٌّ  ًُٓ َّ ًۡ يَُسَ ل َ  َول

ًۡ َكَّٰفِرِيَ ََكٓنِِٓ ٔاْ بُِۡشَ  [.13-18 ]اًمروم: ﴾َوََكُُ

 :باعتباز الػافع ،ةَتَبِجاملطمب الجالح: إٌٔاع الػفاعة امُل

 ر:قَ وهل٤م ُص  ☺.ؿمٗم٤مقم٦م اًمرؾمقل أوال: 

 :ٔمٛمكاًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمُ  -1

ألهؾ اعمقىمػ، طمٞمٜمام حينم اًمٜم٤مس وُي٤ًمىمقن ☺ ٦م سم٤مًمٜمٌَل وهل اًمِمٗم٤مقم٦م اخل٤مَص 

إمم ذًمؽ اعمقىمػ اًمرهٞم٥م اًمٕمّمٞم٥م، اًمذي شمِمٞم٥م ُمٜمف اًمِقًم َدان، وشمدٟمق اًمِمٛمس 

ب ُم٤م ال يٓمٞم٘مقن: ًمذًمؽ يتٛمٜمقن اخلالص: ر  ُمٞمؾ، ويٚمحؼ هبؿ ُمـ اًمٙمَ  رَ د  ُمٜمٝمؿ ىمَ 



 

 

 benaacademy.net 279 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

ـ   وَمٞمَُ٘مقًُمقَن ًَمُف: أَن ٧َم  ♠ وَمٞم٠َم تُقَن آَدمَ » ، ظَمٚمََ٘مَؽ اَّلَلُ سمِٞمَِدهِ، َوٟمََٗمَخ ومِٞمَؽ ُِم أَبُق اًمٌنََمِ

ـُ ومِٞمفِ  َٗمع  ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، أاَل شَمَرى إمَِم َُم٤م ٟمَح  َجُدوا ًمََؽ، اؿم  ًَ  !؟ُروطِمِف، َوأََُمَر اعماَلئَِٙم٦َم وَم

َم هَمَْم٤ًٌم مَل  َيٖم َْم٥م  ىَمٌ ٚمَُف  !؟أاَل شَمَرى إمَِم َُم٤م ىمَد  سَمٚمََٖمٜم٤َم وَمٞمَُ٘مقُل آَدُم: إَِن َريب  ىمَد  هَمِْم٥َم اًمٞمَق 

 ومََٕمَّمٞم تُفُ 
ـِ اًمَِمَجَرةِ َدُه ُِمث ٚمَُف، َوإِٟمَُف ىمَد  ََّن٤َميِن قَم ـ  َيٖم َْم٥َم سَمٕم  ٟمَٗم ِز، ٟمَٗم ِز،  !ُِمث ٚمَُف، َوًَم

ِي، اذ َهٌُقا إمَِم ٟمُقٍح   .ٟمَٗم ِز، اذ َهٌُقا إمَِم هَمػم 

ِض، َوىمَد  ؾَماَمَك  وَمٞمَُ٘مقًُمقن: ،وَمٞم٠َم تُقَن ُٟمقطًم٤م ِؾ األَر  ؾُمِؾ إمَِم أَه  َي٤م ُٟمقُح، َأن ٧َم أََوُل اًمرُّ

ـُ ومِٞمِف؟ َٗمع  ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأال شَمَرى إمَِم َُم٤م ٟمَح   -وَمٞمَُ٘مقُل: إَِن َريب   !اَّلَلُ قَمٌ ًدا ؿَمُٙمقًرا، اؿم 

َم هَمَْم٤ًٌم مَل  َيٖم َْم٥م  ىَمٌ َٚمُف ُِمث ٚمَفُ ىَمد  هَمِْم٥َم ا - قَمَز َوضَمَؾ  َدُه ُِمث ٚمَُف،  ،ًمٞمَق  ـ  َيٖم َْم٥َم سَمٕم  َوًَم

ُِمل هُت٤َم قَمغَم ىَمق  َقٌة َدقَمق  ِي،  !َوإَِٟمُف ىَمد  يَم٤مٟم٧َم  زِم َدقم  ٟمَٗم ِز، ٟمَٗم ِز، َٟمٗم ِز، اذ َهٌُقا إمَِم هَمػم 

ِهٞمؿَ   .اذ َهٌُقا إمَِم إسِم َرا

ِهٞمؿَ  ِض،  ،ومَٞمَُ٘مقًُمقَن: َي٤م إسِم َراِهٞمؿُ  ،وَمٞم٠َم تُقَن إسِم َرا ِؾ األَر  ـ  أَه   َوظَمٚمِٞمُٚمُف ُِم
ِ
أَن ٧َم ٟمٌَِلُّ اَّلَل

َٗمع  ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ  ـُ ومِٞمِف؟َأاَل  ،اؿم  َم  ! شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمح  : إَِن َريب  ىَمد  هَمِْم٥َم اًمٞمَق  وَمٞمَُ٘مقُل هَلُؿ 

ـ   َدُه ُِمث َٚمُف، َوإيِن  ىمَد  يُمٜم ٧ُم يَمَذسم ٧ُم صَمالَث هَمَْم٤ًٌم مَل  َيٖم َْم٥م  ىمٌَ َٚمُف ُِمث ٚمَُف، َوًَم َيٖم َْم٥َم سَمٕم 

ِي، اذ َهٌُقا إمَِم ُُمقؾَمك !يَمِذسَم٤مٍت   .َٟمٗم ِز، ٟمَٗم ِز، ٟمَٗم ِز، اذ َهٌُقا إمَِم هَمػم 

، ومََْمَٚمَؽ اَّلَلُ سمِِرؾَم٤مًَمتِِف  ،َي٤م ُُمقؾَمك: وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ  ،وَمٞم٠َم تُقَن ُُمقؾَمك
ِ
َأن ٧َم َرؾُمقُل اَّلَل

َٗمع  ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأاَل وَ  ـُ ومِٞمِف؟سمَِٙمالُِمِف قَمغَم اًمٜم٤َمِس، اؿم  وَمٞمَُ٘مقُل: إَِن  ! شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمح 

َدُه ُِمث ٚمَُف، َوإيِن  ىمَد   ـ  َيٖم َْم٥َم سَمٕم  َم هَمَْم٤ًٌم مَل  َيٖم َْم٥م  ىَمٌ ٚمَُف ُِمث َٚمُف، َوًَم َريب  ىمَد  هَمِْم٥َم اًمٞمَق 
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٤م مَل  ُأوَُمر   ًً ِي، اذ َهٌُقا إمَِم  ،سمَِ٘مت ٚمَِٝم٤م، ٟمَٗم ِز  ىَمتَٚم ٧ُم ٟمَٗم  ٟمَٗم ِز، ٟمَٗم ِز، اذ َهٌُقا إمَِم هَمػم 

َيؿَ  ـِ َُمر  ك اسم  ًَ  .قِمٞم

ك ًَ ك، وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َي٤م قِمٞم ًَ َيَؿ  ،وَمٞم٠َم تُقَن قِمٞم ، َويَمٚمَِٛمتُُف َأخ َ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمر 
ِ
أَن ٧َم َرؾُمقُل اَّلَل

٧َم اًمٜم٤َمَس ذِم  ـُ َوُروٌح ُِمٜم ُف، َويَمَٚمٛم  َٗمع  ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ، َأال شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمح  ِد َصٌِٞم٤ًّم، اؿم  اعَمٝم 

ـ   !ومِٞمِف؟ ، َوًَم َم هَمَْم٤ًٌم مَل  َيٖم َْم٥م  ىَمٌ ٚمَُف ُِمث ٚمَُف ىمَطُّ ك: إَِن َريب  ىمَد  هَمِْم٥َم اًمٞمَق  ًَ ومَٞمَُ٘مقُل قِمٞم

يُمر  َذٟم ٤ًٌم، ٟمَٗم ِز، َٟمٗم   َدُه ُِمث َٚمُف، َومَل  َيذ  ِيَيٖم َْم٥َم سَمٕم  اذ َهٌُقا  !ِز، ٟمَٗم ِز، اذ َهٌُقا إمَِم هَمػم 

 .إمَِم حُمََٛمدٍ 

  ،َي٤م حُمََٛمدُ  :ومَٞمَُ٘مقًُمقنَ  ،وَمٞم٠َم تُقَن حُمََٛمًدا
ِ
، َوىَمد  هَمَٗمَر  ،َأن ٧َم َرؾُمقُل اَّلَل

ِ
ِٞم٤َمء  ٌ َوظَم٤مشمُِؿ األَن

َٗمع  ًَمٜم٤َم إِ  ـ  َذٟم ٌَِؽ َوَُم٤م شَم٠مظََمَر، اؿم  ـُ اَّلَلُ ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مَدَم ُِم مَم َرسم َؽ، َأال شَمَرى إمَِم َُم٤م ٟمَح 

ِش، وَم٠مىَمَُع ؾَم٤مضِمًدا ًمَِريب  ☺: ىم٤مل ! ومِٞمِف؟ ، صُمَؿ - قَمَز َوضَمَؾ  -وَم٠مَن َٓمٚمُِؼ وَمآيِت حَت ٧َم اًمَٕمر 

ُف قَمغَم أطََمٍد ىمَ  تَح   قَمَٚمٞم ِف ؿَمٞم ئ٤ًم، مَل  َيٗم 
ِ
ـِ اًمثَٜم٤َمء  ً  َوطُم
ـ  حَم٤َمُِمِدهِ تَُح اَّلَلُ قَمكَمَ ُِم ٌ كِم، صُمَؿ َيٗم 

ومَع  َرأ ؾَمَؽ  ،ُيَ٘م٤مُل: َي٤م حُمََٛمدُ  َٗمع  شُمَِمَٗمع   ،ار  ، َواؿم  َٓمف   .(1)شؾَمؾ  شُمٕم 

 :- قمَز وضمَؾ  -ل اعمذيمقرة ذم ىمقل اهلل ه ☺ ل  ٔمٛمك ًمٚمٜمٌَِ هذه اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمُ و

لَ ﴿ ٌَ ن َحتَۡػرََم َربَُّم 
َ
ٌ  َغََسٰٓ أ ٔد  ا ٍُ ۡ ء: اا َمَّ  .[79﴾ ]اإلها

 :سم٤مب اجلٜم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اؾمتٗمت٤مح -8

                                                             

( ُمـ طمدي٨م أيب 194) ( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ4718: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

  ؓ. هريرة
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َأن٤َم أََوُل ؿَمِٗمٞمٍع ذِم »☺: : يم٘مقًمف وهذه صم٤مسمت٦م ذم األطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

َٜم٦َمِ  ـ  »☺:  وىمقًمف، (1)شاجل  ٤َمِزُن: َُم تُِح، وَمٞمَُ٘مقُل اخل  تٗم  ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم وم٠َمؾَم  َم اًم  َٜم٦َِم َيق  آيِت سَم٤مَب اجل 

ُت اَل أوَم تَُح   .(8)شأِلطََمٍد ىمٌَ َٚمَؽ  َأن ٧َم؟ وَم٠مىَُمقُل: حُمََٛمٌد، وَمٞمَُ٘مقُل: سمَِؽ ُأُِمر 

 ☺.وه٤مشم٤من اًمَِمٗم٤مقمت٤من األومم واًمث٤مٟمٞم٦م ظم٤مَص٦م سم٤مًمٜمٌَل 

 :ـ اؾمتح٘مفاًمِمٗم٤مقم٦م ذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب قمٛمَ  -3

ف أبك ـم٤مًم٥م: ألنف يم٤من حُيقط اًمٜمٌل  ، ويٜمٍمه، ☺واعم٘مّمقد هب٤م ؿمٗم٤مقمتف ًمٕمٛم 

ومٕمـ أيب  سمتخٗمٞمػ اًمٕمذاب دون رومٕمف.☺ وُيداومع قمٜمف، ومٙمقومِئ سمذًمؽ أن ؿمٗمع ًمف 

ُف، ومََ٘م٤مَل:☺ؾَمِٛمَع اًمٜمٌََِل : َأنَُف ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ًَمَٕمٚمَُف شمَٜم َٗمُٕمفُ » ، َوُذيمَِر قِمٜم َدُه قَمٛمُّ

َم اًم٘مِٞم٤َمَُم٦مِ  ٌَٞم ِف، َيٖم كِم ُِمٜم ُف دَُِم٤مهُمفُ  :ؿَمَٗم٤مقَمتِل يَق  ـَ اًمٜم٤َمِر َيٌ ٚمُُغ يَمٕم  َْم٤مٍح ُِم َٕمُؾ ذِم َوح   .(3)شومَٞمُج 

 :ج ُمٜمٝم٤مأن خيرُ  ،ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئراًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٛمـ دظمؾ اًمٜم٤مر  -4

ديـ اًمذيـ دظمٚمقا اًمٜم٤مر، ومٞمِمٗمُع هلؿ ذم ☺ وهذه ؿمٗم٤مقمتف  ذم قُمّم٤مة اعمُقطم 

ـ  أَُُمتِل☺: »واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف  ظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م. ِؾ اًم َٙم٤ٌَمئِِر ُِم  .(4)شؿَمَٗم٤مقَمتِل أِلَه 

                                                             

  ؓ. ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة196( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

  ؓ. ( ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ197( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

 .(812(، وُمًٚمؿ )6564و 3885: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)

ُمـ  ،(13888(، وأمحد )8435(، واًمؽمُمذي )4739: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 4)

  ؓ. طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ
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ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ: ☺ ىمقًمف  :ُمٜمٝم٤م :َوَورد ذم هذا أطم٤مدي٨م أظمرى

ـ  يَم٤مَن ذِم ىمَٚم ٌِِف ُِمث َ٘م٤مُل َذَرةٍ » ِرج  ُِمٜم َٝم٤م َُم َدًَم٦ٍم  -وَمٞمَُ٘مقُل: اٟم ٓمَٚمِؼ  وَم٠مظَم  ـ   -َأو  ظَمر  ُِم

ٌم ُمـ اًمٜم٤مر سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌَل ًوم. (1)شإِياَمنٍ  ، خيرضمقن ويدظمٚمقن ☺ٞمخرج أىمقا

 .(8)شاجلََٝمٜمَِٛمٞمُّقن» :قناجلٜم٦م، وه١مالء ُيًٛمُّ 

 :ؿمٗم٤مقم٦م اعمالئٙم٦مصم٤مٟمٞم٤م: 

َِ ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل  يِمٗمٕمقن، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ٤معمالئٙم٦موم ٌّ َوَكً 
ًۡ َطۡي  ُٓ َِّٰت ََّل ُتۡؾِِن َطَفََّٰػخُ َمََّٰن يَم  ِِف ٱلصَّ ٌَّ ًٔ  ٍََ ِ ُ ل ذََن ٱّللَّ

ۡ
ن يَأ

َ
َۢ َبۡػِد أ ا إَِّلَّ ٌِ

 .[86]اًمٜمجؿ:  ﴾يََظآُء َويَرَۡضٰٓ 

َاَلئَِٙم٦ُم، »: - قمَز وضمَؾ  -وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ ي٘مقل اهلل  ؿَمَٗمَٕم٧ِم اعم 

طَمُؿ اًمَرامِحِلمَ  ُِمٜمُقَن، َومَل  َيٌ َؼ إاَِل أَر  ١ُم 
 .(3)شَوؿَمَٗمَع اًمٜمٌَِٞمُّقَن، َوؿَمَٗمَع اعم 

 :ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌٞملمصم٤مًمث٤م: 

ؿَمَٗمَٕم٧ِم »: - قَمَز َوضَمَؾ  -ىمقل اهلل  وومٞمفواًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، 

َاَلئَِٙم٦ُم، َوؿَمَٗمَع اًمٜمٌَِٞمُّقَن،  ُِمٜمُقنَ اعم  ١ُم   .(4)شَوؿَمَٗمَع اعم 

                                                             

  ؓ. ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ ،(7512أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (1)

 (.7452يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (8)

ُمـ طمدي٨م أيب واًمٚمٗمظ ًمف، ( 183ُمًٚمؿ )و (،7439: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)

  ؓ. ؾمٕمٞمد اخلدري

 ( شم٘مدم خترجيف.4)
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 :ؿمٗم٤مقم٦م اعم١مُمٜملمراسمٕم٤م: 

 وهذه أجْم٤م ؿمٗم٤مقم٦م صم٤مسمت٦م ذم اآلظمرة، ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

َٜم٦ََم سمَِِمَٗم٤مقَم٦ِم َرضُمٍؾ ًمَٞم َس »ىم٤مل: ☺ وقمـ أيب أُُم٤مُم٦م ؓ قمـ اًمٜمٌَل  ـَ اجل  ظُمَٚم ًَمٞمَد 

 : ِ َٞملَم  ، أَو  ُِمث ُؾ أطََمِد احل  ِ َٞملَم  ، أي: أن هذا رضمؾ ًمٞمس سمٜمٌل، (1)شَرسمِٞمَٕم٦َم َوُُمَيَ سمِٜمٌَِل  ُِمث ُؾ احل 

 سمِمٗم٤مقمتف هذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ اًمٜم٤مس. وُمع ذًمؽ يِمٗمع، ويدظمؾ اجلٜم٦مَ 

 :ؿمٗم٤مقم٦م اًمِمٝمداءظم٤مُم٤ًم: 

ٝمؿ ومقق ُمرشم٦ٌم اًمِمٝمداء هؿ اًمذيـ ىمتٚمقا ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م. وُمرشمٌتُ 

ْوَلٰٓهَِم ﴿: - شمٕم٤ممم -اًمّم٤محللم، يمام ىم٤مل اهلل 
ُ
ُ ـَأ ًَ ٱّللَّ ۡجَػ

َ
ََ خ ِي َع ٱَّلَّ ٌَ  ََ ِ ٌّ َغيَيًِۡٓ 

َّٰيِِديَ  ۧٱنلَّتِّيِ  َدآءِ وَٱىصَّ َٓ يلَِي وَٱلظُّ ّدِ  [.69﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ََ وَٱلّػِ

ًمِٚمَِمِٝمٞمِد قِمٜم َد »☺: ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف  :واًمِمٝمداء هلؿ يمراُم٤مت قمٜمد اهلل

َٗمُر ًَمُف ذِم أََوِل َدوم َٕم٦مٍ   ؾِم٧مُّ ظِمَّم٤مٍل: ُيٖم 
ِ
ـ  قَمَذاِب اَّلَل ـَ اجلَٜم٦َِم، َوجُي٤َمُر ُِم َٕمَدُه ُِم ، َوَيَرى َُم٘م 

 ٌ ، َوُيقَوُع قَمغَم َرأ ؾِمِف شَم٤مُج اًمَقىَم٤مِر، اًمٞم٤َمىُمقشَم٦ُم ُِمٜم َٝم٤م ظَمػم 
ؼَمِ ـَ اًمَٗمَزِع األيَم  ـُ ُِم ، َوَي٠م َُم ِ اًمَ٘مؼم 

ـَ  ضَم٦ًم ُِم ِ َوؾَمٌ ِٕملَم َزو  ٟم ٞم٤َم َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م، َوُيَزَوُج اصم ٜمَتلَم  ـَ اًمدُّ احلُقِر اًمِٕملِم، َوُيَِمَٗمُع ذِم  ُِم

ـ  أىََم٤مِرسمِف  .(8)ش ِؾَمٌ ِٕملَم ُِم

                                                             

(، 7638) شاًمٙمٌػم»، واًمٓمؼماين ذم (88815: أظمرضمف أمحد )سمٓمرىمف وؿمقاهده صحٞمح( 1)

 صحٞمح سمٓمرىمف وؿمقاهده.األرٟم٤مؤوط: وىم٤مل 

 (، وصححف األًم٤ٌمين.8799(، واسمـ ُم٤مضمف )1663: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( 8)
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 وُمـ ذًمؽ: :ؿمٗم٤مقم٦م سمٕمض األقمامل اًمّم٤محل٦مؾم٤مدؾم٤م: 

 :اًم٘مرآن -1

آنَ »☺: يمام ذم ىمقًمف  َح٤مسمِفِ  :اىم َرُءوا اًم ُ٘مر  َم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ؿَمِٗمٞمًٕم٤م أِلَص   .(1)شوم٢َمَِٟمُف َي٠م يِت َيق 

 يتٚمقه ويٕمٛمؾ سمف ذم اًمدٟمٞم٤م.ومٝمذا اًم٘مرآن يِمٗمع ًمّم٤مطمٌف اًمذي يم٤من 

إَِن ؾُمقَرًة ذِم »☺: وورد أجْم٤م إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م ذم سمٕمض اًمًقر، يمام ذم ىمقًمف 

آِن صَماَلصُمقَن آَي٦مً  ِي بِيَِدهِ ﴿: ؿَمَٗمَٕم٧م  ًمَِّم٤مطِمٌَِٝم٤م طَمتَك هُمِٗمَر ًَمفُ  ،اًم ُ٘مر  حََبََّٰرَك ٱَّلَّ
يُۡم  ٍُ ۡ  .(8)ش﴾ٱل

 :اًمّمٞم٤مم -8

آُن »☺: ًم٘مقًمف  ٞم٤َمُم َواًم ُ٘مر  ٞم٤َمُم: أَي  اًمّم  َم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َيُ٘مقُل اًمّم  َٗمَٕم٤مِن ًمِٚم َٕمٌ ِد َيق  َيِم 

ٜمِل ومِٞمفِ  تُُف اًمَٓمَٕم٤مَم َواًمَِمَٝمَقاِت سم٤ِمًمٜمََٝم٤مِر، وَمَِمٗم ٕم  ، َُمٜمَٕم  َم  .َرب  تُُف اًمٜمَق  آُن: َُمٜمَٕم  َوَيُ٘مقُل اًم ُ٘مر 

ٜمِل ومِٞمفِ   .(3)شىم٤َمَل: وَمٞمَُِمَٗمَٕم٤منِ . سم٤ِمًمَٚمٞم ِؾ، وَمَِمٗم ٕم 

                                                             

  ؓ. ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ،(824ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )أظمرضمف  (1)

 7975واًمٚمٗمظ ًمف، وأمحد ) (3786(، واسمـ ُم٤مضمف )8891: أظمرضمف اًمؽمُمذي )طمًـ( 8)

 وطمًٜمف األًم٤ٌمين. ،(8876و

صحٞمح قمغم »وىم٤مل:  ،(8236ش )اعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 6686: أظمرضمف أمحد )صحٞمح (3)

 (.3888) شصحٞمح اجل٤مُمع»وواوم٘مف اًمذهٌل، وصححف األًم٤ٌمين ذم ش، ومل خيرضم٤مه ،ذط ُمًٚمؿ
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 :السابع: غسٔط الػفاعة املطمب

 ُمع إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م ومال سمد هل٤م ُمـ ذـملم دًم٧م قمٚمٞمٝمام األدًم٦م:

 :إذ ُن اهلل ًمٚمِم٤مومع أن يِمٗمع اًمنمط األول:

ۥٓ إَِّلَّ ﴿ذم آي٦م اًمٙمرد:  - ضمَؾ وقمال -يمام ىم٤مل   ِي يَۡظَفُع ِغَِدهُ ٌََ ذَا ٱَّلَّ

هِذ  ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[855﴾ ]اًمٌ٘مرة: بِإِذُِِّۡ  ٌَ ۡٔ ذَِن ََلُ  يَ
َ
َۡ أ ٌَ َفََّٰػُث إَِّلَّ  َّلَّ حََِفُع ٱلظَّ

َُ َورَِضَ ََلُۥ  َّٔۡل  ٱلرَّۡخَمَّٰ  [، وهمػممه٤م ُمـ اآلي٤مت.129 ]ـمف:﴾ كَ

 :قمـ اعمِمٗمقع ًمف - شمٕم٤ممم -رو٤م اهلل  اًمنمط اًمث٤مين:

َِ ٱۡرحَََضَّٰ ﴿يمام ذم اآلي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ٍَ ِ  ل
﴾ َوََّل يَۡظَفُػَٔن إَِّلَّ

 [.88]األنٌٞم٤مء: 

 إغهاالُ ٔدٕابّىا:

ُم٤م ٕم٤مرض يُ ألهؾ اعمقىمػ، وومٞمٝمؿ يمَٗم٤مر،  ☺إصم٤ٌمت ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل هؾ : األول

 ال يرى اًمُٙمٗمر؟ ▐ُمـ أَن اًمٙم٤مومر ال يٜمتٗمع سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م، وأَن اهلل  شم٘مَرر

ل اًمٙم٤مومر ُمـ اًمٜم٤مر، وإٟمام هل ًمٗمّمؾ : أن هذه اًمِمٗم٤مقم٦م ال شُمٜمج  اجلقابو

ومٝمذه اًمِمٗم٤مقم٦م شمٕمجٞمؾ إمم  :ؾ إمم اًمٕمذاباألُمر أن اًمٙم٤مومر ُيٕمجَ اًم٘مْم٤مء، ومح٘مٞم٘م٦م 

 ذ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مومر، وًمٞم٧ًم ظمػما ًمف.
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ًمٕمٛمف أيب ـم٤مًم٥م، وىمد ُم٤مت قمغم اًمنمك، ومٝمؾ ☺ ؾمٌؼ ذيمر ؿمٗم٤مقمتف اًمث٤مين: 

و٤م قمـ اعمِمٗمقع؟  يٕم٤مرض هذا ُم٤م ذيمر هٜم٤م أن ُمـ ذوط اًمِمٗم٤مقم٦م: اًمر 

ختٗمٞمػ وًمٞم٧ًم ؿمٗم٤مقم٦م ٟمج٤مة،  : أن اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أيب ـم٤مًم٥م ؿمٗم٤مقم٦ماجلقابو

ف أيب ـم٤مًم٥م ☺ وؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌَل  ُمـ اًمٕمٛمقم، خيص هب٤م اًمٕمٛمقم  خمّمقص٦مًمٕمٛم 

اًم٤ًمسمؼ. أي أن اًمِمٗم٤مقم٦م ال شمٜمٗمع إال اعم١مُمـ اًمذي ريض اهلل ىمقًمف، هذا هق 

وهل:  ،األصؾ واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م، ًمٙمـ خُيصُّ ُمـ هذا اًمٕمٛمقم صقرة واطمدة وم٘مط

ف أيب ـم☺ ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌَل   ٤مًم٥م.ًمٕمٛم 

 :املطمب ارتاوظ: أضباب اذتصٕه عمى الػفاعة

ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مهقال يقم اًمديـ، وؿمدة  :وهذا مم٤م شمت٤ًمسمؼ قمٚمٞمف مهؿ اعم١مُمٜملم

ومٝمؿ يٌحثقن قمام يٜمٗمٕمٝمؿ ذم  :ومّمؾ اًم٘مْم٤مء سملم يدي رب اًمٕم٤معملميقم اًمٙمرب 

ًمٞمٕمٛمٚمقا هب٤م ذم هذه  :شمٚمؽ اًمدار اآلظمرة ُمـ ؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم، ويٓمٚمٌقن أؾم٤ٌمهب٤م

 اًمدار اًمتل هل حمؾ اسمتالء اًمٕم٤مُمٚملم.

 :حت٘مٞمؼ اًمتَقطمٞمد، وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل اًم٥ًٌم األول:

َٕمُد اًمٜم٤َمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتَِؽ أنَف ىم٤ملقمـ أيب هريرةؓ   ـ  َأؾم  ، َُم
ِ
: ىمُٚم ٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل

َم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ وَمَ٘م٤مَل  ـ  َهَذا احلَِدي٨ِم  - ُهَري َرةَ  َي٤م أَب٤َم -ًَمَ٘مد  فمَٜمَٜم ٧ُم ☺: » َيق  ٠مَخُٜمِل قَم  ً أَن  ال َي
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ِصَؽ قَمغَم احلَِدي٨ِم  :أطََمٌد أََوُل ُِمٜم َؽ  ـ  طِمر  ٤م َرأَج ٧ُم ُِم َ
ِ
َم  .ح َٕمُد اًمٜم٤َمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل يَق  أؾَم 

ـ  ىم٤َمَل  فِ شال إَِ َ إاَِل اَّلَلُ »: اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، َُم ًِ ِِف، أَو  ٟمَٗم  ـ  ىمَٚمٌ   .(1)ش، ظَم٤مًمًِّم٤م ُِم

وهذا احلدي٨م يدل قمغم اقمتٜم٤مء اًمّمح٤مسم٦م سم٠مُمر اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اآلظمرة، وطمرصٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، 

ـ اًم٘مٚم٥م. ٥ٌم، وهق حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ظم٤مًمّم٤م ُم  ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘متدي هبؿ سمتح٘مٞمؼ هذا اًًم

تََج٤مسَم٦ٌم، وَمتََٕمَجَؾ يُمؾُّ َٟمٌِل  »☺: وذم احلدي٨م اآلظمر ىم٤مل   ً َقٌة ُُم ًمُِٙمؾ  ٟمٌَِل  َدقم 

َقشَمُف،  َم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، ومَِٝمَل َٟم٤مئِٚم٦َمٌ َدقم  َقيِت ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم أِلَُُمتِل َيق  ت٠ٌََم ُت َدقم   -إِن  ؿَم٤مَء اهلُل  - َوإيِن  اظم 

 ؿَمٞم ئ٤ًم
ِ
ُك سم٤مهلل ِ ـ  أَُُمتِل اَل ُينم  ـ  َُم٤مَت ُِم  .(8)شَُم

ًۡ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمغم أُمتف،☺ وهذا يدل قمغم طمرص اًمٜمٌَل  ىََلۡد َتآءَُز
َۡ  رَُشٔل   ِ ًۡ َغزِيزٌ ٌّ ُُفِصُس

َ
ۡؤٌِِِيَ  أ ٍُ ۡ ًۡ َخرِيٌع َغيَيُۡسً ةِٱل ا َغِِخُّ ٌَ  َغيَيِّۡ 

ً   رَُءوف    .[188﴾ ]اًمتقسم٦م: رَِّخي

يٜم٤مهل٤م ُمـ اشمّمػ هبذا اًمقصػ. واألُمر  :، أيشوَمِٝمَل َٟم٤مئَِٚم٦مٌ »☺:  ىمقًمفو

ؼ قمغم وصػ يزيد سمزي٤مدشمف ويٜم٘مص سمٜم٘مّم٤مٟمف، ومٙمٚمام يم٤من اإلٟم٤ًمن أيمثر حت٘مٞم٘م٤م اعمٕمٚمَ 

 ☺.ًمٚمتقطمٞمد يم٤من أىمرب إمم طمّمقل اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اًمٜمٌل 

 :اًم٥ًٌم اًمث٤مين: ىمراءة اًم٘مرآن

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 (.199أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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َح٤مسمِفِ »☺: ًم٘مقًمف  َم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ؿَمِٗمٞمًٕم٤م أِلَص  َن وَم٢ِمٟمَُف َي٠م يِت َيق  آ ، (1)شاىم َرُءوا اًم ُ٘مر 

 ،شمالوة :ي صٚمتٜم٤م سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿاًم٥ًٌم، وأن ٟم٘مق  ٨م هبذا ٌواًمقصٞم٦م أن ٟمتِم

 وقمٛمال. ،وشمدسمرا 

 :اًمّمٞم٤مم اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م:

َم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ »☺: ىمقًمف ٤م شم٘مَدم ُمـ ح َٗمَٕم٤مِن ًمِٚم َٕمٌ ِد َيق  آُن َيِم  ٞم٤َمُم َواًم ُ٘مر   .(8)شاًمّم 

قم٤مء سمام ورد قمٜمد األذان  :اًم٥ًٌم اًمراسمع: اًمدُّ

َقةِ اًمت٤َمَُم٦ِم،»☺: ًم٘مقًمف   اًمَدقم 
َٛمُع اًمٜم َداَء: اًمَٚمُٝمَؿ َرَب َهِذهِ  ً ـ  ىم٤َمَل طِملَم َي  َُم

 اًمَ٘م٤مئَِٛم٦ِم آِت حُمََٛمًدا اًمَقؾِمٞمَٚم٦َم َواًمَٗمِْمٞمَٚم٦َم، َواسم َٕمث ُف َُمَ٘م٤مًُم٤م حَم ُٛمقًدا اًَمِذي 
َواًمَّمالةِ

َم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  شَمُف، طَمٚم٧َم  ًَمُف ؿَمَٗم٤مقَمتِل َيق   .(3)شَوقَمد 

 قمغم ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م أن يردد يمٚمامت األذان ُمع اعم١مذن، وإذا ومرغ صغَم 

 شم٘مرسم٤م إمم اهلل، ورهم٦ٌم ذم طمّمقل هذا األضمر. :هبذا اًمدقم٤مء ، صمؿ أتك☺اًمٜمٌل 

 :اًم٥ًٌم اخل٤مُمس: ؾُمٙمٜمَك اعمديٜم٦م، واًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م، واعمقت ومٞمٝم٤م

 ُمٜمٝم٤م:: أطم٤مدي٨م ةُ وورد ذم هذا قِمدَ 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف. 1)

 ( شم٘مدم خترجيف. 8)

 .، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ؓ(4719و 614( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )3)
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ؼِمُ أطََمٌد »ي٘مقل: ☺ قمـ أيب ؾمٕمٞمد ؓ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  اَل َيّم 

َم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  -َأو  ؿَمِٝمٞمًدا  -ًَمُف ؿَمِٗمٞمًٕم٤م ، إاَِل يُمٜم ٧ُم قَمغَم أَل َوائَِٝم٤م، ومَٞمَُٛمقُت  إَِذا يَم٤مَن  ،َيق 

ٚماًِم   ً شُُم
(1). 

تَٓم٤َمَع أَن  ☺: »ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ¶وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ـ  اؾم  َُم

ـ  َيُٛمقُت هِب٤َم :َيُٛمقَت سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم ومَٚم ٞمَُٛم٧م  هِب٤َم َ
ِ
َٗمُع عم  .(8)شوم٢َميِن  أؿَم 

 :☺اًمٜمٌَل : اًمّمالة قمغم اًم٤ًمدساًم٥ًٌم 

ثَُرُهؿ  قَمكَمَ َصاَلةً ☺: »ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف   َم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم أيَم  مَم اًمٜم٤َمِس يِب َيق   .(3)شَأو 

اهلل رزىمٜم٤م  ،☺ؽ رـم٤ٌم سم٤مًمّمالة قمغم هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ومال يزال ًم٤ًمٟمُ 

 ؿمٗم٤مقمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 :اًم٥ًٌم اًم٤ًمسمع: أن يّمكم قمغم اعمٞم٧م اعمًٚمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم

 جْم٤م، ُمٜمٝم٤م:أوورد ذم هذا أطم٤مدي٨م  

ـ  ُمٞم ٧ٍم يُ ُمَ »ىم٤مل: ☺ قمـ اًمٜمٌل  ▲قمـ قم٤مئِم٦م   ـَ ٦ٌم ُمِ ُمَ أُ  فِ ٞم  ٚمَ  قمَ كم  َّم ٤م ُِم

 ً  اعمُ 
َ ٛمِ ٚمِ  إاَل ، فُ َن ًمَ ق  ٕمُ ٗمَ ِم  يَ  ؿ  ٝمُ ٚمُّ يمُ  :٦مً ئَ َن ُمِ ق  ٖمُ ٚمُ ٌ   يَ لم 

 .(4)شفِ ٞم   ؿُمٗم ُٕمقا ومِ

                                                             

 (.1374أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 (، وصححف األًم٤ٌمين.3118( واًمٚمٗمظ ًمف، واسـم ُم٤مضمف )3917) اًمؽمُمذي : أظمرضمفصحٞمح( 8)

ووَٕمٗمف األًم٤ٌمين (، 911)ذم صحٞمحف (، واسمـ طم٤ٌمن 484)ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف اًمؽمُمذي  (3)

 ذم حت٘مٞم٘مف ًم ول، صمؿ طمًٜمف ًمِمقاهده ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمث٤مين.

 (.947( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )4)
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ـ  »ي٘مقل: ☺ رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم  ¶وقمـ اسمـ قم٤ٌمس  َُم٤م ُِم

 ؿَمٞم ئ٤ًم، إاَل 
ِ
يُمقَن سم٤ِمَّلل ِ سَمُٕمقَن َرضُماًل، اَل ُينم  ٚمٍِؿ َيُٛمقُت، ومَٞمَُ٘مقُم قَمغَم ضَمٜم٤َمَزشمِِف أَر   ً َرضُمٍؾ ُُم

 .(1)شؿَمَٗمَٕمُٝمُؿ اهلُل ومِٞمفِ 

 :اًم٥ًٌم اًمث٤مُمـ: يمثرة اًمًجقد

 أنَف ىم٤مل:☺ وهق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمّمالة، ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمـ ظم٤مدٍم ًمٚمٜمٌل 

ٍم ش ؟َأَخَؽ طَم٤مضَم٦مٌ »مِم٤َم َيُ٘مقُل ًمِٚم َخ٤مِدِم: ☺ يَم٤مَن اًمٜمٌَِلُّ  ىَم٤مَل: طَمَتك يَم٤مَن َذاَت َيق 

، طَم٤مضَمتِل. ىَم٤مَل: 
ِ
َٗمَع زِم ش ؟َوَُم٤م طَم٤مضَمتَُؽ »وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل ىَم٤مَل: طَم٤مضَمتِل َأن  شَمِم 

ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم. ىَم٤مَل:  َم اًم  ـ  َدًَمَؽ قَمغَم َهَذا»َيق  . ىَم٤مَل:ش ؟َوَُم إَُِم٤م اَل، وَم٠مقَِمٜم ل سمَِٙمث َرةِ » ىَم٤مَل: َريب 

ُجقدِ  ًُّ شاًم
(8). 

 :اًم٥ًٌم اًمت٤مؾمع: اًمدقم٤مء

ع ومٞمف ٟمَ   ☺. فٞمَ ٌِ وذًمؽ سم٠من يدقمق اًمٕمٌد رسمف أن ُيَِمٗم 

                                                             

 (.948( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

 شاعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م»، وُُمًدد ذم ُمًٜمده، يمام ذم (16276ش )اعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم : صحٞمح( 8)

سمٙمن اهلٛمزة وشمِمديد اعمٞمؿ،  (:٤م الإُمَ )»: شاعمًٜمد»(، وصححف األرٟم٤مؤوط. وىم٤مل حم٘م٘مق 573)

وومٞمف شمٕمٔمٞمؿ هلذه  .اًمزائدة، واًمت٘مدير، أي: ال شمؽمك هذه احل٤مضم٦مش ُم٤م»اًمنمـمٞم٦م ذم ُمٞمؿ ش إن»سم٢مدهم٤مم ٟمقن 

 .ـها شاحل٤مضم٦م، وأَّن٤م حتت٤مج إمم ُمٕملم، ومٙمـ أن٧م ُمٕمٞمٜم٤م زم قمغم ىمْم٤مئٝم٤م سمٙمثرة اًمًجقد
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ِإَوذَا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .ي اًمدٟمٞم٤م واآلظمرةواًمدقم٤مء ؾم٥ٌم ذقمل ًمٜمٞمؾ اعمراد ُمـ ظمػمَ 
ِتيُب 

ُ
لََم غِتَادِي َخِّنِ ـَإَِّّنِ كَرِيٌبۖۡ أ

َ
اِع إِذَا دََٗعنِ َشد َٔةَ ٱِلَّ  [.186]اًمٌ٘مرة: ﴾ َدۡغ

ف وٟمنمه، واالضمتٝم٤مد ٛمُ شمٕمٚمُّ  يٜمٌٖملُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي هل ومٝمذه األؾم٤ٌمب 

 ذم اًمٕمٛمؾ سمف، وم٢من صمٛمرشمف وقم٤مىمٌتف ظمػم وؾمٕم٤مدة وىمرة قملم.

 :املطمب الطادع: الػفاعة عٍد الكبٕزٖني ٔاملػسنني 
ومٓم٤مئٗم٦م ُمـ : ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس إمم ـمروملم ووؾمط اٟم٘مًؿُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل  اًمِمٗم٤مقم٦م

قا ٚمَ اًمٜم٤مس أنٙمرت اًمِمٗم٤مقم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وهؿ اخلقارج. وىم٤مسمٚمتٝمؿ ـم٤مئٗم٦م أظمرى همَ 

، وهؿ اًم٘مٌقريقن واعمنميمقن، اًمذيـ ▐ ومٞمٝم٤م، وم٠مثٌتقه٤م ومٞمام ٟمٗم٤مه اهلل

ام إمم اًمتٕمٚمؼ هبؿ، ٚمَ اقمت٘مدوا صمٌقت اًمِمٗم٤مقم٦م ذم األُمقات، ومجٕمٚمقا ذًمؽ ؾُم 

 ٕم٤مٟم٦م هبؿ، وؾم١ماهلؿ حت٘مٞمؼ احل٤مضم٤مت وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت.واالؾمتٖم٤مصم٦م واالؾمت

ََ ﴿قمٜمٝمؿ:  - شمٕم٤ممم -اهلل ىم٤مل اًمذيـ ج٦م أؾمالومٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وهذه طُم  ِي َوٱَّلَّ
ِ ُزىَۡفٰٓ  ًۡ إَِّلَّ ِِلَُلّرِبَُُٔآ إََِل ٱّللَّ ُْ ا َجۡػتُُد ٌَ ۡوِِلَآَء 

َ
َُذواْ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ أ  [،3 ]اًمزُمر:﴾ ٱَّتَّ

ًۡ : ﴿- ضمَؾ وقمال -وىم٤مل  ُٓ ًۡ َوََّل يََِفُػ ُْ ا ََّل يَُّضُّ ٌَ  ِ َويَۡػتُُدوَن ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ
 ِ  [.18]يقٟمس:  ﴾َويَُلٔلَُٔن َهُٰٓؤََّلٓءِ ُطَفَعُٰٓؤَُا غَِِد ٱّللَّ

ٟمٍمهؿ، ورزىمٝمؿ،  :ويم٤من ىمّمدهؿ ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمدة أن شمِمٗمع هلؿ قمٜمد اهلل ذم

 وُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م، أُم٤م اًمٌٕم٨م ومٙم٤مٟمقا يٜمٙمروٟمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٍَا ﴿ ِ ًَّ َۡلُجَتَُّؤنَّ ة   كُۡو ةَََلَّٰ َوَرّّبِ َۡلُتَۡػُُثَّ ُث
ْ ٔا ن ىََّ ُحتَۡػرُ

َ
ْ أ ََ َزَفُرٓوا ِي ًَ ٱَّلَّ زََخ

ِ يَِصۡي   َّٰلَِم لَۡعَ ٱّللَّ ًۡ  َوَذ ٍِيۡخُ  [.7: ]اًمتٖم٤مسمـ ﴾َغ



 

 

 benaacademy.net 292 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 :(1)وٍّا ;الػفاعة عمى بعض الػبّات أوسٔاضتٍدٔا فٗىا ذِبٕا إلْٗ يف 

: مل يرد  الػبّة األٔىل: دًمٞمؾ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ، وم٠ٌمي وضمف شمٜمٙمرون قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمقا

 ٟمٗمٕمٚمف ُمع أصح٤مب اًم٘مٌقر؟!

قم٤ٌمدات،  -ُمـ اًمدقم٤مء واالؾمتٖم٤مصم٦م وٟمحقمه٤م  -: هذه األومٕم٤مل اجلقابو

أن اًمٕم٤ٌمدة اًمّمحٞمح٦م ال سمد  :ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ. سمٛمٕمٜمكواًم٘م٤مقمدة: أن اًمٕم٤ٌمدات 

 هل٤م ُمـ دًمٞمؾ يدل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م، وذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من إن يم٤مٟم٧م ُم٘مٞمدة سمذًمؽ.

ًمٞم٧ًم ُمتقىمٗم٦م قمغم اٟمتٗم٤مء اًمدًمٞمؾ، وإٟمام ُمتقىمٗم٦م قمغم  -هٜم٤م  - وم٤معمنموقمٞم٦م

: أجـ سمؾ ٟم٘مقل .٘مقل: مل يِرد دًمٞمؾ سم٤معمٜمعي خ٤مًمػ أنصمٌقت اًمدًمٞمؾ، ومال يّمح ًمٚمٛمُ 

ٚمػ اح٤مولم، اًمدًمٞمؾ اعمُث٧ٌِم ًمٚمٗمٕمؾ: ألن ومٕمٚمؽ هذا طم٤مدِ  ًَ مل وٌث مل ُيٕمرف قمـ اًم

شم٤مسمٕمٞمٝمؿ، وهؿ اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م اًمذيـ  ُيٕمرف قمـ اًمّمح٤مسم٦م وال اًمت٤مسمٕملم، وال قمـ

سم٘مقًمف وال سمٗمٕمٚمف، وًمق يم٤من ظمػما ☺  هؿ ظمػم اًم٘مرون، ومل ُيرؿِمد إًمٞمف اًمٜمٌلُّ 

 ؿ.ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف، ومٌٓمؾ هبذا اطمتج٤مضمٝم

وم٢من ُمٌدأ اًمنمك يم٤من سمٛمثؾ هذه األقمامل، وم٠مول ذك وىمع ذم اًمٌنمي٦م  :وأجْم٤م

 ق ومٞمٝمؿ.ٚمُ يم٤من سم٥ًٌم شمٕمٔمٞمؿ ه١مالء اًمّم٤محللم، واًمٖمُ  -ذم ىمقم ٟمقح  -

ًۡ ﴿ :- شمٕم٤ممم -ىم٤مًمقا: ٟمحـ ٟمٛمتثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل  الػبّة الجاٌٗة: ُٓ جَّ
َ
ٔۡ خ َ َول

ًۡ َتآءُوَك  ُٓ ُُفَص
َ
ْ أ ٔٓا ٍُ يَ َ إِذ ظَّ ْ ٱّللَّ ََٔتُدوا َ ًُ ٱلرَُّشُٔل ل ُٓ َ َ وَٱۡشخَۡؾَفَر ل ْ ٱّللَّ ـَٱۡشخَۡؾَفُروا

                                                             

 (.1227/ 8ش )ؿمٌٝم٤مت اعمٌتدقم٦م ذم شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة»ٜمٔمر: يُ  (1)
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َّٔاة   ٍ  حَ ٤مء:  ﴾اا رَِّخي  ،وم٢مذا فمٚمٛمٜم٤م أنٗمًٜم٤م ووىمٕمٜم٤م ذم اهلٗمقات واًمزالت :[64]اًمًٜم

 وـمٚمٌٜم٤م ُمٜمف االؾمتٖمٗم٤مر ًمٜم٤م.☺ ضمئٜم٤م إمم اًمٜمٌل 

 ف:أوضمُ ذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ ه واجلقاب قمـ

ْ ﴿( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذإِ أن ): األول ٔٓا ٍُ يَ ًۡ إِذ ظَّ ُٓ جَّ
َ
ٔۡ خ َ : فمرف ح٤م ُم٣م، ﴾َول

 :، سمؾ ىم٤ملشوًمق أَّنؿ إذا فمٚمٛمقا أنٗمًٝمؿ»ٚمؿ ي٘مؾ اهلل: ، وموًمٞم٧ًم فمروم٤م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ

﴿ ْ ٔٓا ٍُ يَ واؾمتٖمٗم٤مر ☺. قمـ أُمر وىمع ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل  ومٝمذا طمدي٨م﴾، إِذ ظَّ

٤مُن اٟم َ٘مَٓمَع قَمٜم ُف قَمَٛمٚمُُف إاَِل إَِذا َُم٤مَت »سمٕمد مم٤مشمف أُمر ُمتٕمذر: ألنف ☺ اًمرؾمقل  ًَ ٟم  ِ اإل 

ـ  صَماَلصَم٦مٍ   ،ـ إلٟم٤ًمن سمٕمد ُمقشمف أن يًتٖمٗمر ألطمدٙمِ ٛم  ومال يُ ☺. يمام ىم٤مل  (1)...ش ُِم

 اٟم٘مٓمع. ف: ألن قمٛمٚم- أجْم٤م -يًتٖمٗمر ًمٜمٗمًف  أن سمؾ وال

سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ حت٤ميمٛمقا إمم احلدي٨م قمـ واآلي٦م واردة ذم ؾمٞم٤مق 

شمٕم٤ممم سمٕمد اآلي٦م اعمذيمقرة:  وًمذًمؽ ىم٤ملوا أن يٙمٗمروا سمف، رُ ُمِ اًمٓم٤مهمقت، وىمد أُ 

ْ ِِفٓ ـََل َوَربَِّم ََّل يُ ﴿ ًَّ ََّل َُيُِدوا ًۡ ثُ ُٓ ٍَا َطَجَر ةَحَِۡ ٍَُٔك ذِي َّٰ ُُيَّهِ ۡؤٌَُِِٔن َخِتَّ
ًۡ َخرَت   ُُفِصِٓ

َ
ٍ  أ ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ ٍَّا كََؾيَۡج َويَُصيّ  [.65]اًمٜم٤ًمء:  ﴾اا ّمِ
أن يمؾ ُمـ وىمع ذم فُمٚمٍؿ ًمٜمٗمًف ذه٥م إمم ) ُمٕمٜم٤مه٤م يمام ذيمرشمؿ يم٤منأنف ًمق : اًمث٤مين

أقمٔمؿ األقمٞم٤مد ☺ ، ومٞمٚمزم قمغم ذًمؽ أن يٙمقن ىمؼمه (☺ىمؼم اًمٜمٌَل 

                                                             

  ؓ. ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،(1631( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)
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ألنف ال خيٚمق ُمًٚمؿ ُمـ فمٚمؿ ًمٜمٗمًف، وًمٙم٤من اًم٘مؼم قمٞمدا ُمٙم٤مٟمٞم٤م  :واعمجتٛمٕم٤مت

ي قِمٞمًدا»سم٘مقًمف: ☺ قمٔمٞمام، وهذا قملم ُم٤م َّنك قمٜمف اًمٜمٌَل  ِ  .(1)شاَل شَمتَِخُذوا ىمؼَم 

اًمذيـ قم٤ميِمقا اًمتٜمزيؾ، وهؿ أوم٘مف اًمٜم٤مس ذم  ╚أن اًمّمح٤مسم٦م : اًمث٤مًم٨م

إذا وىمع ذم يم٤من مل يٗمٝمٛمقا هذا اعمٕمٜمك، ومل ُيٜم٘مؾ  قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أنف  ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن

قة، ذه٥م إمم ىمؼم اًمٜمٌَل ظمٓم٠م أو هَ  ذٟم٥م أو وًمق يم٤من هذا ُمنموقم٤م، أو  !☺ٗم 

 ؿ  وهلذا ـمٚمٌقا اًمدقم٤مء ُمـ اًمٕم٤ٌمس قمَ  .ًمٙم٤مٟمقا أؾمٌؼ اًمٜم٤مس إًمٞمف ،ُمٗمٝمقُم٤م ُمـ اآلي٦م

، وًمق يم٤من هذا اعمٕمٜمك قمٜمدهؿ ذم اعمديٜم٦م☺ اًمٜمٌَل ىمؼم  يمقن، ُمع ☺اًمٜمٌَل 

. أومم وأنٗمع ُمـ اًمذه٤مب إمم همػمه، سمال ؿمؽ ☺صحٞمح٤م، ًمٙم٤من اًمذه٤مب إًمٞمف 

٘مِ ٞم ٜم٤م ٌِ ٜمَ َؽ سمِ ٞم  ٤م يُمٜم٤َم َٟمَتَقؾَمُؾ إًمَ اًمَٚمُٝمَؿ إٟمَ » :ىم٤مل قُمَٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ سمؾ  ً ٤م، ٜمَٞم  وَمتَ

ِ٘مٜم٤َم ومَ ٞم ٜمَ ٌِ َٕمؿ  ٟمَ َؽ سمِ ٞم  ٤م َٟمَتَقؾَمُؾ إًمَ إٟمَ وَ  نَ ٤م، ىم٤مَل ٤مؾم  َ٘مق   ً ش: وَمُٞم
(8). 

 :االؾمتدالل سمٌٕمض احلٙم٤مي٤مت الػبّة الجالجة:

 ُمـ أؿمٝمره٤م:! ويمثػمةطمٙم٤مي٤مهتؿ وىمّمّمٝمؿ ذم ذًمؽ و 

 :ل  ٌِ األومم: طمٙم٤مي٦م اًمُٕمت  

دظمٚم٧ُم اعمديٜم٦م وم٠متٞم٧م ىمؼم وهل ُم٤م ضم٤مء قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمُٕمتٌل، ىم٤مل: 

صمؿ ىم٤مل: ي٤م ظمػم  ،شُمف وضمٚم٧ًم سمحذائف، ومج٤مء أقمرايب ومزارهر  ، ومزُ ☺اًمٜمٌَل 

ًۡ ﴿اًمرؾمؾ، إن اهلل أنزل قمٚمٞمؽ يمت٤مسًم٤م ىم٤مل ومٞمف:  ُٓ ُُفَص
َ
ْ أ ٔٓا ٍُ يَ ًۡ إِذ ظَّ ُٓ جَّ

َ
ٔۡ خ َ َول

                                                             

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (1)

 خترجيف.( شم٘مدم 8)
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ًُ ٱلرَُّشُٔل  ُٓ َ َ وَٱۡشَخۡؾَفَر ل ْ ٱّللَّ َّٔاة  َتآُءوَك ـَٱۡشخَۡؾَفُروا َ حَ ْ ٱّللَّ ََٔتُدوا َ ٍ  ل  ﴾اا رَِّخي
ا ُمـ ذٟمقيب، ُمًتِمِٗمًٕم٤م ومٞمٝم٤م سمؽ، صمؿ سمٙمك ر، وإين ضمئتؽ ُمًتٖمٗم[64]اًمٜم٤ًمء: 

 وأنِمد ي٘مقل:

ـ ُدومِٜمدددددددددد٧م سم٤مًم٘مدددددددددد٤مع أقم ٔمُُٛمددددددددددف  يدددددددددد٤م ظمددددددددددػم ُمدددددددددد
  

ـ اًم٘مدددددددددد٤معُ    ٝم ـ ـمٞمدددددددددٌد  ؿُ واأليَمدددددددددد ومٓمدددددددددد٤مب ُمدددددددددد
   

ددددددددددددد  ًم٘مددددددددددددددؼم أندددددددددددددد٧م ؾمدددددددددددددد٤ميمٜمُف ل اًمِٗمددددددددددددددداءُ دٟمًٗم
  

 وومٞمدددددددددددف اجلدددددددددددقدُ واًمٙمدددددددددددرمُ  ،ومٞمدددددددددددف اًمٕمٗمددددددددددد٤مُف   
   

 صمؿ اؾمتٖمٗمر واٟمٍمف. 

ُت ومرأج٧م اًمٜمٌَل  َؼ اًمرضمَؾ،  ،ذم ُمٜم٤مُمل☺ ىم٤مل اًمُٕمتٌِل: رىَمد  وهق ي٘مقل: احل 

ه أن اهلل ىمد هَمَٗمَر ًمف سمِمٗم٤مقمتل. ىم٤مل: ومٓمٚمٌتُ   ف ومٚمؿ أضمده.وسمنم 

ٜم٦م واًمٕمِ  ًُّ ـُ ٚمؿ يم٤معمقومَ وهذه احلٙم٤مي٦م ذيمره٤م أجْم٤م سمٕمض أهؾ اًم ىمداُم٦م ذم  ؼ اسم

 .(1)، ًمٙمٜمف ذيمره٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريضشاعمٖمٜمل»يمت٤مسمف 

 :☺اًمث٤مٟمٞم٦م: طمٙم٤مي٦م األقمرايب سمٕمد دومـ اًمٜمٌل 

☺ ر قمـ قمكم ؓ ىم٤مل: ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أقمرايب  سمٕمد ُم٤م دومٜم٤م رؾمقل اهلل يمِ ذُ 

سمف قمغم رأؾمف، وىم٤مل: ي٤م ☺سمثالصم٦م أج٤مم، ومرَُمك سمٜمٗمًف قمغم ىمؼم اًمٜمٌَل  ، وطمَث٤م ُمـ شمرا

ُأنزل  اهلل ومققمٞمٜم٤م قمٜمؽ، ويم٤من ومٞمام ومًٛمٕمٜم٤م ىمقًَمؽ، ووقمٞم ٧َم قمـرؾمقل اهلل، ىُمٚم٧َم 

ًُ ﴿قمٚمٞمؽ:  ُٓ َ َ َوٱۡشخَۡؾَفَر ل ْ ٱّللَّ ًۡ َتآُءوَك ـَٱۡشخَۡؾَفُروا ُٓ ُُفَص
َ
ْ أ ٔٓا ٍُ يَ ًۡ إِذ ظَّ ُٓ جَّ

َ
ٔۡ خ َ َول

                                                             

/ 1ش )ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ»أظمرضمٝم٤م اسمـ قم٤ًميمر ذم واًم٘مّم٦م  .(478/ 3ش )اعمٖمٜمل»يٜمٔمر:  (1)

 ، وومٜمَد أؾم٤مٟمٞمده٤م.858ص ش لٜمٙمِ اًمّم٤مرم اعمُ »( وآظمرون، وذيمره٤م اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم 599
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َّٔاة   َ َ ح ْ ٱّللَّ ََٔتُدوا َ ٍ  ٱلرَُّشُٔل ل ي٤م رؾمقل اهلل،  ،ضمئتؽ، ىمد [64]اًمٜم٤ًمء:  ﴾اا رَِّخي

٧ُم، وضمئتؽ شمًتٖمٗمر زم، ومٜمُقدي ُمـ اًم٘مؼم: ىمد همُ فمٚمَ وىمد   .(1)ر ًمؽٗمِ ٛم 

 واجلقاب قمـ ه٤مشملم احلٙم٤ميتلم:

أَّنام طمٙم٤ميت٤من سم٤مـمٚمت٤من، ًمٞمس هلام ظِمٓم٤مم وال ِزُم٤مم، وُمثؾ هذا ال شُمٜم٤َمط سمف 

 !.د اًمٕم٘م٤مئد ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ اًمٙم٤ٌمر٘م  األطمٙم٤مم، ومْمال قمـ قمَ 

هذا ضم٤مئز ذم أَن ًمدقم٤مء ُمٜمٝمؿ، واـمٚم٥م واالؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمّم٤محللم  الػبّة السابعة:

 :طمٞم٤مهتؿ ُمًتٛمر سمٕمد ُمقهتؿ

ـمٚم٤ٌم ف أن يٙمقن هم٤ميتُ  ن ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اعمٞم٧م اًمّم٤مًمحإومٝمؿ ي٘مقًمقن: 

، وـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ اعمٞم٧م يمٓمٚمٌف ُمـ ٜم٤مف ومٞمٕمَ يِمٗم  أن  ▐ًمدقم٤مئف اهلَل 

رُ  :احلل  .!احلٙمؿ ألن األصؾ اؾمتٛمرا

ـ اعمٞم٧م»وهذه اعم٠ًمخ٦م ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم اًمدقم٤مء اًمٌدقمل   .شـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُم

َر قمغم ٛمَ ويم٤من ظم٤مزَن قمُ  - ي  ُم٤م ضم٤مء قمـ ُم٤مًمؽ اًمدارِ  :ويذيمرون ذم هذا أجْم٤م

ومج٤مء رضمٌؾ إمم ىمؼِم  ،ىم٤مل: أص٤مَب اًمٜم٤مَس ىمحٌط ذم زُمـ قمٛمَر ؓ -اًمٓمٕم٤مِم 

، وم٠مُ وم٢مَّنؿ  :اؾمتًؼ ألُمتؽ ،وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل☺ اًمٜمٌل   اًمرضمؾ يِت ىمد هٚمٙمقا

قن، وىمؾ ًمف: ٞمُّ وم٠مىمرئف اًمًالم، وأظمؼمه أنٙمؿ ُمً٘مِ  ،ئ٧م قمٛمراوم٘مٞمؾ ًمف:  ،ذم اعمٜم٤مم

                                                             

 -أجْم٤م  -ُمـ همػم قمزو، وومٜمده٤م اسمـ قمٌد اهل٤مدي ش يمٜمز اًمٕمامل»( ذيمره٤م اعمت٘مل اهلٜمدي ذم 1)

 .388ص ش لٜمٙمِ اعمُ اًمّم٤مرم »ذم 
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 ؓ، صمؿ ىم٤مل:  ومٌٙمك قمٛمرُ  :وم٠مظمؼمه وم٠متك قمٛمرَ  .َس ٞم  قمٚمٞمؽ اًمٙمَ  َس ٞم  قمٚمٞمؽ اًمٙمَ 

 .(1)ال آخق إال ُم٤م قمجزت قمٜمف ،ي٤م رب

 :أوضمفهذه احلٙم٤مي٦م ُمـ قمدة  قمـاجلقاب و

ِصَحتٝم٤م، وم٘مد أقمَٚمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ووَٕمٗمقه٤م، : اخلالف ذم األول

 .(8)وصَحح ؾمٜمده٤م آظمرون يم٤محل٤مومٔملم اسمـ يمثػم واسمـ طمجر

: قمغم ومرض أَّن٤م صحٞمح٦م، ومٞمج٤مب سم٘م٤مقمدة اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ: ُيَردُّ اعمتِم٤مسمف اًمث٤مين

َّٰج  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إمم اعمحٙمؿ،  ُّ ءَاَي َُزَل َغيَيَۡم ٱىۡهَِتََّٰب ٌِِۡ
َ
ِٓي أ َٔ ٱَّلَّ ُْ  ََّ ُْ َۡهَمٌَّٰج  َمُّ

مُّ 
ُ
ۖۡ أ ٌُتََشَّٰتَِهَّٰج  َخُر 

ُ
ًۡ َزيۡؼ  َذيَتَّتُِػَٔن  ٱىۡهَِتَِّٰب َوأ ََ ِِف كُئُبِِٓ ِي

ٌَّا ٱَّلَّ
َ
ُّ ـَأ ٌِِۡ َّ ٌَا تََشَّٰتَ

َِّٰشُخَٔن ِِف  ُۗ وَٱىرَّ ُ ۥٓ إَِّلَّ ٱّللَّ ُّ وِييَ
ۡ
ًُ حَأ ا َحۡػيَ ٌَ وِييِّۖۦِۡ َو

ۡ
ًِ ٱةۡخَِؾآَء ٱىۡفِخَِۡثِ وَٱةۡخَِؾآَء حَأ  ٱىۡػِيۡ
ٌََِّا ةِِّۦ ُكّ   َۡ غِِِد َربَِِّا َحُلٔلَُٔن ءَا ِ  [.7]آل قمٛمران:  ﴾ٌّ

ر ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر  ومٕمٜمدٟم٤م ٟمّمقص حمٙمٛم٦م شمدل قمغم ُمٜمع دقم٤مء همػم اهلل، وحتذ 

، وطم٤مل أصح٤مسمف ُمـ قمدم ☺اعم٤ًمضمد، ويمذًمؽ ُم٤م قُمرف ُمـ طم٤مل اًمَرؾمقل 

 ومٕمؾ هذا.

قمٛمر ؓ واًمّمح٤مسم٦م، وذًمؽ : أن هذه احلٙم٤مي٦م ُمٜم٘مقو٦م سمٗمٕمؾ اًمث٤مًم٨م

أَّنؿ ح٤م أص٤مهبؿ اًم٘محط، مجع قمٛمر ؓ اًمّمح٤مسم٦م وهق ذم اعمديٜم٦م، وىمؼم 

                                                             

 (.356/ 6ش )ّمٜمػاعم» ذمأظمرضمٝم٤م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (1)

 .(495 /8) شومتح اًم٤ٌمري«( يٜمٔمر: 8)
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ِ٘مٞمٜم٤َم، َوإَِٟم٤م ☺  اًمَٚمُٝمَؿ إَِٟم٤م يُمٜم٤َم َٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم»ىمري٥م، وم٘م٤مل: ☺ اًمٜمٌَل   ً وَمَت

ِ٘مٜم٤َم  .(1)شَٟمَتَقؾَمُؾ إًَِمٞم َؽ سمَِٕمؿ  َٟمٌِٞم ٜم٤َم وَم٤مؾم 

ح٤م شمريمقا اًمٗم٤موؾ إمم  ،ذم ىمؼمه ُمنموقم٤م☺ ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ اًمٜمٌَل ومٚمق يم٤من 

 اعمٗمْمقل!.

ومِٗمٕمُؾ قمٛمر ؓ وُمت٤مسمٕم٦م اًمّمح٤مسم٦م ًمف يُدل دالًم٦م واوح٦م قمغم أن ُم٤م ضم٤مء 

ف اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة د هق ُم٤م ىمَررشم  د، وأن اعمٕمتٛمَ ذم اًم٘مّم٦م اعمذيمقرة ًمٞمس سمُٛمٕمتٛمَ 

يم٤من  وًمق اًمدقم٤مء ُمـ األُمقاتاًمَث٤مسمت٦م اعمحٙمٛم٦م ُمـ ُمٜمع دقم٤مء همػم اهلل، أو ـمٚم٥م 

 ومْمال قمٛمـ هق دوٟمف. ،☺ اًمٜمٌَل 

اعمٞم٧م ىمد اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه، ومٙمٞمػ ضمقاب قم٤مم: أَن  وهق، اًمراسمع

 ؟!.، واحل٤مل يمذًمؽُيٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء

*   *   *

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ٌَا ََّل ََيۡيُُق َطۡي ﴿ :-تعاىل  - أٔال: باب قٕه اهلل يُۡۡشُِكَٔن 
َ
ًۡ َُيۡيَُلَٔن  ٔ  خ ُْ  191ا َو

ًۡ َُِۡص   ُٓ َ  [، اآلي٦َم.198-191﴾ ]األقمراف: ...ا َوََّل يَۡصخَِفيُػَٔن ل

 وشمٕمٜمٞمػ، وشمقسمٞمخ ،سم٤مؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مرُمٌدوٌء  ٟم٘م٤مش قم٘مكمواآلي٦م قمٜمقان اًمؽممج٦م ومٞمٝم٤م 

 ُمـ ال خيٚمؼ ؿمٞمئ٤م. ▐هل١مالء اعمنميملم ذم قم٤ٌمدهتؿ ُمع اهلل  -أجْم٤م  -

ـ  ،ال خيُٚمؼ ؿمٞمئ٤م - احلجر، واًمِمجر، أو همػممه٤مُمـ  -وم٢مذا يم٤من ُمٕمٌقدهؿ   ومال يٛمٙم

سمؾ هق خمٚمقق، واعمخٚمقق ال يًتحؼ أن يٙمقن ذيٙم٤م ًمٚمخ٤مًمؼ  !أن يٙمقن اهلإ ُيٕمٌد

 ٌف ذم اًمٕم٘مؾ.ٕمؾ اعمخٚمقق يم٤مخل٤مًمؼ؟! هذا والل وؾمٗمَ جُي يمٞمػ إذ  :ذم اًمٕم٤ٌمدة

 :صمؿ زاد قمغم ذًمؽ أُمرا صم٤مًمث٤م: أن ه١مالء اعمٕمٌقدات ال يًتٓمٞمٕمقن هلؿ ٟمٍما 

 ا ٟمٍمه.يًتٓمٞمٕمق ومٚمــ ؾم٠مخٝمؿ اًمٜمٍم ومٛمَ 

ُ﴿صمؿ زاد أُمرا راسمٕم٤م: 
َ
ًۡ يَ َوََّلٓ أ ُٓ ونَ ُفَص طمتك هذا اعمٕمٌقد ال  :، أي﴾ُِِصُ

، يمام طمّمؾ ًم صٜم٤مم اعمٕمٌقدة  ا يًتٓمٞمع أن يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ٟمٍما وال ٟمٗمٕم٤م وال ضًّ

 .!وُم٤م ومٕمٚم٧م ؿمٞمئ٤موم٠مظمذ ذم حتٓمٞمٛمٝم٤م، ، ♠طملم ضم٤مءه٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ 

شمٚمزم اعمنميملم سمٕمدد ُمـ األؾمئٚم٦م اًمتل ال يٛمٚمٙمقن هل٤م ضمقاسم٤م قم٘مٚمٞم٤م وهذه اآلي٦م 

 ومٝمل شم٤ًمئٚمٝمؿ:صحٞمح٤م: 
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 قنيمٞمػ شمنميم: ال. ىمٞمؾ هلؿ: ىم٤مًمقا وم٢مذا  هؾ هذا اعمٕمٌقد خَيُٚمؼ ؿمٞمئ٤م؟ -1

 ؿمٞمئ٤م ال خَيٚمُؼ؟!.▐ سم٤مخل٤مًمؼ 

 ، ومٙمٞمػ يٙمقن اعمخٚمقق احل٤مدث اهلإ؟!.٤مهذا اعمٕمٌقد خمٚمقىمً  وإذا يم٤من -8

 ال يٛمٚمؽ ذًمؽ.إَٟمف ومٝمؾ يٜمٍمك؟  :فٍمشمَ ـمٚم٧ٌم ٟمُ صمؿ أن٧م إذا  -3

؟ يماَل، إٟمف  -هق  -سمؾ، هؾ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف  -4 ال ٟمًٍما أو ٟمٗمٕم٤م أو ضا

 .يٛمٚمؽ ذًمؽ، وال يًتٓمِٞمٕمف

 ٦م وؿمٌٝم٦م اعمنميملم.ومٝمذه أرسمع طُمج٩م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م، أو ذم دطمض طُمجَ 

○ ○ ○ 

ٌَا ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   َِ ُدوُِِّۦ   ٌ ََ حَۡدُغَٔن ِي وَٱَّلَّ
َِ كِۡفٍٍِۡي  ٍۡيُِهَٔنٌ  ٔاْ  13َح ٌَا ٱۡشخََجاةُ ٔاْ  ٔۡ َشٍُِػ َ ًۡ َول ٔاْ دَُٗعٓءَُز ٍَُػ ًۡ ََّل يَۡص ُْ إِن حَۡدُغٔ

ِرُۡو َختِۡي   ًۡ  َوََّل يُجَتِّئَُمٌ  نُِس ٍَثِ يَۡسُفُروَن بِِۡشۡ َّٰ َٔۡم ٱىۡلَِح ۖۡ َويَ ًۡ  .]14وم٤مـمر: [﴾ ىَُس

ٌُُد ُمـ دون اهلل  حلُج٩م يمؾ  إسمٓم٤مل قم٘مكم ه اآلي٦م شمِمتٛمؾ قمغم هذ ُمـ َيٕم

ََ ﴿ؿمٞمئ٤م ُمـ اعمٕمٌقدات ُمٝمام سمٚمٖم٧م، ضم٤مء اخلٓم٤مب هلؿ:  ▐ ِي َوٱَّلَّ
ٍِۡيٍ ﴿، قا ، ُمٝمام يم٤مٟم﴾حَۡدُغَٔن ٌَِ ُدوُِِّ  ٍۡيُِهَٔن ٌَِ كِۡف ا َح : وهل اًم٘منمة ﴾ٌَ

ة، قمغم اًمٜمَ  .!ٝمذا اًمٌمء احل٘مػم ال متٚمٙمف شمٚمؽ اعمٕمٌقداتومقا

 ؾ اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚمٕم٤ٌمدة:صٗم٤مت شُمٌٓمِ  أرسمع - قمَز وضمَؾ  -ذيمر اهلل وم
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ٚمؽ :األومم
ِ
ٍۡيُِهَٔن ٌَِ ﴿ ًمٌمء ُمٓمٚم٘م٤م، وًمق يم٤من ىمٚمٞمال طم٘مػما، قمدم اعم ا َح ٌَ

ٍِۡيٍ   ﴾.كِۡف

ًۡ ََّل ﴿: أن هذه اعمٕمٌقدات ال شمًٛمُع دقم٤مء ُمـ دقم٤مه٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م ُْ إِن حَۡدُغٔ
 ًۡ ٔاْ ُدَٗعٓءَُز ُػ ٍَ  .﴾يَۡص

ْ ﴿عمـ دقم٤مهؿ،  ا يًتجٞمٌق ومٚمـ ا قٕمُ ًمق وُمرض أَّنؿ ؾمٛمِ  :اًمث٤مًمث٦م ٔا ٍُِػ ٔۡ َش َ ا َول ٌَ

 ًۡ ٔاْ ىَُس  ﴾.ٱۡشخََجاةُ

سمٕم٦م، وهل اًمٗم٤مىمرة قمغم ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : أَن هذه اعمٕمٌقدات اًم٤ٌمـمٚم٦م شمٜم٘مٚم٥م اًمرا

ًۡ قمٌده٤م، ﴿ نُِس ثِ يَۡسُفُروَن بِِۡشۡ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَّٰ ، ومٞمَتؼَمؤون ُمٜمٙمؿ وُمـ ﴾َويَ

 ٕمٚمٙمؿ.ومِ 

أَن ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؼماهلم واحلُج٩م ُيٌٓمِؾ اؾمتح٘م٤مق أي وضمف اًمدالًم٦م ُمـ اآلي٦م: و

 ▐.أطمد ًمٚمٕم٤ٌمدة ؾمقى اهلل 

○ ○ ○ 

َم ُأطُمٍد  ☺ لُّ ؿُم٩َم اًمٜمٌَِ »ىَم٤مَل: ، طمدي٨م أنس ؓ  َيق 

ت  َرسَم٤مقِمَٞمُتُف، وَمَ٘م٤مَل  قا َٟمٌِٞمَِٝمؿ  » :َويُمِنَ ٌم ؿَمجُّ ٚمُِح ىَمق  ىَحَۡس لََم ﴿ :وَمٜمََزًَم٧م  ش ؟يَمٞم َػ ُيٗم 
ءٌ  ۡمرِ ََشۡ

َ
ََ ٱۡۡل  .(1)ش[188]آل قمٛمران:  ﴾ٌِ

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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 هق: اجلُرح ذم اًمقضمف واًمرأس ظم٤مص٦م. اًمَِم٩مُّ ش: ؿُم٩َم »ىمقًمف: 

ـ اًمذي سمٕمد اًمثٜم٤مي٤م :اًمَرسَم٤مقِمَٞم٦م هل ش:َرسَم٤مقِمٞمَتُفُ »ىمقًمف: و  ً  صمٜم٤مي٤م. ومٛمجٛمقع اًم

 ، سمٕمده٤م)ذم اًمَٗمَٙملم اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم( اًمتل شمٙمقن ذم اعم٘مدُم٦م اإلٟم٤ًمن أرسمع، وهل

أرسمع َرسم٤مقمٞم٤مت، سمٕمد اًمرسم٤مقمٞم٤مت األنٞم٤مب، وسمٕمد األنٞم٤مب اًمٜمقاضمذ، واًم٤ٌمىمل 

أضاس، ومٕمٜمد اإلٟم٤ًمن اصمٜم٤من وصمالصمقن ؾِمٜم٤ًّم، أرسمع صمٜم٤مي٤م، وأرسمع رسم٤مقمٞم٤مت، وأرسمع 

 أنٞم٤مب، وأرسمٕم٦م ٟمقاضمذ، واًمٌ٘مٞم٦م أضاس.

ءٌ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: و ۡمرِ ََشۡ
َ
ََ ٱۡۡل ، اخلٓم٤مب [188]آل قمٛمران:  ﴾ىَحَۡس لََم ٌِ

ًمٞمس ًمؽ ُمـ احلٙمؿ رء، وإٟمام أن٧م قمٌد ُم٠مُمقٌر سم٤مإلٟمذار  :، أي☺ًمٚمٜمٌَل  ومٞمف

رِ وهذا ومٞمف سمٞم٤من ىمَ  .رت سمفواجلٝم٤مد، وًمٞمس ًمؽ إال ُم٤م ُأُمِ  ، وأنف ال ☺اًمٜمٌَل  د 

سمقسمٞم٦م أو األًمقهٞم٦م، إٟمام هق قمٌد هلل ، ورؾمقل ▐ يّمؾ إمم ُم٘م٤مم اًمرُّ

ۡميُِم نِلَۡفَِس ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿أرؾمٚمف. 
َ
ٓ أ ا طَ َجۡفػ  كُو َّلَّ ٌَ ا إَِّلَّ  ٔۡ ا َوََّل ََضًّ َ ُ  َول آَء ٱّللَّ

۠ إَِّلَّ َُِذير   َُا
َ
ُٔٓء  إِۡن خ ِِنَ ٱلصُّ ا َمصَّ ٌَ ََ ٱِۡلَۡۡيِ َو ًُ ٱىَۡؾيَۡب ََلۡشخَۡهََثُۡت ٌِ

ۡغيَ
َ
 ُنُِج أ

م   ۡٔ  [.188]األقمراف:  ﴾ۡؤٌُِِٔنَ يُ  َوبَِظۡي  ىَِّل

ف ن اهلل، وال أن ُيٕمٌد ُمـ دوٟمقَمك ُمـ دوومٛمـ يم٤مٟم٧م هذه طم٤مًمف ال جيقز أن ُيد  

ع اًمٕم٤ٌمدة، وإذا يم٤من هذا ُم٘م٤مم اًمٜمٌل  سم٠مي  ▐  : ومٖمػمه ☺ٟمقع ُمـ أنقا

 ُمـ سم٤مب أومم.

○ ○ ○ 
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 : ¶قمـ اسمـ قمٛمَر  
ِ
 ،َيُ٘مقُل  ☺َأنَُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اَّلَل

رِ  َٗمج  ـَ اًم  ظَِمػَمِة ُِم َٕم٦ِم األ  يُمقِع ذِم اًمَريم  ـ  اًمرُّ ـ  وُماَلًٟم٤م » :إَِذا َروَمَع َرأ ؾَمُف ُِم اًمَٚمُٝمَؿ اًم َٕم

دَ شَووُماَلًٟم٤م ـ  مَحَِدهُ » :َُم٤م َيُ٘مقُل  ، سَمٕم  َ
ِ
دُ  ،ؾَمِٛمَع اَّلَلُ عم َٛم   :: وَم٠َمن َزَل اَّلَلُ شَرسَمٜم٤َم َوًَمَؽ احل 

ۡمرِ ََشۡ ﴿
َ
ََ ٱۡۡل  .(1)[188]آل قمٛمران:  ﴾ءٌ ىَحَۡس لََم ٌِ

َٞم٦مَ »َوذِم ِرَواَي٦ٍم:  ـِ ُأُم  َن سم  َقا قُمق قَمغَم َصٗم  ٍرو ،َيد  ـِ قَمٛم  ـِ  ،َوؾُمَٝمٞم ِؾ سم  ٤َمِرِث سم  َواحل 

ءٌ ﴿ :ِهَِم٤مٍم، وَمٜمََزًَم٧م   ۡمرِ ََشۡ
َ
ََ ٱۡۡل »[188]آل قمٛمران:  ﴾ىَحَۡس لََم ٌِ

 (8). 

ٌء ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ۡمرِ ََشۡ
َ
ََ ٱۡۡل ًۡ ىَحَۡس لََم ٌِ ۡو َحخَُٔب َغيَيِۡٓ

َ
ومت٤مب اهلل ، ﴾أ

ـ إؾمالُمٝمؿ. :قمٚمٞمٝمؿ ًُ  طمٞم٨م أؾمٚمؿ ه١مالء اًمذيـ دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وطَم

، دقم٤م ذم اًمّمالة، وهق أومْمؾ ☺واعم٘مّمقد أن ٟمتدسمر: ومٝمذا رؾمقل اهلل 

ٜمُقن قمغم دقم٤مئف، وهؿ صٗمقة اخلٚمؼ، وُمع ذًمؽ مل  اخلٚمؼ، وظمٚم َٗمف اًمّمح٤مسم٦م ي١مُم 

 .ذم ؿم٠منف هذه اآلي٦م ▐ ُيًَتَج٥م  دقم٤مؤه، سمؾ أنزل اهللُ 

ال يٌ٘مك ذم ىمٚم٥م أطمد رٌء ُمـ جي٥م أأنف : وذم هذا أبٚمغ اًمدالًم٦م عمـ قم٘مؾ

ُم٤م قمغم ر إال ال يٛمٚمؽ وال ي٘مدِ ☺ ، وأن اًمرؾمقل - قمَز وضمَؾ  -اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل 

 ٌٌد ال ُيٕمٌد، ورؾمقٌل ال ُيَٙمَذب.قمٚمٞمف، ومٝمق قمَ  ▐أىمدره اهلل 

○ ○ ○ 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 .٤م( شم٘مدم خترجيٝم8)
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 ىم٤مل:  أيب هريرة ؓقمـ  
ِ
طِملَم  ☺ىَم٤مَم َرؾُمقُل اَّلَل

كَۡربِيَ : ﴿ُأن ِزَل قَمَٚمٞم فِ 
َ
ُِذۡر َغِظَۡيحََم ٱۡۡل

َ
ء: َوأ َي٤م َُمٕم نَمَ »، وَمَ٘م٤مَل: [814﴾ ]اًمِمٕمرا

َقَه٤م -ىُمَري شٍ  َٛم٦ًم َٟمح 
ُٙمؿ  ا - َأو  يَمٚمِ ًَ وا َأن ُٗم ؽَمُ  ؿَمٞم ئ٤ًم :ؿم 

ِ
ـ  اَّلَل ٜمِل قَمٜم ُٙمؿ  ُِم َي٤م  .اَل ُأهم 

ـَ  َُٓمٚم٥ِِم  قَم٤ٌَمُس سم    ،قَمٌ ِد اعم 
ِ
 ؿَمٞم ئ٤ًم، َي٤م َصِٗمٞم٦َُم قَمَٛم٦َم َرؾُمقِل اَّلَل

ِ
ـ  اَّلَل ٜمِل قَمٜم َؽ ُِم اَل ُأهم 

 ؿَمٞم ئ٤ًم، َوَي٤م وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم ٧َم حُمََٛمدٍ  ،☺
ِ
ـ  اَّلَل ٜمَِؽ ُِم ـ  َُم٤مزِم َُم٤م ؿِمئ ٧ِم  ،اَل ُأهم  اَل  :ؾَمٚمِٞمٜمِل ُِم

 ؿَمٞم ئ٤ًم
ِ
ـ  اَّلَل ٜمِل قَمٜم ِؽ ُِم  .(1)شُأهم 

سمتف ؿمٞمئ٤م، وأن جمَرد ☺  اًمٜمٌلُّ أظمؼم  ذم هذا احلدي٨م أنف ال ُيٖمٜمل قمـ ىمرا

ىمراسمتٝمؿ ُمٜمف ال شمٜمٗمٕمٝمؿ، وال شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ قمذاب اهلل إذا مل ي١مُمٜمقا، وظمَص 

 ٦مٌ ٕمَ اًمتل هل سَمْم  ▲ وم٤مـمٛم٦م  اسمٜمتف ، وومٞمٝمؿسم٤مًمٜمذارة ُمـ هؿ أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف

 ىمَدره اهلل قمٚمٞمف.ا إال ُم٤م أُؽ ٟمٗمٕم٤م وال ضًّ ُمٜمف، وهذا يدل قمغم أنف ال يٛمٚمِ 

 :فائدة

ـَ (8)ؾِم٧م  ☺ اًمٜمٌَل  قمامُت  صٗمٞم٦م، وأم طمٙمٞمؿ اًمٌٞمْم٤مء، وقم٤مشمٙم٦م، »: : وه

، ▲ ، أؾمٚمٛمـ ُمٜمٝمـ: صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥مشوأُمٞمٛم٦م، وأروى، وسمَرة

 قم٤مشمٙم٦م وأروى.إؾمالم واظمُتٚمِػ ذم 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 (.88/ 11) شؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد»(، و1/113)السمـ هِم٤مم ش اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ٜمٔمر: ي( 8)
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تف ف اًمٕم٤ٌمس، وال قمٛمَ ال يٜمٗمع اسمٜمتف، وال قمٛمَ ☺ اًمِم٤مهد: أنف إذا يم٤من اًمٜمٌَل و

سمتَ   ومٖمػُمهؿ سمٓمريؼ األومم واألطمرى. ،فصٗمٞم٦م، وال ىمرا

، وًمق ، اعمٕمٌقدات ُمـ دون اهلل ُمٝمام سمَٚمٖم٧م أنَ  :الص٦مواخل ا ال متٚمؽ ٟمٗمٕم٤م وال ضًّ

 .-شمٕم٤ممم  - اًمذي هق أومْمؾ اخلٚمؼ قمٜمد اهلل ☺اهلل  رؾمقَل  يم٤من هذا اعمٕمٌقدُ 

○ ○ ○ 

ٰٓ إِذَا ـُّزَِع ﴿ :-تعاىل  - : باب قٕه اهللثاٌٗا اذَا كَاَل َخِتَّ ٌَ  ْ ٔا ُ ًۡ كَال َغَ كُئُبِِٓ
َٔ ٱىَۡػَِلُّ ٱىَۡهتِۡيُ  ُْ ۖۡ َو ٔاْ ٱۡۡلَقَّ ُ ۖۡ كَال ًۡ  [.83]ؾم٠ٌم:  ﴾َربُُّس

طم٤مل  سمٞم٤منَ ، اًمٜمّمقصر ومٞمف ُمـ يمِ هبذا اًم٤ٌمب، وُم٤م ذُ  ♫أراد اعم١مًمػ 

٤معمالئٙم٦م : وم▐ ـ دون اهللـ قُمٌد ُمِ اعمالئٙم٦م اًمذيـ هؿ أىمقى وأقمٔمؿ ُمَ 

ًۡ َويَۡفَػئَُن  َّلَّ ، ﴿واًمٜمٝم٤مر ال يٗمؽمونيًٌحقن اهلل اًمٚمٞمؾ  ُْ َمَر
َ
ٓ أ ا ٌَ  َ َحۡػُػَٔن ٱّللَّ

ا يُۡؤَمُرونَ  ا وال ٟمٗمًٕم٤م،  [،6﴾ ]اًمتحريؿ: ٌَ وُمع هذه اعمٜمزًم٦م وم٢مَّنؿ ال يٛمٚمٙمقن ضًّ

 ومٞمام شماله٤م ُمـ األطم٤مدي٨م.٧م قمغم ذًمؽ اآلي٦م وشمٗمًػمه٤م يمام َدًمَ  ،سمؾ هؿ قم٤مضمزون

 قمغم رء: ومال جيقز أن ُيٕمٌدوا ُمـ دون اهلل. ومِٛمثؾ ه١مالء إذا يم٤مٟمقا ال ي٘مدرون

َتف و ج٦م قمغم وطُم  سمره٤منص٤مر ًمديؽ  ،اًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف إممهذا اًم٤ٌمب إذا وَٛمٛم 

ع اًمٕم٤ٌمدة ف ؿمٞمئ٤م ُمـ أنقا ومٛمـ رأجتف يدقمق وًمٞم٤م، أو يذسمح ًمف، أو  :ُمـ َسَ

؟! هذا اًمقزم أم ☺ يًتٖمٞم٨م سمف، وم٘مؾ ًمف: أيام أومْمؾ هذا اًمقزم أم رؾمقل اهلل
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ومٞمؾ)اعمالئٙم٦م  وهٜم٤م ؟ ومًٞم٘مقل ًمؽ: اًمَرؾمقل واعمالئٙم٦م. (ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإها

 شمقِرُد قمٚمٞمف هذه األدًم٦م ودالالهت٤م.

○ ○ ○ 

إَِذا ىم٣ََم اَّلَلُ »ىَم٤مَل:  ☺اًمٜمٌَل  قمـ أيب هريرة ؓقمـ  

 
ِ
اَمء ًَ َر ذِم اًم َُم  ًمِفِ  ،األ  َٕم٤مٟم٤ًم ًمَِ٘مق  ٜمَِحتَِٝم٤م ظُمْم  اََلئَِٙم٦ُم سم٠ِمضَم  سَم٧ِم اعم  َٚم٦ٌم قَمغَم  :َضَ ًِ يَم٠مَنَُف ؾِمٚم 

ۖۡ ﴿: َصٗم َقاٍن، َيٜم ُٗمُذُهؿ  َذًمَِؽ  ًۡ اذَا كَاَل َربُُّس ٌَ  ْ ٔا ُ ًۡ كَال ٰٓ إِذَا ـُّزَِع َغَ كُئُبِِٓ َخِتَّ
َٔ ٱىَۡػَِلُّ ٱىَۡهتِۡيُ  ُْ ۖۡ َو ٔاْ ٱۡۡلَقَّ ُ ُق [، 83]ؾم٠ٌم:  ﴾كَال ؽَمِ  ً ِع، َوُُم ٛم  ًَ ُق اًم

ؽَمِ  ً َٛمُٕمَٝم٤م ُُم  ً وَمٞمَ

َق سَمٕم ضِ  ُْمُف وَمق  ِع َهَٙمَذا سَمٕم  ٛم  ًَ فِ  - اًم َٞم٤مُن سمَِٙمٗم  َ َأَص٤مسمِِٕمفِ  :َوَصَٗمُف ؾُمٗم   وَمَحَروَمَٝم٤م َوسَمَدَد سَملم 

ظَمُر إمَِم  - ـ  حَت تَُف، صُمَؿ ُيٚم ِ٘مٞمَٝم٤م اآل  َٛمُع اًم َٙمٚمَِٛم٦َم، وَمٞمُٚم ِ٘مٞمَٝم٤م إمَِم َُم  ً ـ  حَت تَُف، طَمتَك ُيٚم ِ٘مٞمََٝم٤م وَمٞمَ َُم

َٝم٤مُب ىَمٌ َؾ َأن  ُيٚم ِ٘مٞمََٝم٤م، َوُرسَماَم َأخ َ٘م٤مَه٤م  َريَمُف اًمِم  ، وَمُرسَماَم َأد  ـِ ٤مطِمِر َأو  اًم َٙم٤مِه ًَ ٤مِن اًم ًَ
ِ قَمغَم ًم

ِذُب  ِريَمُف، وَمٞمَٙم  سَم٦ٍم، وَمٞمَُ٘م٤مُل  ىَمٌ َؾ َأن  ُيد  َم يَمَذا َويَمَذا؟ ىمَد  ىَم٤مَل ًَمٜم٤َم َيق   َأَخٞم َس  :َُمَٕمَٝم٤م ُِمئ٦ََم يَمذ 

 
ِ
اَمء ًَ ـ  اًم  .(1)شوَمٞمَُّمَدُق سمِتِٚم َؽ اًم َٙمٚمَِٛم٦ِم اًَمتِل ؾُمِٛمَٕم٧م  ُِم

اَمء»☺:  ىمقًمفو ًَ َر ذِم اًم َُم  إذا شمٙمٚمؿ اهلل ذم األُمر  :أي ،شإَِذا ىم٣ََم اَّلَلُ األ 

إذا أوطمك اهلل . ومامذا حيدث ♠ ف إمم ضمؼميؾف، وذًمؽ سمقطمٞمِ اًمذي ؿم٤مء يمقٟمَ 

ًمِِف، يَم٠مَنَُف »☺:  ىم٤ملإمم ضمؼميؾ سم٠مُمر؟  َٕم٤مٟم٤ًم ًمَِ٘مق  ٜمَِحتَِٝم٤م ظُمْم  َاَلئَِٙم٦ُم سم٠ِمضَم  سَم٧ِم اعم  َضَ

َٚم٦ٌم قَمغَم َصٗم َقانٍ  ًِ َقان: هق احلجر األُمٚمس. .شؾِمٚم   اًمَّمٗم 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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اًمذي هق ىمقل  -خيُٚمص ذًمؽ اًم٘مقل  :يٕمٜمل ،شَيٜم ُٗمُذُهؿ  َذًمَِؽ : »☺وىمقًمف  

وم٢مذا ذه٥م اًمَٗمَزُع،  !ٞمّمٞمٌٝمؿ ومزعوم، يٜمُٗمُذ ذم ىمٚمقب اعمالئٙم٦م: -▐ اهلل

ًۡ ﴿وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف:  ٰٓ إِذَا ـُّزَِع َغَ كُئُبِِٓ ذه٥م اًمٗمزع، وزال  :أي ﴾،َخِتَّ

ًۡ ﴿ٝمؿ ًمٌٕمض: اخلقف، ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م سمٕمُْم  اذَا كَاَل َربُُّس ، صمَؿ جيٞم٥م ﴾ٌَ

ٔاْ ٱۡلَۡ ﴿سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م:  ُ َٔ ٱىَۡػَِلُّ ٱىَۡهتِۡيُ كَال ُْ ۖۡ َو  .﴾قَّ

َٛمُٕمَٝم٤م »☺:  ىمقًمفو  ً عِ َي ٛم  ًَ ُق اًم
ؽَمِ  ً ُق اًمًٛمع ُمـ اًمَِمٞم٤مـملمشُُم ؽَمِ  ً وم٢مَّنؿ : : ُُم

يًٛمٕمقن ومٞمف طمدي٨م اعمالئٙم٦م سم٤مألُمر مم٤م يٌٚمٖمقا ُمٙم٤مٟم٤م طمتك ، يريم٥ُم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م

 .-شمٕم٤ممم  - ي٘مْمٞمف اهلل

سم٠من سمٕمْمٝمؿ  ،ه١مالء اًمِمٞم٤مـملم اًمذيـ يًؽمىمقن اًمًٛمع اًمَراوي صٗم٦مَ  وسَملَم 

َ َأَص٤م»يريم٥م سمٕمْم٤م،   ق وسم٤مقمد سملم أص٤مسمٕمف.ومرَ  :أي، شسمِِٕمفِ َوسَمَدَد سَملم 

أن ه١مالء اعمالئٙم٦م ُمع ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ وقُمٚمق   وضمف اًمدالًم٦م ُمـ احلدي٨م:و

إال أَّنؿ وٕمٗم٤مء، يّمٞمٌٝمؿ ومزع وظمقف وال  ،▐ ؿم٠مَّنؿ قمٜمد اهلل

ال جيقز أن  ،ومٛمـ يم٤مٟم٧م هذه طم٤مًمف !يدُرون: وهلذا ي٠ًمخقن: ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙمؿ؟

 هؿ ُمـ سم٤مب أومم.ومٖمػمُ  ،مل جُيز  هذا ذم اعمالئٙم٦م ُيتَخَذ اهلًإ ُمٕمٌقدا. وم٢مذا

ِق   ث قمٜمف اًمًٛمع، وهق مم٤م حتدَ  وذم هذا احلدي٨م إؿم٤مرة إمم ُمقوقع اؾمؽما

 وهذه سمٕمض اًمٗمقائد طمقًمف: .اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
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 ٜمَاًمٗم٤مئدة األومم ًُّ ٦م ذم آي٤مت : اؾمؽماق اجِلـ ًمٚمًٛمع صم٤مسم٧م ذم اًمٙمت٤مب واًم

آءِ ﴿: - وضمَؾ  قمزَ  -وأطم٤مدي٨م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل  ٍَ َوىََلۡد َتَػيَِۡا ِِف ٱلصَّ
ََ ةُُروت   َِّٰظرِي ا لِيجَّ َٓ َّٰ َ   ١٦ا َوَزيَّجَّ ِ َطيَۡطَّٰ

َٓا ٌَِ ُكّ َِ  ١٧ رَِّتيمٍ  وََخفِۡظَجَّٰ ٌَ  
إَِّلَّ

َٓاب   ۥ ِط ُّ ۡتتََػ
َ
َع ـَد ٍۡ تِي   ٱۡشَۡتََق ٱلصَّ ، ، وىمقًمف شمٕم٤ممم[18-16]احلجر:  ﴾ٌُّ

ـ   َُّا ﴿: طمٙم٤مي٦م قمـ اجِل
َ
ٍۡعِ َوخ َقَّٰػَِد لِيصَّ ٌَ ا  َٓ  [.9﴾ ]اجلـ:ُنَِّا َجۡلُػُد ٌِِۡ

 ُمَر اؾمؽماق اًمًٛمع سمثالث ُمراطمؾ:اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م : 

َُّا ﴿يمام ىم٤مل اجلـ:  ،يمثػًما  ومٞمٝم٤م ويم٤من اؾمؽماق اًمًٛمع :ىمٌؾ اًمٌٕمث٦ماألومم: 
َ
َوخ

ت ا  ُٓ ا وَُط ا َطِديد  َٓا ُميِئَۡج َخرَش  ََٔتۡدَنَّٰ آَء ـَ ٍَ ۡصَِا ٱلصَّ ٍَ َ َٓا  ٨ل َُّا ُنَِّا جَۡلُػُد ٌِِۡ
َ
َوخ

ا اب ا رََّغد  َٓ ٍِِع ٱٓأۡلَن َُيِۡد ََلُۥ ِط ٍََ يَۡصخَ ِعِۖ َذ ٍۡ َقَّٰػَِد لِيصَّ  .[9 -8]اجلـ:  ﴾ٌَ

واٟم٘مٓمع ومٞمٝم٤م اؾمؽماق اًمًٛمع: طمتك ال خيتٚمِط اًمقطمل سمٙمالم  :سمٕمد اًمٌٕمث٦ماًمث٤مٟمٞم٦م: 

ـ   ☺ لُّ اٟمٓمَٚمَؼ اًمٜمٌَِ »ىم٤مل:  ¶اًمُٙمَٝم٤من، وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  ذِم ـَم٤مئَِٗم٦ٍم ُِم

ـَ إمَِم ؾُمقِق قُمَٙم٤مظٍ  َح٤مسمِِف قَم٤مُِمِدي ،  ،َأص 
ِ
اَمء ًَ  اًم
َ ظَمؼَمِ َ اًمَِمَٞم٤مـملِِم َوسَملم  َوىَمد  طِمٞمَؾ سَملم 

ُٝم٥ُم  ؾِمَٚم٧م  قَمَٚمٞم ِٝمُؿ اًمِمُّ  .(1)شَوُأر 

رضمع ومٞمٝم٤م اؾمؽماق اًمًٛمع، ًمٙمٜمف أظمػُّ مم٤م : طمٞم٨ُم ☺سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌَل  اًمث٤مًمث٦م:

: ـَمَٚمَؼ هَمٞم اَلُن ىم٤مل¶  قمٛمر . ويُدلُّ قمٚمٞمف ُم٤م رواه اسمـىمٌؾ اًمٌٕمث٦م قمٚمٞمف يم٤من

َ سَمٜمِٞمِف،  َؿ َُم٤مًَمُف سَملم  ًَ ٤مَءُه َوىَم ًَ
ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم اًمَثَ٘مِٗملُّ ٟمِ ٌََٚمَغ -ىَم٤مَل: ذِم ظِماَلوَم٦ِم قُمَٛمَر  -سم  . وَم

                                                             

 (.449( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )773: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)
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َ سَمٜمِٞمَؽ؟»َذًمَِؽ قُمَٛمَر، وَمَ٘م٤مَل:  ٧َم َُم٤مًَمَؽ سَملم  ٛم  ًَ ٤مَءَك، َوىَم ًَ
٧َم ٟمِ . ىَم٤مَل:  ىَم٤مَل:ش ـَمَٚم٘م  َٟمَٕمؿ 

« 
ِ
شمَِؽ، وَم٠َمخ َ٘م٤مُه ذِم  ،َواَّلَل ِع ؾَمِٛمَع سمَِٛمق  ٛم  ًَ ـَ اًم ُق ُِم ِ إيِن  أَلََرى اًمَِمٞم َٓم٤مَن ومِٞماَم َين 

ِؽ  ًِ  . وَمَٚمَٕمَٚمَؽ َأن  اَل مَت ُٙم٨َم إاَِل ىَمٚمِٞماًل  :َٟمٗم 
ِ
ضِمع   ،َواي ُؿ اَّلَل ٤مَءَك، َوشَمر  ًَ

ضِمع  ٟمِ ـ  مَل  شُمَرا
ًَمئِ

ُ َأيِب ذِم َُم٤مًمَِؽ، أَلُ  ـَ يَماَم ُرضِمَؿ ىَمؼم  مَجَ َك وَمَٚمػُم 
ِ ـَ ُِمٜم َؽ إَِذا ُُم٧َم، صُمَؿ آَلُُمَرَن سمَِ٘مؼم  ُٝم صم  َور 

٤مَءُه َوَراضَمَع َُم٤مًَمُف. ش.ُرهَم٤ملٍ  ًَ
ضَمَع ٟمِ  ىَم٤مَل: وَمَرا

 .(1)ىم٤مل ٟم٤مومع: ومام ُمٙم٨م إاَل ؾمٌٕم٤م طمَتك ُم٤مت

 ُؿ اجلـ اعمًؽَمِ اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م ٝم٥م: رضم  صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب  ىم٦م ًمٚمًٛمع سم٤مًمِمُّ

ٜم٦م ًُّ َّٰ َويُۡلَذـَُٔن ٌَِ﴿: - ضمَؾ وقمال -ىم٤مل اهلل  .واًم لۡۡعَ
َ
ََلِ ٱۡۡل ٍَ

ۡ ُػَٔن إََِل ٱل ٍَّ  َّلَّ يَصَّ
ِ َتاُِب  

ًۡ َغَذاب  َواِغٌب  ٨ُكّ ُٓ َ اۖۡ َول َۡ َخِفَؿ ٱِۡلَۡفَفثَ  ٩ُدُخٔر  ٌَ  إَِّلَّ 
َٓاب  ذَاكِب   ۥ ِط ُّ ۡتتََػ

َ
 [.12-8]اًمّم٤موم٤مت:  ﴾ـَد

وًمٞم٧ًم  - قم٤ٌمرة قمـ ؿمٕمؾ ٟم٤مري٦م، ُمٜمٗمّمٚم٦م ُمـ اًمٜمجقم يٙمقن سمٜمٞم٤مزكَ ٝمؿ ورمجُ 

ذات ٟمقر ووٞم٤مء شمّمٞمٌٝمؿ ومتحرىمٝمؿ، ورسمام أص٤مسمف اًمِمٝم٤مب ىمٌؾ  - هل اًمٜمجقم

 ه.ٟم٘مؾ ُم٤م اؾمؽمىمف، ورسمام سمٕمدَ 

٤ٌَمس  يِن ىم٤مل:  ▲قمـ قمٌد اهلل سمـ قم ؼَمَ َح٤مِب اًمٜمٌَِ  َأظم  ـ  َأص  ☺  ل  َرضُمٌؾ ُِم

ـَ األَن َّم٤مرِ    ،ُِم
ِ
ٍؿ  َل ُرُمِ  ،☺َأََّنُؿ  سَمٞم ٜمَاَم ُهؿ  ضُمُٚمقٌس ًَمٞم َٚم٦ًم َُمَع َرؾُمقِل اَّلَل سمِٜمَج 

                                                             

(، 4631(، وأمحد )18816) شاعمّمٜمػ»: أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم صحٞمح ُمقىمقف( 1)

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
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َتٜم٤َمرَ    ،وَم٤مؾم 
ِ
٤َمِهٚمِٞم٦َِم إَِذا ُرُمِ  َُم٤مَذا يُمٜم تُؿ  شَمُ٘مقًُمقَن ذِم »☺: وَمَ٘م٤مَل هَلُؿ  َرؾُمقُل اَّلَل  َل اجل 

َٚمُؿ، يُمٜم٤َم ش؟سمِِٛمث ِؾ َهَذا : اَّلَلُ َوَرؾُمقًُمُف َأقم   ،َٟمُ٘مقُل: ُوًمَِد اًمَٚمٞم َٚم٦َم َرضُمٌؾ قَمٔمِٞمؿٌ ، ىَم٤مًُمقا

  !َوَُم٤مَت َرضُمٌؾ قَمٔمِٞمؿٌ 
ِ
ِت أطََمٍد َوال »☺: وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل َق 

ِ
َُمك هِب٤َم عم وَم٢مََِّن٤َم ال ُير 

ـ  َرسمُّٜم٤َم  ُٛمُف  شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  -حِلَٞم٤َمشمِِف، َوًَمِٙم شِ  -اؾم  ًرا ؾَمٌََح مَحَٚم٦َُم اًم َٕمر  صُمَؿ  ،إَِذا ىم٣ََم أَُم 

ٟم ٞم٤َم  اًمدُّ
ِ
اَمء ًَ  اًم
َؾ َهِذهِ ٌِٞمُح أَه   ً ـَ َيٚمُقََّنُؿ  طَمتَك َيٌ ٚمَُغ اًمتَ  اًَمِذي

ِ
اَمء ًَ ُؾ اًم صُمَؿ ىم٤َمَل  ،ؾَمٌََح أَه 

شِ  ِش حِلََٛمَٚم٦ِم اًم َٕمر  ـَ َيُٚمقَن مَحََٚم٦َم اًم َٕمر  وََّنُؿ  َُم٤مَذا ىَم٤مَل  ؟َُم٤مَذا ىم٤َمَل َرسمُُّٙمؿ   :اًَمِذي ؼِمُ  .وَمٞمُخ 

ٟم ٞم٤َمىَم٤مَل: ومَ  اَمَء اًمدُّ ًَ ؼََمُ َهِذِه اًم َٛمَقاِت سَمٕم ًْم٤م طَمتَك َيٌ ٚمَُغ اخل  ًَ ِؾ اًم ؼِمُ سَمٕم ُض أَه  تَخ   ً  ،ٞمَ

َن سمِفِ  َُمق  ًمِٞم٤َمئِِٝمؿ  َوُير  ِذوُمقَن إمَِم َأو  َع وَمٞمَ٘م  ٛم  ًَ ُـّ اًم ِ ٓمَُػ اجل  ِٝمِف  :وَمتَخ  وَماَم ضَم٤مُءوا سمِِف قَمغَم َوضم 

رِ   .(1)شوُمقَن ومِٞمِف َوَيِزيُدونَ وَمُٝمَق طَمؼ  َوًَمِٙمٜمَُٝمؿ  َي٘م 

○ ○ ○ 

 ىم٤مل:  ؾمٛمٕم٤من ؓسمـ  اًمٜمَقاسقمـ  
ِ
: ☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل

ِل  - شَمَٕم٤ممَم  - إَِذا أََراَد اَّلَلُ » ِر شَمَٙمَٚمَؿ سم٤ِمًم َقطم  َُم  َٛمَقاِت ُِمٜم ُف  ،َأن  ُيقطِمَل سم٤ِمأل  ًَ َأظَمَذِت اًم

َٗم٦ٌم  َدٌة : َأو  ىَم٤مَل  -َرضم    ؿَمِديَدةٌ  -ِرقم 
ِ
ـ  اَّلَل وم٤ًم ُِم وَم٢ِمَذا ؾَمِٛمَع َذًمَِؽ  - قَمَز وضمَؾ  -ظَمق 

َٛمَقاِت  ًَ ُؾ اًم  ؾُمَجًدا ،َأه 
ِ
َ
ِ
وا َّلل يُؾ  ،َصِٕمُ٘مقا َوظَمرُّ ِ وَمُع َرأ ؾَمُف ضِمؼم  ـ  َير  وَمٞمَُٙمقُن أََوَل َُم

ـ  َوطم   يُؾ قَمغَم ٞمِ وَمٞمَُٙمٚم ُٛمُف اَّلَلُ ُِم ِ  ؾَم٠مَخَُف ِف سماَِم َأَراَد، صُمَؿ َيُٛمرُّ ضِمؼم 
ٍ
اَمء ًَ اََلئَِٙم٦ِم، يُمَٚماَم َُمَر سمِ  اعم 

يُؾ  ،َُم٤مَذا ىَم٤مَل َرسمُّٜم٤َم :َُماَلئَِٙمتَُٝم٤م ِ يُؾ؟ وَمٞمَُ٘مقُل ضِمؼم  ِ ََؼ، َوُهَق اًم َٕمكِمُّ ) :َي٤م ضِمؼم  ىَم٤مَل احل 

                                                             

 (.8889( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)



 

 

 benaacademy.net 311 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

يُؾ سمِ ىم٤مَل:  (.اًم َٙمٌػِمُ  ِ يُؾ، ومَٞمَٜم تَِٝمل ضِمؼم  ِ ِل إمَِم ومَٞمَُ٘مقًُمقَن يُمٚمُُّٝمؿ  ُِمث َؾ َُم٤م ىم٤َمَل ضِمؼم  ٤مًم َقطم 

 .(1)ش-قمَز وضمَؾ  - طَمٞم ٨ُم أََُمَرُه اَّلَلُ 

 يِمٝمد ًمف احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.، همػم أنَف وإن يم٤من ذم ؾمٜمده وٕمػ ،هذا احلدي٨م

اًمِم٤مهد ُمٜمف: أنف يدل قمغم وٕمػ اعمالئٙم٦م وقمجزهؿ، ومال يّمح أن ُيَتَخذوا و

 ومٙمٞمػ سمٛمـ هق أوٕمػ وأقمجز ُمٜمٝمؿ؟!. ،إذا يم٤من هذا طم٤مل اعمالئٙم٦مو !آخٝم٦م

○ ○ ○ 

ۡختَتَۡج ﴿ 
َ
َۡ أ ٌَ ِٓۡدي   ...﴾إََُِّم ََّل َت

 .[، اآلي٦مَ 56]اًم٘مّمص: 

ا ََّل ََيۡيُُق َطۡي ﴿هذه األبقاب اًمثالصم٦م: سم٤مب  ٌَ يُۡۡشُِكَٔن 
َ
]األقمراف: ﴾ ا ٔ  خ

ٰٓ إِذَا ـُّزَِع َغَ ﴿، وسم٤مب [191 ًۡ َخِتَّ إََُِّم ََّل ﴿وسم٤مب  ,[83]ؾم٠ٌم:  ﴾كُئُبِِٓ
ۡختَتَۡج 

َ
َۡ أ ٌَ ِٓۡدي  أن شمدور ذم ومٚمؽ واطمد، وهق: : يمٚمٝم٤م [56]اًم٘مّمص: ﴾ َت

، وًمق سمٚمٖم٧م  -شمٕم٤ممم  - اعمٕمٌقدات ُمـ دون اهلل ا ال متٚمؽ ألنٗمًٝم٤م ٟمٗمٕم٤م وال ضًّ

 ُمـ اًمٗمْمؾ واعمٜمزًم٦م ُم٤م سمٚمٖم٧م، يم٤مألنٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م.

ۡختَتَۡج إََُِّم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: و
َ
َۡ أ ٌَ ِٓۡدي   .☺ ًمٚمٜمٌل   ومٞمف اخلٓم٤مب: ﴾ََّل َت

 :واهلداي٦م ٟمققم٤من

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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 .- قمَز وضمَؾ  -: هداي٦م شمقومٞمؼ وإهل٤مم، وهذه ظم٤مص٦م سم٤مهلل األول

 .، أجْم٤م: هداي٦م دالًم٦م وإرؿم٤مد، وهذه صم٤مسمت٦م ًمٚمٌنماًمث٤مينو

َۡ إََُِّم ََّل ﴿األومم ىمقًمف شمٕم٤ممم: هبذا اًمت٘مًٞمؿ يتٌلَم اجلٛمع سملم آيتلم: و ٌَ ِٓۡدي  َت
ۡختَتَۡج 

َ
ِٓۡدٓي إََِلَّٰ ﴿، واآلي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: [56]اًم٘مّمص: ﴾ أ ِإَوََُّم َۡلَ

ۡصخَلِيم   ٌُّ ، ☺ومٗمل األول ٟمٗمل ًمٚمٝمداي٦م قمـ اًمٜمٌل  [:58﴾ ]اًمِمقرى: ِغَرَّٰط  

 وذم اًمث٤مٟمٞم٦م إصم٤ٌمت هل٤م!.

َۡ ﴿ىمقًمف: اًمٜمٗمل ذم : أن سملم اآليتلم واجلٛمع ٌَ ِٓۡدي  ۡختَتَۡج إََُِّم ََّل َت
َ
﴾، ُمَتجف أ

ِٓۡدٓي إََِلَّٰ ِغَرَّٰط  واإلصم٤ٌمُت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ هل٤مم.اإلتقومٞمؼ واًمهداي٦م إمم  ِإَوََُّم َۡلَ
ۡصخَلِيم    رؿم٤مد.اإلالًم٦م ودَ اًمهداي٦م  ﴾، ُمَتجف إممٌُّ

اًمذيـ يٕمت٘مدون ذم  (لمٌقري  اًم٘مُ )٤مد اًم٘مٌقر قمغم قُمٌَ  اعم٘مّمقد هبذا اًم٤ٌمب اًمَردُّ و

أن اًمٜمٌل  - قمَز وضمَؾ  -ون، ومذيمر اهلل األنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم أَّنؿ يٜمٗمٕمقن ويُيُّ 

! وفمٝمر سمذًمؽ وهق قمٛمف أبق ـم٤مًم٥م ،ال ي٘مِدر قمغم هداي٦م ُمـ أطم٥َم هدايتف☺ 

ا وال ٟمٗمٕم٤م، وأنف ال ي٘مدر إال قمغم ُم٤م أىمدره اهلل قمٚمٞمف، وأن ☺ أنَف  ال يٛمٚمؽ ضًّ

ُمـ ُمع أنف أذف اخلٚمؼ، وقم٤ٌمدة همػمه ، ☺ف َٚم٧م قم٤ٌمدشمُ األُمر يمٚمف هلل، ومٌٓمَ 

 َأومم سم٤مًمٌٓمالن.اعمخٚمقىم٤مت 

*   *   *
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ِ
ِل اهلل َْۡو ٱىِۡهَتَِّٰب ََّل : ﴿-قمَز وضمَؾ  -َوىَمق 

َ
ًۡ َيٰٓأ ٔاْ ِِف دِيُِِس  .]171اًمٜم٤ًمء: [﴾ تَۡؾيُ

ـِ قَم٤ٌَمٍس  ـِ اسم    ¶ذِم اًمَّمِحٞمِح قَم
ِ
ِل اَّلَل ْ ََّل ﴿ :- شَمَٕم٤ممَم  -ذِم ىَمق  ٔا ُ َوكَال

ا َٔاٗع  َوََّل َحُؾَٔث َويَُػَٔق َونَۡۡس  ا َوََّل ُش ًۡ َوََّل حََذُرنَّ َوّد  َٓخَُس ِ ]ٟمقح:  ﴾حََذُرنَّ َءال

طَمك َهِذِه » :، ىَم٤مَل [83 ٍم ُٟمقٍح، وَمَٚماَم َهَٚمُٙمقا أو  ـ  ىَمق  لَم ُِم
اَمُء ِرضَم٤مٍل َص٤محِلِ أؾم 

ُِمِٝمؿ  أ ِٝمؿُ اًمَِمٞم َٓم٤مُن إمَِم ىَمق  ًِ ٤مًمِ ٌُقا إمَِم جَمَ قَن ومِٞمَٝم٤م أن َّم٤مسًم٤م  ِن اٟم ُّم ًُ
اًَمتِل يَم٤مُٟمقا جَي ٚمِ

، وَمَٗمَٕمُٚمقا  اَمئِِٝمؿ  قَه٤م سم٠ِمؾم  ، طَمَتك إَِذا َهَٚمَؽ ٚمَ ، ومَ َوؾَمٛمُّ ٌَد  ِٕمٚم ؿُ  ؿ  شُمٕم  ، ُأوََلَِؽ، َوُٟمِزَ اًم 

 .(1)شقُمٌَِدت  

َ٘مٞم ؿِ وَ  ـُ اًم  َٚمِػ: َح٤َم َُم٤مشُمقا،»  :  ىَم٤مَل اسم ًَ ـ  اًم ُ َواطِمٍد ُِم قَمَٙمُٗمقا قَمغَم  ىَم٤مَل هَمػم 

ٌَُدوُهؿ   ََُمُد وَمَٕم ، صُمَؿ ـَم٤مَل قَمَٚمٞم ِٝمؿ  األ  ، صُمَؿ َصَقُروا مَت٤َمصمِٞمَٚمُٝمؿ  ٌُقِرِهؿ   .(8)شىُم

                                                             

 .(4982( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)

 (.184/ 1ش )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (8)
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ـ  قُمَٛمرَ    ؓ  َوقَم
ِ
 اَل شُمٓم ُرويِن يَماَم َأـم َرِت »ىَم٤مَل:  طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل

َيؿَ  ـَ َُمر   َوَرؾُمقًُمفُ  :وَمُ٘مقًُمقا  :إَِٟماَم أَن٤َم قَمٌ دٌ  :اًمٜمََّم٤مَرى اسم 
ِ
رَ  .(1)شقَمٌ ُد اَّلَل  ضَم٤مُه.َأظم 

٤ٌَمٍس  ـِ قَم ـِ اسم   [ ¶]َوقَم
ِ
وَم٢ِمَٟماَم  :إَِي٤ميُمؿ  َواًم ُٖمُٚمقَ ط: »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل

ـ  يَم٤مَن ىمٌَ َٚمُٙمؿ  اًم ُٖمُٚمقُّ  َٚمَؽ َُم  .(8)شَأه 

ُٕمقدٍ   ً ـِ َُم ـ  اسم  ٍؿ قَم
ٚمِ  ً ُ
ِ
  ؓ َوعم

ِ
َهٚمََؽ »ىَم٤مَل: ط ، أَن َرؾُمقَل اَّلَل

ُتَٜمَٓم ُٕمقنَ   .(3)ىَم٤مهَل٤َم صَماَلصًم٤م، شاعم 

○ ○ ○ 

                                                             

 ، ومل أره قمٜمد ُمًٚمؿ.(3445( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)

 (، وصححف األًم٤ٌمين.3289(، واسمـ ُم٤مضمف )3257: أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل )صحٞمح( 8)

 (.8672( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )3)
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ـ  قَم٤مئَِِم٦مَ    أَن ُأَم ؾَمَٚمَٛم٦مَ : ▲ ذِم اًمَّمِحٞمِح قَم
ِ
ط َذيَمَرت  ًمَِرؾُمقِل اَّلَل

ٌََِم٦ِم، َوَُم٤م َ ِض احل  ٤َم سم٠َِمر  ٦ًم َرَأهت  ًَ َقِر، وَمَ٘م٤مَل  يَمٜمِٞم ـ  اًمّمُّ ُأوََلَِؽ إَِذا َُم٤مَت ومِٞمِٝمؿ  »: ومِٞمَٝم٤م ُِم

ِجًدا، َوَصَقُروا ومِٞمِف شمِٚم َؽ - أَو  اًم َٕمٌ ُد اًمَّم٤مًمُِح  -اًمَرضُمُؾ اًمَّم٤مًمُِح   ً  َُم
هِ ِ ا قَمغَم ىمؼَم  ، سَمٜمَق 

 
ِ
َٚم ِؼ قِمٜم َد اَّلَل ُر اخل  ا َقَر، أُوََلَِؽ ِذَ  .(1)شاًمّمُّ

 مَجَُٕمقا 
ِ
ِٗمت ٜمَوَمَٝم١ُماَلء َ اًم  ِ دددسَملم  ت ٜم٦َمِ  :َتلم 

ت ٜم٦َمِ  ومِ
ٌُقِر، َوومِ ُ٘م  اًمَتاَمصمِٞمِؾ. اًم 

 :  زِ َح٤َم ٟمُ »َوهَلاَُم قَمٜم َٝم٤م، ىَم٤مًَم٧م 
ِ
ـَمِٗمَؼ َيٓم َرُح مَخِٞمَّم٦ًم ًَمُف قَمغَم  طَل سمَِرؾُمقِل اَّلَل

َتَؿ هِب٤َم يَمَِمَٗمَٝم٤م ِٝمِف، وَم٢ِمَذا اهم  ٜم٦َمُ » :- َوُهَق يَمَذًمَِؽ  -وَمَ٘م٤مَل  ،َوضم  ُٝمقدِ اًمٞم اَّلَلُ قَمغَم  ًَمٕم 

٤مضِمدَ  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ُر َُم٤م َصٜمَُٕمقا  :(8)شَواًمٜمََّم٤مَرى، اخَتَُذوا ىُمٌُقَر أَن اَل َذًمَِؽ ُأب ِرَز  ،حُيَذ  َوًَمق 

ِجًدا  ً َ َأنَُف ظَمٌِمَ َأن  ُيَتَخَذ َُم ُه، هَمػم  ُ َرضَم٤مُه.. ىَمؼم   َأظم 

                                                             

 (.588( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )487: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

، ُمـ (531( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )435أظمرضمف اًمٌخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 ╚.طمدي٨م قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس 
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ٌ ِد  ـِ قَم ـ  ضُمٜم ُدِب سم  ٍؿ قَم
ٚمِ  ً ُ
ِ
 َوعم

ِ
٧ُم اًمٜمٌَل :ىَم٤مَل  اَّلَل ٌ َؾ َأن  َيُٛمقَت  ط ؾَمِٛمٕم  ىَم

سٍ   َأن  َيُٙمقَن زِم ُِمٜم ُٙمؿ  ظَمٚمِٞمٌؾ »َوُهَق َيُ٘مقُل:  ،سمَِخٛم 
ِ
ُ إمَِم اَّلَل وَم٢ِمَن اَّلَلَ ىمَد   :إيِن  أَب َرأ

ـ   . يَماَم اخَتََذ إسِم َراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل اخَتََذيِن ظَمٚمِٞماًل  ُت ُأَُمتِل ظَمٚمِٞماًل َوًَمق  يُمٜم ٧ُم ُُمتَِخًذا ُِم  اَلخَتَذ 

ٍر ظَمٚمِٞماًل  ٤مضِمَد، أاََل  .َأب٤َم سَمٙم  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ـ  يَم٤مَن ىمٌَ َٚمُٙمؿ  يَم٤مُٟمقا َيتَِخُذوَن ىُمٌُقَر أَن  َأاَل َوإَِن َُم

٤مضِمدَ  ًَ ـ  َذًمَِؽ ، وَماَل شَمتَِخُذوا اًم ُ٘مٌُقَر َُم ٤َميُمؿ  قَم  .(1)شإيِن  أََّن 

ـَ وَمَ٘مد  ََّنَك قَمٜم ُف ذِم  َٞم٤مِق  -آظِمِر طَمَٞم٤مشمِِف، صُمَؿ إَِٟمُف ًَمَٕم  ً ـ  وَمَٕمَٚمفُ  -َوُهَق ذِم اًم  .َُم

هِل  ٜمَك ىَمق  ِجٌد، َوُهَق َُمٕم   ً ـَ َُم  ٌ ـ  َذًمَِؽ، َوإِن  مَل  ُي ظَمٌِمَ َأن  ُيتََخَذ » :٤مَواًمَّماَلُة قِمٜم َدَه٤م ُِم

ِجًدا  ً ِجًدا، َويُمؾُّ مَل  َيُٙمقُٟمقا ًمَِٞمٌ ٜمُقا طَمق  ╚ وَم٢ِمَن اًمَّمَح٤مسَم٦َم  :شَُم  ً ِه َُم
ِ َل ىَمؼم 

َٛمك  ًَ ٞمِف ُي
ِوٍع ُيَّمغَم ومِ ِجًدا، سَمؾ  يُمؾُّ َُمق   ً َذ َُم

ِ ِوٍع ىُمِّمَدِت اًمَّماَلُة ومِٞمِف وَمَ٘مِد اختُّ َُمق 

ِجًدا، يَماَم ىَم٤مَل   ً ِجًدا َوـَمُٝمقًرا» ط:َُم  ً ُض َُم َر   .(8)شضُمِٕمٚم٧َم  زِمَ األ 

ََد  ٜمٍَد ضَمٞم ٍد  -َوأِلَمح  ًَ ـ   -سمِ ُٕمقٍد ؓقَم  ً ـِ َُم وُمققًم٤م:  اسم  ِر »َُمر  ا ـ  ِذَ إَِن ُِم

٤مضِمدَ  ًَ ـَ َيتَِخُذوَن اًم ُ٘مٌُقَر َُم ٞم٤َمٌء، َواًَمِذي ٤مقَم٦ُم َوُهؿ  أطَم  ًَ ِريُمُٝمؿ  اًم ـ  شُمد  . (3)شاًمٜم٤َمِس َُم

 َرَواُه َأبُق طَم٤مشمٍِؿ ذِم َصِحٞمِحِف.وَ 

○ ○ ○ 

                                                             

 (.538أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

(، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ 581(، وُمًٚمؿ)438و 335: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 ¶.قمٌد اهلل 

(، وىم٤مل األًم٤ٌمين: 8385( وذم ُمقاوع أظمرى، واسـم طم٤ٌمن )3844أظمرضمف أمحد ) صحٞمح: (3)

ـ صحٞمح، وطمًٜمَ   .دون اجلٛمٚم٦م األظمػمة ُمٜمفوهق قمٜمد اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف،  األرٟم٤مؤوط.  فطمً
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َُقـَم٠م»َوى َُم٤مًمٌِؽ ذِم رَ    شاعم 
ِ
ي َوصَمٜم٤ًم » ىَم٤مَل: طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل ِ اًمَٚمُٝمَؿ اَل دَم َٕمؾ  ىمؼَم 

ٌَدُ  ٤مضِمدَ  ،ُيٕم  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ٍم اخَتَُذوا ىمٌُُقَر أَن  قَمغَم ىمَق 
ِ
تََد هَمَْم٥ُم اَّلَل  .(1)شاؿم 

ـ  جُم٤َمِهٍد:  ـ  َُمٜم ُّمقٍر، قَم ٞم٤َمَن، قَم ـ  ؾُمٗم  ٜمَِدِه قَم ًَ ـِ ضَمِريٍر سمِ ـَرََءحۡ ﴿َواِلسم 
َ
ًُ أ ََّٰج ٱ خُ  ىلَّ

هِ  :ىَم٤مَل ، [19اًمٜمجؿ: ]﴾ ُػزَّىَّٰ ىۡ ٱوَ  ِ ِقيَؼ، وماََمَت، وَمَٕمَٙمُٗمقا قَمغَم ىمؼَم  ًَ يَم٤مَن َيُٚم٧مُّ هَلُؿ  اًم
(8). 

ـ   ، قَم
ِ
َزاء َق  ـِ قَم٤ٌَمسٍ َويَمَذا ىَم٤مَل أَبُق اجل  ِقيَؼ ًمِٚم َح٤مج  »¶:  اسم  ًَ  .(3)شيَم٤مَن َيٚم٧ُمُّ اًم

                                                             

 ( ُمـ طمدي٨م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، ُمرؾمال.85ش )اعمقـم٠م»أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم  (1)

( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ 6681يٕمغم)(، وأبق 7358وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف أمحد )

 طمًلم ؾمٚمٞمؿ.، وصححف شإؾمٜم٤مده ىمقي»ُمرومققم٤م، وىم٤مل األرٟم٤مؤوط: 

 (.583/ 88شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (8)

 (.48/ 88( شمٗمًػم اًمٓمؼمي )3)
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ـِ قَم٤ٌَمٍس  ـ  اسم   » ىَم٤مَل: ¶َوقَم
ِ
ـَ َرؾُمقُل اَّلَل ٌُقِر، ط ًَمَٕم ُ٘م َراِت اًم 

َزائِ

َج  ُ ٤مضِمَد َواًمنُّ ًَ َ ـَ قَمَٚمٞم َٝم٤م اعم  َُتِخِذي .. (1)شَواعم  ـِ ٜمَ ًُّ ُؾ اًم  َرَواُه َأه 

○ ○ ○ 

وم٢مَن دٟم٤م شمِمؽمك ذم وطمدة ُمقوققمٞم٦م واطمدة، ويمام شمٕمقَ  هذه األبقاب اًمثالصم٦م

 .- شمٕم٤ممم -، سم٢مذن اهلل ذح األبقاب ؾمٞمٙمقن ذم صمالصم٦م ومّمقل

*   *   *

                                                             

، وأمحد (8243)ل (، واًمٜم٤ًمئ382(، واًمؽمُمذي )3836: أظمرضمف أبق داود )وٕمٞمػ( 1)

، واألرٟم٤مؤوط ووٕمٗمف األًم٤ٌمين !اعمًٜمدصحح ؾمٜمده أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم و، (8232)

ومٞمف أبق ص٤مًمح  ، وهق اًمّمقاب.73ص شاًمدر اًمٜمْمٞمد»اًمٕمّمٞمٛمل ذم  -يمذًمؽ  -ووٕمٗمف 

 .سم٤مذام: وٕمٞمػ ضمدا، ومل يًٛمع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس، وىمد شمٗمرد سمف
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 -ًاالع أوٕضٕعّ الجالثة، األبٕاب وكصٕد األٔه: الفصن-

أؾم٤ٌمب األبقاب وُمقوققمٝم٤م اًمٕم٤مم هق: اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض هذه ُم٘مّمقد 

اًمُٖمُٚمقُّ اًمذي هق ُمـ اًمتحذير ُمٜمٝم٤م، وال ؾِمَٞمام اًمقىمقع ذم اًمنمك، ووؾم٤مئٚمف، ُمع 

 أظمٓمر شمٚمؽ األؾم٤ٌمب وأيمثره٤م إوم٤ًمدا.

*   *   *
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 :متّٗد: يف تمدٗص املساد بٕضائن الػسك

ُمقوقع  شم٠مصٞمُؾ  - شسمٛمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهللال يذسمح هلل »: ذم سم٤مب -ؾمٌؼ 

ق اًمتل شمقصؾ رُ اًمٓمُّ  :وُمـ ذًمؽ سمٞم٤من اعمراد سمقؾم٤مئؾ اًمنمك، وأَّن٤م .وؾم٤مئؾ اًمنمك

وأن هذه اًمقؾم٤مئؾ ىمد شمٙمقن ىمٚمٌٞم٦م أو ىمقًمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م،  إمم اًمنمك ىمٓمٕم٤م أو فمٜم٤م.

 يمر األُمثٚم٦م قمغم يمؾ ُمٜمٝم٤م.وذِ 

 :ضائن الػسكاملبشح األٔه: الُػمٕ يف الصاذتني ٔضٗمة وَ ٔ

)سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ؾم٥ٌم يمٗمر سمٜمل  اًمث٤مُمـ قمنم :وهذا اعمٌح٨م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٤ٌمسملم

)سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اًمٖمٚمق  واًمٕمنميـهق اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم(، ، وشمريمٝمؿ ديٜمٝمؿ ،آدم

 ُ  ه٤م أوصم٤مٟم٤م شمٕمٌد ُمـ دون اهلل(.ذم ىمٌقر اًمّم٤محللم ُيّمػم 

 ِرا املبشح يف عدة وطالب: عمىٔالهالً 

 :إٌٔاعْ، ٔبٗاُ مٕتعسٖف الُػاملطمب األٔه: 

 .(1): جم٤موزة احلدذم اًمٚمُّٖم٦م هق ٚمقاًمٖمُ 

 صٓمالح: جم٤موزة احلد اعمنموع.هق ذم االو

                                                             

 ، وهمػمه٤م.(8448/ 6) شاًمّمح٤مح»، و(168/ 8) شاًمٚمٖم٦م هتذي٥م»ذم: ش همال»يٜمٔمر ُم٤مدة  (1)
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 وهق ٟمققم٤من:

٤مًمٖمٚمق ذم األنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم، سم٠من يٕمت٘مد ومٞمٝمؿ اًمٜمٗمع يم: ق اقمت٘م٤مديٚمُ همُ األول: 

 ف اًم٘مٚم٥م.ٚمُّ ق حَمِ ٚمُ واًمي، أو قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ومٝمذا همُ 

ومٞمِمٛمؾ األىمقال  :وُمٜمٝم٤م اًمٚم٤ًمن ،يدظمؾ ومٞمف ومٕمؾ اجلقارح: ق قمٛمكمٚمُ همُ اًمث٤مين: 

 وهذا اًمٜمقع درضم٤مت وُمراشم٥م.واألومٕم٤مل. 

َواِج  :ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م أنس ؓ :وُمٜمف ٍط إمَِم سُمُٞمقِت َأز  ضَم٤مَء صَمالصَم٦ُم َره 

٤ٌَمَدِة اًمٜمٌَِل  طاًمٜمٌَِل   ـ  قِم ٠َمُخقَن قَم  ً وا يَم٠َمََّنُؿ  شَمَ٘م٤مًمُّقهَ ط، َي ؼِمُ ٤م، وَمَ٘م٤مًُمقا: ، وَمَٚماَم ُأظم 

ـَ اًمٜمٌَِل   ـُ ُِم ـَ َٟمح  ٌِِف َوَُم٤م شَم٠َمظَمَر، ىَم٤مَل  !؟طَوَأج  ـ  َذٟم  ىَمد  هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مَدَم ُِم

َر َوال ُأوم ٓمُِر،  : َأَُم٤م َأن٤َم وَم٢ِمين  ُأَصكم  اًمَٚمٞم َؾ َأبًَدا، َوىَم٤مَل آظَمُر: َأن٤َم َأُصقُم اًمَده  َأطَمُدُهؿ 

٤مَء وَمال َأتََزَوُج َأبًَدا ًَ َتِزُل اًمٜم   ومَ  .َوىَم٤مَل آظَمُر: َأن٤َم َأقم 
ِ
،  طَج٤مَء َرؾُمقُل اَّلَل إًَِمٞم ِٝمؿ 

ـَ ىمُٚم تُؿ  يَمَذا َويَمَذا»وَمَ٘م٤مَل:   َوَأت َ٘م٤ميُمؿ  ًَمُف، ًَمِٙمٜم ل أَُصكم   ؟!َأن تُُؿ اًَمِذي
ِ
َِم٤ميُمؿ  هلل أََُم٤م إيِن  أظَم 

ـ  ؾُمٜمَتِل وَمَٚمٞم َس ُمِ  ـ  َرهِم٥َم قَم ٤مَء، وَمَٛم ًَ ىمُُد، َوأَُصقُم َوأوُم ٓمُِر، َوأَتََزَوُج اًمٜم   .(1)شٜم لَوَأر 

 :ة الٍّ٘ عَ الُػمٕلاملطمب الجاٌ٘: أد

)سم٤مب ُم٤م  اًمث٤مُمـ قمنم:ـمروم٤م ُمٜمٝم٤م ذم اًم٤ٌمب  األدًم٦م يمثػمة، ذيمر اًمِمٞمخ  

 ومٛمٜمٝم٤م: :ضم٤مء أن ؾم٥ٌم يمٗمر سمٜمل آدم وشمريمٝمؿ ديٜمٝمؿ هق اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم(

                                                             

 (.1421(، وُمًٚمؿ )5263اًمٌخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ًۡ َوََّل : ﴿▐ىمقًمف أوال:  ٔاْ ِِف دِيُِِس َْۡو ٱىِۡهَتَِّٰب ََّل َتۡؾيُ
َ
ٔاْ َيٰٓأ ُ َتُلٔل

ِ إَِّلَّ ٱۡۡلَقَّ   .[171﴾ ]اًمٜم٤ًمء: لَۡعَ ٱّللَّ

ًۡ َدۡۡيَ ٱۡۡلَّقِ َوََّل ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمفصم٤مٟمٞم٤م:  ٔاْ ِِف دِيُِِس َْۡو ٱىِۡهَتَِّٰب ََّل َتۡؾيُ
َ
كُۡو َيٰٓأ

م   ۡٔ َٔآَء كَ ْۡ
َ
ْ أ ٔٓا ْ ٌَِ َرتُۡو  حَتَّتُِػ ٔا ْ َنرِۡي  كَۡد َؽيُّ ٔا َؽيُّ

َ
َٔ َوأ ْ َغَ َش ٔا  آءِ ا وََؽيُّ

بِيوِ   .[77﴾ ]ؾمقرة اح٤مئدة: ٱلصَّ

  ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس صم٤مًمث٤م: 
ِ
٦ٌَِم، ☺ ىم٤مل: ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهلل َٕمَ٘م هَمَداَة اًم 

ـَ طَمََم  ،شًم ُ٘مط  زِم اُ  ،َه٤مِت »َوُهَق َواىمٌِػ قَمغَم َراطِمَٚمتِِف:  وَمَٚمَ٘مٓم ٧ُم ًَمُف طَمَّمَٞم٤مٍت ُه

ـَ ذِم َيِدِه، وَمَ٘م٤مَل:  ِف، وَمَقَوَٕمُٝم َذ   »اخل 
ِ
ث٤َمِل َه١ُماَلء إَِي٤ميُمؿ  َواًم ُٖمُٚمَق: وم٢َمَِٟماَم »َوىَم٤مَل:  ،شسم٠ِمَُم 

ـِ  ي ـ  يَم٤مَن ىمٌَ َٚمُٙمؿ  سم٤ِمًم ُٖمُٚمق  ذِم اًمد   .(1)شَهَٚمَؽ َُم

ع اًمٖمٚمق ذم »: ، وم٘م٤مل٥م قمٚمٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  قم٘مَ و قم٤مم ذم مجٞمع أنقا

 .(8)شاالقمت٘م٤مدات واألقمامل

شُمٓم ُرويِن يَماَم َأـم َرت   اَل »☺: قمـ قمٛمر ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل : راسمٕم٤م

َيؿَ  ـَ َُمر   َوَرؾُمقًُمفُ  :وَمُ٘مقًُمقا  :إَِٟماَم أَن٤َم قَمٌ دٌ  :اًمٜمََّم٤مَرى اسم 
ِ
 .(3)شقَمٌ ُد اَّلَل

 ومٞمف. واًمٙمذُب  ،واإلـمراء: جم٤موزة احلد ذم اعمدح

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

ط اعمًت٘مٞمؿ» (8)  .(1/126) شاىمتْم٤مء اًمٍما

 شم٘مدم خترجيف.( 3)
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َهٚمََؽ »☺: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓظم٤مُم٤ًم: 

ُتَٜمَٓم ُٕمقنَ  ُتَٜمَٓم ُٕمقنَ  ،اعم  ُتَٜمَٓم ُٕمقنَ  ،َهَٚمَؽ اعم   .(1)شَهٚمََؽ اعم 

ؼ هق: - ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ يمام -ع واعمتٜمٓم    اعمُٖم٤مزم اًمٌمء، ذم اعمتٕمٛم 

ء أيم٤من ىمقال أم ومٕمال أم اقمت٘م٤مداوم  .(8)ٞمف، اعمج٤موز طمَد اًمنمع ومٞمف ، ؾمقا

، إَِن » ☺:ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: قمـ أيب هريرة ؓؾم٤مدؾم٤م:  ٌ ـَ ُين  ي اًمد 

َوةِ  تَِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًم َٖمد  وا، َواؾم  ، َوأَب نِمُ ُدوا َوىم٤َمِرسُمقا د  ًَ ـَ َأطَمٌد إاَِل هَمَٚمٌَُف، وَم ي ـ  ُيَِم٤مَد اًمد  َوًَم

٦َمِ  جل  ـَ اًمدُّ  ُِم
ٍ
ء طَم٦ِم َوَر   .(3)شَواًمَرو 

ـُ  ي  ،ًديد واعم٘م٤مرسم٦م٥م، واعمٓمٚمقب اًمتَ ٚمِ همُ  وهمالومٞمف ـ ؿمَدد ُمَ وُين،  وم٤مًمد 

ُدوا َوىم٤َمِرسُمقا » د  ًَ  .شوَم

 ٕ ٔغريٓ؟ ُموا الطابط يف التىٗٗص بني الُػلهَ، 

دًم٧م اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم اًمٜمٝمل واًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق، ًمٙمـ ُم٤م و٤مسمٓمف؟ 

 ًَ ًُّ وهؾ ُمـ مت  ٜمـ اًمتل هجره٤م اًمٜم٤مس يٕمد هم٤مًمٞم٤م؟ؽ سم٤مًم

ومام يم٤من ومٞمام  :اًمْم٤مسمط ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٖمٚمق واًمقؾمط ذم اًمديـ هق ُمٞمزان اًمنمع

 ق.ٚمُ ضم٤مء سمف اًمنمع ومٝمق اًمقؾمط، وُم٤م ضم٤موزه ومٝمق اًمٖمُ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (.882/ 16يٜمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )( 8)

 (.39أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )( 3)
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 :املطمب الجالح: أثس الُػمٕ يف الٕصٕه إىل الػسك

ئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م سمتدسمر واىمع اًمٌنمي٦م، ويمٞمػ وىمٕمقا ذم اًمنمك؟ وؾم٠مذيمر ُم٤م 

 يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ذم اًمٜم٘م٤مط اآلشمٞم٦م:

 وم٘مد  :هق اًم٥ًٌم ذم أول ذك فمٝمر قمغم وضمف األرض :اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم

قمً ا وؾُم دًّ وَ  نَ أَ : ¶روى اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس  قَق ٕمُ قَث ويَ ٖمُ ٤م ويَ قا

ً وٟمَ  :ن  طَمك اًمَِمٞم َٓم٤مُن إمَِم » ا ٍم ُٟمقٍح، وَمَٚماَم َهَٚمُٙمقا َأو  ـ  ىَمق  لَم ُِم
اَمُء ِرضَم٤مٍل َص٤محِلِ َهِذِه َأؾم 

ُِمِٝمؿ  َأِن اٟم ُّمٌُقا إمَِم جَمَ  قَن ومِٞمَٝم٤م َأن َّم٤مسًم٤مىَمق  ًُ
ِٝمؿ  اًَمتِل يَم٤مُٟمقا جَي ٚمِ

ًِ قَه٤م  ،٤مًمِ َوؾَمٛمُّ

، وَمَٗمَٕمُٚمقا  ِٝمؿ 
اَمئِ ِٕمٚم ؿُ ومَ  ،سم٠َِمؾم  ، طَمَتك إَِذا َهَٚمَؽ ُأوََلَِؽ، َوُٟمِزَ اًم  ٌَد   .(1)شقُمٌَِدت  ، َٚمؿ  شُمٕم 

٤م ص٤محللم ُمـ يم٤مٟمقا ىمقُمً »وروى اسمـ ضمرير سم٢مؾمٜم٤مده إمم حمٛمد سمـ ىمٞمس ىم٤مل: 

ويم٤من هلؿ أت٤ٌمع ي٘متدون هبؿ، ومٚمام ُم٤مشمقا ىم٤مل أصح٤مهبؿ اًمذيـ ي٘متدون  سمٜمل آدم،

ومٚمام ُم٤مشمقا  .روهؿرٟم٤مهؿ يم٤من أؿمقق ًمٜم٤م إمم اًمٕم٤ٌمدة إذا ذيمرٟم٤مهؿ، ومّمقَ هبؿ: ًمق صقَ 

قن اعمٓمر وضم٤مء آظمرون دب إًمٞمٝمؿ إسمٚمٞمس، وم٘م٤مل: إٟمام يم٤مٟمقا يٕمٌدوَّنؿ، وهبؿ يً٘مَ 

  .(8)شومٕمٌدوهؿ

  ذم األُمؿ األظمرى سم٥ًٌم اًمٖمٚمق ذم  ♠صمؿ وىمع اًمنمك سمٕمد ىمقم ٟمقح

ِ َوكَاىَِج ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،- أجْم٤م -اًمّم٤محللم  َُ ٱّللَّ ُٔد ُغَزيٌۡر ٱبۡ ُٓ َوكَاىَِج ٱِۡلَ

                                                             

 .( شم٘مدم خترجيف1)

 (.323/ 83شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 8)
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ۖۡ يَُضَِّٰه  ًۡ ِِٓ َّْٰ ـَۡن
َ
ًُٓ ةِأ ُ ل ۡٔ َّٰلَِم كَ ِۖۡ َذ َُ ٱّللَّ ِصيُح ٱبۡ ٍَ ۡ ََ  ُٔ ٱنلََّصََّٰرى ٱل ِي َل ٱَّلَّ ۡٔ َٔن كَ

 ۡۖ ُ ًُ ٱّللَّ ُٓ َّٰخَيَ َّٰ يُۡؤـَُهٔنَ َزَفُرواْ ٌَِ َرتُۡو  َق َّنَّ
َ
 .[32﴾ ]اًمتقسم٦م:  خ

ق اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم أنٌٞم٤مئٝمؿ وم٘مط، سمؾ دم٤موزوه إمم اًمٖمٚمق ذم ٚمُ ومل ي٘متٍم همُ 

ۡربَاب   ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،٤مدٌَ اًمٕمٚمامء واًمٕمُ 
َ
ًۡ أ ُٓ َ َِّٰ َب ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡختَاَر

َ
ْ أ َُذٓوا َِ ُدوِن ٱٱَّتَّ ٌّ ِ ا  ّللَّ

آ  ٌَ ًَ َو ََ َمۡريَ ِصيَح ٱۡب ٍَ ۡ ٓ  َوٱل َّٰ مُِرٓواْ إَِّلَّ ِِلَۡػتُُدٓواْ إَِل
ُ
ۥ اۖۡ ا َنَِّٰخد  أ ُّ َ َٔ  ُشتَۡدَِّٰ ُْ  

َّ إَِّلَّ َّٰ ٓ إَِل َّلَّ
ا يُۡۡشُِكٔنَ  ٍَّ  [.31]اًمتقسم٦م:  ﴾َخ

  ُأجْم٤م –ق ذم اًمّم٤محللم ٚمُ صمؿ وىمع اًمنمك ذم ُمنميمل اًمٕمرب سم٥ًٌم اًمٖم - ،

ذم ىمقًمف ¶ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس  :ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ

ىَّٰ ﴿شمٕم٤ممم:  ََّٰج وَٱىُۡػزَّ  َؼ ي  قِ ؾَم  ٧مُّ ٚمُ  يَ اًل ضُم رَ  تُّ اًماَل  يم٤منَ »ىم٤مل: ، ]19اًمٜمجؿ: [ ﴾ٱىلَّ

ًَ  ٧مُّ ٚمُ يَ  . وذم رواي٦م اسمـ أيب طم٤مشمؿ زي٤مدة: يم٤منَ (1)ش٤مج  احلَ  ال ومَ  رِ جَ  احلَ غَم قمَ  يَؼ قِ اًم

َ يَ  وهُ دُ ٌَ ٕمَ ومَ  ،ـَ ٛمِ  ؾَم إاَل  دٌ طَم أَ  فُ ٜم ُمِ  ُب نم 
(8). 

قيؼ ومامت، ومٕمٙمٗمقا قمغم ىمؼمه»وىم٤مل جم٤مهد:  ًَ  .(3)شيم٤من يُٚم٧مُّ اًم

 اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ًم٧َم َيُٚم٧م   :سمتِمديد اًمت٤مء، يٕمٜمل شتُّ اًماَل » وهذا قمغم أن اًمٚمٗمٔم٦م

.  ومٝمق اَلت 

                                                             

 (.4859اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )أظمرضمف ( 1)

 .(653/ 7)ش اًمدر اعمٜمثقر»، و(618/ 8ش )ومتح اًم٤ٌمري»( 8)

 .(48/ 88) اًمٓمؼمي شمٗمًػم (3)
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  صمؿ وىمع اًمنمك ذم هذه األُم٦م اعمحٛمدي٦م سم٥ًٌم اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم، وذًمؽ

قا ذم ٚمَ طمدث ذم هذه األُم٦م هق ذك اًمًٌئٞم٦م اًمذيـ همَ أن أول ذك ذم األنداد 

ورازىمٜم٤م. وه١مالء  ،وظم٤مًم٘مٜم٤م ،قه، وىم٤مًمقا ًمف: أن٧م رسمٜم٤مٝمُ قمكم ؓ طمتك أخَ 

 اؾمتت٤مهبؿ قمكم ؓ وم٠مبقا وم٠مطمرىمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر، وىم٤مل:

 (1)ٜمؼما ٧ُم ٟم٤مري ودقمقُت ىمُ ج  أضَم                را ح٤م رأج٧ُم األُمَر أُمرا ُمٜمٙمَ 

ومٖمٚمقا ذم أهؾ اًمٌٞم٧م، وٟمٕمتقهؿ سمّمٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ ٝمؿ همالة اًمراومْم٦م ٕمَ وشمٌِ 

 درة اعمٓمٚم٘م٦م، وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م.اًمتٍمف ذم اًمٙمقن، واًم٘مُ 

 وأفمٝمر ُم٤م يٙمقن اًمٖمٚمق ذم اًمٓمقائػ: اًمراومْم٦م واًمّمقومٞم٦م.

  ُٛمقا اًم٘مٌقر وهمٚمقا ذم أصح٤مهب٤م، قريلم اًمذيـ قمٔمَ ٌُ صمؿ فمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م ذم اًم٘م

 ووىمٕمقا ذم اًمنمك أو ُم٤م يقصؾ إًمٞمف.

 ىم٤مًمف أطمدهؿ ذم اًمٌدوي: وُمـ ذًمؽ ُم٤م

 يددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م َُمددددددددددددددددددددددددددددددددددـ رُمددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مه اًمدددددددددددددددددددددددددددددددددددهُر سم٤مإلزقمدددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مِج 

  

ِج   ٟمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مِد سمَٕمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزم: يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م أبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤م ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَرا

   

 ومٝمدددددددددددددددددددددددددددق األُمددددددددددددددددددددددددددد٤مُن ُمدددددددددددددددددددددددددددـ احلدددددددددددددددددددددددددددقادث إن أتَددددددددددددددددددددددددددد٧م

  

ضِمددددددددددددددددددددددددددددددددل  وهدددددددددددددددددددددددددددددددق اعمدددددددددددددددددددددددددددددددالذ ًمٜمدددددددددددددددددددددددددددددددد٤م وقَمدددددددددددددددددددددددددددددددقُن اًمرا

   

يَمٛمدددددددددددددددددددددددددددددددددد٧م ُد إذا اخلُُٓمددددددددددددددددددددددددددددددددددقُب شمرا  وهدددددددددددددددددددددددددددددددددق اعمددددددددددددددددددددددددددددددددددرا

  
                                                             

 (.1553) شُمٕمجؿ اسمـ األقمرايب»(، و3217يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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 وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق اعمجٞمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٥ُم ًمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقمقة اعمُحتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مِج 

   

َهُؿ  دددددددددددددددددددددددددددددددفِ وهدددددددددددددددددددددددددددددددق اًمٓمٌٞمددددددددددددددددددددددددددددددد٥ُم ًمٜمددددددددددددددددددددددددددددددد٤م، وَُمدددددددددددددددددددددددددددددددر   ٌ
 ـمِ

  

ي ودددددددددددددددددددددددددددددددٕمٞمَػ احلددددددددددددددددددددددددددددددد٤مِل دون قمدددددددددددددددددددددددددددددددالِج  ِ (1)ُيدددددددددددددددددددددددددددددددؼم 
 

   

ومّمؾ: وُمـ أؾم٤ٌمب قم٤ٌمدة األصٜم٤مم: اًمٖمٚمق ذم »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  : 

ٜمّمح ظمر يمالُمف، وهق مجٞمؾ ُم١مصمر، يُ آإمم  ،(8) ش...اعمخٚمقق وإقمٓم٤مؤه ومقق ُمٜمزًمتف 

 سمٛمراضمٕمتف.

 ضمٗم٤مء.ٝمؿ، سمال همٚمق وال ٗمظ ُمٜمزًمتُ هؿ، وحُت ٕمرف ىمدرُ اخلالص٦م: أن اًمّم٤محللم يُ و

○ ○ ○ 

 :عٍد الكبٕز - تعاىل -َقِصد عبادة اهلل  املبشح الجاٌ٘:

ُم٤م ضم٤مء ُمـ اًمتٖمٚمٞمظ ومٞمٛمـ قمٌد اهلل قمٜمد » :هلذا اعم٘مّمد سم٤مب قم٘مد اًمِمٞمخ  

قمٜمد  - شمٕم٤ممم -، وهذا اًمتٖمٚمٞمظ ومٞمٛمـ قمٌد اهلل شىمؼم رضمؾ ص٤مًمح ومٙمٞمػ إذا قمٌده؟!

اًم٤ٌمب أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م وذيمر اًمِمٞمخ ذم ! اًم٘مؼم، ومٙمٞمػ سمٛمـ قمٌد ص٤مطم٥م اًم٘مؼم ٟمٗمًف؟

 شمْمٛمٜم٧م اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد.

                                                             

 ، ألمحد صٌحل ُمٜمّمقر.شسملم احل٘مٞم٘م٦م واخلراوم٦م ياًمًٞمد اًمٌدو»يٜمٔمر:  (1)

 .(886/ 8) شإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (8)
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ُد قم٤ٌمدِة اهلل  قمٜمد اًم٘مٌقر ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك، وؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة  - شمٕم٤ممم -وىَمّم 

)ال يذسمح هلل سمٛمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل(. وهل أجْم٤م ُمـ صقر  :إًمٞمٝم٤م ذم سم٤مب

 اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم.

األُمقر اًمٔم٤مهرة شمقضم٥م اعمِم٤مهب٦م واعمِم٤ميمٚم٦م ذم »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(1)»ُمِم٤مهب٦م وُمِم٤ميمٚم٦م ذم األُمقر اًم٤ٌمـمٜم٦م قمغم وضمف اعم٤ًمرىم٦م واًمتدري٩م اخلٗمل

اعم٠ًمخ٦م ُمـ ظمالل أرسمع صقر، هل اعمِمٝمقرة اعمٜمتنمة هذه وؾمٞمٙمقن قمرض  

 ذم هذا اًم٤ٌمب، ٟمًقىمٝم٤م ذم ُمٓم٤مًم٥م:

 :املطمب األٔه: اختاذ الكبٕز وطادد

 وومٞمف ُم٤ًمئؾ:

  :اًمقاردة ذم اعم٠ًمخ٦م اًمٜمّمقصاعم٠ًمخ٦م األومم: 

أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م، وذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م يمثػمة ؾم٤مق ُمٜمٝم٤م     ؾم٤مق اعم١مًمػ

حتذير اًم٤ًمضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر » أرسمٕم٦م قمنم طمديث٤م ذم    اًمِمٞمخ األًم٤ٌمين

 يمام ي٠ميت:شمٚمؽ األطم٤مدي٨م واًمققمٞمد اًمقارد ومٞمٝم٤م،  . ويالطمظ شمٜمقع أخٗم٤مظشُم٤ًمضمد

 :اًمٚمٕمـأوال: 

                                                             

ط اعمًت٘مٞمؿ» (1)  .882صش اىمتْم٤مء اًمٍما
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ٜم٦َُم »ىم٤مل: ☺ قمـ اًمٜمٌل ▲  قم٤مئِم٦مورد ذم قمدة أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م: قمـ  ًَمٕم 

٤مضِمدَ اًمٞم اَّلَلُ قَمغَم  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  .(1)شُٝمقدِ َواًمٜمََّم٤مَرى، اخَتَُذوا ىُمٌُقَر َأنٌ 

 :سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اهلل عمـ ومٕمٚمف اًمدقم٤مءصم٤مٟمٞم٤م: 

اخَتَُذوا  :ىَم٤مشَمَؾ اَّلَلُ اًمٞمَُٝمقدَ ☺: »ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: قمـ أيب هريرة ؓ 

٤مضِمدَ  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ  .(8)شىُمٌُقَر أَن

ر اخلٚمؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مسم٠مَّنؿ ِذ  احلٙمؿصم٤مًمث٤م:   :ا

ُأوََلَِؽ إَِذا َُم٤مَت ومِٞمِٝمؿ  اًمَرضُمُؾ » ىم٤مل:☺ قمـ اًمٜمٌل ▲  قمـ قم٤مئِم٦م

ِجًدا، َوَصَقُروا ومِٞمفِ - َأو  اًم َٕمٌ ُد اًمَّم٤مًمُِح  -اًمَّم٤مًمُِح   ً ِه َُم
ِ ا قَمغَم ىمؼَم  َقَر،  ، سَمٜمَق  شمِٚم َؽ اًمّمُّ

 
ِ
َٚم ِؼ قِمٜم َد اَّلَل ُر اخل  ا  .(3)شُأوََلَِؽ ِذَ

 :اًمتٍميح سم٤مًمٜمٝمل قمٜمفراسمٕم٤م: 

٧ُم اًمٜمٌَل : ؓ ىم٤مل اَّلَل  قمٌد سمـ قمـ ضُمٜم ُدب َأاَل »َوُهَق َيُ٘مقُل: ، ط ؾَمِٛمٕم 

٤مضِمَد،  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ـ  يَم٤مَن ىَمٌ ٚمَُٙمؿ  يَم٤مٟمُقا َيتَِخُذوَن ىمٌُُقَر أَن َأال وَماَل شَمتَِخُذوا اًم ُ٘مٌُقَر َوإَِن َُم

٤مضِمدَ  ًَ ـ  َذًمَِؽ  :َُم ٤َميُمؿ  قَم  .(4)شوَم٢ِمين  أََّن 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 (.532(، وُمًٚمؿ )437: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 ( شم٘مدم خترجيف.3)

 ( شم٘مدم خترجيف.4)
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 :☺اًمت٠ميمٞمد قمغم ذًمؽ ذم آظمر طمٞم٤مشمف ظم٤مُم٤ًم: 

ُمع ُم٤م هق ومٞمف ُمـ  ،هبذا األُمر☺ وهذا مم٤م يدل قمغم ؿمدة اهتامُمف وقمٜم٤ميتف 

٧ُم اًمٜمٌَل» : ؓ ىَم٤مَل  ومٗمل طمدي٨م ضمٜمدب اعمرض واًمِمدة. ٌ َؾ  ط ؾَمِٛمٕم  ىَم

سٍ   .(1)...ش َأن  َيُٛمقَت سمَِخٛم 

 .(8) ش..ىَم٤مَل ذِم َُمَرِوِف اًَمِذي َُم٤مَت ومِٞمِف.»: ىم٤مًم٧م ▲ وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م

ٌَٞم َدَة ؓو ِرضُمقا َيُقَد »☺: ىم٤مل: آظِمُر َُم٤م شَمَٙمَٚمَؿ سمِِف اًمٜمٌَِلُّ  قمـ أيب قُم َأظم 

ـ  ضَمِزيَرةِ اًم َٕمَرِب،  َن ُِم َرا ِؾ ٟمَج  َج٤مِز، َوأَه 
ِ ِؾ احل  ـَ َأه  َر اًمٜم٤َمِس اًَمِذي ا ٚمَُٛمقا َأَن ِذَ َواقم 

٤مضِمدَ  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ  .(3)شاخَتَُذوا ىُمٌُقَر أَن

ًمف أنف يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر. ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن هذا اًمٗمٕمؾ أىمؾُّ   أطمقا

  :صقرة اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمداعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 يتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد صمالث صقر:

 :اًمّمالة قمغم اًم٘مٌقر سمٛمٕمٜمك اًمًجقد قمٚمٞمٝم٤ماألومم: 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 ( .589( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1332: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

ش اآلطم٤مد واعمث٤مين»، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم (881/ 3)ش اعمًٜمد»: أظمرضمف أمحد ذم صحٞمح (3)

 ف األرٟم٤مؤوط. وًمف ؿمقاهد يمثػمة.وصحح (،835)
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 ُمث٤مًمف: أراد رضمؾ أن يّمكم اًمْمحك، ومذه٥م إمم ىمؼم رضمؾ ص٤مًمح، ويمؼَم و

 .- شمٕم٤ممم -وضمٕمؾ ؾمجقده قمغم اًم٘مؼم. وهق ي٘مّمد اًمّمالة هلل 

 :اًمث٤مٟمٞم٦م: اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مؼم سم٤مًمّمالة واًمدقم٤مء

 : اًم٘مٌٚم٦مٕمؾ اًم٘مؼم سمٞمٜمف وسملم، سم٠من جيصقرشمف: أن يتقضمف سم٤مًمّمالة إمم ضمٝم٦م اًم٘مؼمو

 ذم ىمٌٚمتف، يًجد إًمٞمف، وال يًجد قمٚمٞمف. اًم٘مؼم ومٞمٙمقن

  ؓي  قِ ٜمَد اًمٖمَ صمَ ر  َّنٌل سيح، وهق طمدي٨م أيب ُمَ  ذه اًمّمقرةه وضم٤مء ذم

قا قَمغَم اًم ُ٘مٌُقِر، َواَل شُمَّمٚمُّقا إًَِمٞم َٝم٤م»☺: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملىم٤مل ًُ
 .(1)شاَل دَم ٚمِ

 قمٜمف. ألن اًمٜمٝمل قم٤مئد إمم ذات اعمٜمٝمل   :وًمق ومٕمؾ وم٤مًمّمالة سم٤مـمٚم٦م

َرأًَة  : ؓ حلدي٨م أيب هريرة :ًتثٜمك ُمـ ذًمؽ: صالة اجلٜم٤مزةويُ  َأَن اُم 

ِجَد   ً َ َداَء يَم٤مَٟم٧م  شَمُ٘مؿُّ اعم  ٤م  -ؾَمق    -َأو  ؿَم٤مسمًّ
ِ
٠َمَل قَمٜم َٝم٤م طوَمَٗمَ٘مَدَه٤م َرؾُمقُل اهلل ًَ  -، وَم

: َُم٤مَت، ىَم٤مَل:  -َأو  قَمٜم ُف  َرَه٤م ش ؟ٜم تُؿ  آَذٟم تُُٛمقيِن َأوَماَل يمُ »وَمَ٘م٤مًُمقا ىَم٤مَل: وَمَٙم٠َمََّنُؿ  َصَٖمُروا َأُم 

َرُه  - هِ »وَمَ٘م٤مَل:  -َأو  َأُم  ِ قُه، وَمَّمغَم قَمَٚمٞم َٝم٤م، صُمَؿ ىَم٤مَل:  .شُدًمُّقيِن قَمغَم ىمؼَم  إَِن َهِذهِ »وَمَدًمُّ

ٚمَِٝم٤م، َوإَِن اهلَل  ُرَه٤م هَلُؿ  سمَِّماَليِت  - َوضَمَؾ قَمَز  -اًم ُ٘مٌُقَر مَم ُٚمقَءٌة فُمٚم َٛم٦ًم قَمغَم َأه  ُيٜمَق 

شقَمَٚمٞم ِٝمؿ  
(8). 

 :اًمث٤مًمث٦م: سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر وىمّمد اًمّمالة ومٞمٝم٤م

                                                             

 (.978( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.956(، وُمًٚمؿ )1337: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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ٌٜمك ُمًجد قمغم هذا اًم٘مؼم، ومٞمٙمقن سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن هٜم٤مك ىمؼم رضمؾ ص٤مًمح، ومٞمُ 

سم٤مب ُم٤م » ب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز:قَ اًم٘مؼم ذم داظمؾ اعمًجد. وسمَ 

 : أنَ ▲ قم٤مئِم٦مَ . وؾم٤مق ومٞمف طمدي٨م ش٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقريٙمره ُمـ اخت  

ٞمَُٝمقَد َواًمٜمََّم٤مَرى»ذِم َُمَرِوِف اًَمِذي َُم٤مَت ومِٞمِف:  ىَم٤مَل ☺ اًمٜمٌَِل   ـَ اَّلَلُ اًم  اخَتَُذوا  :ًَمَٕم

ِجًدا  ً ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ هُ  ش.ىُمٌُقَر أَن َ اَل َذًمَِؽ أَلَب َرُزوا ىَمؼم  : َوًَمق  َِمك َأن   ،ىَم٤مًَم٧م  َ َأين  َأظم  هَمػم 

ِجًدا  ً ُيَتَخَذ َُم
(1). 

  :طمٙمٛم٦م اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمداعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: 

قا ومٞمف، ٚمُ : أن ذم هذا اًمٗمٕمؾ شمٕمٔمٞمام زائدا ًمٚمٛمخٚمقق وهمُ -واهلل أقمٚمؿ  -احلٙمٛم٦م 

 ... اعقَ وؾُم  د  وهق وؾمٞمٚم٦م إمم قم٤ٌمدشمف، يمام وىمع ًم٘مقم ٟمقح ذم اًمرضم٤مل اًمّم٤محللم: وَ 

، صمؿ ٤مًمٕمٙمقف قمغم ىمٌقرهؿسمدأ سم ج هبؿ قمغم ظمٓمقات:وم٢من اًمِمٞمٓم٤من شمدرَ  :إًمخ

هؿ وشمِمقي٘مٝمؿ وحتٛمٞمًٝمؿ ًمٚمٕم٤ٌمدة ػمًمتذيم :شمّمقير أصٜم٤مم قمغم صقرهؿاٟمت٘مؾ إمم 

 .-شمٕم٤ممم  -، قمٞم٤مذا سم٤مهلل ٕم٤ٌمدهتؿواٟمتٝمك سم إذا رأوه٤م.

  :سمٕم٦م  :طمٙمؿ هذه اعمِم٤مهداعم٠ًمخ٦م اًمرا

ٌقر وقُمٔم ٛم٧م، وضُمٕمؾ هل٤م اًمًتقر، واعم٘م٤مُم٤مت اًمتل سُمٜمٞم٧م قمغم اًم٘م هذه اعم٤ًمضمد

 واًمٜمذور، واًمذسم٤مئح، ُم٤م طمٙمٛمٝم٤م ذم ديـ اهلل؟.

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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هذه اعم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمٌقر األنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم، »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

واعمٚمقك وهمػمهؿ يتٕملم إزاًمتٝم٤م هبدم أو سمٖمػمه، هذا مم٤م ال أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م سملم 

 .(1)شاًمٕمٚمامء اعمٕمرووملم

ال جيقز إسم٘م٤مء ُمقاوع اًمنمك واًمٓمقاهمٞم٧م سمٕمد »  :  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

اًم٘مدرة قمغم هدُمٝم٤م وإسمٓم٤مهل٤م يقُم٤م واطمدا، وم٢مَّن٤م ؿمٕم٤مئر اًمٙمٗمر واًمنمك وهل أقمٔمؿ 

ومال جيقز اإلىمرار قمٚمٞمٝم٤م ُمع اًم٘مدرة اًمٌت٦م، وهذا طمٙمؿ اعمِم٤مهد اًمتل  ،اعمٜمٙمرات

 .(8)شسمٜمٞم٧م قمغم اًم٘مٌقر اًمتل اختذت أوصم٤مٟم٤م وـمقاهمٞم٧م شمٕمٌد ُمـ دون اهلل

ٜمل قمغم ىمؼم، يمام يٜمٌش اعمٞم٧م إذا دومـ ذم دم اعمًجد إذا سمُ ُي »ْم٤م: وىم٤مل أج

ومال جيتٛمع ذم ديـ اإلؾمالم ُمًجد اعمًجد، ٟمص قمغم ذًمؽ اإلُم٤مم أمحد وهمػمه. 

ومٚمق ووٕم٤م ُمٕم٤م مل  .، سمؾ أيام ـمرأ قمغم اآلظمر ُمٜمع ُمٜمف، ويم٤من احلٙمؿ ًمٚم٤ًمسمؼوىمؼم

ًمٜمٝمل  :ذا اعمًجدجيز، وال يّمح هذا اًمقىمػ، وال جيقز، وال شمّمح اًمّمالة ذم ه

ضم٤م، ☺ رؾمقل اهلل  قمـ ذًمؽ، وًمٕمٜمف ُمـ اختذ اًم٘مؼم ُمًجدا أو أوىمد قمٚمٞمف ها

ومٝمذا ديـ اإلؾمالم اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف وٟمٌٞمف، وهمرسمتف سملم اًمٜم٤مس يمام 

 .(3)ششمرى

                                                             

ط اعمًت٘مٞمؿ» (1)  (.675/ 8ش )اىمتْم٤مء اًمٍما

 (.436/ 3ش )زاد اعمٕم٤مد» (8)

 (.522/ 3اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (3)
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 ،سمٜمل قمٚمٞمف ُمًجدصمؿ وم٢من يم٤من اًم٘مؼم أؾمٌؼ  :واخلالص٦م أن احلٙمؿ ًم ؾمٌؼ

دومـ ومٞمف اعمٞم٧م، ومٞمٜمٌش اًم٘مؼم صمؿ أؾمٌؼ  وإن يم٤من اعمًجد .ومٞمٝمدم اعمًجد ويزال

 وخيرج اعمٞم٧م ُمـ اعمًجد.

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م أن هذا األُمر ُمٜمقط سم٤مًم٘مدرة، واًمٜمٔمر ذم ىم٤مقمدة اعمّم٤مًمح 

 واعمٗم٤مؾمد ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر.

  :اخت٤مذ اآلصم٤مر ُم٤ًمضمداعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم: 

وهمػمهؿ، واعمراد سم٤مآلصم٤مر: األُم٤ميمـ اًمتل السمًٝم٤م اًمّم٤محلقن ُمـ األنٌٞم٤مء 

 سمجٚمقس أو قم٤ٌمدة وٟمحقمه٤م.

 قمت٘م٤مد ومْمٚمٝم٤م وسمريمتٝم٤م. الواخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد سم٠من شم٘مّمد ًمٚمٕم٤ٌمدة 

 وهذه اآلصم٤مر ًمٞم٧ًم ىمٌقرا، ومٝمؾ شم٠مظمذ أطمٙم٤مم اًم٘مٌقر؟.

ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م رؾمقُل اهلل  هذه اعم٠ًمخ٦م قمده٤م اعم١مًمػ  

 أهَؾ اجل٤مهٚمٞم٦م.☺ 

ُروِر سمـ ؾُمقيد ىم٤مل: قمـو ٜم٤َم َُمَع قُمَٛمَرؓ ذِم طَمَج٦ٍم طَمَجَٝم٤م، وَمَ٘مَرأَ  اعَمٕم  ظَمَرضم 

ِر:  َٗمج  ۡغَدَِّٰب ٱىۡفِيوِ ﴿سمِٜم٤َم ذِم اًم 
َ
ًۡ حََر َنيَۡؿ َذَػَو َربَُّم ةِأ َ ل

َ
، [1]اًمٗمٞمؾ:  ﴾خ
يَلَِّٰؿ كَُريٍۡض و﴿ ٌ َتِدُرونَ  ،، وَمَٚماَم ىَم٣َم طَمَجُف َوَرضَمعَ [1]ىمريش:  ﴾ِۡلِ  ،َواًمٜم٤َمُس َي

  .شَُم٤م َهَذا؟»وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
ِجٌد َصغَم ومِٞمِف َرؾُمقُل اَّلَل  ً : َُم َهَٙمَذا »، وَمَ٘م٤مَل: طوَمَ٘م٤مًُمقا
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ِٙمَت٤مِب  ُؾ اًم  ِٝمؿ  سمَِٞمًٕم٤م :َهَٚمَؽ َأه 
َِٞم٤مئِ ـ  قَمَرَو٧م  ًَمُف ُِمٜم ُٙمؿ  ومِٞمِف اًمَّماَلُة  !اخَتَُذوا آصَم٤مَر َأنٌ  َُم

ِرض  ًَمُف ُِمٜم ُٙمؿ   ـ  مَل  شَمٕم  ، َوَُم  .(1)شومِٞمِف اًمَّماَلُة وَماَل ُيَّمؾ  وَمٚم ُٞمَّمؾ 

قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل: سمٚمغ قمٛمَر سمـ اخلٓم٤مب ؓ أن ٟم٤مؾم٤م ي٠متقن اًمِمجرة اًمتل و

 . (8)ٕم٧مٓمِ وم٠مُمر هب٤م وم٘مُ  -سمٞمٕم٦م اًمروقان  -قيع حتتٝم٤م سمُ 

ـَ  ٧ُم ٠مخ  ٦م ىم٤مل: ؾَم قمَ زَ وقمـ ىمَ  وهق اجلٌُؾ اًمذي ، ؟قرَ  اًمٓمُّ آيِت ¶:  رَ ٛمَ قمُ  اسم

وا ٤مل: اَل ٤م، وىمَ ٠مهِتَ  شمَ اَل وَ  قرَ اًمٓمُّ  ع  وم٘م٤مل: دَ . فِ ٞم  ٚمَ قمَ  ♠ك قؾَم اهلُل ُمُ  ؿَ ٚمَ يمَ   شَمُِمدُّ

د٤مضمِ ًَ ُمَ  ٦مِ الصمَ  صمَ  إمَم إاَل  ٤مَل طَم اًمر  
(3). 

ٔاْ ﴿ :-شمٕم٤ممم  - اهلل ذم ىمقل ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس وؾمٌؼ  ُ  َوكَال
ا َٔاٗع  َوََّل َحُؾَٔث َويَُػَٔق َونَۡۡس  ا َوََّل ُش ًۡ َوََّل حََذُرنَّ َوّد  خَُس َٓ ِ  ﴾ََّل حََذُرنَّ َءال

                                                             

 ،(7552) سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم(، وا8734ش )اعمّمٜمػ»ذم اًمرزاق  قمٌد: أظمرضمف صحٞمح ُمقىمقف (1)

 : ؾمٜمده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.185صش حتذير اًم٤ًمضمد»ىم٤مل األًم٤ٌمين ذم و

، (7545ش )اعمّمٜمػ»ذم  سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم(، وا8/122ش )اًمٓمٌ٘م٤مت»اسمـ ؾمٕمد ذم أظمرضمف  (8)

 ُمٜم٘مٓمع.رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم أنف و

( ووىمع ومٞمف قمـ قمرومج٦م 9171ش )اعمّمٜمػ»: أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم صحٞمح ُمقىمقف (3)

 شاًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 15544) سمـ أيب ؿمٞم٦ٌمقمـ اسمـ قمٛمر، وهق شمّمحٞمػ، وا

 .187صش حتذير اًم٤ًمضمد»ؾمٜمده األًم٤ٌمين ذم  ، وصحح(13683)

(، وصححف 1193، واًمٗم٤ميمٝمل )(65/ 8) شُمٙم٦م أظم٤ٌمر»ذم  ألزرىمل: اوأظمرضمف ُمرومققم٤م

 .-شمٕم٤ممم  -، وؾمٞم٠ميت ىمري٤ٌم، إن ؿم٤مء اهلل 886صش أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز»ذم  -أجْم٤م  -األًم٤ٌمين 
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طَمك » :، ىَم٤مَل [83]ٟمقح:  ٍم ُٟمقٍح، وَمَٚماَم َهَٚمُٙمقا َأو  ـ  ىَمق  لَم ُِم
اَمُء ِرضَم٤مٍل َص٤محِلِ َهِذِه َأؾم 

قَن ومِٞمَٝم٤م َأن َّم٤مسًم٤م  ًُ
ِٝمؿ  اًَمتِل يَم٤مُٟمقا جَي ٚمِ

ًِ ٤مًمِ ٌُقا إمَِم جَمَ ُِمِٝمؿ  َأِن اٟم ُّم اًمَِمٞم َٓم٤مُن إمَِم ىَمق 

، وَمَٗمَٕمُٚمقا  اَمئِِٝمؿ  قَه٤م سم٠َِمؾم  ِٕمٚم ؿُ ، ومَ َوؾَمٛمُّ ، طَمَتك إَِذا َهَٚمَؽ ُأوََلَِؽ، َوُٟمِزَ اًم  ٌَد  ، َٚمؿ  شُمٕم 

 .(1)شقُمٌَِدت  

ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ أنس وهمػمه ُمـ قمٚمامء »٤مح اًم٘مرـمٌل  : ىم٤مل اسمـ وَو 

 . (8)شطمداُم٤م قمدا ىم٤ٌمء وأُ  ،☺اعمديٜم٦م يٙمرهقن إشمٞم٤من اعم٤ًمضمد وشمٚمؽ اآلصم٤مر ًمٚمٜمٌل 

 يتٕمَٛمدأن اآلصم٤مر ال شُم٘مّمد سم٤مًمٕم٤ٌمدة، أي ال  :وظمالص٦م اًمٙمالم ذم هذه اعم٠ًمخ٦م

ر ذم اآلصم٤مر: ألن  .هلل ومٞمٝم٤ماقم٤ٌمدة  وأداء٤م، هاعمًٚمؿ ىمّمد ويمام ىمَررٟم٤م ذم اًم٘مٌقر ُٟم٘مر 

 هذا ي١مدي إمم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واًمُٖمٚمق ومٞمٝم٤م.

 :وهلذا ال ُينَمع زي٤مرة اآلصم٤مر اعمقضمقدة ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وىمّمده٤م سم٤مًمٕم٤ٌمدة، ُمثؾ

اعمنموع عمـ زار اعمديٜم٦م اًمّمالة ذم اعمًجد . سمؾ ُمًجد اًم٘مٌٚمتلم، واعم٤ًمضمد اًمًٌٕم٦م

 ًمٚمرضم٤مل زي٤مرة ُم٘مؼمة اًمٌ٘مٞمع وؿمٝمداء أطمد.ُينمع و. اًمٜمٌقي، وُمًجد ىُم٤ٌمء

  :طمٙمؿ اًمّمالة ذم ُمًجد ومٞمف ىمؼماعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمدؾم٦م: 

 اعمًٚمٛملم.وهذه ُم٠ًمخ٦م قمٛمٚمٞم٦م متس احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ًمقضمقد ذًمؽ ذم قمدد ُمـ سمٚمدان 

                                                             

 .( شم٘مدم خترجيف1)

 ، واٟمٔمر اعمزيد ذم اعم٠ًمخ٦م: 43صش اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م( »8)

http://islamqa.info/ar/66111 
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 : أن هذه اعم٠ًمخ٦م هل٤م صقرشم٤من:واجلقاب

: أن يٙمقن اًم٘مؼم ؾم٤مسم٘م٤م قمغم اعمًجد، سمحٞم٨م يٌٜمك اعمًجد قمغم اًمّمقرة األومم

 اًم٘مؼم.

جي٥م هجر هذا اعمًجد وقمدم اًمّمالة ومٞمف، وقمغم أنف : ذم هذه اًمّمقرة احلٙمؿو

 ُمـ سمٜم٤مه أن يدُمف، وم٢من مل يٗمٕمؾ وضم٥م قمغم وزم أُمر اعمًٚمٛملم أن يدُمف.

ٜمل قمغم اًمنمك ال قمغم اًمت٘مقى، وهق ُمـ ضمٜمس ُم٤ًمضمد ا اعمًجد سمُ وهذ

ر، وىمد ةَد  ﴿ ☺:ًمٜمٌٞمف  - شمٕم٤ممم -اهلل  ىم٤مل اًميا
َ
ًۡ ذِيِّ خ ّشَِس ََّل َتُل

ُ
ۡصِجٌد أ ٍَ َّ ا  ل

َٔىَّٰ  َٔم ذِيِّ لَۡعَ ٱۡلَّۡل ن َتُل
َ
َخقُّ أ

َ
ٍم أ ۡٔ ِل يَ وَّ

َ
َۡ أ  [.128]اًمتقسم٦م:  ﴾ٌِ

 شمرشم٥م قمٚمٞمف شمرك اجلامقم٦م. ذم هذا اعمًجد، وًمق ّمغَم ومال يُ 

ؾم٤مسم٘م٤م قمغم اًم٘مؼم، سمحٞم٨م يدومـ اعمٞم٧م ومٞمف  : أن يٙمقن اعمًجدُ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

 سمٕمد سمٜم٤مء اعمًجد.

جي٥م ٟمٌش اًم٘مؼم، وإظمراج اعمٞم٧م، ودومٜمف ذم أنف : ذم هذه اًمّمقرة احلٙمؿو

 اعم٘م٤مسمر ُمع اًمٜم٤مس.

 طمتك ىمٌؾ أن ُيٜمٌش اًم٘مؼم. وأُم٤م اًمّمالة ذم هذا اعمًجد ومتجقز

ًمٕم٤ٌمدة اهلل، صمؿ ـمرأ قمٚمٞمف  ٤مًل قمغم اًمت٘مقى، ُم١مؾَم ٜمِ هذا اعمًجد سمُ وم٢مذا يم٤من 

اقمتداء: وَمُ٘مؼِمَ ومٞمف ُمٞم ٧م، ومٜمٜمٔمر إمم األصؾ، وهق أنف ُمًجد ُمٌٜمل ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م 
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اًم٘مؼم ذم ضمٝم٦م وُي٘مَٞمد ذًمؽ سمٕمدم يمقن  .ف، واًمّمالة ومٞمف صحٞمح٦مومٞمٌ٘مك قمغم طمٙمٛمِ 

ٛمٜمك أو ا يم٤من اًم٘مؼم ذم اجلٝم٦م اًمٞمُ ٢مذ، وميًت٘مٌؾ اعمّمكم اًم٘مؼم يمٞمال :اًم٘مٌٚم٦م ُم٤ٌمذة

 اًمٞمنى أو ُمـ ظمٚمػ أو ٟمحق ذًمؽ، وم٤مًمّمالة ومٞمف صحٞمح٦م وضم٤مئزة.

ىمٌؾ اهلجرة ☺ ُم٤م قُمٚمؿ ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌَل  :وُمـ أىمقى ُم٤م ُيًتدل سمف قمغم هذا

، أنف يم٤من يّمكم ذم - اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة ًٜم٦مذم اًميمام ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء  -وسمٕمده٤م 

 ُمئ٦م وؾمتقن صٜمام. صمالث اعمًجد احلرام ويٓمقف، ويم٤من طمقًمف

ٕمٌد ُمـ دون اهلل، وُمع ذًمؽ مل يٛمٜمع وهذه األصٜم٤مم ُمٕم٤ممِل ُمـ ُمٕم٤ممل اًمنمك شمُ 

م سُمٜمل قمغم اًمت٘مقى، أؾمًف وسمٜم٤مه  :ُمـ اًمّمالة واًمٓمقاف ومٞمف ألن اعمًجد احلرا

، وطمدوث اعمخ٤مًمٗم٦م ـم٤مرئ قمغم اعمًجد واقمتداء قمٚمٞمف، طظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ 

 ال يٖمػم ُمـ طمٙمٛمف.

ذم اعمًجد، وذم  ▲أنف ال أثر إلدظم٤مل طمجرة قم٤مئِم٦م ٕمٚمؿ وهبذا يُ 

، وال قمغم ☺قمغم ومْمٞمٚم٦م ُمًجده  هلذاٞمف، ال أثر وىمؼم ص٤مطمٌَ ☺ ه جرة ىمؼمُ احلُ 

 ِصَح٦م اًمّمالة ومٞمف.

 :اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: ؿمٌٝم٤مت وضمقاهب٤م 

ََ ﴿ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ: - شمٕم٤ممم -االؾمتدالل سم٘مقًمف  الػبّة األٔىل: ِي كَاَل ٱَّلَّ
 ٰٓ ٔاْ لَۡعَ ۡصِجد  َؽيَتُ ٌَّ ًۡ نَلَخَِّخَذنَّ َغيَيًِۡٓ  ۡمرِِْ
َ
 [.81 ]اًمٙمٝمػ: ﴾اأ
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ًمٜمتخذن قمغم ُمٙم٤مَّنؿ ُمًجدا ًمٕم٤ٌمدة  :واًمِ٘مّم٦م ُمٕمرووم٦م ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ، وم٘م٤مًمقا 

ـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م، وىمد طمٙم٤مه اهلل  :واًم٘م٤مقمدة اهلل، وهذا ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف،  -أن ذع ُم

ه أو إٟمٙم٤مره، مم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞمتف. -قمز وضمؾ   ومل يتٕم٘مٌف سمام يدل قمغم رد 

 :اجلقاب قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ وضمقه

مل يِرد ذقمٜم٤م سمام ومٝمذا ُم٘مَٞمد  :ًمٜم٤م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذعٌ  قمغم اًمتًٚمٞمؿ سم٠من ذعَ  :األول

ٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م إذا مل ي٠مت ذقمٜم٤م ذع ُمـ ىم»سمخالومف، وهٙمذا ٟمّم٧م اًم٘م٤مقمدة: 

، يمام ؾمٌؼ. وم٤مًمٕمج٥م ممـ . وىمد ضم٤مء ذقُمٜم٤م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م سمخالومفشسمخالومف

يًتدل هبذه اآلي٦م وهق يٕمٚمؿ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمٍمحي٦م اًمقاوح٦م ذم اعم٠ًمخ٦م، 

ًۡ َزيۡؼ  َذيَتَّتُِػَٔن ﴿ـمري٘م٦م أهؾ اًمزيغ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهذه  ََ ِِف كُئُبِِٓ ِي
ا ٱَّلَّ ٌَّ

َ
ـَأ

 ُّ ٌِِۡ َّ ا تََشَّٰتَ  [.7]آل قمٛمران:  ﴾ٌَ

ًمٞمس ذم اآلي٦م دالًم٦م قمغم أن ذاك : إذ - أجْم٤م -ال ُيًَٚمؿ سم٠من ذًمؽ ذع هلؿ  :اًمث٤مين

نَلَخَِّخَذنَّ ﴿سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ذم اآلي٦م أن مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مًمقا:  اعمذيمقر يم٤من ذقم٤م هلؿ،
ٌَّۡصِجد   ومٚمٞمس ذم اآلي٦م شمٍميٌح سم٠مَّنؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم،  ،[81 ]اًمٙمٝمػ: ﴾اَغيَيًِۡٓ 

 وقمغم اًمتًٚمٞمؿ سم٠مَّنؿ ُم١مُمٜمقن: ومال يٚمزم أَّنؿ يم٤مٟمقا ص٤محللم ي٘متدى هبؿ.

طمٙمك اسمـ ضمرير ذم اًم٘م٤مئٚملم ذًمؽ ىمقًملم: أطمدمه٤م: »ضم٤مء ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم: 

إَّنؿ اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ. واًمث٤مين: أهؾ اًمنمك ُمٜمٝمؿ، وم٤مهلل أقمٚمؿ. واًمٔم٤مهر أن اًمذيـ 

ىم٤مًمقا ذًمؽ هؿ أصح٤مب اًمٙمٚمٛم٦م واًمٜمٗمقذ. وًمٙمـ هؾ هؿ حمٛمقدون أم ال؟ ومٞمف 
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ـَ اَّلَلُ اًم ٞمَُٝمقَد َواًمٜمََّم٤مَرى اخَتَُذوا»ىم٤مل: ☺ ٟمٔمر: ألن اًمٜمٌل  ِٞم٤َمئِِٝمؿ   ًَمَٕم  ٌ ىمٌُُقَر أَن

ِجًدا  ً شَُم
 .(8)شقا ٚمُ ٕمَ ٤م ومَ ُمَ  رُ ذ  حُيَ  (1)

وىمد دل »   هذه اآلي٦م دًمٞمال قمغم اعمٜمع، وم٘م٤مل:  سمؾ ضمٕمؾ اسمـ رضم٥م

ذم ىمّم٦م  -قمز وضمؾ  -وهق ىمقل اهلل  ،اًم٘مرآن قمغم ُمثؾ ُم٤م دل قمٚمٞمف هذا احلدي٨م

ٰٓ ﴿أصح٤مب اًمٙمٝمػ:  ْ لَۡعَ ٔا ََ َؽيَتُ ِي ًۡ كَاَل ٱَّلَّ ۡمرِِْ
َ
ۡصِجد  أ ٌَّ  ﴾انَلَخَِّخَذنَّ َغيَيًِۡٓ 

ٕمؾ أهؾ اًمٖمٚم٦ٌم قمغم ـ ومِ [، ومجٕمؾ اخت٤مذ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد ُمِ 81 ]اًمٙمٝمػ:

ن ُمًتٜمده اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم واشم٤ٌمع اهلقى، وأنف ًمٞمس ُمـ ٠مِمٕمر سموذًمؽ يُ  ،األُمقر

 .(3)شومٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ اعمٜمتٍم ح٤م أنزل اهلل قمغم رؾمٚمف ُمـ اهلدى

ٔاْ َغيَيًِۡٓ﴿وضم٤مء ذًمؽ سمٕمد ىمقًمف:  ٔاْ ٱۡبُِ
ُ ۖۡ َذَلال ًۡ ُْ ۡمَر

َ
ًۡ أ ُٓ ﴾ ...إِذۡ َحخََجَّٰزَُغَٔن ةَحَِۡ

د ذم اًمتٜم٤مزع ُمـ االظمتالف سمُ  ومٝمٜم٤مك شمٜم٤مزع سملم ـمروملم، وال [،81]اًمٙمٝمػ: 

 واالٟم٘م٤ًمم.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 .(147/ 5)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (8)

 .(193/ 3ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م ) شومتح اًم٤ٌمري» (3)
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ل سم٤مآلي٦م قمغم ضمقاز اًمٌٜم٤مء قمغم ىمٌقر اًمّمٚمح٤مء واخت٤مذ دِ واؾمتُ »ًمقد: ىم٤مل اآلو

اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل ذم  :وضمقاز اًمّمالة ذم ذًمؽ، وممـ ذيمر ذًمؽ ُمًجد قمٚمٞمٝم٤م

 .(1)شوم٤مؾمد يم٤مؾمد وهق ىمقل سم٤مـمؾ قم٤مـمؾ ،طمقاؿمٞمف قمغم اًمٌٞمْم٤موي

ذم ُمًجده، وًمق يم٤من هذا حمرُم٤م ح٤م أىمره ☺  اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمؼم اًمٜمٌل

 :اعمًٚمٛمقن

ـ ذم طمجرشمف اعمالص٘م٦م ومِ دومـ ذم اعمًجد، سمؾ دُ مل يُ ☺ أن اًمٜمٌل  اجلقاب:

وهل ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف. وأُم٤م اعمًجد أقمٔمؿ ُم٤ًمضمد اعمًٚمٛملم وأومْمٚمٝم٤م  ًمٚمٛمًجد،

☺ س قمغم اًمت٘مقى ُمـ أول يقم، وؿم٤مرك اًمٜمٌل ؾم  سمٕمد اعمًجد احلرام، وىمد أُ 

 ذم سمٜم٤مئف.

، ُمٜمٗمّمال قمٜمفُمّمقٟم٤م  ـ اًم٘مؼمُموهٙمذا سم٘مل ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ظم٤مًمٞم٤م 

 ووم٤مشمف. سمٕمد ؾمٌٕم٦م وؾمٌٕملم قم٤مُم٤م ذًمؽقمغم واؾمتٛمر 

يمت٥م ، ٚمؽ اخلٚمٞمٗم٦م األُمقياعم قمٌد سمـ ذم قمٝمد اًمقًمٞمد صمامٟمٞم٦م وصمامٟملم،وذم قم٤مم 

ٕمزيز أن يدم اعمًجد اًمٜمٌقي ويْمٞمػ إًمٞمف اًم قمٌد سمـ إمم أُمػمه قمغم اعمديٜم٦م قمٛمر

، ومجٛمع قمٛمر وضمقه اًمٜم٤مس واًمٗم٘مٝم٤مء ومل يٙمـ ذم ☺طُمَجر زوضم٤مت اًمٜمٌل 

د ومِمؼ قمٚمٞمٝمؿ وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم اًمقًمٞم اعمديٜم٦م أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،

                                                             

 (.15/837) شروح اعمٕم٤مين» (1)

 .311 -889ًمٚمٛمٕمٚمٛمل صش قمامرة اًم٘مٌقر»اٟمٔمر حت٘مٞم٘م٤م ذم اآلي٦م ذم و
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: شمريمُ  اعمًٞم٥م أنٙمر  سمـ ٙمك أن ؾمٕمٞمدٝم٤م قمغم طم٤مهل٤م أدقمك ًمٚمٕمؼمة، وحُي ذًمؽ، وىم٤مًمقا

 يم٠منف ظمٌم أن يتخذ اًم٘مؼم ُمًجدا، ومٙمت٥م قمٛمرُ  :إدظم٤مل طمجرة قم٤مئِم٦م ذم اعمًجد

 سُمد  ُمـ ذًمؽ. سمذًمؽ إمم اًمقًمٞمد، وم٠مرؾمؾ اًمقًمٞمد إًمٞمف ي٠مُمره سم٤مًمتٜمٗمٞمذ، ومٚمؿ يٙمـ ًمٕمٛمرَ 

 ال اًم٘مؼم ومٞمف.دظِم قؾمٕم٦م اعمًجد، ومل يُ سمت ¶ؾمٌ٘مف قمٛمر وقمثامن ىمد و

 جرإؿم٤مرة إمم طُم  :(1)شإًمٞمٝم٤م إٟمف ال ؾمٌٞمَؾ »وضم٤مء قمـ قمٛمر ؓ أنف ىم٤مل: 

 .-ريض اهلل قمٜمٝمـ  -أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم 

 ذم☺  اًمٜمٌل ُمًجد ٚمؽاعم قمٌد سمـ اًمقًمٞمد وؾمع ح٤م»ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز: 

 قمٚمٞمف وأنٙمر ذًمؽ، ذم أؾم٤مء وىمد اعمًجد، ذم احلجرة أدظمؾ األول اًم٘مرن آظمر

 .(8)ش اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض

٦م جَ اعمًجد قمغم ىمؼمه، ومال طمُ  ـَ ٌ  ٘مؼم ذم اعمًجد، ومل يُ مل يُ ☺ ومتٌلم أن اًمٜمٌل 

 ومٞمف عمحت٩م قمغم اًمدومـ ذم اعم٤ًمضمد أو سمٜم٤مئٝم٤م قمغم اًم٘مٌقر.

٤م حَ »: ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  وُمع ُم٤م وىمع وم٘مد اطمت٤مـمقا ذم األُمر

٦م اًمِمٙمؾ ثَ ُمثٚمَ  -▲قم٤مئِم٦م  يٕمٜمل: طمجرة-ٚم٧م طمجرهت٤م ٕمِ ضُم  ع اعمًجدُ ؾم  وُ 

 .(3)ش إمم ضمٝم٦م اًم٘مؼم ُمع اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦مّمكم  ك ألطمد أن يُ طمتك ال يت٠متَ  :دةحمدَ 

                                                             

 .(372/ 86)ش دُمِمؼشم٤مريخ »اسمـ قم٤ًميمر ذم ( ، و81/ 4)ش اًمٙمؼمى  اًمٓمٌ٘م٤مت»ذم اسـم ؾمٕمد  أظمرضمف (1)

 (.835/ 13) شسم٤مز اسمـ ومت٤موى جمٛمقع» (8)

 (.822/ 3) شومتح اًم٤ٌمري» (3)
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رى، وهذا اؾمتج٤مسم٦م دران ُمرشمٗمٕم٦م، ومّم٤مر اًم٘مؼم ُمًتؽما ال يُ ٜمل قمغم اًم٘مؼم ضُم وسمُ 

ي َوصَمٜم٤ًم » طملم ىم٤مل:☺ ًمدقم٤مء اًمٜمٌَل  ِ ٌَدُ اًمَٚمُٝمَؿ اَل دَم َٕمؾ  ىمؼَم   .(1)شُيٕم 

 ِن جيٕش الدوفَ يف الداز؟  :وطألة

 ًُّ ة ًمدومـ أُمقات اعمًٚمٛملم. أُم٤م ىمؼُم ٕمدَ ٦م اًمدومـ ذم اعم٘مؼمة اعمُ ٜمَاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًم

قمغم أطمد  ،(8)شاَل دَم َٕمُٚمقا سُمٞمُقشَمُٙمؿ  َُمَ٘م٤مسمِرَ ☺: »اعمٞم٧م ذم اًمدار ومٝمذا ُمٙمروه: ًم٘مقًمف 

 اًمتٗمًػميـ.

 :قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ شم٠مويالنومٝمذا احلدي٨م ًمف 

 : ال شمتخذوا اًمٌٞمقت ُمٙم٤مٟم٤م ًمٚمدومـ.األول

 وىمراءة اًم٘مرآن. ،واًمذيمر ،: ال دمٕمٚمقه٤م يم٤معم٘م٤مسمر ُمٝمجقرة ُمـ اًمٕم٤ٌمدةاًمث٤مين

ذم سمٞمتف ومٝمذا ُمـ ظمّم٤مئّمف: ًمئال شم٘مع اًمٗمتٜم٦م سمف، يمام ضم٤مء ذم ☺ ف وأَُم٤م دومٜمُ

َ َأنَُف ظَمٌِمَ »احلدي٨م:  ُه، هَمػم  ُ اَل َذًمَِؽ ُأب ِرَز ىَمؼم  ِجًداَوًَمق   ً  .(3)ش َأن  ُيَتَخَذ َُم

ويمذًمؽ . واألصؾ أن اعمًٚمؿ ُيدومـ ذم اعم٘مؼمة، وُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ األنٌٞم٤مء

ٚمقن، وال  :اًمِمٝمداء ُيدومٜمقن ذم ُمّم٤مرقمٝمؿ، أي ًَ ذم ُمٙم٤من ُمقهتؿ: ألَّنؿ ال ُيٖم

  قمٚمٞمٝمؿ.ُيّمغَم 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 (.782أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 8)

 شم٘مدم خترجيف. (3)
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 :املطمب الجاٌ٘: الدعاء

 اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مؼم ًمف صمالث صقر:

 ،وي٠ًمخف ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت. ومٞم٘مقل: ي٤م ومالن ،ص٤مطم٥م اًم٘مؼم : أن يدقمقَ األومم

 أؾم٠مخؽ اًمقًمد، أؾم٠مخؽ اعمدد. ،أهمثٜمل، ي٤م ؾمٞمدي

ألن اًمدقم٤مء هبذه اًمّمقرة قم٤ٌمدة ال جيقز  :ذكأَّن٤م : هذه اًمّمقرة طمٙمؿو

 .- شمٕم٤ممم -سومٝم٤م ًمٖمػم اهلل 

: أن ي٘مّمد دقم٤مء اهلل قمٜمده: القمت٘م٤مد أنف أومْمؾ وأىمرب ًمإلضم٤مسم٦م، وأن اًمث٤مٟمٞم٦م

اعمٙم٤من ومٞمف ظمّمقصٞم٦م وسمريم٦م، ومٞمذه٥م ًمٚم٘مؼم ويًت٘مٌٚمف ويرومع يديف يدقمق اهللَ هذا 

 ، وي٘مقل: مهللا إين أؾم٠مخؽ يمذا ويمذا.- شمٕم٤ممم -

ألن هذا ُمـ  :سمدقم٦م، ووؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمكأَّن٤م : هذه اًمّمقرة طمٙمؿو

 اعمنموع. اًمُٖمٚمق ذم اعمخٚمقق، وُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر همػم

وال قمـ شم٤مسمع، وال قمـ  ،ص٤مطم٥موُم٤م أطمٗمظ ال قمـ »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  : 

إُم٤مم ُمٕمروف أنف اؾمتح٥م ىمّمد رء ُمـ اًم٘مٌقر ًمٚمدقم٤مء قمٜمده، وال روى أطمد ذم 

وال قمـ أطمد ُمـ األئٛم٦م  ،وال قمـ اًمّمح٤مسم٦م ،☺ذًمؽ ؿمٞمئ٤م، ال قمـ اًمٜمٌل 

 .(1)شاعمٕمرووملم

                                                             

ط اعمًت٘مٞمؿ» (1)  .(1/368) شاىمتْم٤مء اًمٍما
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: -ُمثال  - ومٞم٘مقل ،: أن يدقمَق اهلَل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم. ومٞمذه٥م ًمٚم٘مؼم ويدقمقاًمث٤مًمث٦م

ـ ري٤مض اجلٜم٦م ،ًمّم٤مطم٥م هذا اًم٘مؼممهللا اهمٗمر   وٟمحق ذًمؽ. .واضمٕمؾ ىمؼمه روو٦م ُم

 ُمنُموقم٦م، يمام ضم٤مءت اًمًٜم٦م سمذًمؽ.أَّن٤م : هذه اًمّمقرة طمٙمؿو

صقر  ذيمرُ  شسم٤مب ُمـ اًمنمك أن يًتٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل أو يدقمق همػمه»وؾمٌؼ ذم 

 ُمٜمف دقم٤مء ذيمٞم٤م، ودقم٤مء سمدقمٞم٤م، ودقم٤مء حمَرُم٤م. اًمدقم٤مء، وأنَ 

 :الكسآُ عٍد الكبٕزاملطمب الجالح: قساءة 

 ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم هل٤م صقرشم٤من:

 .٤مال سم٠مس هبوهذه اًمّمقرة  :أن يٙمقن ذًمؽ شمٌٕم٤م همػم ُم٘مّمقداألومم: 

ىَمِد وَم٠َمت٤َمَٟم٤م وُمـ أدًم٦م ذًمؽ طمدي٨م قمكم  ؓ ىم٤مل:  َٖمر  يُمٜم٤َم ذِم ضَمٜم٤َمَزٍة ذِم سَمِ٘مٞمِع اًم 

ًَمفُ  ،☺اًمٜمٌَِلُّ  َٟم٤م طَمق  ةٌ  ،وَمَ٘مَٕمَد َوىَمَٕمد  ٍَمَ وَمٜمََٙمَس وَمَجَٕمَؾ َيٜم ُٙم٧ُم  ،َوَُمَٕمُف خِم 

شمِِف، صُمَؿ ىَم٤مَل:  ٍَمَ ـ  »سمِِٛمخ  ـ  ٟمَٗم ٍس َُمٜم ُٗمقؾَم٦ٍم إاَِل يُمت٥َِم َُمَٙم٤مَُّن٤َم ُِم ـ  أطََمٍد، َُم٤م ُِم َُم٤م ُِمٜم ُٙمؿ  ُِم

َٜم٦َِم َواًمٜم٤َمِر، َوإاَِل ىمَد  يُمت٥َِم ؿَمِ٘مٞم٦ًَم أَو  ؾَمِٕمٞمَدةً   وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َي٤م رَ  ش.اجل 
ِ
َأوَماَل  ،ؾُمقَل اَّلَل

َٞمِّمػُم إمَِم قَمَٛمِؾ  ًَ َٕم٤مَدِة وَم ًَ ِؾ اًم ـ  َأه  ـ  يَم٤مَن ُِمٜم٤َم ُِم َت٤مسمِٜم٤َم َوَٟمَدُع اًم َٕمَٛمَؾ؟ وَمَٛم
َٟمَتِٙمُؾ قَمغَم يمِ

ِؾ  َٞمِّمػُم إمَِم قَمَٛمِؾ َأه  ًَ  وَم
ِؾ اًمَِمَ٘م٤مَوةِ ـ  َأه  ـ  يَم٤مَن ُِمٜم٤َم ُِم َٕم٤مَدِة، َوَأَُم٤م َُم ًَ ِؾ اًم َأه 

ُؾ اًمَِمَ٘م٤مَوةِ »ىَم٤مَل:  .ةِ اًمَِمَ٘م٤موَ  َٕم٤مَدةِ، َوأََُم٤م أَه  ًَ وَن ًمَِٕمَٛمِؾ اًم  وَمٞمُٞمََنُ
َٕم٤مَدةِ ًَ ُؾ اًم َأَُم٤م أَه 
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وَن ًمَِٕمَٛمِؾ اًمَِمَ٘م٤مَوةِ  ۡخَفيَّٰ وَٱتَََّقَّٰ ﴿، صُمَؿ ىَمَرأَ: وَمٞمُٞمََنُ
َ
َۡ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
َق  ٥ـَأ وََغدَّ

َي٦مَ [ 6-5]اًمٚمٞمؾ:  ﴾ةِٱۡۡلُۡصَِنَّٰ   .(1)شاآل 

روا ي٤م يمَ إٟم٤ًمٟم٤م رأى همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس قمٜمد اًم٘مؼم، ومذيمرهؿ وىم٤مل: شمذَ ومٚمق أن 

َٔۡن  ُكُّ َجۡفس  ﴿إظمقاين هذا اعمّمػم، صمؿ شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٔـَّ ا حُ ٍَ ِٔۡتِۗ ِإَوجَّ ٍَ ۡ ذَآنَِلُث ٱل
 ُۗ ۡدِخَو ٱۡۡلَََِّث َذَلۡد ـَاَز

ُ
َِ ٱنلَّارِ َوأ ٍََ زُۡخزَِح َغ ثِِۖ َذ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَّٰ ًۡ يَ ُتَٔرُك

ُ
َّٰٔةُ  أ ا ٱۡۡلَيَ ٌَ َو

َتَُّٰع ٱىُۡؾُرورِ  ٌَ  
ۡجيَآ إَِّلَّ  [، ومٝمذا طمًـ.185]آل قمٛمران:  ﴾ٱِلُّ

 :أن يٙمقن ذًمؽ ىمّمدا، القمت٘م٤مد ومْمؾ اعمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م:

ومٝمذا  ،أُم٤مُمف، صمؿ ي٘مرأ ورده أو ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن وي٘مػومٞمذه٥م إمم ىمؼم ُمٕملم، 

 زي٤مرة اًم٘مٌقر.ٝم٤م أصح٤مسمف قمٜمد ٛمَ وال قمٚمَ  ،☺ٕمرف قمـ اًمٜمٌل مل شمُ  :سمدقم٦م

َرأُ  :اَل دَم َٕمٚمُقا سُمٞمُقشمَُٙمؿ  َُمَ٘م٤مسمِرَ ☺: »وذم ىمقًمف  ـَ اًم ٌَٞم ٧ِم اًمَِذي شمُ٘م  إَِن اًمَِمٞم ٓم٤َمَن َيٜم ِٗمُر ُِم

إمم أن اًم٘مٌقر ًمٞم٧ًم ُمقوٕم٤م ًمٚم٘مراءة ذقم٤م، ومٚمذًمؽ  إؿم٤مرةٌ  ،(8)شومِٞمِف ؾُمقَرُة اًم ٌََ٘مَرةِ 

 قمغم ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمٌٞمقت، وَّنك قمـ ضمٕمٚمٝم٤م يم٤معم٘م٤مسمر اًمتل ال ي٘مرأ ومٞمٝم٤م. طمَض 

 .(3)شواًم٘مراءة قمغم اعمٞم٧م سمٕمد ُمقشمف سمدقم٦م»  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 :املطمب السابع: الربض عٍد الكبٕز

                                                             

 (.8647وُمًٚمؿ )( وذم ُمقاوع أظمرى، 1368: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ( شم٘مدم خترجيف.8)

 .117مجع اسمـ ىم٤مؾمؿ ص  شقمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى اعمًتدرك»(3)
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 اًمذسمح قمٜمد اًم٘مؼم ًمف صقرشم٤من:

 .اعمٞم٧مسم٤م إمم هذا ومػميؼ اًمَدم شم٘مرُّ  :داأن يذسمح ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم شمٕمٌُّ : األومم

 .ذك أيمؼم: أََّن٤م ذه اًمّمقرةه طمٙمؿو

سمٛمٕمٜمك أن ي٘مّمد ىمؼما ُمٕمٞمٜم٤م يٕمت٘مد . قمٜمد اًم٘مؼم -شمٕم٤ممم  -اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يذسمح هلل 

سم٤مب ال »وهذه اًمّمقرة ؾمٌ٘م٧م ذم  .- شمٕم٤ممم -وسم٤مؾمٛمف  ومٞمف اًمٗمْمؾ، ويذسمح هلل

 .شيذسمح هلل ذم ُمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل

 وؾم٤مئؾ اًمنمك.وؾمٞمٚم٦م ُمـ أََّن٤م حمرُم٦م، وهل : طمٙمٛمٝم٤مو

ـ األدًم٦م ومٞمٝم  ٤م:وُم

 طمدي٨م 
ِ
ِد َرؾُمقِل اَّلَل  ط صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك ؓ ىم٤مل: َٟمَذَر َرضُمٌؾ قَمغَم قَمٝم 

َٟم٦مَ  َٟم٦َم، وَمَ٘م٤مَل طوَم٠مَتَك اًمٜمٌََِل  ،َأن  َيٜم َحَر إسِماًِل سمٌَُِقا ُت َأن  َأن َحَر إسِماًِل سمٌَُِقا ، ومََ٘م٤مَل: إيِن  َٟمَذر 

٤َمِهٚمِٞم٦َِم يُٕم ٌَدُ َهؾ  يَم٤مَن ومِٞمط: »اًمٜمٌَِلُّ  صَم٤مِن اجل  ـ  أَو  ـٌ ُِم َهؾ  يَم٤مَن »ىَم٤مَل:  .ىَم٤مًُمقا: اَل ش ؟َٝم٤م َوصَم

ٞم٤َمدِِهؿ   ـ  أقَم    .، ىَم٤مًُمقا: اَل ش؟ومِٞمَٝم٤م قِمٞمٌد ُِم
ِ
ِركَ ط: »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل ِف سمِٜمَذ  وم٢َمِٟمَُف اَل َووم٤َمءَ  :أَو 

ـُ آَدمَ  ٚمُِؽ اسم  ، َواَل ومِٞماَم اَل َيٛم 
ِ
ٍر ذِم َُمٕم ِّمٞم٦َمِ اَّلَل  .(1)شًمِٜمَذ 

ـٌ ُمـ أوصم٤من اجل٤مهٚمٞم٦م ومال جيقز اًمذسمح. ومدَل   احلدي٨م قمغم أنف ًمق يم٤من ومٞمف وصم

اَلمِ ☺: »رؾمقل اهلل  : ىم٤ملوقمـ أنس ؓ ىم٤مل ِؾم  َر ذِم اإل    .شاَل قَم٘م 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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ِ سَمَ٘مَرًة َأو  ؿَم٤مةً »اق: ىم٤مل قمٌد اًمرزَ  َ٘مؼم  ِ٘مُروَن قِمٜم َد اًم   .(1)شيَم٤مُٟمقا َيٕم 

اَلمِ »)ىم٤مل اسمـ األثػم: و ِؾم  َر ذِم اإل  ِ٘مرون اإلسمؾ قمغم ىمٌقر اَل قَم٘م  (: يم٤مٟمقا َيٕم 

ِ٘مر ًم وٞم٤مف أج٤مم ؼميٜمحروَّن٤م، وي٘مقًمقن: إن ص٤مطم٥م اًم٘م :اعمقشمك، أي  يم٤من َيٕم 

 .(8)شومٜمٙم٤مومئف سمٛمثؾ َصٜمِٞمٕمف سمٕمد ووم٤مشمف ،طمٞم٤مشمف

ال ينمع ألطمد أن يذسمح األوحٞم٦م وال همػمه٤م قمٜمد »  :  وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م  :سمؾ وال ينمع رء ُمـ اًمٕم٤ٌمدات األصٚمٞم٦م ،اًم٘مٌقر

ومٝمق ضم٤مهؾ  :ومٛمـ فمـ أن اًمتْمحٞم٦م قمٜمد اًم٘مٌقر ُمًتح٦ٌم وأَّن٤م أومْمؾ .قمٜمد اًم٘مٌقر

 .(3)شو٤مل خم٤مًمػ إلمج٤مع اعمًٚمٛملم

○ ○ ○ 

 :تععٗي الكبٕز بػري املػسٔع: الجالحاملبشح 

وشم٠مَُمؾ ذم قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ   طمٞمٜمام  اًمٕمنميـ.هذا اعمٌح٨م ُمتٕمٚمؼ سم٤مًم٤ٌمب 

ه٤م أوصم٤مٟم٤م شمٕمٌد  سم٤مب ُم٤م»قم٘مد اًم٤ٌمب وم٘م٤مل:  ُ ضم٤مء أن اًمُٖمٚمق ذم ىمٌقر اًمّم٤محللم يّمػم 

ِي »☺: ف ىمقًمَ  :، وذيمر ذم هذا اًم٤ٌمب طمديثلمشُمـ دون اهلل اًمَٚمُٝمَؿ ال دَم َٕمؾ  ىمؼَم 

                                                             

 وصححف األًم٤ٌمين.( ُمٓمقال، 13238وأمحد )(، 3888: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 .(589/ 3) شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األثر» (8)

 .(495/ 87) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (3)
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ٌَدُ  َوصَمٜم٤ًم ٤مضِمدَ  :ُيٕم  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ٍم اخَتَُذوا ىمٌُُقَر أن  قَمغَم ىَمق 
ِ
تََد هَمَْم٥ُم اَّلَل ، وقمـ اسمـ (1)شاؿم 

ـَ َرؾُمقُل اَّلَل »ىم٤مل:  ¶قم٤ٌمس  ـَ قَمَٚمٞم َٝم٤م ☺  ًَمَٕم َُتِخِذي ٌُقِر، َواعم  ُ٘م َراِت اًم 
َزائِ

َج  ُ ٤مضِمَد َواًمنُّ ًَ َ  .شاًمالت»ٜمك أثريـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد ذم ُمٕم، صمؿ (8)شاعم 

واعم٘مّمقد أن شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر سمٖمػم اعمنموع وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك اًمِٗمٕمٚمٞم٦م، 

وؾم٤مئؾ اًمنمك ُمـ ىمٌؾ، وذيمرٟم٤م أَّن٤م شمٙمقن: وؾم٤مئؾ احلدي٨م ذم أَصٚمٜم٤م  وىمد

 ىمقًمٞم٦م، وومٕمٚمٞم٦م، واقمت٘م٤مدي٦م.

، واؿمتدت اًمٗمتٜم٦م هب٤م واًمٙمالم ذم هذا اعمٌح٨م قمـ أُمقر قمَؿ هب٤م اًمٌالء وـمؿَ 

همَرب ذم أـمراف األرض ودمَقل ذم دي٤مر  وأذم سمالد اعمًٚمٛملم، ومٛمـ َذق وقمُٔمٛم٧م 

شمٌلَم ًمف هُمرسم٦م اًمديـ، وطم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم حت٘مٞمؼ شمقطمٞمد رب اًمٕم٤معملم: ح٤م  ،اعمًٚمٛملم

 .يرى ُمـ ُمٔم٤مهر اًمتٕمٔمٞمؿ واًمُٖمٚمق ذم هذه اًم٘مٌقر سمٖمػم اعمنموع اًمذي ضم٤مء سمف اًمنمع

هلذه  ؿ: اشم٘م٤مءً ٕمٚمُّ تسُمد ُمـ اًم ٜمف اًمِم٤مرع، ومٙم٤من الوإٟمام وىمٕمقا ذم اعمٛمٜمقع اًمذي طمَذر ُم

 صمؿ اًمٕمٛمؾ سمٛمج٤مٟمٌتٝم٤م، صمؿ اًمَدقمقة إمم ذًمؽ سم٤مًمتحذير واًمٌٞم٤من.، اًمٗمتٜم٦م

 ُمـ صقر شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر سمٖمػم اعمنموع:و 

 :اًمّمقرة األومم: سمٜم٤مء اًمِ٘م٤ٌمب واعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 ( شم٘مدم خترجيف.8)
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 » :حلدي٨م ضم٤مسمر ؓ ىم٤مل :قمٜمفوهذا ُمٜمٝمل 
ِ
َأن   طََّنَك َرؾُمقُل اهلل

ٌ ٜمَك قَمَٚمٞم فِ  َٕمَد قَمَٚمٞم ِف، َوَأن  ُي ، َوَأن  ُي٘م  ُ َ٘مؼم   .(1)شجُيََّمَص اًم 

ـُ قُمَٛمَر  ـِ  ¶َوَرَأى اسم  َ ٌ ِد اًمَرمح  ِ قَم َٓم٤مـًم٤م قَمغَم ىَمؼم   ً وَمَ٘م٤مل:  ،أيب سمٙمر سمـ وُم

ُف َي٤م هُمالُم، وَم٢ِمَٟماَم ُئمِٚمُُّف قَمَٛمُٚمفُ »  . واًمٗمًٓم٤مط يم٤مخلٞمٛم٦م.(8)شاٟم ِزقم 

ُ٘مٌُقِر »ىم٤مل:  يمٕم٥م اًم٘مريض   سمـ وقمـ حمٛمد ٞمُط اًَمتِل قَمغَم اًم 
٤مـمِ ًَ َٗم َهِذِه اًم 

َدصَم٦مٌ   .(3) شحُم 

 ٦ٌم أو ُمًجًدا أو ظمٞمٛم٦م أو قمريِم٤م.وهذا اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم ىمد يٙمقن ىمُ 

ف وؾمٞمٚم٦م وَذِريٕم٦م إمم أن شُمٕمٌد ُم٤م ومٞمف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ أهؾ اًم٘مٌقر، ويمقٟمُ اًمٜمٝمل قمٜمف: ٚم٦م وقمِ 

يمام هق اًمِم٠من ذم يمثػم ُمـ األبٜمٞم٦م اًمتل سُمٜمٞم٧م قمغم  هذه اًم٘مٌقر وشُمتخذ آخٝم٦م ُمع اهلل،

اًم٘مٌقر، يم٤مٟم٧م اًمٌداي٤مت ظمٗمٞمٗم٦م صمؿ شمٓمقر األُمر وشمقاًم٧م ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من وم٠مصٌح 

 . ▐اًمٜم٤مس ينميمقن سم٠مصح٤مب هذه اًم٘مٌقر، ويدقمقَّن٤م ُمع اهلل 

ُم٘م٤مم اإلُم٤مم  :ُمثؾ يمثػمة ذم سمالد اعمًٚمٛملم: وهذه اعمِم٤مهد واًم٘م٤ٌمب واعم٘م٤مُم٤مت

٤مهرة، وُم٘م٤مم أيب اًمدرداء ؓ ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م، وهمػممه٤م مم٤م اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘م

 .(1)يٜمتنم ذم سمالد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

                                                             

 (.972( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمَٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف ذم )يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اجلريد قمغم اًم٘مؼم(.( 8)

 (.11758( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )3)



 

 

 benaacademy.net 351 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

ء ومقق ىمؼم اًمٜمٌل  :☺ ُم٠ًمخ٦م: اًم٘م٦ٌم اخليا

، وال ☺مل شمٙمـ ذم قمٝمد اًمٜمٌَل  هذه اًم٘م٦ٌم طم٤مدصم٦م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري،

ٝم٤م اعمٚمؽ اعمٜمّمقر ٚمَ قمٛمِ  ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، وال اًمت٤مسمٕملم، وال ذم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م،

د هذه ، ومِمٞمَ - قمٗم٤م اهلل قمٜمف -ـه، وىمد أظمٓم٠م سمٗمٕمٚمف  678ىمالوون اًمّم٤محلل ؾمٜم٦م 

اًم٘م٦ٌم ويم٤مٟم٧م زرىم٤مء اًمٚمقن، واؾمتٛمرت طمتك ضم٤مء اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثامين حمٛمقد سمـ 

ـه، وصٌٖم٧م 1833ٞمد سمٜم٤مؤه٤م ؾمٜم٦م قمِ اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد، وم٠مُمر سمتجديده٤م، وأُ 

 سم٤مًمٚمقن األظمي، وسم٘مٞم٧م إمم اًمٞمقم.

، ومٝمؾ يٕمٜمل ☺، وومقق ىمؼمه ☺هذه اًم٘م٦ٌم ُمٌٜمٞم٦م ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 

 ذًمؽ ضمقاز اًمٗمٕمؾ؟

واًمقاضم٥م هدم اًم٘م٤ٌمب قمغم ومقضمقده٤م ال يٖمػم ُمـ احلٙمؿ ؿمٞمئ٤م،  :اجلقاب: ال

ًمٙمٜمٝم٤م شمريم٧م ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م وإصم٤مرة اًم٘مالىمؾ سملم اعمًٚمٛملم، ورُمل اًمدوًم٦م  ،اًم٘مٌقر

 .، واًمت٠مخٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم أىمٓم٤مر األرض☺سمٌٖمض اًمٜمٌل 

ج قمغم اًم٘مٌقر ُ  :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: اخت٤مذ اًمنُّ

                                                                                                                                                      

ـ اًمٜمّمقص ذم هدم اًم٘م٤ٌمب واعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر (1)  (.382/ 1)ش إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من»ٜمٔمر: يُ ، ًمٚمٛمزيد ُم

ـ (: »1/413ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م )ضم٤مء و اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر سمدقم٦م ُمٜمٙمرة، ومٞمٝم٤م همٚمق ذم شمٕمٔمٞمؿ ُمـ دوم

ذم ذًمؽ وهق ذريٕم٦م إمم اًمنمك، ومٞمج٥م قمغم وزم أُمر اعمًٚمٛملم أو ٟم٤مئٌف األُمر سم٢مزاًم٦م ُم٤م قمغم اًم٘مٌقر 

 ش.ُمـ ذًمؽ وشمًقيتٝم٤م سم٤مألرض: ىمْم٤مء قمغم هذه اًمٌدقم٦م، وؾمدا ًمذريٕم٦م اًمنمك
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ـَ َرؾُمقُل اَّلَل »ىم٤مل:  ¶ذيمر اًمِمٞمخ ذم اًم٤ٌمب طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس   ًَمَٕم

َج ☺  ُ ٤مضِمَد َواًمنُّ ًَ َ ـَ قَمَٚمٞم َٝم٤م اعم  َُتِخِذي ٌُقِر، َواعم  ُ٘م َراِت اًم 
 .(1)شَزائِ

ج، و ج: مجع ِها ُ  ُيتخذ ًمإلو٤مءة. ُم٤مهق واًمنُّ

، وال قمـ أطمد ☺صحٞمح ذم اعم٠ًمخ٦م، ال قمـ اًمٜمٌل ىمٚم٧م: ومل أىمػ قمغم أثر 

 ُمـ أصح٤مسمف.

ج يتْمٛمـ اًمٖمٚمق  إمم اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م، ومٞم٘م٤مل: دُّ رَ وم٤مًمٔم٤مهر أَّن٤م شمُ  إن يم٤من اإلها

مح٤مي٦م حلٛمك  :أو اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛم٘مٌقر، أو يٙمقن قمغم وضمف خيِمك ُمٜمف ذًمؽ، ومٞمٛمٜمع

 اًمتقطمٞمد، وؾمدا ًمٚمذريٕم٦م.

ج سم٤معمّم٤مسم ٞمح أو اًمِمٛمقع قمغم اًم٘مؼم ٟمٗمًف، وُمـ صقر ذًمؽ: أن يٙمقن اإلها

 أو قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مٌقر قمغم هٞمئ٦م شمدل قمغم إرادة اًمتٕمٔمٞمؿ.

ج سمخالف ُم٤م ؾمٌؼ، ومال ئمٝمر اعمٜمع ُمٜمف.  وإن يم٤من اإلها

ج اجل٤مئز وُمـ صقر ألضمؾ أن يرى  :: إو٤مءة اعم٘مؼمة سم٠مقمٛمدة إٟم٤مرةاإلها

اًمزوار واعمِمٞمٕمقن ـمري٘مٝمؿ ذم اًمٚمٞمؾ، وشمٙمقن األقمٛمدة ذم ؿمقارع اعم٘مؼمة، 

 وًمٞم٧ًم قمغم اًم٘مٌقر.

 هذا ُم٤م فمٝمر زم سمٕمد اًمت٠مُمؾ، واهلل أقمٚمؿ.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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 :اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: اخت٤مذ اًم٘مٌقر أقمٞم٤مدا ُمٙم٤مٟمٞم٦م

اَل دَم َٕمُٚمقا سُمٞمُقشَمُٙمؿ  ىُمٌُقًرا، ☺: »قمـ أيب هريرة ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ي قِمٞمًدا، َوَصٚمُّقا قَمكَمَ وَم٢ِمَن َصاَلشَمُٙمؿ  شَمٌ ُٚمُٖمٜمِل طَمٞم ٨ُم يُمٜم تُؿ  
ِ  .(1)شَواَل دَم َٕمُٚمقا ىمؼَم 

 ف اًمٜم٤مس أو يٕمت٤مدوٟمف ذم ُمٙم٤من ُمٕملم.صمُ اًمٕمٞمد اعمٙم٤مين: يمؾ اضمتامع قم٤مم حيدِ و

هق اعمٙم٤من اًمذي ُي٘مّمد االضمتامع ومٞمف واٟمتٞم٤مسمف »  :  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 .(8)شًمٚمٕم٤ٌمدة أو ًمٖمػمه٤م

 ٜمك وقمروم٦م وُمزدًمٗم٦م.يمٛمِ  :ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمنموع

وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق همػم ُمنموع، وُمـ ذًمؽ: أن جيتٛمع اًمٜم٤مس قمٜمد ىمؼم ومالن، ذم يقم 

ون ًمذًمؽ اضمتامقم٤م ويٜمّمٌقن دُ ُمٞمالده أو ووم٤مشمف أو ذم يقم ُم٤م ُمـ اًمًٜم٦م، ويٕم٘مِ 

دىم٤مت، ويٕمٛمٚمقن أقمامال ظم٤مص٦م واطمتٗم٤مالت.  ظمٞم٤مُم٤م وها

شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛم٘مٌقر، وؿمد  ًمٚمرطم٤مل إًمٞمف، وهذا ق وٚمُ ومٝمذا اًمٕمٛمؾ يٜمٓمقي قمغم همُ 

ٝمل قمٜمف وًمق يم٤من ألومْمؾ وؾمٞمٚم٦م إمم شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف، وُمـ صمَؿ دقم٤مؤه ورضم٤مؤه، ومٜمُ

 ، ومٙمٞمػ سمٛمـ دوٟمف؟!.☺اخلٚمؼ 

طم٤مل إمم اًم٘مٌقر سمٕم٦م: ؿمدُّ اًمر   :اًمّمقرة اًمرا

                                                             

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (1)

 .(345/ 1) شإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (8)
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ردود طمقهل٤م ٧م ومٞمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مت، وضمرت ٗمَ خ  هذه ُم٠ًمخ٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمِمٝمقرة، أُ 

ـ طملم أومتك سمتحريؿ جِ وؾُم ، ـ ؿمٞمخ اإلؾمالم  حِ وسمًٌٌٝم٤م اُمتُ  وُمٜم٤مىمِم٤مت.

 ؿمد اًمرطمؾ ًمزي٤مرة اًم٘مٌقر.

ردا  :شؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم ذم زي٤مرة ظمػم األن٤مم»ػ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل اًمِم٤مومٕمل وأخَ 

ل ٙمِ ٜم اًمّم٤مرم اعمُ »ى ًمف احل٤مومظ اسمـ قمٌداهل٤مدي ذم تّمدَ . ومقمغم ُم٤م أومتك سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ًُّ  .(1)ومٞمف رأي اسمـ شمٞمٛمٞم٦مٟمٍم ، وشٌٙملذم اًمرد قمغم اًم

أنف يٛمٜمع زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل قمغم وىمد سمٖمك اعمخ٤مًمٗمقن السمـ شمٞمٛمٞم٦م طملم محٚمقا يمالُمف 

يمالُمف ذم اًمًٗمر إٟمام و !األنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم، وهق سمراء ُمـ ذًمؽ وهمػمه ُمـ ىمٌقر☺ 

 ،اعمِم٤مهد واعم٘م٤مُم٤متُمتزاُمٜم٤م ُمع فمٝمقر ذم اًم٘مرون اعمت٠مظمرة  اًمذي اٟمتنم ل٤موؿمد اًمرطم

 ُمٜمٝم٤م ؿمد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م. ،ذم أصح٤مهب٤م سم٠مُمقر هؿٚمقوهمُ  ،اًمٜم٤مس هب٤م ٤مءواقمتٜم

وأول ُمـ ووع هذه األطم٤مدي٨م ذم اًمًٗمر ًمزي٤مرة »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(8)شاعمِم٤مهد اًمتل قمغم اًم٘مٌقر: أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمراومْم٦م وٟمحقهؿ

ُم٠ًمخ٦م ، وُم٠ًمخ٦م زي٤مرة اًم٘مٌقر ٕمٚمؿ أنف وىمع اخلٚمط سملم ُم٠ًمختلم:وُمـ هٜم٤م شم

ال يٛمٜمع  ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، وؿمٞمخ اإلؾمالم   -هٜم٤م  -واًمٙمالم  اًم٘مٌقر.اًمًٗمر إمم 

                                                             

ئد أظمرى يمثػمة، وم٘مٝمٞم٦م وطمديثٞم٦م : »832صش أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز»ىم٤مل قمٜمف األًم٤ٌمين ذم  (1) ومٞمف ومقا

 ش.سمٙمؾ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ أن يًٕمك إمم االـمالع قمٚمٞمٝم٤م ي  وشم٤مرخيٞم٦م، طمرِ 

 .(191 /87) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (8)
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أي: ، إًمٞمٝم٤م اًمَرطمؾ ، وال ىمؼم همػمه، ًمٙمٜمف يٛمٜمع ؿَمدَ ☺زي٤مرة اًم٘مٌقر، ال ىمؼم اًمٜمٌَل 

٤م: ألضمؾ أن يزور اًم٘مؼمٜمِِم يُ  أن  ع ُمٜمف.هذا هق اًمذي ُمٜمَ .ئ اإلٟم٤ًمن ؾمٗمرا ظم٤مصًّ

أنف ال جيقز اًمًٗمر  :اًمٗمتقى وقمٚمٞمف ،ر اًمذي ىمَرره اعمح٘م٘مقنواًم٘مقل اعمحرَ 

أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ىم٤مل رؾمقل اهلل . ودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م ًمزي٤مرة اًم٘مؼم

ََرامِ »☺:  ِجِد احل   ً َ ٤مضِمَد: اعم  ًَ طَم٤مُل إاَِل إمَِم صَماَلصَم٦ِم َُم ىَم ََم  ،اَل شُمَِمدُّ اًمر  ِجِد األ   ً َ  ،َواعم 

ِجِدي َهَذا  ً  سم٤مًمٜمٝمل.، شوادُّ ُِم ال شمَ »ُمًٚمؿ: ٗمظ وًم .(1)شَوَُم

ىم٤مل: ☺ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ قمـ رؾمقل اهلل  -٤م ْمأج -وعمًٚمؿ 

ِجِد إِيٚمِٞم٤َمءَ »  ً ِجِدي، َوَُم  ً ٦ٌَِم، َوَُم ِجِد اًم َٙمٕم   ً ٤مضِمَد: َُم ًَ ٤موَمُر إمَِم صَماَلصَم٦ِم َُم ًَ  .(8)شإَِٟماَم ُي

ؾ، وهق ًمٚمٌٕمػم طم  مجع رَ  :سم٤معمٝمٛمٚم٦م ،طم٤ملاًمر  »: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  

وظمرج ذيمره٤م  ،سمِمد اًمرطم٤مل قمـ اًمًٗمر: ألنف الزُمفك ج ًمٚمٗمرس. ويمٜمَيم٤مًمَن  

ؾ واخلٞمؾ واطمِ وإال ومال ومرق سملم ريمقب اًمرَ  .خمرج اًمٖم٤مًم٥م ذم ريمقب اعم٤ًمومر

قمٚمٞمف ىمقًمف ذم سمٕمض ـمرىمف  واعمٌم ذم اعمٕمٜمك اعمذيمقر، ويدلُّ ، واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم

 .(3)شأظمرضمف ُمًٚمؿ شرُ ٤مومَ ًَ ام يُ إٟمَ »

                                                             

وًمف  .(887وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ) (1864) اًمٌخ٤مريأظمرضمف : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ. -أجْم٤م  -ؿم٤مهد قمٜمدمه٤م 

 (.1397( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

 .(64 /3) شومتح اًم٤ٌمري» (3)
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، صمؿ ىم٤مل: شأطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز»ذم  وذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م ؾم٤مىمٝم٤م األًم٤ٌمين  

ُم٘م٤مسمر  :ُمثؾ :وذم هذه األطم٤مدي٨م حتريؿ اًمًٗمر إمم ُمقوع ُمـ اعمقاوع اعم٤ٌمريم٦م»

 .(1)شنٌٞم٤مء واًمّم٤محللماأل

 :ُم٤م يكم فوُمـ أضم٤مز اًمًٗمر ًمزي٤مرة اًم٘مٌقر ومٙم٤من قمٛمدشمُ 

ألن اًمٙمالم ذم  :وهذه ظم٤مرج اًمٌح٨م .أطم٤مدي٨م ومْمؾ زي٤مرة اًم٘مٌقر: أوال

 اًمًٗمر ال ذم ُمٓمٚمؼ اًمزي٤مرة.

 وسمٕمْمٝم٤م ُمقوقع. ،وهل واهٞم٦م .☺أطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ اإلشمٞم٤من ًم٘مؼم اًمٜمٌل : صم٤مٟمٞم٤م

وم٢مٟمف ☺ روى ذم زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل يمؾ طمدي٨م يُ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

أهؾ اًمّمح٤مح واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد يمٛمًٜمد أمحد  وٕمٞمػ سمؾ ُمقوقع، ومل يروِ 

 .(8)شوهمػمه ُمـ ذًمؽ رء

 -ومجٞمع األطم٤مدي٨م اًمتل ذيمره٤م اعمٕمؽمض »:    ٤مدياهل قمٌد اسمـ وىم٤مل

ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمدي٨م ٤م َّن٤م سمْمٕم٦م قمنم طمديثأوزقمؿ  ،ذم هذا اًم٤ٌمب -اًمًٌٙمل 

صحٞمح، سمؾ يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م واهٞم٦م، وىمد سمٚمغ اًمْمٕمػ سمٌٕمْمٝم٤م إمم أن طمٙمؿ قمٚمٞمف 

 .(3)ش٤مظ سم٤مًمقوعٗمَ األئٛم٦م احلُ 

                                                             

 .886ص شأطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز» (1)

 (.16/ 87) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (8)

 .81ص شلٜمٙمِ اًمّم٤مرم اعمُ » (3)
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 فكْ اذتدٖح ٔوعٍآ:

٤مضِمدَ اَل » :ذم طمدي٨م اًمٜمٝمل ًَ طَم٤مُل إاَِل إمَِم صَماَلصَم٦ِم َُم ُمٙم٤من  َؾ يمُ يِمٛمؾ  ش:شُمَِمدُّ اًمر 

 .ؾمقاء يم٤من ُمًجدا أو ىمؼما أو همػم ذًمؽ :ومٞمف ▐ ٘مّمد ًمٚمت٘مرب إمم اهلليُ 

ومٛمـ ؾم٤مومر ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أو صٚم٦م اًمرطمؿ أو زي٤مرة أخ  :وم٤معمٕمتؼم ىمّمد اعمٙم٤من ًمذاشمف

، وًمذا ًمق يم٤من ُم٤م أو ًمٚمتج٤مرة، ومٝمذا مل ي٤ًمومر ألضمؾ اًمٌ٘مٕم٦م واعمٙم٤من ًمٙمـ ألضمؾ همرض

 ٌُّ  ا.دً همروف ذم ُمٙم٤من آظمر ًمذه٥م إًمٞمف، واعمحذور ؿمد اًمرطمؾ ًمٌ٘مٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شمٕم

ٝمؿ احلدي٨م سم٤معم٤ًمضمد، ومجٕمؾ ُمٕمٜم٤مه: ال شمِمد اًمرطم٤مل إمم ُمًجد وظمص سمٕمُْم 

 :قمـ هذا سم٠مُمريـ وُأضمٞم٥مإمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد. إال 

 وردت أطم٤مدي٨م شمدل قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ ذم همػم اعمًجد، وُمٜمٝم٤م:: أنف األول

َة اًمِٖمٗم٤مري  طمدي٨م أيب  َ ـَ )أي: أبق سمٍمة( أَب٤َم ُهَري َرَة، َوُهَق  َل ٘مِ ًمَ  : أنَفسَمٍم   ُِم
ٍ
ضَم٤مء

ـَ اًمٓمُّقرِ  ،اًمٓمُّقرِ  ـَ أىَم ٌَٚم ٧َم؟ ىَم٤مَل: ُِم ـ  أَج  ٌ َؾ  .َصَٚمٞم ٧ُم ومِٞمفِ  ،ومََ٘م٤مَل: ُِم تَُؽ ىَم ىَم٤مَل: أََُم٤م ًَمق  َأد َريم 

طَمَؾ إًَِمٞم ِف َُم٤م َرطَمٚم ٧َم    :َأن  شَمر 
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اهلل طَم٤مُل إاَِل »َيُ٘مقُل: ☺ إيِن  ؾَمِٛمٕم  اَل شمَُِمدُّ اًمر 

٤مضِمدَ  ًَ ََرامِ  :إمَِم صماََلصم٦َِم َُم ِجِد احل   ً َ ِجِدي َهَذا ،اعم   ً ىَم ََم  ،َوَُم ِجِد األ   ً َ  .(1)شَواعم 

                                                             

اًمثٛمر »وىم٤مل األًم٤ٌمين ذم  (، وصححف األرٟم٤مؤوط. 83852ذم اعمًٜمد ) أمحد : أظمرضمفصحٞمح (1)

 ش.وهق قمغم ذط اًمِمٞمخلم...: »554صش اعمًتٓم٤مب

 (.1397(، وُمًٚمؿ )1189وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم، سمدون اًم٘مّم٦م: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )
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ـَ قُمَٛمرَ وقمـ ىَمَزقَم٦َم ىم٤مل ٠مَخ ٧ُم اسم  ًَ ُُروَج إمَِم اًمٓمُّقِر، وَم ـُ ¶ : َأَرد ُت اخل  ، ومََ٘م٤مَل اسم 

٧َم َأَن اًمٜمٌََِل  ِجِد » ىَم٤مَل:☺ قُمَٛمَر: أََُم٤م قَمٚمِٛم   ً َ ٤مضِمَد: اعم  ًَ طَم٤مُل إاَِل إمَِم صماََلصم٦َِم َُم اَل شمَُِمدُّ اًمر 

ََراِم، ِجِد اًمٜمٌَِل   احل   ً ىَم ََم  ☺،َوَُم ِجِد األ   ً َ  .(1)َوَدع  قَمٜم َؽ اًمٓمُّقَر، وَماَل شَم٠م تِفِ  ،شَواعم 

 واًمِم٤مهد ُمٜمٝمام أن اًمٓمقر ضمٌؾ وًمٞمس سمٛمًجد.

 :ممو  ىمٞم٤مس األَ : اًمث٤مين

ف: أن احلدي٨م ًمق يم٤من َّنٞم٤م قمـ اعم٤ًمضمد سم٤مًمٚمٗمظ، وم٢مٟمف يٗمٞمد اًمٜمٝمل قمـ همػمه٤م ووضمٝمُ 

ومم: وم٢من اعم٤ًمضمد ٕمت٘مد ومْمٞمٚمتٝم٤م سم٤مًمتٜمٌٞمف واًمٗمحقى وـمريؼ األَ ُمـ ؾم٤مئر اًمٌ٘م٤مع اًمتل يُ 

إمم اهلل ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ذم شمٚمؽ اًمٌ٘م٤مع سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع، وم٢مذا يم٤من  واًمٕم٤ٌمدة ومٞمٝم٤م أطم٥مُّ 

 .(8)قًم٦م أوممل قمٜمف وم٤مًمًٗمر إمم اعمٗمُْم اًمًٗمر إمم اًمٌ٘م٤مع اًمٗم٤موٚم٦م ىمد َُّن 

 اًمّمقرة اخل٤مُم٦ًم: ووع اًمزهقر واًمٜم٤ٌمشم٤مت قمغم اًم٘مٌقر: 

 اًمٗمٕمؾ ًمف صقرشم٤من: وهذا

 :ومم: أن يٙمقن قمغم وضمف اإليمرام واًمتٕمٔمٞمؿ واًمت٘مديراًمّمقرة األُ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 (.847/ 87) شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  (8)
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ألن هذا اًمٗمٕمؾ سم٤مب إمم اًمٖمٚمق ذم اًم٘مٌقر وأصح٤مهب٤م، ويٜمٌٖمل ؾمد  :ٛمٜمعومٝمذا يُ 

إمم إهداء اًمتحػ صمؿ اعمجقهرات  رُّ دددهذا اًم٤ٌمب واالطمتٞم٤مط ومٞمف. وم٢مهداء اًمزهقر جيُ 

 وهٙمذا. ،واألُمقال صمؿ اًم٘مراسملم

 :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن سم٘مّمد اًمتخٗمٞمػ

 ومٝمذا اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًملم:

 ال سم٠مس سمذًمؽ، سمؾ اؾمتحٌف سمٕمْمٝمؿ. واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت:أنف : األولاًم٘مقل 

، ومََ٘م٤مَل:  رَ ُمَ  فُ نَ أَ  :☺قمـ اًمٜمٌل ¶  طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ـِ ي  َ إََِّناَُم »سمَِ٘مؼم 

ِل، َوأََُم٤م اآلظَمُر ومََٙم٤مَن  :يَمٌػِمٍ ًَمٞمَُٕمَذسَم٤مِن، َوَُم٤م ُيَٕمَذسَم٤مِن ذِم  ـَ اًمٌَق  تؽَِمُ ُِم  ً ٤م ومََٙم٤مَن ال َي أََُم٤م أطََمُدمُهَ

ٌِم سم٤ِمًمٜمَِٛمٞمَٛم٦مِ  ٍ َواطِمَدًة، ىَم٤مًُمقا: ش َيٛم  ، وَمَٖمَرَز ذِم يُمؾ  ىَمؼم  ِ َٗملم  صُمَؿ َأظَمَذ ضَمِريَدًة َرـم ٦ًٌَم، وَمَِمَ٘مَٝم٤م ٟمِّم 

، مِلَ وَمَٕمٚم ٧َم َهَذا
ِ
٤م»؟ ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل ًَ َ  .(1)شًَمَٕمٚمَُف خُيَٗم ُػ قَمٜم ُٝماَم َُم٤م مَل  َيٞمٌ 

أن يْمع ☺ وىمد أُمره رؾمقل اهلل  ،¶ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللو

ُت »ّمٜملم ُمـ ؿمجرشملم قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف وم٘م٤مل ضم٤مسمر: وَمَٕمَؿ َذاَك؟ ىَم٤مَل: همُ  إيِن  َُمَرر 

ـِ يَُٕمَذسَم٤منِ  ي  َ ٌٌَ ٧ُم  :سمَِ٘مؼم  ِ  - سمَِِمَٗم٤مقَمتِل - وم٠َمطَم  لَم  ٜم٤َمِن َرـمٌ   .(8)شأَن  ُيَرومََف قَمٜم ُٝماَم، َُم٤م َداَم اًم ُٖمّم 

ِه ضَمِريَدانِ  فُ نَ أَ : األؾمٚمٛمل ؓ دةَ ي  رَ قمـ سمُ و ِ َص َأن  جُي َٕمَؾ ذِم ىَمؼم  أو 
(3). 

                                                             

 (.898( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )818: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 (.3218أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمَٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف ذم )يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اجلريد قمغم اًم٘مؼم(. (3)
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 ـَ وؾُم »: شأظمٍم اعمختٍمات»وٟمص قمغم ذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، وم٘م٤مل ص٤مطم٥م 

قمٜمف، وًمق سمجٕمؾ ضمريدة  ُػ واًم٘مراءة قمٜمده، وُم٤م خيٗم   ،ُمًٚمؿ ىمؼمِ  ًمرضم٤مل زي٤مرةُ 

 .(1)شرـم٦ٌم ذم اًم٘مؼم

وًمذا  :☺: قمدم اعمنموقمٞم٦م، وأن ذًمؽ ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٌل اًم٘مقل اًمث٤مين

 ة ؓ، واظمتٚمػ ذم ُمٕمٜم٤مه.دَ ي  رَ ٕمرف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمقى ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ سمُ مل يُ 

 دوا هذا اًم٘مقل سم٠مُمقر:وأجَ 

وىمد اٟم٘مٓمع  !ب إال سمقطملألطمد أن يٕمٚمؿ أن هذا اًم٘مؼم ُيٕمذَ  ـٛمٙمِ يُ ال ُمٜمٝم٤م: أنف 

 اًمقطمل.

ذًمؽ، ومٚمق يم٤من هذا  مل ُيٜم٘مؾ قمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ووم٘مٝم٤مئٝمؿ ومٕمُؾ وُمٜمٝم٤م: أنف 

 ؾ.٘مِ قه ًمٜمُُمنموقم٤م ًمٗمٕمٚمقه، وًمق ومٕمٚمُ 

أن اًمنمع ضم٤مء سمام هق ظمػم ُمـ ذًمؽ وهق اًمدقم٤مء، وم٢مذا وُمِرغ ُمـ دومـ وُمٜمٝم٤م: 

، »☺: اعمٞم٧م ومُٞمًتٖمٗمر ًمف وُي٠ًمل ًمف اًمتثٌٞم٧م، يمام ىم٤مل  ِٗمُروا ألظِمٞمُٙمؿ  تَٖم  اؾم 

ِٞم٧َم  ٠مَُخقا اهلَل ًَمُف اًمتَثٌ  ٠مَُل  :واؾم  ًَ  .(8)شوم٢َمَِٟمُف اآلَن ُي

                                                             

 .136 صش اعمختٍمات أظمٍم» (1)

وصححف، وواوم٘مف اًمذهٌل  (1378واحل٤ميمؿ ) ،(3881: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح (8)

 واألًم٤ٌمين.
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 ،قمغم اًم٘مؼميـاجلريدة ☺ إن ووع اًمٜمٌل »: شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م»ضم٤مء ذم 

ذم  ،واىمٕم٦م قملم ال قمٛمقم هل٤م، ه ختٗمٞمػ اًمٕمذاب قمٛمـ ووٕم٧م قمغم ىمؼممه٤مورضم٤مءَ 

، وأنف مل يٙمـ ☺ف اهلل قمغم شمٕمذيٌٝمام، وأن ذًمؽ ظم٤مص سمرؾمقل اهلل ٕمَ ٚمَ ؿمخّملم أـم  

وإٟمام يم٤من ُمرشملم أو صمالصم٤م قمغم شم٘مدير شمٕمدد اًمقاىمٕم٦م  ،ة ذم ىمٌقر اعمًٚمٛملمدَ رِ ٓمَ ُمٜمف ؾمٜم٦م ُمُ 

ومٕمؾ ذًمؽ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ أطمرص اعمًٚمٛملم قمغم ومل يٕمرف  .ال أيمثر

 وي قمـ سمريدة األؾمٚمٛمل، وأطمرصٝمؿ قمغم ٟمٗمع اعمًٚمٛملم، إال ُم٤م رُ ☺االىمتداء سمف 

 ؓ: أنف أوص أن جيٕمؾ ذم ىمؼمه ضمريدشم٤من، وال ٟمٕمٚمؿ أن أطمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 .(1)شذًمؽ. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼواومؼ سمريدة قمغم  ╚

 .شسم٤مب اجلريد قمغم اًم٘مؼم»وىمد قم٘مد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سم٤مسم٤م ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز سمٕمٜمقان: 

ىم٤مل اسمـ رؿمٞمد: وئمٝمر ُمـ شمٍمف اًمٌخ٤مري أن ش: »اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم و

ومٚمذًمؽ قم٘مٌف سم٘مقل اسمـ  :-يٕمٜمل ص٤مطم٥م اًم٘مؼميـ  -ذًمؽ ظم٤مص هبام 

 .(8)شف قمٛمٚمفٚمُّ ٔمِ إٟمام يُ ¶: قمٛمر

ٌٌَ ٧ُم »☺: ف األًم٤ٌمين قمغم طمدي٨م ضم٤مسمر ؓ اعمت٘مدم، وومٞمف ىمقًمُ  َؼ وقمٚمَ  وم٠َمطَم 

 ِ لَم  ٜم٤َمِن َرـمٌ   رومعَ  ومٝمذا سيح ذم أنَ » :، وم٘م٤ملشسمَِِمَٗم٤مقَمتِل أَن  ُيَرومََف قَمٜم ُٝماَم َُم٤م َداَم اًم ُٖمّم 

 .(1)شودقم٤مئف ال سم٥ًٌم اًمٜمداوة☺ اًمٕمذاب إٟمام هق سم٥ًٌم ؿمٗم٤مقمتف 

                                                             

 (.453/ 3) شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م» (1)

 .(883/ 3) شومتح اًم٤ٌمري» (8)
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ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومال يقصػ سم٤مًمنمك أو  ـ  وم٤مألىمرب قمدم اعمنموقمٞم٦م، ًمٙمِ 

 اًمٌدقم٦م، سمؾ هل ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م.

*   *   *

                                                                                                                                                      

 .821 صش أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز» (1)
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 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

 :أٔال: باب وا داء أُ ضبب نفس بين آدً ٔتسنّي دٍّٖي ِٕ الػمٕ يف الصاذتني

ْ ِِف  ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   ٔا َْۡو ٱىِۡهَتَِّٰب ََّل َتۡؾيُ
َ
َيٰٓأ

ِ إَِّلَّ ٱۡۡلَقَّ  ٔاْ لَۡعَ ٱّللَّ ُ ًۡ َوََّل َتُلٔل  .[171 :]اًمٜم٤ًمء ﴾دِيُِِس

أهؾ اًمٙمت٤مب هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، واًمٖمٚمق ذم اًمٜمّم٤مرى يمثػم: وم٢مَّنؿ همٚمقا ذم 

ومٜم٘مٚمقه ُمـ طمٞمز اًمٜمٌقة إمم أن اختذوه اهلإ ُمـ دون اهلل، واًمٞمٝمقد  ♠قمٞمًك 

، واًمٞمٝمقد وم٤مًمٜمّم٤مرى أومرَ  !ل  ـ ُمٜمزًمتف، طمتك ضمٕمٚمقه وًمد سمٖمِ قمقه شمٜم٘مّمقه ومحٓمُّ  ـمقا

ـمقا، واخلٓم٤مب وإن يم٤من ألهؾ اًمٙمت٤مب، ومٝمق حتذير هلذه األُم٦م أن يٗمٕمٚمقا ُمع ومرَ 

ر ي  زَ واعمِمٝمقر ذم قمُ  .(1)ري  زَ ٟمٌٞمٝمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمٜمّم٤مرى ُمع اعمًٞمح، واًمٞمٝمقد ُمع اًمٕمُ 

ٌ أنف مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م، وإٟمام هق طَم   يمٌػم ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد. ؼم 

○ ○ ○ 

: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل: ذم ىمقل اهلل  ¶اسمـ قم٤ٌمس طمدي٨م  

َٔاٗع  َوََّل َحُؾَٔث َويَُػَٔق ﴿ ا َوََّل ُش ًۡ َوََّل حََذُرنَّ َوّد  َٓخَُس ِ ْ ََّل حََذُرنَّ َءال ٔا ُ َوكَال
ا ٍم ُٟمقٍح، وَمَٚماَم » ىم٤مل:، [83ٟمقح: ] ﴾َونَۡۡس  ـ  ىَمق  لَم ُِم

اَمُء ِرضَم٤مٍل َص٤محِلِ َهِذِه َأؾم 

قَن  ًُ
ِٝمؿ  اًَمتِل يَم٤مُٟمقا جَي ٚمِ

ًِ ِ ٤مًم ٌُقا إمَِم جَمَ ُِمِٝمؿ  َأِن اٟم ُّم طَمك اًمَِمٞم َٓم٤مُن إمَِم ىَمق  َهَٚمُٙمقا َأو 

                                                             

 .82ص ،طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ :يٜمٔمر (1)
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، وَمَٗمَٕمُٚمقا  اَمئِِٝمؿ  قَه٤م سم٠َِمؾم  ٞمَٝم٤م َأن َّم٤مسًم٤م َوؾَمٛمُّ
، طَمَتكومَ  ،ومِ ٌَد  إَِذا َهَٚمَؽ ُأوََلَِؽ، َوُٟمِزَ  َٚمؿ  شُمٕم 

ِٕمٚم ُؿ قُمٌَِدت    .(1)شاًم 

ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ: ح٤م ُم٤مشمقا قمٙمٗمقا قمغم »  :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 .(8)شروا مت٤مصمٞمٚمٝمؿ، صمؿ ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ األُمد، ومٕمٌدوهؿىمٌقرهؿ، صمؿ صقَ 

٥م ٥مُّم األنّم٤مب: مجع ٟمُ   :، واألُمر ُمٜمف سم٤مًمٙمن. واعمراد سم٤مألنّم٤مب هٜم٤موُٟمّم 

رة قمغم صقر أوَلؽ اًمّم٤محللم اًمتل ٟمّمٌقه٤م ذم جم٤مًمًٝمؿ: األصٜم٤مم اعمّمقَ 

 ًمٞمتذيمروا أومٕم٤مهلؿ هب٤م.

ِٕمٚم ؿُ »ىمقًمف: و  حيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم: ،شَوُٟمِزَ اًم 

 اًمذي ومٞمف سمٞم٤من اًمنمك واًمتقطمٞمد.  اًمٕمٚمؿُ ِز األول: ٟمُ 

ر اًمٕمٚمؿ اًمذي قا ألضمٚمف األنّم٤مب، وهق شمذيمُّ  اًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمّمٌُ ِز اًمث٤مين: ٟمُ و

 ي٠مظمذوٟمف قمٜمٝمؿ، واًمٕم٤ٌمدة اًمتل يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقَّن٤م: ًمٞمت٠مؾمقا هبؿ ومٞمٝم٤م. يم٤مٟمقا 

 ٚمؿ، وأثر اًمٖمٚمق.وومٞمف سمٞم٤من أثر اًمٕمِ 

○ ○ ○ 

                                                             

 .( شم٘مدم خترجيف1)

 (.184/ 1ش )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (8)
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  :قُمَٛمَر ؓ طمدي٨م 
ِ
اَل »ىَم٤مَل:  طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل

َيؿَ  ـَ َُمر    :وَمُ٘مقًُمقا  :إَِٟماَم أَن٤َم قَمٌ دٌ  :شُمٓم ُرويِن يَماَم َأـم َرت  اًمٜمََّم٤مَرى اسم 
ِ
قَمٌ ُد اَّلَل

 واًمٙمذب ومٞمف. ،اإلـمراء: جم٤موزة احلد ذم اعمدح. (1)شَوَرؾُمقًُمفُ 

ٛمقه سمام َّن٤مهؿ قمٜمف، ك اعمنميمقن إال جم٤موزة أُمره، وارشمٙم٤مب َّنٞمف، وقمٔمَ وم٠مبَ 

قهؿ وذيمٝمؿ، وٟم٤مىمْمقا أُمره أقمٔمؿ ُمٜم٤مىمْم٦م، وأفمٝمر ٚمُ قا اًمٜمّم٤مرى ذم همُ وو٤مهَ 

اًمتقطمٞمد أفمٝمر وحمٌتف، و☺  هلؿ اًمِمٞمٓم٤من هذا اًمنمك ذم ىم٤مًم٥م اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمٜمٌل

 واإلظمالص ذم ىم٤مًم٥م اًمتٜم٘مص.

○ ○ ○ 

ط: رؾمقل اَّلَل ىم٤مل: ىم٤مل ¶ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  

ـ  يَم٤مَن ىمٌَ َٚمُٙمؿ  اًم ُٖمُٚمقُّ  :إَِي٤ميُمؿ  َواًم ُٖمُٚمقَ » ٚمََؽ َُم  .(8)شوَم٢ِمَٟماَم أَه 

يدل قمغم ومٞمف أن اًمٖمٚمق ؾم٥ٌم هالك األُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، وضم٤مء اًمتٕمٌػم سم٤محلٍم مم٤م 

 قمٔمؿ أثره وظمٓمره.

○ ○ ○ 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 ( شم٘مدم خترجيف.8)
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 ُمًٕمقد ؓ: أَن طمدي٨م اسمـ  
ِ
ط َرؾُمقَل اَّلَل

ُتَٜمَٓم ُٕمقنَ »ىَم٤مَل:   .(1)ىَم٤مهَل٤َم صَماَلصًم٤م، شَهَٚمَؽ اعم 

ء  زُ ؼ ذم اًمٌمء، اعمٖم٤مزم ومٞمف، اعمج٤موِ : هق اعمتٕمٛم  عُ ٓم  ٜمَتَ اعمُ  طمَد اًمنمع ومٞمف، ؾمقا

 ع ُمـ اًمٖمٚمق.ٓمُّ أيم٤من ىمقال أم ومٕمال أم اقمت٘م٤مدا. واًمتٜمَ

ووؾمٞمٚم٦م إمم  سم٤مبق ٚمُ ٝم٤م شمدل قمغم اًمتحذير ُمـ اًمُٖمٚمق، وأن اًمٖمُ هذه األدًم٦م يمٚمُّ و

 اًمنمك يمام ؾمٌؼ.

○ ○ ○ 

 ثاٌٗا: باب وا داء وَ التػمٗغ يف وَ عَبد اهلل عٍد قرب زُدن صاحل، فهٗف إذا عَبَدٓ؟!

َذيَمَرت  ▲  َأَن ُأَم ؾَمَٚمَٛم٦مَ : ▲طمدي٨م قم٤مئِم٦م  

 
ِ
َقِر، وَمَ٘م٤مَل ط ًمَِرؾُمقِل اَّلَل ـ  اًمّمُّ ٞمَٝم٤م ُِم

ٌََِم٦ِم، َوَُم٤م ومِ َ ِض احل  ٤َم سم٠َِمر  ٦ًم َرَأهت  ًَ  يَمٜمِٞم

ا قَمغَم - َأو  اًم َٕمٌ ُد اًمَّم٤مًمُِح  -ُأوََلَِؽ إَِذا َُم٤مَت ومِٞمِٝمؿ  اًمَرضُمُؾ اًمَّم٤مًمُِح »:ط هِ ، سَمٜمَق  ِ ىمؼَم 

 
ِ
َٚم ِؼ قِمٜم َد اَّلَل ُر اخل  ا َقَر، أُوََلَِؽ ِذَ ِجًدا، َوَصَقُروا ومِٞمِف شمِٚم َؽ اًمّمُّ  ً  .(8)شَُم

: ومتٜم٦م اًم٘مٌقر، لمِ تَ ٜمَومٝم١مالء مجٕمقا سملم اًمٗمت  »وقمَ٘م٥م قمٚمٞمف اعمّمٜم ػ   سم٘مقًمف: 

ذم اًمٌِٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر، ومذيمر ومتٜم٦م  ▲ر طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذيمَ  .شوومتٜم٦م اًمتامصمٞمؾ

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)
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اًمّمقر اًمتل آخ٧م هبؿ إمم قم٤ٌمدهت٤م، و سمتٕمٔمٞمٛمٝم٤م واًمٖمٚمق ومٞمٝم٤م، وومتٜم٦م اًمتامصمٞمؾاًم٘مٌقر 

 واًمَتّمقير. ،قٚمُ اًمٖمُ  :وهذا يمٚمف ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك

○ ○ ○ 

 زِ َح٤َم ٟمُ »ىم٤مًم٧م: ▲ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  
ِ
َل سمَِرؾُمقِل اَّلَل

تََؿ ، ط ِٝمِف، وَم٢ِمَذا اهم  َوُهَق  ،وَمَ٘م٤مَل  ،هِب٤َم يَمَِمَٗمَٝم٤مـَمِٗمَؼ َيٓم َرُح مَخِٞمَّم٦ًم ًَمُف قَمغَم َوضم 

ٜم٦َُم اَّلَلُ قَمغَم » :يَمَذًمَِؽ  ٤مضِمدَ  :ُٝمقدِ َواًمٜمََّم٤مَرىاًمٞم ًَمٕم  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ُر َُم٤م  :شاخَتَُذوا ىُمٌُقَر أَن حُيَذ 

ِجًدا ،َصٜمَُٕمقا   ً َ َأنَُف ظَمٌِمَ َأن  ُيَتَخَذ َُم ُه، هَمػم  ُ اَل َذًمَِؽ ُأب ِرَز ىَمؼم  َوًَمق 
(1). 

هُ »: ٤مىمقهل ُ اَل َذًمَِؽ ُأب ِرَز ىَمؼم  مم٤م صٜمٕمقا، ☺ وًمقال حتذير اًمٜمٌَل  :أي :شَوًَمق 

، وُدومـ ظم٤مرج اًمٌٞم٧م، أو  ٜمُف ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ: ألُبِرَز ىمؼمه، أي ضُمٕمؾ سم٤مرزا فم٤مهرا وًَمٕم 

خذ ُمًجدا، ومٝمق خمتٍػ تَ ز ظمِمٞم٦م أن يُ دومـ ُمع أصح٤مسمف ومٙم٤من واوح٤م، ًمٙمٜمف مل يؼُمَ 

 ٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م احلٞمٓم٤من واجلدران.وُمًتقٌر ذم هذه اًمٖمروم٦م اًمتل سمُ 

○ ○ ○ 

٧ُم اًمٜمٌَل ؓ ىم٤مل: اهلل سمـ قمٌد ٜم ُدِب ضُم طمدي٨م    ؾَمِٛمٕم 

سٍ  ط ٌ َؾ َأن  َيُٛمقَت سمَِخٛم   َأن  َيُٙمقَن زِم ُِمٜم ُٙمؿ  »َوُهَق َيُ٘مقُل:  ،ىَم
ِ
ُ إمَِم اَّلَل إيِن  َأب َرأ

ـ   .يَماَم اخَتََذ إسِم َراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل  وَم٢ِمَن اَّلَلَ ىمَد  اخَتََذيِن ظَمٚمِٞماًل  :ظَمٚمِٞمٌؾ  َوًَمق  يُمٜم ٧ُم ُُمتَِخًذا ُِم

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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ٍر ظَمٚمِٞماًل ُأَُمتِل ظَمٚمِٞماًل  ُت َأب٤َم سَمٙم  ـ  يَم٤مَن ىمٌَ َٚمُٙمؿ  يَم٤مٟمُقا َيتَِخُذوَن ىُمٌُقَر  . اَلخَتَذ  َأاَل َوإَِن َُم

٤مضِمدَ  ًَ ٤مضِمَد، َأال وَماَل شَمتَِخُذوا اًم ُ٘مٌُقَر َُم ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم ـ  َذًمَِؽ  :َأنٌ  ٤َميُمؿ  قَم  .(1)شوَم٢ِمين  أََّن 

 -ـ وم٘مد َّنك قمٜمف ذم آظمر طمٞم٤مشمف، صمؿ إٟمف ًمٕمَ »وقمَ٘م٥م قمٚمٞمف اعمّمٜم ػ   سم٘مقًمف: 

ـَ ُمـ وَمَٕمَٚمف، واًمّمالة قمٜمده٤م ُمـ ذًمؽ، وإن مل يُ  -وهق ذم اًمًٞم٤مق  وهق  ،ُمًجد ٌ

ِجًدا»: ▲[٤م ]يٕمٜمل: ىمقل قم٤مئِم٦م ُمٕمٜمك ىمقهل  ً وم٢من  :شظَمٌِمَ َأن  ُيتََخَذ َُم

ّمدت اًمّمالة ومٞمف وم٘مد ويمؾ ُمقوع ىمُ . اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا ًمٞمٌٜمقا طمقل ىمؼمه ُمًجدا

 زِمَ  ٧م  ٚمَ ٕمِ ضمُ )☺: يمام ىم٤مل  ، ومٞمف يًٛمك ُمًجدااختذ ُمًجدا، سمؾ يمؾ ُمقوع يّمغَم 

ش(اقرً ٝمُ ـمَ ا وَ دً جِ ً  ُمَ  ُض األر  
(8). 

  هلؿ أوال، صمؿ ىمٌؾ ُمقشمف سمخٛمسٍ يمثػما، ومٌلَم ☺ ٝمذه اًم٘مْمٞم٦م اهتؿ هل٤م اًمٜمٌل وم

وهق  ،ع مل يٙمتػ سمام شم٘مدم، سمؾ ًمٕمـ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽز  ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل، صمؿ ح٤م يم٤من ذم اًمٜمَ

 ذم هذه احل٤مل اًمٕمّمٞم٦ٌم!.

○ ○ ○ 

ِر اًمٜم٤َمِس »طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ؓ ُمرومققم٤م:   ا ـ  ِذَ إَِن ُِم

ـَ َيتَِخُذوَن اًم ُ٘مٌُقَر  ٞم٤َمٌء، َواًَمِذي ٤مقَم٦ُم َوُهؿ  أطَم  ًَ ِريُمُٝمؿ  اًم ـ  شُمد  ٤مضِمدَ َُم ًَ شَُم
(3). 

○ ○ ○ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

 ( شم٘مدم خترجيف.3)
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ُِّسِا أٔثاٌا ُتعَبد وَ دُٔ اهلل: ُٖص ٕو يف قبٕز الصاذتني  ُو الُػُم  ثالجا: باب وا داء أ

ِي : »أيب رسم٤مح، ُمرؾمال سمـ قمٓم٤مءطمدي٨م   اًمَٚمُٝمَؿ اَل دَم َٕمؾ  ىمؼَم 

ٌَدُ  ٤مضِمدَ  :َوصَمٜم٤ًم ُيٕم  ًَ ِٞم٤َمئِِٝمؿ  َُم  ٌ ٍم اخَتَُذوا ىمٌُُقَر أَن  قَمغَم ىمَق 
ِ
تََد هَمَْم٥ُم اَّلَل  .(1)شاؿم 

وىمد اؾمتج٤مب اهلل  يتٜم٤مول يمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهلل ُمـ صقرة أو ىمؼم. :اًمقصمـ

ومّم٤من ىمؼمه، وأطم٤مـمف سمثالصم٦م ضمدران ُمثٚمث٦م، ال يًتٓمٞمع ☺ دقم٤مءه ▐ 

   : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ .أطمد اًمقصقل إًمٞمف وال اؾمت٘م٤ٌمًمف

 دقمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مَءه اًمٕمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤معملم ربُّ  وم٠مضمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مب

  

 اجلُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرانِ  سمثالصمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٦م وأطم٤مـَمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

   

 سمدقم٤مئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف أرضمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤مؤه هَمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَدت طمتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك

  

(8)وِصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٞم٤منِ  ومح٤ميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٦م قِمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَزة ذم
 

   

 ـ مح٤مه اهللد ًمٙم٤من وصمٜم٤م، ًمٙمِ ٌِ ًمق قمُ ☺ ىمؼم اًمٜمٌل  ومدل احلدي٨م قمغم أنَ 

قمغم أن اًمقصمـ هق  ؾ إًمٞمف، ودَل سمام طم٤مل سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مس، ومال يقَص  ▐

سمٞم٧م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م  .(3)ُم٤م ي٤ٌمذه اًمٕم٤مسمد ُمـ اًم٘مٌقر واًمتقا

○ ○ ○ 

                                                             

 .شم٘مدم خترجيف( 1)

 (.4243-4248اعمٕمرووم٦م سمٜمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمٌٞمت٤من )ش اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م» (8)

 .188يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ ص (3)
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٤ٌَمس    :╚أثرا جم٤مهد واسمـ قم

ىَّٰ ﴿ :ىم٤مل قمـ جم٤مهد   ََّٰج وَٱىُۡػزَّ ًُ ٱىلَّ ـَرََءۡحخُ
َ
 :ىم٤مل، ]19اًمٜمجؿ: [ ﴾أ

هِ  ِ ِقيَؼ، وَماَمَت، وَمَٕمَٙمُٗمقا قَمغَم ىَمؼم  ًَ يَم٤مَن َيُٚم٧مُّ هَلُؿ  اًم
(1). 

٤ٌَمس  ِقيَؼ ًمِٚم َح٤مج  »: ىم٤مل¶ وقمـ اسمـ قم ًَ  .(8)شيَم٤مَن َيُٚم٧مُّ اًم

واًماَلت إذا يم٤مٟم٧م  .ر أثريـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد ذم ُمٕمٜمك اًماَلتذيمَ 

 .آظمر سمتخٗمٞمػ اًمت٤مء هل٤م ُمٕمٜمك، وإذا يم٤مٟم٧م سمتِمديد اًمت٤مء هل٤م ُمٕمٜمك

ًَ  رضمؾ يم٤من َيُٚم٧مُّ  ومٝمق :ٕمغم ىمراءة اًمتِمديد )اًماَلَت(وم ، ومامت ٞم٩مقيؼ ًمٚمَحجاًم

دىمٞمؼ احلٜمٓم٦م أو  :يم٤من رضمال ص٤محل٤م يّمٜمع اًمًقيؼ، وهق :ومٕمٙمٗمقا قمغم ىمؼمه، أي

ج٤مج، ف ًمٚمحُ ٛمُ خيٚمٓمف سم٤مًمًٛمـ أو اح٤مء، يم٤من يّمٜمع هذا اًمٓمٕم٤مم وُيٓمٕمِ  ش:تُّفيٚمُ ». واًمِمٕمػم

وهذا ومٞمف همٚمق ذم ىمٌقر  .ٛمقه وذيمروه، ومٕمٙمٗمقا قمغم ىمؼمهوح٤م ُم٤مت قمٔمَ  .َٔمامٕمَ ويم٤من ُمُ 

 .▐ أن هذا ي١مول ويّمػم إمم أن شمٙمقن أوصم٤مٟم٤م شمٕمٌد ُمـ دون اهللو ،اًمّم٤محللم

○ ○ ○ 

 »ىم٤مل: ¶ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  
ِ
ـَ َرؾُمقُل اَّلَل ط ًَمَٕم

ـَ قَمٚمَٞم َٝم٤م  ُتَِخِذي َج َزائَِراِت اًم ُ٘مٌُقِر، َواعم  ُ ٤مضِمَد َواًمنُّ ًَ َ  .(3)شاعم 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 ( شم٘مدم خترجيف.8)

 ( شم٘مدم خترجيف.3)



 

 

 benaacademy.net 371 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

شمر ذم اًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف ذم أطم٤مدي٨م  :٤م اخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقرأُمَ  ومٝمذا ُُمتقا

ج قمغم اًم٘مٌقريمثػمة. وأُمَ  ومًٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م  :٤م اخت٤مذ اًمنُّ

 واًمدراي٦م.

*   *   *
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☺ 

ًمِ  ًۡ رَُشٔل  ﴿ شَمَٕم٤ممَم:ِف َوىَمق  ًۡ  ىََلۡد َتآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ  .اآلَي٦مَ ] 188اًمتقسم٦م: [﴾ ٌّ

ـ  َأيِب ُهَري َرَة ؓ ىَم٤مَل    :قَم
ِ
سُمٞمُقشَمُٙمؿ  ىُمٌُقًرا، اَل دَم َٕمُٚمقا ط: »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل

ي قِمٞمًدا، َوَصٚمُّقا قَمكَمَ وَم٢ِمَن َصاَلشَمُٙمؿ  شَمٌ ُٚمُٖمٜمِل طَمٞم ٨ُم يُمٜم تُؿ  
ِ َرَواُه  .(1)شَواَل دَم َٕمُٚمقا ىمؼَم 

ـٍ  ًَ ٜم٤َمٍد طَم  َوُرَواشُمُف صمَِ٘م٤مٌت. ،َأبُق َداُوَد سم٢ِِمؾم 

 ِ لم  ًَ ُ ـِ احل  ـ  قَمكِم  سم  ِ : َأنَُف َرَأى َرضُماًل جَيِلُء ¶ َوقَم ضَم٦ًم يَم٤مَٟم٧م  قِمٜم َد ىَمؼم  إمَِم وُمر 

قُمق، وَمٜمََٝم٤مهُ ط اًمٜمٌَِل   ٞمَٝم٤م وَمَٞمد 
ظُمُؾ ومِ ـ  َأيِب  :َوىَم٤مَل  ،وَمَٞمد  ُتُف ُِم صُمُٙمؿ  طَمِديًث٤م ؾَمِٛمٕم  َأاَل ُأطَمد 

 
ِ
ـ  َرؾُمقِل اَّلَل ي قَم ـ  ضَمد  ي قِمٞمًدا، َواَل سُمٞمُقشَمُٙمؿ  ىمٌُُقًرا»ىَم٤مَل: ط قَم

ِ : اَل شَمتَِخُذوا ىمؼَم 

ـَ يُمٜم تُؿ   ٚمِٞمَٛمُٙمؿ  َيٌ ُٚمُٖمٜمِل َأج   ً ت٤َمَرَة. .(8)شوَم٢ِمَن شَم ُخ   َرَواُه ذِم اعم 

○ ○ ○ 

                                                             

وأصٚمف  .(، وصححف األًم٤ٌمين8824أمحد ذم اعمًٜمد )(، و8248: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 .( خمتٍما، سمدون ُمقوع اًمِم٤مهد782قمٜمد ُمًٚمؿ )

 ذم يٕمغم أبق ـمري٘مف وُمـ(، 7548) ؿمٞم٦ٌم أيب واسـم ،(6786) ُمّمٜمٗمف ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف: وٕمٞمػ (8)

 .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: حم٘م٘مف وىم٤مل(، 488) شاعمخت٤مرة» ذم اًمْمٞم٤مءُ  ـمري٘مٝمام وُمـ ،(469) ُمًٜمده

 اإلؾمٜم٤مد ذم: »79ص شاًمٜمْمٞمد اًمدر» ذم اًمٕمّمٞمٛمل وىم٤مل ،161ص شاًمٌديع اًم٘مقل» ذم اًمًخ٤موي وطمًٜمف

 .شطمًٜم٤م دمٕمٚمف اعمت٘مدُم٦م واًمِمقاهد وٕمػ، يًػم

☺ 
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 .ذم هذا اًم٤ٌمب آي٦م وطمديثلم ♫ذيمر اًمِمٞمخ 

 واًمٙمالم قمغم هذا اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقل:

*   *   * 
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☺ 

 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

سم٤مًمَتقطمٞمد، ومح٤ميتف ☺ ه وظمالصتف سمٞم٤من قمٜم٤مي٦م اًمٜمٌَل هذا اًم٤ٌمب ُم٘مّمقدُ 

سمتٕمٔمٞمؿ أُمره، وسمٞم٤من ومْمٚمف وأثره، واًمَتحذيِر مم٤م َيٜم ُ٘مُْمف أو ُيٜمِ٘مُّمف أو  :جلٜم٤مسمف

يم٤مٟم٧م وقِصؾ إمم اًمنمك، يمؾ ـمريؼ وُمدظمؾ يُ  ؾمدَ ☺ وذًمؽ أنف  .خَي ِدؿُمف

ا.  قمٜم٤ميتف هبذا اًم٤ٌمب قمٔمٞمٛم٦م ضمدًّ

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم مح٤مي٦م » - ذم اًم٤ٌمب ىمٌؾ األظمػم -ػ ذم أواظمر اًمٙمت٤مب د اعمّمٜم  وقم٘مَ 

، وهق ىمري٥م ُمـ هذا. ويم٠من هذا شمحك اًمتقطمٞمد وؾمده ـمرق اًمنمك☺ اًمٜمٌل 

 ٕم٤م ًمٙم٤من أطمًـ.اًم٤ٌمب ذم اًمقؾم٤مئؾ اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وذاك ذم اًمقؾم٤مئؾ اًم٘مقًمٞم٦م، وًمق مُج 

جلٜم٤مب اًمتَقطمٞمد، ًمٙمـ ☺ اعمت٘مدُم٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤م رء ُمـ مح٤مي٦م اًمٜمٌَل واألبقاب 

 أراد هبذا اًم٤ٌمب احلامي٦م اخل٤مص٦م. يم٠منف اًمِمٞمخ  

*   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 :ٌٔصشْ لألوة ☺املبشح األٔه: سسص الٍيب 

ا: ُمٜمٝم٤م: قمغم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة َل دَ   ضمدًّ

ًۡ رَُشٔل  ﴿: - قمز وضمؾ - اهلل لقىم  ًۡ َغزِيزٌ  ىََلۡد َتآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ َغيَيِّۡ  ٌّ

ۡؤٌِِِيَ  ٍُ ۡ ًۡ َخرِيٌع َغيَيُۡسً ةِٱل ا َغِِخُّ ً   رَُءوف   ٌَ  .[188﴾ ]اًمتقسم٦م: رَِّخي

ـ  ٟمٌَِل  ىمٌَ كِم إاَِل »ىم٤مل: ☺ اًمٜمٌل  : أنَ ¶ٛمرو اهلل سمـ قمَ  قمـ قمٌدو إِٟمَُف مَل  يَُٙم

ٚمَُٛمُف هَلُؿ   ، َوُيٜم ِذَرُهؿ  َذَ َُم٤م َيٕم   َُم٤م َيٕم ٚمَُٛمُف هَلُؿ 
ِ ٤م قَمٚمَٞم ِف أَن  يَُدَل أَُُمتَُف قَمغَم ظَمػم   .(1)شيَم٤مَن طَم٘مًّ

ـَ »ىم٤مل: ☺ اًمٜمٌل : أَن وقمـ أيب ذر ؓ ُب ُِم ٌء ُيَ٘مر  َٜم٦َِم، َُم٤م سَمِ٘مَل َر  اجل 

َ ًَمُٙمؿ   ـَ اًمٜم٤َمِر، إاَِل َوىَمد  سُملم   .(8)شوُي٤ٌَمقِمُد ُِم

إَِٟماَم أَن٤َم ًَمُٙمؿ  سمَِٛمٜم ِزًَم٦ِم : »☺رؾمقل اهلل  : ىم٤ملىم٤مل قمـ أيب هريرة ؓ

ًمِِد، ُأقَمٚم ُٛمُٙمؿ    .(3)شاًم َقا

                                                             

 (.1844( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

 ًٚمًٚم٦مًما»، وىم٤مل األًم٤ٌمين ذم (1647)ش اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»: أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم صحٞمح( 8)

سمدون  -وأصؾ احلدي٨م  ش.صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مد هذا»: (1823) شاًمّمحٞمح٦م

 (، وطمًٜمف األرٟم٤مؤوط.81361ش )اعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم  -ُمقوع اًمِم٤مهد 

 (، وطمًٜمف األًم٤ٌمين.313(، واسمـ ُم٤مضمف )8: أظمرضمف أبق داود )طمًـ( 3)
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☺ 

وهق  ، هلؿ أهؿ اعمٝمامت، وأوضم٥م اًمقاضم٤ٌمتومٝمذه األدًم٦م شم٘متيض أنف سملَم 

 ُمـ وده وهق اًمنمك، وُمـ يمؾ وؾمٞمٚم٦م شم١مدي إًمٞمف. اًمتقطمٞمد، وطمذرهؿ

ـَ  ٞمٗم٦م اًمتل ٜمِ اًمٕمٚمؿ هذه اًمٜمّمقص اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمُ  وأومم أن يًتحي ـم٤مًم٥ُم  وُم٤م أطمً

 ☺.طمرصف وٟمّمحف ألُمتف  سمِٕمَٔمؿ، وشمزيده ي٘مٞمٜم٤م ☺شمزيد اعم١مُمـ طم٤ٌم ًمٜمٌٞمف 

○ ○ ○ 

 :محى التٕسٗد ☺املبشح الجاٌ٘: وعاِس محاٖة الٍيب 

ه يمَؾ ☺  مح٤مي٦م اًمٜمٌل كم  اًمتل دُم ُمـ اعمٔم٤مهر واألُمثٚم٦م  مِحَك اًمَتقطمٞمد، وؾَمد 

 :تقصؾ ُمـ ظمالًمف إمم اًمنمكُمٜمٗمذ وـمريؼ يٛمٙمـ أن يُ 

 اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٚمق واًمتحذير ُمٜمف.: أوال

 .اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد: صم٤مٟمٞم٤م

 .- شمٕم٤ممم - اًمٜمٝمل قمـ اًمذسمح هلل سمٛمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل: صم٤مًمث٤م

 .اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقراًمٜمٝمل قمـ : راسمٕم٤م

 .اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر أقمٞم٤مدا: ظم٤مُم٤ًم

 .اًمٜمٝمل قمـ ؿمد اًمرطم٤مل ًمٖمػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م: ؾم٤مدؾم٤م

 .اًمٜمٝمل قمـ اًمتّمقير: ؾم٤مسمٕم٤م
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 .اًمتخقيػ ُمـ اًمنمك، وسمٞم٤من ظمٗم٤مئف: صم٤مُمٜم٤م

ف وؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م، ؾمقى اًمتّمقير ومًٞم٠ميت ذم سم٤مب خيّمُّ 

 .- شمٕم٤ممم - إن ؿم٤مء اهلل ،ذم أواظمر اًمٙمت٤مب

*   *   * 
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☺ 

 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ًۡ رَُشٔل   ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   ًۡ  ىََلۡد َتآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ ٌّ

ًۡ َخرِيٌع َغيَيُۡسً  َغزِيزٌ  ٌَا َغِِخُّ ٍُۡؤٌَِِِي رَءُوف  َغيَيِّۡ  ۡ ً   ةِٱل  .]188 اًمتقسم٦م:[﴾ رَِّخي

ًۡ ﴿ىمقًمف:  ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ ٜم٤َم، ُمِ  :ًٜم٤م، أيأنَف ُمـ أنٗمُ ☺ هذا وصٌػ ًمٚمٜمٌَل  ﴾:ٌّ

ف، ُمٕمروف ُمدظمٚمف ًٜم٤م، ًمٞمس ُمـ ضمٜمس آظمر، سمؾ هق ُمٕمروٌف ٟمًٌُ ٜم وُمـ ضمِ 

ٌُفُ َػ ٟمَ ٞم  يمَ »وخمرضمف، يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م هرىمؾ طملم ؾم٠مل أب٤م ؾمٗمٞم٤من:  ًَ  
ؿ؟ ٞمٙمُ ومِ

٥ٍم و ٟمَ ٤م ذُ ٞمٜمَومِ  قَ هُ  : ٤مَل ىمَ  شًَ
ًَ  :أي ،(1)  ُمٕمروف.ذيػ ف ٌُ ٟم

ًۡ  َغزِيزٌ ﴿ىمقًمف: و ا َغِِخُّ ٌَ  يُِمؼُّ قمٚمٞمف ُم٤م يُِمؼُّ قمٚمٞمٙمؿ. :أي ،﴾َغيَيِّۡ 

 ومٝمق طمريص قمغم يمؾ ُم٤م ومٞمف ظمػم وُمّمٚمح٦م ًمٜم٤م.﴾، َخرِيٌع َغيَيُۡسً﴿ىمقًمف: و

سمٞم٤من اًمتَقطمٞمد، ، وهق: سم٠مهؿ  اعمٝمامت ☺ وم٤مىمتْم٧م هذه األوص٤مف أن يٕمتٜمَل 

يم٤من وَورَم سمف أقمٔمؿ ووم٤مء، و ☺ذًمؽ  أن ُيٜم٤مل ُمٜمف رء، وىمد ومٕمؾتف ومح٤مي

 طمريّم٤م قمغم ؾمد  يمؾ سم٤مب إمم اًمنمك.

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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ذم هذا، ومٛمـ أنٕمؿ ☺ وهلذا يٜمٌٖمل أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن ُم٘متدي٤م سمرؾمقل اهلل 

 أن ومٕمٚمٞمف -وهذه أذف اعمٜم٤مص٥م واعم٘م٤مُم٤مت  -اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ 

 اًم٤ٌمب. هبذا يٕمتٜمل

○ ○ ○ 

☺: طمدي٨م أيب هريرة ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  

ي قِمٞمًدا، َوَصٚمُّقا قَمكَمَ » ِ وَم٢ِمَن َصاَلشَمُٙمؿ   :اَل دَم َٕمُٚمقا سُمٞمُقشَمُٙمؿ  ىُمٌُقًرا، َواَل دَم َٕمُٚمقا ىمؼَم 

 .(1)ششَمٌ ُٚمُٖمٜمِل طَمٞم ٨ُم يُمٜم تُؿ  

قه٤م ُمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م واًمدقم٤مء ٚمُ ٓم  ٕمَ ال شمُ : أي ،شىُمٌُقًرااَل دَم َٕمُٚمقا سُمٞمُقشَمُٙمؿ  » ىمقًمف:

وىمد ؾمٌؼ أَن ًمٚمحدي٨م شم٠مويَٚملم هذا أؿمٝمرمه٤م.  ،ومتٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مٌقر :واًم٘مراءة

، َواَل »ذم احلدي٨م اآلظمر: ☺ يِمٝمد ًمف ىمقًمف و ـ  َصاَلشمُِٙمؿ  ذِم سُمٞمُقشمُِٙمؿ  َٕمُٚمقا ُِم اضم 

 .(8)ششَمتَِخُذوَه٤م ىمٌُُقًرا

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 777(، وُمًٚمؿ )1187و 438: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

.¶ 
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☺ 

 ،╚ سم٤مًمٕم٤ٌمدة، يمام يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحومٞمٜمٌٖمل أن حتٞم٤م اًمٌٞمقت 

  َصالةُ  اًمَّمالةِ  َأوم َْمؾ»و .اًمٜمحؾ ُمـ اًمتالوة ي  وِ يمدَ  ي  وِ ًٛمع ًمٌٞمقهتؿ دَ يُ 
ِ
ء  ذِم  اعمَر 

تُقسَم٦مَ  إاَِل  سَمٞم تِفِ   ☺.، يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل (1)شاعَمٙم 

 ،وإذا رأى األوالد واًمديؿ يتٕمٌدون ذم اًمٌٞم٧م سمّمالة أو شمالوة أو ذيمر ودقم٤مء

 ومٚمٝمذا أثر قمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ.

ي قِمٞمًدا»: ☺ ىمقًمفو ِ تخذ ىمؼمه قمٞمدا ُمٙم٤مٟمٞم٤م، هذا َّنل أن يُ ش: َواَل دَم َٕمُٚمقا ىمؼَم 

يدل قمغم اعمٜمع ذم  وهقسم٠من يزار قمغم وضمف خمّمقص، واضمتامع ُمٕمٝمقد يم٤مًمٕمٞمد. 

ألن ضمٕمؾ اًم٘مٌقر  :وهذا حمؾ اًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م ومم.مجٞمع اًم٘مٌقر ُمـ سم٤مب أَ 

ٚمق ومٞمٝم٤م، وهق وؾمٞمٚم٦م إمم اًمنمك هب٤م، وؾمٌؼ أقمٞم٤مدا ُمٙم٤مٟمٞم٦م صقرة ُمـ صقر اًمٖمُ 

 اًمٙمالم قمغم ذًمؽ.

 ؟ ☺عمْٗ  وطألة: نٗف تبمػْ الصالُة

ِض » ىمقًُمف:☺ قمـ اًمٜمٌل  صَح : اجلقاب َر   َُماَلئَِٙم٦ًم ؾَمٞم٤َمطِملَم ذِم األ 
ِ
َ
ِ
إَِن َّلل

ـ  ُأَُمتِل  اَلمَ ُيٌَٚم ُٖمقيِن ُِم ًَ شاًم
 ومٝمذه هل اًمٙمٞمٗمٞم٦م. ،(8)

○ ○ ○ 

                                                             

زيد ُمـ طمدي٨م  ،(781، وُمًٚمؿ )وذم ُمقاوع أظمرى (731: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 اسمـ صم٤مسم٧م ؓ.

( وذم ُمقاوع أظمرى، ُمـ طمدي٨م 3666(، وأمحد )1888: أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل )صحٞمح( 8)

 .األًم٤ٌمينقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وصححف 
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َرَأى َرضُماًل جَيِلُء إمَِم  أنَفُ ¶: طمدي٨م قمكم سمـ احلًلم  

 اًمٜمٌَِل  
ِ ضَم٦ًم يَم٤مَٟم٧م  قِمٜم َد ىَمؼم  قُمق، وَمٜمََٝم٤مهُ ط وُمر  ٞمَٝم٤م وَمَٞمد 

ظُمُؾ ومِ صُمُٙمؿ   :َوىَم٤مَل  ،وَمَٞمد  َأاَل ُأطَمد 

 
ِ
ـ  َرؾُمقِل اَّلَل ي قَم ـ  ضَمد  ـ  َأيِب قَم ُتُف ُِم ِي »ىَم٤مَل: ط طَمِديًث٤م ؾَمِٛمٕم  اَل شَمتَِخُذوا ىمؼَم 

ـَ يُمٜم تُؿ  : قِمٞمًدا، َواَل سُمٞمُقشَمُٙمؿ  ىمٌُُقًرا ٚمِٞمَٛمُٙمؿ  َيٌ ُٚمُٖمٜمِل َأج   ً  .(1)شوَم٢ِمَن شَم

 وهقش: اعمُخت٤مرةرواُه ذم »: اعمّمٜم ػ  ، سمٕمد روايتف هذا احلدي٨م ىم٤مل

 اًمّمحٞمح٦م األطم٤مدي٨م ومٞمف مجع اعم٘مدد، ًمٚمح٤مومظ شاعمخت٤مرة األطم٤مدي٨م: »يمت٤مب

، شاعمّمٜمَػ»أبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  - أجْم٤م - رواه احلدي٨م وهذا. ذـمف قمغم

 ،ش... شَمٌ ُٚمُٖمٜمِل َصاَلشَمُٙمؿ   : وم٢َمِنَ قَمكَمَ  َوَصٚمُّقا : »اموًمٗمٔمٝم ُمًٜمده، ذم يٕمغم أبقوقمٜمف 

ٚمِٞمَٛمُٙمؿ   وَم٢ِمنَ : ىُمٌُقًرا سُمٞمُقشَمُٙمؿ   َواَل : »ومٞمٝم٤م وإٟمام ،شاعمُخت٤مرة» ذم اجلٛمٚم٦م هذه وًمٞم٧ًم  ً  شَم

ـَ  َيٌ ُٚمُٖمٜمِل  .شيُمٜم تُؿ   َأج 

 وهذا احلدي٨م سمٛمٕمٜمك اًم٤ًمسمؼ مت٤مُم٤م.

واًمذرائع، وؾمد  اًمًٚمػ قمغم ىمٓمع اًمقؾم٤مئؾ رُص وومٞمف طمِ » ىم٤مل اسمـ ىم٤مؾمؿ:

دًمٞمؾ قمغم اًمٜمٝمل قمـ ىمّمد اًم٘مٌقر واعمِم٤مهد . ومٞمف .ٞم٦م إمم اًمنمك .ٗمِْم أبقاهب٤م اعمُ 

-أجْم٤م  -ويدل  .ألضمؾ اًمدقم٤مء واًمّمالة قمٜمده٤م: ألن ذًمؽ ٟمقع ُمـ اخت٤مذه٤م قمٞمدا

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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☺ 

ُمـ اخت٤مذه ، إذا مل يٙمـ يريد اعمًجد ،اًمرضمؾ اًم٘مؼم ألضمؾ اًمًالمقمغم أن ىمّمد 

 .(1)شقمٞمدا اعمٜمٝمل قمٜمف

*   *   * 

                                                             

 .178السمـ ىم٤مؾمؿ ص شطم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (1)
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ًمِ  ًۡ ﴿شَمَٕم٤ممَم:  فَوىَمق  َ ل
َ
ََ ٱ إََِل  حَرَ  خ ِي ْ  َّلَّ ٔا وحُ

ُ
ََ ا يت  َُػِ  أ ِ ِ  ٌُِِٔنَ يُؤۡ  ِهَتَّٰبِ ىۡ ٱٌّ  جِ تۡ ۡلِۡ ٱة

َُّٰؾٔتِ ٱوَ  [.51]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ىطَّ

ًمِف شَمَٕم٤ممَم:  َُبِّئُُسً َْۡو  كُۡو ﴿وىَمق 
ُ
ٌَرُٔبَثً  بَِۡشّ   خ َّٰلَِم  َِ َذ ِ  ٱغَِِد  ٌّ ُّ  ٌََ ّللَّ ُ ٱىََّػَِ  ّللَّ

ًُ ٌِِۡ  وََتَػَو  ِّ َغيَيۡ  وََؽِؾَب  َُّٰؾَٔت ٱ وََختَدَ  َِازِيرَ ِۡلَ ٱوَ  لَِردَةَ ىۡ ٱ ُٓ [.62]اح٤مئدة:  ﴾ىطَّ

ًمِف شَمَٕم٤ممَم: ََ ٱكَاَل ﴿ وىَمق  ِي ْ  َّلَّ ٔا ٰٓ  َؽيَتُ مۡ  لَۡعَ
َ
ًۡ أ  ﴾اِجد  ٌَّصۡ  ًِِٓخَذنَّ َغيَيۡ نَلَخَّ  رِِْ

 [.81 ]اًمٙمٝمػ:

ـ  َأيِب   : ؾَمِٕمٞمٍد ؓ قَم
ِ
ـَ ؾَم »ىَم٤مَل:  طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل ـ  يَم٤مَن ًَمتَتٌَُِٕم ـَ َُم ٜمَ

َر َو٥م  ًَمَدظَمٚم تُُٛمقهُ   سم٤ِمًم ُ٘مَذةِ، طَمتَك ًَمق  َدظَمُٚمقا ضُمح 
َو اًم ُ٘مَذةِ َي٤م  :ىَم٤مًُمقا  شىَمٌ َٚمُٙمؿ  طَمذ 

 
ِ
َٞمُٝمقُد َواًمٜمََّم٤مَرى؟ ،َرؾُمقَل اَّلَل ـ  »ىَم٤مَل: !اًم  ِرضَم٤مُه. .(1)ش؟ وَمَٛم  َأظم 

سَم٤مَن ؓ ـ  صَمق  ٍؿ قَم
ٚمِ  ً ُ
ِ
 : َوعم

ِ
إَِن اَّلَلَ َزَوى زِمَ »ىَم٤مَل:  طَأَن َرؾُمقَل اَّلَل

َج ٧ُم َُمَِم٤مِرىمََٝم٤م َوَُمَٖم٤مِرهَب٤َم، َوإَِن أَُُمتِل ؾَمٞمٌَ ٚمُُغ ُُمٚم ُٙمَٝم٤م َُم٤م ُزِوَي زِم ُِمٜم َٝم٤م،  َض، وَمَرأ َر  األ 

                                                             

، وىمد ذيمره (8669(، وُمًٚمؿ )7382و 3456: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 .اعمّمٜمػ   سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب
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ََر  مَح  ـِ األ  ٓمِٞم٧ُم اًم َٙمٜم َزي  َب ٞمََض َوُأقم  ٜم٦ٍَم  .َواأل  ًَ َوإيِن  ؾَم٠مَخ ٧ُم َريب  أِلَُُمتِل َأن  اَل ُي ٚمَِٙمَٝم٤م سمِ

ٚم َط قَمَٚمٞم ِٝمؿ  قَمدُ  ًَ تٌَِٞمَح سَمٞم َْمتَُٝمؿ  وًّ سمَِٕم٤مَُم٦ٍم، َوَأن  اَل ُي  ً ، ومَٞمَ ِٝمؿ 
ًِ ـ  ؾِمَقى َأن ُٗم َوإَِن َريب   .ا ُِم

ٓمَٞم تَُؽ أِلَُُمتَِؽ أَ  ،ٟمَُف اَل ُيَردُّ َي٤م حُمََٛمُد إيِن  إَِذا ىمََْمٞم ٧ُم ىمََْم٤مًء وَم٢مِ  :ىَم٤مَل  ن  اَل َوإيِن  َأقم 

ٜم٦ٍَم  ًَ ٚمَِٙمُٝمؿ  سمِ تٌَِٞمَح وًّ  ُأؾَمٚم َط قَمَٚمٞم ِٝمؿ  قَمدُ َوَأاَل  ،قَم٤مَُم٦مٍ ُأه   ً ِٝمؿ  وَمٞمَ
ًِ ـ  ؾِمَقى أَن ُٗم ا ُِم

ـ  سم٠ِمىَم َٓم٤مِرَه٤م، طَمتَك َيُٙمقَن  تََٛمَع قَمٚمَٞم ِٝمؿ  َُم ، َوًَمق  اضم  سَمٕم ُْمُٝمؿ  ُي ٚمُِؽ سَمٕم ًْم٤م، سَمٞم َْمتَُٝمؿ 

ٌَِل سَمٕم ُْمُٝمؿ  سَمٕم ًْم٤م  ً  .(1)شَوَي

ىَم٤ميِنُّ ذِم َصِحٞمِحِف، َوَزاَد:  ؼَم  ُِْمٚم لَم، »َوَرَواُه اًم  َئَِٛم٦َم اعم  َوإَِٟماَم أظََم٤مُف قَمغَم ُأَُمتِل األ 

ِم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  وَمع  إمَِم َيق  ٞم ُػ مَل  ُير  ًَ ٤مقَم٦ُم طَمتَك َيٚم َحَؼ طَمل  وَ  .َوإَِذا َوىمََع قَمَٚمٞم ِٝمؿ  اًم ًَ اَل شَمُ٘مقُم اًم

صَم٤منَ  َو  ـ  ُأَُمتِل األ  ٌَُد ومِئ٤َمٌم ُِم يملَِم، َوطَمتَك شَمٕم  ِ نُم  ـ  ُأَُمتِل سم٤ِمعم  َوإَِٟمُف ؾَمٞمَُٙمقُن ذِم ُأَُمتِل  .ُِم

، َوَأن٤َم ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمٌَِٞم لَم، اَل  قُمُؿ َأنَُف َٟمٌِل  ُل  . َٟمٌَِل سَمٕم ِدييَمَذاسُمقَن صَماَلصُمقَن، يُمٚمُُّٝمؿ  َيز  َواَل شَمَزا

 
ِ
ُر اَّلَل يِتَ أَُم 
ـ  ظَمَذهَلُؿ  طَمتَك َي٠م  ُهؿ  َُم َؼ  َُمٜم ُّمقَرٌة، اَل يَُيُّ ـ  ُأَُمتِل قَمغَم احل   -ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم

 .(8)ش- شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم 

○ ○ ○ 

                                                             

 (.8889( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

(، 88395)أمحد و (،3958) واسمـ ُم٤مضمف (،4858) زي٤مدة اًمؼمىم٤مين أظمرضمٝم٤م: أبق داود (8)

 .سمًٜمد صحٞمح



 

 

 benaacademy.net 385 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 .وطمديثلم صمالث آي٤مت،ذم هذا اًم٤ٌمب     ذيمر اعم١مًمػ

 :اًم٤ٌمب ذم صمالصم٦م ومّمقلاًمٙمالم قمغم هذا و

*   *   * 
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 -ًاالع ٔوٕضٕعْ ،الباب وكصٕد األٔه: الفصن-

ف، أو ُم٤م ٜم٤مذم يمامًمَ ك، أو يُ اًمتقطمٞمد وُم٤م يٜم٤مومٞمف ُمـ اًمنم      ػح٤م ذيمر اعمّمٜم  

 أن ي٘مع ذم هذه األُم٦م سمٕم٤ٌمدة األوصم٤من. دَ أن اًمنمك ال سمُ ذيمر ، ٞمفٜم٤مومِ يٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم ُم٤م يُ 

 :الفسم بني الصٍي ٔالٕثَوطألة: 

ٌد ُمـ دون اهلل قمغم أي ُم٤م قمُ  :ا قمغم أي صقرة، واًمقصمـرً ّمقَ ُم٤م يم٤من ُمُ  :اًمّمٜمؿ

ا َتۡػتُُدوَن ٌَِ ﴿ؿمٙمؾ يم٤من. واًمّمٜمؿ ىمد يًٛمك وصمٜم٤م، يمام ىم٤مل اخلٚمٞمؾ:  ٍَ  إِجَّ
  ِ َّٰ ۡوَه
َ
ِ أ ة أوصم٤من، رَ . وم٤مألصٜم٤مم اعمّمقَ [17﴾ ]اًمٕمٜمٙمٌقت: َوََّتۡيُُلَٔن إِـۡكً ا ُدوِن ٱّللَّ

ٌَدُ »واًم٘مٌقر أوصم٤من يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م:  ي َوصَمٜم٤ًم ُيٕم  ِ ، وذم (1)شاًمَٚمُٝمَؿ اَل دَم َٕمؾ  ىمؼَم 

ـ  ☺  ىَم٤مل: َأتَٞم ٧ُم اًمٜمٌََِل  ؓؿطمدي٨م قَمِدي  سمـ طم٤مشم ٞم٥ٌم ُِم
َوذِم قُمٜمُِ٘مل َصٚمِ

ـَ  َي٤م»َذَه٥ٍم، وَمَ٘م٤مل:   وم٤مًمقصمـ أقمؿ. ،(8)شقَمِديُّ اـم َرح  قَمٜم َؽ َهَذا اًمَقصَم

 وهذا اًم٤ٌمب ًمف شمٕمٚمُّؼ سم٤مخلقف ُمـ اًمنمك.

*   *   * 

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)

ش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»اًمٌٞمٝم٘مل ذم ، وواًمٚمٗمظ ًمف (3295) ذم ؾمٜمٜمف اًمؽمُمذي أظمرضمف: طمًـ( 8)

 .ين(، وطمًٜمف األًم٤ٌم12/116)
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 :املبشح األٔه: األدلة عمى ٔقٕع الػسك يف ِرٓ األوة

 األدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة: ُمٜمٝم٤م:

٤مقَم٦ُم ☺: »ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: قمـ أيب هريرة ؓ : أوال ًَ ال شَمُ٘مقُم اًم

ٍس قَمغَم ذِي اخلَٚمََّم٦مِ   َدو 
ِ
٤مء ًَ
َٓمِرَب أَخَٞم٤َمُت ٟمِ ٍس  :َوُذو اخلََٚمَّم٦مِ  .شطَمتَك شمَْم  ـَم٤مهِمَٞم٦ُم َدو 

ٌُُدوَن ذِم اجل٤َمِهٚمَِٞم٦مِ   .(1)اًَمتِل يَم٤مُٟمقا َيٕم 

 ىم٤مًم٧م: ▲ قمـ قم٤مئِم٦م : صم٤مٟمٞم٤م
ِ
٧ُم َرؾُمقَل اَّلَل ال »يُ٘مقُل: ☺  ؾَمِٛمٕم 

ٌََد اًمالَُت َواًم ُٕمَزى َه٥ُم اًمٚمَٞم ُؾ َواًمٜمََٝم٤مُر طَمتَك شُمٕم   .(8)شَيذ 

٤مقَم٦ُم طَمتَك َيٚم َحَؼ » طمدي٨م صمقسم٤من ؓ ذم اًم٤ٌمب، وومٞمف:: صم٤مًمث٤م ًَ اَل شَمُ٘مقُم اًم

ـ  ُأَُمتِل  ٌَُد ومِئ٤َمٌم ُِم يملَِم، َوطَمتَك شَمٕم  ِ نُم  ـ  أَُُمتِل سم٤ِمعم  صَم٤منَ طَمل  ُِم َو   .(3) شاأل 

وم٧م سمٕمض أنقاع وىمد طمّمؾ رٌء ُمـ ذًمؽ ذم سمٕمض سمالد اعمًٚمٛملم، طملم ُس 

 واًمٜمحر ألصح٤مب اًم٘مٌقر. ،واًمٜمذر ،يم٤مًمدقم٤مء :▐ًمٖمػم اهلل  اًمٕم٤ٌمدة

○ ○ ○ 

                                                             

 (.8926(، وُمًٚمؿ )7116: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.8927( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )8)

 ( شم٘مدم خترجيف.3)
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 :املبشح الجاٌ٘: غبّات ُٔزدٔد

ذم شمٙمٗمػم أئٛمتٝم٤م ؾ ُمـ اًمدقم٤موى اًمتل أىم٤مُمٝم٤م ظمّمقم دقمقة اًمتقطمٞمد: شم٤ًمهُ 

ُم٦م ُمٕمّمقُم٦م ُمـ اًمنمك، يمام دًم٧م ىم٤مًمقا: وهذه األُ  ورُمٞمٝمؿ سم٤مًمنمك. ،اعمًٚمٛملم

 قمٚمٞمف أدًم٦م:

ًُم٤م وَمَّمغَم  ☺قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ؓ: أَن اًمٜمٌََِل : اًمدًمٞمؾ األول ظَمَرَج َيق 

ٞم ٧ِم  َ ِؾ ُأطُمٍد َصاَلشَمُف قَمغَم اعم  ٜم ؼَمِ  ،قَمغَم َأه 
ِ َف إمَِم اعم   ،ًَمُٙمؿ  إيِن  وَمَرٌط »وَمَ٘م٤مَل:  ،صُمَؿ اٟم ٍَمَ

  -َوإيِن   .َوأَن٤َم ؿَمِٝمٞمٌد قَمٚمَٞم ُٙمؿ  
ِ
نَ  - واهلل يِض اآل  ٓمِٞم٧ُم َُمَٗم٤مشمِٞمَح  ،أَلَن ُٔمُر إمَِم طَمق  َوإيِن  ُأقم 

َر ضِ  ـِ األ 
ئِ ضِ  - ظَمَزا َر    - َوإيِن   .- َأو  َُمَٗم٤مشمِٞمَح األ 

ِ
َُم٤م َأظَم٤مُف قَمَٚمٞم ُٙمؿ  َأن   -واهلل

يُمقا سَمٕم ِدي ِ ـ  أظََم٤مُف قمَ  ،شُمنم  قا ومِٞمَٝم٤مَوًَمِٙم ًُ  .(1)شٚمَٞم ُٙمؿ  َأن  شَمٜم٤َموَم

أنف ال خي٤مف قمغم أُمتف ☺  ومٞمف ٌلم  ومٝمذا طمدي٨م صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم يُ 

 اًمنمك، وإٟمام خي٤مف قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م.

 وأضمٞم٥م قمـ احلدي٨م سم٠مضمقسم٦م:

أن اخلٓم٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م، ومٞمٙمقن ظم٤مص٤م هبؿ دون ؾم٤مئر األُم٦م، ويِمػم إًمٞمف : ُمٜمٝم٤م

 .شَوأَن٤َم ؿَمِٝمٞمٌد قَمَٚمٞم ُٙمؿ   ،إيِن  وَمَرٌط ًَمُٙمؿ  »ىمقًمف ذم أول احلدي٨م: 

ح٤م  :أن اعمراد جمٛمقع األُم٦م، ومال يٛمٙمـ أن شم٘مع األُم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمنمك: وُمٜمٝم٤م

 وهذا ضمقاب ىمقي. .ورد أنف ال شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ األُم٦م قمغم احلؼ

                                                             

 (.8896( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )1344أظمرضمف اًمٌخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 ٦م ُمـ ي٘مع ذم اًمنمك.ُمَ أنف ىم٤مل ذًمؽ ذم أول األُمر، صمؿ أظمؼم سم٠من ُمـ األُ : وُمٜمٝم٤م

○ ○ ○ 

٧ُم اًمٜمٌََِل   ؓ طمدي٨م ضم٤مسمرٍ : اًمدًمٞمؾ اًمث٤مينو إَِن »ُ٘مقُل: يَ  ☺ ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم 

َُّمٚمُّقَن ذِم ضَمِزيَرةِ اًم َٕمَرِب  ٌَُدُه اعم  ِريِش  ،اًمَِمٞم َٓم٤مَن ىمَد  َأجَِس َأن  َيٕم  ـ  ذِم اًمتَح  َوًَمِٙم

شسَمٞم ٜمَُٝمؿ  
(1). 

ومٝمذا يدل قمغم أنف ًمـ  :قن ذم ضمزيرة اًمٕمربٚمُّ َّم ه اعمُ دَ وم٤مًمِمٞمٓم٤من ىمد َيئَِس أن يٕمٌُ 

 ي٘مع رء ُمـ ذًمؽ.

 وأضمٞم٥م قمٜمف سم٠مضمقسم٦م:

ح٤م رأى فمٝمقر  :هذا إظم٤ٌمر قمام وىمع ذم ٟمٗمس اًمِمٞمٓم٤من ذًمؽ اًمقىم٧م أنَ : ُمٜمٝم٤م

 اًمديـ ويمثرة اًمداظمٚملم ومٞمف، وًمٙمٜمف ال يدل قمغم قمدم اًمقىمقع.

ؿ إذا رأى يمًؾ اًمٓمالب وإمه٤مهلؿ أن يٞم٠مس ُمـ ٚم  ٕمَ يمام ي٘مع أطمٞم٤مٟم٤م ُمـ اعمُ 

 يتٖمػم احل٤مل، ومٞمٝمتٛمقن سم٤مًمدراؾم٦م صمؿ يٜمجحقن. ًمٙمـ ٟمج٤مطمٝمؿ

، ومٝمذا ُمٞم١موس ُمٜمف أن دمتٛمع األُم٦م يمٚمٝم٤م قمغم قم٤ٌمدة أن اعمراد اعمجٛمقعُ : وُمٜمٝم٤م

 اًمذي يٗمٞمد اًمٕمٛمقم. شقنَ ٚمُّ َّم اعمُ »اًمِمٞمٓم٤من. ويدل قمٚمٞمف ًمٗمظ 

                                                             

 (.8818( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)



 

 

 benaacademy.net 390 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

، وال شقنَ ٚمُّ َّم اعمُ »أن اعمٞم١موس ُمٜمف ُمـ أىم٤مم اًمّمالة ًمٔم٤مهر احلدي٨م : وُمٜمٝم٤م

وم٤مًمّمالة  :د أن ي٘مع ذم قم٤ٌمدة األوصم٤منٝم٤م يٌٕمُ اًمّمالة طمؼ إىم٤مُمتِ ن ُمـ أىم٤مم أؿمؽ 

 سم٤مهلل. وأقمٔمؿ اعمٜمٙمرات اًمنمكشمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، 

ُمـ وهل٤م طم٘مٞم٘م٦م  ،وؾمجقد ،ريمقعووىمٕمقد،  ،ىمٞم٤ممُمـ واًمّمالة هل٤م صقرة 

ي٧م سمّمقرهت٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م يم٤من هل٤م أقمٔمؿ األثر قمغم د  وم٢مذا أُ . ْمقر ىمٚم٥موطُم  ،ظمِمقع

ح اًمّمدر، وهتذي٥م اًمًٚمقك. اًمٕمٌد ذم راطم٦م  اًم٘مٚم٥م وـمٛم٠منٞمٜمتف، واٟمنما

*   *   * 



 

 

 benaacademy.net 391 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 -البابب ٔزبطّا ،الٍصٕص عمى التعمٗل الجالح: الفصن -

ْ َُػِ  ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل   ٔا وحُ
ُ
ََ أ ِي ًۡ حََر إََِل ٱَّلَّ َ ل

َ
ا يت  خ

ََ ٱىِۡهَتَِّٰب يُۡؤٌَُِِٔن  ِ َُّٰؾٔتِ ٌّ تِۡج وَٱىطَّ  [.51﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ةِٱۡۡلِ

٥ُم سم   ـُ ىَمِدَم طُمَٞملُّ سم  ىم٤مل: ¶ قمـ اسمـ قم٤ٌَمس  َٓم٥َم َويَمٕم  ِف َُمَٙم٦َم  ـُ َأظم  َ األَذ 

 
ِ
ِٕمٚم ِؿ ☺قَمغَم ىُمَري ٍش وَمَح٤مًَمُٗمقُهؿ  قَمغَم ىِمَت٤مِل َرؾُمقِل اَّلَل ُؾ اًم  : َأن ُتؿ  َأه  ، وَمَ٘م٤مًُمقا هَلُؿ 

ُؾ اًم ٙمِ  َ٘مِديِؿ، َوَأه  ـ  حُمََٛمدٍ اًم  وَٟم٤م قَمٜم٤َم َوقَم ؼِمُ : َوَُم٤م َأن تُؿ   .َت٤مِب، وَم٠َمظم  َٛمٌد؟  ،ىَم٤مًُمقا َوَُم٤م حُمَ

َُم٤مءَ  َٙمق  ـُ َٟمٜم َحُر اًم  : َٟمح  ، وَٟمُٗمؽُّ اًم ٕمُ (1)ىَم٤مًُمقا
ِ
٤مء َ ـَ قَمغَم اح  ٌَ ِ٘مل اًمَٚم  ً ِ٘مل ٜمَ، َوَٟم  ً ٤مَة، َوَٟم

طَم٤ممَ  َِجٞم٩َم، وَٟمِّمُؾ األَر  : ُص  .احل  : وَماَم حُمََٛمٌد؟ ىَم٤مًُمقا ٌََٕمُف ٌُ ٜم  ىَم٤مًُمقا طم٤مَُمٜم٤م، َواشَم قٌر ىَمَٓمَع َأر 

َِجٞم٩ِم سمَ  ُق احل  ا َدى ؾَمٌِٞمال، وَم٠َمن َزَل اَّلَلُ  .ق هِمَٗم٤مرٍ ٜمُُهَ ٌ ُِمٜم ُف، َوَأه  : سَمؾ  َأن ُتؿ  ظَمػم   -ىَم٤مًُمقا

ْ َُػِ ﴿ :- قَمَز َوضَمَؾ  ٔا وحُ
ُ
ََ أ ِي ًۡ حََر إََِل ٱَّلَّ َ ل

َ
ِ ا يت  خ تِۡج ٌّ ََ ٱىِۡهَتَِّٰب يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱۡۡلِ

َُّٰؾٔتِ   .(8)إمَِم آظِمِر اآلَي٦مِ  ،[51 :﴾ ]اًمٜم٤ًمء َوٱىطَّ

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل ،٧ٌم واًمٓم٤مهمقت ذم سم٤مب اًمًحروؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم اجلِ 

                                                             

ٜم٤مم. (1)  ً  اًمٙمقُم٤مء هل: اًمٜم٤َمىم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم

(، 623) شاعمّمٜمػ»(، وقمٌد اًمرزاق ذم 648أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف ) (8)

 (، وومٞمف وٕمػ.11645) شاًمٙمٌػم»واًمٓمؼماين ذم 
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أنف إذا يم٤من اًمذيـ أوشمقا  :وُمٓم٤مسم٘م٦م اآلي٦م ًمٚمؽممج٦م»  :  اسمـ ىم٤مؾمؿ ىم٤مل

ومٝمذه األُم٦م اًمتل أوشمٞم٧م اًم٘مرآن  :ٟمّمٞم٤ٌم ُمـ اًمٙمت٤مب ي١مُمٜمقن سم٤مجل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت

ىمد أظمؼم ☺ ٕمد أن شمٕمٌد اجل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت: وم٢من اًمرؾمقل ٌ  ًتَ ٜمٙمر وال يُ ًتَ ال يُ 

 .(1)شأن هذه األُم٦م ؾمتٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م ومٕمٚم٧م األُمؿ ىمٌٚمٝم٤م

○ ○ ○ 

َُبِّئُُسً بَِۡشّ  ﴿ :-شمٕم٤ممم  -ىمقل اهلل  
ُ
َْۡو خ َّٰلَِم  كُۡو  َِ َذ ٌّ

رُٔبَثً  ًُ ٱىۡلَِرَدةَ َوٱِۡلََِازِيَر  ٌَ ُٓ ُ وََؽِؾَب َغيَيِّۡ وََتَػَو ٌِِۡ ُّ ٱّللَّ َ ىََّػَِ ٌَ   ِ ِغَِد ٱّللَّ
َُّٰؾَٔت   [.62]اح٤مئدة: ﴾ وََختََد ٱىطَّ

أن ي٘مقل ًمٚمٛم١مُمٜملم: هؾ أظمؼميمؿ سمٛمـ  ، وومٞمف أُمر ًمف☺اخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل 

ًء أؿمَد ُِمـ ضمزاء ه١مالء اًمٗم٤مؾم٘ملم؟ إَّنؿ أؾمالومٝمؿ اًمذيـ جُي٤م َزى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمزا

َخ ظَمٚم ٘مٝمؿ، ومجٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة ًَ  ـمردهؿ اهلل ُمـ رمحتف وهَمِْم٥م قمٚمٞمٝمؿ، وَُم

٤ٌَمد اًمٓم٤مهمقت.  واخلٜم٤مزير، سمٕمّمٞم٤مَّنؿ واومؽمائٝمؿ وشمٙمؼمهؿ، يمام يم٤من ُمٜمٝمؿ قُم

َُّٰؾَٔت ﴿  ٓم٤مهمقت.وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٌد اًم :أي﴾، وََختََد ٱىطَّ

أنف إذا يم٤من اًمٞمٝمقد ممـ  :وُمٓم٤مسم٘م٦م اآلي٦م ًمٚمؽممج٦م»ضم٤مء ذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ: 

 .(8)شقمٌد اًمٓم٤مهمقت، ومٙمذًمؽ يٙمقن ذم هذه األُم٦م

                                                             

 .176 صش اًمتقطمٞمد يمت٤مب طم٤مؿمٞم٦م» (1)

 .177 صاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  (8)



 

 

 benaacademy.net 393 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

 الكسدة ٔارتٍاشٖس املٕدٕدة اآلُ؟ ي: ِن املرنٕز يف اآلٖة ِوطألة

 َرؾُمقَل  َي٤م: َرضُمٌؾ  ىَم٤مَل  ؓ ىم٤مل:  حلدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .: الاجلقاب

 
ِ
ِ٘مَرَدةُ  ،اهلل َٜم٤َمِزيُر، اًم  َخ؟ مِم٤َم ِهَل  َواخل 

ًِ  مَل   - َوضَمَؾ  قَمزَ  - اهللَ  إِنَ »☺:  اًمٜمٌَِلُّ  وَمَ٘م٤مَل  ُُم

ًُم٤م، ُي ٚمِؽ   ب   َأو   ىَمق  ًُم٤م، ُيَٕمذ  َٕمَؾ  ىَمق  اًل، هَلُؿ   وَمٞمَج   ً َٜم٤َمِزيرَ  اًم ِ٘مَرَدةَ  َوإِنَ  َٟم  ىمٌَ َؾ  يَم٤مُٟمقا  َواخل 

 .(1)شَذًمَِؽ 

ٝمؿ، أُم٤م هذه اًم٘مردة واخلٜم٤مزير اعمقضمقدة اعمٛمًقظملم اٟم٘مٓمع ٟمًٚمُ أي أن أوَلؽ 

 وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ىمٌؾ ذًمؽ.

○ ○ ○ 

ٰٓ ﴿ :ف شمٕم٤مممىمقًم  ْ لَۡعَ ٔا ََ َؽيَتُ ِي ًۡ نَلَخَِّخَذنَّ كَاَل ٱَّلَّ ۡمرِِْ
َ
أ

ۡصِجد   ٌَّ  [.81 ]اًمٙمٝمػ: ﴾اَغيَيًِۡٓ 

 اًم٤ًمسمؼ. اًم٤ٌمبذح  ذم اًمٜمص سم٤مًمتٗمّمٞمؾهذا وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم 

○ ○ ○ 

                                                             

 (.8663أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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  :طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمٍد ؓ 
ِ
ىَم٤مَل: ☺ َأَن َرؾُمقَل اَّلَل

ـَ » ـَ ًَمتَتٌَُِٕم َر َو٥م   ؾَمٜمَ  سم٤ِمًم ُ٘مَذةِ، طَمتَك ًَمق  َدظَمُٚمقا ضُمح 
َو اًم ُ٘مَذةِ ـ  يَم٤مَن ىَمٌ ٚمَُٙمؿ  طَمذ  َُم

َٞمُٝمقُد َواًمٜمََّم٤مَرى؟ ىَم٤مَل:  :ىَم٤مًُمقا  ش.ًَمَدظَمٚم تُُٛمقهُ  ، اًم 
ِ
ـ  »َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل  .(1)ش؟ وَمَٛم

ـ  يَم٤مَن ىَمٌ َٚمُٙمؿ  ؾَم ☺: »ىمقًمف  ـَ َُم  ـمرىمٝمؿ. :أي ،شٜمَ

َو اًم ُ٘مَذةِ سم٤ِمًم ُ٘مَذةِ »وىمقًمف:  ذ، وهل ريش ذَ واطمدة اًم٘مُ  :سمْمؿ اًم٘م٤مف، ةذَ : اًم٘مُ شطَمذ 

 .اًمٌٞم٤منذم ☺ اًمًٝمؿ، وهل ُمت٤ًموي٦م ال شمزيد واطمدة قمغم األظمرى. وهذا ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمٜمف 

اًمذي دًَم٧م قمٚمٞمف  اًم٘مًؿ اعم٘مدراألول:  :أرسمٕم٦م اعمٕمٜمك ُم١ميمد سمٛم١ميمدات اوهذ

ـَ »اًمالم ذم  ـَ »اًمالم ذم : واًمث٤مين .شواهلل»، وهذا ومٞمف ىمًؿ شم٘مديره شًَمتَتٌَُِٕم  .شًَمتَتٌَُِٕم

َو ☺: »: اًمت٠ميمٞمد سم٤معمث٤مل ذم ىمقًمف واًمراسمع ٟمقن اًمتقيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م.: واًمث٤مًم٨م طَمذ 

 ش.اًم ُ٘مَذةِ سم٤ِمًم ُ٘مَذةِ 

أن يمؾ ُم٤م وىمع  :ذم هذا احلدي٨م وٟمحقه☺  سملَم »:    اسمـ ىم٤مؾمؿ ىم٤مل

ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب مم٤م ذُمٝمؿ اهلل سمف ذم هذه اآلي٤مت وهمػمه٤م ال سمد أن ي٘مع مجٞمٕمف ذم 

اًمٜمٝمل قمـ ُمت٤مسمٕمتٝمؿ. وهذا ُمـ  :ومٛمٕمٜم٤مه، ظمؼما وإن يم٤من ، هذه األُم٦م، وهذا اًمٚمٗمظ

شمف، وم٘مد ؾمٚمؽ يمثػم ُمـ أُ ☺ قمالُم٦م ٟمٌقشمف  ُمتف ُمًٚمؽ اًمٞمٝمقد وُمـ ُمٕمجزا

واًمٜمّم٤مرى ذم إىم٤مُم٦م ؾم٤مئر ؿمٕم٤مئرهؿ ذم األدي٤من، وذم قم٤مداهتؿ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر، 

واخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد طمتك قمٌدوه٤م، وإىم٤مُم٦م احلدود واًمتٕمزيرات قمغم اًمْمٕمٗم٤مء دون 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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سمًٝمؿ وُمرايمٌٝمؿ، واًمتًٚمٞمؿ سم٤مإلؿم٤مرة، واخت٤مذ األطم٤ٌمر واًمره٤ٌمن األىمقي٤مء، وُمال

واإلىم٤ٌمل قمغم يمت٥م اًمٌدع  ،☺أرسم٤مسم٤م، واإلقمراض قمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 .(1)شواًمْمالل، وهمػم ذًمؽ مم٤م َّنك اهلل قمٜمف

○ ○ ○ 

 
ِ
سم٤مَن ؓ: َأَن َرؾُمقَل اَّلَل ىَم٤مَل: ط طمدي٨م صَمق 

َج ٧ُم َُمَِم٤مِرىمََٝم٤م َوَُمَٖم٤مِرهَب٤َم، َوإَِن ُأَُمتِل ؾَمٞمٌَ ُٚمُغ ُُمٚم ُٙمَٝم٤م َُم٤م إَِن اَّلَلَ َزَوى » َض، ومََرأ َر  زِمَ األ 

َب ٞمََض  ََر َواأل  مَح  ـِ األ  ٓمِٞم٧ُم اًم َٙمٜم َزي  َوإيِن  ؾَم٠مَخ ٧ُم َريب  أِلَُُمتِل َأن  اَل  .ُزِوَي زِم ُِمٜم َٝم٤م، َوُأقم 

ٜم٦ٍَم سمَِٕم٤مَُم٦ٍم، َوَأن   ًَ ٚم َط قَمَٚمٞم ِٝمؿ  قَمدُ ُي ٚمَِٙمَٝم٤م سمِ ًَ تٌَِٞمَح وًّ اَل ُي  ً ، وَمٞمَ ِٝمؿ 
ًِ ـ  ؾِمَقى َأن ُٗم ا ُِم

َٓمٞم تَُؽ  ،َي٤م حُمََٛمُد إيِن  إَِذا ىمََْمٞم ٧ُم ىمََْم٤مًء وم٢َِمَٟمُف اَل ُيَردُّ  :َوإَِن َريب  ىم٤َمَل  .سَمٞم َْمتَُٝمؿ   َوإيِن  أقَم 

ٜم٦ٍَم قَم٤مَُم٦مٍ  ًَ ٚمَِٙمُٝمؿ  سمِ ِٝمؿ  وًّ  ُأؾَمٚم َط قَمَٚمٞم ِٝمؿ  قَمدُ َوأاََل  ،أِلَُُمتَِؽ َأن  اَل ُأه 
ًِ ـ  ؾِمَقى أَن ُٗم ا ُِم

ـ  سم٠ِمىَم ٓم٤َمِرَه٤م، طَمتَك َيُٙمقَن سَمٕم ُْمُٝمؿ  ُي ٚمُِؽ  تََٛمَع قَمَٚمٞم ِٝمؿ  َُم ، َوًَمق  اضم  تٌَِٞمَح سَمٞم َْمتَُٝمؿ   ً وَمٞمَ

ًْم٤م ٌَِل سَمٕم ُْمُٝمؿ  سَمٕم   ً  .(8)شسَمٕم ًْم٤م، َوَي

ىَم٤ميِنُّ ذِم َصِحٞمِحِف،  ؼَم  ُِْمٚم لَم، »َوَزاَد: َوَرَواُه اًم  َئَِٛم٦َم اعم  َوإَِٟماَم أظََم٤مُف قَمغَم ُأَُمتِل األ 

ِم اًم ِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  وَمع  إمَِم َيق  ٞم ُػ مَل  ُير  ًَ ٤مقَم٦ُم طَمتَك َيٚم َحَؼ طَمل   .َوإَِذا َوىمََع قَمَٚمٞم ِٝمؿ  اًم ًَ َواَل شَمُ٘مقُم اًم

ٌَُد ومِئ٤َمٌم ُمِ  يملَِم، َوطَمتَك شَمٕم  ِ نُم  ـ  ُأَُمتِل سم٤ِمعم  صَم٤منَ ُِم َو  َوإَِٟمُف ؾَمٞمَُٙمقُن ذِم ُأَُمتِل  .ـ  ُأَُمتِل األ 

                                                             

 .178 صش اًمتقطمٞمد يمت٤مب طم٤مؿمٞم٦م» (1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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، َوَأن٤َم ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمٌَِٞم لَم، اَل َٟمٌَِل سَمٕم ِدي قُمُؿ َأنَُف َٟمٌِل  ُل  .يَمَذاسُمقَن صَماَلصُمقَن، يُمٚمُُّٝمؿ  َيز  َواَل شَمَزا

ـ   ُهؿ  َُم َؼ  َُمٜم ُّمقَرٌة، اَل يَُيُّ ـ  ُأَُمتِل قَمغَم احل    ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم
ِ
ُر اَّلَل يِتَ أَُم 
 -ظَمَذهَلُؿ  طَمتَك َي٠م 

 .(1)ش- شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم 

َض »☺: ىمقًمف  َر  ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: فم٤مهر اًمٚمٗمظ ي٘متيض أن اهلل  ش:َزَوى زِمَ األ 

ٟمع اعمٕمت٤مدة، وم٠مدرك اًمٌٕمٞمد ُمـ ُمقوٕمف، يمام ىمقَ  ى إدراك سمٍمه، ورومع قمٜمف اعمقا

 وهق يٜمٔمر إًمٞمف.أدرك سمٞم٧م اعم٘مدس ُمـ ُمٙم٦م، وأظمذ خيؼمهؿ قمٜمف 

َب ٞمََض »وىمقًمف:  ََر َواأل  مَح  ـِ األ  ٓمِٞم٧ُم اًم َٙمٜم َزي   سم٤مألمحر قمـ يمٜمز ىمٞمٍم: : قمؼَم شَوُأقم 

ألن اًمٖم٤مًم٥م قمٜمدهؿ اًمذه٥م، وسم٤مألبٞمض قمـ يمنى: ألن اًمٖم٤مًم٥م قمٜمدهؿ 

 اجلقهر واًمٗمْم٦م. 

ٜم٦ٍَم سمَِٕم٤مَُم٦مٍ »وىمقًمف:  ًَ  : هذه رواي٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه، وذم سمٕمْمٝم٤م سمحذومٝم٤م،شسمِ

اجلدب اًمذي يٙمقن سمف  :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ويم٠مَّن٤م زائدة: ألن قم٤مُم٦م صٗم٦م اًمًٜم٦م. واًمًٜم٦م

َوىََلۡد ﴿اهلالك اًمٕم٤مم، ويًٛمك اجلدب واًم٘محط ؾمٜم٦م، وجيٛمع قمغم ؾمٜملم يم٘مقًمف: 
جِيَ  َٔۡن ةِٱلّصِ َخۡذَُآ ءَاَل ـِرَۡغ

َ
 اجلدب اعمتقازم. :أي [132﴾ ]األقمراف: أ

 ىم٤مل: َصغَم  قمـ ظم٤ٌمب سمـ األرت ؓو
ِ
َصاَلًة وَم٠َمـَم٤مهَل٤َم، ط َرؾُمقُل اَّلَل

ـ  شُمَّمٚم ٞمَٝم٤م ، َصَٚمٞم ٧َم َصاَلًة مَل  شَمُٙم
ِ
: َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل ٦ٌٍَم »ىَم٤مَل:  !وَمَ٘م٤مًُمقا أضََمؾ  إََِّن٤َم َصاَلُة َرهم 

٦ٌَمٍ  ِ  ،إيِن  ؾَم٠مَخ ٧ُم اَّلَلَ ومِٞمَٝم٤م صَماَلصًم٤م :َوَره  ٓم٤َميِن اصم ٜمَتلَم  ؾَم٠مَخ تُُف َأن  اَل  :َوَُمٜمََٕمٜمِل َواطِمَدةً  ،وَم٠مقَم 

                                                             

 شم٘مدم خترجيٝم٤م. (1)
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ِهؿ   ِ ـ  هَمػم  ا ُِم ٚم َط قَمَٚمٞم ِٝمؿ  قَمُدوًّ ًَ َٓم٤مٟمِٞمَٝم٤م، َوؾَم٠مَخ تُُف َأن  اَل ُي ٜم٦ٍَم وَم٠مقَم  ًَ ُي ٚمَِؽ أَُُمتِل سمِ

َٓم٤مٟمِٞمَٝم٤م، َوؾَم٠مَخ تُُف َأن  اَل ُيِذيَؼ سَمٕم َْمُٝمؿ  سَم٠م َس سَمٕم ٍض ومََٛمٜمََٕمٜمِٞمَٝم٤م  .(1)شوَم٠مقَم 

يملِمَ َواَل شَمُ٘مقُم »: ☺ ىمقًمفو ِ ـ  أَُُمتِل سم٤ِمعم نُم  ٤مقَم٦ُم طَمتَك َيٚم َحَؼ طَمل  ُِم ًَ ىم٤مل  ش:اًم

أنف  :حقق هٜم٤م اًمٚمحقق اًمٌدين؟، سمٛمٕمٜمكهؾ اعمراد سم٤مًمٚمُّ »:    اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

أن  :يذه٥م هذا احلل إمم اعمنميملم ويدظمٚمقن ومٞمٝمؿ، أو اًمٚمحقق احلٙمٛمل؟، سمٛمٕمٜمك

 .(8)شأن اعمراد مجٞمع ذًمؽ يٕمٛمٚمقا سمٕمٛمؾ اعمنميملم، أو األُمران ُمٕم٤م؟ اًمٔم٤مهر

صَم٤منَ » ☺:ىمقًمف  اًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨مو َو  ـ  ُأَُمتِل األ  ٌَُد ومِئ٤َمٌم ُِم ، شَوطَمتَك شَمٕم 

صَم٤منَ »ف ذم اعمًٜمد وهمػمه: وًمٗمٔمُ  َو  ـ  أَُُمتِل األ  ٌَُد ىَم٤ٌَمئُِؾ ُِم  .(3)شطَمتَك شَمٕم 

وومٞمف اًمرد قمغم ُمـ أنٙمر وىمقع اًمنمك وقم٤ٌمدة »:    اسمـ ىم٤مؾمؿ ىم٤مل

 .(4)شذم هذه األُم٦ماألوصم٤من 

*   *   * 

                                                             

٤مئل )8175: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح( 1) (، 81253(، وأمحد )1638( واًمٚمٗمظ ًمف، واًمًٜم

 ( ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ؓ.8892وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف ُمًٚمؿ ) وصححف األًم٤ٌمين.

 (.1/493) شاًم٘مقل اعمٗمٞمد» (8)

(، واًمٓمٞم٤مًمز 3958(، واسمـ ُم٤مضمف )4858أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ: أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ) (3)

 (، وهمػمهؿ.88395(، وأمحد )1284)

 .183 صش اًمتقطمٞمد يمت٤مب طم٤مؿمٞم٦م» (4)
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ِ
ِل اهلل ْ  َوىََلدۡ ﴿: - ٕم٤ممَم شمَ  -َوىَمق  ٔا ٍُ َِ  َغيِ ٍَ َ ُّ طۡ ٱ ل َّٰ ى ا َۡتَ َۡ  ِخَرةِ ٓأۡلٱ ِِف  ۥََلُ  ٌَ ٌِ 

َّٰق    .[128 اًمٌ٘مرة:] ﴾َخَل
ًمِف:  ِ  ٌُِِٔنَ يُؤۡ ﴿وىَمق  َُّٰؾٔتِ ٱوَ  جِ تۡ ۡلِۡ ٱة .[51 اًمٜم٤ًمء:] ﴾ىطَّ

ٌ ٧ُم » ؓ:  ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  ِ ُر، َواًمَٓم٤مهُمقُت  :اجل  ح   ً  .(1)شاًمَِمٞم َٓم٤منُ  :اًم

هِمٞم٧ُم » ؓ:  َوىَم٤مَل ضَم٤مسمِرٌ  يُمَٝم٤مٌن يَم٤مَن َيٜم ِزُل قَمَٚمٞم ِٝمؿ  اًمَِمٞم َٓم٤مُن، ذِم يُمؾ   :اًمَٓمَقا

شطَمل  َواطِمدٌ 
(8). 

                                                             

 سم٤مب ىمقًمفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف، ذم )يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، ( 1)

َّٰ َشَفرٍ ﴿: شمٕم٤ممم ۡو لَۡعَ
َ
رَۡضٰٓ أ ٌَّ [(، ووصٚمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر 43]اًمٜم٤ًمء:  ﴾... ِإَون ُنِخًُ 

 ش.ىمقي إؾمٜم٤مده»: (858/ 8) شاًم٤ٌمري ومتح»(. وىم٤مل احل٤مومظ ذم 8534ذم ؾمٜمٜمف )

 سم٤مب ىمقًمفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف، ذم )يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن،  (8)

َّٰ َشَفرٍ ﴿: شمٕم٤ممم ۡو لَۡعَ
َ
رَۡضٰٓ أ ٌَّ  ومتح»[(. وىم٤مل احل٤مومظ ذم 43]اًمٜم٤ًمء:  ﴾... ِإَون ُنِخًُ 

 ش.ُمٜمٌف سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ ،طم٤مشمؿ أيب سمـا وصٚمف»: (858/ 8) شاًم٤ٌمري
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َرةَ  ـ  َأيِب ُهَري    : ؓ َوقَم
ِ
ٌ َع »ىَم٤مَل: ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل ًَ تَٜمٌُِقا اًم اضم 

ُقسمَِ٘م٤مِت    :ىَم٤مًُمقا  .شاعم 
ِ
؟ ىَم٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل ـَ ُر، َوىمَت ُؾ » :َوَُم٤م ُه ح   ً ، َواًم

ِ
ُك سم٤ِمَّلَل اًمنم  

سَم٤م، َوأيَم ُؾ َُم٤مِل  ُؾ اًمر  ، َوأيَم  َؼ  َم اًمٜمَٗم ِس اًَمتِل طَمَرَم اَّلَلُ إاَِل سم٤ِمحل  اًم ٞمَتِٞمِؿ، َواًمتََقزم  َيق 

ُِمٜم٤َمِت  ١ُم  َّمٜم٤َمِت اًم َٖم٤موماَِلِت اعم  ُح  ُف اعم  ِػ، َوىمَذ   .(1)شاًمَزطم 

ـ  ضُمٜم َدٍب َُمر   سمُ »وُمققًم٤م: َوقَم ٤مطِمِر َض  ًَ ٞم ِػ  فُ طَمدُّ اًم ًَ شسم٤ِمًم
 ،يُّ ذِ ُمِ َرَواُه اًمؽم    .(8)

ىُمقٌف.  َوىَم٤مَل: اًمَّمِحٞمُح َأنَُف َُمق 

ـِ قَمٌََدَة ىَم٤مَل َوذِم َصِحٞمِح  ـ  سَمَج٤مًَم٦َم سم  ََٓم٤مِب ؓ :اًم ٌَُخ٤مِري  قَم ـُ اخل   :يَمت٥ََم قُمَٛمُر سم 

 .(3)ومََ٘متَٚم ٜم٤َم صَماَلَث ؾَمَقاطِمرَ  :ىَم٤مَل  .شَأَن اىم تُُٚمقا يُمَؾ ؾَم٤مطِمٍر َوؾَم٤مطِمَرةٍ »

َّم٦َم  ـ  طَمٗم  ٤َم : »▲َوَصَح قَم َأََّن٤َم َأَُمَرت  سمَِ٘مت ِؾ ضَم٤مِرَي٦ٍم هَل٤َم ؾَمَحَرهت 

 .(4)شوَمُ٘متَِٚم٧م  

                                                             

 (.89(، وُمًٚمؿ )6857 و8766: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

(، 8273ش )اعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 1462: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )صحٞمح ُمقىمقوم٤م( 8)

سمَ »(، وًمٗمٔمف: 1665ش )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»واًمٓمؼماين ذم  ٞم ِػ  ٦مٌ َض  ًَ  اًمّمحٞمح»وىم٤مل اًمؽمُمذي: ش، سم٤ِمًم

 (.1446ش )اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»، ووَٕمػ األًم٤ٌمين رومٕمف ذم شُمقىمقوم٤م ضمٜمدب قمـ

  شاعمّمٜمػ»(، وقمٌد اًمرزاق ذم 892أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده، شمرشمٞم٥م اًمًٜمدي )( 3)

(. 11/396(، وآظمرون. وصححف اسمـ طمزم ذم اعمحغم )88988(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )9978)

 ومل أضمده ذم اًمٌخ٤مري هبذا اًمٚمٗمظ.

( سمالهم٤م، واًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده، شمرشمٞم٥م 14-8/871ش )اعمقـم٠م»أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم ( 4)

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 18747ش )اعمّمٜمػ»( ُمقصقال، وقمٌد اًمرزاق ذم 892اًمًٜمدي )
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ـ  ضُمٜم َدٍب   .(1)َويَمَذًمَِؽ َصَح قَم

َح٤مِب اًمٜمٌَِل   ـ  َأص  ـ  صَماَلصَم٦ٍم ُِم َُد: قَم  ط.ىَم٤مَل َأمح 

*   *   * 

                                                                                                                                                      

 .(57/ 5)ش اعمٕم٤مد زاد»(، وصححف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 87918)

 (.3825ًمٚمدارىمٓمٜمل ) شًٜمـاًم»(، و16521ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»يٜمٔمر:  (1)
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َدُ  ـِ    : ىَم٤مَل َأمح  ـ  طَمَٞم٤مَن سم  ٌف، قَم َٗمٍر، طَمَدصَمٜم٤َم قَمق  ـُ ضَمٕم  َٛمُد سم  طَمَدصَمٜم٤َم حُمَ

ـ  َأبِٞمِف: َأنَُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌََِل  ـُ ىَمٌِٞمَّم٦َم قَم ـُ سم  ، طَمَدصَمٜم٤َم ىَمَٓم
ِ
َٕماَلء  ،إَِن اًم ِٕمٞم٤َموَم٦مَ »ىَم٤مَل: ط اًم 

َق  ةَ  ،َواًمَٓمر  ٌ ٧ِم  ،َواًمٓم ػَمَ ِ ـَ اجل  شُِم
(1). 

ٌف:  ٌ ٧ُم ىَم٤مَل قَمق  ِ ِض، َواجل  َر  َطُّ خُيَطُّ سم٤ِمأل  ُق: اخل  ، َواًمَٓمر  ِ ُر اًمَٓمػم  ِٕمَٞم٤موَم٦ُم: َزضم  ىَم٤مَل  :اًم 

ٜم٤َمُدُه ضَمٞم ٌد. : َرَٟم٦ُم اًمَِمٞم َٓم٤مِن. إؾِم  ـُ ًَ َ ٤ٌَمَن ذِم  ،َوأِلَيِب َداُودَ  احل  ـِ طِم ، َواسم  ٤مئِل  ًَ َواًمٜمَ

ٜمَُد ُِمٜم ُف.، ِحفِ َصِحٞم  ً ُ  اعم 

ـِ  ـِ اسم  ٤ٌَمٍس َوقَم   ¶قَم
ِ
ـَ ط: »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلَل ٦ًٌَم ُِم ـِ اىم تٌَََس ؿُمٕم  َُم

ِر، َزاَد َُم٤م َزادَ  ،اًمٜمُُّجقمِ  ح   ً ـَ اًم ٦ًٌَم ُِم ٜم٤َمُدُه  .(8)شوَمَ٘مِد اىم تٌَََس ؿُمٕم  َرَواُه َأبُق َداُوَد، َوإؾِم 

 َصِحٞمٌح.

                                                             

(، واًمٜم٤ًمئل ذم 82623و 15915(، وأمحد )3927: أظمرضمف أبق داود )وٕمٞمػ( 1)

 (، ووٕمٗمف األًم٤ٌمين واألرٟم٤مؤوط.6131(، واسمـ طم٤ٌمن )11243ش )اًمٙمؼمى»

 (.1672ش )ري٤مض اًمّم٤محللم»وىمَقاه مج٤مقم٦م: يم٤مسمـ طم٤ٌمن، واًمٜمقوي ذم 

(، وطمًٜمف 8222(، وأمحد )3786(، واسمـ ُم٤مضمف )3925: أظمرضمف أبق داود )طمًـ( 8)

ـِ اىم تٌَََس » األًم٤ٌمين، وًمٗمٔمف قمٜمدهؿ: ـَ اًمٜمُُّجقمِ  قِمٚم اًم َُم  ش....ُِم
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ـ  طَمِدي٨ِم َأيِب ُهَري َرة ؓ:  ٤مئِل  ُِم ًَ ـ  قَمَ٘مَد »َوًمِٚمٜمَ َدًة صُمَؿ َٟمَٗم٨َم ومِٞمَٝم٤م، وَمَ٘مد  َُم قُم٘م 

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ ؿَمٞم ئ٤ًم ُويمَِؾ إًَِمٞم فِ  َك، َوَُم َ  .(1)شؾَمَحَر، َوَُمـ  ؾَمَحَر وَمَ٘مد  أَذ 

 
ِ
ُٕمقٍد ؓ َأَن َرؾُمقَل اَّلَل  ً ـِ َُم ـِ اسم  َهؾ  ُأنٌَ ئُُٙمؿ  َُم٤م  ،َأاَل »ىَم٤مَل: ط َوقَم

 َ َ٘م٤مًَم٦ُم سَملم  ُف؟ ِهَل اًمٜمَِٛمٞمَٛم٦ُم، اًم  ٚمٌِؿ. ،(8)شاًمٜم٤َمسِ  اًم َٕمْم   ً  َرَواُه ُُم

ـِ قُمَٛمَر  ـِ اسم   : ¶َوهَلاَُم قَم
ِ
ـَ اًم ٌَٞم٤َمِن »ىَم٤مَل: ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل إَِن ُِم

ًرا  ح 
ًِ  .(3)شًَم

*   *   * 

                                                             

(، واًمٓمؼماين ذم 3588) شاًمٙمؼمى»(، وذم 4279: أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف )وٕمٞمػ (1)

 (، ووٕمٗمف األًم٤ٌمين.1469) شاألوؾمط»

 (.8626أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)

. وهق قمٜمد ُمًٚمؿ ¶( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 5767و 5146أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 .( ُمـ طمدي٨م قمامر869ؓ)
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ـ  ضَم٤مسمٍِر ؓ   :قَم
ِ
ِة؟ وَمَ٘م٤مَل: ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل َ ـ  اًمٜمُّنم  ـ  »ؾُمئَِؾ قَم ِهَل ُِم

ٜمٍَد ضَمٞم ٍد، َوَأبُق َداُوَد.(1)شقَمَٛمِؾ اًمَِمٞم ٓم٤َمنِ  ًَ َُد سمِ  ، َرَواُه َأمح 

َُد قَمٜم َٝم٤م؟ وَمَ٘م٤مَل:  َرُه َهَذا يُمَٚمفُ »َوىَم٤مَل: ؾُمئَِؾ َأمح  ُٕمقٍد َيٙم   ً ـُ َُم  .(8)شاسم 

ٌَُخ٤مِري   ـ  ىَمت٤َمَدةَ َوذِم اًم  ٞم ٥ِم:  :قَم ًَ ُ ـِ اعم  ـِ  ،َرضُمٌؾ سمِِف ـم٥ِم  »ىُمٚم ٧ُم اِلسم  َأو  ُي١َمظَمُذ قَم

تِ  َ َرأ َس سمِفِ  :؟ ىَم٤مَل نَمُ ِف، َأجَُحؾُّ قَمٜم ُف َأو  ُيٜمَاُم 
اَلَح  :اَل سَم٠م  ص  ِ وَم٠َمَُم٤م َُم٤م  .إَِٟماَم ُيِريُدوَن سمِِف اإل 

َتَٝمك (3)شَيٜم َٗمُع، وَمَٚمؿ  ُيٜم َف قَمٜم فُ   .اٟم 

ـِ َأنَُف ىَم٤مَل: َورُ  ًَ َ ـِ احل  َحَر إاَِل ؾَم٤مطِمرٌ اَل حَيُ »ِوَي قَم  ً  .(4)شؾُّ اًم

                                                             

 (، وصححف األًم٤ٌمين.14135(، وأمحد )3868: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 1)

 (.77/ 3السمـ ُمٗمٚمح )ش اآلداب اًمنمقمٞم٦م»يٜمٔمر: ( 8)

هؾ ُيًتخرج سم٤مب أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف، ذم )يمت٤مب اًمٓم٥م،  (3)

ش شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ»، وأبق سمٙمر األثرم يمام ذم شهتذي٥م اآلصم٤مر»اًمًحر؟(، ووصٚمف اًمٓمؼمي ذم 

 وصحح إؾمٜم٤مده.(، 49/ 5السمـ طمجر )

 (.49/ 5السمـ طمجر )ش شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ»سمٜمحقه، يمام ذم  شهتذي٥م اآلصم٤مر»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (4)
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َ٘مٞم ِؿ:  ـُ اًم  ةُ »ىَم٤مَل اسم  َ قَم٤منِ  :اًمٜمُّنم  ُحقِر، َوِهَل َٟمق   ً َ ـِ اعم  َحِر قَم  ً ٍر  :طَمؾُّ اًم ح 
ًِ طَمؾ  سمِ

، وَمَٞمَتَ٘مَرُب اًمٜم٤َمِذُ  ـِ ًَ َ ُل احل  َٛمُؾ ىَمق  ـ  قَمَٛمِؾ اًمَِمٞم َٓم٤مِن، َوقَمَٚمٞم ِف حُي  ُِمث ٚمِِف، َوُهَق اًَمِذي ُِم

 ُ ُحقرِ ٜم َتنِمُ َواعم   ً َ ـِ اعم  ٌ ٓمُِؾ قَمَٛمَٚمُف قَم ، وَمٞمُ ُة  :َواًمَث٤ميِن  . إمَِم اًمَِمٞم َٓم٤مِن سماَِم حُي٥ِمُّ َ اًمٜمُّنم 

٤ٌَُمطَم٦ِم، وَمَٝمَذا ضَم٤مئِزٌ  ِوَي٦ِم َواًمَدقَمَقاِت اعم  َد  َذاِت َواأل  َٞم٦ِم َواًمَتَٕمقُّ ىم   .(1)شسم٤ِمًمرُّ

○ ○ ○ 

 اًمًحر: سمٛمقوقع شمتٕمٚمؼ ويمٚمُّٝم٤م اًمثالصم٦م، األبقاب هذه قم٘مد اعم١مًمػ  

 قمـ خمِرضم٤م ذيم٤م يٙمقن وُمتك اًمتقطمٞمد، قمغم وأثره وطُمٙمٛمف، وأنقاقمف، طم٘مٞم٘متف،

  قمالضمف؟. وُم٤م يمذًمؽ؟، يٙمقن ال وُمتك اعمٚم٦م؟،

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمُٙمَٝم٤من، » :سم٤مب آظمر سمٕمٜمقانش سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمُّنمة»ويم٤من ىمٌؾ 

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء »: ًمِمَدة شمٕمٚمُّؼ اًمٜمُّنمة سم٠مبقاب اًمًحر، وشمٕمٚمُّؼ شم٠مظمػمه ومرأج٧م، شوٟمحقهؿ

 .-شمٕم٤ممم  -سمام سمٕمده ُمـ أبقاب، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف، إن ؿم٤مء اهلل  شذم اًمُٙمَٝم٤من

  هذه األبقاب ذم اًمٗمّمقل اًمثالصم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:اًمٙمالم قمغمو

*   *   * 

                                                             

 (.4/321ش )أقمالم اعمقىمٕملم»( 1)
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 -ًاالع أوٕضٕعّ الجالثة، األبٕاب وكصٕد األٔه: الفصن-

 دمتٛمع هذه األبقاب اًمثالصم٦م ًمت٘مرير اعم٘م٤مصد اآلشمٞم٦م:

إال  سمٞم٤من ظمٓمر اًمًحر قمغم اًمتقطمٞمد، وأن اًم٤ًمطمر ال يّمؾ إمم ُمٓمٚمقسمف: أوال

 .▐ سم٤مًمنمك سم٤مهلل

 سمٞم٤من أنقاع اًمًحر، وأثر يمؾ ُمٜمٝم٤م.: صم٤مٟمٞم٤م

  سمف.كِم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ذم قمالج اًمًحر عمـ اسمتُ : صم٤مًمث٤م

*   *   * 
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 -املٕضٕعٗة املباسح الجاٌ٘: الفصن -

 :تعسٖف الطشس املبشح األٔه:

 :: أؿمٝمره٤ميٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من ٚمٖم٦م:اًمًحر ذم اًم

 ف.ل ؾمٌٌُ ، وظمٗمِ َق ػ ُم٠مظمذه ودَ ُم٤م ًمٓمُ : أوال

 يٓمٚمؼ قمغم سف اًمٌمء قمـ طم٘مٞم٘متف إمم همػمه.: صم٤مٟمٞم٤م

 يٓمٚمؼ قمغم إظمراج اًم٤ٌمـمؾ ذم صقرة احلؼ.: صم٤مًمث٤م

 .(1)ٛمقيف واخلداعُم٤م جيري جمرى اًمتَ قمغم : راسمٕم٤م

 و  ً  :أؿمٝمره٤م: أظمرى حر أؾمامءُ ًمٚم

 :اًمٕمَِْمفأوال: 

َ ٦م سمَ ٤مًمَ اًم٘مَ  ،٦مُ ٞمٛمَ ٛمِ اًمٜمَ  َل ف؟ هِ ْم  ٕمَ ٤م اًمُمَ  ؿ  ٙمُ ئُ ٌِ نَ أُ  ؾ  هَ ، اَل أَ »يمام ذم طمدي٨م اًم٤ٌمب:   لم 

 .(8)ش ٤ِمساًمٜمَ 

                                                             

 شُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ اًمًحر»ٝم٤م: طمٞم٤مة سم٤م أظمي ذم رؾم٤مًمتٝم٤م وهٜم٤مك ُمٕم٤من أظمرى شمتٌٕمت   (1)

 .19 -4ص

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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 :وؾمٛمل سمذًمؽ ف.ف: هل اًمًحر سمٚمٖم٦م ىمريش، وي٘مقًمقن ًمٚم٤ًمطمر: قم٤مِو َْم واًمٕمِ 

 وختٞمٞمؾ ال طم٘مٞم٘م٦م ًمف. ألنف يمذٌب 

ً  ًٛم  ُمًٕمقد: يمٜم٤م ٟمُ  اسمـىم٤مل » ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل:و حر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ل اًم

ٌُ  ةُ دَ ف قمٜمد اًمٕمرب: ؿِم َْم ف. واًمٕمِ َْم اًمٕمِ   :ىم٤مل اًمِم٤مقمر. اًمٙمذب ٝم٧م ومتقيفِ اًم

 دددددددددددددد ُمـ اًمٜمَسمريب   قذُ ددددددددددددددأقم
 .(1)شفِ ِْم ٕم  اعمُ  فِ اًمٕم٤مِو  فِ َْم ذم قمِ  ِت               ث٤م٤مومِ

 :٦مُ دددًمَ قَ اًمت  صم٤مٟمٞم٤م: 

رء ، أنَف: شاًمرىمك واًمتامئؿُم٤م ضم٤مء ذم  سم٤مب»ذم وهق ٟمقع ُمـ اًمًحر، ؾمٌؼ 

 يّمٜمٕمقٟمف يزقمٛمقن أنف حي٥ٌم اعمرأة إمم زوضمٝم٤م، واًمرضمؾ إمم اُمرأتف.

 :٧مٌ  اجلِ : صم٤مًمث٤م

، واًمٙم٤مهـ. وىمد ومنه قمٛمُر ؓ سم٤مًمًحر ،واًم٤ًمطمر ،اًمّمٜمؿ :ي٠ميت سمٛمٕمٜمك

 يمام ٟم٘مؾ اعمّمٜمػ.

  :(8)سمتٕمريٗم٤مت يمثػمة شمزيد قمغم اًمٕمنمة َف ر  قمُ وم٘مد وأَُم٤م اًمًحر ذم االصٓمالح ،

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ،ُمـ شمٚمؽ اًمتٕمريٗم٤متو .وؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إمم ؾم٥ٌم ذًمؽ

                                                             

 .(44/ 8شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (1)

أظمي  سم٤م  شُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ اًمًحر»و، 79اجلريز ص شاحلذر ُمـ اًمًحر»( يٜمٔمر: 8)

 ، وهمػممه٤م.81ص
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ً  »وم٘م٤مل:  ،٤مصَّم ومف اجلَ قمرَ  -1 أُمر ظَمِٗمل ؾمٌٌُف، وخُتُٞم ؾ قمغم همػم  حر: يمؾُّ اًم

 .(8). وشمٌٕمف اًمرازي قمغم هذا اًمتٕمريػ(1)شوجيري جمرى اًمتٛمقيف واخلداع طم٘مٞم٘متف،

هق »وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م ٟم٘مٚمف اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه قمـ سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل:  -8

أنف  ؾ إمم اعمًحقر اًمٌمءَ ٞمَ وُمٕم٤من يٗمٕمٚمٝم٤م اًم٤ًمطمر، طمتك خُيَ  ،وخم٤مريؼ ،ظِمَدع

اًمذي يرى اًمناب ُمـ سمٕمٞمد، ومٞمخٞمؾ إًمٞمف أنف ُم٤مء، ويرى  ٟمٔمػمُ  :سمخالف ُم٤م هق سمف

 .(3)شاًمٌمء ُمـ سمٕمٞمد ومٞمثٌتف سمخالف ُم٤م هق قمغم طم٘مٞم٘متف

ئؿُ »ؼ اسمـ ىمداُم٦م سم٘مقًمف: ومَ قَ وقمرومف اعمُ  -3 د شم١مصمر ذم األبدان ىمك وقُم٘مَ ورُ  قمزا

ق سملم اعمرء وزوضمفض، وي٘متُ ٛمرِ واًم٘مٚمقب، ومٞمُ   .(4)شؾ، وُيَٗمر 

ً  »وذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي:  -4 ًتٕم٤من ذم حتّمٞمٚمف حر: ُم٤م يُ واعمراد سم٤مًم

ـ يٜم٤مؾمٌف إال عم ٥مُّ تِ وذًمؽ ال يًتَ . سم٤مًمت٘مرب إمم اًمِمٞمٓم٤من مم٤م ال يًت٘مؾ سمف اإلٟم٤ًمن

رة وظُم   .(5)شاًمٜمٗمس ٨ٌِم ذم اًمنما

إذ جيري ومٞمف  :ق وًمٞمس سمفأُمر همري٥م يِمٌف اخل٤مرِ »ًمقد: وىم٤مل اآل -5

 :ىمقال :ب إمم اًمِمٞمٓم٤من، سم٤مرشمٙم٤مب اًم٘م٤ٌمئحًتٕم٤من ذم حتّمٞمٚمف سم٤مًمت٘مرُّ ؿ، ويُ اًمتٕمٚمُّ 

                                                             

 .(1/51) شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن» (1)

 .(619/ 3) رازياًمشمٗمًػم يٜمٔمر:  (8)

 .(8/352شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (3)

 .(4/164) شاًمٙم٤مذم» (4)

 .(97/ 1شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ) (5)
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يمٕم٤ٌمدة  :ىمك اًمتل ومٞمٝم٤م أخٗم٤مظ اًمنمك وُمدح اًمِمٞمٓم٤من وشمًخػمه، وقمٛماليم٤مًمرُّ 

م اجلٜم٤مي٦م وؾم٤مئر اًمٗمًقق، واقمت٘م٤مدا: يم٤مؾمتح٤ًمن ُم٤م يُ  ٥م قضمِ اًمٙمقايم٥م واًمتزا

رة وظم٨ٌم  .اًمت٘مرب إًمٞمف وحمٌتف إي٤مه وذًمؽ ال يًتت٥م إال سمٛمـ يٜم٤مؾمٌف ذم اًمنما

 .(1)شاًمٜمٗمس

ً  »وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم  :  -6 حر ذم اًمنمع: يٜم٘مًؿ إمم اًم

 ىمًٛملم:

ؾ هب٤م اًم٤ًمطمر إمم اؾمتخدام يتقَص ىمك: أي: ىمراءات وـمالؾمؿ ٘مد ورُ : قمُ األول

ًُْ ﴿ :- شمٕم٤ممم -اًمِمٞم٤مـملم ومٞمام يريد سمف ضر اعمًحقر، ًمٙمـ ىمد ىم٤مل اهلل  ا  ٌَ َو
 ِ َخٍد إَِّلَّ بِإِذِۡن ٱّللَّ

َ
َۡ أ ََ ةِِّۦ ٌِ  [.128﴾ ]اًمٌ٘مرة: ةَِؾآّرِي

ر قمغم سمدن اعمًحقر وقم٘مٚمف وإرادشمف وُمٞمٚمف: ومتجده : أدوي٦م وقم٘م٤مىمػم شم١مصم  اًمث٤مين

 .(8)شػٓم  ف واًمٕمَ ٞمؾ، وهق ُم٤م يًٛمك قمٜمدهؿ سم٤مًمٍَم  يٜمٍمف ويٛم

 دوان وومًؼ.أن األول ذك، واًمث٤مين قمُ  رَ وذيمَ 

  :ويرضمع اظمتالف قم٤ٌمرات اًمٕمٚمامء ذم طمد  اًمًحر وو٤مسمٓمف إمم أُمقر: أمهُّٝم٤م 

 ؟أم ال هؾ ًمف طم٘مٞم٘م٦م :اخلالف ذم اًمًحر أوال:

                                                             

 (.338/ 1) شروح اعمٕم٤مين» (1)

 (.489/ 1) شاًم٘مقل اعمٗمٞمد» (8)
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ً  و: صم٤مٟمٞم٤م  -ٓمػ واًمت٠مثػم واًمٚمُّ  ُمـ طمٞم٨م اخلٗم٤مءُ  -حر اخلالف ومٞمام ي٘مع ُمـ ضمٜمس اًم

 ؟(1)ر، هؾ يًٛمك ؾمحرا ذم اًمنمع أم السمٖمػم ُمٙمٗم  

حر سمتٕمريػ ضم٤مُمع ُم٤مٟمع: مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم صٕمقسم٦م وٌطوهلذا ٟمَص   ً  اًم

ً  »ًمِم٤مومٕمل: ىم٤مل ا  .(8)شحر اؾمؿ ضم٤مُمع عمٕم٤من خمتٚمٗم٦مواًم

أـمٚمؼ اح٤مًمٙمٞم٦م ومج٤مقم٦م ُمٕمٝمؿ اًمٙمٗمر قمغم اًم٤ًمطمر، وأن اًمًحر »راذم: ًم٘مِ وىم٤مل ا

همػم أنف قمٜمد اًمٗمتٞم٤م ذم ضمزئٞم٤مت  ،ٛمٚم٦ميمٗمر، وال ؿمؽ أن هذا ىمري٥م ُمـ طمٞم٨م اجلُ 

ي إمم هالك اعمٗمتل، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أنف إذا ط اًمٕمٔمٞمؿ اعم١مد  اًمقىم٤مئع ي٘مع ومٞمف اًمٖمٚمَ 

، سمقضمقده قمغم يمٗمر وم٤مقمٚمٞمف ىمٞمؾ ًمٚمٗم٘مٞمف: ُم٤م هق اًمًحر، وُم٤م طم٘مٞم٘متف؟ طمتك ي٘ميِض 

 .(3) ش...  قمٚمٞمف ذًمؽ ضمدايٕمُن 

ً  »وىم٤مل:  يمذًمؽ  ع ومٞمٝم٤م هذا االؾمؿ قمغم ُم٤م هقِو حر وُ اًمٙمت٥م اعمقوققم٦م ذم اًم

 ًَ قن ًمٗمظ اًمًحر قمغم ٘مُ رة يٓمٚمِ حَ يمٗمر وحمرم، وقمغم ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ، ويمذًمؽ اًم

 . (4)ش... ومال سمد ُمـ اًمتٕمرض ًمٌٞم٤من ذًمؽ :اًم٘مًٛملم

                                                             

 .-شمٕم٤ممم  - ، إن ؿم٤مء اهللشيمٗمر اًم٤ًمطمر» وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ قمٜمد اًمٙمالم قمغم ُم٠ًمخ٦م (1)

 .(893/ 1) شاألم» (8)

 .(135/ 4ش )اًمٗمروق» (3)

قمٜمقن ًمف  ،قم٘مد ًمٚمجقاب ومّمال وىمد واٟمٔمر سم٘مٞم٦م يمالُمف.. (137/ 4)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  (4)

واألرسمٕمقن واح٤مئت٤من سملم ىم٤مقمدة ُم٤م هق ؾمحر يٙمٗمر سمف، وسملم ىم٤مقمدة ُم٤م اًمٗمرق اًمث٤مين »: سم٘مقًمف

 .شًمٞمس يمذًمؽ
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 .(1)شل قمٚمٞمف ذم يمت٥م اًمٗم٘مفيٕمقَ  شمٕمريٌػ  مل يّمؾ إزمَ »قي: وىم٤مل اًمتٝم٤مٟمَ 

 :ضم٤مُمع ُم٤مٟمع ه سمحد  دُّ اقمٚمؿ أن اًمًحر ذم االصٓمالح ال يٛمٙمـ طَم »ًمِمٜم٘مٞمٓمل: ا وىم٤مل

ك سمٞمٜمٝم٤م يٙمقن ضم٤مُمٕم٤م هل٤م ُمِمؽمَ  ًمٙمثرة األنقاع اعمختٚمٗم٦م اًمداظمٚم٦م حتتف، وال يتح٘مؼ ىمدرٌ 

ـ هٜم٤م اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات اًمٕمٚمامء ذم طَم   .(8)شه اظمتالوم٤م ُمت٤ٌميٜم٤مد  ُم٤مٟمٕم٤م ًمٖمػمه٤م. وُم

  اًمًٕمل ذم هق : اًمًحر وو٤مسمٓمف، أن ُي٘م٤ملوًمٕمَؾ األىمرَب ذم طمد  : ىمٚم٧ُم

 ر.ف اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة، سمٕمٛمؾ ُمٙمٗم  ِمٌِ ل يُ اًمت٠مثػم قمغم اًمٖمػم سم٠مُمر ظمٗمِ 

ومٞمٝم٤م، أو يمت٤مسم٦م  ٨ُم ٜمٗمَ ٘مد يُ ويٙمقن ذًمؽ هم٤مًم٤ٌم قمـ ـمريؼ قمزائؿ ورىمك وقمُ 

تقصؾ هب٤م إمم اؾمتخدام اًمِمٞم٤مـملم ومٞمام يريد اًمًحرة، ُم٘م٤مسمؾ يمٗمرهؿ ـمالؾمؿ يُ 

 .- شمٕم٤ممم -سم٤مهلل 

هذا اًمت٠مثػم يِمٛمؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف ضر،  ش:اًمًٕمل ذم اًمت٠مثػم قمغم اًمٖمػم» :ومجٛمٚم٦مُ 

يمام  ،يٕمٜمل اًمت٠مثػم قمغم اًمٜم٤مفمر واًمرائل .وُم٤م ًمٞمس ومٞمف ضر، يمام ذم ؾمحر اًمتخٞمٞمؾ

 ؾمحرة ومرقمقن. ُمـطمّمؾ 

ألن ُمٌٜمل اًمًحر قمغم اخلٗم٤مء، وهذا أصؾ ُمٕمٜم٤مه  :شلٗمِ سم٠مُمر ظَم »: وىمٞمد اًمتٕمريػ

 ذم اًمٚمٖم٦م.

                                                             

 .935ص ش٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقنيمَِم » (1)

 (.4/41) شأوقاء اًمٌٞم٤من» (8)
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ألَّنؿ ي٠متقن سم٠مؿمٞم٤مء خم٤مريؼ، وأُمقر همري٦ٌم، وُم٤م  :شًمٚمٕم٤مدة ف اخل٤مرقِمٌِ يُ »وىمٞمد: 

حر وسملم اًمٙمراُم٦م  اقمتٜمك اًمٕمٚمامُء سمٌٞم٤من اًمٗمروقوهلذا  .إمم ذًمؽ  ً  اعمُٕمجزة.وسملم اًم

ٌَل،  :)آي٤مت األنٌٞم٤مء( ٕمجزة٤معمُ وم   يٙمقن قمغم وضمف اًمَتحدي.مم٤م ُم٤م ي٠ميت سمف اًمٜم

 : ُم٤م شمٔمٝمر قمغم يد اًمقزم اًمّم٤مًمح.واًمٙمراُم٦م

   ً ٤مق: ُم٤م يٙمقن قمغم يد حرواًم ًَ  اعمردة. اًمُٗم

هذا و٤مسمط ًمٚمًحر: ألن اًم٤ًمطمر ال يتقصؾ إمم  ش:سمٕمٛمؾ ُُمَٙمٗم ر» وىمقًمٜم٤م:

ر.  ؾمحره إال سمٕمٛمِؾ ُُمٙمٗم 

سم٦م ًمف حر االصٓمالطمل يٙمقن اًمٙمٗمُر واًمنمك سمَقا  ً قمغم  احلّمقلألضمؾ  :وم٤مًم

م دِ هذه اخلقارق: ألن اًمًحر ومٞمف اؾمتخدام ًمٚمِمٞم٤مـملم، وهذه اًمِمٞم٤مـملم ال خَت 

ًۡ َِمِيػ  ﴿م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: دَ طمتك خُت  ُْ َٔۡم َُيُۡۡشُ َِّ كَ َويَ ٍَۡػَۡشَ ٱۡۡلِ َّٰ حًُ ا َي ِد ٱۡشخَۡهََثۡ
ٍۡخََع َبۡػُؾَِا ةِتَۡػؼ   َا ٱۡشخَ نِس َربَِّ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ  ًُْ ۡوِِلَآُؤ

َ
نِسِۖ وَكَاَل أ ََ ٱۡۡلِ ِ َوبَيَۡؾَِآ  ٌّ

يَۡج نَلَا تَّ
َ
ِٓي أ َتيََِا ٱَّلَّ

َ
[، ومٙمؾ ُمـ اجلـ واإلٟمس اؾمتٛمتع 188 ]األنٕم٤مم:﴾ أ

سم٤مًمَت٘مرب إًمٞمٝمؿ وسف رء ُمـ أنقاع  :وم٤مجلـ اؾمتٛمتٕم٧م سم٤مإلٟمس :سم٤مآلظمر

 واإلٟمس اؾمتٛمتٕمقا ُمـ اجلـ هبذه اخلدُم٦م وىمْم٤مء احل٤مضم٤مت. .اًمٕم٤ٌمدات

أن ، اًمتقطمٞمد ظم٤مص٦موـم٤مًم٥م قمٚمؿ  قم٤مُم٦م، ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿوم٢مَٟمف يٜمٌٖمل قمغم  :وهلذا

ر هم٤مي٦م احلَ ر وحُيَ ذَ حَي   ير ُمـ وسم٤مء اًمًحر، اًمذي هق ؾُمؿ زقم٤مف ذم حذِ واًمتَ  رذَ ذ 
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إال يم٤من يم٤مآلوم٦م واًمدودة  مج٤مقم٦مٟمف ُم٤م اٟمتنم ذم سمٚمد أو ذم وم٢م :ضمًد اًمتقطمٞمد

 اًمًقداء اًمتل شمٜم َخر ذم ضمًد اًمتقطمٞمد اًمّمحٞمح.

 تٍبْٗ:

ألن األثر اعمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ  :ٙمؿ قمغم ومٕمؾ ُم٤م سم٠منف ؾمحر ذم احلُ جي٥م اًمت٠مين  

ؾ وىمد ي٘مع سمٕمض اًمتٕمجُّ  يمٌػم وظمٓمػم ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ اًمديٜمل، واًمٕم٘مقسم٦م اًمدٟمٞمقي٦م.

  ً ِم٤مهب٦م، وهذا مم٤م ي١ميمد أمهٞم٦م ر قمغم ومٕمؾ ُم٤م ًمقضمف ُمـ اعمُ ح  ذم إـمالق احلٙمؿ سم٤مًم

 ه.د  حترير و٤مسمط اًمًحر وطَم 

ىمع ُم٤م يًٛمك سم ً  »د وٟمحـ ٟمرى ذم اًمقا ٟمٞم٦م اعم٘مؽمٟم٦م ، واألقمامل اًمٌٝمٚمشػمكاًم قا

ؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واخلدع ٞمَ سمخٗم٦م اًمٞمد، وسمٕمض اخلدع واًمتٛمقي٤مت اًمٌٍمي٦م، واحلِ 

، وٟمحق ذًمؽ، مم٤م ال يٜمٌٖمل إـمالق اًم٘مقل ومٞمٝم٤م إال سمٕمد ومٝمؿ صقرهت٤م، شاًمًٞمٜمامئٞم٦م»

 وحترير ُمٕمٜمك اًمًحر، واًمٜمٔمر ذم اٟمدراضمٝم٤م ومٞمف ُمـ قمدُمف.

○ ○ ○ 

 :(1)املبشح الجاٌ٘: وبدأ الطشس

  ً ؿ اًم ً  يمثػم ُمـ حر ىمديؿ ضمدا، وىمد اهتُّ  ،يمّم٤مًمح :حرأنٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف سم٤مًم

مم٤م يدل قمغم  :- قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -وحمٛمد  ،وقمٞمًك ،وُمقؾمك ،وؿمٕمٞم٥م

 اؿمتٝم٤مره ىمديام.

                                                             

ـ اًمًحر»( يٜمٔمر: 1)  .15 ؿم٘مر صًم شقم٤ممل اًمًحر»و، 61سم٤م أظمي ص شُمقىمػ اإلؾمالم ُم
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ا َزَفَر ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌَ ۖۡ َو ََ َّٰ َّٰ ُميِۡم ُشيَيَۡم َحَِّٰفُي لَۡعَ ْ ٱلظَّ ٔا ا َتخۡيُ ٌَ  ْ ٔا  َوٱتَّتَُػ
َُ وَ  َّٰ ُزَِل لَۡعَ ُشيَيَۡم

ُ
ٓ أ ا ٌَ ۡدَر َو َٔن ٱنلَّاَس ٱلّصِ ٍُ ِ ْ ُحَػيّ َحَِّٰفَي َزَفُروا ََّ ٱلظَّ َِّٰس َل

 َُ ا َۡنۡ ٍَ َّٰ َحُلََّٔلٓ إِجَّ َخٍد َخِتَّ
َ
َۡ أ ٍَاِن ٌِ ِ ا ُحَػيّ ٌَ يََهۡيِ ةِتَاةَِو َهَُّٰروَت َوَمَُّٰروَت  َو ٍَ

ۡ ٱل
ا ُحفَ  ـََل  ـِخَِۡث   ٌَ ا  ٍَ ُٓ َٔن ٌِِۡ ٍُ ۖۡ َذيَخََػيَّ رۡ حَۡسُفۡر ٍَ ۡ ًُْ  ءِ رِّكَُٔن ةِِّۦ َبۡيَ ٱل ا  ٌَ َوَزوِۡتِّۦ  َو

ًۡ  َوىََلۡد  ُٓ ًۡ َوََّل يََِفُػ ُْ ا يَُّضُّ ٌَ َٔن  ٍُ ِ  َويَخََػيَّ َخٍد إَِّلَّ بِإِذِۡن ٱّللَّ
َ
َۡ أ ََ ةِِّۦ ٌِ ةَِؾآّرِي

 ِۙ َّٰق  َۡ َخَل ا ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ٌِ ٌَ  ُّ َّٰ ى َِ ٱۡطَۡتَ ٍَ
َ ْ ل ٔا ٍُ ًۡ   َغيِ ُٓ ُُفَص

َ
ۡواْ ةِِّۦٓ أ ا َۡشَ ٌَ َوََلِئَۡس 

ٔاْ  ٔۡ َكُُ َ ٍُٔنَ حَ ل  [.128 ]اًمٌ٘مرة:﴾ ۡػيَ

ث د  ٌٕمقا ُم٤م حُتَ : أن اًمٞمٝمقد اشمَ - شاًمتٗمًػم اعمٞمن»يمام ذم  -وُمٕمٜمك اآلي٦م 

 ♠. ؾمٚمٞمامن سمـ داود ِؽ ٚم  قمغم قمٝمد ُمُ  ةَ سمف اًمًحرَ  اًمِمٞم٤مـملمُ 

ـَ وُم٤م شمٕمٚمَ  وُم٤م يمٗمر ؾمٚمٞمامنُ  اًمِمٞم٤مـملم هؿ اًمذيـ يمٗمروا سم٤مهلل  ؿ اًمًحر، وًمٙم

اًمًحر: إوم٤ًمدا ًمديٜمٝمؿ. ويمذًمؽ اشمٌع اًمٞمٝمقُد اًمًحَر اًمذي  ٛمقا اًمٜم٤مَس طملم قمٚمَ 

٤مروت وُم٤مروت، سم٠مرض سم٤مسمؾ ذم اًمٕمراق: اُمتح٤مٟم٤م واسمتالء ُمـ هل قمغم اعمٚمٙملم نزِ أُ 

ؿ اًمًحر، ؿ اعمٚمٙم٤من ُمـ أطمد طمتك يٜمّمح٤مه وحيذراه ُمـ شمٕمٚمُّ ٚم  ٕمَ اهلل ًمٕم٤ٌمده، وُم٤م يُ 

 قال ًمف: ال شمٙمٗمر سمتٕمٚمؿ اًمًحر وـم٤مقم٦م اًمِمٞم٤مـملم.وي٘م

اخلٚمؼ، واهلل  ئدِ وىمد ورد ذم سمٕمض اآلصم٤مر أن ه٤مروت وُم٤مروت يم٤مٟم٤م طملم سمُ 

 أقمٚمؿ ُمتك يم٤من شمٕمٚمٞمٛمٝمام اًمًحر سم٤ٌمسمؾ؟.

وذم هذه اآلي٦م سمٞم٤من أصؾ »وم٘م٤مل:  ،قمغم هذه اآلي٦م ؼ اسمـ طمجر  وقمٚمَ 

ر اًمذي يٕمٛمؾ سمف اًمٞمٝمقد ح   ً ِمٞم٤مـملم قمغم ؾمٚمٞمامن سمـ داود صمؿ هق مم٤م ووٕمتف اًم ،اًم
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م اًمٕمٝمد ومم٤م أنزل قمغم ه٤مروت وُم٤مروت سم٠مرض سم٤مسمؾ، واًمث٤مين ُمت٘مد   ،♠

قمغم  ♠ألن ىمّم٦م ه٤مروت وُم٤مروت يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ زُمـ ٟمقح  :قمغم األول

 .(1)شهَُم٤م ذيمر اسمـ إؾمح٤مق وهمػمُ 

 ♠أن ؾمٚمٞمامن  :وىمد ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه اآلي٦م

اًمِمٞم٤مـملم، ودومٜمٝم٤م حت٧م يمرؾمٞم ف، واًمِمٞم٤مـملم ال يًتٓمٞمٕمقن أظمذ يمت٥م اًمًحر ُمـ 

ضم٤مءت اًمِمٞم٤مـملم واؾمتخرضم٧م  ♠ أن ي٘مؽمسمقا ُمـ يمرؾمٞمف، ومٚمام ُم٤مت ؾمٚمٞمامن

ـَ  ر سمف اجِل هذه اًمٙمت٥م وٟمنمهت٤م سملم اًمٜم٤مس، وىم٤مًمقا: هذا اًمذي يم٤من ؾمٚمٞمامن ُيًخ 

ـَ ؾمخَ  -قمَز وضمَؾ  -واإلٟمس واًمدواب: ألن اهلل   ًمَدواَب وا ر ًمف اإلٟمس واجِل

يـ أظمذوا هذا اًمًحر أن ؾمٚمٞمامن واًمريح، وم٤مقمت٘مد اًمٞمٝمقد وأهؾ اًمٙمت٤مب اًمذِ 

وم٢مَن ذم هذه اآلي٦م: وهلذا  ♠ؾم٤مطمر. وهذا وضمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ ذيمر ؾمٚمٞمامن 

 - شمٕم٤ممم -ؾم٤مطمر، وم٠منزل اهلل  ♠يٕمت٘مدون أن ؾمٚمٞمامن  -إمم اآلن  -اًمٞمٝمقد 

٤ًٌم هلؿ، ىم٤مل:  ا﴿هذه اآلي٦م شمٙمذي ٌَ  ْ ٔا ا  وَٱتَّتَُػ ٌَ ۖۡ َو ََ َّٰ َّٰ ُميِۡم ُشيَيَۡم َحَِّٰفُي لَۡعَ ٔاْ ٱلظَّ َتخۡيُ
 ْ َحَِّٰفَي َزَفُروا ََّ ٱلظَّ َِّٰس َُ َوَل َّٰ  [.128﴾ ]اًمٌ٘مرة: َزَفَر ُشيَيَۡم

 إغهاه ٔدٕابْ:

ً  لمِ ٙمَ ٚمَ يمٞمػ ي٘مع شمٕمٚمٞمؿ اًمًحر ُمـ ُمَ  ٗمر يمام دًم٧م اآلي٦م، واعمالئٙم٦م يمُ  حرُ ، واًم

 ُمٕمّمقُمقن ال يٕمّمقن اهلل ُم٤م أُمرهؿ؟

                                                             

 .(12/883) شومتح اًم٤ٌمري» (1)
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ٗم٤من ـم٤مئٕم٤من، ٙمٚمَ ومٝمام ُمُ  :ذم ذًمؽ ▐ أَّنام ممتثالن ألُمر اهلل :اجلقاب

ٝمام اًمًحر ُمـ سم٤مب اًمٗمتٜم٦م واالظمت٤ٌمر، سمٕمد اًمٌٞم٤من واًمتحذير، وهذا ُمـ وشمٕمٚمٞمٛمُ 

 ، ويٙمقن اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ىمري٤ٌم ُمٜمف.اعمٕمّمٞم٦مُ  ُمقاوع االُمتح٤من أن يتٞمن ًمٚمٕمٌدِ 

 .لمِ ٙمَ سم٤معمٚمَ  اىمتداءً ؿ اًمًحر ٚم  ٕمَ ومال جيقز ألطمد أن يُ  :وهذا األُمر ظم٤مص هبام

○ ○ ○ 

 :املبشح الجالح: إٌٔاع الطشس

ع اًمًحر ُمـ اعمقاوع اعمِمٙمِ  وٌطُ  ، وىمد ؾمٌؼ ًمٙمثرة أنقاقمف وشمداظمٚمٝم٤م :ٚم٦مأنقا

 .ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ي١مي د ذًمؽ

زِ  ؼ قمٚمٞمٝم٤م ذيمره٤م وقمٚمَ  :إمم صمامٟمٞم٦م أىم٤ًمم ف اًمًحرَ ي شم٘مًٞمٛمُ وىمد اؿمتٝمر قمـ اًمرا

ـُ يمثػم ذم  ، واًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم (1)شاًمٌ٘مرة»شمٗمًػم اآلي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد اعمئ٦م ُمـ ؾمقرة اسم

 وزاد أىم٤ًمُم٤م أظمرى. ،(8)شـمف»اآلي٦م اًمت٤مؾمٕم٦م سمٕمد اًمًتلم ُمـ ؾمقرة  شمٗمًػم

ع اعمذيمقرة ذم ومَ »ىم٤مل اسمـ يمثػم قم٘مٌٝم٤م:   ـَ وإٟمام أدظمؾ يمثػما ُمـ هذه األنقا

ف. ل ؾمٌٌُ ٗمِ ػ وظَم ًمٓمُ  ٝم٤م: ألن اًمًحر ذم اًمٚمٖم٦م: قم٤ٌمرة قمامٓم٤موم٦م ُمداريمِ ٚمَ اًمًحر، ًمِ 

                                                             

 (.855-1/851يمثػم )يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ ( 1)

 (.49-4/41) »أوقاء اًمٌٞم٤من«يٜمٔمر:  (8)
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رً »وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م:  ح 
ًِ ـَ اًم ٌَٞم٤َمِن ًَم ًُّ ٛم  . وؾُم (1)شا إَِن ُِم ًمٙمقٟمف ي٘مع  :حقرل اًم

 .(8)ش٤م آظمر اًمٚمٞمؾٞمًّ ظمٗمِ 

 :رئٞم٦ًم : وسمٕمد اًمت٠مُمؾ فمٝمر زم أن اًمًحر صمالصم٦م أنقاعىمٚم٧ُم 

 :األول: اًمًحر اًمنميملاًمٜمقع 

  ً  ،يم٤مالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم :▐ ك سم٤مهللا ذاإل يًتٚمزمحر اًمذي وهق اًم

 .واًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ، وٟمحق ذًمؽ

 ُمٜمٝم٤م: :صقر ذا اًمٜمقعوهل

 :اًمًحر سمقاؾمٓم٦م اًمٙمقايم٥م وٟمحقه٤م -1

يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون إهلٞم٦م : ٚمداٟمٞملم واًم٤ٌمسمٚمٞملم واًمّم٤مسمئ٦مويم٤من ُمِمتٝمرا قمٜمد اًمٙمِ 

وُمٜمٝمؿ اًمذيـ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ اخلٚمٞمؾ  .قن هل٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدةومُ اًمٙمقايم٥م، ويٍِم 

 .♠إسمراهٞمؿ 

ي٘مقم قمغم شمًخػم روطم٤مٟمٞم٦م اًمٙمقايم٥م واألومالك، واؾمتٜمزال ىمقاه٤م وهق 

رة ًمٚمٕم٤ممل وُم٤م حيدث ومٞمف سم  دَ طمٞم٨م يٕمت٘مدون أن هذه اًمٙمقايم٥م هل اعمُ  :سم٤مًمت٘مرب هل٤م

 وًمذًمؽ اختذوا ًمٙمؾ يمقيم٥م هٞمٙمال ظم٤مص٤م وصٜمام ُمٕمٞمٜم٤م. :ُمـ ظمػم وذ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 .(371/ 1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (8)
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ئؿ، أو مت٤مصمٞمؾ وصقر، ُمع اًمدُّ ومٞم٘مقُمقن سمٕمٛمؾ رُ  قن، وومٞمٝم٤م شميع ظُم ىمك وقمزا

 وـمٚم٥م ُمـ اًمٙمقايم٥م سم٤مًمٖمرض اعمٓمٚمقب.

ٚمٝم٤م ومَّم  ،ه سمام يراد ُمٜمفوًمٙمؾ يمقيم٥م ـمري٘م٦م وذوط ظم٤مص٦م طمتك يتؿ شمًخػمُ 

 اًمرازي ذم سمٕمض يمتٌف.

ً  »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  حر ٟمققم٤من:وذًمؽ أن اًمٜمجقم اًمتل ُمـ اًم

ُمـ  ،االؾمتدالل سمحريم٤مت اًمٜمجقم قمغم احلقادث :وهق ،ل  أطمدمه٤م: قمٚمٛمِ 

 م.ضمٜمس االؾمت٘م٤ًمم سم٤مألزال

إٟمف ختري٩م اًم٘مقى اًمًاموي٦م سم٤مًم٘مقى  :اًمذي ي٘مقًمقن :، وهقكِم  اًمث٤مين: قمٛمَ 

ع اًمًحر ،اعمٜمٗمٕمٚم٦م األروٞم٦م، يمٓمالؾمؿ وٟمحقه٤م  .(1)شوهذا ُمـ أرومع أنقا

 :اًمًحر سمقاؾمٓم٦م اًمِمٞم٤مـملم -8

٤مطمر ًمٙمل خيدُمقن :ب إًمٞمٝمؿ سم٠مُمر يمٗمريويٙمقن ذًمؽ سم٤مًمت٘مرُّ  ـ اًمت٠مثػم. اًم  ومٞمام يريد ُم

َٔۡم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًۡ َِمِيػ  َويَ ُْ َِّ كَ َُيُۡۡشُ ۡػَۡشَ ٱۡۡلِ ٍَ َّٰ نِسِۖ ا َي ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ حًُ  ِد ٱۡشخَۡهََثۡ
خََع َبۡػُؾَِا ةِتَۡػؼ   ٍۡ َا ٱۡشخَ نِس َربَِّ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ  ً ُْ ۡوِِلَآُؤ

َ
ٓ  َوكَاَل أ ِٓي َوبَيَۡؾَِا َتيََِا ٱَّلَّ

َ
أ

يَۡج نَلَا   تَّ
َ
ٓ  أ ا َٓ ََ ذِي ًۡ َخَِّٰلِي َُّٰس ى َٔ رۡ ٌَ ًٌ كَاَل ٱنلَّاُر  ُۗ إِنَّ َربََّم َخهِي ُ ا َطآَء ٱّللَّ ٌَ إَِّلَّ 

  ً ذيمر قمٚمامء ىمد ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إمم ُمٕمٜمك اآلي٦م، و، و[188]األنٕم٤مم:  ﴾َغيِي

سمٕم٤ٌمدهتؿ إي٤مهؿ سم٤مًمذسم٤مئح واًمٜمذور واًمدقم٤مء،  :اًمتٗمًػم أن اؾمتٛمت٤مع اجلـ سم٤مإلٟمس

 ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ اًمتل يٓمٚمٌقَّن٤م ُمٜمٝمؿ، وإظم٤ٌمرهؿ :وأن اؾمتٛمت٤مع اإلٟمس سم٤مجلـ

                                                             

 .(171/ 35ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)
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سمٌٕمض اعمٖمٞم٤ٌمت اًمتل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اجلـ ذم سمٕمض اجلٝم٤مت اًمٜم٤مئٞم٦م، أو يًؽمىمقَّن٤م 

 وهق األيمثر. ،ُمـ اًمًٛمع أو يٙمذسمقٟمف

 :٘ملً  اًمث٤مين: اًمًحر اًمٗمِ  اًمٜمقع

م ال يّمؾ إمم اًمٙمٗمر. يم٤مؾمتٕمامل سمٕمض وهق اًمًحر اًمذي يٙمقن سمٛمحرَ 

 األدوي٦م واًمٕم٘م٤مىمػم، وٟمحقه٤م ذم اًمت٠مثػم.

 :وأُم٤م ؾمحر األدوي٦م واًمتدظملم وٟمحقه»: شاحلٛمٞمدشمٞمًػم اًمٕمزيز »ضم٤مء ذم 

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز يمتًٛمٞم٦م اًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ  ،ل ؾمحًرا ٛم  ومٚمٞمس سمًحر، وإن ؾُم 

، وًمٙمٜمف يٙمقن طمراُم٤م عميشمفواًمٜمٛمٞمٛم٦م ؾِم   .(1)شُمـ يٗمٕمٚمف شمٕمزيرا سمٚمٞمٖم٤م رُ زَ ٕمَ يُ  ،حًرا

 :اًمث٤مًم٨م: اًمًحر اعمج٤مزياًمٜمقع 

ُمـ  فاًمٚمٖم٦م، وخيتٚمػ طمٙمٛمُ وهق ُم٤م ؾمٛمل ؾمحرا عمِم٤مهبتف ُمٕمٜمك اًمًحر ذم 

 قره:وُمـ ُص صقرة ألظمرى. 

 :اًمٜمٛمٞمٛم٦م -1

َهؾ  ُأنٌَ ئُُٙمؿ  َُم٤م  ،َأاَل »ىم٤مل : ☺ قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ أن رؾمقل اهلل 

َ اًمٜم٤َمسِ اًم ُف؟ ِهَل اًمٜمَِٛمٞمَٛم٦ُم، اًم َ٘م٤مًَم٦ُم سَملم  م يًٕمك ذم اإلوم٤ًمد قمغم اَم دددألن اًمٜمَ :(8)شَٕمْم 

 ل ًمٓمٞمػ.وضمف ظمٗمِ 

                                                             

 .387صش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد» (1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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 :اًمٌٞم٤من -8

ٞم٤مِن اًمٌَ  ـَ إَن ُمِ »☺: يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي أورده اعم١مًمػ، وهق ىمقًمف 

 .(1)شا رً ح  ًِ ًمَ 

ه ؾِمح  ووضمف قمَ  حر ي١مصمر ذم اإلٟم٤ًمن،  ُم٤م ًمف ُمـ قمٔمٞمؿ األثِر: را د   ً ومٙمام أن اًم

صم٤م ومّمٞمح٤م سمٚمٞمٖم٤م، يٜمت٘مل اًمٕم٤ٌمرات ُمتحد  إذا ؾمٛمٕمقا  وأيمثر اًمٜم٤مس .ومٙمذًمؽ اًمٌٞم٤من

ؼ اًمٙمٚمامت، وخيت٤مر   ٝمؿوم٢مٟمف ي١مصمر ومٞم ،اًمؽمايمٞم٥م اًم٘مقي٦م واًمٕم٤ٌمرات اجلزًم٦مويٜمَٛم 

 .ونِمٕمري٤م ُمـ طمٞم٨م ال ٞمًّ ٗمِ شم٠مثػما ظم

حر حيتٛمؾ أن يٙمقن ذم ُم٘م٤مم اعمدح، أو ذم وسملَم   ً  اًمٕمٚمامء أن وصػ اًمٌٞم٤من سم٤مًم

 ُم٘م٤مم اًمذم.

إذا اؿمتٛمؾ قمغم شمّمقير اًم٤ٌمـمؾ ذم صقرة احلؼ،  :ومٞمٙمقن ذم ُم٘م٤مم اًمَذم

ق،واًمَتٗمَ  وهذا ُمذُمقم: ألن سمٕمض اًمٜم٤مس ُيٕمٓمٞمف اهلل ًم٤ًمًٟم٤م يم٤مًمًٞمػ،  ٞم ُٝمؼ واًمَتَِمدُّ

ُر هذه اًمٜم ٕمٛم٦م ذم اًم٤ٌمـمؾ، ومٞمٌدأ ُيٜم٤مومح قمـ اًم٤ٌمـمؾ ، وحُيطُّ ُمـ وأهٚمف ًمٙمٜمف ُيًخ 

 احلؼ وأهٚمف.

، وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ، ؾ اًمٌٞم٤من ذم إطم٘م٤مق احلؼ  ٕمٛمِ ويٙمقن ذم ُم٘م٤مم اعمدح إذا اؾمتُ 

 .ير ُمـ اًمنَم وٟمنم اخلػم، واًمَتحذِ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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  ،قر  واًمٓمَ  ،٦مٞم٤مومَ اًمٕمِ  -3
 :ةػَمَ واًمٓمِ

إَِن »ي٘مقل: ☺ ٦م قمـ أبٞمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل َّم ٞم  ٌِ ـ سمـ ىمَ ٓمَ قمـ ىمَ 

َق  ،اًم ِٕمٞم٤َموم٦َمَ  ةَ  ،َواًمَٓمر  ٌ ٧ِم  ،َواًمٓم ػَمَ ِ ـَ اجل  شُِم
(1). 

  ً  ٤م.حر ُمـ ضمٝم٦م اًمت٠مثػم ذم اًمٜمٗمس شم٠مثػما ظمٗمٞمًّ ومٝمذه ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًم

 :قمغم ظمٗم٦م اًمٞمد ٤منواخلداع اًمٌٍمي اعمٌٜمٞم ،اًمتخٞمٞمؾ -4

سمحٞم٨م شمٌدو ًمٚمٜم٤مفمر  :ثؾ ُمـ يدير صمالث زضم٤مضم٤مت ذم اهلقاء سمنقم٦م وظمٗم٦مُمِ 

 يم٠مَّن٤م واطمدة.

ومٝمذا إذا مل يٙمـ ومٞمف اؾمتٕمامل ًمِمٞم٤مـملم وال أؿمٞم٤مء حمرُم٦م، ومٝمذا ىمد ُيًٛمك ؾمحرا 

 ، ال اصٓمالطم٤م.جم٤مزا

ىمك اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم أو سمرُ ومٞمف  ، إذا يم٤منٞمؾ ؾمحرا ذيمٞم٤موىمد يٙمقن اًمتخٞمِ 

 ئؿ ذيمٞم٦م شم١مصمر قمغم اًمرائل.وقمزا 

ٞمؾ يمام يٗمٕمٚمف أصح٤مب احلِ  - ٥م ُمٜمفتٕمجَ وأُم٤م ُم٤م يُ »ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي: 

ومٖمػم ُمذُمقم، وشمًٛمٞمتف  -ظمٗم٦م اًمٞمد  أو يريف ص٤مطم٥ُم  ،سمٛمٕمقٟم٦م اآلالت واألدوي٦م

 .(8)شل ؾمٌٌفألنف ذم األصؾ ح٤م ظمٗمِ  :ا قمغم اًمتجقز، أو ح٤م ومٞمف ُمـ اًمدىم٦مؾمحرً 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

  (.97/ 1)شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  (8)
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  حر قمٜمد  ً  اإلـمالق يٜمٍمف إمم اًمٜمقع األول )اًمنميمل(، وهق اعم٘مّمقد هٜم٤م.واًم

○ ○ ○ 

 :املبشح السابع: صفة الطاسس، ٔٔضٗمتْ يف الطشس

 يتّمػ اًم٤ًمطمر سمّمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م:

 أن ٟمٗمًف ظمٌٞمث٦م ًمتالئؿ ٟمٗمس اًمِمٞمٓم٤من. أوال:

ًمٞمتح٘مؼ ًمف ُمٕمقٟم٦م اًمِمٞم٤مـملم ومٞمام  :روم٤م وذقم٤مالرشمٙم٤مب اًم٘م٤ٌمئح قمُ  االؾمتٕمداد :صم٤مٟمٞم٤م

يم٤مًمذسمح  :ويٗمٕمٚمقن ذم ذًمؽ ومٔم٤مئع ▐. وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م اًمٙمٗمر سم٤مهلل يريد،

ًمٖمػم اهلل، وإه٤مٟم٦م اعمّمحػ سمرُمٞمف ذم اًم٘م٤مذورات، أو يمت٤مسم٦م يمالم اهلل سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م 

 .!يمدم احلٞمض

ًُ »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ف أو ُمزاضمف يِمتٝمل ُم٤م واإلٟم٤ًمن إذا ومًدت ٟمٗم

 .ف وُم٤مًمفٟمَ وسمدَ  ه ويٚمتذ سمف: سمؾ يٕمِمؼ ذًمؽ قمِم٘م٤م يٗمًد قم٘مٚمف وديٜمف وظمٚم٘مفييُّ 

 ًُ ئؿ واألىم٤ًمم ويُمت٥ُِم  ،ف ظمٌٞم٨مواًمِمٞمٓم٤من هق ٟمٗم وم٢مذا شم٘مرب ص٤مطم٥م اًمٕمزا

ص٤مر  ،اًمروطم٤مٟمٞم٤مت اًمًحري٦م وأُمث٤مل ذًمؽ إًمٞمٝمؿ سمام حيٌقٟمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمنمك

ـمِٞمِؾ هلؿ ومٞم٘مْمقن سمٕمض أهمراوفذًمؽ يم٤مًمر    .(1)شؿمقة واًمؼِم 

 االقمتامد قمغم اًمني٦م واخلٗم٤مء ذم قمٛمؾ اًمًحر. :صم٤مًمث٤م

                                                             

 .(19/34) شاًمٗمت٤موى ٛمقعجم» (1)
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  ُمٜمٝم٤م :ُمتٕمددة ومٝمل - اهلل سم٢مذن -وأُم٤م وؾمٞمٚم٦م اًم٤ًمطمر ذم اًمًحر واًمت٠مثػم: 

ئؿ أوال:  :رىمك وقمزا

اعمٕمٜمك وومؼ شمرشمٞم٥م ُمٕملم، وشمتْمٛمـ هذه اًمرىمك  وهل ظمٓمقط أو يمٚمامت جمٝمقًم٦مُ 

واًمٕمزائؿ ذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من ـمالؾمؿ، ويزقمٛمقن أَّنؿ يتقصٚمقن هبذه اًمٓمالؾمؿ إمم 

 ىمك واًمٕمزائؿ سمٕمض اآلي٤مت واألدقمٞم٦م.شمٚمؽ اًمرُّ درة قمغم اًمت٠مثػم. وىمد شمتْمٛمـ اًم٘مُ 

ٙمت٥م شمٚمؽ اًمرىمك واًمٕمزائؿ ذم ؾمٓمقر يم٤مًمٙمت٤مسم٦م اعمٕمت٤مدة، وىمد شمٙمت٥م قمغم وشمُ 

 ؿمٙمؾ هٜمدد.

 ىمك سمٓمري٘م٦م ظم٤مص٦م ًمٙمل حيّمؾ هب٤م اًمت٠مثػم.ى شمٚمؽ اًمرُّ وشم١مدَ 

 :ومٞمٝم٤م اًم٤ًمطمر ٨ُم ٜمٗمُ د يَ ٘مَ قمُ  :صم٤مٟمٞم٤م 

ََّٰثَِّٰج ِِف ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِ ٱنلَّفَّ قمـ أيب ، و[4]اًمٗمٚمؼ:  ﴾ٱىُۡػَلدِ َوٌَِ َۡشّ
َدًة صُمَؿ َٟمَٗم٨َم ومِٞمَٝم٤م، وَمَ٘مد  »☺: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملهريرة ؓ ىم٤مل ـ  قَمَ٘مَد قُم٘م  َُم

ـ  شَمَٕمَٚمَؼ ؿَمٞم ئ٤ًم ُويمَِؾ إًَِمٞم فِ  َك، َوَُم َ  .(1)شؾَمَحَر، َوَُمـ  ؾَمَحَر وَمَ٘مد  أَذ 

 ـَ هُ  - هٜم٤م -اًمٜمٗم٤مصم٤مت »: شاًمٗمٚمؼ»، ذم شم٠مويؾ آي٦م ؾمقرة ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

ألن شم٠مثػم اًمًحر إٟمام هق ُمـ  :٤مصم٤متاألرواح واألنٗمس اًمٜمٗم٤مصم٤مت ال اًمٜم٤ًمء اًمٜمٗمَ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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ومٚمٝمذا ذيمرت  :ف إٟمام ئمٝمر ُمٜمٝم٤مضمٝم٦م األنٗمس اخلٌٞمث٦م واألرواح اًمنميرة، وؾمٚمٓم٤مٟمُ 

 .(1)شاًمٜمٗم٤مصم٤مت هٜم٤م سمٚمٗمظ اًمت٠منٞم٨م دون اًمتذيمػم

 وم٤مًم٤ًمطمر يٜمٗم٨م قمغم يمؾ قم٘مدة طمتك يٜمٕم٘مد ُم٤م يريد ُمـ اًمًحر.

 ؾ، ومٝمق ُمرشم٦ٌم سملم اًمٜمٗمخ واًمتٗمؾ.ٗم  اًمٜمٗمخ ُمع ريؼ، وهق دون اًمتَ  :هق ٨ُم ٗم  واًمٜمَ

 :يمِمٕمره وفمٗمره :أظمذ أؿمٞم٤مء ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت اعمًحقر :صم٤مًمث٤م

ف إمم ٚمُ رؾِم اخلدم أن يقضمد ُمٕمٝم٤م رء ُمـ ؿمٕمر أهؾ اًمٌٞم٧م، شمُ يمثػما ُمـ  وهذا ي٘مع

 .-شمٕم٤ممم  -ؿم٤مء اهلل ، وًمف ٟمٔم٤مئر ىمديٛم٦م، ؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م، إن اًم٤ًمطمر ًمٞمٕمٛمؾ اًمًحر

 ٦م.٤مـمَ َِم ط وُمُ ِم  ؾُمِحر ذم ُمُ  ☺وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل 

 ِمط.سم٤معمُ  شمرضمٞمٚمٝمامٕمر اًمذي يً٘مط ُمـ اًمرأس واًمٚمحٞم٦م قمٜمد ٦م: اًمَِم ِم٤مـمَ واعمُ 

 :ره ُم٠ميمقال أو ُمنموسم٤مح  إقمٓم٤مء اًمِمخص اعمراد ؾَم  :راسمٕم٤م

ُمٜم٤مؾم٦ٌم ه سمٌخقر قمٜمده ذم ؾم٤مقم٦م يٕمرومٝم٤م رُ ٌخ  يُ ٛمف، و٘مرأ اًم٤ًمطمر قمٚمٞمف ـمالؾَم ي

ره.ًمٕمٛمٚمف  ، صمؿ حي٤مول إـمٕم٤مُمف أو ؾم٘م٤ميتف عمـ يريد ؾَمح 

 :أُمقر طم٤ًمسمٞم٦م وومٚمٙمٞم٦م دىمٞم٘م٦م :ظم٤مُم٤ًم

ُمـ  -سمزقمٛمٝمؿ  -قن هب٤م ٛمُ ٙمُ وهلؿ ذم ذًمؽ ضمداول ُم٘مررة سم٤مًمٖم٦م ذم اًمدىم٦م حَي 

 .ظمالل طم٤ًمب طمروف االؾمؿ، واؾمؿ األم، وزُمـ اًمقالدة، وُمٙم٤مَّن٤م

                                                             

 .(382 /3) شسمدائع اًمٗمقائد» (1)
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ـِ اىم تٌَََس »ىم٤مل: ☺ وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل  ـَ اًمٜمُُّجقمِ َُم ٦ًٌَم ُِم وَمَ٘مِد اىم تٌَََس  ،ؿُمٕم 

ِر، َزاَد َُم٤م َزادَ  ح   ً ـَ اًم ٦ًٌَم ُِم  .(1)شؿُمٕم 

ن سمف ىمدرا، ذِ : ومٝمق أُمر أُ اًمٙمقيِن   طم٤مل: وم٤مًمًحر ال ي٘مع إال سم٢مذن اهلل ؾ  وقمغم يمُ 

ًَ  - شمٕم٤ممم -سمف ذقم٤م، يمام ىم٤مل اهلل  ذن  ١مًمٙمـ مل يُ  ََ ﴿ رة:حَ قمـ اًم ً ةَِؾآّرِي ُْ ا  ٌَ َو
ِ  ةِِّۦ َخٍد إَِّلَّ بِإِذِۡن ٱّللَّ

َ
َۡ أ  .[128﴾ ]اًمٌ٘مرة: ٌِ

○ ○ ○ 

 :ٔعىال ،ٔتعمٗىا ،ىااملبشح ارتاوظ: سهي الطشس تعمُّ

وًمذا وم٢مَن . وُمٜمف ُم٤م دون ذًمؽ ،ُمٜمف اًمنميمل اًمٙمٗمري :ؾمٌؼ أن اًمًحر أنقاع

 :يرضمع إمم ٟمققمفطمٙمٛمف 

 ٤مطمر  وم٢من اؿمتٛمؾ ؾمحر ـ صقر ذًمؽ: .ر وم٢مٟمف يٙمٗمر سمفٙمٗم  قمغم ُمُ اًًم  وُم

اجلـ  ، ُمـ▐ سف رء ُمـ أنقاع اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل أوال:

 يم٤مًمدقم٤مء واالؾمتٖم٤مصم٦م واًمذسمح وٟمحقه٤م. :واًمِمٞم٤مـملم

. يمٛمـ يٕمت٘مد اًم٘مدرة - شمٕم٤ممم -رء ُمـ ظمّم٤مئص اًمرسمقسمٞم٦م ذم همػم اهلل  اقمت٘م٤مد :صم٤مٟمٞم٤م

ـ اعمخٚمقىم٤مت. ،اعمٓمٚم٘م٦م أو قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أو ؿمٗم٤مء اعمرى  وٟمحق ذًمؽ ذم خمٚمقق ُم

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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يمٛمـ ي٥ًم اهلل  :سمام خيرج ُمـ اًمديـ ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو اقمت٘م٤مد اإلشمٞم٤من :صم٤مًمث٤م

أو ديٜمف، أو يلم اعمّمحػ سمقوٕمف حت٧م ىمدُمف أو  ،☺أو رؾمقًمف ، ▐

 .!رُمٞمف ذم ىم٤مذورة أو يمت٤مسمتف سمٜمج٤مؾم٦م

ٕمَٔمؿ سمف همػم اهلل ُمـ وأُم٤م طمٙمؿ اًمًحر، ومام يم٤من ُمٜمف يُ »ىم٤مل أبق طمٞم٤من: 

اَّلَل إًمٞمٝم٤م، ومٝمق يمٗمر إمج٤مقم٤م، ال حيؾ اًمٙمقايم٥م واًمِمٞم٤مـملم، وإو٤موم٦م ُم٤م حُيِدصُمف 

 .(1)شسمف ٛمف وال اًمٕمٛمُؾ شمٕمٚمُّ 

  ُمرشمٙم٥م هذا اًمٜمقع األدًم٦م قمغم يمٗمروُمـ: 

ا ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أوال: ٌَ ۖۡ َو ََ َّٰ َّٰ ُميِۡم ُشيَيَۡم َحَِّٰفُي لَۡعَ ْ ٱلظَّ ٔا ا َتخۡيُ ٌَ  ْ ٔا َوٱتَّتَُػ
 ْ َحَِّٰفَي َزَفُروا ََّ ٱلظَّ َُ َوَلَِّٰس َّٰ ُزَِل َزَفَر ُشيَيَۡم

ُ
ٓ أ ا ٌَ ۡدَر َو ٍَُٔن ٱنلَّاَس ٱلّصِ ِ ُحَػيّ

ا  ٍَ َّٰ َحُلََّٔلٓ إِجَّ َخٍد َخِتَّ
َ
َۡ أ ٍَاِن ٌِ ِ ا ُحَػيّ ٌَ ٍَيََهۡيِ ةِتَاةَِو َهَُّٰروَت َوَمَُّٰروَت  َو

ۡ لَۡعَ ٱل
َُ ـِخَِۡث   ٍَرۡ  ـََل  َۡنۡ ۡ ا ُحَفرِّكَُٔن ةِِّۦ َبۡيَ ٱل ٌَ ا  ٍَ ُٓ ٍَُٔن ٌِِۡ ۖۡ َذيَخََػيَّ َوَزوِۡتِّۦ   ءِ حَۡسُفۡر

  ًۡ ُٓ ًۡ َوََّل يََِفُػ ُْ ا يَُّضُّ ٌَ ٍَُٔن  ِ  َويَخََػيَّ َخٍد إَِّلَّ بِإِذِۡن ٱّللَّ
َ
َۡ أ ََ ةِِّۦ ٌِ ً ةَِؾآّرِي ُْ ا  ٌَ َو

 ِۙ َّٰق  َۡ َخَل ٌِ ِ ا ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرة ٌَ  ُّ َّٰ ى َِ ٱۡطَۡتَ ٍَ
َ ْ ل ٔا ٍُ ْ ةِِّۦٓ  َوىََلۡد َغيِ ۡوا ا َۡشَ ٌَ َوََلِئَۡس 
 ۡٔ َ ًۡ  ل ُٓ ُُفَص

َ
ٍَُٔن  أ ٔاْ َحۡػيَ رُٔبَث   ١٠٢َكُُ ٍَ َ ٔۡاْ ل ٔاْ وَٱتََّل ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جَّ

َ
ٔۡ خ َ ِ َخۡۡي    َول َۡ ِغِِد ٱّللَّ ِ ٌّ 

ٍُٔنَ  ٔاْ َحۡػيَ ُ ٔۡ َكُ  [.123 - 128]اًمٌ٘مرة: ﴾ىَّ

 ًتدل هبذه اآلي٤مت قمغم يمٗمر اًم٤ًمطمر ُمـ وضمقه:ويُ 

                                                             

 .(586/ 1) شاًمٌحر اعمحٞمط» (1)
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ََّ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  -1 َِّٰس َُ َوَل َّٰ ا َزَفَر ُشيَيَۡم ٌَ َحَِّٰفَي َزَفُرواْ َو ٱلظَّ
ۡدرَ  ٍَُٔن ٱنلَّاَس ٱلّصِ ِ ومٔم٤مهر هذا أَّنؿ إٟمام يمٗمروا سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمًحر: ألن ﴾: ُحَػيّ

يمٗمر اًمِمٞم٤مـملم ٙمقن طم٧م سمسَ  اآلي٦مُ وف، تِ ٞمَ شمرشمٞم٥م احلٙمؿ قمغم اًمقصػ يِمٕمر سمٕمٚم  

 ُمٜمقـم٤م سمتٕمٚمٞمؿ اًمًحر ًمٚمٜم٤مس.

ًۡ َوََّل ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  -8 ُْ ا يَُّضُّ ٌَ َٔن  ٍُ َِ َويَخََػيَّ ٍَ
َ ْ ل ٔا ٍُ ًۡ  َوىََلۡد َغيِ ُٓ يََِفُػ

َّٰق   َۡ َخَل ا ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ٌِ ٌَ  ُّ َّٰ ى  ، يٕمٜمل ُمـ طمظ وال ٟمّمٞم٥م.﴾ٱۡطَۡتَ

ؼ إال ومٞمام ا اًمققمٞمد مل يٓمٚمَ وهذ»: اآلي٦م قمغم ُمٕمٚم٘م٤مىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل 

هق يمٗمر ال سم٘م٤مء ًمإليامن ُمٕمف، وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ ُم١مُمـ إال ويدظمؾ اجلٜم٦م، ويمٗمك سمدظمقل 

 .(1)ش١مُمٜم٦م، وال يدظمؾ اجلٜم٦م إال ٟمٗمس ُمُ ٤ماجلٜم٦م ظمالىم

رُٔبَث  ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  -3 ٍَ َ ْ ل ٔۡا ْ َوٱتََّل ٔا ُِ ٌَ ًۡ ءَا ُٓ جَّ
َ
ٔۡ خ َ ِ َخۡۡي   َول َۡ غِِِد ٱّللَّ ِ ٌّ .﴾

اًمًحر: ألنف  هذا اإليامن ومٕمَؾ  دَ ومجٕمؾ ِو »: -٘م٤م قمغم اآلي٦م ُمٕمٚم   -٤مص ىم٤مل اجلَّم 

  ً وم٢مذا صم٧ٌم  .وهذا يدل قمغم أن اًم٤ًمطمر يم٤مومرحر، ضمٕمؾ اإليامن ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ومٕمؾ اًم

 .(8)شه، وم٢من يم٤من ُمًٚمام ىمٌؾ ذًمؽ، وم٘مد يمٗمر سمٗمٕمؾ اًمًحر، وم٤مؾمتحؼ اًم٘متؾيمٗمرُ 

                                                             

 .(8/554) شاًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج» (1)

وىمد اؾمتدل سم٘مقًمف: »(: 365/ 1)ذم شمٗمًػمه  وىم٤مل اسمـ يمثػم. (64/ 1) شاًم٘مرآن أطمٙم٤مم» (8)

اْ ﴿ ۡٔ َل ٔاْ َوٱتَّ ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جَّ
َ
ٔۡ خ َ  .شُمـ ذه٥م إمم شمٙمٗمػم اًم٤ًمطمر...﴾ َول
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وهذا ُمـ أسح األدًم٦م قمغم يمٗمر »: -قمـ هذا اًمدًمٞمؾ  -ل ٛمِ وىم٤مل احلٙمَ 

٘م٤مل ًمٚمٛم١مُمـ اعمت٘مل: )وًمق أنف آُمـ وم٢مٟمف ال يُ  :اًم٤ًمطمر، وٟمٗمل اإليامن قمٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

وإٟمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذًمؽ عمـ يمٗمر وومجر، وقمٛمؾ سم٤مًمًحر، واشمٌٕمف، وظم٤مصؿ واشم٘مك(، 

 .(1)شسمف رؾمقًمف، وٟمٌذ اًمٙمت٤مب وراء فمٝمره

َِتَّٰ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :صم٤مٟمٞم٤م
َ
اِخُر َخيُۡد خ  :[69]ـمف: ﴾َوََّل ُحۡفيُِح ٱلصَّ

َوََّل ُحۡفيُِح ﴿ف شمٕم٤ممم ذم هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م: ىمقًمُ » ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل  :
اِخُر  َِت ٱلصَّ

َ
د ذًمؽ مجٞمع أنقاع اًمٗمالح قمـ اًم٤ًمطمر، وأيمَ  ٟمٗمَل  : يٕمؿُّ اآلي٦مَ  ﴾ََّٰۡخيُۡد خ

َِتَّٰ ﴿ :سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ ذم األُمٙمٜم٦م سم٘مقًمف
َ
، وذًمؽ دًمٞمؾ قمغم يمٗمره: ألن اًمٗمالح ال ﴾َخيُۡد خ

 .(8)شوهق اًمٙم٤مومر ،ـ ال ظمػم ومٞمف٤م إال قمٛمَ يٜمٗمك سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ٟمٗمٞم٤م قم٤مُمًّ 

ً  ☺ أن اًمٜمٌل  :صم٤مًمث٤م سمٕمض األطم٤مدي٨م ؾمامه ذيم٤م،  حر سم٤مًمنمك، وذمىمرن اًم

ـ اًم٤ًمطمر ُمِ ☺ ىمف، يمام شمؼمأ سم٤مًمٙمٗمر قمغم ُمـ أتك ؾم٤مطمرا ومّمدَ ☺ وطمٙمؿ 

 :واعمًحقر

 : ومٕمـ أيب هريرة ؓ
ِ
ٌ َع اعم ُقسمَِ٘م٤مِت »ىَم٤مَل: ط َأَن َرؾُمقَل اَّلَل ًَ تَٜمٌُِقا اًم  .شاضم 

  :ىَم٤مًُمقا 
ِ
؟ ىَم٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اَّلَل ـَ ، » :َوَُم٤م ُه

ِ
ُك سم٤ِمَّلَل رُ اًمنم   ح   ً .ش.. َواًم

  .احلدي٨م (3)

                                                             

 .(8/554) شاًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج» (1)

 (.39/ 4) شأوقاء اًمٌٞم٤من» (8)

 شم٘مدم خترجيف. (3)
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  قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٕم  ٛمِ ُمًٕمقد ؓ ىم٤مل: ؾَم  سمـ اهلل قمٌد وقمـ
ِ
: قُل ٘مُ يَ ☺  اهلل

ىمَك، َواًمتاََمئَِؿ، َواًمت َقًَم٦مَ » كٌ ، إَِن اًمرُّ شِذ 
(1). 

ٌ   .ب ُمـ اًمًحرَض  :ًم٦مُ قَ واًمت    اعمرأة إمم زوضمٝم٤م. ٥ُم ىم٤مل األصٛمٕمل: وهق اًمذي حي

ـ  »وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؓ ىم٤مل:  وًم٤م َأتَك َُم  يَم٤مِهٜم٤ًم أَو   ؾَم٤مطِمًرا  أَو   قَمَرا

٠مََخفُ  ًَ ش☺ حُمََٛمدٍ  قَمغَم  أُن ِزَل  سماِمَ  يَمَٗمرَ  وَمَ٘مد   َيُ٘مقُل، سماِمَ  ومََّمَدىَمفُ  وَم
(8). 

ـ   ُِمٜم٤َم ًَمٞم َس »☺: وقمـ قمٛمران سمـ طمّملم ؓ ىم٤مل رؾمقل اهلل   شَمٓمػََمَ  َُم

َ  َأو   ـَ  َأو   ًَمُف، شُمٓمػُم  ـَ  َأو   شَمَٙمَٝم  احلدي٨م. (3)ش... ًَمفُ  ؾُمِحرَ  أَو   ؾَمَحرَ  أَو   ًَمُف، شُمُٙمٝم 

وىمد شم٘مرر ذقم٤م أن  :أُمروا سم٘متؾ أوَلؽ اًمًحرة ╚أن اًمّمح٤مسم٦م  :راسمٕم٤م

ِرئٍ  َدمُ  حَيِؾُّ  اَل »☺: دُم٤مء اعمًٚمٛملم حمٔمقرة إال ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمنمع سم٘مقًمف   اُم 

ٚمٍِؿ،  ً َٝمدُ  ُُم ، َرؾُمقُل  َوأيَن   اهللُ  إاَِل  إَِ َ  اَل  َأن   َيِم 
ِ
َدى إاَِل  اهلل  اًمَزايِن، اًمثَٞم ٥ُم : صَماَلٍث  سم٢ِمطِم 

َُٗم٤مِرُق  ًمِِديٜمِفِ  َواًمت٤َمِركُ  سم٤ِمًمٜمَٗم ِس، َواًمٜمَٗم ُس   .(4)شًمِٚم َجاَمقَم٦مِ  اعم 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (8)

، وىم٤مل األًم٤ٌمين ذم (355ش )اًمٙمٌػم»ذم  اًمٓمؼماين(، و3578) اًمٌزار : أظمرضمفصحٞمح (3)

 (: صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف.8195) شاًمّمحٞمح٦م»

(، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ 1676(، وُمًٚمؿ )6878: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (4)

 .ُمًٕمقد ؓ



 

 

 benaacademy.net 430 || أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

  أن يٙمقن يم٤مومرا ُمرشمدا.ٟمٗمس، ومتٕملَم  ٜم٤م، وال ىم٤مشمَؾ وًمٞمس اًم٤ًمطمر زاٟمٞم٤م حمَّم 

ىمتٚمف، وىمد  أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم أن اًم٤ًمطمر يم٤مومر جي٥ُم »  :  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اًم٤ًمطمر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وقمثامن سمـ قمٗم٤من، وطمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر،  صم٧ٌم ىمتُؾ 

 .(1) ش..اهلل . وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وضمٜمدب سمـ قمٌد

أو  ،أو ومٕمكم ،إُم٤م ىمقزم :ُمٙمٗمر أن اًمًحر اًمٙمٗمري ال خيٚمق ُمـ أُمرٍ  :ظم٤مُم٤ًم

 أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ.وىمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم : اقمت٘م٤مدي

 :ْ ٔتعمٗىِْىهي تعمُُّسأووا عَ 

ال ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م سملم  ،ؿ اًمًحر وشمٕمٚمٞمٛمف طمرامشمٕمٚمُّ »: اسمـ ىمداُم٦م   ىم٤مل

 .(8)شأهؾ اًمٕمٚمؿ

ۡدرَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٍَُٔن ٱنلَّاَس ٱلّصِ ِ َحَِّٰفَي َزَفُرواْ ُحَػيّ ََّ ٱلظَّ ﴾، وىم٤مل: َوَلَِّٰس

ًۡ َوََّل ﴿ ُْ ا يَُّضُّ ٌَ َٔن  ٍُ ًۡ َويَخََػيَّ ُٓ ؿ ُم٤م هق ضر حمض ال ومٙمٞمػ جيقز شمٕمٚمُّ ﴾، يََِفُػ

 ف وؾمٞمٚم٦م إمم ومٕمٚمف، واًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد.ٛمَ صمؿ إن شمٕمٚمُّ  ٟمٗمع ومٞمف؟!

○ ○ ○ 

                                                             

 (.89/384ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 .(124/ 12) شاعمٖمٜمل» (8)
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 :املبشح الطادع: الطشس بني اذتكٗكة ٔارتٗاه

ًُْ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:، ًمٙمـ سم٢مذن اهلل اًم٘مدرياًمًحر ًمف طم٘مٞم٘م٦م وشم٠مثػم طمِز  ا  ٌَ َو
ََ ةِِّۦ  ِ ةَِؾآّرِي َخٍد إَِّلَّ بِإِذِۡن ٱّللَّ

َ
َۡ أ وهذا ُمذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ؾمٚمٗم٤م  ﴾.ٌِ

 وظمٚمٗم٤م.

 ىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ طمٙمٛمل:  

ـ  سمام ىمَدره اًمَ٘مِديرُ  حر طمؼ  وًمُف شم٠مثػُم                ًمِٙم  ً واًم
(1) 

 واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ:

ََّٰثَِّٰج ِِف ﴿: - قمَز وضمَؾ  -ىمقل اهلل  أوال: ِ ٱنلَّفَّ  ،[4]اًمٗمٚمؼ: ﴾ ٱىُۡػَلدِ َوٌَِ َۡشّ
وًمقال . اًماَليت يٕمِ٘مدن ذم ؾمحرهـ، ويٜمُٗمثـ قمٚمٞمف اًمًقاطمر أو األنُٗمس اخلٌٞمث٦م :أي

 سم٤مالؾمتٕم٤مذة ُمٜمف.▐ أن اًمًحر ًمف طم٘مٞم٘م٦م ح٤م أُمر اهلل 

ٍَيََهۡيِ ةِتَاةَِو ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  صم٤مٟمٞم٤م:
ۡ ُزَِل لَۡعَ ٱل

ُ
ٓ أ ا ٌَ ۡدَر َو ٍَُٔن ٱنلَّاَس ٱلّصِ ِ ُحَػيّ

َُ ـِخَِۡث  َهَُّٰروَت  ا َۡنۡ ٍَ َّٰ َحُلََّٔلٓ إِجَّ َخٍد َخِتَّ
َ
َۡ أ اِن ٌِ ٍَ ِ ا ُحَػيّ ٌَ ۖۡ  ـََل  َوَمَُّٰروَت  َو حَۡسُفۡر

رۡ  ٍَ ۡ ا ُحَفرِّكَُٔن ةِِّۦ بَۡيَ ٱل ٌَ ا  ٍَ ُٓ َٔن ٌِِۡ ٍُ ، وم٤مألثر هٜم٤م واوح، ﴾َوَزوِۡتِّ ءِ َذيَخََػيَّ

وي١مصمر ذم اًم٘مٚمقب: طمّمؾ سمف اًمتٗمريؼ سملم اعمرء وزوضمف، ومٝمق ي١مصم ر ذم األبدان، 

 ؾ، ويٗمرق سملم اعمرء وزوضمف.ومُٞمٛمِرض وي٘متُ 

                                                             

 .(543/ 8)ش اًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج»، ُمع شاًمقصقل ؾمٚمؿ» (1)
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ؾ إًمٞمف أنف ي٠ميت طمتك يم٤من خُيٞمَ ؾُمِحر، ☺ وذم اًمّمحٞمَحلِم أَن اًمٜمٌل  صم٤مًمث٤م:

 .ا شم٠مثػموهذا يدل قمغم أن ًمف طم٘مٞم٘م٦م . و(1)اًمٌمء ومل يٗمٕمٚمف

َ ٌ  ٍم ؾَم ق  َؾ يَ ٌََح يمُ َّم شمَ  ـ  ُمَ »: ☺ىمقًمف  راسمٕم٤م:   ذَ ذِم  هُ ُيَ يَ  ًة، ملَ قَ ج  راٍت قمَ َع مَت
 َؽ ًمِ

شرٌ ح   ؾِم اَل ؿ  وَ ؾُم  قمَ اًمٞمَ 
ً   ، وم٠مث٧ٌم أنَ (8) قمغم أن ًمف شم٠مثػما  لُّ وهذا يدُ  .حر يُيُّ اًم

 وطم٘مٞم٘م٦م.

 :تٍبْٗ

اًمتخٞمٞمؾ قمٜمف، سمؾ ُمٜمف ُم٤م يٙمقن  ال يٕمٜمل ٟمٗمَل ه شم٠مثػموًمًحر إصم٤ٌمت طم٘مٞم٘م٦م ا

ًۡ  َُيَيَُّو ﴿ ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:ٔمرِ طم٘مٞم٘م٦م، وُمٜمف ُم٤م يٙمقن ختٞمٞمال ذم اًمٜمَ إَِِلِّۡ ٌَِ ِشۡدرِِْ
ا َٓ جَّ
َ
 .[66﴾ ]ـمف: تَۡصَِعَّٰ  خ

 طم٘مٞم٘م٦م ًمف وأن اًمًحر إصم٤ٌمت قمغم األُم٦م قمٚمامء ومجٝمقر»ىم٤مل اًمٜمقوي  : 

 وأو٤مف ،طم٘مٞم٘متف وٟمٗمك ذًمؽ أنٙمر عمـ ظمالوم٤م ،اًمث٤مسمت٦م األؿمٞم٤مء ُمـ همػمه يمح٘مٞم٘م٦م

 .(3)شهل٤م طم٘م٤مئؼ ال سم٤مـمٚم٦م ظمٞم٤مالت إمم ُمٜمف ي٘مع ُم٤م

○ ○ ○ 

                                                             

 .-شمٕم٤ممم  -سمٕمد ىمٚمٞمؾ، إن ؿم٤مء اهلل ي٠ميت خترجيف  (1)

 (.8247( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )5445: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (8)

 .(174/ 14) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (3)
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 : وطائن ٔفٕائد: الطابعاملبشح 

  :ر؟ وهؾ ي١مصمر ذًمؽ قمغم ُم٘م٤مم حِ ؾُم ☺ هؾ صم٧ٌم أن اًمٜمٌل اعم٠ًمخ٦م األومم

 اًمٜمٌقة؟

 َأنَ »▲:  قم٤مئِم٦مُمـ طمدي٨م  صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم. : ٟمٕمؿاجلقاب

َٞمُؾ  يَم٤منَ  طَمَتك ؾُمِحَر،☺  اًمٜمٌََِل  فُ  َومَل   ؿَمٞم ًئ٤م َصٜمَعَ  َأنَفُ  إًَِمٞم فِ  خُيَ ٜمَٕم  شَيّم 
(1). 

 .(8)سمـ األقمّمؿ ًمٌٞمدُ  هُ رَ أن اًمذي ؾمحَ وذم احلدي٨م 

 وىمد شمٚمَ٘مك ذًمؽ أهُؾ اًمًٜم٦م سم٤مًم٘مٌقل.

 إغهاه:

وهق ☺ يمٞمػ ُيًحر اًمٜمٌل  ظمالصتف:إؿمٙم٤مال طمقل احلدي٨م،  اًمٌٕمُض أورد 

 ُمٕمّمقم، وهق اعمٌٚمغ قمـ اهلل، وهؾ ي١مصمر ذًمؽ قمغم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م؟

سمٕمض اًمٜم٤مس أنف ٟم٘مٌص ال ي١مصمر قمغم ُم٘م٤مُمف، وًمٞمس يمام فمٜمَف أَن ذًمؽ : اجلقاب

ُمـ األؾم٘م٤مم واألوضم٤مع، ومٝمق وهمػمهؿ  األنٌٞم٤مء وقمٞم٥م، سمؾ هق ُمـ ضمٜمس ُم٤م يٕمؽمي

ؿ   ًُّ  يَم٤منَ »، وهم٤مي٦م ُم٤م أثَر ذًمؽ ُمرض ُمـ األُمراض، وم٢مص٤مسمتف سم٤مًمًحر يم٢مص٤مسمتف سم٤مًم

فُ  َومَل   ؿَمٞم ًئ٤م َصٜمَعَ  َأنَفُ  إًَِمٞم فِ  خُيَٞمَُؾ  ٜمَٕم   َيَرى يَم٤منَ  طَمَتك ؾُمِحَر،»وذم سمٕمض اًمرواي٤مت:  شَيّم 

                                                             

 (.8189( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )3175: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 (.8189ُمًٚمؿ )( وسم٘مٞم٦م أـمراف احلدي٨م، وصحٞمح 3868يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (8)
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٤مءَ  َي٠م يِت  َأنَفُ  ًَ ـَ  َوال اًمٜم  شَي٠م تِٞمِٝم
، ومٚمٞمس ذم هذا ُم٤م ي١مصم ر قمغم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وضمٜم٤مب (1)

وهم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مًمؽ أنف أثر قمٚمٞمف  .ُمٕمّمقم، واإلمج٤مع دال  قمغم ذًمؽ ☺ اًمرؾم٤مًم٦م: ألنف

 .اًمتل ال قمالىم٦م هل٤م سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م وسمٞم٤من أُمقر اًمديـ ذم سمٕمض أُمقر دٟمٞم٤مه

ىمد قمّمؿ ٟمٌٞمف  - شمٕم٤ممم -وم٤محلدي٨م صحٞمح وال ي١مصم ر قمغم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة، واهلل 

حر، وأثٜم٤مء ىمٌَؾ  ☺  ً  .ه، وسمٕمدهاًم

ويمام أن اإلٟم٤ًمن اًمّم٤مًمح ُيٌتغم سم٤مألُمراض، وم٤مًمًحر ُمـ مجٚم٦م األُمراض، واًمٜمٌل 

وهل ُمـ ظِمػمة ٟم٤ًمء  ،▲ر، ويمذًمؽ قم٤مئِم٦م ؾُمحِ  -وهق أومْمؾ اخلٚمؼ  -☺ 

 .(8)ؾمحرهت٤م ضم٤مري٦م هل٤م، يمام ضم٤مء ذم ُمًٜمد أمحد سمًٜمد صحٞمحرت، اًمٕم٤معملم ؾُمحِ 

 .(3)، ؾمحرهت٤م أجْم٤م ضم٤مري٦م هل٤م☺رت طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر، زوج اًمٜمٌَل وؾُمحِ 

 وم٤مًمٌٚمقى ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ اخلدم ىمديٛم٦م.

  :طمدود ىمدرة اًم٤ًمطمر، وهؾ ي٘مع سم٤مًمًحر اٟم٘مالب قملم؟اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

يرد هٜم٤م ؾم١مال: ُم٤م هل طمدود قمٛمؾ إذا شم٘مرر أن اًمًحر ًمف طم٘مٞم٘م٦م وشم٠مثػم: وم٢مٟمف 

هؾ شم٠مثػمه ُمٓمٚمؼ؟ ومٞمًتٓمٞمع أن ي٘مٚم٥م األقمٞم٤من، وحيقل  اًم٤ًمطمر وىمدرشمف؟

                                                             

 .(5765اًمٌخ٤مري )يٜمٔمر: صحٞمح ( 1)

(، واًمٌخ٤مري ذم 16667ش )اعمّمٜمػ»(، وقمٌد اًمرزاق ذم 84186: أظمرضمف أمحد )صحٞمح( 8)

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم »( وىم٤مل: 7516) شاعمًتدرك»(، واحل٤ميمؿ ذم 168ش )اعمٗمرد األدب»

 .شاعمٗمرداألدب »، وصححف األًم٤ٌمين ذم حت٘مٞمؼ شذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه

 شم٘مدم خترجيف.( 3)
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 وهؾ يًتٓمٞمع أن يٓمػم ذم اهلقاء، أو أن يٛمٌم قمغم اح٤مء؟ اإلٟم٤ًمن إمم ىمرد، ُمثال.

 وُم٤م طمدود ىمدرشمف وشم٠مثػمه؟.

 واجلقاب قمـ هذه اعم٠ًمخ٦م اًمتل ظم٤مض ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس، وارشمٌٙم٧م ومٞمٝم٤م األومٝم٤مم،

 : سمٌٞم٤من حمؾ االشمٗم٤مق واالظمتالف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م:حيت٤مج إمم حترير حمؾ اًمٜمزاع

 :أوال: اًم٘مدر اًمذي يٌٚمٖمف اًم٤ًمطمر سمال ظمالف

  ً حر، ُمثؾ: اًمَتٗمريؼ سملم اًمزوضملم، واعمرض اًمذي يّمٞم٥م اعمًحقر ُمـ اًم

 وٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ال إؿمٙم٤مل أنف يّمؾ إمم هذا اًم٘مدر ُمـ اًمت٠مثػم.

 :يٌٚمٖمف اًم٤ًمطمر سمال ظمالف صم٤مٟمٞم٤م: اًم٘مدر اًمذي ال

وي٘مقل:  ،ُمثؾ: إطمٞم٤مء اعمقشمك: ومال يٛمٙمـ إلٟم٤ًمن ُم٤مت أبقه أن ي٠ميت إمم ؾم٤مطمر

ٞمِِف زم سمام ؿمئ٧م ُمـ اح٤مل. ويمذا ال يٛمٙمـ أن يٌٚمغ قمٛمُؾ  اًم٤ًمطمر وىمدرشمف ُم٤م يم٤من  أطم 

 يمٗمٚمؼ اًمٌحر وىمٚم٥م اًمٕمّم٤م. :ُمـ ضمٜمس آي٤مت األنٌٞم٤مء

 :صم٤مًمث٤م: اًم٘مدر اًمقؾمط سملم األُمريـ اًم٤ًمسم٘ملم

يم٠من ي٘مٚم٥م اإلٟم٤ًمن طمٞمقاٟم٤م، واحلٞمقان إٟم٤ًمٟم٤م، أو أن يٓمػم  :ثؾ ىمٚم٥م األقمٞم٤منُم

ر احلجؿ ُمـ ومتح٦م اًم٤ٌمب، وٟمحق  -ُمثال  -طمتك يدظمؾ  ،ذم اهلقاء، أو أن يّمٖم 

هذا،  يث٧ٌُم ٝمؿ ذًمؽ ُمـ األُمقر، ومٝمذا حمؾُّ ظمالٍف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، سمٕمُْم 

 .يثٌُتفوسمٕمْمٝمؿ ال 
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هؾ ي٘مع سم٤مًمًحر اٟم٘مالب قملم  :حمؾ اًمٜمزاع»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  : 

ومٛمـ ىم٤مل: إٟمف ختٞمٞمؾ وم٘مط: ُمٜمع ذًمؽ. وُمـ ىم٤مل: إن ًمف طم٘مٞم٘م٦م: اظمتٚمٗمقا:  أو ال؟

هؾ ًمف شم٠مثػم وم٘مط، سمحٞم٨م يٖمػم اعمزاج ومٞمٙمقن ٟمققم٤م ُمـ األُمراض، أو يٜمتٝمل إمم 

ٟم٤م ُمثال وقمٙمًف  .االطم٤مًم٦م سمحٞم٨م يّمػم اجلامد طمٞمقا

٦م إمم اًمث٤مين. وم٢من يم٤من وم٤مًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر هق األول، وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم

ىمع ومٝمق حمؾ اخلالف ٚمَ ًَ سم٤مًمٜمٔمر إمم اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ومٛمُ  ؿ، وإن يم٤من سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمقا

 .(1)شوم٢من يمثػما ممـ يدقمل ذًمؽ ال يًتٓمٞمع إىم٤مُم٦م اًمؼمه٤من قمٚمٞمف

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أن اهلل ىم٤مدر قمغم أن يٗمٕمؾ مجٞمع ذًمؽ، »ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل: 

وإن مل شمٙمـ هٜم٤مك  ،اعم٤ًٌٌمت قمغم ُم٤م ؿم٤مء ُمـ األؾم٤ٌمبوأنف ي٥ًٌم ُم٤م ؿم٤مء ُمـ 

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم قم٘مٚمٞم٦م سملم اًم٥ًٌم واعم٥ًٌم .. ومال ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ.

 :ومٚمؿ ي٘مؿ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُم٘مٜمع ،وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم صمٌقت وىمقع ُمثؾ ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ

ألن هم٤مًم٥م ُم٤م يًتدل قمٚمٞمف سمف ىم٤مئٚمف طمٙم٤مي٤مت مل شمث٧ٌم قمـ قمدول، وجيقز أن 

 - ًمِمٕمقذة، واألظمذ سم٤مًمٕمٞمقن، ال ىمٚم٥م احل٘مٞم٘م٦ميٙمقن ُم٤م وىمع ُمٜمٝم٤م ُمـ ضمٜمس ا

 .(8)شإمم طم٘مٞم٘م٦م أظمرى. وهذا هق األفمٝمر قمٜمدي -ُمثال 

                                                             

 .(888/ 12) شومتح اًم٤ٌمري» (1)

 .(59/ 4) شأوقاء اًمٌٞم٤من» (8)
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يٕمٜمل أن يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمتخٞمٞمؾ وًمٞمس ُمـ سم٤مب احل٘مٞم٘م٦م، ومُٞمخَٞمؾ ًمٚمٜم٤مس ذم 

 ص٤مرت ِص ٞمَؾ ؾمحرة ومرقمقن عمقؾمك، ومّم٤مر خيٞمؾ إًمٞمف أن هذه اًمٕمِ اًمٕملم يمام ظَم 

ٞمٞمؾ.صمٕم٤مسملم شمًٕمك، ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ   اًمتخ 

أن اعم٠ًمخ٦م راضمٕم٦م إمم ىُمدرة اًمِمٞم٤مـملم: ألن اًم٤ًمطمر يتقصؾ إمم  :وىمرر األؿم٘مر

هذه األُمقر اخل٤مرىم٦م سمٛمٕمقٟم٦م اًمِمٞم٤مـملم، ومام يم٤من داظمال حت٧م ىمدرهتؿ ومٞمٛمٙمـ 

 .(1)ًمٚم٤ًمطمر أن يٗمٕمٚمف، وُم٤م ال ومال

 ومم٤م ورد ذم ىمدرة اًمِمٞمٓم٤من:

يمام ضم٤مء ذم  :شاالؾمتح٤مو٦م»دوهق ُم٤م يٕمرف سم ،اًمٜمزيػ اًمذي يّمٞم٥م اعمرأة -1

أة رَ  اُم  إين   ،قل اهللؾُم ٤م رَ : يَ : ىمٚم٧ُم ىم٤مًم٧م▲ مَح ٜم٦ََم سمٜم٧م ضمحٍش طمدي٨م 

 يمَ  ٦مً َْم ٞم  طَم  ٤مًض حَ تَ ؾم  أُ 
 ت  ٕمَ ٜمَد ُمَ ىمَ  ؟٤مٞمٝمَ ى ومِ رَ  شمَ اَم ة ومَ يدَ دِ ة ؿَم ػمَ ثِ

 ... قمَ واًمَّم  ةَ اَل ل اًمَّم ٜمِ

 .(8)ش٤منٓمَ ٞم  اًمَِم  ٤مِت َْم يمَ رَ  ـ  ُمِ  ٦مٌ َْم يم  رَ  هِ ذِ  هَ امَ ٟمَ إِ »☺:  ىمقًمف، وومٞمف احلدي٨َم 

                                                             

 (.361/ 1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ، و14ص شقم٤ممل اًمًحر»يٜمٔمر:  (1)

ً  »اًمِم٤مُمٚم٦م(:  73/4ًمٚمِمٞمخ اًمٖمٜمٞمامن ) شذح ومتح اعمجٞمد»ضم٤مء ذم و حر اًمذي ًمف طم٘مٞم٘م٦م اًم

إٟمف ىمد يٖمػم األقمٞم٤من وي٘مٚمٌٝم٤م ُمـ قملم إمم قملم أظمرى،  - يمام ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس - ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه

 .شهذا ال يٛمٙمـ: ألنف ًمق يم٤من هذا ًمٙم٤من اًمًحرة ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م، وأهمٜمٞم٤مء اخلٚمؼ

 (، وطمًٜمف األًم٤ٌمين.688(، واسمـ ُم٤مضمف )188(، واًمؽمُمذي )887أظمرضمف أبق داود ): طمًـ( 8)
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ضمؾ. وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: : حتريؽ اًمر  ُض يم  اًمرَ »وذم اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري: 

 .(1) [ش48﴾ ]ص: ٱۡرُنۡؼ ةِرِۡتيَِم ﴿

إذا »وهذا يٗمٞمد أن اًمِمٞمٓم٤من يّمؾ إمم رطمؿ اعمرأة، وضم٤مء قمـ جم٤مهد ىم٤مل: 

قمغم إطمٚمٞمٚمف ومج٤مُمع ُمٕمف، ومذًمؽ ىمقًمف:  اٟمٓمقى اجل٤منُّ  ضم٤مُمع اًمرضمؾ أهٚمف ومل يًؿ  

﴿ ًۡ َ ًۡ َوََّل َتآّن  ل ُٓ ََّ إِنس  َرتۡيَ ُٓ ٍِرۡ  .(8) [ش56﴾ ]اًمرمحـ: َحۡف

ر اًمذي وال ُم٤مٟمع أن يٙمقن ًمف أثٌر ومٞمام شمٕم٤مٟمٞمف سمٕمض اًمٜم٤ًمء ُمـ اإلؾم٘م٤مط اعمتٙمر  

! ومٕمـ أؾمامَء سمٜم٧م ف قمٜمد األـم٤ٌمء، أو اًمت٠مثػم ذم ُمٜمع طمّمقل احلٛمؾٕمرف ؾمٌٌُ ال يُ 

 ¶: أيب سمٙمر 
ِ
ٌ ِد اهلل ِ سمَِٛمَٙم٦مَ َأََّن٤َم مَحََٚم٧م  سمَِٕم سَمػم  ـِ اًمزُّ ٧ُم َوَأن٤َم  ،سم  : وَمَخَرضم  ىَم٤مًَم٧م 

َِديٜم٦َمَ  وَم٠َمتَٞم ٧ُم  - محُٚمٝم٤م شمؿَ  ىمد أي -ُُمتِؿ   ُت  ىُم٤ٌَمء وَمٜمََزًم ٧ُم  اعم  ٤ٌَمء، وَمَقًَمد   سمِفِ  َأتَٞم ٧ُم  صُمؿَ  سمُِ٘م

  َرؾُمقَل 
ِ
ِرهِ  ،☺ اهلل ُتُف ذِم طَمج  َرٍة وَمَٛمَْمَٖمَٝم٤م ،وَمَقَوٕم  َٗمَؾ ذِم ومِٞمِف صُمَؿ شمَ  ،صُمَؿ َدقَم٤م سمَِتٛم 

 
ِ
وَمُف ِريُؼ َرؾُمقِل اهلل  َدظَمَؾ ضَمق 

ٍ
ء َرةِ  ،☺وَمَٙم٤مَن َأَوَل َر  صُمَؿ َدقَم٤م ًَمُف  ،صُمَؿ طَمٜمََٙمُف سم٤ِمًمَتٛم 

المِ  ًُمقٍد ُوًمَِد ذِم اإِلؾم  َك قَمَٚمٞم ِف، َويَم٤مَن َأَوَل َُمق  ألَََّنُؿ   :وَمَٗمِرطُمقا سمِِف وَمَرطًم٤م ؿَمِديًدا ،وَمؼَمَ

َٞمُٝمقَد ىَمد  ؾَمَحَرشم ُٙمؿ  وَمال ُيقًَمُد ًَمُٙمؿ  إِ  :ىِمٞمَؾ هَلُؿ   َن اًم 
(3). 

 :ُمرض اًمٓم٤مقمقن -8

                                                             

 (.4/816) شاًمّمح٤مح» (1)

 (.83/65شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (8)

  ( سمدون اجلزء األظمػم.8146(، وُمًٚمؿ )5469: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (3)
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ل تِ ُمَ أُ  ٤مءُ ٜمَ ومَ »☺: رؾمقل اهلل  : ىم٤ملقمـ أيب ُمقؾمك األؿمٕمري ؓ ىم٤مل

 ؾُم ٤م رَ : يَ ٞمَؾ ٘مِ ومَ  ش.قنِ ٤مقمُ واًمٓمَ  ـِ ٕم  ٤مًمٓمَ سمِ 
ِ
قن؟ ٤مقمُ  اًمٓمَ اَم ٤مه، ومَ ٜمَوم  رِ د قمَ ـ ىمَ ٕمَ ا اًمٓمَ ذَ هَ  ،قل اهلل

ُز »٤مل: ىمَ  ـ  َوظم  ِ ـَ اجل  َدائُِٙمؿ  ُِم  .( 1)شَوذِم يُمؾ  ؿُمَٝمَداءُ  ،َأقم 

ـٌ  :زثػم: اًمقظم  ألىم٤مل اسمـ ا»: شآيم٤مم اعمرضم٤من»وضم٤مء ذم  ًمٞمس سمٜم٤مومذ.  ـمٕم

 .(8)شووظمز ،وٟمٗمخ ،وَٟمٗم٨م ،ومهز ض،واًمِمٞمٓم٤من ًمف ريم

 :اًمت٠مثػم قمغم اًمٕملم سمخروج اًمًقائؾ -3

ـَ ¶: قمـ زيٜم٥م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد   سم
ِ
أَن قمٌد اهلل

َٞم ُط؟ َهَذا َُم٤م: ىَم٤مَل  ظَمٞم ًٓم٤م، ٝم٤مقُمٜمُ٘مِ  ذِم  َرَأى ُمًٕمقد ؓ  ظَمٞم طٌ  :ىُمٚم ٧ُم : ىَم٤مًَم٧م   اخل 

ىِمَل  ٌ دِ  آَل  إِنَ : ىَم٤مَل  صُمؿَ  وَمَ٘مَٓمَٕمُف، وَم٠َمظَمَذهُ : ىَم٤مًَم٧م   ومِٞمِف، زِم  ُأر    قَم
ِ
ٜمَِٞم٤مءُ  اهلل ـِ  أَلَهم  كِ  قَم  !اًمنم  

٧ُم    َرؾُمقَل  ؾَمِٛمٕم 
ِ
ىمَك، إِنَ »: َيُ٘مقُل ☺  اهلل كٌ ، َواًمت َقًَم٦مَ  َواًمتاََمئَِؿ، اًمرُّ : ىَم٤مًَم٧م   ش.ِذ 

ِذُف، قَمٞم ٜمِل يَم٤مَٟم٧م   َوىَمد   ،َهَذا شَمُ٘مقُل  مِلَ : ًَمفُ  وَمُ٘مٚم ٧ُم  َتٚمُِػ  وَمُٙمٜم ٧ُم  شَم٘م   وُماَلنٍ  إمَِم  َأظم 

َٞمُٝمقِدي   ٞمَٝم٤م، اًم 
ىمِ ؟ َرىَم٤مَه٤م إَِذا َويَم٤منَ  َير   يَم٤منَ  :اًمَِمٞم َٓم٤منِ  قَمَٛمُؾ  َذًمَِؽ  إَِٟماَم : ىَم٤مَل  !ؾَمَٙمٜم٧َم 

َٝم٤م ًُ ِٗمٞمِؽ  يَم٤منَ  إَِٟماَم  !قَمٜم َٝم٤م يَمَػ  َرىَمٞم تَِٝم٤م وَم٢ِمَذا سمَِٞمِدِه، َيٜم ُخ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  يَماَم  شَمُ٘مقزِم  َأن   َيٙم 

                                                             

هذا »( وىم٤مل: 158( وذم ُمقاوع أظمرى، واحل٤ميمؿ )19588: أظمرضمف أمحد )صحٞمح( 1)

 وصححف األًم٤ٌمين.ش، طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، ومل خيرضم٤مه

 .168صش آيم٤مم اعمرضم٤من ذم أطمٙم٤مم اجل٤من» (8)
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ِ
ِػ  ،اًمٜم٤َمسِ  َرَب  ،اًم ٤ٌَمَس  َأذ ِه٥ِم »☺:  اهلل  ؿِمَٗم٤مُؤَك، إاَِل  ؿِمَٗم٤مءَ  اَل  اًمَِم٤مذِم، َأن ٧َم  اؿم 

 .(1)شؾَمَ٘مامً  ُيَٖم٤مدِرُ  اَل  ؿِمَٗم٤مءً 

 ٞم  قمَ »: ٤مىمقهلو
ص، ُمَ ٩م اًمقضمع ُمـ اًمدُمع أو اًمرَ شمرُمل سمام يٞم   :أي ،شُف ذِ ٘م  ل شمَ ٜمِ

 .(8)وهق ُم٤م مجد ُمـ اًمقؾمخ ذم ُم١مظمر اًمٕملم

 قمغم اًمت٠مثػم قمغم سمدن اإلٟم٤ًمن. ومٝمذا يدل قمغم أن ًمٚمِمٞمٓم٤من ىمدرةً 

 يُمؾ   قِمٜم دَ  َأطَمَديُمؿ   حَي ُيُ  اًمَِمٞم َٓم٤منَ  إِنَ »ىم٤مل: ☺ قمـ اًمٜمٌل  قمـ ضم٤مسمرؓو

 
ٍ
ء ـ   َر  نِفِ  ُِم
 .(3) ش... ؿَم٠م 

○ ○ ○ 

 :: صٕز الطشس )إٌٔاعْ(الجاوَاملبشح 

 أنقاع اًمًحر وآصم٤مره يمثػمة، ًمٙمـ أؿمٝمر صقره وأنقاقمف أرسمٕم٦م:

 :األول: ؾمحر اًمتٗمريؼ

ف وهذا اًمٍمف يًٕمك ومٞمف اًم٤ًمطمر إمم اًمتٗمريؼ سملم  .وهق ُم٤م ُيًٛمك سم٤مًمٍَم 

وهذا ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم  .اصمٜملم ُمتح٤مسملم، وأيمثر ُم٤م ي٘مع ذًمؽ سملم اعمرء وزوضمف

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)

 .(863/ 12) اًم٘مٞمؿ اسمـ طم٤مؿمٞم٦مُمع ش اعمٕمٌقد قمقن»يٜمٔمر: ( 8)

 (.8233أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 3)
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رۡ ﴿ :▐ اهلل ىمقل ٍَ ۡ ا ُحَفّرِكَُٔن ةِِّۦ َبۡيَ ٱل ٌَ ا  ٍَ ُٓ َٔن ٌِِۡ ٍُ  ءِ َذيَخََػيَّ
وسملم األخ وأظمٞمف، ورسمام ي٘مع اًمتٗمريؼ سملم األم واسمٜمٝم٤م،  [.128]اًمٌ٘مرة:  ﴾َوَزوِۡتِّ 

 وهذا ُمـ أطم٥م األؿمٞم٤مء إمم إسمٚمٞمس. .وسملم اًمَّمديؼ وصدي٘مف، وٟمحق ذًمؽ

ؿَمُف قَمغَم »☺: ٕمـ ضم٤مسمر ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وم إَِن إسِم ٚمِٞمَس َيَْمُع قَمر 

َٔمُٛمُٝمؿ  ومِت ٜم٦ًَم، جَيِلُء أطَمَ  ٟم٤َمُهؿ  ُِمٜم ُف َُمٜم ِزًَم٦ًم َأقم  َي٤مُه، وَم٠مَد  ا ، صُمَؿ َيٌ َٕم٨ُم َهَ
ِ
٤مء َ ُدُهؿ  وَمٞمَُ٘مقُل: اح 

تُُف  وَمَٕمٚم ٧ُم يَمَذا َويَمَذا، وَمٞمَُ٘مقُل: َُم٤م َصٜمَٕم ٧َم ؿَمٞم ئ٤ًم، ىم٤َمَل صُمَؿ جَيِلُء أطََمُدُهؿ  ومَٞمَُ٘مقُل: َُم٤م شَمَريم 

ٟمِٞمِف ُِمٜم فُ  َتِِف، ىَم٤مَل: وَمٞمُد  َرأ َ اُم  َؿ َأن ٧َم  ،طَمتَك وَمَرىم ٧ُم سَمٞم ٜمَُف َوسَملم   .(1)شَوَيُ٘مقُل: ٟمِٕم 

ع اعمٜمتنمة سملم وهذا اًمٜمقع ُمـ األنق وُم٤م يٙمقن طمًٞم٤ًّم، ُمٜمف ُم٤م ، واألزواجا

٤م، وىمد يٙمقن سم٤مألُمريـ مجٞمٕم٤م.  يٙمقن ُمٕمٜمقيًّ

َ ومٛمٕمٜم٤مه: أن يُ  :وم٠مُم٤م احلزُّ  ومال يًتٓمٞمع إشمٞم٤مَّن٤م  ،ف اًمرضمؾ قمـ اُمرأتفٍم 

ًُ  وُمٕم٤مذهت٤م. ٝم٤م ٚمُ ٝم٤م وي١مايمِ ويٙمقن ُمٕمٝم٤م ذم همػم ذًمؽ قمغم اًمقضمف اعمٕمت٤مد، ومٞمج٤مًم

 ُمٕمٝم٤م، ًمٙمـ ذم ذًمؽ األُمر اخل٤مص ال ي٘مدر قمٚمٞمف.ويتحدث ُمٕمٝم٤م، وي٤ًمومر 

 ف.، أي ُيرسمط اًمرضمؾ قمـ زوضمِ شطُ سم  اًمرَ »ويًٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ 

ٗمرة ويُمرٍه، ومال ر أطمد اًمزوضملم ٟمحق اآلظمر سمٜمُوم٤معمراد سمف: أن يِمٕمُ  :اعمٕمٜمقي وأُم٤م

. دون ؾم٥ٌم واوحشمٙمقن ٗمرة واًمٌٖمض يٓمٞمؼ اجلٚمقس أو احلدي٨م ُمٕمف، وهذه اًمٜمُّ

 ؾمحر.اًمِم٘م٤مق راضمع إمم أن ومٝمذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم 

                                                             

 (.8813أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)
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 :اًمٜمقع اًمث٤مين: ؾمحر اًمَٕمٓم ػ

٦ٌَم، وُمٜمف اًمت َقًم٦م اًمقاردة ذم وهق ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٜمقع األول، وُيًٛمك ؾِم  حر اعمح

٘مع ومٞمف شمـ يراد حمٌتف وشمٕمٚم٘مف. ووهذا يٚمج٠م إًمٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس ذم ضمذب ُمَ  احلدي٨م.

االٟمٍماف سمٕمض اًمٜم٤ًمء ُمـ ومرط طمٌٝم٤م ًمزوضمٝم٤م: أو همػمهت٤م قمٚمٞمف، أو ظمقومٝم٤م ُمـ 

قمٜمٝم٤م، أو طملم يتزوج قمٚمٞمٝم٤م، ومتٕمٛمؾ ًمف اًمًحر اًمذي ي١مصمر ومٞمف طمتك يٙمقن 

 .ش!اخل٤مشمؿ ذم يده٤م»ديم

أن شمتج٤موز احلد إمم اًمقىمقع ذم  اعمحٔمقر وأصؾ اًمٖمػمة ـمٌٞمٕمٞم٦م ذم اعمرأة، ًمٙمـ

 .٤مٕمذر ومٞمٝمال شمُ ه يمٌػمٌة هذه اعمقسم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م: اًمًحر، ومٝمذُمثؾ 

 :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ؾمحر األُمراض

طمٞم٨م يٚمج٠م اًم٤ًمطمر سمٕمٛمٚمف إمم اًمت٥ًٌم سم٢مي٘م٤مع اعمرض هبذا اعمًحقر، وهذا 

 ☺.ُم٤م وىمع ًمٚمٜمٌَل ُمثؾ 

هق ُمـ ضمٜمس ُم٤م يم٤من َيٕمؽَميف »☺:    قمـ ؾمحر اًمٜمٌل  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ُمـ األؾم٘م٤مم واألوضم٤مع، وهق ُمرض ُمـ األُمراض، وإص٤مسمُتف سمف يم٢مص٤مسمتف ☺ 

ؿ  ال ومرَق سمٞمٜمٝمام ًُّ  .(1)شسم٤مًم

 :اًمقهؿ واًمتخٞمٞمؾ اًمٜمقع اًمراسمع: ؾمحر

                                                             

 (.4/184) شزاد اعمٕم٤مد»( 1)
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ا﴿اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وهق َٓ جَّ
َ
ًۡ خ ﴾ ]ـمف:   تَۡصَِع  َُيَيَُّو إَِِلِّۡ ٌَِ ِشۡدرِِْ

 .(1)ووهؿ ًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م ، ومٝمق قم٤ٌمرة قمـ ظمٞم٤مل[66

○ ○ ○ 

 :عالز الطشس التاضع:املبشح 

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 :املطمب األٔه: الٕقاٖة وَ الطشس قبن ٔقٕعْ

 وُمٜمٝم٤م: :اًمتل شم٘مل اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمًحروهل اًمتحّمٞمٜم٤مت 

 :اًمتقطمٞمدأوال: 

ً   - سم٢مذن اهلل -وهق ُمـ أقمٔمؿ اًمتحّمٞمٜم٤مت اًم٘مقي٦م اح٤مٟمٕم٦م  حر، ُمـ ضر اًم

ًۡ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َ ا ل ٌَ  ِ ۡكخًُ ةِٱّللَّ ۡۡشَ
َ
ًۡ أ َُُّس

َ
ًۡ َوََّل ََّتَاـَُٔن خ ۡكخُ ۡۡشَ

َ
آ أ ٌَ َخاُف 

َ
َوَكيَۡؿ أ

  ِ ًۡ ُشيَۡطَّٰ ِۡل ةِِّۦ َغيَيُۡس ٍُٔنَ ا  ُحزَنّ ًۡ َتۡػيَ َِِۖ إِن ُنِخُ ٌۡ
َ
َخقُّ ةِٱۡۡل

َ
يُّ ٱىَۡفرِيَلۡيِ أ

َ
 ﴾ـَأ

ٔاْ  ﴿ [، وىم٤مل قمـ اًمِمٞمٓم٤من:81]األنٕم٤مم:  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٌَ لَۡعَ ٱَّلَّ ۥ ىَحَۡس ََلُۥ ُشيَۡطَّٰ ُّ َّ إُِ
َُٔن  ََّٔكَّ ًۡ َحخَ َّٰ َربِِّٓ

ُّ  ٩٩َولَۡعَ َُ ۡٔ ىَّ َٔ ََ َحخَ ِي ُّۥ لَۡعَ ٱَّلَّ ُ ٍَا ُشيَۡطَِّٰ ََ إِجَّ ِي ًُْ ةِِّۦ  ۥ وَٱَّلَّ

 .[122 -99]اًمٜمحؾ: ﴾ ُمۡۡشُِكٔنَ 

                                                             

ٛمدة ُمـ زقمؿ أن اًمًحر هذه اآلي٦م قمُ »(: 885/ 12السمـ طمجر ) شومتح اًم٤ٌمري»( ضم٤مء ذم 1)

ويم٤من ؾمحرهؿ  ،رة ومرقمقنحَ ىمّم٦م ؾَم ج٦م ًمف هب٤م: ألن هذه وردت ذم وال طُم  ،إٟمام هق ختٞمٞمؾ

 .شيمذًمؽ، وال يٚمزم ُمٜمف أن مجٞمع أنقاع اًمًحر ختٞمٞمؾ
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يم٤من ذًمؽ أيمؼم طمّمـ ُمـ يمٞمد  ،٘م٤م ًمٚمتقطمٞمد ممتٚمئ٤م سمفاًمٕمٌد حم٘م   ومٙمٚمام يم٤من ىمٚم٥ُم 

 اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمًحر وهمػمه.

 :األذيم٤مرصم٤مٟمٞم٤م: 

ً   وهل ؾم٥ٌم ىمقي ذم ُمٜمع وىمقعِ  ضمف حر وضره، ومم٤م ُيٜمّمح سمف قمغم وأثر اًم

ئ٦م هتٚمٞمٚم٦م يمؾ يقم، ح٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م أنف قمغم ُماخلّمقص: أن يقافم٥م اًمٕمٌد 

ـ  ىَم٤مَل »ىم٤مل: ☺  يَؽ ًَمفُ »: َُم َدُه اَل َذِ دُ  ،اَل إَِ َ إاَِل اَّلَلُ َوطم  َٛم  ُٚم ُؽ َوًَمُف احل   ،ًَمُف اعم 

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء ٍم ُِمئ٦ََم َُمَرةٍ  شَوُهَق قَمغَم يُمؾ  َر  ِ ِرىَم٤مٍب  ،ذِم َيق  َل قَمنم  َويُمت٥َِم ًَمُف  ،يَم٤مٟم٧َم  ًَمُف قَمد 

ٜم٦َمٍ  ًَ ٞم٧َم  قَمٜم ُف ُِمئ٦َُم ؾَمٞم ئ٦َمٍ  ،ُِمئ٦َُم طَم
َُمُف َذًمَِؽ طَمتَك  ،َوحُمِ ـ  اًمَِمٞم َٓم٤مِن َيق  ًزا ُِم َويَم٤مٟم٧َم  ًَمُف طِمر 

ِزَ  ثََر ُِمٜم فُ  ،َومَل  َي٠م ِت أطََمٌد سم٠ِموَم َْمَؾ مِم٤َم ضَم٤مءَ  .ُيٛم   .(1)شإاَِل َرضُمٌؾ قَمِٛمَؾ أيَم 

 :سمًٌع مترات اًمتّمٌحصم٤مًمث٤م: 

َ ٌ  ًَ سمِ  َح ٌَ َّم شمَ  ـ  ُمَ »☺: ح٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف   ذَ  هُ ُيَ يَ  مَل   ةً قَ ج  قمَ  اٍت رَ ع مَت
 ؿ  م ؾُم ق  اًمٞمَ  َؽ ًمِ

 .(8)شرٌ ح   ؾِم اَل وَ 

 :ىم٦ماًمّمدَ راسمٕم٤م: 

ئ٤ًم ٞم  ٌؾ ؿَم ضمُ ُم٤م خُيِرُج رَ »ىم٤مل: ☺ ٤مًمّمدىم٦م هل٤م أثر قمٔمٞمؿ، وضم٤مء ذم احلدي٨م أنف وم

 .(1)شؾَمٌ ِٕملَم ؿَمٞم َٓم٤مًٟم٤م ك َيُٗمَؽ قَمٜم َٝم٤م حَل ٞمَل  تَ ٦ِم طمَ ىمَ دَ اًمَّم  ـَ ُمِ 

                                                             

 (.8691( وذم ُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )3893: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 8)
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 :اعمقافم٦ٌم قمغم اًمّمٚمقات ذم أوىم٤مهت٤م سمخِمقع، والؾمٞمام صالة اًمّمٌحظم٤مُم٤ًم: 

ـ  »ىم٤مل: ☺  ؓ أَن اًمٜمٌل اهلل سمـ قمٌد ضُمٜم َدب قمـ ٌ َح  َصغَم  َُم  وَمُٝمقَ  اًمّمُّ

، ذَُِم٦مِ  ذِم 
ِ
ـ   اهللُ  َيٓم ُٚمٌَٜمَُٙمؿُ  وَماَل  اهلل   ذَُِمتِفِ  ُِم

ٍ
ء ِريَمفُ  سمٌَِم  شضَمَٝمٜمَؿَ  ٟم٤َمرِ  ذِم  وَمٞمَُٙمٌَفُ  ،وَمٞمُد 

(8). 

 :اًمدقم٤مءؾم٤مدؾم٤م: 

ذم مح٤مي٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ يمٞمد اًمِمٞمٓم٤من  -سم٢مذن اهلل  -وم٤مًمدقم٤مء ؾم٥ٌم ىمقي 

 .، وؿمقاهد ذًمؽ أيمثر ُمـ أن حُتَم، وىمد شم٘مَدم يمثػم ُمٜمٝم٤موشم٠مثػمه

 :طمٗمظ اجلقارح ُمـ اعمٕم٤ميصؾم٤مسمٕم٤م: 

: ىم٤مل ☺ اًمٜمٌل وذم احلدي٨م أنَ طمٗمٔمف اهلل،  ،وم٢مذا طمٗمظ اإلٟم٤ًمن ضمقارطمف

شٔم َؽ ٗمَ ِظ اهلَل حَي  ٗمَ اطم  »
ُمـ  ▐ ف اهللٔمَ طمٗمِ  ،ظ اهلل ذم طمدودهومٛمـ طمٗمِ  .(3)

ر وُمـ يمٞمد اًمٗمج٤مر.  ذ األذا

 :اًمتقيمؾ قمغم اهللصم٤مُمٜم٤م: 

                                                                                                                                                      

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط »( وىم٤مل: 1581(، واحل٤ميمؿ )88968أظمرضمف أمحد )( 1)

 :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ»األقمٔمٛمل: (، وىم٤مل 8457ظمزيٛم٦م )واسمـ ش، اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه

 ش.ىم٤مل قمٜمف أبق ُمٕم٤موي٦م ذم هذا احلدي٨م: ُم٤م أراه ؾمٛمٕمف ُمٜمف ،األقمٛمش ُمدًمس

 ُمٜم٧ٌِم اًمٚمحٞم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن وهمػمه، أو اًمٕمٔمامن اًمٚمذان ومٞمٝمام األؾمٜم٤من.ُمثٜمك حَل ل: ومه٤م: ش: حَل ٞمَل»و

 (.657أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 8)

 (، وصححف األًم٤ٌمين.8669(، وأمحد )8516) : أظمرضمف اًمؽمُمذيصحٞمح( 3)
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ذم يمت٤مسمف ذم  - شمٕم٤ممم - وهق أطمد أقمامل اًم٘مٚمقب اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وىمد أؿم٤مد سمف اهللُ 

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل ،سم٤ٌمب ُمٗمرد ي٠ميت الطم٘م٤م ُمقاوع يمثػمة، وأومرده اًمِمٞمُخ 

 :وصدق اإليامن واًمٞم٘ملم، اًم٘مقة ذم اًمديـشم٤مؾمٕم٤م: 

اًم٘مٚم٥م، صم٤مسم٧م  ُم٤مئٕم٤م رظمًقا ذم ديٜمف، وإٟمام يٙمقن ىمقَي اإلٟم٤ًمُن ومال يٙمقن 

ويمٚمام صُٚم٥م اعمرء ذم ديٜمف يم٤من ذًمؽ أىمقى ًم٘مٚمٌف، وأث٧ٌم، وأؿمجع،  .اًمٜمٗمس

ـُ ُمِ ١م  اعمُ »☺: ُمـ شمًٚمُّؾ اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمف، ىم٤مل ًمف أُمٜمع  -أجْم٤م  -ويم٤من ذًمؽ 

ٌ يُّ ظَم قِ اًم٘مَ   ُمِ ٥مُّ إمَم طمَ أَ  وَ ػم 
ِ
 .(1)شِػ ٞم  ـِ اًمَْمٕمِ ُمِ ١م  ـَ اعمُ  اَّلَل

 :املطمب الجاٌ٘: عالز الطشس بعد ٔقٕعْ

حر، وٟمزل اًمٌالء، ومٞمقَص   ً  ُمٜمٝم٤م: : اعمٌتغم سم٠مُمقرإذا وىمع اًم

ىمك واًمتٕم٤مويذأوال:   :اًمرُّ

هذه اًمرىمك  ًمٙمـ ،- قمَز وضمَؾ  -ف سم٢مذن اهلل قمالضمف وومٙم  وهذه ؾم٥ٌم قمٔمٞمؿ ذم 

 .(8)اًمًالح سمح٥ًم و٤مرسمفوىمقة ًالح، يم٤مًمواألدقمٞم٦م 

                                                             

 (.8664أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)

 اًمتل واألدقمٞم٦م واآلي٤مت األذيم٤مر»: 9ص شاًمٙم٤مذم اجلقاب» ذم   اًم٘مٞمؿىم٤مل اسمـ ( 8)

 مه٦م وىمقة اعمحؾ، ىمٌقل شمًتدقمل وًمٙمـ ؿم٤مومٞم٦م، ٟم٤مومٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم هل هب٤م، رىمكويُ  هب٤م ًتِمٗمكيُ 

 أو اعمٜمٗمٕمؾ، ىمٌقل ًمٕمدم أو اًمٗم٤مقمؾ، شم٠مثػم ًمْمٕمػ يم٤من اًمِمٗم٤مء ختٚمػ ومٛمتك وشم٠مثػمه، اًمٗم٤مقمؾ

 ش.اًمدواء ومٞمف يٜمجع أن يٛمٜمع ومٞمف ىمقي ح٤مٟمع
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 فومٚمق أن ؿمٞمخ٤م يمٌػما شمرشمٕمش يداه أقمٓمٞمٜم٤مه ؾمٞمٗم٤م ص٘مٞمال طم٤مدا: ومٚمـ ي١مصمر ضسمُ 

ىمك اح٠مثقرة إذا صدرت قمـ ىمٚم٥م وٕمٞمػ . ويمذًمؽ األدقمٞم٦م واًمرُّ إال ىمٚمٞمال

اإليامن واًمٞم٘ملم: ومٚمـ يٙمقن أثره٤م ىمقي٤م، سمخالف ُمـ ىمرأه٤م سم٢مىم٤ٌمل وشمٕمٚمؼ وشميع 

 هق اًمٜم٤مومع اًمْم٤مر اًمِم٤مذم. -شمٕم٤ممم  -واومت٘م٤مر وي٘ملم سم٠من اهلل 

 :اؾمتخراج اًمًحر وإسمٓم٤مًمفصم٤مٟمٞم٤م: 

قمٜمف ؿ ُمٙم٤مٟمف. ومٞمًٕمك ذم اًمٌح٨م ٩م سمف اًمًحر إذا قُمٚمِ ٕم٤مًمَ وهق ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يُ 

رج وشمٗمؽ اًمٕم٘مد، وىمد يٙمقن أوراىًم٤م خ  ًتَ ًدا ومتُ واؾمتخراضمف، وىمد يٙمقن قُم٘مَ 

ٕمرا أو آصم٤مرا ُمـ سمدن اإلٟم٤ًمن، اعمٝمؿ إذا قُمرف ُمٓمقي٦م سمٓمري٘مف ُمٕمٞمٜم٦م، وىمد يٙمقن ؿَم 

 هذا اًمًحر وم٢مٟمف ُيًتخرج ويٌٓمؾ.

وضمدوه و: وم٢مَّنؿ اؾمتخرضمقا ذًمؽ اًمًحر ُمـ سمئر، ☺وهذا ُم٤م وىمع ًمٚمٜمٌَل 

 ج ذه٥م ُم٤م سمف.خرِ ، ومٚمام اؾمتُ (1)٦م، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م٤مـمَ َِم ِمط وُمُ ذم ُمُ 

 :اؾمتٕمامل األدوي٦م اعم٤ٌمطم٦مصم٤مًمث٤م: 

: أن ي٠مظمذ -س قمـ مج٤مع أهٚمف ٌِ وهق قمالج ٟم٤مومع ًمٚمرضمؾ إذا طُم  -وُمـ ذًمؽ 

  ً وجيٕمٚمٝم٤م ذم إٟم٤مء ويّم٥م  ،در األظمي ومٞمدىمٝم٤م سمحجر وٟمحقهؾمٌع ورىم٤مت ُمـ اًم

َٓا ﴿، وشآي٦م اًمٙمرد»وي٘مرأ ومٞمٝم٤م  ،قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اح٤مء ُم٤م يٙمٗمٞمف ًمٚمٖمًؾ حُّ
َ
كُۡو َيٰٓد

َّٰفُِرونَ  َخدٌ ﴿، و﴾ٱىَۡك
َ
ُ أ َٔ ٱّللَّ ُْ ٔذُ ةَِرّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿، و﴾كُۡو  ُغ

َ
 ، ﴾كُۡو أ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ٔذُ ةَِرّبِ ٱنلَّاِس ﴿و ُغ
َ
وهل ىمقًمف  ،، وآي٤مت اًمًحر اًمتل ذم ؾمقرة األقمراف﴾كُۡو أ

ِ ﴿ شمٕم٤ممم: ىِۡق َغَػاَكۖۡ ـَإ
َ
ۡن خ
َ
ٓ إََِلَّٰ ُمََٔسٰٓ أ وَۡخيَِۡا

َ
ـُِهَٔن َوأ

ۡ
ا يَأ ٌَ  ١١٧ذَا ِِهَ حَيَۡلُؿ 

ٍَئَُن  ْ َحۡػ ٔا ُ ا َكُ ٌَ ََٔرَع ٱۡۡلَقُّ َوبََفَو  ََ  ١١٨ـَ ْ َصَّٰؾِرِي ٔا َِالَِم وَٱَُليَتُ ُْ  ْ ٔا  ١١٩َذُؾيِتُ
 ََ َدَرةُ َسَِّٰجِدي ىَِۡقَ ٱلصَّ

ُ
ٍَِي  ٪١١َوخ َّٰيَ َِّا ةِرَّبِ ٱىَۡع ٌَ  َءا

ْ ٔٓا ُ رَّبِ ُمََٔسَّٰ  ١١٫كَال
 [.181-117األقمراف: ﴾ ]َوَهَُّٰرونَ 

ُن ٱۡئخُِّٔن ﴿ :وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واآلي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة يقٟمس ۡٔ َوكَاَل ـِرَۡغ
ٍَّا تَ  ٧٩ ةُِسّوِ َسَِّٰدٍر َغيِيم   يُۡلَٔن ـَيَ ٌُّ ُخًُ 

َ
آ أ ٌَ ٔاْ  ىُۡل

َ
ٌََُّٔسٰٓ خ  ً ُٓ َ َدَرةُ كَاَل ل آَء ٱلصَّ

ا ِتئۡخًُ ةِِّ  ٨٠ ٌَ ْ كَاَل ُمََٔسَّٰ  ٔۡا ىَۡل
َ
ٓ خ ا ٍَّ َ ََّل  ـَيَ ۥٓ إِنَّ ٱّللَّ ُّ َ َشحُتِۡفيُ ۖۡ إِنَّ ٱّللَّ ۡدُر ٱلّصِ

 ََ ۡفِصِدي ٍُ ۡ ٍََو ٱل ٔۡ َنرِهَ  ٨١يُۡػيُِح َخ َ َّٰخِِّۦ َول ُ ٱۡۡلَقَّ ةَِسيَِم َويُِدقُّ ٱّللَّ
ٍُۡجرُِمٔنَ  ۡ   .[88 -79﴾ ]يقٟمس: ٱل

ن﴿ :وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واآلي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة ـمف
َ
ٓ أ ا ٌَّ ِ ٍََُٔسٰٓ إ َّٰ ْ َي ٔا ُ حُيَِۡقَ  كَال

ىََۡقَّٰ 
َ
َۡ خ ٌَ َل  وَّ

َ
ن َُُّسَٔن أ

َ
ٓ أ ا ٌَّ ًۡ َُيَيَُّو  ٦٥ِإَو ُٓ ًۡ وَِغِػيُّ ُٓ ُ ْۖۡ ـَإِذَا ِختَال ٔا ىُۡل

َ
كَاَل ةَۡو خ

ا تَۡصَِعَّٰ  َٓ جَّ
َ
ًۡ خ وَۡتَس ِِف َجۡفِصِّۦ ِخيَفث   ٦٦إَِِلِّۡ ٌَِ ِشۡدرِِْ

َ
ََٔسَّٰ  ـَأ كُيَِۡا ََّل  ٦٧ٌُّ

َُج ََّتَۡؿ إََُِّم 
َ
َّٰ أ لۡۡعَ

َ
ٔٓ  ٦٨ٱۡۡل ا َغَُِػ ٌَ ٍِيَِِم حَيَۡلۡؿ  ا ِِف يَ ٌَ ىِۡق 

َ
ٔاْ َوخ ا َغَُِػ ٍَ ْۖۡ إِجَّ ا

َِتَّٰ  َنيُۡد َسَِّٰدر ِۖ 
َ
اِخُر َخيُۡد خ ذم  أن ي٘مرأ وسمٕمد [. 69-65﴾ ]ـمف: َوََّل ُحۡفيُِح ٱلصَّ

إن ؿم٤مء  ،ينمب سمٕمض اًمٌمء ويٖمتًؾ سم٤مًم٤ٌمىمل وسمذًمؽ يزول اًمداء ،ريمِ اح٤مء ُم٤م ذُ 

 .-شمٕم٤ممم - اهلل

 :اًمتَداوي سم٤محلج٤مُم٦مراسمٕم٤م: 
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اًمٜمقع اًمث٤مين: »   ذم أثٜم٤مء يمالُمف قمغم قمالج اًمًحر:  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ،وم٢من ًمٚمًحر شم٠مثػما ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م :االؾمتٗمراغ ذم اعمحؾ اًمذي يّمؾ إًمٞمف أذى اًمًحر

وم٢مذا فمٝمر أثره ذم قمْمق، وأُمٙمـ اؾمتٗمراغ  .وشمِمقيش ُمزاضمٝم٤م ،وهٞمج٤من أظمالـمٝم٤م

همري٥م »اح٤مدة اًمرديئ٦م ُمـ ذًمؽ اًمٕمْمق ٟمٗمع ضمدا. وىمد ذيمر أبق قمٌٞمد ذم يمت٤مب 

اطمتجؿ قمغم ☺ أيب ًمٞمغم أن اًمٜمٌل  سمـ رمحـاًم قمٌد ًمف سم٢مؾمٜم٤مده قمـ شاحلدي٨م

 .(1)شرحِ ؾُم  :أي ،٥َم رأؾمف سم٘مرن طملم ـُم٥َم. ىم٤مل أبق قمٌٞمد: ُمٕمٜمك ـمُ 

أؾم٤ٌمب يٜمدومع هب٤م ذ احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ واًم٤ًمطمر، . ومٝمذه قمنمة ..»وىم٤مل:  

 .(8) ش..وصم٘متف سمف . ،وشمقيمٚمف قمٚمٞمف ،وإىم٤ٌمًمف قمٚمٞمف ،وًمٞمس ًمف أنٗمع ُمـ اًمتقضمف إمم اهلل

 :املطمب الجالح: عالز الطشس بطشس وجمْ

 .شسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمُّنمة»أومرد اًمِمٞمخ هذه اعم٠ًمخ٦م سم٤ٌمب ُمٗمرد، وم٘م٤مل: 

حر  ً ة: هل طَمؾُّ اًم َ  .واًمٜمُّنم 

 وهل ٟمققم٤من:

ىمك واألدقمٞم٦م اعمنموقم٦م. وهق اعمنموع. ؾُّ طَم : األول  اًمًحر سم٤مًمرُّ

 .اًمًحر سمًحر ُمثٚمف. وهق اعمٛمٜمقع ؾُّ طَم : واًمث٤مين

                                                             

 .(43/ 8) ؾمالم سمـ ًمٚم٘م٤مؾمؿ شاحلدي٨م همري٥م» . ويٜمٔمر:(113/ 4) شاعمٕم٤مدزاد » (1)

 .(3/362) شسمدائع اًمٗمقائد» (8)
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 ُمٜمٕمف:ُمـ األدًم٦م قمغم و

ًۡ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: أوال: ُٓ ًۡ َوََّل يََِفُػ ُْ ا يَُّضُّ ٌَ ٍَُٔن  [، 128]اًمٌ٘مرة: ﴾ َويَخََػيَّ

هبذا  ٗمعٜمتَ ك ُمٜمف ٟمٗمع، ومٙمٞمػ يُ وال يت٠متَ  ومٍَمطم٧م اآلي٦م سم٠من اًمًحر ضر حمٌض،

 واء واًمٕمالج؟!.اًمًحر ذم اًمدَ 

َِت ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: صم٤مٟمٞم٤م:
َ
اِخُر َخيُۡد خ وهذا يٗمٞمد  ،[69]ـمف: ﴾ََّٰۡوََّل ُحۡفيُِح ٱلصَّ
 ل قمٜمف اًمٗمالح ذم يمت٤مب اهلل؟!.اًمٕمٛمقم يمام ؾمٌؼ، ومٙمٞمػ يرضمك اًمٗمالح ممـ ُٟمٗمِ 

  ¶قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اَّلَل و صم٤مًمث٤م:
ِ
ـِ اًمٜمُّنمةِ، ☺ ىم٤مَل: ؾُمئَِؾ رؾمقُل اَّلَل قم

 ؽ اعمًٚمؿ ُم٤ًمًمؽ اًمِمٞمٓم٤من؟!.. ومٙمٞمػ يًٚمُ (1)ش٤منِ ٓمَ ِؾ اًمَِمٞم  قَمٛمَ  ـ  َق ُمِ هُ »وم٘م٤مل: 

ألضمؾ  :أن قمالج اًمًحر سم٤مًمًحر يًتٚمزم اًمذه٤مب إمم اًم٤ًمطمر وؾم١ماًمف راسمٕم٤م:

ك تَ أَ  ـ  ُمَ »☺: اًمًحر األول، واًم٤ًمطمر ُمـ ضمٜمس اًمٙم٤مهـ، وىمد ىم٤مل  أن يٌٓمؾ

ومً رَ قمَ    فُ ىمَ دَ َّم ٤م ومَ ٜمً ٤مهِ يمَ  و  ٤م أَ ا
، وضم٤مء (8)ش☺ دٍ ٛمَ  حُمَ غَم قمَ  َل زِ ن   أُ امَ سمِ  رَ ٗمَ يمَ  د  ٘مَ ومَ  ،قُل ٘مُ  يَ ٞمامَ ومِ

ـ  »قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ سمًٜمد صحٞمح أنف ىم٤مل:  وًم٤م أَ  كَأتَ  َُم  و  ًرا أَ ؾم٤مطمِ  و  قَمَرا

ش حُمََٛمدٍ غَم ام أُن ِزَل قمَ سمِ  رَ ٗمَ يمَ  د  ٘مَ ومَ ، قُل ٘مُ ام يَ سمِ  َّمَدىَمفُ ومَ  فُ خَ ٠مَ ًَ يم٤مِهٜم٤ًم ومَ 
(3). 

 وهذا قمٚمٞمف مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م، وقمٚمٞمف اًمٗمتقى. 

○ ○ ○ 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 .- شمٕم٤ممم -ؾمٞم٠ميت خترجيف، سم٢مذن اهلل  (8)

 شم٘مدم خترجيف.( 3)
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 :: عكٕبة الطاسسالعاغساملبشح 

وهذه اعم٠ًمخ٦م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ ذم صمٜم٤مَي٤م هذه األبقاب، وٟم٘مؾ سمٕمض اآلصم٤مر 

 اًمقاردة ذم قم٘مقسم٦م اًم٤ًمطمر.

 هلؿ ىمقالن ذم هذه اعم٠ًمخ٦م: ôوأهؾ اًمٕمٚمؿ 

 اًم٤ًمطمر ُي٘متؾ ُمٓمٚم٘م٤م.: أن األول

وم٢من  :: أن اًم٤ًمطمر ال ُي٘متؾ سمٛمجرد اًمًحر، وإٟمام سمح٥ًم ٟمقع ؾمحرهِ اًمث٤مين

 ر.وم٢مٟمف ُي٘متؾ، وإال ومُٞمٕمزَ ذم ؾمحره ُم٤م هق يمٗمٌر يم٤من 

حر   ً ويِمٌف أن يٙمقن اخلالف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ًمٗمٔمٞم٤م، ومٝمق قم٤مئٌد إمم و٤مسمط اًم

ومٛمآل هذا اًم٘مقل أن اًم٤ًمطمر ر: ٗم  ٙمَ وم٢من ىمٚمٜم٤م إن اًمًحر ال يٙمقن إال سمٛمُ  :وطم٘مٞم٘متف

 يم٤مومر، واًمٙم٤مومر ي٘متؾ ِرَدًة.

 ٘متؾ:وُمـ األدًم٦م قمغم أنف يُ 

َحَِّٰفَي َزَفُرواْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أوال: ََّ ٱلظَّ َُ َوَلَِّٰس َّٰ ا َزَفَر ُشيَيَۡم ٌَ َو
ۡدرَ  ٍَُٔن ٱنلَّاَس ٱلّصِ ِ ٤مطمر يم٤مومر، وإذا صم٧ٌم أنف يم٤مومرٌ 128 ]اًمٌ٘مرة:﴾ ُحَػيّ ًَ ، [، واًم

ـ  »☺: ُي٘متؾ ًم٘مقًمف وم٢مَٟمف    َُم
 .(1)شقهُ تُٚمُ ٤مىم  ٜمَُف ومَ ي  سمَدَل دِ

                                                             

 (.3217( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)
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٤مطمِ طمَ »ىم٤مل: ☺  ؓ قمـ اًمٜمٌَل  طمدي٨م ضمٜمدب صم٤مٟمٞم٤م: ًَ  فُ سمُ ِر َض  دُّ اًم

ٞم  سمِ  ًَ شِػ ٤مًم
(1). 

 . (8)ش٤مطِمرٍ َؾ ؾَم قا يمُ تُٚمُ ِن اىم  أَ »قمـ قمٛمر ؓ أنف يمت٥م إمم قُماَمًمِف:  صم٤مًمث٤م:

 ٜمَ ًُ سمِ  ؿ  ٙمُ ٞم  ٚمَ قمَ »☺: ٜم٦م ُمتٌٕم٦م، يمام ىم٤مل ًمف ؾُم  وقمٛمر ؓ
 وَ  ،لتِ

ِ
ؾُمٜم٦َِم اخلُٚمََٗم٤مء

ـ  سَمٕم ِدي َ ُِم ِديلم  ـَ اعَمٝم   .(3)شاًمَراؿِمِدي

 أَّن٤م ىمتٚم٧م ضم٤مري٦ًم هل٤م ؾمحرهت٤م. ▲أم اعم١مُمٜملم  طمٗمّم٦مقمـ  :راسمٕم٤م

 .(4)وضم٤مء هذا قمـ همػمهؿ ُمـ اًمًٚمػ

ِرئٍ  َدمُ  حَيِؾُّ  اَل »☺: اًمٜمٌَل  وُأوِرد قمغم هذا اًم٘مقل طمدي٨ُم  ٚمٍِؿ، اُم   ً َٝمدُ  ُُم  أَن   َيِم 

، َرؾُمقُل  َوأيَن   اهللُ  إاَِل  إَِ َ  اَل 
ِ
َدى إاَِل  اهلل  سم٤ِمًمٜمَٗم ِس، َواًمٜمَٗم ُس  اًمَزايِن، اًمثَٞم ٥ُم : صَماَلٍث  سم٢ِمطِم 

َُٗم٤مِرُق  ًمِِديٜمِفِ  َواًمت٤َمِركُ  : اًم٤ًمطمر ًمٞمس واطمدا ُمـ ه١مالء (5)شًمِٚم َجاَمقَم٦مِ  اعم  . ىم٤مًمقا

 اًمثالصم٦م، ومٙمٞمػ ي٤ٌمح دُمف؟.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 شم٘مدم خترجيف. (8)

(، 48(، واسمـ ُم٤مضمف )8676(، واًمؽمُمذي )4627: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 3)

 وصححف األًم٤ٌمين.

 يٜمٔمر ختري٩م آصم٤مر اًم٤ٌمب. (4)

 شم٘مدم خترجيف.( 5)
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حر ال يٙمقن إال سمٕمد اًمٙمُ : أن اجلقاب  ً ٤مطمر اًم ًَ ٗمر واًمنمك سم٤مهلل، ومٞمدظمؾ اًم

 اًمت٤َمِرُك ًمِِدي  »ذم ىمقًمف: 
 وىمد شم٘مَدم سمٞم٤من ذًمؽ.، شفِ ٜمِ

*   *   *
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 صفشة املٕضٕع

 3 املكدوة

 5 ودخن إىل نتاب التٕسٗد

 5 ُمقضمزة ًمٚمٛم١مًمػاعمٌح٨م األول: شمرمج٦م 

 7 اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب

 17 نتاب التٕسٗد

 19 ول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مماًمٗمّمؾ األ• 

 82 ث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦ماًمٗمّمؾ اًم• 

 82 اعمٌح٨م األول: ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد

 82 اعمٓمٚم٥م األول: ُمٕمٜمك اًمتَقطمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م واالصٓمالح

 81 أو ُم٤م اؿمتؼ ُمٜمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟ش اًمتقطمٞمد»ًمٗمظ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: هؾ ورد 

 88 وُم٤م يِم٤مهبف ُمـ اعمّمٓمٚمح٤متش اًمتقطمٞمد»اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمٕمالىم٦م سملم 

 83 اعمٌح٨م اًمث٤مين: أدًم٦م اًمتقطمٞمد

 87 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أىم٤ًمم اًمتَقطمٞمد 
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 87 اعمٓمٚم٥م األول: أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م

 88 اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م، وأدًمتٝم٤ماعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: سمٞم٤من أىم٤ًمم 

سمقسمٞم٦م   88 اًم٘مًؿ األول: شمقطمٞمد اًمرُّ

سمقسمٞم٦م  88 اعم٠ًمخ٦م األومم: ُمٕمٜمك شمقطمٞمد اًمرُّ

سمقسمٞم٦م  88 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: األدًم٦م قمغم شمقطمٞمد اًمرُّ

سمقسمٞم٦م أُمر ومٓمري    32 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: شمقطمٞمد اًمرُّ

 31 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م

 31 ُمٕمٜمك شمقطمٞمد األًمقهٞم٦ماعم٠ًمخ٦م األومم: 

 38 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أؾمامء شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م

 38 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: أمهٞم٦م هذا اًمتقطمٞمد وُمٜمزًمتف

سمٕم٦م: أدًم٦م شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م  34 اعم٠ًمخ٦م اًمرا

 34 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: شمقطمٞمد األؾمامء واًمّمٗم٤مت

 34 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمٕمالىم٦م سملم أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد

 36 قمغم اًمٜمّمقص ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب اًمتٕمٚمٞمؼث٤مًم٨م: اًمٗمّمؾ اًم• 

ُٖهفِّس وَ الرٌٕب -1  43 باب فطن التٕسٗد، ٔوا 

 46 ول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مماًمٗمّمؾ األ• 

 47 ث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦ماًمٗمّمؾ اًم• 

 47 اعمٌح٨م األول: ومْم٤مئؾ اًمتقطمٞمد، وأدًمتٝم٤م
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 51 اعمٌح٨م اًمث٤مين: و٤مسمط ومٝمؿ ٟمّمقص اًمققمد

 58 ث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمباًمٗمّمؾ اًم• 

 67 دخن ادتٍة بػري سطاب باب وَ سكل التٕسٗد -2

 69 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 71 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 71 اعمٌح٨م األول: ُمٕمٜمك حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد، وسمؿ يٙمقن؟

 71 وؾم٤مئؾ حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد

 78 اًمث٤مين: اًمَ٘مقادِح ذم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمداعمٌح٨م 

 73 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: هؾ شمٕمد اعمٕم٤ميص ُمـ اًمنمك؟

 77 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 81 إؿمٙم٤مالت طمقل طمدي٨م اًمرىمٞم٦م

 87 باب ارتٕف وَ الػسك -3

 89 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 91 اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦ماًمٗمّمؾ اًمث٤مين: • 

 98 اعمٌح٨م اًمث٤مين: هؾ األصؾ ذم اإلٟم٤ًمن اًمتقطمٞمد أم اًمنمك؟

 94 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أؾم٤ٌمب وىمقع اًمنمك ذم سمٜمل آدم، ويمٞمػ يم٤من ُمٌدؤه؟

سمع: وىمقع اًمنمك ذم هذه األُم٦م  99 اعمٌح٨م اًمرا

 122 اعمٌح٨م اخل٤مُمس: ظمٓمر اًمنمك، وضورة اخلقف ُمٜمف
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 128 اًمنمكاعمٌح٨م اًم٤ًمدس: أىم٤ًمم 

 124 اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع: ُمتك ُيًَٛمك اًمٗمٕمؾ ذيم٤م؟

 126 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 112 باب الدُّعاء إىل غّادة أُ ال إلْ إال اهلل -4

 118 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 113 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 113 أمهٞم٦م اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد، وأوًمقيتف اعمٌح٨م األول:

 115 اعمٌح٨م اًمث٤مين: يمٞمٗمٞم٦م اًمدقمقة )ُمراشم٥م اًمدقمقة(

 118 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 188 باب تفطري التٕسٗد، ٔغّادة أُ ال إلْ إال اهلل -5

 184 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 185 اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين:• 

 185 اعمٌح٨م األول: ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد )ال إ  إال اهلل(

 186 اعمٌح٨م اًمث٤مين: أريم٤من يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 186 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: ومْمؾ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 189 اعمٌح٨م اًمراسمع: ذوط يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 138 قمغم أنقاع اًمتقطمٞمدش ال إ  إال اهلل»اعمٌح٨م اخل٤مُمس: اؿمتامل 

 134 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 
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 142 باب وَ الػِّسك ُلبظ اذتمكة ٔارتٗط ٔحنِٕىا; لسفع البالء أٔ دفعْ -6

 148 باب وا داء يف السُّقى ٔالتىائي -7

 145 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمسملم، وُمقوققمٝمام اًمٕم٤مم• 

 147 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 147 اعمٌح٨م األول: األؾم٤ٌمب 

 147 اعمٓمٚم٥م األول: ُمٕمٜمك اًم٥ًٌم

 147 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أىم٤ًمم اًمٜم٤مس ذم األؾم٤ٌمب

 152 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُمنموقمٞم٦م األظمذ سم٤مألؾم٤ٌمب

سمع: أنقاع األؾم٤ٌمب، وأطمٙم٤مُمٝم٤م  151 اعمٓمٚم٥م اًمرا

 154 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: قمالىم٦م األؾم٤ٌمب سم٤مًمنمك

 155 اًمقاىمع ذم هذا اًم٤ٌمباعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: أُمثٚم٦م ًمٚمنمك 

 156 اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمرىمك 

 156 اعمٓمٚم٥م األول: شمٕمريػ اًمرىمٞم٦م، وُم٤م يِم٤مهبٝم٤م

 157 أخٗم٤مظ ذات صٚم٦م سم٤مًمرىمٞم٦م

 158 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: طمٙمؿ اًمرىمك، وُمتك شمٙمقن ذيم٤م؟

 161 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ذوط اًمرىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م

ىمك شمقىمٞمٗمٞم٦م؟ سمع: هؾ اًمرُّ  161 اعمٓمٚم٥م اًمرا

 164 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: أىم٤ًمم اًمرىمٞم٦م
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 167 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: اًمتامئؿ واًمت َقًم٦م 

 167 اعمٓمٚم٥م األول: شمٕمريػ اًمتامئؿ

 167 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمٝم٤م

 168 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: طمٙمؿ اًمتامئؿ

سمع: اًمت َقًم٦َم  173 اعمٓمٚم٥م اًمرا

 174 سم٤مًم٤ٌمباًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م • 

 182 أىم٤ًمم اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل

 184 باب وَ تربك بَػذس أٔ سذس ٔحنِٕىا -8

 185 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 186 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 186 اعمٌح٨م األول: ُمٕمٜمك اًمؼميم٦م، وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ أخٗم٤مظ

 187 اعمٌح٨م اًمث٤مين: أىم٤ًمم اًمتؼمك 

 187 اعمٓمٚم٥م األول: اًمتؼمك اعمنموع

 189 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمتؼمك اعمٛمٜمقع، وُمتك يٙمقن اًمتؼمك ذيم٤م؟

 191 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أُمثٚم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م

سمع: طمٙمؿ سمٕمض األًمٗم٤مظ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼميم٦م  195 اعمٌح٨م اًمرا

 198 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 822 لػري اهللباب وا داء يف الربض  -9
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 828 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 823 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

ك األيمؼم  823 اعمٌح٨م األول: اًمنم 

 823 اعمٓمٚم٥م األول: و٤مسمط اًمنمك األيمؼم

 823 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: طمٙمؿ اًمنمك األيمؼم

 824 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أىم٤ًمم اًمنمك األيمؼم

 826 اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمذسمح ًمٖمػم اهلل 

 826 اعمٓمٚم٥م األول: ُمٕمٜمك اًمَذسم ح

 826 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أىم٤ًمم اًمَذسم ح

 811 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

سمف  814 إؿمٙم٤مل وضمقا

ُٖرَبض فْٗ لػري اهلل -11 ُٖربض هلل مبهاُ   816 باب ال 

 817 وُمقوققمف اًمٕم٤مماًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، • 

 818 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 818 اعمٌح٨م األول: وؾم٤مئؾ اًمنمك 

 818 اعمٓمٚم٥م األول: ُمٕمٜمك وؾم٤مئؾ اًمنمك

 818 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: طمٙمؿ وؾم٤مئؾ اًمنمك

 819 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أنقاع وؾم٤مئؾ اًمنمك
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سمع: أؾم٤ٌمب وىمقع وؾم٤مئؾ اًمنمك  819 اعمٓمٚم٥م اًمرا

 882 اخل٤مُمس: أىم٤ًمم وؾم٤مئؾ اًمنمكاعمٓمٚم٥م 

 883 قمٜمد أُم٤ميمـ اًمنمك -شمٕم٤ممم  -اعمٌح٨م اًمث٤مين: ىمّمد قم٤ٌمدة اهلل 

 885 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 888 باب وَ الػسك الٍرز لػري اهلل -11

 889 باب وَ الػسك االضتعاذة بػري اهلل -12

 832 ٖدعٕ غريٓباب وَ الػسك أُ ٖطتػٗح بػري اهلل، أٔ  -13

 838 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد األبقاب اًمثالصم٦م، وُمقوققمٝم٤م اًمٕم٤مم• 

 833 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 833 -شمٕم٤ممم  -اعمٌح٨م األول: اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل 

 833 اعمٓمٚم٥م األول: شمٕمريػ اًمٜمذر

 834 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: طمٙمؿ اًمٜمذر

 836 واًمنمكاعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمٜمذر سملم اًمتقطمٞمد 

 838 اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمدقم٤مء 

 838 اعمٓمٚم٥م األول: ُمٕمٜمك اًمدقم٤مء ذم اًمٚمٖم٦م واًمنمع

 839 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أنقاع اًمدقم٤مء

 848 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمٕمالىم٦م سملم اًمدقم٤مء وسملم ُم٤م يِم٤مهبف

سمع: ُمٜمزًم٦م اًمدقم٤مء، وقمالىمتف سم٠منقاع اًمتقطمٞمد   847 اعمٓمٚم٥م اًمرا
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 852 اًمدقم٤مءاعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: طمٙمؿ 

 868 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: اًمنمك ذم اًمدقم٤مء

 868 اعم٠ًمخ٦م األومم: األدًم٦م قمغم وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمدقم٤مء

 864 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: االؾمتٕم٤مذة واالؾمتٖم٤مصم٦م

 864 االؾمتٕم٤مذة اعمنموقم٦م

 865 االؾمتٕم٤مذة اعمٛمٜمققم٦م

 866 االؾمتٕم٤مذة اجل٤مئزة

ا ََّل ََيْيُُق َطحْئًا▬:  -تعاىل  -باب قٕه اهلل  -14 ٌَ يُْۡشُِكَٔن 
َ
 867 ص192-191طاألعساف:  ♂...خ

ًْ ▬:  -تعاىل  -باب قٕه اهلل  -15 َْ كُئُبِِٓ  869 ص23طضبأ:  ♂ ... َخِتَّ إِذَا ـُّزَِع َخ

 871 باب الػفاعة -16

َْ  حِْٓدي ََّل  إَُِّمَ ▬ : -تعاىل  -باب قٕه اهلل  -17 ْختَتْ  ٌَ
َ
 878 ص56: الكصصط ♂ ...َج أ

 874 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

يـ، ورومٕم٦م ىمدرهؿ قمٜمد رب اًمٕم٤معملم  874 اعمٌح٨م األول: قمٔمٛم٦م ه١مالء اعمدقُمق 

 875 اعمٌح٨م اًمث٤مين: دقم٤مء همػم اهلل ًمٖمرض اًمِمٗم٤مقم٦م

 876 اعمٓمٚم٥م األول: ُمٕمٜمك اًمِمٗم٤مقم٦م

 877 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أىم٤ًمم اًمِمٗم٤مقم٦م

َت٦َماعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أنقاع اًمِمٗم٤مقم٦م   878 اعمُثٌ 

 885 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ذوط اًمِمٗم٤مقم٦م
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 885 إؿمٙم٤مالن وضمقاهبام

 886 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: أؾم٤ٌمب احلّمقل قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م

 891 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: اًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمد اًم٘مٌقريلم واعمنميملم

 898 ؿمٌٝم٤مت و اًمرد قمٚمٞمٝم٤م

 899 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 327 طمدي٨م اؾمؽماق اًمًٛمع ومقائد ُمـ

ُو ضبب ُنفس بين آدً، ٔتسنّي دٍّٖي ِٕ الػمٕ يف الصاذتني -18  313 باب وا داء أ

 315 ...باب وا داء وَ التػمٗغ يف وَ عَبد اهلَل عٍد قرب زدن صاحل  -19

ِّسِا أٔثاٌا ُتعبد وَ دُٔ اهلل -21 ُٖص ُو الُػمٕ يف قبٕز الصاذتني   317 باب وا داء أ

 319 ُم٘مّمقد األبقاب اًمثالصم٦م، وُمقوققمٝم٤م اًمٕم٤مم اًمٗمّمؾ األول:• 

 382 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 382 متٝمٞمد: ذم شمٚمخٞمص اعمراد سمقؾم٤مئؾ اًمنمك

 382 اعمٌح٨م األول: اًمُٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك

 382 اعمٓمٚم٥م األول: شمٕمريػ اًمُٖمٚمق، وسمٞم٤من أنقاقمف

 381 قمـ اًمُٖمٚمقاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أدًم٦م اًمٜمٝمل 

 383 اًمْم٤مسمط ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمُٖمُٚمق وهمػمه

 384 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أثر اًمُٖمٚمق ذم اًمقصقل إمم اًمنمك

د قم٤ٌمدة اهلل   387 قمٜمد اًم٘مٌقر -شمٕم٤ممم  -اعمٌح٨م اًمث٤مين: ىمَّم 
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 388 اعمٓمٚم٥م األول: اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد

 388 اعم٠ًمخ٦م األومم: اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اعم٠ًمخ٦م

 332 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: صقرة اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد

 338 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: طمٙمٛم٦م اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد

سمٕم٦م: طمٙمؿ هذه اعمِم٤مهد  338 اعم٠ًمخ٦م اًمرا

 334 اعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم: اخت٤مذ اآلصم٤مر ُم٤ًمضمد

 336 اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمدؾم٦م: طمٙمؿ اًمّمالة ذم ُمًجد ومٞمف ىمؼم

 338 وضمقاهب٤ماعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: ؿمٌٝم٤مت 

 343 ُم٠ًمخ٦م: هؾ جيقز اًمَدومـ ذم اًمدار؟

 344 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مؼم

 345 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مٌقر

سمع: اًمذسمح قمٜمد اًم٘مٌقر  346 اعمٓمٚم٥م اًمرا

 348 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر سمٖمػم اعمنموع

 349 وُمـ صقر شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر سمٖمػم اعمنموع

 349 اًمّمقرة األومم: سمٜم٤مء اًمِ٘م٤ٌمب واعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر

ج قمغم اًم٘مٌقر ُ  351 اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: اخت٤مذ اًمنُّ

 353 اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: اخت٤مذ اًم٘مٌقر أقمٞم٤مدا ُمٙم٤مٟمٞم٦م

طم٤مل إمم اًم٘مٌقر سمٕم٦م: ؿمدُّ اًمر   353 اًمّمقرة اًمرا
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طَم٤مُل إاَِل إمَِم صَماَلصَم٦ِم » وم٘مف طمدي٨م ٤مضِمدَ اَل شُمَِمدُّ اًمر  ًَ  357 وُمٕمٜم٤مه، ...ش َُم

 358 اًمّمقرة اخل٤مُم٦ًم: ووع اًمزهقر واًمٜم٤ٌمشم٤مت قمغم اًم٘مٌقر

 363 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 378 ... باب وا داء يف محاٖة املصطفى  دٍاب التٕسٗد -21

 374 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 375 اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦ماًمٗمّمؾ اًمث٤مين: • 

 375 وٟمّمحف ًم ُم٦م☺ اعمٌح٨م األول: طمرص اًمٜمٌل 

 376 محك اًمتقطمٞمد☺ اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُمٔم٤مهر مح٤مي٦م اًمٜمٌل 

 378 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمب• 

 382 ؟☺ُم٠ًمخ٦م: يمٞمػ شمٌٚمٖمف اًمّمالُة قمٚمٞمف 

ُو بعض ِرٓ األوة ٖعبد األٔثاُ -22  383 باب وا داء أ

 386 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد اًم٤ٌمب، وُمقوققمف اًمٕم٤مم• 

 386 ُم٠ًمخ٦م: اًمٗمرق سملم اًمّمٜمؿ واًمقصمـ

 387 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦م• 

 387 اعمٌح٨م األول: األدًم٦م قمغم وىمقع اًمنمك ذم هذه األُم٦م

 388 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ؿمٌٝم٤مت وُردود

 391 سم٤مًم٤ٌمباًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص، ورسمٓمٝم٤م • 

 393 ُم٠ًمخ٦م: هؾ اعمذيمقر ذم اآلي٦م هؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير اعمقضمقدة اآلن؟
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 398 باب وا داء يف الطِّشس -23

 421 باب بٗاُ غ٘ء وَ إٌٔاع الطِّشس -24

ُّػسة   - 26  423 باب وا داء يف ال

 425 اًمٗمّمؾ األول: ُم٘مّمقد األبقاب اًمثالصم٦م، وُمقوققمٝم٤م اًمٕم٤مم• 

 426 اعم٤ٌمطم٨م اعمقوققمٞم٦ماًمٗمّمؾ اًمث٤مين: • 

 426 اعمٌح٨م األول: شمٕمريػ اًمًحر

 429 ... اظمتالف قم٤ٌمرات اًمٕمٚمامء ذم طمد  اًمًحر وو٤مسمٓمف يرضمع إمم أُمقر

 413 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُمٌدأ اًمًحر

سمف  415 إؿمٙم٤مل وضمقا

 416 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أنقاع اًمًحر

 417 اًمٜمقع األول: اًمًحر اًمنميمل

٘ملاًمٜمقع اًمث٤مين: اًمًحر   ً  419 اًمِٗم

 419 اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: اًمًحر اعمج٤مزي

سمع: صٗم٦م اًم٤ًمطمر، ووؾمٞمٚمتف ذم اًمًحر  488 اعمٌح٨م اًمرا

 485 اعمٌح٨م اخل٤مُمس: طمٙمؿ اًمًحر شمٕمٚمُّام، وشمٕمٚمٞمام، وقمٛمال

 431 اعمٌح٨م اًم٤ًمدس: اًمًحر سملم احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل

 433 اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع: ُم٤ًمئؾ وومقائد

 433 ؾُمِحر؟ وهؾ ي١مصمر ذًمؽ قمغم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة؟☺ اًمٜمٌل اعم٠ًمخ٦م األومم: هؾ صم٧ٌم أن 
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 434 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: طمدود ىمدرة اًم٤ًمطمر، وهؾ ي٘مع سم٤مًمًحر اٟم٘مالب قملم؟

 437 ُم٤م ورد ذم ىمدرة اًمِمٞمٓم٤من

 442 اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ: صقر اًمًحر )أنقاقمف(

 442 األول: ؾمحر اًمتٗمريؼ

 448 اًمٜمقع اًمث٤مين: ؾمحر اًمَٕمٓم ػ

 448 األُمراض اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ؾمحر

 448 اًمٜمقع اًمراسمع: ؾمحر اًمقهؿ واًمتخٞمٞمؾ

 443 اعمٌح٨م اًمت٤مؾمع: قمالج اًمًحر

 443 اعمٓمٚم٥م األول: اًمقىم٤مي٦م ُمـ اًمًحر ىمٌؾ وىمققمف

 446 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: قمالج اًمًحر سمٕمد وىمققمف

 449 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: قمالج اًمًحر سمًحر ُمثٚمف

 451 اعمٌح٨م اًمٕم٤مذ: قم٘مقسم٦م اًم٤ًمطمر

 454 اعمقوققم٤متومٝمرس 

• • • 


